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V கிளர 

இளைந்த சேளலகள் பிரிவு 

பபொது நிர்லொக, உள்ரக, உள்நொட்டலுலல்கள், 

ொகொை ேளபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி 

அளச்சு 

சுதந்தி ேதுக்கம் 

பகொழும்பு 07. 

 

2020-06-09  
 

அளச்சுக்களின் பேயொரர்கள் 

திளைக்கரத் தளயலர்கள் 

ொலட்டச்  பேயொரர்களுக்கு 

 

இணைந்த சேணைக்குரிய அலுைலக பணியாளர் சேணை மற்றும் ோரதிச் சேணை 

உத்திசயாகத்தர்களின் தகைல்கணளப் பபறுதல் 

 

இளைந்த சேளலக்குரி அலுலயக பணிொரர் சேளல ற்றும் ேொதிச் சேளலயின் 

ஒழுங்குமுளமச இயக்கம் 1777/35 ற்றும் 2012.09.27 ஆந் திகதி ற்றும் இயக்கம் 1777/35 

ற்றும் இயக்கம் 1875/39 இளனயுளட அேொங்க அதிவிசேட லர்த்தொனிப் 

பத்திரிளகயில் பலளியிடப்பட்டுள்ர இளைந்த சேளல அலுலயக பணிொரர் 

உத்திசொகத்தர்களின் விளனத்திமன் கொண் தளட தொண்டற் பரீட்ளேள நடொத்துதல் 

ற்றும் அவ்லந்த தங்களுக்கு தமுர்த்தல் என்பன சிய சிக்கல் நிளயளகளின் சபொது 

உரி கொயப்பகுதியில் நளடபபமவில்ளய என்பது என அலதொனத்துக்கு உட்பட்டது.   

ஆனபடிொல் அவ்லொமொன நிளயளகளரத் தவிர்த்துக் பகொள்ளும் லளகயில் அது 

குறித்து உரி முளமளபொன்றிளன ஏற்படுத்தும் சநொக்கில் உது அளச்சில் / 

திளைக்கரத்தில் / ொலட்ட பேயகத்தில் 2020.03.01 ஆந் திகதிக்கு கடளயில் ஈடுபட்ட 

அலுலயக பணிொரர் சேளல / ேொதிச் சேளல உத்திசொகத்தர்களின் தகலல்கள் 

பின்லருொறு கொட்டப்பட்டுள்ர ொதிரிப் படிலத்துக்கு ஏற்ப தொரித்து 2020.07.31 ஆந் 

திகதிக் முன்னர் உது பரிந்துளளக் குறிப்பிட்டு முகப்புக் கடிதத்துடன் “ இளைந்த 

சேளலகள் பணிப்பொரர் நொகம், இளைந்த சேளலகள் பிரிவு, V ஆம் கிளர, பபொது 

நிருலொக, உள்நொட்டலுலல்கள், ொகொை ேளபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அளச்சு, 

பகொழும்பு 07” என்ம முகலரிக்கு தவு பேய்து அனுப்பி ளலக்குொறு 

அறித்தருகின்சமன். (இத்தகலல்களின் பன் பிதிள மிக விளவில் 

csoesunit5@gmail.com என்ம மின்னஞ்ேல் முகலரிக்கு அனுப்பி ளலக்கவும்.) 

 

மிக முக்கியம் 
 

உது அளச்சின் கீழ் இங்கும் திளைக்கரங்கள் / அலுலயகங்கள், ொலட்ட 

பேயகங்களின் கீழ் இங்குகின்ம பிசதே பேயகங்களின் தகலல்களர உது அளச்சு 

/ ொலட்ட பேயகத்துக்கு பபற்று இறுதி அறிக்ளகள அளச்சின் பேயொரரின்/ 

ொலட்ட பேயொரரின் அலதொனங்களின் படி முகப்புக் கடிதத்துடன் அனுப்பி 

ளலப்பதற்கு நடலடிக்ளக எடுக்குொறு தவுடன் அறித்தருலசதொடு இப் பணிள 

பலற்றிகொக நிளமசலற்றுலதற்கு தொங்கள் நல்கும் ஒத்துளறப்ளப பொொட்டுகின்சமன். 

 

 

ஒப்பம்/. எஸ். ஆசயொகபண்டொ 

இளைந்த சேளலகள் பணிப்பொரர் நொகம் 

csoesunit5@gmail.com


உநது அமநச்சின் பனர்:  2020/03/01 ஆந் திகதிக்கு அங்கீகரிக்கப்ட்ட சரபதிகின் எண்ணிக்மக:              பெற்ிடங்கின் 

எண்ணிக்மக: 

பதரடரிக்கம் 
உத்தியனரகத்தரின் 

பனர் 
தபம் 

ினநக் 

கடித 

இக்கம்/ 

யதசின 

அமடனர 

அட்மட  

I ெிம. கர.த. 

தர. ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

II ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

III ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

ெிம.கர. த. 

தர. ரீட்மச 

டரத்தரமநக்கர 

கரபணம் 

ஏமன 

ெிடனங்கள் 

         

         

உநது  அமநச்சின் கீழ் உள் திமணக்கத்தின்/ அலுெகத்தின் பனர் : 2020/03/01 ஆந் திகதிக்கு அங்கீகரிக்கப்ட்ட சரபதிகின் எண்ணிக்மக:  

பெற்ிடங்கின் எண்ணிக்மக: 

பதரடரிக்கம் 
உத்தியனரகத்தரின் 

பனர் 
தபம் 

ினநக் 

கடித 

இக்கம்/ 

யதசின 

அமடனர 

அட்மட  

I ெிம. கர.த. 

தர. ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

II ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

III ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

ெிம.கர. த. 

தர. ரீட்மச 

டரத்தரமநக்கர 

கரபணம் 

ஏமன 

ெிடனங்கள் 

         

உநது நரெட்ட பசனகத்தின் பனர் :  2020/03/01 ஆந் திகதிக்கு அங்கீகரிக்கப்ட்ட சரபதிகின் எண்ணிக்மக: பெற்ிடங்கின் 

எண்ணிக்மக: 

பதரடரிக்கம் 
உத்தியனரகத்தரின் 

பனர் 
தபம் 

ினநக் 

கடித 

இக்கம்/ 

யதசின 

அமடனர 

அட்மட  

I ெிம. கர.த. 

தர. ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

II ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

III ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

ெிம.கர. த. 

தர. ரீட்மச 

டரத்தரமநக்கர 

கரபணம் 

ஏமன 

ெிடனங்கள் 



 

         

உநது நரெட்ட பசனகத்தின் கீழ் இனங்குகின்  

ிபயதச பசனகத்தின் பனர் :  2020/03/01 ஆந் திகதிக்கு அங்கீகரிக்கப்ட்ட சரபதிகின் எண்ணிக்மக: பெற்ிடங்கின் எண்ணிக்மக: 

பதரடரிக்கம் 
உத்தியனரகத்தரின் 

பனர் 
தபம் 

ினநக் 

கடித 

இக்கம்/ 

யதசின 

அமடனர 

அட்மட  

I ெிம. கர.த. 

தர. ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

II ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

III ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

ெிம.கர. த. 

தர. ரீட்மச 

டரத்தரமநக்கர 

கரபணம் 

ஏமன 

ெிடனங்கள் 

         

         



உநது அமநச்சின் பனர் :       2020/03/01 ஆந் திகதிக்கு அங்கீகரிக்கப்ட்ட அ..சச. 

எண்ணிக்மக:பெற்ிடங்கின் எண்ணிக்மக: 

பதரடரிக்கம் 
உத்திசனரகத்தரின் 

பனர் 
தபம் 

ினநக் 

கடிதத்தின் 

இக்கம்/ 

சதசின 

அமடனர 

அட்மட  

I ெிம. கர.த. 

தர. ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

II ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

III ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

ெிம.கர. த. 

தர. ரீட்மச 

டரத்தரமநக்கர 

கரபணம் 

ஏமன 

ெிடனங்கள் 

         

         

உநது  அமநச்சின் கீழ் உள் திமணக்கத்தின்/ அலுெகத்தின் பனர் :  2020/03/01 ஆந் திகதிக்கு அங்கீகரிக்கப்ட்ட அ..சச. 

எண்ணிக்மக: பெற்ிடங்கின் எண்ணிக்மக: 

பதரடரிக்கம் 
உத்திசனரகத்தரின் 

பனர் 
தபம் 

ினநக் 

கடித 

இக்கம்/ 

சதசின 

அமடனர 

அட்மட  

I ெிம. கர.த. 

தர. ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

II ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

III ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

ெிம.கர. த. 

தர. ரீட்மச 

டரத்தரமநக்கர 

கரபணம் 

ஏமன 

ெிடனங்கள் 

         

உநது நரெட்ட பசனகத்தின் பனர் :  2020/03/01 ஆந் திகதிக்கு அங்கீகரிக்கப்ட்ட அ..சச. எண்ணிக்மக: பெற்ிடங்கின் 

எண்ணிக்மக: 

பதரடரிக்கம் 
உத்திசனரகத்தரின் 

பனர் 
தபம் 

ினநக் 

கடித 

இக்கம்/ 

சதசின 

அமடனர 

அட்மட  

I ெிம. கர.த. 

தர. ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

II ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

III ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

ெிம.கர. த. 

தர. ரீட்மச 

டரத்தரமநக்கர 

கரபணம் 

ஏமன 

ெிடனங்கள் 



 

         

உநது நரெட்ட பசனகத்தின் கீழ் இனங்குகின் 

ிபசதச பசனகத்தின் பனர் :  2020/03/01 ஆந் திகதிக்கு அங்கீகரிக்கப்ட்ட அ..சச. எண்ணிக்மக: பெற்ிடங்கின் எண்ணிக்மக: 

பதரடரிக்கம் 
உத்திசனரகத்தரின் 

பனர் 
தபம் 

ினநக் 

கடித 

இக்கம்/ 

சதசின 

அமடனர 

அட்மட  

I ெிம. கர.த. 

தர. ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

II ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

III ெிம. 

கர.த. தர. 

ரீட்மசனில் 

சித்திபனய்தல்/ 

சித்திபனய்தெில்ம 

ற்ி 

ெிம.கர. த. 

தர. ரீட்மச 

டரத்தரமநக்கர 

கரபணம் 

ஏமன 

ெிடனங்கள் 

         

         




