சேவை பெறுநர் ோேனம்
த ொடரிலக்கம்

வழங்கும் சேவவ

சேவவவை

உரிை ேட்டங்கள்,

முன்வவக்க சவண்டிை

வழங்கும்

வி ிக்சகொவவகள்,

/ஆவணங்கள்

ரம்

01

கவல்கள்

வி ிகள்

நீ ங்கள் உ வி தெறக்
கூடிை

உத் ிசைொகத் ர்கள்

நியமனங்கவை அனுமதித்தல்

நிரந்தர நியமனம்

02 ைாரங்கள்

ைிதிக் சகாவை

I.

ெணிநிவை ைிதிக்

II.

சகாவை

தவைைரின் வகபயாப்ெத்துடனான



இவணப்பு 01 ெடிைம்



ெட்டியல்



ைிண்ணப்ொதாரர்கைின் பெயர்



முகப்புக் கடிதம்
III.
IV.
V.
VI.

பதரிவுபேய்யப்ெட்ட

தவகவமகவை உறுதிப்ெடுத்தும்

ோன்றிதழ்கள் ( கல்ைி, பதாழில்,
ைதிைிடம், ையது)

கூடிய புள்ைிவயப் பெற்றுக்

பகாண்ட ைிண்ணப்ெதாரர்கவை
நியமிக்காைிடின், அதற்கு
ஏற்றுக்பகாள்ைக கூடிய
காரணங்கள்
VIII.
IX.

ஆைணி மதிப்ெீடு

பதரிவுபேய்யப்ெட்ட

ைிண்ணப்ெதாரர்கைின் பெயர்கைில்
மாற்றங்கள் இருப்ெின்
ேத்தியக்கடதாேி

ெிரதான முகாவமத்துை
உதைியாைர்

ெணிப்ொைர் ேவெ தீர்மானம்

ைிண்ணப்ெதாரர்கைின்

VII.

உத்திசயாகத்தர்

ஒன்றிவணக்கப்ெட்ட புள்ைிப்

ெட்டியல்

ைிடயப் பொறுப்பு

நிர்ைாக

உத்திசயாகத்தர்
பேயைாைர்

கடவமப் ொர்த்தல்
நியமனம்

02 ைாரங்கை

ெணிநிவை ைிதிக்
சகாவை
1.8.8

I.

தவைைரின் வகபயாப்ெத்துடனான



ஆவணக்குழுைின்



ெதைிக்குரிய நியமனக் கடிதம்



உரிய ெதைியில் கடவமப்



பேயைாைர



பதரிவுபேய்யப்ெட்ட

முகப்புக் கடிதம்
II.

உத்திசயாகத்தர்

அனுமதிக்கப்ெட்ட நிரந்தர

IV.

ெிரதான முகாவமத்துை
உதைியாைர்

ெணிப்ொைர் ேவெ தீர்மானம்

III.

ைிடயப் பொறுப்பு

நிர்ைாக

உத்திசயாகத்தர்

ொர்ப்ெதற்கு ேங்க உள்ைகத்தில்

சைறு தகுதிமிக்க உத்திசயாகத்தர்
ஒருைர் இல்ைாவமவய
உறுதிப்ெடுத்துதல்

உரிய ெதைியில் கடவம

V.

ொர்ப்ெதற்காக உத்திசயாகத்திரின்
எழுத்துமூை இணக்கம்
ஆைணி மதிப்ெீடு

VI.

உத்சதேிக்கப்ெட்ட

VII.

உத்திசயாகத்தரால் உரிய

ெதைியில் தவகவமகவைப் பூர்த்தி
பேய்யப்ெட்டுள்ைதாக

உறுதிப்ெடுத்தும் ோன்றிதழ்கள் (
கல்ைித் தவகவம, பதாழில்
தவகவம)
ஒப்ெந்த நியமனம்

02 ைாரங்கள்

03/2010 சுற்றறிக்வக

I.

தவைைரின்

வகபயாப்ெத்துடனான

ைிண்ணப்ெதாரர்கைின்

முகப்புக் கடிதம்
II.
III.

பெயர்கைில்

ெணிப்ொைர் ேவெ தீர்மானம்

மாற்றங்கள் இருப்ெின்

உத்சதேிக்கப்ெட்ட

ேத்தியக்கடதாேி

ைிண்ணப்ெதாரியின்



உறுதிப்ெடுத்தும் ோன்றிதழ்கள்



தவகவம, கிராம



தவகவமகவை

உதைியாைர்

( கல்ைித் தவகவம, பதாழில்
உத்திசயாகத்தர் ோன்றிதழ்,
ெிறப்புச் ோன்றிதழ்)
IV.

ஒப்ெந்த

நியமனத்திற்கு

ைிண்ணப்ெதாரியின்

எழுத்துமூை இணக்கம்
V.

உரிய ெதைியில் கடவமப்

ெிரதான முகாவமத்துை
நிர்ைாக

உத்திசயாகத்தர்
பேயைாைர்

ொர்ப்ெதற்கு ேங்க

உள்ைகத்தில் சைறு

தகுதிமிக்க உத்திசயாகத்தர்
ஒருைர் இல்ைாவமவய
உறுதிப்ெடுத்துதல்
VI.
VII.

ஆைணி மதிப்ெீடு

பதரிவூபேய்யப்ெட்ட

ைிண்ணப்ெதாரர்கைின்

பெயர்கைில் மாற்றங்கள்

இருப்ெின் ேத்தியக்கடதாேி
02

பைற்றிடத்திற்கு

ைிண்ணப்ெங்கவைக்

02 தினங்கள்

05/2011 சுற்றறிக்வக

சகாருைதற்கான

I.

தவைைரின் வகபயாப்ெத்துடனான



ைிைம்ெரத்திவன



ேவெயின் தீர்மானம்



பைைிைாரியான ைிண்ணப்ெக்



பேயைாைர்

முகப்புக் கடிதம்



ைிடயப் பொறுப்பு

ைிோரவணவய நடாத்துைதற்கு



தீர்மானம்



முவறயீட்டுப் ெத்திர ைவரவு



முகப்புக் கடிதம்
II.

ைிைம்ெரத்திற்கு

உத்திசயாகத்தர்

பைைியிடுைதற்கான ெணிப்ொைர்

அனுமதி

III.
IV.

ைிடயப் பொறுப்பு
ெிரதான முகாவமத்துை
உதைியாைர்

ைிைம்ெர ைவரவு

நிர்ைாக

உத்திசயாகத்தர்

சகாரல் எனின், உரிய ெதைிக்கு
தவகவம பகாண்ட உள்ைக
ஊழியர்கள் இன்வமவய
03

உறுதிப்ெடுத்தல்
முவறயான

ஒழுக்காற்று

ைிோரவணக்காக

02 தினங்கள்

06/2004 சுற்றறிக்வக

I.
II.

உத்திசயாகத்தர்கவை
நியமித்தல்

தவைைரின் வகபயாப்ெத்துடனான
முவறயான ஒழுக்காற்று

உரிய ெணிப்ொைர் ேவெயின்
III.
IV.
V.

ஆரம்ெ ைிோரவண ெரிந்துவரகள்
குற்றஞ்ோட்டப்ெட்ட
உத்திசயாகத்தரின்

ஆவணக்குழுைினால்

அனுமதிக்கப்ெட்ட நியமனக்
கடிதம்

உத்திசயாகத்தர்

ெிரதான முகாவமத்துை
உதைியாைர்
நிர்ைாக

உத்திசயாகத்தர்
பேயைாைர்

06/2011 சுற்றறிக்வக

I.

தவைைரின் வகபயாப்ெத்துடனான



சநர்முகப் ெரீட்வே



அதற்குரிய பைற்றிட



ைிண்ணப்ெங்கைின் எண்ணிக்வக



பேயைாைர்

தவைைரின் வகபயாப்ெத்துடனான



ைிடயப் பொறுப்பு

04/2011 கீ ழ் தவகவமகவைப்



ெணிப்ொைர் ேவெயின் தீர்மானம்



முகப்புக் கடிதம்
II.

உத்திசயாகத்தர்

நடாத்துைதற்கான ெதைிகள்,

04/2011 தரப்ெடுத்தல்

02 ைாரங்கள்

04/2011 சுற்றறிக்வக

I.

04/2011(1) சுற்றறிக்வக

ஆைணி மதிப்ெீடு
முகப்புக் கடிதம்

II.

உத்திசயாகத்தர்

ெரிேீைிக்கும் ஆைணம்
III.
IV.
06

இடமாற்றம்

02 ைாரங்கள்

I.

ஆைணி மதிப்ெீடு

IV.

நிர்ைாக

உத்திசயாகத்தர்


பேயைாைர்

தவைைரின் வகபயாப்ெத்துடனான



ைிடயப் பொறுப்பு

உத்திசயாகத்தரின் ைிண்ணப்ெக்



ெணிப்ொைர் ேவெயின் தீர்மானம்



எதிர்ொர்க்கப்ெடும் ேங்கத்தின்



உத்திசயாகத்தர்

கடிதம்
III.

ெிரதான முகாவமத்துை
உதைியாைர்

முகப்புக் கடிதம்
II.

நிர்ைாக

உத்திசயாகத்தர்

குறித்து தகைல்கள்

05

ெிரதான முகாவமத்துை
உதைியாைர்

எண்ணிக்வக, கிவடக்கப் பெற்ற

III.

ைிடயப் பொறுப்பு

உதைியாைர்

இடமாற்றம் பெறுைதற்கு

ெணிப்ொைர் ேவெயின் தீர்மானம்

ெிரதான முகாவமத்துை
நிர்ைாக

உத்திசயாகத்தர்
பேயைாைர்

07

உயர் கல்ைி

தவகவமயிவனப்

01 ைாரம்

04/2009 சுற்றறிக்வக

I.

தவைைரின்
வகபயாப்ெத்துடனான

பெற்றுக்

முகப்புக் கடிதம்

பகாள்ைதற்கு

II.

ஊக்குைிப்புக்

ெணிப்ொைர் ேவெயின்
தீர்மானம்

பகாடுப்ெனவுகவை

III.

ைழங்குதல்

உரிய ஊக்குைிப்புக்



ைிடயப் பொறுப்பு
உத்திசயாகத்தர்



ெிரதான முகாவமத்துை
உதைியாைர்



நிர்ைாக

உத்திசயாகத்தர்


பேயைாைர்

ைிடயப் பொறுப்பு

பகாடுப்ெனவை
பைலுத்துைதற்கு ேங்கத்தின்
பொருைாதார ோத்தியப்ொடு
மற்றும் அத்தவகவமயிவன
ேங்கத்தின் ைிவைெயனிற்கு
ெயன்ெடுத்தப்ெடும் இயலுவம
குறித்து ோன்றிதழ்
IV.

உரிய தவகவம ோன்றிதழின்
உண்வமயான ெிரதிபயான்று

08

ைிதி 135

சமன்முவறயீடு

ஆவணக்குழுைினால்

i. குறிப்ெிட்ட காை எல்வையில்



சமற்பகாள்ைப்ெடுைதனால்

ெிரகாரம் சமன்முவறயீடு



ைிோரவண

காைைவரயவறயிவனக்

முன்வைக்கப்ெட்ட ைிதிகள் 135 ெடிைத்தின்

குறிப்ெிட முடியாது

உத்திசயாகத்தர்
உதைியாைர்


சேவையிவன நியம காைசநரத்தினுள் பெற்றுக் பகாள்ைைாம்.

** ெரிேீைிப்ெதற்கு சதவையானது என ஆவணக்குழு கருதும் சைறு தகைல்களும் ைரைவழக்கப்ெடைாம்.

நிர்ைாக

உத்திசயாகத்தர்


* சதவையான தகைல்கவை ேரியாக மற்றும் உரிய ைிதத்தில் பூரணப்ெடுத்துைதன் மூைம், உங்களுக்கு சதவையான

ெிரதான முகாவமத்துை

பேயைாைர்

