
சப்ரகமுவ மாகாண அரச சசவவயில்  கிராம அபிவிருத்தி அதிகாாி  தரம்  III இற்கு  ஆட்சசர்ப்பு  சசய்வதற்கான     

திறந்த  சபாட்டிப் பாீட்வச - 2019 

 

சப்ரகமுவ மாகாண அரசாங்க சசவவயில் கிராம அபிவிருத்தி அதிகாாி தரம்  III இற்கு  பதவி சவற்றிடங்கவை 

நிரப்புவதற்காக தவகவமயுள்ை சப்ரகமுவ மாகாணத்தில் வசிக்கும் விண்ணப்பதாாிகைிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் 

சகாரப்படுகின்றன. 

01. நிலவுகின்ற சவற்றிடங்கைின் எண்ணிக்வக  :-    05 

02. விண்ணப்பங்கள் சபற்றுக் சகாள்ைப்படும் இறுதி திகதி  :- 2019.03.29 

03. இவணத்துக் சகாள்வதற்கான தகவமகள்  :- 

3.1 கல்வித் தகவமகள்  

பல்கவலக்கழக மானியங்கள் ஆவணக்குழுவினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பல்கவலக்கழகசமான்றினால் 

சபற்றுக் சகாள்ைப்பட்ட  ஏசதனும் பட்டம் .( சபாருைியல் அல்லது சமூக விஞ்ஞானம் ஒரு பாடமாக 

சதாடர்ந்திருந்தால் விசசட தகவமயாக சகாள்ைப்படும்) 

3.2  சபாது தகவமகள் 

(அ). விண்ணப்பதாரர் இலங்வகப் பிரவையாக இருத்தல் சவண்டும் 

(ஆ). சிறந்த நடத்வத மற்றும் சதகாசராக்கியம் உவடயவராக இருத்தல் சவண்டும். 

(இ). 2019.03.29   திகதிக்கு விண்ணப்பதாரர் சபரகமுவ மாகாணத்தினுள் நிரந்தர வதிவாைராக 

இருப்பதுடன் , விண்ணப்பங்கள் சகாரப்படும் திகதிக்கு கிட்டிய 3 வருடங்களுக்கு நிரந்திர 

வதிவிடமில்வல எனில் , விண்ணப்பதாாியின் துவணவர் விண்ணப்பங்கள் சகாரப்படும் 

திகதிக்கு கிட்டிய 3  வருடங்கள் நிரந்தர வதிவிடத்வதக் சகாண்டிருத்தல்.  

(ஈ). விண்ணப்பங்கள் சபற்றுக் சகாள்ைப்படும் இறுதி திகதிக்கு 21 வயதிற்கு குவறயாத 35 

வயதிற்கு சமற்படாதவராக இருத்தல் சவண்டும்.     

  

04. இப்பதவிக்குாிய சம்பை அைவுத் திட்டம் :- 

சபாது நிர்வாக சுற்றறிக்வக 3/2016 இவனக் சகாண்ட சம்பைச் சுற்றறிக்வகக்கு ஏற்ப கிராம அபிவிருத்தி 

அதிகாாி தரம்  III இணங்க சம்பை வகுதி MN  4 – 2016 அவமய ரூ. 31,490/-  – 10x445 – 11x660 – 10x730 – 

5x750 ரூ.54,250/- ஆக மாத சம்பைம் உாித்துவடயதாகும். அட்டவவண II இற்கு அவமய சம்பைம்  

சசலுத்தப்படும்.           

  

05. இப்பதவி நிரந்தரமானதும் , ஓய்வூதியமுவடயது.இருப்பினும்அரசாங்கத்தினால் எதிர்காலத்தில் எடுக்கப்படும் 

சகாள்வக அடிப்வடயிலான தீர்மானங்களுக்குட்பட சவண்டும்.      

   

06. இவணத்துக் சகாள்ளும் முவற :- 

சவற்றிடங்கைின் எண்ணிக்வகக்கு சமற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் கிவடத்திருப்பின் எழுத்து மூலமான சபாட்டிப் 

பாீட்வசகைின் சபறுசபறுகைின் அடிப்பவடயில் அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்வக 15/90 விதிமுவறகைின் படி 

தகவமகைின் ஒழுங்கு முவறகளுக்கு  ஏற்ப ஆட்சசர்த்தல் நவடசபறும்.  சித்தியவடவதற்காக ஒரு 

வினாப்பத்திரத்திற்கு சபற்றுக் சகாள்ை சவண்டிய ஆகக்  குவறந்த புள்ைிகைின் அைவு 40% ஆகும். 

பாீட்வசயின் பாடத்திட்டம் :- 

01. சபாது உைச்சார்பு மற்றும் நுண்ணறிவு – காலம் 01 மணித்தியாலம் -100 புள்ைிகள் 

சமாழித் திறவம , கணிதத் திறவமகள் , தர்க்க சாஸ்திரம் மற்றும் சபாது நுண்ணறிவுப் பாீட்வச 

(குறுகிய வினாக்களுவடயது) 

02. சபாது  அறிவு – காலம் 01 மணித்தியாலம் – 100 புள்ைிகள் 

சமூக , சபாருைியல் , அரசியல் சபான்ற பாடத்துவறகள் குறித்த வினாக்கள் அடங்கும். 

 



இப் பாீட்வச  பாீட்வச ஆவணயாைர் நாயகம் அல்லது சப்ரகமுவ மாகாண அரச சசவவகள் 

ஆவணக்குழுவின் சசயலாைாினால் சிங்கைம் மற்றும் தமிழ் சமாழி மூலமாக 

நடாத்தப்படும்.கிவடக்கின்ற விண்ணப்பங்கைின் எண்ணிக்வகக்கு ஏற்ப பாீட்வச நடாத்துகின்ற 

நகரம் தீர்மானிக்கப்படும். பாீட்வசயில் ஆள்  அவடயாைத்திவன உறுதிபடுத்துவதற்காக சதசிய 

அவடயாை அட்வட அல்லது சசல்லுபடியாகும் சவைிநாட்டுக் கடவுச் சீட்டு மாத்திரம் ஏற்றுக் 

சகாள்ைப்படும்.சவற்றிடங்கவை நிரப்புவதற்காக சபாதிய விண்ணப்பங்கள் கிவடக்காது விடின் 

பாீட்வச நடாத்துதல் சதாடர்பாக சப்ரகமுவ மாகாண அரசாங்க சசவவகள் ஆவணக்குழுவினால் 

தீர்மானம் எடுக்கப்படும். 

07. விண்ணப்பிக்கும் முவற :- 

7.1 இவ்வறிவித்தலின் இறுதியில் உள்ை மாதிாி விண்ணப்பப் படிவத்திற்சகற்ப A-4  அைவிலான 

கடதாசிகைின் இரு பக்கங்கவையும் பயன்படுத்தி சதாடாிலக்கம்  01 முதல் 04 வவரயான பந்திகள் 

முதலாம் பக்கத்திலும் இல 05 முதல் 06 வவர இரண்டாம் பக்கத்திலும் அடங்குமாறு தயாாிக்கப்பட்ட 

விண்ணப்பத்வத தமது வகசயழுத்தினாசல நிரப்புதல்  சவண்டும்.மாதிாி விண்ணப்பப் படிவத்திற்கு 

ஏற்ப அவமயாத விண்ணப்பங்கள் நிராகாிக்கப்படும். 

7.2 பாீட்வசக் கட்டணம் ரூ.1000/- ஆகும்.இப் பாீட்வசக் கட்டணத்வத சப்ரகமுவ மாகாண சவபயின் 

20.03.02.99 என்ற வருமானத் தவலப்பிற்கு வரவாகுமாறு சப்ரகமுவ மாகாண சவபயின் எந்தசவாரு 

அவமச்சு அலுவலகத்திற்கு / திவணக்கைத்திற்கு (உள்ளூராட்சி நிறுவனம் தவிர) அல்லது சப்ரகமுவ 

மாகாணத்தில் அவமந்துள்ை எந்தசவாரு பிரசதச சசயலகத்திற்கும் பணமாக சசலுத்தி அதற்காக 

வழங்கப்படுகின்ற பற்றுச்சீட்வட விண்ணப்பத்தின் குறித்த கட்டத்தினுள் கழறாதவாறு ஒட்டுதல் 

சவண்டும். (பற்றுச் சீட்டின் சபாட்சடாப் பிரதிவய வவத்திருப்பது பயனுவடயதாகும்) 

சசலுத்தப்படுகின்ற பாீட்வசக் கட்டணம் எக் காரணம்  சகாண்டும் 

மீைைிக்கப்படமாட்டாது.அத்துடன் காசுக் கட்டவை மற்றும் முத்திவரகள் சபற்றுக் 

சகாள்ைப்படமாட்டாது.சமசல குறிப்பிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் தவிர்ந்த  ஏவனய அலுவலகங்களுக்கு 

( தபால் அலுவலகம் , வங்கி ) பணம் சசலுத்தப்பட்ட பற்றுச்சீட்டுகள் ஏற்றுக்சகாள்ைப்படமாட்டாது. 

7.3 சாியான முவறயில் பூரணப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பங்கவை 2019.03.29 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் 

பதிவுத் தபாலில்  “சசயலாைர் , சப்ரகமுவ மாகாண அரச சசவவகள்  ஆவணக்குழு , மாகாண சவப 

அலுவலகக் கட்டிடத் சதாகுதி , புதிய நகரம் , இரத்தினபுாி “ என்ற முகவாிக்கு அனுப்புதல் சவண்டும். 

விண்ணப்பங்கள் அனுப்பும் உவறயின் இடது பக்க சமல் மூவலயில் “சப்ரகமுவ மாகாண அரச 

சசவவயில் கிராம அபிவிருத்தி அதிகாாி தரம் III ஆட்சசர்ப்பு சசய்வதற்கான  திறந்த சபாட்டிப் 

பாீட்வச -2019 “  எனக் குறிப்பிடுதல்  சவண்டும். குறித்த திகதியின் பின்னர் கிவடக்கப்சபறுகின்ற 

விண்ணப்பங்கள் , பதவிக்குாிய தகவமகவை பூரணப்படுத்தப்படாத விண்ணப்பங்கள் அறிவித்தல் 

இன்றி நிராகாிக்கப்படும். 

7.4 விண்ணப்பதாரர்கவை சநர்முகப் பாீட்வசக்கு அவழத்து அறிவித்தலுக்சகற்ப தகவமகள் உள்ைதா 

என பாீட்சிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் சபாதுமான தகவமகள் இல்வல என அறியப்படின் , அவரது 

அங்கத்துவம் இரத்துச் சசய்யப்படும். இவ் விண்ணப்ப அறிவித்தலில்  அடங்காத ஏவனய விடயங்கள் 

இருப்பின் அவவ  சதாடர்பாக சப்ரகமுவ மாகாண அரச சசவவகள்  ஆவணக்குழுவின் தீர்மானசம 

இறுதியாகும்.அத்துடன் இவ்வாட்சசர்ப்பு  அறிவித்தலின் சவற்றிடங்கவை நிரப்புதல் அல்லது 

நிராகாித்தல் சதாடர்பான இறுதித் தீர்மானமும் இவ் ஆவணக்குழுவுக்குாியது. 

 

 

சுசனத்ரா குணவர்தன, 

சசயலாைர், 

சப்ரகமுவ மாகாண அரச சசவவகள்  ஆவணக்குழு 

சப்ரகமுவ மாகாணம் 

2019.03. 


