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ெசம்ெமாழித்ெசம்ெமாழித்  தமிழாய்தமிழாய்   மத்தியமத்திய  நி வனம்நி வனம்  
((தன்னாட்சிதன்னாட்சி  நி வனம்நி வனம்,,  மனிதமனித  வளவள  ேமம்பாட்ேமம்பாட்   அைமச்சகம்அைமச்சகம்,,  இந்தியஇந்திய  அரசுஅரசு))  

சாைலப்சாைலப்  ேபாக்குவரத்ேபாக்குவரத்   நி வனம்நி வனம்,,  100 100 அஅ   ேராேரா ,,  தரமணிதரமணி,,  ெசன்ைனெசன்ைன  ––  600 113600 113  

CCEENNTTRRAALL  IINNSSTTIITTUUTTEE  OOFF  CCLLAASSSSIICCAALL  TTAAMMIILL          
((AAnn  aauuttoonnoommoouuss  IInnssttiittuuttiioonn  uunnddeerr  MMiinniissttrryy  ooff  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt,,  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  NNeeww  DDeellhhii))  

LLMMVV  BBuuiillddiinngg,,  TThhee  IInnssttiittuuttee  ooff  RRooaadd  TTrraannssppoorrtt  CCoorrppoorraattiioonn,,  110000  FFeeeett  RRooaadd,,  TTaarraammaannii,,  CChheennnnaaii  ––  660000111133  

AADDVVEERRTTIISSEEMMEENNTT FFOORR TTHHEE POST OF RREEGGIISSTTRRAARR,,  CCIICCTT,,  CCHHEENNNNAAII 
 

AApppplliiccaattiioonnss aarree iinnvviitteedd ffrroomm eelliiggiibbllee ccaannddiiddaatteess ffoorr ffiilllliinngg uupp tthhee ffoolllloowwiinngg ppoosstt oonn 

ddeeppuuttaattiioonn//ccoonnttrraacctt   bbaassiiss   aatt   CCeennttrraall   IInnssttiittuuttee   ooff   CCllaassssiiccaall   TTaammiill   ((CCIICCTT)),,   

CChheennnnaaii,,   aann AAuuttoonnoommoouuss bbooddyy uunnddeerr MMiinniissttrryy ooff HHuummaann RReessoouurrccee DDeevveellooppmmeenntt,, GGoovvtt.. 

ooff IInnddiiaa.. 
 

11..  RReeggiissttrraarr ((RRss..1155660000--3399110000 pplluuss GGrraaddee PPaayy ooff RRss..77,,660000//--))  -- OOnnee ppoosstt 
 

22.. TThhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  ppoosstt  aanndd  eelliiggiibbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  aarree  ggiivveenn  iinn  AAnnnneexxuurree  II..  

PPrrooffoorrmmaa aapppplliiccaattiioonn iiss ggiivveenn aatt AAnnnneexxuurree--IIII.. 
 

33.. TThhee ooffffiicceerr sseelleecctteedd ffoorr aappppooiinnttmmeenntt wwiillll bbee ttrreeaatteedd aass oonn ddeeppuuttaattiioonn oorr oonn ccoonnttrraacctt 

aass tthhee ccaassee mmaayy bbee aanndd wwiillll bbee ggoovveerrnneedd aass ppeerr eexxiissttiinngg GGooII rruulleess.. 
 

44.. DDuullyy ffiilllleedd iinn aapppplliiccaattiioonnss iinn Prrooffoorrmmaa AAnnnneexxuurree IIII ccoommpplleettee iinn aallll rreessppeeccttss aanndd 

ffoorrwwaarrddeedd tthhrroouugghh pprrooppeerr cchhaannnneell sshhoouulldd rreeaacchh The  DDiirreeccttoorr,,  CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee 
o f  CCllaassssiiccaall  TTaammiill,, TThhee IInnssttiittuuttee  ooff RRooaadd TTrraannssppoorrtt CCaammppuuss,,  110000 FFeeeett 

RRooaadd,, TTaarraammaannii,, CChheennnnaaii –– 660000 111133 oonn oorr bbeeffoorree 1133 MMaarrcchh  22001188 

ssuuppeerrssccrriibbiinngg iinn tthhee eennvveellooppee aass ‘‘AApppplliiccaattiioonn ffoorr tthhee ppoosstt ooff ““RReeggiissttrraarr””’’ tthhrroouugghh 

RReeggiisstteerreedd PPoosstt oorr SSppeeeedd PPoosstt.. 
 

55.. TThhee aapppplliiccaannttss wwhhoo aarree iinn CCeennttrraall GGoovvtt..//SSttaattee GGoovvtt.. SSeerrvviiccee//AAuuttoonnoommoouuss BBooddiieess//UUnniioonn 

TTeerrrriittoorriieess  oorr ootthheerr GGoovvtt.. BBooddiieess sshhoouulldd ssuubbmmiitt tthheeiirr aapppplliiccaattiioonn  tthhrroouugghh pprrooppeerr 

CChhaannnneell aalloonngg--wwiitthh IInntteeggrriittyy CCeerrttiiffiiccaattee aanndd aa cceerrttiiffiiccaattee ttoo tthhee eeffffeecctt tthhaatt nnoo 

ddiisscciipplliinnaarryy pprroocceeeeddiinnggss aarree ppeennddiinngg oorr ccoonntteemmppllaatteedd aaggaaiinnsstt tthhee ooffffiicceerr.. AA..CC..RRss.. ooff 

tthhee llaasstt 55 yyeeaarrss mmaayy aallssoo bbee ffoorrwwaarrddeedd aalloonngg wwiitthh tthhee aapppplliiccaattiioonn.. AAddvvaannccee ccooppyy ooff 

aapppplliiccaattiioonn mmaayy bbee ssuubbmmiitttteedd wwiitthhiinn dduuee ddaattee.. 
 

66.. IInnccoommpplleettee aapppplliiccaattiioonnss aanndd tthhoossee nnoott aaccccoommppaanniieedd bbyy AACCRR ddoossssiieerrss wwiillll nnoott bbee  
    ccoonnssiiddeerreedd.. 

 
77..  TThhee  IInnssttiittuuttee  rreesseerrvveess  tthhee rriigghhtt  ttoo rreessttrriicctt  tthhee nnuummbbeerr  ooff ccaannddiiddaatteess  ttoo bbee ccaalllleedd   
     ffoorr tthhee iinntteerrvviieeww.. 

 
88.. TThhee IInnssttiittuuttee rreesseerrvveess tthhee rriigghhtt ttoo rreejjeecctt aannyy oorr aallll tthhee aapppplliiccaattiioonnss wwiitthhoouutt  
 aassssiiggnniinngg aannyy rreeaassoonnss,, wwhhaatt ssoo eevveerr.. 



AAnnnneexxuurree II (11)) 
 
 

ii..    NNaammee ooff tthhee ppoosstt::  RReeggiissttrraarr,,  CCeennttrraall IInnssttiittuuttee ooff CCllaassssiiccaall TTaammiill ((CCIICCTT)),, CChheennnnaaii.. 

iiii..   SSccaallee ooff PPaayy::  ((1155660000--3399110000 pplluuss GGrraaddee PPaayy ooff RRss..77,,660000//--)).. 

iiiiii..    NNoo.. ooff vvaaccaanncciieess::  OOnnee 

iivv..    AAggee LLiimmiitt::   NNoott eexxcceeeeddiinngg 5566 yyeeaarrss aass oonn tthhee ddaattee ooff ccaalllliinngg ooff aapppplliiccaattiioonn.. 

vv..    EElliiggiibbiilliittyy by ttrraannssffeerr oonn ddeeppuuttaattiioonn oorr oonn ccoonnttrraacctt:: 

IInn ccaassee ooff ttrraannssffeerr oonn ddeeppuuttaattiioonn,, iitt wwiillll bbee ffrroomm aammoonnggsstt ooffffiicceerrss ooff 
CCeennttrraall//SSttaattee GGoovveerrnnmmeennttss  oorr  UUnniioonn  TTeerrrriittoorriieess  oorr  AAuuttoonnoommoouuss  
oorrggaanniizzaattiioonnss//SSttaattuuttoorryy  BBooddiieess  ooff CCeennttrraall oorr SSttaattee GGoovveerrnnmmeennttss:: 

 
11.. HHoollddiinngg aannaallooggoouuss ppoossttss oonn aa rreegguullaarr bbaassiiss;; oorr 

 
22.. WWiitthh 55 yyeeaarrss rreegguullaarr sseerrvviiccee iinn tthhee ssccaallee ooff ppaayy ooff RRss..1100,,000000--1155220000//--                

((pprree--rreevviisseedd)) oorr eeqquuiivvaalleenntt wwiitthh aaddmmiinniissttrraattiivvee eexxppeerriieennccee;; oorr 
 

33.. WWiitthh 88 yyeeaarrss rreegguullaarr sseerrvviiccee iinn tthhee ssccaallee ooff ppaayy ooff RRss..88000000--1133550000//--                                                  

((pprree--rreevviisseedd))  wwiitthh aaddmmiinniissttrraattiivvee eexxppeerriieennccee;; aanndd  
 

vviiii..  TThhee ffoolllloowwiinngg eesssseennttiiaall  qquuaalliiffiiccaattiioonnss aanndd eexxppeerriieennccee aarree rreeqquuiirreedd iinn bbootthh 
ccaasseess ooff ddeeppuuttaattiioonn aanndd ccoonnttrraacctt:: 

 
11..  AA  ppoosstt  ggrraadduuaattee  ddeeggrreeee  ffrroomm  aa  rreeccooggnniizzeedd  UUnniivveerrssiittyy  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  5555%%  mmaarrkkss  

oorr  iittss eeqquuiivvaalleenntt ggrraaddee ooff BB iinn tthhee UUGGCC sseevveenn ppooiinntt ssccaallee.. 
 

22.. AAtt lleeaasstt  1100 yyeeaarrss  AAddmmiinniissttrraattiivvee  eexxppeerriieennccee  iinn aann eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonn;;  oorr 
ccoommppaarraattiivvee eexxppeerriieennccee iinn rreesseeaarrcchh eessttaabblliisshhmmeenntt aanndd//oorr ootthheerr iinnssttiittuutteess ooff 
hhiigghheerr eedduuccaattiioonn.. 

 
EExxppllaannaattiioonn:: AAddmmiinniissttrraattiivvee  eexxppeerriieennccee  mmeeaannss  eexxppeerriieennccee  iinn  aaddmmiinniissttrraattiivvee   

   ccaappaacciittyy  iinn  aa GGoovveerrnnmmeenntt,, llooccaall bbooddyy oorr aauuttoonnoommoouuss oorrggaanniizzaattiioonn,,  
  pprreeffeerraabbllyy ccoonnnneecctteedd wwiitthh tthhee aarreeaa ooff eedduuccaattiioonn//llaanngguuaaggeess 

 
DDeessiirraabbllee QQuuaalliiffiiccaattiioonn::  WWoorrkkiinngg kknnoowwlleeddggee ooff TTaammiill LLaanngguuaaggee.. 

 
vviiii.. TTeennuurree ooff AAppppooiinnttmmeenntt::  NNoott eexxcceeeeddiinngg 33 yyeeaarrss.. TThhee tteerrmm mmaayy bbee eexxtteennddeedd aatt tthhee  
       ddiissccrreettiioonn ooff tthhee CCeennttrraall GGoovveerrnnmmeenntt uupp  ttoo aa mmaaxxiimmuumm ooff  
        ffiivvee yyeeaarrss ffrroomm tthhee ddaattee ooff aappppooiinnttmmeenntt oorr uunnttiill tthhee  
        iinnccuummbbeenntt aattttaaiinnss ssuuppeerraannnnuuaattiioonn pprreessccrriibbeedd ffoorr CCeennttrraall  
      GGoovveerrnnmmeenntt eemmppllooyyeeeess,, wwhhiicchheevveerr iiss eeaarrlliieerr.. 



 
 
________ 

PPRROOFFOORRMMAA OOFF AAPPPPLLIICCAATTOONN 

FFoorr tthhee PPoosstt ooff ______________________________________________________ 

AAnnnneexxuurree –– IIII 

 
 

\\ 

 
11..   NNaammee aanndd AAddddrreessss ((iinn BBlloocckk LLeetttteerrss)) ____________________________________________ 

 
22..   aa.. DDaattee ooff BBiirrtthh ((iinn CChhrriissttiiaann eerraa DDDD//MMMM//YYYYYYYY)) ______________________________________ 

bb.. AAggee aass oonn 1133 MMaarrcchh 22001188 ::__________ YYeeaarrss______________MMoonntthhss 

cc.. AAddddrreessss ffoorr CCoommmmuunniiccaattiioonn:: 

 
 
Passport  Size 

Color Photograph 
taken within last 3 
months. 

 
 
 
 
 
 

dd.. PPeerrmmaanneenntt AAddddrreessss:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ee.. EEmmaaiill iidd::____________________________________________________________________LLaannddlliinnee PPhhoonnee::__________________________________ 

AAlltteerrnnaattee eemmaaiill iidd ((iiff aannyy))::__________________________________________MMoobbiillee NNoo..____________________________________________ 

33..   DDaattee ooff rreettiirreemmeenntt uunnddeerr CCeennttrraall//SSttaattee GGoovvtt RRuulleess:: ((DDDD//MMMM//YYYYYYYY))::______________________________ 
 

44..   EEdduuccaattiioonnaall QQuuaalliiffiiccaattiioonnss ((SSSSLLCC OOnnwwaarrddss)) 
 

Sl. 

No 

 
Degree 

 
Institution / University Year of 

Entry 
Year of 
Leaving 

 

Percentage
& Class 

      

      

      

      

      



55..   WWhheetthheerr  EEdduuccaattiioonnaall  aanndd ootthheerr qquuaalliiffiiccaattiioonnss  rreeqquuiirreedd  ffoorr tthhee ppoosstt aarree ssaattiissffiieedd..  ((IIff aannyy 

qquuaalliiffiiccaattiioonn  aass bbeeeenn  ttrreeaatteedd aass eeqquuiivvaalleenntt  ttoo tthhee oonnee pprreessccrriibbeedd  iinn tthhee RRuulleess,,  ssttaattee tthhee 

aauutthhoorriittyy ffoorr tthhee ssaammee)) 
 

 QQuuaalliiffiiccaattiioonnss//EExxppeerriieennccee 
rreeqquuiirreedd 

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss//EExxppeerriieennccee 
ppoosssseesssseedd bbyy tthhee ooffffiicceerr 

EEsssseennttiiaall 
 

((11)) 

((22)) 

((33)) 

DDeessiirraabbllee 
 

((11)) 

((22)) 

((33)) 

  

66..   SSttaattee cclleeaarrllyy wwhheetthheerr iinn tthhee lliigghhtt ooff eennttrriieess mmaaddee bbyy yyoouu aabboovvee,, yyoouu mmeeeett tthhee rreeqquuiirreemmeenntt ooff 

tthhee ppoosstt ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

77..   DDeettaaiillss ooff EEmmppllooyymmeenntt,, iinn cchhrroonnoollooggiiccaall oorrddeerr.. 
 
 

 
OOffffiiccee// 

IInnssttiittuuttiioonn 

 
 

PPoosstt HHeelldd 
FFrroomm 

((dddd//mmmm//yyyy))
TToo 

((dddd//mmmm//yyyy))

SSccaallee ooff 

PPaayy AAnndd 

BBaassiicc PPaayy 

 

NNaattuurree ooff 

dduuttiieess 

((iinn ddeettaaiill)) 

      

      

      

      

      

      

 
 

88..   NNaattuurree ooff pprreesseenntt eemmppllooyymmeenntt ii..ee..   :: 
AAdd--hhoocc oorr TTeemmppoorraarryy oorr QQuuaassii-- 
PPeerrmmaanneenntt oorr PPeerrmmaanneenntt 

 
99..   IInn ccaassee tthhee pprreesseenntt eemmppllooyymmeenntt iiss   :: 

hheelldd oonn ddeeppuuttaattiioonn//ccoonnttrraacctt bbaassiiss,, 
pplleeaassee ssttaattee 

 
aa))  TThhee ddaattee ooff iinniittiiaall aappppooiinnttmmeenntt   :: 



bb))  PPeerriioodd   ooff   aappppooiinnttmmeenntt   oonn   :: 
ddeeppuuttaattiioonn //ccoonnttrraacctt 

 

cc))  NNaammee ooff tthhee ppaarreenntt ooffffiiccee //   :: 
oorrggaanniizzaattiioonn ttoo wwhhiicchh yyoouu 
bbeelloonngg 

 
1100..   AAddddiittiioonnaall   ddeettaaiillss   aabboouutt   pprreesseenntt   :: 

eemmppllooyymmeenntt  PPlleeaassee  ssttaattee  wwhheetthheerr 
wwoorrkkiinngg  uunnddeerr  ((iinnddiiccaattee  tthhee  nnaammee 
ooff   yyoouurr   eemmppllooyyeerr   aaggaaiinnsstt   tthhee 
rreelleevvaanntt ccoolluummnn)) 

 
CCeennttrraall GGoovvtt..                                           :: 

SSttaattee GGoovvtt..                                               :: 

AAuuttoonnoommoouuss OOrrggaanniizzaattiioonn                     :: 

GGoovveerrnnmmeenntt UUnnddeerrttaakkiinngg                       :: 

UUnniivveerrssiittiieess                                             :: 

OOtthheerrss                                                      :: 
 

1111..   PPlleeaassee   ssttaattee   wwhheetthheerr   yyoouu   aarree   :: 
wwoorrkkiinngg iinn tthhee ssaammee DDeeppaarrttmmeenntt 

 
1122..   AArree yyoouu iinn RReevviisseedd SSccaallee ooff PPaayy?? 

IIff  yyeess,,  ggiivvee  tthhee  ddaattee  ffrroomm  wwhhiicchh 
tthhee rreevviissiioonn ttooookk ppllaaccee aanndd aallssoo 
iinnddiiccaattee tthhee pprree--rreevviisseedd ssccaallee.. 

 
1133..   TToottaall eemmoolluummeennttss ppeerr mmoonntthh nnooww   :: 

DDrraawwnn wwiitthh BBaassiicc ppaayy ++ GGrraaddee PPaayy 
 

1144..   AAddddiittiioonnaall   iinnffoorrmmaattiioonn,,   iiff   aannyy,,   :: 
wwhhiicchh yyoouu wwoouulldd lliikkee ttoo mmeennttiioonn iinn 
ssuuppppoorrtt  ooff  yyoouurr  ssuuiittaabbiilliittyy  ffoorr  tthhee 
ppoosstt.. ((TThhiiss aammoonngg ootthheerr tthhiinnggss mmaayy 
pprroovviiddee iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthh rreeggaarrdd ttoo 
((ii))  aaddddiittiioonnaall  aaccaaddeemmiicc 
qquuaalliiffiiccaattiioonnss ((iiii)) pprrooffeessssiioonnaall 
ttrraaiinniinngg aanndd ((iiiiii)) wwoorrkk eexxppeerriieennccee 
oovveerr aanndd aabboovvee pprreessccrriibbeedd iinn tthhee 
VVaaccaannccyy CCiirrccuullaarr//AAddvveerrttiisseemmeenntt)) 
((NNoottee::  EEnncclloossee  aa sseeppaarraattee  sshheeeett,, iiff 
tthhee ssppaaccee iiss iinnssuuffffiicciieenntt)) 

 
1155..   WWhheetthheerr bbeelloonnggss ttoo SSCC//SSTT//OOBBCC   :: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1166..    RReeffeerreenncceess:: MMeennttiioonn tthhrreeee eexxppeerrttss // ssuuppeerrvviissoorrss    ::          
wwiitthh wwhhoomm yyoouu hhaavvee wwoorrkkeedd eeaarrlliieerr  
((NNaammee// DDeessiiggnnaattiioonn// AAddddrreessss// EEmmaaiill iidd))                    
  
 
 
 
 
 
  

 

 

 
1177..   RReemmaarrkkss  ((TThhee  ccaannddiiddaatteess  mmaayy iinnddiiccaattee 

iinnffoorrmmaattiioonn wwiitthh rreeggaarrdd ttoo ((ii))  RReesseeaarrcchh  
ppuubblliiccaattiioonnss  aanndd rreeppoorrttss aanndd ssppeecciiaall 
pprroojjeeccttss ((iiii)) AAwwaarrddss//SScchhoollaarrsshhiipp// 
OOffffiicciiaall AApppprreecciiaattiioonn  ((iiiiii))  AAffffiilliiaattiioonn  
wwiitthh tthhee pprrooffeessssiioonnaall 
bbooddiieess//iinnssttiittuuttiioonnss//ssoocciieettiieess aanndd ((iivv))aannyy 
ootthheerr iinnffoorrmmaattiioonn.. ((NNoottee:: EEnncclloossee aa 
sseeppaarraattee sshheeeett iiff tthhee ssppaaccee iiss iinnssuuffffiicciieenntt)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II hhaavvee ccaarreeffuullllyy ggoonnee tthhrroouugghh tthhee aaddvveerrttiisseemmeenntt aanndd II aamm wweellll aawwaarree tthhaatt tthhee CCuurrrriiccuulluumm VViittaaee 

dduullyy ssuuppppoorrtteedd bbyy ddooccuummeennttss ssuubbmmiitttteedd bbyy mmee wwiillll aallssoo bbee aasssseesssseedd bbyy tthhee SSeelleeccttiioonn CCoommmmiitttteeee 

aatt tthhee ttiimmee ooff sseelleeccttiioonn ffoorr tthhee ppoosstt.. 

 
 

SSiiggnnaattuurree ooff tthhee CCaannddiiddaattee 
 

NNaammee:: 

DDaattee::________________________________ 



FFOORRWWAARRDDIINNGG NNOOTTEE BBYY TTHHEE EEMMPPLLOOYYEERR 
 

IItt iiss cceerrttiiffiieedd tthhaatt:: 
 

11..   IInnffoorrmmaattiioonn  ggiivveenn  iinn tthhee aabboovvee pprrooffoorrmmaa  iiss ccoorrrreecctt  aass ppeerr tthhee sseerrvviiccee  rreeccoorrddss  ooff tthhee 
aapppplliiccaanntt.. 

 

22..  TThhee aapppplliiccaanntt iiss cclleeaarr ffrroomm vviiggiillaannccee aannggllee.. 
 

33..   TThhee iinntteeggrriittyy ooff tthhee aapppplliiccaanntt iiss bbeeyyoonndd ddoouubbtt.. 
 

44..   TThhaatt nnoo mmaajjoorr//mmiinnoorr ppeennaallttyy hhaass bbeeeenn iimmppoosseedd oonn tthhee aapppplliiccaanntt dduurriinngg tthhee llaasstt 1100 yyeeaarrss 
oorr ssiinnccee iinncceeppttiioonn iinn tthhiiss ooffffiiccee.. 

 

55..   TThhee ccaaddrree ccoonnttrroolllliinngg aauutthhoorriittyy ooff tthhee aapppplliiccaanntt hhaass ggiivveenn cclleeaarraannccee ttoo eennaabbllee hhiimm//hheerr 
aappppllyy ffoorr tthhee ppoosstt.. 

 

66.. AAtttteesstteedd ccooppiieess ooff tthhee llaasstt ffiivvee ((55)) yyeeaarrss ooff tthhee aapppplliiccaanntt’’ss AAnnnnuuaall CCoonnffiiddeennttiiaall 

RReeppoorrtt//AAnnnnuuaall  PPeerrffoorrmmaannccee AApppprraaiissaall RReeppoorrtt hhaass bbeeeenn eenncclloosseedd wwhhiillee ffoorrwwaarrddiinngg tthhiiss 

aapppplliiccaattiioonn.. 
 
 
 
 
 
 

PPllaaccee:: ____________________________________   SSiiggnnaattuurree ooff CCoonnttrroolllliinngg AAuutthhoorriittyy 

DDaattee:: __________________________________   DDeessiiggnnaattiioonn 
 
 
 
 
 
 

SSeeaall:: 


