
                                                                                    

  

  

WWeebbssiittee::  hhttttpp::////wwwwww..cciicctt..iinn                                                                                                                                              PPhhoonneess  ((OO))::  004444--2222554400112255  
EEmmaaiill::  ddiirreeccttoorr@@cciicctt..iinn                                                                                  FFaaxx::  004444--2222554400114433  
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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  
 

 
FFiilllliinngg uupp ooff tthhee ppoosstt ooff FFiinnaannccee OOffffiicceerr iinn CCIICCTT,, CChheennnnaaii.. 

 
 

AApppplliiccaattiioonnss aarree iinnvviitteedd iinn tthhee pprreessccrriibbeedd PPRROOFFOORRMMAA aavvaaiillaabbllee iinn tthhee CCIICCTT wweebbssiittee 

ffrroomm eelliiggiibbllee ooffffiicceerrss uunnddeerr tthhee CCeennttrraall//SSttaattee GGoovveerrnnmmeennttss // UUnniivveerrssiittiieess // RReeccooggnniizzeedd RReesseeaarrcchh 

IInnssttiittuuttiioonnss//PPSSUUss//SSttaattuuttoorryy,,  SSeemmii GGoovvtt.. oorr AAuuttoonnoommoouuss ffoorr ffiilllliinngg uupp ooff tthhee ppoosstt ooff  FFIINNAANNCCEE 

OOFFFFIICCEERR aass ppeerr tthhee tteerrmmss aanndd ccoonnddiittiioonnss ooff CCIICCTT.. 
 

11..    NNaammee ooff tthhee ppoosstt::  FFiinnaannccee OOffffiicceerr 
 

22..    SSaallaarryy:: RRss..1155,,660000 –– RRss..3399,,110000 :: GGrraaddee PPaayy:: RRss..66,,660000//-- ((PPrree--rreevviisseedd ssccaallee)).. 
 

33..    NNoo.. ooff VVaaccaanncciieess::  OOnnee 
 

44..    PPllaaccee ooff PPoossttiinngg:: CChheennnnaaii 
 

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

 
 

66..  EElliiggiibbiilliittyy   bbyy   ttrraannssffeerr   oonn   ddeeppuuttaattiioonn  //  CCoonnttrraacctt::  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..1155,,660000--3399110000  wwiitthh GG..PP.. ooff 

55,,440000//-- ((pprree--rreevviisseedd)) oorr   eeqquuiivvaalleenntt oorr 
 

33.. WWiitthh  88 yyeeaarrss  rreegguullaarr  sseerrvviiccee  iinn tthhee ssccaallee ooff ppaayy ooff RRss..88,,770000--3344,,880000  wwiitthh GG..PP.. ooff 

44,,880000//-- ((pprree--rreevviisseedd)) oorr  eeqquuiivvaalleenntt;; aanndd 
 
 

77..   TThhee ffoolllloowwiinngg eesssseennttiiaall qquuaalliiffiiccaattiioonnss//eexxppeerriieennccee//sskkiillllss are rreeqquuiirreedd:: 
 

ii..   BB..CCoomm wwiitthh SSAASS //MMaasstteerr DDeeggrreeee iinn CCoommmmeerrccee // FFiinnaannccee // AAccccoouunnttss // MMBBAA ((FFiinn)) // AACCAA 

// AAIICCWWAA  oorr iinn rreellaatteedd aarreeaass.. 
 

AAtt  lleeaasstt  55  yyeeaarrss   eexxppeerriieennccee   iinn  AAccccoouunnttiinngg   aanndd  AAuuddiitt   iinn  CCeennttrraall   GGoovveerrnnmmeenntt// 

AAuuttoonnoommoouuss//PPSSUUss 



iiii..   GGoooodd ccoommmmuunniiccaattiioonn aanndd ccoommppuutteerr sskkiillllss.. 
 

iiiiii.. DDeemmoonnssttrraatteedd eexxppeerriieennccee ooff mmaannaaggiinngg ffiinnaannccee iinncclluuddiinngg bbooookk--kkeeeeppiinngg,, uunnddeerrssttaannddiinngg 
mmaaiinntteennaannccee  ooff  lleeddggeerr  eennttrriieess,,  ccaasshh  bbooookk,,  aaccccoouunntt  eennttrriieess  aanndd  bbaannkk  rreeccoonncciilliiaattiioonn,, 
ffiinnaanncciiaall ssttaatteemmeennttss,, mmaaiinnttaaiinniinngg ccaasshh ccoonnttrroollss,, pprreeppaarriinngg tthhee ppaayyrroollll aanndd ppeerrssoonnnneell 
aaddmmiinniissttrraattiioonn,, ppuurrcchhaassiinngg,, mmaaiinnttaaiinniinngg aaccccoouunnttss ppaayyaabbllee aanndd mmaannaaggiinngg ooffffiiccee ooppeerraattiioonn,, 
IInntteerrnnaall AAuuddiitt eettcc..,, 

 
iivv..  CCoommppuutteerr   kknnoowwlleeddggee,,   ccoommppuutteerriizzeedd   aaccccoouunnttiinngg   pprrooggrraammss,,   aaccccoouunnttss   ppaayyaabbllee   aanndd 

aaccccoouunnttss rreecceeiivvaabblleess,, ggeenneerraallllyy aacccceepptteedd aaccccoouunnttiinngg pprriinncciipplleess,, ffuunndd aaccccoouunnttiinngg,, 
pprreeppaarraattiioonn ooff ffiinnaanncciiaall ssttaatteemmeennttss,, pprreeppaarraattiioonn ooff ffiinnaanncciiaall rreeppoorrttss,, aaddmmiinniissttrraattiioonn ooff 
eemmppllooyyeeee bbeenneeffiittss,, ppaayyrroollll ssyysstteemmss aanndd rreeppoorrttiinngg,, ooffffiiccee aaddmmiinniissttrraattiioonn.. 

 
vv..    CCoommmmaanndd ooff TTaammiill aanndd EEnngglliisshh ((ssppookkeenn aanndd wwrriitttteenn)) 

 
88..    TTeennuurree ooff AAppppooiinnttmmeenntt:: 33 yyeeaarrss 

 
DDeeppuuttaattiioonn//RRee--eemmppllooyymmeenntt:: 

 
PPeerriioodd ooff ddeeppuuttaattiioonn iinncclluuddiinngg ppeerriioodd ooff ddeeppuuttaattiioonn iinn aannootthheerr eexx--ccaaddrree ppoossttss hheelldd 

iimmmmeeddiiaatteellyy  pprreecceeddiinngg  tthhiiss  aappppooiinnttmmeenntt  iinn  tthhee  ssaammee  oorr  ssoommee  ootthheerr 

oorrggaanniizzaattiioonn//ddeeppaarrttmmeenntt ooff tthhee CCeennttrraall GGoovveerrnnmmeenntt sshhaallll oorrddiinnaarriillyy nnoott ttoo eexxcceeeedd tthhrreeee 

yyeeaarrss.. 
 

TThhee tteerrmm mmaayy bbee eexxtteennddeedd aatt tthhee ddiissccrreettiioonn ooff tthhee CCeennttrraall GGoovveerrnnmmeenntt uupp ttoo aa 

mmaaxxiimmuumm  ooff  ffiivvee  yyeeaarrss  oorr uunnttiill  tthhee  iinnccuummbbeenntt  aattttaaiinnss  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  pprreessccrriibbeedd  ffoorr 

CCeennttrraall GGoovveerrnnmmeenntt eemmppllooyyeeeess,, wwhhiicchheevveerr iiss eeaarrlliieerr.. 
 

99..   DDuullyy ffiilllleedd aapppplliiccaattiioonnss iinn aallll rreessppeeccttss sshhoouulldd rreeaacchh  TThhee DDiirreeccttoorr,, CCeennttrraall IInnssttiittuuttee ooff 
CCllaassssiiccaall TTaammiill,, NNoo..4400,, 110000 FFeeeett RRooaadd,, TTaarraammaannii,, CChheennnnaaii –– 660000 111133 oonn oorr bbeeffoorree 
1133..0033..22001188  dduullyy ssuuppeerrssccrriibbiinngg iinn tthhee eennvveellooppee aass AApppplliiccaattiioonn ffoorr tthhee ppoosstt ooff ““FFiinnaannccee 
OOffffiicceerr”” .. 

 

1100.. IInnccoommpplleettee aapppplliiccaattiioonnss wwiillll nnoott bbee ccoonnssiiddeerreedd.. 
 

1111.. TThhee IInnssttiittuuttee rreesseerrvveess tthhee rriigghhtt ttoo rreessttrriicctt tthhee nnuummbbeerr ooff ccaannddiiddaatteess ttoo bbee ccaalllleedd ffoorr tthhee 
iinntteerrvviieeww.. 

 

1122.. TThhee IInnssttiittuuttee rreesseerrvveess tthhee rriigghhtt ttoo rreejjeecctt aannyy oorr aallll tthhee aapppplliiccaattiioonnss wwiitthhoouutt aassssiiggnniinngg aannyy 
rreeaassoonnss,, wwhhaatt ssoo eevveerr.. 



PPRROOFFOORRMMAA OOFF AAPPPPLLIICCAATTOONN 
 
 

FFoorr tthhee PPoosstt ooff ______________________________________________________ 
 

 
 
 
 

\\ 

11..   NNaammee  ((iinn BBlloocckk LLeetttteerrss)) 
 

____________________________________________ 
 
 

22..   DDaattee ooff BBiirrtthh ______________________________________________________ 
 

PHOTO 
 
 

33..   DDaattee ooff RReettiirreemmeenntt uunnddeerr CCeennttrraall//SSttaattee GGoovvtt.. RRuulleess 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

44..   EEdduuccaattiioonnaall QQuuaalliiffiiccaattiioonnss:: 
 

SSll.. 
NNoo.. 

 

DDeeggrreeee//DDiipplloommaa BBooaarrdd// 
UUnniivveerrssiittyy YYeeaarr SSuubbjjeecctt %% ooff 

MMaarrkkss 

 

RReemmaarrkkss 

       

       

       

       

       

       

 
55..   AAddddrreessss ffoorr CCoommmmuunniiccaattiioonn:: ____________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MMoobbiillee::______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EEmmaaiill::________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



66..   DDeettaaiillss ooff EEmmppllooyymmeenntt,, iinn cchhrroonnoollooggiiccaall oorrddeerr..  EEnncclloossee aa sseeppaarraattee sshheeeett dduullyy aauutthheennttiiccaatteedd 

bbyy yyoouurr ssiiggnnaattuurree.. 
 

 

OOffffiiccee// 

IInnssttiittuuttiioonn 

 
PPoosstt HHeelldd FFrroomm TToo 

SSccaallee ooff PPaayy 

aanndd BBaassiicc 

PPaayy 

 

NNaattuurree ooff dduuttiieess 

((iinn ddeettaaiill)) 

      

 

 

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

 
88   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 

 
99..   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                                                      :: 
 

1100..   PPlleeaassee   ssttaattee   wwhheetthheerr   yyoouu   aarree   :: 
wwoorrkkiinngg   iinn tthhee ssaammee DDeeppaarrttmmeenntt 



1111..   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.. 

 
1122..   TToottaall eemmoolluummeennttss ppeerr mmoonntthh nnooww   :: 

DDrraawwnn 
 

1133..   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)) 

 
1144..   WWhheetthheerr bbeelloonnggss ttoo SSCC//SSTT//OOBBCC   :: 

 

1155..  RReemmaarrkkss  ((TThhee  ccaannddiiddaatteess  mmaayy 
iinnddiiccaattee iinnffoorrmmaattiioonn wwiitthh rreeggaarrdd ttoo 
((ii)) AAwwaarrddss//SScchhoollaarrsshhiipp//OOffffiicciiaall 
AApppprreecciiaattiioonn 
aanndd   ((iiii))   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 
 

AAddddrreessss________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

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.. 

 

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 


