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2016 இக்கம் 12 இனத்னத டகபித்ம் உரினணச் சட்த்டின் 8 ஆம் ிரிபின் கீழ் 

ிசுரிக்கப் வபண்டித அனதரண்டு அிக்னக  

2019.01.01 ஆந் டிகடி தொடல் 2019.06.30 ஆந் டிகடி பன 

 

1. 1. அனணச்சு/ ணரகரஞ சன, ணரகரஞ சனதின் அனணச்சு - பரது ிதபரக, அர்த்ட 

தொகரனணத்துப ணற்றும் கரல்ன அிபதத்டி அனணச்சு -  பரது ிதபரகப் ிரிவு 

பரது ிதபரக தொகரனணத்துப அனணச்சு க் கரஞப்ட் இந்ட அனணச்சு,  2019.08.07 ஆந் 

டிகடி பபநிதிப்ட் 20135/43 ஆம் இக்க அடிபிவச பர்த்டணரிதின் தோம் பரது 

ிதபரக, அர்த்ட தொகரனணத்துப ணற்றும் கரல்ன அிபிதத்டி அனணச்சு 2019.07.26 ஆந் 

டிகடி தொடல் தைடிதபடரத அனணச்சரக டரிக்கப்ட்து.  

டகபித்ம் சட்த்டிற்கு இஞங்க பபநிதிப் வபண்டித 2019.01.01 ஆந் டிகடி தொடல் 

2019.06.30 ஆந் டிகடி பனதர அனதரண்டுக்கர அிக்னக பரது ிதபரகப் 

ிரிபிரல் பபநிதிப்டுபதுன், அர்த்ட தொகரனணப் ிரிவு ணற்றும் கரல்ன 

அிபிதத்டி ன்பற்ின் வணற்டி கரப் குடிக்கர அனதரண்டு அிக்னக 

அப்ிரிவுகநின் டகபல் உத்டிவதரகத்டர்கநரல் பபநிதிப்டும்.தொகபரி – சுடந்டி சதுக்கம், 

பகரழும்தை 07 

 படரனவசி இக்கம் - 0112696211-13 

 ணின்ஞ்சல் தொகபரி - info@pubad.gov.lk 

 இனஞதத்டநம் - www.pubad.gov.lk 

2.  

 பதர் படரனவசி 

இக்கம் 

பசதரநர் திரு. ஜே. ஜே. பத்சிரி  011 2695738 

வணடிகச் பசதரநர்                

( அசரங்க ிர்பரகம்) 

டிதணடி. தே.ி.ி.ஸ் அவகுஞத். 011 2691044  

வணடிகச் பசதரநர் ( உள்நக 

ிர்பரகம்) 

டிதணடி. ஆர்.ம்.. த்ரதக. 011 2695150 

வணடிகச் பசதரநர்                

(தைரய்வு ணற்றும் பசதற்ரடு) 

டிதணடி. தே.ம்.ம்.ம். ஸ்ரதக. 011 2676433 

வணடிகச் பசதரநர் (ணிட 

பந அிபிதத்டி) 

டிதணடி. ிடீர வசசிங்க. 0112187104 /  

0112698462  

தாப் ணிப்ார் ானகம் 

(.க) 
திருணடி எச்..ஏ. சந்த குநாபசிங்ஹ 011 2688330 

இனஞந்ட வசனபகள் 

ஞிப்ரநர் ரதகம் 

டிதணடி. வக.வீ.ி.ம்.வ. கணவக. 011 2694560 

ஞிப்ரநர், இங்னக ிர்பரக டிதணடி. ஆர்.வக.ீ.டி. பிவசிங்ஹ 011 2698605 

mailto:info@pubad.gov.lk
https://www.pubad.gov.lk/
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வசனபப் ிரிவு  

ஞிப்ரநர், இங்னக 

பரிதிதரநர் வசனபப் ிரிவு 

டித. ஆர்.ி. தசிங்க 011-2698268 

ஞிப்ரநர், இங்னக 

கஞக்கரநர் வசனபப் ிரிவு  

டிதணடி ிள்த். .த.தே. குஞபர்ட 011 2698672 

ஞிப்ரநர், இங்னக 

டிட்ணில் வசனபப் ிரிவு 

டித. ஆர். ஸ் ஹதைகஸ்பத்ட. 011 2688124 

ஞிப்ரநர், பிஞ்ஜர ணற்றும் 

கட்டிகனஜர் வசனபப் ிரிவு  

டிதணடி. ஆர்.ம்.ன்.ஈ.வக. ஞசிங்க 011-2695187 

சிவஷ் உடபிச் பசதரநர்      

( உள்நக ிர்பரகம்)  

திரு. சீ.பீ.யூ. ஹஹட்டிஆபச்சி 011 3071134 

சிவஷ் உடபிச் பசதரநர் 

(வீனணப்தை ணற்றும் 

அிபிதத்டி) 

டித. ரந்ட வீசிங்க. 011 2692633 

சிவஷ் உடபிச் பசதரநர் 

(ணிட பநம்) 

டிதணடி. ஆர்.வக.ீ.டீ.வக. பிவசிங்க. 011 2698672  

சிவஷ் உடபிச் பசதரநர் ( 

டகபல் படரனில்தட்ம்) 

டிதணடி. சணந்டி வசரரதக. 011 2689414 

சிவஷ் உடபிச் பசதரநர் 

(தைரய்வு, ஆரய்ச்சி ணற்றும் 

பசதற்ரட்டு) 

டிதணடி.வக.ீ.ஸ். க்ணரலி. 011 3091295 

 

3. அனணச்சின் அடிகரத்துக்கு உட்ட் ிறுபங்கள் 

 ஏய்வூடிதத் டினஞக்கநம் 

 வடசித உற்த்டித்டின் பசதகம் 

 இங்னக அிபிதத்டி ணற்றும் ிர்பரக ிறுபகம் 

 படரனக் கல்பி ினதம் 
 

 ஜதசின அர்த்த முகாமநத்துவப் ஜபமவ 

 அர்த்த முகாமநத்துவ நிமனம் 

 ஜதசின அர்த்த நிவாபணச் ஜசமவ நிமனம் 

 வளிநண்டவினல் திமணக்கம் 

 ஜதசின கட்டட ஆபாய்ச்சி நிறுவம் 

 காநிமயின் தாக்கங்கமக் குமப்தற்கா ஹசனற்திட்டம் 

 

 விங்கு உற்த்தி நற்றும் சுகாதாபத் திமணக்கம் 

 ஜதசின கால்மட அபிவிருத்திச் சம நற்றும்  

துமணக் கம்னிகள் 

 வ/ மில்ஜகா (தனினார்) கம்னி  

 வ/ நகாவலி மவ்ஸ்ஹடாக் என்டர்பிமபசஸ் கம்னி 

அபசாங்க நிர்வாக நற்றும் 

முகாமநத்துவப் பிரிவு 

 

அர்த்த முகாமநப் 

பிரிவு 

கால்மட அபிவிருத்திப் பிரிவு 
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அனணச்சிதள் ிறுபப்ட்டுள்ந ிரிவுகள் (அபசாங்க நிர்வாக நற்றும் முகாமநத்துவப் 

பிரிவுக்காது) 

 உள்நக ிர்பரகப் ிரிவு 

 வீனணப்தை ணற்றும் அிபிதத்டிப் ிரிவு 

 டரப் ிரிவு 

 ிடிப் ிரிவு 

 இனஞந்ட வசனபகள் ிரிவு 

 இங்னக ிர்பரக வசனபப் ிரிவு 

 இங்னக பரிதிதரநர் வசனபப் ிரிவு 

 இங்னக பிஞ்ஜர, கட்டிக் கனஜர் ணற்றும் படரனில்தட் வசனபப் ிரிவு 

 இங்னக கஞக்கரநர் வசனபப் ிரிவு 

 இங்னக டிட்ணில் வசனபப் ிரிவு 

 ணிட பநப் ிரிவு 

 டகபல் படரனில்தட் ிரிவு 

 தைரய்வு, ஆரய்ச்சிகள் ணற்றும் பசதற்ரட்டுப் ிரிவு 

 உள்நக கஞக்கரய்வுப் ிரிவு 

 ஏய்வூடிதப் ிரிவு 

4. அனணச்சின் ிறுபக் கட்னணப்தை (அபசாங்க நிர்வாக நற்றும் முகாமநத்துவப் பிரிவுக்காது) 

ிறுபக் கட்னணப்தை - Organization Structure - Ministry of Public Administration & 

Management.xls 

5. அனணச்சின் அடிகரங்கள் (அபசாங்க நிர்வாக நற்றும் முகாமநத்துவப் பிரிவுக்காது) 

 இங்னக அிபிதத்டி ிர்பரக ிறுபகத்டின் சட்ம் (1982 இக்கம் 9) 

 டதைடரர்கள் ணற்றும் அரனடகள் ஏய்வூடிதச் சட்ம் (1983 இக்கம் 24) 

 பிடனபகள் ணற்றும் அரனடகள் ஏய்வூடிதக் கட்னநச் சட்ம் (1898 இக்கம் 1) 

 டதைடரர்கள் ணற்றும் அரனடகள் ஏய்வூடித உத்வடசத் டிட்ம்- (ஆத்டப் னதிர்) 

சட்ம் (1998 இக்கம் 60) 

 பிடனபகள் ணற்றும் அரனடகள் ஏய்வூடித உத்வடசத் டிட்ம் (ஆத்டப் னதிர்) 

சட்ம் (1970 இக்கம் 18) 

 அச வசனப ஏய்வூடிதம் பறுபர்கநின்  ம்ிக்னகப் பரறுப்தை  ிடிதச் சட்ம் ( 

1999 இக்கம் 40) 

 அச உத்டிவதரகதர்ப பரசஸ்டநங்கள் ( உனனணதின ணீட்படுத்டல்) சட்ம் ( 

1969 இக்கம் 7) 

 கட்ரத அசரங்க வசனபச் சட்ம் (1961 இக்கம் 70) 

 அச வசனப வசணர ிடிதக் கட்னநச் சட்ம் (1942 இக்கம் 18) 

 ரிசில் பனங்கும் வரட்டிச் சட்ம் (1957 இக்கம் 37) 

 ணற்பரத அனணச்சரின் கீழ் குிப்ரக எப்னப்ட்டிரட, இங்கு வணற்கூப்ட் 

பிதங்களுக்கு உரித்டர னத சக ிணரஞங்களும். 

Organization%20Structure%20-%20Ministry%20of%20Public%20Administration%20&%20Management.xls
Organization%20Structure%20-%20Ministry%20of%20Public%20Administration%20&%20Management.xls
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ஞிகள் ணற்றும் பசதற்ரடுகள்     

 அச ிர்பரக ணற்றும் தொகரனணத்துப பிதங்கள் ணற்றும் இங்னக அிபிதத்டி 

ிர்பரக ிறுபகம், படரனக் கல்பி ினதம், ஏய்வூடிதத் டினஞக்கநம், அச வசனப 

ஏய்வூடிதம் பறுபர்கநின்  ம்ிக்னகப் பரறுப்தை  ிடிதம் ணற்றும் உற்த்டித்டின் 

பசதகம் வரன் டினஞக்கநங்கள் ணற்றும் ிதடிச் சட் ிறுபங்கநின் 

பிதங்களுக்கு உரித்டர பகரள்னககள், ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கள் ணற்றும் 

பசதற்டிட்ங்கனந டதரரித்டல், ின்படரர்டல் ணற்றும் ணடிப்தேடு பசய்டல்.  

ின்பதம் வசனபகநின் ிர்பரகம் ணற்றும் ஞிதரட்படரகுடி தொகரனணத்துபம். 

i. இங்னக ிர்பரக வசனப 

ii. இங்னக கஞக்கரநர் வசனப 

iii. இங்னக டிட்ணில் வசனப 

iv. இங்னக பரிதிதரநர் வசனப 

v. இங்னக பிஞ்ஜர வசனப 

vi. இங்னக கட்டிக் கனஜர் வசனப 

vii. இங்னக படரனில்தட்ச் வசனப 

 இனஞந்ட வசனபகனந ிர்பரகம் பசய்டல். 

 டர பிடிக்வகரனபதின் கீழ் அனணந்ட ஞிகள். 

 அசரங்க வசனபப் திற்சிகள். 

 வடசித உற்த்டித்டின வணம்டுத்தும் பனகதில் பகரள்னககள் , 

ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கனநத் டதரரித்டல் ணற்றும் னதொனப்டுத்துடல். 

 ஏய்வூடித பிடிக்வகரனபதின னதொனப்டுத்துடல். 

 அசின் ஏய்வூடித தொனனண படரர்ர சக படிக்னககளும். 

 டிர்ரர்க்கப்டும் அிபிதத்டி இக்குகனந அனந்து பகரள்ளும் பரதட்டு அசப் 

பரிதொனதிதள் ல்ரட்சின ஊக்குபித்டல். 

 வீ ல்ரட்சி ண்ஞக்கதபின அிதொகப்டுத்துடல். 

 பரது ணக்கநின் டிர்ரர்ப்தைக்களுக்கு தொன்தரினணதினப் பற்றுக்பகரடுக்கும் 

அச வசனபபதரன்ின உதபரக்குபடற்கரக பகரள்னக டதரரிப்தைக்கள் ணற்றும் 

அபற்ின னதொனப்டுத்துடல். 

 இங்னக அிபிதத்டி ிர்பரக ிறுபகம், படரனக் கல்பி ினதம், ஏய்வூடிதத் 

டினஞக்கநம், அச வசனப ஏய்வூடிதர்கநின் ம்ிக்னக ிடிதம், உற்த்டித்டின் 

பசதகம், வடசித டினப்க் கூட்டுத்டரம், அச அச்சகக் கூட்டுத்டரம் ணற்றும் 

அச அச்சுத் டினஞக்கநம் வரன் ிறுபங்களுக்கு எப்னக்கப்ட்டுள்ந சக 

பிதங்களுக்கும் உரித்டர படிக்னககனந வணற்ரர்னப பசய்டல்.  
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6.  அனணச்சின் அடிகரங்களுக்கு கீழ் அனணந்டிதக்கும் பரது ிறுபங்கநின் பிங்கள் (அபசாங்க நிர்வாக நற்றும் முகாமநத்துவப் 

பிரிவுக்காது) 

அலுபர்கநி

ன் டபி 
அடிகரங்கள் ஞிகள் ணற்றும் கனணகள் 

அபற்ிற்கு உரித னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

ஏய்வூடிதத் 

டினஞக்கநம் 

 

(ஓய்வூதினப் 

ணிப்ார் 

ானகத்தின் 

ஜநற்ார்மவயி

ன் கீழ் 

இனங்குகிது). 

 ஏய்வூடிதப் ிணரஞக் 

குிப்தை 
 

 டதைடரர் ணற்றும் 

அரனடகள் ஏய்வூடிதச் 

சட்ம் (1983 இக்கம் 24) 
 

 பிடனபகள் ணற்றும் 

அரனடகள் ஏய்வூடிதக் 

கட்னநச் சட்ம் (1898 

இக்கம் 1) 
 

 டதைடரர் ணற்றும் 

அரனடகள் ஏய்வூடித 

உத்வடசத்டிட்ம் ( ஆத்டப் 

னதிர்) சட்ம் (1998 

இக்கம் 60) 
 

 அச வசனப ஏய்வூடிதம் 

பறுபர்கநின்  ம்ிக்னக 

ிடிதச் சட்ம் ( 1999 

இக்கம் 40) 
 

 அச வசனப வசணர 

 ஏய்வூடிதப் ிணரஞக் குிப்தை ணற்றும் பிடனபகள் 

அரனடகள் கட்னநச் சட்த்துக்கு ற் அச 

வசனபதில் ஏய்வூடித ன்கனந உரித்துனதடரக்கும் 

பசதற்ரட்டின கண்கரஞித்டல் ணற்றும் அடதன் 

சம்ந்டப்ட் ற்ரடுகனந பிடித்டல்.  

 ஏய்வூடிதத்துன் படரர்தைனத சட் டிட்ங்கள் 

ணற்றும் பகரள்னகத் டீர்ணரங்களுக்கு ற் அச 

ஊனிதர்கநின் ஏய்வூடிதத்டின ற்றுக்பகரள்ளுடல். 

 ணரடரந்ட ஏய்வூடித ன்கள் ணற்றும் னத 

ன்கனநத்ம் படரர்ச்சிதரக பசலுத்துடல், எத டனப 

ணரத்டிம் பனங்கப்டும் ன்கள் ணற்றும் னத 

ன்கனநத்ம் ினனகள் துணின்ி டிதத்டணரக 

சணர்ப்ித்டல். 

 அச வசனப வசணர ிடித தொனனணதின 

எழுங்குடுத்துடல் ணற்றும் ன்கனந பனங்குடல். 

 அசிற்கரக பிடனபகள் / டதைடரர்கள் ணற்றும் 

அரனடகள் ங்கநிப்தைத் படரனகதின வசகரித்டல் 

ணற்றும் னத பதணரங்கனந வசகரித்டல் ணற்றும் 

தொகரனணத்துபம் பசய்டல். 

 வீ டகபல் படரனில்தட் தொனனணகனநப் 

தன்டுத்டல் ணற்றும் அபற்ின பிதத்டி  பசய்து 

ஏய்வூடிதச் சதோகத்டிதக்கு ணிகவும் சிந்டனடப்  

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 
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ிடிதக் கட்னநச் சட்ம் 

(1942 இக்கம் 18) 
 

 டரபிடிக் வகரனப 

 ிடி எழுங்கு பிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் 

னதொன எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அச ிடிச் சுற்ிக்னக 

 தொகரனணத்துபச் வசனப 

சுற்ிக்னக 

 அனணச்சனப பிஞ்ஜரம் 

 டகபித்ம் உரினணச் 

சட்ம் 

 அடி பிவச பர்த்டணரிப் 

த்டிரினக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் ிணரஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொன எழுங்குபிடிகள் 

வரன்வ பினபர வசனபதின பனங்கி 

உரினணதின அங்கீகரித்டல். 

 ஏய்வூடிதத்டினத் டதரர்டுத்தும் அகு ணற்றும் 

ஏய்வூடிதம் பனங்கல் படரர்ரக அனணந்ட பங்கி ணற்றும் 

பகரடுப்வு பனதனணப்தைன் எதங்கினஞந்து 

உற்த்டித்டின் பரய்ந்டடரக ரத்டிச் பசல்ல் ணற்றும் 

வணம்டுத்டல்.  

 சதோகப் ரதுகரப்தை படரர்ர உகநரபித வரக்குகள் 

ற்ித ஆய்வுகனந வணற்பகரண்டு வீ சதோகப் 

ரதுகரப்தை தொனனண படரர்ர பகரள்னககனந 

படரகுக்கும் பரதட்டு உடவுடல். 

 பதரந்ட பவு பசவுத் டிட்த்டினத் டதரரித்டல் 

ணற்றும் அடன் தொன்வற்ம் படரர்ரக சட் 

ணன்த்துக்கு பரறுப்தைக் கூல். 

 எட்டுபணரத்ட ஏய்வூடிதச் சதோகத்டின் பரதநரடர 

ணற்றும் சதோக ன்தைரிக்கரக அபசிதப்டும் 

ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கனந இங்கரஞல் ணற்றும் 

னதொனப்டுத்துபடற்கு டிதரர் ணற்றும் அச 

சரர்ற் துனதிரின் ங்கநிப்ினப் 

பற்றுக்பகரள்நல்.  

 ஏய்வூடிதச் சங்கங்கனந தொன்ினப்டுத்டித சிபில் 

சதோகத்டின  வடிதரகத் படரர்தை பகரள்நச் பசய்து 

ிவடச அிபிதத்டிச் பசதற்ரட்டுக்கர  

ங்கநிப்ினப் பற்றுக்பகரள்நல்.  
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வடசித 

உற்த்டித்டி

ன் பசதகம் 

 

(ணிப்ாரின் 

ஜநற்ார்மவயி

ன் கிழ் 

இனங்குகிது) 

 ரிசில் பனங்கும் வரட்டிச் 

சட்ம் (1957 இக்கம் 37 
 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் 

னதொன எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 

 தொகரனணத்துப வசனப 

சுற்ிக்னக 

 அனணச்சனப பிஞ்ஜரம் 

 டகபித்ம் உரினணச் 

சட்ம் 

 அடிபிவச பர்த்டணரிப் 

த்டிரினக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் ிணரஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

 உற்த்டித்டின் வணம்ரட்டிற்கரக அர்ப்ஞிப்தைச் 

பசய்துள்ந திற்சிதரநர்கள், சிப்தைத் வடர்ச்சி 

பற்பர்கள், ஆவரசகர்கள் ணற்றும் உற்த்டித்டின் 

கஞக்கரய்பரநர்கநின உள்நக்கித வடசித 

குனரணின ிறுவுடல்.  

 பரது ணக்களுக்கரக அனணந்ட பினிப்தைஞர்வு 

ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கனந பபகுச ஊகங்கநின் தோம் 

ந்ட அனணப்ில் ரத்டிச் பசல்படற்கு அபசிதப்டும் 

படரன படரர்தை பனதனணப்பரன்ின 

ஆம்ித்டல். 

 சக துனகனநத்ம் உள்நக்கிதடரக வடசித 

அநபிர வபனத் டிட்ங்கனந சதோகணதணரக்குடல்.  

 அிபின தொகரனணத்துபம் பசய்டலின 

வணம்டுத்துபடன் தோம் கண்டுிடிப்தைக்கள் ணற்றும் 

னப்ரற்ல் வரன்பற்ிற்கு பனிதனணத்துக் 

பகரடுத்டல். 

 ரட்டிதள் உற்த்டித்டின் ணிக்க வபனக் 

கரச்சரத்டின உதபரக்குடல், உற்த்டித்டின் தோம் 

சதோகத்னட பலுப்டுத்டல் ணற்றும் சதொடரதத்துக்கு உடவும் 

பனகதில் கிரணித அிபிதத்டிதின என்ினஞத்டல் 

ணற்றும் பித ஆய்வுகனந தொகரனணதரநர்கநரல் 

கட்டிபதழுப்தைடல். 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 

இங்னக 

அிபிதத்டி 

 1982 இக்கம் 09 

இனத்னத இங்னக 

அிபிதத்டி ிர்பரக 

 அச அலுபர்கநின் திற்சி, அிவு, டின்கள் ணற்றும் 

த்னடகநின் தோம் அிபிதத்டிதின அனடல். 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 
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ணற்றும் 

ிர்பரக 

ிறுபகம் 

 

(ணிப்ார் 

ானகத்தின் 

ஜநற்ார்மவயி

ன் கீழ் 

இனங்குகிது). 

ிறுபகச் சட்ம் 

 அச பிதரரச் 

சுற்ிக்னக 

 இங்னக அிபிதத்டி 

ணற்றும் ிர்பரக 

ிறுபகத்டின் ிர்பரகக் 

வகரனப  

 கன ணற்றும் அலுபக 

ஊனிதர் சட்ம்  

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் 

னதொன எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 

 தொகரனணத்துப வசனப 

சுற்ிக்னக 

 அனணச்சனப பிஞ்ஜரம் 

 டகபித்ம் உரினணச் 

சட்ம் 

 அடிபிவச பர்த்டணரிப் 

த்டிரினக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் ிணரஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

 தொகரனணத்துப ணற்றும் அச ிர்பரக துனகநில் 

திற்சிப் ரபிகனந எழுங்கு பசய்டல்.  

 எட்டுபணரத்ட அச வசனபதிதள் கண்கரஞிப்தை 

ஞிதரட் படரகுடிதிரினவத ிதைஞத்துபம் ணிக்க 

ஊனிதர்கனந உதபரக்குடல். 

 டது அனணப்தை ரீடிதர தொகரனணத்துப படரகுடிதின 

ணீநரய்பிற்கு ணற்றும் அிபிதத்டிதின 

வணற்பகரள்படற்கரக அச துன ிறுபங்களுக்கு 

எத்துனனப்தை பனங்குடல்.  

 ஆவரசனப் ஞிகள் ணற்றும் ஆரய்ச்சி 

படிக்னககனநத்ம் பரறுப்வற்றுக் பகரள்நல். 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 
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படரனக் 

கல்பி 

ினதம் 

 

(பிபதந 

நிமஜவற்று 

அதிகாரியின் 

ஜநற்ார்மவயி

ன் கீழ் 

இனங்குகிது) 

 அச பிதரரச் 

சுற்ிக்னக 

 கன ணற்றும் அலுபக 

ஊனிதர் சட்ம்  

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் 

னதொன எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 

 தொகரனணத்துப வசனப 

சுற்ிக்னக 

 அனணச்சனப பிஞ்ஜரம் 

 டகபித்ம் உரினணச் 

சட்ம் 

 அடிபிவச பர்த்டணரிப் 

த்டிரினக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் ிணரஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

 

 இனஞதத் டநத்டின வணம்டுத்டல், கற்னக 

தொகரனணத்துப தொனனணப் திற்சிதின் தோம் ிறுப ஈ 

- கற்னக துனதிதள் உட்ிவபசிப்டற்கரக உடவுடல். 

 வபண்டுவகரநின் அடிப்னதில் ந்டபபரத 

ரத்துக்குணரக ல்வபறு ிதைஞர்கநின் எத்துனனப்தைன் 

கற்னக பரய்ப்தைக்கனந வடரற்றுபித்டல்.  

 கஞி அிபின வணம்டுத்துபடற்கரக திற்சிப் 

ரபிகனந எழுங்குடுத்டல்.  

 கஞி ணற்றும் டகபல் படரனில்தட்த்துன் 

படரர்தைனத ட்னகளுக்கர இ பசடிதினப் 

பற்றுக்பகரடுத்டல்.  

 பர்த்டக சந்டிப்தைக்கள் ணற்றும் படரனில்பரய்ப்தை வர்தொகப் 

ரீட்னசகளுக்கர வீடிவதர ணரரடுகனந 

ரத்துபடற்கர பசடி பரய்ப்தைக்கனந ற்டுத்டிக் 

பகரடுத்டல்.  

 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 



10 

 

தொகரனணத்துப 

ணறுசீனணப்தை

ப் ிரிவு 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் 

னதொன எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரகச் 

சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 

 தொகரனணத்துப வசனப 

சுற்ிக்னக 

 அனணச்சனப பிஞ்ஜரம் 

 டகபித்ம் உரினணச் 

சட்ம் 

 அடிபிவச பர்த்டணரிப் 

த்டிரினக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் ிணரஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

 படரனதூக் கிரணங்கநில் சதோக வணம்ரட்டுத் 

டிட்ங்கள். 

 ரம்ரித கிரணங்கநில் சதோக வணம்ரட்டுத் 

டிட்ங்கனந னதொனப் டுத்துடல். 

 கரச்சர ணற்றும் ணட பனிரட்டுத் டநங்கனந 

பிதத்டி பசய்படன் ஊரக ல்பரழுக்கத்துர 

சதொடரதத்னட உதபரக்குடல். 

 குனந்ட பதணரம் பறும் குடும்ங்கநின் 

பரழ்பரடரத்டின கட்டிபதழுப்தைடல்.  

 படனதூப் ிவடசப் ரசரன ணரஞபர்கநின் 

டினணகனந பிதத்டி பசய்டல்.  

 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் 

னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் 

சுற்ிக்னக 
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உள்நக 

ிர்பரகப் 

ிரிவு 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்கு பிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழு னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 

 தொகரனணத்துப வசனப 

சுற்ிக்னக 

 அனணச்சனப பிஞ்ஜரம் 

 டகபித்ம் உரினணச் 

சட்ம் 

 அடிபிவச பர்த்டணரிப் 

த்டிரினக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் ிணரஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

 அங்கீகரிக்கப்ட் ஞிதரட்படரகுடிதின 

ரநதுபனப்டுத்துடல்.  

 அனணச்சின் எட்டுபணரத்ட ஞிதரட்படரகுடிதினத்ம் 

ிதணம் பசய்டல், டபித்தர்வுகனந பனங்குடல், 

இணரற்ங்கனந வணற்பகரள்நல் வரன் சக டர 

படிக்னககளும். 

 தைடித டபிகனந உதபரக்குடல். 

 தன்ரட்டுச் வசனபகனநப் ( ரதுகரப்தை, சுகரடர) 

பற்றுக்பகரள்படற்கு அபசிதப்டும் வகள்பி ணத 

ணற்றும் எப்ந்ட படிக்னககனந கண்கரஞித்டல். 

 அனணச்சின் உட்கட்னணப்தை பசடிகனந ( கட்டி, ீர், 

ணின்சரம், படரனவசி) பனங்குபடற்கு உரித 

ணடிப்தேடுகனநத் டதரரித்டல், பின ணதக்கனந 

அனனத்டல், பற்றுக்பகரள்நல், ரணரிப்தை 

படிக்னககள் ணற்றும் பசவுக் கட்டுப்ரட்டு 

படிக்னககள். 

 அனணச்சின் சக பரகங்கநிதும் டிவுகனந 

வணற்பகரள்நல், இனஞத்துக் பகரள்நல், கரப்தைறுடிகள், 

ரணரிப்தை, ரிபரதள் படரர்ர படிக்னககள் 

ணற்றும் குழு ரீடிதர பரகங்கனந பனங்குபடற்குரித 

படிக்னககள். 

 பகௌப அனணச்சர்கநின் டற்கரலிக ஞிதரட் 

படரகுடிதிர் ணற்றும் ஆவரசகர்கனந ிதணம் 

பசய்படற்குரித படிக்னககனந வணற்பகரள்நல். 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் 

னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் 

சுற்ிக்னக  
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 ரரளுணன் ஆவரசன பரதுக் குழு, பரது ணதக் 

குழு, ணிட உரினணகள், அசிதல் னிபரங்கல்கள் 

வரன் படிக்னககனந எதங்கினஞப்தைச் பசய்டல். 

 டரலின எழுங்கு தொனதரக ரத்டிச் பசல்ல். 

 டபிின அலுபர்கநின் கூட்ங்கனந ரத்துடல்,  

அபற்ின வஞிச் பசல்ல் ணற்றும் வகட்வரர் 

கூத்டின் ிர்பரகம் சரர்ந்ட உரித படிக்னககள். 

 ஆபஞக் கரப்கத்டின வஞிச் பசல்படற்கு உரித்டர 

படிக்னககள். 

 அனணச்சின் பிசரனஞக் கதணதேம் ணற்றும் 

படரனவசி இணரற்ங்கனந எழுங்கு தொனதரக 

ரத்டிச் பசல்லுடல். 
 

 பணரனிபதர்ப்தைக்கு உரித்டர படிக்னககள். 

வீனணப்தை 

ணற்றும் 

அிபிதத்டிப் 

ிரிவு 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்கு பிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் 

னதொன எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 

 அச அலுபர்களுக்கு உத்டிவதரகதர்ப பிடுடிகனந 

எதுக்கிக் பகரடுத்டல், அவ் பிடுடிகநில் ரணரிப்தை 

படிக்னககனந வணற்பகரள்நல். 

 அனணச்சின் கீழ் பசதற்டுத்டப்டும் வீனணப்தைத் 

டிட்ங்கள் அனத்னடத்ம் தொகரனணத்துபம் ணற்றும் 

ிர்பரகம் சரர்ந்ட படிக்னககனந வணற்பகரள்நல் 

ணற்றும் குித்ட டப்ிர்களுன் எதங்கினஞப்தை 

படிக்னககனந வணற்பகரள்ளுடல்.  

 அச அலுபர்கநின் வசனபத் வடனபப்ரட்டின் 

அடிப்னதில் அனணந்ட டற்கரலிக படிபித்டிற்கரக 

பனங்கப்டும் அசிற்குரித ந்டபபரத பிடுடித்ம் “ி 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் 

னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 



13 

 

 தொகரனணத்துப வசனப 

சுற்ிக்னக 

 அனணச்சனப பிஞ்ஜரம் 

 டகபித்ம் உரினணச் 

சட்ம் 

 அடிபிவச பர்த்டணரிப் 

த்டிரினக 

 எப்ந்டங்கள் 

 உத்டிவதரகதர்ப 

பரசஸ்டநங்கநின் 

(உனனணகள் ணீநப்பல் 

சட்ம் )  (1969 இக்கம் 7) 

 வசனபப் ிணரஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

ிபரச” ன்டன் கீழ் பகரள்நப்டும் ன்வடரடு அவ் 

அசின் பரதுச் வசனபகள் அச பிடுடிகள் படரர்ர 

படிக்னககனந வணற்பகரள்நல்.  

 பிடுதொன பிடுடிகனந ிர்ணரஞித்டல். 

 பிடுதொன பிடுடி அனகனந எதுக்குடல் ணற்றும் 

ரணரிப்தை படிக்னககனந வணற்பகரள்நல். 

 பிடுதொன பிடுடிகநின் ஊனிதர் ிர்பரகம். 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 

டரப் ிரிவு அபசாங்க நிர்வாக நற்றும் 

அர்த்த முகாமநத்துவ 

அனணச்சின் கீழ் ிவும் டரப் 

ிரிபின் டனபரக 

பிநங்குபது டரப் 

ஞிப்ரநர் ரதகணரபரர். 

டரப் ிரிவு ழு அகுகனந 

உள்நக்கிக் 

கரஞப்டுபவடரடு அவ் 

பகுகளுக்கினதில் I, II, IV 

ணற்றும் VII வரன் அகுகள் 

டரப் ஞிப்ரள் (I) இன் 

டரப் ஞிப்ரநர் ரதகத்டின் ஞிகள் 

 அச அலுபர்களுக்கு, அச அனணச்சுகளுக்கு / 

டினஞக்கநங்களுக்கு அச ிறுபங்களுக்கு, அச 

வசனப படரர்ில் அக்கன கரட்டுகின்பர்களுக்கு 

ணற்றும் அங்கீகரிக்கப்ட் படரனிற்சங்கங்களுக்கு டர 

படிக்னககள் படரர்ர வசனபகனந பனங்குடல். 

 அசரங்க ிர்பரக அனணச்சின் பிதப் ப்தைக்குரித 

டர படிக்னககளுக்கு உரித்துனத அனணச்சனப 

பிஞ்ஜரங்கநின் பனனபத் டதரரித்டல் ணற்றும் 

குித்ட அனணச்சனபத் டீர்ணரங்கள் படரர்ர 

டிர்கர படிக்னககனந டுத்டல், அனணச்சனப 

 

 டர பிடிக்வகரனப 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் 

னதொன எழுங்கு 

பிடிகள் 

 அசரங்க ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 அசிதனணப்தை 

 கட்னநச் சட்ங்கள் 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 டினவசரிச் சுற்ிக்னக 
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கீழும், III, V, ணற்றும் VI  ஆகித 

அகுகள் டரப் ஞிப்ரநர் 

(II) இன் கீழும் வணற்ரர்னப 

பசய்கின்ரர்கள். VII ஆம் அகு 

ிடி டரப் ஞிப்ரநர் 

எதபரின் கீழ் ணற்றும் னத 

அகுகள் உடபித் டரப் 

ஞிப்ரநர்கள் கீழும் 

ிவுகின்து. 

அச ஊனிதர்கள் படரர்ர 

ணற்றும் அச வசனபதின் 

ன்ணடிப்ின 

உறுடிப்டுத்தும் பனகதில் 

அடற்குரித்டர 

பகரள்னககனநத் 

டதரரிப்டற்கரக அசுக்கு 

எத்துனனப்தை பனங்குடல், டர 

பிடிக்வகரனபதின் 

ற்ரடுகனநப் வரன்வ 

அபசாங்க நிர்வாக நற்றும் 

அர்த்த முகாமநத்துவ 

அனணச்சிரல் பபநிதிப்டும் 

சுற்ிக்னககநின் 

ற்ரடுகளுக்கு பரதள் 

வகரல் டரப் ிரிபின் தோம் 

வணற்பகரள்நப்டுகின்து.  

பிஞ்ஜரங்கள் படரர்ர அபடரிப்தைக்கனந 

பனங்குடல். 

 ிர்பரக படிக்னகநின் வரது அசரங்க வசனபகள் 

ஆனஞக்குழு, டினவசரி, தொகரனணத்துப வசனபத் 

டினஞக்கநம், சட்ணர அடிர் டினஞக்கநம், 

ரரளுணன் உகுழுக்கள், ணற்றும் னத 

அனணச்சுக்களுன் இனஞந்து பசதரற்றுடல். 

 டர பிடிக்வகரனப ணற்றும் சம்ந்டப்ட் அசரங்க 

ிர்பரக சுற்ிக்னக படரர்ர அபடரிப்தைக்கனந 

பனங்குடல். 

 அச வசனபக்கு உரித்டர பகரள்னககனநத் டதரரித்டல். 
 

 அக் பகரள்னககனநத் படரகுக்கும் வரது 

அலுபர்களுக்கு பனிகரட்ல்கனந பனங்குடல். 
 

 டர படிக்னககள் படரர்ரக வடசித ணட்த்டிர 

பகரள்னகத் படரகுப்தைக்கள் ணற்றும் அபற்றுக்கு 

பரதள்வகரல்கனந வணற்பகரள்நல்.  

டரப் ஞிப்ரநர்  I - ஞிகள் 

 டரப் ஞிப்ரநர் ரதகத்டின் கண்கரஞிப்ின் கீழ் 

அசரங்க வசனபக்கு உரித்துனத பகரள்னககனநத் 

டதரரித்டல். 

 அக்பகரள்னககனநத் டதரரிக்கும்வரது 

அலுபர்களுக்கு பனிகரட்டுடல் பனங்குடல். 

 டரப் ிரிபின் அசரங்க ிர்பரக படிக்னககள். 

 ஞிதரட்படரகுடிதிரின் தொழுனணதர 

எத்துனனப்ினப் பற்று ிரிபின தொகரனணத்துபம் 

 ஏய்வூடித ிணரஞக் 

குிப்தை       
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பசய்படற்கரக டரப் ஞிப்ரநர் ரதகத்துக்கு 

எத்துனனப்ின ல்குடல். 

 I, II, IV ணற்றும் VII ஆகித அகுகநின் கனண 

படிக்னககனந வணற்ரர்னப பசய்டல். 

டரப் ஞிப்ரநர் II - ஞிகள் 
 

 டர படிக்னககள் படரர்ில் வடசித 

அடிப்னதில் பகரள்னககனநத் டதரரித்டல் ணற்றும் 

அபற்ிற்குப் பரதள்வகரல்.  

 அக் பகரள்னககனநத் படரகுக்கும் வரது 

அலுபர்களுக்கு பனிகரட்ல்கனந பனங்குடல். 

 ஞிதரட்படரகுடிதிரின் தொழுனணதர 

எத்துனனப்ினப் பற்று ிரிபின 

தொகரனணத்துபம் பசய்படற்கரக டரப் ஞிப்ரநர் 

ரதகத்துக்கு எத்துனனப்ின ல்குடல். 

 III, V, ணற்றும் VI ஆகித அகுகநின் கனண 

படிக்னககனந வணற்ரர்னப பசய்டல். 

ிடித் டரப் ஞிப்ரநரின் ஞிகள்     - ( VII ஆம் 

அகு)  

 அசரங்க அலுபர்கள் அசுக்கு வணடிகணர 

வசனபதின வணற்பகரள்படற்கரக பனங்கப்டும் 

பகரடுப்வு படரர்ர படிக்னககள். 

 வணடிக வக் பகரடுப்வு படரர்ர 

பகரள்னககள். 

 பிடுதொன டிச் சம்நம் படரர்ர பகரள்னககள். 
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 அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக இக்கம் 22/93 இற்கு 

ற் டிடீர் பித்துக்கர ட்ஈடு படரர்ர 

படிக்னககள். 

 சீறுனகள் படரர்ர பகரள்னககள். 

 ல்வபறு பகரடுப்வுகள் படரர்ர 

பகரள்னககள். 

உடபித் டரப் ஞிப்ரநரின் ஞிகள் - ( I ஆம் 

அகு)  

 டரப் ிரிபின் ிர்பரக படிக்னககள் 

 அகுக்குரித்டரகரட அனணச்சனப 

பிஞ்ஜரங்களுக்கரக அபடரிக்க 

வபண்டிதனபகனநத் டதரரித்டல். 

 பிடுதொன ஏய்வு பிடுடிகனந கண்கரஞித்டல் ணற்றும் 

எதுக்கிக் பகரடுத்டல். 

 ஆய்வுப் திற்சித்ம் அிபிதத்டி படிக்னககளும். 

 படரனிற்சங்க எதங்கினஞப்தைக்கள். 

 டர பிடிக்வகரனபதின் டிதத்டங்களுக்கர 

எதங்கினஞப்தைக்கள். 

 தோப்ட் டினஞக்கநங்கள் படரர்ர 

படிக்னககள் 

 அச வசனப படரர்ர கதத்துக் கஞிப்தைக்கள் 

ணற்றும் டவுகனநச் வசகரித்டல் 

 உற்த்டித்டின் அிபிதத்டி ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கனந 

பசதற்டுத்துடல். 
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உடபித் டரப் ஞிப்ரநரின் ஞிகள் - (II ஆம் அகு) 

 அசரங்க வசனபக்கு ஆட்வசர்ப்தைச் பசய்த்ம்/ 

டபித்தர்பநிக்கும் பகரள்னககள். 

 ஆட்வசர்ப்தை னதொன/ டபித்தர்த்டப்டும் 

னதொன/ டிதத்டிதனணக்கப்ட் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொன/ படரனில்தட் வசனப ணற்றும் பிஞ்ஜர 

வசனபக்கு இனஞத்துக்  பகரள்ளும் 

னதொனக்கர சிரரிசுகனநப் 

பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 டபிகனந ஏய்வூடிதப் டபிகநரக 

அட்பனஞப்டுத்துபது படரர்ர 

பிசரனஞகள் 

 அசகதண பணரனிக் பகரள்னகதின 

பசதற்டுத்துடல். 

 சரன்ிடழ்கனந சணப்டுத்துடல் படரர்ர 

படிக்னககள். 

 

உடபித் டரப் ஞிப்ரநரின் ஞிகள் ( III ஆம் அகு) 
 

 அசரங்க அலுபர்கநின் சரடரஞ த்னடகள் 

ணற்றும் எழுக்கரற்று படிக்னககள் 

 கனிற் ட்டிதனப் வஞிச் பசல்ல் 

 எழுக்கரற்று பிசரனஞ அலுபர்கநின் 

ட்டிதபரன்ினப் வஞிச் பசல்ல்  

 அசரங்க அலுபர்கள் அச வசனபதின பிட்டு 

பபநி வசனபகநில் ஈடுடுடல் படரர்ர 

பகரள்னககள். 

 ஏய்வூடிதம் பச் பசய்டல் படரர்ர சிக்கல்கள் 



18 

 

 வசனபனத பிட்டு பிகிச் பசல்ல் 

 வசனபதிலிதந்து இரிரணரச் பசய்டல். 

 வசனப ீடிப்தை படரர்ிர சிக்கல்கள் 

 பணரனி ஊக்குபிப்தைக் பகரடுப்வு 

 அசிதல் உரினணகள் 

 படரனில் ரீடிதர ிஞக்குகள் ( அசிதல் 

னிபரங்கல்கள்) 

உடபித் டரப் ஞிப்ரநரின் ஞிகள் - ( IV ஆம் அகு)  

 வசனபப் ிணரஞக் குிப்தைக்கனநத் டதரரித்டல், 

டிதத்டிதனணத்டல் ணற்றும் பரதள்வகரல். 

 பகௌப அனணச்சனப அந்டஸ்துள்ந 

அனணச்சர்கநின் ஞிதரட்படரகுடிதிர் 

படரர்ர படிக்னககள். 

 பசதரநர்கநின் ிணரஞக் குிப்தைகள் 

 அனணத / டிலீட்டு அலுபர்கனந ிந்டணரக்குடல் 

படரர்ர பகரள்னககளும் அனப சரர்ந்ட 

சிக்கல்களும். 

 திற்சி பற் படரனிரநர் டங்கள் (V 

கூட்த்படரர் அிக்னக) படரர்ர 

படிக்னககள். 

 ஏய்வுபற்பர்கனந ணீந வசனபதில் அணர்த்துடல். 

 இங்னக ிர்பரக வசனபதில் இல்ரட உடபிச் 

பசதரநர்கள். 
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உடபித் டரப் ஞிப்ரநரின் ஞிகள் ( V ஆம் அகு)  

 சம்நக் பகரள்னககனநத் டதரரித்டல். 

 பரதுச் சம்ந ணறுசீனணப்தை. 

 சம்நக் கட்னணப்தைக்கனநத் டதரரித்டல் 

 சம்ந தொண்ரடுகள் படரர்ர படிக்னககள் 

 பரழ்க்னகச் பசவுக் பகரடுப்வு 

 டில்கனண ணற்றும் கனணதின 

ினவபற்ிதனணக்கர பகரடுப்வுகள். 

 பினத்டிக் கரண் டனத்டரண்ல். 

 ிதணங்கள்/ டபித்தர்வுகள்/  தொன்வடடிதில் 

 வசனபதோப்ன ிர்ஞதித்டல். 

 கீழுனனப்தைச் வசனபப் ட்டரரிகள் படரர்ர 

ிச்சினகள் 

 வசனபனத ிந்டப்டுத்துடல்  / ன்த்னடக் 

கரத்டினக் வகரல் ணற்றும் அது சரர்ந்ட சிக்கல்கள். 

 

 

உடபித் டரப் ஞிப்ரநரின் ஞிகள் –  ( VI ஆம் அகு)  

 பிடுதொனகள் 

 ிதரஞக் பகரடுப்வு. 

 உத்டிவதரகதர்ப பரகக் பகரள்னககள் 

 தைனகதிட அதசனப் தபச்சீட்டுகள். 

 கனண வங்கள். 

 உன்டிக்னககளும் தொிகளும். 

 அக்ஹர கரப்தைறுடிக் பகரள்னககள். 
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 அச அலுபர்கநின் கன் டிட் தொனகள். 

 அசரங்க உத்டிவதரகதர்ப பரசஸ்டநங்கள் ணற்றும் 

பிடுதொன ஏய்வு பிடுடிகள். 

 கனண படரனவசி/ னகதக்கத் படரனவசி. 

 இணரற்க் பகரள்னககள். 

 னபத்டிதக் குழுக் பகரள்னககள். 

 படரனிற்சங்கங்களுக்கரக பிடுபித்டல் படரர்ர 

படிக்னககள். 

 அசரங்க வசனபதின் பபநி டபிகளுக்கரக 

பிடுபித்டல். 

ிடிப் ிரிவு  டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்கு பிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழு னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 

 தொகரனணத்துப வசனப 

சுற்ிக்னக 

 அனணச்சனப பிஞ்ஜரம் 

 டகபித்ம் உரினணச் 

சட்ம் 

பறுனகக் கினநதின் ஞிகள் 

 அனணச்சு சம்ந்டணர பறுனகத் டிட்ங்கனநத் 

டதரரித்டல், பறுனகக் குழுக்கனந ிதணம் பசய்டல் 

ணற்றும் படரனில்தட் ணடிப்தேட்டு குழுக்கனந ிதணித்டல். 

 கநஞ்சித தொகரனணத்துப படிக்னககனந 

வணற்பகரள்நல். 

 

 பசரத்து தொகரனணத்துப படிக்னககனந 

வணற்பகரள்நல். 

ிடி அிக்னகதில் கினநதின் ஞிகள் 

 அனணச்சின் பதரந்ட ணடிப்தேட்டுத் டிட்ங்கனநத் 

டதரரித்டல் ணற்றும் பதரந்ட பரதள் கஞக்பகடுப்தை 

படிக்னககனந  வணற்பகரள்நல், அனணச்சு ணற்றும் 

அனணச்சின் கீழ்க் கரஞப்டும் ிறுபங்கநின் 

பசதரற்றுனக அிக்னகதின ரரளுணன்த்டில் 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் 

னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 
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 அடிபிவச பர்த்டணரிப் 

த்டிரினக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் ிணரஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

 

சணர்ப்ிப்டற்குரித படிக்னககனந வணற்பகரள்நல். 

 பதணரத் டனப்தை 20.02.01.01 இன் கீழ் அச 

கட்டிங்களுக்கர பரனக பதணரங்கள் 

படரர்ர படிக்னககள். 

 கஞக்கரய்வு பிரக்களுக்கு பினதநித்டல், அச 

கஞக்கு பசதற்குழு  (PAC) ணற்றும் பரது ிறுபச் 

பசதற்குழு  (COPE) படரர்ர படிக்னககள்.  

 அனணச்சு ணற்றும் அனணச்சின் கீழ் கரஞப்டும் 

ிறுபங்கநின் ிடி படிக்னககனந வணற்ரர்னப 

பசய்டல். 

பகரடுப்வுக் கினநதின் ஞிகள் 

 சிகரஸ் (CIGAS) கஞி ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கனந 

னதொனப்டுத்துடல், ணரடரந்ட கஞக்குச் 

சுதக்கத்டின சணர்ப்ித்டல் ணற்றும் கஞக்குப் 

தைத்டகத்டின ரத்டிச் பசல்ல். 

 சிரப்ர் ிரிபின ரத்டிச் பசல்ல், பங்கி 

கஞக்கிஞக்கத்டின டதரரித்டல் ணற்றும் ணரடரந்ட 

கஞக்கிஞக்க அிக்னகதின டதரரித்டல். 

 பசவுப் வவட்டின ரத்டிச் பசல்ல் 

 பரது னபப்தைக் கஞக்கின வஞிச் பசல்ல். 

ணிட பநக் பகரடுப்வு கினநதின் ஞிகள் 

 வபடம் உட் சக பகரடுப்வு படிக்னககள் 

ணற்றும் அச அலுபர்கநின் தொற்ஞக் கஞக்குகள் 

படரர்ர படிக்னககள் வணற்பகரள்நப்டுகின்து. 

 அச வசனப வசணர ிடிதத்துக்கு உரித்டர 
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அபில்கள் படரர்ரக ஏய்வூடித டினஞக்கநத்துக்கு 

டகபல்கனந பனங்குடல். 

 ஏய்வூடித அலுபர்கநின் ணரடரந்ட ஏய்வூடிதம் ணற்றும் 

ஞிக்பகரனதின கஞக்கிட்டு உரித ிவடச 

பசதகங்களுக்கு அதப்ி னபத்டல். 

இனஞந்ட 

வசனபகள் 

ிரிவு 

சக இனஞந்ட வசனபகநிலும், 

ிதணம் பனங்கல், டபித்தர்வு 

பனங்கல், எழுக்கரற்று 

படிக்னககள், 

இணரற்ங்கள் ணற்றும் சக 

டர ணற்றும் ிர்பரக ரீடிதர 

படிக்னககள் 

சக இனஞந்ட வசனபகநிலும், ிதணம் பனங்கல், 

டபித்தர்வு பனங்கல், எழுக்கரற்று படிக்னககள், 

இணரற்ங்கள் ணற்றும் சக டர ணற்றும் ிர்பரக 

ரீடிதர படிக்னககள் படரர்ர அடிகரரிதரக 

பிநங்குபர் இனஞந்ட வசனபகள் ஞிப்ரநர் 

ரதகணரபரர். 
 

 I ஆம் கினந : அசரங்க தொகரனணத்துப உடபிதரநர் வசனப 

– டம் I  

 

அசரங்க தொகரனணத்துப உடபிதரநர் வசனபதின் I ஆந் 

டத்துனத அலுபர்கநின் ணற்றும் III ஆம் டத்டின் 

L,M,V,W ழுத்துக்கநிரல் பதர்கள் ஆம்ிக்கப்டும் 

அலுபர்கநின் ிதணங்கள், இணரற்ங்கள், எழுக்கரற்று 

படிக்னககள் டபிர்ந்ட னத சக டர ணற்றும் 

ிர்பரக ரீடிதர படிக்னககள். 

 

II  ஆம் கினந: அசரங்க தொகரனணத்துப உடபிதரநர் வசனப 

– டம் II  

 

அசரங்க தொகரனணத்துப உடபிதரநர் வசனபதின் II ஆந் 

டத்துனத அலுபர்கள் ணற்றும் III ஆம் டத்டின் S,T 

ழுத்துக்கநிரல் பதர்கள் ஆம்ிக்கப்டும் 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடி 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் 

னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 ஏய்வூடித ிணரஞக் 

குிப்தை 

 எவ்பபரத வசனபக்கும் 

உரித்டர வசனபப் 

ிணரஞக் குிப்தை 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் 

சுற்ிக்னக 

 தொகரனணத்துப வசனபச் 

சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 இனஞந்ட வசனபகள் 

சுற்ிக்னக 

 வசனபப் ிணரஞக் 

குிப்தை ணற்றும் 
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அலுபர்கநின் ிதணங்கள், இணரற்ங்கள், எழுக்கரற்று 

படிக்னககள் டபிர்ந்ட னத சக டர ணற்றும் 

ிர்பரக ரீடிதர படிக்னககள். 

 

III  ஆம் கினந : அசரங்க தொகரனணத்துப உடபிதரநர்  

வசனப - டம் III 
 

அசரங்க தொகரனணத்துப உடபிதரநர் வசனபதின் III ஆந் 

டத்துனத அலுபர்கநின் L,M,V,W,S,T  தம் 

ழுத்துக்கநிரல் பதர்கள் ஆம்ிக்கப்டும் 

அலுபர்கநின் ிதணங்கள், இணரற்ங்கள், எழுக்கரற்று 

படிக்னககள் டபிர்ந்ட னத சக டர ணற்றும் 

ிர்பரக ரீடிதர படிக்னககள். 
 

IV ஆம் கினந : அசரங்க தொகரனணத்துப உடபிதரநர் 

வசனபதின் இணரற்ங்கள் 
 

அசரங்க தொகரனணத்துப உடபிதரநர் வசனபதின் I, II, III 

ஆம் டங்கனநக் பகரண் அலுபர்கநின் பதரந்ட 

இணரற்ங்கள் ணற்றும் பதரந்டணற் ( சரடரஞ ணற்றும் 

எத்துணரல்) இணரற்ங்கள். 

 

V ஆம் கினந : அலுபக ஞிதரநர் வசனப 

 

இனஞந்ட அலுபக ஞிதரநர் வசனபதிக்கு உரித்டர 

அலுபர்கநின் எழுக்கரற்று படிக்னககள் டபிர்ந்ட 

ிதணம் பனங்கல், டபித்தர்வு பனங்கல், எழுக்கரற்று 

படிக்னககள், இணரற்ங்கள், டபித்தர்வுகள், 

ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள் 
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ஏய்வூடிதம் பச்பசய்டல் உள்நிட் சக டர ணற்றும் 

ிர்பரக ரீடிதர படிக்னககள்  

 

VI ஆம் கினந : இனஞந்ட சரடிச் வசனப, அசரங்க 

பணரனிபதர்ப்ரநர் வசனப ணற்றும் இங்னக தகர் 

வசனப 

 

இனஞந்ட சரடிச் வசனப, அசரங்க பணரனிபதர்ப்ரநர் 

வசனப ணற்றும் இங்னக தகர் வசனபக்குரித 

அலுபர்கநின் எழுக்கரற்று படிக்னக டபிர்ந்ட ிதணம் 

பனங்குடல், இணரற்ம் பசய்டல், டபித்தர்வு பனங்குடல், 

ஏய்வு பச் பசய்டல் உள்நிட் டர ணற்றும் ிர்பரக 

ரீடிதர படிக்னககள். 

 

VII ஆம் கினந : இங்னக டகபல் ணற்றும்  படரர்ரல் 

படரனில்தட்ச் வசனப 

 

இங்னக டகபல் ணற்றும் படரர்ரல் படரனில்தட்ச் 

வசனபக்குரித அலுபர்கநின் எழுக்கரற்று படிக்னககள் 

டபிர்ந்ட னத ிதணம் பனங்குடல், இணரற்ங்கள், 

டபித்தர்வு பனங்குடல், ஏய்வு பச் பசய்டல் உள்நிட் 

டர ணற்றும் ிர்பரக ரீடிதர படிக்னககள். 

e-HRM தொனனண, அசரங்க ிர்பரக 

ஞிதரட்படரகுடிதிரின் டகபல் அனணப்தை, (PACIS) 

படரர்ர சக படிக்னககனநத்ம் வணற்பகரள்நல்.   
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VIII  ஆம் கினந : அிபிதத்டி அலுபர் வசனப 
 

அிபிதத்டி அலுபர்கநின் எழுக்கரற்று படிக்னக 

டபிர்ந்ட னத ிதணம் பனங்குடல், இணரற்ம் 

வணற்பகரள்நல், டபித்தர்வு பனங்குடல், ஏய்வு பச் 

பசய்டல் உள்நிட் டர ணற்றும் ிர்பரக ரீடிதர 

படிக்னககள். 

 

ஆட்வசர்ப்தை ணற்றும் ரீட்னசக் கினந 
 

 இங்னக ிர்பரக வசனப, அசரங்க 

பணரனிபதப்ரநர் வசனப, தகர் வசனப, இங்னக 

டகபல் படரர்ரல் படரனில்தட்ச் வசனப, அசரங்க 

தொகரனணத்துப உடபிதரநர் வசனப வரன் 

வசனபகளுக்கு ஆட்வசர்ப்தை பசய்படற்கர 

படிக்னககள்.  

 வணற்கூப்ட் வசனபகளுக்கர துபக்கப் திற்சிகனந 

ற்ரடு பசய்டல் ணற்றும் இங்னக அிபிதத்டி ிர்பரக 

ிறுபகத்துன் எதங்கினஞப்தை படிக்னககனந 25 

வணற்பகரள்நல். 

 வணற்டி வசனபகநில் ணற்றும் அிபிதத்டி அலுபர் 

வசனபக்குரித பினத்டின் கரண் டனப் 

ரீட்னசகனந வணற்பகரள்நல். 
 

எழுக்கரற்று பிசரனஞக் கினந 
 

இங்னக ிர்பரக வசனபக்கு ணற்றும் இனஞந்ட 

வசனபகளுக்கு உரித்துனத அலுபர்கள் சம்ந்டணர 

எழுக்கரற்று படிக்னக. 
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பகரள்னகக் கினந  
 

 அசரங்க தொகரனணத்துப உடபிதரநர் வசனபதின் 

அடிஉதர் பகுப்தைனத அலுபர்கநின் எழுக்கரற்று 

படிக்னக டபிர்ந்ட னத இணரற்ங்கனந 

வணற்பகரள்நல், எப்ந்ட அடிப்னதில் வசனபதில் 

ஈடுடுத்துடல், ஏய்வு பச் பசய்டல் ணற்றும் னத 

சக டர ணற்றும் ிர்பரக ரீடிதர படிக்னககள். 

 பரது ணதக்கள் பசதற்குழு, ிர்பரக படிக்னக 

படரர்ர ரரளுணன் ஆனஞதரநர் (எம்தட்ஸ்ணன்) 

அலுபகம், அசரங்க வசனப ஆனஞக்குழு, 

ரரளுணன் ஆவரசன பசதற்குழு, ணிட 

உரினணகள் ஆனஞக்குழு, வசனபகளுக்கு உரித்டர 

படரனிற்சங்கங்கநிரல் அதப்ப்டும் கடிடங்களுக்கு 

டிநித்டல். 

 வசனபக்கு உரித்டர ரரளுணன் பரய்பணரனி 

தோணர பிரக்களுக்கு பினதநித்டல். 

 கஞக்கரய்வு பிரக்கள், ீடிணன் படிக்னககள், 

அசிதல் னிபரங்கல் குழுபின் ரிந்துன படரர்ர 

படிக்னககள். 

 ணரகரஞ சனகநிணிதந்து அதப்ப்டும் ிஞக்குகள் 

படரர்ரக ணத்டித அச வசனபக்கு26 ற் 

டிநித்டல். 

 அசரங்க தொகரனணத்துப உடபிதரநர் வசனபப் 

ிணரஞத்டின் ற்ரடுகளுக்கு26 ற் படிக்னக 

டுக்கும் வரது ழும் ிஞக்குகளுக்கு ணற்றும் வசனபப் 

ிணரஞத் டிதத்டங்கநில் அபசிதப்டும் 

படிக்னககனந வணற்பகரள்நல். 
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 அசரங்க தொகரனணத்து உடபிதரநர் வசனபதின் I, II, III 

ஆம் டங்களுனத அலுபர்கநின் ித்டிவதகக் 

வகரனபகளுக்கு உரித்துனதடற் பரதுபர 

பிதங்கள் படரர்ரக படிக்னக டுத்டல்.   

ிர்பரகக் கினந 
 

 இனஞந்ட வசனபப் ிரிபிற்கு கினக்கப் பறும் டரல் 

ணற்றும் ரீட்னசப் பறுவறுகள் ன்பற்ின 

உறுடிப்டுத்தும் ஆபஞத்டின தொனசரர்ந்ட பனகதில் 

கினநகளுக்கு பிிவதரகித்டல். 

 இனஞந்ட வசனபகள் ிரிபின் கினநகளுக்கு 

அலுபர்கனந இனஞத்டல் ணற்றும் பிடுபித்டல் 

படரர்ர படிக்னககள். 

 இனஞந்ட வசனபகள் ிரிபின் டபிின 

அலுபர்களுக்கு கனணப் ட்டிதன பனங்குடல். 

 இனஞந்ட வசனபப் ிரிபிற்குரித ிர்பரக அிக்னக, 

பதரந்ட ணடிப்தேடு ணற்றும் வபண்ப்டும் னத 

அிக்னககனநத் டதரரித்டல். 

 இனஞந்ட வசனபப் ிரிபிற்குரித அலுபர்கநின் 

பிடுதொனகள் படரர்ர படிக்னககள். 

 இனஞந்ட வசனபப் ிரிபிற்குரித அலுபர்கநின் 

பபநிரட்டு ணற்றும் உள்ரட்டு திற்சிப் 

ரபிகளுக்கரக ஈடுடுத்துடல். 

 இனஞந்ட வசனபகள் ிரிபின் சக்கு பிபப் ட்டிதன 

( இன்பபன்ட்ரி) இற்னப்டுத்துடல். 

 இனஞந்ட வசனபகள் ிரிபிற்கு அபசிதப்டும் 

அலுபக உகஞங்னந அதப்ரனஞ பசய்டல் 
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ணற்றும் பபநிவதற்றும் உகஞங்கனந 

கநஞ்சிதசரனக்கு எப்னப்டற்கு அபசிதப்டும் 

படிக்னககனந டுத்டல். 

 இனஞந்ட வசனபகள் ிரிபின் பதரந்ட பரதட்கள் 

கஞக்பகடுப்தைக்கு உரித படிக்னககள். 

 சரடிடிக்கு கூறுங்கள் ிகழ்ச்சித்டிட்த்டின 

எதங்கினஞப்தைச் பசய்டல். 

 

இங்னக 

ிர்பரகச் 

வசனபப் 

ிரிவு 

இங்னக ிர்பரகச் வசனபக்கு 

உரித்டர அனணச்சனப 

ணற்றும் அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபிரல் 

பனங்கப்டும் டீர்ணரங்கனந 

னதொனப்டுத்துடல் ணற்றும் 

அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபிரல்  

பனங்கப்டும் அடிகரங்கனந 

எப்னத்டலிற்கு உரித்டர 

படிக்னககள் பசதரநரின் 

அல்து வணடிகச் 

பசதரநரின் ( அசரங்க 

ிர்பரகம்) அங்கீகரத்துன் 

இங்னக ிர்பரக வசனபப் 

கினநதிரல் 

னதொனப்டுத்டப்டுகின்

து. 

 பறுவறுகனந உறுடிப்டுத்டிக் பகரள்படற்கரக 

சரன்ிடழ்கனந ரீட்னசத் டினஞக்கநத்துக்கு ணற்றும் 

ல்கனக்கனங்களுக்கு அதப்தைடல். 

 இங்னக ிர்பரக வசனபதின் II ணற்றும் III ஆம் 

டங்களுக்கு இணரற்ங்களுக்கர அதணடிதினப் 

பற்றுக்பகரடுத்டல் ணற்றும் I டத்துக்குரிதபர்கநின் 

இணரற்ங்கள் படரர்ரக அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபிதக்கு அங்கீகரத்டின பனங்குடல். 

 இங்னக ிர்பரக வசனப வசனபப் ிணரஞத்துக்கு ற் 

பினத்டின் கரண் டனப் ரீட்னசக்கு உரித்டர 

ரங்கள் ணற்றும் அசகதண பணரனி படரர்ர 

வடர்ச்சிதினப் பற்ிதப்டன்  வடனபப்ரட்டில் 

இதந்து பிடுபித்டல். 

 பினத்டின் கரண் டனப் ரீட்னசதின் 

பறுவறுகனந பபநிதிடுடல்.  

 பினத்டின் கரண் டனப் ரீட்னசக்கு உரித்டர 

ிஞக்குகள் படரர்ரக அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபிற்கு ரிந்துனகள் பனங்குடல் ( அ.வச. ஆ. 

சுற்ிக்னக 02/2011 இற்கு ற்) 

 இங்னக ிர்பரக வசனபப் 

ிணரஞக் குிப்தை 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க  ிர்பரக 

சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் 

சுற்ிக்னக 
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 வசனபதில் ிந்டப்டுத்துபது படரர்ரக அசரங்க 

வசனப ஆனஞக்குழுபிற்கு சிரரிசு பசய்டல்.  

 இணரற்ங்கநின் அடிப்னதில் அலுபர்கள் ணீந 

டபிகநில் கனணதின பரறுப்வற்றுக் பகரள்பது 

படரர்ரக அச பர்த்டணரிப் த்டிரினகதில் 

ிசுரிப்டற்கர அபசிதப்டும் படிக்னககனந 

டுத்டல். 

 ரட்டுக்கு பபநிவத பசல்படற்கர பிடுதொனகளுக்கர 

( டர பிடிக்வகரனப XII 23 ஆம் ிரிபிற்கு ற்) 

அங்கீகரத்டினப் பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 வசனபப் ிணரஞக் குிப்ில் குிப்ிப்ட்டுள்ந 

பிதத் துனகளுக்கரக பபநிரட்டுக் கற்னககளுக்கர 

பிடுதொனதின பனங்குடல். ( தொழுச் 

சம்நத்துரது)  - (டர பிடிக்வகரனபதின் XII 14 

ஆம் ிரிபிற்கு ற்) 

 சம்நணற் பபநிரட்டு பிடுதொனக்கர  

(கற்னக/படரனில்/கற்னகத்ம் படரனிலும்) -  ( டரபிடிக் 

வகரனபத்ன் XII 16 ஆம் ிரிபிற்கு ற்) 

அதணடிதினப்  பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 கனணகளுக்கரக பப நிரபரன்ிற்கு இனஞப்தைச் 

பசய்தப்ட்டுள்ந அல்து பப நிரட்டு கற்னகக்கரக 

பிடுதொன பற்றுள்ந  டபிதில் 

ிந்டணரக்கப்ட்டுள்ந அசரங்க அலுபர் எதபரின் 

பரழ்க்னகத் துனஞக்கர சம்நணற் பிடுதொனக்கர 

அதணடிதினப் பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 வசனபப் ிணரஞக் குிப்ின் 12 (III) ஆம் ந்டிக்கு 

அனணபரக் குித்ட சம்நப் டிதொனதில் னபத்டல். 
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 தரடரதிதபணரத டபிதில் டில் கனணதரற்றுபது 

படரர்ில் உரித சிரர்னச அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபிம் சணர்ப்ித்டல். 
 

 இண்ரம் ினதில் வசனபதரற்றுபடற்கரக 

பிடுபிப்து படரர்ரக அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குவுக்கு சிரரினச சணர்ப்ித்டல்.  (னதொன 

எழுங்குபிடிகநின் 143 இற்கு அனணத) 

 டபித்தர்வுகள் படரர்ரக அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுவுக்கு சிரரிசுகனந சணர்ப்ித்டல்.  

 வசனபதிலிதந்து ஏய்வு பறுபது படரர்ரக அசரங்க 

வசனப ஆனஞக்குழுவுக்கு சிரரிசுகனந சணர்ப்ித்டல். 

 இங்னக ிர்பரக வசனபதின் பகரள்னகத் டீர்ணரங்கள் 

படரர்ரக அசரங்க வசனப ஆனஞக்குழுபிற்கு ணற்றும் 

அனணச்சனபக்கு சிரரிசுகனந சணர்ப்ித்டல். 

 வசனப தோப்தை படரர்ர ட்டிதன ரத்டிச் 

பசல்ல். 

 பபற்ிங்கநின் ட்டிதன வஞிச் பசல்ல். 

இங்னக 

பரிதிதர

நர் வசனபப் 

ிரிவு 

ஞிப்ரநர் - 

1 

உடபிப் 

ஞிப்ரநர் - 

1 

பரிதிதரநர்கநின் 

ிதணம் ணற்றும் எழுக்கரற்று 

அடிகரரிதரக இதப்பர் 

அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபரகும்.  

 தைடித அலுபர்கனந ஆட்வசர்ப்தை பசய்த்ம் படிக்னக 

ணட்டுப்டுத்டப்ட் ணற்றும் டிந்ட அடிப்னதில் 

இம்பறுகின்து.  

 வசனபதில் உறுடிப்டுத்துடல். 

 வசனபதில் டிபித்தர்த்துடல் 

 வசனப ினதங்களுக்கு ணத்டிதில் இணரற்ங்கனந 

வணற்பகரள்நல். 

 ன்த்னடக் கரத்டின ீடிப்தைச் பசய்டல். 

 எழுக்கரற்று படிக்னக 

 டர பிடிக்வகரனப 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 இங்னக பரிதிதரநர் 

வசனபதின் வசனப ிணரஞக் 

குிப்தை 

 அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக 

 1976 படரனில்தட் 
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 வசனபத் வடனபப்ரடுகளுக்கு ற் பரிதிதரநர் 

வசனபப் ிணரஞக் குிப்ின டிதத்டிதனணத்டல். 

 எப்ந்ட அடிப்னதில் வசனபதில் இனஞத்துக் 

பகரள்படற்கர சிரரிசுகனந பனங்குடல். 

 டபிகநில் டில் கனணதரற்றுபடற்கரக ிதணம் 

பசய்டல். 

 ிதடிச் சட் சனகள், கூட்டுத்டரங்கள், பபநிரட்டு 

ன்பகரனத் டிட்ங்கள் வரன்பற்ிற்கரக 

அலுபர்கனந பிடுபித்டல். 

 தைனணப் ரிசில்கள் ணற்றும் திற்சிகளுக்கரக அல்து 

படரனில்பரய்ப்தை அல்து பபநிரட்டு கற்னகக்கர 

பிடுதொனகனநப் பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 ஏய்வு பச் பசய்டல் 

 இரிரணரச் பசய்டல். 

 

அலுபர்களுக்கரக 

ரத்டப்டும் ரீட்னசக்கரக 

அனணந்ட ிணரஞக் குிப்தை 

 பரிதிதரநர் வசனபப் 

ிரிபிரல் பபநிதிப்டும் 

சுற்ிக்னககள். 

 

இங்னக 

பிஞ்ஜர, 

கட்டிக் 

கனஜர் 

ணற்றும் 

படரனில்தட் 

வசனபப் 

ிரிவு 

ஞிப்ரநர் - 

1 

உடபிப் 

இங்னக பிஞ்ஜர, கட்டிக் 

கனஜர் ணற்றும் 

படரனில்தட்ச் வசனப 

அலுபர்கநின் ிதணங்கள் 

ணற்றும் பிதப் பரறுப்தை 

அடிகரரிதரக இதப்பர் 

அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபரகும். 

இங்னக பிஞ்ஜர வசனப 

 இங்னக பிஞ்ஜர வசனபதில் ிதம் பனங்கல், 

டபித்தர்வுகள் ணற்றும் ஏய்வு பச் பசய்டல். 

 டிந்ட ஆட்வசர்ப்தைக்களுக்கு உரித்டர டகபல்கனந 

டினஞக்கநங்கநில் இதந்து பற்று பர்த்டணரி 

அிபித்டல்கனந டதரரித்து அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபிம் சிரரிசுக்கு சணர்ப்ித்டல் ணற்றும் 

வர்தொகப் ரீட்னசகனந ரத்டி வடர்ந்படடுக்கப்ட் 

அலுபர்கனந அசரங்க வசனப ஆனஞக்குழுபின் 

சிரரிசுன் அதப்தைடல். 
 

 வசனபப் ிணரஞக் குிப்ின டிதத்டிதனணத்டல். 

 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசிதனணப்தை 

 அனணச்சனப பிஞ்ஜரம் 

 அடி பிவச பர்த்டணரிப் 

த்டிரினக 

 சுற்ிக்னக 

 னதொன எழுங்குபிடிகள் 

 ப பிங்குகள் ணற்றும் 

டரபங்கள் ரதுகரப்தைக் 
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ஞிப்ரநர் - 

1 

 பபற்ிங்கனந ரநதுபனப்டுத்டி தொனசரர்ந்ட 

பனகதில் பதரந்டம் ஆட்வசர்ப்தைக்கனந 

வணற்பகரள்நல். 

 வசனபக்கு உரித்டர பகரள்னகத் டீர்ணரங்கள் 

டுப்டற்கர சிரரிசுகனநப் பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 படரனிற்சங்கங்கநிரல் தொன்னபக்கப்டும் பிதங்கள் 

படரர்ரக அபற்ிற்கு டீர்வுகனநப் 

பற்றுக்பகரடுப்டற்கு படிக்னக டுத்டல். 

 அலுபர்கநின் வசனப தோப்தைப் ட்டிதனப் வஞிச் 

பசல்ல். 

 பிஞ்ஜர வசனப அலுபர்கநின் வசனப தைதுதொகப் 

திற்சிகள் ணற்றும் இதநவு பிதத்டிப் திற்சிகனந 

ற்ரடு பசய்டல். 

 அலுபர்கள் படரர்ர எழுக்கரற்று 

பிசரனஞகளுக்கு உரித்டர சிரரிசுகனநப் 

பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 அலுபர்கநிரல் படரடுக்கப்ட்டுள்ந பனக்குகள் 

படரர்ரக சட்ணர அடிர் டினஞக்கநத்துக்கு 

அபடரங்கனநப்  பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 பினத்டின் கரண் டனப் ரீட்னசதின் 

பறுவறுகனந பபநிதிடுடல். 

 ணட்டுப்டுத்டப்ட் ஆட்வசர்ப்தை அிபித்டல்களுக்கர 

சிரரிசுகனநப் பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 ஆட்வசர்ப்தை பசய்படற்கர னதொனதின 

டிதத்டிதனணப்டற்கர சிரர்சின 

பற்றுக்பகரடுத்டல். 

கட்னநச் சட்ம் 

 டகபித்ம் உரினணச் சட்ம் 

 பப் ரதுகரப்தைக் கட்னநச் 

சட்ம் 

 இங்னக பிஞ்ஜர, கட்டிக் 

கனஜர் ணற்றும் 

படரனில்தட்ச் வசனபக்கு 

உரித்டர வசனபப் 

ிணரஞக் குிப்தை. 
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இங்னக கட்டிக் கனஜர் வசனப 

 இங்னக கட்டிக் கனஜர் வசனபதில் ிதணம் 

பனங்குடல், டபித்தர்வு ணற்றும் ஏய்வுபச் பசய்டல். 

 டிந்ட ணற்றும் ணட்டுப்டுத்டப்ட் ஆட்வசர்ப்தைக்களுக்கு 

உரித்டர டகபல்கனந டினஞக்கநங்கநில் இதந்து 

டதபிக்கப்ட்டு பர்த்டணரி அிபித்டல்கனநத் 

டதரரித்து அசரங்க வசனப ஆனஞக்குழுபிம் 

சிரர்சுகனந சணர்ப்ித்டல் ணற்றும் வர்தொகப் ரீட்னச 

ரத்டப்ட்டு வடர்ந்படடுக்கப்டும் அலுபர்கனந 

அசரங்க வசனப ஆனஞக்குழுபம் சிரர்சுன் 

அதப்ி னபத்டல். 

 வசனபப் ிணரஞக் குிப்தைக்கனந டிதத்டிதனணத்டல். 

 பபற்ிங்கனந ரநதுபனப்டுத்டி தொனசரர்ந்ட 

பனகதில் பதரந்ட ஆட்வசர்ப்தைக்கனந வணற்பகரள்நல். 

 வசனபக்கு உரித்டர பகரள்னகத் டீர்ணரங்கள் 

டுப்டற்குரித சிரர்சுகனநப்  பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 படரனிற்சங்கங்கநிரல் சணர்ப்ிக்கப்டும் பிதங்கள் 

படரர்ரக டீர்வுகனந பனங்குபடற்கு படிக்னக 

டுத்டல். 

 அலுபர்கநின் வசனப தோப்தைப் ட்டிதன வஞிச் 

பசல்ல். 

 பிஞ்ஜர வசனப அலுபர்கநின் வசனபத் துபக்க 

திற்சி ணற்றும் இதநவு பிதத்டிப் திற்சிதின 

ற்ரடு பசய்டல். 

 அலுபர்கள் படரர்ர எழுக்கரற்று 

பிசரனஞகளுக்கு உரித சிரர்சுகனந 
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பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 அலுபர்கநிரல் படரடுக்கப்டும் பனக்குகள் 

படரர்ரக சட்ணர அடிர் டினஞக்கநத்துக்கு 

அபடரங்கனந பனங்குடல். 

 பினத்டின் கரண் டனப் ரீட்னசதின்  

பறுவறுகனந பபநிதிடுடல். 

இங்னக படரனில்தட் வசனப 

 ஆட்வசர்ப்தைக்கள், டபித்தர்வுகள், பினத்டின் கரண் 

டனப் ரீட்னசகள், டினஞக்கந ஆய்வுகள் படரர்ரக 

இங்னக படரனில்தட்ச் வசனபதின் ிஞக்குகளுக்கர 

வசனபப் ிணரஞங்களுக்கு ற் ஆவரசனகனந 

பனங்குடல். 

 இங்னக படரனில்தட்ச் வசனபதின் டபிப் 

பதர்கனந டிதத்டிதனணப்டற்கு ணற்றும் டபிகனந 

உள்நீர்க்கப்டுபடற்கு உரித்டர சிரர்சுகனநப் 

பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 இங்னக படரனில்தட்ச் வசனபதின் 

படரனிற்சங்கங்கநிரல் அவ்பப்வரது வகரப்டும் 

வகரரிக்னககள் படரர்ர ிச்சினகனந ஆரய்டல், 

வசனபப் ிணரஞக் குிப்ிற்கு உரித்டர ிஞக்குகனந 

படநிவுடுத்துடல், உரித சிரர்சுகனந குித்ட 

ிறுபங்கநில் இதந்து பற்றுக்பகரள்நல், குித்ட 

ிறுபங்கள் ணற்றும் படரனிற்சங்கங்கள் அனப 

படரர்ர பினிப்தைஞர்வூட்ல் ணற்றும் அபசிதப்டும் 

வரது அது படரர்ரக அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபிம் இதந்து சிரர்சினப் 
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பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 ல்வபறு ிறுபங்கநின்  தோம் படரனிற் திற்சி 

சரன்ிடழ்கள் படரர்ரக வணற்பகரள்நப்டும் 

பிபல்கள் கரஞணரக குித்ட ிறுபங்களுன் 

படரர்தைட்டு சிரர்சுகனநப் பற்றுக்பகரடுத்டல்.  

 வசனபப் ிணரஞக் குிப்ின் டிதத்டங்களுக்கு 

உரித்டரக படிக்னககனந வணற்பகரள்நல். 

 கிட்த்டட் 159 டபிப் பதர்களுக்கரக 

டதரரிக்கப்ட் ஆட்வசர்ப்தை னதொனக்கர 

சிரர்சினப் பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 அவ்பப்வரது ழும் ிச்சினகள் படரர்ரக 

அபசிதப்டும் பகரள்னகத் டீர்ணரங்கனந 

டுப்டற்கரக பிதங்கனந ஆரய்ந்து அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுவுக்கு சிரர்சினப் பற்றுபகரடுத்டல். 

 இங்னக படரனில்தட் வசனபதின் அலுபர்களுக்கு 

ல்வபறு டினஞக்கநங்கள் ல்வபறு டினஞக்கநத் 

டனபர்களுக்கு கீழ்க் கரஞப்டுபடரல் 

ிந்டப்டுத்துடல், டபித்தர்வுகனந வணற்பகரள்நல், 

அபர்கநின் படரனில்தட்ப் ஞிகநில் ற்டும் 

சிக்கல்கள் படரர்ரக ணற்றும் னத ிர்பரக 

படிக்னககள் படரர்ர ிஞக்குகள் ழும் வரது 

ஆவரசனச் சனதின் தோம் பிதங்கனந ஆய்வு  

பசய்து அசரங்க வசனப ஆனஞக்குழுபிம் 

சிரர்சுகனந பனங்குடல்.  

 இங்னக படரனில்தட்ச் வசனபதின் பினத்டின் 

கரண் டனப் ரீட்னச ணற்றும் பிவச டங்களுக்கு 

டபித்தர்த்துபடற்கர ரீட்னசகனந ரத்துபது 
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படரர்ர பர்த்டணரி அிபித்டல்கனநத் டதரரித்டல், 

சிரர்சினப்  பற்றுக்பகரள்ளுடல்  ணற்றும் 

பற்றுக்பகரடுத்டல், பறுவறுகனந பபநிதிடுடல், 

சலுனகக் கரங்கனந பனங்குடல் ணற்றும் 

டபித்தர்வுகள் படரர்ர சிரர்சுகனந 

பற்றுக்பகரடுத்டல். 

 பரதுபர ிர்பரக படிக்னககள் 

 

இங்னக 

கஞக்கரநர் 

வசனபப் 

ிரிவு 

ஞிப்ரநர் - 

1 

உடபிப் 

ஞிப்ரநர் - 

2 

இஙனக கஞக்கரநர் வசனப 

அலுபர்கநின் ிதணன்ஙகள் 

ணற்றும் எழுக்கரற்று 

அலுபரக இதப்பர் 

அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபரகும். 

 ஆட்வசர்ப்தைக்கள். 

 வசனபதில் ிந்டணரக்கல். 

 இணரற்ங்னந பனங்குடல். 

 பறுவறுகனந உறுடிப்டுத்டிக் பகரள்படற்கரக 

ரீட்னசத் டினஞக்கநம் ணற்றும் ல்னக்கனகங்களுக்கு 

அதப்ி னபத்டல். 

 பினத்டின் கரண் டனப் ரீட்னசகனந ரத்துடல். 

 டபித்தர்வுகள் படரர்ரக அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபிற்கு ரிந்துனகனந பனங்குடல். 

 வடதம் எத டபிதில் டில் கனணதரற்றுடல் 

படரர்ர குித்ட ரிந்துனதின அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபிற்கு பனங்குடல். 

 ரட்டிற்கு பபநிவத பசபிடுபடற்கு உரித்டர 

பிடுதொனகனந அதணடித்டல். 

 வசனப ீடிப்தை ணற்றும் ஏய்வு பச் பசய்டல். 

 வசனப தோப்தைினப் ட்டிதன தொகரனணத்துபம் 

பசய்டல். 

 டபி பபற்ிப் ட்டிதன தொகரனணத்துபம் பசய்டல். 

 இங்னக கஞக்கரநர் வசனபதின் பகரள்னகத் 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக  

 இங்னக கஞக்கரநர் வசனப 

ிணரஞக் குிப்தை 
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டீர்ணரங்கள் படரர்ரக அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபிற்கு ணற்றும் அனணச்சனபக்கு 

சிரர்சின பனங்குடல். 

 எழுக்கரற்று படிக்னக 

இங்னக 

டிட்ணில் 

வசனபப் 

ிரிவு 

ஞிப்ரநர் -  

1 

உடபிப் 

ஞிப்ரநர் - 

1 

இங்னக டிட்ணில் வசனப 

அலுபர்கநின் ிதணங்கள் 

ணற்றும் பிதப் பரறுப்தை 

அலுபரக இதப்பர் 

அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபரகும்.  

 இங்னக டிட்ணில் வசனபக்கு ஆட்வசர்ப்தைச் பசய்டல். 

 இங்னக டிட்ணில் வசனபதில் ிந்டணரக்கல். 

 டப்டுத்டப்ட் டபித்தர்வுகனந பனங்குடல். 

 இணரற்ங்னந பனங்குடல். 

 அலுபர்களுக்கர பினத்டின் கரண் டனப் 

ரீட்னசதின ரத்துடல். 

 இங்னக டிட்ணில் வசனபதின் அலுபர்கநின் 

வசனபக் கரத்டின ீடித்டல் ணற்றும் ஏய்வு பச் 

பசய்டல். 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக  

 இங்னக டிட்ணில் வசனப 

ிணரஞக் குிப்தை 

ணிட பநப் 

ிரிவு  

சிவஷ் 

உடபிச் 

பசதரநர் - 1 

உடபிச் 

பசதரநர் - 1 

 

  இவ் அனணச்சுக்கு உரித்டர அலுபர்கநின் 

உள்ரட்டுப் திற்சிப் ரபிக் கட்ஞங்கனந 

பசலுத்துடல் படரர்ர படிக்னககனந 

வணற்பகரள்நல். 

 ரபிக் கட்ஞங்கனநச் பசலுத்துபது படரர்ர 

ிடிக் கட்டுப்ரட்டின வணற்பகரள்படற்கு 

அபசிதப்டும் டகபல்கனநச் வசகரித்டல் ணற்றும் டவுத் 

டநத்டின வஞல். 

 உள்ரட்டு திற்சி பரய்ப்தைக்கள் (குறுகித கர/ 

ட்ப்ின் ட்ம் / ட்ப்ின் ட் டிப்வநரணர) 

ன் படரர்ரக அலுபர்கனந பினிப்தட்டுடல்  

 உள்ரட்டுப் திற்சி ிறுபங்களுன் இனஞந்து 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக  

  பபநிரட்டுப் திற்சிக்கர 

இத ரடுகளுக்குணினதிர  
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திற்சிக்குரித பரய்ப்தைக்கனநப் பறுடல்.. 

 அனணச்சின் கீழ் கனணதரற்றும் சக 

ஞிதரநர்கநிதும் பபநிரட்டு ணற்றும் உள்ரட்டுப் 

திற்சித் வடனபப்ரடுகனந இங்கரஞல்.  

 இவ் அனணச்சுக்கு உரித்டர னத டினஞக்கநங்கள் / 

ிறுபங்கநில் கனணதரற்றும் சக 

அலுபர்கநிதும் கனண ிணித்டம் டுக்கப்டும் 

பபநிரட்டு பிடுதொனகள் படரர்ரக படிக்னக 

வணற்பகரள்நல். 

 பபநிரட்டு பநங்கனந டினஞக்கநத்டின் ஊரகப் 

பற்று ீண் கர பபநிரட்டுப் திற்சிகள் 

படரர்ரக அலுபர்கனந பினிப்தட்ல். 

 குறுகித கர பபநிரட்டுப் திற்சிக்கர 

டனகனணத்னத அலுபர்கநின் பதர்ப் ட்டிதல் 

படரர்ரக படிக்னக வணற்பகரள்நல்.  

 குறுகித கர பபநிரட்டுப் திற்சிக்கு டனகனணத்னத 

அலுபர்கனநத் வடர்ந்படடுக்கும் பரதட்டு 

அபசிதப்டும் டகபல்கள் / அிக்னககனந 

பனங்குபடற்கு அபசிதப்டும் டவுத் டநத்டினப் 

வஞல் ணற்றும் அடற்கு அபசிதப்டும் டகபல்கனநச் 

வசகரித்டல். 

o அலுபர்கள் ங்குற்ித்ள்ந பபநிரட்டுப் 

திற்சிகள் படரர்ர டகபல்கள்.  

o அலுபர்கநின் டனகனணகள் படரர்ர 

டகபல்கள் (கல்பி/ ஆங்கி பணரனித் வடர்ச்சி) 

வரன் பிதங்கள்.  

ற்டுத்டிக் பகரள்நப்ட் 

எப்ந்டம். 
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o உற்த்டித்டின் பிததுகள் / தொகரனணத்துபப் 

வரட்டிகநில் பபற்ிதௌட்டித அலுபர்கநின் 

டகபல்கள். 

 ன்பகரன தொகபர்களுன் இனஞந்து அபசிதப்டும் 

அிக்னககள் / தொன்பணரனிவுகனநத் டதரரித்து 

பபநிரட்டுப் திற்சிக்குரித பரய்ப்தைக்கனநப் 

பற்றுக்பகரள்நல்.  

 வடிதரகப் பப்ட் பபநிரட்டுப் திற்சி 

பரய்ப்தைக்கள் சம்ந்டணரக பசதற்டுடல். 

 பபநிரட்டுப் திற்சிகநின் தோம் அலுபர்கள் 

பற்றுக்பகரண் அிவு ணற்றும் அதபங்கனந 

அபர்கள் டங்கநது ிறுபங்கநின் வணம்ரட்டிற்கரக 

ஈடுடுத்டித பிடம் ற்ி படரர்படிக்னக 

வணற்பகரள்நல். 

 இவ் அனணச்சின் கீழ் கனணதரற்றும் சக 

அலுபர்கநிதும் பணரனிப் திற்சித் வடனபகனந 

இங்கண்டு, அபற்ின தர்த்டி பசய்படற்கர 

ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கனந னதொனப்டுத்துடல்.  

 இவ் அனணச்சின் கீழ் கனணதரற்றும்  டகுடித்னத 

டபிின அலுபர்களுக்கர சலுனக அடிப்னதில் 

வணரட்ரர் பரகங்ளுக்கர அதணடிப்த்டிங்கனந 

பனங்குபது படரர்ர சக படிக்னககள். 

 ிறுபத்டிற்கு பபநிவத அனணந்ட திற்சிகனந எழுங்கு 

பசய்டல்.  

 25 ணரபட்ங்களுக்கு உரித்டர தொகரனணத்துபம் சரரட 

அச அலுபர்கள் படரர்ரக அனணந்ட திற்சி 
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ரபிக்கரக ணரபட்ங்களுக்கு உரித்டர 

ணடிப்தேடுகனந  பறுடல் ணற்றும் ிடி எதுக்கீடுகனந 

பற்றுக்பகரடுத்டல்.  

 ரத்டப்டும் திற்சிப் ட்னகள் படரர்ர 

தஞணரக ணடிப்தேடு பசய்டல் ணற்றும் அபற்ினப் 

வஞிச் பசல்ல். 

 பநபரநர்களுக்கர திற்சித் வடனபகனந 

இங்கண்டு ஞ்சித ரபிகளுக்கரக ங்குபச் 

பசய்த்ம் படிக்னகதின எதங்கினஞத்டல். 

டகபல் 

படரனில்தட்

ப் ிரிவு  

சிவஷ் 

உடபிச் 

பசதரநர் - 1 

உடபிச் 

பசதரநர் - 1 

  அனணச்சின் ஞிப்ரநர்களுக்கு ணின்ஞ்சல் பசடிகள் 

ணற்றும் இனஞதத்டந வசனபகனந பனங்குபடற்கர 

ற்ரடுகள்.  

 அனணச்சின் இனஞதத்டநத்னடப் ரணரித்டலும் 

பிதத்டிபசய்டலும். 

 அனணச்சின் கினநகளுக்கரகத் டவுத்டநத்னடத்ம் 

சம்ந்டப்ட் பணன்பரதனநத்ம் அிபிதத்டி பசய்டல். 

 அனணச்சின் கஞிகனந ரணரித்டல் ணற்றும் 

ிறுபத்டிதள் பனனணப்ினப் (Local Area 

Network) ரணரித்டல்.  

 அனணச்சின் ஞிதரநர்களுக்கு கஞி அிபின 

வணம்டுத்துபடற்கரக அபர்களுக்கு திற்சிதநித்டல்.  

 ணின்ஞ்சல், இனஞதத்டநம் ன்பற்ிதெரக 

அசரங்க ிர்பரக  சுற்ிக்னககனந ிசுரித்டல்.  

 அச துன ிறுபங்களுக்கர டகபல் படரனில்தட்ச் 

வசனபகனந பனங்குடல். 

 டகபல் படரனில்தட் தொனனணதின அிதொகஞ் 

பசய்டல், தொகரனணத்துபம் பசய்டல் ணற்றும் பசடி 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 
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பரய்ப்தைக்கனந பனங்கும் தோன்ரம் டப்தை 

பனங்குர்கனந தொகரனண பசய்டல். 

 

தைரய்வு, 

ஆரய்ச்சி 

ணற்றும் 

பசதற்ரட்டு

ப் ிரிவு 

வணடிகச் 

பசதரநர் - 1 

சிவஷ் 

உடபிச் 

பசதரநர் - 1 

உடபிச் 

பசதரநர் - 

02 

  ஊனல் வணரசடிகள் இம்பறும் சந்டர்ப்ங்கனந 

டடுக்கும் பனகதில் டற்வரனடத அச வசனபதில் 

ிவும் வீணர தொனனணகனந ணிகவும் சிந்ட 

பனகதில் ணரற்ங்கனந வணற்பகரள்நல். 

 குனின  தொகரனணத்துபப் பரிதொனதின ிறுபி 

ரத்டிச் பசல்ல், அடன் தோம் குனினகனந  

தொகரனண பசய்படற்கர தொனனணபதரன்ின 

ரம்ரித ினதில் இதந்து வீ தொனதின 

வரக்கி வணம்டுத்துடல்.   

 ந்டபபரத அச ிறுபத்டிதும் ஆம் 

தைரய்பின வணற்பகரள்படற்கு அபசிதப்டுணித்து 

அப் ஞிதின ினவபற்ிக் பகரடுப்டற்குரித 

தைரய்வு அகரக படரனிற்டுடல். 

 இவ் அனணச்சின் அடிப்ன பிதப் ப்ரகக் 

கரஞப்டும் அச துனதின் ணிட பந 

தொகரனணத்துபத்துக்கு உரித எட்டுபணரத்ட அச 

வசனபதின் எழுக்கரற்ின ரதுகரப்டற்கர 

படிக்னக டுக்கும் வரது ம் பரய்ந்ட தைரய்வு 

அபகரன்ின ற்டுத்துடல்.  

 தொனசரர்ந்ட ஆரய்ச்சிச் பசதற்ரடுகநின் தோம் அச 

தொகரனணத்துப பகரள்னககநின் உதபரக்கத்டிற்கும் 

ர்பரக ணறுசீனணப்தைக்களுக்கரக அபசிதப்டும் 

டவுகள், டகபல்கள் ணற்றும் அதபங்கனநப் 

பற்றுக்பகரள்ளும் ிடர தோங்கநரக படிக்னக 

 தைரய்பிற்கு உட்டும் 

ிறுபங்களுக்கு உரித்டர 

டினஞக்கநச் சுற்ிக்னக, 

ிர்பரகக் வகரனப ணற்றும் 

சட்ங்கள்  

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக  

 டகபித்ம் உரினணச் சட்ம் 
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வணற்பகரள்நல்.  

 படரர்ந்வடர்ச்சிதரக இம்பறும் தொனசரர்ந்ட 

பசதற்ரடுகநின்  தோம் அச துனதிதள் ஊனல், 

வணரசடிகள் இம்பறும் சரத்டிதக்கூின குனத்டல். 

 டகபித்ம் உரினணச் சட்த்டின் கீழ் படிக்னக 

டுத்டல். 

 அனணச்சுக்கு உரித்டர பபநிதௌடுகனநப் ிசுரித்டல். 

உள்நக 

கஞக்கரய்வுப் 

ிரிவு 

உள்நக 

கஞக்கரய்பர

நர் - 1 

  அனணச்சின் கண்கரஞிப்ின் கிழ் இதங்குகின் 

ிறுபங்கநின் உள்நக கஞக்கரய்வு படிக்னககனந 

ினவபற்றும் வரது ிடிப் ிணரஞம் 133 இல் 

குிப்ிப்ட்டுள்நபரறு கீழ்க் குித்துனக்கப்ட்டுள்ந 

ஞிகள் படரர்ரக பிவ அபடரத்டினச் 

பசலுத்துகின்து  

 டபறுகள் ணற்றும் வணரசடிகள் இம்பறுபடனத் 

டபிர்ப்டற்கரக டினஞக்கநங்கள் ணற்றும் 

ிறுபங்கநிதள் பசதற்டுத்டப்டும் உள்நக 

ரிவசரடனகள் ணற்றும் கட்டுப்ரட்டு தொனகள் ன் 

டிட்ணிலினப் வரன்வ உள்நடிதர 

பசதற்ரடுகளும் பபற்ிதநிக்குணர  ஆரய்டல்.  

 கஞக்குகள் ணற்றும் னத அிக்னககநின் ம்ிக்னகத் 

டன்னணதின உறுடிப்டுத்துடல் ணற்றும் 

தன்டுத்டப்ட்டுள்ந கஞக்கீட்டு எழுங்கு தொனகநின் 

தோம் ினனதற் ிடிக் கூற்றுக்கனநத் டதரரித்டலுக்கு 

அபசிதப்டும் டகபல்கள் பனங்கப்ட்டுள்நடர 

ன்டன ரிவசரடித்துப் ரர்த்டல்.  

 ிறுபத்டில் கனணதரற்றும் ஞிதரட் 

படரகுடிதிரிம் எப்னக்கப்ட்டுள்ந 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் 

வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக 
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பரறுப்தைக்கனந டிம் ினவபற்றுபடற்கு 

அபர்கநின் பசதரற்றுனகத் டத்டின ணடிப்தேடு 

பசய்டல்.  

 டினஞக்கநம்ம் / ிறுபத்துக்குச் பசரந்டணர 

பநங்கனந சகபிடணர வசடங்கநில் இதந்தும் 

வ்பநவு தூத்துக்கு ரதுகரக்கப்ட்டுள்நது 

ன்டன ணடிப்ில்.  

 அசரங்க டர பிடிக்வகரனப , அசரங்க ிடிப் 

ிணரஞம் ணற்றும் அசரங்க ிர்பரக பிதப் பரறுப்தை 

அனணச்சிரலும் பரது டினவசரிதிரலும் 

கரத்துக்குக் கரம் ிசுரிக்கப்டும் சுற்ிக்னககள் 

ணற்றும் னத குனிப்தை ஆவரசனகள் ன் 

கனப்ிடிக்கப்டுகின்பர  ஆரய்டல்.  

 வீண்பிதம், பசதற்ரற் ணற்றும் அநபின பிஞ்சித 

பனகதில் பசவு பசய்பனடத் டடுப்து வரன்வ, 

அபற்ின உள்நக்குபடற்குக் னகதரநப்டுகின் 

உள்நக கட்டுப்ரட்டு டிட் ிதணங்கனந ஆரய்டல். 

 டினஞக்கநத்டின் / ிறுபத்டின் கஞக்கு 

னதொனகள் ணற்றும் வடதபணரத பனகதில் ிடி 

பசபரபடற்கு கரஞணரக அனணத்ம் பசதற்ரடுகனந 

ரீட்சித்துப் ரர்த்டல் ணற்றும் டினஞக்கநத்டின் 

பசரத்துக்கள் ணற்றும் பநங்கனநப் ரதுகரப்ரகவும் 

சிக்கணரகவும் தொனசரர்ந்டபரறு 

தன்டுத்டப்டுகின்டர ன்டன ஆரய்டல்.  

 வடனபவதற்டும் சந்டர்ப்ங்கநில் பிவ 

பிசரனஞகனந ரத்துடல். 

 உற்த்டித்டின் பரய்ந்ட பசதரற்றுனகக்கரக 
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தொனனணப் குப்ரய்வு ணற்றும் பசதரற்றுனகப் 

குப்ரய்வு.  

 தொகரனணத்துப கஞக்கரய்வு டினஞக்கநத்டிரல் 

அவ்பப்வரது பபநிதிப்டும் அிவுறுத்டல்கள் ணற்றும் 

பனிகரட்ல்களுக்கு ற் பசதற்டுபதும், அந்டந்ட 

பதங்கநின் சக கரரண்டுக்கும் எத தொன 

அனணச்சின் கஞக்கரய்வு தொகரனணத்துப குழுக் 

கூட்ங்கனந ரத்துடல், அக்கூட்ங்கநில் 

டுக்கப்டும் டீர்ணரங்கநின் பசதற்டுத்துனக 

தொன்வற்ம் படரர்ரக படரர் படிக்னகனந 

டுப்து இப்ிரிபிம் எப்னக்கப்ட்டுள்ந 

ணற்றுபணரத ஞிதரகும். 

ஏய்வூடிதப் 

ிரிவு 

வணடிச் 

பசதரநர் - 1 

உடபிச் 

பசதரநர் - 1 

  ஏய்வூடிதப் ிணரஞக் குிப்தை, பிடனபகள், அரனடகள் 

ஏய்வூடிதச் சட்ம் ணற்றும் ஏய்வூடிதம் படரர்ர 

னத கட்னநச் சட்ங்கநில் உள்ந சட் 

பிடிதொனகனந னதொனப்டுத்துடல்.  

 ஏய்வூடிதத் டினஞக்கநத்டின் ிர்பரக ணற்றும் 

அிபிதத்டி பசதற்ரடுகனந எதங்கினஞப்தைச் பசய்டல். 

 ஏய்வூடிதம் பறுர்கள் ணற்றும் அபர்கநின் 

சங்கங்கநிரல் தொன்னபக்கப்டும் குனரடுகள் 

ணற்றும் தொனப்ரடுகனந பிசரனஞ பசய்டல் ணற்றும் 

அபசிதப்டும் பனகதில் குித்ட ிறுபங்களுன் 

எதங்கினஞந்து ிஞக்குகனநத் டீர்ப்டற்கு படிக்னக 

டுத்டல்.  

 ஏய்வூடித ிலுனப, எய்வூடிதத்டின எப்னத்டல், 

உரித்துனனண வகரப்ரட ஏய்வூடிதங்கள் 

படரர்ர ிஞக்குகளுக்கு டிநித்டல்.  

 ஏய்வூடிதப் ிணரஞக் குிப்தை 

ணற்றும் அடன் டிதத்டங்கள்  

 1989 இக்கம் 01 இனக் 

பகரண் பிடனபகள், 

அரனடகள் ஏய்வூடிதச் 

சட்ம் ணற்றும் அடன் 

டிதத்டங்கள். 

 1983 இக்கம் 24 

இனத்னத டதைடரர்கள், 

அரனடகள் சட்ம் ணற்றும் 

அடன் டிதத்டங்கள். 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 டர பிடிக்வகரனபதின் 
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 ஏய்வூடிதப் ிணரஞக் குிப்ின் 12 ணற்றும் 15 ஆம் 

ிரிவுகநின் கீழ் ஏய்வூடிதம் பச் பசய்தப்ட் 

அலுபர்களுக்கு ஏய்வூடிதம் பனங்குபது படரர்ரக 

பசதரநரின் தொடிபின உரித ிறுபத்டிற்கு 

அிபித்டல்.  

 ஏய்வூடிதப் ிணரஞக் குிப்ின் தோம் அச ிதபரக, 

தொகரனணத்துப ணற்றும் சட்தொம் எழுங்கும் ற்ித 

அனணச்சின் பசதரநதக்கு எப்னக்கப்ட்டுள்ந வபறு 

ஞிகனந ினவபற்றுபடற்கு உரித்டர 

பசதற்ரடுகள்.  

 ஏய்வூடிதப் ிணரஞக் குிப்தை ணற்றும் ஏய்வூடிதம் ணற்றும் 

அடதன் படரர்தைனத னத கட்னநச் 

சட்ங்கனந டிதத்டிதனணப்டற்கு உரித 

படிக்னககனந வணற்பகரள்நல்.  

 ஏய்வூடிதம் படரர்ர படிக்னககநின் வரது 

உரித்துனத சக ிறுபங்கள் ணற்றும் 

அலுபர்களுன் எதங்கினஞப்தைச் பசய்து படிக்னக 

டுத்டல். 

XLVIII ஆம் அத்டிதரதத்டின்   

33 ணற்றும் 36 ஆம் ிரிவுகள் 

 குித்ட சக ஏய்வூடித 

சுற்ிக்னககள் 

 ஏய்வூடிதம் படரர்ர 

அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக 

 1970 இக்கம் 18 இனக் 

பகரண் ஆத்டப் ன 

பிடனபகள் அரனடகள் 

ஏய்வூடிதச் சட்ம் 
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7. அனணச்சு ணற்றும் பரது அடிகரங்கள் (அபசாங்க நிர்வாக நற்றும் முகாமநத்துவப் பிரிவுக்காது) 

ஞிகள் ணற்றும்  பசதற்ரடுகள் அத்டனகத அடிகரங்களுக்கர 

ிதணங்கள் 

 அசரங்க ிர்பரக ணற்றும் தொகரனணத்துப 

பிதங்கள் ணற்றும் இங்னக அிபிதத்டி 

ிர்பரக ிறுபகம், படரனக் கல்பி 

ினதம், ஏய்வூடிதத் டினஞக்கநம், அச 

வசனப ஏய்வூடிதம் பறுபர்கநின்  

ம்ிக்னகப் பரறுப்தை  ிடிதம், ணற்றும் 

உற்த்டித்டின் பசதகம் வரன் 

டினஞக்கநங்கள் ணற்றும் ிதடிச் சட் 

ிறுபங்களுக்கு உரித்டர 

பகரள்னககள், ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கள் ணற்றும் 

பசதற்டிட்ங்கனந படரகுத்டல், ின் 

படிக்னக டுத்டல் ணற்றும் ணடிப்தேடு 

பசய்டல். 

 ின்பதம் வசனபகநின் ிர்பரகம் ணற்றும் 

ஞிதரட்படரகுடி தொகரனணத்துபம். 

i. இங்னக ிர்பரக வசனப 

ii. இங்னக கஞக்கரநர் வசனப 

iii. இங்னக டிட்ணில் வசனப 

iv. இங்னக பரிதிதரநர் வசனப 

v. இங்னக பிஞ்ஜர வசனப 

vi. இங்னக கட்டிக் கனஜர் 

வசனப 

vii. இங்னக படரனில்தட்ச் வசனப 
 

 இனஞந்ட வசனபகனந ிர்பரகம் பசய்டல். 

 டர பிடிக்வகரனபதின் கீழ் அனணந்ட 

ஞிகள். 

 அசரங்க வசனபப் திற்சிகள். 

 வடசித உற்த்டித்டின வணம்டுத்தும் 

பனகதில் பகரள்னககள் , 

ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கனநத் டதரரித்டல் ணற்றும் 

னதொனப்டுத்துடல். 

 ஏய்வூடித பிடிக்வகரனபதின 

னதொனப்டுத்துடல். 

 அசின் ஏய்வூடித தொனனண படரர்ர 

சக படிக்னககளும். 

 டர பிடிக்வகரனப 

 ிடி எழுங்குபிடிகள் 

 அசரங்க வசனப 

ஆனஞக்குழுபின் னதொன 

எழுங்குபிடிகள் 

 பறுனக பனிகரட்டிக் வகரனப 

 அசரங்க ிர்பரக சுற்ிக்னக 

 சரடிடி சுற்ிக்னக 

 அசரங்க ிடிச் சுற்ிக்னக  
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 டிர்ரர்க்கப்டும் அிபிதத்டி 

இக்குகனந அனந்து பகரள்ளும் 

பரதட்டு அசப் பரிதொனதிதள் 

ல்ரட்சின ஊக்குபித்டல். 

 வீ ல்ரட்சி ண்ஞக்கதபின 

அிதொகப்டுத்துடல். 

 பரது ணக்கநின் டிர்ரர்ப்தைக்களுக்கு 

தொன்தரினணதினப் பற்றுக்பகரடுக்கும் 

அச வசனபபதரன்ின 

உதபரக்குபடற்கரக பகரள்னக 

டதரரிப்தைக்கள் ணற்றும் அபற்ின 

னதொனப்டுத்துடல். 

 இங்னக அிபிதத்டி ிர்பரக ிறுபகம், 

படரனக் கல்பி ினதம், ஏய்வூடிதத் 

டினஞக்கநம், அச வசனப 

ஏய்வூடிதர்கநின் ம்ிக்னக ிடிதம், 

ணற்றும் உற்த்டித்டின் பசதகம்,   

வரன் ிறுபங்களுக்கு 

எப்னக்கப்ட்டுள்ந சக 

பிதங்களுக்கும் உரித்டர 

படிக்னககனந வணற்ரர்னப பசய்டல்.  
 

8. அனணச்சு ணற்றும் பரது அடிகரங்கள் (அபசாங்க நிர்வாக நற்றும் முகாமநத்துவப் பிரிவுக்காது) 

ஞிகள் ணற்றும்  பசதற்ரடுகள் 

ஞிகள் ணற்றும்  பசதற்ரடுகள் 

ணற்றும் அடிகரங்கனந 

ினவபற்றும் வரது 

தன்டுத்டப்டும், சட்டிட்ங்கள் 

ணற்றும் எழுங்குபிடிகள் னகவதட்டு 

பனிதொன ணற்றும் னத 

அிக்னகதில் பனககள் 

 அசரங்க ிர்பரக ணற்றும் தொகரனணத்துப 

பிதங்கள் ணற்றும் இங்னக அிபிதத்டி 

ிர்பரக ிறுபகம், படரனக் கல்பி 

ினதம், ஏய்வூடிதத் டினஞக்கநம், அச 

வசனப ஏய்வூடிதம் பறுபர்கநின்  

ம்ிக்னகப் பரறுப்தை  ிடிதம் ணற்றும் 

உற்த்டித்டின் பசதகம் வரன் 

டினஞக்கநங்கள் ணற்றும் ிதடிச் சட் 

ிறுபங்களுக்கு உரித்டர 

பகரள்னககள், ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கள் ணற்றும் 

பசதற்டிட்ங்கனந படரகுத்டல், ின் 

படிக்னக டுத்டல் ணற்றும் ணடிப்தேடு 

 கட்ரத அசரங்க வசனபச் 

சட்ம் (1961 இக்கம் 70) 

 இங்னக அிபிதத்டி ிர்பரக 

ிறுபகத்டின் சட்ம் (1982 

இக்கம் 9) 

 டதைடரர்கள் ணற்றும் அரனடகள் 

ஏய்வூடிதச் சட்ம் (1983 

இக்கம் 24) 

 பிடனபகள் ணற்றும் அரனடகள் 

ஏய்வூடிதக் கட்னநச் சட்ம் 
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பசய்டல். 

 ின்பதம் வசனபகநின் ிர்பரகம் ணற்றும் 

ஞிதரட்படரகுடி தொகரனணத்துபம். 

i. இங்னக ிர்பரக வசனப 

ii. இங்னக கஞக்கரநர் வசனப 

iii. இங்னக டிட்ணில் வசனப 

iv. இங்னக பரிதிதரநர் வசனப 

v. இங்னக பிஞ்ஜர வசனப 

vi. இங்னக கட்டிக் கனஜர் வசனப 

vii. இங்னக படரனில்தட்ச் வசனப 

 

 இனஞந்ட வசனபகனந ிர்பரகம் பசய்டல். 

 டர பிடிக்வகரனபதின் கீழ் அனணந்ட 

ஞிகள். 

 அசரங்க வசனபப் திற்சிகள். 

 வடசித உற்த்டித்டின வணம்டுத்தும் 

பனகதில் பகரள்னககள் , 

ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கனநத் டதரரித்டல் ணற்றும் 

னதொனப்டுத்துடல். 

 ஏய்வூடித பிடிக்வகரனபதின 

னதொனப்டுத்துடல். 

 அசின் ஏய்வூடித தொனனண படரர்ர 

சக படிக்னககளும். 

 டிர்ரர்க்கப்டும் அிபிதத்டி 

இக்குகனந அனந்து பகரள்ளும் 

பரதட்டு அசப் பரிதொனதிதள் 

ல்ரட்சின ஊக்குபித்டல். 

 வீ ல்ரட்சி ண்ஞக்கதபின 

அிதொகப்டுத்துடல். 

 பரது ணக்கநின் டிர்ரர்ப்தைக்களுக்கு 

தொன்தரினணதினப் பற்றுக்பகரடுக்கும் 

அச வசனபபதரன்ின 

உதபரக்குபடற்கரக பகரள்னக 

டதரரிப்தைக்கள் ணற்றும் அபற்ின 

னதொனப்டுத்துடல். 

 இங்னக அிபிதத்டி ிர்பரக ிறுபகம், 

படரனக் கல்பி ினதம், ஏய்வூடிதத் 

டினஞக்கநம், அச வசனப 

ஏய்வூடிதர்கநின் ம்ிக்னக ிடிதம், 

ணற்றும் உற்த்டித்டின் பசதகம்,  

வரன் ிறுபங்களுக்கு 

எப்னக்கப்ட்டுள்ந சக 

பிதங்களுக்கும் உரித்டர 

படிக்னககனந வணற்ரர்னப பசய்டல்.  

(1898 இக்கம் 1) 

 டதைடரர்கள் ணற்றும் அரனடகள் 

ஏய்வூடித உத்வடசத் டிட்ம்- 

(ஆத்டப் னதிர்) சட்ம் 

(1998 இக்கம் 60) 

 பிடனபகள் ணற்றும் அரனடகள் 

ஏய்வூடித உத்வடசத் டிட்ம் 

(ஆத்டப் னதிர்) சட்ம் 

(1970 இக்கம் 18) 

 அச வசனப ஏய்வூடிதம் 

பறுபர்கநின்  ம்ிக்னகப் 

பரறுப்தை  ிடிதச் சட்ம் ( 1999 

இக்கம் 40) 

 அச உத்டிவதரகதர்ப 

பரசஸ்டநங்கள் ( 

உனனணதின ணீட்படுத்டல்) 

சட்ம் ( 1969 இக்கம் 7) 

 அச வசனப வசணர ிடிதக் 

கட்னநச் சட்ம் (1942 

இக்கம் 18) 

 ரிசில் பனங்கும் வரட்டிச் 

சட்ம் (1957 இக்கம் 37) 

 ணற்பரத அனணச்சரின் கீழ் 

குிப்ரக எப்னப்ட்டிரட, 

இங்கு வணற்கூப்ட் 

பிதங்களுக்கு உரித்டர 

னத சக ிணரஞங்களும். 

 கன ணற்றும் அலுபக ஊனிதர் 

சட்ம்  

 அச பிதரரச் சுற்ிக்னக 

 வசனபப் ிணரஞங்கள் ணற்றும் 

ஆட்வசர்ப்தை னதொனகள் 
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9. டகபல்கனந அிந்து பகரள்படற்கு ினகநரல் பற்றுக்பகரள்ந தொடித்ணர பசடிகள் 

 

அனணச்சின் இனஞதத் டநம் - www.pubad.gov.lk 

ணின்ஞ்சல்       - info@pubad.gov.lk 
 

10. கந்ட ஆறு ணரட கரத்டிற்கர பதணரம் ணற்றும் பசவுகள் 

(அ). பதணரங்கள் / அசின் ிடி எதுக்கீடுகள் 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஹசவுத் தமப்பு வருடாந்த நதிப்பீடு  ஆறு நாதங்களுக்கா 

உண்மந வருநாம் 

01 130 9.5 மில்லினன் ரூா 10.33  மில்லினன் ரூா 

 

 (ஆ) . பசவுகள் 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஹசவுத் தமப்பு வருடாந்த நதிப்பீடு  ஆறு நாதங்களுக்கா 

உண்மநச் ஹசவு  

01 130 
3029 மில்லினன் 

ரூா 

936 மில்லினன் ரூா 

 

11. பதரந்ட அிபிதத்டி ணற்றும் வசனபத் டிட்ங்கள் ( ிடர உள்நக்கம்) 

 அனணச்சின் இனஞதத்டநத்டின் ஊரக டகபல்கனநப் பற்றுக் பகரள்ந 

தொடித்ம். ( www.pubad.gov.lk ) 
 

12. பதரந்ட வசனபகள் ணற்றும் அிபிதத்டித் டிட்ங்கள் ணற்றும் பசதரற்றுனக ணடிப்தேட்டு 

அிக்னகதின் சுதக்கக் குிப்தை 

 அனணச்சின் இனஞதத்டநத்டின் ஊரக டகபல்கனநப் பற்றுக் பகரள்ந 

தொடித்ம் ( www.pubad.gov.lk ) 

 

13. ிதணம் பசய்தப்ட் டகபல் பனங்கும் அலுபர்கள் 

அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் அனர்த்த முகாமமத்துவ அமமச்சு (அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் 

முகாமமத்துவப் பிரிவு) 

பதர்     : - டிதணடி. தே.ம்.ம்.ம்.ஸ்ரதக 

டபி / டபிகள்  : - வணடிகச் பசதரநர் ( தைரய்வு ணற்றும் 

பசதற்ரட்டு) 

படரனவசி இக்கம் : - 011 2676433 

ிறுபத்டின் e-mail தொகபரி  : - info@pubad.gov.lk 

https://www.pubad.gov.lk/
mailto:info@pubad.gov.lk
https://www.pubad.gov.lk/
https://www.pubad.gov.lk/
mailto:info@pubad.gov.lk
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வடசித உற்த்டித்டின் பசதகம் 

பதர்      : - திரு. ஜீ.யூ.ஜக. அல்ஹகவத்தஜக 

டபி / டபிகள்  : - ஞிப்ரநர் 

படரனவசி இக்கம் : - 011 2186031 

 

பதர்    : - டிதணடி. வ.ம்.ம்.ப். தசிங்க 

டபி / டபிகள்  : - உடபிப் ஞிப்ரநர் 

படரனவசி இக்கம் : - 011 2186029 

ிறுபத்டின் e-mail தொகபரி : - nps@productivity.lk 

 
ஏய்வூடிதத் டினஞக்கநம் 
 

பதர்    : - டித. . கத் டீ. தஸ் 

டபி / டபிகள்  : - ஏய்வூடிதப் ஞிப்ரநர் ரதகம் 

படரனவசி இக்கம் : - 011 2431647 

 

பதர்     : - டித.வக. ஆர். த்ணிரித 

டபி / டபிகள்  : - ஞிப்ரநர் ( அனணப்தை ணற்றும் அிபிதத்டி) 

படரனவசி இக்கம் : - 011 2320045 

ிறுபத்டின் e-mail தொகபரி : - dg@pensions.gov.lk 

 

 

இங்னக அிபிதத்டி ிர்பரக ிறுபகம் 
 

பதர்     : - டிதணடி. குணரரி தவசக 

டபி / டபிகள்  : - ஞிப்ரநர் ரதகம் 

படரனவசி இக்கம் : - 011 5980202 

 

பதர்    : - டித. கரிடி வசரலி சுடசிங்ஹ 

டபி / டபிகள்  : - சிவஷ் ஆவரசகர் 

படரனவசி இக்கம் : - 011 5980200 

ிறுபத்டின் e-mail தொகபரி : - mail@slida.lk 

 

 

அனணச்சரின் னகபதரப்ம் 

     டிகடி 

 

mailto:nps@productivity.lk
mailto:dg@pensions.gov.lk
mailto:mail@slida.lk


51 

 

2016 இக்கம் 12 இனத்னத டகபித்ம் உரினணபடரர்ர சட்ம் 9 ஆம் 

ிரிபின் கீழ் பசதற்டிட்ம் படரர்ரக அிக்னக பபநிதிப்டுடல் வபண்டும் – 

படரனபடரர்தை பனிகரட்ல்கள். 
 

1. 1. அனணச்சு / டினஞக்கநம் / ிறுபம் :   ஹாது நிருவாக, அர்த்த முகாமநத்துவ நற்றும் 

கால்மட அபிவிருத்தி அமநச்சு 

2. பசதற்டிட்த்டின னதொனப்டுத்தும் ிறுபம்     : ஹாது நிருவாக, அர்த்த 

முகாமநத்துவ நற்றும் கால்மட அபிவிருத்தி அமநச்சு 

3. பசதற்டிட் அிக்னக 

 (அ). பசதற்டிட்த்டின் பதர் ணற்றும் அடன் இதல்தை – ி ிதச வீனணப்தைத் டிட்ம் -  
பணரரகன ணரபட்ம் 

 

பசதற்டிட்ம் னதொனப்டுத்டப்டும் இம் (பதம், ணரகரஞம், ணரபட்ம், ிரிவு ணற்றும் 

இம்) – ஊபர ணகரஞம், பணரரகன ணரபட்ச் பசதகத்துக்குரித னனத 

உத்டிவதரகதர்ப வீனணப்தைத்டிட்ம் அனணந்துள்ந கரஞி 
 

ஆம்ிக்க உத்வடசிக்கப்ட் டிகடி   -  2017.07.20 

ினவு பசய்படற்கு உத்வடசிக்கப்ட் டிகடி-   2020.01.14 

( ஆ). பசதற்டிட்ம் 

 குிக்வகரள்கள் ணற்றும் இக்குகள் – அச அலுபர்களுக்கர படிபி பசடினந 

பனங்குபடற்கர கட்டித்டின ிர்ணரஞித்டல். 
 

டிர்ரர்க்கப்டும் பினநவுகள் 

                      

இக்குனத தன்பறுர்கள்   - அச அலுபர்கள் 

                        

பசதற்டிட்த்டிரல் ரடிக்கப்னதக் கூடித ணக்கள் குழுபிர் -  

 

அபர்களுன் படரர்ரல் வணற்பகரள்நப்ட்டிதப்ின் அனப       படரர்ர இனப்தேடு 

ணற்றும் வசடங்கள் ற்ித தொழுனணதர பிங்கள்.  
 
 

 (இ). ணடிப்ிப்ட் பணரத்ட பசவு -  200 ணில்லிதன் 
 
 

ிடி தோத்டிற்கர ற்ரடுகள் ( உள்ரட்டு / பபநிரட்டு எதுக்கீடுகள் வபறு வபரக) - 

உள்ரட்டு 

அச / டிதரர் கூட்ரண்னணத்ர பசதற்டிட்ணரக கரஞப்டுணரதின் ிடிப் ங்வகற்தை 

பபவ்வபரக ணற்றும் டிதரர்ப் ிரிபிதக்கு கினக்கப்பறும் ன்னணகள் / அதகூங்கள் 

 

(ஈ). உத்வடசிக்கப்ட் பசதற்டிட்ங்களுக்கு உரித்டர அடிகரசனகநிணிதந்து 

அங்கீகரத்டினப் பற்றுக்பகரள்நப்ட் டிகடிகள் (வடசித டிட்ணில் குழு, பரதநரடர 
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அிபிதத்டிக் குழு, அனணச்சனப, தொடலீட்டுச் சன, ணரகரஞ சன, ணத்டித சுற்ரல் 

அடிகரசன ஆகித)   

 

 உரிதஅடிகரசனகள்                      அதணடிதினப் பற்றுக்பகரண் டிகடி   
அமநச்சபமவ         2016.08.17 

பிபஜதச சம - ஹநாபாகம    2017.03.30 
கப அபிவிருத்தி அதிகாபசம  சுமநக் கட்டடச் சான்றிதழ் ஹறுவதற்கா      

ஆவணங்கள் தனாரிக்கப்ட்டு வருகின்.. 
  

(உ). ின்பதம் பிதங்கள் ற்தைனதடரதின் அபற்ின னதொனப்டுத்டித டிகடி 
 

 

பிதங்கள் ற்தைனதது 

ற்ி 

டிகடி டிகடி 

(இண்ரம் 

கட்ம்) 

1. சரத்டிதணர ஆய்வுகள் ற்தைனதது - - 

2. வகள்பி ணதக்கள் 

அனனத்டல் 

ற்தைனதது 2017.04.07 2019.02.15 

3. வகள்பி ணடிப்தேடுகள் 

(ிடி / படரனில்தட்ம்) 

ற்தைனதது 2017.05.18 2019.04.04 

4. பறுனகக் குழு ற்தைனதது 2017.06.05 2019.04.04 

5. எப்ந்டங்கனந பனங்குடல் ற்தைனதது 2017.06.21 2019.04.26 

6. உன்டிக்னகதில் 

னகச்சரத்டில் 

ற்தைனதது 2017.07.03 2019.05.08 

 

சூனல் டரக்கங்கள் கரஞப்டுணரதின் அனப ற்ித ணடிப்தேடுகள் ணற்றும் ணடிப்தேட்டின 

வணற்பகரள்ளும் ிறுபம் – இல்ன 
 

 (ஊ). பனங்குர்கள் / எப்ந்டக்கரர்கநின் பிம்  

  பதர்   : - பசன்ட்ல் இன்ிிதரிங் சர்பிசஸ் ினபட் லிணிட் 

 ிறுபம்  : - 

தொகபரி  : - பசன்ட்ல் இன்ிிதரிங் சர்பிசஸ் ினபட் லிணிட், 

துள்னநக் கினந, 37/2A, ண்ரரதக்க ணரபத்னட, 

துள்னந.  
 

(). வணடிக பிங்கனந பற்றுக்பகரள்ந தொடித்ணர அலுபரின் பதர், டபி, 

தொகபரி, படரனவசி இக்கம் ணற்றும் ணின்ஞ்சல். 

 

பதர்   : டித. ரந்ட வீசிங்க 

டபி  : சிவஷ் உடபிச் பசதரநர் ( வீனணப்தை ணற்றும் அிபிதத்டி) 

தொகபரி  : ஹாது நிருவாக, அர்த்த முகாமநத்துவ நற்றும் கால்மட 

அபிவிருத்தி அமநச்சு, பகரழும்தை 07. 

படரனவசி இக்கம் : 0112692633 

ணின்ஞ்சல் : shanweerasinghe67@gmail.com 
 

 
..............................................    ............................................... 

 டிகடி      அனணச்சரின் னகபதரப்ம் 

mailto:shanweerasinghe67@gmail.com
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2016 இக்கம் 12 இனத்னத டகபித்ம் உரினணபடரர்ர சட்ம் 9 ஆம் 

ிரிபின் கீழ் பசதற்டிட்ம் படரர்ரக அிக்னக பபநிதிப்டுடல் வபண்டும் – 

படரனபடரர்தை பனிகரட்ல்கள். 

 

1. அனணச்சு / டினஞக்கநம் / ிறுபம் :   ஹாது நிருவாக, அர்த்த முகாமநத்துவ நற்றும் 

கால்மட அபிவிருத்தி அமநச்சு 

2. பசதற்டிட்த்டின னதொனப்டுத்தும் ிறுபம் : ஹாது நிருவாக, அர்த்த 

முகாமநத்துவ நற்றும் கால்மட அபிவிருத்தி அமநச்சு 

3. பசதற்டிட் அிக்னக 

(அ). பசதற்டிட்த்டின் பதர் ணற்றும் அடன் இதல்தை – ி ிதச வீனணப்தைத் டிட்ம் –  

கம்ஹ ணரபட்ம் 

பசதற்டிட்ம் னதொனப்டுத்டப்டும் இம் (பதம், ணரகரஞம், ணரபட்ம், ிரிவு ணற்றும் 

இம்) – வணல் ணரகரஞம், கம்ஹ ணரபட்ம், கநஞித இன் டரரதம் பத்னட 

 

ஆம்ிக்க உத்வடசிக்கப்ட் டிகடி    - 2017.07.29 

ினவு பசய்படற்கு உத்வடசிக்கப்ட் டிகடி -  2020.01.25 

( ஆ). பசதற்டிட்ம் 

 குிக்வகரள்கள் ணற்றும் இக்குகள் – அச அலுபர்களுக்கர படிபி பசடினந 

பனங்குபடற்கர கட்டித்டின ிர்ணரஞித்டல். 

 

டிர்ரர்க்கப்டும் பினநவுகள் 

                      

இக்குனத தன்பறுர்கள்   - அச அலுபர்கள் 

                        

பசதற்டிட்த்டிரல் ரடிக்கப்னதக் கூடித ணக்கள் குழுபிர் -  

 

அபர்களுன் படரர்ரல் வணற்பகரள்நப்ட்டிதப்ின் அனப       படரர்ர இனப்தேடு 

ணற்றும் வசடங்கள் ற்ித தொழுனணதர பிங்கள்.  

 

(இ). ணடிப்ிப்ட் பணரத்ட பசவு -  397 ணில்லிதன் 

 

ிடி தோத்டிற்கர ற்ரடுகள் ( உள்ரட்டு / பபநிரட்டு எதுக்கீடுகள் வபறு வபரக) 

உள்ரட்டு 

 

 அச / டிதரர் கூட்ரண்னணத்ர பசதற்டிட்ணரக கரஞப்டுணரதின் ிடிப் ங்வகற்தை 

பபவ்வபரக ணற்றும் டிதரர்ப் ிரிபிதக்கு கினக்கப்பறும் ன்னணகள் / அதகூங்கள் 
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உத்வடசிக்கப்ட் பசதற்டிட்ங்களுக்கு உரித்டர அடிகரசனகநிணிதந்து 

அங்கீகரத்டினப் பற்றுக்பகரள்நப்ட் டிகடிகள் (வடசித டிட்ணில் குழு, பரதநரடர 

அிபிதத்டிக் குழு, அனணச்சனப, தொடலீட்டுச் சன, ணரகரஞ சன, ணத்டித சுற்ரல் 

அடிகரசன ஆகித)   

 

உரிதஅடிகரசனகள்                      அதணடிதினப் பற்றுக்பகரண் டிகடி   
அமநச்சபமவ    2016.08.17 

 

 சுனணக் கட்டி அதணடிதினப் பற்றுக்பகரள்படற்கரக க அிபிதத்டி 

அடிகரசனதிம் சணர்ப்ித்டல் வபண்டும்.   

 படத பரிச் சரன்ிடனினப் பற்றுக்பகரள்படற்கரக ிவடச சனதிம் 

வபண்டுவகரள் பிடுக்கப்ட்டுள்நது. 

 

(உ). ின்பதம் பிதங்கள் ற்தைனதடரதின் அபற்ின னதொனப்டுத்டித டிகடி 

 

பிதங்கள் ற்தைனதது ற்ி டிகடி டிகடி 

((இண்ரம் 

கட்ம்) 

1. சரத்டிதணர ஆய்வுகள் ற்தைனதது - - 

2. வகள்பி ணதக்கள் 

அனனத்டல் 

ற்தைனதது 2017.05.19 2019.03.01 

3. வகள்பி ணடிப்தேடுகள் 

(ிடி / படரனில்தட்ம்) 

ற்தைனதது 2017.07.05 2019.04.30 

4. பறுனகக் குழு ற்தைனதது 2017.07.07 2019.04.30 

5. எப்ந்டங்கனந பனங்குடல் ற்தைனதது 2017.07.28 2019.05.08 

6. உன்டிக்னகதில் 

னகச்சரத்டில் 

ற்தைனதது 2017.07.31 2019.05.08 

 

சூனல் டரக்கங்கள் கரஞப்டுணரதின் அனப ற்ித ணடிப்தேடுகள் ணற்றும் ணடிப்தேட்டின 

வணற்பகரள்ளும் ிறுபம் – இல்ன 
 

(ஊ). பனங்குர்கள் / எப்ந்டக்கரர்கநின் பிம்  

  பதர்   : - லிங்க் இன்ிிதரிங் ினபட் லிணிட் 

தொகபரி  : - லிங்க் இன்ிிதரிங் ினபட் லிணிட், இக்கம் 32, 2 ஆம் 

ணரடி, கரலி வீடி, படஹிபன. 
   

இபண்டாம் கட்டம் 

 

ஹனர் : ஹசன்ல் எஞ்சினினரிங்க சர்விசஸ் பிமபவட் லிமிட்டட் 

முகவரி    : 3ஆம் நாடி, பிபஜதச சமக் கட்டடம், மிரிஸ்வத்மத, கம்ஹா 

 

(). வணடிக பிங்கனந பற்றுக்பகரள்ந தொடித்ணர அலுபரின் பதர், டபி, 

தொகபரி, படரனவசி இக்கம் ணற்றும் ணின்ஞ்சல். 

 

பதர்   : டித. ரந்ட வீசிங்க 

டபி  : சிவஷ் உடபிச் பசதரநர் ( வீனணப்தை ணற்றும் அிபிதத்டி) 
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தொகபரி  : ஹாது நிருவாக, அர்த்த முகாமநத்துவ நற்றும் கால்மட 

அபிவிருத்தி அமநச்சு, சுடந்டி சதுக்கம், பகரழும்தை 07. 

படரனவசி இக்கம் : 0112692633 

ணின்ஞ்சல் : shanweerasinghe67@gmail.com 

 
..............................................   ............................................... 

 டிகடி     அனணச்சரின் னகபதரப்ம் 
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2016 இக்கம் 12 இனத்னத டகபித்ம் உரினணபடரர்ர சட்ம் 9 ஆம் 

ிரிபின் கீழ் பசதற்டிட்ம் படரர்ரக அிக்னக பபநிதிப்டுடல் வபண்டும் – 

படரனபடரர்தை பனிகரட்ல்கள். 
 

1. அனணச்சு / டினஞக்கநம் / ிறுபம் :   ஹாது நிருவாக, அர்த்த முகாமநத்துவ நற்றும் 

கால்மட அபிவிருத்தி அமநச்சு 

2. பசதற்டிட்த்டின னதொனப்டுத்தும் ிறுபம் : ஹாது நிருவாக, அர்த்த 

முகாமநத்துவ நற்றும் கால்மட அபிவிருத்தி அமநச்சு 

3. பசதற்டிட் அிக்னக 

(அ). பசதற்டிட்த்டின் பதர் ணற்றும் அடன் இதல்தை – ி ிதச வீனணப்தைத் டிட்ம் – 

கண்டி ணரபட்ம். 

 

பசதற்டிட்ம் னதொனப்டுத்டப்டும் இம் (பதம், ணரகரஞம், ணரபட்ம், ிரிவு ணற்றும் 

இம்) –  ணத்டித ணரகரஞம், கண்டி ணரபட்ம், அஸ்கிரித, ஆர்ட்ர்ஹில் பத்னட. 

 

ஆம்ிக்க உத்வடசிக்கப்ட் டிகடி    - 2017.12.14 

ினவு பசய்படற்கு உத்வடசிக்கப்ட் டிகடி- 2019.11.15 

 

( ஆ). பசதற்டிட்ம் 

குிக்வகரள்கள் ணற்றும் இக்குகள் – அச அலுபர்களுக்கர படிபி பசடினந 

பனங்குபடற்கர கட்டித்டின ிர்ணரஞித்டல். 

 

டிர்ரர்க்கப்டும் பினநவுகள் 

இக்குனத தன்பறுர்கள்   - அச அலுபர்கள் 

                        

பசதற்டிட்த்டிரல் ரடிக்கப்னதக் கூடித ணக்கள் குழுபிர் -  

 

அபர்களுன் படரர்ரல் வணற்பகரள்நப்ட்டிதப்ின் அனப       படரர்ர இனப்தேடு 

ணற்றும் வசடங்கள் ற்ித தொழுனணதர பிங்கள்.  

 

(இ). ணடிப்ிப்ட் பணரத்ட பசவு -  67 ணில்லிதன் 

 

 ிடி தோத்டிற்கர ற்ரடுகள் ( உள்ரட்டு / பபநிரட்டு எதுக்கீடுகள் வபறு வபரக) - 

உள்ரட்டு 

 அச / டிதரர் கூட்ரண்னணத்ர பசதற்டிட்ணரக கரஞப்டுணரதின் ிடிப் ங்வகற்தை 

பபவ்வபரக ணற்றும் டிதரர்ப் ிரிபிதக்கு கினக்கப்பறும் ன்னணகள் / அதகூங்கள் 

 

(ஈ). உத்வடசிக்கப்ட் பசதற்டிட்ங்களுக்கு உரித்டர அடிகரசனகநிணிதந்து 

அங்கீகரத்டினப் பற்றுக்பகரள்நப்ட் டிகடிகள் (வடசித டிட்ணில் குழு, பரதநரடர 
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அிபிதத்டிக் குழு, அனணச்சனப, தொடலீட்டுச் சன, ணரகரஞ சன, ணத்டித சுற்ரல் 

அடிகரசன ஆகித)   

 
 

உரிதஅடிகரசனகள்                      அதணடிதினப் பற்றுக்பகரண் டிகடி   

அமநச்சபமவ    2016.08.17 

 

                
 

(உ). ின்பதம் பிதங்கள் ற்தைனதடரதின் அபற்ின னதொனப்டுத்டித டிகடி 

 
 

பிதங்கள் ற்தைனதது ற்ி டிகடி 

1. சரத்டிதணர ஆய்வுகள் ற்தைனதது - 

2. வகள்பி ணதக்கள் அனனத்டல் ற்தைனதது 2017.10.12 

3. வகள்பி ணடிப்தேடுகள் 

(ிடி / படரனில்தட்ம்) 

ற்தைனதது 2017.11.20 

4. பறுனகக் குழு ற்தைனதது 2017.11.23 

5. எப்ந்டங்கனந பனங்குடல் ற்தைனதது 2017.12.04 

6. உன்டிக்னகதில் 

னகச்சரத்டில் 

ற்தைனதது 2017.12.08 

 

சூனல் டரக்கங்கள் கரஞப்டுணரதின் அனப ற்ித ணடிப்தேடுகள் ணற்றும் ணடிப்தேட்டின 

வணற்பகரள்ளும் ிறுபம் – இல்ன 

 

(ஊ).  பனங்குர்கள் / எப்ந்டக்கரர்கநின் பிம்  

  பதர்   : - வக.ீ.ஸ். வகரந்டசிங்க 

 ிறுபம்  : - வகரந்டசிங்க கன்ஸ்க்ஷன் ிறுபம் 

  தொகபரி  :-  இக்கம் 27/2,  ரபப்ிடித ரனட, கம்னந 

 

(). வணடிக பிங்கனந பற்றுக்பகரள்ந தொடித்ணர அலுபரின் பதர், டபி, 

தொகபரி, படரனவசி இக்கம் ணற்றும் ணின்ஞ்சல். 

 

பதர்   : டித. ரந்ட வீசிங்க 

டபி  : சிவஷ் உடபிச் பசதரநர் ( வீனணப்தை ணற்றும் அிபிதத்டி) 

தொகபரி  : ஹாது நிருவாக, அர்த்த முகாமநத்துவ நற்றும் கால்மட 

அபிவிருத்தி அமநச்சு, சுடந்டி சதுக்கம், பகரழும்தை 07. 

படரனவசி இக்கம் : 0112692633 

ணின்ஞ்சல் : shanweerasinghe67@gmail.com 

 
 
 

 
..............................................    ............................................... 

டிகடி       அனணச்சரின் னகபதரப்ம் 
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2016 இக்கம் 12 இனத்னத டகபித்ம் உரினணபடரர்ர சட்ம் 9 ஆம் 

ிரிபின் கீழ் பசதற்டிட்ம் படரர்ரக அிக்னக பபநிதிப்டுடல் வபண்டும் – 

படரனபடரர்தை பனிகரட்ல்கள். 
 

1. அனணச்சு / டினஞக்கநம் / ிறுபம் :   ஹாது நிருவாக, அர்த்த முகாமநத்துவ நற்றும் 

கால்மட அபிவிருத்தி அமநச்சு 

2. பசதற்டிட்த்டின னதொனப்டுத்தும் ிறுபம்    : ஹாது நிருவாக, அர்த்த 

முகாமநத்துவ நற்றும் கால்மட அபிவிருத்தி அமநச்சு 

3. பசதற்டிட் அிக்னக 

(அ). பசதற்டிட்த்டின் பதர் ணற்றும் அடன் இதல்தை – ி ிதச வீனணப்தைத் டிட்ம் – 

பரன்றுனப ணரபட்ம். 
 

பசதற்டிட்ம் னதொனப்டுத்டப்டும் இம் (பதம், ணரகரஞம், ணரபட்ம், ிரிவு ணற்றும் 

இம்) –  பணத்டித ணரகரஞம், பரன்றுனப ணரபட்ம், ஹிகுக்பகரன 

 

ஆம்ிக்க உத்வடசிக்கப்ட் டிகடி     - 2018.03.22 

ினவு பசய்படற்கு உத்வடசிக்கப்ட் டிகடி   - ஒப்ந்தக்காபரின் வீநா 

ஹதிக முன்ஜற்ம் நற்றும் நிர்நாண நிமமநகளின் காபணநாக ஒப்ந்தம் 2019.03.21 ஆந் 

திகதி இமடநிறுத்தப்ட்டது. மீண்டும் ஹறுமகஹசய்வதற்கா டவடிக்மககள் 

ஆபம்பிக்கப்ட்டுள் 

 

( ஆ). பசதற்டிட்ம் 

குிக்வகரள்கள் ணற்றும் இக்குகள் – அச அலுபர்களுக்கர படிபி பசடினந 

பனங்குபடற்கர கட்டித்டின ிர்ணரஞித்டல். 

 

டிர்ரர்க்கப்டும் பினநவுகள் 

 

இக்குனத தன்பறுர்கள்   - அச அலுபர்கள் 

                        

பசதற்டிட்த்டிரல் ரடிக்கப்னதக் கூடித ணக்கள் குழுபிர் -  

 

அபர்களுன் படரர்ரல் வணற்பகரள்நப்ட்டிதப்ின் அனப       படரர்ர இனப்தேடு 

ணற்றும் வசடங்கள் ற்ித தொழுனணதர பிங்கள்.  

 

(இ). ணடிப்ிப்ட் பணரத்ட பசவு -  220 ணில்லிதன் 

 

ிடி தோத்டிற்கர ற்ரடுகள் ( உள்ரட்டு / பபநிரட்டு எதுக்கீடுகள் வபறு வபரக) - 

உள்ரட்டு 

 

அச / டிதரர் கூட்ரண்னணத்ர பசதற்டிட்ணரக கரஞப்டுணரதின் ிடிப் ங்வகற்தை 

பபவ்வபரக ணற்றும் டிதரர்ப் ிரிபிதக்கு கினக்கப்பறும் ன்னணகள் / அதகூங்கள் 
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(ஈ). உத்வடசிக்கப்ட் பசதற்டிட்ங்களுக்கு உரித்டர அடிகரசனகநிணிதந்து 

அங்கீகரத்டினப் பற்றுக்பகரள்நப்ட் டிகடிகள் (வடசித டிட்ணில் குழு, பரதநரடர 

அிபிதத்டிக் குழு, அனணச்சனப, தொடலீட்டுச் சன, ணரகரஞ சன, ணத்டித சுற்ரல் 

அடிகரசன ஆகித)   

                        
உரிதஅடிகரசனகள்                      அதணடிதினப் பற்றுக்பகரண் டிகடி   

அமநச்சபமவ    2016.08.17 

 

(உ). ின்பதம் பிதங்கள் ற்தைனதடரதின் அபற்ின னதொனப்டுத்டித டிகடி 

 
 

பிதங்கள் ற்தைனதது ற்ி டிகடி 

1. சரத்டிதணர ஆய்வுகள் ற்தைனதது - 

2. வகள்பி ணதக்கள் அனனத்டல் ற்தைனதது 2017.10.12 

3. வகள்பி ணடிப்தேடுகள் 

(ிடி / படரனில்தட்ம்) 

ற்தைனதது 2017.10.12 

4. பறுனகக் குழு ற்தைனதது 2017.11.15 

5. எப்ந்டங்கனந பனங்குடல் ற்தைனதது 2017.11.28 

6. உன்டிக்னகதில் 

னகச்சரத்டில் 

ற்தைனதது 2017.11.24 

7. பசதற்டிட்த்டின் எப்ந்டம் 

இனிறுத்டப்ட் டிகடி 

- 2019.03.21 

 

சூனல் டரக்கங்கள் கரஞப்டுணரதின் அனப ற்ித ணடிப்தேடுகள் ணற்றும் ணடிப்தேட்டின 

வணற்பகரள்ளும் ிறுபம் – இல்ன 

 

(ஊ). பனங்குர்கள் / எப்ந்டக்கரர்கநின் பிம்  

 

பதர்  : லின்க் இன்ிிதரிங்க ினபட் லிணிபட் 

தொகபரி  : லின்க் இன்ிிதரிங்க ினபட் லிணிபட், இக்கம் 32 , 2 ஆம் 

ணரடி, கரலி வீடி, படஹிபன.  

 

(). வணடிக பிங்கனந பற்றுக்பகரள்ந தொடித்ணர அலுபரின் பதர், டபி, 

தொகபரி, படரனவசி இக்கம் ணற்றும் ணின்ஞ்சல். 

 

பதர்   : டித. ரந்ட வீசிங்க 

டபி  : சிவஷ் உடபிச் பசதரநர் ( வீனணப்தை ணற்றும் அிபிதத்டி) 

தொகபரி  : ஹாது நிருவாக, அர்த்த முகாமநத்துவ நற்றும் கால்மட 

அபிவிருத்தி அமநச்சு, சுடந்டி சதுக்கம், பகரழும்தை 07. 

படரனவசி இக்கம் : 0112692633 

ணின்ஞ்சல் : shanweerasinghe67@gmail.com 

 
 
..............................................    .............................................. 

 டிகடி      அனணச்சரின் னகபதரப்ம் 
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2016 இக்கம் 12 இனத்னத டகபித்ம் உரினணபடரர்ர சட்ம் 9 ஆம் 

ிரிபின் கீழ் பசதற்டிட்ம் படரர்ரக அிக்னக பபநிதிப்டுடல் வபண்டும் – 

படரனபடரர்தை பனிகரட்ல்கள். 
 

1. அனணச்சு / டினஞக்கநம் / ிறுபம் :   ஹாது நிருவாக, அர்த்த முகாமநத்துவ 

நற்றும் கால்மட அபிவிருத்தி அமநச்சு 

2. பசதற்டிட்த்டின னதொனப்டுத்தும் ிறுபம் : ஹாது நிருவாக, அர்த்த 

முகாமநத்துவ நற்றும் கால்மட அபிவிருத்தி அமநச்சு 

3. பசதற்டிட் அிக்னக 

(அ). பசதற்டிட்த்டின் பதர் ணற்றும் அடன் இதல்தை – ி ிதச வீனணப்தைத் டிட்ம் – 

பகரழும்தை ணரபட்ம். 
 

பசதற்டிட்ம் னதொனப்டுத்டப்டும் இம் (பதம், ணரகரஞம், ணரபட்ம், ிரிவு ணற்றும் 

இம்) – வணல் ணரகரஞம், பகரழும்தை ணரபட்ம், இக்கம் - 04, பஹக்ர் பகரப்வகடுப 

ணரபத்னட, பகரழும்தை 07. 
 

ஆம்ிக்க உத்வடசிக்கப்ட் டிகடி     - 2018.06.19 

ினவு பசய்படற்கு உத்வடசிக்கப்ட் டிகடி   - 2019.12.17 

( ஆ). பசதற்டிட்ம் 

குிக்வகரள்கள் ணற்றும் இக்குகள் – அச அலுபர்களுக்கர படிபி பசடினந 

பனங்குபடற்கர கட்டித்டின ிர்ணரஞித்டல். 

 

டிர்ரர்க்கப்டும் பினநவுகள் 
 

இக்குனத தன்பறுர்கள்   - அச அலுபர்கள் 
 

பசதற்டிட்த்டிரல் ரடிக்கப்னதக் கூடித ணக்கள் குழுபிர் -  

 

அபர்களுன் படரர்ரல் வணற்பகரள்நப்ட்டிதப்ின் அனப       படரர்ர இனப்தேடு 

ணற்றும் வசடங்கள் ற்ித தொழுனணதர பிங்கள்.  

 

 (இ). ணடிப்ிப்ட் பணரத்ட பசவு -  700 ணில்லிதன் 

 

ிடி தோத்டிற்கர ற்ரடுகள் ( உள்ரட்டு / பபநிரட்டு எதுக்கீடுகள் வபறு வபரக) - 

உள்ரட்டு 

 

 அச / டிதரர் கூட்ரண்னணத்ர பசதற்டிட்ணரக கரஞப்டுணரதின் ிடிப் ங்வகற்தை 

பபவ்வபரக ணற்றும் டிதரர்ப் ிரிபிதக்கு கினக்கப்பறும் ன்னணகள் / அதகூங்கள் 
 

(ஈ). உத்வடசிக்கப்ட் பசதற்டிட்ங்களுக்கு உரித்டர அடிகரசனகநிணிதந்து 

அங்கீகரத்டினப் பற்றுக்பகரள்நப்ட் டிகடிகள் (வடசித டிட்ணில் குழு, பரதநரடர 
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அிபிதத்டிக் குழு, அனணச்சனப, தொடலீட்டுச் சன, ணரகரஞ சன, ணத்டித சுற்ரல் 

அடிகரசன ஆகித)   

 

உரிதஅடிகரசனகள்                         அதணடிதினப் பற்றுக்பகரண் டிகடி 
அமநச்சபமவ            2017.06.07 

ணத்டித சுற்ரல் அடிகரசன      2018.04.04 

டீதனஞப்தைச் வசனபத் டினஞக்கநம் 2017.12.08 

இங்னக ணின்சர சன 2018.02.22 

ீர் பனங்கல் ணற்றும் படிகரனணப்தைத் டினஞக்கநம் (பகர.ண..சன) 2018.03.03 

வடசித ீர் பனங்கல் ணற்றும் படிகரனணப்தைச்  சன 2018.02.20 

டிண்ணக் கனிவு தொகரனணத்துபப் ிரிவு (பகர.ண..சன) 2018.03.29 
கப அபிவிருத்தி அதிகாபசம       2019.03.25 
     

(உ). ின்பதம் பிதங்கள் ற்தைனதடரதின் அபற்ின னதொனப்டுத்டித டிகடி 
 

 

பிதங்கள் ற்தைனதது ற்ி டிகடி 

1. சரத்டிதணர ஆய்வுகள் ற்தைனதது - 

2. வகள்பி ணதக்கள் அனனத்டல் ற்தைனதது 2018.03.09 

3. வகள்பி ணடிப்தேடுகள் 

(ிடி / படரனில்தட்ம்) 

ற்தைனதது 2018.04.11 

4. பறுனகக் குழு ற்தைனதது 2018.04.12 

5. எப்ந்டங்கனந பனங்குடல் ற்தைனதது 2018.06.05 

6. உன்டிக்னகதில் னகச்சரத்டில் ற்தைனதது 2018.06.22 

 

சூனல் டரக்கங்கள் கரஞப்டுணரதின் அனப ற்ித ணடிப்தேடுகள் ணற்றும் ணடிப்தேட்டின 

வணற்பகரள்ளும் ிறுபம் – இல்ன 
 

(ஊ). பனங்குர்கள் / எப்ந்டக்கரர்கநின் பிம்  

  பதர்   : - பசன்ட்ல் இன்ிிதரிங் சர்பிசஸ் ினபட் லிணிட் 

 ிறுபம்  : - 

தொகபரி  : - பசன்ட்ல் இன்ிிதரிங் சர்பிசஸ் ினபட் லிணிட், 

இக்கம் 415, பௌத்டரவரக்க ணரபத்னட, பகரழும்தை 07.       

        

(). வணடிக பிங்கனந பற்றுக்பகரள்ந தொடித்ணர அலுபரின் பதர், டபி, 

தொகபரி, படரனவசி இக்கம் ணற்றும் ணின்ஞ்சல். 

 

பதர்   : டித. ரந்ட வீசிங்க 

டபி  :சிவஷ் உடபிச் பசதரநர் ( வீனணப்தை ணற்றும் அிபிதத்டி) 

தொகபரி  : ஹாது நிருவாக, அர்த்த முகாமநத்துவ நற்றும் கால்மட 

அபிவிருத்தி அமநச்சு, சுடந்டி சதுக்கம், பகரழும்தை 07. 

படரனவசி இக்கம் : 0112692633 

ணின்ஞ்சல் : shanweerasinghe67@gmail.com 

 
..............................................    ............................................... 

டிகடி         அனணச்சரின் னகபதரப்ம் 


