2016 இக்கம் 12 இனயுனத டகபறியும் உரினணச் சட்த்தின் 8 ஆம் பிரிவின் கீழ்
பிசுரிக்கப் வபண்டித அனதாண்டு அறிக்னக
2021.07.01 ஆந் திகதி முடல் 2021.12.31 ஆந் திகதி பன
1. 1.
அனணச்சு/ ணாகாஞ சன, ணாகாஞ சன அனணச்சு –
அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி அனணச்சு - அச வசனபகள் பிரிவு
டகபறியும் சட்த்திற்கு இஞங்க வபளியிப் வபண்டித 2021.07.01 ஆம் திகதி முடல் 2021.12.31 ஆம் திகதி
பனதா அனதாண்டு அறிக்னக அரச ச வ
ர

வணற்டி

காப்

வபளியிப்டுபதுன்,
குதிக்கா

அனதாண்டு

அறிக்னக

ச
அப்பிரிவின்

டகபல்

உத்திவதாகத்டரிால் வபளியிப்டும்.





முகபரி
வடானவசி இக்கம்
மின்ஞ்சல் முகபரி
இனஞதத்டநம்

–
-

சுடந்தி சதுக்கம், வகாழும்பு 07
0112696211-13
info@pubad.gov.lk
www.pubad.gov.lk

2.
வதர்
வசதாநர்

திரு. வ.வ. த்சிரி

வடானவசி
இக்கம்
011 2695738

வணதிகச் வசதாநர்
( அசாங்க நிர்பாகம்)
வணதிகச் வசதாநர் (உள்நக நிர்பாகம்)

திரு. வக.டீ.ன். ஞ்சித் அவாக

011 2691044

திரு. . முதுணன

011 2695150

வணதிகச் வசதாநர்
(புாய்வு ணற்றும்
வசதற்ாடு)
வணதிகச் வசதாநர் (ணனிட பந அபிவிருத்தி)

திரு. ன்.யூ. நிான் வணன்டிஸ்

011 2676433

திரு. வக.ஆர். உடுபாப

0112187104 /
0112698462

வணதிக வசதாநர் (ாாளுணன் அலுபல்கள்)

திருணதி ஆர்.ம்.ன்.ஈ.வக.ஞசிங்ஹ

011-2786946

வணதிக வசதாநர் (வடசித வணாழிகள்)

திருணதி ஆர். விதட்சுமி

011 2073154

டாப் ணிப்ாநர் ாதகம்

திருணதி ச்... சந்ட குணாசிங்ஹ

011 2688330

இனஞந்ட வசனபகள் ணிப்ாநர் ாதகம்

திரு. ஆவாக ண்ா

011 2694560

பிடா நிதி உத்திவதாகத்டர்

திருணதி .ச்.ம்.வக.. வஹத்

011 2695682

ணிப்ாநர், இங்னக நிர்பாக வசனபப் பிரிவு

திரு. டி.வக.ஆர்.. டர்ணவச

011 2698605

ணிப்ாநர்,
இங்னக
வாறியிதாநர்
வசனபப் பிரிவு
ணிப்ாநர், இங்னக கஞக்காநர் வசனபப்
பிரிவு
ணிப்ாநர், இங்னக திட்மில் வசனபப் பிரிவு

திரு. ப். வக. ஸ். விக்கிணா

011-2698268

திருணதி பிள்யு. .யூ.பீ. குஞபர்ட

011 2698672

திரு. யூ.பீ.ரீ.டி. கருஞாாதக

011 2688124

ணிப்ாநர், விஞ்ஜா ணற்றும் கட்டிகனஜர்
வசனபப் பிரிவு

திருணதி ஜீ..டி.சி. விவசிங்ஹ

011-2695187

சிவஷ் உடவிச் வசதாநர்
( உள்நக நிர்பாகம்)
சிவஷ் உடவிச் வசதாநர் (வீனணப்பு ணற்றும்
அபிவிருத்தி)
சிவஷ் உடவிச் வசதாநர் (ணனிட பநம்)

திரு. சீ.பீ.யூ. வஹட்டிஆச்சி

011 2692633

திருணதி பீ.யூ.ரீ. பருசவிடா

011 2697234

திருணதி. ..யூ. சகுந்டா அதிகாரி

011 2698672

சிவஷ் உடவிச் வசதாநர்
( டகபல் வடாழில்நுட்ம்)
சிவஷ் உடவிச் வசதாநர்
ஆாய்ச்சி ணற்றும் வசதற்ாட்டு)

திருணதி ம்.ன்.ன். சுப்ா

011 2689414

திருணதி. ..டீ.ஸ்.அடத்து

011 3091295

(புாய்வு,
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3. அனணச்சின் அதிகாத்துக்கு உட்ட் நிறுபங்கள்
2020.09.25 ஆம் திகதி வபளியிப்ட் 2194/74 ஆம் இக்க அதிவிவச பர்த்டணாப் த்திரினக மூம்
வபளியிப்ட்பாறு அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி அனணச்சுக்குரித வாது
அதிகாங்கள் பின்பரும் விடத்தில் எப்னக்கப்ட்டுள்ந.










ாாளுணன் அலுபல்கள் பிரிவு
வடசித வணாழிகள் பிரிவு
ஏய்வூதிதத் தினஞக்கநம்
இங்னக அபிவிருத்தி நிருபாக நிறுபகம்
அசகருண வணாழி ஆனஞக்குழு
வடசித வணாழிக் கல்வி ணற்றும் யிற்சி நிறுபம்
இங்னக வடசித ணனிட பந அபிவிருத்திச் சன
அசகருண வணாழிகள் தினஞக்கநம்
வடானக் கல்வி நினதம்

அனணச்சினுள் நிறுபப்ட்டுள்ந பிரிவுகள் (அசாங்க நிர்பாக ணற்றும் முகானணத்துபப் பிரிவுக்காது)
















உள்நக நிர்பாகப் பிரிவு
வீனணப்பு ணற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு
டாப் பிரிவு
நிதிப் பிரிவு
இனஞந்ட வசனபகள் பிரிவு
இங்னக நிர்பாக வசனபப் பிரிவு
இங்னக வாறியிதாநர் வசனபப் பிரிவு
இங்னக விஞ்ஜா, கட்டிக் கனஜர் ணற்றும் வடாழில்நுட் வசனபப் பிரிவு
இங்னக கஞக்காநர் வசனபப் பிரிவு
இங்னக திட்மில் வசனபப் பிரிவு
ணனிட பநப் பிரிவு
டகபல் வடாழில்நுட் பிரிவு
புாய்வு, ஆாய்ச்சிகள் ணற்றும் வசதற்ாட்டுப் பிரிவு
உள்நக கஞக்காய்வுப் பிரிவு
ஏய்வூதிதப் பிரிவு

4. அனணச்சின் நிறுபக் கட்னணப்பு (அசாங்க நிர்பாக ணற்றும் முகானணத்துபப் பிரிவுக்காது)
நிறுபக் கட்னணப்பு - Organization Structure
5. அனணச்சின் அதிகாங்கள் (அசாங்க நிர்பாக ணற்றும் முகானணத்துபப் பிரிவுக்காது)














டபுடார் ணற்றும் அானடகள் ஏய்வூதிதச் சட்ம் (1983 இக்கம் 24)
விடனபகள் ணற்றும் அானடகள் ஏய்வூதிதக் கட்னநச் சட்ம் ( 1898 இக்கம் 1)
டபுடார் ணற்றும் அானடகள் ஏய்வூதிதத் திட்ம் ( ஆயுடப் னயிர்) சட்ம் (1998 இக்கம் 60)
விடனபகள் ணற்றும் அானடகள் ஏய்வூதிதத் திட்ம் ( ஆயுடப் னயிர்) சட்ம் (1970 இக்கம் 18)
அச வசனப ஏய்வூதிதடார்களின் ம்பிக்னகப் வாறுப்பு நிதிதச் சட்ம் ( 1999 இக்கம் 40)
அச வசனப ஊழிதர் வசணா நிதிதக் கட்னநச் சட்ம் (1942 இக்கம் 18)
உள்ளூாட்சி வசனபகள் ஏய்வூதித நிதிதம் (1974 இக்கம் 16)
உள்ளூாட்சி வசனபகள் விடனபகள் ணற்றும் அானடகள் ஏய்வூதித நிதிதம் (1974 இக்கம் 16)
கட்ாத அசாங்க வசனபச் சட்ம் (1961 இக்கம் 70)
இங்னக அபிவிருத்தி நிர்பாக நிறுபகச் சட்ம் (1982 இக்கம் 9)
உத்திவதாகபூர்ப பாசஸ்டநங்கள் (உனனணயின மீநப் வற்றுக் வகாள்நல்) சட்ம் (1969 இக்கம் 7)
ரிசு பனங்கும் வாட்டிச் சட்ம் (1957 இக்கம் 37)
ஏய்வூதிதப் பிணாஞக் குறிப்பு
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ாசான ஆசிரிதர்களின் ஏய்வூதிதச் சட்ம் (1953 இக்கம் 44)
ணாகாஞ சன ஏய்வூதிதச் சட்ம் (1993 இக்கம் 17)
அச ணற்றும் நீதிணன்ச் வசனப உத்திவதாகத்டர்கனந ஏய்வு வச் வசய்படற்கா கட்னநச் சட்ம் (1910
இக்கம் 11)
அசகருண வணாழிச் சட்ம் ( 1956 இக்கம் 33)
அசகருண வணாழி ஆனஞக்குழுச் சட்ம் (1991 இக்கம் 18)
வடசித ணனிட பந விருத்திக்கா இங்னகயின் வடசித சனச் சட்ம் ( 1997 இக்கம் 18)
இாணுபத்திரின் ஏய்வூதிதம் ணற்றும் ணிக்வகான பிணாஞக் குறிப்பு
கற் னயிரின் ஏய்வூதிதம் ணற்றும் ணிக்வகான பிணாஞக் குறிப்பு
வடசித வணாழிக் கல்வி ணற்றும் யிற்சி நிறுபச் சட்ம் ( 2007 இக்கம் 26)
ணற்வாரு அனணச்சரின் கீழ் குறிப்ாக எப்னப்ட்டிாட, இங்கு வணற்கூப்ட் விதங்களுக்கு
உரித்டா னத சக பிணாஞங்களும்.

ணிகள் ணற்றும் வசதற்ாடுகள்
2020.09.20 ஆந் திகதித 2187/27 ஆம் இக்க அதிவிவச பர்த்டணானியின் டி, வாது வசனபகள், ணாகாஞ சனகள்
ணற்றும் உள்ளூாட்சி அனணச்சுக்கு பனங்கப்ட்டுள்ந விதங்கள் ணற்றும் ணிகள் பின்பருணாறு.





சுபீட்சத்தின் வாக்கு வகாள்னகப் பிகத்திற்கு ற்வும் அசாங்கத்திால் னமுனப்டுத்ட
திர்ார்க்கப்டும் வபறு வடசித வகாள்னககளின் அடிப்னயிலும் டாபிக்கப்ட்டு அடற்கா வபன
காச்சாத்னட உருபாக்குபடற்காக சம்ந்டப்ட் அசாங்க அனணச்சுக்களுக்கு வகாள்னக ரீதிதா
பழிகாட்டுடன பனங்குடல் ணற்றும் வாது வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி விதத்துன்
வடார்புனத வகாள்னககனந பகுத்டல், வடசித பவு வசவுத்திட்ம், அச முடலீடு ணற்றும் வடசித
அபிவிருத்தித் திட்ங்களின் கீழ் உள்ந திட்ங்கனந னமுனப்டுத்துடல் ணற்றும் பின்பரும்
தினஞக்கநங்கள், அச கூட்டுத்டாங்கள் ணற்றும் நிததிச்சட் நிறுபங்களின் விதங்கள் ணற்றும் ணிகள்
ணற்றும் அபற்றுன் வடார்புனத வகாள்னககனந உருபாக்குடல், நிகழ்ச்சித்திட்ங்கள் ணற்றும்
கருத்திட்ங்கனந னமுனப்டுத்டல், பின்வடார்டல் ணற்றும் ணதிப்பீடு வசய்டல்.
இங்னக நிர்பாக வசனப, இங்னக கஞக்காநர் வசனப, இங்னக திட்மில் வசனப, இங்னக
வாறியிதாநர் வசனப, இங்னக விஞ்ஜா வசனப, இங்னக கட்டிக்கன வசனப, இங்னக
வடாழில்நுட் வசனப ணற்றும் இனஞந்ட வசனபகளின் நிறுப, நிர்பாக ணற்றும் ஆநணி முகானணத்துபம்.
ாாளுணன்ம் ணற்றும் ாாளுணன் உறுப்பிர்களின் படிக்னககள் வடார்ாக அசாங்கத்டால்
வணற்வகாள்நப் வபண்டித ணிகள்

அனணச்சிற்கு பனங்கப்ட்டுள்ந விவச முன்னுரினணகள்











அச வசனபனத துரிடப்டுத்துபடற்காக டற்வாது அச துனயில் காஞப்டும் சக சுற்றிக்னக ற்ாடுகள்,
சட் விதிகள் ணற்றும் நிந்டனகள் மீநாய்வுக்கு உட்டுத்டப்ட்டு ளிடாக்குடல்.
ணக்கள் ணதப்டுத்டப்ட் அச வசனபகனந பனங்குபடற்காக அச உத்திவதாகத்டர் ண்ஞக்கருவிலிருந்து
ணக்கள் வசனப ண்ஞக்கருனப வாக்கி அச வசனபனதக் வகாண்டு வசல்படற்காக அபசிதப்டும்
சட்ரீதிதா, வகாள்னக ரீதிதா ணற்றும் நிறுபஞ்சார் சட்கத்னட உருபாக்குடல்.
சுதாதீ அச வசனபனத ற்டுத்துபடற்காக அபசிதப்டும் புதித வசனப வறிமுனத் வடாகுதினத
அறிமுகப்டுத்டல்.
அச, அச சார்பு, கூட்டுத்டாங்கள் ணற்றும் பங்கிச் வசனபயின் சக நிறுபங்களிதும் ங்குற்லுன்
கனணயில் ஈடுடும் அச உத்திவதாகத்டர்களுக்கு திருப்திதளிக்கும் பனகயில் அபசிதப்டும் சட்ரீதிதா
நிதி எதுக்கீடுகனந ற்டுத்டல்.
விடனபகள் அானடகள் ஏய்வூதிதர்களுக்கு டாணடமின்றி ஏய்வூதிதத்னட வசலுத்துடல்.
வசனப மீநாய்வுகள் வணற்வகாள்நப்ட்டு, அபசிதப்டும் பனகயில் புதித வசனபப் பிணாஞங்கனந
அறிமுகப்டுத்டல் ணற்றும் இற்னப்டுத்டல்.
அச ஊழிதர்களின் பிஞக்குகனந தீர்ப்டற்காக தீர்ப்ளிக்கும் வசதன்முனனத அறிமுகப்டுத்டல்.
அச வசனபயின் உற்த்தித்தின் ணற்றும் வினத்தின வணம்டுத்துபடற்காக வடாழில்சார் விருத்திகனந
உள்நக்கி நீண் கா ணனிட பநத் திட்த்னட டதாரித்டல் ணற்றும் வசதற்டுத்டல்.

அந்ட விதங்கள் ணற்றும் ணிகள் வடார்ாக டதாரிக்கப்ட்டுள்ந வசதற்ாடுகள் கீவன குறிப்பிப்ட்டுள்ந


அச நிர்பாக ணற்றும் முகானணத்துப விதங்கள் ணற்றும் ஏய்வூதிதத் தினஞக்கநம், இங்னக அபிவிருத்தி
நிருபாக நிறுபகம், அசகருண வணாழி ஆனஞக்குழு, வடசித வணாழிகள் கல்வி ணற்றும் யிற்சி நிறுபம்,
இங்னக வடசித ணனிட பந அபிவிருத்திச் சன, அசகருண வணாழி தினஞக்கநம் ணற்றும் வடானக் கல்வி
நினதம் வான் தினஞக்கநங்கள் ணற்றும் நிததிச் சட் நிறுபங்களின் விதங்களுக்கு உரித்டா
வகாள்னககள், நிகழ்ச்சித்திட்ங்கள் ணற்றும் வசதற்திட்ங்கனந டதாரித்டல், பின்வடார்டல் ணற்றும் ணதிப்பீடு
வசய்டல்.
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பின்பரும் வசனபகளின் நிர்பாகம் ணற்றும் ணிதாட்வடாகுதி முகானணத்துபம்.













i.
இங்னக நிர்பாக வசனப
ii.
இங்னக கஞக்காநர் வசனப
iii.
இங்னக திட்மில் வசனப
iv.
இங்னக வாறியிதாநர் வசனப
v.
இங்னக விஞ்ஜா வசனப
vi.
இங்னக கட்டிக் கனஜர் வசனப
vii.
இங்னக வடாழில்நுட்ச் வசனப
இனஞந்ட வசனபகனந நிர்பாகம் வசய்டல்.
டா விதிக்வகானபயின் கீழ் அனணந்ட ணிகள்.
அசாங்க வசனபப் யிற்சிகள்.
வடசித உற்த்தித்தின வணம்டுத்தும் பனகயில் வகாள்னககள் , நிகழ்ச்சித்திட்ங்கனநத் டதாரித்டல்
ணற்றும் னமுனப்டுத்துடல்.
ஏய்வூதித விதிக்வகானபயின னமுனப்டுத்துடல்.
அசின் ஏய்வூதித முனனண வடார்ா சக படிக்னககளும்.
திர்ார்க்கப்டும் அபிவிருத்தி இக்குகனந அனந்து வகாள்ளும் வாருட்டு அசப் வாறிமுனயினுள்
ல்ாட்சின ஊக்குவித்டல்.
வீ ல்ாட்சி ண்ஞக்கருவின அறிமுகப்டுத்துடல்.
வாது
ணக்களின்
திர்ார்ப்புக்களுக்கு
முன்னுரினணயினப்
வற்றுக்வகாடுக்கும்
அச
வசனபவதான்றின
உருபாக்குபடற்காக
வகாள்னக
டதாரிப்புக்கள்
ணற்றும்
அபற்றின
னமுனப்டுத்துடல்.
ஏய்வூதிதத் தினஞக்கநம், இங்னக அபிவிருத்தி நிருபாக நிறுபகம், அசகருண வணாழி ஆனஞக்குழு,
வடசித வணாழிகள் கல்வி ணற்றும் யிற்சி நிறுபம், இங்னக வடசித ணனிட பந அபிவிருத்திச் சன,
அசகருண வணாழி தினஞக்கநம் ணற்றும் வடானக் கல்வி நினதம் வான் நிறுபங்களுக்கு
எப்னக்கப்ட்டுள்ந சக விதங்களுக்கும் உரித்டா படிக்னககனந வணற்ார்னப வசய்டல்.
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6. அனணச்சின் அதிகாங்களுக்கு கீழ் அனணந்திருக்கும் வாது நிறுபங்களின் விங்கள் (அச வசனபகள் பிரிவுக்காது)
அலுபர்களின்
டவி
ஏய்வூதிதத்
தினஞக்கநம்
(ஏய்வூதிதப்
ணிப்ாநர்
ாதகத்தின்
வணற்ார்னபயின்
கீழ்
இதங்குகிது).

அதிகாங்கள்





















ஏய்வூதிதப் பிணாஞக் குறிப்பு
டபுடார்
ணற்றும்
அானடகள்
ஏய்வூதிதச் சட்ம் (1983 இக்கம்
24)
விடனபகள் ணற்றும் அானடகள்
ஏய்வூதிதக் கட்னநச் சட்ம் (1898
இக்கம் 1)
டபுடார்
ணற்றும்
அானடகள்
ஏய்வூதித
உத்வடசத்திட்ம்
(
ஆயுடப் னயிர்) சட்ம் (1998
இக்கம் 60)
அச
வசனப
ஏய்வூதிதம்
வறுபர்களின்
ம்பிக்னக
நிதிதச் சட்ம் (1999 இக்கம் 40)
அச வசனப வசணா நிதிதக்
கட்னநச் சட்ம் (1942 இக்கம்
18)
டாவிதிக் வகானப
நிதி எழுங்கு விதிகள்
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுவின்
னமுன
எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அச நிதிச் சுற்றிக்னக
முகானணத்துபச்
வசனப
சுற்றிக்னக
அனணச்சனப விஞ்ஜாம்
டகபறியும் உரினணச் சட்ம்
அதி
விவச
பர்த்டணானிப்
த்திரினக
எப்ந்டங்கள்
வசனபப் பிணாஞங்கள் ணற்றும்
ஆட்வசர்ப்பு
னமுன
எழுங்குவிதிகள்

ணிகள் ணற்றும் கனணகள்

















ஏய்வூதிதப் பிணாஞக் குறிப்பு ணற்றும் விடனபகள் அானடகள்
கட்னநச் சட்த்துக்கு ற் அச வசனபயில் ஏய்வூதித ன்கனந
உரித்துனதடாக்கும் வசதற்ாட்டின கண்காணித்டல் ணற்றும்
அடனுன் சம்ந்டப்ட் ற்ாடுகனந விதித்டல்.
ஏய்வூதிதத்துன் வடார்புனத சட் திட்ங்கள் ணற்றும் வகாள்னகத்
தீர்ணாங்களுக்கு ற் அச ஊழிதர்களின் ஏய்வூதிதத்தின
ற்றுக்வகாள்ளுடல்.
ணாடாந்ட ஏய்வூதித ன்கள் ணற்றும் னத ன்கனநயும்
வடார்ச்சிதாக வசலுத்துடல், எரு டனப ணாத்திம் பனங்கப்டும்
ன்கள் ணற்றும் னத ன்கனநயும் பினனகள் துமின்றி
திருத்டணாக சணர்ப்பித்டல்.
அச வசனப வசணா நிதித முனனணயின எழுங்குடுத்துடல்
ணற்றும் ன்கனந பனங்குடல்.
அசிற்காக விடனபகள் / டபுடார்கள் ணற்றும் அானடகள் ங்களிப்புத்
வடானகயின வசகரித்டல் ணற்றும் னத பருணாங்கனந
வசகரித்டல் ணற்றும் முகானணத்துபம் வசய்டல்.
வீ டகபல் வடாழில்நுட் முனனணகனநப் தன்டுத்டல் ணற்றும்
அபற்றின விருத்தி வசய்து ஏய்வூதிதச் சமூகத்திருக்கு மிகவும்
சிந்டனடப்
வான்வ வினபா வசனபயின பனங்கி
உரினணயின அங்கீகரித்டல்.
ஏய்வூதிதத்தினத் டதார்டுத்தும் அகு ணற்றும் ஏய்வூதிதம் பனங்கல்
வடார்ாக
அனணந்ட
பங்கி
ணற்றும்
வகாடுப்வு
பனதனணப்புன் எருங்கினஞந்து உற்த்தித்தின் பாய்ந்டடாக
ாத்திச் வசல்ல் ணற்றும் வணம்டுத்டல்.
சமூகப் ாதுகாப்பு வடார்ா உகநாவித வாக்குகள் ற்றித
ஆய்வுகனந வணற்வகாண்டு வீ சமூகப் ாதுகாப்பு முனனண
வடார்ா வகாள்னககனந வடாகுக்கும் வாருட்டு உடவுடல்.
பருாந்ட பவு வசவுத் திட்த்தினத் டதாரித்டல் ணற்றும் அடன்
முன்வற்ம் வடார்ாக சட் ணன்த்துக்கு வாறுப்புக் கூல்.
எட்டுவணாத்ட ஏய்வூதிதச் சமூகத்தின் வாருநாடா ணற்றும் சமூக
ன்புரிக்காக அபசிதப்டும் நிகழ்ச்சித்திட்ங்கனந இங்காஞல்
ணற்றும் னமுனப்டுத்துபடற்கு டனிதார் ணற்றும் அச சார்ற்
துனயிரின் ங்களிப்பினப் வற்றுக்வகாள்நல்.
ஏய்வூதிதச் சங்கங்கனந முன்னினப்டுத்தித சிவில் சமூகத்தின
வடிதாகத் வடார்பு வகாள்நச் வசய்து பிவடச அபிவிருத்திச்
வசதற்ாட்டுக்கா ங்களிப்பினப் வற்றுக்வகாள்நல்.









அபற்றிற்கு உரித னமுன
எழுங்குவிதிகள்
டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
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அசகருண
வணாழிகள்
தினஞக்கநம்
(அசகருண
வணாழி
ஆனஞதாநர்
ாதகத்தின்
வணற்ார்னபயின்
கீழ்
இதங்குகின்து.)










இங்னக
அபிவிருத்தி
ணற்றும் நிர்பாக
நிறுபகம்
(ணிப்ாநர்
ாதகத்தின்
வணற்ார்னபயின்
கீழ்
இதங்குகிது).
















1956 ஆம் ஆண்டு 33 ஆம் இக்கங்
வகாண் அசகருண வணாழிகள்
சட்ம்
1978 ஆம் ஆண்டு அசிதனணப்புச்
சட்த்தின் 3 ஆம், 4 ஆம்
அத்திதாதங்களுக்கா
12(2)
ணற்றும் 12(3) ஆகித சட்ம்
1978 ஆம் ஆண்டு அசிதனணப்புச்
சட்த்தின் 13 ஆபது திருத்டத்தின்
(1987) 18, 19 ணற்றும் 21 ஆகித
சட்ம்
1978 ஆம் ஆண்டு அசிதனணப்புச்
சட்த்தின் 16 ஆபது திருத்டத்தின்
(1988) 20, 22, 23, 24 ணற்றும் 25 ஆகித
சட்ம்
1620/27 ஆம் இக்கங் வகாண்
2009/09/25 ஆந் திகதித அதிவிவச
பர்த்டணானி

1982 இக்கம் 09 இனயுனத
இங்னக அபிவிருத்தி நிர்பாக
நிறுபகச் சட்ம்
அச விதாாச் சுற்றிக்னக
இங்னக அபிவிருத்தி ணற்றும்
நிர்பாக நிறுபகத்தின் நிர்பாகக்
வகானப
கன ணற்றும் அலுபக ஊழிதர்
சட்ம்
டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுவின்
னமுன
எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
முகானணத்துப வசனப சுற்றிக்னக














அச ணற்றும் குதிதநவிா நிறுபங்களின் வணாழிவதர்ப்புப்
ணிகனந சிங்கநம், டமிழ் ணற்றும் ஆங்கிம் ஆகித வணாழிகளில்
பனங்குபடன்
மூம்
அசின்
உத்திவதாகபூர்ப
வணாழிவதர்ப்ாநாக வசதற்ல்.
கனச் வசால்காதிகனநத் வடாகுத்டல்.
சிங்கநம், டமிழ், ஆங்கிம் ணற்றும் வபளிாட்டு வணாழிகனநக்
கற்பிக்கும் ாவறிகனந ாத்டல்.
அச உத்திவதாகத்டர்களுக்காக வணாழித்வடர்ச்சிப் ரீட்னச ணற்றும்
வணாழிக் குறித்ட ாவறிகனந ாத்டல். (ழுத்து ணற்றும்
பாய்மூ ரீட்னசனத ாத்டலும் சான்றிடழ்கனந பனங்கலும்)
வணாழி ஆற்ல் வகாண் சமூகவணான்ன கட்டிவதழுப்புபடற்காக
வணாழி வணம்ாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்ங்கனந னமுனப்டுத்டல்.
வணாழி குறித்ட ாப்புத்டகங்கள், பழிகாட்டி நூல்கள் ணற்றும்
அகாதிகனநத் வடாகுத்டல்.
வபளிபாரிதா
நிறுபங்களின்
வபண்டுவகாளின்
டி
வணாழித்வடர்ச்சிப் ரீட்னச ணற்றும் வினதின்காண் டனடாண்ல்
ரீட்னசனத ாத்டல்.
ல்கனக் கனகங்களிலும் அங்கீகரிக்கப்ட் வபறு கல்வி
நிறுபங்களிலும்
வணாழிவதர்ப்புப்
ாவறிகனநப்
யில்வபாருக்கு வசதன்முனப் யிற்சினத பனங்கல்.
அச அலுபர்களின் யிற்சி, அறிவு, தின்கள் ணற்றும் த்னடகளின்
மூம் அபிவிருத்தியின அனடல்.
முகானணத்துப ணற்றும் அச நிர்பாக துனகளில் யிற்சிப்
ாவறிகனந எழுங்கு வசய்டல்.
எட்டுவணாத்ட அச வசனபயினுள் கண்காணிப்பு ணிதாட்
வடாகுதியிரினவத
நிபுஞத்துபம்
மிக்க
ஊழிதர்கனந
உருபாக்குடல்.
டது அனணப்பு ரீதிதா முகானணத்துப வடாகுதியின மீநாய்விற்கு
ணற்றும் அபிவிருத்தியின வணற்வகாள்படற்காக அச துன
நிறுபங்களுக்கு எத்துனனப்பு பனங்குடல்.
ஆவாசனப் ணிகள் ணற்றும் ஆாய்ச்சி படிக்னககனநயும்
வாறுப்வற்றுக் வகாள்நல்.

அசகருண
வணாழிக்
வகாள்னகனத
னமுனப்டுத்டல்
குறித்து
பிசுரிக்கப்ட்
அசாங்க
நிர்பாக
சுற்றிக்னககள், முகானணத்துப வசனப
சுற்றிக்னககள்
ணற்றும்
பர்த்டணானி
அறிவித்டல்கள்.









டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
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வடானக் கல்வி
நினதம்




(பிடண
நினவபற்று
அதிகாரியின்
வணற்ார்னபயின்
கீழ்
இதங்குகிது)















ல
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ச ள
ய

ய
வள
ச
வ
ற .)

அனணச்சனப விஞ்ஜாம்
டகபறியும் உரினணச் சட்ம்
அதிவிவச
பர்த்டணானிப்
த்திரினக
எப்ந்டங்கள்
வசனபப் பிணாஞங்கள் ணற்றும்
ஆட்வசர்ப்பு னமுனகள்.
அச விதாாச் சுற்றிக்னக
கன ணற்றும் அலுபக ஊழிதர்
சட்ம்
டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுவின்
னமுன
எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
முகானணத்துப வசனப சுற்றிக்னக
அனணச்சனப விஞ்ஜாம்
டகபறியும் உரினணச் சட்ம்
அதிவிவச
பர்த்டணானிப்
த்திரினக
எப்ந்டங்கள்
வசனபப் பிணாஞங்கள் ணற்றும்
ஆட்வசர்ப்பு னமுனகள்.
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இனஞதத் டநத்தின வணம்டுத்டல், கற்னக முகானணத்துப
முனனணப் யிற்சியின் மூம் நிறுப ஈ - கற்னக துனயினுள்
உட்பிவபசிப்டற்காக உடவுடல்.
வபண்டுவகாளின் அடிப்னயில் ந்டவபாரு ாத்துக்குணாக
ல்வபறு நிபுஞர்களின் எத்துனனப்புன் கற்னக பாய்ப்புக்கனந
வடாற்றுவித்டல்.
கஞனி அறிவின வணம்டுத்துபடற்காக யிற்சிப் ாவறிகனந
எழுங்குடுத்டல்.
கஞனி ணற்றும் டகபல் வடாழில்நுட்த்துன் வடார்புனத
ட்னகளுக்கா இ பசதியினப் வற்றுக்வகாடுத்டல்.
பர்த்டக
சந்திப்புக்கள்
ணற்றும்
வடாழில்பாய்ப்பு
வர்முகப்
ரீட்னசகளுக்கா வீடிவதா ணாாடுகனந ாத்துபடற்கா பசதி
பாய்ப்புக்கனந ற்டுத்திக் வகாடுத்டல்.
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டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
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(டனபரின்
வணற்ார்னபயின்
கீழ்
இதங்குகின்து.)
(டனபரின்
வணற்ார்னபயின்
கீழ்
இதங்குகின்து.)

ச

வள அ
அ

,அ

 நிதிப் பிணாஞங்கள்
 டாவிதிக் வகானப
 கனகள் ணற்றும் அலுபக
ஊழிதர்கள் சட்ம்
 அச வசனபகள் அனணச்சிாலும்
வாதுத் தினவசரியிாலும்
காத்துக் காம் வபளியிப்டும்
சுற்றிக்னககள்
 ஆட்வசர்ப்புச் னமுனகள்

ள
ச

அ

.
.
.

வடசித வணாழிக்
கல்வி
ணற்றும்
யிற்சி நிறுபனண
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சிங்கநம், டமிழ், ஆங்கி வணாழி அறினபப் வறுபடற்கு திர்ார்க்கும்
ஆட்களுக்கு சிங்கநம், டமிழ், ஆங்கி வணாழிகனநக் கற்பிக்கும்
தினணயுள்ந ஆட்கனந உருபாக்குபடற்காக சிங்கநம், டமிழ், ஆங்கி
வணாழிகள் வடார்ா நீண் காப் யிற்சிகனந பனங்குடல்.
நிறுபத்தின் வசதற்ாடுகனந வினத்தினுன் வணி பருபடற்காக
அந்ட
ஆாய்ச்சிகளிதும்
ஆய்வுகளிதும்
வறுவறுகனநப்
தன்டுத்தும் குறிக்வகாளுன் வணாழிப் யிற்சியுன் வடார்புனத
பிச்சினகள்
வடார்பில்
ஆாய்ச்சிகனநயும்
ஆய்வுகனநயும்
ாத்துடல்.
வாருத்டணா ஆட்களுக் வணாழிப் யிற்சியும் கல்வியும் பனங்குடலும்
அந்டப் யிற்சினதயும் கல்வினதயும் வபற்றிகணாகப் பூர்த்தி வசய்யும்
விண்ஞப்டார்களுக்கு சான்றிடழ்ள் ணற்றும் டிப்வநாணா பனங்குடல்.
வணாழிக் கற்பித்டன வணற்வகாள்படற்குப் யிற்சி வற் ஆட்கனநக்
வகாண் குனாம் என்ன உருபாக்குடல்.
வணாழிகளுன் வடார்புனத விதங்கள் ற்றித டகபல்கனநச்
வசமித்து னபக்கும் இவணான்ன அனணத்டல்.
வணாழிவதர்ப்ாநர்கள், சுருக்வகழுத்டாநர்கள் வான் விவச
குழுக்கனநச் வசர்ந்ட ஆட்களுக்கு சிங்கநம், டமிழ், ஆங்கிம் ஆகித
வணாழிகளில் வணாழிப் யிற்சி வறிகனந ாத்துடல்.
அரச
ய
ற சயவ

 நிதிப் பிணாஞங்கள்
 டாவிதிக் வகானப
 கனகள்
ணற்றும்
அலுபக
ஊழிதர்கள் சட்ம்
 அச வசனபகள் அனணச்சிாலும்
வாதுத் தினவசரியிாலும் காத்துக்
காம்
வபளியிப்டும்
சுற்றிக்னககள்
 ஆட்வசர்ப்புச் னமுனகள்
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முகானணத்துப
ணறுசீனணப்புப்
பிரிவு















டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுவின்
னமுன
எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாகச் சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
முகானணத்துப வசனப சுற்றிக்னக
அனணச்சனப விஞ்ஜாம்
டகபறியும் உரினணச் சட்ம்
அதிவிவச
பர்த்டணானிப்
த்திரினக
எப்ந்டங்கள்
வசனபப் பிணாஞங்கள் ணற்றும்
ஆட்வசர்ப்பு னமுனகள்.







அரச

ற
ல
ற
யச ல வ
வ
.
வடானதூக் கிாணங்களில் சமூக வணம்ாட்டுத் திட்ங்கள்.
ாம்ரித கிாணங்களில் சமூக வணம்ாட்டுத் திட்ங்கனந
னமுனப் டுத்துடல்.
காச்சா ணற்றும் ணட பழிாட்டுத் டநங்கனந விருத்தி வசய்படன்
ஊாக ல்வாழுக்கத்துா சமுடாதத்னட உருபாக்குடல்.
குனந்ட பருணாம் வறும் குடும்ங்களின் பாழ்பாடாத்தின
கட்டிவதழுப்புடல்.
வடனதூப் பிவடசப் ாசான ணாஞபர்களின் தினணகனந
விருத்தி வசய்டல்.









டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
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உள்நக நிர்பாகப்
பிரிவு















டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்கு விதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழு
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
முகானணத்துப வசனப சுற்றிக்னக
அனணச்சனப விஞ்ஜாம்
டகபறியும் உரினணச் சட்ம்
அதிவிவச
பர்த்டணானிப்
த்திரினக
எப்ந்டங்கள்
வசனபப் பிணாஞங்கள் ணற்றும்
ஆட்வசர்ப்பு னமுனகள்.
















வீனணப்பு
ணற்றும்
அபிவிருத்திப்
பிரிவு








டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்கு விதிகள்
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுவின்
னமுன
எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக







அங்கீகரிக்கப்ட்
ணிதாட்வடாகுதியின
ாநதுபனப்டுத்துடல்.
அனணச்சின் எட்டுவணாத்ட ணிதாட்வடாகுதியினயும் நிதணம்
வசய்டல்,
டவியுதர்வுகனந
பனங்குடல்,
இணாற்ங்கனந
வணற்வகாள்நல் வான் சக டா படிக்னககளும்.
புதித டவிகனந உருபாக்குடல்.
தன்ாட்டுச்
வசனபகனநப்
(
ாதுகாப்பு,
சுகாடா)
வற்றுக்வகாள்படற்கு அபசிதப்டும் வகள்வி ணனு ணற்றும் எப்ந்ட
படிக்னககனந கண்காணித்டல்.
அனணச்சின் உட்கட்னணப்பு பசதிகனந ( கட்டி, நீர், மின்சாம்,
வடானவசி) பனங்குபடற்கு உரித ணதிப்பீடுகனநத் டதாரித்டல்,
வின ணனுக்கனந அனனத்டல், வற்றுக்வகாள்நல், ாணரிப்பு
படிக்னககள் ணற்றும் வசவுக் கட்டுப்ாட்டு படிக்னககள்.
அனணச்சின் சக பாகங்களிதும் திவுகனந வணற்வகாள்நல்,
இனஞத்துக் வகாள்நல், காப்புறுதிகள், ாணரிப்பு, ரிவாருள்
வடார்ா படிக்னககள் ணற்றும் குழு ரீதிதா பாகங்கனந
பனங்குபடற்குரித படிக்னககள்.
வகௌப அனணச்சர்களின் டற்காலிக ணிதாட் வடாகுதியிர் ணற்றும்
ஆவாசகர்கனந நிதணம் வசய்படற்குரித படிக்னககனந
வணற்வகாள்நல்.
ாாளுணன் ஆவாசன வாதுக் குழு, வாது ணனுக் குழு, ணனிட
உரினணகள், அசிதல் ழிபாங்கல்கள் வான் படிக்னககனந
எருங்கினஞப்புச் வசய்டல்.
டாலின எழுங்கு முனதாக ாத்திச் வசல்ல்.
டவிநின அலுபர்களின் கூட்ங்கனந ாத்துடல், அபற்றின
வணிச் வசல்ல் ணற்றும் வகட்வார் கூத்தின் நிர்பாகம் சார்ந்ட உரித
படிக்னககள்.
ஆபஞக்
காப்கத்தின
வணிச்
வசல்படற்கு
உரித்டா
படிக்னககள்.
அனணச்சின் விசானஞக் கருணபீம் ணற்றும் வடானவசி
இணாற்ங்கனந எழுங்கு முனதாக ாத்திச் வசல்லுடல்.
வணாழிவதர்ப்புக்கு உரித்டா படிக்னககள்.
அச அலுபர்களுக்கு உத்திவதாகபூர்ப விடுதிகனந எதுக்கிக்
வகாடுத்டல், அவ் விடுதிகளில் ாணரிப்பு படிக்னககனந
வணற்வகாள்நல்.
அனணச்சின் கீழ் வசதற்டுத்டப்டும் வீனணப்புத் திட்ங்கள்
அனத்னடயும் முகானணத்துபம் ணற்றும் நிர்பாகம் சார்ந்ட
படிக்னககனந வணற்வகாள்நல் ணற்றும் குறித்ட டப்பிர்களுன்
எருங்கினஞப்பு படிக்னககனந வணற்வகாள்ளுடல்.
அச அலுபர்களின் வசனபத் வடனபப்ாட்டின் அடிப்னயில்
அனணந்ட டற்காலிக பதிவித்திற்காக பனங்கப்டும் அசிற்குரித
















டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுவின் னமுன
எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக

டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுவின் னமுன
எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
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டாப் பிரிவு

அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
முகானணத்துப வசனப சுற்றிக்னக
அனணச்சனப விஞ்ஜாம்
டகபறியும் உரினணச் சட்ம்
அதிவிவச
பர்த்டணானிப்
த்திரினக
 எப்ந்டங்கள்
 உத்திவதாகபூர்ப பாசஸ்டநங்களின்
(உனனணகள் மீநப்வல் சட்ம்
) (1969 இக்கம் 7)
 வசனபப் பிணாஞங்கள் ணற்றும்
ஆட்வசர்ப்பு னமுனகள்.
அசாங்க நிர்பாக ணற்றும் அர்த்ட
முகானணத்துப அனணச்சின் கீழ் நிவும்
டாப்
பிரிவின்
டனபாக
விநங்குபது டாப் ணிப்ாநர்
ாதகணாபார். டாப் பிரிவு ழு
அகுகனந
உள்நக்கிக்
காஞப்டுபவடாடு
அவ்
பகுகளுக்கினயில் I, II, IV ணற்றும் VII
வான் அகுகள் டாப் ணிப்ாள்
(I) இன் கீழும், III, V, ணற்றும் VI ஆகித
அகுகள் டாப் ணிப்ாநர் (II)
இன்
கீழும்
வணற்ார்னப
வசய்கின்ார்கள். VII ஆம் அகு பிதி
டாப் ணிப்ாநர் எருபரின் கீழ்
ணற்றும் னத அகுகள் உடவித்
டாப்
ணிப்ாநர்கள்
கீழும்
நிவுகின்து.
அச ஊழிதர்கள் வடார்ா ணற்றும்
அச
வசனபயின்
ன்ணதிப்பின
உறுதிப்டுத்தும்
பனகயில்
அடற்குரித்டா
வகாள்னககனநத்
டதாரிப்டற்காக அசுக்கு எத்துனனப்பு
பனங்குடல், டா விதிக்வகானபயின்
ற்ாடுகனநப் வான்வ அசாங்க
நிர்பாக ணற்றும் அர்த்ட முகானணத்துப
அனணச்சிால்
வபளியிப்டும்
சுற்றிக்னககளின்
ற்ாடுகளுக்கு
வாருள் வகால் டாப் பிரிவின்
மூம் வணற்வகாள்நப்டுகின்து.





ந்டவபாரு விடுதியும் “நி நிபாச” ன்டன் கீழ் வகாள்நப்டும்
ன்வடாடு அவ் அசின் வாதுச் வசனபகள் அச விடுதிகள்
வடார்ா படிக்னககனந வணற்வகாள்நல்.
விடுமுன விடுதிகனந நிர்ணாணித்டல்.
விடுமுன விடுதி அனகனந எதுக்குடல் ணற்றும் ாணரிப்பு
படிக்னககனந வணற்வகாள்நல்.
விடுமுன விடுதிகளின் ஊழிதர் நிர்பாகம்.



அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக

டாப் ணிப்ாநர் ாதகத்தின் ணிகள்
 அச அலுபர்களுக்கு, அச அனணச்சுகளுக்கு / தினஞக்கநங்களுக்கு
அச நிறுபங்களுக்கு, அச வசனப வடார்பில் அக்கன
காட்டுகின்பர்களுக்கு
ணற்றும்
அங்கீகரிக்கப்ட்
வடாழிற்சங்கங்களுக்கு டா படிக்னககள் வடார்ா வசனபகனந
பனங்குடல்.
 அசாங்க நிர்பாக அனணச்சின் விதப் ப்புக்குரித டா
படிக்னககளுக்கு உரித்துனத அனணச்சனப விஞ்ஜாங்களின்
பனனபத் டதாரித்டல் ணற்றும் குறித்ட அனணச்சனபத் தீர்ணாங்கள்
வடார்ா திர்கா படிக்னககனந டுத்டல், அனணச்சனப
விஞ்ஜாங்கள் வடார்ா அபடானிப்புக்கனந பனங்குடல்.
 நிர்பாக படிக்னகளின் வாது அசாங்க வசனபகள் ஆனஞக்குழு,
தினவசரி, முகானணத்துப வசனபத் தினஞக்கநம், சட்ணா அதிர்
தினஞக்கநம்,
ாாளுணன்
உகுழுக்கள்,
ணற்றும்
னத
அனணச்சுக்களுன் இனஞந்து வசதாற்றுடல்.










டா விதிக்வகானப
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுவின் னமுன
எழுங்கு விதிகள்
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
அசிதனணப்பு
கட்னநச் சட்ங்கள்
நிதி எழுங்குவிதிகள்
தினவசரிச் சுற்றிக்னக
ஏய்வூதித பிணாஞக் குறிப்பு

 டா விதிக்வகானப ணற்றும் சம்ந்டப்ட் அசாங்க நிர்பாக
சுற்றிக்னக வடார்ா அபடானிப்புக்கனந பனங்குடல்.
 அச வசனபக்கு உரித்டா வகாள்னககனநத் டதாரித்டல்.
 அக்
வகாள்னககனநத்
வடாகுக்கும்
வாது
அலுபர்களுக்கு
பழிகாட்ல்கனந பனங்குடல்.
 டா படிக்னககள் வடார்ாக வடசித ணட்த்திா வகாள்னகத்
வடாகுப்புக்கள்
ணற்றும்
அபற்றுக்கு
வாருள்வகால்கனந
வணற்வகாள்நல்.
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டாப் ணிப்ாநர் I - ணிகள்
 டாப் ணிப்ாநர் ாதகத்தின் கண்காணிப்பின் கீழ் அசாங்க
வசனபக்கு உரித்துனத வகாள்னககனநத் டதாரித்டல்.
 அக்வகாள்னககனநத்
டதாரிக்கும்வாது
அலுபர்களுக்கு
பழிகாட்டுடல் பனங்குடல்.
 டாப் பிரிவின் அசாங்க நிர்பாக படிக்னககள்.
 ணிதாட்வடாகுதியிரின் முழுனணதா எத்துனனப்பினப் வற்று
பிரிவின முகானணத்துபம் வசய்படற்காக டாப் ணிப்ாநர்
ாதகத்துக்கு எத்துனனப்பின ல்குடல்.
 I, II, IV ணற்றும் VII ஆகித அகுகளின் கனண படிக்னககனந
வணற்ார்னப வசய்டல்.
டாப் ணிப்ாநர் II - ணிகள்
 டா
படிக்னககள்
வடார்பில்
வடசித
அடிப்னயில்
வகாள்னககனநத் டதாரித்டல் ணற்றும் அபற்றிற்குப் வாருள்வகால்.
 அக்
வகாள்னககனநத்
வடாகுக்கும்
வாது
அலுபர்களுக்கு
பழிகாட்ல்கனந பனங்குடல்.
 ணிதாட்வடாகுதியிரின் முழுனணதா எத்துனனப்பினப் வற்று
பிரிவின முகானணத்துபம் வசய்படற்காக டாப் ணிப்ாநர்
ாதகத்துக்கு எத்துனனப்பின ல்குடல்.
 III, V, ணற்றும் VI ஆகித அகுகளின் கனண படிக்னககனந
வணற்ார்னப வசய்டல்.
பிதித் டாப் ணிப்ாநரின் ணிகள் - (II ஆம் அகு)
 அசாங்க வசனபக்கு ஆட்வசர்ப்புச் வசய்யும்/ டவியுதர்பளிக்கும்
வகாள்னககள்.
 ஆட்வசர்ப்பு
னமுன/
டவியுதர்த்டப்டும்
னமுன/
திருத்திதனணக்கப்ட் ஆட்வசர்ப்பு னமுன/ வடாழில்நுட் வசனப
ணற்றும்
விஞ்ஜா
வசனபக்கு
இனஞத்துக்
வகாள்ளும்
னமுனக்கா சிாரிசுகனநப் வற்றுக்வகாடுத்டல்.
 டவிகனந ஏய்வூதிதப் டவிகநாக அட்பனஞப்டுத்துபது
வடார்ா விசானஞகள்
 அசகருண வணாழிக் வகாள்னகயின வசதற்டுத்துடல்.
 சான்றிடழ்கனந சணப்டுத்துடல் வடார்ா படிக்னககள்.
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பிதித் டாப் ணிப்ாநரின் ணிகள் ( III ஆம் அகு)
 அசாங்க அலுபர்களின் சாடாஞ த்னடகள் ணற்றும் எழுக்காற்று
படிக்னககள்
 கனநிற் ட்டிதனப் வணிச் வசல்ல்
 எழுக்காற்று விசானஞ அலுபர்களின் ட்டிதவான்றினப் வணிச்
வசல்ல்
 அசாங்க அலுபர்கள் அச வசனபயின விட்டு வபளி வசனபகளில்
ஈடுடுடல் வடார்ா வகாள்னககள்.
 ஏய்வூதிதம் வச் வசய்டல் வடார்ா சிக்கல்கள்
 வசனபனத விட்டு விகிச் வசல்ல்
 வசனபயிலிருந்து இாஜிாணாச் வசய்டல்.
 வசனப நீடிப்பு வடார்பிா சிக்கல்கள்
 வணாழி ஊக்குவிப்புக் வகாடுப்வு
 அசிதல் உரினணகள்
 வடாழில் ரீதிதா பிஞக்குகள் ( அசிதல் ழிபாங்கல்கள்)
உடவித் டாப் ணிப்ாநரின் ணிகள் – ( VI ஆம் அகு)
 விடுமுனகள்
 பிதாஞக் வகாடுப்வு.
 உத்திவதாகபூர்ப பாகக் வகாள்னககள்
 புனகயிட அனுசனப் ருபச்சீட்டுகள்.
 கனண வங்கள்.
 உன்டிக்னககளும் முறிகளும்.
 அக்ஹா காப்புறுதிக் வகாள்னககள்.
 அச அலுபர்களின் கன் திட் முனகள்.
 அசாங்க உத்திவதாகபூர்ப பாசஸ்டநங்கள் ணற்றும் விடுமுன ஏய்வு
விடுதிகள்.
 கனண வடானவசி/ னகதக்கத் வடானவசி.
 இணாற்க் வகாள்னககள்.
 னபத்திதக் குழுக் வகாள்னககள்.
 வடாழிற்சங்கங்களுக்காக விடுவித்டல் வடார்ா படிக்னககள்.
 அசாங்க வசனபயின் வபளி டவிகளுக்காக விடுவித்டல்.
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பிதித் டாப் ணிப்ாநரின் ணிகள் - ( VII ஆம் அகு)
 அசாங்க அலுபர்கள் அசுக்கு வணதிகணா வசனபயின
வணற்வகாள்படற்காக பனங்கப்டும் வகாடுப்வு வடார்ா
படிக்னககள்.
 வணதிக வக் வகாடுப்வு வடார்ா வகாள்னககள்.
 விடுமுன திச் சம்நம் வடார்ா வகாள்னககள்.
 அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக இக்கம் 22/93 இற்கு ற் திடீர்
வித்துக்கா ட்ஈடு வடார்ா படிக்னககள்.
 சீறுனகள் வடார்ா வகாள்னககள்.
 ல்வபறு வகாடுப்வுகள் வடார்ா வகாள்னககள்.
உடவித் டாப் ணிப்ாநரின் ணிகள் - ( I ஆம் அகு)
 டாப் பிரிவின் நிர்பாக படிக்னககள்
 அகுக்குரித்டாகாட
அனணச்சனப
விஞ்ஜாங்களுக்காக
அபடானிக்க வபண்டிதனபகனநத் டதாரித்டல்.
 விடுமுன ஏய்வு விடுதிகனந கண்காணித்டல் ணற்றும் எதுக்கிக்
வகாடுத்டல்.
 ஆய்வுப் யிற்சியும் அபிவிருத்தி படிக்னககளும்.
 வடாழிற்சங்க எருங்கினஞப்புக்கள்.
 டா விதிக்வகானபயின் திருத்டங்களுக்கா எருங்கினஞப்புக்கள்.
 மூப்ட் தினஞக்கநங்கள் வடார்ா படிக்னககள்
 அச வசனப வடார்ா கருத்துக் கணிப்புக்கள் ணற்றும் டவுகனநச்
வசகரித்டல்
 உற்த்தித்தின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்ங்கனந வசதற்டுத்துடல்.
உடவித் டாப் ணிப்ாநரின் ணிகள் - ( IV ஆம் அகு)
 வசனபப் பிணாஞக் குறிப்புக்கனநத் டதாரித்டல், திருத்திதனணத்டல்
ணற்றும் வாருள்வகால்.
 வகௌப
அனணச்சனப
அந்டஸ்துள்ந
அனணச்சர்களின்
ணிதாட்வடாகுதியிர் வடார்ா படிக்னககள்.
 வசதாநர்களின் பிணாஞக் குறிப்புகள்
 அனணத / திலீட்டு அலுபர்கனந நிந்டணாக்குடல் வடார்ா
வகாள்னககளும் அனப சார்ந்ட சிக்கல்களும்.
 யிற்சி வற் வடாழிாநர் டங்கள் (V கூட்த்வடார் அறிக்னக)
வடார்ா படிக்னககள்.
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 ஏய்வுவற்பர்கனந மீந வசனபயில் அணர்த்துடல்.
 இங்னக நிர்பாக வசனபயில் இல்ாட உடவிச் வசதாநர்கள்.
உடவித் டாப் ணிப்ாநரின் ணிகள் ( V ஆம் அகு)











நிதிப் பிரிவு















டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்கு விதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழு
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
முகானணத்துப வசனப சுற்றிக்னக
அனணச்சனப விஞ்ஜாம்
டகபறியும் உரினணச் சட்ம்
அதிவிவச
பர்த்டணானிப்
த்திரினக
எப்ந்டங்கள்
வசனபப் பிணாஞங்கள் ணற்றும்
ஆட்வசர்ப்பு னமுனகள்.










சம்நக் வகாள்னககனநத் டதாரித்டல்.
வாதுச் சம்ந ணறுசீனணப்பு.
சம்நக் கட்னணப்புக்கனநத் டதாரித்டல்
சம்ந முண்ாடுகள் வடார்ா படிக்னககள்
பாழ்க்னகச் வசவுக் வகாடுப்வு
தில்கனண ணற்றும் கனணயின நினவபற்றிதனணக்கா
வகாடுப்வுகள்.
வினத்திக் காண் டனத்டாண்ல்.
நிதணங்கள்/ டவியுதர்வுகள்/ முன்வடதியில்
வசனபமூப்ன நிர்ஞயித்டல்.
கீழுனனப்புச் வசனபப் ட்டாரிகள் வடார்ா பிச்சினகள்
வசனபனத நிந்டப்டுத்துடல் / ன்த்னடக் காத்தினக் வகால்
ணற்றும் அது சார்ந்ட சிக்கல்கள்.
வறுனகக் கினநயின் ணிகள்
அனணச்சு சம்ந்டணா வறுனகத் திட்ங்கனநத் டதாரித்டல்,
வறுனகக் குழுக்கனந நிதணம் வசய்டல் ணற்றும் வடாழில்நுட்
ணதிப்பீட்டு குழுக்கனந நிதமித்டல்.
கநஞ்சித முகானணத்துப படிக்னககனந வணற்வகாள்நல்.
வசாத்து முகானணத்துப படிக்னககனந வணற்வகாள்நல்.
நிதி அறிக்னகயில் கினநயின் ணிகள்
அனணச்சின் பருாந்ட ணதிப்பீட்டுத் திட்ங்கனநத் டதாரித்டல் ணற்றும்
பருாந்ட வாருள் கஞக்வகடுப்பு படிக்னககனந வணற்வகாள்நல்,
அனணச்சு ணற்றும் அனணச்சின் கீழ்க் காஞப்டும் நிறுபங்களின்
வசதாற்றுனக
அறிக்னகயின
ாாளுணன்த்தில்
சணர்ப்பிப்டற்குரித படிக்னககனந வணற்வகாள்நல்.
பருணாத் டனப்பு 20.02.01.01 இன் கீழ் அச கட்டிங்களுக்கா
பானக பருணாங்கள் வடார்ா படிக்னககள்.
கஞக்காய்வு விாக்களுக்கு வினதளித்டல், அச கஞக்கு வசதற்குழு
(PAC) ணற்றும் வாது நிறுபச் வசதற்குழு (COPE) வடார்ா
படிக்னககள்.
அனணச்சு ணற்றும் அனணச்சின் கீழ் காஞப்டும் நிறுபங்களின் நிதி
படிக்னககனந வணற்ார்னப வசய்டல்.







டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுவின் னமுன
எழுங்குவிதிகள்
 வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
 அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
 சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
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வகாடுப்வுக் கினநயின் ணிகள்
சிகாஸ்
(CIGAS)
கஞனி
நிகழ்ச்சித்திட்ங்கனந
னமுனப்டுத்துடல்,
ணாடாந்ட
கஞக்குச்
சுருக்கத்தின
சணர்ப்பித்டல் ணற்றும் கஞக்குப் புத்டகத்தின ாத்திச் வசல்ல்.
 சிாப்ர் பிரிவின ாத்திச் வசல்ல், பங்கி கஞக்கிஞக்கத்தின
டதாரித்டல் ணற்றும் ணாடாந்ட கஞக்கிஞக்க அறிக்னகயின டதாரித்டல்.
 வசவுப் வவட்டின ாத்திச் வசல்ல்
 வாது னபப்புக் கஞக்கின வணிச் வசல்ல்.
ணனிட பநக் வகாடுப்வு கினநயின் ணிகள்
 வபடம் உட் சக வகாடுப்வு படிக்னககள் ணற்றும் அச
அலுபர்களின் முற்ஞக் கஞக்குகள் வடார்ா படிக்னககள்
வணற்வகாள்நப்டுகின்து.
 அச வசனப வசணா நிதிதத்துக்கு உரித்டா அவில்கள்
வடார்ாக ஏய்வூதித தினஞக்கநத்துக்கு டகபல்கனந பனங்குடல்.
 ஏய்வூதித
அலுபர்களின்
ணாடாந்ட
ஏய்வூதிதம்
ணற்றும்
ணிக்வகானயின கஞக்கிட்டு உரித பிவடச வசதகங்களுக்கு
அனுப்பி னபத்டல்.
சக இனஞந்ட வசனபகளிலும், நிதணம் பனங்கல், டவியுதர்வு பனங்கல்,
எழுக்காற்று படிக்னககள், இணாற்ங்கள் ணற்றும் சக டா ணற்றும்
நிர்பாக ரீதிதா படிக்னககள் வடார்ா அதிகாரிதாக விநங்குபர்
இனஞந்ட வசனபகள் ணிப்ாநர் ாதகணாபார்.
I ஆம் கினந : அசாங்க முகானணத்துப உடவிதாநர் வசனப – டம் I
அசாங்க முகானணத்துப உடவிதாநர் வசனபயின் I ஆந் டத்துனத
அலுபர்களின் ணற்றும் III ஆம் டத்தின் L,M,V,W ழுத்துக்களிால்
வதர்கள்
ஆம்பிக்கப்டும்
அலுபர்களின்
நிதணங்கள்,
இணாற்ங்கள், எழுக்காற்று படிக்னககள் டவிர்ந்ட னத சக டா
ணற்றும் நிர்பாக ரீதிதா படிக்னககள்.
II ஆம் கினந: அசாங்க முகானணத்துப உடவிதாநர் வசனப – டம் II


இனஞந்ட
வசனபகள் பிரிவு

சக
இனஞந்ட
வசனபகளிலும்,
நிதணம்
பனங்கல்,
டவியுதர்வு
பனங்கல், எழுக்காற்று படிக்னககள்,
இணாற்ங்கள் ணற்றும் சக டா
ணற்றும்
நிர்பாக
ரீதிதா
படிக்னககள்








அசாங்க முகானணத்துப உடவிதாநர் வசனபயின் II ஆந் டத்துனத
அலுபர்கள் ணற்றும் III ஆம் டத்தின் S,T ழுத்துக்களிால் வதர்கள்
ஆம்பிக்கப்டும்
அலுபர்களின்
நிதணங்கள்,
இணாற்ங்கள்,
எழுக்காற்று படிக்னககள் டவிர்ந்ட னத சக டா ணற்றும் நிர்பாக
ரீதிதா படிக்னககள்.



III ஆம் கினந : அசாங்க முகானணத்துப உடவிதாநர் வசனப - டம் III



அசாங்க முகானணத்துப உடவிதாநர் வசனபயின் III ஆந் டத்துனத
அலுபர்களின் L,M,V,W,S,T
னும் ழுத்துக்களிால் வதர்கள்
ஆம்பிக்கப்டும்
அலுபர்களின்
நிதணங்கள்,
இணாற்ங்கள்,
எழுக்காற்று படிக்னககள் டவிர்ந்ட னத சக டா ணற்றும் நிர்பாக
ரீதிதா படிக்னககள்.




டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதி
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுவின் னமுன
எழுங்குவிதிகள்
ஏய்வூதித பிணாஞக் குறிப்பு
எவ்வபாரு
வசனபக்கும்
உரித்டா வசனபப் பிணாஞக்
குறிப்பு
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுவின் சுற்றிக்னக
முகானணத்துப
வசனபச்
சுற்றிக்னக
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
இனஞந்ட
வசனபகள்
சுற்றிக்னக
வசனபப் பிணாஞக் குறிப்பு
ணற்றும்
ஆட்வசர்ப்பு
னமுனகள்
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IV ஆம் கினந : அசாங்க முகானணத்துப உடவிதாநர் வசனபயின்
இணாற்ங்கள்
அசாங்க முகானணத்துப உடவிதாநர் வசனபயின் I, II, III ஆம் டங்கனநக்
வகாண்
அலுபர்களின்
பருாந்ட
இணாற்ங்கள்
ணற்றும்
பருாந்டணற் ( சாடாஞ ணற்றும் எத்துணால்) இணாற்ங்கள்.
V ஆம் கினந : அலுபக ணிதாநர் வசனப
இனஞந்ட அலுபக ணிதாநர் வசனபயிக்கு உரித்டா அலுபர்களின்
எழுக்காற்று படிக்னககள் டவிர்ந்ட நிதணம் பனங்கல், டவியுதர்வு
பனங்கல், எழுக்காற்று படிக்னககள், இணாற்ங்கள், டவியுதர்வுகள்,
ஏய்வூதிதம் வச்வசய்டல் உள்ளிட் சக டா ணற்றும் நிர்பாக ரீதிதா
படிக்னககள்
VI ஆம் கினந : இனஞந்ட சாதிச் வசனப, அசாங்க வணாழிவதர்ப்ாநர்
வசனப ணற்றும் இங்னக நூகர் வசனப
இனஞந்ட சாதிச் வசனப, அசாங்க வணாழிவதர்ப்ாநர் வசனப ணற்றும்
இங்னக நூகர் வசனபக்குரித அலுபர்களின் எழுக்காற்று படிக்னக
டவிர்ந்ட நிதணம் பனங்குடல், இணாற்ம் வசய்டல், டவியுதர்வு
பனங்குடல், ஏய்வு வச் வசய்டல் உள்ளிட் டா ணற்றும் நிர்பாக
ரீதிதா படிக்னககள்.
VII ஆம் கினந : இங்னக டகபல் ணற்றும் வடார்ால் வடாழில்நுட்ச்
வசனப
இங்னக டகபல் ணற்றும் வடார்ால் வடாழில்நுட்ச் வசனபக்குரித
அலுபர்களின் எழுக்காற்று படிக்னககள் டவிர்ந்ட னத நிதணம்
பனங்குடல், இணாற்ங்கள், டவியுதர்வு பனங்குடல், ஏய்வு வச்
வசய்டல் உள்ளிட் டா ணற்றும் நிர்பாக ரீதிதா படிக்னககள்.
e-HRM முனனண, அசாங்க நிர்பாக ணிதாட்வடாகுதியிரின் டகபல்
அனணப்பு, (PACIS) வடார்ா சக படிக்னககனநயும் வணற்வகாள்நல்.
VIII ஆம் கினந : அபிவிருத்தி அலுபர் வசனப
அபிவிருத்தி அலுபர்களின் எழுக்காற்று படிக்னக டவிர்ந்ட னத
நிதணம் பனங்குடல், இணாற்ம் வணற்வகாள்நல், டவியுதர்வு
பனங்குடல், ஏய்வு வச் வசய்டல் உள்ளிட் டா ணற்றும் நிர்பாக
ரீதிதா படிக்னககள்.
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ஆட்வசர்ப்பு ணற்றும் ரீட்னசக் கினந





இங்னக நிர்பாக வசனப, அசாங்க வணாழிவதப்ாநர் வசனப,
நூகர் வசனப, இங்னக டகபல் வடார்ால் வடாழில்நுட்ச்
வசனப, அசாங்க முகானணத்துப உடவிதாநர் வசனப வான்
வசனபகளுக்கு ஆட்வசர்ப்பு வசய்படற்கா படிக்னககள்.
வணற்கூப்ட் வசனபகளுக்கா துபக்கப் யிற்சிகனந ற்ாடு
வசய்டல் ணற்றும் இங்னக அபிவிருத்தி நிர்பாக நிறுபகத்துன்
எருங்கினஞப்பு படிக்னககனந 19 வணற்வகாள்நல்.
வணற்டி வசனபகளில் ணற்றும் அபிவிருத்தி அலுபர் வசனபக்குரித
வினத்தின் காண் டனப் ரீட்னசகனந வணற்வகாள்நல்.

எழுக்காற்று விசானஞக் கினந
இங்னக நிர்பாக வசனபக்கு ணற்றும் இனஞந்ட வசனபகளுக்கு
உரித்துனத அலுபர்கள் சம்ந்டணா எழுக்காற்று படிக்னக.
வகாள்னகக் கினந











அசாங்க முகானணத்துப உடவிதாநர் வசனபயின் அதிஉதர்
பகுப்புனத அலுபர்களின் எழுக்காற்று படிக்னக டவிர்ந்ட
னத இணாற்ங்கனந வணற்வகாள்நல், எப்ந்ட அடிப்னயில்
வசனபயில் ஈடுடுத்துடல், ஏய்வு வச் வசய்டல் ணற்றும் னத சக
டா ணற்றும் நிர்பாக ரீதிதா படிக்னககள்.
வாது ணனுக்கள் வசதற்குழு, நிர்பாக படிக்னக வடார்ா
ாாளுணன் ஆனஞதாநர் (எம்பூட்ஸ்ணன்) அலுபகம், அசாங்க
வசனப ஆனஞக்குழு, ாாளுணன் ஆவாசன வசதற்குழு, ணனிட
உரினணகள்
ஆனஞக்குழு,
வசனபகளுக்கு
உரித்டா
வடாழிற்சங்கங்களிால் அனுப்ப்டும் கடிடங்களுக்கு திளித்டல்.
வசனபக்கு உரித்டா ாாளுணன் பாய்வணாழி மூணா
விாக்களுக்கு வினதளித்டல்.
கஞக்காய்வு விாக்கள், நீதிணன் படிக்னககள், அசிதல்
ழிபாங்கல் குழுவின் ரிந்துன வடார்ா படிக்னககள்.
ணாகாஞ சனகளிமிருந்து அனுப்ப்டும் பிஞக்குகள் வடார்ாக
ணத்தித அச வசனபக்கு19 ற் திளித்டல்.
அசாங்க முகானணத்துப உடவிதாநர் வசனபப் பிணாஞத்தின்
ற்ாடுகளுக்கு 19 ற் படிக்னக டுக்கும் வாது ழும்
பிஞக்குகளுக்கு ணற்றும் வசனபப் பிணாஞத் திருத்டங்களில்
அபசிதப்டும் படிக்னககனந வணற்வகாள்நல்.
அசாங்க முகானணத்து உடவிதாநர் வசனபயின் I, II, III ஆம்
டங்களுனத அலுபர்களின் பித்திவதகக் வகானபகளுக்கு
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உரித்துனதடற் வாதுபா விதங்கள் வடார்ாக படிக்னக
டுத்டல்.
நிர்பாகக் கினந











இங்னக
நிர்பாகச்
வசனபப் பிரிவு

இங்னக
நிர்பாகச்
வசனபக்கு
உரித்டா
அனணச்சனப
ணற்றும்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவிால்
பனங்கப்டும்
தீர்ணாங்கனந
னமுனப்டுத்துடல்
ணற்றும்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவிால்
பனங்கப்டும்
அதிகாங்கனந
எப்னத்டலிற்கு
உரித்டா
படிக்னககள் வசதாநரின் அல்து
வணதிகச் வசதாநரின் ( அசாங்க
நிர்பாகம்) அங்கீகாத்துன் இங்னக
நிர்பாக
வசனபப்
கினநயிால்
னமுனப்டுத்டப்டுகின்து.








இனஞந்ட வசனபப் பிரிவிற்கு கினக்கப் வறும் டால் ணற்றும்
ரீட்னசப்
வறுவறுகள்
ன்பற்றின
உறுதிப்டுத்தும்
ஆபஞத்தின முனசார்ந்ட பனகயில் கினநகளுக்கு விநிவதாகித்டல்.
இனஞந்ட வசனபகள் பிரிவின் கினநகளுக்கு அலுபர்கனந
இனஞத்டல் ணற்றும் விடுவித்டல் வடார்ா படிக்னககள்.
இனஞந்ட வசனபகள் பிரிவின் டவிநின அலுபர்களுக்கு கனணப்
ட்டிதன பனங்குடல்.
இனஞந்ட வசனபப் பிரிவிற்குரித நிர்பாக அறிக்னக, பருாந்ட
ணதிப்பீடு ணற்றும் வபண்ப்டும் னத அறிக்னககனநத்
டதாரித்டல்.
இனஞந்ட வசனபப் பிரிவிற்குரித அலுபர்களின் விடுமுனகள்
வடார்ா படிக்னககள்.
இனஞந்ட வசனபப் பிரிவிற்குரித அலுபர்களின் வபளிாட்டு
ணற்றும் உள்ாட்டு யிற்சிப் ாவறிகளுக்காக ஈடுடுத்துடல்.
இனஞந்ட வசனபகள் பிரிவின் சக்கு விபப் ட்டிதன (
இன்வபன்ட்ரி) இற்னப்டுத்துடல்.
இனஞந்ட வசனபகள் பிரிவிற்கு அபசிதப்டும் அலுபக
உகஞங்னந அனுப்ானஞ வசய்டல் ணற்றும் வபளிவதற்றும்
உகஞங்கனந
கநஞ்சிதசானக்கு
எப்னப்டற்கு
அபசிதப்டும் படிக்னககனந டுத்டல்.
இனஞந்ட
வசனபகள்
பிரிவின்
பருாந்ட
வாருட்கள்
கஞக்வகடுப்புக்கு உரித படிக்னககள்.
சாதிதிக்கு கூறுங்கள் நிகழ்ச்சித்திட்த்தின எருங்கினஞப்புச்
வசய்டல்.
வறுவறுகனந உறுதிப்டுத்திக் வகாள்படற்காக சான்றிடழ்கனந
ரீட்னசத் தினஞக்கநத்துக்கு ணற்றும் ல்கனக்கனங்களுக்கு
அனுப்புடல்.
இங்னக நிர்பாக வசனபயின் II ணற்றும் III ஆம் டங்களுக்கு
இணாற்ங்களுக்கா அனுணதியினப் வற்றுக்வகாடுத்டல் ணற்றும் I
டத்துக்குரிதபர்களின் இணாற்ங்கள் வடார்ாக அசாங்க வசனப
ஆனஞக்குழுவிருக்கு அங்கீகாத்தின பனங்குடல்.
இங்னக நிர்பாக வசனப வசனபப் பிணாஞத்துக்கு ற்
வினத்தின் காண் டனப் ரீட்னசக்கு உரித்டா ாங்கள் ணற்றும்
அசகருண வணாழி வடார்ா வடர்ச்சியினப் வற்றிருப்டன்
வடனபப்ாட்டில் இருந்து விடுவித்டல்.
வினத்தின் காண் டனப் ரீட்னசயின் வறுவறுகனந









இங்னக
நிர்பாக
வசனபப்
பிணாஞக் குறிப்பு
டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
 அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
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வபளியிடுடல்.
வினத்தின் காண் டனப் ரீட்னசக்கு உரித்டா பிஞக்குகள்
வடார்ாக அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவிற்கு ரிந்துனகள்
பனங்குடல் ( அ.வச. ஆ. சுற்றிக்னக 02/2011 இற்கு ற்)
வசனபயில் நிந்டப்டுத்துபது வடார்ாக அசாங்க வசனப
ஆனஞக்குழுவிற்கு சிாரிசு வசய்டல்.
இணாற்ங்களின் அடிப்னயில் அலுபர்கள் மீந டவிகளில்
கனணயின வாறுப்வற்றுக் வகாள்பது வடார்ாக அச
பர்த்டணானிப் த்திரினகயில் பிசுரிப்டற்கா அபசிதப்டும்
படிக்னககனந டுத்டல்.
ாட்டுக்கு வபளிவத வசல்படற்கா விடுமுனகளுக்கா ( டா
விதிக்வகானப XII 23 ஆம் பிரிவிற்கு ற்) அங்கீகாத்தினப்
வற்றுக்வகாடுத்டல்.
வசனபப் பிணாஞக் குறிப்பில் குறிப்பிப்ட்டுள்ந விதத்
துனகளுக்காக வபளிாட்டுக் கற்னககளுக்கா விடுமுனயின
பனங்குடல். ( முழுச் சம்நத்துாது) - (டா விதிக்வகானபயின்
XII 14 ஆம் பிரிவிற்கு ற்)
சம்நணற்
வபளிாட்டு
விடுமுனக்கா
(கற்னக/வடாழில்/கற்னகயும் வடாழிலும்) - ( டாவிதிக் வகானபயுன்
XII 16 ஆம் பிரிவிற்கு ற்) அனுணதியினப் வற்றுக்வகாடுத்டல்.
கனணகளுக்காக
வப
ளிாவான்றிற்கு
இனஞப்புச்
வசய்தப்ட்டுள்ந அல்து வப ளிாட்டு கற்னகக்காக விடுமுன
வற்றுள்ந டவியில் நிந்டணாக்கப்ட்டுள்ந அசாங்க அலுபர்
எருபரின் பாழ்க்னகத் துனஞக்கா சம்நணற் விடுமுனக்கா
அனுணதியினப் வற்றுக்வகாடுத்டல்.
வசனபப் பிணாஞக் குறிப்பின் 12 (III) ஆம் ந்திக்கு அனணபாக் குறித்ட
சம்நப் டிமுனயில் னபத்டல்.
தாடாயினுவணாரு டவியில் தில் கனணதாற்றுபது வடார்பில் உரித
சிார்னச அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவிம் சணர்ப்பித்டல்.
இண்ாம்
நினயில்
வசனபதாற்றுபடற்காக
விடுவிப்து
வடார்ாக அசாங்க வசனப ஆனஞக்குவுக்கு சிாரினச சணர்ப்பித்டல்.
(னமுன எழுங்குவிதிகளின் 143 இற்கு அனணத)
டவியுதர்வுகள் வடார்ாக அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவுக்கு
சிாரிசுகனந சணர்ப்பித்டல்.
வசனபயிலிருந்து ஏய்வு வறுபது வடார்ாக அசாங்க வசனப
ஆனஞக்குழுவுக்கு சிாரிசுகனந சணர்ப்பித்டல்.
இங்னக நிர்பாக வசனபயின் வகாள்னகத் தீர்ணாங்கள் வடார்ாக
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவிற்கு ணற்றும் அனணச்சனபக்கு
சிாரிசுகனந சணர்ப்பித்டல்.
வசனப மூப்பு வடார்ா ட்டிதன ாத்திச் வசல்ல்.
வபற்றிங்களின் ட்டிதன வணிச் வசல்ல்.
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இங்னக
வாறியிதாநர்
வசனபப் பிரிவு
ணிப்ாநர் - 1
உடவிப்
ணிப்ாநர் - 1

வாறியிதாநர்களின்
நிதணம்
ணற்றும்
எழுக்காற்று
அதிகாரிதாக
இருப்பர்
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுபாகும்.



புதித
அலுபர்கனந
ஆட்வசர்ப்பு
வசய்யும்
படிக்னக
ணட்டுப்டுத்டப்ட்
ணற்றும்
திந்ட
அடிப்னயில்
இம்வறுகின்து.
வசனபயில் உறுதிப்டுத்துடல்.
வசனபயில் திவியுதர்த்துடல்
வசனப நினதங்களுக்கு ணத்தியில் இணாற்ங்கனந வணற்வகாள்நல்.
ன்த்னடக் காத்தின நீடிப்புச் வசய்டல்.
எழுக்காற்று படிக்னக
வசனபத் வடனபப்ாடுகளுக்கு ற் வாறியிதாநர் வசனபப்
பிணாஞக் குறிப்பின திருத்திதனணத்டல்.
எப்ந்ட அடிப்னயில் வசனபயில் இனஞத்துக் வகாள்படற்கா
சிாரிசுகனந பனங்குடல்.
டவிகளில் தில் கனணதாற்றுபடற்காக நிதணம் வசய்டல்.
நிததிச் சட் சனகள், கூட்டுத்டாங்கள், வபளிாட்டு ன்வகானத்
திட்ங்கள் வான்பற்றிற்காக அலுபர்கனந விடுவித்டல்.
புனணப்
ரிசில்கள்
ணற்றும்
யிற்சிகளுக்காக
அல்து
வடாழில்பாய்ப்பு
அல்து
வபளிாட்டு
கற்னகக்கா
விடுமுனகனநப் வற்றுக்வகாடுத்டல்.
ஏய்வு வச் வசய்டல்
இாஜிாணாச் வசய்டல்.




இங்னக விஞ்ஜா வசனப
 இங்னக விஞ்ஜா வசனபயில் நிதம் பனங்கல், டவியுதர்வுகள்
ணற்றும் ஏய்வு வச் வசய்டல்.
 திந்ட
ஆட்வசர்ப்புக்களுக்கு
உரித்டா
டகபல்கனந
தினஞக்கநங்களில் இருந்து வற்று பர்த்டணானி அறிவித்டல்கனந
டதாரித்து அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவிம் சிாரிசுக்கு
சணர்ப்பித்டல்
ணற்றும்
வர்முகப்
ரீட்னசகனந
ாத்தி
வடர்ந்வடடுக்கப்ட்
அலுபர்கனந
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுவின் சிாரிசுன் அனுப்புடல்.























இங்னக
விஞ்ஜா,
கட்டிக்
கனஜர் ணற்றும்
வடாழில்நுட்
வசனபப் பிரிவு
ணிப்ாநர் - 1
உடவிப்
ணிப்ாநர் - 1

இங்னக
விஞ்ஜா,
கட்டிக்
கனஜர்
ணற்றும்
வடாழில்நுட்ச்
வசனப அலுபர்களின் நிதணங்கள்
ணற்றும் விதப் வாறுப்பு அதிகாரிதாக
இருப்பர்
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுபாகும்.







வசனபப் பிணாஞக் குறிப்பின திருத்திதனணத்டல்.
வபற்றிங்கனந ாநதுபனப்டுத்தி முனசார்ந்ட பனகயில்
பருாந்டம் ஆட்வசர்ப்புக்கனந வணற்வகாள்நல்.
வசனபக்கு உரித்டா வகாள்னகத் தீர்ணாங்கள் டுப்டற்கா
சிாரிசுகனநப் வற்றுக்வகாடுத்டல்.
வடாழிற்சங்கங்களிால் முன்னபக்கப்டும் விதங்கள் வடார்ாக
அபற்றிற்கு தீர்வுகனநப் வற்றுக்வகாடுப்டற்கு படிக்னக
டுத்டல்.
அலுபர்களின் வசனப மூப்புப் ட்டிதனப் வணிச் வசல்ல்.











டா விதிக்வகானப
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
இங்னக
வாறியிதாநர்
வசனபயின்
வசனப
பிணாஞக்
குறிப்பு
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
1976
வடாழில்நுட்
அலுபர்களுக்காக ாத்டப்டும்
ரீட்னசக்காக அனணந்ட பிணாஞக்
குறிப்பு
வாறியிதாநர்
வசனபப்
பிரிவிால்
வபளியிப்டும்
சுற்றிக்னககள்.

டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசிதனணப்பு
அனணச்சனப விஞ்ஜாம்
அதி விவச பர்த்டணானிப் த்திரினக
சுற்றிக்னக
னமுன எழுங்குவிதிகள்
ப விங்குகள் ணற்றும் டாபங்கள்
ாதுகாப்புக் கட்னநச் சட்ம்
டகபறியும் உரினணச் சட்ம்
பப் ாதுகாப்புக் கட்னநச் சட்ம்
இங்னக
விஞ்ஜா,
கட்டிக்
கனஜர் ணற்றும் வடாழில்நுட்ச்
வசனபக்கு
உரித்டா
வசனபப்
பிணாஞக் குறிப்பு.
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விஞ்ஜா வசனப அலுபர்களின் வசனப புதுமுகப் யிற்சிகள்
ணற்றும் இதநவு விருத்திப் யிற்சிகனந ற்ாடு வசய்டல்.
அலுபர்கள் வடார்ா எழுக்காற்று விசானஞகளுக்கு உரித்டா
சிாரிசுகனநப் வற்றுக்வகாடுத்டல்.
அலுபர்களிால் வடாடுக்கப்ட்டுள்ந பனக்குகள் வடார்ாக
சட்ணா
அதிர்
தினஞக்கநத்துக்கு
அபடாங்கனநப்
வற்றுக்வகாடுத்டல்.
வினத்தின் காண் டனப் ரீட்னசயின் வறுவறுகனந
வபளியிடுடல்.
ணட்டுப்டுத்டப்ட்
ஆட்வசர்ப்பு
அறிவித்டல்களுக்கா
சிாரிசுகனநப் வற்றுக்வகாடுத்டல்.
ஆட்வசர்ப்பு
வசய்படற்கா
னமுனயின
திருத்திதனணப்டற்கா சிார்சின வற்றுக்வகாடுத்டல்.

இங்னக கட்டிக் கனஜர் வசனப
 இங்னக கட்டிக் கனஜர் வசனபயில் நிதணம் பனங்குடல்,
டவியுதர்வு ணற்றும் ஏய்வுவச் வசய்டல்.
 திந்ட ணற்றும் ணட்டுப்டுத்டப்ட் ஆட்வசர்ப்புக்களுக்கு உரித்டா
டகபல்கனந தினஞக்கநங்களில் இருந்து டருவிக்கப்ட்டு பர்த்டணானி
அறிவித்டல்கனநத் டதாரித்து அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவிம்
சிார்சுகனந சணர்ப்பித்டல் ணற்றும் வர்முகப் ரீட்னச ாத்டப்ட்டு
வடர்ந்வடடுக்கப்டும்
அலுபர்கனந
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுபம் சிார்சுன் அனுப்பி னபத்டல்.
 வசனபப் பிணாஞக் குறிப்புக்கனந திருத்திதனணத்டல்.
 வபற்றிங்கனந ாநதுபனப்டுத்தி முனசார்ந்ட பனகயில்
பருாந்ட ஆட்வசர்ப்புக்கனந வணற்வகாள்நல்.
 வசனபக்கு உரித்டா வகாள்னகத் தீர்ணாங்கள் டுப்டற்குரித
சிார்சுகனநப் வற்றுக்வகாடுத்டல்.
 வடாழிற்சங்கங்களிால் சணர்ப்பிக்கப்டும் விதங்கள் வடார்ாக
தீர்வுகனந பனங்குபடற்கு படிக்னக டுத்டல்.
 அலுபர்களின் வசனப மூப்புப் ட்டிதன வணிச் வசல்ல்.
 விஞ்ஜா வசனப அலுபர்களின் வசனபத் துபக்க யிற்சி ணற்றும்
இதநவு விருத்திப் யிற்சியின ற்ாடு வசய்டல்.
 அலுபர்கள் வடார்ா எழுக்காற்று விசானஞகளுக்கு உரித
சிார்சுகனந வற்றுக்வகாடுத்டல்.
 அலுபர்களிால் வடாடுக்கப்டும் பனக்குகள் வடார்ாக சட்ணா
அதிர் தினஞக்கநத்துக்கு அபடாங்கனந பனங்குடல்.
 வினத்தின் காண் டனப் ரீட்னசயின்
வறுவறுகனந
வபளியிடுடல்.
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இங்னக வடாழில்நுட் வசனப
 ஆட்வசர்ப்புக்கள், டவியுதர்வுகள், வினத்தின் காண் டனப்
ரீட்னசகள், தினஞக்கந ஆய்வுகள் வடார்ாக இங்னக
வடாழில்நுட்ச்
வசனபயின்
பிஞக்குகளுக்கா
வசனபப்
பிணாஞங்களுக்கு ற் ஆவாசனகனந பனங்குடல்.
 இங்னக வடாழில்நுட்ச் வசனபயின் டவிப் வதர்கனந
திருத்திதனணப்டற்கு ணற்றும் டவிகனந உள்ளீர்க்கப்டுபடற்கு
உரித்டா சிார்சுகனநப் வற்றுக்வகாடுத்டல்.
 இங்னக வடாழில்நுட்ச் வசனபயின் வடாழிற்சங்கங்களிால்
அவ்பப்வாது
வகாப்டும்
வகாரிக்னககள்
வடார்ா
பிச்சினகனந ஆாய்டல், வசனபப் பிணாஞக் குறிப்பிற்கு உரித்டா
பிஞக்குகனந வடளிவுடுத்துடல், உரித சிார்சுகனந குறித்ட
நிறுபங்களில் இருந்து வற்றுக்வகாள்நல், குறித்ட நிறுபங்கள்
ணற்றும் வடாழிற்சங்கங்கள் அனப வடார்ா விழிப்புஞர்வூட்ல்
ணற்றும் அபசிதப்டும் வாது அது வடார்ாக அசாங்க வசனப
ஆனஞக்குழுவிம் இருந்து சிார்சினப் வற்றுக்வகாடுத்டல்.
 ல்வபறு நிறுபங்களின் மூம் வடாழிற் யிற்சி சான்றிடழ்கள்
வடார்ாக வணற்வகாள்நப்டும் விபல்கள் காஞணாக குறித்ட
நிறுபங்களுன் வடார்புட்டு சிார்சுகனநப் வற்றுக்வகாடுத்டல்.
 வசனபப்
பிணாஞக்
குறிப்பின்
திருத்டங்களுக்கு
உரித்டாக
படிக்னககனந வணற்வகாள்நல்.
 கிட்த்டட் 159 டவிப் வதர்களுக்காக டதாரிக்கப்ட் ஆட்வசர்ப்பு
னமுனக்கா சிார்சினப் வற்றுக்வகாடுத்டல்.
 அவ்பப்வாது ழும் பிச்சினகள் வடார்ாக அபசிதப்டும்
வகாள்னகத் தீர்ணாங்கனந டுப்டற்காக விதங்கனந ஆாய்ந்து
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவுக்கு சிார்சினப் வற்றுவகாடுத்டல்.
 இங்னக வடாழில்நுட் வசனபயின் அலுபர்களுக்கு ல்வபறு
தினஞக்கநங்கள் ல்வபறு தினஞக்கநத் டனபர்களுக்கு கீழ்க்
காஞப்டுபடால்
நிந்டப்டுத்துடல்,
டவியுதர்வுகனந
வணற்வகாள்நல், அபர்களின் வடாழில்நுட்ப் ணிகளில் ற்டும்
சிக்கல்கள் வடார்ாக ணற்றும் னத நிர்பாக படிக்னககள்
வடார்ா பிஞக்குகள் ழும் வாது ஆவாசனச் சனயின் மூம்
விதங்கனந ஆய்வு வசய்து அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவிம்
சிார்சுகனந பனங்குடல்.
 இங்னக வடாழில்நுட்ச் வசனபயின் வினத்தின் காண் டனப்
ரீட்னச ணற்றும் விவச டங்களுக்கு டவியுதர்த்துபடற்கா
ரீட்னசகனந
ாத்துபது
வடார்ா
பர்த்டணானி
அறிவித்டல்கனநத் டதாரித்டல், சிார்சினப் வற்றுக்வகாள்ளுடல்
ணற்றும் வற்றுக்வகாடுத்டல், வறுவறுகனந வபளியிடுடல், சலுனகக்
காங்கனந பனங்குடல் ணற்றும் டவியுதர்வுகள் வடார்ா
சிார்சுகனந வற்றுக்வகாடுத்டல்.
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இங்னக
கஞக்காநர்
வசனபப் பிரிவு
ணிப்ாநர் - 1
உடவிப்
ணிப்ாநர் - 2

இஙனக
கஞக்காநர்
வசனப
அலுபர்களின் நிதணன்ஙகள் ணற்றும்
எழுக்காற்று அலுபாக இருப்பர்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுபாகும்.















இங்னக
திட்மில்
வசனபப் பிரிவு
ணிப்ாநர் - 1
உடவிப்
ணிப்ாநர் - 1

இங்னக
திட்மில்
வசனப
அலுபர்களின் நிதணங்கள் ணற்றும்
விதப்
வாறுப்பு
அலுபாக
இருப்பர்
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுபாகும்.









ணனிட
பநப்
பிரிவு சிவஷ்
உடவிச்
வசதாநர் - 1
உடவிச்
வசதாநர் - 1





வாதுபா நிர்பாக படிக்னககள்
ஆட்வசர்ப்புக்கள்.
வசனபயில் நிந்டணாக்கல்.
இணாற்ங்னந பனங்குடல்.
வறுவறுகனந
உறுதிப்டுத்திக்
வகாள்படற்காக
ரீட்னசத்
தினஞக்கநம் ணற்றும் ல்னக்கனகங்களுக்கு அனுப்பி னபத்டல்.
வினத்தின் காண் டனப் ரீட்னசகனந ாத்துடல்.
டவியுதர்வுகள் வடார்ாக அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவிற்கு
ரிந்துனகனந பனங்குடல்.
வடனும் எரு டவியில் தில் கனணதாற்றுடல் வடார்ா குறித்ட
ரிந்துனயின அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவிற்கு பனங்குடல்.
ாட்டிற்கு வபளிவத வசவிடுபடற்கு உரித்டா விடுமுனகனந
அனுணதித்டல்.
வசனப நீடிப்பு ணற்றும் ஏய்வு வச் வசய்டல்.
வசனப மூப்புநினப் ட்டிதன முகானணத்துபம் வசய்டல்.
டவி வபற்றிப் ட்டிதன முகானணத்துபம் வசய்டல்.
இங்னக கஞக்காநர் வசனபயின் வகாள்னகத் தீர்ணாங்கள்
வடார்ாக
அசாங்க
வசனப
ஆனஞக்குழுவிற்கு
ணற்றும்
அனணச்சனபக்கு சிார்சின பனங்குடல்.
எழுக்காற்று படிக்னக
இங்னக திட்மில் வசனபக்கு ஆட்வசர்ப்புச் வசய்டல்.
இங்னக திட்மில் வசனபயில் நிந்டணாக்கல்.
டப்டுத்டப்ட் டவியுதர்வுகனந பனங்குடல்.
இணாற்ங்னந பனங்குடல்.
அலுபர்களுக்கா வினத்தின் காண் டனப் ரீட்னசயின
ாத்துடல்.
இங்னக திட்மில் வசனபயின் அலுபர்களின் வசனபக்
காத்தின நீடித்டல் ணற்றும் ஏய்வு வச் வசய்டல்.

இவ் அனணச்சுக்கு உரித்டா அலுபர்களின் உள்ாட்டுப் யிற்சிப்
ாவறிக்
கட்ஞங்கனந
வசலுத்துடல்
வடார்ா
படிக்னககனந வணற்வகாள்நல்.
ாவறிக் கட்ஞங்கனநச் வசலுத்துபது வடார்ா நிதிக்
கட்டுப்ாட்டின வணற்வகாள்படற்கு அபசிதப்டும் டகபல்கனநச்
வசகரித்டல் ணற்றும் டவுத் டநத்தின வஞல்.
உள்ாட்டு யிற்சி பாய்ப்புக்கள் (குறுகித கா/ ட்ப்பின் ட்ம் /
ட்ப்பின் ட் டிப்வநாணா) ன் வடார்ாக அலுபர்கனந

























டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
இங்னக
கஞக்காநர்
வசனப
பிணாஞக் குறிப்பு

டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
இங்னக
திட்மில்
வசனப
பிணாஞக் குறிப்பு
டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
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விழிப்பூட்டுடல்
உள்ாட்டுப் யிற்சி நிறுபங்களுன் இனஞந்து யிற்சிக்குரித
பாய்ப்புக்கனநப் வறுடல்..
அனணச்சின் கீழ் கனணதாற்றும் சக ணிதாநர்களிதும்
வபளிாட்டு ணற்றும் உள்ாட்டுப் யிற்சித் வடனபப்ாடுகனந
இங்காஞல்.
இவ் அனணச்சுக்கு உரித்டா னத தினஞக்கநங்கள் /
நிறுபங்களில் கனணதாற்றும் சக அலுபர்களிதும் கனண
நிமித்டம் டுக்கப்டும் வபளிாட்டு விடுமுனகள் வடார்ாக
படிக்னக வணற்வகாள்நல்.
வபளிாட்டு பநங்கனந தினஞக்கநத்தின் ஊாகப் வற்று நீண்
கா வபளிாட்டுப் யிற்சிகள் வடார்ாக அலுபர்கனந
விழிப்பூட்ல்.
குறுகித கா வபளிாட்டுப் யிற்சிக்கா டனகனணயுனத
அலுபர்களின் வதர்ப் ட்டிதல் வடார்ாக படிக்னக
வணற்வகாள்நல்.
குறுகித
கா
வபளிாட்டுப்
யிற்சிக்கு
டனகனணயுனத
அலுபர்கனநத் வடர்ந்வடடுக்கும் வாருட்டு அபசிதப்டும்
டகபல்கள் / அறிக்னககனந பனங்குபடற்கு அபசிதப்டும் டவுத்
டநத்தினப் வஞல் ணற்றும் அடற்கு அபசிதப்டும் டகபல்கனநச்
வசகரித்டல்.
o அலுபர்கள் ங்குற்றியுள்ந வபளிாட்டுப் யிற்சிகள்
வடார்ா டகபல்கள்.
o அலுபர்களின் டனகனணகள் வடார்ா டகபல்கள் (கல்வி/
ஆங்கி வணாழித் வடர்ச்சி) வான் விதங்கள்.
o உற்த்தித்தின் விருதுகள் / முகானணத்துபப் வாட்டிகளில்
வபற்றியீட்டித அலுபர்களின் டகபல்கள்.
ன்வகான முகபர்களுன் இனஞந்து அபசிதப்டும் அறிக்னககள் /
முன்வணாழிவுகனநத்
டதாரித்து
வபளிாட்டுப்
யிற்சிக்குரித
பாய்ப்புக்கனநப் வற்றுக்வகாள்நல்.
வடிதாகப் வப்ட் வபளிாட்டுப் யிற்சி பாய்ப்புக்கள்
சம்ந்டணாக வசதற்டுடல்.
வபளிாட்டுப் யிற்சிகளின் மூம் அலுபர்கள் வற்றுக்வகாண்
அறிவு ணற்றும் அனுபங்கனந அபர்கள் டங்கநது நிறுபங்களின்
வணம்ாட்டிற்காக ஈடுடுத்தித விடம் ற்றி வடார்படிக்னக
வணற்வகாள்நல்.
இவ் அனணச்சின் கீழ் கனணதாற்றும் சக அலுபர்களிதும்
வணாழிப் யிற்சித் வடனபகனந இங்கண்டு, அபற்றின பூர்த்தி
வசய்படற்கா நிகழ்ச்சித்திட்ங்கனந னமுனப்டுத்துடல்.
இவ் அனணச்சின் கீழ் கனணதாற்றும் டகுதியுனத டவிநின
அலுபர்களுக்கா
சலுனக
அடிப்னயில்
வணாட்ார்
பாகங்ளுக்கா அனுணதிப்த்திங்கனந பனங்குபது வடார்ா




அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
வபளிாட்டுப் யிற்சிக்கா இரு
ாடுகளுக்குமினயிா
ற்டுத்திக்
வகாள்நப்ட்
எப்ந்டம்.
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டகபல்
வடாழில்நுட்ப்
பிரிவு
சிவஷ் உடவிச்
வசதாநர் - 1
உடவிச்
வசதாநர் - 1










புாய்வு,
ஆாய்ச்சி ணற்றும்
வசதற்ாட்டுப்
பிரிவு
வணதிகச்
வசதாநர் - 1
சிவஷ் உடவிச்
வசதாநர் - 1
உடவிச்
வசதாநர் - 02







சக படிக்னககள்.
நிறுபத்திற்கு வபளிவத அனணந்ட யிற்சிகனந எழுங்கு வசய்டல்.
25 ணாபட்ங்களுக்கு உரித்டா முகானணத்துபம் சாாட அச
அலுபர்கள் வடார்ாக அனணந்ட யிற்சி ாவறிக்காக
ணாபட்ங்களுக்கு உரித்டா ணதிப்பீடுகனந வறுடல் ணற்றும் நிதி
எதுக்கீடுகனந வற்றுக்வகாடுத்டல்.
ாத்டப்டும் யிற்சிப் ட்னகள் வடார்ா பூஞணாக
ணதிப்பீடு வசய்டல் ணற்றும் அபற்றினப் வணிச் வசல்ல்.
பநபாநர்களுக்கா யிற்சித் வடனபகனந இங்கண்டு ஞ்சித
ாவறிகளுக்காக ங்குவச் வசய்யும் படிக்னகயின
எருங்கினஞத்டல்.
அனணச்சின் ணிப்ாநர்களுக்கு மின்ஞ்சல் பசதிகள் ணற்றும்
இனஞதத்டந வசனபகனந பனங்குபடற்கா ற்ாடுகள்.
அனணச்சின் இனஞதத்டநத்னடப் ாணரித்டலும் விருத்திவசய்டலும்.
அனணச்சின் கினநகளுக்காகத் டவுத்டநத்னடயும் சம்ந்டப்ட்
வணன்வாருனநயும் அபிவிருத்தி வசய்டல்.
அனணச்சின் கஞனிகனந ாணரித்டல் ணற்றும் நிறுபத்தினுள்
பனனணப்பினப் (Local Area Network) ாணரித்டல்.
அனணச்சின்
ணிதாநர்களுக்கு
கஞனி
அறிவின
வணம்டுத்துபடற்காக அபர்களுக்கு யிற்சிதளித்டல்.
மின்ஞ்சல், இனஞதத்டநம் ன்பற்றினூாக அசாங்க நிர்பாக
சுற்றிக்னககனந பிசுரித்டல்.
அச துன நிறுபங்களுக்கா டகபல் வடாழில்நுட்ச் வசனபகனந
பனங்குடல்.
டகபல் வடாழில்நுட் முனனணயின அறிமுகஞ் வசய்டல்,
முகானணத்துபம் வசய்டல் ணற்றும் பசதி பாய்ப்புக்கனந பனங்கும்
மூன்ாம் டப்பு பனங்குர்கனந முகானண வசய்டல்.
ஊனல் வணாசடிகள் இம்வறும் சந்டர்ப்ங்கனந டடுக்கும் பனகயில்
டற்வானடத அச வசனபயில் நிவும் வீணா முனனணகனந
மிகவும் சிந்ட பனகயில் ணாற்ங்கனந வணற்வகாள்நல்.
குனநின முகானணத்துபப் வாறிமுனயின நிறுவி ாத்திச்
வசல்ல், அடன் மூம் குனநினகனந முகானண வசய்படற்கா
முனனணவதான்றின ாம்ரித நினயில் இருந்து வீ
முனயின வாக்கி வணம்டுத்துடல்.
ந்டவபாரு அச நிறுபத்திதும் ஆம் புாய்வின
வணற்வகாள்படற்கு
அபசிதப்டுமித்து
அப்
ணியின
நினவபற்றிக் வகாடுப்டற்குரித புாய்வு அகாக வடாழிற்டுடல்.
இவ் அனணச்சின் அடிப்ன விதப் ப்ாகக் காஞப்டும் அச
துனயின் ணனிட பந முகானணத்துபத்துக்கு உரித எட்டுவணாத்ட அச
வசனபயின் எழுக்காற்றின ாதுகாப்டற்கா படிக்னக டுக்கும்



















டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக

புாய்விற்கு
உட்டும்
நிறுபங்களுக்கு
உரித்டா
தினஞக்கநச் சுற்றிக்னக, நிர்பாகக்
வகானப ணற்றும் சட்ங்கள்
டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக

27





உள்நக
கஞக்காய்வுப்
பிரிவு
உள்நக
கஞக்காய்பாநர் 1
















வாது ம் பாய்ந்ட புாய்வு அவகான்றின ற்டுத்துடல்.
முனசார்ந்ட ஆாய்ச்சிச் வசதற்ாடுகளின் மூம் அச முகானணத்துப
வகாள்னககளின் உருபாக்கத்திற்கும் ர்பாக ணறுசீனணப்புக்களுக்காக
அபசிதப்டும் டவுகள், டகபல்கள் ணற்றும் அனுபங்கனநப்
வற்றுக்வகாள்ளும்
பிடா
மூங்கநாக
படிக்னக
வணற்வகாள்நல்.
வடார்ந்வடர்ச்சிதாக இம்வறும் முனசார்ந்ட வசதற்ாடுகளின்
மூம் அச துனயினுள் ஊனல், வணாசடிகள் இம்வறும்
சாத்திதக்கூறின குனத்டல்.
டகபறியும் உரினணச் சட்த்தின் கீழ் படிக்னக டுத்டல்.
அனணச்சுக்கு உரித்டா வபளியீடுகனநப் பிசுரித்டல்.
அனணச்சின் கண்காணிப்பின் கிழ் இதங்குகின் நிறுபங்களின்
உள்நக கஞக்காய்வு படிக்னககனந நினவபற்றும் வாது நிதிப்
பிணாஞம்
133
இல்
குறிப்பிப்ட்டுள்நபாறு
கீழ்க்
குறித்துனக்கப்ட்டுள்ந
ணிகள்
வடார்ாக
விவ
அபடாத்தினச் வசலுத்துகின்து
டபறுகள் ணற்றும் வணாசடிகள் இம்வறுபடனத் டவிர்ப்டற்காக
தினஞக்கநங்கள் ணற்றும் நிறுபங்களினுள் வசதற்டுத்டப்டும்
உள்நக ரிவசாடனகள் ணற்றும் கட்டுப்ாட்டு முனகள் ன்
திட்மிலினப் வான்வ உள்நடிதா வசதற்ாடுகளும்
வபற்றிதளிக்குணா  ஆாய்டல்.
கஞக்குகள்
ணற்றும்
னத
அறிக்னககளின்
ம்பிக்னகத்
டன்னணயின உறுதிப்டுத்துடல் ணற்றும் தன்டுத்டப்ட்டுள்ந
கஞக்கீட்டு எழுங்கு முனகளின் மூம் பினனதற் நிதிக்
கூற்றுக்கனநத்
டதாரித்டலுக்கு
அபசிதப்டும்
டகபல்கள்
பனங்கப்ட்டுள்நடா ன்டன ரிவசாதித்துப் ார்த்டல்.
நிறுபத்தில்
கனணதாற்றும்
ணிதாட்
வடாகுதியிரிம்
எப்னக்கப்ட்டுள்ந
வாறுப்புக்கனந
திம்
நினவபற்றுபடற்கு அபர்களின் வசதாற்றுனகத் டத்தின ணதிப்பீடு
வசய்டல்.
தினஞக்கநம்ம் / நிறுபத்துக்குச் வசாந்டணா பநங்கனந
சகவிடணா வசடங்களில் இருந்தும் வ்பநவு தூத்துக்கு
ாதுகாக்கப்ட்டுள்நது ன்டன ணதிப்பில்.
அசாங்க டா விதிக்வகானப , அசாங்க நிதிப் பிணாஞம் ணற்றும்
அசாங்க நிர்பாக விதப் வாறுப்பு அனணச்சிாலும் வாது
தினவசரியிாலும்
காத்துக்குக்
காம்
பிசுரிக்கப்டும்
சுற்றிக்னககள் ணற்றும் னத குனநிப்பு ஆவாசனகள் ன்
கனப்பிடிக்கப்டுகின்பா  ஆாய்டல்.
வீண்விதம், வசதற்ாற் ணற்றும் அநவின விஞ்சித பனகயில்
வசவு
வசய்பனடத்
டடுப்து
வான்வ,
அபற்றின
உள்நக்குபடற்குக் னகதாநப்டுகின் உள்நக கட்டுப்ாட்டு திட்
நிதணங்கனந ஆாய்டல்.



டகபறியும் உரினணச் சட்ம்





டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக
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ஏய்வூதிதப் பிரிவு
வணதிச்
வசதாநர் - 1
உடவிச்
வசதாநர் - 1













தினஞக்கநத்தின் / நிறுபத்தின் கஞக்கு னமுனகள் ணற்றும்
வடனுவணாரு பனகயில் நிதி வசபாபடற்கு காஞணாக அனணயும்
வசதற்ாடுகனந ரீட்சித்துப் ார்த்டல் ணற்றும் தினஞக்கநத்தின்
வசாத்துக்கள் ணற்றும் பநங்கனநப் ாதுகாப்ாகவும் சிக்கணாகவும்
முனசார்ந்டபாறு தன்டுத்டப்டுகின்டா ன்டன ஆாய்டல்.
வடனபவதற்டும் சந்டர்ப்ங்களில் விவ விசானஞகனந
ாத்துடல்.
உற்த்தித்தின்
பாய்ந்ட
வசதாற்றுனகக்காக
முனனணப்
குப்ாய்வு ணற்றும் வசதாற்றுனகப் குப்ாய்வு.
முகானணத்துப கஞக்காய்வு தினஞக்கநத்திால் அவ்பப்வாது
வபளியிப்டும் அறிவுறுத்டல்கள் ணற்றும் பழிகாட்ல்களுக்கு ற்
வசதற்டுபதும், அந்டந்ட பருங்களின் சக காாண்டுக்கும் எரு
முன அனணச்சின் கஞக்காய்வு முகானணத்துப குழுக் கூட்ங்கனந
ாத்துடல், அக்கூட்ங்களில் டுக்கப்டும் தீர்ணாங்களின்
வசதற்டுத்துனக முன்வற்ம் வடார்ாக வடார் படிக்னகனந
டுப்து
இப்பிரிவிம்
எப்னக்கப்ட்டுள்ந
ணற்றுவணாரு
ணிதாகும்.
ஏய்வூதிதப் பிணாஞக் குறிப்பு, விடனபகள், அானடகள் ஏய்வூதிதச்
சட்ம் ணற்றும் ஏய்வூதிதம் வடார்ா னத கட்னநச்
சட்ங்களில் உள்ந சட் விதிமுனகனந னமுனப்டுத்துடல்.
ஏய்வூதிதத் தினஞக்கநத்தின் நிர்பாக ணற்றும் அபிவிருத்தி
வசதற்ாடுகனந எருங்கினஞப்புச் வசய்டல்.
ஏய்வூதிதம் வறுர்கள் ணற்றும் அபர்களின் சங்கங்களிால்
முன்னபக்கப்டும் குனாடுகள் ணற்றும் முனப்ாடுகனந
விசானஞ வசய்டல் ணற்றும் அபசிதப்டும் பனகயில் குறித்ட
நிறுபங்களுன் எருங்கினஞந்து பிஞக்குகனநத் தீர்ப்டற்கு
படிக்னக டுத்டல்.
ஏய்வூதித நிலுனப, எய்வூதிதத்தின எப்னத்டல், உரித்துனனண
வகாப்ாட
ஏய்வூதிதங்கள்
வடார்ா
பிஞக்குகளுக்கு
திளித்டல்.
ஏய்வூதிதப் பிணாஞக் குறிப்பின் 12 ணற்றும் 15 ஆம் பிரிவுகளின் கீழ்
ஏய்வூதிதம் வச் வசய்தப்ட் அலுபர்களுக்கு ஏய்வூதிதம்
பனங்குபது
வடார்ாக
வசதாநரின்
முடிவின
உரித
நிறுபத்திற்கு அறிவித்டல்.
ஏய்வூதிதப் பிணாஞக் குறிப்பின் மூம் அச நிருபாக, முகானணத்துப
ணற்றும் சட்மும் எழுங்கும் ற்றித அனணச்சின் வசதாநருக்கு
எப்னக்கப்ட்டுள்ந வபறு ணிகனந நினவபற்றுபடற்கு
உரித்டா வசதற்ாடுகள்.
ஏய்வூதிதப் பிணாஞக் குறிப்பு ணற்றும் ஏய்வூதிதம் ணற்றும் அடனுன்
வடார்புனத னத கட்னநச் சட்ங்கனந திருத்திதனணப்டற்கு
உரித படிக்னககனந வணற்வகாள்நல்.
ஏய்வூதிதம் வடார்ா படிக்னககளின் வாது உரித்துனத சக










ஏய்வூதிதப்
பிணாஞக்
குறிப்பு
ணற்றும் அடன் திருத்டங்கள்
1989 இக்கம் 01 இனக் வகாண்
விடனபகள், அானடகள் ஏய்வூதிதச்
சட்ம் ணற்றும் அடன் திருத்டங்கள்.
1983 இக்கம் 24 இனயுனத
டபுடார்கள், அானடகள் சட்ம்
ணற்றும் அடன் திருத்டங்கள்.
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
டா விதிக்வகானபயின் XLVIII ஆம்
அத்திதாதத்தின் 33 ணற்றும் 36 ஆம்
பிரிவுகள்
குறித்ட
சக
ஏய்வூதித
சுற்றிக்னககள்
ஏய்வூதிதம் வடார்ா அசாங்க
நிர்பாக சுற்றிக்னக
1970 இக்கம் 18 இனக் வகாண்
ஆயுடப்
ன
விடனபகள்
அானடகள் ஏய்வூதிதச் சட்ம்
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வடசித வணாழிகள்
பிரிவு

அனணச்சின்
வசதாநால்
எப்னக்கப்ட்டுள்ந
நிர்பாகம்
ணற்றும் நிதி அதிகாங்கள்



வணதிக
வசதாநர்
ாாளுணன்
அலுபல்கள்
பிரிவு
வணதிக
வசதாநர்















டாவிதிக் வகானப
நிதிப் பிணாஞங்கள்
அச
வசனப
ஆனஞக்குழு
வசதவாழுங்கு விதிகள்
வறுனக பழிகாட்ல் வகானப
வாது நிருபாகச் சுற்றிக்னககளும்
கடிடங்களும்
சாதிதியின் சுற்றிக்னககள்
அச நிதிச் சுற்றிக்னககள்
அனணச்சனப விஞ்ஜாங்கள்











நிறுபங்கள் ணற்றும் அலுபர்களுன் எருங்கினஞப்புச் வசய்து
படிக்னக டுத்டல்.
அசகருண
வணாழிகள்
விதப்ப்பிற்குரித
வகாள்னககள்,
நிகழ்ச்சித்திட்ங்கள் ணற்றும் கருத்திட்ங்கனந ற்டுத்துடல்,
அமுல்டுத்துடல், பின்னூட்ல்கள் ணற்றும் ணதிப்பீடு.
ாாளுணன் உறுப்பிர்களின் டவிதணி நிதணங்கள்
ாாளுணன் உறுப்பிர்களின் டவிதணிக்கா டமுதர்வுகள்
ாாளுணன்
உறுப்பிர்களின்
டவிதணிக்கா
வசனப
முடிவுறுத்டல்கள்
ாாளுணன் உறுப்பிர்களுக்கு அலுபக உகஞங்கள் பனங்குடல்
ாாளுணன் உறுப்பிர்களுக்கு பாக அனுணதிப்த்திங்கள்
பனங்குடல்
ாாளுணன் உறுப்பிர்களுக்கு ணருத்துபக் காப்புறுதி பனங்குடல்
வடார்ா வசதற்ாடுகள்
ாாளுணன் உறுப்பிர்களின் டவிதணிக்கா சம்நங்கள்,
ணிக்வகான பனங்குடல் வசதற்ாடுகள்
இந்டப் பிரிவிலுள்ந உத்திவதாகத்டர்களின் டனிப்ட் வகானபச்
வசதற்ாடுகள்
இந்டப் பிரிவிலுள்ந உத்திவதாகத்டர்களுக்குச் சம்நம் பனங்குடல்
வசதற்ாடுகள்
இந்டப் பிரிவுக்குரித பாகங்கனநக் னகதகப்டுத்துடல், விடுவித்டல்,
காப்புறுதி, ாணரிப்புச் வசதற்ாடுகனநண வணற்வகாள்ளுடல்.
இந்ட பிரிவு உத்திவதாகத்டர்களின் லீவு, வணதிக வப் டிகளுன்
வடார்புனத படிக்னககள்
பிரிவுன் வடார்புனத வறுனகச் வசதற்ாடுகள்



அசிதனணப்பில் III ணற்றும் IV ஆம்
அதிகாத்தில் உள்நக்கப்ட்டுள்ந
வணாழிகள் வடார்ா எதுக்கீடுகள்





டாவிதிக் வகானப
நிதிப் பிணாஞங்கள்
அச
வசனப
ஆனஞக்குழு
வசதவாழுங்கு விதிகள்
வறுனக பழிகாட்ல் வகானப
வாது நிருபாகச் சுற்றிக்னககளும்
கடிடங்களும்
சாதிதியின் சுற்றிக்னககள்
அச நிதிச் சுற்றிக்னககள்
அனணச்சனப விஞ்ஜாங்கள்
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7. அனணச்சு ணற்றும் வாது அதிகாங்கள் (அச வசனபகள் பிரிவுக்காது)
ணிகள் ணற்றும் வசதற்ாடுகள்


















அசாங்க நிர்பாக ணற்றும் முகானணத்துப விதங்கள்
ணற்றும் ஏய்வூதிதத் தினஞக்கநம், இங்னக
அபிவிருத்தி நிருபாக நிறுபகம், அசகருண வணாழி
ஆனஞக்குழு, வடசித வணாழிகள் கல்வி ணற்றும்
யிற்சி நிறுபம், இங்னக வடசித ணனிட பந
அபிவிருத்திச் சன, அசகருண வணாழி தினஞக்கநம்
ணற்றும் வடானக் கல்வி நினதம் வான்
தினஞக்கநங்கள்
ணற்றும்
நிததிச்
சட்
நிறுபங்களுக்கு
உரித்டா
வகாள்னககள்,
நிகழ்ச்சித்திட்ங்கள் ணற்றும் வசதற்திட்ங்கனந
வடாகுத்டல், பின் படிக்னக டுத்டல் ணற்றும்
ணதிப்பீடு வசய்டல்.
பின்பரும்
வசனபகளின்
நிர்பாகம்
ணற்றும்
ணிதாட்வடாகுதி முகானணத்துபம்.
i.
இங்னக நிர்பாக வசனப
ii.
இங்னக கஞக்காநர் வசனப
iii.
இங்னக திட்மில் வசனப
iv.
இங்னக வாறியிதாநர் வசனப
v.
இங்னக விஞ்ஜா வசனப
vi.
இங்னக கட்டிக் கனஜர் வசனப
vii.
இங்னக வடாழில்நுட்ச் வசனப

அத்டனகத அதிகாங்களுக்கா நிதணங்கள்








டா விதிக்வகானப
நிதி எழுங்குவிதிகள்
அசாங்க வசனப ஆனஞக்குழுவின்
னமுன எழுங்குவிதிகள்
வறுனக பழிகாட்டிக் வகானப
அசாங்க நிர்பாக சுற்றிக்னக
சாதிதி சுற்றிக்னக
அசாங்க நிதிச் சுற்றிக்னக

இனஞந்ட வசனபகனந நிர்பாகம் வசய்டல்.
டா விதிக்வகானபயின் கீழ் அனணந்ட ணிகள்.
அசாங்க வசனபப் யிற்சிகள்.
வடசித உற்த்தித்தின வணம்டுத்தும் பனகயில்
வகாள்னககள் , நிகழ்ச்சித்திட்ங்கனநத் டதாரித்டல்
ணற்றும் னமுனப்டுத்துடல்.
ஏய்வூதித
விதிக்வகானபயின
னமுனப்டுத்துடல்.
அசின் ஏய்வூதித முனனண வடார்ா சக
படிக்னககளும்.
திர்ார்க்கப்டும்
அபிவிருத்தி
இக்குகனந
அனந்து
வகாள்ளும்
வாருட்டு
அசப்
வாறிமுனயினுள் ல்ாட்சின ஊக்குவித்டல்.
வீ
ல்ாட்சி
ண்ஞக்கருவின
அறிமுகப்டுத்துடல்.
வாது
ணக்களின்
திர்ார்ப்புக்களுக்கு
முன்னுரினணயினப் வற்றுக்வகாடுக்கும் அச
வசனபவதான்றின உருபாக்குபடற்காக வகாள்னக
டதாரிப்புக்கள்
ணற்றும்
அபற்றின
னமுனப்டுத்துடல்.
ஏய்வூதிதத் தினஞக்கநம், இங்னக அபிவிருத்தி
நிருபாக நிறுபகம், அசகருண வணாழி ஆனஞக்குழு,
வடசித வணாழிகள் கல்வி ணற்றும் யிற்சி நிறுபம்,
இங்னக வடசித ணனிட பந அபிவிருத்திச் சன,
அசகருண வணாழி தினஞக்கநம் ணற்றும் வடானக்
கல்வி
நினதம்
வான்
நிறுபங்களுக்கு
எப்னக்கப்ட்டுள்ந
சக
விதங்களுக்கும்
உரித்டா படிக்னககனந வணற்ார்னப வசய்டல்.
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8. அனணச்சு ணற்றும் வாது அதிகாங்கள் (அச வசனபகள் பிரிவுக்காது)

ணிகள் ணற்றும் வசதற்ாடுகள்

ணிகள் ணற்றும் வசதற்ாடுகள் ணற்றும்
அதிகாங்கனந
நினவபற்றும்
வாது
தன்டுத்டப்டும், சட்திட்ங்கள் ணற்றும்
எழுங்குவிதிகள்
னகவதட்டு
பழிமுன
ணற்றும் னத அறிக்னகயில் பனககள்





அசாங்க நிர்பாக ணற்றும் முகானணத்துப விதங்கள்
ணற்றும் ஏய்வூதிதத் தினஞக்கநம், இங்னக
அபிவிருத்தி நிருபாக நிறுபகம், அசகருண வணாழி
ஆனஞக்குழு, வடசித வணாழிகள் கல்வி ணற்றும்
யிற்சி நிறுபம், இங்னக வடசித ணனிட பந
அபிவிருத்திச் சன, அசகருண வணாழி தினஞக்கநம்
ணற்றும் வடானக் கல்வி நினதம் வான்
தினஞக்கநங்கள்
ணற்றும்
நிததிச்
சட்
நிறுபங்களுக்கு
உரித்டா
வகாள்னககள்,
நிகழ்ச்சித்திட்ங்கள் ணற்றும் வசதற்திட்ங்கனந
வடாகுத்டல், பின் படிக்னக டுத்டல் ணற்றும்
ணதிப்பீடு வசய்டல்.
 பின்பரும்
வசனபகளின்
நிர்பாகம்
ணற்றும்
ணிதாட்வடாகுதி முகானணத்துபம்.
i.
இங்னக நிர்பாக வசனப
ii.
இங்னக கஞக்காநர் வசனப
iii.
இங்னக திட்மில் வசனப
iv.
இங்னக வாறியிதாநர் வசனப
v.
இங்னக விஞ்ஜா வசனப
vi.
இங்னக கட்டிக் கனஜர் வசனப
vii.
இங்னக வடாழில்நுட்ச் வசனப












இனஞந்ட வசனபகனந நிர்பாகம் வசய்டல்.
டா விதிக்வகானபயின் கீழ் அனணந்ட ணிகள்.
அசாங்க வசனபப் யிற்சிகள்.
வடசித உற்த்தித்தின வணம்டுத்தும் பனகயில்
வகாள்னககள் , நிகழ்ச்சித்திட்ங்கனநத் டதாரித்டல்
ணற்றும் னமுனப்டுத்துடல்.
ஏய்வூதித
விதிக்வகானபயின
னமுனப்டுத்துடல்.
அசின் ஏய்வூதித முனனண வடார்ா சக
படிக்னககளும்.
திர்ார்க்கப்டும்
அபிவிருத்தி
இக்குகனந
அனந்து
வகாள்ளும்
வாருட்டு
அசப்
வாறிமுனயினுள் ல்ாட்சின ஊக்குவித்டல்.
வீ
ல்ாட்சி
ண்ஞக்கருவின
அறிமுகப்டுத்துடல்.
வாது
ணக்களின்
திர்ார்ப்புக்களுக்கு
முன்னுரினணயினப் வற்றுக்வகாடுக்கும் அச
வசனபவதான்றின உருபாக்குபடற்காக வகாள்னக
டதாரிப்புக்கள்
ணற்றும்
அபற்றின
னமுனப்டுத்துடல்.
ஏய்வூதிதத் தினஞக்கநம், இங்னக அபிவிருத்தி
நிருபாக நிறுபகம், அசகருண வணாழி ஆனஞக்குழு,
வடசித வணாழிகள் கல்வி ணற்றும் யிற்சி நிறுபம்,
இங்னக வடசித ணனிட பந அபிவிருத்திச் சன,
அசகருண வணாழி தினஞக்கநம் ணற்றும் வடானக்
கல்வி நினதம்,
வான் நிறுபங்களுக்கு
எப்னக்கப்ட்டுள்ந
சக
விதங்களுக்கும்
உரித்டா படிக்னககனந வணற்ார்னப வசய்டல்.

























டபுடார் ணற்றும் அானடகள் ஏய்வூதிதச்
சட்ம் (1983 இக்கம் 24)
விடனபகள்
ணற்றும்
அானடகள்
ஏய்வூதிதக் கட்னநச் சட்ம் ( 1898
இக்கம் 1)
டபுடார் ணற்றும் அானடகள் ஏய்வூதிதத்
திட்ம் ( ஆயுடப் னயிர்) சட்ம்
(1998 இக்கம் 60)
விடனபகள்
ணற்றும்
அானடகள்
ஏய்வூதிதத் திட்ம் (
ஆயுடப்
னயிர்) சட்ம் (1970 இக்கம் 18)
அச
வசனப
ஏய்வூதிதடார்களின்
ம்பிக்னகப் வாறுப்பு நிதிதச் சட்ம் (
1999 இக்கம் 40)
அச வசனப ஊழிதர் வசணா நிதிதக்
கட்னநச் சட்ம் (1942 இக்கம் 18)
உள்ளூாட்சி
வசனபகள் ஏய்வூதித
நிதிதம் (1974 இக்கம் 16)
உள்ளூாட்சி வசனபகள் விடனபகள்
ணற்றும் அானடகள் ஏய்வூதித நிதிதம்
(1974 இக்கம் 16)
கட்ாத அசாங்க வசனபச் சட்ம் (1961
இக்கம் 70)
இங்னக அபிவிருத்தி நிர்பாக நிறுபகச்
சட்ம் (1982 இக்கம் 9)
உத்திவதாகபூர்ப
பாசஸ்டநங்கள்
(உனனணயின
மீநப்
வற்றுக்
வகாள்நல்) சட்ம் (1969 இக்கம் 7)
ரிசு பனங்கும் வாட்டிச் சட்ம் (1957
இக்கம் 37)
ஏய்வூதிதப் பிணாஞக் குறிப்பு
ாசான ஆசிரிதர்களின் ஏய்வூதிதச்
சட்ம் (1953 இக்கம் 44)
ணாகாஞ சன ஏய்வூதிதச் சட்ம் (1993
இக்கம் 17)
அச ணற்றும் நீதிணன்ச் வசனப
உத்திவதாகத்டர்கனந ஏய்வு வச்
வசய்படற்கா கட்னநச் சட்ம் (1910
இக்கம் 11)
அசகருண வணாழிச் சட்ம்
( 1956
இக்கம் 33)
அசகருண
வணாழி
ஆனஞக்குழுச்
சட்ம் (1991 இக்கம் 18)
வடசித ணனிட பந விருத்திக்கா
இங்னகயின் வடசித சனச் சட்ம் (
1997 இக்கம் 18)
இாணுபத்திரின் ஏய்வூதிதம் ணற்றும்
ணிக்வகான பிணாஞக் குறிப்பு
கற் னயிரின் ஏய்வூதிதம் ணற்றும்
ணிக்வகான பிணாஞக் குறிப்பு
வடசித வணாழிக் கல்வி ணற்றும் யிற்சி
நிறுபச் சட்ம் ( 2007 இக்கம் 26)
ணற்வாரு அனணச்சரின் கீழ் குறிப்ாக
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எப்னப்ட்டிாட,
இங்கு
வணற்கூப்ட்
விதங்களுக்கு
உரித்டா
னத
சக
பிணாஞங்களும்.
கன ணற்றும் அலுபக ஊழிதர்
சட்ம்
அச விதாாச் சுற்றிக்னக
வசனபப்
பிணாஞங்கள்
ணற்றும்
ஆட்வசர்ப்பு னமுனகள்

9. டகபல்கனந அறிந்து வகாள்படற்கு பினகநால் வற்றுக்வகாள்ந முடியுணா பசதிகள்
அனணச்சின் இனஞதத் டநம்
மின்ஞ்சல்

- www. pubad.gov.lk
- adsecinve@sltnet.lk

10. கந்ட ஆறு ணாட காத்திற்கா பருணாம் ணற்றும் வசவுகள்
(அ). பருணாங்கள் / அசின் நிதி எதுக்கீடுகள்
நிகழ்ச்சித் திட்ம்

வசவுத் டனப்பு

பருாந்ட ணதிப்பீடு

ஆறு ணாடங்களுக்கா
உண்னணதா பருணாம்

01

ரூா 1,100,000,000.00
ரூா 737,806,327.63

(ஆ) . வசவுகள்
நிகழ்ச்சித் திட்ம்

வசவுத்

பருாந்ட ணதிப்பீடு

ஆறு ணாடங்களுக்கா

டனப்பு
வ
ல

130
130

உண்னணச் வசவு
ரூா 16,129,500,000.00
ரூா 1,179,500,000.00

ரூா 3,571,108,971.88
ரூா 353,774,382.75

11. பருாந்ட அபிவிருத்தி ணற்றும் வசனபத் திட்ங்கள் ( பிடா உள்நக்கம்)


அனணச்சின் இனஞதத்டநத்தின்
www.pubad.gov.lk )

ஊாக

டகபல்கனநப்

வற்றுக்

வகாள்ந முடியும்.

(

12. பருாந்ட வசனபகள் ணற்றும் அபிவிருத்தித் திட்ங்கள் ணற்றும் வசதாற்றுனக ணதிப்பீட்டு அறிக்னகயின் சுருக்கக்
குறிப்பு


அனணச்சின் இனஞதத்டநத்தின்
www.pubad.gov.lk )

ஊாக

டகபல்கனநப்

வற்றுக்

வகாள்ந

முடியும்

(
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13. நிதணம் வசய்தப்ட் டகபல் பனங்கும் அலுபர்கள்

அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி அனணச்சு (அச வசனபகள் பிரிவு)
வதர்
:டவி / டவிகள்
:வடானவசி இக்கம்
:நிறுபத்தின் e-mail முகபரி : -

திரு. ன்.யூ. நிான் வணன்டிஸ்
வணதிகச் வசதாநர் ( புாய்வு ணற்றும் வசதற்ாட்டு)
011 2676433
info@pubad.gov.lk

ஏய்வூதிதத் தினஞக்கநம்
வதர்
டவி / டவிகள்
வடானவசி இக்கம்

:::-

வதர்
:டவி / டவிகள்
:வடானவசி இக்கம்
:நிறுபத்தின் e-mail முகபரி: -

திரு. . கத் டீ. தஸ்
ஏய்வூதிதப் ணிப்ாநர் ாதகம்
011 2431647
திரு.வக. ஆர். த்ணபிரித
ணிப்ாநர் (அனணப்பு ணற்றும் அபிவிருத்தி)
011 2320045
dg@pensions.gov.lk

அசகருண வணாழிகள் தினஞக்கநம்
வதர்
:டவி / டவிகள்
:வடானவசி இக்கம்
:நிறுபத்தின் e-mail முகபரி: -

திரு. சமிந்ட ணஹவகம்
உடவி ஆனஞதாநர் (வணாழிவதர்ப்பு)
011-2877231

mshamee78@gmail.com

இங்னக அபிவிருத்தி நிர்பாக நிறுபகம்
வதர்
டவி / டவிகள்
வடானவசி இக்கம்

:::-

வதர்
:டவி / டவிகள்
:வடானவசி இக்கம்
:நிறுபத்தின் e-mail முகபரி: -

ல
ய

ய

ல

வள அ

ல

வ

ச

திருணதி. பீ.ஜீ.டி. பிதீா வசசிங்க
ணிப்ாநர் ாதகம்
011 5980202
திரு. காநிதி வசாலி சுடசிங்ஹ
சிவஷ் ஆவாசகர்
011 5980200
mail@slida.lk

ச
:.
. . . . ய
:ள (அ
:79
வ : - director.nhrdc@yahoo.com

)

வடசித வணாழிக் கல்வி ணற்றும் யிற்சி நிறுபம்
வதர்
டவி / டவிகள்
வடானவசி இக்கம்
நிறுபத்தின் e-mail முகபரி

::::-

திரு. யூ.பீ. ஆர் .சீ. கருஞாத்

ள
0113092903
nilet@sltnet.lk

அரச
ய
/
ல

ல

:::-

. .
வ

. . .அ
ய

0112889482
34

வ

-அய

வ

:-

olcommission@gmail.com

::::-

ச். ச். புஷ்குணா
கருத்திட் உத்திவதாகத்டர்
011-2883926
langdiv2018@gmail.com

வதர்
டவி/டவிகள்

::-

வடானவசி இக்கம்
நிறுபத்தின் e-mail முகபரி

::-

திருணதி ன்.ம்..ன். பத்
பிடா முகானணத்துப வசனப
உத்திவதாகத்டர்
0112786988
mdpa@sltnet.lk

வடசித வணாழிகள் பிரிவு
வதர்
டவி
வடா.வ இ
நிறுபத்தின் மின் அஞ்சல்
ாாளுணன் அலுபல்கள் பிரிவு

அனணச்சரின் னகவதாப்ம்
திகதி
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2016 இக்கம் 12 இனயுனத டகபறியும் உரினணவடார்ா சட்ம் 9 ஆம் பிரிவின் கீழ்
வசதற்திட்ம் வடார்ாக அறிக்னக வபளியிப்டுடல் வபண்டும் – வடானவடார்பு
பழிகாட்ல்கள்.
1. அனணச்சு / தினஞக்கநம் / நிறுபம் : அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி அனணச்சு
2. வசதற்திட்த்தின னமுனப்டுத்தும் நிறுபம் : அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி
அனணச்சு
3. வசதற்திட் அறிக்னக
(அ). வசதற்திட்த்தின் வதர் ணற்றும் அடன் இதல்பு – நி பிதச வீனணப்புத் திட்ம் - வணாாகன ணாபட்ம்
வசதற்திட்ம் னமுனப்டுத்டப்டும் இம் (பதம், ணாகாஞம், ணாபட்ம், பிரிவு ணற்றும் இம்) – ஊபா
ணகாஞம், வணாாகன ணாபட்ச் வசதகத்துக்குரித னனத உத்திவதாகபூர்ப வீனணப்புத்திட்ம்
அனணந்துள்ந காணி
ஆம்பிக்க உத்வடசிக்கப்ட் திகதி

-

2017.07.20

நினவு வசய்படற்கு உத்வடசிக்கப்ட் திகதி ( ஆ). வசதற்திட்ம்

2021.06.15

குறிக்வகாள்கள் ணற்றும் இக்குகள் – அச அலுபர்களுக்கா பதிவி பசதினந பனங்குபடற்கா
கட்டித்தின நிர்ணாணித்டல்.
திர்ார்க்கப்டும் வினநவுகள்
இக்குனத தன்வறுர்கள் - அச அலுபர்கள்
வசதற்திட்த்திால் ாதிக்கப்னதக் கூடித ணக்கள் குழுவிர் அபர்களுன் வடார்ால் வணற்வகாள்நப்ட்டிருப்பின் அனப
ற்றித முழுனணதா விங்கள்.

வடார்ா இனப்பீடு ணற்றும் வசடங்கள்

(இ). ணதிப்பிப்ட் வணாத்ட வசவு - 200 மில்லிதன்
நிதி மூத்திற்கா ற்ாடுகள் ( உள்ாட்டு / வபளிாட்டு எதுக்கீடுகள் வபறு வபாக) - உள்ாட்டு
அச / டனிதார் கூட்ாண்னணயுா வசதற்திட்ணாக காஞப்டுணாயின் நிதிப் ங்வகற்பு வபவ்வபாக ணற்றும்
டனிதார்ப் பிரிவிருக்கு கினக்கப்வறும் ன்னணகள் / அநுகூங்கள்
(ஈ). உத்வடசிக்கப்ட் வசதற்திட்ங்களுக்கு உரித்டா அதிகாசனகளிமிருந்து அங்கீகாத்தினப்
வற்றுக்வகாள்நப்ட் திகதிகள் (வடசித திட்மில் குழு, வாருநாடா அபிவிருத்திக் குழு, அனணச்சனப,
முடலீட்டுச் சன, ணாகாஞ சன, ணத்தித சுற்ால் அதிகாசன ஆகித)
உரிதஅதிகாசனகள்
அனுணதியினப் வற்றுக்வகாண் திகதி
அனணச்சனப
2016.08.17
பிவடச சன - வணாாகன
2017.03.30
க அபிவிருத்தி அதிகாசன (சுனண கட்டி சான்றிடழ்
2020.01.31
(உ). பின்பரும் விதங்கள் ற்புனதடாயின் அபற்றின னமுனப்டுத்தித திகதி
விதங்கள்

1.
2.
3.
4.
5.
6.

சாத்திதணா ஆய்வுகள்
வகள்வி ணனுக்கள் அனனத்டல்
வகள்வி ணதிப்பீடுகள்
(நிதி / வடாழில்நுட்ம்)
வறுனகக் குழு
எப்ந்டங்கனந பனங்குடல்
உன்டிக்னகயில் னகச்சாத்தில்

ற்புனதது ற்றி

திகதி

திகதி (இண்ாம்
கட்ம்)

ற்புனதது
ற்புனதது
ற்புனதது

2017.04.07
2017.05.18

2019.02.15
2019.04.04

ற்புனதது
ற்புனதது
ற்புனதது

2017.06.05
2017.06.21
2017.07.03

2019.04.04
2019.04.26
2019.05.08

சூனல் டாக்கங்கள் காஞப்டுணாயின் அனப ற்றித ணதிப்பீடுகள் ணற்றும் ணதிப்பீட்டின வணற்வகாள்ளும்
நிறுபம் – இல்ன
(ஊ). பனங்குர்கள் / எப்ந்டக்கார்களின் விம்
வதர் : - வசன்ட்ல் இன்ஜினிதரிங் சர்விசஸ் பினபட் லிமிட்
நிறுபம்
:-

36

முகபரி

: - வசன்ட்ல் இன்ஜினிதரிங் சர்விசஸ் பினபட் லிமிட், துள்னநக்
ண்ாாதக்க ணாபத்னட, துள்னந.

கினந, 37/2A,

(). வணதிக விங்கனந வற்றுக்வகாள்ந முடியுணா அலுபரின் வதர், டவி, முகபரி, வடானவசி
இக்கம் ணற்றும் மின்ஞ்சல்.
வதர்
டவி
முகபரி

: திருணதி பீ.யூ.ரீ. பருசவிடா
: சிவஷ் உடவிச் வசதாநர் ( வீனணப்பு ணற்றும் அபிவிருத்தி)
: அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி அனணச்சு, வகாழும்பு 07.

வடானவசி இக்கம்
: 011- 2 697234
மின்ஞ்சல்
: sas-hd@pubad.gov.lk
..............................................
திகதி

...............................................
அனணச்சரின் னகவதாப்ம்
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2016 இக்கம் 12 இனயுனத டகபறியும் உரினணவடார்ா சட்ம் 9 ஆம் பிரிவின் கீழ்
வசதற்திட்ம் வடார்ாக அறிக்னக வபளியிப்டுடல் வபண்டும் – வடானவடார்பு
பழிகாட்ல்கள்.
1. அனணச்சு / தினஞக்கநம் / நிறுபம் : அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி அனணச்சு
2. வசதற்திட்த்தின னமுனப்டுத்தும் நிறுபம் : அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி
அனணச்சு
3. வசதற்திட் அறிக்னக
(அ). வசதற்திட்த்தின் வதர் ணற்றும் அடன் இதல்பு – நி பிதச வீனணப்புத் திட்ம் – கம்ஹ ணாபட்ம்
வசதற்திட்ம் னமுனப்டுத்டப்டும் இம் (பதம், ணாகாஞம், ணாபட்ம், பிரிவு ணற்றும் இம்) – வணல்
ணாகாஞம், கம்ஹ ணாபட்ம், கநணித இன் டாாதம் பத்னட
ஆம்பிக்க உத்வடசிக்கப்ட் திகதி
நினவு வசய்படற்கு உத்வடசிக்கப்ட் திகதி -

2017.07.29
2022.01.15

( ஆ). வசதற்திட்ம்
குறிக்வகாள்கள் ணற்றும் இக்குகள் – அச அலுபர்களுக்கா பதிவி பசதினந பனங்குபடற்கா
கட்டித்தின நிர்ணாணித்டல்.
திர்ார்க்கப்டும் வினநவுகள்
இக்குனத தன்வறுர்கள் - அச அலுபர்கள்
வசதற்திட்த்திால் ாதிக்கப்னதக் கூடித ணக்கள் குழுவிர் அபர்களுன் வடார்ால் வணற்வகாள்நப்ட்டிருப்பின் அனப
ற்றித முழுனணதா விங்கள்.

வடார்ா இனப்பீடு ணற்றும் வசடங்கள்

(இ). ணதிப்பிப்ட் வணாத்ட வசவு - 397 மில்லிதன்
நிதி மூத்திற்கா ற்ாடுகள் ( உள்ாட்டு / வபளிாட்டு எதுக்கீடுகள் வபறு வபாக) உள்ாட்டு
அச / டனிதார் கூட்ாண்னணயுா வசதற்திட்ணாக காஞப்டுணாயின் நிதிப் ங்வகற்பு வபவ்வபாக ணற்றும்
டனிதார்ப் பிரிவிருக்கு கினக்கப்வறும் ன்னணகள் / அநுகூங்கள்
உத்வடசிக்கப்ட்
வசதற்திட்ங்களுக்கு
உரித்டா
அதிகாசனகளிமிருந்து
அங்கீகாத்தினப்
வற்றுக்வகாள்நப்ட் திகதிகள் (வடசித திட்மில் குழு, வாருநாடா அபிவிருத்திக் குழு, அனணச்சனப,
முடலீட்டுச் சன, ணாகாஞ சன, ணத்தித சுற்ால் அதிகாசன ஆகித)
உரிதஅதிகாசனகள்
அனுணதியினப் வற்றுக்வகாண் திகதி
அனணச்சனப
2016.08.17
க அபிவிருத்தி அதிகா சன
2021.02.16
(உ). பின்பரும் விதங்கள் ற்புனதடாயின் அபற்றின னமுனப்டுத்தித திகதி
விதங்கள்

1.
2.
3.
4.
5.
6.

சாத்திதணா ஆய்வுகள்
வகள்வி ணனுக்கள் அனனத்டல்
வகள்வி ணதிப்பீடுகள்
(நிதி / வடாழில்நுட்ம்)
வறுனகக் குழு
எப்ந்டங்கனந பனங்குடல்
உன்டிக்னகயில்
னகச்சாத்தில்

ற்புனதது ற்றி

திகதி

திகதி ((இண்ாம்
கட்ம்)

ற்புனதது
ற்புனதது
ற்புனதது

2017.05.19
2017.07.05

2019.03.01
2019.04.30

ற்புனதது
ற்புனதது
ற்புனதது

2017.07.07
2017.07.28
2017.07.31

2019.04.30
2019.05.08
2019.05.08

சூனல் டாக்கங்கள் காஞப்டுணாயின் அனப ற்றித ணதிப்பீடுகள் ணற்றும் ணதிப்பீட்டின வணற்வகாள்ளும்
நிறுபம் – இல்ன
(ஊ). பனங்குர்கள் / எப்ந்டக்கார்களின் விம்
வதர் : - லிங்க் இன்ஜினிதரிங் பினபட் லிமிட்
முகபரி : - லிங்க் இன்ஜினிதரிங் பினபட் லிமிட், இக்கம் 32, 2 ஆம்
ணாடி, காலி வீதி, வடஹிபன. இண்ாம் கட்ம்
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வதர்
முகபரி

: வசன்ல் ஞ்சினிதரிங்க சர்விசஸ் பினபட் லிமிட்ட்
: 3ஆம் ணாடி, பிவடச சனக் கட்ம், மிரிஸ்பத்னட, கம்ஹா

(). வணதிக விங்கனந வற்றுக்வகாள்ந முடியுணா அலுபரின் வதர், டவி, முகபரி, வடானவசி
இக்கம் ணற்றும் மின்ஞ்சல்.
வதர்
டவி
முகபரி

: திருணதி பீ.யூ.ரீ. பருசவிடா
: சிவஷ் உடவிச் வசதாநர் ( வீனணப்பு ணற்றும் அபிவிருத்தி)
: அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி அனணச்சு, வகாழும்பு 07.

வடானவசி இக்கம்
: 011- 2 697234
மின்ஞ்சல்
: sas-hd@pubad.gov.lk

..............................................
திகதி

...............................................
அனணச்சரின் னகவதாப்ம்
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2016 இக்கம் 12 இனயுனத டகபறியும் உரினணவடார்ா சட்ம் 9 ஆம் பிரிவின் கீழ்
வசதற்திட்ம் வடார்ாக அறிக்னக வபளியிப்டுடல் வபண்டும் – வடானவடார்பு
பழிகாட்ல்கள்.
1. அனணச்சு / தினஞக்கநம் / நிறுபம் : அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி அனணச்சு
2. வசதற்திட்த்தின னமுனப்டுத்தும் நிறுபம் : அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி
அனணச்சு
3. வசதற்திட் அறிக்னக
(அ). வசதற்திட்த்தின் வதர் ணற்றும் அடன் இதல்பு – நி பிதச வீனணப்புத் திட்ம் – வான்றுனப
ணாபட்ம்.
வசதற்திட்ம் னமுனப்டுத்டப்டும் இம் (பதம், ணாகாஞம், ணாபட்ம், பிரிவு ணற்றும் இம்) –
பணத்தித ணாகாஞம், வான்றுனப ணாபட்ம், ஹிகுக்வகான
2018.03.22 ஆந் திகதி லிங்க இன்ஜினிதரிங் பினபட் லிமிட் நிறுபத்துக்கு எப்ந்ட அடிப்னயில்
எப்னக்கப்ட்டுள்நவடாடு, எப்ந்டக்காரின் வீணா வநதீக முன்வற்ம் ணற்றும் நிர்ணா நின
காஞணாக அவ் எப்ந்டம் 2019.03.21 ஆந் திகதிதன்று இனநிறுத்டப்ட்து.
அடற்கனணத, இண்ாம்
காட்ப்ட்டுள்நது.

டனபதாக

பனங்கித

ஆம்பிக்க உத்வடசிக்கப்ட் திகதி
நினவு வசய்படற்கு உத்வடசிக்கப்ட் திகதி
ர
வ
ள )

எப்ந்டம்
-

வடார்பிா

2019.11.19
2021.
(2022.06.30

டகபல்கள்

பின்பருணாறு

வ ர

( ஆ). வசதற்திட்ம்
குறிக்வகாள்கள் ணற்றும் இக்குகள் – அச அலுபர்களுக்கா பதிவி பசதினந பனங்குபடற்கா கட்டித்தின
நிர்ணாணித்டல்.
திர்ார்க்கப்டும் வினநவுகள்
இக்குனத தன்வறுர்கள் - அச அலுபர்கள்
வசதற்திட்த்திால் ாதிக்கப்னதக் கூடித ணக்கள் குழுவிர் அபர்களுன் வடார்ால் வணற்வகாள்நப்ட்டிருப்பின் அனப
ற்றித முழுனணதா விங்கள்.

வடார்ா இனப்பீடு ணற்றும் வசடங்கள்

(இ). ணதிப்பிப்ட் வணாத்ட வசவு - 225 மில்லிதன்
நிதி மூத்திற்கா ற்ாடுகள் ( உள்ாட்டு / வபளிாட்டு எதுக்கீடுகள் வபறு வபாக) - உள்ாட்டு
அச / டனிதார் கூட்ாண்னணயுா வசதற்திட்ணாக காஞப்டுணாயின் நிதிப் ங்வகற்பு வபவ்வபாக ணற்றும்
டனிதார்ப் பிரிவிருக்கு கினக்கப்வறும் ன்னணகள் / அநுகூங்கள்
(ஈ). உத்வடசிக்கப்ட் வசதற்திட்ங்களுக்கு உரித்டா அதிகாசனகளிமிருந்து அங்கீகாத்தினப்
வற்றுக்வகாள்நப்ட் திகதிகள் (வடசித திட்மில் குழு, வாருநாடா அபிவிருத்திக் குழு, அனணச்சனப,
முடலீட்டுச் சன, ணாகாஞ சன, ணத்தித சுற்ால் அதிகாசன ஆகித)
உரிதஅதிகாசனகள்
அனணச்சனப

அனுணதியினப் வற்றுக்வகாண் திகதி
2016.08.17

(உ). பின்பரும் விதங்கள் ற்புனதடாயின் அபற்றின னமுனப்டுத்தித திகதி
விதங்கள்

ற்புனதது ற்றி

திகதி

1.

சாத்திதணா ஆய்வுகள்

ற்புனதது

-

2.

வகள்வி ணனுக்கள் அனனத்டல்

ற்புனதது

2019.08.31

3.

ற்புனதது

2019.03.23

4.

வகள்வி ணதிப்பீடுகள்
(நிதி / வடாழில்நுட்ம்)
வறுனகக் குழு

ற்புனதது

2019.09.30

5.

எப்ந்டங்கனந பனங்குடல்

ற்புனதது

2019.11.05
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6.

உன்டிக்னகயில் னகச்சாத்தில்

ற்புனதது

2019.11.15

சூனல் டாக்கங்கள் காஞப்டுணாயின் அனப ற்றித ணதிப்பீடுகள் ணற்றும் ணதிப்பீட்டின வணற்வகாள்ளும்
நிறுபம் – இல்ன
(ஊ). பனங்குர்கள் / எப்ந்டக்கார்களின் விம்
வதர் : - வசன்ட்ல் இன்ஜினிதரிங் சர்விசஸ் பினபட் லிமிவட்
முகபரி
: - வசன்ட்ல் இன்ஜினிதரிங் சர்விசஸ் பினபட் லிமிவட், இக்கம் 481/4/, குருப்பு
சந்தி, வான்றுனப.
(). வணதிக விங்கனந வற்றுக்வகாள்ந முடியுணா அலுபரின் வதர், டவி, முகபரி, வடானவசி
இக்கம் ணற்றும் மின்ஞ்சல்.
வதர்
: திருணதி பீ.யூ.ரீ. பருசவிடா
டவி
: சிவஷ் உடவிச் வசதாநர் ( வீனணப்பு ணற்றும் அபிவிருத்தி)
முகபரி
: அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி அனணச்சு, வகாழும்பு 07.
வடானவசி இக்கம்
: 011- 2 697234
மின்ஞ்சல்
: sas-hd@pubad.gov.lk

..............................................
திகதி

...............................................
அனணச்சரின் னகவதாப்ம்
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2016 இக்கம் 12 இனயுனத டகபறியும் உரினணவடார்ா சட்ம் 9 ஆம் பிரிவின் கீழ்
வசதற்திட்ம் வடார்ாக அறிக்னக வபளியிப்டுடல் வபண்டும் – வடானவடார்பு
பழிகாட்ல்கள்.
1.

அனணச்சு / தினஞக்கநம் / நிறுபம் : அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி அனணச்சு

2.
வசதற்திட்த்தின னமுனப்டுத்தும் நிறுபம் : அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும்
உள்ளூாட்சி அனணச்சு
3. வசதற்திட் அறிக்னக
(அ). வசதற்திட்த்தின் வதர் ணற்றும் அடன் இதல்பு – நி பிதச வீனணப்புத் திட்ம் – வகாழும்பு ணாபட்ம்.
வசதற்திட்ம் னமுனப்டுத்டப்டும் இம் (பதம், ணாகாஞம், ணாபட்ம், பிரிவு ணற்றும் இம்) – வணல்
ணாகாஞம், வகாழும்பு ணாபட்ம், இக்கம் - 04, வஹக்ர் வகாப்வகடுப ணாபத்னட, வகாழும்பு 07.
ஆம்பிக்க உத்வடசிக்கப்ட் திகதி
நினவு வசய்படற்கு உத்வடசிக்கப்ட் திகதி
( ஆ). வசதற்திட்ம்

-

2018.06.19
2021.10.30

குறிக்வகாள்கள் ணற்றும் இக்குகள் – அச அலுபர்களுக்கா பதிவி பசதினந பனங்குபடற்கா கட்டித்தின
நிர்ணாணித்டல்.
திர்ார்க்கப்டும் வினநவுகள்
இக்குனத தன்வறுர்கள் - அச அலுபர்கள்
வசதற்திட்த்திால் ாதிக்கப்னதக் கூடித ணக்கள் குழுவிர் அபர்களுன் வடார்ால் வணற்வகாள்நப்ட்டிருப்பின் அனப
ற்றித முழுனணதா விங்கள்.

வடார்ா இனப்பீடு ணற்றும் வசடங்கள்

(இ). ணதிப்பிப்ட் வணாத்ட வசவு - 700 மில்லிதன்
நிதி மூத்திற்கா ற்ாடுகள் ( உள்ாட்டு / வபளிாட்டு எதுக்கீடுகள் வபறு வபாக) - உள்ாட்டு
அச / டனிதார் கூட்ாண்னணயுா வசதற்திட்ணாக காஞப்டுணாயின் நிதிப் ங்வகற்பு வபவ்வபாக ணற்றும்
டனிதார்ப் பிரிவிருக்கு கினக்கப்வறும் ன்னணகள் / அநுகூங்கள்
(ஈ). உத்வடசிக்கப்ட் வசதற்திட்ங்களுக்கு உரித்டா அதிகாசனகளிமிருந்து அங்கீகாத்தினப்
வற்றுக்வகாள்நப்ட் திகதிகள் (வடசித திட்மில் குழு, வாருநாடா அபிவிருத்திக் குழு, அனணச்சனப,
முடலீட்டுச் சன, ணாகாஞ சன, ணத்தித சுற்ால் அதிகாசன ஆகித)
உரிதஅதிகாசனகள்

அனுணதியினப்
வற்றுக்வகாண் திகதி
அனணச்சனப
2017.06.07
ணத்தித சுற்ால் அதிகாசன
2018.04.04
தீதனஞப்புச் வசனபத் தினஞக்கநம்
2017.12.08
இங்னக மின்சா சன
2018.02.22
நீர் பனங்கல் ணற்றும் படிகானணப்புத் தினஞக்கநம் (வகா.ண..சன)2018.03.03
வடசித நீர் பனங்கல் ணற்றும் படிகானணப்புச் சன
2018.02.20
திண்ணக் கழிவு முகானணத்துபப் பிரிவு (வகா.ண..சன)
2018.03.29
க அபிவிருத்தி அதிகாசன
2019.03.25
(உ). பின்பரும் விதங்கள் ற்புனதடாயின் அபற்றின னமுனப்டுத்தித திகதி

1.
2.
3.
4.
5.
6.

விதங்கள்
சாத்திதணா ஆய்வுகள்
வகள்வி ணனுக்கள் அனனத்டல்
வகள்வி ணதிப்பீடுகள்
(நிதி / வடாழில்நுட்ம்)
வறுனகக் குழு
எப்ந்டங்கனந பனங்குடல்
உன்டிக்னகயில் னகச்சாத்தில்

ற்புனதது ற்றி
ற்புனதது
ற்புனதது
ற்புனதது

திகதி
2018.03.09
2018.04.11

ற்புனதது
ற்புனதது
ற்புனதது

2018.04.12
2018.06.05
2018.06.22

சூனல் டாக்கங்கள் காஞப்டுணாயின் அனப ற்றித ணதிப்பீடுகள் ணற்றும் ணதிப்பீட்டின வணற்வகாள்ளும்
நிறுபம் – இல்ன
(ஊ). பனங்குர்கள் / எப்ந்டக்கார்களின் விம்
வதர் : - வசன்ட்ல் இன்ஜினிதரிங் சர்விசஸ் பினபட் லிமிட்
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நிறுபம்
முகபரி

:: - வசன்ட்ல் இன்ஜினிதரிங் சர்விசஸ்
வௌத்டாவாக்க ணாபத்னட, வகாழும்பு 07.

பினபட்

லிமிட்,

இக்கம்

415,

(). வணதிக விங்கனந வற்றுக்வகாள்ந முடியுணா அலுபரின் வதர், டவி, முகபரி, வடானவசி
இக்கம் ணற்றும் மின்ஞ்சல்.
வதர்
: திருணதி பீ.யூ.ரீ. பருசவிடா
டவி
: சிவஷ் உடவிச் வசதாநர் ( வீனணப்பு ணற்றும் அபிவிருத்தி)
முகபரி
: அச வசனபகள், ணாகாஞ சனகள் ணற்றும் உள்ளூாட்சி அனணச்சு, வகாழும்பு 07.
வடானவசி இக்கம்
: 011- 2 697234
மின்ஞ்சல்
: sas-hd@pubad.gov.lk

..............................................
திகதி

...............................................
அனணச்சரின் னகவதாப்ம்
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