
 

ம�திய மாகாண அரச �காைம��வ உதவ�யாள� ேசைவய�� தர� III இ�� ஆ�ேச��� 

ெச�வத�கான ம�!�ப!�த�ப�ட ேபா�$� ப%�ைச – 2016 
 

01. ம�திய மாகாண அரசாக �காைம��வ உதவ�யாள� ேசைவய�� வ��� III இ�� ஆ�ேச��� 
ெச வத�கான ம�"�ப"�த�ப�ட ேபா�%� ப&�ைச, ப&�ைச ஆைணயாள� நாயக�தா� 2017 
ஆ- ஆ." மா�/ மாத- நடா�த�ப"வதாக அறிவ�1க�ப�"2ளதா� அத�கான 
வ�.ண�பக2 இ�தா� ேகார�ப"கி3ற�. 
 

02. ம�திய மாகாண அரச ேசைவய�� நிர5தர நியமன- ெப�6 அ�பதவ�ய�� உ6தி�ப"�த�ப�ட ெபா� 

நி�வாக 7�றறி1ைக 03/2016 இ3 அ%�பைடய�� PL ச-பள� ெதா�திய�3 ஆர-ப ம�ட�தி3 கீ9 

ச-பள- ெப6- அ:வல� ம�6- MN-01-2016  ச-பள1 �றிய<�%3 கீ9 ச-பள- ெப6- 

அ:வல�க=1காக இ�ப&�ைச கீ9  �றி�ப�ட�ப"- நகரகள>� நடா�த�ப"-. அ5நகரக=- நகர 

இல1கக=- கீேழ தர�ப�"2ளன. ேபாதியள@ ப&�சா��திக2 ேதா�றாதவ�ட�� அ�ல� 

ஏைனய காரணகள>3 ேபB� அ�ல� ஏேதC- ப&�ைச நிைலயெமா3ைற இர�� ெச Dமிட�� 

ப&�சா��திகள>3 இர.டாவ� வ�E���ப% ப&�ைச நிைலய- தF�மான>1�- த�6ண�� ப&�ைச 

ஆைணயாள� நாயக�ைத/ சா�5திE1�-. 

 

நகர�  நகர இல)க� 
மா�தைள   04 
க.%                   05 
Gவெரலியா   06 

 

03. (I) இ�ப&�ைச, ப&�ைச ஆைணயாள� நாயக�தா� நடா�த�ப"வ�ட3 ப&�ைச  
நடா��த� ம�6- ெப6ேப6கைள ெவள>ய�"த� ெதாட�பாக அவரா� வ�தி1க�ப"- 
ச�டதி�டக=1� ப&�சா��திக2 கீ9�ப%த� ேவ."-. அவB3 தF�மானேம 
இ6தியானதா�-.  
 

(II) ப&�சா��திகள>3 ெபாE�" வ�தி1க�ப�"2ள ச�டக2 வ��தமான> அறிவ��தலி� 
�ற-பாக அ/சிட�ப�"2ள�. இ/ச�டகைள மKறினா� ப&�ைச ஆைணயாள� 
நாயக�தா� வ�தி1க�ப"- த.டைன1� ஆளாவத�� ேநB"-. 

 

04. ப%�சா��திக* இ�ப%�ைச)� ேதா�றேவ,$ய ெமாழி .ல� :-  
இ�ப&�ைச சிகள-, தமி9 ம�6- ஆகில- ஆகிய ெமாழிகள>� நடா�த�ப"-. 
ப&�சா��திக2 தம� வ�E�ப�ப% இதி� ஏேதC- ஒE ெமாழிMல�தி� ம�"- 
இ�ப&�ைச1� ேதா�ற ேவ."ெம3ப�ட3 வ�.ண�ப�1�- ெமாழி Mல- ப�3ன� 
மா�6வத�� இடமள>1க�படமா�டா�. 

 
05. ச�பள� :-  2016.02.25 ஆ- திகதிய 03/2016 ஆ- இல1க ெபா� நிEவாக 7�றறி1ைகய�3 ப�ரகார-, 

ம�திய மாகாண அரச �காைம உதவ�யாள� ேசைவய�� III, II ம�6- I ஆகிய வ���க=1� 

ஏ��ைடயதான மாதா5த ச-பள அள@� தி�ட- :  

 
Nபா. 28,940 - 10X300 - 11X350 - 10X560 - 10X660 - Nபா. 47,990 ஆவ�ட3 இ/ச-பள- உB�தாவ� 2020.01.01 

ஆ- திகதிய�லிE5தா�-. �றி�த  7�றறி1ைகய�3 உப அ�டவைண II இ3 ஏ��க=1கைமய 

நியமன- ெச�:ப%யா�- திகதிய�லிE5� ச-பள- வழக�ப"-.  Nபா. 31,940/-  ஐ1 கட5� 

ெச�வத�காக  தர- II இ�கான தர�ய�@- N. 35,790/- ஐ1 கட5� ெச�வத�காக தர- I இ�கான 

தர�ய�@- ெப6த� ேவ."-. இத�� ேமலதிகமாக அரசினா� அரச அ:வல�க=1� கால�தி�� 

கால- வழக�ப"- ஏைனய ெகா"�பன@க=- வழக�ப"-. 
 



 

�றி��: - நியமன- ெப6கி3ற ச5த��ப�தி� நைட�ைற�ப"�த�ப"- ச-பள அதிகB�� 
ச�டதி�டக=1� அைமய, அவ�க=1� ச-பள அதிகB�� நல3க2 வழக�ப"-. 
 

06. ேசைவ நிப1தைனக* :- 
 

(I) நியமனகள>3 எ.ண�1ைக ம�6- அ�:1� வE- திகதி எ3பன ம�திய மாகாண அரச  
ேசைவக2 ஆைண1�Sவ�னா� தF�மான>1க�ப"-. சில ெவ�றிடக2 அ�ல� சகல 
ெவ�றிடகைளD- நிர��த� அ�ல� நிர�பா� வ�"த� ெதாட�பாக இ6தி� தF�மான- 
எ"1�- உBைம ம�திய மாகாண அரச  ேசைவக2 ஆைண1�S/ சா�5ததா�-. 

 

(II) ம�திய மாகாண அரச ேசைவய�� நியமனகைள நி�வகி1�- ெபா� நிப5தைனக=1�-, 

இலைக/ சனநாயக ேசாசலிச1 �%யரசி3 2014-06-30 ஆ5 திகதிய 1869/4 ஆ- இல1க அதிவ�சட 

வ��தமான>ய�� ெவள>ய�ட�ப�ட ம�திய மாகாண அரச �காைம��வ உதவ�யாள� 

ேசைவ�ப�ரமாண1 �றி�ப�� வ�தி5�ைர1க�ப�"2ள நியதிக2 நிப5தைனக=1�- ம�6- 

அ/ேசைவ� ப�ரமாண1�றி�ப�� ஏ�கனேவ ேம�ெகா2ள�ப�ட ஏேதC- திE�த�தி��-, 

இன>வE- காலகள>� ேம�ெகா2ள�பட@2ள ஏேதC- திE�த�தி��-, தாபனவ�தி1ேகாைவ 

ஏ�பா"க2 ம�6- நிதி� ப�ரமாணக2 ஆகியவ�61� உ�ப�" ெதB@ெச ய�ப�ட ப&�சா��திக2 

தர- III இ:2ள பதவ� ஒ361� நியமி1க�ப"வ� 
 

(III) இ�ப&�ைசய�� ெவ�றிெப�ற ப&�சா��திக2 நியமன� திகதிய�லிE5� ஒE வEட�தி�� 
த�திகா. அ%�பைடய�� நியமி1க�ப"வ�. அவ�கள>3 பதவ�க2 நிர5தரமான�- ஓ Uதிய- 
உB��ைடய�மா�-. ம�திய மாகாண �காைம��வ உதவ�யாள� ேசைவய�3 தர- III இ�� 
ஆ�ேச��� ெச ய�ப�ட திகதிய�லிE5� 03 வEட கால�தி��2 �தலாவ� வ�ைன�திற3கா. 
தைட�ப&�ைசய�� சி�திெய �த� ேவ."-. 

 

(IV) இ�ப&�ைசய�3 ெப6ேப6க=1கைமய நியமன- ெப6- ப&�சா��திக2 இடமா�றக=1�- 
ம�திய மாகாண�தி� எ�ப�திய�ேலC- ேசைவயா�ற ேவ."ெம3ற நிப5தைன1�- 
கீ9�ப%த� ேவ."-.   
 

(V) நியமன- ெப6- ேசைவ நிைலய�தி� �ைற5தப�ச- 03 வEட கால- க�டாயமாக 
ேசைவயா�ற ேவ."-. ஆனா:- நியமன அதிகாBய�னா� தF�மான>1க�ப"- 
வ�ேசடமானெதாE காரண��1காக அ1கால- �%வைடவத��2 அ:வலைர இட- 
மா�6வத�� அவசியமானா� அத�கான அதிகார- நியமன அதிகாB1� உ.". 

(VI) அரச கEம ெமாழி -  ெபா� நி�வாக 7�றறி1ைக 01/2014 ம�6- அதைன� ெதாட�5� 
ெவள>ய�ட�ப�ட 7�றறி1ைகக=1கைமய நியமன� திகதிய�லிE5� 05 வEடக2 �%வத�� 
�3ன� இர.டாவ� அரச கEம ெமாழிய�� ேத�/சி அைடய�பட� ேவ."-. 

 

07. நியமன�தி2 ெபா3�! ெத45 ெச�6� �ைற : - 
ம�திய மாகாண அரச ேசைவய�� நிர5தர நியமன- ெப�6 அ�பதவ�ய�� 
உ6தி�ப"�த�ப�ட ெபா� நி�வாக 7�றறி1ைக 03/2016 இ3 அ%�பைடய�� PL ச-பள� 
ெதா�திய�3 ஆர-ப ம�ட�தி3 கீ9 ச-பள- ெப6- அ:வல� ம�6- MN-01-2016  ச-பள1 
�றிய<�%3 கீ9  ச-பள- ெப6- அ:வல�க2 மா�திரேம இ�ேபா�%� ப&�ைச1� 
அCமதி1க�ப"வா�க2. வ�.ண�பதார�கள>3  வ�E�ப�3 ப% ஒE ெமாழி ஊடக�தி� 
மா�திரேம இ�ப&�ைச1� ேதா�ற  �%D-.  ப&�ைசய�3 ெமா�த� �2ள>கள>� 
�ைற5தப�ச- `�61� ஐ-ப� (50%) வ Fத�ைத� ெப�61ெகா2ள ேவ."-. திறைம 
ஒS� அ%�பைடய�� ம�6- நில@- ெவ�றிடகள>3 எ.ண�1ைக அ%�பைடய�� 
நியமன- வழக�ப"-.  

 



 

08. தைகைமக*: - இ�ப&�ைசய�� ேபா�%ய�"வத�� தைகைம ெப6- ெபாE�" ஒbெவாE 
ப&�சா��திக=- ெகா.%E1கேவ.%ய தைகைமக2 : 

 

(I) ம�திய மாகாண அரச ேசைவய�� நிர5தர நியமன- ெப�6 அ�பதவ�ய�� 
உ6தி�ப"�த�ப�ட ெபா� நி�வாக 7�றறி1ைக 03/2016 இ3 அ%�பைடய�� PL ச-பள� 
ெதா�திய�3 ஆர-ப ம�ட�தி3 கீ9 ச-பள- ெப6- அ:வல� ம�6- MN-01-2016  ச-பள1 
�றிய<�%3 கீ9  ச-பள- ெப6- அ:வலராக இE�த� ேவ."-. 

 

(II) வ�.ண�ப�ப%வ- ேகார�ப"- இ6தி� திகதி1� உட3 �5திய 05 வEடகால�ப�திய�� 
ெதாட�/சியாக@-, திE�திகரமாக@- ேசைவயா�றிD2ளவராக இE1க ேவ."ெம3ப�ட3 
அதைன� ப�றி திைண1கள� தைலவ� உ6தி�ப"�திய�E�த� ேவ."-. 

 

(III) க.ெபா.த (சாதாரண தர) ப&�ைசய�� ெமாழி/ இல1கிய- ம�6- எ.கண�த-/ cயகண�த-/ 
ஆர-பகண�த-/ வ��தக எ.கண�த- உ2ளடகலாக ஒேர அம�வ�� இர." திறைம/ 
சி�திக=ட3 ஆ6 (06) பாடக=1�1 �ைறயாம� சி�தியைட5திE�த�. 

 

(IV) ப&�சா��தியானவ� சிற5த நட�ைதDைடயவராக இE�த� ேவ."-  
 

(V) ஒbெவாE ப&�சா��திD- ம�திய மாகாண�தி3 எ�ப�திய�ேலC- ேசைவயா�6வத��-  
பதவ�ய�:2ள கடைமகைள நிைறேவ�6வத��- உட�, உள ஆேரா1கிய�திைன1 
ெகா.%E�த� ேவ."-. 

 

(VI) பதவ�1� ஆ�ேச��� ெச வத�� �றி��ைர1க�ப�ட சகல தைகைமக=-  
2017-01-31 ஆ- திகதி1� �3 d��தி ெச திE�த� ேவ."-. 

 

�றி�� : 
(1) ஏேதC- பதவ�ெயா361� நிர5தரமாக நியமன- ெச வத�� �3 ேசைவயா�றிD2ள 

அ�ல� ஏேதC- பதவ�ெயா361� நிர5தரமாக நியமன- ெச வத�� நிப5தைனயாக 
ேசைவயா�றிD2ள அ�ல� பய��சி ெப6வத�கான கால எ�ைலயாக ேம�ப% (ii) இ� 
�றி�ப�ட�ப�ட தைகைமகைள� ெப6வத�கான ஐ5தா." காலெவ�ைலயாக கண1கிலிட�பட 
மா�டா�. ஏேதC- பதவ�ெயா3றி� நிர5தரமாக நியமன- ெச வத�� �3ன� 
ேசைவயா�றிD2ள த�காலிக/ அைமய அ%�பைடய�� ேசைவயா�றிD2ள 
கால�ப�திகைளD- ேம�ப% (ii) இ� �றி�ப�ட�ப�"2ள தைகைமகைள� ெப6வத�கான 05 
ஆ." காலெவ�ைல1காக கண1கிலிட�படமா�டா�. 

 

(2) ப&�சா��திக2 வ�.ண�ப�ப%வ- ேகார�ப"- இ6தி� திகதி1� உட3 �5திய 05 
வEடகால�ப�திய�� திE�திகரமாக  ேசைவயா�றிD2ளவராக இE�த� ேவ."-.  இ� 
திE�திகர ேசைவ ப�3வE- அ%�பைடய�� தF�மான>1க�ப"-. 

(அ) வ�.ண�ப�ப%வ- ேகார�ப"- இ6தி� திகதி1� உட3 �3னரான ஐ5� 
ஆ."கள>� சகல ச-பள ஏ�றகைளD- ெப�றிE�த� ேவ."-. 

(ஆ) வ�.ண�ப�ப%வ- ேகார�ப"- இ6தி� திகதி1� உட3 �3னரான ஐ5� 
ஆ."கள>� எbவ�த ஒS1கா�6� த.டைன1� ஆளாகா� இE�த� 
ேவ."-. 
 

(3) வ�.ண�பதார� இ�பதவ�1� ெதB@ ெச ய�ப%3 நியமன- ெப6- ெபாE�" திைண1கள� 
தைலவ� அவைர வ�"வ�1க உட3ப"த� ேவ."-. 

 

(4) அரசாக ேசைவய�� த�காலிக, அமய ஊழிய�க2,  சைபக2, f�"�தாபனக2 ம�6- 
அ�தைகய  ப�B@கள>3 ஊழிய�க2 இ�ப&�ைச1�� ேதா�ற த�திய�றவ�களாவா�க2 

 



 

(5) ப&�சா��திக2 வ�.ண�பகைள/ சம��ப��பத�� �3ன� தா- திE�திD6- வைகய�� 
இதி� வ�தி1க�ப�"2ள ேதைவக2 அைன�ைதD- d��திெச திE�த� ேவ."-. 
இbவறிவ��தலி� தர�ப�"2ள தைகைமகைள� d��திெச யாம� ப&�ைச1�� ேதா�6- 
ப&�சா��திக2 ப&�ைசய�� ேபாதிய அள@ �2ள>கைள� ெப�றிE�ப�C-, நியமன- 
வழ�வத�� த�திய�றவ�களாவ�. 

 

09. வ�,ண�ப7க* :  
 

(அ) (I) A4 அளவ�லான ஒE தாள>ைன (21x29 ெச. மK.) (சாதாரண ஹா� சீ�) பய3ப"�தி இல1க- 01 
ெதாட1க- 03 வைரயான ப5திக2 �த� ப1க�தி:- இல1க- 04 இலிE5� மி�தி வைரயானைவ 
ஏைனய ப1ககள>:- உ2ளட�- வ.ண- வ�.ண�ப�திைன� தயாB�த� ேவ."-. 

 

(II) வ�.ண�ப�ப%வ�திைன� தயாB1�-ேபா� அத3 தைல�ப�� �றி�ப�ட�ப�"2ள 
ப&�ைசய�3 ெபயைர சிகள வ�.ண�ப�ப%வகள>� சிகள ெமாழி1� ேமலதிகமாக 
ஆகில ெமாழிய�:- தமி9 வ�.ண�ப�ப%வகள>� தமி9 ெமாழி1� ேமலதிகமாக 
ஆகில ெமாழிய�:- �றி�ப�"த� அவசியமா�-. இ�ப&�ைச1கான மாதிB 
வ�.ண�ப�ப%வ- இbவறிவ��த:ட3 இைண1க�ப�"2ள�. இ-மாதிB� ப%வ�தி�� 
அைமவாக மா�திரேம வ�.ண�பமான� தயாB1க�பட� ேவ."- எ3ப�ட3 ப&�சா��தி 
ஒEவ� ஒ361� ேம�ப�ட வ�.ண�பகைள அC�ப1fடா�. நிழ�பட� ப�ரதிக2 
அ�ல� ��ப�ரதிக2 அC�ப�பட1fடா� என ேம:- அறிவ�1க�ப"கி3ற�. உBய 
தகவ�க2 ப&�சா��திய�3 ெசா5த1 ைகெயS�தி� ெதள>வாக1 ெகா"1க�பட� ேவ."-. 
�Sைம�ப"�த�படாத ம�6- மாதிB வ�.ண�ப�ப%வ�தி�கைமவாக தயாB1க�படாத 
வ�.ண�பக2 எ�வ�த �3னறிவ��த:மி3றி நிராகB1க�ப"-. வ�.ண�ப�ப%வ�தி3 
நிழ�பட�ப�ரதிெயா3ைற ைவ�திE�ப� உசிதமான�. ப&�ைச அறிவ��தலி� தர�ப�ட 
மாதிB1� ப&�சா��திய�னா� �Sைம�ப"த�ப�ட வ�.ண�பமான� ஒ�திE1கி3ற� 
எ3பைத உ6தி�ப"��வ� ப&�சா��திய�3 ெபா6�பா�-. இ�ைலேய� வ�.ண�பமான� 
நிராகB1க�படலா-. 

 

(III) வ�.ண�ப�ப%வ�திைன ம�திய மாகாண அரச ேசைவக2 ஆைண1�Sவ�3   
இைணய�தள�தி� ெப�61ெகா2ளலா-. (www.psc.cp.gov.lk) 

 

(IV) ெதB@ ெச ய�ப�ட ப&�சா��திக=1� நியமன1 க%த- வழக�ப"- ேபா� 
வ�.ண�ப�ப%வ�தி� �றி�ப�ட�ப�"2ள ��ெலS��1க=டனான ெபயB3 
அ%�பைடய�ேல வழக�ப"-. ஆகேவ, மாதிB வ�.ண�ப�ப%வ�தி� கா�ட�ப�"2ள 
உதாரண�தி�கைமய ெபயரான� சBயாக எSத�பட� ேவ."-. நியனமக2 
வழ�-ேபா� ெபயBைன மா�றேவா அ�ல� ெபயB� ஒE ப�திய�ைன உ2ளட1கேவா 
அ�ல� ஒE ப�திய�ைன அக�றேவா அCமதி1க�படமா�டா�. 

 

(ஆ) ப&�ைச1 க�டண- -  
ப&�ைச1 க�டண- 600 Nபாவா�-. இ�பண�ைத ம�திய மாகாண சைப  ப�ரதான 
ெசயலாளB3 20-03-02-13 எ3ற வEமான� தைல�ப�3கீ9 எ5தெவாE ப�ரேதச ெசயலக�தி�� 
ெச:��வத�� �%D-. அத�காக வழக�ப"- ப�6/சீ�ைட வ�.ண�ப�தி3 உBய 
f�%C2 கழறாதவா6 ஒ�%வ�ட ேவ."-. ப&�ைச1 க�டணமாக கா71 க�டைளக2, 
��திைரக2. தபா� அ�ல� உப தபா� அ:வலககள>� க�டண�ைத ெச:�தி ெபற�ப"-  
ப�6/ சீ�"1க2 ஏ�61ெகா2ள�படமா�டா�.  எ1காரண- ெகா."- ப&�ைச1 க�டணக2 
மKள/ ெச:�த�பட மா�டா� எ3ப�ட3 ேவ6 ப&�ைசக=1காக மா�றF" ெச ய�பட@- 
மா�டா�. ப�6/சீ�%3 நிழ�பட� ப�ரதிெயா3ைற த-வச- ைவ��1ெகா2=த� 
பயC2ளதா�-. 

 



 

(இ) வ�.ண�பக2 ப&�சா��திகள>3 ெசா5த1 ைகெயS�தி� சBயாக@- ெதள>வாக@- 
நிர�ப�ப�" 2017-01-31 ஆ5 திகதிய3ேறா அ�ல� அத�� �3னேரா “ெசயலாள�, ம�திய 
மாகாண அரச ேசைவக2 ஆைண1�S, இல 244, க"கuேதா�ைட வ Fதி, க.%” எ3ற 
�கவB1� தா- ேசைவ �BD- திைண1கள� தைலவ� ஊடாக பதி@� தபாலி� அC��த� 
ேவ."-. 
 

10. வ�.ண�ப�ப%வ�தி3 இ6திய�� �றி�ப�ட�ப�"2ளவாறான ஒE சா3றித9 திைண1கள� 
தைலவ�கள>னா� வழக�பட ேவ."-. �றி�த திகதி1�� ப�3னராக1 கிைட1க�ெப6- 
வ�.ண�பக2 நிராகB1க�ப"-. வ�.ண�ப�ைத ைவ�� அC��கி3ற க%த உைறய�3 
இட�ப1க ேம� Mைலய�� ப&�ைசய�3 ெபயைர ெதள>வாக1 �றி�ப�ட� ேவ."-. இ5த 
நைட�ைற1� இணக� தவ6- ப&�சா��திகள>3 வ�.ண�ப- நிராகB1க�படலா-. 2017-01-31 
ஆ5 திகதிய3ேறா அ�ல� அத�� �3னேரா கிைட1க1f%யவா6 தம� வ�.ண�ப�திைன 
ேநரகால��ட3 தம� திைண1கள� தைலவBட- சம��ப�1�மா6 வ�.ண�பதார�க=1� 
அறிவ�1க�ப"கி3ற�. 
 

ப&�ைச1� வ�.ண�ப�1�- ச5த��ப�தி� ேசைவயா�6- ேசைவ நிைலய- ம�6- பதவ� 
எ3பனைவேய ப&�ைச ெதாட�பான அைன�� நடவ%1ைகக=1�- ஏ��ைடயதாவ�ட3 
வ�.ண�ப- அC�ப�யப�3ன� அ� ெதாட�பாக ஏ�ப"- எ5தவ�த மா�றக=- கE�தி� 
ெகா2ள�படமா�டா�. 
 

11. ப&�ைச ஆைணயாள� நாயக�தினா� வ�.ண�தார�க2 யாவE1�- ேநரwசிய�3 ப�ரதி 
ஒ36ட3 ப�ரேவச அ�ைடD- அC�ப�ப"-. இத�� ஒ�ததாக, அதைன அறிவ��பத�� 
ப�திBைக அறிவ��தலான� ப&�ைச ஆைணயாள� நாயக�தினா� ெவள>ய�ட�ப"-. 
ப&�ைச1�� ேதா�6- அ:வல�க2, ப&�ைச ேம�பா�ைவயாளBட- தம� ைகெயா�ப�ைத 
உ6தி�ப"�திய ப�ரேவச அ�ைடகைள சம��ப��த� ேவ."-. அbவாறான ப�ரேவச 
அ�ைடகைள கா�ட�தவ6- ப&�சா��திெயாEவ� ப&�ைச1�� ேதா�6வத�� 
அCமதி1க�பட மா�டா�. அறிவ��� ெவள>யாகி 02 அ�ல� 03 நா�க2 ெச3ற ப�3னE- அCமதி 
அ�ைடக2 கிைட1க�ெபறாவ�%3 அ� ெதாட�பாக இலைக ப&�ைச� திைண1கள�தி�� 
அறிவ��த� ேவ."-. அதி� வ�.ண�பதாBய�3 �S�ெபய�, �கவB, ேதசிய ஆ2 
அைடயாள அ�ைட இல1க-, ப&�ைசய�3 ெபய�, ெதாைலநக� (ெப1u) இல1க�ைதD- 
ெகா.ட உம� ேகாB1ைக1 க%த�ைத இலைக ப&�ைசக2 திைண1கள�தி�� அறிவ��த� 
ேவ."-. உ-மிட�2ள வ�.ண�ப�ப%வ�தின� நிழ�பட� ப�ரதிையD- பண- ெச:�திய 
ப�6/சீ�%3 ப�ரதிையD-, பதி@� தபாலி� அC�ப�ய ப�6/சீ�"ட3 இைண�� அC��வ� 
மிக@- பயC2ளதாக அைமD-.  
 

ப&�ைச1�� ேதா�6- அ:வல� த- ைகெயா�ப�ைத உ6தி�ப"�திய அCமதி அ�ைடைய 
ப&�ைச நிைலய ேம�பா�ைவயாளBட- சம�ப��த� ேவ."-. இ3ேற� ப&�ைச1�� 
ேதா�6வத�� இடமள>1க�படமா�டா�.  
 

12. ப&�ைச1� ேதா�ற அCமதியள>�த� தக@� திறைமைய ஏ�61 ெகா.டெதன அைமயா�. 
ப�3ன� ஒE க�ட�தி� அ� G.ண�யதாக ஆராய�ப"-. இ�ப&�ைசய�� ேபா�%ய�"வத��� 
த�திய�றவ� என� ப�3ன� க."ப�%1க�ப%3 வ�.ண�பதாரB3 ப&�சா��தி உBைம 
ப&�ைச1� �3னேரா அ�ல� ப&�ைசய�3 ெபாSேதா அ�ல� ப&�ைசய�3 ப�3னேரா 
எ/ச5த��ப�திலாவ� நிராகB1க�ப"-.  

 

13. ப&�ைச ெப6ேப6க2 ப&�ைச ஆைணயாள� நாயக�தினா� ம�திய மாகாண அரச ேசைவக2 
ஆைண1�Sவ��� வழக�ப"-. 



 

14. ஆ* அைடயாள� : - இ�ப&�சா��திக2 ப&�ைச ம.டப�தி� தாக2 ேதா�6- ஒbெவாE 
பாட�தி��- ேம�பா�ைவயாளB3 திE�தி1கைமய தகள� அைடயாள�ைத நிNப�1�மா6 
ேவ.ட�ப"வ�. இ5த ேநா1க�தி�காக ப�3வE- சாதனகள>� ஒ36 ஏ�61ெகா2ள�ப"- : 

(அ) ஆ�பதி@� திைண1கள�தினா� வழக�ப"- ஆ2 அைடயாள அ�ைட 
    (ஆ)  ெச�:ப%யா�- கட@/சீ�". 

 

15. ப&�ைச ஆைணயாள� நாயக�தா� ஏ�61ெகா2ள�ப�ட வ�.ண�பக=1�Bய அ:வல�க2 
ப&�ைச1�� ேதா�6வத�காக திைண1கள� தைலவ�க2 கடைம x@ அள>1�மா6 
ேவ.ட�ப"கி3றன�. ப�ரயாண/ ெசல@ வழக�பட மா�டா�. 

 

16. ெபா�யான தகவ�க8)கான த,டைன - வ�.ண�ப� ப%வ�ைத நிர��-ேபா� மிக 
கவனமாக@- சBயாக@- தகவ�க2 வழக�பட ேவ."-. இ�ப&�ைச ச�டதி�டகள>3ப% 
எவேரC- ப&�சா��திெயாEவ� தைகைமய�றவ� என அறியவEமிட�� ப&�ைச1� 
�3னராகேவா அ�ல� ப&�ைசய�3 ேபாேதா அ�ல� ப&�ைசய�3 ப�3னராகேவா அ�ல� 
எ5தெவாE ச5த��ப�தி:- அவர� ப&�சா��தி உBைம இர��/ ெச ய�படலா-. 
ப&�சா��திய�னா� �3ைவ1க�ப"- ஏேதC- தகவெலா36 எ5தெவாE ச5த��ப�தி:- 
உ.ைமய�றைவெயன ெதBயவEமிட�� அவைர அரச ேசைவய�லிE5� நF1க �%D-. 

 

17. ப&�ைச தி�ட- - ப&�ைச1கான பாடக=- ஒbெவாE பாடக=1� ஒ�1க�ப�ட 
�2ள>க=- ப�3வEமா6 �றி�ப�ட�ப�"2ளன :  

 
சகல எS��Mல வ�ைட�தா2கள>:-, எS���ப�ைழக2 ம�6- ெதள>வ�ற ைகெயS�� 

ஆகியவ�61�� �2ள>க2 கழி1க�ப"-. வ�.ண�பதாரB3 வ�E�ப�3ப% ஒE ெமாழி ஊடக�தி� ம�"- 

இ�ப&�ைச1� ேதா�ற �%D-. ப&�ைசய�3 ெமா�த� �2ள>கள>� �ைற5தப�ச- `�61� ஐ-ப� (50%) 

வ Fத�ைத� ெப�61ெகா2ள ேவ."-. திறைம ஒS� அ%�பைடய�� ம�6- நில@- பதவ� 
ெவ�றிடக=1� அைமய நியமன- வழக�ப"-. 

 
18. பாடவ�தான- 

 
ெமாழியா�ற� ம�9� �காைம��வ உதவ�யாள� ேசைவ தைகைமகா, ப%�ைச  
(கால� : 2 ½ மண��தியால7க*) : 
 
ஆேப�சகB3 எ.ணகைள ெவள>�ப"�த�, கிரகி�த�, எS��1 ேகாைவ, ெமாழி ம�6- 
க�"ைர, ெகா"1க�ப"- தர@க=1கிணக க%த�திைன வைரத�, ெகா"1க�ப"- ப5திகைள/ 
7E1கி எS�த�, சில வா1கியகள>3 உ2ளட1க�திைன ஒE வா1கியமாக எS�த�, 
ெகா"1க�ப"- தர@கைள1 ெகா." வைர�க2 ம�6- அ�டவைணகைள� தயாB�த�, எள>ய 
இல1கண வ�திகைள� ப�ரேயாகி�த� ஆகியவ�றி� ப&�சா��திய�3 திறைன/ ேசாதி�பத�� 
வ%வைம1க�ப�ட வ�னா1க=ட3 ெதாட��ப�ட பாட�திைன இb வ�னா�தா2 ெகா.%E1�-. 

 

பாட� 
ஆக) >$ய 
�*ள?க* 

சி�திெய�த 
ேவ,$ய 
�*ள?க* 

கால� 

ெமாழியா�ற� ம�6- 
�காைம��வ உதவ�யாள� ேசைவ 
தைகைமகா. ப&�ைச 

 100 40 
 02 ½  
மண��தியாலக2 

  உள/சா��   100  40 01  மண��தியால- 



 

அ:வலக ஆவணக2 ெதாட�ப�� நடவ%1ைகக2 எ"1க�ப"- வ�த- ம�6- அ:வல� 
நடவ%1ைக எ"1க ேவ.%ய வ�டயகைள உ2ளட1கிய க%த- ெதாட�ப�� நடவ%1ைக 
எ"1�- வ�த- ெதாட�ப�லான அ%�பைட வ�திக2 ம�6- ஒS� வ�திக2 ேபா3ற 
�காைம��வ உதவ�யாள� ஒEவB3 கடைமக2 �றி�� ப&�சா��திய�3 அறிவ�ைன 
ேசாதி�பத�� வ%வைம1க�ப�ட வ�னா1க2  
 

நிைனU�ட� நா��றி��, பண உ6தி/ சீ�"க2, நக�@� தா2க2, வர@� பதிேவ", 
திகதிய�"- ��திைர, ��திைர, இற�ப� ��திைர ம�6- தபா� ைப, ம�6- அவ�றி3 
பய3பா" ேபா3ற அ:வலக�தி� ப�ரேயாகி1க�ப"- �ைறைமக2 ப�றி ப&�சா��திய�3 
அறிவ�ைன/ ேசாதி�பத�கான வ�னா1க2 எ3பவ�ைற1 ெகா.%E1�-. எ�லா 
வ�னா1க=1�- வ�ைடயள>1க ேவ."-. 
 

ப�தி I :  ெமாழி�திற3, கிரகி�த� ஆகியவ�ைற/ ேசாதி�பத�ெகன க�டைம1க�ப�ட 
வ�னா1க2. 7E1க- ம�6- க�"ைர எS�த�  
(1 மண��தியால�- 15 நிமிடக=- - 50 �2ள>க2) 

 

ப�தி II :  �காைம��வ உதவ�யாள� ேசைவ1கான உள/சா�ப�ைன/ ேசாதி�பத�கான ஒE 
வ�டய-, f�6 அ�ல� ப5திய�ைன அ%�பைடயாக1ெகா." �6கிய 
வ�னா1க2, க�டைம1க�ப�ட வ�னா1க2 ம�6- க�"ைரக2. (1 
மண��தியால�- 15 நிமிடக=-- 50 �2ள>க2) 

 

உள@சா��� ப%�ைச : (கால� : 1 மண��தியால�) 
ப&�சா��திய�3 எ.க2 ெதாட�பான  திற3க2, த�1கக&தியாக/ சி5தி1�- ஆ�ற� 
ம�6- ெபா� வ�ேவக- ஆகியவ�ைற/ ேசாதி�பத�� வ%வைம1க�ப�ட வ�னா1க2 
ெதாட�பான பாடகைள இb வ�னா�தா2 உ2ளட1�-. 

 

இ� 50 ப�ேத�@ வ�னா1கைளD- �6கிய வ�ைட மாதிBையD- உ2ளட1�-. (கால- : 01 
மண��தியால-) சகல வ�னா1க=1�- வ�ைடயள>1க ேவ."-. 

�றி�� : 
(I) இb வ�னா�தா2க2 ேசைவய�3 கடைமகைள ேம�ெகா2வத�� ப&�சா��திய�3 உள/சா�� 

ம�6- ஆ�றலிைன/ ேசாதி�பத�� வ%வைம1க�ப�டன. 
 

19. இ�ப&�ைச அறிவ��தலி� ஏ�பா" ெச ய�படாத ஏேதC- வ�டய- ெதாட�பாக ம�திய மாகாண 
அரசேசைவ ஆைண1�S/ ெசயலாளB3 தF�மான- இ6தி� தF�மானமா�-. 
 

20. சிகள-, தமி9 ெமாழி அறிவ��த:1கிைடய�� ஏேதC- �ர.பா" காண�ப"- ப�ச�தி� 
சிகள அறிவ��தேல ேமேலா�த� ேவ."-. 

 
       ைக/இ:   ஆ�. எ-. எ3. ர�நாய1க 
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