
பொது நிருயொகச் சுற்றிக்கக : 20/2022 
எது இக்கம் : HD/H/GQ/REQ/INFO/-01 

பொது நிருயொக, உள்ொட்டலுயல்கள்,  

நொகொண சககள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அகநச்சு 

சுதந்திப சதுக்கம் 

பகொழும்பு 07. 
 

2022.09.15 

 

அகநச்சுக்களின் பசனொர்கள்  

நொகொணங்களின் பிபதந பசனொர்கள்  

திகணக்கத் தகயர்கள்  

 

ப ொது நிருவொக விடயத்துக்குப் ப ொறுப் ொன அமைச்சின் கீழ் பகொழும்பு ைொவட்டத்தில் ப ொதுச்  சேமவ 

உத்திசயொகபூர்வ இல்லங்கமை வழங்குவதற்குப் ப ொருத்தைொன  தவிநிமல உத்திசயொகத்தர்கமை பதரிவு 

பேய்வதற்கொன வழிகொட்டல்கள் 

 

இந்த அகநச்சிொல் நிர்யகிக்கப்டும் பகொழும்பு 05, பகப்ட்டிபொக நொயத்கதயிலுள் நொொட்டு 

வீடுகக ஒதுக்கீடு பசய்துபகொள்யதற்கொக விண்ணப்பிக்கும் உத்தியனொகத்தர்கக பதரிவுபசய்யது 

பதொடர்பில் புதின முககநபனொன்க அறிமுகப்டுத்துயதற்கு தீர்நொனிக்கப்ட்டுள்து, 

 

02. ஒவ்பயொரு யருடத்திலும் பசப்டம்ர் 15 ஆம் திகதி முதல் ஒக்யடொர் 15 ஆம் திகதி யகப பின்யரும் 

அவுயகொள்களுக்கு உட்டும் தவிநிக உத்தியனொகத்தர்களுக்கு நொத்திபம் பொது நிருயொக அகநச்சின் கீழ் 

பகொழும்பு நொயட்டத்தில் அபசொங்க பொதுச் யசகய உத்தியனொகபூர்ய இல்ங்களுக்கொக விண்ணப்பிக்க 

முடியும். 

i. 2017.12.07 ஆம் திகதின 32/2017 ஆம் இக்கப் பொது நிருயொகச் சுற்றிக்ககயின் இக்கம் 05 இன் கீழ் 

குறிப்பிடப்ட்டுள் தவிநிக உத்தியனொகத்தபபொருயபொக இருத்தல். 

ii. பகொழும்பு நொயட்டத்திலுள் யசகய நிகனபநொன்றில் ணினொற்றுதல்.   

iii. விண்ணப்பிக்கும் சந்தர்ப்த்தில் அட்டயகணப்டுத்தப்ட்ட உத்தியனொகபூர்ய இல் உரிகநகனக் 

பகொண்ட தவிபனொன்க யகிப்யபொக இருக்கக் கூடொது.  

iv. யசகய நிகனத்திலிருந்து நிபந்தப யதிவிடத்துக்கொ கூகல் யகபடம் (Google map) மூம் 

அவிடப்ட்ட யொன் தூபம் 20 கியொ மீற்ர்களுக்கு அதிகநொக இருத்தல். 

 

03. அதற்கிணங்க அபசொங்க பொதுச் யசகய உத்தியனொகபூர்ய இல்ங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க 

எதிர்ொர்க்கும் தவிநிக உத்தியனொகத்தர்களுக்குத் யதகயனொ ஆயணங்கள் இகணப்பு 01 இலும் 

இகணப்பு 02 இலும் குறிப்பிடப்ட்டுள்.  
 

இகணப்பு 01 - பகொழும்பு நொயட்டத்தில் பொதுச்  யசகய உத்தியனொகபூர்ய இல்ங்கக 

யமங்குயதற்குப் பொருத்தநொ தவிநிக உத்தியனொகத்தர்கக பதரிவு 

பசய்யதற்கொ யழிகொட்டல் யகொகய 

இகணப்பு 02 - உத்தியனொகபூர்ய இல்ங்களுக்கொ விண்ணப்ம் 

 

04. இகணப்பு 02இல் கொட்டப்ட்டுள் விண்ணப்ம் விண்ணப்தொபர்களின் முன்றிவுக்கு 

நட்டுமுரினதொகும். இகணப்பு 01இல் குறிப்பிடப்ட்டுள் அறிவுறுத்தல் பதொகுதியின் 4.0 இல்  

குறிப்பிடப்ட்டுள்யொறு இகணன யழினொக நொத்திபயந விண்ணப்ங்ககச் சநர்ப்பிக்க யயண்டும். 

 

 

 

 

ஒப்ம்./ எம். எம். பி. யக. நொனொதுன்ய 

பசனொர் 

பொது நிருயொக, உள்ொட்டலுயல்கள், 

நொகொண சககள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அகநச்சு 

 

பதொகயசி: 0112-695738 

பதொககல்: 0112-695279 

மின்ஞ்சல் முகயரி: pubad.secretary@sltnet.lk 
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ப ொது நிருவொகம், உள்நொட்டலுவல்கள், மொகொண சப கள் மற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அபமச்சு 

 

ப ொது நிருவொக விடயத்துக்குப் ப ொறுப் ொன அபமச்சின் கீழ் பகொழும்பு 

மொவட்டத்தில் ப ொதுச்  சசபவ உத்திசயொகபூர்வ இல்லங்கபை வழங்குவதற்குப் 

ப ொருத்தமொன  தவிநிபல உத்திசயொகத்தர்கபைத் பதொிவு பசய்தல் 

 

ப ொது நிர்வொக அபமச்சின் கீழ் பகொழும்பு மொவட்டத்தில் அரச ப ொது சசபவ 

உத்திசயொகபூர்வ இல்லங்கபை ப ற்றுக்பகொள்ை எதிர் ொர்க்கும்  தவிநிபல 

உத்திசயொகத்தர்கள் இந்த அறிவிப் ில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ை அறிவுறுத்தல்கைின் டி 

விண்ணப் ப்  டிவத்பத பூர்த்தி பசய்து ஒக்சடொ ர் மொதம் 15 ஆம் திகதி அல்லது 

அதற்கு முன்னர் ப ொது நிர்வொக அபமச்சுக்கு சமர்ப் ிக்க சவண்டும். 

 

அரசொங்க உத்திசயொகபூர்வ இல்லங்களுக்கொன விண்ணப் ங்கபை 

சமர்ப் ிப் தற்கொன ஏற் ொடுகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள் 

 

1.0  விண்ணப் த்பத பூர்த்தி பசய்வதற்கு முன்  ின்வரும் ஏற் ொடுகள் மற்றும் 

தகவல்கபை கவனமொக வொசிக்க சவண்டும். 
 

2.0  அடிப் பட தபகபமகள் :  

 

2.1 தொ ன விதிக்சகொபவ அத்தியொயம் Iஇல் வபரயறுக்கப் ட்டுள்ைவொறொன 

உத்திசயொகத்தரொக  இருத்தல்.  சமலும் அந்த அரச உத்திசயொகத்தர் 2016.02.25 

ஆந் திகதிய ப ொது நிருவொக சுற்றறிக்பக     3/2016 மற்றும் 2017.12.07 ஆந் 

திகதிய ப ொது நிருவொக சுற்றறிக்பக 32/2017 மூலம் குறிப் ிடப் ட்டுள்ை 

 தவிநிபலபய வகிக்கும் அரச உத்திசயொகத்தரொக இருக்க சவண்டும். 

2.2 பகொழும்பு மொவட்டத்திற்குள் உள்ை சசபவ நிபலயபமொன்றில் சசபவ பசய்தல்.  

இபணப்பு  01 
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2.3 விண்ணப் ம் அனுப் ப் டும் சந்தர்ப் த்தில் அட்டவபணப் டுத்தப் ட்ட 

உத்திசயொகபூர்வ இல்லத்திற்கொன உொிபமபயக் பகொண்ட  தவிபயொன்பற 

வகிக்கொதிருத்தல். 

2.4 சசபவ நிபலயத்திலிருந்து நிரந்தர வதிவிடத்திற்கு  கூகல் வபர டத்தின் 

(Google map) உதவியுடன் அைவிட்டு ப ற்றுக்பகொண்ட வொன் தூரம் 20km 

 ொர்க்கிலும் அதிகமொக இருத்தல்.. 

 

3.0 விண்ணப் த்பத பூர்த்தி பசய்யும் ச ொது கவனத்திற் பகொள்ை சவண்டிய 

விடயங்கள்: 

(விண்ணப் தொரொினொல் பூர்த்திபசய்யப் ட சவண்டிய விடயங்கள்) 

 

3.1 இபணய வழி ஊடொக விண்ணப் த்பத சமர்ப் ிக்க, ப ொது நிர்வொக 

அபமச்சின் இபணயத்தைத்தில் உத்திசயொகபூர்வ இல்லங்கள்  ிொிவுக்கு பசன்று 

https://forms.gle/jFNAv1zEhFyKkVWe7 இபணயவழி விண்ணப் த்திபன 

பூர்த்திபசய்ய சவண்டும்.  

 

3.2 விண்ணப் ங்கபைச் சமர்ப் ிக்கும் திகதிக்குள், நிரந்தர வீடு மற்றும் தற்கொலிக 

வசிப் ிடத்திலிருந்து  ணிபுொியும் இடத்திற்கொன தூரத்பத கூகுள் 

வபர டத்தின் (Google map) உதவியுடன் அைவிட்டு வொன்வழித் தூரத்பத 

விண்ணப் த்தின் இல. 08 மற்றும் 09 இல் (ii) இல் குறிப் ிட சவண்டும்.  

3.3 கொத்திருப்ச ொர்  ட்டியலில் (இந்த அறிவிப் ின் விடயங்கள் இல. 7.0 இல் 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ை டி)  திவு பசய்யப் ட்டிருந்தொல்,  திவு பசய்யப் ட்ட 

திகதிபய இல. 15(i) இல் குறிப் ிடப் ிடுதல் சவண்டும். சமலும், அவ்வொறு 

கொத்திருப்ச ொர்  ட்டியல் டுத்தப் ட்டுள்ைதொக ப ொது நிர்வொகத்திற்கு 

ப ொறுப் ொன அபமச்சிலிருந்து உங்களுக்கு அனுப் ப் ட்ட கடிதத்தின் மூல 

அல்லது சொன்றுப் டுத்தப் ட்ட  ிரதிபய சமர்ப் ிக்க சவண்டியது 

கட்டொயமொகும். (புபகப் ட  ிரதிகள் கவனத்திற்பகொள்ைப் ட மொட்டொது) 

 

https://forms.gle/jFNAv1zEhFyKkVWe7
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3.4 விண்ணப் தொரருக்கு நீடித்த நடமொடுதல்/  யணம்பசய்வதில் சிரமங்கள் 

அல்லது சவறு ஏசதனும் கடுபமயொன உடல் ஊனம் அல்லது சவறு நீடித்த 

கடுபமயொன சநொய் நிபலபமகள் இருந்தொல், அது  ற்றி விண்ணப் த்தின் இல. 

21 (iii)இல் குறிப் ிடுவதற்கு சமலதிகமொக மருத்துவ அறிக்பகபயயும் 

சமர்ப் ிக்க சவண்டியது கட்டொயமொகும். 

 

3.5 வொழ்க்பகத் துபணக்கு ஏசதனும் நீடித்த நடமொடுதல்/  யணம்பசய்வதில் 

சிரமங்கள் அல்லது சவறு ஏசதனும் கடுபமயொன உடல் ஊனம் அல்லது சவறு 

நீடித்த கடுபமயொன சநொய் நிபலபமகள் இருந்தொல், அது  ற்றி 

விண்ணப் த்தின் இல. 22(iii) இல் குறிப் ிடுவதற்கு சமலதிகமொக மருத்துவ 

அறிக்பகபயயும் சமர்ப் ிக்க சவண்டியது கட்டொயமொகும். 

 

3.6 விண்ணப் தொரருடன் வசிக்கும் குழந்பதகள்/தங்கிவொழ் வர்கள் (18 

வயதுக்குட் ட்ட ஆண்  ிள்பைகள் மற்றும் திருமணமொகொத ப ண்  ிள்பைகள்) 

மனவைர்ச்சிக் குபற ொடு (Down's Syndrome)/  ஏசதனும் கடுபமயொன உடல் 

ஊனம் அல்லது சவறு அங்கவீனங்கள் இருந்தொல், அது  ற்றி விண்ணப் த்தின் 

இல. 22(vi) இல் குறிப் ிடுவதற்கு சமலதிகமொக மருத்துவ அறிக்பகபயயும் 

சமர்ப் ிக்க சவண்டியது கட்டொயமொகும். 

 

3.7 விண்ணப் த்பத சமர்ப் ிக்கும் திகதிக்கு உடன் முந்பதய 2 ஆண்டுகளுக்குள் 

அனர்த்தம் கொரணமொக சமொசமொன வீட்டுவசதி நிபலபம/உயிர் அச்சுறுத்தல் 

இருந்தொல், அது  ற்றி விண்ணப் த்தின் இல. 25 இல் குறிப் ிடுவதுடன், அபத 

கிரொம உத்திசயொகத்தொின் சொன்றிதழின் மூலம் உறுதிப் டுத்தி சமர்ப் ிக்க 

சவண்டும். 

 

3.8 அரசொங்க பசொத்துக் கடன் ப ற்று கொணிபயொன்று பகொள்வனவு 

பசய்யப் ட்டிருந்தொல், சவபல பசய்யும் இடத்திலிருந்து அக்கொணி இருக்கும் 

இடத்துக்கு உள்ை தூரத்பத கூகுள் வபர டம் (Google map) மூலம் அைவிட்டு 
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வொன்வழித் தூரம் விண்ணப் த்தின் இல. 25(iii) இல் குறிப் ிடப் டுதல் 

சவண்டும். 

3.9 தனது சசபவக் கொலத்தில் விருப் த்திற்குொிய சசபவ நிபலயபமொன்றில் 

 ணிபுொிந்திருந்தொல்/ சசபவபயப் புொிவதொயின், அந்த சசபவ நிபலயங்கைில் 

 ணிபுொிந்த ஆண்டுகள்/ ணிபுொியும் ஆண்டுகள் விண்ணப்  இல. 30ல் 

பதைிவொக குறிப் ிடப் டுதல் சவண்டும். 

3.10 சமலும், சசபவக் கொலத்தின் ச ொது, அரசொங்க உத்திசயொகபூர்வ 

இல்லத்திற்கொன சிறப்புொிபமகள் (தொ ன விதிக் சகொபவயின் XVIII 

அத்தியொயத்தின் 1இல் அரசொங்க உத்திசயொகபூர்வ இல்லங்கள் 

வபரயறுக்கப் ட்டுள்ைன) ப றப் ட்டிருந்தொல், அது  ற்றி விண்ணப் த்தின் 

இல 31 மற்றும் 32இல் குறிப் ிடப் ட சவண்டும்.) 

3.11 இந்த முபறபமயின் மூலம் முன்பு உத்திசயொகபூர்வ இல்லத்திற்கு 

விண்ணப் ித்து, உத்திசயொகபூர்வ இல்லபமொன்று கிபடக்கொத, ஆனொல் 

குபறந்த ட்சம் 40% புள்ைிகபைப் ப ற்றிருந்தொல், அது  ற்றி விண்ணப் த்தின் 

இல. 33 இல் குறிப் ிடுவதற்கு சமலதிகமொக, உங்கள் புள்ைிகள் அடங்கிய 

ஆவணத்தின்  ிரதிபய (ப ொது நிருவொக விடயத்திற்கு ப ொறுப் ொன 

அபமச்சின் இபணயத்தைத்தில் பவைியிடப் ட்ட புள்ைி ஆவணம்)  

விண்ணப் த்துடன் இபணத்து சமர்ப் ிக்க சவண்டும். அவ்வொறு புள்ைிகள் 

ஆவணத்பத இபணத்து அனுப் ொத உத்திசயொகத்தர்கள் இதற்கு முன் 

குபறந்த ட்சம் 40% புள்ைிகபைப் ப ற்ற உத்திசயொகத்தர்கள் அல்ல எனக் 

கருதப் டும். (இந்த விடயம் 2022ஆம் ஆண்டுக்குப்  ின்னர் சமர்ப் ிக்கப் ட்ட 

விண்ணப் ங்களுக்கு மட்டுசம ஏற்புபடயதொகும்.) 

(நிறுவனத் தபலவொினொல் உறுதிப் டுத்தி சமர்ப் ிக்க சவண்டிய விடயங்கள்) 

 

3.12 விண்ணப் த்தின் இல. 14(vii) இன் விடயம் பதொடர் ொக, 

விண்ணப் த்பதச் சமர்ப் ிக்கும் தினத்திற்கு உடன் முந்திய 06 மொதங்களுக்குள் 

கடபமயின் தன்பம குறித்து நிறுவனத் தபலவரொல் வழங்கப் டும் எழுத்து மூல 

உறுதிப் டுத்தல் கட்டொயமொனதொகும். அந்த எழுத்துமூல உறுதிப் டுத்தலில், 

வொரத்தின் ஐந்து நொட்கைிலும் 08 மணி சநர கடபமக்கு சமலதிகமொக 
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கடபமகபைச் பசய்ய சவண்டியுள்ைபம, வொர இறுதி நொட்கைிலும் கடபம 

நிபலயத்திற்கு சமூகமைிக்க சவண்டியுள்ைபம, பதொடர்ந்து அல்லது அடிக்கடி 

இரவு சவபலகைில் கடபமகபைச் பசய்தல் மற்றும்  ணி முபறமொற்றம் 

(Roster) உள்ைதொ ச ொன்ற விடயங்கள்  ற்றிய தகவல்கள் குறிப் ிடப் ட 

முடியும் 

3.13 சமற் டி 3.12இன் விடயங்களுக்கு சமலதிகமொக 

i. தனது சசபவக் கொலத்தில் விருப் த்திற்குொிய சசபவ நிபலயபமொன்றில் 

சசபவபுொிந்திருந்தொல்/ சசபவபயப் புொிவதொயின், அது  ற்றிய வி ரங்கள்

  

ii. பசொத்துக் கடன் ப ற்றிருந்தொல் அது  ற்றிய தகவல் 

iii. அரசொங்க சசபவயில் சசர்ந்த  ின்னர் 14/2022 ப ொது நிர்வொக 

சுற்றறிக்பக ஏற் ொடுகளுக்கு ஏற்புபடயதொகொத வபகயில் சம் ைமற்ற லீவு 

ப ற்றிருந்தொல் அது  ற்றிய விவரங்கள் (சம் ைமற்ற மகப்ச ற்று 

லீவிபனத் தவிர) 

iv. எந்தபவொரு அரசொங்க உத்திசயொகபூர்வ இல்லம் பதொடர் ிலும் 

நிலுபவயொன உத்திசயொகபூர்வ இல்ல வொடபக இருந்தொல் அது  ற்றிய 

தகவல் 

v. 1985ஆம் ஆண்டின் 45ஆம் இலக்கம், 1981ஆம் ஆண்டின் 08ஆம் 

இலக்கம், 1974ஆம் ஆண்டின் 40ஆம் இலக்கம் மற்றும் 1971ஆம் ஆண்டின் 

03ஆம் இலக்க திருத்தச் சட்டங்கைினொல் திருத்தப் ட்ட 1969ஆம் ஆண்டின் 

07 ஆம் இலக்க அரச வீடு (உபடபமபய மீைப் ப றுதல்) சட்டத்தின் 

 ிொிவு 3இன் கீழ் வழக்கு குற்றச்சொட்டு ஒன்றில் குற்றவொைியொக இருந்தொல், 

அது  ற்றிய வி ரங்கள் 

தனிப் ட்ட சகொப் ில் இருந்து ப ற்றுக்பகொள்ைப் ட்ட அல்லது சவறு 

உறுதிப் டுத்தும் எழுத்துமூல ஆவணங்கள் அபனத்பதயும் நிறுவனத்தின் 

தபலவரொல் சொன்றுப் டுத்தி விண்ணப் த்துடன் சமர்ப் ிக்க சவண்டும். 

4.0 விண்ணப் ங்கபை சமர்ப் ிப் தற்கொன நபடமுபற: 

 

4.1 இபணய வழி ஊடொக விண்ணப் த்பதச் சமர்ப் ிக்க, ப ொது நிர்வொக 

அபமச்சின் இபணயத்தைத்தின் வீடபமப்பு அ ிவிருத்திப்  ிொிபவப் 

 ொர்பவயிட்டு, https://forms.gle/jFNAv1zEhFyKkVWe7 இபணயவழி 

விண்ணப் த்பத பூர்த்திபசய்து விண்ணப் தொரர் பூர்த்தி பசய்ய சவண்டிய 

https://forms.gle/jFNAv1zEhFyKkVWe7


6 
 

 ிொிவுகபைப் பூர்த்தி பசய்த  ின்னர் அவ்விண்ணப் த்பதப்  திவிறக்கம் 

பசய்துபகொள்ை சவண்டும். 

 

4.2 அவ்வொறு  திவிறக்கம் பசய்யப் ட்ட விண்ணப் த்பத தனிப் ட்ட 

சகொப் ிலிருந்து பூர்த்தி பசய்யப் ட சவண்டிய  குதிகபை பூர்த்தி பசய்த 

 ின்னர் நிறுவனத் தபலவொின் தனிப் ட்ட உறுதிப் டுத்தபல (3.12 மற்றும் 

3.13இன்  ிரகொரம்) சமசல இபணப்பு 3.0 இல் சமலதிக விடயங்கைொக 

சமர்ப் ிக்கப் ட சவண்டும் என குறிப் ிடப் ட்டுள்ை ஏபனய ஆவணங்கபை 

இபணத்து ஒக்சடொ ர் 15 ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு முன்  ப ொது. நிர்வொக 

விடயத்திற்கு ப ொறுப் ொன அபமச்சின் வீடபமப்பு மற்றும் அ ிவிருத்திப் 

 ிொிவுக்கு வருபகதந்து  விண்ணப் க் குறிப்புப்  திசவட்டில் பகபயொப் மிட்டு 

விண்ணப் த்பத சமர்ப் ிக்க சவண்டும். 

 

4.3 ஒக்சடொ ர் 15க்குப்  ின்னர் சமர்ப் ிக்கப் டும் சகொொிக்பககள் கவனத்திற் 

பகொள்ைப் டமொட்டொது. 

  

5.0 பதொிவுபசய்யும் நபடமுபற: 

 

5.1 குறித்த ஆண்டு ஒக்சடொ ர் 15 ஆம் திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் 

ப ொது நிர்வொகத்திற்கு ப ொறுப் ொன அபமச்சுக்கு கிபடக்கப்ப றும் அபனத்து 

விண்ணப் ங்களும் உத்திசயொகபூர்வ இல்லங்கள் பதொடர் ொன குழுவினொல் 

 ொிசீலபன பசய்யப் ட்டு, சநர்முகப்  ொீட்பசபயொன்று நடத்தப் ட்டு 6.0 இல் 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ை புள்ைிகள் வழங்கும் முபறயின் டி புள்ைிகள் 

வழங்கப் டும். அந்த புள்ைிப்  ட்டியல் அந்தந்த ஆண்டு ஒக்சடொ ர் மொதம் 31 

ஆம் திகதி ப ொது நிர்வொகத்திற்கு ப ொறுப் ொன அபமச்சின் உத்திசயொகப்பூர்வ 

இபணயத்தைத்தில் பவைியிடப் டும். 

5.2 அவ்வொறு ப ொது நிர்வொக அபமச்சின் உத்திசயொகப்பூர்வ இபணயத்தைத்தில் 

பவைியிடப் ட்ட  ின்னர், இங்கு புள்ைிகள் வழங்ப் டுவதொக 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ை அைவுசகொல்களுக்கு புள்ைிகள் வழங்குவதில் அநீதி 
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இடம்ப ற்றுள்ைதொக நீங்கள் உணர்ந்தொல், நவம் ர் 10 ஆம் திகதி வபர, 

உத்திசயொகபூர்வ இல்ல குழுவின் தபலவருக்கு சமன்முபறயீடு பசய்யலொம். 

5.3 அத்தபகய அபனத்து சமன்முபறயீடுகளும் உத்திசயொகபூர்வ இல்ல 

குழுவினொல்  ொிசீலிக்கப் ட்ட  ின்னர், அதிக புள்ைிகள் ப றும் 

விண்ணப் தொரர்கைிலிருந்து, பவற்றிடமொக உள்ை உத்திசயொகபூர்வ 

இல்லங்கைின் எண்ணிக்பகபய  ொர்க்கிலும் இரண்டு மடங்கு  

விண்ணப் தொரர்கள் சநர்முகப்  ொீட்பசக்கு அபழக்கப் டுவர். 

5.4 பதொிவுபசய்யும் முபறபமபயொன்றின் கீழ், ப ற்றுக்பகொண்டுள்ை புள்ைிகைின் 

ஒழுங்கிற்கு ஏற்  எதிர்வரும் ஆண்டில் வீட்டு உொிபமக்கு தகுதிப ற்றுள்ை 

உத்திசயொகத்தர்கைின் இறுதி ப யர்  ட்டியல் ப ொது நிர்வொக விடயத்திற்கு 

ப ொறுப் ொன அபமச்சின் பசயலொைொினொல் அங்கீகொிக்கப் ட்டதன்  ின்னர் 

டிசம் ர் 10 ஆம் திகதி ப ொது நிர்வொகத்திற்கு ப ொறுப் ொன அபமச்சின் 

உத்திசயொகப்பூர்வ இபணயத்தைத்தில் பவைியிடப் டும். 

5.5 விண்ணப் தொரொினொல் சமசல 3.0 இல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ை உறுதிப் டுத்தும் 

ஆவணங்கபை விண்ணப் த்துடன் இபணத்து சமர்ப் ிக்கவில்பல என்றொல், 

அந்த விடயத்திற்கு ஒதுக்கப் ட்ட புள்ைிகள் விண்ணப் தொரருக்கு கிபடக்கொது 

ச ொகும். 

5.6 சமர்ப் ிக்கப் டும் ஆவணங்கைில் குபறந்த ட்சம் ஒரு ஆவணசமனும் 

ச ொலியொனது அல்லது சட்டபூர்வமொனது அல்ல என கண்டறியப் ட்டொல், 

அசத கொரணத்திற்கொக விண்ணப் ம் நிரொகொிக்கப் டும். 

 

6.0 பதொிவுபசய்வதற்கொக  யன் டுத்தப் டும் புள்ைிகள் வழங்கும் முபறபம: 

6.1 விண்ணப் தொரருக்கு ப ற்றுக்பகொள்ை முடியுமொன அதிக ட்ச புள்ைிகைின் 

அைவு 100 புள்ைிகைொகும். 

6.1.1 இங்கு கீசழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ை அைவுசகொல்களுக்கு ஏற் சவ 

விண்ணப் தொரருக்கு புள்ைிகள் கிபடக்கின்றன.. 

 

i. கொத்திருப்ச ொர்  ட்டியலில் (இந்த அறிவிப் ின் விடய இல. 7.0 இல் 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ை டி)  திவு பசய்யப் ட்டிருந்தொல், அவ்வொறு  திவு 
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பசய்யப் ட்டிருக்கும் ஒரு வருடத்திற்கு 01 புள்ைி வீதம் புள்ைிகள் 

வழங்கப் டும். 

(அதிக ட்ச புள்ைிகள் 10) 

 

ii. விண்ணப் தொரர் விண்ணப் த்பத சமர்ப் ிக்கும் திகதிக்குள் நிரந்தரமொக 

வசிக்கும் இடத்திலிருந்து சசபவ நிபலயத்திற்கு கூகுள் வபர டத்தின் (Google 

map) மூலம் அைவிடப் டும் வொன்வழி தூரத்திற்கு  ின்வருமொறு புள்ைிகள் 

வழங்கப் டும். 

a)  21km இருந்து 30km வபர -  புள்ைிகள் 5 

b) 31km இருந்து 40km வபர - புள்ைிகள் 10 

c) 41km இருந்து 50km வபர -  புள்ைிகள் 15 

d) 51km இருந்து 60km வபர -  புள்ைிகள்  20 

e) 61km இருந்து 70km வபர -  புள்ைிகள் 25 

f) 71km இற்கு சமல்                - புள்ைிகள் 30 

(அதிக ட்ச புள்ைிகள் 30) 

iii. கடபமயின் தன்பமக்கு  ின்வருமொறு புள்ைிகள் வழங்கப் டுகின்றன. (தங்கள் 

வழக்கமொன கடபமகைின் தன்பமக்கு ஏற்  அவர்கள் சசபவ பசய்யும் 

இடத்திற்கு அருகில் வசிக்க சவண்டியிருந்தொலும் கூட, வழக்கமொக அல்லது 

அடிக்கடி அல்லது இரவு சவபலகைில் கடபமகபைச் பசய்யத் தயொரொக இருக்க 

சவண்டிய உத்திசயொகத்தர்கள்) 

a) வொரத்தின் ஐந்து நொட்கைிலும் 08 மணிசநர கடபமக்கு சமலதிகமொக 

கடபமயொற்ற சவண்டியிருத்தல். (5 புள்ைிகள்) 

b) வொர நொட்கள் ஐந்திற்கு சமலதிகமொக வொர இறுதி நொட்கைிலும், கடபம 

நிபலயத்திற்கு சமூகமைிக்க சவண்டியிருத்தல். (5 புள்ைிகள்)                                        

c) இரவு சநரங்கைில் கடபமகபைச் பசய்ய சவண்டியிருத்தல். (10 

புள்ைிகள்) 

(அதிக ட்ச புள்ைிகள் 20) 

 



9 
 

iv. விண்ணப் தொரருக்கு நடக்க அல்லது  யணம் பசய்ய சிரமமொன முபறயில் 

நீடித்த கடுபமயொன உடல் ஊனம் இருந்தொல் - 03 புள்ைிகள் 

 

v. வொழ்க்பகத் துபணக்கு கடுபமயொன உடல் ஊனம் இருந்தொல் - 03 புள்ைிகள் 

 

vi. 18 வயதுக்குட் ட்ட ஆண்  ிள்பைகள் மற்றும் திருமணமொகொத ப ண் 

 ிள்பைகைின் எண்ணிக்பகக்கு, ஒரு  ிள்பைக்கு 01 புள்ைி வீதம் புள்ைிகள் 

வழங்கப் டும். 

(அதிக ட்ச புள்ைிகள் 06) 

 

vii. 05 வயதுக்குட் ட்ட குழந்பதகள் இருத்தல்.   . (05 புள்ைிகள்) 

 

viii. விண்ணப் தொரருடன் வசிக்கும் குழந்பதகள்/ தங்கிவொழ் வர்கள் (18 

வயதுக்குட் ட்ட ஆண்  ிள்பைகள் மற்றும் திருமணமொகொத ப ண் 

 ிள்பைகள்) மனவைர்ச்சி குபற ொடு/ கடுபமயொன உடல் ஊனம் அல்லது 

சவறு அங்கவீனங்கள் இருத்தல்.       

  

(06 புள்ைிகள்) 

 

குறிப்பு : 

சமசல குறிப் ிடப் ட்ட vi, vii மற்றும் viii விடயங்களுக்கு கிபடக்கும் புள்ைிகைின் 

பமொத்தம் அதிக ட்சம் 10 புள்ைிகளுக்கு சமற் டொத வபகயில் புள்ைிகள் 

வழங்கப் டும்.         

உ-ம்: 

3 மற்றும் 6 வயதுபடய இரண்டு  ிள்பைகபைக் பகொண்ட ஒரு 

குடும் த்தில், ஒரு மூத்த  ிள்பைக்கு மனவைர்ச்சி குபற ொடு அறிகுறி 

இருந்தொல் 

         சமசல குறிப் ிடப் ட்ட vi, vii மற்றும் viii விடயங்களுக்கு 

கிபடக்கும் புள்ைிகைின் அைவு வழங்கப் டும் புள்ைிகைின் அைவு, 
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(vi) விடயத்திற்கு  

புள்ைிகள்    

= 02 

(vii) விடயத்திற்கு 

புள்ைிகள்   

= 05 

(viii) விடயத்திற்கு 

புள்ைிகள் 

= 06 

புள்ைிகள் = 13 

 

அதன் டி, vi, vii, viii ஆகிய விடயங்களுக்கு கிபடத்துள்ை புள்ைிகைின் 

எண்ணிக்பக 10ஐத் தொண்டியிருப் தொல், அந்த விண்ணப் த்திற்கு vi, 

vii, viii ஆகிய விடயங்களுக்கு 10 புள்ைிகள் மட்டுசம வழங்கப் டும். 

 

ix. விண்ணப் ிக்கும் ச ொது வொழ்க்பகத் துபண அரச உத்திசயொகத்தரொக 

இருத்தல்.  

(05 புள்ைிகள்) 

x. கிட்டிய 02 வருடங்கைில் விண்ணப் ங்கபைச் சமர்ப் ித்து குபறந்த ட்சம் 40% 

புள்ைிகபைப் ப ற்றிருந்தும், உத்திசயொகபூர்வ இல்ல உொிபம கிபடக்கொமல், 

மீண்டும் விண்ணப் ங்கபைச் சமர்ப் ித்த உத்திசயொகத்தருக்கு, விண்ணப் ித்த 

ஒரு வருடத்திற்கு 02 புள்ைிகள் வீதம் கிபடக்கும். 

(அதிக ட்ச புள்ைிகள் 04) 

 

xi. விண்ணப் த்பத சமர்ப் ிக்கும் திகதிக்கு உடன்முந்திய 2 வருட கொலப் குதியில் 

அனர்த்த நிபலபமயினொல் சமொசமொன வீட்டுநிபலபம (உ-ம்: 

பவள்ைம்/மண்சொிவு ச ொன்ற அனர்த்த நிபலபமகள்) /உயிர் அச்சுறுத்தல் 

உள்ைதொக கிரொம உத்திசயொகத்தர் ஒருவர் மூலம் உறுதிப் டுத்தப் டுதல்.  

     (08 புள்ைிகள்)  
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6.1.2 விண்ணப் தொரர்களுக்கு  ின்வரும் அைவுசகொல்களுக்கு புள்ைிகள் 

குபறக்கப் டும். 

 

i. விண்ணப் ங்கபை சமர்ப் ிக்கும் ச ொது  யன் ப றும் நிறுவனபமொன்றில் 

(விருப் த்திற்குொிய சசபவ நிபலயம்)  ணிபுொியும் உத்திசயொகத்தரொக 

இருத்தல்.  

 

(05 புள்ைிகள்) 

ii. அரச சசபவயில் சசர்ந்த  ின்னர் சம் ைமற்ற லீவு (சம் ைமற்ற மகப்ச ற்று 

லீவு தவிர) ப ற்றிருந்தொல், புள்ைிகள்  ின்வருமொறு குபறக்கப் டும். 

a) 01வருடத்திற்கு குபறவு   - புள்ைிகள் (03) 

b) 01வருடத்திற்கும் 03 வருடத்திற்கும் இபடப் ட்ட - புள்ைிகள் (05) 

c) 03வருடங்களுக்கு அதிகம் - புள்ைிகள் (07) 

(அதி ட்ச மபற புள்ைிகள் 07) 

 

iii. அரச உத்திசயொகபூர்வ இல்லம் பதொடர் ொன வீட்டு வொடபக நிலுபவ 

இருத்தல்  

(அதி ட்ச மபற புள்ைிகள் 15 ) 

 

iv. 1985ஆம் ஆண்டின் 45ஆம் இலக்கம், 1981ஆம் ஆண்டின் 08ஆம் இலக்கம், 

1974ஆம் ஆண்டின் 40ஆம் இலக்கம் மற்றும் 1971ஆம் ஆண்டின் 03ஆம் 

இலக்க திருத்தச் சட்டங்கைினொல் திருத்தப் ட்ட 1969ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் 

இலக்க அரச வீடு (உபடபமபய மீைப் ப றுதல்) சட்டத்தின்  ிொிவு 3இன் 

கீழ் உபடபம மொற்றத்தின் கீழ் வழக்கு குற்றச்சொட்டு ஒன்றில் 

குற்றவொைியொக இருத்தல்.        

    (மபற புள்ைிகள் 25) 

 

v. அரசொங்க பசொத்துக் கடபனப் ப ற்று பகொழும்பு நகர எல்பலக்குள் அல்லது 

நீங்கள்  ணிபுொியும் அலுவலகத்திலிருந்து 20 கி.மீ பதொபலவுக்குள் 
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கொணிபயொன்பற பகொள்வனவு பசய்திருந்தத்தல்.    

 (மபற புள்ைிகள் 05) 

 

vi. அரசொங்க சசபவயில் இபணந்த  ின்னர் சசபவ சதபவகளுக்கொகவன்றி 

தனிப் ட்ட சதபவகளுக்கொக ப ொது நிருவொக சுற்றறிக்பக 14/2022 இன் 

ஏற் ொடுகளுக்கு ஏற்புபடயதல்லொத வபகயில் சம் ைமற்ற பவைிநொட்டு லீவு 

ப ற்றிருத்தல் 03 புள்ைிகள் குபறக்கப் டும். 

அ) 01வருடத்திற்கு குபறவு – புள்ைிகள் (01) 

ஆ) 01வருடத்திற்கும் 03 வருடத்திற்கு இபடப் ட்ட  - புள்ைிகள் (02) 

இ) 03 வருடத்திற்கு சமல்  - புள்ைிகள் (03) 

      (அதி ட்ச மபற புள்ைிகள் 07 ) 

vii. விண்ணப் தொரர் முந்பதய 10 ஆண்டுகைில் அரசொங்க ப ொதுச் சசபவ 

வீட்டுச் சலுபகபயப் ப ற்றிருந்தொல், அத்தபகய சலுபகபயப் ப ற்ற ஒரு 

ஆண்டுக்கு 01 புள்ைி வீதம் குபறக்கப் டும்.    (அதி ட்ச மபற 

புள்ைிகள் 10 ) 

 

viii. வொழ்க்பகத் துபணயின் ப யொில் உடன் முந்திய 10 ஆண்டுகைில் அரச 

ப ொது சசபவ வீட்டு சலுபககபைப் ப ற்றிருந்தொல் வருடபமொன்றிற்கு 01 

புள்ைி வீதம் குபறக்கப் டும்.  

(அதி ட்ச மபற புள்ைிகள் 10)  

6.1.3.  ல உத்திசயொகத்தர்களுக்கு சமமொன புள்ைிகள் கிபடக்கும் சந்தர்ப் த்தில், 

சசபவ மூப் ின் அடிப் படயில் தீர்மொனிக்கப் ட சவண்டும். 

 

6.2 இந்த புள்ைி வழங்கும் நபடமுபறயில், தொ ன விதிக் சகொபவயின் அபனத்து 

ஏற் ொடுகளுக்கும் அபமவொக புள்ைிகள் வழங்கப் டும். 

7.0 கொத்திருப்பு  ட்டியல் 

 

7.1 2022ஆம் ஆண்டு பசப்படம் ர் மொதம் 15ஆம் திகதிக்கு முன்னர் 

சமர்ப் ிக்கப் டும் அபனத்து உத்திசயொகபூர்வ இல்ல சகொொிக்பககளும் புதிய 
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கொத்திருப்பு  ட்டியலில்  திவுபசய்யப் டும்.  பழய கொத்திருப்புப்  ட்டியலில் 

 திவுபசய்யப் டடுள்ை வின்னப் தொரர் ஒருவர், 2022ஆம் ஆண்டு ஒக்சடொ ர் 

மொதம் 15ஆம் திகதி அல்லது அதற்குப்  ின்னர் மீண்டும் இல்லத்திற்கொன 

சகொொிக்பகபயொன்பற சமர்ப் ித்தொல் அவொின் வி ரங்கள்  புதிய கொத்திருப்புப் 

 ட்டியலில் உள்ைடக்கப் டும்.  

7.2 தற்ச ொது, ப ொது நிருவொக விடயத்திற்கு ப ொறுப் ொன அபமச்சின் கீழ் 

பகொழும்பு மொவட்டத்தில் உள்ை அரச ப ொது சசபவ உத்திசயொகபூர்வ இல்ல 

சதபவயுடன்  பழய கொத்திருப்புப்  ட்டியலில் உள்ை உத்திசயொகத்தர்கள் 

இருந்தொல் அவர்கள் 2022 பசப்டம் ர் 15 முதல் 2022  அக்சடொ ர் 15 ஆம் 

திகதிக்கு இபடசயயொன கொலத்தில் தங்கள் விண்ணப் ங்கபை சமர்ப் ிக்க 

சவண்டும் என் துடன்,  பழய கொத்திருப்பு  ட்டியல் 2022  அக்சடொ ர் 15 

அன்று கொலொவதியொகும். 

 

8.0 ச ொலியொன தகவல் சமர்ப் ிக்கப் ட்டொல், விண்ணப் தொரர் மற்றும் இதுச ொன்ற 

ச ொலியொன தகவல்கபை வழங்கிய அபனத்து உத்திசயொகத்தர்கள் மீதும் 

ஒழுக்கொற்று நடவடிக்பக எடுக்கப் டும். 

9.0 சமற் டி 5.3இல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ைவொறு சநர்முகப்  ொீட்பசக்கு 

அபழக்கப் டுவது உத்திசயொகபூர்வ இல்லம் கிபடப் தற்கொன தகுதிகபை 

பூர்த்திபசய்துள்ைதொக கருதப் டமொட்டொது. 

 

10.0 இந்த அறிவிப் ில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ை எந்தபவொரு விடயம் பதொடர் ிலும் ப ொது 

நிர்வொக அபமச்சின் பசயலொைொின் முடிசவ இறுதியொனது. 

 

 

பசயலொைர் 

ப ொது நிருவொகம், உள்நொட்டலுவல்கள், மொகொண சப கள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அபமச்சு 

2022.09.15  

 



ப ொது நிருவொக அமைச்சின் கீழுள்ள  பகொழும்பு ைொவட்டத்தின் அரசின்  

ப ொது  சசமவ உத்திச ொகபூர்வ இல்லத்திற்கொன விண்ணப் ம் 

  அலுவலக உ ச ொகத்திற்கொக  

 

(01) முழுப் ப  ர் : 

 
……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

(02) 

முதபலழுத்துக்களுடன் 

ப  ர்  

(உதொ: பீ. எஸ்.  ி. 

ப சரரொ) 

: 
 
……………………………………………………………………….. 

(03) 
ப ண்/ ஆண் 

 ொல்நிமல 
: 

 
 ப ண் 

 
 

 ஆண்  

(04) 
சதசி  அமட ொள 

அட்மட இலக்கம் 
: ………………………………………………………………………… 

(05)  ிறந்த திகதி : வருடம் : ……    ைொதம் : ……   திகதி : …… 

(07) 

சசமவ ிலிருந்து 

ஓய்வு ப றுவதற்குள்ள 

திகதி 

: வருடம் : ……    ைொதம் : ……   திகதி : …… 

(08) i. நிரந்தர முகவொி : 

 
 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 

 

ii. நிரந்தர 

முகவொி ிலிருந்து  

சசமவ 

நிமல த்துக்குள்ள 

தூரம் (km) 

: ……………………………………………………………………….. 

(09) i. தற்கொலிக முகவொி : 

 
……………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………….. 
 

 

ii. தற்கொலிக 

முகவொி ிலிருந்து  

சசமவ 

நிமல த்துக்குள்ள 

: ……………………………………………………………………….. 

 

இமணப்பு  02 



தூரம் (km) 

(10) 
மக டக்கத் 

பதொமலச சி இலக்கம் 
: ……………………………………………………………………….. 

(11) 
வதிவிட பதொமலச சி 

இலக்கம் :-  
: ……………………………………………………………………….. 

(12) ைின்னஞ்சல் முகவொி : ……………………………………………………………………….. 

(13) 

கொத்திருப்புப் 

 ட்டி ிலில்  திவு 

பசய் ப் ட்டுள்ளீரொ? 

: 

 

ஆம் 
 
 

 இல்மல  
 

 

i.  திவு  

பசய் ப் ட்டிருப்

 ின், அது 

எத்திகதி ில் 

இருந்து? 

: 

 
 

வருடம் : ……    ைொதம் : ……   திகதி : …… 

 

(14) தற்ச ொமத  பதொழில்  ற்றி  தகவல் 

 i. சசமவ நிமல ம்  : 
 
……………………………………………………………………….. 
 

 ii. முகவொி  : 

 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 

 

iii. அலுவலக 

பதொமலச சி 

இலக்கம் 

: ……………………………………………………………………….. 

 iv.  தவி  : ……………………………………………………………………….. 

 

v. சசமவ (உதொ: 

இலங்மக நிர்வொக 

சசமவ ) 

: ……………………………………………………………………….. 

 vi. தரம் : ……………………………………………………………………….. 

 

 

vii. பதொழிலின் 

இ ல்பு 

 
: 

 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 



 

viii. நீர் இடைொற்றம் 

ப றத்தக்க  

(transferable 
service)  

சசமவக்கு 

உொி வரொ? 

: 

 

ஆம் 
 
 

 இல்மல  
 

(15) சம் ள வி ரம்   

 
i. வருடொந்த 

சம் ளம்  
: 

 
……………………………………………………………………….. 
 

 
ii. சம் ள 

அளவுத்திட்டம்  
: ……………………………………………………………………….. 

 
iii. சம் ள ஏற்றத் 

திகதி 
: ……………………………………………………………………….. 

(16) 
அரச சசமவக்கு 

நி ைனம் ப ற்ற திகதி  
: வருடம் : ……    ைொதம் : ……   திகதி : …… 

(17) 
 தவிநிமல சசமவக்கு 

நி ைனம் ப ற்ற திகதி  
: வருடம் : ……    ைொதம் : ……   திகதி : …… 

(18) 

 
தகுதிகொண் 

சசமவ ில் உள்ள 

உத்திச ொகத்தர் 

 
 

 

நிரந்தர சசமவ ில் 

உள்ள 

உத்திச ொகத்தர் 

 

(19) 

பகொழும்பு 

ைொவட்டத்திற்கு 

நி ைனம் /  

இடைொற்றம் ப ற்ற 

திகதி 

: வருடம் : ……    ைொதம் : ……   திகதி : …… 

(20) விண்ணப் தொரர் 

நடக்க /   ணிக்க 

முடி ொத வமக ில் 

அல்லது சவறு  

ஏசதனும் கடுமை ொன 

உடல் ஊனம் அல்லது 

 ிற கடுமை ொன 

சநொய் நிமல ொல் 

 ொதிக்கப் ட்டிருப் ின்,  

அமதப்  ற்றி  தகவல்  

 
 
: ……………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 

(21) 

விவொகைொனவர், 

விவொகைொகொதவர் 

என் து  ற்றி 

: விவொகைொனவர் 
 
 

 
 

விவொகைொகொதவர்  
 

 

 
விவொகைொனவர் 

எனின், 
  

 
வொழ்க்மகத் 

துமண ின் தகவல்   
  

 i. ப  ர் : 
 
……………………………………………………………………….. 



 

 ii. சசமவ நிமல ம்  : 
 
……………………………………………………………………….. 
 

 

iii. விண்ணப் தொரர் 

நடக்க /   ணிக்க 

முடி ொத வமக ில் 

அல்லது சவறு  

ஏசதனும் 

கடுமை ொன உடல் 

ஊனம் அல்லது  ிற 

கடுமை ொன சநொய் 

நிமல ொல் 

 ொதிக்கப் ட்டிருப்

 ின்,  அமதப் 

 ற்றி  தகவல்,  

: 

……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 

  ிள்மளகளின் தகவல்   

 
iv.  ிள்மளகளின் 

எண்ணிக்மக  
: ……………………………………………………………………….. 

 

v.     v.   ிள்மளகளின் 

ப  ர் ைற்றும் வ து 

: 

 

ப  ர் வ து 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

vi. ைனவளர்ச்சிக்  

குமற ொட்டு 

அறிகுறி (Down's 

Syndrome)/ 

கடுமை ொன 

உடல் ஊனம் 

அல்லது சவறு 

ஊனங்கள் 

இருப் ின், அது 

 ற்றி  தகவல்  

 
: 

 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 



 
 

(22) 

உத்திச ொகபூர்வ 

இல்லத்திற்கொன 

உொிமை கிமடத்தொல், 

தனது குடும் த்துடன் 

அதில் வசிப் தற்கு 

எதிர் ொர்க்கின்றீரொ? 

: ஆம் 
 
 

 இல்மல  
 

 
(23) 

உைக்கு / வொழ்க்மகத் 

துமணக்கு / 

 ிள்மளகளுக்கு உைது 

சசமவ 

நிமல த்திலிருந்து 

20Km இற்குள் வீடு / 

வீடுகள் இருகின்றதொ? 

: ஆம் 
 
 

 இல்மல  
 

 
(24) 

உடன்முன்னரொன 2 

வருட கொலப் 

 குதிக்குள் சைொசைொன 

வீட்டு வசதி / உ ிர் 

அச்சுறுத்தல் ஏசதனும் 

இருக்கின்றதொ? 

 ஆம் 
 
 

 இல்மல  
 

 

 

இருப் ின், அது 

 ற்றி  தகவல். 

: 

 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 

(25) 

நீர் வீட்டு / ஆதன 

கடமனப் 

ப ற்றுள்ளீரொ? 

: 

 

ஆம் 
 
 

 இல்மல  
 

 வீட்டு / ஆதன கடமனப் ப ற்றிருந்தொல்; 

 
i. கடன் ப ற்ற  

திகதி   
: ……………………………………………………………………….. 

 

ii. வீட்டின் / 

ஆதனத்தின் 

முகவொி 

: 
 
……………………………………………………………………….. 

 

iii. தச ொமத  

சசமவ 

நிமல த்திலிருந்

து உள்ள தூரம் 

(km) 

: ……………………………………………………………………….. 



(26) 

ஏசதனும் அரசின் 

உத்திச ொகபூர்வ 

இல்லத்திற்குொி  

வீட்டு  வொடமகக்கொன 

நிலுமவத் பதொமக  

உள்ளதொ? 

: ஆம் 
 
 

 இல்மல  
 

 

இருப் ின், அது  ற்றி  தகவல். 
    

குறித்த திமணக்களம்  

நிலுமவத் 

பதொமக 

(ரூ ொ.) 

நிலுமவத் பதொமக 

உொித்தொகும் கொல 

எல்மல 
 
 

  

 
 

  

   

 

 
(27) 

1985   இலக்கம்: 45, 

1981 ஆம்    இலக்கம்: 

08, 1974 ஆம்    

இலக்கம்: 40 ைற்றும் 

1971 இலக்கம் : 03 

திருத்தப் ட்ட 

சட்டத்தின் மூலம் 

திருத்தப் ட்ட 1969 

ஆம் இலக்கம் : 07 

இமனயுமட  அரச 

வீடுகள் ( 

உமடமைம  ைீளப் 

ப றல்) சட்ட இலக்கம் 

3 ஆம்  ிொிவின் கீழ் 

வழக்கு சொர்ந்த 

குற்றச்சொட்டுக்கு 

உள்ளொகியுள்ளீரொ?  

: 

 

ஆம் 
 
 

 இல்மல  
 

 

 

ஆம் எனின், அது 

 ற்றி  தகவல். 

 
: 

 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 
 

 
(28) 

அரச சசமவ ில் 

இமணந்ததன்  ின்னர் 

சம் ளைற்ற 

லீவுகமளப் 

ப ற்றுள்ளீரொ? 

(சம் ளைற்ற  ிரசவ 

: 

 

ஆம் 
 
 

 இல்மல  
 



லீவு தவிர்ந்த) 

 

 

ஆம் எனின், அது  ற்றி  தகவல். 

 

ப ற்ற வருடம்  
சம் ளைற்ற லீவுகளின் 

அளவு 
 
 

 

 
 

 

  

 

 
(29) 

அரச சசவைக்கு 

ைந்ததன் பின்னர ்

சசவைத் சதவை 

தவிர தனிப்பட்ட 

சதவைக்கு 

வைளிநாடு 

வசன்றுள்ளீரா? 

14/2022 ஆம் 

சுற்றறிக்வக  

ஏற்பாடுகளுக்கு 

முரணாக) 

: 

 

ஆம் 
 
 

 இல்மல  
 

 

 

ஆம் எனின், அது  ற்றி  தகவல். 

 

ப ற்ற வருடம்  கொல வமர மற 
சம் ளைற்ற / 

சம் ளத்துடன் 

 
 

  

 
 

  

   

 

 
(30) 

சசமவக் கொலத்தினுள் 

விருப் த்திற்குொி  

சசமவ 

நிமல பைொன்றில் 

சசமவ ொற்றினீரொ  / 

சசமவ ொற்றுகின்றீரொ  

? 

: 

 
 
 
 

ஆம் 
 
 

 இல்மல  



 

 

ஆம் எனின், அது  ற்றி  தகவல். 

 

சசமவ நிமல ம் 

சசமவ நிமல த்தில் 

கடமைம ப் 

ப ொறுப்ச ற்ற திகதி 

சசமவக் கொலம் 

   

   

   

 

(31) 

நீர் உத்திச ொகபூர்வ 

இல்ல வசதிகமள 

ஏற்கனசவ 

  ன் டுத்தியுள்ளீரொ? 

: ஆம் 
 
 

 இல்மல  
 

 

ஆம் எனின், அது  ற்றி  தகவல். 
 

 தவி  அமைச்சு வசித்திருந்த ஆண்டு 

   

   

   

 

(32) 

வொழ்க்மகத் துமண 

உத்திச ொகபூர்வ 

இல்ல வசதிகமளப் 

ப ற்றுள்ளொரொ? 

: ஆம் 
 
 

 இல்மல  
 

 

 

ஆம் எனின், அது  ற்றி  தகவல். 
 

 தவி  அமைச்சு வசித்திருந்த ஆண்டு 

   

   

 

 
(33) 

 

உடன்முன்னரொன 02 வருடத்தில் உத்திச ொகபூர்வ இல்லத்திற்கொக 

விண்ணப் ித்திருந்து, குமறந்த  ட்சம் 40% புள்ளிகமளப் ப ற்றிருந்தொல், 

உத்திச ொகபூர்வ இல்லத்திற்கொன உொிமை கிமடக்கொைல் ைீள விண்ணப் ித்த 



உத்திச ொகத்தரொ ின், அது  ற்றி  தகவல்* 

 

வருடம் 
புள்ளி ின் 

அளவு (%) 

  

  

 

 

 

இங்கு பகொடுக்கப் ட்டுள்ள தகவல்கள் உண்மை ொனமவ ைற்றும் சொி ொனமவ என்று 

நொன் இதன் மூலம் உறுதி ளிக்கின்சறன், சைலும் அதற்கொன அமனத்துப் 

ப ொறுப்ம யும் நொசன ஏற்கிசறன். சைற் டி தகவல்கள்  ச ொலி ொனது என 

நிரூ ிக்கப் ட்டொல் உத்திச ொகபூர்வ இல்லத்திற்கொன உொிமைம  இழக்கவும்  ப ொது 

நிர்வொக அமைச்சின் பச லொளொினொல் விதிக்கப் டும் எந்தபவொரு ஒழுக்கொற்று 

விசொரமணக்கும் முகங்பகொடுக்க  சநொிடும் என நொன் அறிகின்சறன்.  

 

 

 

………………………..                                                    

……………………………………. 

            திகதி                                                                                  விண்ணப் தொொி ின் 

ஒப் ம் 

தொ ன  நிர்வொகப்  ிொிவுத் தமலவொின் உறுதிப் டுத்துமக 

 

சைற் டி இலக்கம் 25 முதல் 31 வமர விண்ணப் தொரர் சைர்ப் ித்த தகவல்கள்  

 ிரத்திச கக் சகொப் ின்  டி சொி ொனமவ என இதன் மூலம் சொன்றளிக்கிசறன். 

 

 

 

………………………..                                                    

……………………………………. 

            திகதி                                                                உத்திச ொகபூர்வ  தவி 

முத்திமர ைற்றும் ஒப் ம்  

 

 

 

 

 

நிறுவனத் தமலவொின் உறுதிப் டுத்துமக  

 



விண்ணப் தொொி ினொல் சைர்ப் ித்த அமனத்து  தகவல்களும் சொி ொனமவ என இதன் 

மூலம் உறுதி பசய்கிசறன். 

 

 

 

 

………………………..                                                    

……………………………………. 

            திகதி                            நிறுவனத் தமலவொின் உத்திச ொகபூர்வ  தவி முத்திமர 

ைற்றும் ஒப் ம்  


