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2016 இக்கம் 12 இனத்னத டகபயத்ம் உமயனணச் சட்த்டயன் 8 ஆம் யமயபயன் கரழ் 

யசுமயக்கப் வபண்டித அனதமண்டு அயக்னக  

2017.01.01 ஆந் டயகடய தொடல் 2017.06.30 ஆந் டயகடய பன 

 

1. அனணச்சு / ணமகமஞ சன அனணச்சு – அசமங்க யர்பமக ணற்றும் தொகமனணத்துப 

அனணச்சு 

 

 தொகபமய – சுடந்டய சதுக்கம், ககமளம்தை 07 

 கடமனவசய இக்கம் - 0112696211-13 

 ணயன்ஞ்சல் தொகபமய - info@pubad.gov.lk 

 இனஞதத்டநம் - www.pubad.gov.lk 

2.  

 கதர் கடமனவசய 

இக்கம் 

கசதமநர் டயத.வ.வ. த்சயமய. 011 2695738 

வணடயகச் கசதமநர்                

( அசமங்க யர்பமகம்) 

டயதணடய. தே.ய.ய.ஸ் அவகுஞத். 011 2691044  

வணடயகச் கசதமநர் ( உள்நக 

யர்பமகம்) 

டயதணடய. ஆர்.ம்.. த்மதக. 011 2695150 

வணடயகச் கசதமநர்                

(தைமய்வு ணற்றும் கசதற்மடு) 

டயதணடய. தே.ம்.ம்.ம். ஸ்மதக. 011 2676433 

வணடயகச் கசதமநர் (ணயட 

பந அயபயதத்டய) 

டயதணடய. யடரம வசசயங்க. 0112187104 /  

0112698462  

டமப் ஞயப்மநர் மதகம் டயத. ப்.தே. வசமணடம. 011 2688330 

இனஞந்ட வசனபகள் 

ஞயப்மநர் மதகம் 

டயதணடய. வக.வீ.ய.ம்.வ. கணவக. 011 2694560 

ஞயப்மநர், இங்னக யர்பமக 

வசனபப் யமயவு  

டயதணடய. டீ. தும டயஞவக. 011 2698605 

mailto:info@pubad.gov.lk
https://www.pubad.gov.lk/
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ஞயப்மநர், இங்னக 

கமயதயதமநர் வசனபப் யமயவு 

டயத. ஆர்.ய. தசயங்க 011-2698268 

ஞயப்மநர், இங்னக 

கஞக்கமநர் வசனபப் யமயவு  

டயதணடய. டணதந்டய பயவசயங்க 011 2698672 

ஞயப்மநர், இங்னக 

டயட்ணயல் வசனபப் யமயவு 

டயத. ஆர். ஸ் தைகஸ்பத்ட. 011 2688124 

ஞயப்மநர், பயஞ்ஜம ணற்றும் 

கட்டிகனஜர் வசனபப் யமயவு  

டயதணடய. ஆர்.ம்.ன்.ஈ.வக. ஞசயங்க 011-2695187 

சயவஷ் உடபயச் கசதமநர்      

( உள்நக யர்பமகம்)  

டயதணடய. அவமம ய. குதவக. 011 3071134 

சயவஷ் உடபயச் கசதமநர் 

(வீனணப்தை ணற்றும் 

அயபயதத்டய) 

டயத. மந்ட வீசயங்க. 011 2692633 

சயவஷ் உடபயச் கசதமநர் 

(ணயட பநம்) 

டயதணடய. ஆர்.வக.ர.டீ.வக. பயவசயங்க. 011 2698672  

சயவஷ் உடபயச் கசதமநர் ( 

டகபல் கடமனயல்தட்ம்) 

டயதணடய. சணந்டய வசமமதக. 011 2689414 

சயவஷ் உடபயச் கசதமநர் 

(தைமய்வு, ஆமய்ச்சய ணற்றும் 

கசதற்மட்டு) 

டயதணடய.வக.ர.ஸ். க்ணமலி. 011 3091295 

3. அனணச்சயன் அடயகமத்துக்கு உட்ட் யறுபங்கள் 

 ஏய்வூடயதத் டயனஞக்கநம் 

 வடசயத உற்த்டயத்டயன் கசதகம் 

 இங்னக அயபயதத்டய ணற்றும் யர்பமக யறுபகம் 

 கடமனக் கல்பய யனதம் 

 வடசயத டயனப்க் கூட்டுத்டமம் 

 அச அச்சுக் கூட்டுத்டமம் 

 அச அச்சகத் டயனஞக்கநம் 
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அனணச்சயதள் யறுபப்ட்டுள்ந யமயவுகள் 

 உள்நக யர்பமகப் யமயவு 

 வீனணப்தை ணற்றும் அயபயதத்டயப் யமயவு 

 டமப் யமயவு 

 யடயப் யமயவு 

 இனஞந்ட வசனபகள் யமயவு 

 இங்னக யர்பமக வசனபப் யமயவு 

 இங்னக கமயதயதமநர் வசனபப் யமயவு 

 இங்னக பயஞ்ஜம, கட்டிக் கனஜர் ணற்றும் கடமனயல்தட் வசனபப் யமயவு 

 இங்னக கஞக்கமநர் வசனபப் யமயவு 

 இங்னக டயட்ணயல் வசனபப் யமயவு 

 ணயட பநப் யமயவு 

 டகபல் கடமனயல்தட் யமயவு 

 தைமய்வு, ஆமய்ச்சயகள் ணற்றும் கசதற்மட்டுப் யமயவு 

 உள்நக கஞக்கமய்வுப் யமயவு 

 ஏய்வூடயதப் யமயவு 

 

4. அனணச்சயன் யறுபக் கட்னணப்தை 

யறுபக் கட்னணப்தை - Organization Structure - Ministry of Public Administration & 

Management 

5. அனணச்சயன் அடயகமங்கள் 

 இங்னக அயபயதத்டய யர்பமக யறுபகத்டயன் சட்ம் (1982 இக்கம் 9) 

 டதைடமர்கள் ணற்றும் அமனடகள் ஏய்வூடயதச் சட்ம் (1983 இக்கம் 24) 

 பயடனபகள் ணற்றும் அமனடகள் ஏய்வூடயதக் கட்னநச் சட்ம் (1898 இக்கம் 1) 

 டதைடமர்கள் ணற்றும் அமனடகள் ஏய்வூடயத உத்வடசத் டயட்ம்- (ஆத்டப் னதயர்) 

சட்ம் (1998 இக்கம் 60) 

 பயடனபகள் ணற்றும் அமனடகள் ஏய்வூடயத உத்வடசத் டயட்ம் (ஆத்டப் னதயர்) 

சட்ம் (1970 இக்கம் 18) 

 அச வசனப ஏய்வூடயதம் கறுபர்கநயன்  ம்யக்னகப் கமறுப்தை  யடயதச் சட்ம் ( 

1999 இக்கம் 40) 

https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=32&lang=ta
https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=32&lang=ta
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 அச உத்டயவதமகதர்ப பமசஸ்டநங்கள் ( உனனணதயன ணரட்கடுத்டல்) சட்ம் ( 

1969 இக்கம் 7) 

 கட்மத அசமங்க வசனபச் சட்ம் (1961 இக்கம் 70) 

 அச வசனப வசணம யடயதக் கட்னநச் சட்ம் (1942 இக்கம் 18) 

 மயசயல் பனங்கும் வமட்டிச் சட்ம் (1957 இக்கம் 37) 

 அச டயனப்க் கூட்டுத்டமச் சட்ம் (1971 இக்கம் 47) 

 அச அச்சுக் கூட்டுத்டமச் சட்ம் (1968 இக்கம் 24) 

 ணற்கமத அனணச்சமயன் கரழ் குயப்மக எப்னப்ட்டிமட, இங்கு வணற்கூப்ட் 

பயதங்களுக்கு உமயத்டம னத சக யணமஞங்களும். 

 

ஞயகள் ணற்றும் கசதற்மடுகள்     

 அச யர்பமக ணற்றும் தொகமனணத்துப பயதங்கள் ணற்றும் இங்னக அயபயதத்டய 

யர்பமக யறுபகம், கடமனக் கல்பய யனதம், ஏய்வூடயதத் டயனஞக்கநம், அச வசனப 

ஏய்வூடயதம் கறுபர்கநயன்  ம்யக்னகப் கமறுப்தை  யடயதம், உற்த்டயத்டயன் 

கசதகம், அச அச்சகத் டயனஞக்கநம், வடசயத டயனப்க் கூட்டுத்டமம் ணற்றும் 

அச அச்சுக் கூட்டுத்டமம் வமன் டயனஞக்கநங்கள் ணற்றும் யதடயச் சட் 

யறுபங்கநயன் பயதங்களுக்கு உமயத்டம ககமள்னககள், யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள் 

ணற்றும் கசதற்டயட்ங்கனந டதமமயத்டல், யன்கடமர்டல் ணற்றும் ணடயப்தேடு கசய்டல்.  

யன்பதம் வசனபகநயன் யர்பமகம் ணற்றும் ஞயதமட்கடமகுடய தொகமனணத்துபம். 

i. இங்னக யர்பமக வசனப 

ii. இங்னக கஞக்கமநர் வசனப 

iii. இங்னக டயட்ணயல் வசனப 

iv. இங்னக கமயதயதமநர் வசனப 

v. இங்னக பயஞ்ஜம வசனப 

vi. இங்னக கட்டிக் கனஜர் வசனப 

vii. இங்னக கடமனயல்தட்ச் வசனப 

 இனஞந்ட வசனபகனந யர்பமகம் கசய்டல். 

 டம பயடயக்வகமனபதயன் கரழ் அனணந்ட ஞயகள். 

 அசமங்க வசனபப் தயற்சயகள். 
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 வடசயத உற்த்டயத்டயன வணம்டுத்தும் பனகதயல் ககமள்னககள் , 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கனநத் டதமமயத்டல் ணற்றும் னதொனப்டுத்துடல். 

 ஏய்வூடயத பயடயக்வகமனபதயன னதொனப்டுத்துடல். 

 அசயன் ஏய்வூடயத தொனனண கடமர்ம சக படிக்னககளும். 

 டயர்மர்க்கப்டும் அயபயதத்டய இக்குகனந அனந்து ககமள்ளும் கமதட்டு அசப் 

கமயதொனதயதள் ல்மட்சயன ஊக்குபயத்டல். 

 வீ ல்மட்சய ண்ஞக்கதபயன அயதொகப்டுத்துடல். 

 கமது ணக்கநயன் டயர்மர்ப்தைக்களுக்கு தொன்தமயனணதயனப் கற்றுக்ககமடுக்கும் 

அச வசனபகதமன்யன உதபமக்குபடற்கமக ககமள்னக டதமமயப்தைக்கள் ணற்றும் 

அபற்யன னதொனப்டுத்துடல். 

 இங்னக அயபயதத்டய யர்பமக யறுபகம், கடமனக் கல்பய யனதம், ஏய்வூடயதத் 

டயனஞக்கநம், அச வசனப ஏய்வூடயதர்கநயன் ம்யக்னக யடயதம், உற்த்டயத்டயன் 

கசதகம், வடசயத டயனப்க் கூட்டுத்டமம், அச அச்சகக் கூட்டுத்டமம் ணற்றும் 

அச அச்சுத் டயனஞக்கநம் வமன் யறுபங்களுக்கு எப்னக்கப்ட்டுள்ந சக 

பயதங்களுக்கும் உமயத்டம படிக்னககனந வணற்மர்னப கசய்டல்.  
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6. . அனணச்சயன் அடயகமங்களுக்கு கரழ் அனணந்டயதக்கும் கமது யறுபங்கநயன் பயங்கள் 

அலுபர்கநய

ன் டபய 
அடயகமங்கள் ஞயகள் ணற்றும் கனணகள் 

அபற்யற்கு உமயத னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

ஏய்வூடயதத் 

டயனஞக்கநம் 

 ஏய்வூடயதப் யணமஞக் 

குயப்தை 
 

 டதைடமர் ணற்றும் 

அமனடகள் ஏய்வூடயதச் 

சட்ம் (1983 இக்கம் 24) 
 

 பயடனபகள் ணற்றும் 

அமனடகள் ஏய்வூடயதக் 

கட்னநச் சட்ம் (1898 

இக்கம் 1) 
 

 டதைடமர் ணற்றும் 

அமனடகள் ஏய்வூடயத 

உத்வடசத்டயட்ம் ( ஆத்டப் 

னதயர்) சட்ம் (1998 

இக்கம் 60) 
 

 அச வசனப ஏய்வூடயதம் 

கறுபர்கநயன்  ம்யக்னக 

யடயதச் சட்ம் ( 1999 

இக்கம் 40) 
 

 அச வசனப வசணம 

யடயதக் கட்னநச் சட்ம் 

(1942 இக்கம் 18) 
 

 ஏய்வூடயதப் யணமஞக் குயப்தை ணற்றும் பயடனபகள் 

அமனடகள் கட்னநச் சட்த்துக்கு ற் அச 

வசனபதயல் ஏய்வூடயத ன்கனந உமயத்துனதடமக்கும் 

கசதற்மட்டின கண்கமஞயத்டல் ணற்றும் அடதன் 

சம்ந்டப்ட் ற்மடுகனந பயடயத்டல்.  

 ஏய்வூடயதத்துன் கடமர்தைனத சட் டயட்ங்கள் 

ணற்றும் ககமள்னகத் டரர்ணமங்களுக்கு ற் அச 

ஊனயதர்கநயன் ஏய்வூடயதத்டயன ற்றுக்ககமள்ளுடல். 

 ணமடமந்ட ஏய்வூடயத ன்கள் ணற்றும் னத 

ன்கனநத்ம் கடமர்ச்சயதமக கசலுத்துடல், எத டனப 

ணமத்டயம் பனங்கப்டும் ன்கள் ணற்றும் னத 

ன்கனநத்ம் யனனகள் துணயன்ய டயதத்டணமக 

சணர்ப்யத்டல். 

 அச வசனப வசணம யடயத தொனனணதயன 

எளங்குடுத்துடல் ணற்றும் ன்கனந பனங்குடல். 

 அசயற்கமக பயடனபகள் / டதைடமர்கள் ணற்றும் 

அமனடகள் ங்கநயப்தைத் கடமனகதயன வசகமயத்டல் 

ணற்றும் னத பதணமங்கனந வசகமயத்டல் ணற்றும் 

தொகமனணத்துபம் கசய்டல். 

 வீ டகபல் கடமனயல்தட் தொனனணகனநப் 

தன்டுத்டல் ணற்றும் அபற்யன பயதத்டய  கசய்து 

ஏய்வூடயதச் சதோகத்டயதக்கு ணயகவும் சயந்டனடப்  

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 
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 டமபயடயக் வகமனப 

 யடய எளங்கு பயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அச யடயச் சுற்யக்னக 

 தொகமனணத்துபச் வசனப 

சுற்யக்னக 

 அனணச்சனப பயஞ்ஜமம் 

 டகபயத்ம் உமயனணச் 

சட்ம் 

 அடய பயவச பர்த்டணமயப் 

த்டயமயனக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் யணமஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொன எளங்குபயடயகள் 

வமன்வ பயனபம வசனபதயன பனங்கய 

உமயனணதயன அங்கரகமயத்டல். 

 ஏய்வூடயதத்டயனத் டதமர்டுத்தும் அகு ணற்றும் 

ஏய்வூடயதம் பனங்கல் கடமர்மக அனணந்ட பங்கய ணற்றும் 

ககமடுப்வு பனதனணப்தைன் எதங்கயனஞந்து 

உற்த்டயத்டயன் பமய்ந்டடமக மத்டயச் கசல்ல் ணற்றும் 

வணம்டுத்டல்.  

 சதோகப் மதுகமப்தை கடமர்ம உகநமபயத வமக்குகள் 

ற்யத ஆய்வுகனந வணற்ககமண்டு வீ சதோகப் 

மதுகமப்தை தொனனண கடமர்ம ககமள்னககனந 

கடமகுக்கும் கமதட்டு உடவுடல். 

 பதமந்ட பவு கசவுத் டயட்த்டயனத் டதமமயத்டல் 

ணற்றும் அடன் தொன்வற்ம் கடமர்மக சட் 

ணன்த்துக்கு கமறுப்தைக் கூல். 

 எட்டுகணமத்ட ஏய்வூடயதச் சதோகத்டயன் கமதநமடம 

ணற்றும் சதோக ன்தைமயக்கமக அபசயதப்டும் 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கனந இங்கமஞல் ணற்றும் 

னதொனப்டுத்துபடற்கு டயதமர் ணற்றும் அச 

சமர்ற் துனதயமயன் ங்கநயப்யனப் 

கற்றுக்ககமள்நல்.  

 ஏய்வூடயதச் சங்கங்கனந தொன்யனப்டுத்டயத சயபயல் 

சதோகத்டயன  வடிதமகத் கடமர்தை ககமள்நச் கசய்து 

யவடச அயபயதத்டயச் கசதற்மட்டுக்கம  

ங்கநயப்யனப் கற்றுக்ககமள்நல்.  
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வடசயத 

உற்த்டயத்டய

ன் கசதகம் 

 மயசயல் பனங்கும் வமட்டிச் 

சட்ம் (1957 இக்கம் 37 
 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 

 தொகமனணத்துப வசனப 

சுற்யக்னக 

 அனணச்சனப பயஞ்ஜமம் 

 டகபயத்ம் உமயனணச் 

சட்ம் 

 அடயபயவச பர்த்டணமயப் 

த்டயமயனக 

 எப்ந்டங்கள் 

 உற்த்டயத்டயன் வணம்மட்டிற்கமக அர்ப்ஞயப்தைச் 

கசய்துள்ந தயற்சயதமநர்கள், சயப்தைத் வடர்ச்சய 

கற்பர்கள், ஆவமசகர்கள் ணற்றும் உற்த்டயத்டயன் 

கஞக்கமய்பமநர்கநயன உள்நக்கயத வடசயத 

குனமணயன யறுவுடல்.  

 கமது ணக்களுக்கமக அனணந்ட பயனயப்தைஞர்வு 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கனந கபகுச ஊகங்கநயன் தோம் 

ந்ட அனணப்யல் மத்டயச் கசல்படற்கு அபசயதப்டும் 

கடமன கடமர்தை பனதனணப்கமன்யன 

ஆம்யத்டல். 

 சக துனகனநத்ம் உள்நக்கயதடமக வடசயத 

அநபயம வபனத் டயட்ங்கனந சதோகணதணமக்குடல்.  

 அயபயன தொகமனணத்துபம் கசய்டலின 

வணம்டுத்துபடன் தோம் கண்டுயடிப்தைக்கள் ணற்றும் 

னப்மற்ல் வமன்பற்யற்கு பனயதனணத்துக் 

ககமடுத்டல். 

 மட்டிதள் உற்த்டயத்டயன் ணயக்க வபனக் 

கமச்சமத்டயன உதபமக்குடல், உற்த்டயத்டயன் தோம் 

சதோகத்னட பலுப்டுத்டல் ணற்றும் சதொடமதத்துக்கு உடவும் 

பனகதயல் கயமணயத அயபயதத்டயதயன என்யனஞத்டல் 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 
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 வசனபப் யணமஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

ணற்றும் பயத ஆய்வுகனந தொகமனணதமநர்கநமல் 

கட்டிகதளப்தைடல். 

இங்னக 

அயபயதத்டய 

ணற்றும் 

யர்பமக 

யறுபகம் 

 1982 இக்கம் 09 

இனத்னத இங்னக 

அயபயதத்டய யர்பமக 

யறுபகச் சட்ம் 

 அச பயதமமச் 

சுற்யக்னக 

 இங்னக அயபயதத்டய 

ணற்றும் யர்பமக 

யறுபகத்டயன் யர்பமகக் 

வகமனப  

 கன ணற்றும் அலுபக 

ஊனயதர் சட்ம்  

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அச அலுபர்கநயன் தயற்சய, அயவு, டயன்கள் ணற்றும் 

த்னடகநயன் தோம் அயபயதத்டயதயன அனடல். 

 தொகமனணத்துப ணற்றும் அச யர்பமக துனகநயல் 

தயற்சயப் மகயகனந எளங்கு கசய்டல்.  

 எட்டுகணமத்ட அச வசனபதயதள் கண்கமஞயப்தை 

ஞயதமட் கடமகுடயதயமயனவத யதைஞத்துபம் ணயக்க 

ஊனயதர்கனந உதபமக்குடல். 

 டது அனணப்தை மரடயதம தொகமனணத்துப கடமகுடயதயன 

ணரநமய்பயற்கு ணற்றும் அயபயதத்டயதயன 

வணற்ககமள்படற்கமக அச துன யறுபங்களுக்கு 

எத்துனனப்தை பனங்குடல்.  

 ஆவமசனப் ஞயகள் ணற்றும் ஆமய்ச்சய 

படிக்னககனநத்ம் கமறுப்வற்றுக் ககமள்நல். 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 
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 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 

 தொகமனணத்துப வசனப 

சுற்யக்னக 

 அனணச்சனப பயஞ்ஜமம் 

 டகபயத்ம் உமயனணச் 

சட்ம் 

 அடயபயவச பர்த்டணமயப் 

த்டயமயனக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் யணமஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

கடமனக் 

கல்பய 

யனதம் 

 அச பயதமமச் 

சுற்யக்னக 

 கன ணற்றும் அலுபக 

ஊனயதர் சட்ம்  

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 இனஞதத் டநத்டயன வணம்டுத்டல், கற்னக 

தொகமனணத்துப தொனனணப் தயற்சயதயன் தோம் யறுப ஈ 

- கற்னக துனதயதள் உட்யவபசயப்டற்கமக உடவுடல். 

 வபண்டுவகமநயன் அடிப்னதயல் ந்டகபமத 

மத்துக்குணமக ல்வபறு யதைஞர்கநயன் எத்துனனப்தைன் 

கற்னக பமய்ப்தைக்கனந வடமற்றுபயத்டல்.  

 கஞய அயபயன வணம்டுத்துபடற்கமக தயற்சயப் 

மகயகனந எளங்குடுத்டல்.  

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 
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 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 

 தொகமனணத்துப வசனப 

சுற்யக்னக 

 அனணச்சனப பயஞ்ஜமம் 

 டகபயத்ம் உமயனணச் 

சட்ம் 

 அடயபயவச பர்த்டணமயப் 

த்டயமயனக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் யணமஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

 கஞய ணற்றும் டகபல் கடமனயல்தட்த்துன் 

கடமர்தைனத ட்னகளுக்கம இ பசடயதயனப் 

கற்றுக்ககமடுத்டல்.  

 பர்த்டக சந்டயப்தைக்கள் ணற்றும் கடமனயல்பமய்ப்தை வர்தொகப் 

மரட்னசகளுக்கம வீடிவதம ணமமடுகனந 

மத்துபடற்கம பசடய பமய்ப்தைக்கனந ற்டுத்டயக் 

ககமடுத்டல்.  

 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 

தொகமனணத்துப  டம பயடயக்வகமனப  கடமனதூக் கயமணங்கநயல் சதோக வணம்மட்டுத்  டம பயடயக்வகமனப 



12 
 

ணறுசரனணப்தை

ப் யமயவு 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமகச் 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 

 தொகமனணத்துப வசனப 

சுற்யக்னக 

 அனணச்சனப பயஞ்ஜமம் 

 டகபயத்ம் உமயனணச் 

சட்ம் 

 அடயபயவச பர்த்டணமயப் 

த்டயமயனக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் யணமஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

டயட்ங்கள். 

 மம்மயத கயமணங்கநயல் சதோக வணம்மட்டுத் 

டயட்ங்கனந னதொனப் டுத்துடல். 

 கமச்சம ணற்றும் ணட பனயமட்டுத் டநங்கனந 

பயதத்டய கசய்படன் ஊமக ல்கமளக்கத்தும 

சதொடமதத்னட உதபமக்குடல். 

 குனந்ட பதணமம் கறும் குடும்ங்கநயன் 

பமழ்பமடமத்டயன கட்டிகதளப்தைடல்.  

 கடனதூப் யவடசப் மசமன ணமஞபர்கநயன் 

டயனணகனந பயதத்டய கசய்டல்.  

 பயடுதொன பயடுடயகனந யர்ணமஞயத்டல். 

 பயடுதொன பயடுடய அனகனந எதுக்குடல் ணற்றும் 

மணமயப்தை படிக்னககனந வணற்ககமள்நல். 

 பயடுதொன பயடுடயகநயன் ஊனயதர் யர்பமகம். 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் 

சுற்யக்னக 
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வடசயத 

டயனப்க் 

கூட்டுத்டம

ம் 

 அச டயனப்க் 

கூட்டுத்டமச் சட்ம் 

(1971 இக்கம் 47) 
 

 அச பயதமமச் 

சுற்யக்னக 

 கன ணற்றும் அலுபக 

ஊனயதர் சட்ம்  

 கூட்டுத்டம யர்பமகக் 

வகமனப  

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 

 தொகமனணத்துப வசனப 

 சயகர்கநயன் ஆர்பம். 

 கூட்டுத்டமத்டயன் பதணமத்டயன 

வணம்டுத்துடல். 

 உதர் னப்தைக்களுக்கம அதசனஞப் 

ங்கநயப்யனப் கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 கனதங்க கடமனயல்தட்பயதல் வசனபதயன 

பயதத்டய  கசய்டல். 

 சயயணமத் துனதயன் உட்கட்னணப்தை பசடயகனந 

பயதத்டய கசய்டல். 

 வீ கடமனயல்தட் தொனனணகனந அயதொகஞ் 

கசய்டல். 

 ணயட பந அயபயதத்டய. 

 சயயணம கடமர்ம கல்பயதயன ஊக்குபயத்டல். 

 டயனப்ங்கனநப் மதுகமத்டல். 

 கபற்யகணம னப்தைக்கள் / டயனப்ங்கநயன் 

இக்குணடயதயன ஊக்குபயத்டல். 

 சர்பவடச டயனப் ங்கநயதள் உட்யவபசயத்டல். 

 டயனப் பயயவதமகத்டயன எளங்கு 

தொனப்டுத்துடல். 

 கட்டுப்மடுகனந எளங்கு தொனப்டுத்துடல். 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் 

சுற்யக்னக 
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சுற்யக்னக 

 அனணச்சனப பயஞ்ஜமம் 

 டகபயத்ம் உமயனணச் 

சட்ம் 

 அடயபயவச பர்த்டணமயப் 

த்டயமயனக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் யணமஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

 

 சயயணமக் கனஜர்கநயன் ன்தைமய ணற்றும் 

ணடயப்தேடுகனந வணம்டுத்துடல். 

அச அச்சகக் 

கூட்டுத்டம

ம் 

 அச அச்சகக் கூட்டுத்டம 

சட்ம்  (1968 இக்கம் 24) 

 

 அச பயதமமச் 

சுற்யக்னக 

 கன ணற்றும் அலுபக 

ஊனயதர் சட்ம்  

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

 கல்பய கபநயதௌட்டுத் டயனஞக்கநத்டயமல் 

மசமனப் மப் தைத்டகங்கனந அச்சயடுடல்.  

 அச ணற்றும் டயதமர்த் துனதயமயன் பர்த்டக 

வமக்கயல் அச்சயடும் வபனகனநப் கற்று அச்சயட்டு 

பனங்குடல். 

 ளது கமதட்கள் ணற்றும் தயற்சயப் தைத்டகங்கனந 

பயற்ன கசய்டல். 

 கூட்டுத்டம ணற்றும் டயதமர்  

கபநயதௌட்மநர்கநயன் கபநயதௌடுகனந அச்சயடுடல் 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 
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னதொன எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 

 தொகமனணத்துப வசனப 

சுற்யக்னக 

 அனணச்சனப பயஞ்ஜமம் 

 டகபயத்ம் உமயனணச் 

சட்ம் 

 அடயபயவச பர்த்டணமயப் 

த்டயமயனக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் யணமஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

ணற்றும் பயற்ன கசய்டல். சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் 

சுற்யக்னக 

அச அச்சகத் 

டயனஞக்கநம் 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்கு பயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

 இங்னக மமளுணன்ம், அனணச்சுக்கள் ணற்றும் 

டயனஞக்கநங்களுக்கு அபசயதப்டும் எளங்குபயடயகள், 

பர்த்டணமயப் த்டயமயனககள், ன்சமட் அயக்னக, சட் 

ணமடயமயப் டிபங்கள், பமக்குப் டிபங்கள், தொத்டயனகள், 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 
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ஆனஞக்குள னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 டயனஞக்கநச் சுற்யக்னக 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 

 தொகமனணத்துப வசனப 

சுற்யக்னக 

 அனணச்சனப பயஞ்ஜமம் 

 டகபயத்ம் உமயனணச் 

சட்ம் 

 அடயபயவச பர்த்டணமயப் 

த்டயமயனக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் யணமஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

பர்த்டக அதணடயப் த்டயங்கள் ன் 

அச்சயப்டுகயன். 

 

 அசயன் னத யறுபங்கள், ணமகமஞ சனகள், 

உள்ளூமட்சய யறுபங்கனநப் வமன்வ அனப் குடய 

அநபயம அச யறுபங்கநயன் அச்சுத் வடனபகனநப் 

கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 
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உள்நக 

யர்பமகப் 

யமயவு 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்கு பயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குள னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 

 தொகமனணத்துப வசனப 

சுற்யக்னக 

 அனணச்சனப பயஞ்ஜமம் 

 டகபயத்ம் உமயனணச் 

சட்ம் 

 அடயபயவச பர்த்டணமயப் 

த்டயமயனக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் யணமஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

 அங்கரகமயக்கப்ட் ஞயதமட்கடமகுடயதயன 

மநதுபனப்டுத்துடல்.  

 அனணச்சயன் எட்டுகணமத்ட ஞயதமட்கடமகுடயதயனத்ம் 

யதணம் கசய்டல், டபயத்தர்வுகனந பனங்குடல், 

இணமற்ங்கனந வணற்ககமள்நல் வமன் சக டம 

படிக்னககளும். 

 தைடயத டபயகனந உதபமக்குடல். 

 தன்மட்டுச் வசனபகனநப் ( மதுகமப்தை, சுகமடம) 

கற்றுக்ககமள்படற்கு அபசயதப்டும் வகள்பய ணத 

ணற்றும் எப்ந்ட படிக்னககனந கண்கமஞயத்டல். 

 அனணச்சயன் உட்கட்னணப்தை பசடயகனந ( கட்டி, ரர், 

ணயன்சமம், கடமனவசய) பனங்குபடற்கு உமயத 

ணடயப்தேடுகனநத் டதமமயத்டல், பயன ணதக்கனந 

அனனத்டல், கற்றுக்ககமள்நல், மணமயப்தை 

படிக்னககள் ணற்றும் கசவுக் கட்டுப்மட்டு 

படிக்னககள். 

 அனணச்சயன் சக பமகங்கநயதும் டயவுகனந 

வணற்ககமள்நல், இனஞத்துக் ககமள்நல், கமப்தைறுடயகள், 

மணமயப்தை, மயகமதள் கடமர்ம படிக்னககள் 

ணற்றும் குள மரடயதம பமகங்கனந பனங்குபடற்குமயத 

படிக்னககள். 

 ககௌப அனணச்சர்கநயன் டற்கமலிக ஞயதமட் 

கடமகுடயதயர் ணற்றும் ஆவமசகர்கனந யதணம் 

கசய்படற்குமயத படிக்னககனந வணற்ககமள்நல். 

 மமளுணன் ஆவமசன கமதுக் குள, கமது ணதக் 

குள, ணயட உமயனணகள், அசயதல் னயபமங்கல்கள் 

வமன் படிக்னககனந எதங்கயனஞப்தைச் கசய்டல். 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் 

சுற்யக்னக  
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னதொனகள்.  டமலின எளங்கு தொனதமக மத்டயச் கசல்ல். 

 டபயயன அலுபர்கநயன் கூட்ங்கனந மத்துடல்,  

அபற்யன வஞயச் கசல்ல் ணற்றும் வகட்வமர் 

கூத்டயன் யர்பமகம் சமர்ந்ட உமயத படிக்னககள். 

 ஆபஞக் கமப்கத்டயன வஞயச் கசல்படற்கு உமயத்டம 

படிக்னககள். 

 அனணச்சயன் பயசமனஞக் கதணதேம் ணற்றும் 

கடமனவசய இணமற்ங்கனந எளங்கு தொனதமக 

மத்டயச் கசல்லுடல். 
 

 கணமனயகதர்ப்தைக்கு உமயத்டம படிக்னககள். 

வீனணப்தை 

ணற்றும் 

அயபயதத்டயப் 

யமயவு 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்கு பயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அச அலுபர்களுக்கு உத்டயவதமகதர்ப பயடுடயகனந 

எதுக்கயக் ககமடுத்டல், அவ் பயடுடயகநயல் மணமயப்தை 

படிக்னககனந வணற்ககமள்நல். 

 அனணச்சயன் கரழ் கசதற்டுத்டப்டும் வீனணப்தைத் 

டயட்ங்கள் அனத்னடத்ம் தொகமனணத்துபம் ணற்றும் 

யர்பமகம் சமர்ந்ட படிக்னககனந வணற்ககமள்நல் 

ணற்றும் குயத்ட டப்யர்களுன் எதங்கயனஞப்தை 

படிக்னககனந வணற்ககமள்ளுடல்.  

 அச அலுபர்கநயன் வசனபத் வடனபப்மட்டின் 

அடிப்னதயல் அனணந்ட டற்கமலிக படயபயத்டயற்கமக 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 
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 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 

 தொகமனணத்துப வசனப 

சுற்யக்னக 

 அனணச்சனப பயஞ்ஜமம் 

 டகபயத்ம் உமயனணச் 

சட்ம் 

 அடயபயவச பர்த்டணமயப் 

த்டயமயனக 

 எப்ந்டங்கள் 

 உத்டயவதமகதர்ப 

பமசஸ்டநங்கநயன் 

(உனனணகள் ணரநப்கல் 

சட்ம் )  (1969 இக்கம் 7) 

 வசனபப் யணமஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

பனங்கப்டும் அசயற்குமயத ந்டகபமத பயடுடயத்ம் “ய 

யபமச” ன்டன் கரழ் ககமள்நப்டும் ன்வடமடு அவ் 

அசயன் கமதுச் வசனபகள் அச பயடுடயகள் கடமர்ம 

படிக்னககனந வணற்ககமள்நல்.  

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 

டமப் யமயவு அசமங்க யர்பமகம் ணற்றும் 

தொகமனணத்துப அனணச்சயன் கரழ் 

யவும் டமப் யமயபயன் 

டனபமக பயநங்குபது 

டமப் ஞயப்மநர் 

டமப் ஞயப்மநர் மதகத்டயன் ஞயகள் 

 அச அலுபர்களுக்கு, அச அனணச்சுகளுக்கு / 

டயனஞக்கநங்களுக்கு அச யறுபங்களுக்கு, அச 

வசனப கடமர்யல் அக்கன கமட்டுகயன்பர்களுக்கு 

ணற்றும் அங்கரகமயக்கப்ட் கடமனயற்சங்கங்களுக்கு டம 

படிக்னககள் கடமர்ம வசனபகனந பனங்குடல். 

 

 டம பயடயக்வகமனப 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன எளங்கு 
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மதகணமபமர். டமப் யமயவு 

ள அகுகனந உள்நக்கயக் 

கமஞப்டுபவடமடு அவ் 

பகுகளுக்கயனதயல் I, II, IV 

ணற்றும் VII வமன் அகுகள் 

டமப் ஞயப்மள் (I) இன் 

கரளம், III, V, ணற்றும் VI  ஆகயத 

அகுகள் டமப் ஞயப்மநர் 

(II) இன் கரளம் வணற்மர்னப 

கசய்கயன்மர்கள். VII ஆம் அகு 

யடய டமப் ஞயப்மநர் 

எதபமயன் கரழ் ணற்றும் னத 

அகுகள் உடபயத் டமப் 

ஞயப்மநர்கள் கரளம் 

யவுகயன்து. 

அச ஊனயதர்கள் கடமர்ம 

ணற்றும் அச வசனபதயன் 

ன்ணடயப்யன 

 அசமங்க யர்பமக அனணச்சயன் பயதப் ப்தைக்குமயத 

டம படிக்னககளுக்கு உமயத்துனத அனணச்சனப 

பயஞ்ஜமங்கநயன் பனனபத் டதமமயத்டல் ணற்றும் 

குயத்ட அனணச்சனபத் டரர்ணமங்கள் கடமர்ம 

டயர்கம படிக்னககனந டுத்டல், அனணச்சனப 

பயஞ்ஜமங்கள் கடமர்ம அபடமயப்தைக்கனந 

பனங்குடல். 

 யர்பமக படிக்னகநயன் வமது அசமங்க வசனபகள் 

ஆனஞக்குள, டயனவசமய, தொகமனணத்துப வசனபத் 

டயனஞக்கநம், சட்ணம அடயர் டயனஞக்கநம், 

மமளுணன் உகுளக்கள், ணற்றும் னத 

அனணச்சுக்களுன் இனஞந்து கசதமற்றுடல். 

 டம பயடயக்வகமனப ணற்றும் சம்ந்டப்ட் அசமங்க 

யர்பமக சுற்யக்னக கடமர்ம அபடமயப்தைக்கனந 

பனங்குடல். 

 அச வசனபக்கு உமயத்டம ககமள்னககனநத் டதமமயத்டல். 
 

 அக் ககமள்னககனநத் கடமகுக்கும் வமது 

அலுபர்களுக்கு பனயகமட்ல்கனந பனங்குடல். 
 

 டம படிக்னககள் கடமர்மக வடசயத ணட்த்டயம 

ககமள்னகத் கடமகுப்தைக்கள் ணற்றும் அபற்றுக்கு 

கமதள்வகமல்கனந வணற்ககமள்நல்.  

டமப் ஞயப்மநர்  I - ஞயகள் 

 டமப் ஞயப்மநர் மதகத்டயன் கண்கமஞயப்யன் கரழ் 

அசமங்க வசனபக்கு உமயத்துனத ககமள்னககனநத் 

டதமமயத்டல். 

 அக்ககமள்னககனநத் டதமமயக்கும்வமது 

அலுபர்களுக்கு பனயகமட்டுடல் பனங்குடல். 

பயடயகள் 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 அசயதனணப்தை 

 கட்னநச் சட்ங்கள் 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 டயனவசமயச் சுற்யக்னக 

 ஏய்வூடயத யணமஞக் 

குயப்தை       
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உறுடயப்டுத்தும் பனகதயல் 

அடற்குமயத்டம 

ககமள்னககனநத் 

டதமமயப்டற்கமக அசுக்கு 

எத்துனனப்தை பனங்குடல், டம 

பயடயக்வகமனபதயன் 

ற்மடுகனநப் வமன்வ 

அசமங்க யர்பமக ணற்றும் 

தொகமனணத்துப அனணச்சயமல் 

கபநயதயப்டும் 

சுற்யக்னககநயன் 

ற்மடுகளுக்கு கமதள் 

வகமல் டமப் யமயபயன் தோம் 

வணற்ககமள்நப்டுகயன்து.  

 டமப் யமயபயன் அசமங்க யர்பமக படிக்னககள். 

 ஞயதமட்கடமகுடயதயமயன் தொளனணதம 

எத்துனனப்யனப் கற்று யமயபயன தொகமனணத்துபம் 

கசய்படற்கமக டமப் ஞயப்மநர் மதகத்துக்கு 

எத்துனனப்யன ல்குடல். 

 I, II, IV ணற்றும் VII ஆகயத அகுகநயன் கனண 

படிக்னககனந வணற்மர்னப கசய்டல். 

டமப் ஞயப்மநர் II - ஞயகள் 

 

 டம படிக்னககள் கடமர்யல் வடசயத 

அடிப்னதயல் ககமள்னககனநத் டதமமயத்டல் ணற்றும் 

அபற்யற்குப் கமதள்வகமல்.  

 அக் ககமள்னககனநத் கடமகுக்கும் வமது 

அலுபர்களுக்கு பனயகமட்ல்கனந பனங்குடல். 

 ஞயதமட்கடமகுடயதயமயன் தொளனணதம 

எத்துனனப்யனப் கற்று யமயபயன 

தொகமனணத்துபம் கசய்படற்கமக டமப் ஞயப்மநர் 

மதகத்துக்கு எத்துனனப்யன ல்குடல். 

 III, V, ணற்றும் VI ஆகயத அகுகநயன் கனண 

படிக்னககனந வணற்மர்னப கசய்டல். 

யடயத் டமப் ஞயப்மநமயன் ஞயகள்     - ( VII ஆம் 

அகு)  

 அசமங்க அலுபர்கள் அசுக்கு வணடயகணம 

வசனபதயன வணற்ககமள்படற்கமக பனங்கப்டும் 

ககமடுப்வு கடமர்ம படிக்னககள். 

 வணடயக வக் ககமடுப்வு கடமர்ம 
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ககமள்னககள். 

 பயடுதொன டயச் சம்நம் கடமர்ம ககமள்னககள். 

 அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக இக்கம் 22/93 இற்கு 

ற் டயடீர் பயத்துக்கம ட்ஈடு கடமர்ம 

படிக்னககள். 

 சரறுனகள் கடமர்ம ககமள்னககள். 

 ல்வபறு ககமடுப்வுகள் கடமர்ம 

ககமள்னககள். 

உடபயத் டமப் ஞயப்மநமயன் ஞயகள் - ( I ஆம் 

அகு)  

 டமப் யமயபயன் யர்பமக படிக்னககள் 

 அகுக்குமயத்டமகமட அனணச்சனப 

பயஞ்ஜமங்களுக்கமக அபடமயக்க 

வபண்டிதனபகனநத் டதமமயத்டல். 

 பயடுதொன ஏய்வு பயடுடயகனந கண்கமஞயத்டல் ணற்றும் 

எதுக்கயக் ககமடுத்டல். 

 ஆய்வுப் தயற்சயத்ம் அயபயதத்டய படிக்னககளும். 

 கடமனயற்சங்க எதங்கயனஞப்தைக்கள். 

 டம பயடயக்வகமனபதயன் டயதத்டங்களுக்கம 

எதங்கயனஞப்தைக்கள். 

 தோப்ட் டயனஞக்கநங்கள் கடமர்ம 

படிக்னககள் 

 அச வசனப கடமர்ம கதத்துக் கஞயப்தைக்கள் 

ணற்றும் டவுகனநச் வசகமயத்டல் 

 உற்த்டயத்டயன் அயபயதத்டய யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கனந 

கசதற்டுத்துடல். 

உடபயத் டமப் ஞயப்மநமயன் ஞயகள் - (II ஆம் அகு) 

 அசமங்க வசனபக்கு ஆட்வசர்ப்தைச் கசய்த்ம்/ 
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டபயத்தர்பநயக்கும் ககமள்னககள். 

 ஆட்வசர்ப்தை னதொன/ டபயத்தர்த்டப்டும் 

னதொன/ டயதத்டயதனணக்கப்ட் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொன/ கடமனயல்தட் வசனப ணற்றும் பயஞ்ஜம 

வசனபக்கு இனஞத்துக்  ககமள்ளும் 

னதொனக்கம சயமமயசுகனநப் 

கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 டபயகனந ஏய்வூடயதப் டபயகநமக 

அட்பனஞப்டுத்துபது கடமர்ம 

பயசமனஞகள் 

 அசகதண கணமனயக் ககமள்னகதயன 

கசதற்டுத்துடல். 

 சமன்யடழ்கனந சணப்டுத்துடல் கடமர்ம 

படிக்னககள். 

 

உடபயத் டமப் ஞயப்மநமயன் ஞயகள் ( III ஆம் அகு) 
 

 அசமங்க அலுபர்கநயன் சமடமஞ த்னடகள் 

ணற்றும் எளக்கமற்று படிக்னககள் 

 கனயற் ட்டிதனப் வஞயச் கசல்ல் 

 எளக்கமற்று பயசமனஞ அலுபர்கநயன் 

ட்டிதகமன்யனப் வஞயச் கசல்ல்  

 அசமங்க அலுபர்கள் அச வசனபதயன பயட்டு 

கபநய வசனபகநயல் ஈடுடுடல் கடமர்ம 

ககமள்னககள். 

 ஏய்வூடயதம் கச் கசய்டல் கடமர்ம சயக்கல்கள் 

 வசனபனத பயட்டு பயகயச் கசல்ல் 

 வசனபதயலிதந்து இமயமணமச் கசய்டல். 

 வசனப ரடிப்தை கடமர்யம சயக்கல்கள் 

 கணமனய ஊக்குபயப்தைக் ககமடுப்வு 

 அசயதல் உமயனணகள் 
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 கடமனயல் மரடயதம யஞக்குகள் ( அசயதல் 

னயபமங்கல்கள்) 

உடபயத் டமப் ஞயப்மநமயன் ஞயகள் - ( IV ஆம் அகு)  

 வசனபப் யணமஞக் குயப்தைக்கனநத் டதமமயத்டல், 

டயதத்டயதனணத்டல் ணற்றும் கமதள்வகமல். 

 ககௌப அனணச்சனப அந்டஸ்துள்ந 

அனணச்சர்கநயன் ஞயதமட்கடமகுடயதயர் 

கடமர்ம படிக்னககள். 

 கசதமநர்கநயன் யணமஞக் குயப்தைகள் 

 அனணத / டயலீட்டு அலுபர்கனந யந்டணமக்குடல் 

கடமர்ம ககமள்னககளும் அனப சமர்ந்ட 

சயக்கல்களும். 

 தயற்சய கற் கடமனயமநர் டங்கள் (V 

கூட்த்கடமர் அயக்னக) கடமர்ம 

படிக்னககள். 

 ஏய்வுகற்பர்கனந ணரந வசனபதயல் அணர்த்துடல். 

 இங்னக யர்பமக வசனபதயல் இல்மட உடபயச் 

கசதமநர்கள். 

உடபயத் டமப் ஞயப்மநமயன் ஞயகள் ( V ஆம் அகு)  

 சம்நக் ககமள்னககனநத் டதமமயத்டல். 

 கமதுச் சம்ந ணறுசரனணப்தை. 

 சம்நக் கட்னணப்தைக்கனநத் டதமமயத்டல் 

 சம்ந தொண்மடுகள் கடமர்ம படிக்னககள் 

 பமழ்க்னகச் கசவுக் ககமடுப்வு 

 டயல்கனண ணற்றும் கனணதயன 

யனவபற்யதனணக்கம ககமடுப்வுகள். 

 பயனத்டயக் கமண் டனத்டமண்ல். 
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 யதணங்கள்/ டபயத்தர்வுகள்/  தொன்வடடயதயல் 

 வசனபதோப்ன யர்ஞதயத்டல். 

 கரளனனப்தைச் வசனபப் ட்டமமயகள் கடமர்ம 

யச்சயனகள் 

 வசனபனத யந்டப்டுத்துடல்  / ன்த்னடக் 

கமத்டயனக் வகமல் ணற்றும் அது சமர்ந்ட சயக்கல்கள். 

 

 

உடபயத் டமப் ஞயப்மநமயன் ஞயகள் –  ( VI ஆம் அகு)  

 பயடுதொனகள் 

 யதமஞக் ககமடுப்வு. 

 உத்டயவதமகதர்ப பமகக் ககமள்னககள் 

 தைனகதயட அதசனப் தபச்சரட்டுகள். 

 கனண வங்கள். 

 உன்டிக்னககளும் தொயகளும். 

 அக்ம கமப்தைறுடயக் ககமள்னககள். 

 அச அலுபர்கநயன் கன் டயட் தொனகள். 

 அசமங்க உத்டயவதமகதர்ப பமசஸ்டநங்கள் ணற்றும் 

பயடுதொன ஏய்வு பயடுடயகள். 

 கனண கடமனவசய/ னகதக்கத் கடமனவசய. 

 இணமற்க் ககமள்னககள். 

 னபத்டயதக் குளக் ககமள்னககள். 

 கடமனயற்சங்கங்களுக்கமக பயடுபயத்டல் கடமர்ம 

படிக்னககள். 

 அசமங்க வசனபதயன் கபநய டபயகளுக்கமக 

பயடுபயத்டல். 

யடயப் யமயவு  டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்கு பயடயகள் 

கறுனகக் கயனநதயன் ஞயகள் 

 அனணச்சு சம்ந்டணம கறுனகத் டயட்ங்கனநத் 

டதமமயத்டல், கறுனகக் குளக்கனந யதணம் கசய்டல் 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 
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 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குள னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 

 தொகமனணத்துப வசனப 

சுற்யக்னக 

 அனணச்சனப பயஞ்ஜமம் 

 டகபயத்ம் உமயனணச் 

சட்ம் 

 அடயபயவச பர்த்டணமயப் 

த்டயமயனக 

 எப்ந்டங்கள் 

 வசனபப் யணமஞங்கள் 

ணற்றும் ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள். 

 

ணற்றும் கடமனயல்தட் ணடயப்தேட்டு குளக்கனந யதணயத்டல். 

 கநஞ்சயத தொகமனணத்துப படிக்னககனந 

வணற்ககமள்நல். 

 கசமத்து தொகமனணத்துப படிக்னககனந 

வணற்ககமள்நல். 

யடய அயக்னகதயல் கயனநதயன் ஞயகள் 

 அனணச்சயன் பதமந்ட ணடயப்தேட்டுத் டயட்ங்கனநத் 

டதமமயத்டல் ணற்றும் பதமந்ட கமதள் கஞக்ககடுப்தை 

படிக்னககனந  வணற்ககமள்நல், அனணச்சு ணற்றும் 

அனணச்சயன் கரழ்க் கமஞப்டும் யறுபங்கநயன் 

கசதமற்றுனக அயக்னகதயன மமளுணன்த்டயல் 

சணர்ப்யப்டற்குமயத படிக்னககனந வணற்ககமள்நல். 

 பதணமத் டனப்தை 20.02.01.01 இன் கரழ் அச 

கட்டிங்களுக்கம பமனக பதணமங்கள் 

கடமர்ம படிக்னககள். 

 கஞக்கமய்வு பயமக்களுக்கு பயனதநயத்டல், அச 

கஞக்கு கசதற்குள  (PAC) ணற்றும் கமது யறுபச் 

கசதற்குள  (COPE) கடமர்ம படிக்னககள்.  

 அனணச்சு ணற்றும் அனணச்சயன் கரழ் கமஞப்டும் 

யறுபங்கநயன் யடய படிக்னககனந வணற்மர்னப 

கசய்டல். 

ககமடுப்வுக் கயனநதயன் ஞயகள் 

 சயகமஸ் (CIGAS) கஞய யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கனந 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 
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னதொனப்டுத்துடல், ணமடமந்ட கஞக்குச் 

சுதக்கத்டயன சணர்ப்யத்டல் ணற்றும் கஞக்குப் 

தைத்டகத்டயன மத்டயச் கசல்ல். 

 சயமப்ர் யமயபயன மத்டயச் கசல்ல், பங்கய 

கஞக்கயஞக்கத்டயன டதமமயத்டல் ணற்றும் ணமடமந்ட 

கஞக்கயஞக்க அயக்னகதயன டதமமயத்டல். 

 கசவுப் வவட்டின மத்டயச் கசல்ல் 

 கமது னபப்தைக் கஞக்கயன வஞயச் கசல்ல். 

ணயட பநக் ககமடுப்வு கயனநதயன் ஞயகள் 

 வபடம் உட் சக ககமடுப்வு படிக்னககள் 

ணற்றும் அச அலுபர்கநயன் தொற்ஞக் கஞக்குகள் 

கடமர்ம படிக்னககள் வணற்ககமள்நப்டுகயன்து. 

 அச வசனப வசணம யடயதத்துக்கு உமயத்டம 

அபயல்கள் கடமர்மக ஏய்வூடயத டயனஞக்கநத்துக்கு 

டகபல்கனந பனங்குடல். 

 ஏய்வூடயத அலுபர்கநயன் ணமடமந்ட ஏய்வூடயதம் ணற்றும் 

ஞயக்ககமனதயன கஞக்கயட்டு உமயத யவடச 

கசதகங்களுக்கு அதப்ய னபத்டல். 

இனஞந்ட 

வசனபகள் 

யமயவு 

சக இனஞந்ட வசனபகநயலும், 

யதணம் பனங்கல், டபயத்தர்வு 

பனங்கல், எளக்கமற்று 

படிக்னககள், 

இணமற்ங்கள் ணற்றும் சக 

டம ணற்றும் யர்பமக மரடயதம 

சக இனஞந்ட வசனபகநயலும், யதணம் பனங்கல், 

டபயத்தர்வு பனங்கல், எளக்கமற்று படிக்னககள், 

இணமற்ங்கள் ணற்றும் சக டம ணற்றும் யர்பமக 

மரடயதம படிக்னககள் கடமர்ம அடயகமமயதமக 

பயநங்குபர் இனஞந்ட வசனபகள் ஞயப்மநர் 

மதகணமபமர். 
 

 I ஆம் கயனந : அசமங்க தொகமனணத்துப உடபயதமநர் வசனப 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடய 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

னதொன 

எளங்குபயடயகள் 
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படிக்னககள் – டம் I  
 

அசமங்க தொகமனணத்துப உடபயதமநர் வசனபதயன் I ஆந் 

டத்துனத அலுபர்கநயன் ணற்றும் III ஆம் டத்டயன் 

L,M,V,W ளத்துக்கநயமல் கதர்கள் ஆம்யக்கப்டும் 

அலுபர்கநயன் யதணங்கள், இணமற்ங்கள், எளக்கமற்று 

படிக்னககள் டபயர்ந்ட னத சக டம ணற்றும் 

யர்பமக மரடயதம படிக்னககள். 

 

II  ஆம் கயனந: அசமங்க தொகமனணத்துப உடபயதமநர் வசனப 

– டம் II  

 

அசமங்க தொகமனணத்துப உடபயதமநர் வசனபதயன் II ஆந் 

டத்துனத அலுபர்கள் ணற்றும் III ஆம் டத்டயன் S,T 

ளத்துக்கநயமல் கதர்கள் ஆம்யக்கப்டும் 

அலுபர்கநயன் யதணங்கள், இணமற்ங்கள், எளக்கமற்று 

படிக்னககள் டபயர்ந்ட னத சக டம ணற்றும் 

யர்பமக மரடயதம படிக்னககள். 

 

III  ஆம் கயனந : அசமங்க தொகமனணத்துப உடபயதமநர்  

வசனப - டம் III 

 

அசமங்க தொகமனணத்துப உடபயதமநர் வசனபதயன் III ஆந் 

டத்துனத அலுபர்கநயன் L,M,V,W,S,T  தம் 

ளத்துக்கநயமல் கதர்கள் ஆம்யக்கப்டும் 

அலுபர்கநயன் யதணங்கள், இணமற்ங்கள், எளக்கமற்று 

 ஏய்வூடயத யணமஞக் 

குயப்தை 

 எவ்கபமத வசனபக்கும் 

உமயத்டம வசனபப் 

யணமஞக் குயப்தை 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் 

சுற்யக்னக 

 தொகமனணத்துப வசனபச் 

சுற்யக்னக 

 அசமங்க யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 இனஞந்ட வசனபகள் 

சுற்யக்னக 

 வசனபப் யணமஞக் 

குயப்தை ணற்றும் 

ஆட்வசர்ப்தை 

னதொனகள் 
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படிக்னககள் டபயர்ந்ட னத சக டம ணற்றும் 

யர்பமக மரடயதம படிக்னககள். 
 

IV ஆம் கயனந : அசமங்க தொகமனணத்துப உடபயதமநர் 

வசனபதயன் இணமற்ங்கள் 
 

அசமங்க தொகமனணத்துப உடபயதமநர் வசனபதயன் I, II, III 

ஆம் டங்கனநக் ககமண் அலுபர்கநயன் பதமந்ட 

இணமற்ங்கள் ணற்றும் பதமந்டணற் ( சமடமஞ ணற்றும் 

எத்துணமல்) இணமற்ங்கள். 

 

V ஆம் கயனந : அலுபக ஞயதமநர் வசனப 

 

இனஞந்ட அலுபக ஞயதமநர் வசனபதயக்கு உமயத்டம 

அலுபர்கநயன் எளக்கமற்று படிக்னககள் டபயர்ந்ட 

யதணம் பனங்கல், டபயத்தர்வு பனங்கல், எளக்கமற்று 

படிக்னககள், இணமற்ங்கள், டபயத்தர்வுகள், 

ஏய்வூடயதம் கச்கசய்டல் உள்நயட் சக டம ணற்றும் 

யர்பமக மரடயதம படிக்னககள்  

 

VI ஆம் கயனந : இனஞந்ட சமடயச் வசனப, அசமங்க 

கணமனயகதர்ப்மநர் வசனப ணற்றும் இங்னக தகர் 

வசனப 

 

இனஞந்ட சமடயச் வசனப, அசமங்க கணமனயகதர்ப்மநர் 

வசனப ணற்றும் இங்னக தகர் வசனபக்குமயத 

அலுபர்கநயன் எளக்கமற்று படிக்னக டபயர்ந்ட யதணம் 
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பனங்குடல், இணமற்ம் கசய்டல், டபயத்தர்வு பனங்குடல், 

ஏய்வு கச் கசய்டல் உள்நயட் டம ணற்றும் யர்பமக 

மரடயதம படிக்னககள். 

 

VII ஆம் கயனந : இங்னக டகபல் ணற்றும்  கடமர்மல் 

கடமனயல்தட்ச் வசனப 

 

இங்னக டகபல் ணற்றும் கடமர்மல் கடமனயல்தட்ச் 

வசனபக்குமயத அலுபர்கநயன் எளக்கமற்று படிக்னககள் 

டபயர்ந்ட னத யதணம் பனங்குடல், இணமற்ங்கள், 

டபயத்தர்வு பனங்குடல், ஏய்வு கச் கசய்டல் உள்நயட் 

டம ணற்றும் யர்பமக மரடயதம படிக்னககள். 

e-HRM தொனனண, அசமங்க யர்பமக 

ஞயதமட்கடமகுடயதயமயன் டகபல் அனணப்தை, (PACIS) 

கடமர்ம சக படிக்னககனநத்ம் வணற்ககமள்நல்.   

 

VIII  ஆம் கயனந : அயபயதத்டய அலுபர் வசனப 

 

அயபயதத்டய அலுபர்கநயன் எளக்கமற்று படிக்னக 

டபயர்ந்ட னத யதணம் பனங்குடல், இணமற்ம் 

வணற்ககமள்நல், டபயத்தர்வு பனங்குடல், ஏய்வு கச் 

கசய்டல் உள்நயட் டம ணற்றும் யர்பமக மரடயதம 

படிக்னககள். 

 

ஆட்வசர்ப்தை ணற்றும் மரட்னசக் கயனந 

 

 இங்னக யர்பமக வசனப, அசமங்க 
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கணமனயகதப்மநர் வசனப, தகர் வசனப, இங்னக 

டகபல் கடமர்மல் கடமனயல்தட்ச் வசனப, அசமங்க 

தொகமனணத்துப உடபயதமநர் வசனப வமன் 

வசனபகளுக்கு ஆட்வசர்ப்தை கசய்படற்கம 

படிக்னககள்.  

 வணற்கூப்ட் வசனபகளுக்கம துபக்கப் தயற்சயகனந 

ற்மடு கசய்டல் ணற்றும் இங்னக அயபயதத்டய யர்பமக 

யறுபகத்துன் எதங்கயனஞப்தை படிக்னககனந 31 

வணற்ககமள்நல். 

 வணற்டி வசனபகநயல் ணற்றும் அயபயதத்டய அலுபர் 

வசனபக்குமயத பயனத்டயன் கமண் டனப் 

மரட்னசகனந வணற்ககமள்நல். 

 

எளக்கமற்று பயசமனஞக் கயனந 

 

இங்னக யர்பமக வசனபக்கு ணற்றும் இனஞந்ட 

வசனபகளுக்கு உமயத்துனத அலுபர்கள் சம்ந்டணம 

எளக்கமற்று படிக்னக. 
 

 

ககமள்னகக் கயனந  
 

 அசமங்க தொகமனணத்துப உடபயதமநர் வசனபதயன் 

அடயஉதர் பகுப்தைனத அலுபர்கநயன் எளக்கமற்று 

படிக்னக டபயர்ந்ட னத இணமற்ங்கனந 

வணற்ககமள்நல், எப்ந்ட அடிப்னதயல் வசனபதயல் 

ஈடுடுத்துடல், ஏய்வு கச் கசய்டல் ணற்றும் னத 

சக டம ணற்றும் யர்பமக மரடயதம படிக்னககள். 

 கமது ணதக்கள் கசதற்குள, யர்பமக படிக்னக 

கடமர்ம மமளுணன் ஆனஞதமநர் (எம்தட்ஸ்ணன்) 
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அலுபகம், அசமங்க வசனப ஆனஞக்குள, 

மமளுணன் ஆவமசன கசதற்குள, ணயட 

உமயனணகள் ஆனஞக்குள, வசனபகளுக்கு உமயத்டம 

கடமனயற்சங்கங்கநயமல் அதப்ப்டும் கடிடங்களுக்கு 

டயநயத்டல். 

 வசனபக்கு உமயத்டம மமளுணன் பமய்கணமனய 

தோணம பயமக்களுக்கு பயனதநயத்டல். 

 கஞக்கமய்வு பயமக்கள், ரடயணன் படிக்னககள், 

அசயதல் னயபமங்கல் குளபயன் மயந்துன கடமர்ம 

படிக்னககள். 

 ணமகமஞ சனகநயணயதந்து அதப்ப்டும் யஞக்குகள் 

கடமர்மக ணத்டயத அச வசனபக்கு32 ற் 

டயநயத்டல். 

 அசமங்க தொகமனணத்துப உடபயதமநர் வசனபப் 

யணமஞத்டயன் ற்மடுகளுக்கு32 ற் படிக்னக 

டுக்கும் வமது ளம் யஞக்குகளுக்கு ணற்றும் வசனபப் 

யணமஞத் டயதத்டங்கநயல் அபசயதப்டும் 

படிக்னககனந வணற்ககமள்நல். 

 அசமங்க தொகமனணத்து உடபயதமநர் வசனபதயன் I, II, III 

ஆம் டங்களுனத அலுபர்கநயன் யத்டயவதகக் 

வகமனபகளுக்கு உமயத்துனதடற் கமதுபம 

பயதங்கள் கடமர்மக படிக்னக டுத்டல்.   

யர்பமகக் கயனந 
 

 இனஞந்ட வசனபப் யமயபயற்கு கயனக்கப் கறும் டமல் 

ணற்றும் மரட்னசப் கறுவறுகள் ன்பற்யன 

உறுடயப்டுத்தும் ஆபஞத்டயன தொனசமர்ந்ட பனகதயல் 

கயனநகளுக்கு பயயவதமகயத்டல். 
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 இனஞந்ட வசனபகள் யமயபயன் கயனநகளுக்கு 

அலுபர்கனந இனஞத்டல் ணற்றும் பயடுபயத்டல் 

கடமர்ம படிக்னககள். 

 இனஞந்ட வசனபகள் யமயபயன் டபயயன 

அலுபர்களுக்கு கனணப் ட்டிதன பனங்குடல். 

 இனஞந்ட வசனபப் யமயபயற்குமயத யர்பமக அயக்னக, 

பதமந்ட ணடயப்தேடு ணற்றும் வபண்ப்டும் னத 

அயக்னககனநத் டதமமயத்டல். 

 இனஞந்ட வசனபப் யமயபயற்குமயத அலுபர்கநயன் 

பயடுதொனகள் கடமர்ம படிக்னககள். 

 இனஞந்ட வசனபப் யமயபயற்குமயத அலுபர்கநயன் 

கபநயமட்டு ணற்றும் உள்மட்டு தயற்சயப் 

மகயகளுக்கமக ஈடுடுத்துடல். 

 இனஞந்ட வசனபகள் யமயபயன் சக்கு பயபப் ட்டிதன 

( இன்கபன்ட்மய) இற்னப்டுத்துடல். 

 இனஞந்ட வசனபகள் யமயபயற்கு அபசயதப்டும் 

அலுபக உகஞங்னந அதப்மனஞ கசய்டல் 

ணற்றும் கபநயவதற்றும் உகஞங்கனந 

கநஞ்சயதசமனக்கு எப்னப்டற்கு அபசயதப்டும் 

படிக்னககனந டுத்டல். 

 இனஞந்ட வசனபகள் யமயபயன் பதமந்ட கமதட்கள் 

கஞக்ககடுப்தைக்கு உமயத படிக்னககள். 

 சமடயடயக்கு கூறுங்கள் யகழ்ச்சயத்டயட்த்டயன 

எதங்கயனஞப்தைச் கசய்டல். 

 

இங்னக 

யர்பமகச் 

இங்னக யர்பமகச் வசனபக்கு 

உமயத்டம அனணச்சனப 

 கறுவறுகனந உறுடயப்டுத்டயக் ககமள்படற்கமக 

சமன்யடழ்கனந மரட்னசத் டயனஞக்கநத்துக்கு ணற்றும் 

ல்கனக்கனங்களுக்கு அதப்தைடல். 

 இங்னக யர்பமக வசனபப் 

யணமஞக் குயப்தை 
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வசனபப் 

யமயவு 

ணற்றும் அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயமல் 

பனங்கப்டும் டரர்ணமங்கனந 

னதொனப்டுத்துடல் ணற்றும் 

அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயமல்  

பனங்கப்டும் அடயகமங்கனந 

எப்னத்டலிற்கு உமயத்டம 

படிக்னககள் கசதமநமயன் 

அல்து வணடயகச் 

கசதமநமயன் ( அசமங்க 

யர்பமகம்) அங்கரகமத்துன் 

இங்னக யர்பமக வசனபப் 

கயனநதயமல் 

னதொனப்டுத்டப்டுகயன்

து. 

 இங்னக யர்பமக வசனபதயன் II ணற்றும் III ஆம் 

டங்களுக்கு இணமற்ங்களுக்கம அதணடயதயனப் 

கற்றுக்ககமடுத்டல் ணற்றும் I டத்துக்குமயதபர்கநயன் 

இணமற்ங்கள் கடமர்மக அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயதக்கு அங்கரகமத்டயன பனங்குடல். 

 இங்னக யர்பமக வசனப வசனபப் யணமஞத்துக்கு ற் 

பயனத்டயன் கமண் டனப் மரட்னசக்கு உமயத்டம 

மங்கள் ணற்றும் அசகதண கணமனய கடமர்ம 

வடர்ச்சயதயனப் கற்யதப்டன்  வடனபப்மட்டில் 

இதந்து பயடுபயத்டல். 

 பயனத்டயன் கமண் டனப் மரட்னசதயன் 

கறுவறுகனந கபநயதயடுடல்.  

 பயனத்டயன் கமண் டனப் மரட்னசக்கு உமயத்டம 

யஞக்குகள் கடமர்மக அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயற்கு மயந்துனகள் பனங்குடல் ( அ.வச. ஆ. 

சுற்யக்னக 02/2011 இற்கு ற்) 

 வசனபதயல் யந்டப்டுத்துபது கடமர்மக அசமங்க 

வசனப ஆனஞக்குளபயற்கு சயமமயசு கசய்டல்.  

 இணமற்ங்கநயன் அடிப்னதயல் அலுபர்கள் ணரந 

டபயகநயல் கனணதயன கமறுப்வற்றுக் ககமள்பது 

கடமர்மக அச பர்த்டணமயப் த்டயமயனகதயல் 

யசுமயப்டற்கம அபசயதப்டும் படிக்னககனந 

டுத்டல். 

 மட்டுக்கு கபநயவத கசல்படற்கம பயடுதொனகளுக்கம 

( டம பயடயக்வகமனப XII 23 ஆம் யமயபயற்கு ற்) 

அங்கரகமத்டயனப் கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க  யர்பமக 

சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் 

சுற்யக்னக 
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 வசனபப் யணமஞக் குயப்யல் குயப்யப்ட்டுள்ந 

பயதத் துனகளுக்கமக கபநயமட்டுக் கற்னககளுக்கம 

பயடுதொனதயன பனங்குடல். ( தொளச் 

சம்நத்துமது)  - (டம பயடயக்வகமனபதயன் XII 14 

ஆம் யமயபயற்கு ற்) 

 சம்நணற் கபநயமட்டு பயடுதொனக்கம  

(கற்னக/கடமனயல்/கற்னகத்ம் கடமனயலும்) -  ( டமபயடயக் 

வகமனபத்ன் XII 16 ஆம் யமயபயற்கு ற்) 

அதணடயதயனப்  கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 கனணகளுக்கமக கப நயமகமன்யற்கு இனஞப்தைச் 

கசய்தப்ட்டுள்ந அல்து கப நயமட்டு கற்னகக்கமக 

பயடுதொன கற்றுள்ந  டபயதயல் 

யந்டணமக்கப்ட்டுள்ந அசமங்க அலுபர் எதபமயன் 

பமழ்க்னகத் துனஞக்கம சம்நணற் பயடுதொனக்கம 

அதணடயதயனப் கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 வசனபப் யணமஞக் குயப்யன் 12 (III) ஆம் ந்டயக்கு 

அனணபமக் குயத்ட சம்நப் டிதொனதயல் னபத்டல். 

 தமடமதயதகணமத டபயதயல் டயல் கனணதமற்றுபது 

கடமர்யல் உமயத சயமர்னச அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயம் சணர்ப்யத்டல். 

 இண்மம் யனதயல் வசனபதமற்றுபடற்கமக 

பயடுபயப்து கடமர்மக அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குவுக்கு சயமமயனச சணர்ப்யத்டல்.  (னதொன 

எளங்குபயடயகநயன் 143 இற்கு அனணத) 

 டபயத்தர்வுகள் கடமர்மக அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளவுக்கு சயமமயசுகனந சணர்ப்யத்டல்.  
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 வசனபதயலிதந்து ஏய்வு கறுபது கடமர்மக அசமங்க 

வசனப ஆனஞக்குளவுக்கு சயமமயசுகனந சணர்ப்யத்டல். 

 இங்னக யர்பமக வசனபதயன் ககமள்னகத் டரர்ணமங்கள் 

கடமர்மக அசமங்க வசனப ஆனஞக்குளபயற்கு ணற்றும் 

அனணச்சனபக்கு சயமமயசுகனந சணர்ப்யத்டல். 

 வசனப தோப்தை கடமர்ம ட்டிதன மத்டயச் 

கசல்ல். 

 கபற்யங்கநயன் ட்டிதன வஞயச் கசல்ல். 

இங்னக 

கமயதயதம

நர் வசனபப் 

யமயவு 

ஞயப்மநர் - 

1 

உடபயப் 

ஞயப்மநர் - 

1 

கமயதயதமநர்கநயன் 

யதணம் ணற்றும் எளக்கமற்று 

அடயகமமயதமக இதப்பர் 

அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபமகும்.  

 தைடயத அலுபர்கனந ஆட்வசர்ப்தை கசய்த்ம் படிக்னக 

ணட்டுப்டுத்டப்ட் ணற்றும் டயந்ட அடிப்னதயல் 

இம்கறுகயன்து.  

 வசனபதயல் உறுடயப்டுத்துடல். 

 வசனபதயல் டயபயத்தர்த்துடல் 

 வசனப யனதங்களுக்கு ணத்டயதயல் இணமற்ங்கனந 

வணற்ககமள்நல். 

 ன்த்னடக் கமத்டயன ரடிப்தைச் கசய்டல். 

 எளக்கமற்று படிக்னக 

 வசனபத் வடனபப்மடுகளுக்கு ற் கமயதயதமநர் 

வசனபப் யணமஞக் குயப்யன டயதத்டயதனணத்டல். 

 எப்ந்ட அடிப்னதயல் வசனபதயல் இனஞத்துக் 

ககமள்படற்கம சயமமயசுகனந பனங்குடல். 

 டபயகநயல் டயல் கனணதமற்றுபடற்கமக யதணம் 

 டம பயடயக்வகமனப 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 இங்னக கமயதயதமநர் 

வசனபதயன் வசனப யணமஞக் 

குயப்தை 

 அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக 

 1976 கடமனயல்தட் 

அலுபர்களுக்கமக 

மத்டப்டும் மரட்னசக்கமக 

அனணந்ட யணமஞக் குயப்தை 

 கமயதயதமநர் வசனபப் 

யமயபயமல் கபநயதயப்டும் 
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கசய்டல். 

 யதடயச் சட் சனகள், கூட்டுத்டமங்கள், கபநயமட்டு 

ன்ககமனத் டயட்ங்கள் வமன்பற்யற்கமக 

அலுபர்கனந பயடுபயத்டல். 

 தைனணப் மயசயல்கள் ணற்றும் தயற்சயகளுக்கமக அல்து 

கடமனயல்பமய்ப்தை அல்து கபநயமட்டு கற்னகக்கம 

பயடுதொனகனநப் கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 ஏய்வு கச் கசய்டல் 

 இமயமணமச் கசய்டல். 

 

சுற்யக்னககள். 

 

இங்னக 

பயஞ்ஜம, 

கட்டிக் 

கனஜர் 

ணற்றும் 

கடமனயல்தட் 

வசனபப் 

யமயவு 

ஞயப்மநர் - 

1 

இங்னக பயஞ்ஜம, கட்டிக் 

கனஜர் ணற்றும் 

கடமனயல்தட்ச் வசனப 

அலுபர்கநயன் யதணங்கள் 

ணற்றும் பயதப் கமறுப்தை 

அடயகமமயதமக இதப்பர் 

அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபமகும். 

இங்னக பயஞ்ஜம வசனப 

 இங்னக பயஞ்ஜம வசனபதயல் யதம் பனங்கல், 

டபயத்தர்வுகள் ணற்றும் ஏய்வு கச் கசய்டல். 

 டயந்ட ஆட்வசர்ப்தைக்களுக்கு உமயத்டம டகபல்கனந 

டயனஞக்கநங்கநயல் இதந்து கற்று பர்த்டணமய 

அயபயத்டல்கனந டதமமயத்து அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயம் சயமமயசுக்கு சணர்ப்யத்டல் ணற்றும் 

வர்தொகப் மரட்னசகனந மத்டய வடர்ந்கடடுக்கப்ட் 

அலுபர்கனந அசமங்க வசனப ஆனஞக்குளபயன் 

சயமமயசுன் அதப்தைடல். 
 

 வசனபப் யணமஞக் குயப்யன டயதத்டயதனணத்டல். 

 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசயதனணப்தை 

 அனணச்சனப பயஞ்ஜமம் 

 அடய பயவச பர்த்டணமயப் 

த்டயமயனக 

 சுற்யக்னக 

 னதொன எளங்குபயடயகள் 
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உடபயப் 

ஞயப்மநர் - 

1 

 கபற்யங்கனந மநதுபனப்டுத்டய தொனசமர்ந்ட 

பனகதயல் பதமந்டம் ஆட்வசர்ப்தைக்கனந 

வணற்ககமள்நல். 

 வசனபக்கு உமயத்டம ககமள்னகத் டரர்ணமங்கள் 

டுப்டற்கம சயமமயசுகனநப் கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 கடமனயற்சங்கங்கநயமல் தொன்னபக்கப்டும் பயதங்கள் 

கடமர்மக அபற்யற்கு டரர்வுகனநப் 

கற்றுக்ககமடுப்டற்கு படிக்னக டுத்டல். 

 அலுபர்கநயன் வசனப தோப்தைப் ட்டிதனப் வஞயச் 

கசல்ல். 

 பயஞ்ஜம வசனப அலுபர்கநயன் வசனப தைதுதொகப் 

தயற்சயகள் ணற்றும் இதநவு பயதத்டயப் தயற்சயகனந 

ற்மடு கசய்டல். 

 அலுபர்கள் கடமர்ம எளக்கமற்று 

பயசமனஞகளுக்கு உமயத்டம சயமமயசுகனநப் 

கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 அலுபர்கநயமல் கடமடுக்கப்ட்டுள்ந பனக்குகள் 

கடமர்மக சட்ணம அடயர் டயனஞக்கநத்துக்கு 

அபடமங்கனநப்  கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 பயனத்டயன் கமண் டனப் மரட்னசதயன் 

 ப பயங்குகள் ணற்றும் 

டமபங்கள் மதுகமப்தைக் 

கட்னநச் சட்ம் 

 டகபயத்ம் உமயனணச் சட்ம் 

 பப் மதுகமப்தைக் கட்னநச் 

சட்ம் 

 இங்னக பயஞ்ஜம, கட்டிக் 

கனஜர் ணற்றும் 

கடமனயல்தட்ச் வசனபக்கு 

உமயத்டம வசனபப் 

யணமஞக் குயப்தை. 
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கறுவறுகனந கபநயதயடுடல். 

 ணட்டுப்டுத்டப்ட் ஆட்வசர்ப்தை அயபயத்டல்களுக்கம 

சயமமயசுகனநப் கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 ஆட்வசர்ப்தை கசய்படற்கம னதொனதயன 

டயதத்டயதனணப்டற்கம சயமர்சயன 

கற்றுக்ககமடுத்டல். 

இங்னக கட்டிக் கனஜர் வசனப 

 இங்னக கட்டிக் கனஜர் வசனபதயல் யதணம் 

பனங்குடல், டபயத்தர்வு ணற்றும் ஏய்வுகச் கசய்டல். 

 டயந்ட ணற்றும் ணட்டுப்டுத்டப்ட் ஆட்வசர்ப்தைக்களுக்கு 

உமயத்டம டகபல்கனந டயனஞக்கநங்கநயல் இதந்து 

டதபயக்கப்ட்டு பர்த்டணமய அயபயத்டல்கனநத் 

டதமமயத்து அசமங்க வசனப ஆனஞக்குளபயம் 

சயமர்சுகனந சணர்ப்யத்டல் ணற்றும் வர்தொகப் மரட்னச 

மத்டப்ட்டு வடர்ந்கடடுக்கப்டும் அலுபர்கனந 

அசமங்க வசனப ஆனஞக்குளபம் சயமர்சுன் 

அதப்ய னபத்டல். 

 வசனபப் யணமஞக் குயப்தைக்கனந டயதத்டயதனணத்டல். 

 கபற்யங்கனந மநதுபனப்டுத்டய தொனசமர்ந்ட 

பனகதயல் பதமந்ட ஆட்வசர்ப்தைக்கனந வணற்ககமள்நல். 

 வசனபக்கு உமயத்டம ககமள்னகத் டரர்ணமங்கள் 

டுப்டற்குமயத சயமர்சுகனநப்  கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 கடமனயற்சங்கங்கநயமல் சணர்ப்யக்கப்டும் பயதங்கள் 

கடமர்மக டரர்வுகனந பனங்குபடற்கு படிக்னக 
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டுத்டல். 

 அலுபர்கநயன் வசனப தோப்தைப் ட்டிதன வஞயச் 

கசல்ல். 

 பயஞ்ஜம வசனப அலுபர்கநயன் வசனபத் துபக்க 

தயற்சய ணற்றும் இதநவு பயதத்டயப் தயற்சயதயன 

ற்மடு கசய்டல். 

 அலுபர்கள் கடமர்ம எளக்கமற்று 

பயசமனஞகளுக்கு உமயத சயமர்சுகனந 

கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 அலுபர்கநயமல் கடமடுக்கப்டும் பனக்குகள் 

கடமர்மக சட்ணம அடயர் டயனஞக்கநத்துக்கு 

அபடமங்கனந பனங்குடல். 

 பயனத்டயன் கமண் டனப் மரட்னசதயன்  

கறுவறுகனந கபநயதயடுடல். 

இங்னக கடமனயல்தட் வசனப 

 ஆட்வசர்ப்தைக்கள், டபயத்தர்வுகள், பயனத்டயன் கமண் 

டனப் மரட்னசகள், டயனஞக்கந ஆய்வுகள் கடமர்மக 

இங்னக கடமனயல்தட்ச் வசனபதயன் யஞக்குகளுக்கம 

வசனபப் யணமஞங்களுக்கு ற் ஆவமசனகனந 

பனங்குடல். 

 இங்னக கடமனயல்தட்ச் வசனபதயன் டபயப் 

கதர்கனந டயதத்டயதனணப்டற்கு ணற்றும் டபயகனந 

உள்நரர்க்கப்டுபடற்கு உமயத்டம சயமர்சுகனநப் 

கற்றுக்ககமடுத்டல். 
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 இங்னக கடமனயல்தட்ச் வசனபதயன் 

கடமனயற்சங்கங்கநயமல் அவ்பப்வமது வகமப்டும் 

வகமமயக்னககள் கடமர்ம யச்சயனகனந ஆமய்டல், 

வசனபப் யணமஞக் குயப்யற்கு உமயத்டம யஞக்குகனந 

கடநயவுடுத்துடல், உமயத சயமர்சுகனந குயத்ட 

யறுபங்கநயல் இதந்து கற்றுக்ககமள்நல், குயத்ட 

யறுபங்கள் ணற்றும் கடமனயற்சங்கங்கள் அனப 

கடமர்ம பயனயப்தைஞர்வூட்ல் ணற்றும் அபசயதப்டும் 

வமது அது கடமர்மக அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயம் இதந்து சயமர்சயனப் 

கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 ல்வபறு யறுபங்கநயன்  தோம் கடமனயற் தயற்சய 

சமன்யடழ்கள் கடமர்மக வணற்ககமள்நப்டும் 

பயபல்கள் கமஞணமக குயத்ட யறுபங்களுன் 

கடமர்தைட்டு சயமர்சுகனநப் கற்றுக்ககமடுத்டல்.  

 வசனபப் யணமஞக் குயப்யன் டயதத்டங்களுக்கு 

உமயத்டமக படிக்னககனந வணற்ககமள்நல். 

 கயட்த்டட் 159 டபயப் கதர்களுக்கமக 

டதமமயக்கப்ட் ஆட்வசர்ப்தை னதொனக்கம 

சயமர்சயனப் கற்றுக்ககமடுத்டல். 



42 
 

 அவ்பப்வமது ளம் யச்சயனகள் கடமர்மக 

அபசயதப்டும் ககமள்னகத் டரர்ணமங்கனந 

டுப்டற்கமக பயதங்கனந ஆமய்ந்து அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளவுக்கு சயமர்சயனப் கற்றுககமடுத்டல். 

 இங்னக கடமனயல்தட் வசனபதயன் அலுபர்களுக்கு 

ல்வபறு டயனஞக்கநங்கள் ல்வபறு டயனஞக்கநத் 

டனபர்களுக்கு கரழ்க் கமஞப்டுபடமல் 

யந்டப்டுத்துடல், டபயத்தர்வுகனந வணற்ககமள்நல், 

அபர்கநயன் கடமனயல்தட்ப் ஞயகநயல் ற்டும் 

சயக்கல்கள் கடமர்மக ணற்றும் னத யர்பமக 

படிக்னககள் கடமர்ம யஞக்குகள் ளம் வமது 

ஆவமசனச் சனதயன் தோம் பயதங்கனந ஆய்வு  

கசய்து அசமங்க வசனப ஆனஞக்குளபயம் 

சயமர்சுகனந பனங்குடல்.  

 இங்னக கடமனயல்தட்ச் வசனபதயன் பயனத்டயன் 

கமண் டனப் மரட்னச ணற்றும் பயவச டங்களுக்கு 

டபயத்தர்த்துபடற்கம மரட்னசகனந மத்துபது 

கடமர்ம பர்த்டணமய அயபயத்டல்கனநத் டதமமயத்டல், 

சயமர்சயனப்  கற்றுக்ககமள்ளுடல்  ணற்றும் 

கற்றுக்ககமடுத்டல், கறுவறுகனந கபநயதயடுடல், 
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சலுனகக் கமங்கனந பனங்குடல் ணற்றும் 

டபயத்தர்வுகள் கடமர்ம சயமர்சுகனந 

கற்றுக்ககமடுத்டல். 

 கமதுபம யர்பமக படிக்னககள் 

 

இங்னக 

கஞக்கமநர் 

வசனபப் 

யமயவு 

ஞயப்மநர் - 

1 

உடபயப் 

ஞயப்மநர் - 

2 

இஙனக கஞக்கமநர் வசனப 

அலுபர்கநயன் யதணன்ஙகள் 

ணற்றும் எளக்கமற்று 

அலுபமக இதப்பர் 

அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபமகும். 

 ஆட்வசர்ப்தைக்கள். 

 வசனபதயல் யந்டணமக்கல். 

 இணமற்ங்னந பனங்குடல். 

 கறுவறுகனந உறுடயப்டுத்டயக் ககமள்படற்கமக 

மரட்னசத் டயனஞக்கநம் ணற்றும் ல்னக்கனகங்களுக்கு 

அதப்ய னபத்டல். 

 பயனத்டயன் கமண் டனப் மரட்னசகனந மத்துடல். 

 டபயத்தர்வுகள் கடமர்மக அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயற்கு மயந்துனகனந பனங்குடல். 

 வடதம் எத டபயதயல் டயல் கனணதமற்றுடல் 

கடமர்ம குயத்ட மயந்துனதயன அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயற்கு பனங்குடல். 

 மட்டிற்கு கபநயவத கசபயடுபடற்கு உமயத்டம 

பயடுதொனகனந அதணடயத்டல். 

 வசனப ரடிப்தை ணற்றும் ஏய்வு கச் கசய்டல். 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக  

 இங்னக கஞக்கமநர் வசனப 

யணமஞக் குயப்தை 
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 வசனப தோப்தையனப் ட்டிதன தொகமனணத்துபம் 

கசய்டல். 

 டபய கபற்யப் ட்டிதன தொகமனணத்துபம் கசய்டல். 

 இங்னக கஞக்கமநர் வசனபதயன் ககமள்னகத் 

டரர்ணமங்கள் கடமர்மக அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயற்கு ணற்றும் அனணச்சனபக்கு 

சயமர்சயன பனங்குடல். 

 எளக்கமற்று படிக்னக 

இங்னக 

டயட்ணயல் 

வசனபப் 

யமயவு 

ஞயப்மநர் -  

1 

உடபயப் 

ஞயப்மநர் - 

1 

இங்னக டயட்ணயல் வசனப 

அலுபர்கநயன் யதணங்கள் 

ணற்றும் பயதப் கமறுப்தை 

அலுபமக இதப்பர் 

அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபமகும்.  

 இங்னக டயட்ணயல் வசனபக்கு ஆட்வசர்ப்தைச் கசய்டல். 

 இங்னக டயட்ணயல் வசனபதயல் யந்டணமக்கல். 

 டப்டுத்டப்ட் டபயத்தர்வுகனந பனங்குடல். 

 இணமற்ங்னந பனங்குடல். 

 அலுபர்களுக்கம பயனத்டயன் கமண் டனப் 

மரட்னசதயன மத்துடல். 

 இங்னக டயட்ணயல் வசனபதயன் அலுபர்கநயன் 

வசனபக் கமத்டயன ரடித்டல் ணற்றும் ஏய்வு கச் 

கசய்டல். 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக  

 இங்னக டயட்ணயல் வசனப 

யணமஞக் குயப்தை 
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ணயட பநப் 

யமயவு  

சயவஷ் 

உடபயச் 

கசதமநர் - 1 

உடபயச் 

கசதமநர் - 1 

 

  இவ் அனணச்சுக்கு உமயத்டம அலுபர்கநயன் 

உள்மட்டுப் தயற்சயப் மகயக் கட்ஞங்கனந 

கசலுத்துடல் கடமர்ம படிக்னககனந 

வணற்ககமள்நல். 

 மகயக் கட்ஞங்கனநச் கசலுத்துபது கடமர்ம 

யடயக் கட்டுப்மட்டின வணற்ககமள்படற்கு 

அபசயதப்டும் டகபல்கனநச் வசகமயத்டல் ணற்றும் டவுத் 

டநத்டயன வஞல். 

 உள்மட்டு தயற்சய பமய்ப்தைக்கள் (குறுகயத கம/ 

ட்ப்யன் ட்ம் / ட்ப்யன் ட் டிப்வநமணம) 

ன் கடமர்மக அலுபர்கனந பயனயப்தட்டுடல்  

 உள்மட்டுப் தயற்சய யறுபங்களுன் இனஞந்து 

தயற்சயக்குமயத பமய்ப்தைக்கனநப் கறுடல்.. 

 அனணச்சயன் கரழ் கனணதமற்றும் சக 

ஞயதமநர்கநயதும் கபநயமட்டு ணற்றும் உள்மட்டுப் 

தயற்சயத் வடனபப்மடுகனந இங்கமஞல்.  

 இவ் அனணச்சுக்கு உமயத்டம னத டயனஞக்கநங்கள் / 

யறுபங்கநயல் கனணதமற்றும் சக 

அலுபர்கநயதும் கனண யணயத்டம் டுக்கப்டும் 

கபநயமட்டு பயடுதொனகள் கடமர்மக படிக்னக 

வணற்ககமள்நல். 

 கபநயமட்டு பநங்கனந டயனஞக்கநத்டயன் ஊமகப் 

கற்று ரண் கம கபநயமட்டுப் தயற்சயகள் 

கடமர்மக அலுபர்கனந பயனயப்தட்ல். 

 குறுகயத கம கபநயமட்டுப் தயற்சயக்கம 

டனகனணத்னத அலுபர்கநயன் கதர்ப் ட்டிதல் 

கடமர்மக படிக்னக வணற்ககமள்நல்.  

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக  

  கபநயமட்டுப் தயற்சயக்கம 

இத மடுகளுக்குணயனதயம  

ற்டுத்டயக் ககமள்நப்ட் 

எப்ந்டம். 
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 குறுகயத கம கபநயமட்டுப் தயற்சயக்கு டனகனணத்னத 

அலுபர்கனநத் வடர்ந்கடடுக்கும் கமதட்டு 

அபசயதப்டும் டகபல்கள் / அயக்னககனந 

பனங்குபடற்கு அபசயதப்டும் டவுத் டநத்டயனப் 

வஞல் ணற்றும் அடற்கு அபசயதப்டும் டகபல்கனநச் 

வசகமயத்டல். 

o அலுபர்கள் ங்குற்யத்ள்ந கபநயமட்டுப் 

தயற்சயகள் கடமர்ம டகபல்கள்.  

o அலுபர்கநயன் டனகனணகள் கடமர்ம 

டகபல்கள் (கல்பய/ ஆங்கய கணமனயத் வடர்ச்சய) 

வமன் பயதங்கள்.  

o உற்த்டயத்டயன் பயததுகள் / தொகமனணத்துபப் 

வமட்டிகநயல் கபற்யதௌட்டித அலுபர்கநயன் 

டகபல்கள். 

 ன்ககமன தொகபர்களுன் இனஞந்து அபசயதப்டும் 

அயக்னககள் / தொன்கணமனயவுகனநத் டதமமயத்து 

கபநயமட்டுப் தயற்சயக்குமயத பமய்ப்தைக்கனநப் 

கற்றுக்ககமள்நல்.  

 வடிதமகப் கப்ட் கபநயமட்டுப் தயற்சய 

பமய்ப்தைக்கள் சம்ந்டணமக கசதற்டுடல். 

 கபநயமட்டுப் தயற்சயகநயன் தோம் அலுபர்கள் 

கற்றுக்ககமண் அயவு ணற்றும் அதபங்கனந 

அபர்கள் டங்கநது யறுபங்கநயன் வணம்மட்டிற்கமக 

ஈடுடுத்டயத பயடம் ற்ய கடமர்படிக்னக 

வணற்ககமள்நல். 

 இவ் அனணச்சயன் கரழ் கனணதமற்றும் சக 

அலுபர்கநயதும் கணமனயப் தயற்சயத் வடனபகனந 
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இங்கண்டு, அபற்யன தர்த்டய கசய்படற்கம 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கனந னதொனப்டுத்துடல்.  

 இவ் அனணச்சயன் கரழ் கனணதமற்றும்  டகுடயத்னத 

டபயயன அலுபர்களுக்கம சலுனக அடிப்னதயல் 

வணமட்மர் பமகங்ளுக்கம அதணடயப்த்டயங்கனந 

பனங்குபது கடமர்ம சக படிக்னககள். 

 யறுபத்டயற்கு கபநயவத அனணந்ட தயற்சயகனந எளங்கு 

கசய்டல்.  

 25 ணமபட்ங்களுக்கு உமயத்டம தொகமனணத்துபம் சமமட 

அச அலுபர்கள் கடமர்மக அனணந்ட தயற்சய 

மகயக்கமக ணமபட்ங்களுக்கு உமயத்டம 

ணடயப்தேடுகனந  கறுடல் ணற்றும் யடய எதுக்கரடுகனந 

கற்றுக்ககமடுத்டல்.  

 மத்டப்டும் தயற்சயப் ட்னகள் கடமர்ம 

தஞணமக ணடயப்தேடு கசய்டல் ணற்றும் அபற்யனப் 

வஞயச் கசல்ல். 

 பநபமநர்களுக்கம தயற்சயத் வடனபகனந 

இங்கண்டு ஞ்சயத மகயகளுக்கமக ங்குகச் 

கசய்த்ம் படிக்னகதயன எதங்கயனஞத்டல். 

டகபல் 

கடமனயல்தட்

ப் யமயவு  

சயவஷ் 

உடபயச் 

  அனணச்சயன் ஞயப்மநர்களுக்கு ணயன்ஞ்சல் பசடயகள் 

ணற்றும் இனஞதத்டந வசனபகனந பனங்குபடற்கம 

ற்மடுகள்.  

 அனணச்சயன் இனஞதத்டநத்னடப் மணமயத்டலும் 

பயதத்டயகசய்டலும். 

 அனணச்சயன் கயனநகளுக்கமகத் டவுத்டநத்னடத்ம் 

சம்ந்டப்ட் கணன்கமதனநத்ம் அயபயதத்டய கசய்டல். 

 அனணச்சயன் கஞயகனந மணமயத்டல் ணற்றும் 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 
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கசதமநர் - 1 

உடபயச் 

கசதமநர் - 1 

யறுபத்டயதள் பனனணப்யனப் (Local Area 

Network) மணமயத்டல்.  

 அனணச்சயன் ஞயதமநர்களுக்கு கஞய அயபயன 

வணம்டுத்துபடற்கமக அபர்களுக்கு தயற்சயதநயத்டல்.  

 ணயன்ஞ்சல், இனஞதத்டநம் ன்பற்யதெமக 

அசமங்க யர்பமக  சுற்யக்னககனந யசுமயத்டல்.  

 அச துன யறுபங்களுக்கம டகபல் கடமனயல்தட்ச் 

வசனபகனந பனங்குடல். 

 டகபல் கடமனயல்தட் தொனனணதயன அயதொகஞ் 

கசய்டல், தொகமனணத்துபம் கசய்டல் ணற்றும் பசடய 

பமய்ப்தைக்கனந பனங்கும் தோன்மம் டப்தை 

பனங்குர்கனந தொகமனண கசய்டல். 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 

தைமய்வு, 

ஆமய்ச்சய 

ணற்றும் 

கசதற்மட்டு

ப் யமயவு 

வணடயகச் 

கசதமநர் - 1 

சயவஷ் 

உடபயச் 

கசதமநர் - 1 

உடபயச் 

  ஊனல் வணமசடிகள் இம்கறும் சந்டர்ப்ங்கனந 

டடுக்கும் பனகதயல் டற்வமனடத அச வசனபதயல் 

யவும் வீணம தொனனணகனந ணயகவும் சயந்ட 

பனகதயல் ணமற்ங்கனந வணற்ககமள்நல். 

 குனயன  தொகமனணத்துபப் கமயதொனதயன யறுபய 

மத்டயச் கசல்ல், அடன் தோம் குனயனகனந  

தொகமனண கசய்படற்கம தொனனணகதமன்யன 

மம்மயத யனதயல் இதந்து வீ தொனதயன 

வமக்கய வணம்டுத்துடல்.   

 ந்டகபமத அச யறுபத்டயதும் ஆம் 

தைமய்பயன வணற்ககமள்படற்கு அபசயதப்டுணயத்து 

அப் ஞயதயன யனவபற்யக் ககமடுப்டற்குமயத 

தைமய்வு அகமக கடமனயற்டுடல். 

 இவ் அனணச்சயன் அடிப்ன பயதப் ப்மகக் 

 தைமய்பயற்கு உட்டும் 

யறுபங்களுக்கு உமயத்டம 

டயனஞக்கநச் சுற்யக்னக, 

யர்பமகக் வகமனப ணற்றும் 

சட்ங்கள்  

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 



49 
 

கசதமநர் - 

02 

கமஞப்டும் அச துனதயன் ணயட பந 

தொகமனணத்துபத்துக்கு உமயத எட்டுகணமத்ட அச 

வசனபதயன் எளக்கமற்யன மதுகமப்டற்கம 

படிக்னக டுக்கும் வமது ம் பமய்ந்ட தைமய்வு 

அககமன்யன ற்டுத்துடல்.  

 தொனசமர்ந்ட ஆமய்ச்சயச் கசதற்மடுகநயன் தோம் அச 

தொகமனணத்துப ககமள்னககநயன் உதபமக்கத்டயற்கும் 

ர்பமக ணறுசரனணப்தைக்களுக்கமக அபசயதப்டும் 

டவுகள், டகபல்கள் ணற்றும் அதபங்கனநப் 

கற்றுக்ககமள்ளும் யடம தோங்கநமக படிக்னக 

வணற்ககமள்நல்.  

 கடமர்ந்வடர்ச்சயதமக இம்கறும் தொனசமர்ந்ட 

கசதற்மடுகநயன்  தோம் அச துனதயதள் ஊனல், 

வணமசடிகள் இம்கறும் சமத்டயதக்கூயன குனத்டல். 

 டகபயத்ம் உமயனணச் சட்த்டயன் கரழ் படிக்னக 

டுத்டல். 

 அனணச்சுக்கு உமயத்டம கபநயதௌடுகனநப் யசுமயத்டல். 

வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக  

 டகபயத்ம் உமயனணச் சட்ம் 

உள்நக 

கஞக்கமய்வுப் 

யமயவு 

உள்நக 

கஞக்கமய்பம

நர் - 1 

  அனணச்சயன் கண்கமஞயப்யன் கயழ் இதங்குகயன் 

யறுபங்கநயன் உள்நக கஞக்கமய்வு படிக்னககனந 

யனவபற்றும் வமது யடயப் யணமஞம் 133 இல் 

குயப்யப்ட்டுள்நபமறு கரழ்க் குயத்துனக்கப்ட்டுள்ந 

ஞயகள் கடமர்மக பயவ அபடமத்டயனச் 

கசலுத்துகயன்து  

 டபறுகள் ணற்றும் வணமசடிகள் இம்கறுபடனத் 

டபயர்ப்டற்கமக டயனஞக்கநங்கள் ணற்றும் 

யறுபங்கநயதள் கசதற்டுத்டப்டும் உள்நக 

மயவசமடனகள் ணற்றும் கட்டுப்மட்டு தொனகள் ன் 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் 

வகமனப 
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டயட்ணயலினப் வமன்வ உள்நடிதம 

கசதற்மடுகளும் கபற்யதநயக்குணம  ஆமய்டல்.  

 கஞக்குகள் ணற்றும் னத அயக்னககநயன் ம்யக்னகத் 

டன்னணதயன உறுடயப்டுத்துடல் ணற்றும் 

தன்டுத்டப்ட்டுள்ந கஞக்கரட்டு எளங்கு தொனகநயன் 

தோம் யனனதற் யடயக் கூற்றுக்கனநத் டதமமயத்டலுக்கு 

அபசயதப்டும் டகபல்கள் பனங்கப்ட்டுள்நடம 

ன்டன மயவசமடயத்துப் மர்த்டல்.  

 யறுபத்டயல் கனணதமற்றும் ஞயதமட் 

கடமகுடயதயமயம் எப்னக்கப்ட்டுள்ந 

கமறுப்தைக்கனந டயம் யனவபற்றுபடற்கு 

அபர்கநயன் கசதமற்றுனகத் டத்டயன ணடயப்தேடு 

கசய்டல்.  

 டயனஞக்கநம்ம் / யறுபத்துக்குச் கசமந்டணம 

பநங்கனந சகபயடணம வசடங்கநயல் இதந்தும் 

வ்பநவு தூத்துக்கு மதுகமக்கப்ட்டுள்நது 

ன்டன ணடயப்யல்.  

 அசமங்க டம பயடயக்வகமனப , அசமங்க யடயப் 

யணமஞம் ணற்றும் அசமங்க யர்பமக பயதப் கமறுப்தை 

அனணச்சயமலும் கமது டயனவசமயதயமலும் 

கமத்துக்குக் கமம் யசுமயக்கப்டும் சுற்யக்னககள் 

ணற்றும் னத குனயப்தை ஆவமசனகள் ன் 

கனப்யடிக்கப்டுகயன்பம  ஆமய்டல்.  

 வீண்பயதம், கசதற்மற் ணற்றும் அநபயன பயஞ்சயத 

பனகதயல் கசவு கசய்பனடத் டடுப்து வமன்வ, 

அபற்யன உள்நக்குபடற்குக் னகதமநப்டுகயன் 

 அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக 
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உள்நக கட்டுப்மட்டு டயட் யதணங்கனந ஆமய்டல். 

 டயனஞக்கநத்டயன் / யறுபத்டயன் கஞக்கு 

னதொனகள் ணற்றும் வடதகணமத பனகதயல் யடய 

கசபமபடற்கு கமஞணமக அனணத்ம் கசதற்மடுகனந 

மரட்சயத்துப் மர்த்டல் ணற்றும் டயனஞக்கநத்டயன் 

கசமத்துக்கள் ணற்றும் பநங்கனநப் மதுகமப்மகவும் 

சயக்கணமகவும் தொனசமர்ந்டபமறு 

தன்டுத்டப்டுகயன்டம ன்டன ஆமய்டல்.  

 வடனபவதற்டும் சந்டர்ப்ங்கநயல் பயவ 

பயசமனஞகனந மத்துடல். 

 உற்த்டயத்டயன் பமய்ந்ட கசதமற்றுனகக்கமக 

தொனனணப் குப்மய்வு ணற்றும் கசதமற்றுனகப் 

குப்மய்வு.  

 தொகமனணத்துப கஞக்கமய்வு டயனஞக்கநத்டயமல் 

அவ்பப்வமது கபநயதயப்டும் அயவுறுத்டல்கள் ணற்றும் 

பனயகமட்ல்களுக்கு ற் கசதற்டுபதும், அந்டந்ட 

பதங்கநயன் சக கமமண்டுக்கும் எத தொன 

அனணச்சயன் கஞக்கமய்வு தொகமனணத்துப குளக் 

கூட்ங்கனந மத்துடல், அக்கூட்ங்கநயல் 

டுக்கப்டும் டரர்ணமங்கநயன் கசதற்டுத்துனக 

தொன்வற்ம் கடமர்மக கடமர் படிக்னகனந 

டுப்து இப்யமயபயம் எப்னக்கப்ட்டுள்ந 

ணற்றுகணமத ஞயதமகும். 

ஏய்வூடயதப் 

யமயவு 

  ஏய்வூடயதப் யணமஞக் குயப்தை, பயடனபகள், அமனடகள் 

ஏய்வூடயதச் சட்ம் ணற்றும் ஏய்வூடயதம் கடமர்ம 

 ஏய்வூடயதப் யணமஞக் குயப்தை 

ணற்றும் அடன் டயதத்டங்கள்  
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வணடயச் 

கசதமநர் - 1 

உடபயச் 

கசதமநர் - 1 

னத கட்னநச் சட்ங்கநயல் உள்ந சட் 

பயடயதொனகனந னதொனப்டுத்துடல்.  

 ஏய்வூடயதத் டயனஞக்கநத்டயன் யர்பமக ணற்றும் 

அயபயதத்டய கசதற்மடுகனந எதங்கயனஞப்தைச் கசய்டல். 

 ஏய்வூடயதம் கறுர்கள் ணற்றும் அபர்கநயன் 

சங்கங்கநயமல் தொன்னபக்கப்டும் குனமடுகள் 

ணற்றும் தொனப்மடுகனந பயசமனஞ கசய்டல் ணற்றும் 

அபசயதப்டும் பனகதயல் குயத்ட யறுபங்களுன் 

எதங்கயனஞந்து யஞக்குகனநத் டரர்ப்டற்கு படிக்னக 

டுத்டல்.  

 ஏய்வூடயத யலுனப, எய்வூடயதத்டயன எப்னத்டல், 

உமயத்துனனண வகமப்மட ஏய்வூடயதங்கள் 

கடமர்ம யஞக்குகளுக்கு டயநயத்டல்.  

 ஏய்வூடயதப் யணமஞக் குயப்யன் 12 ணற்றும் 15 ஆம் 

யமயவுகநயன் கரழ் ஏய்வூடயதம் கச் கசய்தப்ட் 

அலுபர்களுக்கு ஏய்வூடயதம் பனங்குபது கடமர்மக 

கசதமநமயன் தொடிபயன உமயத யறுபத்டயற்கு 

அயபயத்டல்.  

 ஏய்வூடயதப் யணமஞக் குயப்யன் தோம் அச யதபமக, 

தொகமனணத்துப ணற்றும் சட்தொம் எளங்கும் ற்யத 

 1989 இக்கம் 01 இனக் 

ககமண் பயடனபகள், 

அமனடகள் ஏய்வூடயதச் 

சட்ம் ணற்றும் அடன் 

டயதத்டங்கள். 

 1983 இக்கம் 24 

இனத்னத டதைடமர்கள், 

அமனடகள் சட்ம் ணற்றும் 

அடன் டயதத்டங்கள். 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 டம பயடயக்வகமனபதயன் 

XLVIII ஆம் அத்டயதமதத்டயன்   

33 ணற்றும் 36 ஆம் யமயவுகள் 

 குயத்ட சக ஏய்வூடயத 

சுற்யக்னககள் 

 ஏய்வூடயதம் கடமர்ம 

அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக 

 1970 இக்கம் 18 இனக் 

ககமண் ஆத்டப் ன 
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அனணச்சயன் கசதமநதக்கு எப்னக்கப்ட்டுள்ந வபறு 

ஞயகனந யனவபற்றுபடற்கு உமயத்டம 

கசதற்மடுகள்.  

 ஏய்வூடயதப் யணமஞக் குயப்தை ணற்றும் ஏய்வூடயதம் ணற்றும் 

அடதன் கடமர்தைனத னத கட்னநச் 

சட்ங்கனந டயதத்டயதனணப்டற்கு உமயத 

படிக்னககனந வணற்ககமள்நல்.  

 ஏய்வூடயதம் கடமர்ம படிக்னககநயன் வமது 

உமயத்துனத சக யறுபங்கள் ணற்றும் 

அலுபர்களுன் எதங்கயனஞப்தைச் கசய்து படிக்னக 

டுத்டல். 

பயடனபகள் அமனடகள் 

ஏய்வூடயதச் சட்ம் 
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7. அனணச்சு ணற்றும் கமது அடயகமங்கள் 

ஞயகள் ணற்றும்  கசதற்மடுகள் அத்டனகத அடயகமங்களுக்கம 

யதணங்கள் 

 அசமங்க யர்பமக ணற்றும் தொகமனணத்துப 

பயதங்கள் ணற்றும் இங்னக அயபயதத்டய 

யர்பமக யறுபகம், கடமனக் கல்பய 

யனதம், ஏய்வூடயதத் டயனஞக்கநம், அச 

வசனப ஏய்வூடயதம் கறுபர்கநயன்  

ம்யக்னகப் கமறுப்தை  யடயதம், 

உற்த்டயத்டயன் கசதகம், அச அச்சுத் 

டயனஞக்கநம், வடசயத டயனப்க் 

கூட்டுத்டமம் ணற்றும் அச அச்சகக் 

கூட்டுத்டமம் வமன் டயனஞக்கநங்கள் 

ணற்றும் யதடயச் சட் யறுபங்களுக்கு 

உமயத்டம ககமள்னககள், 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள் ணற்றும் 

கசதற்டயட்ங்கனந கடமகுத்டல், யன் 

படிக்னக டுத்டல் ணற்றும் ணடயப்தேடு 

கசய்டல். 

 யன்பதம் வசனபகநயன் யர்பமகம் ணற்றும் 

ஞயதமட்கடமகுடய தொகமனணத்துபம். 

i. இங்னக யர்பமக வசனப 

ii. இங்னக கஞக்கமநர் வசனப 

iii. இங்னக டயட்ணயல் வசனப 

iv. இங்னக கமயதயதமநர் வசனப 

v. இங்னக பயஞ்ஜம வசனப 

vi. இங்னக கட்டிக் கனஜர் 

வசனப 

vii. இங்னக கடமனயல்தட்ச் வசனப 

 

 டம பயடயக்வகமனப 

 யடய எளங்குபயடயகள் 

 அசமங்க வசனப 

ஆனஞக்குளபயன் னதொன 

எளங்குபயடயகள் 

 கறுனக பனயகமட்டிக் வகமனப 

 அசமங்க யர்பமக சுற்யக்னக 

 சமடயடய சுற்யக்னக 

 அசமங்க யடயச் சுற்யக்னக  
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 இனஞந்ட வசனபகனந யர்பமகம் கசய்டல். 

 டம பயடயக்வகமனபதயன் கரழ் அனணந்ட 

ஞயகள். 

 அசமங்க வசனபப் தயற்சயகள். 

 வடசயத உற்த்டயத்டயன வணம்டுத்தும் 

பனகதயல் ககமள்னககள் , 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கனநத் டதமமயத்டல் ணற்றும் 

னதொனப்டுத்துடல். 

 ஏய்வூடயத பயடயக்வகமனபதயன 

னதொனப்டுத்துடல். 

 அசயன் ஏய்வூடயத தொனனண கடமர்ம 

சக படிக்னககளும். 

 டயர்மர்க்கப்டும் அயபயதத்டய 

இக்குகனந அனந்து ககமள்ளும் 

கமதட்டு அசப் கமயதொனதயதள் 

ல்மட்சயன ஊக்குபயத்டல். 

 வீ ல்மட்சய ண்ஞக்கதபயன 

அயதொகப்டுத்துடல். 

 கமது ணக்கநயன் டயர்மர்ப்தைக்களுக்கு 

தொன்தமயனணதயனப் கற்றுக்ககமடுக்கும் 

அச வசனபகதமன்யன 

உதபமக்குபடற்கமக ககமள்னக 

டதமமயப்தைக்கள் ணற்றும் அபற்யன 

னதொனப்டுத்துடல். 

 இங்னக அயபயதத்டய யர்பமக யறுபகம், 

கடமனக் கல்பய யனதம், ஏய்வூடயதத் 

டயனஞக்கநம், அச வசனப 

ஏய்வூடயதர்கநயன் ம்யக்னக யடயதம், 

உற்த்டயத்டயன் கசதகம், வடசயத 



56 
 

டயனப்க் கூட்டுத்டமம், அச அச்சகக் 

கூட்டுத்டமம் ணற்றும் அச அச்சுத் 

டயனஞக்கநம் வமன் யறுபங்களுக்கு 

எப்னக்கப்ட்டுள்ந சக 

பயதங்களுக்கும் உமயத்டம 

படிக்னககனந வணற்மர்னப கசய்டல்.  

 

8. அனணச்சு ணற்றும் கமது அடயகமங்கள் 

ஞயகள் ணற்றும்  கசதற்மடுகள் 

ஞயகள் ணற்றும்  கசதற்மடுகள் 

ணற்றும் அடயகமங்கனந 

யனவபற்றும் வமது 

தன்டுத்டப்டும், சட்டயட்ங்கள் 

ணற்றும் எளங்குபயடயகள் னகவதட்டு 

பனயதொன ணற்றும் னத 

அயக்னகதயல் பனககள் 

 அசமங்க யர்பமக ணற்றும் தொகமனணத்துப 

பயதங்கள் ணற்றும் இங்னக அயபயதத்டய 

யர்பமக யறுபகம், கடமனக் கல்பய 

யனதம், ஏய்வூடயதத் டயனஞக்கநம், அச 

வசனப ஏய்வூடயதம் கறுபர்கநயன்  

ம்யக்னகப் கமறுப்தை  யடயதம், 

உற்த்டயத்டயன் கசதகம், அச அச்சுத் 

டயனஞக்கநம், வடசயத டயனப்க் 

கூட்டுத்டமம் ணற்றும் அச அச்சகக் 

கூட்டுத்டமம் வமன் டயனஞக்கநங்கள் 

ணற்றும் யதடயச் சட் யறுபங்களுக்கு 

உமயத்டம ககமள்னககள், 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள் ணற்றும் 

கசதற்டயட்ங்கனந கடமகுத்டல், யன் 

படிக்னக டுத்டல் ணற்றும் ணடயப்தேடு 

கசய்டல். 

 யன்பதம் வசனபகநயன் யர்பமகம் ணற்றும் 

ஞயதமட்கடமகுடய தொகமனணத்துபம். 

i. இங்னக யர்பமக வசனப 

ii. இங்னக கஞக்கமநர் வசனப 

iii. இங்னக டயட்ணயல் வசனப 

 கட்மத அசமங்க வசனபச் 

சட்ம் (1961 இக்கம் 70) 

 இங்னக அயபயதத்டய யர்பமக 

யறுபகத்டயன் சட்ம் (1982 

இக்கம் 9) 

 டதைடமர்கள் ணற்றும் அமனடகள் 

ஏய்வூடயதச் சட்ம் (1983 

இக்கம் 24) 

 பயடனபகள் ணற்றும் அமனடகள் 

ஏய்வூடயதக் கட்னநச் சட்ம் 

(1898 இக்கம் 1) 

 டதைடமர்கள் ணற்றும் அமனடகள் 

ஏய்வூடயத உத்வடசத் டயட்ம்- 

(ஆத்டப் னதயர்) சட்ம் 

(1998 இக்கம் 60) 

 பயடனபகள் ணற்றும் அமனடகள் 

ஏய்வூடயத உத்வடசத் டயட்ம் 

(ஆத்டப் னதயர்) சட்ம் 

(1970 இக்கம் 18) 

 அச வசனப ஏய்வூடயதம் 

கறுபர்கநயன்  ம்யக்னகப் 

கமறுப்தை  யடயதச் சட்ம் ( 1999 

இக்கம் 40) 

 அச உத்டயவதமகதர்ப 
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iv. இங்னக கமயதயதமநர் வசனப 

v. இங்னக பயஞ்ஜம வசனப 

vi. இங்னக கட்டிக் கனஜர் வசனப 

vii. இங்னக கடமனயல்தட்ச் வசனப 

 

 இனஞந்ட வசனபகனந யர்பமகம் கசய்டல். 

 டம பயடயக்வகமனபதயன் கரழ் அனணந்ட 

ஞயகள். 

 அசமங்க வசனபப் தயற்சயகள். 

 வடசயத உற்த்டயத்டயன வணம்டுத்தும் 

பனகதயல் ககமள்னககள் , 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கனநத் டதமமயத்டல் ணற்றும் 

னதொனப்டுத்துடல். 

 ஏய்வூடயத பயடயக்வகமனபதயன 

னதொனப்டுத்துடல். 

 அசயன் ஏய்வூடயத தொனனண கடமர்ம 

சக படிக்னககளும். 

 டயர்மர்க்கப்டும் அயபயதத்டய 

இக்குகனந அனந்து ககமள்ளும் 

கமதட்டு அசப் கமயதொனதயதள் 

ல்மட்சயன ஊக்குபயத்டல். 

 வீ ல்மட்சய ண்ஞக்கதபயன 

அயதொகப்டுத்துடல். 

 கமது ணக்கநயன் டயர்மர்ப்தைக்களுக்கு 

தொன்தமயனணதயனப் கற்றுக்ககமடுக்கும் 

அச வசனபகதமன்யன 

உதபமக்குபடற்கமக ககமள்னக 

டதமமயப்தைக்கள் ணற்றும் அபற்யன 

னதொனப்டுத்துடல். 

 இங்னக அயபயதத்டய யர்பமக யறுபகம், 

கடமனக் கல்பய யனதம், ஏய்வூடயதத் 

டயனஞக்கநம், அச வசனப 

ஏய்வூடயதர்கநயன் ம்யக்னக யடயதம், 

உற்த்டயத்டயன் கசதகம், வடசயத 

டயனப்க் கூட்டுத்டமம், அச அச்சகக் 

கூட்டுத்டமம் ணற்றும் அச அச்சுத் 

டயனஞக்கநம் வமன் யறுபங்களுக்கு 

எப்னக்கப்ட்டுள்ந சக 

பயதங்களுக்கும் உமயத்டம 

படிக்னககனந வணற்மர்னப கசய்டல்.  

பமசஸ்டநங்கள் ( 

உனனணதயன ணரட்கடுத்டல்) 

சட்ம் ( 1969 இக்கம் 7) 

 அச வசனப வசணம யடயதக் 

கட்னநச் சட்ம் (1942 

இக்கம் 18) 

 மயசயல் பனங்கும் வமட்டிச் 

சட்ம் (1957 இக்கம் 37) 

 அச டயனப்க் 

கூட்டுத்டமச் சட்ம் (1971 

இக்கம் 47) 

 அச அச்சுக் கூட்டுத்டமச் 

சட்ம் (1968 இக்கம் 24) 

 ணற்கமத அனணச்சமயன் கரழ் 

குயப்மக எப்னப்ட்டிமட, 

இங்கு வணற்கூப்ட் 

பயதங்களுக்கு உமயத்டம 

னத சக யணமஞங்களும். 

 கன ணற்றும் அலுபக ஊனயதர் 

சட்ம்  

 அச பயதமமச் சுற்யக்னக 

 வசனபப் யணமஞங்கள் ணற்றும் 

ஆட்வசர்ப்தை னதொனகள் 
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9. டகபல்கனந அயந்து ககமள்படற்கு யனகநமல் கற்றுக்ககமள்ந தொடித்ணம 

பசடயகள் 

 

அனணச்சயன் இனஞதத் டநம் - www.pubad.gov.lk 

ணயன்ஞ்சல்       - info@pubad.gov.lk 

 

10. கந்ட ஆறு ணமட கமத்டயற்கம பதணமம் ணற்றும் கசவுகள் 

(அ). பதணமங்கள் / அசயன் யடய எதுக்கரடுகள் 

பதணம அயக்னக பதணம 

அயக்னக 

பதமந்ட 

ணடயப்தேடு 

ஆறு 

ணமடங்களுக்கம 

உண்னணதம 

பதணமம் 

(சபமய - தன்) 

2017 ஆம் 

ஆண்டிற்கம 

உண்னணதம 

பதணமம் 

அச கட்டிங்கநயன் 

பமனக 

20.02.01.01 800,000,000.00 496,619,350.24 912,604,144.71 

 (ஆ) . கசவுகள் 

யகழ்ச்சயத்டயட்ம் கசவுத் 

டனப்தை 

பதமந்ட 

ணடயப்தேடு 

ஆறு ணமடங்களுக்கம 

உண்னணதம கசவு  

(சபமய - தன்) 

2017 ஆம் 

ஆண்டிற்கம 

உண்னணதம 

கசவு 

01 130 1,820,440,000.00 552,218,627.00 1,571,961,789.00 

 

11. பதமந்ட அயபயதத்டய ணற்றும் வசனபத் டயட்ங்கள் ( யடம உள்நக்கம்) 

 அனணச்சயன் இனஞதத்டநத்டயன் ஊமக டகபல்கனநப் கற்றுக் ககமள்ந 

தொடித்ம். ( www.pubad.gov.lk ) 

 

12. பதமந்ட வசனபகள் ணற்றும் அயபயதத்டயத் டயட்ங்கள் ணற்றும் கசதமற்றுனக 

ணடயப்தேட்டு அயக்னகதயன் சுதக்கக் குயப்தை 

 அனணச்சயன் இனஞதத்டநத்டயன் ஊமக டகபல்கனநப் கற்றுக் ககமள்ந 

தொடித்ம் ( www.pubad.gov.lk ) 

 

https://www.pubad.gov.lk/
mailto:info@pubad.gov.lk
https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=287&lang=ta
https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=287&lang=ta
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13.  யதணம் கசய்தப்ட் டகபல் பனங்கும் அலுபர்கள் 

 

அசமங்க யர்பமக ணற்றும் தொகமனணத்துப அனணச்சு 

கதர்     : - டயதணடய. தே.ம்.ம்.ம்.ஸ்மதக 

டபய / டபயகள்  : - வணடயகச் கசதமநர் ( தைமய்வு ணற்றும் 

கசதற்மட்டு) 

கடமனவசய இக்கம் : - 011 2676433 

யறுபத்டயன் e-mail தொகபமய  : - info@pubad.gov.lk 

 

வடசயத உற்த்டயத்டயன் கசதகம் 

கதர்      : - டயத.ப்.ம்.டீ.சுங்க குஞத் 

டபய / டபயகள்  : - வணடயகப் ஞயப்மநர் 

கடமனவசய இக்கம் : - 011 2187100 

 

கதர்    : - டயதணடய. வ.ம்.ம்.ப். தசயங்க 

டபய / டபயகள்  : - உடபயப் ஞயப்மநர் 

கடமனவசய இக்கம் : - 011 2186029 

யறுபத்டயன் e-mail தொகபமய : - nps@productivity.lk 

 
ஏய்வூடயதத் டயனஞக்கநம் 
 

கதர்    : - டயத. . கத் டீ. தஸ் 

டபய / டபயகள்  : - ஏய்வூடயதப் ஞயப்மநர் மதகம் 

கடமனவசய இக்கம் : - 011 2431647 

 

கதர்     : - டயத.வக. ஆர். த்ணயமயத 

டபய / டபயகள்  : - ஞயப்மநர் ( அனணப்தை ணற்றும் அயபயதத்டய) 

கடமனவசய இக்கம் : - 011 2320045 

யறுபத்டயன் e-mail தொகபமய : - dg@pensions.gov.lk 

 

இங்னக அயபயதத்டய யர்பமக யறுபகம் 
 

கதர்     : - டயதணடய. குணமமய தவசக 

டபய / டபயகள்  : - ஞயப்மநர் மதகம் 

கடமனவசய இக்கம் : - 011 5980202 

 

கதர்    : - டயத. கமயடய வசமலி சுடசயங் 

mailto:info@pubad.gov.lk
mailto:nps@productivity.lk
mailto:dg@pensions.gov.lk
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டபய / டபயகள்  : - சயவஷ் ஆவமசகர் 

கடமனவசய இக்கம் : - 011 5980200 

யறுபத்டயன் e-mail தொகபமய : - mail@slida.lk 

 

 

அனணச்சமயன் னககதமப்ம் 

     டயகடய 

mailto:mail@slida.lk


2016 இலக்கம் 12 இனையுனைய தகவலறியும் உரினைததரைர்பரை சட்ைம் 9 ஆம் பிரிவின் 

கீழ் தசயற்திட்ைம் ததரைர்பரக அறிக்னக தவளியிைப்படுதல் வவண்டும் – ததரனலததரைர்பு 

வழிகரட்ைல்கள். 

 

1. அனைச்சு / தினைக்களம் / நிறுவைம் :   அரசரங்க நிர்வரக ைற்றும் பகரனைத்துவ 

அனைச்சு  

2. தசயற்திட்ைத்தினை நனைபனறப்படுத்தும் நிறுவைம்          : அரசரங்க நிர்வரக 

ைற்றும் பகரனைத்துவ அனைச்சு  

தசயற்திட்ை அறிக்னக 

 (அ). தசயற்திட்ைத்தின் தபயர் ைற்றும் அதன் இயல்பு – நில பியச வீைனைப்புத் 

திட்ைம் -  தைரைரரகனல ைரவட்ைம் 

தசயற்திட்ைம் நனைபனறப்படுத்தப்படும் இைம் (வலயம், ைரகரைம், ைரவட்ைம், 

பிரிவு ைற்றும் இைம்) – ஊவர ைகரைம், தைரைரரகனல ைரவட்ைச் 

தசயலகத்துக்குரிய பனழய உத்திவயரகபூர்வ வீைனைப்புத்திட்ைம் அனைந்துள்ள 

கரைி 

                ஆரம்பிக்க உத்வதசிக்கப்பட்ை திகதி  2017.07.20 

                  நினறவு தசய்வதற்கு உத்வதசிக்கப்பட்ை திகதி  2019.01.18 

                          ( ஆ). தசயற்திட்ைம் 

                        குறிக்வகரள்கள் ைற்றும் இலக்குகள் – அரச அலுவலர்களுக்கரை வதிவிை 

வசதினள வழங்குவதற்கரை கட்டிைத்தினை நிர்ைரைித்தல். 
 

                       திர்பரர்க்கப்படும் வினளவுகள் 

                      

                     இலக்குனைய பயன்தபறுநர்கள்   - அரச அலுவலர்கள் 
                        

                       தசயற்திட்ைத்திைரல் பரதிக்கப்பனையக் கூடிய ைக்கள் குழுவிைர் -  
 

                   அவர்களுைன் ததரைர்பரைல் வைற்தகரள்ளப்பட்டிருப்பின் அனவ       

ததரைர்பரை இழப்பீடு ைற்றும் வசதங்கள் பற்றிய பழுனையரை விபரங்கள்.  
 
 

                            (இ). ைதிப்பிைப்பட்ை தைரத்த தசலவு -  200 ைில்லியன் 
 
 

                                            நிதி பலத்திற்கரை ற்பரடுகள் ( உள்நரட்டு / தவளிநரட்டு 

ஒதுக்கீடுகள் வவறு வவறரக) - உள்நரட்டு 
 



 அரச / தைியரர் கூட்ைரண்னையுைைரை தசயற்திட்ைைரக கரைப்படுைரயின் 

நிதிப் பங்வகற்பு தவவ்வவறரக ைற்றும் தைியரர்ப் பிரிவிைருக்கு 

கினைக்கப்தபறும் நன்னைகள் / அநுகூலங்கள் 

 

                              (ஈ). உத்வதசிக்கப்பட்ை தசயற்திட்ைங்களுக்கு உரித்தரை 

அதிகரரசனபகளிைைிருந்து அங்கீகரரத்தினைப் தபற்றுக்தகரள்ளப்பட்ை 

திகதிகள் (வதசிய திட்ைைிைல் குழு, தபரருளரதரர அபிவிருத்திக் குழு, 

அனைச்சரனவ, பதலீட்டுச் சனப, ைரகரை சனப, ைத்திய சுற்றரைல் 

அதிகரரசனப ஆகியை)   
 
 

 உரியஅதிகரரசனபகள்                      அனுைதியினைப் தபற்றுக்தகரண்ை திகதி  

ததரு வரிச் சரன்றிதழ்      2017.03.30 
 
     
 
 
  

  

(உ). பின்வரும் விையங்கள் ற்புனையதரயின் அவற்றினை நனைபனறப்படுத்திய 

திகதி 

 
 
 

விையங்கள் ற்புனையது பற்றி திகதி 

1. சரத்தியைரை ஆய்வுகள் ற்புனையது - 

2. வகள்வி ைனுக்கள் 

அனழத்தல் 

ற்புனையது 2017.04.07 

3. வகள்வி ைதிப்பீடுகள் 

(நிதி / ததரழில்நுட்பம்) 

ற்புனையது 2017.05.18 

4. தபறுனகக் குழு ற்புனையது 2017.06.05 

5. ஒப்பந்தங்கனள 

வழங்குதல் 

ற்புனையது 2017.06.21 

6. உைன்படிக்னகயில் 

னகச்சரத்திைல் 

ற்புனையது 2017.07.03 

 

சூழல் தரக்கங்கள் கரைப்படுைரயின் அனவ பற்றிய ைதிப்பீடுகள் ைற்றும் ைதிப்பீட்டினை 

வைற்தகரள்ளும் நிறுவைம் – இல்னல 

 

 (ஊ). வழங்குநர்கள் / ஒப்பந்தக்கரரர்களின் விபரம்  

  தபயர்  : - தசன்ட்ரல் இன்ஜிைியரிங் சர்விசஸ் பினரவட் லிைிைட் 

 நிறுவைம்  : - 

  பகவரி  : - தசன்ட்ரல் இன்ஜிைியரிங் சர்விசஸ் பினரவட் லிைிைட், 

பதுள்னளக் கினள, 37/2A, பண்ைரரநரயக்க ைரவத்னத, பதுள்னள.  

 



 

(). வைலதிக விபரங்கனள தபற்றுக்தகரள்ள படியுைரை அலுவலரின் தபயர், பதவி, 

பகவரி, ததரனலவபசி இலக்கம் ைற்றும் ைின்ைஞ்சல். 

 

தபயர்   : திரு. ஶரந்த வீரசிங்க 

பதவி  : சிவரஷ்ை உதவிச் தசயலரளர் ( வீைனைப்பு ைற்றும் அபிவிருத்தி) 

பகவரி  : அரசரங்க நிர்வரக ைற்றும் பகரனைத்துவ அனைச்சு, சுதந்திர சதுக்கம், 

தகரழும்பு 07. 

ததரனலவபசி இலக்கம் : 0112692633 

ைின்ைஞ்சல் : shanweerasinghe67@gmail.com 

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

 திகதி         அனைச்சரின் னகதயரப்பம் 
 



 

2016 இலக்கம் 12 இனையுனைய தகவலறியும் உரினைததரைர்பரை சட்ைம் 9 ஆம் பிரிவின் 

கீழ் தசயற்திட்ைம் ததரைர்பரக அறிக்னக தவளியிைப்படுதல் வவண்டும் – ததரனலததரைர்பு 

வழிகரட்ைல்கள். 

 

1. அனைச்சு / தினைக்களம் / நிறுவைம் :   அரசரங்க நிர்வரக ைற்றும் முகரனைத்துவ 

அனைச்சு  

2. தசயற்திட்ைத்தினை நனைமுனறப்படுத்தும் நிறுவைம்          : அரசரங்க நிர்வரக 

ைற்றும் முகரனைத்துவ அனைச்சு  

3. தசயற்திட்ை அறிக்னக 

 (அ). தசயற்திட்ைத்தின் தபயர் ைற்றும் அதன் இயல்பு – நில பியச வீைனைப்புத் 

திட்ைம் –  கம்பஹ ைரவட்ைம் 

தசயற்திட்ைம் நனைமுனறப்படுத்தப்படும் இைம் (வலயம், ைரகரைம், ைரவட்ைம், 

பிரிவு ைற்றும் இைம்) – வைல் ைரகரைம், கம்பஹ ைரவட்ைம், களைிய இன் 

தரைரயம் வத்னத 

 

                  ஆரம்பிக்க உத்வதசிக்கப்பட்ை திகதி  2017.07.29 

                   நினறவு தசய்வதற்கு உத்வதசிக்கப்பட்ை திகதி  2018.04.30 

           ( ஆ). தசயற்திட்ைம் 

                        குறிக்வகரள்கள் ைற்றும் இலக்குகள் – அரச அலுவலர்களுக்கரை வதிவிை 

வசதினள வழங்குவதற்கரை கட்டிைத்தினை நிர்ைரைித்தல். 
 

                       திர்பரர்க்கப்படும் வினளவுகள் 

                      

                     இலக்குனைய பயன்தபறுநர்கள்   - அரச அலுவலர்கள் 
                        

                       தசயற்திட்ைத்திைரல் பரதிக்கப்பனையக் கூடிய ைக்கள் குழுவிைர் -  
 

                   அவர்களுைன் ததரைர்பரைல் வைற்தகரள்ளப்பட்டிருப்பின் அனவ       

ததரைர்பரை இழப்பீடு ைற்றும் வசதங்கள் பற்றிய முழுனையரை விபரங்கள்.  
 

          (இ). ைதிப்பிைப்பட்ை தைரத்த தசலவு -  180 ைில்லியன் 

 

                      நிதி மூலத்திற்கரை ற்பரடுகள் ( உள்நரட்டு / தவளிநரட்டு ஒதுக்கீடுகள் 

வவறு வவறரக) - உள்நரட்டு 
 

 அரச / தைியரர் கூட்ைரண்னையுைைரை தசயற்திட்ைைரக கரைப்படுைரயின் 

நிதிப் பங்வகற்பு தவவ்வவறரக ைற்றும் தைியரர்ப் பிரிவிைருக்கு 

கினைக்கப்தபறும் நன்னைகள் / அநுகூலங்கள் 



 
 

           உத்வதசிக்கப்பட்ை தசயற்திட்ைங்களுக்கு உரித்தரை அதிகரரசனபகளிைைிருந்து 

அங்கீகரரத்தினைப் தபற்றுக்தகரள்ளப்பட்ை திகதிகள் (வதசிய திட்ைைிைல் குழு, 

தபரருளரதரர அபிவிருத்திக் குழு, அனைச்சரனவ, முதலீட்டுச் சனப, ைரகரை 

சனப, ைத்திய சுற்றரைல் அதிகரரசனப ஆகியை)   
 

o பசுனைக் கட்டிை அனுைதியினைப் தபற்றுக்தகரள்வதற்கரக நகர அபிவிருத்தி 

அதிகரரசனபயிைம் சைர்ப்பித்தல் வவண்டும்.   

o ததரு வரிச் சரன்றிதழினைப் தபற்றுக்தகரள்வதற்கரக பிரவதச சனபயிைம் 

வவண்டுவகரள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
 
 
 
 

(உ). பின்வரும் விையங்கள் ற்புனையதரயின் அவற்றினை நனைமுனறப்படுத்திய 

திகதி 

 

விையங்கள் ற்புனையது பற்றி திகதி 

1. சரத்தியைரை ஆய்வுகள் ற்புனையது - 

2. வகள்வி ைனுக்கள் 

அனழத்தல் 

ற்புனையது 2017.05.19 

3. வகள்வி ைதிப்பீடுகள் 

(நிதி / ததரழில்நுட்பம்) 

ற்புனையது 2017.07.05 

4. தபறுனகக் குழு ற்புனையது 2017.07.07 

5. ஒப்பந்தங்கனள 

வழங்குதல் 

ற்புனையது 2017.07.28 

6. உைன்படிக்னகயில் 

னகச்சரத்திைல் 

ற்புனையது 2017.07.31 

 

சூழல் தரக்கங்கள் கரைப்படுைரயின் அனவ பற்றிய ைதிப்பீடுகள் ைற்றும் ைதிப்பீட்டினை 

வைற்தகரள்ளும் நிறுவைம் – இல்னல 

 

(ஊ). வழங்குநர்கள் / ஒப்பந்தக்கரரர்களின் விபரம்  

  தபயர்  : - லிங்க் இன்ஜிைியரிங் பினரவட் லிைிைட் 

  முகவரி  : - லிங்க் இன்ஜிைியரிங் பினரவட் லிைிைட், இலக்கம் 32, 2 ஆம் 

ைரடி, கரலி வீதி, ததஹிவனல. 
 

 

(). வைலதிக விபரங்கனள தபற்றுக்தகரள்ள முடியுைரை அலுவலரின் தபயர், பதவி, 

முகவரி, ததரனலவபசி இலக்கம் ைற்றும் ைின்ைஞ்சல். 

 

தபயர்   : திரு. ஶரந்த வீரசிங்க 

பதவி  : சிவரஷ்ை உதவிச் தசயலரளர் ( வீைனைப்பு ைற்றும் அபிவிருத்தி) 



முகவரி  : அரசரங்க நிர்வரக ைற்றும் முகரனைத்துவ அனைச்சு, சுதந்திர சதுக்கம், 

தகரழும்பு 07. 

ததரனலவபசி இலக்கம் : 0112692633 

ைின்ைஞ்சல் : shanweerasinghe67@gmail.com 

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

 திகதி         அனைச்சரின் னகதயரப்பம் 
 



2016 இலக்கம் 12 இனையுனைய தகவலறியும் உரினைததரைர்பரை சட்ைம் 9 ஆம் பிரிவின் 

கீழ் தசயற்திட்ைம் ததரைர்பரக அறிக்னக தவளியிைப்படுதல் வவண்டும் – ததரனலததரைர்பு 

வழிகரட்ைல்கள். 

 

1. அனைச்சு / தினைக்களம் / நிறுவைம் :   அரசரங்க நிர்வரக ைற்றும் முகரனைத்துவ 

அனைச்சு  

2. தசயற்திட்ைத்தினை நனைமுனறப்படுத்தும் நிறுவைம்          : அரசரங்க நிர்வரக 

ைற்றும் முகரனைத்துவ அனைச்சு  

 

3. தசயற்திட்ை அறிக்னக 

(அ). தசயற்திட்ைத்தின் தபயர் ைற்றும் அதன் இயல்பு – நில பியச வீைனைப்புத் திட்ைம் – 

தகரழும்பு ைரவட்ைம். 

தசயற்திட்ைம் நனைமுனறப்படுத்தப்படும் இைம் (வலயம், ைரகரைம், ைரவட்ைம், 

பிரிவு ைற்றும் இைம்) –  ைத்திய ைரகரைம், கண்டி ைரவட்ைம், அஸ்கிரிய, 

ஆர்ட்லர்ஹில் வத்னத. 

 
                  ஆரம்பிக்க உத்வதசிக்கப்பட்ை திகதி  2017.12.14 

                  நினறவு தசய்வதற்கு உத்வதசிக்கப்பட்ை திகதி  2018.08.30 

( ஆ). தசயற்திட்ைம் 

                        குறிக்வகரள்கள் ைற்றும் இலக்குகள் – அரச அலுவலர்களுக்கரை வதிவிை 

வசதினள வழங்குவதற்கரை கட்டிைத்தினை நிர்ைரைித்தல். 
 

                       திர்பரர்க்கப்படும் வினளவுகள் 

                      

                     இலக்குனைய பயன்தபறுநர்கள்   - அரச அலுவலர்கள் 
                        

                       தசயற்திட்ைத்திைரல் பரதிக்கப்பனையக் கூடிய ைக்கள் குழுவிைர் -  
 

                   அவர்களுைன் ததரைர்பரைல் வைற்தகரள்ளப்பட்டிருப்பின் அனவ       

ததரைர்பரை இழப்பீடு ைற்றும் வசதங்கள் பற்றிய முழுனையரை விபரங்கள்.  
 

(இ). ைதிப்பிைப்பட்ை தைரத்த தசலவு -  67 ைில்லியன் 

 

                      நிதி மூலத்திற்கரை ற்பரடுகள் ( உள்நரட்டு / தவளிநரட்டு ஒதுக்கீடுகள் 

வவறு வவறரக) - உள்நரட்டு 
 



 அரச / தைியரர் கூட்ைரண்னையுைைரை தசயற்திட்ைைரக கரைப்படுைரயின் 

நிதிப் பங்வகற்பு தவவ்வவறரக ைற்றும் தைியரர்ப் பிரிவிைருக்கு 

கினைக்கப்தபறும் நன்னைகள் / அநுகூலங்கள் 
 

                              (ஈ). உத்வதசிக்கப்பட்ை தசயற்திட்ைங்களுக்கு உரித்தரை 

அதிகரரசனபகளிைைிருந்து அங்கீகரரத்தினைப் தபற்றுக்தகரள்ளப்பட்ை 

திகதிகள் (வதசிய திட்ைைிைல் குழு, தபரருளரதரர அபிவிருத்திக் குழு, 

அனைச்சரனவ, முதலீட்டுச் சனப, ைரகரை சனப, ைத்திய சுற்றரைல் 

அதிகரரசனப ஆகியை)   
 
 

உரியஅதிகரரசனபகள்                      அனுைதியினைப் தபற்றுக்தகரண்ை திகதி
   

                
 
 
 
 

 
 
 

(உ). பின்வரும் விையங்கள் ற்புனையதரயின் அவற்றினை நனைமுனறப்படுத்திய 

திகதி 

 
 

விையங்கள் ற்புனையது பற்றி திகதி 

1. சரத்தியைரை ஆய்வுகள் ற்புனையது - 

2. வகள்வி ைனுக்கள் 

அனழத்தல் 

ற்புனையது 2017.10.12 

3. வகள்வி ைதிப்பீடுகள் 

(நிதி / ததரழில்நுட்பம்) 

ற்புனையது 2017.11.20 

4. தபறுனகக் குழு ற்புனையது 2017.11.23 

5. ஒப்பந்தங்கனள 

வழங்குதல் 

ற்புனையது 2017.12.04 

6. உைன்படிக்னகயில் 

னகச்சரத்திைல் 

ற்புனையது 2017.12.08 

 

சூழல் தரக்கங்கள் கரைப்படுைரயின் அனவ பற்றிய ைதிப்பீடுகள் ைற்றும் ைதிப்பீட்டினை 

வைற்தகரள்ளும் நிறுவைம் – இல்னல 

 

(ஊ). வழங்குநர்கள் / ஒப்பந்தக்கரரர்களின் விபரம்  

  தபயர்  : - வக.ஜீ.ஸ். வகரந்தசிங்க 

 நிறுவைம்  : - வகரந்தசிங்க கன்ஸ்ரக்ஷன் நிறுவைம் 

  முகவரி  :-  இலக்கம் 27/2,  நரவலப்பிடிய பரனத, கம்பனள 

 
  



 

(). வைலதிக விபரங்கனள தபற்றுக்தகரள்ள முடியுைரை அலுவலரின் தபயர், பதவி, 

முகவரி, ததரனலவபசி இலக்கம் ைற்றும் ைின்ைஞ்சல். 

 

தபயர்   : திரு. ஶரந்த வீரசிங்க 

பதவி  : சிவரஷ்ை உதவிச் தசயலரளர் ( வீைனைப்பு ைற்றும் அபிவிருத்தி) 

முகவரி  : அரசரங்க நிர்வரக ைற்றும் முகரனைத்துவ அனைச்சு, சுதந்திர சதுக்கம், 

தகரழும்பு 07. 

ததரனலவபசி இலக்கம் : 0112692633 

ைின்ைஞ்சல் : shanweerasinghe67@gmail.com 

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

திகதி         அனைச்சரின் னகதயரப்பம் 
 
 



 

 

2016 இலக்கம் 12 இனையுனைய தகவலறியும் உரினைததரைர்பரை சட்ைம் 9 ஆம் பிரிவின் 

கீழ் தசயற்திட்ைம் ததரைர்பரக அறிக்னக தவளியிைப்படுதல் வவண்டும் – ததரனலததரைர்பு 

வழிகரட்ைல்கள். 

 

1. அனைச்சு / தினைக்களம் / நிறுவைம் :   அரசரங்க நிர்வரக ைற்றும் முகரனைத்துவ 

அனைச்சு  

2. தசயற்திட்ைத்தினை நனைமுனறப்படுத்தும் நிறுவைம்    : அரசரங்க நிர்வரக ைற்றும் 

முகரனைத்துவ அனைச்சு 

  

3. தசயற்திட்ை அறிக்னக 

(அ). தசயற்திட்ைத்தின் தபயர் ைற்றும் அதன் இயல்பு – நில பியச வீைனைப்புத் 

திட்ைம் – தகரழும்பு ைரவட்ைம். 

தசயற்திட்ைம் நனைமுனறப்படுத்தப்படும் இைம் (வலயம், ைரகரைம், ைரவட்ைம், 

பிரிவு ைற்றும் இைம்) –  வைைத்திய ைரகரைம், தபரலன்ைறுனவ ைரவட்ைம், 

ஹிகுரக்தகரனை 

 

                  ஆரம்பிக்க உத்வதசிக்கப்பட்ை திகதி  2017.12.07 

                  நினறவு தசய்வதற்கு உத்வதசிக்கப்பட்ை திகதி  2018.12.07 

             ( ஆ). தசயற்திட்ைம் 

                        குறிக்வகரள்கள் ைற்றும் இலக்குகள் – அரச அலுவலர்களுக்கரை வதிவிை 

வசதினள வழங்குவதற்கரை கட்டிைத்தினை நிர்ைரைித்தல். 

 

                       திர்பரர்க்கப்படும் வினளவுகள் 

                      

                     இலக்குனைய பயன்தபறுநர்கள்   - அரச அலுவலர்கள் 
                        

                       தசயற்திட்ைத்திைரல் பரதிக்கப்பனையக் கூடிய ைக்கள் குழுவிைர் -  
 

                   அவர்களுைன் ததரைர்பரைல் வைற்தகரள்ளப்பட்டிருப்பின் அனவ       

ததரைர்பரை இழப்பீடு ைற்றும் வசதங்கள் பற்றிய முழுனையரை விபரங்கள்.  

 

                            (இ). ைதிப்பிைப்பட்ை தைரத்த தசலவு -  180 ைில்லியன் 

 

                      நிதி மூலத்திற்கரை ற்பரடுகள் ( உள்நரட்டு / தவளிநரட்டு ஒதுக்கீடுகள் 

வவறு வவறரக) - உள்நரட்டு 
 



 அரச / தைியரர் கூட்ைரண்னையுைைரை தசயற்திட்ைைரக கரைப்படுைரயின் 

நிதிப் பங்வகற்பு தவவ்வவறரக ைற்றும் தைியரர்ப் பிரிவிைருக்கு 

கினைக்கப்தபறும் நன்னைகள் / அநுகூலங்கள் 
 

(ஈ). உத்வதசிக்கப்பட்ை தசயற்திட்ைங்களுக்கு உரித்தரை 

அதிகரரசனபகளிைைிருந்து அங்கீகரரத்தினைப் தபற்றுக்தகரள்ளப்பட்ை 

திகதிகள் (வதசிய திட்ைைிைல் குழு, தபரருளரதரர அபிவிருத்திக் குழு, 

அனைச்சரனவ, முதலீட்டுச் சனப, ைரகரை சனப, ைத்திய சுற்றரைல் 

அதிகரரசனப ஆகியை)   

                        
 
 
 
 
 

(உ). பின்வரும் விையங்கள் ற்புனையதரயின் அவற்றினை நனைமுனறப்படுத்திய 

திகதி 

 
 

விையங்கள் ற்புனையது பற்றி திகதி 

1. சரத்தியைரை ஆய்வுகள் ற்புனையது - 

2. வகள்வி ைனுக்கள் 

அனழத்தல் 

ற்புனையது 2017.10.12 

3. வகள்வி ைதிப்பீடுகள் 

(நிதி / ததரழில்நுட்பம்) 

ற்புனையது 2017.10.12 

4. தபறுனகக் குழு ற்புனையது 2017.11.15 

5. ஒப்பந்தங்கனள 

வழங்குதல் 

ற்புனையது 2017.11.28 

6. உைன்படிக்னகயில் 

னகச்சரத்திைல் 

ற்புனையது 2017.11.24 

 

சூழல் தரக்கங்கள் கரைப்படுைரயின் அனவ பற்றிய ைதிப்பீடுகள் ைற்றும் ைதிப்பீட்டினை 

வைற்தகரள்ளும் நிறுவைம் – இல்னல 

 
 

(ஊ). வழங்குநர்கள் / ஒப்பந்தக்கரரர்களின் விபரம்  

 

தபயர்  : லின்க் இன்ஜிைியரிங்க பினரவட் லிைிதைட் 

 முகவரி  : லின்க் இன்ஜிைியரிங்க பினரவட் லிைிதைட், இலக்கம் 32 , 2 ஆம் 

ைரடி, கரலி வீதி, ததஹிவனல.  

 

(). வைலதிக விபரங்கனள தபற்றுக்தகரள்ள முடியுைரை அலுவலரின் தபயர், பதவி, 

முகவரி, ததரனலவபசி இலக்கம் ைற்றும் ைின்ைஞ்சல். 

 

தபயர்   : திரு. ஶரந்த வீரசிங்க 

பதவி  : சிவரஷ்ை உதவிச் தசயலரளர் ( வீைனைப்பு ைற்றும் அபிவிருத்தி) 



முகவரி  : அரசரங்க நிர்வரக ைற்றும் முகரனைத்துவ அனைச்சு, சுதந்திர சதுக்கம், 

தகரழும்பு 07. 

ததரனலவபசி இலக்கம் : 0112692633 

ைின்ைஞ்சல் : shanweerasinghe67@gmail.com 

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

 திகதி         அனைச்சரின் னகதயரப்பம் 
 



2016 இலக்கம் 12 இனையுனைய தகவலறியும் உரினைததரைர்பரை சட்ைம் 9 ஆம் பிரிவின் 

கீழ் தசயற்திட்ைம் ததரைர்பரக அறிக்னக தவளியிைப்படுதல் வவண்டும் – ததரனலததரைர்பு 

வழிகரட்ைல்கள். 

 

1. அனைச்சு / தினைக்களம் / நிறுவைம் :   அரசரங்க நிர்வரக ைற்றும் முகரனைத்துவ 

அனைச்சு  

2. தசயற்திட்ைத்தினை நனைமுனறப்படுத்தும் நிறுவைம்          : அரசரங்க நிர்வரக 

ைற்றும் முகரனைத்துவ அனைச்சு  

3. தசயற்திட்ை அறிக்னக 

(அ). தசயற்திட்ைத்தின் தபயர் ைற்றும் அதன் இயல்பு – நில பியச வீைனைப்புத் 

திட்ைம் – தகரழும்பு ைரவட்ைம். 

தசயற்திட்ைம் நனைமுனறப்படுத்தப்படும் இைம் (வலயம், ைரகரைம், ைரவட்ைம், 

பிரிவு ைற்றும் இைம்) – வைல் ைரகரைம், தகரழும்பு ைரவட்ைம், இலக்கம் - 04, 

தெக்ைர் தகரப்வபகடுவ ைரவத்னத, தகரழும்பு 07. 

 

                ஆரம்பிக்க உத்வதசிக்கப்பட்ை திகதி  2018.05.28 

                நினறவு தசய்வதற்கு உத்வதசிக்கப்பட்ை திகதி  2019.11.28 

             ( ஆ). தசயற்திட்ைம் 

                        குறிக்வகரள்கள் ைற்றும் இலக்குகள் – அரச அலுவலர்களுக்கரை வதிவிை 

வசதினள வழங்குவதற்கரை கட்டிைத்தினை நிர்ைரைித்தல். 
 

                       திர்பரர்க்கப்படும் வினளவுகள் 

                      

                     இலக்குனைய பயன்தபறுநர்கள்   - அரச அலுவலர்கள் 
                        

                       தசயற்திட்ைத்திைரல் பரதிக்கப்பனையக் கூடிய ைக்கள் குழுவிைர் -  
 

                   அவர்களுைன் ததரைர்பரைல் வைற்தகரள்ளப்பட்டிருப்பின் அனவ       

ததரைர்பரை இழப்பீடு ைற்றும் வசதங்கள் பற்றிய முழுனையரை விபரங்கள்.  
 

              (இ). ைதிப்பிைப்பட்ை தைரத்த தசலவு -  700 ைில்லியன் 

 

                      நிதி மூலத்திற்கரை ற்பரடுகள் ( உள்நரட்டு / தவளிநரட்டு ஒதுக்கீடுகள் 

வவறு வவறரக) - உள்நரட்டு 
 

 அரச / தைியரர் கூட்ைரண்னையுைைரை தசயற்திட்ைைரக கரைப்படுைரயின் 

நிதிப் பங்வகற்பு தவவ்வவறரக ைற்றும் தைியரர்ப் பிரிவிைருக்கு 

கினைக்கப்தபறும் நன்னைகள் / அநுகூலங்கள் 
 



               (ஈ). உத்வதசிக்கப்பட்ை தசயற்திட்ைங்களுக்கு உரித்தரை 

அதிகரரசனபகளிைைிருந்து அங்கீகரரத்தினைப் தபற்றுக்தகரள்ளப்பட்ை 

திகதிகள் (வதசிய திட்ைைிைல் குழு, தபரருளரதரர அபிவிருத்திக் குழு, 

அனைச்சரனவ, முதலீட்டுச் சனப, ைரகரை சனப, ைத்திய சுற்றரைல் 

அதிகரரசனப ஆகியை)   
 

                       உரியஅதிகரரசனபகள்                      அனுைதியினைப் தபற்றுக்தகரண்ை திகதி 

ைத்திய சுற்றரைல் அதிகரரசனப    2018.04.04 

தீயனைப்புச் வசனவத் தினைக்களம் 2017.12.08 

இலங்னக ைின்சரர சனப 2018.02.22 

நீர் வழங்கல் ைற்றும் வடிகரனைப்புத் தினைக்களம் (தகர.ை.ந.சனப)

 2018.03.03 

வதசிய நீர் வழங்கல் ைற்றும் வடிகரலனைப்புச்  சனப 2018.02.20 

திண்ைக் கழிவு முகரனைத்துவப் பிரிவு (தகர.ை.ந.சனப) 2018.03.29 
 
      

  

(உ). பின்வரும் விையங்கள் ற்புனையதரயின் அவற்றினை நனைமுனறப்படுத்திய 

திகதி 

 
 

விையங்கள் ற்புனையது பற்றி திகதி 

1. சரத்தியைரை ஆய்வுகள் ற்புனையது - 

2. வகள்வி ைனுக்கள் 

அனழத்தல் 

ற்புனையது 2018.03.09 

3. வகள்வி ைதிப்பீடுகள் 

(நிதி / ததரழில்நுட்பம்) 

ற்புனையது 2018.04.11 

4. தபறுனகக் குழு ற்புனையது 2018.04.12 

5. ஒப்பந்தங்கனள 

வழங்குதல் 

ற்புனையது - 

6. உைன்படிக்னகயில் 

னகச்சரத்திைல் 

ற்புனையது - 

 

சூழல் தரக்கங்கள் கரைப்படுைரயின் அனவ பற்றிய ைதிப்பீடுகள் ைற்றும் ைதிப்பீட்டினை 

வைற்தகரள்ளும் நிறுவைம் – இல்னல 

 

(ஊ). வழங்குநர்கள் / ஒப்பந்தக்கரரர்களின் விபரம்  

  தபயர்  : - தசன்ட்ரல் இன்ஜிைியரிங் சர்விசஸ் பினரவட் லிைிைட் 

 நிறுவைம்  : - 

 முகவரி  : - தசன்ட்ரல் இன்ஜிைியரிங் சர்விசஸ் பினரவட் லிைிைட், 

இலக்கம் 415, தபௌத்தரவலரக்க ைரவத்னத, தகரழும்பு 07.       

        
 

(). வைலதிக விபரங்கனள தபற்றுக்தகரள்ள முடியுைரை அலுவலரின் தபயர், பதவி, 

முகவரி, ததரனலவபசி இலக்கம் ைற்றும் ைின்ைஞ்சல். 



 

தபயர்   : திரு. ஶரந்த வீரசிங்க 

பதவி  : சிவரஷ்ை உதவிச் தசயலரளர் ( வீைனைப்பு ைற்றும் அபிவிருத்தி) 

முகவரி  : அரசரங்க நிர்வரக ைற்றும் முகரனைத்துவ அனைச்சு, சுதந்திர சதுக்கம், 

தகரழும்பு 07. 

ததரனலவபசி இலக்கம் : 0112692633 

ைின்ைஞ்சல் : shanweerasinghe67@gmail.com 

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

 திகதி         அனைச்சரின் னகதயரப்பம் 
 




