
இனங்கை ிர்ாை சேக ,இனங்கை பதாநிில் சேக ,இனங்கை ிஞ்ஞாண சேக, இனங்கை 

ைட்டடக் ைகனஞர் சேக, இனங்கை ைக்ைாபர் சேக ற்ரம் இனங்கை ிட்டிடல் சேகிலுள்ப 

அலுனர்ைளுக்ைாண முனாது ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கே( 2016  – II( ற்ரம் இனங்கை 

ிர்ாை சேக, இனங்கை ைக்ைாபர் சேக, இனங்கை ிட்டிடல் சேகிலுள்ப 

அலுனர்ைளுக்ைாண இண்டாம் ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கே –  2017 (I( 

 

2017.04.12 ிைி ர்த்ாணிப் தத்ிாிகைில் பபிிடப்தட்ட குநித் ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கேின் தந்ி 12.8.3 (III), தந்ி 14.2 ற்ரம் ஆங்ைினத்ில் பபிிடப்தட்ட அநிித்லில் 

தந்ி 13 ைீழ்க்குநிப்திடப்தட்டுள்பார ிருத்ப்தடுைிநது 

 

i. .தாீட்கே அநிித்லில் தந்ி 12.8.3 (III) ைீழ்க்குநிப்திடப்தட்டுள்பார ிருத்ப்தட சண்டும் 

 III. ற்சதாக ேர்சே பதாருபாா பருக்ைடி ிகனயும் அற்நிணால் இனங்கைப் 

பதாருபாாத்துக்கு ஏற்தடும் ாக்ைமும் (தாட இனக்ைம் 23) 100 புள்பிைள் 

 

ற்சதாக ேர்சே பதாருபாா ற்ரம் அேில் பருக்ைடிைள் ற்ரம் அற்நிணால் இனங்கைப் 

பதாருபாாத்ிற்கு ஏற்தடும் ாக்ைம். (அவ் அப்சதாக ேந்ர்ப்தங்ைபில் ஏற்தடும் உனைப் 

பதாருபாா ிகனகைளுக்கு ைானத்துக்சைற்ந கைினாண கனப்புக்ைளுக்கு உாித்துகட 

ிகடைகப ங்குல் சண்டும்) 

குநிப்பு : இப் தாடத்ிற்கு குகநந்து 40%  புள்பிைகபப் தாீட்ோர்த்ி   பதற்ரக்பைாள்ப 

சண்டும். 
 

ii. தாீட்கே அநிித்லில் தந்ி 14.2 இன் அட்டகக்கு தினாை ைீழ்க்குநிப்திடப்தட்டுள்ப அட்டக 

ாிாிாை அகல் சண்டும் 

 

 2005 .11.14 ஆம் ிைி 1419/3 ஆம் இனக்ை 

முன்கண சேகப் திாக் 

குநிப்பு 

2013.12.23 ஆம் ிைி 1842/2 ஆம் இனக்ை புி 

சேகப் திாக் குநிப்பு 

01. 

 

ேட்டம் (முனாம் ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் 

தாீட்கே( 

ேட்டம் (முனாம் ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் 

தாீட்கே( 

02. ிர்ாைம் (முனாம் ிகணத்ிநன் ைாண் 

கடப் தாீட்கே(  

ிர்ாைம் (முனாம் ிகணத்ிநன் ைாண் 

கடப் தாீட்கே( 

03.  பதாருபில் அல்னது ேமூைில் 

(முனாம் ிகணத்ிநன் ைாண் 

கடப் தாீட்கே( 

பதாருபில் ற்ரம் ேமூைில்  

(முனாம் ிகணத்ிநன் ைாண் 

கடப் தாீட்கே( 

04. அே துகநின் ிிில் முைாகத்தும் 

(இண்டாம்  ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் 

தாீட்கே( 

அே துகநின் ிிில்                 

முைாகத்தும் ற்ரம் பதரகை டடிக்கைைள் 

(முனாம் ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் தாீட்கே ( 

05. ஆங்ைினம்  

( முனாம் ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் 

தாீட்கே( 

இகப்பு பாித் சர்ச்ேி (இண்டாம் 

ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் தாீட்கே(  

06. பதாருபில் ற்ரம் ேமூைில் (இண்டாம் 

ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் தாீட்கே( 

பதாருபில் ற்ரம் ேமூைில்  (இண்டாம் 

ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் தாீட்கே( 

07. அதிிருத்ி ிர்ாைச் பேற்தாடுைள் 

(இண்டாம் ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் 

தாீட்கே( 

அதிிருத்ி ிர்ாைச் பேற்தாடுைள் (இண்டாம் 

ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் தாீட்கே( 

08. முைாகத்தும் ற்ரம் அகப்பு முகநைள்  

(இண்டாம் ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் 

தாீட்கே( 

முைாகத்துத்ிற்ைாண ைல், பாடர்தாடல் 

பாில்நுட்தப் தாகண  (இண்டாம் 

ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் தாீட்கே( 



 

ii. ஆங்ைின அநிித்லில் தந்ி 13 இன் ைீழ் குநிப்திடப்தட்டுள்ப தாீட்கே ச சூேிின் பாடர் இனக்ைம் 9 

ைீழ்குநிப்திட்டார ிருத்ப்தட சண்டும். 

 

09 2
nd

 Efficiency Bar 

Examination for 

Officers of Sri 

Lanka Planning 

Service 

Techniques of Development 

Planning  
21 2017.07.16 12.30 p.m - 3.30 p.m 

Basic Macro Economics  22 2017.07.22 9.00 a.m - 12.00 p.m 

Current International Economic 

Crises and their impact on Sri 

Lankan Economy 

 23 2017.07.22 12.30 p.m - 3.30 p.m 

 

குநிப்பு : 

(அ) இத் ிருத்த்ிணால் இனங்கை ிர்ாை சேக, இனங்கை ைக்ைாபர் சேக, இனங்கை ிட்டிடல் 

சேகிலுள்ப அலுனர்ைளுக்ைாண இண்டாம் ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் தாீட்கே –  2017 (I( க்ைாை 

ிண்ப்தப்தடிம் அனுப்தசண்டி இரித் ிைி 2017.05.29 ஆந் ிைி க ீடிக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(ஆ) தாீட்கேக்கு இண்டாது முகநாை சாற்ரம் அலுனர் தாீட்கேக் ைட்டம் பேலுத்துல் 

பாடர்தாை ைீழ்ரும் அநிவுரத்ல்ைகபப் தின்தற்ந சண்டும். 

 

i. இற்கு முன்ணர் தாீட்கேக்குத் சாற்நியுள்ப அலுனர்ைளுக்ைாை தாீட்கேக் ைட்டம் பேலுத்துல் 

பாடர்தாை தாீட்கே அநிித்லின் 6ஆம் தந்ிின் ஏற்தாடுைள் சலும் லுிலிருப்ததுடன் அன்தடி 

இண்டாம் ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் தாீட்கேில்  ஒரு தாடத்துக்கு ட்டும் ிண்ப்தித்ிருந் 

ிண்ப்தாாிபாருர் இத் ிருத்த்ின் மூனம் சலுபாரு தாடத்துக்கு ிண்ப்திப்தாின் 

சனிைாை ரூ. 500/- தாீட்கேக் ைட்டாை பேலுத்துல் சண்டும் 

 

ii. ஏசனும் ஒரு ைாத்ிணால் முன்கண தாீட்கே அநிித்லின் தடி இண்டாம் ிகணத்ிநன் ைாண் 

கடப் தாீட்கேில் தன தாடங்ைளுக்கு ிண்ப்தித் ிண்ப்தாாிபாருர் ற்சதாது ரூ. 1000/- 

தாீட்கேக் ைட்டாை பேலுத்ியுள்பணால் இத் ிருத்த்ிணால் இப் தாீட்கேில் இன்னுபாரு 

தாடத்ிற்கு அல்னது தன தாடங்ைளுக்கு ிண்ப்திப்தாின் சனிைப் தாீட்கேக்ைட்டம் பேலுத் 

சண்டிில்கன. 

 

(இ) ர்த்ாணி அநித்லின் தடி ற்சதாதுக இண்டாம் ிகணத்ிநன் ைாண் கடப் தாீட்கேக்கு 

(2017 I) ிண்ப்தித்து இத் ிருத்த்ிணால் ீண்டும் இப் தாீட்கேக்கு ிண்ப்திக்கும் 

ிண்ப்தாாிபாருர் இண்டாது முகநாைவும் தாீட்கே அனுி அட்கடிகண திிநக்ைம் 

பேய் சண்டும். தாீட்கேக்குத் சாற்ரம் சதாது இண்டாது முகநாை திிநக்ைம் பேய் தாீட்கே 

அனுி அட்கடச பேல்லுதடிாகும் 

 

(ஈ) இது பாடர்தாை எசனும் ேிக்ைல்ைள் ஏற்தடின் அது பாடர்தாை பபிவூட்டல்ைகப இனங்கை 

அதிிருத்ி ிருாை ிரணத்ின் 011-5980236 என்ந பாகனசதேி இனக்ைத்ில் 2017.05.29 ஆந் ிைி 

க ா அலுனை ாட்ைபில் மு.த. 8.30 பாடக்ைம் தி.த. 4.15 க பதற்ரக்பைாள்ப முடியும். 

 

(உ) இத் ிருத்த்ிணால் தாீட்கே கடபதரம் ிைிில் எவ்ி ாற்நமும் இல்கன. 

 

 

 



 

      சே.சே. த்ணேிாி 

      பேனாபர் 

      அோங்ை ிர்ாை ற்ரம் முைாகத்து அகச்சு 

 

2017 ச ாம் 4ம் ிைி 

அோங்ை ிர்ாை ற்ரம் முைாகத்து அகச்சு 

சுந்ி ேதுக்ைம் 

பைாழும்பு 07 

 


