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சகன அமச்சுக்களின் சசனாபர்கள் 

பி சசனாபர்கள்/ இாஜாங்க அமச்சுக்களின் சசனாபர்கள் 

ஆமக்குழுக்களின் சசனாபர்கள் 

ாட்ட சசனாபர்கள் 

திமக்கபத் மனர்கள் 

 

வமனற்ந தட்டாரிகளுக்கு/ டிப்வபாாாரிகளுக்கு சாழில் ங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

2020 இன் கீழ் ஆட்வசர்ப்புச் சசய்ப்தட்ட தயிலுர்கமப அச வசமயிலுள்ப தவிகளுக்கு 

நிந் அடிப்தமடயில் நிமித்ல் 

 

இனசக் கல்விம அடிப்தமடாகக் சகாண்டு ாபிக்கப்தட்டுள்ப தட்டம்/ டிப்வபாா 

ங்கும் நிறுணங்களிலிருந்து சளிவறும் இமபஞர்கமப தனுறுதி ாய்ந் முமநயில் ாட்டின் 

அபிவிருத்திச் சசற்தாடுகளுக்குப் தன்தடுத்தும் குறிக்வகாளுடன் அதிவகு சணாதிததி அர்கபால் 

2020 ஆம் ஆண்டில் சர்ப்பிக்கப்தட்ட அமச்சம விஞ்ஞாதணம் சாடர்பில் அமச்சமயிணால் 

டுக்கப்தட்ட தீர்ாணத்திற்கு இங்க தட்டாரிகளுக்கு/ டிப்வபாாாரிகளுக்கு சாழில் ங்கும் 

நிகழ்ச்சியின் கீழ் ஆட்வசர்ப்புச் சசய்ப்தட்ட 51682 தட்டாரிகள் ற்கணவ தல்வறு அசாங்க 

நிறுணங்களில் தயிற்சி சதற்று ருகிநார்கள். அந்ப் தயிலுர்களில் ஒரு ருடப் தயிற்சிமப் பூர்த்தி 

சசய் தட்டாரிப் தயிலுர்கமப 2022.01.03 ஆம் திகதி முல் மடமுமநக்கு ரும் மகயில் 

அபிவிருத்தி உத்திவாகத்ர்கபாக இமந் வசமக்கும் ாகா அச வசமயின் நிந் 

வசமக்கும் நிமிப்தற்கும் ஒரு ருடப் தயிற்சிப் பூர்த்தி சசய்திா தட்டாரிப் தயிலுர்கமப 

2022.04.01 ஆம் திகதி முல் மடமுமநக்கு ரும் மகயில் அபிவிருத்தி உத்திவாகத்ர் நிந் 

வசமக்கு நிமிக்கும் மயில் 2022.01.03 ஆம் திகதி முல் நிந்ாகப் புதி தயிற்சி 

நிமனங்களில் இமப்தற்கும் 2021.09.13 ஆம் திகதி மடசதற்ந அமச்சமக் கூட்டத்தில் 

அனுதி ங்கப்தட்டுள்பது. அத்துடன் இந்நிகழ்ச்சிக்காண மடமுமநகளுக்கு அச வசம 

ஆமக்குழுவின் அனுதியும் ற்கணவ ணக்கு கிமடத்துள்பது.  

 

02. அற்கிங்க, இமந் வசமக்காண நிணக் கடிங்கள் அச்சிடப்தட்டு அர்கள் 

வசமயில் இமக்கப்தடும் நிறுணங்களுக்கு அனுப்புற்கு டடிக்மககள் டுக்கப்தட்டு 

ருகின்நண ன்தமப் தணிவுடன் அறித் ருகின்வநன். 

 

03. அது வி ணது 2021.12.10 ஆம் திகதி கடித்தின் மூனம் ாகா அச வசமயின் 

அபிவிருத்தி உத்திவாகத்ர் நிணங்கமப ங்குது சாடர்பில் டடிக்மககள் டுக்கப்தட 

வண்டி முமந சாடர்பில் ாகா சமதகளின் பி சசனாபர்களுக்கு 

මකේ අා ය  ඔබකේ අා ය     දිනය  
எது இல  உநது இல   திகதி:         

My No Your No Date 

 

PS/GT/2020 (IIIකලළුම) 2022.01.03 

 



அறிவிக்கப்தட்டுள்பதுடன் நிணங்கள் ங்கப்தட வண்டி உத்திவாகத்ர்களின் சதர்ப் 

தட்டில்கமப 2 கட்டங்கபாக ாகா சமதகளுக்கு அனுப்புற்கு ற்கணவ டடிக்மககள் 

டுக்கப்தட்டுள்பண. 

 

04. கடமமப் சதாறுப்வதற்நல் 

 

இந் நிந் நிணம் ங்கலின் கடமகமபப் சதாறுப்வதற்தற்குப் சதாருத்ாண வமனத் 

திட்டசான்மந உருாக்க வண்டும் ன்தம உங்கள் கணத்திற்குக் சகாண்டு ருகின்வநன். 

 

i.                                                             

                   MISCO                                   

                                                          

                                                      

                                                    

                                             

                                                

               

 

      

உத்திவாகத்ர்களின் நிணக் கடிங்களின் மூனப் பிதிகளும் திமக்கபத் மனர்களுக்காண 

பிதிகளும் ஒரு சாகுதிாகத் ாரிக்கப்தட்டு சரிதார்ப்புப் தட்டிசனான்றுடன் உங்களுக்கு 

அனுப்தப்தடும். 

 

ii. வற்தடி நிகழ்ச்சியின் கீழ் இமந் வசம தணிப்தாபர் ாகத்திணால் நிணக் கடிங்கள் 

ங்கப்தடும் அமணத்து உத்திவாகத்ர்களும் அர்கள் தியும் ாட்டத்தினுள்/ 

ாகாத்தினுள் வசமயில் இமக்கப்தடக் கூடி வித்தில் தட்டாரிப் தவிணித் 

வமகமபக் கணத்தில் டுத்து வசமயில் இமக்கப்தட்டுள்பணர். தட்டாரி 

            ன் தவிணித் வமகள் தீவிாக ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட ஒரு சின 

ாட்டங்கள் வி, வற்தடி நிகழ்ச்சியின் கீழ் நிணம் சதறும் உத்திவாகத்ர்கள்/ 

தயிலுர்கள் மிகக் கூடுனாவணாருக்கு அர்கள் தியும் பிவசத்திற்கு அண்மயில் இருந்து 

அசாங்கத்திணால் வற்சகாள்பப்தடும் அபிவிருத்திச் சசற்தாடுகளுக்குப் தங்களிப்புச் 

சசய்ற்காண ாய்ப்பு ங்கப்தட்டுள்பது. 

 

iii.                                                        

                                                       

                                                        

                                                   

                                             

                                                      

          உடணடிாக                        

                 

 

 



 

iv. னினும், சகாவிட்-19 நிமனமயின் காாக சதருந்சாமகாண உத்திவாகத்ர்கள் ஒவ 

டமயில் ஒரு நிறுணத்திற்கு கடமகமபப் சதாறுப்வதற்க ருமக ருது சிக்கனாக 

அம முடியும் ன்தணால் அந் உத்திவாகத்ர்கள் கடமகமபப் சதாறுப்வதற்தற்கு 

வதாதுாண கான அகாசம் ங்கப்தடும். அன் மூனம் நிறுணத் மனர்களும் 

குறிப்பிட்டசாரு கான அட்டமப்தடி உத்திவாகத்ர்கமப மத்து கடமகமப 

ஒப்தமடப்தற்காண சந்ர்ப்தம் கிமடக்கும் 2022.01.10 ஆம் திகதியிலிருந்து ஒரு ா 

கானத்திற்குள் உத்திவாகத்ர்கமப மத்து கடமகமப ஒப்தமடப்தற்கு ாய்ப்புக் 

கிமடக்குாயின், அந் உத்திவாகத்ர்களுக்கு சணரி ாத்துக்காண சம்தபங்கள் 

சசலுத்துற்குத் வமாண சசற்தாடுகமப சசய்ற்காண ாய்ப்புக் கிமடக்கும் 

ன்தமயும் கணத்தில் சகாள்து சதாருத்ாணது. 

 

குறிப்பு:  

உங்கபால் அமக்கப்தடும் திகதியில் கடமம சதாறுப்வதற்காது, து னிப்தட்ட 

காங்களுக்காக ாாக சதாறுப்வதற்கும் அலுனர்கள் சாடர்பில் நிணக் கடித்தில் 02 

ஆம் தந்தியில் ற்தாடுகள் சசய்ப்தட்டுள்பது . 

 

V.  அமணத்து உத்திவாகத்ர்களும்/ தயிலுர்களும் வசமயில் இமக்கப்தடும் வசம 

நிமனத்திவனவ கடமகமபப் சதாறுப்வதற்தது அசிாகும். 

 

              - 

கடமகமப ஒப்தமடக்கும் சசற்தாடுகமப MISCOமுமநமயின் ஊடாக 

வற்சகாள்ற்காண தடிம் சாடர்பில் இமந் வசம தணிப்தாபர் ாகத்திணால் 

அறிவுறுத்ல்கள் ங்கப்தடும். அற்கிங்க, உங்களிடம் கடமகமபப் சதாறுப்வதற்க ருமக ரும் 

உத்திவாகத்ர்களுக்கு அர்கள் கடமகமபப் சதாறுப்வதற்நாக MISCO முமநமயில் 

இற்மநப்தடுத்தின் பின்ணவ நிணக் கடிங்கமப ங்க வண்டும்.  அத்துடன் கடமகமபப் 

சதாறுப்வதற்கா உத்திவாகத்ர்களுக்கு நிணக் கடிங்கமப ங்கக் கூடாது.  

 

VI.                                                          

                                                             

                                             

                                                        

                                             

                                                   

                                                        

                                                     

                                                

                                                           

                                                     

                                                      . 

 

 



 

VII. ாகா அச வசமக்கு நிமிக்கப்தடும் உத்திவாகத்ர்கள் கடமகமபப் 

சதாறுப்வதற்தற்காண வமனத் திட்டம் உரி ாகா சமதகபால் வற்சகாள்பப்தடும்.. 

 

      

அச சார்பு  நிறுணங்களிணதும் சசற்திட்டங்களிணதும் வகாரிக்மககமப கணத்தில் டுத்து 

அவ் அலுனர்கமபயும் அவ அச சார்பு நிறுணங்கள் ற்றும் சசற்திட்டங்களுக்கு உரித்ாண 

அமச்சின் சசனாபரிடம் இமக்கப்தட்டுள்பார்கள். அணால் அந் நிறுணத் 

மனர்களுடன் கனந்துந்துமாடி வமாண உத்திவாகத்ர்கமப அந் நிறுணங்களுக்கு 

அனுப்புற்கு டடிக்மக டுக்குாறு தணிவுடன் வகட்டுக்சகாள்கிவநன். அவ்ாறு வடிப் 

தார்க்காது ஒழுங்கின்றி இந் அமச்சுக்கு திருப்பினுப்புணால் நிறுணங்களுக்கு 

அத்திசிாண தவிணி கிமடக்கால் வதாக முடியும் ன்ததுடன் நிணம் கிமடத் 

உத்திவாகத்ர்களும் சிங்களுக்கு ஆபார். 

 

05. சம்தபங்கள் ற்றும் தயிலுர் சகாடுப்தணவுகமபச் சசலுத்துல் 

 

i. வவன குறிப்பிட்டாறு 2022.01.03 ஆம் திகதி முல் அபிவிருத்தி உத்திவாகத்ர்கபாக 

நிமிக்கப்தடும் உத்திவாகத்ர்களுக்கும் சாடர்ந்தும் தயிலுர்கபாக இமக்கப்தடும் 

தயிலுர்களுக்கும் 2022 சணரி 03 முல் மடமுமநக்கு ரும் மகயில் சம்தபங்கமபயும் 

தயிலுர் சகாடுப்தணவுகமபயும் சசலுத்துற்காண நிதி ற்தாடு 2022 ஆம் ஆண்டுக்காக அச 

வசமகள், ாகா சமதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அமச்சிற்கு ஒதுக்கப்தட்டுள்பது. 

உங்களிடம் வசமயில் இமக்கப்தட்ட உத்திவாகத்ர்களின் ண்ணிக்மகக்கு ற்த சணரி 

ாத்தில் சம்தபங்கமப/ சகாடுப்தணவுகமபச் சசலுத்துற்காண நிதி ற்தாடுகள் ன்ணால் 

உங்களுக்கு ஒதுக்கப்தடுதுடன் சதப்ரி ாம் முல் வமாண நிதி ற்தாடுகமப 

உங்களிடம் கடமகமபப் சதாறுப்வதற்ந ண்ணிக்மகயின் அடிப்தமடயில் அச வசமகள், 

ாகா சமதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அமச்சின் பிாண நிதி உத்திவாகத்ரிடம் வகட்டு 

ஒதுக்கிக் சகாள்ப முடியும். 

 

ii. ாகா சமதகளுக்குத் வமாண நிதி ற்தாடுகளும் இந் அமச்சிணால் ஒவ்சாரு 

ாகா பிசசனாபருக்கும் ஒதுக்கப்தட்டுள்பண.  

 

iii. வ்ாநாயினும் 2021 டிசம்தர் ாத்திற்காண தயிலுர் சகாடுப்தணவுகமப ற்கணவ 

சசலுத்ப்தட்டு ந் வித்திவனவ உரி ாட்ட சசனகங்களின் ஊடாகச் சசலுத்துற்கு 

ாட்ட சசனனாபர்கள் டடிக்மக டுக்க வண்டும். 

 

iv. கூட்டுத்ாதணங்கள் ற்றும் நிதிச் சட்ட நிறுணங்களில் வசமயில் இமப்தற்காக 

அமச்சுக்களுக்கு நிணம் ங்கப்தட்ட அபிவிருத்தி உத்திவாகத்ர்களுக்குச் சம்தபங்கள் 

சசலுத்துற்காண நிதி ற்தாடுகள் இந் அமச்சிணால் உரி நில் அமச்சுக்கு 

ங்கப்தடும். 

 

v. அவ்ாறு சம்தபங்கமபச் சசலுத்தும் வதாது கடமகமபப் சதாறுப்வதற்கும் திகதிக்கு 

முன்மண திணம் ம அந் உத்திவாகத்ர்கள் முன்மண தயிற்சிச் வசம நிமனத்தில் 

சாடர்ச்சிாக தயிற்சிக்காகச் சமுகளித்ாக உறுதிப்தடுத்திக் சகாள்து அசிாகும். 

 



 

 

vi. 2023 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சம்தபங்கள் சசலுத்துற்கு ாகா சமதகளுக்கும் 

அமச்சுக்களுக்கும், திமக்கபங்களுக்கும், ாட்ட சசனகங்களுக்கும் வமாண நிதி 

ற்தாடுகள் சதாதுத் திமநவசரியிணால் ங்கப்தடும். 

 

06.  தவிணிக்காண அனுதி     

 

i. தவிணித் வமப்தாடுகள் சாடர்பில் உங்கபால் முன்மக்கப்தட்ட வகாரிக்மககள் தற்றி 

இந் நிகழ்ச்சிக்கு ழிகாட்டல்கமப ங்குற்காக நிமிக்கப்தட்ட அமச்சம உத 

குழுவில் கனந்துமாடி பின்ணவ அமச்சுக்களுக்கும் திமக்கபங்களுக்கும் ாட்ட 

சசனகங்களுக்கும் உத்திவாகத்ர்கள் வசமயில் இமக்கப்தட்டுள்பணர். 

 

ii. வலும், வசி தாடசாமனகள், ாகாப் தாடசாமனகள் ற்றும் கல்வி அலுனகங்களில் 

வசமயில் இமக்கப்தட்டுள்ப தயிலுர்கமப இச்சந்ர்ப்தத்தில் தாடசாமனகளிவனவ 

ற்காலிகாக மத்திருப்தற்கு டுக்கப்தட்ட தீர்ாணத்துக்கு இங்க அந்ப் தயிலுர்கள் 

இமந் வசமயிலும் ாகா அச வசமயிலும் அபிவிருத்தி உத்திவாகத்ர்கபாக 

நிமிக்கப்தட்டுள்பணர். 

 

iii. வ்ாநாயினும், இந்நிகழ்ச்சியுடன் இமந் மகயில் வற்சகாள்பப்தடும் இனங்மக 

ஆசிரிர் வசமக்காண ஆட்வசர்ப்புக்களுக்குரி தவிணி மீபாய்வுகள் அல்னது வறு 

வித்தில் தாடசாமனகளில் சற்றிடாகும் அபிவிருத்தி உத்திவாகத்ர் தவிகமப ஒழிப்தது 

சாடர்பில் முகாமத்து வசமப் தணிப்தாபர் ாகத்திற்கு அறிவிக்கும் சசற்தாடு கல்வி 

அமச்சின் சசனாபமயும் குறித் ாகாங்களின் பி சசனாபர்கமபயும் 

ஒருங்கிமப்புச் சசய்து ருடத்தின் ஒவ்சாரு கானாண்டின் இறுதியிலும் வற்சகாள்பப்தட 

வண்டும்.  

 

iv. தட்டாரிகளுக்கு வமனாய்ப்பு ங்கும் இந்நிகழ்ச்சியுடன் சாடர்புமட 

உத்திவாகத்ர் குழுவின் ஒரு உறுப்பிணாக முகாமத்து வசமகள் தணிப்தாபர் ாகமும் 

இருந்துடன் இந்நிகழ்ச்சியின் கீழ் தவிணிம வசமயில் இமப்தது தற்றி குழுக் 

கூட்டங்களில் சாடர்ச்சிாகக் கனந்துமாடி உரி இக்கப்தாடுகள் ட்டப்தட்டுள்பண. 

அத்துடன் உங்களிடம் வசமயில் இமக்கப்தட்டுள்ப உத்திவாகத்ர்களின் ண்ணிக்மக 

சாடர்பில் முகாமத்து வசமகள் தணிப்தாபர் ாகத்திற்கு அறிவிப்தற்கும் இமந் 

வசம தணிப்தாபர் ாகத்திணால் திர்கானத்தில் டடிக்மக டுக்கப்தடும் ன்தணால் 

தவிணிகளுக்கு அங்கீகாம் சதறும் வதாது சிக்கல்கள் உருாகாட்டா. 

 

v. அற்கிங்க, அமச்சுக்களிலும், திமக்கபங்களிலும் வசமயில் இமக்கப்தட்டுள்ப 

அமணத்து உத்திவாகத்ர்களுக்கும் கடமகமபப் சதாறுப்வதற்கச் சந்ர்ப்தங்கமப ற்தாடு 

சசய்து சகாடுக்குாறும், ந்சாரு உத்திவாகத்மயும் மிமக உத்திவாகத்ர்கபாகக் கருதி 

டடிக்மக டுக்க வண்டாம் ன்றும் அறிவிக்கப்தடுகின்நது. 

 

 

 

 



 

07. இந்நிகழ்ச்சித் திட்டத்துமந சற்றிகாக டத்திச் சசல்ற்கு இற்மந ம நீங்கள் அளித் 

ஒத்மப்புகமப திப்ததுடன் சாடர்ந்தும் ங்கபது ஒத்துமப்புகள் அவ்ாவந கிமடக்கும் 

ன்றும் ஆலுடன் திர்தார்க்கின்வநன். 

 

 

ஒப்தம்./ வஜ.வஜ. த்ணசிரி 

சசனாபர் 

அசாங்க வசமகள், ாகா சமதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அமச்சு 

 

       

01 ஜணாதிததிசசனாபர், ஜணாதிததி காரிானம் 

02. பி அமச்சின் சசனாபர், பி அமச்சர் அலுனகம் 

03. அமச்சம சசனாபர்,  அமச்சம அலுனகம் 

04. சசனாபர், நிதி அமச்சு 

05. சசனாபர், கல்வி அமச்சு 

06. சசனாபர், அச வசமகள், ாகா சமதகள் ற்றும் உள்ளுாட்சி அமச்சு 

07. சசனாபர், நிதி ஆமக்குழு 

02. தணிப்தாபர் ாகம், முகாமத்து வசமகள் திமக்கபம் 

03. தணிப்தாபர் ாகம், வசி வுசசனவுத் திட்ட திமக்கபம் 

 


