
 

ம�தியம�தியம�தியம�திய மாகாணமாகாணமாகாணமாகாண அரசா
கஅரசா
கஅரசா
கஅரசா
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01. ம�திய மாகாண அரசா
க �காைம��வ உதவியாள� ேசைவயி� தர� III இ� நில�� 

ெவ�றிட
கைள நிர��வத  ெபா"#$ ம�திய மாகாண�தி� நிர'தர வதிவிைன) 

ெகா*ட ஆ*, ெப* இ"சாராாிடமி"'�� வி*ண�ப
க, ேகார�ப$கி றன. 

இ�பாீ#ைசயான� க*. நகாி� மா�திர� அ�ல� வி*ண�பதார�களி  

எ*ணி)ைகயி  அ.�பைடயி� க*., மா�தைள ம�0� 1வெர2யா அ�ல� ம�0� 

ம�திய மாகாண அரச ேசைவக, ஆைண)345 ெசயலாளாினா� ேம�ெகா,ள�ப$�  

தீ�மான�தி  அ.�பைடயி� நடா�த�ப$�. எனேவ பாீ#ைச)3 ேதா�ற வி"��� 

நகர�ைத6� அத  இல)க�ைத6� வி*ண�ப�ப.வ�தி� கீ7 3றி�பி#$,ளவா0  

3றி�பிட�பட� ேவ*$�.  
 

நகர�நகர�நகர�நகர�   நகரநகரநகரநகர இல'க�இல'க�இல'க�இல'க� 

க*.   01 

மா�தைள   02 

1வெர2யா   03 
 

02.  ம�திய மாகாண அரச ேசைவக, ஆைண)345 ெசயலாளாினா� நடா�த�ப$கி ற 

எ4��� பாீ#ைசயி  ெப0ேப0க8)கைமய திறைம அ.�பைடயி� தைகைமகைள 

9��தி ெச:�,ள பாீ#சா��திக, மாவ#ட சன�ெதாைக விகிதாசார அ.�பைடயி� ம�திய 

மாகாண அரசா
க �காைம��வ உதவியாளா� ேசைவயி� தர� III இ  பதவிக8)3 

நியமன� ெச:வத�காக ெதாி� ெச:ய�ப$வ�. ெதாி� ெச:ய�ப$� வி*ண�பதார�க, 

ம�திய மாகாண�தி;,ள க<ட பிரேதச
களி� காண�ப$� ெவ�றிட
க8)3 

நியமி)க�ப$வ�. 
 

03. (அ) நியமி)க�பட�,ள எ*ணி)ைக ம�0� நியமன� அ�;)3 வ"� திகதி எ பன  

நியமன அதிகாாியா� தீ�மானி)க�ப$�. ெவ�றிட
களி� ஒ" 3றி�பி#ட 

எ*ணி)ைகைய அ�ல� சகல ெவ�றிட
கைள6� நிர��த� அ�ல� நிர�பா� 

வி$த� ெதாட�பாக இ0தி� தீ�மான� எ$)3� உாிைம ம�திய மாகாண அரச 

ேசைவக, ஆைண)345 சா�'ததா3�. 
 

(ஆ) ம�திய மாகாண அரசா
க ேசைவயி� நியமன
கைள நி�வகி)3� ெபா� 

நிப'தைனக8)3�, இல
ைக5 சனநாயக ேசாச2ச) 3.யரசி  2014-06-30 ஆ' 

திகதிய 1869/4 ஆ� இல)க அதிவிசட வ��தமானியி� ெவளியிட�ப#ட ம�திய 

மாகாண அரசா
க �காைம��வ உதவியாள� ேசைவ�பிரமாண) 3றி�பி� 

வித'�ைர)க�ப#$,ள நியதிக, நிப'தைனக8)3� ம�0� அ5ேசைவ� 

பிரமாண)3றி�பி� ஏ�கனேவ ேம�ெகா,ள�ப#ட ஏேத?� தி"�த�தி�3�, 

இனிவ"� கால
களி� ேம�ெகா,ள�பட�,ள ஏேத?� தி"�த�தி�3�, 

தாபனவிதி)ேகாைவ ஏ�பா$க, ம�0� நிதி� பிரமாண
க, ஆகியவ�0)3 

உ#ப#$ ெதாி� ெச:ய�ப#ட பாீ#சா��திக, ம�திய மாகாண அரசா
க 

�காைம��வ உதவியாளா� ேசைவயி� தர� III இ�3 நியமி)க�ப$வ�. 
 

(இ) �த� நியமன� கிைட)க�ெப�ற ேசைவ நிைலய�தி� 3ைற'த� 05 வ"ட
க, 

க#டாயமாக ேசைவயா�ற ேவ*$�. எ@வாறாயி?�, நியமன அதிகாாியினா� 

தீ�மானி)3� யாேத?� விேசட காரண
க, காரணமாக அ)கால எ�ைல 



 

�.வைடவத�3 � ன� யாேத?� ஓ� அ;வலக� இடமா�ற ேவ*.ேய�ப. , 

அத�கான உாிைம நியமன அதிகாாி சா�'ததா3�. 
 

(ஈ) இ' நியமனமான� B 0 வ"ட த3திகா* கால�ப3தி ஒ 0)3 உ#ப#ட�. 

ேசைவ� பிரமாண) 3றி�பி� 3றி��ைர)க�ப#டவா0 ம�திய மாகாண அரசா
க 

�காைம��வ உதவியாளா� ேசைவ தர� III இ�3 ஆ#ேச��� ெச:ய�ப#ட 

திகதியி2"'� 03 வ"ட கால�தி�3, �தலாவ� விைன�திற கா* 

தைட�பாீ#ைசயி� சி�திெய:�த�  ேவ*$�. 
 

(உ) ெபா� நி�வாக C�றறி)ைக 01/2014 ம�0� அதைன� ெதாட�'� ெவளியிட�ப#ட 

C�றறி)ைகக8)கைமய ேசைவயி� இைண'த திகதியி2"'� 05 வ"ட
க, 

�.வத�3 � ன� 3றி��ைர)க�ப#ட அரசா
க க"மெமாழியி� ேத�5சியிைன� 

ெப�0)ெகா,8த� ேவ*$�. 
 

04. ச�பள�ச�பள�ச�பள�ச�பள� :-  2016.02.25 ஆ' திகதிய 03/2016 ஆ� இல)க அரசா
க நி�வாக 

C�றறி)ைகயி ப., ம�திய மாகாண அரசா
க �காைம��வ உதவியாள� ேசைவயி� III, 

II ம�0� I ஆகிய தர
க8)3 ஏ��ைடயதான மாதா'த ச�பள அள�� தி#ட� : 
 

Eபா. 28,940 - 10 x 300 – 11 x 350 - 10 x 560 - 10 x 660 -  47,990 ஆ3�. (MN 2-2016) 

இ5ச�பளமான� 2020.01.01 ஆ� திகதி �த� உ
க8)3 உாி��ைடயதா3�. E. 

31,940/- ஐ) கட'� ெச�வத�காக தர� II இ�கான தர�ய��� E. 35,790/-  ஐ) 

கட'� ெச�வத�காக தர� I இ�கான தர�ய��� ெப0த� ேவ*$�. 
 

05. இ�பதவி நிர'தரமான�. ஓ:Gதிய� தி#ட� ெதாட�பாக அரசா
க�தினா� 

ெதாட�'ேத5ைசயாக  எ$)க�ப$�  ெகா,ைக ாீதியான தீ�மான�தி�கைமய ம�திய 

மாகாண அரசா
க �காைம��வ உதவியாள� ேசைவயி� தர� III இ�3 நியமி)க�ப$� 

அ;ல�க8)கான ஓ:Gதிய� தீ�மானி)க�ப$�.  
 

06. தைகைமக(தைகைமக(தைகைமக(தைகைமக( : - ம�திய மாகாண அரசா
க �காைம��வ உதவியாளா� ேசைவ தர� III 

இ�3 ஆ#ேச���5 ெச:வத�காக பி வ"� தைகைமக, ஏ��ைடயதா3� :- 
 

(அ) இல
ைக� பிரைஜயாக இ"�த� ேவ*$�. அ��ட  ம�திய மாகாண�தி� நிர'த 

வதி�ைடயவராக இ"�த� ேவ*$� 
 

(ஆ) சிற'த ந னட�ைத6ைடயவராக இ"�த� ேவ*$�. 
 

(இ) த*டைன5 ச#ட�தி  கீ7 நீதிம ற�தினா� த*.)க�படாத ஒ"வராக இ"�த� 

ேவ*$�. 
 

(ஈ) ஒ@ெவா" பாீ#சா��தி6� ம�திய மாகாண�தி  எ�ப3தியிேல?� 

ேசைவயா�0வத�3�  பதவியி;,ள கடைமகைள நிைறேவ�0வத�3� உட�, 

உள ஆேரா)கிய�திைன) ெகா*."�த� ேவ*$�. 
 

(உ) வி*ண�ப
க, ஏ�0)ெகா,ள�ப$� இ0தி� திகதிய 0 (2019.09.27) 

18 வய�)3 3ைறயாதவராக�� 30 வய�)3 ேம�படாதவராக�� இ"�த� 

ேவ*$�.  
 

(ஊ)  கீ7 3றி�பிட�ப$� க�வி� தைகைமகைள வி*ண�ப�ப.வ� ைகயளி)க�பட 

ேவ*.ய இ0தி� திகதி)3 � ன� 9��தி ெச:தி"�த� ேவ*$�. 



 

தைகைகைள� ப�ாீ#சி�பத�காக, இல
ைக� பாீ#ைச� திைண)கள�தினா� 

வழ
க�ப#ட சா றித7க, மா�திரேம கவன�தி� ெகா,ள�ப$�.  
 

1) க�வி� ெபா�� தராதர (சாதாரண தர�) பாீ#ைசயி� சி
கள� அ�ல� தமி7 

அ�ல� ஆ
கில ெமாழி ம�0� கணித� அட
கலாக நா 3 பாட
களி� 

திறைம5 சி�தி6ட  ஒேர அம�வி� ஆ0 பாட
களி� (06) சி�தியைட'தி"�த�. 

அ��ட  

2) க�வி� ெபா�� தராதர� (உய� தர�) பாீ#ைசயி� சாதாரண ெபா��பாீ#ைச 

ம�0� ெபா� ஆ
கில� தவி�'த எ�லா� பாட
களி;� ஒேர அம�வி� 

சி�தியைட'தி"�த�. 
 

�றி���றி���றி���றி�� : 04 பாட
க, உ,ளட
கிய பைழய பாட�தி#ட�தி  கீ7 3 பாட
க, ஒேர 

அம�வி� சி�தியைட'தி"�த� ேபா�மானதா3�. 
 

கவனி'க)கவனி'க)கவனி'க)கவனி'க)���� : ஒ@ெவா" பாீ#சா��தி6� பதவி)3ாிய எ�லா� தைகைமகைள6� 

2019.09.27 ஆ' திகதிய 0 அ�ல� அத�3 � ன� 9��தி ெச:தி"�த� 

க#டாயமா3�. 
 

07. (அ) ேசைவ)கான ஆ#ேச��� பிரதிநிதி��வ அ.�பைடயி� ேம�ெகா,ள�ப$�. ம�திய 

மாகாண�தி�3றிய ஒ@ெவா" நி�வாக மாவ#ட�தி  சன�ெதாைக எ*ணி)ைக)3 

விகிதசமமான அ'த'த மாவ#ட�தி�கான ெவ�றிட எ*ணி)ைகயி2"'� 3றி�பி#ட ஒ" 

ெதாைக ஒ�)க�ப$�. ெவ�றிட
க, நிர�ப$� �ைற� ெதாட�பாக இ0தி� தீ�மான� 

எ$)3� அதிகார� ம�திய மாகாண அரசா
க ேசைவக, ஆைண)34வி�3றியதா3�. 
 

I. ம�திய மாகாண�தி  ஏேத?� ஒ" மாவ#ட�தி�3 ேம�3றி�பி#$,ளவா0 

ஒ�)க�ப#ட ெவ�றிட
க, அ)3றி�த மாவ#ட�தி�3 வி*ண�பி)3� 

தைகைமகைள� 9��தி ெச:�,ள வி*ண�பதாாிகளினா� நிர�ப�பட �.யாவி. , 

ெவ�றிட எ*ணி)ைக மாகாண�தி  ஏைனய 02 மாவ#ட
களி  சன�ெதாைக 

விகிதாசார அ.�பைடயி� மீள� பகிர�ப$�. 
 

II. நியமன� ெச:வத�3,ள ெமா�த ெவ�றிட எ*ணி)ைக சிறிய எ*ணி)ைகயாக 

இ"�பி  அ)காரண�தி  ேபாி� மாவ#ட சன�ெதாைக எ*ணி)ைகைய 

அ.�பைடயாக ெகா,ள �.யாதவிட�� திறைம ஒ4
கி ப. தைகைம ெப�றவ�க, 

ெதாி� ெச:ய�ப$வ� 
 

III. பாீ#ைசயி� அவசிய�ப$� ஆக) 3ைற'த �,ளிகைள ெப�றவ�களி  

எ*ணி)ைகயான� நில�கி ற ெவ�றிட எ*ணி)ைகயி;� பா�)க 3ைறவாக 

காண�ப$மிட�� மாவ#ட சன�ெதாைக எ*ணி)ைக அ.�பைடயி  ேபாி� 

ெதாி�க, ெச:ய�படமா#டா�. 
 

(ஆ) ம�திய மாகாண�தி;,ள  ஒ" மாவ#ட�ைத ேச�'தவராக இ"�பத�3 இ")க 

ேவ*.ய தைகைமக, : 
 

ம�திய மாகாண�தி;,ள ஒ" மாவ#ட�தி  ெவ�றிட
க8)காக ெதாி� 

ெச:ய�ப$வத�காக பி வ"� விடய
கைள� 9��தி ெச:தி"�த� ேவ*$�. 
 



 

I. பாீ#ைச)கான தைகைமகைள� 9��தி ெச:யேவ*.ய இ0தி� திகதி)3 உட  

�'திய ஐ'� (05) வ"ட கால
களி� அவ� அ�மாவ#ட�தி� 3ைற'த ப#ச� (03) 

வ"ட
களாவ� ெதாட�'� நிர'தரமாக 3.யி"�பவராக இ"�த� ேவ*$�. 
 

�றி���றி���றி���றி��  எ4��Bல� பாீ#ைசயி2"'� ெதாி� ெச:ய�ப$� பாீ#சா��தியி  

வதிவிட�திைன உ0தி�ப$��வத�ெகன ேந��க� பாீ#ைசயி� அ�ல� 

ேக#க�ப$� எ@ேவைளயி;� பி வ"� ஆவண
கைள சம��பி�பத�3 அவ� 

க#$�ப#டவராவ�.  
 

(I). ெதாட�5சியாக B 0 (03) வ"ட கால�ப3தியி� வசி�தைத 

உ0தி�ப$��வத�காக வா)காள� ெபய��ப#.ய2;,ள தகவ�கைள 

உ0தி�ப$��� பிரேதச ெசயலாளாினா� ேமெலா�பமிட�ப#$ கிராம 

அ;வலரா� வழ
க�ப#ட வதிவிட5 சா றித7 
 

08. நில�� ெவ�றிட எ*ணி)ைகயி� 3% Hத� வல� 3ைற'த நப�க8)காக ஒ�)க�ப$�. 

பாீ#ைசயி  I.ய �,ளி ம#ட�ைத அைட'� தைகைம ெப0கி ற 3% Hதமான வல� 

3ைற'த நப�க, ம#$� நியமன� வழ
3வத�காக ெதாி� ெச:ய�ப$வ�. ெதாி� 

ெச:ய�ப$� பாீ#சா��திகளி  �,ளிக, 3ைற'த ப#ச� 50% Hதமாவ� இ"�த� 

ேவ*$�. நியமனெமா 0)காக ெதாி� ெச:ய�ப$� பாீ#சா��திெயா"வ� விேசட 

ம"��வ பாிேசாதைன) 34விட� சம��பி)க�ப$வ�ட  தன� வல� 3ைற'த 

நிைலைம6� ச�ப'த�ப#ட பதவியி� கைடைமயா�0வத�காக அ� தைடயாக இரா� 

எ பைத6� விேசட ம"��வ அறி)ைகயி  Bல� உ0தி�ப$�த ேவ*$�. 
 

3றி��: -   வி*ண�பதாாி வல� 3ைற'த �ன�வா7� நிைலைமயி  கீ7 உாியவா0 

வி*ண�பி)கி றா� எ பைத வி*ண�ப�தி� 3றி�பிட ேவ*$� எ ப�ட  

அ
கHனம�ற ஆ, ஒ"வ�, அ
கHன��ற ஆெளா"வராக 3றி�பிட) Iடா�. 
 

09. பாீ�ைச�பாீ�ைச�பாீ�ைச�பாீ�ைச� தி�ட�தி�ட�தி�ட�தி�ட�  

(அ) இ�பாீ#ைச இர*$ வினா�தா,கைள) ெகா*.")3�. இ� பாீ#ைச சி
கள�, 

தமி7 ம�0� ஆ
கில� ஆகிய ெமாழிகளி� நடா�த�ப$வ�ட  வி*ண�பி)3� 

ெமாழிைய பி ன� மா�0வத�3 இடமளி)க�படமா#டா�. 

 

 

 

 

 

ெமாழியா�ற�ெமாழியா�ற�ெமாழியா�ற�ெமாழியா�ற� :  

ெவளி�ப$�த�, கிரகி�த�, எ4��) ேகா�ைவ, ெமாழி ம�0� க#$ைர, 

ெகா$)க�ப$� தர�க8)கிண
க க.த�திைன வைரத�, ெகா$)க�ப$� 

ப'திகைள5 C")கி எ4�த�, சில வா)கிய
களி  உ,ளட)க�திைன ஒ" 

வா)கியமாக எ4�த�, ெகா$)க�ப$� தர�கைள) ெகா*$ வைர�க, 

ம�0� அ#டவைணகைள� தயாாி�த�, எளிய இல)கண விதிகைள� 

பிரேயாகி�த� ஆகியவ�றி� பாீ#சா��தியி  திறைன5 ேசாதி�பத�3 

வ.வைம)க�ப#ட வினா)க8ட  ெதாட��ப#ட பாட�திைன 

இ@வினா�தா, ெகா*.")3�. எ�லா வினா)க8)3� விைடயளி)க 

ேவ*$�. 
 

  பாட�  �,ளிக,   கால� 

ெமாழியா�ற�   100  02 ½  மணி�தியால
க, 

உள5சா��   100  01 மணி�தியால� 



 

உள,சாஉள,சாஉள,சாஉள,சா������������ :  

பாீ#சா��தியி  எ*க, ெதாட�பான திற க,, த�)காீதியாக5 சி'தி)3� 

ஆ�ற� ம�0� ெபா� விேவக� ஆகியவ�ைற5 ேசாதி�பத�3 

வ.வைம)க�ப#ட வினா)க, ெதாட�பான பாட
கைள இ@ வினா�தா, 

உ,ளட)3�. இ@வினா�ப�திரமான� ப�ேத�� வினா)கைள6� 30கிய 

விைடக8)கான வினா)கைள6� உ,ளட)கிய 50 வினா)கைள) 

ெகா*ட�. எ�லா வினா)க8)3� விைடயளி)க ேவ*$�. 

�றி���றி���றி���றி�� : 

(I) கடைம ேநா)க
க8)காக பாீ#சா��திகளி  தைகைமைய6� ஆ�றைல6� 

பாீ#சி)க) I.யதாக இ@வினா�ப�திர� அைம6�.  

 

(II) சகல எ4��Bல விைட�தா,களி;�, எ4���பிைழக, ம�0� ெதளிவ�ற 

ைகெய4�� ஆகியவ�0)3� �,ளிக, கழி)க�ப$�. 

 

(ஆ) இ�பாீ#ைச ஒ" ேபா#.� பாீ#ைசயாக இ"'த ேபாதி;� நியமன�தி�கான 

தைகைமைய� ெப0வத�3 ஒ@ெவா" பாட�தி�3� ஒ�)க�ப#$,ள �,ளிகளி� 

ஆக) 3ைற'த� 40% Hத�ைதயாவ� ெப0வ�ட  பாீ#ைச)கான ெமா�த� 

�,ளிகளி� 50% Hத�ைத க#டாயமாக ெப�றி"�த� ேவ*$�.  ெப�ற 

�,ளிகளி  திறைம ஒ4
3�ைற க*.�பாக� பி ப�ற�ப#$, ேபா#.� 

பாீ#ைச)காக ஒ�)க�ப#$,ள ெவ�றிட
களி  எ*ணி)ைக 9��தி 

ெச:ய)I.யவா0 நியமன
க, வழ
க�ப$�. 

 

(இ) பாீ#ைச� ெப0ேப0க, - வி*ண�பதாாிக8)கான பாீ#ைச� ெப0ேப0க, ம�திய 

மாகாண அரச ேசைவக, ஆைண)34வி  உ�திேயாக9�வ இைணய�தள�தி� 

ெவளியிட�ப$�. 
 

10. ெபா�யானெபா�யானெபா�யானெபா�யான தகவ�க-'கானதகவ�க-'கானதகவ�க-'கானதகவ�க-'கான த.டைனத.டைனத.டைனத.டைன:- வி*ண�ப�ப.வ�ைத நிர���ேபா� மிக 

கவனமாக�� சாியாக�� தகவ�க, வழ
க�பட ேவ*$�. இ�பாீ#ைச 

ச#டதி#ட
களி ப. எவேர?� பாீ#சா��திெயா"வ� தைகைமய�றவ� என 

அறியவ"மிட�� பாீ#ைச)3 � னராகேவா அ�ல� பாீ#ைசயி  ேபாேதா அ�ல� 

பாீ#ைசயி  பி னராகேவா அ�ல� எ'தெவா" ச'த��ப�தி;� அவர� பாீ#சா��தி 

உாிைம இர��5 ெச:ய�படலா�. பாீ#சா��தியினா� � ைவ)க�ப$� ஏேத?� 

தகவெலா 0 எ'தெவா" ச'த��ப�தி;� உ*ைமய�றைவெயன ெதாியவ"மிட��, 

அவ� உாிய காரண� ெதாிவி)க�படா� அரசா
க ேசைவயி2"'� நீ)க �.6�. 
 

11. பாீ�ைச'பாீ�ைச'பாீ�ைச'பாீ�ைச' க�டண�க�டண�க�டண�க�டண�  
 

அைன�� வி*ண�பதார�க8� பாீ#ைச) க#டணமான Eபா 600/- இைன ம�திய 

மாகாண சைப பிரதான ெசயலாளாி  வ"மான� தைல�� 20-03-02-13 இ� வர� ைவ)3� 

ெபா"#$ ம�திய மாகாண�தி;,ள யாேத?� ஒ" பிரேதச ெசயலாள� காாியாலய�தி� 

பணமாக ெச;�தி வி*ண�பதாராி  ெபயாி� ெபற�ப$� ப�05சீ#ைட (நீல நிற� 

ப�05சீ#ைட) வி*ண�ப�தி  உாிய I#.?, கழராதவா0 ஒ#.விட ேவ*$�. 

ப�05சீ#. றி அ?�ப�ப$� வி*ண�ப
க, நிராகாி)க�ப$வ�ட , ெச;�த�ப#ட 

பாீ#ைச) க#டண
க, எ)காரண� ெகா*$� மீ, ெச;�த�படமா#டா�. காC 

ெச;�திய ப�05சீ#.  பிரதி ஒ ைற த�வச� ைவ��)ெகா,ள� பிரேயாசனமா3�.  



 

 

12. வி.ண�ப
க(வி.ண�ப
க(வி.ண�ப
க(வி.ண�ப
க( : A4 அளவிலான ஒ" தாளிைன� பய ப$�தி   
 

(அ) இல)க� 01 ெதாட)க� 03 வைரயான ப'திக, �த� ப)க�தி;�  
 

(ஆ) இல)க� 04 இ2"'� மி3தி வைரயானைவ ஏைனய ப)க
களி;� உ,ளட
3� 

வ*ண� வி*ண�ப�திைன� தயாாி�த� ேவ*$�. 
 

(இ) வி*ண�ப�ப.வ�திைன� தயாாி)3�ேபா� அத  தைல�பி� 

3றி�பிட�ப#$,ள பாீ#ைசயி  ெபயைர சி
கள வி*ண�ப�ப.வ
களி� 

சி
கள ெமாழி)3 ேமலதிகமாக ஆ
கில ெமாழியி;� தமி7 

வி*ண�ப�ப.வ
களி� தமி7 ெமாழி)3 ேமலதிகமாக ஆ
கில ெமாழியி;� 

3றி�பி$த� அவசியமா3�. 
 

 (ஈ) வி*ண�ப�ப.வ�தி� 1.1 கீ7 வி*ண�பதாாியி  ெபயைர) 3றி�பி$� ேபா� 

�4�ெபயாி  இ0தியி2")3� ெபயைர �த2� எ4தி ெபயாி2")3� அைன�� 

ெபயாி  �தெல4��)கைள6� ெபயாி  பி னா� 3றி�பிட ேவ*$�. 
 

உாிய மாதிாி வி*ண�ப�ப.வ�தி�3 அைமயாத, உாிய தின�தி�3 � ன� பாீ#ைச) 

க#டண� ெச;�த�ப#.ராத, �4ைம6றாத வி*ண�ப
க, எ@வித 

அறிவி�த;மி றி நிராகாி)க�ப$�. உாிய �ைறயி� வி*ண�ப
க, நிரா�பா� 

வி$வதா� ஏ�ப$� பி விைள�கைள வி*ண�பதார�கேள ெபா0�ேப�ற� 

ேவ*$�. உாிய வி*ண�ப�தி  நிழ�பிரதியிைன த வச� ைவ��)ெகா,8த� 

பய?,ளதா3�. அறிவி�த2� ெகா$)க�ப#ட மாதிாி வி*ண�ப�ப.வ��ட  

இண
3மா0 வி*ண�ப�ப.வ� தயா� ெச:ய�ப$வதைன உ0தி�ப$��வ� 

பாீ#சா��தியி  ெபா0�பா3�. இ�ைலேய� வி*ண�பமான� நிராகாி)க�படலா�. 

வி*ண�ப�ப.வ� கிைட)க�ெப�றைம ெதாட�பி�  அறிவி)க�படமா#டா�. 3றி�த 

திகதியி  பி ன� கிைட)க�ெப0�, �4ைம6றாத ம�0� 3றி�பிட�ப#$,ள 

தைகைமகைள� 9��தி ெச:திறாத வி*ண�ப
க, எ@வித அறிவி�த;மி றி 

நிராகாி)க�ப$�. தபா2� ெதாைல'த வி*ண�ப
க, ச�ப'தமாக இ@வாைண)34 

ெபா0��) Iற மா#டா�. 
 

 

கவனி'க)�கவனி'க)�கவனி'க)�கவனி'க)� : ெதாி� ெச:ய�ப$� வி*ண�பதாாிக8)3 நியமன� வழ
க�ப$வ� 

வி*ண�ப�ப.வ�தி� 3றி�பிட�ப#ட �தெல4��)க8டனான ெபயாிேலயா3�. 

ஆைகயா� மாதிாி� ப.வ�தி� 3றி�பி#$,ளவா0 ெபயரான� சாியாக எ4த�பட� 

ேவ*$�. நியமன� வழ
க�ப#ட பி � ெபயாி� மா�ற
க, ெச:யேவா அ�ல� 

�திய ப3திகைள ேச�)கேவா நீ)கேவா அ?மதி)க�பட மா#டா�. 
 

12.1. வ��தமானி அறிவி�த2� 3றி�பிட�ப#$,ள தைகைமகைள) ெகா*டவ�க, 

ம#$ேம வி*ண�ப
க, சம��பி��,ளா�க, எ ற 9�வா
க தீ�மான�தி ப. 

உாிய பாீ#ைச) க#டண�ைத உாிய திகதி அ ேறா அ�ல� அத�3 � னேரா 

ெச;�தி வி*ண�ப
கைள5 சம��பி�த  பாீ#சா��திக, அைனவ"� ம�திய 

மாகாண அரச ேசைவக, ஆைண)345 ெசயலாளாினா� ேபா#.� பாீ#ைச)3� 

ேதா�ற அ?மதி)க�ப$வ�. ேபா#.�பாீ#ைச)3�  ேதா�0வத�3 அ?மதி அ#ைட 

வழ
க�ப#டைம பாீ#சா��தி இ�பாீ#ைச)3 ேதா�0வத�3றிய தைகைம)கைள� 

9��தி ெச:�,ளா� அ�ல� இ�பதவி)3றிய தைகைமகைள) ெகா*$,ளா� என 



 

ஏ�0)ெகா,ள�ப#டதாக) க"த�படலாகா�. பாீ#சா��திக, ேந��க�பாீ#ைச)3 

அைழ)க�ப#ட பி  வ��தமானி அறிவி�த;)கைமய ேதைவயான தைகைமகைள 

அவ�க, ெகா*.")கவி�ைலெயனி  அவ�களி  பாீ#சா��தி உாிைம இர��5 

ெச:ய�ப$�.  
 

12.2. வி*ண�ப
க, அ?��கி ற க.த உைறயி  இட� ப)கேம� Bைலயி� “ம�தியம�தியம�தியம�திய 

மாகாணமாகாணமாகாணமாகாண அரசா
கஅரசா
கஅரசா
கஅரசா
க �காைம��வ�காைம��வ�காைம��வ�காைம��வ உதவியாள�உதவியாள�உதவியாள�உதவியாள� ேசைவயி�ேசைவயி�ேசைவயி�ேசைவயி� தர�தர�தர�தர� III இ��இ��இ��இ�� ஆ�ேச���ஆ�ேச���ஆ�ேச���ஆ�ேச��� 

ெச�வத�கானெச�வத�கானெச�வத�கானெச�வத�கான திற!ததிற!ததிற!ததிற!த ேபா�#�ேபா�#�ேபா�#�ேபா�#� பாீ�ைசபாீ�ைசபாீ�ைசபாீ�ைச – 2019” என� ெதளிவாக) 3றி�பிட�பட� 

ேவ*$�. அ��ட� பதி	 மாவட�தி��றிய �றி�� இல�க�ைத�� �றி�பிட� ேவ���.  
 

12.3. 9ரண�ப$�த�ப#ட வி*ண�ப
க, 2019.09.27 ஆ� திகதி அ�ல� அத�3 

� னதாக கிைட)க)I.யவா0 கீ7 3றி�பி#$,ள �கவாி)3 பதி��தபா2� 

அ?��த� ேவ*$�.  
 

ெசயலாள�,  

ம�திய மாகாண அரசா
க ேசைவக, ஆைண)34,  

இல. 244, க$கJேதா#ைட Hதி,  

க*.  
 

13. பாீ�ைச'��பாீ�ைச'��பாீ�ைச'��பாீ�ைச'�� ேதா�0த�ேதா�0த�ேதா�0த�ேதா�0த� 
 

வி*ண�பதார�க8)3 அ?மதி அ#ைட வழ
கிய�ட  அ� ெதாட�பாக 3றி�பி#$ 

ம�திய மாகாண அரசா
க ேசைவக, ஆைண)34வி) இைணய�தள�தி�   

ெவளியிட�ப$�. அறிவி�� ெவளியாகி 02 அ�ல� 03 நா#க, ெச ற பி ன"� அ?மதி 

அ#ைட கிைட)கவி�ைலயாயி  அ� ெதாட�பாக அறிவி�த2� 3றி�பி#$,ளவா0 

ம�திய மாகாண அரசா
க ேசைவக, ஆைண)345 ெசயலாள")3  அறிவி)க ேவ*$�. 

த
க, வச�,ள வி*ண�ப�ப.வ�தின��  காC ெச;�திய ப�05சீ#.ன�� பிரதிக,, 

பதி��தபா2� அ?�பிய ப�05சீ#$ட  பாீ#ைசயி  ெபய�, வி*ண�பதாாியி  �4� 

ெபய�, ேதசிய அைடயாள அ#ைட இல)க�, �கவாி  எ பவ�ைற 3றி�பி#$ ம�திய 

மாகாண அரசா
க ேசைவக, ஆைண)345 ெசயலாள")3  அறிவி�த� ேவ*$�. 

அ��ட   அ?மதி�ப�திர�ைத அ?��வத�கான ெதாைலநக� (ப)J) இல)க�ைத6� 

ெகா*ட உம� ேகாாி)ைக) க.த�ைத ெப)J Bல� ம�திய மாகாண அரச ேசைவக, 

ஆைண)34வி�3 அறிவி�ப� மிக�� பய?,ளதாக அைம6�.  
 

பாீ#ைச)3� ேதா�0கி ற சகல பாீ#சா��திக8� அ?மதி அ#ைடயி� அவ�கள� 

ைகெயா�ப�ைத சா 0�ப$�தி)ெகா,ள ேவ*$�. ேம;� 3றி�ெதா�)க�ப#ட 

பாீ#ைச நிைலய�திேலேய பாீ#ைச)3� ேதா�0த� ேவ*$�. அ@வா0 ேதா�0� �த� 

ச'த��ப�தி� பாீ#ைச ேம�பா�ைவயாளாிட� ைகெயா�ப�ைத5 சா 0�ப$�திய பாீ#ைச 

அ?மதி அ#ைடைய சம��பி)க ேவ*$�. அ@வா0 சம��பி)க�தவாிய பாீ#சா��தி 

பாீ#ைசயி� ேதா�ற அ?மதி)க�படமா#டா�.  
 

வி*ண�ப�ப.வ�தி;,ள வி*ண�பதாராி  ைகெயா�பமான� அரசா
க பாடசாைல 

அதிப�, சமாதான நீதவா , ச�திய� பிரமாண ஆைணயாள�, ச#ட�தரணி, பிரசி�தி ெப�ற 

ெநா�தாாிC அ�ல� அ�ல� ெபா� நி"வாக C�0 நிEப� 03/2016 இ� 

தர�ப$�த;)கைமய B றா� நிைல அ�ல� சிேர<ட நிைல ம#ட�தி� அரச அ�ல� 



 

மாகாண அரச ேசைவயி� நிர'தர பதவி வகி)3� அ;வலெரா"வாினா�  சா 0�ப$�த� 

ேவ*$�. 
 

14. பாீ#சா��திக, யாவ"� பாீ#ைச நிைலய�தி� தம� ஆளைடயாள�திைன 

உ0தி�ப$��வத  ெபா"#$ கீ73றி�பி#$,ள ஆவண
களி� ஒ றிைன பாீ#ைச 

நிைலய� ெபா0�பதிகாாியிட� சம��பி�த� ேவ*$�:- 

(i) ஆ#பதி�� திைண)கள�தினா� வழ
க�ப#ட ேதசிய ஆ, அைடயாள அ#ைட 

(ii) ெச�;ப.யான கட�5சீ#$ 

(iii) ெச�;ப.யான சாரதி அ?மதி� ப�திர� 
 

15. பாீ#ைச நடா��த� ெதாட�பி� ம�திய மாகாண அரசா
க ேசைவக, ஆைண)345 

ெசயலாளாினா� விதி)க�ப$� ச#ட�தி#ட
க8)3 பாீ#சா��திக, கீ7�ப.த� 

ேவ*$�. அ5ச#ட விதிகைள மீறினா� ம�திய மாகாண அரசா
க ேசைவக, 

ஆைண)345 ெசயலாளாினா� விதி)க�ப$� த*டைன)3 ஆளாத� ேவ*$�. 
 

16. இ@வறிவி�த2� ெவளியாகாத விடய
க, ெதாட�பாக இ0தி� தீ�மான� எ$)3� 

அதிகார� ம�திய மாகாண அரசா
க ேசைவக, ஆைண)34வி�3றியதா3�. அைன�� 

வி*ண�பதார�க8� இல
ைக5 சனநாயக ேசாச2ச) 3.யரசி  அரசா
க வ��தமானி 

ப�திாிைகயி� 3றி�பி#$,ள ெபா� பாீ#ைச ச#டதி#ட
களி ப. நட'� ெகா,ள 

ேவ*$ெம ற க#$�பா#$)3 உ#ப$வ�. 
 

17. இ@வறிவி�த� ம�0� மாதிாி வி*ண�ப�ப.வ�திைன ம�திய மாகாண அரச ேசைவக,  

ஆைண)34வி  www.psc.cp.gov.lk  எ?� உ�திேயாக9�வ இைணய�தள�தி� 

பதிவிற)க� ெச:� ெகா,ளலா�.  
 

18. இ@வறிவி�த2� சி
கள�, தமி7 ம�0� ஆ
கில ெமாழி வசன
க8)கிைடயி� ஏேத?� 

ேவ0பா$க, காண�ப$மாயி  சி
கள ெமாழியி;,ள அறிவி�தைல சாியானதாக) க"த 

ேவ*$�. 

 

  எ� .ஜீ. ஏ . திலகர�ன 

ெசயலாள� 

மாகாண அரசா
க ேசைவக, ஆைண)34  

ம�திய மாகாண சைப      

2019 ெச�த�ப� மாத� 09 ஆ� திகதி       

ம�திய மாகாண அரசா
க ேசைவக, ஆைண)34, 

இல 244, க$கJேதா#ைட Hதி,  

க*.. 
 

ெதாைல நக� (ெப)J) இல)க� – 081-2213082    

 

      

 

 

 

 

 

 



 

(அ;வலக உபேயாக�தி�3) 

 மாதிாி வி�ண�ப�ப�வ� 
 

ம�தியம�தியம�தியம�திய மாகாணமாகாணமாகாணமாகாண அரசா
கஅரசா
கஅரசா
கஅரசா
க �காைம��வ�காைம��வ�காைம��வ�காைம��வ உதவியாள�உதவியாள�உதவியாள�உதவியாள� ேசைவயி�ேசைவயி�ேசைவயி�ேசைவயி� தர�தர�தர�தர� III இ��இ��இ��இ�� ஆ�ேச���ஆ�ேச���ஆ�ேச���ஆ�ேச��� 

ெச�வத�கானெச�வத�கானெச�வத�கானெச�வத�கான திற!ததிற!ததிற!ததிற!த ேபா�#�ேபா�#�ேபா�#�ேபா�#� பாீ�ைசபாீ�ைசபாீ�ைசபாீ�ைச – 2016 (2019) 

The Open Competitive Examination for the Recruitment of Grade III of Provincial Management Assistant Service of 

Central Province - 2016 (2019) 
 

(ெகா�க�ப���ள ����� சாியான �றி��கைள��/ இலக�ைத�� ெதளிவாக �றி�பிட��) 
 

பாீ�ைச�� ேதா!"� ெமாழி #ல� :  பாீ�ைச�� ேதா!றவத!� எதி$பா$�� 

சி%கள� -  2, நகர�  ம!"� இலக� 

 தமி)  -     3,    

ஆ%கில�- 4 

(உாிய இலக�ைத ����� இட��) 
 

நீ!க" பாீைச��� ேதா�$வ� வ%�தமானி அறிவி�த'� 8.0 ஆ� ப)தியி� பிரகார�, வல� �ைற)த +ன%வா,	 

ச-ைக நிப)தைனகளி� கீழா? (ஆ� என �றி�பிட�பட ேவ�/ய� அ!க0ன வி�ண�பதாாிக" ம�ேம ஆ��. 

இ�ப�திைய நிர�+வத�� 2� வ%�தமானி அறிவி�த'� ப)தி 8.0 ஐ ந�� வாசி�க	�) 
 

ஆ�   - 1 

இ+ைல  - 2 

( உாிய இலக�ைத ����� எ-த��) 

 

01. வி�ண�பதாராி. 

1.1 /தெல-�0கைள இ"தியாக �றி�பி��, /தெல-�0க2ட. ெபய$  : .................................... 

(ஆ%கில ெக�பி�ட+ எ-�தி+: உதா: PERERA, A.B.C) ....................................................................... 

1.2 /-�ெபய$ (ஆ%கில ெக�பி�ட+ எ-�தி+) :   ……………………………………….......................... 

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

1.3 /-�ெபய$ (சி%கள�தி+/தமிழி+) : ………………………………….…................………………..…... 

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

1.4 ேதசிய ஆளைடயாள அ�ைட இல:  

 
 

02. 2.1 நிர5தர /கவாி (ஆ%கில ெக�பி�ட+ எ-�தி+) : ……………................………......………….....….. 

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

2.2 நிர5தர /கவாி (சி%கள�தி+/ தமிழி+) : …………...............………………………...………………… 

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

2.3 பிரேவச அ�ைட அ��ப ேவ��ய /கவாி (ஆ%கில ெக�பி�ட+ எ-�தி+) : ……..................… 

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

 

03. 3.1 பா+   

ஆ� - 0, ெப� -1  (உாிய இலக�ைத ����� இட�� 

 
 

3.2  பிற5த திகதி :-   ஆ��:                     மாத�:      திகதி : 

 
 

3.3 வி�ண�ப� ேகார�ப�� கைடசி� திகதி� (2019.09.27) வய0 :  

வ6ட%க� :  ...........      மாத%க� : .........       நா�க� : .................. 
 

நகர�  நகர இல�க� 

 

 

 

          



 

3.4 ெதாைல� ேபசி இலக�: - 

  ைகயடக  

 

நிைலயான  

 

04. 4.1 நீ%க� வி�ண�பி�� மாவ�ட�தி+ எ�ேபாதி650 வசிகி.றீ$க�? : …………… 

4.2 உதவி அரசா%க அதிப$ பிாி�/ பிரேதச ெசயலாள$ பிாி� : ………………………… 

4.3 ம�திய மாகாண�தி+ வசி�0வ6� கால எ+ைல: ………………………… 

4.4 கிராம அ8வல$ பிாி�  : ………………………… 
 

05. க+வி� தைகைமக� : - பாீ�ைச� திைணகள�தினா+ ெவளியிட�ப�டெப"ேப": சா.றிதழி. 

அ��பைடயி+ நிர�;த+ ேவ��� 
 

5.1 க. ெபா. த. (சா. த.) பாீ�ைசயி. விபர%க� :  

[க�வி� ெபா	
 தராதர (சாதாரண தர) பாீ�ைசயி� சி�கள/ தமி� /ஆ�கில ெமாழி ம�� கணித 

அட�கலாக நா�  பாட�களி� திறைம" சி
தி#ட� ஒேர அம$வி� ஆ� பாட�களி� (06) 

சி
தியைட%தி&
த�] 

 
 

 

 

5.2 க. ெபா. த. (உ. த.) பாீ�ைசயி	 விபர�க� : 

[க�வி� ெபா	
 தராதர� (உய$ தர�) பாீ�ைசயி� சாதாரண ெபா	�பாீ�ைச ம�� ெபா	 ஆ�கில தவி$%த 

எ�லா� பாட�களி* ஒேர அம$வி� சி
தியைட%தி&
த�] 
 

I. பாீ�ைச ஆ��� மாத��: ………….… 

II. ���ல�க� : ………….…  

III. ெப�ேப� 
 

பாீ�ைச ஆ��: 

<��லக� : 

பாட� தர� 

1.    

2.    

3.    

4. சாதாரண ெபா0�பாீ�ைச   

5. ெபா0 ஆ%கில�   
 

 

5.3 பாீ�சா$�தி அ%கீகாிக�ெப!ற ப+கைலகழக� ஒ.றி. ப�ட�ைத ெப!றி6�பி.- 

I.  ப+கைலகழக�தி. ெபய$ : ………….…   

II. ப�ட� : ………….… 

III. பாீ�ைச நைடெப!ற ஆ�� : ………….… 
 

பாீ�ைச ஆ��: 

<��லக� : 

பாட� தர� பாட� தர� 

1. ெமாழி (சி%கள� /தமி) /ஆ%கில�) 6.    

2. கணித� 7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  



 

06. ேவ" தைகைமக�  :  ………………………………………………………....……...………….................. 

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

07. நீ%க� எ�ேபாதாவ0 எ�தைகய0மான ஒ6 �!ற:சா��காக நீதிம.ற� ஒ.றினா+ 

�!றவாளியாக�ப���ளீரா? ( உாிய ����� �அைடயாளமிட�� ) ஆ� எனி. விபர%க� 

�றி�பிட�� 

 
 

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

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

08.  பண� ெச8�த�ப�ட ப!":சீ��. விபர� : 

i. பண� ெச8�திய அ8வலக� :  …………………………………………………… 

ii. ப!":சீ��. இலக/� திகதி : …………………………………………………… 

iii. ெச8�திய ெதாைக : …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

09. பாீ�சா��தியி�
பாீ�சா��தியி�பாீ�சா��தியி�

பாீ�சா��தியி� உதி�ைர
உதி�ைரஉதி�ைர

உதி�ைர : 
 

இ>வி�ண�ப�தி+ �றி�பிட�ப���ள விபர%க� என0 அறிவி!�� ந�பிைக�� 

எ��யவைரயி+ உ�ைமயானைவ என�� சாியானைவெயன�� ேம8� பாீ�ைச ஒ-%� 

விதிக2� அைமவாக நட50 ெகா�ள��, இ�பாீ�ைச நிப5தைனகளி.ப� நா. த�திய!றவ$ என 

காண�ப�. பாீ�ைசயி. ேபாேதா அ+ல0 அத. பி.னேரா என0 பாீ�சா$�தி உாிைம இர�0 

ெச@வத!காக எ�க�ப�� தீ$மான�தி!� நா. உட.ப�கி.ேற..  

 

…………………………………… 

திகதி : ………………………     பாீ�சா$�தியி. ைகெயா�ப�. 

 

10. பாீ�சா��தியி�
பாீ�சா��தியி�பாீ�சா��தியி�

பாீ�சா��தியி� ைகெயா�ப�ைத
ைகெயா�ப�ைதைகெயா�ப�ைத

ைகெயா�ப�ைத அ�தா�சி�ப��த�
அ�தா�சி�ப��த�அ�தா�சி�ப��த�

அ�தா�சி�ப��த� : 

 

இ5த வி�ண�ப�திைன: சம$�பி�� தி6./தி6மதி/ெச+வி ................................................  எ.பவ$ 

தனி�ப�ட /ைறயி+ என�� ெதாி5தவ$ என�� ......................................... ஆ5 திகதி அவ$ எ. 

/.னிைலயி+ தன0 ைகெயா�ப�ைத இ�டா$ என�� எ	��, உாிய பாீ�ைச� க�டண ைத 

ெச! தி"�ளா$ எ	�� இ தா& உ�தி(ப� )கி	ேற	. 

 

…………………………………………… 

திகதி : ………………………    அ�தா�சி�ப��தியவாி. ைகெயா�ப�. 

அ�தா�சி�ப��தியவாி. ெபய$ : …………………………………………… 

பதவி : …………………………………………… 

/கவாி : …………………………………………… 

(உ�திேயாக /�திைரயா+ உ"தி�ப��த+ ேவ���.) 

 

 

 

ஆ� இ�ைல 

ப�$4சீைட கழராதவா$ இ!ேக ஒட	� 

(ப�$4சீ/� நிழ�பட� பிரதிெயா�ைற த�வச� ைவ���ெகா"ள� பய8"ளதாக அைமயலா�) 

 


