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,t;tu;j;jkhdpia www.documents.gov.lk vDk; ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;a KbAk;.

thuhe;j tu;j;jkhdpfspw; gpuRupg;gjw;fhd mwptpj;jy;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; rk;ge;jkhd

Kf;fpa mwptpj;jy;fs;

,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR thuhe;j tu;j;jkhdg; gj;jpupiffspd; ,Wjpapy;> xt;nthU khjj;jpd; Kjy; thuj;jpd;> thuhe;j
tu;j;jkhdg; gj;jpupiffspy; gpuRupf;fg;gLtjw;fhd mwptpj;jy;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; rk;ge;jkhd
mwptpj;jy;fSf;F ftdk; Nfhug;gLfpd;wJ.

thuhe;j tu;j;jkhdpfspw; gpuRupf;fg;gLtjw;fhd mwptpj;jy;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdk; mit  tu;j;jkhdpapy;
gpuRukhFk; jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Ke;jpa nts;spf;fpoik>  ez;gfy; 12.00 kzpahFk;. ,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk;
Fwpg;gpLk; mwptpj;jy;fshd>  gjtp-ntw;wplq;fs;  kw;Wk; guPl;irfSf;F tpz;zg;gk; NfhUk; mwptpj;jy;fs;> Nfs;tpg;gj;jpu
mwptpj;jy;fs; mj;Jld; Vy tpw;gidj; jpfjpAk; NeuKk; Fwpg;gpLk; mwptpj;jy;fs; vd;gd mt;tt; mwptpj;jy;fspy; cs;s
tplaq;fspy; mf;fiw nrYj;JNthu; Mf;fg{u;tkhf gaDWk; tifapy; mit gpuRupf;fg;gLtjw;fhf murhq;f mr;rfj;Jf;F
mDg;gpitf;fg;gLk; jpfjpapypUe;Jk; mj;Jld; mit gpuRukhFk; jpfjpapypUe;Jk; Nghjpa fhy mtfhrk; nfhz;ljhf jahupf;fg;gl;L
mDg;gpitf;fg;gl Ntz;Lk; vd rfy murhq;f jpizf;fsq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs;> rigfs; Mfpad mwpTWj;jg;gLfpd;wd.
mwptpj;jy;fs; njhlu;gpyhd gpiojpUj;jq;fs; rk;ge;jkhf nra;ag;gLk; Kiwg;ghLfs; kw;Wk; tprhuizfs; vd;gd tu;j;jkhdpapy;
Fwpg;gpl;l mwptpj;jy;fs; gpuRukhfpa jpfjpapypUe;J %d;W khjq;fs; fope;j gpd;du; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lh vd;gjid
ftdj;jpw;nfhs;sTk;.

th;j;jkhdg; gj;jphpifapy; gpuRukhFk; rfy mwptpj;jy;fSk;> mit gpuRukhFk; jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;dh;>
mjhtJ 2019> a{d; khjk; 28 Me; jpfjp nts;spf;fpoik gpuRhpf;fg;glNtz;ba mwptpj;jy;fs; 2019> a{d; khjk; 14 Me; jpfjp ez;gfy;
12.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW jghy; %yk; my;yJ Nehpy; Nrh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.

2006 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f> ,yj;jpudpay; nfhLf;fy; thq;fy; rl;lj;jpd; 9 Mk; gpupT

''VNjDk; gpufldk;> tpjp> xOq;F tpjp> fl;lis> Jiz tpjp> mwptpg;G my;yJ NtW tplak; th;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl Ntz;Lnkd VNjDk; rl;lk;
my;yJ rl;lthf;fk; Vw;ghL nra;Akplj;J> mg;NghJ> mj;jifa tpjp> xOq;Ftpjp> fl;lis> Jiz tpjp> mwptpg;G my;yJ NtW tplak; ,yj;jpud;
tbtj;jpy; ntspaplg;gbd;> mj;jifa Njitg;ghL jpUg;jpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhff; fUjg;gLjy; Ntz;Lk;.""

fq;fhdp ypadNf>
murhq;f mOj;jfu;.

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;>

nfhOk;G 8>
2019 Mk; Mz;L rdtup khjk; 01 Me; jpfjp.

(murhq;fj;jpd; mjpfhuj;Jld; gpuRhpf;fg;gl;lJ)

gFjp  IV (m) - khfhzrig
(xt;nthU nkhopapd; xt;nthU gFjpAk; ntt;Ntwhf Nfhit nra;J itg;gjw;fhfj; jdpj;jdpg; gf;fq;fspy; jug;gl;Ls;sd.)

,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR th;j;jkhdg; gj;jphpif
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha .eiÜ m;%h

wxl 2127 - 2019 cqks ui 07 jeks isl=rdod - 2019'06'07
2127 Mk;  ,yf;fk; - 2019  Mk;  Mz;L a{d; khjk;  07 Me;  jpfjp  nts;spf;fpoik

gf;fk; gf;fk;
MSeu;fspd; gpufldq;fSk; gpwTk; - guPl;irfSk; guPl;irg; ngWNgWfSk; gpwTk; 1063
MSeu;fspd; epakdq;fSk; gpwTk; - Nfs;tpg;gj;jpu mwptpj;jy;fs; -
kw;iwa epakdq;fSk; gpwTk; - Mjd tpw;gidfs; -
khfhz rig mwptpj;jy;fs; 1062 Matpw;gidAk; Fj;jifAk; -
khfhz rigapd; ehdhtpj mwptpj;jy;fs; - ehdhtpj mwptpj;jy;fs; -
Jiztpjpfs; -
gjtpfs; - ntw;wplk; -

1061- B81530 - 5,403 (2019/06)

ftdpf;f.- 2019.05.31 Me; jpfjpa ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupifapd;  gFjp  IV  (m)  gpuRupf;fg;gltpy;iy.
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khfhzrig  mwptpj;jy;fs;

tlNky; khfhz khfhz rig

$l;LwT Nrit Mizf;FO - tlNky; khfhzk;

xOf;fhw;W eltbf;if cj;jpNahfj;ju; FO

tlNky; khfhzj;jpd; khfhz rigapd; 1995 Mk; Mz;bd; 5 Mk; ,yf;fj;jpw;fhd tlNky; khfhz $l;LwT Nrit

Mizf;FOtpd; rhrdj;jpd; 11 (i) (c) kw;Wk; (C) gpupT kw;Wk; 1997.09.19 Me; jpfjp tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;l jpUj;j

fl;lisj; njhlupd; 9 Mk; gpuptpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 96 Mk; gpuptpw;fhd jpUj;jj;jpw;fika Mizf;FOtpw;F

mspf;;fg;gl;Ls;s mjpfhug;gb>

tlNky; khfhz $l;LwT Mizf;FOtpd; xOf;fhw;W eltbf;if cj;jpNahfj;ju; FOtpw;fhf tpz;zg;gg;gbtk;

Nfhug;gl;L elhj;jg;gl;l Neu;Kfg; guPl;irapy; fPo; ngau; Fwpg;gplg;gl;Ls;stu;fs; Nju;e;njLf;fg;gl;Ls;sJ gw;wp ,j;Jld;

njuptpj;Jf; nfhs;tJld;> 2016.02.26 Me; jpfjp ,yq;ifr; rdehafr; Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdpapy; iv (m) Mk; gpuptpy;

gpuRupf;fg;gl;l 15 Ngu;fis nfhz;l xOf;fhw;W eltbf;iff; FOtpid ,j;Jld; ,uj;J nra;tjhf njuptpj;Jf;

nfhs;fpd;Nwd;.

njh. ngau; Kftup

,y.

01 jpU. Nf.V. gpNukjhr ,y. 123 gpA];tj;j> kpy;yt> FUehfy;

02 jpU. gu;dhl; ypadNf rkhjp> rpyhgk;

03 jpU. v];.V. vjpuprpq;̀ ,y. 167> ̀ Yfk> nghJn`u

04 jpU. v];.V. Rdpy; [ajpyf ,y. 75> [auk;g> mk;gnfhyntt> mk;gd;nghy

05 jpU. gP.vk;.vd;.Nf. ghy#upa fpd;Nfupa ghyj;jpw;F mUfpy;> tjhfl

06 jpU. lgps;a{. V.B.vr;. Fyuj;d ,y. 23> cLKy;y> njhubaht

07 jpU. vr;.gp.[P. m[pj; Fkhu Fk;Gf;ntt> jdf;Ndt

08 jpU. vr;. Mu;. vk;. a{. jpyfuj;d ,y. 92> gpyhfLKy;y> ehj;jz;ba

09 jpU. V. ju;ktq;r jk;ngny];]> ehuk;ky

10 jpUkjp gp.vr;.v];.G];gpfh rke;jp fp.kP.8 fk;gk;> jy;f`fktj;j> gKzhnfhLt

11 jpU. Mu;.gp.[P. gpajp];] ,y. 4/286> ghlrhiy mUfpy;> ̀ e;Jfy

12 jpU. lgps;a{. V. [auj;d ,y. 6/14> ep];rq;f khtj;ij> FUehfy;

13 jpU. lgps;a{. [P. re;jpuuj;d ,y. 497> ifNdf> iff;fhty

14 jpU. v];.B. nry;ld; yPyhuj;d ,y. 31/3> [arf;jp nrtd> f`ltpy> nghJtltd

15 jpU. lgps;a{. Mu;.vk;. RkdtPu nfNyfk ntt ghij> nfNyfk> mbg;gy

16 jpUkjp Nf.[P. gz;lhunkdpNf ,yf;fk; 82> 7 Mk; gFjp> cae;jd> FUehfy;

17 jpU. Mu;.gp. epky;rpwp gd;ry; ghij> kJud;Fspa

18 jpU. Nf. vk;. [ajpyf vy;tj;j> te;Juhfy> FUehfy;

19 jpU. lgps;a{. vk;.Nrhkuj;d tPu#upa nfhnuhf;f];njzpa> myt;t> k`nfju> Vfy;y

20 jpU. b.vk;. Mupauj;d gz;lh ,y. 51/2> xYngypaht> NghafNd

21 jpU. gP.V. rpwptu;jd ,y. 79> G/tPuGu> rhypantt re;jp

22 jpU. vk;.vk;. ruj; gpNukre;jpu ,y. 87> Nfhe;JUthnghy> ef;fhtj;j

23 jpU. gp.gp.B.v];. m[pj; re;jpu Fkhu fe;Njnfju> Fsp/nttfk

24 jpU. V.vk;. fpNu\d; mNrhfh ,y. 78 gP> rhe;j nrg];jpad; khtj;ij> gl;bafk> khjk;Ng

25 jpU. gP.vk;.V. nkh`hd; j rpy;th g`y te;Juhfy> ky;fLtht> FUehfy;

26 jpU. B.v];. Njrg;gpupa tPutq;r ,y. 54> rPfupcad> et efuk;> khjk;Ng

27 jpU. Mu;.B. re;juj;d 16 Mk; xOq;if> vd;.vk;. mg;G`hkp khtj;ij> nfgy;yt> c`_kPa



IV ^w& fldgi - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha .eiÜ m;%h - 2019'06'07
gFjp  IV (m) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR th;j;jkhdg; gj;;jphpif - 2019.06.07

1063

28 jpU. vr;.gp.vk;.v];.B. gjpuh[ ,y. 32> gyfy;ytj;j> ehu ;̀fy;y> fpjyt

29 jpU. N[.vk;. jahuj;d Fygltj;j> n`hnuhk;ght> thupanghy

30 jpU. gP.Mu;. mgatpf;uk gz;lhu njdpa> gdypa> nghy;f`nty

Mizf;FOtpd; fl;lisg;gb

NuZfh gp. tpN[&g>

nrayhsu;>

Gjpa khfhz rig fl;llj; njhFjp> $l;LwT Nrit Mizf;FO (tlNky;).

,uz;lhk; khb> FUehfy;.

njh.Ng. ,yf;fk;  : 037-2228151 / 037-2233853

06-54

guPl;irfSk; guPl;irg; ngWNgWfSk; gpwTk;

tlNky; khfhz rig murhq;f Nrit Mizf;FO

tlNky; khfhzj;jpd; khfhz rigg; ghlrhiyfspy; fhzg;gLfpd;w Mq;fpy Mrpupa ntw;wplq;fSf;fhf

,yq;if Mrpupa Nritapy; 3 -1 (,) juj;jpw;F khtl;l mbg;gilapy; bg;Nshkh gl;ljhupfis

Nru;j;Jf; nfhs;tjw;fhd  jpwe;j Nghl;bg; guPl;ir - 2018

2019.01.26 Me; jpfjp elhj;jg;gl;l vOj;J %ykhd guPl;irapid ,uj;J nra;jy;

,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 2099 Mk; ,yf;fj;jpdhy; 2018.11.23 Me; jpfjpa tu;j;jkhdpapy; gFjp  IV (m)

khfhz rig gFjpapy; gpuRupf;fg;gl;l tlNky; khfhzj;jpd; khfhz rig ghlrhiyfspy; fhzg;gLfpd;w Mq;fpy Mrpupa

ntw;wplj;jpw;fhf ,yq;if Mrpupa Nritapy; 3-1 (,) juj;jpw;F khtl;l mbg;gilapy; bg;Nshkh gl;ljhupfis Nru;j;Jf;

nfhs;tjw;fhd jpwe;j Nghl;bg; guPl;ir - 2018> ,g; guPl;ir mwptpj;jYf;F mika 2018.12.31 Me; jpfjpf;F

tpz;zg;gg;gbtk; Nfhug;gl;L 2019.01.26 Me; jpfjp elhj;jg;gl;l vOj;J %ykhd guPl;irapid ,j;jhy; ,uj;J nra;fpd;Nwd;.

02. Nkw;$wg;gl;l tu;j;jkhdpf;F mika tpz;zg;gg;gbtk; rku;g;gpf;fg;gl;l tpz;zg;gjhupfSf;F kw;Wk; ,yq;ifr;

rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 2111 Mk; ,yf;fj;jpdhy; 2019.02.15 Me; jpfjpf;F tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;l guPl;ir

mwptpj;jYf;F mika tpz;zg;gg;gbtk; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s tpz;zg;gjhupfSf;fhf khj;jpuk; kPz;Lk; guPl;irapid

elhj;Jtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;. ,t; tpz;zg;gjhupfSf;fhf guPl;ir mDkjpg; gj;jpuk; kPz;Lk; toq;Ftjw;F

eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;.

tlNky; khfhz rig  murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpd; fl;lisg;gb>

Mu;. vk;. Mu;. vk;. uj;ehaf;f>
nrayhsu;>

tlNky; khfhz rig murhq;f Nritfs; Mizf;FO.
khfhz rig mYtyfj; njhFjp>
FUehfy;>
2019> Nk 31.

06-534

njh. ngau; Kftup
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மத்திய மாகாண அரசாங்க ேசைவயில் ச க அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் தரம் III பதவிக்கு  
ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்கான ேபாட் ப் பாீட்ைச - 2019 

 
மத்திய மாகாணத்தின் மாகாண உள் ராட்சி திைணக்களத்தில் ச க அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் பதவியில் நில ம் 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக, கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள தைகைமகைளப் ர்த்தி ெசய் ள்ள மத்திய மாகாணத்தில் நிரந்தர 
வதிவிைனக் ெகாண்ட ஆண், ெபண் இ சாராாிடமி ந் ம் விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்ப கின்றன.  
 

1. ெபா த் தைகைமகள்:-  
 

1.1 விண்ணப்பதாரர் இலங்ைகப் பிரைசயாக இ த்தல் ேவண் ம். 
1.2 சிறந்த நன்நடத்ைத உைடயவராக இ த்தல் ேவண் ம். 
1.3 அைனத்  தைகைமகைள ம் ர்த்தி ெசய் மா  இவ்வறித்த ல்/ வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் குறிப்பிட் ள்ள திகதிக்கு 

உடன் ந்திய 03 வ டங்கள் ெதாடர்ச்சியாக மத்திய மாகாணத்தில் நிரந்தர வதி ைடயவராக இ த்தல் ேவண் ம். 
1.4 ஒவ்ெவா  பாீட்சார்த்தி ம் மத்திய மாகாணத்தின் எப்பகுதியிேல ம் ேசைவயாற் வதற்கும் பதவியி ள்ள 

கடைமகைள நிைறேவற் வதற்கும் ேபாதியள  உடல், உள ஆேராக்கியத்திைனக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 
1.5 விண்ணப்பங்கள்  ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம் இ தித் திகதியன்  விண்ணப்பதாரர் 21 வய க்கு குைறயாதவராக ம், 35 

வய க்கு ேமற்படாதவராக ம் இ த்தல் ேவண் ம்.  
1.6 அைனத்  தைகைமகைள ம் ர்த்தி ெசய் மா  இவ்வறித்த ல்/ வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் குறிப்பிட் ள்ள திகதிக்கு 

ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்கு ேதைவயான அைனத்  தைகைமகள் மற் ம் நிபந்தைனகைள  எல்லா வைகயி ம் ர்த்தி 
ெசய்தி த்தல் ேவண் ம். 

 
2. கல்வித் தைகைமகள்: - 

இங்கு குறிப்பிட் ள்ள அைனத்  தைகைமகைள ம் 2019.07.15 ஆம் திகதிக்கு ர்த்தி ெசய்தி த்தல் ேவண் ம்.  
பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு வினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பல்கைலக்கழகம் அல்ல  பல்கைலக்கழக மானியங்கள் 
ஆைணக்கு வினால் பட்டங்கள் வழங்கும் நி வனமாக அங்கீகாிக்கப்பட்ட நி வனெமான்றி ந்  பட்டம் ஒன்றிைனப் 
ெபற்றி த்தல். 

 
3. சம்பள அள த்திட்டம் :  

ெபா  நி வாக சுற்  நி பம் 03/2016 இன் MN-4-2016 சம்பளத் ெதாகுதிக்கைமய மத்திய மாகாண அரசாங்க ேசைவயில் ச க 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் பதவிக்குாிய மாதாந்த சம்பள அள த்திட்டம்.  

 
பா. 31,490.00 - 10 x 445 - 11 x 660 - 10 x 730 - 5 x 750 = பா. 54,250.00 

 
( ெபா  நி வாக சுற்  நி பம் 03/2016 இன் உப அட்டவைண II இன் ஏற் க க்கைமய 2019.01.01 ஆம் திகதிக்கான  சம்பளம்  

பா 28,235.00 ஆகும்.  இச் சுற்றறிக்ைகயின் ஏற் களின் அ ப்பைடயில் சம்பளங்கள் வழங்கப்ப ம்) 
 

4. ஆட்ேசர்ப்  நிபந்தைனகள் :- 
மத்திய மாகாண அரசாங்க ேசைவகள் ஆைணக்கு வினால் அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள இப்பதவி டன் ெதாடர் ைடய ஆட்ேசர்ப்  
திட்டத்திற்கைமய ஆட்ேசர்ப்  நிபந்தைனகள் தீர்மானிக்கப்ப ம்.  

 
5. ஆட்ேசர்ப்  ைற:-  

 மத்திய மாகாண அரசாங்க ேசைவகள் ஆைணக்கு வினால் நடாத்தப்ப ம் எ த் ப் பாீட்ைசெயான்றின் 
ெப ேப க க்கைமய ெவற்றிட எண்ணிக்ைகக க்கு சமமான எண்ணிக்ைகயினர் ேநர் கப்பாீட்ைசெயான்றிற்கு 
அைழக்கப்ப வ டன் எ த் ப் பாீட்ைசயில் ஒவ்ெவா  பாடத்தி ம் தனித்தனியாக குைறந்த  40% ள்ளிகைளப் ெபறாத 
விண்ணப்பதாாிகள் ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்காக கவனத்தில் ெகாள்ளப்படமாட்டார்கள். ேநர் கப்பாீட்ைசயின் ேபா  ள்ளிகள் 
வழங்கப்படமாட்டா . அ ப்பைடத் தைகைமகைளப் பாீட்சித்ததன் பின்னர் ேபாட் ப் பாீட்ைசயில் ெபற்ற ள்ளிகளின் திறைம 
அ ப்பைடயில் ெவற்றிடங்கள் நிரப்பப்ப ம். 
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6. ேசைவ நிபந்தைனகள் :- 
6.1 இப்பதவியான  நிரந்தரமான ம் ஓய் தியம் உாித் ைடய மாகும். 
6.2 அரச க ம ெமாழிக்ெகாள்ைகைய நைட ைறப்ப த் வ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட ெபா  நிர்வாக சுற்றறிக்ைக 

இலக்கம் 01/2014 மற் ம் அத டன் ெதாடர் ைடய ஏைனய சுற்றறிக்ைககளின் ஏற் க க்கு கட் ப்ப தல் 
ேவண் ம். 

 
7. விண்ணப்பிக்கும் ைற:- 

7.1 அைனத்  விண்ணப்பதாரர்க ம் பாீட்ைசக் கட்டணமான பா 600 இைன மத்திய மாகாண சைபயின் பிரதான 
ெசயலாளாின் வ மானத் தைலப்  20-03-02-13 இல் வர ைவக்கும் ெபா ட்  மத்திய மாகாணத்தி ள்ள யாேத ம் 
ஒ  பிரேதச ெசயலாளர் அ வலகத்தில் பணமாக ெச த்தி ெபறப்ப ம் பற் ச்சீட்ைட விண்ணப்பத்தின் உாிய 
கூட் ள் கழராதவா  ஒட் விட ேவண் ம். பற் ச்சீட் ன்றி அ ப்பப்ப ம் விண்ணப்பங்கள் நிராகாிக்கப் 
ப வ டன், ெச த்தப்பட்ட பாீட்ைசக் கட்டணங்கள் எக்காரணம் ெகாண் ம் மீள ெச த்தப்படமாட்டா .  

 
7.2  இவ்வறிவித்த ன் இ தியில் தரப்பட் ள்ள மாதிாிப் ப வத்திற்ேகற்ப தயாாிக்கப்பட்  ரணப்ப த்தப்ப ம் 

விண்ணப்பங்கள் “ெசயலாளர், மத்திய மாகாண அரசாங்க ேசைவகள் ஆைணக்கு , இல 244, க கஸ்ேதாட்ைட தி, 
கண் ” என்ற கவாிக்கு 2019.07.15 ஆந் திகதிக்கு ன்னர் கிைடக்கக்கூ யவா  பதி த்தபா ல் அ ப் தல் 
ேவண் ம். விண்ணப்பங்கள் அ ப் கின்ற க த உைறயின் இட  பக்கேமல் ைலயில் “மத்திய மாகாண அரசாங்க 
ேசைவயில் ச க அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் தரம் III பதவிக்கு ஆட்ேசர்ப்  ெசய்தல் -2019” எனக் குறிப்பிடல் 
ேவண் ம். அத் டன் பதி  மாவட்டத்திற்குறிய குறியீட்  இலக்கத்ைத ம் குறிப்பிடல் ேவண் ம். குறித்த திகதியின் 
பின்னர் கிைடக்கப்ெப ம், ைம றாத மற் ம் குறிப்பிடப்பட் ள்ள தைகைமகைளப் ர்த்தி ெசய்திறாத 
விண்ணப்பங்கள் எவ்வித அறிவித்த மின்றி நிராகாிக்கப்ப ம். தபா ல் ெதாைலந்த விண்ணப்பங்கள் சம்பந்தமாக 
இவ்வாைணக்கு  ெபா ப் க் கூற மாட்டா . 

 
8. பாீட்ைச ஊடகம் 

இப்பாீட்ைச சிங்களம், தமிழ் மற் ம் ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகளில் நடாத்தப்ப ம். தாம் பாீட்ைசக்குத் ேதாற் ம் 
ெமாழி லத்தின் சாியான குறியீட் ைன ெதளிவாக விண்ணப்பத்தில் குறிப்பி தல் ேவண் ம். விண்ணப்பிக்கும் 
ெமாழி லத்ைத பின்னர் மாற் வதற்கு இடமளிக்கப்படமாட்டா . 

 
9. பாீட்ைச நிைலயம் 

பாீட்ைச நிைலயங்கள் அைம ம் இடம் பற்றி மத்திய மாகாண அரசாங்க ேசைவ ஆைணக்கு வினால் பாீட்ைச 
அ மதிப்பத்திரத்தின் லம் விண்ணப்பதாாிக க்கு அறிவிக்கப்ப ம். 

 
10. பாீட்ைச ெசயற்றிட்டம் : -  

உாிய தைகைமகைள ர்த்தி ெசய் ள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் இப்பதவிக்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்காக விண்ணப்பதாாிகள் 
பின்வ ம் பாீட்ைச ெசயற்றிட்டத்தின் கீழ் எ த்  லப் பாீட்ைசக்கு உட்ப த்தப்ப வர். 

 
10.1  ண்ணறி ம் ெபா  உளச்சார் ம் : - (ஒ  மணித்தியாலம்) (உச்ச ள்ளிகள் - 100) (சித்திைடவதற்கான ள்ளிகள் 40%) 

பாீட்சார்த்திகளின் ெமாழித்திறன், கணிதத் ேதர்ச்சி,  தர்க்க ாீதியாகச் சிந்திக்கும் ஆற்றல், ெபா  உளச்சார்   
ெதாடர்பான அறிவிைன மதிப்பி ம் வைகயில்  தயாாிக்கப்பட்ட சி  மற் ம் பல்ேதர்  வினாக்கைளக் 
ெகாண்டதாகும்.  

 
10.2  ெபா  அறி ம் ைற சார் அறி ம்  : - (காலம் 02 மணித்தியாலங்கள்) (100 ள்ளிகள்) (சித்திைடவதற்கான ள்ளிகள் 40%) 

 இங்கு ச க அபிவி த்தி ெதாடர்பான ைற சார் அறி , மற் ம் தற்ேபாைதய ச க அரசியல் தகவல்கள் 

1065 



 

IV ^w& fldgi - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha .eiÜ m;%h - 2019'06'07 
gFjp  IV (m) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR th;j;jkhdg; gj;;jphpif - 2019.06.07 

உள்ளடங்களான அறிவிைன ஆரா ம் ேநாக்கில் தயாாிக்கப்பட்ட பல்ேதர்  வினாக்கள், அைமப் க் கட் ைரகள், 

கட் ைரகள் உள்ளடங்கிய வினாக்கைளக் ெகாண்டதாகும். 

 

11. விண்ணப்பங்கள் நிரப்பிய ப் வதற்கான அறி த்தல்கள் : - 

இவ்வறிவித்த ன் இ தியில் தரப்பட் ள்ள மாதிாி விண்ணப்பத்திற்கைமய ஏ4 அள  தாளின் இ  பக்கங்கைள ம் பாவித்  

அதன் தலாவ  பக்கத்தில் இல. 1-5 வைரயான விடயங்கைள ம் மிகுதி மற்ைறய பக்கங்களில் உள்ளடக்கியதாக 

விண்ணப்பப்ப வங்கள் தயாாிக்கப்படல் ேவண் ம். விண்ணப்பத்ைத தட்டச்சு ெசய்  அல்ல  ெதளிவான 

ைகெய த்தினால் நிரப்பப்பட ேவண் ம். விண்ணப்பங்கள் ரணப்ப த் ம் ேபா  கீழ்க் குறிப்பிட் ள்ள குறியீட்  

எண்கைள ெபா த்தமான கூ களில் இடேவண் ம். 

 

11.1 விண்ணப்பிக்கும் மாவட்டங்கள் என குறிப்பிடேவண் ய  விண்ணப்பதாராின் நிரந்தர வதிவிட மாவட்டமாகும். 

மாவட்டங்களின் குறியீட்  இலக்கங்கள் பின்வ மா  

 கண்   - 01 

 மாத்தைள - 02 

 வெர யா -  03 

 

11.2 விண்ணப்பப்ப வத்தி ள்ள விண்ணப்பதாராின் ைகெயாப்பமான  அரசாங்க பாடசாைல அதிபர், சமாதான 

நீதவான், சத்தியப் பிரமாண ஆைணயாளர், சட்டத்தரணி, பிரசித்தி ெபற்ற ெநாத்தாாிசு அல்ல  ெபா  நி வாக சுற்  

நி பம் 03/2016 இல் தரப்ப த்த க்கைமய ன்றாம் நிைல அல்ல  சிேரஷ்ட நிைல மட்டத்தில் அரச அல்ல  

மாகாண அரசாங்க ேசைவயில் நிரந்தர பதவி வகிக்கும் அ வலெரா வாினால்  சான் ப்ப த்தல் ேவண் ம்.  

 

11.3 நியமனம் வழங்க ன், வழங்கிய பின், அல்ல  யாேத ம் ஓர் சந்தர்ப்பத்தில் யாதாயி ம் விண்ணப்பதாரர் 

இப்பதவிக்கு  தகுதியற்றவெரன உ திெசய்யப்ப ம் பட்சத்தில் அவர  பாீட்சார்த்தத்தன்ைம அல்ல  நியமனம் 

இரத்  ெசய்யப்ப ம். ேம ம், விண்ணப்பதாரர் ஒ வர் அறிந்த உண்ைமக்கு மாறானெதா  தகவைல 

சமர்ப்பித்தி ப்பதாக அவர் நியமனம் ெசய்யப்பட்டதன் பின் உ திெசய்யப்ப ம் பட்சத்தில் அவர் அரசாங்க 

ேசைவயி ந்  நீக்கம் ெசய்யப்ப வார். 

 

11.4 தற்ேபா  அரசாங்க/ மாகாண அரசாங்க ேசைவயில் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தம  விண்ணப்பங்கைளத் 

திைணக்களத் தைலவாி டாக சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

 

12. இப்பாீட்ைசைய நிகழ்த் தல், நிகழ்த்திய பின் ெதாி  ெசய்தல், ெதாி  ெசய்யாதி த்தல், ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 

பற்றிய விளக்கமளித்தல், இவ்வறிவித்த ல் ெவளியாகாத ேவ  விடயங்கள் ெதாடர்பாக இ தித் தீர்மானம் எ க்கும் 

அதிகாரம் என்பன மத்திய மாகாண அரசேசைவ ஆைணக்கு விற்குறியதாகும். 
  
  எம்.ஜீ.ஏ. திலகரத்ன 

  ெசயலாளர், 

மத்திய மாகாண அரசாங்க ேசைவகள் ஆைணக்கு , மாகாண அரசாங்க ேசைவகள் ஆைணக்கு   

இல 244, க கஸ்ேதாட்ைட தி,   மத்திய மாகாண சைப.      

கண் . 

2019, ன் 04.          
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மாதிாி விண்ணப்பப்ப வம் 
 

மத்திய மாகாண அரசாங்க ேசைவயில் ச க அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர் தரம் III பதவிக்கு  
ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்கான திறந்த ேபாட் ப் பாீட்ைச - 2019 

Competitive Examination for Recruitment to the post of Community Development Officer Grade III to Central Provincial  
Public Service- 2019 

 
                   பாீட்ைச இலக்கம்: 

         
                                            ( அ வலக உபேயாகத்திற்கு) 

 
பாீட்ைசக்குத் ேதாற் ம் ெமாழி லம் :  (சிங்களம்  -S, தமிழ் –  T, ஆங்கிலம் –  E )  

 
 ( உாிய இலக்கத்திைன கூட் ள் இட ம்) 
 
வதிவிட மாவட்டம்   மாவட்டத் க்குாிய குறியீட்  இல:- 

 
01.  1.1  தெல த் க்க டன் ெபயர்  : ………........................................................................................................... 
  Mr./Mrs./Miss ( ஆங்கில ெகப்பிட்டல் எ த்தில்) 
 
 1.2  தெல த் க்க டன் ெபயர்  : ……….......................................................................................................... 
  தி ./தி மதி/ெசல்வி. (சிங்களத்தில்/தமிழில்)  
 
    1.3 தெல த் க்களினால் குறிக்கப்ப ம் ெபயர் (ஆங்கில ெகப்பிட்டல் எ த்தில்): ………........................ 
  ………....................................................................................................................................................... 
 
 1.4 தெல த் க்களினால் குறிக்கப்ப ம் ெபயர் (சிங்களத்தில்/தமிழில்): ……….......................................... 
  ……….................................................................................................................................................................. 
 
02.   2.1  நிரந்தர கவாி (சிங்களத்தில்/தமிழில்): …………........................................................................................... 
  ……….................................................................................................................................................................. 
 
 2.2  பிரேவச அட்ைட அ ப்ப ேவண் ய கவாி (சிங்களத்தில்/தமிழில்): ....................................................... 
  ……...................................................................................................................................................................... 
 
 2.3  பிரேவச அட்ைட அ ப்ப ேவண் ய கவாி (ஆங்கில ெகப்பிட்டல் எ த்தில்) : .................................... 
  ……...................................................................................................................................................................... 
 
 2.4 தற்ேபா  அரச ேசைவயில் இ ப்பவராயின் அ வலக கவாி: ............................................................... 
  ……….................................................................................................................................................................. 
 
 2.5 ைகயடக்கத் ெதாைலேபசி இலக்கம் :.................................................................... 
 
03. 3.1  பிறந்த திகதி :  .................................................................................... 
 

3.2 விண்ணப்பம் ேகாரப்ப ம் கைடசித் திகதிக்கு (2019.07.15) வய  :  
வ டங்கள் :  ...........      மாதங்கள் : .........       நாட்கள் : .................. 

 
3.3  ேதசிய ஆளைடயாள அட்ைட இலக்கம் 

 
04. பால் (ஆண் -0, ெபண்- 1) : 
 
             (உாிய இலக்கத்திைன கூட் ள் எ த ம்) 
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05. நிரந்தர வதிவிட மாவட்டம்   : ……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06. கல்வித் தைகைமகள் : - 

07. பாீட்ைசக் கட்டணம் ெச த் தல் ெதாடர்பான விபரம் : 

 (i ) பணம் ெச த்திய பிரேதச ெசயலகம் : ……………….…………...………………………… 

 (ii ) திகதி  : ……………….…………...………………………… 

 (iii ) பற் ச்சீட் ன் இலக்கம் : ……………….…………...………………………… 

 

 

 

08.   விண்ணப்பதாாியின் உ தி ைர : 

 இவ்விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விபரங்கள் என  அறிவிற்கு எட் ய வைரயில் உண்ைமயானைவ என ம், 

சாியானைவ என ம் நான் இத்தால் ெவளிப்ப த் கின்ேறன். என்னால் ெசய்யப்பட்ட இக்கூற்  ெபாய்யானைவ எனத் 

ெதாியவந்தால் நியமனத்திற்கு ன்னரான தைகைம நீக்கத் க்கும், நியமனத் க்குப் பின்னர் ெதாியவந்தால் ேசைவயி ந்  

நீக்கப்ப வதற்கும் ஆளாேவன் என்பைத ம் நான் அறிேவன்.  

 

 …………………………….……………… 

திகதி : ……………………… விண்ணப்பதாாியின் ைகெயாப்பம் 

வாக்காளர் இடாப் ப் பட் ய ன் அ ப்பைடயில்     2016 2017 2018 

ேதர்தல் மாவட்டம்     

ேதர்தல் ெதாகுதி    
  

வாக்காளர் பிாி    
  

கிராம அ வலர் பிாி  இல.   
  

ட்  இல.   
  

ெபய க்கு ன்னா ள்ள ெதாடாிலக்கம்    
  

பல்கைலக்கழகம் ெபற் ள்ள பட்டம் 
சான்றிதழ் இலக்கம் மற் ம் பட்டம் ெசல் ப யாகும் 

திகதி  

  
  
  
  
  

  

  

(பற் ச்சீட்ைட கழறாதவா  இங்ேக ஒட்ட ம்) 
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09. விண்ணப்பதாராின் ைகெயாப்பத்ைத உ திப்ப த்தல் : 
 
 இந்த விண்ணப்பத்ைத சமர்ப்பிக்கும் தி ./தி மதி/ ெசல்வி ……………………………….. என்பவர் எனக்குத் தனிப்பட்ட 

ைறயில் ெதாிந்தவர் என் ம், அவர் இன்  என் ன்னிைலயில் தன  ைகெயாப்பத்ைத இட்டார் என ம் நான் இத்தால் 

உ திப்ப த் கின்ேறன். 

 ……………………………………………  

 உ திப்ப த் பவாின் ைகெயாப்பம். 

திகதி : ………………………  

 

உ திப்ப த் ம் அ வலாின் ப்ெபயர் : …………………………………………… 

பதவி : …………………………………………… 

கவாி : …………………………………………… 

( உத்திேயாக த்திைரயால் உ திப்ப த்தல் ேவண் ம்.) 

 

 

10. அரசாங்க அல்ல  மாகாண அரசாங்க ேசைவயில் தற்ேபா  ேசைவயி க்கும் விண்ணப்பதாாி எனின், திைணக்களத் 

தைலவாின்  சான் ைர : 

 

இவ்விண்ணப்பதாாி தி ./தி மதி/ெசல்வி. ................................................................………..…… என்பவர் இத் திைணக்களத்தில்/

நி வனத்தில் ...................................................................... ஆக கடைமயாற் கிறார். கடந்த 05 வ ட காலப்பகுதியில் அவர் எந்த 

விதமான ஒ க்காற்  தண்டைனக க்கும் (எச்சாிக்ைக தவிர்ந்த) ஆளாகவில்ைல என்பைத ெதாிவிப்ப டன் ேமற்குறிப்பிடப் 

பட் ள்ள பதவிக்கு ேதர்ந்ெத க்கப்ப ன் அவைர தற்ேபா  வகிக்கும் பதவியி ந்  வி விக்க ம் என் ம் ஒப் தல் 

அளிக்கின்ேறன்.   

     

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

 திைணக்களம்/ நி வனத் தைலவாின் ைகெயாப்பம்.                             

 (உத்திேயாக ர்வ த்திைர) 
திகதி: ………………………………  
 
06-574  
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mwptpj;jy;fSf;Fk; tpsk;guq;fSf;FKhpa Gjpa tpfpjq;fs;
2014 rdthp 01 Me; jpfjp njhlq;fp mKYf;F te;jJ

'',yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR th;j;jkhdg; gj;jphpif""
(nts;spf;fpoik NjhWk; ntspaplg;gLtJ.)

,t;th;j;jkhdpia www.documents.gov.lk vDk; ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;a KbAk;.

1. gpuRhpf;fg;gLk; rfy mwptpj;jy;fSf;Fk; tpsk;guq;fSf;Fk; tpsk;gujhuh;fNs nghWg;ghsuhthh;.
2. jdpg;gl;l tpsk;gujhuh;fspd; mwptpj;jy;fSk;> tpsk;guq;fSk; chpa KOg; gzj;Jld; murhq;f mOj;jfh;> murhq;f

mr;Rj; jpizf;fsk;> nfhOk;G 8 mth;fSf;F Nehpy; my;yJ jghy; %yk; Nrh;f;fg;gLjy; Ntz;Lk;.
3. mYtyf Neuk; K. g. 8.30 kzp Kjy; gp. g. 4.15 kzp tiuahFk;.
4. gzk; nfhLf;fy; thq;fy; K. g. 9.00 kzp Kjy; gp. g. 3.00 kzptiu eilngWk;.
5. rfy mwptpj;jy;fSf;Fk; tpsk;guq;fSf;Fk; Kw;gzk; mDg;gg;gLjy; Ntz;Lk;. jghy; %yk; mDg;gg;gLk; mwptpj;

jy;fs;> tpsk;guq;fs; MfpaitfSld; murhq;f mOj;jfhpd; ngaUf;F vOjg;gl;l kzp Xlh; my;yJ Ngh];uy; Xlh; my;yJ fhNrhiy
mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jghy; mYtyfk;> ''nghuy;iy"" vd;gNj fhRf; fl;lisfSf;fhd  nrYj;jg;gLk; mYtyfkhFk;.

6. efiyf; fljhrpapd; xU gf;fj;jpy; khj;jpuk; iug; mbj;jy; gpiofisAk; fhyjhkjj;ijAk; jtph;f;f VJthFk;.
ifnaOj;Jg; gpujp vJTk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

7. ifnahg;gq;fspd; fPo; mg;ngah;fs; cWg;ghd vOj;jpy; jpUg;gp vOjg;gly; Ntz;Lk;.
8. tpahghu tpsk;guq;fSk; ngah; khw;wk; gw;wpa tpsk;guq;fSk; gpuRuj;Jf;F Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.
9. epaha];jyj;jpd; fl;lisapy; nfhLf;fg;gl Ntz;ba tpsk;guq;fs; 'Rg;wPk; Nfhl;" Gnwhf;luhy; ifnahg;gkplg;gl;L my;yJ

ifnahg;gk; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L mDg;ghtpbd; gpuRhpf;fg;gl khl;lh.
10. mwptpj;jy;fSf;Fk; tpsk;guq;fSf;Fk; mq;fPfhpf;fg;gl;l fpua tpfpjq;fs; 2013 Mk; Mz;L rdthp khjk; 01 Me; jpfjpapypUe;J

gpd;tUkhW :-
&gh     r.

xU mq;Fyk; my;yJ mjw;Ff; Fiwa 137 00
Nkyjpfkhd xt;nthU mq;FyKk; my;yJ mjd; gFjpf;Fk; 137 00
xU gj;jp my;yJ th;j;jkhdpapd; miug; gf;fk; 1>300 00
,U gj;jpfs; my;yJ th;j;jkhdpapd; xU gf;fk; 2>600 00

xt;nthU mq;Fyj;jpd; gFjpf;Fk; KO mq;Fyj;jpd; fpuak; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

11. nts;spf;fpoik NjhWk; ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR th;j;jkhdp ntspaplg;gLk;. murhq;f tpLKiw
,ilapbd; ntspaPl;L ehs; khw;wg;gLk;.

12. xt;nthU khjKk; Kjw;fpoik th;j;jkhdpapd; xt;nthU gFjp ,WjpapYk; nfhLf;fg;gl;Ls;s ml;ltizapd;
gpufhuk; ''murhq;f mOj;jfh;> murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> nfhOk;G 8"" mth;fl;F rfy mwptpj;jy;fSk; tpsk;guq;fSk;
te;JNru Ntz;Lk;.

13. ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR th;j;jkhdp fpilf;fg; ngwhik Kfthp khw;wk; Nghd;w vy;yhj;
njhlh;GfSf;Fk;> nfhOk;G 8> murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> murhq;f mOj;jfu; vd;w Kftupf;F mwptpAq;fs;

14.  2014 rdthp 01 Me; jpfjpapypUe;J kPstha;e;j Gjpa re;jh tpguk; :-

,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR th;j;jkhdp (tUlj;jpw;F) KO tUlj;jpw;F jghy;
khd fl;lzk; nryT

&gh  r. &gh  r.
I MtJ gFjp :

I MtJ njhFjp 4>160.00 9>340.00
II MtJ njhFjp (tpsk;guk;> ntw;wplq;fs;> Nfs;tpfs;> ghPl;irfs; Mfpad) 580.00 950.00
III MtJ njhFjp (Mf;f chpik kw;Wk; tpahghu chpik milahs tpsk;guq;fs;  Kjypad) 405.00 750.00

I MtJ gFjp KOtJk; (I> II> III njhFjpfs; cl;gl) 890.00 2>500.00
II MtJ gFjp (rl;l rk;ge;jkhdJ) 860.00 450.00
III MtJ gFjp  (fhzpfs;) 260.00 275.00
IV MtJ gFjp (khfhz rigfs;> cs;~uhl;rp) 2>080.00 4>360.00
V MtJ gFjp (gaz Nghf;Ftuj;J Nrit Kjypa tpz;zg;gq;fSf;fhd gl;bay;

kw;Wk; Gj;jfg; gl;bay;) 1>300.00 3>640.00
VI MtJ gFjp (A{hpkhh; ngah;g;gl;bay;> itj;jpa mYtyh; gl;bay;> gpwg;G> ,wg;G

gjpthsh; gl;bay; Kjypad) 780.00 1>250.00
mjptpNrl th;j;jkhdp 5>145.00 5>520.00

KO Mz;bd; ,Wjp tiuf;Fk; gd;dpuz;L khjq;fSf;Ff; Fiwahj fhynty;iyf;Nf re;jh Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
jdpg;gpujpfs; (,Ug;gpypUe;jhy;) mtw;wpd; tpfpjq;fs;

tpiy jghy; nryT
I MtJ gFjp :   &gh r. &gh r.

I MtJ njhFjp 40.00 60.00
II MtJ njhFjp (tpsk;guk;> ntw;wplq;fs;> Nfs;tpfs;> ghPl;irfs; Mfpad) 25.00 60.00
III MtJ njhFjp 15.00 60.00

I MtJ gFjp (I> II> III njhFjpfs; cl;gl) 80.00 120.00
II MtJ gFjp 12.00 60.00
III MtJ gFjp 12.00 60.00
IV MtJ gFjp  (khfhz rigfs;> cs;~uhl;rp) 23.00 60.00
V MtJ gFjp 123.00 60.00
VI MtJ gFjp 87.00 60.00

vy;yh jdpg;gpujpfisAk; nfhOk;G 5> nghy;N`d;nfhil> fpUsg;gid khtj;ij> ,y. 163 vDk; KfthpapYs;s
mur ntspaPl;L gzpafj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.
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th;j;jkhdp ntspaPL rk;ge;jkhd Kf;fpa mwptpj;jy;

,yq;ifr;  rdehaf Nrhryprf; FbauR th;j;jkhdp rhjhuzkhf nts;spf;fpoik NjhWk; ntspaplg;gLk;.
nts;spf;fpoik murhq;f tpLKiw ehshf ,Ug;gpd; mjw;F Ke;jpa Ntiy ehspy; th;j;jkhdp ntspaplg;gLk;.
th;j;jkhdpf;Fhpa mwptpj;jy;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp ehSk; me;j thuj;jpy; Vw;gLk; murhq;f tpLKiw
ehl;fisg; nghWj;J khw;wg;gLk;.

,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR th;j;jkhdp gpuRukhFk; jpfjpfSk; mt;tt; th;j;jkhdpfSf;Fhpa
mwptpj;jy;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp ehSk;> NeuKk; fPo;f; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; ml;ltizapy;
fhl;lg;gl;Ls;sd. fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Neuq;fSf;Fg; gpe;jpf; fpilf;Fk; mwptpj;jy;fs; vy;yhk;
gpuRhpf;fg;glkhl;lh. ,dp tug;NghFk; ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR th;j;jkhdpapy; gpuRhpf;f tpUk;gpd;
mjw;Fhpa khw;wq;fs; nra;J jpUg;gp mDg;Gjw; nghUl;L tpyhrjhuUf;F jghy; %yk; mDg;gp itf;fg;gLk;. ,yq;ifr;
rdehaf Nrhryprf; FbauR th;j;jkhdpapy; Fwpg;gplg;gl;l jpfjpfspNy mwptpj;jy;fisg; gpuRhpf;f tpUk;GNthh;
mwptpj;jy;fs; jghy; %yk; murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;Jf;F te;JNrug; Nghjpa mtfhrk; nfhLg;gJ vy;NyhUila
ed;ikf;Fk; cfe;jjha; ,Uf;Fk;.

murhq;f mOj;jfh; th;j;jkhdpf;Fhpa re;jhg; gzq;fis Vw;Wf;nfhs;thh;.

Kf;fpa ftdpg;G.- ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR th;j;jkhdp tpsk;guq;fSf;fhd fl;lzq;fs;;
ahTk; murhq;f mOj;jfhpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

ml;ltiz-2019

khjk; ntspaPl;L ehs; mwptpj;jy;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; filrpj;
jpfjpAk; NeuKk;

a{d; .. nts;sp 07.06.2019 .. ez;gfy; 12 nts;sp 24.05.2019
nts;sp 14.06.2019 .. ez;gfy; 12 nts;sp 31.05.2019
nts;sp 21.06.2019 .. ez;gfy; 12 nts;sp 07.06.2019
nts;sp 28.06.2019 .. ez;gfy; 12 nts;sp 14.06.2019

a{iy .. nts;sp 05.07.2019 .. ez;gfy; 12 nts;sp 21.06.2019
nts;sp 12.07.2019 .. ez;gfy; 12 nts;sp 28.06.2019
nts;sp 19.07.2019 .. ez;gfy; 12 nts;sp 05.07.2019
nts;sp 26.07.2019 .. ez;gfy; 12 nts;sp 12.07.2019

Xfj;J .. nts;sp 02.08.2019 .. ez;gfy; 12 nts;sp 19.07.2019
nts;sp 09.08.2019 .. ez;gfy; 12 nts;sp 26.07.2019
nts;sp 16.08.2019 .. ez;gfy; 12 nts;sp 02.08.2019
nts;sp 23.08.2019 .. ez;gfy; 12 nts;sp 09.08.2019
nts;sp 30.08.2019 .. ez;gfy; 12 nts;sp 16.08.2019

fq;fhdp ypadNf>

murhq;f mOj;jfu;.

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;>

nfhOk;G 8>

2019  Mk; Mz;L rdtup 01 Me; jpfjp.

,yq;if murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpw; gjpg;gpf;fg;ngw;wJ.
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