
     தலலலம கறறறவவயவயலற நடவரற நநதவமனறறமற   ,   வவழபறபரமற   .

             வவழபறபரமற மமவடறடதறதவலற உளறள நநதவமனறறஙறகளவலற உளறள பலறவவற பதவவகளவலற கமலவ

         பணவயவடஙறகலள தகதவ அடபறபடபறபலடயவலற நவறபறபவதறறகமன வவளமறபர அறவகறலக   .

A,1, No.46  /2019.                                Date: 01.03.2019. 

1.          வவழபறபரமற கறறறவவயவயலற நநதவதறதலறயவலற கமலவயமகவளறள பவனறவரமற

         பணவயவடஙறகலள நவரபறப தகதவயமன நபரறகளவடமற இரநறத வவணறணபறபஙறகளற

வரவவறறகபறபடகவனறறன.        வமலமற மமணறபமவக சசனறலன உயரறநநதவமனறறமற

W.P.No.33647/2007 & 32836/2007,    நமளற 29.04.2008   அளவதறத உதறதரவவனறபட

 அரச ஆலணகறகடறபடறட  கலறவவ,  தகதவ,  வயத,        மறறறமற பவற தகதவகலள சபறறறவரகறகமற

       நபரறகளற அதறறகரவய வவணறணபறபதறதவலற சய சமனறறவடறட       உரவய சமனறறகளடனற தபமலற மலமற

   வவணறணபறபவகறகமமற வகடறடகற சகமளறளபறபடகவறமரறகளற.

2, பதவவகளற, சபயரறகளற, கலறவவதகதவ,     சமறபள ஏறறற மலற,   கமலவயவடஙறகளவனற எணறணவகறலக

          மறறறமற இனசழறறசவ ஆகவய வவவரஙறகளற கநவழ தரபறபடறடளறளத.

வ.எணற பதவவயவனற
சபயரற

மறறறமற எணற.

இனசழறறசவ மலற கலறவவ
தகதவ 

கமலவபணவயவடஙறகளற
எணறணவகறலக

1 பதவவலற
எழதறதரற

RC
0001/2019

சபமத பவரவவவனரற /(சபமத)/ மனறனரவலம
சபறறறவரற.     -1

பதறதமமற
வகபறப
வதரறசறசவ 8

2 ஆதவதவரமவவடரற (அர)/ சபணறகளற/
மனறனரவலம சபறறறவரற/ ஆதரவறறற

வவதலவ.      -1

3 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறவடமரற /
சநரறமரபவனரற/ (சபமத)/ மனறனரவலம

சபறறறவரற.     -1

4 பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற./ மஸறலநமற
தவவர /(சபமத)/ மனறனரவலம சபறறறவரற.

-1



5 சபமத பவரவவவனரற /(சபணறகளற)/
மனறனரவலமயறறறவரற./  ஆதவரவறறற

வவதலவ.       -1

6 ஆதவதவரமவவடரற /(சபமத)/ மனறனரவலம
சபறறறவரற.    -1

7 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற/
சநரறமரபவனரற/(சபணறகளற)/

மனறனரவலமயறறறவரற / ஆதரவறறற
வவதலவ.      -1

8 பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற/. மஸறலநமற
தவவர /(சபணறகளற)/

மனறனரவலமயறறறவரற/. ஆதரவறறற
வவதலவ.      -1

வ.எணற பதவவயவனற
சபயரற மறறறமற
எணற.

இனசழறறசவ மலற கலறவவ
தகதவ 

கமலவபணவயவடஙறகளற
எணறணவகறலக

1

அலவலக
உதவவயமளரற

OA
0002/2019

சபமத பவரவவவனரற /சபமத/
மனறனரவலமயறறறவரற.      -5

எடறடமமற
வகபறப
வதரறசறசவ

30

2 சபமத பவரவவவனரற /சபணறகளற/
மனறனரவலமயறறறவரற. -3

3 சபமத பவரவவவனரற /சபமத/ மனறனரவலம
சபறறறவரற.  -1

4 ஆதவதவரமவவடரற (அர) /சபமத/
மனறனரவலமயறறறவரற. -1

5 ஆதவதவரமவவடரற /சபமத / மனறனரவலம
சபறறறவரற.  -1

6 ஆதவதவரமவவடரற /சபமத/
மனறனரவலமயறறறவரற.   -2

7 ஆதவதவரமவவடரற /சபணறகளற/
மனறனரவலமயறறறவரற.   -1

8 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட
வகபறபவனரற/சநரறமரபவனரற /சபமத/



மனறனரவலமயறறறவரற.    -2

9 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட
வகபறபவனரற/சநரறமரபவனரற /சபணறகளற/
மனறனரவலமயறறறவரற.    -2

10 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட
வகபறபவனரற/சநரறமரபவனரற /சபமத/
மனறனரவலமயறறறவரற./  மனறனமலற

இரமணவரற.   -    1

11 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற
/சநரறமரபவனரற/சபமத/ மனறனரவலம

சபறறறவரற.    -1

12 பவறறபடதறதபறபடறட  வகபறபவனரற/மஸறலநமற
மடறடமற/மனறனரவலமயறறறவரற/ஆதரவறறற

வவதலவ.      -1

13 பவறறபடதறதபறபடறட
வகபறபவனரற/சபமத/மஸறலநமற
தவவர/மனறனரவலமயறறறவரற./

மனறனமலற இரமனவரற.    -1

14 பவறறபடதறதபறபடறட  வகபறபவனரற/மஸறலநமற
தவவர/சபமத/மனறனரவலமயறறறவரற.

-3

15 பவறறபடதறதபறபடறட  வகபறபவனரற/சபமத/
மனறனரவலம சபறறறவரற.      -2

16 பவறறபடதறதபறபடறட  வகபறபவனரற/சபணறகளற/
மனறனரவலமயறறறவரற.  -2  

17 பழஙறகடனரற /சபமத/ மனறனரவலம
சபறறறவரற.   -1 



வ.எணற பதவவயவனற
சபயரற
மறறறமற
எணற.

இனசழறறசவ மலற கலறவவ
தகதவ 

கமலவபணவயவடஙறகளற
எணறணவகறலக

1 இரவ
கவலரற

NW
0003/2019

பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற,/ மஸறலநமற
தவவர / சபணறகளற/ மனறனரவலமயறறறவரற

-1

ஐநறதமமற
வகபறப
வதரறசறசவ

11

2 சபமத பவரவவவனரற/ சபணறகளற/
மனறனரவலமயறறறவரற             -1

3 பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற. (மஸறலநமற

தவவர)சபமத/ மனறனரவலம சபறறறவரற.

-1

4 சபமத பவரவவவனரற /சபமத/  மனறனரவலம
சபறறறவரற. -1

5 ஆதவதவரமவவடரற /(சபமத)/
மனறனரவலமயறறறவரற-1

6 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற
/சநரறமரபவனரற /சபணறகளற/
மனறனரவலமயறறறவரற -1

7 பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற./ மஸறலநமற
தவவர /சபமத/ மனறனரவலமயறறறவரற -1

8 சபமத பவரவவவனரற /சபமத/
மனறனரவலமயறறறவரற -1 

9 ஆதவதவரமவவடரற /சபணறகளற/
மனறனரவலமயறறறவரற -1

10 சபமத பவரவவவனரற /சபமத/
மனறனரவலமயறறறவரற -1

11 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற
/சநரறமரபவனரற /சபமத/ மனறனரவலம

சபறறறவரற. -1



வ.எணற பதவவயவனற
சபயரற

மறறறமற எணற.

இனசழறறசவ மலற கலறவவ
தகதவ 

கமலவபணவயவடஙறகளற
எணறணவகறலக

1 மழ வநர
தபறபரவ
பணவயமளரற.

M
0004/2019

பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற. மஸறலநமற
தவவர /சபமத/ மனறனரவலமயறறறவரற. -1

ஐநறதமமற
வகபறப
வதரறசறசவ 3

2 சபமத பவரவவவனரற /சபமத/
மனறனரவலமயறறறவரற.    -1

3 ஆதவதவரமவவடரற /சபணறகளற/
மனறனரவலமயறறறவரற/. ஆதரவறறற

வவதலவ. -1

 

           சமறபள ஏறறறமலற   :  ( PAY MATRIX)

1. பதவவலற எழதறதரற 15900 - 50400

2. அலவலக உதவவயமளரற 15700 - 50000

3. இரவ கமவலரற 15700 - 50000

4. மழ வநர தபறபரவமளரற 15700 - 50000



      3. வயத வரமறப:  ( 01.01.2019)

வ.எணற
.

இனபறபவரவவ கலறநறதபடறச வயத அதவக படறச வயத

1 ஆதவதவரமவவடரற/பழஙறகடயவனரற/ஆதவதவரமவவடரற
(அரநறததவயரற) ஆதரவறறற வவதலவகளற

18 35

2 பவறறபடதறதபறபடறவடமரற/
பவறறபடதறதபறபடறவடமரற/மஸறலநமற/மவகவமற
பவறறபடதறதபறபடறவடமரற/சநரறமரபவனரற 18 32

3 இதர பவரவவவனரற 18 30

4 உடலற ஊனமறறவறமரற

வயத வரமறபவலற பதறத வரடஙறகளற தளரறவ
அளவகறகபறபடமற. 

5 மனறனமளற இரமணவரற
(ஆதவதவரமவவடரற/பழஙறகடயவனரற/ஆதவதவரமவவடரற
(அரநறததவயரற) பவறறபடதறதபறபடறவடமரற/மவகவமற

பவறறபடதறதபறபடறவடமரற)

-

53

6 மனறனமளற இரமணவரற இதர பவரவவவனரற - 48

 (         வயத வரமறப சலலககளற நலடமலறயவலளறள அலனதறத அரச ஆலணகளற மறறறமற அரச
 வவதவமலறகளவனறபட சசயலறபடதறதபறபடமற.)

4.   வதரறநறசதடகறகமற     மலற.

பதவவலற எழதறதரற பணவயவடஙறகளகறக எழதறத வதரறவ, வநரறகமணலற,  தகதவ மறறறமற இனசழறறசவ
அடபறபலடயவலற வதரறநறசதடகறகபறபடவமரறகளற.   எழதறத வதரறவவலற வதரறசறசவ சபறறறவரற மடறடவம வநரறமக
வதரறவவறறக அலழகறகபறபடவமரறகளற.

       அலவலக உதவவயமளரற பணவயவடஙறகளகறக  கலறநறதபடறச எழதறத வதரறவ, வநரறகமணலற, தகதவ மறறறமற
இனசழறறசவ அடபறபலடயவலற வதரறநறசதடகறகபறபடவமரறகளற.   எழதறத வதரறவவலற வதரறசறசவ சபறறறவரற மடறடவம
வநரறமக வதரறவவறறக அலழகறகபறபடவமரறகளற.



 இரவ கமவலரற மறறறமற மழ வநர தபறபரவ பணவயமளரற பணவயவடஙறகளகறக வவகவதமசமர அடபறபலடயவலற
வநரறகமணலற அடபறபலடயவலற வதரறவ சசயறயபறபடவமரறகளற.வநரறமக வதரறவவலற கலநறத  சகமளறளமத நபரறகளவனற
வவணறணபறபஙறகளற நவரமகரவகறகபறபடமற.

5.   சபமத     தகவலற.

மமநவல /மதறதவய அரச மறறறமற நநதவதறதலறயவலற பணவபரவபவரறகளற தஙறகளற வவணறணபறபஙறகலள உரவய

வழவமலறயமக தஙறகளற தலற தலலவரற மலவம இவறவலவலகதறதவறறக சமரறபறபவகறக வவணறடமற.

6. கலடசவ     நமளற.

      அறவவவகறலக நமளற : 02.03.2019.

     வவணறணபறபஙறகளற வநறத வசர வவணறடய கலடசவ நமளற : 18.03.2019.

    வவணறணபறபதமரரறகளற மழலமயமக பரறதறதவ சசயறயபறபடறட,  சமநபதறதவலற எடகறகபறபடறட தஙறகளற

பலகபறபடமற ஒடறடபறபடறட பலகபறபடதறதவலற சய சமனறறவடபறபடறட வவணறணபறபதறதவலன,  சய சமனறசறமபறபமவடறட

தஙறகளற கலறவவ மறறறமற பவற சமனறறவதழறகளடனற 18.03.2019  வததவ மமலல 5.45  மணவகறகளற

வவணறணபறபஙறகலள தபமலற          மலவமம அலறலத வநரடயமகவவம தலலலம கறறறவவயவயலற நடவரற நநதவமனறற

 அலவலகதறதவறறக அனபறபலமமற.    

அனபறப வவணறடய மகவரவ :     தலலலம கறறறவவயலற நநதவதறதலற நடவரற,
     தலலலம கறறறவவயலற நநதவதறதலற நடவரற நநதவமனறறமற,
             வவழபறபரமற.

கறவபறப  .

தகதவயமன நபரறகலள வதரறவ சசயறயவமற, தவவரறகறக மடயமத கமரணஙறகளற ஏறறபடறடமலற வநரறகமணலல

ஒதறதவலவகறகவமற, இநறநவயமன அறவகறலகலய மனறனறவவவபறபவனறறவ ரதறத சசயறயவமற வவழபறபரமற தலலலம

கறறறவவவயவயலற நடவரற நநநவபதவ அவரறகளகறக மழ அதவகமரமற உணறட.   இதறதடனற இலணகறகபறபடறடளறள

வவணறணபறபதறதமரரறகளகறகமன அறவவறதறதலல படதறத தவறமத பவனறபறறறமமற வவணறணபறபதமரரறகளற

வகடறடகறசகமளறளபறபடகவறமரறகளற.

18.03.2019  மமலல 5.45கறக பவறக கவலடகறகபறசபறமற வவணறணபறபஙறகளற

ஏறறறகறசகமளறளபறபடமமடறடமத.

இடமற. வவழபறபரமற.                ஒமற/- ஆரற.கமநறதவ,

வததவ.  01.03.2019     தலலலம கறறறவவயலற நநதவதறதலற நடவரற நநதவமனறறமற,
       வவழபறபரமற.



வவணறணபறபதறதமரரறகளகறகமன     அறவவலரகளற.

* ஒர வவணறணபறபதமரரற ஒர பதவவகறக வமலற வவணறணபவகறக வவரமறபவனமலற ஒவறசவமர பதவவகறகமற 
தனவதறதனவ வவணறணபறபமற அனபறப வவணறடமற.

* வவணறணபறபதமரரற வவணறணபறபதறதவனற உலறயவனற வமலற வவணறணபறபவகறகமற பதவவயவனற சபயரற மறறறமற 
இனசழசறசவ பவரவலவ தவறமத எழதவ அனபறப வவணறடமற.

* ஒர வவணறணபறபதமரரற ஒர பதவவகறக ஒர மலற மடறடவம வவணறணபறபவகறகவவணறடமற   
ஒனறறகறக வமறறபடறட சமரறபறபவகறகபறபடமற வவணறணபறபஙறகளற நவரமகரவகறகபறபடமற.

* பலகபறபடதறலத, வவணறணபறபதறதவலற அதறறசகன கறவபறபவடபறபடறடளறள இடதறதவலற ஒடறட வவணறடமற.   
பலகபறபடதறதவனற வமலறபறமற சய சமனறசறமபறபமவட வவணறடமற.  பலகபறபடதறலத வவணறணபறபதறதவலற பவனற 
அடதறத இலணகறககறகடமத.

* மழலமயமக பரறதறதவ சசயறயபறபடமத வவணறணபறபஙறகளற மறறறமற தவறமன தகவலறகளற சகமணறடளறள 
வவணறணபறபஙறகளற ஆரமறபதறதவவலவய நவரமகரவகறகபறபடமற.

* அலனதறத தகவலற பரவமமறறறஙறகளமற,  வதரறவ வநரறகமணலகறகமன அலழபறப 
https://districts.ecourts.gov.in/viluppuram   எனறற இலணயதள வலலதளதறதவலற மடறடவம 
சவளவயவடபறபடமற.   வவற எநறத வலகயமன மலறயவலமற வவணறணபறபதமரரகறக தனவபறபடறட 
மலறயவலற தகவலறகளற சதரவவவகறகபறபடமமடறடத.   எனவவ,  வவணறணபறபதமரரறகளற வமறறகறவய 
இலணயதள வலலதளதறலத சதமடரறநறத கவனவதறத தகவலறகலள அறவநறத சகமளறளமமற வகடறட 
சகமளறளபறபடகவறமரறகளற.

* சய சமனறசறமபறபமவடபறபடறட வயத,  ஜமதவ,  கலறவவ,  சதமழவறறகலறவவ,  மறறறமற வவலல வமயறபறப 
அலவலக பதவவ அடறலட ஆகவய சமனறறவதழறகளவனற நகலறகலள மடறடவம வவணறணபறபதறதடனற 
இலணதறத அனபறப வவணறடமற.   எகறகமரணமற சகமணறடமற அசலற சமனறறமவணஙறகளற 
இலணகறகபறபடகறசகடமத.

* வவணறணபறபதமரரறகளவனற இரபறபவட சமனறறகறகமன,  கநவழ கறவபறபவடபறபடறடளறள பலகபறபடதறதடனற 
கடய ஆவணஙறகளவலற ஏவதனமற இரணறடனற பலகபறபட நகலற வவணறணபறபதறதடனற இலணகறகபறபட 
வவணறடமற.

1. ஒடறடநரற உரவமமற

2. பமனற கமரறட

3. வஙறகவ பமஸற பதறதகதறதவனற மதலற பகறகமற.

4. வமகறகமளரற அடறலட.

5. கடமறப அடறலட.

*  எழதறத வதரறவ,  வநரறகமணலற மறறறமற தவறலமயவனற அடபறபலடயவலற மடறடவம பணவயமளரறகளற 
வதரறநறசதடகறகபறபடவமரறகளற.  எநறத வலகயமன சவபமரவசகளற வவணறணபறபதறதவறறக மனறவபம பவனறவபம,  
வநரறகறகமணளவனற வபமவதம இரபறபவனற  வவணறணபறபஙறகளற எநறதவவத மனறனறவவவபறபவனறறவ  உடனடயமக
ரதறத சசயறயபறபடமற.



*  தகதவயமன இறதவ சசயறயபறபடறட வவணறணபறபதமரரறகளவனற வவபரமற இலணயதளதறதவலற மடறடமற
சவளவயவடபறபடமற.

மனறனரவலம.

அலவலக உதவவயமளரற மறறறமற இரவ கமவலரற பணவயமளரற வதரறவவனற வபமத பயவறறசவயடனற கடய
ஓடறடநரற உரவமமற உளறளவரறகளகறக மனறனரவலம அளவகறகபறபடமற.

     ஓடறடநரற உரவமதறதடனற மனறனரவலம வகமரமற நபரறகளகறக ஒடறடநரற சமறபநறதமமன வதரறவமற, (Driving
Test)  நலடசபறமற.

   

இடமற. வவழபறபரமற.  

வததவ. 01.03.2019.                   ஒமற/- ஆரற.கமநறதவ,    
       தலலலம கறறறவவயலற நநதவதறதலற நடவரற நநதவமனறறமற,

           வவழபறபரமற.
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:
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11 jpUkzkhdtuh> : Mk; - ,y;iy

12/ epue;ju Kfthp :

13/ Kd; mDgtk; VJk; bgw;wpUg;gpd; 
(rhd;wpjH; ,izf;f ntz;Lk;)

:

14/
Kd;Dhpik nfhUfpwPuh> Mk; vdpy; chpatw;iw
njh;e;bjLf;ft[k; chpa rhd;wpjHpd; efy; 
,izf;fg;glntz;Lk;)

:

(1) Mjutw;w tpjit : Mk; - ,y;iy

(2) khw;Wj;jpwdhsp : Mk; - ,y;iy

(3) Kd;dhs; ,uhzqtgiltPuh; - rhh;e;njhh; : Mk; - ,y;iy

(4) fyg;g[j; jpUkzk; bra;J bfhz;lth; : Mk; - ,y;iy
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15/ jkpH; tHpf; fw;wtuh> Mk; vdpy;
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18/
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cld;gpwe;njhh; jw;nghJ ePjpkd;wj;jpy; gzpapy; 
ahnuDk; cs;sduh>
mt;thwhapd; mth;fs; gw;wpa tptuk;/

19/ ,izf;fg;gl;l rhd;wpjH;fspd; vz;zpf;if :

nkny brhy;லபக ;gl;Ls;s jfty;fs; midj;Jk; cz;ik vd cWjp Twfpnwd;/

,lk;

ehs; tpz;zg;gjhuhpd; ifbahg;gk;



     தலலலம கறறறவவயவயலற நடவரற நநதவமனறறமற   ,   வவழபறபரமற   .

             வவழபறபரமற மமவடறடதறதவலற உளறள நநதவமனறறஙறகளவலற உளறள பலறவவற பதவவகளவலற கமலவ

           பணவயவடஙறகலள தகதவ அடபறபடபறபலடயவலற நவறபறபவதறறகமன வவளமறபர அறவகறலக   

ததமடரறசறசவ   .

      A,1, No.46  /2019.                       Date: 04.03.2019.  

வ.

எணற

பதவவயவனற

தபயரற
 மறறறமற எணற.

இனசழறறசவ மலற இனசழறறசவ

கறவயநட

1 பதவவலற

எழதறதரற

RC 0001/2019

 தபமத பவரவவவனரற /(தபமத)/ மனறனரவலம தபறறறவரற. -1  1

2
ஆதவதவரமவவடரற (அர)/ தபணறகளற/ மனறனரவலம தபறறறவரற/

ஆதரவறறற வவதலவ.      -1

2

3 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறவடமரற / சநரறமரபவனரற/ (தபமத)/ 

மனறனரவலம தபறறறவரற.     -1

3

4 பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற./ மஸறலநமற தவவர /(தபமத)/ 

மனறனரவலம தபறறறவரற.       -1

4

5 தபமத பவரவவவனரற /(தபணறகளற)/ மனறனரவலமயறறறவரற./  

ஆதவரவறறற வவதலவ.       -1

5

6 ஆதவதவரமவவடரற /(தபமத)/ மனறனரவலம தபறறறவரற.    -1 6

7 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற/ சநரறமரபவனரற/

(தபணறகளற)/ மனறனரவலமயறறறவரற / ஆதரவறறற வவதலவ.   

-1

7

8 பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற/. மஸறலநமற தவவர /(தபணறகளற)/ 

மனறனரவலமயறறறவரற/. ஆதரவறறற வவதலவ.      -1

8



வ.எ

ணற

பதவவயவனற

தபயரற
மறறறமற
எணற.

இனசழறறசவ மலற இனசழறறசவ

கறவயநட 

1

அலவலக

உதவவயமளரற
OA

0002/2019

  தபமத பவரவவவனரற /தபமத/ மனறனரவலமயறறறவரற.      -5 35

2 தபமத பவரவவவனரற /தபணறகளற/ மனறனரவலமயறறறவரற. -3 39

3 தபமத பவரவவவனரற /தபமத/ மனறனரவலம தபறறறவரற.  -1 51

4 ஆதவதவரமவவடரற (அர) /தபமத/ மனறனரவலமயறறறவரற. -1 32

5  ஆதவதவரமவவடரற /  தபமத /  மனறனரவலம தபறறறவரற.  -1 36

6 ஆதவதவரமவவடரற /தபமத/ மனறனரவலமயறறறவரற.   -2 42

7 ஆதவதவரமவவடரற /தபணறகளற/ மனறனரவலமயறறறவரற.   -1 52

8 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற/சநரறமரபவனரற

/தபமத/ மனறனரவலமயறறறவரற.    -2

33

9 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற/சநரறமரபவனரற

/தபணறகளற/ மனறனரவலமயறறறவரற.    -2

43

10 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற/சநரறமரபவனரற

/தபமத/ மனறனரவலமயறறறவரற./  மனறனமலற இரமணவரற.
-    1

46

11 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற

/சநரறமரபவனரற/தபமத/ மனறனரவலம தபறறறவரற.    -1

53

12 பவறறபடதறதபறபடறட  வகபறபவனரற/மஸறலநமற

மடறடமற/மனறனரவலமயறறறவரற/ஆதரவறறற வவதலவ.      -1

40

13 பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற/தபமத/மஸறலநமற

தவவர/மனறனரவலமயறறறவரற./

மனறனமலற இரமனவரற.    -1

38



14 பவறறபடதறதபறபடறட  வகபறபவனரற/மஸறலநமற

தவவர/தபமத/மனறனரவலமயறறறவரற.      -3

34

15 பவறறபடதறதபறபடறட  வகபறபவனரற/தபமத/ மனறனரவலம

தபறறறவரற.      -2

44

16 பவறறபடதறதபறபடறட  வகபறபவனரற/தபணறகளற/

மனறனரவலமயறறறவரற.  -2  

47

17 பழஙறகடனரற /தபமத/ மனறனரவலம தபறறறவரற.   -1 50



.

எணற

பதவவயவனற

தபயரற

  மறறறமற

எணற.

இனசழறறசவ மலற இனசழறறசவ

கறவயநட 

1 இரவ

கமவலரற

NW
0003/19

பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற,/ மஸறலநமற தவவர / தபணறகளற/ 

மனறனரவலமயறறறவரற        -1

 18

2 தபமத பவரவவவனரற/ தபணறகளற/ மனறனரவலமயறறறவரற             -1 19

3 பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற. (மஸறலநமற தவவர)தபமத/ 

மனறனரவலம தபறறறவரற.   -1

20

4 தபமத பவரவவவனரற /தபமத/  மனறனரவலம தபறறறவரற. -1 21

5 ஆதவதவரமவவடரற /(தபமத)/ மனறனரவலமயறறறவரற-1 22

6 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற /சநரறமரபவனரற /தபணறகளற/ 

மனறனரவலமயறறறவரற -1

23

7 பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற./ மஸறலநமற தவவர /தபமத/ 

மனறனரவலமயறறறவரற -1

24

8 தபமத பவரவவவனரற /தபமத/ மனறனரவலமயறறறவரற -1 25

9 ஆதவதவரமவவடரற /தபணறகளற/ மனறனரவலமயறறறவரற -1 26

10 மவகவமற பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற /சநரறமரபவனரற /தபமத/ 

மனறனரவலம தபறறறவரற. -1

28



வ.எணற பதவவயவனற தபயரற
 மறறறமற எணற.

இனசழறறசவ மலற இனசழறறசவ

 கறவயநட

1 மழ வநர

தபறபரவ

பணவயமளரற.
M 0004/2019

பவறறபடதறதபறபடறட வகபறபவனரற. மஸறலநமற தவவர

/தபமத/ மனறனரவலமயறறறவரற. -1
10

2 தபமத பவரவவவனரற /தபமத/ மனறனரவலமயறறறவரற.  
-1 11

3 ஆதவதவரமவவடரற /தபணறகளற/ 

மனறனரவலமயறறறவரற/. ஆதரவறறற வவதலவ. -1
12

 வவணறணபறபதமரரறகளவனற     கவனதறதவறறக  :

1) 01.03.2019 வததவயவடறட வவளமறபர அறவகறலகலய  இநறத வவளமறபர

            அறவகறலகயடனற வசரறதறத வமசவதறததகமளறளமமற அறவவறதறதபறபடகவறத.

2)         வவளமறபர அறவகறலகயவலற 01.03.2019 வததவயவடறட கலறவவதகதவ என

 கறவபறபவடபறபடறடளறளத கலறநறதபடறச     கலறவவ     தகதவலய கறவகறகமற.

    வமறறபட பணவநவயமனமற மறறறமற வவணறணபறபமற சமறமநறதமமக  

எநறத வவதமமன சநறவதகஙறகளகறகமற வநரடயமகவவம அலறலத ததமலலவபசவ 

மலமமகவவம சமறமநறதபறபடறடஅலவலகதறதவறறக ததமடரறப தகமளறளகறகடமத.  

மநறவனமலற ஆரமறபநவலலயவவல அவரத வவணறணபறபமற நவரமகரவகறகபறபடமற.

       ஓமற/.  ஆரற.கமநறதவ,

         தலலலம கறறறவவயலற நநதவபதவ,

                         வவழபறபரமற.


