
 

 

ஆவணத்தயாாிப்  
உதவியாளர் /   

அைறப் பணியாள் / 
வாயிற்காவலர் /      

  

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம் 

பாரா மன்ற பிரதிச் ெசயலாளர் நாயக ம் பணியாட்ெடாகுதி பிரதானி ம் 

 

பாரா மன்ற உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம் (நி வாகச் ேசைவகள்) 

பைடக்கலச் 
ேசவிதர் 

பணிப்பாளர் 
நி வாகம் 

பணிப்பாளர் நிதி பணிப்பாளர் 
தகவல் ைறைமகள் காைமத் வம் 

இைணப் ப் 
ெபாறியியலாளர் 

பணிப்பாளர் 
(உண  பான  

பராமாிப் ச் ேசைவகள்) 

பிரதிப் 
பைடக்கலச் 

ேசவிதர் 

உதவிப் 
பைடக்கலச் 

ேசவிதர் 

பிரதிப் பணிப்பாளர் 
நி வாகம் 

உதவிப் பணிப்பாளர்(நி வாகம்)-  

( தாபனம்) / 

(உ ப்பினர் ேசைவகள்) /  

(ேபாக்குவரத் ) 

பிரதான 
உத்திேயாகத்தர் 

பங்களா 
காைமயாளர் 

உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர் 

பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர் 

ெமாழி ெபயர்ப்பாளர்/ 

சு க்ெக த்தாளர்/  

உதவிப் பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்./ 

  

உதவிப் பணிப்பாளர்( நி வாகம்.) -   
( நிதி ம் கணக்கும்) /             

   ( வழங்கல்க ம் ேசைவக ம் )   

உதவிப் பணிப்பாளர் 
(நி வாகம்) 

(உண  பான வழங்கல் 
கணக்கு) 

பிரதான 
உத்திேயாகத்தர் 

பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர் 

உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர் 

பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர் 

உதவிக் களஞ்சியக் 
காப்பாளர் 

காசாளர் 
எ நர் 

பிரதி இைணப் ப் 
ெபாறியியலாளர் 

பிரதம 
பாிேசாதகர் 

( சிவில் / 
மின்னியல் )   

பாிேசாதகர் 
( சிவில் / 

மின்னியல் )   

ெதாழில் ட்ப 
உத்திேயாகத்தர் 

களஞ்சியக் 
காப்பாளர் 

( ெதாழில் ட்ப) 

ெஹண் ெமன் 

ேமசன் / குழாய் ெபா த் நர் / 
தச்சன் / வர்ணந்தீட் நர் / 

மின்னியலாளர் / ஈயஒட் நர் /  
நீர்க்குழாய் பராமாிப்பாளர் /  

குளி ட்  குளிர்சாதனத் 
ெதாழில் ட்பவியலாளர் 

ேதர்ச்சிெபற்ற ெதாழிலாளர்             
( சிவில் / மின்னியல்) /  
களஞ்சிய உதவியாளர் 

நிைறேவற்   
பராமாிப்பாளர் 

உதவி  
பராமாிப்பாளர் 

சிற் ண் ச்சாைல 
காைமயாளர் 

பிரதான 
உண  பான 
உதவியாளர் 

சைமயற்கார
ர் 

  பராமாிப்  உதவியாளர் /  
ேதாட்டப் பராமாிப்  உதவியாளர் / 

ணி அைற உதவியாள் / 
ப் ரேவற்பாட்  ேவைலயாள் 

ைறைம 
ெபாறியியலாளர் 

இைணயத்தள வைலயைமப் க் 
கட் ப்பாட்டாளர் /   

ைறைம வைரவாளர் / தர க் கட் ப்பாட்டாளர்/  
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் 

கணனி நிகழ்ச்சித்திட்ட 
வகுப்பாளர்  / 

இைணயத்தளப் 
பதிப்பாசிாியர் 

உதவிக் கணனி நிகழ்ச்சித்திட்ட 
வகுப்பாளர் /   

ெஹல்ப் ெடஸ்க் இைணப்பாளர் 

கணனி இயக்குநர் / 
கணனித் 

ெதாழில் ட்பவியலாளர் 

ெதாைலேபசி 
ேமற்பார்ைவயாளர் 

வரேவற்பாளர் /  

ஆராச்சி /  
ெதாைலேபசி இயக்குநர் /     

 எக்ஸ் கதிர் எம்.ஓ  

பாரா மன்ற ேசைவகள் 
உதவியாளர் / பா காப்  

உத்திேயாகத்தர் / 

தளபாடங்கள் மி க்குநர் 

ேதர்ச்சி ெபற்ற ெதாழிலாளர் 
( ெதாழில் ட்ப )/களஞ்சிய 
ேசைவகள் உதவியாளர் 

உதவி நிைறேவற் ச் 
சைமயற்காரர்/ பிரதி உண  

பான காைமயாளர் 

 பராமாிப்  
ேமற்பார்ைவயாளர் / 

ேதாட்ட 
ேமற்பார்ைவயாளர் 

பிரதான 
சைமயற்காரர் 

ெதாழில் ட்ப உதவியாளர் 

ேபாக்குவரத்  
உத்திேயாகத்தர் 

சிறாப்பர் / சு க்ெக த்தாளர் / 
களஞ்சியக் காப்பாளர் /  

களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர் /  
ெபா ட்கள் ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் /  

ெகாள்வன  உத்திேயாகத்தர் /       
உதவிப் பாரா மன்ற 

உத்திேயாகத்தர் 

வாகன மின்னியலாளர்/  

ேமாட்டார் ெதாழில் 
ட்பவியலாளர்/ சாரதி/ 

க த விநிேயாக 
உதவியாளர் 

இலங்ைகப் பாரா மன்றத்தின் நி வனக் கட்டைமப்  
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உதவிச் சைமயற்காரர் / 
சைமயல் உதவியாள்/ 

உண  பான உதவியாள்   

ைறைமப் பகுப்பாய்வவாளர் / 
ெதாடர்பாடல் மற் ம் பா காப்  

ெபாறியியலாளர்  

பணிப்பாளர் 
சட்டவாக்கச் ேசைவகள் 

பிரதம பாரா மன்ற உைர 
ெபயர்ப்பாளர் 

பிரதிப் பிரதம 
பாரா மன்ற 

உைரெபயர்ப்பாளர் 

பாரா மன்ற 
உைரெபயர்ப்பாளர் 

லகர் 

பிரதி லகர்   /   பிரதம 
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் 

உதவி லகர் / 
ஆராய்ச்சி 

உத்திேயாகத்தர் 

உதவிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம்) - 
( சைப ஆவண, சட்ட லம், கு ,      
ெபா.ம., ஆேலாசைன, அரசாங்க 

கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப்  

பிரதான 
உத்திேயாகத்தர் 

பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர் 

உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர் 

கனிஷ்ட உதவி 
லகர் 

லக உதவியாளர் 

லக உதவியாள் 

உதவி ஆராய்ச்சி 
உத்திேயாகத்தர் 

உதவிப் பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர் /  

ெமாழி ெபயர்ப்பாளர் /                   
சு க்ெக த்தாளர்  

பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர் 

 

பாரா மன்ற உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம் (சட்டவாக்கச் ேசைவகள்) 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர் 

ஹன்சாட் பிரதிப் 
பதிப்பாசிாியர் 

ஹன்சாட் உதவிப் 
பதிப்பாசிாியர் 

ஹன்சாட் 
அறிக்ைகயாளர் 

சூசிைக 
உத்திேயாகத்தர் 

ஒ ப்பதி  
உதவியாள் 

ஒ ப்பதி  
ேமற்பார்ைவயாளர் 

கு  
அறிக்ைகயாளர் 

உதவிப் பணிப்பாளர் 
(நி வாகம்)-    

( உள்ளக கணக்காய்  ) 
 

பிரதான 
உத்திேயாகத்தர் 

பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர் 

பிரதான பாரா மன்ற 
உபசரைணயாளர் 

உதவிப் பாரா மன்ற 
உபசரைணயாளர் / ஊடக 

உத்திேயாகத்தர் 

பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர் 

பில்ஸ் 
எ நர் 

ஆவணத்தயாாிப்  
ேமற்பார்ைவயாளர்/

ஆவணக் காப்பாளர் /  

நிைறேவற்  சைமயற்காரர் / 
உண , பான 

காைமயாளர்  

சைமயல் வழங்கல் 
ேமற்பார்ைவயாளர் / பிாி  
சைமயற்காரர்/ உண  பான 

ேமற்பார்ைவயாளர்  

பயன்பாட் ப் 
ெப ைக 

உதவியாளர் 

உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர் 

பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர் 

 


