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சகய அகச்சுக்கரினதும் கசயாரர்கள் 

திகைக்கரத் தகயலர்கள், 

ாலட்டச் கசயாரர்கள் / பிததச கசயாரர்கள் ற்றும்  

அசாங்க நிறுலனங்கரின் தகயலர்கள் 

 

அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலப் பிாைக்குமிப்பின் அபயாக்கம்  

2004 ஆம் ஆண்டு ஜனலாி ாதம் 01 ஆம் திகதிிலிருந்து அபலுக்கு லந்ததும் 2004.12.24 ஆம் 

திகதி 1372/23 ஆம் இயக்க இயங்கக சனநாக தசாசலிசக் குடிசின் அதிலிதசட 

லர்த்தானிில் கலரிிடப்பட்டதுான அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலப் 

பிாைக்குமிப்பிற்கு பதிலீடாக 2013.12.11 ஆம் திகதி 1840/34 ஆம் இயக்க அதிலிதசட 

லர்த்தானிில் கலரிிடப்பட்ட புதி அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலப் 

பிாைக்குமிப்பானது 2013.04.02 ஆம் திகதிிலிருந்து அபலுக்கு லரும்.  

02. உள்ரீர்ப்பு  

குமித்துகக்கப்பட்ட திகதிிலுள்ரலாறு அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலின் லகுப்பு 

III, II, I ற்றும் அதிஉர் லகுப்பிற்குச் கசாந்தான பதலிகரில் தசகலாற்மிக்ககாண்டிருக்கும் 

சகய அலுலயர்களும் பிாைக்குமிப்பின் 14 ஆம் பிாிலின் ஏற்பாடுகளுக்கக பின்லரும் 

லிதத்தில் புதி பிாைக்குமிப்பின் கீழ் உள்ரீர்க்கப்படல் தலண்டும்.  

அலுலயர்கள் தற்தபாது கபற்றுக்ககாள்ளும் சம்பரம் ற்றும் சம்பர ஏற்மத்திகதி என்பன இவ் 

உள்ரீர்ப்புக் காைாக ாற்மப்படயாகாது. 

 

  

 



(அ)  குமித்துகக்கப்பட்ட திகதிிலுள்ரலாறு அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலின் 

லகுப்பு III இலுள்ர அலுலயர்கள் புதி தசகலப் பிாைக்குமிப்பின் கீழ் தம் III இற்கு 

உள்ரீர்க்கப்படல் தலண்டும். 

(ஆ)  குமித்துகக்கப்பட்ட திகதிிலுள்ரலாறு அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலின் 

லகுப்பு II இலுள்ர அலுலயர்கள் புதி தசகலப் பிாைக்குமிப்பின் கீழ் தம் II இற்கு 

உள்ரீர்க்கப்படல் தலண்டும். 

  (இ) குமித்துகக்கப்பட்ட திகதிிலுள்ரலாறு அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலின் 

லகுப்பு I இலுள்ர அலுலயர்கள் புதி தசகலப் பிாைக்குமிப்பின் கீழ் தம் I இற்கு 

உள்ரீர்க்கப்படல் தலண்டும்.   

  (ஈ) குமித்துகக்கப்பட்ட திகதிிலுள்ரலாறு அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலின் 

அதிஉர் லகுப்பிலுள்ர அலுலயர்கள் புதி தசகலப் பிாைக்குமிப்பின் கீழ் அதிஉர் 

தத்திற்கு உள்ரீர்க்கப்படல் தலண்டும். 

03. பதலியுர்வுகள்  

இப் பிாைக் குமிப்பின் 10 ஆம் பிாிலின் கீழ் குமிப்பிடப்பட்ட பதலியுர்வுத் திட்டம் ற்றும் 08 

ஆம் பிாிலில் குமிப்பிடப்பட்ட லிகனத்திமன் தகடதாண்டல் பாீட்கசகள் என்பன 2013.04.02 

ஆம் திகதிிலிருந்து நகடபகமக்கு லருதல் தலண்டும். எனினும், 15 ஆம் பிாிலில் 

குமிப்பிடப்பட்ட இகடக்காய சலுகக ஏற்பாடுகளுக்கு அகலகள் உாித்துகடகலாகும். 

(பிாைக்குமிப்பின் இகைப்பு 07 ற்றும் 08 இற்கு அக பதலியுர்வுகளுக்கான 

பாிந்துககள் சர்ப்பிக்கப்படுதல் தலண்டும்)  

04. தலறு  

(அ) இப் பிாைக்குமிப்பின் 09 ஆம் பிாிலில் லிதித்துகக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகளுக்கக 

ஒவ்கலாரு அலுலயரும் காறித்ததர்ச்சிிகனப் கபற்றுக்ககாள்ரல் தலண்டும். அதற்கிைங்க, 

அத்தகக அலுலயர்கரால் காறித்ததர்ச்சிிகனப் கபற்றுக்ககாள்ரல் கதாடர்பில் 2007.06.01 

ஆம் திகதிிலிருந்து அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலக்கு ஆட்தசர்ப்புச் கசய்ப்பட்டுள்ர 

அலுலயர்களுக்கு 7/2007 ஆம் இயக்க அசாங்க நிர்லாகச் சுற்மமிக்ககிலும் கதாடர்ச்சிாக 

கலரிிடப்பட்ட சுற்மமிக்கககரிலும் உள்ர ஏற்பாடுகள் பிதாகிக்கப்படல் தலண்டும்.   

(ஆ) 2013.12.11 ஆம் திகதி 1840/34 ஆம் இயக்க அதிலிதசட லர்த்தானிின் பிதி ஒன்று 

இத்துடன் அனுப்பப்படுகின்மது.  

 

 

ஒப்பம்/பி.பீ. அதபதகான் 

கசயாரர் 

அசாங்க நிர்லாக ற்றும் உள்நாட்டலுலல்கள் அகச்சு  

 



இகைப்பு 01 

சாசாி கசயாற்றுகக அடிப்பகடில் அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலின் 

தம் III இலுள்ர அலுலயர்ககர தம் II இற்கு பதலியுர்த்துலதற்கான ாதிாி 

லிண்ைப்பம்  

1. பதகயழுத்துக்களுடன் கபர் : திரு/திருதி/கசல்லி 

2. பதகயழுத்துக்கரால் குமிக்கப்படும் கபர் : 

3. பிமந்த திகதி   : 

4. ததசி அகடார அட்கட இயக்கம் : 

5. தசகலக்கு உள்லந்த திகதி : 

6. இகைந்த தசகல நினக் கடிதத்தின் இயக்கம்:  

7. நினம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட திகதி: 

8. லிகனத்திமன் தகடதாண்டல் பாீட்கச சித்திகய்தி திகதி ற்றும் சுட்டியக்கம்: 

9. 10 லருட தசகல பூர்த்திகசய்ப்பட்ட திகதி: 

10. தற்தபாது தசகலாற்றும் அலுலயகம்: 

 

.................. ஆம் திகதிிலிருந்து அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலின் தம் II 

இற்கான பதலியுர்லிகன எனக்கு லறங்கும்படி நான் இத்தால் தகாருகின்தமன்.  

 

      ………………………………………………………. 

             லிண்ைப்பதாாிின் கககாப்பம் 

திகதி: …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



இகைந்த தசகலகள் பைிப்பாரர் நாகம்  

 

திரு/திருதி/கசல்லி…………………………………………………………………………………… 
இந்த அலுலயகத்தில் தசகலாற்றுலதுடன்  

1. ............................ ஆம் திகதிிலுள்ரலாறு 10 லருட பகனப்பான தசகலக்காயம் 

ஒன்கமப் பூர்த்திகசய்துள்ரார்  

2. 10 சம்பர ஏற்மங்ககர உகறத்துள்ரார்  

3. அனுதிக்கப்பட்ட கசயாற்றுகக திப்பீட்டு நகடபகமக்கக பதலியுர்வுத் 

திகதிக்கு உடன்பன்லரும் 10 லருட காயப்பகுதிில் திருப்திான அல்யது அதற்கு 

தயான ட்டத்தில் கசயாற்றுகக ஒன்கம நிச்சப்படுத்தியுள்ரார்  

4. 10 லருட காயப்பகுதிில் அலுலயாினால் கபற்றுக்ககாள்ரப்பட்ட அகச் சம்பர அல்யது 

சம்பரற்ம லிடுபகமின் எண்ைிக்கக ........... /அலர் 10 லருட காயப்பகுதிில் அகச் 

சம்பர அல்யது சம்பரற்ம லிடுபகமிகனப் கபற்மிருக்கலில்கய. 

5. கருத்திகயடுக்கப்படும் காயப்பகுதிில் ஏததனும் தண்டகனக்கு (எச்சாிக்கககள் தலிர்ந்த) 

உள்ராக்கப்பட்டிருக்கலில்கய 

6. அலுலயருக்கு எதிாக எந்தலித ஒழுக்காற்று நடலடிக்ககயும் கதாடப்படலில்கய 

என்பதுடன் எதிர்காயத்தில் ஏததனும் ஒழுக்காற்று நடலடிக்ககிகன எடுப்பதற்கும் 

உத்ததசிக்கப்படலில்கய. 

7. .......................... ஆம் திகதிிலிருந்து பதலிில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ரார்  

8. தம் III இற்கான லிகனத்திமன் தகடதாண்டல் பாீட்கசிகனச் சித்திகய்தியுள்ரார் 

 

என்பதகன நான் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகின்தமன்.  

 

உடன் பன்லரும் 5 லருடத்திற்குள் திருப்திகான தசகல ஒன்மிகன அலுலயர் 

பூர்த்திகசய்துள்ரதால் ................................ ஆம் திகதிிலிருந்து அபலுக்கு 

லரும்லண்ைம் தம் II இற்கு பதலியுர்த்தப்படுலதற்கு அவ் அலுலயாிகன நான் 

இத்தால் பாிந்துகக்கின்தமன்.  

 

   

        

 நிறுலனத் தகயலாின் கககாப்பம் 

 கபர்: 

 பதலி: 

  (உத்திதாகபூர்ல பத்திக) 



திகதி…………………… 

குமிப்பு:- 1-8 லகான தகககககர அலுலயர் பூர்த்திகசய்ாதலிடத்து தவுகசய்து 

அலற்கமக் குமிப்பிடவும். 

 

இகைப்பு 02 

சாசாி கசயாற்றுகக அடிப்பகடில் அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலின் 

தம் II இலுள்ர அலுலயர்ககர தம் I இற்கு பதலியுர்த்துலதற்கான ாதிாி 

லிண்ைப்பம்   

பகுதி I – (அலுலயாினால் நிப்பப்படல் தலண்டும்) 

1. (அ) பதகயழுத்துக்களுடன் கபர்: 

(ஆ) பதகயழுத்துக்கரால் குமிக்கப்படும் கபர்: 

(இ) கபர் ாற்மப்பட்டிருந்தால் பன்னர் பன்படுத்தி கபர் (கபர் 

ாற்மப்பட்டால் ாத்திம்): 

2. பிமந்த திகதி : 

3. ததசி அகடார அட்கட இயக்கம் : 

4. தசகலின் பதல் நினத் திகதி: 

5. இகைந்த தசகல நினக் கடிதத்தின் இயக்கம்: 

6. தசகலின் தம் II இற்குப் பதலியுர்த்தப்பட்ட திகதி:  

7. தற்தபாது தசகலாற்றும் அலுலயகத்தின் கபர் ற்றும் பகலாி: 

8. லிகனத்திமன் தகடதாண்டல் பாீட்கச சித்திகய்தி திகதி:  

 

......................................................................................................... ஆகி நான் 

என்னால் ககாடுக்கப்பட்ட தற்படி லிபங்கள் உண்கானது சாிானதும் என்று 

இத்தால் சான்றுப்படுத்துகின்தமன். என்னால் அரிக்கப்பட்ட தற்படி லிபங்கள் 

பிகறானகல எனக் கண்டமிப்பட்டால் இச் சுற்மமிக்ககக்தகற்ப தம் I இற்குப் 

பதலியுர்த்துலதற்கான எனது தகாாிக்கக புமக்கைிக்கப்படயாம் என்பதுடன் 

எனக்கு எதிாக ஒழுக்காற்று நடலடிக்கக எடுக்கப்படயாம் என்பகத நான் 

பழுகாக அமிதலன்.    

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

        அலுலயாின் கககாப்பம் 

திகதி: …………………………… 



 

பகுதி II 

அகச்சின் கசயாரர் / திகைக்கரத் தகயலாின் சான்றுப்படுத்தல்  

 

திரு/திருதி/கசல்லி………………………………………………………………………… அலர்கள்  

1. அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலின் தம் II இல் 10 லருடங்ககரப் 

பூர்த்திகசய்த திகதி: …………. 

2. 10 லருட காயத்தில் சகய சம்பர ஏற்மங்ககரயும் உகறத்திருத்தல் தலண்டும்  

3. அனுதிக்கப்பட்ட கசயாற்றுகக திப்பீட்டு நகடபகமக்கக பதலியுர்வுத் 

திகதிக்கு பன்னர் 10 லருட காயப்பகுதிக்குள் திருப்திான அல்யது அதற்கு தயான 

ட்டத்தில் கசயாற்றுகக ஒன்கம நிச்சப்படுத்திிருத்தல் தலண்டும்  

4. லிகனத்திமன் தகடதாண்டல் பாீட்கசிகனச் சித்திகய்தி திகதி: 

கைக்கீட்டு பகமக    அலுலயக பகமக  

பாீட்கச எழுதி திகதி   ..................   .............. 

சுட்டியக்கம்     ..................   .............. 

5. (i) அலுலயாினால் கபற்றுக்ககாள்ரப்பட்ட சம்பரற்ம / அகச் சம்பர லிடுபகமின் 

எண்ைிக்கக, ஏததனும் இருப்பின்: 

(அச பகாகத்துல உதலிாரர் தசகலின் தம் II இற்கு நிித்த / 

பதலியுர்வு கபற்ம திகதிிலிருந்து) 

(ii) அலுலயர் ஏததனும் தண்டகன / தண்டகனகளுக்கு (எச்சாிக்கககள் தலிர்ந்த) 

உள்ராகிிருக்குிடத்து தவுகசய்து அலற்கமச் சுருக்காகக் குமிப்பிடவும் 

(பன்னரிப்பு இயக்கத்கதக் குமிப்பிடவும்)  

6. ஏததனும் கூட்டுத்தாபனம் அல்யது தலறு நிதிச்சட்ட சகபில் 

தசகலாற்றுலதற்கு அலுலயர் லிடுலிக்கப்பட்டிருக்குிடத்து உாி காயப்பகுதி 

கதாடர்பான லிபங்கள்  

என்பகத நான் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகின்தமன்.  

............................... ஆம் திகதின்று தசகலின் தம் II இல் பகனப்பான தசகலக்காயம் 

ஒன்கம அலுலயர் பூர்த்திகசய்துள்ரார் என்றும் அலர் 5 லருட திருப்திகான தசகலக்காயம் 

ஒன்கமப் பூர்த்திகசய்துள்ரார் என்றும் ததய குமிப்பிடப்பட்ட சகய லிபங்களும் தனிப்பட்ட 

தகாகலக்கிைங்க சாிானகல என்றும் தசகலின் தம் I இற்குப் பதலியுர்த்துலதற்கான 



சகய தகககககரயும் அலர் பூர்த்திகசய்துள்ரார் என்றும் நான் இத்தால் 

குமிப்பிடுகின்தமன்.      

 

நிறுலனத் தகயலாின் கககாப்பம் 

       கபர்: 

       பதலி: 

       (உத்திதாகபூர்ல பத்திக) 

திகதி................................... 

 

 

 

 


