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இணைந்த சேணலகள் சுற்மமிக்ணக  :  03/2015       னது இயக்கம்: PA/CS/POLICY/වා.ස්.මා.2016          

       அோங்க நிர்லாக, உள்ளூாட்ேி ற்றும்  

ேனநாக ஆட்ேி அணச்சு 

சுதந்தி ேதுக்கம்  

ககாளம்பு 07 

2015.06.16 

அணச்சுக்கரின் கேயாரர்கள்,  

ாலட்ட கேயாரர்கள்/ அோங்க அதிபர்கள், 

திணைக்கரத் தணயலர்கள், 

 

இணைந்த சேணலகரிலுள்ர அலுலயர்களுக்கான லபைடாந்த இடாற்மங்கள் – 2016 

 

அோங்க அலுலயர்கரின் இடாற்மம் ற்றும் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ர இணைந்த சேணலின் 

இடாற்ம நணடபணம கதாடர்பாக 1589/30 ன்ம இயக்கத்ணதபெம் 2009.02.20 ஆந் திகதிணபெம் ககாண்ட அதி 

லிசேட லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்ட அோங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலின் நணடபணம லிதிகரின் 

(கதாகுதி 1) XVIII ஆம் அத்திாத்திலுள்ர ற்பாடுகள் ீது தங்கரின் கலனம் ஈர்க்கப்படுகின்மது.    

 
02.  கீசற குமிப்பிடப்பட்ட இணைந்த சேணலகள் கதாடர்பில் லபைடாந்த இடாற்மங்கள் 2016 ஆம் ஆண்டு 

ேனலாி ாதம் 1 ஆம் திகதிிலிபைந்து நணடபணமக்கு லபைதல் சலண்டும்.  

 

 அோங்க காறிகபர்ப்பாரர் சேணல (லகுப்பு I ) 

 இயங்ணக தகலல் கதாடர்பாடல் கதாறில்தட்ப  சேணல (லகுப்பு2, 3)  

  இயங்ணக அோங்க தயகர் சேணல  (லகுப்பு III, II, I)  

 அே பகாணத்துல உதலிாரர் சேணல   (தம் III, II, I)  

 இணைந்த ோதிகள் சேணல    (லிசேட தம் III, II, I 

 அலுலயக உதலிாரர் சேணல   (லிசேட தம் III, II, I)  

 

கபைதப்படும் அலுலயர்கள் ற்றும் அே சேணலக்கான லேதிபனத்திணனத் தலிர்க்கும் 

கபாபைட்டு பின்லபைம் நணடபணம இது கதாடர்பில் பின்பற்மப்பட சலண்டும். சலும், எத்து 

இடாமல்கரிற்கான லிண்ைப்பங்கரானணல 2015 ஆம் ஆண்டு பேணய ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கும் 2015 ஆம் ஆண்டு டிகேம்பர் ாதம் 31 ஆம் திகதிக்கும் இணடியான 

காயப்பகுதிில் ற்றுக்ககாள்ரப்படயாகாது.  
 
03. இடாற்மக் குளக்கள்: 

 

பின்லபைம் அடிப்பணடில் இடாற்மக் குளக்கணர அணப்பதற்கு நடலடிக்ணக டுத்தல் சலண்டும். 

 
3.1  திணைக்கர இடாற்மக் குளக்கள் - 2015.07.31 ஆம் திகதிக்கு பன்னர் இடாற்மத் 

தீர்ானங்கணர பன்னரிப்பதற்கு நடலடிக்ணக டுக்கப்படல் சலண்டும். 

 திணைக்கரத்திற்குள் சேணல நிணயங்களுக்கிணடில் இடாற்மங்கணரக் ணகாளுதல் 

(ாலட்டச் கேயாரர் ாலட்டத்திற்குள் பிசதே கேயகங்களுக்கிணடில் இடாற்மங்கணரக் 

ணகாள்லார்) 
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3.2 அணச்சு இடாற்மக் குளக்கள் - 2015.07.31 ஆம் திகதிக்கு பன்னர் இடாற்மத் தீர்ானங்கணர 

பன்னரிப்பதற்கு நடலடிக்ணக டுக்கப்படல் சலண்டும்.  
எபை அணச்ேின் கீளள்ர திணைக்கரங்களுக்கிணடியான இடாற்மங்கள் கதாடர்பான 

நடலடிக்ணககணர சற்ககாள்ரல்  
 

3.3 இணைந்த சேணலகள் பிாிலின் இடாற்மக் குளக்கள் 
 

 
திணைக்கரங்கள் ற்றும் அணச்சுக்களுக்கிணடில் அலுலயர்கரின் இடாற்மங்கணரக் 

ணகாளுதல் 

 
3.3.1. இடாற்ம லிண்ைப்பங்கரின் ண்ைிக்ணகிணனக் கபைத்திற்ககாண்டு உாி 

சேணலகளுக்காக சபாதுானரலான லிண்ைப்பங்கள் கபற்றுக்ககாள்ரப்பட்டிபைந்தால் 

உாி சேணலகளுக்காக தனித் தனிான இடாற்மக் குளக்கள் அணக்கப்படல் சலண்டும். 
 
3.3.2 1589/30 ஆம் இயக்க அதி லிசேட லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்ட அோங்க சேணலகள் 

ஆணைக்குளலின் நணடபணம லிதிகரின் (கதாகுதி 1) XVIII ஆம் அத்திாத்தின் ற்பாடுகளுக்கு 

உட்பட்டு இச் சுற்மமிக்ணகின் பிாிலில் குமித்துணக்கப்பட்ட கபாதுலான தத்துலங்களுடன் 

எத்திணேலாக இடாற்மங்கணர எவ்கலாபை இடாற்ம குளவும் நணடபணமப்படுத்த சலண்டும்.    
 
3.4 உள்ரக இடாற்மக் குளக்கரின் தீர்ானங்கள்  
 

(அ) சற்படி பந்தி 3:1 இன் கீழ் திணைக்கர இடாற்ம குளக்கரினாலும் 

சற்படி பந்தி 3.2 இன் கீழ் அணச்சு இடாற்மக் குளக்கரினாலும் 

இடாற்மங்கள் லணறுக்கப்பட்டவுடன் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் 

நாத்துக்கு பன்னரிப்பதற்கு நடலடிக்ணக டுக்கப்பட சலண்டும்.    
 

 

(ஆ) இணைந்த சேணலகள் இடாற்மப் பட்டில்கள் 

தாாிக்கப்பட்டுக்ககாண்டிபைந்த கபாளது அல்யது இடாற்மப் பட்டில்கணர 

படிவுறுத்திதன் பின்னர் லபைடாந்த இடாற்மங்கணர அபயாக்குலதில் 

குறப்பத்திணன லிணரலித்து ேிய திணைக்கரங்கள் / அணச்சுக்கரினால் 

இடாற்மங்களுக்குத் தாக்கம் ற்பட்டுள்ர ேந்தர்ப்பங்களும் இபைந்துள்ரன. 

ஆதலினால், அத்தணக குறப்பத்திணனத் தலிர்ப்பதற்கு, பந்தி 7.1 இல் 

குமித்துணக்கப்பட்ட காயப்பகுதிக்கு இைங்க திணைக்கர ற்றும் அணச்சு 

இடாற்ம ேணபகள் இடம்கபமல் சலண்டும் ன்பதுடன் 2015 ஆம் ஆண்டு 

பேணய ாதம் 31 ஆம் திகதிக்கு பன்னர் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் 

நாகத்துக்கு தீர்ானங்கள் அமிலிக்கப்படல் சலண்டும். அத் திகதிக்கு பின்னர் 

இடாற்மம் என்றுக்கான ந்தலித தீர்ானபம் இடம்கபமயாகாது.  
 

(இ) குமித்துணக்கப்பட்ட திகதிக்கு பன்னர் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் 

நாகத்திடம் அணச்சுக்கள் / திணைக்கரங்கரின் உள்ரக இடாற்மல் 

குளக்கரின் தீர்ானானது அமிலிக்கப்படாலிடின் இடாற்மங்களுக்குத் 

தாக்கம் ற்படாததாக கபைதப்படும்.  
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04. இடாற்மங்களுக்கான அலுலயர்கரின் தகுதிிணன லணறுப்பதியான கபாதுக் 

ககாள்ணககள் 
 

இணைந்த சேணலின் லபைடாந்த இடாமல் நணடபணமில் குமிப்பிடப்பட்ட 

ற்பாடுகரானணல இது கதாடர்பில் கபாபைத்தபணடதாகும்.  
 

 

05.  இணைந்த சேணலப் பிாிலின் இடாற்மல் குளக்கரிடம் ேர்ப்பிக்கப்படவுள்ர 

ஆலைங்கள்;  
 

5.1  2015 பேணய ாதம் 31 ஆம் திகதிக்கு பன்னர் இணைந்த சேணலப் பிாிலில் 

அணக்கப்பட்ட இடாற்மல் குளக்கரிற்கு பின்லபைம் ஆலைங்கணரச் 

ேர்ப்பிப்பதற்கு அணச்சுக்கரின் கேயாரர்கள் / திணைக்கரத் தணயலர்கள் / 

ாலட்டச் கேயாரர்கள் / நிறுலனத் தணயலர்கள் நடலடிக்ணக டுத்தல் 

சலண்டும்.  
 

5.2   (அ)    இத்துடன் இணைக்கப்பட்ட C.S/A.T/01 ாதிாிக்கண தாாிக்கப்பட்ட 

உள்ரக திணைக்கர இடாமல்கரிற்கான லிண்ைப்பங்கள்   

 அத்துடன்       

(ஆ) இடாற்மங்களுக்கான ேகய லிண்ைப்பங்கரினதும் லிபங்கள் 

அட்டலணைப்படுத்தப்பட்ட இத்துடன் இணைக்கப்பட்ட C.S/A.T/02 
ாதிாி  

 

(இ)   2015.12.31 திகதிரலில் எச சேணல நிணயத்தில் / ாலட்டத்தில் 5 

லபைடங்களுக்கு அதிகாக  சேணலாற்மிபெள்ர ேகய அலுலயர்கரினதும் 

லது, சேணலக்காயம், லதிலிடப் பிசதேம், இடாற்மங்கள் 

சற்ககாள்ரப்படும் னின் அலுலயர்கள் இடாம லிபைம்பும் 03 

இடங்கள் ஆகிணல உள்ரடங்கயாக C.S/A.T/03 ாதிாிக்கு இணேலாக 

தாாிக்கப்பட்ட கபர்ப்பட்டில் என்ணம 2015.07.31 ஆம் திகதிக்கு 

பன்னர் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்துக்கு உாி 

அணச்சுச் கேயாரர்கள் / திணைக்கரத் தணயலர்கள் அதப்புதல் 

சலண்டும். அவ்லாசம ඒ.සසේ/වා.ස්.මා/03 ாதிாிப் படிலத்தில் அணச்சுக்கள் 

/ திணைக்கரங்கள் / அலுலயகங்கரில் கதாடர்ந்து ணலத்திபைப்பதற்கு 

சலண்டிபெள்ர அலுலயர்கள் ற்றும் ககாடி சநாய்கரினால் 

அலதிபெறுகின்ம இடாற்மப்பட படிாத  அலுலயர்கள் ேம்பந்தாக 

திணைக்கரத் தணயலாினால் தனிப்பட்ட ாீதிாக உறுதிப்படுத்தப்படல்  

சலண்டும்.  

 

(ஈ)   சற்படி பந்தி 5.1 இன் கீழ் சற்ககாள்ரப்பட்ட அணச்சு / திணைக்கர 

இடாற்மல் கட்டணரகள் குமித்தான அமிக்ணக.  
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5.3 இடாற்மங்களுக்கான லிண்ைப்பங்கள்; 
 

C.S./A.T/01 ாதிாிக்கு இைங்க தாாிக்கப்படும் இடாற்மத்திற்கான 

லிண்ைப்பானது திணைக்கரத் தணயலாின் பாிந்துணபெடன் ேர்ப்பிக்கப்படல் 

சலண்டும். சலும் எபைலர் எபை லிண்ைப்பத்திணனச் ேர்ப்பிக்கும்படி அலுலயர்களுக்கு 

ஆசயாேணன லறங்கப்படல் சலண்டும் (திணைக்கரங்கள் ற்றும் அணச்சுக்கரின் 

இடாற்மல் குளக்கரின் பயம் பாலிக்கப்படவுள்ர ாதிாிிணன பாலித்தலும் 

அசதசபாய உாி திபைத்தங்களுடன் அதணனப் பாலித்தலும் உகந்தது). ாதிாி 

லிண்ைப்பப் படிலத்திற்கு எத்திணேலாகத் தாாிக்கப்படும் லிண்ைப்பம் ாத்திச 

ேர்ப்பிக்கப்படல் சலண்டும்.   

இடாற்மங்களுக்காக லிண்ைப்பிக்கும் அலுலயர்கள் குமித்த பிசதேம் என்மிலுள்ர 

குமித்த அலுலயகம் என்றுக்கு இடாற்மத்திணன திர்பார்த்தால் பிசதேம் ற்றும் 

அலுலயகத்தின் கபர் இண்டிணனபெம் குமிப்பிடுதல் உகந்தது. சலும் குமித்த 

பிசதேம் என்மிற்குள் நகபைம் உள்சநாக்குடன் அல்யது அலர் லிபைம்பும் குமித்த 

திணைக்கரம் அல்யது அலுலயகம் என்மில் பைிாற்றும் உள்சநாக்குடன் 

இடாற்மத்திணனப் கபற்றுக்ககாள்லதற்கு அலுலயர் திர்பார்க்கின்மாா ன்பணதக் 

குமிப்பிடுதல் உகந்தது. அதற்கிைங்க, பிசதேங்கள் ற்றும் அலுலயகங்கள் 

பன்தாிண எளங்கில் கீசற பட்டிற்படுத்தப்படல் சலண்டும்.  
 

06.  லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கான குள; 
 

6.1 இடாற்மக் கட்டணரகளுக்ககதிாக கேய்ப்படும் சததம் 

சன்பணமபடுகணரக் கபைத்திற்ககாள்லதற்ககன, நணடபணம லிதிகரின் 210 ஆம் 

பிாிலிற்சகற்ப லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வுகேய்லதற்கான குள 

அணக்கப்படல் சலண்டும் ன்பதுடன் அதற்கிைங்க அலேிான நடலடிக்ணக 

டுக்கப்படல் சலண்டும். லபைடாந்த இடாற்மங்கள் கதாடர்பில் ேர்ப்பிக்கப்படும் 

சன்பணமபடுகரானணல நணடபணம லிதிகரின் 211 ஆம் பிாிவுக்கு எத்திணேந்தால் 

ட்டுச அணல கபைத்திற்ககாள்ரப்படல் சலண்டும்.  
 

6.2 அலுலயர் எபைலபைக்கு தனது சகாாிக்ணகின் சபாில் சற்ககாள்ரப்பட்ட 

இடாற்மம் என்ணம இத்துச்கேய்லதற்கான அல்யது பிற்சபாடுலதற்கான 

சன்பணமபடு என்மிணனச் ேர்ப்பிப்பதற்கு உாித்தில்ணய அத்துடன் இது கதாடர்பில் 

பாிந்துணகணரச் ேர்ப்பிப்பதற்கு திணைக்கரத் தணயலபைக்கு உாித்தில்ணய.   

இடாற்மக் கட்டணரகளுக்கு திாகச் கேய்ப்படும் சன்பணமபடுகணரக் 

கபைத்திற்ககாள்லதற்கு அணக்கப்படும் லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர 

ீராய்வுகேய்லதற்கான குளக்கள் கீசற குமிப்பிடப்பட்ட லிடங்கள் கதாடர்பில் 

புயனாய்வுகணர சற்ககாண்டதன் பின்னர் தீர்ானங்கணர டுக்கும்.    
 

- இடாற்ம நணடபணமக்கு திாக லறங்கப்பட்ட இடாற்மக் கட்டணரகள்  
  

- அலுலயர்கரின் சகாாிக்ணககள் பூர்த்திகேய்ப்படாத ேந்தர்ப்பங்கள் 

(பன்தாிணின் சபாியான சேணல நிணயங்கள் 1, 2 ற்றும் 3 ஆகின 

சகாாிக்ணககராகக் கபைதப்படும்)  
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-  கபைதப்படும் அலுலயர்கரின் சகாாிக்ணககளுக்கு திாக லறங்கப்பட்ட 

இடாற்மக் கட்டணரகள்.  

- இடாற்ம லிண்ைப்பானது ேர்ப்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அலுலயர்கள் 

பகங்ககாடுக்கும் திர்பாாத சகடுகள், சநாய்கள் ஆகின காைாக 

நம்பகான பாிந்துணகளுடன் சற்ககாள்ரப்பட்ட சன்பணமபடுகள்.   

6.3   லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கான குளலினால் 

அமிலிக்கப்பட்ட தீர்ானத்திற்குப் பின்னர் ீண்டும் சற்ககாள்ரப்படும் 

சன்பணமபடுகரானணல நணடபணம லிதிகரின் அத்திாம் XX இன் பிாிவு 

230 இற்கண அோங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலிடம் ேர்ப்பிக்கப்படல் 

சலண்டும். ீராய்வுக் குளலிற்கு ேர்ப்பிக்கப்படாத சன்பணமபடுகள் 

அோங்க சேணல ஆணைக்குளலினால் கபைத்திற்ககாள்ரப்படாட்டாது.  
 

07. இடாற்மங்களுக்கான காய அட்டலணை;  
 

7.1  இச் சுற்மமிக்ணகின் பந்தி 3.1 ற்றும் 3.2 இன் கீறான இடாற்மங்கணரக் 

ணகாள்லதில் பின்பற்மப்படவுள்ர காய அட்டலணை. 
   

பேன் ாதம் 15 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

இடாற்மக் குளக்கணர அணத்தல் ற்றும் 

இடாற்மத் திட்டத்திணனத் தாாித்தல்  

பேணய ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

சசய பந்திகள் 3.1 ற்றும் 3.2 இற்சகற்ப 

இடாற்மங்களுக்கான லிண்ைப்பங்கணரப் 

கபற்றுக்ககாள்லதற்கான இறுதித்திகதி  

பேணய ாதம் 15 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

பந்தி 3.1 ற்றும் 3.2 இற்சகற்ப திணைக்கரங்கள் / 

அணச்சுக்கரிற்கிணடில் உள்ரக 

இடாற்மங்கரிணன படிவுறுத்தல்  

பேணய ாதம் 31 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

பந்தி 3.1 ற்றும் 3.2 இற்சகற்ப திணைக்கர / 

அணச்சு இடாமல் கதாடர்பான தீர்ானங்களுடன் 

ஆலைங்கணரத் தாாித்தல் ற்றும் இணைந்த 

சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்துக்கு அதணன 

அதப்பிணலத்தல்.  
    

7.2 சற்படி பந்தி 3.3 இன் கீழ் இணைந்த சேணலகள் பிாிலின் இடாற்மக் குளக்களுக்கான 

காய அட்டலணை.  

பேன் ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

இடாற்மக் குளக்கணர அணத்தல்  

பேன் ாதம் 15 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

இடாற்ம நணடபணமிணனத் தாாித்தல் 

பேன் ாதம் 30 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

லபைடாந்த இடாற்ம சுற்மமிக்ணகிணன 

கலரிிடுதல்   

பேணய ாதம் 31 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

C.S/A.T/01 ாதிாிக்கு இைங்க பூர்த்திகேய்ப்பட்ட 

ற்றும் C.S/A.T/02 இற்கிைங்க 

அட்டலணைப்படுத்தப்பட்ட லிண்ைப்பங்கள்  



  6 

ற்றும் பூர்த்திகேய்ப்பட்ட ாதிாி C.S/A.T/03   

ஆகிலற்ணம இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் 

நாகத்திடம் பன்னரித்தல்  

ஏகஸ்ட் ாதம் 31 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர் 

இணைந்த சேணலகள் பிாிலின் இடாற்றுக் குளக்கள் 

பயான இறுதி இடாற்ம லணணம  

கேப்கடம்பர் ாதம் 15 

ஆம் திகதிக்கு பன்னர் 

திணைக்கரங்கள் ற்றும் அணச்சுக்களுக்கு 

இடாற்மக் கட்டணரகணர அமிலித்தல் ற்றும் 

லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு 

கேய்லதற்கு குளக்கணர நிித்தல்  

கேப்கடம்பர் ாதம் 29 

ஆம் திகதிக்கு பன்னர் 

பாதிக்கப்பட்ட இடாற்மங்கள் கதாடர்பில் 

இணைந்த சேணலகள் பிாிலின் பயம் ீராய்வுக் 

குளக்கரிற்கான சன்பணமபடுகணர 

ற்றுக்ககாள்லதற்கான இறுதித் திகதி  

எக்சடாபர் ாதம் 15 

ஆம் திகதிக்கு பன்னர்  

அக் குளக்கரின் பயம் அத்தணக சன்பணமபடுகள் 

கதாடர்பில் டுக்கப்படவுள்ர தீர்ானங்கள்  

நலம்பர் ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

சன்பணமபடுகள் கதாடர்பில் தீர்ானங்கணரத் 

கதாிப்படுத்தணய நிணமவுகேய்தல்  

 

08. லபைடாந்த இடாற்மங்கள் கதாடர்பில் திணைக்கரத் தணயலர்கரின் கபாறுப்பு; 
 

8.1   இடாற்ம திர்பார்க்கப்படும் அலுலயர் எபைலண சேணலின் அலேிம் கபைதி 

ற்கமாபை லபைடத்திற்கு திணைக்கரத் தணயலர் எபைலர் தனது திணைக்கரத்தில் 

நிறுத்திணலக்க லிபைம்பும் ேந்தர்ப்பத்தில் அணச்ேின் கேயாராின் 

பாிந்துணபெடன் திணைக்கரத் தணயலாினால் கதரிவூட்டல் என்று 

சற்ககாள்ரப்பட சலண்டும் ன்பதுடன் அசதசலணர பாிந்துணக்கப்பட்ட 

இடாற்ம லிண்ைப்பங்கள் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்திற்கு 

பன்னரிக்கப்படல் சலண்டும். அதற்கிைங்க, அந்த லணகில் இணைந்த 

சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகானலர் இடாற்மக் குளக்களுக்கு அமிலிப்பதன் 

பயம் உாி நடலடிக்ணகிணன டுப்பார். லணறுக்கப்பட்ட ண்ைிக்ணகான 

அலுலயர்கள் கதாடர்பில் ட்டுச அத்தணக சகாாிக்ணகிணன 

சற்ககாள்லதற்கு திணைக்கரத் தணயலர் எபைலபைக்கு அததி லறங்கப்படும். 

எபை அலுலயபைக்கு இச் ேந்தர்ப்பம் எபை தடணல லறங்கப்படும் சபாது அதற்காக 

அலர் ீண்டும் கபைத்திற்ககாள்ரப்படாட்டார்.  
   

8.2 எவ்கலாபை அலுலயர் கதாடர்பிலும் ோிானதும் பளணானதுான தகலயானது 

ககாடுக்கப்படுகின்மது ன்பணத நிறுலன / திணைக்கரத் தணயலர்கள் 

உறுதிகேய்தல் சலண்டும். அதப்பப்படும் தகலயானது பிணறானது ற்றும் 

பளணற்மதாக கண்டமிப்படின் உாி பட்டில்கணரத் தாாித்து ோிபார்த்த 

அலுலயபைடன் சேர்த்து உாி நிறுலன / திணைக்கரத் தணயலர் கபாறுப்பாலார் 

ன்பதுடன் எளக்காற்று நடலடிக்ணககளுக்கும் உட்படுலார்.    
 

8.3.  இடாற்மக்குள என்மினால் எபை அணச்சு / திணைக்கரத்திற்கு கலரிச 

இடாற்மப்படும் அலுலயர்கள் பதிலீடுகணர திர்பார்த்து 

நிறுத்திணலக்கப்படயாகாது ன்பதுடன் குமித்துணக்கப்பட்ட திகதிில் 

அலர்கரின் புதி சேணல நிணயங்கரில் கடணக்கு அமிக்ணகிடுலதற்கு 
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அலர்கணர இலுணப்படுத்தி அலர்கள் லிடுலிக்கப்படல் சலண்டும். இவ் 

ற்பாடுகணர ீறும் திணைக்கரத் தணயலர்கள் உாி எளக்காற்று அதிகாாிக்கு 

அமிக்ணகிடப்படுலதற்கு கபாறுப்புணடலர்கராலர்.  
 

8.4  ேிய திணைக்கரத் தணயலர்கரானலர்கள் அலுலயர்கரின் அடுத்து லபைபலர்கள்  

கடணக்கு அமிக்ணகிட்டுள்ர பின்னபைங்கூட அலுலயர்கணர லிடுலிப்பதற்குத் 

தலமிபெள்ர ேந்தர்ப்பங்கள் அமிக்ணகிடப்பட்டுள்ரன. அத்தணக நியணகள் 

இடம்கபறுலணதத் தடுப்பது திணைக்கரத் தணயலர்கரின் கபாறுப்பாகும் 

ன்பதுடன் அத்தணக அலுலயர்கள் லிடுலிக்கப்படாலிடின் ேம்பரக் 

ககாடுப்பனலிற்கான கபாறுப்பிணன நிறுலனத் தணயலர்கள் ற்க 

சலண்டிிபைக்கும்.  
 

8.5 இடாற்மக் கட்டணரகணர அபல்படுத்தும் சநாக்கத்திற்காக நணடபணம 

லிதிகரின் (கதாகுதி 01) பிாிவு 11 இன் ற்பாடுகரின் ீது அலுலயர்கரின் 

கலனம் ஈர்க்கப்படல் சலண்டும்,  
 

8.6  இடாற்மப்பட திர்பார்க்கப்படும் அலுலயர்கரின் கடணகணர 

நிணமசலற்றுலதற்கு ணன அலுலயர்கணரப் பிற்றுலிப்பததெடாக உாி 

திகதிில் லபைடாந்த இடாற்மங்கணர அபல்படுத்துலதற்கான நடலடிக்ணககணர 

திணைக்கரத் தணயலர்கள் / அணச்சுக்கரின் கேயாரர்கள் டுத்தல் சலண்டும். 

பிந்தி ேந்தர்ப்பங்கரில் இது கதாடர்பில் சற்ககாள்ரப்படும் சகாாிக்ணககள் 

கபைத்திற்ககாள்ரப்படயாகாது.   
 

8.7   தங்கரின் அணச்சு / திணைக்கரத்திலுள்ர ேகய அலுலயர்களுக்கும் இச் 

சுற்மமிக்ணகில் குமிப்பிடப்பட்ட ற்பாடுகணர அமிலிப்பதற்கான எளங்குகணர 

தவுகேய்து சற்ககாள்ரவும்.  
 

8.8  லபைடாந்த இடாற்மங்கரின் அபயாக்கம் குமித்து அே சேணல 

ஆணைக்குளலின் நணடபணம லிதிகரில் 214, 215, 216, 217 ஆம் பிாிவுகரில் 

குமிப்பிடப்பட்ட ற்பாடுகள் ற்புணடதாக்கப்படும்.  
 
 

09.   அலுலயர்கரின் கபாறுப்புக்கள்;  
 

இடாற்மக் கட்டணரகணரப் கபற்றுக்ககாண்டதன் சபாில் குமித்துணக்கப்பட்ட 

திகதிில் புதி சேணல நிணயத்தில் கடணக்கு அமிக்ணகிடுதல் அலுலயாின் 

கபாறுப்பாகும்.    
 

 

10. இச் சுற்மமிக்ணகில் குமிப்பிடப்படாத ற்பாடுகள் குமித்து இணைந்த சேணலகள் 

பைிப்பாரர் நாகத்தின் தீர்ானச இறுதிானதாகும்.  
 

11.  அே சேணல ஆணைக்குளலின் நணடபணம லிதிகரின் (கதாகுதி I) அத்திாம் XVIII 

இன் பிாிவு 202 இற்சகற்ப இச் சுற்மமிக்ணக கலரிிடப்படுகின்மது.   
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                                                              ஒப்பம்/ சக.வீ.பி.ம்.சே. கசக   

    இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகம்  

  அோங்க நிர்லாக, உள்ளூாட்ேி ற்றும்  

 ேனநாக ஆட்ேி அணச்சு 

 

இணைந்த சேணலிலுள்ர பதலிநிணய அல்யாத அலுலயர்களுக்கான 

 லபைடாந்த இடாற்மக் ககாள்ணக 

1. அமிபகம்  

அோங்க  சேணல ஆணைக்குளலின் பயம் 2009.02.20 ஆம் திகதி 1589/30 ஆம் 

இயக்க அதிலிசேட லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்ட அோங்க சேணலகள் 

ஆணைக்குளலின் நணடபணம லிதிகரின் (கதாகுதி 1) அத்திாம் XVIII இலுள்ர 

ற்பாடுகளுக்கிைங்க இணைந்த சேணலிலுள்ர அலுலயர்கரின் இடாற்மக் 

ககாள்ணகானது தாாிக்கப்படுகின்மது.  

2. லபைடாந்த இடாற்மங்களுக்கு உட்படுத்தப்படும் அலுலயர்கரின் லிபங்கள்  

2.1. உாி அலுலயர்கள்  

இணைந்த சேணலக்குாி பின்லபைம் சேணலகரிலுள்ர அலுலயர்களுக்கு இவ் 

லபைடாந்த இடாற்மக் ககாள்ணகானது கபாபைத்தானது.  

i.  அோங்க காறிகபர்ப்பாரர் சேணல (லகுப்பு I) 

ii. இயங்ணக தகலல் கதாடர்பாடல் கதாறில்தட்ப  சேணல (லகுப்பு 2, 3) 

iii. அபிலிபைத்தி உத்திசாகத்தர் சேணல  

iv. இயங்ணக அோங்க தயகர் சேணல  (லகுப்பு  III, II, I) 

v. அே பகாணத்துல உதலிாரர் சேணல (தம் III, II, I) 

vi. இணைந்த ோதிகள் சேணல (லிசேட தம் III, II, I) 

vii. அலுலயக உதலிாரர் சேணல (லிசேட தம் III, II, I) 

 

2:2  சேணல நிணயம் என்மில் அலுலயாினால் பூர்த்திகேய்ப்பட சலண்டி 

சேணலக்காயம்  
 

2:2:1 தது சேணல நிணயத்தில் 02 லபைட சேணலிணனப் பூர்த்திகேய்துள்ர அலுலயர்கள் 

லபைடாந்த இடாற்மங்களுக்கு லிண்ைப்பிப்பதற்கு தகுதிபெணடலர்கராலர்.  
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2:2:2 எச சேணல நிணயத்தில் 05 லபைடங்களுக்கு சற்பட்டு சேணலாற்மி 

அலுலயர்களும் இடாற்மங்களுக்கு உட்படுத்தப்படல் சலண்டும்.  

2:2:3 லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயம் என்மில் 05 லபைட சேணலக்காயம் என்ணமப் 

பூர்த்திகேய்துள்ர அலுலயர்கள் கட்டாாக இடாற்மங்களுக்கு உட்படுத்தப்படல் 

சலண்டும்.  

 

2:3  சேணல நிணயங்கரின் லணகப்பாடு - 

2:3:1 அோங்க சேணலகள் ஆணைக்குளலின் நணடபணம லிதிகரின் (கதாகுதி 1) 

அத்திாம் XVIII இன் பிாிவு 203 இலுள்ர உட்பிாிவு (iii) ற்றும் (v) இற்கண 

பின்லபைம் சேணல நிணயங்கரானணல லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயங்கராக 

கபைதப்படுகின்மன. சற்படி தகுதி லிதிகளுக்கு இைங்க இச் சேணல நிணயங்கள் 

லபைடாந்தம் ாறுபடயாம்.  

i. கலரிநாட்டலுலல்கள் அணச்சு 

ii. சுங்கத் திணைக்கரம் 

iii. துலாித் திணைக்கரம் 

iv. உள்நாட்டு இணமலாிகள் திணைக்கரம் 

v. பாீட்ணேகள் திணைக்கரம் 

vi. குடிலவு , குடிகல்வு திணைக்கரம் 

vii. சாட்டார் லாகன சபாக்குலத்துத் திணைக்கரம் 

viii. லிசேட பணடைி தணயணகம் 

குமிப்பு:-  கலரிநாட்டலுலல்கள் அணச்சு அே பகாணத்துல உதலிாரர் 

சேணலினதும்,  பாீட்ணேகள் திணைக்கரம் அே பகாணத்துல உதலிாரர் 

சேணலினதும், அலுலயகப் பைிாரர் சேணலினதும், சாட்டார் லாகன சபாக்குலத்துத் 

திணைக்கரபம் லிசேட பணடைி தணயணகபம் ோதி சேணலினதும் லிபைப்புக்குாி 

சேணல நிணயங்கராக  கபைதப்படுலதில்ணய.    

2:3:2  எபை லிபைப்பற்ம சேணல நிணயம் ன்பது இடாமல்கரிற்காக அலுலயர்கரிடிபைந்து 

குணமந்தசதார் சகள்லிபெள்ர சததம் சேணல நிணயம் / நிணயங்கணர கபைதும்.  
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2:4 பணமண ற்றும் ணன லிடங்கள்-  

i. லபைடாந்த இடாமல் நணடபணமின் 2:2:1 ஆம் பந்திின் கீழ் இடாற்மம் என்றுக்குத் 

தகுதிபெள்ர அலுலயர் எபைலர் இன்கனாபை சேணல நிணயத்திற்கு இடாற்மம் என்மிணன 

சகாபைம்சபாது அக் சகாாிக்ணகிணன இலுணப்படுத்துலதற்கு அசத நணடபணமின் 2:2:2 

ஆம் பந்திிலுள்ர சதணலப்பாடுகணர பூர்த்திகேய்து அத்தணக நிணயத்தில் அதிகூடி 

சேணலக் காயத்தில் பைிாற்மிபெள்ர அலுலயர்கள் இடாற்மப்படயாம்.  

ii. குமித்தசதார் சேணல நிணயம் என்றுக்கான இடாற்மங்கரிற்காக கூடுதயான சகாாிக்ணககள் 

உள்ர சபாது அதிகூடி சேணலக் காயத்திணனக் ககாண்டுள்ர அலுலயர்கள் அச் சேணல 

நிணயத்திற்கு இடாற்மப்படல் சலண்டும் (ணன நிபந்தணனகளுக்கு உட்பட்டு).  

iii. குமித்த சேணல நிணயம் என்மிற்கு இடாமல் என்மிற்கான சகாாிக்ணக என்ணம லிபைப்பற்ம 

சேணல நிணயம் என்மில் சேணலாற்மிக்ககாண்டிபைக்கும் அலுலயர் எபைலர் சற்ககாள்ளும் 

சபாது அக் சகாாிக்ணகிணனப் பூர்த்திகேய்லதற்கு அச் சேணல நிணயத்தில் அதிகூடி சேணலக் 

காயத்திணனக் ககாண்டுள்ர அலுலயண இடாற்ம படிபெம்.  

iv. லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயங்களுக்கு இடாற்மங்கணர நணடபணமப்படுத்தும் சபாது 

லிபைப்பற்ம சேணல நிணயங்கரில் சேணலாற்மிக்ககாண்டிபைப்பலர்களுக்கு பன்தாிண 

லறங்கப்படும். சலும், சேணலக் காயம் அசதசபாய அத்தணக அலுலயர்கள் திர்ககாள்ளும் 

பிச்ேிணனகள் கலனத்திற்கு ககாண்டுலப்பட்டால் கபைத்திற்ககாள்ரப்படும்.   

v. இடாற்மங்கணர நணடபணமப்படுத்தும் சபாது இடாற்மக் குளக்கரானணல சேணல 

அலேித்ணதக் கபைத்திற்ககாள்ர சலண்டும் ன்பதுடன் ேிசஸ்ட ற்றும் கனிஸ்ட 

அலுலயர்களுக்கிணடில் ேநிணயிணனப் சபணுலதற்கு ோத்திப்படக்கூடி அரலிற்கு 

நடலடிக்ணக டுத்தல் சலண்டும். (உதாைம். பாீட்ணேகள் திணைக்கரத்தில் கூடுதயான ஆண் 

அலுலயர்கள் நிறுத்தி ணலக்கப்படல் சலண்டும்).  

2:4:1 சேணலக் காயத்ணதக் கைிப்பிடுதல்  

i. லபைடாந்த இடாற்மங்களுடன் கதாடர்புபட்ட இடாற்மக் காயானது பன்ணன ஆண்டின் டிகேம்பர் 

ாதம் 31 ஆம் திகதிில் கைிப்பிடப்படும். (2016 ஆம் ஆண்டின் லபைடாந்த இடாற்மங்களுக்காக 

2015.12.31 ஆம் திகதி)  

ii. சேணலக் காயத்ணதக் கைிப்பிடும் சபாது, அலுலயர் கடணக்கு அமிக்ணகிட்ட ஆண்டின் ேனலாி 

ாதத்தின் பதயாலது நாரானது அலாின் சேணலின் பதயாலது நாராக கபைதப்படல் சலண்டும்.    

னிதம் அலுலயர்கரின் கட்டுப்பாட்டில் இல்யாத எபை காைத்தினால் சேணலக்குச் ேபகரித்த திகதி 

பின்ணன எபை திகதிாின் இடாற்மக் குள அது கதாடர்பில் கலனத்தில் டுக்கும். (சலும், 

அலுலயர் எபைலர் தனது கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட காைத்தினால் சேணலில் இல்யாத 

காயப்பகுதிானது சேணலக் காயத்தின் கபைதுணகக்குள் டுக்கப்படக்கூடாது)      

iii. எபை திணைக்கரம் / அணச்ேின் கீழ் சததம் ாலட்டத்தில் லபைம் சேணலக் காயானது அத் 

திணைக்கரம் / அணச்ேின் சேணலாக கபைதப்படும். எபை ாலட்டத்தின் சேணலக் காயத்திணனக் 
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கைிப்பிடும் சபாது ாலட்டத்தில் சததம் ஏர் அலுலயகத்திலுள்ர சேணலானது ாலட்டத்தில் லபைம் 

சேணலக்காயாக கபைத்திற்ககாள்ரப்படும்.  

iv.  அணச்சுக்கரின் ஸ்தாபிப்பு அல்யது கணயப்பு காைாக எபை அணச்சு / திணைக்கரத்திலிபைந்து 

இன்கனாபை அணச்சு / திணைக்கரத்துக்கு இணைக்கப்பட சலண்டிிபைந்த அலுலயர்கரின் சேணலக் 

காயத்திணனக் கைிப்பிடும் சபாது கணயக்கப்பட்டுள்ர அவ் அணச்சு / திணைக்கரத்தில் லபைம் சேணலக் 

காயபம் லிண்ைப்பங்கணரச் ேர்ப்பிப்பதற்குத் சதணலப்படுத்தப்படும் ஆகக்குணமந்த சேணலக் 

காயத்திணனக் கைிப்பிடுலதற்கு டுக்கப்படும்.   

2:4:2 லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயங்கரில் சேணலக் காயத்திணனக் கைிப்பிடுதல்  

i. லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயம் என்மில் 05 லபைட சேணலக்காயத்ணதப் பூர்த்திகேய்துள்ர 

அலுலயர் எபைலர் அவ்லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயத்திலிபைந்து கலரிசமிச் கேன்று 15 

லபைடங்கள் கடந்திபைந்திபைந்தால் ட்டுச ீண்டும் லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயம் என்றுக்கு 

இடாற்மம் என்ணமக் சகா படிபெம்.    

ii. என்றுக்கு சற்பட்ட சேணலகரில் பைிபுாிந்த அலுலயர்கரின் லிபைப்புக்குாி  சேணலக் 

காயத்ணதக் கைிக்கின்ம சபாது பன்ணன சேணல என்மில் அச் சேணல  கதாடர்பில் 

லிபைப்புக்குாி திணைக்கரம் என்மில் பைிாற்மிிபைப்பின் அதுவும் கைக்கில் டுக்கப்படும். 

(உ-ம் – கனிஷ்ட நிணய ஊறிர் பதலிபெர்வு கபற்ம அலுலயர்கரின் கனிஷ்ட நிணயச்  சேணலக் 

காயம்)   

iii. லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயம் என்மாக கபைதப்படும் சேணல நிணயம் என்மில் தற்சபாது 

பைிபுாிபெம் கபண் உத்திசாகத்தர் எபைலாின் சேணலக்காயத்ணதக் கைிக்கும் சபாது சற்படி 

காயப்பகுதிில் கபற்றுக்ககாள்ரப்பட்டுள்ர பிேல லிடுபணம (ேம்பரத்துடனான, அணச் 

ேம்பர ற்றும் ேம்பரின்மி ) காயப்பகுதி கபைத்திற்ககாள்ரப்படாட்டாது. 

iv. லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயங்கரில் பைிபுாிபெம் அலுலயர்கள், ீண்டும் லிபைப்புக்குாி 

சேணல நிணயம் என்மிற்கு இடாற்மம் கபறுலதற்காக லிடுக்கும் இடாற்மக் சகாாிக்ணககணர, 

அச்சேணல நிணயங்களுக்கு இடாற்மம் கபறுலதற்கு சலறு சேணல நிணயங்கரில் பைிபுாிந்த 

அலுலயர்கரினால் லிடுக்கப்படும் சகாாிக்ணககள் கலனத்தில் டுக்கப்பட்டதன் பின்னச 

கலனத்தில் டுக்கப்படும். 

2:4:3 லிசேட லிடங்கள்  

i. லசதம் எபை அலுலயாின் லாழ்க்ணகத் துணை கபாலிஸ் அல்யது பப்பணடில் லடக்கு 

கிறக்கில் நடலடிக்ணகக் கடணில் ஈடுபட்டுள்ரார் ன்று ளத்து பயான ோன்றுகணரச் 

ேர்ப்பிப்பாாின், அத்தணக அலுலயாின் இடாற்மானது அவ் அலுலயாின் 
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சகாாிக்ணகக்கு இைங்கி லணகில் ாத்திச லறங்கப்பட சலண்டும். அத்துடன் அத்தணக 

அலுலயர்கரின் இடாற்மக் சகாாிக்ணககள் கதாடர்பில் பன்தாிண லறங்கப்படசலண்டும். 

இத்தணக அலுலயர்களுக்கு லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயம் என்றுக்கு கலரிில் இடாற்மம் 

லறங்கப்பட சலண்டி ற்படுாின் அதற்கு அண்ித்த அலுலயகம் என்றுக்கு அல்யது 

அலுலயாின் சகாாிக்ணகக்குாி அலுலயகத்திற்கு இடம் லறங்கப்பட  சலண்டும். 

ii. கபாதுலாக, அலுலயாின் சகாாிக்ணகக்கு இைங்க தது லாழ்க்ணகத் துணைின் சேணல 

நிணயம் அணந்துள்ர பிசதேத்ணத அண்டி சேணல நிணயகான்றுக்கு இடாற்மம்  

iii. லறங்குலதற்கு படிபொன அணனத்து பற்ேிகணரபெம் சற்ககாள்ர சலண்டும். அத்துடன் 

லிபைப்புக்குாிது அல்யாத சேணல நிணயங்கரில் பைிாற்றுலதற்காக அலுலயர்கணரத் 

கதாிவு கேய்பெம் சபாது பாடோணய கேல்லும் பிள்ணரகள் உள்ர லிலாகான அலுலயர்கணர 

லிட லிலாகாகாத அலுலயர்கணரபெம் பாடாணய கேல்லும் பிள்ணரகள் இல்யாத லிலாகான 

அலுலயர்கணரபெம் ோத்திானதாக சதர்ந்கதடுப்பது கதாடர்பில் கலனம் கேலுத்துதல் 

சலண்டும். 

iv. இடாற்மங்கணர சற்ககாள்ளும் சபாது பாடோணய கேல்லும்  பிள்ணரகள், அங்கவீனான 

பிள்ணரகள், நீண்ட காய சநாின் காைாக எச இடத்தில் இபைக்கும் லாழ்க்ணகத் 

துணைகள், லாழ்க்ணகத் துணை கலரிநாடு கேன்மிபைத்தல் சபான்ம ற்றுக் ககாள்ரக்கூடி 

காைங்களுடன் தது திணைக்கரத் தணயலாின் ேிபாாிசுடன் ேர்ப்பிக்கப்படும் 

சகாாிக்ணககணரக் கலனத்திற்ககாண்டு இடாற்மங்கள் லறங்கப்படல் சலண்டும்.  

v.  அங்கவீன, புனர்லாழ்வு நிபந்தணனகரின் கீழ் ஆட்சேர்ப்புச் கேய்ப்பட்ட அலுலயர்கள் 

அலர்கரின் சகாாிக்ணககள் இன்மி இடாற்மப்படயாகாது.    

 

2:4:4 லபைடாந்த இடாற்மத்திற்கு உட்படுத்தப்படாத அலுலயர்கள்  

i. 53 லணதத் தாண்டி அலுலயர்கணர ாலட்டத்தின் உள்சர சலறு சேணல நிணயங்களுக்கு 

இடாற்ம படிபொிதம் அலர்கரது சகாாிக்ணகின்மி அலர்கணர ாலட்டத்திற்கு கலரிச 

இடாற்மம் கேய்க்கூடாது. 

 

ii. லபைடாந்த இடாற்மங்கள் கதாடர்பான காயப்பகுதி  கைக்கிடப்படும் டிகேம்பர் 31 ஆம்            

(உதாைாக,   2016 ஆண்டு கதாடர்பாக 2015.12.31) திகதிரலில் 58 லணதத் தாண்டி 

அலுலயர்கணர, அலர்கரினால்  சகாாிக்ணககள் பன்ணலக்கப்படாதலிடத்து 

ாலட்டத்திற்குள்சரசதம், இடாற்மப்படயாகாது. லிபைப்பத்திற்குாி சேணல நிணயங்கரில் 

சேணலாற்றுகின்ம டிகேம்பர் 31 ஆந் திகதிரலில் 59 லணதத்தாண்டி அலுலயர்௧ணர, 

அலர்கரினால் சகாாிக்ணககள் பன்ணலக்கப்படாதலிடத்து இடாற்மப்படயாகாது. 

 

 



  13 

2:4:5 கதாறிற்ேங்கங்களுக்கான அதேணைகள்  

i. கதாறில் ஆணைாரர் நாகத்தினால் பதிவுகேய்ப்பட்ட இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் 

நாகத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட இணைந்த சேணலகள் கதாறிற்ேங்கம் என்மின் தாய்ச் ேங்கத்தின் 

கேயாரண, தணயலண, கபாபைராரண, த்தி நிணமசலற்றுக் குளலின் அங்கத்தலர்கணர  

இடாற்மம் கேய்லதாின் குமித்த கதாறிற் ேங்கச் கேயாராின் பாிந்துணிணனக் கலனத்தில் டுத்து 

ேங்கத்தின் கேற்பாடுகளுக்குத் தடங்கல் ற்படாத சேணல நிணயம் என்றுக்கு இடாற்மம் கேய்தல் 

சலண்டும்.  

இப் பிாிலில் காட்டப்பட்டுள்ர அதேணைகணர அதபலிப்பதற்கு திர்பார்க்கின்ம இணைந்த  

சேணலத் கதாறிற் ேங்கங்கரின் அலுலயர்கள் இது கதாடர்பில் தது லிண்ைப்பங்கணரத் தாாித்து 

(தாபன லிதிக்சகாணலின் XXVஆம் அத்திாத்தின்  7:5 ஆம் உட் பிாிவுக்கு இைங்க) இடாற்மக் 

குளக் கூட்டத்திற்கு இண்டு லாங்களுக்கு பன்னாலது உாி கதாறிற்ேங்கத்தின் கேயாரர் ஊடாக 

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்திற்கு அதப்புதல் சலண்டும் ன்பதுடன் அதன்பின்னர், 

தாபன லிதிக்சகாணலின் XXV ஆம் அத்திாத்தின் 7:2 ஆம் உட்பிாிலிற்கு ற்ப ேங்கத்தின் ப் 

பதலிக்கு  ேலுணக லறங்கப்படும் ன்றும் ந்த இடங்களுக்கு அலர்கள் இணைக்கப்படல் சலண்டும் 

ன்றும் அோங்க நிர்லாக அணச்ேின் கேயாரர் தீர்ானிப்பார். இது கதாடர்பில் பின்னர் 

ேர்ப்பிக்கப்படும் சகாாிக்ணககள் கலனத்திற் ககாள்ரப்படாட்டாது. னிதம், லிபைப்புக்குாி 

திணைக்கரங்கரில் கதாடர்ச்ேிாக இபைப்பதற்கு இவ் அதேணைணப் பன்படுத்த படிாது.  

2:4:6 லபைடாந்த இடாற்மக் குளக்கள் நடலடிக்ணக டுக்கக் கூடாத ேந்தர்ப்பங்கள்  

பின்லபைம் தாபனங்களுக்கு லபைடாந்த இடாற்மக் குளக்கரின் ஊடாக இடாற்மங்கள் 

சற்ககாள்ரப்படக் கூடாது.  

 ேனாதிபதி  கேயகம்  

 பிதர் கேயகம்  

 அோங்க கட்ேிின் பதற்சகாயாோன் அலுலயகம் 

 ேணப பதல்லர் அலுலயகம்  

 அணச்ேணல அலுலயகம்   

 திர்க்கட்ேித் தணயலர் அலுலயகம்  

 

 இயஞ்ேம் அல்யது ஊறல் லிோணை ஆணைக்குளலின் அலுலயகத்தில் 05 லபைடங்களுக்கு சற்பட்ட 

சேணலக் காயத்ணதக் ககாண்டுள்ர அலுலயர்களுக்கு இடாற்மம் லறங்குகின்ம சபாது ேிய 

அலுலயர்கணரத் கதாடர்ந்து ணலத்திபைப்பதற்காக அதன் பைிப்பாரர் நாகத்தினால் கேய்ப்படுகின்ம 

லிதந்துணப்புக்கணரக் கலனத்திற் ககாள்லதற்கு லபைடாந்த இடாற்மக் குள நடலடிக்ணக டுத்தல் 

சலண்டும்.  
 

 பின்லபைம் திணைக்கரங்கள் ற்றும் தாபனங்களுக்கு லபைடாந்த இடாற்மக் குளக்கரின் ஊடாக 

இடாற்மம் லறங்க படிபொிதம் அத் திணைக்கரங்களுக்கு/ தாபனங்களுக்கு அதப்பப்படுகின்ம 
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அலுலயர்கள் கதாடர்பில் குமித்த திணைக்கரங்கரின் /தாபனங்கரின் தணயலர்கரின் இைக்கப்பாட்ணடப் 

கபற்மதன் பின்னச இடாற்மத்ணத நணடபணமப்படுத்துதல் சலண்டும்.  
 

 அோங்க சேணல ஆணைக்குள  

 கபாலிஸ் ஆணைக்குள  

 சதர்தல்கள் திணைக்கரம்  

 

 

 

3. லபைடாந்த இடாற்மக் குளலின் உள்ரடக்க லிபங்கள்  

லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணரச் ேர்ப்பிப்பதற்கு சசய 2.1 இல் குமிப்பிடப்பட்ட 

எவ்கலாபை சேணலக்குான தனித்தனிான இடாற்மக் குளக்கணர அணப்பதற்கு இணைந்த 

சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகம் நடலடிக்ணக டுப்பார். எவ்கலாபை லபைடாந்த இடாற்மக் 

குளலினதும் உள்ரடக்கம் பின்லபைாறு.  

 இணைந்த சேணலின் உாி சேணலக்குப் கபாறுப்பான ஏர் உதலிப் பைிப்பாரர்   

 இணைந்த  சேணலின் சேணலபெடன் கதாடர்புபடாத லிடம் என்றுக்குப் 

கபாறுப்பான இண்டு உதலிப் பைிப்பாரர்கள்  

 எவ்கலாபை சேணலினதும் 15% ஆன பிதிநிதித்துலத்துடன் ேகய 

கதாறிற்ேங்கங்கரின் பயபம் கபர்குமித்து நிிக்கப்படும் எபை பிதிநிதி அல்யது 

பளசந கதாறிற்ேங்க நடலடிக்ணககளுக்காக லிடுலிக்கப்பட்டுள்ர  எபை அலுலயர். 

4.  லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கான குளலின் 

லிபங்கள்  

லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கு எவ்கலாபை சேணலக்கும் 

லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கான தனித்தனிான குளக்கணர 

அணப்பதற்கு இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகம் நடலடிக்ணக டுப்பார். எவ்கலாபை 

லபைடாந்த இடாற்மக் குளலினதும் உள்ரடக்கம் பின்லபைாறு.  

 இணைந்த சேணலின் உாி சேணலக்குப் கபாறுப்பான எபை பைிப்பாரர்  

 இணைந்த சேணலின் உாி சேணலக்குப் கபாறுப்பான ஏர் உதலிப் பைிப்பாரர்   

 இணைந்த  சேணலின் சேணலபெடன் கதாடர்புபடாத லிடம் என்றுக்குப் 

கபாறுப்பான இண்டு உதலிப் பைிப்பாரர்கள்   
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 எவ்கலாபை சேணலினதும் 15% ஆன பிதிநிதித்துலத்துடன் ேகய 

கதாறிற்ேங்கங்கரின் பயபம் கபர்குமித்து நிிக்கப்படும் எபை பிதிநிதி அல்யது 

பளசந கதாறிற்ேங்க நடலடிக்ணககளுக்காக லிடுலிக்கப்பட்டுள்ர  எபை அலுலயர். 

5. லபைடாந்த இடாற்மத்துக்கான காய அட்டலணை  

5:1 உள்ரக இடாற்மங்கள் குமித்து இணைந்த சேணல அலுலயர்கரினால் பின்பற்மப்பட 

சலண்டி காய அட்டலணைானது பின்லபைாறு.  

பேன் ாதம் 15 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  
 

இடாற்மக் குளக்கணர அணத்தல் ற்றும் இடாற்மத் 

திட்டத்திணனத் தாாித்தல்  

பேணய ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  
 

இடாற்மத்திற்கான லிண்ைப்பங்கணரப் 

கபற்றுக்ககாள்லதற்கான இறுதித்திகதி  

பேணய ாதம் 15 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  
  

திணைக்கரங்கள் / அணச்சுக்கரில் உள்ரக 

இடாற்மங்கணர படிவுகேய்தல்  

பேணய ாதம் 31 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  
  

திணைக்கர / அணச்சு இடாற்மங்கள் கதாடர்பான 

தீர்ானங்களுடன் ஆலைங்கணரத் தாாித்தலும் அதணன 

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகத்துக்கு 

அதப்பிணலத்தலும்  

5:2 இணைந்த சேணலின் இடாற்ம காய அட்டலணை  

 

பேன் ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

 

இடாற்மக் குளக்கணர அணத்தல்  

பேன் ாதம் 15 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

 

இடாற்ம நணடபணமிணனத் தாாித்தல் 

பேன் ாதம் 30 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

 

லபைடாந்த இடாற்ம சுற்மமிக்ணகிணன கலரிிடுதல்  

பேணய ாதம் 31 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

 
 

 (1) C.S./A.T/01 ாதிாிக்கு எத்திணேலாக தாாிக்கப்பட்ட 

லிண்ைப்பங்கள்  

 (2) C.S./A.T/02 ாதிாிக்கு எத்திணேலாக 
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 அட்டலணைப்படுத்தப்பட்ட லிண்ைப்பங்கரின் 

பட்டில்  

(3) C.S./A.T./03 ாதிாி (தற்சபாத சேணல நிணயத்தில் 

05 லபைட சேணலக் காயத்திணனக் ககாண்ட 

அலுலயர்கரின் கபர்ப் பட்டில்)   

ஆகிலற்ணமப் பூர்த்திகேய்தலும் இணைந்த சேணலகள் 

பைிப்பாரர் நாகத்திடம் ேர்ப்பித்தலும்   

ஏகஸ்ட் ாதம் 31 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

 
 

இடாற்ம பன்காறிவுகணர இடாற்மக் 

குளலிதெடாக இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் 

நாகத்திடம் ேர்ப்பித்தல்  

டிகேம்பர் ாதம் 15 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

 
 

திணைக்கரங்கள் ற்றும் அணச்சுக்களுக்கு 

இடாற்மக் கட்டணரகணர அமிலித்தல் ற்றும் 

லபைடாந்த இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு 

கேய்லதற்கு குளக்கணர நிித்தல்  

கேப்கடம்பர் ாதம் 29 

ஆம் திகதிக்கு பன்னர்  

  

இடாற்மங்கள் கதாடர்பில் திணைக்கரத் 

தணயலர்களுக்கூடான இடாற்மங்கரில் 

திபைப்திணடாத அலுலயர்கள் பயம் 

ேர்ப்பிக்கப்படவுள்ர சன்பணமபடுகரின் இறுதித் 

திகதி  

எக்சடாபர் ாதம் 15 

ஆம் திகதிக்கு பன்னர்  

 

இடாற்ம பன்காறிவுகணர ீராய்வு கேய்லதற்கான 

குளக்கரின் பயம் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் 

நாகத்திடம் இடாற்ம பன்காறிவுகணர 

ேர்ப்பிக்கும் இறுதித் திகதி  

நலம்பர் ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

 

லபைடாந்த இடாற்மக் கட்டணரகள் கலரிிடப்பட 

சலண்டி திகதி  

ேனலாி ாதம் 01 ஆம் 

திகதிக்கு பன்னர்  

 

லபைடாந்த இடாற்மக் கட்டணரகள் 

நணடபணமப்படுத்தப்பட சலண்டி திகதி  
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6. லபைடாந்த இடாற்மக் கட்டணரகளுக்கு திாக சன்பணமபடுகணரச் 

ேர்ப்பித்தல்  

லபைடாந்த இடாற்மக் கட்டணரகளுக்குத் திபைப்திணடாத அலுலயர்கரின் 

சன்பணமபடுகரானணல அோங்க சேணல ஆணைக்குளலின் நணடபணம லிதிகரின் XX 

ஆம் அத்திாத்திற்கண லபைடாந்த இடாற்மங்களுக்கான ீராய்வு ஆணைக்குளக்கள் 

இடாற்மக் கட்டணரகணர லறங்கி 14 நாட்கரிற்குள் நணடபணம லிதிகரின் 

பின்னிணைப்பு 263 இற்கு எத்திணேலாக இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் 

நாகத்திதெடாக அோங்க சேணலகள் ஆணைக்குளவுக்கு ேர்ப்பிக்கப்படல் சலண்டும். 

சலும், சன்பணமபட்டில் குமிப்பிடப்பட்ட லிடங்கணரச் ோிபார்ப்பதற்கு உாி 

ஆலைங்கரின் ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதிகளும் ேர்ப்பிக்கப்படல் சலண்டும்.    

 
ஒப்பம்/ சக.வீ.பி.ம்.சே. கசக   

             இணைந்த சேணலகள் பைிப்பாரர் நாகம்  
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இணைந்த சேணலில் லபைடாந்த இடாற்மத்திற்கான லிண்ைப்பப்படிலம்  

 
                                                            

பதலிபெம் லகுப்பும் 
 
 

ஈ-னித லர இயக்கம் 

(அலுலயகப் 

பன்பாட்டுக்காக ட்டும்) 

 

 

அ. தனிப்பட்ட தகலல்கள்  

 

 

ஆ. சேணல பற்மி தகலல்கள்  
 

17. நினக் கடித இயக்கம் :- 18. நிந்தாக்கப்பட்டுள்ரீா  ? 

19. தற்சபாணத  சேணல நிணயம் :-  20. சேணல நிணயம் அணந்துள்ர நகம்:- 

21. தற்சபாணத சேணல நிணயத்தில் கடணகணரப் 

கபாறுப்சபற்ம திகதி :- 
                        YYYY/MM/DD 

22. தற்சபாணத சேணல நிணயத்தில் சேணலக் காயம் :- 

(2015.12.31 ஆந் திகதின்று) 

          லபைடம் ………… ாதம் ……… நாட்கள் ……… 
 

C.S./A.T. /01 

01.  பளப் கபர்:- 
 

02.பதகயளத்துக்களுடன் 

கபர்:- 
 

 

03.பதகயளத்துக்களுடன் 

கபர் :- (ஆங்கியத்தில்) 

 

04.  பிமந்த திகதி :- 
     YYYY/MM/DD 

05.லது (2015.12.31 இல்) 

லபை.........ாதம்........நாள்......... 

 
 

06.  சதேி அணடார அட்ணட இய:- 
  

07.  பால்:- 
        F / M 

08.   நிந்த பகலாி :- 
 
 
 
 

09.  தற்காலிக பகலாி :-                
 
 
 

10.  கதாணயசபேி இயக்கம் 

அலுலயகம் :-                              
 

தனிப்பட்ட :-  

11.  லிலாகானலா 

ன்பது :- 

 12.  லாழ்க்ணகத் துணைின் கபர் :- 
 
 

13.   லாழ்க்ணகத் துணைின் கதாறில் 

ற்றும் சேணல நிணயம்:-       
            

14.  பிள்ணரகரின் 

ண்ைிக்ணக :-  
 
 
 
 

15.  அலர்கரது லது :- 16.  கல்லி கற்கும் பாடோணய :- 
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23. லிபைப்புக்குாி சேணல நிணயம் என்மில் 

அலுலயர் கடணாற்மிபெள்ராா ன்பது  

 

 
 
 

24. அே சேணலில் 

பன்ணன சேணல 

நிணயங்கள்  

சேணல நிணயம் 
சேணலக் காயம் 

பதல் லண  

1 
         

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

                  

 
இ. இடாற்மக்சகாாிக்ணக பற்மி தகலல்கள்  

 
 

 

25. சேணல நிணயம் 
சேணல நிணயம் அணந்துள்ர 

நகம் 

1 
  

2 
  

3 
  

26.சசய குமிப்பிடப்பட்ட எபை சேணல நிணயத்திணன லிட அபைகிலுள்ர எபை சேணல நிணயத்துக்கு இடாற்மம் 

என்று லறங்கப்படின் நீங்கள் ற்றுக்ககாள்வீர்கரா? ஆம் / இல்ணய 
 

27. இடாற்மம் சகாபைலதற்கான காைம்:- (அலுலயர் அல்யது ோர்ந்திபைப்சபார் இயாதலர் னின் பைத்துல 

அமிக்ணககளுடன் ோிபார்த்தலுக்கு உட்படுத்துலதற்கு அதணன இங்கு குமிப்பிடவும்)   

 
 
 
 
 

28. இடாற்மம் என்று தங்களுக்கு லறங்கப்படாது லிடின் 2016.06.30 ஆம் திகதி லண கபாதுலான 

இடாற்மல்கரிற்காக சற்படி லிபங்கணரக் கபைத்திற்ககாள்லதற்கு நீங்கள் இைங்குவீர்கரா?  
 

சசய குமிப்பிட்ட தகலல்கள்  அணனத்தும் உண்ணானணல ன்றும் ோிானணல ன்றும் 

பிகடனப்படுத்துகின்சமன்.  
 
 
 
................................                                                                               ................................ 

திகதி         ணககாப்பம் 
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ஈ.      அணச்ேின் / திணைக்கரத்  தணயலாின் ேிபாாிசு:- 

 

     

 சசய கபர் குமிப்பிட்ட அலுலயாின் இடாற்மத்ணத பிதிபட்டுடன்/ பிதிபடின்மி/பிதிபட்டின் 

பின்னர் லிடுலிக்க படிபெம் ன்ம அடிப்பணடில் ேிபாாிசு கேய்கின்சமன்.   

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

            திகதி                                                                                                        ணககாப்பம் 

                                                                                                                          பதலி பத்திண 
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எவ்கலாபை சேணலக்கும் தத்திற்கும் தனித் தனிான படிலங்கணர தவுகேய்து நிப்பவும்        

லபைடாந்த இடாற்ம லிண்ைப்பங்கரின் அட்டலணை – 2016 ஆம் ஆண்டு 

அணச்சு/திணைக்கரம்: ............................................. 

பிாந்தி அலுலயகம்  : ……………………………………………. 

 

அணனத்து அலுலயர்கரினதும் லிண்ைப்பங்கள் உள்ரடக்கப்பட்டுள்ரன ன்பணத உறுதிப்படுத்துகிசமன். 

தாாித்தலர் :   கபர் : …………………………………………   ணககாப்பம்  .: ……………………………… 

பாீட்ேித்தலர்:   கபர்  : …………………………………………   ணககாப்பம்  .: ……………………………… 

           திகதி : ……………………………………..                
  
          
                                                                                                                                                                                             …………………………………………………………………….. 

                                                              திணைக்கரத் தணயலாின்  ணககாப்பபம் பதலி பத்திணபெம் 

                

C.S/A.T/02 

கதா

டர் 

இய

க்கம் 

அலுலய

ாின் 

கபர் 

 

நிந்த நினக்  

கடித இயக்கம் 
சதேி 

அணடார 

அட்ணட 

இயக்கம் 

பதலி/தம் 

ற்றும் 

ஊடககா

றி 

பிமந்த திகதி 

ற்றும் 

2015.12.31 

ஆம் 

திகதின்று 

லது  

லிலாகா

னலா 

லிலாகா

காதலா 

ன்பது – 

லாழ்க்ணகத் 

துணைின் 

சேணல 

நிணயம்  

பிள்ணரகரின் 

ண்ைிக்ணக 

ற்றும் 

பாடோணய 

கேல்லும் 

பிள்ணரகரின் 

ண்ைிக்ணக  

லாழ்க்ணகத் 

துணை 

பாதுகாப்புச் 

சேணல நடலடி 

க்ணகின் 

சபாது 

அங்கவீபற்ம

லா?  

சேணல 

நிணயபம் 

காயப்பகுதி

பெம்  

இடாற்மம் 

சகாபைலதற்கா

ன காைம்  

இடாற்

மம் கபம 

லிபைம்பும் 

இடங்கள் 

இடாற்மக்

குளலின் 

தீர்ானம்  
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எவ்கலாபை சேணலக்கும் தனித் தனிான படிலங்கணர தவுகேய்து நிப்பவும்  
 

 

எபை ாலட்டத்தில் / எபை சேணல நிணயத்தில் 05 லபைடங்களுக்கு சற்பட்ட சேணலக் காயத்ணதக் ககாண்டுள்ர அணனத்து ஊறிர்கரினதும் 

லிபங்கள் கட்டாம் இதில் உள்ரடக்கப்பட சலண்டும் ன்பணதக்  கலனத்தில் ககாள்ரவும். (2015.12.31 ஆந் திகதிில்)  

(அதிக சேணலக் காயத்ணதக்ககாண்டுள்ர அலுலயர்கரின் கபர்கள் இப் பட்டில் / அட்டலணைின் கதாடக்கத்தில் குமிப்பிடப்படல் சலண்டும்)   

அணச்சு/ திணைக்கரம்  :- ......................................................... 

பிாந்தி அலுலயகம்  :- .......................................... 

 
அலுல

யாின்

கபர் 

: 

திபை/தி

பைதி/

கேல்லி  

 

நிந்த

 

நி

னக் 

கடித 

இயக்

கம் 

சதேி 

அணட

ார 

அட்

ணட 

இயக்க

ம் 

பதலி/தம் 

ற்றும் 

ஊடக 

காறி 

பிமந்த திகதி 

2015.12.31 

ஆந் 

திகதின்று 

லது  

ற்றும் 

பகலாி 

2015.12.31

ஆந் 

திகதின்று 

தற்சபாணத

 சேணல 

நிணயத்தி

ல்  சேணலக் 

காயம் 

திணைக்

கரத்தில் 

பளண

ான 

சேணலக்

காயம் 

லிலாகான

லா லிலாக 

ாகாதலா 

ன்பது 

பற்மி  

லாழ்க்ணகத் 

துணைின் 

சேணல 

நிணயம் 

பாடோ

ணய கேல் 

லும் 

பிள்ணரக

ள் பற்மி 

லிபங்கள் 

தற்சபாது 

லேிக்கும் 

பிசதேம் 

ற்றும் 

பகலாி ( 

நிந்த ற்றும் 

தற்காலிக 

பகலாி) 

தற்சபா

ணத 

லேிப்பிட

த்தில் 

இபைந்து

சேணல 

நிணயத்

திற்குள்ர 

தூம் 

பதல் 

நினத்தில் 

இபைந்து 

சேணல 

நிணயங்கள் 

ற்றும் 

காயப்பகுதி 

 

லபைடாந்த 

இடாற்மத்திற்கு 

லிண்ைப்பித்துள்ராா? 

லிண்ைப்பிக்காதலிடத்து 

இடாற்மம் கிணடத்தால் 

பைிபுாி லிபைம்பும் 

நிணயங்கள் பன்ணமக் 

குமிப்பிடுக. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

* அணச்சுக்கள்/ திணைக்கரங்கள்/ அலுலயகங்கரில் கதாடர்ந்திபைப்பதற்குாி ணலத்தி ோன்மிதழ் பயம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு கடும் 

சநாய்தாக்கத்திற்குள்ராகிபெள்ர இடாற்மப்படயாகாத அலுலயர்கள் ேம்பந்தாக  திணைக்கரத் தணயலாினால்  தனிப்பட்ட பணமில் 

உறுதிப்படுத்தப்படல் சலண்டும்.  
 

கபர்: - ……………………………………………………..   ணககாப்பம்: ……………………………………..    
 

                                                                                     
 

C.S/A.T/03 
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(அ) இவ் அணச்ேில் / திணைக்கரத்தில்/ அலுலயகத்தில் ந்து லபைடங்களுக்கு சற்பட்ட சேணலக் காயத்ணதக் ககாண்டுள்ர  

ற்றும் இடாற்மங்களுக்காக லிண்ைப்பித்திாத அணனத்து அலுலயர்கள் கதாடர்பான லிபங்களும் இப்பட்டிலில் 

உள்ரடக்கப்பட்டுள்ரன.  
 
 

ன்னால் ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட இதில் பற்கூமி அணனத்துத் தகலல்களும் ோிானணல ஆகும். பிணறான தகலல்கணர லறங்குலது 

கதாடர்பில் உாி எளக்காற்று அலுலயபைக்கு அமிலிக்க படிபெம் ன்பணதக் கலனத்திற் ககாண்டு உறுதிப்படுத்துகின்சமன்.   
 

           ோிபார்த்தலர்:-  
 
            ………………………………….. 

கபர்: ……………………………………                                               ணககாப்பம்   
 
 
 
 

திகதி:……………………………….. 
      ................................................................ 

      திணைக்கரத் தணயலாின் ணககாப்பம் 

       (பதலி பத்திண) 
 
 

எவ்கலாபை அலுலயர் கதாடர்பிலும் ோிானதும் பளணானதுான தகலல்கணர லறங்குலது தாபன/திணைக்கரத் தணயலர்கரின் 

கபாறுப்பாகும். பிணறான தகலல்கள் லறங்கப்பட்டுள்ரதாகத் கதாிலபைிடத்து அது கதாடர்பில் குமித்த தாபன/திணைக்கத் தணயலர்களும் 

அப்பட்டில்கணரத் தாாித்த ற்றும் ோிபார்த்த அலுலயர்களும் லணககூறும் கபாறுப்புணடலர்கராக உள்ர அசதசலணர அலர்கள் 

எளக்காற்று நடலடிக்ணகக்கும் உட்படுத்தப்படுலர்.  
 


