அசாங்க ிர்ாக சுற்நநிக்கக இன: 10/2015
எணது இன. CS/SLAS/AMEN/MINUT/(தாகுி II)
அசாங்க ிர்ாக, உள்ளூாட்சி
ற்றும் சணாக ஆட்சி அகச்சு
சுந்ி சதுக்கம்,
தகாளம்பு – 07.
2015

ாம் 23 ஆந் ிகி .

சகன அகச்சுக்கபிணதும் தசனாபர்கள்,
ாகா சகத திாண தசனாபர்கள்,
ிகக்கபத் கனர்கள்,
ாட்டச் தசனாபர்கள்,
திதச தசனாபர்கள்.
இனங்கக ிர்ாக தசகப் திாக்குநிப்கத கடபகநப்தடுத்ல்.
இனங்கக சணாக தசாசலிசகுடிசின் 2005 ம்தர் 14 ஆந் ிகி 1419/3 ஆம் இனக்கத்கக் தகாண்ட அிிதசட
ர்த்ாணிில் திசுாிக்கப்தட்டுள்ப 2005.10.28 ஆந் ிகி இனங்கக ிர்ாக தசகின் தசகப் திாக் குநிப்புக்கு
தினாக 2013.12.23 ஆந் ிகி 1842/2 ஆம் இனக்கத்கக் தகாண்ட அிிதசட ர்த்ாணிில் திசுாிக்கப்தட்ட புி
இனங்கக ிர்ாக தசக திாக் குநிப்பு திலீடு தசய்ப்தட்டு 2012 ஜூகன ாம் 01 ஆந் ிகிிலிருந்து
கடபகநப்தடுத்ப்தடுகின்நது.
01.
I.

ிகணத்ிநன்காண் கட
இனங்கக ிர்ாக தசகின் அலுனர்கள் இன. 1842/2 ஐக் தகாண்ட ற்றும் 2013.12.23 ஆந் ிகி அி ிதசட
ர்த்ாணிில்

திசுாிக்கப்தட்ட

புி

தசகப்திாக்

குநிப்தில்

குநிப்திடப்தட்டுள்ப

பனாது

ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கசக, து ன்டத்கக் கானம் அல்னது ிணத் ிணத்ில் இருந்து 03
ஆண்டுகளுள் அல்னது து ிணத் ிணத்ிலிருந்து டாத்ப்தடும் பல் 04 தாீட்கசத் ககளுக்குள் பூர்த்ி
தசய்ிருத்ல் தண்டும். அவ்ாதந இண்டாது

ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கசக, இண்டாம் த்ிற்கு

ிணம் ததற்று 03 ஆண்டுகளுள் அல்னது இண்டாம் த்ிற்கு ிணம் ததற்நன் தின்ணர், டாத்ப்தடும் பல் 04
தாீட்கச ககளுள் பூர்த்ி தசய்ல் தண்டும்.
II.

2012.07.01 இலிருந்து 2013.12.23 க ஆட்தசர்க்கப்தட்ட உத்ிதாகத்ர்கள், இன. 1419/3 ஐக் தகாண்ட ற்றும்
2005.11.14 ஆந் ிகி அி ிதசட ர்த்ாணிில் திசுாிக்கப்தட்ட 2005.10.28 ஆந் ிகி பன்கண தசகப்
திாக் குநிப்தின் ஏற்தாடுகளுக்கக 2014.12.31 க டாத்ப்தட்ட ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கசகபில்
தின்ரும்

தாடங்கபில்

சித்ிகடக

அடிப்தகடாகக்

தகாண்டு

பனாது

ற்றும்

இண்டாது

ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கசின் ஏற்புகட தாடங்கள் சித்ிதய்ிாக கருப்தடும்.
இன. 1419/3 ற்றும் 2005.11.14 ஆந் ிகி பன்கண
தசகப் திாக்குநிப்பு

இன. 1842/2 ஐக் தகாண்ட ற்றும் 2013.12.23 ஆந் ிகி
புி தசகப் திாக் குநிப்பு

1)

சட்டம் (பனாது ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கச)

சட்டம் (பனாது ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கச)

2)

ிர்ாகம் (பனாது ிகணத்ிநன்காண் கடப்
தாீட்கச)

3)

ததாருபில் அல்னது சபகில்
(பனாது ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கச)

4)

அசதுகந ிிபகாகத்தும்
ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கச)

5)

ஆங்கினம்
(பனாது ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கச)

ிர்ாகம்
(பனாது ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கச)
ததாருபில் அல்னது சபகில்
(பனாது ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கச)
அசதுகந ிிபகாகத்தும் ற்றும்ததறுககதசன்பகந
(பனாது ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கச)
இகப்பு தாித் தர்ச்சி
(இண்டாது ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கச)

(இண்டாது

III

2012/07/01 ஆந் ிகிக்கு பன்ணர் லுாணாக காப்தட்ட திாக் குநிப்புக்கபின் கீழ் ிகணத்ிநன்காண்
கடப் தாீட்கசில் சித்ிகட தண்டிிருந் ததாிலும், 2014.12.31 க அவ்ாறு சித்ிதய்துற்கு
றுகின்ந அலுனர்கள், அப்திாக்குநிப்புக்களுக்கக, குநித் ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கசின்
தாடங்களுக்கு இகதாத் தசகப் திாக் குநிப்தின் II ஆம் அட்டகின் 1.5 (ஆ) இன் கீழ்
காண்திக்கப்தட்டுள்ப குநித் தாடங்கபில் சித்ிகடனூடாக ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கசக பூர்த்ி
தசய்ல் தண்டும்.

IV.

2014.12.31 க பன்கண தசகப் திாக் குநிப்தின் ஏற்தாடுகளுக்கக டாத்ப்தட்ட ிகணத்ிநன்காண்
கடப்தாீட்கசகபில் சித்ிகடா சந்ர்ப்தங்கபில், புி தசகப் திாக் குநிப்தின் கீழ் டாத்ப்தடும்
பனாது அல்னது இண்டாது ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கசகபில் தாற்நி, தசகப்திாக் குநிப்தின் II
ஆம் அட்டகின் 1.5 (ஆ) இன் கீழ் சுட்டிக்காட்டப்தட்டுள்ப குநித் தாடங்ககபப் பூர்த்ி தசய்ற்கு சந்ர்ப்தம்
ங்கப்தடும்.
குநிப்பு

1. புி தசகப் திாக் குநிப்தில்
காப்தடுகின்ந,
இகடக்கானத்ினுள் தசகில் ிந்ாக்கப்தடும்
அலுனர்கள், 2014.12.31 க பன்கண தசகப் திாக் குநிப்தின் ஏற்தாடுகளுக்கக டாத்ப்தட்ட
இண்டாது ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கசின் கீழ் அசாங்க ிி பகாகத்து தாடத்ில் சித்தய்ா
அலுனர்கள், புி தசகப் திாக் குநிப்தின் ஏற்தாடுகளுக்கக டாத்ப்தடும் பனாது ிகணத்ிநன்காண்
கடப்தாீட்கசின் கீழ் அசாங்க ிி பகாகத்தும் ற்றும் ததறுகக தசற்தாடு எனும் தாடத்ில் II ஆந் த்ிற்கு
தியுர்த்துற்கு பன்ணர் சித்ிதய்ிிருத்ல் தண்டும்.
2. அவ்
இகடக்கானத்ினுள்
தசகில்
ிந்ாக்கப்தடா
அலுனர்கள்,
அன்
தின்ணர்
தசகில்
ிந்ாக்கப்தடுற்கு, புி தசகப் திாக் குநிப்தின்
ஏற்தாடுகளுக்கக டாத்ப்தடும் பனாது
ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கசின் கீழ் அசாங்க ிி
ற்றும் ததறுகக தசற்தாடு எனும் தாடத்ில்
சித்ிதய்ிிருத்ல் தண்டும்.

3. தற்தடி 2 இல், அலுனர்களுக்கு 2013.12.31 ஆந் ிகிில் இருந்து டாத்ப்தடும் அடுத்துரும் 04 தாீட்கசத்
ககளுக்குத் தாற்நி, அசாங்க ிி ற்றும் ததறுகக தசற்தாடு எனும் தாடத்ில் சித்ிதய்தும் ததாருட்டு
சலுககக் கானம் ங்கப்தடும்.

V.

பன்கண தசகப் திாக் குநிப்திற்கக இண்டாது ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கச, தசகில்
ிிக்கப்தட்ட ிகிில் இருந்து 06 ஆண்டுகளுள் சித்ிகட தண்டிிருந் ததாிலும், புி தசகப் திாக்
குநிப்திற்கக, இண்டாது ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கசில் சித்ிதய்தண்டிது, II ஆந் த்ிற்கு
தியுர்த்ப்தட்டு 03 ஆண்டுகள் ாண்டபன்ணத ஆகும். அற்கக பன்கண தசகப் திாக்
குநிப்திற்கக இண்டாது ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கசில் 06 ஆண்டுகளுள் சித்ிகடாிருப்தன்
காாக சம்தப ஆண்தடற்நம் த்ிகக்கப்தட்டுள்ப அலுனர்களுக்கு புி தசகப் திாம் ர்த்ாணிில்
திசுாிக்கப்தட்ட 2013.12.23 ஆந் ிகிில் இருந்து அபலுக்கு ரும் ககில் ீபவும் சம்தப ஆண்தடற்நங்ககப
ங்க படியும்.

குநிப்பு:
உாாக, 2006.10.02 ஆந் ிகி ிணம் ததற்று 06 ஆண்டுகளுள் ( அாது, 2012.10.02 ஆந் ிகிக்கு பன்ணர்)
து இண்டாது ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கசில் சித்ிகடதண்டிிருந் ததாிலும், 2013.12.23 க
அவ் ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கசில் சித்ிதய்த் நி அலுனர் ருாின் சம்தப ஆண்தடற்நம்
2012.10.02 ஆந் ிகிில் இருந்து 2013.12.22 க ட்டும் த்ிகக்கப்தடும்.
VI.

புி தசகப் திாக் குநிப்பு ர்த்ாணிில் திசுாிக்கப்தட்ட 2013.12.23 ஆந் ிகி இனங்கக ிர்ாகச்
தசகின் ம் I இற்கு பர்த்ப்தட்டு 2013.12.23 ஆம் ிகின்று ம் I இல் ஐந்து (05) ஆண்டுகானத்கப் பூர்த்ி
தசய்துள்ப

அலுனர்களுக்கு,

புி

தசகப்

திாக்

குநிப்தில்

குநிப்திடப்தட்டுள்ப

பன்நாது

(III)

ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கசில் சித்ிதய் தண்டுதனும் தகப்தாட்டிலிருந்து ினக்கபிக்கப்தடும்.
2008.12.23 இலிருந்து 2013.12.23 க இனங்கக ிர்ாக தசகின் குப்பு 1 / ம் 1 இற்கு பர்த்ப்தட்ட
அலுனர்களுக்கு புி தசகப் திாக் குநிப்தில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப பன்நாம் (III) ிகணத்ிநன்காண்
கடப்தாீட்கசில் சித்ிதய்துது தாடர்தாக தனிகாக இண்டு ஆண்டு சலுககக்கானம் ங்கப்தடும்.

VII. புி தசகப் திாக் குநிப்தில் அல்னது பன்கண

தசகப் திாக் குநிப்புக்கபில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப

இனங்கக ிர்ாக தசகின் ம் I, II, III ஐச் தசர்ந் அலுனர்கள் து ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கசக
உாி ிணத்ிற்கு பன்ணர் பூர்த்ி தசய் தண்டியுள்பதுடன், அவ்ாநல்னா சந்ப்தங்கபில் அவ் அலுனர்கபின்
ருடாந் சம்தப ஆண்தடற்நம் குநித்ாறு த்ிகக்கப்தடும்.
03. ினக்கபித்ல்
I. புி தசகப் திாக் குநிப்பு கடபகநப்தடுத்ப்தடும் 2012.07.01 ஆந் ிகிக்கு பன்ணர் ஆட்தசர்க்கப்தட்ட
அலுனர்கள் தாடர்தாக அர்கள் ஆட்தசர்க்கப்தட்ட தசகப் திாக் குநிப்தின் கீழ் ிகணத்ிநன்காண் கடப்
தாீட்கச ற்றும்
தாித்தர்ச்சி ஆகிற்நிலிருந்து ினக்கபிப்தற்கு ங்கப்தட்டிருந் ஏற்தாடுகள் அவ்
அலுனர்கள் தாடர்தாக தாடர்ந்தச்கசாக கடபகநிலிருக்கும். அது தாடர்தாண ிதங்கள் இகப்பு 01 இல்
குநிப்திடப்தட்டுள்பது.
II. புி தசகப் திாக் குநிப்பு கடபகநப்தடுத்ப்தடும் 2012.07.01 ஆந் ிகிக்கு தின்ணர் ஆட்தசர்க்கப்தட்ட
அலுனர்கள் கீத குநிப்திடப்தட்டுள்ப கககககபப் பூர்த்ி தசய்ிருப்தின், பனாது ிகணத்ிநன்காண் கடப்
தாீட்கசில் சட்டம் எனும் தாடத்ில் சித்ிதய் தண்டும் எனும் தகப்தாட்டிலிருந்து ினக்கபிக்கப்தடும்.
1.
2.

தாிஸ்ட்டர் ருாக அல்னது உர்ீின்ந க்கநிஞாக இருத்ல் தண்டும்.
தல்ககனக்கக ாணிங்கள் ஆகக்குளிணால் அங்கீகாிக்கப்தட்ட தல்ககனக்ககம் ன்நிலிருந்துததற்ந சட்டம்
தாடர்தாண தட்டத்கப் ததற்நிருத்ல் தண்டும்.

இச் சுற்நநிக்கக அசாங்க தசககள் ஆகக்குளின் இக்கப்தாட்டுடன் தபிிடப்தடுகின்நது.

தஜ. டல்னதக
தசனாபர்,
அசாங்க ிர்ாக, உள்ளூாட்சி
ற்றும் சணாக ஆட்சி அகச்சு

இகப்பு 01

(01)

புி தசகப் திாக்குநிப்தின் கீாண ினக்கபிப்புக்கள்
இன. 5097/7 ற்றும் 1988.06.07 ஆந் ிகி ஆந் ிகி தசகப் திாக்குநிப்தின் கீாண ினக்கபிப்புக்கள்
பனாது ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கச
தாடம்
சட்டம்

ினக்கபிப்பு
1. தாிஸ்ட்டாக
அல்னது
இனங்கக
க்கநிஞாக இருத்ல்.

உர்

ீின்ந

2. அங்கீகாிக்கப்தட்ட தல்ககனக்ககம் ன்நிலிருந்து ததற்றுக்
தகாள்பப்தட்ட சட்டம் தாடர்தாண தட்டம்.
அங்கீகாிக்கப்தட்ட தல்ககனக்ககம் ன்நிலிருந்து ததற்றுக்
தகாள்பப்தட்ட சபகில் தாடர்தாண தட்டம்
அங்கீகாிக்கப்தட்ட தல்ககனக்ககம் ன்நிலிருந்து ததற்றுக்
தகாள்பப்தட்ட ததாருபாாம் தாடர்தாண தட்டம்
இனங்கக
அதிிருத்ி
ிர்ாக
ிறுகத்ிணால்
ளங்ககக்கப்தட்ட
அநிபகப்
திற்சிின்
இறுிில்
டாத்ப்தடும் ஆங்கினப் தாீட்கசில் சித்ிதய்ிிருத்ல்.

சபகில்
ததாருபில்
ஆங்கினம்

இண்டாது ிகணத்ிநன்காண் கடப் தாீட்கச
தாடம்

ினக்கபிப்பு

பகாகத்தும் ற்றும் அதிிருத்ி

இனங்கக அதிிருத்ி ிர்ாக ிறுகத்ிணால் டத்ப்தடும்
ஆம்த திற்சிக ிகநவுதசய்ிருத்ல் தண்டும்.

தாித்தர்ச்சி

(02)

தாடம்

ினக்கபிப்பு

இண்டாது தாிப் தாீட்கச

க.ததா.. (சா..) ஆங்கின தாடத்ில் சித்ி

இன. 1419/3 ற்றும் 2005.11.14 ஆந் ிகி ஆந் ிகி தசகப் திாக்குநிப்தின் கீாண ினக்கபிப்புக்கள்
பனாது ிகணத்ிநன்காண் கடப்தாீட்கச
தாடம்
சட்டம்

சபகில்
ததாருபில்

ினக்கபிப்பு
தாிஸ்ட்டாக அல்னது இனங்கக உர் ீின்ந
க்கநிஞாக இருத்ல்.
2. அங்கீகாிக்கப்தட்ட
தல்ககனக்ககம்
ன்நிலிருந்து
ததற்றுக் தகாள்பப்தட்ட சட்டம் தாடர்தாண தட்டம்.
அங்கீகாிக்கப்தட்ட தல்ககனக்ககம் ன்நிலிருந்து ததற்றுக்
தகாள்பப்தட்ட சபகில் தாடர்தாண தட்டம்
அங்கீகாிக்கப்தட்ட தல்ககனக்ககம் ன்நிலிருந்து ததற்றுக்
தகாள்பப்தட்ட ததாருபாாம் தாடர்தாண தட்டம்

1.

தாித்தர்ச்சி
தாடம்
அடுத் அசகரு தாி (சிங்கபம்/ிழ்தர்ச்சி
தசகப் திாக் குநிப்தின் II ஆம் திாிில்
(காண்திக்கப்தட்டுள்ப)
குநிப்பு
2012.01.02.
ிகி
அல்னது
அன்
தின்ணர்
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட ற்றும் ிநந் அடிப்தகடில்
ஆட்தசர்க்கப்தட்ட அலுனர்களுக்கு ஏற்புகடாகாது

ினக்கபிப்பு
1. க.ததா.. (சா..) தாீட்கசில் பனாம்தாி அல்னது
இண்டாம்தாிாக அடுத் அசகரும்தாிில் சித்ி
2.க.ததா.. (சா..) தாீட்கசில் ிருப்தத்ிற்குாி
தாடதான்நாக அடுத் அசகரும்தாிில் சித்ி
3.அசகருதாிகள் ிகக்கபத்ின் அடிப்தகட அல்னது
உர்தாிப் தாடதநிில் சித்ி
4.அசகருதாிகள்
ிகக்கபத்ின்
ஆம்தட்ட
அல்னது
தல்ட்ட தாடதநிில் சித்ி

