அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக இ:10/2015 (III)
எது இ. CS/SLAS/AMEN/MINUT/(ததாகுதி III)
அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சு,
சுதந்திப சதுக்கம்,
தகாழும்பு – 07.
2016

நார்ச் நாதம் 14

ஆந் திகதி .

சக அகநச்சுக்கிதும் தசனார்கள்,
நாகாண சககின் ிபதந தசனார்கள்,
திகணக்கத் தகயர்கள்,
நாயட்டச் தசனார்கள்,
ிபததச தசனார்கள் அகயருக்கும்,

இ ங்க க ிர்யாக தச க யனின் 11 ஆ ம் த பத் த ிற்க ா யிக த் த ின்க ாண் த க டப்ாீட்க ச

2012.07.01 ஆந் திகதிக்கு முன்ர் தசகயனில் ிபந்தபநாக்கப்ட்ட இங்கக ிர்யாக

தசகயனின் 111

ஆம் தபத்கதச் தசர்ந்த அலுயர்கள் ததாடர்ாக ிதி முகாகநத்துயம் நற்றும் தறுகக தசனற்ாட்டுப் ாடத்தில்
சித்திதனய்துயது சம்ந்தநாக இ. 4 நற்றும் 5 இன் கீழ் யிடனங்கக உள்டக்கினதாக 2015.04.23 ஆந் திகதின
அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக: 10/2015 இன், 02 ஆம் ந்தினில் இக்கம் IV

இன் கீமா குிப்பு கீதம

குிப்ிடப்ட்டுள்யாறு திருத்தினகநப்டுகின்து.

01.

யிக த் த ின்க ாண் த க டப் ாீட்க ச
IV.
குிப்பு:
1.

புதின

தசகயப்

ிபநாணக்

ிபந்தபநாக்கப்ட்டுள்,

குிப்ில்

காண்ிக்கப்ட்டுள்

இகடக்காப்குதினினுள்

தசகயனில்

2014.12.31 யகப முன்கன தசகயக் குிப்ின் ஏற்ாடுகளுக்கு அகநன

டாத்தப்ட்ட இபண்டாயது யிகத்தின்காண் தகடப் ாீட்கசனின் கீமா அபசாங்க துகனின் ிதி
முகாகநத்துய

ாடத்தில்

சித்திதனய்தாத

அலுயர்கள்,

புதின

தசகயப்

ிபநாணக்

குிப்ின்

ஏற்ாடுகளுக்கு அகநன டாத்தப்டுகின் முதாயது யிகத்தின்காண் தகடப் ாீட்கசனின் கீமா
அபசாங்க

ிதி

முகாகநத்துயம்

நற்றும்

தறுகக

தசனற்ாட்டு

தயியுனர்த்துயதற்கு முன்ர் சித்திதசய்துதல் தயண்டும்.

ாடத்தில்,

II

ஆம்

தபத்திற்கு

2.

அதற்கிகடப்ட்ட

காப்குதினினுள் தசகயனில் ிபந்தபநாக்கப்டாத அலுயர்கள், அதற்குப் ின்ர்

தசகயனில் ிபந்தபநாக்கப்டுயதற்கு எில், புதின தசகயப் ிபநாணக் குிப்ின் ஏற்ாடுகளுக்ககநன
டாத்தப்டுகின் முதாயது யிகத்தின் காண் தகடப் ாீட்கசனின் கீமா அபசாங்க துகனின் ிதி
முகாகநத்துயம் நற்றும் தறுகக தசனற்ாட்டுப் ாடத்தில் சித்திதனய்தினிருத்தல் தயண்டும்.

3.

தநற்டி 2. இன் அலு ய ர்க ளுக் கு 2013.12.31 ஆந் திகதினில் இருந்து ின்ததாடர்ச்சினாக டாத்தப்டும்
04 ாீட்கசத் தயகணகளுக்கு ததாற்ி,

அபசாங்க துகனின் ிதி முகாகநத்துயம் நற்றும் தறுகக

தசனற்ாட்டுப் ாடத்தில் சித்திதனய்துயது ததாடர்ாக சலுககக் காம் யமங்கப்டும்.

4.

2012.07.01 ஆந் திகதிக்கு

முன்ர் தசகயனில்

ிபந்தபநாக்கப்ட்டுள், முன்கன தசகயக் குிப்ின்

ஏற்ாடுகளுக்கு அகநன டாத்தப்ட்ட இபண்டாயது யிகத்தின்காண் தகடப் ாீட்கசனின் கீமா
அபசாங்க துகனின் ிதி முகாகநத்துய ாடத்தில் இதுயகப சித்திதனய்தாத அலுயர்கள், II
தபத்திற்கு

தயியுனர்த்தப்டுயதற்கு

முன்ர்

புதின தசகயப்ிபநாணக் குிப்ின்

ஆம்

ஏற்ாடுகளுக்கு

அகநன டாத்தப்ட்ட முதாயது யிகத்தின்காண் தகடப் ாீட்கசனின் கீமா ிதி முகாகநத்துயம்
நற்றும் தறுகக தசனற்ாட்டுப் ாடத்தில் சித்திதசய்துதல் தயண்டும்.

5.

தநற்டி 4. இல் னாதபனும் அலு ய ர் ஒருயருக் கு இத் தீர்நாம் அியிக்கப்ட்டதன் அடிப்கடனில் ிதி
முகாகநத்துயம்

நற்றும்

தறுகக

தசனற்ாட்டுப்

ாடத்திற்குத்

ததாற்றுயதற்கு

சந்தர்ப்ம்

கிகடத்திருக்கும் ட்சத்தில், அது ததாடர்ாக யிண்ணப்ிக்காதிருந்து, சந்தர்ப்ம் இமக்கப்டின், அதற்கு
ின்ர் டாத்தப்டும் 04 ாீட்கசத் தயகணகள் சலுகக யமங்கப்டுயதுடன், அந்

04 தயகணகளுள்

சித்திதனய்தாதுயிடின் நாத்திபம் சம் ஆண்தடற்ங்கள் ஒத்திகயக்கப்டும்.

02.

இச் சுற்ிக்கக அபசாங்க தசகய ஆகணக்குழுயின் உடன்ாட்டுடன் தயினிடப்டுகின்து.

தே. தடல்தக
தசனார்,
அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சு

