
 

அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்கக இய. 04/2011 (iii) 

எனது இய.: CS/ICTS/01/6/2006 Amd. 

அசாங்க நிர்லாக ற்றும்  

பகாகத்துல அகச்சு 

சுதந்தி சதுக்கம், 

ககாழும்பு 07. 

2017.02.17 

 

அகனத்து அகச்சு கசயாரர்களுக்கும் 

திகைக்கரத் தகயலர்களுக்கும் 

அகனத்து ாலட்டச் கசயாரர்களுக்கும் 

 

இயங்கக தகலல், கதாடர்பாடல்  கதாறிநுட்ப சசகலக்கு உள்ரீர்த்தல் 

 

இய. 1631/20 ற்றும் 2009 டிகசம்பர் 09 ஆந் திகதி இயங்கக சனநாக  சசாசலிசக் 

குடிசின் அதி லிசசட லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்ட 2009 டிகசம்பர் 08 ஆந் திகதி 

இயங்கக தகலல், கதாடர்பாடல்  கதாறிநுட்ப  சசகலப் பிாைக் குமிப்பு, இய. 1894/26 

ற்றும் 2014 டிகசம்பர் ாதம் 26  ஆந் திகதி இயங்கக சனநாக  சசாசலிசக் குடிசின் 

அதி லிசசட லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்டு 2014 டிகசம்பர் 23 ஆந் திகதி திருத்தப்பட்ட 

இயங்கக தகலல், கதாடர்பாடல்  கதாறிநுட்ப  சசகலப் பிாைக் குமிப்பு ற்றும் அச் 

சசகலக்கு உள்ரீர்ப்பது சம்பந்தாக கலரிிடப்பட்டுள்ர 2011.02.15  ஆந் திகதி அசாங்க 

நிர்லாக சுற்மமிக்கக இய. 04/2011,  2012.08.16  ஆந் திகதி அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்கக 

இய. 04/2011 (i)  ஆகின கதாடர்பாக தங்கரது அலதானத்துக்கு உட்படுத்துகின்சமன். 

 

02.  உள்ரீர்த்தல் 

2.1 இயங்கக தகலல், கதாடர்பாடல்  கதாறிநுட்ப  சசகலப் பிாைக் குமிப்பு 

நகடபகமப்படுத்தப்பட்ட 2009.07.01 ஆந் திகதிில் இருந்து அசாங்க நிர்லாக 

சுற்மமிக்கக 04/2011 கலரிிடப்பட்ட 2011.02.15 ஆந் திகதி லகியான 

காயப்பகுதிினுள் தகலல், கதாடர்பாடல் கதாறிநுட்ப லிடத்துக்கு  ஏற்புகட 

அங்கீகாரிக்கப்பட்ட பதலிகள் கதாடர்பாக நிந்தாக  நிிக்கப்பட்டுள்ர 

அலுலயர்கள் அவ்லாறு நிிக்கப்பட்ட தினத்தில் இருந்து இயங்கக தகலல், 

கதாடர்பாடல்  கதாறிநுட்ப  சசகலக்கு உள்ரீர்க்கப்படுலர்.  

2.2 அதற்கக இயங்கக தகலல், கதாடர்பாடல், கதாறிநுட்ப சசகலக்கு 

உள்ரீர்ப்பது கதாடர்பாக லிருப்பம் கதாிலிக்க கருதும் அலுலயர்கள் 2017.03.31  

ஆந் திகதிக்கு பன்னர்  இகைப்பு 1 இலுள்ர ாதிாிக்கக லிருப்பத்கதத் 

கதாிலித்து இகைந்த சசகலகள் பைிப்பாரர் நாகத்திற்கு அனுப்புதல் 

சலண்டும்.  

2.3 உள்ரீர்ப்பது கதாடர்பாக லிருப்பம் கதாிலிக்காத அலுலயர்களுக்கு அலர்கள் 

லகிக்கும்  பதலிில் கதாடர்ந்திருக்க  படிபெம்.   



2.4 உள்ரீர்க்கப்படும் அலுலயர்கள் அலர்கள்  தற்சபாது லகிக்கும் பதலிகளுக்கு 

அகலாக ஏற்புகட லகுப்பின் ஆம்ப தத்திற்கு உள்ரீர்க்கப்படுலர். 

2.5 உள்ரீர்ப்புக்கு அக 2016.01.01 ஆந் திகதிின் பின்னச நிலுகலச் சம்பரம் 

லறங்கப்படும். சம்பர ஆண்சடற்ம  தினத்தில் எவ்லித  ாற்மபம்  இடம்கபம 

ாட்டாது. 

2.6 இச் சுற்மமிக்ககின் ஏற்பாடுகரின் கீழ் உள்ரீர்க்கப்படும் அலுலயர்கள் 

கதாடர்பாக அசாங்க  நிர்லாக சுற்மமிக்கக இய. 04/2011 (ii) இன் ஏற்பாடுகள் 

ஏற்புகடதாகாது.  

03. உள்ரீர்ப்பு கதாடர்பாக பூர்த்தி கசய் சலண்டி கல்லி ற்றும் கதாறிற் தககககள் 

 3.1 3 ஆம் லகுப்பு 

(அ) அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்கக 04/2011 இன் 5.1 (i), 5.1 (ii), 5.1 (iii) 

பிாிவுகரில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர கல்லி ற்றும் கதாறிற் தகககககர 

பூர்த்தி கசய்திருத்தல் சலண்டும். 

எனினும், பிாிவு 5.1(i) இன் பிகாம் க.கபா.த (சா.த) சிங்கர/ 

திழ்காறி, கைிதம் ற்றும் ஆங்கியகாறி ஆகி பாடங்களுக்கு 

சகட்கப்பட்டிருந்த திமக சித்திானது தற்சபாது 3 ஆம் லகுப்பின் III  

ஆம் தத்துக்கு உள்ரீர்ப்பதற்கு இப்பாடங்களுக்கு சாதாை சித்தி 

சபாதுானது. 

3.2 2 ஆம் லகுப்பு 

அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்கக இய. 04/2011 இன் 5.2 பிாிலின் சதகலககர 

பூர்த்தி கசய்திருத்தல் சலண்டும். 

3.3 1 ஆம் லகுப்பு 

SL – 01-2006 சம்பரத் திட்டத்தில் சம்பரம் கபறுகின்ம அல்யது தகலல், 

கதாடர்பாடல், கதாறிநுட்ப சசகலின் 1 ஆம் லகுப்புக்கு உாி அல்யது 

சான பதலி ஒன்மில் சசகலாற்றுகின்ம, 1631/20 ற்றும் 2009.12.09 ஆந் 

திகதி அதிலிசசட லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்ட சசகலப் பிாைக் 

குமிப்பின் 8.6.1 (உ) பிாிலின் தகககககர பூர்த்தி கசய்திருத்தல் சலண்டும். 

04. சசகலக்காயம் ற்றும் சசகல பப்பு 

 அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்கக 04/2011 இன் 4 ற்றும் 6.1 பிாிவுகள் 

ஏற்புகடனலாகும். 

05. நிந்தாக்குதல், லிகனத்திமன் காண் தகட தாண்டல் ற்றும் பதலிபெர்வு 

5.1 உள்ரீர்க்கப்படும் திகதிலக சசகலில் நிந்தாக்கப்படாதுள்ர 

அலுலயர்கள் உள்ரீர்க்கப்படுகின்ம அந்தந்த லகுப்புக்கரில், அந்தந்த  

தங்களுக்கு உாி லிகனத்திமன்காண் தகடப் பாீட்கசகரில்  

சித்திகடந்ததன்  பின்னர்,  புதி சசகலப் பிாைக் குமிப்பின் கீழ் நின 

அதிகாாிினால்  நிந்தாக்கப்படுலர்.  



5.2 இய. 1894/26 ற்றும் 2014.12.26  ஆந் திகதி அதிலிசசட லர்த்தானிில் 

பிசுாிக்கப்பட்ட சசகலப் பிாைக் குமிப்பின் 08 ஆம் பிாிலில் 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிகனத்திமன்காண் தகடப் பாீட்கசகள் 

உள்ரீர்க்கப்படும் அலுலயர்கள் கதாடர்பாக ஏற்புகடதாகும். 

5.3 உள்ரீர்க்கப்படும் அலுலயர்கள் புதி சசகலப் பிாைக் குமிப்புக்கு அக 

சித்திகட சலண்டி லிகனத்திமன்காண் தகடப் பாீட்கசகரில் 

உள்ரடக்கப்படும் ஏசதனும் ஒரு பாடம், சற்படி 04 ஆம் பந்திின் பிகாம் 

சசகலக் காயத்துக்கு உள்ரடக்கப்படுகின்ம பன்கன பதலிக  லகிக்கும் 

சபாது  சித்திகடந்திருப்பின், அலுலயர்கரின் சகாாிக்ககின் படி அப் 

பாடத்தில் ீண்டும் சித்திகட சலண்டி சதகலில் இருந்து 

லியக்கரிப்பதற்கு நின அதிகாாிினால் நடலடிக்கக   எடுக்கப்படும். 

5.4 பன்கன பதலிின்  ஆட்சசர்ப்பு நகடபகமில் லிகனத்திமன்காண் தகட 

தாண்டல் பற்மி குமிப்பிடப்பட்டிாலிடின் அல்யது நினக் கடிதத்தில் 

லிகனத்திமன்காண் தகட தாண்டல் பற்மி குமிப்பிடப்படாக  காைாக 

லிகனத்திமன்காண் தகடப் பாீட்கசில் சித்திகடாத அலுலயர்கள் 

இருப்பின், சசய குமிப்பிடப்பட்ட உாி லகுப்பின், உாி தத்திற்குாி 

லிகனத்திமன்காண் தகடப் பாீட்கசில், உள்ரீர்ப்பு கடிதம் லறங்கப்பட்ட 

தினத்தில் இருந்து பன்று ஆண்டு காயத்தினுள் சித்திகடதல் சலண்டும். 

06. படிவுறுத்தப்படாத பைிகள் 

6.1 பன்கன பதலிின் ஆட்சசர்ப்பு நகடபகமின் கீழ் அந்தந்த நின 

அதிகாாிகரினால் உள்ரீர்க்கப்படும் தினத்துக்கு பன்னர் ஆம்பிக்கப்பட்ட 

அகனத்து தாபனப் பைிகளும் படிவுறுத்தப்படுதல் சலண்டும். 

6.2 பன்கன பதலிில் சசகலாற்றும் சபாது குற்மச்சாட்டுப் பத்திம்  

லறங்கப்பட்டுள்ர ற்றும் பகமசார் ஒழுக்காற்று லிசாகை 

ஆம்பிக்கப்பட்டுள்ர அலுலயர்கரின் ஒழுக்காற்று நடலடிக்கககள் 

சம்பந்தாக தாபனலிதிக் சகாகலின்  XLVIII ஆம் அத்திாத்தின் 10 

பிாிலின் பிகாம் நடலடிக்கக  எடுக்கப்பட சலண்டிபெள்ரதுடன், ஏகன 

ஒழுக்காற்று நடலடிக்கககள் சம்பந்தாக நடலடிக்கக எடுப்பதற்கு இகைந்த 

சசகலகள் பைிப்பாரர் நாகத்திற்கு சர்ப்பித்தல் சலண்டும். 

07. சலறு லிடங்கள் 

7.1 இச்சுற்மமிக்ககில் சிங்கர, திழ் ற்றும் ஆங்கிய பிதிகளுக்கிகடில் 

ஏசதனும் சலறுபாடுகள் காைப்படின் சிங்கரப் பிதிச சசயாங்கி நிற்கும். 

 

 

 

 

சே. சே. த்னசிமி 

கசயாரர் 

அசாங்க நிர்லாக ற்றும் பகாகத்துல அகச்சு 



 

உள்ரீர்ப்பு கதாடர்பான லிண்ைப்பப்படிலம் 

 

(ஏ4 அரவுகட ஒச தாரின் இரு பக்கங்ககரபெம் பன்படுத்தவும்) 

 

பகுதி 1 – லிண்ைப்பதாாிினால் நிப்பப்படுதல் சலண்டும். 

 

1. சசகலாற்றும் இடம் ற்றும் பகலாி: .................................................................................................. 

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

2. லிண்ைப்பதாாிின் பழுப்கபர்: திரு/திருதி/கசல்லி*.......................................................................... 

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

3.  (i)  பிமந்த திகதி......................................  

(ii)  பதல் நினத் திகதின்று லது :.................................. 

4. தற்சபாது லகிக்கும் பதலி : ................................................................................ 

5. அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்கக 6/2006 அக,   

(i) சம்பர அரவுத்திட்டம் :......................................     

(ii) சம்பர குமிபட்டு இயக்கம் :...............................      

(iii) பதல் நினத் திகதிில் சம்பர படிநிகய :............. 

6. தற்சபாதுள்ர பதலிக்கு ஆட்சசர்க்கப்பட்ட ஆட்சசர்ப்பு நகடபகமக்கு அக தற்சபாது லகிக்கும் 

பதலிக்கு அலசிான ஆகக்  குகமந்த, 

 (அ)  கல்லித் தககககள் :....................................................................................................................... 

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

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

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

 (ஆ)  கதாறிற் தககககள் :..................................................................................................................... 

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

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

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

7. லிண்ைப்பதாாி கபற்றுள்ர  ஆகக்கூடி தககக, 

 (அ)  கல்லி :.............................................................................................................................................. 

 (ஆ) கதாறிற்றுகம : ................................................................................................................................. 

8. கடகப் கபாறுப்புக்கள் (சுருக்காக)...................................................................................................... 

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

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

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

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

9. தற்சபாதுள்ர பதலிக்கு ஆட்சசர்க்கப்பட்ட ஆட்சசர்ப்பு நகடபகமக்கக லிதிக்கப்பட்டுள்ர 

லிகனத்திமன்காண் தகடப் பாீட்கசகள் சித்திகடந்த திகதிகள், 

  

  லிகனத்திமன்காண் தகடப் பாீட்கச  சித்திகடந்த திகதி 

  1......................................................  ................................ 

  2......................................................  ................................ 

  3......................................................  ................................ 

 

  



10. சசகலக் காயம் கதாடர்பான லிபம் (சதகலசற்படின் இகைப்கபான்கமப் பன்டுத்தவும்) 

   

கதாடக்கம் லக பதலி சசகல நிகயம் சசகலக் காயம் 

(ஆண்டுகள்) 

 

 

 

 

    

 

11. சற்படி லிடங்கள் உண்கானகல எனவும்,  சாிானகல எனவும் உறுதிப்படுத்துகின்சமன். 

 

திகதி :............................................         லிண்ைப்பதாாிின் கககாப்பம் :.................................... 

 

பகுதி 2 – திகைக்கரத் தகயலாினால் நிப்பப்படுதல் சலண்டும்.    

 

12. லிண்ைப்பதாாிினால் சற்படி 4 கதாடக்கம் 11 லகில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர தகலல்கள் 

சாிானகலாகும். அலக இச் சசகலில் உள்ரீர்ப்பதற்கு சிபார்சு  கசய்கின்சமன்./ கசய்லில்கய.* 

(சிபார்சு கசய்லில்கயாின், அதற்கான காைங்கள் குமிப்பிடப்பட சலண்டும்). தற்சபாது அலர்* 

லகிக்கும் பதலிின்  ஆட்சசர்ப்பு நகடபகமின் பிதி ஒன்கமபெம் இத்துடன் அனுப்புகின்சமன். 

 

 திகதி :....................................   ........................................................................... 

     திகைக்கரத் தகயலாின் கககாப்பம்  

               ற்றும் உத்திசாகபூர்ல பத்திகபெம் 

 

பகுதி 3 – இகைந்த சசகலகள் பைிப்பாரர் நாகத்தின் பன்பாடு கதாடர்பாக   

 

13. இவ் லிண்ைப்பதாாிக*  இச்சசகலில் உள்ரீர்ப்புச் கசய்கின்சமன்./கசய்லில்கய 

14. உள்ரீர்ப்புச் கசய்ாதுலிடின் அதற்கான காைங்கள்......................................................................... 

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

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

15. உள்ரீர்க்கப்படும் லகுப்பு : ................................ தம் :................................................. 

 

 

 

 திகதி :....................................   ........................................................................... 

 அதிகாரிக்கப்பட்ட அலுலயாின் கககாப்பம் 

 

 

*   சதகலற்மகலக கீமிலிடவும். 


