
 

 

 
 

இணைந்த சேணல சுற்மமிக்ணை இய. 05/2017 

எனது இய.: PA/CS/POLICY/කා.ක.ඉම් විභාග IV 

அோங்ை நிர்லாை ற்றும்  

னெைாணத்துல அணச்சு 

சுதந்தி ேதுக்ைம், 

கைாழும்ன 07. 
 

2017.11.16 ஆந் திைதி 

 
 

அணச்சு கேயாரர்ைளுக்கும் 

ாலட்டச் கேயாரர்ைளுக்கும் / அோங்ை அதிபர்ைளுக்கும் 

திணைக்ைரத் தணயலர்ைளுக்கும் 

 

சுைாதா  னெைாணத்துல உதலிாரர் சேணலில் இருந்து அோங்ை னெைாணத்துல 

உதலிாரர் சேணலின் II ஆம் தத்திற்கு உள்ரீர்க்ைப்பட்ட அலுலயர்ைளுக்கு 

லிணனத்திமன்ைாண் தணடப்பாீட்ணேில் ேித்திணடலது கதாடர்பாை ேலுணைக் ைாயம் 

லறங்குதல்  

 

பாீட்ணேைள் உாிலாறு நடாத்தப்படாண ைாைாை, உாி தினங்ைரில்  லிணனத்திமன்ைாண் 

தணடப் பாீட்ணேில் ேித்திணடலதற்கு இயாற்சபான அோங்ை னெைாணத்துல உதலிாரர் 

சேணலணச் சேர்ந்த அலுலயர்ைளுக்கு லிணனத்திமன் ைாண் தணடப் பாீட்ணேில் ேித்திணடலது 

கதாடர்பாை ேலுணை லறங்ைப்பட்ட 2017.02.16 ஆந் திைதி 01/2017 இயக்ைனெணட இணைந்த 

சேணலைள் சுற்மமிக்ணை கதாடர்பாை தங்ைரது ைலனம் ஈர்க்ைப்படுைின்மது. அதணன 

னென்னுதாைாை கைாண்டு சுைாதா  னெைாணத்துல உதலிாரர் சேணலில் இருந்து அோங்ை 

னெைாணத்துல உதலிாரர் சேணலின் II ஆம் லகுப்பிற்கு உள்ரீர்க்ைப்பட்ட அலுலயர்ைளுக்கு 

ைீசற தப்பட்டுள்ர நிபந்தணனைளுக்கு ைீழ்ப்பட்டு லிணனத்திமன்ைாண் தணடப் பாீட்ணே 

கதாடர்பாை ேலுணை லறங்குலதற்கு அோங்ை சேணலைள் ஆணைக்குழுலினால் 

ைட்டணரிடப்பட்டுள்ரது. 

i. னென்ணன சுைாதா னெைாணத்துல உதலிாரர் சேணலின் II ஆம் லகுப்பிற்கு உாி 

லிணனத்திமன்ைாண் தணடப் பாீட்ணேின் பாடகான்மான சுைாதா நிறுலனங்ைள் ற்றும் 

ணலத்திோணய நிர்லாைம் எனும் பாடத்தில் ேித்திணடலதற்ைாை 2006.09.11  ஆந் திைதிில் 

இருந்து 2009.10.14 ஆந் திைதி லணான ேலுணைக் ைாயம் லறங்ைப்பட்டண.  

ii. னென்ணன சுைாதா னெைாணத்துல உதலிாரர் சேணலப் பிாைக் குமிப்பிற்கு அண 

சுைாதா உதலிாரர் சேணலின் II ஆம் லகுப்பிற்கு உாி ற்றும் அோங்ை னெைாணத்துல 

உதலிாரர் சேணலின் II ஆம் லகுப்பிற்கு உாி லிணனத்திமன்ைாண் தணடப்பாீட்ணேண 

னர்த்தி கேய்லது கதாடர்பாை சுைாதா னெைாணத்துல உதலிாரர் சேணல 2003.05.01 ஆந் 

திைதி தாபிக்ைப்பட்டதன் பின்னர், அச் சேணலின் II ஆம் லகுப்பிற்கு  பதலினர்த்தும் ைடிதம் 

லறங்ைப்பட்ட திைதிில் இருந்து நடாத்தப்பட்ட அடுத்தடுத்த ஆறு (06) பாீட்ணேத் தலணைைள் 

கதாடர்பாை  ேலுணைக் ைாயம் லறங்ைப்பட்டண. 

 

 



 

 

 

 

02. அதற்ைண II ஆம் லகுப்பிற்கு உாிதான லிணனத்திமன்ைாண் தணடப் பாீட்ணேில் 

ேித்திகய்துலது / ேித்திகய்துலதில் தாதம் ைாைாை ; 

i. II ஆம் தத்திற்கு உாி லிணனத்திமன்ைாண் தணடப் பாீட்ணேில் உாி தினத்தில் 

ேித்திணட னெடிாற்சபானதன்  ைாைாை,  ேம்பர ஆண்சடற்மங்ைள் பிற்சபாடப்பட்ட 

அலுலயர்ைளும் 

ii. அதன் ைாைாை ோதாை கேயாற்றுணைின் அடிப்பணடில் 1 ஆம் தத்திற்ைான 

பதலினர்வு உாி ைாயத்ணத லிட தாதாை ைிணடக்ைப் கபற்ம அலுலயர்ைளும் 

இதன் ைீழ் தது பிற்சபாடப்பட்ட ேம்பர ஆண்சடற்மங்ைணரனம், அதன் ைாைாை தாதான 

ோதாை கேயாற்றுணைின் அடிப்பணடில் 1 ஆம் தத்திற்ைான பதலினர்வுைணர ( இய. 

1372/23 ற்றும் 2004.12.24 ஆந் திைதி அதி லிசேட லர்த்தானிில் பிசுாிக்ைப்பட்ட அோங்ை 

னெைாணத்துல உதலிாரர் சேணலப் பிாைக்  குமிப்பின் 12.3 ற்றும் 2013.04.02  ஆந் திைதி 

அச் சேணலப் பிாைக் குமிப்பின் 10.2 பிாிவுைரில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர) ாத்திம் 

இற்ணமலணப்படுத்துலது கதாடர்பாை ஏற்கைனசல லிணனத்திமன்ைாண் தணடப் பாீட்ணே அல்யது 

பதலினர்வு  அல்யது ேலுணை  சைாாி  சன்னெணமனைடு ேர்ப்பிக்ைப்படாத அலுலயர்ைளும் தத்தது 

திணைக்ைரத் தணயலர்ைரின் ேிபார்சுடன் சைாாிக்ணைகான்ணம எனக்கு ேர்ப்பித்தல் சலண்டும்.  

 

03. இது ைடந்த ைாயம் குமித்து கேல்லாக்குச் கேலுத்துைின்ம லணைில் சற்கைாள்ரப்படும் 

ேலுணை ஒன்மாணைால், ைடந்த ைாயத்தில்  இறக்ைப்பட்ட ேந்தர்ப்பங்ைள் குமித்து தற்சபாது 

எவ்லணைிலும் தீர்வு லறங்ை  னெடிாதுள்ரதுடன், அவ்லாமான லிடங்ைரின் சபாது 

எடுக்ைப்பட்ட, ைடந்தைாய கேற்பாடுைளுக்கு எதுலித பாதிப்னில்யாதலாறு நடலடிக்ணை எடுக்ை 

சலண்டினள்ரதனால், ைீசற குமிப்பிடப்பட்டுள்ர இறக்ைப்பட்ட ேந்தர்ப்பங்ைள் கதாடர்பாை 

ேர்ப்பிக்ைப்பட்ட சன்னெணமனைடுைணர ைலனத்திற் கைாள்லதற்கு எதுலித அலைாேனெில்ணய 

என்பணத லலினறுத்துைின்சமன். 

i. இச்ேலுணை உாித்தாலதற்கு னென்னர் ேம்பர ஆண்சடற்மங்ைள் பிற்சபாடப்பட்டுள்ரண 

ைாைாை இறக்ைப்பட்ட பிம சேணலைளுக்கு  பிசலேிப்பதற்சைா பதலினர்வுைள் ( இய. 

1372/23 ற்றும் 2004.12.24 ஆந் திைதி அதி லிசேட லர்த்தானிில் பிசுாிக்ைப்பட்ட 

அோங்ை னெைாணத்துல உதலிாரர் சேணலப் பிாைக்  குமிப்பின்  12.2 பிாிலின் ைீழ் 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர) கதாடர்பாைசலா சபாட்டிப் பாீட்ணே / சநர்னெைப் பாீட்ணேக்ைளுக்சைா 

அல்யது அவ்லாமான எந்தகலாரு  ேந்தர்ப்பத்திற்சைா கதாிவு கேய்ப்படுலதற்ைான ேந்தர்ப்பம்   

இறக்ைப்பட்டண கதாடர்பாை  ேலுணை சைாாி ேர்ப்பிக்ைப்படும் சன்னெணமனைடுைள். 

ii. இச்ேலுணை உாித்தாலதற்கு னென்னர் ேம்பர ஆண்சடற்மங்ைள் பிற்சபாடப்பட்டுள்ரண 

ைாைாை இறக்ைப்பட்ட பதலிைணர கபறுலதற்ைான ேந்தர்ப்பங்ைள் கதாடர்பாை ேலுணை 

சைாாி ேர்ப்பிக்ைப்படும் சன்னெணமனைடுைள். 

iii. இச்ேலுணை உாித்தாலதற்கு னென்னர் ேம்பர ஆண்சடற்மங்ைள் பிற்சபாடப்பட்டுள்ரண 

குமித்து அமிந்து கைாள்ராது / ைலனஞ் கேலுத்தாது உண்ணக்குப் னமம்பான லணைில் 

பதலினர்வுைள்  அல்யது  சலசமதும் சபாட்டிப் பாீட்ணேைளுக்கு லிண்ைப்பித்து அதில் 

ேித்திணடந்து, சநர்னெைப் பாீட்ணேின் சபாது அல்யது அதற்குப் பின்னான  ேந்தர்ப்பம் 

ஒன்மின் சபாது ேம்பர ஆண்சடற்ம பிற்சபாடப்பட்டணண ைண்டுகைாள்ரல் அல்யது 

ைலனஞ் கேலுத்துதல் கதாடர்பாை குமித்த பதலினர்வுைள் அல்யது பாீட்ணேின் 

கபறுசபறுைணர அடிப்பணடாை கைாண்டு லறங்ைப்படும் நினம் அல்யது லப்பிோதங்ைள் 

இணடநிறுத்தப்பட்டுள்ர  அலுலயர்ைரினால் அவ்லாறு இணடநிறுத்தப்பட்ட நினங்ைணர / 

லப்பிோதங்ைணர கபற்றுக் கைாள்லதற்ைாை ேர்ப்பிக்ைப்படும் சன்னெணமனைடுைள். 

 



 

 

 

 

04. 2003.05.01 ஆந் திைதிக்கு னென்னர் சுைாதா எழுதுநர் சேணலக்கு நிிக்ைப்பட்டு அச் 

சேணலின் 11 ‘அ’ லகுதிக்கு பதலினர்த்தப்பட்டு 11 ‘அ’ லகுதிக்குாி லிணனத்திமன்ைாண் 

தணடப்பாீட்ணேில் 2003.05.01 ஆந் திைதி லண ேித்திணடாத அலுலயர்ைளுக்கும் 2003.05.01 

இற்குப் பின்னர் இச் சுற்மமிக்ணைின் ைீழ் குமித்த லிணனத்திமன்ைாண் தணடப்பாீட்ணேண னர்த்தி 

கேய்லதற்கு இதன்னேயம் அடுத்தடுத்த 06 பாீட்ணே ேந்தர்ப்பங்ைள் உாித்தாலதுடன், அத்தினத்துக்கு 

அதாலது 2003.05.01 திைதிக்கு னென்னர் அதணனப் னர்த்தி கேய்ாத ைாைத்தினால்  ேம்பரம் 

பிற்சபாடப்பட்டிருப்பின், அது அவ்லாசம  நியவுலதுடன்,  இதன் னேயம் அதற்ைான ேலுணை 

ைிணடக்ைப்கபம ாட்டாது. 

 

05. சலும், சற்படி 01 ii. ஆம் பிாிலில் ைாட்டப்பட்டுள்ர அடுத்தடுத்த 06 பாீட்ணேைளுக்ைான 

ேந்தர்ப்பங்ைள் ைைக்ைிடப்படும் சபாது II ஆம் லகுப்னக்ைான பதலினர்வுக் ைடிதம் லறங்ைப்பட்ட 

தினத்தில் இருந்து நடாத்தப்பட்ட னென்ணன சுைாதா னெைாணத்துல உதலிாரர் சேணலின் 

பாீட்ணேக்ைான ேந்தர்ப்பங்ைளும் உட்பட 2006.09.10 ஆந் திைதிக்குப் பின்னர் நடாத்தப்பட்ட 

அோங்ை னெைாணத்துல உதலிாரர் சேணலின் 11 ஆம் லகுப்பிற்குாி லிணனத்திமன்ைாண் 

தணடப் பாீட்ணேனம் உட்பட இரு சேணலைரிலும் கபற்ம அடுத்தடுத்த பாீட்ணேக்ைான 

ேந்தர்ப்பங்ைணர ைைக்ைிட சலண்டினள்ரதுடன், இரு சேணலைரிலும் கபற்ம அடுத்தடுத்த 

பாீட்ணேக்ைான ேந்தர்ப்பங்ைரின் எண்ைிக்ணை 06 ஆை இருக்ை சலண்டிதுடன், அதணன 

லிஞ்சுலதற்கு இதனூடாை ேந்தர்ப்பம் ைிட்டாது.  

 

 

ஒப்பம்/ சை.வீ.ன.எம்.சே. ைசை 

இணைந்த சேணலைள் பைிப்பாரர் நாைம் 

 

பிதி : 
   

அணனத்து ாைாை ேணபைரினதும்   –  அமிந்துகைாள்லதற்ைாைவும், உாி  

      பித கேயாரர்ைளுக்கு   நடலடிக்ணைக்ைாைவும் 

   

  

  

 


