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சகய அமச்சுக்கரினதும்  சசயாரர்கள் 

திமைக்கரத் தமயலர்கள் 

ாலட்டச்  சசயாரர்கள் ற்றும் பிததச சசயாரர்கள் 

 

அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் தசமலில் உள்ரீர்ப்புச்  சசய்லதற்காக 

சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ர ற்றும் மூன்று லருடங்களுக்கும்  தயான  

சசயற்றுக்கிடக்கும்   தகாப்புக்கள்  சதாடர்பாக நடலடிக்மக டுத்தல் 

 

தற்படி லிடம் சம்பந்தானது. 

 

02. தலமயலாய்ப்பற்ம பட்டதாாிகளுக்கு   சதாறில் லறங்கும் அச   சகாள்மகின் படி 

1994 ஆம் ஆண்டு முதல் 2011.08.01 ஆந் திகதி லம பல்தலறு பதலிப் சபர்கரின் கீழ்  

ஆட்தசர்ப்புச் சசய்ப்பட்டு MN4-2006 ன்ம சம்பர முமமம லறங்கிிருந்த 

உத்திதாகத்தர்கமர அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் தசமலக்கு உள்ரீர்ப்புச் சசய்லது குமித்த 

அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்மக 10/2012 ற்றும் 10/2012(I) இற்கான அசாங்க தசமல 

ஆமைக்குழுச்  சசயாராின் இயக்கம் PSC/EST/3/2/25/2/II ற்றும் 2015.07.15 ஆந் 

திகதி ற்றும் 2016.03.14 ஆந் திகதி கடிதங்கரின் மூயம் கிமடக்கப்சபற்ம  அசாங்க 

தசமல ஆமைக்குழுலின் அங்கீகாத்தின் பிகாம் உள்ரீர்ப்புச்  சசய்லதற்கான நடலடிக்மக 

2016.03.14 ஆந் திகதி முதல் இருந்தத ஆம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 

 

03. அதன் பின்னர் அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்மக 10/2012(II) இன் மூயம்  

அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர்  தசமலக்கு உள்ரீர்க்கப்படுலதற்கு லிருப்பம்  சதாிலிக்க 

முடியுான இறுதித் திகதிாக 2016/05/31 ஆந் திகதி ன  தீர்ானிக்கப்பட்டுள்ரததாடு, 

அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்மக 10/2012(III) இன் கீழ் 2017/09/30 ஆந் திகதி லம 

அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் தசமலக்கு உள்ரீர்ப்புச்  சசய்லதற்கு லிருப்பம்  சதாிலிப்பதற்கு  

லாய்ப்பரிக்கப்பட்டு 2011.08.01 ஆந் திகதிக்கு ாகாை அச தசமலில் ஈடுபட்டுள்ர 

ற்றும் பின்னர்  அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்மகின் 16/2010(I) பிகாம் த்தி அசின் 

அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் பதலிக்காக இடாற்மம்  சபற்றுள்ர உத்திதாகத்தர்களுக்கும் 

அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர்  தசமலக்குள் உள்ரீர்ப்புச்  சசய்லதற்கான லாய்ப்பு 

லறங்கப்பட்டுள்ரது. ீண்டும் 2020/09/18 ஆந் திகதி அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்மக 

10/2012(IV) இன் கீழ் அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் தசமலக்கு உள்ரீர்ப்புச் சசய்லதற்கு 

லிருப்பம்  சதாிலிக்க முடியுான இறுதித் திகதிம 2020/11/30 ஆந் திகதி லம 

நீடிக்கப்பட்டது. 
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04. அதன்படி ஒவ்சலாரு அமச்சுக்கு / திமைக்கரங்களுக்கு / அலுலயகங்களுக்கு 

இமைக்கப்பட்டு தசமலாற்றும் அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் தசமலக்கு உள்ரீர்ப்புச் 

சசய்லதற்கான லிருப்பத்மத சதாிலித்துள்ர 9000 இற்கும்  தற்பட்ட ண்ைிக்மகயுமட 

உத்திதாகத்தர்கரின்  தகாப்புக்கள்  சதாடர்பில் நடலடிக்மக டுக்கப்பட்டுள்ரததாடு, 

இவ்வுள்ரீர்ப்பு நடலடிக்மகக்காக ஆம்ப கட்டத்தில் (2012 ஆம் ஆண்டு) ஆலைங்கள் 

சர்ப்பிக்கப்பட்டு பய லருடங்கள் கறிந்துள்ரதன் காைாகவும், ஆலைங்கள்  சதாமயந்து  

தபாதல், முழுமற்ம ஆலைங்கமர சர்ப்பித்தல்  தபான்ம லிடங்கள் காைாகவும் 

அவ்வுத்திதாகத்தர்கள் 16/2010 சுற்மமிக்மகின் கீழ் தலறு  தசமல நிமயங்களுக்கு 

இடாற்மம்  சபற்றுச் சசன்றுள்ரதால் அச்தசமல நிமயங்கமர கண்டுபிடிப்பது கடினம் 

ன்பதாலும் உள்ரீர்ப்புச் சசய்யும்  சசற்பாட்மட முடிவுக்கு  சகாண்டு லமுடிாதுள்ரது. 

 

05. அதற்கம, இதுலம அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் தசமலக்கு உள்ரீர்ப்புச் 

சசய்யும் நடலடிக்மக முடிவுமாத உத்திதாகத்தர்களுக்கு தப்படுத்துமகக்கான 

பதலியுர்வுகமர லறங்க முடிாத நிமய காைப்படுகின்மது ன்பதும் ஓய்வு சபமச் 

சசய்லதற்கான லமத ட்டிதன் பின்னர் ஓய்வு சபமச் சசய்தல் ற்றும் ஓய்வூதித்மத 

தாாித்தலில் தாதங்கள் ற்பட முடியும் ன்பதால் முமனப்பான தசமலிலீடுபடும் 

உத்திதாகத்தர்கரின் உள்ரீர்ப்புச் சசற்பாட்டிமன லிமலாக நிமமவு சசய்ப்பட 

தலண்டியுள்ரது.   

    

06. அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் தசமலக்கு உள்ரீர்ப்புச் சசய்லதற்கு லிருப்பத்மதத்  

சதாிலித்திருந்த ஒருசிய உத்திதாகத்தர்கள் அலர்கரின் தகாாிக்மககமர ீரப் சபற்று 

லமலிடப்பட்ட  தசமலகரிதய  சதாடர்ந்திருப்பதற்கு  தகாாியுள்ரதால் உள்ரீர்ப்பு 

நடலடிக்மககளுக்கு அலசிப்படும் ஆலைங்கமர சர்ப்பிக்காமயும் 

அமிக்மகிடப்பட்டுள்ரததாடு அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் தசமலக்கு 

உள்ரீர்க்கப்படுலதற்கு லிருப்பம்  சதாிலித்துள்ர உத்திதாகத்தர்களுக்கு அவ்லிருப்பத்மத 

பின்னர் ீரப் சபறுலதற்கான லாய்ப்பிமன லறங்காதிருக்கும் அடிப்பமடில் உள்ரீர்ப்புச் 

சசய்லதற்கு 2017.05.23 ஆந் திகதி நமடசபற்ம அமச்சமலக் கூட்டத்தில் 

முடிசலடுக்கப்பட்டுள்ரதால் அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் தசமலக்கு உள்ரீர்ப்புச் சசய்லதற்கு 

லிருப்பத்மத சதாிலித்துள்ர உத்திதாகத்தர்கள் அவ்லிருப்பத்திலிருந்து பின்னர் ீரப் 

சபறுலதற்கான இலும காைப்படுலதில்மய.  

 

07. அதனால் அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் தசமலக்கு உள்ரீர்ப்புச் சசய்லதற்கு 

லிருப்பத்மதத்  சதாிலித்துள்ர சகய உத்திதாகத்தர்களும் அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர்  

தசமலினுள் உள்ரீர்க்கப்படுலதற்கு நடலடிக்மக டுக்கப்படுலததாடு, ைித்தல், பதலி 

சலமிதாக்கல் , ற்சமாரு பதலிக்கு நினம்  சபறுதல் தபான்ம காைங்கரினால் 

சசயற்மிருந்த  தகாப்புக்கள் சதாடர்பான இறுதித் தீர்ானத்மத ட்டுலது அலசிாகும். 

2021.11.01 ஆந் திகதி முதல் சகய 2 லாங்களுக்கு ஒரு முமம  சசயற்றுக் காைப்படும் 

தகாப்புக்கள்  சதாடர்பான அமிக்மகம இவ்லமச்சின் இமைத்தரத்தில் 

சலரிிடப்பட்டுள்ரததாடு அதன்படி சலரிிடப்பட்டுள்ர ஆலைங்கரில் உது அமச்சு / 

திமைக்கரம் / அலுலயகத்தில் தசமலாற்றும் /  தசமலாற்மி உத்திதாகத்தர்கள் 

இருப்பின் இத்துடன் இமைத்து அனுப்பப்படும் ாதிாிப் படிலத்திற்தகற்ப Ms-Excel 

உள்ரீட்மடப் பன்படுத்தி தாாிக்கப்படும் தகலல்கமரச் தசர்த்து அமிக்மகசான்மிமன 

(Ms-Excel ஆலைம் ற்றும் ஒப்பிடப்பட்ட ஆலைத்மத pdf  லடிலத்தில்) 

adcsdos5.pubad@gmail.com  ன்ம ின்னஞ்சல் முகலாிக்கு அனுப்பி மலக்குாறும் 

mailto:adcsdos5.pubad@gmail.com


குமமபாடுள்ர ஆலைங்கராக குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ஆலைம் / தகலல்கமர உடனடிாக 

னக்கு அனுப்புாறு தவுடன் அமித்தருகின்தமன்.  

 

08. தலும், உங்கரது அமச்சுக்கு / திமைக்கரங்களுக்கு / நிறுலனத்திற்கு 

இமைக்கப்பட்டுள்ர  தசமலிலீடுபடும் / தசமலிலீடுபட்ட உத்திதாகத்தர்கள் 

சதாடர்பான தகலல்கள் ீண்டும் ீண்டும் அமச்சின் இமைத்தரத்தில் சலரிிடப்பட 

முடியும் ன்பதால், அவ்லாமான சந்தர்ப்பங்கரில் அவ்வுத்திதாகத்தர்கள்  சதாடர்பான 

தகலல்கமர சர்ப்பிக்கும்  தபாது தற்குமிப்பிடப்பட்ட ாதிாிப் படிலத்மத ின்னஞ்சல்  

ஊடாக தகலல் அமிக்மகம சர்ப்பிக்கும்தபாது குமமபாடுகள் உள்ர ஆலைங்கராக 

காட்டப்பட்டுள்ர ஆலைங்கள் / தகலல்கமர துாிதாக னக்கு அனுப்பி மலப்பதற்கும் 

நடலடிக்மக டுக்குாறு  தலும் அமித்தருகின்தமன்.  

 

 

 

ஒப்பம்./ ஸ்.  ஆதயாகபண்டா  

இமைந்த தசமலகள் பைிப்பாரர் நாகம்  

 


