இணைந்த சேணலகள் சுற்மமிக்ணக : 22 /2018
எனது இய : அ.ப.உ.சே/ேி.ல/இ.ா/2019
பபாது நிர்லாக ற்றும் பகாணத்துல
அணச்சு
சுதந்திச்ேதுக்கம்,
பகாழும்பு 07
2018.09.04
அணச்சு பேயாரர்கள்,
ாலட்ட பேயாரர்கள்/ அோங்க அதிபர்கள்,
திணைக்கரத்தணயலர்கள்
அோங்க பகாணத்துல உதலிாரர் சேணலின் ேிமப்பு லகுப்பிலுள்ர
அலுலயர்களுக்கான லருடாந்த இடாற்மம் – 2019
அோங்க அலுலயர்களுக்கரின் இடாற்மங்கள் பதாடர்பாக, அோங்க சேணலகள்
ஆணைக்குழுலின் 2009.02.20 ஆந் திகதி 1589/30 எனும் இயக்கம் பகாண்ட அதிலிசேட
லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்ட பேற்திட்ட லிதிகரின் (பதாகுப்பு 1) XVIII ஆலது
அத்திாத்திலுள்ர ஏற்பாடுகள் இத்தால் தங்கள் கலைம் ஈர்க்கப்படுகின்மது.
02. இணைந்த சேணலகளுக்குாி அோங்க பகாணத்துல உதலிாரர் சேணலின்
ேிமப்பு லகுப்ணப ோர்ந்த அலுலயர்களுக்கான லருடாந்த இடாற்மங்கள் 2019 ஜனலாி
பதயாம்
திகதிிலிருந்து
அபயாக்கப்படும்.
இது
பதாடர்பில்
குமிப்பிட்ட
அலுலயர்களுக்கும் அோங்க சேணலக்கும் ஏற்படக்கூடி அபேௌகாிங்கணர தலிர்க்கும்
பகாக, பின்லரும் பேன்பணமண பின்பற்மவும்.
03.
பபாது நிர்லாக ற்றும் பகாணத்துல அணச்ேில் இடாற்மக்குழு அணக்கப்பட்டு
அணச்சுக்கள், திணைக்கரங்கள், ாலட்ட பேயகங்கள், பிசதே பேயகங்கள் ற்றும்
ஏணன நிறுலனங்களுக்கிணடியான இடாற்மங்கள் பதாடர்பான தீர்ானங்கள்
இக்குழுலினால் சற்பகாள்ரப்படும்.
04.
அலுலயர்கரின் இடாற்மத்திற்கு சலண்டி தணகணகள் சபான்ம லிடங்கள்
பற்மி
தீர்ானம்
எடுக்ணகில்
இத்துடன்
இணைக்கப்பட்டுள்ர
இடாற்ம
பேன்பணமண பின்பற்மவும்.
05.
னங்கலரும் ஒரு சேணல நிணயத்தில் 5 லருடசேணலிணன னங்கலாத சேணல
நிணயத்தில் 2 லருட சேணலிணன ஆற்மிபெள்ர அலுலயர் இடாற்மத்திற்கு தகுதிாலர்.
06.
உாி உத்சதே லருடாந்த இடாற்மங்களுக்கு எதிாக பன்ணலக்கப்படும் ஏசதனும்
சன்பணமபடுகணர கருத்தில் பகாள்லதற்பகன 1589/30 ஆம் இயக்க அதிலிசேட
லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்ட அோங்க சேணலகள் ஆணைக்குழுலின் நணடபணம
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லிதிகரின் XVIII ஆம் அத்திாத்தின் 210 ஆம் பிாிலிற்சகற்ப லருடாந்த இடாற்ம
பன்பாறிவுகணர ீராய்வு பேய்லதற்கான குழுக்கள் அணக்கப்படல் சலண்டும்.
லருடாந்த இடாற்மங்கள் குமித்து ேர்ப்பிக்கப்படும் சன்பணமபடுகரானணல 1589/30
ஆம் இயக்க அதிலிசேட லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்ட அோங்க சேணலகள்
ஆணைக்குழுலின் நணடபணம லிதிகரின் XVIII ஆம் அத்திாத்தின் 211 ஆம் பிாிவுடன்
ஒத்திணேந்திருந்தால் ட்டுச கருத்திற் பகாள்ரப்படும்.
07.
இடாற்ம கட்டணரகளுக்கு எதிாக சற்பகாள்ரப்படும் சன்பணமபடுகணரக்
கருத்தில் பகாள்லதற்கு அணக்கபடும் லருடாந்த இடாற்ம பன்பாறிவுகணர ீராய்வு
பேய்லதற்கான குழுக்கரானணல கீசற குமிப்பிடப்பட்ட லிடங்கள் குமித்த புயனாய்வுகள்
சற்பகாள்ரப்பட்டதன் பின்னர் தீர்ானங்கணர எடுக்கும்.
- இடாற்ம நணடபணமக்கு ாமாக லறங்கப்பட்ட இடாற்மக் கட்டணரகள்
- அலுலயர்கரின் சகாாிக்ணககள் நிணமசலற்மப்படாத ேந்தர்ப்பங்கள் (பன்னுாிண
பதாடர்பியான சேணல நிணயங்கள் 1,2 ற்றும் 3 ஆகின சகாாிக்ணககராக்க்
கருதப்படல் சலண்டும்.)
- உாி அலுலயர்கரின் சகாாிக்ணககளுக்கு எதிாக லறங்கப்பட்ட இடாற்மக்
கட்டணரகள்.
- இடாற்ம லிண்ைப்பானது ேர்ப்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அலுலயர்கள்
எதிர்க்பகாள்ளும் எதிர்பாாத அனர்த்தங்கள்/ லிபத்துக்கள்/ சநாய்கள் சபான்ம
பாிலிக்கபணட
சூழ்நிணயகள்
ேர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தால்

குமித்து

நம்பகான

பாிந்துணகள்

08.
2018 ஒக்சடாபர் ாதம் 01 ஆம் திகதி பதாடக்கம் 2018 டிேம்பர் 31 ஆம் திகதி
லணான காயப்பகுதிில் ஒத்துாமல் இடாற்மங்களுக்கான லிண்ைப்பங்கள்
ஏற்றுக்பகாள்ரப்படகூடாது.
09.
அோங்க பகாணத்துல உதலிாரர் சேணலின் ேிமப்பு லகுப்ணப ோர்ந்த
அலுலயர்கள் இடாற்மக் காயஅட்டலணை இடாற்ம நணடபணம லிதிகரின் 8 ஆலது
பிாிலின் கீழ் குமிப்பிடபட்டுள்ரது.
10.
ஒவ்சலார் அலுலயர் பதாடர்பிலும் அரிக்கப்படும் தகலல்கள் ோிாகவும்
பழுணாகவும் உள்ரன என்பணத திணைக்கரத்/நிறுலன தணயலர்கள் உறுதிப்படுத்தல்
சலண்டும். அரிக்கப்பட்ட தகலல்கள் ோிற்மணல என்சமா பழுணற்மணல என்சமா
கண்டுபிடிக்கப்படின்,
குமித்த
பட்டில்கணர
தாாித்து
பாிேீயணன
பேய்த
உத்திசாகத்தருடன்
கூடசல
குமித்த
திணைக்கரங்கரின/
அணச்சுக்கரின்
தணயலர்களும்
பபாறுப்சபற்கசலண்டிலர்கராலதுடன்
ஒழுக்காற்று
நடலடிக்ணககளுக்கும் ஆட்பட சலண்டி லரும்.
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11.
ஒர் அணச்ேிலிருந்சதா ஒரு திணைக்கரத்திலிருந்சதா
இடாற்மம் பேய்ப்பட்ட அலுலயர்கள், பதியாட்கணர
ணலக்கப்படல் ஆகாது. குமிப்பிட்ட திகதிில் தது புதி
கடணண பபாறுப்சபற்கும் பபாருட்டு அலர்கள் லிடுலிக்க
எடுக்கப்படல் சலண்டும்.

இடாற்மக்குழுலினால்
எதிர்ப்பார்த்து நிறுத்தி
சேணல நிணயங்கரில்
லிடுலிக்க நடலடிக்ணக

12. அே பகாணத்துல உதலிாரர் ேிமப்பு தம் அலுலயர்களுக்காக 2019 லருடாந்த
இடாற்மத்திற்குாி காய அட்டலணை கீசற தப்பட்டுள்ரது
பேப்டம்பர்
பன்னர்
ஒக்சடாபர்
பன்னர்
ஒக்சடாபர்

04

பணமண/
திகதிக்கு இடாற்ம
லிண்ைப்பப்படிலம் சகால்

05

திகதிக்கு லிண்ைப்பப்படிலம் ற்றும் 5 லருடத்திற்கு கூடுதயான
சேணலக்காயத்ணத
பூத்தி
பேய்த
அலுலயர்கரின்
தகலல்கணர பபற்றுக்பகாள்ரல்
திகதிக்கு இடாற்ம குழு கூடி தீர்ானங்கணர எடுத்தல்.

11

பன்னர்
ஒக்சடாபர் 13
பன்னர்
நலம்பர் මස 10
பன்னர்
நலம்பர் මස 15
பன்னர்
டிேம்பர்
20
பன்னர்

13.

சுற்மமிக்ணக

பலரிிட்டு

திகதிக்கு இடாற்ம தீர்ானங்கணர அமிலித்தல்.
திகதிக்கு இடாற்மம் பதாடர்பாக இணைந்த சேணலகள் பிாிலிற்கு
சன்பணமபடுகணர அனுப்புதல்.
திகதிக்கு அோங்க சேணல ஆணைக்குழுலிற்கு சன்பணமபடுகணர
ேர்ப்பித்தல்
திகதிக்கு சன்பணமபட்டுக்குழுலின் தீர்ானங்கணர அமிலித்தல்
ற்றும் லருடாந்த இடாற்ம தீர்ானங்கணர அமிலித்தல்.

இச்சுற்மிக்ணகில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ஏற்பாடுகணர தங்கரது அணச்ேில் /

திணைக்கரத்திலுள்ர
ேிமப்பு
நடலடிக்ணக சற்பகாள்ரவும்.

லகுப்பு

உத்திசாகத்தர்களுக்கு

அமிதருலதற்கு

ஒப்பம் / பத்ேிமி ஜான்ன
பேயாரர்,
பபாது நிர்லாக, பகாணத்துல ற்றும்
ேட்டபம் ஒழுங்கும் பற்மி அணச்சு
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இணைந்த சேணலில் லருடாந்த இடாற்மத்திற்கான
லிண்ைப்பப்படிலம்
அோங்க பகாணத்துல உதலிாரர் சேணலின் ேிமப்பு லகுப்பு
இ-னித லர இயக்கம்
(அலுலயகப்
பன்பாட்டுக்காக ட்டும்)

பதலி ற்றும்
லகுப்பு
அ. தனிப்பட்ட தகலல்கள்
01. பழுப் பபர் :02.
பதபயழுத்துக்களுடன்
பபர் :03.
பதபயழுத்துக்களுடன்
பபர்:(ஆங்கியத்தில்)
04. பிமந்த திகதி :YYYY/MM/DD

08. நிந்த பகலாி :-

05. லது:-(2019.12.31 திகதின்று) 06. சதேி
லரு............ாதம்.........திகதி............ அணடார

07.

பபண் :-

அட்ணட இய:09. தற்காலிக பகலாி :-

ஆண்/
F/M

10.பதாணயசபேி
இயக்கம்
அலுலயகம் :தனிப்பட்ட :-

11. லிலாகானலா
என்பது :-

12. லாழ்க்ணகத் துணைின் பபர் :-

14.
பிள்ணரகரின் 15. அலர்கரது லது :எண்ைிக்ணக

13.
லாழ்க்ணகத்
துணைின்
பதாறில்
ற்றும்
சேணல
நிணயம் :16.
கல்லி
பாடோணய :-
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கற்கும்

ஆ. சேணல பற்மி தகலல்கள்
17. நினக் கடித இயக்கம் :-

18. அோங்க பகாணத்துல உதலிாரர்
சேணலின் ேிமப்பு லகுப்பிற்கு நினம் பபற்ம
திகதி :-

19. தற்சபாணத சேணல நிணயம் :21.

தற்சபாணத

சேணல

நிணயத்தில் 22. தற்சபாணத சேணல நிணயத்தில் சேணலக்

கடணகணரப் பபாறுப்சபற்ம திகதி :-

காயம் :- (2019.12.31 ஆந் திகதின்று)
லருடம் ............ாதம் ................. நாட்கள்........

YYYY/MM/DD
23.

20. சேணல நிணயம் அணந்துள்ர நகம் :-

பன்கிணடக்கும்

சேணல

நிணயம்

ஒன்மில் கடணாற்மிபெள்ரீா?
(லிருப்புக்குாி நிணயம்)
சேணல நிணயம்

சேணலக் காயம்
பதல்

லண

1
24. அேசேணலில் 2
பன்ணன சேணலக்
3
காயம்
4
5

இ. இடாற்மக்சகாாிக்ணக பற்மி தகலல்கள்
25

சேணல நிணயம்
அணந்துள்ர நகம்

சேணல நிணயம்

1
2
3

5

26. சசய குமிப்பிடப்பட்ட ஒரு சேணல நிணயத்திணன லிட அருகிலுள்ர ஒரு சேணல
நிணயத்திற்கு இடாற்மம் ஒன்று லறங்கப்படின் நீங்கள் ஏற்றுக்பகாள்வீர்கரா ?
ஆம்/இல்ணய
27. இடாற்மம் சகாருலதற்கான காைம் :- (அலுலயர் அல்யது ோர்ந்திருப்சபார் இயாதலர்
எனின் ருத்துல அமிக்ணககளுடன் ோிபார்த்தலுக்கு உட்படுத்துலதற்கு அதணன இங்கு
குமிப்பிடவும்)
சசய குமிப்பிட்ட தகலல்கள் அணனத்தும் உண்ணானணல என்றும் ோிானணல
என்றும் பிகடனப்படுத்துகின்சமன்.
................................
திகதி

................................
ணகபாப்பம்

ஈ.அணச்ேின் / திணைக்கரத் தணயலாின் ேிபாாிசு :


சசய பபர் குமிப்பிட்ட அலுலயாின் இடாற்மத்ணத பதிலீட்டுடன்/
பதலீடின்மி/பதிலீட்டின் பின்னர் லிடுலிக்க படிபெம் என்ம அடிப்பணடில் ேிபாாிசு
பேய்கின்சமன்.

................................
திகதி

................................
ணகபாப்பம்
பதலி பத்திண
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அோங்க பகாணத்துல உதலிாரர் சேணலின் ேிமப்பு லகுப்புக்குாி
(இணைந்த சேணலகள்) லருடாந்த இடாற்ம லிதிபணம
01.

அோங்க சேணல ஆணைக்குழுலின் பயம் 2009.02.20 திகதி 1589/30 இயக்க

அதிலிசேட லர்த்தானிில் பலரிிடப்பட்ட பேற்திட்ட லிதிகள் 1 லது பதாகுப்பில்
XVII அத்திாத்தில் 202 லிதிின் ஏற்பாடுகரின் படி ற்றும் 2018.02.25 திகதி இய
1955/22
இயக்க
அதிலிசேட
லர்த்தானிின்
பயம்
பகாடுக்கப்பட்ட
அதிகாங்களுக்கண அே பகாணத்துல உதலிாரர் சேணலின் ேிமப்பு லகுப்பில்
அலுலயர்கரின் லருடாந்த இடாற்ம பணமணாகும்.

02.

இணைந்த சேணலகணர ோர்ந்த அோங்க பகாணத்துல உதலிாரர் சேணலின்
ேிமப்பு
லகுப்ணப
ோர்ந்த
அலுலயர்கரின்
லிதிபணமக்கிைங்க சற்பகாள்ரப்படும்.
(அ)

இடாற்மங்கள்

பின்லரும்

,;lkhw;wf;FOf;fs; %ykhd ,lkhw;wq;fs; (tUlhe;j ,lkhw;wq;fs;)

,lkhw;wq;fis Nfhup tpz;zg;gpf;Fk; mYtyu;fspd; Ntz;LNfhs;fis
epiwNtw;Wk; Nehf;fpy; tUlhtUlk; ,lkhw;wf;FOf;fs; mikf;fg;gLk;.
mJ jtpu> mYtyu; xUtu; tpLf;Fk; epahakhd Ntz;LNfhis
epiwNtw;Wk; nghUl;Nlh md;wp epUthf mbg;gilapy; mikr;Rf;fspd;
nrayhsu;fs;
nra;Ak;
gupe;Jiufis
mKyhf;Fk;
nghUl;Nlh>
Fwpg;gpl;lnjhU Nrit epiyaj;jpy; gpuNjrj;jpy; tpje;Jiuf;fg;gl;l
fhyg;gFjpia
G+u;j;jp
nra;;Js;s
mYtyu;
xUtiu
,lkhw;wk;
nra;tjw;F ,lkhw;wf;FO KbntLf;fyhk;. mt;thwhd ,lkhw;wq;fs;
Mz;bd; KjyhtJ Ntiyehs; njhlq;fp eilKiwf;F tUk;.
(M)

nghJ epu;thf kw;Wk; Kfhikj;Jt mikr;rpd; nrayhsuhy; nra;ag;gLk;

,lkhw;wq;fs; (tUlhe;j ,lkhw;wq;fs; jtpu;e;jit )
,ize;j
Nritfs;
,lkhw;wf;FOf;fspdhy;

gpuptpd;
toikahd
gzpfspd;
fPod;wp>
khj;jpuNk
,lkhw;wq;fs;
nra;ag;gLfpd;wd.

vdpDk;> epUthf kw;Wk; Nrit rhu;e;j Njitg;ghLfs; mNjNghd;W
xOf;fhw;W mbg;gilfspy;> nghJ epu;thf kw;Wk; Kfhikj;Jt mikr;rpd;
nrayhsu;
,lkhw;wf;fl;lisfis
toq;Fthu;.
NkYk;>
gu];gu
,lkhw;wq;fis
Ntz;Lfpd;w
Nfhupf;iffs;
kw;Wk;
mtrukhfTk;
mDjhgj;JlDk; Nehf;f Ntz;ba tplaq;fs; mlq;fpa Nfhupf;iffs;
Nghd;wit>
me;je;j
mikr;rpd;
nrayhsuJ
mtjhdpg;GfSlDk;
7

gupe;JiufSlDk;
Kd;dDg;gg;gLkhapd;>
eltbf;if vLf;fg;gLk;.

2.1

mit

Fwpj;J

Ntz;ba

Xu; mikr;rpypUe;J ,d;Ndhu; mikr;rpw;F ,lkhw;wk;
mYtyu;
xUtu;
Xu;
mikr;rpypUe;J
,d;Ndhu;
mikr;rpw;F
,lkhw;wg;gLk;
re;ju;g;gj;jpy;> ntw;wplk; epyTk; mikr;rpd; nrayhsuJ Ntz;LNfhs;> nghJ epu;thf
kw;Wk; Kfhikj;Jt mikr;rpw;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. ,e;Nehf;fj;jpw;nfd> Fwpj;j
mYtyu;
,ize;Js;s
rk;ge;jg;gl;l
mikr;rpd;
nrayhsuJ
rk;kjj;jpid
fUj;jpw;nfhz;L> nghJ epu;thf kw;Wk; Kfhikj;Jt mikr;rpd; nrayhsu; mj;jifa
ntw;wplk; epyTk; mikr;rpw;F ,lkhw;wf;fl;lisapid mDg;gp itg;ghu;.

2.2

xNu mikr;rpd; fPOs;s jpizf;fsq;fSf;F ,ilapyhd ,lkhw;wq;fs;
Kd;nkhopag;gl;l ,lkhw;wq;fs; Fwpj;j gupe;Jiufis rk;ge;jg;gl;l mikr;rpd;
nrayhsu; nghJ epu;thf kw;Wk; Kfhikj;Jt mikr;rpd; nrayhsUf;F mDg;gp
itg;ghu;. ,g;gupe;Jiufis fUj;jpw;nfhz;L> nghJ epu;thf kw;Wk; Kfhikj;Jt
mikr;rpd; nrayhsu; cupa ,lkhw;wq;fSf;fhd mq;fPfhuj;ij toq;Fthu;.

2.3

xNu jpizf;fsj;jpw;F ,ilapyhd ,lkhw;wq;fs;
,lkhw;wq;fSf;fhd
Kd;nkhopTfis
rk;ge;jg;gl;l
mikr;rpd;
nrayhsUf;F
jpizf;fsj;jiytu; mDg;gp itg;ghu;. mjd;gb> Nfhug;gl;l ,lkhw;wk; cupa
mikr;rpd; nrayhsuhy; mq;fPfupf;fg;gl;lJk;> mJ gw;wp nghJ epu;thf kw;Wk;
Kfhikj;Jt mikr;rpd; nrayhsUf;F mwptpf;fg;gLk;.

2.4

tpNrlkhd
mYtyf
Njitg;ghLfshfTk;
Nkw;nfhs;sg;gLk; ,lkhw;wq;fs;

Nritf;F

mj;jpahtrpakhfTk;

epUthf kw;Wk; Nritapd; Njitg;ghLfis nghWj;J> Xu; mYtyuJ rk;kjkpd;wpAk;
Ntz;LNfhs; vJTkpd;wpAk; Fwpj;j mYtyiu ,lkhw;wk; nra;aNth md;wp jw;fhypf
,izg;G nra;aNth nghJ epu;thf kw;Wk; Kfhikj;Jt mikr;rpd; nrayhsUf;F
mjpfhuk; cz;L.
3.0

murhq;f Kfhikj;Jt cjtpahsu; Nritapd; rpwg;G tFg;Gf;Fupa ,lkhw;wf;FOtpy;
mq;fk; tfpg;Nghu;
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Fwpj;j Nritapd; jhgdr;nraw;ghLfSf;F nghWg;G tfpf;Fk; mYtyu; cl;gl>
nghJ epu;thf kw;Wk; Kfhikj;Jt mikr;rpd; nrayhsuhy; gpNuupf;fg;gLk;
%d;W gjtpepiy cj;jpNahfj;ju;fs; (Xu; mYtyu; KiwaPl;Lf;FOTf;F
gpNuupf;fg;gLthu;)



murhq;f

Kfhikj;Jt

cjtpahsu;

Nritapd;

rpwg;G

tFg;gpYs;s

nkhj;j

Mszpapd; 15 % ,Yk; Fiwahj vz;zpf;ifapy; mq;fj;jtu;fis cila
njhopw;rq;fk; xt;nthd;wpYk; ,Ue;J xU gpujpepjp
my;yJ


njhopw;rq;f eltbf;iffSf;nfd KONeukhf tpLtpf;;fg;gl;Ls;s
xUtiu nfhz;bUf;Fk; njhopw;rq;fj;jpd; gpujpepjp xUtu;



இடாற்மக்

குழுக்கரின்

தணயலர்

nghJ

epu;thf

kw;Wk;

mYtyu;

Kfhikj;Jt

mikr;rpd; nrayhsuhல் நிிக்கபடுலார்

4.0

லருடாந்த இடாற்ம KiwaPl;Lf;FOf;fs;
4.1

,lkhw;wf;FOf;fspd; KbTfSf;F vjpuhf Nkw;nfhs;sg;gl;l KiwaPLfisAk;
,lkhw;wf;FOf;fspdhy; epiwNtw;wg;glhj Nfhupf;iffisAk; guprPypg;gjw;nfd
,ize;j Nritfs; gzpg;ghsu; ehafj;jpd; jiyikapyhd KiwaPl;Lf;FO
xd;wpid nghJ epu;thf kw;Wk; Kfhikj;Jt mikr;rpd; nrayhsu; epakpg;ghu;.

4.2

லருடாந்த இடாற்ம KiwaPl;Lf;FOtpDs; mlq;FNthu; gpd;tUkhW:
jiytu;: ,ize;j Nritfs; gzpg;ghsu; ehafk;
nghJ epu;thf kw;Wk; Kfhikj;Jt mikr;rpd; nrayhsuhy; epakpf;fg;gLk;
,uz;L mq;fj;jtu;fs;:
(I)

nghJ epu;thf kw;Wk; Kfhikj;Jt mikr;rpd; ,ize;j Nritfs;
gpupTld; ,ize;J Nritahw;Wk;
rhu;e;j mYtyu; xUtu;

(II)

,yq;if

epUthf

Nritia

,ize;j Nritfis rhuhj NtnwhU jpizf;fsj;jpy; ,ize;J
Nritahw;Wk; ,yq;if epUthf Nritia rhu;e;j mYtyu; xUtu;

Fwpg;G: ,e;j mYtyu;fspy;
mYtyuhf ,Ug;ghu;.
4.3

xUtu;

,lkhw;wf;FOtpy;

Nritahw;Wk;

Xu;

gpd;tUk; tplaq;fis guprPyid nra;j gpd;du; KiwaPl;Lf;FO KbTfis
vLf;Fk;.
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5.0



,;lkhw;wf;nfhs;iff;F Kuzhd ,lkhw;wq;fs;



mYtyu; xUtuJ Nfhupf;if epiwNtw;wg;glhj re;ju;g;gq;fs;



rk;ge;jg;gl;l mikr;rpd; nrayhsuhy; nghJ
mikr;rpd;
nrayhsUf;F
Kd;itf;fg;gLk;
KiwaPLfs;

epu;thf kw;Wk;
Nfhupf;iffs;>

Kfhikj;Jt
gupe;Jiufs;>

,lkhw;wq;fis Nkw;nfhs;ifapy; ftdpf;fg;gl Ntz;ba nghJthd nfhs;iffs;
5.1

tUlhe;j ,lkhw;wq;fSld; njhlu;ghd ,lkhw;wf;fhyk; vd;gJ cld; Ke;jpa
tUlj;jpd; brk;gu; 31 Me; jpfjpad;W fzpf;fg;gLk;. (2019Mk; Mz;bw;fhd
tUlhe;j ,lkhw;wq;fSf;F ,J 2019.12.31 Me;jpfjp MFk;)

5.2

Nritf;fhyj;ij fzf;fpLifapy;> Fwpj;j mYtyu; flikf;F mwpf;ifapl;l
ehshfpa [dtup Kjyhk; jpfjpNa mtuJ Nritapd; Kjy; ehshf fUjg;gLk;.
vdpDk;> mtuJ fl;Lg;ghl;bw;F mg;ghw;gl;l #o;epiy fhuzkhf flikf;F
mwpf;ifapl;l jpfjp gpw;gl;l xU jpfjpahf ,Uf;Fkhapd;> ,lkhw;wf;FO mjid
ftdj;jpw;nfhs;Sk;.

5.3

Nritf;fhyj;ij fzf;fpLifapy;> xU jpizf;fsj;jpy;/ mikr;rpy; my;yJ
khtl;lj;jpy; Nritahw;wpa nkhj;jf;fhyg;gFjp my;yJ ,ilepWj;jq;fSld;
$ba fhyg;gFjp xU Nritf;fhykhf fUjg;gLk;.

5.4

kdq;ftu;
Nrit
epiyaq;fspy;
Nritahw;wpa
Nritf;fhyj;ij
fzf;fpLifapy;> xd;W my;yJ gy kdq;ftu; Nrit epiyaq;fspy;
Nritahw;wpapUg;gpDk; $l> cld; Ke;jpa 15 tUl NritNa fzf;fpy;
vLf;fg;gLk;.
(mf;fhyg;gFjpapy;
kdq;ftu;
Nrit
epiyaq;fshf
,dq;fhzg;gl;l Nrit epiyaq;fs;)

5.5

Xu; mikr;rpd;/ jpizf;fsj;jpd; fPo; ve;jnthU khtl;lj;jpyhapDk; Ntiy
nra;j fhyg;gFjp me;j mikr;rpy;/ jpizf;fsj;jpy; Nritahw;wpajhfNt
vLj;Jf;nfhs;sg;gLk;. (ாலட்டத்திற்குள் சேணலக்காயத்ணத கைிப்பிடும்சபாது
ாலட்டத்திற்குள் எக்காாிாயத்தில் சேணலாற்மிபெள்ரார் என்பணதபெம்
அம்பாத்தகாயப்பகுதி அம்ாலட்டத்தில் Nritahw;wpa nkhj;jf;fhyg;gFjp
fUjg;gLk;.)

5.6

kdq;ftu;
Nrit
epiyaq;fspy;
Nritahw;wpa
Nritf;fhyj;ij
fzf;fpLifapy;> kdq;ftu; Nrit epiyaj;jpy; mtuJ Nritf;fhyg;gFjpapy;
murhq;f Kfhikj;Jt cjtpahsu; Nritapd;; tFg;G I kw;Wk; tFg;G II ,y;
Nritahw;wpa fhyKk; fzf;fpy; nfhs;sg;gLk;.
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5.7

jpizf;fsk;

xd;wpy;

mYtyu;

xUtuJ

Nritf;fhyj;ij

fzf;fpLifapy;>

Fwpj;j mYtyuJ fl;Lg;ghl;bw;F mg;ghw;gl;l fhuzq;fshy; mtu; Nritapy;
,y;yhjpUe;j fhyg;gFjp fzf;fpy; vLf;fg;gl khl;lJ.
5.8.1

kdq;ftu;

Nrit

epiyaj;jpy;

05

tUl

Nritapid

kdq;ftuhj

Nrit

mYtyu;

xUtu;

Nritf;fhyj;ij

G+u;j;jp

epiyaj;jpy; 02 tUl Nritapid G+u;j;jp nra;Js;s
,lkhw;wk; Ntz;b tpz;zg;gpf;f jFjp tha;e;jtuhthu;.
5.8.2

kdq;ftu;

Nrit

epiyaj;jpy;

tpje;Jiuf;fg;gl;l

nra;ahj mYtyu; xUtu;> kdq;ftuhj Nrit epiyak; xd;Wf;F ,lkhw;wk;
Ntz;b
tpz;zg;gpf;Fk;
re;ju;g;gj;jpy;>
Nritapd;
mj;jp;ahtrpaj;ij
nghWj;jtiu mtu; mt;thwhd ,lkhw;wj;jpw;F jFjp tha;e;jtuhthu;.
5.8.3

xNu Nrit epiyaj;jpy; 5 tUlq;fs; mjw;F
mYtyu;fs; ahtUk; ,lkhw;wj;Jf;F Ml;gLtu;.

Nkyhf

Nritahw;wpa

5.9.1

tUlhe;j ,lkhw;wj;jpw;fhf fhyj;ij fzpg;gpLk;NghJ டிபேம்பர் 31 (2019Mk;
Mz;bw;fhd tUlhe;j ,lkhw;wq;fSf;F ,J 2019.12.31 Me; jpfjpக்கு) 53
taJf;F
Nkw;gl;l
mYtyu;fs;
Fwpj;j
khtl;lj;jpDs;
,lkhw;wk;
nra;ag;glf;$LkhapDk;> mtu;fshf Ntz;LNfhs; tpLf;fhtpbd;> mtu;fs;
,lkhw;wk; nra;ag;gl khl;lhu;fs;.

5.9.2

tUlhe;j ,lkhw;wj;jpw;fhf fhyj;ij fzpg;gpLk;NghJ டிபேம்பர் 31 (2019Mk;
Mz;bw;fhd tUlhe;j ,lkhw;wq;fSf;F ,J 2019.12.31 Me; jpfjpக்கு) 58
taJf;F Nkw;gl;l mYtyu;fs; (59 tajhd mYtyu;fs;)> mtu;fshf
tpz;zg;gpj;jhNyad;wp> khtl;lj;jpDs; $l ,lkhw;wk; nra;ag;gl khl;lhu;fs;.

5.10

,ize;j Nritfs; gzpg;ghsu; ehafj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopw;rq;fk;
xd;wpd; kj;jpa nraw;FOtpd; nrayhsu;> jiytu;> nghUshsu; kw;Wk;
epiwNtw;W
cWg;gpdu;fs;
,lkhw;wk;
nra;ag;gLifapy;>
njhopw;rq;f
eltbf;iffis ghjpf;fhj tifapYk; Fwpj;j njhopw;rq;f nrayhsuJ
gupe;Jiuia ftdj;jpy; nfhz;Lk; mt;thwhd ,lkhw;wk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
vt;thwhapDk;>
kdq;ftu;
Nrit
epiyaj;jpypUe;J
nra;ag;gLk;
,lkhw;wq;fSf;F ,t;tpjp nghUe;jhJ.

5.11

XVI MtJ mj;jpahaj;jpd; 7.1 MtJ gpuptpy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s rYiffis
mDgtpf;f tpUk;Gfpd;w njhopw;rq;f mYtyu;fs;> ,J rk;ge;jkhd tpz;zg;gk;
xd;iw jahupj;J> ,lkhw;wf;FOf;fspd; $l;lj;jpw;F Mff;Fiwe;jJ ,uz;L
thuq;fshtJ Kd;djhf> mjid cupa njhopw;rq;f nrayhsu; Clhf
,ize;j Nritfspd; gzpg;ghsu; ehafj;jpw;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (cggpupT
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7.5,d; gb) mf;fhyg;gFjpf;F gpw;ghL nra;ag;gLk; tpz;zg;gq;fs; ftdpf;fg;;gl
khl;lh.
5.12

vtNuDk; mYtyu; xUtupd; tho;f;ifj;Jiz nghypஸ்

அல்யது பப்பணடில்

லடக்கு கிறக்கில் நடலடிக்ணக காைாக அங்கவீனர் ஆனார் என்பணத உறுதி
பேய் vOj;J %y ோன்றுகணர Kd; itf;Fkplj;J> mj;jifa mYtyu;
jdJ Ntz;LNfhspd; Ngupy; kl;LNk ,lkhw;wk; nra;ag;gLthu;. mj;Jld;>
mt;thwhd mYtyu;fshy; Nfhug;gLk; ,lkhw;w tpz;zg;gq;fSf;F Kd;Dupik
toq;fg;gLk;.
5.13

nghJthf>

mYtyu;

xUtuJ

Ntz;LNfhspd;

Ngupy;,

mtuJ

tho;f;ifj;Jizapd; Nrit epiyak; mike;Js;s gpuNjrj;jpw;F mz;kpj;j xU
Nrit epiyaj;Jf;F> mtiu ,lkhw;wk; nra;tjw;F $Lkhdtiuapy;
eltbf;if vLf;fg;gLk;.
5.14

,lkhw;wq;fs; nra;ag;gLk; NghJ> tyJ Fiwe;j gps;isfs;> ePz;lfhy Neha;
fhuzkhf tho;f;ifj;Jiz elkhl Kbahj epiyapYs;sik Nghd;w
Vw;Wf;nfhs;sj;jf;f
fhuzq;fis
cs;slf;fpAk;
jpizf;fsj;jiytupd;
gupe;JiufSlDk;
nra;ag;gLk;
tpz;zg;gq;fs;
ftdj;jpy;
nfhs;sg;gly;
Ntz;Lk;.

5.15

gps;isfsJ ghlrhiyf;fy;tpf;F mnrsfupak; Vw;gLtij jtpu;f;FKfkhf>
KbAkhd tiuapy; xt;nthU tUlKk; [dtup 1 Me;jpfjp njhlf;fk;
midj;J ,lkhw;wKk; mKYf;F tUk;.

5.16

kdq;ftuhj epiyaq;fspy; Nritahw;w mYtyu;fis njupT nra;Ak; NghJ>
$Lkhdtiuapy;
jpUkzkhfp
ghlrhiy
nry;Yk;
gps;isfisAila
mYtyu;fis
tpLj;J>
jpUkzkhfhj
mYtyu;fs;
kw;Wk;
jpUkzkhfpapUg;gpDk;
ghlrhiy
nry;Yk;
gps;isfis
nfhz;buhj
mYtyu;fis njupTnra;tjpy; ftdk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

5.17

,lkhw;wq;fSld; njhlu;ghd khjpupg;gbtj;jpw;F mikthf rku;g;gpf;fg;gLk;
,lkhw;w
tpz;zg;gq;fs;
kw;Wk;
KiwaPLfs;
khj;jpuNk
ftdj;jpy;
nfhs;sg;gLk;.

5.18

xU gpuNjrj;jpYs;s Fwpg;gpl;lnjhU Nrit epiyaj;Jf;F ,lkhw;wk; NfhUk;
mYtyu;fs; Nrit epiyaj;jpd; ngaiuAk; gpuNjrj;jpidAk; Rl;bf;fhl;lyhk;.
mj;Jld;
mYtyuJ
Ntz;LNfhisAk;>
mjhtJ
Fwpg;gpl;lnjhU
mYtyfj;jpw;F my;yJ jpizf;fsj;jpw;F nry;Yk; Nehf;fpy; tpz;zg;gk;
nra;ag;gLfpd;wjh vd;gjidAk;> tpz;zg;gj;jpy; Rl;bf;fhl;LtJ nghUj;jkhdJ.
அவ்லாசம
mYtyu;
லிரும்பும்
Nrit
epiyaj;jpd;
ngaiuAk;
gpuNjrj;jpidAk; லாிணேப்படி பபர் குமிப்பிடல் சலண்டும்.
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5.19

,lkhw;w tpz;zg;gk; rku;g;gpf;fg;gl;L tpl;lhy;> mj;jifa ,lkhw;wj;jpid
,uj;Jr; nra;Ak;gbNah md;wp thg]; thq;FtjhfNth KiwaPL nra;tjw;F
Fwpj;j mYtyUf;F cupikapy;iy. mijtplTk; mj;jifa re;ju;g;gq;fspy;
gupe;Jiufis nra;tjw;F jpizf;fsj;jiytUf;Fk; mjpfhuk; fpilahJ.

6.0

Nrit epiyaq;fspd; jug;gLj;jy;
6:1:1. kdq;ftu; Nrit epiyaq;கள்/ பிசதேங்கராக அமிப்பட்டுள்ர Nrit epiyaq;கள்/

பிசதேங்கராக இருப்பின் சேணலகள் அடிப்பணடில் ஒவ்பலாரு லருடபம்
பலரிிடப்படும். இவ்லிடம் ற்றும் பிசதே அலுலயர்கரின் கருத்திற்சகற்ப ீண்டும்
ீண்டும் ாற்மணட படிபெம். சேணலகரின் படி kdq;ftu; Nrit epiyaq;கராக
அமிப்பட்டுள்ர திணைக்கரங்கரில் ஆலைங்கள் அட்டலணை இய 01 கீழ்
இதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ரது.
6.1.2

,uz;lhtJ ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lnjhU Nrit epiyaj;jpw;F ,lkhw;wk;
Ntz;b tpz;zg;gk; xd;W nra;ag;gl;bUg;gpDk; $l> ,lkhw;wf;fl;lis tpLf;fg;gl
Kd;du;> ml;ltizapy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s jpizf;fsq;fspd; jiytu;fsJ
Kw;$l;ba mDkjpia ngw;Wf;nfhs;s eltbf;if vLf;fg;gLk;.

6.2

kdq;ftu; Nrit epiyankhd;wpy; 5 tUlq;fs; Nritahw;wpa mYtyu;
xUtUf;F> NtW tpz;zg;gq;fs; vitAk; ,y;yhjtplj;J khj;jpuNk> kPz;Lk;
,d;ndhU kdq;ftu; Nrit epiyaj;jpw;F ,lkhw;wk; toq;fg;gLk;.

6.3

kdq;ftu; Nrit epiyankhd;wpy; / பிசதேங்கரில் 5 லருடத்திற்கு சல் சேணல
பேய்துள்ர அலுலயர்கரின் பபர் பட்டிணய அலர்கரின் லது, சேணலக்காயம்,
லேிக்கும் பிசதேம், இடாற்மம் லறங்கப்பட்டால் இடாற்மம் பபம லிரும்பும் சேணல
நிணயங்கள் 3 ற்றும் உாி லிடங்கணர குமிப்பிட்டு குமித்த படிலத்ணத பூர்த்தி
பேய்து பபாது நிர்லாக ற்றும் பகாணத்துல அணச்ேின் பேயாரர் பயம்
அமிலிக்கும்

தினத்திற்கு

பன்னர்

அனுப்புதல்

உாி

அணச்ேின்

பேயாரர்/

திணைக்கர தணயலாின் பபாறுப்பாகும்.

6.4

ேகய அணச்சுக்கரில் ற்றும் திணைக்கரங்கரில் 5 tUl சேணலக்காயத்ணத பூர்த்தி
பேய்த ேகய mYtyu;fsJ லிபங்கணர gbt இயக்கம் 2 க்கு அண ( இணைப்பு
02) 5:5 உப லாக்கித்தில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலாறு ாலட்டலாாிாக ஒழுங்கு
பேய்து
mDg;gp
itf;f
Ntz;baJ
jpizf;fsj;jiytupdJ nghWg;ghFk;.

6.5

me;je;j

mikr;rpd;

nrayhsuJ

kdq;ftuhj
Nrit
epiyankhd;wpy;
Nritahw;Wk;
mYtyu;
xUtuJ
Ntz;LNfhis epiwNtw;WKfkhf> kdq;ftu; Nrit epiyankhd;wpy; mjp$ba
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fhyk; Nritahw;wpAs;sJld; cggpupTfs; 6.3 ,Yk; 6.4 ,Yk; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
Njitg;ghLfis G+u;j;jpnra;Ak; mYtyu; xUtu; ,lkhw;wk; nra;ag;glyhk;.
6.6

kdq;ftu; Nrit epiyaq;fSf;F ,lkhw;wq;fis eilKiwg;gLj;Jk; NghJ>
kdq;ftuhj Nrit epiyaq;fspy; Nritahw;WNthUf;F Kd;Dupik mspf;fg;gLk;.
vt;thwhapDk;> mj;jifa mYtyu;fsJ Nritf;fhyKk; mt;thNw mtu;fs;
vjpu;Nehf;Fk; f\;lq;fSk; ftdj;jpw;F nfhz;Ltug;gl;lhy; fUj;jpw;nfhs;sg;;gLk;.
,jw;fikthf> Njitahd jfty;fis rku;gg
; pf;f cupa mYtyu;fs; eltbf;if
vLf;f Ntz;Lk;.

6.7

6.3> 6.4 Mfpa cg gpupTfspy; Fwpg;gplg;gl;l mYtyu;fs; ,lkhw;wk; nra;ag;gLk;
NghJ> tpUg;gj;njupT xOq;fpy; mtu;fs; Fwpg;gpl;Ls;s ,uz;L epiyaq;fspy;
xd;Wf;F mtu;fis ,lkhw;wk; nra;tjw;F $Lkhdtiuapy; Kaw;rp vLf;fg;gLk;.
mJ rhj;jpakhfhtpbd;> mtu;fs; fpl;ba Nrit epணயaj;Jf;F ,lkhw;wg;gLthu;fs;.
,J njhlu;gpy; Njitahd jfty;fis toq;FtJ mYtyu;fsJ nghWg;ghFk;.

6.8

,;;lkhw;wk;

nra;ag;gl

vjpu;ghu;j;jpUf;Fk;

mYtyuJ

flikfis

Mw;Wtjw;F

Vida mYtyu;fis gapw;Wtpg;gjw;fhd eltbf;iffis vLg;gjd; %yk;>
,lkhw;wq;fs;
eilKiwf;F
tUk;
jpfjpad;Nw
tUlhe;j
,lkhw;wq;fis
6.9

mKyhf;FtJ jpizf;fsj;jiytu;fsJ nghWg;ghFk;.
tUlhe;j ,lkhw;wq;fis mKy;gLj;jhj re;ju;g;gq;fs; njhlu;gpy; nghJ epu;thf
kw;Wk; Kfhikj;Jt mikr;rpw;F mwptpf;fg;gl;lhy;> mj;jifa mYtyu;fSf;F
vjpuhf mwptpg;G vJTkpd;wp xOf;fhw;W eltbf;if vLf;fg;gLk;.

07.

murhq;f Kfhikj;Jt cjtpahsu; Nritiar; rhu;e;j rpwg;G tFg;G mYtyu;fs;
njhlu;ghd ,lkhw;wf;nfhs;ifapid
ml;ltiz:
ஜூன் khjk; 01; jpfjpf;F Kd;du;
ஜூன்;

khjk;

பன்னர்

30

mKy;gLj;Jtjpy;

gpd;gw;wg;gl

Ntz;ba

fhy

இடாற்ம குழுணல நிித்தல்

Mk;

jpfjpf;F ,lkhw;wq;fs; gw;wp mwptpj;jல்
jpfjpf;F பூர்த்தி
பேய்ப்பட்ட
லருடாந்த
இடாற்ம
லிண்ைப்பங்கணர
உாி
அதிகாாி
பன்
ேர்ப்பித்தல்.
jpfjpf;F உாி அதிகாாி பயம் இடாற்ம குழுவுக்கு
லருடாந்த
இடாற்ம
லிண்ைப்பங்கணர

ஜூணய;
பன்னர்

khjk;

31

Mk;

ஆகஸ்ட்
பன்னர்

khjk;

15

Mk;

14

ேர்ப்பித்தல்
ஆகஸ்ட;

khjk;

பன்னர்

31

Mk;

பேப்படம்பர் khjk; 15 Mk;
பன்னர்;

பேப்படம்பர் khjk; 30 Mk;
பன்னர்

ஒக்சடாபர் ாதம் 15 ஆம்
பன்னர்

நலம்பர் ாதம் 01 ஆம்
பன்னர்

இடாற்ம
குழுவுக்கு
இடாற்ம
jpfjpf;F லருடாந்த
பிசணனகணர உாி அதிகாாிக்கு எழுத்து பயம்
ேர்ப்பித்தல்
jpfjpf;F பிசாிக்கப்பட்ட
லருடாந்த
இடாற்மங்கள்
ேம்பந்தான அமிலித்தணய சற்பகாள்ரல் ற்றும்
லருடாந்த இடாற்ம பிசணன சன்பணமபட்டுக்
குழுலிணன நிித்தல்
இடாற்மங்கள்
பதாடர்பான
jpfjpf;F லருடாந்த
பணமபட்டுக் குழுலிற்கான சன்பணமபடுகணர
பபற்றுக்பகாள்ளும் இறுதி திகதி
திகதிக்கு லருடாந்த
இடாற்ம
பிசணனகணர
சன்பணமபட்டுக் குழுலானது பிசாிக்கப்பட்ட
லருடாந்த இடாற்மங்கள் ேம்பந்தான தது
ேிபாாிேிணன உாி அதிகாாிக்கு எழுத்து பயம்
ேர்ப்பித்தல்
திகதிக்கு இறுதிான
இடாற்மங்கள்
பதாடர்பான
தீர்ானங்கணர பலரிிடுதல்

நலம்பர் ாதம் 15 ஆம் திகதிக்கு அோங்க
சேணல
ஆணைக்குழுலிற்கு
பன்னர்
சன்பணமபடுகணர ேர்ப்பித்தல்
ஜனலாி ாதம் 01 ஆம் திகதிக்கு லருடாந்த இடாற்மங்கணர நணடபணமப்படுத்தல்
பன்னர்

8.
லருடாந்த
ேர்ப்பித்தல்
8.1.

இடாற்ம

கட்டணரகளுக்கு

எதிான

சன்பணமபடுகணர

இடாற்மம் பேய்லது பற்மி தப்படும் கட்டணரக்கு எதிாக ாதாினும் ஒரு அே
அலுலயாினால் அே சேணல ஆணைக்குழுலிற்கு சன்பணமபடு ஒன்ணம
ேர்ப்பிப்பதானால் அந்த பணமப்பாடு படிலம் 3a ற்றும் 3b இல் ட்டும்
ேர்ப்பித்தல் சலண்டும்.
சலும் அலர்கரினால் ேர்ப்பிக்கப்படும் காைங்கணர உறுதிப்படுத்துலதற்கு
உாி கடிதங்கரின் உறுதிப்படுத்தி பிதிகணர அம்சன்பணமபட்டுடன்
ேர்ப்பிப்பதற்கு அலர் நடலடிக்ணக சற் பகாள்ர சலண்டும்.

8.2.

அே அலுலயர் ஒருலாினால் அே சேணல ஆணைக்குழுலிற்கு சன்பணமபடு
ஒன்ணம

ேர்ப்பிப்பதற்கு

பேய்
15

சலண்டிது

உாி

அணச்ேின்

பேயாராினூடாகசல ேர்ப்பிக்கசலண்டும் என்பதுடன் அம்சன்பணமபட்டின்
பிதிபான்ணம உாி அணச்ேின் பேயாரருக்கு அனுப்பசலண்டும். அவ்லாறு
ேர்ப்பிக்கப்படும் பணமப்பாடுகணர தாதிக்கால் தது அலதானிப்புடன் அே
சேணல ஆணைக்குழுலிற்கு அனுப்புலது உாி அணச்ேின் பேயாராின்
பபாறுப்பாகும்.
அலுலயருக்கு
லிரும்புலாமானால்
சன்பணமபட்டின்
பிதிபான்ணம சநடிாக அே சேணல ஆணைக்குழுலிற்கு ேர்ப்பிக்கபடிபெம்.
8.3.

இடாற்மம்
பேய்லதற்கான
கட்டணரக்கு
எதிாக
ேர்ப்பிக்கப்படும்
சன்பணமபபடான்று அவ்லிடாற்மக்கட்டணர உாி அே அலுலயருக்கு
கிணடக்கப்பபற்ம தினத்திலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் ேர்ப்பிக்கபடல் சலண்டும்.
உாி காயத்துக்குள் ேர்ப்பிக்கப்படாத சன்பணமபடுகள் அே சேணல
ஆணைக்குழுலின் பயம் நிாகாிக்கப்படும்.

8.4.

ஆணைக்குழுலிற்கு
அனுப்புலதற்காக
அலுலயர்
ஒருலாின்
பயம்
பகாடுக்கப்படுகின்ம சன்பணமபட்ணட உாி ேகய சகாணலகள், ஆலைங்கள்
ற்றும் அமிக்ணககள் ஆகின, அதற்குாி தங்கரது அலதானிப்புக்களுடணும்,
ேிபாாிசுடனும் அம்சன்பணமபடு கிணடக்கப்பபற்று 15 நாட்களுக்குள் அே
சேணல ஆணைக்குழுலின் பேயாரருக்கு ேர்ப்பிப்பதற்கு சதணலான
நடலடிக்ணகண
சற்பகாள்லதற்கு
உாி
அணச்ேின்
பேயாராின்
பபாறுப்பாகும். எனினும் அே சேணல ஆணைக்குழுலின் நணடபணம லிதிகரின்
XVIII லது பந்திில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலாறு லருடாந்த இடாற்மம் ேம்பந்தான
சன்பணமபடுகளுக்கு உாி சகாணலகள், ஆலைஙகள், அமிக்ணககள்,
அலதானிப்புக்கள் ற்றும் ேிபாாிசு ஆகிலற்றுடன் அவ்லருடத்தின் டிேம்பர்
ாதம் 01 ஆம் திகதிக்கு பன் அே சேணல ஆணைக்குழுலிற்கு ேர்ப்பித்தல்
சலண்டும்.

8.5

இப்பந்திில்
குமிப்பிடப்பட்டுள்ர
நிதிகளுக்கு
இைங்கி
தது
சன்பணமபட்ணட
ேர்ப்பிக்கசலண்டிது
ேகய
அே
அலுலயர்கரின்
பபாறுப்பாகுலதுடன் அதற்கு பனாக ேர்ப்பிக்கப்படும் சன்பணமபடுகள் அே
சேணல ஆணைக்குழுலினால் கலைத்திற் பகாள்ரப்படாட்டாது.

8.6.

சசய 8.4 இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலாறு கடிதங்கள் கிணடத்த 15 நாட்களுக்குள்
இடாற்ம கட்டணரக்கு எதிாக அே அலுலயர் ஒருலர் பயம் ேர்ப்பிக்கப்பட்ட
சன்பணமபடு ேம்பந்தாக தீர்ானபான்று அே சேணல ஆணைக்குழுலினால்
எடுக்கப்படும்.

8.7.

சசய தப்பட்டுள்ரலாறு ேர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ர சன்பணமபடு ேம்பந்தாக
அே சேணல ஆணைக்குழுலின் தீர்ானத்ணத சநடிாக பணமபட்டாரருக்கு
அமிலிப்பதுடன் உாிசகாணலண சம்படுத்திக்பகாள்லதற்கு அப்பிதி உாி
அணச்ேின் பேயாரருக்கு அனுப்பப்படசலண்டும்.
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8.8.

அே சேணல ஆணைக்குழுலின் கட்டணரின் அல்யது தீர்ானத்தின் படி
அதிருப்திக்கு ஆராகும் அே அலுலயருக்கு 2002 இயக்கம் 04 உணட நிர்லாக
சன்பணமபட்டு நிா அதிகா ேணப ேட்டத்தில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர
லிதிபணமகளுக்கிைங்க நிர்லாக சன்பணமபட்டு நிா அதிகா ேணபக்கு
சன்பணமபட்ணட ேர்ப்பிப்பதற்கு உாிண உள்ரது.

அே சேணல ஆணைக்குழுலின் கட்டணரக்கிைங்க

ஒப்பம் / பத்ேிமி ஜான்ன
பேயாரர்,
பபாது நிர்லாக, பகாணத்துல ற்றும்
ேட்டபம் ஒழுங்கும் பற்மி அணச்சு
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ml;ltiz – 01
kdq;ftu; Nrit epiyaq;fs;
01.

Rq;fj;jpizf;fsk;

02.

cs;ehl;L ,iwtupj;jpizf;fsk;

03.

FbtuT> Fbafy;T jpizf;fsk;

04.

yQ;rk;> Coy; gw;wpa rhj;Jjy;fis Ma;Tnra;Ak;
Mizf;FO

05.

murhq;f epUthf Mizf;FO

06.

kJtupj;jpizf;fsk;

07.

Nkhl;lhu; Nghf;Ftuj;J jpizf;fsk;

08.

லன ேீலாேிகள் பாதுகாப்பு திணைக்கரம்

ml;ltiz – 02
,lkhw;wq;fSf;fhf

Kd;dDkjp

ngw;Wf;nfhs;s

Ntz;ba jpizf;fsq;fs;
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

[dhjpgjp nrayfk;
nfsut gpujk ke;jpupapd; mYtyfk;
mikr;ruit mYtyfk;
vjpu;f;fl;rpj;jiytupd; mYtyfk;
murhq;f Nritfs; Mizf;FO
yQ;rk;> Coy; gw;wpa rhj;Jjy;fis
nra;tjw;fhd Mizf;FO
Nju;jy; jpizf;fsk;
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tprhuiz

படில இயக்கம் 02
அணச்சு/ திணைக்கரம்/ ாகாை ேணப :.....................................................
ாகை அணச்சு/ ாகாை திணைக்கரம்/ ாகாை நிர்லாக நிறுலனம் / ாகாை பேயாரர்
காாிாயம்/ பிசதே காாிாயம்:............................................................................................
பதா அலுலயாின்

நி

சதேி

பதலி/தம்

பிமந்த

டர்

பபர்

ை

அணடா

ற்றும்

இ

(திரு/திருதி/

திக

ர

பயம்

ய

பேல்லி

தி

என்பணத

நிகழ்

திருை

பிள்ணர

தற்சபாது

பதல்

லருடா

ற்றும்

காய

ானலர்/

கரின்

லேிக்கும்

நி

ந்த

2019.12.31

சேணல

திருை

எண்ைி

பிசதேம்

ன

இடா

அட்ணட

தினத்திற்கு

நிணய

ாகலில்

க்ணக

ற்றும்

த்திலி

ற்மத்தி

இயக்கம்

லது

த்தில்

ணய

/லது/

பகலாி

ருந்து

ற்கு

சேணல

என்பது

கல்லி

சேணல

லிண்

காயம்

துணைி

கற்கும்

நிணய

ைப்பி

2019.1

ன்

பாடோ

ம்

க்கலில்

2.31

சேணல

ணய

ற்றும்

ணயா

திகதிக்

நிணயம்

காயப்

ினும்

பகுதி

இடா

பாறி

திகதி

குமிப்பிடவும்)

கு

ற்மம்
கிணட
க்கப்
பபற்
மால்
சேணல
பேய்
லிரும்
பும்
சேணல
நிணய
ம் 3

தாாித்தலர்:பபர்:......................................ணகபாப்பம்:............................பதலி:..........................
பாீேீயணன பேய்தலர்:பபர்:.................................ணகபாப்பம்:............................ பதலி:......................

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

.........................................................................
திணைக்கரத்தணயலாின் ணகபாப்பம்
ற்றும் பதலி பத்திண
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