
அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்கக இயக்கம் 04/2011 (ii)  

        னது இய. : CS/ICTS/01/6/2006 Amd. 

அசாங்க நிர்லாக ற்ரம் 

உள்நாட்டலுலல்கள் அகச்சு  

சுதந்தி சதுக்கம்  

ககாழும்பு 07  

2014.08.28 

சகய அகச்சுக்கரினதும் கசயாரர்கள்  

திகைக்கரத் தகயலர்கள் 

ாலட்டச் கசயாரர்க     

 

இயங்கக தகலல் ற்ரம் கதாடர்பாடல் கதாறில்நுட்ப சசகலக்கு 2009.07.01 ஆம் 

திகதிிலுள்ரலார உள்ரீர்க்கப்பட்ட அலுலயர்ககர அசத திகதிிலிருந்து உாி லகுப்பில் ீள் 

உள்ரீர்ப்புச் கசய்தல் 

2009 ஆம் ஆண்டு டிகசம்பர் ாதம் 09 ஆம் திகதி 1631/20 ஆம் இயக்க இயங்கக சனநாக 

சசாசலிச குடிசின் அதிலிசசட லர்த்தானிில் கலரிிடப்பட்ட 2009 ஆம் ஆண்டு டிகசம்பர் 

ாதம் 08 ஆம் திகதி இயங்கக தகலல் ற்ரம் கதாடர்பாடல் கதாறில்நுட்ப சசகலப் 

பிாைக் குமிப்பு ற்ரம் குமித்த சசகலக்குள் உள்ரீர்ப்பு ஆகின கதாடர்பியான 2011.02.15 

ஆம் திகதி 04/2011 ஆம் இயக்க ற்ரம் 2012.08.16 ஆம் திகதி 04/2011 (i) ஆம் இயக்க 

அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்கககரின் ீது கலனம் இத்தால் ஈர்க்கப்படுகின்மது.         

02.  த பகமகக்குள் ீள் உள்ரீர்ப்பு  

(அ) 2011.02.15 ஆம் திகதி 04/2011 ஆம் இயக்க ற்ரம் 2012.08.16 ஆம் திகதி 

04/2011 (i) ஆம் இயக்க அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்கககள் ற்ரம் 2011.11.16 ஆம் 

திகதி PSC/ET/3/1/10-        I ஆம் இயக்க அசாங்க சசகலகள் ஆகைக்குழு 

கசயாராின் கடிதத்தின் பயம் அமிலிக்கப்பட்ட தீர்ானம் ஆகிலற்ரக்கக 

2009.07.01 ஆம் திகதிிலிருந்து அபலுக்கு லரும் லண்ைம் சசகலக்குள் 

உள்ரீர்க்கப்பட்டுள்ர அலுலயர்கரானலர்கள் அலுலயர்கரின் பன்கன சசகலக் 

காயம், தககககள் ற்ரம் உள்ரீர்ப்பு சலகரில் ஈட்டிக்ககாண்ட சம்பரம் 

ஆகிலற்கமக் கருத்திற்ககாண்டு 2009.07.01 ஆம் திகதிிலிருந்து அபலுக்கு லரும் 

லண்ைம் கீசற 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ற்ரம் 2.5 ஆகிலற்மில் குமிப்பிடப்பட்டலார 

ீள் உள்ரீர்க்கப்படுகின்மனர்.       

(ஆ) ீள் உள்ரீர்ப்புச் கசய்ப்படும் அலுலயர்கரின் சம்பரானது 2009.07.01 ஆம் 

திகதிிலிருந்து அபலிலிருக்குார தாபன லிதிக்சகாகலின் அத்திாம் VII இன் 

பிாிவு 04 இலுள்ர ற்பாடுகளுக்கக ாற்மப்படுதல் சலண்டும் ன்பதுடன் 



தாபன லிதிக்சகாகலின் அத்திாம் VII இன் உட்பிாிவு 4.4 இலுள்ர ற்பாடுகள் 

ற்புகடனலாகாது. னினும், சம்பர ற்மத்தின் பன்கன திகதிானது 

ாற்மப்படுதயாகாது.          

2.1  லகுப்பு 3 இன் தம் II இற்குள் ீள் உள்ரீர்ப்புச் கசய்தல்    

பின்லரும் தகககககர பூர்த்திகசய்துள்ர அலுலயர்கள் 2009.07.01 ஆம் 

திகதிிலிருந்து அபலுக்கு லரும் லண்ைம் லகுப்பு 3 இன் தம் II இற்குள் ீள் 

உள்ரீர்ப்புச் கசய்ப்படல் சலண்டும்.    

(அ)  நினத்தில் உரதிப்படுத்தப்பட்டிருத்தல்  

(ஆ)  2009.07.01 ஆம் திகதிிலுள்ரலார சசகலின் லகுப்பு 3 இன் தம் III 

இற்குள் உள்ரீர்க்கப்பட்டிருத்தல்    

(இ)  பன்கன பதலிின் பதயாலது லிகனத்திமன்காண் தகடப் 

பாீட்கசிகனச் சித்திகய்திிருத்தல்  

(ஈ)  2009.07.01 ஆம் திகதிக்கு உடன் பன்லரும் 10 லருடத்தில் அனுதிக்கப்பட்ட 

கசற்மிமன் திப்பீட்டு நகடபகமக்கு அக திருப்திகான அல்யது 

அதகன லிட சயான கசற்மிமன் ட்டம் ஒன்கம நிரூபித்திருத்தல்   

(உ) 2009.07.01 ஆம் திகதிக்கு உடன் பன்லரும் 05 லருடத்தில் திருப்திகான 

சசகலக் காயம் ஒன்கமப் பூர்த்திகசய்திருத்தல்   

(ஊ)  2009.07.01 ஆம் திகதிக்கு உடன் பன்லரும் குகமந்தது 10 லருட 

பகனப்பான சசகலக் காயம் ஒன்கமப் பூர்த்திகசய்திருத்தல்   

()  2009.07.01 ஆம் திகதிிலுள்ரலார ரூபா. 16,045 சம்பரம் ஒன்கம அல்யது 

சம்பர அரவுத்திட்டம் ம்ன் 1 2006  இன் அல்யது ஒத்த சம்பர திட்டம் 

ஒன்மிலுள்ர உர் சம்பரப் படிபகம ஒன்மில் சம்பரம் ஒன்கம 

ஈட்டிிருத்தல்    

2.2   லகுப்பு 3 இன் தம் I இற்குள் ீள் உள்ரீர்ப்புச் கசய்தல்   

பின்லரும் தகககககர பூர்த்திகசய்துள்ர அலுலயர்கள் 2009.07.01 ஆம் 

திகதிிலிருந்து அபலுக்கு லரும் லண்ைம் லகுப்பு 3 இன் தம் I இற்குள் ீள் 

உள்ரீர்ப்புச் கசய்ப்படல் சலண்டும்.   

(அ)  நினத்தில் உரதிப்படுத்தப்பட்டிருத்தல்  

(ஆ)  2009.07.01 ஆம் திகதிிலுள்ரலார சசகலின் லகுப்பு 3 இன் தம் III 

இற்குள் உள்ரீர்க்கப்பட்டிருத்தல்   

(இ) பன்கன பதலிக்குாி சதனும் பதயாலது ற்ரம் இண்டாலது 

லிகனத்திமன்காண் தகடப் பாீட்கசகள் இருப்பின் உாிலற்கமச் 

சித்திகய்திிருத்தல் அல்யது ஆட்சசர்ப்பு நகடபகமில் ஒன்ர ட்டுச 



இருப்பின் அவ் லிகனத்திமன்காண் தகடப் பாீட்கசிகனச் 

சித்திகய்திிருத்தல்  

(ஈ) தப்படுத்தலுக்காக கருத்திற்ககாள்ரப்பட்ட சசகலக் காயப்பகுதிில் 

அனுதிக்கப்பட்ட கசற்மிமன் திப்பீட்டு நகடபகமக்கு அக 

திருப்திகான அல்யது அதகன லிட சயான கசற்மிமன் ட்டம் ஒன்கம 

நிரூபித்திருத்தல்   

(உ)  2009.07.01         உடன் பன்லரும் 05 லருடத்தில் திருப்திகான 

சசகலக் காயம் ஒன்கமப் பூர்த்திகசய்திருத்தல்    

(ஊ) 2009.07.01         பன்கதாடர்ந்த ஆண்டுகரில் குகமந்தது 20 லருட 

பகனப்பான சசகலக் காயம் ஒன்கமப் பூர்த்திகசய்திருத்தல்   

()  2009.07.01 ஆம் திகதிிலுள்ரலார ரூபா. 17,985 சம்பரம் ஒன்கம அல்யது 

சம்பர அரவுத்திட்டம் MN 1-2006 A அல்யது ஒத்த சம்பர திட்டம் 

ஒன்மிலுள்ர உர் சம்பரப் படிபகம ஒன்மிலுள்ர சம்பரம் ஒன்கம 

ஈட்டிிருத்தல்    

2.3  லகுப்பு 2 இன் தம் I இற்குள் ீள் உள்ரீர்ப்புச் கசய்தல்  

பின்லரும் தகககககர பூர்த்திகசய்துள்ர அலுலயர்கள் 2009.07.01 ஆம் 

திகதிிலிருந்து அபலுக்கு லரும் லண்ைம் லகுப்பு 2 இன் தம் I இற்குள் ீள் 

உள்ரீர்ப்புச் கசய்ப்படல் சலண்டும்.   

(அ)  நினத்தில் உரதிப்படுத்தப்பட்டிருத்தல்  

(ஆ)  2009.07.01 ஆம் திகதிிலுள்ரலார சசகலின் லகுப்பு 2 இன் தம் II 

இற்குள் உள்ரீர்க்கப்பட்டிருத்தல்  

(இ) சசகலின் லகுப்பு 2 இற்குள் உள்ரீர்ப்புச் கசய்லதற்குாி கல்லித் 

தகககககரப் பூர்த்திகசய்திருத்தல்  

(ஈ)  பன்கன பதலிின் பதயாலது லிகனத்திமன்காண் தகடப் 

பாீட்கசிகனச் சித்திகய்திிருத்தல் / அதிலிருந்து 

லியக்கரிக்கப்பட்டிருத்தல்  

(உ)  2009.07.01 ஆம் திகதிக்கு உடன் பன்லரும் குகமந்தது 10 லருட 

பகனப்பான சசகலக் காயம் ஒன்கமப் பூர்த்திகசய்திருத்தல்   

(ஊ) 

(i)  2009.07.01 ஆம் திகதிிலுள்ரலார ரூபா. 21,380 சம்பரம் ஒன்கம அல்யது 

சம்பர அரவுத்திட்டம் ம்ன் -5- 2006  இற்கு சயான சம்பரம் ஒன்கம 

ஈட்டிிருத்தல்  

அல்யது  

(ii)  2009.07.01 ஆம் திகதிிலுள்ரலார ரூபா. 21,245 சம்பரம் ஒன்கம அல்யது 

சம்பர அரவுத்திட்டம் ம்ன் -6- 2006  அல்யது  பன்கன ஒத்த சம்பர 



திட்டம் ஒன்மிலுள்ர உர் சம்பரப் படிபகம ஒன்மிலுள்ர சம்பரம் ஒன்கம 

ஈட்டிிருத்தல்    

2.4  லகுப்பு 1 இன் தம் II இற்குள் ீள் உள்ரீர்ப்புச் கசய்தல்   

பின்லரும் தகககககர பூர்த்திகசய்துள்ர அலுலயர்கள் 2009.07.01 ஆம் 

திகதிிலிருந்து அபலுக்கு லரும் லண்ைம் லகுப்பு 1 இன் தம் II இற்குள் ீள் 

உள்ரீர்ப்புச் கசய்ப்படல் சலண்டும்.  

(அ)  நினத்தில் உரதிப்படுத்தப்பட்டிருத்தல்    

(ஆ)  2009.07.01 ஆம் திகதிிலுள்ரலார சசகலின் லகுப்பு 1 இன் தம் III 
இற்குள் உள்ரீர்க்கப்பட்டிருத்தல்   

(இ)  2009.12.09 ஆம் திகதி 1631/20 ஆம் இயக்க அதிலிசசட லர்த்தானிில் 

கலரிிடப்பட்ட சசகலப் பிாைக் குமிப்பின் 8.6.1. (உ) இல் 

குமிப்பிடப்பட்ட தகககககரப் பூர்த்திகசய்திருத்தல்  அல்யது 4/2011 ஆம் 

இயக்க அசாங்க நிர்லாகச் சுற்மமிக்ககின் 5.3 (ii) இல் 

குமிப்பிடப்பட்டலார தகலல் கதாறில்நுட்பத்தில் பட்டப்பின் டிப்சராா 

ஒன்மிகனப் பூர்த்திகசய்திருத்தல்   

(ஈ)  பன்கன பதலிின் பதயாலது லிகனத்திமன்காண் தகடப் 

பாீட்கசிகனச் சித்திகய்திிருத்தல் / அதிலிருந்து 

லியக்கரிக்கப்பட்டிருத்தல்   

(உ)  

(i)  2009.07.01 ஆம் திகதிிலுள்ரலார ஸ்ல்-1-2006 இல் அல்யது பன்கன 

ஒத்த சம்பர திட்டம் ஒன்மில் குகமந்தது 10 சம்பர ற்மங்ககரப் 

கபற்மிருத்தல் அத்துடன் 10 லருட பகனப்பானதும் திருப்திகானதுான 

சசகலக் காயத்திகனப் பூர்த்திகசய்திருத்தல்  

அல்யது  

(ii)  2009.07.01 ஆம் திகதிிலுள்ரலார ரூபா. 30,175 சம்பரம் ஒன்கம அல்யது 

சம்பர அரவுத்திட்டம் ஸ்ல்-1-2006 அல்யது  பன்கன ஒத்த சம்பர 

திட்டம் ஒன்மிலுள்ர உர் சம்பரப் படிபகம ஒன்மிலுள்ர சம்பரம் ஒன்கம 

உகறக்கும் தகலல் கதாறில்நுட்பத் துகமில் உதலிப் பைிப்பாரர் 

ட்டத்திலுள்ர பதலி ஒன்கம லகிக்கும் அலுலயர் ஒருலாக இருத்தல்,  

2.5   லகுப்பு 1 இன் தம் I இற்குள் ீள் உள்ரீர்ப்புச் கசய்தல்    

பின்லரும் தகககககர பூர்த்திகசய்துள்ர அலுலயர்கள் 2009.07.01 ஆம் 

திகதிிலிருந்து அபலுக்கு லரும் லண்ைம் லகுப்பு 1 இன் தம் I இற்குள் ீள் 

உள்ரீர்ப்புச் கசய்ப்படல் சலண்டும்.  

(அ)  நினத்தில் உரதிப்படுத்தப்பட்டிருத்தல்     



(ஆ)  2009.07.01 ஆம் திகதிிலுள்ரலார சசகலின் லகுப்பு 1 இன் தம் III 
இற்குள் உள்ரீர்க்கப்பட்டிருத்தல்   

(இ)  2009.12.09 ஆம் திகதி 1631/20 ஆம் இயக்க அதிலிசசட லர்த்தானிில் 

கலரிிடப்பட்ட சசகலப் பிாைக் குமிப்பின் 8.6.1. (உ) இல் 

குமிப்பிடப்பட்ட தகககககரப் பூர்த்திகசய்திருத்தல்  அல்யது 4/2011 ஆம் 

இயக்க அசாங்க நிர்லாகச் சுற்மமிக்ககின் 5.3 (ii) இல் 

குமிப்பிடப்பட்டலார தகலல் கதாறில்நுட்பத்தில் பட்டப்பின் டிப்சராா 

ஒன்மிகனப் பூர்த்திகசய்திருத்தல்   

(ஈ)  பன்கன பதலிின் பதயாலது லிகனத்திமன்காண் தகடப் 

பாீட்கசிகனச் சித்திகய்திிருத்தல் / அதிலிருந்து 

லியக்கரிக்கப்பட்டிருத்தல்    

(உ)  

(i)  2009.07.01 ஆம் திகதிிலுள்ரலார சம்பர அரவுத்திட்டம் ஸ்ல்-1-2006 

இல் சம்பரம் ஒன்கம உகறக்கும் தகலல் கதாறில்நுட்பத் துகமில் 

பைிப்பாரர் ட்டத்திலுள்ர பதலி ஒன்கம லகிக்கும் அலுலயர் ஒருலாக 

இருத்தல்    

அல்யது  

(ii)  2009.07.01 ஆம் திகதிிலுள்ரலார சம்பர அரவுத்திட்டம் ஸ்ல்-01-2006 

இலுள்ர தம் II இற்குாி சம்பரத்திகன உகறக்கும் தம் II இல் ழு (07) 

லருட சசகலக் காயம் ஒன்கமப் பூர்த்திகசய்துள்ர தகலல் கதாறில்நுட்பத் 

துகமில் பிதிப் பைிப்பாரர் ட்டத்திலுள்ர பதலி ஒன்கம லகிக்கும் 

அலுலயர் ஒருலாக இருத்தல்    

 

03.  சசய 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ற்ரம் 2.5 இல் குமிப்பிடப்பட்ட ற்பாடுகரின் கீழ் ீள் 

உள்ரீர்ப்புச் கசய்ப்படாத அலுலயர்கரானலர்கள் அலர்கரின் பன்கன சசகலக் 

காயப்பகுதிிகனக் கருத்திற்ககாண்டு சசகலப் பிாைக் குமிப்பில் குமிப்பிடப்பட்ட 

சதகலப்பாடுககர அலர்கள் பூர்த்திகசய்யும் திகதிில் அடுத்த தத்திற்கு பதலியுர்த்தப்படல் 

சலண்டும்.     

04.  ீள் உள்ரீர்ப்புச் கசய்ப்படும் அலுலயர்கள் அலர்கரின் அடுத்த பதலியுர்லிற்காக 

சசகலப் பிாைக் குமிப்பில் குமிப்பிடப்பட்ட தகககககரப் பூர்த்திகசய்தல் சலண்டும். 

னினும், ீள் உள்ரீர்ப்புக்காக கருத்திற்ககாள்ரப்பட்ட சசகலக் காயப் பகுதிக்கு சயதிகாக 

உள்ர பன்கன சசகலக் காயப்பகுதிானது அடுத்த பதலியுர்லில் ட்டுச 

கருத்திற்ககாள்ரப்படல் சலண்டும்.     

     

     / பி.பீ. அசபசகான் 

கசயாரர் 

அசாங்க நிர்லாக ற்ரம் உள்நாட்டலுலல்கள் அகச்சு  


