இணைந்த சேணல சுற்மமிக்ணை இய. 02/2018
எனது இய.: PA/CS/POLICY/කා.ක.ඉම් විභාග IV
இணைந்த சேணலைள் பிரிவு
அே நிருலரை, முைரணத்துல ற்றும்
ேட்டமும் ஒழுங்கும் பற்மி அணச்சு
சுதந்தி ேதுக்ைம்,
கைரழும்பு 07.
2018.06.04 ஆந் திைதி
அணச்சு கேயரரர்ைளுக்கும்
ரலட்டச் கேயரரர்ைளுக்கும் / அேரங்ை அதிபர்ைளுக்கும்
திணைக்ைரத் தணயலர்ைளுக்கும்

சுைரதர

முைரணத்துல

உதலிரரர்

சேணலில்

இருந்து

அேரங்ை முைரணத்துல

உதலிரரர் சேணலின் III ஆம் லகுப்பிற்கு/தத்திற்கு உள்ரீர்க்ைப்பட்ட அலுலயர்ைளுக்கு
லிணனத்திமன்ைரண் தணடப்பரீட்ணேில் ேித்திணடலது கதரடர்பரை
லறங்குதல்

ேலுணைக் ைரயம்

சுைரதர முைரணத்துல உதலிரரர் சேணலில் இருந்து அேரங்ை முைரணத்துல உதலிரரர்
சேணலின் III ஆம் லகுப்பிற்கு உள்ரீர்க்ைப்பட்ட அலுலயர்ைளுக்கு ைீசற குமிப்பிடப்பட்டுள்ர
நிபந்தணனைளுக்கு

ைீழ்ப்பட்டு,

சுைரதர

முைரணத்துல

உதலிரரர்

சேணலினதும்,

உள்ரீர்க்ைப்பட்டதன் பின்னர் அேரங்ை முைரணத்துல உதலிரரர் சேணலினதும் III ஆம்
லகுப்பிற்கு உரி லிணனத்திமன்ைரண் தணடப் பரீட்ணேில் ேித்திணடலது கதரடர்பரை
அடுத்தடுத்த ஆறு (06) பரீட்ணேத் தலணைக் ைரயம் லறங்குலதற்கு அே சேணல
ஆணைக்குழுலினரல் தீர்ரனிக்ைப்பட்டது.
02. அதற்ைண சுைரதர முைரணத்துல உதலிரரர் சேணலின் ஆம்ப தத்திற்கு / III ஆம்
லகுப்பிற்கு

உரிதரன

லிணனத்திமன்ைரண்

தணடப்

பரீட்ணேில்

ேித்திகய்துலது

/

ேித்திகய்துலதில் தரதம் ைரைரை ;
i.

நன்னடத்ணதக்ைரயம்

நீடிக்ைப்பட்ட

/ேம்பர

ஆண்சடற்மங்ைள்

ஒத்திணலக்ைப்பட்ட

அலுலயர்ைளும்
ii.

அதன் ைரைரை ேரதரை கேயரற்றுணைின் அடிப்பணடில் II ஆம் தத்திற்ைரன

பதலிமர்வு உரி ைரயத்ணத லிட தரதரை ைிணடக்ைப் கபற்ம அலுலயர்ைளும்
இதன் ைீழ் தனது சேணலமூப்பிற்கு தரக்ைம் கேலுத்தும் லணைில் நீடிக்ைப்பட்ட நன்னடத்ணதக்
ைரயஎல்ணய / ஒத்திணலக்ைப்பட்ட ேம்பர ஆண்சடற்மங்ைணரமம், அதன் ைரைரை தரதரன
ேரதரை கேயரற்றுணைின் அடிப்பணடில் II ஆம் தத்திற்ைரன பதலிமர்வுைணர ( இய.
1372/23 ற்றும் 2004.12.24 ஆந் திைதி அதி லிசேட லர்த்தரனிில் பிசுரிக்ைப்பட்ட அேரங்ை
முைரணத்துல உதலிரரர் சேணலப் பிரைக் குமிப்பின் 11.3 ற்றும் 2013.04.02 ஆந்
திைதிலிருந்து நணடமுணமப்படுத்தப்பட்ட இய. 1840/34 ற்றும் 2013.12.11 ஆந் திைதி அதி
லிசேட லர்த்தரனிில் பிசுரிக்ைப்பட்ட அேரங்ை முைரணத்துல உதலிரரர்
சேணலப்
பிரைக் குமிப்பின் 10.1 பிரிவுைரில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர) ரத்திம் இற்ணமலணப்படுத்துலது
கதரடர்பரை தத்தது திணைக்ைரத் தணயலர்ைரின் ேிபரர்சுடன் சைரரிக்ணைகரன்ணம எனக்கு
ேர்ப்பித்தல் சலண்டும்.
03. இது ைடந்த ைரயத்திற்கும் கேல்லரக்குச் கேலுத்துைின்ம லணைில் சற்கைரள்ரப்படும்
ேலுணைரதயரலும், ைடந்த ைரயத்தில்
இறக்ைப்பட்ட ேந்தர்ப்பங்ைள் குமித்து தற்சபரது
எவ்லணைிலும் தீர்வு லறங்ை
முடிரததனரலும், அவ்லரமரன லிடங்ைரின் சபரது
எடுக்ைப்பட்ட, ைடந்தைரய கேற்பரடுைளுக்கு எதுலித பரதிப்புசற்படரதலரறு நடலடிக்ணை
எடுக்ை சலண்டிமள்ரதனரலும், ைீசற குமிப்பிடப்பட்டுள்ர இறக்ைப்பட்ட ேந்தர்ப்பங்ைள்

கதரடர்பரை ேர்ப்பிக்ைப்பட்ட சன்முணமமடுைணர
அலைரேமுில்ணய என்பணத லலிமறுத்துைின்சமன்.
i.

ைலனத்திற்

கைரள்லதற்கு

எதுலித

இச் ேலுணை உரித்தரலதற்கு முன்னரன ேம்பர ஆண்சடற்மங்ைள் ஒத்திணலக்ைப்பட்டண
ைரைரை இறக்ைப்பட்ட, பிம சேணலைளுக்கு பிசலேிப்பதற்சைர பதலிமர்வுைள் ( இய.
1372/23 ற்றும் 2004.12.24 ஆந் திைதி அதி லிசேட லர்த்தரனிில் பிசுரிக்ைப்பட்ட
அேரங்ை முைரணத்துல உதலிரரர் சேணலப் பிரைக் குமிப்பின் 2004.12.24 ஆந்
திைதி சேணலப் பிரைக் குமிப்பின் 11.2 ற்றும் 12.2 பிரிவுைரின் ைீழ்
குமிப்பிடப்பட்டுள்ர அல்யது பிம) கதரடர்பரைசலர சபரட்டிப் பரீட்ணே / சநர்முைப்
பரீட்ணேக்ைளுக்சைர அல்யது அவ்லரமரன எந்தகலரரு
ேந்தர்ப்பத்திற்சைர கதரிவு
கேய்ப்படுலதற்ைரன ேந்தர்ப்பம்
இறக்ைப்பட்டண கதரடர்பரை
ேலுணை சைரரி
ேர்ப்பிக்ைப்படும் சன்முணமமடுைள்.

ii.

இச் ேலுணை உரித்தரலதற்கு முன்னர் ேம்பர ஆண்சடற்மங்ைள் ஒத்திணலக்ைப்பட்டண
ைரைரை இறக்ைப்பட்ட பதலிைணர கபறுலதற்ைரன ேந்தர்ப்பங்ைள் கதரடர்பரை ேலுணை
சைரரி ேர்ப்பிக்ைப்படும் சன்முணமமடுைள்.

iii.

இச் ேலுணை உரித்தரலதற்கு முன்னர் ேம்பர ஆண்சடற்மங்ைள் ஒத்திணலக்ைப்பட்டண
குமித்து அமிந்திரது / ைலனஞ் கேலுத்தரது உண்ணக்குப் புமம்பரன லணைில்
பதலிமர்வுைள் அல்யது சலசமதும் சபரட்டிப் பரீட்ணேைளுக்கு லிண்ைப்பித்து அதில்
ேித்திணடந்து, சநர்முைப் பரீட்ணேின் சபரது அல்யது அதற்குப் பின்னரன ேந்தர்ப்பம்
ஒன்மின் சபரது ேம்பர ஆண்சடற்ம ஒத்திணலப்பிணன ைண்டுகைரள்ரல் அல்யது ைலனஞ்
கேலுத்துதல் கதரடர்பரை குமித்த பதலிமர்வுைள் அல்யது பரீட்ணேின் கபறுசபறுைணர
அடிப்பணடரை
கைரண்டு
லறங்ைப்படும்
நினம்
அல்யது
லப்பிேரதங்ைள்
இணடநிறுத்தப்பட்டுள்ர அலுலயர்ைரினரல் அவ்லரறு இணடநிறுத்தப்பட்ட நினங்ைணர /
லப்பிேரதங்ைணர கபற்றுக் கைரள்லதற்ைரை ேர்ப்பிக்ைப்படும் சன்முணமமடுைள்.

04. 2003.05.01

ஆந் திைதிக்கு முன்னர் சுைரதர எழுதுநர் சேணலின், II ‘ஆ’ லகுதிக்கு

ஆட்சேர்க்ைப்பட்ட 2003.05.01 ஆந் திைதிில் இருந்து சுைரதர முைரணத்துல உதலிரரர்
சேணலின் ஆம்ப தத்திற்கு உள்ரீர்க்ைப்பட்ட அலுலயர்ைளுக்கும் 2003.05.01 ஆந் திைதிில்
இருந்து இச் சுற்மமிக்ணைின் ைீழ்
குமித்த லிணனத்திமன்ைரண் தணடப் பரீட்ணேில்
ேித்திணடலது கதரடர்பரை இதன் மூயம் அடுத்தடுத்த 06 பரீட்ணேைளுக்ைரன ேந்தப்பங்ைள்
ைிட்டி சபரதிலும், அன்ணம தினத்தில் அதரலது 2003.05.01 ஆந் திைதிக்கு முன்னர்
லிணனத்திமன்ைரண் தணடப் பரீட்ணேில் ேித்திணடரண ேம்பந்தரை ேம்பர ஆண்சடற்மங்ைள்
ஒத்திணலக்ைப்படும் பட்ேத்தில், அது அவ்லரசம நியவுலதுடன், இதன் மூயம் அது குமித்து
எந்தகலரரு ேலுணைமம் ைிணடக்ைப்கபம ரட்டரது.
05.

சலும், சற்படி அடுத்தடுத்த 06 பரீட்ணேைளுக்ைரன ேந்தர்ப்பங்ைள் ைைக்ைிடப்படும்

சபரது ஆம்ப /III ஆம் தத்திற்கு நினம் கபற்ம தினத்தில் இருந்து, நடரத்தப்பட்ட முன்ணன
சுைரதர முைரணத்துல உதலிரரர் சேணலின் ைீழ் கபற்ம பரீட்ணேக்ைரன ேந்தர்ப்பங்ைளும்,
பின்னர் அேரங்ை முைரணத்துல உதலிரரர் சேணலின் ைீழ் கபற்ம பரீட்ணேக்ைரன
ேந்தர்ப்பங்ைளும் உட்பட இரு சேணலைரிலும்

III ஆம் லகுப்பிற்கு உரி

அடுத்தடுத்த

லிணனத்திமன்ைரண் தணடப்ப பரீட்ணேைளுக்ைரன ேந்தர்ப்பங்ைரின் எண்ைிக்ணை 06 ஆை இருக்ை
சலண்டிதுடன், அதணன லிஞ்சுலதற்கு இதனூடரை ேந்தர்ப்பம் ைிணடக்ைப்கபம ரட்டரது.

சை.வீ.பீ.எம்.சே. ைசை
இணைந்த சேணலைள் பைிப்பரரர் நரைம்
ஒப்பம் /

பிதி :
அணனத்து ரைரை ேணபைரினதும்
பித கேயரரர்ைளுக்கு

–

அமிந்துகைரள்லதற்ைரைவும், உரி
நடலடிக்ணைக்ைரைவும்

