இணைந்த சேணலகள் சுற்மமிக்ணக : 01/2019
னது இயக்கம்: PA/POLICY/කා.ක.ඉම් විභාග IV
இணைந்த சேணலகள் பிரிவு
பபரது நிருலரக ற்றும்
அனர்த்த பகரணத்துல அணச்சு
பகரழும்பு 07.
2019.04.10
அணச்சுக்கரின் பேயரரர்கள்
ரலட்டச் பேயரரர்கள் / அதிபர்கள்
திணைக்கரத் தணயலர்கள்

ஊறிர் சேயரப நிதி ழுதுநர் சேணலிலிருந்து அே பகரணத்துல உதலிரரர்
சேணலின் II ஆம் லகுப்பு / தத்துக்கு உள்ரீர்ப்புச் பேய்ப்பட்ட அலுலயர்களுக்கு
லிணனத்திமன் கரண் தணடப் பரீட்ணேில் ேித்திபய்துலதற்கரன
ேலுணகக் கரயத்திணன லறங்குதல்
உரி லணகில் பரீட்ணே நடரத்தப்படரண கரைரக குமித்த திகதிகரில் லிணனத்திமன் கரண்
தணடப் பரீட்ணேில் ேித்திபய்துலதற்கு படிரத அே பகரணத்துல உதலிரரர் சேணலின்
அலுலயர்களுக்கு லிணனத்திமன் கரண் தணடப் பரீட்ணேில்

ேித்திபய்துலதற்கரன ேலுணகக்

கரயத்திணன லறங்கி 2017.02.16 ஆந் திகதி இணைந்த சேணலகள் சுற்மமிக்ணக இயக்கம் 01/2017
இன் பரல் தங்கரது கலனத்திற்கு பகரண்டு லருகின்சமன். அதணன பன்னுதரைரகக் பகரண்டு
ஊறிர் சேயரப நிதி ழுதுநர் சேணலிலிருந்து அே பகரணத்துல உதலிரரர் சேணலின் II
ஆம் லகுப்புக்கு / தத்துக்கு உள்ரீர்ப்புச் பேய்ப்பட்ட அலுலயர்கள் பின்லரும் நிபந்தணனகளுக்கு
உட்பட்டு லிணனத்திமன் கரண் தணடப் பரீட்ணேக்கரன ேலுணகிணன லறங்க அேரங்க சேணல
ஆணைக்குழு கட்டணரிட்டுள்ரது.
i. பன்ணன சேணலரன ஊறிர் சேயரப நிதி ழுதுநர் சேணலிலிருந்து அே பகரணத்துல
உதலிரரர் சேணலின் II

ஆம் லகுப்புக்கு / தத்துக்கு உள்ரீர்க்கப்பட்டுள்ர ற்றும் அே

பகரணத்துல உதலிரரர் சேணலக்கு உள்ரீர்ப்புச் பேய்ப்பட்டதன் பின்னர் அச் சேணலின்
II

ஆம்

லகுப்புக்கு

/

தத்துக்கு

பதலிபெர்த்தப்பட்ட

அலுலயர்களுக்கு

பதலிபெர்வு

கிணடக்கப்பபற்ம திகதி பதல் அதணனத் பதரடர்ந்துலருத் பரீட்ணேச் ேந்தர்ப்பங்கள் 06 க்கரன
ேலுணகக் கரயத்திணன லறங்குதல்.
ii. 2004.01.01 ஆந் திகதிக்கு பன்னர் ஊறிர் சேயரப நிதி ழுதுநர் சேணலின் II “அ” லகுதிக்கு
தபர்த்தப்பட்டு, குமித்த லிணனத்திமன் கரண் தணடப் பரீட்ணேிணன பழுணப்படுத்திிரத
அலுலயர்களுக்கு

2004.01.01

ஆந்

திகதிின்

பின்னர்

லிணனத்திமன்

கரண்

தணடப்

பரீட்ணேிணன பழுணப்படுத்துலதற்கரக அதணனத் பதரடர்ந்துலரும் பரீட்ணேச் ேந்தர்ப்பங்கள்
06 இற்கரன ேலுணகக் கரயத்திணன லறங்குலதற்கு,

iii. சற்குமிப்பிட்ட லணகில் லிணனத்திமன் கரண் தணடக்கரன ேலுணகிணன லறங்குணகில்
ஒட்டுபரத்த சேணலின்

அலுலயர்களுக்கு லறங்கி ேலுணக ற்றும்

லிகிதரேரத்தின்

அடிப்பணடில் ேலுணகிணன லறங்க சலண்டும் ன்பதரல், 2004.01.01 ஆம் திகதிக்கு பன்னர்
ஊறிர் சேயரக நிதி ழுதுநர் சேணலில் நினம் பபற்று அச் சேணலின் II

‘அ’

லகுப்புக்கு தபர்த்தப்பட்டு, குமித்த லிணனத்திமன் கரண் தணடக்கரன ேம்பர படிபணமின்
2004.01.01 ஆந் திகதிக்கு பன்னர் ழுந்துள்ர அலுலயர்கரின் 2004.01.01 ஆந் திகதிக்கு பன்னர்
இடம்பபற்ம ேம்பர ஒத்திணலப்புக்கணர அவ்லரசம ணலப்பதற்கு நடலடிக்ணக டுப்பதற்கும்,
அதற்கிைங்க

02.

II

ஆம்

லகுப்புக்குரி

லிணனத்திமன்

கரண்

தணடப்

பரீட்ணேில்

ேித்திபய்தல் / பழுணப்படுத்தணய தரதப்படுத்திதன் கரைரக;
II ஆம் தத்துக்குரி லிணனத்திமன் கரண் தணடப் பரீட்ணேிணன உரி திகதிில்

i.

ேித்திபய்துலதற்கு

படிரற்

சபரனதன்

அடிப்பணடில்

ேம்பர

ற்மங்கள்

ஒத்திணலக்கப்பட்ட அலுலயர்களும்,
அதன் கரைரக ேரதரை பேயரற்றுணகின் அடிப்பணடில் I

ii.

ஆம்

தத்துக்குரி

பதலிபெர்லிணன உரி கரயத்திணன லிட தரதரக பபற்றுள்ர அலுலயர்களும்,
இதன்

கீழ்

தனது

ஒத்திணலக்கபட்ட

ேம்பர

ற்மங்கள்

ற்றும்

அதன்

கரைரக

தரதப்படுத்தப்பட்ட ேரதரை பேயரற்றுணகின் அடிப்பணடில் I ஆம் தத்துக்கு
பதலிபெர்ப்புகள்
லர்த்தரனிில்

(

இயக்கம்

1372/23

பிசுரிக்கப்பட்டுள்ர

ற்றும்
அே

2004.12.24

பகரணத்துல

ஆந்

திகதி

அதிலிசேட

உதலிரரர்

சேணலின்

பிரைக் குமிப்பு 12.3 ற்றும் இயக்கம். 1840/34 இணனபெணட 2013.04.02 ஆந் திகதி அச்
சேணலப் பிரைக் குமிப்பின் 10.2 ஆம் பிரிவுகரின் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர) ரத்திம்
உரித்துணடதரக்கிக் பகரள்லதற்கரக தற்சபரது லிணனத்தின் கரண் தணடப் பரீட்ணேில்
அல்யது

பதலிபெர்லிற்கரக

பன்ணலக்கரத

அல்யது

அலுலயர்களும்

ேலுணகிணனக்

தங்கரது

சகரரி

திணைக்கரத்

சன்பணமபட்டிணன

தணயலரின்

பரிந்துணபெடன்

சகரரிக்ணகபரன்மிணன னக்கு அனுப்பி ணலத்தல் சலண்டும்.
03. இதுலரனது கடந்த கரயத்திலும் தரக்கம் பேலுத்தும் லணகில் சற்பகரள்ரப்பட்ட ேலுணகரக
லறங்கயரக

அணலசதரடு

கடந்த

கரயங்கரில்

இறக்கப்பட்ட

ேந்தர்ப்பங்கள்

பதரடர்பரக

சதனுசரர் தீர்லிணன தற்சபரது பன்படுத்த படிரது ன்பதரலும் அவ்லரமரன லிடங்கரின்
சபரது

டுக்கப்பட்ட

கடந்த

கரய

பேற்பரடுகளுக்கு

நடலடிக்ணக டுக்கப்படுதல் சலண்டும் ன்பதரலும்

பரதிப்புக்கள்

ற்படரத

லணகில்

பின்லரும் லணகில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர

இறக்கப்பட்ட ேந்தர்ப்பங்கள் பதரடர்பரக பன்ணலக்கப்பட்டுள்ர சன்பணமபட்டிணன கலனத்திற்
பகரள்லதற்குரி லரய்ப்புக்கள் துில்ணய ன பதரிவுபடுத்துகின்சமன்.
i.

இச் ேலுணகிணன உரித்துணடதரக்கிக் பகரள்லதற்கு பன்னர் இடம்பபற்ம ேம்பர ற்ம
ஒத்திணலப்புக்கள் கரைரக இறந்த, ணன சேணலகளுக்குச் பேல்லதற்கு அல்யது
பதலிபெர்த்துலதற்கரக அணந்த ( இயக்கம் 1372/23 ற்றும் 2004.12.24 ஆந் திகதி
அதிலிசேட லர்த்தரனிப் பத்திரிணகில் பிசுரிக்கப்பட்ட அே பகரணத்துல உதலிரரர்
சேணலப் பிரைக் குமிப்பின்

ற்றும் இயக்கம் 1840/34, 2004.12.24 ஆந் திகதி

அதிலிசேட லர்த்தரனிில் பிசுரிக்கப்பட்டுள்ர சேணலப் பிரைத்தின் 12.2 ஆம்
பிரிலின் கீழ் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர) அல்யது சபரட்டிப் பரீட்ணேகளுக்கு / சநர்பகப்
பரீட்ணேகளுக்கு

அல்யது

ேந்தர்ப்பத்திற்கரக

அவ்லரமரன

சதரற்றும்

சதனும்

லரய்ப்பிணன

சதர்ந்பதடுப்புக்கரக

இறத்தல்

பதரடர்பரன

அணந்த

ேலுணகக்கரன

சகரரிக்ணகிணன பன்ணலப்பதற்கரன சன்பணமபடு.
ii.

இச் ேலுணகணப் பபறுலதற்கு பன்னர் இடம்பபற்ம ேம்பர ற்மங்கள் கரைரக
இறக்கப்பட்ட

பதலிகணரப்

பபற்றுக்பகரள்லதற்கரன

ேந்தர்ப்பங்கள்

பதரடர்பரன

ேலுணகிணனக் சகரரி பன்ணலக்கும் சன்பணமபடு
iii.

இச் ேலுணகிணன உரித்தரக்கிக் பகரள்லதற்கு பன்னர் இடம்பபற்ம ேம்பர ற்மங்கள்
ஒத்திணலப்பட்டதணனக் கண்டமிரது / பபரடுசபரக்கினரல் சற்பகரள்ரப்பட்ட தலமரன
பதலிபெர்வுகள் அல்யது சலறு சபரட்டிப் பரீட்ணேகளுக்குத் சதரற்மி அதில் ேித்திபய்து
சநர்பகப்

பரீட்ணேின்

சபரது

அல்யது

ற்பமரரு

ேந்தர்ப்பத்தில்

ேம்பர

ற்மம்

ஒத்திணலக்கப்படல் பதரடர்பரக கண்டமிதல் அல்யது கருதப்படல் கரைரக குமித்த
பதலிபெர்வு
நினங்கள்

அல்யது
அல்யது

அலுலயர்கரினரல்

பரீட்ணேப்

பபறுசபமின்

லப்பிேரதங்கள்

அவ்லரறு

நிறுத்தப்பட்

அடிப்பணடில்

கிணடப்பதிலிருந்து
நினங்கள்

/

சற்பகரள்ரப்படும்
நிறுத்தப்பட்டுள்ர

லப்பிேரதங்கரிணனப்

பபற்றுப்பகரள்லதற்கு ேர்ப்பிக்கப்படும் சன்பணமபடுகள்.
04.

2004.01.01 ஆந் திகதிக்கு பன்னர் ஊறிர் சேயரப நிதி ழுதுநர் சேணலில் நினம்

பபற்று அச் சேணலின் II ‘அ’ லகுதிக்கு பதவுபெர்த்தப்பட்டு குமித்த லிணனத்திமன் கரண் தணடப்
பரீட்ணேில் 2004.01.01 ஆந் திகதி லண ேித்திபய்திரத அலுலயர்களும் 2004.01.01 ஆந்
திகதிின் பின்னர் இச் சுற்மமிக்ணகின் கீழ் குமித்த லிணனத்திமன் கரண் தணடப் பரீட்ணேிணனப்
பூர்த்தி பேய்லதணனத் பதரடர்ந்துலரும் பரீட்ணேச் ேந்தர்ப்பங்கள் 06 இற்கரன ேலுணகக் கரயம்
உரித்துணடதரகும், ன்மரலும் 01(iii) இன் கீழ் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர பிகரம் 2004.01.01 ஆந்
திகதிக்கு பன்னர் லிணனத்திமன் கரண் தணடப் பரீட்ணேிணன பூர்த்தி பேய்திரது கரைரக
இடம்பபற்ம ேம்பர ஒத்திணலப்பபரன்மரின் அது அவ்லரசம நியவுலதுடன், இதன் பயம் அதற்கு
ேலுணககள் தும் உரித்துணடதரகரது.

ஒப்பம்./ சக.வீ.பி.ம்.சே. கசக
இணைந்த சேணலகள் பைிப்பரரர் நரகம்

