இணைந்த சேணலகள் சுற்மமிக்ணக : 03/2019

னது இயக்கம்: COMS/Trans/වා.ස්.මා./2020
பபொது நிர்லொக, அனொா்த்த பகொணத்துல ற்றும்
கிொிப் பபொபைரொதொ அலுலல்கள் அணச்சு
சுதந்தி ேதுக்கம்
பகொழும்பு 07.
2019.06.27

அணச்சுக்கரின் பேயொரர்கள்,
ொலட்ட பேயொரர்கள்/ அேொங்க அதிபர்கள்,
திணைக்கரத் தணயலர்கள்,
இணைந்த சேணலகரிலுள்ர அலுலயர்களுக்கொன லபைடொந்த இடொற்மங்கள் – 2020
அேொங்க அலுலயர்கரின் இடொற்மம் ற்றும் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ர இணைந்த
சேணலின் இடொற்ம நணடபணம பதொடர்பொக 1589/30 ன்ம இயக்கத்ணதபெம் 2009.02.20 ஆந்
திகதிணபெம் பகொண்ட அதி லிசேட லர்த்தொனிில் பிசுொிக்கப்பட்ட அேொங்க சேணலகள்
ஆணைக்குழுலின் நணடபணம லிதிகரின் (பதொகுதி இயக்கம் 1) XVIII ஆம் அத்திொத்திலுள்ர
ற்பொடுகள் ீது தங்கரின் கலனம் ஈர்க்கப்படுகின்மது.

02. கீசற குமிப்பிடப்பட்ட இணைந்த சேணலகள் பதொடர்பில் லபைடொந்த இடொற்மங்கள் 2020 ஆம்
ஆண்டு ேனலொி ொதம் 01 ஆம் திகதிிலிபைந்து நணடபணமக்கு லபைதல் சலண்டும்.
i.

அேொங்க பொறிபபர்ப்பொரர் சேணல (லகுப்பு I )

ii.

இயங்ணக தகலல் ற்றும் பதொடர்பொடல் பதொறில்தட்ப சேணல (லகுப்பு 2, 3)

iii.

அபிலிபைத்தி உத்திசொகத்தர் சேணல ( தம் III, II, I)

iv.

இயங்ணக அேொங்க தயகர் சேணல (லகுப்பு III, II, I)

v.

அே பகொணத்துல உதலிொரர் சேணல (தம் III, II, I)

vi.

இணைந்த ேொதிகள் சேணல

vii.

அலுலயக உதலிொரர் சேணல (லிசேட தம், III, II, I)

(லிசேட தம், III, II, I)

அலுலயர்கரின் கடணகளுக்கும், அே சேணலகணர லறங்குலதிலும் தடங்கல்கள் ற்படொதலொறு
பின்லபைம் நணடபணமகணர பின்பற்மி இடொற்மங்கள் சற்பகொள்ர நடலடிக்ணககள் டுக்கப்படல்
சலண்டும். சலும், ஒத்து இடொமல்கரிற்கொன லிண்ைப்பங்கரொனணல 2019 ஆம் ஆண்டு பேணய
ொதம் 01 ஆம் திகதிக்கும் 2019 ஆம் ஆண்டு டிபேம்பர் ொதம் 31 ஆம் திகதிக்கும் இணடியொன
கொயப்பகுதிில் ற்றுக்பகொள்ரப்படயொகொது.

03. இடொற்மக் குழுக்கள்:
பின்லபைம் அடிப்பணடில் இடொற்மக் குழுக்கணர அணப்பதற்கு நடலடிக்ணக டுத்தல் சலண்டும்.
3.1. திணைக்கர இடொற்மக் குழுக்கள் – 2019.08.15 ஆம் திகதிக்கு பன்னர் இடொற்மத்
தீர்ொனங்கணர பன்னரிப்பதற்கு நடலடிக்ணக டுக்கப்படல் சலண்டும்.
திணைக்கரத்திற்குள் சேணல நிணயங்களுக்கிணடில் இடொற்மங்கணரக் ணகொளுதல்
உ+ம்: (ொலட்டச் பேயொரர் ொலட்டத்திற்குள் பிசதே பேயகங்களுக்கிணடில்
இடொற்மங்கணரக் ணகொள்லொர்)

3.2. அணச்சு இடொற்மக் குழுக்கள் – 2019.08.15 ஆம் திகதிக்கு பன்னர் இடொற்மத்
தீர்ொனங்கணர பன்னரிப்பதற்கு நடலடிக்ணக டுக்கப்படல் சலண்டும்.
ஒபை அணச்ேின் கீழுள்ர திணைக்கரங்களுக்கிணடியொன இடொற்மங்கள் பதொடர்பொன
நடலடிக்ணககணர சற்பகொள்ரல்
3.3 இணைந்த சேணலகள் பிொிலின் இடொற்மக் குழுக்கள்
திணைக்கரங்கள் ற்றும் அணச்சுக்களுக்கிணடில் அலுலயர்கரின்
இடொற்மங்கணரக் ணகொளுதல்
3.3.1.
இடொற்ம லிண்ைப்பங்கரின் ண்ைிக்ணகிணனக் கபைத்திற்பகொண்டு உொி
சேணலகளுக்கொக சபொதுொனரலொன லிண்ைப்பங்கள் பபற்றுக் பகொள்ரப்பட்டிபைந்தொல் உொி
சேணலகளுக்கொக தனித் தனிொன இடொற்மக் குழுக்கள் அணக்கப்படல் சலண்டும்.
3.3.2.
1589/30 ஆம் இயக்க அதி லிசேட லர்த்தொனிில் பிசுொிக்கப்பட்ட அேொங்க
சேணலகள் ஆணைக்குழுலின் நணடபணம லிதிகரின் (பதொகுதி 1) XVIII ஆம் அத்திொத்தின்
ற்பொடுகளுக்கு உட்பட்டு இச் சுற்மமிக்ணகின் 4 பிொிலில் குமித்துணக்கப்பட்ட பபொதுலொன
தத்துலங்களுடன்
ஒத்திணேலொக
இடொற்மங்கணர
ஒவ்பலொபை
இடொற்ம
குழுவும்
நணடபணமப்படுத்த சலண்டும்.
3.4 உள்ரக இடொற்மக் குழுக்கரின் தீர்ொனங்கள்
(அ) சற்படி பந்தி 3:1 இன் கீழ் திணைக்கர இடொற்ம குழுக்கரினொலும் சற்படி பந்தி 3.2 இன்
கீழ் அணச்சு இடொற்மக் குழுக்கரினொலும் இடொற்மங்கள் லணறுக்கப்பட்டவுடன் இணைந்த
சேணலகள் பைிப்பொரர் நொகத்துக்கு பன்னரிப்பதற்கு நடலடிக்ணக டுக்கப்பட சலண்டும்.
(ஆ) இணைந்த சேணலகள் இடொற்மப் பட்டில்கள் தொொிக்கப்பட்டுக் பகொண்டிபைந்த பபொழுது
அல்யது இடொற்மப் பட்டில்கணர படிவுறுத்திதன் பின்னர் லபைடொந்த இடொற்மங்கணர
அபயொக்குலதில் குறப்பத்திணன லிணரலித்து ேிய திணைக்கரங்கள் / அணச்சுக்கரினொல்
இடொற்மங்களுக்குத் தொக்கம் ற்பட்டுள்ர ேந்தர்ப்பங்களும் இபைந்துள்ரன. ஆதலினொல்,
அத்தணக குறப்பத்திணனத் தலிர்ப்பதற்கு, பந்தி 7.1 இல் குமித்துணக்கப்பட்ட கொயப்பகுதிக்கு
இைங்க திணைக்கர ற்றும் அணச்சு இடொற்ம ேணபகள் இடம்பபமல் சலண்டும் ன்பதுடன்
2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ொதம் 15 ஆம் திகதிக்கு பன்னர் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர்
நொகத்துக்கு தீர்ொனங்கள் அமிலிக்கப்படல் சலண்டும். அத் திகதிக்கு பின்னர் இடொற்மம்
ஒன்றுக்கொன ந்தலித தீர்ொனபம் இடம்பபமயொகொது.
(இ) குமித்துணக்கப்பட்ட திகதிக்கு பன்னர் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர் நொகத்திற்கு
அணச்சுக்கள் / திணைக்கரங்கரின் உள்ரக இடொற்மல் குழுக்கரின் தீர்ொனொனது
அமிலிக்கப்படொலிடின் குமிப்பிட்ட இடொற்மங்கள் நணடபணமப்படுத்தப்படலில்ணய ன
கபைதப்படும்.

04. இடொற்மங்களுக்கொன அலுலயர்கரின் தகுதிிணன லணறுப்பதியொன
பபொதுக் பகொள்ணககள்
இணைந்த சேணலின் லபைடொந்த இடொமல் நணடபணமின் இண்டொம் பிொிலின் ற்பொடுகளுக்கு
உொித்துணடனலொக இபைப்பதுடன் அபிலிபைத்தி உத்திசொகத்தர் சேணலக்கொக இணைத்துக்
பகொள்ரப்பட்ட அலுலயர்கரினொலும், அபிலிபைத்தி உத்திசொகத்தர் சேணலக்கு உள்ரீர்ப்பு பேய்
லிபைப்பம் பதொிலித்தும் இன்னபம் உள்ரீர்ப்பு பேய்ப்படொத அலுலயர்கரினொலும் லபைடொந்த
இடொற்மத்திற்கொக லிண்ைப்பங்ணர ேர்ப்பிக்க படிபெம்.

05. இணைந்த சேணலப் பிொிலின் இடொற்மல் குழுக்கரிடம் ேர்ப்பிக்கப்படவுள்ர ஆலைங்கள்;
5.1 2019 பேணய ொதம் 31 ஆம் திகதிக்கு பன்னர் இணைந்த சேணலப் பிொிலில் அணக்கப்பட்ட
இடொற்மல்

குழுக்கரிற்கு

பின்லபைம்

ஆலைங்கணரச்

ேர்ப்பிப்பதற்கு

அணச்சுக்கரின்

பேயொரர்கள் / திணைக்கரத் தணயலர்கள் / ொலட்டச் பேயொரர்கள் / நிறுலனத் தணயலர்கள்
நடலடிக்ணக டுத்தல் சலண்டும்.
5.2 (அ) அே பொறிபபர்ப்பொரர் சேணல, அே தயகர் சேணல, இணைந்த ேொதிகள் சேணல
ற்றும் அலுலயக பைிொரர் சேணல அலுலயர்கள்,
I.
II.

இத்துடன் இணைக்கப்பட்ட C.S/A.T/01 ொதிொிக்கண
தொொிக்கப்பட்ட
உள்ரக
திணைக்கர இடொமல்கரிற்கொன லிண்ைப்பங்கள்
இடொற்மங்களுக்கொன ேகய லிண்ைப்பங்கரினதும் லிபங்கள் அட்டலணைப் படுத்தப்பட்ட
இத்துடன் இணைக்கப்பட்ட C.S/A.T/02 ொதிொி

III.

2019.12.31 திகதிரலில் நிறுலனத்தில் / சேணல நிணயத்தின் உப அலுலயகங்கரில் /
ொலட்டத்திற்குள்

5

லபைடங்களுக்கு

சல்

சேணலொற்றும்

ேகய

அலுலயர்கரினதும்

லிபங்கணர C.S/A.T/03 ொதிொிில், ழுத்தின் அரவு 12 ( Font Size -12) ற்றும் ழுத்து
லணக (Font) – Iskoola Pota இணனப் பன்படுத்தி லிொிதொரில் ( Microsoft Excel) இன் பயம்
ேொிொக
பூர்த்தி
பேய்து
dcs-iii@pubad.gov.lk
ன்தம்
ின்னஞ்ேல்
பகலொிக்கு
பன்பிதிபொன்றுடன் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர் நொகத்திற்கு, குமித்த
அணச்சுக்கரின் பேயொரர்கள் / திணைக்கரத் தணயலர்கள் அதப்புதல் சலண்டும்.
(ஆ)

இயங்ணக

தகலல்

ற்றும்

பதொடர்பொடல்

பதொறிதட்ப

சேணல

அபிலிபைத்தி

உத்திசொகத்தர் சேணல ற்றும் அே பகொணத்துல உதலிொரர் சேணல அலுலயர்கள்,
(i)

அபிலிபைத்தி உத்திசொகத்தர் சேணல அலுலயர்கள் http://203.94.94.214/miscod/

தம்

இணைத்தர பகலொி லறிொகவும் இயங்ணக தகலல் ற்றும் பதொடர்பொடல் பதொறில்தட்ப சேணல
ற்றும்

அே பகொணத்துல உதலிொரர் சேணல அலுலயர்கள் http://203.94.94.214/misco/

இணைத்தர பகலொி லறிொகவும் ஒன்ணயன் பணமில் தவுத் தரத்திணன அணுகி லபைடொந்த
இடொற்மத்திற்கொக

லிண்ைப்பிக்க

படிபெம்.

லிண்ைப்ப

படிலத்திணன

நிப்பி

பின்னர்,

திணைக்கர தணயலொினொல் பொிந்துண பேய்ப்பட்டு, அதன் அச்ேிடப்பட்ட பிதி திணைக்கர
தணயலொின் அதிகொ பூர்ல பத்திணபெடன் ணகபொப்பம் இடப்பட்டு உொி அலுலயொின் லபைடொந்த
இடொற்ம லிண்ைப்பம் அதப்புதல் சலண்டும் .
(ii)

2019.12.31 ம் திகதிில் ஆன்ணயன் பன்பபொபைள் லறிொக பபமப்பட்ட நிறுலனத்தில் /

சேணல நிணயத்தின் உப அலுலயகங்கரில் / ொலட்டத்திற்குள் 5 லபைடங்களுக்கு சல்
சேணலொற்றும் அலுலயர்கரின் ற்றும் இடொற்மங்கரிணன சகொொிபெள்ர அலுலயர்கரின் பபர்
பட்டில் அதப்புதல் சலண்டும்.
(இ)

அவ்லொசம

C.S/A.T/03

ொதிொிப்

படிலத்தில்

அணச்சுக்கள்

/

திணைக்கரங்கள்

அலுலயகங்கரில் பதொடர்ந்து ணலத்திபைப்பதற்கு சலண்டிபெள்ர அலுலயர்கள் ற்றும் பகொடி
சநொய்கரினொல் அலதிபெறுகின்ம இடொற்மப்பட படிொத அலுலயர்கள் ேம்பந்தொக திணைக்கரத்
தணயலொினொல் தனிப்பட்ட ொீதிொக உறுதிப்படுத்தப்படல்

சலண்டும். சலும் இவ்லிடம்

பதொடர்பொக

லபைடொந்த

இடொற்ம

உத்தவுகணர

பலரிிட்ட

பின்னர்

ேர்ப்பிக்கப்படும்

சகொொிக்ணககள் கபைத்தில் பகொள்ரப்படொட்டொது.

5.3 இடொற்மங்களுக்கொன லிண்ைப்பங்கள்;
5.3.1 லபைடொந்த இடொற்மம் பதொடர்பொக, அே பொறிபபர்ப்பொரர் சேணல, அே தயகர் சேணல,
இணைந்த ேொதிகள் சேணல ற்றும் அலுலயக பைிொரர் சேணல அலுலயர்கள் அதப்பும்
லிண்ைப்ப படிலொனது இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ர ඒ.සසේ./වා.ස්.මා./01 தம் படிலத்தில்
உள்ரலொறும் ,

இயங்ணக தகலல் ற்றும் பதொடர்பொடல் பதொறிதட்ப சேணல, அபிலிபைத்தி

உத்திசொகத்தர் சேணல ற்றும் அே பகொணத்துல உதலிொரர் சேணல அலுலயர்கள் ஒன்ணயன்
பணமில் நிப்பி லிண்ைப்ப படிலத்தின் அச்ேிடப்பட்ட பிதிிணன திணைக்கர தணயலொினொல்
பொிந்துண பேய்து , ணகபொப்பம் இட்டு திணைக்கர தணயலொின் அதிகொ பூர்ல பத்திணபெடன்
அதப்பி ணலக்க சலண்டும்.
5.3.2 சலும் ஒபைலர் ஒபை லிண்ைப்பத்திணனச் ேர்ப்பிக்கும்படி அலுலயர்களுக்கு ஆசயொேணன
லறங்கப்படல் சலண்டும் (திணைக்கரங்கள் ற்றும் அணச்சுக்கரின் இடொற்மல் குழுக்கரின்
பயம் பொலிக்கப்படவுள்ர ொதிொிிணன பொலித்தலும் அசதசபொய உொி திபைத்தங்களுடன் அதணனப்
பொலித்தலும்

உகந்தது).

ொதிொி

லிண்ைப்பப்

படிலத்திற்கு

ஒத்திணேலொகத்

தொொிக்கப்படும்

லிண்ைப்பம் ொத்திச ேர்ப்பிக்கப்படல் சலண்டும்.
இடொற்மங்களுக்கொக லிண்ைப்பிக்கும் அலுலயர்கள் குமித்த பிசதேம் ஒன்மிலுள்ர குமித்த
அலுலயகம் ஒன்றுக்கு இடொற்மத்திணன திர்பொர்த்தொல் பிசதேம் ற்றும் அலுலயகத்தின் பபர்
இண்டிணனபெம்

குமிப்பிடுதல்

உகந்தது.

சலும்

குமித்த

பிசதேம்

ஒன்மிற்குள்

நகபைம்

உள்சநொக்குடன் அல்யது அலர் லிபைம்பும் குமித்த திணைக்கரம் அல்யது அலுலயகம் ஒன்மில்
பைிொற்றும்

உள்சநொக்குடன்

இடொற்மத்திணனப்

பபற்றுக்பகொள்லதற்கு

அலுலயர்

திர்பொர்க்கின்மொொ ன்பணதக் குமிப்பிடுதல் உகந்தது. அதற்கிைங்க, பிசதேங்கள் ற்றும்
அலுலயகங்கள் பன்தொிண ஒழுங்கில் கீசற பட்டிற்படுத்தப்படல் சலண்டும்.
5.3.3

இணைந்த சேணலகரிலுள்ர பபண்அலுலயர்கள், தற்சபொணத

சேணல நிணயத்தில்

கடணொற்றும் சேணலக் கொயத்திதள் கப்சபற்று லிடுபணமிணனப் பபற்மிபைப்பின், அது பற்மி
லபைடொந்த

இடொற்ம

லிண்ைப்பத்தில்

கட்டொொக

குமிப்பிடுதல்

சலண்டும்.

(

பின்னர்

பேய்ப்படும் சகொொிக்ணககள் கலனத்திற் பகொள்ரப்பட ொட்டொது)
5.3.4 ொலட்ட பேயகங்கள் ற்றும் பிசதே பேயகங்கரில் சேணலொற்றும் இணைந்த சேணல
அலுலயர்கள்
லபைடொந்த இடொற்மங்களுக்கொக லிண்ைப்பிக்க சலண்டுொனொல் ொலட்ட
பேயொரர் அல்யது பிசதே பேயொரொினொல் பொிந்துண பேய்ப்பட்டு "பன்ணன பிதி"
இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர் நொகம் அலர்களுக்கு அதப்பி ணலக்க நடலடிக்ணக டுக்க
சலண்டும்.

06. லபைடொந்த இடொற்ம பன்பொறிவுகணர ீரொய்வு பேய்லதற்கொன குழு;
6.1

இடொற்மக்

கட்டணரகளுக்பகதிொக

பேய்ப்படும்

சததம்

சன்பணமபடுகணரக்

கபைத்திற்பகொள்லதற்பகன, நணடபணம லிதிகரின் 210 ஆம் பிொிலிற்சகற்ப லபைடொந்த இடொற்ம

பன்பொறிவுகணர

ீரொய்வுபேய்லதற்கொன

குழு

அணக்கப்படல்

சலண்டும்

ன்பதுடன்

அதற்கிைங்க அலேிொன நடலடிக்ணக டுக்கப்படல் சலண்டும். லபைடொந்த இடொற்மங்கள்
பதொடர்பில் ேர்ப்பிக்கப்படும் சன்பணமபடுகரொனணல நணடபணம லிதிகரின் 211 ஆம் பிொிவுக்கு
ஒத்திணேந்தொல் ட்டுச அணல கபைத்திற்பகொள்ரப்படல் சலண்டும்.
6.2 அலுலயர் ஒபைலபைக்கு தனது சகொொிக்ணகின் சபொில் சற்பகொள்ரப்பட்ட இடொற்மம் ஒன்ணம
இத்துச்பேய்லதற்கொன அல்யது பிற்சபொடுலதற்கொன சன்பணமபடு ஒன்மிணனச் ேர்ப்பிப்பதற்கு
உொித்தில்ணய

அத்துடன்

இது

பதொடர்பில்

பொிந்துணகணரச்

ேர்ப்பிப்பதற்கு

திணைக்கரத்

தணயலபைக்கு உொித்தில்ணய.
இடொற்மக் கட்டணரகளுக்கு திொகச் பேய்ப்படும் சன்பணமபடுகணரக் கபைத்திற்பகொள்லதற்கு
அணக்கப்படும் லபைடொந்த இடொற்ம பன்பொறிவுகணர ீரொய்வு பேய்லதற்கொன குழுக்கள் கீசற
குமிப்பிடப்பட்ட

லிடங்கள்

பதொடர்பில்

புயனொய்வுகணர

சற்பகொண்டதன்

பின்னர்

தீர்ொனங்கணர டுக்கும்.
-

இடொற்ம நணடபணமக்கு திொக லறங்கப்பட்ட இடொற்மக் கட்டணரகள்

-

அலுலயர்கரின் சகொொிக்ணககள் பூர்த்திபேய்ப்படொத ேந்தர்ப்பங்கள் (பன்தொிணின்
சபொியொன சேணல நிணயங்கள் 1, 2 ற்றும் 3 ஆகின சகொொிக்ணககரொகக் கபைதப்படும்)

-

கபைதப்படும்

அலுலயர்கரின்

சகொொிக்ணககளுக்கு

திொக

லறங்கப்பட்ட

இடொற்மக்

கட்டணரகள்.
-

இடொற்ம

லிண்ைப்பொனது

ேர்ப்பிக்கப்பட்டதன்

பின்னர்

அலுலயர்கள்

பகங்பகொடுக்கும் திர்பொொத சகடுகள், சநொய்கள் ஆகின கொைொக நம்பகொன
பொிந்துணகளுடன் சற்பகொள்ரப்பட்ட சன்பணமபடுகள்.
6.3

லபைடொந்த

இடொற்ம

பன்பொறிவுகணர

ீரொய்வு

பேய்லதற்கொன

குழுலினொல்

அமிலிக்கப்பட்ட தீர்ொனத்திற்குப் பின்னர் ீண்டும் சற்பகொள்ரப்படும் சன்பணமபடுகரொனணல
நணடபணம லிதிகரின் அத்திொம் XX இன் பிொிவு 230 இற்கண அேொங்க சேணலகள்
ஆணைக்குழுலிடம்

ேர்ப்பிக்கப்படல்

சலண்டும்.

ீரொய்வுக்

குழுலிற்கு

ேர்ப்பிக்கப்படொத

சன்பணமபடுகள் அேொங்க சேணல ஆணைக்குழுலினொல் கபைத்திற்பகொள்ரப்படொட்டொது.
07. இடொற்மங்களுக்கொன கொய அட்டலணை;
7.1 இச் சுற்மமிக்ணகின் பந்தி 3:1 ற்றும் 3 :2 இன் கீறொன இடொற்மங்கணரக் ணகொள்லதில்
பின்பற்மப்படவுள்ர கொய அட்டலணை.
பேன் ொதம் 15 ஆம்
இடொற்மக் குழுக்கணர அணத்தல் ற்றும் இடொற்மத்
திகதிக்கு பன்னர்
திட்டத்திணனத் தொொித்தல்
பேணய ொதம் 15 ஆம்
சசய பந்திகள் 3.1 ற்றும் 3.2 இற்சகற்ப
திகதிக்கு பன்னர்
இடொற்மங்களுக்கொன லிண்ைப்பங்கணரப் பபற்றுக்
பகொள்லதற்கொன இறுதித் திகதி
பேணய ொதம் 31 ஆம்
பந்தி 3.1 ற்றும் 3.2 இற்சகற்ப திணைக்கரங்கள் /
திகதிக்கு பன்னர்
அணச்சுக்கரிற்கிணடில் உள்ரக இடொற்மங்கரிணன
படிவுறுத்தல்
ஓகஸ்ட் ொதம் 15 ஆம்
பந்தி 3.1 ற்றும் 3.2 இற்சகற்ப திணைக்கர / அணச்சு
திகதிக்கு பன்னர்
இடொமல் பதொடர்பொன தீர்ொனங்களுடன் ஆலைங்கணரத்
தொொித்தல் ற்றும் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர்
நொகத்துக்கு அதணன அதப்பிணலத்தல்.

குமிப்பு : இக்கொய அட்டலணைக்கு பிமகு லபைம் உள்ரக இடொற்மங்கள் பேல்லுப்படிற்மதொகும்.
7.2 சற்படி பந்தி 3.3 இன் கீழ் இணைந்த சேணலகள் பிொிலின் இடொற்மக் குழுக்களுக்கொன கொய

அட்டலணை.

பேன் ொதம் 01 ஆம்
திகதிக்கு பன்னர்
பேன் ொதம் 15 ஆம்
திகதிக்கு பன்னர்
பேன் ொதம் 30 ஆம்
திகதிக்கு பன்னர்

இடொற்மக் குழுக்கணர அணத்தல்
இடொற்ம நணடபணமிணனத் தொொித்தல்
லபைடொந்த இடொற்ம சுற்மமிக்ணகிணன பலரிிடுதல்
(1)

அே பொறிபபர்ப்பொரர் சேணல, அே தயகர் சேணல, இணைந்த
ேொதிகள் சேணல ற்றும் அலுலயகபைிொரர் சேணல
அலுலயர்கரின்,

i. C.S/A.T/01 ொதிொிக்கு இைங்க பூர்த்திபேய்ப்பட்ட
லிண்ைப்பங்கள்
ii. C.S/A.T/02 இற்கிைங்க அட்டலணைப்படுத்தப்பட்ட
லிண்ைப்பங்கள்
iii. பூர்த்திபேய்ப்பட்ட ொதிொி C.S/A.T/03 (சேணல நிணயத்தின் உப
அலுலயகங்கரில் / ொலட்டத்திற்குள் 5 லபைடங்களுக்கு சல்
சேணலொற்றும் அலுலயர்கரின் ற்றும் இடொற்மங்கரிணன
பேணய ொதம் 31 ஆம்
திகதிக்கு பன்னர்

சகொொிபெள்ர அலுலயர்கரின் பபர் பட்டில் )
(2)

இயங்ணக தகலல் ற்றும் பதொடர்பொடல் பதொறிதட்ப சேணல
அபிலிபைத்தி உத்திசொகத்தர் சேணல ற்றும் அே பகொணத்துல
உதலிொரர் சேணல அலுலயர்கள்,

i. ஒன்ணயன் பணமில் நிப்பி லிண்ைப்ப படிலத்தின்
அச்ேிடப்பட்ட பிதிிணன திணைக்கர தணயலொினொல் பொிந்துண
பேய்து , ணகபொப்பம் இட்டு திணைக்கர தணயலொின் அதிகொ பூர்ல
பத்திணபெடன் அதப்பி ணலக்க சலண்டும்.
ii. ஆன்ணயன் பன்பபொபைள் லறிொக பபமப்பட்ட 2019.12.31 ம்
திகதிில் நிறுலனத்தில் / சேணல நிணயத்தின் உப அலுலயகங்கரில்
/ ொலட்டத்திற்குள் 5 லபைடங்களுக்கு சல் சேணலொற்றும்

ஓகஸ்ட் ொதம் 31 ஆம்
திகதிக்கு பன்னர்
பேப்படம்பர் ொதம் 15
ஆம் திகதிக்கு பன்னர்
பேப்படம்பர் ொதம் 29
ஆம் திகதிக்கு பன்னர்
ஒக்சடொபர் ொதம் 15
ஆம் திகதிக்கு பன்னர்
நலம்பர் ொதம் 01 ஆம்
திகதிக்கு பன்னர்

அலுலயர்கரின் ற்றும் இடொற்மங்கரிணன சகொொிபெள்ர
அலுலயர்கரின் பபர் பட்டில்
ஆகிலற்ணம இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர் நொகத்திடம்
பன்னரித்தல்
இணைந்த சேணலகள் பிொிலின் இடொற்றுக் குழுக்கள் பயொன இறுதி
இடொற்ம லணணம
திணைக்கரங்கள்
ற்றும்
அணச்சுக்களுக்கு
இடொற்மக்
கட்டணரகணர
அமிலித்தல்
ற்றும்
லபைடொந்த
இடொற்ம
பன்பொறிவுகணர ீரொய்வு பேய்லதற்கு குழுக்கணர நிித்தல்
பொதிக்கப்பட்ட இடொற்மங்கள் பதொடர்பில் இணைந்த சேணலகள்
பிொிலின் பயம் ீரொய்வுக் குழுக்கரிற்கொன சன்பணமபடுகணர
ற்றுக்பகொள்லதற்கொன இறுதித் திகதி
அக் குழுக்கரின் பயம் அத்தணக சன்பணமபடுகள் பதொடர்பில்
டுக்கப்படவுள்ர தீர்ொனங்கள்
சன்பணமபடுகள் பதொடர்பில் தீர்ொனங்கணரத் பதொிப்படுத்தணய
நிணமவுபேய்தல்

08. லபைடொந்த இடொற்ம கண்கொைிப்புக் குழு
லபைடொந்த இடொற்மத்திணன பேற்படுத்தும் பன்சனற்மம் பதொடர்பொக 2020.02.15 ஆந்
திகதிின்

பின்னர்

கண்கொைிப்புக்

குழுலிணன

நிறுலி

அேொங்க

சேணலகள்

ஆணைக்குழுலினொல் அமிக்ணகபொன்மிணனச் ேர்ப்பித்தல் சலண்டும்.

09. லபைடொந்த இடொற்மங்கள் பதொடர்பில் திணைக்கரத் தணயலர்கரின் பபொறுப்பு;
9.1 அேொங்க சேணல ஆணைக்குழுலின் இய PSC/APL/1/AT/2018 ற்றும் 2019.05.11 ம் திகதி
கடிதத்தில் உள்ரலொறு இடொற்மம் பபம சலண்டிலர் ன கபைதப்படும் லிசேட பிற்ேி பபற்ம
அலுலயர் ஒபைலொின்
சேணலின் சதணலின் பபொபைட்டு சலும் ஒபை லபைடத்திற்கு
திணைக்கரத்தில்

பதொடர்ந்து சேணலொற்ம ணலத்திபைக்க திணைக்கர தணயலர் லிபைம்பினொல்,

பொிந்துணக்கப்பட்ட லிண்ைப்பத்திணன அதப்பி ணலப்பதுடன் அது பதொடர்பொக கொைம்
லிரக்கொக லிலொிக்கப்பட்டு உொி அணச்ேின் பேயொரொின் பொிந்துணபெடன் இணைந்த
சேணலகள் பைிப்பொரர் நொகத்திற்கு லிண்ைப்பத்திணன அதப்பி ணலப்பதுடன் லபைடொந்த
இடொற்மத்திற்கு லிண்ைப்பிக்கொல், தற்சபொணத சேணல நிணயத்தில் 05 லபைடங்கரிணன
பூர்த்தி பேய்துள்ர அலுலயர்கள் பதொடர்பொக 05 லபைடங்கரிற்கு சல் சேணலக்கு கொயத்திணன
பகொண்ட அலுலயர்கரின் லிபங்கணர அதப்பும் ேந்தர்ப்பத்தில் அது பதொடர்பொக லிரக்கொக
லிபொித்து உொி அணச்ேின் பேயொரொின் / திணைக்கர தணயலொின் பொிந்துணபெடன் இணைந்த
சேணலகள் பைிப்பொரர் நொகத்திற்கு லிண்ைப்பத்திணன அதப்பி ணலக்க சலண்டும். சலும்
லிபைப்பத்திற்குொி சேணல நிணயம் பதொடர்பில் இது ற்புணடதல்ய. அதற்கிைங்க, இணைந்த
சேணலகள் பைிப்பொரர் நொகொனலர் இடொற்மக் குழுக்களுக்கு அமிலிப்பதன் பயம் உொி
நடலடிக்ணகிணன
டுப்பொர்.
திணைக்கரத்
தணயலர்
ஒபைலபைக்கு
லணறுக்கப்பட்ட
ண்ைிக்ணகொன
அலுலயர்கள்
பதொடர்பில்
ட்டுச
அத்தணக
சகொொிக்ணகிணன
சற்பகொள்லதற்கு அததி லறங்கப்படும். ஒபை அலுலயபைக்கு இச் ேந்தர்ப்பம் ஒபை தடணல ட்டுச
லறங்கப்படும் ன்பதுடன் ீண்டும் ஒபை ேந்தர்ப்பம் லறங்கப்படொட்டொது.
9.2

ஒவ்பலொபை

அலுலயர்

பதொடர்பிலும்

ேொிொனதும்

பழுணொனதுொன

தகலயொனது

பகொடுக்கப்படுகின்மது ன்பணத நிறுலன / திணைக்கரத் தணயலர்கள் உறுதிபேய்தல் சலண்டும்.
அதப்பப்படும் தகலயொனது பிணறொனது ற்றும் பழுணற்மதொக கண்டமிப்படின் உொி
பட்டில்கணரத் தொொித்து ேொிபொர்த்த அலுலயபைடன் சேர்த்து உொி நிறுலன / திணைக்கரத்
தணயலர் பபொறுப்பொலொர் ன்பதுடன் ஒழுக்கொற்று நடலடிக்ணககளுக்கும் உட்படுலொர்.
9.3

இடொற்மக்

கட்டணரின்

பயம்

ஒபை

அணச்சு

/

திணைக்கரத்திற்கு

பலரிச

இடொற்மப்படும் அலுலயர்கள் பதிலீடுகணர திர்பொர்த்து நிறுத்திணலக்கப்படயொகொது ன்பதுடன்
குமித்துணக்கப்பட்ட

திகதிில்

அலர்கரின்

புதி

சேணல

நிணயங்கரில்

கடணக்கு

அமிக்ணகிடுலதற்கு அலர்கணர இலுணப்படுத்தி அலர்கள் லிடுலிக்கப்படல் சலண்டும். இவ்
ற்பொடுகணர

ீறும்

திணைக்கரத்

தணயலர்கள்

அமிக்ணகிடப்படுலதற்கு பபொறுப்புணடலர்கரொலர்.

உொி

ஒழுக்கொற்று

அதிகொொிக்கு

9.4

இடொற்மக்

கட்டணரிணன

பேற்படுத்தொது

லிடின்,

இடொற்மக்

கட்டணர

பேற்படுத்துலதற்கு உொி திகதிக்குப் பின்னொன ொத்த்தில் இபைந்து குமித்த அலுலயொின்
ேம்பரத்திணன நிறுத்துலதற்கு நிறுலனத் தணயலொினொல் நடலடிக்ணக டுக்கப்படல் சலண்டும்.
9.5

இடொற்மக் கட்டணரகணர அபல்படுத்தும் சநொக்கத்திற்கொக நணடபணம லிதிகரின்

(பதொகுதி 01) பிொிவு 11 இன் ற்பொடுகரின் ீது அலுலயர்கரின் கலனம் ஈர்க்கப்படல் சலண்டும்,
9.6

இடொற்மப்பட திர்பொர்க்கப்படும் அலுலயர்கரின் கடணகணர நிணமசலற்றுலதற்கு ணன

அலுலயர்கணரப்

பிற்றுலிப்பததெடொக

அபல்படுத்துலதற்கொன

உொி

நடலடிக்ணககணர

திகதிில்

திணைக்கரத்

லபைடொந்த

தணயலர்கள்

இடொற்மங்கணர
/

அணச்சுக்கரின்

பேயொரர்கள் டுத்தல் சலண்டும். பிந்தி ேந்தர்ப்பங்கரில் இது பதொடர்பில் சற்பகொள்ரப்படும்
சகொொிக்ணககள் கபைத்திற்பகொள்ரப்படயொகொது.
9.7 தங்கரின் அணச்சு / திணைக்கரத்திலுள்ர ேகய அலுலயர்களுக்கும் இச் சுற்மமிக்ணகில்
குமிப்பிடப்பட்ட ற்பொடுகணர அமிலிப்பதற்கொன ஒழுங்குகணர தவுபேய்து சற்பகொள்ரவும்.
9.8 லபைடொந்த இடொற்மங்கரின் அபயொக்கம் குமித்து அே சேணல ஆணைக்குழுலின் நணடபணம
லிதிகரில் 214,
215,
ற்புணடதொக்கப்படும்.

216,

217

ஆம்

பிொிவுகரில்

குமிப்பிடப்பட்ட

ற்பொடுகள்

10. அலுலயர்கரின் பபொறுப்புக்கள்;
இடொற்மக் கட்டணரகணரப் பபற்றுக் பகொண்டதன் சபொில் குமித்துணக்கப்பட்ட திகதிில் புதி
சேணல நிணயத்தில் கடணக்கு அமிக்ணகிடுதல் அலுலயொின் பபொறுப்பொகும்.

11. இச் சுற்மமிக்ணகில் குமிப்பிடப்படொத ற்பொடுகள் குமித்து இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர்
நொகத்தின் தீர்ொனச இறுதிொனதொகும்.

12. அே சேணல ஆணைக்குழுலின் நணடபணம லிதிகரின் (பதொகுதி I) அத்திொம் XVIII இன்
பிொிவு 202 இற்சகற்ப இச் சுற்மமிக்ணக பலரிிடப்படுகின்மது.

ஒப்பம்./ சக.வீ.பி.ம்.சே. கசக
இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர் நொகம்
பபொது நிர்லொக, அனொா்த்த பகொணத்துல ற்றும் கிொிப் பபொபைரொதொ அலுலல்கள் அணச்சு

இணைந்த சேணலிலுள்ர அலுலயர்களுக்கொன
லபைடொந்த இடொற்மக் பகொள்ணக
1. அமிபகம்
அேொங்க

சேணல ஆணைக்குழுலின் பயம் 2009.02.20 ஆம் திகதி 1589/30 ஆம் இயக்க

அதிலிசேட லர்த்தொனிில் பிசுொிக்கப்பட்ட அேொங்க சேணலகள் ஆணைக்குழுலின் நணடபணம
லிதிகரின் பதொகுதி 1 அத்திொம் XVIII இலுள்ர 202 ஆம் பிொிலின்

ற்பொடுகளுக்கிைங்க

இணைந்த சேணலிலுள்ர அலுலயர்கரின் இடொற்மக் பகொள்ணகொனது தொொிக்கப்படுகின்மது.
2. லபைடொந்த இடொற்மங்களுக்கு உட்படுத்தப்படும் அலுலயர்கரின் லிபங்கள்
2.1.

உொி அலுலயர்கள்

இணைந்த

சேணலக்குொி

பின்லபைம்

சேணலகரிலுள்ர

அலுலயர்களுக்கு

இவ்

லபைடொந்த

இடொற்மக் பகொள்ணகொனது பபொபைத்தொனது.

2:2

i.

அேொங்க பொறிபபர்ப்பொரர் சேணல (லகுப்பு I)

ii.

இயங்ணக தகலல் பதொடர்பொடல் பதொறில்தட்ப சேணல (லகுப்பு 2, 3)

iii.

அபிலிபைத்தி உத்திசொகத்தர் சேணல (தம் III, II, I)

iv.

இயங்ணக அேொங்க தயகர் சேணல (லகுப்பு III, II, I)

v.

அே பகொணத்துல உதலிொரர் சேணல (தம் III, II, I)

vi.

இணைந்த ேொதிகள் சேணல (லிசேட தம் III, II, I)

vii.

அலுலயக உதலிொரர் சேணல (லிசேட தம் III, II, I)

சேணல நிணயம் ஒன்மில் அலுலயொினொல் பூர்த்திபேய்ப்பட சலண்டி சேணலக்கொயம்
2:2:1. தது சேணல நிணயத்தில் பதொடர்ச்ேிொக 02 லபைட சேணலிணனப் பூர்த்திபேய்துள்ர
அலுலயர்கள்

லபைடொந்த

இடொற்மங்களுக்கு

லிண்ைப்பிப்பதற்கு

தகுதிபெணடலர்கரொலர்.
2:2:2. ஒச சேணல நிணயத்தில் அல்யது இணைப்பு 01 இல் கொட்டப்பட்டுள்ர சேணல
நிணயபொன்மில் அல்யது பய சேணல நிணயங்கரில் 05 லபைடங்களுக்கு சற்பட்டு
சேணலொற்மி அலுலயர்களும் இடொற்மங்களுக்கு உட்படுத்தப்படல் சலண்டும். (ஒச
ொலட்டத்திதள் சேணல நிணயங்கள் ஒன்மிணன லிடக் கூடுதயொக இபைக்க படிபெம்.)
2:2:3.

லிபைப்புக்குொி

சேணல

நிணயம்

ஒன்மில்

05

லபைட

சேணலக்கொயம்

ஒன்ணமப்

பூர்த்திபேய்துள்ர அலுலயர்கள் கட்டொொக இடொற்மங்களுக்கு உட்படுத்தப்படல்
சலண்டும்.

2:3.

சேணல நிணயங்கரின் லணகப்பொடு -

2:3:1

அேொங்க சேணலகள் ஆணைக்குழுலின் நணடபணம லிதிகரின் (பதொகுதி 1) அத்திொம்
XVIII இன் பிொிவு 203 இலுள்ர உட்பிொிவு (iii) ற்றும் (v) இற்கண இணைந்த சேணலகள்
அலுலயர்களுக்கொன

பின்லபைம்

சேணல

நிணயங்கரொனணல

லிபைப்புக்குொி

சேணல

நிணயங்கரொக கபைதப்படுகின்மன. சற்படி தகுதி லிதிகளுக்கு இைங்க இச் சேணல
நிணயங்கள் லபைடொந்தம் ொறுபடயொம்.
i.

உள்நொட்டு இணமலொிகள் திணைக்கரம்

ii.

சுங்கத் திணைக்கரம்

iii.

துலொித் திணைக்கரம்

iv.

பலரிநொட்டலுலல்கள் அணச்சு ( லபைடொந்த இடொற்மச் ேணபின் சபொது அே
பொறிபபர்ப்பொரர்
அேொங்க

சேணல,

பகொணத்துல

அபிலிபைத்தி

உதலிொரர்

உத்திசொகத்தர்

சேணலக்கொன

சேணல

ற்றும்

லிபைப்புக்குொி

சேணல

நிணயொக கபைதப்படுலதில்ணய.)
v.

குடிலவு , குடிகல்வு திணைக்கரம்

vi.

சொட்டொர் லொகன சபொக்குலத்துத் திணைக்கரம்(அபிலிபைத்தி உத்திசொகத்தர்
சேணல தற்சபொணதக்கு கபைதப்படொது)

vii.

லனலியங்குப் பொதுகொப்புத் திணைக்கரம்

viii.

பொீட்ணேகள் திணைக்கரம் ( லபைடொந்த இடொற்மச் ேணபின் சபொது அபிலிபைத்தி
உத்திசொகத்தர் சேணல, அேொங்க பகொணத்துல உதலிொரர் சேணல ற்றும்
அலுலயக

உதலிொரர்

சேணலக்கொன

லிபைப்புக்குொி

சேணல

நிணயொக

கபைதப்படுலதில்ணய.)
குமிப்பு:-

உள் நொட்டு இணமலொி திணைக்கரத்திற்கு இடொற்மம் பேய்ப்படுகின்ம

அலுலயர்கள் அத்திணைக்கரத்தில் இடம் பபறும் உள்ரக இடொற்மங்களுக்கு கீழ் படிதல்
சலண்டும்
2:3:2

ஒபை லிபைப்பற்ம சேணல நிணயம் ன்பது இடொமல்கரிற்கொக அலுலயர்கரிடிபைந்து
குணமந்தசதொர் சகள்லிபெள்ர சததம் சேணல நிணயம் / நிணயங்கணர கபைதும்.

2:4.
i.

பணமண ற்றும் ணன லிடங்கள்லபைடொந்த இடொமல் நணடபணமின் 2:2:1 ஆம் பந்திின் கீழ் இடொற்மம் ஒன்றுக்குத்

தகுதிபெள்ர அலுலயர் ஒபைலர் இன்பனொபை சேணல நிணயத்திற்கு இடொற்மம் ஒன்மிணன
சகொபைம்சபொது அக் சகொொிக்ணகிணன இலுணப்படுத்துலதற்கு அசத நணடபணமின் 2:2:2
ஆம் பந்திிலுள்ர சதணலப்பொடுகணர பூர்த்திபேய்து அத்தணக நிணயத்தில் அதிகூடி
சேணலக் கொயத்தில் பைிொற்மிபெள்ர அலுலயர்கள் பலரிிடங்களுக்கு இடொற்மப்படயொம்.

ii.

குமித்தசதொர்

சேணல

நிணயம்

ஒன்றுக்கொன

இடொற்மங்கரிற்கொக

கூடுதயொன

சகொொிக்ணககள் உள்ர சபொது அதிகூடி சேணலக் கொயத்திணனக் பகொண்டுள்ர அல்யது
சற்குமிப்பிட்ட 2.2.2 இன் சதணலகணரப் பூர்த்தி பேய்துள்ர அலுலயர்கள் அச் சேணல
நிணயத்திற்கு இடொற்மப்படல் சலண்டும் (ணன நிபந்தணனகளுக்கு உட்பட்டு).
iii.

குமித்த சேணல நிணயம் ஒன்மிற்கு இடொமல் ஒன்மிற்கொன சகொொிக்ணக ஒன்ணம லிபைப்பற்ம

சேணல நிணயம் ஒன்மில் சேணலொற்மிக்பகொண்டிபைக்கும் அலுலயர் ஒபைலர் சற்பகொள்ளும்
சபொது அக் சகொொிக்ணகிணனப் பூர்த்திபேய்லதற்கு அச் சேணல நிணயத்தில், சற்குமிப்பிட்ட
2.2.2 இன் சதணலகணரப் பூர்த்தி பேய்துள்ர அதிகூடி சேணலக் கொயத்திணனக் பகொண்டுள்ர
அலுலயண அதற்கு பலரிச இடொற்ம படிபெம்.
லிபைப்புக்குொி சேணல நிணயங்களுக்கு இடொற்மங்கணர நணடபணமப்படுத்தும் சபொது

iv.

லிபைப்பற்ம சேணல நிணயங்கரில் சேணலொற்மிக்பகொண்டிபைப்பலர்களுக்கு பன்தொிண
லறங்கப்படும். சலும், சேணலக் கொயம் அசதசபொய அத்தணக அலுலயர்கள் திர்பகொள்ளும்
நணடபணமப் பிச்ேிணனகள் கலனத்திற்கு பகொண்டுலப்பட்டொல் கபைத்திற்பகொள்ரப்படும்.
v.

லிபைப்புக்குொி சேணல நிணயங்களுக்கு சகொப்படும் இடொற்மங்கணர நிணமசலற்றும்

சபொது,

இடொற்மங்களுக்கு

கட்டொொக

கட்டுப்பட

சலண்டி

அலுலயர்கரினொல்

பேய்ப்படும் சகொொிக்ணககள் கலனத்திற் பகொள்ரப்படும் ஆனொல், அங்கு இடொற்மங்கணரக்
சகொபைம் அலுலயர்கரின் சகொொிக்ணககளுக்கு, இடொற்மங்களுக்கு கட்டொொக கட்டுப்பட
சலண்டி அலுலயர்கரின் சகொொிக்ணககளுக்கு ிக பன்தொிண லறங்கப்படும்.
vi.

இடொற்மங்கணர நணடபணமப்படுத்தும் சபொது இடொற்மக் குழுக்கரொனணல சேணல

அலேித்ணதக்

கபைத்திற்பகொள்ர

சலண்டும்

ன்பதுடன்

ேிசஸ்ட

ற்றும்

கனிஸ்ட

அலுலயர்களுக்கிணடில் ேநிணயிணனப் சபணுலதற்கு ேொத்திப்படக்கூடி அரலிற்கு
நடலடிக்ணக டுத்தல் சலண்டும். (உதொைம். பொீட்ணேகள் திணைக்கரத்தில் கூடுதயொன ஆண்
அலுலயர்கள் நிறுத்தி ணலக்கப்படல் சலண்டும்).
vii.

இடொற்மக் கட்டணரகள் நணடபணமப்படுத்தப்பட லில்ணயொின், இணைந்த சேணலகள்

பைிப்பொரர்

நொக்தினொல்

லபைடொந்த

இடொற்மக்

கட்டணரப்

பிகொம்

நடலடிக்ணக

சற்பகொள்ரப்படொத அலுலயர்கரிடம் அவ்லொறு நடலடிக்ணக சற்பகொள்ரப்படொணக்கொன
கொைம் லினலப்படும்.
2:4:1 சேணலக் கொயத்ணதக் கைிப்பிடுதல்
i. லபைடொந்த இடொற்மங்களுடன் பதொடர்புபட்ட இடொற்மக் கொயொனது பன்ணன ஆண்டின்
டிபேம்பர் ொதம் 31 ஆம் திகதிில் கைிப்பிடப்படும். (உதொைம்: 2018 ஆம் ஆண்டின்
லபைடொந்த

இடொற்மங்களுக்கொக

2017.12.31

ஆம்

திகதி)

லிபைப்புக்குொி

சேணல

நிணயங்களுக்கொக 2018.05.31 லணொன சேணலக்கொயம் கைிப்பிடப்படும்.
ii. சேணலக் கொயத்ணதக் கைிப்பிடும் சபொது, அலுலயர் கடணக்கு அமிக்ணகிட்ட ஆண்டின்
ேனலொி ொதத்தின் பதயொலது நொரொனது அலொின் சேணலின் பதயொலது நொரொக கபைதப்படல்
சலண்டும்.

னிதம் அலுலயர்கரின் கட்டுப்பொட்டில் இல்யொத ஒபை கொைத்தினொல்

சேணலக்குச் ேபகரித்த திகதி பின்ணன ஒபை திகதிொின் இடொற்மக் குழு அது பதொடர்பில்
கலனத்தில் டுக்கும். (சலும், அலுலயர் ஒபைலர் தனது கட்டுப்பொட்டிற்கு அப்பொற்பட்ட

கொைத்தினொல் சேணலில் இல்யொத கொயப்பகுதிொனது சேணலக் கொயத்தின் கபைதுணகக்குள்
டுக்கப்படக்கூடொது)
iii. ஒபை திணைக்கரம் / அணச்ேின் கீழ் சததம் ொலட்டத்தில் லபைம் சேணலக் கொயொனது அத்
திணைக்கரம்

/

அணச்ேின்

கொயத்திணனக்

கைிப்பிடும்

சேணலொக
சபொது

கபைதப்படும்.

ொலட்டத்தில்

ஒபை

சததம்

ொலட்டத்தின்
ஓர்

சேணலக்

அலுலயகத்திலுள்ர

சேணலொனது ொலட்டத்தில் லபைம் சேணலக்கொயொக கபைத்திற்பகொள்ரப்படும்.
iv. இணைப்பு 01 இல் கொட்டப்பட்டுள்ர சேணல நிணயம் அல்யது பய சேணல நிணயங்கரில்
கடணொற்மிபெள்ர அலுலயபொபைலர் ந்தபலொபை சேணல நிணயத்தில் கடணொற்மினொலும்
05 லபைட சேணலக் கொயத்திணனத் தொண்டி இபைப்பின் இடொற்மங்களுக்கு கட்டுப்படுலொர்.
ன்மொலும் லிபைப்புக்குொி சேணல நிணயபொன்மில் கடணொற்றும் அலுலயர் ஒபைலபைக்கு
அச்சேணல

நிணயத்தில்

05

லபைடங்களுக்கு

சேணலொற்றுலதற்கொன

ேந்தர்ப்பம்

கிணடக்கின்மது.
v.

அணச்சுக்கரின்/ திணைக்கரங்கரின் ஸ்தொபிப்பு அல்யது கணயப்பு கொைொக ஒபை அணச்சு
/

திணைக்கரத்திலிபைந்து

சலண்டிிபைந்த

இன்பனொபை

அலுலயர்கரின்

அணச்சு

சேணலக்

/

திணைக்கரத்துக்கு

கொயத்திணனக்

இணைக்கப்பட

கைிப்பிடும்

சபொது

கணயக்கப்பட்டுள்ர அவ் அணச்சு / திணைக்கரத்தில் லபைம் சேணலக் கொயபம் ஒழுக்கொற்று
நடலடிக்ணககள் அல்யது தண்டணன இடொற்மொக இடொற்மப்படுகின்ம அலுலயர்கள்
தலிர்ந்த

திணைக்கரத்தணயலர்கரின்

சதணலப்படி

இடொற்மம்

பபற்ம

அலுலயர்கரின்

சேணலக்கொயத்ணத கைிப்பிடும்சபொது அலர் இறுதிொக சேணலொற்மி லிண்ைப்பங்கணரச்
ேர்ப்பிப்பதற்குத்

சதணலப்படுத்தப்படும்

ஆகக்குணமந்த

சேணலக்

கொயத்திணனக்

கைிப்பிடுலதற்கு டுக்கப்படும்.
vi. ொலட்டங்கள் 02 இதள் இணைப்பு 02 இல் குமிப்பிட்டுள்ரலொறு கிட்டி தூத்தில் உள்ர
ொநகங்கரின்

அலுலயகங்களுக்கிணடில்

ொலட்ட

அடிப்பணடில்

பலரிச்

பேன்று

இடொற்மங்கணர சற்பகொள்லதற்கு கலனத்திற் பகொள்ரப்படும். ( உதொைம் – பொனதுண
ற்றும் பொட்டுல ொநக அலுலயகங்களுக்கிணடில்)
vii. அபிலிபைத்தி உத்திசொகத்தர்கரின் பபொபைட்டு , ஒபை லபைட பிற்ேி ஆம்பித்த தினம் அல்ய ,
குமிப்பிட்ட பிற்ேி நிணமவு பபற்மதன் பின் அபிலிபைத்தி உத்திசொகத்தர் சேணலின் பதலிக்கு
நினம் லறங்கப்பட்ட திகதி அலுலயொின் நின திகதி ன கபைதி இடொற்ம லிண்ைப்பம்
தொொிக்கப்பட சலண்டும்.
2:4:2. லிபைப்புக்குொி சேணல நிணயங்கரில் சேணலக் கொயத்திணனக் கைிப்பிடுதல்
i. லிபைப்புக்குொி சேணல நிணயம் ஒன்மில் 05 லபைட சேணலக்கொயத்ணதப் பூர்த்திபேய்துள்ர
அலுலயர் ஒபைலர் அவ்லிபைப்புக்குொி சேணல நிணயத்திலிபைந்து பலரிசமிச் பேன்று 15
லபைடங்கள் கடந்திபைந்திபைந்தொல் ட்டுச ீண்டும் லிபைப்புக்குொி சேணல நிணயம் ஒன்றுக்கு
இடொற்மம் ஒன்ணமக் சகொ படிபெம்.
ii. ஒன்றுக்கு சற்பட்ட சேணலகரில் பைிபுொிந்த அலுலயர்கரின் லிபைப்புக்குொி
கொயத்ணதக் கைிக்கின்ம சபொது பன்ணன சேணல ஒன்மில் அச் சேணல

சேணலக்
பதொடர்பில்

லிபைப்புக்குொி திணைக்கரம் ஒன்மில் பைிொற்மிிபைப்பின் அதுவும் கைக்கில் டுக்கப்படும்.

(உ-ம் – கனிஷ்ட நிணய ஊறிர் பதலிபெர்வு பபற்ம அலுலயர்கரின் கனிஷ்ட நிணயச் சேணலக்
கொயம்)
iii. லிபைப்புக்குொி சேணல நிணயம் ஒன்மொக கபைதப்படும் சேணல நிணயம் ஒன்மில் தற்சபொது
பைிபுொிபெம் பபண் உத்திசொகத்தர் ஒபைலொின் சேணலக்கொயத்ணதக் கைிக்கும் சபொது சற்படி
கொயப்பகுதிில் பபற்றுக்பகொள்ரப்பட்டுள்ர பிேல லிடுபணம (ேம்பரத்துடனொன, அணச்
ேம்பர ற்றும் ேம்பரின்மி ) கொயப்பகுதி கபைத்திற்பகொள்ரப்படொட்டொது.
iv. லிபைப்புக்குொி சேணல நிணயங்கரில் பைிபுொிபெம் அலுலயர்கள், ீண்டும் லிபைப்புக்குொி
சேணல நிணயம் ஒன்மிற்கு இடொற்மம் பபறுலதற்கொக லிடுக்கும் இடொற்மக் சகொொிக்ணககணர,
அச்சேணல நிணயங்களுக்கு இடொற்மம் பபறுலதற்கு லிபைப்புக்குொி சேணல நிணயம்
அல்யொத சேணல நிணயங்கரில் பைிபுொிந்த அலுலயர்கரினொல் லிடுக்கப்படும் சகொொிக்ணககள்
கலனத்தில் டுக்கப்பட்டதன் பின்னச கலனத்தில் டுக்கப்படும்.
v. லிபைப்புக்குொி சேணல நிணயங்கரில் பைிபுொிபெம் பபண் உத்திசொகத்தர்கள், அச் சேணலக்
கொயத்திதள் பிேல லிடுபணம பபமப்பட்டிபைப்பின் அது பற்மி லபைடொந்த இடொற்மக்
ேணபினொல் லிண்ைப்பம் சகொபைம் சபொது கட்டொொக குமிப்பிடப்படுதல் சலண்டும். அது
பதொடர்பொக பின்னர் ேர்ப்பிக்கப்படும் சகொொிக்ணககள் கலனத்திற் பகொள்ரப்படுலதில்ணய.

2:4:3. லபைடொந்த இடொற்மக் குழுக்கள் நடலடிக்ணக டுக்கக் கூடொத ேந்தர்ப்பங்கள்
பின்லபைம்

தொபனங்களுக்கு

லபைடொந்த

இடொற்மக்

குழுக்கரின்

ஊடொக

இடொற்மங்கள்

சற்பகொள்ரப்படக் கூடொது.
 ேனொதிபதி பேயகம்
 பிதர் பேயகம்
 அேொங்க கட்ேிின் பதற்சகொயொேொன் அலுலயகம்
 ேணப பதல்லர் அலுலயகம்
 அணச்ேணல அலுலயகம்
 திர்க்கட்ேித் தணயலர் அலுலயகம்
 இயஞ்ேம்

அல்யது

லபைடங்களுக்கு

ஊறல்

சற்பட்ட

லிேொணை
சேணலக்

ஆணைக்குழுலின்

கொயத்ணதக்

அலுலயகத்தில்

பகொண்டுள்ர

05

அலுலயர்களுக்கு

இடொற்மம் லறங்குகின்ம சபொது ேிய அலுலயர்கணரத் பதொடர்ந்து ணலத்திபைப்பதற்கொக
அதன் பைிப்பொரர் நொகத்தினொல் பேய்ப்படுகின்ம லிதந்துணப்புக்கணரக் கலனத்திற்
பகொள்லதற்கு லபைடொந்த இடொற்மக் குழு நடலடிக்ணக டுத்தல் சலண்டும்.
 பின்லபைம் திணைக்கரங்கள் ற்றும் தொபனங்களுக்கு லபைடொந்த இடொற்மக் குழுக்கரின்
ஊடொக இடொற்மம் லறங்க படிபெொிதம் அத் திணைக்கரங்களுக்கு/ தொபனங்களுக்கு
அதப்பப்படுகின்ம
/தொபனங்கரின்

அலுலயர்கள்
தணயலர்கரின்

பதொடர்பில்

இைக்கப்பொட்ணடப்

இடொற்மத்ணத நணடபணமப்படுத்துதல் சலண்டும்.
i.

அேொங்க சேணல ஆணைக்குழு

ii.

பபொலிஸ் ஆணைக்குழு

iii.

சதர்தல்கள் ஆணைக்குழு

குமித்த

திணைக்கரங்கரின்
பபற்மதன்

பின்னச

3. லபைடொந்த இடொற்மக் குழுலின் உள்ரடக்க லிபங்கள்
இயக்கம் 1914/8 ற்றும் 2015.05.12 திகதி லர்த்தொனிில் பிசுொிக்கப்பட்ட அேொங்க சேணலகள்
ஆணைக்குழுலின் நணடபணம லிதிகரின் 200 ஆம் திபைத்தத்தின் பிகொம் இணைந்த சேணலகள்
பிொிலின் லபைடொந்த இடொற்மக் குழுலின் உள்ரடக்க லிபங்கள் பின்லபைொறு அணபெம்.
i. இணைந்த சேணலின் உொி சேணலக்குப் பபொறுப்பொன ஓர் உதலிப் பைிப்பொரர்
ii. இணைந்த சேணலின் உொி சேணலக்குப் பபொறுப்பொன ற்மபதொபை உதலிப் பைிப்பொரர்
iii. லபைடொந்த இடொற்ம குழுலின் லிட பப்பிற்குட்ப்பட்ட அலுலயர் குழுக்களுக்கு ற்றும்
சேணலக்குட்பட்ட அே அலுலயர்கரின் குணமந்த பட்ேம் 15% ஆன பிதிநிதித்துலத்துடன் ேகய
பதொறிற்ேங்கங்கரின் பயபம் பபர் குமித்து நிிக்கப்படும் ஒபை பிதிநிதி அல்யது பழுசந
பதொறிற்ேங்க நடலடிக்ணககளுக்கொக லிடுலிக்கப்பட்டுள்ர ஒபை அலுலயர்.
4. லபைடொந்த இடொற்ம பன்பொறிவுகணர ீரொய்வு பேய்லதற்கொன குழுலின் லிபங்கள்
லபைடொந்த இடொற்ம பன்பொறிவுகணர ீரொய்வு பேய்லதற்கு ஒவ்பலொபை சேணலக்கும் லபைடொந்த
இடொற்ம பன்பொறிவுகணர ீரொய்வு பேய்லதற்கொன தனித்தனிொன குழுக்கணர அணப்பதற்கு
இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர் நொகம் நடலடிக்ணக டுப்பொர். ஒவ்பலொபை லபைடொந்த
இடொற்மக் குழுலினதும் உள்ரடக்கம் பின்லபைொறு.
i.

இணைந்த சேணலின் உொி சேணலக்குப் பபொறுப்பொன ஒபை பைிப்பொரர்

ii.

இணைந்த சேணலின் உொி சேணலக்குப் பபொறுப்பொன ஒபை உதலிப் பைிப்பொரர்

iii.

இணைந்த சேணலப் பிொிலின் ற்மபதொபை உதலிப் பைிப்பொரர்

iv.

ஒவ்பலொபை சேணலக்குட்பட்ட அே அலுலயர்கரின் குணமந்த பட்ேம் 15% ஆன
பிதிநிதித்துலத்துடன் ேகய பதொறிற்ேங்கங்கரின் பயபம் பபர் குமித்து நிிக்கப்படும்
ஒபை பிதிநிதி அல்யது பழுசந பதொறிற்ேங்க நடலடிக்ணககளுக்கொக லிடுலிக்கப்பட்டுள்ர
ஒபை அலுலயர்

5.

லபைடொந்த இடொற்மம் லறங்கும்சபொது கலைத்தில் பகொள்ரப்படும் சலறு பபொது கொைங்கள்

5.1. லிசேட லிடங்கள்
i.

லசதம் ஒபை அலுலயொின் லொழ்க்ணகத் துணை பபொலிஸ் அல்யது பப்பணடில் லடக்கு
கிறக்கில் நடலடிக்ணகக் கடணின் கொைொக அங்கவீனர் ஆனொர் ன்பணத உறுதி பேய்
ழுத்து
பயொன
ேொன்றுகணரச்
ேர்ப்பிப்பொொின்,
அத்தணக
அலுலயொின்
இடொற்மொனது அவ் அலுலயொின் சகொொிக்ணகக்கு இைங்கி லணகில் ொத்திச
லறங்கப்பட சலண்டும். அத்துடன் அத்தணக அலுலயர்கரின் இடொற்மக் சகொொிக்ணககள்
பதொடர்பில் பன்தொிண லறங்கப்படசலண்டும். இத்தணக அலுலயர்களுக்கு லிபைப்புக்குொி
சேணல நிணயம் ஒன்றுக்கு பலரிில் இடொற்மம் லறங்கப்பட சலண்டி ற்படுொின்
அதற்கு அண்ித்த அலுலயகம் ஒன்றுக்கு அல்யது அலுலயொின் சகொொிக்ணகக்குொி
அலுலயகத்திற்கு

இடம்

லறங்கப்பட

சலண்டும்.

(லபைடொந்த

இடொற்ம

குழுலிற்கு

ேர்ப்பிக்கொத லிண்ைப்பங்கள் பதொடர்பில் பின்னர் கலனத்தில் பகொள்ரப்படொட்டொது)

ii.

பபொதுலொக, அலுலயொின் சகொொிக்ணகக்கு இைங்க தது லொழ்க்ணகத் துணைின் சேணல
நிணயம் அணந்துள்ர பிசதேத்ணத அண்டி சேணல நிணயபொன்றுக்கு இடொற்மம்
லறங்குலதற்கு படிபெொன அணனத்து பற்ேிகணரபெம் சற்பகொள்ர சலண்டும். அத்துடன்
லிபைப்புக்குொிது அல்யொத சேணல நிணயங்கரில் பைிொற்றுலதற்கொக அலுலயர்கணரத்
பதொிவு பேய்பெம் சபொது பொடேொணய பேல்லும் பிள்ணரகள் உள்ர லிலொகொன அலுலயர்கணர
லிட லிலொகொகொத அலுலயர்கணரபெம் பொடொணய பேல்லும் பிள்ணரகள் இல்யொத லிலொகொன
அலுலயர்கணரபெம்

ேொத்திொனதொக

சதர்ந்பதடுப்பது

பதொடர்பில்

கலனம்

பேலுத்துதல்

சலண்டும்.
iii.

இடொற்மங்கணர சற்பகொள்ளும் சபொது பொடேொணய பேல்லும் பிள்ணரகள், அங்கவீனொன
பிள்ணரகள், நீண்ட கொய சநொின் கொைொக ஒச இடத்தில் இபைக்கும் லொழ்க்ணகத்
துணைகள், லொழ்க்ணகத் துணை பலரிநொடு பேன்மிபைத்தல் சபொன்ம ற்றுக் பகொள்ரக்கூடி
கொைங்களுடன்

தது

திணைக்கரத்

தணயலொின்

ேிபொொிசுடன்

ேர்ப்பிக்கப்படும்

சகொொிக்ணககணரக் கலனத்திற்பகொண்டு இடொற்மங்கள் லறங்கப்படல் சலண்டும்.
iv.

அங்கவீன, புனர்லொழ்வு நிபந்தணனகரின் கீழ் ஆட்சேர்ப்புச் பேய்ப்பட்ட அலுலயர்கள்
அலர்கரின் சகொொிக்ணககள் இன்மி இடொற்மப்படயொகொது.

v.

இணைந்த ேொதிகள் சேணலின் உத்திசொக பூர்ல லொகனங்கரின் ேொதிகள் பதொடர்பொன
தகலல்கள் திணைக்கரத் தணயலர்கரினொல் லபைடொந்த இடொற்ம குழுலின் கூட்டத்திற்கு பன்
இணைந்த சேணலகள் பிொிலிற்கு அமிக் கிணடக்கச் பேய் சலண்டும் ன்பதுடன், பின்னர்
சற்பகொள்ளும் லிண்ைப்பங்கள் கலனத்தில் பகொள்ரப்படொட்டொது.

5.2. லபைடொந்த இடொற்மத்திற்கு உட்படுத்தப்படொத அலுலயர்கள்

i.

53 லணதத் தொண்டி அலுலயர்கணர ொலட்டத்தின் உள்சர சலறு சேணல நிணயங்களுக்கு
இடொற்ம படிபெொிதம் அலர்கரது சகொொிக்ணகின்மி அலர்கணர ொலட்டத்திற்கு பலரிச
இடொற்மம் பேய்க்கூடொது.

ii.

லபைடொந்த இடொற்மங்கள் பதொடர்பொன கொயப்பகுதி

கைக்கிடப்படும் டிபேம்பர் 31 ஆம்

(உதொைொக 2018 ஆண்டு பதொடர்பொக 2017.12.31) திகதிரலில் 58 லணதத் தொண்டி
அலுலயர்கணர,

அலர்கரினொல்

ொலட்டத்திற்குள்சரசதம்,

சகொொிக்ணககள்

இடொற்மப்படயொகொது.

பன்ணலக்கப்படொத

லிடத்து

லிபைப்பத்திற்குொி

சேணல

நிணயங்கரில் சேணலொற்றுகின்ம டிபேம்பர் 31 ஆந் திகதிரலில் 59 லணதத் தொண்டி
அலுலயர்கணர,

அலர்கரினொல்

சகொொிக்ணககள்

பன்ணலக்கப்படொதலிடத்து

இடொற்மப்படயொகொது.
5.3. பதொறிற்ேங்கங்களுக்கொன அதேணைகள்
i. பதொறில் ஆணைொரர் நொகத்தினொல் பதிவுபேய்ப்பட்ட இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர்
நொகத்தினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ட இணைந்த சேணலகள் பதொறிற்ேங்கம் ஒன்மின் தொய்ச்
ேங்கத்தின் பேயொரண, தணயலண, பபொபைரொரண, த்தி நிணமசலற்றுக் குழுலின்
அங்கத்தலர்கணர

இடொற்மம்

பேய்லதொின்

குமித்த

பதொறிற்

ேங்கச்

பேயொரொின்

பொிந்துணிணனக் கலனத்தில் டுத்து ேங்கத்தின் பேற்பொடுகளுக்குத் தடங்கல் ற்படொத
சேணல நிணயம் ஒன்றுக்கு இடொற்மம் பேய்தல் சலண்டும்.
ii. இப் பிொிலில் கொட்டப்பட்டுள்ர அதேணைகணர அதபலிப்பதற்கு திர்பொர்க்கின்ம இணைந்த
சேணலத் பதொறிற் ேங்கங்கரின் அலுலயர்கள் இது பதொடர்பில் தது லிண்ைப்பங்கணரத்
தொொித்து (தொபன லிதிக்சகொணலின் XXV ஆம் அத்திொத்தின் 7:5 ஆம் உட் பிொிவுக்கு
இைங்க) இடொற்மக் குழுக் கூட்டத்திற்கு இண்டு லொங்களுக்கு பன்னொலது உொி
பதொறிற்ேங்கத்தின் பேயொரர் ஊடொக இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர் நொகத்திற்கு
அதப்புதல் சலண்டும் ன்பதுடன் அதன்பின்னர், தொபன லிதிக்சகொணலின் XXV ஆம்
அத்திொத்தின் 7:2 ஆம் உட்பிொிலிற்கு ற்ப ேங்கத்தின் ப் பதலிக்கு ேலுணக லறங்கப்படும்
ன்றும் ப்பதலிக்கு ன்றும், ச்ேங்கங்களுக்கு ன்றும் ந்த இடங்களுக்கு அலர்கள்
இணைக்கப்படல் சலண்டும் ன்றும் அேொங்க நிர்லொக அணச்ேின் பேயொரர் தீர்ொனிப்பொர்.
இது பதொடர்பில் பின்னர் ேர்ப்பிக்கப்படும் சகொொிக்ணககள் கலனத்திற் பகொள்ரப்படொட்டொது.
னிதம்,

லிபைப்புக்குொி

திணைக்கரங்கரில்

பதொடர்ச்ேிொக

இபைப்பதற்கு

இவ்

அதேணைணப் பன்படுத்த படிொது.
06. இணைந்த சேணலின் இடொற்ம கொய அட்டலணை
பேன் ொதம் 01 ஆம்
திகதிக்கு பன்னர்
பேன் ொதம் 30 ஆம்
திகதிக்கு பன்னர்

இடொற்மக் குழுக்கணர அணத்தல்

லபைடொந்த இடொற்ம சுற்மமிக்ணகிணன பலரிிடுதல்

(1) C.S./A.T/01 ொதிொிக்கு ஒத்திணேலொக தொொிக்கப்பட்ட
லிண்ைப்பங்கள்
பேணய ொதம் 31 ஆம்
திகதிக்கு பன்னர்

(2) C.S./A.T/02 ொதிொிக்கு ஒத்திணேலொக
அட்டலணைப்படுத்தப்பட்ட லிண்ைப்பங்கரின் பட்டில்
(3) C.S./A.T./03 ொதிொி (தற்சபொத சேணல நிணயத்தில் 05 லபைட
சேணலக் கொயத்திணனக் பகொண்ட அலுலயர்கரின் பபர்ப்
பட்டில்)
ஆகிலற்ணமப் பூர்த்திபேய்தலும் இணைந்த சேணலகள்
பைிப்பொரர் நொகத்திடம் ேர்ப்பித்தலும்

ஓகஸ்ட் ொதம் 31 ஆம்
திகதிக்கு பன்னர்
பேப்படம்பர் ொதம் 15
ஆம் திகதிக்கு பன்னர்

இடொற்ம பன்பொறிவுகணர இடொற்மக் குழுலிதெடொக
இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர் நொகத்திடம் ேர்ப்பித்தல்
திணைக்கரங்கள் ற்றும் அணச்சுக்களுக்கு இடொற்மக்
கட்டணரகணர அமிலித்தல் ற்றும் லபைடொந்த இடொற்ம
பன்பொறிவுகணர ீரொய்வு பேய்லதற்கு குழுக்கணர நிித்தல்

பேப்படம்பர் ொதம் 29
ஆம் திகதிக்கு பன்னர்

ஒக்சடொபர் ொதம் 15
ஆம் திகதிக்கு பன்னர்

நலம்பர் ொதம் 01 ஆம்
திகதிக்கு பன்னர்
ேனலொி ொதம் 01 ஆம்
திகதிக்கு பன்னர்

இடொற்மங்கள் பதொடர்பில் திணைக்கரத் தணயலர்களுக்கூடொன
இடொற்மங்கரில் திபைப்திணடொத அலுலயர்கள் பயம்
ேர்ப்பிக்கப்படவுள்ர சன்பணமபடுகரின் இறுதித் திகதி
இடொற்ம பன்பொறிவுகணர ீரொய்வு பேய்லதற்கொன
குழுக்கரின் பயம் இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர்
நொகத்திடம் இடொற்ம பன்பொறிவுகணர ேர்ப்பிக்கும் இறுதித்
திகதி
லபைடொந்த இடொற்மக் கட்டணரகள் பலரிிடப்பட சலண்டி
திகதி
லபைடொந்த இடொற்மக் கட்டணரகள் நணடபணமப்படுத்தப்பட
சலண்டி திகதி

7.

லபைடொந்த இடொற்ம கட்டணரகளுக்கு திொன சன்பணமபடுகணர ேர்ப்பித்தல்

7.1.

இடொற்மம் பேய்லது பற்மி தப்படும் கட்டணரக்கு திொக ொதொிதம் ஒபை அே

அலுலயொினொல் அே சேணல ஆணைக்குழுலிற்கு சன்பணமபடு ஒன்ணம ேர்ப்பிப்பதொனொல்
அந்த

பணமப்பொடு

அே

சேணல

ஆணைக்குழுலின்

நணடபணம

லிதி

இயக்கம்

23

பின்னிணனப்பின் படி ட்டும் ேர்ப்பித்தல் சலண்டும். சலும் அலர்கரினொல் ேர்ப்பிக்கப்படும்
கொைங்கணர

உறுதிப்படுத்துலதற்கு

உொி

கடிதங்கரின்

உறுதிப்படுத்தி

பிதிகணர

அம்சன்பணமபட்டுடன் ேர்ப்பிப்பதற்கு அலர் நடலடிக்ணக சற்பகொள்ர சலண்டும்.
7.2.

அே அலுலயர் ஒபைலொினொல் அே சேணல ஆணைக்குழுலிற்கு சன்பணமபடு ஒன்ணம

ேர்ப்பிப்பதற்கு பேய் சலண்டிது இணைந்த சேணல பைிப்பொரர் நொகத்திதெடொகசல
ேர்ப்பிக்கசலண்டும்

ன்பதுடன்

அம்சன்பணமபட்டின்

பிதிபொன்ணம

உொிலொறு

திணைக்கரத்தணயலர் ற்றும் இணைந்த சேணல பைிப்பொரர் நொகத்துக்கு அதப்பசலண்டும்.
அவ்லொறு ேர்ப்பிக்கப்படும் பணமப்பொடுகணர தொதிக்கொல் தது
சேணல

ஆணைக்குழுலிற்கு

அதப்புலது

இணைந்த

சேணல

அலதொனிப்புடன் அே

பைிப்பொரர்

நொகத்தின்

பபொறுப்பொகும். அலுலயர் லிபைம்புலொமொனொல் சன்பணமபட்டின் பிதிபொன்ணம சநடிொக
அே சேணல ஆணைக்குழுலிற்கு ேர்ப்பிக்கபடிபெம்.
7.3.

இடொற்மம் பேய்லதற்கொன கட்டணரக்கு திொக ேர்ப்பிக்கப்படும் சன்பணமபபடொன்று

அவ்லிடொற்மக்கட்டணர உொி அே அலுலயபைக்கு கிணடக்கப்பபற்ம தினத்திலிபைந்து 14
நொட்களுக்குள்

ேர்ப்பிக்கபடல்

சலண்டும்.

உொி

கொயத்துக்குள்

ேர்ப்பிக்கப்படொத

சன்பணமபடுகள் அே சேணல ஆணைக்குழுலின் பயம் நிொகொிக்கப்படும்.
7.4.

ஆணைக்குழுலிற்கு அதப்புலதற்கொக அலுலயர் ஒபைலொின் பயம் பகொடுக்கப்படுகின்ம

சன்பணமபட்ணட உொி ேகய சகொணலகள், ஆலைங்கள் ற்றும் அமிக்ணககள் ஆகின,

அதற்குொி

தங்கரது

கிணடக்கப்பபற்று

15

அலதொனிப்புக்களுடணும்,
நொட்களுக்குள்

அே

ேிபொொிசுடதம்

சேணல

அம்சன்பணமபடு

ஆணைக்குழுலின்

பேயொரபைக்கு

ேர்ப்பிப்பதற்கு சதணலொன நடலடிக்ணகண சற்பகொள்லதற்கு உொி திணைக்கரத்தணயலர்
ற்றும் இணைந்த சேணல பைிப்பொரர் நொகத்தின் பபொறுப்பொகும். னிதம் அே சேணல
ஆணைக்குழுலின் நணடபணம லிதிகரின் XVIII லது பந்திில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலொறு
லபைடொந்த இடொற்மம் ேம்பந்தொன சன்பணமபடுகளுக்கு உொி சகொணலகள், ஆலைஙகள்,
அமிக்ணககள், அலதொனிப்புக்கள் ற்றும் ேிபொொிசு ஆகிலற்றுடன் அவ்லபைடத்தின் நலம்பர் ொதம்
15 ஆம் திகதிக்கு பன் அே சேணல ஆணைக்குழுலிற்கு ேர்ப்பித்தல் சலண்டும்.
7.5

இப்பந்திில்

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர

நிதிகளுக்கு

இைங்கி

தது

சன்பணமபட்ணட

ேர்ப்பிக்க சலண்டிது ேகய அே அலுலயர்கரின் பபொறுப்பொகுலதுடன் அதற்கு பனொக
ேர்ப்பிக்கப்படும்

சன்பணமபடுகள்

அே

சேணல

ஆணைக்குழுலினொல்

கலனத்திற்

பகொள்ரப்படொட்டொது.
7.6.

சசய 7.4 இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலொறு கடிதங்கள் கிணடத்த 15 நொட்களுக்குள் இடொற்ம

கட்டணரக்கு

திொக அே

அலுலயர்

ஒபைலர்

பயம்

ேர்ப்பிக்கப்பட்ட

சன்பணமபடு

ேம்பந்தொக தீர்ொனபொன்று அே சேணல ஆணைக்குழுலினொல் டுக்கப்படும்.
7.7.

சசய தப்பட்டுள்ரலொறு ேர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ர சன்பணமபடு ேம்பந்தொக அே சேணல

ஆணைக்குழுலின்

தீர்ொனத்ணத

சநடிொக

பணமபட்டொரபைக்கு

அமிலிப்பதுடன்

உொி

சகொணலண சம்படுத்திக்பகொள்லதற்கு அப்பிதி இணைந்த சேணல பைிப்பொரர் நொகத்துக்கு
ற்றும் திணைக்கரத் தணயலபைக்கு அதப்பப்பட சலண்டும்.
7.8.

அே சேணல ஆணைக்குழுலின் கட்டணரின் அல்யது தீர்ொனத்தின் படி அதிபைப்திக்கு

ஆரொகும் அே அலுலயபைக்கு 2002 இயக்கம் 04 உணட நிர்லொக சன்பணமபட்டு நிொ
அதிகொ

ேணப

ேட்டத்தில்

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர

லிதிபணமகளுக்கிைங்க

நிர்லொக

சன்பணமபட்டு நிொ அதிகொ ேணபக்கு சன்பணமபட்ணட ேர்ப்பிப்பதற்கு உொிண
உள்ரது. ஆனொலும் அது குமித்து நிர்லொக சன்பணமபட்டு நிொ அதிகொ ேணபின் இறுதி
தீர்ொனம் லபைம் லண உொி இடொற்மம் அவ்லொசம நணடபணமப்படுத்தல் சலண்டும்.
அே சேணல ஆணைக்குழுலின் கட்டணரக்கிைங்க,

இணைந்த சேணலகள் பைிப்பொரர் நொகம்
பபொது நிர்லொக, அனொா்த்த பகொணத்துல ற்றும்
கிொிப் பபொபைரொதொ அலுலல்கள் அணச்சு

திகதி : 2019/06/27

உத்திசொகபூர்ல பதலி பத்திண:

இணைந்த சேணலில் லருடாந்த இடாற்மத்திற்கான லிண்ைப்பப்படிலம்

C.S./A.T. /01

ஈ-னித லர இயக்கம்
(அலுலயகப் பன்பாட்டுக்காக
ட்டும்)

பதலிமம்
லகுப்பும்

அ. தனிப்பட்ட தகலல்கள்
01. முழுப் பபர்:02.முதபயழுத்துக்களுடன்
பபர்:03.முதபயழுத்துக்களுடன்
பபர் :- (ஆங்கியத்தில்)
04. பிமந்த திகதி :YYYY/MM/DD
08. நிந்த முகலாி :-

05.லது (2019.12.31 இல்)

06. சதேி அணடார அட்ணட

லரு.........ாதம்........நாள்.........

இய:-

07. பால்:F/M

10. பதாணயசபேி இயக்கம்

09. தற்காலிக முகலாி :-

அலுலயகம் :தனிப்பட்ட :11. லிலாகானலா
ன்பது :-

12. லாழ்க்ணகத் துணைின் பபர் :-

13. லாழ்க்ணகத் துணைின் பதாறில்
ற்றும் சேணல நிணயம்:-

14. பிள்ணரகரின்

15. அலர்கரது லது :-

16. கல்லி கற்கும் பாடோணய :-

ண்ைிக்ணக :-

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

18. நிந்தாக்கப்பட்டுள்ரீா ?

19. தற்சபாணத சேணல நிணயம் :-

20. சேணல நிணயம் அணந்துள்ர நகம்:-

21. தற்சபாணத சேணல நிணயத்தில் கடணகணரப்

22. தற்சபாணத சேணல நிணயத்தில் சேணலக் காயம் :-

பபாறுப்சபற்ம திகதி :-

(2019.12.31 ஆந் திகதின்று)லரு…… ாத… நாட்…

YYYY/MM/DD

23. தற்சபாணத சேணல நிணயத்தில் சேணலக்

24.

காயத்தினுள் பபற்றுக்பகாண்ட பிேல லிடுமுணம

?(

)

பதாடர்பான லிபங்கள் (பபண் அலுலயாின்)
ஆண்டு..................ாதம்...............திகதி................
சேணல நிணயம்

பதலி

1
25. அே சேணலில்
முன்ணன சேணல
நிணயங்கள்

2
3
4

1

சேணலக் காயம்
முதல்

லண

இ. இடாற்மக்சகாாிக்ணக பற்மி தகலல்கள்


உள்நாட்டு இணமலாிகள் திணைக்கரத்துக்கான இடாற்மக் சகாாிக்ணகண பதரிலாக குமிப்பிடவும்

26.

சேணல நிணயம்
அணந்துள்ர நகம்

சேணல நிணயம்

1
2
3
27. சசய குமிப்பிடப்பட்ட எரு சேணல நிணயத்திணன லிட அருகிலுள்ர எரு சேணல நிணயத்துக்கு இடாற்மம்
என்று லறங்கப்படின் நீங்கள் ற்றுக்பகாள்வீர்கரா? ஆம் / இல்ணய
28. இடாற்மம் சகாருலதற்கான காைம்:- (அலுலயர் அல்யது ோர்ந்திருப்சபார் இயாதலர் னின் ருத்துல
அமிக்ணககளுடன் ோிபார்த்தலுக்கு உட்படுத்துலதற்கு அதணன இங்கு குமிப்பிடவும்)

சசய குமிப்பிட்ட தகலல்கள் அணனத்தும் உண்ணானணல ன்றும் ோிானணல ன்றும்
பிகடனப்படுத்துகின்சமன்.
................................

........................................

திகதி

ஈ.

ணகபாப்பம்

அணச்ேின் / திணைக்கரத் தணயலாின் ேிபாாிசு:-

01-25



எ

.

 சசய பபர் குமிப்பிட்ட அலுலயாின் இடாற்மத்ணத பிதிமட்டுடன்/ பிதிமடின்மி/
பின்னர் லறங்கப்படும் பிதிமட்டிற்கு அணலாக லிடுலிக்க முடிமம் ன்ம
அடிப்பணடில் ேிபாாிசு பேய்கின்சமன்.

................................

.........................................

திகதி

ணகபாப்பம்
பதலி முத்திண
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எவ்பலாரு சேணலக்கும் லகுப்பிற்கும் தனித் தனிான படிலங்கணர நிப்புலதற்கு நடலடிக்ணக டுக்கவும்

C.S/A.T/02

லருடாந்த இடாற்ம லிண்ைப்பங்கரின் அட்டலணை – 2020 ஆம் ஆண்டு
அணச்சு/திணைக்கரம்: .............................................
பிாந்தி அலுலயகம் : …………………………………………….
பதாடர்
இயக்கம்

அலுலயாின்
பபர்

நிந்த
நினக்
கடித
இயக்கம்

சதேி
அணடார
அட்ணட
இயக்கம்

பதலி /தம்
ற்றும்
ஊடகபாறி

பிறந்த திகதி
மற்றும் 2019.12.31
ஆம் திகதியன்று
வயது

லிலாகானலா
லிலாகாகாதலா
ன்பது –
லாழ்க்ணகத்
துணைின் சேணல
நிணயம்

பிள்ணரகரின்
ண்ைிக்ணக ற்றும்
பாடோணய பேல்லும்
பிள்ணரகரின்
ண்ைிக்ணக

லாழ்க்ணகத்
துணை
பாதுகாப்புச்
சேணல நடலடி
க்ணகின் சபாது

சேணல
நிணயமும்
காயப்பகுதிமம்

இடாற்மம்
சகாருலதற்கான
காைம்

இடாற்மம்
பபம
லிரும்பும்
இடங்கள்

அங்கவீமுற்மலா?

அணனத்து அலுலயர்கரினதும் லிண்ைப்பங்கள் உள்ரடக்கப்பட்டுள்ரன ன்பணத உறுதிப்படுத்துகிசமன்.
தாாித்தலர் : பபர் : …………………………………………

ணகபாப்பம் .: ………………………………

பாீட்ேித்தலர்: பபர் : …………………………………………

ணகபாப்பம் .: ………………………………

திகதி : ………………………………………………….

……………………………………………………………………….
திணைக்கரத் தணயலாின் ணகபாப்பமும் பதலி முத்திணமம்
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இடாற்மக்கு
ழுலின்
தீர்ானம்

எவ்பலாரு சேணலக்கும் தனித் தனிான படிலங்கணர நிப்புலதற்கு நடலடிக்ணக டுக்கவும்

C.S/A.T/03

எரு ாலட்டத்தில் / எரு சேணல நிணயத்தில் 05 லருடங்களுக்கு சற்பட்ட சேணலக் காயத்ணதக் பகாண்டுள்ர அணனத்து ஊறிர்கரினதும்
லிபங்கள் கட்டாம் இதில் உள்ரடக்கப்பட சலண்டும் ன்பணதக் கலனத்தில் பகாள்ரவும். (2019.12.31 ஆந் திகதிில்)
(அதிக சேணலக் காயத்ணதக்பகாண்டுள்ர அலுலயர்கரின் பபர்கள் இப் பட்டில் / அட்டலணைின் பதாடக்கத்தில் குமிப்பிடப்படல் சலண்டும்)
எ

( Font Size – 12)

எ

(Font ) Arial Unicode MS

(Microsoft Excel)

.)

அணச்சு/ திணைக்கரம் :- ....................................................................................................
பிாந்தி அலுலயகம் :- ................................................................................
அலுல
யாின்
பபர்
: திரு/
திருதி
/பேல்
லி

*

நிந்த

நி
னக்
கடித
இயக்
கம்

அணச்சுக்கள்/

சதேி
அணட
ார
அட்
ணட
இயக்க
ம்

பதலி/தம்
ற்றும்
ஊடக
பாறி

திணைக்கரங்கள்/

பிமந்த திகதி
2019.12.31
ஆந்
திகதின்று
லது
ற்றும்
முகலாி

2019.12.31 திணைக்
கரத்தில்
ஆந்
திகதின்று முழுண
தற்சபாணத ான
சேணலக்
 சேணல
நிணயத்தி காயம்
ல் சேணலக்
காயம்

அலுலயகங்கரில்

லிலாகான
லா லிலாக
ாகாதலா
ன்பது
பற்மி
லாழ்க்ணகத்
துணைின்
சேணல
நிணயம்

பதாடர்ந்திருப்பதற்குாி

பாடோ
ணய பேல்
லும்
பிள்ணரக
ள் பற்மி
லிபங்கள்

ணலத்தி

தற்சபாது
லேிக்கும்
பிசதேம்
ற்றும்
முகலாி (
நிந்த ற்றும்
தற்காலிக
முகலாி)

ோன்மிதழ்

தற்சபா
ணத
லேிப்பிட
த்தில்
இருந்து
சேணல
நிணயத்
திற்குள்ர
தூம்

மூயம்

முதல்
நினத்தில்
இருந்து
சேணல
நிணயங்கள்
ற்றும்
காயப்பகுதி

லருடாந்த
இடாற்மத்திற்கு
லிண்ைப்பித்துள்ராா?
லிண்ைப்பிக்காதலிடத்து
இடாற்மம் கிணடத்தால்
பைிபுாி லிரும்பும்
நிணயங்கள் மூன்ணமக்
குமிப்பிடுக.

உறுதிப்படுத்தப்பட்டு

கடும்

சநாய்த்

தாக்கத்திற்குள்ராகிமள்ர இடாற்மப்படயாகாத அலுலயர்கள் ேம்பந்தாக திணைக்கரத் தணயலாினால் தனிப்பட்ட முணமில் உறுதிப்படுத்தப்படல் சலண்டும்.
பபர்: - ……………………………………………………..

ணகபாப்பம்: ……………………………………..
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(அ) இவ் அணச்ேில் / திணைக்கரத்தில்/ அலுலயகத்தில் ந்து லருடங்களுக்கு சற்பட்ட சேணலக் காயத்ணதக் பகாண்டுள்ர
ேகய அலுலயர்கரினதும் லிபங்கணர இவ் அட்டணலைில் உள்ரடக்கப்பட்டுள்ரதாகவும்

ன்னால் ோன்றுப்படுத்தப்பட்ட இதில் முற்கூமி அணனத்துத் தகலல்களும் ோிானணல ஆகும். பிணறான தகலல்கணர லறங்குலது பதாடர்பில் உாி
எழுக்காற்று அலுலயருக்கு அமிலிக்க முடிமம் ன்பணதக் கலனத்திற் பகாண்டு உறுதிப்படுத்துகின்சமன்.
ோிபார்த்தலர்:- …………………………………..
பபர்: ……………………………………

ணகபாப்பம்

திகதி:………………………………..
................................................................
திணைக்கரத் தணயலாின் ணகபாப்பம்
(பதலி முத்திண)
எவ்பலாரு அலுலயர் பதாடர்பிலும் ோிானதும் முழுணானதுான தகலல்கணர லறங்குலது தாபன/திணைக்கரத் தணயலர்கரின் பபாறுப்பாகும்.
பிணறான தகலல்கள் லறங்கப்பட்டுள்ரதாகத் பதாிலருிடத்து அது பதாடர்பில் குமித்த தாபன/திணைக்கத் தணயலர்களும் அப்பட்டில்கணரத் தாாித்த
ற்றும் ோிபார்த்த அலுலயர்களும் லணககூறும் பபாறுப்புணடலர்கராக உள்ர அசதசலணர அலர்கள் எழுக்காற்று நடலடிக்ணகக்கும் உட்படுத்தப்படுலர்.
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இணைப்பு 01
கம்பஹா ாவட்டம்
காரிாயக்குழு 1
1.

ஶலட்ட செயகம் - கம்பவஶ

2.

பிதஷ ததர்தல் ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

3.

நஷய அரணலத்தஷணைக்கரம்

4.

துணை கைக்கஶய்லஶரர் கஶரிஶயம், கம்பவஶ

5.

கஶைி உபதஶக ஶலட்ட கஶரிஶயம்

6.

ெபர்த்தஷ ஶலட்ட கஶரிஶயம்

7.

ஶலட்ட லிலெஶ பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம்

8.

புள்ரிலிபலில் ஶலட்ட கஶரிஶயம்

9.

ஶலட்ட சதஶறஷல் கஶரிஶயம்

10. கநயதெணலத் தஷணைக்கரம், கம்பவஶ
11. பிதஷ சதஶறஷல் ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்
12. கம்பவஶ பிததெ செயகம்
13. பிததெ லன கஶரிஶயம்
14. உதலி கூட்டுமவு ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்
15. லன தரங்கள் கஶரிஶயம்
16. ற்றுதஷ லிலெஶத் தஷணைக்கரம்
காரிாயக்குழு 2
1.

நீர்சகஶழும்பு சதஶறஷல் நஷஶ ெணப

2.

நீர்சகஶழும்பு பிததெ செயகம்

3.

நீர்சகஶழும்பு சதஶறஷல் கஶரிஶயம்

4.

நீர்சகஶழும்பு ீ ன்பிடி ற்றும் கடல்லரங்கள் பிததெ கஶரிஶயம்

5.

நீர்சகஶழும்பு சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

6.

ெஸ துணல ெபக தெணல தஷணைக்கர பிததெ கஶரிஶயம்

7.

நீர்சகஶழும்பு கஶைி பதஷலஶரர்கஶரிஶயம்

8.

நீர்சகஶழும்பு ஆெஷரிர் கல்லூரி

9.

நீர்சகஶழும்பு ததெஷ பஶடெஶணய

10. நீர்சகஶழும்பு ெபர்த்தஷ கஶரிஶயம்

களுத்துணம ாவட்டம்
காரிாயக்குழு 1
1.

ஶலட்ட செயகம் - கலத்துணம

2.

கலத்துணம பிததெ செயகம்

3.

ஶலட்ட ெபர்த்தஷ கஶரிஶயம்

4.

ஶலட்ட நஷய அரணலத் தஷணைக்கரம்

5.

ஶலட்ட லிலெஶத் தஷணைக்கரம்

6.

ததர்தல் கஶரிஶயம்

7.

கநய தெணலகள் தஷணைக்கரம்

8.

கஶைி உபதஶக தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

9.

புள்ரிலிபலில் தஷணைக்கரம்

10. ெஷறு லைிக கஶரிஶயம்
11. இமப்பர் அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம்
12. ீ ன்பிடித் தஷணைக்கரம்
13. தஷப்பீட்டுத் தஷணைக்கரம்
14. கஶைி பதஷலஶரர் கஶரிஶயம்
காரிாயக்குழு 2
1.

சவஶணன தமஶல் கல்லூரி

2.

சவஶணன ஶ்ரீபஶயஷ கல்லூரி

3.

சவஶணன தக்ஷஷயஶ கல்லூரி

4.

சவஶணன பிததெ செயகம்

5.

உதலி சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம் - சவஶணன

6.

கஶைி பதஷலஶரர் தஷணைக்கரம் – சவஶணன

கண்டி ாவட்டம்
காரிாயக்குழு 1
1.

ஶலட்ட செயகம் - கண்டி

2.

லிணரஶட்டு அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம்

3.

அரலடுகள்
ீ
தஷணைக்கரம்

4.

ெஷறு லைிக அபிலிருத்தஷ கஶரிஶயம்

5.

லிலெஶத் தஷணைக்கரம்

6.

கஶைி பன்பஶட்டு தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

7.

உற்பத்தஷத்தஷமன் செயஶரர் கஶரிஶயம்

8.

கயஶச்ெஶ அலுலல்கள் தஷணைக்கரம்

9.

னிதலர அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம்

10. சதஶணகதஷப்பு ற்றும் புள்ரிலிபலில் தஷணைக்கரம்
11. ெபர்த்தஷ தஷணைக்கரம்
12. ெபக பஶதுகஶப்பு தஷணைக்கரம்
13. ெபகதெணல தஷணைக்கரம்
14. ஶலட்ட தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்
15. குறந்ணதகள் ற்றும் சபண்கள் அலுலல்கள் கஶரிஶயம்
16. சலடிருந்து சபஶருட்கள் கட்டுபஶட்டு கஶரிஶயம்
17. ததர்தல் கஶரிஶயம்
18. புத்த நடலடிக்ணக தஷணைக்கர பிததெ கஶரிஶயம்
19. கங்கலட்ட தகஶர பிததெ செயகம்
20. சதஶறஷல் தஷணைக்கரம்
21. பதஷலஶரர்நஶகம் தஷணைக்கரம் (லயம்)
22. புஸ்பதஶன கரிர் லித்தஷஶயம், கண்டி
23. பிதஷ தபஶலீஸ்ஶஅதஷபர் கஶரிஶயம்

24. சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்
25. கட்டிடத் தஷணைக்கரம்
26. தபஶல் தஷணைக்கரம், கண்டி
27. சதஶல்சபஶருரில் தஷணைக்கரம்
28. ததெஷ சுலடிகள் கஶப்பக தஷணைக்கரம்
29. லனப்பஶதுகஶப்பு தஷணைக்கரம்
கஶரிஶயக்குழு 2
1.

லியங்குகள் தஶரிப்பு ற்றும் சுகஶதஶத் தஷணைக்கரம்

2.

ற்றுதஷ லிலெஶத் தஷணைக்கரம் – தபஶதணன

3.

தஶலலில் பூங்கஶ தஷணைக்கரம் – தபஶதணன

4.

ஶகஶை நஷய அரணல தஷணைக்கரம் – தபஶதணன

5.

லிலெஶத் தஷணைக்கரம் – தபஶதணன

ாத்தணர ாவட்டம்
காரிாயக்குழு 1
1.

ெபர்த்தஷ ஶலட்ட கஶரிஶயம்

2.

ததர்தல் ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

3.

ஶத்தணர ஶலட்ட தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

4.

நஷய அரணல கஶரிஶயம்

5.

கூட்டுமவு தஷணைக்கரம்

6.

கஶைி உபதஶக சகஶள்ணக தஷட்டஷடல் தஷணைக்கரம்

7.

ஶத்தணர பிததெ செயகம்

8.

கநய தெணலகள் தஷணைக்கரம்

9.

நஷய அரணல பிததெ கஶரிஶயம்

10. லனப்பஶதுகஶப்பு தஷணைக்கரம்
11. நீர்ப்பஶெனத் தஷணைக்கரம்
12. ெங்கஷத்தஶ கரிர் லித்தஷஶயம்
13. கஷமஷஸ்த்து ததல ததெஷ பஶடெஶணய
14. லிஜ ததெஷ பஶடெஶணய
15. ெஶவஷஶ லித்தஷஶயம்
16. பஶக்ம் லித்தஷஶயம்
17. இந்து லித்தஷஶயம்
18. சதஶறஷல் கஶரிஶயம்
19. ஶத்தணர ஶலட்ட செயகம்
20. ஶத்தணர கஶைி ற்றும் ஶலட்ட பதஷலஶரர் அலுலயகம்

நுவரயிா ாவட்டம்
காரிாயக்குழு 1
1.

ஶலட்ட செயகம் - நுலசயஷஶ

2.

நுலசயஷஶ ஶலட்ட செயகம்

3.

சதஶறஷல் தஷணைக்கரம்

4.

பதஷலஶரர் நஶகம் கஶரிஶயம்

5.

கஶைி உபதஶக நஶகத்தஷன் தஷணைக்கரம்

6.

ெபர்த்தஷ தஷணைக்கரம்

7.

சதஶணகதஷப்பு ற்றும் புள்ரிலிபலில் தஷணைக்கரம்

8.

தஷட்டஷடல் செல்பணம தஷணைக்கரம்

9.

நுலசயஷஶ பிததெ செயகம்

10. நுலசயஷஶ கநய தெணலத் தஷணைக்கரம்
11. நுலசயஷஶ ற்றுதஷ லிலெஶத் தஷணைக்கரம்
12. நுலசயஷஶ சபஶயஷஸ் தஷணைக்கரம்
13. நுலசயஷஶ லிலெஶத் கஶப்புறுதஷ லஶரி கஶரிஶயம்
14. நுலசயஷஶ தபஶல் அதஷகஶரி கஶரிஶயம்
15. நுலசயஷஶ பிததெ லன அலுலயர் கஶரிஶயம்
16. நுலசயஷஶ சதஶறஷல்நுட்பலில் அபிலிருத்தஷ லஶரி கஶரிஶயம்
17. நுலசயஷஶ நஷய அரணல கஶரிஶயம்
18. நுலசயஷஶ ஶலட்ட ததர்தல் கஶரிஶயம்
19. நுலசயஷஶ ெஷதஷ்ட சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்
20. நுலசயஷஶ நீதஷலஶன் நீதஷன்மம்
காயி ாவட்ட ரெயகம்
காரிாயக்குழு 1
1.

ஶலட்ட செயகம் - கஶயஷ

2.

ததர்தல் கஶரிஶயம்

3.

சதஶணகதஷப்பு ற்றும் புள்ரிலிபலில் தஷணைக்கரம்

4.

ஶலட்ட பதஷலஶரர் நஶகம் தஷணைக்கரம்

5.

ஶலட்ட தஷட்டஷடல் செயஶரர் கஶரிஶயம்

6.

உதலி கைக்கஶய்லஶரர் கஶரிஶயம்

7.

ஶலட்ட ெபர்த்தஷ கஶரிஶயம்

8.

பதஷலஶரர் நஶகம் தஷணைக்கரம் - ஶலட்ட லயக் கஶரிஶயம்

9.

ெஷதஷ்ட சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

10. இயங்ணக புணகிதத் தஷணைக்கரம்
11. கஶயஷ ெஷணமச்ெஶணயத் தஷணைக்கரம்
12. கஶயஷ சதஶறஷல்நுட்பலில் கல்லூரி
13. யலளஷஸ்
ீ
கல்லூரி
14. லித்ஶதயஶக கல்லூரி
15. கடலத் ெத பிததெ செயகம்
16. சதஶறஷல் தஷணைக்கரம்
17. நஷய அரணல கஶரிஶயம்

18. ஶகஶை நஷய அரணலஶரர் கஶரிஶயம்
19. இமப்பர் அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம்
20. ெவுத்யண்ட்ஸ் கல்லூரி
21. பிததெ லனகஶரிஶயம்
22. சதஶல்சபஶருரில் தஷணைக்கரம்
23. தபஶல் தஷணைக்கரம்
24. பிதஷ சபஶயஷஸ் ஶஅதஷபர் கஶரிஶயம்
25. கஶயஷ நீதஷன்ம லரஶகம்
காரிாயக்குழு 2
1.

தபஶப்தப தபஶத்தய பிததெ செயகம், யபுதுல

2.

லிலெஶ கஶரிஶயம், யபுதுல – அக்ீ ன

3.

கநய தெணல ஆணைஶரர் கஶரிஶயம், யபுதுல – அக்ீ ன

4.

ருவஹனு ததெஷ ஆெஷரிர் கல்லிபீடம், குறுந்துலத்த – அக்ீ ன

5.

சநல் ஆஶய்ச்ெஷணம், யபுதுல – அக்ீ ன

6.

கயஶச்ெஶ ணம், சகஶடகந்த – கஶயஷ

7.

ற்றுதஷ லிலெஶ தஷணைக்கரம், யபுதுல – அக்ீ ன

ாத்தணம ாவட்டம்
காரிாயக்குழு 1
1.

ஶலட்ட செயகம் - ஶத்தணம

2.

ெபர்த்தஷ தஷணைக்கரம்

3.

புள்ரிலிபலில் தஷணைக்கரம்

4.

தஷட்டஷடல் தஷணைக்கரம்

5.

ஶத்தணம பிததெ செயகம்

6.

பிததெ தபஶல் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம், ஶத்தணம

7.

தஷப்பீட்டுத் தஷணைக்கரம்

8.

கஶைி பதஷலஶரர் தஷணைக்கரம்

9.

புனித ெர்தலழஸ் கல்லூரி

10. லயக்கல்லி கஶரிஶயம், பல்யஷபல்ய
11. நீர்ப்பஶென சபஶமஷியஶரர் கஶரிஶயம்
12. கநய அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம்
13. பிதஷ லிலெஶப் பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம், கபடலதஷ
ீ
14. ீ ன்பிடி ற்றும் கடல்லரங்கள் தஷணைக்கர ஶலட்ட கஶரிஶயம்
15. ெஷதஷ்ட சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம், ஶத்தணம
16. புனித ததஶஸ் கு கல்லூரி, ஶத்தணம
17. புனித ததஶஸ் ெஷதஷ்ட கரிர் கல்லூரி, ஶத்தணம
18. ஶத்தணம கஶ லித்தஷஶயம்

அம்பந்ததாட்ணட ாவட்டம்
காரிாயக்குழு I
1.

ஶலட்ட செயகம் - அம்பந்ததஶட்ணட

2.

அம்பஶந்ததஶட்ணட பிததெ செயகம்

3.

ததர்தல் தஷணைக்கரம்

4.

தபஶல் அலுலயகம் (உப அலுலயகம்)

5.

பிதஷ கஶைி ஆணைஶரர் அலுலயகம்

6.

சதஶறஷல் தஷணைக்கரம்

7.

ஶலட்ட தஷட்டஷடல் செயகம்

8.

புள்ரிலிபலில் தஷணைக்கரம்

9.

தஷப்பீட்டு அலுலயகம்

10. கஶைி பதஷலஶரர் அலுலயகம்
11. லிலெஶ அலுலயகம்
காரிாயக்குழு II
1.

தங்கல்ய கஶைி பதஷலஶரர் அலுலயகம்

2.

தங்கல்ய

கடற்சமஶறஷல்

ற்றும்

நீரில்

லரங்கள்

தஷணைக்கர

அலுலயகம்
3.

தங்கல்ய பிததெ செயகம்

4.

தங்கல்ய ற்றுதஷ லிலெஶ பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம்

5.

தங்கல்ய சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

6.

தங்கல்ய பிதஷ சபஶயஷஸ் ஶஅதஷபர் கஶரிஶயம்

7.

தங்கல்ய கரிர் லித்தஷஶயம்

8.

தங்கல்ய ஆண்கள் ததெஷ பஶடெஶணய

ாழ்பாை ாவட்டம்
காரிாயக்குழு I
1.

ஶலட்ட செயகம் - ஶழ்பஶைம்

2.

ஶலட்ட தஷட்டஷடல் செயகம்

3.

ெபர்த்தஷ தஷணைக்கரம்

4.

ததர்தல் அலுலயகம்

5.

லிலெஶ தஷணைக்கர ஶலட்ட அலுலயகம்

6.

சலரிநஶட்டு அலுலல்கள் அணச்சு பிததெ கஶரிஶயம்

7.

உதலி பதஷலஶரர் நஶகம் கஶரிஶயம்

8.

கஶைி ற்றும் ஶலட்ட பதஷலஶரர் கஶரிஶயம்

9.

புள்ரிலிபலில் தஷணைக்கரம்

10. கஶைி உரித்துக்கள் நஷருை தஷணைக்கரம்
11. அரலடுகள்
ீ
அயகு ற்றும் தப்படுத்தல் தெணல தஷணைக்கரம்
12. ீ ழ்குடிதற்ம அயகு
13. கைக்கஶய்லஶரர் கஶரிஶயம்
14. ஶழ்பஶை தஷப்பீட்டு தஷணைக்கரம்
15. ஶழ்பஶை ஶலட்ட லன பஶதுகஶப்பு தஷணைக்கரம்
16. ஶழ்பஶை பிததெ செயகம்

ஶலட்ட

17. நஷய அரணல தஷணைக்கரம்
18. கட்டிட தஷணைக்கரம்
19. ஶழ்பஶை சதஶல்சபஶருரில் தஷணைக்கரம்
ன்னார் ாவட்டம்
காரிாயக்குழு I
1.

ஶலட்ட செயகம் - ன்னஶர்

2.

ன்னஶர் பிததெ செயகம்

3.

சதஶறஷல் தஷணைக்கரம்

4.

கடற்சமஶறஷல் ற்றும் நீரில் லரங்கள் தஷணைக்கர ஶலட்ட அலுலயகம்

5.

கநய அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம்

6.

ததர்தல் அலுலயகம்

7.

பதஷலஶரர் நஶகத்தஷன் தஷணைக்கரம்

8.

கஶைி உபதஶகக்சகஶள்ணக தஷட்டஷடல் தஷணைக்கரம்

9.

தஷட்டஷடல் தஷணைக்கரம்

10. ெபர்த்தஷ தஷணைக்கரம்
11. சதஶணகதஷப்பு ற்றும் புள்ரிலிப தஷணைக்கரம்
12. கைக்கஶய்வு அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

வவுனிா ாவட்டம்
காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - லவுனிஶ

II.

கநய அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம்

III.

லிலெஶ தஷணைக்கரம் (லிணத)

IV.

லிலெஶ தஷணைக்கரம் (ஆஶய்ச்ெஷ)

V.

லிலெஶ தஷணைக்கரம்

VI.

பிததெ செயகம் – லவுனிஶ

VII.

பிததெ செயகம் - லவுனிஶ சதற்கு

VIII.

நீர்ப்பஶென தஷணைக்கரம்

IX.

சதஶறஷல் தஷணைக்கரம்

X.

நஷயஅரணல தஷணைக்கரம்

XI.

சதஶறஷல்நுட்பலில் கல்லூரி

XII.

உர் சதஶறஷல்நுட்ப கல்லூரி

XIII.

புள்ரிலிபலில் தஷணைக்கரம்

XIV.

பதஷலஶரர் நஶகம் தஷணைக்கரம்

XV.

கஶைி உபதஶக தஷணைக்கரம்

XVI.

ெஷறு லைிக தஷணைக்கரம்

XVII.

பிததெ லன கஶரிஶயம்

XVIII.

கல்லிிற் கல்லூரி

XIX.

அரலடுகள்
ீ
அயகு ற்றும் தப்படுத்தல் தெணல தஷணைக்கரம்

முல்ணயத்தீவு ாவட்டம்
காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - பல்ணயத்தீவு

II.

லிலெஶ தஷணைக்கரம்

III.

ததர்தல் தஷணைக்கரம்

IV.

சதஶணகதஷப்பு புள்ரிலிபலில் தஷணைக்கரம்

V.

கநய அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம்

VI.

ீ ன்பிடி ற்றும் கடல்லரங்கள் தஷணைக்கர ஶலட்ட கஶரிஶயம்

VII.

கணதுணமப்பற்று பிததெ செயகம்

VIII.

நஷய அரணல தஷணைக்கரம்

கிரிர ாச்ெி ாவட்டம்
காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - கஷரிசநஶச்ெஷ

II.

தயதஷக ஶலட்ட பதஷலஶரர் தஷணைக்கரம்

III.

ஶலட்ட புள்ரிலிபலில் கஶரிஶயம்

IV.

சபண்கள் ற்றும் ெஷறுலர் அலுலல்கள் அயகு

V.

ஶலட்ட ததர்தல் கஶரிஶயம்

VI.

ஶலட்ட ெபர்த்தஷ கஶரிஶயம்

VII.

கஶைி உரித்து நஷருை தஷணைக்கரம்

VIII.

ஶலட்ட லன பஶதுகஶலயர் கஶரிஶயம்

IX.

கணச்ெஷ பிததெ செயகம்

X.

கநய அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கர ஶலட்ட கஶரிஶயம்

XI.

ஶலட்ட நஷய அரணல கஶரிஶயம்

XII.

அெகரு சஶறஷகள் தஷணைக்கரம் (ஶகஶை கஶரிஶயம்)

ட்டக்கரப்பு ாவட்டம்
காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - ட்டக்கரப்பு

II.

லிலெஶ தஷணைக்கரம்

III.

கஶைி உபதஶக சகஶள்ணகத் தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

IV.

பதஷலஶரர் நஶகம் தஷணைக்கரம்

V.

ெபர்த்தஷ தஷணைக்கரம்

VI.

கயஶெஶ அலுலல்கள் தஷணைக்கரம்

VII.

லிணரஶட்டு அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம்

VIII.

ஊடக தஷணைக்கரம்

IX.

லிலெஶ தஷணைக்கரம்

X.

புள்ரிலிபலில் தஷணைக்கரம்

XI.

ட்டக்கரப்பு பிததெ செயகம்

XII.

நீர்ப்பஶென

XIII.

ஶலட்ட ததர்தல் கஶரிஶயம்

XIV.

ஶலட்ட லனப்பஶதுகஶப்பு கஶரிஶயம்

XV.

லிணயதஷப்பீட்டு தஷணைக்கர ஶலட்ட கஶரிஶயம்

XVI.

கைக்கஶய்லஶரர் தணயண அதஷபதஷின் தஷணைக்கர ஶலட்ட கஶரிஶயம்

XVII.

நஷய அரணல தஷணைக்கர ஶலட்ட கஶரிஶயம்

XVIII.

சதஶறஷல் தஷணைக்கர ஶலட்ட கஶரிஶயம்

தஷணைக்கரம்

XIX.

கநய அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கர ஶலட்ட கஶரிஶயம்

XX.

சபஶயஷஸ் தஷணைக்கரம்

அம்பாணம ாவட்டம்
காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - அம்பஶணம

II.

பிதஷ கஶைி ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

III.

ஶலட்ட லிலெஶ கஶரிஶயம்

IV.

கஶைி உபதஶக தஷணைக்கரம்

V.

ஶலட்ட கஶைி பதஷலஶரர் கஶரிஶயம்

VI.

சதஶணகதஷப்பீட்டு ற்றும் புள்ரிலிபலில் கஶரிஶயம்

VII.

ஶலட்ட ெபர்த்தஷ பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம்

VIII.

உதலி ததர்தல் ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

IX.

கைக்கஶய்வு கஶரிஶயம்

X.

ெஷறு லைிக அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம்

XI.

ஶலட்ட உ செயகம்

XII.

லிணத ெஶன்றுப்படுத்தும் கஶரிஶயம்

XIII.

ெஷதஷ்ட சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

XIV.

அம்பஶணம பிததெ செயகம்

XV.

உதலி சதஶறஷல்ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

XVI.

ஶலட்ட நஷய அரணல கஶரிஶயம்

XVII.

கநய தெணல தஷணைக்கரம்

XVIII.

நீர்ப்பஶென சபஶமஷியஶரர் கஶரிஶயம்

XIX.

நீர்ப்பஶென பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம்

XX.

டீ.ஸ். தெனநஶக்க ததெஷ பஶடெஶணய

XXI.

லிலெஶ தஷணைக்கரம் (ஶகஶைங்கலக்கஷணடதஶன)

XXII.

லன பஶதுகஶப்பு தஷணைக்கரம்

திருதகாைணய ாவட்டம்

காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - தஷருதகஶைணய

II.

தஷருதகஶைணய துணை கஶைி ஆணைர் கஶரிஶயம்

III.

தஷருதகஶைணய சதஶணகதஷப்பு புள்ரிலிபலில் தஷணைக்கரம்

IV.

தஷருதகஶைணய ெபர்த்தஷ தஷணைக்கரம்

V.

தஷருதகஶைணய கஶைி உபதஶக தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

VI.

இயங்ணக லிஶனப்பணட கஶரிஶயம்

VII.

தஷரு/ லிபுயஶனந்தஶகல்லூரி

VIII.

ஶலட்ட லிலெஶ கஶரிஶயம்

IX.

ஶலட்ட லிணய கட்டுப்பஶடு கஶரிஶயம்

X.

சலடிருந்து சபஶருட்கள் கட்டுபஶட்டு கஶரிஶயம்

காரிாய குழு II
I.

பிததெ செயகம் நகம் ற்றும் கடலத் தஷருதகஶைணய

II.

உதலி ததர்தல் ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

III.

ஶலட்ட பதஷலஶரர் கஶரிஶயம்

IV.

அெ கைக்கஶய்வு கஶரிஶயம்

V.

ெஷதஷ்ட சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

VI.

ஶலட்ட சதஶறஷல் கஶரிஶயம்

VII.

பிதஷ சதஶறஷல் ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

VIII.

லிலெஶ அபிலிருத்தஷ உதலி ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

IX.

நஷய அரணல கஶரிஶயம்

X.

பிததெ தபஶல் அதஷகஶரி கஶரிஶயம்

XI.

ெஷதஷ்ட நஷய அரணல அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

XII.

சதஶல்சபஶருரில் பிததெ கஶரிஶயம்

XIII.

பிததெ லன அதஷகஶரி கஶரிஶயம்

XIV.

இயங்ணக லிஶனப்பணட கஶரிஶயம்

XV.

நீர்ப்பஶென பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம்

XVI.

தஷரு/தகஶதைஸ்லஶ இந்து கல்லூரி

XVII.

தஷரு / ளண்பகஶ இந்து சபண்கள் கல்லூரி

XVIII.

தஷரு / தஶல் லித்ஶதயஶக கல்லூரி

XIX.

தஷரு / ெஶந்த தரிஸ் கல்லூரி

XX.

தஷரு / ெஷங்கர த்தஷ கஶ லித்தஷஶயம்

XXI.

தஷரு / புனித தஜஶெப் கல்லூரி

XXII.

தஷரு / ஓர்ென் வஷல் லிதலகஶனந்தஶ கல்லூரி

XXIII.

தஷரு / ழஶவஷஶ கல்லூரி

XXIV.

தஷரு /சதடிஸ் சபண்கள் கல்லூரி

காரிாய குழு III
I.

பிததெ செயகம் கஷண்ைிஶ

II.

தஷரு / கஷண்ைிஶ த்தஷ கஶ கல்லூரி

III.

தஷரு / கஷண்ைிஶ அல் அக்ழஶ கல்லூரி

IV.

தஷரு / கஷண்ைிஶ அல் வஷஶ கல்லூரி

V.

தஷரு / கஷண்ைிஶ பஸ்லீம் சபண்கள் கல்லூரி

காரிாய குழு IV
I.

பிததெ செயகம் கந்தரஶய்

II.

பிதஷ சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

III.

உதலி சதஶறஷல் ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

IV.

பிதஷ கஶைி ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

V.

தஷரு/ கந்தரஶய் த்தஷ கஶ கல்லூரி

VI.

தஷரு/ கந்தரஶய் அக்ஶதபஶதஷ கஶ கல்லூரி

குரு ாகல் ாவட்டம்
காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - குருநஶகல்

II.

ஶலட்ட புள்ரிலிபலில் கஶரிஶயம்

III.

ஶலட்ட தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

IV.

ஶலட்ட ெபர்த்தஷ கஶரிஶயம்

V.

கஶைி பதஷலஶரர் கஶரிஶயம்

VI.

பதஷலஶரர் நஶகம் லய கஶரிஶயம்

VII.

பிததெ லன கஶரிஶயம்

VIII.

ஶலட்ட கடவுச்ெஸ ட்டு கஶரிஶயம்

IX.

ஆட்பதஷவு பிததெ கஶரிஶயம்

X.

லடதல் அபிலிருத்தஷ கயஶச்ெஶ ற்றும் உள்நஶட்டு அலுலல்கள்

XI.

பிதஷ சபஶயஷஸ் ஶஅதஷபர் கஶரிஶயம் அணச்ெஷன் லய கஶரிஶயம்

XII.

கநய தெணலகள் கஶரிஶயம்

XIII.

மஷததல சபண்கள் கல்லூரி

XIV.

மஷததல ஆண்கள் கல்லூரி

காரிாய குழு II
I.

சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம், குரிஶபிட்டி

II.

குரிஶபிட்டி சதஶறஷல் கஶரிஶயம்

III.

குரிஶபிட்டி தற்கு பிததெ செயகம்

IV.

குரிஶபிட்டி சதஶறஷல் நஷஶ ெணப

V.

குரிஶபிட்டி கஶைி பதஷலஶரர் கஶரிஶயம்

VI.

ெபர்த்தஷகஶரிஶயம், குரிஶபிட்டி

VII.

குரிஶபிட்டி சதஶறஷல்நுட்பலில் கல்லூரி

VIII.

குரிஶபிட்டி த்தஷ கஶ கல்லூரி

புத்தரம் ாவட்டம்
காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - புத்தரம்

II.

ஶலட்ட ததர்தல் கஶரிஶயம்

III.

ஶலட்ட ெபர்த்தஷ கஶரிஶயம்

IV.

ஶலட்ட கஶைி பதஷலஶரர் கஶரிஶயம்

V.

ஶலட்ட கஶைி உபதஶக கஶரிஶயம்

VI.

கைக்கஶய்வு கஶரிஶயம்

VII.

சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

VIII.

ஶலட்ட நஷயஅரணல கஶரிஶயம்

IX.

பித லிலெஶ பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம்

X.

பிததெ லன அதஷகஶரி கஶரிஶயம்

XI.

புத்தரம் பிததெ செயகம்

XII.

நீர்ப்பஶென சபஶமஷியஶரர் கஶரிஶயம்

XIII.

பிதஷ சபஶலீஸ் ஶஅதஷபதஷ கஶரிஶயம்

XIV.

லரிண்டயலில் தஷணைக்கர புத்தரக் கஶரிஶயம்

XV.

ீ ன்பிடி கஶரிஶயம்

XVI.

லனலியங்கு பஶதுகஶப்பு கஶரிஶயம்

XVII.

சதஶறஷல் கஶரிஶயம்

XVIII.

கஶைி உரித்து நஷர்ை கஶரிஶயம்

XIX.

சதஶல்சபஶருள் கஶரிஶயம்

XX.

நீர்ப்பஶென பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம்

அநுாதபும் ாவட்டம்
காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - அநுஶதபும்

II.

தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

III.

சதஶணக தஷப்பு ற்றும் புள்ரிலிபலில் கஶரிஶயம்

IV.

பிதஷ கஶைி

V.

ததர்தல் கஶரிஶயம்

VI.

கஶைி உபதஶக கஶரிஶயம்

VII.

கஶைி பதஷலஶரர் தஷணைக்கரம்

VIII.

ெபர்த்தஷ தஷணைக்கரம்

ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

IX.

லிலெஶ அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம்

X.

லிலெஶ தஷணைக்கரம்

XI.

லன பஶதுகஶப்புத் தஷணைக்கரம்

XII.

உதலி சபஶயஷஸ் ஶஅதஷபர் கஶரிஶயம்

XIII.

ஶலட்ட நஷய அரணல தஷணைக்கரம்

XIV.

ஶகஶை நஷய அரணல தஷணைக்கரம்

XV.

சதஶறஷல் தஷணைக்கரம்

XVI.

தபஶல் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

XVII.

தஷப்பீடு தஷணைக்கரம்

XVIII.

ெஷதஷ்ட சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

XIX.

சதஶறஷல்நுட்ப கல்லூரி

XX.

அ/ த்தஷ கஶ கல்லூரி

XXI.

அ/சுலர்ைபஶயஷ சபண்கள் கல்லூரி

XXII.

சதஶல்சபஶருள் தஷணைக்கரம்

XXIII.

நீர்ப்பஶென தஷணைக்கரம்

ரபாயன்னறுணவ ாவட்டம்
காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - சபஶயன்னறுணல

II.

ஶலட்ட ெபர்த்தஷ பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம்

III.

ஶலட்ட ததர்தல் கஶரிஶயம்

IV.

பிதஷ கஶைி ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

V.

கஶைி உபதஶக தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

VI.

லிலெஶ பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம்

VII.

தண்கடுல பிததெ செயகம்

VIII.

ஶலட்ட நஷய அரணல கஶரிஶயம்

IX.

ஶலட்ட லன பஶதுகஶப்புத் கஶரிஶயம்

X.

நீர்ப்பஶென பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம்

XI.

சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

XII.

சபஶ/ தஶல் கல்லூரி

XIII.

நீர்ப்பஶென சபஶமஷியஶரர் கஶரிஶயம்

XIV.

கஶைி பதஷலஶரர் தஷணைக்கரம்

பதுணர ாவட்டம்
காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - பதுணர

II.

பிததெ செயகம், பதுணர

III.

ெபர்த்தஷ அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம் பதுணர ஶலட்ட கஶரிஶயம்

IV.

ஶலட்ட கஶைி உபதஶக தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

V.

ஶலட்ட புள்ரிலிபலில் கஶரிஶயம்

VI.

ஶலட்ட லிலெஶ கஶரிஶயம்

VII.

ெஷறு லைிக அபிலிருத்தஷ கஶரிஶயம்

VIII.

ததெஷ ஒருங்கஷணைந்த ற்றும் அெகரு சஶறஷகள் கஶரிஶயம்

IX.

ஶலட்ட லிணய கட்டுப்பஶடு கஶரிஶயம்

X.

உதலி ததர்தல் ஆணைர் கஶரிஶயம்

XI.

ஶலட்ட தஷப்பீடு கஶரிஶயம்

XII.

ஶலட்ட பதஷலஶரர் கஶரிஶயம்

XIII.

சலடி கட்டுப்பஶடு கஶரிஶயம்

XIV.

பதுணர ஶலட்டத்தஷன் ெபக பஶதுகஶப்பு அலுலயகம்

XV.

அெ தைிக்ணக கஶரிஶயம்

XVI.

பிதஷ தபஶலீஸ் அதஷபர் கஶரிஶயம்

XVII.

ெஷதஷ்ட தபஶலீஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

XVIII.

ஶலட்ட சதஶறஷல் கஶரிஶயம்

XIX.

துணை

சதஶறஷல் ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

XX.

கநய அபிலிருத்தஷ உதலி ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

XXI.

பிதஷ அரணலர் கஶரிஶயம்

XXII.

பிதஷ தபஶல் அதஷபர் ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

XXIII.

பிததெ தபஶல் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

XXIV.

ற்றுதஷ கநய கஶரிஶயம்

XXV.

இய 05 சதஶறஷயஶரர் நீதஷபதஷெணப, பதுணர

XXVI.

பிதஷ ெபர்த்தஷ அதஷகஶரி கஶரிஶயம்

XXVII.

சதஶல்சபஶருள் பிததெ கஶரிஶயம்

XXVIII.

லஶங்கயஷஸ்ட்ணடச் கல்லூரி, பதுணர

XXIX.

பதுணர த்தஷ கஶ லித்தஷஶயம்

XXX.

லிெஶகஶ உர் கரிர் கல்லூரி

XXXI.

ெஸ்லதஷ லித்தஷஶயம்

XXXII.

சதஶறஷல்நுட்ப கல்லூரி

XXXIII.

பிததெ சதஶறஷற் தெணல ணம், ஊலஶ

XXXIV.

ஶலட்ட செயகம்

காரிாயக்குழு 2
I.

பண்டஶசலய பிததெ செயகம்

II.

கைக்கஶய்வு அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம், பண்டஶசலய

III.

கவசகஶல்ய கநய ஆஶய்ச்ெஷநஷறுலனம்

IV.

லணய நீர்ப்பஶென பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம், பண்டஶசலய

V.

சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம், பண்டஶசலய

VI.

ஊலஶ கல்லிிற் கல்லூரி

VII.

பண்டஶசலய த்தஷ கஶ லித்தஷஶயம்

VIII.

புனித தஜஶெப் கல்லூரி

IX.

லிெஶகஶ கரிர் கல்லூரி, பண்டஶசலய

X.

ெஷமஷ யர்கள் கரிர் கல்லூரி,பண்டஶசலய

XI.

லிலெஶ அபிலிருத்தஷ உதலி ஆணைஶரர் கஶரிஶயம், பண்டஶசலய

XII.

சதஶறஷல் நீதஷபதஷ ெணப, பண்டஶசலய

XIII.

சதஶறஷநுட்ப கல்லூரி, சலலசதன்ன

காரிாயக்குழு 3
I.

ணதல் ற்றும் லணபட நஷறுலனம் – தஷதயஶல

II.

கவசகஶள்ர ததெஷ பஶடெஶணய

III.

வப்புத்தணர பிததெ செயகம் - தஷஶதயஶணல

IV.

லிஶனப்பணட

காரிாயக்குழு 4
I.

பிதஷ கஶைி ஆணைஶரர் கஷங்கணன

II.

பிததெ செயகம் கஷங்கணன

III.

கஷங்கணன ததெஷ பஶடெஶணய

IV.

பிததெ சதஶறஷல் கஶரிஶயம்

ரானாகணய ாவட்டம்
காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - சஶனஶகணய

II.

ஶலட்ட தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

III.

ஶலட்ட லிலெஶம் பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம்

IV.

க்கள் சதஶணக கைக்சகடுப்பு கஶரிஶயம்

V.

கஶைி உபதஶக தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

VI.

உதலி கஶைி ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

VII.

கஶைி பதஷலஶரர் கஶரிஶயம்

VIII.

உதலி ததர்தல் ஆணைர் கஶரிஶயம்

IX.

அெ உதலி கைக்கஶய்வு கஶரிஶயம்

X.

நீர்ப்பஶென இக்குனர்கள் கஶரிஶயம்

XI.

லன கஶரிஶயம்

XII.

இரு தலறுபட்ட ஶகஶை லிலெஶம் இக்குனர்கள் கஶரிஶயம்

XIII.

சபஶதுப் பைித் சபஶமஷில் கஶரிஶயம்

XIV.

கைக்கஶய்லஶரர் தஷணைக்கரம்

XV.

கநய அபிலிருத்தஷ ஶலட்ட தஷணைக்கரம்

XVI.

ஶலட்ட சதஶறஷல் கஶரிஶயம்

XVII.

ப்பர் அபிலிருத்தஷ ஶலட்ட கஶரிஶயம்

XVIII.

ற்றுதஷ லிலெஶம் கஶரிஶயம்

XIX.

ெட்டம் குமஷத்த நஷய அரணல கஶரிஶயம்

XX.

சஶனஶகணய பிததெ செயகம்

XXI.

ஶலட்ட ெபர்த்தஷ கஶரிஶயம்

XXII.

நீர்ப்பஶென சபஶமஷில் கஶரிஶயம்

XXIII.

ஶலட்ட நீதஷபதஷ கஶரிஶயம்

XXIV.

ஶகஶை உர் நீதஷன்மம்

XXV.

தபஶலீஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

இத்தினபுரி ாவட்டம்
காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - இத்தஷனபுரி

II.

பதஷலஶரர் நஶகம் கஶரிஶயம்

III.

ஊலஶ, ெப்கபல லய பதஷலஶரர் கஶரிஶயம்

IV.

சபௌத்த அலுலல்கள் தஷணைக்கர பிததெ செயகம்

V.

ஶலட்ட புள்ரிலிபலில் கஶரிஶயம்

VI.

கைக்கஶய்வு அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

VII.

கஶைி உபதஶக தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

VIII.

ஶலட்ட லிலெஶ பைிப்பஶரர் கஶரிஶயம்

IX.

ததர்தல் கஶரிஶயம்

X.

பிததெ செயகம் - இத்தஷனபுரி

XI.

நஷய அரணல கஶரிஶயம்

XII.

பிதஷ நஷய அரணல பதஷலஶரர் கஶரிஶயம்

XIII.

ஶகஶை நஷய அரணல பதஷலஶரர் கஶரிஶயம்

XIV.

லிணய தஷப்பு தஷணைக்கரம்

XV.

கஶைி உபதஶக தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

XVI.

லன அலுலயர்கள் கஶரிஶயம்

XVII.

பிதஷ கநய தெணலகள் கஶரிஶயம்

XVIII.

சதஶறஷல் தீர்ப்பஶ ெணப

XIX.

சதஶறஷல்நுட்பலில் கல்லூரி

XX.

உர் சதஶறஷல்நுட்ப கல்லூரி

XXI.

ெஸ லரி த்தஷ கஶ லித்தஷஶயம்

XXII.

ப்பர் அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம்

XXIII.

உர்/ ஶலட்ட நீதஷன்மம்

XXIV.

ெஷலில் பணமீடுகரின் உர் நீதஷன்மம்

XXV.

ற்றுதஷ லிலெஶ தஷணைக்கரம்

XXVI.

நஷய அரணல அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

XXVII.

நீர்ப்பஶென சபஶமஷில் கஶரிஶயம்

XXVIII.

இத்தஷனபுரி துணை சபஶலீஸ் அதஷபர் கஶரிஶயம்

காரிாய குழு II
I.

ெஷதஷ்ட பிதஷ சபஶயஷஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶய, பலக - இத்தஷனபுரி

II.

ஶலட்ட சதஶறஷல் கஶரிஶயம் - இத்தஷனபுரி

III.

பஶர்கென் சபண்கள் கல்லூரி - இத்தஷனபுரி

IV.

இதசு பியஷந்தஶதக கண்ஶஶ - இத்தஷனபுரி

V.

அதயஶெஷஸ் கல்லூரி - இத்தஷனபுரி

VI.

சுன கரிர் கல்லூரி - இத்தஷனபுரி

VII.

பிதஷ தபஶல் தணயலர் ஆணைஶரர் கஶரிஶயம் – இத்தஷனபுரி

VIII.

பிததெ கைக்கஸ ட்டு கஶரியம், தபஶல் அத்தஷட்ெகர் தஷணைக்கரம் இத்தஷனபுரி

IX.

தபஶலீஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம் - இத்தஷனபுரி

X.

ததெஷ அருங்கஶட்ெஷகம் - இத்தஷனபுரி

XI.

லய பிதஷ லன பஶதுகஶப்பு கஶரிஶயம் - இத்தஷனபுரி

XII.

ெப்கபல லய சதஶறஷல் கஶரிஶயம் - இத்தஷனபுரி

XIII.

ஶலட்ட சதஶறஷற்ெஶணய பரிதெஶதணன சபஶமஷியஶரர் கஶரிஶயம் இத்தஷனபுரி

XIV.

பிஶந்தஷ நஷய அரணல கஶரிஶயம் - இத்தஷனபுரி

XV.

பிதஷ தபஶலீஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம் - இத்தஷனபுரி

காரிாய குழு III
I.

சதஶறஷல் கஶரிஶயம் - ம்பியஷபிட்டி

II.

தணயண அபிலிருத்தஷ ததெஷ த்தஷஸ்தஶனம், புதஷ நகம் - ம்பியஷபிட்டி

III.
IV.

சதஶறஷல்நுட்ப கல்லூரி - ம்பியஷபிட்டி
ம்பியஷபிட்டி பிததெ செயகம்

தககாணய ாவட்டம்
காரிாய குழு I
I.

ஶலட்ட செயகம் - தககஶணய

II.

தககஶணய பிததெ செயகம்

III.

ற்றுதஷ லிலெஶம் தஷணைக்கரம் தககஶணய

IV.

தககஶணய சதஶறஷல் தஷணைக்கரம்

V.

தககஶணய ப்பர் அபிலிருத்தஷ தஷணைக்கரம்

VI.

தககஶணய உள்நஶட்டு லருலஶய் தஷணைக்கரம்

VII.

தககஶணய பிததெ லன தஷணைக்கரம்

VIII.

தககஶணய அடலி லன கஶரிஶயம்

IX.

தககஶணய சதஶறஷல் தீர்ப்பஶ ெணப

X.

தககஶணய லிலெஶ அபிலிருத்தஷ உதலி ஆணைஶரர் கஶரிஶயம்

XI.

தககஶணய கஶைி உபதஶக தஷட்டஷடல் கஶரிஶயம்

XII.

தககஶணய சபஶலீஸ் அத்தஷட்ெகர் கஶரிஶயம்

XIII.

தககஶணய உதலி சபஶலீஸ் அதஷபதஷ கஶரிஶயம்

XIV.

தககஶணய ஶலட்ட தஷட்டஷடல்

XV.

தககஶணய ததர்தல் கஶரிஶயம்

XVI.

தககஶணய கஶைி பதஷலஶரர் கஶரிஶயம்

XVII.

தககஶணய சதஶறஷல்நுட்ப கல்லூரி

XVIII.

தககஶணய உர் சதஶறஷல்நுட்ப கல்லூரி

XIX.

தககஶணய கல்லூரி

XX.

தககஶணய சபண்கள் கல்லூரி

XXI.

தககஶணய ளஶந்த தஜஶெப் சபண்கள் கல்லூரி

XXII.

தககஶணய ளஶந்த ரிஶ கல்லூரி

ாவட்டங்கள் இண்டிற்கும் உரித்துணட ஆனால் அண்ணிலுள்ர

கத்தில்

உள்ர அலுவயகங்கள்
1. சஶட்டுல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

பஶைது

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
2. இங்கஷரி நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள், பஶதுக்க நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்
3. ெஸ தஶலக்க

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

சதவஷஓலிட்ட

நகத்தஷலுள்ர

சகஸ்தபல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
4. பண்டஶக

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

அலுலயகங்கள்
5. ீ ரிக நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள், அயவ்ல நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்
6. ீ கபல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

சலன்னப்புல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,தங்சகஶடுல நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்
7. லயல்யஶலிட்ட
அலுலயகங்கள்

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

ல்பிடி

நகத்தஷலுள்ர

8. சபன்த நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள், தபருலய நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்,
அலுத்க நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்
9. இங்கஷரி

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

கஷரில்ய

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
10. அம்பகபல

தகஶமதர

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

பஸ்பஶதக

தகஶமதர

நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்
11. அக்குணன

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

ஶத்தணர

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள், உக்குசலய நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்
12. கயசகத

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

ஶலதக

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

ம்பியஷபிடி

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

தஷக்சலல்ய

நகத்தஷலுள்ர

சலயஷக

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

இதுல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

இதுல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
13. சூரிசலல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
14. தங்கல்ய

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
15. வபஶதுல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

அலுலயகங்கள்
16. சலயஷபிடி

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
17. அக்குஸ்ழ

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
18. வக்ன

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

லயஸ்பல்ய

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
19. பதலி

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

பதலி

ஶ்ரீ

பு

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,சலயஷஓ நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்
20. சதவஷஅத்தகண்டி

நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்,

தஷம்புயகய

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
21. சதவஷஅத்தகண்டி நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள், தன்கடுல நகத்தஷலுள்ர
அலுலயகங்கள்
22. ஆைடுல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

சகஶடதலதவ

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள், நஷக்கசலடி நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்
23. பன்னய

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

தங்சகஶட்டுல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
24. உடுபத்தஶல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

நஶத்தஶண்டி

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
25. உடுபத்தஶல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

ஶதம்தப

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
26. சவஶலபதஶன

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,சஶசலல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள், தகஶன்கடலய நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்
27. லுணுகய நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள், பிபிதய நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்
28. செலனகய

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

ம்பியஷபிடி

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
29. கதஷர்கஶம்

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

தஷஸ்ழவஶ

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
30. வஷங்கன

நகத்தஷலுள்ர

நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்

அலுலயகங்கள்,

ஷைிப்தப/வெயக

31. வஷங்கன

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

சதவஷஅத்தகண்டி

நகத்தஷலுள்ர அலுலயகங்கள்
32. வஷங்கன

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

பதஷத்தயஶல

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

அத்தனகல்ய

நகத்தஷலுள்ர

அயவ்ல

நகத்தஷலுள்ர

சபஶல்கவசலய

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
33. லக்கஶசபஶய

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்
34. லக்கஶசபஶய

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்,

அலுலயகங்கள்
35. தககஶணய

நகத்தஷலுள்ர

அலுலயகங்கள்

அலுலயகங்கள்,

இணைப்பு II

மாவட்டங்கள்

இரண்டுக்கும்

நகரத்தில் உள்ள அலுவலகங்கள்

உரித்துடடய

ஆனால்

அண்டமயிலுள்ள

1. மட்டுவ நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், பைது நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
2. இங்க நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், பதுக்க நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
3. சதவக்க நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், மதஹஓவட்ட நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
4. பண்டக நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், மகஸ்பபவ நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
5. க நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், அயவ்வ நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
6. கமுவ
நகத்தலுள்ர
அலுவயகங்கள்,
மவன்னப்புவ
அலுவயகங்கள்,தங்மகடுவ நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்

நகத்தலுள்ர

7. வயல்யவட்ட நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், எல்படி நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
8. மபன்த நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், பபருவய நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்,
அலுத்க நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
9. இங்க நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், கஎல்ய நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
10. அம்பகமுவ பகமபர நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், பஸ்பபக பகமபர நகத்தலுள்ர
அலுவயகங்கள்
11. அக்குணன நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், த்தணர நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்,
உக்குமவய நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
12. கயமகத நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், வதக நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
13. சூமவவ நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், எம்பலிபடி நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
14. தங்கல்ய நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், தக்மவல்ய நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
15. ஹபதுவ நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், மவலிக நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
16. மவலிபடி நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், இதுவ நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
17. அக்குஸ்ஸ நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், இதுவ நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
18. ஹக்ன நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், வயஸ்முல்ய நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
19. பதவ
நகத்தலுள்ர
அலுவயகங்கள்,
பதவ
ஶ்ரீ
பு
நகத்தலுள்ர
அலுவயகங்கள்,மவலிஓ நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்

20. மதஹஅத்தகண்டி
அலுவயகங்கள்

நகத்தலுள்ர

அலுவயகங்கள்,

தம்புயகய

நகத்தலுள்ர

21. மதஹஅத்தகண்டி
அலுவயகங்கள்

நகத்தலுள்ர

அலுவயகங்கள்,

தன்கடுவ

நகத்தலுள்ர

22. ஆைடுவ
நகத்தலுள்ர
அலுவயகங்கள்,
மகடபவபஹ
அலுவயகங்கள், நக்கமவடி நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்

நகத்தலுள்ர

23. பன்னய நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், தங்மகட்டுவ நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
24. உடுபத்தவ
நகத்தலுள்ர
அலுவயகங்கள்

அலுவயகங்கள்,

நத்தண்டி

நகத்தலுள்ர

25. உடுபத்தவ நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், தம்பப நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்

26. மஹவபதன
நகத்தலுள்ர
அலுவயகங்கள்,மமவவ
அலுவயகங்கள், பகன்கடவய நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்

நகத்தலுள்ர

27. லுணுகய நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், பபபய நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
28. மசவனகய நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், எம்பலிபடி நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
29. கதர்கம்
நகத்தலுள்ர
அலுவயகங்கள்

அலுவயகங்கள்,

தஸ்ஸஹ

நகத்தலுள்ர

30. ஹங்கன நகத்தலுள்ர
அலுவயகங்கள்

அலுவயகங்கள்,

ைப்பப/ஹசயக நகத்தலுள்ர

31. ஹங்கன நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்,
அலுவயகங்கள்

மதஹஅத்தகண்டி நகத்தலுள்ர

32. ஹங்கன
அலுவயகங்கள்

நகத்தலுள்ர

அலுவயகங்கள்,

பதத்தயவ

நகத்தலுள்ர

33. வக்கமபய
அலுவயகங்கள்

நகத்தலுள்ர

அலுவயகங்கள்,

அத்தனகல்ய

நகத்தலுள்ர

34. வக்கமபய நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள், அயவ்வ நகத்தலுள்ர அலுவயகங்கள்
35. பககணய
நகத்தலுள்ர
அலுவயகங்கள்

அலுவயகங்கள்,

மபல்கஹமவய

நகத்தலுள்ர

