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அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள் 

திபணக்கத் தபயர்கள் 

நொயட்ட பசனொர்கள் 

ிபசதச பசனொர்கள் 

 

இபணந்த சசபயனின் கீழ் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் தயிபனொன்ப 

யகித்து நற்பொரு தயிக்கு யிடுயிக்கப்ட்டு, நீண்டும் இபணந்த 

சசபயனின் கீழ் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் தயிபனொன்றுக்கு திரும்ி 

யரும் சொது பன்பன சசபயக் கொத்பத தற்சொபதன சசபயக் 

கொத்துடன் சசர்ப்தற்கொகச் பசய்னப்டும் சகொொிக்பககள் 
 

இபணந்த சசபயக்குொின அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்கள் அபச சசபயனில் நற்பொரு 

தயிக்கு ினநம் பற்று புதின தயினில் கடபநபனப் பொறுப்சற்தன் ின்ர்  

நீண்டும் இபணந்த சசபயனின் கீழ் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு திரும்ி 

யருயதன் அடிப்படனில் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனில் பன்பன 

சசபயக் கொத்பத நீண்டும் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் தயிக்கு யரும் சொதொ 

சசபயக் கொத்துடன் சசர்ப்து பதொடர்ில் அடிக்கடி சநன்பபபடுகள் 

சநர்ப்ிக்கப்டுயதொக அயதொிக்கப்ட்டுள்து. அத்தபகன சந்தர்ப்ங்ில் 

உத்திசனொகத்தர் பபனொக அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனிலிருந்து 

யிடுக்கப்ட்டுள் நற்றும் யிடுயிக்கும் பசனற்ொடுகள் பபனொக 

சநற்பகொள்ப்ட்டிபொத சந்தர்ப்ங்களும் கொணப்டுயதொக அியிக்கப்ட்டுள்து. 

இவ்யொொ உத்திசனொகத்தர்கள் நீண்டும் இபணந்த சசபயக்குொின அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயனின் தயிபனொன்றுக்கு திரும்ி யருயதற்குச் பசய்பெம் 

சகொொிக்பககள் பதொடர்ில் சநற்பகொள் சயண்டின தீர்நொநொது, அபச சசபய 

ஆபணக்குளச் பசனொொின்  PSC/EST/08-05/02/2014              2017.09.29 

                   அரச  ச                    03/2017    
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02. அதொல், அபச சசபயனின் அல்து அபச சசபயக்குப் பும்ொ சயறு 

தயிபனொன்ிற்கு ினநம் பற்று கடபநகபப் பொறுப்சற்தற்கு 

உத்திசனொகத்தர்கள் இருப்ின், உொின பபனில் அபச சசபய ஆபணக்குளயின் 

பசனபொளங்கு யிதிக் சகொபயனின் XII ஆம் அத்தினொனத்தின் ஏற்ொடுகளுக்கு 

இணங்க அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனிலிருந்து பபனொக 

யிடுயித்துக்பகொள்யதற்கு தொநதநின்ி டயடிக்பக எடுக்க சயண்டினிருப்தொல் 

உத்திசனொகத்தொின் சகொொிக்பகபனபெம் உொின ஆயணங்கபபெம் எக்கு யிபபயொக 

அனுப் சயண்டும் என்று ணிவுடன் அினத் தருகின்சன். 

 

03.  அவ்யொறு யிடுயிக்கப்டும் உத்திசனொகத்தர்கள் நீண்டும் இபணந்த 

சசபயனின் கீழ் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் தயிக்கு யருயதற்குச் பசய்பெம் 

சநன்பபபடுகள் பதொடர்ில் அபச சசபய ஆபணக்குளயின் அிவுறுத்தல்கபப் 

பறுயதற்கு டயடிக்பககள் எடுக்கப்ட்டசொது, அபச சசபய ஆபணக்குளச் 

பசனொொின் PSC/EST/08-05/01/2022 ஆம் இக்க 2022.03.18 ஆம் திகதின பம் 

கிபடக்கப் பற் தீர்நொங்கள் நற்றும் அத்தபகன உத்திசனொகத்தர்களுக்கு 

பன்பன சசபயக் கொத்திற்கொ சம் ஏற்ங்கப யமங்குயதற்கொ சொத்தினம் 

பதொடர்ில் தொப் ணிப்ொர் ொனகத்தின் EST 5/5/15-Vol I ஆம் இக்க 2022.07.27 

ஆம் திகதின கடிதத்தின் பம் ின்யருநொறு அியிக்கப்ட்டுள்து. 
 

I. 19/2019 ஆம் இக்க பொது ிருயொகச் சுற்ிக்பக பம் திருத்தப்ட்ட 

தொயிதிக் சகொபயனின் I ஆகும் பதொகுதினின் VII ஆம் அத்தினொனத்தின் 6.3 

ஆம் உ ிொியிற்கு இணங்க உத்திசனொகத்தபபொருயர் பன்ர் யகித்த தயிக்கு 

அல்து தபத்திற்கு நீண்டும் ினநிக்கப்ட்டொல் அவ்யொறு யமங்கப்டும் 

ினநத்பத ஒரு புதின ினநநொகக் கருதி நீ ினநிக்கப்ட்ட தயிக்குொின 

சம்த் திட்டத்தில் உத்திசனொகத்தர் இறுதினொக சசபயனொற்ின 

யகுப்புக்குொின/ தபத்திற்குொின ஆபம்ச் சம்த்பத உத்திசனொகத்தருக்குச் 

பசலுத்த சயண்டும் என்துடன் அந்தச் சந்தர்ப்த்தில் அந்த அத்தினொனத்தின் 9 

ஆம் ிொியின் ஏற்ொடுகளுக்கு இணங்க சம் ஏற்ங்களுக்கொ னன்கள் 

யமங்கப்டொகொது. 

II. உத்திசனொகத்தர் யிடுயிக்கப்டுயதற்கு பன்ர் பன்பன சசபயனில் பற் 

நருத்துய ொிசசொதப அிக்பகபன புதின ினநநொக ஆட்சசர்ப்புச் பசய்பெம் 

சொது சசபயத் சதபயப்ொட்டுக்கு இணங்க ஏற்புபடனதொக்க படிபெம் 

III.உத்திசனொகத்தபப யிடுயிப்தற்கு பன்ர் பன்பன சசபயனில் 

யிபத்தின் தபடதொண்டல் ொீட்பசகபபெம் அபசகருந பநொமித் 

சதர்ச்சிபனபெம் பூர்த்தி பசய்திருந்தொல் நீண்டும் அந்த சதபயப்ொடுகபப் 



பூர்த்தி பசய்யதற்கொக ொீட்பசக்குத் சதொற்றுநொறு ணிக்க சயண்டின 

அயசினநில்ப 

IV. உத்திசனொகத்தர் பபனொக சசபயனிலிருந்து யிடுயிக்கப்டுயதற்கு பன்ர் 

சசபயனில் ிபந்தபநொக்கப்ட்டிருப்ின், தகுதிகொண் கொத்பதக் 

கயத்திற்பகொள்ொது சசபயனில் ிபந்தபநொக்க படிபெம் என்றும் 

யிடுயிக்கப்டுயதற்கு பன்ர் சசபயனில் ிபந்தபநொக்கப்ட்டிபொயிட்டொல் 

புதின ினநத் திகதினிலிருந்து பன்று யருட தகுதிகொண் கொத்திற்கு உட்ட்ட 

யபகனில் சசபயனில் ிபந்தபநொக்க படிபெம் 

V. உத்திசனொகத்தபப நீண்டும் சசபயனில் சசர்க்கும் சொது அபச சசபய 

ஆபணக்குளயின் 03/2017 ஆம் இக்கச் சுற்ிக்பகக்கு இணங்க ஒரு புதின 

ினநநொக ஆட்சசர்ப்புச் பசய்னப்டுயதொல் தயிபெனர்வுகளுக்கு பன்பன 

சசபயக் கொத்பத ஏற்புபடனதொக்க படினொது 

 

04. இவ்யொொ உத்திசனொகத்தர்கள் ஓய்வுபறும் சந்தர்ப்த்தில் ஓய்வூதினம் 

தனொொிக்கும் சொக்கத்திற்கொக உத்திசனொகத்தர்கின் பன்பன சசபயக் கொத்பத 

சசர்க்க படிபெம் என்றும் அயர்கொல் சநர்ப்ிக்கப்டும் சநன்பபபடுகள் பதொடர்ில் 

டயடிக்பக எடுக்கும் சொது சநற்டி யிடனங்கள் பதொடர்ில் கயத்தில் 

எடுக்குநொறும் அினத் தருகின்சன். 

 

 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசொகண்டொப 

இபணந்த சசபய ணிப்ொர் ொனகம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


