
லிலசாத் திணைக்கரத்தின் துணை உத்தியாகத்தர் யசணல லகுதிக்கான (MN-04-2016) 

பதலிபெர்வு நணைபணம 

1. ததாைர்புரும் நிரலனங்கள்  

1.1 திணைக்கரம் :  லிலசாத் திணைக்கரம் 

      பன்னரிப்பு இயக்கம் : நி/1/4/7/8                                             திகதி:  2019.09.20   

1.2 அணச்சு : கத்ததாறில் அணச்சு  

        பன்னரிப்பு இயக்கம் :  2/2/1/1/27/ லி.தச.உ                         திகதி:  2019.10.17 

1.3 பகாணத்துல யசணலகள் பைிப்பாரர் நாகம் அலர்கரினால் பதலிகணர அனுதித்தல் 

        பன்னரிப்பு இயக்கம் :  DMS/G2/43/1                                   திகதி:  2011.12.22 

1.4 தாபனப் பைிப்பாரர் நாகம் அலர்கரின் பாிந்துண 

        பன்னரிப்பு இயக்கம் :  EST-2/03/REC/5545 லி.தச.உ          திகதி:  2020.12.23 

1.5 யதசி சம்பரங்கள் ற்ரம் ஆரைிகள்  ஆணைக்குழுலின் பாிந்துண 

  பன்னரிப்பு இயக்கம் :  NSCC/5/25/75/SR-Vo-IV                  திகதி:  2019.11.20 

1.6 அசாங்க யசணலகள் ஆணைக்குழுலின் அனுதி  

   பன்னரிப்பு இயக்கம் : PSC/EST/07-01-42/03/2019             திகதி:  2021.06.08 

 

2. நின அதிகாாி – அசாங்க யசணலகள் ஆணைக்குழுலினால் அதிகாம் எப்பணைக்கப்பட்ை 

லிலசாப் பைிப்பாரர் நாகம் 

 

3. யசணல லகுதி ததாைர்பான லிபங்கள்  

3.1 யசணல லகுதி : துணை உத்தியாகத்தர் 

3.2 தங்கள் : 111, 11,  ற்ரம் 1 

3.3 எப்பணைக்கப்படும் கைணப் தபாரப்பு ததாைர்பான தபாதுலான லணலியக்கைம் : 

தாபன ாீதிான இயக்குகணர நிணமயலற்ரம் பைிகரின்யபாது நிணமயலற்ரத்துணம சார் 

கைணப்தபாரப்பிற்குத் துணைபுாிபெம் லணகியான, புயனாய்வு, தகலல்கள் ற்ரம் 

தவுகணரச் யசகாித்தல்/ பகுப்பாய்வு, அமிக்ணககணரத் தாாித்தல், கைக்தகடுப்பு யபான்ம 

பைிகளுள் குமிப்பிட்ை எரு கைணப்தபாரப்பு எப்பணைக்கப்படும், ற்ரம் ஆட்யசர்ப்பிற்குாி 

அடிப்பணைத் தணகண என்மாக ற்ரக்தகாள்ரப்பட்ை பல்கணயக்கறகம் என்மில் பட்ைம் 

என்மிணனப் தபற்மிருத்தல் அலசிாகும் கைணப்தபாரப்பு என்ர எப்பணைக்கப்படும் யசணல 

லகுதி ஆகும்.  

 

 

 

 

3.4 பைிகணர எப்பணைத்தல் : 

தப்படுத்தப்பட்ை லணகில் பைிகணர எப்பணைத்தல் யற்தகாள்ரப்படுலதில்ணய 

ன்பதுைன் யசணல லகுதிக்கு உாி லணகில் எப்பணைக்கப்படும் பைிகளுள் ந்ததலாரு 

பைிிணனபெம் யசணலத் யதணலப்பாட்டின் அடிப்பணைில் யசணல பப்பு ற்ரம் திமண 



ன்பலற்மிணன அடிப்பணைாகக் தகாண்டு ந்ததலாரு தத்திலும் உள்ர 

உத்தியாகத்தருக்கு திணைக்கரத் தணயலர் எப்பணைக்கயாம்.  

4. பதலிகரின் / பதலிின் தன்ண : நிந்தானது, ஏய்வூதிபணைது. 

5. சம்பரங்கள்  

5.1 5.1 சம்பரக் குமிபட்டு இயக்கம் : MN  4- 2016 

5.2 சம்பர அரவுத்திட்ைம் : ரூ. 31,,490-10 x 445 –11 x 660–10 x 730–5 x 750 – 54,250/= 

5.3 த பணமக்கு உாி ஆம்ப சம்பரப் படிபணம : 

 

தம் ஆம்ப சம்பரப் படிபணம ஆம்ப சம்பர ட்ைம் ரூ. 

III படிபணம 01 ரூ. 31,490/- 

II படிபணம 02 ரூ. 36,600/- 

I படிபணம 03 ரூ. 43,930/- 

 

குமிப்பு – 2016.01.01 ததாைக்கம்  2020.01.01 லண சம்பரம் லறங்குதல் ற்ரம் ணன 

லிைங்கள் ன்பன அ.நி.சு 03/2016 இன் அட்ைலணை II இன் ற்பாடுகளுக்கு எத்திணசதல் 

யலண்டும்.  

6.  யசணல லகுதிக்கு உாி பதலி / பதலிகள்  

6.1 அனுதிக்கப்பட்ை பதலிப் தபர், அனுதிக்கப்பட்ை பதலிகரின் ண்ைிக்ணக ற்ரம் 

அலற்மிற்காக எப்பணைக்கப்படும் பைிகள் :   

அனுதிக்கப்பட்ை 

பதலிப் தபர் 

பதலி 

அனுதிக்

கப்பட்ை 

தம் 

அனுதிக்கப்பட்ை 

பதலிகரின் 

ண்ைிக்ணக 

பைிகள் 

லிலசாக் 

கண்காைிப்பு 

உத்தியாகத்தர்  

I, II, III 76 I. லிலசா லிாிலாக்கல், 

அபிலிருத்தி, கற்ணக ற்ரம் 

பிற்சி நைலடிக்ணககளுக்குத் 

துணை புாிதல். 

II. லிலசாிகரிைம் காைப்படும் 

ததாறிநுட்பம், பிர்க் யகாயம், 

உற்பத்தி, லிணரதிமன், 

உற்பத்தி, தசயவு ற்ரம் 

லருானம் ன்பலற்மிணனக் 

கண்ைமிலதற்காக 

யற்தகாள்ரப்படும் பணமான 

ற்ரம் பணமற்ம சபக 

தபாருராதா 

கைக்தகடுப்புக்கரில் ஈடுபைல். 

III. யதசி ட்ைத்தில், ாகாை 

ட்ைத்தில் ற்ரம் ாலட்ை 

ட்ைத்தில் லிலசா உற்பத்தி 

ததாைர்பான தவுகணரச் 

யசகாித்தல் ற்ரம் ற்ரதி 

ற்ரம் இமக்குதி ததாைர்பான 

தலரிிைப்பட்ை ற்ரம் 

தலரிிைப்பைாத தவுகணரச் 



யசகாித்தல், யசகாிக்கப்பட்ை 

தவுகணரக் யகாப்பிடுதல், 

பகுப்பாய்வு தசய்தல், ற்ரம் 

தீர்ானங்களுக்கு லருதல் 

அவ்லாயம ஆய்வு 

அமிக்ணககணரத் தாாித்தல்  

IV. பிாிவுத் தணயலாினால் 

இணைக்கப்படும் லணகில் 

பணமான ஆய்வுகரில் 

பங்குபற்ரதல். 

V. தாபனத் தணயலாினால் 

எப்பணைக்கப்படும் ணன 

லிலசா ற்ரம் சபக 

தபாருராதா ஆய்வு 

நைலடிக்ணககரின் உாி 

பைிகரில் ஈடுபடுதல். 

VI. லிலசாத் யதாற்ரலாய்கள், 

லரங்கள் ற்ரம் பிச்சிணனகள் 

ன்பலற்ணம அணைாரம் 

காைல், அமிக்ணகிைல் ற்ரம் 

அதற்கு ற்புணை 

திட்ைங்கணரத் தாாிப்பதற்கான 

பங்கரிப்பிணன லறங்குதல். 

VII. லியளை லிலசாக் 

கருத்திட்ைங்கணர திப்பீடு 

தசய்தல், பின்னாய்லிற்கான 

பங்கரிப்பிணன லறங்குதல். 

VIII. லிலசா ஆாய்ச்சி ற்ரம் 

அபிலிருத்தி நிரலனங்கரின் 

இணசலாக்கப்பட்ை / 

தபாருத்தப்பாடுகணர 

பாீட்சித்துப் பார்ப்பதற்கான 

பங்கரிப்பிணன லறங்குதல்.  

நிகழ்ச்சித்திட்ை 

உதலிாரர் (லிலசா) 
I, II, III 75 I. லிலசா லிாிலாக்கல், 

அபிலிருத்தி கற்ணக ற்ரம் 

பிற்சி நைலடிக்ணககளுக்குத் 

துணை புாிதல். 

II. லிலசா ஆாய்ச்சி 

நைலடிக்ணககளுக்குத் துணை 

புாிதல். 

III. லிலசா லிணத, நடுணகப் 

தபாருட்கள் உற்பத்திக்கு உாி 

நைலடிக்ணககளுக்குத் துணை 

புாிதல். 

IV. லிலசாப் தபாருராதா ற்ரம் 

திட்ைிைல், தவுகணரச் 

யசகாித்தல், தவுப் பகுப்பாய்வு 

ற்ரம் பன்யனற்மச் 

தசற்பாட்டுப் பைிகள் 

ன்பலற்மிற்குத் துணை புாிதல். 



V. லிணத அத்தாட்சிப்படுத்தல் 

ற்ரம் பிர்ப் பாதுகாப்பு 

நைலடிக்ணககளுக்குத் துணை 

புாிதல்.  

VI. தகலல் ததாறிநுட்பம் ற்ரம் 

ததாைர்பாைல் 

நைலடிக்ணககளுக்குத் துணை 

புாிதல்.  

VII. இற்ணக லரங்கரின் 

பகாணத்துல 

நைலடிக்ணககளுக்குத் துணை 

புாிதல்.  

 

ஊைக உதலிாரர்  I, II, III  02 I. தகலல்கள் ற்ரம் ததாைர்பாைல் 

ததாறிநுட்பத்தின் லடிலணப்பு 

(Information and 

Communication Technology) 

II.  ததாணயக்காட்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள் ற்ரம் 

ததாணயக்காட்சி சிர 

அமிலித்தல்கணரத் தாாித்தல்.   

 

கட்புய தசலிப்புய 

உதலிாரர்  
I, II, III 03 I. அமிலித்தல்கள், துண்டுப் 

பிசுங்கள், பதாணககள், 

புத்தகங்கள் ற்ரம் ணன 

அச்சு ஊைக ஆக்கம் ற்ரம் 

தாாிப்பு 

II. கண்காட்சிகள், கண்காட்சிப் 

தபாருட்கள், கண்காட்சி ாதிாி 

லடிலணப்புக்கள், கண்காட்சிப் 

பதாணககள் ற்ரம் கண்காட்சிக் 

கூை லடிலணப்பு 

III. நிய அயங்கா லடிலணப்பு 

ற்ரம்  யணை அயங்காம் 

IV. ணன லிலசாத் 

ததாறிநுட்பப் பிச்சாம் ற்ரம் 

யதணலான ஆக்கபூர்லான 

நைலடிக்ணககள்  

 

 

 

 

 

 

6.2 தாத்த உத்தியாகத்தர்கரின் ண்ைிக்ணக :-  



பதலி அனுதிக்கப்பட்ை ஆரைி 

லிலசாக் கண்காைிப்பு  உத்தியாகத்தர்  76 

நிகழ்ச்சித்திட்ை உதலிாரர் (லிலசா) 75 

ஊைக உதலிாரர் 02 

கட்புய தசலிப்புய உதலிாரர்  03 

தாத்தம் 156 

 

குமிப்பிட்ை தத்திலிருந்து ற்ணம தத்திற்கு பதலிபெர்லிணன யற்தகாள்ளும் பைிக்காக III, II 

ற்ரம் I ஆகி சகய தங்களும் தாத்த உத்தியாகத்தர்கரின் ண்ைிக்ணகக்கு உாிதாகக் 

கருதப்படும்.  

 

குமிப்பு – யற்படி பதலிகள், பதலிிணன லகிப்பலருக்கு ாத்திம் பித்தியகான லணகில் 

அனுதிக்கப்பட்டு உள்ரதுைன், பதலிகள் தலற்மிைாகும் யபாது ஆட்யசர்ப்புக்கள் 

யற்தகாள்ரப்பைாட்ைாது.  

 

7. ஆட்யசர்ப்பு பணம :  

ற்புணைதன்ர. 

8. லிணனத்திமன் காண் தணைகள் : 

8.1  

ந்த லிணனத்திமன் காண் 

தணை ன்பது  

லிணனத்திமன் காண் 

தணைில் சித்திணை 

யலண்டிது த்தணன 

லருைங்களுக்கு பன்னர் 

ன்பது  

லிணனத்திமன் காண் 

தணைின் தன்ண 

ழுத்துபயப் பாீட்ணச 

/ததாறில்சார் பாீட்ணச/ 

சான்மிதழ் பாைதநமி 

/ணனணல 

 1 ஆலது  லிணனத்திமன் 

காண் தணை 
தம் III இற்கு இணைத்துக் 

தகாள்ரப்பட்டு பன்ர (03) 

லருைங்கள் கறிபெம் பன்  

ழுத்துபயப் பாீட்ணச 

என்மாகும் (இணைப்பு 01) 

2 ஆலது  லிணனத்திமன் 

காண் தணை 
தம் II இற்கு பதலி 

உர்த்தப்பட்டு  பன்ர (03) 

லருைங்கள் கறிபெம் பன் 

ழுத்துபயப் பாீட்ணச 

என்மாகும் (இணைப்பு 02) 

3 ஆலது  லிணனத்திமன் 

காண் தணை 
தம் I இற்கு பதலி 

உர்த்தப்பட்டு  பன்ர (05) 

லருைங்கள் கறிபெம் பன் 

லிலசாப் பைிப்பாரர் 

நாகம் அலர்கரினால் 

நினம் தசய்ப்படும் குழு 

என்மிைம் கருத்திட்ை 

பன்தாறிவு என்மிணன 

பன்ணலத்தல்.  

 

8.2 லிணனத்திமன் காண் தணை நைாத்தப்படுலது வ்லரவு காயத்திற்கு எருபணம :- எரு 

லருைத்தில் இண்டு தைணலகள் 

 

 

8.3 லிணனத்திமன் காண் தணைகளுக்கு உாி பாீட்ணசகணர நைாத்தும் அதிகாாிகள் ாலர் :- 

 



1  ஆலது  லிணனத்திமன் காண் தணை லிலசாப் பைிப்பாரர் நாகம் அலர்கள் 

அல்யது அலாினால் அனுதிக்கப்படும் 

நிரலனம் என்மின் ஊைாக  
2  ஆலது  லிணனத்திமன் காண் தணை 

3 ஆலது  லிணனத்திமன் காண் தணை 

9. தாறிகள் யதர்ச்சி  

 பதலிகணர லகிப்பலர்கள் 2007.07.07 ஆம் திகதிக்கு பன்னர் நினம் தபற்மலர்கள் 

ஆணகினால் ற்புணைதல்ய.  

10. தங்களுக்கான பதலிபெர்வு 

 

10.1 தம் III இலிருந்து தம்  II இற்கு பதலிபெர்த்துதல் :-  

10.1.1 தபாதுலான தசயாற்ரணகக்கு அண  

10.1.1.1 பூர்த்தி தசய்ப்பை யலண்டி தணகணகள் :-  

I. நினம் உரதிப்படுத்தப்பட்டு இருத்தல். 

II. யசணல லகுதிின் தம் III இல் ஆகக் குணமந்தது பத்து (10)  லருை 

பணனப்பான ற்ரம் திருப்திகான யசணலக்காயம் என்மிணனப் 

பூர்த்திதசய்து இருத்தல் ற்ரம் பத்து (10)  சம்பர உர்வுகணர 

ஈட்டிக்தகாண்டு இருத்தல்.  

III. அசாங்க யசணலகள் ஆணைக்குழுலின் 01/2020 ஆம் இயக்க சுற்ரநிருபத்தில் 

குமிப்பிைப்பட்டு உள்ர ற்பாடுகளுக்கு எத்திணசபெம் லணகில் எழுக்காற்ர 

ாீதிான தண்ைணன என்மிற்கு உட்பட்டிருக்காது இருத்தல் யலண்டும்.  

IV. அனுதிக்கப்பட்ை தசயாற்ரணக திப்பீட்டு நணைபணமக்கு அண 

பதலிபெர்வு தினத்திற்கு பன்னான (10) லருைத்தில் திருப்திகான 

ட்ைத்தில் அல்யது அதிலும் கூடி தசயாற்ரணக என்மிணன தலரிப்படுத்தி 

இருத்தல்.  

V. உாி லிணனத்திமன் காண்  தணைப் பாீட்ணசில் உாி தினத்தன்ர 

சித்திணைந்து இருத்தல்.  

 

10.1.1.2 பதலிபெர்வு யற்தகாள்ளும் பணம :- 

 தணகணகணரப் பூர்த்தி தசய்பெம் உத்தியாகத்தர்கள் உாி ாதிாிப் படிலத்திற்கு 

அண நின அதிகாாிிைம் யகாாிக்ணக என்மிணன பன்ணலக்கும் யபாது, நின 

அதிகாாிினால் தணகணகள் பாீட்சிக்கப்பட்ைதன் பின்னர் தணகண தபரம் தினம் ததாைக்கம் 

நணைபணமக்கு லரும் லணகில்  தம்  II இற்கு பதலிபெர்த்துதல் நின அதிகாாிினால் 

யற்தகாள்ரப்படும்.  

10.2 தம் II இலிருந்து தம்  I இற்கு பதலிபெர்த்துதல் :-  

10.2.1 தபாதுலான தசயாற்ரணகக்கு அண 

10.2.1.1 பூர்த்தி தசய்ப்பை யலண்டி தணகணகள் :-  

I. யசணல லகுதிின் தம் II இல் ஆகக் குணமந்தது பத்து (10)  லருை 

பணனப்பான ற்ரம் திருப்திகான யசணலக்காயம் என்மிணனப் 

பூர்த்திதசய்து இருத்தல் ற்ரம் பத்து (10)  சம்பர உர்வுகணர 

ஈட்டிக்தகாண்டு இருத்தல்.  

 

 



II. அசாங்க யசணலகள் ஆணைக்குழுலின் 01/2020 ஆம் இயக்க 

சுற்ரநிருபத்தில் குமிப்பிைப்பட்டு உள்ர ற்பாடுகளுக்கு எத்திணசபெம் 

லணகில் எழுக்காற்ர ாீதிான தண்ைணன என்மிற்கு 

உட்பட்டிருக்காது இருத்தல் யலண்டும்.  

III. அனுதிக்கப்பட்ை தசயாற்ரணக திப்பீட்டு நணைபணமக்கு அண 

பதலிபெர்வு தினத்திற்கு பன்னான (10) லருைத்தில் திருப்திகான 

ட்ைத்தில் அல்யது அதிலும் கூடி தசயாற்ரணக என்மிணன 

தலரிப்படுத்தி இருத்தல்.  

IV. உாி லிணனத்திமன் காண்  தணைப் பாீட்ணசில் உாி தினத்தன்ர 

சித்திணைந்து இருத்தல்.  

 

10.2.1.2 பதலிபெர்வு யற்தகாள்ளும் பணம :- 

 தணகணகணரப் பூர்த்தி தசய்பெம் உத்தியாகத்தர்கள் உாி ாதிாிப் படிலத்திற்கு 

அண நின அதிகாாிிைம் யகாாிக்ணக என்மிணன பன்ணலக்கும் யபாது, நின அதிகாாிினால் 

தணகணகள் பாீட்சிக்கப்பட்ைதன் பின்னர் தணகண தபரம் தினம் ததாைக்கம் நணைபணமக்கு லரும் 

லணகில்  தம்  I  இற்கு பதலிபெர்த்துதல்  நின அதிகாாிினால் யற்தகாள்ரப்படும்.  

“குமிப்பு : தபாதுலான ட்ைத்தியான தசயாற்ரணகக்கு அண பதலிபெர்லிணன யற்தகாள்ளும் 

யபாது உாி தினத்தன்ர லிணனத்திமன் காண் தணைில் சித்திணைாத உத்தியாகத்தர்கரின் 

பதலிபெர்வு தினத்ணத லிணனத்திமன் காண் தணைில் சித்திணைலதற்கு டுத்த காயத்திற்கு சனான 

காயப்பகுதிினால் தாதப்படுத்தல் யலண்டும்.  

11. பதலிகளுக்கு நினம் தசய்தல் : ற்புணைதல்ய. 

12. அசாங்க யசணலகள் ஆணைக்குழுலின் தசயாற்ரணக நணைபணம லிதிகரில் 

குமிப்பிைப்பட்டு உள்ர தபாதுலான நிபந்தணனகளுக்குப் புமம்பான நிபந்தணனகள் :- 

ற்புணைதல்ய. 

13. அசாங்க யசணலகள் ஆணைக்குழுலின் தசயாற்ரணக நணைபணம லிதிகரில் 

குமிப்பிைப்பட்டு உள்ர தபாருள்யகாைல்களுக்கு புமம்பான தபாருள்யகாைல்கள் :- 

“பணனப்பான யசணலக்காயம் ன்பது சம்பரற்ம லிடுபணமக் காயம் உள்ரைக்கப்பைாத, 

னினும், அணச்சணலினால் தகாள்ணக என்மாக பணனப்பான யசணலக்காயம் என்மாக 

கருதப்பைல் யலண்டும் ன லியளைாகக் குமிப்பிைப்பட்டு உள்ர  சம்பரற்ம லிடுபணமக் 

காயங்கணரபெம் உள்ரைக்கி, உத்தியாகத்தர் எருலர் சு பதலிக்கு உாி சம்பரங்கணரப் 

தபற்ரக்தகாண்டு இருந்த யசணலக் காயம் ஆகும்.”  

 

14. த பணமக்கு அண உள்ரீர்ப்பு தசய்தல் 

பதலிபெர்வு நணைபணம அபலுக்கு லரும்  தினத்தன்ர 06/2006 (IV) ஆம் இயக்க அசாங்க 

நிருலாகச் சுற்ரநிருபத்தின் ஊைாக லறங்கப்பட்டு உள்ர MN-04-2016 சம்பர 

அரவுத்திட்ைத்தின் கீழ்  சம்பரம் தபரம் லிலசாத் திணைக்கரத்தின் துணைச் யசணலகள் 

லகுதிக்குாி உத்தியாகத்தர்கள் தாபன லிதிக்யகாணலின் VII ஆம் அத்திாத்தின் 4 ஆம் 

பிாிலின் ற்பாடுகளுக்கு உட்பட்ை லணகில் கீயற குமிப்பிைப்பட்டு உள்ரலார த பணமில் 

உள்ரீர்ப்பு தசய்ப்படுலர். யசணலக் காயம் கைிப்பிைப்பை யலண்டிது குமிப்பிட்ை பதலிக்கு 

நிிக்கப்பட்ை தினத்திணன அடிப்பணைாகக் தகாண்டு ஆகும். உள்ரீர்ப்புக் காைாக 

உாி நபாின் சம்பர உர்வுத் தினத்தில் ாற்மம் என்ர ற்பைக் கூைாது ன்பதுைன், யற்படி 

தினம் உள்ரீர்ப்பிற்கு பன்னர் நியலி சம்பர உர்வு தினாக ாற்மணைால் 

நணைபணமப்படுத்தப்பைல் யலண்டும். 

 



யலும்  தம் II இற்கு உள்ரீர்ப்புச் தசய்ப்படும் உத்தியாகத்தர்கரின் சம்பர ாற்மத்திணன 

தாபன லிதிக்யகாணலின் VII ஆம் அத்திாத்தின் 5 ஆலது பிாிலிற்கு அண பதலிபெர்வு 

என்மாகக் கருதி யற்தகாள்ரல் யலண்டும் ன்பதுைன் தம் III இற்கு உள்ரீர்ப்புச் 

தசய்ப்படும் உத்தியாகத்தர்கரின் சம்பர ாற்மத்தின் யபாது தாபன லிதிக்யகாணலின் VII 

ஆம் அத்திாத்தின் 4.4  ஆலது பிாிலிற்கு அண இரதிாகப் தபற்ரக்தகாண்ை சம்பரப் 

படிபணம புதி சம்பரப் படிபணமக்குப் தபாருந்துலதன் அடிப்பணைில் அடுத்துலரும் 

அதிகூடி சம்பரப் படிபணமில் ணலத்தணய யற்தகாள்ரல் கூைாது.  

             (இணைப்பு 03)  

15. எவ்தலாரு நினம் ததாைர்பாகவும் அசாங்க யசணலகள் ஆணைக்குழுலின் 1589/30 ஆம் 

இயக்க ற்ரம் 2009.02.20 ஆம் திகதி அதிலியளை லர்த்தானிப் பத்திாிணகின் பயம் 

தலரிிைப்பட்ை தசயாற்ரணக நணைபணம லிதிகரில் குமிப்பிைப்பட்டு உள்ர தபாது 

நிபந்தணனகள் ற்ரம் தாபன லிதிக்யகாணலின் ற்பாடுகள் ன்பன ற்புணைதாகும்.  

 

16. இந்த பதலிபெர்வு நணைபணமில் ற்பாடுகள் தசய்ப்பைாத யதனும் லிைம் என்ர 

காைப்படின் அது ததாைர்பில் அசாங்க யசணலகள் ஆணைக்குழுலினால் தீர்ானம் 

யற்தகாள்ரப்படும்.  

 

17. இணைக்காய ற்பாடுகள்  

 

உள்ரீர்ப்பு நணைபணமின் கீழ் இந்த பதலிபெர்வு நணைபணமக்கு உள்ரீர்ப்புச் தசய்ப்படும் 

உத்தியாகத்தர்களுக்காக இந்த பதலிபெர்வு நணைபணமில் குமிப்பிைப்பட்டு உள்ர 

உள்ரீர்ப்பு தசய்ப்படும் தங்களுக்கான லிணனத்திமன் காண் தணை ற்ரம் ணன 

யதணலப்பாடுகள் ன்பலமிற்மிணனப் பூர்த்தி தசய்து தகாள்லதற்காக  உள்ரீர்ப்பு தசய்ப்படும் 

தினம் ததாைக்கம் ந்து (05) லருை சலுணகக் காயம் என்ர லறங்கப்படும். யற்படி 

காயப்பகுதிில் அலர்கள் புதி பதலிபெர்வு நணைபணமில் உள்ரைக்கப்பட்டு உள்ர 

யதணலப்பாடுகணரப் பூர்த்தி தசய்துதகாள்ரல் யலண்டும். வ்தலாதமனினும் உள்ரீர்ப்பு 

தசய்ப்படுலதற்கு பன்னர் யற்படி உத்தியாகத்தர்களுக்காக அனுதிக்கப்பட்ை ஆட்யசர்ப்பு 

நணைபணமில் குமிப்பிைப்பட்டு உள்ர லிணனத்திமன் காண் தணைப் பாீட்ணசகரில் 

சித்திணைந்து இருப்பின் யற்படி பிாைக் குமிப்பில் குமிப்பிைப்பட்டு உள்ர உாி 

லிணனத்திமன் காண் தணைில் சித்திணைபெம் யதணலப்பாட்டில் இருந்து லிடுலிக்கப்படுலர்.        

                                                                                                                                                                                          

தாாித்தலர் :-       பாீட்சித்தலர் :-   

தபர் ...................................                 தபர் ................................... 

பதலி .....................................                 பதலி ..................................... 

திகதி ....................................                 திகதி .................................... 

 

 

பாிந்துண தசய்து பன்ணலக்கின்யமன். 

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

லிலசாப் பைிப்பாரர் நாகம் 

திகதி ....................................... 

பதலி பத்திண ......................... 

 

     பன்னரிப்பு இயக்கம் :- 2/2/1/1/27/லி.க.உ 



2021.06.08 ஆம் திகதி  அசாங்க யசணலகள் ஆணைக்குழுலினால் அனுதிக்கப்பட்ை, லிலசாத் 

திணைக்கரத்தின் துணை உத்தியாகத்தர் யசணல லகுதிக்காக பன்தாறிப்பட்டுள்ர இந்த 

பதிலபெர்வு நணைபணமிணன, உரதிப்படுத்துலதற்காக பாிந்துண தசய்கின்யமன்.  

 

 

      ணகதாப்பம் : ……………………… 

      தபர்  : ………………………......... 

        தசயாரர் 

       கத்ததாறில் அணச்சு 

 

திகதி : ……………………….........   பதலி பத்திண : 

 

 

பன்னரிப்பு இயக்கம் :  

லிலசாத் திணைக்கரத்தின் துணை உத்தியாகத்தர் யசணல லகுதிக்கான (MN-04-2016) பதிலபெர்வு 

நணைபணம ………………………….. ஆம் திகதி அசாங்க யசணலகள் ஆணைக்குழுலினால் 

அனுதிக்கப்பட்ைது.  

 

 

 

      ணகதாப்பம் : ……………………… 

      தபர்  : ………………………......... 

       தசயாரர் 

      அசாங்க யசணலகள் ஆணைக்குழு 

திகதி : ……………………….........   பதலி பத்திண : 

 

 

 

 

 

         இணைப்பு -02 



லிலசாத் திணைக்கரத்தின் துணை உத்தியாகத்தர் யசணல லகுதிக்கான (MN-04-2016) 

இண்ைாலது லிணனத்திமன் காண் தணைப் பாீட்ணச 

1. பாீட்ணசின் / ததாறில் சார் பாிட்ணசின் தபர் – 

லிலசாத் திணைக்கரத்தின் துணை உத்தியாகத்தர் யசணல லகுதிக்குாி (MN-04-2016) 

பதலிக்கான இண்ைாலது லிணனத்திமன் காண் தணைப் பாீட்ணச 

2. பாீட்ணச ததாைர்பான லிபங்கள்  

இப்பாீட்ணச தாபன லிதிக்யகாணல ற்ரம் தசயாற்ரணக நணைபணம லிதிகள், நிதி 

எழுங்குலிதி ற்ரம் அச தபரணககள் நணைபணம னும் இண்டு லினாப்பத்திங்கணர 

உள்ரைக்கிது. பாீட்சார்த்திின், தாபன லிதிக்யகாணல ற்ரம் தசயாற்ரணக நணைபணம 

லிதிகள், நிதி எழுங்குலிதி ற்ரம் அச தபரணககள் நணைபணம ன்பன ததாைர்பான 

அமிலிணன ட்டிடுலதற்காக கட்ைணக்கப்பட்ை லினாக்கணர உள்ரைக்கிது.  

 

லினாப்பத்திம் யநம் 

ைித்திாயம் 

தாத்தப் 

புள்ரிகள் 

சித்திணைலதற்கான 

புள்ரிகள் 

1. தாபன லிதிக்யகாணல ற்ரம் 

தசயாற்ரணக நணைபணம லிதிகள், 

02 100 40% 

2. நிதி எழுங்குலிதி ற்ரம் அச 

தபரணககள் நணைபணம  

02 100 40% 

 

3. பாீட்ணசிணன நைாத்தும் அதிகாாி – லிலசாப் பைிப்பாரர் நாகம் அலர்கள் அல்யது 

அலாினால் அனுதி லறங்கப்படும் நிரலனம் என்மின் பயம் 

4. பாீட்ணசிணன வ்லரவு காயத்திற்கு எரு பணம நைாத்துலது ன்பது – எரு லருைத்தில் 

இண்டு பணம 

5. பாைப் பப்பு : 

லினாப் பத்தித்தின் தபர் பாைப் பப்பு 

01. தாபன லிதிக்யகாணல ற்ரம் 

தசயாற்ரணக நணைபணம 

லிதிகள் 

தாபன லிதிக்யகாணலின் ததாகுதி I இன் VI, VII, VIII, XII, 

XIII, XIV, XVII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, 

XXXIII ஆம் அத்திாங்கள் ற்ரம் தாபன 

லிதிக்யகாணலின் ததாகுதி II இன் XLVII, XLVIII ஆம் 

அத்திாங்கள் ற்ரம் அசாங்க யசணலகள் 

ஆணைக்குழுலின் தசயாற்ரணக நணைபணம லிதிகள்  

02. நிதி எழுங்குலிதி ற்ரம் அச 

தபரணககள் நணைபணம 
நிதி எழுங்குலிதிகரில் I, II, III, IV, V ஆம் அத்திாங்கள் 

ற்ரம் அச தபரணககள் நணைபணம 

 

 ணகதாப்பம் :............................ 

(திணைக்கரத் தணயலர்) 

   தபர் : ................................... 

   பதலி :..................................... 

   பதலி பத்திண :........................... 

   திகதி :.................................... 

         இணைப்பு -03 

த பணமக்கு அண உள்ரீர்ப்பு தசய்தல் 

I. தம் III : 



(அ) MN 4-2006 ‘’ சம்பர அரவுத்திட்ைத்தின் கீழ் தம் III இற்கு உாி சம்பரம் 

குமித்துணக்கப்பட்டு உள்ர பதலி என்மில் அல்யது தம் என்மில் ஆகக் குணமந்தது பத்து (10) 

லருை யசணலக்காயம் என்மிணனப் பூர்த்தி தசய்திாத உத்தியாகத்தர்கள், 

 

(ஆ) MN 4-2006 ‘’ சம்பர அரவுத்திட்ைத்தின் கீழ் தம் III இற்கு உாி சம்பரம் 

குமித்துணக்கப்பட்டு உள்ர பதலி என்மில் அல்யது தம் என்மில் ஆகக் குணமந்தது பத்து (10) 

லருை யசணலக்காயம் என்மிணனப் பூர்த்தி தசய்திருந்த யபாதிலும் தம் II இற்கு பதலி 

உர்த்துலதற்குத் யதணலான ணன தணகணகணரப் பூர்த்தி தசய்திாத 

உத்தியாகத்தர்கள்,  

தம் III இற்கு உள்ரீர்ப்புச் தசய்ப்படுலர்.  

 

II. தம் II : 

(அ) MN 4-2006 ‘’ சம்பர அரவுத்திட்ைத்தின் கீழ் தம் III இற்கு உாி சம்பரம் 

குமித்துணக்கப்பட்டு உள்ர பதலி என்மில் அல்யது தம் என்மில் ஆகக் குணமந்தது பத்து (10) 

லருைங்களுக்குக் குணமாத னினும் இருபது (20) லருைங்கரிலும் குணமந்த பணனப்பான 

ற்ரம் திருப்திகான யசணலக்காயம் என்மிணனப் பூர்த்தி தசய்துள்ர ற்ரம் அவ்லாயம, 

உாி காயப்பகுதிில் பத்து (10) சம்பர உர்வுகளுக்குக் குணமாத னினும் இருபது (20) 

சம்பர உர்வுகரிலும் குணமந்த ண்ைிக்ணகியான சம்பர உர்வுகணர ஈட்டிக் 

தகாண்டுள்ர  உத்தியாகத்தர்கள், 

தம் II  இற்கு உள்ரீர்ப்புச் தசய்ப்படுலர்.  

 

III. தம் I : 

(அ) MN 4-2006 ‘’ சம்பர அரவுத்திட்ைத்தின் கீழ் தம் III இற்கு உாி சம்பரம் 

குமித்துணக்கப்பட்டு உள்ர பதலி என்மில் அல்யது தம் என்மில் ஆகக் குணமந்தது இருபது 

(20) லருைங்களுக்குக் குணமாத யசணலக்காயம் என்மிணனப் பூர்த்தி தசய்துள்ர ற்ரம் 

அவ்லாயம, உாி காயப்பகுதிில் இருபது (20) சம்பர உர்வுகரிலும் குணமாத 

ண்ைிக்ணகியான சம்பர உர்வுகணர ஈட்டிக் தகாண்டுள்ர  உத்தியாகத்தர்கள், 

தம் I இற்கு உள்ரீர்ப்புச் தசய்ப்படுலர்.  

 

குமிப்பு :-  

உள்ரீர்ப்பு தசய்ப்படும் தினத்தன்ர 10 லருைங்கரிலும் அதிகான பணனப்பான ற்ரம் 

திருப்திகான யசணலக்காயம் என்மிணனப் பூர்த்திதசய்துள்ர உத்தியாகத்தர்கரின்  10 

லருைங்கரிலும் கூடி யசணலக் காயத்திணன அடுத்துலரும் பதலிபெர்லிற்கான (அதாலது தம் 

I) யசணலக் காயத்திணனக் கைிப்பிடும் யபாது பன்படுத்தப்படும்.  

 

 

ணகதாப்பம் :............................ 

(திணைக்கரத் தணயலர்) 

   தபர் : ................................... 

   பதலி :..................................... 

   பதலி பத்திண :........................... 

   திகதி :.................................... 


