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பாலிய் அய்யது பாய்நிலய துன்புறுத்தய் ம்று் பாலிய் லன்முலம 

கைார்லையின் கீற் பிைடனப்படுத்தப்பட்டுர்ர உப சட்டங்ைர் 

பபாதலன பய்ைலயை்ைறை் 

இ் உத சட்டங்கப் தன்கலனக்கக (திபோ்த்தட்ட) 1985இண் 7் இனக்க சட்ட்திணான் 

திபோ்த்தட்ட தன்கலனக்கக 1978இண் 16ஆ் இனக்க சட்ட்திண் கீ் 29, 35 (6) 45, 46 

ந்று் 135 (3) பிிவுகளுடண் சசக்்கத்தட்ட 135 (1) (h) ஆ் ச்திண் கீ் தன்கலனக்கக 

ஆசனாசலண சலதபேணான் ந்தடு்த்தடட்ுப்பண. 

1. தலயங்ைமு் அதனது பிபாைத்துை்ைான லலலமயு் 

இ் உத சட்டங்கப் “தாலின் அன்னது தான்ிலன சா ் துண்புறு்ன் ந்று் தாலின் 

ண்பலநக் ககதிாண பலநத்தாடுகபிலண விசாித்தந்காண 'லடபலந விதிகப்'” 

ணவு் டு்துக் கூநத்தடனா். 

இ் உத சட்டங்கப் அந்றிணது பக்கிாண விடங்கபிசன ாந்நங்கப் 

சந்ககாப்பத்தடா லகபேன் ஆணான் சலாண திபோ்ங்களுடண் (mutatis mutandis) 

தாலின் அன்னது தான்ிலன சா ் துண்புறு்ன் ந்று் தாலின் ண்பலந 

காடத்ாண ன்னா ிலுலபேன் இபோக்கு் பந்கட்ட விசாலகப் ந்று் 

பலநத்தடிாண விசாலகப் ஆகிந்றிண் பது பிசாகிக்கத்தடு்.  

2. பாலிய் அய்யது பாய்நிலய சா் துன்புறுத்தய் ம்று் பாலிய் லன்முலம 

முதலிலம்லம புயன் விசாலை கச்யு் குழு (CMSGBHSV) 

2.1. குழுசப்சை்்லை 

2.1.1 இ் உத சட்டங்கபிண் சாக்க்திந்காக 'தாலின் அன்னது தான்ிலன 

சா ் துண்புறு்ன் ந்று் தாலின் ண்பலந பலிந்லந 

விசாித்தந்காண  கசந்குழு' (CMSGBHSV) ணத்தடு் எபோ பிிவு 

ஸ்ாபிக்கத்தடு். (இ்க் குழு இ் ஆ்தின் இணி போ் 

கச்ந்காண தகுதிகபிசன (CMSGBHSV) அன்னது கபட்டி ண 

அலக்கத்தடு்) 

2.1.2 இ் கசந்குழு தன்கலனக்கக சலதபேணான் ிபக்கத்தடு் 15 

அங்க்க்லப ககா்டிபோக்கு். இத்தடிாண ிணங்கலப 

ந்தடு்து் கதாழுது தன்கலனக்கக சலதாணது பிண்போ் பிதி 

ிதி்து்ல ஊஜ்ித்தடு்து்: 

அ) சலதபேண் அங்க்க்பிலிபோ்து இ்டு (2) தக்ப், 

ஆ) கன்விசா ் துலநபேன் ி் ந்று் பெ் 

அங்க்க்பிலிபோ்து       சக்டுக்கத்தட்ட த்து (10) தக்ப், 

இ) தன்கலனக்கக்திண் கபிசபப்ப ஏ்வு கதந்ந கன்விசா ்

அன்னது ி்ாக உ்திசாக்க்பிலிபோ்து பெண்று (3) தக்ப். 

2.1.3 இ் ிணங்கபிண் கதாழுது தாலின் அன்னது தான்ிலன சா ்

துண்புறு்ன் ந்று் ண்பலந க்குகலப புனண் விசாி்து, 

விசால கச்ந்காக தபேந்நத்தட்ட, தாலின் ச்து் ந்று் 
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சதங்கு ச்த்ாண பிசச்லணகலப லகாப்தின் ஆ்பப்பல 

ிபௌபி்துப்ப, தாலிண உ ் திநலண டு்துக் காட்டிக்பிலடச 

கிவு கச்த்தடட்ுப்பண,் ண்தல இண்ந அபவு தன்கலனக்கக 

சலத அங்க்க்ப் ஊஜ்ித்தடு்து.் 

2.1.4 இ் உத சட்டங்கபிண் 2.2 இண் கீ் குறித்பிடத்தடட்ுப்ப ாகாபோ 

கா்ான் அ்ங்க்காபோிண் தவி கந்றிடாக்கத்தட்டான் 

எழி, உத – த்தி 2 இண் கீ் ிபக்கத்தட்ட எ்காபோ குழு 

அங்க்போ் பெண்று (3) போடங்களுக்கு தவிபேன் இபோத்தா.் 

2.1.5 உதத்தி 2 இண் கீ் ிபக்கத்தட்ட எபோ ் ப்டு் எபோ பெண்று (3) 

போட ல ா்திச பப் ிபக்கத்தட குதி உலடாா.் 

2.1.6 குழுாணது ணது பன் கூட்ட்தின் ணது 

அங்க்க்பிலடசபேபோ்து எபோ லனல ிபக்கு். 

எபோலத்தாடு அன்னது ஆ்் இன்னாவிட்து, குழுவிண் பக பெ் 

அங்க்ல லனாக கசன்தடு் தடி துல ச் ் சகாிக்லக 

விடுத்தா.் 

2.1.7 சட்ட உ்திசாக் ் அன்னது சட்ட ஆாக்கந் பிிவிண் உவித் 

ததிாப ் (AR)/ சிசஷ்ட உவித் ததிாப ் (SAR)/ துல ததிாப ் (DR) 

குழுவிண் கசனாபாக கசன்தடுா.் 

2.2.   பலறு லழிைரினாய் தகுதியிறப்பு அய்யது பதவி ைாலிாதய்: 

2.2.1 ஏ ்உறுத்பிணிண் தவி காலிாது- 

அ. அ் உறுத்பிணிண் ் ச்தவி்ன்; 

ஆ. துல ச்போக்கு வினாசபடத்தடட்ு ழு்து பென் அ் 

உறுத்பிண ் ாஜிணாா கச்ன்;  

இ. கீ்போ் 2.2.2 இன் குறித்பிடத்தட்ட அடித்தலடபேன் இ் 

உறுத்பிண ்தவிபேலிபோ்து குதி அந்றுத்சதான்; அன்னது  

ஈ.  அ் உறுத்பிண ் குழுவிண் லனபோக்கு ் 

விபக்க்திலணப் ககாடுக்காது குழுவிண் அடு்டு் பெண்று 

கூட்டங்கபிசன கன்துககாப்ப் றுகிண்நல 

உ. அ் உறுத்பிணிண் தவிக்கான் கானாதிான். 

2.2.2 குழுவிண் எ ் உறுத்பிண ் குழுவின் திபுிதிலிபோ்து 

குதிபேக்கத்தடுது: 

அ. இ்க் ககாப்லகபேணான் லட கச்த்தட்டிபோக்கு் 

ட்லபேன் அ ் ஈடுதட்டா ் ண்தாக அபோக்கு திாக எபோ 

பலநத்தாடு இபோ்ன்; அன்னது 

ஆ. இ்க் ககாப்லகபேணான் லட கச்த்தட்டிபோக்கு் 

ட்லபேன் ஈடுதட்டாக அ ் குந்நாபிாக காத்தடன்; 

அன்னது  
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இ. அிண் (CMSGBHSV) இண் உறுத்பிண ் கடலபடண் சான் 

க்கூடி அறிவிக்கத்தடா கபோ்து சந்றுல உலட ் ண 

காத்தடன்; அன்னது 

ஈ. ண் அன்னது உடன் தனவீணக் கா்ான் காட்்து் 

கடலாந்ந குதிந்நாணான்; அன்னது 

உ. குதிா்், அதிகா பூ் ீதிண்ந் எண்றிணான் கபிந்ந 

ணிலன உப்ப ்ண அறிவிக்கத்தட்டான்; அன்னது  

ஊ. குழுவிண் கசன்தாடுகபிண் இகசி ண்லல 

பறிபேபோ்ான். 

2.2.3.  குழுவிண் லன ் அன்னது ாாது அங்க் ் ணது 

ாஜிணாால ழு்து பென் துல ச்போக்கு லகபித்தண் பென் 

்ச்திலு் ணது தவில ாஜிணாா கச்னா். இ் 

ாஜிணாாாணது, துல ச்ான் ந்றுக் ககாப்பத்தடு் 

திகதிபேலிபோ்து அபலுக்கு போ். 

2.2.4. தவி காலிாகு் போ்தின், தன்கலனக்கக சலதாணது உத – 

த்தி 2.1.2 இன் குறித்பிடத்தட்ட கசன் பலநத்தடி, இண்கணாபோல, 

ாபோக்காக அ ்காடக்ிண்நாசா அ்ங்க்ிண் கானாதிாகி 

தவிக்கான்ல கித்தந்காக ிபக்கு். 

2.3.  கசம்குழுவின் கூட்டங்ைர்  

2.3.1 கசந்குழுாணது, எபோ போட்தின் 05 டலகப் அன்னது 

சலக்சகந்த கூடு். ணினு் கூட்டங்களுக்கு இலடசபப்ப 

இலடகபி 60 ாடக்ளுக்கு சன் இபோக்காட்டாது. 

2.3.2 ன்னா கூட்டங்களுக்கு் லனச லனல கித்தா.் ாது எபோ 

கூட்ட்தின் லன ் இன்னாவிட்து, அங்குப்ப அங்க்க்ப், 

அக்பிலடச ஏ ் அங்க்ல லனல கித்தந்காக கிவு 

கச்.் 

2.3.3 ன்னாக் கூட்டங்கபிணது் ிக்சச்ிக்குறித்புகப் ததிவு கச்த்தடட்ு, 

உறுதி கச்தடட்ு, ந்கத்தடு். 

2.3.4. ாகாபோ கூட்ட்திண் குாாணது (quorum) குழுவிண் 1/3 தங்காக 

இபோக்கு். 

2.4. குழுவின் அதிைாங்ைர், ைடலைர், கசய்பாடுைராலன: 

2.4.1 இ்க் ககாப்லகபேணான் லட கச்த்தட்டிபோக்கு் ட்ல 

காடத்ாண பலநத்தாடுகலப விசாித்தந்கு துல ச்போக்கு் 

ந்று் சலதக்கு் உவி அபி்ன். 

2.4.2. தன்கலனக்கக்திண் இது காடத்ாண ககாப்லக ந்று் 

உதவிதிகபிண் கீ், பலநத்தாடுகபிண் குலந ி்்திக்காண திபேன் 

தங்கபி்ன்.  
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2.4.3. இ்க் ககாப்லகபேண் கீ் லட கச்த்தட்ட விடங்கப் 

காடப்ின் பாகங்கபின் ழு் ிலனலகபிண் ்திஸ்்தின் 

உவுன். 

2.4.4 தன்கலனக்கக்திண் தாதுகாத்பிண் கீ்போ் ன்னா தக்பிண் 

பது் ன்னா இடங்கபிலு் இ்க் ககாப்லகல கசன்தடு்துதின் 

துல ச்போக்கு், கவுண்சிலுக்கு் தி்துல கச்ன்.  

2.4.5 ன்னா விடுதிகப், பீடங்கப், ி்ாக கட்டடங்கப், ிறுணங்கப், 

கசௌக்கி லங்கப், நூனகங்கப், உடந்தபேந்சிக்கூடங்கப், 

உகங்கப் பலிந்றிலு் தன்கலனக்ககாணது, ககாப்லகக்கு், 

டுத்புத் கதாறிபலந ந்று் பலநதாடுகலப சந்ககாப்ளுந்காண 

கதாறிபலநக்கு் பக்கி்து் ககாடுக்கிண்நகண்தல 

உறுதித்தடு்ன். 

2.4.6. தாலிண அடித்தலடபேனாண தாகுதாடு, தாலின் அன்னது தான் ிலன 

ீதிபேனாண துண்புறு்ன் ந்று் ண்பலந பலிந்றின், ஆா்சச்ி 

ந்று் விழித்புச்ச்ில ந்தடு்துந்கு எபோ தாலின் சதங்கு 

ச்து (GEE) அனலக அலத்தந்கு தன்கலனக்கக்திந்கு உவுன். 

2.4.7. தாலின் சதங்கு ச்து (GEE) அனகிண் கசன்தாடல்ட 

க்காி்ன், தாலின் அன்னது தான்ிலன சா ் துண்புறு்ன் ந்று் 

ண்பலநான் தாதிக்கத்தட்சடாபோக்கு சலத்தடு் கதாழுது், 

சலத்தட்டாலு் இ் அனகு உவுந்கு ஆபி்ன். (சட்ட 

ஆசனாசலண, உபப ஆசனாசலண ந்று் போ்து உவி உட்தட) 

2.4.8 தன்கலனக்கக பாக்தின் தாலிண அடித்தலடபேனாண தாகுதாடு, 

தாலின் அன்னது தான்ிலன சா ்துண்புறு்ன் ந்று் தாலிண ண்பலந 

பிசச்ிலணகப் காடத்ாகச ் கசந்தடுந்கு எ்காபோ ½ போட 

காடக்க்திலு் அறிவி்ன் பென் கா்டக்லபக் ககா்ட 

சதாதுாணகாபோ பிதிிதி்து அில தூ்டுந்கு தாலின் 

சதங்கு ச்து (GEE) அனகுடண் கசன்தடன். 

2.4.9. ன்னா உறுத்பிணக்பிணது் கா்டக்பிணது் காடப்ு 

ககாப்ளு் விதங்கலப (காிான ந்று் பி்திசக) தனாக 

விப்தத்தடு்ன். 

3. விசாலைச ்கசன்முலம 

3.1. முலமப்பாடுைர் 

3.1.1 ாது இ் உத விதிகபிண் அட்டல 1 இணான் விிக்கத்தட்ட 

ாது ட்லபேன் ஈடுதடுண் பென் தாலின் அன்னது தான்ிலன 

சா ் துண்புறு்ன் ந்று் தாலின் ண்பலநபேண் ககாப்லகான் லட 

கச்த்தட்ட ட்ல  காடத்ாக எபோ பலநத்தாடல்ட  கச் 

விபோ்பிணான், அ்பலநத்தாடல்ட, 

(அ) துல ச்போக்கு்; ந்று்/அன்னது      
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(ஆ) (CMSGBHSV) லனபோக்கு்; அன்னது 

(இ) தன்கலனக்கக ாணிங்கப் ஆலக்குழு (UGC) இலழி 

(online) பலநத்தாடட்ு காகுதிபொடாகவு் கச்னா். 

துல ச் ் பலநத்தாகடாண்லநத் கதந்றுக் ககா்டது், அ ்

சா்திாண துி கதிபேன் அலண (CMSGBHSV) இண் லனபோக்கு 

அனுத்பிலத்தா.் 

3.1.2 இக்ககாப்லகாலு் இ் உத விதிகபாலு் ஆட்சித்தடு்த்தட்ட 

எ்காபோபோ், அக்ககாப்லகபேணது் உத சட்டங்கபிணது் 

அடித்தலடான் லட கச்த்தட்ட ாது டடிக்லகாணது இ்க் 

ககாப்லகாலு் உத சட்டங்கபிணாலு் ஆட்சித்தடு்த்தட்ட எபோான் 

கச்த்தடட்ுப்பகண அ ் அறிவுக்கு ட்டிணான் அல (CMSGBHSV)க்கு  

அறிவித்தந்கு குதி உலடாா.் 

3.1.3 பலநதாடுகப் ா்பெனாகசா அன்னது ழு்து பெனாகசா 

இபோக்கனாகண்தசாடு ஆ்த பலநத்தாடுகப் அாசாகவு் 

இபோக்கனா். ா்பெனாக பலநத்தாடுகப் கச்த்தடு் கதாழுது, 

அல ழு்தின் ததிவு கச்த்தடட்ு பலநத்தாட்டாபிண் 

லககழு்திடத்தட ச்டிது அ்பலநத்தாடல்ட கதந்றுக்ககாப்ளு் 

அதிகாிபேண் கதாறுத்தாகு். 

3.1.4 ஆ்த பலநத்தாடாணது அாசாக இபோக்கு் தடச்தின் 

(CMSGBHSV) ஆணது பலநத்தாடு கிலடக்கத்கதந்ந உடசணச கத ்

குறித்பிட்ட த/்தக்ளுக்கு தாாதடச்பண்றி பலநத்தாட்டிண் 

உப்படக்கங்கலப சிதாத்்தசாடு, விசாலல சலு் காட 

சா்திாண கா் உ்டாபேண் அல துல ச்போக்கு 

அறிவிக்கு்.  

3.1.5 பலநத்தாடல்டத் கதறு் அதிகாி, ிலனல அசாணாக 

இபோக்கு் தடச்்தின், பலநத்தாட்டாபல ல்தி சட்ட ஆசனாசலணக்கு 

அன்னது சறு உவிகளுக்கு அனுத்பி லத்தா.் இத்தடிாண கசன் 

பலநாணது ்ிலனபேனாது லடபலநபேலுப்ப ் சட்ட்திண் 

கீாது, பலநத்தாட்டாப ் குலந ி்்தில கதறுதிலிபோ்து 

ந்சதாலக்கு லடாக அலாது. 

3.2 ஆ்ப ைட்ட விசாலை 

இ் உத சட்டங்கபிணான் சறு ாது ங்கத்தட்டிபோ்ான் எழி, 

பலநத்தாட்டாப/்ஆபக்பிண் அலடாப் அறித்தட்டாலு் சி, 

அறித்தடாவிட்டாலு் சி துல ச்ாண ் ஆ்த விசால 

பேலண சந்ககாப்ா.் 

3.2.1 ஆ்த விசாலாணது இகசி விசாலாகு். ஆ்த 

விசாலபேண் ட்லபடண் காடப்ுலட விடங்களுக்கு இ் 

விதிகபிணான் ககாடுக்க படிாவிட்டான், தன்கலனக்கக ஸ்ாதண 
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சகாலபேண் அ்திா் XXII இண் உத-த்தி 8.1.1, அச சதாண்று 

ந்புலடாகு் (mutatis mutandis).    

3.2.2 துலச் ் கவுண்சிலிண் கன்ாசனாசலணபடண் ஆ்த 

விசால குழுகாண்லந (PIC) ிபத்தா.் பந்கட்ட 

விசாலபேலண சந்ககாப்ளுந்காண குழுவுக்காண தக்லப 

ிபத்தது காடப்ிசன தன்கலனக்கக ஸ்ாதண சகாலபேண் 

அ்திா் XXII இண் 6ஆது பிிவு ந்புலடாகு் (mutatis mutandis).    

3.2.3 குலந் தடச்்  PIC இண்  ஏ ்உறுத்பிணாது இ் உத சட்டங்கபிண் 

2.1.2இன் ககாடுக்கத்தடட்ுப்ப (அ) ந்று் (ஆ) பிிவுகலபச ் சச்் 

(CMSGBHSV) உறுத்பிணக்பின் இபோ்து கிவுகச்த்தடுா.்  

3.2.4 PIC ஆணது சதாதுாணபவு தாலிண சிலனலப் 

பலநத்தாடட்ுக்குிக்பிண் தான்ிலனகபிண் பிதிிதி்து்லப் 

உறுதித்தடு்து்.  

3.2.5 சட்ட ந்று் ஆாக்கந் பிிவிண் பெ் உவித்ததிாப,் ஆ்த 

விசாலக்கு ிப் திகதில பலநத்தாட்டாபபோக்கு ழு்து பென் 

அறிவித்தா.் அ்துடண் அ ் எபோ பலநாண விசால அசி்  

ண்தல ிறுவுந்கு உி பண்லாண சாண்றுகலப போ்தடி, 

பலநத்தாட்டாப/்ஆபக்பிட் ச்டிக் ககாப்ா.் 

3.2.6 பலநத்தாடல்ட சலு் விசாித்தந்குி பண்லாண 

ஆாங்கப் உப்பகண PIC திபோத்தித்தட்டான், இ் உ்லல 

தன்கலனக்கக துலச்போக்கு ழு்து பென் அறி் போ். 

3.2.7 பலநத்தாடல்ட சலு் விசாித்தந்கு, பண்லாண ஆாங்கப் 

உப்பண ண்று PIC அறிப் போ்தின், எபோ பலநத்தாட்டாபபோக்கு குலந 

ி்்தி கதறுந்கு, ்திஸ்் ஊடாகசா ந்று்/அன்னது 

பலநாண விசாலபொடாகசா ண்ந விபோத்தாணகாண்லநத் கதந 

ா்த்பு ங்கத்தடு். து ்ாநாபேனு் 3. 4. 1 இன் ங்கத்தட்ட 

சூ்ிலனகபிணான் பலநத்தாட்டாபிண் விபோத்த் த்தடிாபேனு் 

பலநாண எபோ விசால ஆ்பிக்கத்தடு். 

3.3. த்திஸ்த் 

3.3.1 விட்ல படிவுக்கு ககா்டு, ந்று்/அன்னது றுிக்ல 

டுக்க பலநத்தாட்டாப ்்திஸ்் எண்லந ாட படிப். 

3.3.2 பலநத்தாட்டாப ் ்திஸ்்ல தண்தடு் விபோ்பிணான் 

துலச்ிட் ்திஸ்்திந்காண சகாிக்லகல ழு்து பென் 

விடுக்கனா். 

3.3.3 இத்தடிாண சகாிக்லகல கதந்நது் துலச்ாண,் 

இனக்கூடி அபவு விலவின், திாபிக்கு (respondent), பலநத்தாட்டாப ்

குலந ி்்தி கதாறிபலநாக ்திஸ்்ல விபோத்தாணாக 

கி்கடு்துப்பா ் ண்ந உ்லலப், அபோக்ககதிாண 

குந்நசச்ாடட்ுக்கலபப், அறிக்லக கிலடக்கத் கதந்று ழு (7) சலன 
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ாடக்ளுக்குத் பி்ா எபோ திகதிாக திாபிாண ்

்திஸ்க்பிண் கிவு விபோத்த்ல தன்கலனக்கக்திந்கு 

அறிவிக்க ச்டு் ண்தலப் ககா்ட ஏ ் ழு்து பென 

அறிக்லகல போா.் இ் அறிக்லகபேண் டி் ந்று் 

விிசாக்திந்கு தன்கலனக்கக ஸ்ாதண சகாலபேண் அ்திா் 

XXII இண் உதத்தி 8.2.1 ந்புலடாகு். 

3.3.4 சந்கூறி அறிக்லக ககாடுக்கத்கதந்நண் பிண்ண,் துலச் ்

தாலின் அன்னது தான்ிலன சா ் துண்புறு்ன் ந்று் தாலின் 

ண்பலந பலிந்லந புனண் விசால கச்ப் குழு ((CMSGBHSV)) 

உடண் ஆசனாசி்து பலநத்தாடட்ுக்குி ன்சனாபோலட ச்்துடண் 

இ்டு ்திஸ்க்லப ிபத்தா.் 

3.3.5 ்திஸ் குழுாணது ஏ ் உப்பக ்திஸ்லப் எபோ 

கபிக்கப ்திஸ்லப் ககா்டிபோத்தசாடு இக்ப் 

பலநத்தாட்டிந்கு உி்க்பிண் தாலிண்லப் 

பிதிிதித்தடு்து.் 

3.3.6 ்திஸ் கசந்தாடுகப் ்திஸ்க்லப ிப் பிண்ண ்

தஸ்த் ச்திக்கத்தட்ட ஏ ்இட்தின் இட்கதறு்.  

3.3.7 ்திஸ்க்பிண் பண்ணான் பிதிிதித்தடு்துந்கு 

(அ) எ்காபோ பலநத்தாட்டாபிணது் ஆ்்லபேடட்ு 

அாணித்தாப ்(சட்டபூ்ந்ந) எபோபோ்; ந்று் 

(ஆ) (CMSGBHSV) இண் பிதிிதி எபோபோ் அனுதிக்கத்தடு.் 

3.3.8 ்திஸ் கசந்தாடாணது ட்புநவுப்ப அசச்ுறு்லின்னா எபோ 

சூலின் லடகதறுகிநது ண்தல (CMSGBHSV) இண் பிதிிதி 

உறுதித்தடு்துா.்  

3.3.9 கட்சிக்காக்ப் எபோ தீவ்ுக்கு இங்கத்தடு் கதாழுது, தீவ்ிண் 

விதிபலநகப் ழு்து பென் சுபோக்கத்தடட்ு ்திஸ்க்பிணாலு் 

கட்சிக்காக்பிணாலு் லககாத்தபடத்தடு். அ்துடண் ்திஸ்் 

ிலநவு கதந்று ்பவு விலவின் படிபசா இண் பிதி எண்லந 

்திஸ்க்ப் துலச்போக்கு அனுத்பி லத்தாக்ப். அ ் இ் 

தீல் அங்கீகி்து இ் விட் பந்றுத் கதந்றுப்பகண 

பிகடணத்தடு்துா.் 

3.3.10 கட்சிக்கா ் எபோ தீவ்ுக்கு ச்திக்காவிட்டான், பலநத்தாடாணது 

்திஸ்்திண் பென் தீக்்கத்தட படிாது ண்ந ஏ ் அறிக்லகல, 

்திஸ்க்ப் துலச்போக்கு உடணடிாக அபித்த.் 

3.3.11 ந்சதாலக்கு, ்திஸ்்திண் தாலணாணது கசந்தாட்டின் 

உப்ப ்காபோ சட்ட்ாலு் பலநத்தாட்டாப,் குலநி்்தில 

கதறுதின் இபோ்து டுக்காட்டாது. 

3.4. முலமான விசாலை 
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3.4.1 பலநாண விசாலகாண்று ஆ்பிக்கத்தடுது; 

(i) ்திஸ் கசந்தாடு பென் கட்சிகப் எபோ தீவ்ுக்கு  

ச்திக்காவிட்டான்; 

(ii) எபோ ்திஸ் கசண்பலநபேண் சதாது எபோ தீவ்ுக்கு 

போந்கு ச்த்த்தட்ட த்புக்கபிணான் ச்திக்க படிால; 

(iii) ாது எபோ த்பிண ் பலநத்தாட்டிந்கு பலநாண 

விசாலகாண்றிண் ஊடாக தீத்்தபித்லத கதந கிவு 

கச்ான்; 

(iv) இ் சட்டங்கபிண் 3.4.23 உத சட்டங்களுக்கு இலாக 

துலச் ் எபோ பலநாண எழுக்காந்று விசால எண்லந 

காடங்கிணான். 

3.4.2 பலநத்தாடாணது பலநாணகாபோ விசாலக்குச ் கசன்னனா் 

ண்ந ஆ்தகட்ட விசாலபேண் அறிக்லக கிலடக்கத் கதந்நது் 

துலச் ் எபோ விசாலக் குழுல (Committee of Inquiry - CIQ) 

தன்கலனக்கக சலதபேண் ஆசனாசலணபடண் ிறுவுா.் பலநாண 

விசாலபேலண சந்ககாப்ளுந்காண குழுவுக்காண தக்லப 

ிபத்தது காடப்ிசன தன்கலனக்கக ஸ்ாதண சகாலபேண் 

அ்திா் XXII இண் 6ஆது பிிவு ந்புலடாகு் (mutatis mutandis).    

3.4.3 தன்கலனக்கக்திண் ந்சதாதுப்ப ட்ல கசந்தாடுகபின் 

குறித்பிடட்ுப்பதடி விசால குழு (CIQ) ிறுத்தடு். ணினு், இ்க் 

குழுவிசன சதாதுாண அபவு தான்ிலன ச்து் 

உறுதித்தடு்த்தடுதுடண் பலநத்தாடட்ுடண் காடப்ுலட 

த்பிணபோலட தான்ிலனகளுக்கு பிதிிதி்து் ங்கத்தடு்.  

3.4.4 இ் உத சட்டங்கபிசன சறு ாதிி ககாடுக்கத்தட்டிபோ்ாகனாழி, 

துலச்ாண ் பலநாண விசாலபேண் பனாது 

விசால திகதில் தீ்ாணித்தா;் அ்துடண் அ்் திகதிபேலண 

ச்த்த்தட்ட த்புக்களுக்கு அ ்அறிவித்தா.்   

3.4.5 பலநத்தாட்டிண் ண்ல, ததினபித்தாபபோக்கு (Respondent) ழு்து 

பென் அறிவிக்கத்தடு். கடி் ததினபித்தாபபோக்கு சதாதி ச 

அகாச் ங்கு் லகபேசன ங்கத்தட்டது ண்தலணத் 

தன்கலனக்கக் உறுதித்தடு்து். அ்துடண் சகாபோன் பென் திாபி 

சகன ஆாங்கலபப் கதந்றுக் ககாப்ப படிப் ண்தலப் 

தன்கலனக்கக் உறுதித்தடு்து். இக்கடி்திண் டி் ந்று் 

விிசாக்திந்கு தன்கலனகக ிறுணக் சகாலபேண் அ்திா் XXII, 

உதத்தி 8:2:1 (mutatis mutandis) ந்புலடாகு். 

3.4.6 ழு்து பென் விசாலபேண் அறிவி்ன் கிலட் பிண்ண ்

பலநத்தாட்டிண் கட்சிக்காக்ப் சாட்சிகபிண் தட்டிகனாண்லந 

ககாடுத்த.் 
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3.4.7 ஏ ் ஊழி,் குடு்த அங்க் ் எபோ,் ்த,் ா சங்க 

பிதிிதி அன்னது எ்காபோ கட்சிக்காிணது் கிவு சதாண்சநா ்

பலநத்தாடட்ுடண் காடத்ாண கட்சிக்காக்ளுடண் சச்்து கசன்னனா். 

அ்துடண் இக்பிண் கதக்ளு் ந்லந அலடாபங்களுக்குி 

கன்களு் சட்ட் ந்று் ஆாக்கன் பிிவிண் உவித் ததிாப ்

(AR)/ சிசஷ்ட உவித் ததிாப ் (SAR)/ துல ததிாப ் (DR) ஊடாக 

ழு்து பென் குழுவிந்கு அறிவிக்கத்தட ச்டு். 

3.4.8 கட்சிக்காக்ளுப் எபோ ் சட்ட்ிாக இபோக்கு் தடச்்தின், 

விசாலபேண் ந்லந கட்சிக்காபோக்கு அசி் ந்தடிண் எபோ 

சட்ட்ில பிதிிதித்தடு்துந்கு விசாலக்குழு (CIQ) 

அனுதிபிக்கனா். 

3.4.9 எ்காபோ கட்சிக்காபோ் சாட்சிகலப லக்கவு் ந்லந 

காடப்ுலட சாண்றுகலப அபிக்கவு் உில உலடாா.் 

3.4.10 எபோ பலநத்தாட்டிண் எ்காபோ கட்சிக்காபோ் அக்ப் அசி் 

சல ண ிலண்ான் விசால குழுாணது (CIQ) குறுக்கு விசால 

கச் அனுதிபிக்கனா். 

3.4.11 குறுக்கு விசாலாணது க்குடண் சடி் காடப்ுப்ப 

விடங்கலப குறித்தாக இபோ்ன் ச்டு். 

3.4.12 விசாலக்குழுாணது ந்லந கட்சிக்காிட் சகப்விகலப 

சகடட்ு ததின்கலப ததிவு கச்ப். சகப்விகப் கதாபோ்ந்நாக 

கிப் தடச்்தின் விசால குழுவிந்கு (CIQ) சகப்விகலப 

அனுதிக்கான் இபோத்தந்கு உில உ்டு. ணினு் குறுக்கு 

விசால கச்ப் கட்சிக்கா ் சகப்விகாண்லந சகடக் 

விடாந்காண கா்திந்கு சகாிக்லக விடு்ான், விசாலக்குழு 

காங்கலப ககாடுக்கு். 

3.4.13 எபோ ் ஆகாண்லந போந்கு அலக்கத்தட்டான், அ ்

அல லகபித்தான் டட்ு் சாட்சிக்காாகாட்டா.் அ்துடண் அ ்

எபோ சாட்சிாக அலக்கத்தட்டாகனாழி அன்னது அலக்கத்தடு் ல 

அல குறுக்கு விசால கச் படிாது. 

3.4.14 பலநத்தாட்டிண் இபோ கட்சிக்காக்ளுக்கு் தாகபன்னாவிட்து 

ஆாங்கபிண் இகசி் ண்ல சதத்தட ச்டு் ண்று சாட்சிகப் 

சகாிக்லக விடு்ான், விசாலக்குழு அல திக்கு். 

3.4.15 விசாலாணது தன ாடக்ளுக்கு ீடிக்கக் கூடு்.  அ்துடண் 

சலத்தடிண் பலநத்தாடட்ுக் கட்சிக்காக்ப் தன டலகப் ாக்கு 

பென்திந்காக அலக்கத்தடக்கூடு். 

3.4.16 பலநத்தாட்டிண் கட்சிக்காக்ளுக்கு ங்கபிணது ாக்குபென்திண் 

எபோ பழுலாண ழு்துத் ததிலப் பலநத்தாட்டிண் ந்ந 

கட்சிக்காிண் ாக்கு பென்திண் பிதி எண்லநப் சகட்தந்கு உில 

உ்டு. 



Page 10 of 16 
 

3.4.17 விதி வினக்காண ச்த்்தங்கபிகனாழி பலநத்தாட்டாபிண் 

தாலின் னாறு ந்று்/ அன்னது தாலின் ண்ல, எபோ 

பலநத்தாட்டிந்கு கதாபோ்ாணாக கபோத்தட ாட்டாது. 

இசச்்த்்த்தின் இ் ்் விசாலக் குழுவிந்கு பண் அறிவி்ன் 

பென் ககாடுக்கத்தட ச்டு். 

3.4.18 திாபிபேண் கட் கான தாலின் னாறு பலநத்தாடட்ுடண் 

காடப்ுலடாபேண் அது   சந்சகாப் காட்டத்தடனா்.  

3.4.19 பலநத்தாட்டிண் ாகாபோ கட்சிபேணாது எ ் எ்தி லத்லத 

சகாபோ் தடச்்தின் அக்சகாிக்லகல விசாலக்குழு 

ிாாணாக கபோதிணான், அது ங்கத்தடு். 

3.4.20 விசாலக்குழுவிணான் குறிக்கத்தட்ட ாடக்பின் காடச்ச்ிாக 

பெண்று (3) விசாிலகளுக்கு சிாண காபண்றி திாபி 

சபெகபிக்க் றிணான் பலநத்தாட்டிண் கசந்தாடல்ட படிவுக்கு 

ககா்டு ்து எபோலனத்தட்சாண தீ்ாண்ல டுக்க விசாலக் 

குழுவிந்கு (CIQ) உில உ்டு. 

3.4.21 விசாலக் குழுாணது, எபோ பலநசா ் விசாலல 

காட்ந்கு, புகாின் ் ஆாபபன்லன ணக் காணு் கதாழுது, 

பலநத்தாட்டாபிண் கபித்தலடாண ச்்துடண், துலச்ிண் 

ஆசனாசலணபடண் பிசச்லணல தீத்்தந்கு ்திஸ்்ல 

தி்துலக்கு். 

3.4.22 பலநத்தடிாண விசாலபேண் படிவின், இனக் கூடி விலவின், 

தன்கலனக்கக ஸ்ாதணக் சகாலபேண் அ்திா் XXII இந்கு இங்க, 

எழுக்காந்று டடிக்லகக்காண தி்துலபடண் ணது 

க்டுபிடித்புக்கலப விசாலணக்குழு துலச்போக்கு லகபிக்கு். 

3.4.23 தன்கலனக்கக ஸ்ாதண சகாலபேண் அன்னது எழுக்க் 

காடத்ாண சதாலண தன்கலனக்கக்திண் ா உதசட்டங்கபிண் 

அடித்தலடபேன், கடுலாண நாண ட்லல ந்தடு்து் இ் 

ககாப்லகபேண் கீ்போ் ட்ல ச்த்ாக துலச் ்

பலநாண எபோ எழுக்காந்று டடிக்லகல காடங்குந்கு இ்க் 

ககாப்லகபேன் எண்நாது லடாக அலாது. 

3.4.24 விசாலபொடாகத் கதநத்தட்ட ாது க்டுபிடித்புக்கப் அன்னது 

தீ்ாணங்கப் பலநத்தாட்டாப ் ந்சதாது லடபலநபேலிபோக்கு் 

்காபோ சட்ட்திண் கீழு் குலநி்்தில கதறுந்கு லடாக 

அலாது. 

3.4.25 விசால குழுவிண் கபோ்தின் பலநத்தாடு கச்த்தட்ட 

ட்லாணது பலநத்தாட்டாப ்ீதிண்நகாண்றின் சட்ட டடிக்லக 

டுத்தந்கு இன்தாணாக இபோ்ான் விசாலக்குழு தி்துல்து 

ஆபிக்கனா். 



Page 11 of 16 
 

3.4.26 பலநாண விசாலபேலண டா்துதுடண் காடப்ுதட்ட 

விடங்களுக்கு இ் உத சட்டங்கபிணான் ககாடுக்க படிாவிட்டான், 

தன்கலனக்கக ஸ்ாதண சகாலபேண் அ்திா் XXII இண் 9் 11் 

த்திகப் அச சதாண்று (mutatis mutandis) ந்புலடாகு். 

3.5 முலமயீடுைர் 

3.5.1  

(அ) பலநத்தாகடாண்றிண் சன் தன்கலனக்ககாணது 

டடிக்லக டுக்காவிட்டான்; அன்னது    

(ஆ) ஆ்த விசாலபேண் சதாது விசால டா்த்தட்ட 

பலந; அன்னது 

(இ) பலநாண விசாலபேண் சதாது விசால டா்த்தட்ட 

பலந தீ்ாண்; அன்னது 

பலிந்நான் ாாது எபோ ்தாதிக்கத்தட்டான், அ ்கசலிண்ல, 

தீ்ாண் அன்னது எழுக்காந்று டடிக்லகக்கு திாக 3.5.2 இண் கீ் 

ிபக்கத்தட்ட பலநபைடட்ு கசந்குழுவுக்கு பலநபேடனா். 

3.5.2 பலநத்தாடு கிலட்து் தன்கலனக்கக கவுண்சினாணது 

பலநத்தாடல்ட கபோ்திந் ககாப்ப எபோ குழுல ிபக்கு். 

3.5.3 பலநபைடட்ு கசந்குழுாணது அண் க்டுபிடித்புகலபப், 

தி்துலகலபப், பலநபைடுகபின் டுக்கத்தட ச்டி 

டடிக்லகபேண் ண்ல தந்றிப் தன்கலனக்கக கவுண்சிலுக்கு 

அறிவிக்கு். பலநபைடட்ுக் குழுவிண் தீ்ாணாணது இறுதிாணாகு். 

3.6 கசய்முலம பாதுைாப்புை்ைர் 

3.6.1 பலநத்தாட்டிண் கட்சிக்காக்ப் கிவு கச்ப் 

காழி/காழிகபிசனச இ் உத சட்டங்கபிண் கீாண சகன 

கசந்தாடுகளு் டா்த்தடு். காழிகதத்்தாபக்பிண் சசலகப் 

சலாண ச்த்்தங்கபின் ககாடுக்கத்தடு். 

3.6.2 இ் உத சட்டங்கபிண் கீ்போ் ன்னா அதிகாிகளு், (CMSGBHSV), 

PIC, CIQ, பலநபைடட்ுக் குழு, துலச் ் ந்று் தன்கலனக்கக 

கவுண்சின் உட்தட (ஆணான் டட்ுத்தடு்த்தடவின்லன), ங்கப் 

தீ்ாணங்களுக்காண காங்கலப ககாடுத்தாக்ப். காங்கப் 

ககாடுக்கத்தடா கதாழுது, தாதித்புந்ந த/்தக்ப் காங்கலப 

சகாபோந்கு உில உ்டு. 

3.6.3 இ் ககாப்லக, இ் உத சட்டங்கப் அன்னது சதாலண 

தன்கலனக்கக்தினுப் கசன்தடு் ாகாபோ சட்ட்தின் ாநாக 

ாது இபோ்ாலு், இ் உத சட்டங்கபிண் கீ் கச்த்தட்ட 

பலநத்தாடுகப் காடத்ாண கசந்தாடுகபிண் விட்தின் உப்ப 

இகசி ண்லல எ்காபோ உறுத்பிண ் ந்று்/அன்னது அதிகாி 

தாதுகாத்தாக்ப், அன்னது தாதுகாத்தந்கு  உவி கச்ாக்ப். இல 
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கட்சிக்காக்பிண் அலடாபங்கப், சதட்டிபேண் ததிவுகப் காடப்ுகப், 

ஆாக்கன், ந்று் அறிக்லககப் உட்தட, ஆணான் 

லலநபேன்னான், உப்படக்கு். இந்லந 2016 இண் கன் அறிப் 

சட்ட் இன.12 இண் விதிகளுக்கல அன்னது அங்கீகிக்கத்தட்ட 

தக்ளுக்கு ா்திச கபிபேட படிப். 

3.6.4 இ் உத சட்டங்கபிண் கீ் ஆ்பிக்கத்தட்ட எபோ கசந்தாடு அன்னது 

க்டுபிடித்பு, தி்துலத்புக்கப் அன்னது இ் உத சட்டங்கபிண் கீ் 

ககாடுக்கத்தட்ட ஆலகப், ிா்திந்கு புந்தாணாக 

இன்னாவிட்டான், ாது பலநசாா் ண்ல அன்னது இங்கு 

ககாடுக்கத்தட்ட விதிகலப கலடத்பிடிக்கானான் ா்தி் 

கதறுதிந்நாக ாட்டாது. 

3.7 முலமப்பாடுைலர மீரப்கபமய் 

3.7.1 (CMSGBHSV) இண் விபோத்புிலத்தடிச எழி எபோ பலநத்தாடாணது 

எபோ பலந ாக்கன் கச்த்தட்டான், அலண பபத்கதநத்தட படிாது. 

அத்தடிாண பபத்கதநலுக்கு ிாாண அடித்தலட உப்பகண திபோத்தி 

அலட்ான், (CMSGBHSV) ஆணது, துலச்ிண் ஆசனாசலணபடண், 

பலநத்தாடல்ட பபத் கதறுந்கு அனுதிக்கனா்.  

3.7.2 எபோ தீங்கிலக்கு், கதா்ாண, கறுத்பூடட்ு் பலநத்தாடு 

கச்த்தடட்ுப்பகண CIQ ாணது க்டறி்ான், அலண அது 

துலச்போக்கு அறிவிக்கு். துல ச்ாண ் உடணடிாக 

இத்தடிாண விஷ்ல, எழுக்காந்று டடிக்லகக்காக தன்கலனக்கக 

சலதக்கு அறிவித்தா.் 

3.7.3 சறு ஆாபன்னான், ததினபித்தாப/்ஆபக்பிண் த்பிசன 

த்தாண ட்ல சந்ககாப்பத்தட்டது ண ிறு இனா ண்ல எபோ 

நாண புகா ் ண எபோ புகாிலண ிபேத்தந்கு அடித்தலடாக 

இபோக்க படிாது. 

4. உப சட்டங்ைர் எதலனயு் குறிப்பிடாத பட்சத்திய் 

ாது விடங்கப் அன்னது கசந்தாடுகப் காடப்ிசன இ் உத சட்டங்கப் 

லணப் குறித்பிடா தடச்்தின், தன்கலனக்கக கவுண்சினாணது எபோ குறி் விட் 

காடப்ிசன கதாபோ்ாணகாபோ கசந்தாடல்ட் தீ்ாணிக்கனா். 

5. உப சட்டங்ைலரத் திருத்துதய் 

சதாலண தன்கலனக்கக கவுண்சிலிண் அனுதிக்குட்தடட்ு, துல ச்ிண் 

ச்்துடண் சந்கூறி உத சட்டங்கப் எபோ கிாண பலநபேன் (CMSGBHSV) இணான் 

புதுத்பிக்கத்தடு், ந்று்/அன்னது திபோ்தி அலக்கத்தடு். இ்க் ககாப்லகபேணது் 

இ் உத சட்டங்கபிணது் குறிக்சகாப்களுடண் எ்துத் சதாகாாக இன்னாவிட்டான், 

புதுத்பி்ன், ந்று்/அன்னது திபோ்ங்களுக்கு கவுண்சின் அனுதிபிக்கு். அத்தடி 

எபோ சலப இத் புதுத்பி்ன்களு், ந்று்/அன்னது திபோ்ங்க்ளு் ககாப்லகபடனு் 

இ் விதிகளுடனு் எ்துத்சதாகாகண கவுண்சின் கபோதிணான், துல ச்போக்கு 
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ஊடாக, பண்காழித்தட்ட புதுத்பி்லன ந்று் அன்னது திபோ்ங்கலப 

பப்திசீனலண கச்ப்தடி, (CMSGBHSV) இபேட் கவுண்சின் சகாிக்லக விடுக்கு். 

6. விரை்ை் 

இ் உத சட்டங்கபிசன- 

சறு சூலின் சலத்தட்டான் எழி,  

எபோ அகாண அன்னது புநாண ி்திண் ஊடாக சாக்கு் சதாது, 

ட்லாணது எபோ ணிதாண,் தன்கலனக்கக்திணது கன்வி சா,் காழின் சா,் 

ந்று்/அன்னது பாக்திசன ங்குபட் சா ் அனுதங்கபின் இபோ்து ண்ல 

கதறுதின் ிாந்ந பலநபேசன குறுக்கீடு விலபவித்தாகவு், லலந 

கச்ாகவு் அன்னது டுக்கு் லகபேன் சதாதுாண அபவுக்குக் 

கடுலாணாகவு், காடச்ச்ிாணாகவு், ஊடுபோவித் சதா் இபோத்தாகவு் 

அலலகபேன் அங்கு 'தலகல் ண்லாண சூன்' ினவுகிநது. தலகல் 

ண்லாக எபோ சூன் காடச்ச்ிாணது், ஊடுபோவித் சதா் இபோத்தாகவு் 

அலப் ட்லபேணான் அன்னது எபோ ணி் அன்னது ணித்தடு்த்தட்ட ஆணான் 

சதாதி அபவு கடுல் ண்லாண ச்த்திணான் ந்தடு்த்தடனா்.  

'ககாப்லக' ணத்தடுது தாலின் அன்னது தான்ிலன சா ்கா்வு ந்று் தாலின் 

ண்பலந தந்றி ககாப்லக ண்தாகு். 

'தாலின் அன்னது தான்ிலன சா ் துண்புறு்ன்' ண்ததிசன தாலின் துண்புறு்ன் 

ண்தது ாது சந்க்கா தாலின் சா்் ட்லல (உடன் சா்், 

ா்காழி, லசலக, காட்சி அன்னது ழுத்தட்ட), இத்தடிாண ட்லக்கு பக் 

ககாடுக்கு் எபோிண் சன் இலக்கத்தடு் உடன் சா்், உபவின் சா்் அன்னது 

லண தீங்குகலப அன்னது ிசச்லன உப்படக்கு். தான்ிலன சா ் துண்புறு்ன் 

ண்தது, தான்ிலன, தான் ிலன் ண்ல, தான்ிலன அலடாப் அன்னது தான்ிலன 

சா ் கபித்தடு்ன்கப் சாத்ாண துண்புறு்ன்கலபப், தான் ீதிாண 

எபோலத்தடு்தி அதிக்கு் கசன்கலபப் உப்படக்கு். ா் காழி பெனாண, 

ா் காழி பெனந்ந, காட்சி சாத்ாண, உடன் ீதிாண, ந்று் லண அசச்ுறு்ன், 

தன்த்தடு்ன், ண்ாகச ் கசந்தடன், தபநச ் கச்ன், தலகலபேலண 

ந்தடு்து் ஆணான் தாலின் ீதிாண ட்லபேலண உப்படக்கா கசன்கலப 

தான்ிலன சா ் துண்புறு்ன் ண்தது குறிக்கு். அ்துடண் இ்ாநாண துண்புறு்ன் 

எபோ தலகல் ண்லாண சூலிண் உபோாக்க்துக்கு ழி கச்ாகவு் அலப். 

'தாலின் ண்பலநாணது' தாலின் ண்ககாடுல, தாலின் ாக்குன், தாலின் 

கா்வு கச்ன், உப்பக ண்பலந அன்னது இத்தடிாண கசன்கலப கச் 

்ணி்ன், அ்துடண் தாலின் சா் ்்துடணாண உடன் ீதிாண ட்ல 

ண்தந்றிலண உப்படக்கு். 

'ததினடி' ஆணது அசச்ுறு்ன்கப், பட்டன், தழிாங்கன்கப் ந்று்/அன்னது 

இக்ககாப்லகபேண் பிகா் லட கச்த்தட்ட ட்லபேலண அறிவிக்கு் 

தகாபோபோக்கு திாண கன்வி ந்று் காழின் ீதிபேனாண தாகாண 

டடிக்லககப் அன்னது பலநத்தாடு, விசால, சீத்ிபோ்ன் அன்னது எழுக்காந்றுச ்

கசந்தாடுகபின் எபோ ் தங்குதந்றிலக்காக அபோக்கு திகாக 

சந்ககாப்பத்தடு் தாகாண டடிக்லககப். 
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7. ஒழுங்கு நடலடிை்லை 

இ்க் ககாப்லகபேண் கீ் லட கச்த்தட்டது ண லவினக்கத்தடு்த்தடு் 

டடிக்லகபேன் எபோ ் ஈடுதட்டிபோக்கிநா ் ண்தது க்டறித்தட்டான், 

தன்கலனக்கக ஸ்ாதண சகாலபேண் அ்திா் XXII இன் உப்பாறு கதாபோ்ாண 

எபோ ்டலணல கவுண்சின் தீ்ாணி்து சு்னா். 

அட்டலலை I 

கீ்போ் ட்லகப் (ஆணான் இந்றிந்கு லறுக்கத்தடவின்லன) தாலின் 

துண்புறு்ன், தான்ிலன சா ் துண்புறு்ன், தாலின் ண்பலந ந்று் ததினடி 

சதாண்ந விடங்கபினுப் அடங்கு்:  

(அ) ா்காழி, ா்காழி அன்னா அன்னது உடன் ட்ல, ழு்து பென், 

காலனசதசி, பண்ணஞ்சன் அன்னது ச்சச லனலத்பு, சபெக லன்ப் 

சதாண்ந சறுலகாண காடப்ு சாணங்கப் ஊடாக, பக்கிாக அல ப்டு் 

ப்டு் கச்த்தடுகிண்ந சதாது ந்தடு் ச்ட்கா தாலின் பநன்கப் ந்று் 

சலந்ந தாலின் ீதிாண கபோ்துக்கப்; 

(ஆ) ச்த்த்தட்டக்ளுலட பண் அறிவுக்ககட்டாலு்  ச்பன்னாலு், 

ததிவுகச்ன், புலகத்தட் டு்ன், தத்புன், அஞ்சன் கச்ன் அன்னது அ்ங்க 

அன்னது தாலின் வி்தங்கலப விிசாகி்ன்; 

(இ)  தாலின் உவிகலப சகாபோன்; 

(ஈ) கபித்தலடாக அன்னது லநபகாக ககுதிகளுக்கு ாக்குறுதிகப், 

அசச்ுறு்ன்கப் அன்னது ததினடிகப் பவிந்றுடண் இல் தாலின் 

எ்துலத்புக்காண சகாிக்லககப் ந்று் ச்டுசகாப்கப்; 

(உ) ஆலடபேண்றிசா அன்னது ஆலடபடசணா அ்ங்க உடன் தகுதில காடுன் 

அன்னது உ்ன்; 

(ஊ) கந்தழித்பு, தாலின் ாக்குன் அன்னது தன்த்தடு்ன் அன்னது 

இத்தடிாணந்லந கச் ்ணி்ன்/அசச்ுறு்ன்; 

() பண்ணாப் துல அன்னது கபோங்கி தங்காபிபேணான், தன்கலனக்கக 

பாக்தினுப் ச்டுகண்சநா அன்னது கதாறுத்தந்ந பலநபேசனா ண் அன்னது  

உடன் கா்ல ந்தடு்துகிண்ந அன்னது தீவி உடன் கா்ல ந்தடு்துகண்ந 

ிாாண அசச்்தின் பலநதாட்டாபல லக்கக்கூடி துண்புறு்ன் அன்னது 

ண்பலந; 

() தான்ிலன, தான் ிலன் ண்ல, தான்ிலன அலடாப் அன்னது தான்ிலன சா ்

கபித்தடு்ன்கப் சாத்ாண துண்புறு்ன்களு், தான் ீதிாண எபோலத்தடு்தி 

அதிக்கு் கசன்களு். இந்றினுப் ா் காழி பெனாண, ா் காழி பெனந்ந, 

காட்சி சாத்ாண, உடன் ீதிாண, ந்று் லண அசச்ுறு்ன், தன்த்தடு்ன், 

ண்ாகச ் கசந்தடன், தபநச ் கச்ன், தலகலபேலண ந்தடு்து் ஆணான் 

தாலின் ீதிாண ட்லபேலண உப்படக்கா கசன்கப். அ்துடண் இ்ாநாண 

துண்புறு்ன் எபோ தலகல் ண்லாண சூலிண் உபோாக்க்துக்கு ழி 

கச்ாகவு் அலப். 
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() சந்கூறி சனுகாண்று தந்றி நாண குந்நசச்ாடட்ு (நாண 

குந்நசச்ாட்டிந்கு் புகால ிபௌபிக்க இனாலக்கு் உப்ப சறுதாட்டிந்கு 3.7  

தாக்்கவு்) 

(எ) ங்கப், குத்புக்கப், தட்ட் ங்குன், சலன எதுக்கீடு ந்று் ஆட்சசத்்பு 

படிவுகப் ச்த்ாக ்டி்ன் அன்னது ்டித்தாக அசச்ுறு்ன் 

உப்படங்கனாண பலநத்தாடு காடத்ாண பட்டன் டடிக்லககப். 

 

 

 

 

 


