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ஆைறசரர்ைனக்கு குனறன் அனல்ைகப னென்வணடுத்துச் வசல்ற்ைரை ங்ைற 

தங்ைபறப்ன வரடர்தறல் ணது ன்நறகத் வரறறத்துக்வைரள்ைறன்சநன். 
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சதரரைர் அர்ைபரல் றறக்ைப்தட்டதுடன் அன் னெனரது கூட்டம் 

2015.12.02 ஆம் றைற டரத்ப்தட்டுள்பது. அன்ன் னெல் 2016.08.31 க 14 

கூட்டங்ைள் டரத்ப்தட்டுள்பதுடன் 124 னுக்ைள் றசரரறக்ைப்தட்டுள்பண. அங்கு 

70 னுக்ைள் வரடர்தறல் றரங்ைள் றந்துகக்ைப்தட்டுள்பதுடன் அற்நறல் 8 

னுரர்ைனக்கு ட்டுச றந்துகக்ைப்தட்ட றரங்ைள் ங்ைப்தட்டுள்பரை 

ைகனனடன் வரறறத்துக்வைரள்ைறன்சநன். ஞ்சற சைரகைள் வரடர்தறல் 

றகணவூட்டப்தட்டுள்பரை சனம் வரறறத்துக்வைரள்ைறன்சநன். 

தரரனன்ந றகனறற் ைட்டகபைனக்கு அக வதரதுனு குனறற்கு  

ைறகடக்கும் னுக்ைகப றசரரறப்தற்ைரை றனோரை அனல்ைள் தற்நற 

தரரனன்ந ஆகரபனோக்கும் அனுப்தறகக்ை னெடினம் ன்ததுடன் அற்ைக 

இந் அநறக்கை வரடர்னகட 2013.01.01 றைற னெல் 2016.08.31 க 216 

னுக்ைள் றசரரறப்தற்ைரை அனோக்கு அனுப்தறகக்ைப்தட்டுள்பண. அம் 

னுக்ைகப துரறரை றசரரறத்து குனறற்கு எத்துகத் றனோரை அனல்ைள் 

தற்நற தரரனன்ந ஆகரபனோக்கும் அது தறரட்வடரகுறக்கும் ரன் 

இச்சந்ர்ப்தத்றல் ன்நற வரறறக்ைறன்சநன். 

அத்துடன், வதரதுனுக்ைள் தற்நற  குனவுக்கு ங்ைற ற்ன்ம் ங்ைறனோைறன்ந 

எத்துகப்னக்ைரை  றைழ்ைரன றசரபர் ன்நகைறல்  அகச்சுக்ைபறன் 

வசனரபர்ைனக்கும் அர்ைபறன் தறறக்கும் ன்நறகத் வரறறத்துக் 

வைரள்துடன் அர்ைபறன் எத்துகப்ன ைறகடக்ைரதட்சத்றல் குனறணரல் இப் 

தறைகப ஆற்நறறனோக்ை னெடிரது ன்தகனம் ன்ணடக்ைத்துடன் 

கூநறக்வைரள்ைறன்சநன். அப்சதரக தரல், றற ற்ன்ம் றட்டறடல், றன்ன 

ற்ன்ம் ரறசக்ற, கூட்டுநவு ற்ன்ம் உள்ரட்டு ர்த்ைம், ைரற ற்ன்ம் ைரற 

அதறறனோத்ற ஆைற அகச்சுக்ைனக்குப் வதரன்ப்தரண அகச்சர்ைள் குனறன் 

சண்டுசைரனக்ைறங்ை அகச்சக றனோதங்ைகபச் சர்ப்தறத்து 

னுரர்ைனக்கு றரங்ைகபப் வதற்ன்க்வைரடுப்தற்ைரை னென்ந்ககனம் 

ரன் ன்நறனர்வுடன் றகணவுகூர்ைறன்சநன். அத்துடன் தைறங்ை சசகைள் 

ஆகக்குன, ஏய்வூறத் றகக்ைபம், ரதணப் தறப்தரபர் ரைம் ற்ன்ம் 

எனோங்ைறகந்  சசகைள் தறப்தரபர் ரைம் ஆைற றன்ணங்ைனம் குனவுடன் 
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றகுந் எத்துகப்னடன் வசனரற்நறககனம் குநறப்தறடல் சண்டும். 

அச சசகைள் ஆகக்குனவுடன் எத்துகத்துச் வசனரற்ன்ைறன்ந ணறனும் 

அசறனகப்தறன் தறைரனெம் அன் வசல் கடனெகந றறைனக்ைகவும் 

வசனரற்ன்ைறன்நவரனோ றன்ணரை அகரல் குனறணரல் ைனோக 

அடிப்தகடறல் ங்ைப்தடுைறன்ந றப்னகைகப கடனெகநப்தடுத் 

னெற்தடுைறன்நசதரது அர்ைனக்கு தறச்சறகணைள் சரன்நறனள்பரல் தைறங்ை 

சசகைள் ஆகக்குன வரடர்தறனரண இப் தறச்சறகணனம் லறச் சசகைள் 

ஆகக்குன வரடர்தறல் குனவுக்கு உனோரைறனள்ப தறச்சறகணனம் லர்க்ைப்தட 

சண்டினள்பவன்தக குநறப்தறடுைறசநன்.  

குனறன் னென் சரற்ன்ைறன்ந அகணனோக்கும் றரங்ைகப ங்ை 

இனரவன்தக ரகணனோம் ற்ன்க்வைரள்ப சண்டுவன்தசரடு, குனறன் 

அங்ைத்ர்ைள் ன்நகைறல் னுரனோக்கு  றரம் ங்குகைறல் 

அசறனகப்தறணரல் வதரதுனுக்ைள் தற்நற குனவுக்கு ைறகடத்துள்ப 

த்துங்ைபறன் தறைரம் தரறந்துகக்ைறன்ந றரங்ைள் உத்றசரைத்ர்ைபரல் 

வசற்தடுத்க் கூடிகரை அகந்றனோத்ல் சண்டுவன்தக குனறன் 

அங்ைத்ர்ைபரண தரரனன்ந உன்ப்தறணர்ைசப றபங்ைறக்வைரள்ப 

சண்டினள்பது. வசற்தடுத் சறரண அலறரண  லர்ரணங்ைள் குனறணரல் 

ங்ைப்தடுறல்கன ன்தசரடு, அவ்ரன் ங்ைறணரல் ரச குனறகண 

வைரச்கசப்தடுதுரை அகனவன்தரனம், அனூடரை தரரனன்நத்றன் 

உன்ண ன்கனம் ம்தைத்ன்கனம் வரடர்தறல் தறச்சறகண 

உனோரகுவன்தரனம் அது வரடர்தறல் குன றசசட அக்ைகநனடன் 

வசனரற்ன்ைறன்நவன்தகக் குநறப்தறடுைறசநன். வ்ரநரறனும், குன 

னுரர்ைபறன் தறச்சறகணைகப ணறரதறரணத்துடன் தரறசலனகணவசய்து, வதரது 

னுக்ைள் தற்நற குனறன் ற்தரடுைனக்குள் அர்ைனக்கு இனரணக 

றரங்ைகப ங்ை டடிக்கை டுக்குவன்தகக் குநறப்தறட றனோம்னைறசநன்.  

அத்துடன், தரரனன்நச் வசனரபர் ரைத்றற்கும், குனறன் தறைகப 

வற்நறவதநச் வசய்ற்ைரை றகுந் ஆர்த்துடனும் அர்ப்தறப்னடனும் 

வசனரற்ன்ைறன்ந வதரதுனுக் குன அனனைத்றன் தறறக்கும், தரரனன்ந  

உகவதர்ப்தரபர் தறரறவுக்கும், கண தறறக்கும் ணது ன்நறகத் 

வரறறத்துக்வைரள்ப இச்சந்ர்ப்தத்க தன்தடுத்றக் வைரள்ைறசநன். 

சனம், வதரதுனுக்ைள் தற்நற  குனறன் தறைகப வற்நறவதநச்  வசய்னம் 

வதரனோட்டு அங்ைத்து தரரனன்ந உன்ப்தறணர்ைபறணதும் தரரனன்ந 

தறரட்வடரகுறறணதும் எத்துகப்தறகண குனறன் றசரபர் ன்நகைறல்  

றர்ைரனத்றனம் ரன் றர்தரர்க்ைறசநன்.  

 

ன்நற 

சுஜல சசணசறங்ை, தர.உ 

றசரபர் – வதரது னுக்ைள் தற்நற குன 

சர்சச ர்த்ைம் ரஜரங்ை அகச்சர்   

2016.11.29 
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1. தரரனன்ந வதரது னுக்ைள் தற்நற குன 

அச றன்ணங்ைபறன் உத்றசரைத்ர்ைபறணரல் சற்வைரள்பப்தடும் லர்ரணங்ைள் 

சறன சங்ைபறல் அலறரணரை அகனரவன்தசரடு, அவ்ரநரண 

சந்ர்ப்தங்ைபறல் வதரது க்ைனக்கு இது வரடர்தரண ணக்குகநைகப 

னென்கக்ைக்கூடி னெக்ைறரண  இடரை தரரனன்ந வதரது னுக்ைள் தற்நற குன 

றபங்குைறன்நது.  

    இக்குன, 

(i) றர்ரைத்துக்ைரண தரரனன்ந ஆகரபர் (எம்னட்சுரன்) 

(ii) இனங்கை ணற உரறகைள் ஆகக்குன 

(iii) தைறங்ை சசகைள் ஆகக்குன 

(iv) றனோரை றர அறைர சகத 

ஆைற, வதரது க்ைனக்கு றரம் ங்கும் றன்ணங்ைனக்கு சனறைரை 

அல்னது அற்ன்க்கு சரந்ரை வசற்தடுைறன்நது  

 

2.  வதரது னுக்ைள் தற்நற குனறன் சரற்நனெம் அன் பர்ச்சறனம் 

 

1833 இல் அசறனகப்னத் றனோத்த்றற்ைரை இங்கு னோகை ந் சைரல்னனக் 

தறனறணரனம் அற்குப் தறன்ணர் னோகைந் வடரணனேர் தறனறணரனம் 1947 இல் 

அநறனெைப்தடுத்ப்தட்ட சசரல்தரற அசறனகப்தறனம் 1946 இல் தரரனன்ந சதர 

ண்டதத்றல் அனல்ைகப எனங்ைரண றத்றல் சதறனோற்ைரை 

ரரறக்ைப்தட்ட இனக்ைம் 27-30 கறனரண றகனறற் ைட்டகபைபறனம் 

தரரனன்ந வதரது னுக்ைள் தற்நற குன வரடர்தரை குநறப்தறடப்தட்டுள்பரல், 

தறரறத்ரணற தரரனன்ந கதவரட்டி வதரதுக்ைபறன் னெகநப்தரடுைள் 

வரடர்தரை வசனரற்ன்ற்ைரண குநறப்தறட்டவரனோ றனெகந 

ைரப்தட்டுள்பவன்தக ைனோக்கூடிரை உள்பது. றகனறற் ைட்டகபைனக்கு 

தறன்ணர் வசய்ப்தட்ட றனோத்ங்ைபறனம் இற்ைரண ற்தரடுைள் உள்பசரடு, 

அக்ைரனம் வரட்டு வதரது னுக்குன வரடர்தறனரண ற்தரடுைள் ைரப்தட்ட 

சதரறனம் இக்குன வசற்தட்டு ந் னெகந தற்நற வபறரண ைல்ைள் 

ைரப்தடறல்கன. வ்ரநரறனும் ஆம்த ைரனைட்டங்ைபறல் குனறன் றசரபரை 

வைௌ சதரரைர் வசனரற்நறனள்பக 1981.11.12 ஆந் சற யன்சரட் 

அநறக்கைறல் குநறப்தறடப்தட்டுள்பது.  

1978 ஆம் ஆண்டின் இனங்கை சணரை சசரசனச குடிசறன் அசறனகப்தறன் 74 

ஆம் உன்ப்னகறன் னேனம் தரரனன்ந அனல்ைகப எனங்கு 

னெகநப்தடுத்துற்ைரைவும், தரரனன்ந கூட்டங்ைபறன்சதரது எனக்ைத்கப் 

சதணுற்ைரைவும் றகனறற் ைட்டகபைகப ஆக்குற்ைரண அறைரம் 

தரரனன்நத்துக்கு அபறக்ைப்தட்டுள்பது. அன் தடி இனங்கைப் 

தரரனன்நத்றணரல் அன்ன்க இனோந் தரரனன்ந றகனறற் ைட்டகபைள் 

றனோத்ப்தட்டு, 1979.05.01 ஆம் றைற வரடக்ைம் அனெனரைறன்நரண இனங்கை 

சணரை சசரசனசக் குடிசறன் தரரனன்ந றகனறற் ைட்டகபைள்  
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ஆக்ைப்தட்டுள்பண. வ்ரநரறனும், வதரது னுக் குனறன் அனல்ைள் வரடர்தரை 

றகனறற் ைட்டகபைபறல் குனப் தறைம் வசற்தடசண்டி னெகந தற்நற 

கறனக்ைம் வசய்ப்தடரதுள்பரல், தறன்ணர் 1981 வம்தர் ரம் 03ஆம் 

றைற றகனறற் ைட்டகபைள் இவ் றதங்ைகப உள்படக்ைறரைத் 

றனோத்ப்தட்டுள்பண. அன்ன் வரடக்ைம் இக்ைட்டகபைகபனம் குனறணரல் அடிக்ைடி 

ைரனத்துக்சைற்நரன் ற்தடுத்றக்வைரள்பப்தட்ட றறைகபனம் தன்தடுத்ற வதரது 

னுக்ைள் தற்நற குன தரரனன்ந குனக்ைள் தறைத்றன் துகக் குனவரன்நரை 

அன் டடிக்கைைகப எனங்ைரண றத்றல் சற்வைரண்டு ந்துள்பது. தறன்ணர் 

இக்குனவுக்குக் ைறகடத் னுக்ைபறன் ண்றக்கை னோடரனோடம் அறைரறத்ணரல் 

வைப தரரனன்ந உன்ப்தறணர்ைபறணரல் தரரனன்நத்றற்கு 

னென்கக்ைப்தடுைறன்ந னுக்ைனடன் வரடர்னகட வசனைப் தறைள், தறன்ணரய்வு 

டடிக்கைைள், றகணவூட்டற் ைடிங்ைகப அனுப்னல், ஆக் சைரப்னைகபனம் 

உகைகபனம் ரரறத்ல் ஆைறற்ன்க்கு குனப் தறைத்துக்கு சனறை 

அனனர்ைள் சகப்தட்டசரடு, சனம் அகச்சறன் வசனரபர்ைள், றகக்ைபத் 

கனர்ைள் ற்ன்ம் னுக னென்கக்கும் உன்ப்தறணர்ைனம் அசசதரன்ன் 

னுரர்ைனம் அடிக்ைடி வசனைத்துடன் வரடர்னவைரள்ணரனம் இப் 

தறைத்துக்கு எப்தகடக்ைப்தட்ட சகனப் தனக வசற்நறநனுடன் றகநசற்நறக் 

வைரள்ற்ைரை வதரது னுக்ைள் வரடர்தறல் ணறரண ஏர் அனனைம் 

ரதறக்ைப்தடுல் சண்டும் ண 1990ஆம் ஆண்டு வதரது னுக்குனறணரல் 

னென்வரறப்தட்டது. 2000ஆம் ஆண்டு ஆம்தறத்ன் தறன்ணர் தரரனன்நத்றல் 

னென்கக்ைப்தடுைறன்ந னுக்ைபறன் ண்றக்கை துரறரை அறைரறத்சரடு, 

ணறரண ஏர் அனனைத்க ரதறப்தன் சகப்தரடு லண்டும் 2007ஆம் ஆண்டு 

னென்வரறப்தட்டது.  

இம்னென்வரறவுக்கு தறரள் வரகுற ஆசனரசகணக் குனறணரல் அங்ைலைரம் 

ங்ைப்தட்டன் தறன்ணர், 2008 எக்சடரதர் 22ஆம் றைற ணறரண எனோ தறைரை 

வதரது னுக்ைள் தற்நற குனப் தறைம் ரதறக்ைப்தட்டு, வதரது னுக்ைள் தற்நற 

குனறன் அனல்ைகப றகணத்றநனுடன் சற்வைரள்ற்கு டடிக்கை 

டுக்ைப்தட்டது. 

3. குனறன் உள்படக்ைம் 

தரரனன்நத்றன் அகணத்து அசறல் ைட்சறைகபனம் தறறறறத்துப்தடுத்க் 

கூடிரன் வரறகுனறணரல் வதரறடப்தட்ட தத்து உன்ப்தறணர்ைகபக் 

வைரண்டரைவும் னேன்ன் உன்ப்தறணர்ைகப கூட்ட டப்வதண்ரைவும் வைரண்டு 

வதரது னுக்ைள் தற்நற குன ரதறக்ைப்தட்டுள்பது. 

1981 இற்குப் தறன்ணரண ைரனப்தகுறறல் தரரனன்நத்றணரல் றகநசற்நப்தட்ட 

தறசகைபறன் னேனம் அடிக்ைடி அந்ந்க் குனக்ைபறன் உன்ப்தறணர் ண்றக்கை 

ரற்நப்தட்டுள்பசரடு, அற்ைக 2008.02.05 ற்ன்ம் 2009.06.10 ஆைற 

றைறைபறல் தரரனன்நத்றணரல் றகநசற்நப்தட்ட தறசகைபறன் னேனம் வதரது 

னுக்ைள் தற்நற குனறன் உன்ப்தறணர் ண்றக்கை 31 ஆைவும் அன் தறன்ணர் 33 

ஆைவும் அறைரறக்ைப்தட்டுள்பது.  
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2013.01.01 வரடக்ைம் 2015.06.26 கறனரண ைரனத்றனுள் குனறன் 

உள்படக்ைம் 

(i) வைப னனத் றசரரக்ை, றசரபர் (2015.01.20 க) 

(ii) வைப (டரக்டர்) (றனோற) சுர்றணற தர்ணரந்துனள்சப ( 2015.02.18 

வரடக்ைம் குனறன் றசரபரை) 

(iii) வைப (றனோற) தறத்ரசற ன்ணறரச்சற    

(iv) வைப ைரறணற வனரக்குசை  

(v) வைப (டரக்டர்) ரஜற சசணரத்ண 

(vi) வைப குர வல்ை 

(vii) வைப னெத்து சறனங்ைம் 

(viii) வைப சுசந் னஞ்சறறனச 

(ix) வைப ரல.ன. க்ைரக்ை 

(x) வைப (றனோற) றனோதர ரஜதக்ஷ 

(xi) வைப ம்.சை..டீ.ஸ். குர்ண 

(xii) வைப ைரறணற றஜறத் றஜனெணற வசரய்சர 

(xiii) வைப அசன ஜரவைரடசை 

(xiv) வைப தரன ங்சை தண்டர 

(xv) வைப (டரக்டர்) ஜனத் ஜர்த்ண (2013.05.31 க) 

(xvi) வைப சுணறல் யந்துன்வணத்ற 

(xvii) வைப கதமல் ைரசறம் 

(xviii) வைப வதரன் வசல்ரசர 

(xix) வைப ைந் ைனோரறனை 

(xx) வைப . றணரைனேர்த்ற 

(xxi) வைப (றனோற) னர அத்துசைரப 

(xxii) வைப அஜறத் குர 

(xxiii) வைப ரசறநற ஜசசை (2013.07.29 க) 

(xxiv) வைப (.) அதுனச ண சர் 

(xxv) வைப சந் அனறயரச 

(xxvi) வைப (ைனரறற) சத் வீசசை 

(xxvii) வைப சுஜல சசணசறங்ை 
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(xxviii) வைப (றனோற) சரவ சசணரரக்ை 

(xxix) வைப யளகணஸ் தரனக் 

(xxx) வைப அஜறத் ன.வதசர (2013.11.22 வரடக்ைம்) 

(xxxi) வைௌ னத்றை தத்ற (2013.11.22  வரடக்ைம்) 

8 ஆது தரரனன்நத்றன் னெனரது கூட்டத்வரடரறன் ஆம்தத்றல் 2015.11.14 

ஆம் றைற வதரது னுக்குனறன் உன்ப்தறணர்ைபறன் ண்றக்கை 20 ஆை இனோக்ை 

சண்டுவண தரரனன்நத்ரல் அங்ைலைரறக்ைப்தட்ட தறசக லண்டும் 

2016.02.26 றைறனகட தறசகறன் ஊடரை 22 க அறைரறக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

2015.11.14வரடக்ைம் 2016.02.26 றைற கறல் குன 

(i) வைௌ சுஜல சசணசறங்ை 

(ii) வைௌ சுசந் னஞ்சறறனச  

(iii) வைௌ டக்பஸ் சரணந்ர 

(iv) வைௌ சரனந் றசரரக்ை 

(v) வைௌ யறந் ரப்தர அசதர்ண 

(vi) வைௌ றயரல் ைனப்தத்ற 

(vii) வைௌ தறல் த்ரக்ை 

(viii) வைௌ ஞ்சறத் அனறயரச 

(ix) வைௌ அனு சறட்ணற ஜத்ண 

(x) வைௌ னக்ஷ்ன் ஆணந் றசஜரன்ண 

(xi) வைௌ ை. துகவட்சறங்ைம் 

(xii) வைௌ (டரக்டர்) சஷ் தற 

(xiii) வைௌ றதுந றக்ைறரக்ை 

(xiv) வைௌ ைணை சயத் 

(xv) வைௌ றல்ரைணம் றனைரஜர 

(xvi) வைௌ னெயம்து இப்ரயறம் னெயம்து ன்சூர் 

(xvii) வைௌ (டரக்டர்) (றனோற) துவர றசஜரன்ண 

(xviii) வைௌ சறந் றசஜசறநற 

(xix) வைௌ (றனோற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்ைந்ரசர 

(xx) வைௌ (டரக்டர்) சற. சறசரைன் 
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2016.07.22 ஆம் றைற னெல் னெற்குநறப்தறட்ட 20 குன உன்ப்தறன்ைனக்கு சனறைரை 

வைௌ ஜற அசதர்ண அர்ைள் குனறன் உன்ப்தறணரை 

றறக்ைப்தட்டுள்பதுடன் அற்ைக இன்ன் 21 குன உன்ப்தறணர்ைள் குனறல் 

தறனரறந்துனோைறன்நணர். 

4.  வதரது னுக்ைள் தற்நற குனறன் த்துங்ைள் 

1981 ம்தர் 03ஆம் றைற றகனறற் ைட்டகபைபறல் சற்வைரள்பப்தட்ட 

இண்டரது றனோத்த்றன் தறைரம் இனங்கை சணரை சசரசனசக் குடிசறன் 

தரரனன்ந றகனறற் ைட்டகப இன 25அ றறக்ைப்தட்டுள்பசரடு, அன் 

தறைரம் ஏர் உன்ப்தறணரல் னு என்ன் தரரனன்நத்துக்கு சர்ப்தறக்ைப்தட்டன் 

தறன்ணர் அது வதரது னுக்குனவுக்கு ஆற்ன்ப்தடுத்ப்தட்டு, றகனறற் ைட்டகப 

இன. 128 இன் தறைரம் வரடர் டடிக்கைைள் குனறணரல் சற்வைரள்பப்தடும். 

றனோத்ப்தட்டரநரண 1953ஆம் ஆண்டின் 21ஆம் இனக்ை தரரனன்ந 

(அறைரங்ைனம் சறநப்னரறகைனம்) சட்டத்றன் (இணைத்துப் தறன்ணர் சறநப்னரறகைள் 

சட்டம் ண அகக்ைப்தடும்) 10ஆது ரசைத்றன் தறைரம், ந்வரனோ தகனம் 

குனறன் னென்ணறகனறல் அகப்தற்கும், அர் வதரன்ப்தறல் அல்னது அரறன் 

ைட்டுப்தரட்டினள்ப ஆம் கணனம் வதற்ன்க்வைரள்ற்குரண அறைரம் 

தரரனன்நத்றற்கு ற்ன்ம்/அல்னது அணரல் உரற னெகநறல் ரதறக்ைப்தட்டுள்ப 

குனக்ைனக்கு உள்பசரடு, இச்சட்டத்றன் 12து ரசைத்றன் தறைரம் ரய்னேன 

றசரக என்நறன் னேனம் இர்ைபறடறனோந்து சரட்சறங்ைகபப் 

வதற்ன்க்வைரள்ற்ைரண அறைரனெம் உண்டு. இவ்றைரங்ைள் றகனறல் 

ைட்டகப 128(7)இன் னேனம் ங்ைப்தட்டுள்பதுடன் இன் அடிப்தகடறல் வதரது 

னுக் குனறன் அனல்ைள் சதறப்தடுைறன்நண. 

றகனறல் ைட்டகப 128 (4) ற்ன்ம் (5)இன் தறைரம், குன னுக்ைள் வரடர்தரண 

ணது ைனோத்கனம் அந் னுக்ைள் வரடர்தரை றந்துகப்தற்கு 

வதரனோத்ரணவண ரன் ைனோதுைறன்ந கண ைனோத்துைகபனம் ைரனத்துக்குக் ைரனம் 

தரரனன்நத்துக்கு அநறக்கைறட சண்டும்.  

 சறநப்னரறகைள் சட்டத்றன் 16 ற்ன்ம் 17ஆம் ரசைங்ைபறன் தறைரம், குனறன் 

னென்ணறகனறல் சரட்சறங்ைள் ங்கும் ஆட்ைனம் சரட்சறங்ைனம் தரதுைரக்ைப்தட 

சண்டும் ன்ததுடன், இச்சட்டத்றன் 14ஆம் ரசைத்றன் தறைரம், சரட்சறங்ைள் 

ங்கும் ஆட்ைனக்கு ைடப்தரடுைள் எப்தகடக்ைப்தட்டுள்பண. 

ைரங்ைகப அநறறக்ைரது குனக் கூட்டங்ைனக்கு சனேைபறக்ைர ற்ன்ம்/ அல்னது 

சம்தந்ப்தட்ட ஆங்ைகப சர்ப்தறக்ை றரைரறக்ைறன்ந உத்றசரைத்ர்ைனக்கு 

சசன குநறப்தறட்டுள்ப சட்டத்றற்ைரண அட்டகறன் “ஆ” வரகுறறன் ைலழ் 

தரரனன்நத்றணரல் அல்னது உர் லற ன்நத்றணரல்  ண்டகண 

ங்ைப்தடனரம். 

குனவுக்கு றப்னகைகப ரத்றம் வசய்னெடினம் ன்ததுடன் இச்சறதரரறசுைகப 

வசற்தடுத்ரக வரடர்தரை சனம் டடிக்கை சற்வைரள்ப 

னெடிரவன்தணரல் அன் டடிக்கைைகப ப்தறணர்ைபறன் இக்ைப்தரட்டுடன் 

வசற்தடுத்துது ற்ன்க்வைரள்பப்தட்ட னெகநரகும் ன்தசரடு, சற்தடி 

இக்ைப்தரடுைபறன் தறைரம் வசற்தடுக தறன்ணர் றரைரறப்தரணது, 
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தரரனன்நத்றன் னென் வதரய்ரண கூற்ன்ைகபத் வரறறப்தன் ைலழ், 

சறநப்னரறகைள் சட்டடத்றன் அட்டகறன் “அ” வரகுறறன் ைலழ் உர் 

லறன்நத்றணரல் ண்டகண ங்ைக்கூடிவரனோ குற்நரகும். அசைரண 

சந்ர்ப்தங்ைபறல் றர்ரை ரலறரண லர்வுைபறன் ைடுகரண ன்கக 

பர்த்துற்கு குன வசற்தடுசரடு, இனரண க சட்டக் ைட்டுக்சைரப்னக்கு 

ட்டுப்தடரது ணறரதறரண ரலறறல் தறச்சறகணைகப சரக்குற்கு குன 

னெற்சறவடுக்ைறன்நது. ப்தறணர்ைபறன் இக்ைப்தரட்டுடன் னுரர்ைனக்கு 

றரம் ங்குற்கு னெற்சறவடுக்ைறன்ந குனரணது அன்சதரது 

த்றஸ்ரறன் தங்கைனம் றகநசற்ன்ைறன்நது. வ்ரநரறனும், ப்தறணர்ைள் 

இக்ைப்தரட்டுக்கு ர தட்சத்றல் றரவண ைனோதுைறன்ந தரறந்துகைகப / 

ைட்டகபைகப ங்ைவும் குன ங்குறல்கன. 

னுக்ைபறல் உள்படக்ைப்தடும் றடங்ைள் தைறங்ைப்தடுத்ப்தடுறல்கன 

ன்தசரடு குனறணரல் வதநப்தடும் த்கை சரட்சறனம் ஊடைங்ைனக்கு 

வபறறடப்தடுறல்கன. 

னுரர்ைனக்கு து றடங்ைகப உரற றத்றல் வரகுத்து குனறன் னென் 

வபறப்தடுத்துற்கு சறரறனோப்தறன், அர்ைனக்கு தரதுைரல்  உத்றசரைத்ர் 

எனோரறன் உறக வதற்ன்க்வைரள்ற்ைரண ரய்ப்தறகண குன ங்ைறனள்பசரடு, 

அவ்ரன் தரதுைரல் உத்றசரைத்வரனோனோடன் னோக குன 

ஊக்குறக்ைரகக்ைரண ைரம், அணரல் னுரனோக்கு சனறை வசனக ற்ை 

சரறடுவன்தணரனரகும். 

குன றசரகைகப டத்துைறன்ந கடனெகநரணது வைறழ்வுத் 

ன்கனகடரகும் ன்ததுடன் றசரகறன் தல்சன் சந்ர்ப்தங்ைள் 

வரடர்தறல் றசசட  ைரனகநக  றறக்ைப்தடுறல்கனவணறனும் இன்நபவு 

துரறரை னுக்ைகப றசரரறத்து றதரரண றப்னகைகப ங்குது குனறன் 

அதறனரகசரகும்.  

 

5. வைௌ தரரனன்ந உன்ப்தறணர்ைள் னுக்ைகப தரரனன்நத்றல் சர்ப்தறத்ல் 

 

இது வரடர்தரண கடனெகந றகனறற் ைட்டகப 25அ றல் குநறப்தறடப்தட்டுள்பது. 

அன் தறைரம் னு வைௌ சதரரைக றபறப்தரை அகந்றனோத்ல் சண்டும் 

ன்தசரடு, அகண தரரனன்ந உன்ப்தறணவரனோர் னேனரை அனுப்னல் 

சண்டும். தரரனன்ந உன்ப்தறணர் னுறன் சல் கைவரப்தறடுல் 

அசறரகும். சனம், னுரர் ணக்கு சர்ந்துள்ப அலறகத் வபறரைவும் றைச் 

சுனோக்ைரைவும் னுறல் குநறப்தறடுல் சண்டும் ன்தசரடு, ரன் சைரனோைறன்ந 

றரம் த்கைது ன்தக னுறன் இன்றறல் குநறப்தறடுல் சண்டும். 

னுரர் அல்னது னுரர்ைள் னுறல் கைவரப்தறட்டினோத்ல் சண்டும் 

ன்தசரடு, ன னெடிர எனோரறன் ணது வதனோறல் அகடரபத்க 

சரட்சறரபவரனோர் னென்ணறகனறல் இட்டினோத்ல் சண்டும். னுவரன்நறன் 

ரறரறவரன்ன் அட்டக-1 இல் ைரப்தடுதுடன் னுறகண 

றரைரறத்கக்ைரண ைரங்ைள் அட்டக-2 இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்பண.  

னுவுடன் சன் த்கை ஆங்ைகபசர அல்னது  சத்றக் ைடுரசறைகபசர 

இகத்னரைரது. 
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இவ்ரன் ைறகடக்ைப்வதன்ம் னுக்ைள், தரரனன்ந வசனரபர் ரைத்றன் 

அனனைத்றன்  வதரதுனுக் குன அனனைத்றணரல் தரறசலனக்ைப்தட்டு, குநறத் 

னுக்ைள்  ற்னகட றகனறற் ைட்டகபைனக்கு அகரை இனோப்தறன், அக 

தரரனன்ந வசனரபர் ரைத்றன் ஊடரை வைௌ சதரரைரறன் 

அங்ைலைரத்றற்ைரை சர்ப்தறக்ைப்தடும். வைௌ சதரரைரறன் அங்ைலைரம் ைறகடத் 

தறன்ணர் சம்தந்ப்தட்ட உன்ப்தறணரல் னுக்ைள் சகதறல் சர்ப்தறக்ைப்தடும். 

அவ்ரன் சர்ப்தறக்ைப்தட்ட னுக்ைள் வைௌ சதரரைரறணரல் அடுத்ைட்ட 

டடிக்கைைனக்ைரை லண்டும் வதரது னுக் குனறற்கு ஆற்ன்ப்தடுத்ப்தடும்.  

வதரது னுக் குனவுக்கு ரபரந்ம் வதனோபறல் னுக்ைள் ைறகடக்ைப்வதன்சரடு, 

அத்கை னுக்ைபறல் சுரர் 25%  றகனறற் ைட்டகபைனக்கு 

ற்னகடகறன்க ற்ன்ம் குனறணரல் ைரனத்துக்குக் ைரனம்   சற்வைரள்பப்தடும் 

லர்ரணங்ைபறன் ைரரை றரைரறக்ை சரறடும். 

 

6.  வதரது னுக்ைள் தற்நற குனறன் ைடகைள் 

தரரனன்ந றகனறற் ைட்டகபைபறன் தறைரம் னுவரன்ன் 

தரரனன்நத்துக்கு சர்ப்தறக்ைப்தட்டன் தறன்ணர் அது ைலச குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

இண்டு றரண னெகநறல் றசரக வசய்ப்தடும்:- 

(அ)  குனறணரல் றசரக வசய்ல் 

(ஆ) றனோரைத்துக்ைரண தரரனன்ந ஆகரபனோக்கு (எம்னட்ஸ்ரன்) 

அனுப்தற அது னெடிவுைகப வதற்ன் அம் னெடிவுைகப தரறசலனகண 

வசய்ல் 

(அ) குனறணரல் றசரக வசய்ல் 

னுக வரடர்னகட அகச்சறன் வசனரபனோக்கு ஆற்ன்ப்தடுத்ற அநறக்கை 

என்கந வதற்ன்க்வைரண்டன் தறன்ணர் அவ்நறக்கைறன் தறரறத்வடுக்ைப்தட்ட 

தகுற, னுரனோக்கு, அது ைனோத்கப் வதற்ன்க்வைரள்ற்ைரை அனுப்தப்தடும். 

னுரரறன் ைனோத்துைகப வதற்ன்க்வைரண்டன் தறன்ணர் னுரணது குனறன் 

னென் றசரகக்கு ரரை இனோக்குவன்தசரடு, னுரனோக்கும், 

சம்தந்ப்தட்ட அகச்சறன் வசனரபனோக்கும், வரடர்னகட உத்றசரைத்ர் 

ைனக்கும் கூட்டத்றற்கு னோகைனோரன் அநறறத்து அகப்னக் ைடிங்ைள் 

அனுப்தப்தடும். னுவுடன் வரடர்னகட கண உத்றசரைத்ர்ைள் இனோப்தறன் 

அர்ைகபனம் சம்தந்ப்தட்ட ஆங்ைனடன் குநறப்தறட்ட  றணத்றல் 

கூட்டத்றற்ைரை அகத்து னோல் அகச்சுச் வசனரபரறன் வதரன்ப்தரகும் 

ன்தசரடு, அன்சதரது ஆக் சைரப்னைகப ஆரய்ந்து, உத்றசரைத்ர்ைகப 

குன்க்கு றசரக வசய்ன் னேனம் றடங்ைகப வபறவுதடுத்றக் வைரண்டு, 

னுக றசரக வசய்து னுரனோக்கு றரம் ங்குற்ைரை 

ப்தறணர்ைள் த்றறல் இக்ைப்தரட்கட ற்தடுத்துற்ைரை குன 

னெற்சறவடுக்கும் ன்தசரடு, அவ்ரன் இக்ைப்தரடு ற்தடும் தட்சத்றல் 

அக வசற்தடுத்ற னுரனோக்கு றரம் ங்குது அகச்சுச் 

வசனரபரறன் வதரன்ப்தரகும் ண குன ைனந்ரசனரசறக்கும். 
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(ஆ) றர்ரைத்துக்ைரண தரரனன்ந ஆகரபரறன் (எம்னட்ஸ்ரணறன்) 

னெடிவுைகப வதற்ன்வைரள்பல் 

அச உத்றசரைத்ர்ைபறணரல் ற்ன்ம் அச சரர்தரண றன்ணங்ைள், 

கூட்டுத்ரதணங்ைள் உள்னரட்சற றன்ணங்ைள் ற்ன்ம் அத்கை கண 

றன்ணங்ைபறன் உத்றசரைத்ர்ைபரல் சற்வைரள்பப்தடும் அடிப்தகட ணற 

உரறக லநல்ைள் ற்ன்ம்  சன் அலறரண வசல்ைள் தற்நற வசய்ப்தடும் 

னெகநப்தரடுைள் அல்னது குற்நச்சரட்டுைகப சட்டத்றன் ற்தரடுைனக்கு 

அகரைவும் ைலழ்தட்ட றத்றனம் றசரக வசய்து அநறறக்கும் தறக 

சற்வைரள்ற்ைரை றர்ரைத்துக்ைரண தரரனன்ந ஆகரபர் 

(எம்னட்ஸ்ரன்) தறக உனோரக்குற்ைரை தரரனன்நத்றணரல் சட்டத்றன் 

னேனம் ற்தரடு வசய்ல் சண்டுவன்தரண இனங்கை சணரை சசரசனசக் 

குடிசறன்  1978 ஆம் ஆண்டின் அசறனகப்தறன் 156 து உன்ப்னகறன் 

தறைரம், 1981 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இனக்ை, றர்ரைத்துக்ைரண தரரனன்ந 

ஆகரபர் சட்டம் தரரனன்நத்றணரல் சட்டரக்ைப்தட்டுள்பது. 

இன் தறைரம் அறசகு சணரறதறறணரல் றர்ரைத்துக்ைரண தரரனன்ந 

ஆகரபர் (எம்னட்ஸ்ரன்) றறக்ைப்தடுதுடன் 1981 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் 

இனக்ை எம்னட்ஸ்ரன் சட்டத்றன் 10 து ரசைத்றன் தறைரம் 

தரரனன்நத்றற்கு ைறகடக்ைப்வதன்ம் னுக்ைபறல் அனோக்கு 

ஆற்ன்ப்தடுத்ப்தடும் னுக்ைகப றசரக வசய்து அச்சட்டத்றன் 17 து 

ரசைத்றன் தறைரம் எம்னட்ஸ்ரணறன் னெடிவுைகப அம் னெடிவுைனக்ைரண 

ைரங்ைனடன் குனவுக்கு ங்குரர். இவ்ரன் ைறகடக்ைப்வதன்ைறன்ந 

னெடிவுைள் ப்தறணர்ைகப அகக்ைரசன குனறணரல் லண்டும் 

தரறசலனக்ைப்தடுசரடு சற்தடி னெடிவுைனடன் குன இங்குரறனோப்தறன் 

அகண அநறறத்தும் சற்தடி னெடிவுைகப வசற்தடுத்தும் தடி அநறறத்தும் 

சம்தந்ப்தட்ட ப்தறணர்ைனக்கு தறைத்றன் னேனம் ைடிம் அனுப்தப்தடும்.  

எம்னட்ஸ்ரணரல் னெடிவுைள் வசய்ப்தடரது அனுப்தப்தடும் னுக்ைனம், 

எம்னட்ஸ்ரணறன் னெடிவுைகப சனம் தரறசலனக்ை சண்டுவண குன ைனோதும் 

தட்சத்றனம் அத்கை னுக்ைள் சம்தந்ரை குன சசன  (அ) றல் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்ப தறைரம் லண்டும் வசனரற்ன்ம். 

1981 ஆம் ஆண்டு னெல் 2016.08.31 க வதரது னுக்  குனவுடன் எத்துகத்துச் 

வசனரற்நற/வசனரற்ன்ைறன்ந  எம்னட்ஸ்ரன்ைபறன் வதர்தட்டில்,- 

1. றனோ. சரம் றசஜசறங்ை   - 1982 — 1991 

2. றனோ. ல்.ச். அல்றஸ்  - 1991 — 1993 

3. றனோ. ஜல. அசதகுசசை  - 1993 — 1995 

4. சதரசறரறர் தற.ஈ.ஸ்.சஜ. தஸ்ரறன்தறள்கப - 1995 — 2001 

5. ைனரறற ஆர்.தற. ரஜர  - 2001 — 2010 

6. றனோ. ல்.. றஸ்ம ைரக்ை - 2010 னெல் 
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7. 1981 னெல் இற்கநகறனரண ைரனப்தகுறறனுள் தரரனன்ந வதரது னுக்ைள் 

தற்நற குனக்ைபறல் சசகரற்நற றசரபர்ைள் ற்ன்ம் உத்றசரைத்ர்ைள் 

வதரது னுக்குனறல் வசனரற்நற/வசனரற்ன்ைறன்ந  றசரபர்ைபறன்  

வதர்தட்டில் ற்ன்ம் அர்ைகபப் தறசரறத் ற்ன்ம் ஆசரறத் வைௌ 

உன்ப்தறணர்ைள்,-உன்ப்தறணர்ைள்  

1. வைௌ அல்யரஜ் அப்துல் தரைலர் ரக்ைரர்       1983 – 1988  

 1983.03.10  தறசரறத்ர்  வைௌ ம். சறசறம்தம் 

    ஆசரறத்ர் வைௌ .ம்.ஆர்.ன. அத்ணரக்ை 

 1984.03.08  தறசரறத்ர் வைௌ டதறள்ன. யரக்ை 

    ஆசரறத்ர் வைௌ வரறல் ைரரறசம் 

 1985.03.05  தறசரறத்ர் வைௌ டதறள்ன. யரக்ை 

    ஆசரறத்ர் வைௌ ஆர்.ன. றசஜசறநற 

 1986.03.05  தறசரறத்ர் வைௌ வரறல் ைரரறசம் 

    ஆசரறத்ர் வைௌ ம். யனௐம் இரக் 

 1987.02.25  தறசரறத்ர் வைௌ டதறள்ன. யரக்ை 

    ஆசரறத்ர் வைௌ ம். யனௐம் இரக் 

 1988.03.01  தறசரறத்ர் வைௌ வரறல் ைரரறசம் 

    ஆசரறத்ர் வைௌ ஈ. ன. சதரல் வதசர 

2. வைௌ ஸ்வன்ன றனைத்ண                         1989 -1990  

 1989.03.23   தறசரறத்ர் வைௌ யறந் ரஜதக்  

   ஆசரறத்ர் வைௌ ைலரஞ்ஜண குர்ண 

3. வைௌ சந்றர துங்ை                   1990 – 1994  

 1990.05.21  தறசரறத்ர் வைௌ ஸ்வன்ன றனைத்ண 

    ஆசரறத்ர் வைௌ சயன் குசசை 
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 1991.05.16  தறசரறத்ர் வைௌ அரவு வசணறத்ண 

    ஆசரறத்ர் வைௌ ஸ்வன்ன றனைத்ண 

 1993.06.17  தறசரறத்ர் வைௌ அரவு வசணறத்ண 

    ஆசரறத்ர் வைௌ சசரசர சரக்ை 

4. வைௌ யறந் றசஜசசை             1995 – 1999  

 1995.02.22   தறசரறத்ர் வைௌ சுறன ரஜதக்ஷ 

   ஆசரறத்ர் 
வைௌ றனோற சுறத்ர தறரறங்ைணற 

அசதவீ 

   தறசரறத்ர் வைௌ ந்றறத் க்ைரக்ை 

 1996.08.19  ஆசரறத்ர் வைௌ றனக் ைனோரத்ண 

5. வைௌ சல் ரஜதக்ஷ                                  1999  – 2001  

 1999.08.03   தறசரறத்ர் வைௌ சுறன ரஜதக்ஷ 

   ஆசரறத்ர் வைௌ சைசனரல் குசசை 

6. வைௌ யரலன்ற சஜ. வைரர                  2001 - 2002  

 2001.05.10   தறசரறத்ர்  வைௌ சந்றசறநற ைஜல 

   ஆசரறத்ர் வைௌ ைறந்ரணந் அனத்ைசை 

7. வைௌ னக்ஷன் ரப்தர அசதர்ண     2002 – 2003  

 2002.03.05  தறசரறத்ர் வைௌ றயரல் ைனப்தத்ற 

    ஆசரறத்ர் வைௌ சை. சனரனம் 

 2003.12.15  தறசரறத்ர் வைௌ அஜறத் குர 

   ஆசரறத்ர் வைௌ றயரல் ைனப்தத்ற 

8. வைௌ டின குசசை              2004 – 2005  

 2004.09.23   தறசரறத்ர் வைௌ தறசசண ைசை 

   ஆசரறத்ர் வைௌ சஜரசப் கக்ைல் வதசர 
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9. வைௌ யறந் ரப்தர அசதர்ண 

 2006.06.20  தறசரறத்ர் வைௌ (டரக்டர்) ரஜறத் சசணரத்ண 

    ஆசரறத்ர் வைௌ டினொ குசசை 

 2008.07.23  தறசரறத்ர் வைௌ ஜற அசதர்ண 

   ஆசரறத்ர் வைௌ சுசந் னஞ்சற றனச 

10. வைௌ ஜரணை தண்டர              2010 னொகன னெல் 2012 சணரற  

 2010.07.03   தறசரறத்ர் வைௌ ரல.ன. க்ைரக்ை 

   ஆசரறத்ர் வைௌ சுசந் னஞ்சற றனச 

11. வைௌ னனத் றமரரக்ை  2012 ரர்ச் னெல் 2015 வதப்னோரற  

 2012.03.22   தறசரறத்ர் வைௌ ம்.சை..டீ.ஸ். குர்ண 

   ஆசரறத்ர் வைௌ ைரறணல றஜறத் றஜனெணற 

வசரய்மர 

12. வைௌ (டரக்டர்) றனோற சுர்றணற தர்ணரந்துனள்சப   2015 வதப்னோரற 

னெல் 2015 னொன் க 

 2015.02.18   தறசரறத்ர் வைப அ. றரைனேர்த்ற  

   ஆசரறத்ர் வைௌ ம்.சை..டீ.ஸ். குர்ண 

13. வைௌ சுஜல சசணசறங்ை                             2015 றவசம்தர் னெல்  

 2015.12.02   தறசரறத்ர் வைௌ சுசந் னஞ்சற றனச 

   ஆசரறத்ர் வைௌ றயரல் ைனப்தத்ற 
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தரரனன்ந வசனரபர் ரைம்  தற றறல் குனறன் வசனரபரரர். 

அன் தறைரம் 1981 னெல் னென்ணரள் வசனரபர் ரைங்ைபரண றனோ ஸ்.ன். 

வசவணறத்ண, றனோ. தற.ஸ்.தற. றத்வல்ன, றனோற தறரறரற றசஜசசை, றனோ. 

ம்றை ைறத்துல்வைரட ஆைறசரர் குனறன் தறைகப சற்வைரள்ற்ைரை 

வசனரபக தறரறறறறத்துப்தடுத்ற குனறன் வசனரபரை தறரற்ன்ைறன்ந 

உறப் தறப்தரபர்ைனக்கு சகரண ஆசனரசகணைகப ங்ைறறனோப்தசரடு 

ற்சதரக தரரனன்ந வசனரபர் ரைங்ைனம் றனோ. டதறள்னொ.தற.டீ. 

சரக்ைவும் அவ்ரன் ஆசனரசகண ங்ைற வசனரற்நற னோைறன்நரர். தறற 

வசனரபர் ரைனெம் உற வசனரபர் ரைனெம் சகப்தடும் 

சந்ர்ப்தங்ைபறல் தரரனன்ந வசனரபர் ரைத்துக்கு எத்துகப்ன ங்ைற 

குனறன் தறைகப சற்தரர்க வசய்ைறன்நணர்.    

தரரனன்ந வசனரபர் ரைத்றன் தறப்னகறன் ைலழ் தறன்னோம் 

உத்றசரைத்ர்ைள் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப ைரனப்தகுறைபறல் வதரது னுக்குனறன் 

வசனரபர்ைபரை ைடகரற்நறனள்பரர்ைள்:-  

1. றனோ. சை.ரல.ன்.  சறல்ர  - 1981 

2. றனோ. ம்.ஸ்.ம்.சல.ன சைனசூரற  - 1985  

3. றனோ. டதறள்ன. தல்னகுனோசை  - 1986 

4. றனோ. வரணரல்ட்   வசரய்சர  - 1987 

5. றனோ. ரல.ச்..ல்.  சறல்ர  - 1991 

6. றனோ. னொ. றசஜசறங்ை   - 1995 

7. றனோ. சஜ.ஆர். ைஜவீ ஆரச்சறசை - 2000 

8. றனோ. சஜ. சவீ   - 2002 

9. றனோ. ன்.ஸ்.சை. கத்றத்ண - 2006 

10. றனோ. டதறள்ன.ம்.ன.  சறல்ர  - 2008 

11. றனோற. ற ஜர்ண  - 2011 

12. றனோற. றரர ம் தர்ணரந்து - 2013 முதல்  

   

8.  ரது தரரனன்நத்றன்  அரது 2013.01.01 னெல் 2015.06.26 க 

வதரது னுக்ைள் தற்நற குனறன் வசற்தரடுைள் 

2010.02.05 ஆம் றைற ஆநரது தரரனன்நம் ைகனக்ைப்தட்டு 2010.04.08 ஆம் 

றைற டரத்ப்தட்ட தரரனன்ந வதரதுத் சர்னன் தறன்ணர் ரதறக்ைப்தட்ட 

ரது தரரனன்நத்றன் வதரது னுக் குனறல் றகநசற்நப்தட்ட றசசட 

தறசகக்சைற்த ஆநரது தரரனன்நக் ைரனத்றல் ைறகடக்ைப்வதற்ன் 

றசரகைகப னெடிவுன்த் னெடிரறனோந் னுக்ைள் ரது தரரனன்நக் 

ைரனத்றல் தரறசலனகண வசய்ப்தட்டது. சனம்,  றசரக வசய்ற்ைரை 

ரது தரரனன்நத்றற்கு ைறகடத் னற னுக்ைபறன் ண்றக்கைனம் 

வதனோந்வரகைரை இனோந்து.  

இற்கு சனறைரை, குனப் தறைத்றன் னென்வரறவுக்சைற்த குனக் கூட்டங்ைள் 

டரத்ப்தடும் அகணத்து ரட்ைபறனம் னுரர்ைகப அகத்து னுக்ைகப 

றசரக வசய்து னெடிகடந் தறன்ணர் குனத் லர்ரணங்ைள் அனெல்தடுத்துது 
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சம்தந்ரை அன்கந றணத்றற்குரற அகச்சுக்ைபறடறனோந்தும் கண 

உத்றசரைத்ர்ைபறடறனோந்தும் ற்ைணச குனறணரல் அவ்கச்சுக்ைள் 

சம்தந்ரை றணப்தட்டுள்ப னுக்ைள் சம்தந்ரண இக்ைப்தரடுைள் 

கடனெகநப்தடுன் னென்சணற்நத்க ஆரய்ந்நறற்கு டடிக்கை 

சற்வைரள்பப்தட்டதுடன், இவ்ரநரை எனோ ரபறல் 5 -10 னுக்ைள் வீம் வரடர் 

டடிக்கை சற்வைரள்ப இனரறனோந்ரல் றகணத்றநன் 

உர்த்ப்தட்டுள்பது. 

வைௌ தரரனன்ந உன்ப்தறணர்ைள் குனறற்கு ஆற்ன்ப்தடுத்துைறன்ந னுக்ைள் 

தரரனன்நத்றற்கு சர்ப்தறக்ைப்தடுகைறல் அது வரடர்தரை வைௌ 

தரரனன்ந உன்ப்தறணர்ைனக்கு ைடிங்ைபறன் னேனரை அநறறக்ைப்தட்ட 

சதரறனம் அவ்ரன் அநறறக்ைப்தடும் றைறரணது அர்ைனக்கு சறரண 

றைறரை இல்னர தட்சத்றல் னுக சர்ப்தறப்தறல் ரங்ைள் ற்தட்டண. 

ஆகைரல், வகனசதசற னேனரை வைௌ தரரனன்ந உன்ப்தறணர்ைனடன் 

சடிரைச வரடர்னவைரண்டு னுக சர்ப்தறக்ை அர்ைனக்கு சறரண  

றைறவரன்கந எதுக்ைறக்வைரள்ன் னேனரை, சற்தடி ரங்ைகப 

குகநத்துக்வைரள்ப குனறற்கு னெடினரறனோந்து. 

தல்சன் றத்றல் அலறக்குள்பரைறன்ந வதண்ைபறன் தறச்சறகணைள் வரடர்தரை 

சர்ப்தறக்ைப்தடும் னுக்ைகப துரறரைவும் றநகரண னெகநறனம் 

லர்ப்தற்ைரை வதரதுனுக்ைள் தற்நற குனறன் வைௌ வதண் தரரனன்ந 

உன்ப்தறணர்ைகபக்வைரண்டரை  2014.03.06 ஆம் றைறன்ன் ரதறக்ைப்தட்ட உத 

குனறணரல் இற்கந க 61 னுக்ைகப றசரக வசய் டடிக்கை 

டுக்ைப்தட்டுள்பது. 

9. 2015.06.26 ஆம் றைற னெல் 2015.09.01 றைறக வதரது  னுக்ைள் தற்நற 

குனறன் வசற்தரடுைள் :- 

ரது தரரனன்நம் ைகனக்ைப்தட்ட 2015.06.26 ஆம் றைற னெல் ட்டரது 

தரரனன்நறன் னெனரது கூட்டத்வரடர் ஆம்தறக்ைப்தட்ட 2015.09.01 ஆம் 

றைற கரண ைரனப்தகுறக்குள்  வதரது னுக்ைள் தற்நற குன தறன்னோம் 

தறைபறல் ஈடுதட்டுள்பது. 

(i) றர்ைரனத்றல் தரரனன்நம் ைகனக்ைப்தட்டரல், குனறற்கு னென்கக்ைப் 

தட்டுள்ப னுக்ைள் வரடர்தறனரண டடிக்கைைகப னென்வணடுக்ை 

னெடிர ைரத்ரல் னுரனோக்கு ற்தடும் அலறகத் றர்ப்தற்ைரை 

அவ்ரநரண னுக்ைகப றசரரறப்தற்ைரை றனோரை அனல்ைள் தற்நற 

தரரனன்ந ஆகரபனோக்கு (எம்னஸ்ன்) னென்கப்தது 

வதரனோத்ரணவண 2015.06.12 ஆம் றைற கடவதற்ந வதரது னுக் 

குனறல் லர்ரணறக்ைப்தட்டதுடன்  2015.06.26 ஆம் றைற தரரனன்நம் 

ைகனக்ைப்தட்டதறன் 100 னுக்ைள் றசரரறப்தற்ைரை எம்னஸ்ன் 

அர்ைனக்கு அனுப்தறகக்ைப்தட்டண. 

(ii) ரது தரரனன்நம் 2015.06.26 ஆம் றைற ைகனக்ைப்தட்ட ைரத்ரல் 

னுக்ைள் தற்நற தறைள் ரவும் னர்த்ற வசய்ப்தட்டரல் அதுக 

றசரரறக்ைப்தட்டுந் னுக்ைனக்குப் தறனரை னற னுக்ைகப ட்டரது 

தரரனன்நத்றற்கு னென்கக்குரன் னுரர்ைனக்கு னத்துனேனம் 

அநறறக்ைப்தட்டது. 
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10. இக்ைரனைட்டத்றல்  வதரதுனுக்ைள் தற்நற குனப் தறைத்றணரல் 

டுக்ைப்தட்டுள்ப வைரள்கைரலறரண லர்ரணங்ைள்:- 

(i) னுக்ைகப சர்ப்தறப்தற்ைரண வதரது ரறரறப் தடிவரன்கந 

ரரறப்தற்கும் அன்சதரது தரறசலனகணக்கு உட்தடுத்ப்தடும் றடங்ைகப 

உன்ப்தறணர்ைபறன் ஊடரை வதரதுக்ைனக்கு அநறறக்ை சண்டுவன்ததும், 

(ii) வதரது னுக் குனவுக்கு னுக்ைகப சர்ப்தறக்கும் சதரது வதரது ரறரறப் 

தடிவரன்நறன் ைலழ் சர்ப்தறப்தற்கும் இம்ரறரறப் தடித்க அகணத்து 

தரரனன்ந உன்ப்தறணர்ைள் ஊடரை வதரதுக்ைனக்கு அநறறப்தற்கும், 

(னெனரது அட்டகறன் ைலழ் னுக்ைகப சர்ப்தறக்கும் வதரது 

ரறரறப் தடிம் ப்தட்டுள்பது) 

(iii) தைறங்ை சசகைள் ஆகக்குனறணரல் வரறல்தட்த ரலறறனரண 

ைரங்ைபறணரல் எனோ டக றரைரறக்ைப்தட்டுள்ப னுக்ைபறணரல் 

னுரனோக்கு வபறரைச அலற ற்தட்டினோப்தறன், குன அத்கை 

னுக்ைகப அகச்சறன் சரைரண றப்னகனடன் லண்டும் 

தரறசலனகணக்கு உட்தடுத் தைறங்ை சசகைள் ஆகக்குனறன் 

ைணத்றற்கு ஆற்ன்ப்தடுத் சண்டுவன்ததும்,  

(iv) வதரது னுக் குனறணரல் னென்கக்ைப்தடுைறன்ந றப்னகைனக்கு 

குனறல் இக்ைம் வரறறத்து தறன்ணர், அகண லன்ைறன்ந அகச்சறன் 

உத்றசரைத்ர்ைபறணரல் வதரது னுக்குன வைரச்கசப்தடுத்ப்தடுரல் 

அவ்ரநரண உத்றசரைத்ர்ைனக்கு றரை தரரனன்ந த்துங்ைள், 

சறநப்னரறகைள் சட்டத்றன் 14 ஆம் தறரறறன் தறைரம் ற்ன்ம் 

ண்டகணனெகநச் சட்டக் சைரகறன் 190 ஆம் தறரறறன் ைலழ் ண்டகண 

ங்குற்கு ரய்ப்தறனோப்தறனும் இந் றனெகந அந்றரணதும் 

கடனெகநறல் வசற்தடுத்துற்கு சறரணதுரகும் ன்தக குன 

அரணறத்து. சனம், உத்றசரைத்ர்ைள் குனறன் னென் இங்ைற 

றடங்ைகப அனெல்தடுத்தும்சதரது அர்ைனக்கு னெைம்வைரடுக்ை 

சரறடுைறன்ந சட்டரலறரண சறக்ைல்ைகபனம் றகக்ைப ரலறறனரண 

தறச்சறகணைகபனம் ைனோத்றற்வைரண்ட குன அவ்ரநரண தறச்சறகணைள் 

னம்சதரது குனறன் இக்ைத்க லண்டும் ஆரய்ந்து சகரண 

றனோத்ங்ைகப சற்வைரள்பவும் லர்ரணறத்து. வ்ரநரறனும், 

இக்ைப்தரட்டிற்கு னோம்சதரது உத்றசரைத்ர்ைள் இகண றட 

வதரன்ப்னடன் வசற்தடசண்டுவன்ததும், 

(v) லறச் சசகைள் ஆகக்குனறன் றடப் தப்தறனுள் னோம் னுக்ைள் 

சம்தந்ரண அநறக்கைைகப அனுப்னல் சற்தடி ஆகக்குனறணரல் 

றரைரறக்ைப்தட்டுள்பரல் அது சம்தந்ரை லர்ரணவரன்கந 

சற்வைரள்னம் க அந் னுக்ைள் சம்தந்ரை டடிக்கை 

சற்வைரள்பரல் இனோப்தற்கும், 

(vi) சறன்ர்ைகப தரடரசகனைபறன் னெனரம் ஆண்டிற்கு சசர்க்ைரக சம்தந்ரை 

ஆற்ன்ப்தடுத்ப்தட்டுள்ப னுக்ைகப தரறசலனகணக்கு டுத்துக்வைரள்பரல் 

இனோப்தற்கும், (2011.06.08 ஆம் றைற குனறன் லர்ரணம்) 

(vii) ணற உரறகைள் ஆகக்குன, றர்ரைத்றற்ைரண தரரனன்ந 

ஆகரபர் (எம்னட்ஸ்ரன்) அல்னது தைறங்ை சசகைள் ஆகக்குன 

ஆைறற்நறன் னென்சண ற்சதரது றசரக வசய்ப்தடும் னுக்ைகப 

அந்றன்ணங்ைபறன் றசரகைள் னெடிகடந் தறன்ணர் தரறசலனகணக்கு 

டுத்துக்வைரள்ற்கும்,  
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(viii) குனறணரல் லர்ரணம் ங்ைப்தட்டு எதுக்ைப்தட்ட னுக்ைள் சனம் 

றரங்ைகப வதற்ன்த் னோரன் சைரரற சர்ப்தறக்ைப்தடும் 

சந்ர்ப்தங்ைபறல் அற்கந லள் தரறசலகனகணக்கு உட்தடுத்ரல் 

இனோப்தற்கும், 

(ix) அச வைரள்கைைனடன் னெண்தடும் கைறனரண றடங்ைனடன் 

வரடர்னகட னுக்ைள் சம்தந்ரை சற்வைரள்பக்கூடி டடிக்கை 

தற்நற னுரக அகக்ைரசன குன னென்ணறகனறல் 

ைனந்துகரடுற்கும், 

(x) னெகநரண தரறசலனகணறல் றனௌதறக்ைப்தட்ட, அச றற றன்ணங்ைபறல் 

கடவதற்ந றற சரசடிைள் வரடர்தரை ைறகடக்ைப்வதன்ம் னுக்ைகப 

தரறசலனகண வசய்ரல்       இனோப்தற்கும், ( 2012.11.20 ஆம் றைற 

குனறன் லர்ரணம்) 

(xi) குன வரடர்தரை ற்சதரது கடனெகநறல் உள்ப றகனறற் 

ைட்டகபைபறன் னரக்ைல் ன்க வரடர்தறல் தறச்சறகணைள் 

னந்துள்பரனம் இந்றகனகறன் ைலழ் தரரனன்நத்றன் 

வதரதுனுக்குன  தற்நற வதரதுக்ைபறன் ம்தறக்கைக்கு குந்ைம் 

ற்தடுரனம் னரக்ைல்றக்ை  ைட்டகபவரன்கந றடுப்தற்கு 

இனரணரன் றகனறற் ைட்டகபைகப றனோத்துற்ைரண 

தறசகைள் றகனறற் ைட்டகபைள் தற்நற  குனறன் றசரபனோக்கு 

தறசரறக்ைப்தட்டுள்பண. 

(xii) குனப் தறைத்றன் தறசகக்கு அக குனறணரல் எனோ னெகந 

றசரரறக்ைப்தட்டு றப்னகைள் ங்ைப்தட்ட னுவரன்கந லண்டும் 

குனறணரல் ஆரய்ற்கு னென்   னெனரது னெகந குனறணரல் 

ங்ைப்தட்ட றப்னகைகப வசற்தடுத்துன் னென்சணற்நம் தற்நறனம் 

ஆரய்ற்ைரண டடிக்கைைள் னென்வணடுக்ைப்தட்டண.  

11. வதரதுனுக்ைள் தற்நற குனறன் 5 ஆம் அநறக்கைறல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

இனக்குைள் தற்நற தறன்ஆய்வு 

(i) வைௌ தரரனன்ந உன்ப்தறணர் னுக தரரனன்நத்றற்கு 

சர்ப்தறத்ன் தறன்ணர் இனரணக துரறரை னுறன் 

றசரகைகப னெடிவுன்த்ல் 

(ii) னுரனோக்கு றரங்ைகப வதற்ன்க்வைரடுத்ல் வடர்தரை தல்சன் 

அகச்சுைள் ற்ன்ம் றன்ணங்ைனடன் ற்தடுத்றக்வைரள்னம் 

இக்ைப்தரடுைகப கூடிபவு றகரை வசற்தடுத்றக் வைரள்பல் 

(iii) ைடந் தரரனன்நங்ைபறன் சதரது இக்ைப்தரட்டுக்கு ந்து ஆறனும் 

இற்கந க அகச்சுக்ைபறணரல் றரங்ைள் ங்ைப்தடர 

னுரனோக்கு றரம் ங்ை டடிக்கை சற்வைரள்பல் 

சற்தடி னென்ன் இனக்குைகபனம் றகநசற்ன்ற்ைரை குன 

சற்வைரண்ட றனெகநரணது, னுவரன்ன் தரரனன்நத்றற்கு 

சர்ப்தறக்ைப்தட்டன் தறன்ணர் ஆம்தறக்ைப்தடும் அம்னுறன் தறைள் 

னெடினம் க ஏர் உத்றசரைத்ச அப்தறைகப சற்வைரள்ரகும். 

அணரல் குநறப்தறட்ட னு வரடர்தரண அகணத்து றடங்ைள் 
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வரடர்தரைவும் னுவுடன் சம்தந்ப்தட்ட சரரர்ைள் வரடர்தரைவும்  

குன்ப்தறட்ட உத்றசரைத்ர் வரடர்ந்தும் அநறந்றனோப்தரல் சகரண 

இக்ைப்தரட்டுப் தறைள் இனகுரைறறனோப்தசரடு இக்ைப்தரடுைகப 

கூடிபவு றகரை வசற்தடுத்றக்வைரள்பல் அல்னது னுறன் 

றசரகப் தறைகப னெடிவுன்த்ல் இன் னேனரை ஏபறற்கு 

றகணத்றநணகடந்துள்பது. 

சனம், குனறணரல் னுக்ைள் றசரக வசய்ப்தட்டு ங்ைப்தடும் 

றப்னகைள் வசற்தடுத்ப்தடுறல்கனவண சணரறதறறன் 

வசனரபனோக்கு அநறக்கைறடப்தட்டினோப்தரல், சணரறதறறன் 

வசனரபரல் 2014.10.10 ஆம் றைற E&O/AC/1/8/6 ஆம் இனக்ை 

சுற்நநறக்கை வௌிறறடப்தட்டு சற்தடி றடங்ைள் வரடர்தரை 

அகச்சகக றறப்னர்வூட்டுற்கு டடிக்கை டுப்தன் 

ஊடரை குனறன் றப்னகைள் வசற்தடுத்ப்தடுல் சம்தந்ரை 

வரடர்னகட றன்ணங்ைபறன் ைணம் வசனத்ப்தடுவண குனறணரல் 

றர்தரர்க்ைப்தட்டது. ( அட்டக 3) 

(iv) தைறங்ை சசகைள் ஆகக்குனறணரல் எனோ டக தரறசலனத்து 

னெடிக்ைப்தட்ட, ஆறனும் குனறன் தரறசலனகணக்கு ஆற்ன்ப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

னுக்ைள் தற்நற சன்னெகநனைடுைகப லண்டும் தரறசலனக்ைக் கூடி 

றத்றல் சட்டங்ைள் ரரறத்ல். 

வைௌ சதரரரரறன் கனகறல் தைறங்ை சசகைள் 

ஆகக்குனறணதும் கனர் உட்தட உன்ப்தறணர்ைபறணதும்  குனறன் 

றசரபர் உட்தட அங்ைத்ர்ைபரண தரரனன்ந உன்ப்தறணர்ைபறணதும் 

தங்சைற்தறல் 2014.07.23 ஆம் றைற டரத்ப்தட்ட ைனந்துகரடனன் 

சதரது தைறங்ை சசக ஆகக்குனறணரல் தரறசலனக்ைப்தட்டு 

னெடிவுன்த்ப்தட்ட னுக்ைள் சம்தந்ரை குனறன் றப்னகைகப 

வசற்தடுத்துறல் ற்தடுைறன்ந தறச்சறகணைள் வரடர்தரைவும் 

அப்தறச்சறகணைகப குகநத்துக்வைரள்ப இனோ சரரனோம் தறன்தற்ந 

சண்டி வசன்னெகநைள் வரடர்தரைவும் ைனோத்துக்ைள் 

தரறரநப்தட்டசரடு குனறணரல் லள்தரறசலனகண வசய்னம் தடி சைரரற 

அனுப்தப்தடும் னுக்ைள் சம்தந்ரை வரடர்ந்தும் டடிக்கை 

டுப்தற்கு இக்ைம் வரறறக்ைப்தட்டது. 

(v) வௌிறரட்டு தரரனன்நங்ைபறன் வதரதுனுக்ைள் தற்நற குனக்ைபறன் 

வசற்தரடுைகப தற்நற ஆரய்ந்து து குனறன் றகணத்றநகண 

அறைரறத்துக்வைரள்ப சற்தடி அனுதங்ைகப உதசரைறத்ல் 

(vi) உள்ரட்டு / வௌிறரட்டுப் தறற்சற  அர்வுைனக்கு தரரனன்ந 

உன்ப்தறணர்ைகப வதரறடும்சதரது வதரதுனுக்ைள் தற்நற குனறன் 

அங்ைத்ர்ைபரண தரரனன்ந உன்ப்தறணர்ைள் வரடர்தரைவும் 

ைணத்றற்வைரள்னம் தடி குனறன் றசரபரல் 2014.03.18 

றைறறடப்தட்டு வைௌ சதரரைரறடம் சைரரறக்கைவரன்கந 

சர்ப்தறக்ை டடிக்கை சற்வைரள்பப்தட்டது. (அட்டக 4 ) 
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12. ரது தரரனன்நத்றன் வதரதுனுக்ைள் தற்நற குனறன் இனக்குைனம் 

றப்னகைனம் 

(i) னுக்ைகப லர்ப்தற்ைரை ைரப்னன்ற எம்னட்ஸ்ரணறணதும் றற 

எம்னட்ஸ்ரணறணதும் எத்துகப்கத வதற்ன்க்வைரள்ப டடிக்கை டுத்ல் 

(ii) இனங்கைறல் ரைர சகதைபறல் வசற்தடுத்ப்தடுைறன்ந வதரதுனுக்ைள் 

தற்நற குனக்ைசபரடு எத்கப்னடன் வசற்தடுன் னேனரை கூடுனரண 

னுரர்ைனக்கு றரம் அபறக்ை இனரரல் அவ்ரன் 

வசனரற்ன்ல் 

(iii) 1981 னெல் 1990 கறனரண ைரனத்துடன் வரடர்னகடரை 1994 ஆம் 

ஆண்டில் வதரதுனுக்ைள் தற்நற குனறணரல் சர்ப்தறக்ைப்தட்ட 

னெனரது அநறக்கைறல் 1981/17 ஆம் இனக்ை எம்னட்ஸ்ரன் சட்டத்றன் 

11 ஆது தறரறறன் னேனரை அது லறத்துகநத் த்தும் 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்டுள்பரை றர்சணங்ைள் இனோப்தரை 

குநறப்தறடப்தட்டினோப்தரல் எம்னட்ஸ்ரன் சட்டத்றன் சற்தடி தறரறவு 

றனோத்ப்தட சண்டுர ன்தக ஆரய்ற்கு எம்னட்ஸ்ரணறன் 

ைனோத்துக்ைகப வதற்ன் சட்டகஞனோக்கு னென்வரறவரன்கநச் வசய்ல்  

சண்டுவணவும், சனம் குநறப்தறட்ட அநறக்கைறல் 

தறசரறக்ைப்தட்டுள்பன் தறைரம் எம்னட்ஸ்ரணரல் ஆரப்தடும் 

னுக்ைள் சம்தந்ரை னுரனோக்கு உண்கரைச றரம் 

ைறகடத்துள்பர ன்தக லள் தரறசலனகண வசய்ற்கும் 

எம்னட்ஸ்ரனுக்கு த்தும் ங்ைப்தட சண்டுவண  றந்துகத்ல், 

(iv) எம்னட்ஸ்ரன் சட்டத்றல் 1994/26 னேனம் றனோத்ப்தட்ட 17 ஆது தறரறறன் 

4 (இ) தறைரம் றப்னக ங்ைப்தட்ட சதரறனம் அக 

அனெல்தடுத்ப்தட்டு னுரர்ைனக்கு றரம் ங்ைப்தடர 

சந்ர்ப்தங்ைபறல் அது சம்தந்ரை சணரறதறக்கும் தரரனன்நத்றற்கும் 

சர்ப்தறக்ைப்தடும் எம்னட்ஸ்ரணறன் அநறக்கைக குன 

தரரனன்நத்றற்கு சர்ப்தறக்ைறன்ந சதரறனம்  அது வரடர்தரண 

அடுத்க்ைட்ட டடிக்கைக சற்வைரள்ற்ைரண றனெகந 

அநறனெைப்தடுத்ப்தடறல்கன ன்தரல் அது வரடர்தரை குந் 

டடிக்கைவரன்ன் அநறனெைப்தடுத்ப்தட சண்டுவண றந்துகத்ல் 

(v) 1996 ஆம் ஆண்டின்  21 ஆம் இனக்ை ணற உரறகைள் ஆகக்குனச் 

சட்டத்றன் ற்தரடுைபறன் தறைரம் ணற உரறகைள் 

ஆகக்குனறணரல் றசரரறக்ைப்தட்டு றரங்ைள் ங்ைப்தட்டுள்ப 

சதரறனம் அக வரடர்னகட றன்ணங்ைபரல் வசற்தடுத்ப்தடர 

சந்ர்ப்தங்ைபறல் அவ்ரகக்குனறணரல் குநறப்தறட்ட சட்டனேனத்றன் 15

(8) தறரறறன் தறைரம் அவ்றடம் தற்நற குநறப்தறட்டு வைௌ 

சணரறதறக்கு அனுப்தப்தடும் அநறக்கைைள் சணரறதற அனனைத்றணரல் 

வைௌ சதரரைனோக்கு அனுப்தப்தட்டு அன் னேனரை வதரதுனுக்ைள் 

தற்நற குனவுக்கு சர்ப்தறக்ைப்தட்ட சதரறனம், சற்தடி அநறக்கைைள் 

தரரனன்நத்றற்கு சர்ப்தறக்ைப்தடுச ற அது சம்தந்ரை 

வரடர்ந்தும் சற்வைரள்ப சண்டி டடிக்கைைள் ைரப்தடறல்கன 

ன்தரல் அற்குத் குந் வசற்தரவடரன்ன் அநறனெைப்தடுத்ப்தட 

சண்டுவண றந்துகத்ல், 
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13. ரது தரரனன்நத்றன் இனக்குைள் வரடர்தறல் ட்டரது 

தரரனன்நத்றல் சற்வைரள்பப்தடவுள்ப டதடினெகநைள் 

(i) ைரப்னன்ற எம்னஸ்ன் ற்ன்ம் றற எம்னஸ்ன் அகத்து 

ைனந்ரசனரசறத்ல். 

(ii) ரைர சகதைபறன் வதரதுனு குனக்ைபறன் றசரபர்ைகபனம் 

வசனரர்ைகபனம் அகத்து ைனந்ரசனரசறத்ல். 

(iii) றனோரை அனல்ைள் தற்நற தரரனன்ந ஆகரபர் சட்டத்றன் 

17ஆம் தறரறவு ற்ன்ம் இனங்கை ணற உரறகைள் ஆகக்குன 

சட்டத்றன் 15(8) தறரறறன் தறைரம் தரரனன்நத்றற்கு 

னென்கக்ைப்தடும் அநறக்கைைகப தரரனன்நத்றணரல்  குனறற்கு 

னென்கக்ைக்கூடிரை சட்டங்ைகப அனெல்ப்தடுத்துரன் றகனறற் 

ைட்டகபைள் தற்நற குனறற்கு அநறறத்ல் ற்ன்ம் அது தற்நற அசறல் 

அகப்னச் சகதறன் அச சசகைள் தற்நற உத குனறன் அநறக்கைறல் 

சசர்த்ல் . 

14. ட்டரது தரரனன்நத்றன் இனக்குைள் 

(i) அசறல் அகப்தறல் சுரலண றன்ணவரன்நரண லறன்ந சசகைள் 

ஆகக்குனறன் கனனைடு சகப்தடும் னுக்ைள் வரடர்தறல் 

வசற்தடசண்டி னெகந தற்நற குனறற்கு வபறரண ைனோத்துைகபப் 

வதற்ன்க்வைரள்ப இனறல்கன ன்ததுடன்  அது வரடர்தறல் 

சற்வைரள்பப்தட சண்டி டடிக்கைைள் தற்நற ஆரப்தட சண்டும். 

(ii) வபறரடுைபறல் வதரது னுக்குனக்ைபறன் வசற்தரடுைள் 

ைண்ைரறப்தற்ைரண ைல்ற சுற்ன்னரவரன்கந சற்வைரள்ற்ைரை 

அங்ைலைரத்க வைௌ சதரரைரறடம் சைரல். 

(iii) அகச்சுடன் சசர்ந்து அனல்ைகப சற்வைரள்னம்சதரது ற்தடும் 

ைரனரங்ைகப குகநத்துக்வைரண்டு, வதரது னுக்குனறன் 

அனல்ைபறன் வசற்நறநகண அறைரறப்தற்ைரை னுக்ைள் வரடர்தரண 

அனல்ைகப எனோங்ைறகப்தற்ைரை எவ்வரனோ அகச்சறன் ட்டத்றல் 

உத்றசரைத்க றறத்துக்வைரள்ற்ைரண டடிக்கைைகப 

சற்வைரள்னல்.   
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1 வதரதுனுக்ைள் தற்நற குனறற்கு  ைறகடக்ைப்வதற்ந னுக்ைபறன் 
ண்றக்கை  

1366 

2 றகனறற் ைட்டகபைனக்கு இங்ைறவரனைரகறணரல் 
குனறணரல்  றரைரறக்ைப்தட்ட னுக்ைபறன் ண்றக்கை  

334 

3 தரரனன்நத்றற்கு சர்ப்தறக்ைப்தட்டு அடுத்க்ைட்ட டடிக்கை  
சற்வைரள்பப்தட்ட னுக்ைபறன் ண்றக்கை  

1061 

4 எம்னட்ஸ்ரனுக்கு ஆற்ன்ப்தடுத்ப்தட்ட னுக்ைபறன் ண்றக்கை  184 

5 குன டரத்ப் தட்ட டகைபறன் ண்றக்கை  96 

6 குனறணரல் றசரரறக்ைப்ட்ட னுக்ைள்  

 7 து தரரனன்நத்துடன்  சம்தந்ப்தட்ட னுக்ைபறன் 
ண்றக்கை  

848 

 6 து தரரனன்நத்துடன்  சம்தந்ப்ட்ட னுக்ைபறன் 
ண்றக்கை  

87 

7 றரம் வதற்ந  னுரர்ைபறன் ண்றக்கை  

 7 து தரரனன்நத்துடன்  சம்தந்ப்ட்ட னுக்ைபறன் 
ண்றக்கை  

85 

 6 து தரரனன்நத்துடன்  சம்தந்ப்ட்ட னுக்ைபறன் 
ண்றக்கை  

7 

8 றசரகறன் தறன்ணர் எதுக்ைப்தட்ட னுக்ைபறன் ண்றக்கை  

 7 து தரரனன்நத்துடன்  சம்தந்ப்ட்ட னுக்ைபறன் 
ண்றக்கை  

424 

 6 து தரரனன்நத்துடன்  சம்தந்ப்ட்ட னுக்ைபறன் 
ண்றக்கை  

16 

9 சற்தடி எதுக்ைப்தட்ட னுக்ைபறல் குனறன் ஆம்த றசரகறன் 
தறன்ணர் றரம் ங்ை னெடிரவண லர்ரணறத்து, றரைரறக்ைப்தட்ட 
னுக்ைபறன் ண்றக்கை 

 

 7 து தரரனன்நத்துடன்  சம்தந்ப்ட்ட னுக்ைபறன் 
ண்றக்கை  

289 

 6 து தரரனன்நத்துடன் சம்தந்ப்ட்ட னுக்ைபறன் 
ண்றக்கை  

9 

 சறன னுக்ைள் எனோ டகக்கு சல் குனறல் தரறசலனக்ைப்தட்டது. அன் தறைரம் 
குனறல் தரறசலனக்ைப்தட்ட எட்டுவரத்  னுக்ைபறன் ண்றக்கை 

 7 து தரரனன்நத்துடன் சம்தந்ப்ட்ட னுக்ைபறன் 
ண்றக்கை  

1202 

 6 து தரரனன்நத்துடன் சம்தந்ப்ட்ட னுக்ைபறன் 
ண்றக்கை  

127 

15. 2013.01.01 னெல் 2015.06.26 கறனரண ைரனைட்டத்றல் றசரக 

வசய்ப்தட்ட னுக்ைல் தற்நற சுனோக்ைம் 

(அ) வதரதுனுக்ைள் தற்நற குனறற்கு  ைறகடக்ைப்வதற்ந னுக்ைள் தற்நற    

சுனோக்ைம் 
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(ஆ) ங்ைப்தட்ட றரங்ைனக்குக வதரறப்ன 

 

சம்தந்ப்தட்ட அகச்சும் சைரப்ன இனக்ைனெம் 

றரம் 

ைறகடத்து

ள்ப 

னுக்ைள் 

1.  லண்டும் சசகறல் அர்த்துல் 13 

  ைல்ற – (856(  

  சுைரரம் –  (1946(   

  சட்டனெம் எனங்கும் – (627(  

  ரைர சகதைள்   ற்ன்ம் உள்னரட்சற – (1161, 1162)  

  இகபஞர் றைரம் ற்ன்ம் றநன்ைள் அதறறனோத்ற – (1552(  

  தரல் சசகைள்  -  (214—311)  

  ைத்வரறல் –  (166(   

  றன்ன ற்ன்ம் சக்ற – (1630(  

  வதரது றர்ரை ற்ன்ம் உள்ரட்டனல்ைள் – (1194, 1618(  

  றற, றட்டறடல் – (1653(  

2.  தறனர்வு ங்குல்/னெகணப்தரண சசகக்ைரனத்க ங்ைற 

    தறனர்வுைகப இற்கநப்தடுத்துல் 

13 

  கூட்டுநவு ற்ன்ம் உள்ரட்டு ர்த்ைம் – (1189(  

  ைல்ற –  (1013,1258,2071 (   

  றற, றட்டறடல் – (44,45,46,47, 802(  

  வதரது றர்ரைம் ற்ன்ம் உள்ரட்டனல்ைள் – (887(  

  ைத்வரறல் -  (1109(   

  சட்டனெம் எங்கும் - (901)  

  சுைரரம் -  (1656(   

3.  உரற ஏய்வூறத்க அல்னது றனக ஊறர் சசனரத 

றறத்க    ங்குல் 

11 

  கூட்டுநவு ற்ன்ம் உள்ரட்டு ர்த்ைம் – (606(  

  ைல்ற – (256, 677)  

  சுைரரம் –  (621,622(   

  சட்டனெம் எங்கும் – (1221(  

  உர் ைல்ற –  (779(   

  ரைர சகதைள் ற்ன்ம் உள்னரட்சற –(921)  

  றற, றட்டறடல் (2080)  

  றன்ன ற்ன்ம் சக்ற – (639)  

 தரதுைரப்ன ற்ன்ம் ை அதறறனோத்ற (1298)  
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 சம்தந்ப்தட்ட அகச்சும் சைரப்ன இனக்ைனெம் 

றரம் 

ைறகடத்து

ள்ப 

னுக்ைள் 

4. தடிசற்நம்/றனக சம்தபம் ங்ைல் 5 

  ைல்ற-(27,943)  

  ணசலரசறக் ப தரதுைரப்ன- (725)  

  சட்டனெம் எனங்கும் – (2133(  

  றற ற்ன்ம் றடடறடல் - (1814)  

5. ட்டஈடு ங்ைல் 8 

  கூட்டுநவு ற்ன்ம் உள்ரட்டு ர்த்ைம் – (469(  

  றற, றட்டறடல்- (610,800,1736,2051)  

  வபறரட்டு சகனரய்ப்த ஊக்குறப்த ற்ன்ம் 

னசணரம்னகை- (1441) 

 

  சதரக்குத்து-  (121(   

  ரைர சகத ற்ன்ம் உள்னரட்சற – (110(  

6. றந் சசகறல் அர்த்ல் 4 

  ரைர சகத ற்ன்ம் உள்னரட்சற – (491,1099(  

  னணர்ரழ்பறப்ன ற்ன்ம் சறகநச்சரகனைள் ன்சலகப்ன- 

(1049( 

 

  றசரம்- (727)  

7. தற உர்வுைள்/றணங்ைள் னென் றைறறடல் 1 

  றற, றட்டறடல் - (1028)  

8. னற றணங்ைகப ங்ைல் 9 

  றற, றட்டறடல் - (1274)  

  தரல் சசகைள் -  (208,769(   

  வதரது றனோரைம் ற்ன்ம் உள்ரட்டு அனல்ைள் -     (1909(   

  ைல்ற     (432,1190 (-   

 சுைரரம்- (1935,2204)  

 ரைர சகத ற்ன்ம் உள்னரட்சற – (1139(  

2 9. தறனௐட்டு றணங்ைகப ங்குல் 

  தரல் சசகைள் –  (425(   

  சதரக்குத்து –  (351(   
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 சம்தந்ப்தட்ட அகச்சும் சைரப்ன இனக்ைனெம் 

றரம் 

ைறகடத்துள்

ப னுக்ைள் 

10. இடரற்நம் ங்குல் 1 

  இகபஞர் றைரம் ற்ன்ம் றநன்ைள் அதறறனோத்ற – (1683(  

11. உரறத்துகட வைரடுப்தணவுைகப ங்குல் 2 

  அச பங்ைள் ற்ன்ம் வரறல்னெற்சற அதறறனோத்ற – (541(  

  சதரக்குத்து –  (1235(   

12. றகைள், அரகைள் ஏய்வூறத்க ங்குல் 1 

  றற, றட்டறடல் – (604(  

13. இனரதப்தங்கு ற்ன்ம் ஊக்குறப்ன வைரடுப்தணவுைகப 

றனகரண ட்டினடன் ங்குல் 

1 

  றன்ன ற்ன்ம் சக்ற – (1254(  

14. றன்சர இகப்கத வதற்ன்க்வைரடுத்ல் 1 

  றன்ன ற்ன்ம் சக்ற – (1431(  

15. ைரற உன்றைகப அல்னது உரறங்ைகப ங்குல் 3 

  லர்ப்தரசணம் ற்ன்ம் லர் ப னெைரகத்தும் – (282,1141(  

  சணரறதற வசனைம் – (114(  

16. எனங்ைரண டிைரனகப்ன னெகநகவரன்கந ங்குல் 1 

  லர்ப்தரசணம் ற்ன்ம் லர் ப னெைரகத்தும் – (1053(  

17. சுற்நரடனக்கு குந்ைம் றகபறக்கும் ைனோத்றட்டங்ைகப 

றன்த்துல் 

1 

 ரைர சகதைள் ற்ன்ம் உள்னரட்சற – (1432(  

18. தல்ைகனக்ைை அனுறக வதற்ன்க்வைரடுத்ல் 1 

  உர் ைல்ற அகச்சு – (1101(  

19. ைரப்னன்ற ன்கைகப ங்குல் 1 

  றற, றட்டறடல்   - (1850(   

20. ரற்ன் தரகைகப ங்குல் 1 

   ைரற ற்ன்ம் ைரற அதறறனோத்ற – (246) 

21. ைடகண வசனத்றத் லர்க்கும் றடத்றல் சனகைைகப ங்குல் 1 

  றற, றட்டறடல் அகச்சு – (1510(  

22. க்ைள் சதரக்குத்து அனுறப்தத்றத்றகண 

னப்வதநச்வசய்ல் 

1 

  ணறரர் சதரக்குத்து சசகைள் – (437(  

  வரத்ம் 82 
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1 ைன சசகைள் ற்ன்ம் 
ணசலரசறைள் 

0 0 6 2 1 50 

2 ைத்வரறல் 9 8 20 12 3 25 

3 னத்சரசண ற்ன்ம்  அனல்ைள் 0 0 1 0 0 - 

4 சறறல் றரண சசகைள் 2 2 2 0 0 - 

5 கூட்டுநவு ற்ன்ம் உள்ரட்டு ர்த்ைம் 5 5 16 8 3 38 

6 வன்கண அதறறனோத்ற ற்ன்ம் க்ைள் 
சரட்டங்ைள் அதறறனோத்ற 

2 1 2 2 0 0 

7 றர்ரத்துகந, வதரநறறல் 
சசகைள், வீடகப்ன,  வதரது 
சறைள் 

4 2 7 2 0 0 

8 ைகன, ைனரசரம் 1 1 ற.ற  0 0 - 

9 தரதுைரப்ன ற்ன்ம் ை அதறறனோத்ற 46 44 31 6 1 17 

10 வதரனோபரர அதறறனோத்ற 25 19 11 9 0 0 

11 ைல்ற 93 84 108 38 10 21 

12 சுற்நரடல் ற்ன்ம் னதுப்தறத்க்ைசக்ற 5 4 ற.ற  - - - 

13 வௌிறரட்டனல்ைள் 1 1 ற.ற - - - 

14 றற, றட்டறடல் 196 44 98 44 17 26 

15 ைட்வநரறல், லை பங்ைள் 3 2 4 0 0 - 

16 வௌிறரட்டு சகனரய்ப்ன 
ஊக்குறப்ன, னசணரம்னகை 

2 2 1 1 1 100 

17 சுைரரம் 34 33 46 26 6 23 

18 உர் ைல்ற 5 4 6 2 2 100 

19 வதனோந்வனோக்ைள், துகநனெைங்ைள்  
ற்ன்ம் ைப்தற்ன்கந 

16 14 14 4 0 0 

20 சுசச னோத்தும் 6 4 5 2 0 0 

21 கைத்வரறல், ரறத 13 10 10 5 0 0 

22 லர்ப்தரசணம், லர் ப னெைரகத்தும் 17 15 24 14 3 21 

23 லற 7 5 1 - - - 

24 வரறல் ற்ன்ம் வரறல்சங்ை உநவுைள் 4 3 5 4 0 0 
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25 ைரற, ைரற அதறறனோத்ற 20 17 17 8 1 12 

26 சட்டனெம் எனங்கும் 102 77 97 26 4 15 

27 ைரல்கட, ைறரற சனெர அதறறனோத்ற 1 1 5 1 0 0 

28 ரைர சகதைள், உள்னரட்சற 42 36 45 22 8 36 

29 வகுசணஊடைம், ைல்ைள் 6 5 9 3 0 0 

30 சறன் ற்ன்ற தறர்ைள் ஊக்குறப்ன 1 1 ற.ற - - - 

31 சசற னரறகைள் ற்ன்ம் ைனரசர 
அனல்ைள் 

3 2 3 1 0 0 

32 சசற வரறைள் ற்ன்ம் சனேை எனோங்ைறகப்ன 1 1 ற.ற - - - 

33 தரரனன்ந அனல்ைள் 1 1 ற.ற - - - 

34 வதற்சநரனக் கைத்வரறல் 4 4 1 1 0 0 

35 வதனோந்சரட்டக் கைத்வரறல் 4 1 1 - - - 

36 தரல் சசகைள் 21 18 34 17 5 29 

37 றன்ன, சக்ற 22 22 29 12 4 25 

38 ணறரர் சதரக்குத்து சசகைள் 1 1 1 1 1 100 

39 உற்தத்றத்றநன் ஊக்குறப்ன 0 0 1 0 0 - 

40 வதரது றர்ரைம், உள்ரட்டனல்ைள் 48 40 64 15 4 27 

41 சறகநச்சரகனைள் ன்சலகப்ன, னணர்ரழ்பறப்ன 13 9 13 4 1 25 

42 சனேை சசகைள் 2 2 1 1 0 0 

43 றகபரட்டு 1 1 2 0 0 - 

44 அச பங்ைள், வரறல்னெற்சற அதறறனோத்ற 2 2 5 2 1 50 

45 சலணறக் கைத்வரறல் 1 1 ற.ற - - - 

46 வரறல்தட்தம் ற்ன்ம் ஆரய்ச்சற 1 1 ற.ற - - - 

47 வரகனத்வரடர்னைள், ைல் வரறல்தடதம் 1 0 9 5 0 0 

48 தரம்தரற கைத்வரறல்ைள், சறநற 
வரறல்னெற்சறைள் அதறறனோத்ற 

2 1 ற.ற - - - 

49 சதரக்குத்து 33 26 57 19 3 16 

50 லர் ங்ைல். டிைரனகப்ன 3 3 3 2 0 0 

51 இகபஞர்  றைரம், றநன்ைள் அதறறனோத்ற 4 4 4 4 2 50 

52 சணரறதற வசனைம் 1 1 6 2 1 50 

53 சட்ட ரஅறதர் 0 0 1 1 0 0 

54 இனங்கை தரரனன்நம் 1 0 1 0 0 - 

 வரத்ம் 838 585 827 328 82 25 
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(ஈ)  6 ஆது தரரனன்ந ைரனப்தகுறறல் குனவுக்கு ைறகடத்து 2013.01.01 - 

2015.06.26 கறனரண ைரனப்தகுறறல் றசரகக்குட்தடுத்ப்தட்ட 

னுக்ைள் தற்நற அகச்சறற்சைற்த சுனோக்ைம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

1 தரதுைரப்ன ற்ன்ம் ை அதறறனோத்ற 2 2 1 50 

2 வதரனோபரர அதறறனோத்ற 1 0 - - 

3 ைல்ற 2 2 0 0 

4 றற, றட்டறடல் 4 1 1 100 

5 சுைரரம் 5 4 1 25 

6 வடுஞ்சரகனைள், துகநனெைங்ைள், 

ைப்தற்ன்கந 

3 1 0 0 

7 கைத்வரறல் ற்ன்ம் ரறதம் 2 2 0 0 

8 லர்ப்தரசணம், லர் ப னெைரகத்தும் 41 41 2 5 

9 ைரற, ைரற அதறறனோத்ற 2 2 1 50 

10 சட்டனெம் எனங்கும் 3 1 0 0 

11 ைரல்கட பர்ப்ன, ைறரற சணசனேை 

அதறறனோத்ற 

1 0 - - 

12 வகுசணஊடைம், ைல் 1 1 0 0 

13 தரல் சசகைள் 3 2 0 0 

14 தரல், வரகனத்வரடர்னைள் 1 0 - - 

15 வதரது றர்ரைம், உள்ரட்டனல்ைள் 3 2 0 0 

16 சதரக்குத்து 2 1 0 0 

17 இகபஞர் றைரம், றநன்ைள் 

அதறறனோத்ற 

1 0 - - 

18 இனங்கை தரரனன்நம் 3 0 - - 

  வரத்ம் 80 62 6 10 
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(உ) றனோரை டடிக்கைைள் தற்நற தரரனன்ந ஆகரபனோக்குரற 

(எம்னட்ஸ்ரனுக்குரற) னுக்ைள் தற்நற சுனோக்ைம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.01.01 – 2015.06.26 கறனரண ைரனப்தகுறறல்:- 

184 றனோரை டடிக்கைைள் தற்நற தரரனன்ந ஆகரபனோக்கு 

ஆற்ன்ப்தடுத்ப்தட்ட னுக்ைபறன் ண்றக்கை 

2013.01.01 – 2015.06.26 கறனரண ைரனப்தகுறறல் றனோரை 

டடிக்கைைள் தற்நற தரரனன்ந ஆகரபனோக்கு ஆற்ன்ப்தடுத்ப்தட்ட 

னுக்ைபறல்:- 

  குனறணரல் றசரரறக்ைப்தட்ட 7 ஆம் தரரனன்நத்றற்குரற 

னுக்ைபறன் ண்றக்கை 

21 

  குனறணரல் றசரரறக்ைப்தட்ட 6 ஆம் தரரனன்நத்றற்குரற 

னுக்ைபறன் ண்றக்கை 

7 

றனோரை டடிக்கைைள் தற்நற தரரனன்ந ஆகரபரல் றப்னக 

வசய்ப்தட்டு சனகைைள் ைறகடக்ைப்வதற்ன்ள்ப னுக்ைள்- 

  7 ஆம் தரரனன்நத்றற்குரற னுக்ைபறன் ண்றக்கை 3 

  6 ஆம் தரரனன்நத்றற்குரற னுக்ைபறன் ண்றக்கை 1 

றனோரை டடிக்கைைள் தற்நற தரரனன்ந ஆகரபரல் 

ள்னதடி வசய்ப்தட்ட னுக்ைபறன் ண்றக்கை 

19 
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16. குனறணரல் சனகைைள் வதற்ன்க்வைரடுக்ைப்தட்ட னுக்ைள் 

 

(1) றனோ.சல.ம்.சந்றரச 

த்துத், தும்னசூரற 

சலஏம்/னன/2012/1431 

து ர்த்ை றகனத்றற்கு வரத் றன்சரத்கப் வதற்ன்க்வைரள்ற்ைரை 

அநறவுன்த்ல்ைபறன் தறைரம் உரற தத்வரகைறகணச் வசனத்ற 1 னோடனெம் 

09 ரங்ைனம் ைடந்துள்பசதரறனம் றன்சர சற 

ைறகடக்ைறல்கனவன்தரல் க்கு றரம் வதற்ன்த்னோரன் சைரரற 

னுரர் னுகச் சர்ப்தறத்துள்பரர். 

குநறத் னுரர் சைரரறக்கை றடுத்துள்ப கைறல் வதரது னுக் குனறணரல் 

வரடுக்ைப்தட்ட றணரவுக்குப் தறனபறத்து அது சைரரறக்கைக 

றகநசற்ன்ற்கு இனங்கை றன்சர சகத டடிக்கை டுத்துள்பது. 

 

(2) றனோற. சந்றனர ரைனென 

இனக்ைம் 18, ஆட்டிைன இல்னம், வைஸ்சத, தறனந்ன 

சலஏம்/னன/2011/606 

ரம் 1973.03.01 ஆம் றைற ஆபற க்ைள் வரடர்ன னெைரகரபர், 

தறப்தரபர் சகதச் வசனரபர் ற்ன்ம் தறரண னதுணர் தறக்கு றணம் 

வதற்நரைவும்,1980.12.24 ஆம் றைற 102/80 ஆம் இனக்ை சுற்நநறக்கைறன் 

தறைரம் து தறரணது றனோரை னெைரகரபரை ரற்நகட 

சண்டிறனோப்தறனும் க்கு குநறப்தறட்ட தறசர சம்தபசர 

ங்ைப்தடறல்கனவணவும், ம்க அற்கு ைலனள்ப ஆபற 

னெைரகரபரை அப் தறவரன்ன்க்கு றறத்துள்பணர் ணவும், 

ஏய்வுவதன்ற்கு னென்ணர் வதநப்தட்ட இன்றச் சம்தபத்க அடிப்தகடரைக் 

வைரண்டு து ஏய்வூறப் தறக்வைரகடகச் வசனத்ற க்கு லறக 

றகனரட்டுரன் சைரரற னுரர் னுகச் சர்ப்தறத்துள்பரர். 

னுரரறன் சைரரறக்கை றரரணவண ற்ன்க்வைரண்டு னுரனோக்கு 

றனோரை னெைரகரபர் தறக ங்குற்கும், அது 34 னோட 

சசகக்ைரனத்கக் ைனோத்றற்வைரண்டு தறக்வைரகட, றனகச் சம்தபம் 

ற்ன்ம் 2002 ஆம் ஆண்டு வரடக்ைம் ண்ட ட்டிரை னௌதர 529,372.24 

ங்குற்கும் கூட்டுநவுச் சசகைள் ஆகக்குனறணரல் லர்ரணறக்ைப் 

தட்டுள்பவணவும், னெல் கரை னௌதர 3 இனட்சம் தனெம் ஞ்சற 

வரகைக 2 கைபறல் 2013 ஆம் ஆண்டு ஜளன் 01 ஆம் றைறனம் 

வசப்வடம்தர் ரம் 01 ஆம் றைறனம் வசனத்துற்ைரை லர்ரணறத்து ற்ைணச 

னௌதர 3 இனட்சம் க்ைரண ைரசசரகனவரன்கந னுரனோக்குப் வதற்ன்க் 

வைரடுப்தற்கு டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பவணவும் அநறறக்ைப்தட்டுள்பது. 
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(3) றனோ..ம்.ைறசநசன் அசசரை 

“சுறயறரற”, ைறம்தறல்ன, சறனரதம் 

சலஏம்/னன/2012/1189 

னுரர் ரம் ற்சதரது ட சல் ரைர சகதறல் கூட்டுநவுச் சங்ைப் 

தரறசசரைரை தறரற்ன்சரடு 1996.01.01 ஆம் றைற கூட்டுநவுச் சங்ை 

தரறசசரைர் “அ” குப்னக்கு உள்பலர்க்ைப்தட்டசரடு அப்தறறல் 10 னோடங்ைள் 

தறரற்நறறனோப்தறன் னெனரம் குப்தறற்கு தறனர்ப்தட சண்டிறனோப்தறனும் 

க்ைரண தற உர்வு இதுக ங்ைப்தடறல்கனவன்தரல் க்குரற 

தற உர்றகணப் வதற்ன்த்ந்து றரத்க றகநசற்ன்ரன் சைரரற 

னுரர் னுகச் சர்ப்தறத்துள்பரர். 

னுரரல் சைரரறக்கை றடுக்ைப்தட்டுள்ப கைறல் கூட்டுநவு ற்ன்ம் 

உள்துகந ர்த்ை அனல்ைள் அகச்சறன் வசனரபது ைடித்றன் னேனம் 

னுரனோக்கு னெனரம் குப்னக்ைரண தற உர்றகண ங்குற்ைரை 

டடிக்கை டுக்ைப்தட்டினோப்தரை வரறறக்ைப்தட்டுள்பது.  

 

(4) றனோ.ரல.சல.சடரறஸ்  சர  

இனக்ைம் 85, யரறஸ்சந்ற ரத்க, அதரனம் 

சலஏம்/னன/2011/725 

ஸ்ைனெ, ைறரறஎர வீறக றர்ரறப்தற்ைரண எப்தந்த்றன் தறைரம் 

றர்ரப் தறைள் சற்வைரள்பப்தட்டுள்பசதரறனம் சற்வைரள்பப்தட்ட 

தறைனக்ைரை தம் வசனத்ரது றன்ணத்றன் றனோரைத்றணரல் 

சற்வைரள்பப்தட்ட ன்க்கு ம்றடறனோந்து ரக் ைட்டம் டுத்து 

கக்ைப்தட்டுள்பணரல் ரம் றைவும் சறத்துக்கு உள்பரைறறனோப்தரைவும் அது 

வரடர்தரை ICTAD  றன்ணத்றற்கு அநறறத்ரனம் க்கு றரம் 

ைறகடக்ைறல்கனவணவும் வரறறத்து து தங்குைனக்ைரண வசனத்ல்ைள், 

டுத்து கக்ைப்தட்டுள்ப வரகை ற்ன்ம் ரக் ைட்டரை 

குநறப்தறடப்தட்டுள்ப வரகை ன்தற்கந க்கு றடுறத்துத் னோரன் சைரரற 

னுரரல் னு னென்கக்ைப்தட்டுள்பது. 

குனரணது சற்தடி னுறகண ஆரய்ந்து தரர்த்ன் தறன்ணர் ங்ைற 

லர்ப்தறன் அடிப்தகடறல் னுரரறணரல் சைரப்தட்டுள்ப சனறை சகனக் 

ைட்டரை னௌதர 437,850.62 வும் ரக் ைட்டரை னௌதர 845,916.00 வும் 

டுத்து கக்ைப்தட்டுள்ப தரை னௌதர 488,205.72 வும் றடுறக்ைப்தட்டு 

னுரனோக்கு றரம் ங்ைப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

 



பபொது னுக் குழுலின் 6 லது அமிக்கை 

29 

(5) றனோ.டதறள்னொ.ச்.ஸ்.தர்ணரந்து 

174, ல்த்க வீற, ரத்கப 

சலஏம்/னன/2010/282 

லர் றறசரைக் ைனோத்றட்டங்ைனக்ைரை றர்ரறக்ைப்தட்ட லர்த் சக்ைம் 

ைரரை னுரரறன் ைல்னகடத்ல் கைத்வரறகன சதறனோல் கட 

வசய்ப்தட்டுள்பரல் சற்தடி கைத்வரறனன் றறத்ம் க்கு 

வதற்ன்த்ப்தட்டுள்ப ைரறக்கு  கைத்வரறகனப் சதறனோம் வதரனோட்டு 

லண்ட ைரன உரறம் வதற்ன்த்னோரன் சைரரற னுரரல் னு 

சர்ப்தறக்ைப்தட்டுள்பது. 

இம்னுரணது சனறை றசரகக்ைரை எம்னட்ஸ்னுக்கு அனுப்தப்தட்ட 

தறன்ணர் குநறத் லண்டைரன உரறத்க ங்குரன் அர் சறதரரறசு வசய்துள்பரர். 

அன் தறைரம் த்ற சுற்நரடல் அறைர சகத ற்ன்ம் னறச் சரறறல் ஆய்வு 

ற்ன்ம் சுங்ைப் தறைத்றன் அங்ைலைரம் ற்ன்ம் யரன அறைர சகதறன் 

சுற்நநறக்கைக்கு உட்தட்டரை கைத்வரறகனப் சதறனோற்ைரை 

னுரனோக்கு னோடரந் உரறப்தத்றம் ங்ைப்தட்டுள்பசரடு அதறறனோத்ற 

டடிக்கைைபறன் னென்சணற்நத்றன் தறைரம் அச ைரறைள் ைட்டகபச் 

சட்டத்றன் ைலழ் லண்டைரன உரறம் ங்குற்ைரண டடிக்கைைள் 

சற்வைரள்பப்தடுவண அநறறக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(6) றனோற. ன். தறரறங்ைறைர றல்றணற 

இனக்ைம் 333, ஜந்த், ைனத்துகந டக்கு. 

சலஏம்/னன/2010/114 

ைனத்துகந, ரவைரடறல் அகந்துள்ப வதம்னனௌக் வரட்டக் ைரறறல் 

ைரறத்துண்வடரன்கநக் சைரரற னெற்தம் வசனத்ப்தட்டசரடு வதரது னுக் 

குனறன் றப்னகறன் தறைரம் க்குக் ைரறறல் 24.78 சதர்ச்சஸ் 

அபறகணப் வதற்ன்த் னோற்ைரண சத்றக் ைடரசறைள் 

வதற்ன்க்வைரள்பப்தட்டரனம் ைரற ன்சலகப்ன ஆகக்குனரணது 

இதுக க்ைரண ைரறக எப்தகடக்ைறல்கனவன்தரல் குநறத் 

ைரறக குடிறனோப்னக்ைரைக் சைரரற னுரரல் னு ரக்ைல் 

வசய்ப்தட்டுள்பது. 

அன் தறைரம், 2003 ஆம் ஆண்டிகண அடிப்தகடரைக் வைரண்டு 

அசரங்ைத்றன் தறரண றப்னட்டரபரறணரல் சற்வைரள்பப்தட்டுள்ப 

றப்னட்டுப் வதன்ற னுரரல் வசனத்ப்தட்டன் தறன்ணர் 4982 ஆம் 

இனக்ை ற்ன்ம் 2011.11.25 ஆம் றைற உன்றக அனோக்கு ங்ை 

டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது. 
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(7) றனோற. இந்றரற ைல்தர 

B/66 , ைன்ரத்சரட்டம், அங்குன்த் , னோண்வல்ன 

சலஏம்/னன/2012/1099 

னுரர் சுைரரத் றகக்ைபத்றல் னதுணரை 26 னோடங்ைள் 

தறரற்நறனள்ப சதரறனம் அது சசக றந்ரக்ைப்தடரன் 

ைரரை ஏய்வூற உரறத்றகண இந்துள்பரர் ன்ததுடன் து றணத்க 

றந்ரக்ைறத் னோரன் சைரரற னுரரல் னு ரக்ைல் வசய்ப்தட்டுள்பது. 

அன் தறைரம், அது லண்டைரன சசக வரடர்தரை ைனோக 

அடிப்தகடறல் ஆரய்ந்து அனோக்கு ட்டும் ணறப்தட்டரை அகக்கூடி 

கைறல் அது சுைரர னதுணர் றணத்க றந்ரக்குற்கு 

டடிக்கைவடுக்குரன் குன ங்ைற ஆசனரசகணைபறன் தறைரம் 

னுரரறன் 26 னோட லண்ட ற்ன்ம் சறநந் சசகக் ைரனத்கக் 

ைனோத்றற்வைரண்டு அனோக்கு ட்டும் ணறப்தட்டரை அகக்கூடி கைறல் 

ஏய்வூறம் ரரறக்கும் தறக்ைரை ட்டும் கன்க்ைப்தடும் கைறல் னெல் 

றணத் றைறரைற 1985.10.01 ஆம் றைறறல் சசகக றறரக்ைற 

சசக னெடிவுன்த்ப்தட்டினோப்தணரல் அன் தறைரம் அக சசகறனனோந்து 

ஏய்வு வதநச் வசய்ற்கு டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது.  

 

(8) றனோ. டீ.ஜல.றனசசண 

இனக்ைம் 4218, சைறன, றயரைன, சூரறவ 

சலஏம்/னன/2012/1141 

க்கு யரன ைரறக் ைச்சசரறறன் னேனம் ைறகடக்ைப்வதற்ந ைரறறன் எனோ 

தகுறக தறநறவரனோ தர் அலறரண னெகநறல் வதற்ன்க்வைரண்டுள்பரை 

வரறறக்ைறன்ந னுரர் ைரறறன் னென உரறகறகணனம் க்கு சட்ட 

ரலறரைப் வதற்ன்த்னோரன் சைரரற னுகத் ரக்ைல் வசய்துள்பரர். 

உரறம் ங்ைப்தடுல் தற்நற னென்சணற்நம் வரடர்தரை குனறணரல் 

ஆரப்தட்டசதரது எச ைரறக்ைரை இண்டு உரறப்தத்றங்ைள் 

ங்ைப்தட்டினோப்தரணது வநண ற்ன்க்வைரண்ட உத்றசரைத்ர்ைள், 

னுரனோக்குப் னநம்தரணவரனோ ைரறத்துண்கடப் வதற்ன்க்வைரடுத்து 

றகனகக சலர் வசய்து அனோக்குக் ைரறறன் உன்றகப் 

வதற்ன்க்வைரடுப்தற்கு டடிக்கை டுக்ைப்தட்டினோப்தரை அநறறத்ணர். 

 

(9) றனோ.ன்.ன.ஸ். த்ரக்ை 

வைரடை, வதல்டுல்ன 

சலஏம்/னன/2012/1053 

னுரரறன் னல்னந் ணப்தடும் ைரறக்கு லர் ங்ைற சறநறத் ன ற்ன்ம் 

சதரட்டர ன்தற்கந ைர்த்து லர் ங்ைப்தடுது டுக்ைப்தட்டுள்பரல், 

க்கு லறக றகனரட்டித் னோரன் சைரரற னுரரல் னு ரக்ைல் 

வசய்ப்தட்டுள்பது. 
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இந் னு வரடர்தரை ஆரனம்சதரது எதுக்குப் தறசசத்றகணப் தரதுைரத்துக் 

வைரள்து தறசசத்றன் ைறர சசைரறணதும் தறசச வசனரபரறணதும் 

ைடகவன்தரல் அது வரடர்தரை டடிக்கை டுக்ைப்தடரது அர்ைபது 

ைடகைகப அர்ைள் னநக்ைறத்துள்பணர் ன்தரகுவண குன அரணறத்து. 

ணச, குநறத் எதுக்குப் தறசசத்க றடுறத்துக்வைரள்ற்கு 

டடிக்கைவடுக்குரன் அநறறக்ைப்தட்டதுடன் ணறப்தட்ட சதங்ைகபத் 

லர்த்து தறர்ச்வசய்கை டடிக்கைைபறல் ஈடுதடுரன் னுரனோக்கு 

ஆசனரசகணைனம் ங்ைப்தட்டண. அசசகப, தறர்ச்வசய்கைக்குத் 

சகரண எத்துகப்தறகண னுரனோக்குப் வதற்ன்க்வைரடுக்குரன் சற்தடி 

உத்றசரைத்ர்ைனக்கு வரறறக்ைப்தட்டது. 

 

(10) றனோ..ன.சை.ச்.சை. ர்சறநற 

இனக்ைம் 576, வதல்தறட்டி, யனவைரட 

சலஏம்/னன/2012/1274 

இனங்கை ங்ைறறணரல் டத்ப்தட்ட இனங்கை ங்ைற தறற உறரபர் 

(தறற்சற) தறக்ைரண னத்து னேன தரலட்கசறல் சறத்றவய்ற சர்னெைப் 

தரலட்கசக்குத் சரற்நறனள்ப னுரர், க்கு அச, ணறரர் ற்ன்ம் 

கூட்டுத்ரதண துகநறல்  சரசரறரை 3% வரறல் ரய்ப்னக்ைகப 

அங்ைவீணனெற்நர்ைனக்கு எதுக்ைற கப்தற்ைரண 04/0766/027/006 ஆம் இனக்ை 

அகச்சகப் தத்றத்றன் ைலழ் அகந்துள்ப சனகைகப் வதற்ன்த்னோரன் 

சைரரற னுகச் சர்ப்தறத்துள்பரர்.  

சற்தடி அகச்சகத் லர்ரணத்றன் அடிப்தகடறல் ங்ைப்தட்டுள்ப 

சனகைக அங்ைவீணனெற்ன்ள்ப னுரனோக்குப் வதற்ன்க்வைரடுக்குரன் 

குனறணரல் ங்ைப்தட்ட ஆசனரசகணறன் தறைரம் னுரர் 2013.01.01 ஆம் 

றைற வரடக்ைம் தறனர் தறறகன உறரபர் தறக்கு ஆட்சசர்ப்னச் 

வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

 

(11) றனோ.சை.வனரக்குனண 

இனக்ைம் 44/9, தன்சகன வீற, வரநட்டுனெல்கன, வரநட்டு. 

சலஏம்/னன/2011/779 

இந் னுரர் வதௌத்  ற்ன்ம் தரபற தல்ைகனக்ைைத்றல் உள்பைக் 

ைக்ைரய்ரபரைப் தறரற்நறனள்பசரடு அர் 55 கப் னர்த்ற 

வசய்றனோந் னோத்றல் சசகறனனோந்து றனைறனள்பசரடு க்கு 3 ர 

ைரனப்தகுறக்குள் வசனத்ப்தட சண்டிறனோந்  சசனரத றறத்றற்ைரண 

அனுகூனங்ைள் 15 ரங்ைள் ைறந் றகனறசனச வசனத்ப்தட்டரைக் 

குநறப்தறடுைறன்நரர். ணச, ரரண ைரனப்தகுறக்கு ட்டி வசனத்துரன்ம் 

ஏய்வூறப் தறக்வைரகடகப் வதற்ன்த்னோரன்ம் சைரரற னுகத் ரக்ைல் 

வசய்துள்பரர்.  
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இது வரடர்தரை குன றசரரறத்து ங்ைற றப்னகறன் தறைரம் வதௌத் 

ற்ன்ம் தரபற தல்ைகனக்ைைம் னுரனோக்கு வைரடுப்தணவுைகப 

சற்வைரண்டுள்பது. 

 

(12) றனோ.சை.ன்.ஜல.ன்.வதசர 

இனக்ைம் 225, ஸ்ரீ ஞரணசரன ரத்க, 11 ஆம் குன்க்குத் வனோ, ரவைரன 

டக்கு, ரவைரன. 

சலஏம்/னன/2011/610 

னதுணரை சசகறல் இகந்துள்ப இம்னுரனோக்கு தன னோடங்ைபறல் 

தற உர்வுைள் ங்ைப்தடறல்கனவன்தசரடு  17 னோடங்ைனக்குப் 

தறன்ணர் 3 ஆம் குப்தறன் III ஆம் த்றற்கு தற உர்த்ப்தட்டரைவும், அது 

வரடர்தரை ரம் அசறல் தறரங்ைல்ைள் தற்நற குனறற்கு சன்னெகநனைடு 

சற்வைரண்டரைவும், 1995.06.01 ஆம் றைற வரடக்ைம் அனெனக்கு னோம் 

கைறல் 3 ஆம் த்றன் I ஆம் குப்தறற்கு தற உர்வு ங்குரன் 

றப்னக வசய்ப்தட்டரனம் அது ைறகடக்ைப்வதநரகறணரல் ற்தட்ட ண 

றக்றறன் ைரரை ஏய்வுவதற்நணரல் குநறத் றடங்ைகபக் 

ைனோத்றற்வைரண்டு க்கு லறக றகனரட்டுரன் சைரரற னுகத் ரக்ைல் 

வசய்துள்பரர். 

குனறல் ைனந்துகரடி னுரனோக்கு னெனரரை னௌதர 200,000.00 ற்ன்ம் 

இண்டரரை னௌதர 350,000.00  ைனோக அடிப்தகடறல் 

வதற்ன்க்வைரடுப்தற்கு இக்ைத்துக்கு ப்தட்டசதரறனம் னுரர் அகண 

ற்தற்கு றனோப்தம் வரறறக்ைறல்கன. ணச, னுரனோக்கு ட்டும் 

ணறப்தட்டரை அகனம் கைறல் றரம் ங்குரன் 

சைரப்தட்டுள்பரல் குனறற்கு றப்தபறக்கும் கைறல் ைனோகக் 

வைரடுப்தணவரன்கநச் வசனத்துற்கு உடன்தட்டுள்பணரல் 

அத்வரகைகப் வதற்ன்க்வைரள்னரன் னுரனோக்கு வரறறக்ைப்தட்டது. 

 

(13) றனோ..சறநறதரன 

இனக்ைம் 363, ரவைரன்ண, லர்வைரனம்ன ஊடரை 

சலஏம்/னன/2012/1221 

ஏய்வூறப் தறரக் குநறப்தறன் 12 ஆம் தறரறவுக்கு உட்தட்டரை ரம் 

ஏய்வுவதநச் வசய்ப்தட்டினோப்தரைவும், 2011.11.30 ஆம் றைற ம்கக் 

குற்நற்நவணத் லர்ரணறத்து றடுகன வசய்ன் தறன்ணர் க்கு றரண 

க்ைரணது னெடிவுக்கு ந்சதரறனம், க்கு உரறத்ரண உத வதரனௐஸ் 

தரறசசரைர் தறக்கு தற உர்றகண ங்ைற க்ைரண னெகநறல் 

ஏய்வுவதநச் வசய்ப்தடறல்கனவன்தரல் க்ைரண ஏய்வூறம் இக்ைப்தட்டு 

தரறப்ன ற்தட்டுள்பரல் றரம் வதற்ன்த்னோரன்சைரரற னுரர் 

னுகத் ரக்ைல் வசய்துள்பரர்.  
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இந் னுகப் வதரது னுக்குன ஆரய்ந்ன் தறன்ணர் ங்ைப்தட்ட 

ஆசனரசகணைபறன்தடி னுரரறன் ஏய்வுவதநகன எனோ வதரதுரண 

ஏய்வுவதநனரைத் றனோத்ற அனோக்கு உறப் வதரனஸ் தரறசசரைரைப் தற 

உர்வு ங்ை டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது.  

 

(14) றனோ. டதறள்ன.ஸ். னரறஸ் 

இன. 41/ 1 , டி.ஸ். வதரன்சசைர வீற, றம்தறரறைஸ்ர, வைரனம்ன 05. 

சறஏம்/ தறதற/ 2011/  541 

னுரர் ரன் ஏய்வுவதற்ன்ள்பரைவும் 2005 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இனக்ை 

வு வசனவுத்றட்டக் வைரடுப்தணறல் 2005.08.01 வரடக்ைம் 2008.07.01 ஆந் 

றைற கறனரண 36 ர ைரனப் தம் ணக்குக் ைறகடக்ை இனோந்ரைவும், 

அன் எனோ தகுற வசனத்ப்தட்டுள்பரைவும், அந்ப் தத்றன் லறப் தகுறகப் 

வதற்ன்த் னோரன்ம் 2007 ஜளகன வரடக்ைம் 2009 ப்ல் ரம் க ஊறர் 

சசனரத றறறல் தன்வதன்ம் உரறக இனோந்சதரறனம் அந்க் 

ைரனககநறல் இண்டு ரங்ைள் றர்ந், றன்ணத்றணரல் அன் லற 

உவுத் வரகை வசனத்ப்தடறல்கன ன்ன்ம் அந்ப் தத்கத் து 

சசனரத றறக் ைக்ைறற்கு வு கக்குரன்ம் சைரரற னுரர் னுகச் 

சர்ப்தறத்துள்பரர்.  

வதரது னுக் குனறன் சறதரரறன்தடி னுரர் வரடர்தரண வைரடுப்தணவுைள் 

வசய்ப்தட்டுள்பவன்ன் குநறப்தறடப்தட்டுள்பதுடன் னுரனோம் இகண 

உன்றப்தடுத்றப் வதரது னுக் குனவுக்குக் ைடிம் அனுப்தறனள்பரர்.  

 

(15) றனோ. த்துைசை தறசத்ண 

இன. 344, வரடம்கும்னத், வரடம்கும்ன, அபவ் 

சலஏம்/னன /2011/ 856 

றகபரட்டு ற்ன்ம் உடற்தறற்சறக் ைல்ற ஆசறரறரண னுரர் வைரனம்ன 14, 

ைறரண்ட்தரவல், வைர/னணற சஜரசப் ஆண்ைள் ைல்னரறறல் தறரற்ன்ம்சதரது 

சுைவீணம் ைரரைக் ைடகக்குச் சனேைபறக்ை னெடிரவணப் தரடசரகன 

அறதரண அனோட் ந்கக்கு அநறறத்றனோந்தும் தற றட்டு லங்ைறரைக் 

ைனோப்தட்டு டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பணரல் லண்டும் சசகறல் 

அர்த்துரன் சைரரற னுவரன்கநத் ரக்ைல் வசய்துள்பரர்.  

னுரர் ரன் சசகறல் இல்னர ைரன ல்கனக்ைரைச் சம்தபம் வசனத்துரன் 

லண்டும் சைரரறக்கை றடுத்றனோப்தறனும், அக லண்டும் சசகறல் 

அத்துரன்  அநறறத்து னக் ைல்றப் தறப்தரபரறணரல் அனோக்கு 

ங்ைப்தட்டுள்ப 2012.03.28 ஆந் றைறக் ைடித்றன் 5து றதந்கணரண 

லண்டும் சர்ப்தறக்ைப்தடும் சன்னெகநனைடுைள் ைணத்றல் 

வைரள்பப்தடரட்டரது ன்ந றதந்கணைனக்கு இங்ைற அரறணரல் லண்டும் 

சசக வதற்ன்க் வைரள்பப்தட்டது.  
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(16) றனோற ஸ்..சதனர 

இன. 95  / 15, ைரக்வைசனத், தல்சனவன 

சலஏம்/னன/2011/ 621 

அசறல் ைரங்ைபறணரல் சசகக இந் னுரர் 1996.06.05 ஆந் 

றைற அகச்சகத் லர்ரணத்றன்தடி 1978.08.10 ஆந் றைற வரடக்ைம் 

லண்டும் சசகறல் அர்த்ப்தட்டுள்பசதரறனம் ஏய்வூறத்க 

ைறப்தறடும்சதரது னென்கண சசகக்ைரனம் சசரோ்த்துக்வைரள்பப்தடறல்கன 

ன்ன் கூநற னுரர் னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

வதரது னுக்குன னுக றசரரறத்ன் தறன்ணர் சசகறல் ஈடுதடர ைரனத்க 

ஏய்வூற ைறப்னட்டில் சசரோ்த்து ஏய்வூறத்க ரரறக்குரன் ஏய்வூற 

றகக்ைப உத்றசரைத்ர்ைனக்கு ங்ைற ஆசனரசகணக்ைக, 

னுரரறன் ஏய்வூறத்க சரறரண னெகநறல் ைறத்து ஏய்வூறம் 

வசனத்ப்தட்டது. 

 

(17) றனோற K.சலனன் 

இன. 68/42, லனம்ய, னத்தறட்டி. 

சலஏம்/னன/2011/622            

அசறல் ைரங்ைபறணரல் சசகக இந் னுரர் 1996.06.05 ஆம் 

றைற அகச்சக லர்ரணத்துக்ைக  1978.08.10 ஆந் றைற வரடக்ைம் 

லண்டும் சசகறல் அர்த்ப்தட்டுள்பசதரறனம் ஏய்வூறத்கக் 

ைறப்தறடும்சதரது னென்கண சசகக்ைரனம் சசரோ்த்துக்வைரள்பப்தடறல்கன 

ன்ன் கூநற னுரர் னுகச் சர்ப்தறத்துள்பரர். 

வதரது னுக்குன னுக றசரரறத்து சசகறல் இனோக்ைர ைரனத்க 

ஏய்வூறத்துக்ைரை ைக்ைறட்டு ஏய்வூறத்கத் றனோத்துரன் ஏய்வூறத் 

றகக்ைப  உத்றசரைத்ர்ைனக்கு ங்ைப்தட்ட ஆசனரசகணக்ைக 

ஏய்வூறம் சரறரண  னெகநறல் ைறக்ைப்தட்டு ஏய்வூறம் வசனத்ப்தட்டுள்பது.  

 

(18) றனோ. H.M. றசஜத்ண தண்டர, 

இன.  62,  யளனந்ர வற்கு, வரணநரைகன. 

சலஏம்/னன/2010/311 

வரணநரைகன உத தரல் அனனைத்றல் தரல் தறனௐட்டரபரை ரன் 

தறரற்ன்ம்சதரது ணது கணற வரணநரைகன தரல் ைரரறரனத்றணரல் 

றர்ைறக்ைப்தடும் யளனந்ர வற்கு உத தரல் அனனைத்றல் உத தரல் 

றகன வதரன்ப்தறைரரறரை றணம் வதற்நணரல் ரன் அச தரல் 

ைரரறரனத்றல் சசகறல் ஈடுதடுத்ப்தடுது குந்ல்ன ணக் கூநற சன் 

தரல் அனனைவரன்நறல் சசகறல் ஈடுதடுத்ரல் 

வதரய்க்குற்நச்சரட்டுக்ைகப னென்கத்து ணது வரறகன இல்னரல் 
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வசய்கறணரல் இத்துச் வசய்ப்தட்ட ணது றணத்க வசல்னதடிரக்ைற, 

ைடந் ைரனத்துக்ைரண தற உர்றகண வதபறல் ங்ைற ற்ைரனத்துக்கு 

உரறத்ரண தறக ங்குரன் சைரரற னுரர் இந் னுக ரக்ைல் 

வசய்துள்பரர்.  

வதரது னுக்குனறன் லர்ரணத்துக்ைக ைனோக அடிப்தகடறல் னுரரறன் 

து வரடர்தரை ைனோத்றல் வைரள்பரல் அக வரணநரைகன தரல் 

அனனைத்றல் சசக னெறர்வு தட்டினல் ைகடசற தரை ைனோற தறவு 

வசய்ப்தட்டு தறனௐட்டு றணம் ங்ைப்தட்டுள்பது.  

 

(19) றனோ. றசரரக்ை தத்சறநற 

 றசரரக்ை ஸ்சடரர்ஸ், ஜணத, ரக்ைறர வணற  

 சலஏம்/னன /2010/23 

 இந் னுரர் ைரன தரல் அனனைத்றல் தறவு வசய்ப்தட்ட தறனௐட்டுப் 

தறறல் தறரற்ன்ம் சதரது அது ைடக இகடறன்த்ப்தட்டுப் தறன்ணர் 

கடவதற்ந னெகநரண எனக்ைரற்ன் றசரகறல் எனக்ைரற்ன்க் 

ைட்டகபரைத் ணது தறவு வசய்ப்தட்ட தறனௐட்டு றகனக இத்துச் 

வசய்ப்தட்டகரல் ற்தட்ட அலறக்ைரைத் ன்கண லண்டும் சசகறல் 

அர்த்துரன் சைரரற னுரர் னுகச்  சர்ப்தறத்றனோந்ரர்.   

வதரது னுக்குனறன் சண்டுசைரனக்ைக இந் னுரர் வரடர்தரைக் 

ைனோக அடிப்தகடறல் ஆரய்ந்து அனோக்கு ஏய்வூற உரறகறல்னரல் தறவு 

வசய்ப்தட்ட தறனௐட்டுப் தற ங்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(20) றனோற M.R.A. டணரன சுதரசறணற தறசச்சந் 

“சன்தர” னஸ்சல்ன, தைடு  

சலஏம்/னன /2010/208 

 ணக்குக் ைறகடக்ைறனோந் னஸ்சல்ன - றல்னறட்டி தறல் உத தரனறதர் 

தறக்ைரண றணம் கட வசய்ப்தட்டரைவும், லண்டும் அந்ப் தறக 

ர்த்ரணறறல் தறசுரறத்துள்பணரல் ணக்கு அந்ப் தறகப் 

வதற்ன்த்னோரன் சைரரற னுரர் இந் னுகச் சர்ப்தறத்துள்பரர். 

இந் றணத்க ங்ை லண்டுவரனோ சர்னெைப்தரலட்கச டத்ப்தட்டதுடன் 

றனோற ஜற. சுசக்ைர னக்றணற வதசர னெனரம் இடத்துக்குத் வரறரணதுடன் 

அன்தடி அனோக்குப் னஸ்சல்ன - றல்னறட்டி உத தரல் அனனைத்றல் தறல் 

உத தரனறதர் தறக ங்ை டடிக்கை டுக்ைப்தட்ட சதரறனம் அனோம் 

இந் னுரர் ஆைற இனோனோம் வதரது னுக்குன னென்ணறகனறல் 

சரற்நறணரல் றணம் ங்ைப்தடறல்கன.   

தறன்ணர் னற ஆட்சசர்ப்ன கடனெகநக்ைக இண்டரது 

சர்னெைப்தரலட்கசறல் ஆைக் கூடி னள்பறைகபப் வதற்ன் அப்சதரது ணது 

அனனைத்கத் ரர்தடுத்ற கத்றனோந் றனோற G. சுசக்ைர னக்றணற 

வதசரவுக்கு னஸ்சல்னர றல்னறட்டி தறல் உத தரனறதர் தறனம், 

றனோற M.R.A.D. சுதரசறணற தறசச்சந்வுக்கு அந் ரட்டத்றல் குந் 

இடவரன்நறல் றணனெம் ங்ை டடிக்கை டுக்ைப்தட்டது. 
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(21) றனோற G. சுசக்ைர னக்றணற வதசர 

‘ரசணர’ னஸ்சல்ன, தைடு  

சலஏம்/னன /2011/769. 

னஸ்சல்ன  - றல்னறட்டி ன்ந வதரறல் இங்ைற உத தரல் றகனத்றல், உத 

தரனறதர் தறக்ைரை டத்ப்தட்ட தரலட்கசறல் ரன் கூடி னள்பறைகபப் 

வதற்ன்த் வரறவு வசய்ப்தட்டதுடன் ணது றணம் அகச்சறணரல் 

அனுறக்ைப்தட்டு னோம்க குனோறட்ட தரல் அனனைத்றல் ரன் 11/2 

னோடங்ைபரைப் தறற்சற வதற்நரைவும் ணது ைனோக்குரற ைடன் தத்கப் 

தரறத்துத் ரன் வரறவு வசய்ப்தட்ட தரல் அனனைத்க 

வீணப்தடுத்றசதரறனம், அகச்சறணரல் அந்த் தரல் அனனைத்துக்கு 

சன் தவரனோர் றறக்ைப்தட்டரைக் குநறப்தறடும் னுரர், ணக்கு றரம் 

ங்குரன் சைரரற இந் னுகத் ரக்ைல் வசய்துள்பரர்.  

இண்டரது சர்னெைப் தரலட்கசறனம் றனோற சுசைர னக்றணற வதசர கூடி 

னள்பறைகபப் வதற்நறனோந் அடிப்தகடறல், அர் இந்ப் தறக்கு றைவும் 

குறரய்ந்ர் ன்தரனம், னுரர் ணது அனனைத்துக்ைரை குந் 

இடவரன்கநத் ரர்தடுத்றனள்பரனம் அனோக்கு குநறப்தறட்ட தற 

ங்ைப்தட்டது.  

 

(22) றனோற D.K.H. சந்ர  

இன. 7/19, ைல்னனந் ரத்க, க்குனதுக, தறனந்கன.  

சலஏம்/னன/2010/27 

வசவுக் கைத்வரறல் றகக்ைபத்றல் ஆசனரசைரைப் தறரற்நறனள்ப 

னுரர், தறன்ணர் ஆசறரறர் சசகறல் உள்பலர்க்ைப்தட்டதுடன், ணது 

னென்கண சசகக்ைரனத்க ஏய்வூறத்றல் சசர்க்குரன்ம், ரதண 

றறக்சைரகறன் 07 ஆம் அத்றரத்றன் தறரறவு 09ற்கு இங்ை சம்தப உர்வு 

னோரன்ம் சைரரற னுரர் னுவரன்கநச் சர்ப்தறத்துள்பரர்.  

குனறணரல் இந் னு ஆரப்தட்டன் தறன்ணர், னுரனோக்கு றரம் 

ங்குரன் சறதரரறசு வசய்ப்தட்டுள்பதுடன், னுரர் ஆசறரறர் 

றணவரன்கநப் வதன்ம்சதரது, ரதண றறக்சைரகக்ைக சம்தப உர்வு 

ங்ை லர்ரணறக்ைப்தட்டுள்பது.  

 

(23) றனோ. P.P. ர்ரச 

சதரத், னேைட்டுன, ரறன. 

சலஏம்/னன/2010/256 

1977 வதரதுத் சர்னன் தறன்ணர் ரன் அசறல் தறரங்ைனக்கு 

உள்பரணரைவும் உறர் தரதுைரப்னக்ைரை வபறரடு வசன்ன் ஏய்வு 

வதன்ற்ைரண றண்ப்தவரன்கநச் சர்ப்தறத்ரைவும், அணரல் ணது 
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ஏய்வூறம் குகநந்ரைவும் வரறறத்துள்ப னுரர், ரன் சரனற்ன்ள்பகக் 

ைனோத்றற்வைரண்டு, அசறல் தறரங்ைல்ைனக்குள்பரண கண 

ஆசறரறர்ைனக்கு ங்ைப்தட்ட சனகைைகபத் ணக்கும் ங்குரன் சைரரற 

னுவரன்கநச் சர்ப்தறத்துள்பரர்.  

னுரரறன் ஏய்வூறத்கப் வதரதுறனோரைச் சுற்நரறக்கை 7/96 ற்ன்ம் 7/96(1)

இன் ைலழ் றனோத்ப்தட்ட ஏய்வூறரைப் வதற்ன்க்வைரடுக்குரன் வதரது னுக்குன 

சறதரரறசு வசய்துள்பதுடன், அன்தடி னுரர் 60து க 

ைடகரற்நறரைக் ைனோற ஏய்வுவதநச்வசய்து ஏய்வூறம் றனோத்ப்தட்டுள்பது.  

 

(24) றனோ. D.A. ரதண்டர 

“ஸ்வைரன் வசண”, ைவைரட, ைனத்துகந. 

சலஏம்/னன/2011/627 

வதரனஸ் ைரன்ஸ்டதறள்பரை தறரற்நறனள்ப னுரர் றடீவண 

சரய்ரய்ப்தட்டு சறைறச்கச வதற்நரைவும், இது வரடர்தரை ணது றன்ணத் 

கனனோக்கு னத்துனேனம் ற்ன்ம் ரய்னேனம் அநறறத்சதரறனம், 

தறகறட்டு லக்ைறரைக் ைனோப்தட்டரல் லண்டும் சசகறல் றறத்து 

றனகச் சம்தபம் ங்குரன் சைரரற னுரர் னுகச் சர்ப்தறத்துள்பரர்.  

வதரது னுக்குன இந் னுக றசரரறக்கும்சதரது னுரர் லண்டும் 

சசகறல் அர்த்ப்தட்டுள்பரை னுரர் ற்ன்ம் உத்றசரைத்ர்ைள் 

வதரதுனுக் குனவுக்கு அநறறத்ணர்.  

 

(25) றனோ. அனு தற. வதரல்த் 

“ஸ்சக்ற” வீடு, ஸ்ரீ குதரன றஸ்ம ரத்க, சவதரட. 

சலஏம்/னன/2012/1510 

ைனத்துகந தறசச அதறறனோத்ற ங்ைறக் ைறகப னெைரகரபரை 

சசகரற்நறனள்ப னுரர் ரடிக்கைரபர் எனோனோக்கு உறணரர் ணத் 

வரறறக்ைப்தட்டு சகன இகடறன்த்ம் வசய்ப்தட்டு, அலறரண னெகநறல் 

எனக்ைரற்ன் றசரக டத்ற, வரறல் இல்னரல் வசய்ப்தட்டணரல் 

லண்டும் ணது வரறகனப் வதற்ன்த்னோரன் சைரரற இந் னுகத் ரக்ைல் 

வசய்துள்பரர்.  

வதரது னுக்குன இந் னுக ஆரய்ந்சதரது லண்டும் வரறல் ங்ை 

னெடிரவணத் லர்ரணறத்சதரறனம் அது ைடன்வரகை சம்தந்ரை 

சனும் றரம் ங்ை டடிக்கை டுக்குரன்  ங்ைறக்கு ங்ைற 

சறதரரறசறன்தடி ைடன்வரகைகச் வசனத்துல் வரடர்தரை னுரனோக்கு 

றரம் ங்ைப்தட்டுள்பது.  
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(26) றனோற  ஸ்.ம். சரயறணற ரைரந்ற 

இன.  5/ 16, ரல்  வணற,  

தைடு.  

சலஏம்/னன/2012/1161 

சப்ைனெ ரைர சகதறன் குனோறட்ட வதகடஸ் அச வதரன்ப்சதற்நல் 

சறன்ர் இல்னத்றல்  “ சட்ன்” தறறல் எப்தந் அடிப்தகடறல் சசகறல் 

ஈடுதட்டினோந் னுரர்ைள் இனோரறன் சசக அர்ைபது தரரறப்தறல் இனோந் 

எனோ தறள்கபறன் த்ரல் இடம்வதற்ந றசரகைபறன் றகபரை 

னெடிவுன்த்ப்தட்டணரல் அந்ப் தறறல் தறரற்ந லண்டும் 

ரய்ப்தபறக்குரன் சைரரற னுரர் னுகச் சர்ப்தறத்துள்பரர். வதரது 

னுக்குன னுக றசரரறத் இண்டரது டகறல் னுரக ந் 

அடிப்தகடறனரது சசகறல் சசர்த்துக்வைரள்னரன் சறதரரறசு வசய்து. 

அன்தடி னுரர் எப்தந் அடிப்தகடறல் லண்டும் சசகறல் 

சசர்த்துக்வைரள்பப்தட்டரர்.  

 

(27) றனோற ரற.ச். இந்ரற ஜசறங்ை 

இன.    ,26 டன, ல்னைர. 

சலஏம்/னன/2012/1162 

சப்ைனெ ரைர சகதறல் குனோறட்ட வதகடஸ் அச வதரன்ப்சதற்நல் 

சறன்ர் இல்னத்றல்  “ சட்ன்” தறறல் எப்தந் அடிப்தகடறல் சசகறல் 

ஈடுதட்டினோந் னுரர்ைள் இனோரறன் சசக அர்ைபது தரரறப்தறல் இனோந் 

எனோ தறள்கபறன் த்ரல் இடம்வதற்ந றசரகறன் றகபரை 

னெடிவுன்த்ப்தட்டணரல் அந்ப் தறறல் தறரற்ந லண்டும் 

ரய்ப்தபறக்குரன் சைரரற னுரர் னுகச் சர்ப்தறத்துள்பரர். வதரது 

னுக்குன னுக றசரரறத் இண்டரது டகறல் னுரக ந் 

அடிப்தகடறனரது சசகறல் சசர்த்துக்வைரள்னரன் சறதரரறசு வசய்து. 

அன்தடி னுரர் எப்தந் அடிப்தகடறல் லண்டும் சசகறல் 

சசர்த்துக்வைரபள்பப்தட்டரர்.  

 

(28) றனோ. சற.சை. ண்டனத் 

இன. 76, ரபறசை த், இயன ைறம்தற, ைரன 

COM/PP/201 /1 552 

னுரர் உள்பறட்ட குனறணர்  இகபஞர் றைர வரறல் றநக அதறறனோத்ற 

அகச்சறன் ைலனள்ப வரறல்தட்தக் ைல்னரறைபறல் ச்சு, எட்டுணர், றன்சர 

வரறல்தட்தறனரபர் சதரன்ந தறைனக்குச் சசர்த்துக்வைரள்பப்தட்ட 

சதரறனம் 3 ரங்ைபறன் தறன்ணர் சம்தபம் ங்ைப்தடறல்கன ன்ன்ம், 

கைகைள் லண்டும் தரறசலனக்ைப்தட்டு சசகறனனோந்து லக்ைப்தட்டணரல் 

லண்டும் வரறல் னோரன் சைரரற னுரர் இந் னுகத் ரக்ைல் 
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வசய்துள்பரர். வதரது னுக்குன இந் னுக றசரரறக்கும்சதரது இர்ைபறன் 

கைகைள் தரறசலனக்ைப்தட்டு அன்தடி வபறக்ைப உறரபர் தறைள் 

ங்ைப்தட்டுள்பரை அகச்சு உத்றசரைத்ர்ைள் வரறறத்துள்பணர். 

 

(29) றனோ. ம். ைசஸ்ரஜர 

னபறத் றழ் ைர றத்றரனம், றக்ஏர. 

COM/PP/2014/2071 

னுரர் வபறரட்டு தரடவநறவரன்நறல் ைனந்து வைரண்டினோந்சதரது 

தரடசரகன அறதர் சசகறல் னெனரம் த்துக்கு தற உர்த்துற்ைரை 

டத்ப்தட்ட சர்னெைப் தரலட்கசக்கு சனெைபறக்ை னெடிரற் சதரணகரல் ரம் 

அந்ப் தறனர்க இந்ரைவும்,  

சர்னெைப் தரலட்கசறல் ைனந்து வைரள்ப னெடிரது சதரணரல் ரன் சற்தடி 

தற உர்க  இந்ரைவும் ற்னகட சர்னெைப் தரலட்கசக்கு 

சரற்ன்ற்கு தறநறவரனோ றணத்க னோரன் ரன் சைரரறறனோந் சதரறனம் 

உரற தறல் ைறகடக்ைறல்கன ண குநறப்தறட்டு ணக்குரற தற உர்க 

ங்குரன் சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

ைல்ற அகச்சறன் வசனரபரறடறனோந்து சற்தடி னு வரடர்தரை அநறக்கை 

சைரப்தட்டுள்பசரடு அற்கு தறனபறத்துள்ப அகச்சறன் வசனரபர் 

னுரனோக்கு தற உர்வு அபறக்ைப்தட்டுள்பரை வரறறத்துள்பரர். 

 

(30) றனோ னொ. ஸ் ஸ் ப்ணரந்து உள்பறட்ட சறனர் 

“சுங்ை”, னணற சசறர் வீற, உல்யறட்டி, வன்ணப்ன 

சலஏம்/னன/2011/802 

இனங்கை ங்ைறறல் 2010 ஆம் ஆண்டில் கடவதற்ந உத்றசரைத்ர் தறற்சற 

வதன்சரர்ைகப ஆட்சசர்ப்ன வசய்ற்ைரை கடவதற்ந சர்னெைப் தரலட்கசறல் 

ைட்டுக ற்ன்ம் வதரது அநறவு றணரத்ரள் 2010/48 ஆம் இனக்ை 

சுற்ன்றனோதத்துக்கு னநம்தரணவன்தரல் ணக்கு குநறத் தற உர்க வதந 

னெடிரல் சதரணரல் றரரண லர்க வதற்ன்த் னோரன் சைரரற னுக 

சர்ப்தறத்துள்பரர். 

னுரனோக்கு அலற இகக்ைப்தட்டுள்பரல் ற்னகட தரலட்கசறல் சரற்நற 

தற உர்வு ங்ைப்தட்ட இ சட்தரபர்ைனக்கு தற உர்வுைள் 

ங்ைப்தட்ட றைறறனனோந்து னுரனோக்கும் னென் றைறறட்டு தற உர்வு 

ங்குரன் குன ங்ைற சறதரர்சுக்ைக டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது. 
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(31) றனோ டீ.டீ றசஜசசண. 

இன 83/, தனெனுை, அனசதரனெல்ன 

சலஏம்/னன/2010/469 

தண்டரை தனசரக்கு கூட்டுநவு சங்ைத்றல் சசகரற்நறனள்ப னுரனோக்கு 

கூட்டுநவு ஊறர் ஆகக்குனறணரல் வசனத்ப்தட சண்டுவண சறதரர்சு 

வசய்ப்தட்ட றனகச் சம்தபம் ற்ன்ம் இப்னட்டுத் வரகைக அனோகட  

கூட்டுநவு சங்ைம் வசனத் ன்த்துள்ப ைரத்றணரல்  கூட்டுநவு ஊறர் 

ஆகக்குனறன் உத்வுக்ைக ைறகடக்ை சண்டி றனகச் சம்தபம் 

ற்ன்ம் இப்னட்டுத் வரகைக ங்குரன் சைரரற னுரர் னுக 

சர்ப்தறத்துள்பரர். 

னுரனோக்கு ற்னகட வைரடுப்தணக ங்குரன் கூட்டுநவு ஊறர் 

ஆகக்குனறணரல் ங்ைப்தட்ட லர்ரணத்துக்ைக வசற்தடுரை 

உத்றசரைத்ர்ைள் வரறறத்ற்ைக னுரனோக்கு னெனத் வரகைனம் 

வசனத்ற னெடிக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(32) றனோ சை.ச். றயரல் 

தத்றவைரட, ைசணவைரட, அக்லண 

சலஏம்/னன/2011/491 

னுரர் வன் ரைர வீற அதறறனோத்ற அறைரசகதறல் சுரர் 17 

ஆண்டுைள் அக அடிப்தகடறல் தறரற்நறக்வைரண்டினோப்தரைவும் 

சகரண சைன கைகைகபனம் னர்த்ற வசய்துள்பரைவும் குநறப்தறட்டு 

ணது சசகக றந்ரக்குரன் சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

சற்தடி னுரனோம் தங்சைற்ந றகனறல் னெற் டக றசரகறன் சதரது 

குன னுரக சசகறல் றந்ரக்குரன் உத்றசரைத்ர்ைகப 

அநறவுன்த்றன் சதரறல் னுரரறன் சசக றந்ரக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(33) றனோற ஈ.ம் சந்றர 

48, இந்றைரனந் உடத்வைரட வீற, ைனத்துகந 

சலஏம்/னன/2012/1028 

குடித்வரகை, னள்பறறதறல் றகக்ைபத்றல் தறரற்நறக் வைரண்டினோந் 

னுரர் தறச னௐவு வதற்நறனோந் ைரனப்தகுறறல் அனோகட சசக 

றன்த்ப்தட்டுள்பசரடு அர் சர்ப்தறத்றனோந் சன்னெகநனைட்டுக்ைக 

லண்டும் சசகறல் இகத்துக்வைரள்பப்தட்ட சதரறனம் ணது னென்கண 

சசகக்ைரனம் ைணத்றல் டுக்ைப்தடரது றந்ரக்ைப்தட்டரல் சர்ந்துள்ப 

அலறக்ைரை றந் றணத்க ங்குரன் சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 
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குனறணரல் னு றசரரறக்ைப்தட்டு ட்டப்தட்ட இக்ைப்தரட்டுக்ைக 

னுரரறன் றணம் னெற்றைறறடப்தட்டு அன்கந றணத்றனனோந்து சம்தப 

ற்நங்ைள் றனகச் சம்தபறன்நற உரற சம்தப அபவுத்றட்டத்றன் ற்னகட 

சம்தப தடினெகநறல் கக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(34) றனோ ம். ரல. . ன்சூர்  

277/, தறரண வீற, யனவைரட  

சலஏம்/னன/2011/677 

துக ஆசறரறரை தறரற்நறக் வைரண்டினோந் னுரனோக்கு ற்தட்ட ண 

சரய் ைரரை சசகக்கு சனெைபறக்ை னெடிரல் சதரனள்பசரடு ணது 18 

ஆண்டு  ைரன சசகக ைனோத்றல் வைரண்டு ஏய்வூறத்க ங்குரன் சைரரற 

னுரர் னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

னுரனோக்கு தற றட்டு லங்ைறரண உத்வு தறநப்தறக்ைப்தடர 

ைரத்றணரல் ரதணக் சைரகக்ைக டடிக்கை டுக்ைரகக 

னுரனோக்கு றரபறப்தற்கு ரய்ப்தரை ைனோற ஏய்வூறத்க 

ங்குரன் குன சற்வைரண்ட றப்னகக்ைக னுரனோக்கு ஏய்வூறம் 

ங்குற்கு டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(35) றனோ வீ சுந்னேர்த்ற 

79, ரறன்ட்ன் ச, யசர, றட்ல்வசக்ஸ், HA2  ORZ, னண்டன், க்ைற 

இரச்சறம் 

சலஏம்/னன/2011/800 

க்ைள் ங்ைறறல் ைறகப னெைரகரபரை தறரற்நறனள்ப னுரர் 

தரதுைரப்ன ைனோற சம்தபறல்னர னௐவு வதற்ன் வபறரடு வசன்ன்ள்பசரடு 

ஏய்பறக்குரன் சைரப்தட்டரனம் அற்கு தறல் ைறகடக்ைரரல் ஏய்வூறத்க 

வதற்ன்த் னோரன் சைரரறனள்பரர். 

னுரனோக்கு தற றட்டு லங்ைறரண உத்வு தறநப்தறக்ைப்தட்டுள்பரல் 

ஏய்வூற உரறத்து அபறக்ை னெடிரவன்ந சதரறனம் வதரது னுக்குனறற்கு 

றப்தபறக்கும் கைறல் ரற்ன் றரரை னௌ 750,000/-  வரகைக 

னுரனோக்கு வசனத்துற்கு ங்ைற டடிக்கை டுத்துள்பது. 

 

(36) றனோ ஸ் டதற  ைனோரசறநற 

ல்தரறன, வைக்ைது  

சலஏம்/னன/2011/887 

னுரர் னெைரகத்துச் சசகறன் உர் குப்தறன் ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட 

சதரட்டிப் தரலட்கசறல் சறத்றகடந்து உள்பசரடு தற வற்நறடங்ைள் 

ைரப்தடுைறன்ந சதரறனம் ணக்கு தற உர்வு அபறக்ைப்தடரரல் 

றரரண லர்வரன்கந வதற்ன்த் னோரன் சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 
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இம் னு வரடர்தரை அகச்சறடறனோந்து அநறக்கை சைரப்தட்டுள்பசரடு 

ைனோக அடிப்தகடறல் ணக்கு தற உர்வு அபறக்ைப்தட்டுள்பரை னுரர் 

குனறற்கு அநறறத்துள்பரர். 

 

(37) றனோ. ம். . ஜத்ண 

67/2, றை, ைறரறத்துடு 

சலஏம்/னன/2012/1254 

இனங்கை றன்சர சகதறல் சசகரற்நறனள்ப னுரர் சசகறனனோந்து 

லக்ைப்தட்டுள்பசரடு லறன்ந லர்ப்னக்ைக சசக னெநறறன்நற லப 

சசகறல் அர்த்ப்தட்டுள்ப சதரறனம் லறன்ந லர்ப்னக்ைக ணக்குரற 

வைரடுப்தணவுைள் ங்ைப்தடரரல் சற்தடி வைரடுப்தணவுைகப ங்குரன் 

சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

னுக்குனறணரல் சற்தடி னு றசரரறக்ைப்தட்டு ங்ைப்தட்ட சறதரர்சறன் 

தறைரம்  லறன்ந லர்ப்னக்ைக னுரனோக்கு அனோக்குரற சைன 

வைரடுப்தணவுைகபனம் வசனத்துற்கு இனங்கை றன்சர சகத டடிக்கை 

டுத்துள்பது. 

 

(38) றனோ. சஜ.ம்.ன. தண்டர 

“சங்ை” வயட்டிவயனைத், தல்சனசதனோ, யலல்எ, தண்டரகப 

சலஏம்/னன/2012/1258 

அறதர் சசகறன் 2-1  உத்றசரைத்ரண னுரர் 27 ஆண்டு ைரன 

சசகக்ைரனத்துடன் அறதர் I த்துக்கு றணம் வதன்ற்கு கைகைகப 

வதற்ன்ள்ப சதரறனம் ணக்கு அப் தற ங்ைப்தடரரல் சற்தடி தற 

உர்க ங்குரன் சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

இது வரடர்தரை ைல்ற அகச்சறடறனோந்து அநறக்கை சைரப்தட்ட சதரது 

னுரர் இனங்கை அறதர் சசகறன் I ஆம் த்துக்கு தற 

உர்த்ப்தட்டுள்பரை அகச்சு அநறறத்துள்பது. 

 

(39) றனோ ம். டறள்ன. சதரன 

20/3, னரறஸ் ரத்க, வரைஸ்னெல்ன, இரஜைறரற 

சலஏம்/னன/2013/1909 

58 துகட னுரர் றரைப் தறரபர் தறக்கு றண்ப்தறத்றனோந் 

அசசகப, சற்தடி தறக்ைரண கைகரை 60 துக்கு குகநரை 

இனோக்ை சண்டுவன்தரல் ணது து 60 துக்கு அண்றத்ரை 

இனோந்ரல் ணக்கு சற்தடி றணம் ங்ைப்தடரரல் ற்னகட தறக 

ங்குரன் சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர் 
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இது வரடர்தரை வதரது னுக்குன வதரது றனோரை அகச்சறடம் அநறக்கை 

சைரரற சதரது சற்தடி றணத்க ங்குற்கு டடிக்கை 

டுக்ைப்தட்டுள்பரை அகச்சு அநறறத்துள்பசரடு ணக்கு தற 

ைறகடக்ைப்வதற்ன்ள்பரை னுரனோம் குனறற்கு அநறறத்துள்பரர். 

 

(40) வசல்ற னொ.ஜல.ல்.ரல. றசரணற 

ைந்த்க, ைந்ண, இத்றணனரற 

சலஏம்/னன/2012/1049 

கைகைபறன் அடிப்தகடறல் சறகநச்சரகனைள் றகக்ைபத்றன் னன்னரற 

உத்றசரைத்ர் (I  - அக) தறக்கு ஆட்சசர்ப்னச் வசய்ப்தட்டுள்ப 

னுரக தறக  றந்ரக்குற்கு உம் 1 1/2 அங்குனம் குகநரை 

உள்பவண குநறப்தறட்டு ரன் றந்ரக்ைப்தடறல்கன ணவும், அது இப் 

தறக்கு ற்னகடறல்கன ன்தரல் தறக றந்ரக்குரன் சைரரற 

னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

அகச்சக தத்றவரன்நறன் னேனம் அகச்சகறன் அங்ைலைரத்க 

வதற்ன் னுரரறன் றணத்க றந்ரக்குற்கு டடிக்கை 

சற்வைரள்னரன் வதரது னுக்குனறணரல் ங்ைப்தட்ட லர்ரணத்துக்ைக 

டடிக்கை டுக்ைப்தட்டு னுரரறன் றணம் றந்ரக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(41) றனோற சை.ஆர். றனரத்ற 

ரணன, சைரறன்ண 

சலஏம்/னன/2013/1946 

குடும்த சுைரர உத்றசரைத்ரை 15ஆண்டுைள் சசகரற்நறனள்ப ரன் தற 

இகட றன்த்த்துக்குள்பரக்ைப்தட்டரைவும், அச் சந்ர்ப்தத்றல் ணது றணம் 

றந்ரக்ைப்தட்டினோக்ைறல்கன ணவும் குநறப்தறட்டுள்ப னுரர் ன்கண லப 

சசகறல் அர்த்துரன் சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

இது வரடர்தரை சுைரர அகச்சறடம் அநறக்கை சைரப்தட்டுள்பசரடு 

னுரனோக்கு தறநப்தறக்ைப்தட்டுள்ப எனக்ைரற்ன் உத்றன் தறைரம் 04 

றதந்கணைனடன் அர் லப சசகறல் அர்த்ப்தட்டுள்பரை அகச்சு 

அநறறத்துள்பது. 

 

(42) றனோ. சம்ற சணரஜ் டீ சறல்ர 

ைட்டுகுகுனோந்துையனந், தரைன 

சலஏம்/னன/2012/1441 

வபறரட்டு சகனரய்ப்ன ற்ன்ம் னசணரம்னகை அகச்சறன் ஊறரண 

னுரர் ைடக சத்றன் சதரது ற்தட்ட ரைண றதத்வரன்நறணரல் 

அங்ைவீணரைறனள்பசரடு ன்கண அக உத்றசரைத்ரை ைனோற சம்தபம் 

அல்னது இப்னடு ங்ைப்தடரரல் றரபறக்குரன் சைரரற னுக 

சர்ப்தறத்துள்பரர். 
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குனறணரல் றசரரறக்ைப்தட்டக வரடர்ந்து னென அபறல் அங்ைவீணரை உள்ப 

னுரனோக்குரற இப்னட்டுத் வரகை ற்ன்ம் ஏய்வூறத்க ங்குரன் 

வசய்ப்தட்ட சறதரர்சுக்ைக இப்னட்டுத் வரகை ங்ைப்தட்டுள்பசரடு 

ஏய்வூற உரறத்து வரடர்தரை டடிக்கை சற்வைரள்பப்தட்டு னோைறநது. 

 

(43) ன். டீ. ஸ்ர்ரன றசஜசூரற  

தறன்ணவைரல்னத், வனவைரடதறட்டி, வதரல்ையன 

சலஏம்/னன/2013/1935 

துப்னசற்தரட்டு வரறனரபறரை தறரற்நறனள்ப னுரர் ைடகறன் 

சதரது ற்தட்ட சம்தவரன்நறணரல் சரனற்ன் னோத்துகணறல் ங்ைற சறைறச்கச 

வதற்நரல் ைடகக்கு சனெைபறக்ை னெடிரல் சதரனள்பசரடு வரறனன் 

வதரன்ப்ன ற்ன்ம் வதன்ற வரடர்தரை ரன் ன் இகத்துறட்டக 

ற்ன்க்வைரள்ரல் ன்கண லப சசகறல் அர்த்துரன் சைரரற னுக 

சர்ப்தறத்துள்பரர். 

னுரனோக்கு ற்தட்ட சறத்க ைனோக அடிப்தகடறல் அணுைற னற 

ஊறரை றணம் ங்குரன் குனறணரல் வசய்ப்தட்ட சறதரர்சுக்ைக 

இர் வைரனம்ன வசரய்சர ைபறர் னோத்துகணறல் சசகறல் 

அர்த்ப்தட்டுள்பரர் 

 

(44) றனோ. ணதரன றஜசயர 

றனுஜ தறசறங் ைம்தணற, இன 12, தரசல்த், குனோதரறன, வனை 

சலஏம்/னன/2014/2051 

லணரண னுரரறன் தன்ரட்ைபம் அறந்து றட்டரைவும், இனங்கை 

ைரப்னன்ற கூட்டுத்ரதணத்றல் ைரப்னன்ற வசய்ப்தட்டுள்ப சற்தடி தடகுக்ைரண 

இப்னட்டுத் வரகைக ங்குல் றரைரறக்ைப்தட்டரல் ைரப்னன்ற 

இப்னட்டுத் வரகைக ங்குரன் சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

னுரனோக்கு உண்கறசனச தரறப்சதற்தட்டுள்பரை லர்ரணறத் குன 

இனோகட தடகுக்கு  ைரப்னன்ற இப்னட்டுத் வரகை ங்ைப்தட 

சண்டுவன்ந சறதரர்சுக்ைக னுரனோக்கு னௌதர 33,10,000.00 வரகைக 

ங்குற்கு டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(45) வசல்ற .ன யர்ற னுஜர 

இன. 294, அக்சதரன, ைந்பரய் 

சலஏம்/னன/2011/432 

வரண்டர் ஆசறரறர்ைகப றந்ரக்கும் சதரது வசல்னதடிரை சண்டி 03 

ஆண்டு வரடர்ச்சறரண சசகக்ைரனத்க வைரண்டிரன் சதரறல் தற 

றந்ரக்ைப்தடர ைரத்றணரல் ணது தறக றந்ரக்குரன் சைரரற 

னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 
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இந் னுக அரணறத் குன னுரனோக்கு றந் ஆசறரறர் தற ங்ை 

னெடிர ைரத்றணரல் ைல்றசரர தறரட்வடரகுறறல் றணவரன்கந 

ங்குரன் வைௌ ைல்ற அகச்சரறடம் சைரப்தட்டசரடு அற்கு 

தனபறக்கும் கைறல் னுரனோக்கு தரடசரகன அனனை உறரபர் 

றணவரன்கந ங்குற்கு டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(46) றனோ ன.சை குத்ண 

“சந்ணற”, ரன்ணனர, தறதறசன 

சலஏம்/னன/2010/121 

னுரர் வரணரைன டிப்சதரறல் சரறரை தறரற்நறக் வைரண்டினோக்கும் 

சதரது தறநறவரனோ சரறறன் நரல் சசக றகனத்றல் ற்தட்ட றதத்றல் 

ைரகடந்து சறைறச்கச வதந சர்ந்ரைவும், அற்கு றன்ணத்றடறனோந்து 

ந்ற றரனெம் ைறகடக்ைறல்கன ணவும், அற்ைறகடச னோத்து 

அநறக்கைைள் சர்ப்தறக்ைப்தட்ட சதரறனம் ணது சசக இக்ைச் 

வசய்ப்தட்டுள்பசரடு அங்ைவீணரை உள்ப ணக்கு றனகச் சம்தபம் ற்ன்ம் 

உடல் ரலறரை ற்தட்ட இப்னக்கு னேன்ன் இனட்ச னௌதரய் இப்னடும் 

ங்ைப்தட சண்டுவண சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

குனறன் லர்ரணத்துக்ைக னுரனோக்கு றதத்து இப்னட்டுத் வரகைரை 

னௌதர 250,000/- வரகைக னர னௌதர 50,000/- வீம் ந்து கைபறல் 

வசனத்ற னெடிப்தற்கு இனங்கைப் சதரக்குத்து சகத இங்ைற அன் தறைரம் 

(4) ரன்கு கைள் வசனத்ப்தட்டு றட்டரைவும், இன்ற ககனம் 

வசனத்ற னெடிப்தரைவும் உத்றசரைத்ர்ைள் குனறற்கு அநறறத்துள்பணர். 

 

(47) றனோ ன்.. வதசர 

186 டீ, றசர குடிசற்நம், த்துதறட்டின  

சலஏம்/னன/2011/921 

த்துதறட்டிவன ஆர கத்றசரகனறல் 1974ஆம் ஆண்டு னெல் அக 

வரறனரபறரை னுரர் சசகரற்நற சதரறனம் சசக றந்ம் 

வசய்ப்தட்ட 1988ஆம் ஆண்டு னெல் 2009ஆம் ஆண்டு கறல் ரத்றம் 

சசகரற்நறரைக் ைனோற ஏய்வூறம் ைக்ைறடப்தட்டுள்பகரல், றைவும் 

குகநந் ஏய்வூறத்கப் வதன்ன் ைரரை, அகண றனோத்ற, 

உண்கரண ஏய்வூறத்க ரர் வசய்து ங்குரன் சைரரற னு 

னென்கக்ைப்தட்டுள்பது. 

அக சசகக் ைரனத்றல் 2/3  ஏய்வூறத்க ைக்ைறடுற்ைரை ைனோத்றல் 

வைரண்டு றனோத்ற, ரற்நப்தட்ட தறக்வைரகட ற்ன்ம் றனோத்ப்தட்ட ஏய்வூறம் 

ங்ைப்தட்டுள்பது. 
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(48) றனோ. ச்.ல். றன்ஜறத் னசந் 

" சன் வசண" ைனோனைஸ் வீற, ல்ை, ரத்கந 

சலஏம்/னன/2011/1101 

வபறக்ைப வசற்தரடுைபறல் றநக ைரட்டி ரர்ைனக்கு னென்னுரறக 

ங்கும் எனோ னெகநறல் ைரப்தட்டகரல், குநறத் தறரறறனனோந்து 

னுரனோக்கும் தல்ைகனக்ைை தரடவநறவரன்நறல் சசர்ற்ைரண இனக 

ைரப்தட்டசதரறனம்,  வபறக்ைப வசற்தரடுைனக்ைரை ைறகடக்ைப்வதந 

சண்டி னள்பறைள் ைறகடக்ைப்வதநரகரல் க்கு அலற சர்ந்துள்பரைக் 

குநறப்தறட்டு னுரர் னுறகண னென்கத்துள்பரர். 

னுரர் 2010/2011 ைல்றரண்டுக்ைரை ஸ்ரீ ஜர்த்ணன 

தல்ைகனக்ைைத்றன் வதௌலைறல் தரடவநறக்ைரை வரறவு வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

 

(49) றனோ.ம்.டீ. றவ்டன் வதசர 

ைட்டுவணற, சதரதறட்டி 

சலஏம் /னன/2012/1432 

தன்ணன, ைட்டுவணற, னெனோைம்தன சரட்டத்றல் "சம்" ணறரர் ைம்தணறறணரல் 

டத்றச் வசல்னப்தடும் ைற்குற  ைரரை தறசசரசறைபறன் வசரத்துக்ைள் 

ற்ன்ம் உறனோக்கு அச்சுன்த்ல் ற்தட்டுள்பரைக்  குநறப்தறட்டு, குநறத் 

ைனோத்றட்டத்க றன்த்துற்ைரண டடிக்கைைகப சற்வைரள்னரன் சைரரற 

னு னென்கக்ைப்தட்டுள்பது. 

இப்தறச்சறகண வரடர்தறனரண அகச்சறன் அநறக்கைறன் தறைரம், னுரர் 

உள்பறட்ட ப்தறணர் ரக்ைல் வசய் க்ைறல், ைனோங்ைல் உகடப்தக 

றன்த்துற்கும், ைனோங்ைல் அகத்ல் ற்ன்ம் ரர் ரரறப்ன தறைகப ரத்றம் 

சற்வைரள்ற்கும், இந்டடிக்கைைகபனம் இண்டு ர ைரனத்துக்கு 

ரத்றம் ட்டுப்தடுத்றக் வைரள்ற்கும் லறன்நம் ைட்டகப 

தறநப்தறத்துள்பதுடன், ைனோத்றட்டத்துக்கு ங்ைப்தட்டினோந் உரறப் தத்றத்றன் 

ைரனம் னெறர்கடந்றனோந்க ைரரை சைன டடிக்கைைகபனம் 

இகடறன்த்துற்ைரண டடிக்கைனம் சற்வைரள்பப்தட்டுள்பது. இது குநறத்து 

னுரக றணறசதரறனம் தறனனோக்ைரன் ைரரை, அர்ைள் 

றர்தரர்த்ரன் ைனோத்றட்டத்றன் தறைள் ற்ைணச றகநகடந்துள்பரை 

னெடிவு வசய்து னு லரண அனல்ைள் றகநவு வசய்ப்தட்டண. 

 

(50) றனோ.ச்.வீ. ந்சறநற  

தூவைரட, வதரை 

சலஏம்/னன/2010/166 

சதரத்ன ரட்ட ைத்வரறல் தறற்சற றகனத்றல் றந்  வரறனரபறரை 

சசகரற்நறனள்ப னுரர், றனோட்டுச் சம்தவரன்ன்க்ைரை றபக்ைநறனல் 

கக்ைப்தட்டினோக்கைறல், தற றட்டு லங்ைறரைக் ைனோப்தட்டுள்பகரல், 

லப சசகறல் அர்த்துரன் சைரரற னு சர்ப்தறக்ைப்தட்டுள்பது. 
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னுரக லபசசகறல் அர்த்துரன் ங்ைப்தட்டுள்ப குனறன் 

லர்ரணத்க அனெல்தடுத்துரன்  வசய்ப்தட்ட அநறறத்னன் தறைரம் 

னுரக லபசசகறல் அர்த்துற்ைரண டடிக்கை 

சற்வைரள்பப்தட்டுள்பது. 

 

(51) றனோ.ரல.ன்.டீ.ஸ்.வீக்வைரடி 

இனக்ைம் 08, தரர்க் வீற,  வைரனம்ன -05 

சலஏம்/னன/2013/1850 

து னெச்சக்ை ண்டிக்ைரண ைள்ர் ைரப்னன்றக் ைரப்னடு வதநப்தட்டினோக்கைறல் 

க்கு உரறத்ரண ைரப்னன்ற உரறகக இனங்கை ைரப்னன்றக் கூட்டுத்ரதணம் 

ங்ைரகரல் ைரப்னன்றப் தத்வரகை, ஷ்டஈட்டு உரறக ற்ன்ம் கண 

சனகைைகப ங்குரன்  சைரரற னு சர்ப்தறக்ைப்தட்டுள்பது.  

இந் னுறகண   குன  இன்றரை றசரக வசய்சதரது னுரரறடம் 

ரைணம் ைரப்தட்டகரல், அகண இனங்கை ைரப்னன்றக் 

கூட்டுத்ரதணத்துக்கு சட்டரலறரை கைபறப்தற்ைரண டடிக்கைைகப 

சற்வைரண்டு, னுரனோக்கு ற்தட்ட ட்டரை இனங்கை ைரப்னன்றக் 

கூட்டுத்ரதணத்றணரல் றப்னடு வசய்ப்தட்டு வசனத்துற்கு 

லர்ரணறக்ைப்தட்டுள்ப னௌ.125,000.00  தத்கப் வதற்ன்க்வைரள்னரன் 

னுரனோக்கு அநறறக்ைப்தட்டது.  

 

(52) றனோ.சஜ.ச்.சுணசறநற  

" சறநறசந்" னல்ன -வற்கு  

சலஏம்/னன/2011/1013 

றநக ற்ன்ம் னேப்னரறககக் ைனோத்றல் வைரண்டு அறதர் சசகறல் குப்ன 

1இற்கு தறனர்த்துற்ைரை டத்ப்தட்ட சர்னெைப் தரலட்கசக்கு  

சனேைபறத்சதரறனம், சகரண கைகைகபப் னர்த்ற 

வசய்றனோந்சதரறனம் தறனர்றகண ங்ைரகரல் அகணப் 

வதற்ன்த்னோரன் சைரரற னுக னென்கத்துள்பரர்.  

வற்நறடங்ைள் ைரப்தடுக அரணறத் குனரணது, னுரனோக்கு 

தறனர்வு ங்குரன் றப்னக வசய்துள்பதுடன், இற்ைக அனோக்கு 

அறதர் சசகறல் குப்ன 1இற்கு தறனர்வு ங்குற்ைரண டடிக்கை 

சற்வைரள்பப்தட்டுள்பது.   
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(53) றனோ.ஆர்..ரல. யரறஸ்சந் 

வதரனஸ் சரறப் தரடசரகன, இனங்கை வதரனஸ் ைல்னரற, ைனத்துகந 

சலஏம்/னன/2014/2133 

இனங்கை வதரனஸ் ைல்னரறறன் சரற தரடசரகனறல் இகந்து 

ைடகரற்ன்ம் உதவதரனஸ் ைரன்ஸ்டதறபரண  னுரர் ற்சதரது னது 

குகநந் றகனறல் ைரப்தடுதுடன், 2000ஆம் ஆண்டு னெல் 2007ஆம் 

ஆண்டு கறனரண ைரனப்தகுறறனுள்  சம்தப ற்நவரன்ன்  

ைக்ைறடப்தடரகரல் க்கு அலற சர்ந்துள்பரை குநறப்தறட்டு து சம்தப 

ற்நத்க ரர்வசய்து னோரன் சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர்.  

இது வரடர்தறல் சட்டம் ற்ன்ம் எனங்கு தற்நற அகச்சறடறனோந்து வதநப்தட்ட 

அநறக்கைறன் தறைரம், னுரது சம்தப ற்நங்ைகபத் ரர் வசய்து 

றனகப் தத்துடன் வசனத்துற்ைரண டடிக்கைைள் 

சற்வைரள்பப்தட்டுள்பண. 

 

(54) றனோ.சை.சல. ரத்நஆச்சற 

வைரபத், சன்வைரகட 

சலஏம் /னன/2013/1630 

றன் அறைரரறரை தறரற்நற னுரது சசக ரன்சரன்நறத்ணரை 

றன்த்ப்தட்டகரல்,  சசகக லண்டும் வதற்ன்த்னோரன் சைரரற னு 

சர்ப்தறக்ைப்தட்டுள்பது.  

குன ங்ைற றப்னகைபறன் தறைரம் னுரர் னற எனோ ஊறரை லப 

சசகறல் அர்த்ப்தட்டுள்பரர். 

 

(55) றனோற.ன.க.ன். வதசர  

இனக்ைம் 1508, வைரட்டர, தன்ணறதறட்டி 

சலஏம்/னன/2014/2204 

ரறஜ்ச சலரட்டி அம்கரர் சறன்ர் கத்றசரகனறல் ரறரை தறரற்நற 

னுரர்,   ைப்சதற்நறன் தறன்ணர் க்கு  னெைம் வைரடுக்ை சர்ந் தல்சன்தட்ட 

தறச்சறகணைள் ைரரை சசகக்கு சனேைபறக்ை  இனரறனோக்கைறல், தற 

றட்டு  லங்ைறரை ைட்டகப தறநப்தறக்ைப்தட்டரைக் குநறப்தறட்டு, லப சசகறல் 

அர்த்துரன் சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர்.  

னுரர் னற எனோ றணரரறரை சசகறல் அர்த்ப்தட்டுள்பரை சுைரர 

அகச்சு குனவுக்கு வரறறத்துள்பது.  
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(56) றனோ. .ன். னோன்சறநற  அல்றஸ் 

இனக்ைம் 658/15, ன்சணத் வீற, தரம்ைரடின், இத்றணனரற 

சலஏம்/னன/2013/1683 

வைக வரறதட்தக் ைல்னரறறல் ைரனரபர் சசகறல் ஈடுதட்டினோக்கைறல் 

க்கு ைறகடத் இடரற்நல் ைரரை தரரற சறங்ைனக்கு னெைம் 

வைரடுத்ரைக் குநறப்தறட்டு, அலறரண இடரற்நகன றன்த்ற, க்கு ைறகடக்ை 

சண்டி தறனர்வுைகப ங்ைற க்கு சறரண எனோ இடத்றல் 

சசகறல் ஈடுதடுத்துற்ைரண டடிக்கைைகப சற்வைரள்னரன் சைரரற 

னு சர்ப்தறக்ைப்தட்டுள்பது. 

றனவுைறன்ந வற்நறடங்ைனக்சைற்த னுரனோக்கு சறரண சசக 

றகனவரன்கந ங்குரன் குனறல் ட்டப்தட்ட உடன்தடிக்கைறன் 

தறைரம் னுரனோக்கு க்ைரவதரன வரறதட்தக் ைல்னரறக்கு இடரற்நல் 

ங்ைப்தட்டுள்பது.  

 

(57) றனோற.ன.ம்.வீ.ல். சனெத்ர சற தண்டரரக்ை 

தறசச வசனைம், ரத்கப 

சலஏம்/னன/2013/1618 

வதரது னெைரகத்து உறரபர் சசககச் சசர்ந்  உத்றசரைத்ரண 

க்கு ந்ற ைரனெறன்நற குற்நச்சரட்டுப் தத்றரறகைவரன்கந ங்ைற, 

எனங்ைரற்ன் ைட்டகபவரன்கந தறநப்தறத்ரைவும், ரம் னெைம் வைரடுத்றனோந் 

அவசௌைரறரண றனக ைரரை சசகக்கு சனேைபறக்ைரறனோக்கைறல்  

ரம் தற றட்டு லங்ைறரைக் ைனோறனள்பகரல், லப சசககப் 

வதற்ன்த்னோரன் சைரரற னுறகணச் சர்ப்தறத்துள்பரர்.  

இது குநறத்து ைனோக அடிப்தகடறல் சரக்ைற குனரணது,  னுரர் 

சன்னெகநனைட்கட னென்கப்தரவணறல், அனோக்கு றரம் ங்குரன் 

சைரரறகடுத்து, னுரர் தற றட்டு லங்ைறச் வசன்ந ரள் னெல் லப 

சசகக்கு சனேைபறக்கும் ரள் கறனரண சசகறல்  ைரப்தடர 

ைரனப்தகுறக சம்தபறன்நற னௐரைக் ைனோற னுரர் லப சசகறல் 

அர்த்ப்தட்டுள்பரர்.  

 

(58) றனோ.டீ.ரல. சுரஜ் குர 

"சல", குசசண  சறல்ர ரத்க, றனள்தூ, குனௐவைரட 

சலஏம்/னன/2011/425 

குனௐவைரட  தரல் அனனைத்றல் அ ஊறரை  தறரற்நறனள்ப னுரர், 

தறனௐட்டு தரல் தறரபர் தறக்ைரண சர்னெைப் தரலட்கசக்கு சரற்ன்ற்கு 

ரரை இனோந்சதரறனம், து வதரறல்  ைரப்தட்ட குகநதரடு ைரரை 

சரற்ன்ற்கு னெடிரற்சதரணகரல், அ தரல் தறரபரை 

தறரற்ன்ம் க்கு தறனௐட்டு தரல் தறரபர் தறகப் வதற்ன்த்னோரன் 

சைரரற னுறகச் சர்ப்தறத்துள்பரர்.  
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இன் தறைரம் னுரர் சைரரற தறவுப் தறனௐட்கட அனோக்கு 

ங்குற்ைரண டடிக்கை சற்வைரள்பப்தட்டுள்பது. 

 

(59) றனோ.சை.சறநறதரன 

இைன வரத்க, னோன்வல்ன 

சலஏம்/னன/2012/1235 

து 20 னோட சசகக் ைரனத்துக்குக்கு உரறத்ரண னௌ.172,500/= 

தறக்வைரகடறல் க்கு இதுகறல் னௌ.120,542.50 ரத்றச 

வசனத்ப்தட்டுள்பரைக் குநறப்தறடும் னுரர்,  இன் லறப் தம் ற்ன்ம் 

றகைட்டிக க்கு ங்குரன் சைரரற னுறகண னென்கத்துள்பரர். 

சதரக்குத்துச் சகதப் தறறறறைபரைக் ைனந்து வைரண்ட உத்றசரைத்ர்ைள் 

னுரனோக்கு உரறத்ரண தறக்வைரகடறல் லறப் தம் ற்ன்ம்  றகைட்டி 

வசனத்ப்தட்டுள்பரைக் குநறப்தறட்டு இது வரடர்தறனரண ஆங்ைகப 

குனவுக்கு சர்ப்தறத்ணர். 

 

(60) றனோ.ஆர்.ம்.றல் ைனோரறனக்ை  

இனக்ைம் 122, சறங்யை, அனத்ஏ, யறங்குக்வைரட 

சலஏம்/னன/2010/351 

சுைவீணனெற்நறனோந் க்கு தற றட்டு லங்ைறரை அநறறத்ல் 

தறநப்தறக்ைப்தட்டுள்பரைவும், ரனெம் து குடும்தத்றணனோம் உள்பரைறனள்ப  

துர்ப்தரக்ைற றகனகக் ைனோத்றல் வைரண்டு லப சசகக ங்குரன் சைரரற 

னுரர் னுக னென்கத்துள்பரர்.  

னுரரறன் னென்கண சசகக் ைரனம் றனோப்றைரை ைரப்தடரசதரறனம், 

ைனோக அடிப்தகடறல் அனோக்கு தறனௐட்டு றணவரன்கந ங்குற்கு 

அகச்சு உடன்தட்டுள்பதுடன், குநறத் றணத்க ங்குரன் குன 

அநறறத்துள்பதுடன், இன் தறைரம் னுரனோக்கு தறனௐட்டு ஊறர்  

றணத்க ங்குற்ைரண டடிக்கைைள் சற்வைரள்பப்தட்டுள்பண. 

 

(61) றனோ.ஸ்.சை. தறசநத்ண  

இனக்ைம் 02,  வபறச்சுற்ன்ட்டப் தரக, ைறரறவக்கு அண்கறல், னத்பம்  

சலஏம்/னன/2012/1139 

வபறத்ல் உதை இக்குணர் (தறனௐட்டு அடிப்தகடறல்) தறறனரண து 

றணம் றந்ம் வசய்ப்தட்டன் தறன்ணர்  வபறரட்டுக்கு தம் 

வசய்ரைவும், லண்டும் னோகைறல் து தறகனம்  ரம் சசர்த் 

தத்கனம் இந்கரல், சசகறல் இர ைரனப்தகுறக சம்தபற்ந 

னௐரைக் ைனோற லப சசகக ங்குரன் சைரரற னுரர் னுறகணச் 

சர்ப்தறத்துள்பரர்.  
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டசல் ஆனர், னுரக னற எனோ ஊறரை சசகறல் 

அர்த்றனள்பரை உத்றசரைத்ர்ைள்  வரறறத்துடன், இன் தறைரம் 

னுரரறன் சண்டுசைரள் றகநசற்நப்தட்டு அனோக்கு றரம் 

ைறகடக்ைப்வதற்ன்ள்பது. 

 

(62) றனோற. ந்றரறசை தறசநற னோசதனோ  

சந்றசனக்ைர, ஜம்னன, டதரத் 

சலஏம் /னன/2011/604 

து ைர் றட்டறடல் அகச்சறன் தறசச அதறறனோத்ற உத்றசரைத்ரை 

தறரற்நறரைவும் அகச்சறல் இடம்வதற்ந றற சரசடி குநறத்து 

தக்ைச்சரர்தரண றசரக சற்வைரள்பப்தட்டு,  து ைது சசக 

னெடிவுன்த்ப்தட்டரைவும் ()குநறப்தறட்டு ணது ைர் 

ைரனகடந்துள்பகரல், க்கு றகைள் ற்ன்ம் அரகைனக்ைரண 

ஏய்வூறத்க ங்குரன் சைரரற னு னென்கக்ைப்தட்டுள்பது.     

இற்ைக னுரனோக்கு உரறத்ரண றகைள் ற்ன்ம் அரகைள் 

ஏய்வூறத்க ைக்ைறட்டு, வைரடுப்தணவுைனக்ைரை ைஸ்சதர தறசச 

வசனைத்துக்கு அனுப்தற கக்ைப்தட்டரை ஏய்வூற தறப்தரபர் குனவுக்கு 

அநறறத்ரர். 

 

(63) றனோற. னொ. ஜறரற வத்சறங்ை  

இனக்ைம் 05, சுந்ற ரத்க 300 குடிறனோப்ன, தற தரக்ைறன 

சலஏம்ம்/னன/2013/1653 

ரணரற சசகைள் உறரபரை சுரர் 8 னோடங்ைள் இனங்கை ங்ைறறல் 

றகுந் அர்ப்தறப்னடன் சசகரற்நற க்கு அக்ைரனப்தகுறறல்  ரபரந்ம் 

னௌ.250/= தத்வரகை ரத்றம் வசனத்ப்தட்டரைவும், 2010ஆம் ஆண்டில் 

அ ற்ன்ம் எப்தந் ஊறர்ைபது சசக ைரறன்நற 

இகடறன்த்ப்தடுகைறல் து சசகனம் இகடறன்த்ப்தட்டரக்  குநறப்தறடும் 

னுரர் ம்க லப சசகறல் அர்த்ற குந் தறறல் றணத்க 

றந்ம் வசய்னரன் சைரரற னுறகணச் சர்ப்தறத்துள்பரர்.  

இகண றசரரறத் குனரணது இது வரடர்தறனரண அநறக்கைறகணக் 

சைரனோகைறல், னுரர் இனங்கை ங்ைறறன் தறறகன உறரபரை 

றந் சசகறல் ஆட்சசர்க்ைப்தட்டுள்பரர் ன்தக றற அகச்சறன் 

தறப்தரபர் ரைம் (றனோரை ற்ன்ம் ணற ப அதறறனோத்ற) அநறறத்ரர். 
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(64) றனோ.சஜ.ம். ஜசுந் 

இனக்ைம் 453/5, ரவைரன வற்கு, ரவைரன 

சலஏம் /னன/ 2010/110 

க்ைரண தறனர்வுைள் உரற றைறறல் ைறகடக்ைப்வதநறல்கன ணக் 

குநறப்தறடும் னுரர், தறனர்வுைகப உரற றைறறல் ங்குரன்ம், து 

சசக லடிப்ன னெடிகடனம் றைறறல் ம்க ஏய்றல் அனுப்னரன்ம், க்கு 

றனகச் சம்தபம் ங்குரன்ம் சைரரற னுறகண னென்கத்துள்பரர். 

னெனரம் டக னுக றசரரறத்து,  உைந் எனோ லர்ப்தறகண ங்கும் வதரனோட்டு 

வரறல் ஆகரபர் ரைத்துக்கு ஆற்ன்ப்தடுத்றனள்பதுடன், அரறடறனோந்து 

ைறகடக்ைப்வதற்ன்ள்ப அநறக்கைறன் தறைரம் தறக்குத் லர்வுக்கு 

னென்கக்ைப்தட்டுள்பதுடன், தறக்குத் லர்றல் ங்ைப்தட்ட னௌ.250,000/= 

தத்வரகைக்கு இனோசரரனோம் உடன்தட்டுள்பதுடன், குநறத் தத்வரகைக 

னுரனோக்கு ங்குற்ைரண டடிக்கைைள் சற்வைரள்பப்தட்டுள்பண. 

 

(65) றனோற.ம். க்சபர வதசர 

இனக்ைம் 14, றல்தறநட் ரத்க, சறங்ைரனெள்ப, ைபணற 

சலஏம்/னன/2013/1736 

ரம் சசற சசறப்ன ங்ைறறல் கப்னச் வசய் தத்துக்ைரண ட்டிக 

ரத்றம் அடிக்ைடி வதற்ன்க்வைரண்டரைவும், கப்னப் தத்க 

வதற்ன்க்வைரள்பச் வசன்நசதரது அகண அடிக்ைடி வதற்ன்க்வைரண்டரை 

ங்ைறறணரல் சற்வைரள்பப்தட்ட கூற்கந றரைரறத்து து கப்ன தத்க 

வதற்ன்க்வைரடுக்குரன் னு சர்ப்தறக்ைப்தட்டினோந்து. 

னுரரறணரல் அவ்ப்சதரது தம் வதற்ன்க்வைரள்பப்தட்டுள்பவன்ந 

உத்றசரைத்ர்ைபறன் கூற்கந உன்ற வசய்ற்கு ஆச் சரட்சறங்ைகப 

சர்ப்தறக்ை அர்ைபரல் னெடிரகறணரல் னுரனோக்கு ைனோக 

அடிப்தகடறல் றரத்க வதற்ன்க்வைரடுக்ை சண்டுவன்ந குன 

றப்னகக்கு ற்த இனோக்கு னௌ.100,000/- வரகைக வசனற்கு ங்ைறறன் 

தறப்தரபர் சகதறன் அங்ைலைரத்க வதற்ன்க்வைரள்ற்கு டடிக்கை 

டுக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(66) றனோற.சை.ம்..றசரணல  

“இந்துணறன”, த்சன, ரத்கந 

சலஏம்/னன/2013/1814 

இனங்கை ைரப்னன்ற கூட்டுத்ரதணத்றல் 11 ஆண்டுைரனம் சசகரற்நறனள்ப 

னுரர் வசய்ர ன்க்ைரை சகனறனனோந்து லக்ைப்தட்டதுடன் தறன்ணர் 

து குற்நற்ந ன்ககறன் அடிப்தகடறல் லண்டும் சசகறல் 

அர்த்ப்தட்டரைவும் சகன லக்ைம் வசய்ப்தட்ட ைரனத்றற்குரற சம்தபம் 

ைறகடக்ைறல்கனவணவும் றண்ப்தறத் ந்ற தறனர்வும் 

வதற்ன்க்வைரடுக்ைப்தடறல்கனவணவும் கூநற ைறகடக்ை சண்டி சம்தபம் 

ற்ன்ம் வைரடுப்தணவுைகப வதற்ன்க்வைரடுக்குரன் சைரரற னு 

சர்ப்தறக்ைப்தட்டுள்பது. 



பபொது னுக் குழுலின் 6 லது அமிக்கை 

53 

குனறணரல் இம்னு றசரரறக்ைப்தட்டு னுரனோக்கு றரத்க 

வதற்ன்க்வைரடுக்ை சண்டிறனோப்தரல் சகன லக்ைம் வசய்ப்தட்ட 

ைரனத்றற்குரற சைன உரறத்துக்ைகபனம், சம்தபம் ற்ன்ம் சறநப்னரறகைகபனம் 

இனோக்கு வதற்ன்க்வைரடுக்குரன் இனங்கை ைரப்னன்ற கூட்டுத்ரதணத்றற்கு 

குன ங்ைற அநறவுகக்கு ற்த சகன லக்ைம் வசய்ப்தட்ட ைரனத்றற்கு 

ற்த வசனத்ப்தடர சம்தபத்க வசனத்வும் இக்ைரனத்றற்குரற தங்ைபறப்ன 

தத்க உரற றறத்றற்கு வு கக்ைவும் சகரண எனங்குைள் 

சற்வைரள்பப்தட்டுள்பண. 

 

(67) றனோ.ம்.ல்.ஸ்.ஜறணரச  

வைரஸ்சயண, தடல்ை 

சலஏம்/னன/2013/1656 

வதரது சுைரர வபறக்ைப உத்றசரைத்ரை சசகரற்நற னுரக 

தறன்ணர் டசல்ரைர சகதக்கு இகத்துள்பதுடன் இது சசக 

இனங்கை வரறல்தட்த சசகக்கு உள்பலர்ப்னச் வசய் சதரது றசட 

த்றல் றறக்ை சண்டிறனோந்கரல் றசட ம் ற்ன்ம் குநறப்தறட்ட 

சம்தப அபவீட்கட வதற்ன்க்வைரடுக்குரன் னு சர்ப்தறக்ைப்தட்டுள்பது. 

னுக சர்ப்தறத்ன் வதன்சதநரை ரம் றர்தரர்க்கும் றரத்க 

வதற்ன்க்வைரடுப்தற்கு டசல் ரைர சகதறன் உத்றசரைத்ர்ைள் 

டடிக்கை டுத்துள்பவண அநறறத்துள்பதுடன் னுரர் குனறற்கும் 

அநறறத்துள்பரர். 

 

(68) றனோற.ஜல.டப்பறன.. சுஜரர றசஜசறங்ை  

இனக்ைம் 16, னோன்தர, ைறத்துனர, ைனத்துகந வற்கு 

சலஏம்/னன/2011/943 

1979 ஆண்டில் துக ஆசறரறகரை சசகறல் இகந்துள்பதுடன் 

னுரர் 2008.01.01 றைற வரடக்ைம் அறதர் 2-1 த்றற்கு தறனர்வு 

வதற்ன்ள்பரைவும் ரம் 2002 ஆண்டில் வதற்ன்க்வைரண்ட ஆசறரறர் 

சசகறல் 1  தறனர்வு 2005/04 சுற்நநறக்கைக்கு ற்த சரறரணல்ன 

ணவும் து தறனர்வுக்குரற சம்தபம் இற்கநக 

வதற்ன்க்வைரடுக்ைப்தடரகரல் அலற இகக்ைப்தட்டுள்பரைவும் கூநற 

து தறனர்றற்குரற சம்தபத்க வதற்ன்க்வைரடுக்குரன் சைரரற 

னுரர் னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

னுக றசரக வசய் சதரது னுரரறன் சம்தபத்க குகநப்தற்கு 

அடிப்தகடரை இனோந்றனோப்தது ஆசறரறர் சசகறன் ஞ்சற ைரனத்க 

அறதர் சசகறல் இகத்துக்வைரள்ப னெடிரவன்ந ைரவண 

உத்றசரைத்ர்ைள் கூநற சதரறனம், இது றரரண ரல்னவண 

அரணறத் குன னுரரறன் சம்தபத்க சரற வசய்து றனக சம்தபத்துடன் 

வசனத்துரன் குநறத் ப்தறணனோக்கு வைரடுத் அநறவுகக்கு அகரை 

டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது. 
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(69) றனோற.லனர ம்னெணற 

இனக்ைம் 266 டீ, றப்வதத், தரணந்துகந 

சலஏம்/னன/2012/1194 

ைரற, ைரற அதறறனோத்ற அகச்சுக்கு இகத்துக்வைரள்பப்தட்ட னது 

றகணஞரை சசகரற்நறனள்ப னுரர் அங்ைலைரறக்ைப்தட்ட னௐறன் ைலழ் 

வபறரடு வசன்ன்ள்பதுடன் அப்சதரது இடம்வதற்ந கபகுடர னத்ம் 

ைரரை சசகக்கு சனெைபறக்ை னெடிரக ைரத்ரல் னத்ம் 

னெடிகடந் தறன்ணர் லண்டும் இனங்கைக்கு ந் சதரறனம், ரம் தற றட்டு 

லங்ைறச் வசன்நரை ைனோற டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பரை கூநற, 19 

ஆண்டுைரன சசக ைரனத்க ைனோத்றற்வைரண்டு ஏய்வூறத்க 

வதற்ன்க்வைரடுக்குரன் சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

னுரர் குநறப்தறட்ட ைரனத்றல் லண்டும் இனங்கைக்கு னோகை  னெடிரது 

சதரனள்பகரணது அது ைட்டுப்தரட்டிற்கு அப்தரல் இடம்வதற்ந சம்தத்ரல் 

ன்தரல் அக லண்டும் சசகறல் அர்த்துற்கு சர்ப்தறக்ைப்தட்ட றப்னகக்கு 

ற்த தைறங்ை சசகைள் ஆகக்குன னுரனோக்கு றடுக்ைப்தட்டுள்ப தற றட்டு 

லங்ைறகக்ைரண அநறறப்கத லக்ைற 4 றதந்கணக்ைனக்கு உட்தட்டரன் இக 

லண்டும் சசகறல் அர்த்துற்கு டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(70) றனோற.க.ஆர். ஜலணல ரசணர  

“சன் வசண”, டப்பறன 4 தண்க, ணரறல்ன, னத்பம் 

சலஏம்/னன/2012/1190 

1998.09. 23 ஆம் றைற வரடக்ைம் வரண்டர் ஆசறரறரை சசகரற்நற ரம் 2005 

இல் வரண்டர் ஆசறரறர்ைனக்கு றணங்ைகப ங்குற்கு கடவதற்ந சர்னெைப் 

தரலட்கசக்கு சகரண கைகைனடன் சரற்நற சதரறனம் வரறவு 

வசய்ப்தட்டர்ைபறன் வதர் தட்டினல் து வதர் உள்படக்ைப்தடரகறணரல் 

சகரண கைகைகப னர்த்ற வசய்றனோந் க்கு அலற 

இகக்ைப்தட்டதுள்பவண கூநற உற ஆசறரறர் றணத்க வதற்ன்த்னோரன் சைரரற 

இம்னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

னுரர் து சசகக் ைரனத்க உன்ற வசய்து சர்ப்தறத்துள்ப ஆங்ைகப 

ைனோத்றற்வைரண்டு குன இவ்ரங்ைபறன் சரறரண ன்கக சசரறத்து 

னுரனோக்கு உற ஆசறரறர் றணத்க வதற்ன்க்வைரடுப்தற்கு கைக 

வதன்ரரறன் இந்றணத்க வதற்ன்க்வைரடுக்ை டடிக்கை டுக்ை 

சண்டுவன்ந றப்னகக்கு ற்த உற ஆசறரறர் றணத்க 

வதற்ன்க்வைரடுப்தற்கு டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது. 
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(71) றனோ.டப்பறன. சை. உதரன குனத்ண  

இனக்ைம் 03, ைரஞ்சணரனம், குபறரதறட்டி 

சலஏம்/னன/2014/2080 

து ஊறர் சசனரத றற சரசடி வசய்ப்தட்டக/வசனத் நறக/

உண்கக்குப் னநம்தரண ைப்னட்டிணரல் க்கு அலற 

இகக்ைப்தட்டவண கூநற னுரர் னுக சர்ப்தறத்றனோந்ரர். 

னுக றசரரறத் சதரது த்ற ங்ைறறன் உத்றசரைத்ர்ைள் கூநறரன் 

இனங்கை த்ற ங்ைறன் ஊறர் சசனரத றறத்றணரல் வரறல் 

ஆகரபர் அனுப்னம் னன்ைகப வசனத் சண்டுவன்ந லர்ரணக் 

ைடித்த்றன் தடி, குநறப்தறட்ட ைல் உன்ற வசய்ப்தட்ட தறன்ணர் 

னுரனோக்கு சட்டப்தடி உரறத்ரை சண்டி னன்ைள் அனோக்கு 

வசனத்ப்தட்டுள்பண.  

 

(72) றனோ.ஆர்.ஆர்.ஸ். ைசை  

இனக்ைம் 48/1, ண்டரடு, வீவைட்டி  

சலஏம்/னன/2011/901 

வதரனஸ் சசகறல் ைடகரற்ன்ம் னுரர் தற்நற றசரரறக்ைப்தட்டுந் 

க்வைரன்நறன் ைரரை க்கு உரறத்ரண தறனர்வுைள் 

றன்த்ப்தட்டினோந்ரைவும், ரம் தகுறபவு சம்தபத்றன் ைலழ் 

சசகரற்நறரைவும் சம்தப அறைரறப்ன வதற்ன்க்வைரடுக்ைப்தடறல்கன 

ணவும் ஏய்வு வதற்ந தறன்ணர் க்கு றரை வரடப்தட்டினோந் 

க்ைறனனோந்து றடுறக்ைப்தட்டு றடுகன வசய் சதரதும் ஏய்வூறம் 

வதற்ன்க்வைரடுக்ைப்தடறல்கனவணவும் கூநற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

குன ங்ைற றப்னகக்கு அகரை னுரனோக்கு குநறத் சம்தப 

அறைரறப்னடன் றனோத்ற சம்தபத்றற்குரற றனக சம்தபம் ற்ன்ம் 

ஏய்வூறத்க வதற்ன்க்வைரடுப்தற்கு டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(73) றனோ.ஸ்.டீ. ந்சசண  

அடப்தரவைரடத், யசயவைரட, னஸ்ம 

சலஏம்/னன/2010/246 

னுரனோக்கு வசரந்ரண ைரறறன் ஊடரை இனோக்கு வசரந்ரண 

ைட்டிடவரன்கநனம் உகடத்து ணறரர் வீறவரன்கந அகப்தற்கு 

றட்டறடப்தட்டினோப்தரை கூநற அகண றன்த்துரன் னுரர் னுக 

சர்ப்தறத்துள்பரர். 

னுரரறன் ைரறறன் ஊடரை வீறவரன்கந றர்ரறப்தற்கு 

உள்னர்ரசறைனக்கு தறசசத்றற்ைரண உரறக ைறகடரவன்தரல் 

கைைப்தடுத்ப்தட்ட ைரறக தரரலணப்தடுத்துரன்ம், 

உள்னர்ரசறைனக்கு ரற்ன் றவரன்கந 3 ரங்ைனக்குள் றகரை 

உனோரக்ைறக்வைரடுக்குரன்ம் சைரனோம் குன றப்னகக்கு அகரை 

னுரரறன் தறச்சறகணக லர்க்ை டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது. 
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(74) றனோ.ம். தசஸ்ன்  

இனக்ைம் 10, தட்டுைட்டரர் வீற, ரற்குடர, ட்டக்ைபப்ன 

சலஏம்/னன/2012/1109 

வதரனோபரர அதறறனோத்ற அகச்சறல் டக்கு ைறக்கு ைடசனர சனேை 

அதறறனோத்ற ைனோத்றட்டத்றன் சசக ற்னகடரக்ைறக்வைரள்பப்தடரகறன் 

ைரரை றசர சசக III த்றற்ைரண தறனர்க இந்கரல் 

இகண வதற்ன்க்வைரடுக்குரன் சைரரற னுக சப்தறத்துள்பரர். 

இம்னுக றசரரறத் குன னுரனோக்கு அலற இகக்ைப்தட்டுள்பக 

அரணறத் குன கண றண்ப்தரரறைனக்கு தறனர்வு 

வதற்ன்க்வைரடுக்ைப்தட்ட றைற வரடக்ைம் தறனர்க 

வதற்ன்க்வைரடுக்குரன் வசய் றப்னகறன் தடி தறனர்வு ங்ை 

டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(75) றனோ.ஆர்.ன.சந்றதரன  

அசரங்ை வல் தண்க, அம்தனரந்வரட்ட 

சலஏம்/னன/2011/727 

னுரர் அம்தனரந்வரட்ட அச வல் தண்கறல் ற்ைரனை ற்ன்ம் எப்தந் 

அடிதப்கடறல் தறரற்நற து சசக றந்ரக்ைப்தடர சதரறனம் 2571 

ரட்ைள் தறரற்நற ஊறர்ைகப றந்ரக்ைறனள்பகரல் து 

சசககனம் றந்ரக்குரன் சைரரற னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

இது தற்நற ஆரய்ந் அகச்சு குனறன் றப்னககனம் ைனோத்றற்வைரண்டு 

எப்தந் அடிப்தகடறல் னுரர் சசகரற்நறனள்ப ரட்ைபறன் 

ரறகசக்ைறத்றற்கு ற்த 2719 ரட்ைள் சசகரற்நறனள்பகரல் 

கைகைகப னர்த்ற வசய் சகபறல் னுரரறன் சசகக 

றந்ரக்குரை றடுத் அநறறத்னன் தடி சசக 

றந்ரக்ைப்தட்டுள்பரை னுரர் குனறற்கு அநறறத்துள்பரர். 

 

(76) றனோ. ஈ..ஜல. சத் வதசர  

இனக்ைம் 681/30, சை.சஜ.னரறஸ் ரத்க, ைண்டி வீற, ைபற 

சலஏம்/னன/2010/44 

வரகை றப்ன, னள்பறறதறல் றகக்ைபத்றல் சறசஷ்ட னெகநக 

தகுப்தரய்ரபர்/ றைழ்ச்சறத்றட்ட டிகப்தரபரை சசகரற்ன்ம் னுரர் 

தறற தறப்தரபர் தறக்கு தறனர்வு ங்குரன் சைரரற இம்னுக 

சர்ப்தறத்துள்பரர். 

இது தற்நற ங்ைப்தட்ட குனறன் லர்ரணத்றன் தடி னுரனோக்கு றகை 

ஊறர் அடிப்தகடறல் தறற தறப்தரபர் தறக வதற்ன்க்வைரடுப்தற்கு 

னெைரகத்து சசக தறப்தரபர் ரைத்றணரல் தறக உனோரக்குற்கு 

ங்ைப்தட்ட அங்ைலைரத்றன் அடிப்தகடறல் அச சசக ஆகக்குனறணரல் 

றகை ஊறர் அடிப்தகடறல் னுரனோக்கு தறனர்வு ங்ைப்தட்டுள்பது. 
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(77) றனோ. டப்பறன.ச்.ன.டப்பறன. வீசறநற  

இனக்ைம் 135/6, அன ரத்க, வசனை, ரத்து 

சலஏம்/னன/2010/45 

வரகைறப்ன, னள்பறறதறல் றகக்ைபத்றல் சறசஷ்ட னெகநக 

தகுப்தரய்ரபர்/ றைழ்ச்சறத்றட்ட டிகப்தரபரை சசகரற்ன்ம் னுரர் 

தறற தறப்தரபர் தறக்கு தறனர்வு ங்குரன் சைரரற இம்னுக 

சர்ப்தறத்துள்பரர். 

இது தற்நற ங்ைப்தட்ட குனறன் லர்ரணத்றன் தடி னுரனோக்கு றகை 

ஊறர் அடிப்தகடறல் தறற தறப்தரபர் தறக வதற்ன்க்வைரடுப்தற்கு 

னெைரகத்து சசக தறப்தரபர் ரைத்றணரல் தறக உனோரக்குற்கு 

ங்ைப்தட்ட அங்ைலைரத்றன் அடிப்தகடறல் அச சசக ஆகக்குனறணரல் 

றகை ஊறர் அடிப்தகடறல் னுரனோக்கு தறனர்வு ங்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(78) றனோற...ம்.தர்ணரன்ந்து 

இனக்ைம் 27, தறனௐறர ரத்க, யப்னவைரட, ைந்ரண 

சலஏம்/னன/2010/46 

வரகைறப்னட்டு, னள்பறறதறல் றகக்ைபத்றல் சறசஷ்ட னெகநக 

தகுப்தரய்ரபர்/ றைழ்ச்சறத்றட்ட டிகப்தரபரை சசகரற்ன்ம் னுரர் 

தறற தறப்தரபர் தறக்கு தறனர்வு ங்குரன் சைரரற இம்னுக 

சர்ப்தறத்துள்பரர். 

இது தற்நற ங்ைப்தட்ட குனறன் லர்ரணத்றன் தடி னுரனோக்கு றகை 

ஊறர் அடிப்தகடறல் தறற தறப்தரபர் தறக வதற்ன்க்வைரடுப்தற்கு 

னெைரகத்து சசக தறப்தரபர் ரைத்றணரல் தறக உனோரக்குற்கு 

ங்ைப்தட்ட அங்ைலைரத்றன் அடிப்தகடறல் அச சசக ஆகக்குனறணரல் 

றகை ஊறர் அடிப்தகடறல் னுரனோக்கு தறனர்வு ங்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(79) றனோ. ன.ம்.ஆர். தர்ணரன்ந்து 

இனக்ைம் 291/C, சைற ரத்க, வைரஸ்த், னங்ை 

சலஏம்/னன/2010/47 

வரகைறப்னட்டு, னள்பறறதறல் றகக்ைபத்றல் சறசஷ்ட னெகநக 

தகுப்தரய்ரபர்/ றைழ்ச்சறத்றட்ட டிகப்தரபரை சசகரற்ன்ம் னுரர் 

தறற தறப்தரபர் தறக்கு தறனர்வு ங்குரன் சைரரற இம்னுக 

சர்ப்தறத்துள்பரர். 

இது தற்நற ங்ைப்தட்ட குனறன் லர்ரணத்றன் தடி னுரனோக்கு றகை 

ஊறர் அடிப்தகடறல் தறற தறப்தரபர் தறக வதற்ன்க்வைரடுப்தற்கு 

னெைரகத்து சசக தறப்தரபர் ரைத்றணரல் தறக உனோரக்குற்கு 

ங்ைப்தட்ட அங்ைலைரத்றன் அடிப்தகடறல் அச சசக ஆகக்குனறணரல் 

றகை ஊறர் அடிப்தகடறல் னுரனோக்கு தறனர்வு ங்ைப்தட்டுள்பது. 
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(80) றனோ. டப்பறன.வீ.வ். றசஜவீ  

இனக்ைம் 45, ைறரற த்றறகனம், வரவைட்டி, ம்தறனதறட்டி  

சலஏம்/னன/2011/639 

னுரரறன் ஆற்ன்ப்தடுகை அதறறனோத்றச் சகதறல் 22 ஆண்டு ைரன சசகக் 

ைரனத்கனம், இனங்கை றன்சர சகதறன் சசகக் ைரனத்கனம் சசர்த்து 

ஏய்வூறம் வசனத்துரன் சைரரற இம்னுக சர்ப்தறத்துள்பரர். 

இம்னு குனறணரல் ஆரப்தட்டுள்பதுடன் இன் சதரது னுரரறன் சசகக் 

ைரனங்ைள் இண்கடனம் சசர்த்து இனோக்கு ஏய்வூறத்க வசனத்துரன் 

குனறணரல் ங்ைப்தட்ட றப்னகறன் தடி னுரனோக்கு ஏய்வூறம் 

வசனத்ப்தட்டுள்பது. 

 

(81) றனோ. னசத் தறலப் வயட்டித் 

இனக்ைம்394/6, ங்வை,ைரன 

சலஏம்/தறதற/2011/437 

லறணரல் சசகடந் ணது 40 ஆசணங்ைகபக் வைரண்ட ைரன-வைரனம்ன 

வசரகுசு சு ண்டிக்கு தறனரை 29 ஆசணங்ைகபக் வைரண்ட வசரகுசு சு 

ண்டிவரன்கந சதரக்குத்றல் ஈடுதடுத்துற்ைரை சசற சதரக்குத்து 

ஆகக்குனறடம் அனுற சைரப்தட்டசதரறனம் அனுற ங்ைப்தடர 

ைரத்ரல் 42 ஆசணங்ைகபக் வைரண்ட சு ண்டிவரன்கந ைரன-வைரனம்ன 

சதரக்குத்றல் ஈடுதடுத்துற்கு அனுறபறக்குரன் சைரரற  னு ரக்ைல் 

வசய்ப்தட்டுள்பது.  

னுரனோக்கு னற சு ண்டிவரன்கந சதரக்குத்றல் ஈடுதடுத்துற்ைரை 

சதரக்குத்து ஆகக்குனறணரல் ங்ைப்தட்ட அனுறப்தத்றத்றன் 

வசல்னதடிரகும் ைரனம் ைடந்துள்பசதரறனம் குனறணரல் ங்ைப்தட்ட 

சறதரரறசுக்கு அக தறைள் சசக அனுறப்தத்றத்க னப்வதநச் 

வசய்ற்ைரண டடிக்கைைகப அறைரரறைள் சற்வைரண்டுள்பரைவும் 

அற்ைக சு ண்டிைள் தறனௐடு வசய்ப்தட்டுள்பதுடன் ர ைட்டரண 

ண்டப் தத்க 10 கைபறல் அநறடுற்ைரண டடிக்கைைள் 

சற்வைரள்பப்தட்டுள்பண. 

 

(82) சஜர் ஸ்.ஸ்.ன. வயட்டிஆச்சற 

12 றஜதர வஜறன்ட், இனக்ைம் 05, வகுவைரட, ைரன 

சலஏம்/தறதற/2012/1298 

னது குகநந் றகனறனனோக்கும் இரணு உத்றசரைத்ரண ணக்கு றரை 

வதரய்ரண குற்நச்சரட்டின் சதரறல்  ங்குத் வரடப்தட்டரல் ணக்குரற 

தற உர்வு ங்ைப்தடறல்கனவணவும் னோத்து சகதக்கு அனுப்தறகப்தற்கு 

ைரனரம் ற்தட்டரல் ஏய்வூறனெம் ங்ைப்தடறல்கனவணவும் 

குநறப்தறட்டு, தற உர்வு ற்ன்ம்  ஏய்வூறம் வதற்ன்த்ன்ரன் சைரரற னு 

ரக்ைல் வசய்ப்தட்டுள்பது. 
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குநறப்தறட்ட னு வரடர்தறல் அகக்ைப்தட்ட அகச்சறன் அநறக்கைக்கு 

அக னுரரறன் ைர எனக்ைரற்ன் றசரக அநறக்கைக்கு ற்த தற 

உர்வுைகப ங்ை னெடிரதுள்பரைவும், னுரக னோத்து சகதக்கு 

அனுப்தறகக்ைப்தட்டதறன் அன் சறதரரறசுக்கு அக அனோக்கு எய்வூற 

உரறக ங்ைப்தடடுள்பரைவும் குன அரணறத்து.  

 

17. றனோரை அனல்ைள் தற்நற தரரனன்ந ஆகரபரறணரல் சறதரரறசு 

வசய்ப்தட்டு றரம் ைறகடத்துள்ப னுக்ைள் 

(1) றனோ டி.ம். அசதத்ண 

ைறனவைட்டி, அர, ததுகப 

சலஎம்/தறதற/2010/213 

இனங்கை றன்சர சகதறணரல் ஆந்ரஉல்தத் – லையைறவுன அறஉர் 

அனத் றன் ைம்தற இகப்ன வதரனோத்ப்தட்டன் ைரரை ரம் தறர் 

வசய் றபகுப் தறர்வசய்கைக்கு தரரறபறல் சசம் ற்தட்டணரல் அற்கு 

இ.ற.ச.றடறனோந்து ைறகடத் வரகை சதரறரை இல்னரகறணரல் இந் 

னுரர் சறன் ற்ன்ற தறர்ச் வசய்கைத் றகக்ைபத்றடறனோந்து 

றகனறப்னவடரன்கநப் வதற்ன்க் வைரண்ட சதரறனம், அகண றன்சர 

சகத ற்ன்க் வைரள்பரக ைரரை அசரங்ை றகன றப்னட்டரபர் 

றக்ைபத்றடறனோந்தும் றகனறப்னவடரன்ன் வதற்ன்க் 

வைரள்பப்தட்டதுடன், அதுவும் றரைரறக்ைப்தட்டன் ைரரை து தறர்ச் 

வசய்கைக்கு ற்தட்ட இப்னக்கு றரரண ட்டஈட்கடப் வதற்ன்த் னோரன் 

சைரரற னுரர் சற்தடி னுகத் ரக்ைல் வசய்துள்பரர். 

இந் னு றனோரை அனல்ைள் தற்நற தரரனன்ந ஆகரபரறடம் 

சர்ப்தறக்ைப்தட்டக அடுத்து ைறகடத்துள்ப சறதரரறசறன் அடிப்தகடறல் னௌதர 

36,000 வரகைக னுரனோக்குச் வசனத் டடிக்கை 

சற்வைரள்பப்தட்டுள்பது. 

 

(2) றனோ ஈ.ம். சந்றரச தண்டர 

டி 20 ன, ஆர்.ன. 01, யறங்குக்வைரகட 

சலஎம்/தறதற/2010/352 

றசர அதறறனோத்ற அறைர சகதறல் றந் சரறரை சசகரற்நற 

னுரர் சற்தடி அறைர சகத னேடப்தட்ட தறன்ணர் றசரத் 

றகக்ைபத்றற்கு இகப்னச் வசய்ப்தட்டுள்பரர் ன்ன்ம், 

அவ்ரநரறனும் து சம்தப ற்நம் அல்னது வரறனன் றந்த்ன்க 

ங்ைப்தடறல்கன ன்ன்ம் குநறப்தறட்டு றசர றகக்ைபத்றன் றந் 

சரற சசகக்கு இகப்னச் வசய்னரன் சைரரற னுகத் ரக்ைல் 

வசய்துள்பரர். 
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இம்னுக றர்ரைத்றற்ைரண தரரனன்ந ஆகரபரறடம் 

ஆற்ன்ப்தடுத்ற தறன்ணர் ைறகடக்ைப்வதற்ந சறதரரறசுக்ைக, ைத்வரறல் 

அகச்சறன் தற வசல்னதடிற்நரணன் ைரரை றகக்ைபம்சரர் 

சரறப் தறைள் இண்டு அங்ைலைரறக்ைப்தட்டுள்பதுடன், னுரனோக்கு 

றசரத் றகக்ைபம்சரர்ந் சரறப் தற ைறகடத்துள்பவன்தது அரறடம் 

வரகனசதசற னேனம் உன்ற வசய்துவைரள்பப்தட்ட தறன்ணர் னுரனோக்கு 

றரம் ைறகடத்துள்பணரல் னுறன் டடிக்கைைள் றகநவு 

வசய்ப்தட்டண. 

 

(3) றனோ .சை.டி.ன். சுணசறங்ை 

இன. 16, வைனெனு ரத்க, ைனுண, குனோந்துத், க்ைன. 

சலஎம்/தறதற/2013/2000 

வைரனம்ன ரை சகதறன் வரறல்தட்த சசக அனனர் தறறல் றந் 

ஊறரண து சசக குற்நச்சரட்டுக்ைகபச் சர்ப்தறக்ைரது ற்ன்ம் அது 

தற்நற றசரகைகப டரத்ரது அலறரை இகடறன்த்ப்தட்டுள்பணரல் 

சைன வைரடுப்தணவுைனடனும் லண்டும் சசகக்கு அர்த்துரன் சைரரற 

னுகத் ரக்ைல் வசய்துள்பரர். 

இம்னுக றர்ரைத்றற்ைரண தரரனன்ந ஆகரபரறடம் 

ஆற்ன்ப்தடுத்ற தறன்ணர் ைறகடக்ைப்வதற்ந சறதரரறசுக்ைக, இது வரடர்தரை 

2013.11.04 ஆம் றைறன்ன் னுரர் சசகறல் அர்த்ப்தட்டுள்பரர் 

ன்ன் க்கு அநறறக்ைப்தட்டுள்பரை றனோரை அனல்ைள் தற்நற 

தரரனன்ந ஆகரபர் குன றணற சதரது அநறக்கைறட்டுள்பரர். 

 

18. குனறணரல் றரம் ங்ைப்தடர சறன சந்ர்ப்தங்ைள் 

இக்ைரனப்தகுறக்குள் வதரதுனுக் குனவுக்கு சர்ப்தறக்ைப்தட்ட னுக்ைபறல் சறன 

ைலச குநறப்தறடப்தட்டுள்ப ைரங்ைபறன் அடிப்தகடறல் 

றரைரறக்ைப்தட்டுள்பதுடன், அற்ன்க்ைரண உரங்ைனடன் ைலச 

குநறப்தறடப்தட்டுள்பண. 

 

(1) வரடர்ச்சறரை சலற்ந சசக அநறக்கைகக் வைரண்ட னுரக 

லண்டும் சசகக்கு அர்த்துரன் சைரல் 

 றனோ. வீ. த்ணசறநற வதசர - சலஎம்/தறதற/2011/649 

னுரரறன் சலற்ந னோகை தற்நற அநறக்கைக்கு அக ன்ணடத்கக் ைரனம் 

லடிக்ைப்தட்டினோந் றகனறல் அடிக்ைடி தற லங்ைறறனோப்ததுடன், 

என்ன்க்வைரன்ன் னெரண ைரங்ைகபக் குநறப்தறட்டு லண்டும் சசககக் 

சைரரற சன்னெகநனைடு வசய்துள்பரர் ன்ததுடன், லண்டும் சசகறல் அர்த்ற 

னுரனோக்கு றரம் ங்ை  ற்தரடுைள் இல்னரக ைரரை குன இந் 

னுக றரைரறத்து. 
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(2) றன்ணத்றல் றனவுைறன்ந சட்ட ரலறரண சட்டைத்றற்கு அக றரம் 

ங்ை னெடிர சந்ர்ப்தங்ைள்  

 றனோற றனர குரரறயரற - சலஎம்/தறதற/2012/1123 

னுரக றன்சர சகதக்கு இகப்னச் வசய் னென்ணர் தரல் 

றகக்ைபத்றல் தறல் ைடகரற்ன்ன் அடிப்தகடறல் உள்னரட்சறச் 

சசகறல் னதுறகணஞரை சசகரற்நறனள்ப சதரறனம் இக றன்சர 

சகதக்கு இகப்னச் வசய்னம் சதரது னற ஊறரை ஆட்சசர்ப்னச் 

வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

றன்சர சகதறல் 16 னோடனெம் 03 ரங்ைள் ரத்றம் இர் 

சசகரற்நறனள்பரர் ன்ததுடன், தரரனன்ந சட்டத்றணரல் 

றனோைறக்ைப்தடுைறன்ந றன்சர சகதறன் ஏய்வூறப் தன்ைகபப் வதன்ற்கு 20 

னோட சசகக் ைரனம் அசறரணரல் னுரனோக்கு ஏய்வூறத்கப் 

வதற்ன்க்வைரடுக்ை குனறற்கு ற்தரடுைள் இல்னரக ைரரை னு 

றரைரறக்ைப்தட்டது. 
 

 றனோ ச்.ம். ரஜர ர்வீ - சலஎம்/தறதற/2011/560 

னுரர் சுைரர சசகைள் றகக்ைபத்றல் றந் வரறனரபறரை 

சசகரற்நறதுடன், சரய்ரய்ப்தட்டன் ைரரை சசகக்கு அநறக்கைறட 

னெடிரது சதரணணரல் தற லங்ைறரைக் ைனோப்தட்டுள்பணரல் லண்டும் 

சசக அல்னது ஏய்வூறம் வதற்ன்த் னோரன் சைரனோைறன்நரர். 

1975.02.15 ஆம் றைற வரறனரபற தறக்கு றணம் வசய்ப்தட்டுள்ப 

னுரர் தற லங்ைறரை ைனோப்தட்ட றைறக்கு 10 னோட சசக னர்த்ற 

வசய்ப்தடரக ைரரை அனோக்கு றரம் ங்கும் ற்தரடுைள் 

குனறற்கு இல்னரகறணரல் னு றரைரறக்ைப்தட்டது.  

 

(3) அசரங்ை சசகைள் ஆகக்குன, றனோரை சன்னெகநனைட்டு அறைரசகத 

ஆைற இண்டு றன்ணங்ைபறணரனம் றரைரறக்ைப்தட்டு உத்சச 

றரத்கப் வதற்ன்க் வைரடுப்தற்ைரண சட்ட ற்தரடுைள் இல்னரக 

 ைனரறற டதறள்ன.ல்.டி.ஸ்.ஜற. வதசர - சலஎம்/தறதற/2011/775 

ஆசறரறர் ைல்ற தற்நற சறசஷ்ட றரறவுகரபரை சசகரற்நறனள்ப னுரர் 

சசக றகனத்றனனோந்து னெகநரை றடுறப்தற்ைரண சைரரறக்கைகச் 

சர்ப்தறத்து றநந் தல்ைகனக் ைைத்றல் சசகரற்நற ந் சதரது, தற 

லங்ைறரைக் ைனோற வரறல் இக்ைச் வசய்ப்தட்டகரல் றரத்க 

றகனரட்டுரன் னுரர் சைரரறனள்பரர். 

ஆசறரறர் ைல்றச் சசகப் தறரக் குநறப்னக்கு னெரை னுரர் 

வசற்தட்டுள்பக, அசரங்ை சசகைள் ஆகக்குனறணரல் றரம் 

ங்குது றரைரறக்ைப்தட்டுள்பதுடன் இரறன் சன்னெகநனைட்கட 

சன்னெகநனைட்டு றனோரை அறைர சகத றரைரறத்துள்பக, இர் ரக்ைல் 

வசய்துள்ப னு உச்ச லறன்நத்றணரல் றரைரறக்ைப்தட்டுள்பக ஆைற 

றடங்ைகபக் ைணத்றல் வைரண்ட குன சற்தடி றன்ணங்ைள் ங்ைறனள்ப 

லர்ரணத்றற்கு ரற்நரண லர்ரணத்க னுரனோக்கு இந்க் குனறணரல் 

ங்ை னெடிரக ைரரை னு றரைரறக்ைப்தட்டுள்பது. 
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(4) னுரனோக்கு அலற இகக்ைப்தடரக ைரரை றரம் ங்ை 

னெடிர சந்ர்ப்தங்ைள்  

 றனோ ம். சந்றன் -சலஎம்/தறதற/2011/845 

வதரது றனோரை சுற்நநறக்கை 15/91 ற்ன்ம் சசக னேப்னப் தட்டினக்கு அக 

க்கு உரறத்ரை சண்டி அசரங்ை சுைரர தரறசசரைர் னெனரது ம் 

வரடர்தரண தற உர்கப் வதற்ன்த் னோரன் னுரர் சைரரறனள்பரர். 

றகணத்றநன்ைரண் கடப் தரலட்கசறல் சறத்றகடரது 1 ஆம் குப்ன 

ைறகடக்ைர னுரக றட சசக னேப்ன உள்ப அனனர்ைள் இனோப்தக 

அரணறத் குன னுரனோக்கு து தற உர்வுைகபப் வதற்ன்க் வைரள்பத் 

சகரண ைரறைள் னர்த்ற வசய்ப்தடரக ைரரை தற உர்வு 

ைறகடக்ைறல்கன ன்ன்ம், அற்ைக அனோக்கு அலற இகக்ைப்தடறல்கன 

ன்ன்ம் அரணறத் குன இந் னுக றரைரறத்துள்பது. 

 

(5) னுரர் து ைனோத்துக்ைகப வபறறடரக ற்ன்ம் னு வரடர்தறல் 

அரறன் ஊக்ைம் இல்னரக  

 றனோ. ரவுனசை ஞ்ஜறத் - சலஎம்/தறதற/2011/709 

இந் னு வரடர்தரை சதரக்குத்து அகச்சறடம் சைரப்தட்ட அநறக்கை 

னுரனோக்கு அரறன் ைனோத்துக்ைகபத் வரறறப்தற்ைரை அனுப்தப்தட்டுள்ப 

சதரறனம் அர் அற்குப் தறல் அனுப்தரக ைரரை னு வரடர்தறல் 

னுரர் ஊக்ைம் வைரள்பறல்கன ணக் ைனோற குன னுக றரைரறத்து. 
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19.  ட்டரது தரரனன்நத்றன் னெனரது கூட்டத்வரடரறன் 2015.09.01 ஆம் 

றைற னெல்  2016.08.31  ஆம்   றைற க றசரரறக்ைப்தட்ட  னுக்ைபறன் 

வதரறப்ன 

(அ) வதரது னுக்ைள் குன அனனைத்றற்குக் ைறகடத்   னுக்ைள் தற்நற வதரறப்ன 

1 
. 

வதரது னுக்ைள் தற்நற குனறற்கு  ைறகடக்ைப்வதற்ந னுக்ைபறன் 
ண்றக்கை  

1406 

2 
. 

றகனறற் ைட்டகபைனக்கு இங்ைறவரனைரகறணரல் குனறணரல் 
 றரைரறக்ைப்தட்ட னுக்ைபறன் ண்றக்கை  

377 

3. தரரனன்நத்றற்கு சர்ப்தறக்ைப்தட்டு அடுத்க்ைட்ட 
டடிக்கைசற்வைரள்பப்தட்ட னுக்ைபறன் ண்றக்கை  

1029 

4. எம்னட்ஸ்ரனுக்கு ஆற்ன்ப்தடுத்ப்தட்ட னுக்ைபறன் ண்றக்கை  32 

5. குன டரத்ப் தட்ட டகைபறன் ண்றக்கை  14 

6 
. 

குனறணரல் றசரரறக்ைப்தட்ட னுக்ைள்  123 

7 
. 

றரம் வதற்ன்க்வைரண்ட னுரர்ைபறன் ண்றக்கை  8 

8 
. 

குனறன் ஆம்த றசரகறன் தறன் றரம் ங்ை னெடிரவண 
லர்ரணறத்து லக்ைப்தட்ட னுக்ைள்  

31 

 சம்தந்ப்தட்ட அகச்சும் சைரப்ன இனக்ைனெம் 

றரம் 

ைறகடத்துள்ப 

னுக்ைள் 

1.    லண்டும் சசகறல் அர்த்துல்  1 

  துகநனெைம் ற்ன்ம் ைப்தற்ன்கந அனல்ைள் – (162(   

2.   தறனர்வு ங்குல்  1 

  ைத்வரறல் -(216)   

3.    இடரற்நங்ைகப இத்துச் வசய்ல்  1 

  தரரனன்ந ன்சலகப்ன ற்ன்ம் ஊடைம்– (520(   

4. ைரற ற்ன்ம் வசரத்துக்ைள் தறக்குைகப லர்த்துகத்ல்  2 

  அச வரறல்னெற்சற அதறறனோத்ற   – (314(    

  ைரற – (34(   

5.  ைரவதரன னனகப்தரறசறல் ரர் உறத்வரகை ங்ைல் 1 

 உர் ைல்ற ற்ன்ம் வடுஞ்சரகனைள் – (185)   

6. உரறத்துகட தறக்கு  றறத்து தடிற்நங்ைகப ங்ைல்  1 

 றன்ன ற்ன்ம் னதுப்தறக்ைத்க்ை சக்ற – (2)   

1 7. சறசட்ட  தறகஜைனக்ைரண வைரடுப்தணக  ங்ைல் 

   சனேை னவூட்டல் ற்ன்ம் னசணரம்னகை  – (298) 

 8 வரத்ம் 

(ஆ) ங்ைப்தட்ட றரங்ைனக்குக வதரறப்ன 
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1 றசரம் 15 1 1 1 100 

2 ை றட்டறடல் ற்ன்ம் லர்ங்ைல் 9 3 3 ச.ற.  

3 தரதுைரப்ன 46 12 3 ச.ற. - 

4 அதறறனோத்ற உதர னெகநைள் ற்ன்ம் 
சர்சச ர்த்ைம் 

3 - - - - 

5 ைல்ற 70 7 3 ச.ற.  

6 றற 8 1 1 ச.ற.  

7 ைடற்வநரறல் ற்ன்ம் லர்ப அதறறனோத்ற 3 - - - - 

8 வபறரட்டு சகனரய்ப்ன 5 3 3 ச.ற.  

9 சுைரரம்,சதரசகண ற்ன்ம் சுசச 
னோத்துத்துகந 

33 5 3 ச.ற.  

10 உர் ைல்ற ற்ன்ம் வடுஞ்சரகனைள் 23 4 4 1 25 

11 உள்ரட்டு அனல்ைள் 26 3 0 - - 

12 வீடகப்ன ற்ன்ம் றர்ரறப்ன 5 1 1 ச.ற.  

13 கைத்வரறல் ற்ன்ம் ரறத 16 3 3 ச.ற.  

14 உள்பை அனல்ைள், டசல் அதறறனோத்ற 
ற்ன்ம் ைனரசர அனல்ைள் 

1 1 0 ச.ற.  

15 லர்ப்தரசண ற்ன்ம் லர்ப னெைரகத்தும் 10 - - - - 

16 லற 4 - - - - 

17 வரறனரபர் ற்ன்ம் வரறற்சங்ை உநவுைள் 6 2 1 ச.ற.  

18 ைரற 39 3 2 1 50 

19 சட்டனெம்  எனங்கும் ற்ன்ம் வன் 
அதறறனோத்ற 

83 6 3 ச.ற.  

20 ைரன அதறறனோத்ற ற்ன்ம் சுற்நரடல் 15 1 0 - - 

21 ரை ற்ன்ம் சல் ரைர அதறறனோத்ற 8 4 4 ச.ற.  

22 சசற வைரள்கைைள் ற்ன்ம் வதரனோபரர 
அனல்ைள் 

6 2 0 - - 
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(இ)   னுக்ைள் னனணரய்வு வசய்ப்தட்ட அகச்சறற்சைற்த சுனோக்ைம் 

ச.ற. - சம்தரடு தற்நற றணப்தட்டுள்பது 
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23 தரரனன்ந ன்சலகப்ன ற்ன்ம் 
ஊடைம் 

12 3 3 1 33 

24 வதற்சநரன ப அதறறனோத்ற 1 - - - - 

25 வதனோந்சரட்டக் கைத்வரறல் 6 5 2 ச.ற.  

26 துகநனெைம் ற்ன்ம் ைப்தற்ன்கந 
அனல்ைள் 

4 2 1 1 100 

27 தரல், தரல் சசகைள் ற்ன்ம் 
னெஸ்னம்  அனல்ைள் 

19 5 2 ச.ற.  

28 றன்ன ற்ன்ம் னதுப்தறக்ைத்க்ை சக்ற 26 5 4 1 25 

29 சறகநச்சரகனைள் ன்சலகப்ன,லப 
குடிர்த்ல் ற்ன்ம் இந்து 
அனல்ைள் 

12 4 1 ச.ற.  

30 ரைர சகதைள் ற்ன்ம் உள்னரட்சற 39 14 12 ச.ற.  

31 வதரது றனோரை ற்ன்ம் 
னெைரகத்தும் 

36 6 4 ச.ற.  

32 அச வரறல்னெற்சற அதறறனோத்ற 28 11 3 1 33 

33 ைறரற வதரனோபரரம் 1 1 1 ச.ற.  

34 றநன்ைள் அதறறனோத்ற ற்ன்ம் 
வரறற்தறற்சற 

2 1 1 ச.ற.  

35 சனேை னவூட்டல் ற்ன்ம் 
னசணரம்னகை 

8 1 1 1 100 

36 றகனவதனோகு அதறறனோத்ற ற்ன்ம் 
ணசலரசறைள் 

2 - - - - 

37 வரகனவரடர்னைள் ற்ன்ம் டிஜறடல் 
உட்ைட்டகப்ன சறைள் 

6 - - - - 

38 சதரக்குத்து ற்ன்ம் சறறல் றரண 
சசகைள் 

31 - - - - 

39 ஜணரறதற வசனரபர் 3 1 0 -  

  வரத்ம் 670 121 70 8 11 
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ச.ற. - சம்தரடு தற்நற றணப்தட்டுள்பது 
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20.  குனறணரல் றரம் ங்ைப்தட்ட 8 னுக்ைள் வரடர்தரண றசரக 

 

(1) றனோ. சை.ஜற.றக்ைறசறங்ை 

அசரங்ை அச்சைத் றகக்ைபம்,வைரனம்ன 08. 

சலஏம்/னன/2016/520 

ணக்கு  59 ரை இனோக்ைறன்நசதரது   ரன் தறனரறந்துனோம் அசரங்ை 

அச்சைத் றகக்ைபத்றல் தற வற்நறடங்ைள் இனோக்ைறன்நசதரறனம் ரதண 

றறக் சைரகறன் தறைரம் ங்ைப்தடும்  சறநப்னரறகைகபக் ைணத்றல் 

வைரள்பரது ணக்கு இடரற்நம் ங்ைப்தட்டுள்பரைவும், ரன் 

ஏய்வுவதன்ம்க  ணது அனனைறல் தறனரறற்கு சந்ர்ப்தம் ங்குரன் 

சைரரற னுரர் னுக னென்கத்துள்பரர். 

குநறப்தறட்ட னுக றசரரறத் குனறன் சறதரரறசுக்கு அக னுரரறன் 

இடரற்நத்றகண இத்துச் வசய்னரன் அசரங்ை அச்சைத் கனரறணரல்  

எனோங்ைறகந் சசகறன் தறப்தரபர் ரக்றற்கு றடுக்ைப்தட்ட 

சைரரறக்கைக்கு அக இடரற்நம் இகடறன்த்ப்தட்டுள்பது.  

 

(2) வசல்ற சை.தற.ஸ்.தறசந்றைர 

இன.02, ையட்டைஸ்த், வைரடைந், ைரன. 

சலஏம்/னன/2015/185 

னோகுனு தல்ைகனக்ைைத்றல் ைல்ற ைற்ன்னோம் சனெர்த்ற வதன்னோம் குகநந் 

னோரணனெகட குடும்த அங்ைத்னோரண னுரர் ரன் வதனோம் வதரனோபரர 

வனோக்ைடிைகப றர்சரக்ைறனோரைக் குநறப்தறட்டு ணக்கு ைரவதரன 

னனகப்தரறசறல் ங்குரன் சைரரற னுக னென்கத்துள்பரர். 

2015.09.01-2016.08.31 ைரனப்தகுறக்குள்:- 

றனோரை அனல்ைள் தற்நற ஆகரபனோக்கு அனுப்தறகக்ைப்தட்ட 

னுக்ைபறன் ண்றக்கை 

32 

அவ்ரன்  அனுப்தப்தட்ட னுக்ைனள் றனோரை அனல்ைள் தற்நற 

ஆகரபரல் றசரரறக்ைப்தட்டு குனறற்கு அநறக்கைறடப்தட்ட 

னுக்ைபறன் ண்றக்கை 

5 

2 றனோரை அனல்ைள் தற்நற ஆகரபனோக்கு  அனுப்தறகக்ைப்தட்ட 

னுக்ைபறல் வதரதுனுக்குன றசரரறத் னுக்ைபறன் ண்றக்கை 

றனோரை அனல்ைள் தற்நற ஆகரபரறன் னுக்ைபறல் லக்ைப்தட்ட 

னுக்ைபறன் ண்றக்கை 

1 

(ஈ) றனோரை அனல்ைள் தற்நற ஆகரபனோக்கு (எம்னஸ்ன்) சம்தந்ப்தட்ட 

னுக்ைபறன் வதரறப்ன- 
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குநறப்தறட்ட னு வரடர்தறல் குன அநறக்கை சைரரறசதரது னுரர் ைரவதரன 

னனகப்தரறசறல் வதற்ன்க்வைரள்ற்கு குறற்நவண தல்ைகனக்ைை 

ரணறங்ைள் ஆகக்குன அநறறத்துள்பதுடன் தல்ைகனக்ைைத்றணரல் 

ங்ைப்தடும் ரர் உறத்வரகை 4000/- னௌதர க 

அறைரறக்ைப்தட்டுள்பன் ஊடரை னுரர் றனோப்றகடந்துள்பரல் னு 

றசரக னர்த்ற வசய்ப்தட்டது. 

 

(3) றனோ.சை.டதறள்னொ ஆணந் றமரரக்ை 

இன.287/2, ைனவனைந் , ரதரன, அறசரகன 

சலஏம்/னன/2015/162 

ரன் இனங்கை துகநனெை அறைர சகதறல் தறனரறந்சதரது ன்கண றந் 

சசகறல் அர்த்தும் சந்ர்ப்தத்றல் ரன் வதரய்ரண ைல்றச் சரன்நறழ்ைகப 

னென்கத்துள்பரைக் கூநற தற லக்ைம் வசய்ப்தட்டரைவும் அப்சதரது ணது 

ைல்றச் சரன்நறழ்ைபறல் ற்ந றகனக றபக்குற்கு னெற்சற 

வசய்சதரறனம் ணக்கு அற்கு சந்ர்ப்தம் ங்ைப்தடறல்கனவணவும் 

ணக்கு லண்டும் வரறல் ங்குரன் சைரரற னுரர் னுக 

னென்கத்துள்பரர். 

குன அது தற்நற றசரகறன்வதரது னுரனோக்கு அலற 

இகக்ைப்தட்டுள்பரை லர்ரணறத்து றனக சம்தபத்துடன் அக லப 

சசகறல் அர்த்துரன் வசய்ப்தட்ட றப்னகக்கு அக, னுரர் லப 

சசகறல் அர்த்ப்தட்டுள்பரர். றனக  சம்தபம் ங்குது தற்நற 

றசரரறப்தற்கு குன லர்ரணறத்து. 

 

(4) றனோ.ன்..வீசூரற 

சந்ற, வயறன்ண, வரடங்வைரட. 

சலஏம்/னன/2015/314 

ைரறத்துண்கடனம் வீட்கடனம் குத்கைக்கு கத்து ரன் தறரந்ற அதறறனோத்ற 

ங்ைறறனனோந்து வதற்ன்க்வைரண்டுள்ப ைடன் வரகைனம் ட்டினரண னௌதர 

3,12,000/- வசனத்ப்தட்டுள்பசதரறனம் 4,50,000/- னௌதர வரகைக ங்ைறக்கு 

வசனத்ற ைரறகனம் வீட்கடனம் லட்டுக்வைரள்னரன் ங்ைற ரய்னேனம் 

ணக்கு அநறறத்துள்பரைவும் அது வரடர்தறல் இகக்ைப்தட்டுள்ப ஊகன 

லர்த்துகக்குரன் சைரரற னுரர் னுக னென்கத்துள்பரர். 

குநறப்தறட்ட னு தற்நற அகச்சறணரல் றசரரறக்ைப்தட்டசதரது, னுரனோக்கு 

ட்டி சனகை ங்ைப்தட்டு வசரத்க லட்டுக்வைரள்ற்கு ங்ைப்தட்டினோந் 

சந்ர்ப்தத்துக்கு அக எனைற னுரரல் வசரத்து லட்ைப்தட்டுள்பது.  

 

 



 

பபொது னுக் குழுலின் 6 லது அமிக்கை 

68 

 

(5) றனோ.ஆர்.ம். தத்சறநற 

இன.67, தரடசரகன வீற, த்னதறட்டி, தண்டரவன 

சலஏம்/னன/2015/2 

இனங்கை றன்சர சகத ஊறரண ணக்கு றரை வதரய்ரண குற்நச்சரட்டிகண 

னென்கத்து ண்டகண ங்ைப்தட்டரைவும், ணது றன்ணத்றல் 

சற்வைரள்பப்தடட உள்பை றசரகக்கு அக ரன் குற்நற்நவண 

வபறரணசதரறனம் றரம் ங்ைப்தடரரல் ன்ைகு றரபறக்குரன் 

சைரரற னு னென்கக்ைப்தட்டுள்பது. 

குநறப்தறட்ட னுக றசரரறத் குன, னுரர் குநறப்தறட்ட தறச்சறகணக 

றர்சரக்ைரறடத்து அர் இனோக்ைசண்டி தறறல் றறத்து 

அரறடறனோந்து ண்டப் தம் அநறடப்தட்டினோக்குரறன் அத்வரகைகனம் 

தடி ற்நங்ைகபனம் சரறரண னெகநறல் ங்ைற அக சசகறல் 

அர்த்துரன் ங்ைப்தட்ட றப்னகக்கு அக னுரனோக்கு றரம் 

ங்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(6) வசல்ற சை.சுஜரர ணற வதசர 

இன.71, னெனரது எனங்கை, த்ற வனைட வீற, ரஜைறரற. 

சலஏம்/னன/2015/298 

ந்கறன் தறன் ரய் வதற்ன்க்வைரண்ட ஏய்வூறத்க அர் இநந்தறன் 

இந்ரை கூன்ம் னுரர்  ரன் வரறல்னரற னெடிரது  றர்க்ைறரண 

றகனறல் இனோப்தக அரணறத்து ரரந் வைரடுப்தணவரன்கந சைரரற 

னுக னென்கத்துள்பரர். 

குநறப்தறட்ட னுக றசரரறத் குன, னுரர் 70 க னர்த்ற வசய்ரை 

இனோப்தரல் அனோக்கு னெறசரனோக்ைரை 2000/- னௌதர வைரடுப்தணக ங்குரன் 

ங்ைப்தட்ட சறதரரறசுக்கு அக அனோக்கு அக்வைரடுப்தணவு ங்ைப்தட்டுள்பது. 

 

(7) றனோ குதரன றர 

இன.181, தண்டரரக்ை இடம்,  ைரன 

சலஏம்/னன/2015/216 

றசர றகக்ைபத்றல் தறனரறந் வதரது ணக்கு ைறகடத் 

னனகப்தரறசறனக்கு அக ரன் வபறரடு வசன்ன் றனோம்னம்சதரது ரன் 

தறனரறந் தறரறவு தறநறவரனோ றகக்ைபரை ரற்நப்தட்டினோந்ரைவும் அன் 

கனர் ணக்கு தற உர்வுைகப றல்கனவணவும், ணக்கு உரற தற 

உர்றகண குந் ைரனத்றல் வதற்ன்த்னோரன்ம் றனக சம்தபம் ங்குரன்ம் 

சைரரற னு னென்கக்ைப்தட்டுள்பது. 
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அது வரடர்தறல் குன றசரரறத்து ங்ைப்தட்ட சறதரரறசுக்கு அக னுரனோக்கு 

1977.05.01 ஆம் றைற னெல் னப்வதன்ம் கைறல்  அச சசகறன் த்ற 

ட்ட வரறல்தட்த  இகந் சசக ம் ii “அ”  குறக்கு தற உர்வு 

ங்குற்ைரண டடிக்கைைள் சற்வைரள்பப்தட்டுள்பண. 

 

(8) றனோ.டதறள்னொ.ன.ரத்ண 

இன.405/ன,ரறட்டிைனசயண, ரத்ை, தரதுக்ை 

சலஏம்/னன/2015/34 

ரன் றனம் ைரற அனுறப்தத்றம் ணது ந்கறன் வதரறல் இனோந்ரைவும் 

அறல் தறனரை ணது வதர் குநறப்தறடப்தட்டினோந்ரைவும் ந்கறன் தறன் 

ைரற உரறக ணது ரய்க்கு ைறகடத்தறன் குநறப்தறட்ட 

அனுறப்தத்றத்றனனோந்து ணது வதர் லக்ைப்தடடுள்பரைவும் அது 

வரடர்தறல் றரபறக்குரன்ம் சைரரற னு னென்கக்ைப்தட்டுள்பது. 

அது வரடர்தறல் குன அகச்சறடம் றணறசதரது, ைரறறன் 

அனுறப்தத்றரரறரண னுரரறன் ந்க வதர் குநறப்தறட்ட னுரனோக்கு  

வசரத்றன் உரறக இனோப்தரைவும், சரறல் இனோக்கும் னெறரண னுரரறன் 

ரய் அரறன் தறன் உரறகக னுரனோக்கு ங்குற்கு இக்ைம் 

வரறறத்றனோப்தரைவும் அகச்சறணரல் அநறக்கைறடப்தடடுள்பது. 

 

21. குனறணரல் றரம் அபறக்ைப்தடர சறன சந்ர்ப்தங்ைள் 

குநறப்தறட்ட ைரனப்தகுறக்குள் வதரது னுக்குனறற்கு னென்கக்ைப்தட்ட சறன 

னுக்ைள் குனறணரல் றசரரறக்ைப்தட்டதறன் லக்ைப்தட்டண. னுரனோக்கு 

அசரங்ை உத்றசரைத்ரல் அலற இகக்ைப்தட்டில்கனவண வபறரல், 

றன்ணத்றன் னறனள்ப சட்ட றட்டங்ைனக்கு அக றரம் ங்ை 

னெடிர றகன, றர்தரர்க்ைப்தடும் றரங்ைகப ங்குற்ைரண 

ற்தரடுைள் இல்னரகரல் அச சசகைள் ஆகக்குன ற்ன்ம் றனோரை 

சல்னெகநனைட்டு றரரறக்ை அறைர சகத  ஆைறற்நரல் றரைரறக்ைப்தடல்,  

னுரனோக்கு னு வரடர்தறல் ஊக்ைறன்க, னுரரறன் தறல் இன்க ஆைற 

ைரங்ைபரல் தறன்னோம் னுக்ைள் லக்ைப்தடடுள்பண.  

 

றனோ.ச்.டதறள்னொ தறரறந்- னு இனக்ைம் சலஏம்/னன/2015/130 

வதரனஸ் ைரன்ஸ்டதறனரை தறனரறந்சதரது றனோரகுற்ைரை ணக்கு 

வதரன்ப்தரண தறரறகச் சசர்ந் வதரனஸ் அத்றட்சைரறடறனோந்து அனுற 

சைரப்தட்டசதரது   தறனபறக்ைப்தடறல்கனவணவும்  தறனரை இனோக்கும் 

ைரனத்றல் றனோரகுது வண ரன் அநறந்றனோக்ைறல்கனவணவும் கூநற 

ன்கண லப சசகறல் அத்துரன் னுரர் சைரறனள்பரர். 
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னுரர் னெகநரை அனுற வதநரது றனோரணது வதரனஸ் 

றகக்ைபத்றன் னறனள்ப ைட்டகபைனக்கும் ஆட்சசர்ப்ன டதடினெகநக்கும் 

னெரணரை இனோப்தரல் னுரக லப சசகறல் அர்த் னெடிரரல் 

குநறப்தறட்ட னு லக்ைப்தட்டுள்பது.  

 

றனோ. ஸ்.டி.ஸ். சணரை -  சலஏம்/னன/2015/110 

வீட்டில் ற்தட்ட றதத்து ைரரை னௐவு சைரரற ைடிம் அனுப்தறகக்ைப்தட்ட 

சதரறனம் சகனக றட்டுச் வசன்நரைக் ைனோற வசற்தட்டுள்பரல் லப 

சசகறல் அர்த்துரன் சைரரற னென்கக்ைப்தட்ட னு 

னுரர் னென்கத்துள்ப கற அநறக்கைறல் ைரப்தட்ட குகநதரடுைள் 

ைரரை அக றரைரறக்ைப்தட்டினோத்ல், அச சசகைள் ஆகக்குனறற்கு 

அனுப்தறகக்ைப்தட்டினோந்  சல் னெகநனைடு குநறப்தறட்ட ைரனப்தகுறக்குள் 

னென்கக்ைப்தடரக ைரத்ரல் றரைரறக்ைப்தட்டினோத்ல், றனோரை 

றரரறக்ை சகதக்கு னென்கக்ைப்தட்டினோந் சல் னெகநனைட்டில் வரடர்ந்து 

னேன்ன் டகைள் சனேைபறக்ைத் ன்ல் ைரரை னு லக்ைப்தட்டினோத்ல் 

சதரன்ந ைரங்ைகப அரணறத் வதரது னுக்குன னுக  லக்ைறனள்பது. 

 

றனோ. ரல.ம்.டி.ஸ்.டதறள்னொ னெசறங்ை- சலஏம்/னன/2015/113 

ைறர உத்றசரைத்ரை தறனரறந்துள்ப னுரர் ஏய்வூற ைட்டகபச் 

சட்டத்றன் 2/7 தறரறறன் ைலழ் ஏய்வுவதற்ன் லண்டும் சசகறல் சசர்ந்து லண்டும் 

ஏய்வூறம் வதற்ன்க்வைரண்டுள்பரைவும் ஏய்வூறம் வதற்ன்க்வைரள்னசதரது 

ணக்கு குகநரை ஏய்வூறம் வசனத்ப்தடுரைவும் அகண றனோத்துரன்ம்  

னுறல் குநறப்தறட்டுள்பரர். 

அங்கு னுரர் ணது னெனரது சசகறன்சதரது அநறடப்தடர 

ஏய்வூறத்கனம்  அது இண்டரது சசகறன்சதரது அநறடப்தட்ட 

ஏய்வூறத்கனம் எப்தறட்டு சரக்ைற ணக்கு குகநந்பவு ஏய்வூறம் 

ங்ைப்தடுரை நரை னரறந்துவைரண்டுள்பரல் தறக்கு னந்துள்பரை 

அரணறத்  வதரது  னுக்குன அது ஏய்வூறம் சரறரண னெகநறல் ைறப்னடு 

வசய்ப்தட்டுள்பரை அரணறத்ரல் னுக லக்ைறனள்பது. 
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ன்நற 
 

1. ஆம்த குனறணதும், அன் தறன்ணர் இதுகைரனம் வசற்தட்டு ந் 

குனக்ைபறணதும் அங்ைத்ர்ைபரண வைப உன்ப்தறணர்ைள், 

2. குனறன் றசரபரை வசனரற்நற சைன வைப தரரனன்ந 

உன்ப்தறணர்ைள், 

3. ம்னெடன் வசனரற்நற சைன எம்னட்சுரன்ரர் ற்ன்ம் அர்ைபறன் 

தறரட்வடரகுறறணர், 

4. குனக டரத்றச் வசல்ற்குத் சகரண சறைள் ற்ன்ம் அநறகப் 

வதற்ன்க் வைரடுத்து வசனரற்நற தரரனன்நத்றன் வசனரபர் ரைம், 

தறரவடரகுறன் தறரணறனம் தறறச் வசனரபர் ரைனெம் ற்ன்ம் உறச் 

வசனரபர் ரைம், 

5. குனறல் அகடப்வதற்ந இக்ைப்தரடுைகப அனெல்தடுத்ற னுரர்ைனக்கு 

றரம் ங்குற்கு உற சைன அகச்சுக்ைபறன் வசனரபர்ைள் 

ற்ன்ம் அர்ைபறன் தறரட்வடரகுறறணர், 

6. குனறன் சைரரறக்கைறன் தறைரம் அகச்சக றனோதங்ைகபச் சர்ப்தறத்து 

அன் னேனம் து ஊறர்ைனக்கு றரம் ங்ைற அகச்சர்ைள் ற்ன்ம் 

சற்தடி அகச்சக றனோதங்ைனக்கு அங்ைலைரம் ங்ைற அகச்சக 

ற்ன்ம் அற்குப் தங்ைபறப்ன ங்ைற சைன அனனர்ைள், 

7. குனப் தறைத்றல் துகக் குனவரன்நரை வதரது னுக்ைள் தற்நற குனக 

டரத்றச் வசன்ன் தரரனன்நத்றன் வசனரபர் ரைம் சரர்தரை வசனரற்நற 

னென்ணரள் சைன வதரது னுக்ைள் தற்நற குனக்ைபறணதும் வசனரபர்ைள் ற்ன்ம் 

அர்ைபறன் தறரட்வடரகுறறணர்,  

8. இந் அநறக்கைகத் ரரறப்தற்ைரை அநறவு ற்ன்ம் உகப்னப் தங்ைபறப்கத 

ங்ைற ற்சதரக வதரது னுக்ைள் தற்நற குனப் தறைத்றன் சைன 

அனனர்ைள் உட்தட சைன தரரனன்ந தறணனோக்கும் 

 

ஆைறசரனோக்கு ட்டரது தரரனன்நத்றன் வதரது னுக்ைள் தற்நற குன ணது 

ணப்னர்ரண ன்நறகத் வரறறத்துக் வைரள்ைறன்நது.  
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கெபய சாானெர் அயர்ெள, 

ின்யரும் நனுவய ான் சநர்ப்ிக்ெின்ளன் 

(ாபாளுநன் உறுப்ிரின் கனர்,  

வெகனாப்ம்,  

திெதி நற்றும் உத்திளனாெனர்ய னத்திவப) 

 

 [5 ஆம் பிரிவு] 

அட்டலகை 1 
          

நனுயின் நாதிரினவநப்ன 

 

 

 

 

  

 
 நனுதாபரின் கனரும், னெயரினேம் 

  திெதி 
 

கெபய சாானெர் அயர்ெள், 

ாபாளுநன்ம், 

ளொட்ளே. 

 

கெபய சாானெர் அயர்ெள, 

 

இேம்கற்றுள் அீதி 

 

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

 

ளொபப்டுெின் ியாபணம் 

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

 

நனுதாபரின் ஒப்ம் அல்து வெயிபல் அவேனாம். 
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அட்டவணை 2 

 

னு நிொகரிக்கப்படுல ற்கு அடிப்பமடொக அமக்கூடி விடங்கள் 

கீகற பகுதி “அ” இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ர குமமபொடுகள் னுவில் இருப்பின் 

அலற்மமச் சீர் தசய்து மீண்டும் னுக் குழுவுக்கு சர்ப்பிக்கயொம். 

பகுதி “அ” 

(1) னு தகரல சபொநொகருக்கு முகலரியிடப்படொம. 

(2) னுவின் கல் பகுதியில் “தகரல சபொநொகர் அலர்ககர, இந்  னுமலச் 
சர்ப்பிக்கின்கமன்” என்று குறிப்பிடப்பட்டு,  ற்கபொம  பொொளுன்ம 
உறுப்பினர் ஒருலொல் மகச்சொத்திடப்படொதுள்ரம. (உறுப்பினர் னுவில் 

மகச்சொத்திடொது முகப்புக் கடி ம் மூயம் ஆற்றுப்படுத்து ல் கபொதுொன ல்ய) 

(3) னுவில் உள்ரடங்கும் விடங்கள் மிகச் சுருக்கொகவும் (இண்டு பக்கங்களுக்கு 

ட்டுப்படுத் ப்பட்ட லமகயில்), த ளிலொகவும் சர்ப்பிக்கப்படொம. 

(4) ககொரிநிற்கும் நிலொைம் த ொடர்பொன கலண்டு லுடன் நிமமவு 

தசய்ப்படொம. 

(5) னு ொர்  னுவில் மகச்சொத்திடொது / தபருவில் அமடொரமிடொதுள்ரம.  

(6) னுவின் மூயப் பிதி அனுப்பப்படொம (மகதொப்பம் நிறற் பிதிதொன்மொக 
இருத் யொகொது என்பதுடன் னுவின் பிதிம அல்யது கலறு இமைப்புகமர 

அனுப்புலது அலசிற்மது) 

(7) பின்லரும் நிறுலனங்களின் முன்னிமயயில்  ற்கபொது விசொமைக்கு எடுத்துக் 

தகொள்ரப்பட்டுள்ரம. 

I. நீதின்மம்,  

II. ஒம்பூட்சுொன்,  

III. னி  உரிமகள் ஆமைக்குழு 

IV. பகிங்க கசமலகள் ஆமைக்குழு 

பின்லரும் “ஆ” பகுதியின் ஒரு விடகனும் னுவின் குமமபொடொக இருப்பின் னு 

நிொகரிக்கப்படும் என்பதுடன், இ மன மீண்டும் சர்ப்பிக்க முடிொது. 

 

பகுதி “ஆ” 

(1) அச அல்யது சொன கலறு நிறுலனதொன்றின் அலுலயர் ஒருலரினொல் 
அடிப்பமட உரிம மீமல் அல்யது கலறு அநீதி இமறக்கப்பட்டிருப்ப ொக 

தலளிப்படுத் ப்படொம. 

(2) அமச்சமலத் தீர்ொனத்ம  ொற்றிமக்குொறு ககொல். 

(3) நீதின்மத்தினொல் லறங்கப்பட்டுள்ர தீர்ப்மப ொற்றிமக்குொறு ககொல் 

(4) ஒரு  டமல தபொது னுக்கள் பற்றி குழுவினொல் நிொகரிக்கப்பட்டுள்ர  

விடதொன்றுடன் சம்பந் ப்பட்டுள்ரம. 

(5) தபொது னுக்கள் பற்றி குழுவினொல் ஒரு  டமல நிலொைம் லறங்கப்பட்டுள்ர 
விடதொன்று த ொடர்பொக கயதிக நிலொைங்கமர எதிர்பொர்த்து மீண்டுதொரு 

முமம சர்ப்பித்துள்ரம. 

(6) மு யொம்  த்திற்கு ொைலர்கமர அனுதிப்பது த ொடர்பொன ொக இருத் ல். 

(7) 2007.05.24 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் லறங்கப்பட்டுள்ர அசில் பழிலொங்கலுக்கு 
ஆரொனலர்கள் த ொடர்பொன அமச்சமல தீர்ொனத்தின் மூயம் சிபொரிசு 

தசய்ப்பட்ட நிலொைங்கமர அமுல்படுத்துொறு ககொல். 
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[11 (iii) ரசைம்] 

அட்டலகை 3 

      எனது இயக்ைம் E&O/AC/1/8/6 

      2014 ஒக்ததொபர் 10 ஆம் திைதின்று 

சைய அகச்சு பசயொரர்ைளுக்கும், 

இயங்கை னித உரிகைள் ஆகைக்குழு, பபொது னுக் குழு ற்றும் நிருலொை 
அலுலல்ைள் பதொடர்பொன பொொளுன்ம ஆகைொரர் (ஒம்புட்ஸ்ன்) இனொல் 
லறங்ைப்படுைின்ம சிபொர்சுைள் நகடமுகமப்படத்தப்படொக பதொடர்பொை 
அகச்சகலக லிறிப்புைர்வூட்டல் 

அபச ஊமினர்ெள் நற்றும் காது நக்ெளுக்கு ிறுய ரீதினாெ ற்ேக்கூடின ிபச்சவெள் 
கதாேர்ா னவப்ாடுெவ யிசாரிக்கும் ணி இங்வெ நித உரிவநெள் ஆவணக்குழு, 
காது நனுக் குழு நற்றும் ிருயாெ அலுயல்ெள் கதாேர்ா ாபாளுநன் ஆவணனார் 
(ஒம்னட்ஸ்நன்) இால் ளநற்கொள்ப்டுெின்து. 

ளநற்டி ிறுயங்ெிால் குித்த ிபச்சவெள் கதாேர்ாெ யிசாரிக்ெப்ட்டு 
யமங்ெப்டுெின்  சிார்சுெள் வேனவப்டுத்தப்டுயதில்வ  து ெயத்துக்கு 
கொண்டு யபப்ட்டுள்து. 

னாளதனுகநாரு உத்திளனாெத்தருக்கு ளநற்டி சிார்சுெவ வேனவப்டுத்தியதில் 
சிபநளநதும் இருப்ின் யிேனத்துக்கு காறுப்ா அவநச்சர் ஊோெ அவநச்சபவய 
த்திபகநான்வ சநர்ப்ிப்தன் னெம் அவநச்சபவயவன அிவுறுத்த ளயண்டுகந அதி 
ளநதகு சாதினிால் ணிப்னவப யிடுக்ெப்ட்டுள்து. 

அதன் ிபொபம் இங்வெ நித உரிவநெள் ஆவணக்குழு, காது நனுக் குழு நற்றும்  
ஒம்னட்ஸ்நன் ஆெின தபப்னெிால் யமங்ெப்டுெின் சிார்சுெள் 
வேனவப்டுத்தப்ோத சந்தர்ப்ங்ெள் கதாேர்ாெ இி யருங் ொங்ெில் தாங்ெள் 
அிவுறுத்தப்டுயளதாடு, அதன் காருட்டு ளநற் குிப்ிட்ே னென்ாயது ந்தினில் 
குிப்ிட்டுள்யாறு ேயடிக்வெ டுக்குநாறு தனவுேன் அினத் தருெின்ளன். 

ளநற் குிப்ிட்ே ேயடிக்வெெள் கதாேர்ாெ தாங்ெின் ெீழ் உள் ிறுயங்ெவனேம் 
அிவுறுத்துநாறு ளெட்டுக் கொள்ப்டுெின்ரீ்ெள். 

 

ித் யபீதுங்ெ 

சாதிதி கசனார் 

 

1. ிபதிெள்1  ிருயாெ அலுயல்ெள் ற்ின ாபாளுநன் ஆவணனார் - தெயலுக்ொெ 

2. தயிசார், இங்வெ நித உரிவநெள் ஆவணக்குழு    - தகவலுக்காக 

3. காது நக்ெள் நனுக் குழு,   இங்வெப் ாபாளுநன்ம் -  தகவலுக்காக 

(மூய ஆலைத்தின் தொழிதபர்ப்பு) 
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[11(v) ரசைம்] 

அட்டலகை 4 

2014. 03. 18 

பைௌல சபொநொைர், 
இயங்கை பொொளுன்மம். 
 

உள்நொட்டு/ பலரிநொட்டு பிற்சி பசயர்வுைளுக்கு பொொளுன்ம உறுப்பினர்ைகர 
பபரிடும்தபொது பபொது னுக்குழுலின் அங்ைத்துல உறுப்பினர்ைகரயும் ைலனத்தில் 
பைொள்ளுொறு முன்கலக்ைப்படும் தலண்டுதைொள் 
 

நக்ெள் ிபதிிதிெள் ஊோெ ாபாளுநன்த்தில் னன்வயக்ெப்டும் நனுக்ெவ 
ஆபாய்யதற்கு உங்ொள் ினநிக்ெப்ட்ே 29 நக்ெள் ிபதிிதிெவக் கொண்ே காது நனுக்குழு 
அபசிறுயங்ெின் கசனற்ாடுெள் ொபணநாெ நக்ெளுக்கு  ளதனும் அீதி நற்றும் ீதி 
யமங்ொவந இேம்கற்ிருப்தாெ நனுக்ெவ யிசாரிக்கும் ளாது தீர்நாித்தில் அந்த 
அீதிவன ீக்குயதற்ொெ சிாரிசுெவ யமங்ெி நனுதாபர்ெளுக்கு ியாபணங்ெள் 
யமங்ெப்டுயதுேன் அந்த சிாரிசுெள் வேனவப்டுத்தப்ோத ளாது அயற்வ நீண்டும் 
நீண்டும் ஆபாய்ந்து நற்றும் ற்ாடுெள் இல்ாத ளாது ெருவண அடிப்வேனிாயது 
நனுதாபர்ெளுக்கு ியாபணங்ெவ யமங்ெ னனற்சித்து அதற்ொெ ேயடிக்வெெவ டுப்துேன் 
அதன் னெம் அயர்ெள் ாபாளுநன்ம் கதாேர்ாெ நக்ெின் ம்ிக்வெவன ளநம்டுத்துயதற்கு 
ங்ெிப்ன யமங்குயதாெ ான் ெருதுெின்ளன். 

காது நனுக்குழுயின் னன்ாள் நற்றும் தற்ளாவதன அங்ெத்துய உறுப்ிர்ெள் 
ஆளுங்ெட்சி, திர்ெட்சி ளயறுாடுெின்ி நிெவும் அக்ெவனேேன் குழுயின் ேயடிக்வெெவ 
கயற்ினவேன கசய்யதற்ொெ தநது ெேவநெவ ிவளயற்ினேள்துேன் அதன்டி மாயது 
ாபாளுநன்க் ொயவபனவக்குள் இதுயவப நனுதாபர்ெள் சுநார் 150 ளருக்கு ியாபணம் 
யமங்ெ னடிந்துள்வநவன ான் நெிழ்ச்சினேேன் அியிக்ெின்ளன். து ெேவநப்ளு 
அதிெநாெ இருந்த சந்தர்ப்ங்ெில் வன உறுப்ிர்ெளுள் திருநதி. தத்தா அத்துளொபவ, 
ோக்ேர். சுதர்சிி காொ்ாந்து ிள்வ, சுிய ளசசிங்ெ ஆெிளனார் தவவந தயிவன ற்று 
கசனாற்ினதுேன் கெௌபய உறுப்ிர்ொ சபத் யபீளசெப, யிானெனெர்த்தி னபிதபன், 
கான் கசல்யபாசா ஆெிளனார் அந்த ணிெில் தநது ளபடி ங்ெிப்ிவ யமங்ெி 
கசனற்ட்டிருக்ொயிடின் காது நனுக்குழுயின் ளாக்ெநா “குழுலின் முன்லருைின்ம 
னுதொர்ைளுக்கு நிலொைம் லறங்ைல்” ன்து கயற்ினவேனாதிருந்திருக்குகந உங்ெது 
ெயத்திற்கு கொண்டுயப யிரும்னெின்ளன். 

காதுநனுக்குழுயின் உறுப்ிர்ெள் நக்ெளுேன் இவணந்து நனுக்ெவ ஆபானேம் 
ளாது அயர்ெது யிேன அிவு யிரியவேந்திருத்தல் அயசினம் ன்துேன் அயர்ெது யிேன 
அிவு நற்றும் அனுயம் அதிெரிப்தன் னெம் அயர்ெளுக்கு தநது ணிெவ நிெவும் 
திவநனேேனும் னனுள்யாறும் ிவளயற்றுயார்ெள் ன்று க்கு திப்ட்ே னவனில் 
ம்ிக்வெ இருப்தால் ளபடினாெ காதுநனுக்குழுயின் ணிெில் ஈடுடும் ளநற்கூின 
அங்ெத்துய உறுப்ிர்ெளுக்கு னன்னுரிவந யமங்ெி வன அவத்து உறுப்ிர்ெவனேம் 
உள்ாட்டு / கயிாட்டு கசனநர்வுெில் ெந்து கொள் கனர் குிப்ிடுயது தகுந்தகத 
காது நனுக்குழுயின் தவயர் ன் யவெனில் ான் நிெவும் கெௌபயத்துேன் உங்ெளுக்கு 
அியிக்ெின்ளன். 

உங்ெளுக்ொெவும் அவத்து நக்ெள் ிபதிிதிெளுக்ொெவும் தநது ளபத்வத 
அர்ப்ணித்து தநது ெேவநவன ிவளயற்றும் காதுநனுக்குழுயின் உறுப்ிர்ெளுக்கு 
அவ்யாறு உள்ாட்டு / கயிாட்டு னவந ரிசில்ெவ யமங்குயதன் னெம் அயர்ெது 
ெேவநெள் கரிதும் நதிப்ிேப்டுயதுேன் அதனூோெ அயர்ெள் கரும் அர்ப்ணிப்னேன் காது 
நனுக்குழுயின் ெேவநெவ ிவளயற்றுயார்ெக ான் திேநாெ ம்னெின்ளன். 
இங்ஙம் ம்ிக்வெனேள் 

 
ித் திசாானக்ெ, ா.உ 
தவயர் 
காது நனுக்குழு 
(சுொதாப ிபதி அவநச்சர்)  

(மூய ஆலைத்தின் தொழிதபர்ப்பு) 
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அட்டக 5 

து இ: சீீ/ 6 / ஓம் /ீ1/9  

1996 ஒக்ளோர் 12 

து அன்ார்ந்த அவநச்சர் அயர்ெளுக்கு,  
 

ஒம்புட்ஸ்னின் (நிர்லொைத்திற்ைொன பொொளுன்ம ஆகைொரர்) லிதப்புகைள் 
 

க்கு சநர்ப்ிக்ெப்ட்ே 1995 ஆம் ஆண்டிற்ொ ஒம்னட்ஸ்நின் யருோந்த 
அிக்வெனில் குிப்ிேப்ட்ே ஒரு யிேனம் கதாேர்ில் து அக்ெவெவ கசலுத்த 
ளயண்டினேள்து. அயருக்கு னன் வயக்ெப்டுெின் யிேனங்ெள் கதாேர்ிா அயரின் 
யிதப்னவபெவ அதிெநா சந்தர்ப்ங்ெில் அபசாங்ெ ிறுயங்ெள் ெருத்திற் 
கொள்யில்வகன அயர் கதரியித்திருந்தார்.  

அயரின் குவாடுெவத் தீர்க்ெின் காினவெவ, குிப்ாெ ிவளயற்று 
கசனல்ெள் கதாேர்ாயற்வ ாம் யலுப்டுத்துளயாம் ன்து நக்ெளுக்கு ாம் 
யமங்ெின நது அர்ப்ணிப்னக்ெளுள் ஒன்று ன்வத ீங்ெள் அியரீ்ெள். இந்த 
அர்ப்ணிப்வ  ிவளயற்றும் னெநாெ, ஒம்னட்ஸ்நன் அலுயெம் கதாேர்ா 
சட்ேங்ெவ ாம் திருத்தி, ளபடினாெ அயரிேம் ிபதிிதித்துயங்ெள் 
ளநற்கொள்ப்டுயவத சாத்தினநாக்ெிளாம். இருப்ினும், நிெவும் ெயநா 
ெந்தாபாய்வுெின் ின்ர், ஒம்னட்ஸ்நன் ளநற்கொள்ெின் யிப்னவபெவ அபசாங்ெ 
ிறுயங்ெள் காருட்டுத்தாநல் இருக்குளநனாால் நது ளாக்ெம் 
னற்தாெியிடும்.  

சம்ந்தப்ட்ே செ யிதப்னவபெவனேம் யிசாரித்த ின்ளப ஒம்னட்ஸ்நன் தது 
யிதப்னவபெவ ளநற்கொள்ெிார். அத்தவென சந்தர்ப்த்தில் கொள்வெ கதாேர்ா 
ரிசீவெள், ிதிரீதினா தாக்ெங்ெள் உள்ேங்ொெ, செ யிேனங்ெள் கதாேர்ா 
தநது ெருத்துக்ெவ அயரின் ெயத்திற்குக் கொண்டு யருயதற்ொ யாய்ப்னக்ெள் 
சம்ந்தப்ட்ே அபசாங்ெ ிறுயங்ெளுக்கு உண்டு. சம்ந்தப்ட்ே யிேனம் கதாேர்ிா 
செ அம்சங்ெவனேம் ஆபாய்ந்து சுதந்திபநா தீர்நாத்திவ ஒம்னட்ஸ்நன் டுப்ார் 
 ாம் திர்ார்க்ெின்ளாம்.  

ஆெளய, ஒம்னட்ஸ்நிது தீர்நாங்ெள் ெட்ோனநாெயில்ாயிடினும் ெயநாெக் 
ெருத்திற் கொள்ப்ே ளயண்டும். அபசின் ளதனும் னக்ெின ொபணங்ொல் தாயது 
யிதப்னவபெள் வேனவப்டுத்த னடினாநல் ளாால், அது கதாேர்ில் கூட்டுத் 
தீர்நாகநான்வ ளநற்கொள்ளும் னெநாெ, சம்ந்தப்ட்ே அவநச்சர் 
அவநச்சபவயனின் னன்   அதவ சநர்ப்ித்தல் ளயண்டும்.  

ிர்யாெத்திற்ொ ாபாளுநன் ஆவணனார் (ஒம்னட்ஸ்நன்) சட்ேத்தின் 17 (2) ஆம் 
ிரியின் ெீழ்க் குிப்ிேப்ட்டுள், ஒம்னட்ஸ்நன் தது தீர்நாங்ெவ சம்ந்தப்ட்ே 
அவநச்சருக்கும் அியித்தல் ளயண்டும் ன்து கதாேர்ில் உங்ெது ெயத்வத ஈர்க்ெ 
நற்றும் இந்தத் தீர்நாங்ெளுக்கு உரின ெயம் கசலுத்தப்டுயதவ 
உறுதிப்டுத்துயதற்கும் ளதனும் ிபச்சிவனா யிேனங்ெள் தங்ெள் ெயத்திற்குக் 
கொண்டு யருயதற்குநா சந்தர்ப்த்வத இந்வேனவ தங்ெளுக்கு அிக்ெின்து.  

தன் யிருப்ப்டினா, க்ெசார்ா அல்து ினானநற் ிவளயற்றுச் கசனல்ெள் 
இேம்கறுயவதத் தடுப்தற்ொெ ஒம்னட்ஸ்நன் ிறுயம் னன்டுத்தப்டுயதவ 
உறுதிப்டுத்துயது நது ெேவந ன்வத ான் நீள்யினேறுத்துெிளன்.  

 
                                                                        
உண்வநனேள்  
ஒப்ம் சந்திரிொ ண்ோபானக்ெ குநாபதுங்ெ 

 

ிர்யாெத்திற்ொ ாபாளுநன் ஆவணனார் - தெயலுக்ொெ 

(மூய ஆலைத்தின் தொழிதபர்ப்பு) 
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அட்டக 6 

பபொது நிருலொை சுற்மிக்கை : 17/2005        
         து இக்ெம் ஆ/1/1/2/4/1 

காது ிருயாெ 
உள்ாட்ேலுயல்ெள் 
அவநச்சு 
சுதந்திப சதுக்ெம் 
கொழும்ன 07. 
2005.10.05 

அவநச்சு கசனார்ெள் 
நாொண சவெின் தவவந கசனார்ெ 
திவணக்ெத் தவயர்ெள் 
கூட்டுத் தாங்ெள் நற்றும் ினதிச் சவெின் 
தவயர்ெள் 
 

னித உரிகைள் ஆகைக்குழுவுக்கு ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ர பைிைகர 
நிகமதலற்றும் தபொது அச நிறுலனங்ைரின் உதலிகப் பபற்றுக்பைொள்ரல் 

 
1996 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆயது இக்ெ இங்வெ நித உரிவநெள் ஆவணக்குழுச் 
சட்ேத்தின் 10 ஆயது ிரியின்டி ித உரிவநெள் ஆவணக்குழுவுக்கு 
ஒப்வேக்ெப்ட்டுள் ணிெின் ின்ரும் ெேவநெள் கதாேர்ாெ உங்ெது 
ெயத்துக்கு கொண்டு யருெின்ளன். 
(அ) அடிப்வே நித உரிவநெள் கதாேர்ா அபசினவநப்ின் 

ற்ாடுெளுக்ெவநன கசனற்டுயதாெ உறுதிப்டுத்தும் ளாக்ெத்துேனும் 
அடிப்வேன நித உரிவநெளுக்கு நதிப்ித்தல் நற்றும் அயற்வ 
ின்ற்றுயவத ளநம்டுத்துயதற்ொெ ிவளயற்று நற்றுனொ் ிருயாெ 
யமினவெள் நற்றும் கசனாற்று யிதினவ கதாேர்ா யிமிப்னேன் 
இருத்தல். 

(ஆ) அடிப்வே நித உரிவந நீறுதல் அல்து நீறுயதற்கு அண்நித்திருத்தல் 
கதாேர்ா னவப்ாடுெள் கதாேர்ாெ யிசாரித்தல் அல்து 
ஆபாய்யதற்கும் நற்றும் இங்கு இிளநல் ற்டுத்தப்ட்டுள் 
ற்ாடுெளுக்ெவநன அயற்வ இணக்ெத்துக்கு கொண்டு யருதல் நற்றும் 
சநாதாப்டுத்துயதற்ொ யமினவெள் ஊோெ அயற்வ ீடித்து 
வயப்தற்ொ ற்ாடுெவச் கசய்தல். 

(இ) அடிப்வேன உரிவநெவ ளநம்டுத்தல், யிருத்தி கசய்தல், நற்றும் 
ாதுொப்தற்ொ சட்ேரீதினிா நற்றும் ிருயாெ ரீதினிா 
ெட்ேவெள் நற்றும் கசனாற்று யிதினவெவ தனாரித்தல் கதாேர்ாெ 
அபசாங்ெத்துக்கு ஆளாசவ யமங்குதல் நற்றும் ஒத்துவமப்ன 
யமங்குதல். 

நித உரிவநெள் ஆவணக்குழுயிால் ளநற்கூின கசனற்ாடுெவ 
வேனவப்டுத்தும் ளாது உங்ெள் ிறுயத்துேன் கதாேர்ா ணிெள் 
கதாேர்ாெ ளநற்கொள்ப்டும் ரிசீவெின் ளாது அந்த ஆவணக்குழுக்ெளுக்கு 
காறுப்னேன் யிேனங்ெவ னன்வயக்குநாறும் நித உரிவநெள் நீல் கதாேர்ாெ 
ஆவணக்குழு னன்வயக்கும் சிாரிசுெள் உங்ெளுக்கு ெிவேத்தவுேன் அந்த 
சிாரிசுெவ ேனவப்டுத்த உரின அனுநதிவன அந்த அதிொரிெிேநிருந்து 
கற்தல் ின்ர் அயற்வ வேனவப்டுத்துயதற்ொ ேயடிக்வெெவ 
ளநற்கொள் ளயண்டுகநவும் இத்தால் அியிக்ெின்ளன். 
 
       டி. திசாானக்ெ 
       கசனார் 

  காது ிருயாெ, உள்ாட்ேலுயல்ெள்  
  அவநச்சு. 

(மூய ஆலைத்தின் தொழிதபர்ப்பு) 


