சதகப ாகா அச சசவ ஆவக்குள
சதகப ாகா அச சசவில் ன்ணடத்வ , சிரர் தாாிப்பு ற்ரம் சபக சசவ
ிவக்கபத்ில் சபக சசவ உத்ிசாகத்ர் ம் II இற்காண ஆட்சசர்ப்பு சசய்ற்காண
ிநந்ப் சதாட்டிப்தாீட்வச – 2019
1.0 2015.01.19 ஆம் ிகிில் இருந்து வடபவநக்கு ந் சதகப ாகா

சகௌ

ஆளுர் அர்கபிணால் அனுிபிக்கப்தட்ட சதகப ாகா ன்ணடத்வ , சிரர்
தாாிப்பு ற்ரம் சபக

சசவ ிவக்கபத்ின் கப / அலுனக –திாிவு 2

சசவத்

த்ில் ( சபக சசவ உத்ிசாகத்ர்) இற்காண ஆட்சசர்ப்பு ிி பவநகளுக்கு அவ
சபக சசவ உத்ிசாகத்ர் II ஆம் த்ின் திக்கு ஆட் சசர்ப்பு சசய்ற்காண ிநந்
சதாட்டிப் தாீட்வசக்கு

சதாருத்ாண ிண்ப்தாாிகபிடம் இருந்து ிண்ப்தங்கள்

சகாப்தடுகின்நண.
2.0 இப் தாீட்வச சதகப ாகா அச சசவ ஆவக்குள அல்னது ஆவக்குளிணால்
அிகாம் அபிக்கப்தட்ட ிரணத்ிணால் டாத்ப்தடும் ன்ததுடன் தாீட்வசகள் இடம்
சதரம் ிகி தின்ணர் அநிிக்கப்தடும். இப் தாீட்வசப்
ிர்ாக

சுற்நநிக்வகக்கு

அவ

15/90

சதரசதரகளுக்கு அவ அச

ற்தாட்டிற்கு

அவ

ாட்ட

க்கபின்

ிகிாசாத்ிற்கு ற்த இண்டு ாட்டங்கபிலும் சர்ச்சி சதற்நர்கபின் குிக்கு ற்த
குியுள்ப ிண்ப்தாாிகள் , சதகப ாகா அச

சசவின் சபக

சசவ

உத்ிசாகத்ர் ம் II திக்கு சாிவு சசய்ப்தடுர்.
3.0 இப் சதாட்டிப்தாீட்வசின் ஊடாக ற்சதாது 1 சற்நிடம் ாத்ிச பூர்த்ி சசய்ப்தடும்.
ிர்ரும் கானங்கபில் ற்தடும்

சற்நிடங்கவபயும் இப் சதாட்டிப் தாீட்வசில் பூர்த்ி

சசய்துடன் , இப்தி வடபவநக்கு ரும் ிகி ிண அிகாாிகபிணால் உரி
சசய்ப்தடும்.இவ்ிவத்துக் சகாள்ற்காண அநிித்லுக்கு அவ சற்நிடங்கவப
ிப்புல் அல்னது

அல்னது ிப்தாது ிடுல்

சாடர்தாண

இரித் ீர்ாணத்ிவண

சதகப ாகா அச சசவ ஆவக்குளச டுக்கும்.
4.0 சம்தபம் : இனக்கம் 03/2016 ற்ரம் 2016.02.25 ஆம் ிகி அசாங்க ிர்ாக சுற்நநிக்வகக்கு
அவ சபக

சசவ உத்ிசாகத்ர் II த்ிற்காண சம்தப குி MN 5 -2016 ற்ரம்

ாாந் சம்தப அபவு ரூ.34,605-10x660-11x755-15x930-ரூ.63,460/- ஆகும்.
5.0 இப்தி

ிந்ாணதும்

,

ஓய்வூிபவடது.இருப்தினும்அசாங்கத்ிணால்

ிர்கானத்ில் டுக்கப்தடும் சகாள்வக அடிப்வடினாண ீர்ாணங்களுக்குட்தட சண்டும்.
6.0 வகவகள் : சதகப ாகா அச சசவில் சபக சசவ உத்ிசாகத்ர் ம் II
இற்காண திக்கு இவத்துக் சகாள்ற்காக கீச குநிப்திடப்தட்டுள்ப கவகவபப்
பூர்த்ி சசய்ிருத்ல் சண்டும்.
(அ)

கல்ித் வகவ
தல்கவனக்கக

:

ாணிங்கள்

ஆவக்குளிணால்

ற்ரக்

சகாள்பப்தட்ட

தல்கவனக்ககசான்நில் சபக ிஞ்ஞாண தாட கல்ிாணி தட்டசான்வந சதற்நிருக்க
சண்டும்.
(ஆ)

வண வகவகள் :
சகன ிண்ப்தாாிகளும் சதகப ாகாத்ினுள் ந்சாரு திசசத்ிலும்
சசவாற்ரற்கும் திக்குாி திகவப ிவநசற்ரற்கும் சதாிபவு உடல்
ற்ரம் உபத் கவகவபக் சகாண்டிருத்ல் சண்டும்.

(இ)

வண வகவகள் :
I.
II.

ிண்ப்தாாிகள் இனங்வக திவைாக இருக்க சண்டும்.
ிண்ப்தாாிகள் சிநந் ன்ணடத்வ சகாண்டாக இருத்ல் சண்டும்.
2019.05.10 ஆம் ிகி ிண்ப்தாாி சதகப ாகாத்ினுள் ிந்
ிாபாக இருப்ததுடன் , ிண்ப்தங்கள் சகாப்தடும் ிகிக்கு கிட்டி 3
ருடங்களுக்கு ிந்ி ிிடில்வன ணில் , ிண்ப்தாாிின் துவர்
ிண்ப்தங்கள்

சகாப்தடும்

ிகிக்கு

கிட்டி

3

ருடங்கள்

ிந்

ிிடத்வக் சகாண்டிருத்ல்.
III.

ிண்ப்தங்கள்

ற்ரக் சகாள்பப்தடும் இரி ிகின்ர 22 ிற்குக்

குவநாலும் 35 ிற்கு சற்தடாலும் இருத்ல் சண்டும்.
குநிப்பு : சகன ிண்ப்தாாிகளும் உாி சகன கவகவபயும் 2019.05.10 ஆம் ிகி
அல்னது அற்கு பன்ணர் பூர்த்ி சசய்ிருத்ல் கட்டாாகும்.
7.0 தாீட்வச வடபவநகள் :
இந் ளத்துப் தாீட்வச சிங்கபம் ற்ரம் ிழ் சாிகபில் ாத்ிச வடசதரம்.
தாீட்சாத்ிகள் அர்கபின் ிருப்தத்ிற்சகற்த இற்நில் ஒரு சாி பனத்ிவண சாிவு
சசய்து இந் தாீட்வசக்கு சாற்நனாம். சகாப்தடும் சாிபனத்ிவண
தின்ணர் ாற்நம் சசய் இடபிக்கப்தட ாட்டாது.இப் தாீட்வச 02 ிணாத் ாள்கவபக்
சகாண்டது.
தாடங்கள்

புள்பி

சம்

1.

சதாது ிசகப் தாீட்வச

100 புள்பிகள்

01 ித்ிானம்

2.

சதாது அநிவு

100 புள்பிகள்

01 ித்ிானம்

சசன குநிப்திடப்தட்ட தாடங்களுக்காண ிடப் தப்பு கீச குநிப்திடப்தட்டுள்பண.

ிணாத்ாபின் சதர்
சதாது ிசகப் தாீட்வச

சதாது அநிவு

ிடப் தப்பு
தாீட்சாத்ிின் சாித் ிநவ , கித் ிநவகள் ,
ர்க்க
சாஸ்ிம்
ஆற்நலிவண
ீர்ாணிக்க
ாாிக்கப்தட்டுள்ப
தல்சர்வு
ற்ரம்
குரகி
ிணாக்களுவடது
சசி ற்ரம் சர்சச ,சபக சதாருபாா , அசில்
கல்கவப உள்படக்கி
தல்சர்வு ற்ரம் குரகி
ிணாக்களுவடது

ிணத்ிற்காண கவிவணப் சதற்ரக் சகாள்ப ஆகக் குவநந் புள்பிகபாக நூற்ரக்கு
ாற்தது (40%) தாீட்சாத்ிசாருர் சதற்ரக் சகாள்ப சண்டிதுடன் , சற்நிடங்கபின்
அபிற்சகற்த சதற்ரக் சகாண்ட புள்பிகபின் அடிப்தவடில் ிணங்கள் ங்கப்தடும்.
8.0 தாீட்வசக் கட்டங்கள் :
தாீட்வசக் கட்டம் ரூ.1000/- ஆகும். சப்கப ாகா சவதின் ந்சாரு அவச்சு
அலுனகத்ிற்கு / ிவக்கபத்ிற்கு (உள்ளூாட்சி ிரணம் ி) அல்னது சப்கப
ாகாத்ில் அவந்துள்ப ந்சாரு திசச சசனகத்ிற்கும் தாக சசலுத்ி
அற்காக ங்கப்தடுகின்ந தற்ரச்சீட்வட ிண்ப்தத்ின் குநித் கட்டத்ினுள்
கநாார ஒட்டுல் சண்டும். இப் தாீட்வசக் கட்டத்வ சப்கப ாகா
சவதின்

20.03.02.99

ன்ந

ருாணத்

வனப்திற்கு

வு

வக்க

சண்டும்.

சசலுத்ப்தடுகின்ந

தாீட்வசக்

கட்டம்

ீபபிக்கப்தடாட்டாது.அத்துடன்
சகாள்பப்தடாட்டாது.தற்ரச்

காசுக்

சீட்டின்

க்

கட்டவப

காம்
ற்ரம்

சதாட்சடாப்

சகாண்டும்

பத்ிவகள்

திிவ

சதற்ரக்

வத்ிருப்தது

தனுவடாகும்.
9.0

ிண்ப்தப்தடிம் :
A-4 அபினாண

கடாசிகவப உதசாகித்து ,

(அ). சாடாினக்கம் 01 பல் 04 வாண தந்ிகள் பனாம் தக்கத்ிலும்,
(ஆ). இன 05 பல் 06 வ இண்டாம் தக்கத்ிலும் அடங்குார இரு தக்கங்கவபயும்
தன்தடுத்ி ாாிக்கப்தட்ட ிண்ப்தத்வ ிண்ப்தாாி தாீட்வசக்கு சாற்ரம்
சாிபனத்ிவணக்

சகாண்டு

து

வகசளத்ிணாசன

சபிாக

ிப்புல்

சண்டும்.
(இ).ிண்ப்தப்தடிங்கவப

ாாிக்கும்

சதாது

சர்ப்திக்கப்தடும்

ிண்ப்தப்தடிங்கபின் வனப்தில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப தாீட்வசின் சதாிவண
சிங்கப ிண்ப்தப்தடிங்கபில் சிங்கபத்ிற்கு சனிகாக ஆங்கினத்ிலும் , ிழ்
ிண்ப்தப்தடிங்கபில்

ிிற்கு

சனிகாக

ஆங்கினத்ிலும்

குநிப்திடுல்

சண்டும்.
உாி ாிாி ிண்ப்தப்தடித்ிற்கு ஒத்ிா குநித் ிகிக்கு பன்ணர் தாீட்வச
கட்டங்கவபச்

சசலுத்ிடா

ிண்ப்தப்தடிங்கள்

ற்ரம்

துி

சாிாக

அநிித்லும்

பூர்த்ி

இன்நி

சசய்ப்தடா

ிாகாிக்கப்தடும்.

உாி

வகில் ிண்ப்தங்கவபப் பூர்த்ி சசய்ாவிணால் ற்தடும் ட்டத்ிற்குாி
சதாரப்திவண ிண்ப்தாாிகசப ற்நல் சண்டும். ிண்ப்தப்தடித்ின் திி
ஒன்நிவண ம்சம் வத்துக் சகாள்பல் தனுவடாக அவயும்.பூர்த்ி சசய்ப்தடும்
ிண்ப்தப்தடிம் அநிித்லில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ிண்ப்தத்ிவண ஒத்துள்பா
ன்தது சாடர்தாக ிண்ப்தாாி கணம் சசலுத்துல் சண்டும்.அவ்ாநின்சநல்
ிண்ப்தப்தடிங்கள் ிாகாிக்கப்தடனாம்.
9.1

இவ்நிித்லில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப வகவகவப உவடர்கள் ாத்ிம்
ிண்ப்தித்துள்பணர்
கட்டத்ிவணச்

ன்ந

ஊகத்ின்

அடிப்தவடில்

உாி

தாீட்வசக்

சசலுத்ி உாி ிகின்ர அல்னது அத்ிகிக்கு பன்ணர்

ிண்ப்தங்கவபச் சர்ப்தித்துள்ப சகன ிண்ப்தாாிகளுக்கும்
தாீட்வசக்கு

சாற்ரற்கு

ஆவக்குளிணால்

சதகப

இடபிக்கப்தடும்.

ாகா

சதாட்டிப்

அச

சதாட்டிப்

சசவ

தாீட்வசக்கு

சாற்ரற்காண அனுிப்தத்ித்ிவண ங்குல் , ிண்ப்தாாி சற்தடி
தாீட்வசக்குத்
பூர்த்ி

சாற்ரற்சகா அல்னது இந்ப் திக்காண வகவகவபப்
சசய்துள்பார்

ன்தவண

கருப்தடாட்டாது.ிண்ப்தாாிகவப
அநிித்லுக்கு ற்த வகவகவபக்
சந்ர்ப்தத்ில்

ற்ரக்

சர்பகப்

சகாள்ாகசா

தாீட்வசக்கு

அவத்து

சகாண்டுள்பாா ணப் தாீட்சிக்கும்

சவாண வகவகள் இல்னாவ

சாடர்தாக அநி

ருாின் அர்கபின் தாீட்சார்த்த் ன்வ சசல்லுதடிற்நாக்கப்தடும்.

9.2

ிண்ப்தாாிின் வகசாப்தம் , அசாங்க தாடசாவனின் அிதர் / சாாண
ீான் / சத்ிப்திா ஆவாபர் / திசித் சாாாிசு / பப்தவடின்
அிகாம் சதற்ந அலுனர் / சதாலிஸ் சசவ அலுனர்
ரூ. 240,360/சதரகின்ந

ரூதா அல்னது அற்கு ிஞ்சி ிட்டி
அச

சசவில்

ிந்

தி

ருடாந்ம்

சணத்ிவணப்

கிக்கும்

ஒருாிணால்

சான்ரதடுத்ப்தடுல் சண்டும்.
9.3

பூர்த்ி சசய்ப்தட்ட ிண்ப்தப்தடிம் 2019.05.10 ிகி அல்னது அற்கு
பன்ணர் “ சசனாபர் , ாகா அச சசவ ஆவக்குள, சதகப ாகா
சவத , சதகப ாகா சவதக் கட்டிடத் சாகுி, புி கம் , இத்ிணபுாி
ன்ந பகாிக்கு திவுத் தாலில் அனுப்தப்தடுல் சண்டும்.

9.4

ிண்ப்தப்தடித்ிவணக் சகாண்டிருக்கின்ந தாலுவநின் இடது தக்க சல்
பவனில் சதகப ாகா சபக

சசவ உத்ிசாகத்ர் II ஆம் த்ின்

திக்கு ஆட் சசர்ப்பு சசய்ற்காண ிநந் சதாட்டிப் தாீட்வச -2019 ற்ரம்
ிந் திவு ாட்டத்ிவணயும் குநிப்திட சண்டும்.
10.0

ிண்ப்தாாிகள்
ஆங்கபில்

து

ஒன்வந

ஆள்
தாீட்வச

அவடாபத்வ
ிவனப்

ிரூதிப்தற்காக

சதாரப்திகாாிிடம்

தின்ருகின்ந
சர்ப்தித்ல்

சண்டும்.
I)

ஆட்திவுத் ிவக்கபத்ிணால் ங்கப்தட்ட சசி ஆள் அவடாப
அட்வட

II)

11.0

சசல்லுதடிாகின்ந கடவுச் சீட்டு

நாண கல்கவபச் சர்ப்தித்ல்
ிண்ப்தப்தடித்ில்

ிண்ப்தாால்

குநிப்திடப்தட்ட

சனும்

கல்

திவாணது அல்னது நாணசன்ர ஆட்சசர்ப்திற்கு பன்ணர் கண்டுதடிக்கப்தட்டால் ,
அது ிண்ப்தார் ிவன இத்துச் சசய்ப்தடும்.ஆட்சசர்ப்பு சசய்ப்தட்டன்
தின்ணர் அத்வக திவாண அல்னது நாண கல் ணக் கண்டுதிடிக்கப்தட்டால்
உாி சட்ட வடபவநகளுக்கு அவாக அச சசவிலிருந்து அர் ீக்கப்தடுற்கு
டடிக்வக டுக்கப்தடும்.
12.0

இில் குநிப்திடப்தடா சனும் கருத்து இருந்ால் , அது சாடர்தாக சதகப
ாகா

அச

சசவ

ஆவக்குளின்

ீர்ாணச

இரிாணது.சகன

ிண்ப்தாாிகளும் இவ்நிித்லில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப சதாது தாீட்வச சட்ட
ிட்டங்களுக்கு அவ இவக்கப்தட்டுள்பீர்கள்.

சுசணத்ா குர்ண,
சசனாபர்,
சதகப ாகா அச சசவ ஆவக்குள,
சதகப ாகாம்.

