அறிவிக்ைக
தமிழ்நா�, 2016ஆம் ஆண்�, (மத்தியச் சட்டம் 49/2016) மாற்�த்திறனாளிக�க்கான
உாிைமகள் �றித்த விதிகளின் 101ஆம் பிாிைவச் ேசர்ந்த (1) மற்�ம் (2)உட்பிாி�களில்
வழங்கப்பட்�ள்ள அதிகாரங்கைளக் ெகாண்�, மாநில அர� உ�வாக்கக் க�தி�ள்ள,
2018ஆம் ஆண்�, மாற்�த்திறனாளிக�க்கான உாிைமகள் �றித்த விதிகளின் பின்வ�ம்
வைர�, இதனால் பாதிப்�க்�ள்ளா�ம் நபர்களின் தகவ�க்காக ெவளியிடப்ப�கிற�. இந்த
அறிவிக்ைக தமிழ்நா� அரசிதழில் ெவளியிடப்ப�ம் நாளி��ந்�, பதிைனந்� நாட்கள்
��வைட�ம் நாளன்� அல்ல� அதற்�ப் பின்னர் பாிசீலைணக்� எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம்
என்�ம் இதனால் அறிவிக்கப்ப�கிற�.
2. ேமேல �றிப்பிடப்பட்�ள்ள கால அள� ��வைடவதற்� �ன்னர், ேமற்ெசான்ன
வைர� விதிகள் ெதாடர்பாக யாெதா� நபாிடமி�ந்� வரப்ெப�கின்ற அைனத்�
ம�ப்�ைரகைள�ம் க�த்�ைரகைள�ம் மாநில அர� உாியவா� பாிசீ�க்�ம்.
3. ம�ப்�ைரகள் அல்ல� க�த்�ைரகள் ஏேத�மி�ப்பின், 28.02.2018 அன்�
அல்ல� அதற்� �ன்னர், மாற்�த்திறனாளிக�க்கான மாநில ஆைணயர், எண்.5,
காமராஜர் சாைல, ேல� வில்�ங்டன் கல்�ாி வளாகம், ெசன்ைன-600 005 என்ற
�கவாிக்� க�தம் �லமாகேனா scd.tn@nic.in என்ற �கவாிக்� மின்னஞ்சல் �லமாகேவா
அ�ப்பிைவக்க ேவண்�ம்.
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விதிகள்
1. ��ந்தைலப்�
1.1. இந்த விதிகள், தமிழ்நா�, 2018ஆம் ஆண்�, மாற்�த்திறனாளிக�க்கான
உாிைமகள் �றித்த விதிகள் என அைழக்கப்ப�ம்.
2. ெபா�ள்விளக்கங்கள்
2.1. இவ்விதிகளில், சந்தர்ப்பம் ேவ� ெபா�ள் �றித்தாலன்றி மற்றப�,
2.1.1. “சட்டம்” என்ப�, 2016ஆம் ஆண்�, (மத்தியச் சட்டம் 49/2016)
மாற்�த்திறனாளிக�க்கான உாிைமகள் �றித்த சட்டம் என்� ெபா�ள்ப�ம்
2.1.2. ”பதி�ச் சான்றிதழ்” என்ப�, இச்சட்டத்தின் (50)ஆம் பிாிவின் கீழ் உாிய
அதிகாாியால் வழங்கப்பட்ட பதி�ச் சான்றிதழ் என்� ெபா�ள்ப�ம்.
2.1.3. ” ஏலாைமக் �றித்த சான்றிதழ்” என்ப�, இச்சட்டத்தின் (57)ஆம் பிாிவின்
கீழ் வழங்கப்பட்ட ஏலாைமக்கான சான்றிதழ் என்� ெபா�ள்ப�ம்.
2.1.4. ”ப�வம்” என்ப�, இந்த விதிகளின் அட்டவைணக�டன்
இைணக்கப்பட்ட ப�வங்கள் என்� ெபா�ள்ப�ம்.
2.1.5. ”அர�” என்ப� மாநில அர� என்� ெபா�ள்ப�ம்.
2.1.6. “அட்டவைண” என்ப�, இந்த விதிக�டன் இைணக்கப்பட்�ள்ள
அட்டவைணகள் என்� ெபா�ள்ப�ம்.
2.1.7. “மாநில ஆைணயர்” என்ப�, மாற்�த்திறனாளிக�க்கான மாநில
ஆைணயர் என்� ெபா�ள்ப�ம்.
2.1.8. “UDID” என்ப�, மத்திய அரசால் வழங்கப்பட்ட
மாற்�த்திறனாளிக�க்கான தனி அைடயாள அட்ைட என்� ெபா�ள்ப�ம்
2.2. இந்த விதிகளில் பயன்ப�த்தப்பட்�ள்ள ஆனால் ெபா�ள்விளக்கமளிக்கப்படாத
ஆனால் சட்டத்தில் ெபா�ள்விளக்கமளிக்கப்பட்�ள்ள அைனத்� ெசாற்க�ம்
ெசாற்ெறாடர்க�ம் அைவக�க்ெகன சட்டத்தில் �ைறேய வழங்கப்பட்�ள்ள
ெபா�ள்கைளேய ெகாண்��க்�ம்.
3. நி�வனத்தில் ஏலாைமயின் அ�ப்பைடயில் ேவ�பா� காட்டக்�டா�
3.1. இச்சட்டத்தின் கீழ்வ�ம் மாற்�த்திறனாளிகளின் யாெதா� உாிைம அல்ல�
பலைன�ம் ம�ப்பதற்காக இச்சட்டத்தின் 2ஆம் பிாிைவச் ேசர்ந்த (3)ஆம்
உட்பிாிவின் விதித்�ைறகள் தவறாக பயன்ப�த்தப்படவில்ைலெயன ஒவ்ெவா�
நி�வனத்தின் தைலைம�ம் உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம்.
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3.2. எந்தெவா� நி�வன�ம், நியாயமான தங்�மிடம் வழங்�வதற்காக
ெசலவழிக்கப்பட்ட யாெதா� ெதாைகைய�ம் ப�தியாகேவா ��ைமயாகேவா
ெச�த்�மா� மாற்�த்திறனாளிகைளக் கட்டாயப்ப�த்தக்�டா�.
3.3. பாதிப்�க்�ள்ளான மாற்�த்திறனாளி, மாநில ஆைணயாிடம் �ைற��
அளிக்கலாம். அவ்வாைணயர் இயன்றவைரயில், �றிப்பாக �ைற�� வரப்ெபற்ற
நாளி��ந்� அ�ப� நாட்க�க்�ள் அதைன தீர்� ெசய்ய ேவண்�ம்.
ஆயி�ம், அவசர ேநர்�களில், மாநில ஆைணயர் அத்தைகய �ைற��கைள
இயன்றவைரயில், �றிப்பாக �ைற�� வரப்ெபற்ற நாளி��ந்� �ப்ப�
நாட்க�க்�ள் அதைன தீர்� ெசய்வ� உகந்ததாக இ�க்�ம்.
4. ஏலாைம �றித்� ஆய்� ெசய்வதற்கான ��
4.1. ஏலாைம �றித்� ஆய்� ெசய்வதற்கான �� பின்வ�ம் உ�ப்பினர்கைளக்
ெகாண்��க்க ேவண்�ம், அைவயாவன:4.1.1. தைலவர் - அர� �தன்ைமச் ெசயலாளர், �காதாரம் மற்�ம் ��ம்ப
நலத்�ைற, ெசன்ைன;
4.1.2. அ�வல்வழி உ�ப்பினர்கள்,(i) மாற்�த்திறனாளிக�க்கான மாநில ஆைணயர் - உ�ப்பினர் – ெசயலர்
(ii) �ைறத் தைலவர், ம�த்�வக் கல்வி மற்�ம் கல்வித்திட்ட ேமம்பா�,
டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். ம�த்�வ பல்கைலக்கழகம், ெசன்ைன.
(iii) இயக்�நர், அர� ம�வாழ்� ம�த்�வ நி�வனம் , ெசன்ைன;
(iv) இயக்�நர், ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட ஏலாைம�டன் ��ய
மாற்�த்திறனாளி ேமம்பாட்�ற்கான ேதசிய நி�வனம் , �ட்�க்கா�
(ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட ஊன�ற்ேறார் ேமம்பாட்�ற்கான ேதசிய
நி�வனம், �த்�க்கா�)
(v) கா�, �க்�, ெதாண்ைட சிகிச்ைசத்�ைறத் தைலவர், அர� ம�த்�வக்
கல்�ாி, ெசன்ைன.
4.1.3. பதி� ெசய்யப்பட்ட நி�வனங்களி��ந்� அரசால் நியமிக்கப்பட்ட
இரண்� உ�ப்பினர்கள்.
4.1.4. பதி� ெசய்யப்பட்ட நி�வனங்களி��ந்� அரசால் நியமிக்கப்பட்ட
�றிப்பிட்ட ஏலாைம�ற்ற நான்� உ�ப்பினர்கள்.
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4.2. கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ெநறி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின்ப� ��
ெசயல்படேவண்�ம்,4.2.1. நியமிக்கப்பட்ட உ�ப்பினர்களின் பதவிக்காலம், அவர்கள் பதவிேயற்ற
நாளி��ந்� இரண்� ஆண்�களாக இ�க்�ம், ஆனால் மீண்�ம்
நியமிக்கப்ப�வதற்� த�தி�ைடயவர்களாவர்.
4.2.2. �ட்டத்ைதக் �ட்�வதற்கான �ைறெவண் வரம்�, ெமாத்த
உ�ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக�ள் பாதி அளவா�ம்
4.2.3. அரசின் ெதா�தி-”A” பிாிவில் உள்ள அதிகாாிக�க்� உள்ள�ேபால்,
அ�வல்சாரா உ�ப்பினர்கள் மற்�ம் சிறப்� அைழப்பாளர்க�ம் பயண ப�
மற்�ம் அகவிைலப்ப� ெப�வதற்� உாிைம�ைடயவர்கள் ஆவர்.
5. வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளர்கள்
5.1. நியமன அதிகாாி மற்�ம் ேமல்�ைற�ட்டதிகாாிைய நியமனம் ெசய்தல்:5.1.1. ேமற்ெசான்ன சட்டத்தின் 14ஆம் பிாிைவச் ேசர்ந்த (1) உட்பிாிவின்
ெசயல்ேநாக்கிற்காக, மாவட்ட ஆட்சியர் நியமன அதிகாாியாக இ�க்க ேவண்�ம்.
5.1.2. ேமற்ெசான்ன சட்டத்தின் 14ஆம் பிாிைவச் ேசர்ந்த (3) உட்பிாிவின்
ெசயல்ேநாக்கிற்காக, மாநில ஆைணயர் ேமல்�ைற�ட்டதிகாாியாக இ�க்க
ேவண்�ம்.
5.2. வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளாின் நியமனம்:5.2.1. மாற்�த்திறனாளி நபாின் ெபற்ேறார் அல்ல� அவர� உறவினர் அவைர
அல்ல� அவர் ெதாி� ெசய்�ம் நபைர அந்த மாற்�த்திறனாளியின்
வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளராக நியமிக்க நியமன அதிகாாியிடம், விவர
அட்டவைண - I இல் உள்ள ப�வம் – I இல் விண்ணப்பிக்க ேவண்�ம்.
ஏலாைமயின் அள� அதிகமாக இ�ப்பின், வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளைர
நியமிக்க ேவண்� மாற்�த்திறனாளிேய ேநர�யாக�ம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
5.2.2. மாற்�த்திறனாளியான ஒ�வ�க்� வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளைர
நியமிக்க ேவண்�, யாெதா� பதி�ெசய்யப்பட்ட நி�வன�ம், நியமன
அதிகாாியிடம், விவர அட்டவைண - I இல் உள்ள ப�வம் – I இல்
விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஆனால், மாற்�த்திறனாளியின் ெபற்ேறாாின் இைச� ெபற்றி�ந்தாலன்றி,
மற்றப�, நியமன அதிகாாி, அத்தைகய யாெதா� விண்ணப்பத்ைத�ம்
அ�மதிக்கக்�டா�.
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5.2.3. வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளைர நியமிக்கக் க��ம் ேபா�, நியமன
அதிகாாி பின்வ�வனவற்ைற க�த்தில் ெகாள்ளேவண்�ம்,(i) மாற்�த்திறனாளிக்� வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளர் ஒ�வர்
ேதைவப்ப�கிறாரா;
(ii) மாற்�த்திறனாளி க�த்� ெதாிவிக்�ம் நிைலயி��ந்தால் அவாின்
க�த்�; மற்�ம்
(iii) மாற்�த்திறனாளிக்� வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளர்
ேதைவப்ப�வதற்கான காரணங்கள்.
5.2.4. வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளைர நியமிக்க ��� எ�க்�ம்ேபா�, நியமன
அதிகாாி, பின்வ�வனவற்ைற உ�திப்ப�த்திக்ெகாள்ளேவண்�ம்:
வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளராக நியமனம் ெசய்ய பாிந்�ைரக்கப்பட்டவர்,(i) ஒ� இந்தியக் ��மகன்;
(ii) சாியான மனநிைலயற்றவராகேவா தற்ேபா� மன ேநாய்க்� சிகிச்ைச
ெபற்�க்ெகாண்��ப்பவராகேவா இல்லாதவர்;
(iii) யாெதா� �ற்றத்தீர்ப்� பின்னணி இல்லாதி�ப்பவர்;
(iv) ஆதரவற்றவராகேவா தன் ெசாந்த வாழ்வாதாரத்திற்காக பிறைரச்
சார்ந்தி�ப்பவராகேவா இல்லாதி�ப்பவர்;
(v) ெநா�ப்� நிைல அறிவிக்கப்பட்டவராக / ெநா�த்தவராக
இல்லாதி�ப்பவர்
5.2.5. நியமன அதிகாாி ஒ� நி�வனம் அல்ல� ஒ� அைமப்ைப ஒ�
வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளராக நியமிக்கக் க��ம்ேபா�, அத்தைகய அைமப்�,
சட்டத்தில் வைரய�க்கப்பட்�ள்ளவா� ஒ� பதி� ெசய்யப்பட்ட அைமப்பாக
இ�க்க ேவண்�ம்.
5.2.6. வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளைர அ�மதித்தல் ெதாடர்பான விண்ணப்பம்
நியமன அதிகாாிக்� வரப்ெபற்ற நாளி��ந்� அல்ல� அத்தைகய காப்பாளாின்
அவசியம் அவாின் கவனத்திற்� வரப்ெபற்ற நாளி��ந்� ஒ� மாத கால
அளவிற்�ள் நியமன அதிகாாி உகந்த ��� எ�க்க ேவண்�ம்,
5.2.7. அத்தைகய விண்ணப்பத்தின் ேபாில், காப்பாளாின் நியமனம், விவர
அட்டவைண- I இல் உள்ள ப�வம் II – இல் உ�தி ெசய்யப்ப�ம்.:
ேம�ம், வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளைர நியமிக்�ம்ேபா�,
வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளரால் நிைறேவற்றப்பட ேவண்�ய சில
கடப்பா�கைள நியமன அதிகாாி வழங்�வார். பரஸ்பர நம்பிக்ைக மற்�ம்
�ாிந்�ணர்� அ�ப்பைடயில், மாற்�த்திறனாளிக்�ம், வைரய�க்கப்பட்ட
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காப்பாள�க்�ம் இைடயில் �ட்� ��� எ�க்கிற ஏற்பா� பின்பற்றப்பட
ேவண்�ய அள�க்� மாற்�த்திறனாளியின் ஏலாைம இ�க்�ேமயானால்,
வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளர் எ�க்கிற எந்தெவா� ���ம் அத்தைகய
�ைறயில் எ�க்கப்ப�வைத உ�திெசய்யேவண்�ம்.
5.2.8. நியமன அதிகாாி, ஆ� மாதத்திற்� ஒ��ைற ெபறப்பட்ட
விண்ணப்பங்கள் மற்�ம் அ� �றித்� பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆைணகளின்
விவரங்கைள, மாநில ஆைணய�க்� அ�ப்ப ேவண்�ம்.
5.3. வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளைர நீக்�த�க்கான நைட�ைறகள்:5.3.1. கடப்பா�கைள நிைறேவற்றத் தவ�தல், அதிகாரங்கைள தவறாகப்
பயன்ப�த்தல், மாற்�த்திறனாளிைய தவறாகப் பயன்ப�த்தல் அல்ல�
�றக்கணித்தல், மாற்�த்திறனாளியின் ெசாத்ைதக் ைகயாடல் ெசய்தல் அல்ல�
�றக்கணித்தல் அல்ல� ஏைனய பிற உண்ைமயான காரணங்க�க்காக,
வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளைர நீக்க மாற்�த்திறனாளியிடமி�ந்ேதா அவர�
ெபற்ேறார் அல்ல� உறவினர் அல்ல� பதி�ெசய்யப்பட்ட அைமப்பிடமி�ந்ேதா
விண்ணப்பம் வரப்ெபற்ற�டன், நியமன அதிகாாி, �ன்� நபர்க�க்�க்
�ைறயாத �லனாய்வாளர்கள் ெகாண்ட ஒ� ��ைவ நியமிக்க ேவண்�ம்.
5.3.2. இந்த ��வில், மாவட்ட மாற்�த்திறனாளிகள் நல அதிகாாி,
மாற்�த்திறனாளிக�க்கான ஏேத�ம் அைமப்ைபச் ேசர்ந்த ஒ� பிரதிநிதி
அல்ல� ஒ� பதி� ெசய்யப்பட்ட அைமப்� மற்�ம் ஏைனய பிற அதிகாாிகள்
அல்ல� நியமன அதிகாாியால் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாாி அல்லாதவர் ஆகிேயார்
அடங்�வர்.
5.3.3. �லனாய்வாளர்கள் �� பத்� நாட்கள் கால அளவிற்�ள் அறிக்ைகைய
அளிக்க ேவண்�ம்.
5.3.4. �லனாய்வாளர்கள் ��வின் அறிக்ைகையப் ெபற்ற�டன் பத்� நாட்கள்
கால அளவிற்�ள், நியமன அதிகாாி, எந்த வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாள�க்�
எதிராக �கார் அளிக்கப்பட்டேதா, அவைர (ேமற்ெசான்ன காப்பாளைர)
விசாாிப்பதற்� வாய்ப்� ஒன்ைற அளித்த பின்னர், வைரய�க்கப்பட்ட
காப்பாளைர நீக்�வ� �றித்� இ�தி ��ைவ எ�க்க ேவண்�ம்.
5.3.5. வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளாின் நீக்கம் அல்ல� விண்ணப்பத்திைன
நிராகாித்த�க்கான காரணங்கைள நியமன அதிகாாி எ�த்��லம் பதி� ெசய்ய
ேவண்�ம்.
5.3.6. மாற்�த்திறனாளியின் காப்பாளைரத் ெதாட�வதால் மாற்�த்திறனாளிக்�
க�ைமயான மற்�ம் மாற்ற ��யாத தீங்� ஏற்ப�ம் என்� நியமன அதிகாாி
ஐயமறத் ெதளிந்தால், அல்ல� மாற்�த்திறனாளி அவராகேவ வைரய�க்கப்பட்ட
5

காப்பாளைர தி�ம்பப்ெபறக்ேகாாி விண்ணப்பிக்கிறேபா�, அறிவிப்� எ��ம்
அளிக்காமல், வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளைர உடன�யாக நி�த்�வதற்�
நியமன அதிகாாி அதிகாரம் ெபற்றி�ப்பார்.
5.4.

வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளாிடமி�ந்� ெபறப்ப�ம் அறிக்ைக.5.4.1. வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளாிடம் நிைலெபற்�ள்ள கடப்பா� எவ்வா�
நிைறேவற்றப்பட்�ள்ள� அல்ல� நிைறேவற்றப்பட்� வ�கிற� என்ப� �றித்�
சட்டத்தின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட வைரய�க்கப்பட்ட ஒவ்ெவா� காப்பாள�ம்,
ஓராண்� ��வைடவதற்� �ன்னர் அல்ல� வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளாின்
பதவிக்காலம் ��வைடவதற்� �ன்னர் இைவ இரண்�ல் எ� �ந்ைதயேதா
அந்தக் கால அளவின் இரண்� மாதங்க�க்�ள் நியமன அதிகாாியிடம் விாிவான
அறிக்ைக ஒன்ைற அளிப்பார்.

6. உயரள� ஆதர� ேதைவப�கிற மாற்�த்திறனாளிக�க்காக சிறப்� வழிவைக
ெசய்வதற்கான மதிப்�ட்�க் ��
6.1. சட்டத்தின் 2 ஆம் பிாிைவச் ேசர்ந்த ப�தி (1) – இல் பட்�ய�டப்பட்�ள்ள
ேசைவகைள வழங்�வதற்காக , உயரள� ஆதர�ேகாாி வரப்ெப�கிற
விண்ணப்பத்ைத ெப�வதற்�ம் மதிப்�ட்�க் ��விற்� அ�ப்�வதற்�ம்
சட்டத்தின் 38 ஆம் பிாிைவச் ேசர்ந்த (1) உட்பிாிவின் கீழ் மாவட்ட
மாற்�த்திறனாளி நல அ�வலர் உாிய அதிகாாியாக இ�ப்பார்.
7. மாற்�த் திறனாளிக�க்கான நி�வனங்கைளப் பதி� ெசய்வதற்கான த�தி வாய்ந்த
அதிகாாி மற்�ம் அத்தைகய நி�வனங்க�க்கான மானியங்கள்
7.1. சட்டத்தின் IX ஆம் அத்தியாயத்தின் ெசயல் ேநாக்கங்க�க்கான த�தி வாய்ந்த
அதிகாாியாக மாநில ஆைணயாளர் இ�ப்பார்.
8. பதி� ெசய்த�க்கான விண்ணப்பம் மற்�ம் சான்றிதழ் வழங்�தல்
8.1. பதி�ச்சான்றிதழ் ேகா�கிற ஒவ்ெவா� விண்ணப்ப�ம் மாவட்ட
மாற்�த்திறனாளிகள் நல அ�வலாின் ஆய்வறிக்ைக மற்�ம் �றிப்பிட்ட
பாிந்�ைரக�டன் அவர் வாயிலாக விவர அட்டவைண- I இல் உள்ள ப�வம் III
இல் மாநில ஆைணயாிடம் அளிக்கப்பட ேவண்�ம்.
8.2. விண்ணப்பம் அளிக்கப்பட்�ள்ள நி�வனம், அத்தைகய வசதிகைள அளிப்பதற்�
உாிய நிைலயி�ம் விவர அட்டவைண I-ல் உள்ள ப�வம் IV-ல்
அளிக்கப்பட்�ள்ள அத்தைகய தரங்கைள நிைற� ெசய்கிற நிைலயி�ம்
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இ�ந்தாலன்றி, மற்றப�, சட்டத்தின் 51 ஆம் பிாிைவச் ேசர்ந்த (2)
உட்பிாிவின்கீழ், யாெதா� பதி�ச் சான்றித�ம் அளிக்கப்பட மாட்டா�.
8.3. விவர அட்டவைண-I உள்ள ப�வம் –V ல் �ன்� ஆண்�க�க்� மிகாத கால
அள�க்� பதி�ச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட ேவண்�ம்.
8.4. பதி�ச் சான்றிதைழப் ��ப்பித்த�க்கான விண்ணப்பம் ஒன்�, விவர
அட்டவைண-I இல் உள்ள ப�வம் –III ல் ெசல்திறன் கால அள�
��வைடவதற்� �ன்னர், அ�ப� நாட்க�க்�க் �ைறயாத கால அளவில்
அளிக்கப்பட ேவண்�ம்.
ஆனால், த�தி வாய்ந்த அதிகாாி, அத்தைகய கால தாமதத்திற்�ப் ேபாதிய
காரணங்கள் ெதாிவிக்கப்பட்�ள்ளன என்� ஐயமறத் ெதாிந்தால், ெசல்திறன்
கால அளவிற்� அ�ப� நாட்க�க்�ப் பின்னர், ஆனால் 120 நாட்க�க்�
ேமற்படாமல், பதி�ச் சான்றிதைழப் ��ப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பத்ைதப்
பாிசீ�க்கலாம்
8.5. (4)ஆம் �ைண விதியின் வரம்� நிபந்தைனயில் �றிப்பிடப்பட்�ள்ளவா� பதி�ச்
சான்றிதழின் ெசல்திறன் ��வைடவதற்� �ன்னர், அதைனப் ��ப்பிப்பதற்காக
விண்ணப்பம் அளிக்கப்பட்டால், விண்ணப்பம் �றித்� ஆைணகள்
பிறப்பிக்கப்ப�கிற வைரயில், பதி�ச்சான்றிதழ் ெதாடர்ந்� ெசய�ல் இ�க்�ம்.
ேமற்ெசான்ன விதித் �ைறயில் �றிப்பிடப்பட்டவா� ��ப்பிப்பதற்கான
விண்ணப்பம் அ�ப� நாட்க�க்�ள் அளிக்கப்படவில்ைலெயனில் பதி�ச்
சான்றிதழ் காலாவதியாகி ஆகி�ள்ளதாகக் க�தப்ப�ம்.
8.6. சட்டத்தின் 51 ஆம் பிாிைவச் ேசர்ந்த (1) உட்பிாி� அல்ல� (5)ஆம் உட்பிாிவின்
கீழ் அளிக்கப்ப�கிற ஒவ்ெவா� விண்ணப்ப�ம்,விண்ணப்பம் வரப்ெபற்ற
நாளி��ந்� �ப்ப� நாட்க�க்�ள் த�தி வாய்ந்த அதிகாாியால் தீர்�
ெசய்யப்ப�ம்.
9. ேமல்�ைற��
9.1. 52ஆம் பிாிைவச் ேசர்ந்த (2) உட்பிாிவின் கீழ் பதி�ச் சான்றிதைழ வழங்க
ம�க்கிற அல்ல� 52 ஆம் பிாிைவச் ேசர்ந்த (1) உட்பிாிவின் கீழ்,
பதி�ச்சான்றிதைழ ரத்� ெசய்கிற மாநில ஆைணயாளாின் ஆைணயினால்
பாதிக்கப்பட்ட எந்த ஒ� நப�ம், அத்தைகய ம�ப்பிற்� அல்ல� இரத்�
ெசய்யப்ப�த�க்� எதிராக, மாற்�த் திறனாளிகள் நலத்�ைறயின் அர�
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�தன்ைமச்ெசயலாளாிடம் 30 நாட்க�க்�ள் ேமல்�ைற�� ஒன்ைற
அளிக்கலாம்.
9.2. அத்தைகய ேமல்�ைற�ட்�ல், மாற்�த்திறனாளிகள் நலத்�ைற அர�
�தன்ைமச் ெசயலாளாின் ஆைணேய இ�தியானதாக இ�க்�ம்.
10. �றிப்பிட்ட ஏலாைமகள் �றித்� ஏலாைமச் சான்றிதைழ வழங்�கிற அதிகாரம்
10.1. ஏலாைமச் சான்றிதைழ அளிக்கிற ம�த்�வ அதிகாாிகள் மற்�ம் சான்றளிக்கிற
அதிகாாிகள், விவர அட்டவைண-II இல் �றிப்பிடப்பட ேவண்�ம்
10.2. மாநிலத்தில் எங்� வசித்தா�ம் தமிழ்நாட்�ல் உள்ள யாெதா� �றிப்பிட்ட
சான்றளிக்�ம் அதிகாாியிடமி�ந்�ம் மாற்�த் திறனாளிகள்
ஏலாைமச்சான்றிதைழப் ெபறலாம்.
10.3. மாநில அர� திட்டவட்டமாக, விலக்களித்தாலன்றி, மற்றப�, விவர
அட்டவைண-II இல் பட்�ய�டப்பட்�ள்ள எதைன�ம் க�திப் பாராமல்,
�றிப்பிட்ட ஏலாைமைய மதிப்�� ெசய்� கணிப்பதற்� அல்ல� அத்தைகய
மதிப்��கைளச் ெசய்வதற்�ப் ெபா�த்தமான ம�த்�வம் மற்�ம் சான்றளிப்�
அதிகார மன்றங்களின் அல்ல� ேமல்�ைற�ட்� அதிகார மன்றங்களின் அல்ல�
ேமல்�ைற�ட்� அதிகார மன்றங்களின் அைமப்� �றித்� மத்திய அர�
வழிகாட்�க் �றிப்�கைள ெவளியிட்��க்கிற ேநர்வில், அத்தைகய வழிகாட்�க்
�றிப்�கள் பின்பற்றப்பட ேவண்�ம்.
11. சான்றளிப்� அதிகார மன்றத்தின் ��விற்� எதிரான ேமல்�ைற��
11.1. சான்றளிக்கிற அதிகார மன்றம், ஏலாைமயின் சத�தத்ைத ம�க்கிற ேநர்வில்
அல்ல� சான்றளிப்� அதிகார மன்றம் �றிப்பிட்ட ஏலாைமயின் சத�தத்ைத
ஏற்காத ேநர்வில் சான்றளிக்கிற அதிகார மன்றத்தின் அத்தைகய ��வினால்
பாதிக்கப்பட்ட ஏேத�ம் நபர் மாற்�த்திறனாளிச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்ட
நாளி��ந்� �ன்� மாதங்க�க்�ள் அத்தைகய ��ைவ எதிர்த்�,
சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டத்தின் இைண இயக்�நாிடம் (ம�த்�வப் பணிகள்)
ேமல்�ைற�� ெசய்யலாம்.
11.2. ேமல்�ைற�ட்�ற்� எதிரான சான்றிதழின் நகல் அல்ல� ம�ப்�க் க�தத்தின்
நக�டன், ேமல்�ைற�ட்�ம� இைணக்கப்பட ேவண்�ம்.
11.3. ேமல்�ைற�� வரப்ெபற்ற�டன், ேமல்�ைற�ட்� அதிகாாி, ேமல்�ைற��
ெசய்தவ�க்�, அவைர விசாரைண ெசய்வதற்� ஒ� வாய்ப்பிைன அளித்த
பின்ன�ம், ெதாடர்�ைடய வல்�நைரக் கலந்தாேலாசித்த பின்ன�ம், அவர்,
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ெபா�த்தெமன்� க��கிற அத்தைகய ஆைணகைள அந்த ேமல்�ைற�ட்�ன்
மீ� பிறப்பிக்கலாம்.
11.4. ேமல்�ைற��, அ� ெபறப்பட்ட நாளி��ந்� ஒ� மாதத்திற்�ள் தீர்�
ெசய்யப்பட ேவண்�ம்.
12. மாற்�த் திறனாளிக�க்கான மாநில ஆேலாசைனக் ��விற்கான மாநில அரசால்
நியமிக்கப்பட ேவண்�ய உ�ப்பினர்கள்
12.1. அவரவர் மாவட்டத்திற்� �ழற்சி �ைறயில் பிரதிநிதித்�வம் ெப�கிற வைகயில்,
மாற்�த் திறனாளிகள் ம�வாழ்�த் �ைறையச் ேசர்ந்த ஐந்� வல்�நர்கள்,
கீழ்க்கா�ம் �ைறயில் மாநில அரசால் நியமிக்கப்ப�வர்.12.1.1. ெசன்ைன அல்ல� தி�வள்�ர் அல்ல� காஞ்சி�ரம் மாவட்டத்தி��ந்�
ஒ� பிரதிநிதி;
12.1.2. ேவ�ர் அல்ல� கட�ர் அல்ல� வி�ப்�ரம் அல்ல� தி�வண்ணாமைல
அல்ல� அாிய�ர் அல்ல� ெபரம்ப�ர் மாவட்டத்தி��ந்� ஒ� பிரதிநிதி;
12.1.3. தி�ச்சிராப்பள்ளி அல்ல� க�ர் அல்ல� தஞ்சா�ர் அல்ல�
நாகப்பட்�னம் அல்ல� ��க்ேகாட்ைட மாவட்டத்தி��ந்� ஒ� பிரதிநிதி;
12.1.4. ம�ைர அல்ல� திண்�க்கல் அல்ல� ேதனி அல்ல� வி��நகர் அல்ல�
சிவகங்ைக அல்ல� இராமநாத�ரம் அல்ல� �த்�க்�� அல்ல� கன்னியா�மாி
அல்ல� தி�ெநல்ேவ� மாவட்டத்தி��ந்�ஒ� பிரதிநிதி;
12.1.5. ேகாயம்�த்�ர் அல்ல� தி�ப்�ர் அல்ல� ஈேரா� அல்ல� நீலகிாி
அல்ல� ேசலம் அல்ல� நாமக்கல் அல்ல� தர்ம�ாி அல்ல� கி�ஷ்ணகிாி
மாவட்டத்தி��ந்� ஒ� பிரதிநிதி
13. மாற்�த்திறனாளிகள் மாநில ஆேலாசைனக் �� உ�ப்பினர்க�க்கான ப�கள்
13.1. ெசன்ைனயில் வசிக்�ம் ஏலாைம �றித்த மாநில அறி�ைரக்��வின் அ�வல்
சாரா உ�ப்பினர்க�க்�, ேமற்ெசான்ன வாாியத்தின் உள்ளப�யான
�ட்டங்க�க்�, ஒவ்ெவா� நா�க்�ம், மாநில அரசின் ெதா�தி ‘A’
அதிகாாிக�க்�ப் ெபா�ந்தக்��ய நாட்ப் ப� �தத்தில், ப� வழங்கப்பட
ேவண்�ம்.
13.2. ெசன்ைனயில் வசிக்காத, மாற்�த் திறனாளிகள் மாநில ஆேலாசைனக்��வின்
அ�வல் சாரா உ�ப்பினர்க�க்�, உண்ைமயில் �ட்டம் நைடெப�கிற
ஒவ்ெவா� நா�க்�ம், மாநில அரசின் ெதா�தி ‘A’ அதிகாாிக்�ப்
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ெபா�ந்தக்��ய அத்தைகய �தத்தில், பயணப்ப��ம் நாட்ப��ம்
வழங்கப்ப�ம்.
14. �ட்டங்கள் பற்றிய அறிவிப்�
14.1. மாற்�த்திறனாளி பற்றிய மாநில ஆேலாசைனக்��வின் �ட்டங்கள் அதன்
தைலவர் நிர்ணயிக்கக்��யவாறான அத்தைகய நாட்களில் அதன் மாநில
தைலைமயகத்தில் நைடெப�ம்.
14.2. மாற்�த்திறனாளி பற்றிய மாநில ஆேலாசைனக்��வின் �ட்டங்கள்
�ைறந்தபட்சம் ஆ� மாதங்க�க்� ஒ� �ைற நைடெபற ேவண்�ம்.
14.3. மாற்�த்திறனாளி பற்றிய மாநில ஆேலாசைனக்��வின் ஒவ்ெவா�
�ட்டத்திற்�ம் அதன் தைலவர் தைலைமேயற்க ேவண்�ம், அவர் இல்லாத
நிைலயில், அதன் உ�ப்பினர்கள், அந்த �ட்டத்திற்�த் தைலைம தாங்க
உ�ப்பினர்கைளத் ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்�ம்.
14.4. ஒ� வழக்கமான �ட்டத்திற்�, ெதளிவான பதிைனந்� நாட்க�க்� �ந்ைதய
அறிவிப்�ம் ஒ� சிறப்�க் �ட்டத்திற்� ஐந்� ெதளிவான நாட்க �க்� �ந்ைதய
அறிவிப்�ம், �ட்டம் நைடெப�கிற ேநரம், இடம் மற்�ம் நிகழ்ச்சிநிரல்
ஆகியவற்ைறக்�றிப்பிட்� உ�ப்பினர் ெசயலாளரால் உ�ப்பினர்க�க்�
வழங்கப்பட ேவண்�ம்.
14.5. ஒ� �ட்டம் பற்றிய அறிவிப்�, அதன் உ�ப்பினர்க�க்�, ��வர் �லமாகேவா
அல்ல� ஒப்�ைக�டன் ��ய பதிவஞ்ச�ேலா அவர� கைடசியாக
அறியப்பட்ட ��யி�ப்� இடம் அல்ல� வணிக இடத்திற்� வழங்கப்படலாம்.
15. �ட்டக்�ைறெவண் வரம்�
15.1. மாற்�த் திறனாளிக�க்கான மாநில ஆேலாசைனக்��வின் ெமாத்த
உ�ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைகயில் �ன்றில் ஒ� பங்�, எந்தெவா� �ட்டத்தின்
�ைறெவண்ணாக அைம�ம்.
15.2. �ட்டக்�ைறெவண் இல்லாததால் ��வின் �ட்டம் நைடெபறாம��ப்பின்,
அ�த்த வாரத்தின் அேத நாள்,ேநரம், இடத்திற்� அல்ல� அந்த நாள், ெபா�
வி��ைற நாளாக இ�ப்பின் அதைனய�த்� வ�கிற ெபா� வி��ைற
அல்லாத நாளன்� அேத ேநரம் மற்�ம் இடத்திற்� �ட்டம் தானாகேவ ஒத்தி
ைவக்கப்ப�ம்.
15.3. ஒத்திைவக்கப்பட்ட �ட்டத்தின் அறிவிப்�, அைனத்� உ�ப்பினர்க�க்�ம்
வழங்கப்ப�ம்.
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16. �ட்ட நிகழ்ச்சிக்�றிப்�
16.1. ��வின் �ட்டத்தில் கலந்�ெகாண்ட அைனத்� உ�ப்பினர்களின்
ெபயர்கைள�ம் ெகாண்ட பதி��விைன�ம் �ட்ட நடவ�க்ைககைளப் பதி�
ெசய்வதற்காக ைவத்�வரப்பட ேவண்�ய �த்தகத்தில், �ட்டத்தின்
நடவ�க்ைககைள�ம் உ�ப்பினர் ெசயலர் பராமாிக்க ேவண்�ம்.
16.2. வாாியத்தின் �ந்ைதய �ட்டத்தின் நடவ�க்ைகக்�றிப்�கள்
அதைனத்ெதாடர்ந்� வ�ம் ஒவ்ெவா� �ட்டத்தின் ெதாடக்கத்தி�ம் ப�க்கப்பட
ேவண்�ம். ேம�ம், இ� அந்தக்�ட்டத்திற்� தைலைம ஏற்பவரால் அத்தைகய
�ட்ட்த்தில் உ�தி ெசய்யப்பட்�, ைகெயாப்பமிடப்பட்��க்கப்பட ேவண்�ம்.
16.3. இந்த நைட�ைறகள், ��வின் உ�ப்பினர் ெசயலர் அ�வலகத்தில் எந்தெவா�
உ�ப்பினரா�ம், அ�வலக ேநரத்தில் பார்ைவயிடத்தக்கதா�ம்.

17. மாவட்ட அளவிலான மாற்�த்திறனாளி ��
17.1. மாவட்ட அளவிலான மாற்�த்திறனாளி �� கீழ்க்கண்டைவகைள
உள்ளடக்கிய�:17.1.1. மாவட்ட ஆட்சியர், தைலவர்
17.1.2. அ�வல் வழி உ�ப்பினர்கள்;
(i)

�ைண இயக்�நர், �காதாரம்;

(ii)

மாவட்ட ேவைலவாய்ப்� அ�வலர்;

(iii)

ெபா� ேமலாளர், மாவட்ட ெதாழில்கள் ைமயம்;

(iv) மாவட்ட ச�க நல அ�வலர்;
(v)

திட்ட அ�வலர், ஒ�ங்கிைணந்த �ழந்ைதகள்

ேமம்பாட்�ப்பணி(ICDS);
(vi) தைலைம கல்வி அதிகாாி;
(vii) ெசயற்ெபாறியாளர்(கட்டடம்), ெபா�ப்பணித்�ைற;
(viii) வட்டார ேபாக்�வரத்� அ�வலர்;
(ix) மாவட்ட �ழந்ைதகள் பா�காப்� அ�வலர்;
(x) வழக்�ைரஞர், இலவச சட்ட உதவி ைமயம், மாவட்ட நீதிமன்றம்;
(xi) நகராட்சி நி�வாக வட்டார இயக்�நர்;
(xii) மாவட்ட மாற்�த்திறனாளிகள் நல அ�வலர்- உ�ப்பினர்
ெசயலாளர்.
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17.1.3. சட்டத்திட்டத்தின் விவர அட்டவைணயில் �றிப்பிட்�ள்ளப� �க்கிய
�ைறபா�கள் உள்ளவர்க�ம் மாவட்ட ஆட்சித்தைலவரால்
நியமிக்கப்பட்டவர்க�மாகிய ஐந்� பிரதிநிதிகள் மற்�ம் பதி� ெசய்யப்பட்ட
நி�வனங்கைளச் ேசர்ந்த இத்தைகய �ன்� பிரதிநிதிகள்.
17.2. மாவட்ட அளவிலான மாற்�த்திறனாளி �� பின்வ�ம் ெசயல்பா�கைள
ேமற்ெகாண்�ள்ள�, அைவயாவன:17.2.1. மாற்�த்திறனாளிக�க்கான ம�வாழ்� மற்�ம் அதிகாரமளித்தல்
ெதாடர்பான விவகாரங்களில் மாவட்ட அதிகாாிக�க்� ஆேலாசைன
வழங்�தல்.
17.2.2. சட்டத்தின் விதித்�ைறகள் மற்�ம் அதன் கீழ் இயற்றப்பட்ட விதிகைள
மாவட்ட அதிகாாிகள் ெசயல்ப�த்�வைதக் கண்காணித்தல்.
17.2.3. மாற்�த்திறனாளிக�க்� அதிகாரம் அளிப்பதற்கான அரசின்
நிகழ்ச்சிகள் மற்�ம் திட்டங்கைளச்ெசயல்ப�த்�வதில் மாவட்ட அதிகாாிக�க்�
உத�தல்.
17.2.4. மாவட்ட அதிகாாிகள் சட்டத்தின் விதித்�ைறகைளச்ெசயல்ப�த்தாைம
ெதாடர்பான �கார்கைளக் கவனித்தல், மற்�ம் அத்தைகய �கார்கைளத்
தீர்�ெசய்ய, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிக்�, த�ந்த �ைறதீர் நடவ�க்ைககைளப்
பாிந்�ைர ெசய்தல்
17.2.5. சட்டத்தின் பிாி� 23 உட்பிாி� (4) இன் கீழ் எ�க்கப்பட்ட
நடவ�க்ைகயால் பாதிக்கப்பட்ட அர� நி�வனங்களின் பணியாளர்களால்
ெசய்யப்பட்ட �ைற�ட்ைட கவனித்தல் மற்�ம் உாிய நடவ�க்ைககைளப்
பாிந்�ைரத்தல்
17.2.6. மாநில அரசினால் ஒ�க்கீ� ெசய்யப்பட்ட ஏைனய பிற அ�வல்கள்
17.3. மாவட்ட அளவிலான மாற்�த்திறனாளி ��வின் �ட்டங்கள், ஓராண்�ல்
ஒவ்ெவா� �ன்� மாதங்க�க்�ம் ஒ� �ைற நைடெபற ேவண்�ம்.
18. மாநில ஆைணயாின் சம்பளம் மற்�ம் ப�கள்
18.1. மாநில ஆைணயாின் சம்பளம் மற்�ம் ப�கள் மாநில அர� ெசயலாள�க்�
வழங்கத்தக்க சம்பளம் மற்�ம் ப�களாக இ�க்�ம்.
19. மாநில ஆைணயாின் பணிக�க்கான ஏைனய வைரயைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்
19.1. மாநில ஆைணயாின் பணிக�க்கான ஏைனய நைட�ைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனகள் மாநில அர� ெசயலாள�க்� இைணயானதாக இ�க்�ம்.
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20. மாநில ஆைணய�க்� உத�ம் ஆேலாசைனக்��
20.1. அர�, மாநில ஆைணய�க்� உதவி ெசய்வதற்காக, பின்வ�ம்
உ�ப்பினர்கைளக்ெகாண்ட ஆேலாசைனக் ��விைன அைமக்�ம்.
அைவயாவன:20.1.1. மாநில அரசினால் நியமிக்கப்பட்ட மாற்�த்திறனாளிகள் ம�வாழ்�த்
�ைறயி�ள்ள நான்� வல்�நர்கள்.
20.1.2. சட்டத்�ைறயின் அர� �ைணச் ெசயலாளர் பதவித்தரத்திற்�க்
�ைறயாத ஒ� சட்ட ஆேலாசகர் மாநில அர� �கைமயில் அ�ப்பி ைவக்க
ேவண்�ம் அல்ல� �ைறந்தளவாக பதிைனந்� ஆண்�கள் அ�பவம் ெகாண்ட
வழக்�ைரஞைர நியமனம் ெசய்ய ேவண்�ம்.
20.2. ஆேலாசைனக் ��வின் உ�ப்பினர்கள் இரண்� ஆண்� கால அளவிற்�
நியமிக்கப்பட ேவண்�ம். ஆனால், நியமனக் காலம் ��வைடவதற்� �ன்னேர
மாநில அரசால் அவர்கள் பதவி நீக்கம் ெசய்யப்படலாம்.
21. �கார்கைள தீர்� ெசய்வதற்� மாநில ஆைணயர் பின்பற்ற ேவண்�ய நைட�ைற
21.1. மாநில ஆைணயாிடம் ேநாிைடயாகேவா அல்ல� தன்�ைடய �கவர்
�லமாகேவா �கார்தாரரால் பின்வ�ம் விவரங்கைளக் ெகாண்ட �கார் ம�
அளிக்கப்பட ேவண்�ம், அல்ல� மாநில ஆைணயாின் �கவாிக்� பதி� அஞ்சல்
�லமாக அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்:21.1.1. �கார்தாராின் ெபயர், விவரங்கள், மற்�ம் �கவாி;
21.1.2. ேநர்விேகற்ப அைவ உ�தி ெசய்யப்ப�ம் வைகயில், எதிர் தரப்பினர்
அல்ல� தரப்பினர்களின் ெபயர், விவரங்கள், மற்�ம் �கவாி;
21.1.3. �கார் ெதாடர்பான நிகழ்�கள், அைவ எங்� மற்�ம் எப்ேபா�
உ�வான�;
21.1.4. �காாில் கண்�ள்ள �ற்றச்சாட்�க�க்� ஆதரவான ஆவணம் மற்�ம்;
21.1.5. �கார்தாரர் ேகா�கிற நிவாரணம்.
21.2. �கார் ெபறப்பட்டதன்ேபாில் மாநில ஆைணயர், அப்�காாின் ஒ� நக�ைன
�காாில் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள எதிர் தரப்� / தரப்பினர்க�க்� அ�ப்பி,
அந்ேநர்வில், 30 (�ப்ப�) நாட்க�க்�ள் அல்ல� மாநில ஆைணயரால்
அ�மதிக்கப்பட்ட அத்தைகய ஒ� நியாயமான கால அளவிற்�ள் எதிர் தரப்� /
தரப்பினர்கள் தன்�ைடய பதிைல அளிக்�மா� அவர் உத்தரவிட ேவண்�ம்.
21.3. �கார் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் அல்ல� அவர்க�ைடய �கவர்கள், விசாரைண
நாளன்� அல்ல� விசாரைண ஒத்தி ைவக்கப்பட்ட ேவெறா� நாளன்�, மாநில
ஆைணயர் �ன்� ஆஜராக ேவண்�ய� கட்டாயமா�ம். அத்தைகய நாட்களில்
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மாநில ஆைணயர் �ன்� �கார்தாரர் அல்ல� அவ�ைடய �கவர் ஆஜராகத்
தவ�ம் ேநர்வில், அதன் காரணமாக �காாிைன தள்�ப� ெசய்ய அல்ல� அதன்
�க்கியத்�வத்தின் அ�ப்பைடயில் அவர� வி�ப்பப்ப� ��ெவ�க்கலாம்...
எதிர் தரப்�தாரர் அல்ல� அவ�ைடய �கவர் விசாரைண நாளன்�
ஆஜராவதற்�த் தவ�வார்கெளனில் அைழப்பாைணயின் �லம்
எதிர்தரப்�தாரர்களின் அவசியம் ஆஜராக ேவண்�ெமன அவர் க��வாராயின்
ேமற்ெசான்ன சட்டத்தின் 82வ� பிாிவின் கீழ் அவசியமான அத்தைகய
நடவ�க்ைகைய மாநில ஆைணயர்ேமற்ெகாள்ளலாம். அவசியெமனில், மாநில
ஆைணயர், �காைர ஒ� சார்பானதாக தீர்� ெசய்யலாம்.
21.4. மாநில ஆைணயர், ெபா�த்தமான� எனக் க��ம் நிபந்தைனகளின் ேபாில்,
விசாரைணயின் எந்தெவா� நிைலயி�ம் �கார் ெதாடர்பான விசாரைணைய
ஒத்தி ைவக்கலாம். ஆனால், எதிர்தரப்பினரால் அறிவிப்� ெபறப்பட்ட
நாளி��ந்� �ன்� மாதங்கள் கால அளவிற்�ள் இயன்றவைரயில் விைரவாக
�கார் தீர்� ெசய்யப்பட .ேவண்�ம்.
22. மாநில ஆைணயாின் ஆண்� மற்�ம் சிறப்� அறிக்ைககள்
22.1. ேமற்ெசான்ன நிதி ஆண்�ன்ேபா� அவ�ைடய ெசயற்பா�களின் ��ைமயான
விவரங்கைளக் ெகாண்ட ஒ� ஆண்� அறிக்ைகயிைன தயாாித்�, நிதி ஆண்�
��வைடந்த பின்னர் ஆனால் அ�த்த ஆண்�ன் ெசப்ெடம்பர் மாதத்தின் 30ஆம்
நா�க்� �ன்னர் இயன்றவைரயில் விைரவாக அதைன மாநில அரசிடம்
ஒப்பைடப்பைத மாநில ஆைணயர் உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம்.
22.2. �றிப்பாக, (1) ஆம் �ைண விதியில் �றிப்பிடப்பட்ட ஆண்டறிக்ைக பின்வ�ம்
ஒவ்ெவா� ெபா�ண்ைமகள் �றித்த தகவல்கைளக் ெகாண்டதாக இ�க்க
ேவண்�ம், அைவயாவன:22.2.1. அத�ைடய அ�வலர்கள் மற்�ம் பணியாளர்களின் ெபயர்கள், மற்�ம்
நி�வன அைமப்பிைனக் விளக்கக்��ய ஒ� விவரப்படம்;
22.2.2. ேமற்ெசான்ன சட்டத்தின் 80 மற்�ம் 81 ஆம் பிாி�களின் கீழ்
அதிகாரமளிக்கப்பட்�ள்ள மாநில ஆைணயாின் ெசயற்பா�கைள
�ன்னிைலப்ப�த்�தல்;
22.2.3. மாநில ஆைணயர் ெசய்த �தன்ைமயான பாிந்�ைரகள்;
22.2.4. ேமற்ெசான்ன சட்டத்ைத நைட�ைறப்ப�த்�வதில் ஏற்பட்�ள்ள
�ன்ேனற்றம்; மற்�ம்
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22.2.5. அவ்வப்ேபா�, ேசர்த்�க் ெகாள்ளப்ப�வதற்காக மாநில ஆைணயரால்
அல்ல� மாநில அரசால் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள, ெபா�த்�மான� எனக்
க�தப்ப�ம் ஏேத�ம் ேவ� ெபா�ண்ைமகள்.
23. சிறப்� அர� �ற்றவியல் வழக்�ைரஞர்
23.1. ேமற்ெசான்ன சட்டத்தின் 85 வ� பிாிவின் (1) ஆம் உட்பிாிவின் கீழ்
நியமிக்கப்பட்�ள்ள சிறப்� அர� �ற்றவியல் வழக்�ைரஞர் 1989 ஆம் ஆண்�,
பட்�யல் இனத்தவர் மற்�ம் பழங்��யினர் (வன்ெகா�ைமத் த�ப்�) சட்டத்
(மத்தியச் சட்டம் 33/1989) தின் கீழ் நியமிக்கப்பட்�ள்ள சிறப்� அர� �ற்றவியல்
வழக்�ைரஞ�க்� வழங்கப்ப�கிற கட்டணம் அல்ல� ஊதியத்திற்�
இைணயான கட்டணத்ைத அல்ல� ஊதியத்ைத ெப�வதற்� உாிைம
உைடயவராவார்.
24. மாற்�த் திறனாளிக�க்கான மாநில நிதிய�ம் அதைன நி�வகித்த�ம்
24.1. ”மாற்�த் திறனாளிக�க்கான மாநில நிதியம்” என்றைழக்கப்ப�ம் ஒ�
நிதியத்ைத மாநில அர� ஏற்ப�த்த ேவண்�ம் (இந்த அத்தியாயத்தில், இதன்
பின்னர் “மாநில நிதியம்” என்ேற �றிப்பிடப்ப�ம்) மற்�ம் பின்வ�ம்
உ�ப்பினர்கைளக் ெகாண்�ள்ள ஆட்சிக் ��வால் அத�ைடய
ேமலாண்ைம�ம் நி�வாக�ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்�ம். அதாவ�:(i) அர� ெசயலாளர், மாற்�த் திறனாளிகள் நலத்�ைற -- தைலவர்
(ii) அர� ெசயலாளர், நிதி (ெசலவினம்) – உ�ப்பினர்
(iii)

மாற்�த் திறனாளிக�க்கான மாநில ஆைணயர் -- உ�ப்பினர் ெசயலாளர்

24.2. மாநில நிதியம் ெதாடர்பான அைனத்� வர� ெசல�கைள�ம் மாற்�த்
திறனாளிக�க்கான மாநில ஆைணய�ம் மாற்�த் திறனாளிக�க்கான மாநில
ஆைணயகத்தின் கணக்� அ�வல�ம் நி�வகித்�வர ேவண்�ம் மற்�ம் உாிய
கணக்�கைள, கணக்� அ�வலர் பராமாித்� வர ேவண்�ம்.
24.3. பின்வ�ம் ெதாைககள் மாநில நிதியத்தில் வர� ைவக்கப்பட ேவண்�ம்,24.3.1. மாநில நிதியத்தின் பயன்பாட்�ற்காக, மாநிலத்தின் ெதா�ப்�
நிதியி��ந்� அரசால் அளிக்கப்ப�கிற நிதிகள்.
24.3.2. பாி�கள், நன்ெகாைடகள், மானியத்ெதாைககள் வி�ப்ப ஆவணவழி
வழங்கப்பட்டைவ அல்ல� பணப்பாிமாற்றங்கள் என்ற வைகயில் ெபறப்ப�கிறத்
ெதாைககள்;
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24.3.3. மாநில அர� ���ெசய்கிறவா� ஏைனய நிதி ஆதாரங்களிடமி�ந்�
ெபறப்ப�கிற ெதாைககள்
25. மாநில நிதியத்தின் பயன்பா�கள்
25.1. பின்வ�ம் ேநாக்கங்க�க்காக மாநில நிதியம் பயன்ப�த்தப்படலாம்,
அைவயாவன:25.1.1. ஏலாைம�டன் ��ய நபர்க�க்� நிதி உதவி அளித்தல் மற்�ம்
ேமற்ெசான்ன சட்டத்தின் ேநாக்கங்க�க்காக திட்டங்கைள ெசயற்ப�த்�தல்
25.1.2. ேமற்ெசான்ன சட்டத்தின் வரம்பிற்�ள்ளாக ேதைவப்படக்��ய
நிதியத்தின் நி�வாகச் ெசயற்பா�கள் மற்�ம் ஏைனய ெசல�கள்; மற்�ம்
25.1.3. ஆட்சிக் ��வால் தீர்மானிக்கப்பட்டவாறான ஏைனயப் பிற ேநாக்கங்கள்
25.2. ஒவ்ெவா� ெசலவினத்திற்கான க�த்���ம், ஆட்சிக்��வின் அ�மதி
ெபறப்ப�வதற்காக அதன் �ன்னர் ைவக்கப்பட ேவண்�ம்.
25.3. ஆட்சிக் ��வால் ��� ெசய்யப்பட்ட �ைறயில் மாநில நிதியத்தின் நிதி �த��
ெசய்யப்படலாம்.
25.4. ஒவ்ெவா� நிதி ஆண்��ம் மாநில நிதியத்தின் கீழான வ�வாய் மற்�ம்
ெசலவினக் கணக்�கைள, அ�த்த நிதி ஆண்�ன் ெசப்ெடம்பர் மாதத்தின் 30 ஆம்
நா�க்� �ன்னர் மாநில நிதியத்தின் கணக்� அ�வலர் தயாாித்� அவ்விவரம்
ஆட்சிக் ��வின் அ�மதிக்காக அக்��வின் �ன்னர் ைவக்கப்பட
ேவண்�ம்.இந்திய தணிக்ைகத் �ைறத் தைலவரால் இக்கணக்�கள் தணிக்ைக
ெசய்யப்பட ேவண்�ம்.
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அட்டவைண – I
ப�வம் – I
[5(2)(i) மற்�ம் (ii) ஆம் விதிகைளக் காண்க]
வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளைர நியமிப்பதற்காக, மாற்�த்திறனாளி, அவர�
ெபற்ேறார், உறவினர் அல்ல� பதி�ப்ெபற்ற ஒ� நி�வனம், நியமன அதிகாாிக்� அளிக்�ம்
விண்ணப்ப ப�வம்.
அ�ப்�நர்

நாள்:

ெப�நர்

மாவட்ட ஆட்சியர் (நியமன அதிகாாி)
ஐயா / அம்ைம�ர்,
_________________

என்கிற

மாற்�த்திறனாளி

நப�க்� _________________

ெதாடர்பாக, சட்டப்ப�யாக கட்�ப்ப�த்�கிற ���கைள எ�ப்பதற்� வைரய�க்கப்பட்ட
காப்பாளர் இவ�க்�த் ேதைவப்ப�கிறார். _________________ ேநாக்கத்திற்காக,
_________________ கால அளவிற்�, ேமற்ெசான்ன _________________ என்பவ�க்�
_________________ என்பவைர வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளராக நியமிக்கப்பட ேவண்�ம்
என்� நான் / நாங்கள் இதன்�லம் ேகட்�க்ெகாள்கிேறன் / ேகட்�க்ெகாள்கிேறாம்.
நாங்கள் ேமற்ெகாண்�ம் விவரங்கைள கீேழ அளித்�ள்ேளாம், விைரவில்
��ெவ�க்�மா� ேகட்�க்ெகாள்கிேறாம்.
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1. மாற்�த்திறனாளியின் விவரங்கள்
1.

மாற்�த்திறனாளியின் ெபயர்

2.

�� அஞ்சலக �கவாி

3.

வய�

4.

ஆண் / ெபண்

5.

ஏலாைமயின் வைகப்பா� மற்�ம் ஏலாைமயின்
சத�தம்
(நகல் இைணக்கப்பட ேவண்�ம்)

6.

அைடயாள அட்ைட எண் / மற்�த்திறனாளிகள்
தனி அைடயாள அட்ைட எண்
(நகல் இைணக்கப்பட ேவண்�ம்)

7.

ஆதார் அட்ைட எண்.
(நகல் இைணக்கப்பட ேவண்�ம்)

8.

ெதாடர்� ெகாள்வதற்கான ெதாைலேபசி எண்.

2. விண்ணப்பதாராின் விவரங்கள்.
1.

விண்ணப்பதாராின் ெபயர்

2.

�� அஞ்சலக �கவாி

3.

வய�

4.

ஆண் / ெபண்

5.

மாற்�த்திறனாளி�டனான உற��ைற

6.

மாற்�த்திறனாளியின் ஏலாைமயின் வைகப்பா�
மற்�ம் ஏலாைமயின் சத�தம்
(நகல் இைணக்கப்பட ேவண்�ம்)
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7.

மாற்�த்திறனாளியின் அைடயாள அட்ைட
எண்/மற்�த்திறனாளியின் தனி அைடயாள
அட்ைட எண்
(நகல் இைணக்கப்பட ேவண்�ம்)

8.

விண்ணப்பதாராின் ஆதார் அட்ைட எண்.
(நகல் இைணக்கப்பட ேவண்�ம்)

9.

ெதாடர்� ெகாள்வதற்கான ெதாைலேபசி எண்.

3. வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளராக நியமிக்கப்பட க�தப்பட்�ள்ள நபர்கள் அல்ல�
பதி�ப்ெபற்ற நி�வனத்தின் விவரங்கள்.
1.

ெபயர்

2.

அஞ்சலக �கவாி

3.

வய�

4.

ஆண் / ெபண்

5.

மாற்�த்திறனாளி�டனான உற��ைற

6.

பதி�ப்ெபற்ற நி�வனத்ைதப் ெபா�த்தமட்�ல்
பதி� விவரங்கள்

7.

8.

ெதாடர்�க் ெகாள்வதற்கான ெதாைலேபசி எண்.
i.

ெதாைலப்ேபசி

ii.

ைகப்ேபசி

வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளர்
ேதைவப்ப�வதற்கான ேநாக்கம் (ஆவணங்கள்
ஏேத�மி�ப்பின் இைணக்க�ம்)

9.

வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளாின் ஆதர�
ேதைவப்ப�கிற காலஅள�
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10.

வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாள�க்� ஏேத�ம்
உத்தரவாதமளிக்கப்பட்��ப்பின் அதன் நிைல
�றித்த விவரங்கள் (தய�ெசய்� விவாிக்க�ம்)

வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளராக நியமனம் ெசய்வதற்� க�தப்பட்ட நபாின் ஒப்�தல்.
வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளராக நியமிக்கப்பட�ள்ள ________________ எ�ம் நான்
/ நாங்கள் ___________________ கால அளவிற்� என� / எங்கள� கடைமகைள
ஊக்கத்�டன் நிைறேவற்�ேவன் / நிைறேவற்�ேவாம் என இதன்�லம்
ஒப்�க்ெகாள்கிேறன் / ஒப்�க்ெகாள்கிேறாம்.
விண்ணப்பதாராின் / மாற்�த்திறனாளியின்
ைகெயாப்பம்
நியமனம் ெசய்யக் க�தப்பட்�ள்ள
வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளாின்
ைகெயாப்பம்
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ப�வம் – II
[5(2)(vii) ஆம் விதிையக் காண்க]
(1)மாற்�த்திறனாளி (2) பதி�ப்ெபற்ற நி�வனம், அல்ல� (3) மாற்�த்திறன்
ெகாண்ட நபாின் ெபற்ேறார் அல்ல� உறவினரால் அளிக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்தின்
ேபாில் வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளைர நியமிக்க உ�திெசய்�ம் ப�வம்
_____________

என்பவர் அளித்�ள்ள விண்ணப்பத்ைத

பாிசீ�த்�ள்ள_______________ மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த மாவட்ட ஆட்சியராகிய தி� /
தி�மதி ________________ ஆகிய நான், ________________ ெதாடர்பாக, சட்ட
ாீதியாக கட்�ப்ப�த்�கிற ���கைள எ�ப்பதற்காக ____________________
என்பவைர ___________________ என்பவ�க்� (மாற்�த்திறனாளியின் ெபயர்)
__________________ கால அளவிற்� வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளராக இதனால்
நியமிக்கிேறன். வைரய�க்கப்பட்ட காப்பாளாின் கடப்பா�கள்

கீேழ

பட்�ய�டப்பட்டவா� இ�க்�ம்.
மாற்�த்திறனாளி மற்�ம் வைரய�க்கப்பட்ட
காப்பாளர் இைணந்� இ�க்�ம் �ைகப்படம்
இடம்:
நாள்:

நியமன அதிகாாியின் ைகெயாப்பம்
�த்திைர:
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ப�வம் – III
( 8 (1) மற்�ம் (4) ) ஆம் விதிகைளக் காண்க )
சான்றித�க்கான/ பதிைவப் ��ப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம்
1

அைமப்�/நி�வனத்தின் ெபயர்

:

2

நி�வாக அ�வலகம்: அைமப்பின் /நி�வனத்தின்
�கவாி, ெதாைலேபசி எண் மற்�ம் மின்னஞ்சல்
�கவாி
நி�வனம் அைமந்�ள்ள இடம்:
அைமப்பின்/நி�வனத்தின் �கவாி, ெதாைலேபசி
எண் மற்�ம் மின்னஞ்சல் �கவாி
விண்ணப்பதாரர்,
• தமிழ்நா� 1975 ஆம் ஆண்� சங்கங்கள்
பதி�ச் சட்டத்தின்
(தமிழ்நா� சட்டம் 27/1975) கீழ் பதி� ெசய்த
ஓர் அைமப்� ஆ�ம்.

:

3

4

•

தற்ேபா� ெசய�ல் உள்ள யாெதா�
சட்டத்தின் கீழ் பதி� ெசய்த ஒ� ெபா�
அறக்கட்டைள ஆ�ம்

•

இந்திய ெசஞ்சி�ைவச் சங்கம் அல்ல� அதன்
கிைளகள்

•

1956 ஆம் ஆண்� �ன்னாள் நி�வனங்கள்
சட்டத்தின் 25 ஆம் பிாிவின் கீழ் பதி� ெசய்த
ஒ� நி�வனம் (மத்தியச் சட்டம் 1/1956)
ஆ�ம்.

•

இந்தத் திட்டத்தின் ெசயல் ேநாக்கத்திற்காக,
அைமச்சகத்தால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட
சட்டத்தின் ெபய�டன் பதி� பற்றிய
விவரங்கள்) ஏைனய யாெதா� அைமப்�
(சட்டத்தின் ெபய�டன் பதி� பற்றிய
விவரங்கள்) (நகல் இைணக்கப்பட ேவண்�ம்)

:

:

5

அைமப்�/நி�வனம் பதி� ெசய்யப்பட்ட நாள்

:

6

அைமப்�/நி�வனத்தின் ��க்க வரலா� மற்�ம்
அதன் ேநாக்கங்கள் மற்�ம் ெசயல்பா�கள்
அைமப்�/நி�வனத்தால் அளிக்கப்ப�ம்
ேசைவகளின் வைக ( �றிப்பிட்ட ஏலாைமையக்
�றிப்பிட�ம்.
மாநில அரசால் அங்கீகாிக்கப்பட்�ள்ளதா?
அவ்வா� இ�ந்தால், விவரங்கைள அளிக்க�ம்

:

7

8
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:

:

9

10

11

12

இந்தச் சட்டத்தின் 51(2) ஆம் பிாி� அல்ல� 1995
ஆம் ஆண்� ஏலாைம�ற்ேறார் ( சம வாய்ப்�கள்,
உாிைமப் பா�காப்� மற்�ம் ��ைமயான
பங்ெக�ப்�) சட்டத்தின் (மத்தியச் சட்டம் 1/1996)
கீழ் அளிக்கப்பட்ட �ந்ைதய பதி�ச் சான்றிதழின்
நகல்
ெசாந்தமான இடத்தில் அல்ல� வாடைகக்
கட்டடத்தில் அைமந்�ள்ளதா? அவ்வா�
அைமந்�ள்ளெதனில், �கவாி விவரங்கள்.
வாடைகக் கட்டடத்தில் வாடைக ஒப்பந்த நகைல
இைணக்க�ம்.
ஏலாைம�ற்ற பயனாளிகளின் தற்ேபாைதய
எண்ணிக்ைக
(ெதாடர் எண், ெபயர், �கவாி, வய�, பா�னம்,
மற்�ம் �றிப்பிட்ட ஏலாைமயின் வைக,
ஏலாைமயின் சத�தம் மற்�ம் அைடயாள அட்ைட /
இந்திய அதிகார அைமப்பின் தனித்�வமான
அைடயாள அட்ைட எண்)
கட்டாயம் அளிக்கப்பட ேவண்�ய ஆவணங்கள்:

:

:

:

a) வட்டாட்சியாிடமி�ந்� ெபறப்பட்ட கட்டட
உாிமம்
b) ெபா�ப்பணித் �ைறயின்
ெபாறியாளாிடமி�ந்�/ வாடைகக்�
அமர்த்தப்பட்ட ெபாறியாளாிடமி�ந்�
ெபறப்பட்ட கட்டட அைமப்பின் உ�தித்
தன்ைமக்கான சான்றிதழ்
c) த�திவாய்ந்த ெபாறியாளரால் வைரயப்பட்ட
கட்டடத்தின் திட்டவைரபடம்
d) மாவட்ட �காதார அதிகாாியிடமி�ந்�
ெபறப்பட்ட �காதாரச் சான்றிதழ்
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e) தீயைணப்� மற்�ம் மீட்�ப் பணிகள்
�ைறயிடமி�ந்� ெபறப்பட்ட தைடயில்லாச்
சான்றிதழ்
திட்டத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்காக பயிற்சி ெபற்ற
பணியாளர்கள் மற்�ம் ஏைனய ெபா�த்தமான
வசதிகள் உள்ளனவா? அவ்வா� இ�ந்தால்,
விவரங்கைள அளிக்க�ம்
�தியதாக பணியாளர்கைள நியமிக்�ம் ேநர்வில்,
இந்த ேநாக்கத்திற்காக �றிப்பிடப்பட்�ள்ள
த�திகள், கல்வி, ெதாழில்�ைற மற்�ம் அ�பவம்
�றித்த விவரங்கைள அளிக்க�ம்.
இந்த நி�வனத்தில் பணி�ாிகிற ெதாழிலாளர்களின்
எண்ணிக்ைக

– அவர்கள் �� ேநரத்
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:

`

ெதாழிலாளர்களா அல்ல� ப�தி ேநரத்
ெதாழிலாளர்களா? (இந்திய ம�வாழ்� ��வால்
அங்கீகாிக்கப்பட்ட�)
இைணக்கப்பட ேவண்�ய தாள்கள் /அறிக்ைககளின்
பட்�யல்
a) நி�வனத்ைத அைமத்தல்
b) �றிப்பிட்ட ஒவ்ெவா� உ�ப்பின�டன்
ேமலாண்ைம வாாியத்ைத அைமத்தல்
c) தற்ேபா� கிைடக்கிற ஆண்� அறிக்ைக
d) நி�வனம் ��வதற்�மாக, கடந்த இரண்�
ஆண்�க�க்காக பட்டயக் கணக்கர்
ஒ�வரால் அல்ல� அர� தணிக்ைகயாளரால்
�ைறயாக தணிக்ைக ெசய்யப்பட்ட வ�வாய்
மற்�ம் ெசலவினக் கணக்�கள் மற்�ம்
வர�கள் மற்�ம் ெதாைக ெச�த்தியதற்கான
கணக்�கள்
(நி�வனம் ��வதற்�மாக, �ந்ைதய
நிதியாண்���ந்� சான்றளிக்கப்பட்ட
ஐந்ெதாைக கணக்� விவரத்தாளின் நக�டன்)
e) மத்திய/மாநில அரசிடமி�ந்�, கடந்த
ஐந்தாண்�களாகப், ெபறப்பட்ட நிதி�தவி
பற்றிய விவரங்கைள அளிக்கிற அறிக்ைக
(ஆண்�, ேநாக்கம், ெதாைக �த�யைவ)
ஒன்�. இதில், பாிசீ�க்கப்பட்� வ�கிற
திட்டங்க�க்கான அல்ல� ஏைனய பிற
திட்டத்திற்காக, அந்த நி�வனங்க�ள்
ஏேத�ம் ஒ� நி�வனத்திடம் அல்ல�
ஏைனய பிற நி�வனத்திடம் அளிக்கப்பட்ட
ேகாாிக்ைகக�ம் அடங்�ம்.
f) திட்டம் ெதாடர்பான ெதாடாினச் ெசல�
மற்�ம் ெதாடராச் ெசலவினம் �றித்த
இனங்கள் வாாியான, ஆண்� வாாியான
விவரங்கைள அளிக்�ம் அறிக்ைக ஒன்�
g) ஏற்ெகனேவ இ�க்கக்��ய சாதனங்கள்,
உபகரணங்கள், அைறக்கலன்கள், �லக
�த்தகங்கள் �த�யவற்ைறக் ( இவற்றில் எ�
சாத்தியேமா, அவற்றின் எண்ணிக்ைக
விவரங்கள்) �றிப்பி�கிற விவர அறிக்ைக
ஒன்� மற்�ம் அரசிடமி�ந்� ெபற்ற
நிதி�தவி�டன், ஆண்� வாாியாகக்
24

ெகாள்�தல் ெசய்யப்பட்ட ேமற்ெசான்ன
இனங்கைளக் �றிக்கிற தனியான விவர
அறிக்ைக
h) ேகாரப்பட்ட நிதிக்காக அந்த ஆண்�ல்
மதிப்�� ெசய்யப்பட்ட வர�கள் மற்�ம்
ெசலவினத்ைதக் காட்�கிற நி�வனம்
��வதற்�மான வர�- ெசல�த் திட்ட
மதிப்�ட்� விவரங்கள்
15
16
17

நி�வனத்தில் உள்ள தைடயற்ற வசதிகளின்
விவரங்கள்
ெபா��ேபாக்�/விைளயாட்� வசதிகள்

18

அதிக அளவில் ஆதர� ேதைவப்ப�கிற
ஏலாைம�ற்ற �ழந்ைதக�க்கான ேபாக்�வரத்�
மற்�ம் உதவியாளர் வசதிகள்
��தல் தாள்களின் பட்�யல், ஏேத�மி�ப்பின்

19

��தல் தகவல் பட்�யல், ஏேத�மி�ப்பின்

நாள்:

ைகெயாப்பம்

இடம்: விண்ணப்பதாராின் ெபயர்
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ப�வம் – IV
[8(2)ஆம் விதிையக் காண்க]
பதி�ச் சான்றிதழ் வழங்�வதற்காக நி�வனங்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய வசதி
வாய்ப்�க�ம் தர நிைலக�ம்
(1) a)வட்டாட்சியாிடமி�ந்� கட்டட உாிமம்
b)

ெபா�ப்பணித்�ைற ெபாறியாளர்/பட்டயப் ெபாறியாளாிடமி�ந்� கட்டட
அைமப்� உ�தித் தன்ைம சான்றிதழ்
c) த�தி வாய்ந்த ெபாறியாளரால் வைரயப்பட்ட கட்டட வைரபடத்தின் திட்ட
வைரபடம்
d) மாவட்ட �காதார அ�வலாிடமி�ந்� �ப்�ர�ச் சான்றிதழ்
e) தீயைணப்� மற்�ம் மீட்�ப் பணித் �ைறயிடமி�ந்� தைடயில்லா சான்றிதழ்
(2) கட்டடத்திற்கான உாிைம அல்ல� கட்டடத்திற்கான ெசல்திற�ள்ள வாடைக ஒப்பந்தம்
(3) பதி� ேகா�ம் அைமப்பால் ைகயாளப்ப�ம் மாற்�த் திறன் வைகக�க்கான,
ெபா�ந்தத்தக்க தைடயற்ற வசதிகள்
(4)
மத்திய அர�, மாநில அர� மற்�ம் இந்திய ம�வாழ்� ��மத்தின்
வழிகாட்��றிப்�களில் வைரய�க்கப்பட்டவாறான பயிற்சி ெபற்ற பணியாளர்கள்
ேபா�மான அளவில் இ�த்தல்.
(5) ெதாிவிக்கப்பட்ட ேநாக்கத்ைத நிைறேவற்�வதற்காக, ேபா�மான அைறகலன்,
கற்பித்த�க்கான சாதனங்கள் மற்�ம் உபகரணங்கள் இ�த்தல்.
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ப�வம் – V
[8(3)ஆம் விதிையக் காண்க]

மாற்�த் திறனாளிகள் நலத்�ைற ஆைணயரகம்,
சீமாட்� ெவல்�ங்டன் கல்�ாி வளாகம், காமராசர் சாைல,
ெசன்ைன – 600 005.
பதி�/��ப்பித்தல் சான்றிதழ்
(மாற்�த் திறனாளிக�க்கான மாநில ஆைணயாின் ெசயல்�ைற ஆைணகள்)
ெசயல்�ைற ஆைண எண்.

நாள்:

��யி�ப்�/��யி�ப்� சாராத ----------- நடத்�வதற்� 2016ஆம் ஆண்� மாற்�த்
திறனாளிகளின் உாிைமகள் �றித்த சட்டத்தின் 51(2) பிாிவின் கீழ் (மத்திய சட்டம் 49/2016)
மாற்�த் திறனாளிக�க்கான ஓர் நி�வனமான (காண்க ெதாடர் எண்.----------------) -----------------க்� பதி� ெசய்யப்ப�கிற�/பதி� ��ப்பிக்கப்ப�கிற�. இந்தப் பதி� சான்றிதழ்
பின்வ�ம் நிபந்தைனக�க்� உட்பட்� -----------------��ந்� ----------------- வைரயிலான
கால அளவிற்� ெசல்திறன் உள்ளதாக இ�க்�ம்:1. பதி�ச் சான்றிதைழ ��ப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம், பதி�ச் சான்றிதழின்
ெசல்திறன் கால அள� ��வைடவதற்� இரண்� மாதங்க�க்� �ன்னர், இந்த
அ�வலகத்தில் அளிக்கப்பட ேவண்�ம்.
2. சான்றிதழ் இரத்� ெசய்யப்பட்ட அல்ல� தீெயா�க்கம் சம்பந்தப்பட்ட
�ற்றத்திற்காக �ற்றவாளிெயன தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட யாெதா� பணியாளைர�ம்
நி�வாகம் நியமிக்கக் �டா�.
3. மாநில அர� மானியம் தற்ேபா� அளிக்கப்பட மாட்டா�.
4. மாற்�த் திறனாளி �ழந்ைதக�க்� ேபா�மான இடவசதி உட்பட உாிய
உட்கட்டைமப்� வசதிகைள நி�வனம் வழங்க ேவண்�ம்.
5. கட்டட உாிமம் �ைறயாக �றித்த காலத்திற்ெகா��ைற ��ப்பிக்க ேவண்�ம்.
6. 2016ஆம் ஆண்� மாற்�த் திறனாளிகளின் உாிைமகள் �றித்த சட்டத்தின்
34(1)ஆம் பிாிவின்ப�, அ�ப்பைட நிபந்தைனக�டன் மாற்�த் திறனாளிகைள
நியமிப்பதற்கான, ஒவ்ெவா� ெதா�திையச் ேசர்ந்த பணியிடங்களில் உள்ள
பதவித்தர எண்ணிக்ைகயி�ள்ள கா�ப்பணியிடங்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைகயில் நான்� வி�க்கா�க்� �ைறயாத பணியாளர்கைள நி�வாகம்
பணியமர்த்த ேவண்�ம்.
7. மைழ நீர் ேசகாிப்� வசதிகள், நி�வனத்தில் உடன�யாக ேமற்ெகாள்ளப்பட
ேவண்�ம்.
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8. இந்தச் சான்றிதழ், எளிதில் அைனவ�ம் காணக்��ய இடத்தில், நி�வனத்தால்,
காட்சிப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம்.
9. நி�வனத்தின் ெபயர் பலைகயில் பின்வ�ம் ெசாற்ெறாடர்கள் �றிப்பிடப்பட
ேவண்�ம்2016ஆம் ஆண்� மாற்�த் திறனாளிகளின் உாிைமகள் �றித்த சட்டத்தின் 51(2)ஆம்
பிாிவின் கீழ், --------------- --��ந்� ----------------- வைரயிலான கால அளவிற்�, ---------- தற்கா�மாக பதி� ெசய்யப்பட்�ள்ள�.
10. அவ்வப்ேபா�, மாநில ஆைணயர் வழங்�ம் விதிகள்/ஒ�ங்� �ைறவிதிகைள,
நி�வனம் பின்பற்ற ேவண்�ம்.
11. தீயைணப்� மற்�ம் மீட்�ப் பணிகள் �ைறயால் �றிப்பிடப்பட்டவாறாக உாிய
அளவில், ேதைவயான தீயைணப்� பா�காப்� வசதிகைள �ைறயாக நி�வப்பட
ேவண்�ம்.
12. கட்டட அைமப்� �றித்த உ�தித்தன்ைம சான்றிதழ், �காதாரச் சான்றிதழ், கட்டட
உாிமம் மற்�ம் தீயைணப்� மற்�ம் மீட்�ப் பணிகள் �ைறயி��ந்� ெபறப்ப�ம்
தைடயில்லா சான்றிதழ் �றித்த காலத்திற்ெகா��ைற தவறாமல் ��ப்பிக்கப்பட
ேவண்�ம்.
13. சட்டம்/விதிகளின் கீ�ள்ள ஆய்� அதிகாாிகள் மற்�ம் மாநில அரசால்
அங்கீகாிக்கப்பட்ட நபர்கள்/அ�வலர்களால் ஆய்� ெசய்வதற்� நி�வனம்
உட்பட்டதா�ம்.
14. 2016ஆம் ஆண்� மாற்�த் திறனாளிகளின் உாிைமகள் �றித்த சட்டத்தின்
52ஆம் பிாிவில் வழங்கப்பட்�ள்ள விதித்�ைறகளின்ப�, பதி�ச் சான்றிதழ்
இரத்� ெசய்வதற்� உட்பட்டதா�ம்.
இப்பதிவான�, 2016ஆம் ஆண்� மாற்�த் திறனாளிக�க்கான உாிைமகளில்
வைரய�க்கப்பட்�ள்ள நிபந்தைனக�க்� உட்பட்டதா�ம். அவ்வப்ேபா�, மாற்�த்
திறனாளிகள் மாநில ஆைணயரால் அளிக்கப்ப�ம்

விதிகள்/ஒ�ங்��ைற

விதிகள்/அைமப்�க�க்�, நி�வனம் இணங்கி நடக்க ேவண்�ம்.
மாற்�த் திறனாளிக�க்கான மாநில ஆைணயர்
ெப�நர்:
(அர� சாரா அைமப்�/பள்ளியின் ெபயர் மற்�ம் �கவாி)
நகல் ெப�ேவார்:
1. மாவட்ட மாற்�த் திறனாளி நலத்�ைற அ�வலர், -------- மாவட்டம்.
2. இ�ப்� ேகாப்� / உதிாி
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அட்டவைண – II
[10(1) மற்�ம் (3)ஆம் விதிையக் காண்க]
மாற்�த் திறனாளிக�க்கான சான்றிதழ் வழங்�ம் சான்றளிக்�ம் அதிகாாிகளின் பட்�யல்
அட்டவைண – I
ெதா
டர்
எண்

�றிப்பிட்ட
ஏலாைம

ஏலாைம சான்றிதழ் வழங்�ம்
ேநாக்கத்திற்கான ம�த்�வ அதிகார
அைமப்�

ஏலாைம சான்றிதழ் வழங்�ம்
சான்றளிக்�ம் அதிகாாி

உட��ப்�
�ண்�க்கப்பட்ட
காரணத்தால்
மட்�ேம நடமாட
இயலாைம அல்ல�

அர�/சட்டப்ப�க்கான உள்ளாட்சி

அர�/சட்டப்ப�க்கான உள்ளாட்சி

அைமப்�களால் நடத்தப்ப�ம்

அைமப்�களால் நடத்தப்ப�ம்

ம�த்�வமைனகள்/நி�வனங்கள்/ஆரம்ப

ம�த்�வமைனகள்/நி�வனங்கள்/ஆரம்ப

�காதார ைமயங்கள்

�காதார ைமயங்களில் பணி�ாி�ம்

.

1

யாெதா� ம�த்�வர்/ம�த்�வத்

��ைமயாக,

2

நிரந்தரமாக
உட��ப்�
இயங்காைம மற்�ம்
பார்ைவயின்ைம
பல வைகயான
ஏலாைம

ெதாழிலர்.

ெதாடர்�ைடய ம�த்�வ வல்�நர் மற்�ம்
பாிேசாதைன வசதிக�டன்
அர�/சட்டப்ப�க்கான உள்ளாட்சி
அைமப்�களால் நடத்தப்ப�ம் மாவட்ட

ெதாடர்�ைடய ஏலாைமைய
�ணமாக்�வதில் நி�ணத்�வம் ெபற்ற
ஒ�வர் உட்பட �ன்� உ�ப்பினர்கைள
ெகாண்ட ம�த்�வக் ��.

ம�த்�வமைன / பிற ம�த்�வமைனகள் /
3

ேமற்ெசான்ன
ெதாடர் எண் 1 & 2ல்

நி�வனங்கள்
அர�/சட்டப்ப�யான உள்ளாட்சி

கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள அட்டவைண –

அைமப்�களால் நடத்தப்ப�ம்

ல் �றிப்பிடப்பட்ட ெதாடர்�ைடய
ஏலாைமைய �ணமாக்�வதில்
நி�ணத்�வம் ெபற்ற ஒ�வர்

�றிப்பிடப்படாத,

ம�த்�வமைனகள் /ஆரம்ப �காதார

�றிப்பிட்ட
ஏலாைமகள்

ைமயங்கள்/நி�வனங்கள்
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அட்டவைண – II
ெதாடர்
எண்
1

வைக
ெப��ைள வாதம்

வல்�நர்
இயற் ம�த்�வம் மற்�ம் ம�வாழ்� எ�ம்பியல்
ம�த்�வர் அல்ல� �ழந்ைதகள் நல ம�த்�வர்
அல்ல�

2
3
4

ேக�ணர்�
�ைறபா�/கா� ேகளாைம

�ழந்ைத

நல

ம�த்�வம்/நரம்பியல்

ம�த்�வர் அல்ல� உளேநாய் ம�த்�வர்
கா�,

�க்�,

ெதாண்ைட

ேநாய்கைள

�ணப்ப�த்�ம் �ைறயில் வல்�நர்
ெதா�ேநாயி��ந்�
இயற் ம�த்�வம் மற்�ம் ம�வாழ்� அல்ல�
�ணமைடந்த நபர்
எ�ம்� ம�த்�வர் அல்ல� ேதால் ம�த்�வர்
உட��ப்�
இயற் ம�த்�வம் மற்�ம் ம�வாழ்� அல்ல�
�ண்�க்கப்படாமல் ேவ� எ�ம்� ம�த்�வர்
வைகயில்
நடமாட
இயலாைம
அல்ல�
��ைமயாக, நிரந்தரமாக

5
6

உட��ப்� இயங்காைம
மனேநாய்
�ாிந்� ெசயல்ப�ம்
ஆற்றல் �ைறபா�

உளேநாய் ம�த்�வர்
12 வய�க்�ம் �ைறந்த மனவளர்ச்சி �ன்றிய
�ழந்ைதகள்

–

�ழந்ைதகள்

நல

ம�த்�வர்

அல்ல� �ழந்ைதகள் நல ம�த்�வ நரம்பியல்
ம�த்�வர்
அல்ல�
ெபாியவர்க�க்கான
உளேநாய் ம�த்�வர், 12 வய�க்�ம் அதிகமான
வய�ைடயவர்கள் – உளேநாய் ம�த்�வர்
பார்ைவத் திறன்
�ைறபா�
பார்ைவயின்ைம

கண் ம�த்�வத் �ைறயில் வல்�நர்

9

தற்ெப�ைமச் ெசயல்
நிறமாைல �ைறபா�

10

அமில தாக்�தலால்
பாதிக்கப்பட்டவர்
நாட்பட்ட நரம்பியல்
நிைலகள்

உளேநாய்
ம�த்�வர்
ஒ�வர்
அல்ல�
�ழந்ைதகள் நல ம�த்�வர் அல்ல� நரம்பியல்
ம�த்�வர்

7
8

11

கண் ம�த்�வத் �ைறயில் வல்�நர்

ேதால் ேநாய் ம�த்�வர்/எ�ம்பியல் ம�த்�வர்
நரம்பியல்

ம�த்�வர்/நரம்பியல்

அ�ைவ

12

�ள்ளத்தன்ைம

சிகிச்ைச நி�ணர்
எ�ம்� ேநாய் ம�த்�வர்

13

இரத்த ஒ�க்� ேநாய்

இரத்த ஒ�க்� ேநாய் ம�த்�வர்/ எ�ம்� ேநாய்
ம�த்�வர் அல்ல� �ழந்ைதகள் நல ம�த்�வர்
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14

கா� ேகளாைம,

ெதாடர்�ைடய ஏலாைமைய �ணமாக்�ம் வல்�நர்
இ�வர் உட்பட �ன்� உ�ப்பினர்கைள ெகாண்ட
ம�த்�வக் ��

16

பார்ைவயின்ைம உட்பட பல
வைகயான ஏலாைம
பல வைகயில் ேதால்
க�னமாதல்
தைச நார் ேதய்�

17

பார்க்கின்சன் ேநாய்

நரம்பியல் ம�த்�வர்

18

அாிவாள் ெசல் ேநாய்

இரத்த ஒ�க்� ேநாய் ம�த்�வர்/ எ�ம்பியல்

15

19

�றிப்பிட்ட கற்றல்
�ைறபா�கள்

நரம்பியல் ம�த்�வர்/எ�ம்பியல் ம�த்�வர்
நரம்பியல் ம�த்�வர்/எ�ம்பியல் ம�த்�வர்

ேநாய் ம�த்�வர்
ம�த்�வர்

அல்ல�

12

�ைறந்த

வய�க்�ம்

�ழந்ைதகள் நல
�ழந்ைதகள்

–

�ழந்ைதகள் நல ம�த்�வர் அல்ல� �ழந்ைதகள்
நல ம�த்�வம் நரம்பியல் ம�த்�வர் அல்ல�
ெபாியவர்க�க்கான ம�த்�வர், 12 வய�க்�ம்
அதிகமான

20
21

ேபச்�த் திறன் மற்�ம் ெமாழி
கற்றல் �ைறபா�கள்
தலசீமியா

வய�ைடயவர்கள்

–

உளேநாய்

ம�த்�வர்
கா�, �க்�, ெதாண்ைட ெதாடர்பான ம�த்�வ
�ைறயில் வல்�நர்-நரம்பியல் ம�த்�வர்
இரத்த ஒ�க்� ேநாய் ம�த்�வர்/ எ�ம்� ேநாய்
ம�த்�வர் அல்ல� �ழந்ைத நல ம�த்�வர்
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