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படிலம் – 1 

 

திழ்நாடு சங்க பதிவு – லிதிகள் 1978 லிதி 7 – 1975 ம் லருட 

திழ்நாடு சங்க பதிவு சட்டம் பிரிவு 10 ன் படி சான்று 

லறங்குலதற்கான னு 

 
 
 

அனுப்புநர்: 

         T.M.சசல்லத்துர S/O T.திறகன், 
             தலயலர்/எபேங்கிலைப்பாரர், 

             இன்ஜினிர்ஸ் க்ரப் திழ்நாடு (ECT), 
             130/1 – 1 லய அவுட்,குன்நகர், 
             பபாள்ராச்சி-642001. 

 MOB:98422 93233. 
 
 

பபறுநர் 

          

உர்திபே சங்க பதிலாரர் அலர்கள், 
      லகாம்புத்தூர். 
 

ா, 
1. இன்ஜினிர்ஸ் க்ரப் திழ்நாடு (ECT) ன்ம சங்கம் ----------- -----ஆம் 

   நாரன்று உபேலாக்கப்பட்டது. 
 

2. இத்துடன் சங்கத்தின் அலப்பு ற்றும் துலை லிதிகலர இலைத்துள்லரன். 
 

3. சங்க பதிவுக்காக  பதிவுக்கட்டைம் பைபாய் 5100/- பசலுத்திபள்லரன். 
 

4. நான் இச்சங்கத்தில் எபே நிர்லாகக்குல உறுப்பினர். 
 

5. சங்கத்தினால் இது பதாடர்பாக னக்கு அதிகாம் லறங்கப்பட்டுள்ரது. 
 

6. சங்கத்லத பதிவு பசய்து, பதிவு சான்று லறங்க லலண்டுாறு   

        லகட்டுக்பகாள்கிலமன். 
 

 

 

 

இடம் : பபாள்ராச்சி, 
நாள்  :                                                னுதார் லகபாப்பம் 
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தாஸ்து 

லநாக்கங்கள் 

1) பபர்;- 

        இச்சங்கம் “இன்ஜினிர்ஸ் க்ரப் திழ்நாடு(ECT)” ன அலறக்கப்படும். 

2) லநாக்கங்கள் ;- 
1) அவ்லப்லபாது உறுப்பினர்கள் கூட்டங்கள் நடத்துலது, அலர்கரிலடல 

கபேத்துப் பரிாற்மம் பசய்து பகாள்லது, குலமகலர லகட்டமிந்து 
அலற்மிற்கு தீர்வு காண்பது. 
 

2) உறுப்பினர்கரின் பைி பதாடர்பான குலமபாடுகலர கலரலதற்கும், 
அலர்கரின் லாழ்க்லக தத்திலனபம், பைிின் தத்திலனபம் லம்படுத்த 
ஆலயாசலன லறங்குதல். 
 

3) சங்கத்தின் லரர்ச்சிக்காக நன்பகாலட, ானிங்கள், பிற்சி லகுப்புகள், 
உறுப்பினர்கரிடிபேந்து சந்தா பதாலக, ாத இதழ் ஆகிலற்லம 
ற்றுக்பகாண்டு அலற்லம தக்க பலமில் பன்படுத்துதல். 
 

4) பபாதுக்கரிலடல சபதா லிறிப்புைர்வு, சபக எற்றுல 
ஆகிலற்லம ற்படுத்துதல்,பபாதுக்கலக்கு அடிப்பலட லசதிகலர 
பசய்துபகாடுத்தல் ற்றும் லிலராட்டு லீர்கலர ஊக்குலிக்கும் 
லலகில் கூலடப்பந்து, கால்பந்து, லகம், ட்லடப்பந்து, இமகுப்பந்து, 
பசஸ் லபான்ம லிலராட்டு லபாட்டிகலர நடத்துதல் ற்றும் இயலசாக 
பிற்சி அரித்தல். 
 

5) ாைலர்கலக்கு பதாறிற்கல்லி சம்ந்தாக இயலச பிற்சி லகுப்புகலர 
நடத்துதல். 

 

6) ஆதலற்ம குறந்லதகலக்கு அடிப்பலட லசதிகள் பசய்து பகாடுத்தல். 
 

7) லற ரி க்கலக்கு இயலச பேத்துல பகாம்கலர நடத்துதல் . 
 

8) கைலால் லகலிடப்பட்ட பபண்கள், லிதலலகள் ஆகிலாபேக்கு 
பன்தத்தக்க லசதிகலர பசய்து பகாடுத்து, பதாறில்பலம பிற்சிகள் 
அரித்து, அலர்கலக்கு அடிப்பலட லாழ்க்லக லசதிகலர ற்படுத்தி 
பகாடுத்தல். 
 

9) சங்கத்தின் நிர்லாக சலப அவ்லப்லபாது டுக்கும் தகுதிான 
தீர்ானங்கலரபம், படிவுகலரபம் நலடபலமப்படுத்துதல். 
 

10) யாப லநாக்கின்மி அசின் சட்டதிட்டங்கலக்கு உட்பட்டு இச்சங்கம் 
பசல்படும். 
 

11) இச்சங்கம் திழ்நாடு சங்கப் பதிவுச்சட்டம் 1975 ற்றும் லிதிகள் 1978-ன் படி  
பசல்படும் ன உறுதிபகாள்கிலமாம். 
 

12) இச்சங்கத்தின் அலனத்து பசல்பாடுகலம் இயலசாக லறங்கப்படும் ன 
உறுதி பகாள்கிலமாம். 
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சங்கத்தின் முதல் நிர்லாகக்குழு அங்கத்தினர்கள் லிபம்: 
ல.ண் பபபேம்,லியாசபம்  பதாறில்  சங்கத்தில் லகிக்கும்  

                 பதலி 

1. Er.T.M.பசல்லத்துல,   கட்டிட     தலயலர்/எபேங்கிலைப்பாரர் 

த/பப திறகன்,     பபாமிாரர் 

பெதி கன்ஸ்ட்க்சன், 
130/1,1st லயஅவுட், 
குன் நகர், 
பபாள்ராச்சி-642001. 

    

2. Er.K.லஷ்குார்,     கட்டிட   பசயாரர் 

த/பப A.லகபகாண்டான்,  பபாமிாரர் 

ெனனி பில்டர்ஸ்& லாட்டர் புபைப் 

RCW 2 பாட்ளா டலர் 

சிட்லகா பதாறிற்லபட்லட, 
ாட்டுத்தாலைி பின்லாடு, 
துல-625007. 

    

3. Er.ஆல்லின் K.P. ஆனந்தன்,  கட்டிட        பபாபேராரர் 

த/பப பஞ்சலர்ைம்,        பபாமிாரர் 

ஆல்லின் பில்டர்ஸ், 
5/131-1,அனுகிஹா, லடிவு நகர்,  

உடுலய லாடு, 
பபாள்ராச்சி-642001, 
 

4. Er.B.தனபால்      கட்டிட   துலைத்தலயலர் 

த/பப பாயசுப்பிைிம்    பபாமிாரர் 

பலிதா பில்டர்ஸ். 
198-A,B-1,பதல் தரம் 

ாெயட்சுி லைிக லராகம் 

NGN லதீி,நிபெ சித்தாபுதூர், 
லகாம்புத்தூர்-641044 

    

5. Er.A.பூலாகலன்     கட்டிட   இலை பசயாரர் 

த/பப அநாதன்,   பபாமிாரர் 

ABR பில்டர்ஸ்&புலாட்டர்ஸ். 
340/12, பத்திழ் நகர், 
லிரந்திடசபத்திம், 
சீர்காறி-609111 

6. Er.S.சலைகுார்   கட்டிட   துலை பசயாரர் 

த/பப சுலாிநாதன்   பபாமிாரர் 

SMS பில்டர்ஸ் 

5/77,யட்சுிபும் லய-அவுட், 
உடுலயலாடு, 
பபாள்ராச்சி-642001 
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7. Er.A.பாதத்தினம்     கட்டிட         க்கள் தகலல் பதாடர்பு  

த/பப ஆலபல்,         பபாமிாரர்        எபேங்கிலைப்பாரர்(P.R.O) 
R.R பில்டர்ஸ்,.  

5/781,சுதந்திாபும், 
காலட லாடு, 
லட்டுபாலரம்-641301 

 

கீலற குமிப்பிட்டிபேக்கும் நாங்கள் ங்கள் சங்கத்லத 1975-ம் லபேடத்தி திழ்நாடு 
சங்கங்கரின் பதிவுச்சட்டம் பிரிவு27-ன் படி எபே சங்காக பதிவு பசய்து பகாள்ர 
லிபேம்புகிலமாம்.. 

ல.ண்  பபர்    பதலி         லகபாப்பம்  

  1.  Er.T.M.பசல்லத்துல      தலயலர்/எபேங்கிலைப்பாரர் 

  2.  Er.K.லஷ்குார்         பசயாரர் 

  3.  Er.ஆல்லின் K.P. ஆனந்தன்     பபாபேராரர் 

  4.  Er.B.தனபால்              துலைத்தலயலர் 

  5.  Er.A.பூலாகலன்       இலைச்பசயாரர் 

  6.  Er.S.சலைகுார்             துலை பசயாரர் 

  7.  Er.A.பாதத்தினம்     க்கள் தகலல் பதாடர்பு 

      எபேங்கிலைப்பாரர்(P.R.O) 
   

 

 

இடம் :  

லததி : 
 

சாட்சிகள்:- 
1.      

 

 

 

 

2. 
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துரை லிதிகள் 
 
1) சங்கத்தின் பபர்               : “இஞ்சினிர்ஸ் கிரப் திழ்நாடு(ECT)” 
2) சங்கம் துலக்கப்பட்ட நாள்      :  
3) சங்கத்தின் பதிவு ாலட்டம்    :     லகாலல பதிவு ாலட்டம். 
 
4) அலுலயக பகலரி         :     130/1,1 லது லயஅவுட், குன் நகர், 
                                       பபாள்ராச்சி - 642001. 
5) அலுலயக லநம்               :     காலய 10 ைி பதல் ாலய 5 ைி லல. 
 
6) நநாக்கங்கள் 
1) அவ்லப்லபாது உறுப்பினர்கரின் கூட்டங்கள் நடத்துலதற்கும் அலர்கரிலடல கபேத்து 
 பரிாற்மம் பசய்து பகாள்லதற்கும்,அலர்கரின் குலமகலர லகட்டமிந்து அலற்மிற்கு 
தீர்வுகாை லறிலலக பசய்தல். 
 
2) உறுப்பினர்கரின் பைி பதாடர்பான குலமபாடுகலர கலரலதற்கும் அலர்கரின்  
லாழ்க்லக தத்திலனபம் பைிின் தத்திலனபம் லம்படுத்தல். 
 
3) சங்கத்தின் லரர்ச்சிக்காக நன்பகாலட, ானிங்கள், பிற்சி லகுப்புகள், 
உறுப்பினர்கரிடிபேந்து சந்தா பதாலக, ாத இதழ் ஆகிலற்லம ற்றுக்பகாண்டு 
அலற்லம தக்க பலமில் பன்படுத்துதல். 
 
4) பபாதுக்கரிலடல சபதா லிறிப்புைர்வு, சபக எற்றுல ஆகிலற்லம 
ற்படுத்துதல்,பபாதுக்கலக்கு அடிப்பலட லசதிகலர பசய்துபகாடுத்தல் ற்றும் 
லிலராட்டு லீர்கலர ஊக்குலிக்கும் லலகில் கூலடப்பந்து, கால்பந்து, லகம், 
ட்லடப்பந்து, இமகுப்பந்து, பசஸ் லபான்ம லிலராட்டு லபாட்டிகலர நடத்துதல் ற்றும் 
இயலசாக பிற்சி அரித்தல். 

 

5) ாைலர்கலக்கு பதாறிற்கல்லி சம்ந்தாக இயலசப்பிற்சி லகுப்புகலர 
நடத்துதல். 
 

6) ஆதலற்ம குறந்லதகலக்கு அடிப்பலட லசதிகள் பசய்து பகாடுத்தல். 
 

7) லற ரி க்கலக்கு இயலச பேத்துல பகாம்கலர நடத்துதல். . 
 

8) கைலால் லகலிடப்பட்ட பபண்கள், லிதலலகள் ஆகிலாபேக்கு பன்தத்தக்க 
லசதிகலர பசய்து பகாடுத்து, பதாறில்பலம பிற்சிகள் அரித்து, அலர்கலக்கு அடிப்பலட 
லாழ்க்லக லசதிகலர ற்படுத்தி பகாடுத்தல். 

 

9) சங்கத்தின் நிர்லாக சலப அவ்லப்லபாது டுக்கும் தகுதிான தீர்ானங்கலரபம், 
படிவுகலரபம் நலடபலமப்படுத்துதல். 

 

10) யாப லநாக்கின்மி அசின் சட்டதிட்டங்கலக்கு உட்பட்டு இச்சங்கம் பசல்படும். 
 

11) இச்சங்கம் திழ்நாடு சங்கப் பதிவுச்சட்டம் 1975 ற்றும் லிதிகள் 1978-ன் படி  
பசல்படும் ன உறுதிபகாள்கிலமாம். 
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12) இச்சங்கத்தின் அலனத்து பசல்பாடுகலம் இயலசாக லறங்கப்படும் ன உறுதி 
பகாள்கிலமாம். 
7. சங்கத்தின் சட்ட நீதின்ம நடலடிக்ரகக்கு அதிகாம் உள்ர அதிகாரி தரயலந 
ஆலார். 
  
8. சங்கத்தின் உறுப்பினர்கரின் தகுதிகள்: 
8.1 18 லதிற்கு லற்பட்ட கட்டிட பபாமிில் சம்பந்தப்பட்ட பட்டம் (அல்யது) பட்டப் 
படிப்பில் லதர்ச்சி பபற்ம ஆண், பபண் இபேபாயபேம் சங்கத்தின் உறுப்பினாக லச லிபேம்பும் 
பபாமிாரர்கள் ECT-ின் அதிகாப்பூர்ல லலயத்தரான www.engineersclubtamilnadu.com 
பயம் லிண்ைப்பித்து, தனிநபர் நிந்த அலடார ண்லை பபற்று, சங்கத்தினால் 
நிர்ைம் பசய்த படிலத்லத பூர்த்தி பசய்து, சங்கத்தின் தலயலபேக்கு அனுப்ப லலண்டும். 
லற்படி னுக்கலர சங்கத்தின் தலயலர் நிர்லாகக் குல கூட்டத்தில் லலத்து, 
பபபேம்பான்ல உறுப்பினர்கரின் ஆதவுடன் லசர்த்துக்பகாள்ரயாம். புதிதாக 
உறுப்பினாக லசர்த்துக்பகாள்ரக்லகாபேம் னுலிலன நிாகரிக்கும் அதிகாம் நிர்லாகக் 
குலலிற்கு உண்டு. லசர்க்கப்பட்ட உறுப்பினர்கரின் பட்டிலய படிலம் ண். 7-ல் பூர்த்தி 
பசய்து லசர்க்கப்பட்ட லததிியிபேந்து பன்று ாதங்கலக்குள் சங்கங்கரின் பதிலாரரிடம் 
உரி கட்டைத்துடன் தாக்கல் பசய் லலண்டும். 
 

8.2 சகௌல உறுப்பினர்கள்: 
 கட்டிட பபாமிில் பட்டம் அல்யது பட்டப்படிப்பு லதர்ச்சி பபம தலமிலர்கள், 
இலடநிறுத்தம் பசய்தலர்கள் ற்றும் லதனும் பபாமிில் பின்று அல்யது 
இலடநிறுத்தம் பசய்து, கட்டிட பதாறிலய பதன்ல பதாறியாக பகாண்டலர்கள் பகௌல 
உறுப்பினர்கராக ECT-ில் இலையாம். அலர்கலக்கு ECT GUEST உறுப்பினர் அட்லட 
லறங்கப்படும். நிர்லாகத்தில் ந்த பபாறுப்பும் லறங்க இயாது. புதி நிர்லாகிகள்  
லதர்ந்பதடுக்க லாக்கரிக்கும் உரில கிலடாது. சார்பு அைிகரில் அலர்கள் ந்த 
பபாறுப்புகலக்கும் லபேலதற்கு வ்லித தலடபம் கிலடாது. 
 
8.3 அசாங்கத்தால் பதிவு  பசய்ப்பட்ட பிம சங்கங்கள்,அலப்புகள்,அசில் கட்சிகள் 
லபான்மலற்மில் உறுப்பினாகலலா நிர்லாகிகராகலலா இபேப்பலர்கள் இச்சங்கத்தில் 
உறுப்பினாகலலா, சங்கத்தின் உரி பதலிில் அங்கம் லகிக்க வ்லித தலடபம் 
இல்லய. 
 
8.4  உறுப்பினர் நுரறவுக் கட்டைம் :  

 
உறுப்பினாக லசர்லதற்கு தலறவுக் கட்டைாக பை.500/- (பைபாய் தறு ட்டும்) 

பசலுத்தப்பட லலண்டும். 
 
8.5 சந்தா: 
 

எவ்பலாபே உறுப்பினபேம் பைபாய் 100/- (பைபாய் தறு ட்டும்) ாத சந்தாலாக 
பசலுத்த லலண்டும் அல்யது ஆண்டு சந்தா 1000/- (பைபாய் ஆிம் ட்டும்) பசலுத்த 
லலண்டும். 
 
9. உறுப்பினர லியக்கும் முரமகள்: 
  
1) சங்கத்தின் லநாக்கங்கலக்கும், சட்ட திட்டங்கலக்கும் திாக பசல்படும் 
உறுப்பினல நீக்க நிர்லாகக் குலலினபேக்கு அதிகாம் உண்டு. 
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2) கிரிினல் குற்மங்கரில் ஈடுபட்டு நீதின்மத்தால் குற்மலாரி ன தீர்ப்பு 
அரிக்கப்பட்ட உறுப்பினல சங்கத்தின் உறுப்பினர் பதலிியிபேந்து நீக்கயாம். 
  
3) பதாடர்ந்து பன்று ாத சந்தா பசலுத்தாத உறுப்பினர்கலர நீக்கவும், நிர்லாகக் 
குலலிற்கு அதிகாம் உண்டு. 
4) லலய பசால்யப்பட்ட பலமகரில் நீக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் தங்கரது 
லல்பலமடீுகலர பபாதுக் குலலிற்கு அனுப்பி இறுதி ஆலை பபமயாம். பபாதுக் 
குலலின் தீர்ப்லப இறுதிானது.  
 
10. உறுப்பினர் லியகுதல்: 

உறுப்பினர்கள் தாங்கள் லிபேம்பும் லநத்தில் சங்கத்தின் தலயலபேக்கு லத்து  
பயாக தங்கலலட லியகல் கடிதத்லத பதரிலிக்க லலண்டும். நிர்லாகக்குல 
அங்கீகரிக்கும் லலில் லியகல் ற்றுக் பகாள்ரப்பட்டதாகக் கபேதப்பட ாட்டாது. 
லியகல் கடிதத்லத ற்றுக்பகாள்ர நிர்லாகக் குலலிற்கு லந்திபேந்த உறுப்பினர்கரில் 
பாதிக்குலல் ஆதவு இபேக்க லலண்டும். உறுப்பினர் லியகி பிமகு எபேங்கிலைப்பாரர் 
அந்த உறுப்பினர் லகித்த நிலயக்கு லலறு எபேலல லநடிாக நிிப்பார். 
 
11. உறுப்பினர்கரின் உரிரகள்: 
 

உறுப்பினர்கள் எவ்பலாபேலபேக்கும் எபே லாக்கு உரில உண்டு. பபாதுக்குல 
கூட்டத்திற்கு சங்க உறுப்பினர்கள் தங்கலக்கு பதியாக எபே பிதிநிதில அனுப்பி பிதிநிதி 
பயாக பபாதுக் கூட்டத்தில் ஆொகயாம். ஆனால் பசற்குல கூட்டங்கலக்கு பிதிநிதி 
பயம் ஆொகக் கூடாது. 
 
12. உறுப்பினர்கரின் கடர: 

சங்கத்தின் லநாக்கங்கலக்கும் லிதிபலமகலக்கும் உட்பட்டு நடக்க லலண்டும். 
சங்கத்திற்கு பசலுத்த லலண்டி சந்தா ற்றும் இத கட்டைங்கலர பலமப்படி 
தாதில்யால் பசலுத்த லலண்டும். லற்படி கடலகலரச் பசய்த் தலமினால் சங்க 
நடலடிக்லகக்கும் தண்டலனகலக்கும் உறுப்பினர்கள் ஆராலார்கள். லலும் சங்க 
பசற்குல,பபாதுக்குல உறுப்பினர்கள் தலயல சங்கத்தில் இபேந்து ந்தலித 
அனுதிபின்மி நிதி உதலிபம்,பபாபேலதலிபம் வ்லறிிலும் பபமக் கூடாது.  

 
13. சங்கம் இங்கும் முரமகளும் லறிலரககளும்: 
 

சங்கத்தின் இக்கம் 7 நபர்கள் பகாண்ட நிர்லாக குலலினால் நடத்தி லப்படும். 
லற்படி 7 நபர்கரின் பதலி காயம் ந்து  ஆண்டுகராகும். ந்து ஆண்டுகலக்கு  
எபேபலம பபாதுக் குலலினால் பபபேம்பான்ல உறுப்பினர்கள் ஆதலலாடு நிர்லாக 
குலலினர் லதர்ந்பதடுக்கப்பட லலண்டும். 
  
14. நிர்லாகக் குழு: 

நிர்லாகக் குலலில் பாத்தம் 7 நபர்கள் இபேப்பார்கள். இதில் எபே 
எபேங்கிலைப்பாரர் எபே தலயலர்,  துலைத் தலயலர்,  பசயாரர்,  இலை பசயாரர் 
., துலைச் பசயாரர்., பபாபேராரர், க்கள் தகலல் பதாடர்பு எபேங்கிலைப்பாரர் ஆகி  
நிர்லாகிகள் ட்டும், நிர்லாகக்குல உறுப்பினர்ககராக இபேப்பார்கள். நிர்லாகக் குலலின் 
பதலிக்காயம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும்.       5 ஆண்டுகலக்குப்பின் ீண்டும் லதர்தயில் நின்று 
பலன்று ீண்டும் நிர்லாகக் குல உறுப்பினாக பசல்படயாம். லதர்தயில் நிற்கால் 3 
ாதங்கலக்கு லல் பதலிில் இபேக்கக்கூடாது.இச்சங்கத்தில் பதலிகள் நினத்தில் ந்த 

சூறயிலும் step lader ன்ம பலமக்கு அனுதி இல்லய.லதர்தல் நடத்த 
காயதாதானால்  சங்கம் நிர்லகிக்க,லங்கிகைக்கு நிர்லகிக்க உற்பட பலப்பபாறுப்பும் 
எபேங்கிலைப்பாரர் லசம் தானாக பசன்றுலிடும். 
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15. நிர்லாகக் குழுலின் சசல்முரமகள் : 
 

நிர்லாகக்குல ாதத்திற்கு எபேபலமாலது கூட்டப்பட லலண்டும். குலமந்தபட்சம் 
பன்று நாட்கலக்கு பன்லப நிர்லாகக் குல உறுப்பினபேக்கு அமிலிப்பு அனுப்பப்பட 
லலண்டும். நிர்லாகக்குல உறுப்பினர்கரில் பாதிக்கு லல் கயந்து பகாண்டால் அந்தக் 
கூட்டல லகாம் உள்ர கூட்டம் னக் கபேதப்படும். அவ்லாறு லந்திாலிட்டால் அடுத்த 
லாத்தில் அலத கிறலில் அலத லநத்திற்கு கூட்டம் தள்ரி லலக்க லலண்டும். 
அவ்லாறு கூட்டப்படும் இண்டாம் கூட்டத்திற்கு குலமந்தபட்ச உறுப்பினர் 
லந்திபேக்காலிட்டாலும் கூட்டம் நடத்தயாம். இக்கூட்டத்திற்கு லகாம் லதலலில்லய. 
பதலிக்காயம் படிலலடந்த நிர்லாகக்குல உறுப்பினர்கள் பபாதுக்குலலில் 
லதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு பதலிக்கு லபேம் புதி நிர்லாகக் குலலிடம் சங்கம் சம்பந்தப்பட்ட 
அலனத்து பதிவுபேக்கலரபம், பசாத்துக்கலரபம் பலமாக எப்பலடக்க லலண்டும். 
சங்கத்திற்கு பசாந்தான ல்யாச் பசாத்துக்கரின் உலடலபம் சங்கத்தின் பபாபேட்டு 
நிர்லாகக் குலலிடம் இபேக்கும் பபாதுக்குலலின் தீர்ானங்கலக்கு ற்ப பசற்குல 
அலற்லம நிர்லகிக்கும். நிர்லாகக் குல உறுப்பினர்கள் ஊதிின்மி சங்கத்தின் 
லலலயகலர கலனிக்க கடலப்பட்டலர்கள், சங்கப் பைிகலக்பகன அலுலயகம்,அலுலயக 
உதலிாரர்கள்,சங்க கூட்டங்கள்,ாநிய நிர்லாகிகள் லபாக்குலத்து,ாதஇதழ் சம்பந்தாக 
ற்படும் பசயவுகலர அலர்கள் சங்கத்தின் நிதிியிபேந்து பபற்றுக் பகாள்ரயாம்.  
 
சங்கக் கிரரகரர அரத்தல்: 
 ந்த ஊரில் ECT-ின் கிலரச்சங்கம் அலக்கப்பட லலண்டுலா, அந்த ஊலச் 
லசர்ந்த ECT-ில் பதிவு பபற்ம 15 உறுப்பினர்கள் தங்கலக்குள் கூடி கூட்டம் நடத்தி 
நிர்லாகிகலர லதர்ந்பதடுத்து தீர்ானாக தலயலபேக்கு அனுப்ப லலண்டும். தலயலர் 
எபேங்கிலைப்பாரரின் எப்புதலயாடு அக்கிலரச்சங்கம் பசல்பட அனுதி லறங்கயாம். 
 கிலரச்சங்கங்கள் ாநிய சங்கத்தின் இயட்சலன(LOGO) ற்றும் ாநிய சங்கத்தால் 
லறங்கப்படும் உறுப்பினர் அட்லட,அலடார அட்லட, ாநிய சங்கத்தின் 
தன்பகலரிபலட கடித்தாள் கற்லம(LETTER PAD) ஆகிலற்லம ட்டுல பன்படுத்த 
லலண்டும். க்காைம் பகாண்டும் தனி இயட்சலனலா(LOGO), தன்பகலரிபலட 
கடித்தாள் கற்லம(LETTER PAD), தனி உறுப்பினர் அட்லட,தனி அலடார அட்லட 
ஆகிலற்லம பன்படுத்த கூடாது. 
 அலனத்து கிலரச்சங்கங்கலம் தலறவுக்கட்டைம், ஆண்டு சந்தா, நன்பகாலடகள், 
ானிங்கள் ஆகிலற்லம ாநிய சங்கத்தின் அனுதி பபற்று, லநடிாக ாநிய 
சங்கத்தின் லங்கிக்கைக்கில் பசலுத்தலலண்டும். 
 ாநிய சங்கத்தின் லங்கிக்கைக்லக ட்டுல பன்படுத்த லலண்டும். 
கிலரச்சங்கங்கரின் பசயவுகலக்கு ாநிய சங்கத்தால் எதுக்கப்படும் நிதில ாநிய 
பபாபேராரர் லாியாக பபற்று பலமாக லவு பசயவு பசய்து கைக்கு பலமாக 
தாக்கல் பசய்ப்பட லலண்டும்.  
 
16. நிர்லாகக் குழுலின் கடரகள்: 
 
1) சங்கத்தின் தாஸ்துலில் பசால்யப்பட்ட  லநாக்கங்கலர நிலமலலற்றுதல். 
 

17.  நிர்லாகத்தின் கடரகள்:-   

1. ஒருங்கிரைப்பாரர்: 

1) பதலிக்காயம் 10 ஆண்டுகள். 
 

2) சங்க உறுப்பினர்கள் தபால் பயலா, லலயதரம் லாியாகலலா, லநரிலயா 
லாக்கரித்து லதர்ந்பதடுக்க லலண்டும். 

தகுதி: ாநிய சங்கத்தில் தலயலாக பைிாற்மி அனுபலத்லதாடு ECT ில் 10 
ஆண்டுகள் உறுப்பினாக இபேக்க லலண்டும். 
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3) சங்கத்தின் ந்தப்பதலிில் இபேப்பலலபம் பாத்த உறுப்பினர்கரில் 50% 
லற்பட்டலர்கள் அதிகாபூர்ல லிபேப்பத்தின் அடிப்பலடில் ப்பபாலது 
லலண்டுபன்மாலும் ாற்மி அலக்க படிபம். 
 

4) ாநிய கூட்டங்கள் அலனத்திலும் எபேங்கிலைப்பாரர் கயந்துபகாள்ர லலண்டி 
அலசிம் இல்லய. புதி நிர்லாகிகள் லதர்தல் நடத்தும் அதிகாம் எபேங்கிலைப்பாரபேக்கு 
ட்டுல உண்டு. 
 

5) ாநிய நிர்லாகிகலர நீக்கலலா அல்யது லசர்க்கலலா ாற்மி அலக்கலலா 
எபேங்கிலைப்பாரபேக்கு பல அதிகாம் உண்டு. அதற்கு பபபேம்பாயான உறுப்பினர்கரின் 
அதிகாப்பூர்ல ஆதவு கடிதம் லதலல. 
6) சங்கக்கிலரகலர நகம்,என்மிம் ற்றும் ாலட்ட அரலில் உபேலாக்குலது. 
7) காயிாக இபேக்கும் சங்கப்பதலிிலன லநடிாக நிப்புலது. 
 

ஒருங்கிரைப்பாரர் கடரகள்: 
 கிலரச்சங்கங்கலர நகம்,என்மிம் ற்றும் ாலட்ட அரலில் உபேலாகுலது. 

 

 கிலரச்சங்கங்கலக்கிலடல கபேத்பதாற்றுல ற்றும் நல்லுமலல ற்படுத்துலது. 
 

 புதி நிர்லாகிகலக்கு பதலிப்பிாைம் பசய்து லலப்பது. 
 

 சங்கச் பசல்பாடுகள் படங்கும் பட்சத்தில் சங்கத்தின் நிர்லாகம்,நிதி உற்பட 
அலனத்லதபம் தனது பலக்கட்டுபாட்டில் டுத்து புதி நிர்லாகிகலர நிித்து 
ீண்டும் இங்க லலப்பது. 

 

 ந்து ஆண்டுகலக்கு எபேபலம ாநிய ற்றும் கிலரச்சங்க லதர்தலய நடத்தி 
புதி நிர்லாகிகலர நிிப்பது. 
 

 ாநிய நிர்லாகிகலக்கு உறுப்பினர் அட்லட எபேங்கிலைப்பாரர் லகபாப்பத்துடன் 
லறங்க லலண்டும். ற்ம கிலர நிர்லாகிகள் ற்றும் உறுப்பினர்கலக்கு உறுப்பினர் 
அட்லட ாநிய தலயலர் ற்றும் பசயாரர் லகபாப்பத்துடன் லறங்கப்பட 
லலண்டும். 

   

2. தரயலர் 

அ) எவ்பலாபே நிர்லாகக்குல கூட்டத்திற்கும் பபாதுக்குல கூட்டத்திற்கும் தலயலல 
தலயல லகிப்பார். 
ஆ) சங்கத்தின் சார்பாக லறக்குத் பதாடர்லதாய் இபேந்தால் தலயலர்  தான் லறக்குத் 
பதாடலலண்டும். 
இ) சங்கத்தின் ீது லறக்குத் பதாடர்லதாய் இபேந்தால் தலயலர் லபரில்தான் லறக்கு 
பதாட லலண்டும்.சங்கத்தின்ீது பதாடப்படும் லறக்குகலக்கு தலயலல பபாறுப்பாலார். 
ஈ) சங்கத்தின் ஊறிர்கலலட லலலயகலரபம், நிர்லாக குல உறுப்பினர்கரின் 
அலுலல்கலரபம் கண்காைித்தல். 
உ) நிர்லாக ஊறிர்கள் எலங்கு ீமி நடந்தால் தண்டிக்கவும்,நீக்கம் பசய்வும் 
தலயலபேக்கு அதிகாம் உண்டு. ஆனால் அதற்கு பன்பு நிர்லாக குலலின் பன்அனுதி 
பபமலலண்டும். 
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ஊ) தாலது எபே தீர்ானத்தின் ீது லாக்பகடுப்பு நடத்தப்பட்டு இபே தப்பிலும் சாக 
இபேந்தால் தலயலர் தனது சிமப்பு லாக்குரிலல பன்படுத்தி படிவு பசய் லலண்டும். 
)  தனக்கு பசௌகரிம் இல்யாத காயங்கரில் சங்க காரிங்கலர நிர்லாகிக்க தனது 
அதிகாத்லத துலைத்தலயலபேக்கு அரிக்கயாம். 
) சங்கத்தின் நிர்லாகத்திற்கு லலண்டி அலுலயர்கலர லதர்ந்பதடுக்க தலயலபேக்கு 
அதிகாம் உண்டு. 
) சங்க நடலடிக்லககள் குமித்து அதிகாபள்ர நபர் தலயலல ஆலார். 
எ) சங்கத்தின் அலச லதலலல பன்னிட்டு பை.10000/-  லல பசயவு பசய் 
தலயலபேக்கு அதிகாம் உண்டு. ஆனால் பின்னால் நலடபபறும் நிர்லாகக்குல கூட்டத்தில் 
லற்படி பசயவு அங்கீகரிக்கப்பட லலண்டும். 
ஏ) சங்கத்திற்கு லபேம் லவு பதாலககலர தாலது எபே லதசிாக்கப்பட்ட 
லங்கிில் பசலுத்தி சங்கத்தின் பபரில் கைக்கு ஆம்பித்து அக்கைக்கில் 
பைத்லதப்லபாட்டு ல லலண்டும். கைக்கு ஆம்பிக்கவும், அலத நடத்தி லவும் பைம் 
டுக்கவும், பைம் பசலுத்தவும், பபாபேராரபேடன் இலைந்து கூட்டாகக் லகபலத்திட்டு 
நடத்தி ல லலண்டும்.  

 

3. துரைத் தரயலர் 

 

அ) சங்கத்தின் தலயலரின் பபாறுப்பில் குமிப்பிட்டுள்ர பபாறுப்புக்கலரபம், 
அதிகாங்கலரபம் சங்கத்தின் லநாக்கங்கலரபம் தலயலர் நிலமலலற்றுலதில் அலபேக்கு 
உதலிாக இபேந்து துலைபுரிந்து லலலண்டும். 
 

ஆ) தலயலர் இல்யாத காயங்கரில் அலபேலட லலலயகலர பசய்வும், கூட்டம் 
லபேம் சத்தில் தலயலர் இடத்தில் இபேந்து கூட்டத்லத நடத்தவும் துலைத்தலயலபேக்கு 
அதிகாம் உண்டு.  

 

இ) தலயலர் ற்றும் துலைத் தலயலர் ஆகி இபேலபேம் இல்யாத சங்கரில் 
நிர்லாகக் குலலினர் தங்கலக்குள் எபேலலத் லதர்ந்பதடுத்து கூட்டத்லத நடத்த லலண்டும்.  

 

 

4. சசயாரர் 

 

1) சங்கத்தின் பபாது நடலடிக்லககலரக் கலனித்துக் பகாள்லதல்.  

 

2) தலயலரின் ஆலைக்கு கீழ்படிந்து நிர்லாகக் குலலினால் தீர்ானிக்கப்படும் 
தீர்ானங்கலரச் பசல்படுத்துதல் லலண்டும். 
 

3) சங்கத்தின் சார்பாக ல்யாக் கடிதப் லபாக்குலத்லதபம் கலனித்தல். 
 

4) தலயலபேடன் கயந்தாலயாசித்து கூட்டங்கலரக் கூட்டுலதும், அலலகலக்காக சுற்று 

 

அமிக்லககலரபம், அமிலிப்புகலரபம், நிகழ்ச்சிக் குமிப்புகலரபம் தாரித்து அனுப்புதல். 
 

5) பபாதுக்குல, சிமப்புப் பபாதுக் குல,  நிர்லாகக்குல கூட்டங்கரில் டுக்கப்படும் 
தீர்ானங்கலர நடலடிக்லக குமிப்லபட்டில் பதிவு பசய்தல். 
6) தலயலர் இல்யாத லபாது துலைத் தலயலரின் அனுதி பபற்று பன் அமிலிப்பு 

பகாடுத்து சங்கக் கூட்டங்கலர நடத்துதல். 
 

7) சங்கத்தின் நடலடிக்லகப் பதிலலட்லடபம் ற்ம அலனத்து பதிவுபேக்கலரபம் 
சரிாகப் பாதுகாத்து பாரித்து லபேதல். 
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8) பபாதுக்குல, சிமப்புப் பபாதுக்குல நிர்லாகக்குலக் கூட்டங்கரில் நிலமலலற்மப்பட்ட 
தீர்ானங்கலரச் பசல்படுத்துதல். 
 

9) சங்கத்தின் லரர்ச்சிக்காகவும், நிர்லாக லசதிக்காகவும் ந்த எபே பசலயபம் 
தலயலரின் அனுதிபடன் பசய் பசயாரபேக்கு உரில உண்டு.  

 

10) பபாபேராரர் பதலி காயிாக இபேக்கும் சங்கரில் பசற்குலலின் 
அனுதிின்மி பசயாரல பபாபேராரரின் பைிலச் பசய்தல். 
11) சங்கத்தின் லவு பசயவு கைக்குகலர ாதாந்தி நிர்லாகக் குலக் கூட்டத்தில் 
சர்ப்பித்து எப்புதல் பபறுலலதாடு சங்கத்தின் லிரம்பப் பயலகின் பயம் ற்ம 
உறுப்பினர்கலக்கும் பதரிப்படுத்த லலண்டும். 
 

12)  தலயலர் இல்யாத சங்கரில் சங்கத்தின் அலசச் பசயவுக்காக, பை.5000/- லல 

பசயவு பசய் பசயாரபேக்கு அதிகாம் உண்டு. லற்படி பசயவு பின்னால் நலடபபறும் 
நிர்லாகக்குலலினால் அங்கீகரிக்கப்பட லலண்டும். 
 

5. துரைச் சசயாரர் 

 

அ) பசயாரபேக்கு உதலிாக இபேந்து அலனத்துப் பைிகலரபம் பசய்து லபேதல். 
 

ஆ) பசயாரர் இல்யாத பபாலது அலது பைிகலர அலனத்லதபம் பசய்தல்.    

 

7. இரைச்சசயாரர்: 
அ) பசயாரபேக்கு உதலிாக இபேந்து அலனத்துப் பைிகலரபம் பசய்து லபேதல். 
 

ஆ) பசயாரர் இல்யாத பபாலது துலைபசயாரபேடன் இலைந்து அலது பைிகலர 
அலனத்லதபம் பசய்தல்.    

 

6. சபாருராரர் 

 

1) உறுப்பினர்கரிடிபேந்து லசூயிக்கப்படும் தலறவுக் கட்டைம். சந்தா ற்றும் 
நன்பகாலடக்கு உடனடிாக சீது லறங்கும் பபாறுப்புள்ரலர். 
 

2) சங்கத்தின் லவு பசயவு கைக்குகலக்கு தலயலரின் எப்புதலயாடு தகுந்த 
ஆதாங்கலடன் பதிவுபேக்கள் லலத்திபேத்தல். 
3) அவ்லப்லபாது கூடும் பசற்குலக் கூட்டத்தில் பசயாரர் பயம் லவு பசயவு 
லிபங்கலர சர்ப்பித்தல். 
 

4) லபேடாந்தி பபாதுக்குலக் கூட்டத்தில் தைிக்லகாரால் தைிக்லக பசய்ப்பட்ட 
ஆண்டு லவு பசயவு அமிக்லகல பசயாரர் பயம் சர்ப்பித்தல். 
 

5) சங்கத்தின் அலச பசயவுக்காக பை.5000/- ட்டும் பபாபேராரர் லகலசம் 
லலத்துக்பகாள்ரயாம். அதற்கு லற்பட்ட பதாலகல உடனடிாக லங்கிில் 
பசலுத்திலிட லலண்டும். 
 

6) சங்கங்கள் பதிவுச் சட்டத்தில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர தினசரி பை லகிபேப்புப் பதிலலடு 
சீது புத்தகம், பசயவுப் பட்டில் லகாப்பு, லபலடு, ாதாந்திப் பதிலலடு ஆகி 
பதிலலடுகலர பிலறின்மி சரிாக லலத்திபேக்க லலண்டிது பபாபேராரர் கடலாகும். 
 

7) எவ்பலாபே ாதபம்  நலடபபறும் நிர்லாககுல கூட்டத்தில் அந்த ாதத்திற்குரி 
கைக்குகலர லற்படி திட்டத்தில் சர்ப்பித்து எப்புதல் பபமப்படலலண்டும். 
 

8) தலயலபேடன் இலைந்து லங்கிக்கைக்லக இக்குதல்.  
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9) ஆண்டு அமிக்லக. நிதி நிலயல, லவு பசயவு அமிக்லக ஆகிலற்லம 
பபாதுக்குலலில் சர்ப்பித்தல். 
 

 

ECT- ின் சார்பு அைிகள்: 
1) ஸ்லபார்ட்ஸ் கிட்டி(SPORTS COMMITTEE) –ECT. 
2) லசாசில் ஆக்டிலிட்டி கிட்டி(SOCIAL ACTIVITY COMMITTEE)-ECT. 
3) படக்னிக்கல் கிட்டி(TECHNICAL COMMITTEE)- ECT. 
4) டூர் கிட்டி(TOUR COMMITTEE) – ECT. 
5) தகலல் பதாறில்தட்பப்பிரிவு(IT-WING) – ECT 

 

1. ஸ்நபார்ட்ஸ் கிட்டி(SPORTS COMMITTEE) –ECT: 
 உறுப்பினர்கரின் லிபேப்பான லிலராட்டுகலர கண்டமிந்து நகம், ாலட்டம் 
லாரிாக அைி லடிலலத்து ாநிய அரலில் லபாட்டிகலர நடத்துலது. உறுப்பினர்கரின் 
புத்துைர்ச்சி ற்றும் உடல் நயன் சார்ந்து இக்கிட்டி பசல்படும். ஆண்டுக்கு 2 பலம 
கிட்டி கயந்தாய்வு கூட்டம் நடத்த லலண்டும். கிட்டி பசயாரர் பசல்பாட்டு 
அமிக்லகல ECT ாநிய பசயாரபேக்கு சர்ப்பிக்க லலண்டும். 
 

2. நசாசில் ஆக்டிலிட்டி கிட்டி(SOCIAL ACTIVITY COMMITTEE)-ECT: 
 இற்லக லபரிடர் ற்றும் நயிந்லதார், அசுப்பள்ரிகள் ற்றும் ாைலர்கள் கல்லி 
உதலித்பதாலக, பேத்துல உதலி, பேத்துல பகாம், இத்த தானம். நயிவுற்ம 
உறுப்பினர்கரின் ற்மத்திற்கான உதலிகள்,ம் நட்டு பாரித்தல் லபான்மலற்லம 
இக்கிட்டி பன்னின்று பசல் லடிலம் பகாடுக்கும்.ஆண்டுக்கு 2 பலம கயந்தாய்வு 
கூட்டம் நடத்த லலண்டும்.கிட்டி பசயாரர், ECT பசயாரபேக்கு பசல்பாட்டு 
அமிக்லகல ஆண்டின் படிலில் சர்ப்பிக்க லலண்டும். 
 

3. சடக்னிக்கல் கிட்டி(TECHNICAL COMMITTEE)- ECT: 
 பதாறில்தட்பக் கயந்துலாடல்கள் நடத்துலது ற்றும் ஆண்டுக்கு 2 பலம ECT-
RATE(லிலயப்புள்ரி) தாரித்து அரிப்பது, புதி பதாறில்தட்பங்கலர க்கலக்கும் 
பபாமிாரர்கலக்கும் பகாண்டு லசர்ப்பது, லபான்ம  லலலயகலர இக்கிட்டி பசய்பம். 
ஆண்டுக்கு 2 பலம கயந்தாய்வு கூட்டம் நடத்தி ஆண்டின் படிலில் இக்கிட்டி 
பசயாரர் ECT பசயாரரிடம் ஆண்டு பசல்பாட்டு அமிக்லகல சர்ப்பிக்க லலண்டும். 
 

 4. டூர் கிட்டி(TOUR COMMITTEE) – ECT: 
 இக்கிட்டி உறுப்பினர்கலர எபேங்கிலைத்து புதி பதாறில்தட்பங்கலர  லநரில், 
கண்டு பதரிந்துபகாள்ர உள்லர்,பலரிாநியம், பலரிநாடு கட்டிடத்துலம சம்ந்தான 
இடங்கலர கண்டமிந்து  அலறத்துச்பசல்லது, பதாறில் சார்ந்த பதாறில்சாலயகலர 
பார்லலிட அலறத்து பசல்லுதல் ற்றும் உறுப்பினர்கலக்குள் நல்லுமலல லம்படுத்த 
இன்பச்சுற்றுயா ற்பாடு பசய்லது லபான்ம லலலயகலர பன்னின்று பசய்பம் ஆண்டுக்கு 
2 பலம கயந்தாய்வு கூட்டம் நடத்தி ஆண்டின் இறுதிில் கிட்டி பசாயாரர் ECT 
பசயாரரிடம் ஆண்டு பசல்பாட்டு அமிக்லகல சர்ப்பிக்க லலண்டும். 
 

5.  தகலல் சதாறில்நுட்பப்பிரிவு(IT-WING) – ECT: 
 இக்கிட்டி உறுப்பினர்கலர எபேங்கிலைத்து சங்க பசல்பாடுகலர 
உறுப்பினர்கலக்கும், பபாதுக்கலக்கும், லலயதரம் ற்றும் சபக லலயதரங்கரில் 
லநடிாகவும், பிசூங்கள் பயாகவும் பதரிலித்தல். 
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18. சங்கக்கைக்குகள் : 
 திழ்நாடு சங்கங்கள் பதிவுச் சட்டம் ற்றும் பதிவு லிதிப்படி கீழ்க்கண்ட கைக்குப் 
பதிலலடுகலர பலமப்படி அன்மாடம் லதி லலத்து பாரிக்கப்படலலண்டும். 
 

1.  தினசரி பை ரகிருப்புப் பதிநலடு:    

 அன்மாட லவு பசயவு குமிப்பு லிபங்கள் இப்புத்தகத்தில் அவ்லப்லபாது லதி    

   லலத்திபேத்தல் லலண்டும். தினசரி பைக்லகிபேப்பு படிக்கப்பட லலண்டும்.      

   சங்கத்தின் அலச பசயவுக்கு குமிபிட்டுள்ர பதாலகக்கு லல் உள்ர பைத்லத  

   அன்மாடம் லங்கிக்கைக்கில் பசலுத்த லலண்டும். 
 

2. சதீு புத்தகம்: 
 அடிக்கட்லடபடன் கூடி லரிலச ண் உள்ர சீது புத்தகம் லலத்திபேக்க லலண்டும்.  

      பைம் பபற்றுக் பகாண்டலக்கான சீலத பகாடுத்துலிட்டு அந்த ண் சீது  

      அடிக்கட்லடிலும் பை லிபம் லதி லலத்திபேத்தல் லலண்டும். 
3. சசயவுப்பட்டில் நகாப்பு: 
 அன்மாட பசயவுக்கு பசயவு பட்டில் இலைக்கப்பட்ட லகாப்பு  லலத்திபேத்தல்   

      லலண்டும்.பசயவுப் பட்டில்கலக்கு லரிலச ண்கள் சீாக லறங்கப்பட லலண்டும். 
4. நபநடு : 
 லபலடு என்று பதிந்து லபைப்பட லலண்டும் இனம் லாரிாக தலயப்புக்கள் லதி 
கைக்குகள் லதப்பட லலண்டும். 
 

5. ாதாந்தி பதிநலடு 

 எவ்பலாபே ாதபம் அந்தந்த ாதத்தில் லவு பசயவு கைக்கு டுத்து அலத 
தனிப்பதிலலட்டில் லதி லலத்திபேக்க லலண்டும். 
 

6. உறுப்பினர்கள் பதிநலடு 

 படிலம் 6-ல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலாறு லிபங்கலர பகாண்ட எபே உறுப்பினர்கள் 
பதிலலடு பாரிக்கப்பட்டு லலலண்டும். 
 எவ்பலாபே சங்கப்பதிலலட்டிலும் பின்லபேம் உறுதிபாறி பிாைம் லதி அதில் 
நிர்லாகக்குல உறுப்பினர்கரில் ாலனும் எபேலர் லகபாப்பிட லலண்டும். 

 

உறுதிசாறிப் பிாைம் 

இந்தப் பதிலலட்டில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ர லிபங்கள் ன்னுலட நம்பிக்லகிலும் 
ன்னுலட அமிவுக்கு ட்டி லலிலும் உண்லானலலாகவும் 
சரிானலலாகவும் உள்ரன ன்று உறுதி அரிக்கிலமன். 
 

19. சங்கத்தின் நிதிர சசயலறிக்கும் முரமகள்: 
 சங்கத்தின் தாஸ்துலில் கூமப்பட்டுள்ர லநாக்கங்கலக்காக ட்டுல சங்க நிதில 
பசயலறிக்க லலண்டும். சங்க உறுப்பினர்கள் இமந்து லிட்டாலயா அல்யது ஊனம் அலடந்து 
லிட்டாலயா அந்த உறுப்பினரின் குடும்பத்திற்கு பை உதலி பசய்யாம். சங்கத்தின் நிதி 
நிலயல பபாறுத்தும் உறுப்பினர்கரின் பபபேம்பான்ல ஆதலிலன பபாறுத்தும் கபேலை 
பதாலக லறங்கயாம். 
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20. நிதிர சசயலறிக்க அனுதிக்கப்படாத லறிகள்:   

1) சங்கத்தின் நிதிகரில் இபேந்து சங்கங்கரின் பபாதுக்குல உறுப்பினர்கலக்லகா, 
பசற்குல உறுப்பினர்கலக்லகா, சங்கத்தின் பதலிில் இபேப்பலர்கலக்லகா வ்லிதான 
ஊதிலா அல்யது கூயிலா லறங்கக் கூடாது. 
2) சங்கத்தின் நிதிகள் சங்கத்தின் உறுபினர்கலக்கு இனாாகலலா, யாப பங்கீடாகலலா 
லறங்கக்கூடாது. ஆனால் சங்க லிதிகரின்படி (லிதி 19) இமந்த உறுப்பினர் லாரிசுக்லகா 
அல்யது ஊனம் அலடந்த எபே உறுப்பினரின் குடும்பத்திற்கு கபேலைத்பதாலக 
லறங்கயாம். 
21. சங்க நிதிர முதலீடு சசய்யும் முரமகள்: 
 சங்கத்தின் நிதில தனிாரிடம் பதலீடு பசய்தல், கடன் லறங்குதல் கூடாது. 
அலசா பசாத்துகள், திறக அசு கடன் பத்திங்கள், த்தி அசு கடன் பத்திங்கள், 
லதசி லசிப்பு பத்திங்கள் பதயிலற்லம சங்கத்தின் பபரில் லாங்கயாம். லங்கிில் 
பதலீடு பசய்லதாக இபேந்தால் லதசிாக்கப்பட்ட லங்கிகள், கூட்டுமவு லங்கிகள்,   
1949 –ம் லபேடாந்தி லங்கிச் சட்டத்திற்கு உட்பட்ட லதசிாக்கப்பாடாத லங்கிகள் 
பதயிலற்மில் சங்க நிதில பதலீடு பசய்யாம். தபால் அலுலயக லசிப்பு 
கைக்கிலும் சங்க நிதில பதலீடு பசய்யாம். பெனிட் ட்ஸ்ட் ஆப் இந்திாலின் 
பெனிட்டுகள் ,திறக அசுக்கு பசாந்தான ஸ்தாபனங்கரின் கடன் பத்திங்கள் ற்றும் 
திறக அசாலைால் அவ்லப்லபாது அனுதிக்கப்படும் இத பதலீடுகரிலும் சங்கத்தின் 
நிதில பதலீடு பசய்யாம். 
 

22. சங்கத்தின் சசாத்துகரின் ீது ஒத்தி ஈடு கடன் லாங்கும் முரம: 
 சங்கத்தின் பசாத்துக்கலர ஈடாகலலா எத்திாகலலா லலத்து கடன் லாங்கினால் 
கடன் லாங்கி பத்தி நகல் என்லம சங்க நிர்லாகக் குல உறுப்பினர் எபேலர் உண்ல 
நகல் ன்று அத்தாட்சிக் லகபாப்பம் இட லலண்டும். இத்துடன் படிலம் 8 பூர்த்தி பசய்து 
பை. 10/- கட்டைத்தில் கடன் பபற்ம பன்று ாதத்திற்குள் சங்கங்கரின் பதிலாரபேக்கு 
அனுப்பிலிடலலண்டும். சங்கம் புதிதாக லாங்கும் பசாத்துக்கலர ஈடு கடன் காட்டுதலுடன் 
லாங்கினால் படிலம் ண் 9 பூர்த்தி பசய்து பதிவுக்கட்டைம் பை. 10/-  லசர்த்து பன்று 
ாதத்திற்குள் சங்கங்கரின் பதிலாரபேக்கு அனுப்பப்பட லலண்டும். ஈடு கடன் திபேம்பிக் 
பகாடுக்கப்பட்ட ஈடு கடன் த்துப் பத்திம் லதிதுடன் த்துப் பத்திம் நகலுடன் பன்று 
ாதத்திற்குள் பதிவுக் கட்டைம் பை. 10/- லசர்த்து சங்கங்கரின் பதிலாரபேக்கு அனுப்பப்பட 
லலண்டும். 
 

23. சங்கக் கைக்குகளும் ஆய்வும்: 
சங்கத்தின் பாத்த லபேடாந்தி லவுகள் அல்யது பசயவுகள் லபேடத்தில் பை.10,000 

இபேந்தால் லற்படி கைக்குலர பட்டக்கைக்கார் ட்டும் தைிக்லக பசய் லலண்டும். 
பை.2,500/- க்கு கீறாக லபேடாந்தி பாத்த லவுகள் அல்யது பசயவுகள் உள்ர கைக்குகலர 
பல்கலயக்கறகப்பட்டம் பபற்ம பட்டதாரிகள் தைிக்லக பசய்யாம். கைக்காய்வுக் 
குலலில் பசற்குல உறுப்பினர்கள் நிர்லாகிகலரா இபேக்கக்கூடாது. 
 

24. சங்கங்கரின் பதிலாரருக்கு அனுப்பப்பட நலண்டி அமிக்ரககள்: 
1) எவ்பலாபே லபேடபம் சங்கம் பசல்பட்டு லந்ததற்கான உறுதிபாறில அனுப்ப 
லலண்டும்.  

2) எவ்பலாபே லபேடபம் சங்கத்தின் பபாதுக்குலலில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட லவு பசயவு 

அமிக்லகலப் பபாதுக்குலலில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட லவு பசயவு அமிக்லகல கூட்டம் 

நலடபபற்ம ஆறு ாதத்திற்குள் அனுப்ப லலண்டும். 
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3)  சங்க உறுப்பினர்கரின் பட்டில் படிலம் ண் 6ல் லபைப்பட லலண்டும். எவ்பலாபே 
ஆண்டு படிலிலும் உள்ர உறுப்பினர்கரின் பட்டிலய படிலம் ண் 6ல் அனுப்ப 
லலண்டும். லலய பசால்யப்பட்ட பன்று அமிக்லககலம் ஆறு ாதத்திற்குள் அனுப்ப 
லலண்டும். 
4) புதிதாக உறுப்பினர் லசர்க்கப்பட்டால் உறுப்பினர் லசர்க்கப்பட்ட லததிியிபேந்து 
பன்று ாதங்கலக்குள் படிலம் ண் 7ல் அமிக்லக அனுப்ப லலண்டும். 
5) உறுப்பினர் இமந்துலிட்டால் இமந்த லததிியிபேந்து 3 ாதங்கலக்குள் படிலம் ண் 

7ல் அமிக்லக அனுப்ப லலண்டும். 
6) உறுப்பினர் சங்கத்தியிபேந்து லியக்கப்பட்டாலயா அல்யது லியகினாலயா நிகழ்ச்சி 
நலடபபற்ம லததிியிபேந்து பன்று ாதங்கலக்குள் அமிக்லக அனுப்ப லலண்டும்.          
7) சங்கத்தின் அலுலயக பகலரி ாற்மம் பசய்ப்பட்டால் ாற்மம் பசய்ப்பட்ட 
லததிியிபேந்து 3 ாதங்கலக்குள் படிலம் ண் 5ல் அமிக்லக அனுப்ப லலண்டும்.  

8) எவ்பலாபே சங்கத்தின் தாஸ்துலிலயா அல்யது துலை லிதிகரிலயா திபேத்தம், 

நீக்கம் அல்யது லசர்க்லக பசய்ப்பட்டிபேப்பின் லற்படி ாற்மம் பசய்ப்பட்ட நாரியிபேந்து 
பன்று ாதங்கலக்குள் அமிக்லகாக இட்லட நகயில் அனுப்ப லலண்டும். 
9) லலய பசால்யப்பட்ட திபேத்தம் அல்யது நீக்கம், லசர்க்லக பசய்லதற்கு சிமப்புத் 
தீர்ானத்லதபம் இட்லட நகயில் 3 ாதங்கலக்குள் அனுப்ப லலண்டும். 
10) எவ்பலாபே அமிக்லகலபம் தனித்தனிாக சர்ப்பிக்க லலண்டும். எவ்பலாபே 
அமிக்லகக்கும் லகார்லலக் கட்டைாக பை.5/- பசலுத்தப்பட லலண்டும். 
11) எவ்பலாபே அமிக்லகல சர்ப்பிக்கும் லபாதும் அதற்குரி தீர்ானத்தின் உண்ல 
நகயிலன இலைத்து அனுப்ப லலண்டும். 
25. சங்கத்தின் நிதிாண்டு: 

சங்கத்தின் நிதிாண்டு ன்பது ப்ல் 1ம் லததி பதல் ார்ச் 31ம் லததிில் 
படிலலடகிமது. 
26. சபாதுக் குழு கூட்டம்:          
  

லபேடத்தில் எபே பலம லபேடாந்தி பபாதுக்குல கூட்டம் கண்டிப்பாக கூட்டப்பட 
லலண்டும். பபாதுக்குலக் கூட்டானது சங்கத்தின் நிதிாண்டு படிந்து ஆறு 
ாதங்கலக்குள் அதாலது பசப்டம்பர் ாதத்திற்குள் கூட்டப்பட லலண்டும். பபாதுக்குல 
கூட்டுலதற்கு பன்னர் பபாதுக்குல கூட்ட லததிக்கு 21 நாட்கலக்கு பன் அமிலிப்பு 
அனுப்பப்பட லலண்டும். 21 நாள் தலலை ன்பது கூட்டம் நடத்தும் லததிலபம் அமிலிப்பு 
என்று அனுப்பப்பட்ட லததிலபம் லசர்க்கால் கைக்கிட லலண்டும். சங்கங்கரின் 
பதிலாரபேக்கும் கூட்ட அமிலிப்பு அனுப்ப லலண்டும். பபாதுக் குல கூட்ட அமிலிப்பு 
கீழ்க்கண்ட பலமகரில் தாலது எபே பலமில் அனுப்ப லலண்டும்.  

1.     லநரில் பகாடுத்தல். 
2.     தபால் பயம் அனுப்புதல். 
3. உறுப்பினர்கலக்கு சுற்மமிக்லக பயம் சர்ப்பித்தல்.  

4. பத்திரிலக லிரம்பம் பயம் பதரிலித்தல். 
5. ின்னஞ்சல்(E-MAIL) பயாக பதரிலித்தல். 

லற்படி பலமகரில் தாலது எபே பலமில் பதரிலிக்க லலண்டும். சங்கத்தின் 

அமிலிப்புப் பயலகிலும் அமிலிப்பு காைப்பட லலண்டும். பபாதுக்குல கூட்டத்திற்கு 1/3 
பங்கு உறுப்பினர்கள் ஆொக லலண்டும். கூட்டம் அமிலிக்கப்பட்ட லநத்தில் இபேந்து எபே 
ைி லநத்திற்குள் குலமந்தபட்ச உறுப்பினர்கள் லபேலக தாலிட்டால் பபாதுக்குல 
கூட்டத்லத அக்கூட்டத்தின் லததிக்கு அடுத்த லாம் அலத கிறலில் அலத லநத்தில் 
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அலத இடத்தில் நடத்த கூட்டத்லத எத்தி லலக்கயாம். றுபலம கூடும் கூட்டத்திற்கு 
லகாம் இல்யாலிட்டாலும் கூட்டம் நடத்தயாம். இக்கூட்டத்திற்கு லகாம் லதலலில்லய. 
 

27. சபாதுக்குழுலின் அதிகாங்கள்: 
அ) எவ்பலாபே 5 ஆண்டுகலக்பகாபேபலம நிர்லாகக் குலலல லதர்ந்பதடுத்தல். 
 

ஆ) நிர்லாகக் குலலினால் சர்ப்பிக்கப்படும் ஆண்டு அமிக்லகல அங்கீகரித்தல். 
 

இ) லபேடாந்தி லவு பசயவு அமிக்லககலர அங்கீகரித்தல். 
ஈ)  சங்கத்தின் லவு பசயவு கைக்குகலர தைிக்லக பசய் தைிக்லகாரல 

நினம் பசய்தல். 
 

உ) சங்கத்தின் தாஸ்து ற்றும் துலை லிதிகரில் திபேத்தம், லசர்க்லக அல்யது 
ாற்மம் பசய்தல். 
 

ஊ) சங்க உறுப்பினர்கரிடிபேந்து பபமப்படும் லல் பலமடீுகள் லிசாலை பசய்து 
இறுதி ஆலை லறங்குதல். 
 

) நிர்லாகக் குலலின் ீது அல்யது நிர்லாகக் குல உறுப்பினர் ீது நம்பிக்லகில்யா 
தீர்ானம் பகாண்டு லந்தால் அதலன ஆலயாசித்து படிவு டுத்தல். 
 

) சங்கத்தின் சந்தாத் பதாலக அல்யது தலறவுக்கட்டைத்லத குலமக்கலலா கூட்டலலா 

பசய்தல் ற்றும் உறுப்பினர்கரால் பகாண்டு லப்படும் இத தீர்ானங்கரின் ீது இறுதி 
தீர்ப்பு லறங்குதல்.  

 

 

28. சிமப்பு சபாதுக்குழுக் கூட்டம்: 
சிமப்புப் பபாதுக் குலக் கூட்டானது பின்லபேம் சந்தர்ப்பங்கரில் கூட்டப்படும். 

 

அ) சங்கத்தின் பசற்குல பபாதுக்குலலில் அனுதி லாங்க லலண்டி சிய 
படிவுகலக்கு கூட்டயாம். 
 

சங்கப் பபாதுக்குல உறுப்பினர்கரில் 2/3 பங்கு உறுப்பினர்கலரா அல்யது நிர்லாகக் கல 
உறுப்பினர்கரில் 50% உறுப்பினர்கலரா பபாதுக் குலலல உடனடிாகக் கூட்ட 
லலண்டுபன்று லகாரி லத்து பயம் பதரிலித்து னு சர்ப்பித்தால் சிமப்புப் பபாதுக் 
குலலல கூட்டயாம். லற்படி னு தலயலபேக்லகா அல்யது பசயாரபேக்லகா 
அனுப்பப்பட லலண்டும். னு கிலடக்கப் பபற்ம எபே ாதத்திற்குள் சிமப்புப் பபாதுக் 
குலலல கூட்ட லலண்டும். இல்லயலல் னு பசய்த உறுப்பினர்கள் எபே சிமப்புப் பபாதுக் 
குல கூட்ட அமிலிப்பு பகாடுத்து சிமப்புப் பபாதுக்குலலலக் கூட்டயாம். இக்கூட்டத்திற்கு 21 
நாட்கள் பன் அமிலிப்பு அனுப்பப்பட லலண்டும். லகாம் பற்மி பபாதுக்குலலிற்கு 
கூமப்பட்டுள்ர லிலங்கள் சிமப்புப் பபாதுக்குலக் கூட்டத்திற்கு பபாபேந்தும். 
 

29. நடலடிக்ரக குமிப்பு பதிநலடு: 
      சங்கத்தின் நிர்லாகக் குல கூட்ட நடலடிக்லககலர தனிாகவும் பபாதுக் குல கூட்ட 
நடலடிக்லககலரத் தனிாகவும் பதி லலண்டும். கூட்ட நடலடிக்லககலர பசயாரர் 
குமிப்புகள் டுத்துக் பகாண்டு பின்னர் கூட்டம் படிந்தபின் லரிலச கிாக பலமப்படி 
லதி தலயலரிடம் காண்பித்து, ஆலயாசலன பபற்று பதிலலட்டில் பதி லலண்டும். கூட்ட 
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நடலடிக்லகப் பதிலலட்டில் கூட்டத்தின் தலயலர் லகபாப்பம் இடலலண்டும். நிர்லாகக் 
குல கூட்டத்திற்கு தனிாகவும், பபாதுக்குல கூட்டத்திற்கு தனிாக ஆக தனித்தனிாக 
இண்டு கூட்ட நடலடிக்லகப் பதிலலடுகள் லலத்திபேக்க லலண்டும். 
 

30. சாதாை முடிவு: 
பபாதுக் குலலில் கூடிபள்ர உறுப்பினர்கரில் சரிபாதிக்கு லல் ஆலாதித்து 

ஆதரித்தால் அது சாதாை படிவு ஆகும். 
 

 

 

31. சிமப்பு முடிவு: 
 பின்லபேம் சங்கத்தின் பசல்கலக்கு சிமப்பு படிவு டுக்கப்பட லலண்டும். 
 

1. சங்க தாஸ்தில் ாறுதல் பசய் லலண்டும். 
 

2. சங்க துலைலிதிகள் ாறுதல் பசய்தல். 
 

3. எபே சங்கத்லத இண்டாக பிரிக்க படிவு பசய்தல்.  

 

4. சங்கத்தின் பபல ாற்றுதல். 
 

5. சங்கத்லத கலயப்பது பற்மி படிவு டுத்தல். 
 

6. சிமப்பு படிலிற்கு பபாதுக்குல கூட்டத்தில் கூடிபள்ர உறுப்பினர்கரில்  
குலமந்தபட்சம் நான்கில் பன்று (3/4) உறுப்பினர்கராலது ஆதவு பதரிலித்தால் தான் 
பசல்படுத்த லலண்டும். 
 

7. பதாடர்ந்து 6 ாதங்கள் சங்கத்தின் ந்தலித கூட்டபம், பசல்பாடும் இன்மி படங்கி 
இபேந்தால் பாதிக்கும் லற்ப்பட்ட உறுப்பினர்கள் என்று கூடி தங்கலக்கான புதி தலயலர் 
ற்றும் நிர்லாகிகலர லதர்ந்பதடுத்துக் பகாள்ரயாம். 
 

8. தலயலல லதர்தல் பயலா அல்யது கனதாகலலா லதர்ந்பதடுக்கும் அதிகாம் 
பலக்க பலக்க உறுப்பினர்கலக்கு ட்டுல உண்டு. 
 

32. உறுப்பினர்களுக்கு சங்கப்பதிவுக்கரின் நகல் லறங்குதல் 

அ)    சங்கத்தின் தாஸ்து துலை லிதிின் நகல், லவு பசயவு அமிக்லக, ஆஸ்தி பபறும் 
பபாறுப்பு அமிக்லக எவ்பலான்றுக்கும் பை. 1 /- லதீம் பசலுத்தி நகல் பபற்றுக்பகாள்ரயாம். 
  

 

ஆ) நகல் லறங்கக் லகாபேம் உறுப்பினர்கள் லத்து பயாக லிண்ைப்பத்லத 
தலயலபேக்லகா அல்யது பசயாரபேக்லகா அனுப்ப லலண்டும். சங்கத்தின் அலுலயக 
லநத்தில் உரி கட்டைத்லத பசலுத்தி நகல் பபற்றுக் பகாள்ரயாம். 
 

இ) சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் சங்கப் பதிவு அலுலயகத்தில் உள்ர பபாதுக்குல 
நடலடிக்லக பதிலலடுகள், நிர்லாகக் குல நடலடிக்லக பதிலலடுகள், உறுப்பினர் பதிலலடுகள் 
ற்றும் சங்கக் கைக்குகள் ஆகிலற்லம தலயலரின் அனுதி பபற்று அலுலயக 
லநத்தில் பார்லலிடயாம். பார்லலிடுலதற்குக் கட்டைம் பசலுத்த லலண்டிதில்லய. 
உறுப்பினர்கள் பார்லலிடும் லபாது நகல்கள் டுக்கக் கூடாது. 
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33. சங்க தாஸ்து ற்றும் துரை லிதிகரில் ாறுதல் சசய்யும் முரமகள்: 
 

சங்கத்தின் தாஸ்திலும், துலை லிதிகரிலும் தாலது ாறுதல் பசய் 
லலண்டுபன்று லிபேம்பினால், அதற்கு சட்ட பலமப்படி எபே பபாதுக்குல கூட்டத்திலயா 
அல்யது சிமப்பு பபாதுக்குல கூட்டத்திலயா ாறுதல் பற்மி சிமப்பு படிவு டுத்து 
தீர்ானம் நிலமலலற்மப்பட லலண்டும். 
 

34. சங்கத்தின் நிதி 
 

1) உறுப்பினர்கள் சந்தா பயம் லசூயித்தல். 
 

2) நன்பகாலடகள் பயம் லபேம் பதாலககள். 
 

3) அசாங்கத்திடிபேந்லதா அசு நிறுலனங்கரிடிபேந்லதா லபேம் ானி  
உதலித்பதாலக ற்றும் கடன். 
 

4) லலப்புத் பதாலக பயம். 
 

5) சங்கத்தின் பதலீடுகரிலும், பசாத்துக்கரின் பயம் லபேம் லபேலாய். 
 

35. நதர்தல் : 
1) அலனத்து உறுப்பினர்கலம் (லிதி ண் 9ல் குமிப்பிட்டுள்ர நபர்கள்) தலி சங்கத்தின் 
லதர்தயில் நிற்கவும், லாக்கரிக்கவும் தகுதிபலடலர்கள்.  

2) லதர்தயில் நிற்க லிபேம்பும் உறுப்பினர்கள் அதற்கான லிண்ைப்பங்கலர பூர்த்தி 
பசய்து 15 தினங்கலக்கு பன்னதாக தலயலரிடலா அல்யது பசயாரரிடலா னு 

சர்ப்பிக்க லலண்டும். 

3) லதர்தல் குலலினால் குமிப்பிடப்படும் லததிக்குள் னுக்கலரத் திபேம்பப் பபற்றுக் 
பகாள்ரயாம். 
4) லலட்பாரர்கரின் இறுதிப்பட்டிலய லதர்தலுக்கு 5 நாட்கலக்கு பன்னதாக 
சங்கத்தின் அமிலிப்புப் பயலகில் எட்ட லலண்டும். ந்து நாட்கள் ன்பது லதர்தல் நாள், 

பட்டிலய அமிலிப்புப் பயலகில் எட்டி நாலம் நீங்கயாக இபேக்க லலண்டும். 
5) எபேங்கிலைப்பாரால் நிிக்கப்படும் நபர்கள் லதர்தல் அதிகாரிகராக 
பசல்படுலார்கள். 
6) லபாட்டி இபேக்கும் பட்சத்தில் இகசி பலமில் லாக்குப்பதிவு நடத்த லலண்டும். 
7) கட்டிடத்துலம சார்ந்த பட்டம் அல்யது பட்டப்படிப்பு லதர்ச்சி பபற்று 5 ஆண்டுகள் 
நிலமலலடந்தலர்கள் ட்டுல லதர்தயில் லபாட்டிிட படிபம். லாக்கரிக்கும் உரில 
அலனத்து உறுப்பினர்கலக்கும் உண்டு. 
8) சங்கத்லதர்தல் ற்றும் பபாதுக்குல பதாடர்பான தாலா குமித்து உரி உரிலில் 
நீதின்மம் பயம் தீர்வு காடதல். 
36 சங்கம் கரயப்பு: 

சங்கத்லத சரில நிர்லாகம் பசய்படிாத சூழ்நிலய ற்பட்டால், பபாதுக்குலலின் 

சிமப்பு படிவுப்படி சங்கத்லதக் கலயத்துலிடயாம். சங்கத்தின் பபரில் பசாத்துக்கள் 
லதனும் இபேந்தால், இலத லநாக்கங்கலரக் பகாண்ட லலறு எபே சங்கத்திற்கு சங்கத்தின் 
பசாத்துக்கலர ாற்மம் பசய்யாம். பசாத்துக்கலர உறுப்பினர்கள் பங்கிட்டுக் பகாள்ர 
கூடாது. 
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37 சபாது: 
இதில் பசால்யப்படாத லிலங்கள் 1975ம் லபேடத்தி சங்கங்கள் பதிவுச் சட்டத்திற்கு 

உட்பட்டது ஆகும். 
 
 
 
 

லலய பசால்யப்பட்ட துலைலிதிகள் ாவும் ங்கள் சங்கத்தின் துலைலிதிகரின் 
உண்ல நகல் ன்று உறுதி கூறுகிலமாம். 

ல.ண்  பபர்    பதலி         லகபாப்பம்  

  1.  Er.T.M.பசல்லத்துல      தலயலர்/எபேங்கிலைப்பாரர் 

  2.  Er.K.லஷ்குார்         பசயாரர் 

  3.  Er.ஆல்லின் K.P. ஆனந்தன்     பபாபேராரர் 

  4.  Er.B.தனபால்              துலைத்தலயலர் 

  5.  Er.A.பூலாகலன்       இலைச்பசயாரர் 

  6.  Er.S.சலைகுார்             துலை பசயாரர் 

  7.  Er.A.பாதத்தினம்     க்கள் தகலல் பதாடர்பு 

      எபேங்கிலைப்பாரர்(P.R.O) 
 

 

 

இடம் :  

லததி : 
 

சாட்சிகள்:-1.      

 

 

 

 

    2. 
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படிலம்-5 

(1978 – லபேடத்தி சங்கங்கரின் பதிவு லிதி 15 ப் பார்க்கவும்  

திழ்நாடு சங்கங்கள் பதிவுச் சட்டம் 1975 பிரிவு 13(1) படி  

சங்க இபேப்பு பதிவு அலுலயகம் ாற்றுலது குமித்துள்ர லநாட்டீஸ் 

 (திழ்நாடு சட்டம் 27/1975) 
 

1) சங்கத்தின் பபர்  : “இன்ெினிர்ஸ் கிரப் திழ்நாடு”(ECT) 

 
 

2) பதிவு பசய்த நாள்  :  

 

3) பதிவு ண்டம் பதிவு : 
பசய்த ஆண்டும் 

 

4) தாக்கல் பசய்தலர்  : T.M.பசல்லத்துல, 
      தலயலர்/எபேங்கிலைப்பாரர். 
 
 

பபறுநர் 

 

உர்திபே. சங்கப் பதிலாரர் அலர்கள்,  

லகாலல. 
 

ா, 

 

திழ்நாடு சங்கங்கரின் பதிவுச் சட்டம், 1975 (திழ்நாடு சட்டம் 27/1975) பிரிவு 13(1) படி 
இன்ெினிர்ஸ் கிரப் திழ்நாடு" ன்ம சங்கம் 

 

130/1,1st லயஅவுட், 
குன் நகர், 
பபாள்ராச்சி-642001. 
 

ன்ம இடத்தில் உள்ரது. 
 
 
 

இடம் : பபாள்ராச்சி. 
 

நாள் 

 

லகபாப்பம்,  

   சங்கத்தில் உள்ர பதலிப் பபர்  

  தலயலர் 
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படிலம்-6 

(சங்கங்கரின் பதிவு லிதிகள் 1978 லிதி ண் 16  காண்க) 
திழ்நாடு சங்கங்கள் பதிவுச் சட்டம் 1975 பிரிவு 4 உட்பிரிவு(1)ன் படி 

கீழ் லலக்கப்பட லலண்டி உறுப்பினர் பதிலலடு. 
(திழ்நாடு சட்டம்) 

 

1) சங்கத்தின் பபர் ற்றும் பகலரி :“இன்ஜினிர்ஸ் கிரப் திழ்நாடு(ECT)”, 
        130/1,1 லது லயஅவுட், குன் நகர், 
                                         பபாள்ராச்சி - 642001. 
 
2) பதிவு நாள்  :  

 

3) பதிவு ண்டம் ஆண்டும்   

 : 
 

ல. 
ண் 

உறுப்பினர் பபர் பகலரி பதாறில் உறுப்பினான 
லததி 

குமிப்பு 

1 2 3 4 5 6 

1 Er.T.M.பசல்லத்துல த/பப திறகன், 
பெதி கன்ஸ்ட்க்சன், 
130/1,1stலயஅவுட்,குன் 
நகர்,பபாள்ராச்சி642001. 

 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 

  

2 Er.K.லஷ் குார்   த/பப A.லகபகாண்டான், 
ெனனி பில்டர்ஸ்.&லாட்டர் 
புபைப் 
RCW 2 பாட்ளா டலர் 

பதல்தரம்,சிட்லகா 
பதாறிற்லபட்லட, 
ாட்டுத்தாலைி 
பின்லாடு, 
துல-625007 

 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 

  

3 Er.ஆல்லின் K.P. 
ஆனந்தன் 

த/பப பஞ்சலர்ைம், 
ஆல்லின் பில்டர்ஸ், 
5/131-1,அனுகிஹா,லடிவு 
நகர்,உடுலய லாடு, 
பபாள்ராச்சி-642001 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 

  

4 Er.B.தனபால் 
 

த/பப பாயசுப்பிைிம் 

பலிதா பில்டர்ஸ். 
198-A,B-1,பதல் தரம் 

ாெயட்சுி லைிக 
லராகம்,NGN லதீி,  

நிபெ சித்தாபுதூர், 
லகாம்புத்தூர்-641044 

 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 

  

5 Er.A.பூலாகலன்   த/பப அநாதன்,     
ABR பில்டர்ஸ்& 
புலாட்டர்ஸ். 
340/12, பத்திழ் நகர், 
லிரந்திடசபத்திம், 
சீர்காறி-609111 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 
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6 Er.S.சலைகுார்       த/பப சுலாிநாதன்  

SMS பில்டர்ஸ் 

5/77,யட்சுிபும்லய-அவுட்  

உடுலயலாடு, 
பபாள்ராச்சி-642001 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 
  

7 Er.A.பாதத்தினம்   த/பப ஆலபல்,  

R.R பில்டர்ஸ்,.  

5/781,சுதந்திபும், 
காலடலாடு , 
லட்டுபாலரம்-641301 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 

  

8 Er.P.அமிலறகன்   த/பப பபபோள், 
EMPIRES கன்ஸ்ட்க்சன், 
42B, பபேகன் யாட்ஜ், 
சிதம்பம் 

பெங்பகாண்டம்-621802 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 
  

9 Er.M.ைிலலல்     த/பப K.பபேலகசன்  

ன் பில்டர்ஸ், 
1000C,2லது தரம், 
கந்தலலல் டலர்,  

லகாலல பின் லாடு,  

கபைர்-639001. 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 
  

10 Er.S.திபேப்பதி     த/பப சித்தான்    
திபே கன்ஸ்ட்க்சன்& 

அலசாசிலட்ஸ், 
2/54B,கனிடு,        
கண்டிகுப்பம், பர்கூர் 

கிபேஷ்ைகிரி - 635108 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 

  

11 Er.P.PS.பாயாெி     த/பப பன்னரீ் பசல்லம் 

PPS பில்டர்ஸ், 
95,நண்டுகுய லதன்சந்து 

பலள்ரிபாலரம், 
நாகப்பட்டினம்-611001. 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 
  

12 Er.K.கன்னிபத்து     த/பப கபேப்புசாி  

KN MIKU CONSTRUCTIONS& 

BUILDING DESIGNERS, 
73/2,SK டலர்ஸ்,தரிலாடு,  
உடுலய-642126 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 
  

13 Er.P.சக்திலலல்     த/பப பறனிசாி  

VIP GRAND PROPERTIES, 
STATE BANK காயனி பின்புமம், 
லசயம்-636008 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 
  

14 Er. S.தண்டபாைி த/பப லசதுான் 

SUPREME  GROUP 

TM நகர், MGR பஸ் ஸ்டாண்ட் 

துல-625007 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 

  

15 Er.S.சங்கர்பபபோள்       த/பப சுலாிநாதன் 

ஸ்ரீலதலி கன்ஸ்ட்க்சன் 

45, அறகப்பா நகர், 
சூலரஸ்லன்பட்டி, 
பபாள்ராச்சி-642006 
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16 Er.D.சதீஷ் குார்       த/பப தபோஜ்  

PDSK கன்ஸ்ட்க்சன் 

41/2,NVN லதீி,, 
சூலரஸ்லன்பட்டி, 
பபாள்ராச்சி-642006 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 

  

17 Er. B.பெபிகாஷ் த/பப பாயகுபேசாி  
JP CONSTRUCTION& INTERIORS  

144C, NRKR லாடு, 
சிலகாசி-626189 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 
  

18 Er.T.ாம்பாபு     த/பப தங்கலலல்  

ஸ்ரீ ாைா  பில்டர்ஸ், 
1/108,ரின் லாஸ் 
கார்டன்,கண்ைம்பாலரம் 
பிரிவு, படீம்பள்ரி, சூலூர், 
லகாலல-641016 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 
  

19 Er.R.லனாஜ் குார்       த/பப ாயிங்கம் 

STM கன்ஸ்ட்க்சன் 

106/1,IRANIYAR STREET, 
SOLAR,ஈலாடு-638002 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 
  

20 Er. B.லநபே த/பப பாலு   

ABR கன்ஸ்ட்க்சன்& 

டிலடிங்ஸ்,       
24/17,பிராட் ண்:50,  

பதல் லதீி, ெலீன் நகர், 
ஆதம்பாக்கம், 
பசன்லன-600 088 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 
  

21 Er.S.லிக்லனஷ் த/பப பசல்லாஜ்  

KEY3 கன்ஸ்ட்க்சன், 
லதலா காம்ப்ரக்ஸ் 

பண்லைபும், 
லதனி-625524, 

கட்டிட 

பபாமிாரர் 

  


