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திகதி:

2020.03.12

சக அபநச்சு பசனொர்கள்
நொயட்ட பசனொர்கள்
திபணக்கத் தபயர்கள்

2018.08.20 அந் திகதி ஆட்சசர்ப்பு பசய்னப்ட்ட னிலுர் ட்டதொொிகப அியிருத்தி
உத்திசனொகத்தர் சசபய தபம் III இன் தயிபனொன்றுக்கு ினநம் பசய்தல் - 2020
2018.08.20 ஆந் திகதி ஆட்சசர்க்கப்ட்டு ஒருயருட னிற்சிக்கொத்பத ிபவு பசய்து சதபயனொ
தபகபநகபப் பூர்த்திபசய்துள்தொல் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபய தபம் III க்கு ினநம்
பசய்னப்ட்ட அலுயர்கள் அபநச்சு, திபணக்கம் நற்றும் நொயட்ட பசனகங்கில் கடபநக்கொக
அிபகனிடவுள்ர். அவ் அலுயர் 2020.03.16 ஆந் திகதி அல்து அதற்கு பன்ர் இபணப்பு
பசய்னப்ட்ட சசபய ிபனத்தில் கடபநப் பொறுப்சற்க சயண்டும்.
02.

கடபநப் பொறுப்சற்தன் ின்ர் அவ் அலுயர் கடபநப் பொறுப்சற்றுக் பகொண்டபநப் ற்ி

அபசொங்க சசபய ஆபணக்குளயின் படபப யிதி ந்தி 03 இன் ஒரு ிபதியும் நற்றும் ந்தி 04 இன் இரு
ிபதிகளும்

பூர்த்திபசய்து

பற்றுக்பகொள்ப்ட

சயண்டும்.

அதில்

கடபநப்

பொறுப்சற்

திகதி

ிபமனின்ிக் குிப்ிடப்ட்டிருக்க சயண்டும்.
03.

2020.03.16 திகதி அல்து அதற்கு பன்ர் கடபநப் பொறுப்சற் அலுயொின் ினநம்

2020.01.01 திகதி பதல் யளப்பருயதுடன் அதற்குப்ின் கடபநப்பொறுப்சற்கும் அலுயர் பதொடர்ொக
அபசொங்க சசபய ஆபணக்குளயிடம் சகட்டு டயடிக்பக எடுக்க சயண்டுநொதொல் அவ் அலுயொின்
பனர்ப்ட்டினபொன்ப ( அலுயொின் பனர், சதசின அபடனொ அட்பட இக்கம் நற்றும் ினநக் கடித
இக்கம்

உள்டங்கினது)

கடபநப்

பொறுப்சற்

திகதி

ிபமனின்ிக்

குிப்ிட்டு

எக்கு

அனுப்ிபயக்குநொறு சநலும் அினத்தருகின்சன்.
04.
உங்கள் ிறுயத்துக்கு இபணக்கப்ட்ட அலுயர் பொருத்தநொ யபகனில் ிபதொ அலுயகம்
நற்றும் உ அலுயகங்கில் பயற்ிடம் ிவும் சசபய ிபனங்களுக்கு இபணப்பு பசய்தல்
பொருத்தநொதுடன் அலுயொின் யதியிட நொயட்டத்தினுள் இருக்கும் சசபய ிபனத்தில் நட்டும்
இபணப்பு

பசய்தல்

அத்தினொசினநில்ப.

ஆொலும்

அலுயொின்

திப்ட்ட

சிபநங்கபக்

கருத்திற்பகொண்டு நிகவும் பொருத்தநொ சசபய ிபனத்துக்கு இபணப்பு பசய்தல் பொருத்தநொகும்.
05.
இவ் அலுயர் பதொடர்ொக ினநம் யமங்குயது நற்றும் இபணப்பு பசய்த சசபய ிபனத்பத
திருத்துதல் பதொடர்ொக சதர்தல் ஆபணக்குளயிடம் பபனொ அனுநதி பற்றுக்பகொள்ப்ட்டுள்து
என்தப தனவுடன் கயிக்கவும்.

ஒப்ம்/. எஸ். ஆசொக்கண்டொப
இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம்

