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அவத்து அவநச்சுக்கிதும் கசனார்கள்  

திவணக்கத் தவயர்கள் 

நாயட்ட கசனார்கள் 

ிபசதச கசனார்கள் 

 

2020.01.01 ஆம் திகதிவனக் ககாண்டதாக அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயக்கு ிபந்தப ினநம் 

யமங்கப்ட்ட உத்திசனாகத்தர்களுக்கு சம்ம் யமங்குதல், தகுதிகாண் கா அிக்வக யமங்குதல் நற்றும் 

வன தாச் கசனற்ாடுகவ சநற்ககாள்ளுதல் 

 

சநற்டி யிடனம் கதாடர்ில் இதற்கு பன்ர் கயினிடப்ட்ட அிவுறுத்தல்களுக்கு சநதிகநாது. 

 

02. 2018.08.20 ஆம் திகதி ஆட்சசர்ப்புச் கசய்னப்ட்ட ட்தாாிப் னிலுர்கவ 2020.01.01 ஆம் திகதி 

பதல் வடபவக்கு யரும் யவகனில் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனின் தபம் III இலுள் 

தயிகளுக்கு ினநித்து 2020.06.17 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் யமங்கப்ட்டுள் ினநக் கடிதங்கள்/ சசவய 

ிவனத் திருத்தக் கடிதங்கள் பம் உநது ிறுயத்தில் சசவயனில் இவணக்கப்ட்ட அியிருத்தி 

உத்திசனாகத்தர் சசவய உத்திசனாகத்தர்களுக்கு 2020.06.17 ஆந் திகதி யவப கடவநவனப் காறுப்சற்க 

சந்தர்ப்ம் யமங்கப்ட்டது. 2020.06.17 ஆம் திகதினின் ின்ர் யமங்கப்ட்ட ினநக் கடிதங்கில் 

அந்ினநங்களுக்குாின கடவநவனப் காறுப்சற்க சயண்டின திகதிகள் குிப்ிடப்ட்டுள்.   

 

03. ாட்டினுள் ியின COVID-19 கதாற்றுசாய் ிவவந நற்றும் அதனுடன் இவணந்த யவகனில் 

யிதிக்கப்ட்ட ஊபடங்குச் சட்டம் ன்யற்ின் காபணநாக கரும்ாா உத்திசனாகத்தர்கால் 

ினநம் கிவடத்தவுடச அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனின் தயிகில் கடவநகவப் 

காறுப்சற்க படினாநல் சாதன் அடிப்வடனில், உத்திசனாகத்தர்களுக்கா சம்ங்கவச் 

கசலுத்துதல், தகுதிகாண் கா அிக்வககவத் தனாாித்தல் நற்றும் வன தாச் கசனற்ாடுகவச் 

சநற்ககாள்ளுதல் ன் கதாடர்ில் சி ிறுயங்கள் கதாடர்ந்து சந்சதகங்கவ சகட்டு யருகின். 

அதால் இந்த யிடனங்கள் கதாடர்ில் இதற்கு பன்ர் கயினிடப்ட்ட அிவுறுத்தல்களுக்கு 

சநதிகநாக ின்யரும் அிவுறுத்தல்கள் கயினிடப்டுகின். 

 

 

මේේ සඅාංකය  ඔේබ් සඅාංකය     දිනය  
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(i) சம்ங்கவச் கசலுத்துதல் 

  

அபசாங்க சசவய ஆவணக்குளச் கசனாாின் PSC/EST/03-05/03/2019 ஆம் இக்க 2020.01.17. 

ஆம் திகதின கடிதத்தின் பம் அியிக்கப்ட்டுள் அபசாங்க சசவய ஆவணக்குளயின் அனுநதினின் 

அடிப்வடனில் இந்த உத்திசனாகத்தர்களுக்கு 2020.01.01 ஆம் திகதி பதல் வடபவக்கு யரும் யவகனில் 

அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனில் ினநங்கள் யமங்கப்ட்டுள்வநனிால், சநச 02 ஆம் 

ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள்யாறு அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனின் தயிகனான்வ உாின 

தித்தில் காறுப்சற் உத்திசனாகத்தர்களுக்கு 2020.01.01 ஆம் திகதி பதல் உாின சம்த்வதச் 

கசலுத்துதல் சயண்டும். அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனின் தயிகனான்றுக்கு ினநிக்கப்ட்டு 

சசவயனில் இவணக்கப்ட்ட சசவய ிவனத்தில் அல்து ின்ர் திருத்தப்ட்ட சசவய ிவனத்தில் 

இச்சம்ங்கவச் கசலுத்துநாறு ணிவுடன் அினத் தருகிசன். அவ்யாறு சம்ம் கசலுத்தும் சாது 

உத்திசனாகத்தர்கள் னிலுர்காகப் ணிபுாிந்த பன்வன சசவய ிவனத்தில் யிசாாித்து 

உத்திசனாகத்தர்களுக்குச் கசலுத்தின னிலுர் ககாடுப்வுகள் அல்து சம்ங்களுடன் கசம்வநனாக்கம் 

கசய்து ிலுவயச் சம்ங்கவ நாத்திபம் ஒளங்குயிதிகளுக்கு இணங்கின பவனில் கசலுத்துயதற்கு 

டயடிக்வக டுக்க சயண்டும். 

 
  

 (ii) தகுதிகாண் அிக்வக  

     

  அபசாங்க சசவய ஆவணக்குளயின் கசனகாளங்கு யிதிகின் VIII ஆம் அத்தினானத்தின் 101 

ஆம் ிாிவுக்கு இணங்க இந்த உத்திசனாகத்தர்கள் கதாடர்ில் பதாம் யருடத்திற்கா நீாய்வு 

அிக்வகவனத் தனாாிக்கும் சாது அதன் 05 ஆம் ின்ிவணப்ிற்கு இணங்க நீாய்வு அிக்வகனின் 

கதாடர் இக்கம் 1.4 இல் ினநத்வதப் காறுப்சற் திகதிவனக் குிப்ிடும் சாது “ 2020.01.01 ஆம் 

திகதி பதல் வடபவக்கு யரும் யவகனில் (உாினயாறு கடவநவனப் காறுப்சற் திகதிவனக் 

குிப்ிடவும்) ஆம் திகதி” வும் கதாடர் இக்கம் 1.6 இல் நீாய்வுக்கு ற்புவடன காத்வதக் 

குிப்ிடும் சாது “2020.01.01. பதல் வடபவக்கு யரும் யவகனில் (உாினயாறு கடவநவனப் 

காறுப்சற் திகதிவனக் குிப்ிடவும்) ஆம் திகதி பதல் 2020.12.31 ஆம் திகதி யவப” ன்றும் 

குிிப்ிட்டு உாினயாறு கடவநவனப் காறுப்சற் திகதி பதல் ற்புவடன தகயல்கவ நீாய்வு 

அிக்வகனில் உள்டக்குதல் சயண்டும். 

 

உதாபணம்: “2020.06.15 ஆம் திகதி பதல் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனில் ினநத்வதப் 

காறுப்சற் உத்திசனாகத்தகபாருயருக்கா அபச சசவய ஆவணக்குளயின் கசனகாளங்கு 

யிதிகின் 05ஆம் ின்ிவணப்வப் பூர்த்தி கசய்தல்  

 

          1.4 ினநத்வதப் காறுப்சற் திகதி :       2020.01.01 ஆம் திகதி பதல் வடபவக்கு 

                                                                                                    யரும் யவகனில் 2020.06.15 ஆந் திகதி                                                                                                         

     

          1.6 நீாய்வுக்குாின காப் குதி          :        2020.01.01 ஆம் திகதி பதல் வடபவக்கு 

                                                                                                     யரும் யவகனில் 2020.06.15 ஆந் திகதி பதல் 

                                                                                  2020.12.31 ஆந் திகதி யவப                                                                                                                    



 

 

சநற்குித்தயாறு குிப்ிட்டு 2020.06.15 ஆந் திகதி பதல் ற்புவடன தகயல்கவ பூர்த்தி கசய்யுங்கள்” 

 

(iii) சசவய ிவனம் திருத்தப்ட்டவநனிால் சசவயக்கு சபகநிக்க படினாநல் சாவந. 

 

 2020.06.17 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் கடவநவனப் காறுப்சற் சி உத்திசனாகத்தர்கின் 

சகாாிக்வகனின் சாில் நிகவும் நிதாிநா யிடனங்கள் நற்றும் வன அத்தினயசின யிடனங்கவக் 

கயத்தில் டுத்து உத்திசனாகத்தர்கள் சசவயனில் இவணக்கப்ட்ட சசவய ிவனங்கவ நாற்றுயதற்கு 

டயடிக்வக டுக்கப்ட்டதுடன் அவ்யாறு சசவய ிவனங்கள் நாற்ப்ட்ட உத்திசனாகத்தர்கள் 

ககாயிட் - 19 ிவவந, அதன் அடிப்வடனில் ிபகடப்டுத்தப்ட்ட ஊபடங்குச் சட்டம் அல்து சயறு 

ிறுயம்சார் காபணங்கின் அடிப்வடனில் கடவநக்குச் சபகநிக்க படினாத சந்தர்ப்ங்கில் அந்த 

சசவயனில் இருக்காத காத்வத அயர்கின் திர்கா கடவநசார் யிடனங்கில் அயர்கின் சசவய 

பப்புக்கு ாதிப்பு ற்டாத யிதத்தில் சம்த்துடா லீவு ாட்காக (உத்திசனாகத்தர்கின் 

திப்ட்ட லீவு ாட்கிலிருந்து கமிக்கப்டாத யிதத்தில்) கருத சயண்டும் ன்றும், அக்காத்திற்குாின 

சம்ங்கவ  3 (i) ஆம் ந்தினில் குப்ிடப்ட்டுள் அிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்க கசலுத்துநாறும் 

ணிவுடன் அினத் தருகிசன். 

 

04. 2020.06.17 ஆம் திகதினின் ின்ர் புர்யாழ்யிக்கப்ட்ட நற்றும் அங்கவீர் ட்டதாாிப் 

னிலுர்களுக்கு 2020 ஜூவ நாதம் 15 ஆம் திகதி வடகற் அவநச்சபவயக் கூட்டத்தில் டுக்கப்ட்ட 

தீர்நாத்திற்கு இணங்க අමප/20/1044/204/105 ஆம் இக்க 2020 ஜூவ நாதம் 23 ஆம் திகதி 

அவநச்சபவயத் தீர்நாம், அபசாங்க சசவய ஆவணக்குளச் கசனாாின் PSC/EST/03-05/03/2019 ஆம் 

இக்க 2020.08.27 ஆம் திகதின கடிதத்தின் பம் அியிக்கப்ட்ட அபசாங்க சசவய ஆவணக்குளயின் 

தீர்நாம் ன்யற்றுக்கு இணங்க 2020.09.07 ஆம் திகதிவனக் ககாண்டதாக அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் 

சசவயக்கு ினநம் யமங்கப்ட்டதுடன், இந்த உத்திசனாகத்தர்களுக்கும் 2020.01.01 ஆம் திகதி பதல் 

சம்ம் கசலுத்த சயண்டி ற்டுயதுடன் சம்ங்கவச் கசலுத்துதல் நற்றும் தகுதிகாண்  

அிக்வககவப் கறுயது கதாடர்ில் சநச 03 ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்ட அிவுறுத்தல்கவ 

ற்புவடனதாக்குநாறும் நிகவும் ணிவுடன் அினத் தருகின்சன். 

 

05. அத்துடன், 2020.01.01 ஆம் திகதினின் ின்பா ஒரு திகதினில் ினநம் வடபவக்கு யரும் 

 ினநக் கடிதத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் சந்தர்ப்ங்கில், அந்த உத்திசனாகத்தர்களுக்கு சம்ங்கள் 

கசலுத்துதல் நற்றும் தகுதிகாண் அிக்வககவத் தனாாிக்கும் சாது ினநக் கடிதத்தில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் திகதிவன ற்புவடனதாகக் ககாள்ளுநாறும் அினத் தருகின்சன். 

 

 

ஒப்ம்./  ஸ். ஆசாகண்டாப 

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் ானகம் 

 

 


