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சயவனற் ட்டதாாிகளுக்கு சயவயாய்ப்பு யமங்கும் ிகழ்ச்சி       - 2020 

இவணந்த சசவயக்கு ிபந்தப ினநம் கற்றுள் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர்களும் ிபந்தபப் 

னிற்சிக்காக சசவய ிவனங்கில் இவணக்கப்ட்டுள் னிலுர்களும் கடவநகவப் 

காறுப்சற்ல் 

 

 து 2022.01.07 ஆம் திகதின கடிதத்தில் உள் இவணப்ின் (Link) பம் ற்கசய 

குிப்ிடப்ட்டுள் (Upload)  சசவய  ிவன  யமங்கல்கவ  நாத்திபம்  அணுக  படியும் ன்    

ின்யரும் சசவய ிவன யமங்கல்கள் கதாடர்ில் சநற்குித்த இவணப்ின் ஊடாக அிந்து 

ககாள் படினாது ன்வதப் ணிவுடன் அினத் தருகின்சன்.  

 

i. சநற்டி ிகழ்ச்சி          கீழ் கட்டம் II நற்றும் III இன் கீழ் ஆட்சசர்ப்புச் கசய்னப்ட்ட 

2021.04.01 ஆம் திகதி ிபந்தபநாக்கப்டவுள் னிலுர்கள். அயர்கின் சசவய ிவன 

யமங்கல் கடிதங்கள் ற்கசய நாயட்ட கசனகங்களுக்கு அனுப்ப்ட்டுள்.  
 

ii. நாகாணப் ாடசாவகளுக்கும் நாகாண சவ ினநங்களுக்கும் அனுப்ப்ட்டுள் 

னிலுர்கள் கதாடர்ா அவத்து அியித்தல்களும் நாகாண சவகிால் 

கயினிடப்டும். 
 

iii. து சநற்டி கடிதத்தின் 07 ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள் ிபச்சிவகவக் ககாண்ட 

னிலுர்கின் தகயல்கவ, அந்தப் ிபச்சிவகவத் தீர்த்ததன் ின்சப ார்க்கக் 

கூடினதாக இருக்கும். 

 

02. இந்த ஆட்சசர்ப்புக்கா அவத்து சசவய ிவன யமங்கல்களும் ற்கசய கசய்து 

படிக்கப்ட்டுள் சாதிலும், சநற்குித்த ிபச்சிவகவத் தீர்த்து அவத்துப் னிலுர்களும் 

கடவநகவப் காறுப்சற்கக் கடின சூமவ உருயாக்குயதற்குத் சதவயனா டயடிக்வககவ 

அடுத்த யாபத்திற்குள் கசய்யதற்கு திர்ார்க்கப்டுகின்து.  

 

03. ட்டதாாிப் னிலுர்கள் கிவனிலும் இவணந்த சசவயப் ிாியிலும் உள் 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு அந்தப் ணிகவச் கசய்னக் கூடின சூமல் காணப்ட்டால் நாத்திபசந அது 

சாத்தினநாகும். அதால், இந்த ஆட்சசர்ப்புடன் கதாடர்புவடன சசவய ிவன யமங்கல்கள் நற்றும் 

கனர் குிப்ிடப்டாவந சான் ிபச்சிவகள் கதாடர்ில் இந்த அவநச்சுக்கு யருவக தந்து 

கசய்னப்டும் ந்தகயாரு யிசாபவணயும் இந்தச் கசனற்ாடுகள் படியும் யவப அடுத்த யாபத்தில் 

காறுப்சற்கப்டநாட்டாது ன்வத அினத் தருகிசாம். அதுயவபனில் ிபச்சிவகவத் 

தீர்ப்தற்கு சயறு பவகனான்று அிபகப்டுத்தப்டும். 

 

04.                                                             

                                அியிக்கப்டும் யவபனில் ற்கசய உள் சசவய 

ிவனங்கிசசன கதாடர்ந்தும் இருத்தல் சயண்டும். யமங்கப்டும் ினானநா காப் குதினில் 

யருக்கும் சசவய பப்பு அல்து சம்ம் கதாடர்ில் ந்தகயாரு தாக்கங்களும் ற்டநாட்டாது 

ன்வதயும் அினத் தருகின்சன்.  

 

මසේ අාං ය  ඔබසේ අාං ය     දිනය  
து இ  உநது இ   திகதி:         
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PS/GT/2020 (III සලළුම) 2022.01.09 

 



 

05. கல்யி அவநச்சுக்கு ிபந்தப ினநங்கள் யமங்கப்ட்டுள் உத்திசனாகத்தர்கள் கடவநக்குச் 

சபகநிக்க சயண்டின ிவனம் நற்றும் திகதி கதாடர்ில் அந்த அவநச்சிால் அியிக்கப்டும் 

ன்வத தனவுகசய்து கயத்தில் ககாள்வும்.  

 

06. இந்த ிகழ்ச்சிவன ிவவுகசய்து ஒரு யருடப் னிற்சிவனப் பூர்த்தி கசய்துள் அவத்துப் 

னிலுர்களுக்கும், ஒரு யருடப் னிற்சிவனப் பூர்த்தி கசய்யும் யவப சசவய ிவனங்கில் 

இவணக்கப்டும் னிலுர்களுக்கும் சயாி நாத சம்ங்கவயும் ககாடுப்வுகவயும் 

கக்கூடின யிதத்தில் இந்த ிகழ்ச்சிவன ிவவுகசய்யதற்கு ீங்கள் யமங்கும் ணிவும் காறுவநயும் 

ிவந்த ஒத்துவமப்வ காிதும் ாபாட்டுகிசன்.      

 

 

    ./ ஸ். ஆசாகண்டாப 

இவணந்த சசவய ணிப்ார் ானகம் 

 

 


