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திகதி:

அபநச்சபபய அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள்/நொகொணங்கின் ிபதந பசனொர்கள்
இபொஜொங்க அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள்
ஆபணக்குளக்கின் பசனொர்கள்
நொயட்ட பசனொர்கள்
திபணக்கத் தபயர்கள்

சயபனற்

ட்டதொொிகளுக்கு/டிப்சொநொதொொிகளுக்கு

சயபயொய்ப்பு

யமங்கும்

ிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2020
சநற்டி ிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் எடுக்கப்ட்ட பகொள்பகத் தீர்நொத்திற்கு இணங்க
இபணந்த சசபயனின் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனில் ிபந்தப ினநம் யமங்கும்
பசனற்ொடுகள் தற்சொது பூர்த்தினபடந்து யருகின். ல்சயர சிக்கல்கின் கொபணநொக ிரத்தி
பயக்கப்ட்டுள் ினநங்கள் நற்ரம் நொகொணப் ட்டினல்கில் உள்டக்கப்ட சயண்டியுள்
பனர்களுடன் பதொடர்புபடன பசனற்ொடுகள் அபத்தும் தற்சொது பூர்த்தி பசய்னப்ட்டுள்.
02.

அதற்கிணங்க, இபணந்த சசபயனின் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு 2022.01.03

நற்ரம் 2022.04.01 ஆம் திகதிககபக் பகொண்டதொக ினநம் யமங்கப்ட்ட உத்திசனொகத்தர்கள்
பதொடர்ில் ின்யரும் யிதத்தில் டயடிக்பககள் எடுக்கப்ட சயண்டும்.
I.

இபணந்த சசபயக்கொ ிபந்த ினநத் திகதினொக சநற்குித்த திகதிகபக் கருதி
ினநிக்கப்ட்ட அபத்து அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்களும் 2022.05.09 ஆம் திகதினில்
உள்யொொ, இபணக்கப்ட்டுள் சசபய ிபனங்கில் கடபநபனப் பொரப்சற்க
டயடிக்பககள் எடுக்கப்ட சயண்டும். அவ்யொர கடபநபனப் பொரப்சற்கத் தயரம்
உத்திசனொகத்தர்கின் ினநங்கள் படபபக்கு யரும் திகதி பதொடர்ில் எடுக்கப்டும்
தீர்நொம் அந்த உத்திசனொகத்தர்கின் சசபய பப்ில் தொக்கத்பத ஏற்டுத்தொம்.

II.

நொகொண

சபகிொல்

இது

யபபனில்

ினநம்

யமங்கப்டொத

அியிருத்தி

உத்திசனொகத்தர்கபத் தயிப சயர எந்தபயொரு னிலுரும் 2022.05.09 ஆம் திகதினில்
னிலுர் பகொடுப்பயப் பரம் ிபனில் இருக்கக்கூடொது. அதற்கிணங்க, இபணந்த
சசபயனின் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு ிபந்தபநொக ினநம் பவுள்
னிலுர்களுக்கு ரூொ 20000/= பகொடுப்வு ஏப்பல் நொதத்திற்கு நட்டுசந யமங்கப்டும்.
III.

எவ்யொொனினும்,

நொகொண

சபகில்/நொகொணப்

ொடசொபகில்

ினநத்பத

எதிர்ொர்த்துள் ட்டதொொிப் னிலுர்கபப் பொரத்தயபபனில், உொின நொகொண சபகின்

சகொொிக்பககபக் கயத்தில் எடுத்து சந நொதத்திற்கு நொத்திபம் னிலுர் பகொடுப்வுகப
யமங்குயதற்கொக ிதி ஏற்ொடுகப யமங்கும் சொத்தினம் கொணப்டுகின்து.
IV.

சநற்குித்த

ஆட்சசர்ப்புகொ

பசனொர்கொசசன

பபனொ

டொத்தப்ட்ட.

பதொகுதிபனொன்ர என்ொல்

சர்பகப்

அது

ொீட்பசகள்

பதொடர்ில்

யமங்கப்ட்டுள்.

ீண்ட

ிபசதச

அிவுரத்தல்

அந்த அிவுரத்தல்களுக்கு இணங்க

பரும்ொலும் சர்பகப் ொீட்பசகள் டொத்தப்ட்டிருந்த சொதிலும், சி கொபணங்கிொல்
(யிண்ணப்தொபர்கள்
ஆயணங்கில்

உண்பநனொ

குபொடுகள்

தகயல்கபச்

சநர்ப்ிக்கொபந,

கொணப்டுகின்பந

சநர்ப்ிக்கப்ட்ட

சொன்யற்ின்

கொபணநொக)

அடிப்படத் தபகபநகள் கொணப்டொது னிற்சி பரம் ஒரு பதொபகப் னிலுர்கள்
உள்ர். அயர்கள் பரும்ொலும் அபடனொம் கொணப்ட்டு னிற்சிபன படிவுரத்துயதற்கு
டயடிக்பககள் எடுக்கப்ட்ட. எவ்யொொனினும், ல்சயர கொபணங்கிொல் அத்தபகன
னிலுர்கள்

பதொடர்ந்தும்

னிலுர்கள்

அடிப்படனில்

பகொடுப்வுகபப்

பற்ர

னிற்சினில் இருப்பதயும், சிசொது ிபந்தப ினநம் பரயபதயும் அனுநதிக்க படினொது.
அதற்கிணங்க, அத்தபகன னிலுர்கப அல்து ிபந்தப ினநங்கள் யமங்கப்ட்டிருப்ின்
அத்தபகன உத்திசனொகத்தர்கப, அந்தப் னிற்சி ினநக் கடிதங்கப/ ிபந்தப ினநக்
கடிதங்கப இபத்துச் பசய்யதற்கொக என்ிடம் அனுப்புயதற்கு உொின ிரயத் தபர்கள்
உடடினொக

டயடிக்பக

எடுக்க

சயண்டும்.

இது

பதொடர்ொ

ஏற்ொடுகள்

இந்த

ஆட்சசர்ப்புடன் பதொடர்புபடனதொக என்ொல் யமங்கப்ட்ட அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்
ினநக் கடிதத்தின் 22 ஆம் ந்தினிலும், அபச சசபயகள், நொகொண சபகள் நற்ரம்
உள்ளூபொட்சி அபநச்சின் பசனொொிொல் யமங்கப்ட்ட னிற்சி ினநக் கடிதத்தின் 08
ஆம் ந்தினிலும் உள்டக்கப்ட்டுள் என்பதக் கயத்தில் பகொள்வும்.


இந்த

ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்

கீழ்

ல்கபக்கமக

நொின

ஆபணக்குளயிொல்

அங்கீகொிக்கப்டொத பதல் ட்டங்கபப் பற் யிண்ணப்தொபர்களுக்கு ினநம்
யமங்குயதற்கொ ஏற்ொடுகள் கொணப்டயில்ப. அதொல், என்ொல் 2020.08.24 ஆம்
திகதி யமங்கப்ட் சர்பகப் ொீட்பச அிவுரத்தல்களுக்கு இணங்க பயிொட்டுப்
ட்டங்கள், ினநங்களுககு ஏற்புபடனதொகொது.


சநலும், 2020.09.15 ஆம் திகதினில் சயபனற்யர்கொக இருந்திபொத ட்டதொொிகளுக்கு
ினநங்கள் யமங்குயதற்கும் ஏற்ொடுகள் கொணப்டயில்ப என்பத இதன் சொது
கயத்திற்பகொள்ளுதல் சயண்டும்.

03.

சநற்டி

ொடசொபகளுக்கொ

ிகழ்ச்சித்

திட்டத்தின்

அியிருத்தி

கீழ்

உத்திசனொகத்தர்

நொகொண
தயிகப

சபகளுக்கொ/
யமங்கும்

நொகொணப்

பசனன்பபகள்

பதொடர்ொ டயடிக்பககப இந்த நொதத்தில் பசய்து படிப்தற்கு நொகொண சபகள் டயடிக்பக
எடுப்து பொருத்தநொதொகும்.

ஒப்ம்./ சஜ.சஜ. பத்சிொி
பசனொர்
பொது ிருயொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்ரம் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு

