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அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள்  

 

அபசொங்க சசபயக்குப் பும்ொ தயிகளுக்கு இபண்டொம் ிப அடிப்படனில் 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்கப யிடுயிக்கக்கூடின ினொனொதிக்க ிறுயங்கள்  

ற்ின தகயல்கபக் சகொபல். 

 

0202-0200 கொப்குதினில், அபசொங்கத்தின் பகொள்பகத் தீர்நொங்கின் 

அடிப்படனில், அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு புதின உத்திசனொகத்தர்கள் 

அதிகவு ஆட்சசர்ப்புச் பசய்னப்ட்டுள்ொர்கள் என்சதொடு,  ஒவ்பயொரு 

அபநச்சுக்கள்/ திபணக்கங்கின் யிடனப் பப்ிற்கு ஏற் அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர்கின் அயசினம் நற்றும் தற்சொது இருக்கும் ணிக்குமொத்திப 

கயத்திற் பகொண்டு, தற்சநனம் ஒவ்பயொரு ிறுயத்திலும் உள் அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயனின் தயி எண்ணிக்பக பதொடர்ொக முகொபநத்துய 

சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகத்தின் அனுநதி பப்ட்டுக் பகொண்டிருக்கின்து. 

அதன்சொது சசபயத் சதபயப்ொட்டின் டி, ஒரு சி ிறுயங்கில் அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயனின் உத்திசனொகத்தர்கள் நிபகனொக கொணப்டுயசதொடு 

இன்னும் சி ிறுயங்கில் அப்தயிக்கொ பயற்ிடங்கள் ிவுயது  

அயதொிக்கப்ட்டுள்து. 

 

20. அபச சசபயனில் இபணத்துக் பகொள்ப்ட்டுள் அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர்கள் அலுயகத்தினுள் நற்றும் கப் ணிகில் 

கடபநனொற்றுயதற்கொக  ினநிக்கப்ட்டுள்சதொடு,  இந்த உத்திசனொகத்தர்கள் 

ல்சயறு துபகில் உனர் கல்யிபனப் பற்றுள்பநனிொல் அயர்கின் 

அிபயயும் தின்கபயும் சநம்டுத்தும் யபகனிலும் அயர்கிடநிருந்து நிகவும் 

யிபத்திொ சிந்த சசபயபனப் பற்றுக்பகொள்யதற்கொக உங்கள் அபநச்சின் 

கீழ் இனங்குகின் ினொனொதிக்க ிறுயங்கில் ிவுகின் பயற்ிடங்களுக்கு 

இபணப்தற்கொ இனலுபந கொணப்டின், நிபகனொகவுள் உத்திசனொகத்தர்கப 

தற்கொலிக அடிப்படனில் யிடுயிப்து பதொடர்ில் கயத்திற் பகொள்ளும் யபகனில் 

ின்யரும் தகயல்கப நொதிொிப் டியத்திற்கு அபநன தனொொித்து எக்கு அனுப்ி 

பயக்க டயடிக்பக எடுக்குநொறு தனவுடன் அினத்தருகிசன். 
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இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம் 

 


