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அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள் 

திபணக்கத் தபயர்கள் 

நொயட்ட பசனொர்கள் 

ிபசதச பசனொர்கள் 

 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் 

பதொியித்துள் உத்திசனொகத்தர்கின் தொச் பசனற்ொடுகள். 

 

1774/31 ஆம் இக்க 2012.09.07 ஆம் திகதின அதியிசசட யர்த்தநொி அியித்தலின் 

பம் திருத்தப்ட்டயொொ 1745/11 ஆம் இக்க 2012 பப்பயொி 14 ஆம் திகதின 

இங்பக சொனக சசொசலிசக் குடினபசின் அதியிசசட யர்த்தநொப் த்திொிபகனில் 

பயினிடப்டப்ட்ட அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயப் ிபநொணக் குிப்ின் 14 

ஆம் ந்திக்கு இணங்க, சயபனற் ட்டதொொிகளுக்கு சயப யமங்கும் 

அபசொங்கத்தின் பகொள்பகனின் அடிப்படனில், ல்சயறு தயிப் பனர்கின் கீழ் 

2011.08.01  ஆம் திகதிக்கு பன்ர் அபசொங்க சசபயக்கு ஆட்சசர்ப்புச் பசய்னப்ட்டு 

MN4-2006(A) சம் அவுத்திட்டத்தின் கீழ் சம்ம் பறும் உத்திசனொகத்தர்கள் 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கப்டுகிொர்கள். 

 

02. அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் 

பதொியித்து, ின்ர் அபசொங்க சசபயனிலிருந்து/ நொகொண அபச சசபயனிலிருந்து 

சயபொரு தயிக்கு யிடுயிக்கப்ட்டுள் உத்திசனொகத்தர்கப, அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கப்ட சயண்டும் என்றும், யிடுயிக்கப்டுயதற்கு 

பன்ர் தயியுனர்வுக்கொ அபத்து தபகபநகபயும் பூர்த்தி பசய்திருந்தொல், 

உொின தயியுனர்பய யமங்கி அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனிலிருந்து யிடுயிக்க 

சயண்டும் என்று அபசொங்க சசபய ஆபணக்குள அியித்துள்து. 

 

03. அதொல், அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கப்டுயதற்கு 

யிருப்ம் பதொியித்துள் உத்திசனொகத்தர்கள் ின்ர் அபசொங்க சசபயனின் நற்பொரு 

சசபயக்கு அல்து தயிக்கு ினநிக்கப்ட்டுள் சந்தர்ப்ங்கில், அந்த 

உத்திசனொகத்தர்கப அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கினதன் 

ின்ர் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனிலிருந்து ிபந்தபநொக யிடுயிப்தற்கு 

டயடிக்பக எடுக்க சயண்டும். அவ்யொறு யிடுயிக்கப்டும் திகதினில் அியிருத்தி 

ාේේ පමාංටය  ඔේබ් පමාංටය     දිනය  
எது இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

CS/DOS/Policy/03/05/(II)  2023.01.05 



உத்திசனொகத்தர் சசபயப் ிபநொணக் குிப்புக்கு இணங்க தயியுனர்வுகபப் 

பறுயதற்கொ அபத்துத் தபகபநகபயும் பூர்த்தி பசய்திருந்தொல் உொின யிதத்தில் 

தயியுனர்கப யமங்குயதற்கு டயடிக்பக எடுக்க சயண்டும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

04. அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனிலிருந்து யிடுயிக்கப்ட்ட அபசொங்க 

சசபயனின்/ நொகொண அபச சசபயனின் சயறு ஒரு தயிக்கு யிடுயிக்கப்ட்ட 

உத்திசனொகத்தர்கின் புதின தயிக்கொ சம்ம் தனொொித்தல் 05/2017 ஆம் இக்க 

பொது ிருயொகச் சுற்ிக்பகக்கு இணங்க சநற்பகொள்ப்ட சயண்டும் என்துடன் 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் 

பதொியித்துள் உங்கள் அபநச்சில்/ திபணக்கத்தில்/ அலுயகத்தில் ணினொற்ின 

ின்ர் சயறு தயிபனொன்றுக்கு ினநம் பற்று யிடுயிக்கப்ட்ட 

உத்திசனொகத்தர்கள் இருப்ின், அந்த உத்திசனொகத்தர்களுக்கு அியித்து அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்குயதற்கும் புதின தயிக்கு பபனொக 

யிடுயிப்தற்கும் சதபயனொ ஆயணங்கப எக்கு அனுப்ி பயக்குநொறும் 

ணிவுடன் அினத்தருகின்சன். 

  

 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசொகண்டொப 

இபணந்த சசபய ணிப்ொர் ொனகம்  

உ-ம்:- 2005.08.15 ஆம் திகதி பதல் படபபக்கு யரும் யபகனில் சபக சசபய 

திபணக்கத்தின் சபக அியிருத்தி உதயினொர் தயிக்கு ினநம் 

பற்றுள் ஒரு உத்திசனொகத்தர் அன்பன திசந அந்த 

திபணக்கத்தில் கடபநகபப் பொறுப்சற்கின்ொர்.  ின்ர் 

உத்திசனொகத்தர் 2011.08.01  திகதினில் படபபக்கு யரும் யபகனில் 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயக்கு உள்யொங்கப்டுயதற்கு   யிருப்ம் 

பதொியித்துள் அசதசயப 2018.06.06 ஆம் திகதினில் சபக சசபய 

திபணக்கத்தில் சபக சசபய உத்திசனொகத்தர் தபம் II தயிக்கு ினநம் 

பற்றுள்ொர் . 

 

  இவ்யொொ உத்திசனொகத்தபப 2011.08.01 ஆம் திகதினில் அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயனின் தபம் III உள்யொங்கி, சசபய ிபநொணக் 

குிப்ிற்கு இணங்க II தபத்திற்கு தயியுனர்வு பறுயதற்கொ அபத்து 

தபகபநகபயும் பூர்த்தி பசய்திருப்ின், 2015.08.15 திகதினில் தபம் II க்கு 

தயியுனர்வு யமங்கப்ட சயண்டும். அதன் ின்ர் 2018.06.06 ஆம் திகதி 

பதல் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனிலிருந்து யிடுயிப்தற்கு 

டயடிக்பக எடுக்க சயண்டும். 


