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அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள்  

திபணக்கத் தபயர்கள் 

நொயட்டச்  பசனொர்கள் 

ிபசதச பசனொர்கள் 

 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனில் உள்ீர்ப்புச் பசய்யதற்கு 

யிருப்ம் பதொியித்துள் உத்திசனொகத்தர்கப திபணக்கப் 

தயிகளுக்கொ தயி உனர்வு படமுபகின்டி தபமுனர்த்தல். 

 

2012.09.07 ஆந் திகதின நற்றும் 1774/31 ஆம் இக்கத்துபடன அதியிசசட 

யர்த்தநொினின் மூம் திருத்தினபநக்கப்ட்ட இக்கம் 1745/11 நற்றும் 2012 

பப்பயொி நொதம் 14 ஆந் திகதின இங்பக ஜொனக சசொசலிசக் குடினபசின் அதி 

யிசசட யர்த்தநொினின் மூம் ிபசுொிக்கப்ட்ட   அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் 

சசபயப் ிபநொணத்தின் 14ஆம் ந்தினின் டி சயபனற் ட்டதொொிகளுக்கு 

சயபயொய்ப்பு யமங்கும் அபசொங்க பகொள்பகனின் அடிப்படனில் ல்சயறு தயிப் 

பனர்கின் கீழ் 2011.08.01 ஆந் திகதிக்கு முன்ர் அபச  சசபயனில் ஆட்சசர்ப்புச் 

பசய்னப்ட்ட  MN4-2006(A) என் சம் அவுத்திட்டத்தின் கீழ் சம்ம் பறும் 

உத்திசனொகத்தர்கள் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்  சசபயனில் உள்ீர்ப்புச் 

பசய்னப்டுகின்ொர்கள். 

 

02. இதன் மூம் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனில் உள்யொங்கப்டுயதற்கு 

யிருப்ம் பதொியித்த உத்திசனொகத்தர்கப நீண்டும் அந்த யிருப்புொிபநபன நீப் 

பறுயதற்கொ சந்தர்ப்ம் யமங்கப்டொபநக்கு உட்ட்டு 

உள்யொங்குயதற்கு 2017105123 ஆந் திகதி படபற் அபநச்சபபயக் கூட்டத்தில் 

தீர்நொிக்கப்ட்டதுடன், அதற்கொக இக்கம்    அபந/17/0759/734/015 நற்றும் 

2017105131  ஆந் திகதின அபநச்சபபயத் தீர்நொத்தின் மூம் அங்கீகொபம் 

கிபடக்கப்பற்துள்து. 
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.03  எசய அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனில் உள்யொங்கப்டுயதற்கு 

யிருப்ம் பதொியித்த உத்திசனொகத்தர்களுக்கு அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனில் 

தபப்டுத்தும் தயி உனர்வு யமங்கும் பசனற்ொடுகள் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் 

சசபயக்கு உள்யொங்கும் டயடிக்பககளுடன் ஒசப சபத்தில் சநற்பகொள்ப்டும் 

எவும், நற்றும் அபசொங்க சசபய ஆபணக்குளச் சுற்ிக்பக  இக்கம் 01/2012 

நற்றும் அபசொங்க சசபய ஆபணக்குளச் பசனொொின் இக்கம் PSC/EST/ 03-

05/06/2017 நற்றும் 2017110104 ஆந் திகதின கடிதத்திற்கு அபநன, அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயனில் உள்ீர்ப்புச் பசய்யதற்கு யிருப்ம் பதொியிக்கொத 

உத்திசனொகத்தர்களுக்கு நட்டும், தயி உனர்வு படமுபகபத் தனொொித்து அதற்கொக 

அபசொங்க சசபய ஆபணக்குளயின் அனுநதிபனப் பறுயதற்கொ டயடிக்பககப

சநற்பகொள் முடியும் எ தனவுடன் அினத்தருகிசன். 

 

 

04. இதன்டி, தங்கின் அலுயகத்தில் இபணக்கப்ட்டுள் அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர் சசபயனில் உள்ீர்ப்புச் பசய்யதற்கு  யிருப்ம் பதொியித்துள் 

உத்திசனொகத்தர்கள், சநச குிப்ிட்டுள் 03 ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள் 

தயி உனர்வு படமுபகின் டி, தயி உனர்யிப யமங்க டயடிக்பக எடுத்தல் 

கூடொது என்சதொடு, சயபயொய்ப்ற் ட்டதொொிகளுக்கு பதொமில் யமங்கும் 

அபசொங்க பகொள்பகனின் அடிப்படனில்   1994 ஆம் ஆண்டு முதல் 2011108101 ஆந் 

திகதி யபப ல்சயறு தயிப் பனர்கின் கீழ் ஆட்சசர்ப்புச்  பசய்னப்ட்டுள் MN 4-

2006 இன் கீழ் சம்ம் பறும் உத்திசனொகத்தர்கப அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் 

சசபயனினுள் உள்ீர்ப்புச் பசய்யதற்கு யிருப்ம் பதொியிக்கயில்ப எ அயர்கின் 

ிபத்திசனகக் சகொபய நற்றும் ி பொதுயொ சகொப்புக்கின் மூம் 

உறுதிப்டுத்தப்ட்டதன் ின்ர் நொத்திபம் திபணக்க ொீதினொ தயிகளுக்கொக 

தனொொிக்கப்ட்டுள் தயி உனர்வு படமுபனின்டி தயி உனர்யிப 

யமங்குயதற்கு டயடிக்பக எடுக்கப்டல் சயண்டும் எ தனவுடன் 

அினத்தருகிசன். 
 

 

 

 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசொகண்டொப 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம் 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


