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அமச்சு செயாரர்கள்,
ாலட்டச் செயாரர்கள்,
திமைக்கரத் தமயலர்கள் .

2016 இற்கான லருடாந்த இடாற்மக் கட்டமர லிடுத்தல்
அொங்க முகாமத்துல உதலிாரர் செமல, அொங்க சாறிசபர்ப்பாரர் செமல,
இயங்மக நூயகர் செமல, இயங்மக தகலல், சதாடர்பாடல் சதாறிநுட்பச் செமல,
அலுலயக ஊறிர் செமல, இமைந்த ொதிகள் செமல.
சற்படி லிடம் சதாடர்பான னது ெ இயக்கமும் 2015.11.09 ஆந் திகதிமம் சகாண்ட கடிதம் மூயாக
அநப்பி மலக்கப்பட்டுள்ர லருடாந்த இடாற்மக் குழுலின் முன்சாறிவுகள் ற்ரம் அக்கடிதத்தில்
குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிடங்கள் ீது தங்கரின் தலான கலனம் ஈர்க்கப்படுகின்மது.
02.

சற்படி

இடாற்ம

முன்சாறிவுகள்

ெம்பந்தாக

ன்னிடம்

ெர்ப்பிக்கப்பட்ட

லிட

டுத்துமப்புகள் பற்மி அொங்க செமலகள் ஆமைக்குழுலின் நமடமுமமலிதிகள் சதாகுதி I இன் XVIII
ஆம் அத்திாத்தின் 210 ற்ரம் 211 ஆகி

பிாிவுகளுக்கு அமலான லருடாந்த இடாற்ம

முன்சாறிவுகள் ீராய்வுக் குழுலின் தீர்ானங்கமர இத்துடன் அநப்பி மலத்துள்சரன். இதன் மூயாக
சற்சகாள்ரப்பட்ட

திருத்தங்களுக்கு

கட்டுப்பட்டதாக

சசய

குமிப்பிட்ட

உத்திசாகத்தர்கள்

சதாடர்பியான னது ெ இயக்கமும் 2015.11.09 ஆந் திகதிமம் சகாண்ட கடிதம் மூயாக உத்சதெ 2016
இற்கான லருடாந்த இடாற்மக் கட்டமரிமன இத்தால் லிடுக்கிசமன்.
03. இடாற்மக் கட்டமரகள் சதாடர்பியான சன்முமமமடுகள்
(அ) இடாற்மக் கட்டமரகள் சதாடர்பாக திருப்திமடாத உத்திசாகத்தர்களுக்கு அொங்க
செமலகள்

ஆமைக்குழுலின்

நமடமுமம

ற்பாடுகளுக்கிைங்க அொங்க செமலகள்

லிதிகரின்

XX

ஆம்

அத்திாத்தின்

ஆமைக்குழுலிடம் சன்முமமமட்டிமனச்

ெர்ப்பிக்க இலும்.
(ஆ) ீராய்வுக் குழுவுக்கு சன்முமமமட்டிமனச் ெர்ப்பித்த உத்திசாகத்தர்கள் ாத்திம் அொங்க
செமலகள் ஆமைக்குழுலிடம் சன்முமமமட்டிமனச் ெர்ப்பிக்கயாம்.
(இ) சன்முமமமடுகமர அொங்க செமலகள் ஆமைக்குழுலிடம் ெர்ப்பிக்கும் சபாருட்டு நமடமு
மம லிதிகரின் 23 லது அட்டலமைக்கிைங்க திமைக்கரத் தமயலர்கள் ஊடாக னக்கு
அநப்பிமலக்கப்படல்
லிடங்கமர

சலண்டும்.

நிரூபிப்பதற்காக

அநப்பிமலப்பீாக.

அத்துடன்
ெம்பந்தப்பட்ட

சன்முமமமட்டில்

குமிப்பிடப்பட்ட

ஆலைங்கமரமம்

இமைத்து

(ஈ)

ெர்ப்பிக்கப்படுகின்ம
முன்னாகசலா

சன்முமமமடுகள்

னக்குக்

2016.01.08

கிமடக்கத்தக்கதாக

ஆம்

திகதின்சமா

ெர்ப்பிக்கப்பட

அதற்கு

சலண்டுசன்பசதாடு

அத்திகதிக்குப் பின்னர் ெர்ப்பிக்கப்படுகின்ம சன்முமமமடுகள் நிாகாிக்கப்படயாம்.
04. லருடாந்த இடாற்மக் கட்டமர நமடமுமமப்படுத்தல்.

2016

ஆம்

ஆண்டுக்கான

இடாற்மக்

சற்சகாள்ரப்படக்கூடி
நமடமுமமப்படுத்தப்படும்.
செமலாற்ரகின்ம
நிமயங்கரில்

கட்டமரகள்

திருத்தங்களுக்கு
அதற்கிைங்க

இடாற்மம்
கடமகமர

செமலகள்

கட்டுப்பட்டதாக

தங்கள்

சபற்ரள்ர

அொங்க

அமச்ெில்

/

உாி

தினத்திசயச

திமைக்கரத்தில்

உத்திசாகத்தர்கள்

சபாரப்சபற்கத்தக்கதாக

ஆமைக்குழுலினால்

உாி

/

திகதிில்

பிதிமட்டு

நிரலனத்தில்
புதி

அலுலயர்

செமல

லரும்லம

தடுத்துமலக்கால் லிடுலிக்க நடலடிக்மக டுக்குார அமிலிக்கின்சமன். 2016 லருடாந்த இடாற்மக்
கட்டமரக்கிைங்க

ெம்பந்தப்பட்ட

உத்திசாகத்தர்கள்

செமலக்குச்

ெமூகரித்தமக்கான

ற்ரம்

லிடுலிக்கப்பட்டமக்கான கடிதங்கரின் பிதிகமரமம் இ.செ/ல.இ.ா/05 ற்ரம் இ.செ/ல.இ.ா/06
ஆகி படிலங்கள் மூயம் னக்கு அமிக்மகிடல் சலண்டும்.
லருடாந்த இடாற்மங்கரின் கீழ் ன்னால் லறங்கப்பட்டுள்ர இடாற்மக் கட்டமரக்கு சயதிகாக
அமச்சு அல்யது திமைக்கர உள்ரக இடாற்மங்கரின் கீழ் லசநம் உத்திசாகத்தர்களுக்கு
இடாற்மம்

கிமடத்தாலும்,

கட்டுப்பட்டதாக

2015.11.09

இந்த

ீராய்வுக்குழுக்கரின்

ஆந்

திகதி

இடாற்மக்

தீர்ானங்கரியான
கட்டமர

திருத்தங்களுக்கு

நமடமுமமப்படுத்தல்

சலண்டுசன்பமதக் கருத்திற் சகாள்வீாக.

ஒப்பம் / சே. தடல்யசக,
செயாரர்,
சபாது நிர்லாக ற்ரம் முகாமத்துல
அமச்சு

