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2018.08.20 ஆம் திகதி ட்டதொொிப் னிலுர்கொக ஆட்சசர்ப்புச் பசய்னப்ட்ட சயபனற் 

ட்டதொொிகப அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனின் தபம் III இற்கு ினநித்தல் நற்றும் இங்பக 

தகயல் நற்றும் பதொடர்பு பதொமில்நுட் சசபயனின் யகுப்பு 3 தபம் III இற்கும் யகுப்பு 2 தபம் II இற்கும் 

ினநித்தல் 

 
சநற்குித்த தபப்ில் பயினிடப்ட்ட பொது ிருயொக, உள்ொட்டலுயல்கள் நொகொண சபகள் நற்றும் 

உள்ளூபொட்சி அபநச்சின் பசனொொின் 2020.05.04 ஆம் திகதின கடிதத்துடன் பதொடர்புபடனது. 

 

02. அதற்கிணங்க, புதிதொக ினநம் பற் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்களும் இங்பக தகயல் 

பதொடர்ொடல் பதொமில்நுட்ச் சசபய உத்திசனொகத்தர்களும் கடபநகபப் பொறுப்சற்கும் சொது ின்ற் 

சயண்டின பசனபொளங்குகள் பதொடர்ில் ிறுயத் தபயர்களுக்கு பதியொக அியிப்தற்கு டயடிக்பககள் 

டுக்கப்ட்டுள். 

 

03. ினும் அந்தக் கடிதத்தில் யமங்கப்ட்டுள் அிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்க கடபநகபப் 

பொறுப்சற்கொநல் சசபய ிபனங்கப திருத்துயது பதொடர்ில் யிசொொிப்தற்கொக இந்த அபநச்சுக்கு யருயது 

அயதொிக்கப்டுகின்து. நிகவும் நட்டுப்டுத்தப்ட்ட ண்ணிக்பக உத்திசனொகத்தர்கப நொத்திபம் 

யபயபமத்து சசபயகப பகொண்டு டொத்தும் சதபயக்கொகசய தற்சொது அபசொங்க அலுயகங்கபத் 

திப்தற்கு டயடிக்பககள் டுக்கப்ட்டுள்துடன் அதற்கொக நொத்திபசந பொதுப் சொக்குயபத்துச் சசபயக 

ற்ொடு பசய்னப்ட்டுள். அதொல், நிகவும் அத்தினயசினநொ ஒரு யிடனத்திற்கொகயன்ி, அபமக்கப்டொநல் 

இந்த அபநச்சு யருபக தருயபத தயிர்ந்து பகொள்ளுநொறு ணிவுடன் அினத் தருகின்சன். 

 

04. சநலும் சநற்குித்த கடிதத்தின் ற்ொடுகளுக்கு இணங்க ிறுயத் தபயர்கள் உங்கிடம் 

கடபநகப ஒப்படக்கும் யபபனில் அது பதொடர்ில் பொறுபநயுடன் பசனற்டுநொறும், சசபய 

ிபனங்கபத் திருத்துதல் பதொடர்ொ சதனும் யிசொபபணகள் இருப்ின் இந்த அபநச்சின் 

http://203.94.94.214/csinq/ இபணனயமி முபபநனின் ஊடொக குித்த யிசொபபணகப முன்பயக்க சயண்டும் 

ன்றும் அினத் தருகின்சன். 

 

05. சநற்டி கடிதத்தின் மூம் ற்கசய அியிக்கப்ட்டுள்யொறு திபணக்கத் தபயர்கள் 2020.05.15 

ஆம் திகதினில் ிவும் பயற்ிடங்கின் ண்ணிக்பகபன அியித்த ின் சசபய ிபனங்கபத் 

திருத்துயதற்கொ சகொொிக்பககப ிபசயற்றுயதற்கொ சொத்தினங்கள் இருந்தொல் நொத்திபம் அயற்ப 

ிபசயற்றுயதற்கு அடுத்த யொபத்தில் (2020.05.18-2020.05.22) டயடிக்பக டுக்கப்டும். 

 

06. ன்ொல் யமங்கப்டும் இந்த அிவுறுத்தல்கள் 2018.08.20 ஆம் திகதி ட்டதொொிப் னிலுர்கொக 

ஆட்சசர்ப்புச் பசய்னப்ட்டு அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனின் தபம் III இற்கும் இங்பக தகயல் 

பதொடர்ொடல் பதொமில்நுட்ச் சசபயனின் யகுப்பு 3 தபம் III இற்கும் யகுப்பு 2 தபம் II இற்கும் ினநிக்கப்ட்டு 

சசபய ிபனத் திருத்தக் சகொொிக்பககப முன்பயத்துள் புதிதொக ினநம் பற்யர்களுக்கு நொத்திபசந 

ற்புபடனதொகும் ன்பத தனவுபசய்து கயத்திற் பகொள்வும். 

 

 

 

ஒப்ம்./ ஸ். ஆசொகண்டொப 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம் 
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