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சக அவநச்சுக்கிதும் கசனார்கள் 

திவணக்கத் தவயர்கள் 

நாயட்டச்  கசனார்கள் 

ிபசதச கசனார்கள் 

 

அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனின் தபம் II  இற்கு தயியுனர்த்தப்ட்ட 

உத்திசனாகத்தர்கள் சித்திகனய்த சயண்டின இபண்டாம் (02) யிவத்தின் 

தவடதாண்டற் ாீட்வசனில் சித்திகனய்தப்ட சயண்டின திகதி சம்ந்தநாது 

 

அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனின் II  ஆம் தபத்திற்கு தயியுனர்த்தப்ட்ட 

உத்திசனாகத்தர்கள் 02 ஆம் யிவத்தின் தவட தாண்டற் ாீட்வசவன ிவவு 

கசய்ன சயண்டின திகதி கதாடர்ில் கதாடர்ந்தும் யியி யருகின்ார்கள். 

 

02. 2012 ஆம் ஆண்டு பதல் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயக்கு உள்ீர்ப்புச் 

கசய்யதற்கு உத்திசனாகத்தர்கள் யிருப்த்வத கதாியித்தாலும், உனர் ீதிநன்த்தில் 

யிசாாிக்கப்ட்ட இபண்டு அடிப்வட உாிவந நனு (FR 288/2012 நற்றும் FR 

289/2012)  யமக்கின் இறுதித் தீர்ப்புகள் கிவடக்கும் யவப உத்திசனாகத்தர்கள் 

அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர்  சசவயனினுள் உள்ீர்ப்புச் கசய்யது குித்து அபசாங்க 

ிர்யாக சுற்ிக்வக 10/2012 நற்றும் 10/2012(I) இற்காக அபசாங்க சசவய 

ஆவணக்குளயின் அங்கீகாபம் கிவடக்கப்கயில்வ என்துடன், யமக்குத் தீர்ப்பு 

ிவயவடந்ததன் ின்ர் அபசாங்க சசவய ஆவணக்குளச் கசனாாின் இக்கம் 

PSC/EST/3/2/25/2/II நற்றும் 2015.07.15 ஆந் திகதின நற்றும் 2016.03.14 ஆந் திகதின 

கடிதங்கின் பம் கிவடக்கப்கற்  அபசாங்க சசவய ஆவணக்குளயின் 

அங்கீகாபத்தின் டி உள்ீர்ப்புச்  கசய்யதற்கா டயடிக்வக 2016.03.14 ஆந் திகதி 

பதல் இருந்சத ஆபம்ிக்கப்ட்டிருந்தது. 

 

03. இவ்வுள்ீர்ப்புச் கசனற்ாட்டிவ சநற்ககாள்ளும் சாது அியிருத்தி 

உத்திசனாகத்தர் சசவயப் ிபநாணத்தின் 14.2 ஆம் ிாிவுக்கவநன 2011.08.01 ஆந் 

திகதிக்கு 10 யருட சசவயக் காத்வத ிவவு கசய்திபாத நற்றும் 10 யருட சசவயக் 
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காத்வத பூர்த்தி கசய்திருந்தும் ஏவன சதவயப்ாடுகவ ிவவு கசய்திபாத 

உத்திசனாகத்தர்கள் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனின் III ஆந் தபத்திற்கு 

உள்ீர்ப்புச் கசய்னப்ட்டாலும் 10 யருட சசவயக் காத்வதப் பூர்த்தி கசய்த திகதி 

பதல் II ஆந் தபத்திற்கு தயியுனர்த்தப்டுயார்கள். இப்தயியுனர்வு 

சநற்ககாள்ப்ட்ட ஆபம் காங்கில் இவ்வுத்திசனாகத்தர்கள் தயியுனர்த்தப்டும் 

திகதி பதல் பன்று (03) யருடங்கினுள் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனின் 2 

ஆம் யிவத்தின் தவட தாண்டற் ாீட்வசனில் சித்திகனய்த சயண்டும் எ 

தயியுனர்வுக் கடிதத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள்து. 

 

4. அசகநா உத்திசனாகத்தர்கின் உள்ீர்ப்புக் கடிதம் தாநதநாக 

கிவடக்கப்கற்றுள்வநனால் தயியுனர்வுக் கடிதங்கள் யமங்கப்ட்டாலும் 

தயியுனர்வு வடபவப்டுத்தப்டும் திகதி பன்று (03) யருடங்கின் 

ின்சபனாகும். அத்சதாடு இவ்வுத்திசனாகத்தர்கின் யருடாந்த சம்சயற்ம் 

கதாடர்ில் சிக்கா ிவவநக்கு தள்ப்ட்டுள்தாக எக்கு 

அிக்வகனிடப்ட்டுள்து. 

 

5. ஆடினால், இவ்யாா உத்திசனாகத்தர்களுக்கு தயியுனர்வுக் கடிதங்கள் 

யமங்கப்ட்ட ாள் பதல் பன்று (03) யருட காப்குதினினுள் இபண்டாம் (02) 

யிவத்தின் தவட தாண்டற் ாீட்வசவன பளவநப்டுத்துயதற்குாின சந்தர்ப்த்வத 

யமங்குயதற்கா இனலுவந காணப்டுகின்து. அத்சதாடு அத்திகதி யவப 

தவடகசதுநின்ி யருடாந்த சம்சயற்த்வத யமங்குயதற்கு டயடிக்வக 

எடுக்குநாறும் தனவுடன் அினத்தருகின்சன். 

 

6.  இவ்வுத்திசனாகத்தர்கின் தயியுனர்வுக் கடிதங்கள் கயவ்சயாக 

திருத்தினவநக்க சயண்டினதில்வ எவும், அபசாங்க சசவய ஆவணக்குளயிடம் 

யியி உள்ீர்ப்புச் கசய்னப்ட்ட உத்திசனாகத்தர்கின் யிவத்தின் தவட 

தாண்டற் ாீட்வசனில் உள் சிக்கல் ிவவநக்கு காதுயா ஆசாசவ 

கதாடகபான்று எதிர்யரும் காங்கில் கயினிடப்டும் எவும் தனவுடன் 

அினத்தருகின்சன். 
 

 

 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசாகண்டாப 

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் ானகம்  

 


