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சகஅவநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

திவணக்கத் தவயர்கள் 

நாயட்ட கசனார்கள் 

ிபசதச கசனார்கள் 

 

அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயக்கு உள்யாங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் கதாியித்த 

உத்திசனாகத்தர்கின் தாச் கசனற்ாடுகள் கதாடர்ாக 

 

1774/31         2012.09.07                                      

                             1745/11         2012              14    

                                                                  

                                                         

                                                      

                                                             

    ,                                                          

            .  

  

 02. உள்யாங்கப்டும் உத்திசனாகத்தர்கின் தயிப் கனர் 

 

i) 10/2012 ஆம் இக்கப் காது ிருயாகச் சுற்ிக்வகனின் 2 ஆம் ந்திக்கு இணங்க 

அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயக்கு உள்யாங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் கதாியித்த 

உத்திசனாகத்தர்கள், அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயக்கு உள்யாங்கப்ட்ட ின்ரும் 

அயர்கள் யகிக்கும் தயிப் கனர் நாற்நவடனாதிருக்கும்.      ,            

                                                                

                                                            

     .  

 

உதாபணம்:  உள்ாட்டலுயல்கள் இபாஜாங்க அவநச்சில் சசவயனில் இவணக்கப்ட்டுள் 

ஒருங்கிவணப்பு உத்திசனாகத்தர் ஒருயர் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனில் 

இவணயதால் அயருவடன தயிப் கனர் நாற்நவடனநாட்டாது. இங்கு 

உத்திசனாகத்தாின் தயியும் கனரும் ின்யருநாறு காட்டப்ட சயண்டும். 

මසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
து இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 
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தயி: அியிருத்தி ஒருங்கிவணப்ார் 

சசவய    : அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவய 

 

ii)                                                            

                                                       

                                                               

         . 

 

உதாபணம்:  உள்ாட்டலுயல்கள் இபாஜாங்க அவநச்சில் சசவயனில் இவணக்கப்ட்டுள் 

அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயக்கு உள்யாங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் கதாியித்துள் 

அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் ஒருயர் ன்டத்வத நற்றும் சிறுயர் ாதுகாப்புச் சசவயத் 

திவணக்கத்தின் சிறுயர் உாிவநகள் ஊக்குயிப்பு உத்திசனாகத்தர் தயிக்கு இடநாற்ம் 

கறுகின் சந்தர்ப்த்தில் அந்த உத்திசனாகத்தாின் தயியும் சசவயயும் ின்யருநாறு 

காட்டப்ட சயண்டும். 

 

தயி:                                    

சசவய    : அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவய 

                     

03. அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயக்கு உள்யாங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் கதாியிக்கும் 

உத்திசனாகத்தர்கள் அந்த யிருப்த்வத ின்ர் யாஸ் க முடினாவந 

 

2017.05.23 ஆம் திகதி வடகற் அவநச்சபவயக் கூட்டத்தில் டுக்கப்ட்ட 

අමප/17/0759/734/015 ஆம் இக்க 2017.05.31 ஆம் திகதின அவநச்சபவயத் தீர்நாத்திற்கு 

இணங்க அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயக்கு உள்யாங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் 

கதாியிக்கும் உத்திசனாகத்தர்கள், அந்த யிருப்த்வத ின்ர் யாஸ் க முடினாது 

ன்தால் அத்தவகன சகாாிக்வககள் கதாடர்ில் டயடிக்வக டுக்க முடினாது.  

 

04. உள்யாங்கப்டுயதற்கா ஆயணங்கவ உாின முவனில் சநர்ப்ிக்காவநனின் 

காபணத்திால் தபமுனர்வு/ஓய்வு கச் கசய்தல் உள்ிட்ட தாச் கசனற்ாடுகவ 

சநற்ககாள் முடினாவந. 

 

அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயப் ிபநாணக் குிப்புக்கு உள்யாங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் 

கதாியித்த உத்திசனாகத்தர்கில் கருந்கதாவகனாசார் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் 

சசவயக்கு உள்யாங்கப்ட்டிருந்த சாதிலும், அயர்கில் கணிசநா கதாவகனிர் 

உள்யாங்கப்டுயதற்குத் சதவயனா ஆயணங்கவ இவணந்த சசவயப் ிாிவுக்கு 

அனுப்ாவநனிால் அயர்கவ உள்யாங்கும் கசனற்ாடுகளுடன் கதாடர்புவடன அடுத்த 

கட்ட டயடிக்வககவ சநற்ககாள் முடினாதுள்து. 

 

அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயப் ிபநாணக் குிப்புக்கு உள்யாங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் 

கதாியித்த உத்திசனாகத்தர்கின் யிவத்தின் தவடதாண்டல் ாீட்வசகள் கதாடர்ா 

கசனற்ாடுகள், தபப்டுத்தப்ட்ட தபமுனர்வு, சசவயனிலிருந்து ஓய்வுகறுதல் சான் 

அவத்துச் கசனற்ாடுகளும் இவணந்த சசவயப் ிாியிால் சநற்ககாள்ப்ட சயண்டும் 

ன்துடன் உள்யாங்கப்டுயதற்குத் சதவயனா ஆயணங்கவ உாின முவனில் 



 

 

சநர்ப்ிக்காவநனினால் சநற்குித்த தாச் கசனற்ாடுகள் உாின முவனில் 

சநற்ககாள்ப்டாவநனிால் இந்த உத்திசனாகத்தர்கள் சிபநங்கவ திர்சாக்குகின்ர். 

குிப்ாக இத்தவகன உத்திசனாகத்தர்கவ உாின திகதினில் ஓய்வுகச் கசய்ன 

முடினாவநனிால் அயர்கின் ஓய்வூதினங்கவ தனாாிக்கும் கசனற்ாடுகள் 

தாநதநவடந்துள். 

 

சநலும், அியிருத்தி அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயக்கு உள்யாங்கப்டுயதற்கு 

யிருப்ம் கதாியித்துள், ினும் ற்கசய சயறு தயிகளுக்கு யிடுயிக்கப்ட்டுள் 

உத்திசனாகத்தர்கவ உள்யாங்குயதற்குத் சதவயனா ஆயணங்கவ உாின முவனில் 

சநர்ப்ிக்காவநனிால் தபமுனர்வுக் கடிதங்கவயும் முவனாக யிடுயிக்கும் கடிதங்கவயும் 

யமங்கும் கசனற்ாடு தாநதநவடந்துள்துடன் அந்த உத்திசனாகத்தர்கின் புதின 

தயிக்குாின சம்ங்கவத் தனாாிக்கும் சாது தாயிதிக் சகாவயனின் VII ஆம் 

அத்தினானத்திற்கு இணங்க உாின சம்ப் டிமுவனில் வயக்கப்டுயதில்வ ன்றும் 

அயதாிக்கப்ட்டுள்து.   

 

05. அதால் உங்கள் ிறுயங்கில் ணிாியும் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயப் 

ிபநாணக் குிப்புக்கு உள்யாங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் கதாியித்துள் உத்திசனாகத்தர்கின் 

தாச் கசனற்ாடுகவ சநச தபப்ட்டுள் அிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்க 

சநற்ககாள்ளுநாறும், உள்யாங்கப்டுயதற்கு யிருப்ம் கதாியித்துள் உாின ஆயணங்கவ 

இதுயவபனில் சநர்ப்ித்திபாத உத்திசனாகத்தர்களுக்கு இது கதாடர்ில் அியித்து 

உள்யாங்கப்டுயதற்குாின ஆயணங்கவ உடடினாக க்கு அனுப்புயதற்கு டயடிக்வக 

டுக்குநாறு நிகவும் ணிவுடன் அினத் தருகின்சன். 

 

 

ஒப்ம்./ ஸ். ஆசாகண்டாப 

இவணந்த சசவய ணிப்ார் ானகம் 

 


