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அவநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

திவணக்கத் தவயர்கள் 

நாயட்ட கசனார்கள் 

ிபசதச கசனார்கள் 

 

அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனில் உள் உத்திசனாகத்தர்கின் 

யயடார்ந்தநல்ாத இடநாற்ங்கள் 

 

அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவய உத்திசனாகத்தர்கிடநியந்து கயந்கதாவகனா 

யயடாந்தநல்ாத இடநாற்க் சகாாிக்வககள் ாாந்தம் இவணந்த சசவயப் ிாிவுக்கு 

அனுப்ிவயக்கப்டுயதுடன், அந்தக் சகாாிக்வககள் கதாடர்ில் யிவபயாக டயடிக்வக 

டுப்தற்காக இந்த அிவுறுத்தல் கடிதம் யமங்கப்டுகிது. 

 

02. அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனில் உள் உத்திசனாகத்தர்கின் 

யயடாந்தநல்ாத இடநாற்ங்கவ சநற்ககாள்ளும் சாது, சசவயனின் சதவய, 

காயத்தநா கயற்ிடங்கள் நற்றும் திாள் உத்திசனாகத்தவப யமங்குயதற்கா 

சாத்தினங்கள் ன் கயத்தில் ககாள்ப்டும். 

 

03. அதன்டி, திாள் உத்திசனாகத்தர் இல்ாநல் அல்து திாள் உத்திசனாகத்தர் 

ஒயயவப ின்ர் கற்றுக்ககாடுக்கும் அடிப்வடனில் யிடுயிக்கப்டும் உத்திசனாகத்தாின் 

சயண்டுசகாின் சாில் குித்த கயற்ிடம் இயக்குநாால் இடநாற்ம் யமங்குயதற்கா 

சாத்தினமுள்து ினும், சம்ந்தப்ட்ட உத்திசனாகத்தவப திாள் உத்திசனாகத்தர் 

ஒயயயடன் யிடுயிப்தானின் அந்த உத்திசனாகத்தாின் சகாாிக்வக காயத்தநா திாள் 

உத்திசனாகத்தர் ஒயயவப கற்றுக்ககாடுப்தற்கா யாய்ப்பு கிவடக்கும் யவப 

முன்னுாிவநப் ட்டினலில் உள்டக்கப்டும்.  

 

04. உத்திசனாகத்தர்கள் யயடாந்தநல்ாத இடநாற்ங்களுக்கு யிண்ணப்ிக்கும் சாது, 

தங்கின் இடநாற்க் சகாாிக்வககவ 02/2015 ஆம் இக்க இவணந்த சசவய 

சுற்ிக்வகனின் CS/T/01 டியத்தின் (இவணப்பு 01) டி தனாாிக்கப்ட்ட யிண்ணப்த்தின் 
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மூம் சநர்ப்ிக்க சயண்டும் ன் சாதும், சி உத்திசனாகத்தர்கள் அவ்யாறு இடநாற்க் 

சகாாிக்வககவ முன்வயப்தில்வ ன்து அயதாிக்கப்ட்டுள்து. CS/T/01 

டியத்தின் மூம்  உத்திசனாகத்தர்கின் இடநாற்க் சகாாிக்வக கதாடர்ா அவத்துத் 

தகயல்கவயும் இகுயாக கற்றுக் ககாள் முடியும் ன்துடன், அதன் மூம் 

கதாடர்புவடன இடநாற்க் சகாாிக்வக கதாடர்ா அடுத்த டயடிக்வகவன யிவபயாக 

சநற்ககாள் முடியும். அதன்டி, இதன் ின்ர் யயடாந்தம் அல்ாத இடநாற்ங்கவக் 

சகாயம் உத்திசனாகத்தர்கள் தங்கள் இடநாற்க் சகாாிக்வககவ 02/2015 ஆம் இக்க 

இவணந்த சசவயச் சுற்ிக்வகனில் உள் டியம் CS/T/01 இன் டி நட்டுசந சநர்ப்ிக்க 

சயண்டும் சநலும் அவ்யாறு சநர்ப்ிக்கப்டாத இடநாற்க் சகாாிக்வககள் கதாடர்ில் 

சநதிக டயடிக்வக டுக்கப்டாது ன்வத உங்களுக்கு அன்புடன் கதாியிக்கிசன். 

 

05. தற்சாது 75,000 க்கும் சநற்ட்ட அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவய 

உத்திசனாகத்தர்கள் ல்சயறு அபச ிறுயங்கில் இவணக்கப்ட்டு சசவய கசய்து 

யயயதுடன், டியம் CS/T/01 மூம் சநர்ப்ிக்கப்டும் யயடார்ந்தம் அல்ாத இடநாற் 

யிண்ணப்ங்கில் CS/DOS/…. ன் இக்கத்துடன் கதாடங்கும் ினந இக்கத்வதக் 

கட்டானநாகக் குிப்ிட சயண்டும். ினந இக்கம் குிப்ிடப்டாத சாது, உாின 

உத்திசனாகத்தவப சாினாக அவடனாம் காண முடினாததால், இதுசான் இடநாற்க் 

சகாாிக்வககள் கதாடர்ில் டயடிக்வககவ சநற்ககாள்ளும் யாய்ப்பு இல்வ ன்வத 

அன்புடன் கதாியித்துக் ககாள்கிசன். 

 

06. இடநாற்க் சகாாிக்வக கதாடர்ா ஆயணங்கவ அவ்யப்சாது சநர்ப்ிப்தால், 

உாின இடநாற்ம் கசய்யதற்கா கசனன்முவ தாநதநாயதுடன், இது சம்ந்தப்ட்ட 

உத்திசனாகத்தாின் சகாாிக்வகவன ிவசயற்றுயதற்கு இவடயூாக அவநயதால் 

இடநாற் சகாாிக்வகக்கா உாின ஆயணங்கள் அந்த யிண்ணப்த்துடன் இவணத்து ஒசப 

தடவயனில் சநர்ப்ிக்கப்ட சயண்டும். (உ-ம்: ிறுயத் தவயாின் சநல் கடிதம், 

உத்திசனாகத்தவப சம்ந்தப்ட்ட தயிக்கு இவணப்தற்கா யியப்ம், நயத்துய 

அிக்வக சான்வய) 

 

07. சநலும், அவத்து யயடார்ந்தநல்ாத இடநாற்க் சகாாிக்வகக் கடிதங்களும் 

அயர்கது திவணக்கத் தவயர்கள் ஊடாக நட்டுசந சநர்ப்ிக்கப்ட சயண்டும் 

ன்வத சம்ந்தப்ட்ட அலுயர்களுக்குத் கதாியிக்க சயண்டும் ன்சதாடு, அந்த 

அிவுறுத்தல்கில் இயந்து யிகிச் கசல் சயண்டாம் ன்று தங்கள் 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு கடுவநனாக அிவுறுத்துநாறு அன்புடன் கதாியித்துக் 

ககாள்கிசன். 

 



08. அியியத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனில் உள் உத்திசனாகத்தர்கின் 

யயடார்ந்தநல்ாத இடநாற்ங்கள் கதாடர்ா தகயல்கள் கீழ்கண்டயாறு 

யவகப்டுத்தப்ட்டு அவநச்சின் இவணனத்தத்தில் ிபசுாிக்கப்டும், அது கதாடர்ில் 

உாின உத்திசனாகத்தர்களுக்கு அியிக்குநாறு அன்புடன் சகட்டுக்ககாள்கின்சன். 

 

I. டயடிக்வககள் ிவவுகசய்னப்ட்ட இடநாற்க் சகாாிக்வககள் 

II. டயடிக்வககள் சநற்ககாள்ப்ட்டு யயம் இடநாற்க் 

சகாாிக்வககள் 

III. குவாடுகவயுவடன இடநாற்க் சகாாிக்வககள் 

 

09. சநலும், இடநாற்க் சகாாிக்வககள் குித்து யிசாாிப்தற்காக அவநச்சு 

யாகத்திற்கு யயவக தயயது அத்தினயசின யிடனத்திற்காக நட்டும் நட்டுப்டுத்தப்ட 

சயண்டும் ன்துடன், அத்தவகன யிடனங்கள் கதாடர்ில் யிசாாிப்தற்கு 

திங்கட்கிமவநகில் நாத்திபம் அவநச்சுக்கு யயவக தப டயடிக்வக டுக்க சயண்டும் 

ன்று உாின உத்திசனாகத்தர்களுக்குத் கதாியிக்குநாறும் சகட்டுக் ககாள்கிசன்.  

 

 

ஒப்ம்./ ஸ். ஆசாகண்டாப 

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் ானகம் 
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