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அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள்  

திபணக்கத் தபயர்கள் 

நொயட்டச்  பசனொர்கள் 

ிபசதச பசனொர்கள் 

 

ொட்டின் தற்சொபதன சூழ்ிபனில் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபய 

உத்திசனொகத்தர்கின் தொ டயடிக்பககளுக்குொின கடிதங்களுக்கொக  

பசயொகும் எளதுபொருட்கள், அச்சிடும் பசவுகள் நற்றும் தொல் 

கட்டணங்கபக் குபத்தல் 

 
இபணந்த  சசபயனில் 80,000 க்கும் சநற்ட்ட அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்கள் 

தற்சொது ணினநர்த்தப்ட்டுள்ர், அயர்கள் பதொடர்ொ  தொ 

டயடிக்பககப  சநற்பகொள்ளும்  சொது கொகித சயபகள், அச்சிடுதல் நற்றும் 

தொல் கட்டணச் பசவுகப குபக்க படியுநொ யபகனில் பசனல்ட சயண்டினது 

அயசினநொகும். 

 

20. எசய, அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்கின் தொச் பசனற்ொடுகள் 

பதொடர்ொக பயினிடப்ட்டுள் ின்யரும் கடிதங்கின் ிபதிகப இபணந்த  

சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகத்திற்கு அனுப் சயண்டினது அயசினநில்ப என்பத 

தனவுடன் பதொியித்துக் பகொள்கிசன். 

 

 சம் ஏற்ம், சம் நொற்ம் நற்றும் அயிடல்கள் பதொடர்ொ கடிதங்கின்  

ிபதிகள் 

 உள்க இடநொற்க் கடிதங்கின் ிபதிகள் 

 தற்கொலிகநொக இபணக்கப்ட்டுள்யர்கள் பதொடர்ொ கடிதங்ின் ிபதிகள் 

 இடநொற்ங்கள் நற்றும் யிடுயிப்புக்களுக்கொக இபணந்த சசபயகள் 

ணிப்ொர் ொனகத்திொல் அனுநதி யமங்கினதன் ின்ர் ிறுயங்கில்  

சநற்பகொள்ப்டும் யிடுயிப்புக்கள் பதொடர்ொ கடிதங்கின் ிபதிகள் 

 திற் கடபந, பயிொட்டு யிடுபபகள், ஓய்வு பச் பசய்தல்  

சொன்யற்ிற்கொக  இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகத்திொல் 

அனுநதி யமங்கினதன் ின்ர் குித்த உத்திசனொகத்தருக்கு அினப்டுத்தும் 

கடிதங்கின் ிபதிகள் 

 இடநொற்ங்கின் ின்ர் சம் அிக்பககள், யிடுபப யியபங்கள் நற்றும் 

ிபத்திசனகக் சகொப்புக்கப அனுப்புதல் பதொடர்ொ கடிதங்கின் ிபதிகள் 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இ  உநதுஇ  திகதி:         
My No Your No Date 
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 கடந்த கொ யிடுபபகள், ிபசய யிடுபபகள், திடீர் யித்துக்களுக்கொ 

யிடுபபகளுக்கு அனுநதி  பறுதல் பதொடர்ொ கடிதங்கின் ிபதிகள் 

 ிபசய யிடுபப படிவுற்தன் ின்ர் சசபயக்கு சபகநிப்தொக அியித்து 

அனுப்பும் கடிதங்கின் ிபதிகள் 

 திடீர் யித்துக்கொ  இமப்பீட்டுடன் பதொடர்புபடன  சக கடிதங்கள் 

 பநொமிக்  பகொடுப்பய அங்கீகொித்தல் பதொடர்ொ கடிதங்கின் ிபதிகள் 

 நிகவும் அயசினநொ சந்தர்ப்ங்கபத் தயிப,  இபணந்த சசபயகள் 

ணிப்ொர் ொனகத்துக்கு அனுப்ப்டும் சக பன்சற் அிக்பககிதும் 

ிபதிகள் 

 

20. அபச உத்திசனொகத்தர்கொல் பப்ட சயண்டின அபசகருந பநொமித் சதர்ச்சி 

பூர்த்தி பசய்னப்ட்டுள்து /யிடுயிக்கப்ட்டுள்து எ அியிக்கும் கடிதங்கள் நற்றும் 

யிபத்தின்கொண் தபடதொண்டல் ொீட்பசப் பறுசற்று ஆயணங்கள் உொின 

யபகனில் உத்திசனொகத்தொின் ினந உறுதிப்டுத்தலின் சொது, உத்திசனொகத்தருக்கு 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபயனில் தபப்டுத்தலுக்கு சிொொிசுகப பன்பயக்கும் 

சந்தர்ப்த்தில் அதனுடன் பதொடர்ொ ஆயணங்களுடன் சநர்ப்ிப்தற்கு டயடிக்பக 

எடுக்கப்டல் சயண்டும் என்சதொடு, இதற்கு பன் என்ொல் யமங்கப்ட்டுள் 

ஆசொசபகள் இதன்டி திருத்தப்டுயதொகவும் தனவுடன் தங்களுக்கு 

அினத்தருகின்சன். 

 

20. இடநொற்ங்கள் பதொடர்ொ கடிதங்கப அனுப்பும் சொது, உத்திசனொகத்தொின் 

உடல் ிப குித்து நருத்துயொிொல்  குிப்ிடப்டும்  நருத்துயப் திசயடுகபத் 

தயிப, ி நருத்துயப் ொிசசொதப அிக்பககின் ிபதிகப  அனுப் சயண்டின 

அயசினநில்ப என்சதொடு, ிறுயத் தபயொின் பகப்புக் கடிதத்தில் 

உத்திசனொகத்தொின் சொய் ிப குித்து நொத்திபம்  குிப்ிட்டொல் சொதுநொது 

எவும் சகட்டுக் பகொள்கின்சன். 

 

20. சசபயபன உறுதிப்டுத்துயதற்கொக, அனுப்ப்டும் அபச  சசபய 

ஆபணக்குளயின் படபப ஒளங்கு யிதிகின் 00 ஆம் ின்ிபணப்ின் டி 

தனொொிக்கப்ட்ட யருடொந்த நீொய்வு அிக்பககள், உத்திசனொகத்தர்கின் தயி 

உனர்வுக்கொ யிண்ணப்ங்கள், இபணந்த  சசபயனின் இடநொற்ங்களுக்கொக 

அனுப்ி  பயக்கப்டும் CS/T/01 நொதிொிப் டியங்கள் நற்றும் ி கடிதங்களுக்கொக 

பசயொகும் க்கங்கின் எண்ணிக்பகபனக் குபத்து தனொொித்து இரு க்கங்கிலும்  

(Both Side) அச்சிட்டு எதிர்யரும் கொங்கில் எக்கு அனுப்புநொறு 

அினத்தருகின்சன். 

 

20. அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்கள் பதொடர்ில் அனுப்ப்டும் அயசப, 

பக்கினநொ நற்றும் அத்தினயசின கடிதங்கள் நட்டுசந பதொபகல் பம் 

அனுப்ப்டல் சயண்டும். அதன்சொது பொறுப்பு யமங்கப்ட்டுள் தயிிப 

உத்திசனொகத்தொின் பனர் / தயி நற்றும்  பதொடர்பு  பகொள் சயண்டின பதொபசசி 

இக்கம் நற்றும் நின்ஞ்சல் பகயொிபனயும் குிப்ிட்டு அனுப்புயதற்கு படியுநொனின் 

நிக்க உதயினொக இருக்கும்.  

 



20. சநலும், உத்திசனொகத்தர்கிொல் தநது தொ  யியகொபங்கள் பதொடர்ொ 

சகொொிக்பககப திபணக்கத் தபயர்கள் நற்றும் சம்ந்தப்ட்ட அதிகொொிகொல் 

நட்டுசந இபணந்த சசபயகள் ிொிவுக்கு அனுப் சயண்டும் என்சதொடு,  

அவ்யொின்ி சபடினொக பன்பயக்கப்டும் சகொொிக்பககபக் பகனொ நொட்சடொம் 

என்பத ிறுயங்கின் அதிகொொிகளுக்கு தனவுடன் பதொியித்துக் பகொள்கிசன். 

அவ்யொறு  பசனற்டொத உத்திசனொகத்தர்கள் பதொடர்ில் தொ யிதிக்சகொபயனின் 

XXV III  ஆம் அத்தினொனத்தின் 0:5 ிொியின் டி நற்றும் 2010111125 ஆந் திகதின 

அபசொங்க ிர்யொக சுற்ிக்பகக் கடிதம்  00/2010  இன் ிபகொபம் டயடிக்பக 

எடுக்குநொறு சநலும் அினத்தருகின்சன். 

 

 

ஒப்ம்/ எஸ்.ஆசொகண்டொப 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம் 

 
ிபதிகள்:- 
 

01.     சநதிகச் பசனொர் (உள்ொட்டலுயல்கள்) - அயசினப்டும் டயடிக்பகக்கொக 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


