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திகதி:

உது இய

My No

2021.12.13

அமச்சுக்கரின் செயாரர்கள்
இாஜாங்க அமச்சுக்கரின் செயாரர்கள்
திமைக்கரத் தமயலர்கள்
ாலட்ட செயாரர்கள்
பிததெ செயாரர்கள்

அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் தெமலில் தம் III உத்திதாகத்தர்களுக்கான
லிமனத்திமன் தமட தாண்டற் பாீட்மெம பழுமப்படுத்தியுள்ர அபிலிருத்தி
உத்திதாகத்தர்களுக்கு ெம்பர படிதற்மங்கமர லறங்குதல்
அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் தெமலில் உள்ர உத்திதாகத்தர்கரின் லிமனத்திமன்
தமட

தாண்டற்

பாீட்மெகமர

நடத்துலது

சதாடர்பாக

அனுப்பப்பட்ட

எனது

CS/DOS/05/03/01 ஆம் இயக்க ற்றும் 2017.12.14 ஆந் திகதி கடிதத்திற்கு உங்கள்
கலனத்மத ஈர்க்க லிரும்புகிதமன்.
02.

இதுலமில் 2015.05.09, 2016.12.22, 2018.06.30 ற்றும் 2019.11.30 ஆகி

திகதிகரில்

அபிலிருத்தி

உத்திதாகத்தர்

தெமலின்

தம்

III

இல்

உள்ர

உத்திதாகத்தர்களுக்கான 4 லிமனத்திமன் தமட தாண்டற் பாீட்மெகள் (அபிலிருத்தி
உத்திதாகத்தர் தெமலப் பிான குமிப்பின் 10ஆலது பந்திில் லிலாிக்கப்பட்டுள்ரபடி
1 லது லிமனத்திமன் தமட தாண்டற் பாீட்மெ) நடத்தப்பட்டு, சபறுதபறுகளும்
சலரிிடப்பட்டுள்ரன. எவ்லாமாினும், தற்படி லிமனத்திமன் தமட தாண்டற்
பாீட்மெகரில் பதயாலது லிமனத்திமன் தமட தாண்டற் பாீட்மெம பூர்த்தி செய்த
கைிொன

எண்ைிக்மகியான

உத்திதாகத்தர்கரின்

தெமலம

உறுதிப்படுத்துலதற்கான உாி ஆலைங்கள் இமைந்த தெமலகள் பிாிவுக்கு இன்னும்
அனுப்பப்படலில்மய

என்பமத

எண்ைிக்மகியான

உத்திதாகத்தர்கரின்

அனுப்பப்பட்ட

ஆலைங்கரில்

நான்

அலதானிக்கிதமன்.

உள்ர

இமைத்தரத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ரது.

தெமலம
குமமபாடுகள்

அத்துடன்,

அதிக

நிந்தாக்குலதற்காக
பற்மி

அமச்ெின்

அெ தெமலகள் ஆமைக்குழுலினால் 2016.05.24 ஆந் திகதி “லிமனத்திமன் தமட

03.

தாண்டற் பாீட்மெகள் சதாடர்பில் ெலுமககமர லறங்குதல்” என்ம தமயப்பின் கீழ்
சலரிிடப்பட்ட

03/2016

ஆம்

இயக்க

சுற்மமிக்மகில்

சுட்டிக்காட்டப்பட்டள்ர

லிடங்களுக்கு ஏற்ப, அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர் தெமலக்கு ஆட்தெர்ப்பு செய்ப்பட்ட
உத்திதாகத்தர்கள்

நினத்

திகதிிலிருந்து

லருடங்களுக்குள்

3

பதயாலது

லிமனத்திமன் தமட தாண்டற் பாீட்மெில் ெித்திமட தலண்டும் என்பதுடன், ஒரு
லருடத்திற்கு இண்டு பமம லிமனத்திமன் தமட தாண்டற் பாீட்மெ நடத்தப்பட
தலண்டும் என்பதன் அடிப்பமடில் சதாடர்ச்ெிாக 6 அர்வுகளுக்குள் லிமனத்திமன்
தமட

தாண்டற்

பாீட்மெம

பழுமப்படுத்த

உத்திதாத்தர்களுக்கு

ஆம்

அெ

ெந்தர்ப்பம்

லறங்கப்படுகிமது.
அதற்கிைங்க,

04.

03/2016

இயக்க

தெமலகள்

ஆமைக்குழு

சுற்மமிக்மகின் பந்தி 4 இல் சதாடர் இயக்கம் 4இன் கீழ் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர
அதிகாங்கரின்

பிகாம்

உத்திதாகத்தர்

தெமலில்

பின்லரும்
உள்ர

ததமலகமர

பூர்த்தி

உத்திதாகத்தர்களுக்கு

செய்த

அபிலிருத்தி

ஈட்டியுள்ர

ெம்பர

படிதற்மத்மத லறங்க நடலடிக்மக எடுக்குாறு அன்புடன் தகட்டுக்சகாள்கின்தமன்.


குமித்த பல்கமயக்கறகத்தின் பயம் பட்டப்படிப்மப உறுதி செய்திருக்க தலண்டும்.



லிமனத்திமன் தமட தாண்டற் பாீட்மெ சபறுதபறுகள் உாி லடிலத்தில் குமித்த
உத்திதாகத்தருக்கு சதாிலிக்கப்பட்டிருக்க தலண்டும்.



உத்திதாகத்தாின் தகுதிகாண் அமிக்மக செயாற்றுமக அமிக்மககள் உாி
லமகில் பூர்த்திசெய்ப்பட்டு, தங்கைிப்பாரர் திப்பீட்டாரர் பமமாக
திப்பீடு செய்திருக்க தலண்டும்.



லருடாந்த ெம்பர ஏற்மம் சதாடர்பான ஏமன அமனத்து ததமலகளும் பமமாக
பூர்த்தி செய்ப்பட்டிருப்பதுடன்,



தெமலில் நிந்தாக்குலதற்கு ததமலான அமனத்து ததமலகமரயும் பூர்த்தி
செய்திருக்க தலண்டும்.

05.

இவ்லாறு ெம்பர படிதற்மம் லறங்கப்படும் அபிலிருத்தி உத்திதாகத்தர்கரின்

தெமலம உறுதிப்படுத்துலதற்காக, உாி ஆலைங்கமர நிறுலனத் தமயலாின்
ெிபாாிசுடன்

பூைப்படுத்தி

தாதின்மி

தருகிதமன்.

ஒப்பம்./ எஸ். ஆதயாகபண்டா
இமைந்த தெமலகள் பைிப்பாரர் நாகம்

எனக்கு

அனுப்பி

மலக்குாறு

அமித்

