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அவநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

திவணக்கத் தவயர்கள் 

நாயட்ட கசனார்கள் 

ிபசதச கசனார்கள் 

 

அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் சசவயனில் உள்யாங்கப்ட்டுள் 

உத்திசனாகத்தர்கின் தபம் உனர்வு 
 

சநற்டி யிடனம் கதாடர்ாக எது இவணனிக்கம் நற்றும் 2020.07.20 ஆந் திகதின 

கடிதத்திற்கு சநதிகநாக. 

 

02. அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்வக இ. 16/2010 கயினிடப்டுயதற்கு பன்ர், ஒரு 

கதாடர்புவடன சசவயவனச் சசர்ந்த தயினில் இருந்து கதாடர்புவடன நற்காரு 

சசவயவனச் சசர்ந்த தயிக்கு ினநிக்கப்ட்ட உத்திசனாகத்தர்கவ அியிருத்தி 

உத்திசனாகத்தர் சசவயக்கு உள்யாங்குதல் நற்றும் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் 

சசவயனில் தபம் உனர்வுகவ யமங்குயதில் உத்திசனாகத்தாின் பதாயது ினநம் 

கதாடர்ில் தயிசனற் ாிலிருந்து கதாடர்ச்சினா சசவயக் காத்வத 

கணக்கிடுயதற்கு அபசாங்க சசவயகள் ஆவணக்குழுயின் அங்கீகாபம் 

யமங்கப்ட்டுள்து என்வத அபசாங்க சசவயகள் ஆவணக்குழுயின் கசனாாின் 

PSC/EST/05-05/03/2018 ஆம் இக்க நற்றும் 2021.02.08ஆந் திகதின கடிதத்தின் பம் 

அியிக்கப்ட்டுள்து என்வத தனவுடன் அினத்தருகிசன். 

 

உ-ம் :- 2005.07.01ஆந் திகதி பதல் வடபவக்கு யரும் யவகனில் கல்யி அவநச்சில் 

திட்டநிடல் / ிதி உதயினார் தயிக்கு ினநிக்கப்ட்ட உத்திசனாகத்தர் ஒருயர் 

2005.07.20 அன்று அந்த அவநச்சில் கடவநகவப் காறுப்சற்றுள்ார். அதவத் 

கதாடர்ந்து, அந்த உத்திசனாகத்தர் 2006.08.01 பதல் ீதி நற்றும் சட்ட நறுசீபவநப்பு 

அவநச்சின் கீழ் கணக்கு உதயினார் தயிக்கு ினநிக்கப்ட்டு 2006.08.10 அன்று 

அந்த அவநச்சில் கடவநகவப் காறுப்சற்று அன்வன திம் பதல் சசவயனில் 

ிபந்தபநாக்கப்ட்டுள்ார். எசய இந்த உத்திசனாகத்தாின் பதாயது ினநம் 

கதாடர்ில் தயிசனற் ாா 2005.07.20 ஆந் திகதி பதல்  கதாடர்ச்சினா 

சசவயக் காம் இருப்ின் 10 யருட சசவயக் காத்வத ிவவு கசய்யும் 2015.07.20 

ஆந் திகதி பதல் அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் தபம் II இற்கு தபம் உனர்வு 

கறுயதற்கா குவந்தட்ச சசவயக் காத்வத பூர்த்திகசய்துள்தாக கருதி 

கசனற்ட படியும்.  
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03. அத்தவகன உத்திசனாகத்தர்கள் தநது பதல் தயினிலிருந்து பவனாக 

யிடுயிக்கப்ட்டதன் ின்ர் எவ்யித சசவய இவடனறுதலும் இன்ி புதின தயினில் 

கடவநகவப் காறுப்சற்ிருக்க சயண்டும் என்துடன், அியிருத்தி உத்திசனாகத்தர் 

சசவயக்கு உள்யாங்கப்டுதல் அல்து தபம் உனர்வு கதாடர்ா ாிந்துவபகவ 

சநர்ப்ிக்கும் சாது உத்திசனாகத்தாின் பதல் ினநம் கசய்னப்ட்ட ாிலிருந்து 

இற்வப்டுத்தப்ட்ட யபாற்றுத்தாள் சான்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிகனான்றும் 

சநர்ப்ிக்கப்ட சயண்டும் என்வதயும் சநலும் அினத்தருகிசன். 

 

 
 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசாகண்டாப 

இவணந்த சசவயகள் ணிப்ார் ானகம் 


