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இவணந்த சசவய உத்திசனாகத்தர்களின் யருடாந்த இடநாற்ம் – 2021/2022 

 

இவணந்த சசவய உத்திசனாகத்தர்களின் யருடாந்த இடநாற் கட்டவகவ வடமுவப் டுத்தாநால் 

இருப்து கதாடர்பில் ாதிக்கப்ட்ட உத்திசனாகத்தர்களிடமிருந்தும் நற்றும் தில் உத்திசனாகத்தர்கவ 

விடுவிக்காநல் இருப்தால் ஏற்டும் கயற்றிடங்கள் கதாடர்ாகவும் திவணக்கங்களிடமிருந்து இது 

யவப  முவப்ாடுகள் கிவடக்கப் கற்று யருகின். 

 
02. யருடாந்த இடநாற்ங்கள் கதாடர்பில் கயளியிடப்ட்டுள் இவணந்த சசவயகள் சுற்றிக்வக 

இ.01/2021இன் 9.3 பிரிவில் உள் விடனம் கதாடர்பில் தங்கள் தனயா கயத்திவ கசலுத்துயதுடன், 

அதில் குறிப்பிட்டுள்யாறு யருடாந்த இடநாற்ம் யமங்கப்ட்டுள் உத்திசனாகத்தர்கவ தில் 

உத்திசனாகத்தர்கள் யரும் யவப வயத்திருக்காநல் உரின திகதியில் புதின சசவய நிவனத்தில் கடவநகவ 

காறுப்சற்கும் காருட்டு அயர்கவ விடுவிக்க டயடிக்வக எடுக்க சயண்டினது திவணக்கத் 

தவயர்களின் காறுப்ாகும். 

 

03. சநலும், சநற்குறிப்பிட்ட சுற்றிக்வகயின் 9.6 பிரிவின்டி இடநாற்ம் க எதிர்ார்க்கும் 

உத்திசனாகத்தர்களின் கடவநகவ நிவசயற்றுயதற்கு முன்கூட்டிசன ஏவன உத்திசனாகத்தர்கவ 

யிற்றுவித்து, யருடாந்த இடநாற்ங்கவ உரின திகதியில் வடமுவப்டுத்த அவநச்சுக்களின் 

கசனார்கள் / திவணக்கத் தவயர்களிால்  டயடிக்வக எடுக்கப்ட சயண்டுகநவும் விசசடநாக 

கதரிவிக்கப்ட்டுள்து. 

 

04. அவ்யாச, விருப்த்திற்குரின சசவய நிவனங்களில் முகாவநத்துய சசவய 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு அதிகட்சநாக 05 யருடங்களுக்கு விருப்த்திற்குரின சசவய நிவனத்தில் 

சசவயனாற்றும் யாய்ப்பு யமங்கப்ட்டுள்துடன், சசவயயின் சதவய கதாடர்ாகசயா அல்து நருத்துய 

லீவு கற்றுக்ககாண்டவந கதாடர்ாகசயா அயரின் சசவயக்காம் 05 யருடங்களுக்கு சநல் நீடிக்க 

முடினாகதன்தால், 05  யருட சசவயக்காத்திவ பூர்த்தி கசய்து, கட்டான யருடாந்த இடநாற் 

கட்டவயிவ கற்றுக்ககாண்டுள் உத்திசனாகத்தர்கவ எக்காபணம் ககாண்டும் சநலும் அந்த சசவய 

நிவனத்தில் வயத்திருக்க திவணக்கத்தவயர்கள் ஒருசாதும் டயடிக்வக எடுக்கக்கூடாது என்தவ 

யலியுறுத்துகின்சன். 

 

05. முவப்டி யருடாந்த இடநாற்ங்கவ வடமுவப்டுத்தாவந  நற்றும் யருடாந்த 

இடநாற்ங்கவ காநீடிப்பு கசய்யுநாறு அல்து இபத்துச் கசய்யுநாறு சகாருயது யருடாந்த இடநாற்ச் 

கசனல்முவக்கு இவடயூாகவும் தயா முன்னுதாபணநாகவும் இருக்கும் என்வத மீண்டும் தங்களுக்கு 

நிவவூட்டுயதுடன், தங்கள் திவணக்கங்களில் 2021/2022 யருடாந்த இடநாற் உத்தபவு கிவடத்து, 

ஏசதனும் காபணங்களுக்காக இதுயவப வடமுவப்டுத்தப்டாத  உத்திசனாகத்தர்களின் 

இடநாற்ங்கவ உடடினாக வடமுவப்டுத்துயதற்கு டயடிக்வக எடுக்கசயண்டும் எ 

இதன்மூம் கதரிவித்துக் ககாள்கின்சன். 
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