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அகநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

நாகாண ிபதந கசனார்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் 

 

அபசகருந கநாமிக் ககாள்கககன கைபகப்டுத்தல்  
 

மநற்டி யிைனம் கதாைர்ாக கயினிைப்ட்ை 2014.01.21 ஆந் திகதின அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்கக 01/2014  நற்றும் அதற்கு திருத்தநாக கயினிைப்ட்ை அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக 

கதாைர்ாக தங்கது கயம் ஈர்க்கப்டுகின்து. 
 

02. அச் சுற்ிக்ககனின் 02 ஆம் ந்தினின் 1 உ ந்தி நற்றும் 03 ந்தினின் IV உ ந்தி 

கதாைர்ாக கீமம குிப்ிைப்ட்டுள் ஏற்ாடுகக உள்ைக்கி, திருத்தினகநப்தற்கு 2017.01.31 

ஆந் திகதி இைம்கற் அகநச்சபகயக் கூட்ைத்தின் மாது தீர்நாிக்கப்ட்ைது. 
 

03. அதற்ககநன 02 ஆம் ந்தினின் 1 உ ந்தி கதாைர்ாக கீமம குிப்ிைப்ட்டுள் 

ஏற்ாடுகளும் உள்ைக்கப்டுகின். 
 

“2007.07.01 திகதிக்கு பன்ர் அபசாங்க மசகயக்கு உள்ீர்க்கப்ட்டு நட்டுப்டுத்தப்ட்ை 

அல்து மதர்ச்சி அடிப்கைனில் தயியுனர்வு கற்று 2017.01.31 ஆந் திகதி 50 யனதிக 

பூர்த்தினகைந்த அல்து 2007.07.01 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் அபசாங்க மசகயக்கு 

உள்ீர்க்கப்ட்டுள்  அலுயர்கள் தாம் புதிதாக ினநம் கற் உனர் தயிக்கு உாின 

அடுத்த அபசகருந கநாமித் மதர்ச்சிகன கற்றுக்ககாள்யது கதாைர்ாக மதசின சகயாழ்வு, 

கந்துகபனாைல் நற்றும் அபசகருந கநாமிகள் அகநச்சின் யமிகாட்ைலின் கீழ் 

தனாாிக்கப்ட்ை ாையிதாத்துக்கு அகநன ைாத்தப்டும் 100 நணித்தினா கநாமிப் 

னிற்சி ாைகினில் கந்துககாள்யது நாத்திபம் மாதுநாதாகும்” 
 

04. அவ்யாம 03 ந்தினின் IV உ ந்தி கீமம குிப்ிைப்ட்டுள்யாறு 

திருத்தினகநக்கப்டுகின்து. 

 

“ஆபம் யகுதினின் அகத்து அலுயர்கள் கதாைர்ாகவும் அடுத்த அபசகருந கநாமித் 

மதர்ச்சி நட்ைநா 4  ஆம் யகுதி சித்தினகைன மயண்டினது அயசினநில்க என்துைன் 

கதாைர்ாக மதசின சகயாழ்வு, கந்துகபனாைல் நற்றும் அபசகருந கநாமிகள் 

அகநச்சின் யமிகாட்ைலின் கீழ் தனாாிக்கப்ட்ை ாையிதாத்துக்கு அகநன 

ைாத்தப்டும் 50 நணித்தினா கநாமிப் னிற்சி ாைகினில் கந்துககாள்யது 

நாத்திபம் மாதுநாதாகும்” 



 

05. மதசின சகயாழ்வு, கந்துகபனாைல் நற்றும் அபசகருந கநாமிகள் அகநச்சிால் யமங்கப்டும் 

ாையிதாத்துக்கு அகநன இப் ாைகிகள்  திகணக்கத் தகயர்கிால் ிறுய நட்ைத்தில் 

ஏற்ாடு கசய்னப்ை மயண்டியுள்துைன் னிற்சி ாைகிகில் அலுயர்ககக் கந்துககாள்ச் 

கசய்தல், கந்துககாண்ைகநக்கா சான்ிதழ் சான்ிதழ் யமங்குயது குித்த ிறுய 

தகயயர்கின் காறுப்ாகும். ஆபம் யகுதினின் அலுயர்கள் இப்ாைகனில் 

கந்துககாண்ைகநக்காக யமங்கப்டும் சான்ிதழ் அயர்கின்  அடுத்துயரும் தபபனர்யின் மாது  

தகககநனாக கருதப்டுயதுைன், அதற்ககநன உாின மசகயப் ிபநாணக் குிப்பு நற்றும் ஆட்மசபப்பு 

கைபக  என் திருத்தினகநக்கப்ை கயண்டும். 

 

06. இச் சுற்ிக்ககனின் பம் திருத்தப்ட்ை ஏற்ாடுகள் தயிப அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக 

01/2014 நற்றும் அதற்குத் திருத்தநாக கயினிைப்ட்ை அகத்து சுற்ிக்கககிலும் 

குிப்ிைப்ட்ை ிந்தககளும் ஏற்ாடுகளும் மநலும் நாற்பாது அபலிலிருக்கும். 

 

07. இச் சுற்ிக்கக 2017.01.31 ஆந் திகதினில் இருந்து யலுயிலிருக்கும். 

 

 

 

ஒப்ம்/ மே. மே. பத்சிி 

கசனார் 

அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் பகாகநத்துய அகநச்சு 


