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எ.எம். அஹத் எதர். DS- ke;jhid மற்கு 

RTIC மன்முகமமடு (தன நபர் லசகை) /287/2018 – 2016ஆம் லருட இயக்ைம் 12ஆம் தைலயமமம் 

உகச் சட்டத்தன் பவு 32(1) இன் ைறன உத்தவு ற்றும், தைலல் உக சட்டத்தன் லதைள் 

(மd;முகமமட்டு நகடமுகமைள் பற்ம ஆகைத்தன் லதைள்) லத 28 இன் ைழ் சசல்முகமைரன் 

பதவு– ஆகைக்குழுலல் முகமன சந்தப்பன் ஒரு பகுதை 08.10.2018 அன்று சசலடுக்ைப்பட்டது. 

 

தகயலர்:   ைந்த ைம்ன்பள்ர 

ஆகைக்குழு உறுப்பனர்ைள்: எஸ். ஜ. புன்சமஹல 

    fyhepjp. சசல்ல தருச்சந்தன் 

    cau;ePjpkd;w ePjpgjp மஹன லல்ை 

பைப்பரர் நைம்:  பதஸ்ஸ ைசங்ை 

 

மன்முகமமட்டரர்:   தரு.எ.எம். அஹத் 

பைங்ை அதை :  பமதச சசயரர், பமதச சசயைம், 

he;ij மற்கு 

சமூைரத்தலர்/ பநத 

மன்முகமமட்டரர்:   தரு.எ.எம். அஹத் 

பைங்ை அதை :  தரு. எம். ஆர். எம். ஹஜ்ஜ, நர்லை அதை 

 

 

தைலல் சபறுலதற்ைன லண்ைப்பத்தன் தைத 06.12.2017 

தைலல் அதை பதயரத்த தைத 11.12.2017 

குமத்தரக்ைப்பட்ட அதைக்கு மன்முகமமடு சசய்த தைத 15.12.2017 

குமத்தரக்ைப்பட்ட அதை பதயரத்த தைத பதயரக்ைலல்கய 
ஆகைக்குழுலற்கு மன்முகமமடு சசய்த தைத 08.03.2018 

 

 

 உண்க epfo;tpd; பன்னைr; RUf;fk; 

ைை மம்படுத்தல் அதைைள் லறங்ை அனுதப்பத்தம் சதடர்பை மன்முகமமட்டரர் இண்டு 

தைலயமமம் லண்ைப்பங்ைகர முன்கலத்தர். முதல் லண்ைப்பம் தரு. எஸ். அருள்லசைம் 
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அலர்ைளுக்கு லறங்ை LDO அனுதப்பத்தமும் அது சதடர்பன 24.07.1950 சதடக்ைம் 2017 

லகயன ஆலைங்ைள் சதடர்பனது. இண்டலது லண்ைப்பம் தருத. ஆறுமுைம் சுத 

அலர்ைளுக்கு லறங்ைப்பட்ட LDO அனுதப்பத்தம் சதடர்பனது. 

 

லசகைன் மபது 

தரு. எம். ஆர். எம். ஹஜ்ஜ அலர்ைள் பைங்ை அதைசகபக பநதத்துலப்படுத்தனர். தைலயமமம் 

உகச் சட்டத்தன் பவு 5(1) (i) அடிப்பகடல் பைங்ை அதைசகப தைலயமமம் லண்ைப்பத்கத 

நைத்தது. மd;முகமமட்டரன் ைருத்தன்படி, 1950 ஆம் ஆண்டு தரு. எஸ். அருள்லrைத்தற்கு 

முதன்முகமை குமத்த இடம் லறங்ைப்பட்டது. அலது இமப்பற்குப் பமகு நயம் ற்சமருtUf;F 

ற்மப்பட்டது. முகமப்பட்டரர் தற்மபது ஒரு சபது லகரட்டு கதனத்தற்கு 2 ஏக்ைர் நயமும் 

ற்றும் சம்பந்தப்பட்டtUf;F தமுள்ர நயம்லறங்ைப்பட மலண்டும் vd;W மைக்கை லடுj;jhர். சபது 

நயனுக்ைை இத்தைலகய மைருலதல், தைலல்ைகர லறங்குலதல் தகடைள் எதுவுல்கய என்பது 

தைலயமமம் உகச் சட்டத்தற்ைன ஆகைக்குழுலன் ைருத்தகும். 

 

ைட்டis 

%d;whk; jug;G Nfhug;gl;l jftiyf; nfhLf;f kWf;Fkplj;;J, jftywpAk; rl;lj;jpd; gb 29(2)(,) 

“mwptpj;jYf;Fgjpyspf;Fkplj;Jk, ; Nfhug;gl;l jftiy ntspapl kWf;Fkplj;Jk;, Nfhug;gl;l jftYf;fhd 

mZFjYf;F kWj;jy; Ntz;Lk;.” ;; MfNt Mizf;FO jpU. v];. mUs;thrfk; kw;Wk; jpUkjp. MWKfk; 

,UtUf;Fk; toq;fpa LDO mDkjpg;gj;jpuq;fspd; gpujpfis Nkd;KiwaPl;lhsUf;F toq;FkhW 

Mizf;FO gfpuq;f mjpfhupf;F cj;jutpl;lhu;. NkYk;, ,t;tDkjpg;gj;jpuq;fs; uj;Jr; nra;agl;bUg;gpd; 

mij cWjpnra;J, mJ njhlu;ghd Mtzq;fisAk; toq;FkhW cj;jutpl;lhu;.   

ைட்டைங்ைள் ற்றும் மd;முகமமட்டு நகடமுகமைள் பற்ம ஆகைத்தன் லதைள் (Gazette No. 

2004/66, 03.02.2017) லத 27 (3) இன் படி, இரு ைட்சைளுக்கும் உத்தவு சைடுக்ைப்பட மலண்டும். 

 

மd;முகமமடு முடிவுற்மது. 

 

************ 

 

 

 

…………………………………………….... 

ைந்தைம்ன்பள்ர– தகயலர்  

 

 

…………………………………………….... 

முகனலர். சசல்ல தருச்சந்தன்– ஆகைரர் 
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…………………………………………….... 

நதலன் மஹன லல்ை – ஆகைரர் 

 

 

 

…………………………………………….... 

எஸ். ஜ. புன்சமஹல - ஆகைரர் 


