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அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

இராஜாங்க அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

மாகாணங்களின்  ிரதம பசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

மாவட்ட பசயலாளர்கள்/ அரசாங்க அதி ர்கள் 

 ிரசதச பசயலாளர்கள் 

அரச கூட்டுத்தா னங்கள் மற்றும் நியதிச் சட்ட நிறுவனங்களின் தகலவர்கள்  

 

அரச சசகவயத் தகடயின்றி நடாத்திச் பசல்லல் 

 

பகாவிட் 19 கவரஸ்  ரவகலத் தடுப் தற்காக சுகாதாரத் துகறயினால் பவளியிடப் ட்டுள்ள 

அறிவுறுத்தல்ககள கவனத்தில் எடுத்து 2021.03.05. ஆம் திகதிய அரசாங்க நிருவாகச் 

சுற்றறிக்கக 02/2021ன் ஏற் ாடுகள், மறு அறிவித்தல் வகரயில் தற்காலிகமாக 

இகடநிறுத்தப் டுகின்றன.  

 

02. 2021.04.27 ஆம் திகதி முதல் அகனத்து அரச நிறுவனங்களினதும் 

உத்திசயாகத்தர்களுக்கு,  ஞ்சாங்க மாதபமான்றுக்கு அதிக ட்சமாக 08 சவகல நாட்களாக 

அகமயும் விதத்தில் வாரபமான்றுக்கு 02 நாட்கள் உத்திசயாகத்தர்களின் லீவுகளிலிருந்து 

கழிக்காது சசகவக்குச் சமுகமளிக்காதிருப் தற்கு அனுமதி வழங்க முடியும்.  

 

03. சமசல குறிப் ிட்டவாறு ஒரு  ஞ்சாங்க மாதத்தினுள் உத்திசயாகத்தர்கள் தமக்குாிய 

தமது சாதாரண லீவுககளப் ப ற்றுக் பகாள்ளாது அதிக ட்சமாக சசகவக்குச் 

சமுகமளிக்காதிருப் தற்கு அனுமதி வழங்க முடியுமான 08 நாட்ககள விஞ்சாத விதத்தில் 

சவகலக்குச் சமுகமளிக்கும் முகறபயான்கற உருவாக்கிக் பகாள்வதற்கு நிறுவனத் 

தகலவர்களுக்கு இடமளிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

04. நாளாந்த மக்கள் வாழ்க்கககய உாிய முகறயில் ச ணி வருவதற்குத் சதகவயான 

சசகவ வழங்ககல தடங்களின்றி ச ணி வருவதற்காக உத்திசயாகத்தர்ககள வாரத்தில் 03 

நாட்களுக்கு சமல் சசகவக்கு அகழக்க சவண்டிய சதகவ இருப் ின், அதனடிப் கடயில் 

உத்திசயாகத்தர்ககள சசகவக்கு அகழப் து பதாடர் ில் குறித்த நிறுவனத் தகலவர் 

தீர்மானிக்க முடியும். 

 

05. அவ்வாறு மாதாந்த சுழற்சி சவகல முகறகய உருவாக்கியதன்  ின்னர் 

உத்திசயாகத்தபராருவர் சுழற்சி சவகல முகறக்கு இணங்க சவகலக்குச் சமுகமளிக்க 

சவண்டிய நாபளான்றில் சசகவக்குச் சமுகமளிக்காவிட்டால் மாத்திரம் அவருகடய 

தனிப் ட்ட லீவுகளிலிருந்து கழிப் தற்கு நடவடிக்கக எடுக்க சவண்டும். 
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06. சுழற்சி சவகல முகறயில் சவகலக்கு அகழக்கப் டாத நாட்களிலும் கூட ஒவ்பவாரு 

அரச உத்திசயாகத்தரும் இகணய வழியில் தமது  ணிக்கடகமயுடன் பதாடர்புகடய 

பசயற் ாடுககள சமற்பகாள்வதற்குத் தயாராக இருத்தல் சவண்டும். 

 

07. மருத்துவ அல்லது சவறு காரணங்களுக்காக சுழற்சி சவகல முகறக்குள் 

உள்வாங்கப் டாத உத்திசயாகத்தர்களின் லீவுகள் பதாடர் ில் வழகமயான விதத்தில் 

நடவடிக்கக எடுக்க சவண்டும்.  

 

08. இவ்வாறு சுழற்சி சவகல முகறபயான்கற அறிமுகப் டுத்துவதன் சநாக்கம் சசகவ 

நிகலயங்களில் ஆள் இகடபவளிகயப்  ாதுகாப் துடன் கவரஸ்  ரவுவது குகறவகடயும் 

என் தனால் அந்சநாக்கத்திற்கு முன்னுாிகம வழங்கிச் பசயற் ட சவண்டும் என் துடன் 

உத்திசயாகத்தர்களின் வசதிகய அல்லது விருப் த்கத அதன்  ின்னசர கவனத்தில் பகாள்ள 

சவண்டும்.  

 

09. எவசரனும் அரச உத்திசயாகத்தபராருவர் தற்ச ாகதய சூழ்நிகலயில் 

தனிகமப் டுத்தல் ஒழுங்குவிதிகளின் கீழ் தனிகமப் டுத்தப் ட்டிருந்து, அவ்வாறு 

தனிகமப் டுத்தப் டக் காரணம், அரசாங்க தனிகமப் டுத்தல் சட்ட திட்டங்ககள 

மீறியகமக்கான தண்டகனயாக இல்லாதிருப் ின், அத்தககய உத்திசயாகத்தர்களுக்கு அந்த 

தனிகமப் டுத்தல் காலப்  குதிகய தா னவிதிக் சகாகவயின் XII ஆம் அத்தியாயத்தின் 12:9 

ஆம் உ   ிாிவின் ஏற் ாடுகளுக்கு இணங்க சம் ளம் பகாண்ட ஒரு காலப்  குதியாகக் 

கருதுதல் சவண்டும். 

 

10. பகாவிட் 19  ரவகலத் தடுப் தற்காக அரசாங்கத்தினால் ஏற்கனசவ 

பவளியிடப் ட்டுள்ள சுகாதார அறிவுறுத்தல்களுக்கும் எதிர் காலத்தில் பவளியிடப் டும் 

சுகாதார அறிவுறுத்தல்களுக்கும் இணங்க தமது நிறுவனங்களில் உத்திசயாகத்தர்ககள 

சசகவயில் ஈடு டுத்துவது பதாடர் ில் நிறுவனத் தகலவர்கள் தனிப் ட்ட முகறயில் கவனம் 

பசலுத்துவது அவசியமாகும்.  

 

 

                           ஒப் ம்./ சஜ.சஜ. ரத்னசிாி  

                       பசயலாளர் 

                                                ப ாது சசகவகள், மாகாண சக கள் மற்றும்  

                       உள்ளூராட்சி அகமச்சு 

 

 


