அபசாங்க ிருயாகச் சுற்ிக்கக : 12/2021
எது இக்கம் : EST-3/POLIC/04/0036
பாது சசகயகள், நாகாண சககள் நற்றும்
உள்ளூபாட்சி அகநச்சு
சுதந்திப சதுக்கம்
பகாளம்பு 07.
2021.06.25
அகநச்சுக்கின் பசனார்கள்
இபாஜாங்க அகநச்சுக்கின் பசனார்கள்
நாகாணங்கின் ிபதந பசனார்கள்
திகணக்கத் தகயர்கள்
உள்ளூபாட்சி சகத் சதர்தலில் பயற்ியீட்டினதன் ின்ர் அந்ிறுயங்கில் நாகப
முதல்யர் / தகயர், ிபதி நாகப முதல்யர் / உ தகயர் / கபசக உறுப்ிர் /
ிபசதச சக உறுப்ிர் ஆகத் பதாிவு பசய்னப்ட்டுள் அபசினல் உாிகநகள்
உாித்துகைன அலுயர்களுக்கு யமங்கப்ட்டுள் கைகந லீவுகளுக்கா திருத்தம்
தா யிதிக்சகாகயனின் XXXII ஆம் அத்தினானத்தின் 2:3:4 ஆம் உிாியிக
திருத்தினகநத்து

பயினிைப்ட்ை

2007.05.22

ஆந்

திகதின

அபசாங்க

ிருயாகச்

சுற்ிக்கக 13/2007 நற்றும் 2008.01.10 ஆந் திகதின அபசாங்க ிருயாகச் சுற்ிக்கக
32/91(III) என் பதாைர்ில் உங்கது கயத்கத ஈர்க்க யிரும்புகின்சன்.
02.

அபசாங்க

ிருயாகச்

சுற்ிக்கக

13/2007

சுற்ிக்ககனிால்

திருத்தப்ட்ையாா தாயிதிக் சகாகயனின் XXXII ஆம் அத்தினானத்தின் 2:3:4 ஆம்
உ ிாியின் டி உள்ளூபாட்சி சக உறுப்ிர் / உ தகயருக்கு தற்சாது
யமங்கப்டும் சம்த்துைா லீவு ாட்கக 05 முதல் 06 ாட்கள் யகப அதிகாித்து
திருத்தினகநப்தற்கும் அபசாங்க ிருயாகச் சுற்ிக்கக 32/91(III) சுற்ிக்ககனின்
ஏற்ாடுகின் டி உள்ளூபாட்சி சகனின் தகயருக்கு தற்சாது யமங்கப்டும்
சம்த்துைா லீவு ாட்கக 07 முதல் 08 ஆக திருத்தினகநப்தற்கும் 2021.05.03 ஆந்
திகதினன்று கைபற் அகநச்சபகயக் கூட்ைத்தில் முடிபயடுக்கப்ட்ைது.
03.

அதற்ககநன,

சநற்கூப்ட்ையாறு

தாயிதிக்

சகாகயனின்

XXXII

ஆம்

அத்தினானத்தின் 2:3:4 ஆம் உ ிாிகய திருத்தினகநத்து, அவ்வு ிாியின் ின்ர் 2:3:5
என்யாறு ஒரு புதின உ ிாியாகச் சசர்த்து ின்யருநாறு தா யிதிக்சகாகய
திருத்தினகநக்கப்டும்.

"2:3:4 உள்ளூபாட்சி ிறுயபநான்ின் ிபதி கப முதல்யபாக/ உ
தகயபாக/

கப

சக

உறுப்ிபாக/

ிபசதச

சக

உறுப்ிபாக

சதர்ந்பதடுக்கப்டும், அபசினல் உாிகநககக் பகாண்ை அபசாங்க அபசாங்க
உத்திசனாகத்தபபாருயருக்கு

அயர்

யகித்த

தயினில்

இருக்கும்

சாசத

உள்ளூபாட்சி ிறுயத்தின் கூட்ைங்கில் ங்சகற்தற்கும், அக்கூட்ைங்களுைன்
இகணந்த

யககனிா

சதகயகளுக்கு

ணிகில்

உட்ட்ை

ஈடுடுயதற்கும்

யககனில்

சசகயனின்

நாதபநான்றுக்கு

06

அயசபத்
ாட்கள்

சம்த்துைா லீவு யமங்கப்ை சயண்டும்."
"2:3:5 உள்ளூபாட்சி ிறுயங்கில் கப முதல்யர்/ தகயர் தயிகில்
ினநிக்கப்ட்டிருக்கும் அபசினல் உாிகநககக் பகாண்ை உத்திசனாகத்தர்களுக்கு
உள்ளூபாட்சி ிறுயத்தின் கைகநகில் ஈடுடுயதற்காக நாதபநான்றுக்கு 08
ாட்கள் சம்த்துைா லீவு யமங்கி உத்திசனாகத்தருக்கு ிபந்தபப் தயினில்
சசகயனில் ஈடுடுயதற்குச் சந்தர்ப்ம் யமங்குதல்
அல்து
சநச

குிப்ிட்ை

லீகயப்

பறுயதற்கு

யிருப்ம்

பதாியிக்காத

உத்திசனாகத்தபபாருயர் கப முதல்யபாக / உள்ளூபாட்சி ிறுயபநான்ின்
தகயபாக ினநம் பற்ால் அல்து அத்தககன தயிபனான்ில் தில்
கைகந அடிப்கைனில் ினநிக்கப்ட்ைால் அல்து அப்தயிகன யகிக்கவுள்
முளக் காப் குதினிலும் சம்நற் லீவு பறுயதற்கு யிருப்ம் பதாியித்துள்
உத்திசனாகத்தர்கின் அப்தயிகன யகிப்தற்கா காப் குதி பதாைர்ில்
உள்ளூபாட்சி ிறுயத்தின் பசனார் உாின திகணக்கத் தகயருக்கு உாின
திகதிகளுைன்

உைடினாக

உத்திசனாகத்தர்

தநது

அயசினநாகும்.

அத்தககன

அிக்க

திகணக்கத்

சயண்டும்
தகயருக்கு

அிக்ககபனான்று

என்துைன்

குித்த

தினாக

அியிப்தும்

கிகைக்கப்

பற்வுைன்

திகணக்கத் தகயர் குித்த உத்திசனாகத்தகப முளக் காப் குதிக்கும்
சம்நற் லீவு ிககநனில் கயத்தல் சயண்டும்."
04.

இவ் ஏற்ாடுகள் 2021.05.03 ஆந் திகதினில் இருந்து யலுயாதாகயிருக்கும்.

ஒப்ம்./ சஜ.சஜ. பத்சிாி
பசனார்
பாது சசகயகள், நாகாண சககள் நற்றும்
உள்ளூபாட்சி அகநச்சு

