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அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

இராஜாங்க அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

மாகாணங்களின் பிரதம பசயலாளர்கள்  

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

மாவட்ட பசயலாளர்கள்/அரசாங்க அதி ர்கள் 

பிரசதச பசயலாளர்கள் 

அரச கூட்டுத்தா னங்களின், நியதிச் சட்ட நிறுவனங்களின் பிரதானிகள் 

 

அரசாங்க சசவைவை ைழவைச ான்று ககாண்டு நடாத்துதல் 

 

தற்ச ாது நாட்டு மக்களில் 50% க்கு அதிகமாசனாருக்கும், அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்களில் 

ப ரும் ாலாசனாருக்கும் தடுப்பூசி ஏற்றப் ட்டிருப் தனாலும் அத்தியவசிய சசகவகளில் 

ஈடு ட்டுள்ள உத்திசயாகத்தர்கள் பகாவிட் - 19 பதாற்றுசநாய்  ரவ ஆரம் த்திலிருந்து இன்று 

வகர அரசாங்க சசகவகயக் பகாண்டு நடாத்துவதற்கு மகத்தான  ங்களிப்பு வழங்கி 

வருவகதயும் கவனத்தில் எடுத்து ஏகனய அரசாங்க நிறுவனங்ககளயும் அரசாங்கத்தினால் 

எதிர் ார்க்கப் டும் அபிவிருத்தி இலக்குககள அகடவதற்காக சிறப் ாகக் பகாண்டு நடாத்த 

சவண்டியுள்ளது.  அதனால் பகாவிட் - 19 நடமாட்டக் கட்டுப் ாட்கடத் தளர்த்தி நாட்கட 

மீண்டும் திறத்தல் மற்றும் அரச சசகவகய புதிய வழகமப் டுத்தலின் கீழ் பகாண்டு நடாத்துதல் 

பதாடர்பில் சுகாதாரத் துகறயினரால் பவளியிடப் ட்டுள்ள அறிவுறுத்தல் பதாகுதிககளயும், 

இது பதாடர்பில் சனாதி தியின் பசயலாளரின் 2021.09.08 ஆம் திகதிய கடிதத்தில் 

குறிப்பிடப் ட்டுள்ள விடயங்ககளயும் கவனத்தில் எடுத்து உடனடியாக நகடமுகறக்கு வரும் 

வககயில் அரச நிறுவனங்களுக்கு உத்திசயாகத்தர்ககள சசகவக்கு அகழக்கும் ச ாது பின்வரும் 

ஏற் ாடுகளுக்கு இணங்க நடவடிக்கக எடுத்த சவண்டும். 

 

02. நாட்கட மீளத் திறக்கும் பசயற் ாட்டின் ச ாது அரசாங்க அலுவலகங்களினால் 

வழங்கப் டும் அத்தியவசிய சசகவகள் பசயலிழக்காத விதத்தில் பகாண்டு நடாத்துவதற்கு 

அத்தியவசியமான  தவியணிகய அகடயாளம் கண்டு சசகவக்கு அகழப் தற்கு நடவடிக்கக 

எடுக்க சவண்டும் என் துடன், அவ்வாறு சசகவக்கு அகழப் தற்கான அதிகாரம் 

அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்களுக்கு/ திகணக்களத் தகலவர்களுக்கு/ நிறுவனத் தகலவர்களுக்கு 

வழங்கப் டுகின்றது. 

 

03. உத்திசயாகபூர்வ வாகனங்ககளக் பகாண்டுள்ள/ ச ாக்குவரத்துக் பகாடுப் னவுககளப் 

ப றுகின்ற அல்லது வாகனத் பதாகுதியிலுள்ள வாகனங்கள் மூலம் ச ாக்குவரத்து வசதிகள் 

வழங்கப் டும்  தவிநிகல உத்திசயாகத்தர்களுக்கு சமற்குறித்த ஏற் ாடுகள் 

ஏற்புகடயதாகமாட்டாது என் துடன் அவர்கள் வழகம ச ான்று சசகவக்குச் சமுகமளித்தல் 

சவண்டும். 

 

04. இவ்வாறு சசகவக்கு அகழக்கப் டும் உத்திசயாகத்தர்ககளத் தவிர ஏகனய அகனத்து 

அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்களும், இகணய வழியில் (Online) தங்களது  ணிக் கடகமயுடன் 

பதாடர்புகடய பசயற் ாடுகளில் ஈடு டும் கடப் ாட்கடக் பகாண்டுள்ளதுடன் சசகவக்கு 

அகழக்கப் டும் உத்திசயாகத்தர்களும் சசகவக்கு அகழக்கப் டாத நாட்களிலும் இகணய 

வழியில் (Online) கடகமககள நிகறசவற்றுவது அவசியமாகும். 



05. அரசாங்க அலுவலகங்களில் தீர்மானம் எடுக்கக் கூடிய, சசகவககள வழங்குவதற்கு 

அத்தியவசியமாகத் சதகவப் டுகின்ற ஊழியர் பதாகுதிகய சசகவக்கு அகழப் தற்குத் 

துகணயாக ஏகனய உத்திசயாகத்தர்கள் இகணய வழியில் (Online) சசகவ வழங்குவதற்குத் 

சதகவயான வசதிககள வழங்குவதற்கும், அத்தியவசியமான சந்தர்ப் ங்களில் சவறு சசகவ 

நிகலயங்களில் தற்காலிகமாக சசகவயில் இகணப் தற்குமான அதிகாரம் பதாடர்புகடய 

அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்களுக்கு/ திகணக்களத் தகலவர்களுக்கு/ நிறுவனத் தகலவர்களுக்கு 

வழங்கப் டுகின்றது. 

 

06. சமசல குறிப்பிட்டவாறு அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கு உத்திசயாகத்தர்ககள சசகவக்கு 

அகழக்கும் ச ாது கர்ப்பிணிப் ப ண் உத்திசயாகத்தர்ககளயும், தாய்ப்  ால் பகாடுக்கும் 

தாய்மார்ககளயும், விசசட சநாய்களினால் அவதிப் டும் உத்திசயாகத்தர்ககளயும் 

அத்தியவசியமான சந்தர்ப் ங்களில் மாத்திரசம சசகவக்கு அகழக்க சவண்டும் என் துடன் 

அத்தககய சந்தர்ப் ங்களில் சசகவக்குச் சமுகமளிப் தற்கும், பவளிசயறுவதற்கும் விசசட 

காலப்  குதிபயான்கற வழங்குவதற்கும் விசசட வசதிககள வழங்குவதற்கும் நடவடிக்கக 

எடுத்தல் சவண்டும்.   

 

07. உத்திசயாகத்தர்கள் சசகவக்குச் சமுகமளிப் து பதாடர்பில் வருகககயயும் 

பவளிசயறுவகதயும்  தியும்  திசவட்கட மாத்திரம் ச ணி வருவது ச ாதுமானதாகும். 

 

08. சுகாதார துகறகயச் சார்ந்த உத்திசயாகத்தர்ககளச் சசகவக்கு அகழக்க சவண்டிய முகற 

பதாடர்பில் சுகாதார அகமச்சின் பசயலாளரினாலும் சுகாதார சசகவகள்  ணிப் ாளர் 

நாயகத்தினாலும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப் டும். 

 

09. உரிய சுகாதார அறிவுறுத்தல்ககளப் பின் ற்றி நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்கும் 

வாடிக்ககயாளர்களுக்கும் பகாவிட் - 19 கவரஸ் பதாற்றுவகதத் தவிர்க்கும் விதத்தில் 

சசகவககள வழங்கும் ப ாறுப்பு நிறுவனத் தகலவர்களிடம் ஒப் கடக்கப் டுவதுடன், 

கட்டாயமாகச் பசய்யப் ட சவண்டிய முகக் கவசம் அணிதல், இகடபவளிகயப் ச ணுதல் 

என் ன பதாடர்பிலும் பின்வரும் விடயங்கள் பதாடர்பிலும் விசசட கவனம் பசலுத்தி சசகவ 

நிகலயங்களில் அகனத்து சுகாதாரப்  ாதுகாப்பு நகடமுகறககளயும் கடுகமயாகப் 

பின் ற்றுவதற்கு நிறுவன/பிரிவுத் தகலவர்கள் நடவடிக்கக எடுக்க சவண்டும். 

 

i. நிறுவனத்தின் அகனத்து சசகவ நிகலயங்ககளயும், குறிப் ாக ப ாது இடங்கள், 
கருமபீடங்கள், உணவு அகற, அலுவலக உணவகம், கழிப் கறகள் மற்றும் கூட்டாகப் 

 யன் டுத்தப் டும் இடங்கள் ச ான்றவற்கற நாளந்தம் மற்றும் சதகவகயப் ப ாறுத்து 

ஒரு நாகளக்கு  ல தடகவகள் சுத்தம் பசய்து பதாற்று நீக்கி துப்புரவாகப்  ராமரித்தல் 

சவண்டும். 
 

ii. ஊழியர்களும் சசகவப றுநர்களும் பின் ற்ற சவண்டிய சுகாதார மற்றும் துப்புரவு 

வழிகாட்டல்கள் பதாடர் ான தகவல்ககளக் காட்சிப் டுத்துதல் சவண்டும். 
 

iii. வழக்கமாக ஊழியர்கள்/ வாடிக்ககயாளர்கள் வருகக தருகின்ற அலுவலகங்களில் 

வளவுக்குள் நுகழய முன்னர் உடல் பவப் நிகலகயச் சசாதகனயிடுதல், ககககளக் 

கழுவுதல் ச ான்ற சுகாதார முகறககளப் பின் ற்றுவதற்கு வசதிகள் பசய்து பகாடுப் து 

அவசியமாகும். 
 

iv. சசகவகயப் ப றுவதற்கு வரும் ப ாது மக்கள் மட்டுப் டுத்தப் ட்ட இடங்களில் 
ஒன்றுகூடுவதனால் ஏற் டும் பநரிசகல முகாகம பசய்வதற்காகச் சுகாதாரப்  ாதுகாப்பு 

வழிமுகறககள அடிக்கடி சசாதகனயிடும் ப ாறுப்க  ப ாருத்தமான சமற் ார்கவ 

உத்திசயாகத்தர்களிடம் ஒப் கடக்க சவண்டும்.  
 

v. சசகவககளப் ப றுவதற்கு அலுவலகங்களுக்கு வாடிக்ககயாளர்கள் வருகக தருவதற்குப் 

 திலாக மின்னஞ்சல் (e-mail), குறுந் தகவல் (SMS) மற்றும் பதாகலச சி ச ான்ற முகறகள் 

ஊடாக உரிய சசகவத் சதகவககளத் துரிதமாக நிகறசவற்றிக் பகாடுப் தற்கு முடியுமான 

வகரயில் முயற்சிக்க சவண்டும். 



 

 

vi. வாடிக்ககயாளர்கள் வருகக தருவது அவசியமான பசயற் ாடுகளின் ச ாதும் ஒசர 
தடகவயில் ப ருந்பதாககயானவர்கள் வருகக தருவகதக் குகறப் தற்காக முன்கூட்டி 

திகதிகயயும் சநரத்கதயும் வழங்கக் கூடிய முகறககள உருவாக்குதல் சவண்டும். 
 

vii.  ணக் பகாடுக்கல் வாங்கல்களின் ச ாது தாள் நாணயங்ககளயும் நாணயக் குற்றிககளயும் 

 யன் டுத்துவதற்குப்  திலாக நவீன பதாழில்நுட்  முகறககளப்  யன் டுத்துவகத 

ஊக்குவித்து அதற்கான முகறககள நடமுகறப் டுத்த சவண்டும்.  
 

viii. அலுவலகத்தில்  ணிபுரியும் உத்திசயாகத்தர்களின் சுகாதார நிகலகம பதாடர்பில் மிகவும் 

கவனமாகச் பசயற் டுதல் சவண்டும். 
 

ix. சதகவபயனின், தமது ஊழியர்ககள குழுக்களாகப் பிரித்து அக்குழுக்களிலுள்ள 

அங்கத்தவர்களின் பசயற் ாடுககள ஓரளவுக்கு அந்தக் குழுவுக்குள் மாத்திரம் மட்டுப் டும் 

விதத்தில் சமற்பகாள்ளுதலும் முடியுமான ஒவ்பவாரு சந்தர்ப் த்திலும் பிரிவுகளுக்கு 

இகடயில் நடமாட்டத்கத/ஒன்று கூடுவகத குகறக்கும் விதத்தில் நடவடிக்கக 

எடுத்தலும். 
 

x. ச ாக்குவரத்து வசதிககளப் ப றும் உத்திசயாகத்தர்களின் சாரதிமார் ஓய்வு ப றும் 
இடங்கள், சாப் ாட்டு அகறகள், வாகனங்கள் ச ான்ற இடங்களில் ஒன்றுகூடுவகதத் 

தவிர்க்கும் விதத்தில் நடவடிக்கக எடுத்தலும் சுகாதாரப்  ாதுகாப்பு பதாடர்பில் கவனம் 

பசலுத்துவதும் அவசியமாகும். 
 

xi. தடுப்பூசி ப ற்றுக்பகாள்ளாத உத்திசயாகத்தர்கள் இருப் ார்களாயின், தடுப்பூசிகய 

ப ற்றுக்பகாள்ளுமாறு ஊக்குவித்து தடுப்பூசி ப ற்றுக் பகாண்டகத உறுதிப் டுத்தும் 

அட்கடகய அதிகாரிகள் சகாரும் சந்தர்ப் ங்களில் அவற்கறச் சமர்ப்பிக்குமாறு 

உத்திசயாகத்தர்களுக்கு அறிவித்தல் சவண்டும். 
 

xii. முடியுமான ஒவ்பவாரு சந்தர்ப் த்திலும் ஊழியர்களுக்காக வாகனத் பதாகுதியிலுள்ள 

வாகனங்கள் மூலம் தற்காலிகமாகப் ச ாக்குவரத்து வசதிககள வழங்குதல். (ஒரு 

மாதத்திற்கு அல்லது இரண்டு மாதங்களுக்கு) 
 

xiii. உத்திசயாகத்தர்கள் தனிப் ட்ட முகறயிலும் தன்னார்வத்துடனும் ஒன்றுசசர்ந்து 

ஏற் டுத்திக் பகாள்ளும் குழுப் ச ாக்குவரத்து முகறககள ஊக்குவித்தல்.  
 

xiv.  ாதுகாப்பு மற்றும் துப் ரவுச் பசயற் ாடுககள சமற்பகாள்ளும் ஊழியர்ககள 

அலுவலகங்களினுள் அகழக்கும் ச ாது அவர்ககள உரிய முகறயில் குழுக்களாகப் 

பிரித்து, அவர்களுக்கு அறிவூட்டி சமற் ார்கவ பசய்தல். 
 

xv. நிறுவனத்தினுள் பகாவிட் - 19 கவரஸ்  ரவுவகதத் தடுப் தற்காக பகாவிட் 

கட்டுப் ாட்டுக் குழுபவான்கற நியமித்து அதன் மூலம் முகறயான கண்காணிப்பு 

முகறபயான்கற உருவாக்குதல். 
 

xvi. கூட்டங்களின் ச ாது  சிற்றுண்டிகள், சதநீர் ச ான்றவற்கற வழங்குவகத சுகாதாரப் 

 ாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காகத் தற்காலிகமாக இகடநிறுத்துதல். 

 

10. ப ளதிக ரீதியில் சமற்பகாள்ளப் டும் கலந்துகரயாடல்கள், மாநாடுகள், கூட்டங்கள் 

ச ான்ற ஒன்றுகூடல்ககளக் குகறத்தலும் அவற்றுக்குப்  திலாக Zoom, Teams அல்லது 

அவற்கறபயாத்த பதாழில்நுட் ங்ககளப்  யன் டுத்துவதற்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்குதலும். 

பகாவிட் நிகலகம நீங்கியதன் பின்னரும் அரசாங்கத்தின் பசலவுககள முகாகம பசய்வதற்காக 

இத்தககய பதாழில்நுட்  உ ாயங்ககளப்  யன் டுத்தி சமற்பகாள்ளக் கூடிய நிதி மற்றும் சநர 

முகாகமத்துவம் பதாடர்பில் கவனம் பசலுத்தி இயன்றவகரயில் இத்தககய முகறககளப் 

 யன் டுத்துவகதத் தூண்டுதல். 

 

 

 



11. எவசரனும் அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்கள் தற்ச ாகதய நிகலகமயில் தனிகமப் டுத்தல் 

ஒழுங்குவிதிகளின் கீழ் தனிகமப் டுத்தப் ட்டிருந்து, அவ்வாறு தனிகமப் டுத்தப் ட்டிருப் து 

அரசாங்க தனிகமப் டுத்தல் சட்ட திட்டங்ககள மீறியகமக்கான தண்டகனயாக 

இல்லாதிருப்பின், அத்தககய உத்திசயாகத்தர்களுக்கு தனிகமப் டுத்தல் காலப்  குதியில் 

தா னவிதிக் சகாகவயின் XII ஆம் அத்தியாயத்தின் 12:9 ஆம் உ  பிரிவின் ஏற் ாடுகளுக்கு 

இணங்க சம் ளத்துடனான ஒரு காலப் குதியாகக் கருதுதல் சவண்டும். 

 

12. இந்தச் சுற்றறிக்கக பவளியிடப் டுவதற்கு முன்னர் நகடமுகறயிலிருந்த சுற்றறிக்கக 

ஏற் ாடுகளுக்கு இணங்க அரசாங்க உத்திசயாகத்தர்கள் சசகவக்கு அகழக்கப் ட்ட காலப் 

 குதியில் அவர்கள் எடுத்த லீவுககள அவர்களின் சசகவகய நிரந்தரமாக்குதல், தரமுயர்வு 

வழங்குதல் மற்றும் ஓய்வுப றச் பசய்தல் விடயங்களுக்கு ஏற்புகடயதாக்குவது பதாடர் ான 

அறிவுறுத்தல்கள் பின்னர் பவளியிடப் டும்.  

 

13. உத்திசயாகத்தர்கள் தடங்கலின்றி சசகவக்குச் சமுகமளிப் கதச் சாத்தியப் டுத்தும் 

விதத்தில் உரிய அதிகாரிகளால் சுகாதார வழிகாட்டல்களுக்கு இணங்க ப ாதுப் ச ாக்குவரத்துச் 

சசகவகள் வழகம ச ான்று சமற்பகாள்ளப் டும். 

 

14. ஏற்கனசவ அவசர மற்றும் அத்தியவசிய சசகவககள வழங்கும் நிறுவனங்களின்  ணிக் 

கடகமகளுக்கு இந்தச் சுற்றறிக்ககயின் ஏற் ாடுகள் தகடயாக அகமயக் கூடாது.  

 

15. அதனடிப் கடயில், 2021.07.30 ஆம் திகதிய அரசாங்க நிருவாகச் சுற்றறிக்கக 02/2021(III) 

யின் 03 ஆம், 04 ஆம்  ந்திகளின் ஏற் ாடுககளத் தவிர ஏகனய  ந்திகளிலுள்ள ஏற் ாடுகளும் 

2021.08.06 ஆம் திகதிய அரசாங்க நிருவாகச் சுற்றறிக்கக 02/2021(IV) ஏற் ாடுகளும் சமசல 

குறிப்பிட்டவாறு திருத்தப் ட்டுள்ளதாகக் கருதிச் பசயற் டுதல் சவண்டும். 

 

 

ஒப்பம்/சஜ.சஜ. ரத்னசிரி 

பசயலாளர் 

ப ாது சசகவகள், மாகாண சக கள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சு 


