
 

 

அபசாங்க நிர்யாக சுற்றிக்கக : 16/2022 

 

து இக்கம் : EST-6/03/LEA/1060 

பாது நிர்யாகம், உள்ாட்டலுயல்கள், 

நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

சுதந்திப சதுக்கம்  

பகாழும்பு 07. 

 

2022.06.17 

 

அகநச்சுக்களின் பசனார்கள்  

நாகாண பிபதந  பசனார்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் 

 

அபச அலுயகங்களுக்கு உத்தியனாகத்தர்கக யபயகமப்கத நட்டுப்டுத்துதல் 

 

ாட்டினுள் ரிபாருள் விநியனாகம் யகபனறுக்கப்ட்டுள் காபணத்திால் பாதுப் 

யாக்குயபத்து யசகயகளின் பசனற்ாடு மிகவும் குகந்த நட்டத்தில் நிவுயதாலும் நற்றும் 

தநது தனிப்ட்ட யாக்குயபத்து சாதங்ககப் னன்டுத்தி யாக்குயபத்து யசதிகக 

ற்டுத்திக்பகாள்யதும் மிகவும் கடிநா டயடிக்ககனாகவிருப்கதக் கருத்திற் பகாண்டு, 

15.06.2022 ஆந் திகதின அபசாஙஂ௧ நிர்யாக சுற்றிக்கக 15/2022 மூம்  தற்யாகதக்கும் அபச 

அலுயகங்கக மூடும்டி அறிவுகபகள் யமங்கப்ட்டுள் யாபத்தின் பயள்ளிக் கிமகந 

தித்திற்கு யநதிகநாக உள் யாபத்தின் மிகுதினாகவுள் கன யயக ாட்களிலும், 

20.06.2022 ஆந் திகதி பதாடக்கம் பசனற்டும் யண்ணம் இபண்டு யாப காத்திற்கு அபச 

உத்தியனாகத்தர்கக அலுயகங்களுக்கு யபயகமப்கத நட்டுப்டுத்துயதற்குத் 

தீர்நானிக்கப்ட்டுள்து. 

 

02. அபச ணிகக தகடயின்றி யணுயதற்கு அயசினநா குகந்தட்ச ஊழினர்கக 

யசகயக்கு அகமப்தற்கா தீர்நாத்கத யநற்பகாள்யதற்கும் நற்றும்  தநது அகநச்சின் / 

திகணக்கத்தின் / நிறுயத்தின் உத்தியனாகத்தபபாருயகப அந்த உத்தியனாகத்தர் யசிக்கும் 

இடத்திற்கு அருகில் உள் அகநச்சின் / திகணக்கத்தின் / நிறுயத்தின் யயபாரு யசகய 

நிகனத்திற்கு இகணப்புச் பசய்யதற்குநா அதிகாபம் உரின அகநச்சின் பசனார்கள் / 

திகணக்கத் தகயர்கள் / நிறுயங்களின் தகயர்களுக்கு யமங்கப்டுகின்து. 

 

03. அவ்யாறு குகந்தட்ச ண்ணிக்ககயிா ணினார்கக யசகயக்கு அகமக்கும் 

சந்தர்ப்த்திலும் கூட யசகய நாற்று முகபனான்க அல்து யயறு ஒரு முகனா 

கடமுகபனான்கப் பின்ற்றுதல் யயண்டும். 

 

04. அவ்யாறு  யசகய நாற்று  முக அல்து முகனா கடமுககன தனாரித்ததன் 

பின்ர் யயபனும் உத்தியனாகத்தபபாருயர் அதற்ககநன யசகயக்கு அறிக்ககயிட யயண்டின 

ாளில் யசகயக்கு  அறிக்ககயிடவில்க ன்ால் நட்டும் அந்ாக அவ் உத்தியனாகத்தரின் 

தனிப்ட்ட  விடுமுககளிலிருந்து இருந்து கழித்துக் பகாள்யதற்கு டயடிக்கக டுக்க 

யயண்டும். 

 

05. யசகய நாற்று  முகக்கு அல்து யசகயக்கு  அகமப்தற்கு பின்ற்ப்டும் 

முகனா கடமுகக்ககநன யசகயக்கு அகமக்கப்டாத ாட்களிலும் கூட சக அபச 

உத்தியனாகத்தர்களும் இகணனயழி (Online)  முக ஊடாக தது கடகநகளில் ஈடுடத் 

தனாபாக இருத்தல் யயண்டும். 



 

 

06. ஒரு பிபயதசத்தில் அகநந்துள் அபச அலுயகங்களுக்கு உத்தியனாகத்தர்கக 

யசகயக்கு யபயகமப்தற்கு இங்கக யாக்குயபத்து சகயுடன் கந்துகபனாடி யதகயனா 

டயடிக்கககக யநற்பகாள்ல் யயண்டும். 

 

07. யசகயக்கு யருகக தரும் உத்தியனாகத்தர்களுக்கும் சக சந்தர்ப்ங்களிலும் பாதுப் 

யாக்குயபத்துச் யசகயகனப் னன்டுத்துநாறு அறிவுறுத்துநாறும், அலுயகங்களுக்கு 

அருகில் நிபந்தபநாக யசிக்கும் அல்து தற்காலிகநாகத் தங்கியிருக்கும் உத்தியனாகத்தர்களுக்கு 

நிறுயத்திற்குச் பசாந்தநா பதாகுதி யாகங்ககப் னன்டுத்திச் சிந்த பசவு 

முகாகநத்துயத்துடன் யாக்குயபத்து யசதிகக ற்டுத்திக் பகாடுக்கவும்  டயடிக்கக 

டுக்கும் டி இத்தால் அறினத்தருகியன். 

 

08. நீதித் துகக்குரின நிறுயங்களுக்கு உத்தியனாகத்தர்ககச் யசகயக்கு அகமப்து 

பதாடர்ா யதகயனா அறிவுகபகக நீதிச் யசகயகள்  ஆகணக்குழுவிால் யமங்கப்டும். 

 

09. இச்சுற்றுநிருத்தின் ற்ாடுகள் அபச நிறுயங்களின் பாருட்டு ற்புகடனதாக்கிக் 

பகாள்யது பதாடர்ாக நிதி அகநச்சின் பசனாகபக் யகட்டறிந்து, அவ் அறிவுகபகளின் 

பிபகாபம் டயடிக்கககக யநற்பகாள்ல் யயண்டும். 

 

10. யநலும். அபசின் அத்தினாயசின யசகயகக டாத்திச் பசல்யதற்கு இதால்  

தகடகளின்றி இருத்தல் யயண்டும். 

 

 

 

ஒப்ம்./ ம்.ம்.பி.யக. நானாதுன்ப 

பசனார் 

பாது நிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள், 

நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

 


