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2021.05.10 
 

அகநச்சுக்கின் பசனார்கள் 

இபாஜாங்க அகநச்சுக்கின் பசனார்கள் 

நாகாணங்கின் ிபதந பசனார்கள்  

திகணக்கத் தகயர்கள் 

நாயட்ட பசனார்கள், அபசாங்க அதிர்கள் 

ிபசதச பசனார்கள் 

அபச கூட்டுத்தாங்கின், ினதிச் சட்ட ிறுயங்கின் தகயர்கள்  

 

அபச சசகயனத் தகடனின்ி டாத்திச் பசல்ல் 

 

2021.03.05 ஆம் திகதின 02/2021 ஆம் இக்க அபசாங்க ிருயாகச் சுற்ிக்கககனத் 

தற்காலிகநாக இகடிறுத்தி பயினிடப்ட்ட 2021.04.27 ஆம் திகதின 02/2021(I) ஆம் 

இக்க அபசாங்க ிருயாகச் சுற்ிக்ககனின் ற்ாடுகளுக்குப் திாக 2021.05.10 ஆம் 

திகதி பதல் கடபகக்கு யரும் யககனில் அபச ிறுயங்களுக்கு உத்திசனாகத்தர்கக 

அகமக்கும் சாது ின்யரும் ாடுகின் அடிப்கடனில் பசனற்டுதல் சயண்டும்.  

 

02. அபசாங்கத்தின் பசனற்ாடுக படக்கநகடனாநல் பகாண்டு டாத்துயதற்கு 

அத்தினயசினநா ஆகக் குகந்த ஊமினர்கக ணிக்கு அகமப்தற்கு தீர்நாிக்கும் 

அதிகாபம் உாின அகநச்சுக்கின் பசனார்களுக்கு/ திகணக்கத் தகயர்களுக்கு/ 

ிறுயத் தகயர்களுக்கு யமங்கப்டுகின்து.  

 

03. அவ்யாறு ஆகக் குகந்த ஊமினர்கக சசகயக்கு அகமக்கும் சந்தர்ப்த்திலும் 

சுமற்சி பகபனான்க அல்து சயறு பகனா யமிபகபனான்கப் ின்ற்றுயது 

அயசினநாகும். 

 

04. அவ்யாறு சுமற்சி பகனான்க அல்து ஒளங்கா யமிபகபனான்க 

உருயாக்கினதன் ின்ர், அதற்கிணங்க உத்திசனாகத்தர் ஒருயர் ணிக்குச் சபகநிக்க 

சயண்டின ஒரு தித்தில் ணிக்குச் சபகநிக்காதயிடத்து, அந்ாக அந்த 

உத்திசனாகத்தாின் திப்ட்ட லீவுகிலிருந்து கமிப்தற்கு டயடிக்கக டுக்க சயண்டும். 

 



05. சநச குிப்ிட்ட அிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்க அபசாங்க ிறுயங்களுக்கு 

உத்திசனாகத்தர்கக அகமக்கும் சாது கர்ப்ிணிகாகவுள் உத்திசனாகத்தர்கக 

சசகயக்கு அகமக்காநல் இருப்தற்கு டயடிக்கக டுக்க சயண்டும்.  

 

06.  சுமற்சி பகக்கு அல்து சசகயக்கு அகமப்தற்குப் ின்ற்றும் பகனா 

யமிபகக்கு இணங்க ணிக்கு அகமக்கப்டாத ாட்கிலும் ஒவ்பயாரு அபசாங்க 

உத்ததிசனாகத்தரும் இகணன யமினில் (Online) தது கடகநகளுக்கு பசனற்ாடுககச் 

பசய்யதற்குத் தனாபாக இருத்தல் சயண்டும். 

 

07. பகாயிட்-19 கயபஸ் பயகத் தடுப்தற்காக சுகாதாபத் துகனிபால் 

பயினிடப்ட்டுள் யமிகாட்டல்களுக்கு ற் யிதத்தில் சசகய ிகனங்களுக்கு 

உத்திசனாகத்தர்ககயும் பாது நக்ககயும் அகமக்கும் சாது ின்யரும் 

யமிகாட்டல்ககயும் ின்ற் சயண்டும். 

 

(அ) படியுநா ஒவ்பயாரு சந்தர்ப்த்திலும் பாதுப் சாக்குயபத்துச் சசகயகளுக்குப் 

திாக பதாகுதினிலுள் யாகங்ககயும், ஒதுக்கப்ட்ட யாகங்ககயும் 

உத்திசனாகத்தர்கின் திப்ட்ட யாகங்ககயும் னன்டுத்துயகத 

ஊக்குயிக்க சயண்டும். 

 

(ஆ)  அத்தினயசினநா யிடனங்களுக்காகயன்ி பாது நக்கள் சசகய ிகனங்களுக்கு 

யருயகத நட்டுப்டுத்த சயண்டும். 

 

(இ)  படியுநா ஒவ்பயாரு சந்தர்ப்த்திலும் இகணன யமினில் (Online) 

சசகயபறுர்கின் சதகயககப் பூர்த்தி பசய்யதற்கு டயடிக்கக டுத்தல். 

 

08. யசபனும் அபச உத்திசனாகத்தபபாருயர் தற்சாகதன சூழ்ிகனில் 

திகநப்டுத்தல் ஒளங்குயிதிகின் கீழ் திகநப்டுத்தப்ட்டிருந்து, அது அபசாங்க 

திகநப்டுத்தல் சட்ட திட்டங்கக நீினகநக்கா தண்டகனாக இல்ாதிருப்ின், 

அத்தககன உத்திசனாகத்தர்களுக்கு அந்த திகநப்டுத்தல் காப் குதிகன தாயிதிக் 

சகாகயனின் XII ஆம் அத்தினானத்தின் 12:9 ஆம் உ ிாியின் ற்ாடுகளுக்கு இணங்க 

பளகநனா சம்ம் பகாண்ட ஒரு காப் குதினாகக் கருதுதல் சயண்டும். 

 

09. பகாயிட் 19 கயபஸ் பயகத் தடுப்தற்காக அபசாங்கத்திால் ற்கசய 

பயினிடப்ட்டுள் சுகாதாப அிவுறுத்தல்களுக்கும் திர் காத்தில் பயினிடப்டும் 

சுகாதாப அிவுறுத்தல்களுக்கும் இணங்க தநது ிறுயங்கில் உத்திசனாகத்தர்கக 

சசகயனில் ஈடுடுத்துயது பதாடர்ில் ிறுயத் தகயர்கள் திப்ட்ட பகனில் கயம் 

பசலுத்துயது அயசினநாகும்.  

 



10. இதன் பம் அத்தினயசினநா அபச சசயககத் பதாடர்ச்சினாகக் பகாண்டு 

டாத்துதல், அபசாங்க ிறுயங்கக பகாயிட் 19 இலிருந்து யிடுட்ட யனங்காகப் 

சணி யருதல், அபசாங்க உத்திசனாகத்தர்கள் பகாயிட் 19 அச்சுறுத்துதலுக்கு ஆாயகதத் 

தடுத்தல், அயர்கின் குடும் அங்கத்தயர்களுக்கு பதாற்று ற்டாநல் தடுத்தல், பகாயிட் 19 

கயபஸ் பவுயகதக் குகத்தல் ன் யிசசடநாக திர்ார்க்கப்டுகின் ன்கதயும் 

யலியுறுத்த யிரும்புகின்சன். 

 

 

ஒப்ம்./ சஜ.சஜ. பத்சிாி 

பசனார் 

பாது சசகயகள், நாகாண சககள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

 

 

 


