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சுற்மரிக்கை இயக்ைம்  :24/2022 
 

ைல்லி அகச்சின், 

மயதிைச் சசயரரர் ( நிருலரைம்), 

மயதிைச் சசயரரர் ( ைல்லிசரர ற்றும் ஒருங்ைிகைந்த மசகல), 

மயதிைச் சசயரரர் ( ைல்லிச் மசகலைள்), 

மயதிைச் சசயரரர் (ஆசிரிர் தரபனம்), 

அகனத்து  ரைரைக் ைல்லிச் சசயரரர்ைள், 

பித ஆகைரரர் ( ஆசிரிர் ைல்லி) 

மதசி பரடசரகயைள் பைிப்பரரர், 
 

பைித்தகட சசய்தல், ைட்டர லிடுமுகமில் அனுப்புதல் ற்றும் ீரச் மசகலில் 

அர்த்துதல் 

அச மசகலில் மலறுபட்ட பதலிைகர லைிக்ைின்ம சபருந்சதரகைரமனரர் ைல்லி  

அகச்சு ற்றும் அதன் ைீறிங்கும் மதசி பரடசரகயைள், ைல்லிிற் ைல்லூரிைள், 

ஆசிரி த்தி நிகயங்ைள் ஆைி நிகயங்ைரில் ைடகரற்றுைிமரர்ைள். அலர்ைள்  

மலறுபட்ட லிடத்துகமைலக்குரித்தரன ைடகைகர நிகமமலற்றுலதனரல்   

இவ்லகச்சு ற்றும்  அகச்சின் ைீழ் இங்குைின்ம நிறுலனக் ைட்டகப்பு  ிைவும் 

லிஸ்தீைகடந்து ைரைப்படுைின்மது.  
 

02. இங்கு, ஒவ்சலரரு உத்திமரைத்தரினதும் நிறுலனம்சரர் நிர்லரை 

சசற்பரடுைரரனகல உரிமுகமில் தரபன நடலடிக்கைைலக்கு சபரறுப்பரன 

பிரிலினூடரை மற்சைரள்ரப்படுைின்மன.  தரபன லிதிக்மைரகலின் XLVIIIம்   

அத்திரத்தின் 31ம் உறுப்புகின் ைீழ் பைித்தகட சசய்தயரனது, அவ்லவ் தரபனப் 

பிரிலினரல்  மற்சைரள்லதன் மூயம் அவ்வுத்திமரைத்தர்ைள் சதரடர்பரை 

எதிர்ைரயத்தில் முன்சனடுக்ைப்படுைின்ம ஒலக்ைரற்று நடலடிக்கைைரின்மபரது ைீழ்க் 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர பிச்சிகனைள் சபருலரரிரை மதரன்றுைின்மக ைடந்த 

ைரயங்ைரில் அலதரனிக்ைப்பட்டுள்ரன. 
 

i. பைித்தகடக்குள்ரரன உத்திமரைத்தர்ைள்  சதரடர்பில் முன்சனடுக்ைப்பட 

மலண்டி ஒலக்ைரற்று நடலடிக்கைைள் இகடநிறுத்தப்படல். 

ii. இக்ைரைத்தரல் பைித்தகடக்குள்ரரன உத்திமரைத்தருக்கு பரதிப்பு ஏற்படல். 

iii. பைித்தகட சசய்ப்பட்ட தரபன லிதிக்மைரகலின் உறுப்புகிகன சரிரை 

குமிப்பிடரததன் அடிப்பகடில்  ஒலக்ைரற்று நடலடிக்கைைள் 

பனற்றுப்மபரதல். 

 



03. ைல்லி  அகச்சில்  ைடகரற்றுைின்ம சைய மசகலிலுமுள்ர 

உத்திமரைத்தர்ைரின் புயனரய்வு லிசரகைைள் ற்றும் ஒலக்ைரற்று நடலடிக்கைைகர 

மற்சைரள்லதற்ைரை தனிரனப்  பிரிசலரன்று தரபிக்ைப்பட்டு 

சசற்பட்டுலருைின்மது.மற்படி நிகயகைகர தலிர்த்துக் சைரள்லதற்ைரை, ைல்லி 

அகச்சில் ற்றும் அதன் ைீறரன மதசி பரடசரகயைள், ைல்லிில் ைல்லூரிைள், 

ஆசிரி த்தி நிகயங்ைள் ஆைிலற்மில் ைடகரற்றுைின்ம சைய 

பதலிைள்/மசகலைலக்குமுரி உத்திமரைத்தர்ைள் சதரடர்பரன பைித்தகட, (ைல்லிச் 

சசயரரர் ஒலக்ைரற்று அதிைரரிரை இல்யரத பட்சத்தில் உரி ஒலக்ைரற்று 

அதிைரரிின் தலலல் அனுதிின் ைீழ்) ைட்டர லிடுமுகமில்  அனுப்புதல் ற்றும் 

ீரச் மசகலில்  அர்த்துதல்  ஆைி சசற்பரடுைள் இனிலரும் ைரயங்ைரில் ைல்லி 

அகச்சின் ஒலக்ைரற்றுப் பிரிலினூடரை மற்சைரள்ரப்படும். 

 
 

 

04. அந்தலகைில் இனிலரும் ைரயங்ைரில் உத்திமரைத்சதரருலக பைித்தகடசசய் 

மலண்டுரின்,  அதற்ைரன  ைரைங்ைகர சதரிலரைக் குமிப்பிட்டு உரி  

ஆலைங்ைரின் மூயப்பிதி/சரன்றுபடுத்தப்பட்ட  பிதிைலடன், உரி முகமில், உரி 

பிரிலிற்குப் சபரறுப்பரன  மயதிைச் சசயரரரின்/ரைரைக் ைல்லிப் 

பைிப்பரரரின்/லயக்ைல்லிப் பைிப்பரரரின் பரிந்துகயுடன் ைரயதரதின்மி 

மயதிைச் சசயரரருக்கு (நிர்லரைம்) சர்பிக்ை நடலடிக்கை எடுக்குரறு தவுடன் 

அமித்தருைின்மமன். 

 
 
 

05. உத்திமரைத்சதரருலர் சிகமலரசத்தில் இருக்ைின்ம ைரயப்பகுதிில் அலக 

ைட்டர லிடுமுகமில்  அனுப்புலதற்ைரை அது குமித்து லய சபரறுப்பதிைரரி அல்யது 

சபரலிஸ்  உத்திமரைத்தரிடிருந்து தங்ைலக்கு ைிகடக்ைப் சபறுைின்ம  

மூயப்பிதி/சரன்றுபடுத்தப்பட்ட பிதிைகர மயதிைச் சசயரரருக்கு (நிர்லரைம்) 

சர்பித்தல் மலண்டும்.  

 
 

 

06. உத்திமரைத்சதரருலர்  சபரலிஸ் திகைக்ைரத்தினரல் அல்யது  ஏகன  

நிதிச்சட்ட அதிைரரிரல் கைதுசசய்ப்பட்டுள்ரக சதரடர்பில் தக்கு 

அமிக்கைிடப்பட்டவுடமனம அது சதரடர்பில் நிறுலனத்   தகயலரினரல்  

0112785491 /0112784846 எனும் சதரகயநைல் (சபக்ஸ்) இயக்ைத்தினூடரை 

ைல்லிச்சசயரரருக்கு அமிலிப்பதற்கு நடலடிக்கை மற்சைரள்ரப்படல் மலண்டும். 
 
 

அத்துடன், மமய 04 ற்றும் 05ம் பந்திைரின்படி நடலடிக்கைைகர 

மற்சைரள்லதற்கு, உரி உத்திமரைத்தரல் மற்சைரள்ரப்பட்டுள்ர 

பிகற/துர்நடத்கத சதரடர்பில் ைீழ்க் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர சைய தைலல்ைகரயும் 

மயதிைச் சசயரரருக்கு (நிர்லரைம்)  முதற் சந்தர்ப்பத்திமயம  அனுப்புலதற்கு 

உரி அதிைரரிைரரல் நடலடிக்கைைள் மற்சைரள்ரப்படல் மலண்டும். 



 

i. கைதுசசய்ப்பட்டத் திைதி 

ii. பிகனில் லிடுலிக்ைப்பட்டத் திைதி 

iii. சிகமலரசம் சசய்ப்பட்ட ைரயங்ைள் 

iv. பிகறின் தன்க 

v. முன்னிகயப்படுத்தப்பட்ட நீதின்மம், லறக்ைியக்ைம், திைதி 

vi. சட்ட உறுப்புக 

vii. இதுலகில் லறக்கு சதரடுக்ைப்பட்டுள்ரதர/ இல்கயர என்ம லிபம் 

viii. உரி அலுலயர் தற்மபரது மசகலக்கு அமிக்கைிடுைின்மரர, என்ம லிபம் 

ix. இல்கயசனின்  இறுதிரை ைடகக்கு அமிக்கைிட்டத் திைதி 

x. இவ்வுத்திமரைத்தர் சதரடர்பில் மலறு லறக்கு/ லறக்கு நடலடிக்கைைள் 

நியவுைின்மனலர, என்ம லிபம் 
 

xi. உத்திமரைத்தரின் லவு, மலகய நடலடிக்கைைள் சதரடர்பரன நிறுலனத் 

தகயலரின் அலதரனிப்புக்ைள். 

 

மற்படி தைலல்ைகர உறுதிபடுத்துலதற்ைரை உரி ஆலைங்ைரின்  

மூயப்பிதிைள்/சரன்றுபடுத்தப்பட்ட பிதிைகர  அனுப்புலதற்கு நடலடிக்கை 

மற்சைரள்ரப்படல் மலண்டும். 
 

 

07. பைித்தகட சசய்ப்பட்ட ைடிதம் லிநிமரைிக்ைப்பட்டதன் பின், அதன் பித்திமை 

மைரகலக்ைரன பிதிக, உத்திமரைத்தரின்  பித்திமை மைரகலினுள் 

இகைப்பதற்ைரன நடலடிக்கைக பித்திமை மைரகலக்கு சபரறுப்பரைக் 

ைடகரற்றுைின்ம அதிைரரிரல்  மற்சைரள்ரப்படுலது ைட்டரரனதரகும். 

அதன்பின் அகல குமித்து மயதிைச் சசயரரருக்கு (நிர்லரைம்) உறுதிப்படுத்தி 

அனுப்புதல் மலண்டும். இதற்ைரன ரதிரிப் படிலம்/ஆமயரசகனைள், பைித்தகட 

சசய்ப்பட்ட ைடிதத்துடன் தங்ைலக்கு அனுப்புலதற்கு நடலடிக்கை 

மற்சைரள்ரப்படும். 

 

08. பைித்தகட சசய்ப்பட்ட உத்திமரைத்தக ீரச் மசகலில் அர்த்தும்மபரது 

அலர் நிகயப்படுத்தப்பட மலண்டி மசகல நிகயத்திகன சபரிடல் ற்றும் அது 

சதரடர்பரன  பரிந்துகிகனப் சபற்றுக் சைரடுத்தயரனது ஒலக்ைரற்றுக் ைட்டகரில் 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர நிபந்தகனின் ைீழ்,  அவ்வுத்திமரைத்தருக்குரி 

பதலிில்/மசகலில், நிறுலனம்சரர்/நிர்லரை நடலடிக்கைக்குப் சபரறுப்பரன  

மயதிைச் சசயரரர்/பிரிவுத் தகயலரினரல் மற்சைரள்ரப்பட்டு ஒலக்ைரற்றுப் 

பிரிவுக்கு ைரயதரதின்மி அமிலிக்ைப்படல் மலண்டும். ஒலக்ைரற்றுப் பிரிலினரல் இது 

குமித்து லிசரரிக்ைப்படும் பட்சத்தில் லிகலரன பதியரிப்புக்ைகர லறங்குலதற்கு உரி 



மயதிைச் சசயரரர்/பிரிவுத் தகயலரினரல் நடலடிக்கை மற்சைரள்ரப்படல் 

மலண்டும். உரி தைலல்ைள் ைிகடக்ைப்சபற்மதன் பின் ீரச்மசகலில் அர்த்தும் 

ைடிதம் ஒலக்ைரற்றுப் பிரிலினூடரை லிநிமரைிப்பதற்கு நடலடிக்கை 

மற்சைரள்ரப்படும். 
 
 

09. இச்சுற்மரிக்கைில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிடங்ைள் சதரடர்பில் ரமதனும் 

லிரக்ைங்ைள் மதகலப்படுரின், மயதிைச் சசயரரக (நிர்லரைம்) சதரடர்பு  

சைரள்லதன் லரியரை சபற்றுக்சைரள்ர முடியும். 
 
 
 
 
 

எம்.என்.ைசிங்ை 

ைல்லிச் சசயரரர் 
 

 

பிதிைள்  : 
 

 

 

1. ைைக்ைரய்லரரர் நரைம்,  மதசி ைைக்ைரய்வுக் ைரரிரயம்  

2. சசயரரர், சபரது நிர்லரை, உள்நரட்டலுலல்ைள், ரைரை 

சகபைள் ற்றும் உள்லரட்சி அகச்சு 

3. சசயரரர், அசரங்ைமசகல ஆகைக்குல 

4. சசயரரர், அசரங்ைமசகல ஆகைக்குலலின் ைல்லிச்மசகலக் 

குல 

5. ைல்லி அகச்சின் அகனத்து மயதிைச் சசயரரர்ைள், 

பைிப்பரரர் நரைங்ைள், பித நிதி உத்திமரைத்தர்ைள். 

த.தைலலுக்ைரை 


