
  

 

அரசாங்க நிருவாகச் சுற்றறிக்கக : 13/2019(I) 

எனது இலக்கம்: EST-7/UNIFO/06/V 

ப ாது நிருவாக, அனர்த்த முகாகைத்துவ ைற்றும் 

கிராமியப் ப ாருளாதார அலுவல்கள் அகைச்சு 

சுதந்திர சதுக்கம்  

பகாழும்பு 07.   

 

2019.06.26 

அகைச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

ைாகாண பிரதை பசயலாளர்கள்  

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

 

அரச உத்திய ோகத்தர்களின் உடை 

 

1989.02.01 ஆம் திகதிய அரசாங்க நிருவாகச் சுற்றறிக்கக 8/89க்கு மைலதிகமாக அனைத்து அரச 

உத்திமயாகத்தர்களுக்கு ஏற்புகையதாகும் வககயில் 2019.05.29 ஆம் திகதி பவளியிைப் ட்ை அரசாங்க 

நிருவாகச் சுற்றறிக்கக 13/2019னை திருத்தம் பசய்து அதற்குப்  திலாக இச்சுற்றறிக்ககனை 

பவளியிடுவதற்கு 2019.06.25 ஆந் திகதி நனைபெற்ற அனமச்சரனவக் கூட்ைத்தில் தீர்மானிக்கப்ெட்ைது. 

 

02. 2019.04.29 ஆம் திகதி பவளியிைப் ட்ை இலக்கம் 2121/1 ைற்றும் 2019.05.13 ஆந் திகதி 

பவளியிைப் ட்ை இலக்கம் 2123/4 பகாண்ை அதிவிமசை வர்த்தைானி அறிவித்தலில் குறிப்பிைப் ட்டுள்ள 

விையங்கள் பதாைர்பில் விமசை கவனம் பசலுத்தி அதில் குறிப்பிைப் ட்டுள்ள கட்ைகளககள உைக்கு 

கீழுள்ள அகனத்து நிறுவனங்களினதும் உத்திமயாகத்தர்கள் கண்டிப் ாகப் பின் ற்றுகிறார்கள் என் கத 

உறுதிப் டுத்திக் பகாள்ளுதல் மவண்டும். 

 

03. அரசாங்க உத்திமயாகத்தர்களின் உகை பதாைர்பில் பின்வரும் ஏற் ாடுககளப் பின் ற்றுதல் 

மவண்டும். 

 

I. அரசாங்க உத்திமயாகத்தர்கள் கைகை மேரத்தினுள் தைது அலவலக வளாகத்திற்கு வரும் ம ாது 

ஆண் உத்திமயாகத்தர்கள் காற்சட்னையும் மமற்சட்னையும் அல்லது மதசிய உகை அணிந்திருத்தல் 

மவண்டும் என் துைன் ப ண் உத்திமயாகத்தர்கள் சாரி அல்லது ஒசரி அல்லது அரச மசகவயின் 

பகளரவத்கதப்  ாதுகாக்கும் பொருத்தமாை, கண்ணியைான உகைபயான்கற அணிந்திருத்தல் 

மவண்டும். எப்ம ாதும் உத்திமயாகத்தர்களின் முகம்  முழுகையாக (காதுகள் இரண்னையும் 

தவிர) திறந்திருத்தல் மவண்டும் என் துைன் ப ாது ைக்களின்  ாதுகாப்பு பதாைர்பில் 

விதிக்கப் ட்டுள்ள ஏற் ாடுகளுக்குப்  ாதிப்பில்லாத உகையாக அது அகைதல் மவண்டும். 

  

II. ஏற்கனமவ சீருகை அல்லது சீருகைக்கான பகாடுப் னவுகள் ப றும் உத்திமயாகத்தர்கள் 

தங்களது அனுைதியளிக்கப் ட்ை சீருகையில் கைகையில் ஈடு டுதல் மவண்டும். 

உதாரணம் : சாரதி, அலுவலக உதவியாளர், கிராை உத்திமயாகத்தர் ம ான்ற  தவிககள 

வகிப் வர்கள் 

 

III. அரச மசகவயில்  ணிபுரிகின்ற ப ண் உத்திமயாகத்தர்கள் கர்ப்  காலத்தில்  ணிக்குச் 

சமுகைளிக்கும் ம ாது வசதியானதும் ப ாருத்தைானதுமான உகைபயான்கற அணிந்து 

மசகவக்கு வர முடியும். 

 

IV. ஏமதனும் சைய ைரபுகளுக்கு இணங்க தைது உகைககள அகைத்துக் பகாண்டுள்ள 

உத்திமயாகத்தர்கள் யாரும் இருப்பின், அவர்கள் மைமல I இல் உள்ளவாறான உகைகய அணிந்து 

அதன் பின்னர் அந்த சைய அகையாளத்கத உறுதிப் டுத்தும் விதத்திலும் உத்திமயாகத்தர்களால் 

முகத்னத (காதுகள் இரண்னையும் தவிர) பதளிவாக அகையாளம் காணக் கூடிய விதத்திலும் 

மைலதிக அணிகலன் ஒன்கறப்  யன் டுத்த முடியும். 

 

04. மசகவ ப றுேராக அரசாங்கத்துக்குச் பசாந்தைான வளவுகளுக்குள் நுகையும் ம ாது அல்லது 

அரசாங்கததினால் வைங்கப் டும் மசகவககளப் ப றுவதற்கு வருகக தரும் ம ாது ஒவ்பவாரு ஆளும் 

தம்கை பதளிவாக அகையாளம் காட்ைக் கூடிய முகறயிலான ஆகைபயான்கற அணிந்து வர மவண்டும் 

என்று ஏற் ாடுககள விதிப் தற்கு அகனத்து நிறுவனங்களினதும் தகலவர்கள் ேைவடிக்கக எடுக்க 

மவண்டும்.  

 

05.   1989.02.01 ஆம் திகதிய அரசாங்க நிருவாகச் சுற்றறிக்கக 8/89 பதாைர்ந்தும் பசல்லு டியாகும். 

 

 

 

ஒப்ெம்./ மே.மே. ரத்னசிரி 

பசயலாளர் 

ப ாது நிருவாக, அனர்த்த முகாகைத்துவ ைற்றும்  

கிராமியப் ப ாருளாதார அலுவல்கள் அகைச்சு 

 


