அபசாங்க ிருயாகச் சுற்ிக்கக : 02/2021(III)

து இக்கம் : EST-6/03/LEA/3381
பாது சசகயகள், நாகாண சககள் நற்றும்
உள்ளூபாட்சி அகநச்சு
சுதந்திப சதுக்கந
பகாளம்பு 07.
2021.07.30
அகநச்சுக்கின் பசனார்கள்
இபாஜாங்க அகநச்சுக்கின் பசனார்கள்
நாகாணங்கின் ிபதந பசனார்கள்
திகணக்கத் தகயர்கள்
நாயட்ட பசனார்கள்/ அபசாங்க அதிர்க
ிபசதச பசனார்க
அபச கூட்டுத்தாங்கள், ினதிச் சட்ட ிறுயங்கின் தகயர்கள்

அபசாங்க சசகயகன யமகநனா பகனில் பகாண்டு டாத்துதல்
இங்ககனின் அகத்து நாயட்டங்களும் உள்டங்கும் யிதத்தில் தடுப்பு நருந்து
ற்ப்ட

சயண்டினயர்கில்

பசனற்ாடுகள்

பரும்ான்கநனிருக்கு

பூர்த்தினகடந்து

தடுப்பு

யருயதாலும்,

அபச

நருந்து

ற்றும்

ஊமினர்கில்

பரும்ான்கநனிருக்கு தடுப்பு நருந்து ற்ப்ட்டிருப்தாலும், அபசாங்கத்தின்
பசனற்ாடுகக பசனலிமக்காது யமகநனா பகனில் பன்படுக்க சயண்டும் ன்று
சாதிதினின் பசனார் PS/RD-A1/07/06/02 ஆம் இக்க 2021 ஜூக 29 ஆம் திகதின
கடிதத்தின் பம் அிவுறுத்தல் யமங்கியுள்ார்.
02.

அதற்கிணங்க,

அபசாங்க

சசகயகன

யமகநனா

பகனில்

பகாண்டு

டாத்துயதற்காக சுகாதாப அகநச்சிால் யமங்கப்டும் சுகாதாப யமிகாட்டல்களுக்கு
உட்ட்ட யககனில், 2021.08.02 ஆம் திகதி பதல் அபசாங்க ஊமினர்கள் யமகநனா
பகனில் கடகநக்குச் சபகநித்தல் சயண்டும்.
03.

அத்துடன்,

குிப்ிடப்ட்டுள்
சுற்ிக்கக

சாதிதினின்
கடிதத்தின்

ற்ாடுகள்

பசனாாின்

பம்,

அகத்தும்

அயபால்
2020.07.31

சநச

பதாம்

ந்தினில்

பயினிடப்ட்டுள்

ின்யரும்

ஆம்

திகதி

யகப

நாத்திபசந

கடபகனில் இருக்கும் ன்றும் குிப்ிடப்ட்டுள்து. அதால், அன்கன தித்தின்
ின்ர் அந்தச் சுற்ிக்கககள் இபத்துச் பசய்னப்டுகின்.

1

2020.03.19

ிஸ்/சீஸ்/சுற்ிக்கக பதாற்றுசாய் ிககந ாட்டில்
/14/2020
பவும் சந்தர்ப்ங்கில் அபசாங்க
பாிபககன

பசனலிமக்காது

பகாண்டு டாத்துதல்
2

2020.03.26

ிஸ்/சீஸ்/சுற்ிக்கக COVID – 19 பதாற்றுசாய் ிககந
/17/2020
ாட்டினுள்
பவுயகதக்
கட்டுப்டுத்தும்

சாது

அபச

பாிபக பசனிமக்காது பகாண்டு
டாத்துதல்.
3

2020.03.30

ிஸ்/சீஸ்/சுற்ிக்கக உகாயின பகாசபாா கயபஸ்
/18/2020
பதாற்றுசானின்
சாது
வீட்டிலிருந்து
சயகத்

சயக

பசய்யும்

திட்டபநான்ின்

(WFH)

பம் அபசு சசகயகக யமங்குதல்.
4

2020.03.30

ிஸ்/சீஸ்/சுற்ிக்கக யருநாம்
/19/2020
ாதிக்கப்ட

குகந்த

நற்றும்
படியுநா

குடும்ங்களுக்கு/

ஆட்களுக்கு

அத்தினயசின உணவுப் பாருட்கக
சலுகக யிகனில் யமங்குதல்.
5

2020.04.18

PS/GPA/Circular/20/2020

பகாயிட்

கயபஸ்

19

பதாற்று

காணப்டும் காத்தில் யமகநனா
ாாந்த பசனற்ாடுகக நீண்டும்
ஆபம்ிப்தற்காக
திக்கும்

நாயட்டங்கக

சாது

அபசாங்க

ிறுயங்கள் ின்ற் சயண்டின
யமிகாட்டல்கள்
6

2020.05.14

PS/GPA/Circular/21/2020

பகாயிட்

19

காணப்டும்

காத்தில்

நற்றும்

கம்ஹா

பதாற்றுசாய்
பகாளம்பு

நாயட்டங்கில்

அகநந்துள்

அபசாங்க

ிறுயங்கள்

பசனற்ாடுகக

பயாக்குயதன்
சசகயகக

பம்

சிந்த

பகாண்டு டாத்துதல்.

அபச

பகனில்

7

2020.10.19

PS/GPA/Circular/33/2020

உகாயின பகாசபாா கயபஸ்
பதாற்றுசாய்

ிககந

காணப்டும்

காத்தில்

பதாகயிலிருந்து

ணிக்

கடகநகக ிகசயற்றுயதற்கா
சயகத் திட்டம்
8

2020.11.16

PS/GPA/Circular/34/2020

சதசின

நட்டத்தில்

கயபகைக்

பகாயிட்

19

கட்டுப்டுத்தும்

-

இருப்சாம்"

"ஆசபாக்கினநாக
டிஜிட்டல் தீர்வு
9

2020.11.25

PS/GPA/Circular/35/2020

வீடுகில்

திகநப்டுத்தல்

கண்காணிப்புப் பாிபக
04.

அதால்

பகாயிட்

-

19

கயபஸ்

பயகக்

கட்டுப்டுத்துயகத

இகுடுத்துயதற்காக நட்டுப்டுத்தப்ட்ட ஊமினர்கக சுமற்சி பகனில் அகமத்து
வீடுகிலிருந்து

ணிக்

கடகநகக

ிகசயற்றுயதற்காக

ன்ால்

பயினிடப்ட்டுள் ின்யரும் சுற்ிக்கககிதும் சுற்ிக்ககக் கடிதங்கிதும்
ற்ாடுகளும் இத்தால் இபத்துச் பசய்னப்டுகின்.

1

2020.04.29

அபசாங்க ிருயாகச்

பகாயிட் - 19 கயபஸ் காணப்டும்

சுற்ிக்ககக் கடிதம்
01/2020

காப்குதினில்

அபசாங்க

ிறுயங்கக திந்து அலுயகச்
பசனற்ாடுகக
அச்பசனற்ாடுககக்

ஆபம்ித்தலும்
பகாண்டு

டாத்துதலும்
2

2020.10.28

அபசாங்க

ிருயாகச் அபச

சுற்ிக்கக 20/2020
3

2021.03.05

அபசாங்க

4

2021.04.27

அபசாங்க

5

2021.05.10

அபசாங்க

தகடனின்ி

சசகயகனத்

தகடனின்ி

டாத்திச் பசல்ல்

ிருயாகச் அபச

சுற்ிக்கக 02/2021(II)

சசகயகனத்

டாத்திச் பசல்ல்

ிருயாகச் அபச

சுற்ிக்கக 02/2021(I)

தகடனின்ி

டாத்திச் பசல்ல்

ிருயாகச் அபச

சுற்ிக்கக 02/2021

சசகயகனத்

சசகயகனத்

டாத்திச் பசல்ல்

தகடனின்ி

05.

அபசாங்க சசகயகன யமகநனா பகனில் பகாண்டு டாத்தும் சாது அபசாங்க

உத்திசனாகத்தர்கிதும் பாது நக்கிதும் சுகாதாபப் ாதுகாப்புக்காக சுகாதாப
அகநச்சிால் யமங்கப்டும் சுகாதாப அிவுறுத்தல்கக பதாடர்ந்தும் அவ்யாச
ின்ற்றுதல் சயண்டும். அதன் சாது குிப்ாக ின்யரும் சுகாதாப அிவுறுத்தல்ககப்
ின்ற்றுதல் சயண்டும்.

உாின

(அ)

இகடபயிகனப் சணி யருதல்.

(ஆ)

பகக் கயசங்கக அணிந்திருத்தல்

(இ)

ககககச் சுத்தம் பசய்தல்

சுகாதாப

அிவுறுத்தல்ககப்

ின்ற்ி

ிறுய

ஊமினர்களுக்கும்

யாடிக்ககனார்களுக்கும் பகாயிட் 19 கயபஸ் பதாற்றுயகதத் தயிர்த்து சசகய யமங்கும்
பாறுப்பு

ிறுயத்

தகயர்கிடம்

ஒப்கடக்கப்டுகின்

ன்தும்

யலியுறுத்தப்டுகின்து.
06.

2021.08.02 ஆம் திகதி பதல் அபசாங்க ஊமினர்கின் லீவுகள் பதாடர்ில்

யமகநனா ற்ாடுககப் ின்ற்றுதல் சயண்டும்.
07.

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
சம்ம் பகாண்ட ஒரு காப் குதினாகக் கருதுதல் சயண்டும்.
08.

இந்தச்

சுற்ிக்கக

சுற்ிக்கக
ற்ாடுகளுக்கு

பயினிடப்டுயதற்கு
இணங்க

அபசாங்க

பன்ர்

கடபகனிலிருந்த

உத்திசனாகத்தர்கள்

சசகயக்கு

அகமக்கப்ட்ட காப் குதினில் அயர்கள் டுத்த லீவுகக அயர்கின் சசகயகன
ிபந்தபநாக்குதல், தபபனர்வுகள் யமங்குதல், ஓய்வு பச் பசய்தல் ன்யற்றுக்கு
ற்புகடனதாக்குதல் பதாடர்ா அிவுறுத்தல்கள் ின்ர் பயினிடப்டும்.
09.
உாின

உத்திசனாகத்தர்கள் தடங்கலின்ி சசகயக்குச் சபகநிக்கக் கூடின யககனில்
அதிகாாிகள்

பாதுப்

சாக்குயபத்துச்

சசகயகன

யமகநனா

பகனில்

கடபகப்டுத்துயார்கள்.

ஒப்ம்./ சஜ.சஜ. பத்சிாி
பசனார்
பாது சசகயகள், நாகாண சககள் நற்றும்
உள்ளூபாட்சி அகநச்சு

