அசாங்க நிர்ாக சுற்நறிக்கக : 15/2022
ணது இனக்கம் : EST-6/03/LEA/1060
பதாது நிருாக, உள்ாட்டலுல்கள்,
ாகா சகதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அகச்சு
சுந்தி சதுக்கம்
பகாழும்பு 07.
2022.06.15

அகச்சுக்களின் பசனாபர்கள்
ாகா பி பசனாபர்கள்
திகக்கபத் கனர்கள்

அச உத்தியாகத்ர்கள் ஒரு ாள் வீட்டிலிருந்து விசா ற்றும் தயிர்ச்பசய்கக
டடிக்கககளில் ஈடுதட ாய்ப்தளித்ல்
ற்யதாது ாட்டில் ரிபதாருள் விநியாகம் ட்டுப்தடுத்ப்தட்டுள்ப காத்திணால்
யதாக்குத்துத் துகநயில் ற்தட்டுள்ப பிச்சிகணகபால் பதாது க்கள் ற்றும் அச
உத்தியாகத்ர்ககபப் யதான்யந னிார் துகந ஊழிர்களுக்கும் பதாது ற்றும் னிார் துகந
யதாக்குத்து சதிககபப் பதற்றுக்பகாள்திலும் சிங்ககப திர்யாக்குகின்நணர். யலும்,
திர்கானத்தில் ாட்டில் உவுப் தாதுகாப்பு பாடர்பிலும் சிக்கனாண நிகனக உருாக முடியும்
ண தல்யறு ப்பிலும் கருத்துக்கள் முன்கக்கப்தடுகின்நண. இந் நிகனகககப
கருத்திற்பகாண்டு 03 ாக் கானப் தகுதிக்கு ஒவ்பாரு ாமும் பள்ளிக்கிக ாளில் ங்கள்
வீட்டுத் யாட்டங்களில் உவுப் தயிர்ககப தயிரிடுற்கு அச உத்தியாகத்ர்களுக்கு சந்ர்ப்தம்
அளிப்தற்காக பின்ரும் ற்தாடுகளுக்கு அக ாத்தின் பள்ளிக்கிக ாளில் அச
அலுனகங்ககப திநக்காதிருக்க 2022.06.13 ஆந் திகதி இடம்பதற்ந அகச்சக கூட்டத்தில்
தீர்ானிக்கப்தட்டுள்பது.
02.

பள்ளிக்கிக ாளில் அலுனகங்ககப மூடுது பாடர்தாக பின்ரும் ற்தாடுககப
பின்தற்ந யண்டும்.
I.

நீர், மின்சாம், சுகாாம், தாதுகாப்புச் யசககள், கல்வி, யதாக்குத்து, துகநமுகம்
ற்றும் விாண நிகனம் யதான்ந அத்திாசி யசகககப ங்கும்
நிறுணங்களுக்கும் அகச்சின் பசனாபரிணால் பள்ளிக்கிக ாளில்
திநக்கப்தடுற்கு தீர்ானிக்கப்தடும் நிறுணங்களுக்கும் இந் சுற்நறிக்கக
ற்தாடுகள் ற்புகடாகாது. அந் நிறுணங்கள் இந் ாகப காண கடக
ாபாக கருதி பசற்தட யண்டும்.

II.

2022.05.25 ஆந் திகதி அசாங்க நிர்ாக சுற்நறிக்கக 10/2022 பளியிடப்தடுற்கு

முன்ணர் தணி ாறுல் முகநயின் கீழ் தணியில் ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்ப அச
நிறுணங்களுக்கு இச்சுற்நறிக்கக ற்தாடுகள் ற்புகடாகாது.
III.

இவ்ாறு அலுனகம் மூடப்தடும் ாளில், வீட்டுத்யாட்டம் அல்னது குறுகி கான
உவுப் தயிர் உற்தத்தியில் ஈடுதட உத்தியாகத்ர்ககப ஊக்குவித்ல் ற்றும்
அப்பிரிவில்
உள்ப
விசா,
ஆாய்ச்சி
ற்றும்
உற்தத்தி
உவி
உத்தியாகத்ர்களிணால் அல்னது பதாருபாா அபிவிருத்தி உத்தியாகத்ர்களிணால்
அச்பசற்தாடுககப யற்தார்கயிட நிகழ்ச்சித்திட்டபான்கந அது சம்தந்ப்தட்ட
பதாறுப்புாய்ந் நிறுணத்திணால் ற்தாடு பசய்ல்.

IV.

சம்தந்ப்தட்ட நிறுணங்களின் ஊழிர்கள் ற்கணய வீட்டிலிருந்து யகன
பசய்யும் முகநக (Work from home) பின்தற்றியிருந்ால், இந் ாளின் யதாது குறித்
கடகககப அன்தடிய நிகநயற்றுல்.

V.

இவ்ாறு அலுனகங்கள் மூடப்தடும் ாளில் முடிந்க நிறுணங்களுக்கு
ஊழிர்ககப அகப்தக நிறுத்துல் ற்றும் அன் மூனம் அச துகநயில் நீர்,
மின்சாம் ற்றும் கண பாடர்புகட பசனவுககபக் குகநக்கவும் டடிக்கக
டுத்ல்.

VI.

பள்ளிக்கிககளில்
மூடப்தடும்
அலுனகங்களின்
உத்தியாகத்ர்ககப
அவ்ாறு மூடப்தடும் பள்ளிக் கிக அல்னது அற்கு றுாள் சனி அல்னது
ஞாயிற்றுக்கிககளில் யனதிக யக் பகாடுப்தணவு அடிப்தகடயில் அல்னது
விடுமுகநாள் சம்தபத்தின் அடிப்தகடயில் யசகயில் ஈடுதடுத்ாதிருத்ல்.
யலும், வீட்டில் இருந்து தணிாற்றும் உத்தியாகத்ர்ககப யனதிக யக்
பகாடுப்தணவு அடிப்தகடயில் அல்னது விடுமுகந திணக் பகாடுப்தணவு
அடிப்தகடயில் சனி, ஞாயிறு அல்னது விடுமுகந ாட்களில் தணியில் அர்த்க்
கூடாது.

VII. இந்

சுற்நறிக்ககயின்
ற்தாடுககப
அச
பாழில்
முற்சிகளுக்கு
ற்புகடாக்குது குறித்து நிதிகச்சின் பசனாபக கனந்ாயனாசித்து அந்
அறிவுறுத்ல்களின்தடி பசற்தட யண்டும்.

VIII. ாத்தின் யகன ாட்கள் 05 இல் பள்ளிக்கிக விர்ந் அச விடுமுகந ாள்

அல்னது ாட்கள் அகயுாணால் அவ்ாத்தின் பள்ளிக்கிக காண
யகன ாபாகக் கருப்தட்டு அலுனகம் திநக்கப்தடுல் யண்டும்.
03.

நீதித்துகநயுடன் பாடர்தாண நிறுணங்கள் பாடர்பில் இவ்கச்சக தீர்ாணத்க
கடமுகநப்தடுத்துது
பாடர்பில்
அசிப்தடும்
ஆயனாசகணகள்
நீதிச்
யசக
ஆகக்குழுவிணால் ங்கப்தடும்.
இந் சுற்நறிக்கக ற்தாடுகள் 2022.06.24 ஆந் திகதி முல் கடமுகநக்கு ருதுடன்,
“ற்யதாதுள்ப பப் தற்நாக்குகநயின் அடிப்தகடயில் அச பசனவுககபக் குகநப்தற்காக அச
நிறுணங்களில் ஊழிர்ககப யசகக்கு அகப்தக ட்டுப்தடுத்துல்” ன்ந கனப்பில்
பளியிடப்தட்ட 2022.05.25 ஆந் திகதி அசாங்க நிர்ாக சுற்நறிக்கக 10/2022 உடணடிாக
அமுலுக்கு ரும் ககயில் இத்து பசய்ப்தடுகிநது.
04.

ஒப்தம்./ ம்.ம்.பி.யக. ாாதுன்பண
பசனாபர்
பதாது நிருாக, உள்ாட்டலுல்கள்,
ாகா சகத௧ள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அகச்சு

