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திகணக்கத் தகயர்கள்  

 

அபசாங்க நிறுயங்களுக்கு நிாக்நக்களிடமிருந்க் யரும் கடிதங்கள், மின்ஞ்சல்கள் 

(E-mail) நற்றும் நிதாகபசி அகமப்புகளுக்கு திளித்தல் 

 

“அபச அலுயகங்களில் கடிதப் ரிநாற்ம்” ம்ன் தகப்பில் 1997.11.27ஆந் திகதின 23/97 நிாக் 

நிருயாக சுற்றிக்ககயின் ஏற்ாடுகள்,  “அபசாங்க அலுயர்களின் நிாறுப்புகளும்,நிறுர்களின் 

சிப்புரிகநளும்” ம்ன் தகப்பில் 2015.05.20 ஆந் திகதின 11/2015 அபசாங்க நிருயாக 

சுற்றிக்ககயின் ஏற்ாடுகள் நற்றும் “அபசாங்க நிறுயங்களுக்கு கிகடக்கப்நிறும்  நிதாகபசி 

அகமப்புகளுக்கு திளித்தல்”  ம்ன் தகப்பில் 2016.12.20 ஆந் திகதின 25/2016 அபசாங்க  நிருயாக  

சுற்றிக்ககயின் ஏற்ாடுகள் நிதாடர்பில் உங்கள் கயத்கத ஈர்க்க விரும்புகிபன். 
 

02. பகாவிட்-19 நிதாற்று பாய் நிககந நற்றும் ம்ரிநிாருள் நிருக்கடி காபணநாக, அபசாங்க 

நிறுயங்களுக்கு நிாக்நக்களிடமிருந்க் யரும் கடிதங்கள், மின்ஞ்சல்கள் நற்றும் நிதாகபசி 

அகமப்புகளுக்கு திளிப்தில் தாநதம் ஏற்ட்டுள்கத அயதானிக்கிபன். தங்கள் 

பபத்கதயும், உகமப்கயும், ணத்கதயும் நிசயழித்க் ஒரு குறிப்பிட்ட பயககனச் நிசய்க் 

நிகாள்யதற்காக அபச நிறுயங்களுக்கு நிாக்நக்கள் அடிக்கடி யருயகத விட, அயர்கள் அனுப்பும் 

கடிதங்கள், மின்ஞ்சல்கள் நற்றும் நிதாகபசி அகமப்புகளுக்கு உடடினாகப் திளிக்க 

அபசாங்க உத்திபனாகத்தர்கள் கடகநப்ட்டுள்ர் ம்ன்கத ான் யலியுறுத்த விரும்புகிபன்.  

 

03. அதன்டி, அபசாங்க நிறுயங்களுக்கு அனுப்ப்டும் கடிதங்கள், மின்ஞ்சல்கள் நற்றும் 

நிதாகபசி அகமப்புகளுக்குப் திளிப்தில் பின்யரும் கடமுகககப் பின்ற் 

பயண்டும். 

 

I. நிாக்யா அஞ்சல் 

 

அ.) அபசாங்க நிறுயங்களுக்கு நிாக்நக்களிடமிருந்க் யரும் கடிதங்களுக்கு முன்னுரிகந 

அளிக்கப்ட பயண்டும், பநலும் இக் நிதாடர்ாக தா விதிக்பகாகயயின் XXVIII, ஆம் 

அத்தினானத்தின் உ பிரிவு 3:8 இன் ஏற்ாடுகள் நற்றும் 1997.11.27 ஆந் திகதின அபசாங்க  

நிருயாக சுற்றிக்கக 23/97 இன் ஏற்ாடுகள் நிதாடர்பில் கயத்கத ஈர்க்க 

விரும்புகிபன். அதன்டி, உடடினாக இறுதிப் திக அனுப் முடினாத ட்சத்தில், 



ஒரு யாபத்திற்குள் கடிதம் கிகடத்ததாக இகடக்காப் திகயும், ான்கு (04) 

யாபங்களுக்குள் இறுதிப் திகயும் அனுப் பயண்டினதன் அயசினத்கத மீண்டும் 

யலியுறுத்க்கிபன். 

 

ஆ) அபதபால், அகத்க் உத்திபனாகபூர்ய கடிதங்களுக்கும், தில் கடிதங்கக அனுப்பும் 

பாக், குறித்த கடிதத்தின் ககநினாப்த்திற்கு கீபம, குறித்த விடனத்திற்கு நிாறுப்ா 

தவிநிக உத்திபனாகத்தரின் பபடி நிதாகபசி இக்கம், நிதாககல் இக்கம் 

நற்றும் மின்ஞ்சல் முகயரி ஆகினகய குறிப்பிடப்ட பயண்டும். 

 

II. மின்ஞ்சல்  

 

அ) அலுயகங்களின் நிாக் மின்ஞ்சல் முகயரிக்கு யரும் மின்ஞ்சல்கக திமும் 

ார்க்கப்ட பயண்டும் ம்ன்க்டன், இதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட உத்திபனாகத்தகப 

நினமிக்க பயண்டும். தவிநிக உத்திபனாகத்தர்களின் மின்ஞ்சல் முகயரிக்கு யரும் 

மின்ஞ்சல்களும் திமும் ார்க்கப்ட பயண்டும். 

 

ஆ) அவ்யாறு மின்ஞ்சல் முகயரிகளுக்கு யரும் கடிதங்களுக்கு, அபத ாளில் திளிக்க 

முனற்சிக்க பயண்டும், அபத ாளில் திளிக்க முடினாவிட்டால், கடிதம் கிகடத்ததாகக் 

குறிப்பிட்டு, அதற்கு திளிக்க பதகயனா பபத்கதனம் குறிப்பிட்டு இகடக்கா 

திநிான்று அனுப்ப்ட பயண்டும். அபதபான்று, அதற்கு நினானநா 

காப்குதிக்குள் /அறிவிக்கப்ட்ட திகதிக்கு முன்ர் தில் அளிக்க ஏற்ாடு நிசய்னப்ட 

பயண்டும். 

 

III. நிதாகப்பசி அகமப்புகள் 

 

அ) அலுயகத்திற்கு யரும் அகத்க் நிதாகபசி அகமப்புகளுக்கும் திளிக்கப்ட 

பயண்டும் நற்றும் அதிக ம்ண்ணிக்ககயிா நிதாகபசி அகமப்புககப் நிறும் 

நிறுயங்கள்/ பிரிவுகள் இருந்தால், அந்த அகமப்புகளுக்கு திளிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட 

உத்திபனாகத்தகப நினமிக்க பயண்டும். 

 

ஆ)  அலுயகங்களுக்கு யரும் நிதாகபசி அகமப்புககப் திவு நிசய்ன ஒரு குறிப்பிட்ட 

உத்திபனாகத்தர் நினமிக்கப்ட பயண்டும், பநலும் அந்த உத்திபனாகத்தருடன் 

நிதாகபசி அகமப்புககச் நிசய்தயரின் நினர், விடனம் நற்றும் தில் அனுப் 

பயண்டின நிதாகபசி இக்கம் பான் விபங்ககப் திவு நிசய்ன பயண்டும். 

 

இ) அச்சந்தர்ப்த்திபபன, திளிக்க முடினாத/கடிநா விடனங்கள் நிதாடர்பில், 

சம்ந்தப்ட்ட தவிநிக உத்திபனாகத்தர்கள்/விடனத்திற்கு நிாறுப்ா 



உத்திபனாகத்தர்களிால் நினானநா காப்குதிக்குள் தில் அளிக்க டயடிக்கக 

ம்டுக்கப்ட பயண்டும். 

 

ஒப்ம்./ ம்ம்.ம்ம்.பீ.பக..நானாக்ன்நி 
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