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அகநச்சுக்களின் பசனார்கள் 

நாகாணங்களின் பிபதந பசனார்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் 

நாயட்ட பசனார்கள்/ அபசாங்க அதிர்கள் 

பிபததச பசனார்கள் 

அபச கூட்டுத்தாங்கள், நினதிச் சட்ட நிறுங்களின் தகயர்கள் 

 

COVID - 19 கயபகைக் கட்டுப்டுத்துயதற்காக அபசாங்க பின்ற்றின யழிமுககளுடன் 

இகணந்த யககயில் 2020 நார்ச் 13 ஆம் திகதியின் பின்ர் அபசாங்க உத்திதனாகத்தர்களின் 

லீவுகள் நற்றும் பகாடுப்வுகள் பதாடர்பில் டுக்க தயண்டின டயடிக்கககள் 

 

உகாவின பதாற்றுதானாக நாறின COVID-19 கயபஸ் பயல் இந்ாட்டினுள் பவுயகதத் 

தடுப்தற்காக அபசாங்கத்திால் ல்தயறு டயடிக்கககள் டுக்கப்ட்ட. அதற்கிணங்க, 

அபசாங்க உத்திதனாகத்தர்கள் தசகயக்குச் சமுகநளிப்து அத்தினயசின தசகயக்கு நாத்திபம் 

இனன் யகபயில் நட்டுப்டுத்தப்ட்டதுடன், அபசாங்கத்திால் காத்துக் காம் யமங்கப்ட்ட 

அறிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்க கன அபசாங்க உத்திதனாகத்தர்கள் தங்கது வீடுகளிலிருது 

கடகநகக நிகதயற்றிார்கள்.  
 

02. அந்தக் காப் குதியில் அபசாங்க நிறுயங்களின் தசகயககக் பகாண்டு 

டாத்துயதற்குத் ததகயனா அகடனாம் காணப்ட்ட ஊழினர்கக நாத்திபம் தசகயக்கு 

அகமப்தற்கும், கர்ப்பிணித் தாய்நார்ககயும், தாய்ப்ாலூட்டும் தாய்நார்ககயும் விதசட 

தாய்களிால் பீடிக்கப்ட்டுள் உத்திதனாகத்தர்ககயும் அக்காப் குதியினுள் தசகயக்கு 

அகமக்காதிருப்தற்கும் அபசாங்கத்திால் காத்துக் காம் அறிவுறுத்தல்கள் 

யமங்கப்ட்டிருந்த. இது பதாடர்பில் பயளியிடப்ட்டுள் ற்ாடுகளின் சுருக்கபநான்று 

"இகணப்பு 01" இல் தபப்ட்டுள்து.  
 

03. தநற்குறித்த காப் குதியில் அபசாங்க உத்திதனாகத்தர்களின் லீவுகள், சம்ங்கள் நற்றும் 

கன பகாடுப்வுகள் பதாடர்பில் டயடிக்கக டுக்கும் தாது விக்கங்கள் தகாரும் 

தகள்விகள் கிகடக்கப் பறுயதால் அந்தக் தகள்விகள் பதாடர்பில் பின்யருநாறு டயடிக்கக 

டுக்குநாறு இத்தால் அறினத் தருகின்தன்.   
 

 

         3.1 சாதாபண லீவுகள் பின்யரும் விதத்தில் டயடிக்கக டுத்தல் 

 

3.1.1   2020 நார்ச் நாதம் 13 ஆம் திகதி யகபயில் யதபனும் உத்திதனாத்தபபாருயயர் 

அநன அல்து ஓய்வு லீவு பற்றிருப்பின் அந்த லீவுகக குறித்த 

உத்திதனாத்தருக்கு 2020 ஆம் ஆண்டில் உரித்துகடன யருடாந்த லீவுகளிலிருந்து 

கழித்தல் தயண்டும். 

 
 

3.1.2 ாடு முழுகநனாக முடக்கப்ட்டிருந்த (Lock Down)  காப் குதி பதாடர்பில் 

ந்தபயாரு உத்திதனாத்தரிதும் லீவுககக் கழிக்கக் கூடாது ன்துடன், 

அந்தக் காப் குதிகன வீட்டிலிருந்து தயக பசய்தலில் ஈடுப்டுட்ட 

காப்குதினாகக் கருதுதல் தயண்டும். 

 
 



3.1.3 ததனும் ஒரு நிறுயத்தின் தகயபபாருயர் யதபனும் 

உத்திதனாத்தபபாருயகப வீட்டிலிருந்து தயக பசய்யதற்குப் ணித்தது தவிப 

சுமற்சி முகயில் தசகயக்கு அகமத்திருப்பின், அவ்யாறு சுமற்சி முகயில் 

தசகயக்கு அகமக்கப்ட்டருந்த சந்தர்ப்த்தில் நிறுயத் தகயரின் 

அனுநதியின்றி தசகயக்குச் சமுகநளிக்காத ாட்கக அயருகடன தனிப்ட்ட 

லீவுகளிலிருந்து கழிக்க தயண்டும். 

 
 

3.1.4  யதபனும் உத்திதனாத்தபபாருயர் யதியும் பிபததசம் அல்து தசகய நிகனம் 

அகநந்துள் பிபததசம் தனிகநப்டுத்தப்ட்டிருப்பின் அல்து பாலிஸ் 

ஊபடங்குச் சட்டம் பிபகடப்டுத்தப்ட்டிருப்பின், அத்தககன 

சந்தர்ப்ங்களில் சுமற்சி முகயில் கடகநக்குச் சமுகநளிக்க தயண்டின ஒரு 

தித்தில் யருகக தபாதிருந்திருப்பினும், அவ்யாறு சமுகநளிக்காத ாட்கக  

குறித்த உத்திதனாத்தரின் லீவுகளிருந்து கழிக்கக் கூடாது. 

 
 

 

3.1.5 தநத 3.1.1 முதல் 3.1.4 யகபனா பிரிவுகளுக்கு இணங்க லீவுககக் 

கணக்கிட்டதன் பின்ர், உத்திதனாத்தபபாருயர் அயருக்கு உரித்தா 

ஓய்வு/சுகயீ நற்றும் அநன லீவுகளின் அதிகட்ச ண்ணிக்கககன விஞ்சின 

விதத்தில் லீவு பற்றிருப்பின் அந்த லீவு ாட்கக சம்நற் லீவு 

ாட்காகக் கருதுதல் தயண்டும். வ்யாாயினும், உத்திதனாகத்தர்களுக்கு 

தாவிதிக் தகாகயயின் XII ஆம் அத்தினானத்தின் 10 ஆம் பிரிவின் 

ற்ாடுகளின் கீழ் முன்கன லீவுககப் பறுயதற்கும் சுகயீபநான்றுக்காக 

அந்த அத்தினானத்தின் 21 ஆம் பிரிவின் ற்ாடுகளின் கீழ் அகபச் சம் லீவு 

பறுயதற்கும் இடநளிக்கப்ட தயண்டும். 

 
 

 

3.1.6 யதபனும் உத்திதனாகத்தபபாருயர் அப்தாது நிவின நிககநயில் 

தனிகநப்டுத்தல் ஒழுங்குவிதிகளின் கீழ் தனிகநப்டுத்தலுக்கு 

அனுப்ப்ட்டிருப்பின், அத்துடன் அவ்யாறு தனிகநப்டுத்தப்டுயதற்கா 

காபணம் தனிகநப்டுத்தல் சட்டதிட்டங்கக மீறினதற்கா தண்டகனாக 

இல்ாதிருப்பின், அத்தககன உத்திதனாகத்தர்களுக்கு அந்த தனிகநப்டுத்தல் 

காப் குதிகன தாவிதிக் தகாகயயின் 12:9 ஆம் உ பிரிவின் ற்ாடுகளின் 

பிபகாபம் சம்த்துடா விதசட லீவுக் காப் குதினாகக் கருதுதல் 

தயண்டும்.  

 
 

3.1.7  யதபனும் அபசாங்க உத்திதனாத்தபபாருயர் அபசாங்கத்தின் தனிகநப்டுத்தல் 

சட்டதிட்டங்கக மீறினதற்கா தண்டகனாக தனிகநப்டுத்தலுக்கு 

அனுப்ப்ட்டிருப்பின், அந்தக் காப் குதிகன சம்நற் லீவு காநாக 

அல்து அவ் உத்திதனாத்தர் தக்கு உரித்துகடன லீவுகளிலிருந்து கழித்த காப் 

குதினாகக் கருதி டயடிக்கக டுக்க தயண்டும். 

 

 

3.1.8  அந்தக் காப் குதியில் தது நிறுயம் பகாவிட்-19 ஆத்துக்கு உட்ட்டதன் 

காபணநாக சி ாட்களுக்கு மூடிகயப்தற்கு நிறுயத் தகயரிால் 

தீர்நானிக்கப்ட்டிருப்பின், அந்தக் காப் குதிகன குறித்த நிறுயத்தில் 

ணினாற்றும் உத்திதனாகத்தர்களின் தனிப்ட்ட லீவுகளிலிருந்து 

கழிக்கக்கூடாது.  

 
 

3.1.9  தாவிதிக் தகாகயயின்யின் XXIII ஆம் அத்தினானத்தின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ட்டுள் தாய்களுக்காக விதசட லீவு பற்றுள் 

உத்திதனாகத்தர்களுக்கு இந்தக் காப் குதிக்கும் முழுகநனா சம்ம் 

உரித்துகடன லீவு யமங்கப்ட தயண்டும். 

 
 

3.2 பிபசய லீவுகள் பதாடர்பில் பின்யரும் விதத்தில் டயடிக்கக டுத்தல். 

 



3.2.1   தனிகநப்டுத்தல் ஊபடங்குச் சட்டம் அமுலில் இருந்த காப் குதியில் பிபசய 

லீகய ஆபம்பித்த பண் உத்திதனாகத்தர்களுக்கு யமகந தான்று பிபசய லீவு 

யமங்கப்ட தயண்டும். 

 
 

3.2.2  அதன் தாது முழுகநனா சம்த்துடா பிபசய லீவுக் காப் குதிகனத்  

தீர்நானிக்கும் தாது அபசாங்க விடுமுக ாட்களுக்கு தநதிகநாக 

அபசாங்கத்திால் விதசட விடுமுக ாட்காகப் பிபகடப்டுத்தப்ட்ட 2020 

நார்ச் 16, 17, 18, 19 ஆகின திங்கக முழுகநனா சம்த்துடா பிபசய 

லீவுக் காப் குதிகனக் கணிக்கும் தாது அபசாங்க விடுமுக திங்காகக் 

கருதுதல் தயண்டும்.  

 
 

 3.2.3      முழுகநனா சம்த்துடா பிபசய லீவு முடியகடந்து அகபச் 

சம்த்துடா பிபசய லீவுக் காப் குதிகன ஊபடங்குச் சட்டம்/ 

தனிகநப்டுத்தல் காப் குதியில் ஆபம்பிக்கவிருந்த பண் 

உத்திதனாகத்தபபாருயர் அகபச் சம்த்துடா பிபசய லீவு பறுயதில்க 

 உரின நிறுயத் தகயரிால் ற்றுக்பகாள்க் கூடின விதத்தில் 

அறிவித்திருப்பின், அந்த உத்திதனாகத்தர் பதாடர்பில் தநத 3.1 இன் 

ற்ாடுகளுக்கு இணங்க டயடிக்கக டுத்தல் தயண்டும். அவ்யாறு 

அறிவித்திபாவிட்டால், அயர்கள் அகபச் சம்த்துடா பிபசய லீவு 

பற்றிருந்ததாகக் கருத்தி டயடிக்கக டுக்க தயண்டும். 

 
 

3.2.4  அகபச் சம்த்துடா பிபசய லீவு முடியகடந்த உத்திதனாகத்தபபாருயர் தான் 

சம்நற் லீவு பறுயதில்க  நிறுயத் தகயரிால் ற்றுக்பகாள்க் 

கூடின முகயில் அறிவித்திருப்பின், அந்த உத்திதனாகத்தர் பதாடர்பிலும் தநத 

3.1 இல் குறிப்பிடப்ட்டுள் ற்ாடுகளுக்கு இணங்க டயடிக்கக டுத்தல் 

தயண்டும். அவ்யாறு அறிவித்திபாவிட்டால், அயர்கள் சம்நற் பிபசய லீவு 

பற்றிருந்ததாகக் கருதி டயடிக்கக டுக்க தயண்டும். 
 

 

3.3 தநதிக தபக் பகாடுப்வுகள், லீவு ாள் சம்ம் நற்றும் ஊக்குவிப்புக்  

பகாடுப்வுகள் பதாடர்பில் பின்யரும் விதத்தில் டயடிக்கக டுத்தல் தயண்டும். 

 

3.3.1 இந்தக் காப் குதியில் பகாதபாா ஒழிப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்காக அல்து தயறு 

அத்தினயசினத் ததகயகளுக்காக யமகந தான்று திந்திருந்த நிறுயங்களின் 

உத்திதனாகத்தர்களுக்கு பகாவிட் - 19 பதாற்றுதாய் நிககந ற்டுயதற்கு 

முன்ர் தநதிக தபக பகாடுப்வுகள் பசலுத்தப்ட்ட ற்ாடுகளுக்கு 

இணங்க தநதிக தபக் பகாடுப்வுககச்  பசலுத்துதல் தயண்டும். தநதிக 

தபப் டிகள் பசலுத்தும் தாது நிபந்தபக் கடகந நணித்தினாங்கக விஞ்சின 

தபத்கத நாத்திபம் ற்புகடனதாக்குதல் தயண்டும். 

 
 

3.3.2  இந்தக் காப் குதியில் பகாதபாா ஒழிப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்காக அல்து தயறு 

ததகயகளுக்காக யமகந தான்று திக்கப்ட்டிருந்த, ஊக்குவிப்புக் 

பகாடுப்வுத் திட்டங்கள் கடமுகயிலுள் நிறுயங்ககப் 

பாறுத்தயகபயில், உத்திதனாகத்தர்களின் யபவு ண்ணிக்கககனத் தவிப 

கன அவுதகாள்கக ற்புகடனதாக்கி விகிதாசாப அடிப்கடயில் 

ஊக்குவிப்புக் பகாடுப்வுககச் பசலுத்துயதற்கு டயடிக்கக டுக்க 

தயண்டும். குறித்த கன அவுதகாள்ககப் பூர்த்தி பசய்னாத சந்தர்ப்த்தில் 

ஊக்குவிப்புக் பகாடுப்கயச் பசலுத்துயதற்கு டயடிக்கக டுக்கக் கூடாது. 

 
 

3.3.3  இந்தக் காப் குதியில் சுற்றிக்கக அறிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்க சுமற்சி 

முகயின் கீழ் தசகயக்கு அகமத்த நிறுயங்களின் உத்திதனாகத்தர்களுக்கு 

தநதிக தபக் பகாடுப்வு பசலுத்தும் தாது தசகயக்குச் சமுகநளித்த 

ாட்களில் தசகயனாற்றின பநாத்த நணித்தினாங்களின் ண்ணிக்கககனயும், 

வீட்டிலிருந்து தயக பசய்த ாட்களுக்கா நிபந்தபக் கடகநக்குரின 



நணித்தினாங்களின் ண்ணிக்கககனயும் தசகயக்கு அகமக்கப்டாது 

வீட்டிலிருப்தற்கு அனுநதினளிக்கப்ட்ட ாட்களுக்கா நிபந்த கடகநக்குரின 

நணித்தினாங்களின் ண்ணிக்ககயின் அடிப்கடயில் தசகயனாற் தயண்டின 

பநாத்த நணித்தினாங்களின் ண்ணிக்கககனக் கழித்ததன் பின்ர் மீதமுள் 

நணித்தினாங்களின் ண்ணிக்ககக்கு நாத்திபம் தநதிக தபக் பகாடுப்வு 

பசலுத்த முடியும். 

 
 

3.4  யருகக நற்றும் பயளிதனறுதக அகடனாமிடுயது பதாடர்பில் பின்யருநாறு 

டயடிக்கக டுத்தல். 

 
 

3.4.1  இந்தக் காப் குதியில் அத்தினயசின தசகய யமங்கலுக்காக தசகயக்குச் 

சமுகநளிக்க தயண்டியிருந்த உத்திதனாகத்தர்கள் நற்றும் தசகயச் சுமற்சி 

முகயின் அடிப்கடயில் தசகயக்குச் சமுகநளித்த உத்திதனாகத்தர்கள் 

தசகயக்குச் சமூகநளித்த ாட்களில் அயர்களின் யருகக நற்றும் பயளிதனறுதல் 

தபங்ககக் கயத்தில் பகாள்ாது அந்த ாட்கக தசகயனாற்றின முழு 

ாட்காகக் கருதுதல் தயண்டும். னினும், தநதிக தபச் தசகயயில் 

ஈடுடுத்தப்டும் உத்திதனாகத்தபபாருயபாயின், அயருக்கு உரித்துகடன 

தநதிக தபக் பகாடுப்வுககச் பசலுத்துயதற்கு நிபந்தபக் கடகந 

நணித்தினாங்களுக்கு தநதிகநா தபத்கத நாத்திபம் ற்புகடனதாக்குதல் 

தயண்டும்.  

 
 

 

3.4.2  இந்தக் காப் குதியில் யருகக நற்றும் பயளிதனறுதகப் தியதற்கு 

ககதபகக இனந்திபங்ககப் னன்டுத்தியிருக்க தயண்டின அயசினமில்க 

ன்துடன், யருகக நற்றும் பயளிதனறுதகப் தியதற்கா 

ஆயணபநான்கப் தணி யந்திருப்து தாதுநாதாகும். 

  
 

3.4.3  தநலும், தநத குறிப்பிட்ட காப் குதியில் தசகய நிகனத்திற்கு 

சமுகநளித்த நற்றும் வீட்டிலிருந்து தயக பசய்த உத்திதனாகத்தர்கள் 

பதாடர்ா விபங்ககத் பதளியாக ஆயணப்டுத்தி கயத்திருப்து 

அயசினநாகும்.   

 

04. இந்தக் காப் குதியில் நிறுயத் தகயர்கால் லீவுப் திதயடுகள் தண 

யபப்ட்டிருப்பினும், தநத குறிப்பிட்டயாறு அந்த லீவுப் திதயடுகளும் திருத்தப்ட 

தயண்டும்.  

 

05. இந்தக் காப் குதியில் பற் பயளிாட்டு லீவுகள் பதாடர்பில் ததகயனா 

அறிவுறுத்தல்கள் யமங்குயதற்காக இங்கு இகணப்பு 02 இல் தபப்ட்டுள் டித்தில் 

குறிப்பிடப்ட்டுள் தகயல்கக இந்த அகநச்சுக்குச் சநர்ப்பிக்குநாறு அறினத் தருகின்தன். 

 

06. தநற்டி ற்ாடுகள் 2020.03.14 ஆந் திகதி முதல் 2022.01.03 ஆந் திகதி யகபனா 

காப்குதிக்கு நட்டுதந ற்புகடனதாயிருத்தல் தயண்டும். 
 

 
 

07. யதபனும் உத்திதனாத்தபபாருயரின் இந்தக் காப் குதிக்குரின சம்ம், லீவுகள் அல்து 

பகாடுப்வுகள் பதாடர்பில் இந்தச் சுற்றிக்ககயில் உள்டக்கப்டாத விடனங்கள் பதாடர்பில் 

தாப் ணிப்ாரிடம் ஆதாசகககப் பற்றுக்பகாள் தயண்டும். தாப் ணிப்ார் 

ானகம், உரின அதிகாரிகளுடன் கந்தாதாசித்து அத்தககன பிபச்சிககள் பதாடர்பில் 

ததகயனா அறிவுறுத்தல்கக யமங்குயார். 

 

 
 

ஒப்ம்./ ம்.ம்.பி.தக. நானாதுன்ப 

பசனார் 

பாது நிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள், 

நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 



 

 

க ோவிட்-19  ோயப்பகுதியில் அச நிறுலனங் ளுக்கு உத்திகோ த்தர் ளர கசளலக்கு அளறப்பதில்  

பின்பற்மப்பட்ட நளடமுளம ள் 

ததோடர் 

இய. 

சுற்மறிக்ள  இய. ற்றும் 

தலளியிடப்பட்ட தி தி 

உத்திகோ த்தர் ள் கசளலக்கு அளறக் ப்பட்ட விதம் 

ற்றும் லீவு லறங்குதல் 

ஏற்போடு ள் 

நளடமுளமப்படுத்தப்பட் 

 ோயப்பகுதி  

01 

ஜனாதிபதியின் 

செயாரரினால் 

சலளியிடப்பட்ட 2020.03.19 ஆந் 

திகதி PS/CSA/Circular/14/2020 

இயக்க சுற்மறிக்கக 

2020.03.21 ற்றும் 22 ஆகி திகதிகள் அெ சபாது 

விடுமுகம நாட்கள் ன்பதுடன், 2020.03.20 ஆந் திகதி 

முதல் 2020.03.27 லகயியான காயத்கத அெ விடுமுகம 

நாட்கராக கருதாது, அெ செகலககர சதாகய நிகய 

முகமகயின் கீழ் நகடமுகமப்படுத்துதல். 

 

2020.03.20 ஆந் திகதி முதல் 

2020.03.27 லக 

02 

ஜனாதிபதியின் 

செயாரரினால் 

சலளியிடப்பட்ட  2020.03.26 

ஆந் திகதி 

PS/CSA/Circular/17/2020 இயக்க 

சுற்மறிக்கக  

2020.03.30 முதல் 2020.04.03 லக அகனத்து அெ 

உத்திசாகத்தர்களும் வீட்டிலிருந்து தங்கள் கடககளில் 

ஈடுபடுதல். 

 

2020.03.30 ஆந் திகதி முதல் 

2020.04.03 லக 

03 

ஜனாதிபதியின் 

செயாரரினால் 

சலளியிடப்பட்ட  2020.04.18 

ஆந் திகதி 

PS/GPA/circular/20/2020 இயக்க 

சுற்மறிக்கக 

இடர் நிகய உள்ர ாலட்டங்களில் அகந்துள்ர அெ 

அலுலயகங்களில் 20% பணிாரர்ககர 

பங்சகற்கச்செய்தல். கன ாலட்டங்களில் உள்ர 

அலுலயகங்களில் 50% பணிாரர்ககர 

பங்சகற்கச்செய்தல். 

 

2020.04.18 ஆந் திகதி முதல் 

  

இளைப்பு 01 



04 

2020.04.29 ஆந் திகதி அொங்க 

நிர்லாக சுற்மறிக்கக கடிதம் 

01/2020 

கர்ப்பிணித் தாய்ார் ற்றும் பாலூட்டும் தாய்ார்ககர 

ச ாதம் லகயில் செகலக்கு அகறக்காதிருத்தல். 

கர்ப்பிணித் தாய்ார் ற்றும் பாலூட்டும் தாய்ார்ககர 

செகலக்கு அகறப்பதாயின் அண்கயில் உள்ர செகல 

நிகயங்களுக்கு இகைப்புச் செய்தல். 

 

2020.04.29 ஆந் திகதி முதல் 

05 

ஜனாதிபதியின் 

செயாரரினால் 

சலளியிடப்பட்ட  2020.05.14 

ஆந் திகதி 

PS/GPA/circular/21/2020 இயக்க 

சுற்மறிக்கக 

ட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஊழிர்ககர பங்சகற்கச் செய்தல். 

 

2020.05.14 ஆந் திகதி முதல் 

06 
2020.10.28 ஆந் திகதி அொங்க 

நிர்லாக சுற்மறிக்கக 20/2020 

2020.04.18 ஆந் திகதி  PS/GPA/circular/20/2020 ஆம் ற்றும் 

2020.05.14 ஆந் திகதி PS/GPA/circular /21/2020  ஆம் இயக்க 

ஜனாதிபதியின் செயாரரினால் சலளியிடப்பட்ட 

சுற்மறிக்கக அறிவுறுத்தல்களின்படி செகலக்கு 

அகறத்தல் ற்றும் நிறுலனங்ககர நடத்திச் செல்தல் 

பற்றி அறிவிப்பு . 

இடர் நிகய உள்ர ாலட்டங்களில் அகந்துள்ர அெ 

அலுலயகங்களில் 20% பணிாரர்ககர 

பங்சகற்கச்செய்தல். கன ாலட்டங்களில் உள்ர 

அலுலயகங்களில் 50% பணிாரர்ககர 

பங்சகற்கச்செய்தல். 

 

 

 

2020.10.28 ஆந் திகதி முதல் 

2021.03.07 லக 

07 

2021.03.05 ஆந் திகதி அொங்க 

நிர்லாக சுற்மறிக்கக 02/2021 

 

2021.03.08 ஆந் திகதி முதல், அகனத்து அெ துகம 

உத்திசாகத்தர்களும் லறக சபால் பணிக்கு 

ெமூகளிக்க சலண்டும். 

2021.03.08 ஆந் திகதி முதல் 

2021.04.26 லக 

  



08 

2021.04.27ஆந் திகதி அொங்க 

நிர்லாக சுற்மறிக்கக 02/2021(I) 

 

2021.04.27 ஆந் திகதி முதல், அகனத்து அெ 

நிறுலனங்களிலும் உள்ர உத்திசாகத்தர்கள் ாதத்திற்கு 

அதிகபட்ொக 08 சலகய நாட்கள் ன்ம லககயில் 

லாத்திற்கு 02 சலகய நாட்ககர உத்திசாகத்தர்களின் 

லீவில் இருந்து கழிக்கால் பணிக்கு ெமூகளிக்காதிருக்க 

அனுதித்தல். இதனால் 03 நாட்களுக்கு சல் பணிக்கு 

அகறக்க சலண்டி அலசிம் இருந்தால், நிறுலனத்தின் 

தகயலர் அது பற்றி தீர்ானிக்க முடியும். 

 

இதன்படி பணிக்கு அகறக்கப்படாத நாளிலும் 

இகைலழி முகம (online) மூயம் கடக சதாடர்பான 

பணிகளில் ஈடுபட தாாக இருக்க சலண்டும். 

 

செகலக்கு அகறக்கப்படுலது பணி முகமாற்ம 

முகமகயில் உள்ரடக்கப்படாத உத்திசாகத்தர்களின் 

லீவு சதாடர்பில் லறகான ஒழுங்கில் நடலடிக்கக 

டுத்தல். 

 

 

 

2021.04.27 ஆந் திகதி முதல் 

2021.05.09 லக 
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2021.05.10ஆந் திகதி அொங்க 

நிர்லாக சுற்மறிக்கக 02/2021(II) 

அெ செற்பாடுககர தகடயின்றி சபணுலதற்குத் 

சதகலான குகமந்தபட்ெ ஊழிர்ககர அகறப்பது 

குறித்து முடிசலடுக்கும் அதிகாத்கத ெம்பந்தப்பட்ட 

அகச்சுக்களின் செயாரர்கள்/ திகைக்கரத் 

தகயலர்கள்/ நிறுலனத் தகயலர்களுக்கு லறங்குதல். 

 

அதற்கு, பணி முகமாற்ம முகம அல்யது முகமான 

முகமகசான்று பின்பற்மப்பட சலண்டும், அந்த 

முகமகயின்படி பணிக்கு ெமூகளிக்க சலண்டி 

நாளில், உத்திசாகத்தர் பணிக்கு ெமூகளிக்கவில்கய 

ன்மால் ட்டும் அன்கம தினத்கத, உத்திசாகத்தரின் 

தனிப்பட்ட லீவில் உள்ரடக்குதல்.  

 

அந்த முகமப்படி, பணிக்கு அகறக்கப்படாத நாளிலும், 

இகைலழி ஊடாக (online) கடக சதாடர்பான 

பணிகளில் ஈடுபட தாாக இருக்க சலண்டும். 

கர்ப்பிணி உத்திசாகத்தர்ககர பணிக்கு 

அகறக்கக்கூடாது. 

 

 

 

 

 

 

 

2021.05.10 ஆந் திகதி முதல் 

2021.08.01 லக 
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2021.07.30ஆந் திகதி அொங்க 

நிர்லாக சுற்மறிக்கக 02/2021(III) 

 

2021.08.02 ஆந் திகதி முதல் அகனத்து அெ 

உத்திசாகத்தர்களும் லறக சபால் பணிக்கு 

ெமூகளிக்க சலண்டும். 

2021.08.02 ஆந் திகதி முதல் 

2021.08.06 லக 
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2021.08.06 திகதி அொங்க 

நிர்லாக சுற்மறிக்கக 02/2021(IV) 

 

அகனத்து அெ நிறுலனங்களின் உத்திசாகத்தர்களும் 

ஒரு உத்திசாகத்தர் லாத்தில் குகமந்தது 03 

நாட்கராலது பணிக்கு ெமூகளிக்கும் லககயில் 

குழுக்கள் அகக்கப்பட்டு, அக்குழுக்கள் நிறுலனத்தின் 

செகலககர சதாடர்ச்சிாக லறங்கக்கூடி லககயில் 

செகலக்கு அகறக்கப்பட சலண்டும். குழுலாக 

செகலக்கு அகறக்கப்படும் ெந்தர்ப்பங்களில் லசனும் 

ஒரு உத்திசாகத்தர் செகலக்கு ெமூகளிக்கவில்கய 

ன்மால் ட்டுச அந்த நாகர அலது தனிப்பட்ட 

லீவில் இருந்து கழித்தல்.  

உத்திசாகபூர்ல சபாக்குலத்து லெதிகள் அல்யது 

சதாகுதி லாகனங்கள் மூயம் சபாக்குலத்து லெதிகள் 

லறங்கப்படும் பதவிநிகய உத்திசாகத்தர்களுக்கு இந்த 

செகல முகமாற்மம் ற்புகடதாகாது, அலர்கள் 

தாபனத் தகயலரின் விருப்பப்படி கடகக்கு 

ெமூகளிக்க சலண்டும். 

உத்திசாகத்தர்கள் தங்கள் கடகககர சதாடர்ந்தும் 

இகை லழி மூயம் (online) செய் 

கடகப்பட்டுள்ரனர். 

கர்ப்பிணி உத்திசாகத்தர்கள் ற்றும் 01 லதுக்குக் 

குகமலான குறந்கதகள் உள்ர  தாய்ார்ககர செகலக்கு 

அகறக்காதிருத்தல். 

செகலக்கு அகறக்கப்படுலது சபாருத்தானதல்ய ன 

நிாான காைங்ககர முன்கலக்கும் 

உத்திசாகத்தர்ககர செகலக்கு அகறப்பது அல்யது 

ாற்று அலுலயக செகலகளில் ஈடுபடுத்துதல், வீட்டிற்கு 

 

 

 

 

 

 

 

2021.08.06 ஆந் திகதி முதல் 

2021.10.01 லக 



அருகில் உள்ர செகல நிகயத்தில் பணிபுரி 

அனுதிப்பது சபான்ம ெந்தர்ப்பககரத் தீர்ானிப்பகத 

ெம்பந்தப்பட்ட நிறுலனங்களின் தகயலர்களிடம் 

ஒப்பகடத்தல். 

செகலக்கு உள்லருதல்/ சலளிச்செல்யல் பதிசலட்கட 

சபணிலருலது ட்டும் சபாதுானது. 

12 

 

 

 

 

2021.10.01 திகதி அொங்க 

நிர்லாக சுற்மறிக்கக  02/2021(V) 

 

 

 

 

 

 

 

அெ அலுலயகங்கள் மூயம் லறங்கப்படும் 

அத்திாலசி செகலககர தகடயின்றி சபணுலதற்கு 

அத்திாலசிான ஊழிர்ககர செகலக்கு அகறக்க 

ெம்பந்தப்பட்ட நிறுலன தகயலர் நடலடிக்கக டுத்தல். 

 

உத்திசாகபூர்ல லாகனங்களுக்கு உரித்துகட 

/சபாக்குலத்து சகாடுப்பனவுககரப் சபறும் அல்யது 

சதாகுதி லாகனங்கள் மூயம் சபாக்குலத்து லெதிகள் 

லறங்கப்படும் பதவிநிகய உத்திசாகத்தர்கள் 

லறகசபான்று செகலக்கு ெமூகளிக்க சலண்டும். 

 

கர்ப்பிணி உத்திசாகத்தர்கள், பாலூட்டும் தாய்ார்கள் 

ற்றும் குறிப்பான சநாய்கரால் பாதிக்கப்பட்ட 

உத்திசாகத்தர்ககர அத்திாலசி ெந்தர்ப்பங்களில் 

தவி சலகலக்கு அகறக்கக்காதிருத்தல். 

 

உத்திசாகத்தர்கள் தங்கள் கடகககர சதாடர்ந்தும் 

இகை லழி மூயம் (online) செய் 

கடகப்பட்டுள்ரனர். 

 

உள்லருதல்/ சலளிச்செல்யல் பதிசலட்கட 

சபணிலருலது ட்டும் சபாதுானது. 

 

 

 

 

2021.10.02 ஆந் திகதி முதல் 

2022.01.02 லக 
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2021.12.30 திகதி அொங்க 

நிர்லாக சுற்மறிக்கக 02/2021(VI) 

 

அகனத்து அெ உத்திசாகத்தர்ககரயும் 

லகறகசபான்று செகலக்கு அகறத்தல். 

உள்லருதல்/சலளிச்செல்யல் பதிசலட்கட 

சபணிலருலது ட்டும் சபாதுானது. 

 

2022.01.03 ஆந் திகதி முதல் 

 



இணைப்பு 02 

 

COVID-19 த ொற்றுநநொய் கொலத்தில் தெளிநொடு தென்றிருந்து, அப்நபொது நிலவி சூழ்நிலலயின் 

கொணொக மீண்டும் நெலெக்குச் ெமுகளிக்கத்  ெறி அெொங்க உத்திநொகத் ர்கள் த ொடர்பொன 

 கெல்கலைச் நெகரித் ல் 

01. உத்தியோகத்தரின் பபர் : „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„............................ 

02. உத்தியோகத்தரின் பதவி : „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.............................. 

03. உத்தியோகத்தர் சோர்ந்துள்ர யசணல (ஒரு யசணலணச் சோர்ந்தவோயின்) :„„„„„„„„„„„„„„. 

04.   வ      : „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„............................................. 

05.  வ                              : „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„........... 

06.                         : „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„......... 

07. பலளிநோட்டு லீவு பபமப்பட்ட தோபனவிதிக் யகோணல ஏற்போடு :„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 

     (உரி பிரிணலத் பதளிலோகக் குறிப்பிடவும்) 

08.  வ                                 ,                      : 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„............................................................................................................... 

09. பலளிநோட்டு லீவு ஆம்பித்த திகதி :„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„................................. 

10. பலளிநோட்டு லீவு முடிலணடந்து யசணலக்குச் சமுகளிக்க யலண்டியிருந்த திகதி : 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„............................................................................................................... 

11.           வ                         : „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 

12         வ               : „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„................. 

13. யசணலக்குச் சமுகளிக்கோண பதோடர்பில் உத்தியோகத்தோல் லீவுக்கு அனுதி லறங்கி 

அதிகோரிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ரதோ (உரி கடிதங்களின் பிதிகளுடன்):„„„„„„„„„„„„„ 

14. யயய இயக்கம் 13 இற்கோன பதில்“ஆம்” எனின் உத்தியோகத்தர் மீண்டும் யசணலக்குச் 

சமுகளிக்கோணக்கோன கோைங்கரோகக் குறிப்பிட்டுள்ர விடங்கள் (உரி கோயப் 

பகுதிகளுடன்) : .......................................................................................................................................................... 

15. உத்தியோகத்தரின் லீவு பதோடர்பில் நிறுலனத் தணயலரினோல் ஏயதனும் நடலடிக்ணக 

எடுக்கப்பட்டிருப்பின், அது பதோடர்போன விபங்கள் :„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.. 

 

                   வ                   . 

 

                                              


