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அகச்சுக்களின் பசனாபர்கள் 

ாகா  பி பசனாபர்கள் 

திகக்கபத் கனர்கள்  

 

தாபனவிதிக் க ாவையின் I ஆம் ததாகுதியின் XII ஆம் அத்தியாயத்தின் பிரிவு ளில் 

திருத்தங் ள் தெய்தல் 

 

ாதணவிதிக் ககாகயின் XII ஆம் அத்திாத்தின் 1, 6, 8, 10 ற்றும் 21 ஆம் பிரிவுகள் பாடர்பில் 

உங்கள் கணத்க ஈர்க்க விரும்புகிகநன் 

.  

02. அந் அத்திாத்தின் 1 ஆம் பிரிவுக்கு 1:11 ஆகப் புதி உத பிரிபான்கநச் 

கசர்ப்தற்கும், அந் அத்திாத்தின் 6:1:2, 8:2, 8:2:1, 10:1:4, 10:1:6 ற்றும் 21:1 ஆம் பிரிவுகளில் 

பின்ருாறு திருத்ங்ககபச் பசய்ற்கும் 2022.04.16 ஆம் திகதி கடபதற்ந அகச்சகக் 

கூட்டத்தில் தீர்ானிக்கப்தட்டுள்பது.  

 

1:11 ஏகனும் ஒரு தஞ்சாங்க ருடத்தின் முனாது ககன ாளில் கசகக்குச் சமுகளிக்கா 

உத்திகாகத்ர் ஒருருக்கு லீவுகளுக்கு அனுதி ங்கும் கதாது முல் ாகப புதி 

தஞ்சாங்க ருடத்தின் அ லீவு அல்னது ஓய்வு லீவுகபால் ஈடு பசய்ப்தடும் வித்தில் 

அனுதிளிக்க முடிாது. அத்கக உத்திகாகத்பாருருக்கு முன்கண ருடத்தின் 

மீமுள்ப ஓய்வு லீவுகளிலிருந்து அல்னது ாதணவிதிக் ககாகயின் XII ஆம் 

அத்திாத்தின் 10 ஆம் பிரிவின் ஏற்தாடுகள் பூர்த்தி பசய்ப்தடுாயின் முன்கண 

லீவுகளிலிருந்து ாத்திக லீவு அனுதிளிக்க முடியும். 

 

6:1:2 ருத்துச் சான்றிழ்கள் தற்றி ஆகனாசகணகள் சுகாா கசககள் திகக்கபத்திணால் 

பளியிடப்தடுதுடன் ருத்துச் சான்றிபான்றின் மூலம் உள்ளடக்கப்படும் கால 

அளவுக்கு இந் ாட்டில் லீவு அனுதிளிக்கும் பபாது, அந் லீவு கானத்தில் உள்படங்கும் 

சனிக் கிழமைகள், ஞாயிற்றுக் கிககள் ற்றும் அசாங்க விடுமுகந ாட்கள் (கடகயின் 

ன்கயின் அடிப்தகடயில் பசமவயில் ஈடுபடுவதற்கு கட்டமளயிடப்படாத நாட்கள்)  

விர்த்து கக்கிடுல் கண்டும்.  

 

8:2 இண்டு ருடங்களின் திண்ட லீவுககப அாது லீவு பதற்றுக் பகாள்ளும் 

ருடத்திணதும், அற்கு முன்கண ருடத்திணதும் தன்தடுத்ப்தடாது மீமுள்ப ஓய்வு 

லீவுககபப் பதற்றுக்பகாள்ற்கு அருக்கு அனுதிளிக்க முடியும். இன் பிகாம், ஒரு 

ருட கானப் தகுதியினுள் ஆகக் கூடிது 48 ாட்கள் அல்னது ாத்தின் ஏழு ாட்களிலும் 

தணிபுரி கண்டி ஒரு உத்திகாகத்ாயின், அருக்கு ஆகக் கூடிது 56 ாட்கள் லீவு 

பதற்றுக் பகாள்ற்கு உரித்துண்டு. 

 

 
 

8:2:1 லீக இந் ாட்டுக்கு பளிக கழிப்தாயின், லீவிகணப் பதற்றுக் பகாள்கின்ந ருடம், 

அற்கு முந்தி இண்டு ருடங்கள் என்ந மூன்று ருடங்களுக்குமுரி திண்ட ஓய்வு 



லீவுககபப் பதறுற்கு தவிநிகன உத்திகாகத்ர்களுக்கு அனுதிளிக்க முடியும். 

அணடிப்தகடயில்,  ஆகக் கூடிது 72 ாட்கள் அல்னது ாத்தின் ஏழு ாட்களிலும் 

தணிபுரி கண்டி ஒரு தவிநிகன உத்திகாகத்ாயின், அருக்கு ஆகக் கூடிது 84 

ாட்கள் திண்ட ஓய்வு லீவிகணப்  பதற்றுக் பகாள்ற்கு உரித்துண்டு..  

 

10:1:4 அடுத்துறு இண்டு ருடங்களில் ஒரு உத்திகாகத்ருக்கு ங்கப்தடும் முன்கண 

லீவுகளின் எண்ணிக்கக. இண்டு ருடங்களில் அருகட சாா லீவுகபாண 48 

ாட்ககப அல்னது ாத்தில் ஏழு ாட்களும் தணிாற்ந கண்டி ஒரு 

உத்திகாகத்ாயின் 56 ாட்ககப விஞ்சிாக அகக் கூடாது.  
 

 

10:1:6 இத்கக சந்ர்ப்தங்களில் அடுத்துறு இண்டு ருடங்களில் ஒரு உத்திகாகத்ருக்கு 

ங்கப்தடும் முன்கண லீவுகளின் எண்ணிக்கக, ான்கு ருடங்களில் அருகட 

சாா லீவுகபாண 96 ாட்ககப அல்னது ாத்தில் ஏழு ாட்களும் தணிாற்ந கண்டி 

ஒரு உத்திகாகத்ாயின் 112 ாட்ககப விஞ்சிாக அகக் கூடாது.  

 

21:1 உத்திகாகத்ர் ஒருர், ணது சாா ஓய்வு லீவுகள் முடிந் பின்ணரும், 

உத்திகாகத்ரின் சுகயீணத்தின் காாக அல்னது நிபுத்து ருத்து சிதாரிசின் 

அடிப்தகடயில் விகசடாகப் தாரிக்கப்தட கண்டி காபான்றிணால் அதிப்தடும் 

பிள்கபபாருரின் அல்னது ாழ்க்ககத் துகயின் சுகயீணத்தின் காாக கலும் லீவு 

ககப்தடுாயின், பின்ரும் ஏற்தாடுகளுக்கு இங்க அருக்கு அகச் சம்தப லீவு 

ங்க முடியும்.  
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