அசாங்க நிர்ாக சுற்நறிக்கக : 14/2022(II)
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பதாது நிருாகம், உள்ாட்டலுல்கள்,
ாகா சகதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அகச்சு
சுந்தி சதுக்கம்
பகாழும்பு 07.
2022.09.15
அகச்சுக்களின் பசனாபர்கள்
ாகா பி பசனாபர்கள்
திகக்கபத் கனர்கள்
சேவவ மூப்பு மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கு பாதிப்பில்லாத வவையில் அரே உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு
உள்நாட்டில் ேம்பளமற்ற லீவு வழங்குதல்
அச உத்தியாகத்ர்களுக்கு சம்தபமில்னா லீவிகண ங்குற்கும் ணது நிந் பாழிலுக்கு
அல்னது தவிக்கு புநம்தாக யசகககப பசய்ற்காண ாதண விதிக் யகாகயில்
ற்யதாதிருக்கும் ற்தாடுகளுக்கு புநம்தாக மீண்டும் அறிவிக்கும் க வியசட ற்தாடுகளின் கீழ்
உள்ாட்டு சம்தபற்ந லீவு ங்குற்கு 2022.09.05 அன்று கடபதற்ந அகச்சகக்
கூட்டத்தில் தீர்ானிக்கப்தட்டுள்பது.
அச உத்தியாகத்ர்களுக்கு அர்களின் பாத் தவிக்கானத்தின் அதிகதட்சம் ந்து (05)
ருடங்களுக்கு உட்தட்டு உத்தியாகத்ரின் யசக மூப்பு ற்றும் ஏய்வூதித்திற்கு
ற்புகடாக்கிக் பகாள்பக்கூடி ககயில் சம்தபமில்னா உள்ாட்டு லீவிகண பதற்றுக்பகாள்ப
முடியும்.
02.

உள்ாட்டு லீவு யகாரிக்கககள் பாடர்பில் டடிக்கக டுப்தற்கு முன், 2022.06.22 ஆந்
திகதி அசாங்க நிருாகச் சுற்நறிக்கக 14/2022 இன் தடி ாபிக்கப்தட்டுள்ப அகச்சின்
குழுவிணால் அகச்சின் ஊழிர்கள் குறித்து பின்ருாறு எரு ஆய்க பசய் யண்டும்.
03.

3.1

அகச்சிணால் ங்கப்தடும் யசகககப பாடர்ச்சிாக
யகாண னி பங்ககப திப்பீடு பசய்ல்.

ங்குற்குத்

3.2

ததினாள் அல்னது ததில் உத்தியாகத்ர்ககப ங்க முடிா ற்றும் விஞ்ஞாண,
பாழிநுட்த அறிவு யகப்தடும் நிதந்கணகக் பகாண்ட யசக குதிகள்
ற்றும் தவிகககப அகடாபம் காணுல்.

3.3

அவ்ாறு அகடாபம் கண்டன் பின்ணர் மீள்கட்டகப்தன் ஊடாக
யசகககப ங்குற்கு கடயில்னா ககயில் உள்ாட்டு சம்தபற்ந
லீவிகண ங்க முடியுாண யசக குதிகள் ற்றும் தவிகககப அகடாபம்
காணுல்.

யயன 3.3 இன் தடி அகடாபம் காப்தட்ட யசக குதிகள் ற்றும் தவிகககப
யசர்ந் அச உத்தியாகத்ர்களுக்கு யற்தடி குழுவின் தரிந்துககளின்தடி பின்ரும்
ற்தாடுகளின்தடி உள்ாட்டு சம்தபற்ந லீவிகணப் பதற்றுக்பகாள்ப முடியும்.
04.

4.1

உத்தியாகத்ரின் யசக மூப்பு ற்றும் ஏய்வூதித்திற்கு தாதிப்பில்னா ககயில்
அச உத்தியாகத்ருக்கு உள்ாட்டில் பதாருபாா ரீதிாக உற்தத்தித்திநன்
ாய்ந் டடிக்ககபான்றில் ஈடுதடுற்கு அல்னது அச யசகக்கு பளிய
நிறுணங்களில் யசகாற்றுற்கு அதிகதட்சம் 5 ருட கானம் க உள்ாட்டு
சம்தபற்ந லீவிகணப் பதற்றுக் பகாள்ப முடியும்.

4.2

தவிநிகன அல்னா யசக குதிககபச் யசர்ந் உத்தியாகத்ர்களுக்கு ட்டும்
இந் லீவு அர்களின் குதிகாண் கானத்தினுள் இருப்பினும் ங்கப்தட முடியும்.
குதிகாண் கானத்திலுள்ப உத்தியாகத்ர்களின் குதிகாண் கானத்தில் பூர்த்தி
பசய்திருக்க யண்டி யகப்தாடுககப பூர்த்தி பசய்யும் க அசாங்க யசக
ஆகக்குழுவின் கடமுகந எழுங்கு விதிக் யகாகயின் பிகாம் உள்ாட்டு
சம்தபற்ந லீவு கானத்திகண நிகநவு பசய்து மீண்டும் யசகக்கு சமூகளித்ன்
பின்ணர் அதிகதட்சம் 03 ருடங்கள் க குதிகாண் கானம் நீடிக்கப்தட முடியும்.
தவிநிகன உத்தியாகத்ர்களுக்கு குதிகாண் கானத்தினுள் இந் சுற்நறிக்கக
ற்தாடுகளின் தடி உள்ாட்டு சம்தபற்ந லீவு ங்கப்தட முடிாது.

4.3

தவிநிகன உத்தியாகத்ர்கள் ங்களுக்காண குதிகாண் கானத்க நிகநவு பசய்து,
யசக நிந்ாக்கப்தட்டிருந்ால், இதில் உள்படக்கப்தட்டுள்ப கண
நிதந்கணககப பூர்த்தி பசய்திருந்ால் ற்றும் அர்கள் 3ஆம் தந்தியில்
யற்கூநப்தட்ட குழுவிணால் சம்தபற்ந லீவிகண ங்கக்கூடி தவிகச்
யசர்ந்ர்கபாக அகடாபப்தடுத்ப்தட்ட தவிகச் யசர்ந்ர்கபாக இருப்பின்,
அர்களுக்கும் அதிகதட்சாக 05 ருடங்களுக்கு இந் லீவிகண ங்க முடியும்.

4.4

சம்தபற்ந லீவிகணப் பதற்று அற்குரி கட்டா யசகக் கானத்திற்கு உட்தட்ட
உத்தியாகத்ர்களுக்கும் இந் சுற்நறிக்ககயின் ற்தாடுகளின் தடி சம்தபற்ந
லீவிகணப் பதற்றுக் பகாள்ப முடியும். அவ்ாறு லீவிகணப் பதற்றுக் பகாள்ற்கு
முந்தி சம்தபற்ந லீவுக் கானத்திற்காண கட்டா யசகக் கானத்திகணப் பூர்த்தி
பசய்திருப்தது அசிாணன்று.
னினும், சம்தபத்துடணாண கல்வி யாக்கத்திற்காண லீவிகணப் பதற்று அற்காண
கட்டா யசகக் கானத்திற்கு உட்தட்ட உத்தியாகத்ர்களுக்கும் அசாங்க
பசனவில் யனுபாரு தயிற்சிகப் பதற்று அற்காண எப்தந் யசகக்
கானத்திற்கு உட்தட்ட உத்தியாகத்ர்களுக்கும் கட்டா யசகக் கானம் / எப்தந்ச்
யசகக் கானத்தின் அகாசி அல்னது அற்கு
யற்தட்ட கானம்
யசகாற்றின் பின்ணய இந் சுற்நறிக்ககயின் தடி உள்ாட்டில் சம்தபற்ந
லீவிகணப் பதற்றுக் பகாள்ப முடியும்.
இந் சுற்நறிக்ககயின் கீழ் பதற்றுக் பகாள்ளும் லீவு கானம் நிகநகடந்து
யசகக்கு சமூகளித்ன் பின்ணர் முன்கண சம்தபற்ந லீவு கானம் /
சம்தபத்துடணாண லீவு கானம் / அச பசனவினாண தயிற்சிக்குரி கட்டா யசகக்
கானம் / எப்தந் யசகக் கானத்க பூர்த்தி பசய் யண்டும்.
யலும், ற்யதாது சம்தபற்ந லீவில் உள்ப உத்தியாகத்ர்கள், சம்தபற்ந
லீவிகணப் பதற்றுக் பகாள்ற்காக கட்டா யசகக் கானத்துக்கு உட்தட்ட
உத்தியாகத்ர்கள் ற்றும் கட்டா யசகக் கானத்க நிகநவு பசய்துள்ப
உத்தியாகத்ர்களுக்கு அந் லீவு கானம் உட்தட அதிகதட்சம் 05 ருட கானத்திற்கு
இந் ற்தாடுகளின் தடி லீவு ங்க முடியும். உத்தியாகத்ர் எருருக்கு யற்தடி
4.1 இன் கீழ் பதற்றுக்பகாள்பக்கூடி அதிகதட்ச லீவு கானம் 05 ருடங்கபாக
ட்டுப்தடுத்ப்தடும்.

4.5

இந் சம்தபற்ந லீவு கானத்தில் குறித் உத்தியாகத்ர்களுக்கு அச
யசகயிலிருந்து வினகிச் பசல்ற்காண கககககபக் பகாண்டிருந்ால் ற்றும்
அவ்ாறு யசகயிலிருந்து வினகிச் பசல்து எட்டுபாத் அச யசகக்கும் தீங்கு
விகபவிக்காது ணக் கருதிணால் அகச்சகக் குழுவின் தரிந்துகககபப் பதற்று
பசனாபர் அற்கு அனுதி ங்க முடியும்.

4.6

இந் சம்தபற்ந லீவிகண பதற்றுக்பகாள்து முக்கிாக அந் லீவு கானத்தின்
யதாது மிகவும் முக்கிாண ற்றும் தனுள்ப பதாருபாாச் பசற்தாட்டில்
ஈடுதடும் யாக்காக இருத்ல் யண்டும் ன்ததுடன், அது குறித் குறிப்பிட்ட
கல்ககப சர்ப்பிக்காவிட்டால் கூட, இந் லீவிகண ங்குது குறித்து
தரிசீலிக்கப்தடனாம்.

4.7

ற்யதாது இண்டாம் நிகன அடிப்தகடயில் லீவிகணப் பதற்றுள்ப எரு
உத்தியாகத்ருக்கு அந் கானத்க உள்படக்கும் ககயில் அதிகதட்சம் 05
ருடங்கள் க இந் சம்தபற்ந லீவிகணப் பதற்றுக்பகாள்ப முடியும்.

4.8

உத்தியாகத்ர்
உள்ாட்டில்
சம்தபற்ந
லீவிகண
பதற்றுக்பகாள்ளும்
சந்ர்ப்தங்களில், அந் லீவு அனுதிக்கப்தட்ட திகதிக்கு முந்தி திணத்திற்குரி
அடிப்தகட சம்தபத்திற்காண விககள்/புார் ற்றும் அணாக பிள்கபகள்
தங்களிப்பு நிதிக ஏய்வூதிப் தணிப்தாபர் ாகத்திணால் குறிப்பிடப்தடும்
கக்கிற்கு அனுப்பீடு பசய் உத்தியாகத்ர் டடிக்கக டுக்க யண்டும்.
இந் த அனுப்பீடு குகநந்தட்சம் 03 ாங்களுக்கு எரு முகநாது
பசய்ப்தட யண்டும். இந் த அனுப்பீடு சம்தந்ாண கல்கள்
விககள்/புார்
ற்றும்
அணாக
பிள்கபகள்
தங்களிப்பு
நிதி
பசலுத்ப்தட்டுள்பது ன்தக நிரூபிக்க, உத்தியாகத்ால் தாதுகாப்தாக
கக்கப்தடுல் யண்டும் ன்ததுடன், உள்ாட்டு சம்தபற்ந லீவிகண
நிகநவுபசய்து உத்தியாகத்ர் யசகக்கு சமூகளித்வுடன், அத்கல்ககப
முகநாக அது னிப்தட்ட யகாப்பில் யசர்ப்தற்காக ஏய்வூதி தணிப்தாபர்
ாகத்திற்கும் எரு பிதியுடன் ணது நிறுணத்தின் கனருக்கு ங்க யண்டும்.

4.9

உள்ாட்டில் சம்தபற்ந லீவிகணப் பதற்றுக் பகாள்ளும் உத்தியாகத்ர்களிணால்
அர்களின் ஆண கடன் க ற்றும் அற்குரி ட்டித் பாககக
ாாந்ம் பசலுத்துது பாடர்பில் கடகண ங்கி ங்கியுடன் கனந்துகாடி
உசிாண யகனத்திட்டபான்றிகண முன்பணடுப்தற்கும் முற்தங்கள் "பீ"
கக்கில் பதற்றுக்பகாண்ட கடன்கள் உட்தட யறு கடன்ககப முழுகாகயா
அல்னது க அடிப்தகடயியனா அநவிடுல்/ குறித் நிறுணத்துக்கு
பசலுத்துது பாடர்பில் லீவிகண அங்கீகரிக்கும் அதிகாரியிணால் சம்தந்ப்தட்ட
நிறுணங்களின் இக்கப்தாட்டுடன் பதாருத்ாண யகனத் திட்டபான்கந
ாரித்துக் பகாள்ப யண்டும்.

4.10

உள்ாட்டில் சம்தபற்ந லீவுக் கானப்தகுதியில் ப்தடுத்ல் தவி உர்விற்காக
யகப்தடும் யசகக் கானம் விர்ந் கண அகணத்து கககககபயும்
முழுகப்தடுத்தியுள்ப உத்தியாகத்ருக்கு அரின் முர்வு சம்தபற்ந லீவுக்
கானப்தகுதிக
நிகநவு
பசய்து
யசகக்கு
சமூகளித்ன்
பின்ணர்
கககககபப் பூர்த்தி பசய்யும் ாள் முல் தன்லுப்பதறும் ககயில்
ங்குல்
ற்றும்
பற்றிடங்களின்
அடிப்தகடயில்
ங்கப்தடும்
முர்த்ல்களுக்காக யசகப் பிாம்/ ஆட்யசர்ப்பு கடமுகந முனம்
விதிக்கப்தட்டுள்ப முகணப்தாண யசகக் கானத்க முழுகப்தடுத்துற்கு
தணித்ல்.

4.11

எழுக்காற்று டடிக்கக பாடர்பில் எழுக்காற்று அதிகாரியிணால் அல்னது
நிறுணத் கனரிணால் அல்னது ஆம்த விசாக டடிக்ககககப
துங்கியுள்ப உத்தியாகத்ர் எருருக்கு இவ்யற்தாடுகளின் கீழ் சம்தபற்ந
லீவிகண ங்குல் கூடாது.

4.12

இந் ற்தாடுகளின் கீழ் ங்கப்தடும் சம்தபற்ந லீவுகளுக்காண கட்டா
யசகக் கானம் விதிக்கப்தடுதில்கன. இந் ற்தாடுகளின் கீழ் உள்ாட்டு
சம்தபற்ந லீவிகணக் யகாரும் உத்தியாகத்ர்களுக்கு அது குறித் ழுத்து மூனக்
யகாரிக்ககயிகண து நிறுணத் கனரிடம் சர்ப்பித்ால் யதாதுாணாகும்.

4.13

இந் ற்தாடுளின் கீழ் லீவு ங்கப்தடும் உத்தியாகத்ர்களின் விதங்ககப
உள்படக்கி அறிக்ககக திகக்கபத் கனர்கள் / நிறுணத் கனர்களிணால்
யதப்தடல் யண்டும் ன்ததுடன், குறித் உத்தியாகத்ர்கள் பாடர்தாண
கல்ககப அர்களின் நிண அதிகாரிகளுக்கு ாாந்ம் அறிக்ககயிடுல்
யண்டும்.
நிண அதிகாரிக்கு அனுப்தப்தடும் ாாந் அறிக்கககளின் எரு பிதிக பதாது
நிருாக, உள்ாட்டலுல்கள், ாகா சகதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அகச்சின்
யனதிக பசனாபருக்கும் (னி ப அபிவிருத்தி) அனுப்த டடிக்கக டுத்ல்
யண்டும். அத்யாடு அகச்சின் பசனாபயா அல்னது அரின் கீழுள்ப
திகக்கபபான்றின் திகக்கபத் கனர் நிண அதிகாரி ன்ந தவிகளில்
உள்ப உத்தியாகத்ர்களுக்கு இச்சுற்நறிக்ககக்கு ற்த சம்தபற்ந லீவிகண
அனுதிப்தது
பாடர்தாண விதங்களும் அகச்சின்
பசனாபரிணால்
முன்கக்கப்தடுல் யண்டும்.
அகச்சிணால் தயிற்சிக்கு இகத்துக் பகாள்பப்தட்டு ாகா அச யசகயின்
தவிக்காக அனுப்தப்தடும் உத்தியாகத்ர்களுக்காண உள்ாட்டு சம்தபற்ந
லீவிகண அனுதித்ன் பின்ணர் அத்கல்கள் அசிப்தடும் யனதிக
டடிக்கககளுக்காக ாாந்ம் உரி அகச்சுக்கு ங்க அதிகாரிகளிணால்
பசற்தடுகண திர்தார்க்கின்நது. அற்கு யனதிகாக அத்கல்ககபயும்
உள்படக்கி ாகா சகதயில் இச்சுற்நறிக்ககயின் தடி லீவு அனுதிக்கப்தட்ட
அகணத்து உத்தியாகத்ர்களிணதும் விதங்ககப ாாந்ம் பதாது நிர்ாக,
உள்ாட்டலுல்கள், ாகா சகதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அகச்சின் யனதிக
பசனாபருக்கு (னி ப அபிவிருத்தி) அனுப்பி டடிக்கக டுக்கயண்டும்
ன்று திர்தார்க்கப்தடுகின்நது.

4.14

அச உத்தியாகத்ர்களுக்காண இம்முகநகக்கு ற்த சம்தபற்ந லீவு
ங்குன் மூனம் அச நிறுணங்களின் பசற்தாடுகள் எழுங்காகவும்
விகணத்திநணாகவும் யதணிச் பசல்ற்கு கடயின்றிாக லீவிகண அனுதிக்கும்
பசற்தாட்கட அதிகாரியிணால் உறுதிப்தடுத்தின் பின்ணர் ாத்திய லீவு
அனுதிக்கப்தடுல் யண்டும். இவ்ாறு உத்தியாகத்ர்களுக்கு சம்தபற்ந லீவு
ங்குது பாடர்பில் எவ்பாரு அகச்சு/ திகக்கபத்திணால் த்து
முகநாண கடமுகநககப அகத்துக் பகாள்ப டடிக்கக டுக்கப்தட
யண்டும்.
இந் ற்தாடுகளின் கீழ் சம்தபற்ந லீவிகண அனுதிக்கும் அதிகாரி அகச்சுக்
குழுவின் தரிந்துகயின் தடி அகச்சின் பசனாபாார் ன்ததுடன், லீவிகண
அனுதிப்தற்காக குறித் நிண அதிகாரியிடமிருந்து தரிந்துககப் பதற்றுக்
பகாள்ப யண்டி யக கிகடாது.
இந் சுற்நறிக்கக அறிவுறுத்ல்ககப ாகா அசாங்க
யசககளில்
கடமுகநப்தடுத்துது பாடர்பில் யகாண கடமுகநகள் பகப

ஆளுரின் அறிவுறுத்ல் ற்றும் அங்கீகாத்தின் அடிப்தகடயில் ாகா பி
பசனாபர்களிணால் அறிமுகப்தடுத்ப்தடும்.
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4.15

அகச்சுக் குழுவின் தரிந்துக பதநப்தட்டிருக்கும் சந்ர்ப்தங்களில் இந் லீவு
யகாரிக்ககயிகண பசய்யும் உத்தியாகத்ர்களுக்கு ததில் கடக பசய்யும்
உத்தியாகத்ர்ககப நிமிக்கும் யக இல்கன ன்தயாடு, அவ்ாறு
பசய்ப்தட யண்டி சந்ர்ப்தங்களில் நிறுணத்தினுள் அகடாபங் காப்தடும்
உள்பக முகநக என்றின் மூனம் குறித் தணிககப முகநாகவும்
விகணத்திநணாகவும்
யதணுற்கு
நிறுணத்
கனர்
பதாருத்ாண
டடிக்ககக டுக்க யண்டும்.

4.16

இந் சுற்நறிக்ககயின் கீழ் சம்தபற்ந லீவிகணப் பதற்றுக் பகாண்டுள்ப
உத்தியாகத்ர்கள் அந் லீவுக் கானப்தகுதியில் து னிப்தட்ட டத்க
அடிப்தகடயில் அச யசகக்கு பதாருத்ற்ந தாக அறிக்ககயிடப்தடும்
தட்சத்தில் அக்கானப் தகுதியில் அர் அச யசகயில் பசற்திநாக இருந்
எருாக கருதி உரி கடமுகநககப பின்தற்றி எழுக்காற்று டடிக்கக
டுக்கப்தடும்.

4.17

அச நிதித்தின் கீழ் கடமுகநப்தடுத்ப்தடும் அச பாழில் முற்சிககபச்
யசர்ந் உத்தியாகத்ர்களுக்கு இந் ற்தாடுககப ற்புகடாக்கிக் பகாள்து
பாடர்பினாண அறிவுறுத்ல்கள் நிதி அகச்சிணால் பளியிடப்தடும்.

4.18

இந் ற்தாடுகளின் தடி சம்தபற்ந லீவிகணப் பதற்றுக் பகாள்ளும்
உத்தியாகத்ரின் யசக மூப்பிகணக் கணிப்பிடுது உத்தியாகத்ர் மீப அச
யசகக்கு அறிக்ககயிட்டன் பின்ணரும், ஏய்வூதித்க கணிப்பிடுற்காக இச்
யசகக் கானத்க ற்புகடாக்கிக் பகாள்பனாணது உத்தியாகத்ர் மீப
யசகக்கு சமூகளித்து முகநசார்ந் ககயில் ஏய்வு பதறும் சந்ர்ப்தத்திலும்
யற்பகாள்ப யண்டும். யற்தடி 4.8 இன் கீழ் விககள்/ புார்கள் ற்றும்
அாககள் தங்களிப்புத் பாகக ஏய்வூதி தணிப்தாபர் ாகத்திற்கு அனுப்பீடு
பசய்ா உத்தியாகத்ர்களின் சம்தபற்ந லீவு கானம் யசகமூப்பு ற்றும்
ஏய்வூதி கணிப்பீட்டுக்கு கருத்திற் பகாள்பப்தட ாட்டாது.

5.1

5.2

யனும் எரு உத்தியாகத்ரிணால் இந் சுற்நறிக்ககயின் தடி உள்ாட்டில்
சம்தபற்ந விடுமுகநக பதற்றுக் பகாள்ற்கு ணது விண்ப்தத்க
சர்ப்பித் ாள் முல் எரு ாத்திற்குள் இறுதி தீர்ாணத்க ங்குற்கு
அகச்சின் பசனாபர்களிணால் டடிக்கக டுக்கப்தடல் யண்டும்.
இந்
லீவு
பாடர்பில்
ங்கப்தட்ட
முடிவுகள்
குறித்து
திருப்திகடவில்கனாயின்,
குறித்
உத்தியாகத்ரிணால்
யன்முகநயீபடான்றிகண, விண்ப்தம் நிாகரிக்கப்தட்டு 02 ாங்களுக்குள்
குறித் திகக்கபத் கனரின் மூனம் அகச்சின் பசனாபருக்கு சர்ப்பிக்க
முடியும். அத்கக யன்முகநயீடு கிகடக்கப்பதற்நன் பின்ணர் குறித்
திகக்கபத் கனர் அது பாடர்தாண கருத்துக்கள், அானிப்புகள் ற்றும்
தரிந்துகககப பசனாபருக்கு உடணடிாக சர்ப்பிக்க யண்டும். அத்கக
யன்முகநயீபடான்று க்கு கிகடத்ன் பின்ணர் பசனாபரிணால் குறித்
தரிந்துககயும்
யசகத்
யககயும்,
யன்முகநயீட்டில்
குறிப்பிடப்தட்டுள்ப விடங்ககபயும் கருத்திற் பகாண்டு 02 ாங்களுக்கு இறுதி
முடிவு ங்கப்தடும். அம்முடிவு இறுதி முடிாக கருப்தட யண்டும்.

விககள்/ புார்கள் ற்றும் அாககள் ஏய்வூதி நிதித்திற்கு தங்களிப்புச் பசய்து
பாடர்தாக ஏய்வூதிப் தணிப்தாபர் ாகத்திணாலும் யனதிக அறிவுறுத்ல்கள் ங்கப்தடும்.
06.

07.

ாதண விதிக்யகாக XII ஆம் அத்திாத்தின் 15 ஆம் ற்றும் 16 பிரிவு, 2022.06.22 ஆந்
திகதி அசாங்க நிர்ாக சுற்நறிக்கக 14/2022, 2022.09.06 ஆந் திகதி அசாங்க நிர்ாக சுற்நறிக்கக
14/2022(I) ற்றும் இந் சுற்நறிக்ககயின் ற்தாடுகளின் கீழ் பதற்றுக் பகாள்பக்கூடி சம்தபற்ந
லீவு கானம் யசக கானத்தில் அதிகதட்சம் ந்து ருடங்களுக்கு ட்டுப்தடுத்ப்தடும்.
08.

இந் சுற்நறிக்கக ற்தாடுகள் 2022.09.05 ஆந் திகதி முல் கடமுகநக்கு ரும்.

எப்தம்./ ம்.ம்.பி.யக. ாாதுன்யண
பசனாபர்
பதாது நிருாக, உள்ாட்டலுல்கள்,
ாகா சகதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அகச்சு
பாகனயதசி
பாகனகல்
மின்ணஞ்சல்

: 0112-966966
: 0112-961296
: pubad.estad6@gmail.com

