தசி சம்தப ஆணக்குழு
புி தசி சம்தபக் கைொள்ணைகொன்ணநத்
ொொிப்தற்ைொை கொிற்சங்ைங்ைபிடியந்து திிிித்துங்ைணப அணத்ல்
2020 ஆம் ஆண்டு கதப்ொி ொம் 14 ஆம் ிைி 2162/64 ஆம் இனக்ை இனங்ணை சணொை
தசொசலிசக் குடிசின் அிிதசட ர்த்ொணியூடொை அச ற்றும் ணிொர் துணநின் சம்தபம்
ற்றும் கைொடுப்தணவுைபின் ிணனததறு ன்ணண கொடர்ந்தும் ததணும் ணைில் அத்துணநைபின்
சம்தபம், கைொடுப்தணவுைள் உள்பிட்ட அணணத்து ஊி ைட்டணப்புைணப ீபொய்வுக்குட்தடுத்ி
ஒட்டுகொத் அச துணநிணதும் அதததொன்று ணிொர் துணநிணதும் உணப்புப் தணடைபின்
தணைணபப் கதொயத்ொண முணநில் ிர்த்ி கசய்ற்கு சிைணப ற்தடுத்துற்ைொண தசி
சம்தபக் கைொள்ணைகொன்ணநத் ொொிப்தற்கும் அணண அமுல் கசய்ற்ைொை அசொங்ைத்ிற்கு
ஆதனொசணணைள் ங்குற்கும் உவும் ணைிலும் அிதன்ண ங்ைி சணொிதி அர்ைபிணொல்
தசி சம்தப ஆணக்குழு ிிக்ைப்தட்டுள்பது.
2. அற்ைண, தசி சம்தபக் கைொள்ணைகொன்ணநத் ொொிக்கும் ததொது ைணம் கசலுத்ப்தட
தண்டுகணக் ையதும் தொசணணைள் கொடர்தொை ழுத்துமூன திிிித்துங்ைணப, அது குநித்து
ஆர்முள்ப கொிற் சங்ைங்ைபிடியந்து யிப்தற்கு ஆணக்குழு ீர்ொணித்துள்பது.
ழுத்துமூன

திிிித்துங்ைள்

தின்யம்

ிடங்ைணப

உள்படக்ைி

அவ்

சர்ப்திக்ைப்தடுகண

ிர்தொர்க்ைப்தடுைின்நது.


அசொங்ைத்ின் சமூைப் கதொயபொொக் கைொள்ணைைணப கன்தலும் அர்த்முள்ப ணைில்
அமுல் கசய்ற்ைொை இக்ைொன ைட்டத்ிலும் ிர்யம் ைொனங்ைபிலும் அச தசணக்குத்
தணப்தடுைின்ந முைொணத்து, ிஞ்ஞொண ற்றும் கொில்நுட்தத் துணநைபில் ிபுத்து
அநிவுணட தர்ச்சிிக்தைொண அச துணநில் அந்ந் துணநைள் ீது ைர்ந்ிழுக்கும்
ணைில் தணனொய்ப்பு ிணனணைபில் ற்தடுத்ப்தட தண்டி ொற்நங்ைள்.



உர் உற்தத்ி ிணபவுப் கதயக்ைத்ணயும் ிணணத்ிநணணயும் கதற்றுக் கைொள்ற்கு அச
தசணிணண ிடொத் தண்டி தணணயும் அதததொன்று ணிொர் துணநின்
உணப்புப்

தணடத்

தணணயும்

ிர்த்ி

கசய்ில்

ைொப்தடுைின்ந

ணடைணப

ீக்குற்ைொண தொசணணைள்


அச துணநிலும்

அதததொன்று ணிொர் துணநிலும் கொிலில் ஈடுதட்டுள்தபொண

ியப்ியும், ஊக்ைமும் உணடர்ைபொைவும் தணொண தர்ச்சிண உணடர்ைபொைவும்
ொற்நிணப்தற்ைொண தொசணணைள்


அச தசணில் ிந்ப் தி ைிக்ைின்ந கொில்சொர் ணைணைணபயும் ிநணைணபயும்
கைொண்ட உத்ிதொைத்ர்ைணப, அச சொர்பு ற்றும் ணிொர் துணநைபில் அல்னது கபிொட்டு
தணனொய்ப்புக்ைபில் ஈடுதடுணயும் அனூடொை அச தசணண ிட்டு ினகுணத்
ிர்க்கும் ணைில், தணொண கைொள்ணைைணபத் ொொிப்தற்ைொண தொசணணைள்



அச ற்றும் அச சொர்பு ிறுணங்ைபில் ற்சம் அமுல் கசய்ப்தட்டு யைின்ந
திக்கைொணட

கைொடுப்தணவு

கைொணட/அபிப்பு

முணநைள்

உள்பிட்ட

ற்றும்

ிி

தல்தறுதட்ட
சொொ

ஊக்குிப்பு

ஊக்குிப்புைணப

முணநைள்,

கதற்றுக்கைொடுப்தது

கொடர்தொண தொசணணைள்


சொண கதொறுப்புைணப ைிக்கும் அல்னது சொண ணைணைணபக் கைொண்ட திொபர்ைள்
அச ற்றும் அச சொர்பு ிறுணங்ைபில் கதற்றுக் கைொள்ளும் சம்தபம், ஊிம் ற்றும்
கைொடுப்தணவுைளுக்ைிணடில்

முண்தொடுைபியப்தின்

அற்ணநக்

குணநப்தற்ைொண

தொசணணைள்


இற்கு முன்ணர் ிிக்ைப்தட்ட சம்தப ஆணக்குழுின் தொிந்துணைளுக்ைண அல்னது
அந்ந் சந்ர்ப்தங்ைபில் தற்கைொள்பப்தட்ட சம்தப அிைொிப்புைள் ைொொை ழுந்துள்ப
சம்தப முண்தொடுைணப சொிகசய்ற்ைொண தொசணணைள்



ற்ததொது அமுலிலுள்ப சம்தபம் ற்றும் கைொடுப்தணவு, திியும், தசண ங்ைளும்,
ஆட்தசர்ப்பு ணடமுணநைளும், தியுர்வு ணடமுணநைளும் ற்றும் தசணப் திொக்
குநிப்பு

சொர்ந்ொை

ழுந்துள்ப

திச்சிணணைள்/சிக்ைல்ைள்

ைொொை

தொன்நியுள்ப

முண்தொடுைணபக் குணநப்தற்ைொண தொசணணைள்


தசி அதிியத்ிின் கதொயட்டு அச துணநயும், ணிொர் துணநயும் உள்ொட்டு உணப்பு
பத்ண உச்ச ட்டத்ில் தன்தடுத்துற்குொி திந தொசணணைள்

3. சைன ழுத்துமூன திிிித்துங்ைளும், ஆைக் கூடிது 4 தக்ைங்ைளுக்கு (A4 அபில்) ட்டுப்தடும்
ணைில் ொொிக்ைப்தட தண்டிதுடன், அப் திிித்துங்ைணப உறுிப்தடுத்துற்கு வுைணப/
புள்பி

ிதங்ைணப/

தனிை

ைல்ைணபச்

சர்ப்திக்ை

தணப்தடின்

ட்டும்

அற்ணந

இணப்புைபொை உள்படக்ைி ைடி உணநின் இடது தக்ை தல் மூணனில் "தசி சம்தபக்
கைொள்ணைகொன்ணநத் ொொிப்தற்ைொண தொசணணைள்" ணக் குநிப்திட்டு 2021 யூன் 17 ஆந் ிைி
அல்னது அற்கு முன்ணர் ைிணடக்ைக்கூடிொறு ைீழ் ைொணும் முைொிக்கு அனுப்தி ணக்ைவும்.
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