பறுர்.

23-03-2016

தலலநப்பொினொர் / ணினலநப்பு,
டொன்பெட்க ொ,
144, அண்ணொசொல,
பசன்ல – 600 002.
ஐனொ,
பொருள் :ிர்யொ ம்

– 2 நற்றும் 3யது ிரிவு ணினொர் ள் –
யட்டத்திற்குள் / நண்டத்திற்குள், யிருப் / ிர்யொ
நொறுதல் ள் – லடமுல யிதி ில் நொற்ம்
பசய்னப்ட்டது குித்து.

ொர்லய :

1) தலலநப்பொினொர் உத்திபவு எண் :
குிப்ொலண எண் : 069140/IRI(3)/96-1 (Administrative

Branch) Dated : 11-06-1996.
2) Memorandum No.21060 / A18 / A181 / 2015 – 1,
Dated the 7th April, 2015.
3) Circular Memo.No.098754/837/ G301/ 2015-1,
Dated19-12-2015.
********

நின்சொபயொரினத்தில், ணினொர் ின் யிருப் நொறுதல்,

ொமுல நொறுதல்,

உரி நொறுதல், பொறுப்புக் ள் பத்து பசய்யதொல் யரும் நொறுதல் ள், அலுய ம் ிரிப்தொல்
யரும் நொறுதல் ள் நற்றும் யிமிப்புப்ிரிவு ரிந்துலப நொறுதல் ள் முதினலய ள் குித்து
அவ்யப்கொது பதொமிற்சங் ங் கொடு

ந்து கசி யமி ொட்டு முல ள் உருயொக் ப் ட்டு

அமுல்டுத்தப்ட்டு யருயது பதொன்றுபதொட்டு லடமுலனில் இருந்து யரு ிது.
அவ்யொறு பதொமிற்சங் ங் கொடு கசி உருயொக் ப்ட்ட பிமுலதொன்
ொர்லய (1)-ல்
கநொ

ொணப்டும் தலலநப்பொினொரின் குிப்ொலணனின்டி 20 ஆண்டு ளுக்கு

அமுல்டுத்தப் ட்டு யரு ிது. இதில் எவ்யிதநொ ிணக்குநின்ி ிர்யொ

ன்,

ணினொர் ன் இபண்டும் ொது ொக் ப் ட்டு ரு சுமு நொ சூழ்ில இருந்து யரு ிது.
இந்ிலனில் எவ்யிதநொ கதலய ள் இன்ி தற்கொது இருந்து யரும்

ணினொர் ின் யிருப் நொறுதல் ப ொள்ல

ில் ொர்லய (2) நற்றும் (3)

பசய்னப்ட்டுள் நொற்ங் ள் பதொமிொர் ன் ளுக்கும், ஏன் ிர்யொ

ன் ளுக்கும் கூட

குந்த நொது என்தொல் இத்தல ன நொற்ங் ளுக்கு எங் து ஆட்கசலணலன
பதரியித்துக்ப ொள்ளு ிகொம்.
கநலும் ொர்லய (2)

–ல் கூப்ட்டுள் நொற்ங் ள் லடமுலனில்

ின்ற்ப்டுயதில்ல என்லதயும், உத்திபவு

ொ ித்த்தில் நட்டும்தொன் இருக் ிது

என்லதயும் அிந்து ந ிழ் ிகொம். லடமுல டுத்தப்டொத
பசய்திடுநொறு கயண்டு ிகொம்.

–ல்

ொ ித உத்திபயில பத்து

-2ொர்லய (3)

ொண்தற் ொ நருந்தொ

–ல் கூப்டும் நொற்ம், ிர்யொ த்தில் ஏற்டும் சிக் ல் ளுக்கு தீர்வு

கூப்ட்டிருப்தில் உண்லந ஏதும் இல்ல. ிர்யொ

ணினொர் ன் ஆ ினலய ல நதில் ப ொண்டு, கப இடத்தில் குயிந்து

ன் நற்றும்
ிடக்கும்

அதி ொபத்லத பயொக் ி, யட்ட / நண்டத்திற்குள் ணினொர் ள் நொறுதல் ல யமங்கும்
அதி ொபம் தலலநப் பொினொர் ளுக்கும் / கநற்ொர்லய பொினொர் ளுக்கும்
யமங் ப்ட்டது.

ிர்யொ ம் சீபொ

பசனல்டுவும், ணினொர் ள் எிதொ வும், யிலபயொ வும்

நொறுதல் பறுயதற்கு இம்முல துலணனொ

இருந்தது. தலலநப்பொினொரின்

ணினலநப்பு முன்னுநதி பற் ிகுதொன் யட்ட / நண்டத்திற்குள் ணினொர் ள்
நொறுதல் ல யமங் கயண்டும் என் ிந்தல யிதிப்து ரு ல னொல் தலலநப்
பொினொர் ளுக்கும் / கநற்ொர்லய பொினொர் ளுக்கும் யமங் ப்ட்ட அதி ொபத்லத

நறுல னொல் ித்து ப ொள்யதற்கு சநநொகும். இத்தல ன நொற்த்தொல் ணினொர் ள் யிருப்
நொறுதல் யிலபயில்

ிலடக் ொது. ிர்யொ

நொறுதலும் எிதில் கநற்ப ொள் முடினொது.

கதலயனற் சிக் ல் ள்தொன் உருயொகும்.
கநலும் லடமுலனிிருக்கும் ணினொர் நொறுதல் யிதி ில் நொற்ம்

பசய்யதற்குமுன் பதொமிற்சங் ங் ின்

ருத்துக் ல க ட்டுப் பறுயது நின்யொரினத்தின்

ரு யொடிக்ல னொ லடமுலனொகும். இந்த லடமுல ொர்லய (2) நற்றும் (3)-ல்

நொற்ங் ள் பசய்யதற்குமுன் ின்ற்ப்டயில்ல என்லத யருத்தத்துடன் பதரியித்துக்
ப ொள்ளு ிகொம்.
எகய கநற்கூினலய ல சீர்தூக் ிப் ொர்த்து ொர்லய (2), (3)-ல் பசய்துள்

நொற்ங் ள் குித்து பதொமிற்சங் ங் கொடு

ந்து கச்சு யொர்த்லத டத்திட கயண்டும்

என்றும், அதற் ிலடனில் கநற் ண்ட இரு உத்திபவு ின் பசனொக் த்லத ிறுத்தி லயத்திட
கயண்டுபநன்றும் க ட்டுக்ப ொள் ிகொம்.

தங் ள் உண்லநயுள்,

பொதுச்பசனொர்

