
தசி ிசாக் கைாள்கை இற்றைப்படுத்தல் 

 

தாக்கு: சுற்நாடல் ாீிில் சாதுர்ாணதும் கதாருபாா ாீிில் தனுள்பதும் 

ததாகண ாீிில் சிநந்துாண தாதுைாத்துப் தக்குப்தடுத்க் கூடி ஒரு ிசாத் 

துகநகக் கைாண்டு தசத்கக் ைட்டிகழுப்தல்  
 

 

தசி ிசாக் கைாள்கைின் (த.ி.கைா.) தைாட்தாடுைளும் ற்றும் பக்ைிாண 

ிழுிங்ைளும் 

 

பிடத் தூின் ீது குத்கக்ைப்தட்டுள்ப த.ி.கைா.  

 

 உவுப் தாதுைாப்கத உறுிகசய்ல் 

 சுற்நாடல் ிகனகதறுகு ன்கக உறுிகசய்ல் 

 கதாருபாா ாய்ப்கத அதிிருத்ி கசய்ல் 

ன்தற்றுக்கு ிசாத் துகநின் சாத்ித்ிற்ைாைப் தன்தடுைின்நது.  
 

 

பிடத் தூின் ீது குத்கக்ைப்தட்டுள்ப இந்த் தசி ிசாக் கைாள்கை 

தின்ரும் தைாட்தாடுைள் ற்றும் ிழுிங்ைள் ஆைிற்நின் அடிப்தகடில் தலும் 

ிாிக்ைப்தடுைின்நது.  
 

 ிசாம் சார்ந் கசல்பகநாணது சுற்நாடல் ாீிில் சிநந்ாைவும், தசி 

ாீிில் கதாருத்ாணாைவும், சபை ாீிில் ற்றுக் கைாள்பக் கூடிாைவும் 

ற்றும் கதாருபாா ாீிில் தனுள்பாைவும் இருத்ல் தண்டும்.   

 

 தாதுைாப்பு சார் அம்சங்ைள் ைருத்ிற் கைாள்பப்தட்டு பழு உற்தத்ி ட்டத்ிலும் 

அந் அம்சங்ைள் ஒன்நிகக்ைப்தடுல் தண்டும்.  
 

 ிசாிைளுக்கும் ற்றும் தைர்தாருக்கும் ன்கைள் ிாாண ித்ில் 

தைிர்ந்து கசல்னல் தண்டும்.   

 

 ிகனகதறுகு தைர்வும் ற்றும் உற்தத்ிபெம் இருத்ல் தண்டும்.  
 

 உிாில் சுற்நாடலின் ஸ்ீத் ன்க உறுிகசய்ப்தடுல் தண்டும். 
  

 தாம்தாி அநிவும் கசல்பகநைளும் தண்க பகநகைபின் அதிிருத்ிில் 

ிக்ைப்தடுல் தண்டும்.   

 

 ிசாம், ீர், சுற்நாடல் ஆக்ைக் கூறுைள் ன்தற்நின் ஒன்நிகினூடாை 

தனுள்ப சிநந் ிருாைம் ஆைக் கூடுாண அபவுக்கு உறுிகசய்ப்தடுல் 

தண்டும்.  

 



 
குநிக்தைாள்ைள் 

 உள்ாட்டு ற்றும் கபிாட்டுச் சந்கைபில் ிசாப் ததாட்டித் ன்கக 

அிைாித்ல்  

 தைர்தாருக்கு உின் ைிகடப்புத் ன்ககபெம், தாதுைாப்புத் ன்ககபெம் 

உத்ாப்தடுத்ி ாண உற்தத்ிைகப ங்குல்  

 சுற்நாடல் த உற்தத்ி பகநைகபப் ததிப் தாதுைாத்ல்  

 ன்க தக்ைக் கூடி ித்ில் ைாிைபின் தாதுைாப்பு ற்றும் இற்கை 

பங்ைள் பைாகத்தும் ஆைி ிைபில் ிசாிைபின் தங்ைபிப்கத ிருத்ி 

கசய்ல்  

 ிசா சபைத்ிற்கு ிாாண ாழ்க்கைத் ங்ைகப உறுிகசய்து ிசா 

ருாணத்க ஸ்ீணம் அகடச் கசய்ல்  

 ாட்டின் கதாருபாா அதிிருத்ிகத் காடர்ந்தும் ததணும் கைில் 

ிசாத்ிற்குப் புநம்தாை தண்கத் காிலில் ிசாிைளுக்கும் அர்ைபின் 

குடும்தங்ைளுக்கும் காில்ாய்ப்புக்ைகப உருாக்ைிக் கைாடுத்ல்   
 

பக்ைிாண ிநபகநப் திாிவுைள் / கைாள்கைத் கனபட்டு டடிக்கைைள்  

 

(A) அிைாித் உற்தத்ிபெம் ற்றும் உற்தத்ித்ிநனும்  

 

1. உற்தத்ிபெம் உற்தத்ித்ிநனும்  

 

 கதாருத்ாண (சிநந்) ிசா கசல்பகநைள்   

 ைாி உற்தத்ித்ிநனும் ற்றும் ினப் தாகணத் ிட்டிடலும்  

 திர்ைள் னப்தடுத்லும் ற்றும் தல்லிணப்தடுத்லும்  

 கண துகநைளுடன் ஒன்நிகச் கசய்ல்  (கதருந்தாட்டப் திர்ைள், 

ைடற்கநாில்ைள், ினங்கு பர்ப்பு பலிண) 

 ைப் தகுி ிசாபம் ற்றும் வீட்டுத் தாட்டபம்  
 

2. உள்பீட்டு பைாகத்தும் 

 ிக ற்றும் டுகை பனப்கதாருட்ைள்  

 கதாநிபகநப்தடுத்ல்  

 தசகப (ிகணத்ிநன் ாய்ந் தாகண) ற்றும் பூச்சிாசிணிைள்  

 சக்ி  
 

3. காில்தட்த பன்தணற்நம்  

 தசி ற்றும் சர்தச கூட்கடாத்துகப்புைள்  

 ஆாய்ச்சி ற்றும் அதிிருத்ி  

 காில்தட்தப் தாிாற்நலும் ற்றும் அநிவு தைிர்வும்  

 கூட்டுநவும் ற்றும் தங்ைாபித்துங்ைளும்   

 ைல் பைாகத்தும் (e-க ிசாம்) 



 புி காில்தட்தப் திதாைம்  

 

(b) உத்ா உவுப் தாதுைாப்பு  

 

4. உவுப் தாதுைாப்பு  

 தசண ிசாம் / இற்கை ிசாம் 

 சி.ி.கச. (சிநந் ிசா கசல்பகநைள்)  

 ாங்ைள் தாதுைாப்பு  

 ிசா இசாணப் தார்த்ங்ைபின் தாதுைாப்பு ாய்ந் தாகண  

 கண் புட்சி  

 

(c) சுற்நாடல் தம்   

 

5. இற்கை பங்ைள் பைாகத்தும், ைானிகன ாற்நத்ிற்கு இகசாக்ைம் 

அகடல்  

 ண் தாதுைாப்பு 

 ீர் பைாகத்தும்  

 ிசா ைானிகன ிர்வுகூநல்  

 அணர்த் இடர் குகநப்பு  

 

( D ) ிசார்த்ைம் 

 

6. சுக்ைக் கூடி ன்க, சந்கப்தடுத்க் கூடி ன்க, இனாதத் ன்க  

 ைக்ைார் இனாத ககந  

 ிம்தல் சங்ைிலி ற்றும் கதறுாணச் சங்ைிலி பைாகத்தும்  

 அறுகடக்குப் தின்-காில்தட்தம் 

 கதறுி தசர்த்ல்  

 ிட்டிடப்தட்ட திர்ச் கசய்கை  

 சந்க அடிப்தகடினாண உற்தத்ி  

 ிசா க காில் ாய்ப்புைள்  

 உநவுைகப லுப்தடுத்ல்  

 ிசா கக் கைத்காில்ைள்  

 ிகன ற்நத்ாழ்வு  

 தருைானம்  

 

7.  கதாது ணிார் தங்ைாபித்தும் 

 திர் பர்ப்தர்ைள் 

 உள்பீட்டு ிிதாைத்ர்ைள்  

 ிம்தல் ற்றும் கதறுாணச் சங்ைிலி  

 கைத்காில்  

 ற்றுிாபர்ைள்  

 

 



( E ) சபைப் கதாருபாா அம்சங்ைள் 

 

8. ிசாிைள் ஊக்குிப்பு, தைர்தார் சுைாாம் ற்றும் தைர்தார் ிருப்ி  

 சபைப் தாதுைாப்பு / ிசாக் ைாப்புறுி/ ிசாக் ைடன்ைள்  

 ல்லிக்ைம்   

 தல்லிணப்தடுத்ல்  

 ிப்பும் சு கைபபம் 

 ைக்ைார் ைம்தணிைள் / ததம்ததசும் சக்ி / SME திாிவு ட்டம்  

 

9. ிசாத் காிலிலுள்ப இகபஞர்ைளும் கதண்ைளும்  

 காில்பற்சிாபர்  

 

( F) அநிவு பைாகத்தும் 

 

10. ைல்ி, ிஸ்ாிப்பு ற்றும் ஆற்நல் ைட்டிகழுப்தல்  

 காில்தட்தப் தாிாற்நல்   

 

 11. தாம்தாி அநிவு ற்றும் கசல்பகநைள்  

 ிசாப் தாம்தாி பகநகைள்  

 ிசா சார் சுற்றுனா  

 

( G) கதாதுாண கூற்றுக்ைள்  

 

11.  சட்ட ற்றும் ஒழுங்குறுத்துகை தகனச்சட்டைம்  (சட்டங்ைள் ற்றும் ைட்டகபச் 

சட்டங்ைள் / ஒழுங்குிிைள்/சுற்நநிக்கைைள்) 

 

 


