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சு்றிக்கக இக்கந்:  02/2022 

 
1. கன அபிவிய்தி ஆணாப ்ாக், கன அபிவிய்தி் திணக்கப் 

2. தித்தாப ்ாக், விசா் திணக்கப் 

3. தித்தாப ்ாக், இனங்ணக காலி அதிகா சணத  

4. ணன ்/த இனங்ணக உக் கூடட்ு் ாதண் 

5. ணன ்/த ககாழு்பு ்்க உக் கூடட்ு் ாதண் 

6. ணன,் நுகவ்ா ்விகாங்கப் அதிகா சணத  

7. சகன ாட்ட கன அபிவிய்தி பிதி ஆணாபக்ப் / உவி ஆணாபக்ப் 

8. சகன கன அபிவிய்தி பிா்தி உ்திவாக்க்ப்  

ந் யிருக்கு 2022 சிறுபோகத்தி் பதகைனோ யூபினோ உபத்கத கப்்தித்த்  

 

2022 சிறுவதாக்தின் கன்ணனத் தமிடட்ுப்ப விசாமகளுக்கு இ்திாவிண் கடண் உவி் திட்ட்திண் கீ் 

இநக்குதி கச்த்தடு் ஒய யூிா உ உணநண ய. 10,000/= சலுணக விணனமன் விசாமகளுக்காகத் 

தகி்்பிக்கு் கதாயடட்ு ககௌ கக்ழின் அணசச் ்சத்்பி் 2022.06.10 ஆ் திகதி அணசச்ண 

விஞ்ஞாதண்திந்கு அணசச்ண 2022.06.13 ஆ் திகதி கூடி ணது அணசச்ண கூட்ட்தின் டு்திய் 

22/0812/514/004 ஆ் இனக்க அணசச்ண தீ்ாண்திண் மூன் அனுதிண ங்கியுப்பது. அந்கு இங்க 

அ் ிா உங்கணப பிண்ய் வி்தின் தகி்்பிக்கவு் ந்று் விந்தணண கச்வு் வ்டு்.  

 

01. உபங்கக கிப்்திக்குந் போது பி்் பைண்டின சிோபிசுக்  

விசாமகளுக்கு உங்கணப தகி்்பிக்கு் வதாது விசாத் தித்தாப ் ாக் 2022.06.29 ஆ் திகதி 

கபிமடட்ுப்ப பிண்ய் சிதாிசுகபிண் பிகா் டடிக்ணக டுக்கத்தடுன் வ்டு்.  

 

1. உன ் ன்திந்கு் ந்று் இணடகத்த ன்திந்கு் உி ீத்்தாசண ீ ் பங்கணப தண்தடு்தி 

தமிடட்ுப்பது் ந்று் ண ீண தண்தடு்தி தமிடட்ுப்பதுாண 60 ாட்கப் பூ்்திாகி கன் 

ன் காிகபின் 01 கஹக்வடயக்கு 100 கி.கி. யூிா ண்ந வீ்தின் விசாம ஒயயக்கு ஆகக் கூடிது  

02 கஹக்வடக்ப் ணக்கு்,  

2. ஈ ன்திந்கு உி ீத்்தாசண ீ ் பங்கணப தண்தடு்தி தமிடத்தடட்ுப்பது் ந்று் ண ீண 

தண்தடு்தி தமிடத்தடட்ுப்பதுாண 60 ாப் பூ்்திாகி கன் ன் காிகபின் 01 கஹக்வடயக்கு  

50 கி.கி. யூிா ண்ந வீ்தின் விசாம ஒயயக்கு ஆகக் கூடிது 02 கஹக்வக்ப் ணக்கு் இ் 

உங்கப் கதந்றுக் ககாடுக்கத்தடு்.  

02. கந பேகை ிகனங்கி் மூந் உபங்கக கிப்்தித்த்  

1. ாட்டங்களுக்குி உங்கணப தகி்்பித்தந்காண திட்ட்திந்கு இங்க ஒ்காய கன வசண 

ிணன்திந்கு் ண டு்துச ்கசன்ன வ்டி உங்கபிண் அபவுகணப அ்் ாட்ட்திணது கன 

அபிவிய்தித் பிதி ஆணாபக்ப் / உவி ஆணாபக்ப் இ்டு உக் கூடட்ு் ாதணங்களுக்கு் 

அறிவி்ண் பிண்ண ் அ்் கன வசண ிணனங்களுக்கு உி பிவசங்கபினுப் வந்குறி் 

சிதாிசுகளுக்கு அண உங்கணப ககாப்ணவு கச், அசாங்க உக் கூடட்ு் ாதணங்களுக்கு கன 

அபிவிய்தி உ்திவாக்க்ப் அறிவிக்க டடிக்ணக டுக்க வ்டு். வலு் அ்க் வகான்கணப 

ிணநவந்று் வதாது து ிணனங்களுக்கு பிசச்ிணண இண்றி உங்கப் டு்து த்தடுகிண்நணா 

ண்தண ிசச்ம்துக் ககாப்ளு் கதாயடட்ு உி அசாங்க உக் கூடட்ு் ாதணங்களுடண் இண்து 

வணாண ஒய வணன் திட்ட்ண் ாி்துக் ககாப்ப வ்டு். 



2. குறித்தாக உங்கணப ககாப்ணவு கச்யு் விசாமகப் வந்குறி் சிதாிசுகளுக்கு ந்த உங்கணப 

கதந்றுக் ககாப்ந்கு குதியுணடக்ப் ண்தண உறுதிகச்து ககாப்ளு் கதாயடட்ு திணக்கப 

உ்திவாக்க்ளுக்கு வனதிகாக அ்் பிிவுகபின் விசா ஆவனாசகக்ப் , கிா அலுனக்ப் 

ந்று் பிவச கசனாபக்பான் கத ்குறி்து ிப் அபிவிய்தி உ்திவாக்க்ப் ஆகிவாது 

உவிண கதந்றுக் ககாப்ளு் ணகமன் இ் வணன் திட்ட்ண கன அபிவிய்தி ஆணாபக்ப் 

ாி்துக் ககாப்ப வ்டு்.  

3. கன் தமிடத்தட்ட அன்னது உி கான ணணநண விஞ்சி தமிடத்தடட்ுப்ப கன் ன்களுக்கு இ் 

உங்கணப விிவாகிக்கான் இயத்தந்கு கன அபிவிய்தி உ்திவாக்க்ப் இண்ந அணண்து 

டடிக்ணககணபயு் வந்ககாப்ப வ்டு்.  

4. உங்கணப ககாப்ணவு கச் விசாமகபிண் கதக்ப் அடங்கி கத ்தட்டிணன அ் விசாமகப் 

ககாப்ணவு கச் அபவுகளுடண் தி்ய் அடு் ாபின் கன அபிவிய்தி் திணக்கப இண 

ப்தின் பிசுிக்க அ்் கன அபிவிய்தி பிா்தி உ்திவாக்க்ப் உி டடிக்ணக டுக்க 

வ்டு்.  

5. விசாமகளுக்கு விிவாகிக்கத்தடு் இ் ிா யூிா உங்கணப ்வி்திலு் ச்ணக்கு 

விந்தணண கச் இடபிக்கக் கூடாது ண்ததுடண் அ்ாறு ிகாதியத்தந்கு வணாணாறு உி 

விசாமகளுக்கு அறிவுறு்து் கதாறுத்பு அ்் பிவச்திண் விசா ஆா்சச்ி ந்று் உந்த்தி 

உவிாபக்ளுக்கு உிாகு்.  

6. விசாமகளுக்கு உங்கணப விந்தணண கச்யு் வதாது கதாதுாக திணக்கப் பிண்தந்றுகிண்ந ிதி 

பிாக் குறித்புகளுக்கு இங்க கசன்தடுந்கு கன அபிவிய்தி் திணக்கப்திண் உி 

அலுனக்ப் டடிக்ணக டுக்க வ்டு். அடு்து யகிண்ந ா்திண் 05 ஆ் திகதிந்கு முண்ண ்அ் 

ிதிண க்காழின் அணசச்ிண் உி கசனவிண் ணனத்புக்கு வுணத்தந்கு கன அபிவிய்தி 

ஆணாபக்ப் டடிக்ணக டுக்க வ்டு்.  

 

03. அபேோங்கத்தி் இபண்டு உபக் கூடட்ுத் தோங்கிதுந் நோறு்பு் ணிக் 

1. துணநமுக்தின் உங்கணப கதாதிமடுது முன் உி கன அபிவிய்தி ிணனங்கப் கன வசண 

ிணனங்கப் ஆகிந்றுக்கு உங்கணப தாதுகாத்தாக விிவாகித்தது ணாண சகன கதாறுத்புக்களு் 

அசாங்க்திண் இ்டு உக் கூடட்ு் ாதணங்களுக்கு உிாகு்.  

2. வலு், அ்் கன வசண ிணனங்களுக்கு உங்கணப கதந்றுக் ககாடுக்க கத ்குறிக்கத்தடட்ுப்ப 

அசாங்க்திண் உக் கூடட்ு் ாதணங்கப் , அ்் கன வசண ிணனங்கபிண் கன அபிவிய்தி 

பிா்தி உ்திவாக்க்பிண் முணநாண ககாப்ணவு சா்் கட்டணபகபிண் பிகா் கன வசண 

ிணனங்களுக்கு வகாத்தடட்ுப்ப உங்கபிண் அபவுகணப டு்துச ்கசண்று ஒத்தணடக்க வ்டு்.  

3. உங்கணப தகி்்பிக்கு் கதாயடட்ு ாகணங்கணப ஈடுதடு்து் வி் தந்றி சகன விதங்கணபயு் 

இ்டு உக் கூடட்ு் ாதணங்கபிண் இண் பங்கபிலு் , கன அபிவிய்தி் திணக்கப்திண் 

இண் ப்திலு் ந்று் க்காழின் அணசச்ிண் இண் ப்திலு் பிசுிக்க டடிக்ணகண 

டுக்க வ்டு்.  

4. முகாண்து / ியாக கசனவுகணப கதாறுத்வதந்நன்  

அணசச்ணமணது 22/0812/514/004 ஆ் இனக்க் தீ்ாண்திண் மூன் இண் ிப்் ஒதுக்கத்தடட்ுப்ப 

ிதிகபிலிய்து, அசாங்க உக் கூடட்ு் ாதணங்களுக்கு கந்று உ உணநகப் ிப்் கசனாகுகிண்ந 

கசனவுகப், துணநமுகக் கட்டங்கப் (துணநமுக்தின் இநக்குந்காண கட்டங்கப், துணநமுக கபஞ்சி 

கட்டங்கப், சுங்க ிக் கட்டங்கப்), ந்றிமநக்கன் கசனவுகப் (துணநமுக்திலிய்து ஹுணுத்பிட்டி 

ண, ஹுணுத்பிடிவிலிய்து அ்் கன வசண ிணனங்கப் ண) ந்றிமநக்குந்காண கூலி ,  

(ந்றுந்காண கூலி - துணநமுக, இநக்கன் ந்று் ந்நன் கூலிகப் -  ஹுணுத்பிட்டி), தாதுகாத்பு ந்று் 

ணண கசனவுகப், உங்கணப கதாதிமடுன் ந்று் உணநகணப ாி்து ஆ்ாக்கன் கசனவுகப், 

ங்கிக் கட்ட கசனவுகப் ண்தந்றுக்கு ிதி ஒதுக்கத்தடு்.    

5. இ் உங்கப் அசாங்க்திண் இ்டு உக் கூடட்ு் ாதணங்கபிணது் பிா்தி கபஞ்சிசாணனகபின் 

கபஞ்சித்தடு்த்தடுதின்ணன ண்தான், அண் ிப்் ஒதுக்கத்தடட்ுப்ப கசனண அ் உங்கணப, 

கதறு் விசாமகளுக்கு கதந்றுக் ககாடுக்கு் கதாயட்டு கன அபிவிய்தி ிணனங்கபான் ந்தந்கு 

விடு் கசனண ஈடுகச்யு் முகாக கன அபிவிய்தி ஆணாபக்ளுக்கு ஒதுக்க டடிக்ணக 

டுக்கத்தடு்.   

04. பதசின உப நேனக அலுைகத்தி் நோறு்பு் ணிக் 

1. உங்கபிண் ்ண உறுதிகச்ன், உக் கபஞ்சிசாணனகணப ததிவு கச்ன், உ இயத்புக்கணப 

திசீலி்ன் ந்று் உங்கப் தகி்்பிக்கத்தடு் கய தி உிாறு கன வசண ிணனங்கப் 

மூன் ிணநவந்நத்தடுகிண்நா ண க்காி்து ாா்் அணசச்ுக்கு முண்வணந்ந் காடத்ாக 

அறிக்ணகமடுன் ண்தண வசி உ கசனக அலுனக்திண் தித்தாபது கதாறுத்தாகு்.  

2. ஆணகான் வசி உ கசனக அலுனக்திந்கு இணக்கத்தடட்ுப்ப ாட்ட உவி தித்தாபக்ப் 

ந்று் அக்பிண் கீ் திபுி் அபிவிய்தி உ்திவாக்க்ப் ஆகிவாண முணநாக ஈடுதடு் 

வணாண திட்ட்ண் திட்டபடு் கதாறுத்பு வசி உ கசனக அலுனக்திண் தித்தாபயக்கு 

உிாகு்.  

3. ிா அடித்தணடமன் கதந்றுக் ககாடுக்கத்தடு் உங்கணப உி தமக்ளுக்கு இடு் ண அணண 

அசாங்க்திண் கதாது கசா்ாக கயதி டடிக்ணக டுக்க வ்டு். அசாங்க ிா்திண் கீ் 

விசாமகளுக்கு கதந்றுக் ககாடுக்கத்தடு் உங்கப் , 1988 ஆ் ஆ்டிண் 76 ஆ் இனக்க (திய்ன்) 

சட்ட்திணான் திய்த்தடட்ுப்ப 1982 ஆ் ஆ்டிண் 12 ஆ் இனக்க கதாது கசா்துக்கப் விட்தின் 

கச்த்தடு் குந்நங்கப் தந்றி குறி் சட்ட்திண் 12 ஆ் த்தியுடண் வச்்து ாசிக்க வ்டி 5(அ) 



பிிவிண் கீ் ய் கதாது கசா்துக்கப் குதிமன் உப்படங்கு் ஒய அசாங்க கசா்ாகு். ஆணகான் 

ிா அடித்தணடமன் தகி்்பிக்கத்தடு் உங்கணப உ்வச விசாமகப் உி கய்திந்காக 

ா்தி் தண்தடு் வ்டு். அ் கய்திந்காகண்றி வகநாய கய்திந்காக தாவிக்கிண்ந 

ச்த்்தங்கபின் 1982 ஆ் ஆ்டிண் 12 ஆ் இனக்கத் கதாது கசா்துக்கப் விட்தின் கச்த்தகிண்ந 

குந்நங்கப் காடத்ாக குறி் சட்ட்ண ந்புணடாக்கிக் ககாப்ப வ்டு் ண்தண ாண் அறி் 

யகிண்வநண். வலு், ிா அடித்தணடமன் தகி்்பிக்கத்தடு் உங்கப் காடத்ாக கச்த் 

தடு் குந்நங்கணப டுக்கு் முகாக கதாலிஸ் விசாணகணப வந்ககாப்ந்கு் வணாண 

டடிக்ணககணப வந்ககா்டு, அ்ணக விசாணகபிணது் ந்று் சட்டடடிக்ணககபிணது் 

ிப்் வணாண உவி ஒ்ாணசகணப ங்குாறு் வகடட்ுக் ககாப்கிண்வநண். குறி் இ் 

கய திண வசி உ கசனக அலுனக்திண் தித்தாப,் வசி உ கசனக அலுனக்திண் 

ாட்ட உவி தித்தாபக்ப், கன அபிவிய்தி் திணக்கப்திண் உ்திவாக்க்ப் ந்று் 

அசாங்க உக் கூடட்ு் ாதணங்கபிண் உ்திவாக்க்ப் ஆகிவாிண் தங்குதந்நலின் வந்ககாப்ப 

வ்டு்.   

4. ஆணகான், இ் உங்கணப ச்ணமன் விந்தணண கச் ்வி்திலு் இடபிக்காலியத்தந்கு 

நுகவ்ா ் விகாங்கப் அதிகா சணதயு் ந்று் இனங்ணக கதாலிஸு் இண்து கசன்தடுன் 

வ்டு்.  

 

இ் ாட்டிண் விசா் காடத்ாக குறி் இ் வசி கய திண ிணநவந்ந வணாண உி 

டடிக்ணககணப விணண் திநணாகவு் ந்று் தனுப்பாகவு் வந்ககாப்து இ்க் கய தியுடண் 

ச்த்த்தடுகிண்ந அணண்து் த்புகபிணது் கதாறுத்தாகு் ண்தண வுடண் ிணணவூடட்ுந்கு 

விய்புகிண்வநண். அ்ாறு இ் உங்கணபத் கதந்றுக் ககாப்திலு் ந்று் தகி்்பித்ததிலு் ந்தடக் 

கூடி ாங்கணபயு் ந்று் கஷ்டங்கணபயு் வி்்துக் ககாப்ளு் கதாயடட்ு உி த்புகப் உி 

புி்துவ்ுடனு் ந்று் ஒயங்கிணத்புடனு் கசன்தடுன் வ்டு்.  

 

அசாங்க் அதிகபாண ிதித் தங்கபித்ணத கச்து கசந்தடு்து் இ் உ ிா ிக்சச்ி் திட்ட் 

மூனாக தித்ா்் விசா சா ் அபிவிய்தியு் ந்று் உவுத் தாதுகாத்பு் ண்ந குறிக்வகாப்கணப 

அணட்து ககாப்ந்கு உங்கபிடபய்து கிணடக்கு் தங்கபித்புகப் கதிது் திக்கத்தடு்.  

 

 

 

்.பீ.ஆ.் புஷ்தகுா 

கசனாப ்

கக்ாழின் அணசச்ு  

 

பிபதிக்: 

 

1 கசனாப,் ிதி அணசச்ு - அறி்து ககாப்ளு் கதாயடட்ு 

2 கசனாப,் கதாது ியாக, உப்ாடட்ு அலுன்கப்,  

ாகா சணதகப் ந்று் உப்ளூாட்சி ண்நங்கப் 

அணசச்ு 

- வு கச்து ாட்ட கசனாபக்ளு் 

ந்று் பிவச கசனாபக்ளு் அறி்து 

ககாப்ளு் கதாயடட்ு 

3 கசனாப,் ீத்்தாசண அணசச்ு - வு கச்து வணாண டடிக்ணகக்கு 

4 சகன ாகா பிாண கசனாபக்ப் - .கச.வ.. 

5 கதாலிஸ்ா அதித,் இனங்ணக கதாலிஸ் - .கச.வ.. 

5 ாட்ட கசனாபக்ப் - அ்் ாட்ட்தின் உங்கணப கதந்றுக் 

ககாப்பவுப்ப விசாமகபிணது  கதக்ப் 

அடங்கி தட்டிணன ாட்ட கசனக 

அலுன இண் ப்தின் அன்னது 

பிவச கசனக அலுனக இண் 

ப்தின் பிசுித்தந்கு 

6 பிவச கசனாபக்ப் - உி விசாமகளுக்கு உங்கப் 

கிணட்ணா, இன்ணனா ண்தது தந்றி 

ஒய கபத் தீசினணண அறிக்ணகண ஒய 

ா கான்திந்குப் ாட்ட கசனாபக்ப் 

ஊடாக இ் அணசச்ுக்கு அனுத்பி 

ணக்கு் ணகமன் டடிக்ணக 

டுத்தந்கு 

7 பிாண ிதி அதிகாி, கக்ாழின் அணசச்ு - .கச.வ.. 

8 தித்தாப,் வசி உ கசனக அலுனக் 

 

- .கச.வ.. 

9 கக்கா்ாப ்அதிததி - .கச.அ.ககா.கதா. 

 


