
புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தத்தின்முக்கின ிந்தனகள் 

கனலகம் ன்து தநிழ்ாட்டில் ன்பகப்டுத்தப்ட்ட நீன் பாபேட்கின் 

யிற்ன பபேக்கத்திற்கா திர்கா கனடனாகும். உள்ாட்டு சந்னதனில் 

ன்பகப்டுத்தப்ட்ட நதிப்பு கூட்டப்ட்ட நீன் பாபேட்கின் யர்த்தகத்னத 

ஊக்குயிக்கும் அணுகுபனபடன் இது பசனல்டுத்தப்டுகிது .இது ால் நற்றும் 

ால் பாபேட்களுக்கா தற்பானதன யிிபனாக சங்கிினனப் பான்து.  

கனலகம் ிறுவுவதற்கா குறிக்ககாள்கள் 

 நதிப்பு கூட்டப்ட்ட நீன் பாபேட்கின் உற்த்தினில் அதிக 

பதாமில்பனபயானப உபேயாக்குதல். 

 உள்ாட்டு சந்னதனில் ன்பகப்டுத்தப்ட்ட நதிப்பு கூட்டப்ட்ட நீன் 

பாபேட்கள் தகர்பயாபேக்கு ினானநா யினனில் கினடப்னத உறுதி 

பசய்தல். 

 ிர்ணனிக்கப்ட்ட தப யியபக்குிப்புகின்டி நீன் நற்றும் நீன்ய 

பாபேட்கள் கினடப்னத உறுதி பசய்தல்.  

ிறுவப்ட்டகனலகத்தின் வசதிகள் 

 சனநனன உகபணங்கள் நற்றும் ாத்திபங்கள் , ில்ிங் உகபணங்கள் 

நற்றும் பநன்பாபேள் , ாற்காிகள், பூச்சி, ஈ நற்றும் பகாிக்கும் 

கட்டுப்டுத்திகள், நின்ணு காட்சி னககள் , தனாரிப்பு பாதி உகபணங்கள் 

நற்றும் யிிபனாக ற்ாடுகள், தனாரிப்பு யமங்கல் நற்றும் பசனய ாகங்கள்.  

 ல்கனக்கமகத்தின் பதாமில்தட் கூடங்கள் அனநந்து இபேக்கும் 

ாகப்ட்டிம், தூத்துக்குடி நற்றும் பான்பரினில் உள் யசதிகன 

னன்டுத்தி நதிப்பூட்டின நீன்பாபேட்கன உற்த்தி பசய்து பகாள்ாம் 

அல்து அங்குள் சுனஉதயிக்குழுக்கன னன்டுத்தி பாபேட்கன உற்த்தி 

பசய்து பகாள்ாம்.  



 ல்கனக்கமகத்தின்ஆய்யக யசதிகன கட்டண பனனில் னன்டுத்தி 

பகாள்ாம். 

கனலகநின் சசனல்ாட்டிற்காமுக்கின ிந்தனகள்: 

 நீன் சம்ந்தப்ட்ட தனாரிப்புகனத் தயிப பயறு ந்த தனாரிப்புகனபம் 

யிற்க கூடாது. 

 கனகம் பசனல்டுயதற்கா குனந்தட்ச யிற்ன இக்கு எபே 

ானக்கு பை . 3000 நற்றும் நாதத்திற்கு பை. 1 ட்சம்  

நதிப்ிடப்ட்டுள்து. 

 கனகத்னத இனக்குயர் நாத யிற்ன நதிப்ில் 3%  TNJFU க்கு பசலுத்த 

பயண்டும். 

 கனகத்னத இனக்குயர் நாத யாடனக கட்டணம் ரூ. 5000 TNJFU க்கு பசலுத்த 

பயண்டும். 

 கனகம் யிற்ன ினன  நின் பசனல்ாட்டின் பாது ற்டும் பாநரிப்பு 

நற்றும் நின் கட்டணங்கன கனகத்னத இனக்குயர்  ற்று பனனாக கட்ட 

பயண்டும். 

 கனகநில் உபேயாக்கப்ட்ட யசதிக்கு ந்தயிதநா பசதபம் ற்டக்கூடாது , 

பதனும் இபேந்தால் , நறுசீபனநப்புக்கா பசனய இனக்குயர் ற்க 

பயண்டும். 

 அனத்து யிற்ன யியபங்களும் திபயட்டில் உள்ிடப்ட்டு TNJFU 

அதிகாரிகளுக்கு பயினிடப்ட பயண்டும்  

 TNJFU இன் ிபதிிதி எபேயர் கனகத்தில் பழு டயடிக்னகனனபம் 

கண்காணிப்ார். 

 திபேட்டு, உனடப்பு, தீ, ீர் பசதம் அல்து எத்துனமப்ாபால் ற்டும் பயறு 

ந்த யனகனா இமப்புகளுக்கும் TNJFU பாறுப்பற்காது. 



 கனகம் அழுக்கு , தூசி, ஈபப்தம், பூச்சிகள் நற்றும் துர்ாற்ம் இல்ாநல் 

ல் ினனில் பாநரிக்கப்ட பயண்டும். இந்த யசதினன பர்த்தினாகவும் 

எழுங்காகவும் னயத்திபேப்து கனகம் இனக்குயர்கின் பாறுப்ாகும்.  

 கனகத்னத இனக்குயர்கள் ணிபுரிபம் பாதுதி நித 

எழுக்கத்பதாடும்,தயாநல் சீபேனட அணிந்துபாபேட்கன உற்த்தி பசய்ன 

பயண்டும். 

 இந்த புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்தின் கீழ் உள் யசதிகன நாணயர்கள் நற்றும் 

ல்கனக்கமக ஆபாய்ச்சினார்களுக்கு னன்டுத்தபதனயப்டின்  

யமக்கநா ணிகில் ந்தயித குறுக்கீடும் இல்ாநல் னன்டுத்துயதற்கு 

அனுநதிக்க பயண்டும். 

 கனகம் கனடனன பயறு ந்த பேக்கும் / ர்களுக்கும் யிற்னக்கு 

அல்து குிப்ிட்ட காப்குதினில் பயறு பாக்கங்களுக்காக யமங்கஅல்து 

அனுநதிக்ககூடாது. 

 ல்கனக்கமகத்தின் ஆபாசனகன பனனாக கனடிடிக்க பயண்டும் . 

 இந்த புரிந்துணர்வு எப்ந்தம் னகபனழுத்திட்ட ாிிபேந்து எபே யபேட காத்திற்கு 

பதாடர்ந்து பசனல்டும் , பநலும் ன்னந கிர்வு உட்ட அனத்து யிதிபனகிலும் 

பஸ்ப எப்ந்தத்தால் ீட்டிக்கப்டாம். 

 இந்த எப்ந்தம் இந்தின சட்டங்கால் ிர்யகிக்கப்டும் நற்றும் ாகப்ட்டித்தின் 

அதிகாப ல்னக்கு உட்ட்டது. 

 பநப குிப்ிடப்ட்டுள் னதபம் நீி , புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்தில் எப்புக் 

பகாள்ப்ட்ட தனமவு நற்றும் பயிபன அனுநதி ன்து யாகத்தில் 

ல்கனக்கமகத்திற்கு ஆதபயாக அல்து எத்துனமப்ாபேக்கு பசாந்தநா 

யசதிகன உபேயாக்கினதாகக் கபேதப்டாது. ல்கனக்கமக ஊமினர்களுக்கு நட்டுபந 

காபணம் ன்று கூப்டும் டயடிக்னக அல்து பசனற் தன்னந காபணநாக 

எத்துனமப்ாரின் யாகத்தில் ற்டும் ந்தபயாபே இமப்பு அல்து பசதத்திற்கும் 

இமப்டீ்டாபேக்கு இமப்டீு யமங்குயதற்கும் , இமப்டீு யமங்குயதற்கும் 

ல்கனக்கமகம் எப்புக்பகாள்கிது. 



 டுயர் ிரிவு: இந்த புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்தில் பயறு ங்கும் யமங்கப்ட்டுள்னதத் 

தயிப, கட்சிகளுக்கு இனடனில் இணக்கநா தீர்வு ட்டப்டாயிட்டால் , புரிந்துணர்வு 

எப்ந்தத்தின் நீல், படித்தல், பசல்லுடினாகும் அல்து ினபயற்ப்டுதல் அல்து 

அந்தந்த உரினநகள் ஆகினயற்ிிபேந்து ழும் ந்தபயாபே சர்ச்னச அல்து 

பயறுாட்னடப் பாறுத்தயனப. நற்றும் கட்சிகின் பாறுப்புகள் , அல்து, புரிந்துணர்வு 

எப்ந்தத்தின் ந்தபயாபே ற்ாட்டின் யிக்கபம் , அல்து, ந்த யிதத்திலும் 

புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்னதத் பதாடுயது , ின்ர், கட்சி, நற் கட்சிக்கு ழுதும் 

அியிப்ின் பம் அத்தனகன சர்ச்னச அல்து பயறுாட்னடக் குிப்ிடாம் 

நதுனப ம்.பக.பயின் தியாபால் ினநிக்கப்ட்ட எபே டுயரின் எபப டுயர். டுயர் 

எபே ினானநா யிபேனத ினபயற்றுயார் , பநலும் டுயரின் யிபேது கட்சிகள் நீது 

இறுதினாது. 

 பநற்கூினயாறு, டுயர் நற்றும் சநபசச் சட்டம் , 1996 இன் யிதிபனகள் அல்து 

சட்டரீதினா நாற்ங்கள் அல்து அதன் நறுசீபனநப்புகள் நற்றும் அதனுடன் 

பசய்னப்ட்ட யிதிகள் நற்றும் னடபனனில் இபேக்கும் காம் ஆகினனய இந்த 

ிரியின் கீழ் டுயர் டயடிக்னககளுக்கு பாபேந்தும். டுயர் யிபேதுக்கு ற் டுயர் 

பசவு ற்கப்டும். 

 இந்த புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்தில் குிப்ாக பயிப்டுத்தப்டாத அல்து 

நனக்கப்டாத நற்றும் புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்னத ினபயற்றும்பாது ழும் 

ந்தபயாபே யிதிபனகள் அல்து சிக்கல்கள் இபே தபப்ிரின் பஸ்ப 

எப்புக்பகாள்ப்ட்ட யிதிபனகால் ிர்யகிக்கப்டும். 

பநப குிப்ிட்டுள் ாள் நற்றும் ஆண்டு அன்று இந்த புரிந்துணர்வு எப்ந்தத்தில் 
ல்கனக்கமகபம் எத்துனமப்ாபேம் னகபனழுத்திட்டுள்ர்: 

எப்புக்பகாண்டது 

 
 
 
 
 

அங்கீகரிக்கப்ட்ட னகபனாப்நிட்டயர் 

 
 
 
 
 

அங்கீகரிக்கப்ட்ட னகபனாப்நிட்டயர் 

 இனக்குர்யிரியாக்க கல்யி  
தநிழ்ாடு டாக்டர். பெ. பெனிதா  
நீன்ய ல்கனக்கமகம், 



பயட்டர் ரியர்யிபெ யாகம் , 
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