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ேகாவ��-19 ெப��ெதா�� அைன��
�ழ�ைதகளி� க�வ�ைய� பாத����ள�.
இவ�க�� மிக�� ேமாசமாக
பாத��க�ப���ளவ�க� ஊன��ற �ழ�ைதக�.
அைன�� �ழ�ைதக��கான க�வ�
உரிைமைய� பா�கா��� ச�டம�ற
க�டைம�ைப� ெகா����த ேபாத���, 5-19
வய��� இைட�ப�ட ஊன��ற �ழ�ைதக�
நா�க�� ஒ� ப�த���, 5 வய�ைடயவ�களி�
��ற�� ஒ� ப�த�ய�ன�� எ�தெவா�
�ைறயான ப�ளி�ப��ப��� ேச�வத��ைல
(�ென�ேகா, 2019). ேம��, இ�த�யாவ��
ஊன��ற �ழ�ைதக� ம�ற �ழ�ைதகைள வ�ட
ச�க-ெபா�ளாதார �த�யாக ேமாசமான
���ப�கைள� ேச��தவ�களாக இ��க�றா�க�
(க�யா���, 2008), இ�த�யாவ�� ஊன��ற
ம�களி� 72% க�ராம��ற�களி� வச��க��றன�
(�ென�ேகா, 2019). பல ஊன��ற
�ழ�ைதகளி� க�வ� ெபற��யாத ந�ைல��
அவ�களி� வ�ைம�� ஒ� காரண�.

இ�த ஆ�வ�� �ல�, இ�த�யாவ�� ேகாவ��-19
ெப��ெதா�ற��ேபா� க�வ�ைய அ��வத��
ப�ேவ� ஊன��ற மாணவ�களி�
தனி��வமான சவா�கைள ஆவண�ப����
ஒ� வைரய��க�ப�ட பணி�� நா�க�
ப�களி�க�ேறா�. ெபா�ளாதார ம��� �காதார
அத���ச�க�, உண�, ம���வ பராமரி�� ம���
ம�வா�� - ம��� க�வ� அ�க�� இத�
தா�க�க� - ெதா��ேநா�களி� ேபா�
ஊன��ற �ழ�ைதக�, அவ�களி� ���ப�க�
ம��� ஆச�ரிய�களி� வா��ைகய�� ஏ�ப�ட
ப�ற இைட��கைள நா�க� ேம��
ஆவண�ப���க�ேறா�. ��தலாக, ச�வ�� ச�க
அைம��க� ம��� ஊன��ற இட�த�� உ�ள
அர� அத�காரிக�ட� கல�தாேலாச��பத�
�ல� - க�வ� அைம�சக�க���� (ைமய�
ம��� மாந�ல� இர���) ம��� ச�க �த�
ம��� அத�காரமளி�த� அைம�சக�க����
(ைமய� ம��� மாந�ல�) நடவ��ைக
எ��க���ய பரி��ைரகைள நா�க�
வழ��க�ேறா�. ேகாவ��-19 ெப��ெதா�ற��கான
எத��வ�ைனக� ம��� ச�க-ெபா�ளாதார
பாத���கைள ந�வ��த� ெச�த� ம���
உ�ளட�க�ய க�வ�ைய உ�வா��த� ஆக�யைவ
இத�� அட���.

ஆ�த�ரா, க�நாடகா, ேகரளா ம��� தமி�நா�
ஆக�ய நா�� மாந�ல�களி� 164 மாணவ�க�
ம��� அவ�களி� ெப�ேறா� /
கவனி�பாள�க�, 50 ஆச�ரிய�க�, 10 ச�வ�� ச�க
அைம��க� ம��� 5 அர� அத�காரிக�
ஆக�ேயாரிட� ெதாைலேபச� �ல� ஆழமான
ம��� ப�த� க�டைம�க�ப�ட ேந�காண�க�
ெச�ட�ப� �த� அ�ேடாப� 2020 வைர
ேந�காண�க� நட�த�ப�டன.

���ப�க� அ��பைட ேசைவகைள
அ��வத�கான அரசா�க ஆதர� த��ட�கைள
ந�ப�ய���பதாக��, த��ட�களி� ��
உரிம�கைள வழ��வத�� ச�ல தட�க�க�
ஏ�ப�டதாக�� அற�வ��தன�. இ� க�ைமயான
��ந�ைலகளி� �����ள �ழ�ைதக���
வள�க� ெச�றைடவைத� பாத��த�.
���� ெபா���க��, மன அ��த��
அத�கரி�பதாக கவனி�பாள�க� அற�வ��தன�,
இ� அவ�களி� மனநல�ைத பாத��த�.
�ழ�ைதகளி� நல�ைத ��மானி�பைவகைள-
உட�நல�, ம�வா�� ம��� நைட�ைற–
ெப�வத�� இைட��க� ஏ�ப�டன. கா�-ைக
வ��� ேபா�ற ேநா�களா� பாத��க�ப�ட
�ழ�ைதக� ம���வ ச�க��ைசைய ந���த
ேவ��ய க�டாய�த���� த�ள�ப�டன�,
அ�ல� வழ�கமான ம���வ பரிேசாதைனக�
ம��� ம�வா�� ச�க��ைசைய� தவ���க
ேவ��ய ந�ைல ஏ�ப�ட�.
���ைல�த நைட�ைறக� �ழ�ைதகளி� மன
ஆேரா�க�ய�ைத பாத��தன, �ற��பாக அற��சா�
�ைறபா�க� உ�ளவ�க�.

ெபா��தமான க�ப��த� க�ற� ெபா��க�
க�ைட�காத�.
ந�ன சாதன�க� ம��� அத�ேவக இைணய
ெதாட�� ெபறஇயலாைம, ம��� 
 ெப�ேறா�க���� மாணவ�க���� இைடேய
ெதாழி���ப அற�� இ�லாத�.
வ���கைள தவறாம� கல��ெகா�ள வா���
உ�ளவ�க�� ெப��பாலானவ�க����
பாட�கைள �ரி�� ெகா�ள�� ��யவ��ைல,
பணிகைள ���க�� ��யவ��ைல.
பா�ைவ ம��� ெசவ��த�ற� �ைறபா��ள
மாணவ�க� க�ப��த� க�ற� ெபா��க�
ெப�த�� தனி��வமான ச��க�கைள�
ெதரிவ��தன�.
அற��சா� �ைறபா�க� உ�ள �ழ�ைதக�
தனி�ப�ட கவன�, ச�க ெதாட�� ம���
வழ�கமான அத�க ேதைவ இ��பதாக�
ெதரிவ��தன�. ��களி� இயலாைம ம���
ச�க-ெபா�ளாதார ப��னணிய��
அ��பைடய�� அ�பவ�க� �த�ைமயாக
ேவ�ப�க��றன.

��க�ய க��ப����க�

மாணவ�க� ம��� கவனி�பாள�க�
���ப�க�, ேவைலக� / வ�மான� ம���
���வசத� இழ��க�, அத�கரி�த கட�க�, ேபாத�ய
ஊ�ட�ச�� ம��� ம���வ ேசைவைய அ�க
இயலாைம ஆக�யவ�ைற எத��ெகா�டன.

ெப��ெதா�ற�� ேபா� பய�ப��த�ப�� க�வ�
அற����த� �ைறகைள அ�க ��யாதத��
காரண�க� பல:

ேகாவ��-19 ம��� ஊன��ற �ழ�ைதக� க�வ�ய��
ஒ��க�ப�த�| நா�� மாந�ல�களி� ��ணற��
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ந��வாக� ���க�



அர� ஆச�ரிய�க� ம��� ச�வ�� ச�க
அைம��க�ட� உ�ளட�க�ய ப�ளிகளி�
பணி�ரி�� ஆச�ரிய�க�, க�ப��த� அ�லாத
நடவ��ைககளி� அத�கரி�� �ற���
ெதரிவ��தன�, �ற��பாக COVID-19 ந�வாரண�
பணிகளி� உத�வதா�. தனியா� ப�ரதான ப�ளி
ஆச�ரிய�க��� க�ப��த� அ�லாத பணிகளி�
இேதேபா�ற அத�கரி�� இ�ைல.
ஆச�ரிய�க� ெபா�ளாதார பா�கா�ப��ைமைய
ச�த��தன�, அதாவ� ச�பள� ெகா��பத��
தாமத�, ஒ�ப�த ���ப��த�க� �ற��த
ந��சயம�ற ந�ைலய�� ஒ�ப�த�கைள
ந���த�ைவ�த�.
ஆச�ரிய�க�� மாணவ�கைள�ேபால
ஆ�ைல� வழி�ைறகைள வழிநட��வத��
ச�ரம�கைள எத��ெகா�டன�; சாதன�க�
ம��� இைணய வசத� ெப�த�, ெதாழி� ��ப
அற��; �த�ய �ைற மா�ற�த��� ெசலவ���
�ய�ச� ம��� ேநர�.
ஆச�ரிய�க� ெப�ேறாரி� ஈ�பா�ைட
ந�ப�ய���தன�, ேம�� மா���த�றனாளி
�ழ�ைதகளி� ச��க�கைள�� அவ�களி�
கவனி�பாள�கைள�� ந�ன வழி�ைறகளி�
அ�க���ய ப�ர�ச�ைனக� �ற���
எத�ெரா��தன�.

ஆச�ரிய�க�
�शஆச�ரிய�க� அ�லாத க�ப��த� நடவ��ைகக�,
ேவைல பா�கா�ப��ைம ம��� ஊன��ற
�ழ�ைதக��� க�ப��பத�கான ந�ன
வழி�ைறகைள� பய�ப���வத�� உ�ள
ச��க�க�.

ந�ன �ைறக� இ�வழி ெதாட���� �ைற�த
வா���கைள வழ��க��றன. ச�ல� ���
வ�ைககைள நட�த �ய�ச��த ேபாத���,
பல�� ைவரஸா� பாத��க�ப�வா�க� எ�ற
அ�ச�த�னா� ச�க�க� அ�ல� ��க����
அ�மத��கவ��ைல.
ஊன��ற �ழ�ைதகளி� க�வ��கான
வழிகா��த�க� அ�ல� பய��ச�
ஆச�ரிய�க��� வழ�க�படவ��ைல
(ேகரளாைவ தவ����).

ெப��ெதா�� ெதாட�க�ய கால�த�����
ஊன��ற �ழ�ைதகளி� க�வ��கான �ய�ச�க�
ம��� ந�த�க� �ைற�� ம��� த�ைசத���ப�
ஆக�யவ�ைற ச�வ�� ச�க அைம��க�
ெதரிவ��தன. இேதேபா�, உண� ம��� �காதார
ேசைவகைள வழ��வைத வ�ட க�வ���
���ரிைம அளி�க ��யா� எ�� அரசா�க
அத�காரிக� பரி��ைர�தன�. ெவ�ேவ�
மாந�ல�க� ��வ��, மாணவ�க� ம���
ஆச�ரிய�க��கான ந�ன� க�வ� �ைறகளி�
அ�க�, ெசய�த�ற� ம��� பாத��க�பட���ய
���ப�கைள ஆதரி�க ேவ��ய அவச�ய�
�ற��� ப��தார�க� இேதேபா�ற கவைலகைள
ெவளி�ப��த�ன�.

ந��வாக� ���க�

பரி��ைரக�

மாணவ�க�, ெப�ேறா�க�, ஆச�ரிய�க�, ச�வ��
ச�க அைம��க� ம��� அர� அத�காரிக�
ேபா�ற ��க�ய ப��தார�க�ட�
கல�தாேலாச���, இ�த ஆ�வ��
க��ப����களி� அ��பைடய��, க�வ�
வழ��த�, ச�க பா�கா��, அர� �ைறக����
ஒ��க�ைண�� ம��� அர� ம��� ச�வ�� ச�க
அைம��க��� இைடய�லான ஒ��க�ைண��
�ற��� சா�த�யமான பரி��ைரகைள நா�க�
வழ��க�ேறா�.

இ�த ஆ�வ�� க��ப����க� நா��
மாந�ல�களி� அ�பவ�கைள ம���
ெகா����தா��, ஊன��ற �ழ�ைதக��கான
க�வ� அ�க� ெதாட�பான ச��க�கைள�
���பத�� ப�ற மாந�ல�கைள�� இ�த பரி��ைரக�
வழிநட��க��றன. பரி��ைரகளி� ேகாவ��-19
ெப��ெதா�� கால�த��கான பத��க� ம��மி�ற�
��டகால ச�க-ெபா�ளாதார பாத���க� ம���
அைனவைர�� உ�ளட�க�ய க�வ� �ற��த
���க�� அட���.

பரி��ைரக� �த�ைமயாக க�வ� அைம�சக�க�
(ம�த�ய ம��� மாந�ல), ச�க �த� ம���
அத�காரமளி�த� அைம�சக�க� (ம�த�ய ம���
மாந�ல), ஊன��ேறா� ஆைணய�க�, �காதார�
ம��� ச�க நல� �ைறக����
ெசா�ல�ப�க��றன.
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ந��வாக� ���க�

1.க�வ� வழ��த� ம��� ஊன��ற �ழ�ைதக��கான அத�க அள�
உ�ளட�க�

ச�ட�: அத��� பரி��ைரக�

ஊன��ற நப�க��கான உரிைம� ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 16 (iii) (க�வ� ந��வன�களி�
கடைமய�� ஊன��ற �ழ�ைதக���

‘ந�யாயமான த��மிட�’ வழ��த� �ற���),
ம���

ஊன��ற நப�க��கான உரிைம�ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 17 (அ) (ஊன��ற

�ழ�ைதக�, அவ�களி� ேதைவக� ம���
அைவ எ�த அளவ��� ���த�

ெச�ய�ப�க��றன ேபா�றவ�ைற

அைடயாள� காண வழ�கமான

கண�ெக���க� நட��த� �ற���)

ெப��ெதா�� கால�த��ேபா�
�ழ�ைதகளி� அ�க�, தர� ம���
ஈ�பா���காக பய�ப��த�ப��
அற����த� �ைறகைள மத��ப��வத��
ெப�ேறா� ம��� ஊன��ற �ழ�ைதக�ட�
கல�தாேலாச��க��.

அற�� சா��த �ைறபா�க� உ�ள �ழ�ைதக���

ச�ற�� ப�ளிக� ம��� ம�வா�� ைமய�க���

அ�க� ேதைவ�படலா�. நா�ப�ட ேநா�, �ைற�த
ேநா� எத���� ச�த�, (ைவரஸா�
பாத��க�ப�வத�கான அத�க ஆப��, ம���

அத����� மிக�� க�ைமயாக பாத��க�பட���ய)
ம��� 5 வய����ப�ட �ழ�ைதக� ப�ளிக���

த���ப��டா�.

ச�ட�: அத��� பரி��ைரக�

க�டாய� க�வ� உரிைம� ச�ட�, 2009இ�
ப�ரி� 8 (ஊ) (ஒ�ெவா� �ழ�ைதய��

ேச��ைக, வ�ைக ம��� ெதாட�க�

க�வ�ைய ந�ைற� ெச�வைத உ�த�ெச��
க�காணி�க� ெபா��தமான

அரசா�க�களி� கடைமக� �ற���)

க�வ�ைய வ��� ெவளிேய�வத�கான அத�க
ஆப�த�� உ�ள �ழ�ைதகைள, அ�ல�

ெப��ெதா�ற��ேபா� க�வ�ைய

ந���த�யவ�கைள� க�டற���

க�காணி�க��: ஊன��ற �ழ�ைதக�;
இைளய உட�ப�ற��கைள� ெகா�ட ெப�
�ழ�ைதக�; ெபா�ளாதார �த�யாக மிக��
பாத��க�பட���ய ��களி��ள

�ழ�ைதக�; �ல� ெபய��ேதாரி�

�ழ�ைதக�; பழ��� ச�க�க�
ேகாவ��-19 ெநற��ைறைய� ப��ப�ற� பைழய
ஊன��ற �ழ�ைதக��கான வ��த�க� /
��ய���� ப�ளிகைள ���� த�ற�க��

1.2 ெதாட��ச�யான க�வ� ம��� ம�வா�ைவ உ�த�ெச�ய ஊன��ற �ழ�ைதகைள ����

ப�ளிக��� ெகா�� வா��க� (ேதைவ�ப�டா�)

ஊன��ற நப�க��கான உரிைம�ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 16 (viii) (ஊன��ற

�ழ�ைதக���� அவ�களி�

‘உதவ�யாள�க� / கவனி�பாள�க����’
ேபா��வர�� வசத�கைள வழ��த�

�ற���)

ஊன� காரணமாக இட�ெபயர இயலா�

�ழ�ைதகளி� ேபா��வர�� ேதைவக���

���ரிைம ெகா��க��.

1.1 ேந��� ேந� ெதாட�� ேதைவ�ப��, ம��� ெதாைல�ர�த�� ெதாடர���ய, ஊன��ற
�ழ�ைதகளி� ேதைவகைள� தர�த�� சமரச� ெச�யாம� அைடயாள� காணேவ���.

ஊன��ற நப�க��கான உரிைம�ச�ட�,
2016இ� 16 (ii) ப�ரி�க� (க��ட�க�, வளாக�
ம��� ப�ேவ� வசத�கைள அ��வத��

ஏ�றவா� அைம�த� �ற���)
ஊன��ற நப�க��கான உரிைம�ச�ட�,
2016 இ� ப�ரி� 17 (உ�ளட�க�ய க�வ�ைய
ேம�ப���வத��� எளிதா��வத���

�ற��ப��ட நடவ��ைகக� �ற���)

இர�� ச�ட�கைள�� ெசய�ப���வத�
�ல� ப�ளிக� ம��� அ�க�வா�கைள
ேநர�யாக அ��வத��கான தைடகைள

���த�.
பா�ைவ, ெசவ��த�ற� �ைறபா��ள

�ழ�ைதக��� அ�க���ய

ெபா��தமான ம��� க�ற� க�ப��த�

ெபா��க� ப�ளிகளிட� இ��பைத உ�த�
ெச�க.
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க�டாய� க�வ� உரிைம� ச�ட�, 2009 இ�
ப�ரி� 8 (ஈ) (உ�க�டைம�� வழ��த�

�ற���)
ச�ட�த�� அ�டவைணய�� “ஒ� ப�ளி�கான
வ�த��ைறக� ம��� தரந�ைலக�”
(ெவ�ேவ� ேதைவகைள� ெகா�ட

ஊன��ற �ழ�ைதக��� உ�க�டைம��
ம��� க�ற� க�ப��த� ெபா��க�

அ�க���யதா எ�பைத உ�த� ெச�த�
�ற���)

ெபா��தமான உ�க�டைம�ைப ந����க�:
நக� த�ற� �ைறபா�க� உ�ள

�ழ�ைதக��கான வைள�க�, நக��

பாத���� உட� இ�ன�க�; உதவ�

சாதன�க�; ைக�ப��க� ெகா�ட

அ�க���ய கழி�பைறக�, ச�கர

நா�கா�க� ேபா�ற உதவ� உபகரண�க�

ெச�வத�கான இட�.

ச�ட�: அத��� பரி��ைரக�

ப�ளி� க�வ�ய�� தகவ� ம��� தகவ�
ெதாட�� ெதாழி� ��ப�த��கான ேதச�ய

ெகா�ைகய�� ப�ரி� 4.6, 2012 (ச�ற��
ேதைவக� உ�ள �ழ�ைதக��கான தகவ�
ம��� தகவ� ெதாட�� ெதாழி� ��ப�
�ற���)

ேம�� உ�ளட�க�யதா�, உைரயாட�

��யதா� ம��� த�றைமயானதாக இ��க
பல ெதாட�� �ைறகைள� பய�ப��த��
மாணவ�க� ம��� ஆச�ரிய�களிைடேய,
��� வ�ைகக�, அைழ��க� அ�ல�

���ெச�த� பய�பா�கைள�

ப��ெதாட�வத� �ல� இ�வழி

ெதாட��கைள இய��க.
���தவைர ��� வ�ைகக� ம��� க�ற�
க�ப��த� ெபா��கைள ேநர� வ�ந�ேயாக�
ெச�த� ேபா�ற கல�� வழி�ைறகைள�
பய�ப���வத� �ல� தனி�ப�ட

சாதன�க� ம��� அத�ேவக இைணய�த��

�தான சா�பக�த�ைமைய� �ைற�த��க.

ப�ளி�க�வ� தகவ� ம��� தகவ� ெதாட��
ெதாழி� ��ப�த��கான ேதச�ய ெகா�ைக

��ப��த� ம��� அத� பய�பா�ைட உ�த�
ெச�க, 2012

1.3 க�வ�ய�� ந�ன �ைறகைள உ�ளட�க�யதாக ம��� அ�க���யதாக மா��த�

ஊன��ற நப�க��கான உரிைம�ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 17 (உ�ளட�க�ய க�வ�ைய
ேம�ப���வத��� எளிதா��வத���

நடவ��ைகக� �ற���)
ஊன��ற நப�க��கான உரிைம�ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 40 (ஊன��ேறா��கான

தகவ� ம��� தகவ� ெதாட��

ெதாழி���ப�ைத அ��வத�கான

தர�கைள வ��ப� �ற���)
ஊன��ற நப�க��கான உரிைம�ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 42 (தகவ� ம��� தகவ�
ெதாட�� ெதாழி� ��ப�ைத அ��வ�

�ற���)

இ�வைர பய�ப��த�ப�ட க�ற� க�ப��த�
ெபா��களி� அ�கைல மத��ப���க�

ம��� ந��ண�க�ட�� ப�ற

மாந�ல�க�ட��கல�தாேலாச��பத� �ல�
மா�ற�யைம�க��. எ.கா., ெதாைல�கா�ச�

பாட�க��கான ைசைக

ெமாழிெபய��பாள�க�. ேதைவயான

இட�களி� அ�க��கான தர�கைள

���ப��க ஆேலாசைனக� உத��.
மி�ெவ��, ேமாசமான இைணய�, ஒ� தர�
ேபா�றவ�றா� அ�க���ய ச��க�கைள�
�ைற�க ேநர� வ���க���� பத�லாக
��ேப பத��ெச�ய�ப�ட ��ேயா�க�

அ�ல� ெதாைல�கா�ச� பாட�கைள

வழ��த�

மாணவ�க� ம��� ஆச�ரிய�க��கான

அ��வத�� உ�ள ப�ர�ச�ைனக���

��வளி��க�
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பாத��க�பட���ய ��க��� சாதன�க�
அ�ல� இைணய வசத� வழ��வத�கான
சா�த�ய�ைத மத��ப���க�.

ஊன��ற நப�க��கான உரிைம�ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 17 (உ�ளட�க�ய க�வ�ைய
ேம�ப���வத��� எளிதா��வத���

நடவ��ைகக� �ற���)
க�டாய� க�வ� உரிைம� ச�ட�த��கான

அ�டவைணய�� “ஒ� ப�ளி�கான

வ�த��ைறக� ம��� தர ந�ைலக�” 2009

மாணவ�க� ம��� ஆச�ரிய�க��கான

அ��வத�� உ�ள ப�ர�ச�ைனக���

��வளி��க�

க�டாய�க�வ� உரிைம� ச�ட�த��ப�,
அற����த� �ைறைய� ெபா��ப��தாம�,
உதவ� சாதன�கைள வழ��க.
க�வ� ெதாழி� ��ப�கைள�

பய�ப���வ� �ற���� �ற��ப��ட ஊன

வைககைள� ெகா�ட �ழ�ைதக���

க�ப��த� �ற���� ஆச�ரிய�க����

பய��ச� அளி�க ேவ���.

1.4 ஊன��ற �ழ�ைதகளி� ேதைவக� ��த� ந�ைறவாக ���த�ெச���க�, எ�த அற����த�
�ைறயாய���

ச�ட�: அத��� பரி��ைரக�

ஊன��ற நப�க��கான உரிைம� ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 17 (ச�) (ஊன��ற ப�ரி�களி�
உ�ள �ழ�ைதக��� ெபா��தமான

ெமாழிகளி� க�ப��க த�த�யான

ஆச�ரிய�கைள� பணியம���வ� �ற���)

ப�ரதான ப�ளிக� ம��� �ைற�த ேசைவ
உ�ள இட�களி� வளநப�க��காக உ�ள
கா�ய�ட�கைள� ச�ற�� க�வ�யாள�க���

த�ற�த� ேவ���.

க�டாய� க�வ� உரிைம� ச�ட�, 2009 இ�
ப�ரி� 29 (ப�ளிக��கான வ�வைம�க�ப�ட
பாட� த��ட� �ழ�ைதகளி� ஒ�� ெமா�த
வள��ச���� ப�களி�பைத உ�த� ெச�த�
�ற���)

பாட� த��ட�கைள ந�ைற�ெச�வைத�

கா���� �ழ�ைதக��� அவ�களி�

ம�ட�த�� க�ப���� வ�தமாக க�வ�

நைட�ைறகைள ம��ரைம�� ெச�த� 
 ேவ���; அற��சா� இயலாைம ெகா�ட

ஊன��ற �ழ�ைதகளி� களி�மன

அ��த�ைத� �ைற�க ெவ�ேவ� பாட�
த��ட�கைள வழ��த� ேவ���.
மன, ச�க-உண��ச�, உளவ�ய� ந�வா��
உ�பட �ழ�ைதய�� க�வ��கான

��ைமயான அ���ைறைய

ஊ��வ��க��. வ���க� �ைறயான

க�ப��ைப� தா��, இைணபாட�த��ட ம���
ப��� சாராத� ெசய�பா�கைள� ேச��க
ேவ���.
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ச�ட�: அத��� பரி��ைரக�

ஊன��ற நப�க��கான உரிைம� ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 16 (viii) (உ�ளட�க�ய க�வ�ைய
ேநா�க�ய க�வ� ந��வன�களி� கடைம

�ற���)
ஊன��ற நப�க��கான உரிைம� ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 25 (�காதார� பா�கா��
�ற���)

ஊன��ற �ழ�ைத�க��கான ம���வ

பராமரி��க� க�ைட�பைத உ�த� ெச�க,
�ற��பாக ஊன� காரணமாக இட�ெபயர
��யாதவ�க� ம��� அவ�களி�

கவனி�பாள�க��கான ேபா��வர��

வசத�க� ம��� ெதாட�ப�ற ப�த�களி�
உ�ளவ�க���, ெபா�ேபா��வர��,
ச�ற��� ச�ைகக� (இ-பா�) ேபா�றைவ.

2.உட�நல�, ஊ�ட�ச��, ப�ற ஆதர� த��ட�க� ம��� ஆர�ப
தைல��ைட அ��வத�� உ�ள இைட��கைள� �ைற�த�

ஊன��ற நப�க��கான உரிைம� ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 24 (3) (ஊ) (உதவ�� ெதாைகக�
ம��� உபகரண�க�, ச�ல �ற��ப��ட

வ�மான உ�சவர��களி��� உ�ள

ஊன��ேறா�க��� இலவசமாக சரி

ெச��� அ�ைவ ச�க��ைசக�, ம���வ�
ம��� ஆ��தரி�� ேசைவக� த�த�

�ற���)
ஊன��ற நப�க��கான உரிைம� ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 25 (2) (ஐ) (இய�ைக ேபரழி�க�
ம��� ப�ற ஆப���களி�ேபா� �காதார�
பா�கா�� �ற���)
ஊன��ற நப�க��கான உரிைம� ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 25 (ஒ) (உய��கா��� அவசர
ச�க��ைசக� ம��� நைட�ைறக� �ற��த
அ�த�யாவச�ய ம���வ வசத�க� �ற���)

நா�ப�ட ேநா�களா� பாத��க�ப�ட

�ழ�ைதகளா� ெபா�வாக�

பய�ப��த�ப�� ம��� அ�த�யாவச�ய

ம���களி� கள�ச�ய�ைத உ�வா�க�,
அ�காைமய�� க�ைட�பைத உ�த� ெச�க.
உதாரணமாக, கா�-ைக வ��� உ�ள

�ழ�ைதக��கான ம���க���

���ரிைம ெகா��க�பட ேவ���.

ஊன��ற நப�க��கான உரிைம� ச�ட�த�� ப�ரி� 24� ப� (ச�க� பா�கா�� �ற���) மாந�ல�க� ஊன�,
பா�ன�, வய� ம��� ச�க-ெபா�ளாதார ப��னணி ஆக�யவ�ற�� இைண�ெதாட��கைள�

க��த��ெகா�� பாத��க�பட���ய ��க��� ச�க� பா�கா�� வழ��வைத உ�த� ெச�ய ேவ���.

2.1 �ைற�த வ�மான� ெகா�ட ���ப�கைள ஆதரவளி�க ப��வ�� அைம��கைள

வ��ப����க�.
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ஊன��ற நப�க��கான உரிைம� ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 27 (3) (ெகா�ைககைள
உ�வா���ேபா�, ெபா��தமான

அரசா�க�� உ��� அத�காரிக��

ஊன��ேறா��காக� பணி�ரி�� அர� சாரா
ந��வன�கைள கல�தாேலாச��க ேவ���)

த��ட�கைள ெசய�ப���வைத ேம�ப��த
அரசா�க�த���� ச�வ�� ச�க

அைம��க���� இைடய�லான

ஒ��க�ைண�ைப �ைற�ப���த��ல�

ேசைவ வழ�கைல ேம�ப��த��



ந��வாக� ���க�

ஊன��ற நப�க��கான உரிைம� ச�ட�,
2016இ� ப�ரி� 17 (உ�ளட�க�ய க�வ�ைய
ேம�ப���வத��� எளிதா��வத���

நடவ��ைகக� �ற���)

ஒேர மாத�ரியான த�த� அள�ேகா�கைள�
ெகா�ட த��ட�க��கான ெபா�வான

வ��ண�ப ெசய��ைற �ல�

ந�ைமகைள� ெப�� ஆதர� த��ட�களி�
(ேநர� ம��� மைற�க) ெசல�கைள�

�ைற�த�.

�ல� ேசைவ வழ�கைல ேம�ப��த��

ேகாவ��-19 ம��� ஊன��ற �ழ�ைதக� க�வ�ய�� ஒ��க�ப�த�| நா�� மாந�ல�களி� ��ணற��

Kotak Mahindra Bank Limited supports the Kotak-Vidhi Inclusive Education Programme in furtherance of
its CSR Programme. This report has been authored by Vidhi Centre for Legal Policy, under this Programme.


