
அபசாங்க                 : 40/2019 

                                                                          : EST- 1/RESCH/08/0012         

 பாது  ிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள்,  

நாகாண சப௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அபநச்சு 

            

        07. 

 

 2019.12.31 

 

அபநச்சுக்கின் பசனார்கள் 

நாகாணங்கின் ிபதந பசனார்கள் 

திபணக்கத் தபயர்கள் 

 

2019 ஆம் ஆண்டில்  பயினிடப்ட்ட  அபசாங்க ிர்யாகச் சுற்ிக்பககின் ட்டினல் 

 

2019 ஆம் ஆண்டின் பாது பயினிடப்ட்ட அபசாங்க ிர்யாகச் சுற்ிக்பககின் ட்டினல் ின்யருநாறு 

 

02. அதன்டி தா யிதிக்பகாபய/ சுற்ிக்பககில் அயசினநா திவுகப ற்டுத்துயதன் பபம், 

திருத்தப்ட்ட ற்ாடுகளுக்கு அபநனவும் டயடிக்பக பநற்பகாள்ப்டும்.  

  

அபசாங்க ிர்யாகச் சுற்ிக்பககள் 

 சுற்ிக்பக  

இ 

பயினிடப் 

ட்ட திகதி 

யிடனம் குிப்பு 

 

01 01/2019 2019.01.22 தா யிதிக்பகாபயனின்  ற்ாடுகப 

நீபநத்து பயினிடப்ட்ட அபசாங்க 

ிர்யாகச் சுற்ிக்பககள் – 2018 
 

- 

02 02/2019 2019.02.22 பளபநனா சம்த்துடன் 

பற்றுக்பகாள்ப்ட்ட யிடுபபனின் 

கட்டான பசபயக்காத்தினுள் 

பசபயனாற்றுகின் அலுயபபாருயருக்கு 

சம்நற் கற்பகசார் யிடுபப யமங்குதல் 
 

தா 

யிதிக்பகாபயனின்  XV 

ஆம் அத்தினானத்தின் 5 

ஆம் ிாிவு 

03 03/2019 2019.02.20 தா யிதிக்பகாபயனின் II ஆம் யகுதினின் 

XLVIII ஆம் அத்தினானத்தின் 19:5 ஆம் 

உிாியின் கீமபநந்த ஒளக்காற்று 

யிசாபபண அலுயர்கின் பனர்ப் ட்டினல் 

தா 

யிதிக்பகாபயனின் II 

ஆம் யகுதினின் XLVIII 

ஆம் அத்தினானத்தின் 

19:5 ஆம் உ ிாிவு 
 

04 04/2019 2019.02.22 திாிிடகத்பத உக நபபுாிபநனாகப் 

ிபகடப்டுத்துதல் (ஸ்ரீ திாிிடகத்பத 

பகபயித்தல் யாபம் 2019.03.16 பதல் 

2019.03.23 யபப )  
 

- 

05 05/2019 2019.03.05 அபசினல் உாிபநகள் அனுயித்தல் – 

தாயிதிக் பகாபயனின் XXXII  ஆம் 

அத்தினானத்தின் 2:3:2 ஆம் உ ிாியிப 

திருத்தினபநத்தல் 
 

தா 

யிதிக்பகாபயனின் XXXII 

ஆம் அத்தினானத்தின் 

2:3:2 ஆம் உ ிாிவு 



2 

 

 சுற்ிக்பக  

இ 

பயினிடப் 

ட்ட திகதி 

யிடனம் குிப்பு 

 

06 06/2019 2019.02.27 2016 ஆம் ஆண்டு 12 ஆம் இக்க 

தகயிபெம் உாிபநச்சட்டத்தின் 

ற்ாடுகளுக்கபநன தா 

யிதிக்பகாபயனின்I ஆம் யகுதினின் 

ிாிவுகப திருத்தினபநத்தல்  

 

 

தா 

யிதிக்பகாபயனின் I ஆம் 

யகுதினின் VI ஆம் 

அத்தினானத்தின் 2:9:6  

ஆம் உ ிாிவு, XXVIII 

ஆம் அத்தினானத்தின் 4 

ஆம் ிாிவு, 9:2 ஆம் உ 

ிாிவு நற்றும் XXXI ஆம் 

அத்தினானத்தின் 3:2 ஆம் 

ிாிவு 
 

07 07/2019 2019.07.08                ின் உச்ச       

            உ               

அ   உ   அ                 

அ             ங்கள்        

அ              

         06/2006(III) 

     அ      

                 

06/2006(V) 
 

08 08/2019 2019.03.28 தா யிதிக்பகாபயனின் II ஆம் யகுதினின் 

XLVIII ஆம் அத்தினானத்தின் 36 ஆம் 

ிாியிப திருத்தினபநத்தல் 

தா 

யிதிக்பகாபயனின் II 

ஆம் யகுதினின் XLVIII 

ஆம் அத்தினானத்தின் 36 

ஆம் ிாிவு 
 

09 09/2019 2019.04.22 2019 ஆம் ஆண்டு யபவு பசவுத் திட்டத்துக்கு 

ற் அபச பசபயனின்  பகாடுப்வுகப 

திருத்தினபநத்தல் 
 

- 

10 10/2019 2019.05.03 2019 நமான் (பாநசான்) காத்தில் யிபசட 

யிடுபப 
 

- 

11 11/2019 2019.05.06 அபசாங்க ிறுயங்கின் யாகங்கினுள் 

பயற்ிப, புபகனிப நற்றும் ாக்கு 

உற்த்திகபப் னன்டுத்துயபதபெம் 

யிற்ப பசய்யபதபெம் தபட பசய்தல்  
 

அ              

         08/99 

12 12/2019 2019.05.21 பநாமிபனர்ப்ார் பசபய ிபநாணக் 

குிப்ின் ிபகாபம் பநாமிபனர்ப்ார் 

பசபயனில் யிபசட யகுப்ிற்கு பசபய 

பப்ின் அடிப்படனில் தபபனர்த்தல் 
 

- 

13 13/2019 2019.05.23 அபசாங்க அலுயகங்கின் ாதுகாப்ப 

உறுதிப்டுத்துதல் 
 

அ              

         08/89 

14 14/2019 2019.05.31 2019 யபவு பசவுத் திட்ட 

பன்பநாமிவுகளுக்கு இணங்க ஓய்வூதின 

திருத்தங்கபச் பசய்தல் 
 

- 



3 

 

 

 சுற்ிக்பக  

இ 

பயினிடப் 

ட்ட திகதி 

யிடனம் குிப்பு 

 

15 15/2019 2019.06.07 அபசாங்க கட்டிடங்கள் நற்றும் 

வீடுகிலிருந்தா யாடபக யருநாம் 

20.02.01.01 ன்னும் யருநாக் 

குிபட்டிற்கா 2020 ஆம் ஆண்டிற்கா 

யருநா நதிப்பீடு 
 

அபசாங்க 

ிதிக்பகாள்பக 

சுற்ிக்பக 01/2015 

16 16/2019 2019.06.07 அபசாங்க கட்டிடங்கள் நற்றும் 

வீடுகிலிருந்தா யாடபக “20.02.01.01” 

பதாடர்ா யருநா ிலுபய அிக்பக 

சநர்ப்ித்தல் 2019.06.30   
 

அபசாங்க 

ிதிக்பகாள்பக 

சுற்ிக்பக 01/2015 

17 17/2019 2019.07.08 இங்பக ிர்யாக   பயனின் யிபசட 

தாத்திலுள் அலுயர்களுக்கா யருடாந்த 

இடநாற் படபபகள் 
 

- 

18 18/2019 2019.07.08 இங்பக ிர்யாக   பய 

உத்திபனாகத்தர்களுக்கா யருடாந்த 

இடநாற் படபபகள் - (I, II நற்றும் III ஆந் 

தபங்கள்) 
 

- 

19 19/2019 2019.07.09 சம் ற்த் திகதினிப தயிபெனர்வு 

கிபடக்கும் பாது நற்றும் உத்திபனாகத்தாின் 

யிருப்த்தின் அடிப்படனில் பன்பன 

தயிக்கு யரும் பாது ற்புபடனதாக்கிக் 

பகாள் பயண்டின சம் டிபபபன 

தீர்நாித்தல் 

தா 

யிதிக்பகாபயனின்  I 

ஆம் யகுதினின் VII ஆம் 

அத்தினானத்தின் 5 ஆம் 

ிாிவு நற்றும் 6:3 ஆம்  

உ ிாிவு 
 

20 20/2019 2019.07.08 இங்பக கணக்கார் பசபய அலுயர்கின் 

யருடாந்த இடநாற் படபபகள்  - 2020 
 

- 

21 21/2019 2019.07.19 இங்பக திட்டநிடல் பச   அலுயர்கின் 

யருடாந்த இடநாற் படபபகள் – 2020 
 

- 

22 22/2019 2019.08.20 ஒத்திபயக்கப்ட்ட பதர்தலில்/ யாக்பகடுப்ில் 

பாட்டினிடும் அபசினல் உாிபநகபக் 

பகாண்ட அபசாங்க ஊமினர்களுக்கு 

ியாபணம் யமங்குதல் 

தா 

யிதிக்பகாபயனின் XXXII 

ஆம் அத்தினானத்தின் 

2:3:2 ஆம் உ ிாிவு 
 

23 23/2019 2019.08.26 புற்றுபாய் பீடிக்கப்ட்டதன் காபணநாக 

தா யிதிக்பகாபயனின் XXIII ஆம் 

அத்தினானத்துக்கு ற் யமங்கப்டும் பளச் 

சம்த்துடன் கூடின யிபசட யிடுபபக் 

காத்திப ீடிப்புச்பசய்தல் 
 

தாயிதிக் 

பகாபயனின்  XXIII ஆம் 

அத்தினானத்தின் 1:3 உ 

ிாிவு 

24 24/2019 2019.08.20 அபசாங்க பகாபநத்துய உதயினார் 

பசபயனின் சிப்பு யகுப்ிலுள் 

அலுயர்களுக்கா யருடாந்த இடநாற்ம் – 

2020 

அபசாங்க பசபய 

ஆபணக்குளயின் 

படபப யிதிகள் 

(1ஆம் பதாகுதி) ன் XVIII 

ஆம் அத்தினானம் 



4 

 

 சுற்ிக்பக  

இ 

பயினிடப் 

ட்ட திகதி 

யிடனம் குிப்பு 

 

25 25/2019 2019.12.30 அபசாங்க அலுயர்களுக்கா யிபரட 

பற்ணம்- 2020 ஆம் ஆண்டு  
 

அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ற்ிக்பக 26/2015 

26 26/2019 2019.08.29 பயிாடுகில் இங்பகத் தூதுக் குளயில் 

பசபயனாற்றுயதற்காக இங்பக ிர்யாக 

பசபயனின் அலுயர்கள் இபண்டாம் ிப 

அடிப்படனில் யிடுயித்தல் 
 

- 

27 27/2019 2019.09.09 தா யிதிக்பகாபயனின் II ஆம் யகுதினின் 

XLVIII  ஆம் அத்தினானத்தின்  

27:10 ஆம் உ ிாியிப திருத்தினபநத்தல் 

 

 

அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்பக 06/2004 

இால் 

திருத்தினபநக்கப்ட்ட 

தா 

யிதிக்பகாபயனின் II 

ஆம் யகுதினின் XLVIII  

ஆம் அத்தினானத்தின் 

27:10 ஆம்  உ ிாிவு 
 

28 28/2019 2019.09.12                           

                        I      I/II 

                           

உ                   வு     , 

                              

          அ                

 

           நற்றும் 

          

                 

             , 01 

                

02          

       
 

29 29/2019 2019.09.18 தற்காலிக, அபநன(ாாந்த), தில் கடபந, 

ஒப்ந்த அல்து சலுபக அடிப்படனில் 

பசர்த்துக் பகாள்ப்ட்ட 

உத்திபனாகத்தர்களுக்கா ிபந்தப 

ினநங்கப யமங்குதல் 
 

அபசாங்க 

ிதிக்பகாள்பக 

சுற்ிக்பக 25/2014, 

25/2014(I) 

30 30/2019 2019.09.30 தா யிதிக்பகாபயனின் II ஆம் யகுதினின் 

XLVIII ஆம் அத்தினானத்தின் 13:2, 21:2, 22:1:1 

நற்றும் 14:12 உிாிவுகபத் 

திருத்தினபநத்தல் 

 

 

 

தா 

யிதிக்பகாபயனின் II 

ஆம் யகுதினின் XLVIII 

ஆம் அத்தினானத்தின் 

13:2, 21:2, 22:1:1 

நற்றும் 14:12 

உிாிவுகள் 
 

31 31/2019 2019.10.04 இங்பக ிருயாக பசபயனின் பசபயப் 

ிபநாணக் குிப்ில் 2019.08.19 ஆந் திகதின 

2137/5 ஆம் இக்க அதி யிபசட யர்த்தநாி 

அியித்தலின் பம் உள்டக்கப்ட்ட 

திருத்தங்ப படபபப்டுத்தல்   
 

- 



5 

 

 

 சுற்ிக்பக  

இ 

பயினிடப் 

ட்ட திகதி 

யிடனம் குிப்பு 

 

32 32/2019 2019.10.31 அபசினல் உாிபநகப அனுயித்தலுடன் 

பதாடர்ா தா யிதிக்பகாபயனின் XXXII 

ஆம் அத்தினானத்தின் 3:7 உட்ிாியிப 

திருத்தினபநத்தல் 
 

தாயிதிக் 

பகாபயனின் XXXII ஆம் 

அத்தினானத்தின் 3:7 உ 

ிாிவு 

33 33/2019 2019.11.08 இங்பக கணக்கார் பசபயனின் பசபயப் 

ிபநாணத்தில் இக்கம் 2137/66 நற்றும்  

2019.08.22 ஆந் திகதின அதியிபசட 

யர்த்தநாிப் த்திாிக்பகனின் பம் 

பசர்க்கப்ட்டுள் திருத்தங்ப 

படபபப்டுத்தல் 

    

- 

34 34/2019 2019.11.21 இங்பக திட்டநிடல் பசபயனின் பசபயப் 

ிபநாணக் குிப்ிற்கு இணங்க 2137/26 ஆம் 

இக்க 2019.08.20 ஆந் திகதின அதியிபசட 

யர்த்தநாினின் ஊடாக பசர்க்கப்ட்ட 

திருத்தங்ப படபபப்டுத்தல்  
 

- 

35 35/2019 2019.12.10 அபச  பசபயனின் ஓய்வூதினத்  

திருத்தம்-2016 

அபச ிர்யாக 

சுற்ிக்பக 03/2016 

இன் 05ஆம் ந்தி 
 

36 36/2019 2019.12.07 அபசாங்க கட்டிடங்கின் நற்றும் 

வீடுகிலிருந்தா யாடபக 

“20.02.01.01”பதாடர்ா யருநா ிலுபய 

அிக்பக சநர்ப்ித்தல் - 2019.12.31  
 

அபசாங்க 

ிதிக்பகாள்பகத் 

திபணக்கத்திாபய

ினிடப்ட்ட  01/2015 

37 38/2019 2019.12.23 2020 ஆம் ஆண்டு - கடபநகப ஆபம்ித்தல் 
 

- 

38 39/2019 2019.12.31 இங்பக பாினினல் பசபயனின் பசபயப் 

ிபநாணக் குிப்ில், 2138/27 ஆம் இக்க 

2019.08.28 ஆம் திகதின அதியிபசட 

யர்த்தநாி பம் பசர்க்கப்ட்ட திருத்தங்ப  

படபபப்டுத்தல் 
  

- 

          

திருத்தப்ட்ட அபசாங்க ிர்யாகச் சுற்ிக்பககள் 

 சுற்ிக்பக  

இ 

பயினிடப் 

ட்ட திகதி 

யிடனம் குிப்பு 

 

39 21/88(I) 2019.01.29 னங்கபயாத யன்பபச் பசனற்ாடுகள் 

காபணநாக, கடபநனிலிருக்கும் பாது 

கானபற்/ ிபந்தபநாக அங்கவீபற் அபச 

அலுயர்கள்/ உள்ளூபாட்சி ஊமினர்கள்/ 

அபசக் கூட்டுத்தா ஊமினர்களுக்கு 

நருத்துய உதயிக் பகாடுப்வுகள்/ 

இமப்பீட்டுத் பதாபக நற்றும் னங்கபயாத 

யன்பப டயடிக்பக காபணநாக 

நபணநபடந்த அவ்யாா அலுயர்கின்/ 

ஊமினர்கின் கீழ் தங்கியாழ்பயாருக்கு 

இமப்பீட்டுத் பதாபகனிப யமங்குதல் 
 

அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்பக 21/88 
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 சுற்ிக்பக  

இ 

பயினிடப் 

ட்ட திகதி 

யிடனம் குிப்பு 

 

40 32/91(IV) 2019.03.13 உள்ளூபாட்சி ிறுயங்களுக்கு  யாக்குகால் 

பதர்ந்பதடுக்கப்ட்ட அபசினல் 

உாிபநகபபெபடன அபசாங்க அலுயர்கள் 

 

 

அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்பக 32/91(I) 

நற்றும் அபசாங்க 

ிர்யாக சுற்ிக்பகனின் 

32/91(III) 
 

41 22/99 (XXXVI) 2019.10.10 அபசாங்க உத்திபனாகத்தர்கள்/ நாகா 

அபசாங்க உத்திபனாகத்தர்கள்/ ீதித்துப 

உத்திபனாகத்தர்ளுக்கா பாக்குயபத்து 

யசதிகள் 

 

 

அபசாங்க ிருயாகச் 

சுற்ிக்பக 

22/99(XXVII) ன் பம் 

திருத்தப்ட்ட 22/99 ஆம் 

இக்க பாது ிருயாகச் 

சுற்ிக்பகனின் 3:2(ஆ) 

ஆம் உ ந்தி 
 

42 22/99(XXXVII) 2019.12.18 அபசாங்க உத்திபனாகத்தர்கள்/ நாகாண 

அபசாங்க உத்திபனாகத்தர்கள்/ ீதித்துப 

உத்திபனாகத்தர்ளுக்கா பாக்குயபத்து 

யசதிகள் 

 

 

அபசாங்க ிருயாகச் 

சுற்ிக்பக 

22/99(XXVII) ன் பம் 

திருத்தப்ட்ட 22/99 ஆம் 

இக்க பாது ிருயாகச் 

சுற்ிக்பகனின் 3:2(ஆ) 

ஆம் உ ந்தி 
 

43 13/2008(V) 2019.05.31 உத்திபனாகபூர்ய யாகங்களுக்கா 

ாிபாருள் யமங்குதலும், அவ் யாகச் 

சாபதிகளுக்கா பநதிக பப நற்றும் 

இபணந்த டிகப பசலுத்தலும் 

 

  

பநற்டி யிடனம் 

பதாடர்ாக 

ிபசுாிக்கப்ட்டுள் 

2008.06.26 ஆந் திகதின 

அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்பக 13/2008 

நற்றும் அதன் 

திருத்தினபநக்கப்ட்ட 

சுற்ிக்பககின் ால் 

தங்கது கயம் 

ஈர்க்கப்டுகின்து 
 

44 01/2014(V) 2019.02.05 அபசகருந பநாமிக் பகாள்பககபன 

படபபப்டுத்துதல் 

 

 

 

அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்பக 01/2014 

இன் 02 ஆம் ந்தி 

நற்றும் 2014.09.29 ஆந் 

திகதின அபசாங்க 

ிர்யாக சுற்ிக்பக 

01/2014(I) நற்றும் 

2016.01.14 ஆந் திகதின 

அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்பக 01/2014(II) 
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 சுற்ிக்பக  

இ 

பயினிடப் 

ட்ட திகதி 

யிடனம் குிப்பு 

 

45 01/2014(VI) 2019.08.07 அபசகருந பநாமிக் பகாள்பகபன 

படபபப்டுத்துதல் 

அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்பக 01/2014 
 

46 01/2014(VII) 2019.10.03 அபசகருந பநாமிக் பகாள்பகபன 

படபபப்டுத்துதல் 

 

 

அபசாங்க ிருயாகச் 

சுற்ிக்பக 01/2014 

நற்றும் அதப 

திருத்தினபநத்து 

பயினிடப்ட்டுள் 

அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்பகனின் ால் 

தங்கது கயத்துக்கு 

பகாண்டு யருகின்பன் 
 

47 01/2014(VIII) 2019.10.17 அபசகருந பநாமிக் பகாள்பகபன 

படபபப்டுத்துதல் 

 

பநற்டி யிடனம் 

பதாடர்ாக 

பயினிடப்ட்டுள் 

2014.01.21 ஆந் திகதின 

அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்பக 01/2014 

நற்றும் அதப 

திருத்தினபநத்து 

பயினிடப்ட்டுள் 

அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்பகனின் ால் 

தங்கது கயத்துக்கு 

பகாண்டு யருகின்பன் 
 

48 18/2015(III) 2019.12.07 அபச பசபயனில் ிபபயற்றுச் பசபய 

யபகனின் தயிகப யகிக்கின் 

அலுயர்களுக்கு யிபசட டி ஒன்ிப 

யமங்கல் 
 

அபசாங்க         

         18/2015, 

18/2015(I), 18/2015(II) 

49 03/2019(I) 2019.12.09     யிதிக்                II    

XLVIII     அ           19:5    உ  

                      அ           

            

           

                II 

   XLVIII    

அ           19:5 

   உ  ிாிவு 
 

50 13/2019(I) 2019.06.26 அ   உ               உ   அபசாங்க         

         8/89,  

13/2019 
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அபசாங்க ிர்யாகச் சுற்ிக்பகக் கடிதங்கள் 

 சுற்ிக்பக 

கடிதங்கள் இ 

பயினிடப் 

ட்ட திகதி 

யிடனம் குிப்பு 

51 01/2019 2019.03.19 கபிபற் ட்டினலிடப்ட்ட அலுயர்கப 

நீ பசபயனில் அநர்த்துதல் 

 

கபிபற் 

ட்டினலிடப்ட 

பயண்டின அபச 

அலுயர்கள் 

பதாடர்ா 

ற்ாடுகப 

உள்டக்கின அபசாங்க  

பசபய ஆபணக்குளயின் 

படபப ஒளங்குயிதிக் 

குிப்பு XIX ஆம் 

அத்தினானம் நற்றும் 

தா 

யிதிக்பகாபயனின் I ஆம் 

யகுதினின் V ஆம் 

அத்தினானத்தின் 8 ஆம் 

ிாியின் ால் தங்கது 

கயத்திற்கு பகாண்டு 

யருகின்பன் 
 

52 02/2019 2019.05.30 ஓய்வூதினங்கப பசலுத்தும் பாது 

பநாசடினா பபனில், நபணித்த 

ஓய்வூதினக்காபர்களுக்கு ஓய்வூதினம் 

பசலுத்துயபதத் தடுப்தற்கா 

யாய்ப்புக்கப யிாிவுடுத்துதல் 
 

- 

53 03/2019 2019.10.28         அ      உ              

                       
 

அபசாங்க ிதிக்பகாள்பக 

சுற்ிக்பக 03/2018 

54 04/2019 2019.12.27 2020 ஆம் ஆண்டு - கடபந டயடிக்பககப 

ஆபம்ிப்தற்கு இபணனாக பதசின நப 

டுபகத் திட்டத்பத படபபப்டுத்தல் 

 

சுற்ாடல் நற்றும் 

யசீயபாசி ய 

அபநச்சின் 

பசனாாின் இக்கம் 

MMDE/06/FR/06/30  

நற்றும் 2019.12.26 ஆந் 

திகதின கடிதம் நற்றும் 

அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்பக 38/2019 
 

      

  

             ஒப்ம்/ ஸ். பெட்டிஆபச்சி 

                                           
    பாது  ிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள்,  

நாகாண சப௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அபநச்சு  


