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அவநச்சுக்களின் பசனார்கள் 

இபாஜாங்க அவநச்சுக்களின் பசனார்கள்  

நாகாணங்களின் பிபதந பசனார்கள் 

திவணக்கத் தவயர்கள் 

 

2021 ஆம் ஆண்டில்  வெளியிடப்பட்ட  அரசாங்க நிர்ொகச்  

சுற்றறிக்கககளின் பட்டியல் 

 
2021 ஆம் ஆண்  பயளியிடப்ட்ட அபசாங்க நிர்யாகச் சுற்றிக்வககளின் ட்டினல் பின்யருநாறு. 

 

02.  அதன்டி தா விதிக்சகாவய/ சுற்றிக்வககளில் அயசினநா குறிப்புகவ உள்டக்கி, 

திருத்தப்ட்ட ற்ாடுகளுக்கு அவநயாக டயடிக்வககவ சநற்பகாள்வும்.  

 

அரசாங்க நிர்ொகச் சுற்றறிக்கககள் 

 

 சுற்றறிக்கக  

இல 

வெளியிடப் 

பட்ட திகதி 

விடயம் குறிப்பு 

 

01 01/2021 

 

2021.02.24 தா விதிக்சகாவயயின் 

ற்ாடுகவ மீவநத்து 

பயளியிடப்ட்ட அபசாங்க 

நிர்யாகச் சுற்றிக்வககள் - 

2020 

- 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/2021 

 

 

 

 

2021.03.05 

 

 

 

 

 

 

அபச சசவயவனத்  

தவடயின்றி டாத்திச் 

பசல்ல் 

 

 

 

 

 

அபசாங்க நி யாகச் 

சுற்றிக்வக 20/2020 

நற்றும் சாதிதியின் 

பசனாபால் 

பயளியிடப்ட்ட  

2020.04.18 ஆந் 

திகதியிடப்ட்ட இக்கம் 

PS/GPA/චක්රලේඛ/ 

20/2020        , 

2020.05.14 ஆந் 

திகதியிடப்ட்ட இக்கம் 

PS/GPA/චක්රලේඛ/ 

21/2020         

      2020.10.29    

           PS/GPA 

චක්රලේඛ/33/2020 

சுற்றிக்வக 



 

 சுற்றறிக்கக  

இல 

வெளியிடப் 

பட்ட திகதி 

விடயம் குறிப்பு 

 

03 

 

03/2021 2021.12.23 பாதுச் சசவய 

ஆவணக்குழுவின் 

சுற்றிக்வக 04/2020 இன் டி 

நாகாண அபிவிருத்தி 

உத்திசனாகத்தர் சசவயகளின் 

கீழ் நாகாண பாதுச் 

சசவயயில் 

நினமிக்கப்ட்டுள் 

உத்திசனாகத்தர்களின் 

சகாரிக்வககளின்டி 

இவணந்த சசவயயின் கீழ் 

அபிவிருத்தி உத்திசனாகத்தர் 

சசவயயில் உள் 

தவிபனான்றுக்கு 

இடநாற்ம் பசய்தல் 

பாதுச் சசவய 

ஆவணக்குழுவின் 

சுற்றிக்வக 04/2020 

 

04 04/2021 2021.03.19 பநாழிபனர்ப்ார் 

குமாத்வத நிறுவுதல் 

- 

05 06/2021 2021.04.09 2021 நமான் (பாநசான்) 

காத்தில் விசசட விடுமுவ 

- 

06 07/2021 2021.04.09 திவந அடிப்வடயில் 

முகாவநத்துய சசவய 

உத்திசனாகத்தர் சசவயயின் 

அதிவிசசட தபத்திற்கு   

தவியுனர்த்துயதற்கா  

சாட்டிப் ரீட்வச – 2019 

(2020) 

- 

07 08/2021 2021.05.18 அபசாங்க அலுயகங்களுக்கு 

02 ாட்கவ விசசட லீயாக 

பிபகடப்டுத்தல் 

- 

08 09/2021 2021.05.21 ட்டதாரி யிலுர்களுக்கு 

லீவு யமங்குதல் 

- 

09 10/2021 2021.06.07 அபசாங்க கட்டிடங்கள் 

நற்றும் வீடுகளிலிருந்தா 

யாடவக யருநாம், 

20.02.01.01 ன்னும் 

யருநாக் குறியீட்டிற்கா 

2022 ஆம் ஆண்டிற்கா 

யருநா நதீப்பீடு  

அபசிவக் பகாள்வகச்                      

சுற்றிக்வகயின் 01/2015    

 

 

    

10 11/2021 2021.06.07 அபசாங்க கட்டிடங்களின் 

நற்றும் வீடுகளிலிருந்தா 

யாடவக 

“20.02.01.01”பதாடர்ா 

யருநா நிலுவய அறிக்வக 

சநர்ப்பித்தல் – 2021.06.30 

அபசிவக் பகாள்வகச்                      

சுற்றிக்வகயின் 01/2015                                

 

 



 

 

 சுற்றறிக்கக  

இல 

வெளியிடப் 

பட்ட திகதி 

விடயம் குறிப்பு 

 

11 12/2021 2021.06.25 உள்ளூபாட்சி சவத் 

சதர்தலில் பயற்றியீட்டினதன் 

பின்ர் அந்நிறுயங்களில் 

நாகப முதல்யர்/ தவயர், 

பிபதி நாகப முதல்யர்/ உ 

தவயர்/ கபசவ 

உறுப்பிர்/ பிபசதச சவ 

உறுப்பிர் ஆகத் பதரிவு 

பசய்னப்ட்டுள் அபசினல் 

உரிவநகள் உரித்துவடன 

அலுயர்களுக்கு 

யமங்கப்ட்டுள் கடவந 

லீவுகளுக்கா திருத்தம். 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 13/2007 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 32/91(III) 

12 13/2021 2021.07.06 முன்ாள் வடச் 

சசவயனார்கவ 

நினமிக்கும் சாது 

ற்புவடனதாகும் 

சம்த்வதத் தீர்நானித்தல் 

தாவிதிக் சகாவயயின் 

I ஆம் பதாகுதியின் VII 

ஆம் அத்தினானத்தின் 8 

ஆம்   பிரிவு  

13 14/2021 2021.06.30 சதசின விவனாட்டு 

தித்வதப் 

பிபகடப்டுத்தல் 

அபசாங்க நி யாகச் 

சுற்றிக்வக 06/2020 

14 15/2021 2021.09.15 2020 ாபாளுநன்த் 

சதர்தலில் சாட்டியிட்ட 

அபசினல் உரிவந அனுவிக்க 

உரித்துவடன அபச 

ஊழினர்களுக்கு சம்ம் 

யமங்குதல் 

தா விதிக்சகாவயயின் 

XXXII ஆம் 

அத்தினானத்தின்  2:3:2 உ 

பிரிவு   

15 16/2021 2021.09.13 இங்வக நிர்யாக சசவயயின்  

விசசட தபத்திலுள் 

அலுயர்களுக்கா 

யருடாந்த இடநாற் 

வடமுவகள் 

அபசாங்க சசவய 

ஆவணக்குழுவின் 

இக்கம் 1589/30 நற்றும் 

2009.02.20 

திகதியிடப்ட்ட  

அதிவிசசட 

யர்த்தநானியின் 

பசனபாழுக்கு 

விதிகளின்  I ஆம் 

ாகத்தின்  XVIII ஆம்   

ஒழுங்கு விதி 202 

16 17/2021 2021.09.13 இங்வக நிர்யாக சசவய 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கா 

யருடாந்த இடநாற் 

வடமுவகள் (I, II நற்றும் III 

ஆந் தபங்கள்) 

අමප/11/1090/523/087 

நற்றும் 2011.05.11 

திகதியிடப்ட்ட 

අමප/14/0286/523/007 

நற்றும் 2014.04.03 

திகதியிடப்ட்ட 

அவநச்சபவய தீர்நாம்  



 

 சுற்றறிக்கக  

இல 

வெளியிடப் 

பட்ட திகதி 

விடயம் குறிப்பு 

 

17 18/2021 2021.09.13 இங்வக திட்டமிடல் சசவய 

அலுயர்களின் யருடாந்த 

இடநாற்ம் - 2022 

- 

 

 

18 19/2021 2021.09.13 இங்வக கணக்கார் சசவய 

அலுயர்களின் யருடாந்த 

இடநாற்  வடமுவகள் – 

2022 

- 

19 20/2021 2021.10.06 அபசாங்கத்தின் 

யருநாங்வ நதிப்பிடுதல், 

சசகரித்தல், சநற்ார்வய 

பசய்தல் நற்றும் 

அறிக்வகப்டுத்துதல் 

பதாடர்ா யழிகாட்டல்கள் 

(அபசாங்க கட்டட நற்றும் 

வீட்டு யாடவககள் – 

20.02.01.01) 

  ப்பிபநாணம் 127(6) 

  ப்பிபநாணம் 128(2)உ 

20 21/2021 2021.10.08 அபசாங்க முகாவநத்துய 

உதவினார்  சசவயயின் 

சிப்பு யகுப்பிலுள் 

அலுயர்களுக்கா 

யருடாந்த இடநாற்ம்  - 2022 

அபசாங்க சசவயகள் 

ஆவணக்குழுவின் 

இக்கம் 1589/30 நற்றும் 

2009.02.20 

திகதியிடப்ட்ட  

அதிவிசசட 

யர்த்தநானியின் 

பிபசுரிக்கப்ட்ட 

பசனற்திட்ட விதிகளின் I 

ஆம் பதாகுப்பின்  XVIII 

ஆம் அத்தினானத்தின் 

ற்ாடுகள் 

21 22/2021 2021.11.22 அபசாங்க சசவயயின் நற்றும் 

நாகாண  அபசாங்க 

சசவயயின் தவிநிவ 

அலுயர்கள் நற்றும்  

தவிநிவனல்ாத 

அலுயர்கவ 

யவகப்டுத்தல் 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 03/2016 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 32/2017 

22 23/2021 2021.11.05 அபச நிறுயங்களில் உள் 

உத்திசனாகத்தர்கள் நற்றும் 

அயர்களின் குடும் 

அங்கத்தயர்களின் தபவுகவ 

“ஈ – கிபாந உத்திசனாகத்தர்” 

முவவநயில் சசர்த்தல் 

- 

 

 

 

 

 

23 24/2021 2021.12.02 அபசாங்க கட்டிடங்களின் 

நற்றும் வீடுகளிலிருந்தா 

யாடவக “20.02.01.01” 

பதாடர்ா யருநா 

நிலுவய அறிக்வக 

சநர்ப்பித்தல் – 2021.12.31 

அபசாங்க நிதிக் பகாள்வக 

சுற்றிக்வக 01/2015   

 

 

 



 

 

சுற்றறி

க்கக  

இல 

வெளியிடப் 

பட்ட திகதி 

விடயம் குறிப்பு 

 

சுற்றறிக்கக  இல 

24 25/2021 2021.12.20 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் கடவநச் 

பசனற்ாடுகவ  

ஆபம்பித்தல் 

- 

25 26/2021 2021.12.24 

 

அபசாங்க அலுயர்களுக்கா 

விசரட முற்ணம் – 2022 

ஆம் ஆண்டு 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 26/2015 

 
திருத்தப்பட்ட அரசாங்க நிர்ொக சுற்றறிக்கககள் 

 

 சுற்றறிக்கக  

இல 

வெளியிடப் 

பட்ட திகதி 

விடயம் குறிப்பு 

 

26 12/2005(VIII) 2021.10.29 ஒய்வு பற் அபச 

உத்திசனாகத்தர்களுக்காக  

வடமுவப்டுத்தப்டும் 

அக்பஹாப காப்புறுதித் 

திட்டத்தின் கீழ் உள் 

ன்கவ பதாடர்ந்தும் 

விரிவுடுத்தல் 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 12/2005(VI) 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 12/2005(VII) 

27 12/2005(IX) 2021.11.09 ஒய்வு பற் அபச 

உத்திசனாகத்தர்களுக்காக 

வடமுவப்டுத்தப்டும் 

அக்பஹாப காப்புறுதித் 

திட்டத்தின் கீழ் உள் 

ன்கவ சநலும் 

விரிவுடுத்தல் 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 12/2005(VIII) 

 

28 13/2008(VI) 2021.12.29 உத்திசனாகபூர்ய 

யாகங்களுக்கா 

ரிபாருள் யமங்குதலும், 

அவ் யாகச் சாபதிகளுக்கா 

சநதிக சப நற்றும் 

இவணந்த டிகவ 

பசலுத்தலும் 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 13/2008(V) 

29 08/2010(I) 2021.12.29 அபச   பசவுகள் 

முகாவநத்துயம் 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 08/2010  

30 07/2017(I) 2021.02.05 நகப்சறின்வநக்கா 

சிகிச்வசகவப் பற்றுக் 

பகாள் அயசினப்டும் அபச 

அலுயர்களுக்கு சம்நற் 

விடுமுவ யமங்குதல்  

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 07/2017  

 

 

 



 

 

 

சுற்றறிக்கக  

இல 

வெளியிடப் 

பட்ட திகதி 

விடயம் குறிப்பு 

 

31 26/2017(V) 2021.02.10 விதவயகள்/ தபுதாபர்கள் 

நற்றும் அாவதகள் 

ஓய்வூதினத் திட்டத்திற்கா 

வமன இக்கம்: 82/83 

நற்றும் M/F யகுதியின் கீழ் 

திவு பசய்னப்ட்டுள் 

வமன அங்கத்தயர்வ 

இவணன யழியில் (Online) 

மீண்டும் திவு பசய்தல்  

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 26/2017 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 26/2017(I) 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 26/2017(II) 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 26/2017(III) 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 26/2017(IV) 

32 26/2017(VI) 2021.08.05 விதவயகள்/ தபுதாபர்கள் 

நற்றும் அாவதகள் 

ஓய்வூதினத் திட்டத்திற்கா 

வமன இக்கம்: 82/83 

நற்றும் M/F யகுதியின் கீழ் 

திவுபசய்னப்ட்டுள் 

வமன அங்கத்தயர்வ 

இவணன யழியில் (Online) 

மீண்டும் திவுபசய்தல்  

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வககள் 26/2017 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வககள் 26/2017(I) 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வககள் 26/2017(II) 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வககள் 26/2017(III) 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வககள் 26/2017(IV) 

33 26/2017(VII) 2021.08.10 விதவயகள்/ தபுதாபர்கள், 

அாவதகள் ஓய்வூதினத் 

திட்டங்களுக்கு வமன இ: 

82/83 நற்றும் M/F யகுதிகளின் 

கீழ் திவு பசய்த வமன 

அங்கத்தயர்வ, இவணன 

யழித்திட்டத்தின் கீழ் 

மீண்டும் திவு பசய்தல் 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 26/2017 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 26/2017(I), 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 26/2017(II), 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 26/2017(III), 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 26/2017(IV), 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 26/2017(V) 

நற்றும் அபசாங்க  

நிர்யாகச் சுற்றிக்வக 

26/2017(VI) 

34 03/2019(II) 2021.02.16 தாவிதிக் சகாவயயின் 

பதாகுதி II இன் XLVIII ஆம் 

அத்தினானத்தின் 19:5 ஆம் 

பிரிவின் கீமா ஒழுக்காற்று 

விசாபவண 

உத்திசனாகத்தர்களின் பனர்ப் 

ட்டினல் 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 03/2019 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 03/2019(I) 

 

 

 



 

 

 சுற்றறிக்கக  

இல 

வெளியிடப் 

பட்ட திகதி 

விடயம் குறிப்பு 

 

35 02/2021(I) 2021.04.27 அபச சசவயவனத்  

தவடயின்றி டாத்திச் 

பசல்ல் 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 02/2021 

36 02/2021(II) 2021.05.10 

 

 

அபச சசவயவனத்  

தவடயின்றி டாத்திச் 

பசல்ல் 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 02/2021 

நற்றும் அ      

 ரு     சுற்றிக்வக 

02/2021(I) 

37 02/2021(III) 2021.07.30 அபசாங்க சசவயவன 

யமவநனா முவயில் 

பகாண்டு டாத்துதல்  

சாதிதி பசனார் 

PS/RD-A1/07/06/02 ஆம் 

இக்க 2021.07.29 ஆம் 

திகதின கடிதம் 

38 02/2021(IV) 2021.08.06 அபசாங்க சசவயவன 

யமவநசான்று பகாண்டு 

டாத்துதல் 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 02/2021(III) 

39 02/2021(V) 2021.10.01 அபசாங்க சசவயவன 

யமவநசான்று பகாண்டு 

டாத்துதல் 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 02/2021(III) 

நற்றும் அபசாங்க 

நிருயாகச் சுற்றிக்வக 

02/2021(IV) 

40 02/2021(VI) 2021.12.30 அபசாங்க சசவயவன 

யமவநசான்று பகாண்டு 

டாத்துதல் 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 02/2021(V) 

41 07/2021(I) 2021.05.06 திவந அடிப்வடயில் 

முகாவநத்துய சசவய 

உத்திசனாகத்தர் சசவயயின் 

அதிவிசசட தபத்திற்கு   

தவியுனர்த்துயதற்கா  

சாட்டிப்ரீட்வச – 2019 

(2020) 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 07/2021 

 

42 07/2021(II) 2021.06.22 திவந அடிப்வடயில் 

முகாவநத்துய சசவய 

உத்திசனாகத்தர் சசவயயின் 

அதிவிசசட தபத்திற்கு   

தவியுனர்த்துயதற்கா  

சாட்டிப் ரீட்வச – 2019 

(2020) 

அபசாங்க நிர்யாகச் 

சுற்றிக்வக 07/2021(I) 

 

 

 

 

 

 



 

 

அரசாங்க நிர்ொகச் சுற்றறிக்ககக் கடிதங்கள் 

 

 சுற்றறிக்கக 

கடித இல 

வெளியிடப் 

பட்ட திகதி 

விடயம் குறிப்பு 

43 01/2021 2021.04.27 அபசகருந பநாழிக் 

பகாள்வகவன 

வடமுவப்டுத்துதல் 

அபசாங்க நிருயாகச் 

சுற்றிக்வக 18/2020 

44 02/2021 2021.10.22 பகாவிட் -19 சாய்த் 

பதாற்றுக்குள்ா அபச 

உத்திசனாகத்தர்களுக்காக 

அக்பஹாப காப்புறுதித் 

திட்டத்தின் கீழ் ன்கவ 

யமங்குதல் 

- 

 

 

 

 

ஒப்ம்./ சஜ.சஜ. பத்சிரி 

பசனார் 

பாது சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும்  

     உள்ளூபாட்சி அவநச்சு 

 


