
அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கக : 10/2020 

எனது இலக்கம் : EST- 1/RESCH/08/0012         

ப ாது  நிருவாக, ள்நாட்டலுவல்கள்,  

மாகாண சக ௧ள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு 

சுந்திர சதுக்கம் 

ககொழும்பு 07. 

 

2020.05.31  

 

அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

மாகாண  ிரதம பசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

 

தா ன விதிக்ககாகவயின்  ஏற் ாடுககள மீளகமத்து  

பவளியிடப் ட்ட அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கககள் - 2019 

 

2019.01.01 ஆந் திகதி பதாடக்கம் 2019.12.31 ஆந் திகதி வகர பவளியிடப் ட்ட அரசாங்க 

நிர்வாகச் சுற்றறிக்கககளுள் கீகே காணப் டும் சுற்றறிக்கககளின் மூலம் தா ன 

விதிக்ககாகவயின் ஏற் ாடுகள் மீளகமக்கப் ட்டுள்ளன.  

 

 சுற்றறிக்கக  

இல 

பவளியிடப் 

 ட்ட திகதி 

விடயம் குறிப்பு 

 

01 02/2019 2019.02.22 முழுகமயான சம் ளத்துடன் 

ப ற்றுக்பகாள்ளப் ட்ட விடுமுகறயின் 

கட்டாய கசகவக்காலத்தினுள் 

கசகவயாற்றுகின்ற அலுவலபராருவருக்கு 

சம் ளமற்ற கற்ககசார் விடுமுகற வேங்குதல் 
 

தா ன 

விதிக்ககாகவயின்  XV 

ஆம் அத்தியாயத்தின் 5 

ஆம்  ிாிவு 

02 05/2019 2019.03.05 அரசியல் உாிகமகள் அனு வித்தல் – 

தா னவிதிக் ககாகவயின் XXXII  ஆம் 

அத்தியாயத்தின் 2:3:2 ஆம் உ   ிாிவிகன 

திருத்தியகமத்தல் 
 

தா ன 

விதிக்ககாகவயின் XXXII 

ஆம் அத்தியாயத்தின் 

2:3:2 ஆம் உ   ிாிவு 

03 06/2019 2019.02.27 2016 ஆம் ஆண்டு 12 ஆம் இலக்க 

தகவலறியும் உாிகமச்சட்டத்தின் 

ஏற் ாடுகளுக்ககமய தா ன 

விதிக்ககாகவயின்I  ஆம் வகுதியின் 

 ிாிவுககள திருத்தியகமத்தல்  

 

 

தா ன 

விதிக்ககாகவயின் VI 

ஆம் அத்தியாயத்தின் 

2:9:6  ஆம் உ   ிாிவு, 

XXVIII ஆம் 

அத்தியாயத்தின் 4 ஆம் 

 ிாிவு, 9:2 ஆம் உ  

 ிாிவு மற்றும் XXXI ஆம் 

அத்தியாயத்தின் 3:2 ஆம் 

 ிாிவு 
 

04 08/2019 2019.03.28 தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் 

XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 36 ஆம் 

 ிாிவிகன திருத்தியகமத்தல் 

தா ன 

விதிக்ககாகவயின் II 

ஆம் வகுதியின் XLVIII 

ஆம் அத்தியாயத்தின் 36 

ஆம்  ிாிவு 
 



 

 

 சுற்றறிக்கக  

இல 

பவளியிடப் 

 ட்ட திகதி 

விடயம் குறிப்பு 

 

05 19/2019 2019.07.09 சம் ள ஏற்றத் திகதியிகல  தவியுயர்வு 

கிகடக்கும் க ாது மற்றும் உத்திகயாகத்தாின் 

விருப் த்தின் அடிப் கடயில் முன்கனய 

 தவிக்கு வரும் க ாது ஏற்புகடயதாக்கிக் 

பகாள்ள கவண்டிய சம் ள  டிமுகறகய 

தீர்மானித்தல் 

தா ன 

விதிக்ககாகவயின்  VII 

ஆம் அத்தியாயத்தின் 5 

ஆம்  ிாிவு மற்றும் 6:3 

ஆம்  உ   ிாிவு 
 

06 22/2019 2019.08.20 ஒத்திகவக்கப் ட்ட கதர்தலில்/ வாக்பகடுப் ில் 

க ாட்டியிடும் அரசியல் உாிகமககளக் 

பகாண்ட அரசாங்க ஊேியர்களுக்கு 

நிவாரணம் வேங்குதல் 

தா ன 

விதிக்ககாகவயின் XXXII 

ஆம் அத்தியாயத்தின் 

2:3:2 ஆம் உ   ிாிவு 
 

07 23/2019 2019.08.26 புற்றுகநாய் பீடிக்கப் ட்டதன் காரணமாக 

தா ன விதிக்ககாகவயின் XXIII ஆம் 

அத்தியாயத்துக்கு ஏற்  வேங்கப் டும் முழுச் 

சம் ளத்துடன் கூடிய விகசட விடுமுகறக் 

காலத்திகன நீடிப்புச்பசய்தல் 
 

தா னவிதிக் 

ககாகவயின்  XXIII ஆம் 

அத்தியாயத்தின் 1:3 உ  

 ிாிவு 

08 27/2019 2019.09.09 தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் 

XLVIII  ஆம் அத்தியாயத்தின்  

27:10 ஆம் உ   ிாிவிகன திருத்தியகமத்தல் 

 

 

அரசாங்க நிர்வாக 

சுற்றறிக்கக 06/2004 

இனால் 

திருத்தியகமக்கப் ட்ட 

தா ன 

விதிக்ககாகவயின் II 

ஆம் வகுதியின் XLVIII  

ஆம் அத்தியாயத்தின் 

27:10 ஆம்  உ   ிாிவு 
 

09 30/2019 2019.09.30 தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் 

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

மற்றும் 14:12 உ  ிாிவுககளத் 

திருத்தியகமத்தல் 

 

 

 

தா ன 

விதிக்ககாகவயின் II 

ஆம் வகுதியின் XLVIII 

ஆம் அத்தியாயத்தின் 

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

மற்றும் 14:12 

உ  ிாிவுகள் 
 

10 32/2019 2019.10.31 அரசியல் உாிகமககள அனு வித்தலுடன் 

பதாடர் ான தா ன விதிக்ககாகவயின் XXXII 

ஆம் அத்தியாயத்தின் 3:7 உட் ிாிவிகன 

திருத்தியகமத்தல் 
 

தா னவிதிக் 

ககாகவயின் XXXII ஆம் 

அத்தியாயத்தின் 3:7 உ  

 ிாிவு 

 

02. அதன் டி, தா ன விதிக்ககாகவயில் ப ாருத்தமான குறிப்புககள  உள்ளடக்குவதற்கு  

நடவடிக்கக எடுக்கப் டுதல்  கவண்டும்.  

          

                   ஒப் ம்/. கே.கே. ரத்னசிாி 

                           கசயலொளர் 

     ப ாது  நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள்,  

மாகாண சக ௧ள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு 


