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rdehaf Ml;rpia cWjpg;gLj;Jfpd;w kdpjNeakpF murhq;f Nritapd; 

Kd;NdhbfshNthk; 

,e;j AfkhdJ [dehafk; ey;yhl;rp kw;Wk; ,iwahz;ikAld; 

$ba ,yq;if r%fk; xd;iwf; fl;bnaOg;GtJld; mjw;fhd 

mbj;jsj;ijaply; Ntz;Lk;. mjw;fhf gpujhdkhd Njitg;ghlhf 

miktJ 2015k; Mz;lstpy; Mf;fg+h;tkhd rptpy;eph;thfk; xd;wpid 

fl;likf;f Ntz;Lk;.  

[dehafk; vDk; fUg;nghUshdJ, Njh;jy; eilKiwfSf;F kpfj; njhiythf 

cs;sJ. [dehaf ey;yhl;rp vd;gjid gpd;tUkhW ehk; tiuaWf;fyhk;. 

murhq;fj;jpd; jPh;khdk; vLj;jy;, jpl;lkply; eilKiwfspy; kf;fs; tpidj;jpwdhf 

gq;nfLj;jy; kw;Wk; mur ,ae;jpukhdJ ntspg;gilahdJk; tif $wf;$baJkhf 

,aq;f Ntz;Lk;. 

nghJeph;thf khfhz rigfs;,cs;Suhl;rp [dehaf Ml;rpmikr;rhdJ jdJ 100 

ehs; Ntiyj;jpl;lj;jpy; ,t;tikr;Rld; ,izj;Jf;nfhs;sg;gl;l khfhzrigfs; 

kw;Wk; cs;Suhl;rp tplaj;ij tphpthf;FtJld; murpayikg;gpy; kWrPuikg;ig 

Vw;gLj;jy; kw;Wk; Gjpjhf rl;ltiuGfisj; jahhpj;J nraw;gLj;Jfpd;wJ. 

kf;fspdhy; nrYj;jg;gLk; thpg;gzj;jpw;F mth;fs; ntspg;gilahfTk; [dehaf 

topapYk; epjpnfhs;iffspd; mbg;gilapy;; cr;r gaid miltJ kpf 

Kf;fpakhdJ. mj;Jld; nghJ epWtdq;fs; kw;Wk; mur epWtdq;fs; njhlh;ghd 

jfty;fis ntspg;gilahfTk; tpidj;jpwdhfTk; tpisjpwdhfTk; ,yFthfTk; 

tpiuthfTk; nghJkf;fs; ngw;Wf;nfhs;tjid cWjpg;gLj;jy; Ntz;Lk;. 

,e;jr; re;jg;gj;jpy; jkJ g+uz mh;g;gzpg;Gldhd flikfis 2015k; Mz;by; 

Mw;wpaikf;fhf ehd; vdJ cskhh;e;j ed;wpfis nrayhsh; cs;spl;l midj;J 

cj;jpNahfj;jh;fSf;Fk; njhptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. 

 

fU [a#hpa (ghuhSkd;w cWg;gpdh;;) 
mikr;rh;, 
ngsj;j rhrdk;, nghJ eph;thf khfhz rigfs;,  
cs;Suhl;rp kw;Wk; [dehaf Ml;rp. 
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எதிர்காலத்திற்கான உன்னதமான அரசாங்க சசவையொன்வைக் கட்டியெழுப்புதல்..................... 
 

 

அசாங்க ிர்ாக உள்ாட்டலுல்கள் அமச்சாணது இந்ாட்டில் உன்ணாணதும், 
ணிச்சிநப்புிக்கதுாண சசமகமப ங்குகின்ந ஓர் அமச்சாகும். 
ாடுபூாகவும் பமநசார் ிர்ாகக் கட்டமப்பு ற்றும் தந்துதட்ட 
மனமப்புக்கபம ன்ணகத்ச ககாண்டுள்ப இவ் அமச்சாணது ாட்டின் 
அதிிருத்ிப் திக்கு கதரும் தங்கபிப்புக்கமபக் ல்குகிநது. அதுட்டுன்நி, 
அதிிருத்ிச் கசற்தாடுகபின் அரி கதறுசதறுகமப , அடிட்டம் ம 
சகனருக்கும் ககாண்டு கசல்ற்கும் உறுதும புரிகின்நது. 

 

எது அமச்சிணால் 2014 ஆம் ஆண்டில் சற்ககாள்பப்தட்ட இனக்குகள் உள்படங்கனாக, “ருடாந் 
கசனாற்றுமக ற்றும் கக்கு அநிக்மகக்கு”  ஆசிச் கசய்ிகான்மந ங்கக் கிமடத்மம 
கதரும் தாக்கிாகக் கருதுகின்சநன். 
 

கடந்ாண்டு பூாகவும் அசாங்கத்துமநப் திகமப ஒளங்கமத்ல் காடர்தாக அசாங்க ிர்ாக 
ற்றும் உள்ாட்டலுல்கள் அமச்சின் பனம் சற்ககாள்பப்தட்ட திகள் ிக பக்கித்தும் 
ாய்ந்ணாகும். அது காடர்தாக அசாங்க ிர்ாக அமச்சிணதும் அன் கீழ் இங்குகின்ந 
கதரும்தானாண ிறுணங்கபின் பனம் சிநந் தங்கபிப்புக்கமப ங்கிபள்பம தற்நிபம் 
ன்நிபடன் ிமணவு கூறுகின்சநன். உள்ாட்டலுல்கள் திரிவு, அசாங்க ிர்ாகப்தரிவு, ிிப்திரிவு, 
உள்பக ிர்ாகப் திரிவு, கக்காய்வு ற்றும் கசற்தாட்டுப் திரிவு, இனங்மகப் கதாநிினாபர் 
சசமப் திரிவு, இனங்மக ிஞ்ஞாண கட்டடக் கமன காில் நுட்த சசமப் திரிவு ஓய்வூி 
ற்றும் டீமப்பு ஆகி திரிவுகள் ஒத்துமப்புக்கமப ங்கிபள்பண. 
 

அசாங்க ிர்ாக உள்ாட்டலுல்கள் அமச்சின் கீழ் இங்குகின்ந ஓய்வூித் ிமக்கபம், 
திாபர் ாகத் ிமக்கபபம் க்களுக்கு தந்துதட்ட சசமகமப ங்குகின்நண. இவ்ாறு 
க்கள் எிர்தார்ப்புக்கமப ிமநசற்றும் கதாது கல் காில்நுட்தத்ிமணக் மகாள்ற்கும்  
அமச்சிணால் டடிக்மக எடுக்கப்தட்டுள்பது. அவ்ாசந இவ்மச்சின் கீழ் இங்குகின்ந 
இனங்மக அதிிருத்ி ிர்ாக ிறுணத்ணால் அசாங்க சசம அலுனர்களுக்கு தல்சறு 
திர்ச்சிகள் ங்கப்தட்டு அர்கள் ிமணத்ிநன் ாய்ந் பமநில் க்கள் சசமம 
ங்குற்கு கதரும் தங்கபிப்பு ங்கப்தடுகிநது. 
 

இதுமினாண எது ீண்ட தத்ின் பனம் ாம் கதற்ந அனுதங்கபின் ாினாக 
காடர்ந்சச்சாக க்களுக்கு தனுறுி ிக்கதும், ிமணத்ிநன் ிக்கதுாண சசமம 
ங்கும் கதருட்டு 2015 இல் இருந்து “ அசாங்க ிர்ாக, ாகா சமதகள், உள்ளூாட்சி ற்றும் 
சணாக ஆட்சி அமச்சு” எண அமக்கப்தடுகிநது. அசாங்க சசமின் உத்ர்கபாண 
உங்கபிடிருந்து ாட்டின் ிர்ாகத்ிற்கிம், ல்னாட்சிக்கும், அதிிருத்ிக்குாண உரி 
தங்கபிப்புக்கமப ங்கப்தட சண்டுகண கதரிதும் எர்தார்க்கின்சநன். ஏகணணில், 
எிர்கானத்ிற்காண உன்ணாண அசாங்க சசமகான்மந சாற்றுிக்க சண்டிபள்பணாசன 
ஆகும்.       
 

 

 

 

 

 

சே.டல்னசக 

கசனாபர் 

ிர்ாக, ாகா சமதகள், உள்ளூாட்சி  

ற்றும் சணாக ஆட்சி அமச்சு  

தங்குணி  2015     

2



3



 

 

குிக்ககோள்கள்  

 

1. யினத்தின், னனுறுதி, ஆற்ல், கதர்ச்சி ன்யற்ன பழுனநனோகப் பற் நித யங்கள் கோத்துக்கு ற்ோற்கோல் 

யமங்கப்டுயனத உறுதிப்டுத்துதலும் யிடன அிவும் பதோமில்நுட் கதர்ச்சியும் ஆற்லும் நிக்க அபச கசனய ஒன்ன 

உருயோக்குதலும்  

 

2. அபசோங்க கசனயக்கோ ின அியிருத்தி கோக்னகக்பகோண்ட அபசோங்க பகோனநத்துயக் பகோள்னககன உருயோக்கி பகோனந 

பசய்தல் 

 

3. அபசோங்க கசனயனின் ல்ோட்சிக் ககோட்ோடுகன அடிப்னடனோகக் பகோண்ட அபசோங்க ிர்யோகச் பசனன் பன ஒன்ன 

உருயோக்குதல். 

 

4. நக்களுக்கு நிகவும் பருக்கநோ ங்ககற்ல் அியிருத்திப் பனகனக் பகோண்ட பயோக்கப்ட்ட ிர்யோகச் 

பசனன்பனபனோன்ன உருயோக்குதல். 

 

5. அபசோங்க கசனய யமங்கலில் வீ பதோமில்நுட்த்துடோ பதோடர்னப் ப்டுத்தி போது நக்களுக்கோ கசனயகன 

இகுடுத்துதலும் ினதோக்குதலும். 

 

6. அபசோங்க ஊமினர்கிதும் ஓய்வூதினம்பறுகயோோிதும் ல்யோழ்னயயும் கோம்னயும் கநம்டுத்துதல். 

 

7. ஆத பகோனந உள்ிட்ட சியில் ிர்யோக பனனின் அபச ிதி பகோனநனன  கநம்டுத்துதல் 

 

8. பறுகறுகன இக்கோக்க் பகோண்ட யினத்தினும் னனுறுதியும் நிக்க் அபசோங்க கசனயக் கோசோபம் ஒன்ன ஆபம்ித்து 

னயத்தல்  

 

9. கதசின அியிருத்தினில் தினோர் துனனிோிதும் பழு அபச துனனிதும் ங்ககற்ன உறுதிப்டுத்தி அியிருத்திச் 

பசனன்பனனில் பன்கோடினோகத் திகழும் அபச ிறுயநோக உருயோகுதல். 

 

அடிப்னடச் பசனோற்றுனகக் குிகோட்டி (KPI) 

 

 நித யத்  கதனயகள் பூர்த்தி பசய்னப்டும் வீதம். 
 

 உோின அலுயர் குழுக்களுக்கு னிற்சினிப்தற்கோகச் பசயிடப்ட்ட யருடோந்த னிற்சி நணித்தினோங்கின் ண்ணிக்னக 
 

 

 அபசோங்க கசனயகளுடன் பதோடர்புனடன யனகனில் சுற்ற்ிக்னககள்/அிவுறுத்தல்கள்/ பகோள்னககள் யனபனன பசய்னப்டும் 

ண்ணிக்னக 
 

 நோயட்ட/ிபகதச ிர்யோகத்துடன் பதோடர்புனடன யனகனில் போது நக்கோல் பன்னயக்கப்டும் பனப்ோடுகள்/ ககோோிக்னககள் 

தீர்க்கப்டும் வீதம் 
 

 

 ிப்பு/ யியோக/ நபண சோன்ிதழ்கன யமங்குயதற்கு டுக்கும் சபோசோிக் கோம் 
 

 ஓய்வு பறும் கோது ணிக்பகோனட பசலுத்தப்ட்ட ஓய்வுபற்கோோின் வீதம் 
 

 
 
 

cgha Kiwfs; 
 
 murhq;f Nritapd; tpidj;jpwd; tha;e;j Kfhikj;Jt Kiwf;fhd nray;jpwd; tha;e;j nfhs;iffSk; xOq;F Kiwg; 

gzpr;rl;lKk;. 
 
 murhq;f Nritapd; cw;gj;jpj; jpwid Nkk;gLj;Jtjw;fhf nraw;ghl;il kPs;tFj;jy; Kiwik mgptpUj;jp Nghd;wd 

Nehf;fpa epu;thf kWrPuikg;G. 
 
 murhq;f Nritapy; jpwe;j Ml;Nru;g;Gk; njupTr; nraw;ghLk;.  
 
 ,ayyT mgptpUj;jp Mw;wy; tha;e;j ,izg;G Nghd;wd Nehf;fpa Nfs;tp. 
 
 gpuirfSf;F mUfpy; nrd;W Nrit toq;Fk; gd;Kfg;gLj;jg; ngw;w tiyg;gpd;dy;. 
 
 rptpy; gjpT kw;Wk; jd;dpaf;fkhf;fg; ngw;w nray; jpwd; tha;e;j Mtz Kfhikj;Jt Kiwikapd; gd;Kfg;gLj;jg; ngw;w 

tiyg;gpd;dy;. 
 
 murhq;f Nritapd; juNkk;ghl;bw;fhfTk;> ntspg;gilj;jd;ikf;fhfTk; jfty; gpuNahfKk; njhlu;ghly; njhopy;El;gKk;. 
 
 gpuirfis ikakhff; nfhz;l murhq;f Nritiaj; jug;gLj;Jk; gpuirfspd; / Nritg; ngWeu;fspd; gl;lak;. 
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nraw;ghl;Lg; gug;Gfs;; 
 
 
Kfhikj;Jtr; nraw;ghLfs;; 
 
01. murhq;f epu;thf cs;ehl;lYty;fs; tplaj;jpd; fPo;tUk; nfhs;iffs;> jpl;lkply;> epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;> vd;gtw;iw 

eilKiwg;gLj;jy;. 
 
02. ,ize;jNrit> ,yq;if epu;thf Nrit> ,yq;if nghwpapaw; Nrit> ,yq;if tpQ;Qhd/njhopy;El;g/fl;llf;fiy 

NritfSf;F Vw;Gilajhd Kfhikj;Jt mYty;fs;. 
 
03. mikr;rpd; fPo; cs;s khtl;l mYtyfq;fs;> gpuNjr nrayfq;fs;> cl;gl rfy epWtdq;fspYk; Kfhikj;Jtk; 

fz;fhzpj;jy; kw;Wk; xUq;fpizj;jy;. 
 
04. mikr;rpd; fPo; cs;s epWtdq;fSf;Fj; Njitg;gLk; epjpfs; kw;Wk; epu;thf cjtpfs; toq;Fjy;. 
 
05. murhq;f Nritapd; kdpj ts mgptpUj;jp. 
 
06. murhq;f Nritapd; jpwdhd fl;lj;jpw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;Sjy;. 
 
07. epu;thf rPu;jpUj;jf; nfhs;iffis cUthf;Ftjw;F cjtpGupjYk;> mikr;rpYk;> mikr;rpd; fPo; epWtdq;fspYk; mtw;iw 

mKy;gLj;jYk;. 
 
08. Gjpa Kfhikj;Jtf; Nfhl;ghLfis guPl;rpj;jYk;> gapw;rp nra;jYk;> gpuNahfpj;jYk;. 
 
 
 
epajpr; rl;lKiwr; nraw;ghLfs;: 

01. murhq;f Nrit Xa;T+jpak;> tpjitfs; mehijfs; Xa;T+jpaj; jpl;lq;fs; kw;Wk; murhq;f Nrit Nrkyhg epjpak; 
vd;gtw;wpd; nfhs;iffis mikj;jYk;> mKy;gLj;jYk;. 

02. jhgd tpjpf; Nfhitapd; Vw;ghLfisj; jahupj;jYk;> nghUs;Nfhly; nra;jYk;> jpUj;jk; nra;jYk;. 

03. murhq;f Rje;jpu jpd itgtk; kw;Wk; Vida Vw;Gilajhd mur itgtq;fis xOq;fikg;Gr; nra;jy;. 

04. mur tpLKiwr; rl;lj;ijr; nraw;gLj;jy;. 

05. (gpwg;G>tpthf>,wg;G) rptpy; gjpitj; jahupj;jYk;> mKy;gLj;jYk;.   
 
 
 
murhq;f mYtyu;fspd; r%f eyNdhk;gy; 
 
01. murhq;f mYtyu;fspd; r%fg; ghJfhg;Gf;F Vw;gilajhd nfhs;iffis tFj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;jy;. 
 
02. murhq;f mYtyu;fSf;F tPl;L trjpfs; toq;FjYk;> murhq;f tpLjpfis xJf;FjYk;. 
 
03. murhq;f mYtyu;fSf;fhd tpLKiw tpLjpfs;> Rw;Wyh tpLjpfs;> kw;Wk; Xa;t+jpau;fspd; Xa;t+jpa tpLKiw tpLjpfs; 

vd;gtw;iw Kfhikj;Jtk; nra;jy; 
 
04. mYtyf gaz trjpfis toq;Fjy; 
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epWtd mikg;G  
 
 murhq;f epu;thfk; 
 

o jhgdg;gpupT 
 

o ,ize;j Nritfs; gpupT 
 

o Xa;T+jpak; kw;Wk; tPlikg;Gg; gpupT 
 

o Xa;T+jpaj; jpizf;fsk; 
 

o Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jpg; gphpT 
 
 
 cs;ehl;lYty;fs; 
 

o khtl;l epu;thfg; gpupT 
 
o gpuNjr epu;thfg; gpupT 
 
o fpuhk epu;thfg; gpupT 
 
o gjpthsu; ehafj; jpizf;fsk; 

 
 
 cs;sf epu;thfk; kw;Wk; epu;thf kWrPuikg;G 
 

o cs;sf epu;thfg; gpupT 
 

o epu;thf kWrPuikg;Gg; gpupT 
 
o ,yq;if mgptpUj;jp epu;thf epWtdk; 

 
 
 Vida gpupTfs; 
 

o epjpg; gpupT 
 

o Gydha;Tg; gpupT 
 
o cs;sff; fzf;fha;Tg; gpupT 

 
o Clfg; gpupT 

 
 
 Nritfspd; gpupTfs;  
 

o ,yq;if nghwpapay; Nritr; rig 
 
o ,yq;if tpQ;Qhdr; Nritr; rig 
 
o ,yq;if fl;llf;fiyr; Nritr; rig 
 
o ,yq;if njhopy;El;gr; Nritr; rig 
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இனங்கை                                          

njhopy;El;பவியல்         

சேவவப் பிரிவு 

ககௌபவ கொது ிர்வொக உள்ொட்டலுவல்கள் அமநச்சர்  

 
ககௌபவ கொது ிர்வொக உள்ொட்டலுவல்கள் ிபதி அமநச்சர் 

 

மநலதிக கசனலொளர் 

(epu;thf kWrPuikg;G & 

cs;sf epu;thfம் 

 

மநலதிக கசனலொளர் 

(பதொது ிர்வொைம்) 

 

 

மநலதிக கசனலொளர்  

 (உள்நரட்டலுவல்கள்) 

 

 

ிபதந கணக்கொளர் 
(epjpg; gpupT) 

 

 

மசமவப் ிரிவுகள்

 

 

 

உள்பை ிர்வொைப் 

திரிவு 

 

ிர்வொை றுசீகப்புப் 
திரிவு 

 

பதொதுச் சசகவைள்       

திற்சி ிறுவணம் 

 

இனங்கை அதிவிருத்ி 
ிர்வொை ிருவணம் 

இகந் சசகவைள் 

       திரிவு 

 

ொதணப் திரிவு 

  ஓய்வூி ற்றும் 

  வடீகப்புப் திரிவு 

 

ஓய்வூித் 

ிகக்ைபம் 

 

 

    ொவட்ட ிர்வொைப் 

        திரிவு 

 

திசச ிர்வொைப்  

திரிவு 

 

ைிொ சசவைர் ிர்வொை 
திரிவு 

 

புனணொய்வுப் 

 திரிவு 

 

 

திவொபர் ொைத் 
ிகக்ைபம் 

 

 

     உள்பைக்        

   ைக்ைொய்வுப்     

       திரிவு 

 

இனங்கை பதொநிில்   

   சசகவப் திரிவு 

 

இனஙகை விஞ்ஞொண  

   சசகவப் திரிவு 

 

இனங்கை ைட்டடக்ைகன    

   சசகவப் திரிவு 

 

கசனலொளர் 

கொது ிர்வொக உள்ொட்டலுவல்கள் அமநச்சு 

 

 

         ஊடைப் திரிவு 

 

 

பசற்ிட்ட 

அதிவிருத்ிப் திரிவு 

 

 

ைவல் 
njhopy;El;பவியல் பிரிவு 

 

ணி வபப் 

திரிவு 

 

 

 

மநலதிக கசனலொளர்      

(புனணொய்வுப் திரிவு) 

 

 

ிி அநிக்கைிடல் 
திரிவு 

  பைொடுப்தணவுைள்            

        திரிவு 

ொவட்டக் ைக்குைள் 
திரிவு 

   

   பதறுகைப் திரிவு 

 

ிபதந உள்ளகக் 
கணக்கொய்வொளர் 

கொது ிர்வொக உள்ொட்டலுவல்கள் அமநச்சின் ிறுவக் கட்டமநப்பு 
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பதலிின் தன்ம பதலி ததொடர்பொன சேமல தம்

தொத்த 

அனுதிக்கப்பட்

ட பதலிகரின் 

எண்ணிக்மக

உண்மொ

ன 

பதலிகரின் 

எண்ணிக்

மக

தலற்மிட 

பதலிகரின் 

எண்ணிக்மக

ிமகொகவுள்

ர 

பதலிகரின் 

எண்ணிக்மக

செனாபர் - - 1 - -

மனிக  செனாபர் இ.ி.மெ ிமெட ம் 4 4 - -

திப்தாபர் ாகம் இ.ி.மெ ிமெட ம் 2 2 - -

ெிமஷ்ட உி.செனாபர் இ.ி.மெ குப்பு 1 8 8 - -

திப்தாபர் இ.ி.மெ குப்பு 1 9 9 - -

லனல ிி உத்ிமாகத்ர் இ.ி.மெ ிமெட ம் 1 1 - -

லனல கக்காபர் இ.ி.மெ குப்பு 1 2 2 - -

லனல உள்.கக்காய்ாபர் இ.ி.மெ குப்பு 1 1 1 - -

கக்காபர் இ.ி.மெ குப்பு 11-1/11-11 2 1 1 -

உி/திிப் திப்தாபர் இ.ி.மெ குப்பு 11/111 23 23 - -

உி.செனாபர் இ.ி.மெ குப்பு 111 11 11 - -

உி திப்தாபர் இ..சா. நு.சா. 

மெல
குப்பு 1 - ம் 
111 (11/1)

2 1 1 -

உி திப்தாபர் 
இனங்லக ிட்டிடல் 
மெல குப்பு 111/11 1 1 - -

லனல சதாநிினாபர் இ.சதா.மெல குப்பு 1 1 1 - -

சதாநிினாபர் இ.சதா.மெல குப்பு 11/111 2 2 - -

உி.செனாபர் ( கூட்டு ) - - 1 1 - -

ெட்ட உத்ிமாகத்ர் ிலக்கபப் தி - 1 1 - -

உி திப்தாபர் (செய்ி) - - 1 1 - -

ஆமனாெகர் - - 1 1 - -

74 72 2 0

ிர்ாக உத்ிமாகத்ர் அ.மு.உ.மெ அியுர் 8 5 3 -

.சா.நு உத்ிாகத்ர் II
இ..சா. நு.சா. 

மெல
குப்பு 11- 

ம்11- (1)
3 0 3 -

சாிசதர்ப்தாபர் சா.சத. மெல - 7 7 - -

18 12 6 0

ங்கல் உிாபர் இலப்புச் மெல குப்பு 1/11/111 2 1 1 -

ெட்ட உத்ிமாகத்ர் இலப்புச் மெல குப்பு 1/11/111 1 0 1 -

ணிப உிாபர் இலப்புச் மெல குப்பு 1/11/111 2 0 2 -

ஆய்வு உிாபர் இலப்புச் மெல குப்பு 1/11/111 1 0 1 -

புனணாய்வு உிாபர் இலப்புச் மெல குப்பு 1/11/111 55 30 25 -

.சா.நு உிாபர் இலப்புச் மெல குப்பு 1/11/111 2 0 2 -

அதிிருத்ி உத்ிமாகத்ர் இலப்புச் மெல குப்பு 1/11/111 111 106 5 -

அெ முகலத்து உிாபர் அ.மு.உ.மெ குப்பு 1/11/111 357 284 73 -

சா.நு உத்ிமாகத்ர் ிலக்கபப் தி - 4 3 1 -

அதிிருத்ி இலப்தாபர் ிலக்கபப் தி - 1 0 1 -

புலகப்தட திடிப்தாபர் ிலக்கபப் தி - 1 1 - -

ெிற்ருண்டிச்ெலன மற்தார்லாபர்ிலக்கபப் தி - 1 0 1 -

கி வு தி இக்குணர் ிலக்கபப் தி - 2 0 2 -

இலப்புச் செனாபர் - - 1 1 - -

.சா.நு உத்ிாகத்ர் இ..சா. நு.சா. 

மெல
 குப்பு 111  - 111 

ம் (11/1)
6 4 2 -

சா.நு உிாபர் ிலக்கபப் தி குப்பு 1/11/111 3 1 2 -

தடலஞர் ிலக்கபப் தி - 1 1 - -

கி அபடீ்டாபர் ிலக்கபப் தி - 1 1 - -

552 433 119 0

ின் சாிநுட்தினாபர் ிலக்கபப் தி - 3 2 1 -

ீர் குாய் சாிநுட்தினாபர்ிலக்கபப் தி - 4 4 - -

ொி ொி மெல குப்பு 1/11எ/11தி 68 68 - -

ிலனாண புலகப்தட திடிப்தாபர் ிலக்கபப் தி - 1 1 - -

செி கட்புன திவு சாிநுட்தினாபர்  ிலக்கபப் தி - 1 1 - -

அலுனக திாபர் மெல ிலக்கபப் தி குப்பு 111/11/1 & ிமெட 1 1 - -

 சலமய ததொறில்நுட்பலியொரர் ிலக்கபப் தி 1 1 - -

அலுனக திாபர் மெல அலுனக திாபர் 
மெல குப்பு 1/11/111 88 88 - -

தங்கபா காப்தாபர் ிலக்கபப் தி - 31 22 9 -

உி தங்கபா காப்தாபர் ிலக்கபப் தி - 20 6 14 -

மாட்டத் சாினாபர் ிலக்கபப் தி - 6 5 1 -

சாினாபர் (ீர் குாய்) ிலக்கபப் தி - 3 0 3 -

சாினாபர் ிலக்கபப் தி - 5 1 3 -

குபிரூட்டி சாில்நுட்தினாபர்ிலக்கபப் தி ிமெட/குப்பு 1/11/111 2 0 2 -

சாத்ம் 234 200 33 0

மாட்டத் சாினாபர் ஒப்தந் அடிப்தலட - 1 2 - 1

சாத்ம் 1 2 0 1

879 719 160 1

ஆரம் ிலல 

மநொத்தம்

ஏமனமல (அம/ 

தற்கொலிக / ஒப்பந்த 

அடிப்பமட )

மொது ிர்வொக நற்றும் உள்ொட்டலுவல்கள் அலநச்சு 
 2014 டிமெம்ர் 31 இல் உள்ளவொறொ ஆளணி ிலலந மதொடர்ொ அறிக்லக

ெிரரஷ்ட ிலல

சாத்ம்

மூன்றொம் ிலல

இரண்டொம் ிலல

சாத்ம்

சாத்ம்

8



 1 

 jhgdg; gphpT 
 
murhq;f eph;thf cs;ehl;lYty;fs; mikr;rpd; jhgdg; gphpthdJ mur Jiwapd; jhgdr; 
nraw;ghLfSld; njhlh;Gila nfhs;ifrhh; tplaq;fspw;F fl;Lg;gl;Ls;sJ. NkYk;> mikr;ruitj; 
jPh;khdq;fs; my;yJ rl;l Vw;ghLfis mbg;gilahff; nfhz;l nfhs;iffs; kw;Wk; rpW jpUj;jq;fs; 
njhlu;gpy; cupa epWtdq;fSf;Fk; jdpegu;fSf;Fk; mJ njupag;gLj;JtJld; Rw;wwpf;iffSf;F 
Clhf ntspapLfpd;wJ.   
 

 ,ize;j Nritfs; gphpT 

 
Ml;Nrh;g;Gr; nra;Kiw> gjtpapy; cWjpg;gLj;jy;> gjtpAah;T> ,lkhw;wk;> Xa;T kw;Wk; xOf;fk; vd;gd 
njhlu;gpy; ,yq;if eph;thf Nrit> ,yq;if jfty; njhopy;El;gr; Nrit> mur Kfhikj;Jt 
cjtpahsh; Nrit> E}yfh; Nrit> nkhopngah;g;ghsh; Nrit> rhujpr; Nrit kw;Wk; mYtyfg; 
gzpahsh; Nrit Mfpa NritfspYs;s gjtpazpapd; kdpj tsr; nraw;ghl;L Kfhikj;Jtj;jpw;fhd 
nghWg;gpid murhq;f eph;thf cs;ehl;lYty;fs; mikr;rpd; ,ize;j Nritfs; gphpT nfhz;Ls;sJ. 
2014 Mk; Mz;L bnrk;gu; 31 Mk; jpfjpastpy;> ,g; gpupthdJ ehlshtpa uPjpapy; vy;yhkhf 90000 
vz;zpf;if  nfhz;l gjtpazpapd; jdpegu; Nfhitfis epu;tfpj;jpUe;jJ.    

2014 Mk; Mz;by; mDkjpf;fg;gl;l MszpAk; ,ize;j Nritfspd; cWjpAk;    

,y Nrit 
mDkjpg;gl;l 
Mszp  

jw;Nghija 
cWjp  

01 ,yq;if epUthf Nrit 2906 2253 

02 
,yq;if jfty; njhlu;ghly; 
njhopy;El;gr; Nrit  

1674 917 

03 
mur Kfhikj;Jt cjtpahsh; 
Nrit  

29912 
26911 

04 nkhopngah;g;ghsh; Nrit 571 228 

05 E}yfh;  Nrit  546 137 

06 
mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju; 
Nrit  

45000 
41365 

07 mYtyf gzpahsh; Nrit  12475 11746 

08 rhujpr; Nrit  5831 5157 
  

 

 Xa;t+jpa kw;Wk; tPlikg;Gg; gphpT   

 
Xa;t+jpa kw;Wk; tPlikg;Gg; gpuptpd; gpujhd nghWg;Gf;fshtd mur mYtyu;fspd; Xa;t+jpaj;jpid 
Kfhik nra;jy;> mur mYtyu;fSf;fhd tPlikg;G trjpfspd; Vw;ghL njhlu;gpyhd nraw;ghLfis 
Kfhik nra;jy; vd;gdthFk;.  
 
Xa;t+jpa Kfhik> Vw;fdNtAs;s nfhs;iffspd; jpUj;jk;> rl;lq;fs; kw;Wk; xOq;Ftpjpfs;> Gjpa 
tpjpfs; kw;Wk; xOq;Ftpjpfis tpjpj;jy; vd;gd njhlu;gpy; murpayikg;gpd; %yk; murhq;f epu;thf 
tplaj;jpw;Fg; nghWg;ghd nrayhsUf;F mspf;fg;gl;l jj;Jtq;fspw;F tpistpid mspg;gij Xa;t+jpa 
tplaj;Jld; njhlu;Ggl;l ,r; Nritapd; Mw;Wif nfhz;Ls;sJ. NkYk;> ,t; mikr;rpd; fPo; 
epu;tfpf;fg;gLk; 194 mur tpLjpfs; %yk; gy;NtWgl;l kl;lj;jpy; mYtyu;fspJk; mur gpujpepjpfspdJk; 
tPlikg;Gj; Njitapidg; g+u;j;jp nra;tjw;F eltbf;iffis vLj;jy;> Vw;fdNtAs;s tPlikg;Gf; 
fUj;jpl;lq;fspd; mKyhf;fj;jpw;F Nkyjpfkhf Gjpa tPlikg;Gf; fUj;jpl;lq;fis ,dq;fz;L 
mKy;gLj;Jtjd; %yk; vjpu;fhyj;jpy; mur Jiwapy; $Ljy; Mf;fj;jpwd; tha;e;j Nritapid 
cWjpg;gLj;Jk; Nehf;fj;jpid mile;Jnfhs;tjw;fhd eltbf;ifapid vLj;jy; vd;gdTk; tPlikg;G 
tplaj;jpd; Nehf;nfy;iyf;Fs; tUfpd;wd. 
 

 mgptpUj;jp> Muha;r;rp kw;Wk; guhkupg;Gg; gphpT 

 
murhq;f epu;thf mikr;Rf;Fupa fhzpfspy; Gjpa epu;khzq;fs;> Vw;fdNtAs;s epu;khzq;fspd; 
guhkupg;G> mikr;rpd; fPo; tUfpd;w epWtdq;fspd; epu;khz Ntiyfspd; xUq;fpizg;G> epu;khzk; 
kw;Wk; guhkupg;Gj; njhlu;ghd Muha;r;rpfis elhj;Jjy;> nrytpidf; Fiwg;gjw;fhd Kd;nkhopTfis 
Nkw;nfhs;jy;> etPd njhopy;El;g gpuNahfj;Jld; ngWeu;fSf;F tpidj;jpwdhdJk; 
tpisjpwdhdJkhd Nritapid cWjpg;gLj;Jk; Nehf;Fld; fl;llq;fs; njhlu;gpy; ngsjPf 
Rw;whlypid khw;Wtjw;nfd fUj;jpl;l Kd;nkhopTfisj; jahupj;jYk;; mKy;gLj;jYk; kw;Wk; 
gpuhe;jpa mgptpUj;jp njhlu;ghd eLj;ju fhy KjyPl;Lj; jpl;lq;fspd; gzpfis Nkw;ghu;it nra;jy; 
vd;gtw;iw ,g; gpuptpd; jw;Nghija tfpghfk; nfhz;Ls;sJ.  
 
 

Fog;gq;fspdhy; ghjpf;fg;gl;l gpuNjrq;fspy; KLf;fptplg;gl;l fUj;jpl;lq;fspd; fPo; cl;fl;likg;G 
trjpfis mjpfupg;gjw;nfd epu;thf fl;llq;fspid epu;khzpg;gij gpujhd Nehf;fkhff; nfhz;l 
nfahu; (CARE) fUj;jpl;lj;jpd; fUj;jpl;l Kfhikj;Jtr; nraw;ghLfis eilKiwg;gLj;jy; kw;Wk; 
mgptpUj;jp kw;Wk; Muha;r;rpg; gpuptpd; fPo; tUk; e BMD fUj;jpl;lj;jpd; gpwg;G> tpthf kw;Wk; 
,wg;Gf;fspd; fzdpkag;gLj;jy; nraw;ghLfisAk; eilKiwg;gLj;jy;.     
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 cs;ehl;lYty;fs; gphpT   

 
murhq;f epUthf cs;ehl;L mYty;fs; mikr;rpd; cs;ehl;L mYty;fs; gpupthdJ khtl;l 
epUthfk;> gpuNjr epUthfk;> fpuhk Nritahsu; epu;thfk; kw;Wk; ,yq;if gjpthsh; ehafj; 
jpizf;fsk; vd;gtw;iw cs;slf;fpAs;sJ. ,g; gpupthdJ gpujhdkhf gd;Kfg;gLj;jg;gl;l Nrit 
toq;fy;> rptpy; epu;thf mgptpUj;jp> rptpy; gjpT kw;Wk; gd;Kfg;gLj;jg;gl;l epUthfj;ij fz;fhzpj;jy; 
vd;gtw;Wf;F nghWg;ghfTs;sJ.  
 

khfhzq;fspYs;s eph;thfg; gphpTfs; gw;wpa RUf;fk; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 eph;thf kWrPuikg;Gg; gphpT 
 

eph;thf kWrPuikg;Gg; gphptpd; Nehf;nfy;iyapd; fPo;> jfty;> njhlh;ghly; njhopy;El;gg; gpuNahfk;> 
kdpj ts mgptpUj;jp kw;Wk; eph;thf kWrPuikg;G Kd;ndLg;Gf;fs; vd;gd cs;slq;Ffpd;wd.   
 

 kdpj ts mgptpUj;jp myF> gapYeh; juTj; jsk;> gapw;rp toq;Feh; tiyaikg;G vd;gtw;iw 
guhkupj;jy; cs;spl;l cs;ehl;L ntspehl;L gapw;rpr; nraw;ghLfis Kfhik nra;fpd;wJ.  

 murhq;f eph;thf cs;ehl;lYty;fis mikr;rpd; j.njh.njh. (ICT) Kfhikj;Jtj;jpw;F jfty; 
njhopy;El;g myF nghWg;ghfTs;sJ.  

 

 

 cs;sf eph;thfg; gphpT  
 

murhq;f eph;thf cs;ehl;lYty;fs; mikr;rpd; kdpj ts Kfhik> thfdj; njhFjp> fopTg;nghUs; 
Kfhik kw;Wk; gad;ghl;L Kfhik vd;gtw;Wf;F cs;sf eph;thfg; gphpT nghWg;ghfTs;sJ. ,yq;if 
mgptpUj;jp epu;thf epWtfj;jpd; jhgd mk;rq;fisAk; ,J xUq;fpizf;fpd;wJ.    
 

 Gyd;tprhuiz kw;Wk; fz;fhzpg;Gg; gphpT  
 

murhq;f eph;thf> cs;ehl;lYty;fs; mikr;rpd; Gyd;tprhuiz kw;Wk; fz;fhzpg;Gg; gpupthdJ 
mikr;R> Xa;T+jpaj; jpizf;fsk;> gjpthsh; ehafj; jpizf;fsk; khtl;l kw;Wk; gpuNjr nrayfq;fs;> 
fpuhk cj;jpNahfj;jh; mYtyfq;fs; vd;gtw;wpd; Gyd;tprhuiz kw;Wk; fz;fhzpg;G nraw;ghLfSf;Fg; 
nghWg;ghfTs;sJ. mikr;rpd; ,yf;Ffs; kw;Wk; Fwpf;Nfhs;fis fUj;jpw; nfhs;sg;gLk; rfy 
tplaq;fspd; %yKk; jsuhkYk; rhpahfTk; epiwNtw;Wtij cWjpg;gLj;JkhW Gyd;tprhuiz kw;Wk; 
fz;fhzpg;Gg; gpupthdJ Nfl;Lf;nfhs;sg;gl;lJ. ,g; gphpT Kiwahd tprhuizr; nraw;ghLfis 
Nkw;nfhz;L MNyhridfs; kw;Wk; gupe;JiufSld; murhq;f eph;thf> cs;ehl;lYty;fs; mikr;rpd;  
nrayhsUf;F mtw;wpd; KbTfisr; rku;g;gpj;jJ. ,t; mikr;rpdJk; mjd; Nkw;ghu;itapd; fPohd 
Vida epWtdq;fspdJk; nraw;ghLfs; njhlu;gpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l Kiwg;ghLfisAk; ,g; Gyd; 
tprhuizfs; cs;slf;fpaJ.   
 

 

 cs;sff; fzf;fha;Tg; gphpT 
 
cs;sff; fl;Lg;ghLfspd; rpwe;j epiy> NghJkhd jd;ik kw;Wk; xJf;fPL vd;gd njhlu;gpy; kPsha;T 
nra;jy;> kjpg;gPL nra;jy; vd;gtw;wpw;F Clhf ey;yhl;rpapid cs;sf fzf;fha;Tg; gpupT 
Nkk;gLj;Jfpd;wJ vd;gJld; mikr;Rf;fs; kw;Wk; ,ize;j epWtdq;fspd; nrhj;Jf;fs; kw;Wk; 
Mjhaq;fs; fzf;fplg;gl;L gpd;tUtdtw;wpypUe;J vOfpd;w rfy tifahd ,og;Gf;fspypUe;Jk; 
ghJfhg;gJ tiuapy; mwpf;ifapLfpd;wJ.     

1. Nkhrbfs; kw;Wk; Vida KiwNfLfs;   
2. tpuak;> Mlk;gukhd nryT kw;Wk; tpidj;jpwdw;w epu;thfk;  

3. gzk; my;yJ Vida %yq;fspw;fhd ngWkjpf; FiwT  
 

 

 நிதிப் பிரிவு  
 

mikr;rpd; epjpr; nraw;ghLfis Nkw;nfhs;jy; mj;Jld; mikr;rpd; fPo; tUfpd;w ,ize;j 
epWtdq;fspd; epjpr; nraw;ghLfis fl;Lg;gLj;jy; kw;Wk; Kfhik nra;jy; vd;gd epjpg; gpuptpd; 
gpujhd nghWg;ghFk;. ,J gpujhdkhf khtl;lf; fzf;Ffs;> ngWif> epjp mwpf;ifaply; kw;Wk; 
nfhLg;gdTfs; vd ngauplg;gLfpd;w 4 fpisfis nfhz;Ls;sJ.  
 

epjpg; gpuptpYs;s xt;nthU fpisapdJk; mbg;gilj; njhopw;ghLfis gpd;tUk; ml;ltiz 
tpgupf;fpd;wJ.  
 

,y khfhzk; 

khtl;l 
nrayfq;f
spd; 
vz;zpf;if  

gpuNjr 
nrayfq;f
spd; 
vz;zpf;if 

fpuhk 
cj;jpNahfj;
jh; 
gphpTfspd; 
vz;zpf;if  

1 kj;jpa khfhzk;  03 36 2,224 

2 fpof;F khfhzk; 03 45 1,078 

3 tl khfhzk; 05 33 912 

4 tl kj;jpa khfhzk; 02 30 997 

5 tl Nky;  khfhzk; 02 46 2,158 

6 rg;ufKt khfhzk; 02 28 1,148 

7 njd; khfhzk; 03 47 2,122 

8 Nky; khfhzk; 03 40 2,497 

9 Cth khfhzk;  02 26 886 

nkhj;jk;  25 331 14,022 
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fpis mbg;gilj; njhopw;ghL 
khtl;lf; 
fzf;Ffs; 

 Nrfupf;fg;gl;l tUkhdk; njhlu;gpy; tUlhe;jf; fzf;Ffisj; jahupj;J 
fzf;fha;thsu; ehafj;jplk; rku;g;gpj;jy;> Rw;Wyh kw;Wk; tpLKiw tpLjpfspd; 
%yjd kw;Wk; kPz;nlOk; nrytpdq;fspid Nkw;nfhs;jy;  

 khtl;lr; nrayfq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; epjpr; nraw;ghLfisf; 
fz;fhzpj;jy;  

epjp 
mwpf;ifaply; 
fpis  

 mtrpakhd epjp mwpTWj;jy;fis toq;Fjy; kw;Wk; mikr;R> mjd; ,ize;j 
epWtdq;fs; kw;Wk; khtl;lr; nrayfq;fs; vd;gtw;wpd; epjp Kfhikj;Jtr; 
nraw;ghLfisr; rPuhf;Fjy;  

 nrayhsupd; ngaupy; ngw;Wf;nfhs;fpd;w fzf;fha;T Ia tpdhf;fSf;F 
tpilaspj;jy;.  

 m.f.F. (PAC) kw;Wk; m.njh.K.F. (COPE) njhlu;ghd nraw;ghLfs;   

 mikr;rpd; tUlhe;j kjpg;gPl;bidj; jahupj;jy; kw;Wk; ,og;Gg; gjpNtLfisg; 
NgZjy;> mikr;rpdJk; mjd; ,ize;j epWtdq;fspdJk; tUlhe;jr; 
nraw;wpwd; mwpf;iffisg; ghuhSkd;Wf;Fr; rku;g;gpf;f eltbf;if vLj;jy;.          

nfhLg;gdTfs;   mur Nritahsu;fSf;fhd $ypfs;> Kw;gzj;jpw;fhd fzf;fPL vd;gd 
cs;slq;fyhd nfhLg;gdTfis Nkw;nfhs;jy;> itg;Gf; fzf;fpw;Fupa 
nraw;ghLfSf;fhd khjhe;jf; fzf;Ff; $w;Wf;fisj; jahupj;jy;.  

ngWif fpis   mikr;rpdJk; mikr;ruit ngWiff; FOtpdJk; nraw;ghLfis 
nraw;gLj;jy;  

 mikr;rpw;fhd kw;Wk; mjd; ,ize;j epWtdq;fspw;fhd tUlhe;j ngWiff; 
FO kw;Wk; njhopy;El;gf; FO vd;gtw;iw epakpj;jy;   

 fsQ;rpa Kfhik  
 

 ,yq;if nghwpapay;> tpQ;Qhd> fl;llf; fiyQh;> njhopy;El;gr; Nritfs; gphpT  
 

 ,yq;if nghwpapay; Nrit>  

 tpQ;Qhd Nrit>  

 fl;llf; fiyQh; Nrit kw;Wk; njhopy;El;gr; Nrit  

,yq;if nghwpapay; Nrit> ,yq;if tpQ;Qhd Nrit> ,yq;if fl;llf; fiyQh; Nrit> ,yq;if 
njhopy;El;gr; Nrit vd;gtw;wpd; kdpj ts KfhikahdJ murhq;f eph;thf cs;ehl;lYty;fs; 
mikr;rpw;F Fwpj;njhJf;fg;gl;Ls;sJ. mit mur Nritfs; Mizf;FOtpdhy; xg;gilf;fg;gl;l xU 
gzpahf ,Ue;j NghjpYk;> mur Nritfs; Mizf;FO nraw;glhj epiyapy; ,yq;if tpQ;Qhd 
Nrit> ,yq;if fl;llf; fiyQh; Nrit vd;gtw;Wf;fhd Ml;Nrh;g;G> epue;jukhf;Fjy;> gjtpAah;T 
toq;Fjy;> ,lkhw;Wk;> ,isg;ghWjy;> xOf;fhw;W eltbf;iffs; vd;gd murhq;f eph;thf 
cs;ehl;lYty;fs; mikr;rpd; nrayhshpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. ,yq;if njhopy;El;gr; 
Nritapidg; nghWj;jtiu> kdpj ts Kfhik nfhs;if mk;rq;fs; khj;jpuNk murhq;f eph;thf 
cs;ehl;lYty;fs; mikr;rplk; Fwpj;njhJf;fg;gl;Ls;sd mj;Jld; ,yq;if njhopy;El;gr; Nritapd; 
Ml;Nrh;g;G> epue;jukhf;Fjy; gjtpAah;T toq;Fjy;> ,lkhw;wk;> ,isg;ghWjy;> xOf;fhw;W 
eltbf;iffs; vd;gd khfhz rigfsplk; xg;gilf;fg;gl;Ls;sd.       
 

 gjpthsu; ehafj; jpizf;fsk;  
 

gjpthsu; ehafj; jpizf;fsk; 1864 Mk; Mz;by; jhgpf;fg;gl;lJ. mirAk; kw;Wk; mirahr; 
nrhj;Jf;fs; njhlu;Ggl;l rl;l Mtzq;fspd; gjpT kw;Wk; ,yq;ifapy; cWjpg;gj;jpuq;fspd; gjpT 
mj;Jld; tpthfk;> gpwg;G> ,wg;G> Fbkf;fspd; Kjd;ikahd tPL rhu;e;j epfo;Tfs; vd;gtw;wpd; gjpT 
vd;gdNt ,j; jpizf;fsj;jpd; gpujhd Nehf;fq;fshFk;. 
 

 ,yq;if mgptpUj;jp epu;thf epWtfk; (SLIDA)  
 

,yq;if mgptpUj;jp eph;thf epWtfkhdJ (Kd;dh; eph;thff; fw;iffs; fy;Y}hp vd;wiof;fg;gl;lJ) 
,yq;if mur Nritapd; Kf;fpakhd Kfhikj;Jtg; gapw;rp epWtfkhFk;. ,J> ,yq;if 
gy;fiyf;fof khdpa Mizf;FOtpd; tiuaiwf;Fs; epd;W ,yq;ifapd; mur Kfhikj;Jtj;jpy; 
gl;lg;gpd; gl;lk; toq;Ffpd;w xU epWtfkhf tsh;r;rpaile;Js;sJ. jw;NghJ ,J> mur Kfhikj;Jt 
KJkhzpg; gl;l epfo;r;rp> bg;Nshkh epfo;r;rpfs;> rhd;wpjo; ghlnewpfs;> ,yq;if eph;thf Nrit> 
,yq;ifj; jpl;lkply; Nrit> ,yq;if fzf;fhsh; Nrit Nghd;wtw;Wf;fhd cs;thq;fy; epfo;r;rpfs; 
Nghd;wtw;iw elhj;Jfpd;wJ. mj;Jld; ,J> Ma;Tfs;> gapw;rp MNyhrid> Kfhikj;Jt MNyhrid> 
ntspaPLfs; vd;gtw;iwAk; Nkw;nfhs;fpd;wJ.      
 

mur Nritapd; Muk;g kw;Wk; ,uz;lhk; epiy kl;lj;jpy; mYtyu;fisg; gapw;Wk; Nehf;fj;jpw;fhf 
njhopw;gl;L te;j mur Nritg; gapw;rp epWtfkhdJ 2013 Mk; Mz;by; ,yq;if mgptpUj;jp eph;thf 
epWtfj;jpw;Fs; cs;sPu;g;Gr; nra;ag;gl;Ls;sJ.  
 

 Xa;t+jpaj; jpizf;fsk;  
 

,yq;ifapd; mur Nrit Xa;t+jpaj; jpl;lk; 1800 fspd; eLg;gFjpfspy; Muk;gpf;fg;gl;lJ vd;gJld; 
1970 Mk; Mz;by; jhgpf;fg;gl;l Xa;t+jpaj; jpizf;fskhdJ gy;NtWgl;l Xa;t+jpaj; jpl;lq;fspd; 
Kfhikf;Fg; nghWg;ghfTs;sJ. jw;NghJ> Xa;t+jpaj; jpizf;fskhdJ Xa;t+jpag; gpukhzq;fs;> 
MAjg; gilapdUf;fhd Xa;t+jpaq;fs; kw;Wk; gzpf;nfhil tpjpfs;> tpjitfs;> jGjhuh;fs; kw;Wk; 
mehijfs; Xa;t+jpar; rl;lk;> murNrit Nrkyhg epjpar; rl;lk; vd;gtw;wpd; fPo; mlq;Ffpd;w 
Xa;t+jpaj; jpl;lq;fis Kfhik nra;fpd;wJ. ,e;j Xa;t+jpaj; jpl;lq;fspd; gad;fshdit khfhz mur 
Nrit cs;spl;l mur Nrit> MAjg; gilfs;> ePjpr; Nrit vd;gtw;wpd; cj;jpNahfj;jh;fisAk; 
tpjitfs;> mehijfs; Xa;T+jpaj; jpl;lk;> mur Nrit Nrkyhg epjpak; vd;gtw;wpd; gadhspfisAk; 
nrd;wilfpd;wJ.  
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 ஈ - ணி ப முகாம முமநம (E-HRM)  
 

அசாங்க ிர்ாக உள்ாட்டலுல்கள் அமச்சின் இமந் சசமகள் திாிின் ணி ப 

முகாமச் சசற்தாடுகமப ிமணத்ிநன் ிக்க முமநிலும் தநறுி ாய்ந் முமநிலும் 

சற்சகாள்ளும் சாக்குடன் சகன உள்பக ணி ப ிர்ாகச் சசற்தாடுகமபயும் 

ன்ணிக்கப்தடுத்ி ஈ-ணி ப ிகழ்ச்சித் ிட்டத்ின் கீழ் 2014 ஆம் ஆண்டு ஒக்சடாதர் 

ாபில் இனங்மக ிர்ாக சசம, கல் சாடர்தாடல்  சாில்நுட்த சசம, அச 

முகாமத்து உிாபர் சசம, அலுனகப் திாபர் சசம, சாிசதர்ப்தாபர் 

சசம ற்றும் நூனகர் சசம என்தற்மநச் சசர்ந் 56,050  உத்ிசாகத்ர்கபின் 

ணிப்தட்ட ணி பத் கல்கள் ன்ணிக்கப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. இம் முமநமின் 

சம்தாடு ற்சதாது சற்சகாள்பப்தட்டு ருகின்நது. 
 

 

 

 

 அசாங்க சசமக்காண புி ஆட்சசர்ப்புக்கள்  
 

உன்ணாண அச சசமசான்மந உறுிப்தடுத்துற்கு அத்ிசிாண 

ிமணத்ிநன்ிக்கதும் தநறுிாய்ந்துாண ணி பத்மக்  சகாண்டாக அசாங்க  

சசமம பப்தடுத்தும் சாக்கில் 2014 ஆம் ஆண்டில் சசய்ப்தட்ட ஆட்சசர்ப்புக்கபிணதும் 

தியுர்வுகபிணதும் சாாம்சம் கீச ப்தட்டுள்பது.  
 

• இனங்மக ிர்ாக சசம 66 

• சாிகள் சசம  193 

• அலுனகப் திாபர் சசம 950 

• கட்டடக் கமனஞர் சசம 11 

• 

 

• 

• 

• 

சாில்நுட்த உத்ிசாகத்ர் ( 

திசச சசனகங்களுக்காண)  

ிஞ்ஞாண சசம  

சாில்நுட்த உிாபர்  

கிா சசமாபர்  

01 

 

66 

349 

4176 

 சாத்ம்  5814 
 

 சற்நிடங்கபின் அடிப்தமடில் சசய்ப்தட சண்டி ஆட்சசர்ப்புக்கள் - 2014 ஆம் 

ஆண்டு   

 

    ட்டுப்தடுத்ி   46  

• இனங்மக ிர்ாக சசம   ிநமசார்     12 

    ிநந்    172  
 

    3 (III)    640 

• கல் சாில்நுட்த சசம   2 (II)      93 

    1 (I)      42 
 

• அசமுகாமத்து உிாபர் சசம    4429 

• சாிசதர்ப்தாபர் சசம                           233 

• இனங்மக நூனகர் சசம         56 

      

 சாத்ம்                                  5723 
 

 

 அசாங்க உத்ிசாகத்ர்கபின் தியுர்வு  
 

• சாிகள் சசம    44 

• அலுனகப் திாபர் சசம 860 

உத சாத்ம்  904 

 

1. கல் சாடர்தாடல் சாில்நுட்தப் தன்தாடு  
 

2. ணி ப முகாம 
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இனங்மக அதிிருத்ி ிர்ாக ிறுகம் (SLIDA)  

 

இனங்மக அதிிருத்ி ிர்ாக ிறுகத்ிணால் தின்ரும் கற்மகசநிகமப 

டாத்க்கூடிாக இருந்து  

 

ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்     எண்ிக்மக  

1. அநிமுகப் திற்சிக் கற்மகசநிகள் (திிமன அலுனர்கள்)        02 

2. அநிவு ற்றும் ிநன் ிருத்ிக் கற்மகசநிகள்           23 

(திிமன அலுனர்கள்)         

3. ஆற்நல் ிருத்ி ற்றும் அநிவு இற்மநப்தடுத்ல் திற்சி          06   

ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் (திிமன அலுனர்கள்)           
4. சாடர்தாடல் சாில்நுட்த திற்சிக் கற்மகசநிகள்         04 

5. சசற்நிநன் சம்தாட்டு திற்சி ிகழ்ச்சித்ிட்டங்கள்         38 

6. இருசாி திற்சி ிகழ்ச்சித்ிட்டங்கள்           05 

7. அச முகாமத்துத்ில் தட்டப்தின் கற்மகசநிகள்         01 

8. சபிாட்டு திற்சிக் கற்மகசநிகள்           08 

9. அநிவு ற்றும் ிநன் ிருத்ிக் கற்மகசநிகள்           149 

(திிமன சாா அலுனர்கள்) 

10. அநிமுகப் திற்சிக் கற்மகசநிகள் (திிமன சாா அலுனர்கள்)  21 

 

 ணி ப அதிிருத்ி அனகு    

 

சபிாட்டுப் திற்சி ாய்ப்புக்கள் சாடர்தாண கல் முமநம ஒன்மந டிமப்தன் 

மூனம் ிமணத்ிநன் ாய்ந் ித்ில் அலுனர்களுக்காண தின்ரும் சபிாட்டுப் திற்சி 

ாய்ப்புக்கமப ங்குில் ணி ப அதிிருத்ி அனகு சற்நிசதற்றுள்பது.   

 

 குறுகி 

கானம் 

தட்டப்தின் 

தட்டம் 
சாத்ம் 

சதர்குநித்து ிிக்கப்தட்ட 

ஆட்கபின் எண்ிக்மக  
103 - 103 

சாிவு சசய்ப்தட்ட 

ஆட்கபின் எண்ிக்மக 
84 07 91 

அமச்சின் இமத்பம் ற்றும் ின்ணஞ்சல் சிகமபப் தன்தடுத்ி திற்சி 

ாப்புக்கள் சாடர்தாக திசச சசனகங்கபிணதும் ாட்ட  சசகனகங்கபிணதும் 

உத்ிசாகத்ர்களுக்கு அநிிப்தற்கு டடிக்மக எடுக்கப்தட்டது. இனங்மக அதிிருத்ி 

ிர்ாக ிறுகத்துடன்  இமந்து சபிாட்டுப் திலுர்களுக்காக ஆத் 

ிகழ்ச்சித்ிட்டங்கள் ஒழுங்கமக்கப்தட்டண.   
 

சலும், தின்ரும் திற்சி ாய்ப்புக்கமப அலுனர்களுக்கு ங்குற்கு டடிக்மக 

எடுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 முதுாி டிப்சபாா குறுகி 

கானம் 

சாத்ம் 

உள்ாட்டுப் திற்சிசநிகளுக்கு 

அநப்தப்தட்ட  

உத்ிசாகத்ர்கபின் 

எண்ிக்மக   

19 10 594 623 

3. ிநன் ிருத்ி  
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2009 – 2014 ஆம் ஆண்டு கானப்தகுிில் அச துமநக்குச் சசய்ப்தட்ட புி ஆட்சசர்ப்புக்கள் 

தின்ரும் சசமகபின் கீழ் மகப்தடுத்ப்தட்டுள்பண.  

சசம 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

இனங்மக ிர்ாக சசம - 135 261 46 112 208 

அச முகாமத்து உிாபர் 

சசம 

830 323 4501 578 - 4083 

அச சாிசதர்ப்தாபர் சசம  - 97 - 54 - 136 

இனங்மக நூனகர் சசம - - 34 - - 26 

கிா சசமாபர் சசம  2189 380 08 - 11 4377 

சாில்நுட்த உத்ிசாகத்ர் - 

இனங்மக சாில்நுட்த சசம   

- - 25 - 12 01 

ிட்டிடல் சசம - இனங்மக 

சாில்நுட்தில் சசம   

03 - - - - - 

சற்தாபர்கள்  46 - 01 02 - - 

இனங்மக சதாநிில் சசம  38 374 - 139 - 130 

ிஞ்ஞாண சசம  - 26 46 16 - - 

கட்டடக் கமனஞர் சசம  03 - - - 08 - 

அலுனகப் திாபர் சசம  607 1178 904 630 671 1112 

சாிகள் சசம 223 279 187 275 332 248 
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3. அசாங்கத் துமநக்காண ஆட்சசர்ப்புக்கள்   
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 கக்காய்ாபர் ாகத்துக்கு ிி அநிக்மககமபச் சர்ப்தித்ல்  
 

ிறுகம்  ஒதுக்கீட்டுக் 

கக்கு  

அச 

அலுனர்கபின் 

முற்த பீ (B) 

கக்கு   

கக்குத் 

மனப்பு 

ருாணக் 

கக்கு  

சசற்நிநன் 

அநிக்மக  

ிிங்களுக்

குாி 

அநிக்மககள்  

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

அமச்சு  1 1 1 1 1 1 1 - - - 

ஓய்வூித் 

ிமக்கபம்  

1 - 1 - 1 - 1 - 05 5 

திாபர் ாகத் 

ிமக்கபம்  

1 1 1 1 1 - 1 1 3 3 

ாட்டச் 

சசனகங்கள்  

25 25 25 10 - - 25 - - - 

 

 உள்பகக் கட்டுப்தாட்டு முமநமின் சசய்முமநிமண சற்தார்ம சசய்ில் 

இணங்காப்தட்ட ழுக்கமபத் ிருத்துற்காண சசற்தாடுகமப அநிவுறுத்ல்  
 

இ

ன.  

காம்  சாிப்தடுத்ப்தட்ட 

ப்திணர்  

சகாம இன.  ிகி 

01 உாி ிகிகளுக்கிங்க 

2014 ஆம் ஆண்டுக்காண 

ருடாந்ச் சசற்நிநன் 

ற்றும் கக்கீட்டு 

அநிக்மகிமண ாாித்து 

தாாளுன்நத்துக்குச் 

சர்ப்தித்ல்   

திாபர் ாகம், 

ஓய்வூிப் திப்தாபர் 

ாகம், சகன ாட்டச் 

சசனாபர்களும்  

PA/F/FR/05/AFR/Gener
al/30(2012) 

06/01/201
5 

02 சாிதார்த்ல் 

சசற்தாடுகமப 

சற்சகாள்ல் சாடர்தில் 

சதாருட் கக்சகடுப்புக் 

குழுின் அலுனர்களுக்கு 

அநிவுறுத்ல்கமப 

ங்குல்  

சதாருட் கக்சகடுப்புக் 

குழுின் சகன 

மனர்களும் 

உறுப்திணர்களும்  

F/FR/04/BOS(General) 

 
20.01/2015 

07 ருடாந் வு சசனவுத் 

ிட்ட ிப்பீடுகள் 

சாடர்தில் அநிவுறுத்மன 

ங்குல்  

சகன சனிக 

சசனாபர்களும், 

இமந் சசமகள் 

திப்தாபர் ாகம் 

ற்றும் ாதணப் 

திப்தாபர் ாகம், 

சி.உ.சச. (SAS) (ஆாய்ச்சி 

ற்றும் அதிிருத்ி)  

F/FR/03/Budget/2014 03/01/201
4 

11 அட்டுறு அடிப்தமடினாண 

கக்குகமபத் ாாித்ல் 

சாடர்தில் ங்கப்தட்ட 

அநிவுறுத்ல்கள்  

தி.க. (C.A) (ஓய்வூித் 

ிமக்கபம்), தி.க. (C.A) 

(திாபர் ாகம்), தி.க. 

(C.A) (சகன ாட்டச் 

சசனகங்களும்)  

F/FR/01/03/Accrual Basis - 
2013 

12/01/201
5 

 

 

5. ிிக் கண்காிப்புச் சசற்தாடுகள்  
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2014 ஆம் ஆண்டுக்கான லவு செயவு திட்ட முன்சாறிவுகளர அமுல்படுத்துலது சதாடர்பாக 26.05.2014 இல் சபாது 
திளமசெரி அதிகாரிகளுடன் கயந்துளாடப் பட்ட லிசெட லிடங்கள் 

த ொடர் 
இல 

விடயம் முடிவு முன்னேற்றம் 

01 ஓய்வு விடு ி முற்பணக் கணக்குகளள 
முடிவுறுத் ல் 

இரண்டு  சொப் ங்கள் ஓய்வு விடு ி முற்பணக் கணக்கிளே 
முடிவுறுத்  ன ளவப்பட்டது, இ ேொல் தபொறுப்னக் கூறும் 
நபர்கள் அரச னசளவயிலிருந்து ஓய்வு தபற்றொர்கள். இ ேொல் 
தபொது நி ி மற்றும் தபொதுக் கணக்குகள்  ிளணக்களத் ிற்கும் 
உரிய நடவடிக்ளககள் டுத்துக் சரியொே முளறளமயிளே 
உருவொக்கி தபொது  ிளறனசரியிேொல் உறு ிப்படுத் ப் பட்ட 
மற்றும் அளமச்சின் முற்பணக் கணக்கு ன்பற்றுக்கிளடயிலொே 
மீ ியன்  வித் ியொசத்ள  சரிதசய்து தகொடுத்துத்  ீர்ப்ப ற்கு 
நடவடிக்ளககள் டுக்குமொறும் னமலும் த ொழிற்படு இலொப 
நட்டத் ிளே சரிதசய்யுமொறும் அறிவுறுத் ல்கள் வழங்கு ல் 

முடிவுறுத் ல் இறு ிப்படுத் ப் 
பட்டது மற்றும் தபொது 
 ிளறனசரிக்கு அறிவிக்கப் பட்டது 

(21.10.2014) 

02 தபொது நி ி  ிளணக்களத் ிேொல் நி.பி 109 
ஊடொக வழங்கப்பட்ட 
அறிவுறுத் ல்களுக்களமய யுத் ம் 
கொரணமொக வடக்கு மற்றும் கிழக்கு 
மொகொணத் ிலுள்ள மொவட்டச் 
தசயலகங்கள் மற்றும் பிரன ச 
தசயலகங்களினுளடய அழிவளடந்  
தசொத்துக்களின் கணிப்பிடப் பட்ட 
தபறும ியொே ரூபொ 325 மில்லியளே 
ப ிவழித் ல் 

வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மொகொணத் ிலுள்ள மொவட்டச் 
தசயலகங்கள் மற்றும் பிரன ச தசயலகங்களினுளடய 
 ீவிரவொ   ொக்கு ல்களிேொல்  அழிவளடந்  தசொத்துக்களின் 
கணிப்பிடப் பட்ட தபறும ியொே ரூபொ 325 மில்லியளே 
ப ிவழிக்க ன ளவயொே உ விகளள வழங்குவ ொக தபொது நி ி 
 ிளணக்களத் ினுளடய அ ிகொரிகள் இணங்கிேர் 

அளமச்சரளவ உப குழுவின் 
பரிந்துளரக்களமய முழு 
இழப்னக்களளயும் ப ிவழிப்ப ற்கு 
18.07.2014  ிக ி CP/14/0813/523/019  

இலக்க அளமச்சரளவத்  ீர்மொேத் 
 ினூடொக அனும ியளிக்கப் 
பட்டது, இ ற்களமய 
ப ிவழித் லுக்கொே தசயற்பொடுகள் 
இறு ிக் கட்டத் ிலுள்ளே.  

03 தநல் முற்பணக் கணக்கில் இருந்து ரூபொ 
88.6 மில்லியன் நட்டத்ள  ப ிவளித் ல் 

தநல் முற்பணக் கணக்கில் இருந்து ரூபொ 88.6 மில்லியன் 
நட்டத்ள  ப ிவளிக்க ன ளவயொே உ விகளள வழங்குவ ொக 
தபொது நி ி  ிளணக்களத் ினுளடய அ ிகொரிகள் இணங்கிேர் 

னத் கங்களில் இருந்து 
தசொல்லப்பட்ட நட்டத் ில் ரூபொ 
1,710,508 ற்கேனவ ப ிவளிக்கப் 
பட்டுள்ளது மிகு ி ரூபொ 87 
மில்லியளேப் ப ிவயிப்ப ற்கொே 
நடவடிக்ளக டுக்கப்படுகிறது 
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Serving people at Public day 
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Launching of a newspaper called “Rajya Seevaya Pinisai” 

 

Buhuman program for pensioners 
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New Year Festival 2014 
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நாவட்ட செனகங்கின் சாதுவா புள்ிவிவபவினல் அிக்கக

01.குருணாகல் 30 1610 1618465 1266443 1 1 18 15 34
லிலசாம் ககத்த ாறில் ற்றும் 
சசகலகள் 112 105 1

02.லவுனிா 4 505 192772 109695 0 1 4 1 6
லிலசா ஏற்று ி ீன்பிடி லிாபா 
தசற்பாடுகள் 411 257 0

03.ாத் கம 16 650 826000 623818 1 1 15 8 18

லிலசாம்,ச ிகய இமப்பர் த ன்கன 
க்கமி ற்றும் பறலகக 
பிரிடல்/ீன்பிடித ாறில் 1396 1248 1

04.ன்னார் 5 153 161190 79232 1 0 0 1 5  401 290 1

05.களுத்துகம 14 762 1217374 897349 0 1 12 235 22
லிலசாம்,ச ிகய இமப்பர் த ன்கன 
பிர்ச்தசய்கக 2965 3520 இல்கய

06.முல்கயத் ீவு 6 136 130332 63840 4 1 5 367 211 1

07.ாழ்ப்பாணம் 15 435 614540 450146 1 3 13 10 16
லிலசாம் ீன்பிடி ற்றும் பனம்தபாருள் 
உற்பத் ி 105 91 1

08.சககாகய 11 573 836603 649878 1 0 11 9 19 லிலசாம் சார்ந்  லாழ்க்கக முகம 1179 941 இல்கய

09.ாத் கர 11 545 489000 379675 0 2 11 4 11

பி ான லாழ்க்கக முகமாக லிலசாம் 
, க்கமிப்பிர்ச்தசய்கக ற்றும் சிறு 
ஏற்று ிக்கூட்டுமவு 81 73 1

10.கண்டி 20 1188 1369899 1049160 4 1 17 13 29 65 63 1

11.ட்டக்கரப்பு 14 345 587046 365167 2 1 9 3 11
லிலசா ஏற்று ி ீன்பிடி லிாபா 
தசற்பாடுகள் 1139 991 2

12.தானாககய 11 319 448210 339797 0 0 10 5 12 900 698 2

நாவட்டத்தின் வாழ்க்கக முக/வினாாப 
முக

அலுவர்
தங்குநிடங்கள்/
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நாவட்டத்தின் வாழ்க்கக முக/வினாாப 
முக

அலுவர்
தங்குநிடங்கள்/

விடுமுக 
விடுதி 

எண்ணிக்கக
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13. ிருசகாணகய 11 230                                                                         257061 2 0 11 4 10

லிலசாம் ீன்பிடி லியங்கு லரர்ப்பு 
லிாபாச்தசற்பாடு அச ற்றும் 
 னிார் த ாறில் 1011 561 1

14.கிரித ாச்சி 4 95 136028 79086 3 0 0 1 4
லிலசா ஏற்று ி ீன்பிடி லிாபா 
தசற்பாடுகள் 434 208 0

15.இத் ினபுரி 17 575 1097000 795759 2 1 14 8 27

த ற்தசய்கக,ச ிகயப்தபாருள் சிறு 
ஏற்று ிதபாருள் உற்பத் ி ற்றும் 
இத் ினக் ககத்த ாறில் 1430 1136 இல்கய

16.தகாழும்பு 13 557 2309809 1586599 13 0 0 16 28 லர்த் கம் 63 56 இல்கய

17.காயி 16 896 1063334 819666 2 1 17 10 23
ச ிகய இமப்பர் த ன்கன கறுலா 
தசய்கக ற்றும் ீன்பிடி 1730 1417 2

18.பதுகர 15 567 822000 620486 1 2 15 9 22 65% லிலசாம் 1250 1027 6

19.தபாகனறுகல 7 295 406088 307125 0 0 7 3 11 லிலசாம் 712 492 1

20.அம்பாகம 19 503 648057 465757 1 2 17 7 3 லிலசாம், ீன்பிடி அச அலுலயர் 1377 1156 2

21.அனுா பும் 22 649 856232 616903 0 1 18 9 22
லிலசாம், சிமி  டுத்  லிாபாம் 
ற்றும் சுத ாறில் 564 471 1

22.அம்பாந்ச ாட்கட 12 576 599903 462911 1 1 10 7 14 லிலசாம் ீன்பிடித ாறில் 508 593 1

25.நுலதயிா 5 491 706588 520767 1 2 5 8 16 லிலசாம் ற்றும் பிர்ச்தசய்கக 37 29 3

0 10 8 1723.புத் ரம் 16 548 769336 553009 2

2 12 18 40
பி ானாக்ககத்த ாறில் ற்றும் 
சசகலகள் 9724.ஹம்பகா 13 1177 2294641 1637537 5 72 இல்கய

ீன்பிடி,லிலசாம் இமால் லரர்ப்பு 
பறலககதசய்கக கருலாடு சுற்மியா 1242 958 2
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ஒதுக்கீடு
செலவினம்

ஒதுக்கீடு செலவினம் ஒதுக்கீடு செலவினம்

1
நாயட்ட செனகங்கள் மூம் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 7 20.0 18.9

2 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டத்தின் 2013 1 76.0 71.8

3
சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 11 1,298.0 101.8 34.0 31.1

4
மயறு அமநச்சுக்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் திட்டங்கள்

1 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 2013 4.6 4.6
2 ஒரு கிபாநத்திற்கு ஒரு திட்டம் 100.0 100.0
3 யிமெட திட்டம் 25.0 25.0

4 தியி சகுந 2013 10.2 10.2

5 கந சகுந திட்டம்  - 2014

6
அர்த்த முகாமநத்துய அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 74.7 55.9

1
நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 1 110.0 110.0

2 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 163 11.6 11.6
3 தியி சகுந 5 12.7 15.6
4 யடக்கின் யெந்தம் 27 22.5 22.0  
5 சடாரின் சதாபட்ட கநின் கநட்ட 79 100.0 88.0
6 யிமெட திட்டம் 32 15.0 7.0
7 புப சகுந 16 259.9 222.3

1
நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள்  12 7.5 7.4

2
சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 902 986.3 621.9

3 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 541 40.0 40.8

4 நக்கள் ிபதிிதிகால் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 183.0 76.0
5 தனட்ட கிரு அியிருத்தித் திட்டம் 1 100.8 10.8

ச ொகக (ரூபொ)

02 கிிசாச்ெி

சபொருளொ ொ அபிவிருத் ி 
அகச்ெின் கீழ் 

மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித்  ிட்டங்கள்

04.நாத்தம

ச ொகக (ரூபொ)

ொவட்டம்

 ிட்ட 
எண்

ச ொகக (ரூபொ)

03. யவுினா

 ிட்ட 
எண்

ொவட்ட செலகங்கள் மூலம் மற்சகொள்ளப்படும் அபிவிருத் ித்  ிட்டங்கள்

அபிவிருத் ிச் நடவடிக்கக இல

01.குருணாகல்

மவறு  ிட்டங்கள்

பன்முகப்படுத் ப்பட்ட 
வவுசெலவு 
 ிட்டத் ின் மூலம் 
மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித் 
 ிட்டங்கள்

 ிட்ட 
எண்
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ஒதுக்கீடு
செலவினம்

ஒதுக்கீடு செலவினம் ஒதுக்கீடு செலவினம்

ச ொகக (ரூபொ)

சபொருளொ ொ அபிவிருத் ி 
அகச்ெின் கீழ் 

மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித்  ிட்டங்கள்

ச ொகக (ரூபொ)

ொவட்டம்

 ிட்ட 
எண்

ச ொகக (ரூபொ)

 ிட்ட 
எண்

அபிவிருத் ிச் நடவடிக்கக இல

மவறு  ிட்டங்கள்

பன்முகப்படுத் ப்பட்ட 
வவுசெலவு 
 ிட்டத் ின் மூலம் 
மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித் 
 ிட்டங்கள்

 ிட்ட 
எண்

6 மயறு திட்டங்கள்

1
ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டத்தின் 2013 186 14.2 14.0

2
நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 60.6 60.4

3
சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 305.9 240.8

4 மயறு திட்டங்கள் 203.8 120.0

1
நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 8 164.9 162.2

2
ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டத்தின் 2013

416 62.2 59.6

3
சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 3613 3,465.6 1,792.5

4
மயறு திமணக்கங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் திட்டங்கள்

1 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 105 8.1 8.0

2

சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 108 13.9

13.8

3
மயறு திமணக்கங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் திட்டங்கள் 241 132.4 72.9

1
நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள்

33.0 32.8

2 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 653 47.0 47.0

3
சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 621808 32.4 27.4

4 யிமெட அியிருத்தித் திட்டம் 445 75.0 74.0

5 இந்தின யடீ்டுத் திட்டம் 2721 N/A N/A

6 யடக்கின் யெந்தம் 49 147.0 131.7

06.களுத்தும

05.நன்ார்

04.நாத்தம

07.முல்மத்தீவு

08.னாழ்ப்ாணம்
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ஒதுக்கீடு
செலவினம்

ஒதுக்கீடு செலவினம் ஒதுக்கீடு செலவினம்

ச ொகக (ரூபொ)

சபொருளொ ொ அபிவிருத் ி 
அகச்ெின் கீழ் 

மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித்  ிட்டங்கள்

ச ொகக (ரூபொ)

ொவட்டம்

 ிட்ட 
எண்

ச ொகக (ரூபொ)

 ிட்ட 
எண்

அபிவிருத் ிச் நடவடிக்கக இல

மவறு  ிட்டங்கள்

பன்முகப்படுத் ப்பட்ட 
வவுசெலவு 
 ிட்டத் ின் மூலம் 
மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித் 
 ிட்டங்கள்

 ிட்ட 
எண்

7 யடக்கின் யெந்தம்- ஒரு கிபாநம் ஒரு நில்ினன் 247.0 245.0

8 உக உணவுத் திட்டம் ##### 31.0 31.0

9
மயறு திமணக்கங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் திட்டங்கள் 3458 25,391.0 13,000.2

1
யதீி

238 34.6 30.3

2
ீர் யமங்கல் 19 3.6 2.3

3
கல்யி 25 3.9 3.3

4
ெமூக மெமயகள் 30 3.4 2.2

5
நின்ொபம் 3 2.4 1.4

6
யியொனம் 15 2.7 1.4

7
சுகாதாபம் 18 1.9 0.6

8
ஒரு கபாநத்திற்கு ஒரு திட்ட ிகழ்ச்ெி 902 49.9 498.8

9
கிபாநினப் ாடொம அியிருத்தி ிகழ்ச்ெி 135 282.8 38.0

10 கந சகுந யிமெட ிகழ்ச்ெி 559 282.8 205.5

11 நக்கள் ிபதிிதிகின் திட்டங்கள் 638 174.5 135.3

12 த்சகுந ிகழ்ச்ெி 680 611.7 474.0

13 ிபமதெ அியிருத்தித் திட்டம் 328 61.0 36.2

14 தனட்ட கிரு அியிருத்தித் திட்டம் 2529 2,601.8 1,396.2

15 தியி சகுந ிகழ்ச்ெி 634119 24.0 20.1

16 நாயட்டச் செனகத்தின் மநதிக கட்டிடம் 1 19.5 19.3

17 நாயட்டச் செனகத்தின் புதின கட்டிடம் 1 30.0
4.8

18
ிபமதெ செனகத்தின் புதின கட்டிடம்-ருயன்சய 1 5.5 5.4

19 முனர்ச்ெினார்கின் திமந அியிருத்தி 7 0.1 0.1

09 மககாம

08.னாழ்ப்ாணம்
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ஒதுக்கீடு
செலவினம்

ஒதுக்கீடு செலவினம் ஒதுக்கீடு செலவினம்

ச ொகக (ரூபொ)

சபொருளொ ொ அபிவிருத் ி 
அகச்ெின் கீழ் 

மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித்  ிட்டங்கள்

ச ொகக (ரூபொ)

ொவட்டம்

 ிட்ட 
எண்

ச ொகக (ரூபொ)

 ிட்ட 
எண்

அபிவிருத் ிச் நடவடிக்கக இல

மவறு  ிட்டங்கள்

பன்முகப்படுத் ப்பட்ட 
வவுசெலவு 
 ிட்டத் ின் மூலம் 
மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித் 
 ிட்டங்கள்

 ிட்ட 
எண்

20 முனர்ச்ெினாண்மந அியிருத்திக்கா னிர்ச்ெி ிகழ்ச்ெி 10
1.2 1.2

21 முகாமந அியிருத்தி ிகழ்ச்ெி 7 0.0 0.1

22 முனர்ச்ெினார்கின் திமந அியிருத்தி ிகழ்ச்ெி 5 0.0 0.0

23 யினாாப ம ாெம 21 0.2 0.1

1 நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள்
26 28.7 29.0

2 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 446 25.7 23.8

3
சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 2055 3,296.5

2,542.7

4 மயறு திட்டங்கள் 3500 0.0 211.7

1
நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள்

 
10 93.0 92.3

2 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 1230 65.0 63.9

3 நக்கள் ிபதிிதிகால் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 1433 275.0 151.6

4 கந சகுந 3400 1,637.0 641.3

5 த்சகுந 1662 1,753.0 2,095.9

6 கிபாந ாடொம நற்றும் கமியகற்ல் மெமய 212 78.8 57.7

7 ய யிங்குகள் அியிருத்தி ிகழ்ச்ெி 4 30.0 18.3

1
நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 566 219.7 219.7

2
ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 440 30.1 29.8

11.கண்டி

09 மககாம

10.நாத்தம

12. நட்டக்கப்பு
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ஒதுக்கீடு
செலவினம்

ஒதுக்கீடு செலவினம் ஒதுக்கீடு செலவினம்

ச ொகக (ரூபொ)

சபொருளொ ொ அபிவிருத் ி 
அகச்ெின் கீழ் 

மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித்  ிட்டங்கள்

ச ொகக (ரூபொ)

ொவட்டம்

 ிட்ட 
எண்

ச ொகக (ரூபொ)

 ிட்ட 
எண்

அபிவிருத் ிச் நடவடிக்கக இல

மவறு  ிட்டங்கள்

பன்முகப்படுத் ப்பட்ட 
வவுசெலவு 
 ிட்டத் ின் மூலம் 
மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித் 
 ிட்டங்கள்

 ிட்ட 
எண்

3

சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 1559 1,420.6 1,375.4

4 தியி சகுந 3033 51.0

5
மயறு திமணக்கங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் திட்டங்கள்

 8036 548.1

1 37.0 37.0

1
நாயட்டச் செனகத்திற்கு புதின கட்டிடம் கட்டுதல் 1 37.0

37.0

2 சயிக ஊினர்களுக்கா கட்டிடம் கட்டுதல்- ிிம 1
5.0 4.2

3 ிபமதெ செனகத்திற்கு புதின கட்டிடம் கட்டுதல் 1 14.2 10.9
4 கஞ்ெினம் கட்டுதல் 1 1.5 1.5
5 தரிப்ிட்ம் கட்டுதல் 1 1.0 1.0
6 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 302 25.4 24.9

7 ஒரு கிபாநத்திற்கு ஒரு திட்ட ிகழ்ச்ெி 588 35.6 31.7
8 கந சகுந ிகழ்ச்ெி 378 108.1 101.2
9 கிபாந ாடொம நற்றும் கமியகற்ல் மெமய 117 39.2 37.7
10 த்சகுந ிகழ்ச்ெி 179 411.2 159.1

11 உள்ளுபாட்ெி யதீிகளுக்கு காப்சட் இடுதல் 16 209.0

12 ய யிங்குகள் அியிருத்தி ிகழ்ச்ெி 53
13 ிபமதெ அியிருத்தித் திட்டம் 240

14 நக்கள் ிபதிிதிகால் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 1012

15 தியி சகுந  

1 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 179 19.7 19.6
2 தனட்ட கிரு அியிருத்தித் திட்டம் 73 265.2 236.4
3 கந சகுந ிகழ்ச்ெி 437 344.0 335.7
4 நாயட்டச் செனகத்திற்கு புதின கட்டிடம் கட்டுதல் 2 25.0 24.9
5 யிமனாட்டு மநதாம் கட்டுதல்- கிண்ணினா 1 5.6 5.5

6 நீய நத்தின ிமனம் கட்டுதல் - கந்தாய் 2 2.6 2.6

13 

சநாாகம

12. நட்டக்கப்பு

14  

திருமகாணந
ம
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ஒதுக்கீடு
செலவினம்

ஒதுக்கீடு செலவினம் ஒதுக்கீடு செலவினம்

ச ொகக (ரூபொ)

சபொருளொ ொ அபிவிருத் ி 
அகச்ெின் கீழ் 

மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித்  ிட்டங்கள்

ச ொகக (ரூபொ)

ொவட்டம்

 ிட்ட 
எண்

ச ொகக (ரூபொ)

 ிட்ட 
எண்

அபிவிருத் ிச் நடவடிக்கக இல

மவறு  ிட்டங்கள்

பன்முகப்படுத் ப்பட்ட 
வவுசெலவு 
 ிட்டத் ின் மூலம் 
மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித் 
 ிட்டங்கள்

 ிட்ட 
எண்

7 காச்ொப நத்தின ிமனம் கட்டுதல் 1 10.0 10.0
8 ெிறுயர்கள் சண்கள் அியிருத்திப் ிரிவு 1 15.7 14.6
9 தியார் அலுயகம் 1 3.5 3.2

10 நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 5 58.7 54.6
11 மயறு 6 37.6 36.1

1 நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 4 143.3 120.2

2 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 694 61.6 54.7

3 சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 5543 2,845.6 2,132.0

4 தியி சகுந  5629 182.6 182.6

1 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 998
2 சடாரின் சதாபட்ட கநின் கநட்ட 3882 4,752.4 2,253.3
3 தியி சகுந 2463 255.0 87.3

4 நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 7 408.4 235.1
5 மயறு 29 8.0 7.1

 

1
நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 7 N/A 28.0

2 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 768 50.0 47.6

3
சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 4434 3,027.0

2,181.0

4 திட்டங்கள் 13

1 ஒரு கிபாநத்திற்கு ஒரு திட்ட ிகழ்ச்ெி  781 584.4 551.4
2 கந சகுந ிகழ்ச்ெி 428 244.3 200.4

3 தியி சகுந                14.6 13.2

4 உள்ளுபாட்ெி யதீிகளுக்கு காப்சட் இடுதல் 74 608.3 280.9

5
அடிப்மட யெதிகம அியிருத்தி செய்தல் - ாம் அந்சதின 84 46.0 44.5

16 சகாளம்பு

15. இத்திபுரி

18.துள்ம

17.காி

14  

திருமகாணந
ம
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ஒதுக்கீடு
செலவினம்

ஒதுக்கீடு செலவினம் ஒதுக்கீடு செலவினம்

ச ொகக (ரூபொ)

சபொருளொ ொ அபிவிருத் ி 
அகச்ெின் கீழ் 

மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித்  ிட்டங்கள்

ச ொகக (ரூபொ)

ொவட்டம்

 ிட்ட 
எண்

ச ொகக (ரூபொ)

 ிட்ட 
எண்

அபிவிருத் ிச் நடவடிக்கக இல

மவறு  ிட்டங்கள்

பன்முகப்படுத் ப்பட்ட 
வவுசெலவு 
 ிட்டத் ின் மூலம் 
மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித் 
 ிட்டங்கள்

 ிட்ட 
எண்

6 புப சகுந அியிருத்தித் திட்டம் 1056 824.0 638.9

7 கிபாந ாடொம நற்றும் கமியகற்ல் மெமய 349 52.9 44.4

8
காடு நற்றும் ெிறு யங்கமப் ாதுகாப்தற்கா திட்டம் 152 70.0 45.7

9 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 722 37.7 35.2

10 நக்கள் ிபதிிதிகால் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் . 973 169.6 143.3

1 நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 7 3.3 30.3

2 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 570 25.6 25.3

3
ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டதின் யிமெட அியிருத்தி 1263 100.0

99.3

4
சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 1945 4,792.0 2,741.0

5 மயறு 3 21.0 10.9

1 தனட்ட கிரு அியிருத்தித் திட்டம் 942.2
2 நகாண அியிருத்தித் திட்டங்கள் 15.1

3 த்சகுந 68.1

4 ஒரு கிபாநத்திற்கு ஒரு திட்ட ிகழ்ச்ெி 299.7

1
நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள்                                                                                                                              62.0 62.0

2 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 823 46.1 44.3

3

சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 2089 1,994.6

1,660.7

1 நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 15.0 15.0

2 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 760 40.7 38.6

22.புத்தம்

20.அம்ாம

18.துள்ம

21.அம்ாந்மதாட்
மட

19சாறு
மய
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ஒதுக்கீடு
செலவினம்

ஒதுக்கீடு செலவினம் ஒதுக்கீடு செலவினம்

ச ொகக (ரூபொ)

சபொருளொ ொ அபிவிருத் ி 
அகச்ெின் கீழ் 

மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித்  ிட்டங்கள்

ச ொகக (ரூபொ)

ொவட்டம்

 ிட்ட 
எண்

ச ொகக (ரூபொ)

 ிட்ட 
எண்

அபிவிருத் ிச் நடவடிக்கக இல

மவறு  ிட்டங்கள்

பன்முகப்படுத் ப்பட்ட 
வவுசெலவு 
 ிட்டத் ின் மூலம் 
மற்சகொள்ளப்படும் 
அபிவிருத் ித் 
 ிட்டங்கள்

 ிட்ட 
எண்

3 நின் மயினமநத்தல் (ய அியிருத்தித் திட்டம்) 35 88.0 62.4
4 உள்ளூபாட்ெி நன் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 891 728.7 316.4
5 கந சகுந ிகழ்ச்ெி 556 216.7 162.5
6 ாடொம அியிருத்தித் திட்டம் 199 36.0 31.6
7 ஒரு கிபாநத்திற்கு ஒரு திட்ட ிகழ்ச்ெி 837 548.0 433.7
8 நக்கள் ிபதிிதிகால் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 763 173.8 95.7

1 நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 6
2 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 590

3
சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள் 6913

4 சாது நக்கள் அலுயல்கள் அமநச்சு 13.4 11.6
5 யிமனாட்டுத்தும அமநச்சு 5.8 4.0
6 நீன் ிடி அமநச்சு 7.0 5.0

1 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 623 46.0 37.0

2 ஒரு கிபாநத்திற்கு ஒரு திட்ட ிகழ்ச்ெி 576 491.0 388.4
3 த்சகுந 651 539.0 325.6

4 கந சகுந ிகழ்ச்ெி 280 161.0 97.1

5 கிபாநபு ாடொம அியிருத்தித் திட்டம் 69 30.0 25.9

1 நாயட்ட செனகங்கின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் திட்டங்கள் 8 58.8 54.1

2 ன்முகப்டுத்தப்ட்ட யபவுசெவு திட்டம் 783 43.2 43.2

3
சாருாதாப அியிருத்தி அமநச்ெின் கீழ் மநற்சகாள்ப்டும் அியிருத்தித் 
திட்டங்கள்-சடாரின் சதாபட்ட 3999 2,667.0 1,894.0

25. அனுபாதபுபம்

22.புத்தம்

24.நுயசபினா

23.ஹம்கா
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01.குருணாகல் 36.46 2.08 0.47 15.81 1.62 0.08 0.10 10.70 0.17 10.09 125.12 1.75 10.19 512.07 59.77 70.51 2.52

02.வவுினா 4.00 0.02 1.00 2.10 3.40 1.60 0.11 0.00 1.00 15.20 3.10 26.10 9.10 73.60

03.நாத்தற 29.71 0.60 0.27 5.20 0.73 7.71 5.90 36.90 55.05 0.00 219.11 34.78 37.61

04.நன்ார் 2.70 0.30 0.00 0.03 1.00 1.15 1.60 0.00 0.70 6.70 0.04 44.10 6.40 6.40 3.96

05.களுத்துற 29.80 1.40 0.72 8.60 0.49 8.00 0.00 7.30 52.90 26.60 122.00 103.80 32.70 0.04

06.முல்றத்தீவு 3.60 0.10 0.00 0.07 0.60 1.27 0.57 0.01 0.50 9.90 0.01 34.20 2.28 5.50 0.04

07.னாழ்ப்ாணம் 26.10 0.25 0.01 0.00 0.80 0.50 5.10 0.00 4.90 45.30 8.40 188.00 23.10 28.40 0.25

08.கககாற 17.88 1.39 0.21 8.01 1.13 5.82 5.24 43.98 16.62 0.45 39.65 27.87 0.01

09.நாத்தற 12.09 0.48 0.02 0.29 0.37 1.69 0.43 0.00 4.57 0.00 2.92 29.87 1.24 1.18 187.17 23.07 23.76 0.03

10.கண்டி 38.20 1.20 0.35 8.17 9.90 68.60

11.நட்டக்கப்பு 14.09 0.00 0.03 0.95 1.35 3.56 4.69 2.69 40.90 0.09 170.88 15.11 26.04 0.00

12.மநாபாகற 12.16 0.87 0.17 2.99 1.85 2.19 4.26 2.15 25.78 0.13 1.02 166.38 7.45 16.36 0.01

13.திருககாணநற 11.87 0.04 0.04 17.60 2.05 1.90 5.33 2.33 26.41 0.65 51.47 42.47 14.94 0.88

14.கிிமாச்சி 4.50 0.08 0.33 0.77 1.81 37.77 0.00 0.61 13.04 0.74 10.03 6.98

15.இபத்திபுரி 28.34 0.44 0.26 10.58 1.17 0.10 6.98 0.03 6.23 49.95 11.15 0.20 255.20 8.91 30.88 0.09

16.மகாழும்பு 17.09

17.காி 33.86 1.59 0.21 7.93 1.17 0.00 8.33 8.66 47.03 0.28 343.09 30.58 45.25

18.துற 25.42 0.79 0.15 4.42 1.98 0.26 5.46 0.04 3.12 30.06 8.83 0.17 253.62 0.29 25.74

19.மாறறுறவ 7.69 0.20 0.05 6.05 2.12 12.24 1.56 21.79 0.08 0.01 0.49 101.62 7.03 12.05 0.07

20.அம்ாற 12.50 5.40 0.10 1.25 2.10 17.60 4.80 1.00 36.00 2.70 22.00 17.00 0.20

21.அனுபாதபுபம் 23.30 0.58 2.10 8.38 2.60 0.10 1.90 0.01 7.10 240.54 4.45 81.45 23.50 0.04 19.55 36.30 0.04

22.அம்ாந்கதாட்றட 17.15 0.20 0.16 3.24 40.48 0.01 0.41 5.00 3.00 62.18 2.41 239.50 22.58 21.30 1.20

23.புத்தம் 1.60 5.60 63.40 9.20 46.30

24.ஹம்கா 43.92 0.65 0.83 10.45 0.35 9.94 11.13 132.43 3.98 278.31 17.16 40.60

435.3 18.6 0.0 6.4 139.3 69.4 3.8 36.9 1.2 114.5 5.6 37.8 240.6 95.4 1001.5 230.8 22.5 3091.7 101.6 551.4 599.8 9.3

2014 ஆம் ஆண்டுக்காக ாவட்டச் செலகங்களினால் செகரிக்கப்பட்ட வருானம்
Rs.  000,000
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செயற்திறன்-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•ப ொதுநி ர்வொகம்  
 
 
 
 

•உள்நொட்டலுவல்கள் 
 
 
 

•உள்ளக்க்கட்டுப் ொடு&நிர்
வொக மறுசீமமப்பு 

 
 

•ஏமைய  ிரிவுகள் 
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தாபனப் பிாிவு 

குமிக்க ாள் 

பிதான 

செயாற்றுக க் 

குமி ாட்டி 

உபாங் 

ள் 
செற்பாடு ள் 

துகைச் 

செயாற்றுக க் 

குமி ாட்டி 

இயக்கு ள் தாக் ங் ள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக் ான 

முன்கனற்மம் 

(2014.12.31 இல் உள்ரலாமான) 

நிதி  சபரதி  

1. அொங்  

கெகலக் ான  

அொங்  

மு ாகக் 

ச ாள்க கர 

ரிகான 

ஒழுங்குபடுத்தப்

பட்ட 

அனுகுமுகம 

ளுடன் ீர 

உருலாக் ி 

மு ாக 

செய்தல் 

 

அொங்  

கெகலயுடன் 

சதாடர்புகட 

சுற்மமிக்க  ரின்

/ 

அமிவுறுத்தல் ரி

ன்/  ச ாள்க  ள் 

ற்றும் 

லகலியக் ைங்

 ரின் 

ண்ைிக்க  

தாபன 

லிதிக் 

க ாகல

கத் 

திருத்துதல்

, 

இற்கமப்

படுத்துதல்

,  

சலரிிடு

தல் 

 

 

1.  ாயத்தின் கதகல ளுக்கு 

ற்பவும் 

அகச்ெகலினால் 

டுக் ப்படும்  ச ாள்க த் 

தீர்ானங் ளுக்கு 

இைங் வும் தாபனலிதிக் 

க ாகலகத் திருத்துதல் 

 

தாபனலிதிக் 

க ாகலக் ான  ாய 

அடிப்பகடியான 

ற்றும் ச ாள்க  

அடிப்பகடியான 

திருத்தங் ள் 

சதாடர்பான 

லிொகை ள் 

குகமலகடயும் வீதம் 

     60% 

 

லிகனத்திமன்ிக்  

கெகலின் ஊடா  

லாடிக்க ாரர் ரின் 

திருப்திக 

கம்படுத்துதல். 
 

அொங்  கெகல 

சதாடர்பில் சபாது 

க் ள் ச ாண்டுள்ர 

நம்ப த்தன்ககயும் 

கநர்னப்பான்ககயு

ம் கம்படுத்துதல் 

 

- 

 

1. அகச்ெகலத் 

தீர்ானங் ரின் 

மூயம் தாபனலிதிக் 

க ாகலில் 

செய்ப்பட்ட 

திருத்தங் கர 

அொங்  நிர்லா ச் 

சுற்மமிக்க  ள் மூயம் 

சலரிிடுதல் - 100% 
   

2. உாி சுற்மமிக்க  

சலரிிடப்பட்டுள்ர

து (2014.02.28 ஆந் 

தி தி 05/2014 ஆம் 

இயக் ச் சுற்மமிக்க ) 

– 100% 

2. 2013 ஆம் ஆண்டில் 

தாபனலிதிக் 

க ாகலகலில் திருத்தங் ள் 

செய்து சலரிிடப்பட்ட 

அொங்  நிர்லா ச் 

சுற்மமிக்க  ரின் அகனத்து 

லிபங் கரயும் 

உள்ரடக் ி 

சுற்மமிக்க சான்கம 

சலரிிடுதல், 

தாபனலிதிக் 

க ாகலில் 2013 

ஆம் ஆண்டில் 

சுற்மமிக்க   ள் 

மூயம்  செய்ப்பட்ட 

திருத்தங் ள் 

சதாடர்பில் 

க ாப்படும் 

லிொகை ள் 

குகமலகடயும் வீதம் 

      60% 

 

சபாது க் ள் 

சதாடர்கப அபிலிருத்தி 

செய்லதன் ஊடா  

நட்புமலான நிர்லா  

முகமகசான்கம 

உருலாக்குதல்  

 

2.  நல்யாட்ெிக் 

க ாட்பாடு ரி

ன் 

அடிப்பகடில் 

அொங்  

நிர்லா ப் 

சபாமிமுகம

கத் தாபித்தல்  

 

தாபனப் 

பிாிலினால் 

லறங் ப்படும்  

கெகல ள் 

சதாடர்பில் சபாது 

க் ரிடிருந்து 

 ிகடக் ப்சபறும் 

முகமப்பாடு ள் 

குகமலகடயும் 

பிற்ெி 

ற்றும் 

ஆய்வு 

அயகு 

ஒன்கமத் 

தாபித்தல் 

 

 

 

1. அொங்  கெகலில் 

திர்கநாக் ப்படும் 

உடனடிான பிச்ெிகன ள் 

ற்றும் கபாக்கு ள் 

சதாடர்பில் ஆய்வு கர 

நடாத்தி சபாருத்தான 

ெிபாாிசு கரச் செய்தல் 

 

 

பிற்ெி, ஆய்வு 

அய ினால் 
செய்ப்படும் ெிமந்த 
ெிபாாிசு ரின் 
ண்ைிக்க  

02 

1. கம்பட்ட சபாது 

க் ள் சதாடர்பின் 

ஊடா  க் ள் 

நட்புமலான நிர்லா ப் 

சபாமிமுகமசான்கம

க்  ட்டிசழுப்புதல். 

 

 

 

- 

1. இந்த அயகு 

அபிலிருத்திச் 

கெகலகச் கெர்ந்த 

மூன்று 

உத்திகா த்தர் கர

யும் உதலிப் 

பைிப்பாரர் 

ஒருலகயும் 

ச ாண்ட 
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தாபனப் பிாிவு 

குமிக்க ாள் 

பிதான 

செயாற்றுக க் 

குமி ாட்டி 

உபாங் 

ள் 
செற்பாடு ள் 

துகைச் 

செயாற்றுக க் 

குமி ாட்டி 

இயக்கு ள் தாக் ங் ள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக் ான 

முன்கனற்மம் 

(2014.12.31 இல் உள்ரலாமான) 

நிதி  சபரதி  

வீதம்  

 

ஊறிர் 

ரின் 

னித லர 

அபிலிருத்

தி 

2. தாபனப் பிாிலின் 

பதலிைிினாா் 

அபிலிருத்திச் சென்முகம 

சதாடர்பான தது அமிகல 

கம்படுத்திக் 

ச ாள்லதற் ான பிற்ெி 

நி ழ்ச்ெிசான்கம 

நடாத்துதல். 

 

 

தாபனப் பிாிலினால் 
லறங் ப்படும்  
கெகல ரில் 
ற்படும் தாதங் ள் 
சதாடர்பில் சபாது 
க் ரிடிருந்து 
 ிகடக் ப்சபறும் 
முகமப்பாடு ள் 
குகமலகடயும் வீதம் 

40% 

2. அொங்  கெகல 

சதாடர்பில்  சபாது 

க் ள் ச ாண்டுள்ர 

நம்பிக்க கயும் கநர் 

னப்பாங்க யும் 

கம்படுத்துதல் 

 
 

 

 

. அொங்  கெகல 

சதாடர்பில்  சபாது 

க் ள் ச ாண்டுள்ர 

நம்பிக்க கயும் கநர் 

னப்பாங்க யும் 

கம்படுத்துதல் 

- 

அலுலய ா  

நிறுலப்பட்டுள்ரது. 

தாபனலிதிக் 

க ாகலக ீராய்வு 

செய்யும் சபாறுப்பு 

இவ் அய ிடம் 

ஒப்பகடக் ப்பட்டுள்

ரதுடன் 

திர் ாயத்தில் இவ் 

அயக  

லிாிவுபடுத்துலதற்கு 

நடலடிக்க  

டுக் ப்படும்.    
 

2. இதற் ான பிற்ெி 

நி ழ்ச்ெி 2014 

ஜூகய 31, ஆ ஸ் 4 

ற்றும் 12 ஆந் 

தி தி ரில் 

நடாத்தப்பட்டது - 

100% 

3. ஊறிர் கர 

ஊக்குலிப்பதற் ா  தாபனப் 

பிாிலின் ஊறிர் ளுக் ான 

சலரிக் ர 

நி ழ்ச்ெிசான்கம 

நடாத்துதல். 

 

தாபனப் பிாிலினால் 
லறங் ப்படும்  
கெகல ரில் 
ற்படும் தாதங் ள் 
சதாடர்பில் சபாது 
க் ரிடிருந்து 
 ிகடக் ப்சபறும் 
முகமப்பாடு ள் 
குகமலகடயும் வீதம் 

80% - 

3. உள்ர  

லாடிக்க ார

ர் திருப்திக 

கம்படுத்துலத

ன் ஊடா  

கம்படுத்தப்ப

ட்ட  அொங்  

கெகல 

 

ஊறிர் ரின் 

திருப்திின்க 

சதாடர்பில் சபாது 

க் ரிடிருந்து 

 ிகடக் ப் சபறும் 

முகமப்பாடு ள் 

குகமலகடயும் வீதம் 

அொங்  

கெகலக்

 ான 

நயன்புாி 

ற்றும் 

பன்மு ா

க 

தித்தயாகல "பி" லிடுமுகம 

பங் ராகல முழுகா ப் 

புதுப்பித்தல் 

 

 

 

லிடுமுகம 

பங் ராக் ரிலுள்ர 

லெதி ள் லிடத்தில் 

ஊறிர் 

திருப்திின்க 

சதாடர்பில் 

 ிகடக் ப்சபறும் 

முகமப்பாடு ள் 

குகமலகடயும் 

வீதம். 

 

 

 

 

  

1. அகனத்து திருத்த 

கலகய ளுக் ா வும் 

லிகயனுக் கரக் 

க ாருலதற்கு 

நடலடிக்க  ள் 

டுக் ப்பட்டுள்ரன.  
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ணைந்த சேணலகள் பிரிவு 

குறிக்சகோள்க

ள் 

அடிப்பணை

ச் 
சேயோற்று

ணகக் 
குறிகோட்டி 

உபோமுணம சேற்போடுகள் 
துணைச் 

சேயோற்றுணகக் 
குறிகோட்டி 

2014 ஆம் 
ஆண்டுக்

கோன 
இயக்குக

ள் 

திர்போர்க்கப்படும் 
சபறுசபறுகள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக்கோன 
சேயோற்றுணக 

(2014.12.31 இல் உள்ரலோறு) 

நி

தி 
சபரதிக 

விணனத்திம

ன்மிக்க, 
ஆற்மலும் 
திமணயும் 
நிம்பி 
னித 
லரங்கணர 
உரி 
கோயத்தில் 
லறங்குலத

ன் ஊைோக 
விை 
அறிவும் 
சதோழில்நுட்

பத் 
திமன்களும் 
அே 
சேணலயி

ணன 
உருலோக்குத

ல் 

னித 
லரத் 
சதணலகள் 
பூர்த்தி 
சேய்ப்ப

டும் வீதம் 

1. எவ்சலோரு 
சேணலக்கும் 
சபோட்டித் 
தன்ண 
சகோண்ை உரி 
கோயத்தியோன 
ஆட்சேர்ப்பு 
ற்றும்   
சேணலயில் 
அத்துதலுக்கோ

ன 
முணமசோன்ணம

ப் சபணி 
லருதல். 
 
 
 
 
 
 
 
2. இணைந்த 
சேணலகளிலும் 
இயங்ணக 
நிர்லோக 
சேணலகளிலும் 
விணனத்திமன்மி

க்கதும் 
பனுறுதி 
லோய்ந்தததுோன 
எழுக்கோற்று 
நிர்லோக 
முணமசோன்ணம

ப் சபணி 
லருதல். 
 

1.அனுதிளிக்கப்பட்ை 
பதவிணி சதோைர்போன 
தகலல்கணரப் சபணி 
லருதல் 
 
2. பதவி சலற்றிைங்கள் 
சதோைர்போன தகலல்கணரப்  
சபணி லருதல் 
 
3. னித லரத் திட்ைம் 
தோரித்தல் 
 
4. சேணலயில் இணைப்புக் 
சகோள்ணகணத் தோரித்தல் 

 
 

 

 
 

 

 

எவ்சலோரு கட்ைத்திற்கும் 
கோய ல்ணயகணர 
நிர்ையித்தல் 

பதவிசலற்றிைங்களின் 
ண்ணிக்ணகண 5%  
ஆகப் சபணி லருதல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1. இணைந்த 
சேணலயிலுரள் 
உத்திசோகத்தர்களின் 
முணமோன 
எழுக்கோற்று 
விேோணைகணர எரு 
லருை கோயத்தினுள் 
பூர்த்தி சேய்தல் 

      
2. இயங்ணக நிர்லோக 
சேணலயின் முணமயின் 
எழுக்கோற்று 
விேோணைண 02 
லருை கோயப் 
பகுதியினுள் பூர்த்தி 
சேய்தல் 

 

 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 1/4 
லருைம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
3லருைம் 

சதோழிணய 
திர்போர்ப்பலர்களுக்கு 
நிோோனதும் சபோட்டி 
ற்றும் திமணயின் 
அடிப்பணையில் அேோங்க 
சேணலக்கு நினம் 
சபறுலதற்கோன லோய்ப்புக் 
கிணைப்பணத 
உறுதிப்படுத்துதல். 
 
 

பிணேகள் சேணலயிணன 
விணனத்திமன் மிக்க 
முணமயில் 
லறங்குலதற்கோக 
இணைந்த 
சேணலகளுக்குரி னித 
லரங்கள் 
லறங்கப்படுலணத உறுதி 
சேய்தல். 
 
 

எழுக்கம் நிணமந்த அே 
சேணல சதோைர்போன 
க்களின் 
திர்போர்ப்புக்கணரப் 
பூர்த்தி சேய்தல் 
 
கோயத்துக்குப் 
சபோருத்தோன 
நைலடிக்ணககள் மூயம் 
எழுக்கமிக்க அேோங்க 
சேணல சதோைர்போன 
உைர்விணன இணைந்த 
சேணல 
உத்திசோகத்தர்கள் 
த்தியில் ற்படுத்துதல் 
 

 
_ 

2013 ஆம் ஆண்டில் 
அேோங்க முகோணத்துல 
உதவிோரர் சேணலயில் 
நியவி சலற்றிைங்களில் 
48%  நிப்புலதற்கு 
ோத்திச அனுதி 
கிணைத்தது. 
அத்சதோணகயினண 2014 
ஆம் ஆண்டில் ஆட்சேர்ப்புச் 
சேய்லதற்கு நைலடிக்ணக 
டுக்கப்பட்ைது.ஆட்சேர்ப்பு
ச் சேய்லதற்கோன சபோட்டிப் 
பரீட்ணேக்கு ற்கனசல 
விண்ைப்பங்கள் 
சகோப்பட்டுள்ரன.அவ் 
ஆட்சேர்ப்புக்கள் 
சற்சகோள்ரப்படுகின்ம 
சபோது சலற்றிைங்களின் 
அரவு 10 ேதவீதம் லண 
குணமலணையும். 
 
1 1/4 லருைம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 1/2 லருைம் 
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ணைந்த சேணலகள் பிரிவு 

குறிக்சகோள்க

ள் 

அடிப்பணை

ச் 
சேயோற்று

ணகக் 
குறிகோட்டி 

உபோமுணம சேற்போடுகள் 
துணைச் 

சேயோற்றுணகக் 
குறிகோட்டி 

2014 ஆம் 
ஆண்டுக்

கோன 
இயக்குக

ள் 

திர்போர்க்கப்படும் 
சபறுசபறுகள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக்கோன 
சேயோற்றுணக 

(2014.12.31 இல் உள்ரலோறு) 

நி

தி 
சபரதிக 

  3. சேணலப் 
பிோைக் 
குறிப்புக்கள் 
ற்றும் ணன 
லழிகோட்ைல் 
சகோணலகளுக்கு 
இைங்க 
நிந்தோக்குதல்

, தமுர்வு 
லறங்குதல், 
இணரப்போமச்  
சேய்தல், 
 

1. நிந்தோக்கப்படும் 
உத்திசோகத்தர்கணர 03 
ோதங்களுக்கு முன்னர் 
பட்டில்படுத்துதல் 
(i) நினத் திகதியிலிருந்து 
03, 06 ோத கோயப் 
பகுதியினுள் நினத்துைன்  
சதோைர்புணை அணனத்து  
ஆலைங்கணரயும் ருத்துல 
பரிசேோதணன 
அறிக்ணககணரயும் சபற்றுக் 
சகோள்ளுதல் 
(ii) சபறுசபறுகணர 
உறுதிப்படுத்திக் சகோள்ரல் 
(iii) மீரோய்வு அறிக்ணககணர 
லருை இறுதியில் சகோருதல் 
(iv) இறுதி அறிக்ணகண 
உரி தினத்துக்கு எரு 
ோதத்துக்கு முன்னர் 
சபற்றுசகோள்ரல் 
 

2. தமுர்வு 
லறங்கப்பைவுள்ர 
உத்திசோகத்தர்கணர 03 
ோதங்களுக்கு முன்னர் 
பட்டில்படுத்துதல்  
3. இணரப்போமவுரள்  
உத்திசோகத்தர்கணர 03 
ோதங்களுக்கு முன்னர் 
பட்டில்படுத்துதல் 
 

4. தமுர்வு, விணனத்திமன் 
தணைதோண்ைல், 
இணரப்போறுதல் 
ன்பலற்றுக்கு 
விண்ைப்பிப்பதற்கோன 
லழிகோட்ைல்கணரத் 
தோரித்தல். 
 
 

1. தணகணகணரப் 
பூர்த்தி சேய்து உரி 
தினத்தில் பதவி 
நிந்தோக்கப்படும் 
ஊழிர்களின் 
ண்ணிக்ணகண 90% 
ஆகப் சபணி லருதல். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. தணகணகணரப் 
பூர்த்தி சேய்து உரி 
தினத்தில் தமுர்வு 
லறங்கப்படும் 
உத்திசோகத்தர்களின் 
ண்ணிக்ணகண 90% 
ஆகப் சபணி லருதல். 
 
3. உரி தினத்தில் 
இணரப்போறும் 
உத்திசோகத்தர்களின் 
ண்ணிக்ணகண 90% 
ஆகப் சபணி லருதல். 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60% 

 
 
 
 
 
 
 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திருப்திணைந்த 
போோட்ைப்பட்ை 
பதவிணியினண 
உருலோக்குதல். 

 50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
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ணைந்த சேணலகள் பிரிவு 

குறிக்சகோள்க

ள் 

அடிப்பணை

ச் 
சேயோற்று

ணகக் 
குறிகோட்டி 

உபோமுணம சேற்போடுகள் 
துணைச் 

சேயோற்றுணகக் 
குறிகோட்டி 

2014 ஆம் 
ஆண்டுக்

கோன 
இயக்குக

ள் 

திர்போர்க்கப்படும் 
சபறுசபறுகள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக்கோன 
சேயோற்றுணக 

(2014.12.31 இல் உள்ரலோறு) 

நி

தி 
சபரதிக 

  
4. 
விணனத்திமன்மிக்

க, 
பனுறுதிலோய்ந்த, 
இற்ணமப்படுத்தப்
பட்ை லருைோந்த 
ற்றும் ேோதோை 
இைோற்ம 
முணமசோன்ணம 
எவ்சலோரு 
சேணலயிலும் 
சபணி லருதல். 

1. இைோற்ம அயகு என்ணம 
அறிமுகப்படுத்துதல் 
 
2. இைோற்ம விண்ைப்பப் 
படிலம் என்ணம 
அறிமுகப்படுத்துதல் 
 
3. இைோற்மக்  சகோரிக்ணக 
முன்னுரிணப் பட்டில் 
 
4. இைோற்மக் 
சகோரிக்ணககணரப் 
பகிங்கப்படுத்துதல் 

லருைோந்தம் சோத்த 
ஊழிர் ண்ணிக்ணகயில் 
20 ேதவீதத்தினருக்கு 
இைோற்மம் லறங்குதல். 
 

15% 
ஊழிர்களின் சதணலக்கும் 
அேோங்க சேணலயின் 
சதணலகளுக்கும் இணையில் 
ேநிணயண ற்படுத்துதல். 

 12% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
சேணலகணர 
லறங்குகின்ம 
சபோது நவீன 
தகலல் 
சதோழில்நுட்ப
த் 
சதோைர்பிணன
ப் 
பயப்படுத்தி 
சபோது 
க்களுக்கோன 
சேணலகணர 
இயகுபடுத்து
தலும் 
ளிணப்படு

த்துதலும். 

 
 
 
 
 
 
 

5. இணைந்த 
சேணல 
உத்திசோகத்தர்க
ளின் 
முணமப்போடுகணர 
முகோண சேய்யும் 
சிமந்த 
முணமசோன்ணமப் 
சபணி லருதல். 
 
 
சலளிப்பணைத் 
தன்ண சகோண்ை 
னித லர 
முகோணயில் 
தகலல் 
சதோைர்போைல் 
சதோழில்நுட்பத்
ணதப் 
பன்படுத்துதல் 
 
 
 
 
 

முணமப்போடுகள் சதோைர்போன 
சேற்போடுகணர 
சற்சகோள்லதற்கோக தனிோன 
அயகு என்ணம உருலோக்குதல். 
 
 
 
 
 
 
இ- னித லர முகோண 
சதோகுதயின் ஊைோக தோபனப் 
பணிகணர சற்சகோள்ளுதல் 

கிணைக்கும் 
முணமப்போடுகளில் 80 
ேதவீதத்திற்கு இறுதிோன 
பதில்கணர லறங்குதல். 
 
 
 
 
 
 
தகலல் 
சதோழில்நுட்பத்ணதப் 
பன்படுத்தி 
சற்சகோள்ளும் 
பணிகளின் 
ண்ணிக்ணகண 
அதிகரித்தல் (இ-னித 
லர முகோணத் சதோகுதி) 
 
தகலல்சதோழில்நுட்பத்
ணதப் பன்படுத்தி 
சேணலசபறுநர்களுக்கு 
லறங்கும் சேணலகளின் 
ண்ணிக்ணகண 
அதிகரித்தல். 
 
 
 
 
 
 
 

     
65% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

சிமந்த சனோநிணயயுைன் 
சேணலயிணன லறங்கும் 
லோய்ப்பு ற்படுதல். 
 
 
 
 
 
 
 

விணனத்திமன்மிக்க 
தீர்ோனங்களின் ஊைோக 
ஊழிர்கள் த்தியில் 
திருப்திணயும் 
நம்பிக்ணகணயும் 
ற்படுத்துதல். 

                         
                      65% 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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ணைந்த சேணலகள் பிரிவு 

குறிக்சகோள்க

ள் 

அடிப்பணை

ச் 
சேயோற்று

ணகக் 
குறிகோட்டி 

உபோமுணம சேற்போடுகள் 
துணைச் 

சேயோற்றுணகக் 
குறிகோட்டி 

2014 ஆம் 
ஆண்டுக்

கோன 
இயக்குக

ள் 

திர்போர்க்கப்படும் 
சபறுசபறுகள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக்கோன 
சேயோற்றுணக 

(2014.12.31 இல் உள்ரலோறு) 

நி

தி 
சபரதிக 

அலுலயகத்

ணத 
தன்னிக்க

ப்படுத்துத

ல். 
Automation 

 

உரி 
உத்திசோகத்தர்க

ளின் தவுகணர 
இற்ணமப்படுத்து

தல். 

தகலல்கணர 
லலணறத்தலும் அலற்ணம  
தவுத் தரத்தில் உள்ளீடு 
சேய்தலும்  

SLAS 
Open         114 
Limited       94 
PMAS     4083 
ICTS         759 
Translator  136 
Librarian     26 

5212 

தீர்ோனம் டுத்தல், 
அறிக்ணகப்படுத்துலற்கோ

ன லேதி, உைனடிோகத் 
தகலல்கணரப் 
சபற்றுக்சகோள்ரல். 
 

 

5150 

னித லர 
அபிவிருத்தி 

 
புணகயித 
முகோண 
உதவிோரர்

கணர 
உள்லோங்கு

லது 
சதோைர்போ

ன 
சுற்மறிக்ணக

யிணன 
சலளியிடு

தல். 
 
 
புதி 
முகோணத்

துல 
உதவிோரர்  
சேணலப் 
பிோைக் 
குறிப்ணப 
நணைமுணம

ப்படுத்துத

ல். 

 
புணகயிதத் 
திணைக்கரத்தி

ன் 
முகோணத்துல 
உதவிோரர்க

ணர அே 
முகோணத்துல 
உதவிோரர் 
சேணலக்கு 
உள்லோங்குதல். 
 
 
 
 
பிோைக் 
குறிப்பின் 
அடிப்பணையில் 
உத்திசோகத்தர்க

ணர 
உள்லோங்குதல் 

 
புணகயிதத் 
திணைக்கரத்துைன் 
சகோள்ணகத் தீர்ோனங்கணர 
டுப்பதற்கு நைலடிக்ணக 
டுத்தல். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
சுற்மறிக்ணக ற்போடுகணர 
சலளியிடுதல் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
உள்லோங்

குலதற்

கோன 
சேற்போ

டுகணர 
ஆம்பித்

தல் 
 
 
 
 
 
 
 
பிோை

க் 
குறிப்பி

ன் 
அடிப்ப

ணையில் 
உத்தி

சோகத்த

ர்கணர 
உள்லோங்

குதல் 

 
புணகயிதத் 
திணைக்கரத்தின் 
முகோணத்துல 
உதவிோரர்களுக்கு  அே 
முகோணத்துல 
உதவிோரர் சேணலயின் 
பன்கள் கிணைத்தல். 
விணனத்திமன்மிக்க அே 
சேணலணப் சபறுதல். 
 
 
 
 
 
அதிக விணனத்திமன்மிக்க 
அேோங்க முகோணத்துல 
உதவிோரர் சேணலண 
உருலோக்குதல். 

  
நீதின்மத்தில் லறக்கு 
நணைசபறுகின்மது. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92 ேதவீதோனலர்கள் 
உள்லோங்கப்பட்டுள்ரனர். 
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Giving new Grama Niladari Appointments 

     

Giving new Administration Officers’ Apointments 
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வீடமப்பு ற்றும் ஓய்வூதிப் பிரிவு 

குமிக்க ரள் 

பிதரன 

செயரற்று

ம க் 

குமி ரட்டி 

உபரங் ள் செற்பரடு ள் 

துமைச் 

செயரற்றும க் 

குமி ரட்டி 

இயக்கு 

ள் 

தரக் ங் ள் 

 

 (2014.12.31 இல் 

உள்ரலரமரன) 

நிதி  சபரதி  

வீடமப்புப் பிரிவு 

செரத்துக் ரி

ன் ப ரம 

உள்ரிட்ட 

ெிலில் 

நிர்லர த்தின் 

சபரது நிதி 

ப ரம 

அபிலிருத்தி 

 

அெரங்  ஊறிர் ளுக் ரன 

உத்திகர பூர்ல 

இல்யங் மரப் 

சபறுலதற் ரன 

லிண்ைப்பங் மர அமல 

 ிமடக்கும் ஒழுங் ின் படி 

 ரத்திருப்கபரர் பட்டில் 

ஒன்மமத் தரரித்தலும் 

அலர் ரின் கதமலப்பரடு ள் 

சதரடர்பில்  லனம் 

செலுத்துதலும். 

அெரங்  இல்யங் ரில் லெிக்கும் 

உத்திகர த்தர் மர அலர் ளுக்கு 

ஒதுக் ப்பட்ட  ரயம் 

பூர்த்திமடந்ததன் பின்னர் 

சலரிகற்றுதலும்  ரத்திருப்கபரர் 

பட்டில்,  அலெத் கதமல ரின் 

அடிப்பமடில் உத்திகர த்தர் ள் 

லிடுக்கும்  கலண்டுக ரள் ள் 

ன்பலற்மமக்  லனத்திற் ச ரண்டு 

இல்யங் மர ஒதுக் ீடு செய்தலும். 

ெட்ட 

நடலடிக்ம  மர 

கற்ச ரள்லதன் 

பயம் அமச்சு 

உரிம மர 

ீரப்சபற்ம வீடு ள் 

- ெதவீதத்தில்   

55% 

அெரங்  ஊறிர் ளுக்கு 

அெரங்  இல்யங் மர 

ஒதுக் ீடு செய்லதன் 

ஊடர  திருப்தி  ரன 

அெரங்  கெமலம 

உறுதிப்படுத்துலதற் ர  

அெரங்  ஊறிர் ளுக்கு 

லெதி மர லறங்குதல். 

 

55% 

துப்புவுச் 

செற்பரடு 

ரில் 

உத்திகர பூ

ர்ல 

இல்யங் ரி

ல் லெிப்கபரர் 

பங் ரிப்பு - 

ெதவீதத்தில் 

 சு ரதர நயகனரம்பல் 

நி ழ்ச்ெித்திட்டம் ன்ம 

லம ில் சடங்கு தடுப்பு 

சதரடர்பர ப் சபரது 

க் ளுக்கு  செய்திமக் 

ச ரண்டு  நடலடிக்ம  

டுத்தல். 

உத்திகர பூர்ல இல்யங் ரில் 

லெிப்கபரரினரல் துப்புவுச் 

செற்பரடு ள் 

கற்ச ரள்ரப்படுலமத  

உறுதிப்படுத்திலதற் ர  

கற்பரர்மல செய்தல். 

1. லருடரந்த ற்பரடு 

செய்ப்பட்ட 

துப்புவுச் 

செற்பரடு ரின் 

ண்ைிக்ம   

55% 

துப்புவுச் சூறல் ற்றும் 

உத்திகர பூர்ல 

இல்யங் மர உரி 

பமமில் பரரிக் ப்பது 

ெரத்திரகுதல் 

 

4 

 

2. "ெிரன' 

நி ழ்ச்ெிில் 

பங்க ற்கும் ஆட் ள்  

பிச்ெர 

நடலடிக்ம  ள் - 

ெதவீதத்தில்   

  

 

50% 

   ஓய்வூதிப் பிரிவு 

அெரங்  

ஊறிர் ரி

னதும் 

ஓய்வூதிம் 

சபறுகலரரி

னதும் 

நல்லரழ்மல

யும் 

நயகனரம்ப

மயயும் 

கம்படுத்துத

ல் 

 

ஓய்வூதிப் பிரைக் 

குமிப்பின் 12 ஆம் 15 ஆம் 

பிரிவு ரின்  ீழ் ஓய்வுசபற்ம 

அெரங்  

உத்திகர த்தர் ளுடன் 

சதரடர்புமட  டிதங் ளுக்கு 

அமல  ிமடக் ப் சபறும் 

ஒழுங் ிற்கு இைங்  

பன்னுரிமப் பதிவு ஒன்மமத் 

தரரித்து அதற் ிைங்  

உடனடிர  நடலடிக்ம  

டுத்தல். 

1. உரி ெிபரரிசு மரக் க ரருதல் 

2. ரதரந்தம் ஒழுக் ரற்றுக் 

குழுமலக் கூட்டுதல் 

3. ஒழுக் ரற்றுக்  ட்டமர ளுக்கு  

செயரரரின் அங் ீ ரத்மதப் 

சபறுதல் 

4. உரி பிரிவு ளுக்கு 

தீர்ரனங் மர அமிலித்தல். 

ரதரந்தம் 

 லனம்செலுத்தப்பட்

ட பிச்ெிமன ரின் 

ண்ைிக்ம  

95% 

ஓய்வூதிப் பிரைக் 

குமிப்பின் 12 ஆம் 

அல்யது 15 ஆம் பிரிலின் 

 ீழ்  ஓய்வுசபற்ம 

அெரங்  

உத்திகர த்தர் ளுக்கு 

ஓய்வூதி உரிம 

லறங்குலதன் ஊடர  

ஓய்வுசபற்ம அெரங்  

ஊறிர் ளுக்குத் 

திருப்திரன 

கெமலிமன லறங்குதல். 

 

95% 
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ஓய்வூதித் திணைக்கரம் 

ந ோக்கங்கள் பிதோன KPI தந்திநோ பங்கள்  டலடிக்ணககள் உப KI இயக்கு
கள் 
2014 

தோக்கங்கள் 31/12/2014 இல் 
உள்ரலோறு 

முன்நனற்மம் 

 ிதி  பபௌதிக 

ஓய்வூதிப் 
பன்கணரயும் 
ணன 
பகோடுப்பனவுக
ணரயும் 
ஓய்வூதி’களு
க்கு லறங்கல் 

ஓய்வூதிம் 
ற்றும் 
லிதணலகள் 
அனோணதகள் 
பகோடுப்பனவுக
ணரயும் 
தோதின்மிச் 
பெலுத்துதல் 

i. ஓய்வூதிப் பன்கணர 
உரித்துணடலர்களுக்கு லறங்கும் 
பெற்போட்ணட ீர உருலோக்கம் 
பெய்தல் 
 
ii. ஓய்வூதிம் பெலுத்துதயின் 
உண்ணத் தன்ணண உறுதி 
பெய்தல் 
 
iii ஓய்வூதிம், லிதணலகள் 
அனோணதகள் பன்களுக்கிணடில் 
இணடத்பதோடர்பிணன ற்படுத்தல் 
 
iv. ஒரு தடணல ட்டும் பெலுத்தும் 
பகோடுப்பனவுகணர இயகுபடுத்தல்   
 
 
 

i. கண்ைி  ிகழ்ச்ெிகரின் ஊடோக 
லிணனத்திமன் ிக்கதும் 
ெரிோனதுோன பகோடுப்பனணல 
உறுதிபெய்தல் 
 

ii. லிதணலகள் ற்றும் 
அனோணதகள் உயிணகணர 
ஓய்வூதிப் பன்கள் கிணடக் 
கும் ந த்திநய இனங்கோைல் 
 

iii. புதி லிதணலகள் 
அனோணதகள் ற்றும் 
ஓய்வூதிப் பதிவு முணமபோன்
ணம அமிமுகம் பெய்தல்.  
 

iv.  ஓய்வூதிம் ற்றும் 
லிதணலகள் அனோணதகள் 
நகோணலகணர உரி முணமில் 
தோர்பெய்தல் 
 

v. ஓய்வூதி முமண்போடுகணரத் 
தீர்க்கும் பைிண ஒழுங்கு 
படுத்துலதற்கோக லிநெட அயகு 
ஒன்ணம  ிறுவுதல் 

i. 25000 நபருக்குப் புதி 
பதிவுகணர நற்பகோள்ளுதல் 
 

ii.10000 நபருக்கு லிதணலகள் 
அனோணதகள் ற்றும் 
அங்கலனீர்கள் 
ஓய்வூதிங்கணர லறங்கல் 
 

iii. 30000 நபருக்கு ஒரு 
தடணல ோத்திம் 
லறங்கப்படும் 
பகோடுப்பனணலச் பெலுத்துதல் 
(ஓய்வூதிப் பைிக்பகோணட, 
பங்கரிப்புத் பதோணகண ீரச் 
பெலுத்துதல்) 
 

iv.250 நபருக்கு ைப் 
பைிக்பகோணட பெலுத்துதல் 
 

v.  600 ஓ.நெ கரின் 
உரித்துணடணலகணர 
தோர்பெய்தல்  
 

vi. புதி 200,000 லிதணலகள் 
அனோணதகள் 
ஓய்வூதிர்கணரப் 
பதிவுபெய்தல்   
 

vii. ஆண்டிற்கு  550,000 
ஓய்வூதி 
உரித்துணடலர்கணர 
உருலோக்கல் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. பனோரிகரின் 
அதி உச்ெத் 
திருப்தி 
 
ii. ஒரு 
பலரிப்பணட 
ற்றும் 
 ம்பிக்ணகோன 
பகோடுப்பனவு  
முமண 

 
iii. தலணைக் 
பகோடுப்பனவுகணர 
தோதின்மி 
லறங்கல்  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
90% 
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ஓய்வூதித் திணைக்கரம் 

ஓய்வூதி 
பெற்போடுகணர 
லறி டோத்துதல் 

ெரிோனதும் 
தோதின்மி
துோன 
ஓய்வூதிங்க
ணர லறங்கல் 

i.  ஓய்வூதிங்கணர லறங்குகின்ம 
அெ  ிறுலனங்கள்,பிநதெ 
பெயகங்கள்,ஓய்வூதித் 
திணைக்கரம் 
ன்பலற்மிற்கிணடில் 
பபோருத்தோனதும் 
பதோடர்ச்ெிோனதுோன 
பதோடர்போடணய ற்படுத்தல். 
ii. ஒரு தடணல ோத்திம் 
பெலுத்தும் பகோடுப்பனவுகணர 
இயகுபடுத்தல் 

iii. அெோங்க ஊரிர்கள் 
அணனலணயும் புதி லிதணலகள் 
அனோணதகள் ஓய்வூதி 
முணமணில் பதிவு பெய்தல். 
iv. ஓய்வூதித்துடன் பதோடர்புட 
ஊரிர்கரின் அமிணல 
நம்படுத்தல் 
 

i.  புதி சுற்று ிருபங்கள் ற்றும் 
ணகந்நூல்கள் 
 
ii. ஓய்வூதி பெற்போடுகரணன 
பதோடர்புணட அெோங்க 
 ிறுலனங்களுடன் பதோடர்பிணன 
ற்படுத்தல் 
 
 

iii. பிர்ச்ெி அமிவூட்டல் 
 ிகழ்ச்ெிகணர  டோத்துதல் 
 
iv உரி ெட்டங்கரில் 
திருத்தங்கணரச் பெய்லதற்கோன  
முன்போறிவுகணரச் பெய் 

i.  திருத்தப் பட்ட 
ஓய்வூதி ோதிரிப் 
படிலங்கள் 
 

ii. தோதித்த பகோடுப்பனவு 
கோைப்படோண 

iii.பகோடுப்பனவு தலறுகள் 
ற்றும் ஊறல்கள் 
குணமலணடதல்  
 
iv பலரிிடப்பட்ட 
சுற்மமிக்ணககள், 
ணகந்நூல்கள், 
லறிகோட்டல்கள் ற்றும் 
ெட்டத்திருத்தங்கள் 

  
 
 
 
 
 
 
 100% 

i.  ெரிோன 
பெலுத்துணககள் 
உரி ஆடகளுக்கு 
உரி ந த்தில் 
கிணடத்தல்  
 
ii.  ிறுலனங்கரில் 
ெரிோன 
தகலல்கள் 
பரிோற்மம் 
இயகுபடுத்தப் 
படுலதன் ஊடோக 
ஓய்வூதிர்களுக்கு 
தங்கரது 
ஓய்வூதிங்கணர 
இயகுலோக 
தோரித்துக் 
பகோள்ர  
முடிகின்மண 

  
 
 
 
 
 
 
     90% 

ஆநோக்கிோ
ன ஓய்வு கோய 
லோழ்க்ணகணத்
திட்டிடுலதற்
கு அலெிோன 
ஆநயோெணனக
ணரயும் 
லறிகோட்டல்க
ணரயும் 
லறங்கல் 

நெணல 
பபறு ர்களுக்கோ
ன புதி  யம் 
நபைல் 
 ிகழ்ச்ெித்தட்ட
ங்கணர 
அமிமுகம் 
பெய்தல் 

நெணல பபறுனர்கரின் அமிணல 
நம்படுத்தல் 
 
 
ஓய்வூதிம் பபறுநலோருக்கு 
 யநனோம்பணய லறங்கத்தக்க 
அெோங்க ற்றும் தனிோர் 
 ிறுலனங்கணர அணடோரம்  
கோணுதல் 

இணைத்தரம் 
துண்டுப்பிசுங்கள் பபோதுென  
ஊடக  ிகழ்ச்ெிகள் 
 

i.  கரனி ற்றும் 
ம்பபோணடிலுள்ர லிடுமுணம 
லிடுதிகரிலுள்ர லெதிகணர 
நம்படுத்தலும் போரித்து 
லருதலும் 
 

ii.  ஓய்வூதிம் பபறுநலோரு க்கு 
 யநனோம்பணய லறங்கத் தக்க 
அெோங்க ற்றும் தனிோர் 
 ிறுலனங்கணர அணடோரம்  
கோணுதலும் ஆம்பித்தலும் 
 

iii. அெோங்க தனிோர் 
 ிறுலனங்களுடன் புதிதோக 
அம்பிக்க முடியுோன  

நெணல பபறுனர்கரின் 
பிச்ெணனகள்  
குணமலணடயும் லதீம்  

 
 

இணரப் 
போமிலர்களுக்கோன 
 யன்புரிச் 
பெற்போடுகணர உறுதி 
பெய்தல் 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100% 

ஓய்வூதி 
லோழ்ணகண 
உடய, உர 
ரீதிோன 
பிச்ெணனகள் 
இன்மி 
ஆநோக்கிோன 
லோழ்ணகோக 
ோற்றுதல் 

   90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
  80% 
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National Pensioners’ day 

 

Kalaguna program for pensioners 
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ஆபாச்சி நற்றும் அியிருத்திப் ிரிவு 

 
நாக்கங்கள் ிபதா KPI தந்திநபா 

னங்கள் 
டயடிக்கககள் உ KI இக்குகள் 

   2014 
தாக்கங்கள் 31/12/2014 இல் உள்யாறு 

முன்நற்ம் 

ிதி ரூா 
நில்ினன் 

பௌதிக 

பகனர் (care) 
கருத்திட்டம் 
 
யடக்கு நற்றும் கிமக்கில் 
மத்த்த்திால் 
அமியகடந்த ிர்யாகக் 
கட்டிடங்கக 
நீகநத்தல் நற்றும் 
ிர்நாித்தல் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
eBMD ிகழ்ச்சித் 
திட்டம்  
 
 

உரின தபத்திா 
ிப்பு, இப்பு நற்றும் 
திருநணச் சான்ி 
தழ்கக யமங்குதல். 
 
 

கருத்திட்ட கா 
அட்ட 
யகணக்கு ற் 
ிர்நாிக்கப் 
ட்ட நற்றும் 
நீள் 
ிர்நாிக்கப் 
ட்ட கட்டிடங் 
கின் யதீம்    

 
 
 
 
 
 
 
 

ஒவ்பயாரு 
நாயட்டச் 

பசனகங்கி
ாலும் 

யமங்கப்ட்ட 
ிப்பு, இப்பு 

நற்றும் 
திருநணச் 
சான்ி 

தழ்கின் யதீம் 

ிர்நாிக்கப் ட 
நற்றும் நீள் 
ிர்நாிக்கப் 
டபய ஆசின 
அியிருத்தி 
யங்கி நற்றும் 
இங்கக 
அபசாங்கத்திா
ல் இங் 
காணப்ட்ட 
ிர்யாகக் 
கட்டிடங்கள் 

 
 
 
உகபணங்கக 
யமங்கல் 
நற்றும் 
பாநரித்தல் 
நற்றும் 
அலுயர்கக 
னிற்றுயித்தல் 
 

ிர்நாிக்கப்ட்ட 
நற்றும் நீள்ிர்நாி 
க்கப்ட்ட கட்டிடங்க 
ளுக்காக யமங்கப் 
ட்ட ஒதுக்கீடுகள் 
மூம் 
ஒப்ந்தகாபர்களுக்கு
பகாடுப்வுககநநற்
காள்ல்.      
பாருாதாப அியி 
ருத்தி அகநச்சின் 
ஊடாக ஆசின அி 
யிருத்தி யங்கிக்கு 
உரின அிக்ககககச் 
சநர்ப்ித்தல் 
 
 
ிப்பு , இப்பு, 
திருநண 
சான்ிதழ்கின் 
தகயல்ககக் 
பகாண்டதா 
தபவுத்தம் ஒன்கப் 
பாநரித்தல் 
 
 
 
 
 
 
 

சக ிர்நா, 
நீள்ிர்நா 
பசனற்ாடுகி
ன் தகயல்கக 
சரிபசய்தல் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
புதுப்ிக்கப்ட்ட 
தபவுகின் 
யதீம் 
 
 

100%பயற்ிகப
நாகவும் 
யிகத்திா
கவும் ிர்நா 
நீள்ிர்நா 
பசனற்ாடுக
க ிகவு 
பசய்தல் 

 
 
 
 
 
 
 
 
100.00% 

யடக்கு நற்றும் 
கிமக்கில் 
மத்த்த்திால் 
அமியகடந்த 
ிர்யாகக் 
கட்டிடங்கக 
நீகநத்தல் 
நற்றும் 
ிர்நாித்தல் 
மூம் நக்கின் 
யாழ்க்ககனிக 
நீக்கட்டி 
ழுப்புதல். 
 
 
 
உடடினாக 
நசகய 
பறுர்களுக்கு 
ிப்பு, இப்பு 
நற்றும் 
திருநணச் சான்ி 
தழ்கக 
யமங்குதல் 

415.5 ரூா  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ரூா 40.42 

31.70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 ஆம் 
ஆண்டிற்கா 
பநாத்த 
ஒதுக்கீடு 15 
நில்ினன் 
வ்யாானினு
ம் பநாத்த 
பசயிம் 
40.42 
நில்ினன் 
ஆகும் 
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உள்நாட்டு அலுலல்கள் பிாிவு 

குமிக்ககாள்க
ள் 

 பிதான 
செயாற்று

ககக் 
குமிகாட்டிக

ள் 

 உபாங்கள்  செற்பாடுகள் 
துகைச் 

செயாற்றுகக
க் குமிகாட்டிகள் 

இயக்குக
ள் 

-2014-  
 தாக்கங்கள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக்கான 
பன்கனற்மம் 

(2014.12.31 இல் உள்ரலாமான) 

நிதி சபரதிக 

லிகனத்திமத
ம் 
உற்பத்தித்திம
தம் ிக்க 
கதர்ச்ெிசபற்ம 
னித 
லரங்கள் 
கதகலான 
ெந்தர்ப்பங்கரி
ல் 
லறங்கப்படுல
கத 
உறுதிசெய்தல் 
ற்றும் 
லிடப் 
பப்புடன் 
சதாடர்புகட 
சதாறில்தட்ப
த் 
திமன்ககரயும் 
ஆற்மல்ககர
யும் சகாண்ட 
அொங்க 
கெகலசான்
கம 
உருலாக்குதல் 

னித 
லரத் 
கதகலகள் 
பூர்த்திசெய்
ப்படும் 
அரவு 
தற்று 
வீதத்தில் 

1. 
கபாட்டித்தன்
க 
சகாண்டதும் 
சலரிப்பகடத்த
ன்க 
சகாண்டதும் 
திர்வுகூமப்பட்
டதுான 
ஆட்கெர்ப்பு 
பகமககப் 
கபைி லருதலும் 
ஒவ்சலாரு 
கெகலக்குபாி 
இடத்கத 
லறங்குதலும். 

1. அததிரிக்கப்பட்ட 
பதலிைி  சதாடர்பான 
தகலல்ககரப் கபைி 
லருதல் 

பதலி 
சலற்மிடங்கரி
ன் 
ண்ைிக்கக
க 5% 
ட்டத்தில்  
கபைி லருதல் 

10% 

சதாறில்கதடுகலாருக்கு 
திமகின் 
அடிப்பகடில் 
நீதிானதும் 
கபாட்டித்தன்கிக்கது
ான பகமில் 
அொங்க கெகலில் 
நினங்ககரப் 
சபறுலதற்கான 
லாய்ப்புக்கள் 
கிகடப்பகத உறுதி 
செய்தல் 
 

நாட்டு க்களுக்கு 
லிகனத்திமன்ிக்க 
பகமில்  கெகலககர 
லறங்கும் கநாக்கில்  
இகைந்த 
கெகலகளுக்கான 
கதர்ச்ெிசபற்ம னித 
லரங்கள் 
லறங்கப்படுலகத 
உறுதிசெய்தல் 

- 100% 

2. பதலி சலற்மிடங்கள் 
சதாடர்பான 
தகலல்ககரப் கபைி 
லருதல் 

- 100% 

னித லரத் திட்டம் 
தாாித்தல் 

- 90% 

4.கெகலில் அர்த்தும் 
சகாள்கககத் தாாித்தல் 

 80% 

12. 
பலயாக்கப்பட்
ட 
நிர்லாகத்திற்கா
ன பிற்ெி 
பகமகககர 
அமிபகம் 
செய்தல் 

1. ஒவ்சலாரு  
கெகலகக்குா பிற்ெித் 
கதகலகள், லிடப் 
பப்புக்கள் ன்பலற்கம 
அகடாரம் கண்டு 
பிற்ெி நிகழ்ச்ெிககர 
தாாித்து லரலாரர்ககர 
அகடாரம் அகடாரம் 
காணுதல் 

1.  உாி 
பைிகள் பூர்த்தி 
செய்ப்படும் 
ெதவீதம் 

10%  - 80% 

2. ாலட்ட ற்றும் பிகதெ 
ட்டத்தில் பிற்ெி 
லெதிககர கம்படுத்துதல் 

2. பிற்ெி 
லெதிகள் 
லறங்கப்பட்ட 
அலுலயகங்கரி
ன் ெதவீதம் 

10%  - 70% 

3. பிற்ெி நிகழ்ச்ெிககர 
நடாத்துலதற்காக ாலட்ட 
ற்றும் பிகதெ 
ட்டங்கரில் உள்ர 
பிற்ெி அயகுகளுக்கு 
லலுவூட்டுதல் 
 

 

 

உருலாக்கப்பட்
ட பிற்ெி 
அயகுகரின் 
ண்ைிக்கக 

3  - 70% 

47



உள்நாட்டு அலுலல்கள் பிாிவு 

குமிக்ககாள்க
ள் 

 பிதான 
செயாற்று

ககக் 
குமிகாட்டிக

ள் 

 உபாங்கள்  செற்பாடுகள் 
துகைச் 

செயாற்றுகக
க் குமிகாட்டிகள் 

இயக்குக
ள் 

-2014-  
 தாக்கங்கள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக்கான 
பன்கனற்மம் 

(2014.12.31 இல் உள்ரலாமான) 

நிதி சபரதிக 

லிகனத்திமத
ம் 
உற்பத்தித்திம
தம் ிக்க 
கதர்ச்ெிசபற்ம 
னித 
லரங்கள் 
கதகலான 
ெந்தர்ப்பங்கரி
ல் 
லறங்கப்படுல
கத 
உறுதிசெய்தல் 
ற்றும் 
லிடப் 
பப்புடன் 
சதாடர்புகட 
சதாறில்தட்ப
த் 
திமன்ககரயும் 
ஆற்மல்ககர
யும் சகாண்ட 
அொங்க 
கெகலசான்
கம 
உருலாக்குதல் 

னித 
லரத் 
கதகலகள் 
பூர்த்திசெய்
ப்படும் 
அரவு 
தற்று 
வீதத்தில் 

13. பிாிலிதள் 
சு கற்மல் 
ற்றும் பிற்ெி 
லெதிககர 
கம்படுத்துதல் 

நிகழ்ச்ெிககர அகடாரம் 
காணுதல் 

அகடாரம் 
காைப்பட்ட 
நிகழ்ச்ெிகரின் 
ண்ைிக்கக 

-  - 90% 

கற்குமிப்பிட்ட 
நிகழ்ச்ெிகளுக்குத் 
கதகலான லெதிககர 
லறங்குதல் 

லெதிகள் 
பன்படுத்தப்ப
ட்ட 
ைித்திாயங்க
ரின் 
ண்ைிக்கக 

50  - 100% 

 

1. 
சலரிப்பகடத்த
ன்கயுடன் 
பக்கச் ொர்பற்ம 
லிொகைக
கர 
நடாத்துலதற்கா
ன 
பகமகசான்
கமப் கபைி 
லருதல். 

 
அொங்க 
ஊறிர்கரின் 
பயவீனங்ககர 
இனங்கண்டு 
அலர்கள் 
தங்கரது 
பயவீனங்ககர
த் 
திருத்திக்சகாள்
லதற்குத் 
தூண்டுதல் 
லறங்குதல் 
 

3. 
லாடிக்ககாரர்
ககரத் 
திருப்திப்படுத்து
ம் அொங்க 
கெகலசான்
கம கபைி 
லருலதற்குத் 
கதகலான 
பிககைககர
த் தாாித்தல் 

பகமப்பாடுகரின் 
அடிப்பகடில் புயன் 
லிொகைககர 
கற்சகாண்டு 
அலதானிப்புக்கரின் / 
ெிபாாிசுகரின் 
அடிப்பகடில் 
கதகலான 
நடலடிக்ககககர 
டுத்தல். 
 

2. 
பகமப்பாட்டாரர்களுக்கு 
புயன் லிொகைின் 
பன்கனற்மம் சதாடர்பாக 
அமிலிப்பதற்கான 
பகமகசான்கம 
உருலாக்கி அலர்கரது 
பதில்ககரப் சபறுதல். 
 

3. புயன் லிொகை 
உத்திகாகத்தர்கரின் 
அமிகல 
இற்கமப்படுத்துலதற்கான 
பிற்ெி நிகழ்ச்ெிககர 
நடாத்துதல். 

 

4. அலதானிப்புக்கள் 
ற்றும் ெிபாாிசுகள் 
சதாடர்பில் பிகதெ 
செயகங்கரின் 
அலதானிப்புக்கள் 

1. 
பகமப்பாடுகள் 
தீக்கப்படும் 
ெதவீதம் 
 

2. 30 
நாட்களுக்குள் 
தீர்வு 
காைப்படும் 
பகமப்பாடுகரி
ன் ெதவீதம் 

60% 

 

 

 

 

30% 

உன்னதான அொங்க 
கெகலக்குப் பங்கரிப்புச் 
செய்ாதலர்ககர 
அகடாரம் கண்டு 
அலர்களுக்கு திாக 
நடலடிக்கக டுத்தல் 
 
லிகனத்திமன்ிக்கதும் 
க்கள் 
நட்புமலானதுான 
அொங்க 
கெகலசான்கம 
உருலாக்குலதன் ஊடாக 
கெகல சபறுநர்ககரத் 
திருப்திப்படுத்தல் 
 
பிகதெ செயகங்கரில் 
பைிககர 
கற்சகாள்லதற்கான  
சபாதுலான 
பகமகசான்கம 
உருலாக்குலதன் 
ஊடாகப் சபாது 
க்களுக்கு லெதிககர 
ற்படுத்திக் சகாடுத்தல் 

- 

80% 

 

 

 

 

 

 

75% 
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உள்நாட்டு அலுலல்கள் பிாிவு 

குமிக்ககாள்க
ள் 

 பிதான 
செயாற்று

ககக் 
குமிகாட்டிக

ள் 

 உபாங்கள்  செற்பாடுகள் 
துகைச் 

செயாற்றுகக
க் குமிகாட்டிகள் 

இயக்குக
ள் 

-2014-  
 தாக்கங்கள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக்கான 
பன்கனற்மம் 

(2014.12.31 இல் உள்ரலாமான) 

நிதி சபரதிக 

  

4. ாலட்ட 
ட்டத்தில் 
உள்ர புயன் 
லிொகை 
அயகுகளுக்கு 
லலுவூட்டுதல் 

1. பதலிைிக்கு நி.பி. 71 
அததி சபறுதல் 

1.  
பதலிைிக்கு 
அததி 
சபமப்படும் 
ெதவீதம் 

100%  - 100% 

   

2.  கற்குமிப்பிட்ட 
அததிின் 
அடிப்பகடில் 
ஆட்கெர்ப்புக்ககரச் 
செய்லதன் ஊடாக 
ாலட்ட ட்டங்கரில் 
புயன் லிொகை 
அயகுககர நிறுவுதல். 

2. ாலட்ட 
ட்டங்கரில் 
புயன் 
லிொகை 
அயகுகள் 
நிறுலப்படும் 
அரவு 
ெதவீதத்தில் 

100%  - 100% 

  

1. பிகதெ 
செயாரர் 
பிாிவுகரினதும் 
கிா 
உத்திகாகத்தர் 
பிாிவுகரினதும் 
ல்கயககர 
ஒழுங்ககத்தல்   
   

 

1. குறலின் அமிக்கககச்  
ெர்ப்பிப்பதுடன் 
சதாடர்புகட 
செற்பாடுகள் 

1. குறலின் 
அமிக்கககச்  
ெர்ப்பிப்பதுட
ன் 
சதாடர்புகட 
செற்பாடுகள் 
ெதவீதத்தில் 

-  - 100% 

2. குழுலின் அமிக்ககக்கு 
அகச்ெகலின் 
அங்கீகாத்கதப் 
சபறுலதுடன் 
சதாடர்புகட 
செற்பாடுகள் 

2. குழுலின் 
அமிக்ககக்கு 
அகச்ெகலி
ன் 
அங்கீகாத்கதப் 
சபறுலதுடன்  
சதாடர்புகட  
செற்பாடுகள் 
பூர்த்தி 
செய்ப்படும் 
ெதவீதம் 

-  - 80% 

3. ல்கய நிர்ைக் 
குழுலின் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட  
ெிபாாிசுககர 
லர்த்தானிில் 
சலரிிடுதல் 

3. 
லர்த்தானிகரி
ன் ண்ைிக்கக 
ெதவீதாக 

50%  - - 

4.  சதாடர்புகட 
ீராய்வுககர அரகல 
செய்து லகபடாக்குதல் 

4.  அரகல 
செய்து 
லகபடாக்கும் 
பைி 
ெதவீதத்தில் 

-  - - 
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உள்நாட்டு அலுலல்கள் பிாிவு 

குமிக்ககாள்க
ள் 

 பிதான 
செயாற்று

ககக் 
குமிகாட்டிக

ள் 

 உபாங்கள்  செற்பாடுகள் 
துகைச் 

செயாற்றுகக
க் குமிகாட்டிகள் 

இயக்குக
ள் 

-2014-  
 தாக்கங்கள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக்கான 
பன்கனற்மம் 

(2014.12.31 இல் உள்ரலாமான) 

நிதி சபரதிக 

  

2. 
அலுலயகத்திற்
கு லருகக தரும் 
சபாது 
க்களுக்கான  
கெகல 
லெதிககர 
உறுதிசெய்தல் 

1. அலுலயகங்களுக்கான 
குமிப்பான கெகல 
லெதிககர 
இனங்காணுதல் 

குமிப்பான 
கெகல லெதிகள் 
இனங்காைப்ப
ட்ட 
அலுலயகங்கரி
ன் ெதவீதம் 

100%   80% 

2. அலுலயகங்களுக்குக 
லிகெட கெகல லெதிககர 
லறங்குலதற்கு 
நடலடிக்கக டுத்தல். 

லிகெட கெகல 
லெதிகள் 
லறங்கப்பட்ட 
அலுலயகங்கரி
ன் ண்ைிக்கக 
ெதவீதத்தில் 

10%   80% 

3. அகனத்து 
அொங்க 
கெகலகளுக்கு
ான 
ககதல்ககர 
தாாித்தல் 

1. லிகெட லிடப் 
பப்புக்ககர அகடாரம் 
காணுதல் 

அகடாரம் 
காைப்பட்ட 
லிடப் 
பப்புக்கரின் 
ண்ைிக்கக 

100%   80% 

2. ககந்தல்ககரத் 
தாாித்து அச்ெிடுதல் 

அச்ெிடப்பட்ட 
தல்கரின் 
ண்ைிக்கக 

10%   100% 

4. ாலட்ட ற்றும் பிகதெ 

செயகங்கள், பிகதெ 

செயகங்கள், கிா 
உத்திகாகத்தர் 
அலுலயகங்கள் 
ன்பலற்றுக்குப் 
பகிர்ந்தரித்தல்  

பகிர்ந்தரிக்கப்ப
ட்ட 
புத்தகங்கரின் 
ண்ைிக்கக 

10%   100% 

4. 
பலயாக்கப்பட்
ட நிர்லாகத்தில் 
சாறிக் 
சகாள்கக 
நகடபகமப்படு
த்துதல் 

1. லர்த்தானி 
அமிலித்தலில் 
பிசுாிக்கப்பட்ட இரு 
சாறிப் பிகதெ 
செயகங்கரின் 
ண்ைிக்கக 

 லர்த்தானி 
அமிலித்தலில் 
பிசுாிக்கப்பட்ட 
இரு சாறிப் 
பிகதெ 
செயகங்கரின் 
ண்ைிக்கக 

50%   100% 

2. தகுதிான 
உத்திகாகத்தர்ககர 
ஆட்கெர்ப்புச் செய்து 
பிாிவுகரில் கெகலி 
அர்த்துதல் 

ஆட்கெர்ப்புச் 
செய்ப்பட்டு 
கெகலில் 
அர்த்ப்பட்ட 
உத்திகாகத்தர்க
ரின் 
ண்ைிக்கக 

50%   100% 
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குமிக்ககாள்க
ள் 

 பிதான 
செயாற்று

ககக் 
குமிகாட்டிக
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பன்கனற்மம் 

(2014.12.31 இல் உள்ரலாமான) 

நிதி சபரதிக 

  

5. அகச்ெின் 
உள்கர 
பலயாக்கப்பட்
ட நிர்லாக பகம 
சதாடர்பான 
ஆய்வு 
அயகுககர 
நிறுவுதல். 

1.  பதலிைிக்கான 
அங்கீகாம் சபறுலதுடன் 
சதாடர்புகட 
செற்பாடுகள் 

சபமப்பட 
அங்கீகாங்கரி
ன் ண்ைிக்கக 

10%   100% 

2. அங்கீகாத்திற்கு 
இைங்க பதலிைிக 
ஆட்கெர்ப்பு செய்தல் 

ஆட்கெர்ப்புச் 
செய்ப்பட்ட 
பதலிைி 

10%   80% 

நவீன தகலல் 
சதாறில்தட்ப
த்தின் பயம் 
இகடத்சதாட
ர்பபுககரப் 
பயப்படுத்துல
தன் ஊடாக 
அொங்க 
கெகலிகன 
இயகுபடுத்துத
ல் 

 

15. தகலல் 
சதாறில்தட்பத்
கதப் 
பன்படுத்தி 
ாலட்ட 
நிர்லாக ற்றும் 
பிகதெ நிர்லாக 
பகமகக 
லகயகப்பா
க்குதல். 

1. கதகலான 
உட்கட்டகப்பு 
லெதிககர அகடாரம் 
கண்டு லறங்குலதற்கு 
நடலடிக்கக டுத்தல். 

கதகல 
உட்கட்டகப்பு 
லெதிகள் 
லறங்கப்பட்ட 
அலுலயகங்கரி
ன் ண்ைிக்கக 
ெதவீதத்தில் 

5%   85% 

2. ஊறிர் பிற்ெி 
நிகழ்ச்ெிகரின் அபயாக்கம் 

ஊறிர் பிற்ெி 
நிகழ்ச்ெிகரின் 
அபயாக்கம் 
ெதவீதத்தில் 

100%   70% 

ஆதன 
பகாக 
உள்ரிட்ட 
ெிலில் நிர்லாக 
பகமகில் 
சபாது நிதி 
பகாகக 
கம்படுத்துத
ல் 

 

5. அொங்க 
லரங்ககரப் 
பதறுதி 
லாய்ந்த 
பகமில் 
பன்படுத்துலது 
சதாடர்பான 
உபாங்ககர 
பன்கலத்தல் 
 

 

1. பன்படுத்தப்படாத 
லாகனங்கள் ற்றும் 
கட்டடங்கள் சதாடர்பான 
தகலல்ககரச் கெகாித்தல் 

தகலல்கள் 
கெகாிக்கப்பட்ட 
ாலட்டங்கரின் 
ண்ைிக்கக 

-   100% 

2. ஆக்கபூர்லான 
செற்பாடுகளுக்குப் 
பன்படுத்தப்படாத 
கட்டடங்ககரப் 
பன்படுத்துதல் 

ஆக்கபூர்லான 
செற்பாடுகளுக்
காகப் 
பன்படுத்தப்ப
டும் ெதவீதம் 

5%   100% 

6. புதி 
அலுலயகக் 
கட்டட 
லெதிககர 
லறங்குதல் 

1. புதி பிகதெ 
செயகங்ககர 
நிர்ாைிப்பதற்கான  
கதகலககர 
இனங்காணுதல் 

பிற்ெித்  
கதகலகள் 
பூர்த்திசெய்ப்ப
டும் ெதவீதம் 

100%   100% 

   

2.  திப்பீடுககரத் 

தாாித்தல், காைிககர 

அகடாரம் காணுதல், 
ஒதுக்கீடுககரச் செய்தல் 
ற்றும் சதாடர்புகட 
கன அகனத்துச் 
செற்பாடுகளும் 

கதகலகளுக்கு 
ற்ப 
நிர்ாைிக்கப்ப
ட்ட 
அலுலயகங்கரி
ன் ெதவீதம் 

10%   60% 
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நிதி சபரதிக 

லிகனத்திமன்
ிக்க, 
பதறுதிலா
ய்ந்த, 
சபறுகபறுக
கர 
இயக்காகக் 
சகாண்ட 
அொங்க 
கெகலிகன
ப் 
சபறுலதற்கா
ன லெதி 
ற்பாடு 

பல்கலறு 
பிாிவுகளுக்
குப் சபாது 
க்கரிடி
ருந்து 
கிகடக்கப்
சபறும் 
பகமப்பா
டுகள் 
தீர்க்கப்படு
ம் ெதவீதம் 

1. ஒரு புதி 
பகாகத்துலக் 
ககாைத்தில் 
பிகெகள் 
பட்டத்கத 
அமிபகம் 
செய்தல் 

1. லாடிக்ககாரர் 
பட்டத்கத அமிபகம் 
செய்து பிற்ெி 
நிகழ்ச்ெிககர நடாத்துதல் 

 50%   100% 

2. பிகெகள் பட்டத்கத 
அடிப்பகடாகக் சகாண்ட 
புதி செயாற்றுககத் 
தங்கைிப்பு 
பகமகசான்கம 
அமிபகம் செய்தல் 

 -   - 

2. சபாது 
க்கரிடிருந்து 
கிகடக்கப்சபறு
ம் 
பகமப்பாடுக
கர பகாக 
செய்லதற்கான 
பகமான 
நிகழ்ச்ெித்திட்ட
சான்கம 
உருலாக்குதல் 

1. சபாது க்கரின் 
பகமப்பாடுகள் 
சதாடர்பான 
இற்கமப்படுத்தப்பட்ட 
ஆலைசான்கமப் கபைி 
லருதல் 

 100%   100% 

2. பகுப்பாய்வு ற்றும் 
சதாடர்புகட அமிக்கக 
ெர்ப்பித்தல்களுடன் 
சதாடர்புகட 
செற்பாடுகரின் 
செயாற்றுகக 

 100%   100% 

3. பிகதெ 
செயகங்கள் 
ற்றும் கிா 
உத்திகாகத்தர் 
அலுலயக 
நிர்லாக 
சதாடர்பான 
கபாட்டிககர 
நடாத்துதல் 

1. அலுலயக பகாகப் 
கபாட்டியுடன் 
சதாடர்புகட 
அமிவுறுத்தல்ககர 
லறங்குதல் 

அமிவுறுத்தல்கள் 
சலரிிடும் 
பைி 
பூர்த்திசெய்ப்ப
டும் ெத 

-   80% 

2. பிகதெ செயாரர் 
பிாிவு ட்டத்திலும் 
ாலட்ட ட்டத்தில் 
கபாட்டிக கற்பார்கல 
செய்தல் 

கற்பார்கல 
செய்ப்படும் 
பிகதெ 
செயகங்கரின
தும் கிா 
உத்திகாகத்தர் 
அலுலயகங்கரி
னதும் 
ண்ைிக்கக 
ெதவீதத்தில் 

100%   60% 

3. அகச்சு ட்டத்தில் 
அலுலயகங்ககரச் 
கொதகனிடுதல் 

அகச்ெினால்  
கொதகனிடப்
பட்ட 
அலுலயகங்கரி
ன் ண்ைிக்கக 
ெதவீதத்தில் 

100%   100% 
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நிதி சபரதிக 

4.  பகாகத்துலப் 
கபாட்டிின் லிருது 
லறங்கும் கலபலத்துடன் 
சதாடர்புகட 
செற்பாடுகள் 

பகாகத்துலப் 
கபாட்டியுடன் 
சதாடர்புகட 
செற்பாடுகள் 
பூர்த்திசெய்ப்ப
டும் ெதவீதம் 

100%   20% 

  

4. அலுலயக 
பகமக 
கற்பார்கல 
செய்லதுடன் 
சதாடர்புகட 
செற்பாடுக
கர 
ஒழுங்குபடுத்துத
ல் (உ-ம் 
சுற்றுயா 
பங்கராக்கள்) 

1. கற்பார்கலக்கான 
அரவுககாள்ககரத் 
தாாித்தலும் ீராய் 
செய்தலும். 

அரவுககாள்க
கரத் 
தாாிப்பதுடன்  
சதாடர்புகட  
செற்பாடுகள் 
பூர்த்திசெய்ப்ப
டும் ெதவீதம் 

100%   100% 

2. கற்பார்கலக்  
குழுக்ககர நிித்தல் 

கற்பார்கலக் 
குழுக்ககர 
நிித்தலுன் 
சதாடர்புகட 
செற்பாடுகள் 
பூர்த்திசெய்ப்ப
டும் ெதவீதம் 

100%   90% 

3. பிகதெ 
செயகங்ககரத் 
சதாடர்ச்ெிாக 
கற்பார்கல செய்தல் 

கற்பார்கலச் 
செற்பாடுகள் 
பூர்த்தி 
செய்ப்படும் 
அலுலயகங்கரி
ன் ெதவீதம் 

100%   90% 

4. கபாட்டிில் சபற்ம 
புள்ரிகரின் 
அடிப்பகடில் 
அலுலயகங்ககர 
லககப்படுத்துலதன் 
ஊடாக கீழ் ட்டத்திலுள்ர 
அலுலயகங்ககர உர் 
ட்டத்கத அகடலதற்குத் 
தூண்டுதல். 

உர் ட்டத்தில் 
லககப்படுத்தப்
பட்ட 
அலுலயகங்கரி
னன் ெதவீதம் 

10%   80% 

5. அலுலயகங்கரில் 
செய்ப்பட கலண்டி 
கம்பாடுககர 
அகடாரம் காணுதலும் 
சதாடர்புகட பிற்ெி 
நிகழ்ச்ெிககர 
நடாத்துலதலும். 

நடாத்தப்பட்ட 
பிற்ெி 
நிகழ்ச்ெிகரின் 
ண்ைிக்கக 

1   90% 
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 பிதான 
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ககக் 
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நிதி சபரதிக 
ாலட்ட 
செயாரர்கரால், பிகதெ 

செயாரர்கரால், 
அகச்ெினால் 
குமித்துகக்கப்பட்டசதாரு 
காயப்பகுதிில் 
கற்பார்கல செய்ப்பட 
கலண்டி 
அலுலயகங்கரின் 
ண்ைிக்கககத் 
தீர்னித்தல். 

குமித்தசதாரு 
காயப்பகுதிில் 
கற்பார்கல 
செய்ப்பட்ட 
அலுலயகங்கரி
ன் ெதவீதம் 

50%   60% 

  

பிாிகதெ 
நிர்லாகத்தில் 
இயக்காகக் 
சகாள்ரப்பட்ட 
திட்டிடல் 
பகமகிகன 
உருலாக்குதல் 

1. குமித்த பகமக 
சதாடர்பில் ாலட்ட 
ட்டத்தில் பிற்ெிககர 
நடாத்தி லிறிப்புைர்கல 
ற்படுத்துதல் 

ாலட்ட 
ட்டத்தில் 
நடாத்தப்பட்ட 
லிறிப்பூட்டல் 
நிகழ்ச்ெிகரின் 
ண்ைிக்கக 

1   80% 

2. ஒவ்சலாரு 
ாலட்டத்திற்குான 
லருடாந்தத் திட்டங்ககரப் 
சபறுதல் 

சபமப்பட 
திட்டங்கரின் 
ண்ைிக்கக 

-   - 

3. சதாடர்ச்ெிான 
கற்பார்கல ற்றும் 
பன்கனற்ம ீராய்வுப் 
சபாமிபகமகப்  கபைி 
லருதல் 

இயக்குகள் 
அகடப் 
சபறும் ெதவீதம் 

-   - 

6. இயக்காகக் 
சகாள்ரப்பட்ட 
செயாற்றுகக 
பகமகிகன 
உருலாக்குதல் 

1. கிா ட்டத்தில் 
லருடாந்த இயக்குககர 
அகடாரம் காணுதல் 

அகடாரம் 
காைப்பட்ட 
இயக்குகரின் 
ண்ைிக்கக 

-   80% 

2. சதாடர்ச்ெிான 
தங்கைிப்புப் 
சபாமிபகமின் ஊடாக 
லருடாந்த இயக்குககர 
அகடப்சபறுதல் 

அகடப்சபற்ம 
இயக்குகரின் 
ண்ைிக்கக 

-   - 

7 . கிாி 
ட்டத்தியான 
அபிலிருத்தித் 
தகலல்ககர 
லகயகப்பா
க்குதல் 

பிகதெ செயாரர் பிாிவு 
ட்டத்தில் கிாங்கள் 
சதாடர்பான தகலல்ககரச் 
கெகாித்தல். 

தகலல் 
சபமப்பட்ட 
பிகதெ 
செயாரர் 
பிாிவுகரின் 
ண்ைிக்கக 

50%   70% 
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(ே ாையகய்) பிரதான்(KPI) (தநதிேராபாாகய )் ( டவ�ைதயய )் (உப்KPI) 
இலை
�ய்் 
 

(தாையகய்) 

2014்ஆக்ஆஆ�்்
�்ேனனறக்
(2014/12/31) 
 ிதி ெபௗதீய  ்

விதனததிறனா
ன்விதததிி்

மனித்
வ�விதன்
வ��ட��க்
பாவித்க்்ரஅ்
ேஅதவாிதன்
வழக�க்ேபா்்

்தத்
இல�ப�ததி்

மன்க்
எளிதமபப�தத

ி் 

ஆவிக் ்தறப்
பதி�ெஅயவதனயான்

யாலபப�தி் 

ஆவிகயதளப்பதி�்
ெஅயவதனயாய்
விதனததிறனான்விதததிி்
மனித்வ�விதனப்
பாவிததி் 

 

1     ஆவிகயதளப்பதி�்
ெஅயதி் 
்தஅ�க்மன்க்்தஅாாச்
ெஅாத்ைய்ட்்
ெதாடர்படட்அடட்
ஆவிகயதளப்பதி�்ெஅயதி்  
1,000,000ஆவிகயதளபபதி�்
ெஅயா்எதிரபாரையபபடட் 

ஆவிக்
 ்தறப்

பதி�ெஅயவதனயா
ன்யாலபப�தி்

�தக் 

100% 

1.பதி�்ெஅயதத்்
பி்னர்
உடன�ாாய்
ஆவிகயதள்
மீளளிததி் 
 

2.்தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ 9 M 100% 

ஆவிக் ்தறப்
பதி�ெஅயவதனயான்

யாலபப�தி் 

ஆவிகயதளப்பதி�்
ெஅயவதனயாய்
விதனததிறனான்விதததிி்
மனித்வ�விதனப்
பாவிததி 

ii.்னேறானி்(Attorney)்
தத்வதததப்பதி�்ெஅயதி்  
50,000்னேறானி்(Attorney)்
தத்வகய்்பதி�்ெஅயா்
எதிரபாரையபபடட் 

ஆவிக்
 ்தறப்

பதி�ெஅயவதனயா
ன்யாலபப�தி்

�தக 

100% 

1.்பதி�்ெஅயதத்்
பி்னர்
உடன�ாாய்
ஆவிகயதள்
மீளளிததி 
 

2.்தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ 

ஆவிக் ்தறப்
பதி�ெஅயவதனயான்

யாலபப�தி 
 
 
 
 

1. ஆவிகயதளப்பதி�்
ெஅயவதனயாய்தயவி்
ெதாழிி்டபதததப்
பாவிததி் 
2. ஆவிகயதளப்பதி�்
ெஅயவதனயாய்
விதனததிறனான்விதததிி்
மனித்வ�விதனப்பாவித  

உ்திப்பததிரப்பதி�்
யாிித்்ஆ�யதளப்பதி�்
ெஅயா்எதிரபாரையபபடட் 

ஆவிக்
 ்தறப்

பதி�ெஅயவதனயா
ன்யாலபப�தி்

�தக் 

100% 

1.்பதி�்ெஅயதத்்
பி்னர்
உடன�ாாய்
ஆவிகயதள்
மீளளிததி 
 

2.்தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ் 

25 M 

 
 
 
 
 
100% 

ஆவிக/்பிறப்/்
இறப்ச்அா்றிதழி்்
அா்்பப�ததபபடட்
பிரதியதள்
வழக�வதனயான்
யாலபப�தி்்்
்
 

ஆவிகயதளப்பதி�்
ெஅயவதனயாய்
விதனததிறனான்விதததிி்
மனித்வ�விதனப்
பாவிததி 

அிவிி்பதி�் 
இலகதயாிி்இடகெபனற்
மன்க்இலகதயை�்ெவளிாிி்
இடகெபனற்பிறப்ைய்,்
தி�மிகய்,்இறப்ையதளப்
பதி�்ெஅயதி 

ஆவிக் ்தறப்
பதி�ெஅயவதனயான்
யாலபப�தி்�தக 
 
 
 

100% 

1.்பதி�்ெஅயதத்்
பி்னர்
உடன�ாாய்
ஆவிகயதள்
மீளளிததி 
 

2.்தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ 

67.5 M 

 
 
 
 
100% 
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விதனததிறனா
ன்விதததிி்

மனித்
வ�விதன்
வ��ட��க்
பாவித்க்்ரஅ்
ேஅதவாிதன்
வழக�க்ேபா்்

்தத்
இல�ப�ததி்

மன்க்
எளிதமபப�தத

ி 

பி்தளயளி்்
ததெத�ப்்
ெதாடரபான்
யடடதளயதளப்
பதி�ெஅயவதனயான்
மன்க்்தததயா்
பி்தளயளி்்
பிறப்ையதள்மீளப்
பதி�ெஅயவதனயான்
யாலபப�தி்

பதி�ையாய்தயவி்
ெதாழிி்டபதததப்
பாவிததி 

பி்தளயளி்்ததெத�ப்்
ெதாடரபான் ீதிை்
யடடதளயதளப்பதி�்ெஅயதி்
மன்க்்தததயா்
பி்தளயளி்்பிறப்ையதள்
மீளப்பதி�்ெஅயதி்் 

பதி�ெஅயவதனயா
ன்யாலபப�தி்
�தக 

100% 

1.்பதி�்ெஅயதத்்
பி்னர்
உடன�ாாய்
ஆவிகயதள்
மீளளிததி 
 
2.்தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ் 
 

- 

 
 
 
100% 

தீரமானகயதள்
ேமனெயா்வதனயா
ன்யாலபப�தி்்

தீரமானக்
ேமனெயா்வதனயாய்
விதனததிறனான்விதததிி்
மனித்வ�விதனப்
பாவிததி் 

யஆ�்மையளி்்தி�மிகய்்
மன்க்விவாயரத்ைய்்
ெதாடரபிலான்ேயாாிைதயய்்
ெதாடரபிி்தீரமானகயதள்
ேமனெயா்்தி 

தீரமானகய்்
ேமனெயா்வதன
யான்�தக் 
 

100% 
தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ 

- 

 
 
100% 

யட�ையாப்்
மன்க்
பா்யாப்் 

பதி�யதளப்
பா்யாபபதனயான்
யாலபப�தி்

பதி�யதளப்
பா்யாபபதனயாய்
விதனததிறனான்விதததிி்
மனித்வ�விதனப்
பாவிததி் 

ஆவி்எ�த்ப்பதி�ப்
பிரதிய்,்ேமேல்
�றிபபிடபபடட்ஆவிகய்்
மன்க்்தனா்
ஆவிகயதளப்
ேபிிையாததி 

பதி�யதளப்
பா்யாபபதனயான்
யாலபப�தி்�தக் 

100% 

1. விதனததிறனான்
விதததிி்
பதி�யதளப்
பா்யாததி் 
 

2.்தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ் 

1.9 M 

 
 
 
 
100% 

அா்்பப�ததபப
டட்பிரதியதள்
வழக�வதன�்
விதனததிறனான்
விதததிி்மனித்
வ�விதன்
வ��ட��க்
பாவித்க்்ரஅ்
ேஅதவாிதன்
வழக�க்ேபா்்
்தத்
இல�ப�ததி்
மன்க்
எளிதமபப�ததி் 

உ்திய்்மன்க்
பிாிதெத�ப்ையளி
்்
அா்்பப�ததபபட
ட்பிரதியதள்
வழக�வதனயான்
யாலபப�தி்்

3. பிரதியதள்
வழக�வதனயாய்தயவி்
ெதாழிி்டபதததப்
பாவிததி 
 

்கயீயாிையபபடட்
ஆடய்ை�ாிா்அயல்
அா்்பப�ததபபடட்
பிரதியதள்வழக�தி்–்
 ிழனபடப்பிரதிாாையக 
 

உ்திய்்மன்க்
பிாிதெத�ப்ையளி்்
அா்்பப�ததபபட
ட்பிரதியதள்
வழக�வதனயான்
யாலபப�தி்�தக் 

100% 

தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ் 
 
 

46M 

 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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விதனததிறனான்
விதததிி்மனித்
வ�விதன்
வ��ட��க்
பாவித்க்்ரஅ்
ேஅதவாிதன்
வழக�க்ேபா்் 

ெமாழி்
ெபாரப்ையதள்
வழக�வதனயான்
யாலபப�தி்

விதனததிறனான்விதததிி்
மனித்வ�விதனப்
பாவிததி் 

பிறப்,்விவாயக்மன்க்
இறப்ச்அா்றிதறயளி்்
ெமாழிெபாரையபபடட்
பிரதியதள்வழக�தி்  
 

ெமாழி்
ெபாரப்ையதள்
வழக�வதனயான்
யாலபப�தி்�தக் 

100% 

1.்பதி�்ெஅயதத்்
பி்னர்
உடன�ாாய்
ஆவிகயதள்
மீளளிததி 
 

2.்தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ் 

3.4M 100% 

தரவிதன்வழக�க்
்ேத்(Real)்ே ர்

ேஅதவ் 

அா்றிதறயதளத்
தி�த்வதனயான்
யாலபப�தி் 

விதனததிறனான்விதததிி்
மனித்வ�விதனப்
பாவிததி் 

தி�ததிா்பிறப்,்பிறப்,்
விவாயக்மன்க்இறப்ச்
அா்றிதறய்் 

தி�ததிா்அா்றிதற்
எஆிிைதய்�தக்  100% 

தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ 

- 

 
 
 
100% 

தரவிதன்
வழக�வதனயான்
யாலபப�தி்்் 

விதனததிறனான்விதததிி்
மனித்வ�விதனப்
பாவிததி்மன்க்தயவி்
ெதாழிி்டபதததப்
பாவிததி 

மதிபபிடபபடட் டடாஆ�்
அனதெதாதயாி்்தாாாிப்்
மன்க்ெவளிபப�ததி் 
 

ெவவேவறான்த�தி்விதியளி்்
யீற்வ�டாநத்்றிைதயாாய்
பிறப்,்தி�மி்��தெதாதய்
மன்க்பதி�த்தர� 

வழகயபபடட்தர�்
்டடவதியளி்்
�தக் 

100% ்ரஅ்ேஅதவாிதன்
வழக�தி் 

- 

 
 
 
 
100% 

்ரஅ்ேஅதவயதள்
வழக�க்ேபா்்
�னறாடடதன்
வஅதிாாையி்
்ழ�றச்ெஅயதி் 
 
 

யடடட்
 ிரமாிிபபினயான்
யாலப்ப�தி்

விதனததிறனான்விதததிி்
மனித்வ�விதனப்
பாவிததி் 

ததலதம்்�வலயததி்்
யடடட்மன்க்யடடதமப்்
 ிரமாிக்
02்ஆக்யடடக் 

 ிரமாிிையபபடட்
யடடட்எஆிிைதய்
�தக் 

100% 
தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ் 

- - 

யடடட்
 ிரமாிிபபினயான்
யாலப்ப�தி்

விதனததிறனான்விதததிி்
மனித்வ�விதனப்
பாவிததி் 

யாிிப்பதிவயை்யடடடகய்்   ிரமாிிையபபடட்
யடடட்எஆிிைதய்
�தக் 

100% 
தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ 

9.5M 100% 

்ரஅ்ேஅதவயதள்
வழக�க்ேபா்்
�னறாடடதன்
வஅதிாாையி்
்ழ�றச்ெஅயதி் 

ெயா்�தி்
ெஅயாபபடட்
ெபா�டயளி்்
எஆிிைதய 

அிறநத்உனபததிப்
ெபா�டயதளை்ெயா்வன�்
ெஅயவதன�்ெப்தய்
வழியாடடியதளப்
பி்பன்தி்்

தளபாடக்மன்க்்�வலய்
உபயரிக் 

ெயா்வன�ெஅயாபப
டட்ெபா�டயளி்்
எஆிிைதய்�தக்்  100% 

தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ 

9.6M 100% 

ெயா்�தி்
ெஅயாபபடட்
ெபா�டயளி்்
எஆிிைதய 

அிறநத்உனபததிப்
ெபா�டயதளை்
ெயா்வன�்ெஅயவதன�்
ெப்தய் 

இாநதிர்அாதனக் 

ெயா்வன�ெஅய
ாபபடட்
ெபா�டயளி்் 

100% 
தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ் 

12.2M 100% 

ெயா்�தி்
ெஅயாபபடட்
ெபா�டயளி்்்

அிறநத்உனபததிப்
ெபா�டயதளை்
ெயா்வன�்ெஅயவதன�் 

எ�்ெபா�டய்்மன்க்
்தனா்ேததவய்் 

ெயா்வன�ெஅய
ாபபடட்
ெபா�டயளி்் 

100% 
தி�பதியரமான்
வா�ைதயாாளர்
ேஅதவ 

42.6M 100% 
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உள்ரக நிர்லாகப் பிாிவு 

குமிக்ககாள்
கள் 

பிதான 
செயாற்று

ககக் 
குமிகாட்டி 

உபாங்கள் செற்பாடுகள் 
துகைக் 

செயாற்றுகக
க் குமிகாட்டி 

இயக்குக
ள் 

2014 
தாக்கங்கள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக்கான 

பன்கனற்மம் 

(2014.12.31 இல் உள்ரலாமான) 

நிதி சபரதிக 

சபறுகபறுக
கர 
இயக்காகக் 
சகாண்டதும்

, 

பனுறுதி
லாய்ந்ததும் 
லிகனத்திம
ன்ிக்கதுா
ன அொங்க 
கெகலக் 
கயாொம் 
ஒன்றுக்கான 
அனுகல் 
 

சபாது 
க்கரிடி
ருந்து 
கிகடக்கப்
சபறும் 
பகமப்பா
டுகள் 
பிாிவுகரா
ல் 
தீர்க்கப்பட்
ட வீதம் 

ொதகான 
கலகயச் 
சூறகய 
உருலாக்குலதற்
காக அகச்ெின் 
உள்ரக லிக 
சூறகய 
பகமான 
பாாிப்பு 
செய்தல் 

01. சடங்கு கபான்ம 

சதாற்றுகநாய்ககரத் 
தடுப்பதற்காகச் ெிதான 
நிகழ்ச்ெிககர நடாத்துதல்  

நடாத்தப்பட்ட 

ெிாதான 

நிகழ்ச்ெிகரின் 

ண்ைிக்கக  

4 
சுகாதாபூர்லானது
ம் உள்ரங் 
கலக்கூடிதுான 
பைிச் சூறகய 
உருலாக்குலதன் 
ஊடாக 
லிகனத்திமன்ிக்கது
ம் 
பனுறுதிலாய்ந்தது
ான கெகல 
லறங்கப்படுலகத 

உறுதிசெய்தல்.    

 

- 100% 

02. இடிபாடுககர 

அகற்றுதல்    

நடாத்தப்பட்ட 

நிய அரகலச் 

ெகபக் 

கூட்டங்கரின் 

ண்ைிக்கக  

01 - 100% 

03  பதிவு அகமின் 
செற்பாடுககர 
ஒழுங்ககத்தல் 

ஒரு ககாகல 

கத் கதடிப் 

சபறுலதற்கு 

டுக்கும் கநம் 

10Min. - 10Min. 

உட்கட்டகப்பு 
லெதிககர 
லறங்கி 
லிகனத்திமன்ி
க்க பகமிலும் 
பனுறுதிலாய்ந்
த பகமிலும் 
பாாித்து 
அபிலிருத்தி 
செய்தல்   

04. பகற லாகனங்ககர 

அகற்றுதல் 

அகற்மப்பட்ட 

லாகனங் கள் 

ெத வீதத்தில் 

100% 

1. ஊறிர்களுக்கான 

உட்கட்டகப்பு 
லெதிககர 
லறங்குதல்   

 

2. வீண் லித்கதத் 

தடுத்து பாதுகாப்பான 
பைிச் சூறசயான்கம 
உருலாக்குதல்  

 

- 100% 

05. புதி லாகனங்ககரக் 

சகாள்லனவு செய்தல் 

சகாள்லனவு 
செய்ய்ப்பட்ட 
லாகனங் கரின் 
ண்ைிக்கக 

 04 - 100% 

உள்ரங்கலர்ந்த 
பைிச் 
சூறசயான்கம 
உருலாக்குலதற்
காக அகச்ெின் 
கட்டடத்தின் 
உட்பகுதிகயும் 
சலரிப்பகுதி
க உாி 
பகமில் 
பாாித்தல் 

06. ாதாந்தம் 

பகாகத்துலக் குழுக் 
கூட்டங்ககர 
நடாத்துதலும் அகச்ெின் 
பழுகான 
செற்பாடுகளுக்கான 
புதி பன்சாறிவுககரச் 

ெர்ப்பித்தலும், 

நிகமகலற்மப்பட 
கலண்டி பைிகள் பற்மிக் 
கயந்துகாடுதலும் 
கற்சகாள்ரப்பட்ட 
பைிககர திப்பீடு 
செய்தலும்    

நடாத்துலதற்கு 
திர்பார்க்கப்ப
ட்ட 
கூட்டங்கரின் 
ண்ைிக்கக  

09 

அகச்ெின் 
பழுகான 
நிர்லாகத்கதயும் 
சதாறிற்பாட்கடயும் 
திப்பீட்கடயும் 
உர்ட்டத்திற்குக் 
சகாண்டு லருலது 

ொத்திாகுதல். 

- 100% 
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னித வளப் பிரிவு 

குமிக்க ோள் 

பிதோன 
செயோற்
ரக க் 
குமி ோட்

டி 

உபோங் ள் செற்போடு ள் 

துகைச் 
செயோற்ர

க க் 
குமி ோட்டி 

இயக்கு 
ள் 

தோக் ங் ள் 
 

2014 ஆம் ஆண்டுக் ோன 

னென்கனற்மம் 

(2014.12.31 இல் 

உள்ரலோமோன) 

நிதி  சபரதி  

லிடம் 
ெோர்ந்த 
திமன் ள் 
ற்ரம் 
ஆற்மல் 
கரக் 
ச ோண்ட 
அெோங்  
கெகலசோ
ன்கம 
உருலோக்குத
லும்  
கதகலோன 
திமன் கர
யும் 
ஆற்மல் 
கரயும் 
ச ோண்ட 
லிகனத்திம

ன்ிக் , 

பனுரதிி
 க் னித 
லரங் கர 
லறங்குதலும்

.  

 

 உள்நோட்டுப் 
பிற்ெி 
லோய்ப்னக் 
கர 
லிோிவுபடுத்துத
ல் 

 

னித லர 
அபிலிருத்தித் 
திட்டத்கத 
தோோித்தல் 

 

னித லர 
அபிலிருத்திக் 
ச ோள்க ி
கனத் 
தோோித்தல் 

 

 

1. உத்திகோ த்தர் ரின் பிற்ெித் 

கதகல ளுடன் சதோடர்னகட 
கெ ோிக் ப்பட்ட லிபங் ள் 
 

2. கற்குமித்த தவு கரப் பகுப்போய்வு 

செய்தல் 
 

3. ஒவ்சலோரு உத்திகோ த்தர் 

லகுதினதும் அகடோரம்  ோைப்பட்ட 
பிற்ெித் கதகல ள் 
 

4.SDFL உடன் இகைந்து இயங்க  

நிர்லோ  கெகல உத்திகோ த்தர் ரின் 
பிற்ெித் கதகல ரின் அடிப்பகடில் 
அலர் ளுக் ோன பிற்ெி நி ழ்ச்ெி கர 

ற்போடு செய்ப்பட்டன. 
 

5. பிற்ெி ரின் பின்னர் சபமப்பட்ட 

சபரகபர ள் கெ ோிக் ப்பட்டன. 
 

6. அப்சபரகபர ள் பகுப்போய்வு 

செய்ப்பட்டு திப்னடு செய்ப்பட்டன. 
 

7. பிற்ெித் கதகல ள் சதோடர்போன 

பின்னூட்டல் கர அடிக் டி 
கற்ச ோள்ளுதல் 

1. 

இற்கமப்படுத்
தப்பட்ட 
பிற்ெித் 
கதகலப் 
போோிப்ன 
வீதம் 

100% 

லிடகநோக் த் 
திமன் கரயும் 
ஆற்மல் கரயும் 
ச ோண்ட அெ  
கெகலசோன்கம 

உருலோக்குதல். 

- 100% 

2. பிற்ெித்  

கதகல ள் 
னர்த்திசெய்ப்
பட்ட வீதம் 

100% - 93.3% 

3. ற்போடு 

செய்ப்பட்ட 
பிற்ெி 
நி ழ்ச்ெி ரின் 
ண்ைிக்க  

75 
 

- 
60 

4. உள்நோட்டுப் 

பிற்ெி 
கதகல கரப் 
னர்த்தி 
செய்லதற் ோ
ன நிதிப் 
பன்போடு 

ரூபோ 

5,500,000/

- 

ரூபோ 

6,270,982/

- 

- 
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னித வளப் பிரிவு 

குமிக்க ோள் 

பிதோன 
செயோற்
ரக க் 
குமி ோட்

டி 

உபோங் ள் செற்போடு ள் 

துகைச் 
செயோற்ர

க க் 
குமி ோட்டி 

இயக்கு 
ள் 

தோக் ங் ள் 
 

2014 ஆம் ஆண்டுக் ோன 

னென்கனற்மம் 

(2014.12.31 இல் 

உள்ரலோமோன) 

நிதி  சபரதி  

லிடம் 
ெோர்ந்த 
திமன் ள் 
ற்ரம் 
ஆற்மல் 
கரக் 
ச ோண்ட 
அெோங்  
கெகலசோ
ன்கம 
உருலோக்குத
லும்  
கதகலோன 
திமன் கர
யும் 
ஆற்மல் 
கரயும் 
ச ோண்ட 
லிகனத்திம

ன்ிக் , 

பனுரதிி
 க் னித 
லரங் கர 
லறங்குதலும்

.  

 

 

அெோங்  
ஊறிர் ளுக்
கு 
சலரிநோட்டுப் 
பிற்ெி 
லோய்ப்னக் 
கர 
லறங்குதல் 

பிற்ெியுடன் சதோடர்னகட னென்கன 
தக க கரயும் க ோருலதன் னேயனெம் 
லறி ோட்டல் கர லறங்குலதன் னேயனெம் 
ி ச் ெோிோ  லிண்ைப்பிப்பதற்கு 

லறி ோட்டுதல். 
 

2. உோி உத்திகோ த்தர் ள் த்திில் 

பிற்ெி லோய்ப்னக் கரப் ப ிர்ந்தரித்தல் 
 

3. பிற்ெி நி ழ்ச்ெி ளுக்கு ி வும் 

சபோருத்தோன உத்திகோ த்தர் கரத்  
சதோிவுசெய்தல் 
 

4. ஒவ்சலோரு லிடத்திலும் 

நீண்ட ோயோ க்  ோைப்படும் 
பிச்ெிகன கரப் பகுப்போய்வு செய்து 

அதற் ிைங் , பிற்ெி லோய்ப்னக் கர 

அகடோரம்  ோணுதல். 
 

5. இனங் ோைப்பட்ட பிற்ெித் 

கதகல ளுக்கு இைங்  செற்திட்ட 
அமிக்க  கரத் தோோித்தல் 
 

6.உதலி லறங்கும் னெ லர் ரிடம்  

செற்திட்ட அமிக்க  கரச் 
ெர்ப்பித்தல் 
 

7. சலரிநோட்டுப் பிற்ெி லோய்ப்னக் ள் 

லறங் ப்படவுள்ர உத்திகோ த்தர் ள் 
சதோடர்போன லிபங் ள் 
கெ ெிக் ப்பட்டன 
 

8. அந்த லிபங் ள் தவுத் தரத்தில் 

உள்ரீடு செய்ப்பட்டன. 
 

9. இற்கமப்படுத்தப்பட்ட லிபங் ள் 

 

 

 

1. 

சலரிநோட்டுப் 
பிற்ெி 
லோய்ப்னக் ளு
க்கு 
னென்சோறிப்
பட்ட 
உத்திகோ த்த
ர் ரின் 
ண்ைிக்க  

 

 

 

2. 

தோோிக் ப்பட்
ட செற்திட்ட 
அமிக்க  ரி
ன் 
ண்ைிக்க  

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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தகலல் ததொறில்நுட்பப் பிொிவு 

குமிக்ககொள்க
ள் 

அடிப்படைச் 
தெயொற்று

டகக் 
குமிகொட்டி 

உபொமு
டம தெற்பொடுகள் 

துடைச் 
தெயொற்றுடகக் 

குமிகொட்டி 

இயக்குக
ள் 

திர்பொர்க்கப்படும் 
தபறுகபறுகள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக்கொன 
தெயொற்றுடக 

(2014 12 31 ஆந் திகதிில் 

உள்ரொறு) 

நிதி தபரதிக 

 
கெடலகடர 
லறங்குகின்ம 
கபொது நவீன 
தகலல் 
ததொறில்நுட்
பத் 
ததொைர்பி
டனப் 
பயப்படுத்தி 
தபொது 
க்களுக்கொ
ன 
கெடலகடர 
இயகுபடுத்து
தலும் 
ரிடப்படு
த்துதலும்.   

 
தகலல் 
ததொறில்நுட்ப
ம் 
லறங்கப்படும் 
கெடலகரின் 
அரவு 

 

1. 
அடச்ெின் 
இடைத்த
ரத்டத 
லடிலடத்
தல் 

 முடமப்பொடுகடரச் 
ெர்ப்பிப்பதற்கும் தீர்ப்பதற்குொன 
இயத்தினில் முடமடதொன்டம 
ற்படுத்துதல். 

இடைத் தரத்தின் 
ஊைொக தீர்வு 
லறங்கப்படும் அரவு 

 

65% 

அடச்ெின் ஊைொக 
லறங்கப்படும் 
கெடலகள் ததொைர்பில் 
ழும் 
பிச்ெிடனகளுக்கு தீர்வு 
லறஙகுதல் 

- 100% 

 அெொங்க 
உத்திகொகத்தர்கரின் ஒத்து ொமல் 
இைொற்மங்கடர 
இயகுபடுத்துலதற்கொன 
முடமடதொன்டம உருலொக்குதல் 

ஒத்து ொமல் 
இைொற்மங்கடரப் 
தபறுலதற்குப் பதிவு 
தெய்த 
உத்திகொகத்தர்கரின் 
ண்ைிக்டக ற்றும் 
தபற்ம ஒத்து ொமல் 
இைொற்மங்கரின் 
ண்ைிக்டக 

 

100% 

ஒத்து ொமல் 
இைொற்மங்கடரப் 
தபறுதல் 

- 100% 

 அடச்ெினொல் 
தலரிிைப்படும் சுற்மமிக்டககடர 
இயகுலொக அடைொரம் 
கொண்பதற்கும்  அலற்டமப் 
தபற்றுக்தகொள்லதற்குொன 
முடமதொன்டம உருலொக்குதல் 

பதிகலற்மம்  
தெய்ப்பட்டுு்ரர 
சுற்மமிக்டககரின் 
ண்ைிக்டக ற்றும் 
சுற்மமிக்டககடரப் 
தபறுலதற்கொக 
இடைத்தரத்டதப் 
பன்படுத்துபலர்கரின் 
ண்ைிக்டக 

 

100% 

 

- 100% 

 அடச்ெினொல் 
நிர்லகிக்கப்படும் அடனத்துச் 
கெடலகளுக்குமுொி லிபங்கடர 
(கெடலப் பிொைக் குமிப்புக்கள் 

அைங்கயொக) இடைத்தரத்தில் 
பகிங்கப்படுத்துதல் 

உொி தகலல்கள் 
அைங்கி இடைத் 
தரத்டதப் 
பன்படுத்துகலொொின் 
ண்ைிக்டக 

 

65% 
கெடலகள் ததொைர்பொன 
அமிவு கம்படுதல் - 100% 

கெடலகடர 
லறங்குகின்ம 
கபொது நவீன 
தகலல் 
ததொறில்நுட்பத் 
ததொைர்பிடனப் 
பயப்படுத்தி 
தபொது 
க்களுக்கொன 
கெடலகடர 
இயகுபடுத்துத
லும் 
ரிடப்படுத்
துதலும்.   

 
தகலல் 
ததொறில்நுட்ப
ம் 
லறங்கப்படும் 
கெடலகரின் 
அரவு 

 

1. 
அடச்ெின் 
இடைத்த
ரத்டத 
லடிலடத்
தல் 

 அடச்ெின் உள்கர 
இடைத்தின் ஊைொகக் 
கயந்துடொடுலதற்கு ெந்தர்ப்பம் 
லறங்குதல் 

கயந்துடொைப்படும் 
பிச்ெிடனகரி 
ண்ைிக்டக ற்றும் 
தபமப்பட்ை தீர்வுகரின் 
ண்ைிக்டக 

 

20% 

 

- 20% 

 பிற்ெி லொய்ப்புக்கடர 
இடைத்தரத்தின் ஊைொக 
லிரம்பப்படுத்துதல் 

தபமப்பட்ை 
பிற்ெிகரின் 
ண்ைிக்டக 

25% 
 

- 100% 

 ின்னஞ்ெல் ததொைர்பில் 
உத்திகொகத்தர்கரின் கதடலகடர 
அடைொரம் கொணுதல் 
 கதடலகளுக்கு இைங்க 
ின்னஞ்ெல் லெதிகடர லறங்குதல் 
 ின்ன்ஞெல் ததொகுதிடப் 
பொொித்தல் 

புதிதொக ின்னஞ்ெல் 
லெதிகள் லறங்கப்பட்ை 
உத்திகொகத்தர்கரின் 
ண்ைிக்டக 

 

20% 

உள்ரக கெடலகடர 
தன்கலும் 
லிடனத்திமன்ிக்கதொக 
ொற்றுதல் 

- 100% 
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தகலல் ததொறில்நுட்பப் பிொிவு 

குமிக்ககொள்க
ள் 

அடிப்படைச் 
தெயொற்று

டகக் 
குமிகொட்டி 

உபொமு
டம தெற்பொடுகள் 

துடைச் 
தெயொற்றுடகக் 

குமிகொட்டி 

இயக்குக
ள் 

திர்பொர்க்கப்படும் 
தபறுகபறுகள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக்கொன 
தெயொற்றுடக 

(2014 12 31 ஆந் திகதிில் 

உள்ரொறு) 

நிதி தபரதிக 

   அடச்ெின் உள்கரயும் 
அடச்ெின் கீழ் உள்ர டன 
நிறுலனங்கடரயும் (இடைப்டப 

ற்படுத்தக்கூடி முடமகள்) 
ததொடயகபெி இயக்கங்கள் ற்றும் 
ின்னஞ்ெடயப் பன்படுத்தி  
ததொடயகபெிப் பட்டிடயத் 
தொொித்தல் 

ததொடயகபெிப் 
பட்டிடயப் 
பன்படுத்தி 
கற்தகொள்ரப்படுகின்ம 
அலுலயகத் 
கதடலகரின் 
ண்ைிக்டக 
 

100% 

உள்ரக கெடலகடர 
தன்கலும் 
லிடனத்திமன்ிக்கதொக 
ொற்றுதல் 

- 100% 

தொத்த 
தகொள்லனவுக
ரின் 
ண்ைிக்டக 

4. 
தபறுடகச் 
தெற்பொடு
கரின் 
கபொது 
கதடலப்படு
ம் 
உதலிகடர 
லறங்குதல் 

 ததொறில்நுட்பப் பட்டில் 
தொொித்தல் 

தொொிக்கப்பட்ை 
பட்டில்கரின் 
ண்ைிக்டக 

 

 

35% 

உள்ரக கெடலகடர 
தன்கலும் 
லிடனத்திமன்ிக்கதொக 
ொற்றுதல் 

- 

- 

100% 

 ததொறில்நுைப் திப்பீட்டுக் 
குழுவுக்குப் பங்கரிப்பு லறங்குதல் 

பங்ககற்ம திப்பீட்டுக் 
குழுக்கரின் 
ண்ைிக்டக 

100% 

 ததொறில்நுட்ப திப்பீட்டு 
அமிக்டக தொொித்தல் 

தொொிக்கப்பட்ை 
அமிக்டககரின் 
ண்ைிக்டக 

100% 

 
ததொடயகபெி
ப் 
பட்டிடயப் 
பன்படுத்தும் 
உத்திகொகத்
தர்கரின் 
ண்ைிக்டக 

5. லருைொந்த 
ததொடயகப
ெிப் 
பட்டிடய
த் 
தொொித்தல் 

 அடச்ெின் உள்கரயும் 
அடச்ெின் கீழ் உள்ர டன 
நிறுலனங்கடரயும் (இடைப்டப 

ற்படுத்தக்கூடி முடமகள்) 
ததொடயகபெி இயக்கங்கள் ற்றும் 
ின்னஞ்ெடயப் பன்படுத்தி  
ததொடயகபெிப் பட்டிடயத் 
தொொித்தல் 

ததொடயகபெிப் 
பட்டிடயப் 
பன்படுத்தி 
கற்தகொள்ரப்படுகின்ம 
அலுலயகத் 
கதடலகரின் 
ண்ைிக்டக 

 

 

100% 

 

 

 

உள்ரக கெடலகடர 
தன்கலும் 
லிடனத்திமன்ிக்கதொக 
ொற்றுதல் 

-  

கெடலகடர 
லறங்குகின்ம 
கபொது நவீன 
தகலல் 
ததொறில்நுட்
பத் 
ததொைர்பி
டனப் 
பயப்படுத்தி 
தபொது 
க்களுக்கொ
ன 
கெடலகடர 
இயகுபடுத்து
தலும் 
ரிடப்படு
த்துதலும். 

உருலொக்கப்ப
ட்ை ற்றும் 
ற்பொடு 
தெய்ப்பட்ை 
தன்தபொருள்
கரின் 
ண்ைிக்டக 

6. புதி 
தன்தபொரு
ட்கடர 
உருலொக்குத
ல்  

 தன்தபொருள் கதடலகடர 
அடைொரம் கொணுதல் 
 தபொல் முகொடத்  ததொகுதி (e-

tappol) தன்தபொருடர 

உருலொக்குதல். 

1. இ-தபொல் முடமட 
நடைமுடமப்படுத்துலதற்கு 
அலெிொன சுற்மமிக்டககடரயும் 
அமிவுறுத்தல்கடரயும் தலரிிடுதல். 

2. பிற்ெி நிகழ்ச்ெிகடர ற்பொடு 
தெய்து உத்திகொகத்தர்களுக்குப் 
பிற்ெிரித்தல் 
3. இ-தபொய முடமடின் 
அமுயொக்கத்டத கற்பொர்டல தெய்தல் 
4. நடைமுடமப்படுத்தும் கபொது 
ற்படும் பிச்ெிடனகடர 
அடைொரம் கொணுதலும், 
அப்பிச்ெிடனகடர உொி பிொிவுகள் 
ற்றும் நிறுலனங்கரின் ஊைொகக் 
கயந்துடொடி தீர்வுகடர  

தபொல் முகொடத் 
ததொகுதிடப் 
பன்படுத்தும் ெதவீதம் 

30% 

உள்ரக கெடலகடர 
தன்கலும் 
லிடனத்திமன்ிக்கதொக 
ொற்றுதல் 

- 25% 
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தகலல் ததொறில்நுட்பப் பிொிவு 

குமிக்ககொள்க
ள் 

அடிப்படைச் 
தெயொற்று

டகக் 
குமிகொட்டி 

உபொமு
டம தெற்பொடுகள் 

துடைச் 
தெயொற்றுடகக் 

குமிகொட்டி 

இயக்குக
ள் 

திர்பொர்க்கப்படும் 
தபறுகபறுகள் 

2014 ஆம் ஆண்டுக்கொன 
தெயொற்றுடக 

(2014 12 31 ஆந் திகதிில் 

உள்ரொறு) 

நிதி தபரதிக 

உள்ரக 
தொத்தக் 
கைனிகரின் 
ண்ைிக்டக 

 

7. கைனி 
லடயட
ப்புக்கள் 

 கைனித் கதடலகடர 
அடைொரம் கொணுதல் 

தகொள்லனவு 
தெய்ப்பட்ை புதி 
கைனி 
உபகைங்கரின் 
ண்ைிக்டக 

30% 

உள்ரக கெடலகடர 
தன்கலும் 
லிடனத்திமன்ிக்கதொக 
ொற்றுதல் 

- 

- 

100% 

 கைனி, கைனி 
உபகைங்கடரயும் 
லடயடப்டபயும் பொொித்தல் 

100% 

கெடலகடர 
லறங்குகின்ம 
கபொது நவீன 
தகலல் 
ததொறில்நுட்
பத் 
ததொைர்பி
டனப் 
பயப்படுத்தி 
தபொது 
க்களுக்கொ
ன 
கெடலகடர 
இயகுபடுத்து
தலும் 
ரிடப்படு
த்துதலும். 

 

இ-அெொங்க 
தகொள்டகட 
நடைமுடமப்ப
டுத்தும் 
உத்திகொகத்
தர்கரின் 
ண்ைிக்டக 

8. தகலல் 
ததொைர்பொை
ல் 
ததொறில்நுட்
பக் 
தகொள்டக
ட 
அமிமுகப்ப
டுத்துதல்  

 குழுக்கடர நிித்தல் 
 இ-அெொங்கக் தகொள்டகட 
நடைமுடமப்படுத்துதல் 
 அடச்ெிற்கொன தகலல் 
ததொறில்நுட்பக்தகொள்டகட 
நடைமுடமப்படுத்துதல். 

குழுக் கூட்ைங்கரின் 
முன்கனற்மம் ற்றும் 
அலற்மின் கபொது 
டுக்கப்படும் 
தீர்ொனங்கள் 
நடைமுடமப்படுத்தப்படு
ம் ெதவீதம் 

 

60% 

இ-அெொங்கக் 
தகொள்டகட ல்யொ 
இைங்கரிலும் 
நடைமுடமப்படுத்துதல் 

- 50% 

அடச்ெின் 
உள்கர 
தகலல் 
ததொறில்நுட்ப
த்டதப் 
பன்படுத்தும் 
உத்திகொகத்
தர்கரின் 
ண்ைிக்டக 

9. 
அடச்ெிற்
ின்  
உள்கர 
தகலல் 
ததொறில்நுட்
பச் 
தெற்பொடு
க டர 
கம்படுத்து
தல்.  

 அடச்ெின் உள்கர தகலல் 
ததொறில்நுட்ப ததொைர்பொைல் 
குழுதலொன்டம நிித்தல் 
 குழுக் கூட்ைங்கள் 
 அடனத்துப் பிொிவுகரினதும் 
பிச்ெிடனகடர முன்டலத்தல் 
 தீர்வுகள் ததொைர்பில் ஆொய்தல் 

அடச்ெின் உள்கர  
தகலல் ததொறில்நுைபம் 
ததொைர்பில் 
முன்டலக்கப்படும் 
பிச்ெிடனகளுக்கு 
லறங்கப்படும் 
தீர்வுகரின் ெதவீதம் 

 

60% 

தகலல் 
ததொறில்நுட்பப்ப 
பன்பொட்டின் மூயம் 
லிடனத்திமன் ிக்க 
கெடலிடன 
லறங்குதல் 

- 40% 
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இயங்கை அபிலிருத்தி நிருலாை நிரலைம் 

குமிக்கைாள்
ைள் 

பிதான 
செயாற்
ரகைக் 

குமிைாட்டி 

உபாங்ைள் செற்பாடுைள் 
துகைக் 

செயாற்ரகைக் 
குமிைாட்டி 

இயக்கு 

2014 
தாக்ை
ங்ைள் 

2014 ஆம் ஆண்டின் முன்கனற்மம் 

(2014.12.31 இல் உள்ரலாமான) 

நிதிொர் 
முன்கனற்மம் 

(ரூபா. ில்) 
சபரதிை 

னித லர 
அபிலிருத்தி 

பிலுநர்ை
ரின் 
திருப்தி 
ட்டம் 

1. அொங்ை கெகலக்குப் புதிதாை 
ஆட்கெர்ப்புச் செய்ப்படும் 
பதலிநிகய உத்திகாைத்தர்ைளுக்ைான 
உள்ரீர்ப்புப் பிற்ெி நிைழ்ச்ெிைகர 

நடாத்துதல்.  

1. லிகனத்திமன்ிக்ைதும் 
பனுரதிலாய்ந்ததுான  
கெகலிகன லறங்குலதற்ைாைப் 
அொங்ை கெகலக்குப் புதிதாை 
ஆட்கெர்ப்புச் செய்ப்பட்ட 
உத்திகாைத்தர்ைரின் அமிகலயும் 
திமன்ைகரயும் னப்பாங்கையும் 

லிருத்தி செய்தல். 

1. நடாத்தப்பட்
ட உள்ரீர்ப்புப் 
பிற்ெி 
நிைழ்ச்ெிைரின் 
ண்ைிக்கை 

 

05 
 

 

0.686 

 

02 

பங்குபற்ர
நர்ைரின் 
ண்ைிக்
கை 

2. அொங்ை உத்திகாைத்தர்ைரால் 

(பதலிநிகயத் 

தத்திலுள்ரலர்ைரால்)ஆற்மப்படும்  

ைடகைகர அடிப்பகடாைக் 
சைாண்ட பிற்ெி நிைழ்ச்ெிைகர 
அமிமுைம் செய்தல்   

2. ெிமந்த சதாறிற் 
செயாற்ரகைக்குத் கதகலான  

2 நடாத்தப்பட்
ட பிற்ெி 
நிைழ்ச்ெிைரின் 
ண்ைிக்கை 

 

30 
 

 

14.745 

 

36 

பிலுநர்ை
ரின் 
திருப்தி 
ட்டம் 

3. ஆற்மல் லிருத்தி நிைழ்ச்ெிைகர 
நடாத்துலதன் மூயம் இயங்கை 
நிர்லாை கெகல உத்திகாைத்தர்ைரின் 
கதர்ச்ெிைகர கம்படுத்துலதன் 

ஊடாை உற்பத்திமன்ிக்ை,  

தம்லாய்ந்த அொங்ை கெகலக 
லறங்குதல்  

3. இயங்கை நிர்லாை கெகல 
உத்திகாைத்தர்ைளுக்ைான ஆற்மல் 
லிருத்தி ற்ரம் அமிவு 
இற்கமப்படுத்துதல் பிற்ெி 

நிைழ்ச்ெிைகர நடாத்துதல். 

3 நடாத்தப்பட்
ட பிற்ெி 
நிைழ்ச்ெிைரின் 
ண்ைிக்கை 

 

07 
 

 

9.22 

 

06 

பிலுநர்ை
ரின் 
ண்ைிக்
கை 

4. அொங்ை கெகலைகர அதிை 
லிகனத்திமனுடன் லறங்குலகதச் 
ொத்திப்படுத்தும் கநாக்ைில் அொங்ை 
உத்திகாைத்தர்ைளுக்குத் 

சதாறில்நுட்ப அமிகல லறங்குதல். 

4. உயைராலி ட்டங்ைரில் 
பன்படுத்தப்படும் நவீன 
சதாறில்நுட்ப முகமகைரின் 
பன்பாடு  சதாடர்பான 
பிற்ெிைகர லறங்குலதன் 
ஊடாைப் புதி அபிலிருத்தி 
செய்ப்பட்ட முகமகசான்கம 
உருலாக்குதல் 

4 நடாத்தப்பட்
ட சதாடர்பாடல் 
சதாறில்நுட்பப் 
பிற்ெி 
நிைழ்ச்ெிைரின் 
ண்ைிக்கை 

08  

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

04 

லாடிக்கை
ாரர் 
உபொிப்பு 
கம்பாடு 

பிலுநர்ை
ரின் 
ண்ைிக்
கை 

5 சபாது க்ைளுக்கு உர் 
தத்தியான கெகலைகர 
லறங்குலதற்கு அெ துகம 
நிரலனங்ைளுக்குத் கதகலப்படுைின்ம 
கதர்ச்ெிைகர இனங்ைண்டு 
செயாற்ரகை கம்படுபாட்டுப் 

பிற்ெி நிைழ்ச்ெிைகர நடாத்துதல்.   

5. அொங்ை நிரலனங்ைள் 
அொங்ைத்தின் அபிலிருத்திச் 
சென்முகமக்குல் திட்டிட்ட 
அொங்ை கெகலிகன 
லறங்குலகதச் ொத்திப்படுத்தும் 

நிைழ்ச்ெிைகர நடாத்துதல். 

 
 

5 நகடமுகம
ப்படுத்தப்பட்ட 
நிைழ்ச்ெிைரின் 
ண்ைிக்கை 

 

 

 

07 

  

 

38 
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இயங்கை அபிலிருத்தி நிருலாை நிரலைம் 

குமிக்கைாள்
ைள் 

பிதான 
செயாற்
ரகைக் 

குமிைாட்டி 

உபாங்ைள் செற்பாடுைள் 
துகைக் 

செயாற்ரகைக் 
குமிைாட்டி 

இயக்கு 

2014 
தாக்ை
ங்ைள் 

2014 ஆம் ஆண்டின் முன்கனற்மம் 

(2014.12.31 இல் உள்ரலாமான) 

நிதிொர் 
முன்கனற்மம் 

(ரூபா. ில்) 
சபரதிை 

4. 

அொங்ைத் 
துகமில் 
சாறிக் 
சைாள்கை 
நகடமுகம
ப்படுத்துதல் 

பிலுநர்ை
ரின் 
ண்ைிக்
கை  

6 அொங்ை உத்திகாைத்தர்ைரின் 
இரு சாறித் கதர்ச்ெிக 
கம்படுத்துலதற்ைான பிற்ெி 
முகமகசான்கம 
அமிமுைப்படுத்துதல்     

6 இரு சாறிப் பிற்ெி 

நிைழ்ச்ெிைள் ற்பாடுசெய்தல். 

6. நடாத்தப்ப
ட்ட பிற்ெி 
நிைழ்ச்ெிைரின் 
ண்ைிக்கை   

05  6.248 22 

னித லர 
அபிலிருத்தி 

நடாத்தப்ப
ட்ட 
நிைழ்ச்ெிை
ரின் 
ண்ைிக்
கை 

7 அொங்ை ஊறிர்ைரின் 
அமிகல கம்படுத்தி ெிமந்த 
திமகைகரக் சைாண்ட அொங்ை 
கெகலிகனக் ைட்டிசழுப்பும் 
கநாக்ைில் அெ முைாகத்துலம் 
சதாடர்பான பட்டப்பின் பட்டங்ைகர 
லறங்குதல்    

7. அொங்ை 
உத்திகாைத்தர்ைரின் அமிகல 
கம்படுத்துலதற்ைாை பட்டப்பின் 
பட்டம்  ஒன்ரக்ைான 
பாடசநமிைகர நடாத்துதல் 

. 

7  
பட்டம்சபற்மலர்
ைரின் 
ண்ைிக்கை  

02  3.158 

 

 

02 

 

 

பிலுநர்ை
ரின் 
ண்ைிக்
கை 

8 சலரிநாடுைளுடன் 
அமிவுொர்ந்த பாிாற்ம ைற்கை 

நிைழ்ச்ெிைகர நடாத்துதல்.   

8. சலரிநாட்டு அனுபலங்ைள் 
ற்ரம் தகயகத்துலப் பிற்ெி 
ன்பன சதாடர்பான அொங்ை 
உத்திகாைத்தர்ைளுக்ைான 
பாிாற்ம நிைழ்ச்ெிைகர 
நகடமுகமப்படுத்துதல் 

8 நடாத்தப்ப
ட்ட பிற்ெி 
நிைழ்ச்ெிைரின் 
ண்ைிக்கை  

04  13.096 11 

9 அொங்ை 
உத்திகாைத்தர்ைளுக்ைாை 

(பதலிநிகயல்யாத 

ட்டத்திலுள்ரலர்ைளுக்ைாை) 

அலர்ைரின் ைடகைகரயும்  
சதாறில்ொர்ந்த  சபாரப்புக்ைரகயும் 
அடிப்பகடாைக் சைாண்ட பிற்ெி 
நிைழ்ச்ெிைகர அமிமுைம் செய்தல்   

9. ெிமந்த சதாறிற் 
செயாற்ரகைக்குத் கதகலான 
அமிகலயும் திமன்ைகரயும் 
லறங்குலதற்ைான பிற்ெி 

நிைழ்ச்ெிைகர நடாத்துதல்.   

9.1 பிற்ெி 

நிைழ்ச்ெிைரின் 

ண்ைிக்கை ( 

ஒன்கயன் 
பிற்ெி 
நிைழ்ச்ெிைள் 

அடங்ையாை) 

117  

 

 

 

233 

னித லர 
அபிலிருத்தி 

பிலுநர்ை
ரின் 
ண்ைிக்
கை 

10 அொங்ை 
உத்திகாைத்தர்ைளுக்ைாை 

(பதலிநிகயல்யாத 

ட்டத்திலுள்ரலர்ைளுக்ைாை) 

அலர்ைரின் ைடகைகரயும்  
சதாறில்ொர்ந்த  சபாரப்புக்ைரகயும் 
அடிப்பகடாைக் சைாண்ட பிற்ெி 
நிைழ்ச்ெிைகர அமிமுைம் செய்தல்   

10. ெிமந்த சதாறிற் 
செயாற்ரகைக்குத் கதகலான 
அமிகலயும் திமன்ைகரயும் 
லறங்குலதற்ைான பிற்ெி 

நிைழ்ச்ெிைகர நடாத்துதல்.   

9.2 புதிதாை 

ஆட்கெர்ப்புச் 
செய்ப்பட்ட 
பதலிநிகயல்
யாத 
உத்திகாைத்தர்ை
ளுக்ைான 
உள்ரீர்ப்புப் 
பிற்ெி 
நிைழ்ச்ெிைரின் 
ண்ைிக்கை 

01  2.322 33 

9.3 ஒதுக்ைப்பட்ட 

நிதித் சதாகை 
10  
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Convocation ceremony of Master of Public Management of SLIDA - 2014 

      

Conducting Drama Program of SLAS officers 

      

67



 

            புலனாய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு அலகு 

ந ோக்கங்கள் பிதோன 
அடிப்படை
செற்மிமன் 
குமிகோட்டிக
ள் 

தந்திநோ 
பங்கள் 

 ைலடிக்டககள் உப 
அடிப்படை
செற்மிமன் 
குமிகோட்டிக
ள் 

இயக்குகள் 

   2014 

தோக்கங்கள் 2014 ஆண்டின் 
முன்நனற்மம் 
( 31/12/2014 இல் 
உள்ரலோறு) 

 ிதி சபௌதிக 

அெ 
நெடலின் 
 ல்யோட்ெிின் 
அடிப்படைில் 
அெ  ிர்லோக 
சபோமிமுடம 
ஒன்டம 
உருலோக்கல் 

சபற்றுக் 
சகோள்ரப்பட்ை 
சோத்த 
முடமப்போடுக
ரில் 
தீர்க்கப்பைோத 
முடமப்போடுக
ரின் லதீம்  
   
 
 

1.போபட்ெின்மி
மம் சலரிப் 
படைத்தன்டம
ைனும் 
புயனோய்வு 
முடமடிடன
ப் நபணுதல்.  

1. புயன் லிெோடை 
ிடன நற்சகோள் ரல் 
ற்றும் 
அலதோனிப்புக்கள் 
/பரிந்துடகளுக்கோன 
அலெிோன 
 ைலடிக்டககடர 
டுத்தல்  

1. 

முடமப்போடு
ரின் தீர்க்கும் 
ெதலதீம்  

65% 1. ெிமந்த அெ நெடலக்கு 
பங்கரிப்புச் செய்ோதலர் 
கடர இனங்கணுதல் 
ற்றும் அலர்களுக்கு 
திோக  ைலடிக்டக 
டுத்தல் 

   
 
 

2. லிடனத்திமன் 
சகோண்ைதும் க்கள் 
ெிநனக அெ நெடலி 
டன உருலோக்குலதன் 
மூயம் நெடல சபறுபலர் 
கடர திருப்திப்படுத்தல் 

  
 

3. பிநதெ 
செயகங்கரின் 
சபோதுலோன 
முடமடின் 
முன்நனற்ச் 
செற்போடுகள் 

- 
 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

70% 

2.அெ உத்தநோ 
கத்தர்கரின் 
பயலனீங்கடர 
இனங்கண்டு அப் 
பயலனீங்கரில் 
இருந்து 
ீள்லதற்கு 
ஊக்குலித்தல் 

 2. முடமப்போட்ைோரர் 
களுக்கு தற்நபோத 
 ிடயிடனத்சதரிப்ப
டுத்தலும் அலர்க ரின் 
கருத்திடன அமி 
முடமட ிடன 
உருலோக்கலும் 

2.  30 
 ோட்களுக்கு 
ள் தீர்க்கப் 
படும் முடமப் 
போடுரின் 
தீர்க்கும் 
ெதலதீம்     

40% 30% 

3 நெடல சபறுப 
லர்கடரத் திருப் 
திப்படுத்தும் அெ 
நெடலிடன 
நபணுலதற்கோக
நதடலப்படும்  
முனசோறிவுக
டரத் 
தோரித்தல் 

3. புயனோய்வு 
அலுலயர்கரின் 
திமடன லிருத்தி 
செய் பிர்ச்ெித்திட் 
ைங்கடர  ைோத்துதல் 

3. இந்த 
ஆண்டில் 
 ைத்தப்பட்ை 
பிர்ச்ெித் 
திட்ைங்கரின் 
ண்ைிக்டக  

பிற்ெித் 
திட்ைங்கள் 

02 

50% 

68



நிதிப் பிரிவு 

குமிக்க ரள் 

அடிப்படை
ச் 

செயரற்று
ட க் 

குமி ரட்டி 

உபரபடம செற்பரடு ள் 
துடைச் 

செயரற்றுட 
க் குமி ரட்டி 

இயக்கு ள் 
திர்பரர்க் ப்படும் 
சபறுகபறு ள் 

 

2014 ஆம் ஆண்டுக் ரன 

செயரற்றுட  

(2014 12 31 ஆந் தி திில் 

உள்ரரறு) 

நிதி சபரதி  

நிதி ள் உரி 
படமில் 
ப ரட 
செய்ப்படுல
டத உறுதி 
செய்யும் 
கநரக் ில் 
நிதி 
நிர்லர த்டத 
கம்படுத்துத
ல் 

நிதிச் 
செற்பரடு
 ரின் 
உண்டத் 
தன்ட 
ற்றும் 
சலரிப்ப
டைத் 
தன்ட 

அடச்ெின் 
ரலட்ை 
செய ங் ள் 
ற்றும் 
அடச்ெின்  ீழ் 
உள்ர 
நிறுலனங் ரின் 
 ைக் ீட்டுச் 
செற்பரடு டர 
கற்பரர்டல 

செய்தல்.  

1. ரதரந்த நிதி 

அமிக்ட  டர 
கற்பரர்டல செய்தல் 

(லங் ிக்  ைக் ிைக் க் 

கூற்று, செயவு அமிக்ட க் 

 ைக் ரய்வுக் க ள்லி ள்) 

 

 

அமிக்ட ப்படுத்
தலில் ற்பட்ை 
தலறு டரயும் 
குடமபரடு டர
யும் நிலர்த்தி 
செய்லதற் ர  
அனுப்பப்பட்ை 
 டிதங் ரின் 
ண்ைிக்ட  

100 % 
1. நிதிச் 

செற்பரடு ரின் 
உண்டத் தன்டட 
கம்படுத்துதல் 

 

 

2. உரி தினங் ரில் 

நிதி அமிக்ட  டரச் 
ெர்ப்பித்தல் 

 

 

3.  ைக் ரய்வுக் 

க ள்லி டரக் 
குடமத்தல் 

 

 

4. உள்ர  நிர்லர  

படமட 
கம்படுத்துதல் 

 

100% 

2.  ரயரண்டு பன்கனற்ம 

அமிக்ட   
கற்பரர்டல 

2.  ரயரண்டு 

பன்கனற்மத்டத 
இடைத்தரத்
தின் ஊைர  
இற்டமப்படுத்து
தல் 

 

100 % 

 

100% 

3. லருைரந்த நிதி 

அமிக்ட  டரத் தரரித்தல் 

(ஒதுக் ீட்டுக்  ைக்கு, 

அெரங்  ஊறிர் பற்பைக் 

 ைக்கு ள், லருரனக் 

 ைக்கு) 

3. உரி 

தினத்தில் 
அல்யது அதற்கு 
பன்னர் 
லருைரந்த நிதி 
அமிக்ட  டர
யும் டன 
அமிக்ட  டர
யும் 
ஒப்படைத்தல் 

100 % 

 

100% 

நிதி ள் உரி 
படமில் 
ப ரட 
செய்ப்படுல
டத உறுதி 
செய்யும் 
கநரக் ில் 
நிதி 
நிர்லர த்டத 
கம்படுத்துத
ல் 

நிதிச் 
செற்பரடு
 ரின் 
உண்டத் 
தன்ட 
ற்றும் 
சலரிப்ப
டைத் 
தன்ட 

ஆக் த்திமன்ி 
க் 
படமடசரன்
மின் ஊைர  நிதி 
அமிக்ட ப்படுத்த
டய அபிலிருத்தி 
செய்தல் 

1. அ. . ஆடைக்குழுலின் 

ெிபரரிசு டர 
நடைபடமப்படுத்துலதன் 
ஊைர  ெிமந்த  ைக்கு 
படமசரன்டம 
உருலரக்குதல் 

1.  ைக் ீட்டு 

படம/ உள்ர  

நடைபடம 
டர 
கம்படுத்துலத
ற் ர  
அமிவுறுத்தல் 
லறங் ி 
சலரிிட்ை 
சுற்மமிக்ட  ள்  

 

100 % 

  

85% 
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நிதிப் பிரிவு 

குமிக்க ரள் 

அடிப்படை
ச் 

செயரற்று
ட க் 

குமி ரட்டி 

உபரபடம செற்பரடு ள் 
துடைச் 

செயரற்றுட 
க் குமி ரட்டி 

இயக்கு ள் 
திர்பரர்க் ப்படும் 
சபறுகபறு ள் 

 

2014 ஆம் ஆண்டுக் ரன 

செயரற்றுட  

(2014 12 31 ஆந் தி திில் 

உள்ரரறு) 

நிதி சபரதி  

2. லருைரந்த லவுசெயவுத் 

திட்ை ஒதுக் ீடு ரின் 
செயரற்றுட ட 
திப்பிடுதல்  

2. உரி 

அதி ரரி ளுக்கு  
அனுப்பி 
அமிவுறுத்தல் 
 டிதங் ள் 

100 % 

  

75% 

  

நிடயரன 
செரத்துக் ரின் 
உரித்து ற்றும் 
பரது ரப்டப 
உறுதி செய்தல் 

1. லருைரந்த சதரட  

திப்பீடு டர 

கற்ச ரள்ளுதல் 2013  

 

 

2.  றில ற்றும் 

படமசரன்டம 
நடைபடமப்படுத்துதல் 

2013  

 

உரி  ரயப் 
பகுதிினுள் 
சபரருட் 
சதரட  
திப்பீட்டு 
அமிக்ட ட 
 ைக் ரய்லரர
ருக்கு லறங்குதல் 
அ ற்றும் 
படமட 
கபரதி  ரயப் 
பகுதிினுள் 
பூைப்படுத்துத
ல் 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

  

95% 

 

 

 

 

100% 

இயத்தினில் 
சதரைர்பரைல் 
படமடப் 
பன்படுத்தி 

அடச்சு, 

திடைக் ரங் ள்

, ரலட்ை 

செய ங் ள், 

பிகதெ 
செய ங் ள் 
ன்பலற்றுக் ி
டைில் நிதி 
ற்றும் 
நிதில்யரத் 
த லல் டரப் 
பரிரற்மம்  
செய்தல் 

ற் னகல உள்ர 
லடயடப்பு லெதி டரப் 
பன்படுத்தி ரலட்ை 
ற்றும் பிகதெ நிர்லர ச் 
செற்பரடு ள் சதரைர்பரன 
நிதி ற்றும் நிதில்யர 
சதரைர்பரைல் 
சதரகுதிசரன்டம 
உருலரக் ி 

நடைபடமப்படுத்துதல்.பர

ரித்து அபிலிருத்தி செய்தல் 

அடச்சுக் ள், 

திடைக் ரங் 
ள் ரலட்ை 
ற்றும் பிகதெ 
ட்ைத்தியரன 
லடயடப்புக்
 ர  நிதி ற்றும் 
நிதில்யரத் 
த லல் ள் 
பன்படுத்தப்ப
டும் ெதவீதம் 

100% 

  

100% 
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Conducting Annual Board of Survey Meeting – 2014 
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பி ரி வு செயற்பாடு

 ம ொத்த 
தேறி ய 

ஏற்பாடு - 

 ம ொத்தச் 
செலவி னம் -

 2014

நி தி  
முன்னே

ற்றம் காரணங்கள்
1. கருத்தி ட்டம் 01        750,000       571,781 76%

2. கருத்தி ட்டம் 02     4,733,500    4,733,462 100%
3. கருத்தி ட்டம்  03     5,100,000    5,065,871 99%

4. கருத்தி ட்டம் 04
4.1 கி ராம சேவையாளர்களுக்கான 
பைகள்     5,000,000    4,359,200 87%

4.2 Other   15,010,000    5,758,341 38%

ப ோதுமானளவு கட்டுநி தி யி னைப் பெற்றுக்க ொள்ளா ததன் 
காரணமாக பற்றுச்சீட்டுக்களை தீர்வுசெய்ய இயலவி ல்லை. 
ஆதலி னா ல், இவ் ஏற்பாட்டு மீதி யானது 2015 ஜனவரி  29 ஆம் 
தி கதி ய வைப்புக் கணக்கி ற்கு மாற்றுவதற்கு க ோரப்பட்டது.

1. கருத்தி ட்டம் 01     5,750,000    4,365,495 76%

அமைச்சர்களி ன் அலுவலகம் மற்றும் வி டுதி களுக்கான தளபாட, 
அலுவலக உபகரணங்களை வழங்குவதற்காக, அது 
முன்னுரி மையான வேலையாக இருப்பதனா ல் ஒதுக்குகள் 
ஒதுக்கப்பட்டன. எனி னும் எதி ர்பார்த்தவா று க ோரி க்கைகள் 
பெறப்படவி ல்லை.

2. கருத்தி ட்டம் 02     9,600,000    9,591,203 100%

3. கருத்தி ட்டம் 03     1,500,000    1,064,303 71% எதி ர்பார்த்த மட்டத்தி னை வி ட செலவி னம் குறைவா க இருந்தது
4. கருத்தி ட்டம் 04   22,310,000  21,132,448 95%

1. கருத்தி ட்டம் 02

1.1  இரு மி ன்னுயர்த்தி களை 
க ொள்வனவு செய்தல்   10,000,000    3,136,000 31%

பெறுகைச் செய்முறையி ன் சி க்கல் காரணமாக 2014 நவம்பர் 
மாதத்தி ல் கேள்வி க்க ோரல் வழங்கப்பட்டது. ஆதலி னா ல், இவ் 
ஏற்பாட்டு மீதி யானது 2015 ஜனவரி  29 ஆம் தி கதி ய வைப்புக் 
கணக்கி ற்கு மாற்றுவதற்கு க ோரப்பட்டது.

அரசாங்க நி ர்வா க மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு 
பெறுகைத் தி ட்டம் 2014 (மு ன்னே ற்றம் - 2014) 

தளபாடம் மற்றும் 
அலுவலக 

உபகரணம் (2102)

ப ொறி த்த ொகுதி , 
இயந்தி ரம் மற்றும் 

உபகரணங்கள் 
(2103)

கட்டடங்கள் மற்றும் 
கட்டமைப்புக்கள் 

(2104)
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பி ரி வு செயற்பாடு

 ம ொத்த 
தேறி ய 

ஏற்பாடு - 

 ம ொத்தச் 
செலவி னம் -

 2014

நி தி  
முன்னே

ற்றம் காரணங்கள்

அரசாங்க நி ர்வா க மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு 
பெறுகைத் தி ட்டம் 2014 (மு ன்னே ற்றம் - 2014) 

1.2  வள நி லையம் மற்றும் 
கேட்ப ோர்கூடத்தி னை நி ர்மாணி த்தல்        911,500                 -   0%

நகர அபி வி ருத்தி  அதி கார சபையி ன் அனுமதி யி னைப் 
பெற்றுக்க ொள்ளா மை காரணமாக இக் கருத்தி ட்டம் 
நி றுத்தப்பட்டுள்ளது அத்துடன் ஏனைய அத்தி யாவசி யமான 
தேவைப்பாடுகளுக்கு ஏற்பாடுகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன.

1 .3 கம்பி யி ல்லா  வலையமைப்பு 
முறைமையி னை வி ருத்தி  செய்தல்        300,000                 -   0%

இச் செலவி னமானது தவறுதலா க 121-1-2-2001 இற்கு செலவு 
வைக்கப்பட்டுள்ளது.

3. கருத்தி ட்டம் 03     6,309,300    5,143,808 82%
4  கருத்தி ட்டம் 04   37,090,000  36,465,377 98%

1. கருத்தி ட்டம்  01     1,750,000       838,447 48%

அமைச்சர்களி ன் அலுவலகம் மற்றும் வி டுதி களைத் 
தி ருத்துவதற்காக, அது முன்னுரி மையான வேலையாக 
இருப்பதனா ல் ஒதுக்குகள் ஒதுக்கப்பட்டன. எனி னும் 
எதி ர்பார்த்தவா று க ோரி க்கைகள் பெறப்படவி ல்லை.

2. கருத்தி ட்டம்  02   18,826,500  17,496,189 93%
3. கருத்தி ட்டம்  03   13,000,000  10,915,281 84%
4. கருத்தி ட்டம்  04   52,130,000  50,238,580 96%
1. கருத்தி ட்டம்  01        100,000       100,000 100%
2. கருத்தி ட்டம்  02        614,200       569,064 93%
3. கருத்தி ட்டம்  03        300,000       297,393 99%
4. கருத்தி ட்டம்  04        500,000       451,365 90%
1. கருத்தி ட்டம்  01        500,000                 -   0%
2. கருத்தி ட்டம்  02        530,000                 -   0%
3. கருத்தி ட்டம்  03        500,000                 -   0%
4. கருத்தி ட்டம்  04     1,000,000                 -   0%

வா கனங்கள் – (2003)

ப ொறி த்த ொகுதி , 
இயந்தி ரம் மற்றும் 

உபகரணங்கள் 
(2002)

கட்டடங்கள் மற்றும் 
கட்டமைப்புக்கள் - 

(2001)

புதி தாக க ொள்வனவு செய்யப்பட்ட வா கனங்கள் காரணமாக 
தி ருத்தங்கள் எழுந்தமானமாக ஏற்பட்டன. எனி னும் நி ச்சயமற்ற 

தி ருத்தங்களுக்கான ஒதுக்கங்களை ஒதுக்குவது அத்தி யாவசி யமாக 
இருந்தது.

கட்டடங்கள் மற்றும் 
கட்டமைப்புக்கள் 

(2104)
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உள்கக் கணக்காய்வுப் ிாிவு 

குிக்ககாள் 
ிபதா 

செனாற்றுககக் 
குிகாட்டி 

உானங்கள் செனற்ாடுகள் 

துகணச் 
செனாற்
றுககக் 
குிகாட்

டி 

இக்குக
ள் 

தாக்கங்கள் 

2014 ஆம் ஆண்டின் 

முன்கற்ம் 

(2014.12.31 இல் 

உள்யாா) 

ிதி  சதிக 

1. கணக்கீட்டு, ிதி  

நற்றும் கன 

கட்டுப்ாடுகின் 

ெிப்ா, காதின 

ிபகனாகம் 

திககொினிால் 

குித்துகபக்கப்ட்டுள்

 திகதிகளுக்கு 

முன்ர் கணக்காய்வு 

ிகழ்ச்ெிககச் 

ெநர்ப்ித்தல். 

1. திட்டநிடல் 

யருடாந்தத் திட்டத்கதச் 

ெநர்ப்ித்தல் 

 

கணக்காய்வு ிகழ்ச்ெித் 

திட்டம் தனாாித்தல் 

- 100% இமப்பு அான 

முகாகநனின் 

யிகத்தின், 

கட்டுப்ாடு, 

ிர்யாகச் 

செனன்முக 

ன்யற்க 

கநம்டுத்துதல் 

 

- 100% 

2. ிறுயட்ட  

சகாள்கககள், 

திட்டங்கள் நற்றும் 

கடமுககளுக்கு 

இணங்கச் செனற்டும் 

அவு 

ஒரு நாதத்தில் 

டாத்தப்டும் 

கொதககிதும் 

கண்டினப்ட்ட 

வீங்கிதும் 

ண்ணிக்கக 

2. ஒப்கடகள் 

க யிஜனங்களுக்கா 

ஊமினர்கள் ினநித்தல் 

 கபடி ஊமினர்கள் 

 கண்காணிப்புச் 

செனற்ாடுகள் 

- 100% - 95% 

3. கநற்ார்கய 

சாருத்தநா 

கநற்ார்கயகக 

கநற்சகாள்ளுதல் 

 

- 100% - 100% 

அபொங்கத்தின் 

ஆதங்களும் 

அக்கககளும் 

அகத்து யககனா 

இமப்புக்கிலிரும் 

ாதுகாக்கப்டும் 

யிதத்தில் உாின 

முகனில் கணக்கீடு 

செய்னப்டும் அவு 

டாத்தப்ட்ட 

நாாட்டுக் 

கூட்டங்கின் 

ண்ணிக்கக 

 

 

4. நீாய்வு  

ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

ின்ற்ப்டுயகத 

உறுதிசெய்தல்  

 

நீாய்வுச் கொதகப் 

ட்டினல் நற்றும் கயகக் 

ககாகயகள் 

- 100%  - 75% 
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உள்கக் கணக்காய்வுப் ிாிவு 

குிக்ககாள் 
ிபதா 

செனாற்றுககக் 
குிகாட்டி 

உானங்கள் செனற்ாடுகள் 

துகணச் 
செனாற்
றுககக் 
குிகாட்

டி 

இக்குக
ள் 

தாக்கங்கள் 

2014 ஆம் ஆண்டின் 

முன்கற்ம் 

(2014.12.31 இல் 

உள்யாா) 

ிதி  சதிக 

4. அதிகாபம் 

பாக்கப்ட்ட 

ல்கயறு 

முகாகநத்துய 

நட்டங்கிால் 

யமங்கப்டும் உாின 

அதிகாபநிப்புக்கின் 

ிபகனாகம் 

 

 

5. 

அிக்ககப்டுத்

தல் 

கநற்சகாள்ப்டும் 

ஒவ்சயாரு சாின 

கணக்காய்வு சதாடர்ாகவும் 

அிக்ககககச் 

ெநர்ப்ித்தல். 
 

ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

சதாடர்ா யருடாந்த 

அிக்கக 
 

உள்கக் கணக்காய்வுப் 

அகின் செனற்ாடுகள் 

- 

 

100% 

 

- 90% 

5. ிறுயத்தின் 

உள்க 

உருயாக்கப்டும் 

கணக்கீட்டு நற்றும் 

கன தபவுகின் 

ம்கத்தன்கந நற்றும் 

திகணக்கங்களுக்கி

கடனில் உாின 

ஒருங்கிகணப்பு 

 
6. 

ஒருங்கிகணப்பு 

 அகின் உள்க ெிந்த 

ணிச் சூமகயும் 

உவுககயும் ற்டுத்துதல் 
 

 ிறுயத்தின் உள்க 
 

 சயி ிறுயங்களுடன் 

- 100% 

இமப்பு அான 

முகாகநனின் 

யிகத்தின், 

கட்டுப்ாடு, 

ிர்யாகச் 

செனன்முக 

ன்யற்க 

கநம்டுத்துதல் 

 

- 100% 

6. யமங்கப் 

சாறுப்புக்கக 

ிககயற்றும்  

செனாற்றுககனின் 

தபம் சாருத்தநா 

முகாகநத்துய 

நட்டத்தில் 

கணிப்புக்குட்டுத்தப்

டுதல்  

 

7. உள்கக் 

கணக்காய்வுப் 

ிாிவுககப் 

ப்டுத்துதல் 

 

 னிற்ெி 

அட்டயகணககத் 

தனாாித்தல் 

 காதினவு ிதிககப் 

சற்றுக்சகாள்ல் 

 நாயட்ட நட்டத்திா 

அகுகளுக்கு அியித்தல் 

 அமுாக்கம் 

- 30% - 25% 
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Conducting three days Workshop on Internal Auditing - for Assistants of the Internal Audit Units of 11 

District Secretariats  
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ிஞ்ஞாண சேவகள் திாிவு 

குநிக்சகாள் 

திாண 

சேனாற்

றுவகக் 

குநிகாட்டி 

உதாங்கள் சேற்தாடுகள் 

துவச் 

சேனாற்று

வகக் 

குநிகாட்டி 

இனக்கு

கள் 

ாக்கங்கள் 

 

2014 ஆம் ஆண்டுக்காண 

பன்சணற்நம் 

(2014.12..31 இல் உள்பாநாண) 

ிி  சதபிக 

ிவணத்ிநநம் 

உற்தத்ித்ிநநம் 

ிக்க சர்ச்ேிசதற்ந 

ணி பங்கள் 

சவாண 

ேந்ர்ப்தங்கபில் 

ங்கப்தடுவ 

உறுிசேய்ல் 

ற்றும் ிடப் 

தப்புடன் 

சாடர்புவட 

சாில்நுட்தத் 

ிநன்கவபயும் 

ஆற்நல்கவபயும் 

சகாண்ட அோங்க 

சேவசான்வந 

உருாக்குல்  

ணி 

பத் 

சவகள் 

பூர்த்ிசே

ய்ப்தடும் 

அபவு 

நூற்று 

வீத்ில் 

 

1. 

சதாட்டித்ன்

வ 

சகாண்டதும் 

சபிப்தவடத்

ன்வ 

சகாண்டதும் 

ிர்வுகூநப்தட்

டதுா 

ஆட்சேர்ப்பு 

பவநவவப் 

சதி ருலும் 

ஒவ்சாரு 

சேவக்குாி 

இடத்வ 

ங்குலும்.  

1. அநிபிக்கப்தட்ட திி  

சாடர்தாண கல்கவபப் சதி 

ருல்  
 

2. தி சற்நிடங்கள் சாடர்தாண 

கல்கவபப் சதி ருல் 
 

ணி பத் ிட்டம் ாாித்ல் 
 

4. சேவில் அர்த்தும் 

சகாள்வகவத் ாாித்ல் 

 

  

தி 

சற்நிடங்க

பின் 

ண்ிக்

வகவ 5% 

ட்டத்ில்  

சதி 

ருல் 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

1. ில்சடுசாருக்கு 

ிநவின் அடிப்தவடில் 

ீிாணதும் 

சதாட்டித்ன்விக்கதுா

ண பவநில் அோங்க 

சேவில் ிணங்கவபப் 

சதறுற்காண 

ாய்ப்புக்கள் கிவடப்தவ 

உறுி சேய்ல் 
 

2. ாட்டு க்களுக்கு 

ிவணத்ிநன்ிக்க 

பவநில்  சேவகவப 

ங்கும் சாக்கில்  

இவந் 

சேவகளுக்காண 

சர்ச்ேிசதற்ந ணி 

பங்கள் ங்கப்தடுவ 

உறுிசேய்ல்  

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

SLACS 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19.5% 

 

ிவணத்ிநநம் 

உற்தத்ித்ிநநம் 

ிக்க சர்ச்ேிசதற்ந 

ணி பங்கள் 

சவாண 

ேந்ர்ப்தங்கபில் 

ங்கப்தடுவ 

உறுிசேய்ல் 

ற்றும் ிடப் 

தப்புடன் 

சாடர்புவட 

சாில்நுட்தத் 

ிநன்கவபயும்  

 

 

ணி 

பத் 

சவகள் 

பூர்த்ிசே

ய்ப்தடும் 

அபவு 

நூற்று 

வீத்ில் 

 

3. சேவப் 

திாக் 

குநிப்புக்களுக்கும் 

வண 

ிகாட்டல்களுக்

கு இங்க, 

சேவில் 

ிந்ாக்குல், 

பர்வுகள், 

ஓய்வுசதறுல் 

ன்தற்வந 

சற்சகாள்ளுல். 

 

1. சேவில் ிந்ாக்கப்தட 

சண்டி உத்ிசாகத்ர்கபின் 

சதர்ப் தட்டிவன அவ்ாறு 

ிந்ாக்க சண்டி ிகிக்கு 

பன்று ாங்களுக்கு பன்ணர் 

ாாித்ல்  

. ிணத்ிலிருந்து 03  பல் 06 

ாங்களுக்குள் ிணத்துடன் 

சாடர்புவட அவணத்து 

ஆங்கவபயும் அநிக்வககவபயும் 

ருத்து அநிக்வககவபயும் 

சதற்றுக்சகாள்பல் 

 

 

 

 

 

1. உாி 

ிகிில் 

வகவகவப

ப் பூர்த்ிசேய்து 

சேவில் 

ிந்ாக்கப்

தடும் 

உத்ிசாகத்

ர்கபின் 

ண்ிக்வக

வ 90% ஆகப் 

சதி ருல்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ிருப்ிவடந் 

ஊக்கபிக்கப்தட்ட 

ஊிர்கள் 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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ிஞ்ஞாண சேவகள் திாிவு 

குநிக்சகாள் 

திாண 

சேனாற்

றுவகக் 

குநிகாட்டி 

உதாங்கள் சேற்தாடுகள் 

துவச் 

சேனாற்று

வகக் 

குநிகாட்டி 

இனக்கு

கள் 

ாக்கங்கள் 

 

2014 ஆம் ஆண்டுக்காண 

பன்சணற்நம் 

(2014.12..31 இல் உள்பாநாண) 

ிி  சதபிக 

ஆற்நல்கவபயும் 

சகாண்ட அோங்க 

சேவசான்வந 

உருாக்குல்  

.  ருட இறுிில்  சதறுசதறுகவப 

உறுிசேய்ல் ற்றும் ீபாய்வு 

அநிக்வககவபக் சகாருல்.  

. உாி ிகிிலிருந்து ஒரு ா கானப் 

தகுிிநள் இறுி அநிக்வகவப் 

சதறுல்  
 

2.  பர்வு ங்கப்தட சண்டி 

உத்ிசாகத்ர்கபின் சதர்ப் 

தட்டிவன அவ்ாறு பர்வு 

ங்கப்தட சண்டி ிகிக்கு பன்று 

ாங்களுக்கு பன்ணர் ாாித்ல்  
 

3.  ஓய்வுசதநவுள்ப 

உத்ிசாகத்ர்கபின் சதர்கபின் 

தட்டிவன அவ்ாறு ஓய்வு ங்கப்தட 

சண்டி ிகிக்கு பன்று 

ாங்களுக்கு பன்ணர் ாாித்ல் 

 

2. உாி 

ிகிில் 

வகவகவப

ப் பூர்த்ிசேய்து 

பர்வு 

ங்கப்தடும் 

உத்ிசாகத்

ர்கபின் 

ண்ிக்வக

வ  90% 

ஆகப் சதி 

ருல் 

 

60% 

 

- 

 
- 

ிவணத்ிநநம் 

உற்தத்ித்ிநநம் 

ிக்க சர்ச்ேிசதற்ந 

ணி பங்கள் 

சவாண 

ேந்ர்ப்தங்கபில் 

ங்கப்தடுவ 

உறுிசேய்ல் 

ற்றும் ிடப் 

தப்புடன் 

சாடர்புவட 

சாில்நுட்தத் 

ிநன்கவபயும் 

ஆற்நல்கவபயும் 

சகாண்ட அோங்க 

சேவசான்வந 

உருாக்குல் 

 

3. சேவப் 

திாக் 

குநிப்புக்களுக்கு

ம் வண 

ிகாட்டல்களு

க்கு இங்க, 

சேவில் 

ிந்ாக்குல்

, பர்வுகள், 

ஓய்வுசதறுல் 

ன்தற்வந 

சற்சகாள்ளு

ல். 

4. ஓய்வுசதறுல், பர்வுகள், 

ிவணத்ிநன் வடாண்டல் 

தாீட்வேகள் ன்தற்றுக்காண 

சகாாிக்வககவபச் 

ேர்ப்திப்தற்காண 

ிகாட்டல்கவபத் ாாித்ல். 

3.  உாி 

ிகிில் 

ஓய்வு 

ங்கப்தடு

ம் 

உத்ிசாக

த்ர்கபின் 

ண்ிக்

வகவ  

90% ஆகப் 

சதி 

ருல். 

 

90% 

 

ிருப்ிவடந் 

ஊக்கபிக்கப்தட்ட 

ஊிர்கள் 

- - 
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பபொமிில் சேவலப் பிொிவு 

குமிக்ச ொள் 

பிதொன 
பேயொற்று

வ க் 
குமி ொட்டி 

உபொங் ள் பேற்பொடு ள் 

துவைச் 
பேயொற்று

வ க் 
குமி ொட்டி 

இயக்கு 
ள் 

தொக் ங் ள் 
 

2014 ஆம் ஆண்டுக் ொன 

முன்சனற்மம் 

(2014.12.31 இல் உள்ரலொமொன) 

நிதி  பபரதி  

பொொிப்பு 
சேவலப் 
பிொைக் 
குமிப்பு 
ஒன்மின் 
மூயம் 
தொபிக் ப்பட்
டுள்ர 
பபொமிில்  
சேவலவச்  
சேர்ந்த 
பபொமிியொ
ரர் ரின் 
பதொறில்ேொர் 
திமன் வர 
சம்படுத்து
லதற் ொன 
மு ொவ 
முவமவ 
ஒன்வம 
லிவனத்திம
ன்ிக்  
முவமில் 
சபைி 
லருதலும் 
சல ொ  
ொற்மவைந்
து லரும் 
சதவல ளுக்
கு ஏற்ப 
குமித்த  
சேவலப் 
பிொைக் 
குமிப்வப 
இற்வமப்படு
த்துலதற் ொன 
நைலடிக்வ  
வர 

எடுத்தலும்.  

ஒவ்பலொரு 
லருைமும் 

ஜூன் 30 

ஆந் 
தி திமம் 

டிேம்பர் 31 

ஆந் 
தி திமம் 
அே 
துவமில் 
நியவும் 
பதலி 
பலற்மிைங்
 ளுக் ொ  
லிண்ைப்ப
ங் ள் 
ச ொருதலும் 
அத்தவ  
த லல் ரி
ன் 
அடிப்பவை
ில் அே 
சேவலக்குப் 
பபொமிி
யொரர் வர 
ஆட்சேர்ப்பு
ச் 

பேய்தலும்.  

  01. ஆட்சேர்ப்பு 

முவமொ ப 
பொீட்வேபொன்
வம நைொத்தி 
திமவ 
அடிப்பவைில் 
சபொட்டித்தன்வ
ப ொண்ைதும் 
பலரிப்பவைத்த
ன்வ 
ப ொண்ைதுொன 
ஆட்சேர்ப்பு 
நவைமுவம வர
ப் பின்பற்றுதலும் 

அதற் ிைங் , 

ஆட்சேர்ப்புக் 
வர 
சற்ப ொள்ளுதலு

ம். 

 

 

 

02. அத்தவ  

உத்திசொ த்தர் 
ரின் பதொறில்ேொர் 
முன்சனற்மத்திற்
கு அலேிொன 
பிற்ேி 
லொய்ப்புக் வரப் 
பபறுலதற் ொன 
சதவலொன 
பின்னைிச் 
பேற்பொடு வர 

சற்ப ொள்ளுதல். 

   

 1. இ.பபொ. சேவலக் ொன 

அங் ீ ொிக் ப்பட்ை 
பதலிைிவ 

இற்வமப்படுத்துதல்.   
1.  

ஆட்சேர்ப்புக்
கு 
அலேிொன 
அவனத்துத் 
த லல் வர
மம் 
இற்வமப்படு
த்தி 
அலற்றுைன் 
பதொைர்புவை
 
அவனத்துத் 
த லல் வர
மம் 
இற்வமப்படு
த்துதல்  

 

   

  

   

 

 

2. சதவலக்கு 

ஏற்ப 
அவனத்துத் 
தமுர்வு 
வர 
இறுதிநிவய
ப்படுத்துதல்  

 

   

 

100% 

இயங்வ ில் 
சற்ப ொள்ரப்படுு் 
பபொமிில் 
பேற்பொடு ளுக்குப் 
பபொமிில் 
பதொறில்நுட்பத்வத 

லறங்குதல். 

- 95% 

2. பதலி பலற்மிைங் ளுக்கு 

லிண்ைப்பங் ள் ச ொருத்தல் 
100% - 100% 

3. ஆட்சேர்ப்பு  

    (i). பதொறிற்தவ வ 

பபற்ம பபொமிியொரர் ள் 

100% - 100% 

    ii. பதொறிற்தவ வ 

பபமொத பபொமிியொரர் ள் 
100% - 70% 

4. பதலி பலற்மிைங் ள் 

நியவும் நிறுலனங் ளுக்கு 
உத்திசொ த்தர் வர 
நிித்தல் 

100% - 100% 

5 ஒழுக் ொற்று 

நைலடிக்வ  ள் ற்றும் 
அேொங்  சேவல 
ஆவைக்குழுலிைம் 
ேிபொொிசு வரச் ேர்ப்பித்தல் 

75% - 70% 

6. சேவலில் 

நிந்தொக்குதல் 
100% - 100% 

7. தமுர்வு ள் 100% - 70% 

8. லிவனத்திமன் 

தவைதொண்ைல் (திழ் 

லொய்பொறிப்) 

பொீட்வேிவன நைொத்துதல் 

100% - 100% 

9 ஓய்வுபபறுதல் ள் 100% - 100% 

10. இைொற்மங் ள்: 100% - 100% 

11. பதொறிற்தவ வ வரப் 

பபறுலதற் ொன பிற்ேி 
லேதி ள் 

90% - 85% 

12. தொபன லிைங் ள் 100% -- 85% 

13. சன்முவமமடு ளும் 

முவமப்பொடு ளும்  
100% - 100% 
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පුනරාලර්තන හා මූධන වියදම් සාරාාංය   
 epfo;r;rpj;jpl;l hPjpahd xJf;fPl;Lf; fzf;F  

Summary of Recurrent and Capital Expenditure 

ඩී.ජී.එස්.ඒ 2                                                                       b[pv];V – 2  DGSA  2 
     

  

 

 

 

වියදමෙහි ස්ලාභාලය (ඩී.ජී.එස්.ඒ 

ආකෘති මයොමුල අනුල)/ 

 

b[pv];V gbtj;jpy; Fwpg;gpl;l 
nrytpdj;jpd;    jd;ik/ 

 
Nature of Expenditure (with 

DGSA format reference) 

1 2 3 4 5 6  

 

අයලැය 

ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීෙ/ 

tUlhe;j 
kjpg;gPl;by; cs;s 

xJf;fPL/ 

Provision in 

Budget Estimates 

පරිපූරක ප්රතිපාදන ා ා 

පරිපූරක ඇස්තමේන්තු 

මලන් කිරීෙ/ 

Fiw epug;G Vw;ghLk; 
Fiw epug;G kjpg;gPl;L 

xJf;fKk;/ 

Supplimentary 

Provision and 

Supplimentary 

Estimate Allocation 

මු.මර 66 සා  69 

අනුල ොරු කිරීේ/ 

ep.gp.66 kw;Wk; 
ep.gp.69 f;F Vw;g 

khw;wq;fs;/ 

Transfers in 

Terms of the 

F.R. 66 and 69 

මුළු ශුද්ධ මලන් කිරීේ/  

nkhj;j     Njwpa 
Vw;ghL/         

Total Net Provision  

(1+2+3)  

මුළු වියදෙ/ 

nkhj;jr; 
nrytpdk; / 

Total Expenditure 

ශුද්ධ ප්රතිලය තතිරිය 

/තක්ෙවීේ  

epWj;jp itf;fg;gl;l 
epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)  / 

Net Effect 

Saving/(Excess) 

(4-5) 

 

 රු. රු. රු. රු. රු. රු.  

(අ) පුනරාලර්තන (ඩී.ජී.එස.්ඒ. 3)/ 

(m) kPz;LtUk; (b[pv];V3) / 

(a) Recurrent (DGSA 3) 

 

 

712,275,000 0 -8,500,000 703,775,000 672,539,907 31,235,093 

 

(ආ) මූධන (ඩී.ජී.එස්.ඒ. 4) / 

(M) %yjdk; (b[pv];V4) / 
(b) Capital (DGSA 4) 

432,601,000 14,700,000 8,500,000 455,801,000 407,799,694 48,001,306  

එකතුල 

nkhj;jk; / 
Total 

1,144,876,000 14,700,000 0 1,159,576,000 1,080,339,601 79,236,399  
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 DGSA -02 Graph 

 
 

 

 

 

89% 

11% 

Details of Capital Expenditure 

Capital Expenditure

Capital Savings

96% 

4% 

Details of Recurrent Expenditure 

Recurrent Expenditure

Recurrent Savings

93% 

7% 

Total Expenditure

Total Saving

Details of Total Expenditure of MPAH 
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ව්යාපෘති අනුව ව්නනරාවාව්තන ානයදම්  

fUj;jpl;l hPjpahd kPz;LtUk; nrytpdk; 
Recurrent Expenditure by Project 

අමාත්ාාංය :- රාජ් පඳිපඳාන පවශ පවවලේශ පටයුතු  පඅමාත්ාාංය 

mikr;R :- murhq;f eph;thf cs;ehl;lYty;fs; mikr;R 
Ministry :- Ministry of Public Administration and Home Affairs 

 
     

ඩී.ජී.එවව.ඒ.3 

b[pv];V – 3 
DGSA 3 

වියදම් ශීර්ය 
nrytpdj; jiyg;G ,y 
Expenditure Head No 

    121  

ලැඩවයශන් අාංටය පශා පනම 

epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; 
jiyg;Gk;: 
Programme No. & Title 

01 ේමේශුතම් පලැඩවයශන 
01nraw;ghl;L eltbf;iffs; 

 

01 Operational Activities 

    

ලාඳි අ පඅාංටය පන පනම, පුශගලිට ප

ඳඩිනඩි පවශ පසියළුම පලාඳි අ පවශා 

අේනකුත් පඅයකිරීම්/ 

fUj;jpl;l ,y. jiyg;G kw;Wk; 
Ntjdhjpfs;> midj;;J 

fUj;jpl;lq;fSf;Fkhd Vida 
fl;lzq;fs; / 

Project No/Name, Personel 

emoluments and Other Charges 

for all projects 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

අයලැය ප

ඇවවත්ේම්න්ු  ප

ේලන් පකිරීම්/ 

tUlhe;j 
kjpg;gPl;by; 
cs;s xJf;fPL/ 

Provision in 

Budget Estimates 

ඳිපපූරට ප්ර අඳාදන ප

ශා පඳිපපූරට ප

ඇවවත්ේම්න්ු  පේලන් ප

කිරීම් ප(+න-)/ 

Fiw epug;G 
Vw;ghLk; Fiw 
epug;G kjpg;gPl;L 
xJf;fKk; /  

Supplimentary 

Provision and 

Supplimentary 

Estimate 
Allocation 

මූ.ේර.66, 69 

අනුල පමාරු ප

කිරීම්/ 

ep.gp.66 kw;Wk; 
ep.gp.69 f;F 
Vw;g 
khw;wq;fs; / 

Transfers in 

terms of the 

F.R. 66 and 69          

± 

මුළු ශුශධ පේලන් ප

කිරීම්/ 

nkhj;j     
Njwpa Vw;ghL 
/ 

Total Net 

Provision 

(1+2+3) 

මුළු වියදම්/ 

nkhj;jr; 
nrytpdk; / 

Total 

Expenditure 

ශුශධ ප්ර අපය ප

ඉ අිපයනඉක්මවීම ප

/ 

epWj;jp 
itf;fg;gl;l 
epjpNaw;ghL 
cl;gl 
Nrkpg;G(kpif) 
Net Effect 

Saving/(Excess) 

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

ුංක: 01 ුමා යව්වමාේ  න

කාතනමාලම/ 

fUj;jpl;l ,y 01 
mikr;rhpd; mYtyfk; / 

No : 01 Minister's office 

            

පුශගලිට ඳඩිනඩි/ 

MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; 
Personnel Emoluments 

17,000,000 0 -100,000 16,900,000 15,824,738 1,075,262 

අේනකුත් වියදම්/ 

Vida fl;lzq;fs;/ 

Other Charges 

49,850,000 0 6,200,000 56,050,000 52,324,821 3,725,179 

උපෘතනඑකතුව්/cg nkhj;jk;/ 

Sub Total 
66,850,000 0 6,100,000 72,950,000 68,149,599 4,800,441 

ුංක: 02න සාමාායන පෘතිපපෘතාලාමන

හානනආම ානේ සේව්ා 

fUj;jpl;l ,y 02 nghJ 
eph;thfKk; jhgdr;NritAk; / 

No : 02 General 

Administration and 

Establishment Service 

      

පුශගලිට ඳඩිනඩි/ 

MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; / 

Personnel Emoluments 

       128,000,00 0 5,114,700 133,114,700 130,467,924 2,646,766 

අේනකුත් වියදම්/ 

Vida fl;lzq;fs;/  

Other Charges 

174,000,000 0 -2,075,000 171,925,000 164,708,332 7,216,668 

උපෘතනඑකතුව්/cg nkhj;jk;/ Sub 

Total 
302,000,000 0 3,039,700 305,039,700 295,176,266 9,863,434 
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ුංක: 03නවාජ්යනපෘතිපපෘතාලාම / 

fUj;jpl;l ,y 03murhq;f 
eph;thfk/  

 No : 03 Public Administration 

      

පුශගලිට ඳඩිනඩි/ 

MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; / 

Personnel Emoluments 

102,500,000 0 -5,214,700 97,285,300 95,661,323 1,623,977 

අේනකුත් වියදම් 

Vida fl;lzq;fs;/  

Other Charges 

49,725,000 0 -4,774,300 44,950,700 36,558,440 8,392,260 

උපෘතනඑකතුව්/cg nkhj;jk;/Sub 

Total 
152,225,000 0 -9,989,000 142,236,000 132,219,764 10,016,236 

ුංක: 04 ස්ව්ේ ේශ  කටයුතු/ 

fUj;jpl;l ,y 04 
cs;ehl;lYty;fs;;  

No : 04 Home Affairs 

      

පුශගලිට ඳඩිනඩි/ 

MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; / 

Personnel Emoluments 

89,000,000 0 -12,100,000 76,900,000 74,219,566 2,680,434 

අේනකුත් වියදම් 

Vida fl;lzq;fs;/  

Other Charges 

102,200,000 0 4,449,300 106,649,300 102,774,752 3,874,548 

උපෘතනඑකතුව්/cg nkhj;jk;/Sub 

Total 
191,200,000 0 -7,650,700 183,549,300 176,994,319 6,554,981 

මුළු එකතුව් 712,275,000 0 -8,500,000 703,775,000 672,539,907 31,235,093 
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WñqP ú…‹q~} 

tplaq;fs; 
rk;ge;jkhd ,yf;fk; 
Description of Items 

 

‚µýw§Õ 01 - W{ýqµ‚~}ý¨aŒ _ýR}ýල} 

fUj;jpl;l 01 mikr;rhpd; mYtyfk; 
Project 01 - Minister's office 

 

‚µýw§Õ 02 - …ý{ýuµ wõwýලu} …† 

Wý}qu ¨…‹‚ý 

fUj;jpl;l 02 nghJeph;thfKk; 
jhgdr;NritAk; 
Project 02 -General Administration and 
Establishment Service 

 

‚µýw§Õ 03 - ~ýgµ wõwýලu} 

fUj;jpl;l ,y 03murhq;f eph;thfk; 
Project 03 - Public Administration 

 

‚µýw§Õ 04 - …‹‚දේƒ _k}Ÿq¢  

fUj;jpl;l ,y 04 cs;ehl;lYty;fs;;  
Project 04 - Home Affairs 

 
 

{Ÿª\ ƒ¢ේධ 
¨‚uŒ »ö{  

nkhj;jNjwp
aVw;ghL 
Total Net 
Provision       
 
 

{Ÿª\ ú}s{ 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 
Total 
Expenditure 
 
 

ƒ¢ේධ w²Õxල} 

XÕõ} / X_Œ{ûP 

epWj;jpitf;fg;gl;
lepjpNaw;ghLcl;g
lNrkpg;G(kpif) 
Net Effect 
Saving/(Excess)     

{Ÿª\ ƒ¢ේධ 
¨‚uŒ »ö{  

nkhj;jNjwpa
Vw;ghL 
Total Net 
Provision       
 

{Ÿª\ ú}s{ 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 
Total 
Expenditur
e 
 
 

ƒ¢ේධ w²Õxල} 

XÕõ} / X_Œ{ûP 

epWj;jpitf;fg;g
l;lepjpNaw;ghLc
l;glNrkpg;G(kpif
) 
Net Effect 
Saving/(Excess)     

{Ÿª\ ƒ¢ේධ 
¨‚uŒ »ö{  

nkhj;jNjwp
aVw;ghL 
Total Net 
Provision       
 
 

{Ÿª\ ú}s{ 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 
Total 
Expenditure 
 
 

ƒ¢ේධ w²Õxල} 

XÕõ} / X_Œ{ûP 

epWj;jpitf;fg;g
l;lepjpNaw;ghLc
l;glNrkpg;G(kpif
) 
Net Effect 
Saving/(Excess)     

{Ÿª\ ƒ¢ේධ 
¨‚uŒ »ö{  

nkhj;jNjwp
aVw;ghL 
Total Net 
Provision       
 
 

{Ÿª\ ú}s{ 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 
Total 
Expenditure 
 
 

ƒ¢ේධ w²Õxල} 

XÕõ} / X_Œ{ûP 

epWj;jpitf;fg;gl;l
epjpNaw;ghLcl;glN
rkpg;G(kpif) 
Net Effect 
Saving/(Excess)     

{¤tu ‚qŒ_P wþuරුqŒrýwu} †ý ලැÏ Ý}Ÿo¡ »öP/ %yjdr; nrhj;Jf;fspd;/ Rehabilitation and Improvement of Capital Assets 

2001 

¨aýmනැa™ලි …† 
XÝ»öP 

fl;llq;fSk; 
mikg;GfSk; 
Buildings and 
Structures 

1,750,000 838,447 911,553 18,826,500 17,496,189 1,330,311 13,000,000 10,915,281 2,084,719 52,130,000 50,238,580 1,891,420 

2002 

}uŒq² …† 

}uŒදරොw_~o 

,ae;jupq;fd; 
nghwpj;njhFjpfs; 
cgfuzq;fd; 
Plant, Machinery and 
Equipments 

100,000 100,000 0 614,200 569,064 45,136 300,000 297,393 2,607 500,000 451,365 48,635 

2003 
‚ý†u 

thfdq;fd; 
Vehicles 

500,000 0 500,000 530,000 0 530,000 500,000 0 500,000 1,000,000 0 1,000,000 

Zw \_q¢‚/  cg nkhj;jk; 
/Sub Total 
 

2,350,000 938,447 1,411,553 19,970,700 18,065,253 1,905,447 13,800,000 11,212,674 2,587,326 53,630,000 50,689,945 2,940,055 

මුtu ‚qŒ_P WqŒwqŒ _~ගැè{/ %yjdr; nrhj;Jf;fspd; nfhs;sy;/ Acquisition of Capital Assets 
 

2101 ‚ý†u 

thfdq;fd; 
Vehicles 

 

   14,700,000 14,653,666 46,334       

‚µýw§Õ Wuþ‚ {¤tu ú}sP / fUj;jpl;lhPjpahd %yjdr; nrytpdk; / Capital Expenditure by Project 

W{ýqµýŠƒ} :– ~ýgµ wõwýලu …† …‹‚¨ේ�ƒ _k}Ÿq¢ W{ýqµýŠƒ} 

mikr;R:-murhq;feph;thfcs;ehl;lYty;fs; mikr;R 

Ministry :- Ministry of Public Administration and Home Affairs 
ú}දම් ƒœR„ WŠ_} 

nrytpdj; jiyg;G ,y.     121 

Expenditure Head No 

 
       

වැm…k†uŒ WŠ_} †ý u{  :- 01 ¨{¨†}ŸP වැm…k†u  / fUj;jpl;l ,y 01 mikr;rhpd; mYtyfk; / Programme No. & Title    :- 01 Operational Activities 
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2102 a§† zýoŒm …† 

_ýR}ýලò} Zw_~o 

jsghlq;fSk; 
mYtyfcgfuzq;fSk; 
Furniture and Office 
Equipment 
 

750,000 571,781 178,219 4,733,500 4,733,462 38 5,100,000 5,065,871 34,129 20,010,000 10,117,541 9,892,459 

2103 }uŒq² …† 

යන්දරොw_~o 

,ae;jupq;fd; 
nghwpj;njhFjpfs; 
cgfuzq;fd; 
Plant, Machinery and 
Equipments 

5,750,000 4,365,495 1,384,505 9,600,000 9,591,203 8,797 1,500,000 1,064,303 435,697 22,310,000 21,132,448 1,177,552 

2104 ¨aýmනැa™ලි …† 
XÝ»öP 

fl;llq;fSk; 
mikg;GfSk; 
Buildings and 
Structures 

 

5,088,000 5,087,645 355 26,211,500 18,136,000 8,075,500 6,309,300 5,148,288 1,161,012 37,090,000 36,465,377 624,623 

Zw \_q¢‚/  cg nkhj;jk; /           
Sub Total 

 

11,588,000 10,024,921 1,563,079 55,245,000 47,114,331 8,130,669 12,909,300 11,278,462 1,630,838 79,410,000 67,715,365 11,694,635 

ƒ²› Š_ý …Š‚Rtu wõwýu Wý}qu} / இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவனம்/Sri Lanka Institute of Development Administration 

2201 

~ýgµ Wý}qu/ 

அரசாங்ைநிறுவ
னங்ைள்/  Public 

Public Institutions 

   100,000,000 100,000,000 0       

Zw \_q¢‚/  cg nkhj;jk; /           
Sub Total 

   100,000,000 100,000,000 0       

මානල වම්ඳත් වංලර්ධනය / கைாள்திறன் ைட்டுானம்/Human Resource Development 

 

2401 
කාර්ය මණ්ඩල wþ†Ÿo¡ 

அலுவலர் 
பயிற்சி  
Staff Training 

   

6,035,000 5,806,853 228,147 50,000,000 42,910,694 7,089,306 24,500,000 16,577,965 7,922,035 

Zw \_q¢‚/  cg nkhj;jk; /           
Sub Total 

   6,035,000 5,806,853 228,147 50,000,000 42,910,694 7,089,306 24,500,000 16,577,965 7,922,035 

යශ ඳානය මගින් දේශීය ආර්ථික වංලර්ධනය කිරීදම් ‚µýw§Õ} (\_Œ…qŒ gýÖuŒ¨aŒ …Š‚Rtu ලැm…k†u) / G-LED (UNDP) Project & ජාතික වංව්කෘතික ප්රදේ වශා වීඳාරක්ක ඳශසුකම් වැඳයීම / Providing sanitary facilities 
for National Heritage Sites 
 

2502 
¨‚uqŒ Wýදයෝgu / 

Vida KjyPLfd/  
Other Investments 

      
25,000,000 24,464,785 535,215 1,363,000 1,000,000 363,000 

Zw \_q¢‚ /cg nkhj;jk; 
/Sub Total 

      
25,000,000 24,464,785 535,215 1,363,000 1,000,000 363,000 

{Ÿª\ \_q¢‚ / nkhj;jk; 
/Grand Total 

13,938,000 10,963,368 2,974,632 181,250,700 170,986,437 10,264,263 101,709,300 89,866,615 11,842,685 158,903,000 135,983,275 22,919,725 
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88% 

12% 

Project 03 

Total Capital
Expenditure

Total Capital Savings
86% 

14% 

Project 04 

Total Capital
Expenditure

Total Capital Savings

89% 

11% Total Capital
Expenditure

Total Capital Savings

Details of Capital Expenditure  of 
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WýÚ}P aouŒ Þ¨P ç•týõ ú}sP �œR� WŠ_}

nrytpdj; jiyg;G 121

Revenue Accounting Officer Expenditure Head No.

WýÚ}P �Š¨_Œq}/ murpiwf; 

FwpaPL /         Revenue Code

WýÚ}P �Š¨_Œq ú�‹q~} 

murpiwf; FwpaPL tpguzk; 

Description of Revenue Code

2014 {¤•ලි_ WýÚ}P 

W•�‹q¨PuŒq¢�             

%y murpiw kjpg;gPL 2014     

                                        

Original Revenue Estimate 

2014

2014 �Š¨��åq WýÚ}P 

W��‹q¨PuŒq¢�          

jpUj;jpa murpiw kjpg;gPL 

2014                                  

Revised Revenue Estimate 

2014

2014 ó�‹_~u � s {Ÿ� �¢.WýÚ}{ 

(s� WýÚ}{ - WýÚ}P Wýw�Ÿ ¨aûP) 

Nrfupf;fg;gl;l nkhj;j Njwpa 
murpiw (mur piw 

kPsspg;Gfisf; fopj;J  nkhj;j 

murpiw 2014)                                   

   Total Net Revenue Collected 

(Gross Revenue less Revenue 

Refunds) 2014

2013 ó�‹_~u � s {Ÿ� �¢.WýÚ}{ (s� WýÚ}{ - 

 WýÚ}P Wýw�Ÿ ¨aûP)  Nrfupf;fg;gl;l 
nkhj;j Njwpa murpiw (mur piw 

kPsspg;Gfisf; fopj;J  nkhj;j murpiw 

2013 )                 Total Net Revenue 

Collected (Gross Revenue less Revenue 

Refunds) 2013

රු•./ &./ Rs. රු•./ &./ Rs. රු•./ &./ Rs. රු•./ &./ Rs.

10.03.07.99 y�wq² aý�‹q¢ - W¨u_¢qŒ 136,219,050 118,282,150 141,789,131                123,160,170

\_q¢� / Nkhj;jk;/ Total  118,282,150 141,789,131 123,160,170

úeල•µqý� ú�Œ¨ල්••�o} 

(WÕõ_ Œq/�™d}) �ýRqý _~uŸ 

ල•yu ��~ �v�ý Variance (Excess/Shortfall) Analysis - Reporting year ~•./&./Rs.
{¤�˜_ WýÚ}P W��‹q¨PuŒq¢� �ý 

�Š¨��åq W��‹q¨PuŒq¢� Wq~ 

¨�u� (17,936,900.00)                     

�Š¨��åq W��‹q¨PuŒq¢� �ý �¢s�t 

WýÚ}P ó�‹ »ö{ Wq~ ¨�u� 42,232,774.32                      

X�q (16) �™ �v�uŒ úe�µqý�}k ¨�Œq¢ /  NkNyAs;s (16) ,y; khWghl;bw;fhd fhuzq;fs / Reasons for the variance at (16) above :

ආර්ථිකයේ නල පිබිදීම ශා ලත්මන් ආර්ථික වංලර්ධන ලැඩවටශන්ල ප්රථිපයක්යව ලයාඳාරික කටයුතු පුළුල් වීම මතයවේලාාභීන්යේ අලයතා ඉශෂ යාම නිවා ඉල්ලුම් කරන ඵඳත්ර ප්රමාණය ඉශෂ යාම යශේතුයලන් දිව්ත්රික්ක

කිහිඳයක ශැර අයනකුත් සියලුම දිව්ත්රික්ක ල 2014 ඇව්තයම්න්තුගත ආදායමට ලඩා 2014 ලවර තුෂ එකතු කරන ද වතµ ආදායම ලැඩි වීම යමම විචතාලයටයශේතු වී ඇත.

¨{{ �ý~ýŠ� w±_ý�¨}�™ �v�uŒ �™}�{ �Š`µý, w�qŒ�ý¨au }uŸ yu a™o¡P ¨wýqŒ�• �v�uŒ �Š`µý �{d \_d �u y�qŒ, A�ý zýoŒmýaý~ a™o¡P¨wýqŒ �{d ��vu •s y�qŒ q��þ~• _~í.

2014 ලර්ය වශා මූලික ඇව්තයම්න්තු වකව් කිරයම් දී 2012 ලවයර් වතය ආදායම ශා 2013 ලර්යේ මධයය දක්ලා එකතු කරන ද ආදායම වැෂකිල්ටයගනඇති අතර 2014.05.31 දින දක්ලා ලර්ය තුෂ එකතු කරන ද ආදායම වැෂකිල්ට

ගත් විට 2014 ලවර තුෂ අයේක්ෂිත ආදායම මූලික ඇව්තයම්න්තුලට ලඩා අඩු ඵලයඳනී යාම නිවා වංයෝධිත ඇව්තයම්න්තුල මූලික ඇව්තයම්න්තුලට ලඩා ඳශෂ අගයක් ගැනීමයමම විචතාලයටයශේතු වී ඇත.

Certify that the figures appear in this summary Statement are in agreement with the figures in the Books of Account maintained and all these figures have been reconciled with the figures in the Treasury 

Books of Account

Variance between Revised Revenue Estimate and Actual Net 

Revenue Collection.

,f;fzf;Ffspy; fhzg;gLk; Gs;sp tpguq;fs;  itj;jpUf;fg;gLk; fzf;Fg; Gj;jfq;fspYs;s Gs;sp tpguq;fSld; xj;jpUf;fpd;wdntdTk; ,g;Gs;sp tpguq;fs ahTk; jpiwNruf; fzf;fg; 

hkWghl;bd; (kpif FiwT) gFg;gha;T - 
mwpf;ifaply; Mz;bd;

%y murpiwkjpg;gPl;bd; jpUj;jpa kjpg;gPl;bw;Fk; 
,ilapyhd khWghL

 jpUj;jpa kjpg;gPl;bw;Fk; cs;sgbahd Njwpa 
murpiwr; Nrfupg;gpw;Fk; ,ilapyhd khWghL

X�q (15) �™ �v�uŒ úe�µqý�}k ¨�Œq¢ / NkNyAs;s (15) ,y; khWghl;bw;fhd fhuzq;fs;  / Reasons for the variance at (15) above :

2014 ¨sසැPyR 31 Ýuk W��uŒ �R�} �v�ý �£ �œ ² ල˫_ý w±gýqýuŒÕ ²_ �{ýg�ýÞ gu~g¨}‹ WýÚ}P a™o¡P �ý~ýŠ�}

2014 jpnrk;gH 31y; Kbtile;j Mz;bw;fhd ,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR murhq;fj;jpd; murpiwf; fzf;Ffspd; nghopg;G

Summary of the Revenue Accounts for the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

for the year ended 31st December 2014

murpiwf; fzf;fPl;L cj;jpNahfj;jH     ¨•‹_P, ~ýgµ wõwý•u �� �‹�¨ද් •� _k} Ÿq¢ W{ýqµýŠ�}

Variance between Original Revenue Estimate and Revised 

Revenue Estimate
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වියදමෙහි උපරිෙ සීොල රු. ැබීම් ල අලෙ සීොල රු. ශර මේමේ උපරිෙ සීොල රු.

செயிது உச்ெல்ல 
ரூா

கிலைப்வுக்கா ஆகக்குலந்த 
ல்ல ரூா

ற்றுநிகுதினின் உச்ெல்ல 
ரூா

Maximum Limit of 

Expenditure Rs.
Minimum Limit of Receipt Rs.

Maximum Limit of Debt 

Balance Rs.

විසර්ජන ගිණුමෙන් බලය මෙනු ලැබූ සීොවන්

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்தினால் அதிகாரம் 31,000,000.00 15,500,000.00 110,000,000.00

Authorized under Appropriation Act.

එකතු කා /செர்க்கம் / Add:-

වර්ෂය තුළ ප්රතිම ෝධිත අගයන්

இவ்வாண்டின் ப ாது மீளப் ப ற்ற எல்லலகள்
Limits Resived During The Year

අනුෙත මුළු සීොව

அங்கீகரிக்கப் ட்ட பமாத்த எல்லல 31,000,000.00 15,500,000.00 110,000,000.00

Total Authorized Limit

සතය මෙමහයුම් / உண்லமயான பசயற் ாடு /            Actual 

Operation
24,082,855.00 15,903,514.05 74,096,466.53

වර්ෂය අවසානමේ සතය අගය

பதறிய காசுக்பகாடுக்கள் வாங்கள்
Net Actual Cash Transaction 24,082,855.00 15,903,514.05 74,096,466.53

රජමේ නිධාරීන්මේ අත්තිකාරම් ගිණුෙ (12101) 2014.12.31 දිනට

මු.මර. 506 (ඩී)  ප්රකාර වැවඳුම් ප්රකාය / ிதிப்ிபநாணம் 506(ஈ) இது யருைாந்த நீிணக்கக் கூற்று
Public Officer's Advanced Account (12101) as at 31.12.2014      

அபொங்க ஊமினர்களுக்கா முற்ணக்கணக்கு(12101) 31.12.2014

ANNUAL RECONSILATION STATEMENT IN TERMS OF F.R. 506(D)
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1 2 3 4 5

අනු 

අංකය 

உப 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்மை

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு
712.28                              703.78                          672.54                       31.24                             4%

මූධන වියදම / Capital 
Expenses 

/முதலீட்டுச்செலவு 432.60                              455.80                          407.80                       48.00                             11%

එකතුල/Total                          1,144.88                      1,159.58                   1,080.34                            79.24 7%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு 871.40                              1,041.10                       1,015.45                    25.65                             2%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 53.10                                53.10                            47.43                         5.67                               11%

එකතුල/Total 924.50                              1,094.20                       1,062.88                    31.32                             3%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 146,913.60                        147,128.14                   145,718.15                1,409.99                        1%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 26.28                                95.53                            94.76                         0.77                               1%

එකතුල/Total 146,939.88                        147,223.67                   145,812.91                1,410.76                        1%

2014 වර්ෂය තුළදී රෙ.රෙ.රෙ. , වි.වැ.රෙ. සහ දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාල 25 සඳහා අයවැය ඇස්තරම්න්තු රවන් කිරීම් හා වියෙම් ෙැරීම./Budget Allocations and expenditure 

details of Dep' of Register General,Dep' of Pension and 25 District Secretariat's for 2014 / பதிவாளர் நாகத்திணைக்களம், ஓய்வூதித் 
திணைக்களம் ற்றும் 25 ாவட்டச் செலகங்களுக்கான 2014 ஆண்டுக்கான வவு செலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடு ற்றும் செலவு விபம்

රාජ්ය පරිපාන සහ ස්ලලේ කටයුතු අමාත්යාාංය 

/M inistry of Public Administration and 

H ome Affairs / murhq;f eph;thf 
cs;ehl;lYty;fs; mikr;R

ලරජිස්ට්රාර් ජ්නරාේ ලෙපාර්ත්ලම්න්තුල /D ep'  of 

R egister G eneral/ பதிவாளர் 
நாயகத்திணைக்களம்

විශ්රාම ලැටුප් ලෙපාර්ත්ලම්න්තුල /D ep'  of 

Pension/ஓய்வூதியத் திமணக்களம்

01

02

03
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අනු 

අංකය 

உப 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාලය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்மை

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு 542.80                              559.10                          540.80                       18.30                             3%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 1,019.55                           419.55                          245.75                       173.80                           41%

එකතුල/Total 1,562.35                           978.65                          786.55                       192.10                           20%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 709.35                              728.67                          723.38                       5.29                               1%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 41.65                                41.65                            24.45                         17.20                             41%

එකතුල/Total 751.00                              770.32                          747.83                       22.49                             3%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 605.84                              613.07                          612.20                       0.87                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 248.75                              263.75                          178.80                       84.95                             32%

එකතුල/Total 854.59                              876.82                          791.00                       85.82                             10%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 793.09                              823.47                          820.38                       3.09                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 77.60                                103.10                          103.00                       0.10                               0%

එකතුල/Total 870.69                              926.57                          923.38                       3.19                               0%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 421.98                              429.58                          429.48                       0.10                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 51.25                                51.25                            50.29                         0.96                               2%

473.23                              480.83                          479.77                       1.06                               0%

මකොළඹ/Colombo/ சகொழும்பு

ගේපහ/Gampaha /கம்பகொ

04

 කළුතර /Kalutara/களுத்துமை

මහනුලර /Kandy /கண்டி

මාතමේ/Matale /ைொத்தமை

05

06

07

08
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අනු 

අංකය 

உப 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාලය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்மை

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு 377.60                              378.65                          332.25                       46.40                             12%

මූධන වියදම / Capital 
Expenses 

/முதலீட்டுச்செலவு 44.65                                44.65                            42.72                         1.93                               4%
එකතුල/Total 422.25                              423.30                          374.97                       48.33                             11%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 818.76                              890.58                          884.42                       6.16                               1%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 38.80                                45.80                            45.62                         0.18                               0%

එකතුල/Total 857.56                              936.38                          930.04                       6.34                               1%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 657.13                              784.15                          783.55                       0.60                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 90.35                                108.76                          106.67                       2.09                               2%

එකතුල/Total 747.48                              892.91                          890.22                       2.69                               0%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 610.70                              609.04                          607.60                       1.44                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 378.25                              395.70                          395.50                       0.20                               0%

එකතුල/Total 988.95                              1,004.74                       1,003.10                    1.64                               0%

නුලරඑළිය/N'Eliya /நுவசெலியா

ගාල්/Galle /காலி

මාතර/Matara /ைாத்தமெ

 හේබන්මතොට/Hambanthota 
/அம்பாந்ததாட்மெ

10

11

09

12
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අනු 

අංකය 

உப 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාලය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்ம

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ீணசெழும்செலவு 425.25                              517.65                          515.01                       2.64                               1%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 33.00                                33.00                            32.88                         0.12                               0%

එකතුල/Total
458.25                              550.65                          547.89                       2.76                               1%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ீணசெழும்செலவு 168.65                              170.60                          158.76                       11.84                             7%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 44.85                                120.95                          99.12                         21.83                             18%

එකතුල/Total 213.50                              291.55                          257.88                       33.67                             12%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ீணசெழும்செலவு 155.35                              155.35                          150.45                       4.90                               3%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 148.10                              148.10                          147.84                       0.26                               0%

එකතුල/Total 303.45                              303.45                          298.29                       5.16                               2%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ீணசெழும்செலவு 147.83                              144.73                          136.52                       8.21                               6%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 55.75                                70.05                            69.78                         0.27                               0%

එකතුල/Total 203.58                              214.78                          206.30                       8.48                               4%

 යාපනය/Jaffna /ாழ்ப்பாணம்

මන්නාරම/Mannar /ன்னார்

ලව්නියාල/Vavuniya/வவுனிா

මුතිව්/Mulative /முல்மலத்தீவு
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අනු 

අංකය 

உப 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාලය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்மை

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு 146.25                              145.45                          141.38                       4.07                               3%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 40.75                                41.55                            41.44                         0.11                               0%

එකතුල/Total 187.00                              187.00                          182.82                       4.18                               2%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு 352.80                              443.33                          442.24                       1.09                               0%

මූධන වියදම / Capital 
Expenses 

/முதலீட்டுச்செலவு 38.90                                231.58                          231.55                       0.03                               0%

එකතුල/Total 391.70                              674.91                          673.79                       1.12                               0%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு 641.68                              654.80                          654.77                       0.03                               0%

මූධන වියදම / Capital 
Expenses 

/முதலீட்டுச்செலவு 53.20                                401.20                          400.96                       0.24                               0%

එකතුල/Total
694.88                              1,056.00                       1,055.73                    0.27                               0%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 266.60                              291.30                          286.33                       4.97                               2%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 33.40                                38.40                            36.74                         1.66                               4%

එකතුල/Total
300.00                              329.70                          323.07                       6.63                               2%

කිලිමනොච්චි/Killinochchi /கிளிசொச்ெி

මඩකපුල/Batticoloa  /ைட்ெக்களப்பு

 අේපාර/Ampara  /அம்பொமை

 ත්රිකුණාමය/Trincomalee திருககொணைமல
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අනු 

අංකය 

உ 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාලය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்மந

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 
/நீணசெழும்செலவு 1,180.93                           1,202.21                       1,200.39                    1.82                               0%

මූධන වියදම / Capital 
Expenses 

/முதலீட்டுச்செலவு 362.25                              362.25                          359.38                       2.87                               1%

එකතුල/Total 1,543.18                           1,564.46                       1,559.77                    4.69                               0%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/நீணசெழும்செலவு 452.73                              488.24                          483.97                       4.27 1%

මූධන වියදම / Capital 
Expenses 

/முதலீட்டுச்செலவு 38.40                                38.40                            37.44                         0.96                               3%
එකතුල/Total 491.13                              526.64                          521.41                       5.23                               1%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/நீணசெழும்செலவு 567.35                              606.19                          605.25                       0.94                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 380.18                              415.18                          411.48                       3.70                               1%

එකතුල/Total 947.53                              1,021.37                       1,016.73                    4.64                               0%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/நீணசெழும்செலவு 281.63                              367.36                          357.47                       9.89                               3%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 59.70                                85.90                            85.11                         0.79                               1%

එකතුල/Total 341.33                              453.26                          442.58                       10.68                             2%

 කුරුණෑග/Kurunegala/குருாகல்

 පුත්තම/Puttalam /புத்தளம்

 අනුරාධපුරය/Anuradhapura/அனுராதபுரம்

ම ොම ොන්නරුල/Polonnaruwa/சாலறு
மவ
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අනු 

අංකය 

உப 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාලය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்ம

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ீணசெழும்செலவு 483.97                              486.07                          475.98                       10.09                             2%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 29.15                                257.75                          128.10                       129.65                           50%

එකතුල/Total 513.12                              743.82                          604.08                       139.74                           19%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ீணசெழும்செலவு 330.65                              340.87                          340.48                       0.39                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 389.60                              390.75                          386.28                       4.47                               1%

එකතුල/Total 720.25                              731.62                          726.76                       4.86                               1%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ீணசெழும்செலவு 575.11                              583.81                          577.78                       6.03                               1%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 169.00                              169.00                          145.97                       23.03                             14%

එකතුල/Total 744.11                              752.81                          723.75                       29.06                             4%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ீணசெழும்செலவு 518.02                              518.02                          506.79                       11.23                             2%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 69.95                                69.95                            43.99                         25.96                             37%

එකතුල/Total 587.97                            587.97                       550.78                     37.19                           30%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ீணசெழும்செலவு 160,738.33                        161,805.31                   160,173.77                1,631.54                        1%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 4,449.01                           4,952.65                       4,400.85                    551.80                           11%

එකතුල/Total 165,187.34                    166,757.96                164,574.62              2,183.34                      1%

බදුල්/Badulla/பதுமை

මමොණරාග/Monaragala/சொனரொகமல

රත්නපුර/Rathnapura / இரத்தினபுரி

 කෑගල්/Kegalle/கககொமல

මුළු ඵකතුල/Grand Total / முழு சொத்தம்
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