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அசங்க

நிர்கத்மயும்

முகமத்துத்மயும்
ளுக்கு
ள்
வீணப்தடுத்தி அன் த்மயும் உற்தத்தித்
திநமணயும்

சம்தடுத்துற்கு

ங்கள்

ப்சததும் முற்சி பசய்கிசநம். இற்மக
அணர்த் நிமனமகளில் க்களின் ததுகப்மத
உறுதிப்தடுத்துற்கக ங்கள் சற்பகள்ப
சண்டி
தணிகமப
உரி
முமநயில்
புரிந்துபகண்டு
நிணதுண

“நிலனநதநண டு, ததுகப்தண
திர்கனம்”

அன்

நீதிணதும்
தணிகமப

மடமுமநப்தடுத்துற்கக அசங்கம் டுத்
டடிக்கமப நிமணவுதடுத்தி அற்றில் ங்கள்

முன்னுண
அச
சசமயினூடக
க்களின்
திர்தர்ப்புகமப
நிமநசற்றும்

அமடந் முன்சணற்நங்கமபயும் இன் மூனம்
நீங்கள் அறிந்து பகள்ப முடியும்.

சக்கத்ம அமடற்கக 2018 ஆம் ஆண்டின்
பசற்தடுகளுக்கண முன்சணற்ந அறிக்மகக்கு

இனங்மக
சமுத்தினுள்
அச
படர்பில்
கப்தடும்

நிமணவுக்
குறிப்பதன்மந
ங்கக்
கிமடத்மயிட்டு பதருகிழ்ச்சிமடகின்சநன்.

ணப்தங்குகமபக்
க்களுக்கும்

2018 ஆம் ஆண்டின் பின்ணமப் தகுதியில் து
அமச்சிடம், இந் ட்டுப் பதது க்களின்

ங்குற்குத்

சிநந்

ட்டுக்கும்
சசமயிமண

சமண

அர்ப்தணிப்பு,

ஊக்குவிப்பு ற்றும் ங்கணிப்பு ன்தற்மந

ததுகப்பின்
எரு
சற்நப்தடண
அணர்த்ங்கமப முகம பசய்யும் மிகவும் தரி
பதறுப்பு
படர்பில்
சட்ட
அனிப்மத
ங்கி

குமநத்து

சசம
திர்ப்பு

அசங்க
உத்திசகத்ர்களுக்குள்
உள்ங்குற்குத் சமண ழிகமப
பளிப்தடுத்துற்கும்,
இற்மக

ரீதிண
ட்டின்

அணர்த்ங்களிண

அபிவிருத்தியிலும் நிமனசதநண திர்கனப்
தத்திற்கும் ல்னட்சிக் சகட்தடுமபச்
சசர்க்கும் முக்கி தணி எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப

சதது

இந்ட்டு

க்கள்

திர்சக்கும்
பிச்சிமணகமபக்
குமநப்தற்கண சமனத் திட்டபன்மந
மடமுமநப்தடுத்துற்குத்
சமண
டடிக்மககமப
உறுதிப்தடுத்துற்கும்
அடுத் ருடத்தின் பசற்தடுகமப சிநப்தக
நிமநசற்றுற்கும் சணதிததி அர்களும்,

அச சசமயிமணக் மகபக் கிமடத்ம
க்குக் கிமடத் எரு பதரும் தக்கிகும்.
அப்தணிகமப
பதறுப்புக்கூறும்
பசற்தடுகளின் ஊடக நிமநசற்றுற்கு

பி

அமச்சின் பசனபர் உட்தட எட்டுபத்
தவிணியும் சற்பகண்ட டடிக்மககமப

ந்திரி

அர்களும்

ங்கும்

ஆசீர்த்துடன்
அமச்சிலுள்ப
அமணருக்கும் மரிமும் சக்தியும் கிமடக்க
சண்டும் ன்று பிர்த்திக்கிசநன்.

ன் இங்கு ன்றியுடன் நிமணவுகூர்கிசநன்.

தகப. ஆர்.ம். ஞ்சித் த்து தண்ட
ததது நிருக ற்றும் அணர்த் முகலத்து
அலச்சர்
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ததது நிர்க ற்றும் அணர்த் முகலத்து
அலச்சின் தசனபரின் தசய்தி

அணர்த் முகமத்தும் மிகவும் தந்கவும்
அதிகம்
க்கள்
சர்தண
எரு
தணித்
பகுதிகவும்
உள்பதுடன்,
அற்மந
நிமநசற்றும் சதது அணர்த் முகமத்து
நிமனத்திடமிருந்து
திர்கனத்தில்
மடமுமநப்தடுத்ப்தடும்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப
நிகழ்கன
அனுதங்களின்
அடிப்தமடயில்
கட்டிபழுப்புற்கு ங்கள் டடிக்மக
டுத்துள்சபம். இற்மக அணர்த்பன்றின்
சதது க்களுக்கு உரி சட்டப் ததுகப்பு
உவிகமப ங்குது ங்கள் மீதுள்ப
மன தணிகும். அது ட்டுன்றி, பதது
நிருகத்தின் ய்வீடண இந் அமச்சின்
ஊடக
அசங்கத்தின்
அபிவிருத்தி
மூசனதங்கமப சற்பகள்ற்கு, சிநந்
அனுதமும் தயிற்சியும் பகண்ட அசங்க
ஊழிர்கமப
உருக்குன்
ஊடக
நிமனசதநண அபிவிருத்திக்கண ட்டத்ம
விரிவுதடுத்துற்குத் சமண சக்திம
ங்கும்
பதறுப்பு
ங்களிடம்
எப்தமடக்கப்தட்டுள்பது.

“முடிவினப் தணியின் ததுகப்தண
ஆம்தம்”
ர்த்க
சக்கங்கமப
முடக்கி
சமூக
னன்களுக்கு முக்கித்துளிக்கும் சரிண
அச தணியின் முன்சணடி ன்ந மகயில் இந்
அமச்சு கடந் ருடம் முழுதும் சற்பகண்ட
டடிக்மககள் ற்றும் திர்ரும் ருடத்தில்
து சக்மக அமடற்கக ங்கள்
சற்பகள்கின்ந
டடிக்மககள்
தற்றி
பளிண கண்சட்டத்மத்
ருகின்ந
தக்கத்சற்நப்தடண அமச்சின் முன்சணற்ந
அறிக்மக ற்றும் பசற்தட்டுத் திட்டத்துக்கு,
பசனபர்
ன்ந மகயில் ன்னிடம்
எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப தரி பதறுப்மத
நிமநசற்றும் திர்தர்ப்புடன் இக்குறிப்மத
முன்மக்கின்சநன்.

இந் இனக்குகமப நிமநசற்றுற்கு அடுத்
ருடத்தில் ணது ஊழிர் குத்திற்குத்
சமண
மனமத்துத்ம
பகப
அமச்சர் அர்களிடமிருந்து திர்தர்ப்ததுடன்
ட்டுக்குத்
சமண
தணிகமப
சற்பகள்துடன்
இற்மக
அணர்த்ங்களுக்கக
க்கமப
முன்கூட்டித்
ர்தடுத்துல்,
இற்மக
அணர்ச்
சந்ர்ப்தங்களில்
அணர்த்த்துக்கு
ஆபணர்களுக்கு உச்ச அபவில் நிம்
ங்குல் ற்றும் அணர்த்த்துக்குப் பிந்தி
பசற்தடுகளின் ஊடக க்கள் ழ்க்மகம
சுமூக
நிமனக்குக்
பகண்டு
ருல்
ன்தற்றுக்கண ஆற்நல் க்கு ப்சததும்
கிமடக்க சண்டும் ன்று பிர்த்திக்கிசநன்.

பதது
நிர்கம்
ன்ந
விடத்துக்கு
சனதிகக
இம்முமந
அணர்த்
முகமத்துமும்
து
அமச்சிடம்
எப்தமடக்கப்தட்டிருப்தணது,
கடந்
மூண்நண்டுகபக க்களுக்கற்றி சசமகள்
தற்றி சணதிததியும் பிரும் மத்திருக்கின்ந
ம்பிக்மகமக் கட்டுகின்நது. விசசடக
இந்க் கனப்தகுதிக்குள் து அமச்சு
நிமநசற்றி சசமகள் தற்றி விபக்கும்
பதழுது ங்களுக்குத் மனம ங்கி
பகப அமச்சமயும்
முழு ஊழிர்
குத்மயும் ன்றியுடன் நிமணவு கூர்கிசநன்.
அர்களிடமிருந்து கிமடத் எத்துமப்பு, இந்ப்
பதறுப்தண தணிகமப நிமநசற்றுற்
ணக்குள்ப பதறுப்மத இனகுதடுத்துற்கும்
அந்ப்தணிகமப சரிண திமசக்குக் பகண்டு
பசல்ற்கும் உவிக இருந்து ன்தம
பரிவித்துக்பகள்ப விரும்புகிசநன்.

சே. சே. த்ணசிரி
பசனபர்
பதது நிருக ற்றும் அணர்த் முகமத்து
அமச்சு
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அறிமுகம்

சிவில் நிர்கத்தின் த்தி நிமனக
விபங்கும்
அசங்க
நிர்க
ற்றும்
முகமத்து அமச்சு, அசங்க நிர்கத்தில்
முன்ணணி
கித்து
பதது
க்களின்
திர்தர்ப்புக்களுக்கு முன்னும ங்கும்
மகயில்
அச
சசமபன்றிமண
உருக்கும்
டடிக்மகயிமண
சற்பகள்கின்நது. அன் சதது அச
பகள்மககமபத் ரித்ல், னி ப
முகமத்தும், நிறுண ரீதிண விருத்தி
ன்தற்றிமண முற் தணிகக் பகண்டு
மடமுமநப்தடுத்ப்தடும் தந் விடப்
தப்புடன் கூடி அபப்தரி தணிகமப
நிமநசற்றும் அமச்சகத் திகழ்கின்நது.
சசி
அபிவிருத்திச்
பசற்தடுகமப
சற்பகள்ற்கக டபவி ரீதியினப
சசமகள் ற்றும் எட்டுபத் இமந்
சசமகளின்
நிர்க
டடிக்மககமப
நிமநசற்றி அச
சசமயினுள் னி
பத்திமண உர் உற்தத்தித்திநன் மிக்கக
முகமத்தும் பசய்மண அடிப்தமட
சக்ககக்
பகண்டு
அமச்சு
டடிக்மககமப சற்பகள்கின்நது.

2018.05.12 ஆந் திகதி அதிவிசசட ர்த்ணப்
தத்திரிமகயின் மூனம் பதது நிர்கம் ற்றும்
முகமத்துகக் கப்தட்ட விடப்
தப்பினுள்
சலும் விரிவுதடுத்ப்தட்டு
சட்டத்துக்கு
கட்டுப்தட்படழுகும்
சமுத்தின்
இருப்பிமண
உறுதிப்தடுத்துற்கக அப்சததிருந் சட்டம்
எழுங்கு
ற்றும்
பற்கு
அபிவிருத்தி
அமச்சிடமிருந்
விடப்
தப்தண
“சட்டமும் எழுங்கும்” ன்ந விடம் பதது
நிர்க ற்றும் முகமத்து அமச்சரின்
விடதப் தப்பினுள் சசர்க்கப்தட்டு “ பதது
நிர்க,
முகமத்து ற்றும் சட்டமும்
எழுங்கும் தற்றி அமச்சு” ஆக இவ்மச்சு
நிறுப்தட்டது. அன் அமச்சண பகௌ
ஞ்சித் த்துதண்ட அர்களுக்கு அப்தவி
எப்தமடக்கப்தட்டது.
2103/33
இனக்கத்துமட
அதிவிசசட
ர்த்ணப்
தத்திரிமகயின்
மூனம்
இவ்மச்சின் விடப் தப்பினுள் “பதது
நிர்க ற்றும் அணர்த் முகமத்து” க
திருத்திமக்கப்தட்டதுடன்
அன்
அமச்சக பகௌ ஞ்சித் த்துதண்ட
அர்களுக்சக
எப்தமடக்கப்தட்டுள்பது.
அமச்சின்
பசனபக
படர்ந்தும்
சே.சே.த்ணசிரி
அர்கள்
நிமிக்கப்தட்டுள்பர்கள்.

பதது க்களுக்கு திருப்திகண அச
சசமபன்றிமண ங்குற்கண நித்
ன்ம,
ஏணச்
சர்புத்ன்ம
ற்றும்
விமணத்திநனின் தல் விசசட கணத்திமணச்
பசலுத்தி,
நிர்க
ற்தடுகள்
ற்றும்
எழுங்குவிதிகமபத்
ரித்ல்
டடிக்மகணது
இவ்மச்சின்
அடிப்தமட பதறுப்தகும். அற்கிங்க
தண விதிக்சகம ற்றும் அனுடன்
படர்புமட
அசங்க
நிர்க
சுற்நறிமககமபத்
ரித்ல்,
திருத்திமத்ல்,
அசிப்தடும்
சந்ர்ப்தங்களில் அற்றுடன் படர்புமட
அணங்கமப
பதற்றுக்பகடுக்கப்தடும்
நிகழ்வுகள் இடம்பதறுகின்நது.

தசனபக திரு. நே. நே. த்ணசிரி அர்கள்
கடலயிலண ததறுப்நதற்லகயில்

அசங்க நிர்க டடிக்மகள் படர்தக
சசி ட்டத்தில் பகள்மககமபத் ரித்ல்,
பதருள்
சகடல்
ற்றும்
அனுடன்
படர்தண ழிகட்டல்கமப ங்குல்
ன்தண
இவ்மச்சின்
மூனம்
நிமநசற்நப்தடும் ற்றுபரு அதிவிசசட
தணிகும்.
அனூடக
மிகவும்
உற்தத்தித்திநன் ய்ந் சசமபன்றிமண
பதற்றுக்பகடுக்க
முடியுண
மகயில்
எட்டுபத்
அச
சசமயிணதும்
பசற்தடுகமப கட்டிபழுப்புல் ற்றும்
நிர்கமும்
இனூடக
சற்பகள்பப்தடுகின்நது.

ததது நிர்க ற்றும் அணர்த் முகலத்து
அலச்சக ஞ்சித் த்துதண்ட அர்கள்
தவிநற்கும் நதது.
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லற்கற்கள்
 பகௌ அமச்சரின் மனமயின் கீழ்
அமச்சுக்கு
எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப
சசி ற்றும் சர்சச பதறுப்புக்களுக்கு
பதறுப்புக் கூறும்
பசற்தட்டின்
அமடபக
பதது
ன
அமப்பின்
பசனபர்
பகௌ
அமச்சம 2018.08.03 ஆந் திகதின்று
சந்திப்பிமண
சற்பகண்டமணக்
குறிப்பிடனம்.

அலச்சுக்கு ஒப்தலடக்கப்தட்டுள்ப கடலகள்


ததது ன அலப்பின் தசனபர்
தகௌ அலச்சல சந்தித் நதது.





இவ்மச்சின் கீழ் மடமுமநப்தடுத்தும்
முன்ம விடப் தப்தக்க் கப்தடும்
உற்தத்தித்திநன் ற்றும் றுசீமப்பு
விடப் தப்பின் கீழ்அமடப்பதற்ந
சிநப்புமிக்க பற்றிக 2018-2019 ஆந்
ஆண்டுகளுக்கண ஆசி உற்தத்தித்திநன்
அமப்பின் மனர் தவி இனங்மகக்கு
உரித்கிமம குறிப்பிட முடியும்.
அற்கிங்க பதது நிர்க ற்றும்
அணர்த்
முகமத்து
அமச்சின்
பசனபர்
சே.சே. த்ணசிரி அர்கள்
மனக நிமிக்கப்தட்டர்கள்.













நே.நே.
த்ணசிரி
அர்கள்
ஆசி
உற்தத்தித்திநன்
அலப்பின்
லனர்
தவிக்கண நிணம்.
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அசங்க நிர்க ற்றும் முகமத்து
விடங்களில்ற்றும்
இனங்மக
அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகம், பமனக்
கல்வி நிமனம், ஏய்வூதித் திமக்கபம்,
அச சசம ஏய்வூதிர்களின் ம்பிக்மக
நிதிம்,
உற்தத்தித்திநன்
பசனகம்,
அணர்த் முகமத்துத்துக்கண சசி
சமத, அணர்த் முகமத்து நிமனம்,
சசி அணர்த் நி சசமகள்
நிமனம்,ளிண்டபவில்
திமக்கபம், சசி கட்டிட ஆய்ச்சி
அமப்பு
ற்றும்
கனநிமனயின்
ததிப்புக்கமப குமநக்கும் மகயினண
பசற்திட்டங்கள் னும் திமக்கபங்கள்
ற்றும் நிதிச் சட்டச் சமதகளுக்குரி
விடங்களுக்கு உரித்ண பகள்மககள்,
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
ற்றும்
பசற்திட்டங்கமப பகுத்ல், படர்
டடிக்மக
சற்பகள்பல்
ற்றும்
திப்பீடு பசய்ல்.
பின்ரும் சசமப் பிரிவுகளில் நிர்கம்
ற்றும் ஆபனி முகமத்தும்.
i. இனங்மக நிர்க சசம
ii. இனங்மக கக்கபர் சசம
iii. இனங்மக திட்டமிடல் சசம
iv. இனங்மக பதறியினபர் சசம
v. இனங்மக விஞ்ஞண சசம
vi. இனங்மக கட்டிடக் கமனச் சசம
vii. இனங்மக பழில்நுட்தச் சசம
இமந் சசமகமப நிர்கம் பசய்ல்.
தண விதிக்சகமயின் கீழ் அமந்
தணிகள்.
அசங்க சசமப் தயிற்சிகள்.
சசி உற்தத்தித்திநனிமண சம்தடுத்தும்
மகயில்
பகள்மககள்,
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமபத் ரித்ல் ற்றும்
பசற்தடுத்துல்.
ஏய்வூதிப்
பிக்
குறிப்பிமண
மடமுமநப்தடுத்துல்.
அசின் ஏய்வூதித் திட்டம் படர்தண
சகன டடிக்மககளும்.
திர்தர்க்கப்தடும்
அபிவிருத்தி
இனக்குகமப
அமடந்து
பகள்ளும்
மகயில்
அசப்
பதறிமுமநயினுள்
ல்னட்சியிமண ஊக்குவித்ல்.
வீண
ல்னட்சி
ண்க்கருவிமண
அறிமுகப்தடுத்துல்.
க்களின்
திர்தர்ப்புக்களுக்கு
முன்னுரிமயிமண
ங்கும்
அச
சசமபன்றிமண உருக்குற்கண




















பகள்மககமபத்
ரித்ல்
ற்றும்
பசற்தடுத்துல்.
இற்மக
அணர்த்ங்கள்
ற்றும்
னிர்களின் டடிக்மக கக
ற்தடும்
அழிவுகமபக்
குமநத்ல்,அற்றுக்கு முகங்பகடுத்ல்,
மீட்புப் தணிகள் ற்றும் நிம்
ங்கும்
பசற்தடுகமப
எருங்கிமத்ல் ற்றும் முகமத்தும்
பசய்ல்.
சசி பகள்மககளின் அடிப்தமடயில்
சசி அணர்த் முகமத்துத் திட்டம்
ற்றும் சசி அச நிமனமகளின்
சதது
ழிடத்ற்
திட்டங்கமபத்
ரித்ல்.
அழிவுகமபக் குமநத்ல், அற்றுக்கு
முகங்பகடுத்ல் ற்றும் மீட்புப் தணிகள்
படர்தண
பளிட்டு
உவிச்
பசற்திட்டங்கமப ஆம்பித்ல் ற்றும்
எருங்கிமப்புச் பசய்ல்.
சற்தடி கமடமகமப உரி சத்திற்கு
மடமுமநப் தடுத்துமண சன்றுப்
தடுத்துற்கக
அமச்சு,
அச
நிறுணங்கள் ற்றும் முகர் நிமனங்கள்,
னிர் நிறுணங்கள், உள்ட்டு ற்றும்
ப
ளிட்டு
அச
சர்தற்ந
அமப்புக்களுடன்
எருங்கிமப்புச்
பசய்ல்.
இற்மக அழிவுகளுக்கு முகங்பகடுக்கும்
மகயில்
(மீட்படழுல்)
நிர்ப்
தணிகளின் விருத்தி ற்றும் பழில்நுட்த
ழிகட்டல்கமப ங்குல்.
ண்சரிவு அணர்த் முகமத்தும் ற்றும்
அது
குறித்
ஆய்ச்சிகள்
ற்றும்
அபிவிருத்தி
டடிக்மககளுக்கு
ஊக்குவித்ல்.
னிமன
ஆய்வுகள்
ற்றும்
ஆய்ச்சிகமப சற்பகள்பல்.
இற்மக அழிவுகமப முற்கூட்டி அறில்
ற்றும் அது படர்தக உரி பிரிவுகமப
விழிப்பூட்டல்.
இற்மக அழிவுகள் ற்றும் னிணல்
சற்பகள்பப்தடும் அழிவுகள் படர்தக
விழிப்பூட்டும்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப
எருங்கிமத்ல்.
இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகம்,
பமனக் கல்வி நிமனம், ஏய்வூதித்
திமக்கபம்,
அச
சசம
ஏய்வூதிர்களின்
ம்பிக்மக
நிதிம்,
உற்தத்தித்திநன் பசனகம்,சசி அணர்த்
நி
சசமகள்
நிமனம்,
ளிண்டபவில் திமக்கபம், சசி

கட்டிட ஆய்ச்சி அமப்பு கனநிமன
விமபவுகமப குமநக்கும் பசற்திட்டம்
சதன்ந
நிறுணங்களுக்கு
எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப
சகன
விடங்களுக்கும்
உரித்ண
டடிக்மககமப கண்கணித்ல்.

அலச்சிணல் லடமுலநப்தடுத்துற்கு
ஒப்தலடக்கப்தட்டுள்ப
அடிப்தலடச்
சட்டங்கள்


















கட்ட அசங்க சசமச் சட்டம் (1961
இனக்கம் 70)
இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகச்
சட்டம் (1982 இனக்கம் 9)
புர் ற்றும் அமகள் ஏய்வூதிச்
சட்டம் (1983 இனக்கம் 24)
விமகள் ற்றும் அமகள் ஏய்வூதிக்
கட்டமபச் சட்டம் (1898 இனக்கம் 1)
தர் ற்றும் அமகள் ஏய்வூதித்
திட்டச் (ஆயுப்தமடயிணர்) சட்டம் (1998
இனக்கம் 60)
விமகள் ற்றும் அமகள் ஏய்வூதித்
திட்டம் (ஆயுப் தமடயிணர்) சட்டம் (1970
இனக்கம் 18)
அச சசம ஏய்வூதிம் பதறுதர்களின்
ம்பிக்மக பதறுப்பு நிதிச் சட்டம் ( 1999
இனக்கம் 40)
உத்திசகபூர்
சஸ்பங்கள்
(உமடமயிமண மீபப் பதற்றுக்பகள்பல்)
சட்டம் ( 1969 இனக்கம் 7)
அச சசம சசனத நிதி கட்டமபச்
சட்டம் (1942 இனக்கம் 18)
தரிசு ங்கும் சதட்டிச் சட்டம் (1957
இனக்கம் 37)
இனங்மக அணர்த் முகமத்துச் சட்டம்
(2005 இனக்கம்13)
ற்பநரு அமச்சரின் கீழ் குறிப்தக
எப்தமடக்கப்தட
இங்கு
குறித்துமக்கப்தட்டுள்ப விடங்களுக்கு
உரித்ண மண சகன பிங்களும்

நக்கங்கள்
அசங்க நிர்க ற்றும்
பிரிவின் நக்கங்கள்


3

முகலத்து

அச
சசமயில்
னி
ப
முகமத்துத்தின் சதது ஆட்சசர்ப்பு
பசய்ல். ஊதிம் ற்றும் மண சசம
நிதந்மணகளுடன்
படர்புமட
உற்தத்தித்திநன்
ய்ந்
அச
பகள்மகயிமணத் ரித்ல்.


















பதது
க்களின்
சமகளுக்கக
றுசழி ங்கும் சதது ற்சதது
அசங்க
சசமயில்
கடமற்றும்
அலுனர்களின் அபினமசகளுக்கு புதி
தமயிமண சக்கி ழிடத்துகின்நது.
அச சசமயின் உற்தத்தித்திநன் ற்றும்
த்தின் ன்மம உர்த்துற்கக புதி
முகமத்து
கட்டமப்பதன்றிமண
பகுத்து
ங்குல்
ற்றும்
பசற்தடுத்துல்.
பிண
அமப்பதன்றிமண
நிறுவி
தரிற்நங்கமப
சற்பகள்பல்
(பதறுசதறுகமப இனக்ககக் பகண்ட
ணப்தங்கு, பதறுப்புக்கூநல், பங்கமப
ஞணமிக்கக்
மகளுல்,
சர்புத்
ன்மற்ந, ஊடுறுவும் ன்ம மிக்க,
சதன்நண)
தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்
திட்டங்களுக்கண
சதிகமப ங்குல் ற்றும் அற்றிமண
டத்தும் பதருட்டு அசங்க பிரிவில்
தயிற்சித் சமகமப இணங்கணுல்.
ஏய்வூதித்துடன்
படர்புமட
சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகமப ங்குற்கக
ஏய்வூதி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கமப பகுத்து
ங்குல் ற்றும் பசற்தடுத்துல்.
அசின் அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்
முன்னுரிமகமப
பூர்த்தி
பசய்யும்
இலுமயுடன் கூடி அசங்கப் பிரிவின்
தண விருத்திக்கண கட்டமபதன்றிமண
ரித்துக் பகள்பல்.
சசம ங்களின் உற்தத்தித்திநன் ற்றும்
த்தின்
ன்மயிமண
கட்டிபழுப்புற்கண கல் ற்றும்
படர்தடல்
பழிநுட்தத்திமண
ஈடுதடுத்துன் மூனம் சம்தடுத்ல்.
அச சசமயின் தணிட் பகுதியிணரின்
திநன்கமப விருத்தி பசய்ல்.
ற்நமுறும்
நிமனமகளுக்கு
ற்த
டடிக்மககமப
சற்பகள்ற்கக
சண்டி அமப்புக்கமப ளிக்குல்
ற்றும்
பசனக்கத்திமண
மீண்டும்
பகுப்தற்கண
ழிகட்டல்கமப



சம்தடுத்ல், முன்சணற்றுல் ற்றும்
பசற்தட்டில் பகண்டு ருல்.
உவி
ன்பகமடகமபப்
சதன்சந
இனங்மக அசின் மூனம் நிதி ங்கும்
சிவில் நிர்கம், e- அசங்க நிர்கம்
சதன்நற்றுக்கு
உரித்ண
பசற்திட்டங்களுக்கண
சதிகமப
ங்குல்,
எருங்கிமப்பு
ற்றும்
முகமத்தும்.

நக்கத்திலண அலடயும் நதது நினவும் சட்ட
லலநக்கு
ஒத்திலசக
ம்ல்
கட்டிதழுப்தப்தட்ட மூநனதங்கள்
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அசங்க சசமயின் விமணத்திநனிமண
சிநந்
மகயில்
ப
முகமத்துத்துக்கண
தகுத்றிவுடன்
கூடி பகள்மக ற்றும் எழுங்குமுமந
கட்டமப்பு
அச சசமயிமண ங்கும்
சதது
உற்தத்தித்திநனிமண
சம்தடுத்தும்
மகயில்
பசனக்கத்திமண
மீண்டும்
ரித்ல் ற்றும் அமப்பு ரீதிண
விருத்திக்கண நிர்க சீர்திருத்ம்.
அச சசமக்கண சதட்டித் ன்ம
ரீதிண
ஆட்சசர்ப்புக்கள்
ற்றும்
சர்ந்படுக்கும் பசல்முமநகமப விருத்தி
பசய்ல்.
சகரிக்மக சர்புமட ற்புத்திநன் விருத்தி
ற்றும் திநன்கமப சரிகட்டல்.
சசம ங்களிமண பதது க்களுக்கு
அண்மிக்கச்
பசய்ல்
ற்றும்
தன்முகப்தடுத்ப்தட்ட
நிறுணம்
சர்
மனமப்பு.
அசங்க
சசமயின்
த்ம
சம்தடுத்துல் ற்றும் சசம ங்களின்
பளிப்தமடத் ன்மக்கண கல்கள்
ற்றும்
படர்தடல்
பழில்நுட்தத்திமணப் தன்தடுத்துல்.
பதது க்கமப மப்தடுத்தி அசங்க
சசமயின்
தல்
சர்ந்
சசம
ங்கலிமண மிக்கக ற்றுற்கக
குடிகன் / சசமப் பதறுர் சசணபன்று

அலச்சின் அணத்திற்கு உட்தட்ட முன்ணணித் துலநகள்

விடப் தப்புக்கள் சற்குறிப்பிட்டறு
குறித்துமக்கப்தட்டுள்பதுடன், அவ் விடப்
தப்புக்களின் கீழ் சகமப்தடுத்ப்தட்டுள்ப
பிரிவுகளும்
பின்ருறு
குறிப்பிடப்தட்டுள்பதுடன், இவ்மச்சின் கீழ்
உட்பததிந்து
கப்தடும்
சகன
நிறுணங்களும்
கூட்டக
இமந்து
அமச்சின்
குறிக்சகள்கமப
உண்மப்
தடுத்தும் அதி உன்ணப் தத்தில் இட்டுச்
பசல்ற்கக அர்ப்தணிப்புடன் பசனற்றி
நிற்கின்நர்கள்.

அமச்சிடம் எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப விடப்
தப்பதல்மனயிமண நிமநசற்றும் தணிகமப
கணத்திற் பகண்டு பிண
விடப்
தப்புக்களின்
கீழ்
அற்றிமண
சகமப்தடுத்தி அவ்ந் விடங்களிணல்
நிமநசற்நப்தடும் குறித் பிரிவுகளும் அவ்
விடப் தப்பதல்மனயிமணக் கணத்திற்
பகண்டு அமச்சு அமடப் பதற்றுள்ப
முன்சணற்நம்
ற்றும்
அனூடண
கண்கணிப்பும் இடம்பதறுகின்நது. அவ்
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ததது நிர்க ற்றும்
முகலத்துப் பிரிவு

தலனநக்கு

" நசத்திற்கண சிநந்நர் அச நசல "

தணிநக்கு

" னி பத்ம உரி மகயில் நிர்கிப்தனூடகவும், முகமத்தும், றுசீமப்பு
ன்தற்றினூடகவும் சிநந்சர் அசங்க சசமம உறுதிப்தடுத்ல்”

7

நிறுணக் கட்டலப்பு விபக்கப்தடம்
(அசங்க நிர்க ற்றும் முகலத்துப் பிரிவு)
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னி ப விடப் தப்ததல்லன



4.1 சுருக்கம்
அசங்க நிர்க ற்றும் முகமத்துப்
பிரிவிடம் எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப விடப்
தப்பிமண கணத்திற் பகள்ளும் சததும்
அனூடக
மடமுமநப்
தடுத்ப்தடும்
தணிகள் ற்றும் கடமகமப கருத்திற்
பகள்ளும் சததும், பிணக டு ழுவி
சசமகளுக்கண ற்றும் சகன இமந்
சசமகளுக்குண புதி அலுனர்கமப
ஆட்சசர்ப்பு பசய்மணப் சதன்சந னி
பத்திமண உரி மகயில் நிர்கம் பசய்ல்
ற்றும் முகமத்தும் பசய்ன் ஊடக
பிரிவு சர்ந் பசனற்றுமகக் குறிகட்டிகமப
அமடந்து பகள்ளும் சக்குடன் பசனற்றும்
சகன
பிரிவுகளும்
இவ்
விடப்
தப்பதல்மனயினுள் உள்படக்கப்தடுகின்நது.







அமச்சிணல் நிர்கிக்கப்தடும் டு ழுவி
சசமகள்,








இனங்மக நிர்க சசமப் பிரிவு
இனங்மக கக்கபர் சசமப் பிரிவு
இனங்மக திட்டமிடல் சசமப் பிரிவு
இனங்மக பதறியினபர் சசமப்
பிரிவு
இனங்மக விஞ்ஞண சசமப் பிரிவு
இனங்மக கட்டிடக் கமனஞர் சசமப்
பிரிவு
இனங்மக பழில்நுட்த சசமப்
பிரிவு



விமணத்திநன் கண் மட ண்டலுக்கு
உரி
சிக்கல்கள்
படர்தக
அசிப்தடும் சந்ர்ப்தங்களில் அசங்க
பசம ஆமக்குழுவுக்கு தரிந்துமகமப
ங்குல்.



சசமநிந்ப்தடுத்லிமண ங்குல்
அல்னது சசம உறுதிப்தடுத்லிமண
ங்குது படர்தண தரிந்துமகமப
அசங்க
சசம ஆமக்குழுவுக்கு
ங்குல்.
பளிடு
பசல்ற்கண
விடுமுமநகளுக்கண
அனுதியிமண
ங்குல்
டுழுவிசசமகளுக்கணசசமப்பி
ங்களில்குறிப்பிடப்தட்டுள்பவிடப்
தப்புக்களுக்கணபளிட்டுகற்மகவிடு
முமநயிமணங்குல்.
(முழுமணசம்தபத்துடன்)
–
(தணவிதிக்சகமயின்
XII
14
ஆம்பிரிவிற்குற்த)
சம்தபத்துடன்பளிட்டுவிடுமுமநக்க
ணஅனுதிங்குல்.
கடமயின்நிமித்ம்பளிபடன்றில்இ
மத்துக்பகள்பப்தட்டுள்பஅல்னதுப
ளிட்டுகற்மகவிடுமுமநகிமடக்கப்பதற்
றுள்ப,
தவியில்நிந்ப்தடுத்ப்தட்டஅசஅலு
னபருரின்ழ்க்மகத்துமவிக்குசம்
தபற்நவிடுமுமநக்கணஅனுதிங்கல்

அமச்சிணல் நிர்கிக்கப்தடும் இமந்
சசமகள்,



பழிபதர்ப்தபர் சசம
அச
முகமத்து
உவிபர்
சசம
இனங்மக நூனகர் சசம
இனங்மக
கல்
படர்தடல்
பழில்நுட்தச் சசம
அபிவிருத்தி உத்திசகத்ர் சசம
அலுனக தணிபர் சசம
இமந்
சதிகள்
சசம
ன்தணகும்.



இப் பிரிவிணல் நிலநநற்நப்தடும் பிண
தணிகள்















குறித் சசமப் பித்தின் பிகம்
சசமக்கு
ஆட்சசர்ப்புக்கமப
சற்பகள்பல்
படர்தண
டடிக்மககளில் ஈடுதடல்.
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தரீட்மச
திமக்கபம்
ற்றும்
தல்கமனக்ககத்தின்
மூனம்
அலுனர்களின்
பதறுசதறுகமப
உறுதிப்தடுத்தில் பகள்பல்.
இடற்நங்களுக்கண அனுதி ங்குல்
அல்னது
இடற்நங்கள்
படர்தக
அசங்க
சசம
ஆமக்குழுவிற்கு
தரிந்துமகமப ங்குல்.
இடற்நங்களின்
அடிப்தமடயில்
அலுனர்கமப
புதி
தவிகளில்
கடமகமபப்
பதறுப்பதற்நல்
படர்தண ர்த்னு அறிவித்ல்கமப
பிசுரிக்கும் மகயில் அசிப்தடும்
டடிக்மகமப சற்பகள்பல்.
விமணத்திநன் கண் மட ண்டற்
தரீட்மசகமப டத்துல், பதறுசதறுகமப
பளியிடல்
ற்றும்
சசமப்
பிங்களுக்கு ற்த விமணத்திநன்
கண் மட ண்டலுக்கு உரித்ண
தடங்கள் ற்றும் பழி படர்தண
சர்ச்சிகமப
பதற்றுக்பகள்ப
அசிப்தடும்
விடுவித்ல்கமப
சற்பகள்பல்.






















அன்கீமந்துனிபஅபிவிருத்திப்பிரிவி
ணல்,
முகமத்துற்றும்முகமத்துற்நசச
மகுதிக்குஉட்தட்டஅலுனர்கமபஉள்ட்
டுற்றும்பளிட்டுகுறுகிஅல்னதுநீண்டக
னப்தயிற்சிக்கணசதிகளும்இப்பிரிவிணல்
ங்கப்தடுகின்நது.

இமந்சசமகளில்கடமயிமணநிமந
சற்நவும்,
ததில்கடமயிமணசற்பகள்பவும்அனு
திங்கல்.
டுழுவிசசமபன்றில்சனுச
ர்தவியில்ததில்கடமற்றுற்ககஉரி
தரிந்துமமஅசங்கசசமஆமக்கு
ழுவிடம்ங்குல்.
இமந்சசமகளுக்ககஇண்டம்நி
மனஅடிப்தமடயில்விடுவித்ல்.
டுழுவிசசமகளுக்ககஇண்டம்நி
மனஅடிப்தமடயில்விடுவிப்ததுபடர்த
கஅசங்கசசமஆமக்குழுவுக்குதரிந்து
மங்குல்.
(மடமுமநஎழுங்குவிதி143இற்குற்த)
இமந்சசமகளில்எப்தந்அடிப்தமட
யில்சசமற்றுற்குரிஅங்கீகத்தி
மணங்குல்.
இமந்சசமகளில்தவியுர்வுகமப
சற்பகள்பல்ற்றும்டுழுவிசசம
களில்தவியுர்வுகள்படர்தகஅசங்க
சசமஆமக்குழுவிடம்தரிந்துமகமபச
ர்ப்பித்ல்.
இமந்சசமகளில்ஏய்வுபதநச்பசய்ல்
ற்றும்டுழுவிசசமகளில்ஏய்வுபத
நச்பசய்துபடர்தகஅசங்கசசமஆ
மக்குழுவுக்குதரிந்துமங்குல்.
அலுனர்களின்எழுக்கற்றுடடிக்மகக
ள்.
சசமப்பித்துக்குற்தஅலுனர்களி
ன்சம்தபதடிநிமனயில்அர்த்துல்.
சசமகளின்பகள்மகரீதிணதீர்ணங்க
ள்படர்பில்அசங்கசசமஆமக்குழு
வுக்கும்அமச்சமக்கும்தரிந்துமகமப
ச்சர்ப்பித்ல்.
சசமமூப்புநிமனயின்அடிப்தமடயில்அ
லுனர்களின்பதர்ப்தட்டிபனன்றிமண
டத்திச்பசல்னல்.
தவிபற்றிடங்கள்படர்தணதட்டி
பனன்றிமணடத்திச்பசல்னல்..

அசசதன்றுபுனணய்வு,
ஆய்ச்சிற்றும்கண்கணிப்புப்பிரிவிணல்பின்
ரும்தணிகள்நிமநசற்நப்தடுகின்நண.

சற்குறிப்பிட்டசசமகளுக்குசனதிகக
னிபமுகமத்துத்திற்கணசதிய்ப்புக்
கமபங்கிணதுசசமகமபநிமநசற்றுகி
ன்நபுனணய்வு,
ஆய்ச்சிற்றும்கண்கணிப்புப்பிரிவும்னி
பஅபிவிருத்திப்பிரிவும்பததுணவிடப்தப்
பதல்மனயினுள்பகண்டுப்தடுகின்நது.

10



ஊல்
ற்றும்
சசடிகள்
இடம்பதறுகின்ந ய்ப்புக்கமப விட்டும்
விர்த்து ற்சதம அச துமநயில்
நினவும் தனவீணண மடமுமநகமப
மிகவும் சிநந் மகயில் ற்றிமத்ல்.



குமந
தீர்ப்பு
முகமத்துப்
பதறிமுமநபன்றிமண
உருக்கி
டத்திச் பசல்னல். அன் மூனம் குமந
தீர்ப்பு முகமத்து முமநமகமப
தம்தரி முமநயிலிருந்து வீணத்தும்
ம சம்தடுத்துல்.



ந்பரு அச நிறுணத்திணதும் ஆம்த
புனன் விசமகமப நிமநசற்றுற்கு
அசிப்தடும் இடத்து அப் தணியிமண
நிமநசற்றிக் பகடுப்தற்கு எரு த்தி
புனணய்வு அனகக நின்று பசற்தடுல்.



இவ்மச்சின்
அடிப்தமட
விடப்
தப்தகக் கப்தடும் அச துமநயின்
னி ப முகமத்துத்துக்கு உரித்ண
எட்டுபத் அச
சசமயிணதும்
எழுக்கத்திமண
ததுகக்கும்
டடிக்மகயிமண சற்பகள்ளும் சதது
தனம் ய்ந் புனணய்வு அனபகன்றிமண
நிறுவுகும்.



முமநசர்ந் ஆய்ச்சிகள் படர்தண
பசற்தடுகளின்
மூனம்
அச
முகமத்துக்
பகள்மககமப
பகுத்ல்
ற்றும்
நிர்க
றுசீமப்பிற்கு அசிப்தடும் வுகள்,
கல்கள்
ற்றும்
அனுதங்கமபப்
பதற்றுக் பகள்தும் பிண ஆகக்
பகண்டு டடிக்மக டுத்ல்.



படர்ந்தும்
சற்பகள்பப்தடுகின்ந
முமநசர்ந் பசற்தடுகளின் மூனம் அச
துமநயில் இடம்பதறும் ஊல் ற்றும்
சசடிகள் இடம்பதறுகின்ந அபவிமணக்
குமநத்ல்.

இணைந்த ற்றும் நாடராலி சேணலக்கான
நசலப் பிரிவு
இனங்லக நிர்க நசலப் பிரிவு
இனங்லக விஞ்ஞண நசல
இனங்லக கட்டிடக் கலனஞர் நசல
இனங்லக கக்கபர் நசல
இனங்லக திட்டமிடல் நசல
இனங்லக ததறியினபர் நசல
அச முகலத்து உவிபர் நசல

ருடந்ம் ஆட்நசர்ப்புச் தசய்ப்தட்ட அபவுகள்
2015
2016
2017
2018
217
132
7
9
22
16
11
01
189
95
13
233*
15
237
226
2,677
1,646
1,050
5427

தழிததர்ப்தபர் நசல

69

27

-

-

இனங்லகநூனகர்நசல

-

-

-

33

-

218

52

9

794
982

1,009

1,922
936

1,111

இனங்லக
கல்
தழில்நுட்தச் நசல

தடர்தடல்

அபிவிருத்தி உத்திநகத்ர் நசல
அலுனக தணிபர் நசல
இலந் சதிகள் நசல

270
270
379
811
5,205
3,526
4,517
6,779
* இனங்லக கக்கபர் நசலயின் திநந்ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட ற்றும் நடி அடிப்தலடயில் ,
நதருக்கு நிணங்கள் ங்குற்கு குறித் நர்முகப் தரீட்லசயிலண நிலநவு 233 அலுனர்கள்
.தசய்து அசங்க நசல ஆலக்குழுவின் தரிந்துலக்கக முன்லக்கப்தட்டுள்பது

தத்க் கூட்டுத்தலக

கடந் ன்கு ருட கனத்திமண உற்றுசக்கும் சதது அமச்சிணல் அச சசமயில் னி பத்ம
அபவு ரீதிக சம்தடுத்துற்கக டு ழுவி ரீதியிலும் இமந் சசமயிலும்
சற்பகள்பப்தட்டுள்ப எட்டுபத் ஆட்சசர்ப்புக்களின் அபவு பின்ருறு அமந்து
கப்தடுகின்நது.
2018 ஆம் ஆண்டிமண த்திம் அனிக்கும் சதது டு ழுவி ற்றும் இமந் சசமகளுக்கக
ஆட்சசர்ப்புக்கள் சற்பகள்பப்தட்டுள்ப அபவிமணப் தர்க்கும் சதது சததுணபவு னி
பத்திமண ங்குதில் அமச்சணது தங்களிப்புச் பசய்துள்பது.
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சற்குறிப்பிட்ட சகன சசமகளுக்கும் ஆட்சசர்ப்புச் பசய்ப்தட்டுள்ப அலுனர்கள் னும் னி
பத்திமண மிகவும் தனுறுதியுள்பக முகமத்தும் பசய்யும் சக்கில் சற்பகள்பப்தட்ட
நிறுணம் சர் டடிக்மககளின் எட்டுபத்த்தின் சுருக்கத்திமண டு ழுவி ற்றும் இமந்
சசமகள் ன்ந ட்டத்தில் பிணருறு டுத்துக் கட்ட முடியும்.
தசற்தடுகள்
அங்கீகரிக்கப்தட்ட ண்ணிக்லக
உண்லண ண்ணிக்லக
புதி ஆட்நசர்ப்புக்களின் ண்ணிக்லக
நிந்ப்தடுத்ல்கள்
III இருந்து II
II இருந்து I
I இலிருந்து விநசட அதிஉர் /
ஓய்வு ததற்நர்கள்
இடற்நங்கள்
ருடந் இடற்நம்
விடுவித்ல்கள்

டுழுவி நசலகள்
இநச.க.
இ.நச.தி.
இ.நச.தத.
இ.நச.நி.
தணிட்தகுதியிணர்
1,963
1,072
1,460
3,137
1,491
777*
1,073
2,376
233
133
226
0
110
15
77
72
தவியுர்த்ல்கள்
82
212
8
45
10
2
8
85
13
32
0
24
45
7
11
35
153
56
32
339
139
0
0
0
0
ஒழுக்கற்று டடிக்லககள்
61
1
24
32

ஒழுக்கற்று டடிக்லககள்
ஆம்பிக்கப்தட்டுள்ப ற்றின்
ண்ணிக்லக
குற்நச்சட்டுப் தத்திங்கலப
12
1
13
ங்குல் /விபக்களிப்புக் நகல்
ஒழுக்கற்றுக் கட்டலப ங்குல்
0
0
11
தவில விட்டு வினகிச்தசன்நல
6
0
0
தடர்தண அறிவித்ல்களுக்கு
திக நற்தகள்பப்தட்ட
நற்முலநயீடுகள்
* இனங்மக திட்டமிடல் சசமயின் சனதிகண அலுனர்களின் ண்ணிக்மக .ஆகும் 265

12

இநச.வி.
647
370
17
55
34
11
7
0
0

16

02

16
02

0
0

முகமத்து ற்றும் முகமத்துற்ந சசம குதிக்கண உள்ட்டு ற்றும் பளிட்டு
குறுகி ற்றும் நீண்ட கன ங்கப்தட்டு ரும் தயிற்சிகள் படர்தண சுருக்கம் பின்ருறு
ப்தட்டுள்பது.
நசல குதி
முகலத்து
முகலத்துற்ந
ஆம்தப் பிரிவு

உள்ளூர் தயிற்சிப்
தடதறிகள்
குறுகி கன நீண்ட கன
328
24
10,474
20
188
-

தளிட்டு தயிற்சிப்
தடதறிகள்
குறுகி கன நீண்ட கன
103
02
01
-

அச துமநயின் னி ப முகமத்துத்துக்குரி எட்டுபத் அச சசமயிணதும் எழுக்கற்றிமண
ததுகப்தற்கக பசற்தடும் புனணய்வு, ஆய்ச்சி ற்றும் கண்கணிப்புப் பிரிவிற்கு அசின் மண
நிறுணங்களின் சகரிக்மகக்கு ற்த ஆம்த புனணய்வு விசமகமப டத்துற்கு 2018 ஆம்
ஆண்டினுள் ங்கி எத்துமப்பு தற்றி சுருக்கம் கீச ப்தட்டுள்பது.

புனணய்வுக்கு உட்தட்ட விடங்கமப தர்க்கும்சதது அன் சுருக்கம் இவ்றுள்பது
நற்தகள்பப்தட்ட
புனணய்வுகளின்
ண்ணிக்லக
நிதி முமநசகடுகள்
12
அதிகத்ம முமநசகடக தன்தடுத்ல்
12
கடமம புநக்கணித்ல்
09
அலுனகத்தில் ங்கி நிற்கம
சதலிண ஆங்கமப ரித்ல்.
04
ஏழுக்கத்துக்கு திண பசற்தடுகள்
02
மணம
02
கனறியும் உரிமச் சட்டத்தின் ற்தடுகளின் தடி சண்டுசகள் விடுக்கப்தட்டுள்ப கல்களுக்கு
உரி பிரிவுகளிணல் ங்கப்தடும் எருங்கிமப்பு டடிக்மககள் சற்பகள்ளும் புனணய்வு,
ஆய்ச்சி ற்றும் கண்கணிப்புப் பிரிவிடம் 2018 ஆம் ஆண்டில் கிமடக்கப்பதற்ந சகள்விகள்
படர்தண மீபய்வு பின்ருறு கட்டப்தட்டுள்பது
புனணய்வு தசய்ப்தட்ட விடங்கள்

13

அசங்க
சசம
ஆமக்குழுவின்
அங்கீகத்துக்கக அனுப்தப்தட்டுள்பது.

4.2 இலந் நசலகள்
அசங்க சசமகள் ஆமக்குழுவிணல்
இமந் சசமகள் தணிப்தபர் கத்தின்
ற்றுணிவின் சதரில், இமந் சசமகளின்
அலுனர்கமப நிமித்ல், இடற்நங்கள்,
தவியுர்வுகள்,
எழுக்கற்றுக்
கட்டமப
ற்றும் தவி வினகல் சம்தந்ண தணிகள்
இமந்
சசமகள்
பிரிவிணல்
சற்பகள்பப்தடும் பிண தணிகபகும்.
இது படர்தக இமந் சசமகள் பிரிவு 12
கிமபகமபக் பகண்டுள்பது.



இனங்மக
கல்
பழில்நுட்த
சசமயின் 3 (III) ஆம் த்துமட
தவிகள் 924 க்கு புதி அலுனர்கமப
இமத்துக்பகள்ளும்
சக்குடன்
2018.08.28 ஆந் திகதின்று சதட்டிப்
தரீட்மச
டத்ப்தட்டுள்பதுடன்,
அற்குரித்ணபதறுசதறுகமப
பளியிடவும் உள்பது.



இனங்மக
கல்
பழில்நுட்த
சசமயின் 2 (II) ஆம் த்துமட தவிகள்
146 க்கு ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட ற்றும்
திநந்
அடிப்தமடயில்
புதி
அலுனர்கமப
இமத்துக்
பகள்ற்குரி
தரீட்மச
டத்ப்தட்டுள்பசடு
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட
தரீட்மசக்கு
உரித்ண
பதறுசதறுகள்
பளியிடப்தட்டுள்பது.



இனங்மக
கல்
பழில்நுட்த
சசமயின் 1 (III) ஆம் த்துக்கு 2017 ஆம்
ஆண்டில் நினவி பற்றிடங்களுக்கண
ஆட்சசர்ப்புக்கள்
அவ்ருடத்தில்
ஆம்பிக்கப்தட்டலும், 2 ஆம் சுற்றின்
ஆட்சசர்ப்பு 2018.07.16 ஆந் திகதியுடன்
நிமநவு
பதற்நது.
இமத்துக்
பகள்ற்கு அங்கீகரிக்கப்தட்ட ஆணல்
நிப்புற்கு
பற்றிடகவுள்ப
ண்ணிக்மகம கணத்திற் பகண்டு 3
ஆம் சுற்றுக்கண சர்முகப் தரீட்மச 2019
ஆம்
ஆண்டில்
டத்துந்குள்பது.
ற்சதது பற்றிடக நினவும் 20
தவிகளுக்குரி தர்கமப இமத்துக்
பகள்ற்கக ரிக்கப்தட்ட தரீட்மச
அறிவித்லுக்கண
அணங்கமபப்
பதற்றுக்பகள்ற்கக
அனுப்தப்தட்டுள்பது.



இனங்மக
நூனகர்
சசமயில்
பற்றிடகவுள்ப தவிகள் 119 இற்கக
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட
ற்றும்
திநந்
அடிப்தமடயில்
இமத்துக்
பகள்ற்கண சதட்டிப் தரீட்மச இவ்
ருடத்தின்
ர்ச்
ற்றும்
ப்ல்
ங்களில் டத்ப்தடுசடு, திநந்
அடிப்தமடயில்
18
சதரும்
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட அடிப்தமடயில் 15
சதருக்கும் 2018.12.10 ஆந் திகதின்று
அர்களுக்கண
நிணம்
ங்கப்தட்டுள்பது.

4.2.1
பிரிவிணல்
2018
ஆண்டில்
அலடப்ததற்ந முக்கி தசனற்றுலககள்


அசங்க
முகமத்து
உவிபர்
சசமக்கு புதிக 4525 அலுனர்கமப
2018.05.14 ஆந் திகதின்று இமத்துக்
பகள்பல்.

அசங்க முகலத்து உவிபர் நசலயில்
இலத்துக் தகள்பப்தட்ட புதி அலுனதருர்
தகௌ அலச்சரிடமிருந்து நிணக் கடித்திலணப்
ததநல்.



அசங்க
முகமத்து
உவிபர்
சசமக்கு புதிக 902 சதம 2018.10.18 ஆந்
திகதின்று இமத்துக் பகள்பல்.



அசங்க
முகமத்து
உவிபர்
அதியுர் த்துமட தவியில்286 சதம
இமத்துக்
பகள்ற்கக
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட
அடிப்மதமடயில்
அமந்
சதட்டிப்
தரீட்மசயிமண
2018.05.12 ற்றும் 13 ஆந் திகதிகளில்
டத்ப்தட்டுள்பசடு,
அன்
பதறுசதறுகள்
தரீட்மசகள்
திமக்கபத்திணல்
பளியிடுற்குள்பது.



அசங்க
முகமத்து
உவிபர்
அதியுர்
த்திற்கு
திநன்
அடிப்தமடயினண சர்முகப் தரீட்மசக்கு
854 சதர் அமக்கப்தட்டசடு, அர்களில்
143 சதம இமத்துக் பகள்ற்கக

14

விண்ப்தத்திற்கு உசிண ததினமப
சர்ந்படுப்தற்கும் வுத் பத்தினூடக
சரிதர்த்ல்
மூனம்
சற்பகள்பப்தடுகின்நது. அவ்று 5950
விண்ப்தங்கள் வுத் பத்தினூடக
தரீட்சிக்கப்தடுகின்நண.


இனங்லக அச நூனகர் நசலயின் புதிஅலுனக
தசனபரின் நிணக் கடிம் ங்கப்தடுகின்நது.



இனங்மக நிர்க சசமக்கு ஆட்சசர்ப்புச்
பசய்ப்தட்ட புதி அலுனர்கள், அச
முகமத்து உவிபர் சசமக்கு
ஆட்சசர்ப்புச்
பசய்ப்தட்ட
புதி
அலுனர்கள், 2016 ஆம் ஆண்டு அச
முகமத்து உவிபர் சசமயின்
அதியுர் தவிக்கு றி அலுனர்கள்,
அசங்க பழிபதர்ப்தபர் சசமக்குரி
அலுனர்கள், 2016 ஆம் ஆண்டில்
ஆட்சசர்ப்புச் பசய்ப்தட்ட இனங்மக
கல் படர்தடல் பழில்நுட்தச்
சசமயின் 3 (III) / 2 (II) / 1 (III) ஆந்
த்துமட
அலுனர்கள்
ற்றும்
இனங்மக அச நூனகர் சசமக்கக 2016
ஆம்ஆண்டில் இமத்துக் பகள்பப்தட்ட
அலுனர்களுக்கு ங்கப்தட சண்டி
சசமத் துக்கப் தயிற்சிப் தடபறிகமப
டத்துற்கு
அசிப்தடும்
சகன
அடிப்தமட
டடிக்மககளும்
திட்டமிடப்தட்டுள்பது.



அமச்சின்
கீழ்
நிர்கிக்கப்தடும்
டபவி சசமகள் ற்றும் இமந்
சசமகளுக்கக
டத்துற்கு
அசிப்தடும் விமணத்திநன் கண் மடப்
தரீட்மச எழுங்குதடுத்ப்தட்டுள்பசடு,
எரு சின சசமகளுக்கு ற்சதது அற்றின்
பதறுசதறுகளும்
ப
ளியிடப்தட்டு
நிமநமடந்துள்பது.



இமந்
சசமகளுக்குரி
அச
முகமத்து உவிபர் சசமயின்
டு பூகவும் தந்து கப்தடும்
அலுனர்களின்
ருடந்
இடற்நங்கமப
சற்பகள்ளும்
முமநமக்கு இமத்பத்தின் மூனம்
விண்ப்பிக்கும்
முமநம
முற்
டமக
இவ்
ருடத்தில்
அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டுள்பதுடன், அற்கு
ததினளிக்கும்
மகயில்
6,250விண்ப்தங்கள்
அனுப்பி
மக்கப்தட்டுள்பது.
எரு



இமந் சசமக்குரி அலுனர்களின்
ருடந்
இடற்நங்கமப
மடமுமநப்தடுத்துற்கக இடற்நக்
குழுவிமண
நிமித்து
இடற்நக்
சகரிக்மககள் கணத்திற் பகள்பப்தட்டு
நிமநமடந்துள்பதுடன், அலுனர்களின்
இடற்நக் கட்டமபகளும் ங்கப்தட்டு
நிமநமடந்துள்பது
இமந்
சசம
அலுனர்களின்
எழுக்கற்று டடிக்மககள் குறித்து பிரிவு
பகண்டுள்ப
பசற்தடுகளின்
முன்சணற்நம்
பின்ருறு
ப்தட்டுள்பது.

4.3 இனங்லக நிர்கச் நசல
இனங்மக நிர்க
சசம படர்தக
அமச்சம ற்றும் அசங்க சசம
ஆமக்குழுவிணல்
ங்கப்தடுகின்ந
தீர்ணங்கமப
மடமுமநப்தடுத்துல்
ற்றும் அசங்க சசம ஆமக்குழுவிணல்
விதிக்கப்தடுகின்ந
அதிகங்கமப
எப்தமடப்தற்குரி
டடிக்மககமப
பசனபரின் அல்னது சனதிக பசனபரின் (
அசங்க நிர்க) அங்கீகத்துடன், இனங்மக
நிர்க சசமப் பிரிவு அமுல்தடுத்துகின்நது.

15

2018.01.01 ஆந் திகதியில் இனங்மக நிர்க
சசமயின் அங்கீகரிக்கப்தட்ட தவிகளின்
ண்ணிக்மக 3137 ஆகும். ற்சதது 2376
அலுனர்கள்
சசமயில்
இமத்துக்
பகள்பப்தட்டுள்பதுடன், 761 சதருக்கண
பற்றிடம் கப்தடுகின்நது.







பற்றிடம்
நினவி
சசம
நிமனங்களுக்கு நிணம் ங்கப்தட்டு
அர்த்ப்தட்டுள்பர்கள்.
சசம
உறுதிப்தடுத்லிற்கக
விண்ப்தங்கமப சர்ப்பித்துள்ப 206
ஆலுனர்களில் 158 சதருக்கு சசம
நிந்க்கல்
டடிக்மககள்
சற்பகள்பப்தட்டு
நிமநமடந்துள்பதுடன், 48 சதருக்கு
சசம
நிந்க்கல்
படர்தண
குமநதடுமட
ஆங்கமப
சர்ப்பிக்குறும்,
அச
சசம
ஆமக்குழுவின் அங்கீகத்திற்ககவும்
சர்ப்பிக்கப்தட்டுள்பது.
ற்சதது இனங்மக நிர்க சசம
அலுனர்கள் 240 சதருக்கண இனபவு
விருத்திற்கண தயிற்சிச் சந்ர்ப்தங்கள்
ற்தடுத்திக் பகடுக்கப்தட்டுள்பது.
2018 ஆம் ஆண்டில் சற்பகள்பப்தட்ட
தவியுர்வுகள்,
தவியுர்வுகள்
நற்தகள்பப்தட்ட
ங்கள்
IIIத்திலிருந்து
IIத்துக்கு
II த்திலிருந்துIத்துக்கு
விநசட த்துக்கு



4.3.1
பிரிவிணல்
2018
ஆண்டில்
அலடப்ததற்ந முக்கி தசனற்றுலககள்






இனங்மக
நிர்க
சசமக்குரி
அலுனகளின் வுகமப சசகரிப்தற்கக
புதி வுத் பபன்றிமண உருக்கும்
டடிக்மக இடம்பதற்றுள்பசடு, அத்
வுத் பத்திமண இமத்தின் ஊடக
தன்தடுத்துற்கு முடியுண மகயில்
இற்மநப்தடுத்தும்
பசற்தடுகள்
இடம்பதற்றுக் பகண்டிருக்கின்நண.
235 பற்றிடங்களுக்கண தவிகளுக்கு
அலுனர்கமப
இமத்துக்
பகள்ற்குரி தரீட்மச 2017 ஆம்
ஆண்டில்
டத்ப்தட்டுள்பதுடன்,
தரீட்மசத்
திமக்கபத்திணல்
பதறுசதறுகள்
பளியிடப்தட்டன்
பின்ணர்
இவ்
ருடத்தில்
ஆட்சசர்ப்புக்கமப சற்பகண்டு நிமநவு
பசய்ற்கு திட்டமிடப்தட்டுள்பது. அவ்
அலுனர்களுக்கண சசமத் துக்கப்
தயிற்சியிமண
ங்குற்கு
அசிப்தடும்
ஆம்த
கட்ட
டடிக்மககள் ரிக்கப்தட்டுள்பண.
2017
ஆம்
ஆண்டில்
இமத்துக்
பகள்பப்தட்ட 101 புதி அலுனர்களும்
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தவியுர்வுகள்
கிலடக்கப்ததற்ந
அலுனர்களின்
ண்ணிக்லக
45
85
24

இனங்மக நிர்க சசமயின்III / II / I
ங்களுக்கு
ருடந்
இடற்ந
விண்ப்தங்கள் 284 இல், 139 சதருக்கண
இடற்நக்
கட்டமபகள்
ங்கப்தட்டுள்பண. விசசட த்துக்கு
ருடந் இடற்ந விண்ப்தங்கள்
12கிமடக்கப்பதற்றுள்பதுடன், அற்றின்
முன்டடிக்மககள்
இடம்பதற்றுக்
பகண்டிருக்கின்நண. இற்கு சனதிகக்
சகரிக்மககள்
ற்றும்
சசம
அசிப்தட்டின் அடிப்தமடயில் 235
அலுனர்களுக்கு இடற்நக் கட்டமபகள்
ங்கப்தட்டுள்பது.
இவ் ருடத்தினுள் 72 அலுனர்கள் ஏய்வு
பதந உள்பர்கள் ன்தசடு, அர்களின்
52 சதருக்கண ஏய்வு பதநச் பசய்ற்கண
டடிக்மககள் நிமநவு பதற்றுள்பது.





இமக்கப்தட்டுள்ப
கட்டப்தட்டுள்பது.

2017ஆம்
ஆண்டில்
டத்ப்தட்ட
விமணத்திநன் கண் மடப் தரீட்மசயின்
பதறுசதறுகள்
ற்சதது
உரி
தரீட்சர்த்திகளுக்கு
அறிவிக்கப்தட்டுள்பதுடன், 2018 ச ம்
மடபதற்ந தரீட்மசயின் பதறுசதறுகள்
படர்தக அறிவிக்கும் நிகழ்வு ற்சதது
மடபதற்றுக் பகண்டிருக்கின்நது.
இனங்மக நிர்க சசமயின் தவி
பற்றிடங்கள் படர்தண கல்கள்
ற்றும் சசம மூப்புநிமன ஆத்ம
உரி மகயில் இற்மநப்தடுத்துல்.

விம்

பின்ருறு

1459
தவிகமபக்
பகண்ட
இனங்மக
பதறியினபர்
சசமயில்
உள்ப
அலுனர்கமப
ப்தடுத்லுக்கு
ற்த
மகப்தடுத்ப்தட்டுள்ப விம் பின்ருறு
ப்தட்டுள்பது.
ம்





விநசட ம்

அமச்சம விஞ்ஞதணத்தின் பிகம்
சசம பிங்களின் திருத்ங்கள்
படர்தக
உரி
ப்பிணருடன்
கனந்துமடல்கள்
இடம்பதற்றுக்
பகண்டிருக்கின்நண.
இனங்மக
நிர்க
சசமக்குரி
அலுனர்களின்
கல்கமப
சசகரிப்தற்கக வுத் பபன்றிமண
உருக்கி கல்கள் சசகரிக்கும் தணி
மடபதற்றுக் பகண்டிருக்கின்நது.

ம் I
ம் II / III

•

தவியில்

ட தவிகளின்

உள்பர்களின்

ண்ணிக்லக

ண்ணிக்லக
36

17

253

336

1,170

897

1,459

1,250

தத்
ண்ணிக்லக

அவ்சந
ற்சதது
இனங்மக
பதறியினபர்
சசமக்கண
புவியில்
பங்கள், இசண, மின்ச, இந்தி, சிவில்
ற்றும் பததுண ண தன துமநகளின் கீழ்
அலுனர்கள்
சசமயில்
இமக்கப்தட்டுள்பர்கள்.

4.4 இனங்லக ததறியினபர் நசல
•

அங்கீகரிக்கப்தட்

இனங்மக
பதறியினபர்
சசம
அசங்க நிர்க ற்றும் முகமத்து
அமச்சின்
தப்பதல்மனயினுள்
உள்படங்கும்
டபவி
சசமபன்நகும்.
பதறியினபர்களின் நிணம் ற்றும்
எழுக்கற்று அதிகரிக விபங்குது
அசங்க சசம ஆமக்குழுகும்.

இனங்மக பதறியினபர் சசமப் பிரிவின்
மூனம்
நிர்கிக்கப்தடும்
இனங்மக
பதறியினபர்
சசமயின்
அங்கீகரிக்கப்தட்ட தவிகளின் ண்ணிக்மக
1459 ஆக கப்தடுசடு ற்சதது 1250
ஆண
அலுனர்கள்
சசமயில்
கடமற்றுகின்நர்கள். அவ் அலுனர்கள்
தல்சறு
நிறுண
ட்டங்களில்

4.4.1
பிரிவிணல்
2018
ஆண்டில்
அலடப்ததற்ந முக்கி தசனற்றுலககள்
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இனங்மக பதறியினபர் சசமக்கண
திநந் அடிப்தமடயின் கீழ் 2018.10.08 ஆந்









திகதின்று புதி அலுனர்கள் 233
சதருக்கு நிணங்கள் ங்கப்தட்டண.
இனங்மக பதறியினபர் சசமக்கு
புதி
அலுனர்களுக்கண
சசமத்
துக்கப் தயிற்சிச் பசனர்வு 2018.10.17
ஆந் திகதின்று மடபதற்நது.
2017ஆம்
ஆண்டில்
மடபதற்ந
விமணத்திநன் கண் மடப் தரீட்மசயின்
பதறுசதறுகள்
ற்சதது
பளியிடப்தட்டுள்பண.
2018
ஆம்
ஆண்டில்
சசம
உறுதிப்தடுத்மனப்
பதறுற்குரி
அலுனர்கள்
164
சதரில்,
92
அலுனர்களுக்கு சசம உறுதிப்தடுத்ல்
ங்கும்
டடிக்மக
நிமநவுபதற்றுள்பதுடன்,
மண
அலுனர்கள் 72 சதருக்கும் சசம
நிந்க்களுக்கு
அசிப்தடும்
கல்கமப
அசங்க
சசம
ஆமக்குழுவுக்கு
அனுப்பி
மக்கப்தட்டுள்பது.
மிழ்பழித்
சர்ச்சியிமணப்
பதற்றுக்பகண்டுள்ப அலுனர்கள் 80
சதரிமணக் பகண்ட குழுவிணருக்கு சசி
பழிக்
கல்வி
ற்றும்
தயிற்சி
நிறுணத்திணல்
தயிற்சிளிக்கப்தடுகின்நது.













இனங்லக
ததறியினபர்
அலுனர்கள்
மிழ்
தழித்
தசனர்வின் இறுதித் ருயில்.





நசலயின்
தயிற்சிச்

முனம்
குப்புக்கு
தவியுர்த்தும்
டடிக்மககள்
நிமநவுபதற்றுள்பண.
மண அலுனர்கள் 134
சதருக்கண
தவியுர்வு
டடிக்மககளுக்கண
கல்கள்
அசங்க
சசம
ஆமக்குழுவுக்கு
அனுப்பி
மக்கப்தட்டுள்பது.
முனம் த்துக்கண 22 தவிகளில் 18
தவிகளுக்கு
அலுனர்கள்
நிமிக்கப்தட்டுள்பர்கள்.
தவியுர்விற்கண மகமகள் பகண்ட
இச் சசமயின் முனம் குப்பின்
அலுனர்கள் 18 சதம விசசட த்துக்கு
தவியுர்த்துற்கண சர்முகப் தரீட்மச
2019 ஆம் ஆண்டில் டத்துற்கு
திட்டமிடப்தட்டுள்பது.
ஏய்வு பதறுற்குள்ப அலுனர்கள் 43
சதரில்
13
சதருக்கண
ஏய்வூதிம்
பதற்றுக்பகடுக்கும்
டடிக்மக
முழுமப்தடுத்ப்தட்டுள்பதுடன்,
மண
அலுனர்களின்
கல்கள்
அசிப்தடும்
அனுதியிமணப்
பதற்றுக்பகள்ற்கக அசங்க சசம
ஆமக்குழுவுக்கு
அனுப்பி
மக்கப்தட்டுள்பது.
பற்றிடங்கள் படர்தண ஆங்கள்
ற்றும் சசம மூப்புநிமனக்கு ற்த
இற்மநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.
32 அலுனர்களுக்கண
இடற்ந
விண்ப்தங்கள் சகப்தட்டு, அர்கள்
அமணருக்கும்
இடற்நங்கள்
ங்கப்தட்டுள்பது.
சசமப் பிங்களின் திருத்ங்கள்
படர்தக
ழுந்துள்ப
சிக்கல்கள்
படர்தக
பழிற்சங்கங்களுடன்
சதச்சுர்த்மகள்
மடபதற்றுக்
பகண்டிருக்கின்நண.

4.5 இனங்லக விஞ்ஞண, கட்டிட கலனஞர்
ற்றும் தழில்நுட்தச் நசல

தவியுர்விற்கு மகம பதற்ந இச்
சசமயின்
மூன்நம்
குப்புமட
அலுனர்கள்
148
சதரில்
14
அலுனர்களுக்கு இண்டம் குப்புக்கு
தவியுர்த்துற்கண
டடிக்மக
நிமநமடந்துள்பது.
மண
அலுனர்கள் 134 சதரிணதும் தவியுர்வு
டடிக்மகக்கண கல்கள் அசங்க
சசம
ஆமக்குழுவிற்கு
சர்ப்பிக்கப்தட்டுள்பது.
தவியுர்விற்கு மம பதற்ந இச்
சசமயின்
இண்டம்
குப்பின்
அலுனக்ள் 148 சதரில் 14 சதருக்கு

சிவில் நிர்கத்தின் சகந்தி நிமனக
விபங்குகின்ந அசங்க நிர்க ற்றும்
அணர்த் முகமத்து அமச்சின் இனங்மக
விஞ்ஞண, கட்டிட கமனஞர் சசமப் பிரிவின்
மூனம் விஞ்ஞணம்,
நிர்ணிப்பு ற்றும்
பழில்நுட்த அறிவு ஆய்ச்சி ஆகிற்மந
என்றுதிட்டி விஞ்ஞண ரீதிண திட்டமிடல்
ற்றும் ஆய்வுப் தணிகமப உரி மகயில்
நிமநசற்றுற்குத்
சமண
னி
பத்திமண ழிடத்துது ற்றும் நிர்க
ரீதிண தணிகள் இப் பிரிவின் மூனம்
பறிப்தடுத்ப்தடுகின்நண. அது படர்தக
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இப்பிரிவின் கீழ் பிக்கப்தட்ட 3 சசமகள்
கப்தடுகின்நண.
1. இனங்மக விஞ்ஞண சசம
2. இனங்மக கட்டிட கமனஞர் சசம
3. இனங்மக பழில்நுட்தச் சசம





4.5.1
பிரிவிணல்
2018
ஆண்டில்
அலடப்ததற்ந முக்கி தசனற்றுலககள்



பிரிவின் கீழ் பகள்பப்தடும் னி ப
முகமத்துத்தின் சதது பின்ரும்
தண ரீதிண டடிக்மககள் இப்
பிரிவிணல் சற்பகள்பப்தடுகின்நண.

நற்தகள்பப்தட்
ட தணிகள்
சசம நிந்ம்
தவியுர்வு
இடற்நம்
ஏய்வு பதநல்




அலுனர்களின்
ண்ணிக்லக
கட்டிட
விஞ்ஞண
கலனஞர்
04
51
01
33
01
06
01
10





புதி அலுனர்கள் 16 சதருக்கு இனங்மக
விஞ்ஞண சசமக்கும், எரு அலுனர்
இனங்மக கட்டிட கமனஞர் சசமக்கும்
இமத்துக் பகள்பப்தட்டுள்பர்.





இனங்லக
விஞ்ஞண
நசலயில்
புதிக
இலத்துக் தகள்பப்தட்ட அலுனர் ஒருருக்கு
தகௌ அலச்சரிணல் நிணம் ங்கல்.





1877/27 இனக்கத்துமட 2014.04.28 ஆந்
திகதி அதிவிசசட ர்த்னியின் மூனம்
பிசுரிக்கப்தட்ட இனங்மக விஞ்ஞண
சசமயின்
சசமப்
பிம்,
1877/28இமணக்
பகண்ட
இனங்மக
கட்டிடக் கமனஞர் சசமயின் சசமப்
பிம், இனக்கம் 2082/59 இமணக்
பகண்ட
2018.08.03
ஆந்
திகதி
அதிவிசசடர்த்னியின்
மூனம்
பிசுரிக்கப்தட்ட விஞ்ஞண சசமயின்
சசமப் பிம் ற்றும் 2085/46
இமணயுமட 2018.08.24ஆந் திகதி

ர்த்னியின் மூனம் பிசுரிக்கப்தட்ட
கட்டிட கமனஞர் சசமயின் சசமப்
பிம் திருத்திமக்கப்தட்டுள்பது.
விஞ்ஞண சசம அலுனர்கள் 85
சதருக்கண சசமப் புதுமுகப் தயிற்சிகள்
ங்கி நிமநமடந்துள்பது.
கட்டிட
கமனஞர்
சசமயின்
10
அலுனர்களுக்கண சசமத் துக்கப்
தயிற்சி ங்கப்தட்டுள்பண.
இனங்மக பழில்நுட்தச் சசமயின்
2017(I) இற்கண உரி தரீட்மச 2018.09.22
ஆந் திகதின்று டத்ப்தட்டது.
இனங்மக பழில்நுட்தச் சசமயின்
விசசட த்தின் அலுனர்களுக்கண 2016
ஆம்
ஆண்டுக்குரி
தரீட்மச
டத்ப்தட்டுள்பது.
இனங்மக
பழில்நுட்தச்
சசமயின்IIIஆம் விமணத்திநன் கண்
மடயிமண
பூப்தடுத்துற்கு
அசிப்தடும்
மூன்று
கன
தடபறியின் மூன்நம் குழுவிணருக்கண
விண்ப்தங்கள் சகப்தட்டுள்பண.
இனங்மக
பழில்நுட்த
சசமயின்
2016(II) இற்கண ற்றும் விசசட த்துக்கு
தவியுர்த்துற்கக
மடபதற்ந
தரீட்மசகளின்
பதறுசதறுகள்
ப
ளியிடப்தட்டுள்பண.
இனங்மக
பழில்நுட்த
சசமயின்
பழிநுட்த
அலுனர்களுக்கண
புதிபரு
சசமயிமண
உருக்குற்கு
அசிப்தடும்
டடிக்மககள்
மடபதற்றுக்
பகண்டிருக்கின்நண.
விஞ்ஞண ற்றும் கட்டிட கமனஞர்
சசமயில் 10 ருடங்கமப விடக் கூடி 40
அலுனர்களுக்கு
ஆங்கின
தயிற்சிப்
தடபறி திபசம்தர் த்த்துக்கு முல்
ங்க உத்சசிக்கப்தட்டுள்பது.
விஞ்ஞண சசமயின் 80 அலுனர்களுக்கு
மிழ் பழிப் தயிற்சிப் தடபறி
ங்கப்தட்டுள்பது.

விஞ்ஞண நசலயின் அலுனர்களுக்கு மிழ்
தழிப் தயிற்சிப் தடதறி நிலநவு வி
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இனங்மக
கக்கபர்
சசமயின்
அங்கீகரிக்கப்தட்ட தவிகளின் ண்ணிக்மக
1963 ஆகக் கப்தடுசடு, அர்களில் 1491
சதர்
இச்
சசமயில்
இமந்து
கடமற்றுகின்நர்கள்.
அசசதன்று
அலுனர்கள்
பிரிந்து
பசல்லும்
விம்
மதடத்தின் மூனம் கட்டப்தட்டுள்பது.

அமச்சு
ற்றும்
திமக்கபங்கள்
ட்டத்தில்
அங்கீகரிக்கப்தட்டுள்ப
இனங்மக விஞ்ஞண, கட்டிட கமனஞர்
ற்றும்
பழில்நுட்த
சசமயில்
அங்கீகரிக்கப்தட்ட ற்றும் உண்மண
கல்கமப உள்படக்கி ஆத்மப்
சதன்சந
சசம
மூப்புநிமன
ஆத்மயும் உள்படக்கிக வுத்
பத்திமண ரிக்கும் டடிக்மகயில்
ற்சதது 60% வீத்துக்கு சனதிகண
தகுதி நிமநவு பசய்ப்தட்டுள்பது.

4.6 இனங்லக கக்கபர் நசல
இனங்மக சணக சசசலிசக் குடிசின்,
இனக்கம் 1670/33 ற்றும் 2010 பசப்டம்தர் ம்
10 ஆந் திகதி அதி விசசட ர்த்னியில்
பளியிடப்தட்ட
இனங்மக
கக்கபர்
சசமப் பித்தின் ற்தடுகளின் கீழ்
பிக்கப்தட்ட இனங்மக கக்கபர் சசம
டு ழுவி சசமகளில் என்நகும். அச்
சசமயில் கடமற்றும் அலுனர்களின்
சகன நிர்க டடிக்மககளும் அசங்க
நிர்க ற்றும் அணர்த் முகமத்து
அமச்சின் கக்கபர் சசமப் பிரிவிணல்
சற்பகள்பப்தடுகின்நது.
நிதி
முகமத்துத்தின்
பளிப்தமடத்ன்மயிமண உச்ச அபவில்
நிமனத்திருக்கும் மகயில் பதறுப்புக்கள்
ற்றும்
பதறுப்புக்கூநமன
ததுகத்துக்
பகள்ளும் மகயில் உள்பர்ந் தூண்டலுடன்
டடிக்மககமப சற்பகள்ளும் நிபுத்து
ல்லுர்கமப உருக்குற்கக இனங்மக
கக்கபர் சசமயின் நிமித்ம் அமச்சம
ற்றும் அசங்கசசமகள் ஆமக்குழுவின்
மூனம் விதிக்கப்தட்ட சகன பகள்மககளும்
அசங்க நிர்க ற்றும் முகமத்து
அமச்சின்
பசபனரின்
அனுதியுடன்
இனங்மக கக்கபர்கள் சசமப்பிரிவின்
மூனம் மடமுமநப்தடுத்ப்தடும்.

இச் சசமயில் உள்ப அலுனர்கள் க
ற்றும் த்தி அசின் கீழ் ங்கபது
சசமகமப
ங்கி
ருகின்நர்கள்
ன்தசடு த்தி அசின் கீழ் 74மூ ஆண
அலுனர்களும், க அச சசமயின் கீழ்
26மூ
ஆண
அலுனர்களும்
இமந்து
சசமற்றுகின்நர்கள்.

4.6.1
பிரிவிணல்
2018
ஆண்டில்
அலடப்ததற்ந முக்கி தசனற்றுலககள்



*
முனம்
த்தின்
அலுனர்கபது
சனதிகணர்கமப குமநத்ன் பின்ணர் II / III ஆம்
த்துமட பற்றிட ண்ணிக்மக கட்டப்தட்டுள்பது.
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பற்றிடகவுள்ப தவிகள் 233 க்கக
திநந்
ற்றும்
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட
அடிப்தமடயில் 198 அலுனர்களும், சடி
அடிப்தமடயில்
35
அலுனர்களும்
இமத்துக் பகள்ற்கு அசிப்தடும்
தரீட்மச ற்றும் சர்முகப் தரீட்மசகள்
டத்ப்தட்டு,
அசங்க
சசம
ஆமக்குழுவுக்கு
அனுப்பி
மக்கப்தட்டுள்பது.
110 அலுனர்களின் சசம நிந்க்கல்
டடிக்மககள்
நிமநவு
பசய்ப்தட்டுள்பது.














திர்தர்க்கப்தடும் நிமனமயிமண அமடந்து
பகள்ளும் மகயில் அமந் பகள்மக
ரீதிண ழிகட்டல்கள் ற்றும் மூசனதத்
திட்டங்கமபத்
ரித்ல்,
அற்றிமண
மடமுமநப்தடுத்துல்,
அற்குரி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் / பசற்திட்டங்கமப
திட்டமிடல், அமுல்டத்ல், பசற்தடுத்துல்
ற்றும் திப்பீடு பசய்ல், உள்ட்டு ற்றும்
பளிட்டு
பங்களின்
தன்தடு,
பசற்தடுத்துல் சலும் சசி ற்றும்
பிசச ரீதிண பதருபம் படர்தண
ஆய்ச்சிகள்
ற்றும்
அபிவிருத்தி
டடிக்மகளிமண
சற்பகள்பல்
இச்சசமயினுள்
உற்தடும்
பழிற்தடுகபகும்.

கக்கபர்
சசமயின்
மூன்நம்
குப்புமட அலுனர்கள் 82 சதருக்கண
தவியுர்வுகமப ங்குற்கு அசங்க
சசம
ஆமக்குழுவின்
அங்கீகத்துக்கக
அனுப்பி
மக்கப்தட்டுள்பதுடன்,
ஏய்வூதி
அலுனர்கள் 13 சதம விசசட த்துக்கும்
தவியுர்த்ப்தட்டுள்பர்கள்.
153 அலுனர்களுக்கண இடற்நங்களும்
ங்கப்தட்டுள்பது.
சசமயில்
கடமற்றும்
அலுனர்களுக்கண இனபவு விருத்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டதிமண எழுங்கு பசய்ல்
ற்றும் அற்கக 330 அலுனர்கமப
கனந்து பகள்பச் பசய்ல்.
இனங்மக கக்கபர்
சசமயின்
அலுனர்களுக்கண முனம் ற்றும்
இண்டம் விமணத்திநன் கண் மட
ண்டற் தரீட்மச உரி மகயில்
டத்ப்தட்டுள்பது.
இவ் ருடத்தினுள் எய்வு பதறுற்குள்ப
அலுனர்கள் 45 சதருக்கு உரி சகன
தண
ரீதிண
டடிக்மககளும்
சற்பகள்பப்தட்டு நிமநமடந்துள்பது.
இச் சசமயில் கடமற்றும் 23
அலுனர்களுக்கண
எழுக்கற்றுச்
பசற்தடுகமப
ஆம்பிப்தற்கு
டடிக்மக
டுக்கப்தட்டுள்பதுடன்,
அர்களில் 12 சதருக்கு குற்நச் சட்டுப்
தத்திங்கள் ங்கப்தட்டுள்பண.
06
அலுனர்களுக்கு
அர்களின்
சன்முமநயீட்டின் பிகம் மீபவும்
சசமயில்
அர்த்ப்தட்டுள்பர்கள்
ன்ததுடன், 05
சதருக்கு இதும
விபக்களிப்புக்
சகரி
கடிங்கள்
அனுப்தப்தட்டுள்பண.
பித்திசகக்
சகமகளில்
உள்படக்கியுள்ப முக்கி கல்கமப
பகண்ட கடி ஆங்கமப இனகுக
சடும்
மகயில்
விசசட
முமநமபன்றின் கீழ் ரிக்கப்தட்டு
குறித் டடிக்மக நிமநமடந்துள்பது.

சசன
குறிப்பிடப்தட்ட
தணிகளின்
முன்சணடிக
நின்று டடிக்மககமப
சற்பகள்ளும்
இனங்மக
திட்டமிடல்
சசமயின் அலுனர்களின் சகன நிர்க
டடிக்மககளும் அசங்க நிர்க ற்றும்
முகமத்து
அமச்சின்
திட்டமிடல்
சசமப் பிரிவின் மூனம்இடம்பதறுகின்நது.
நிதி ற்றும் திட்டமிடல் அமச்சின் விடப்
தப்பதல்மனயின்
கீழ்
பகள்பப்தடும்
சசமகளுக்கு
உரி
அலுனர்களின்
முகமத்துப் தயிற்சி ற்றும் முன்சணற்ந
டடிக்மககள்
படர்தண
பசற்தடுகளுக்கக 1984 ஆம் ஆண்டு
இனங்மக
திட்டமிடல்
சசம
உருக்கப்தட்டது. இனங்மக திட்டமிடல்
சசமப் பிக் குறிப்பின் ற்தடுகளின்
கீழ் நிறுப்தட்ட இனங்மக திட்டமிடல்
சசமணது டு ழுவி சசமகளின் கீழ்
நிர்ணிக்கப்தட்டுள்பது.
டு ழுவி ரீதியில் பசற்தடுத்ப்தடும்
இனங்மக திட்டமிடல் சசமணது 2017
ஆண்டின் சதது அன் அலுனர்களின்
ண்ணிக்மக 1051 சதரிமண உள்படக்கிக்
கப்தட்டது.

4.7 இனங்லக திட்டமிடல் நசல


1984 ஆம் ஆண்டில் இனங்மக திட்டமிடல்
சசமப் பிக் குறிப்பின் ற்தடுகளுக்கு
அம
உருக்கப்தட்ட
இனங்மக
திட்டமிடல் சசமணது டு ழுவி
சசமகளில் என்நகும்.
இனங்மகயினுள் சமூக ற்றும் பதருப
அபிவிருத்தியிமண ற்தடுத்தும் சக்கத்தில்
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சசமயின் னி ப முகமத்துத்தின்
சதது பின்ரும் தண டடிக்மககள் இப்
பிரிவிணல் சற்பகள்பப்தட்டுள்பது.
இடம்ததற்ந தணிகள்
சசமயில் நிந்க்கல்
விசசட ம்
தவியுர்வு
ம் I
சற்பகள்பல் ம் II
இடற்நங்கள்
சற்பகள்பல்
ஏய்வு பதற்நர்கள்

இனங்மக
திட்டமிடல்
சசமயின்
அங்கீகரிக்கப்தட்ட தவிகளின் ண்ணிக்மக
1071 ஆகும் ன்தசடு, அர்களில் 1047 சதர்
ற்சதது
கடமயில்
ஈடுதட்டுக்
பகண்டிருக்கின்நர்கள்.
- III ற்றும் II ஆம் த்துமட அலுனர்கள்
56% வீசணரும்,
- I ஆந் த்துமட அலுனர்கள் 16%
வீசணரும்,
- விசசட த்துமட அலுனர்கள் 3%
வீசணரும்,
- அதிஉர் த்தின் அடிப்தமடயில்
சசமற்றும் அலுனர்கள் 25%
வீசணமயும் குறிப்பிட முடியும்.









4.7.1 பிரிவிணல் 2018 ஆண்டில்
அலடப்ததற்ந முக்கி தசனற்றுலககள்




இனங்மக திட்டமிடல் சசமயின் விசசட
த்திற்கக
புதி
27
தவிகள்
நிறுப்தட்டுள்பது.
இனங்மக திட்டமிடல் சசமயில் நினவும்
பற்றிடங்கள்
133
இற்கண
அலுனர்க்கமப ஆட்சசர்ப்புச் பசய்ற்கு
அசிப்தடும் தரீட்மசகள் டத்ப்தட்டு
ஆம்த
கட்ட
டடிக்மககள்
டுக்கப்தட்டுள்பது.
குறித்
ஆட்சசர்ப்புக்களின்
பின்ணர்
அலுனர்களுக்கு
சசமத்
துக்கப்
தயிற்சியிமண
ங்குற்கும்
டடிக்மக ற்தடு பசய்ப்தட்டுள்பது.
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அலுனர்களின்
ண்ணிக்லக
15
32
2
212
56
7

சசமப்
பித்தின்
சமப்தட்டிற்கு
இங்க
நிமநவு
பசய்ப்தட சண்டி விமணத்திநன் கண்
மடப் தரீட்மசம உரி மகயில்
டத்ப்தட்டுள்பது.
கடந்
ருடத்தில்
ஆம்பிக்கப்தட்ட
ருடந் இடற்ந முமநமம இவ்
ருடத்திலும்
மடமுமநப்தடுத்
திட்டமிடப்தட்டுள்பது.
இனங்மகயின் திட்டமிடல் சசமயின் I
ஆந் த்துமட அலுனர்களின் மூன்நம்
விமணத்திநன் கண் மட ண்டனக 2016
ஆம்
ஆண்டில்
அறிமுகஞ்
பசய்து
மக்கப்தட்ட
இனபவு
விருத்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
கீழ்,
உள்ட்டு
ற்றும்
பளிட்டு
தயிற்சிகமப
பதறுற்குரி
சந்ர்ப்தங்கள்
அலுனர்களுக்கு
ங்கப்தட்டள்பது.
ற்சதது 13 அலுனர்கள் அப் தயிற்சிம
நிமநவு பசய்துள்பர்கள் ன்தசடு, 4
டமகளில் 171 அலுனர்களுக்கண
தயிற்சிகமப
ங்குற்கு
திட்டமிடப்தட்டுள்பது.
அலுனர்களின்
எழுக்கற்று
டடிக்மகம கணத்திற்
பகள்ளும்
சதது
ஆம்த
விசம
01
டத்ப்தட்டுள்பசடு,
புனணய்வு
நிமநவு பசய்ப்தட்டுள்ப எழுக்கற்று
விசமகளின் ண்ணிக்மக 05 ஆகும்.
இச் சசமயில் உள்ப அலுனர்களின்
சசம மூப்புநிமன ஆம் ற்றும்
சசம
படர்தண
கல்கமப
உள்படக்கி
வுத்
பபன்றிமண
உருக்கப்தட்டுள்பசடு, இத் வுத்
பத்திமண
சம்தடுத்துல்
ற்றும்
இற்மநப்தடுத்தும்
டடிக்மககள்
இடம்பதற்றுக் பகண்டிருக்கின்நண.

4.8 னி ப அபிவிருத்தி

உள்ட்டுப் தயிற்சிகள்

இனங்மகயின்
அபிவிருத்தித்துமநயினுள்
பதறுப்புக்கூந
சண்டி
கடமயிமண
நிமநசற்றுது பதது நிருக ற்றும்
அணர்த் முகமத்து அமச்சின் மூனகும்
அவ்
அமச்சிணல்
பததுக்களுக்கு
பதற்றுக்பகடுக்கப்தடும்
சசமயிமண
உற்தத்தித்திநன்
ற்றும்
விமணத்திநன்
பகண்டக
சம்தடுத்தும்
மகயில்
நிபுத்துத்துடன்
கூடி
னிப
பன்றிமண
உருக்குது
னிப
அபிவிருத்திப்பிரிவு ன்நமகயில் அது து
பிரிவிற்கு உரி கடப்தடகும். அற்கிங்க,
பதது நிருக ற்றும் அணர்த் முகமத்து
அமச்சின் அலுனர்களுக்கு தயிற்சிக்குரி
சந்ர்ப்தங்கமப
நிண
முமநயில்
தகிர்ந்ளிப்தற்குரி
டடிக்மககமப
டுப்தது
து
பிரிவிணது
முக்கி
சக்கங்களில்
என்நகும்.
அவ்நண
டடிக்மககளின் சதது அச நிதியிமண
தனுறுதித் ன்ம ய்ந் மகயில்
தன்தடுத்தி
பதற்றுக்பகடுக்கப்தடும்
சசமயின்
விமணத்திநன்
ற்றும்
உற்தத்தித்திநன்
விருத்திற்கக
தணிட்பகுதியிணம ஊக்கப்தடுத்துது
து பிரிவின் சக்ககும்.



ரூத. 14.8 மில்லின் பசனவில் ட்ட
ட்டத்தில்
தந்து
கப்தடும்
முகமத்துற்ந சசம குதிமச்
சர்ந் அலுனர்கள் 9420 சதருக்கு தயிற்சி
ங்கப்தட்டது. அன் சதது க
ட்டங்கள் ரீதிக பிரிந்து பசன்ந விம்
சசன
ப்தட்டுள்பது.
அற்கு
சனதிகக
முகமத்து
சசம
குதிக்குரி
181
சதருக்கண
தயிற்றுவிப்தபர்களுக்கண
தயிற்சிளிக்கும்
நிகழ்ச்சித்
திட்டத்திமணயும்
(TOT)
முன்சணற்ந
மீபய்வு
நிகழ்ச்சித்
திட்டமும்
பசற்தடுத்ப்தட்டது.



அமச்சின்
தவிநிமன
ற்றும்
தவிநிமனற்ந
அலுனர்கள்
31சதருக்கண
உள்ட்டு
நீண்டகன
தயிற்சிக்குரி
ய்ப்புக்கள்
ங்கப்தட்டுள்பசடு, அற்கண பசனவு
ரூத. 1.14 மில்லிணகும். இப் தயிற்சி
பிரிந்து பசன்ந விம் பின்ருறு
கட்டப்தட்டுள்பது.

அமச்சில் தணிற்றும் அலுனர்களின்
தயிற்சி சமயிமண இணங்கல், தயிற்சி
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கமப டத்துல் ற்றும்
அற்கண சதி ய்ப்புக்கமப ங்குல்
து பிரிவிணல் சற்பகள்பப்தடுகின்நது.
அத்சடு இவ் அமச்சில் கடமற்றும்
டபவி
முகமத்து
சசமகளில்
தனமிக்க
இனபவு
விருத்தியிமண
ற்தடுத்துற்கக
உள்ட்டு
ற்றும்
பளிட்டு
தயிற்சிச்
சந்ர்ப்தங்கமப
நிண முமநயில் கிமடக்கும் மகயில்
தகிர்ந்ளிப்தன் மூனம்
தல்சறு திநன்களுடன்சம்தடுத்தி கூடி
தணிட்பகுதியிணம சதணிச் பசல்னல்
ற்றும்
சகன
அனகுகளிலும்
உள்ப
தணிட்பகுதியிணரில் கீழுமப்புத் திநன்
பகண்டர்கமப
இணங்கண்டு
அச
நிதியிமணப்
தன்தடுத்தி
அசிப்தடும்
தயிற்சிக்கண
ய்ப்புக்கமப
மிகவும்
உற்தத்தித்திநன் மிக்கக ற்றும் அர்களின்
விமணத்திநமண
சம்தடுத்தி மகயில்
அமச்சினுள்
முழும
பதற்ந
தணிட்பகுதிணர்
குழுபன்றிமண
உருக்குது
னி
பப்
பிரிவின்
இனக்ககும்.

தயிற்சி நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்
சன்றிழ்ப் தத்தி
தடபறி
டிப்சப
தடபறி
ஆங்கினப்
தயிற்சி
(Speech Craft)
தட்டப்பின் கற்மக
பறி
தத்ம்
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தங்குதற்றிநரின்
ண்ணிக்லக
தவிநி
தவிநிலன
லன
ற்ந
09
10

01

08

-

03

-

21

10

அமச்சின்
அலுனர்களுக்கு
ங்கப்தட்டுள்ப உள்ட்டு குறுகி கன
தயிற்சிகளில் 1119 சதர் தங்குதற்றிதுடன்,
அற்கக
2.76
மில்லின்
ரூத.
பசனவிடப்தட்டுள்பது.

தயிற்சி ததற்ந
அலுனர்களின் குதி
முகமத்தும் சர்ந்
முகமத்தும் ச
ஆம்த நிமன

தத் ண்ணிக்லக




அலுனர்களின்
ண்ணிக்லக
147
767
205
1,119

4.8.1
பிரிவிணல்
2018
ஆண்டில்
அலடப்ததற்ந முக்கி தசனற்றுலககள்


இனங்மக
திட்டமிடல்
சசமயின்
இனபவு விருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில்
170 அலுனர்கள் தங்குதற்றிணர்கள்.
அற்கக பசனவிடப்தட்ட பமக ரூத.
2.1 மில்லிணகும். அத்சடு, இனங்மக
நிர்க சசமயின் சசமத் துக்கப்
தயிற்சி,
டபவி
சசமகளின்
இனபவு
விருத்திக்கண
தயிற்சிப்
தட்டமந ற்றும் பழிபதர்ப்தபர்
சசமயின் சசமத் துக்கப் தயிற்சிப்
தட்டமந ன்தற்றுக்கு 17.2 மில்லின்
ரூத பசனவிடப்தட்டது.
ல்னட்சி ற்றும் சீர்திருத்ம் தற்றி
ததுள்மப,
இத்திணபுரி
ற்றும்
அநுபும்
ஆகி
ட்டங்களில்
முகமத்தும் ச சசம குதிமச்
சசர்ந் அலுனர்களுக்கக டத்ப்தட்ட
தயிற்சியின் பதருட்டு 287 சதர் கனந்து
பகண்டர்கள்.







தளிட்டுப் தயிற்சிகள்


பளிட்டு குறுகி கனப் தயிற்சியின்
நிமித்ம் 104 அலுனர்களும், பளிட்டு
நீண்ட கனப் தயிற்சிக்கக 2 சதரும்
அனுப்தப்தட்டுள்பசடு, அன் நிமித்ம்
பசனவிடப்தட்டுள்ப பத் பமக ரூத.
19.9 மில்லிணகும்.
 பளிட்டு குறுகி கன தயிற்சிக்கக
அனுப்தப்தட்ட அலுனர்கள் தயிற்சியின்
பதருட்டு கனந்து பகண்ட டுகளுக்கு
ற்த மகப்தடுத்ப்தட்டுள்பமண கீச
ப்தட்டுள்பது.
தட
தயிற்சி
அலுனர்களின்
ரினக்க
லடததற்ந
ண்ணிக்லக
ம்
டுகள்
பூட்டன்
01
01
ேப்தன்
01
02
பிலிப்மதன்
02
03
சீண
04
04
ய்னந்து
01
05
சனசி
02
06
இந்தி
91
07
பகரி
01
08
பிஜீ தீவு
01
09
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அமச்சிணல்தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டத்
படர்கள்
தனற்றிமண
திர்ரும்
கனங்களில்
டத்துற்கு
திட்டமிடப்தட்டுள்ப தடில் அமச்சினுள்
பபர்கமபக் பகண்ட குமிமண
உருக்கும் பதருட்டு அசிப்தடும்
டடிக்மககள்
ற்சதது
ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பது.
அசதுமநயினுள் னி ப விருத்தி
படர்தண அசங்க நிர்க சுற்நறிக்மக
இனக்கம் 02/2018 இற்கு ற்த டடிக்மக
டுப்தற்கு சகன அச நிறுணங்களுக்கு
அசிப்தடும் ஆசனசமணகள் ற்றும்
உசிண
ழிகட்டல்கமப
ங்கி
நிறுணத்தின்
விமணத்திநன்
ற்றும்
உற்தத்தித்திநமண
சம்தடுத்துற்கண
அசிப்தடும் ற்தடுகமப குத்ல்
அமச்சின் பசனபது ஆசனசமணகள்
ற்றும் ழிகட்டலுக்கு ற்த அமச்சின்
விடப்
தப்பிற்குரித்க
அமயும்
முன்ம பசனற்றுமகக் குறிகட்டியிமண
உருக்குற்கண
கனந்துமடல்
பசனர்பன்றிமண
டத்துல்.
ல்னட்சிண்க்கருவிமண
அச
துமநயினுள்
மடமுமநப்தடுத்தும்
மகயில்
ட்ட
ட்டத்தில்
தவிநிமனற்ந
அலுனர்களுக்கு
தயிற்சிளித்லின் கீழ் 03 ட்டங்களில்
தயிற்சிகமப நிமநவு பசய்ல்.
ஆம்த நிமனகுதியுமட அலுனர்களின்
சகரிக்மகக்கு இங்க ஆங்கின பழிப்
தடபறியிமண
னிர்ப்
பிரிவில்
சர்ச்சிமிக்க
விரிவுமபர்களின்
தங்களிப்புடன் டத்துல்.
அச
சசமயின்
பசனற்றுமகயிமண
சம்தடுத்தும் சக்குடன் னி பத்
திட்டபன்றிமண (HR Plan)ரிப்தற்கண
ஆம்த
கட்ட
டடிக்மககமப
சற்பகள்பல்.
அமச்சின் ஆம்த நிமன அலுனர்கள் 45
சதருக்கு ப ளிச அமந் தயிற்சி
நிகழ்ச்சித் திட்டபன்றிமண டத்ல்.

4.9
புனணய்வு,
கண்கணிப்பு

ஆய்ச்சி

ற்றும்



பதது நிருக ற்றும் அணர்த் முகமத்து
அமச்சின்
முக்கி
அனபகன்நக
பழிற்தட்டு ரும் புனணய்வு, ஆய்ச்சி
ற்றும் கண்கணிப்புப் பிரிவு,



இவ் அமச்சின் கீழ்க் கப்தடும்
நிறுணங்கள் ற்றும் மண அச
நிறுணங்கமபப்
சதன்சந
அச
அலுனர்கள் குறித்து கிமடக்கப்பதறும்
முமநப்தடுகள் சம்தந்க புனணய்வு
டடிக்மககமப டத்துல்.



அசங்க சசமயின் முன்சணற்நத்திற்கக
தல்சறுதட்ட
துமநகளின்
ஊடக
ஆய்ச்சி
டடிக்மககமப
சற்பகள்பல்.



அசங்க
சசமம
மிகவும்
உற்தத்தித்திநன் மிக்கக ற்றுற்கு
அசிப்தடும்
பசற்தடுகமப
சற்பகள்ப டடிக்மக டுத்ல்.



இவ்
ருடத்தினுள்
கனறிந்து
பகள்ற்கண
விண்ப்தங்கள்
448கிமடக்கப்பதற்றுள்பதுடன், அற்றில்
359 இற்கண கல்கள் பதது க்களுக்கு
ங்கப்தட்டுள்பது.
அத்சடு
29
விண்ப்தங்கள் நிகரிக்கப்தட்டுள்பது.
இற்கு
சனதிகக
பதர்
குறிப்பிடப்தட்ட
அலுனர்களுக்கு
அனுப்பி
மக்கப்தட்டுள்ப
விண்ப்தங்களின் ண்ணிக்மக 29உம்,
ஆமக்குழுவுக்கு
அனுப்பிமக்கப்தட்டுள்ப
கனறிந்து
பகள்ற்கணவிண்ப்தங்களின்
ண்ணிக்மக 02உம் ஆகும்.

4.9.1
பிரிவிணல்
2018
ஆண்டில்
அலடப்ததற்ந முக்கி தசனற்றுலககள்












இவ் ருடத்தினுள் புனணய்வு, ஆய்ச்சி
ற்றும் பசற்தடுத்ற் பிரிவிற்கு 55
முமநப்தடுகள்
கிமடக்கப்பதற்றுள்பதுடன்,
அம்
முமநப்தடுகள் படர்தண முன்சணற்நம்
சற்தடி மதடத்தின் மூனம் டுத்துக்
கட்டப்தட்டுள்பது.
ஆம்த விசம மகசட்டிமண மூன்று
பழியிலும் பிசுரிக்கும் மகயில் மூனப்
பிதியிமண பழிபதர்ப்பு பசய்ற்கு
ங்கப்தட்டுள்பது. இப் பிதியிமண
Transparency
Internationalனும்
நிறுணத்திணல் அங்கீகரித்துள்பது.
எழுக்கற்று விசம அலுனர்களின்
பதர்ப்
தட்டிலிமண
பதுமப்தடுத்ல்.
பிரிவிணல் நிறுப்தட்டுள்ப நூனகத்திமண
டத்திச் பசல்னல்.
Public
Focus
னும்அமண்டு
சஞ்சிமகயிமண பிசுரித்ல்
கனறியும் உரிமச் சட்டத்தின் கீழ்
அமச்சுக்கு அனுப்தப்தடும் கல்கள்
சகருற்குரித்க
உரி பிரிவிடம்
எப்தமடத்ல் ற்றும் பதது க்களுக்கு
அத்கல்கள்
கிமடப்தற்குரி
டடிக்மக
டுத்ல்
ற்றும்
இற்மநப்தடுத்துல்.





அச
சசமயில்
நினவும்
பிண
பிச்சிமணகள் இண்டிமண இணங்கண்டு
அம
படர்தக
ஆய்ச்சிகமப
சற்பகள்பல். இதும அவ் ஆய்ச்சிப்
தணியில் 75% ஆண முன்சணற்நம் அமடப்
பதற்றுள்பது.
அமச்சினுள்
இடம்பதறும்
முமநப்தடுகமப ழிடத்துற்கக
15 சதரிமணக் பகண்ட அலுனர்க்
குமிமண
நிறுவுற்கண
டடிக்மககமப
சற்பகள்பப்தட்டுள்பது.
2017ஆம்
ஆண்டின்
சதது
சற்பகள்பப்தட்ட
ஆம்த
விசமகமப
அடிப்தமடகக்
பகண்டு
விட
ஆய்வுத்
பகுப்பதன்றிமண பிசுரித்ல்.

பிசுரிக்கப்தட்ட விட ஆய்வுகளின் தகுப்பு

25





உள்பக தணிட்பகுதியிணருக்கு ணது
கடமயிமண முமநசர்ந் மகயில்
சற்பகள்ற்குரி சகண புதி
அலுனகச் சூமன உருக்குல், பசய்ரி
பபன்றிமண பிகடணப்தடுத்ல் ற்றும்
புதி
அலுனக
முமநமயிமண
ற்றிமப்தன்
ஊடக
தன்பதறுர்களுக்கு சிநந் அலுனக
சூமனக் கட்டிபழுப்புல்.
குமந தீர்ப்புமுகமத்தும் படர்தண
மகசடு என்றிமண பிசுரித்ல்.




குலந தீர்ப்பு முகலத்துக் லகநடு





நிமநவு
பசய்ப்தட்ட
ஆம்த
விசமகளுக்கு
உரித்க
ங்கப்தட்டுள்ப
தரிந்துமகள்
படர்தண கல்கள் பின்ருறு
ப்தட்டுள்பது.
ங்கப்தட்ட தரிந்துலகள்



ங்கப்தட்ட
தரிந்துலகளின்
ண்ணிக்லக

முல் அட்டமயின் கீழ்
குற்நச்சட்டுப் தத்திங்கமப
சர்ப்பித்ல்

04

பதறுதிம அநவிடல்

01

முமநப்தடு பதய்பண ண
உறுதிப்தடுத்துல்.

01

மணம

02

பிரிவின் ஊடக சற்பகள்பப்தடும்
தவிநிமன
ற்றும்
தவிநிமனற்ந
அலுனர்கள்
படர்தக
அமந்
விசமகள் படர்தண கல்கள்
சற்தடி
மதடங்களின்
மூனம்
கட்டப்தட்டுள்பது.
ஆம்த
விசமகள்
படர்தக
தவிநிமன
அலுனர்களின்
அறிம
விருத்தி பசய்யும் பதருட்டு விழிப்பூட்டல்
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கமப டத்துற்கு
அசிப்தடும் விண்ப்தங்கமப னி
பப் பிரிவிற்கு அனுப்பி மத்ல்.
2018.08.20
ஆந் திகதி மயில்
அமச்சிணல்
நிமநசற்நப்தடும்
சசமகள்
படர்தக
சசமப்
பதறுர்களிடமிருந்து
கருத்துக்கமப
சசகரித்ல்.
புனணய்வு
அலுனர்களுக்கண
முமநப்தடுகமப
ழிடத்ல்
படர்தண தயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப
டத்துல்

புனணய்வு அலுனர்களுக்கண தயிற்சிப் தட்டலந

26

தல்நறு அச நிறுண ட்டத்தில் நற்தகள்பப்தட்ட விசலகள் தடர்தண கல்கள்
தடர்
இனக்கம்
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

நிறுணத்தின் ததர்
அசங்க அச்சுத் திமக்கபம்
ஏய்வூதித் திமக்கபம்
த்தி பதறியினபர் சசம
அச அச்சகக் கூட்டுத்தணம்
சசி திமப்தடக் கூட்டுத்தணம்
பிசச பசனகங்கள்
முதிசர்களுக்கண சசி பசனகம்
ற்றுதி ற்றும் இநக்குதி கட்டுப்தட்டுத் திமக்கபம்
பகழும்பு  க சமத
இநப்தர் அபிவிருத்திச் சமத
புமகயி திமக்கபம்
சசி உவு ஊக்குவிப்புச் சமத
ட த்தி கம்
சசி மிருகக்கட்சிசமன திமக்கபம்
இனங்மக சுற்றுனச் சமத
அசங்க சசம ஆமக்குழு
இமந் சசமகள்
விசத் திமக்கபம்
கூட்டுநவு அபிவிருத்தி திமக்கபம்
பமனக்கல்வி நிமனம்
பதலிஸ் திமக்கபம்
ணப் ததுகப்புத் திமக்கபம்
சட்டர் கண சதக்குத்து திமக்கபம்
தத்ம்

முலநப்தடுகளின்
ண்ணிக்லக
05
12
01
02
02
02
01
01
02
01
01
01
02
01
01
02
01
01
02
01
01
01
02
47

அலச்சுக்கள் ட்டத்தில் நற்தகள்ப்தட்ட விசலகள் தடர்தண கல்கள்
தடர்
இனக்கம்
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

அலச்சின் ததர்
பதது நிருக ற்றும் அணர்த் முகமத்து அமச்சு
நீர்ப்தசண ற்றும் நீர்ப முகமத்து அமச்சு
கடற்பநழில் ற்றும் நீகபமூன அபிவிருத்தி அமச்சு
உள்ளூட்சி அமச்சு
நிதி ற்றும் பகுசண ஊடக அமச்சு
உள்ட்டலுல்கள் அமச்சு
பதருந்சட்டக் மகத்பழில் அமச்சு
சமூக லுவூட்டல் ற்றும் னன்புரி அமச்சு
மகத்பழில் ற்றும் ணிகம் தற்றி அமச்சு
சதக்குத்து ற்றும் சிவில் விண சசமகள் அமச்சு
நிமனண அபிவிருத்தி ற்றும் ணவினங்கு அமச்சு
விச அமச்சு
சுற்றுனத்துமந அபிவிருத்தி ற்றும் கிறிஸ்  அலுல்கள்
அமச்சு

தத் ண்ணிக்லக

முலநப்தடுகளின்
ண்ணிக்லக
27
01
01
04
01
03
01
02
03
03
01
02
01
51
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தகள்லக ரீதிண
விடப் தப்ததல்லன

5.1 சுருக்கம்



அமணத்து அச ஊழிர்கள் படர்தகவும்,
அச சசமயின் ல்னபிப்ம் ற்றும் அன்
இருப்பிமண
உறுதிப்தடுத்தும்
மகயில்
அற்சக
உரித்ண
பகள்மககமப
ரிப்தற்கக அசுக்கு ஆவு ங்குல்,
தண விதிக்சகமயின் ற்தடுகமபப்
சதன்சந அசங்க நிர்க ற்றும் அணர்த்
முகமத்து
அமச்சிணல்
பளியிடப்தடும்
சுற்ற்றிக்மககளின்
ற்தடுகளுக்கு
பதருள்
சகடலிமணப்
சதன்சந,

3.2 தணப் பிரிவு














தண விதிக்சகமம கனத்துக்குக்
கனம் திருத்திமத்ல் ற்றும் ற்கன
அசித்துக்கு ற்த அசங்க நிர்க
சுற்ற்றிக்மககமப பளியிடுல்,
சதன்ந தணிகளின் ஊடக அச சசமக்கண
பகள்மகத் பகுப்பிற்குரி தங்களிப்புக்கமப
ங்கும
இவ்மச்சு
சற்பகள்துடன்,
அன்
முழுமண
கடமகள் அமச்சின் தணப் பிரிவிற்சக
எப்தமடக்கப்தட்டுள்பது.

அமச்சின்
கீழ்
இங்கும்
ற்பநரு
திமக்கபக்க்
கருப்தடும்
தணப்
பிரிவின்
திமக்கபத்
மனக
கடமற்றுது
தணப்
தணிப்தபர்
கர்.

அச
அலுனர்களுக்கு,
அச
அமச்சுக்களுக்கு ஃ திமக்கபங்களுக்கு
ற்றும் அச நிறுணங்களுக்கு அச
சசம
படர்பில்
அக்கமந
கட்டுகின்நர்களுக்கு
ற்றும்
அங்கீகரிக்கப்தட்ட பழிற்சங்கங்களுக்கு
தண டடிக்மககள்
படர்தண
சசமகமப ங்குல்,
பதது
நிர்க
ற்றும்
அணர்த்
முகமத்து
அமச்சின்
விடப்
தப்பதல்மனக்கு
உட்தட்ட
தண
டடிக்மககளுக்கு
உரித்ண
அமச்சம
விஞ்ஞதணங்களின்
மமத் ரித்ல் ற்றும் குறித்
அமச்சமத் தீர்ணங்கள் படர்தண
திர்கன டடிக்மககமப டுத்ல்,
அமச்சம
விஞ்ஞதணங்கள்
படர்தண
அனிப்புக்கமப
ங்குல்.
நிர்க டடிக்மககளின்
சதது
அசங்க சசம ஆமக்குழு, பததுத்
திமநசசரி,
முகமத்து
சசமத்
திமக்கபம்,
சட்ட
அதிதர்
திமக்கபம், தளுன்ந உதகுழுக்கள்
ற்றும்
மண
அமச்சுக்களுடன்
இமந்து பசனற்றுல்,
தண விதிக்சகம ற்றும் அனுடன்
சம்தந்ப்தட்ட
அசங்க
நிர்க
சுற்நறிக்மககள்
படர்தண
அனிப்புக்கமப ங்குல்,
அசங்க
சசமக்கு உரித்துமட
பகள்மககமபத் ரித்ல்,
அக் பகள்மககமபத் ரிக்கும் சதது
அலுனர்களுக்கு
ழிகட்டல்கமப
ங்குல்,
தண டடிக்மககள் படர்தக சசி
ட்டத்தில் பகள்மககமபத் ரித்ல்
ற்றும் அற்றுக்குப் பதருள்சகடல்,

 தணப் பிரிவு –
தண விதிக்சகம முன் முமநக
பிசுரிக்கப்தட்டது
அசங்க
நிர்க,
உள்ளூட்சி ற்றும் உள்ட்டலுல்கள்
அமச்சின் மூனம் 1972 ஆம் ஆண்டு சணரி
ம் 01 ஆந் திகதி முல் பசல்லுதடிகும்
மகயில் 1971 ஆம் ஆண்டினகும். அப்சதது
திரு. பீ. கச அர்கள் அசங்க நிர்க,
உள்ளூட்சி ற்றும் உள்ட்டலுல்கள்
அமச்சின்
நிந்
பசனபக
கடமற்றியுள்பர். பததுத் திமநசசரிச்
சுற்நறிக்மக
ற்றும்
கடிங்கள்,
நிதி
எழுங்குவிதிகள்
ற்றும்
நிர்க
எழுங்குவிதிகள் ன்தற்றிமண மீபய்வு
பசய்து இந் முற் தண விதிக்சகம
பளியிடப்தட்டுள்பது.
இதுணது
46
அத்திங்கமபக்
பகண்டக
அமந்திருந்து.
1971 ஆம் ஆண்டில் பிசுரிக்கப்தட்ட தண
விதிக்சகம, அதில்
சற்பகள்பப்தட்ட
திருத்ங்கள் ற்றும் உரி விடப் தப்புக்கள்
படர்தண 1985 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ம்
31 ஆந் திகதின்று ம பளியிடப்தட்டுள்ப
சகன அசங்க நிர்க சுற்நறிக்மககள் ற்றும்
தண ரீதிண சுற்நறிக்மககளில் திருத்ங்கள்
உள்படக்கப்தட்டு
1985
ஆம்
ஆண்டில்
திருத்திமக்கப்தட்ட தண விதிக்சகம
பிசுரிக்கப்தட்டுள்பது. அப்சதது அசங்க
நிர்க
அமச்சின்
பசனபக
கடமற்றிர்
திரு.டீ.பீ...சிரிர்ண
அர்கபர். இதில் 33 அத்திங்கள்
உள்படக்கப்தட்டுள்பது.

28

இனங்மக சணக சசசலிசக் குடிசின்
அசினமப்புச் சட்டத்தின் 41, 51, 52, 54
ற்றும் 114(6) சதன்ந பிங்களில்
குறிப்பிடப்தட்டுள்ப
அசங்க
அலுனர்கபதும், மப்தமட, கடற்தமட
ற்றும் விணப் தமடயிணரின் உறுப்பிணர்கள்
விர்ந் மண சகன அலுனர்களிணதும்
ஏழுக்கற்றுக் கட்டுப்தடுகள் படர்தண
ற்தடுகமப
உள்படக்கிக
தண
விதிக்சகமயின் II ஆம் குதி 1974 ஆம்
ஆண்டு ப்ல் ம் 22 ஆந் திகதி
பிசுரிக்கப்தட்டுள்பது.
அத்
தண
விதிக்சகமக்குப் ததினக மீண்டும் 1981 ஆம்
ஆண்டு ப்ல் ம் 08 ஆந் திகதின்று தண
விதிக்சகமயின்
II
ஆம்
குதி
பிசுரிக்கப்தட்டது. சலும் 1999 ஆம் ஆண்டு
ம்தர் ம் 01 ஆந் திகதி முல்
லுவிலிருக்கும் மகயில் 1999 ஆம் ஆண்டு
ஆகஸ்ட் ம் 02 ஆந் திகதி ற்றுபரு முமந
அமண திருத்திமத்து பளியிடப்தட்டது.
அப்சதது
அசங்க
நிர்க,
உள்ட்டலுல்கள் ற்றும் பதருந்சட்டக்
மகத்பழில்
அமச்சின்
பசனபக
கடமற்றி திரு பி.. சசணத்ண அர்கள்
கப்தட்டர்கள்.

ண்ணிக்லக
நிலநநற்றி தணிகள்
பளியிடப்தட்ட
சுற்நறிக்மககளின்
ண்ணிக்மக
பளியிடப்தட்ட
சுற்நறிக்மக
கடிங்களின்
ண்ணிக்மக
தண பிரிவுக்கு அனுப்பி
மக்கப்தட்டுள்ப
பிச்சிமணகளின்
ண்ணிக்மக
அப்
பிச்சிமணகளுக்கு
அனுப்பி
ததில்களின்
ண்ணிக்மக
ஆட்சசர்ப்பு
மடமுமநக்கக
ங்கப்தட்ட தரிந்துமகள்
அமச்சம
விஞ்ஞதணத்திற்கக
ங்கப்தட்டுள்ப
அணங்கள்
சர்ப்பிக்கப்தட்டுள்ப
அமச்சம
விஞ்ஞதணங்களின்
ண்ணிக்மக
கனறியும்
உரிமச்
சட்டம்
படர்தக
கிமடக்கப்
பதற்ந
பிச்சிமணகளுக்கு
ங்கப்தட்ட ததில்களின்
ண்ணிக்மக

1985 ஆம் ஆண்டில் பிசுரிக்கப்தட்ட தண
விதிக்சகமயின் I ஆம் குதிக்கு 1985.09.01
ஆந் திகதி முல் 2012.12.31 ஆந் திகதி ம
அமச்சம
அங்கீகம்
கிமடக்கப்
பதற்நன் அடிப்தமடயில் பளியிடப்தட்ட
சகன அசங்க நிர்க சுற்நறிக்மககளின்
ற்தடுகமபயும் உள்படக்கி மகயில்
திருத்திமக்கப்தட்ட
புதி
தண
விதிக்சகம 2013 ஆம் ஆண்டின் சதது
பளியிடப்தட்டது.
அப்சதது
அசங்க
நிர்க
ற்றும்
உள்ட்டலுல்கள்
அமச்சின் பசனபக கடமற்றிது
திரு. பி.பீ. அசதசகன் அர்கபர்.
இவ் ருடத்தினுள் அச சசமயின் பகள்மக
ரீதிண
தீர்ணங்கமபப்
பதற்றுக்
பகள்ற்கக அமச்சிணல் ங்கப்தடும்
தங்களிப்பு படர்தண எட்டுபத் மீபய்வு
பின்ருறு ப்தட்டுள்பது.
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பிரிவிணல்
2018
ஆண்டில்
அலடப்ததற்ந முக்கி தசனற்றுலககள்
 அசங்க சசமயிமண சிநந் முமநயில்
அமப்புநச் பசய்யும் மகயில் எழுங்கக
இற்மநப்தடுத்ப்தட்ட பகள்மக ரீதிண
ற்தடுகளின்
மூனம்
விமணத்திநன்,
உற்தத்தித்திநன் ன்தற்றிமண விருத்தி
பசய்ல் ற்றும் திருப்திகண அச
அலுனர்கமபக்
பகண்ட
ஆபனியிணமப்
சதன்சந
அச
சசமயில்
மிகச்
சிநந்
சசம
ங்கல்கமப
நிறுவுமண
முன்னிமனப்தடுத்தி,

29
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-



ற்கன சமகளுக்கு ற்த தண
விதிக்சகமயிமண திருத்ம் பசய்ல்.
(இவ் ருடத்தினுள் 16 அத்திங்கள்
நிமநவு பசய்ப்தட்டுள்பது.)
2018
ஆம்
ஆண்டில்
தண
விதிக்சகமம
திருத்திமத்து
பளியிடப்தட்டுள்ப அசங்க நிர்க
சுற்நறிக்மககள் அமணத்தும் தற்றி
கல்கமப
உள்படக்கி
சுற்நறிக்மகபன்றிமண பிசுரித்ல்.



சதன்ந பகள்மக ரீதிண பசற்தடுகள்
திருத்திமக்கப்தட்டுள்பண.
தண விதிக்சகமயின் ற்தடுகள்
தற்றி சிநந் அறிவிமணக் பகண்ட அச
அலுனர்க்
குமிமண
உருக்கும்



தண விதிக்நகல தடர்தக அலுனர்கலப
விழிப்புட்டும் தயிற்சிச் தசனர்வு



சக்கில் தல்சறு அமச்சுக்கள் ற்றும்
திமக்கபங்களில்
சசமயில்
கடமற்றும் அலுனர்களுக்கண 03
தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
டத்ப்தட்டுள்பசடு, துமந சர்ந்
அறிவில் நிபுத்தும் மிக்க னி பத்தின்
ஊடக உர் ட்டத்தினண சசமயிமண
ங்குமணப்
சதன்சந
உர்
உற்தத்தித்திநனுடன்
கூடி
அச
சசமயிமண
உருக்குமண
முன்னிமனப்தடுத்தி இந் டடிக்மக
ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பது.
பிரிவிற்கு உரித்ண சகன சகப்புக்கள்
ற்றும்
சுற்றுச்
சுலிமண
5S
ண்க்கருவுக்கு ற்த ர்தடுத்துன்
மூனம்
அங்கீகரிக்கப்தட்ட
எழுங்கமப்பிற்கு ற்த ரிக்கப்தட்ட

ஆக் சகப்புக்கள் ற்றும் அலுனக
சூபனன்றிமண
நிறுவுற்கும்
முன்சணடிகளிண
ருடியின்
மூனம்
பிதிகமபப் பதற்றுக் பகள்ன் மூனமும்
முடிவுகள்
டுப்ததில்
என்றுதட்ட
ன்மயிமண
உறுதிப்தடுத்துற்கண
சதிகள் ற்தடுத்திக் பகடுக்கப்தடும்.
தண விதிக்சகமயின் ற்தடுகள்
குறித்து மண அமச்சுக்கள் ற்றும்
திமக்கபங்களில்
உள்ப
அச
அலுனர்கமப விழிப்புட்டும் தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப எழுங்கு பசய்லின்
முக்கி சக்கக அமது தண
விதிக்சகமக்கு உரித்ண விடுமுமநகள்,
சம்தம் ற்றும் பகடுப்தணவுகள், பகழிக்
பகள்மக, எழுக்கற்று, இனப்பீடுகள்
ற்றும் பகடுப்தணவுகமபப் சதன்சந
சசமப்
பிங்கள்
ற்றும்
ஆட்சசர்ப்பு மடமுமநகள் படர்தண
அறிவிமண
அச
அலுனர்களுக்கு
ங்குன் மூனம் அச
துமநயில்
சசமத் பகுப்பிமண விமணத்திநன்
மிக்ககவும்,
திருத்கவும்
நிமநசற்றுற்கக கூட்டு முற்சியிமண
ற்கும்
இலுமம
உறுதிப்தடுத்துகும். இன் கீழ் அச
முகமத்து உவிபர் சசமக்குரி
அலுனர்களுக்கு மூன்று கட்டங்களின் கீழ்
பசனர்வுகள் டத்ப்தட்டுள்பது.
பிரிவிற்குரி
அலுனர்களின்
அறிவு,
திநன்கள்
ற்றும்
ணப்தங்கிமண
சம்தடுத்துற்கக இரு ட்கமபக்
பகண்ட பளிச அமந் தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டபன்றும் ண நிம்திம
விருத்தி
பசய்ற்கக
பிதனண
கமனஞர் பட்னி ர்குன அர்களின்
தங்களிப்புடன் சங்கீ ரீதிண ஆணந்
நிகழ்ச்சித்திட்டபன்றிமண
உள்பக
தயிற்சிச்
பசனர்பன்றிணல்
டத்ப்தட்டது.

பிரிவின் அலுனர்களுக்கக டத்ப்தட்ட
தளிந அலந் தயிற்சி தசனர்வு
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சதி ய்ப்புக்கமப ங்கும்
விடப் தப்பதல்மன

அசுக்குரித்ண
வீட்டுத்
பகுதிகமப
எதுக்குல் ற்றும் தரித்ல், விடுமுமந
விடுதிகமப எதுக்குல் ற்றும் தரித்ல்
சதன்ந
டடிக்மககள்
பிணக
மடபதறுகின்நது.

6.1 சுருக்கம்
அசங்க
சசமயில்
கடமற்றுதர்களுக்கு
வீடமப்பு
சதிகமப ங்கும் தணிக்கு உரித்ண
கடமகமப நிமநசற்றும் பிரிவு இன் கீழ்க்
பகள்பப்தடுசடு, அமச்சின் வீடமப்பு
ற்றும்
அபிவிருத்திப்
பிரிவு
மூனம்
இற்குரித்ண
டடிக்மககள்
சற்பகள்பப்தடுகின்நது.

2018 ஆம் ஆண்டிமண சக்கும் சதது,
வீடமப்புச் பசற்திட்டங்கள் படர்தக
எட்டுபத் முன்சணற்நமும் பின்ருறு
ப்தட்டுள்பது.

இன் கீழ் வீடமப்பு நிர்ப் தணிகள்
பசற்திட்டங்கமப மடமுமநப்தடுத்துல்,

ட்டம்

தணகலன

கம்தஹ

கண்டி
ததனன்ணறு
ல
தகழும்பு

நின பிச வீடலப்புத் திட்டம் - இலந் நிதிம்
தத்
ஆநனசலணச்
நிர்ப்
வீட்டு
தசனவு
நசல
தணியிலண
அனகு
(ரூ. மி.)
நிறுணம்
நற்தகள்ளும்
களின்
நிறுணம்
ண்
ணிக்
லக
பதறியில்
ஊ க
ரீதிண தணிகள்
சமத
படர்தண
375
32
பதறியில்
த்தி
அனகு
ஆசனசமண
தணிகம்
சல் க
லிங்க்
சமத
345
இன்ஜினிரிங்க
32
பதறியில்
னிர் நிறுணம்
அனகு
த்தி க
பகந்சிங்க
90
கட்டிடத்
கன்ஸ்ட்க்சன்
08
திமக்கபம்
நிறுணம்
பட்டு
லிங்க்
300
தல்கமனக்கக
இன்ஜினிரிங்க
32
ம்
னிர் நிறுணம்
த்தி
பட்டு
பதறியில்
981
தல்கமனக்கக
40
சசம னிர்
ம்
நிறுணம்

நிதியில்
முன்நணற்
நம்
(ரூ. மி.)

ததௌதீக
முன்நண
ற்நம்

97.8

44%

126.3

65%

15.9

20%

56.5

9%

237.6

25%

நின தசண வீடலப்புத் திட்டம் – அச னிர் கூட்டுப் தங்கில்
பிநசம்

வீட்டு அனகுகளின்
ண்ணிக்லக

ற்நதல நிலனல

ஹதது / தகுதகட

1148

நிமநமடந்துள்பது

குண்டசலன

512

மடபதற்றுக்
பகண்டிருக்கின்நது.
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ருணம் ரூத.மில்லின் 13.3
(2018.07.01 ஆந் திகதி முல் 2018.12.31 ஆந் திகதி ம)

6.2 வீடலப்பு ற்றும் அபிவிருத்தி
நின தசண வீடலப்புத் திட்டம்
பதது நிர்க ற்றும் அணர்த் முகமத்து
அமச்சின் கீழ் நிர்கிக்கப்தடும் அசின் சகன
உத்திசகபூர் சஸ்பங்கள், சசமத்
சமக்கு ற்த அச அலுனர்களுக்கு
ங்குல்,
அற்றின்
உட்கட்டமப்பு
சதிகமப
சம்தடுத்மனப்
சதன்சந
அமச்சின் கீழ் சற்பகள்பப்தடும் நின பிச,
நின பசண வீடமப்புத் திட்டம் படர்தண
சகன
டடிக்மககமபயும்
மடமுமநப்தடுத்துன்
மூனம்
உற்தத்தித்திநன்
ய்ந்
அச
சசமபன்றுக்கு
அசிப்தடும்
பின்ணணியிமண உருக்குல். விடுமுமந
விடுகமப
எதுக்குல்,
அற்றிமணப்
தரித்ல்
ற்றும்
தங்கப
பதறுப்தபர்களுக்கு தயிற்சிச் சந்ர்ப்தங்கமப
ங்குல்
இப்
பிரிவின்
கீழ்
எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப பிண தணிகபக
அமகின்நது.

இச்
பசற்திட்டத்தின்
கீழ்
ஆம்பிக்கப்தட்டுள்ப கலி ட்டத்தின்
ஹதது
வீடமப்புக்கள்
576
உம்
பகுபகமட வீடமப்புக்கள் 512 இணதும்
நிர்ணிப்புப்
தணிகள்
ற்சதது
நிமநமடந்துள்பது.

ஹதது

தகுதகட

கண்டி, குண்டசமன வீடமப்புக்கள் 512
இமண நிர்ணிக்கும் தணிகள் ற்சதது
இடம்பதற்றுக் பகண்டிருக்கின்நண.

உத்திநகப்பூர் சஸ்பங்கள்
அமச்சின்
கீழ்
நிர்கிக்கப்தடும்
உத்திசகப்பூர் சஸ்ங்கமப எதுக்கும்
நிகழ்வு மடபதறுகின்நசடு அம,






ட்டு விடுதிகள் 104
தங்கப விடுதிகள் 52
சனரிஸ் வீடமப்பு 20
ேடணக வீடமப்பு 18
சகமி
வீதி
வீடமப்பு
ன்தணகும்.

04

அடிக்கல் ட்டும் வி

உத்திசகபுர்
சஸ்பங்கமப
தழுதுதர்ப்தற்கக எதுக்கப்தட்டுள்ப பத்
எதுக்கீட்டின் அபவு ரூத. 14.45 மில்லிணக
அமதுடன்,
2018.12.31 ஆந் திகதிகும்
சதது தழுதுதர்ப்புக்கக பசனவிடப்தட்ட
அபவு ரூத. 13.47 மில்லின்கபகும்.
தசற்திட்டங்கள்
நிர்ணிப்தற்கு உத்நசிக்கப்தட்டுள்ப
கட்டிடம்

இப் பிரிவின் கீழ் இண்டு பசற்திட்டங்கள்
மடமுமநப்தடுத்ப்தடுகின்நண.
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நின பிச வீடலப்புத் திட்டம்

கம்தஹ ட்டம்
 பிசச பசனகம் - கபணி
 திப்பிடப்தட்ட பசனவுத் பமக ரூத.
345 மில்லிணகும்.
 எப்தந்க்கர்கள் – லின்க் இன்ஜினிரிங்
னிர் நிறுணம்
 ஆசனசமணச் சசம - சல் க
சமத பதறியில் சசம.
 உத்சசிக்கப்தட்ட வீட்டு அனகுகளின்
ண்ணிக்மக - 32.
 2018 ஆம் ஆண்டின் ன்கம் கனண்டின்
–
பத்
பசனவு
ரூத.
126.3
மில்லிணகும்.
 2018 ஆம் ஆண்டின் ன்கம் கனண்டில்
அன் பதௌதீக முன்சணற்நம் 65%
சவீகும் .

அச அலுனர்களுக்கக ட்ட ட்டத்தில்
கட்டிட நிர்ப் தணிகள் சற்பகள்ற்கு
உத்சசிக்கப்தட்ட வீடமப்புத் பகுதிகள்
படர்தண பசற்திட்டங்கள் நின பிச னும்
பதரிணல் மடமுமநப்தடுத்ப்தடுகின்நண.
தல்சறு த்துமட தவிகமபக் பகண்ட
அலுனர்களுக்கண
திவிட
சதிகமப
ங்கும்
சக்கத்துடன்
சகன
ட்டங்களிலும் வீட்டு அனகுகளுடன் கூடி
கட்டிடங்கமப
நிர்ணிப்தற்கண
பசற்திட்டம் இப் பிரிவிணல் ற்சதது
ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பது.
அன்
கீழ்
பணகமன, கம்தஹ, கண்டி ற்றும்
பதனன்ணறும ஆகி ட்டங்களுக்கண
பசற்திட்டங்கள்
இவ்
ருடத்தில்
ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண.
சற்தடி
பசற்திட்டத்துக்கண
பத்
பசனவு
திப்பீட்டுத்
பமக
ரூத.
2895
மில்லின்கபகும்.
தணகலன ட்டம்








பிசச பசனகம் - பணகமன
திப்பிடப்தட்ட பசனவுத் பமக ரூத.
375 மில்லிணகும்.
எப்தந்க்கர்கள் – பதறியில் ரீதிண
தணிகள் படர்தக த்தி ஆசனசமண
தணிகம் பசல்தடுகின்நது.
ஆசனசமணச் சசம – ஊ க
சமத பதறியில் சசம
உத்சசிக்கப்தட்ட வீட்டு அனகுகளின்
ண்ணிக்மக - 32.
2018 ஆம் ஆண்டின் ன்கம் கனண்டின் –
பத் பசனவு ரூத. 97.8 மில்லிணகும்.
2018 ஆம் ஆண்டின் ன்கம் கனண்டில்
அன்
பதௌதீக
முன்சணற்நம்
44%சவீகும் .

நிர்ணிப்தற்கு உத்நசிக்கப்தட்டுள்ப
கட்டிடம்

2018.12.31 ஆந் திகதிக்கண முன்நணற்நம்

கண்டி ட்டம்
 பிசச பசனகம் – ககட சகமன
 திப்பிடப்தட்ட பசனவுத் பமக ரூத. 90
மில்லிணகும்.
 எப்தந்க்கர்கள்
–
பகந்சிங்க
கன்ஸ்ட்க்சன்ஸ் நிறுணம்
 ஆசனசமணச் சசம - த்தி க
கட்டிடத் திமக்கபம்
 உத்சசிக்கப்தட்ட
வீட்டு
அனகுகளின்
ண்ணிக்மக - 08.
 2018 ஆம் ஆண்டின் ன்கம் கனண்டின் –
பத் பசனவு ரூத. 15.9 மில்லிணகும்
 2018 ஆம் ஆண்டின் ன்கம் கனண்டில்
அன்
பதௌதீக
முன்சணற்நம்
20%
சவீகும்

நிர்ணிப்தற்கு உத்நசிக்கப்தட்டுள்ப கட்டிடம்

2018.12.31 ஆந் திகதிக்கண முன்நணற்நம்
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தகழும்பு ட்டம்
 பிசச பசனகம் – திபிரிகஸ்
 திப்பிடப்தட்ட பசனவுத் பமக ரூத. 981
மில்லிணகும்.
 எப்தந்க்கர்கள் – த்தி பதறியில்
சசம னிர் நிறுணம்
 ஆசனசமணச் சசம பட்டு
தல்கமனக்ககம்
 உத்சசிக்கப்தட்ட வீட்டு அனகுகளின்
ண்ணிக்மக - 40 .
 2018 ஆம் ஆண்டின் ன்கம் கனண்டின் –
பத் பசனவு ரூத. 237.6 மில்லிணகும்
 2018 ஆம் ஆண்டின் ன்கம் கனண்டில்
அன்
பதௌதீக
முன்சணற்நம்
25%சவீகும்.

நிர்ணிப்தற்கு உத்நசிக்கப்தட்டுள்ப
கட்டிடம்

2018.12.31 ஆந் திகதிக்கண முன்நணற்நம்

ததனன்ணறுல ட்டம்
 பிசச பசனகம் – ஹிகுக் பகமட
 திப்பிடப்தட்ட பசனவுத் பமக
ரூத. 300 மில்லிணகும்.
 எப்தந்க்கர்கள்
–
லின்க்
இன்ஜினிரிங் னிர் நிறுணம்
 ஆசனசமணச் சசம - பட்டு
தல்கமனக்ககம்
 உத்சசிக்கப்தட்ட வீட்டு அனகுகளின்
ண்ணிக்மக - 32.
 2018
ஆம்
ஆண்டின்
ன்கம்
கனண்டின் – பத் பசனவு ரூத.
56.5 மில்லிணகும்.
 2018
ஆம்
ஆண்டின்
ன்கம்
கனண்டில்
அன்
பதௌதீக
முன்சணற்நம் 9% சவீகும்.

நிர்ணிப்தற்கு உத்நசிக்கப்தட்டுள்ப கட்டிடம்

2018.12.31 ஆந் திகதிக்கண முன்நணற்நம்

லடமுலநப்தடுத்ப்தடும்
தசற்திட்டங்கள்

லண

அமச்சுக்கண
மின்சத்திமணப்
பதறுற்கக பசனவிடப்தடும் பமகம
குமநக்கும்
சக்கில்
சூரி
கனத்
பகுதிபன்றிமண பகௌ அமச்சரிணதும்
பசனபரிணதும் மனமயில் 2018.07.25 ஆந்
திகதின்று திநந்து மக்கப்தட்டது.
நிர்ணிப்தற்கு உத்நசிக்கப்தட்டுள்ப கட்டிடம்

அமச்சினுள் சூரி கனத் பகுதியிமண நிறுவுல்

2018.12.31 ஆந் திகதிக்கண முன்நணற்நம்
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உற்தத்தித்திநன் ற்றும் றுசீலப்பு
விடப் தப்ததல்லன

7.1 நசி உற்தத்தித்திநன் தசனகம்

பைிசநாக்கு

இனங்மக 1966 ஆம் ஆண்டில் ஆசி
உற்தத்தித்திநன் அமப்பில் அங்கத்தும்
பதற்நதுடன் அன்று பட்டு து ட்டினுள்
உற்தத்தித்திநமண சம்தடுத்துற்கக தன
டடிக்மககள்
பின்தற்நப்தட்டுள்பது.
அற்சகற்நப் தடிக, 1997 ஆம் ஆண்டு முல்
2006 ஆம் ஆண்டு மண சப்த்ம
உற்தத்தித்திநன்
சப்க
பிகடணம்
பசய்ப்தட்டுள்பது. அத்துடன் 2002 ஆம்
ஆண்டு து ட்டு னற்றின் எரு விசசட
அல்னது முக்கி மற் கல்னக விபங்குகின்நது.
இவ் ருடத்தினச சசி உற்தத்தித்திநன்
பகள்மகயிமண அச துமநயிடமும் அவ்சந
னிர் துமநயிடமும் பளிக கூநப்தட்டது.
இக் பகள்மகயிமண முன்பணடுப்தற்கக,
பழில் அமச்சின் கீழ் சசி உற்தத்தித்திநன்
பசனகம் அமக்கப்தட்டு அச, னிர்,
தடசமனகள் ற்றும் சமூகம் னும் ன்கு
துமநகளின்
ஊடக
உற்தத்தித்திநன்
சம்தட்டு
அறிவூட்டல்
நிகழ்ச்சிகள்,
விருதுகள் ங்குல், சதட்டிகள், அவ்சந,
திரி நிறுணங்கமபக் கட்டிபழுப்தல்,
சிறி
ற்றும்
டுத்
அபவினண
பழினபர்கமப முன்சணற்றுல் சதன்ந
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப டபவி ரீதியில்
மடமுமநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.
ட்டில்
உற்தத்தித்திநன்
சம்தட்டிமண
சலும்
தனக்கும் சக்கத்துடன் 2010 ஆம் ஆண்டில்
உற்தத்தித்திநன்
சம்தட்டு
அமச்சு
இஸ்பிக்கப்தட்டதுடன்,
சசி
உற்தத்தித்திநன் அலுனகமும் அவ் அமச்சின்
கீழ்க் பகண்டு ப்தட்டது. 2015ஆம் ஆண்டில்
அசங்க நிர்க ற்றும் முகமத்து
அமச்சின் தப்பதல்மனயின் கீழ் சசி
உற்தத்தித்திநன்
அலுனகம்
சலும்
விஸ்தீமடந்து.

இயங்ணகில் உற்பத்தித்திமணன
சம்படுத்துலதன் ஊடாக ேர்லசதே ாீதிான
சபாட்டி நிணயணக்கு முகங்தகாடுப்பதற்காக
அலேிப்படும் பயத்திணன
தபற்றுக்தகாடுத்தல் ற்றும் சதேி
அபிலிருத்திற்கு ஒத்துணறப்பு லறங்குலதன்
ஊடாக க்களுக்கு உர்
லாழ்க்ணகத்தத்திணன தபற்றுக் தகாடுத்தல்.

நக்கம்
1. தயிற்சிகள், முமநமகள் ற்றும் பசய்முமந
அபிவிருத்தி ற்றும் ல் அனுதங்கமப
தகிர்ன் மூனம் அறிவின் அடிப்தமடயில்
அமந்
சமூகபன்றிமணக்
கட்டிபழுப்புற்கக னி மூனணம்
ற்றும்
நிறுணம்
சர்
சிநப்பிமண
அபிவிருத்தி பசய்ல்.
2. தல்சறு
பதருப
துமநகளினுள்
உற்தத்தித்திநமண
மபவிடல்,
திப்பிடல் ற்றும் சம்தடுத்துல்.
3. தனப்தட்ட துமநகளில் நினவும் சறுதட்ட
சூழ்நிமனகமப கணத்திற் பகண்டு சசி
உற்தத்தித்திநன்
ங்கள்
ற்றும்
இனக்குகமப நிறுவுல்.
4. உற்தத்தித்திநன்,
நிர்சம்தட்டு
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ற்றும் எத்துமப்பு
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்
ஊடக
உற்தத்தித்திநன் படர்தண தந்துதட்ட
அறிர்ந் புத்க்க தமடப்தற்நல் மிக்க
கனச்சபன்மந உருக்குல்.

சசி உற்தத்தித்திநன் பசனகம் “2020 ஆம்
ஆண்டபவில் அமணருக்கும் உற்தத்தித்திநன்”
னும் குறிக்சகமப அமடயும் பதருட்டு
ஆசி உற்தத்தித்திநன் அமப்பிணதும் அன்
உறுப்பு டுகளின் எத்துமப்புடனும் தன
உற்தத்தித்திநன்
சம்தட்டு
நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள் மடமுமநப்தடுத்ப்தடும்.

மூநனதங்கள்
1.

ததாணயசநாக்கு

2.

இயங்ணகிணன உற்பத்தித்திமன் சம்பாடு
ததாடர்பாக ஆேிாலிசய தனிச் ேிமப்பு
லாய்ந்த சகந்தி நிணயாக திகறச் தேய்தல்.
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உற்தத்தித்திநன்
சம்தட்டுக்கக
அர்ப்தம் பசய்த்க்க உற்தத்தித்திநன்
தயிற்றுவிப்தபர்கள்,
நிபுர்கள்,
ஆசனசகர்கள் ற்றும் உற்தத்தித்திநன்
ஆய்பர்கமப உள்படக்கி சசி ட்ட
சசர்பன்மந ஸ்பித்ல்.
பகுசண ஊடகத்மப் தன்தடுத்தி பதது
க்களுக்கண
விழிப்புர்வூட்டல்
நிகழ்ச்சிகளின்
தப்தபம
உறுதிப்தடுத்தும்
விக
ஊடகத்
படர்தடல்
மனமப்பதன்மந
ஆம்பித்ல்.

3.

4.

5.

நசி
உற்தத்தித்திநன்
தசனகத்தின்
தணிட் தகுதியிணர் 2018.12.31 ஆந்
திகதிக்கு

அமணத்து
துமநகளும்
உள்படங்கும்
மகயில்
சசி
ட்டத்தினண
நிகழ்ச்சித்திட்டகக்
பகள்பப்தட்டு
உற்தத்தித்திநன்
சம்தட்டு
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப சமூகக்கல்.
அறிவிமண முகமத்தும் பசய்மண
சம்தடுத்துன் ஊடக புத்க்கத்திற்கு
ற்றும்
தமடப்தற்நலுக்கு
ழிசற்தடுத்துல்.
ட்டில்
உற்தத்தித்திநன்
கனசபன்மநத்
பித்ல்,
உற்தத்தித்றின்
ஊடக
சமூக
லுவூட்டல்கள் ற்றும் சமுத்திற்கு
தனுறுதிமிக்க
மகயில்
கிமி
அபிவிருத்திம எருங்கிமத்ல் ற்றும்
நிகழ்ய்வு
முகமத்துத்ம
சம்தடுத்ல்.

2018 ஆண்டின் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்
1. கல்விப் பிரிவின் உற்தத்தித்திநன்
சம்தட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
2. சமுப் பிரிவின்
உற்தத்தித்திநன் சம்தடு
3. அச துமநசர் உற்தத்தித்திநன்
சம்தடு
4. னிர் துமநசர்
உற்தத்தித்திநன் சம்தடு
5. உற்தத்தித்திநன் சதட்டி ற்றும்
விருதுங்கல்
6. ஊடக ற்றும் பிச்ச
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
7. திநன் விருத்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
8. சர்சச நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
9. விசசட பசற்திட்டங்கள்
10. ஆய்ச்சி ற்றும்
உற்தத்தித்திநன்அபிவிருத்தி

லன
ல
அலு
னகம்


ட்டங்
கள்

பிநச
தசனகம்

தத்
ம்

தவிநிமன
அலுனர்
கல்
பழில்நுட்த
அலுனர்,
பழிபதர்
ப்தபர்

11

-

-

11

உற்தத்தித்திந
ன் அபிவிருத்தி
அலுனர்

55

61

464

580

முகமத்து
உவிபர்

11

-

-

11

அலுனக
உவிபர்

9

-

-

9

சதி

8

-

-

8

தத்ம்

96

61

464

621

2

தசனவு
(ரூ. மி)

நிதி யில்
முன்நணற்நம்
(%)

மீண்டுரும்

376.51

357.14

95

மூனணம்

48.86

36.74

75

தத்ம்

425.37

393.88

93

38

2

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

தலக (ரூத.
மில்லின்)
0.714
1.895
1.216
1.685
2.834
3.683
1.933
4.443
4.883
6.965
2.71
8.257
17.25
16.44

2017
2018

16.06
9.93

ஆண்டு

நிதி
ஒதுக்கீடு
(ரூ. மி)

விதம்

தணிட்தகு
தி

1.1.1 முன்தள்ளிகளில்
உற்தத்தித்திநன்
ண்க்கருல லடமுலநப்தடுத்ல்
இந்
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
உற்தத்தித்திநன்
ண்க்கரு தற்றி தடசமன ஆசிரிர்கள்,
ர்கள், பதற்சநர்கள் ஆகிசருக்கு
விழிப்புர்ம
ஊட்டுகின்நது.
உற்தத்தித்திநன்
ண்க்கரும
கமடப்பிடிக்கின்ந
முன்தள்ளிகள்
நிறுக
ரீதிக
குறிப்பிடத்க்க
முன்சணற்நம்
கண்டுள்பதுடன், ட்டுக்குச் சிநந் ற்
பிமசகமப உருக்குகின்நது.
ட்டினுள் ததிவு பசய்ப்தட்ட முன்தள்ளிகள்
12353 கப்தடுசடு 2018 ஆம் ஆண்டினுள்
உற்தத்தித்திநன் மிக்க முன்தள்ளிகள் 600 இமண
உருக்கும
இனக்கக
அமந்து
கப்தட்டது.

நசி உற்தத்தித்திநன் தசனகத்திணல் 2018
ஆண்டில்
தசற்தடுத்ப்தட்ட
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
பின்ரும்
பிண
பிரிவுகளின் கீழ் சுட்டிக்கட்டப்தடுகின்நண.

1. கல்வித் துலநசர் உற்தத்தித்திநன்
நம்தட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்

ற்சதது
1400முன்தள்ளிகள்ளில்
விசசட
பசற்திட்டங்கமப
ஆம்பித்துள்பதுடன்,
ட்ட,
பிசச
பசனகங்களில்
தணிற்றுகின்ந உற்தத்தித்திநன் அபிவிருத்தி
அலுனர்களிணல்
இந்
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
முன்பணடுக்கப்தட்டு நிமநமடந்துள்பது.

நீடு நிமனத் அபிவிருத்திக்கண மூனச
பிள்மபகள் ன்நல் அது மிமககது. ன்கு
ஆசக்கிக பர்கின்ந
பிள்மபகபது
உபப்தங்கிமண சமூக ற்றும் ஆன்மீக ரீதிக
விருத்தி பசய் சண்டியுள்பதுடன், திநன்கள்
ற்றும் பழிநுட்த சர்ச்சியின் கக
சகண பதருப, சமுக அபிவிருத்திக்கு
தங்களிப்புச்
பசய்க்கூடி
பிள்மபகமப
உருக்குச கல்வியின் பதறுசதறுகபக
இருத்ல் சண்டும். கல்வித் துமநசர்
உற்தத்தித்திநன்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்,
சுலுவுடன் மனநிமிர்ந்து, தமடப்தற்நல்
மிக்க தனுறுதி ய்ந் க்கமப பழினபர்
தமடணியில் என்று திட்டும சக்ககக்
பகண்டு டிமக்கப்தட்டுள்பது.
உற்தத்தித்திநன்
ண்க்கரும
அறிமுகப்தடுத்தும்
பதருட்டு
சசி
உற்தத்தித்திநன் பசனகம் அமணத்து கல்விசர்
நிறுகங்கமபயும்
என்றிமத்து
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப
முன்பணடுத்து
ருகின்நண.

ட்டக்கபப்பு ட்டத்தில் உன்ண முன்தள்ளிகளில்
உற்தத்தித்திநன்
ண்க்கருவிலணச்
தசற்தடுத்ப்தடும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் .

ஆசிரிர் கூட்டம் ததற்நநர் விழிப்பூட்டல்

1.1.2 முன்தள்ளி ஆசிரிர்களுக்கண சன்றிழ்
தடதறி
2016
ஆம்
ஆண்டில்
ஆம்பிக்கப்தட்ட
முன்தள்ளிகளின் ஆசிரிர்களுக்கண 5 ள்
உற்தத்தித்திநன் சன்றிழ் தடபறி 2018 ஆம்
ஆண்டிலும் மடமுமநப்தடுத்ப்தடுகின்நது.
பகழும்பு,
களுத்தும,
கம்தஹ,
கலி,
த்மப
ற்றும்
இத்திணபுரி
ட்டங்களுக்கு ரூத. 820,740.00 நிதி
எதுக்கீடுகள் அனுப்தப்தட்டுள்பசடு அது
நிமித்ம்
ரூத.
735,046.00
பசனவிடப்தட்டுள்பது.
சகன
ட்டங்களிலும் உற்தத்தித்திநன் சன்றிழ்ப்
தடபறி நிமநவு பசய்ப்தட்டு தரீட்மச
டத்ப்தட்டுள்பது. தன்பதற்ந முன்தள்ளி
ஆசிரிர்களின் ண்ணிக்மக 423 ஆகும்.

1.1முன்தள்ளிக் கல்வி
னரும் தட்டுக்கள்.........
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ற்றும் ஆசிரிர் கும் அர்களுக்குத்
சமண ழிகட்டுல்கமப ங்கும்.

1.2 தடசலனப் பிரிவு
னரும்
லப
திணத்துக்கக
தம்தலதன்லந உருக்குநம்...

சிநந்

1.2.2 உற்தத்தித்திநன் அபிவிருத்தி அலுனர்கள்
நிமித்ம்
தயிற்றுவிப்தபர்களுக்கு
தயிற்சிளிக்கும் (TOT) நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
தடசமன
ர்களுக்கண
ஆம்த
சன்றிழ் தடபறிம டத் முன்ணர்
உற்தத்தித்திநன் அபிவிருத்தி அலுனர்கள்
படர்தண
தயிற்றுவிப்தபர்களுக்கு
தயிற்சிளிக்கும்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
டத்ப்தட்டுள்பசடு
அற்கக
பசலிடப்தட்ட
பமக
ரூத.
364,
967.00ஆகும்.

தடசமன முமநமகளில் உள்ப 10,000
தடசமனகளில்
உற்தத்தித்திநமண
சம்தடுத்தும் பதருட்டு டபவி ரீதிக
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
முன்பணடுக்கப்தடுகின்நண. அன் இனக்கு
உற்தத்திநன்
சதட்டியின் குவிதிகமபக்
கமடப்பிடிக்கும்
உற்தத்தித்திநன்
மிக்க
தடசமனகமப உருக்குகும். பிசச
ட்டத்தில் இமக்கப்தட்டுள்ப உற்தத்திநன்
அபிவிருத்தி அலுனர்களின் மூனம் 2018 ஆம்
ஆண்டினுள் 600 தடசமனகமப இமத்துக்
பகண்டு
உற்தத்தித்திநன்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப முன்பணடுப்தற்கண
திட்டம் குக்கப்தட்டுள்பது. ற்சதது 924
தடசமனகள்
இணங்கப்தட்டு
உற்தத்தித்திநன் அபிவிருத்தி டடிக்மகள்
ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பது.

1.2.3
தடசலன
ர்களுக்கண
உற்தத்தித்திநன் ற்றும்  முகலத்தும்
தடர்தண ஆம்த சன்றிழ் தடதறி.
தடசமன ர்களின் உற்தத்தித்திநன்
விடம் தற்றி அறிவிமண விருத்தி பசய்யும்
சக்குடன் தடசமன உற்தத்தித்திநன் சங்கம்
ஊடக பசற்தடுத்ப்தடுகின்ந நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கபக இவ் உற்தத்தித்திநன் ற்றும் 
முகமத்தும் படர்தண ஆம்த சன்றிழ்
தடபறியிமண அறிமுகப்தடுத் முடியும்.
தடசமனக் கல்வியின் பின்ணர் உற்தத்தித்திநன்
ற்றும்  முகமத்தும் படர்தண
மூன்நம் நிமனக் கல்வி டடிக்மககள்
ற்றும்
பழிற்றுமந
சர்ந்
கல்வி
டடிக்மககளில்
ஈடுதடவும்,
திர்கன
பழில்
ய்ப்புகமப
உருக்கிக்
பகள்ற்கும்
இனூடக
பதற்றுக்
பகள்கின்ந
அறிவு
தனணபரு
அடித்பக அமயும் ன்தது உறுதிகும்.
இவ் உற்தத்தித்திநன் சன்றிழ் தடபறிம
சிநப்தக பூர்த்தி பசய்யும் ர்களுக்கு
அசங்கத்திணல் அங்கீகரிக்கப்தட்ட சன்றிழ்
ங்கப்தடுணல்,
அது
அர்கபது
திர்கன
பழில்
ய்ப்புக்களுக்கண
சனதிக
மகமக
முக்கித்தும்
பதறுகின்நது. தடசமனக் கல்விம நிமநவு
பசய்து சமூகப்தடுத்ப்தடும் ர்கமப
தமடப்தற்நல்
மிக்கதும்
தனுறுதி
மிக்கதுண
பிமசகபக
ட்டின்
அபிவிருத்தியில்
தங்களிப்புச்
பசய்க்கூடிர்கபக
அர்கமப
ஊக்குவிப்தது
சசி
உற்தத்தித்திநன்
பசனகத்தின் அபிப்பிகும். 2018 ஆம்
ஆண்டில் 3000 தடசமன ர்களுக்கண
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் டத்துது சக்கக
அமந்துள்பதுடன் இதும ட்ட ரீதிக
114 நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நிமநமடந்துள்பது.
ட்டங்களுக்கு அனுப்பி மக்கப்தட்டுள்ப
நிதி எதுக்கீடு 95000 ரூதகும்.

1.2.1

உற்தத்தித்திநன்
விருதிற்கண
குவிதிகளுக்கு இங்க தடசலனகளில்
உற்தத்தித்திநன்
ண்க்கருவிலண
லடமுலநப்தடுத்துல் ற்றும் தடசலன
உற்தத்தித்திநன் சங்கங்கலப உருக்குல்.

தடசமனகளில் உற்தத்தித்திநன் சங்கங்கமப
உருக்குன்
மூனம்
உற்தத்தித்திநன்
ண்க்கருவின் மூனம், ர்களிமடச
தமடப்தற்நல் மிக்க மகயில் என்றிமந்து
பசனற்நக்கூடி
சூமனத்
சற்றுவிப்தற்கு
தும
புரிகின்நது.
உற்தத்தித்திநன் கல்வித் திட்டங்கள் ற்றும்
கருவிகமப உரிறு தன்தடுத்துற்கு
ர்கமப ஊக்குவித்னணது, அர்கபது
அறிவு, திநன், ண்க்கரு ன்தற்மந
விருத்தி
பசய்ற்குரி
உந்துசக்திக
விபங்குகின்நது.
அன்சதது
தடசமன
உற்தத்தித்திநன் சங்கங்களின் மனமத்தும்
ர்களுக்கு ங்கப்தடுதுடன், அதிதர்
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ததுள்லப
ட்டத்தின்
உற்தத்தித்திநன்
சன்றிழ் தடதறியின் நதது

அபிவிருத்தி அலுனர்களுக்கக அமந்
சமு
உற்தத்தித்திநன்
ழிகட்டிக்
சகமயின் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் படர்தண
அமணத்து
விதங்களும்
உள்படக்கப்தட்டுள்பண. 2018ஆம் ஆண்டினுள்
325 திரிக் கிங்கள் உருக்கப்தட்டுள்பது.
2.1 உற்தத்தித்திநன் நிகழ்ச்சித்திட்டத்ல கிமி
ட்டத்தில் லடமுலநப்தடுத்ல்
உற்தத்தித்திநன் ண்க்கரும கிமி
க்களுக்கும் ங்கி, அனூடக வீட்டு
அனகுகமபயும் லுவூட்டி, பதருப
ஆன்மீக
சம்தடுமட சூல்பனன்மந
உருக்குச
சமு
உற்தத்தித்திநன்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் சக்ககும்.

2.சமுப்
நம்தடு

பிரிவின்

த
டரின
க்கம்
1

உற்தத்தித்திநன்

பதருப
முமநம,
சமு
நிமனமகள், கனச்ச ற்றும் ஆன்மீக
மடமுமநகள் சதன்ந தகங்கள் இந்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
ஊடக
சற்பகள்பப்தடுகின்நது.
முழுபத்
சமு
உற்தத்தித்திநன்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் கிமி க்களின்
ழ்க்மகத்
த்ம
அபவிடக்கூடி
தக்கத்சற்நத்ம உள்படக்கும் சுட்டிம
அடிப்தமடக
பகண்டு
திட்டமிடப்தட்டுள்பது. இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம்
பிசச பசனக ட்டத்தில் இமக்கப்தட்ட
உற்தத்தித்திநன் அபிவிருத்தி அலுனர்கள்
மூனம்
கிமி
ட்டத்தில்
முன்பணடுக்கப்தடுதுடன், கிங்கங்கமப
பிதிநிதித்துப்
தடுத்தும்
பதருட்டு
பிக்கப்தட்ட
சமு
உற்தத்தித்திநன்
தமடணிணது, கித்தின் பிச்சிமணகமப
இணங்கண்டு
அசிப்தடும்
அபிவிருத்தி
இனக்குகமப
அமடந்து
பகள்ற்கு
தங்களிப்பு
ரீதிண
அணுகுமுமநகமப
ங்குகின்நது.
2017ஆம்
ஆண்டில்
தயிற்சிளிக்கப்தட்ட தமடணிபது 2018
ஆம் ஆண்டில் மடமுமநப்தடுத்ப்தடும்
பசற்
திட்டங்களுக்கக
இமத்துக்
பகள்பப்தடுர்கள்.
உற்தத்தித்திநன்

2

3

தசற்தடுகள்
2018 ஆம் ஆண்டில் சமூக
உற்தத்தித்திநன் நிகழ்ச்சித்திட்டம்
படர்தக உற்தத்தித்திநன்
அபிவிருத்தி அலுனர்கமப
அறிவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
4 இமண டத்ல். த்மந,
களுத்தும, குருகல்,புத்பம்,
கண்டி ஆகி ட்டங்களில்
உள்ப 180 அலுனர்களுக்கக
டத்ப்தட்டது.

44,775.00

த்மந, குருகல், புத்பம்,
கண்டி ஆகி ட்டங்களில்
சர்ந்படுக்கப்தட்ட கி
அலுனர் பிரிவுகமப
அனிக்கும் மகயில் 4 கப
ஆய்வுகள் சற்பகள்பப்தட்டு
40வீட்டு அனகுகள்
தரீட்சிக்கப்தட்டது.
பணகமன (பிபின,
பக,பணகமன ற்றும்
தடல்குபு பி. பச. பி.) நிதி
எதுக்கீடுகள் ங்கப்தட்ட
100பசற்திட்டங்கமபப்
தரீட்சித்ல்.

-

பணகமன ட்டத்தின்
முன்சணற்நத்திமண தரீட்சித்ல்.
ற்றும் பணகமன, தடல்குபு
ற்றும் பக பிசச
பசனகத்தில் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
02 இற்கக

17380.00

புத்பம் சமூக உற்தத்தித்திநன்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் –
கருபனகஸ்ப விசசட
பசற்திட்டத்தில் 225
தன்பதறுர்கள் கனந்து
பகண்டர்கள்.
சமூக உற்தத்தித்திநன்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் கன
குசகத்பதருந்சட்டத்தில்
சமூகத்திமண விழிப்பூட்டல்
நிகழ்ச்சி.

-

பத்ம்
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தசனவு (ரூத)

14,200.00

5340.00

81695.00

2018.08.29, 30, 31 “ENTERPRISE SRI
2018”பணகமன
ட்டத்தில்

உற்தத்தித்திநன் ண்க்கருக்கமப கற்நல்
ற்றும்
மடமுமநப்தடுத்துனூடக
மிக்க அச சசமபன்மந க்களுக்கு
ங்குற்கண
ஈடுதடு,
ற்சதது
உற்தத்தித்திநன்
விருது
விவுக்கு
சர்ப்பிக்கப்தடுகின்ந
அசங்க
நிறுணங்களின் ண்ணிக்மக தடிப்தடிக
அதிகரித்துச்
பசல்திலிருந்து
உறுதிப்தடுத்ப்தடுகின்நது.

LANKA

கட்சி
அமநபன்று
நிர்ணிக்கப்தட்டு
அறிவூட்டல்
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
சற்பகள்பப்தட்டது.
இந்
நிகழ்வில்
விசசடக
சமூக
உற்தத்தித்திநன்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
மூனம்
ழ்க்மகத்
த்திமண சம்தடுத்துற்கண சந்ர்ப்தங்கள்
ற்றும்
மகசன்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்துடன்
படர்சதற்தடுத்தி
ணது
ர்த்க
நிறுணத்திமண உர் உற்தத்தித்திநன் ய்ந்
நிறுணக விருத்தி பசய்து பகள்ளும்
மகயில்
கிமி
க்களுக்கு
விழிப்புர்வுகள்
சற்பகள்பப்தட்டண.
இற்கண பசனவு ரூத. 43537.00 ஆகும். இன்
சதது
50,000
துண்டுப்
பிசுங்கள்
தகிர்ந்ளிக்கப்தட்டண.

த்தி அசங்க அமச்சுக்கள் ற்றும்
திமக்கபங்கள், க சமத அமச்சுக்கள்
ற்றும் திமக்கபங்கள் ற்றும் பதது
க்களுக்கு மிக கிட்டி நிறுணங்கபண
ட்டச் பசனகங்கள், பிசச பசனகங்கள்,
உள்ளூட்சி
நிறுணங்கள்
ஆகிண
உற்தத்தித்திநமண
கற்நலினூடக
அச
சசமக்கு கிமடக்கப் பதற்ந புத்க்கங்கள்
யினக னிர் துமநயுடன் சதட்டியிட
முமணந்துள்பது.
பிசச
பசனகங்களில்
இமத்துக்
பகள்பப்தட்டுள்ப
உற்தத்தித்திநன் அபிவிருத்தி அலுனர்களிணல்
2018 ஆம் ஆண்டினுள் 844உற்தத்தித்திநன்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் சற்பகள்பப்தட்டது.

“ENTRPRISE

இந் நிறுணத்தினுள் கி அலுனர்ப்
பிரிவுகளும் உள்படக்கப்தடுசடு கம்தஹ
ட்டத்தில் மீரிக பிசச பசனகப்
பிரிவில் அற்கண நிகழ்ச்சித் திட்டபன்று
டத்ப்தடும் தடங்கள் கீழ்ருறுள்பது.

2.2கிமி
சமு
உற்தத்தித்திநன்
தசற்திட்டத்திலண
முலநக
லடமுலநப்தடுத்துற்கக
அச
அலுனர்கலப
தயிற்றுவிப்தபர்கபக
தயிற்சிளித்ல்.

கி அலுனர் ட்டத்தினண
படர்தண விழிப்பூட்டல்

SRI
LANKA
2018”சசி
உற்தத்தித்திநன் பசனகத்தின் கட்சிமந

க்களின்
ழ்க்மகத்
த்திமண
சம்தடுத்துற்கக கிமி ட்டத்தில்
சற்பகள்பப்தட சண்டிற்றில் அச
துமநயிணரின்
மனயீடு
மிகவும்
முக்கிணக
அமசடு
அது
படர்தண
12விழிப்பூட்டல்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் நிமநமடந்துள்பது.
2.3சமூக
உற்தத்தித்திநன்
தலடணிக்கண
விழிப்பூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
சமூக உற்தத்தித்திநன் நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு
கி ட்டத்தில் சமூக உற்தத்தித்திநன்
தமடணியிணல்
மனமத்தும்
ங்கப்தடுகின்நது.

3.
அச
துலநயின்
உற்தத்தித்திநன்
நம்தட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

குவிதிக்கு ற்த நிறுணப் தரீட்சிப்பு

3.1உற்தத்தித்திநன் விருதுப் நதட்டிற்கண
குவிதிகளுக்கு ற்த அச நிறுணங்கலப
ஒழுங்குதடுத்ல்.
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சதட்டி

இச் பசற்திட்டத்தின் அடிப்தமட சக்கக
அமது, சிறி ற்றும் டுத் அபவினண
பழில்முமணசரின்
உற்தத்தித்திநமண
தனப்தடுத்துகும்.
எரு
ட்டிணது
பதருப
அபிவிருத்திப்
தணிகமப
முன்பணடுத்துச்
பசல்ற்கு
தரி
தங்களிப்பிமண ங்கும் சிறி ற்றும் டுத்
அபவினண
ர்த்கத் துமநயிணரிடத்தில்
உற்தத்தித்திநன்
ண்க்கரும
மடமுமநப்தடுத்துன் ஊடக உனகபவி
சதட்டித்
ன்மக்கு
முகங்பகடுக்கும்
மகயில்
சிநந்
சசமகள்
ற்றும்
ரிப்புக்கமப
சற்பகள்ளும்
நிறுணங்கபக உருக்கப்தடுகின்நண. 2016
சணரி 16 ஆந் திகதின்று பளியிடப்தட்ட
டு ழுவி மகசன் பசற்திட்டம் இண்டு
ருட கனங்களில் மடமுமநப்தடுத்ப்தடும்.
பசற்திட்டத்தின்
2
ஆம்
கட்டக
97ர்த்கர்கள்
இன்
நிமித்ம்
குதிபதற்றுள்பர்கள். அச் பசற்திட்டத்தின்
முன்சணற்ந மீபய்வு டடிக்மகக மகசன்
பதர் தனமக அச்சிடலிற்கக 68,801.50 ரூத
பசனவிடப்தட்டுள்பது.

3.2தழில் ல்லுர்களுக்கண அடிப்தலடச்
சன்றிழ்ப் தத்தி தடதறி
2017 ஆம் ஆண்டில் சுக துமநயில்
கடமற்றும் பழில் ல்லுர்களுக்கக
டத்ப்தட்ட தடபறியின் விருதுக்கண
சதட்டி 2018 ஆம் ஆண்டில் மடபதற்நசடு,
அற்கக
62,900.00
ஆம்
ரூத
பசனவிடப்தட்டது. அதில் 75 மத்தி
அலுனர்கள் கனந்து பகண்டர்கள். அத்சடு
65
நிமநசற்று
அலுனர்களும்
தங்சகற்நர்கள்.
2018ஆம்
ஆண்டில்
நிர்க
40கி
அலுனர்களுக்கு
தயிற்சிளிக்கப்தட்டு
நிமநமடந்துள்பது.
அற்கக
ரூத.
1,31,732.00 பசனவிடப்தட்டுள்பது.

பசற்திட்டத்திமண
மடமுமநப்தடுத்தும்
ஆம்த கட்டங்கபக அமது விதரிகமப
சர்ந்படுத்ல்,
சர்ந்படுக்கப்தட்ட
விதரிகளுக்கண விழிப்பூட்டும் நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள், உள்ட்டு ற்றும் பளிட்டு
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்,
படர்ச்சிண
ஆசனசமணகள்,
பசற்திட்டத்திமண
சற்தர்ம பசய்ல் ற்றும் ழிடத்துல்,
பற்றிகண
ர்த்கத்தினூடண
அனுதங்கமப தரிறிக் பகள்ளும் 05
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
சற்பகள்பப்தடவுள்பண.

4. னிர் துலநயின் உற்தத்தித்திநன்
நம்தடு
4.1
உற்தத்தித்திநன்
ண்க்கருவிலண
லடமுலநப்தடுத்தும் நிறுண உருக்கம்
2018ஆம் ஆண்டின் சதது னிர்த் துமநயில்
அவ்நண
600
நிறுணங்கமப
உருக்குமண
சக்கக
பகண்டமந்து கப்தட்டது. ட்ட
ற்றும் பிசச பசனகங்களுக்கு இமத்துக்
பகள்பப்தட்டுள்ப
உற்தத்தித்திநன்
அபிவிருத்தி
அலுனர்களிணல்
346
நிறுணங்களுக்கண
உற்தத்தித்திநன்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப
பசற்தடுத்தியுள்பர்கள். அது படர்தண
விழிப்பூட்டல்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப
டத்துற்கு ரூத. 405,655.00 ஆண நிதி
எதுக்கீடு
ங்கப்தட்டுள்பசடு
அதில்
402,009.00ரூத பசனவிடப்தட்டுள்பது.

கம்தஹ ட்டத்தில் பிரிவு ரீதிக நிறுணங்கலப
அனித்து நர்ந்தடுக்கப்தட்ட சிறி விதரிகலப
ட்ட தசனகத்தில்
டத்ப்தட்ட நர்முகப்
தரீட்லசயின் மூனம் உற்தத்தித்திநன் நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு
நர்ந்தடுக்கப்தட்டது. ( 40 நிறுணங்கள்)

4.2 லகசன் தசற்திட்டம்
“சிறி
ற்றும்
டுத்
அபவினண
தழில்
முலணநரின் உற்தத்தித்திநலண தனப்தடுத்துல்”
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மகசன்
பசற்திட்டத்தில்
தயிற்றுவிப்தபர்களுக்கண தயிற்சிளித்ல்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
7டத்ப்தட்டுள்பசடு, அற்கக 605,255
ரூத நிதி எதுக்கிடு ங்கப்தட்டுள்பசடு
அற்றில்
543,135
ரூத
பசனவிடப்தட்டுமுள்பது.
தயிலுர்கபக
ட்டங்களில்
கப்தடும்
381
உற்தத்தித்திநன் அபிவிருத்தி அலுனர்களுக்கு
தயிற்சிளிக்கப்தட்டுள்பது.
நிகழ்ச்சித்திட்டத்துக்கு
38பபர்கள்
சமூகளித்ர்கள். இந் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
மூனம்
திர்தர்க்கப்தடுது
ற்சதது
மடமுமநயிலிருக்கும் னிர் துமநயிணரின்
உற்தத்தித்திநன்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்
அபவிமண அதிகரிப்தகும்.

6. திநன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
6.1 ட்ட ரீதிக டத்ப்தடும் சன்றிழ்ப்
தத்தி
தடபறிகள்
ற்றும்
பழில்
ல்லுர்களுக்கக டத்ப்தட்ட தடபறிகள்
கடந் ஆண்டின் சதது மடபதற்ந நிறுணத்
மனர்கள்
உள்ளிட்ட
முகமத்து
ட்டத்துமட
அலுனர்கள்,
சுக
அலுனர்கள், ததுகப்புத் துமந அலுனர்கள்,
GP Cell Green Belt ஆர்னர்களுக்கண
டத்ப்தட்ட
சன்றிழ்ப்
தத்தி
தடபறிக்கண
சன்றிழ்கள்
ங்கி
மக்கும் நிகழ்வு மடபதற்நசடு, அற்கக
ரூத. 14257.50 பமக பசனவிடப்தட்டது.

5.ஊடகற்றும்பிச்சநிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
5.1 புதி பளியீடக ரிசக்தி மகசடு ற்றும்
DVDபட்டு
ர்தடுத்ப்தட்டுள்பசடுபளியீட்டிற்கக
மீபவும்
அச்சிடும்
டடிக்மக
இடம்பதறுகின்நண.DVD பட்டுக்கக 20,000
பசனவிடப்தட்டுள்பண.பளியீட்டுக்கு
193,200ரூத பசனவிடப்தட்டுள்பது. இமண
ஆசி
உற்தத்தித்திநன்
அமப்பிணல்
மீள்நிப்தப்தடுகின்நது.

2018 ஆம் ருடத்தில் ட்ட ட்டத்தில்
உற்தத்தித்திநன் சன்றிழ்ப் தத்திம தடபறி
டத்ப்தட்டசடு அன் முன்சணற்நம்
பின்ருறு ப்தட்டுள்பது.
நிறுணம்

5.2
மிழ்
பழிபதர்பு
–
மிழ்
பழிபதர்ப்பு
இடம்பதற்றுக்
பகண்டிருக்கின்நது.
சமூக உற்தத்தித்திநன்
மகசட்டுக்கண மிழ் பழிபதர்ப்பிற்கக
ரூத. 16,010 பசனவிடப்தட்டுள்பது.



தன்

ட்டங்களின்

ததறுர்களின்

ண்ணிக்

ண்ணிக்லக

கலி க சமத

2

152

கூட்டுநவு

1

95

1

50

2

200

அபிவிருத்தி
திமக்கபம்
சப்கமு க
சமத
கன
திமக்கபம்

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் தடர்தண விதங்கள்
பின்தருறு ப்தட்டுள்பது.



நிகழ்ச்சித்தி

லக

5.3 பமனக்கட்சி ற்றும் பணலி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
–
சுதீண
ரூதஹினியில்
ற்றும்
சசி
ரூதஹினியில்
2
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
எளிதப்தப்தடுகின்நண.
எரு
பணலி
நிகழ்ச்சித்
திட்டபன்றும்
எலிதப்தப்தட்டுகின்நண.



உற்தத்தித்திநன்
விருதுப்
சதட்டி
படர்தண
அறிமுகம்
சுதீண
ரூதஹினி கூட்டுத்தணம்2018.03.23

6.2 டிப்நப தடதறிகள்
 இறுதி ற்றும்  டுவில் அமந்
டிப்சப தடபறிகளுக்கக 93 சதர் கனந்து
பகண்டசடு, அற்கக ரூத. 843,974.00
பசனவிடப்தட்டது. அணல் கிமடக்கப் பதற்ந
ருணக ரூத.1,201,000.00 ஆக இருந்து.
முன்மண
தடபறியின்
ர்கள்
பளிட்டுச் சுற்றுனக்களில் ஈடுதட்டர்கள்.

2018 சசி உற்தத்தித்திநன் விருதுப்
சதட்டி
படர்தண
அறிமுகம்
–
இனங்மக பணலிச் சசம 2018.02.16
சமு உற்தத்தித்திநன் படர்தண
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2018.03.16
உற்தத்தித்திநன்
விருதுப்
சதட்டி
படர்தண அறிமுகம் – இனங்மக
ரூதஹினிக் கூட்டுத்தணம் 2018.02.22
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6.3 உற்தத்தித்திநன் தடர்தக ஒரு ள் தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

பசற்திட்டம், கன திமக்கபம், சல்
க கல்வித் திமக்கபத்திற்கக 2018 ஆம்
ஆண்டில் ஆசனசமண நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
டத்துற்கண
திட்டங்கள்
சற்பகள்பப்தட்டுள்பண.

இவ்
ருடத்தில்
மடபதற்ந
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
தற்றி
பின்ரும்
அட்டமயின் மூனம் ப்தட்டுள்பது.
தடதறியின்
ததர்
(டத்ப்தட்ட
திகதி 2018 )

தங்குத
ற்றி
நர்

தசனவு
(ரூத)

உற்தத்தித்திநன்
ற்றும்
5S
ண்க்கரு

16

12817.50

80000.00

62

39993.00

310,000.00

18

14,681.25

90,000.00

35

-

1,75,000.00

79

47625.00

395,000.00

40

-

200,000.00

89
49

45750.00

445000.00
245000.00

36

29750

180000

சசி உற்தத்தித்திநன் பசனகத்திணல் 2017
ஆம் ஆண்டில் ஆம்பித்து மக்கப்தட்ட ”தன
சபிரி பிரிப” பசற்திட்டத்தின் மூனம்
பிரிபணக் கல்வியின் சக்கத்ம அமடந்து
பகள்ளும் மகயில் வீண உற்தத்தித்திநன்
ண்க்கருவிமண பிரிபணத் பகுதிக்கு
அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டுள்பசடு,
பத்
பிரிபணக்கள் 758 இல் டத்ப்தட்ட
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கில் ற்சதது பற்றிகண
பதறுசதறுகள் அமடப் பதற்றுள்பற்கு
கத்திமண
ற்சதது
உற்தத்தித்திநன்
விருதுக்கக
அதிகண
பிரிபணக்கள்
விண்ப்பித்துள்பன் ககும். 2018
ஆண்டின்
முன்சணற்ந
மீபய்வு
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் டத்ப்தட்டுள்பசடு
அற்றிற்கக
ரூத.
57172.00
பசனவிடப்தட்டுள்பது.

ருணம்
(ரூத.)

(02.20)
மகசன்

திட்ட

முமநம (02.27
அறிவு
முகமத்தும்

(03.06)
க்
கட்டுப்தட்டு
ட்டம் (03.20)

பு
உற்தத்தித்திநன்
தரிப்பு
Occupational
Health
&
Management
Six Sgma
உற்தத்தித்திநனிற்
கண
கல்
பழில்நுட்தம்
எப்பீட்டு
ரீதிண
கட்டுப்தட்டுக்
குறிப்பு
உற்தத்தித்திநன்
தரிப்பு

முன்சணற்ந மீபய்வு தன சபிரி பிரிபண
நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 26.02.2018

8. சர்நச நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்
ஆசி
உற்தத்தித்திநன்
அமப்பின்
எத்துமப்புடன் சற்பகள்பப்தடும் தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் / பசனர்வுகள்

27

20570

135000

8.1 Multi Country Observational Study Missions
8.2 Technical Expert Services (TES) in Collaboration with
(APO)
8.3 e-Learning programs in Collaboration with APO

7. ஆநனசலண நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
7.1 நிறுணத்திற்கண விநசட ஆநனசலண
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

2018 ஆம் ஆண்டு சணரி ம் 15 ஆந் திகதி
முல் 18 ஆந் திகதி ம Management innovation elearning நிகழ்ச்சித்திட்டம் டத்ப்தட்டசடு
36 சதர் கனந்து பகண்டர்கள். அற்கக
1,36,118 பசனவிடப்தட்டுள்பது.

Employment Trust Fund (ETF), National Savings Bank,
பிரிவிணக்கள்,
இனங்மக
புமகயி
திமக்கபம், சப்கமு கத்தின் னக்
கல்வி
கரினத்திற்கக
அமந்
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No
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Progress Summary (Year 2018)
Name of the Program
Cost Incurred
(Rs)
International forum on
Public Sector
2,833,697.00
Productivity, participants
- Foreign 31, Local 11
Training of Trainers on
Scenario Planning
1,875,791.00
participants - Foreign 17,
Local 7
Workshop on Innovative
& Strategic Leadership
for enhancing Public
2,276,967.00
Sector Productivity
participants - Foreign 10,
Local 6
E- Learning Course on
Management Innovation
122,400.00
in SMEs
participants 36
E- Learning Course on
Management Innovation
147,231.00
in SMEs (Advance)
participants 32
E-Learning Course on
Customer Satisfaction
112,140.00
Management for Health
Sector participants 32
E- Learning Course on
Waste Management in
125,796.00
Agro Business
participants 31
Lean Healthcare Summit
579,729.81
participants 200
Test Programme HRM
77,591.41
participants 100

8.4.1
அச
துலநயின்
உற்தத்தித்திநலண
நம்தடுத்துற்கண சர்நச டு
இச் சர்சச டு சசி உற்தத்தித்திநன்
பசனகம் ஆசி உற்தத்தித்திநன் அமப்புடன்
என்றிமந்து டத்ப்தட்டசடு, ஆசி
உற்தத்தித்திநன்
என்றித்திமண
பிதிநிதித்துப்தடுத்தும் கனநிதி
சேஸ்
ல்வீனி
அர்கபல்
சற்தர்ம
பசய்ப்தட்டது.
பளிட்டு
பபர்
தங்களிப்பிமண திருதி. அனீட
பகனர்
அர்களும், திருதி. சன்சந சசவீ அர்களும்,
திருதி. ஹஸம் ஹபீபி அர்களும், கனநிதி
ம். சே. முன் அர்கள் ற்றும் பணல்ட்
ன்க் அர்கபலும் ங்கி மக்கப்தட்டது.
உள்ட்டு பபர் தங்களிப்பிமண கனநிதி
பஹன் சஜீ, கனநிதி அஜித் சில்
அர்களும் ங்கி
மத்ர்கள்.
இந்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கக பளிட்டர்களின்
தங்களிப்பு 31 ஆகவும் உள்ட்டர்களின்
தங்களிப்பு
11
ஆகவும்
கப்தட்டது.
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
பகழும்பு
கனரி
சஹட்டலில் 2018 ேூமன ம் 2 ஆந் திகதி
முல் 4 ஆந் திகதி ம மடபதற்நதுடன்
அற்கண ரூத. 2,519,297.00 பசனவிடப்தட்டது.
ஆசி உற்தத்தித்திநன் அமப்பின் தணிப்தபர் கம்
ருமக ரும் சந்ர்ப்தம்

Secretary General’ visits to Sri Lanka
ஆசி உற்தத்தித்திநன் அமப்பின் பததுச்
பசனபர் Dr SanthiKanoktanaporn சசி
உற்தத்தித்திநன் பசனகத்துக்கு ருமக
ந்ர்கள். அசங்க நிர்க ற்றும்
முகமத்து அமச்சர் பகௌ ஞ்சித்
த்துதண்ட அர்கள், சணதிததிச்
பசனபருடன்
இனங்மக
சணதிததி
அர்கள் ற்றும் அசங்க நிர்க ற்றும்
முகமத்து அமச்சின் பசனபருடன்
ட்புநவுச்
சந்திப்பதன்றிமண
டத்திணர்கள். அற்கக ரூத. 204,508.12
பசனவிடப்தட்டது.
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ததுகப்பு
ன்தண
தற்றி
சடல்கள்
சற்பகள்பப்தடுகின்நண.
தல்சறு
பசற்திட்டங்கமப பசற்தடுத்துன் மூனம்
சுற்றுச் சூலின் பசற்திநனிமண அமடந்து
பகள்பம் பதருட்டு ஈடுதட்டுள்பர்கள்.
இதும நிறுப்தட்டுள்ப GP cell களின்
ண்ணிக்மக 1,053 ஆகும்.

9. விநசட தசற்திட்டங்கள்
இதுல 5S ச் சன்றிழுக்கு உட்தடுத்ப்தட்
நிறுணங்களின் தட்டில்
9.1 5S சன்றுப்தடுத்ல்
Institute
Naval Hospital - Kankasanthurei
Bernard Botejue Industries (Pvt)
Ltd. - Kolonna
Southern Spars International
(PVT) LTD - Lot 51 BEPZ Walgama, Malwana
Nations Trust Bank - Digital
Banking
Nations Trust Bank - Commercial
Banking
Nations Trust Bank - Internal
Audit
Nations Trust Bank - IRMD
Nations Trust Bank - Credit
Management
Stein Studios of MTV Channel
(PVT) Limited - Rathmalana

Issuing
Date
25.01.2018

9.3 அறிவு முகலத்தும்

28/05/2018

ட்டு க்களில் அதிகசணர் கிமி
க்கபக பிதிநிதித்தும் பசய்ணல் சசி
பதருப அபிவிருத்திச் பசற்தட்டின்
சதது இந் கிமி க்களின் தங்களிப்பு
முன்னிமனப் தடுத்ப்தடுல் சண்டும்.

31/07/2018
10/08/2018
10/08/2018

இங்கு அசகக ங்கபது தம்தரி அறிவு
ற்றும்
நீண்ட
கனக
ங்கபல்
பசற்தட்டில்
பகள்பப்தட்ட
அனுதங்களின் யினக பதற்றுக் பகண்ட
அறிவிமண
ணது
பழிலில்
தன்தடுத்துற்கு
முற்தடுமண
அர்களில் கண்டு பகள்பனம். ன்நலும்,
கிமி க்களின் பதருப ற்றும் சமூக
ட்டத்தில்
திர்தர்க்கப்தடும்
முன்சணற்நத்திமண
அமடந்து
பகண்டு
அர்களின் ழ்ப் பிச்சிமணகளுக்கண
தீர்க்கண தீர்வுகமபப் பதற்றுக்பகடுப்தற்கு
ம் ட்டுக்கு இதும முடில் உள்பது.
இங்கு அர்களிடம் கப்தடும் அறி
இமடபளியிமண இணங்கண்டு ங்கபது
இனக்குகமப சக்கிப் தணிப்தற்குரி
தீர்வுகமபப்
பதற்றுக்பகடுப்தது
இச்
பசற்த்திட்டத்திணல் மடபதறுகின்நது.

10/08/2018
10/08/2018
10/08/2018
07/09/2018

2017 ஆம் ஆண்டின் ஆம்தம் முல் சசி
உற்தத்தித்திநன் பசனகத்திணல் சமூகத்ம
அடிப்தமடகக்
பகண்ட
அறிவு
முகமத்துச் பசற்திட்டங்கள் 43 இமண
இனங்மக முழுதும் சகன ட்டங்களும்
உள்படக்கப்தடும்
மகயில்
மடமுமநப்தடுத்ப்தட்டது.
அன்சதது
பதது க்களின் பதருப அபிவிருத்தி
ற்றும் சமூக சம்தட்டிற்கக நிமனசதநண
முமநமகள் பககுக்கப்தடும் டடிக்மக
இடம்பதற்நது.

9.2 GP Cell நசி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

GP Cell
சக்கங்கள்

சசி

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்

2018 ஆம் ஆண்டில் அறிவு முகமத்துச்
பசற்திட்டத்திமண
விரிவுதடுத்தும்
பசனர்வுகள், KM Booklet பளியிடுன்
மூனம்
டபவி
ரீதியில்
அறிவு
முகமத்துத்திமண
மடமுமநப்தடுத்துற்கு ற்தட்டது.

இந்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
மூனம்
டு
முழுதும் நிறுப்தட்ட GP Cell களின் மூனம்
நிறுணங்களில் பப் தமண, மின்லுப்
தன்தடு,
நீர்ப்
தன்தடு,
கழிவு
உற்தத்திமக் குமநத்ல், சுற்றுச் சூல்
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9.4
லத்திசலனகளுக்கண
தசற்திட்டம் (Lean Hospital Model Project)

Lean

9.5 அலுனக முகலத்துத்திற்கண கல்
தடர்தடல்
தழில்நுட்த
அபிவிருத்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டம்

உர் உற்தத்தித்திநன் ண்க்கருக்களிமடச
Lean
ண்க்கரு
மிக
முக்கித்தும்
பதறுகின்நது. இது னிர் துமநயில் மிகச்
சிநப்தக கமடபிடிக்கப்தடுதுடன், அர்கபது
பசற்தடுகளில்
அணசிணற்மந
இணங்கண்தற்கும், அணசி பசனவுகமப
இணங்கண்டு அற்மந கட்டுப்தடுத்துற்கும்,
ச
முகமத்தும்
படர்தகவும்
மகபப்தடுகின்ந
மிகச்
சிநந்சர்
ண்க்கருகும். னினும் து ட்டின்
அச துமநயில் Lean ஆகக் குமநந்பவிசனச
விஸ்ரிக்கப்தட்டுள்பது.
தயிற்சி
பசனர்வுகளின் சதது இண அச துமநயில்
மடமுமநப்தடுத்துன்
ஊடக
அசங்கத்திற்கு
தல்சறு
னன்கள்
கிட்டுகின்நண. இனூடக அச துமநயின்
வீண்வித்மக்
கட்டுப்தடுத்தி
உற்தத்தித்திநமண சம்தடுத் முடியும் ன்தது
உறுதி.

இந்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
சக்கம்
அலுனகத்தின் உற்தத்தித்திநமண விருத்தி
பசய்கும். அச அலுனக முமநமயில்
கல்
பழில்நுட்தத்திமணப்
தன்தடுத்துது
ற்கன
சமகக்
கப்தடுதுடன்
அன் மூனம் மிகவும்
இனகுண
அலுனக
முமநமயிமண
ற்தடுத்துல்
அன்
சக்ககும்.
உற்தத்தித்திநன்
ண்க்கருக்களின்
எரு
கருவிக “ICT” னும் கல் படர்தடல்
பழில்நுட்தத்திமணக் பகண்ட நிறுணம் சர்
உற்தத்தித்திநமண
விருத்தி
பசய்ற்கு
பிசகிக்கப்தடுகின்நது. நிறுணத்தின் e-breeze
கவ் பழில்நுட்த பகுதியின் அபிவிருத்தி
டடிக்மகக்கக
290500.00
ரூத
பசனவிடப்தட்டுள்பது.
உற்தத்தித்திநனிற்கண கல் தழில்நுட்தம்
சசி
உற்தத்தித்திநன்
பசனகத்தின்
நிறுணஞ்
சர்
முகமத்து
டடிக்மககளுக்கண
கல்
பழில்நுட்தத்திமணப்
தன்தடுத்துகின்ந
புதி பசற்திட்டக 2015 ஆம் ஆண்டு
படக்கம்
ஆம்பித்து
மக்கப்தட்டது.
முனது விடுமுமந பதற்றுக்பகள்து,
கபஞ்சி முகமத்தும், கணங்கமப
எதுக்கிக்
பகள்பல்
சதன்ந
அன்நட
அலுனக முகமத்து டடிக்மககள் ebreeze
பசற்திட்டத்தின்
மூனம்
ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பதுடன் இதும அம
பற்றிகக
பசற்தடுத்ப்தட்டுக்
பகண்டிருக்கின்நண.

முற் கட்டக அச துமநயின் சுக
சசமகமப ங்குகின்ந நிறுணங்கமப
அது Lean Healthcare practitioner Green Belt
சன்றுப்தடுத்ல்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்
ஊடக சுகத் துமந அலுனர்கமப Lean
பழிற்றுமநபர்கபக
தயிற்றுவிக்கும்
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 2017 ஆம் ஆண்டினுள்
பற்றிகக நிமநவு பசய்ப்தட்டது.
சுகத் துமந அலுனர்களுக்கண “Lean
Healthcare டு” TES நிகழ்ச்சித்திட்டக
ஆசி
உற்தத்தித்திநன்
அமப்பின்
எத்துமப்புடன் 2018 ப்ல் ம் 3 ஆந் திகதி
பசத்சிரித
சகட்சதர்
கூடத்தில்
டத்ப்தட்டது. அதில் 200 சதபவு கனந்து
பகண்டதுடன்
பற்றிககவும்
மடபதற்நது. Lean Healthcare Booklet இமண
பளியிடும் நிகழ்வும் அன்மந திணம்
இடம்பதற்நது. அற்கக 290785.30 ரூத
பசனகிது.

சசி உற்தத்தித்திநன் விருது ங்கும்
சதட்டிம ழிடத்தும் டடிக்மககள்
இவ் ருடத்தில் சற்பகள்பப்தடுது கல்
பழில்நுட்தத்திமணப்
தன்தடுத்திகும்.
சதட்டியின் பின்ரும் கட்டங்கள் அமணத்தும்
அற்கிங்க Online சசி உற்தத்தித்திநன்
பசனகத்தின்
இமத்பத்திமணப்
தன்தடுத்தி சற்பகள்பப்தடுகின்நது. இவ்
விருது
ங்கும்
சதட்டிம
மிகவும்
விமணத்திநனுடனும்
ம்பிக்மகத்
ன்மயுடனும் சற்பகள்ற்கு கல்
பழில்நுட்த
தன்தடு
உவிக
அமகின்நது.
பின்ரும் தடிமுமநகளின் ஊடக சசி
உற்தத்தித்திநன்
பசனகத்திணல்
டத்ப்தடும்
உற்தத்தித்திநன்
விருதுப்
சதட்டிற்கு
புத்க்கங்கள்
சசர்க்கப்தட்டுள்பண.
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1. விண்ப்தரிகள் இமத்தின் ஊடக
NPS தக்கத்திமணப் தன்தடுத்தி ததிவுகமப
சற்பகள்பல். (Online Registration)

2.சதட்டியிமண திப்பீடு பசய்யும் அலுனர்க்
குத்திமண இமத்தின் ஊடக ததிவுகமப
சற்பகள்பல் ற்றும் கற் பகுதியிமணப்
சதணிச் பசல்னல். (Online Registration)

7.புள்ளிகமப
கற்
பகுதியினுள்
உள்படக்கல், தகுப்தய்வு பசய்ல் ற்றும்
பதறுசதறுகமப
இமத்தின்
மூனம்
பளியிடுல்.
குறித்
அறிக்மககமபப்
பதற்றுக்பகள்பல்.

9.6 உற்தத்தித்திநன் விருத்தி ற்றும் ததது
க்கள் தடர்தடல் பிரிவின் ஆவுச்
தசற்திட்டகும்.

3.ததிவினக்கம்
ற்றும்
தர்
இனக்கத்திமண e-mail ற்றும் SMS
அனுப்பி மத்ல்.

க்கள் அதிகபவில் டடும் பதருப
ரீதிக முக்கித்தும் பதறும் விசசட
இடங்களில் உற்தத்தித்திநன் ண்க்கருவிமண
சம்தடுத்தும்
சக்கத்துடன்
ஆவுச்
பசற்திட்டங்கள் 4 இமண 2017 ஆம் ஆண்டில்
ஆம்பித்து மடமுமநப்தடுத்ப்தடுகின்நண.

சகட்
மூனம்



4.விண்ப்தங்கமப தரீட்சித்துப் தர்த்ன்
பின்ணர் புள்ளிகள் Barcode இன் கீழ் ததிவு
பசய்ப்தடும்.

பதல்மன
ட்சந்தியின்
மடதம சுங்கப் தம
 பின்ணமன மிருகக் கட்சிசமன
 பஹிமன புங்க
 பின்ணமன மண சனம்
இச் பசற்திட்டத்தின் விமபக பின்ணமன
ற்றும்
பஹிமன
மிருகக்கட்சிசமன
ற்றும் பின்ணமன மணகள் சனம்
உற்தத்தித்திநன்
விருதுப்
சதட்டிற்கக
சதட்டியிட்டு ஆம்த ட்ட பற்றியிமண
அமடந்து பகண்டர்கள். இன் விமபக
தன்பதறுர்களுக்கக
பதறுணங்கமப
சசர்த்து
அந்
நிறுணங்களின்
விசசட
முன்சணற்நத்திமண டுத்துக் கட்டுகின்நது.

5.கப ஆய்விற்கக சர்ந்படுத்ல் ற்றும்
சர்ந்படுக்கப்தட சகன நிறுணங்களுக்கும்
அறிப்தடுத்துற்கக SMS ற்றும் e- mail
இமணப் தன்தடுத்ல்.
6. நிறுணஞ் சர் ஆய்விற்கக அனுப்தப்தடும்
டுர்
சமதயிமண
சர்ந்படுத்ல்
அங்கீகரித்ல், அறிவித்ல் ங்குற்கக
டுர்
சமதம
இமத்
கல்
பகுதியிமணப்
தன்தடுத்ல்
SMS/email
தன்தடுத்ல்.

9.6.1
துமந
சர்ந்
உற்தத்தித்திநன்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
பழிற்
தயிற்சி
அதிகசமத, க் கூட்டுத்தணம், தனகம்,
புமகயி,
உவு
உற்தத்தி
சதன்ந
பிரிவுகளுக்கண நிகழ்ச்சிகளுக்கண திட்டங்கள்
தீட்டப்தட்டுள்பண.
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9.6.2
தம்தரி
பழிற்சமனகள்,
ஆயுர்சம், சயிமன ரிப்பிற்கக திரி
நிறுணங்கமப உருக்குல்.

கனந்துமடப்தட்டுள்பண.
அவ்சந
இண்டம் இழிணல் உற்தத்தித்திநன் பிசச
நிக கட்டமப்பிற்கக அசிப்தடும்
புள்ளிவிதங்கள் படர்தகவும், மூன்நம்
இழின் மூனம் சணத்பமக அதிகரிப்பு
உற்தத்தித்திநன் மீது பசலுத்தும் க்கங்கள்
படர்தகவும், ன்கம் இழின் மூனம்
உற்தத்தித்திநன்
கக்க
திட்டமிடல்
முமநமக்கக
சுற்றுனத்
துமந
விதத்திமணப்
தன்தடுத்துன்
முக்கித்தும்
படர்தகவும்
கனந்துமடப்தட்டுள்பது.

9.6.3 கி அலுனர்களின் டு, P Gap
Program, ஆக் கப்தகம், தடசமனகளில்
3R
நிமனங்கமப ற்தடுத்துற்கண
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் திட்டமிடப்தட்டள்பண.
9.7. இவ் ருடத்தினுள் துமந சர்ந்
உற்தத்தித்திநன்
விருத்திற்கக
தல்சறு
பிரிவுகளின்
உற்தத்தித்திநன்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
மடமுமநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.

10.2 உற்தத்தித்திநன் வுத் பம் (Data Base)

9.8. மண விசசட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கபக
நிறுணத்தினுள்
5S
இமண
மடமுமநப்தடுத்துற்கண டடிக்மககள்
ற்றும் ஆக் கப்தகங்கமப ரித்து
பற்றிகக
மடமுமநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.

இற்கண வுகள் இண்டம் நிமனத்
மூனங்களில்
இருந்து
டுத்துக்
பகள்பப்தட்டு
குறிகட்டிகமபக்
கட்டிபழுப்பிக் பகள்ற்கு அசிப்தடும்
பின்ணணிகமப
ஆய்வு
பசய்ப்தட்டுக்
பகண்டிருக்கின்நண.
உற்தத்தித்திநன்
குறிகட்டிகமப உருக்கின் பின்ணர் வு
அறிக்மககமப
ரிக்கும்
நிகழ்வு
இடம்பதறுகின்நது.
அத்சடு
அச்சிடல்
டடிக்மகயும்
2019
ஆண்டில்
சற்பகள்ற்குள்பது.

10. ஆய்ச்சிகள் ற்றும் உற்தத்தித்திநன்
விருத்தி
10.1 உற்தத்தித்திநன் வுக் குறிப்பு
சமிதி, உற்தத்தித்திநன் வுக் குறிப்பிமண
உற்தத்தித்திநன்
ய்ந்
மகயில்
சம்தடுத்துன்
மூனம்,
சசி
அபிவிருத்தியிமண
இனக்ககக்
பகண்டுள்பதுடன், பழில்ல்லுர்கமபப்
சதன்சந ச க்களிமடசயும் வுப்
தன்தடுகமப
பிதல்ப்தடுத்தி
கர்ச்சிகண
முன்மப்புக்கமப
சற்பகள்ப முடியும். 2018 ஆம் ஆண்டினுள் 4
இழ்கள் அனுப்பி மக்கப்தட்டுள்பது.

10.3 முன்நணற்ந மீபய்வு – நிறுணத்தின் 2017
ஆம் ஆண்டிற்கண முன்சணற்ந மீபய்வுக்
கூட்டம் சசி உற்தத்தித்திநன் பசனகத்தில்
மடபதற்நசடு ட்ட உற்தத்தித்திநன்
அலுனர்களின் கூட்டம் ட்ட ட்டத்தில்
மடபதற்நது. அற்கக ரூத 253304.00
பசனவிடப்தட்டது. ட்ட ட்டத்திலும்
முன்சணற்ந
மீபய்வுக்
கூட்டம்
டத்ப்தட்டது அற்கண பசனவு ரூத.
242019.00 ஆகும்.

உற்தத்தித்திநன்
விடம்
படர்தண
கனந்துமடல் ண்ணிக்மகயின் மூனம்
உறுதிப்தடுத்தும் மகயில் அசிப்தடும்
பின்ணணிம
உருக்கிக்
பகள்ளும்
பதருட்டு இவ் ருடத்தினுள் ”சமிதி”
சஞ்சிமககள் 04 அச்சிட்டு பளியிடப்தட்டண.

2019 ஆம் ஆண்டின் பசற்தட்டுத் திட்டத்திற்கு
தல்சறு
ப்பிணரின்
ஆசனசமணகள்
கருத்துக்கமபப்
பதற்றுக்
பகள்ளும்
மகயினண 05 கூட்டங்கள் மடபதற்நசடு
அற்கக ரூத. 17050.00 பசனவிடப்தட்டது.

வுகள்
ற்றும்
கல்கமபப்
தன்தடுத்துன் மூனம் கபப் தணிகளுக்கக
அலுனர்களுக்கு
அசிப்தடும்
எத்துமப்பிமண ங்குற்கும், தல்சறு
ஆய்ச்சிகமப
சக்ககக்
பகண்டு
உற்தத்தித்திநன் படர்தக அணங்கமபச்
பசலுத்தும் தரீட்சகர்கமப ஊக்குவிப்தற்கும்
இன் மூனம் திர்தர்க்கப்தடுகின்நது.

11 னி ப முகலத்தும்

அற்கிங்க ”சமிதி” முனது இழ்
மூனம் தச்மச விசப் பதருபப்
பின்ணணி படர்தகவும் ற்றுதிப் தயிர்
பர்ப்புக்கமப
இனக்ககக்
பகண்டு

சசி உற்தத்தித்திநன் பசனகம் பளிட்டு
உற்தத்தித்திநன் தயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
ட்டின் சகன துமநகமபயும் உள்படக்கும்
மகயில்
பசற்தடும்
பழில்

நிறுணத்தின் அலுனர்களுக்கண உள்ட்டு
தயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 42 இற்கக கனந்து
பகண்டுள்பர்கள் ன்தசடு, தட்டப்பின்
தட்டங்கள் 6 இமணயும் பதற்றுள்பர்கள்.
இற்கக
ரூத.1,631,362.00
பசனவிடப்தட்டுள்பது.
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ல்லுர்களுக்கு
ங்கப்தட்டுள்பதுடன்
அற்கக
வீச,
கப்புறுதிகளுக்கக
பசனவிடப்தட்ட பமக
1,876,349.19
ரூதகும்.

பசற்தடு

விருதுப்
சதட்டிக
மப
பளிப்தடுத்
ல்
தத்திரிமக
அறிவித்ல்க
ள்

12.
நசி உற்தத்தித்திநன் விருதுப்
நதட்டிகள் ற்றும் விருது ங்கல்

பதது நிர்க ற்றும் அணர்த் முகமத்து
அமச்சின் ழிகட்டல் மூனம் சசி
உற்தத்தித்திநன் பசனகத்திணல் எழுங்குநச்
பசய்ப்தட்டுள்ப
சசி
ட்டத்தினண
சதட்டிபன்நக சசி உற்தத்தித்திநன்
விருது ங்கும் சதட்டிம அறிமுகப்தடுத்
முடியும். இப் சதட்டி ம், உற்தத்தித்திநன்
ற்றும் சசம சம்தடு பசய்ற்கண சிநந்
பசற்தடுகமப பின்தற்றும் முன்திரிண
அச, உற்தத்திகள் ற்றும் சசமப் பிரிவு
ற்றும் கல்வித் துமநக்குரி நிறுணங்கள்
பழில்நுட்த
ரீதிக
மிகவும்
முமநமக்கும் திப்பீட்டுச் பசற்தட்டின்
மூனம் இணங்கண்டு பகள்பல் ற்றும் சசி
ட்டத்தினண
திப்பீட்டுக்கு
உட்தடுத்ப்தடுணல்
ஊக்குவிக்கும்
அடிப்தமட
சக்கத்துடன்
மடமுமநப்தடுத்ப்தடுகின்நது.
12.1 நசி உற்தத்தித்திநன்
நதட்டிகள் ற்றும் விருது
டத்துல்.

பதௌதீக
முன்சணற்நம்

விருதுக்கண
விக்கலப

8 தத்திரிமககளில்
அறிவித்ல்கள்
பளியிடப்தட்டு
ள்பண.
மகசடுக
சிங்கபம்7000,
மப
மிழ்
2000
அச்சிடல்
ஆங்கினம்-1000
சர்பவுக
அச,
மப
மிழ் உற்தத்திகள்
பழியில்
ற்றும்
பழி
சசமகள்
பதர்ப்தற்
கக
சர்பவுக
சர்பவுகமப
மப
பளிவுதடுத்தும்
பளிவுதடுத் நிகழ்ச்சித்திட்டங்
தும்
கள்
நிகழ்ச்சித்திட் உற்தத்தித்திநன்
டங்கள்
பசனகத்தின்
2018/01/18
அலுனர்களுக்கு
ற்றும் 19
2
ட்கள்
பகண்டகவும்,
தங்குதற்றிர்க
ள் 90
25
ட்டங்களுக்
கக (2018/02/122018/03/15)
மண அச்சிடல்
டடிக்மகக்கக
டுர் குழுவுக்கு
தயிற்சிளித்ல் ற்றும் ஆம்த
திப்பீடுகள் (Desktop Evaluation)
ண்டதங்கமப எதுக்குல்

845,715.75

கபப் தங்கள் (On Site Visits)

3516919.85

சதக்குத்து ற்றும் மண
பசனவுகள் (Transport and other
expenditure for Award )
டுர் குழுக்கண
பகடுப்தணவுகள்
Provincial Judge Panel

3438670.00

Criteria preparation for Zoological
Department
பத்ம்

2018 ஆம் ஆண்டில் டத்ப்தடுது 2016/2017
ஆம்
ஆண்டுகளுக்குரி
சதட்டிகபகும்.
அம 2018 ஆம் ஆண்டின் ர்ச் ம் 17 ஆந்
திகதிக்கு
பளியிடப்தட்டது.
இதும
சற்பகள்பப்தட்ட
பசற்தடுகளின்
முன்சணணற்நம்
பின்ருறு
கட்டப்தட்டுள்பது.

நிதியில்
முன்சணற்ந
ம் (ரூத)
31747.25

45,300.00
36605.00

988087.00

205860.00
884194.25
300,000.00

3667650.00
10920.00
16940.00
13988609.1

சதட்டிற்கக
விண்ப்பித்துள்ப
நிறுணங்களின் ண்ணிக்மக 2000 ஆகும்.
சதட்டியின் ம், அங்கீகம் ற்றும் சரிண
ன்மயிமண சலும் சம்தடுத்துற்கக
சதட்டியிமண
டத்தும்
முமநம,
டுர்களின்  நிமன, சர்பவுகள், புள்ளி
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ங்கும் மடமுமநகள் ற்நப்தட்டுள்பண.
சதட்டியின்
சர்பவுகள்
சர்சச
சர்பவுகளுடன் ஆய்ந்து மீள் உருக்கம்
பசய்ப்தட்டுள்பது. அணல் விசசட கணம்
பசலுத்ப்தட்டு
சசி
உற்தத்தித்திநன்
பசனகத்தின் முன்ணள் தணிப்தபர் சுங்க
குத்ண
அர்களின்
பபர்
தங்களிப்புடன்
டுர்
குத்திற்கண
சர்பவுகள்
பளிவுதடுத்தும்
நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்
சசி
உற்தத்தித்திநன்
பசனகத்திணல் டத்ப்தட்டது.
ட்ட ட்டத்தில் நசி உற்தத்தித்திநன்
விருது ங்கும் நதட்டிற்கு குவிதிகலப
தளிவுதடுத்ல்.

ஆம்த விண்ப்தங்கலப தரீட்சித்துப் தர்த்ல்
(Desktop Evaluation) ற்றும் டுர் குத்திலண
தயிற்றுவித்ல் ( Judge Panel Training)

புதி குவிதிகளுக்கு ற்த பளியிடப்தட்ட
இப் சதட்டி படர்தக பளிவுதடுத்தும்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
25
ட்டங்கமப
உள்படக்கிக டத்ப்தட்டது. 2018/02/12
ஆந் திகதி முல் 03/15 ஆந் திகதி ம
எவ்பரு ட்டத்திலும் ட்ட ற்நம்
பிசச
ட்டத்தில்
உற்தத்தித்திநன்
அபிவிருத்தி
அலுனர்களுடணண
எருங்கிமப்பின் மூனம் அச, உற்தத்திகள்
ற்றும் சசம நிறுணங்கள் 3807 உம் ற்றும்
தடசமனத் துமநக்குரி நிறுணங்கள் 3376
உம் ற்றும் உற்தத்திச் சசமப் பிரிவிற்குரி
நிறுணங்கள் 754 இமணயும் தங்குபதநச் பசய்து
அவ் எவ்பரு பிரிவிற்குக எரு ள்
நிகழ்ச்சித்திட்டபன்று மடபதற்நது. இந்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கக சசி உற்தத்தித்திநன்
பசனகத்தின் அலுனர்கபல் பபர்
தங்களிப்பு ங்கப்தட்டது. குவிதிகமப
விபங்கப்தடுத்தும்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கண
நிதி
எதுக்கீடுகள்
குறித்
ட்டச்
பசனகத்திணல் அனுப்பி
மக்கப்தட்டு
பசனவிடப்தட்டது.

சசி உற்தத்தித்திநன் விருதுப் சதட்டிற்கக
விண்ப்பித்துள்ப சற்தடி துமநகளுக்குரி
நிறுணங்கமப
திப்பீடு
பசய்யும்
பசற்தட்டிமண இரு பிண பிரிக
கட்டனம்.


மீபய்வுக் கட்டம் 1- சர்ப்பிக்கப்தட்டுள்ப
விண்ப்தங்கமப மீபய்வு பசய்ல்.
 மீபய்வுக் கட்டம் 2- நிமன ரீதிண
தரீட்சிப்பு
திப்பீட்டுச் பசற்தட்டின் முல் மீபய்வுக்
கட்டக குவிதிகளுக்கு உரித்ண ற்றும்
உரி
மின்றி
முன்மக்கப்தட்டுள்ப
விண்ப்தங்கள் நிகரிக்கப்தட்டு ஞ்சி
விண்ப்தங்கள்
அறிர்ந்
தரீட்சிப்புக்
குழுவிணல் மீபய்வு பசய்ப்தட்டுள்பண. இவ்
ருடத்தினுள் ஆம்த விண்ப்தங்கமபப்
தரீட்சித்துப் தர்ப்தற்கண டுர்க் கும்
அங்கத்ர்கள் குதிகள் தனற்றின் கீழ்
சசி
உற்தத்தித்திநன்
பசனகத்துக்கு
அமக்கப்தட்டர்கள்.
ஆம்த
விண்ப்தங்கமப தரீட்சித்துப் தர்ப்தற்கக
சசி உற்தத்தித்திநன் விருதுப் சதட்டி
திப்பீட்டு பசற்தடு ற்நம் அனுடன்
படர்புற்று டடிக்மக சற்பகள்ளும்
அறிர்ந் டுர்க் குழு அங்கத்ர்களுக்கு
சனதிகக உற்தத்தித்திநன் விடப் தப்பு
ற்றும் படர்புமட அறிவு ற்றும் அச,
உற்தத்தி ற்றும் சசமகளில் ஈடுதட்டுள்ப
துமநகள் ற்றும் தடசமன துமநக்கு
உரித்ண சசமகளில் ஈடுதடுகின்நர்கள்
சர்ந்படுக்கப்தட்ட புதி உறுப்பிணர்கள்
இதில் சசர்த்துக் பகள்பப்தட்டர்கள். இங்கு
ததிவுகமப சற்பகள்பல் ற்றும் புதி
அலுனர்கள் 500 க்கும் சற்தட்சடர் ஆம்த
விண்ப்தங்கமப
தரீட்சிப்பிற்கக
தயிற்சிளிக்கப்தட்டுள்பதுடன் குவிதிகமப
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ரிப்தற்கண தங்களிப்பிமண ங்கி
அலுனர்க்
குத்திற்கு
இன்
சதது
பபர் தங்களிப்பு ங்கி மக்கப்தட்டது.

உண்மணம
ண
நிரூபிப்தகும்.
நிறுணப் தரீட்சிப்பின் சதது டுர்க்
குழுவிணல்
குறித்
நிறுணத்தின்
அலுனர்களுடன் சர்முகப் தரீட்மசபன்று
டத்ப்தடுதுடன், குறித் அறிக்மகயில்
குறிப்பிடப்தட்டுள்ப
கல்கள்
உண்மப்தடுத்திக் பகள்ற்கக வுகள்,
கல்கள் ற்றும் அறிக்மககள் தரீட்சிப்பிற்கு
உட்தடுத்ப்தடுகின்நண. அவ்சந எரு சின
நிறுணங்கள்
இங்கு
குறுகி
முன்மப்புக்கமப (PowerPoint Presentation)
சற் பகள்கின்நர்கள்.

விண்ப்தங்கள் தரீட்சிக்கப்தட்ட திகதிகள்
ற்றும் தங்குதற்றிசர் ண்ணிக்மக
2018/05/01,02
120
2018/05/03,04
120
2018/05/14,15,16
120
2018/05/21,23
40
2018/06/05
60
இந் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு சனதிகக
நிறுணங்களில் இருந்து முன்மக்கப்தட்டுள்ப
விண்ப்தங்கள்
தரீட்சிப்பிற்கக
சந்ர்ப்தத்திற்சகற்த டுர் குழு அங்கத்ர்கள்
தங்குபகள்பச் பசய்ப்தட்டர்கள்.

சசி உற்தத்தித்திநன் விருதுப் சதட்டிற்குரி
நிறுணம் ச்சர் அனிப்பு டடிக்மககள்
2018 ேூமன ம் முல் த்தில்
ஆம்பிக்கப்தட்டதுடன்,
ட்டில்
25
ட்டங்கமப
உள்படக்கும்
மகயில்
அனிப்பு
டடிக்மககள்
ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பண.
இந்
சசி
தணிக்கக டுர்க் குழு உறுப்பிணர்கள் 500
க்கும் சற்தட்சடர் தயிற்சிளிக்கப்தட்டன்
பின்ணர் நிமன ரீதிண தரிசசமணக்கக
அனுப்பி மக்க டடிக்மக டுக்கப்தடும்.
நசி உற்தத்தித்திநன் விருது 2018
டுர் குழு அங்கத்ர்களுக்கு
தகடுப்தணவுகலப தசலுத்துல்.

நிறுணம் சர் தரீட்சிப்புக்கள் ( On site Visits)
சசி உற்தத்தித்திநன் விருதுப் சதட்டி 2018
ஆம் ஆண்டில் திப்பீட்டுச் பசற்தட்டின்
முற் கட்டக ஆம்த விண்ப்தங்கமப
தரீட்சிப்பின்
மூனம்
சர்ந்படுக்கப்தட்ட
சதட்டியின் முடிவுகள் அதிகசமத ற்றும்
ஆசனசமணக் குழுவிணல் தீர்னிக்கப்தட்ட
பட்டுப் புள்ளியின் அபம ண்டிச் பசன்ந
நிறுண
நிமனங்கள்
தரீட்சிப்பிற்கு
குதியுமட
நிறுணங்கபக
கருப்தடுகின்நண.

சசி உற்தத்தித்திநன் விருதுப் சதட்டி 2018
ஆம் ஆண்டு தடசமன, அச ற்றும் உற்தத்தி
ற்றும்
சசமத்
துமநக்கண
புதி
குவிதிகளின் கீழ் பளியிடப்தட்டுள்பது.
அணல் 500 க்குக் கிட்டி உள்பக ற்றும்
பளிரிண
டுர்க்
குழு
அங்கத்ர்களுக்கண
ஆம்த
விண்ப்தங்கமபப்
தரீட்சித்துப்
தர்ப்தற்குரி குவிதிகமப பளிவுதடுத்தும்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் சின ட்கள் முழுதும்
சசி
உற்தத்தித்திநன்
பசனகத்திணல்
டத்ப்தட்டது. அவ்சந நிறுணம் சர்ந்
தரீட்சிப்புக்கமப
எழுங்குமுமநப்தடுத்தி
சற்பகள்ற்கு தயிற்சிளித்ல் ற்றுமு
திப்பீட்டு முமநகள் படர்தகவும், அற்கு
இமக விழிப்பூட்டவும் டடிக்மக
டுக்கப்தட்டுள்பது.
இவ் விழிப்பூட்டல்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் பின்ணர் டுர்க் குழு
உறுப்பிணர்கபல்
நிறுணம்
மூனம்
முன்மக்கப்தடும்
விண்ப்தங்கள்
மீபய்விற்கக
அனுப்பி
மக்கப்தடும்
எவ்பரு அறிர்ந் தரீட்சிப்புக் குழுவுக்கும்
குமநந் தட்சம் சசி உற்தத்தித்திநன்
பசனகத்திணல்
உள்பக
ரீதிண
எரு
அலுனர் அல்னது உள்படக்குறு சலும்

அச, உற்தத்தி ற்றும் சசமப் துமநக்கு
ற்றும் தடசமன துமநக்குரி குதி பதற்ந
இவ்நண
கிட்டத்ட்ட
1,015
நிறுணங்களுக்கு
அறிர்ந்
டுர்க்
குழுவிணல் நிமன ரீதிண தரீட்சிப்புக்கு
உட்தடுத்ப்தட்டது.
திப்பீட்டுச்
பசற்தட்டின்
இண்டம்
மீபய்வுக்
கட்டக
இவ்
அனிப்புக்களின்
அடிப்தமட
சக்கக
அமது
விண்ப்தங்கள்
ற்றும்
அறிக்மகயில்
குறிப்பிடப்தட்டுள்ப
கல்கள்
அற்குப் பின்ணர் ஆம்த விண்ப்தங்கள்
மீபய்விணல் சர்ந்படுக்கப்தட்ட நிறுணம்
சர் டுர் குழு உறுப்பிணர்கள் மூன்று சதம
உள்படக்கி
அறிர்ந்
தரீட்சிப்புக்
குழுபன்று ஈடுதடுத்ப்தடுர்கள். இவ்
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அறிர்ந் டுர்க் குழு அங்கத்ர்கள்
இருர் ஈடுதடுத்ப்தடுர்கள்.

இப் பிரிவிணல்,
1. பமனதூக்
கிங்களில்
குமந
ருணம் பதறும் தர்களின் ழ்க்மகத்
த்ம
கட்டிபழுப்புற்கக,
தடசமனப் பிள்மபகளின் திநமகமப
விருத்தி பசய்ற்ககவும் இனங்மகயில்
தியும் க்களின் ழ்க்மகத் த்திமண
கட்டிபழுப்புற்கக சமுஞ் சர்
உற்தத்தித்திநன்
பசற்திட்டங்கமப
டத்துல்,
2. அச ஊழிர்கள் ற்றும் பதது க்களின்
திவிட சதிகளுக்கக ட்டின் தன
பிசசங்களில்
திருப்திமடக்கூடி
மகயில்
திவிட
சதிகமப
ங்குமண உறுதிப்தடுத்துல்,
3. பதது க்களுக்கு மிகவும் உற்தத்தித்திநன்
ய்ந் சசமபன்றிமண ங்கும்
மகயில்
அச
முகமத்து,
றுசீமப்பு
சமப்தடுகமப
இணங்கல் ற்றும் அறிமுகஞ் பசய்ல்,
அச
சசமயினுள்
ல்னட்சி
பகள்மகம பிசகப் தன்தட்டிணல்
அறிமுகம் பசய்யும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப
மடமுமநப்தடுத்துல்.,
4. அச ஊழிர்களின் சசமத் பகுப்பு
சத்திக்கூற்றிமண சம்தடுத்துற்கக
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப அறிமுகம் பசய்ல்,
5. அச சசமயின் உர் ட்டத்தினண
பசனற்றுமகம
சதணிச் பசல்லும்
அலுனர்கமப அறிமுகப்தடுத்தி மக்கும்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப சற்பகள்பல்.

இம் முமந சசி உற்தத்தித்திநன் விருதுப்
சதட்டிக்கக டுர்க் குழு அங்கத்க
முற்மடமக
இமந்து
பகண்ட
அலுனர்களுக்கக
ஆம்த
விண்ப்த
தரிசசமண ற்றும் நிமன தரீட்சிப்பிற்கண
குறித்
தயிற்சிளிப்புக்கள்
சற்பகள்பப்தட்டன் பின்ணர் பிசக
திப்பீட்டுச்
பசற்தட்டிற்கக
இமக்கப்தட்டர்கள். இன் சதது மூமக்
பகண்ட
டுர்க்
குழுவுடன்
அனிப்தபக
நிமன
தரீட்சிப்புக்களுக்கக தங்குதற்நச் பசய்ற்கு
டடிக்மக டுக்கப்தடும்.
பகடுப்தணவுன் சற்பகள்பப்தட்ட டுர்க்
குழு அங்கத்ர்களின் ண்ணிக்மக 377 ஆகும்.
இற்கண பசனக ரூதக. 5,488,550.00
கப்தட்டது.
2018
ஆம்
ஆண்டில்
பசலுத்ப்தட்ட பமக ரூத. 3667650.00 ஆகும்.

7.2 முகலத்து, றுசீலப்பு ற்நம்
ததது க்கள் தடர்தடல்
பதது நிர்ண க ஆளுமக ற்றும்
குடிசு நிர்கம் படர்தண அமச்சின்
கீழ் 2015 ஆம் ஆண்டில் பிக்கப்தட்டபரு
பிரிகும். அச துமநயினுள் பதது க்களுக்கு
மிகவும் விமபதிநன் மிக்கண சசமயிமண
ங்கும்
பதருட்டு
முகமத்து,
றுசீமப்பிமண அறிமுகப்தடுத்ல் ற்றும்
மடமுமநப்தடுத்துது அன் அடிப்தமட
சக்ககும்.

பிரிவிணல் 2018 ஆண்டில் அலடப்ததற்ந முக்கி தசனற்றுலககள்
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திவிச சமுஞ் சர்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் – 2018



உற்தத்தித்திநன்

க்களின்
ழ்த்திமணக்
கட்டிபழுப்பும் சக்கத்துடன் பதது
நிர்க ற்றும் அணர்த் முகமத்து
அமச்சின் ழிகட்டலின் கீழ் சசி
உற்தத்தித்திநன்
பசனகத்தின்
எத்துமப்புடனும் திவிச சமுஞ் சர்
உற்தத்தித்திநன்
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
ஆம்பித்து மக்கப்தட்டுள்பதுடன், அன்
முன்சணடிச்
பசற்திட்டக
பணகமன ட்டத்தில் ற்சதது
பற்றிகக மடமுமநப்தடுத்ப்தட்டு
ருகின்நது. இன் கீழ் புத்ன, ல்வின
ற்றும் டுல்ன ஆகி பிசச பசனகப்
பிரிவுகளில் ங்கய்க் கன்றுகள் டுமக
உட்தட தமககளின் டுமக, சன்
பர்ப்பு, வீட்டுத்சட்டத்துடன் கூடி
ர்த்க ரீதிக மிபகுச் பசய்மக, சசபம்,
ஆயுர்ச மூலிமககள், தல் ட்டு
தண்ம, ஆமட உற்தத்தி, கடசியுடன்
படர்புமட உற்தத்திகள், பகங்ரீட்டுன்
படர்புமட
உற்தத்தி
அனகிமண
சம்தடுத்ல், இற்மக உத் ரிப்பு,
கசடல்
மகத்பழில்
சதன்ந
தல்சறுதட்ட
துமநகமபயும்
உள்படக்கி
மகயினண
பசற்திட்டத்திற்கக நிதி எதுக்கீடுகள்
ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பண.
2018.07.31
ஆந்
திகதி
ம
இப்
பிரிவிற்குரித்கக்
கப்தடும்
பதனன்ணறும,
ஹிங்கமண,
மிஹிந்மன, முல்மனத்தீவு, ழ்ப்தம்
ற்றும் கதிர்கம் சதன்ந விடுமுமந
விடுதிகளிணல்
கிமடக்கப்பதறும்
ருணங்கள்
படர்தண
விதம்
பின்ருறு கட்டப்தட்டுள்பது

2018.04.21 ஆந் திகதி பணகமன
விடுமுமந விடுதியிமண திநந்து மத்ல்.

தணலன விடுமுலந விடுதியிலண திநந்து
லக்கும் நதது
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அந பறிப் தடசமனகளுக்கு 100 எலி
பதருக்கிகமப
விநிசகிக்கும்
டடிக்மக நிமநமடந்துள்பது.
முன்தள்ளிகளுக்கக தயிற்சித் பகுதிகள்
90
இமண
விநிசகம்
பசய்யும்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்
ஆம்த
கட்ட
டடிக்மககள்
இடம்பதற்றுக்
பகண்டிருக்கின்நண.
பணகமன ட்டத்தில் எரு கி
அலுனர்ப் பிரிவிற்கு 10 வீடுகள் ன்ந
வீம் கி அலுனர்ப் பிரிவுகள் 319 இல்
உள்ப குமந ருணம் பதறுர்களுக்கு
வீடுகள்
நிர்ணிப்தற்கக
மூனப்
பதருட்கமப
தகிர்ந்ளிக்கும்
பசற்திட்டத்தின்
ஆம்த
கட்ட
டடிக்மக நிமநமடந்துள்பது.
பணகமன
ட்டத்தில்
குமந
ருணம்
பதறும்
குடும்தங்களுக்கு
சுக
ற்றும்
சமூக
ரீதிண
நிமனமக்கு
கட்டிபழுப்புற்கக
சுக சதிகமப ங்குல்.
கிமி
இமபஞர்
சமூத்துக்கு
லுவூட்டுற்கக 25 விமபட்டுக்
ககங்களுக்கு பலிசதல் (கப்தந்து)
ங்குல், விமபட்டு மணங்கமப
சீர்பசய்ற்கக மூனப் பதருட்கமப
ங்கப்தட்டள்பண.
இன்
சதது
நிர்ப்
தணி
டடிக்மகக்கக
இனங்மக பதலிஸரின் எத்துமப்பு
கிமடக்கப்பதற்நது.

ஓய்வூதிம் ற்றும் னன்புரி
விடப் தப்பு

ருகின்நது. ஏய்வூதிர்கள் ற்றும் அர்களின்
குடும்த அங்கத்ர்களுக்கக விமணதும்
மிக்கதுண சசமயிமண ங்குற்கக
ம
அச
நிறுணங்கள்,
னிர்
நிறுணங்கள்
ற்றும்
வீண
கல்
பழில்நுட்தத்துடன் படர்புதட்டு 2016 ஆம்
ஆண்டினுள்
சசி
ட்டத்தினண
பற்றிமயும் திப்பீடுகளுக்கும் உட்தடுத்ப்
தட்டுள்பர்கள்.
அத்சடு
விசசடக
எட்டுபத் எய்வூதிர்களின் ம்பிக்மகம
பல்ற்கும்
முடியுக
அமப்பதற்றுள்பம
ஏய்வூதித்
திமக்கபத்திற்கு கிமடக்கப் பதற்ந அதி
சிநந் சமணகும்.

8.1 ஓய்வூதித் திலக்கபம்
1934 ஆம் ஆண்டு பதப்ரி ம் 05 ஆந் திகதி
பிக்கப்தட்ட
ஏய்வூதிப்
பிக்
குறிப்பின்
கீழ்
அவ்ப்சதது
சற்பகள்பப்தடும்
திருத்ங்களுக்கு
கட்டுப்தட்டு ற்சதது 1972 ச ம் 05 ஆந்
திகதின்று
திருத்ப்தட்ட
ஏய்வூதிப்
பித்தின்
பிகம்
ஏய்வூதிக்
பகடுப்தணவிமண சற்பகள்பல் இனங்மக
அசின் சட்டத்தின் ஏர் அங்கக றியுள்பது.
அவ்சந 1898 ஆம் ஆண்டு இனக்கம் 01
இமணக் பகண்ட விமகள் அமகள்
ஏய்வூதி நிதிக் கட்டமபச் சட்டத்திற்கு 1983
ஆம் ஆண்டு இனக்கம் 24 மணக் பகண்ட
விமகள் புர்கள் ன்ந ஏய்வூதித்
திட்டம்
அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது.
1981
இனக்கம் 44 இமணக் பகண்ட விமகள்
ற்றும் அமகள் ஏய்வூதித் திருத்ச்
சட்டத்தின்
கீழ்
அங்கவீண
ஏய்வூதி
முமநமபன்று அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது.
அத்சடு அவ் அமணத்து திருத்ங்கமபயும்
உள்படக்கிக 2010 ஆம் ஆண்டு இனக்கம் 08
ற்றும் 09 இமணக் பகண்ட திருத்ங்கள்
லுவிலிருக்கும்
மகயில்
விமகள்,
புர்கள், அமகள் ற்றும் அங்கவீணர்கள்
னும் ஏய்வூதித் திட்டம் இனங்மகயினுள்
சட்டரீதிக பிக்கப்தடுகின்நது. சலும் 1942
ஆம் ஆண்டு இனக்கம் 18 இமணக் பகண்ட
கட்டமபச் சட்டத்தின் பிகம் சட்டரீதிக
மடமுமநப்தடுத்ப்தடுகின்ந
அசங்க
சசம சசனத நிதிம் சதன்ந விடங்கள்
மும்மூர்த்ங்களுக்கும்
உரித்ண
தன்பதறுர்களுக்கு பகடுப்தணவு பசய்யும்
பசற்தட்டிமண
எழுங்குதடுத்துது
ஏய்வூதித் திமக்கபத்தின் மனப்
பதறுப்தகும்.
1970.12.23 ஆந் திகதி அசங்க நிர்க
அமச்சின் கீழ் அமந் ”” த்துமட
திமக்கபபன்நக நிறுப்தட்ட இந்
ஏய்வூதித் திமக்கபணது, 2018 ஆம்
ஆண்டு
நிமநமடற்கு
முன்ணர்
6
இனட்சத்மக்
பகண்ட
ஏய்வூதி
சமூகத்துக்கண
சசமகள்
ங்கப்தட்டு
அர்கமப சமூக ற்றும் பதருப ரீதிக
திருப்திமடச் பசய்யும் மகயில் பதரும்
பசற்தணியில் ஈடுதட்டுள்பர்கள். அசின்
நிந், அம, ற்கலிக, ததிலீட்டு சதன்ந
நிணரிகள், முப்தமட அங்கத்ர்கள்,
அமச்சுக்களின்
தணிட்பகுதி
உவிபர்கள்,
விமகள்
அமகள்,
புர்கள் ற்றும் அமகள், அச சசம
சசனத நிதித்திமணயும் சதணிச் பசன்று 12
இனட்சத்துக்கு
சற்தட்டர்களுடன்
படர்ச்சிண படர்பதன்றிமண சதணி

சலும் னிர்த் துமநயின் தங்களிப்புடன்
ஏய்வூதி பிமசகளுக்கு கிட்டும் மகயில்
அர்களின் பதருப ழ்க்மகயிமண
மிகவும் தனம் பதருந்திக ற்றுற்கு
தல்சறு கடன் திட்ட முமநகள், கழிவுடன்
கூடி பதருட்கள் ற்றும் சசம சதிகமபப்
சதன்சந பதருப ரீதிகவும் சுக
ழுந்து
நிற்கும்
மகயினமந்
ஆசனசமணகளும், ஏய்வூதி பிமசகளுக்கு
ங்குற்கு ஏய்வூதித் திமக்கபத்திற்கு
முடியுக இருக்கின்நது.
அவ்சந
நிருண
ரீதிக
பதௌதீக
அபிவிருத்திச் பசற்தட்டினுள் ஏய்வூதிப்
பிமசகளுக்கும்
திமக்கப
தணிட்
பகுதியிணருக்கும் மிகவும் தனுறுதி ய்ந்
சசம
சூபனன்றிமண
உருக்கும்
மகயினண அபிவிருத்திகமபப் சதன்சந
விசசடக ஏய்வூதி பிமசகள் ற்றும்
அர்களின் குடும்த அங்கத்ர்களின் ஏய்வுக்
கன னத்திமண அனுதவிப்தற்கக ஏய்வு
விடுதி
சதிகமப
விருத்தி
பசய்து
ஏய்வூதிர்களுக்கு
ஏய்வூதித்திமணயும்
ண்டி
சசமகமபப்
பதற்றுக்
பகடுப்தற்கு
து
திமக்கபத்திற்கு
இலும கிமடக்கப்பதற்றுள்பது.
சலும் மிகவும் தனுறுதி மிக்க சசமயிமண
ங்குற்கக னி ப அபிவிருத்திக்கண
தயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கமப திமக்கப
அலுனர்களுக்கு
பதற்றுக்பகடுத்லிமணப்
சதன்சந
திமக்கப
அலுனர்கமப
பபர்கபகப் தன்தடுத்தி மண பளி
அச
நிறுணங்களின்
அலுனர்களுக்கு
ஏய்வூதித் திட்ட முமநம படர்தண
அறிவிமண சம்தடுத்தும் மகயில் தல்சறு
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப
மடமுமநப்தடுத்தி
ஏய்வூதிக் பகடுப்தணவிமண தம்தரி
விடப் தப்பிலிருந்து ண்டிச் பசன்று
ஏய்வூதித்
திமக்கபம்
மிகப்
தரி
தணிகளில் ஈடுதட்டுக் பகண்டிருக்கின்நது.
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ஆண்டு

ம்

ஓய்வூதிர்களின்

ஒட்டுதத்

முலணப்தண

ஓய்வூதிர்களின் ண்ணிக்லக

ண்ணிக்லக
2016

579,508

2017

600,867

2018

621,905

சணரி
பதப்ரி
ர்ச்
ப்ல்
ச
ேூன்
ேூமன
ஆகஸ்ட்
பசப்டம்தர்
எக்சடதர்
ம்தர்
திபசம்தர்

ஆம்: கக்குப் பிரிவு

சிவில்
ற்றும்
இணு
ம்
411,334
412,072
413,603
415,761
416,562
417,831
419,646
420,066
422,048
423,370
425,913
429,654

வில
கள்
அல
கள்
189,929
190,098
190,306
190,566
190,675
190,852
191,090
190,180
190,734
190,917
191,473
192,251

தத்ம்

601,263
602,170
603,909
606,327
607,237
608,683
610,736
610,246
612,782
614,287
617,386
621,905

ந் ஏய்வூதிக் பகடுப்தணவு
அவ்நண
ஏய்வூதிர்
பிமசகமப
கண்கணித்து
அர்களின்
குடும்த
அங்கத்ர்களின்
ததுகப்பிமண
உறுதிப்தடுத்துல் ற்றும் அர்கள் ட்டின்
பதருபச் பசற்தட்டில் முமணப்தண
தங்குர்கபக ற்நப்தட்டு சிநந்சர்
சமூகப் பதறுப்பிமண நிமநசற்றுசடு
விடம் சர்ந் சட்டகத்திற்கு பளிச பசன்று
சமூக
அபிவிருத்திற்கக
அர்களின்
முமநசர்ந் அறிவு ற்றும் திநன்கமபப்
தன்தடுத்தி
கடமகமப
சற்பகள்கின்நர்கள். ற்சதது ஏய்வூதித்
திமக்கபம்
ஏய்வூதிப்
பிமசகளுக்கு
உரித்ண
னன்கமப
ங்குற்கு
முடியுண
மகயில்
வீண
கல்
பழில்நுட்தம், பகள்மகத் தீர்ணங்கள்
ற்றும்
நிமனசதநண
முகமத்து
முமநமயிமணப்
தன்தடுத்தி
பளிப்தமடக
சன்றுப்தடுத்தும்
பகடுப்தணவு பசபனழுங்கிமண சதணிச்
பசல்ன்
மூனம்
ஏய்வூதிர்களின்
ம்பிக்மகயிமண
பன்பநடுப்தற்கு
திமக்கபத்துக்கு இலும கிமடத்துள்பது.
தகடுப்தணவு
லககள்
சிவில்
இணு
ஏய்வூதிம்
விமகள்
அமகள்
ஏய்வூதிம்
பத்ம்

புதி முலணப்புடணண ஓய்வு
ததற்நர்களின் ண்ணிக்லக 2018

45.8

621,905

181.83

1,547

103

பதப்ரி

1,416

270

845

2,531

ர்ச்

2,023

297

760

3,080

ப்ல்

2,105

88

754

2,947

ச

1,556

152

694

2,402

ேூன்

2,650

147

1,051

3,848

ேூமன

2,367

139

812

3,418

ஆகஸ்ட்

2,598

41

949

3,588

பசப்டம்தர்

2,256

117

832

3,205

எக்சடதர்

2,543

85

803

3,431

ம்தர்

3,074

65

986

4,125

திபசம்தர்

4,251

49

1,167

5,467

தத்ம்

28,386

1,653

9,996

40,035

சிவில்

2018 திதசம்தர் ல
ண்ணிக்லக ங்கப்தட்ட
தலக
ரூத. மில்
429,654
136.03
192,251

சணரி

விலக
ள்
அல
கள்
343

ம்

57

*இ
ணும்

தத்
ம்
1,993

புதி ஓய்வூதிர்களுக்கண தகடுப்தணவு
விலகள் அலகள்
9,996
**இணும்
4,892
தளிட்டு ஓய்வூதிம்
478
நிலுலக் தகடுப்தணவு
11,945

னிர்
துமநயின்
ஆய்வுகள்
அணங்களுக்கு
உட்தட்டுள்ப
நிமனகவும் றியுள்பது.

அச சதன்று ஏய்வு பதறும் திகதி முல் எரு
த்தினுள்
ஏய்வூதிப்
தணிக்பகமட
பசலுத்ப்தடுதுடன் ஏய்வு பதற்நன் பின்ணர்
திர்ரும்
முல்
த்தில்
இருந்ச
ஏய்வூதிம் ங்குற்கு திமக்கபத்துக்கு
முடியுக உள்பதுடன், மப்தடுத்ப்தட்ட
வுத் பத்தினூடக பகடுப்தணவுகமப
சற்பகள்ற்கு
திமக்கபத்திணல்
அமடப்
பதற்றுள்ப
முன்சணற்நக
அறிமுகப்தடுத் முடியும். இம் முற்சியின்
சர்மநண விமபக அமது சகன
ட்டங்களிலும்
ற்றும்
பிசச
பசனகங்களிலும் தணிகமப எருங்கிமப்புச்
பசய்து
ற்கன
சசமக
சன்றுப்தடுத்துற்கு
இலும
கப்தடுகின்நது.

**இணு
பகடுப்தபவுகளுக்கு
உரித்ண
திருத்ங்கள், இனமகள் ற்றும் 2017 இற்கு
முன்மண பகடுப்தணவுகளின் பத்ம்
ஆம்: கக்குப் பிரிவு

ணித் ற்றும் அங்கவீணமுற்ந முப்தலட
வீர்களின் ற்றும் ததலிஸ் நசலயில்
உள்பர்களுக்கு
சம்தபம்
ற்றும்
தகடுப்தணவுகலப ங்குல்.
முப்தலட வீர்களின்
ற்றும் ததலிஸ்
தகடுப்தணவுகள்
இணுத்திணரின்
ஏய்வூதிம்
கடற்தமடயிணரின்
ஏய்வூதிம்
விணப் தமடயிணரின்
ஏய்வூதிம்
பதலிஸிணரின்
ஏய்வூதிம்
பத்ம்

2018 திதசம்தர் ல
ண்ணிக் தசலுத்ப்த
லக
ட்ட
தலக
ரூ.பி
36,545
26.962
1,467

1.178

532

0.427

2,337

1.83

40,881

30.398

ற்றும்
த்தி

தணிக்தகலடயின்
லக
சிவில்
கக்குப் தர்த்ல்

27,400
1,444

இணும்

210

ங்கள்

1,232

லண

7,298

தத்ம்

சற்குறிப்பிட்ட பழிநுட்த முன்சணற்நத்தின்
விமபக ஏய்வூதி திமக்கபத்திணல்
அமடந்து பகள்பப்தட்ட சத்திக்கூற்றுத்
ன்ம திமக்கபத்தின் முன்சணற்நத்திமண
சக்கி பசல்லும் தத்தில் மற் கல்னக
டுத்துக் கட்ட முடியும். சலும் திமக்கபம்
அச சசமயினுள் னிர் ற்றும் அச
துமநப் பிரிக உர் தன்பதறுர் ற்றும்
சசம
ங்கர்களின்
திருப்தியிமண
உறுதிப்தடுத்தும்
மகயில்
சட்டரீதிண
னன்கமப
ற்றுக்பகள்ளும்
முன்திரியிமணப்
சதன்சந சகந்தி
நிமனகவும் றியுள்பசடு, அதுணது

தசலுத்ப்தட்ட அபவு

37,584

ஆம்: கக்குப் பிரிவு

2018 ஆம் ஆண்டில் அலடப் ததற்றுள்ப கல்
தழில்நுட்த முடிவுகள்
துங்கி மக்கப்தட்ட புதி பன்பதருள்
பகுதி
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விமகள்
அமகள்
தங்களிப்புத்
பமக மீபப் பதறும் என்மனன் பகுதி
2016.10.10 ஆம் திகதிக்குப் பின்ணர் ஏய்வு
பதற்ந,
என்மனன்
பசய்ப்தட்ட
முமநமயின்
ஊடக
PD
03
விண்ப்தங்கமபச்
சர்ப்பித்துள்ப







ஏய்வூதிர்களின்
விமகள்
/
புர்கள் அமகள் தங்களிப்புத்
பமக மீபப் பதற்றுக்பகள்ற்கு
உரித்ண
விண்ப்தங்கள்
கட்டக புதி முமநமயின்
மூனம் சர்ப்பித்ல் சண்டும்.
ப் தணிக்பகமட பகடுப்தணவு
என்மனன் பகுதி
2018.06.01 ஆந் திகதி முல் 
தணிக்பகமட
பகடுப்தணவு
பசற்தட்டிமண என்மனன் மூனம்
சற்பகள்ற்கு
கதிகள்
ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது.
பளிட்டு ஏய்வூதிக் பகடுப்தணவு
என்மனன் பகுதி
கக்குப் தர்க்கும் பிரிவின் ஏய்வூதிக்
பகடுப்தணவு என்மனன் பகுதி
புதி
ஏய்வூதித்
திமக்கபத்தின்
இமத்பம்









மூனம்: கல் பழில்நுட்தப் பிரிவு



8.2 ஓய்வூதிப் பிரிவு
ஏய்வூதிப் பிக் குறிப்பின் கீழ் அசங்க
நிர்கச்
பசனபருக்கு
அதிகம்
எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப
தணிகமப
நிமநசற்றுல், ஏய்வூதிம் படர்தண
பகள்மக
ரீதிண
விடங்கமபத்
திட்டமிடுல்,
ஏய்வூதிம்
பதறுர்களின்
ற்றும்
ஏய்வூதிச்
சங்கங்களிணல்
முன்மக்கப்தடும் சகரிக்மககள் படர்தண
டடிக்மககமப சற்பகள்பல் ற்றும்
ஏய்வூதித்
திமக்கபத்தின்
தண
டடிக்மககமப எருங்கிமப்புச் பசய்ல்
ஏய்வூதிப்
பிரிவிணல்
சற்பகள்பப்தடுகின்நது.





மண சட்ட திட்டங்களில் கப்தடும்
நிதிச் சட்ட ற்தடுகமப அமுனக்குல்.
ஏய்வூதித் திமக்கபத்தின் நிர்கச்
பசற்தடுகமபயும்
அபிவிருத்திச்
பசற்தடுகமபயும் இமப்புச் பசய்ல்.
ஏய்வூதிர்களின்
ற்றும்
அர்களின்
பழிற்சங்கத்திணல் முன்மக்கப்தடும்
குமந தீர்ப்புக்கள் ற்றும் முமநப்தடுகள்
படர்தக புனணய்வு பசய்ல் ற்றும்
அசிப்தடும்
மகயில்
குறித்
நிறுணங்களுடன்
எருங்கிமப்பு
டடிக்மககமப சற்பகள்பல்.
ஏய்வூதி நிலும , ஏய்வூதித்திமண
உரிம
ற்றுல்,
உரித்துமடம
சகப்தட்டி ஏய்வூதிம் படர்தண
சிக்கல்களுக்கு ததில் அனுப்புல்.
ஏய்வூதிப் பிக் குறிப்பின் 12, 15
ஆகி பிரிவுகளின் கீழ் ஏய்வுபதநச் பசய்
அசங்க
அலுனர்களின்
ஏய்வூதிக்
பகடுப்தணவுக்கக
பசனபரின்
தீர்ணத்திற்கு
உரி
நிறுணத்திற்கு
அறிவித்து அனுப்புல்.
ஏய்வூதிப் பிக் குறிப்பின் மூனம்
அசங்க
நிர்கச்
பசனபருக்கு
எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப மண தணிகமப
நிமநசற்நல்.
ஏய்வூதிப் பிக் குறிப்பு ற்றும்
எய்வூதித்துடன்
படர்புமட
தல்சறுதட்ட
சட்ட
திட்டங்கமப
திருத்திமப்தற்கு
உரித்ண
டடிக்மககமப சற்பகள்பல்.
ஏய்வூதிம்
படர்தண
டடிக்மககளுக்கு உரித்க அமயும்
சகன நிறுண ற்றும் அலுனர்களுடன்
எருங்கிமப்பு
டடிக்மககளில்
ஈடுதடல்.
ஓய்வூதித்துடன்
ற்தடுகள்

இப்பிரிணது
சனதிகச்
பசனபரின்
(அசங்க நிர்க) கண்கணிப்பின் கீழ்
பசற்தடுத்ப்தடுசடு, கிட்டி கண்கணிப்பு
அதிகரிக உவிச் பசனபர் (ஏய்வூதிம்)
டடிக்மககமப சற்பகள்ர். இற்குப்
சனதிகக
நிர்க
அலுனர்
தத்திபன்றும் கப்தடுகின்நது.






பிரிவிணல் நற்தகள்பப்தடும் முக்கி
தணிகள்
 ஏய்வூதிப் பிக் குறிப்பு, விமகள்
அமகள் ஏய்வூதிச் சட்டம் ற்றும்
ஏய்வூதிம் படர்தகக் கப்தடும்
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தடர்தண

குறித்

ஏய்வூதிப் பிக் குறிப்பு ற்றும்
அன் திருத்ங்கள்
1989 இனக்கம் 01 இமணக் பகண்ட
விமகள் அமகள் ஏய்வூதிச்
சட்டம் ற்றும் அன் திருத்ங்கள்.
1983 இனக்கம் 24 இமணக் பகண்ட
விமகள் புர்கள் சட்டம் ற்றும்
அன் திருத்ங்கள்
அசங்க சசமகள் ஆமக்குழு
ற்றும் மடமுமந எழுங்குவிதிக்
சகம








தண விதிக்சகமயின் XLVIII ஆம்
அத்தித்தின் 33 ற்றும் 36 பிரிவு
உரித்துமட
சகன
ஏய்வூதி
சுற்நறிக்மக
ஏய்வூதிம் படர்தண அசங்க
நிர்க சுற்நறிக்மக
1970 இனக்கம் 18 இமணக் பகண்ட
ஆயுப்
தமடயிணர்
விமகள்
அமகள் ஏய்வூதிச் சட்டம்.



8.1.1 பிரிவிணல் 2018 ஆண்டில்
அலடப்ததற்ந முக்கி
தசனற்றுலககள்


ஏய்வூதிப் பிக் குறிப்பின் 12, 15
ஆகி பிரிவுகளின் கீழ் ஏய்வுபதநச் பசய்
அசங்க
அலுனர்கள்
படர்தக
மடமுமநப்தடுத்ப்தடும் எழுக்கற்றுக்
குழுவின் ஊடக நிமநவு பசய்ப்தட்ட
சகப்புக்களின் ண்ணிக்மக படர்தண
கல்கள் பின்ருறு ப்தட்டுள்பது.
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ஏய்வூதித்
திமக்கபத்தின்
தண
டடிக்மககமப
சிநப்தக
எருங்கிமப்புச் பசய்ல்.
ஏய்வூதிர்களின் “ஏய்வூதிம் ற்றும்
னன்புரி”
படர்தக
ஏய்வூதிர்கள்
ற்றும்
ஏய்வூதிச்
சங்கங்களிணல்
முன்மக்கப்தட்ட பிச்சிமணகள் 90% க்கு
ததினளிப்புச்
பசய்யும் டடிக்மக
நிமநமடந்துள்பது.

துலச் நசலகள்

9.1 சுருக்கம்



அமச்சுக்கக
எதுக்கப்தட்டுள்ப
எட்டுபத்
நிதி
எதுக்கீடுகமப
கணத்திற் பகள்ளும் சதது மீபபழும்
ற்றும் மூனணச் பசற்தடுகளின் கீழ்
பதற்றுக்
பகண்டுள்ப
நிதியில்
முன்சணற்நம் 88.63% ஆகும்.



அலுனர்களின் கடமகமப மிகவும்
இனகுக நிமநசற்றுற்கு கல்
பழில்நுட்தத் துமந படர்தக 2018
ஆம் ஆண்டில் ங்கப்தடும் சிநப்பு
ய்ந் தங்களிப்புக்கபக,
 இனங்மக அச மனமப்பு 2.0
பசற்திட்டம்
அமச்சினுள்
மடமுமநக்கு பகண்டு ருல்.
இச்
பசற்திட்டத்தின்
மூனம்
மனமப்பு பசய்ப்தடும் அச
நிறுணங்களுக்கிமடயில் கல்
படர்தடலிமண
மிக
விமக்கப்தட்டுள்பதுடன்
விமணத்திநன் பகண்ட அச
சசமயிமண
ங்குற்கு
அசிப்தடும்
ததுகப்தண
மனமப்பு
சதிகமப
ங்கும் விடம் இன் மூனம்
சற்பகள்பப்தடுகின்நது.
எவ்பரு
தவிநிமன
அலுனருக்கும்
ற்றும்
மனமப்புச்
சசமயின்
அசிப்தட்டுடன் கூடி மண
அலுனர்களுக்கும்
12GB வு
மமநபன்றுடன் அதிசக
இமத்பக்
கக்கிமண
ங்குல்,
 2018
ஆம் ஆண்டு எக்சடதர்
த்திலிருந்து
மடமுமநப்தடுத்ப்தடும்
மகயில்
சமீதத்தி
ததிப்புக்களுடன் கூடி படப்
ற்றும் பமனசதசிகள் சதன்ந
உதகங்களுக்கு ததினளிக்கும்
மகயினமந்
புதி
இமத்பன்றிமண
ரிப்தமணக்
குறிப்பிட
முடியும்.

அமச்சின்
விடப்
தப்பிற்கு
எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப
தணிகமப
நிமநசற்றும்
சகன
பிரிவுகளுக்குக
அசிப்தடும் நிதி, உள்கட்டமப்பு சதிகள்,
கல் பழில்நுட்த சதிகள் ற்றும் உரி
சட்டங்கள் ற்றும் எழுங்குவிதிகளுக்கு ற்த
டடிக்மககள்
சற்பகள்பப்தடுகின்ந
ன்தது தற்றி ஆய்ற்கண பதறிமுமந
சதன்ந சதிகமப அசித்துக்கு ற்த
சததுணபவு ற்றும் மிக்கக ங்கும்
தணியிமண நிமநசற்றும் இப் பிரிவுகமப
இன் கீழ்க் பகள்பப்தடுகின்நது.
அற்கிங்க,





உள்பக நிர்கப் பிரிவு
நிதிப் பிரிவு
கல் பழில்நுட்தப் பிரிவு
உள்பக கக்கய்வுப் பிரிவு

சதன்ந பிரிவுகள் அன் கீழ்க்பகள்பப்தடும்

சதிகலப ங்குற்கண ந் தததுச்
தசனவுகள்


அமச்சின்
அன்நட
டடிக்மக
சற்பகண்டு பசல்ற்கக ங்கப்தட
சண்டி சதிகபண மின்சம், நீர்,
பமனசதசி, இம சதிகள், தல்,
ரிபதருள் ங்குல் ற்றும் கணப்
தரிப்பு
சதன்நற்றிற்கு
அமச்சிணல் ற்கக் கூடி ந்
பததுண
பசனவுகள்
ரூத.
4.7
மில்லிணகும்.

ரூத.மில்லின் 1.5
ரூத.98,246.00
ரூத.303,344.33
ரூத.239,469.33
ரூத.509,419.78
ரூத.மில்லின் 1.6
ரூத.372,797.00
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அமச்சிணல் க்களுக்கு ற்றும் சசமகமப
திர்தர்த்து ருமக ரும் ப்பிணர்களுக்கு
ழிகட்டுல்
ற்றும்
எத்துமப்பிமண
ங்குற்குரி சூழ்நிமனம ரித்ல்
இப் பிரிவிணல் நிமநசற்நப்தடுகின்நண.

அமச்சின் கடமகமப நிமநசற்றும்
முமநமகளுக்கு
உரி
சட்ட
எழுங்குவிதிகள்,
மடமுமந
எழுங்குவிதிகளுக்கு
இங்க
சற்பகள்பப்தடுகின்ந ன்தது தற்றி
சடிப்
தர்ப்தற்கும்
அனூடக
தணிகமப
ழிடத்தும்
டடிக்மகயிமண சற்பகள்ளும் உள்பக
கக்கய்வுப்
பிரிவின்
மூனம்
ங்கப்தடும்
தங்களிப்புச்
சவீ
முன்சணற்நம் பின்ருறுள்பது.
தணிகள்

உள்பக
கக்கய்வுத்
திட்டத்திமண ரித்ல்.
அடிப்தமட அறிக்மகயிமணத்
ரித்ல்.
கக்கய்வு முகமத்து
குழுக்
கூட்டங்கமப
டத்ல்.
பசத்து முகமத்தும்
ருணச் சசகரிப்பு.
பகடுப்தணவு
உறுதிச்சீட்டுக்கள்
படர்தண ஆங்கள்
நிமனண மப்புக்கள்
மின்சம், நீர், பமனசதசி
ற்றும்
கட்டங்களுக்கு
பசலுத்துல்.
இப்பு ற்றும் மகவிடல்
மூனணச்
பசனவிமண
கண்கணித்ல்
பித்திசகக்
சகம
கக்கய்வு
கட்டிடங்கள் தழுதுதர்ப்பு
கண தரிப்பு
கபணி விடுமுமந விடுதியின்
நிதிக் கூற்று பதௌதீக ரீதியில்
உறுதிப்தடுத்துல்.

அமச்சுக்குப் பதறுப்தண அமச்சரின்
ழிகட்டலின்
மூனம் பசனபரிணல்
கிமடக்கப்
பதறும்
மனமத்துத்தின்
அடிப்தமடயில்
சனதிகச்
பசனபரின்
சடிக்
கண்கணிப்பின்
கீழ்
மடமுமநப்தடுத்ப்தடும் உள்பக நிர்கப்
பிரிவுக்கு
உரித்ண
தணிகமப
நிமநசற்றுற்கு சிநந் அனுதம் ற்றும்
அறிவிமணக்
பகண்டுள்ப
சிசஷ்ட
அலுனர்கள் ற்றும் தணிட்பகுதியிமக்
பகண்டிருத்னகும்.
அர்களின்
அர்ப்தணிப்பின் அடிப்தமடயில் இன்மந
திணம்
இவ்
அமச்சினுள்
சற்பகள்பப்தட்டுள்ப ணப் தங்கு ரீதிண
ற்நங்கள்
அச
சசமயினுள்
முன்திரிமின்ண ங்குர்கபக உள்பகள்.

முன்நணற்
நம்
100%
100%
75%
100%
100%
90%

9.2.1 பிரிவிணல் 2018 ஆண்டில்
அலடப்ததற்ந முக்கி
தசனற்றுலககள்

100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

9.2 உள்பக கக்கய்வுப் பிரிவு
பதது நிர்க ற்றும் அணர்த் முகமத்து
அமச்சு னும் பதரில் அமந் அச
சசமயின்
ஹபகவின்
முக்கிண
தணிகமப
நிமநசற்றும்
மகயில்
எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப பிரிகக் கப்தடும்
உள்பக நிர்கப் பிரிணது அமச்சின்
அலுனர்களுக்கு
ற்றும்
தணிட்பகுதிணருக்கு சதி ய்ப்புக்கமப
ங்கும் தத்திம் எப்தமடக்கப்தட்டுள்பது.
இன் சதது அவ்ந் பிரிவுகளுக்கிமடயில்
சிநந்த்
படர்புகமப
கட்டிபழுப்பி
அர்களின்
தணிட்பகுதியிணருக்கு
அசிப்தடும் உள்கட்டமப்பு சதிகள்
ற்றும் சூமன சிநப்தக்கும் மகயில்

ம்

மின்சச்
தசனவு

நீர்க்
கட்டம்

சணரி
பதப்ரி
ர்ச்
ப்ல்
ச
ேூன்
ேூமன
ஆகஸ்ட்
பசப்டம்தர்
எக்சடதர்
ம்தர்
பத்ச்
பசனவு

1,438,936.00
1,507,494.00
1,822,064.00
1,666,286.00
1,899,280.00
1,783,302.00
1,739,322.80
1,431,887.00
1,210,042.60
1,386,839.40
1,144,860.20

101,956.70
70,950.40
94,019.40
79,891.20
100,822.80
95,820.30
93,419.10
91,726.30
114,563.00
124,906.10
112,628.70

தலனநத
சிக்
கட்டங்க
ள்
293,662.57
278,284.32
296,410.70
262,315.63
284,149.00
271,062.83
292,735.63
325,520.09
360,483.87
436,561.98
235,600.99

17,030,314.00

1,080,704.00

3,336,787.61
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அமச்சின் அடிப்தமட உட்கட்டமப்பு
சதிகபண
மின்சம்,
பமனசதசி
ற்றும் நீர் ங்கலிற்கக பசனவு
விதங்கள் சசன கட்டப்தட்டுள்பது.



அமச்சிடம் கப்தடும் கப்தடு
கணங்களின்
தரிப்பு
டடிக்மககளுக்கக இவ் ருடத்தில்
2018.12.31
ஆந்
திகதி
ம
ரூத.19,575,963.82ක් (ரூத. மில்லின் 19.6)
பசனவிடப்தட்டுள்பதுடன், கணங்களின்
தரிப்பு
ற்றும்
ரிபதருள்
பசனவுகளுக்கண
ந்
பசனவுகள்
பின்ருறு கட்டப்தட்டுள்பது.



அமச்சின் “தல்” இற்கக 2018.12.31
ஆந் திகதி ம ரூத. மில்லின் 2.9
பசனவிடப்தட்டுள்பது.
அமச்சில் பததுக இடபதறும்
விசசட சந்ர்ப்தங்கமப எழுங்கு பசய்யும்
டடிக்மக



தழில்முலணநரிலண ஊக்குவிப்தற்கக ஒழுங்கு
தடுத்ப்தட்ட “Enterprise Sri Lanka 2018” முற் கட்டக
தணகலனயில் டத்ப்தட்ட நதது.

7.3 நிதிப் பிரிவு
அச நிருக, அணர்த் முகமத்து
அமச்சின்
எரு
பிண
அங்கக
விபங்குகின்ந நிதிப்பிரிவின் மூனம் அமச்சு
உட்தட
அமச்சின்
கீழ்
இங்குகின்ந
திமக்கபங்கள் ற்றும் நிறுணங்களின் நிதி
முகமத்தும்
ற்றும்
கட்டுப்தடுகள்
படர்தண
பதறுப்புக்கள்
நிர்கிக்கப்தடுகின்நண. இப் பிரிவு பதறுமகப்
பிரிவு, நிதி அறிக்மகயிடல், பகடுப்தணவுகள்
ற்றும் னி பக் பகடுப்தணவுகள் ண 04
பிரிவுகமபக் பகண்டு இங்குகின்நது.

7.3.1 பிரிவிணல் 2018 ஆண்டில்
அலடப்ததற்ந முக்கி
தசனற்றுலககள்

புது ருடத்தின் சுத முகூர்த்த்தில் நலன ஆம்பிக்கும்
நிகழ்வு

 அமச்சின் மீண்டுரும் ற்றும் மூனணச்
பசனவுகளுக்கக 2018 ஆம் ஆண்டில் ரூத.
1,995,325,000.00
ஆண
பமக
எதுக்கப்தட்டுள்பது. 2018.12.31 ஆந் திகதியில்
ற்கப்தட்டுள்ப மீண்டுரும் பசனவிணம்
ரூத. 979,393,022.00 ஆகும். இதுணது
எட்டுபத் மீண்டுரும் எதுக்கீட்டின்
96.37%வீகும்.
புதி தசனபரின் நலனப் ததறுப்நதற்கும் நிகழ்வு
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மூனணச் பசனவு 2018.12.31 ஆந் திகதிக்கு
ரூத.
789,140,396.00
ஆகும்.
இது
எட்டுபத் மூனண எதுக்கீட்டின் 80.60%
சவீகும்.

தயிற்சிச் தசனர்வின் நதது

9.4 கல் தழில்நுட்தப் பிரிவு










முன்திரி
மிக்க
சசமபன்றிற்கண
தமயிமண திநந்து மக்கும் மகயில்
பதது நிருக ற்றும் அணர்த் முகமத்து
அமச்சின் அச சசமயின் னி ப
முகமத்தும்
ற்றும்
பகள்மகத்
ரிப்பின்
உற்தத்தித்
திநனிமண
சம்தடுத்துற்கக கல் பழில்நுட்தச்
சசமயிமணப்
பதற்றுக்பகடுக்கும்
சக்கத்துடன் கல் பழில்நுட்தப் பிரிவு
1980
ஆம்
ஆண்டுகளில்
ஆம்பித்து
மக்கப்தட்டது.

அமச்சின் கீழ் நினவும் பிரிவுகளுக்கு
அசிப்தடும்
பதடங்கமப
பகள்ணவு பசய்ற்கண சமகளில்
இருந்து
34.21%
ஆண
வீம்
நிமநமடந்துள்பது.
அமச்சுக்கண
கட்டிடங்கள்
ற்றும்
இந்தி உதகங்கமபக் பகள்ணவு
பசய்யும் தணிகளின் கீழ் அசிப்தட்டின்
அசக அபவு பூர்த்தி பசய்ப்தட்டுள்பது.
அமச்சுக்கு பசலுத்ப்தட சண்டி
நிலுமயிமண
மீப
அநவிட்டுக்
பகள்ற்கண
முமநமயிமண
விமணத்திநணக்கல் கக அன்
மூனம் 10% த்திற்கு கிட்டி அபவிமண
அமச்சு அநவிட்டுக் பகள்பல்.
நிமனண
பசத்துக்களின்
ததிசடு
2017.12.31 ஆந் திகதிக்கு திருத்க
இற்மநப்தடுத்ப்தட்டிருத்ல்.
பிரிவில் உள்ப அலுனர்களின் அறிவு,
திநம ற்றும் ணப் தங்கிமண விருத்தி
பசய்ற்கக பளிச அமந் தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப ற்தடு பசய்ல்.

பதது நிருக ற்றும் அணர்த் முகமத்து
அமச்சின் இமத்பம், நிறுணத்தினுள்
கப்தடும் கனி மனமப்பு, இனங்மக
அசங்க மனமப்பு, அசங்க நிர்க
சுற்நறிக்மக வுத்பம், கல் பழில்நுட்த
வுத்பம், கனி ன்பதருள் ற்றும்
பன்பதருள் முகமத்தும், கல் ற்றும்
படர்தடல்
பழில்நுட்த
பதறுமக
டடிக்மககள் உட்தட கல் ற்றும்
படர்தடல்
பழில்நுட்த
தீர்விற்கண
உட்கட்டமப்பு முகமத்தும் படர்தண
பதறுப்பிமண ற்கும் கல் பழில்நுட்த
அனகிமண றுசீமக்கு முகக கல்
ற்றும்
பழில்நுட்த
முகமத்து
பசற்திட்டங்களில் ஈடுதட்டுள்பர்கள்.
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பதது நிருக ற்றும் அணர்த் முகமத்து
அமச்சு ற்றும் அன் கீழ் பழிற்தடுகின்ந
ஏய்வூதி திமக்கபம், இனங்மக அபிவிருத்தி
நிர்க நிறுகம், சசி உற்தத்தித்திநன்
பசனகம்,
அசங்க
முகமத்து
றுசீமப்பு ற்றும் க்கள் படர்தடல்
பிரிவு
ற்றும்
அமச்சின்
கீழ்
மடமுமநப்தடுத்ப்தடும்
பளிட்டுச்
பசற்திட்டங்களின்
உள்பக
கக்கய்வு
டடிக்மககமப சதணிச் பசல்ற்குரி
பதறுப்பிமணயும்
அற்கு சனதிகக
சமப்தடுகளுக்கு ற்த விசசட ஆய்வுகளும்
உள்பக கக்கய்வுப் பிரிவின் விடப்
தப்பதல்மனக்குள் உள்படக்கப்தடுசடு,
அமச்சின் கண்கணிப்பின் கீழ் கப்தடும்
நிறுணங்களின்
உள்பக
கக்கய்வு
டடிக்மககள் நிமநசற்றும் சதது நிதி
எழுங்குவிதிகள் 133இல் குறிப்பிடப்தட்டுள்ப
பின்ரும் தணிகளின் தல் விசச கணம்
பசலுத்ப்தடசண்டியுள்பது. அனூடக,

9.4.1பிரிவிணல்
2018
ஆண்டில்
அலடப்ததற்ந முக்கி தசனற்றுலககள்
 அமச்சின்
புதி
உசனகத்திணல்
நிர்ணிக்கப்தட்ட கட்டிடத்தின் பதறுமக
டடிக்மககள் உட்தட கனிகள் 50 ற்கு
கிட்டி அபவு ற்றும் மண ற்மந
கனி உதகங்களுடன் மனமப்பு
பகுதிபன்றிமண
இரு ங்களுக்கு
உட்தட்ட குறுகி கனப்தகுதிக்குள் ரித்து
நிமநவு பசய்ல்.
 பிரிவின் கீழ் நினவும் உமடலுக்ககப்
தன் தடுத்ப்தடும் தகுதியில் அமச்சிணது
அலுனர்கபது கல்கள் பழில்நுட்த
தயிற்சிக்கண சமயிமண பூர்த்தி பசய்யும்
மகயில்
சம்தடுத்ப்தட்டு
ரிக்கப்தட்டுக்
பகண்டிருக்கின்நது.
அற்கக அசிப்தடும் டிக் கனிகள் 10
ற்சதது கிமடக்கப்பதற்றுள்பது. அன்
மூனம் 2019 ஆம் ஆண்டு முல் அமச்சின்
அலுனர்கபது
கல்
பழில்நுட்த
தயிற்சித் சமயிமண நிமநசற்றுற்கு
டடிக்மக டுக்கப்தட்டுள்பது.

 றுகள்

 அமச்சிணல்
சற்பகள்பப்தடும்
அச்சிடும் டடிக்மகக்கண பசனவுகமப
குமநத்துக்
பகள்பல்
ற்றும்
விமணத்திநமண
அதிகரிக்கும்
சக்கில்
முகமத்தும் பசய் முடியுண அச்சுச்
சசமபன்றிமண
(Manageable
Printing
Service)நிறுவுற்கக
அசிப்தடும்
அடிப்தமட
டடிக்மககமபசற்பகள்பப்தட்டுக்
பகண்டிருக்கின்நது.
அற்கண
மனமப்புச்
பசய்ப்தட்ட
அச்சிந்திங்கள் 20 இமணக் பகள்ணவு
பசய்ல்.
 அமச்சின்
கீழ்
நினவும்
விடுமுமந
விடுதிகமப
இமத்பத்தின்
மூனம்
எதுக்கிக்
பகள்ப
முடியுண
மகயில்நிகழ்நிமனத் பகுதிபன்றிமண
ர் தடுத்துற்கண டடிக்மககள்
இடம் பதற்றுக் பகண்டிருக்கின்நண.







9.5 உள்பக கக்கய்வுப் பிரிவு


பதது

நிருக
ற்றும்
அணர்த்
முகமத்து
அமச்சின்
உள்பக
கக்கய்வுப் பிரிணது, நிதிப் பிம் 133
இன் பிகம், அமச்சின் பசனபருக்கு
சடிக பதறுப்புக் கூந சண்டி பிண
உள்பக கக்கய்பர் எருரின் கீழ் இங்கி
ருகின்நது.
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ற்றும்
சசடிகள்
இடம்பதறுமணத்
விர்ப்தற்கக
திமக்கபங்கள்
/
நிறுணங்களினுள்
பசற்தடுத்ப்தடும் உள்பக தரிசசமணகள்
ற்றும் கட்டுப்தட்டு முமநகள் ன்தண
திட்டமிடலிமணப் சதன்சந உள்பதடிண
பசற்தடுகளும் பற்றிளிக்கு ண
ஆய்ல்.
கக்குகள் ற்றும் மண அறிக்மககளின்
ம்பிக்மகத் ன்மயிமண உறுதிப்தடுத்ல்
ற்றும் தன்தடுத்ப்தட்டுள்ப கக்கீட்டு
எழுங்கு முமநகளின் மூனம் பிமற்ந நிதிக்
கூற்றுக்கமபத் ரித்லுக்கு அசிப்தடும்
கல்கள் ங்கப்தட்டுள்ப ன்தமண
தரிசசதித்துப் தர்த்ல்.
நிறுணத்தில்
கடமற்றும்
தணிட்பகுதியிணருக்கு
எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப
பதறுப்புக்கமப
திநம்தட நிமநசற்றுற்கு அர்களின்
பசனற்றுமகத்
த்திமண
திப்பீடு
பசய்ல்.
திமக்கபம் / நிறுணத்திற்குச் பசந்ண
பங்கமப சகன விண சசங்களில்
இருந்தும்
வ்பவு
தூத்துக்கு
ததுகக்கப்தட்டுள்பது
ன்தமண
திப்பிடல்.
அசங்க தண விதிக்சகம, அசங்க
நிதிப் பிம் ற்றும் அசங்க நிர்க
விடப் பதறுப்பு அமச்சிணலும் பதது
திமநசசரியிணலும் கனத்துக்குக் கனம்
பிசுரிக்கப்தடும் சுற்நறிக்மககள் ற்றும்
மண குமநநிப்பு ஆசனசமணகள் ன்தண
கமடபிடிக்கப்தடுகின்நண ண ஆய்ல்.

 வீண்விம்,

 முகமத்து

பசற்தடற்ந
ற்றும்
அபவிமண விஞ்சி மகயில் பசனவு
பசய்மத் டுப்தது சதன்சந, அற்றிமண
உள்படக்குற்குக்
மகபப்தடுகின்ந
உள்பக கட்டுப்தட்டுத் திட்ட நிங்கமப
ஆய்ல்.
 திமக்கபத்தின் / நிறுணத்தின் கக்கு
மடமுமநகள்
ற்றும்
சனுபரு
மகயில் நிதி பசனற்கு கக
அமயும்
பசற்தடுகமப தரீட்சித்துப்
தர்த்ல்
ற்றும்
திமக்கபத்தின்
/
நிறுணத்தின்
பசத்துக்கள்
ற்றும்
பங்கமபப்
ததுகப்தகவும்
சிக்கணகவும்
முமநசர்ந்று
தன்தடுத்ப்தடுகின்ந
ன்தமண
ஆய்ல்.
 சமசற்தடும் சந்ர்ப்தங்களில் விசசட
விசமகமப டத்துல்.
 உற்தத்தித்திநன் ய்ந் பசனற்றுமகக்கக
முமநமப்
தகுப்தய்வு
ற்றும்
பசனற்றுமகப்
தகுப்தய்விமண
சற்பகள்பல்.

கக்கய்வு
திமக்கபத்திணல்
அவ்ப்சதது
பளியிடப்தடும் அறிவுறுத்ல்கள் ற்றும்
ழிகட்டல்களுக்கு ற்த பசற்தடுதும்,
அந்ந் ருடங்களின் சகன கனண்டுக்கும்
எரு
முமந
அமச்சின்
கக்கய்வு
முகமத்து
குழுக்
கூட்டங்கமப
டத்துல், அக்கூட்டங்களில் டுக்கப்தடும்
தீர்ணங்களின்
பசற்தடுத்துமக
முன்சணற்நம்
படர்தக
படர்
டடிக்மககமப டுப்தது இப் பிரிவிடம்
எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப
ற்றுபரு
தணிகும்.

கக்கய்வு குழுக் கூட்டம்
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இனங்லக அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகம்
(இ.அ.நி.நி)



பமனசக்கு
“ஆசிவினுள் அச துமநயின் கற்மக ற்றும்
அபிவிருத்தி படர்தக அதிசிநந் நிறுகக
ற்றுல்.”

தணிநக்கு



கற்மக ற்றும் அபிவிருத்தி, ஆசனசமணச்
சசமகள் ற்றும் ஆய்வுகளின் மூனம்
புத்க்கம்,
ற்கனத்திற்சகற்ந
ற்றும்
பிமசகமப மப்தடுத்தி சசமயிமண
படர்ச்சிக பர்ச்சிமடச் பசய்யும்
மகயில் சதி ய்ப்புக்கமப ங்குல்.

பிரிவிணல்
தணிகள்

அறிமுகம்



1982 ஆம் ஆண்டு இனக்கம் 09 இமணயுமட
சட்டத்தின்
ற்தடுகளின்
கீழ்
பிக்கப்தட்டுள்ப இனங்மக அபிவிருத்தி
நிர்க நிறுகம், ட்டின் அச துமநயில்
இனபவு விருத்திக்கக அமந் முன்ன்னி
நிறுணக அமந்துள்பது. அச துமந
முகமபர்களின் திநன்கமப விருத்தி
பசய்ற்ககவும் அச துமந நிறுணங்களின்
பசல்திநமண
சம்தடுத்துற்ககவும்
இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகம் ணது
சட்டத்
பகுப்பின்
மூனம்
லுப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.
அற்கிங்க,
மிக்க
அச
சசமயிமண
ட்டிற்கு
ங்குற்கக முகமத்துத்தின் சகன
பிரிவுகளிலும்
உள்ப
அலுனர்கள்ளுக்கு
இலுமகமப
ங்கும்
மகயில்
அர்களின் அறிவு ற்றும் திநன்கமப
சம்தடுத்துது இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க
நிறுகத்தின்
முக்கி
தணியினுள்
உள்படக்கப்தடுகின்நது.
தயிற்சிச்
பசற்தடுகளுக்கு சனதிகக, இனங்மக
அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகம், அச துமநயின்
பசல்திநமண
சம்தடுத்தும் சக்குடன்
முகமத்து ஆசனசமணச்
சசமகள்,
ஆய்ச்சிகள் ற்றும் பகள்மக ரீதிண
தகுப்தய்வுகள் சதன்ந டடிக்மககளிலும்
ஈடுதட்டுள்பது.











நிலநநற்நப்தடும்

முக்கி

கற்மக
ற்றும்
அபிவிருத்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்
ஊடக
அச
துமநயின்
முகமத்தும்
சர்ந்
தணிட் பகுதியிணரின் இனபவிமண
விருத்தி பசய்ல்.
தட்டப்பின்
தட்டம்
படர்தண
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் ஊடக அச துமந
அலுனர்களின்
அறிவிமண
சம்தடுத்துல்.
அச
பகள்மககள்
ற்றும்
முகமத்துத்துக்கு உரி தணிகமப
முன்மப்
தடுத்தி
தரிசசமண
ஆய்வுகளுடன்
கூடி
மப்தகபன்றிமண விருத்தி பசய்ல்.
அச துமந நிறுணங்கள் ற்றும் அசுக்கு
உரித்ண
பழில்முமணகங்களின்
விமணத்திநன் ற்றும் விமபதிநனிமண
விருத்தி பசய்யும் மகயில் அமப்பு
ரீதிண
அபிவிருத்திச்
சசமகமப
டத்திச் பசல்னல்.
அச துமநயின் நிமித்ம் விமணத்திநன்
திநன் கண் மடண்டற் தரீட்மச ற்றும்
பழிப் தரீட்மசகமப டத்துல்.

து ததறுணங்கள்
சிநப்புய்ந்
தன்முகத்ன்ம,

மூநனத இனக்குக்கள்


சு
கற்மக
ற்றும்
அபிவிருத்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கக தரி சகள்வி
நினவும்
மகயில்
ப்பிணர்களுக்கு
த்தியில் இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க
நிறுகம் படர்தண சிநந் ன்திப்பு
உருகும் மகயினண பிதிதலிப்பிமண
கட்டிபழுப்புல்.
இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகம்
பற்கு ற்றும் கிக்கசிவினுள் அச
நிர்க ற்றும் முகமத்துத்திமண
விருத்தி பசய்யும் மகயினண எத்துமப்பு
நிமனக ற்றுல்.

ன்ம,

அர்ப்தணிப்பு,
பதறுப்புக்கூநல்,

நிமனசதநண ன்ம

விமணத்திநன் ற்றும் உற்தத்தித்திநன் மிக்க
அச
சசமபன்றிமண நிறுவும்
மகயில்
சசி
அபிவிருத்திக்கு
தங்களிப்பு ங்குல்.
சசி
ட்டத்தினண
பகள்மக
விருத்தியின்
பதருட்டு
முன்னிமனப்தடுத்ப்தட்ட
தணிகமப
நிமநசற்றுல்.

மூநனத திர்ப்தர்ப்புக்கள்
“மிகவும்

சிநந்

மபபன்றிமண

இனங்மகயினுள் உருக்கும் மகயில் அச
துமநயிமண லுவுட்டல்”
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அர்கள், க்கி டுகளின் பதருப
ற்றும் சமூக விகங்கள் படர்தண
திமக்கபத்தின் நிர்கம் குறித் பசற்திட்ட
அலுனகத்தின் மனர் Chae Gun Chung
அர்கள், க்கி டுகளின் அணர்த்க்
குமநப்பு
சர்சச
மூசனதங்கள்
படர்தண ஆசி தசிபிக் னத்தின் பிதித்
மனர் திரு. அனிசஷ் குர் அர்கள்,
நிமனசதநண
அபிவிருத்தி
ற்றும்
ணவினங்குகள் அமச்சின்
சனதிகச்
பசனபர் கனநிதி. சுகத் சனக அர்கள்
ற்றும் இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க
நிறுகத்தின் தணிப்தபர் கம் திருதி.
சந் பதச அர்களும் இத் துக்க
அர்வின் சதது கனந்துபகண்டர்கள்.

இனங்லக அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகத்தின்
முக்கி சந்ர்ப்தங்கள்
01. தீகக் கப்தடும் டுகளில் அச
நிர்க இனபவிலண தனப்தடுத்துது
தடர்பில்
அலந்
தழில்
ல்லுர்களின் கருத்துக் கபம் - 2018
ஆகஸ்ட் 20 – 24
தீகக் கப்தடும் டுகளில் அச நிர்க
இனபவிமண
லுப்பதறுச்
பசய்யும்
மகயினண ல்லுர்களின் கருத்துக் கபம் –
2018 ஆகஸ்ட் ம் 20-24 ஆந் திகதிகளில்
மடபதற்நது. தீகக் கப்தடும் டுகளில்
நிர்க இனபவிமண லுப்தடுத்ல் னும்
பனிப்பதருளிமண முன்னிறுத்தி பழில்
ல்லுர்களின் கருத்துக்கபம், இனங்மகயின்
நிமனசதநண அபிவிருத்தி, ண வினங்குகள்
ற்றும் பிசச அபிவிருத்தி படர்தக
அமச்சிணல் க்கி டுகளின் பதருப
ற்றும் சமூக விகங்கள் படர்தண
திமக்கபத்தின் உத்துமப்புடன் விருத்தி
பசய்ப்தடுகின்நது.
தீவு டுகளுக்கு 2030 நிகழ்ச்சி நிலில் ங்கபது
சசி திட்டங்கள், பகள்மககள் ற்றும்
மூசனதங்களுடன்
எருங்கிமப்தது
வ்று ன்று கனந்துமடுல் இக்
கருத்துக்கபத்தின்
சக்ககும்.
தீவு
டுகளினுள் அச நிர்க இனபவிமண
தனப்தடுத்தி அச நிறுணங்மப கட்டுக்குள்
பகண்டு ருல் ற்றும் நிமனசதநண
அபிவிருத்திற்கண 2030 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சி
நிலிமண
மடமுமநயில்
பகண்டு
ருற்கக
உற்தத்தித்திநன்
ய்ந்
எத்துமப்பிமணக் கட்டிபழுப்பும் சிநந்
முமநம படர்தக அதில் முக்கி கணம்
பசலுத்ப்தட்டது.

02. தயிற்றுவிப்தபர்களுக்கு தயிற்றுவிப்பு
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

இக் கருத்துக் கபம் 2018 ஆகஸ்ட் ம் 20 ஆந்
திகதி முல் 24 ஆந் திகதி ம பகழும்பு 07,
இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகத்தில்
மடபதற்நது.

பேய்க
நிறுணத்தின்
எத்துமப்புடன்
சிசஷ்ட
அச
அலுனர்களுக்கண
தயிற்றுவிப்தபர்கமப
தயிற்றுவிக்கும்
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
இனங்மக
அபிவிருத்தி
நிர்க நிறுகத்தின் புதி சகட்சதர்
கூடத்திலும், முற் குழுவிணருக்கக 2018
ஆகஸ்ட் ம் 31 ஆந் திகதி ற்றும் பசப்டம்தர்
ம் 01 ஆந் திகதி ஆகி இரு திணங்களிலும்
டத்ப்தட்டது.

இக் கருத்துக் கபத்தின் துக்க அர்வுகள் 2018
ஆகஸ்ட் ம் 21 ஆந் திகதின்று இனங்மக
அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகத்தின் சன்கனீ
ட்டு ண்டதத்தில் மடபதற்நது.
தளுன்ந கண்கணிப்பு உறுப்பிணர் ற்றும்
நிமனசதநண அபிவிருத்தி, ண வினங்குகள்
ற்றும் பிசச அபிவிருத்தி படர்தண
அமச்சின் பிதி உறுப்பிணர் பகௌ சன்தித்
சசிங்க அர்கள், க்கி டுகளின் திவிட
எருங்கிமப்தபர் திரு. படன்ஸ் ேன்ஸ்

இவ் அலுனர்கள் சல், டசல், த்தி,
ஊ, பற்கு ற்றும் சப்கமு சதன்ந
க சமதகள் ஆறிம பிதிநிதித்துப்
தடுத்தும் மகயில் ருமக ந்திருந்ர்கள்.
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இனங்மகயில் சல்களிணல் ததிக்கப்தட்ட
பிசசங்களின்
முன்ரிமசயில்
உள்ப
அலுனர்களுக்கு
தயிற்சிளிக்கும்
பசற்திட்டத்தின் கீழ் (FORWARD பசற்திட்டம்)
சம்தடுத்ப்தட்ட
விரிண
தயிற்சி
படியுமனப்
தன்தடுத்தி
முன்ரிமச
அலுனர்கமப தயிற்சிளிக்கும் 10 ட்கமபக்
பகண்ட நிகழ்ச்சித்திட்டதிமண டத்துற்கக
சதி ய்ப்புக்கமப ங்குதர்கள் /
தயிற்றுவிப்தபர்கபக
டடிக்மக
டுப்தற்கு அவ் விரு குழுக்களிணதும் சிசஷ்ட
அச
அலுனர்கள்
48
சதருக்கு
தயிற்சிளிக்கப்தட்டது.

திகதி
முல்
17
ஆந்
திகதி
ம
டத்ப்தட்டது.
இனங்மகயின்
அபிவிருத்திற்கக
இறுதியில்
உவும்
மூசனதங்கள்
ற்றும்
முமநமப்தடுத்ப்தட்ட
சிந்மணகமப
விரிக்கம்
பசய்து
பகள்ற்கண
அறிவிமணப்
பதற்றுக்பகள்ன்
மூனம்
அசிப்தடும் திநன்கமப அலுனர்களிணல்
ங்களுக்குள் பர்த்துக் பகள்து இப்
தயினங்கின் சக்ககும். பிதனண அச
அலுனர்கள் ற்றும் சிசஷ்ட கல்விபர்கள்
குழுவிணம பபர்பக பகண்டும் சமத
உறுப்பிணர்கபகக்
பகண்டும்
இப்
தயினங்கில் கனந்துபகண்டர்கள். USAID
இன் மூனம் நிதித்மப் பதற்றுக் பகள்பல்,
சணக ஆட்சி ற்றும் பதறுப்புக் கூநலிமண
லுப்தடுத்தும்
பசற்திட்டத்தின்
ன்பகமடகமபப்
பதற்று
இப்
தட்டமநயிமண, இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க
நிறுகத்தின் தணிப்தபர் கம் திருதி.
சந் பதச அர்களின் மனமயின் கீழ்
மக்கன Club Hotel Dolphin னும்
இடத்தில் டத்ப்தட்டது.

அச் பசற்திட்டம் டக்கு, கிக்கு ற்றும்
த்தி
கங்களில்
பற்றிகக
டத்ப்தட்டுள்பது.

03. இண்டது
நிலநநற்று
அபிவிருத்திப் தட்டலந: “ பண
இனங்லக – அச துலநயில் முன்ணனி
கிப்தர்களின் தங்கு”
“பண இனங்மக – அச துமநயில் முன்ணனி
கிப்தர்களின்
தங்கு”
னும்
பனிப்பதருளின் கீழ் இனங்மக அபிவிருத்தி
நிர்க நிறுகத்திணல் இனங்மக நிர்க
சசமயின் I ஆம் குப்புமட அலுனர்கள்
நிமித்ம்
எழுங்குதடுத்ப்தடுள்ப
ன்கு
ட்கமபக்
பகண்ட
நிமநசற்று
அபிவிருத்திப் தட்டமநயிமண இண்டம்
டமகவும் 2018 ஆகஸ்ட் ம் 14 ஆந்

04. ததலிஸ் றுசீலப்புகள் தடர்தக
விழிப்பூட்டும் டு
இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகத்திணல்
அசங்க நிர்க, முகமத்து ற்றும்
சட்டமும் எழுங்கும் தற்றி அமச்சின்
எத்துமப்புடன் பதலிஸ் றுசீமப்புகள்
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படர்தக இனங்மக பதலீஸின் சிசஷ்ட
பிதி பதலிஸ்  அதிதர்கள் ற்றும் பிதி
பதலிஸ்  அதிதர்களுக்கு விழிப்பூட்டும்
மகயினண ஏர் டு 2018 ச ம் 11 ஆந்
திகதின்று பற்றிகக டந்சறிது.

கக்கய்வு ற்றும் அச
நிதியில்
முகமத்தும் படர்தக இனங்மக ற்றும்
இந்திவிணல் தன்தடுத்தும் பிசகங்கள்
ற்றும் இவ்விரு ட்டிணதும் அனுதங்கமப
தரிற்றிக்
பகள்து
ன்
இந்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் முக்கி சக்ககும்.

அசங்க நிர்க, முகமத்து ற்றும்
சட்டமும் எழுங்கும் தற்றி அமச்சின்
பகௌ அமச்சர் ஞ்சித் த்து தண்ட
அர்களின் ற்றும் அமச்சின்
பசனபர்
தத்சிரி ேன்ண அர்கள் ற்றும் பதலிஸ்
 அதிதரின் மனமயின் கீழ் இம் டு
மடபதற்நது.
 ட்டுக்கு ருமக
ந்ர்கமப இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க
நிறுகத்தின்
தணிப்தபர்
கத்திணல்
உத்திசகபூர்க சற்கப்தட்டசடு,
பதலிஸ்
றுசீமப்புக்கள்
படர்தக
உத்சச பசற்தட்டுத் திட்டம்
இவ்
அர்வினுள் மிக ஆக கனந்மடலுக்கு
உட்தடுத்ப்தட்டது.
றுசீமப்பு
ழிகட்டல்
குழு,
சசி
பதலிஸ்
ஆமக்குழு
அங்கத்ர்கள்
ற்றும்
அமச்சிணதும் இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க
நிறுகத்திணதும் சிசஷ்ட அலுனர்களுகம்
இந் நிகழ்வில் கனந்து பகண்டர்கள்.

06. இண்டது
நிலநநற்று
அபிவிருத்திப் தட்டலந: “ பண
இனங்லக – அச துலநயில் முன்ணனி
கிப்தர்களின் தங்கு”
“பண இனங்மக – அச துமநயில் முன்ணனி
கிப்தர்களின்
தங்கு”
னும்
பனிப்பதருளின் கீழ் இனங்மக அபிவிருத்தி
நிர்க நிறுகத்திணல் இனங்மக நிர்க
சசமயின் I ஆம் குப்புமட அலுனர்கள்
நிமித்ம் எழுங்குதடுத்ப்தட்டுள்ப ன்கு
ட்கமபக் பகண்ட தட்டமந 2018 ேூமன
ம் 03 ஆந் திகதி முல் 06 ஆந் திகதி ம
டத்ப்தட்டது.
இனங்மகயின்
அபிவிருத்திற்கக
இறுதியில்
உவும்
மூசனதங்கள்
ற்றும்
முமநமப்தடுத்ப்தட்ட
சிந்மணகமப
விரிக்கம்
பசய்து
பகள்ற்கண
அறிவிமணப்
பதற்றுக்பகள்ன்
மூனம்
அசிப்தடும் திநன்கமப அலுனர்களிணல்
ங்களுக்குள் பர்த்துக் பகள்து இப்
தயினங்கின் சக்ககும். பிதனண அச
அலுனர்கள் ற்றும் சிசஷ்ட கல்விபர்கள்
குழுவிணம பபர்பக பகண்டும் சமத
உறுப்பிணர்கபகக்
பகண்டும்
இப்
தயினங்கில் கனந்துபகண்டர்கள். USAID இன்
மூனம் நிதிமப் பதற்றுக் பகள்பல், சணக
ஆட்சி
ற்றும்
பதறுப்புக்
கூநலிமண
லுப்தடுத்தும்
பசற்திட்டத்தின்
ன்பகமடகமபப்
பதற்று
இப்
தட்டமநயிமண, இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க
நிறுகத்தின் தணிப்தபர் கம் திருதி.
சந் பதச அர்களின் மனமயின் கீழ்
தணதும JieJie Beach by Jetwing னும்
இடத்தில் டத்ப்தட்டது.

05. இந்தி
சிவில்
ஊழிர்களுக்கக
நிதியில்
முகலத்தும்
ற்றும்
கக்கய்வு
தடர்தண
தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டம் (NIFM)
இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகத்திணல்
இந்தி
அசின்
உள்பக
கக்கய்பர்களுக்கண
நிதியில்
முகமத்தும்
ற்றும்
கக்கய்வுத்
துக்கங்கள்
படர்தண
தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டபன்று 2018 ச ம் 13 ஆந்
திகதி முல் 19 ஆந் திகதி ம பற்றிகக
டத்ப்தட்டது. தல்சறு அமச்சுக்கள்
ற்றும் திமக்கபங்கமப பிதிநிதித்துப்
தடுத்தும் மகயில் முப்தது சதர் கனந்து
பகண்டர்கள்
ன்தசடு
உள்பக
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துக்க விவிமண அசங்க நிர்க ற்றும்
முகமத்து அமச்சின் பசனபர் சே.சே.
த்ணசிரி, புதுப்பிக்கத்க்க மின்லு, சக்திலு
ற்றும் பழிற்துமந அபிவிருத்தி அமச்சின்
பசனபர், பி.ம்.ஸ். தடபகட, அதிசகு
சேர்ன் தூதுர் John Rohde சதன்நர்களும்
அசு
ற்றும்
னிர்
துமநயிணரின்
பிதிநிதிகள் தனரிணதும் தங்குதற்நலுடன்
மடபதற்நது.

07. டப
வி நசலயின் 1 ஆம்
குப்பின் அலுனர்களுக்கு Toastmasters
International இன் மூனம் நதச்சுக் கலன
தடர்தண
தயிற்சி.
இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க
நிறுகம்
Toastmasters International ன்ந நிறுணத்துடன்
இமந்து சிசஷ்ட அச அலுனர்களுக்கண
சதச்சுக்
கமன
படர்தண
தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
தன
சுற்றுக்கள்
பகண்டகவும் பற்றிககவும் டத்தி
முடித்துள்பது.
அவ்நண
எரு
நிகழ்ச்சித்திட்டத்திமண
நிமநவு
பசய்
அலுனர்க்
குழுவிணருக்கு
அர்களின்
சன்றிழ்கமப ங்கி மப்தற்கண ததில்
கடமற்றும் தணிப்தபர் கம் திருதி.
குரி ேசசக அர்கள் கடந் த்தில்
ங்கி மக்கப்தட்டது.

08. இனங்லக
அபிவிருத்தி
நிறுகத்தின் தசுல ம்

09. கடலன ன்ஸன
பசக் சன்தி திணத்மபட்டி இனங்மக
அபிவிருத்தி நிர்க நிறுக பகத்தில்
பதௌத்
பகடிகபல்
அங்கரிக்கப்தட்டசடு, பசக் கூடுகமப
எளிச் பசய்வும் தட்டது. அற்கு சனதிகக
ச 30 ஆந் திகதின்று மன சமனயில்
பதௌத்சனக்க த்மயின் படரிங்டன்
பசக்
னத்திமண
கண்டு
களிக்க
சமூகளிப்தர்களுக்கு இனங்மக அபிவிருத்தி
நிர்க நிறுகத்தின் னன்புரிச் சங்கத்தின்
உறுப்பிணர்கபல் கடமன ன்ஸபனன்றும்
டத்ப்தட்டது.

நிர்க

“அசின் புதுப்பிக்கத்க்க லு ற்றும்
சக்திலுவிமண விமணத்திநனுடன் கூடி
மனமப்புச் பசற்திட்டம்” இற்கக சதி
ய்ப்புக்கமப ங்கும் சக்கில் இனங்மக
அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகத்திணல் அன்
தசும
படர்தண
துக்கங்கமப
சம்தடுத்துற்கக 2018 ர்ச் ம் 26 ஆந்
திகதி முல் 29 ஆந் திகதி ம தசும க
பிகடணப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.
இனங்மக
அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகத்தின் தசும 
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10. “இனங்லக
அபிவிருத்தி
நிர்க
நிறுகம் தசுல யுகத்திலண நக்கிப்
தணித்ல்”.
இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகத்தினுள்
தசும மின்சக்திம
சம்தடுத்துற்கக
டுக்கப்தட்ட துக்கங்கள் தனது தற்றி
கணத்திற் பகண்டு சேர்னி தூதுனம்
ற்றும் GIZ இணல் 2017 ஆம் ஆண்டின் சதது
“தசும மின்சக்தி
பற்றிபன்” னும்
குடம் அந் நிறுணத்துக்கு ங்கப்தட்டது.
அசின் தசும மின்சக்திக் பகள்மகயிமண
விமணத்திநன்
மிக்கக
பசற்தட்டில்
பகண்டு ருற்கண சன்றுறுதியிமண
அதிசகு சணதிததியிணல் சூரி மின்சக்தி
பகுதி, உயிர்யு பிநப்தக்க அனகு ற்றும்
பகம்சதஸ்ட் உற்தத்தி அனகு ற்றும்
மின்சக்தி
கண்கணிப்பு
ற்றும்
சூல்
கண்கணிப்பு அனகும் திநந்து மக்கப்தட்டது.

11. அச முகலத்து முதுனிப் தட்டப்
தடதறியின்
2017
-2019
ஆம்
குழுவிணரின் ஆம்தத் தடக்க வி
இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகத்தின்
தட்டப் பின் தட்டக் கற்மகப் தடசமனயிணல்
அங்கு அச முகமத்து முதுனிப் தட்டப்
தடபறி 2017- 2019 ஆண்டிற்கக 89
சர்ச்சிபர்கள்
இமத்துக்
பகள்பப்தட்டர்கள். அன் ஆம்தத் படக்க
வி
2018
பதப்ரி
ம்
டத்ப்தட்டசடு அசங்க நிர்க ற்றும்
முகமத்து அமச்சின் பகௌ அமச்சர்
ஞ்சித் த்துதண்ட அர்கள் பிண
விருந்திணக அதில் கனந்துபகண்டர்கள்.

சசி சுற்றுச்சூல் பகள்மகக்கு ற்த
அசிப்தடும் பழில்நுட்த உவி ற்றும்
ழிகட்டல்கமப ங்குன் மூனம் மண
அச துமந அமப்புக்களுடன் மின்சக்தியிமண
விமணத்திநனுடனும் மிகச் சிநந் கழிவு
முகமத்துத் பகுதியிமண சம்தடுத்தும்
ண்க்கருவிமண
சம்தடுத்துற்கண
முன்திரி நிறுணக தசும மின்சக்திம
ஊக்குவிப்தற்கு
இனங்மக
அபிவிருத்தி
நிர்க நிறுகம் திர்தர்க்கின்நது.
அசங்க நிர்க, முகமத்து ற்றும்
சட்டமும் எழுங்கும் தற்றி அமச்சின்
பகௌ அமச்சர் ஞ்சித் த்து தண்ட
அர்கள், பகௌ பிதிமச்சர் லின் பீ
ேஹ அர்களும் இந் நிகழ்வில் கனந்து
பகண்டர்கள். இனங்மகக்கண சேர்னித்
தூதுர் அதிசகு
JornRodhe, GIZ இன்
பிதிநிதி,
Daniel
Schreiber
அர்கள்,
அமச்சுக்களின் பசனபர்கள், இணுத்
பததி,
கடற்தமட
ற்றும்
பதலிஸ்
தவிநிமனப் பினிகளும் இந் நிகழ்வுக்கு
ருமக ந்திருந் திப்பு மிக்க பிமேகபர்.

12. இனங்லக
அபிவிருத்தி
நிர்க
நிறுகத்திணல் ஒழுங்குதடுத்ப்தட்ட
விரிவுலத் தடர்கள்
இனங்மகயின்
அச
ற்றும்
னிர்
துமநகளில் கடமற்றும் நிமநசற்று
த்துமட அலுனர்களின் முகமத்து
இனபவிமண
சம்தடுத்தும்
சக்கில்
இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகத்தில்
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தட்டப் பின் தட்டப் தடசமனயிணல்
விரிவுமத்
படபன்று
ற்தடு
பசய்ப்தட்டிருந்து. அது 2018 ஆம் ஆண்டின்
ன்கது விரிவும ன்தசடு “Living
organizations: Transforming organizations for
extra ordinary results னும் மனப்பின் கீழ்
2018 ேூன் ம் 25 ஆந் திகதின்று இந்
நிறுகத்தின்
சன்னீ
ண்டதத்தில்
டத்ப்தட்டது. அவ் விரிவுமயிமண பீஜீங்
பளிட்டுக்
கற்மககளுக்கண
தல்கமனக்ககத்தின் உதமனர் சதசிரிர்
Guohua Yan
இணல் டத்ப்தட்டது.
இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகத்தின்
கல்வி பீடம் ற்றும் கனந்துமடுற்கக
கனந்துபகண்ட சிசஷ்ட அச அலுனர்கள்
இவ் விரிவுமகளின் கனந்துமடல்களிணல்
தன்பதற்நர்கள்.

13. இனங்லக
அபிவிருத்தி
நிர்க
நிறுணத்தின் டிஜிட்டல் அகடமிக்கண
முற் கட்டக கனறியும் உரிலச்
சட்டத்திலண ஒன்லனன் சன்றிழ் தத்தி
தடதறில இனங்லக அபிவிருத்தி
நிர்க
நிறுகத்திணல்
துங்கி
லக்கப்தட்டுள்பது.
டபவி
சசமகளுக்கு
உரி
அலுனர்களுக்கக திர்ரும் கனங்களில் இப்
தடபறியிமண
கற்தற்கண
சந்ர்ப்தம்
கிமடக்கப் பதறுகின்நது. இனங்மக அபிவிருத்தி
நிர்க நிறுகத்தின் உத்திசகபூர் நிமநவு
விவின் சதது அற்கண பன் பதருமப
ப ளியிட்ட முன்சணடிம பகௌவிக்கும்
மகயில்
டத்ப்தட்டது
மிகவும்
முக்கிண சந்ர்ப்தக அமப்பதற்நது.
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தலனக் கல்வி நிலனம்

1. அறிமுகம்

தணிநக்கு

பமனக் கல்வி நிறுணணது அசங்க
நிர்க ற்றும் முகமத்து அமச்சின் கீழ்
பசற்தடுகின்நண
முழுமண
அச
உரித்துமடமயின்
கீழுள்ப
அச
நிறுணகும். உனக ங்கிச் பசற்திட்டத்தின்
கீழ் 2002 ஆம் ஆண்டில் நிதி அமச்சு ற்றும்
பமனக்
கல்வி
நிமனம்
ஆகிற்றுக்கிமடச
சற்பகள்பப்தட்ட
கடனுவி உடன்தடிக்மகயின் ஊடக இனங்மக
அசிணல்
ங்கப்தட்டதும்
சனதிக
நிதித்தின்
மூனமும்
இந்
நிமனம்
பிக்கப்தட்டது.
இந்
நிமனத்திமண
ஆம்பித்து
மப்தற்கக
இனங்மக
அபிவிருத்தி நிர்க நிறுகம் மனமப்
பதறுப்மத ற்நதுடன் அன் பின்ணர் உனக
ங்கி ற்றும் இனங்மக அசுக்கிமடயில்
ற்தடுத்திக்
பகள்பப்தட்ட
புரிந்துர்வு
எப்தந்த்திற்கு74
ற்த
சுதீண
நிறுணகவும் அச ற்றும் னிர்
தங்குடமயின் கீழும் பசற்தடுத்ப்தட்டது.
அற்கிங்க,
ஆம்தம்
முசன,
அச
துமநயிமணப்
பிதிநிதித்துப்
தடுத்தும்
இனங்மக அபிவிருத்தி நிர்க சசம
நிறுகத்தின் தணிப்தபர் ற்றும் த்தி
ங்கி ற்றும் நிதிமச்சிணல் பதர்
குறிப்பிடப்தட்ட அலுனர்களுடன் னிர்த்
துமநயின் பிதிநிதித்துப் தடுத்தும் மகயில்
ணிக
அதிகசமதயின்
பிதிநிதிகளும்
தணிப்தபர் சமதயினுள் கப்தட்டர்கள்.
பமனக் கற்நல் நிமனம் நிறுப்தட்டது
நிறுணச் சட்டத்தின் கீழ் 2001 ம்தர் ம் 01
ஆந் திகதிதுடன் 2002 ர்ச் ம் 26 ஆந்
திகதி அன் பசற்தட்டு டடிமககளும்
ஆம்பிக்கப்தட்டண.

சர்சச ரீதியினண அறிம நிமனத்தின்
ஊடக உனகபவி அறிம தரிற்றிக்
பகள்ளும் மகயினமந் சசமயிமண
ங்குல்,
பழில்நுட்தத்தின்
அடிப்தமடயில்
அமந்
ம்பிக்மகத்ன்மயுடணண
சதி
ய்ப்புக்கமப
ங்குல்
ற்றும்
அர்தணிப்புடணண நிபுத்துக் குழுவுடன்
சகள்வியின் அடிப்தமடயில் ழும் இனபவு
விருத்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப
சற்பகள்பல்.

2. தலனக்
கல்வி
நிலனத்திணல்
ங்கப்தடும் நசலகள்
பமனக் கல்வி நிமனம் உனக ங்கி
நிறுணத்தின் உனகபவி அபிவிருத்தி கற்மக
மனமப்பின் எரு பிரிகும். அனூடக
அச ற்றும் னிர் ஆகி இரு துமநகளிலும்
நிமநசற்று
அதிகரிகளுக்கக
உனகம்
பூகவும் ழும் ணக்கு எப்தணர்கள்
ற்றும்
நிபுர்களுடன்
தல்சறுதட்ட
கருப்பதருளின்
ஊடக
படர்ந்தும்
எருங்கிமப்புக்கமப
ற்தடுத்திக்
பகள்ற்கண ய்ப்பிமண ங்குகின்நது.
உனகபவி
அபிவிருத்தி
கற்மக
மனமப்புடன்
அதில்
கப்தடும்
படர்புகள்,
உனகபவி
அறிவிமண
தரிற்றிக்
பகள்ளும்
மகயினண
அனுதங்கள் ங்குற்கண கக
அமந்துள்பதுடன் அற்றில் எருசின நிறுண
ரீதிண ற்நங்கமப ற்தடுத்துற்கக எரு
சின நிறுணங்களின் பகள்மக பகுப்புச்
பசற்தட்டில் க்கங்கமப ற்தடுத்தும் ண
ன்னுற்கு முடியும்.
பமனக் கல்வி
நிமனம் (Distance Learning Centre Ltd) ன்தது
அச ற்றும் னிர் ஆகி இரு துமநகளிலும்
சசமபதறுர்களுக்கண தயிற்சி ( கற்நல்
தீர்வுகள்) ற்றும் கல்வி சதிகமப ங்கும்
நிறுணகும். அதுணது மறுக்கப்தட்ட

தலனநக்கு ற்றும் தணிநக்குடன்
மூநனத நக்குநிலன
எரு நிறுணத்துக்கு சிநந் பதறுசதறுகமப
கிமடக்கச் பசய்யும் மகயில் அமந்திருக்கும்
பமனசக்கு ற்றும் தணிசக்கிமண
திருத்திமப்தற்கண
தயினங்குத்
படர்கமப பமனக் கல்வி நிமனத்தின்
திட்டமிடல்
குழுவின்
மூனம்
டத்ப்தட்டுள்பது.
அனூடக,
நிறுணத்துக்கு புதிபரு பமனசக்கு,
தணிசக்கு,
பதறுணங்கள்
ற்றும்
மூசனத
சக்குநிமனகமப
அறிமுகப்தடுத்துற்கு முற்தட்டுள்பது.

கடப்தட்டு

நிறுணகும்

(டடிக்மககளில்
பகிழ்வுத்
ன்ம
நினவுல்) ன்ததுடன் அசுக்குரித்ணபரு
நிறுணகும் ( அசின் அமப்பு ரீதிண
பதறுப்பும்
ம்தகத்ன்மயும்
மிக்கது).
உனகபவி அறிவுப் தரிற்றிங்களுக்கண
ய்ப்பும் கற்தற்கண சந்ர்ப்தமும் இன்
மூனம்
விசசடக
ங்கப்தடுகின்நது.
பமனக் கல்வி நிமனத்தின் புதிபரு
வீடிச உமடல் சதிகள் ற்றும்
தல்லூடக ஆய்கங்கள் மூனம் நிபுர்கள்
ற்றும்
தங்குதற்றுசம
சடிக,
பய்நிகர் சூல் என்மனன் மூனமும் என்மனன்

தலனநக்கு
வீண பழில்நுட்தங்கமபப் தன்தடுத்தி
திநன் விருத்திக்கண சர்சச ட்டத்தினண
நிமனக ற்றுல்.
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அற்நகவும் எரும எருர் சந்திப்தற்கு
முடியுண உண்மணதும் எச மகண
அமநயிமண உருக்குற்கும் முடியுக
இருக்கும். அச சதன்று சசமபதறுர்களின்
வுபசனவுத்
திட்டம்
ற்றும்
ச
மமநக்குள் உசிண பளியீட்டிமண
ங்கும் மகயில் சிநந் முமநமகளின்
கனமயிமணப்
தன்தடுத்தி
மிகவும்
இற்மநப்தடுத்ப்தட்ட அறிவிமண ங்குல்.

பின்ரும்
விடங்கமப
அமடந்து
பகள்பனம்.
 கனப்பு
கற்மக
முமநயில்கமபப்
தன்தடுத்தி நுண்கடன் நிதி, இற்மக ப
முகமத்தும்
ற்றும்
கனநிமன
ற்நங்கள் படர்தண விஞ்ஞணம்,
பகள்மககள் சதன்ந கருப்பதருள்கமப
அடிப்தமடகக் பகண்ட சன்றிழ்ப்
தடபறிகள்
 உனகம் முழுதும் கப்தடும் தல்சறு
ப மங்களின் மூனம் அணர்த்
சந்ர்ப்தங்களில் திர் தணிம ற்றும்
Pantograph
சதன்ந
விடங்கள்
சம்தந்ண
வீடிச
உமடமன
அடிப்தமடகக் பகண்டு டத்ப்தடும்
தயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்.

அச
ற்றும்
னிர்
துமந
ஆகி
இருபிரிவிணருக்கும் வீண அறிவிமண 16
ஆண்டுகபக ங்கின் பின்ணர் ற்சதது
அது டு பூகவும் உள்ப பதரும்தனண
சசமபதறுர்களுக்கு
ம்பிக்மகத்ன்ம
ய்ந் தயிற்சி நிமனக றியுள்பது. சு
உற்தத்தித்திநன்
ற்றும்
விமணத்திநமண
விருத்தி பசய்யும் மகயில் இந் பமனக்
கல்வி நிமனத்துக்கு அச ற்றும் னிர்
நிறுணங்களில் உள்ப ஊழிர்களுக்கு கல்வி
ற்றும்
பழில்முமந
அறிவிமண
ங்குற்கண
இலும
கிமடக்கப்
பதற்றுள்பது.
உனகபவி
ட்டத்தில்
கல்வியின் மூனம் சிநந் மடமுமநகளுக்கு
ற்த
சம்தடுத்ப்தட்ட அறிவு ற்றும்
திநன்கமப அமடந்து பகள்ற்கு ட்டினுள்
கணத்திற் பகள்பத்க்க அதிதர்கள் ற்றும்
கல்வி
சனபர்களின் ண்ணிக்மகக்கு
இலும கிமடக்கப் பதற்றுள்பது. சலும்
இவ்சதி ய்ப்புக்கள் படர்தக பமனக்
கல்வி
நிமனத்துக்கு
சசமப்
பதறுர்களிடமிருந்து
சகண
பின்னூட்டல்கள் கிமடக்கப் பதற்றுள்பது.
මෙකී இந் ற்பதம பல்லுற்கக
நிறுணத்திடம்
கப்தட்ட
உர்
பழில்நுட்தம், உன்ணண உட்கட்டமப்பு,
ட்புநவுடண தணிட்பகுதியிணர் ற்றும்
பகிழ்வுத்ன்மயுடன் கூடி முகமத்துச்
பசற்தட்டின்
தங்களிப்பும்
கிமடக்கப்
பதற்றுள்பது.









பமனக் கல்வி நிமனத்திணல் அன்
சசம பதறுர்களுக்கு பின்ரும் சசமகள்
ங்கப்தடுகின்நண.

உனகின் மண பிசசங்களில் ழும்
உனகப் புகழ் பதற்ந விரிவுமபர்கபல்
(அவ்ந் விடங்களில் நிபுத்தும்
பதற்ந)
டத்ப்தடும்
குறுகி
கருத்ங்குகள்
ற்றும்
அற்றிமண
சர்ப்பித்ல்
பகரி
அபிவிருத்தி
அனுதங்கள்
சதன்ந கருக்கமப அடிப்தமடகக்
பகண்டு
தல்சறு
டுகளுடன்
படர்புகமப
ற்தடுத்தி
பூசகப
அனுதங்கமப தரிற்றிக் பகள்பல்.
மனமப்புப் தன்தட்டுப் ததுகப்பு
(Web
Application
Security)
சதன்ந
டிக்மகபர்களின்
சமப்தட்டிமணப்
நிமநவு
பசய்ற்கக அந்ந் தர்களின் அல்னது
தணிகளுக்கக ரிதடுத்ப்தட்ட தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்.
வீடிச
தயினங்கு
சதிகமபப்
தன்தடுத்துன்
மூனம்
ர்த்க
டுகள் ற்றும் கூட்டங்கள் டத்துல்,
கல்வி அட்மடகள் ற்றும் உள்ட்டு
பளிட்டு குடும்தங்களுக்கிமடயினண
நிகழ்வுகளுக்கக டமக அடிப்தமடயில்
சதிகமப ங்குல்.

2.2 கனி அடிப்தலடயினண தயிற்சிகள் ற்றும்
டலக அடிப்தலடயில் சதி ய்ப்புக்கலப
ங்குல்

2.1 வீடிந ட்டு சதிகள்
30
சதருக்கு எலிங்கிகள் (microphones)
மூனகவும்
சலும்
50
சதருக்கு
கண்கணிப்தபர்கபகவும் தங்சகற்தற்குரி
சதிகள் சற்பகள்பப்தட்டுள்பண.

பமனக் கல்வி நிமனத்திணல் அற்குரி
சதி
ய்ப்புக்கள்
மூனம்
பின்ரும்
சசமகமப ங்குகின்நது.
 பர்ச்சிமடந்து
ரும்
இபம்
நிர்கிகமப உனகபவி சதக்குகளுக்கு

பமனக் கல்வி நிமனத்திணல் அவ் வீடிச
உமடல் சதி ய்ப்புக்கமபக் பகண்டு
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ற்த
உருக்கும்
மகயினண
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்.
ஆட்சசர்ப்பு ற்றும் தவி உர்வுகளுக்கண
கணினி அடிப்தமடயினண தரீட்மச
ஈ- கற்மகயிமணப் தன்தடுத்தி அவ்ந்
தர்கமப அல்னது தணிகமப உள்ட்டு
ற்றும்
பளிட்டுப்
தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்.
கனிப் தயிற்சிகள் (கனி தற்றி
அத்திசி அறிவு (Computer Essentials),
சர்சச கனி ஏட்டுரிம், இனங்மகயின்
கனி ஏட்டுரிம், உர் ஈ- அலுனக
திநன்கள் சதன்நண)
பசற்திட்ட
முகமத்தும்,
முன்மப்புத் திநன்கள், பளீயீட்டுத்
திநன்கள், ஈ- கற்நலிமண உள்படக்கி
அபிவிருத்தி திநன்கள் சதன்நமண தற்றி
கனியிமண அடிப்தமடகக் பகண்ட
தயிற்சிகள்.
ர்த்க
ஊக்குவிப்பு டடிக்மககள்,
பன்பதருள் விருத்தி டடிக்மககள்,
கனிப்தத்ப்தட்ட தயிற்சிகள் ற்றும்
கனி / இமத்பம் அடிப்தமடகக்
பகண்ட
தரீட்மசகளுக்கு
அசிப்தடுணற்றிமண
டமக
அடிப்தமடயில் ங்குல்.

2.5 தததுக் கருத்ங்கு
பமனக் கல்வி நிமனத்திணல் பதறுமக
முகமத்தும், எழுக்கற்று டடிக்மககள்,
கல் பழில்நுட்த பதறுமககள், நிதி
எழுங்குவிதிகள், உள்பக கக்கய்வு, சிறி
ற்றும் டுத் அபவினண ர்த்கங்களுக்கு
கடன் சதிகமப ங்குல், பசற்திட்ட
முகமத்தும் ற்றும் Advanced Excel சதன்ந
மனப்புக்களின்
ஊடக
பததுக்
கருத்ங்குகள் டத்ப்தடுகின்நண.
2.6 சர்நச நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்
பமனக் கல்வி நிமனம் உனக ங்கி
நிறுணத்தின் உனகபவி அபிவிருத்தி கற்மக
நிறுணத்தின் ஏர் பிரிகும். அன் மூனம் அச
ற்றும் னிர் பிரிவுகள் ஆகி துமநகள்
இண்டிணதும் நிமநசற்று அலுனர்களுக்கு
உனகம்
பூகவும்
சிக்கும்
ணக்கு
எப்தணர்கள்
ற்றும்
நிபுர்களுடன்
தல்சறு
கருப்பதருற்களின்
ஊடக
படர்ச்சிண உள்பக
பசற்தட்டிமண
ற்தடுத்திக் பகள்ற்கக சந்ர்ப்தங்கள்
ங்கப்தடுகின்நண. சலும் பமனக் கல்வி
நிமனத்திணல்
சிசஷ்ட
அச
அலுனர்களுக்கண
தல்சறு
பளிடுகளுக்கண சுற்றுனக்கள் ற்தடு
பசய்ப்தட்டுள்பண.

2.3 நருக்கு நக டத்ப்தடும் தயிற்சிகள்
ற்றும் டலக அடிப்தலடயில் ங்கப்தடும்
நசலகள்

3. 2018 ஆம் ஆண்டில் டத்ப்தட்ட தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

பமனக்
கல்வி
நிமனத்திணல்
ங்கப்தடும் அன் சதிபண, ஆடிச
கனந்துமடலிமணப் சதன்சந சருக்கு
சக டத்ப்தடும் நிகழ்ச்சிகள் ற்றும்
தரீட்மசகள் ( கனி அடிப்தமடயினண
ற்றும்
மண
தரீட்மசகள்)
இற்கக
டமகக்கு ங்கப்தடும். பமனக் கல்வி
நிமனத்திணல் ற்சதது கல்வி அமச்சில்
உள்பர்களுக்கக EDSA, EOEA ற்றும் TDOT
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் டத்ப்தடுகின்நண

2018 ஆம்76 ஆண்டினுள் டத்ப்தட்ட
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கண தங்குர்கள்
ற்றும் தன்பதறுர்களின் தட்டில்.
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
/தரீட்லசகளின்
ண்ணிக்லக

கனந்து
தகண்நடரின்
ண்ணிக்லக

16

485

23

955

12

344

தரீட்மசகள்
டமக
அடிப்தமடயினண
கனிப்
தடுத்ப்தட்ட
சதிகள்

22

3240

18

675

வீடிச டு

8
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குதி
பததுக்
கருத்ங்குகள்
கல்விப்
பிரிவின்
நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்
கல்
படர்தடல்
பழில்நுட்த பிரிவு

2.4 ஒன்லனன் தரீட்லச சதிகள்
பக் கல்வி நிமனத்தில் 90 இருக்மககமபக்
பகண்ட பகள்திநனுமட
Pearson VUE
தரிசசமண மகும். (Pearson VUE Testing
Center). CIMA, ACCA, CASTLE, GATE ற்றும்
NEXTEC
ஆகி
பமனக்
கல்வி
நிமனத்திணல்
சதிகள்
ங்கப்தடும்
சசமப் பதறுர் நிறுணங்களில் சினகும்.
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சர்நச அலப்புக்கள்
1. Asian University of Women
ஆசி களிர் தல்கமனக்ககம்)
2. Castle Worldwide
3. GATE Exam
4. Gina Dykstra
5. Whygo video conferencing
6. NCS Pearson

5.
6.

Browns & Company PLC
The Trip Square (Pvt) Ltd

4. தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கண
ருணங்களும் தசனவுகளும்

அச அலப்புக்கள்
1. இனங்மக மின்ச சமத ( இ.மி.ச.)
2. கல்வித் திமக்கபம்
3. நீர்ப்தசண திமக்கபம்
4. சசி சுடிகள் கப்தக திமக்கபம்
5. அபிவிருத்தி பனத்ர் சமத
6. ஆம்த கன
குந்மப்
தரு
அபிவிருத்தித் திட்டம்
7. ணப் ததுகப்பு திமக்கபம்
8. HDFC ங்கி
9. இனங்மக
னி
உரிமகள்
ஆமக்குழு
10. நீர்ப்தசணத் திமக்கபம்
11. விசத் திமக்கபம்
12. கத் திட்டமிடல், நீர் ங்கல்
அமச்சு
13. பளிட்டு
சமனய்ப்பு
அமச்சு
14. மனக புதி கிங்கள் அமச்சு
15. நீர்ப்தசண
ற்றும்
நீர்
ப
முகமத்து அமச்சு
16. நீதிமச்சு
17. தல் அமச்சு
18. பதது
நிருக
ற்றும்
உள்ட்டலுல்கள் அமச்சு
19. சசி
வீடமப்பு
அபிவிருத்தி
அதிகசமத
20. சசி உற்தத்தித்திநன் பசனகம்
21. சசி விஞ்ஞண ன்நம்
22. இனங்மக
பளிட்டு
சமனய்ப்பு தணிகம்
23. இனங்மக CERT/CC
24. இனங்மக சுற்றுனத் துமந ற்றும்
ஹட்டல் முகமத்து நிறுணம்
25. இனங்மக துமநமுக அதிகசமத
26. இனங்மக சயிமன அதிகசமத
27. இனங்மக
அச
பதறியில்
கூட்டுத்தணம்
28. இனங்மக நின அபமத் திமக்கபம்
29. இனங்மக CERT

5. தசற்தட்டுத் திட்டத்தின் முன்நணற்நம்

6. நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்
சந்ர்ப்தங்கள்

முக்கி

க கல்வி திலக்கபத்திற்கண இனபவு
அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

னிர் நிறுணங்கள்
1. British Council
2. Aitken Spence PLC
3. DMS
4. CIMA - Sri Lanka

அவ்ந்
கங்களில்
உள்ப
ர்களின் பற்றிக்கண ஊக்கத்திமண
ங்குற்கு
முடியுண
மகயில்
ஆசிரிர்கள், அதிதர்கள் ற்றும் ஆசிரி
முகமபர்கள் / நிர்கிகளுக்கு
ம்

77

ய்ந்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப
டத்துற்கக ஆசிரி தயிற்சிபர்கள்/
ஆசிரி
கல்வியினபர்களுக்கு
சலும்
அர்கமப
சம்தடுத்தும்
சமம
பமனக்
கல்வி
நிமனத்திணல்
அப்
பீடத்துடன் இமந்து இணங்கண்டுள்பது.

2018 ப்ல் ம் ம டத்ப்தட்ட பததுக்
கருத்ங்குகள் தற்றி விதங்கள் பின்ருறு
கட்டப்தட்டுள்பது.
 சணரி 29
ற்றும் 30 ஆகி இரு
திணத்திலும் தணிட் பகுதியிணருக்கு
எழுக்கற்று டடிக்மக படர்தக
டத்ப்தட்ட
தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்.

ஒன்லனன் தரீட்லசகள்
வித்திசண
சசமப்
பதறுர்களுக்கு
என்மனன் மூனம் தரீட்மசகமப டத்தும்
டடிக்மகயில் பமனக் கல்வி நிமனம்
முன்ணனி கிக்கின்நது. அசசதன்று CIMA,
ACCA, CASTLE, GATE ற்றும் NEXTEC அச்
சசமப் பதறுர்கபக உள்பர்கள். பமனக்
கல்வி நிமனத்திணல் ணது சசமப்
பதறுர்களுக்கு
ங்கும்
ததுகப்தண
தரீட்மசச் சூலின் கக சசமப்
பதறுர்கள் ங்கபது தரீட்மசகமப டத்திக்
பகள்ற்கு சர்ந்படுக்கும் நிறுணக
விபங்குது பமனக் கல்வி நிமனகும்.

நீதிமச்சுக்கு
இமக்கப்தட்டு
கடமற்றும்
40
அலுனர்களுக்கு
(
இக்கப்தட்டு அலுனர்கள் ற்றும் உவிச்
பசனபர்கள்)
இந்
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
டத்ப்தட்டது
 அச
சசமயின்
தணிட்
பகுதியிணருக்கண
எழுக்கற்று
டடிக்மக
படர்தண
பததுக்
கருத்ங்கு – பதப்ரி ம் 21/22 ஆந்
திகதிகளில் மடபதற்நது.
இனங்மக
மின்ச
சமத,
பளிட்டு
சமனய்ப்புப் தணிகம் ற்றும் அசங்க
ஆய்பர் திமக்கபம் சதன்ந அச
துமநயில் கப்தடும் தல்சறு அலுனர்கள்
18
சதருக்கு
திநந்
பசனர்வு
டத்ப்தட்டது.
 கல் பழில்நுட்த பதருட்கள் ற்றும்
சசமகமபக் பகள்ணவு பசய்ல் –
பதப்ரி 27/28 களில்
அச துமநயின் 12 அமப்புக்களுக்களின்
ருமகல் கனந்துபகண்ட 29 சதருக்கண
கருத்ருக்கு டத்ப்தட்டது.
 Advance Excel படர்தண தயிற்சி - 1 ஆம்
குழுவிணர் – ர்ச் ம் 29 ஆந் திகதி
அசங்க நிர்க ற்றும் முகமத்து
அமச்சுக்கு இமத்துக் பகள்பப்தட்டு
கடமற்றும்
அச
முகமத்து
உவிபர்கள்
ற்றும்
அபிவிருத்தி
அலுனர்கள் 25 சதருக்கும் டத்ப்தட்டது.

தததுக் கருத்ங்குகள்

 அச துமநயில் நிதியில் எழுங்குவிதிகள் –
ர்ச் 22 உம் ப்ல் 09 உம் மடபதற்நது.

2018 ஆம் ஆண்டினுள் பமனக் கல்வி
நிமனத்திணல்
அதிகண
பததுக்
கருத்ங்குகள்
டத்ப்தட்டுள்பசடு,
பதறுமக
முகமத்தும்,
எழுக்கற்று
டடிக்மககள்,
கல்
பழில்நுட்த
பதறுமககள், நிதி எழுங்குவிதிகள், உள்பக
கக்கய்வு, சிறி ற்றும் டுத் அபவினண
ர்த்கங்களுக்கு கடன் சதிகமப ங்குல்,
பசற்திட்ட முகமத்தும் ற்றும் Advanced
Excel சதன்ந மனப்புக்களின் ஊடக பததுக்
கருத்ங்குகள் டத்ப்தட்டுள்பண.

துமநமுக அதிகசமத, இனங்மக மின்ச
சமத ற்றும் நீர்ப்தசண திமக்கபம் சதன்ந
அச துமநகளின் 11 அமப்புக்கள் ருமக
ந்திருந்சடு 29 சதருக்கு இக் கருத்ங்கு
டத்ப்தட்டது.
 பதறுமக மடமுமந எழுங்குகள் ற்றும்
சகள்வி
னுக்சகல்
பசற்தடுகள்
தற்றி தயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் –
ப்ல் 04/06 களில் மடபதற்நது.
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சசி
விஞ்ஞண
ன்நத்துக்கு
இமக்கப்தட்டள்ப
25
விஞ்ஞண
அதிகரிகளுக்கு
இந்
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
டத்ப்தட்டசடு இந் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
இண்டம் கட்டம் சிசஷ்ட முகமத்து
அலுனர்களுக்கக திர்ரும் கனங்களில்
டத்ப்தடவுள்பது.

ங்கப்தட்ட புதி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
ற்றும்
கனப்பு
முமநமயின்
மூனம்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப
ங்கும்
சதது
தன்தடுத்ப்தட
முடியுண
புதி
பழில்நுட்தம்
படர்தக
கனந்துமடுற்கு
அங்கத்ர்களுக்கு
முடியுக இருந்து.

 Advance Excel தற்றி தயிற்சி - 1I ஆம்
குழுவிணர் – ப்ல் ம் 26 ஆந் திகதி
அசங்க நிர்க ற்றும் முகமத்து
அமச்சுக்கு இமக்கப்தட்டு கடமற்றும்
முகமத்து
உவிபர்கள்
ற்றும்
அபிவிருத்தி அலுனர்கள் 25 சதருக்கும் இந்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் டத்ப்தட்டது.

KDI தடசலனயினுடணண ஒத்துலப்பு
ன ரீதிண அபிவிருத்தி தடர்தக கனப்பு
கற்லக நிகழ்ச்சித்திட்டம்
பமனக் கல்வி நிமனத் பகரிவின் KDI
தடசமனயின் ஊடக ன ரீதிண
அபிவிருத்தி கற்மக நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப
பற்றிகக
டத்தி
முடிப்தற்கு
முமணந்துள்பது. அந் நிகழ்ச்சித்திட்டத்துக்கு
வீடிச டுகள் 07 உம் பகரிவில்
சருக்கு சர் டத்ப்தட்ட தயிற்சிகளும்
உள்படங்குகின்நது.

ஆட்நசர்ப்பிற்கண தரீட்லச
இனங்மக சுற்றுனத் துமந ற்றும் ஹட்டல்
முகமத்து நிறுணத்திற்கக டத்தி இப்
தரீட்மசக்கக தரீட்சர்த்திகள் 697 சதர் கனந்து
பகண்டர்கள்.
முக்கி நிகழ்வுகள் – உனகபவி அபிவிருத்தி
கற்லக லனலப்பின் ஆசி தசிபிக் னச்
சந்திப்பு 2017 ஆம் ஆண்டிற்கண தணியிலண
ற்நல்.
உனகபவி
அபிவிருத்தி
கற்மக
மனமப்பின்
ஆசி
தசிபிக்
னத்துக்கண சந்திப்பின் சற்பிமண
பமனக்
கல்வி
நிமனத்திணல்
ற்கப்தட்டசடு,
“
கற்நல்
பகிழ்வுத்ன்மம ஊக்குவித்ல்” ன்ந
மனப்பின் கீழ் மடபதற்ந இச் சந்திப்பிற்கக
6 டுகளின் அங்கத்ர்கள் 15 சதர் கனந்து
பகண்டர்கள். 2017 ர்ச் ம் 22/23 ஆந்
திகதிகளில் பகழும்பு கிங்ஸ்பதரி ஹட்டலில்
டத்ப்தட்ட
சந்திப்பின்
சதது,

கல்விச் சுற்றுனக்கள்
பமனக் கல்வி நிமனத்திணல் ஆசி தசிபிக்
உனகபவி
அபிவிருத்தி
கற்மக
மனமப்புடன் என்றிமந் நிறுணக
KDI தடசமன, சிசஷ்ட அச அலுனர்கமப
பகரி ட்டுக்கண சுற்றுனக்கமப ற்தடு
பசய்மண சக்ககக் பகண்டு இனங்மக
அவிவிருத்தி நிர்க நிறுகத்துக்கு அறிமுகம்
பசய்து மக்கப்தட்டுள்பது. அற்கிங்க 30
அலுனர்கமபக்
பகண்ட
குழுவிணம
பகரிவில் எரு த்திற்கண கல்விச்
சுற்றுனவில் கனந்து பகண்டு த்துடன் கூடி
உர்
உனகபவி
அனுதங்கமபப்
பதற்றுக்பகண்டர்கள்.
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Nehf;F

“ghJfhg;ghd ,yq;if ”

gzp
,yq;ifapy; ,aw;if kw;Wk; kdpj eltbf;iffs; fhuzkhf
,lk;ngWfpd;w
mdu;j;jq;fspd; ghjfkhd tpisTfis nraw;jpwdhd
Kiwapy; jLj;jy; kw;Wk;
jzpg;gjd; %yk; tsk;kpf;f rpwg;ghdnjhU khDl tho;f;iff;fhd trjpfis ey;Fjy;.
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அணர்த் முகலத்து பிரிவின்
ததறுப்புக்களும் கடலகளும்

Nehf;fq;fs;













mikr;rplk;
gzpfs;

Njrpa Kfhikj;Jt nfhs;iffis
jahu;
nra;jYk;
eilKiwg;gLj;JjYk;.
Kd;ndr;rupf;if
tpLj;jy;
kw;Wk;
tpsk;gug;gLj;Jk;
nghwpKiwia
eilKiwg;gLj;Jjy;.
midj;J jsq;fSf;Fkhd mdu;j;j
Kfhikj;Jt
jpl;lq;fis
jahu;
nra;jYk; eilKiwg;gLj;JjYk;.
mgptpUj;jp jpl;lq;fSf;fhd mdu;j;j
mgha
jzpg;G
nraw;ghLfis
mKy;gLj;Jjy;.
mgptpUj;jp
jpl;lkply;
nraw;ghLfSf;fhf jhf;f kjpg;gPl;bid
mKy;gLj;Jjy;.
mdu;j;j
mgha
jzpg;G
Ntiyj;jpl;lq;fis
eilKiwg;gLj;Jtjd; %yk; Fwpg;gpl;l
gpuNjrk;
mdu;j;jq;fSf;F
cgl;Ltijj; jzpj;jy;.
kz;rupT
mgha
kjpg;gPL
kw;Wk;
mjw;fhd rhd;wpjio toq;Fjy;.
mdu;j;jq;fspdhy;
ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;fhd
epthuzq;fis toq;Fjy;.
mdu;j;jq;fSf;fhd
Muk;gepiy
Muha;r;rp
kw;Wk;
mgptpUj;jp
Ntiyj;jpl;lq;fis
eilKiwg;gLj;Jjy;.
mdu;j;jq;fSf;Fg;
gpd;duhd
Gdu;tho;tspg;G kw;Wk; kWrPuikg;G

( 1933/13 – Mk; ,yf;f 2015 nrg;nlk;gu;
khjk; 21Me; jpfjpa ,yq;if rdehaf
Nrhryprf;
Fbaurpd;
mjp
tpNrl
tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpufhuk;)










vjpu;ghu;f;iffs;;






nghWg;gspf;fg;gl;Ls;s

mdu;j;jq;fspypUe;J
kf;fsJ
capu;tho;f;if>
nrhj;J
kw;Wk;
Nritfis
ghJfhj;jy;.
(jtpu;j;jy;>jzpg;G>
Kd;Maj;jk;>
Muha;r;rp kw;Wk; Nkk;ghL)
rpwg;ghd
r%fj;jpw;fhd
r%f
ghJfhg;gpid
cWjpg;gLj;Jjy;.
(Kd;ndr;rupf;if> mtru eltbf;if>
kPl;ly; kw;Wk; epthuz Nritfs;)
mdu;j;jq;fSf;Fg; gpd;duhd mdu;j;j
jzpg;G
Ntiyj;jpl;lq;fis
nraw;gLj;Jtjw;fhd
trjpfis
toq;Fjy;( toik epiyf;F nfhz;L
tUjy;>
Gdu;tho;tspg;G
kw;Wk;
kWrPuikg;G)
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mdu;j;j Kfhikj;Jt tplak; kw;Wk;
,j;Jld; njhlu;Gila jpizf;fsq;fs;
kw;Wk;
epajpr;rl;l epWtdq;fspd;
tplaq;fSlf;
njhlu;Gila
nfhs;iffs;>
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;
kw;Wk; fUj;jpl;lq;fis jahu; nra;jy;>
gpd;dha;T nra;jy; kw;Wk; kjpg;gPL
nra;jy;.
,aw;if tpgj;Jf;fs; kw;Wk; kdpj
nraw;ghLfs; fhuzkhf ,lk;ngWk;
tpgj;Jf;fis Fiwj;jy;> gjpypUj;jy;>
kPnsOjy; kw;Wk; rYif toq;Fk;
nraw;ghLfis xUq;fpizj;jy; kw;Wk;
Kfhikj;Jtk; nra;jy;.
Njrpa nfhs;iffis mbg;gilahff;
nfhz;l Njrpa ,lu; Kfhikj;Jt
jpl;lk; kw;Wk; Njrpa mtru epiyik
fUkkhw;wy; jpl;lj;ij jahu; nra;jy;.
mdu;j;jq;fis Fiwj;jy;> gjpypUj;jy;
kw;Wk; kPnsOjy; gw;wpa ntspehl;L
ed;nfhil
fUj;jpl;lq;fis
Muk;kgpj;jYk; xUq;fpizj;jYk;.
Nkw;Fwpg;gpl;l
tplaq;fs;
cupa
Neuj;jpy;
Kd;ndLf;fg;gLtij
cWjpg;gLj;Jk; Kfkhf mikr;R> mur
epWtdq;fs;
kw;Wk;
Kftu;
epWtdq;fs;>
jdpahu;
epWtdq;fs;>
cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L mur
rhu;gw;w
epWtdq;fSldhd
xUq;fpizg;G
#oy;rhu;
mdu;j;jq;fSf;F
jhf;Fg;
gpbf;ff;$ba
njhopEl;g juj;ijf
nfhz;l tPlikg;gpid Nkk;gLj;Jjy;.
tPlikg;G
kw;Wk;
epu;khzj;JiwfSf;Fg;
nghUj;jkhd
njhopEl;gj;Jf;fhd Muha;r;rp kw;Wk;
mgptpUj;jp
eltbf;iffis
tYg;gLj;Jjy;.
tspkz;lytpay;
kjpg;gPL
kw;Wk;
Muha;r;rpfis Nkw;nfhs;Sjy;
,aw;if
,lu;fis
Kd;kjpg;gPL
nra;jy;
kw;Wk;
mJ
njhlu;ghd
Fwpg;gpl;l gpupTfis mwpTWj;Jjy;



,aw;if
mdu;j;jq;fs;
kw;Wk;
kdpju;fshy;
Nkw;nfhs;sg;gLk;
mdu;j;jq;fs;
gw;wpa
mwpTWj;Jk;
Ntiyj;jpl;lq;fis xUq;fpizj;jy;
 ,aw;if
mdu;j;jq;fs;
kw;Wk;
kdpju;fshy;
Nkw;nfhs;sg;gLk;
mdu;j;jq;fs;
gw;wpa
mwpTWj;Jk;
Ntiyj;jpl;lq;fis xUq;fpizj;jy;
ru;tNjr kdpjhgpkhd epthuz Nrit
Ntiyj;jpl;lq;fis xUq;fpizj

tpNrl
fUj;jpl;lq;fs;
kw;Wk;
epfo;r;rpfs; - mdu;j;j Kfhikj;Jt
nrayhw;Wif
Xf];l;
31Mk;
jpfjpastpy;


jfty;
Kfhikj;Jtj;ij
Nkk;gLj;Jtjd; %yk; ,yq;ifapd;
epiyahd mgptpUj;jp KiwikapDs;
g+Nfhs
Rw;whly;
kw;Wk;
mdu;j;j
mgha Kfhikj;Jt cld;ghLfis
cs;sPu;f;Fk; fUj;jpl;lk;

திட்டமிடல் ஆம்பிக்கும் nrற் திட்டம்

jfty; Kfhikj;Jtj;ij Nkk;gLj;Jtjd;
%yk; ,yq;ifapd; epiyahd mgptpUj;jp
KiwikapDs; G+Nfhs Rw;whly; kw;Wk;
mdu;j;j
mgha
Kfhikj;Jt
cld;ghLfis
cs;sPu;f;Fk;
fUj;jpl;lkhdJ 2017Mk; Mz;by; mdu;j;j
Kfhikj;Jt
mikr;rpdhy;
Muk;gpf;fg;gl;lJld;>
2018Mk;
Mz;L
xf;Njhk;gu;
khjk;
mjid
epiwTnra;tjw;F
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.
,f;fUj;jpl;lj;jpd; fPo; nraw;gLj;Jtjw;fhf
milahsk; fhzg;gl;l gy nraw;ghLfs;
jw;NghJ
epiwTnra;ag;gl;Ls;sJld;>
vQ;rpAs;s
nraw;ghLfis
fUj;jpl;lk;
epiwtiltjw;F Kd;du; g+u;j;jp nra;jtw;F
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.
,e;j
tUlj;jpDs;
Kd;ndLf;fg;gl;l
nraw;ghLfspd;
Nju;r;rpahdJ gpd;tUkhwhFk;.


mdu;j;j
kw;Wk;
Rw;whly;
juTfis>
jPu;khdk;
vLf;Fk;
tplaj;jpy;
gad;gLj;Jtjd;
Kf;fpaj;Jtk;
Fwpj;J
fk;g`
kw;Wk;
gJs;is
khtl;l
nghJkf;fs;>
mur
cj;jpNahfj;ju;fs;>
murpay; jiyikj;Jtk;> rpwpa kw;Wk;
eLj;ju mstpyhd tu;j;jfu;fs; kw;Wk;
gj;jpupifahu;fisAk;
,yj;jpudpay;
CLftpayhsu;fisAk; mwpTWj;Jk; gy
epfo;r;rpfs; elj;jg;gl;ld.



juTfis cs;slf;fpanjhU (Meta
data) ,izaj;jsk; rk;ge;jg;gl;l
epWtdq;fspd;
gq;Nfw;Gld;
jahu;
nra;ag;gLtJld;>
,J
,Wjpf;
fl;lj;jpy; fhzg;gLfpd;wJ.



gJs;is
khtl;lj;jpy;
mur
epWtdq;fSf;fpilNa
juTfis
gupkhw;wpf;
nfhs;tjpy;
fhzg;gLk;
rpf;fy;fs;
milahsk;
fhzg;gl;Ls;sJld;>
mr;rpf;fy;fis
jPu;f;Fk;
Kfkhf
Njitahd
mwpTWj;Jk;
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;
Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sd.

gJs;is nghJkf;fளுக்கு juT தன்தட்டின்
முக்கித்தும் தற்றி அறிவுறுத்ல்
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juTfs;
gw;wpa
juTfis
cs;slf;fpajhf jahu; nra;ag;gLk;
,izaj;jsj;ij (juTf; fsQ;rpak;)
,w;iwg;gLj;Jtjw;fhf
rk;ge;jg;gl;l
epWtdq;fSf;Fj;
Njitahd
fzpdpfs; kw;Wk; fUtpfs; nfhs;tdT
nra;ag;gl;L
Kg;gj;jp%d;W
(33)
epWtdq;fSf;fpilNa
gfpu;e;jspf;fg;gl;Ls;sJ.



,e;j tUlj;Jf;fhd
Kd;Ndw;w
kPsha;T
,lk;ngw;Ws;sd.



[dhjpgjp
nrayfj;jpdhy;
Nfhug;gl;Ls;s
vkJ
mikr;rpd;
fUj;jpl;lq;fspd;
Kd;Ndw;wkhdJ
,uz;lhtJ
jtizf;fhf
jahu;
nra;ag;gl;L Mw;Wg;gLj;jg;gL:Ls;sJ.

gJs;is> ,uj;jpdGup> fk;g` kw;Wk;
khj;jis
khtl;lq;fspy;
njupT
nra;ag;gl;l
ghlrhiy
khztu;fSf;fhd
Nfs;tp
-gjpy;
epfo;r;rp fy;tp mikr;Rld; ,ize;J
xOq;F
nra;ag;gl;lJld;>
,jpy;
khtl;l kl;lj;jpyhd Nghl;bfs; 2018
nrg;nlk;gu;
khjk;
15Me;
jpfjp
elj;jg;gl;ld.
khtl;l
ntw;wpahsu;fSf;fhd
,Wjpg;
Nghl;bia
xf;Njhk;gu;
khjj;jpy;
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
mikr;rpd;
Nfl;Nghu;
$lj;jpy;
elj;Jtjw;fhd
Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.



fUj;jpl;l
Kfhikj;Jtk;
kw;Wk;
Nkw;ghu;itj;
jpizf;fsj;jpdhy;
Nfhug;gl;Ls;s
vkJ
mikr;rpd;
fUj;jpl;lq;fspd;
Kd;Ndw;wkhdJ
,uz;lhtJ jtizf;fhdit me;j
epWtdj;Jf;F toq;fg;gl;Ls;sJ.



kj;jpa
tq;fpapdhy;
tUlhe;jk;
Nfhug;gl;Ls;s
juTfs;
jahu;
nra;ag;gl;L>
Fwpg;gpl;l
tUlhe;j
mwpf;if
me;j
epWtdj;Jf;F
toq;fg;gl;Ls;sJ.



[dhjpgjp nrayzp> tlfpof;F khfhz
mgptpUj;jp gpuptpdhy; Nfhug;gl;Ls;s
tlfpof;F 2015-2018 Mk; tUlq;fspy;
eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;s
fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa tpguq;fs; me;j
epWtdj;Jf;F toq;fg;gl;Ls;sJ.

mdu;j;j
Kfhikj;Jtj;ijg;
gyg;gLj;Jtjw;fhf
gpd;tUk;
eltbf;iffSk; gpd;gw;wg;gl;Ls;sd.


tUlhe;j nrayhw;Wif mwpf;if jahu;
nra;ag;gl;L
2018.05.18
Me;
jpfjp
ghuhSkd;wj;Jf;F
Kd;itf;fg;gl;Ls;sJld;>
2018.05.28
Me; jpfjp ,J epiyahd mgptpUj;jp>
Rw;whly; kw;Wk; ,aw;if tsq;fs;
gw;wpa Jiwrhu; Nkw;ghu;itf; FOTf;F
Mw;Wg;gLJ;jg;gl;Ls;sJ.



mur KjyPl;Lj; jpl;lj;ij (2018-2021)
jahu; nra;J Njrpa tuT - nryT
jpizf;fsj;Jf;F Mw;Wg;gLj;Jjy;.



2019
Mk;
Mz;by;
eilKiwg;gLj;Jtjw;F
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s 16 fUj;jpl;lq;fs;
Njrpa jpl;lkply; jpizf;fsj;Jf;F
Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,J mdu;j;j
Kfhikj;Jt epiyaj;jpd; fPo; 07
fUj;jpl;lq;fs;> Njrpa fl;bl Muha;r;rp
mikg;gpd; fPo; 07 fUj;jpl;lq;fs;>
tspkz;lytpay; jpizf;fsj;jpd; fPo;
01 fUj;jpl;lk; kw;Wk; NJrpa mdu;j;j
epthuz Nritfs; fUj;jpl;lj;jpd; fPo;
01 fUj;jpl;lk; vd;wthwhFk;.

gapw;rp
kw;Wk;
mgptpUj;jp

04

nfhs;ssT

khjhe;j
$l;lq;fs;

jpwd;

mdu;j;j
Kfhikj;Jt
mikr;rpd;
gzpahl;njhFjp
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd
gapw;rp
kw;Wk;
nfhs;ssT
jpwd;
mgptpUj;jp
epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd;
fPo;
,uz;L
gjtpepiy
cj;jpNahfj;ju;fs;
bg;Nshkh
rhd;wpjo;
ghlnewpfSf;F
Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sdnud;gJld;> Vida
33
cj;jpNahfj;ju;fSf;F
FWq;fhy
cs;ehl;L
gapw;rp
tha;g;Gf;fs;
toq;fg;gl;Ls;sd.
2018 Mk; Mz;by; 10 cj;jpNahfj;ju;fs;
ntspehl;L
khehLfspy;
fye;Jnfhz;Ls;sNjhL>
ru;tNjr
khehLfspy;
13
cj;jpNahfj;ju;fSk;
gapw;rp
Ntiyj;jpl;lq;fspy;
08
cj;jpNahfj;ju;fSk;
vd;wthW
gq;nfLj;Js;sdu;.
2018.12.31
Me;
jpfjpastpy;
24
mikr;ruit ep&gq;fSk; 02 mikr;ruit
Fwpg;GfSk; mikr;ruit mYtyfj;Jf;F

83

mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sJld;> ,jpy; 18
ep&gq;fSf;Fk;
02
Fwpg;GfSf;Fk;
mikr;ruit
jPu;khdk;
fpilf;fg;ngw;Ws;sJ. ,jw;F Nkyjpfkhf
02
mikr;ruit
gj;jpuq;fSk;
02
mikr;ruit
ep&gq;fSk;
mikr;ruJ
mq;fPfhuj;Jf;fhf Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sd.

2016 Mk; Mz;L 12Mk; ,yf;f jfty;
mwpAk; rl;lk;
2016 Mk; Mz;L 12Mk; ,yf;f jfty;
mwpAk; rl;lj;jpd; fPo; mikr;Rf;F 19
jfty;
mwpAk;
Nfhupf;iffs;
fpilf;fg;ngw;Ws;sJld;> mjpy; jw;NghJ
15,w;fhd
gjpy;fs;
toq;fg;gl;Ls;sd.
Vida
Nfhupf;iffSf;F
gjpy;
toq;Ftjw;fhd
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd.

mdu;j;j
Kfhikj;Jtj;Jf;fhd
rl;luPjpahd kw;Wk; epWtd rl;lfj;ij
kPs;epiyehl;ly; kw;Wk; tYt+l;ly;

 fhyepiy
khw;wq;fs;
njhlu;gpyhd
If;fpa ehLfspd; rl;lf rkthak;

mdu;j;j
Kfhikj;Jtj;Jf;fhd
rl;l
kw;Wk;
epWtd
rl;lfj;jij
kPs;epiyehl;ly; kw;Wk; tYt+l;Ltjd; fPo;
mdu;j;j Kfhikj;Jt epiyak; kw;Wk;
Njrpa
mdu;j;
epthuz
Nritfs;
epiyaj;jpd; nraw;ghLfis xUq;fpizj;J
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
mikr;rpd;
tplag;gpug;gpd; fPohdnjhU fl;likg;ig
cUthf;Ftjw;fhd ,Wjp mwpf;if Uni
Consultancy
epWtdj;jpdhy;
Kd;itf;fg;gl;Ls;sJld;> ,jpy; fhzg;gLk;
FiwghLfs;
njhlu;gpy;
me;j
epWtdj;Jf;F mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j
tUlj;jpDs; ,e;j tplak; njhlu;gpy; xU
$l;lj;njhlu; khj;jpuk; elj;jg;gl;Ls;sJ.

 fhyepiy khw;wq;fs; gw;wpa gup];
xg;ge;jk;
kw;Wk;
cs;ehl;L
cghatopKiw rkthak;
(g+Nfhs
ntg;gepiyia Fiwg;gjpy; cs;ehl;L
gq;fspg;G) fhyepiy khw;wq;fs; gw;wpa
If;fpa ehLfspd; rl;lf rkthak;
(United Nations Framework Convention
on Climate Change - UNFCCC) %yk;>
mjd; 21tJ mku;tpd;NghJ (COP21)
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s> gup]; xg;ge;jj;jpd;
jug;gpduhd ,yq;if 2016 Vg;gpwy;
khjk; 22Me; jpfjp If;fpa ehLfs;
jiyikafj;jpy; ifr;rhj;jpl;lJ.

nghJkf;fspd; Nfhupf;if kw;Wk; jfty;
mwpAk; rl;lj;Jf;F mika
2018.01.01
Kjy; 2018.08.31 tiuapyhd Nju;r;rp

Fwpg;gpl;l
xg;ge;jj;jpd;
gpufhuk;>
,yq;ifAk;>
g+Nfhs
fhyepiy
khw;wq;fis
Fiwg;gjw;fhf
NjrpauPjpapy;
jPu;khdpf;fg;gl;l
gq;fspg;gpd;
(Nationally Determined
Contributions - NDCs) fPo; mikr;Rf;F
,yhgk; kw;Wk; el;;lk;
(Loss and
Damages) gw;wpa cghatopKiwahd
nfhs;iffs; kw;Wk; jpl;lq;fis jahu;
nra;tjw;Fk;>
mjw;F
,ire;j
tifapy;
Fwpg;gpl;l
gq;fspg;gpid
milahsk;
fhz;gJk;
nghWg;gspf;fg;gl;ld.
,jw;fika>
,yhgk; kw;Wk; el;lk; gw;wpa fle;j 10
tUlq;fSf;fhd
juTfs;
kw;Wk;
jfty;fis mbg;gilahff; nfhz;L
jahu; nra;ag;gl;l vy;iy
fhyepiy
epiyikfs;
(Extreme Weather
Events) 64 ,w;fhd juTfs; jug;G
epWtdq;fSf;F toq;fg;gl;Ls;sJld;>
mjd; %yk; ,yhgk; kw;Wk; el;lk;
gw;wpa juTfs; Nrfup

“[dhjpgjpaplk;
nrhy;Yq;fs;”
,yj;jpudpay;
nghJkf;fs
Kiwg;ghL
Nritapd; Clhf
2018.01.01 Kjy;
2018.12.31 tiuapy; 1189 Kiwg;ghLfs;
fpilf;fg;ngw;Ws;sNjhL>
me;j
Kiwg;ghLfs;
njhlu;gpy;
eltbf;if
vLg;gjw;fhf
mikr;rpd;
fPohd
epWtdq;fSf;F
gpd;tUkhW
mDg;gp
itf;fg;gl;Ls;sJ.
Njrpa
mdu;j;j
epthuz
Nritfs; epiyak;
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiyak
Njrpa
fl;bl
Muha;r;rp
mikg;G
tspkz;lytpay; jpizf;fsk;

-

1046

-

79

-

60

-

04

84

n jhl
u;, y f;
fk;

‘

rk;g t k;

kht l;l k;

jp fjp

4
3
2 ehl;f S
xU
rk;g t k;
ehl;f Sf; ehl;f Sf;
f;F
ehi sf;F ,lk;n gw ;
F Kd;d u; F Kd;d u; Kd;d u;
Kd;d u;
w jp fjp

99%

97%

95%

1

kiyfs; rupjy; mk;ghiw

2000-11-18

0

0

38.1

200.6

76.2

94.556

63.43

49.05

2

kiyfs; rupjy; kl;lf;fsg;G

2000-11-19

1

26.6

95.9

76.2

34.9

101.17

75.44

61.5

3

nts;sk;

kl;lf;fsg;G

2002-11-05

0

70.5

3.1

0

0

101.17

75.44

61.5

4

nts;sk;

kl;lf;fsg;G

2002-12-16

22.5

21.7

43.9

26.7

104

132.635

80.026

64.455

5

nts;sk;

mk;ghe;njhl;il

2003-05-17

0

1

0

28.2

51.7

35.428

22.307

15.445

6

nts;sk;

khj;jiw

2003-05-17

5.7

3.3

1.5

2

74.5

68.897

46

33.72

7

nts;sk;

,uj;jpdGup

2003-05-17

8.6

8

0.9

99.6

345.2

117.107

81.331

63.745

8

nts;sk;

,uj;jpdGup

2003-05-17

8.6

8

0.9

99.6

345.2

117.107

81.331

63.745

9

nts;sk;

,uj;jpdGup

2003-05-19

0.9

99.6

345.2

0.8

0

117.107

81.331

63.745

10

nts;sk;

,uj;jpdGup

2003-05-20

99.6

345.2

0.8

0

0

117.107

81.331

63.745

11

nts;sk;

aho;g;ghzk;

2004-10-28

12.2

27.1

34.3

41.1

65.7

72.076

52.091

41.085

12

nts;sk;

kl;lf;fsg;G

2004-12-10

0

7.7

14.6

3.2

66.7

132.635

80.026

64.455

13

nts;sk;

mk;ghiw

2005-01-06

0

0

85.8

0

0

127.02

74.083

47.6

14

nts;sk;

kl;lf;fsg;G

2005-11-21

0

4.7

63.2

41.3

3.6

101.17

75.44

61.5

15

nts;sk;

nfhOk;G

2005-11-21

0

0

5.7

270.1

49

126.392

68.62

53.5

16

nts;sk;

nfhOk;G

2005-11-22

0

5.7

270.1

49

0.1

126.392

68.62

53.5

17

nts;sk;

fk;g`

2005-11-22

0

0

4.9

186

24.8

78.996

59.104

46.97

18

nts;sk;

aho;g;ghzk;

2005-12-09

1.5

0

0

1.7

52.3

104.293

65.457

46.785

19

nts;sk;

aho;g;ghzk;

2005-12-10

0

0

1.7

52.3

187.9

104.293

65.457

46.785

20

nts;sk;

fz;b

2006-11-18

0.1

49.9

0.5

53.2

52.3

74.658

57.792

46.2

85

21

nts;sk;

fz;b

2006-11-18

49.9

0.5

53.2

52.3

11.7

74.658

57.792

46.2

22

nts;sk;

mk;ghe;njhl;il

2007-01-10

0

0

0

21.6

34.4

43.43

22.22

11.65

23

nts;sk;

Etnuypah

2007-01-11

0.2

9.6

24.8

77.6

48.4

58.85

30.33

22.65

24

nts;sk;

Etnuypah

2007-01-12

9.6

24.8

77.6

48.4

13.1

58.85

30.33

22.65

25

nts;sk;

mk;ghiw

2007-01-14

45.7

26.6

47.5

4.8

1

127.02

74.083

47.6

26

nts;sk;

nfhOk;G

2007-05-04

1

121.8

111.3

131.6

0

113.301

75.735

54.215

27

nts;sk;

nfhOk;G

2007-05-05

121.8

111.3

131.6

0

0.8

113.301

75.735

54.215

28

nts;sk;

Etnuypah

2007-06-25

50.4

19.2

0.2

0.4

0

54.391

42.594

31.1

29

nts;sk;

kl;lf;fsg;G

2007-12-14

2

0

65.5

16.7

0.3

132.635

80.026

64.455

30

nts;sk;

kl;lf;fsg;G

2007-12-23

39.1

27.6

17.4

61.6

81.7

132.635

80.026

64.455

31

nts;sk;

aho;g;ghzk;

2007-12-23

0.7

69.5

0

0

0

104.293

65.457

46.785

32

nts;sk;

mk;ghiw

2007-12-27

3.8

0

0

0

0

109.665

77.79

65.22

33

nts;sk;

mk;ghiw

2008-03-12

50

30

14

38.6

36.8

40.6

30.5

19.5

34

nts;sk;

gJs;is

2008-03-13

24

12.5

0.2

64.1

51.2

53.566

32.707

22.29

35

nts;sk;

kl;lf;fsg;G

2008-03-19

100.8

46.6

60.1

1.3

0.5

57.422

26.691

14.935

36

nts;sk;

aho;g;ghzk;

2008-03-26

37.4

0.2

0.4

0

0

29.991

20.389

7.755

37

nts;sk;

nfhOk;G

2008-04-28

19.4

2.4

50.6

13.1

0.5

81.9

53.9

42.1

38

nts;sk;

fSj;Jiw

2008-05-31

13

8.1

7.1

28.2

42.5

83.5

37.5

28.2

39

nts;sk;

fSj;Jiw

2008-06-01

8.1

7.1

28.2

42.5

47.1

60.145

38.044

27.945

40

nts;sk;

fSj;Jiw

2008-06-02

7.1

28.2

42.5

47.1

9

60.145

38.044

27.945

41

nts;sk;

kl;lf;fsg;G

2009-12-14

104.6

0.1

27

0.8

241.7

132.635

80.026

64.455

42

nts;sk;

fhyp

2010-05-05

0

0.9

2

12.5

194.4

114.899

62.463

46.825

43

nts;sk;

fk;g`

2010-05-16

11.4

99.5

36.6

0

283

114.57

79.696

45.245

86

44

nts;sk;

fhyp

2010-05-17

23.3

68.9

22.2

16

282.8

114.899

62.463

46.825

45

nts;sk;

fhyp

2010-05-18

68.9

22.2

16

282.8

54.8

114.899

62.463

46.825

46

nts;sk;

fpspnehr;rp

2010-11-27

70.3

10.9

75.3

47

nts;sk;

aho;g;ghzk;

2010-12-04

36.7

4.4

69.5

43.4

35.2

104.293

65.457

46.785

48

nts;sk;

mEuhjGuk;

2011-01-09

8.3

5.3

0.5

27.5

25.5

48

28.31

20.9

49

nts;sk;

kl;lf;fsg;G

2011-01-09

12.6

19.7

28.4

312.2

85.3

96.76

67.79

49.3

50

nts;sk;

khj;jis

2011-01-09

1.6

2.7

4.5

92.2

82.4

51

nts;sk;

tTdpah

2012-10-21

5.5

0.2

11.6

39.5

0.1

77.417

49.323

36.375

52

nts;sk;

aho;g;ghzk;

2012-10-30

21.1

12.8

41

51.4

81.8

72.076

52.091

41.085

53

nts;sk;

tTdpah

2012-10-31

26.4

100.9

88.2

22.8

20.4

77.417

49.323

36.375

54

nts;sk;

khj;jis

2012-12-18

40

72

128

192

1.6

55

nts;sk;

khj;jis

2012-12-18

40

72

128

192

1.6

56

nts;sk;

mk;ghiw

2013-01-25

0

0

45.7

307.3

30.4

127.02

74.083

47.6

57

nts;sk;

fhyp

2014-06-02

9

9.9

20.4

56.7

21.9

57.166

38.385

29.385

58

nts;sk;

fk;g`

2014-06-02

3.2

0

0

245.8

179.2

67.832

42.287

33.3

59

nts;sk;

fSj;Jiw

2014-06-02

4.7

1.3

7

146

48.4

60.145

38.044

27.945

60

kz;rupT

gJs;is

2014-10-29

0

34.5

22.5

38.8

3

69.604

47.963

38

61

kz;rupT

kl;lf;fsg;G

2014-12-21

22.4

2.9

147.8

142.7

65.4

132.635

80.026

64.455

62

kz;rupT

nghyd;dWit

2014-12-21

88.7

2.5

148.5

209.9

88.4

63

kz;rupT

fhyp

2015-09-29

45.1

10.9

76.1

108.1

30.6

78.344

44.885

32.97

64

kz;rupT

aho;g;ghzk;

2015-11-15

2.7

5.9

73.1

166.3

126.1

128.339

71.71

58.61

87

mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiyaj;Jf;fhf
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l
tpiuthd
Nrj
kjpg;gPl;L fUtp mwpKfk; nra;ag;gl;L
2017,y;
ngUnts;sf;
fhyg;gFjpapy;
guprPypf;fg;gl;L> fs cWjpg;gLj;jy; g+u;j;jp
nra;ag;gl;Ls;sJ.
,J
mdu;j;jnkhd;wpd;NghJ
Vw;gLfpd;w
Njitfs; kw;Wk; tPl;L Nrjq;fis kjpg;gPL
nra;tjw;F
gad;gLj;jf;$ba
Kf;fpa
fUtpahf mikAk;. epyTk; twl;rpAld;
mikr;rhdJ twl;rp Nrjq;fis kjpg;gPL
nra;tjw;fhf cyf czT mikg;gplk;
xj;Jiog;G NfhupAs;sJld;> twl;rp Nrj
kjpg;gPL g+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sJ. capupay;
juT jfty; mtjhdpg;G KiwikahdJ
mtru
fUkkhw;wy;
epiyaj;jpy;
Nkk;gLj;jg;gl;L
jhgpf;fg;gl;Ls;sNjhL>
mdu;j;jk;
epfo;e;Js;s
,lj;jpypUe;J
$l;bizf;fg;gl;l
jfty;fisg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf
tspkz;lytpay;
jpizf;fsj;Jld; ,ize;J Nkk;gLj;Jk;
eltbf;iffs;
Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd.
jPu;khdk; vLf;Fk; nrad;Kiwia kpfTk;
rpwg;ghf xUq;fpizg;gjw;fhf mikr;rpd;
nrayhsupd;
jiyikapy;>
njhopEl;g
FOnthd;W jhgpf;fg;gl;Ls;sJ.

mtru jahu;epiy kPjhd njhopEl;g
cjtp - cyf czT Ntiyj;jpl;lk;
2016 xf;Njhk;gu; khjk; ifr;rhj;jplg;gl;l
gue;j
xg;ge;jj;jpd;
fPo;>
ePu;g;ghrd>
ePu;ts%y kw;Wk; mdu;j;j Kfhikj;Jt
mikr;R kw;Wk; If;fpa ehLfspd; xyf
czT Ntiyj;jpl;lk; Mfpad ,ize;J
2018Mk;
Mz;Lf;fhd
nrayhw;Wif
jpl;lnkhd;iw jahu; nra;jJld;> mJ
rpwg;ghf
Kd;ndLf;fg;gLfpwJ.
,e;j
nrayhw;Wif jpl;lkhdJ> Njrpa mtru
fUkkhw;wy;
jpl;lj;ij
Nkk;gLj;Jjy;>
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l
fUkkhw;wy;
eilKiwia mgptpUj;jp nra;jy;> gpuNjr
kl;lj;jpy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l fUkkhw;wy;
topKiwfis
Nkk;gLj;Jtjw;fhd
njhopEl;g
cjtp
ey;Fjy;>
epthuz
cj;jpNahfj;ju;fisg;
gapw;Wtpj;jy;>
capupay;
juT
jfty;
mtjhdpg;G
Kiwikia
Nkk;gLj;Jjy;
kw;Wk;
ghjpf;fg;glf;$ba kw;Wk; ghjpg;ig Gupe;J
nfhs;Sjy;
njhlu;gpy;
njhopEl;g
cjtpia toq;Ftjij mjd; ,yf;fhff;
nfhz;Ls;sJ.
jw;NghJ> mtru jpl;lkply; fUkkhw;wy;
njhlu;jgpy;
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
mikr;Rf;F xj;Jiog;G toq;Fk; gpujhd
jug;gpduhf>
cyf
czT
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; %yk; xUq;fpize;j
Ntiyj;jpl;lnkhd;W
Kd;ndLf;fg;gLtJld;>
rpNu];l
mtru
cj;jpNahfj;jnuhUtUk; mdu;j gjpypUg;G
epGzj;JtnuhUtUk;
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
mikr;rpy;
,izf;fg;gl;Ls;sdu;.

tlNky; epr;rakw;wjd;ik jpl;lkplyhdJ
Njrpa epthuz Nritfs; epiyaj;Jf;F
mwpKfk;
nra;ag;gl;Ls;s
mjd;
,uz;lhtJ gbKiwahf 2018 tlNky;
gUtg;ngau;r;rp
kioia
,yf;fhff;
nfhz;L Kd;ndLf;fg;gLfpwJ. cyfczT
mikg;gpd;
njhopEl;g
epGzu;fspdhy;
Njrpa epthuz Nritfs;; epiyaj;Jld;
,ize;J
17
khtl;lq;fspy;
epthuz
Nrit cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd 6 gapw;rp
nrayku;Tfis elj;jpAs;sJ.

Njrpa mtru jpl;lkply; FOnthd;iw
jhgpj;J>
MNyhrid
kw;Wk;
Nkk;gLj;jy;fs;
Nkw;nfhs;sg;gl;lJld;>
Njrpa
Kfhikj;Jt
nraw;ghnlhd;iw
Njrpa mtru fUkkhw;wy; KiwikapDs;
cs;slf;fpathW
njrpa
mtru
fUkkhw;wy;
jpl;lj;ij
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf
Nkyjpf
fUtpfs;
milahsj;
fhzg;gl;Ls;sd.
jw;NghJ
jpUj;jg;gl;l
Njrpa
mtru
fUkkhw;wy;
jpl;lk;
mjd;
,Wjpj;
jUthapy;
fhzg;gLtJld;>
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l
fUkkhw;wy;
nrad;Kiwfis
Nkk;gLj;Jjy;>
jpl;lkpLjy;
kw;Wk;
,j;jpl;lj;ij
guprPypg;gjw;fhf xj;jpif eltbf;iffis
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf 2018Mk; Mz;L
,Wjpj; jtizapy; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.
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mdu;j;j Kfhikj;Jt mikr;R
டிnrம்தர் 31Me; jpfjpapyhd epjp kw;Wk; ngsjPf Kd;Ndw;wk;
nryT tpguk;

tpguk;

epjp Vw;ghLනය

Kd;ida
khj
,Wjpapyhd
nryT

1

2

3

4

5

6 = 4+5

7 = 3-6

1,800,000.00

443,716.00

638,547.42

1,082,263.42

100,000.00

0.00

100,000.00

2,500,000.00

2,259,043.25

2,000,000.00

106-01-01-2001
mikr;r
upd;
mYty
fk;

106-01-01-2002
106-01-01-2003
106-01-01-2102
106-01-01-2103
106-01-02-2001

epjpr;
nryT

epUthf
kw;Wk;
epWtd
Nritf
s;

106-01-02-2002
106-01-02-2003
106-01-02-2102
106-01-02-2103
106-01-02-2401
106-01-02- 62202
106-01-02-72509

nkhj;j %yjdr;
nryT

fl;blk;> epu;khzq;fis
Nkk;gLj;Jjy;
,ae;jpucfuzq;fis
Nkk;gLj;JjYk;
Gduikj;jYk;
thdfq;fis Nkk;gLj;Jjy;
tPl;Lgfuzq;fs;>
mYtyfq;fis
ifafg;gLj;Jjy;
,ae;jpu cgfuzq;fis
ifafg;gLj;Jjy;
fl;bl> epu;khzq;fis
Nkk;gLj;Jjy;
,ae;jpu cgfuzq;fis
Nkk;gLj;Jjy;
thfdq;fis Nkk;gLj;Jjy;
tPl;L cgfuzq;fs;>
mYtyfq;fis
ifafg;gLj;Jjy;
,ae;jp cgfuzq;fis
ifafg;gLj;Jjy;
gzpahl;FO gapw;rp
Njrpa ,aw;if mdu;j;j
fhg;GWjpf;fhd jtizg;
gzk; nrYj;Jjy;

epjpr;Nju;
r;rp (%)

ngsjPf
Nju;r;rp
(%)

717,736.58

60.13

60.13

100,000.00

0.00

100.00

100.00

140,876.67

2,399,919.92

100,080.08

96.00

96.00

1,996,904.60

0.00

1,996,904.60

3,095.40

99.85

99.85

2,000,000.00

92,600.00

686,000.00

778,600.00

1,221,400.00

38.93

38.93

8,400,000.00

4,792,263.85

1,565,424.09

6,357,687.94

2,042,312.06

75.69

75.69

500,000.00

412,787.54

63,632.00

476,419.54

23,580.46

95.28

95.28

300,000.00

163,890.00

136,110.00

300,000.00

0.00

100.00

100.00

500,000.00

462,169.15

33,048.00

495,217.15

4,782.85

99.04

99.04

1,000,000.00

543,597.05

325,558.50

869,155.55

130,844.45

86.92

86.92

1,800,000.00

737,100.00

1,039,470.00

1,776,570.00

23,430.00

98.70

98.70

1,300,000.00

955,356.50

336,475.00

1,291,831.50

8,168.50

99.37

99.37

500,000,000.00

500,000,000.00

0.00

500,000,000.00

0.00

100.00

42,000,000.00

3,000,000.00

0.00

3,000,0000.00

39,000,000.00

7.14

7.14

547,400.000.00

506,274,900.24

1,934,293.50

508,209,193.74

39,190,806.26

92.84

92.84

555,800,000.00

511,067,164.09

3,499,717.59

514,566,881.68

41,233,118.32

92.58

92.58
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Xf];l; nryT

Xf]l; 31Me;
jpfjpapyhd
nkhj;j nryT

vQ;rpa epjp
Vw;ghLfs;

100.00

tspkz;lytpay; jpizf;fsk;

mwpKfk;
nghJ
epUthfம்
kw;Wk;
mdu;j;j
Kfhikj;Jt mikr;rpd; fPo; fhzg;gLk;
gioik
kpF
tuyhw;iwf;
nfhz;l
tspkz;lytpay;
jpizf;fsj;jpd;
Muk;gfhyj;ij
fUj;jpy;
nfhs;ifapy;>
Muk;gj;jpy;
,e;ehl;by; Kiwrhu;
tspkz;lytpay;
Muha;r;rp
eltbf;iffs;
1867Mk;
Mz;by;
epymsitapay; jpizf;fsj;jpd;
fPo;
Muk;gpj;J
itf;fg;gl;ld.
gpd;du;>
1909,y;
tspkz;lytpay;
etbf;iffSf;nfd
nfhOk;G
mtjhdpg;G
ikankd
gpwpnjhU
gpupT
jw;Nghija tspkz;lytpay;
jpizf;fs
tshfj;jpy;
mikf;fg;gl;lJ.
fhyepiy
kw;Wk;
thdpiy rhu;e;j
Nrit
toq;fiy
Kjd;ik
Nehf;fhff;
nfhz;L
,f;nfhOk;G
mtjhdpg;G epiyak;
1948Mk;
Mz;L
RahjPdkhd
xU
jpizf;fskhf
jhgpf;fg;gl;lJ.
jw;NghJ> fhyepiy
kw;Wk;
thdpiy
rhu;
Nrit
toq;Fk;
murpd;
epahahjpf;f
epWtdkhf
tspkz;lytpay;
jpizf;fsk;
nraw;gLfpd;wJ. fhyepiy ,lu;fs; kw;Wk;
Rdhkp
gw;wpa
Kd;vjpu;T$wYf;fhd
mjpfhuk;
ngw;w
Njrpa
epWtdkhf
tspkz;lytpay; jpizf;fsk; jpfo;fpd;wJ.





Nehf;F

jpizf;fsj;jpdhy;
Nritfs;

,yq;ifapDs; thdpiy kw;Wk; fhyepiy
Fwpj;j Nritfis toq;Fk; mjpcd;dj
mwpT ikakhfj; jpfOjy;

toq;fg;gLk;

nghJkf;fSf;Fk;
tptrhak;>
kpd;tY>
flw;nwhopy;>
flw;gil>fhg;GWjp
kw;Wk;
Mu;tk;
fhl;Lk;
Vida
JiwfSf;F
thdpiy
kw;Wk;
fhyepiy
rhu;e;j
Nritfis toq;Fjy;.

gzp
Njrpa ed;ikapidf; fUj;jpy; nfhz;L
ru;tNjr juepakq;fSf;F mikthf mur
epWtdq;fs;> jdpahu; epWtdq;fs; kw;Wk;
nghJkf;fSf;F thdpiy>thd; fhyepiy>
rKj;jpuf;
fhyepiy>
ePu;
fhyepiy>
tptrhaf; fhyepiy> fhyepiy kw;Wk;
el;rj;jpu fhyepiy gw;wpa Nritfis
toq;Ffpd;wJ.



Nkhrkhd fhyepiyiikfs; Fwpj;J
(Gay; fhw;W> fLk; kio> ,b kpd;dy;>
gyj;j fhw;W cs;slq;fyhf) kw;Wk;
Rdhkp Fwpj;J mwpTWj;Jjy;.

Nehf;fk;



NgZtjd;
%yk;>
juTfs;/
vjpu;T$wypy;
gaDWjpia
Nkk;gLj;Jtjw;fhf juTfs;/ vjpu;T$wy;
tpLj;jy;
kw;Wk;
Kd;ndr;rupf;if
tpLf;Fk; Kd;$l;ba fhyvy;iyia
mjpfupg;gjd;
%yk;;>
Vw;glf;$ba
mdu;j;jq;fspd;
ghjpg;ig
Fiwj;Jf;nfhs;tjpy;
gq;fspg;G
toq;Fjy;.
r%f
nghUshjhu
eltbf;iffSf;fhf
Nfhupf;if
Kd;itf;fg;gLk; gy;NtWgl;l FWq;fhy
kw;Wk;
ePz;lfhy
juTfs;
kw;Wk;
vjpu;T$wy;fs;
midj;ijAk;
toq;ff;$ba
kl;lj;Jf;F
jpizf;fsj;jpd;
nfhs;stpid
cau;j;Jtjd;
%yk;>
r%f
nghUshjhu
mgptpUj;jp
eltbf;iffis gaDWjpkpf;fjhfTk;>
tpiuthfTk; Nkw;nfhs;tjpy; gq;fspg;G
ey;Fjy;.
fhyepiy
khw;wq;fs;
njhlu;gpy;
nghJkf;fsJ
$Wzu;tpid
Nkk;gLj;jf;$bathwhd mwpTWj;jy;fs;
kw;Wk; tspkz;lytpay; juTfisg;
ngw;Wf;nfhs;Sjy; kw;W; Kd;$l;ba
tpopg;Gzu;T+l;ly;fisg;
ngw;Wf;nfhs;sf; $ba tpjk; njhlu;gpy;
kf;fsJ mwpT kw;Wk; ftdj;ij
Nkk;gLj;Jtjd;
%yk;
,aw;if
mdu;j;jq;fspypUe;jhd
ghJfhg;gpid
kf;fSf;F toq;Fjy;.



toq;fg;gLk;
thdpiy>
fhyepiy
juTfs;
kw;Wk;
jfty;fs;
kPjhd
cz;ikj;jd;ikia
cr;rstpy;
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tpkhd
NritfSf;fhd
thdpiy
gw;wpa Nritfis toq;Fjy;



fhyepiyj; juT
Kd;ndLj;jy;.



Njrpa mgptpUj;jp kw;Wk; Muha;r;rp
eltbf;iffSf;fhd thdpiy kw;Wk;

mbg;gilfis

fhyepiy Nritffs; kw;Wk; juTfis
toq;Fjy;.


fhyepiy>
thdpiy
kw;Wk;
fhyepiyrhu; khw;wq;fs; kw;Wk; ,it

fhyepiy> thdpiy kw;Wk; fhyepiyrhu;



njhlu;Gila



Ntz;LNfhs;fika tpNrl
fhyepiy
kw;Wk; thdpiy Nritfis
toq;Fjy;

kPz;nlOk; nrythf & 292.80 kpy;ypaDk;>
wq;fs;
%yjdr; khw;nrhj;
J Mfpajiyg;
kWrPuikg;G GfSld;
kw;Wk;
mgptpUj;jpf;fh &355.00 kpy;ypaDkhf &.
647.80 kpy;ypad; epjpj;njhifAk; 2018 Mk;
tUlj;Jf;fhf
jpizf;fsj;Jf;fhf
xJf;fg;gl;l
,g;gzj;jpy;
&.360.77
kpy;ypad; gzj;njhif 2018 டிnrk;தu;
31Me; jpfjpapy; nrytplg;gl;Ls;sJ.

Jiwfspy;

nghJkf;fSf;F
tpopg;Gzu;Tl;Lk;
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis xOq;FgLj;jYk;
mtw;Wf;F
gq;fspg;Gr;
nra;jYk;.
gq;Nfw;wYk;.


fz;fhl;rpg;
nghUl;fs;
kw;Wk;
tsthsu;fis
toq;Ftjd;
%yk;
fz;fhl;rpfSf;F
jkJ
gq;fspg;ig
ey;Fjy;.

2018 [dtup 01 Kjy; 2018 Xf];l;
31Me;
jpfjp
tiuapyhd
jpizf;fsj;jpd; epjpj; Nju;r;rp

rhu;e;j tplaq;fs; njhlu;ghd fw;iwfs;
kw;Wk; Muha;r;rpfSf;F JHz;Ljy;.




ghlrhiy
khztu;fs;>
nfhs;if
tFg;ghsu;fs;
kw;Wk;
jPu;khdk;
Nkw;nfhs;Nthu;
cs;spl;l
Mu;tk;
fhl;Lk;
FOf;fSf;F
Fwpg;gpl;l
jiyg;GfSf;fhd Jiwfspy; fy;tprhu;>
gapw;rp
kw;Wk;
nrayku;Tfis
xOq;FgLj;Jjy;.

jpizf;fsj;jpdhy;
tUkhdk;
tUkhd topKiw
juT toq;fy;
Vidait
nkhj;jk;

ciof;fg;gl;Ls;s
2018
7,341,167.83
406,795.00
7,747,962.83

mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fspd; Nju;r;rp
nryTj;
jiyg;G

nryT tpguk;

epiwNtw;wg;gl;Ls;s nraw;ghLfs;

2018
xJf;fg;gl;L
s;s epjp
&.kpy;ypad;

2018
Xf];l;
31,w;fhd
nryT
&.kpy;ypad;

2001

fl;bl kw;Wk;
epu;khzg;gzpfis
Nkk;gLj;Jjy;

12.20

8.87

15 2509

tspkz;lytpay;
jpizf;fsj;ij
Gduikj;jy;

jiyik mYtyf fl;bl Gduikg;G - &.
7.33kpy;ypad;
ntspg;gpuNjr mYtyfq;fspd; Gduikg;G-&.
0.13kpy;ypad;
gpd;tUtdtw;Wf;fhd mbg;gil eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.
 thdpiy khjpup (Weather Modeling)
cUthf;fj;Jf;fhf fzpdp Nru;tu;fis
(Computer Server) nfhs;tdT nra;jy;
 tskz;lytpay; jpizf;fsj;jpd;
,izaj;jsj;ij Nkk;gLj;Jjy; (Data
Customize)
 elkhLk; thdpiy Kiwikaif; nfhs;tdT
nra;jy;
 njd;flypd; epiyikia mtjhdpg;gjw;fhf
CCTV Kiwikiaf; nfhs;tdT nra;jy;

200.00

2.20

(tuT nryT
gpNuuiz
,yf;fk; 53)
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Njrpa
jpizf;fsj;jpdhy;
Nritfs;

tpopg;Gzu;T+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;;

tspkz;lytpay;
toq;fg;gl;Ls;s

nrad;Kiw

tspkz;lytpay;
juTfis
kPs;jahu;
nra;J
gFg;gha;T
nra;jy;>
tspkz;lytpay; vjpu;T$wy;fis tpLj;jy;
kw;Wk; flj;Jjy;> Rdhkp kw;Wk; fhyepiy
mdu;j;jq;fs; njhlu;gpy; Njrpa mgha
Kd;dwptpj;jy; epiyakhf nraw;gLtij
Kjd;ikahff;
nfhz;l
Njrpa
tspkz;lytpay;
epiyaj;jpd;
2018Mk;
Mz;L டிnrk;தu; 31Me; jpfjp tiuapyhd
Nju;r;rp gpd;tUkhwhFk;.

ntsp
epWtdq;fspd;
Nfhupf;iff;fika
ghu;itapl
tUNthUf;fhf

2
3
4

5

tUifje;j

l;lq;fspd;

tu;fspd;

vz;zpf;if

vz;zpf;if

312

32402

36

683

Neub fUkkhw;wypd; fPo; 281 ghlrhiy
FOf;fSf;Fk;
19
cau;
fy;tp
epWtdq;fSf;Fkhd
Ntiyj;jpl;lq;fs;
Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sd.
NkYk;>
ntsp
epWtd
Nfhupf;ifapd;
fPo;
312
FOf;fSf;Fk; 12 ghJfhg;G gpupT kw;Wk;
Kg;gil FOf;fSf;Fk;
2018.12.31 tiu
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;
elj;jg;gl;Ls;sd.
,jw;fhd nryT &.53,420.00 MFk;.

2018 Mk; Mz;by; Njrpa tspkz;lytpay;
epiyaj;jpdhy;
toq;fg;gl;Ls;s
Nritfspd; Nju;r;rp
njh
lu;
,y
f;fk;
1

epfo;r;rpj;jp

Njrpa tspkz;lytpay;
epiyaj;jpdhy;
toq;fg;gl;Ls;s Nritfs;

2018
டிnrk;தu;;
31 tiu

Clfq;fSf;F
toq;fg;gl;l
thdpiy
vjpu;T$wy;fspd;
vz;zpf;if
thd;gilf;F
toq;fg;gl;l
vjpu;T$wy;fspd; vz;zpf;if
thdpiy
Kd;ndr;rupf;if
tpLj;jy;
flw;nwhopy; kw;Wk; fg;gw;gil
eltbf;iffSf;fh
toq;fg;gl;l vjpu;T$wy;fspd;
vz;zpf;if (jdpahu; Jiwf;F
toq;fg;gl;l vjpu;T$wy;fSk;
cs;slq;fyhf)

1095

,b jhq;fp Kiwik gw;wpa njhopEl;g
MNyhridfis toq;Fjy;

365

2018
Mk;
Mz;by;
40
mur
epWtdq;fSf;Fk;>
05
murrhu;ghd
epWtdq;fSf;Fk; ,b jhq;fp Kiwik
gw;wpa mwpTWj;jy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.
NkYk;> ,b ghJfhg;G Kiwik gw;wpa
tpgukhd mwpf;if FwpaPl;L tpguk; kw;Wk;
tpsk;gug;gjhijfs;
(B.O.Q) nghwpapy;
kjpg;gPLfs; jahu; nra;ag;gl;Ls;sd.

gjpy;
njhiyNgrp
tprhuizfs;

13150

gy;NtWgl;l
tpopg;Gzu;T+l;Lk;
Kd;ndLj;jy;

toq;fg;gl;Ls;s
%ykhd

258
4033

jpizf;fsj;jpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gl;l
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd
gapw;rp
Ntiyj;jpl;lq;fs;
cs;ehl;L gapw;rpfs;
/ guPl;irfs;
2018.01.01 Kjy; 2018.12.31 tiuapy;

jug;gpdUf;fhd
Ntiyj;jpl;lq;fis

-

ntspepWtdq;fspdhy; elj;jg;gl;l gapw;rp
ghlnewpfspy;
45
cj;jpNahfj;ju;fSk;>
jpizf;fsj;jpdhy;
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf
elj;jg;gl;l
,yq;if
njhopEl;g
Nritapy;
tspkz;lytpay; mtjhdpg;ghsu; (gapw;rp
juk;)
gjtpf;F
Ml;Nru;f;fg;gl;l
Gjpa
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf
elj;jg;gl;l
Nfhl;ghL kw;Wk; gpuNahf gapw;rpf;fhf 23
cj;jpNahfj;ju;fSk;> mur fUk nkhop
jkpo; gapw;rp ghlnewpf; fw;iwf;fh 30
cj;jpNahfj;ju;fSk; gq;Nfw;Ws;sdu;.

thdpiy>
tspkz;lytpay;
rhu;e;j
mdu;j;jq;fs;
kw;Wk;
Kd;Maj;jk;
njhlu;gpy; nghJkf;fis mwpTWj;Jjy;
tspkz;lytpay;
jpizf;fsj;jpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gLk; Kjd;ikr; nraw;ghlhff;
fUjg;gLfpd;wJ. jpizf;fsj;jpdhy; ntsp
epWtd Nfhupf;ifapd; fPo; ghu;itapl
tUNthu;
mwpTWj;jg;gLfpwhu;fs;.
,jw;fika>
2018,y;
tpopg;Gzu;T+l;Lk;
Ntiyj;jpl;lq;fspd; xOq;fikg;G kw;Wk;
mtw;wpy; gq;Fgw;Wjy; gw;wpa Nju;r;rp
gpd;tUkhwhFk;.
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,jw;F
Nkyjpfkhf>
tpidj;jpwd;
jilfhz; guPli
; r ( fl;lk; 1) ,d; fPo;
gy;NtW
juq;fspyhd
39
cj;jpNahfj;ju;fs; Njhw;wpAs;shu;fs;.

fhyepiy
khw;wq;fSf;F
Vw;g
mdu;j;jj;jJf;F
,yf;fhff;
$ba
(Risk)
kw;Wk;
mdu;j;jj;Jf;F
cs;shFk; mghak;
(Vulnerability)
njhlu;gpy;
,yq;iff;fhd
tiuglq;fis
tiutJ
njhlu;gpy;
cyf tspkz;lytpay; rq;fj;jpdhy;
fhyepiy
khw;wq;fis
milahsk;
fhz;gjw;fhf jahu; nra;ag;gl;Ls;s
Rl;bfs; (vy;iy fhyepiy Rl;bfs;

Muha;rp eltbf;iffspd; Kd;Ndw;wk;
2018 Mk; Mz;by Muha;r;rp kw;Wk;
mgptpUj;jpg; gpupT kw;Wk; fhyepiy khw;w
fw;iffs;
kj;jpaepiyaj;jpdhy;;
Nkw;nfhs;sg;gl;l Muha;r;rpfs;
gpd;tUk; Jiwfspy;
mgptpUj;jp
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.


Muha;r;rp kw;Wk;
eltbf;iffs;

,yq;ifapy;
kiotPo;r;rp
gw;wpa
vjpu;T$wYf;fhf kpfTk; nghUj;jkhd
fhyepiy
khjpupia
fz;L
gpbg;gjw;fhf 12 g+Nfhs fhyepiy
khjpupfisg; gad;gLj;jp ,yq;ifapy;
mtjhdpf;fg;gLk; kiotPo;r;rp



njupTnra;ag;gl;l
rpy
kiotPo;r;rp
epiyaq;fspy; twl;rp epiy njhlu;gpy;
vy;ypNdh
njw;F jsk;gy; (El-Nino
Southern Oscillation - ENSO)
>
vy;ypNdh njw;F jsk;gy; nkhNlhfp
(ENSO Modoki) epiyik kw;Wk; ,e;J
rKj;jpu bg;Nsh (Indian Ocean Dipole)
Mfpa
rk;gtq;fspd;
jhf;fk;
Standardized
precipitation
index
gad;gLj;jp
fw;iffis
Nkw;nfhs;Sjy;.



,yq;ifapy; khjhe;j kiotPo;r;rpf;fhd
,e;J rKj;jpu bg;Nsh (Indian Ocean
Dipole- IOD) ,d; jhf;fk;.





GLD360 juTfisg; gad;gLj;jp 2015
kw;Wk; 2016 Mfpa tUlq;fspy; ,uz;L
,ilf;fhy
gUtg;ngau;r;rp
fhyq;fspYk;
,b
Vw;gLtJ
njhlu;gpy; nkld; [{ypad; jsk;gypd
jhf;fj;ij Muha;jy;.
kfhtyp mgptpUj;jp kw;Wk; Rw;whly;
mikr;rpdhy;
nraw;gLj;jg;gLk;
“Updating Climate Change Vulnerability
Assessment and Piloting Climate Risk
Screening for Mainstreaming Climate
Change Adaptation
into National
Development Activities” fUj;jpl;lj;jpd;
fPo; vjpu;jfhyj;jpy; Vw;glf; $ba
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mtjhdpg;G juTfs; (Observed Data)
kw;Wk; cj;Njr juTfisg; (Projected
Data) gad;gLj;jp Fwpg;gpl;l Rl;bfis
fzpg;gPL
nra;tjd;
%yk;
tiuglq;fis tiujy;.



If;fpa ehLfspd; fhyepiy khw;wq;fs;
gw;wpa
elj;jg;gLk;
3tJ
Njrpa
rd
njhlu;ghlYf;fhf
(3
National
Communication ) vjpu;jfhy fhyepiy
khw;wq;fSf;F Vw;g mdu;j;jq;fSf;F
Kfk;nfhLf;ff;$ba
(Risk) kw;Wk;
mdu;j;jq;fSf;F cs;shFk; mghak;
(Vulnerability) gw;wpa tiuglq;fis
tiutjw;fhf
vjpu;fhy
fhyepiy
vjpu;T$wy;
juTfis
gUtfhy
kw;Wk;
tUlhe;j
mbg;gilapy;
juTfis
jahu;
nra;jy;
kw;Wk;
nkd;nghUs; gad;ghl;bd; %yk; fle;j
30
tUl
fhyj;jpy;
,yq;ifapy;
mtjhdpf;fg;gl;Ls;s
juTfis
gFg;gha;T nra;J> vy;iy epiyikfs;
Vw;gLjy; gw;wpa juT mwpf;ifiaj;
jahu; nra;jy;.



2018 nrg;nlk;gu; khjk; mr;rplg;glTs;s
fhyepiy Muha;r;rp N[u;dypd;
3tJ
njhFjpf;fhf
gpd;tUk;
nkd;nghUs;fspd;
fPo;
Muha;r;rp
gj;jpuq;fis jahu; nra;jy;.
o

,yf;iff;fhf
Gs;sptpguPjpapy;
lTd;]N
; fy; nra;ag;gl;l NEX
NASA
juTfs;
kw;Wk;
,aq;Fepiy
Kiwapy;
lTd;]N
; fy;
nra;ag;gl;l
CORDEX juTfspd; xg;gPL.

o

,yq;ifapd; gUtfhy kw;Wk;
tUlhe;j
kiotPo;r;rpf;fhf
gy;khjpup
$l;bize;j
fhyepiy khw;w vjpu;T$wy;.

o

vy;ypNdh njw;F jsk;gy; (ElNino Southern Oscillation ENSO) kw;Wk; vy;ypNdh njw;F
jsk;gy;
nkhnlhfp
(ENSO
Modoki) vy;iy epiyapd; fPo;
,yq;ifapd;
kiotPo;r;rpia
khjpupapLjy;
kw;Wk;
me;j
vy;iy
epiyikfspd;
jhf;fj;ij gFg;gha;T nra;jy;.

o

o



tlNky;
gUtg;ngau;r;rp
kiotPo;r;rpapy;
Kd;ida
tUlj;jpd;
vy;ypNdh
njw;F
jsk;gypd; jhf;fk;
2
0
11
5
2,

u

epWtdk;
jhtutpay;
fw;iwfs;
gpupT>
Nguhnjdpa gy;fiyf;fofk;
tpyq;F kw;Wk; #oy; tpQ;Qhd
fw;iwfs;
gpupT>
nfhOk;G
gy;fiyf;fofk;
ePu;



jiyg;G
lTd;];Nfy; gz;zg;gl;l g+Nfhy gw;wpa khjpup
juTfis
cWjpg;gLj;Jjy;;
kw;Wk;
jhtu
khjpupfSf;fhf mtw;iwg; gad;gLj;jp vjpu;fhy;
tptrha tpisr;ris vjpu;T$wy;.
tpNrlkhf cupj;jhd jdpj;Jtk;kpf;f gwitfspd;
guk;gy; gw;wpa gFg;gha;T

3

ru;tNjr
epWtdk;

Kfhikj;Jt

fhyepiy khw;wq;fspd; fPo; ePu;xJf;fq;fs; gw;wpa
vjpu;T$wy;

4

mdu;j;j Kfhikj;Jt mikr;R
/
If;fpa
ehLfspd;
mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk;

fhyepiy
khw;wq;fsf;F
,ire;njhOFk;
fUj;jpl;lj;jpd; fPo; (Climate Change Adaptation
Project - C-CAP) fhyepiy cWjpg;ghL kw;Wk;
tptrha jiyaPL

Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; gpupT kw;Wk;
fhyepiy khw;w fw;iffs; epiyaj;jpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gLk; epue;ju flikfs;


z;lhtJ
gUtg;ngau;r;rp
kiotPo;r;rpapy;
vy;ypNdh>
Neu;f;fzpa
,e;J
rKj;jpu
bg;Nsh kw;Wk; nkld; [{ypad;
jsk;gy; Mfpa rk;gtq;fspd;
xUq;fpize;j jhf;fk;
RIMES epWtdj;jpdhy; Nkk;gLj;jg;gl;l
vjpu;T$Wk; juTfisg; gad;gLj;jp>
tspkz;lytpay;
jpizf;fsj;jpd;
fhyepiy
fw;iwfs;
Nfe;jpuepiyaj;Jld; ,ize;J Vida
epWtdq;fspdhy;
Nkw;nfhs;sgg;Lk;
Muha;r;rp eltbf;iffs;

Muha;r;rp ntspaPLfs;

twl;rp
epiyik
mtjhdpg;G
gj;jpuk;
Standardized
precipitation
index
gad;gLj;jp
twl;rp
epiyikia
mtjhdpj;jy;
kw;Wk;
tiuglk;
jahu; nra;jy;. khjhe;j kiotPo;r;rp
juTfisg; gad;gLj;jp> KiwNa>
1,2,3,4,5,6,9
kw;Wk;
12
khj
fhyfl;lj;Jf;fhd
twl;rp
epiyfis
mtjhdpj;J>
mf;fhyfl;lj;Jf;fhd
twl;rp
epiyia tiuglkhf;Fjy;.
CPT,FOCUS, ITACS nkd;nghUs;
kw;Wk;
fhyepiy
khjpup
tiuglq;fisg;
gad;gLj;jp
khjhe;j
kw;Wk;
%d;W
khjq;fSf;fhd kiotPo;r;rp kw;Wk;
ntg;gepiy vjpu;T$wy;fis jahu;
nra;jy;.
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Njrpa
tspkz;lytpay;
epiyaj;pdhy;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s
Muha;r;rpfs;

 Hapuarachchi, H. A. S. U. and
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,yq;ifapy;
,bAld;
$ba
kio
Vw;gLtjw;Fj; Njitahd tspkz;lytpay;
K - Rl;b (K index), cau;j;Jjy; Rl;b
(Lifted
index)
kw;Wk;
nfd;ntf;bl;
mNtsgpypl;l
nghnld;~y;
vdu;[p
(Convective Availability Potential EnergyCAPE) Mfpa Rl;bfspd; elj;ij gw;wpa
fw;if.

 Alagiyawanna ,A. M. A. H. D. and.
Jayawardene , I. M. S. P, Dissanayake
,D. M. S. C. 2018:Influence of ENSO
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Lanka , Sri Lanka Journal of
Meteorology , 3 ,43-52

tptrha
fhyepiyg;
gpuptpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s Muha;rpfs;
gpd;diltpaf;f Nfhl;ghl;ilg; (Regression
Method)
gad;gLj;jp
,yq;ifapy;
tspkz;lytpay; msTNfhy;fs;
kw;Wk;
MtpahjYf;F ,ilapy; rkd;ghnlhd;iw
cUthf;Fjy;.

 Fernando,M and Millangoda, M ,
Premalal
,K.
H.
M.
S
2018:.Assessment of the Behaviour of
K-Index, Lifted Index and Convective
Availability Potential Energy (CAPE)
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gapw;rp
ghlnewp
elj;jg;gl;lJ.

tspkz;lytpay;
tpQ;QhduPjpahd
etbf;iffis Nkk;gLj;Jjy;






vjpu;fhy jpl;lk;

tspkz;lytpay;
Muha;r;rp
kw;Wk;
vjpu;T$wy; khjpup (Weather Research
and Forecasting Model) nraw;ghl;Lf;fhf
[g;ghdpd; RFgh gy;fiyf;fofj;jpd;
Nguhrpupau;
jpU.Frhf;fhtpdhy;
tspkz;lytpayhsu;fSf;fhd
tpupTiufs; elhj;jg;gl;lJld;> ,jw;F
nfhs;if Ma;T epWtdk; mZruiz
toq;fpaJld;>
RIMES
epWtdk;
gpuNahf gapw;rp mku;tpid elhj;jpaJ.
WRF
,yq;iff;fhf
Nkk;gLj;jy;
kw;Wk;
md;whd;
vjpu;T$wy;
eltbf;iffSf;fhd
tpisTfis
Muha;jy;
kw;Wk;
Nkk;gLj;Jk;
eltbf;iffSk;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.
Rdhkp
juTfisg; ngWtjw;fhf
tya
kw;Wk;
ru;tNjr
Rdhkp
Kd;ndr;rupf;if
epiyaj;Jld;
njhlu;Gfis
Nkk;gLj;Jtjw;fhd
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJld;>
jw;NghJ ,e;jpahtpd; Njrpa rKj;jpu
jfty;
epiyak;
(INCOIS),
,e;JdPrpahtpd; thdpiy> fhyepiy
kw;Wk; g+tpapay; epWtdk; (BMKG),
x];Nuypahtpd; Rdhkp Kd;ndr;rupf;if
epiyak; (JATWC) kw;Wk; jha;yhe;jpd;
tya
xUq;fpizg;G
gy;mdu;j;j
Kd;ndr;rupf;if Kiwik (RIMES),
[g;ghd;
kw;Wk;
gRgpd;
Rdhkp
Kd;ndr;rupf;if
epiyaq;fSld;
jpizf;fs
Rdhkp Kd;ndr;rupf;if
epiyj;jpd;
njhlu;Gfis
jw;fdhypfkhf Kd;ndLj;jy;.
RIMES epWtdj;Jld; ,ize;J 16tJ
jlitahf
xOq;F
nra;ag;gl;l
gUtfhl fUj;jhly; (Monsoon Forum)
,e;j tUlk; Vg;gpwy; khjk; 28Me;
jpfjp jpizf;fs Nfl;Nghu; $lj;jpy;
,lk;ngw;wJ.



Green climate Fund epjpAjtpapd; fPo;
tspkz;lytpayhsu;fSf;fhd
Geo
Information System (GIS) gw;wpa 10
ehs; gapw;rp mku;T elj;jg;gl;lJ.



tspkz;lytpay;
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd

njhlu;r;rpahf

,yf;nuhdpf;
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njhlu;r;rpahd fy;tp gapw;rpapd; fPo;
tspkz;lytpay; / njhopEl;g Nrit
cj;jpNahfj;ju;fspd;
njhopEl;g
,aYik tsu;r;rp



mdu;j;j mghaq;fs; kw;Wk; cw;gj;jp
jpwid
mjpfupg;gjw;fhf
tspkz;lytpay;
juTfisg;
gad;gLj;Jtij Nehf;fhff; nfhz;L>
Fwpg;gpl;l jug;gpdUld; Ngr;Rthu;j;ij
mjhtJ
gUtfhy
fijahly;
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;Jjy;.



tpz;ntsp
tspkz;lytpay;
eltbf;iffSf;fhf
ru;tNjr
juepakq;fSf;F
mika>
ju
Kfhikj;Jt
epakq;fis
jahu;
nra;tjw;fhf
cj;jpNahfj;ju;fisg;
gapw;Wtpf;Fk; ,uz;lhtJ gbKiwia
eilKiwg;gLj;Jjy;. Weather Research
and Forecasting”
Nghd;w fzpj
khjpupfs; kw;Wk; Vida njhlu;Gila
jiyg;Gfspd;
fPo;
njhlu;e;Jk;
Muha;r;rpfis Nkw;nfhs;Sjy;.



jpizf;fsj;ij
etPdkag;gLj;Jtjw;fhf
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s
fUj;jpl;l
gpNuuizia eilKiwg;gLj;Jjy;.



JICA cjtpfspd; fPo; nghj;Jtpy;
kw;Wk; Gj;jsk; Mfpa gpuNjrq;fspy;
02 nlhg;su; Nulhu; ,ae;jpuq;fis
nghUj;Jk; gzpfis Muk;gpj;jy;.



ngUnts;sk;
kw;Wk;
kz;ruptpdhy;
Vw;gLk;
capu;
Mgj;Jf;fis
Fiwg;gjw;fhf kiotPor;rp Real time
observation
network
jhgpf;Fk;
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.



jdpahu;
JiwAld;
,ize;J
fhyepiy
khw;wq;fs;
gw;wpa
Muha;r;rpfis
Nkk;gLj;Jtjw;fhd
eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;.



Vida
ru;tNjr
epWtdq;fSld;
,ize;J mtjhdpf;F tiyaikg;ig
Nkk;gLj;Jjy;.



thdpiy kw;Wk;
eltbf;iffis
jpizf;fs
Cf;Ftpj;jy;.



jpizf;fsj;jpd;
,izaj;jsj;ij
gad;kpf;f tifapy; Nkk;gLj;Jjy;.



ifalf;fj;njhiyNgrp
mg;ig
(mobile app) mwpKfk; nra;jy;.



rKj;jpu
mtjhdpg;G
tiyaikg;nghd;iw
jhgpj;J>
fg;gw;gil kw;Wk; flw;nwhopy; kPjhd
vjpu;T$wy;fis Nkk;gLj;Jjy;.



Green climate Fund ed;nfhilapidf;
nfhz;L
tspkz;lytpayhsu;fs;
,uz;lhtJ
FOTf;fhd
Geo
Information System (GIS) gw;wpa 10
ehs; gapw;rp mku;tpid elhj;Jjy;.



cupa thdpiyahsu;fSf;F LINUX
gw;wpa
ghlnewpia
gapy;tjw;fhd
eltbf;iffs; jahu; nra;ag;gLfpd;wd.



cyf
tq;fp
cjtpapd;
fPo;
vjpu;T$wiy Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpy;>
gapw;rp mku;nthd;W
MET Norway
/ECMWF
xOq;Fnra;ag;gLfpd;wJ.
cyf tq;fp cjtpapd; fPo; CRIP - II
fPohd
tspkz;lytpay;
jpizf;fsj;ij
etPdkag;gLj;Jtjw;fhd
Ngr;Rthu;j;ijfs;
Kd;ndLf;fg;gl;L
tUfpd;wd.



NWP
gpuptpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gLk;
fzpjuPjpahd vjpu;T$wy;fs; kw;Wk;
mJ
njhlu;ghd
Muha;r;rp
eltbf;iffis
kpfTk;
rpwg;ghd
Kiwapy;
Mw;Wtjw;fhf
server
fzpdpnahd;iwf;
nfhs;tdT
nra;tjw;fhd
tpiyfs;
Nfhug;gl;Ls;sd.



Nky;tspkz;ly mtjhdpg;Gf;fSf;fhf
Gjpa
i`l;u[d;
cw;gj;jpfisf;
(Hydragen
generator)
nfhs;tdT
nra;tjw;fhf Muk;gfl;l eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd

fhyepiy Muha;r;rp
Nkk;gLj;Jtjpy;
cj;jpNahfj;ju;fis
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mdu;jj
; Kfhikj;Jt epiyak;

mwpKfk;

gzp

,yq;ifapy;
mdu;j;j
Kfhikj;Jtj;Jf;fhd gpujhd epWtdk;
mdu;j;j
Kfhikj;Jt epiyakhFk;.
Fwpg;gpl;l
midj;Jj;
jug;gpduJk;
cjtpAld;
mdu;j;jq;fisf;
Fiwg;gjw;fhf
Njrpa
kw;Wk;
gpuNjr
mbg;gilapy;
epfo;r;rpj;
jpl;lq;fis
xUq;fpizj;jy; kw;Wk; eilKiwg;gLj;Jk;
nraw;ghLfis Nkw;nfhs;fpd;wJ.

,aw;if> njhopEl;gk; kw;Wk; kdpju;fspd;
nraw;ghLfs; fhuzkhf
Vw;gLk;
mdu;j;jq;;fis
rPuhf
Kfhikj;Jtk;
nra;tjd;
%yk;
xl;Lnkhj;j
Njrj;jpduJk;
ghJfhg;ghd
fyhr;runkhd;iw cUthf;Ftjy;.

Nehf;fk;;
mikr;Rf;fs;>
jpizf;fsq;fs;>
epajpr;;
rigfs;> khfhz rigfs;> cs;@uhl;rp
kd;wq;fs; khtl;lq;fs;> gpuNjr nrayfg;
gpupTfs;> fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupTfs;
Mfpa ehlshtpa epUthf fl;likg;gpd;
%yk; gpd;tUk; gzpfis xUq;fpizj;jy;>
eilKiwg;gLj;Jjy;
kw;Wk; Nkw;ghu;it
nra;jy;;.

,lu;
Kfhikj;Jtj;Jf;fhd
Njrpa
rigapd; nraw;gLk; epWtdkhf 2005Mk;
Mz;L 13Mk; ,yf;f ,yq;if mdu;j;j
Kfhikj;Jtr; rl;lj;jpd; 13tJ gpuptpd;gb
,e;j
epWtdk;
epWtg;gl;lJ.
Njrpa
nfhs;iffisj;
jpl;lkply;
kw;Wk;
%Nyhgha topfhl;ly;fs; njhlu;ghd gzp
Njrpa rigf;F xg;gilf;fg;gl;Ls;sJld;>
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
mikr;rpdhy;
mjw;fhd topfhl;ly; toq;fg;gLfpd;wJ.
gjpy; eltbf;iffSf;fhd nghwpKiwf;F
mg;ghy;gl;l tifapy; rpwe;j mZFKiw
xd;iwg; ngw;Wf;nfhs;Sk; Nehf;Fld; Gjpa
nfhs;iffSf;fika
,yq;ifapd;
xl;Lnkhj;j mdu;j;j Kfhikj;Jtj;ij
KOikahf
cs;thq;fp
mdu;j;j
ghjpg;Gf;fisf;
Fiwg;gjw;fhd
fl;likg;ghf 2005 Mk; Mz;L 13Mk;
,yf;f rl;lk; fUjg;gLfpd;wJ.

mdu;j;j
gzpfs;

mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiyaj;jpd;
gpujhd
gzpfshtd
mdu;j;j
ghjpg;Gf;fisf; Fiwj;jy;>
Kd; Maj;j
jpl;lkply;>
kf;fSf;F
mwpT+l;ly;>
ghjpg;Gf;Fs;shd
kf;fSf;F
Kd;ndr;rupf;iffis
tpLj;jy;>
mtru
fhy fUkkhw;wy;
eltbf;iffs; kw;Wk;
Vida gpujhd epWtdq;fSld; ,ize;J
epthuzq;fs; kw;Wk;
mdu;j;jq;fSf;Fg;
gpd;duhd
eltbf;iffis
xUq;fpizj;jyhFk;. gpNjr kl;lj;jpyhd
,lu; mgha epiyikfis Fiwf;Fk;
eltbf;iffis rfy khtl;lq;fspypYk;
nraw;gLj;Jtjw;fhf
khtl;l
,lu;
Kfhikj;Jt
xUq;fpizg;G
myFfs;
jhgpf;fg;gl;Ls;sd.
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epiyaj;jpd;



Njrpa
nfhs;ifj;
jpl;lj;ij
mbg;gilahff;
nfhz;L
Njrpa
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
jpl;lnkhd;iwAk;> Njrpa mtru fhy
jpl;lnkhd;iwAk; tFj;jy;.



mdu;j;jq;fis
tiuglq;fspy;
cs;slf;Fjy;
kw;Wk;
mdu;j;j
ghjpg;Gf;fis kjpg;gplYk;



gapw;rp kw;Wk; mwpt+l;Lk; epfo;r;rpj;
jpl;lq;fis xUq;fpizj;jy; kw;Wk;
eilKiwg;gLj;jy;



Kd;Maj;j jpl;;lq;fis jahupg;gjw;fhf
mur epWtdq;fSf;F cjTjy; cl;gl
mdu;j;jq;fspd;Nghjhd
gjpy;
eltbf;iffs;
kw;Wk;
Kd;Maj;jq;fisr; nra;jy;



Kd; mdu;j;j vr;rupf;iffis tpLj;jy;
kw;Wk; mtw;iw gpur;rhuk; nra;jy;



mtru
fhy
epyikfspd;Nghjhd
fUkkhhw;wy;fis
Kfhikj;Jjtk;
nra;jy;
NjLjy;
kw;Wk;
kPl;G
eltbf;iffis xUq;fpizj;jy;



Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; gzpfs;

Nehf;F
,yq;ifapy; ghJfhg;ghd rKjhankhd;iw
Vw;gLj;Jtd;
%yk;
epiyahd
mgptpUj;jpia miljy;

Kfhikj;Jt



mdu;j;j
Mgj;Jf;fisf;Fiwj;jy;
kw;Wk; mjid mgptpUj;jpg; gzpfspy;
cs;slq;Fjy;



fhyepiy
khw;wq;fSld;
,ire;J
nry;Yk;
epfo;r;rpj;
jpl;lq;fis
xUq;fpizj;jy;



myFfs;
khtl;l
nrayfq;fspy;
epWtg;gl;Ls;sd.
gpd;tUk;
cUtj;jpy;
khtl;l
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
xUq;fpizg;Gg;
nghwpKiw
fhl;lg;gl;Ls;sJ.
khtl;l
mdu;j;j
xUq;fpizg;G nghwpKiw

Kfhikj;Jt

cupa Neuj;jpy; jkJ nghWg;Gf;fis
epiwNtw;Wtij
cWjpg;gLj;jYk;>
mdu;j;j
ghjpg;Gf;fisf;
Fiwf;Fk;
gzpfs; njhlu;ghf mikr;Rf;fs;> mur
mjpfhupfs;>
jhgdq;fs;>
jdpahu;
epWtdq;fs;>
mur
rhu;gw;w
mikg;Gf;fs;> ru;tNjr mur rhu;gw;w
epWtdq;fs;
cl;gl
Vida
epWtdq;fSld; ,ize;J nraw;gLjy;

mdu;j;j ghjpg;Gf;fisf; Fiwj;jy;> mJ
njhlu;ghd
gjpy;
eltbf;iffis
mdu;j;jq;fis
mdu;j;jq;fspd;
gpd;du;
toik epyikf;F nfhz;L tUtjw;fhf
ntspehl;L
ed;nfhilfis
xUq;fpizj;jYk; eilKiwg;gLj;JjYk

khtl;l
mdu;j;j
xUq;fpizg;G myF

Kfhikj;Jt

,e;jg;
gpupT
25
khtl;lq;fspYk;
mike;Js;sJ. ,e;j xt;nthU khtl;l
xUq;fpizg;G
gpupTfspYk;
gjtpazpahdJ>
cjtpg;
gzpg;ghsu;
(khtl;lk;)
kw;Wk;
khtl;l
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
cjtpahsu;fis
cs;slf;fpapUf;Fk;.
khtl;lk;
mdu;j;jq;fSf;F cs;shff; $ba rhj;jpa
epyikf;Nfw;g
khtl;l
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
cjtpahsu;fspd;
vz;zpf;if
NtWgLk;.
xl;Lnkhj;jkhf
vLj;J Nehf;Fkplj;J cjtpg; gzp;ghsu;fs;
(khtl;lk;)
25Ngu;>
khtl;l
mdu;j;j
Kfhikj;Jt cjtpahsu;fs; 100Ngu;> 25
khtl;lq;fspy;
Nritapy;
<LgLj;jg;gl;Ls;sdu;.

2018 khh;fop
epjpr; Nju;r;rp

31Me;

jpfjpastpyhd

2018 Mk; Mz;L mdu;j;j Kfhikj;Jt
epiyaj;Jf;fhf
&.1>006
kpy;ypad;
jpiwNrupapdhy; toq;fg;gl;Ls;sJ. me;j
epjpapy;
&290
kpy;ypad;
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiyaj;jpd;
kPz;nlOk;
nryTfSf;Fk;> &.716 kpy;ypad; %yjdr;
nryTfSf;Fk; xJf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j
xl;Lnkhj;j nrytpy; 2018 khh;fop 31Me;
jpfjpastpy; &.829.1 kpy;ypad; gpd;tUkhW
nrytplg;gl;Ls;sJ.

nfhOk;G> fSj;Jiw> fhyp> khj;jiw
kw;Wk;
mk;ghe;Njhl;il
Mfpa
khtl;lq;fspy;
khtl;l
mdu;j;j
Kfhikj;Jt xUq;fpizg;G myFfspy;
,uhZtj;jpdu; kw;Wk; tpkhdg; gilapdu;
,izf;fg;gl;Ls;sdu;. fSj;Jiw khtl;lk;
jtpu;e;j Vida khtl;lq;fspy; khtl;l
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
xUq;fpizg;G
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nryT
tpla
,yf;fk;

106-2-3-21503
106-2-3-22201 (I)
106-2-3-22201 (II)

106-2-3-32509

106-2-3-52509 (1)

106-2-3-52509 (11)

106-2-3-72509
106-2-3-82103
kw;Wk;
09-2101
106-2-3-82104

nkhj;j epjp
jpUj;jk; 2018
(&.kpy;ypad;)

nkhj;j
nryT
(&.kpy;ypad;)

290

282.5

97

97

gapw;rp kw;Wk; ,aYik
tsu;r;rp

3

3

100

100

mYtyf fUtpfis
nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; 24
kzpj;jpahyk; ,aq;Fk; mtru
fUkkhw;wy; gpupT
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd ,U
fd;Nldu; lapg; i`gpwpl;
N`hk; epu;khzpj;jy;
khtl;lq;fspy;
mdu;j;j
mghaj;ij
jzpg;gjw;fhf
rpwpa
kw;Wk;
eLj;ju
mstpyhd mdu;j;j jzpg;G
fUj;jpl;lq;fis
nraw;gLj;Jjy;
mdu;j;j Kd;Maj;jk; kw;Wk;
Kfhikj;Jtk;
Fwpj;J
kf;fis
mwpTWj;Jjy;
(mdu;j;j
tpopg;Gzu;T
Ntiyj;jpl;lk;)
mdu;j;j Kd;Maj;jk; kw;Wk;
Kfhikj;Jtk;
Fwpj;J
kf;fis mwpTWj;Jjy;
(mdu;j;j
Kd;Maj;j
Ntiyj;jpl;lk;)
,yq;ifff;fhd
gy;mdu;j;j
jzpg;G mgptpUj;jp

5

5

100

100

480

360.8

75

90

25

23.9

96

98

25

24.94

99.4

100

50

20.37

39.4

40

kz;rupT>
nts;sk;
kw;Wk;
twl;rp
epiyikfspd;NghJ
gjpypUf;Fk;
nfhs;ssT
Nkk;ghL

98

95.37

97.31

100

mdu;j;j
ghjpg;Gf;fis
Fiwj;jy;
kw;Wk;
mgptpUj;jpapd;
gpujhd
Rw;Nwhl;lj;jpy;
cs;sPu;f;Fk;
Ntiyj;jpl;lk;
nkhj;jr; nryT - kPz;nlOk;
kw;Wk; %yjdk;

15

13.05

87

87

991

829.1

78

90

fUj;jpl;lk; / epfo;r;rp /
nraw;ghLfs;

kPz;nlOk; nryT

epjp Kd;Ndw;w mwpf;if 31/12/2018

100

Nju;r;rp %
epjp
ngsjPf

Njrpa
mtru
epyikfspd;Nghjhd
fUkkhw;Wk; jpl;lk;

mdu;j;j Kd;Maj;jk;
2005Mk; Mz;L 13Mk; ,yf;f mdu;j;j
Kfhikj;Jt
rl;lj;jpy;
tpjpf;fg;gl;Ls;sthW
khtl;lk;>
gpuNjr
nrayhsu; gpupTfs;> fpuhk cj;jpNahfj;ju;
gpupTfs;
kw;Wk;
mur
epWtdq;fs;
vd;gtw;Wf;fhf mdu;j;j Kfhikj;Jtj;
jpl;lq;fisj; jahu; nra;jy;> mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiyaj;jpd;
Kd;Maj;j
jpl;lkply; gpuptpd; gpujhd flikfspy;
xd;whFk;.
nts;sg;ngUf;F>
kz;rupT>
Rdhkp>
#whtsp
Mfpa
,yq;ifapy;
mbf;fb ,lk;ngWk; mdu;j;jq;fSf;fhd
mdu;j;j
Kd;Maj;jg;
gzpfisj;
jpl;lkpLjy;
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
jpl;lkply;
gpuptpd;
%yk;
eilKiwg;gLj;jg;gLk;
gzpfspy;
xd;whFk;.

Njrpa
mtru
epyikfspd;Nghjhd
fUkkhw;Wk; jpl;lj;jpdhy; ehl;by; ,lu;fs;
Vw;glf;$ba
re;ju;g;gq;fs;
njspTgLj;jg;gLtJld;>
,yq;ifapy;
Vw;gLk; fhyepiy> ePu;> capupay; tpQ;Qhd>
njhopy;El;g
kw;Wk;
kdpju;fspdhy;
Vw;gLj;jg;gLk;
mdu;j;jq;fspd;Nghjhd
gjpy;
eltbf;ifg;
nghwpKiw
%yk;
eptu;j;jp
nra;ag;gLfpd;wJ.
VNjDk;
epWtdnkhd;wpd; rhj;jpaj;jd;ik kw;Wk;
epue;ju nghWg;gpid kPwpr; nry;Yk; mtru
epyikapd;NghJ
jhgdq;fs;
kw;Wk;
epWtdq;fSf;F mjw;fhd nghWg;gpidf;
ifaspf;Fk;
nghUl;L
Kd;dwptpg;G
nghwpKiwia
tYt+l;ly;>
mtru
epyikfspd;
Nghjhd
fUkkhw;wy;
xUq;fpizg;G
kw;Wk;
epWtdj;jpd;
flikfs;
kw;Wk;
tplag;
nghWg;G
tpgupf;fg;gl;Ls;sJ. Kk;nkhopapYk; jahu;
nra;ag;gl;l Nj.m.f.jp. ,w;fhd mq;fPfhuk;
2017
Xf];l;
22
Me;
jpfjp
mg/17/2130/715/032
Mk;
,yf;f
mikr;ruit
ep&gj;jpd;
%yk;
toq;fg;gl;Ls;sNghjpYk;> mjpy; kPz;Lk;
jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd.

2018.12.31
Ml;Nru;g;G

Mk;

jpfjp

2018 Mk; Mz;L khtl;lj;jpd; Kd;Maj;j
nraw;ghLfSf;fhf khh;fop; 31Me; jpfjp
xJf;fPL nra;ag;gl;l &. 25,000,000/epjp Vw;ghLfspy; ngsjPf Nju;r;rp 100%
kw;Wk; epjpr; Nju;r;rp 99.4%
MFk;.
,e;j epjp Vw;ghLfspy; gpuNjr mdu;j;j
Kd;Maj;jk;
kw;Wk;
mtru
epiyikfspd;Nghjhd
gjpypUg;G
jpl;lq;fis jahu; nra;jy;> ngUnts;sk;>
kz;rupT>
Rdhkp
xj;jpif
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;> gpuNjr
kl;lj;jpyhnd
gapw;rpahsu;fisg;
gapw;Wtpf;Fk;
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis
elhj;Jjy;> ghlrhiy Mrpupau;fs; kw;Wk;
ghlrhiy
ghJfhg;G
epfo;r;rpfis
elhj;Jjy;>
itj;jparhiy
mtru
Kd;Maj;j
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis
elhj;Jjy;> ghupa ePu;j;Njf;f mizfs;
mz;kpj;j mdu;j;jq;fSf;fhd Kd;Maj;j
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;> khtl;l
kw;Wk; gpuNjr kl;lj;jpyhd gUtg;ngau;r;rp
Kd;Maj;j epfo;r;rpfis elhj;Jjy;.

tiuapyhd

epakdq;fs;
njhlu;
,yf;fk;
01
02
03
04
05
06
07
08
09

gjtp
cjtpg; gzpg;ghsu; (jzpg;G)
cjtpg; gzpg;ghsu; (khtl;l)
tprhuiz cj;jpNahfj;ju;
E}yf mjpgjp
epUthd cj;jpNahfj;jh;
Kfhikj;Jt cjtpahsu;
(njhopEl;gky;yhj)
Kfhikj;Jt cjtpahsu;
(njhopEl;gk;)
rhujp
mYtyf cjtpahsu;

vz;zp
f;if
01
06
01
01
01
28
01
02
05

tpz;zg;ggg;gbtq;fisf; NfhUjy;
njhlu;
,yf;fk;
01
02
03
04
05
06
07

gjtp
gzpg;ghsu; (kdpjtsk;)
gzpg;ghsu; (epjp)
gpujpg; gzpg;ghsu;
E}yf mjpgjp
Kfhikj;Jt cjtpahsu;
(njhopEl;gk;)
Gtp jfty; Mua;thsh;
Kfhikj;Jt cjtpahsu;
(njhopEl;gky;yhj)

vz;zp
f;if
01
01
15
01
01

Xj;jpifg; gapw;rp – mDuhjGuk;

01
25
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 gUtg;ngau;r;rp
Kd;Maj;j
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; - Njrpa> khtl;l
kw;Wk; gpuNjr kl;lj;jpy;

cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; mdu;j;jq;fshy;
ghjpf;fg;gl;Ls;s fpuhk Nrtfu; gpupTfisr;
Nru;e;j kf;fSld; Fwpg;gpll khtl;lq;fspy;
Ngr;Rthu;j;ijfs;
,lk;ngw;Ws;sd.
,jDld; xUq;fpize;jjhf gy;fiyf;fof
Nguhrpupau;fs;>
mdu;j;j
Kfhikj;Jtk;
njhlu;gpyhd
gq;fhsp
epWtdq;fspd;
cj;jpNahfj;ju;fs;>
murrhu;gw;w
epWtdq;fs;
kw;Wk;
jdpahu;Jiw
epWtdq;fSld;
Ngr;Rthu;j;ijfs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

ehl;il tUlhtUlk; ghjpf;Fk; tlNky;
gUtg;ngau;r;rp
fhyq;fspy;
ehl;ilg;
ghjpf;Fk; ngU kiotPo;r;rp> Gay; fhw;W>
,b>
kpd;dy;
jhf;fk;
Mfpatw;iw
mbg;gilahff;
nfhz;L>
mtw;wpdhy;
ghjpf;fg;gLk;
khtl;lq;fspy;
khtl;l
mdu;j;j Kfhikj;Jt FOf;fis $l;b>
ghjpf;ff;$ba
ngUnts;sk;>
kz;rupT>
Gay;
fhw;W
njhlu;gpy;
Fwpg;gpl;l
khtl;lq;fis jahugLj;Jjy; Ntz;Lk;.
,jw;fhf khtl;l> gpuNjr kw;Wk; fpuhkpa
kl;lj;jpy; kz;rupT> ngUnts;sk; kw;Wk;
Rdhkp
xj;jpif
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;
elhj;Jjy; kw;Wk; kf;fSf;F tpopg;Gzu;T
Vw;gLj;Jk; nraw;ghLfs; ,lk;ngWfpd;wd.

mk;ghe;Njhl;
il

,e;j tiuGf;F nfsut mikr;ruitapd;
mq;fPfhuj;ijg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F
Njitahd
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.

gapw;rp kw;Wk; tpopg;Gzu;t+l;ly;fs;
2005 Mk; Mz;L 13Mk; ,yf;f mdu;j;j
Kfhikj;Jt rl;lj;jpdhy; ,yq;ifapd;
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
nraw;ghl;bid
tpidj;jpwdhfTk;
gaDWjpkpf;fjhfTk;
ehl;bDs; nraw;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd
xUq;fpizg;G kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis
Kd;ndLf;Fk;
nghWg;ghdJ
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiyaj;jplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;sJld;>
,jw;fika
mdu;j;j Kfhikj;Jt epiya gapw;rp
kw;Wk; tpopg;Gzu;t+l;Lk; gpupthdJ Njrpa
kl;lj;jpypUe;J> khtl;lk;;>gpuNjr nrayfg;
gpupT kw;Wk; fpuhkpa kl;lk; tiuapy;
ehl;bd;
midj;J
khtl;lq;fsk;
cs;thq;fg;gLk; tpjj;jpy;> mdu;j;j mgha
epiyikiag; Gupe;J nfhz;L> mjw;fika
gapw;rp
kw;Wk;
tpopg;Gzu;t+l;Lk;
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis Nkw;nfhz;L tUfpwJ.

nfhOk;G

2018 Mk; Mz;by; ehl;Lg; nghJkf;fis
mdu;j;j
Kfhikj;Jtk;
njhlu;gpy;
mwpTWj;Jtjw;ff &. 25,000,000.00 epjp
Vw;ghLfs; fpilf;fg;ngw;wd. ,jw;fika

Rdhkp xj;jpif – fhyp kw;Wk; Ky;iyj;jPT
Njrpa mdu;j;j Kfhikj;Jt jpl;lk;
– 2022

Njrpa kl;lj;jpypUe;J fpuhkpa kl;lk;
tiuapy;
midj;J
jsq;fisAk;
cs;thq;Fk; tifapy; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;
jpl;lkplg;gl;L
eilKiwg;gLj;jg;gl;ld.
epjp Vw;ghLfspy;
ngsjPf Nju;r;rp 98%
kw;Wk; epjpr; Nju;r;rp 96%
MFk;.

2018

2018 - 2022 tiuapyhd Njrpa mdu;j;j
Kfhikj;Jt jpl;lj;jpd; jahupg;G gzpfs;
jw;NghJ g+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sd. Njrpa
mdu;j;j Kfhikj;Jt jpl;lj;ij kpfTk;
eilKiwrhu;e;jjhf mikf;Fk; nghUl;L>
khtl;l
nrayhsu;fs;>
gpuNjr
nrayhsu;fs;
kw;Wk;
Fwpg;gpl;l
nghWg;Gf;$w
Ntz;ba
gq;fhsp
epWtdq;fs;
kw;Wk;
cs;@uhl;rp
epWtdq;fspd;
nghWg;Gf;$w
Ntz;ba
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2018 Mk; Mz;L nraw;gLj;jg;gl;l Ntiyj;jpl;lq;fs;
,yf;
fk;

Ntiyj;jpl;lk;

Ntiyj;jpl;l
q;fspd;
vz;zpf;if

1

mdu;j;j
Kfhikj;Jtj;Jf;F
gq;fspg;G
ey;Fk; gpujhd gq;fhsp mur epWtdq;fspd;
cj;jpNahfj;ju;fis
mwpTWj;Jk;
Ntiyj;jpl;lk;
2
ePu;g;ghrd.
ePu;ts%y
kw;Wk;
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
mikr;R
kw;Wk;
r%f
tYT+l;ly; mikr;R ,ize;J Kd;ndLj;j
gapw;rpahsu;fisg; gapw;Wtpf;Fk; ,U ehs;
Ntiyj;jpl;lk;
3
khtl;luPjpapyhd
midj;J
Clftpayhsu;fSf;Fk;
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
nrad;Kiw
Fiwj;J
mwpTWj;Jjy;
4
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiyak;
kw;Wk;
Njrpa
,isQu;
nrayzp
,ize;J
,isQu; Atjpfis mdu;j;j Kfhikj;Jt
jd;dhu;t FOf;fshf gapw;Wtpj;jy;
5
mdu;j;j Kfhikj;Jtk; Fwpj;J ghlrhiy
Mrpupau;fis
mwpTWj;Jk;
Njrpa
Ntiyj;jpl;lk;
6
Njrpa
kw;Wk;
khtl;l
kl;lj;jpyhd
fz;fhl;rpfs; %yk; nghJkf;fs; kw;Wk;
ghlrhiy khztu;fis mwpTWj;Jjy;
7
khtl;l>
gpuNjr
nrayfk;
thupahfTk;
fpuhkpa
kl;lj;jpyhd
kf;fs;
kw;Wk;
jug;gpdiu mwpTj;Jk; kw;Wk; gapw;Wtpf;Fk;
Ntiyj;jpl;lk;
8
Njrpa ghJfhg;G jpd epfo;Tfs;
9
rhuzpah;fSf;fhd gapw;rp
10
glF xl;ly; gapw;rp
11
NjLjy; kw;Wk; kPl;ly; gapw;rp
12
tpopg;Gzh;T FWg; glk;
13
ehl;L kf;fs; kw;Wk; ghlrhiy khztu;fis
mwpTWj;Jtjw;fhf
Jz;Lg;gpuRuq;fis
mr;rpl;L gq;fpLjy;.
14
tpopg;Gzh;T gjhijfs;> Jz;Lg; gpuRuq;fs;
nkhj;jk;

26

gq;Nfw;w
tu;fspd;
vz;zpf;
if
720

11

897

1,877,771.00

11

450

836,512.00

06

1206

861,534.00

04

235

489,974.00

10

62450

366,650.00

329

20921

6,363,937.00

44
6
8
3

1850
400
177
184

1,000,000.00
2,083,920.00
1,251,625.00
1,691,066.00
1,000,000.00
1,538,000.00

453

89490

r%h;j;jp cj;jpNahfj;jh;fSf;fhd tpopg;Gzh;T gapw;rp
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nryT (&)

1,818,134.00

3,800,000.00
24,979,123.00

njhz;lh;fSf;fhd fhd tpopg;Gzh;T gapw;rp

tpopg;Gzh;T cgfuzq;fs; njhlh;ghd gapw;rp

Clftpayhsh;fSf;fhd gapw;rp

nraw;gLj;Jtjw;fhd
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.
,jw;fika>
murhq;f
cj;jpNahfj;ju;fs;>
ghlrhiy
khztu;fs;> fpuhkpa r%fk; cs;spl;l
midj;J
FOf;fSk;
,jpy;
cs;thq;fg;gl;Ls;sNjhL> ,jd;NghJ Kfk;
nfhLf;f NeUfpd;w ve;jnthU mdu;j;j
epiyikiaAk;
Kfhikj;Jtk;
nra;atjw;fhd
Njitahd
gapw;rpfs;
Fwpg;gpl;l
njhopEl;g
epWtdq;fspd;
gq;fspg;Gld;
Nkw;nfhs;sg;gl;ld.
,e;j
tUlj;jpDs;
25
khtl;;lq;fspy;
Nkw;nfhs;sg;gl;l
mwpTWj;Jk;
kw;Wk;
gapw;rp Ntiyj;jpl;lq;fspy;
22771 Ngu;
gq;Nfw;wdu;.

2018 khtl;l uPjpapyhd mwpTWj;jy; kw;Wk;
gapw;rp Ntiyj;jpl;lk;
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
nraw;ghl;bDs;
nghJkf;fspd;
mdu;j;j
Kfhikj;Jtk;
gw;wpa
mwpT>
Gupe;Jzu;T
kw;Wk;
Mw;wy;fis Nkk;gLj;JtjhdJ fl;lha
Njitg;ghlhff; fhzg;gLtJld;> ,jd; fPo;
khtl;l> gpuNjr nrayfg; gpupT>kw;Wk;
fpuhkpa kl;lj;jpy; mwpTWj;Jk; gapw;rp
Ntiyj;jpl;lq;fis
Kd;ndLj;J.nghJkf;fSf;F
toq;f
Ntz;ba
mwpT>
Gupe;Jzu;T
kw;Wk;
Mw;wy;fs; Nkk;gLj;jg;gl;ld. ,g;gapw;rp
Ntiyj;jpl;lq;fis midj;J JiwfSk;
cs;thq;fg;gLk;
tifapy;
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khtl;l hPjpahf elhj;jg;gl;l tpopg;Gzh;T kw;Wk; gapw;rpfs;
,y
khtl;lk;
1
mk;ghiw
2
mDuhjGuk;
3
gJis
4
kl;lf;fsg;G
5
nfhOk;G
6
fhyp
7
fk;gfh
8
mk;ghe;Njhl;il
9
aho;g;ghzk;
10
fSj;Jiw
11
fz;b
12
Nffhiy
13
fpspnehr;rp
nkhj;jk;

gq;Fgw;wpNahh;
799
1172
900
745
1225
1808
344
1239
1156
890
673
1700
633

,y
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

khtl;lk;
FUehfy;
kd;dhh;
khj;jis
khj;jiw
nkhduhfiy
Ky;iyj;jPT
Etnuypah
nghudWit
Gj;jsk;
,uj;jpdGhp
jpUNfhzkiy
tTdpah

gq;Fgw;wpNahh;
1181
597
1313
692
738
559
757
361
888
1424
591
386
22771

tpopg;Gzh;T kw;Wk; gapw;rp jpl;lq;fspd; tiffs;
,yf;
fk;

Ntiyj;jpl;lk;

01

Kg;gilfis mwpTWj;Jk; Ntiyj;jpl;lk;

02

ghlrhiy
r%fj;jpdiu
mwpTWj;Jk;
Ntiyj;jpl;lk;
KjYjtp
kw;Wk;
Kfhk;
Kfhikj;Jt
Ntiyj;jpl;lk;
nlq;F fl;Lg;ghl;L Ntiyj;jpl;lk;
twl;rp
kw;Wk;
ePu;
mdu;j;jk;
Fwpj;J
mwpTWj;Jk; Ntiyj;jpl;lk;
jP ghJfhg;G gapw;rp Ntiyj;jpl;lk;
kPdt
r%fj;jpdiu
mwpTWj;Jk;
Ntiyj;jpl;lk;
fpuhk
Nrit
cj;jpNahfj;ju;fis
mwpTWj;Jk; Ntiyj;jpl;lk;
murhq;f cj;jpNahfj;ju;fis mwpTWj;Jk;
Ntiyj;jpl;lk;
njhz;lh;fis mwpTWj;Jk; Ntiyj;jpl;lk;
capu; ghJfhg;G Ntiyj;jpl;lk;
nghJkf;fis mwpTWj;Jk; Ntiyj;jpl;lk;
Clftpayhsu;fis
mwpTWj;Jk;
Ntiyj;jpl;lk;
NjLjy; kw;Wk; kPl;L Ntiyj;jpl;lk;
Njhl;l kf;fis mwpTWj;Jk; Ntiyj;jpl;lk;
kfsPiu mwpTWj;Jk; Ntiyj;jpl;lk;
nkhj;jk;

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
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Ntiyj;jpl;lq;
fspd;
vz;zpf;if
34

gq;Nfw;wtu;fspd;
vz;zpf;if

03

140

70

3816

03
02

417
200

21
33

1681
2239

04

223

57

3560

01
22
64
02

62
1690
4753
105

03
07
03
329

183
316
279
22771

3107

Nkk;gLj;Jtjw;fhf
26
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd
FWq;fhy
ghlnewpfs;>
Gjpa
38
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd
gapw;rp
ghlnewpfs;> 02 cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd
gl;lg;gpd;
gbg;G
kw;Wk;
fiykhdp
gl;lg;ghlnewpfSf;F epjp trjpfis ey;fp>
mtu;fsJ
tpidj;jpwid
Nkk;gLj;Jtjw;fhd
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiya
cj;jpNahfj;ju;fspd;
nfhs;ssT
tpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; 2018
mdu;j;j Kfhikj;Jt Jiwapy; jw;NghJ
Kfk;nfhLj;Js;s
rthy;fis
ntw;wp
nfhs;tjw;fhf
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiya
cj;jpNahfj;ju;fspd;
mwpT>
Gupe;Jzu;T
kw;Wk;
Mw;wy;fis
,y

fw;if newp

vz;zpf;
if
1
tpilag;gug;G njhlh;ghd fw;if
22
2
gl;lg; gpd; gbg;G
02
3
Gjpa Kfhikj;Jt cjtpahsh;fSf;fhd
01
gapw;rp
4
Cf;f%l;Lk; gapw;rp
03
nkhj;jk;
28

gq;Fgw;wp
Nahh;
108
02
28

nryT
(kpy;ypad; &gh)
1.12
0.31
0.27

112
250

1.30
3.00

Gjpa cjtp Kfhikahsu;fSf;fhf nfhs;ssT jpwd; mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk;

Gjpa Kfhikj;Jt cj;jpNahfj;jh;fSf;fhd 2 ehs; gapw;rp

Kfhikj;Jt cj;jpNahfj;jh;fSf;fhd fsQ;rpak; njhlh;ghd gapw;rp
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mzu;j;j jzpg;G> Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp
mdu;j;jq;fis Fiwj;jy;> Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; gpuptpd; Kf;fpa tplag;nghWg;ghf>
mdu;j;j mgha kjpg;gPL> mdu;j;j mgha jzpg;G fUj;jpl;lq;fis milahsk; fz;L
nraw;gLj;Jjy;>
mdu;j;j
mgha
jzpg;G
nrad;Kiwia
mgptpUj;jpapd;
Kf;fpa
ePNuhl;lj;jpDs;
cs;sPu;g;gjd; %yk; ghJfhg;ghd ,yq;if kw;Wk; epiyahd mgptpUj;jp
vDk; ,yf;if epiwNtw;Wtjw;fhf nraw;gLjy; Mfpatw;iwf; Fwpg;gpl KbAk;.

nryTj;
jiyg;G

fUj;jpl;lk;

3-2509
10-2509

mdu;j;j jzpg;G fUj;jpl;lk;
mdu;j;j jzpg;G nrad;Kiw
mgptpUj;jpapd; gpujhd
ePNuhl;lj;jpy; cs;sPu;f;fg;gLjy;
7-2509
mdu;j;j mgha kjpg;gPL
mdh;j;j Fiwg;Gj;jpl;l nrytpdq;fs; 2018

2018 ,w;F
xJf;fg;gl;l epjp
(&.kpy;ypad;)
480
15

epjpj;
Nju;r;rp
(%)
75.13
87

ngsjPf
Nju;r;rp
(%)
95
87

50

45

45

mdu;j;j jzpg;G fUj;jpl;lk;
khtl;luPjpapy; 278 mdu;j;j jzpg;G fUj;jpl;lq;fs;
nraw;gLj;jg;gLtJld;> 2018 khh;fop
khjk; 31Me; jpfjpastpy; 271 fUj;jpl;lq;fs; ngsjPfuPjpapy; epiwTnra;ag;gl;Ls;sJld;> 7
fUj;jpl;lq;fs; jw;NghJ Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd. 2018 khh;fop khjk; 31Me; jpfjpastpy;
,f;fUj;jpl;lq;fspd; xl;Lnkhj;j ngsjPf Nju;r;rp 95 % ck;> epjpj; Nju;r;rp 75.03% ck;
MFk;.
mdu;j;jq;fSf;F Vw;g ,f;fUj;jpl;lq;fspd; tifg;gLj;jyhdJ gpd;tUk; ml;ltizapy;
fhl;lg;gl;Ls;sJld;> Vida mdu;j;jq;fSf;fhd jzpg;G Ntiyj;jpl;lq;fs; mtw;Wf;fhd
epuy; mikr;RfSf;F Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sd.
mdu;j;jk;

fUj;jpl;lq;fspd;
vz;zpf;if
213
03
21
41
278

nts;sk;
Rdhkp
twl;rp
kz;NkL tPo;tij jLj;J cWjpg;gLj;Jjy;
nkhj;jk;



epjp (&gh)
336,564,978.80
4,499,469.50
39,465,391.74
76,555,513.34
457,085,362.30

,jw;F Nkyjpfkhf 2017,yhd fUj;jpl;lq;fSf;fhf &. 22>137>935.91 nfhLg;gdT 2018,y;
nrYj;jg;gl;Ls;sJ.

nts;s jzpg;G – nghydWit khtl;lk;
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nts;s jzpg;G – nghydWit khtl;lk;

nts;s jzpg;G – fk;gfh khtl;lk;

epyr;rhpT jzpg;G – fz;b khtl;lk;
 mdu;j;j
mgha
jzpg;gpid
mgptpUj;jpapd; gpujhd ePNuhl;lj;jpy;
cs;sPu;g;gjw;fhd fUj;jpl;lk;

milahsk;
fhzg;gl;l
Jiwrhu;e;j
jug;gpdu;fis
cs;slf;fpa>
njhopEl;g
FO 2018Mk; Mz;by; $b vjpu;fhy
eltbf;iffis jpl;lkpl;lJ. ,jw;fika>
mdu;j;j jzpg;ig mgptpUj;jpapd; gpujhd
ePNuhl;lj;jpDs; cs;sPu;g;gjw;fhf jdpahu;
Jiwapd;
jiyaPl;ilg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd topfhl;liy jahu;
nra;tjw;fhf
nrayku;nthd;W
xOq;Fnra;ag;gl;Ls;sJld;>
nrg;nlk;gu;
khjj;jpy;
me;j
nrayku;T
Kd;ndLf;fg;glTs;sJ.
NkYk;>
milahsk;
fhzg;gl;l
JiwfSf;fhd
topfhl;ly;fis
jahu;
nra;tjw;F
MNyhrid
Nritapd;
cjtpfisg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd
ngWiffs;
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;LtUfpd;wd.

,f;fUj;jpl;lj;jpDs;
mdu;j;j
mgha
jzpg;gpid
mgptpUj;jpapd;
gpujhd
ePNuhl;lj;jpDs;
cs;sPu;g;gjw;fhd
jpl;lq;fis
jahu;
nra;jy;
kw;Wk;
nraw;gLj;Jtjw;fhd
njhopEl;g
FOnthd;W
mikj;Jf;nfhs;sg;gl;Ls;sJld;>
,jd;NghJ ftdk; nrYj;jg;gl Ntz;ba
gpujhd
9
Jiwfs;
milahsk;
fhzg;gl;Ls;sd.
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 mdu;j;j mghaq;fis kjpg;gPL nra;jy;

Fiwtile;Js;sJ.
62
Ngh;
fhag;gl;Ls;sJld;
110
,wg;Gf;fs;
gjpag;gl;Ls;sd. tPl;Lg; ghjpg;Gf;fs; $l
2017 I tpl FiwthfTs;sd.

2018Xf];l; khjk; 20 kw;Wk; 21Me;
jpfjpfspy; fz;b nghy;nfhy;y $l;LwT
gapw;rp epiyaj;jpy; elj;jg;gl;l khtl;l
mdu;j;j
Gwr;Rtu;
cUthf;Fk;
Ntiyj;jpl;lj;Jf;fhf
mdu;j;j
Kfhikj;Jt epiya cj;jpNahfj;ju;fs;
kw;Wk; khtl;l cjtp xUq;fpizg;ghsu;fs;
gq;Nfw;Ws;shu;fs;. khtl;l mbg;gilapy;
mdu;j;j Gwr;Rtu; epu;khzpg;gjw;;fhd xU
nrad;Kiwia
cUthf;Ftjw;fhfTk;
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij
nraw;gLj;Jtjw;fhfTkhd cld;ghLfis
Vw;gLj;Jjy;
,e;j
Ntiyj;jpl;lj;jpd;
Kf;fpa Nehf;fkhFk;.

,wg;G /
fhzhky
fhag;gl;Nlhh;

Vw;gLj;jpf;nfhs;sg;gl;l
cld;ghLfSf;F
mika khtl;l mbg;gilapy; mdu;j;
mghaq;fis
kjpg;gPL
nra;tjw;fhd
juTfis
Nrfupf;Fk;
gzpfs;
Nkw;nfhs;sg;gl;LtUtJld;> vjpu;tUk; xU
khj fhyg;gFjpapy; mbkl;lj;jpyhd juT
Nrfupg;G Muk;gpf;fg;glTs;sJ.
 Desinventra juTf; fsQ;rpak;
mdu;j;jk;
gw;wpa
fle;jfhy;
juTfs;
midj;Jk; cs;slq;fpa juT tq;fpahdJ
www.desinventra.lk vd
,izaj;jpy;
ntspaplg;gl;Ls;sNjhL> xt;nthU rk;gtk;
njhlu;gpYk; khtl;l> gpuNjr nrayfk;
kw;Wk;
mdu;j;jq;fs;
,lk;ngw;w
fhyfl;lj;Jf;F
Vw;g
,lk;ngw;Ws;s
capupog;Gf;fs;> ghjpf;fg;gl;Ls;s kf;fs;
kw;Wk; Nrjkile;Js;s nrhj;Jf;fs; gw;wpa
juTfs;
Gs;sptpguuPjpahf
,e;j
juT
Kiwikapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiyaj;jpdhy;
mtru
fUkkhw;wy;
gpuptpdhy;
ntspaplg;gLk; ju mwpf;iffs; Rfhjhu>
tdg;ghJfhg;G> ePu;g;ghrd kw;Wk; thfd
tpgj;Jf;fs; gw;wpa nghyp]; mwpf;iffs;
(www.police.lk)
Nghd;w gpupTfspypUe;J
ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; jfty;fSk; ,e;j
juT KiwikapDs; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

Houses
Damaged
(Fully)
Houses
Damaged
(Partially)

mdh;j;jq;fshy;
ghjpf;fg;gl;Nlhh

 2018 k; Mz;by; Desinventra juTf;
fsQ;rpaj;jpy;
cs;sPL
nra;ag;gl;l
juTfs;
492852 Ngh; epyr;rhpT> nts;sk;< fhw;W> jP
kw;Wk; ,bkpd;dy; jhf;fq;fspdhy; 2018 y;
ghjpf;fg;gl;ls;sdh;. 925 947 Ngh; tul;rp
fhuzkhf ghjpf;fg;gl;Ls;sdh;. 2017 k;
Mz;Lld; xg;gpLk; NghJ ghjpg;gpd; tPjk;
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 Damage and Loss Assessment System
(,og;G kw;Wk; Nrjq;fis
nra;Ak; Kiwik)

Nghd;w
ehLfs;
njupTnra;Js;sd.

kjpg;gPL

,jw;fhf
"g+Nfhs
rthy;fs;
gw;wpa
Muha;r;rp epjpak;" (GCRF) %yk; epjpg;
gq;fspg;G toq;fg;gLtJld;> "b[pl;nly;"
(digital)
cl;fl;likg;G
trjpfs;
mgptpUj;jpf;fhf
Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd.
,f;fUj;jpl;lj;jpd;
%yk;
b[pl;nly;
cl;fl;likg;G
trjp
mgptpUj;jpapd;
Clhf> epWtdq;fSf;fpilNaahd cs;sf
gpizg;gpidg;
gyg;gLj;jp
,aw;if
mdu;j;jq;fspdhy;
r%fj;Jf;F
Vw;gLk;
ghjpg;igf;
Fiwg;gjw;F
vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.

cyf tq;fpapd; njhopEl;g kw;Wk; epjp
mZruizapd; fPo; xt;nthU JiwapYk;
,lk;ngWk; Njrq;fs; kw;Wk; ,og;Gfis
Jupjfjpapy
mwpf;ifapLtjw;fhd
juT
Kiwiknahd;iw Fwpg;gpl;;l Jiwfspy;
gq;fhsp
epWtdq;fspd;
KOikahd
xj;Jiog;gpd;
fPo;
jhgpg;gjw;fhdnjhU
fUj;jpl;lj;ij
Njrpa
jpl;lkply;
jpizf;fsk; kw;Wk; mdu;j;j Kfhikj;Jt
mikr;R
Mfpad
,iz;e;J
Kd;ndLj;JtUfpd;wd. jw;NghJ ,e;j juT
Kiwik
jhgpf;fg;gl;Ls;NjhL>
gq;fhsp
epWtdq;fspd;
cld;ghL
vl;lg;gl;ljd;
gpd;du;>
Fwpg;gpl;l
juT
Kiwikapy;
juTfis
cs;slf;Fjy;
kw;Wk;
,w;iwg;gLj;Jjy;
Fwpj;J
gq;fhsp
epWtdq;fspd;
cj;jpNahfj;ju;fisg;
gapw;Wtpj;J>
juT
Kiwia
gad;ghl;Lf;Ftplg;glTs;sJ.
 Riskinfo

web

Potal

(mgha

,f;fUj;jpl;lj;ij

mtru fUkkhw;wy; $lk;
2005 Mk; Mz;L 13Mk; ,yf;f mdu;j;j
Kfhikj;Jt rl;lj;jpd; gpufhuk; mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiyaj;jpy;
jhgpf;fg;gl;Ls;s
mtru
fUkkhw;wy;
gpupthdJ
24
kzpj;jpyhak;
g+uhfTk;
nraw;gLtJld;>
mdu;j;j
epiyikfs;
mjpfupf;Fk; Nghf;F> gjpypUf;f Ntz;ba
epiy Mfpad njhlu;r;rpahf kjpg;gPL
nra;ag;gLk;.
mdu;j;jj;jpd;
msthdJ
cgNjrpa
kl;lj;jpyhd
Kftu;
epWtdq;fspdhy;
fl;Lg;gLj;jg;$ba
fl;lj;ij tpQ;Rk; re;ju;g;gq;fspy;> Njrpa
kl;lj;jpyhd mtru fUkkhw;Wk; gpupT
kw;Wk;
mtru gjpypUg;G FOTld;
xUq;fpize;J
NjLjy;>
kPl;G
kw;Wk;
mghaj;Jf;F Kfk; nfhLj;Js;s kf;fis
ePf;Fk; gzpfis xUq;fpizf;fg;gLfpd;wd.

juT

,izaj;jsk;)
Gtpr;rupjtpay; juTfis (Geospatial
Data)
,e;j
,izaj;jsj;jpy;
cs;slf;Fjy;
(upload)
,jd;NghJ
,lk;ngWfpwJ.
,e;j
Gtpr;rupjtpay;
juTfs; cs;ehl;L kw;WK; ntspehl;L
Muha;r;rpahsu;fshy; gad;gLj;jg;gLtJld;>
,jd;
%yk;
mdu;j;jk;
,lk;ngWk;>
,lk;ngwf;$ba
gpuNjrq;fs;
Fwpj;J
Muha;jy;> jPu;khdk; Nkw;nfhs;Sjy; kw;Wk;
vjpu;fhy eltbf;iffis jahu; nra;jy;
Mfpa tplaq;fs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.

mtru fUkkhw;Wk; gpuptpd;
" jahu;
epiyia"
njhlur;rpahf
Kd;ndLj;jy;
kw;Wk;
117
mtru
miog;G
epiyaq;fSld; 24 kzpj;jpahyk; g+uhfTk;
nraw;gLtjw;Fj; Njitahd tsq;fis
mjpfupg;gjd; %yk; mtru fUkkhw;wy;
gpuptpd; nraw;gzp Fwpj;J tpNrl ftdk;
nrYj;jg;gl;Ls;sJ.

ve;jtpj
fl;lzKk;
mwtplg;glhJ>
,izaj;jpd;
Clhf
,j;juTfisg;
ngw;Wf;nfhs;s
KbAnkd;gJld;> ,jd;
%yk; mdu;j;j Kfhikj;Jtk; njhlu;gpy;
eltbf;if
Nkw;nfhs;Sk;
epWtdq;fs;
kw;Wk; egu;fSf;F xj;Jiog;G ey;Fjy;
kw;Wk;
Muha;r;rp
eltbf;iffSf;F
cu%l;LtJk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

NkYk;> mdu;j;jq;fspd; jhf;fj;ij kjpg;gPL
nra;J>
mjw;fika
Vw;glf;$ba
mdu;j;jq;fSf;F gjpypUf;Fk; nrad;Kiw
Fwpj;J jPu;khdk; Nkw;nfhs;Sjy;> ,jd;
%yk;
vjpu;fhyj;jpy;
Kfk;
nfhLf;f
Ntz;b
Vw;gLk;
mdu;j;jq;fSf;F
gjpypUg;gjw;fhd
eltbf;iffis
jpl;lkpl;L>
gy;NtWgl;l
Kd;mwptpj;jy;
nrad;Kiwfisg; gad;gLj;jp mjw;fika
nraw;ghLfis
Nkw;nfhs;tJk;
mtru

 Neub fUj;jpl;lk;
nts;sk;>
kz;rupT>
twl;rp>
#whtsp>
G+kpajpu;r;rp
Mfpa
mdu;j;jq;fspdhy;
mbf;fb
mdu;j;jq;fSf;F
cl;gLk;
,yq;if> ghfp];jhd; kw;Wk; kNyrpah
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fUkkhw;wy;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.

gpuptpdhy;

tlNky;
gUtg;ngau;r;rp
kw;Wk;
vjpu;fhyj;jpy; Vw;glf; $ba gUtg;ngau;r;rp
epiyikf;F gjpypUg;gjw;fhfTk;> mtru
fUkkhw;wy; gpupthdJ Kd;Maj;jq;fis
Nkw;nfhs;fpd;wJ.
,e;j
midj;J
mdu;j;j
epiyikfspd;NghJk;
mtru
gjpypUg;G
eltbf;iffSf;fhf njhlu;r;rpahf mtru
fUkkhw;wy;
$lk;
nraw;gl;Ls;sJld;>
tpNrlkhf>
tlNky;
gUtg;ngau;r;rp
epiyik fhuzkhf Vw;gl;Ls;s mdu;j;j
epiyikfspd;NghJ
cupa
njhopEl;g
epWtdq;fis mioj;J> gUtg;ngau;r;rp
epiyikf;fhd Maj;j epiy kw;Wk; vLf;f
Ntz;ba
eltbf;iffs;
njhlu;gpy;
Ngr;Rthu;j;ij Nkw;nfhz;L> tspkz;ly
cj;jpNahfg+u;t
mwptpj;jypd;
gpufhuk;
ghjpg;Gf;F cs;shff; $ba khtl;lq;fis
gy;NtW Kd;dwptpj;jy; nrad;Kiwfs;
Clhf
mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ.
NkYk;>
,jw;fhf Kg;gil> nghyp]; kw;Wk; rptpy;
ghJfhg;G
mzpia
xUq;fpizj;Jf;
nfhz;L>
Fwpg;gpl;l
khtl;lq;fspy;
mtu;fis Neufhyj;JlNd jq;f itj;J>
mdu;j;jq;fspdhy;
Vw;glf;$ba
ghjpg;Gf;fisf;
Fiwg;gjw;fhd
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.
,jw;fika>
,jw;F
Ke;jpa
tUlq;fisAk;tpl ghupastpy; mdu;j;j
ghjpg;Gffisf;
Fiwj;Jf;
nfhs;s
Kbe;Js;sJ.

24 kzpj;jpahy mtru
 mdu;j;jq;fSf;F gjpypUj;jy;
,yq;ifapDs;
,lk;ngWk;
gy;NtW
mdu;j;jq;fSf;F
njhlu;r;rpahd
gjpypUf;Fk;
xUq;fpizg;ghdJ
mtru
fUkkhw;wy;
gpuptpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.
mdu;j;jq;fspd;
jhf;fj;ij kjpg;gPL nra;J> mjw;fika
,lk;ngwf;
$ba
mdu;j;jq;fSf;F
gjpypUf;Fk;
nrad;Kiw
njhlu;gpy;
jPu;khdk; Nkw;nfhz;L njhlu;r;rpahf kf;fs;
mwpTWj;jg;gl;Ls;shu;fs;.
2018 Mk; Mz;L [dtup khjk; 01Me;
jpfjp Kjy; Xf];l; khjk; 31Me; jpfjp
tiuapy; ehl;bDs; ,lk;ngw;w gpd;tUk;
ghupa mdu;j;jq;fs; kw;Wk; rpwpa mdu;j;j
rk;gtq;fSf;F gjpypUf;Fk; nraw;ghLfs;
mtru
fUkkhw;wy;
gpuptpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.
njhopEl;g
epWtdq;fspdhy;
toq;fg;gl;Ls;s
mwptpj;jy;fis
mbg;gilahff;
nfhz;L>
gy;NtW
Kd;dwptpj;jy;
nrad;Kiwfs;
Clhf>
kf;fis mwpTWj;jp> mdu;j;jq;fspdhy;
Nkw;nfhs;sg;gLk;
ghjpg;Gf;fis
Fiwj;Jf;nfhs;tjw;F 24 x 7 g+uhfTk;
mtru fUkkhw;wy; gpupT nraw;gLfpd;wJ.

2018.01.13 fk;gfhtpy; fhw;wpdhy; Vw;gl;l jhf;fk;
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2018.02.14 nfhOk;gpy; fl;llk; tpOe;jjhy; Vw;gl;l jhf;fk;

2018.10.03 gUtkioahy; Vw;gl;l jhf;fk;

2018.10.03 gUtkioahy; Vw;gl;l jhf;fk;

2018.05.20 njd; Nky; gUtkioahy; Vw;gl;l jhf;fk;
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 nts;sk;
kw;Wk;
Vida
mdu;j;jq;fSf;fhd
mtru
gjpypUg;G
eltbf;iffSf;F Njitahd fUtpfis
nfhs;tdT nra;jy;.

 fhl;Lj; jP / Vida jPg;gw;wy;fs;
2018
[dtup
Kjy;
khh;fop
khjk;
tiuapyhd fhyg;gFjpapy; ,yq;ifapy;
gpd;tUkhW
midj;J
jPg;gw;wy;
rk;gtq;fSk;
mwpf;ifaplg;gl;Ls;sJld;>
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiyaj;jplk;
fhzg;gLk;
tpidj;jpwdhd
njhlu;ghy;
Kiwikg; gad;gLj;jp tpiuthf nghyp];>
thd;gil
kw;Wk;
,uhZtj;jpd;
xj;Jiog;igg;
ngw;W
ngUk;ghyhd
jPaizg;G
nraw;ghLfs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.
khtl;lk;

mdu;j;jq;f

ghjpf;fg;gl;

spd;
vz;zpf;if

Ls;s
gp.nr.gpupTf

,yq;ifapy;
njhlu;;r;rpahf
Vw;gLk;
mdu;j;jq;fSf;F
gjpypUg;gjw;Fj;
Njitahd gjpypUg;Gf;fhd fUtpfisf;
nfhs;tdT
nra;J>
ghjpf;fg;gLk;
khtl;lq;fSf;F gfpu;e;jspf;Fk; nraw;ghLk;
mtru
fUkkhw;wy;
gpuptpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.
khtl;l
uPjpapy;
Kd;itf;fg;gLk;
Nfhupf;iffs;
kw;Wk;
fle;j
mdu;j;j
rk;gtq;fspd;NghJ
Kfk;nfhLj;j
rpf;fy;fs;
kw;Wk;
mEgtq;fis
mbg;gilahff;
nfhz;L
Fwpg;gpl;l
nfhs;tdTfs;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.
,jw;fika>
tUlhtUlk;
gy;NtWgl;l
gz;lq;fis
nfhs;tdT
nra;J>
gjpypUf;Fk;
nraw;ghl;Lf;fhd
khtl;lq;fSf;F gfpu;e;jspf;fg;gl;Ls;sd.

spd;
vz;zpf;if
nfhOk;G

17

13

Nffhiy

05

05

,uj;jpdGup

06

05

Etnuypah

07

03

FUehfy;

10

06

nkhzwhfiy

25

08

fz;b

11

04

Gj;jsk;

03

02

gJs;is

15

07

fSj;Jiw

02

02

khj;jis

13

07

fk;g`

03

03

kd;dhu;

01

01

fhyp

10

08

aho;g;ghzk;

01

01

khj;jiw

04

03

kl;lf;fsg;G

06

05

mEuhjGuk;

06

03

Ky;iyj;jPT

02

02

nghyd;dWit

02

02

mk;ghiw

01

01

mk;ghe;njhl;il

10

04

2018 [dtup khjk; 01Me; jpfjp Kjy;
khh;fop khjk; 31Me; jpfjp tiuapyhd
fhyfl;lj;jpDs;
gjpypUf;Fk;
nraw;ghLfSf;fhf 2017Mk; Mz;bDs;
nfhs;tdT nra;j 124 glFfSk; 100
njg;gq;fSk;
Kg;gilfSf;F
gfpu;e;jspf;fg;gl;Ls;sJ.
NkYk;> 200 Njhzpfs;> 75 ,ae;jpuq;fs;
kw;Wk;
90
glFfs;>
75
,ae;jpu
mhpths;fs;> 75 caph; ghJfhg;G mq;fpf;s;>
100 Nfhlhypf;s;> 1000 kz;ntl;bfs; kw;Wk;
10
,wg;gh;
glFfs;
nfhs;tdT
nra;ag;gl;ld.
 NjLjy; kw;Wk; kPl;G gw;wpa mdu;j;j
Kfhikj;Jt 10 ehs; tjptpl ghlnewp
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2017
kPl;G

Mk; Mz;by; NjLjy; kw;Wk;
gw;wpa
ghlnewpia
gapd;w

மடமுமநத்

Kg;gilfs;> nghyp]; kw;Wk; rptpy;
ghJfhg;G
gpupT
cj;jpNahfj;ju;fs;
194Ngu; kw;Wk; mdu;j;j Kfhikj;Jt
epiyaj;jpd;
21
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd
rhd;wpjo;
toq;fy;
nfsut
mikr;ruJ
jiyikapy;
,lk;ngw;wJ.
mdu;j;
gjpypUg;G
eltbf;iffSf;fhf
ehLg+uhfTk; Rkhu; xU ,yl;rk; Ngiu
vjpu;fhyj;jpy; gapw;rp toq;fp jahu;
epiyapy;
itg;gjhf
mikr;ru;
njuptpj;jhu;.



cyf Rfhjhu mikg;gpd; njhopEl;g
cjtpAld;>
,uhZtk;>
thd;gil>
fg;gw;gil>
nghyp];>
flNyhug;
ghJfhg;G
jpizf;fsk;>
rptpy;
ghJfhg;G jpizf;fsk; kw;Wk; mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiyaj;jpd;
138
mq;fj;jtu;fSf;F khJWXah ,uhZt
tpNrl nrayzp> FlhXah nfhkhz;Nlh
kw;Wk; fl;LFUe;j nghyp]; tpNrl
nrayzp
gapw;rp
ghlrhiyfspy;
NjLjy; kw;Wk; kPl;L Kiwfs; gw;wpa
10 ehs; gapw;rp ghlnewp g+u;j;jp
nra;ag;gl;Ls;sJ.

NkYk;>
Clfq;fs;
Clhf
kf;fis
mwpTWj;Jk; nraw;ghLfs; kw;Wk; jfty;
toq;Fk;
nraw;ghLfs;
Nkw;nfhs;sg;gl;lJld;> mJ Njrpa kw;Wk;
ru;tNjr
Clfq;fSf;fhTk;
nraw;gLj;jg;gl;ld. NkYk;> Njrpa kw;Wk;
ru;tNjr
uPjpapy;
r%ftiyaj;jsq;fs;
Clhf
njhlu;r;rpahf
kf;fs;
mwpTWj;jg;gl;lhu;fs;.
 mtru
epiyikfspd;NghJ
Kg;gilfspd; xUq;fpizg;G

கூடிர்கபக
நிகழ்ச்சித்திட்டம்

இன்சதது

Clf

mdu;j;j epiyikfspd;NghJ 24 kzp
Neuk; KOtJk; midj;J mr;rf kw;Wk;
,yj;jpudpay; Clfq;fisg; gad;gLj;jp
Kd;mwptpj;jy;fis Nkw;nfhs;tjd; %yk;
kf;fis
mwpTWj;Jk;
nraw;ghLfs;
njhlu;r;rpahf
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.
NkYk;> 2018,y; ,lk;ngw;w jpBu; mdu;j;j
epiyikfspd;NghJ
cupa
Neuj;jpy;
Kd;mwptpj;jy;fs;
Clfq;fspdhy;
Nkw;nfhs;sg;gl;ld.

சர்கள் 600 சதரிமண ன்ணர்த்துடன் மிக

டத்ப்தட்டது.

உனக சுக அமப்பின் பழில்நுட்த
உவியுடன் இணுத்திணர், விணப்
தமட, கடற்தமட, பதலீஸ், கடசனப்
ததுகப்புத்
திமக்கபம்,
சிவில்
ததுகப்பு
திமக்கபம்,
அணர்த்
முகமத்து நிமனம் ஆகிற்றின்
உறுப்பிணர்கள் 177 சதருக்கக துருஏ
இணு சிநப்புப் தமட தடசமனயில்
சடல்கள் ற்றும் மீட்புப் தணிகள்
படர்தண முமநமகள் தற்றி 12
ட்கமபக்
பகண்ட
தயிற்சி
நிகழ்ச்த்திட்டங்கள் பகண்ட தடபறிகள்
03 இமண டத்துல்.

 mtru epiyikfspd;Nghjhd
xUq;fpizg;G

NjLjy; ghJfhg;G
kw;Wk; KjYjtpg; gapw;rp
விமக
ததினளிக்கக்
தயிற்சிளிக்கும்

ரிக்கும்

தணிகள் சற்பகள்பப்தட்டுள்பது.

rhz;wpjo; toq;Fjy;


திட்டங்கமப

mtru
fUkkhw;wy;
epiyaj;jpd;
"
Maj;jepiyia"
njhlu;r;rpahf
Kd;ndLg;gjw;Fk;> 24 kzpj;jpahy mtru
fUkkhw;wypid
Nkk;gLj;Jtjw;fhfTk;

அச

பழிற்தட்டமநயின் மூனம் பபர்களின்
தங்களிப்பு, எழுங்கு தடுத்துல் ற்றும் மண
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2018Mk;
Mz;bDs;
mtru
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
nraw;ghLfSf;fhf
Kg;gilahdJ njhlu;r;rpahd gq;fspg;ig
ey;fpAs;sJ.

nraw;ghLfis
Nkw;nfhs;tjw;F>
24
kzpj;jpahyk; g+uhfTk; jkJ Kidg;ghd
gq;fspg;ig ey;fpAs;sJ.
2018 [dtup khjk; Kjy; khh;fop khjk;
tiuapyhd fhyg;gFjpapDs; ,lk;ngw;w
mdu;j;jq;fSf;F
gjpypUg;gjw;fhf
<LgLj;jg;gl;Ls;s Kg;gil Mszpapdu;
kw;Wk;
fUtpfs;
njhlu;gpy;
mtru
fUkkhw;wy; gpupTf;F mwpf;ifaplg;gl;Ls;s
tpguq;fs; gpd;tUkhwhFk;.NkYk;> ,jw;F
Nkyjpfkhf khtl;luPjpapy; gy;NTWgl;l
mdu;j;jq;fspd;NghJ
gjpypUf;Fk;
nraw;ghl;LfSf;fhf Kg;gilfs; kw;Wk;
fUtpfspd;
gq;fspg;G
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.

2018
Mk;
Mz;bDs;
,yq;ifapDs;
,lk;ngw;w
gy;NtWgl;l
mdu;j;j
epiyikfspd;NghJ NjLjy;> kPl;G> epthuz
Nrit
eltbf;iffs;
kw;Wk;
mtru
gjpypUf;Fk;
nraw;ghLfSf;fhf
Kg;gilahdJ njhlur;rpahd gq;fspg;ig
ey;fpAs;sJ.
,jw;fika>
63
re;ju;g;gq;fspy;
jiug;gilAk;>
38jlitfspy;
fg;gw;gilAk;>
25
jlitfspy; tpkhdg;gilAk; ehLg+uhfTk;
,lk;ngw;w
;mdu;j;j
epiyfspd;NghJ
khjk;
,uhZtk;
flw;gil
thd;gil
ij
khrp
gq;Fdp
rpj;jpiu
itfhrp
Mdp
Mb
Mtzp
Gul;lhjp
Ig;grp
fhh;j;jpif
khh;fop
nkhj;jk;

60
120
120
90
2560
1588
1450
270
360
1080
760
1190
9648

rptpy;
ghJfhg;G gil

fhty;Jiw

15
12
288
180
90
30
18
62
200
250
1130

12
12
10

389

210

13

15
77
389
210
epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;Ls;sd. NkYk;>
mtru fUkkhw;wy; gpuptpd; nraw;ghl;il
Nkk;gLj;Jtjw;fhf ,yj;jpudpy; ngf;];
Kiw
mtru
fUkkhw;wy;
gpuptpy;
jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk;> 117 miog;Gf;
$lj;ij
nghJkf;fSf;F
rkPgkhdjhf
khw;Wtjw;fhf
“2117117“
vd
midtUf;Fk; rkPgkhd njhiyNgrpahf
khtl;l myFfSf;F khtl;l gpuNjr
,yf;fk; kw;Wk; khWgLk; xNu njhiyNgrp
,yf;fk;
vd;w
tifapy;
“2117117“
,yf;fj;ij
midj;J
khtl;l
myFfSf;Fk;
Gjpa
njhlu;ghly;
Kiwahf
jhgpg;gjw;Fj;
Njitahd
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

 jfty; njhopEl;g kw;Wk; njhlu;ghly;
/ Vida njhlu;ghly;fs;
ehl;ilr;
#o
mike;Js;s
Kd;ndr;rupf;if Rdhkp fk;g Kiwikia
xg;ge;j
mbg;gilapy;
,w;iwg;gLj;jp>
guhkupg;gjw;fhd
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. NkYk;> HF/ VHF
thndhyp
njhlu;ghly;
Kiwikia
khtl;luPjpapy;
nraw;gLj;Jtjw;fhd
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.
NkYk;> mtru mdu;j;j epiyikapd;NghJ
khw;W njhlu;ghly; topKiwahf> khtl;l
myFfSf;F etPd trjpfisf; nfhz;l
CDMA
4G
LTE
njhiyNgrpfis
toq;fFtjw;fhd
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld;> 50 CDMA

NkYk;>
mtru
mdu;j;j
epiyikapd;NghJk;
ve;jnthU
epiyikapd;NghJk;> FWQ;nra;jpfs; %yk;
nghJkf;fs; kw;Wk; Vida njhopEl;g
epWtdq;fis
mwpTWj;Jtjw;fhf
gad;gLj;jg;gLk;
DEWN
Kiwikia

njhiyNgrpfs; mdu;j;jk; kpFe;j khtl;l
myFfSf;F ,yq;if nlypnfhk;

115

 ckh
Xah
tpNrl
mdu;j;j
Kfhikj;Jt epiyaj;jpd; gzpfis
rpwg;ghf
Nkw;nfhs;tjw;fhd
g+uz
xj;Jiog;G ey;Fjy; kw;Wk; mtru
fUkkhw;Wk;
$lj;jpd;
cj;jpNahfj;ju;fis
epiyag;nghWg;gjpfhupfshf ,izf;Fk;
nraw;ghLfSk; Kd;ndLf;fg;gl;ld.

njhiyj;
njhlu;ghly;
xOq;FKiwg;gLj;jy;
Mizf;FOtpd;
mq;fPfhuj;Jld;> midj;J tiyaikg;G
Nritfis
toq;Fk;
epWtdq;fSld;
njhlu;GgLj;Jtjw;Fj;
Njithad
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.
 miog;Gf;$lk;

 NkYk;
24
x
7
gzpfspd;
tpidj;jpwid mjpfupf;Fk; Nehf;fpy;>
mtru
fUkkhw;Wk;
gpuptpd;
eltbf;iffSf;fhf
mtru
fUkkhw;Wk;
gpuptpf;F
cupa
myFfSf;fhd Gjpa Ml;Nru;g;Gfs;
Nkw;nfhs;sg;gl;L
kdpjts
Nkk;ghl;Lf;fhd
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;ld.

117
miog;Gf;
$lj;jpy;
Gjpa
nkd;nghUs;fis
nghUj;jpajd;
gpd;du;>
,yq;if nlypnfhk; epWtdj;jpd; Clhf
njhlu;ghly; trjpfisg; ngw;Wf;nfhz;L,
24 x 7 KOtJk; njhlu;r;rpahf kf;fSf;F
Nrit
toq;ff;$ba
tifapy;
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.
NkYk;> miog;Gf;$lj;Jf;fhd Copau;fs;
Ml;Nru;f;fg;gl;lhu;fs;
vd;gJld;>
mtu;fSf;fhd
Muk;g
gapw;rpfSk;
toq;fg;gl;Ls;sd.

 2018 [dtup khjk; Kjy; Xf];l;
khjj;jpw;Fs;
18
khtl;lq;fs;
twl;rpapdhy;
ghjpf;fg;gl;Ls;sJld;>
khtl;l xUq;fpizg;G myFfs; kw;Wk;
Njrpa mdu;j;j epthuz Nritfs;
epiyaj;Jldhd
xUq;fpizg;Gld;
epthuz
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

NkYk;>
mtru
epiyiknahd;wpd;NghJ
njhlu;ghlYf;Fj; Njitahd> njhiyNgrp
,yf;fq;fs;
cs;slq;fpa
juTf;
fsQ;rpaj;ij ,w;iwg;gLj;Jjy; kw;Wk; 24 x
7
KOtJk;
flikahw;Wifapy;>
117
miog;Gf; $lj;jpd; Nehf;fq;fis g+u;j;jp
nra;tjw;Fk;> tpidj;jpwid mjpfupg;gjw;Fk;
Njitahd Gjpa epUthf Kiwnahd;W
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

 20
cj;jpNahfj;jh;fSf;F
72
kzpj;jpahy kjpg;gPl njhlh;ghd gapw;rp
nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpy; WFO d;
mZruidAld; toq;fg;gl;lJ
 75 cj;jpNahfj;jh;fSf;F fhiyepiy
khw;wk; kw;Wk; vy; ypNdh njhlh;ghd
mwpT+l;Lk; fUj;juq;F elhj;jg;gl;lJ

2018
Mk;
tUlj;jpDs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s
mtru
fUkkhw;wy; gpupTf;F cupj;jhd Vida
gzpfs;
 cs;ehl;L
/
ntspehl;L
khztu;
FOf;fs;>
ghJfhg;G
gpupT
cj;jpNahfj;ju;fs;>
gq;fhspfs;>
murhq;f
cj;jpNahfj;ju;fs;
Mfpa
FOtpdu;fSf;fhf mtru fUkkhw;wy;>
Kd;dwptpj;jy;> mdu;j;j Kfhikj;Jtk;
Nghd;w tplaq;fs; njhlu;gpy;> tPbNah
khehl;L $lk; kw;Wk; mtru epiyik
fUkkhw;wy; epiyaj;jpd; gq;nfLg;Gld;
30
tpopg;Gzu;t++l;ly;fs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.
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Njrpa fl;bl Muha;r;rp mikg;G

ghJfhg;ghd
FbapUg;GfSf;fhd
nfhs;iffisj;
jpl;lkpLtjw;Fj;
Njitahd njhopy;El;g MNyhridfisj;
jahu;
nra;J
mtw;iwf;
Fwpg;gpl;l
mjpfhupfSf;F
toq;fp>
mdu;j;j
ghjpg;Gf;fisf; Fiwj;Jf; nfhs;tjw;fhd
Njrpa ,yf;if miltjw;Fk; gq;fspg;G
toq;Ffpd;wJ.

Nehf;F
ghJfhg;ghd #oYf;fhf

gzp
mdu;j;j
Mgj;Jf;fisf;
Fiwj;jy;>
ghJfhg;ghd
#oiy
Vw;gLj;Jtjw;fhd
Muha;r;rp
kw;Wk;
mgptpUj;jp
eltbf;iffis
Nkk;gLj;Jtjw;fhf
njhopy;El;gcjtpfis toq;Fjy;

kz;rupT
mdu;j;j
tyaq;fis
tiuglkhf;Fk; fUj;jpl;lk; (LHMP) %yk;
kz;rupT
tpahgpj;Js;s
tpjj;ij
milahsk;
fhz;gjw;fhf
1:10,000
gUkl;lhd kw;Wk;
1:50,000 gUkdpy;
tiuglq;fs;
tiuag;gLfpd;wd.
,e;j
tiuglq;fs;
ngWkjpahd
mbg;gil
fUtpahff; nfhs;sg;gl;L> Njrp akw;Wk;
gpuNjr
uPjpapy;
epu;khz
,irthf;fk;
gw;wpa jpl;lkplypy; gad;gLj;jg;gLfpwj.
,e;j
tiuglq;fs;
tPjp
mgptpUj;jp
mjpfhurig> fhzp ifahSif nfhs;if
jpl;lkply;
jpizf;fsk;>
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
jpizf;fsk;>
Njrpa
nfhs;if jpl;lkply; jpizf;fsk; Mfpa
epWtdq;fspdhy; mgptpUj;jp Nehf;fq;fs;
kw;Wk;
cj;Njr
nraw;ghLfis
jpl;lkpLtjpy; gad;gLj;jg;gLfpwJ. ,jw;F
Nkyjpfkhf> mghak; kpf;f gpuNjrq;fspy;
mdu;j;j jzpg;Gf;F ,e;j tiuglq;fs;
mjpfkhfg; gad;gLj;jg;gLfpd;wd.

mwpKfk
(kf;fSf;F
toq;fpa
kw;Wk;Nritfs; cl;gl)

gad;fs;

Njrpa fl;bl Muha;r;rp mikg;G mdu;j
njhopEl;g Kfhikj;Jt Nritfs; kw;Wk;
Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; gzpfspy;
<LgLtJld;> kz;rupT> Gtp mdu;j;jq;fs;
njhlu;ghd
fw;iffs;>
mwpT+l;ly;>
Kd;ndr;rupf;iffs; kw;Wk; cl;fl;likg;G
trjpfis Nkk;gLj;Jk; jpl;lq;fSf;fhf
Gtpj; njhopEl;g nghwpapay; Nritfis
toq;Ffpd;wJ. khdpl FbNaw;wq;fisj;
jpl;lkply;> fl;blg; nghUl;fs; rk;ge;jkhd
njhopy;El;g Nritfis toq;Fjy;> #oy;
kw;Wk; mdu;j;j ghJfhg;Gfis kjpg;gpLjy;>
nghwpapay;
fUj;jpl;lq;fis
Kfhikj;Jtk; nra;jy; Nghd;wit Kf;fpa
,lk; ngWfpd;wd.

kz;rupT
mghak;kpf;f
gpuNjrq;fspy;
kz;rupT kw;Wk; cWjpaw;w rupTfis
gyg;gLj;Jtjw;fhd
mdu;j;
jzpg;G
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.
kz;rupT
mghak;
gw;wpa
mwptpid
kf;fSf;F
toq;Fjy;>
kz;rupT
mghaj;Jf;F cl;gl; kw;Wk; vjpu;fhyj;jpy;
kz;rupT
kw;Wk;
rupTfs;
cWjpaw;Wg;Nghjy;
fhuzkhf
ghjpf;fg;glf;$ba gpuNjrq;fs;> ghlrhiyf;
fl;blq;fs;
Mfpatw;iw
milahsk;
fz;L> mzu;j;j jzpg;G eltbf;iffSk;
fhyepiy khw;wq;fSf;F Vw;g kz;rupT
mghaq;fs;
gw;wpa
Kd;dwptpj;jy;
nraw;ghLfSk;
nghWg;Gf;fSk; Njrpa
fl;ba
Muha;r;rp
mikg;gpdhy;
epiwNtw;wg;gLfpd;wd.

“mdu;j;j ghjpg;Gf;fisf; Fiwj;jy;" vDk;
rpe;jidf;F mika mdu;j;j Kfhikj;Jt
mikr;rpd; Nehf;fk; kw;Wk; xl;Lnkhj;jkhd
jpl;lj;Jf;fika
jukhd
nraw;ghLfs;
jpl;lkplg;gl;Ls;sd. Njrpa mgptpUj;jpj;
jpl;lj;jpd;NghJ
mdu;j;j
uPjpahf
vjpu;Nehf;Fk; gy;NtW gpur;rpidfSf;fhf
mtw;iw jPu;j;J itg;gjw;Fj; Njitahd
Muha;r;rpfSf;fhf
r%fj;Jf;F
jkJ
Nritapid
toq;fp>
mtu;fs;
thOk;
#oypd; juj;ij Nkk;gLj;Jtjw;F Njrpa
fl;bl
Muha;r;rp
mikg;G
eltbf;if
vLj;J
tUfpd;wJ.
mNj
Nghd;W

,dq;fhzg;gl;l
kz;rupT
mghaKs;s
khtl;lq;fs;
10,d; epu;khzg; gzpfs;
kw;Wk;
mgptpUj;jpg;
gzpfis
Kd;ndLg;gjw;F
Kd;du;>
jFjpr;
rhd;wpjio toq;Fk; mjpfhuk; Njrpa
fl;bl Muha;r;rp mikg;Gf;F cs;sJ. mJ
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njhlu;r;rpahf
Kd;ndLf;fg;gLfpd;wJ.
,jd; %yk; kz;ruptpdhy; kf;fSf;Fk;
nrhj;Jf;fSf;Fk;
Vw;gLk;
ghjpg;Gf;fs;
Fiwf;fg;gl;Ls;sd.

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;ltUkhdk;
&.380.0
kpy;ypadhFk; vd;gJld;> ,J tUlj;jpd;
,yf;fplg;gl;l
tUkhdj;ijAk;
tpQ;rpAs;sJ.
epWtdj;jpd;
njhopEl;g
gpupTfspyhd
tpidj;jpwd;
fhuzkhf>
fle;j
tUlq;fisAk;tpl
fUj;jpy;
nfhs;sf;$bathwhd
Njwpa
,yhgk;
ngwg;gl;Ls;sJ

Nehf;Ffs; kw;Wk; nraw;ghLfs;
 mdu;j;jf; Fiwg;G kw;Wk; ghJfhg;G
njhlu;ghd
Muha;r;rp
kw;Wk;
mgptpUj;jpg; gzpfspy; <LgLjy;
 kz;rupTfs;
kw;Wk;
Gtp
tpgj;J
Kfhikj;Jtj;jpd;NghJ Njrpa Nfe;jpu
epiyakhfj; njhopw;gLjy;
 njhopy;El;gg; gpur;rpidfSld; $ba
kz; cs;s epyq;fis Nkk;gLj;jy;
njhlu;ghd
Muha;r;rpfSk;
mgptpUj;jpAk;.
 khw;W fl;blg; nghUl;fspd; cw;gj;jp
kw;Wk; njhopEl;gj;ij Nkk;gLj;Jjy;
 mdu;j;jf;
Fiwg;G
kw;Wk;
tiuaWf;fg;gl;l #oy; epyikfspd;
fPo; epiyahd tPLfs; kw;Wk; khdplf;
FbapUg;GfSf;fhd Muha;r;rp %yk;
MNyhridj;
jpl;lq;fs;
kw;Wk;
mgptpUj;jpr; Nritfis toq;Fjy;.
 fl;blq;fs; kw;Wk; Fwpg;gpl;l epu;khzg;
gzpfspd;
ju
mwpf;iffs;>
Nrj
kjpg;gPLfs;
kw;Wk;
njhopEl;g
Nritfis toq;Fjy;.
 mwpT+l;Lk;NghJ epWtdq;fspd; tpNrl
tsthsu;fis <LgLj;jp jfty;fis
toq;Fjy;>
gapw;rp
mspj;jy;>
njhopEl;g
Nritfis
toq;Fjy;
Mfpad ,lk;ngWfpd;wd.
 Gtpr;rupjtpay;>
Gtp
njhopEl;g
nghwpapay;>
fl;blg;
nghUl;fs;>
jpl;lkply;> nghwpapay; kw;Wk; fl;bl
Nritfs; fUj;jpl;l Kfhikj;Jtk; >
#oy;
Kfhikj;Jtk;
khdpl
FbapUg;Gf;fisj; jpl;lkply; cl;gl;l
Vida
Jiwfs;
njhlu;ghf
xg;gilf;fg;gLk; Muha;r;rpfs; kw;Wk;
MNyhridr; Nritfis toq;Fjy;;

kz;rupT mghaq;fis kjpg;gPL nra;jy;
Kiwaw;w
rupTfis
gad;gLj;Jk;
Kiwfs;> kdpj nraw;ghLfs; fhuzkhf
Vw;gLk; kz;rupT mghaq;fs;> nrhj;J
Nrjq;fs;
kw;Wk;
capupog;Gf;fis
Fiwg;gij
Nehf;fhff;
nfhz;L
milahsk; fhzg;gl;l kz;rupT mghak;
kpf;f 10 khtl;lq;fspy; epu;khz my;yJ
mgptpUj;jp
nraw;ghLfis
Nkw;nfhs;tjw;F
Kd;djhf>
kz;rupT
kjpg;gPl;L mwpf;if kw;Wk; tpjg;Giufis
toq;FtJ
Kjd;ik
nraw;ghlhf
fhzg;gl;lJld;>
2018Mk;
Mz;by;
,Jtiuapy;
mj;jifa
6,216
mwpf;iffSk;
tpjg;GiufSk;
toq;fg;gl;Ls;sJld;>
xl;Lnkhj;j
nraw;ghl;by;
2011Mk;
Mz;L
Kjy;
65,010
mwpf;iffSk;
tpjg;GiufSk;
g+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sd.
khl;l
kw;Wk;
gpuNjr
nrayhsu;fs;>
murhq;f epWtdq;fspdhy; Ntz;LNfhs;
tpLf;fg;gLk; kz;rupT njhlu;ghd 2,760
tpNrl Muha;r;rpfs; 2018Mk; Mz;L [{yp
khjk; tiuapy g+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sd.
kz;rupT ,lk;ngWifapy; me;j ,lq;fs;
gw;wpa
Muk;gfl;l
Muha;r;rpfis
Nkw;nfhz;L mz;kpj;Js;s FbapUg;Gfs;>
cl;fl;likg;G
trjpfs;>
gapu;r;nra;if
epyq;fs;>
nrhj;J
kw;Wk;
capu;r;
Nrjq;fis jLg;gjw;fhf vLf;f Ntz;ba
FWq;fhy kw;Wk; ePz;lfhy nraw;fhLfs;
khtl;l kw;Wk; gpuNjr nrayhsu;fSf;F
toq;fg;gl;Ls;sd.

2018 Mk; Mz;L Kd;Ndw;wk;

kz;rupT
mdu;j;j
tiuglkhf;Fjy;

njhopEl;g MNyhrid Nritfs; kw;Wk;
Ma;T$lk;
/
fs
Ma;Tfs;
%yk;
tUkhdj;ijj;
jpul;b
epWtdj;jpd;
kPz;nlOk; nryTfis Nkw;nfhs;fpd;wJ.
,jw;fika>
2018Mk;
Mz;by;
vjpu;ghu;f;fg;gLk;
tUkhdk;
&.437.40
kpy;ypad; vd;gJld;> nrg;nlk;gu; khjk;
tiuapy;
Muha;r;rp
/
njhopEl;g
NritfspypUe;J

kz;rupT
mdu;j;j
tyaq;fis
tiuglkhf;Fk;
fUj;jpl;lj;jpd;
fPo;>
kz;rupT
mdu;j;
khtl;lq;fshf
milahsk;
fhzg;gl;Ls;s
13
khtl;lq;fspy;
32,714 rJug;gug;gsthd
epyg;gug;ig
cs;slf;Fk;
tifapy;>
1:50,000 gUkl;lhd
kz;rupT mdu;j;j
tyq;fs; tiuglkhf;fg;gl;Ls;sd. NkYk;>
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tyaq;fis

Nkw;Fwpg;gpl;l khtl;lq;fspy; milahsk;
fhzg;gl;Ls;s Kd;Dupik gpuNjrq;fspy;
7120
rJug;gug;gsthd epyg;gpuNjrj;ij
cs;slf;Fk; tifapy; 1:10,000 gUkl;lhd
kz;rupT mdu;j;j tya 179 tiuglq;fs;
jahu;
nra;ag;gl;Ls;sd.
mdu;j;j
Gwr;Rtiu mikg;gjd; fPo; Etnuypah
kw;Wk; gJs;is khtl;lq;fspy; fl;bl
jfty;
kjpg;gPLfs;
g+u;j;jp
nra;ag;gl;Ls;sJld;>
Nffhiy
khtl;lj;jpd; fl;bl kjpg;gPl;L gzpfs;
jw;NghJ
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.
gJs;isapy;
12
gpuNjr
nrayfg;
gpupTfspy; mdu;j;j tiuglq;fs; jahu;
nra;ag;gl;L
xg;gilf;fg;gl;Ls;sJld;>
Etnuypah khtl;lj;jpd; tiuglkhf;Fk;
gzpfs;
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.
ehl;bd;
Vida
kz;rupT
mghak;
fhzg;gLk;
khtl;lq;fs; kw;Wk; fl;blq;fspd; kjpg;gPl;L
gzpfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.

nghWg;gpid
Njrpa
fl;bl
Muha;r;rp
mikg;ghdJ njhlu;;r;rpahf Nkw;nfhz;L
tUfpd;wJ. ,jdhy; If;fpa ehLfspd;
mgptpUj;jp
epfo;r;rpj;jpl;lk;
(UNDP)
toq;fpa epjp Vw;ghLfSk; cs;slq;fyhf
215 jd;dpaf;f kiokhdpfs; jw;NghJ
Kd;ndr;rupf;if
Kiwikapy;
Nru;f;fg;gl;Ls;sJld;> kz;rupT mdu;j;j
jzpg;G fUj;jpl;;lj;jpd;
(LDDP) fPo; 30
jd;dpaf;f
kiokhdpfSk;
,jw;Fs;
cs;slq;Ffpd;wd.2018,y;
mur
epjp
Vw;ghLfs;
thapyhf
NkYk;
30
kiokhdpfis Kiwikapy; Nru;g;gjw;F
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.
xl;Lnkhj;j
fUj;jpl;lj;jpd; Kbtpy; nghUj;Jtjw;F
cj;Njrpj;Js;s
kiokhdpfspd;
vz;zpf;if 250 MFk;.
kz;rupT mdu;j; jzpg;G fUj;jpl;lk;
kz;rupT
mdu;j;jq;fis
jzpg;gjw;fhf
tUlhe;jk; xJf;fg;gLk; &.200.0 kpy;ypad;
epjp Vw;ghLfspd; fPo; yq;fhfk kfh
tpj;jpahyaj;Jf;F mUfpy; fLfq;dhit
jkpo; tpj;jpahyaj;Jf;F mUfpy;> ml;lNs
kfh
tpj;jpahyaj;Jf;F
mUfpy;
(fSj;Jiw)
cWjpaw;w
rupTfisg;
gyg;gLj;Jjy;> mafk itj;jparhiyf;F
mUfpy;
kz;rupT
kw;Wk;
cWjpaw;w
rupTfisg; gyg;gLj;Jjy;> fz;b jhjpkhu;
gapw;rp fy;Y}upf;F mUfpy; kz;rupTfis
jzpj;jy;> k`Xah> nfhr;rpf;fil Mw;wpd;
,UkUq;fpYk; rupTfisg; gyg;gLj;Jjy;
Mfpa
fUj;jpl;lq;fs;
%yk;
mdu;j;j
jzpg;G
eltbf;iffs;
Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd.

kz;rupT tya tiuglk;

mwpTWj;Jk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;
milahsk;
fhzg;gl;l
kz;rupT
mghaKila 10 khtl;lq;fspy; cs;@uhl;rp
epWtdq;fspd;
kf;fs;
gpujpepjpfs;>
nghJkf;fs;>
ghlrhiy
khztu;fs;>
Mrpupau;fs;
kw;Wk;
murhq;f
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd tpopg;Gzu;T+l;ly;
kw;Wk;
gapw;rp
Ntiyj;jpl;lq;fs;
njhlu;r;rpahf Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd. 2018
[dtup Kjy; ,Jtiuapy; rKjhaQ;rhu;
mdu;j;j
Kfhikj;Jtk;
Fwpj;J
fSj;Jiw> ,uj;jpdGup> fhyp> khj;jiw>
Nffhiy>
Gj;jsk;
kw;Wk;
fz;b
khtl;lq;fspypUe;J
71
r%fj;jpdu;
njupTnra;ag;gl;L ,e;j tpopg;Gzu;T+l;Lk;
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

mdu;j;j tiuglk;

kz;rupT
gw;wpa
mwptpj;jy;fs;
ghjfkhd
gw;wpa

Kd;ndr;rupf;if

fhyepiyapd; fPo;
Kd;ndr;rupf;if

kz;rupT
tpLf;Fk;
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Muha;r;rp
Ntiyj;jpl;lk;

kw;WK;

ifr;rhj;jpl;L
,jd;
fPo;
fhyepiy
khw;;wq;fs; fhuzkhf Vw;gLk; ,aw;if
mdu;j;jq;fis
jzpg;gjw;fhd
fUj;jpl;lnkhd;W
Kd;ndLf;fg;gLfpwJ.
,jd;
fPo;
khj;jis
gpuNjrj;jpy;
,lk;ngw;w epy mLf;F fPo; Nehf;fp efu;jy;
gw;wpa Ma;nthd;Wk; Gtpapay; njhopEl;g
epWtdj;Jld;
xUq;fpize;J
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld;> njhlu;e;Jk; ,J
gw;wpa mgha Ma;T kw;Wk; mdu;j;j
tiuglq;fs;
jahu;
nra;ag;gl;Ls;sd.
epu;khz
topfhl;ly;fSk;
jahu;
nra;ag;gl;Ls;sd.

mgptpUj;jp

Muha;r;rp
kw;Wk;
mgptpUj;jp
Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s
2017 Muha;r;rp fUj;jpl;lq;fspd; Muha;r;rp
gj;jpuq;fs; 2018 [dtup 24 - 25 Mfpa
jpfjpfspy; ,lk;ngw;w Nj.f.M.mikg;gpd;
tUlhe;j rpk;Nghrpaj;jpy; ntspaplg;gl;ld.
,jw;fhf
42
fUj;jpl;l
Muha;r;rp
mwpf;iffs; Kd;itf;fg;gl;ld.
njhopEl;g Nrit toq;fy;
njhopEl;g
MNyhrid
Nritfshf
Gtpapay; njhopEl;g Muha;r;rp mj;jpthuk;
jpl;lkply;> fl;blq;fspd; fl;likg;G Nrjk;
gw;wpa
ju
mwpf;iffs;
kw;Wk;
tpjg;Giufisg; ngw;Wf;nfhs;Sjy;> #oy;
kjpg;gPLfs; kw;Wk; fl;bl nghUl;fspd; ju
,irthf;fk; Fwpj;J guprPypj;jy; Mfpad;
epwtdj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; gpujhd
MNyhridfs; kw;Wk; NritfshFk;.

kz;rupT
tyaq;fis
tiuglkhf;Fk;
fUj;jpl;lj;jpd;
fPo;
milahsk;
fhzg;gl;Ls;s 16 Kf;fpa kz;rupTfspy;
Kd;Dupikapd;
mbg;gilapy;
3
fUj;jpl;lq;sf;
cWjpg;gLj;Jk;
eltbf;iffSf;fhf
gJs;is>
fz;b>
Etnuypah>
khj;jis
khtl;lq;fspy;
2016,y; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJld;> ,jw;F
[g;ghd;
ru;tNjr
xj;Jiog;G
Kftu;
epiyaj;Jld; , xUq;fpize;J mjd;
njhopEl;g
xj;Jiog;gpd;
fPo;
2018
,uz;lhtJ jtizapy; mjhtJ jw;NghJ
epiwTnra;ag;gl;Ls;sJ. fz;b jhjpkhu;
gapw;rp fy;Y}upf;F mUfpy; kz;ruptpid
jzpf;Fk; nraw;ghLfs; [g;ghd; jdpahu;
Jiw
epWtdkhd
KOIWA-NITTOC
cld; ,ize;J ,e;j tUlk; g+u;j;jp
nra;tjw;F jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ

NkYk;>
kPnjhl;lKy;y
Fg;ig
NkL
rupjypdhy;
Vw;gl;l
mdu;j;jj;jpd;NghJ
Nj.f.M.mikg;gpd; tpQ;Qhdpfs; FOtpdhy;
Muha;r;rpfs;
Nkw;nfhs;sg;gl;lJld;>
mghak;kpf;f
tPLfspypUe;J
kf;fis
mfw;wp
mdu;j;j
mghaq;fisf;
Fiwg;gjw;fhd
gy
njhopEl;g
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.
Nj.f.M.mikg;ghdJ
[g;ghd;
ru;tNjr
xj;Jiog;G
epWtdj;jpd;
epGzu;fs;
FOTld; ,ize;J ,jw;fhd ePz;lfhy
njhopEl;g
jPu;Tfis
gpNuuiz
nra;Js;sJ.

2018
nrg;nlk;gu;
tiuapyhd Nju;r;rp

ntspehl;L cjtp fUj;jpl;lk;
cyf tq;fp cjtpapdhy; njhopw;gLk;
thdpiy juT Nkk;gLj;Jk; fUj;jpl;lj;jpd;
fPo;> fz;b khtl;lj;jpy; 18 ghlrhiyfspy;
Muk;gpf;fg;gl;l kz;rupT mghaj; jzpg;gpd;
fPo; jw;NghJ 12 gpujhd ghlrhiyfspd;
epu;khzg;
gzpfs;
g+u;j;jp
nra;ag;gl;Ls;sd.NkYk;>6
ghlrhiyfspd;
epu;;khzg;
gzpfis
2018,y;
g+u;j;jp
nra;tjw;F
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.
,f;fUj;jpl;lj;jpd;
fPo;
kiyehl;L
neLQ;rhiyfspd;
,UkUq;fpYk;
22
cWjpaw;w
rupTfis cWjpg;gLj;Jk;
gzpfSk; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJld;> fz;b>
k`paq;fid tPjpapy; 17 ,lq;fs; jw;NghJ
g+u;j;jp
nra;ag;gl;Ls;sd.
`q;fy>
fpj;Jy;fy>
fpdpfj;N`d kw;Wk; Ngufy
Nghd;w
gpuNjrq;fspy;
jzpg;G
eltbf;iffis
,e;j
tUlk;
epiwtiltiltw;F
Kd;du;
g+u;j;jp
nra;tjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.
Nehu;Nt
GtpnjhopEl;gtpy;
kw;Wk;
nfhs;ssT
Ntiyj;jpl;lnkhd;Wf;fhd

xj;Jiog;G
mgptpUj;jp
xg;ge;jj;ij
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khjk;

nghJj;jpiwNrup epjpiaf; nfhz;L nraw;gLj;jg;gLk; fUj;jpl;lq;fs;
fUj;jpl;lj;jpd; ngau;

1

kz;rupT mgha kjpg;gPl;L mwpf;ifia
ntspapLjy; / kz;rupT mghak; kpf;f
khtl;lq;fspd; mgptpUj;jp
nraw;ghLfSf;fhd tpjg;Giufis toq;fy;

2

Nj.f.M.mikg;gpd; Ma;T$l fl;blq;fis
tpupTgLj;Jk; fUj;jpl;lk;

fUj;jpl;l nraw;ghLfs;

nkhj;j
fpuak;
(&.kp.)

2018 epjp
Vw;ghLfs;
(&.kp.)

kz;rupT Ma;T> tpjg;Giu kw;Wk; kz;rupT mgha kjpg;gPl;L
mwpf;iffis Fwpg;gpl;l fUj;jpl;l mq;ff
P hu epWtdq;fSf;F
toq;Fjy; (2018)

27.50

27.50

27.50
(100%)

100%

450.00

100.00

301.32
(67%)

83%

96.81

96.81

91.12

94%

 Gtpapay; Ma;T> jpl;lq;fis jahu; nra;jy;>

5

kz;rupT mdu;j;j mgha jzpg;G
Gwr;Rtu;fis mikj;jy;

mj;jpthuq;fis epu;khzpj;jy; kw;Wk; fl;blq;fis
mikj;jy; (2015 – 2018)
 kz;rupT mgha tyaq;fis tiuglkhf;Fjy; (&.kp.
20.0)
 kz;rupT tpNrl Ma;T (&.kp. 20.0)
 Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp (&.kp. 15.0)
 Ma;T$lk; kw;Wk; fs cgfuzq;fis nfhs;tdT
nra;jy;
 (&.kp. 25.0)
(2018)
 yq;fhfk kfh tpj;jpahyaj;Jf;F mUfpy; cWjpaw;w
rupTfis gyg;gLj;Jjy;( &.kp.. 42.40)
 fLfd;dhit jkpo; fy;y}upf;F mUfpy; rupTfis
cWjpg;gLj;Jjy; ( &.kp.4.30)
 mafk itj;jparhiyf;F mUfpy; kz;rupT kw;Wk;
cWjpaw;w rupTfis 111 gyg;gLj;Jjy; (&.kp. 31.50)
 fz;b jhjpkhu; gapw;rp fy;Y}upf;F mUfpy;
kz;ruptpid jzpj;jy; (&.kp. 23.30)
 ml;lNy kfh tpj;jpahyj;Jf;F mUfpy; (fSj;Jiw)
cWjpaw;w rupTfisg; gyg;gLj;Jjy; (&.kp. 43.0)
 k`xah> nfhr;rpf;fil Mw;wpd; ,UkUq;fpYkhd
cWjpaw;w rupTfis gyg;gLj;Jjy; (&.kp. 10.5)
(2018)
kz;rupT mdu;j;j mgha jzpg;G Gwr;Rtu;fis mikj;jy
(2016 – 2020)

6

kz;rupT Kd;dwptpj;jYf;fhf jd;dpaf;f
kiokhdpfis mikj;jy;

kz;rupT Kd;dwptpj;jYf;fhf jd;dpaf;f kiokhdpfis
mikj;jy;
(2016 – 2020)

3

4

kz;rupT Ma;T> Muha;r;rp kw;WK;
mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk;

kz;rupT mghaq;fis jzpf;Fk;
Ntiyj;jpl;lk;
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xl;Lnkhj;j Nju;r;rp
(2018 டிசk;gu 31 tiuapy;)
epjp (&.kp.)
ngsjPf %

(94%)

183.19

183.19

112.29

70%

(61%)

246.00

40.00

131.00

31.00

118.00
48%
104.00
80%

50%
85%

mdu;j;j mgha kjpg;gPl;L
rhd;wpjo;fis toq;Fjy;

mwpf;if

/

epu;khzg;

kz;rupT mgha kjpg;gPl;L mwpf;if - nrayhw;Wjpwd;

gzpfSf;fhd

,irthf;f

- 01.03.2011 - 31.12.2018

kz;rupT tpNrl Muha;r;rp eltbf;if
Nj.f.M. mikg;ghdJ khdpl FbapUg;Gfs;> cl;fl;likg;G trjpfs; kw;Wk; ngUe;Njhl;lk;
rhu;;e;j mdu;j;j gpuNjrq;fspy; tpNrl Muha;r;rp eltbf;iffspy; <LgLfpd;wJ. ,jw;Fj;
Njitahd tpjg;Giufis khtl;l nrayhsu; kw;Wk; gpuNjr nrayfq;fSf;Fk; Vida mur
epWtdq;fSf;Fk; toq;Ftjd; %yk; kz;rupT ,lk;ngWkhapd; mg;gpuNjrq;fspy; capu;fs;
kw;Wk; nrhj;Jf;fspd; ghJfhg;Gf;fhf vLf;f Ntz;ba eltbf;iffSf;fhd Vw;ghLfisr;
nra;tjw;F toptFf;fpd;wJ.
&.kpy;ypad;
tUlk;
2018 டிசk;gu;
khjk; tiuapy;

khtl;lk;

kz;rupT gw;wpa
tpNrl Ma;T

gJs;is> nfhOk;G> fhyp> fk;g`>
khj;jiw> mk;ghe;Njhl;il> fSj;Jiw>
fz;b> Nffhiy> khj;jis> Etnuypah>
,uj;jpdGup

nkhj;jr;
nryT &.kp.
..44

,28,2

tUkhdk; <l;Ljy; / Muha;r;rp kw;Wk; MNyhrid Nritfs; 2018
tplak;

Muha;r;rp kw;Wk;
MNyhrid Nritfs;

cj;Njr nkhj;j
tUkhdk;
437.00
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2018 டிசk;gu
tiu cj;Njr
tUkhdk;
330.00

nka;
tUkhdk;
520.00

Nju;r;rp

100%

nryT :
kPz;nlOk; nryT :
(Muha;r;rp kw;Wk; MNyhrid Nritfis toq;Ftjd; %yk; ciof;Fk; tUkhdj;jpy;
Nkw;nfhs;sg;gLgit)
rk;gsk;
&. 176.04 kpy;ypad;
rk;gsk; ( ehl;rk;gsk;)
&. 85.20 kpy;ypad;
Nkyjpf Neuf; nfhLg;gdT
&. 33.68 kpy;ypad;
Vida nfhLg;gdTfs;
&. 89.50 kpy;ypad;
(C.Nr.ep.> C.e.ngh.ep> tpNrl nfhLg;gdTfs; nrayhw;Wif/ mghaf; nfhLg;gdT)
nkhj;jk;
&. 384.43 kpy;ypad

rpf;fy;fs; kw;Wk; rthy;fs;

nra;ag;gLk; rk;gsj;ijAk; fUj;jpy;
nfhz;L jFe;j rk;gs Kiwnahd;iw
jahu;
nra;tJ
epWtdj;jpd;
Kd;Ndw;wj;jpy;
ghupa
gq;fspg;G
ey;Ftjhf mikAk;.

Nj.f.M.mikg;gpd; nrayhw;Wifapy; rpy
tplaq;fs;
jhf;fk;
nrYj;jpAs;sd.
mjhtJ>
 tpQ;QHd njhopEl;g kw;Wk; Muha;rp
eltbf;iffs;
Jiwapy;
tzpf
mbg;gilapy;
Kd;ndLf;fg;gLk;
epWtdkhd Njrpa fl;bl Muha;r;rp
mikg;Gf;F Njithad jifikfisg;
g+u;j;jp
nra;Js;s>
jpwikahd
tpQ;Qhdpfs; Nghd;wtu;fis jw;NghJ
murhq;f
epWtdq;fSf;fhd
mq;fPfupf;fg;gl;Ls;s rk;gs Kiwapd;
fPo; Ml;Nru;g;gJ rpukkhd fhupakhf
,Ug;gpDk;>
mq;fPfupf;fg;gl;Ls;s
gjtpfspd;
vz;zpf;if
fUj;jpy;
nfhs;sf; $basT g+u;j;jp nra;a
Kbe;Js;sJ.
Mdhy;>
epWtdj;jpy;
cs;s
jpwikahd
cj;jpNahfj;ju;fis
njhlu;r;rpahf
jf;f
itj;jpUg;gJ
rpukkhf
mike;Js;sikahy;>
epWtdj;jpd;
,yf;fplg;gl;Ls;s
nrayhw;Wjpwid
miltJ rpukkhf mike;Js;sJ.

 Njrpa fl;bl Muha;r;rp mikg;ghdJ
ghuhSkd;w
rl;lj;jpdhy;
jhgpf;fg;glhik
gpur;rpidf;Fupa
tplakhikahy;>
epWtd
rl;lnkhd;wpdhy;
jhgpg;gjw;fhd
nraw;ghLfs;
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.
rl;l%yj;Jf;fhd Fwpg;gpl;l jug;gpdupd;
cld;ghl;ilg; ngw;W> ,Wjp gpujpfs;
rl;ltiuQu;
jpizf;fsj;jpd;
thapyhf mw;Nwhdp n[duy; rl;lkh
mjpgu;
jpizf;fsj;Jf;F
Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJld;>
tpiutpy;
ghuhSkd;w rl;lj;jpdhy; jhgpg;gjpy;
jhkjk; fhzg;gLfpwJ.

vjpu;fhy jpl;lq;fs;
gpdtUk;
fUj;jpl;lq;fis
njhlu;e;Jk;
Kd;ndLg;gjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sd.

 Nj.f.M.mikg;ghdJ
rl;luPjpahdnjhnU
epWtdkhf
jhgpf;fg;glhikahy;>
Nghl;bj;jd;ikAld; gzpfs; kw;Wk;
fUj;jpl;lq;fisg;
ngw;Wf;nfhs;tJ
rpukkhf miktjd; fhuzkhf> jdJ
tUkhdj;ijf; nfhz;L nraw;ghLfis
Kd;ndLf;Fk; epWtdk; vd;w tifapy;>
mjd;
Nehf;fq;fis
miltjpy;
jilfs; fhzg;gLfpd;wd.

 Muha;r;rp
kw;Wk;
mgptpUj;jp
eltbf;iffs;>
njhopEl;g
kw;Wk;
MNyhrid Nritfis njhlu;r;rpahf
Kd;ndLj;jy;.
 kz;rupT
mgha
gpuNjrq;fspy;
fl;blq;fis
epu;khzpj;jy;
kw;Wk;
Vida
mgptpUj;jp
eltbf;iffSf;fhd kz;rupT mgha
mwpf;iffis
toq;Fk;
eltbf;iffis
tpupTgLj;jp>
KO
ehl;ilAk;
cs;slf;Fk;
tifapy;>
midj;J mdu;j;jq;fSf;fhfTk; ,e;j
nraw;ghl;il
gd;Kfg;gLj;Jjy;.

 jdpahu; epWtdq;fSld; Nghl;bAld;
nraw;gl;L> epWtdj;jpd; cw;gj;jpj;
jpwd;
kw;Wk;
tpidj;jpwid
mjpfupj;Jf;
nfhs;tjw;fhf
jdphu;
epWtdq;fspdhy; nfhLg;gdT
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khtl;lq;fSk;
cs;sPu;f;fg;gLk;
tifapy; jahu; nra;jy;.

 kz;rupT
mgha
tyaq;fis
tiuglkhf;Fk; fUj;jpl;lj;jpd; %yk;
,Jtiuay; milahsk; fhzg;gl;Ls;s
mdu;j;jq;fis
jzpg;gjw;fhd
njhopEl;g
jPu;Tfis
ngw;Wf;nfhs;Sjy;.

 r%jhaQ;rhu; kz;rupT Kd;ndr;rupf;if
Kiwikapid njhlu;e;Jk; mgptpUj;jp
nra;jy;.
 cyf tq;fp (WB) cjtpapd; fPo;
njhopw;gLk; thdpiy juT Nkk;gLj;Jk;
fUj;jpl;lj;jpy; cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s 18
ghlrhiyfspy; kz;rupT mghaj;ij
jzpj;jy;
kw;Wk;
tPjp
mgptpUj;jp
mjpfhu
rigAld;
xUq;fpize;J
kz;rupT
mdu;j;j
gpuNjrq;spy;
rupTfis cWjpg;gLj;Jk; fUj;jpl;lg;
gzpfis tpiutpy; g+u;j;jp nra;jy;.

 mur epWtdq;s;> khtl;lq;fs; kw;Wk;
gpuNjr nrayhsu;fspd; Ntz;LNfhspd;
gpufhuk;>
kz;rupT
tpNrl
Ma;T
mwpf;iffis
toq;Fjy;
kw;Wk;
mwptpj;jy;
nraw;ghl;il
etPdkag;gLj;Jjy;.
 mghak; kpf;f fl;blq;fs; Fwpj;J
Ma;T nra;J mdu;j;j mghaq;fisg;
jzpg;gjw;fhd
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

 [g;ghd;
ru;tNjr
xj;Jiog;G
V[d;rpapd;
epjp
Vw;ghLfs;
%yk;
Muk;gpf;fg;gl;Ls;s
fz;b
jhjpkhu;
gapw;rp fy;Y}upf;F mUfpy;
kz;rupT
jzpg;G gzpfis g+u;j;jp nra;tjw;fhd
eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;.

 Mrpa
cl;fl;likg;G
trjpfs;
KjyPl;L tq;fpapd; epjp Vw;ghLfspd;
fPo; ehl;bd; Kf;fpa mdu;j;jq;fspd;
mghaj;ij jzpj;jy;.

 khj;jis gpuNjrj;jpy; epy mLf;F
fPo;Nehf;fp
efu;j;y;
Fwpj;J
Ma;T
nra;tjw;fh Nheu;Nt Gtpapy; njhopEl;g
epWtdj;jpd;
tpNrl
FOTld;
njhlu;e;Jk; ,e;j Ma;Tfis vjpu;tUk;
3 tUl fhyj;Jf;F Kd;ndLj;jy;.

 kz;ruptpdhy; ,lk;ngau;e;Js;s kw;Wk;
mghak; kpf;f tyaq;fspy; thOk;
kf;fSf;F epue;ju tPLfis toq;Fk;
Ntiyj;jpl;lj;Jf;fhf
mdu;j;jq;fSf;F
jhf;Fg;
gpbf;Fk;
10,000 tPLfis epu;khzpg;gjw;fhTk;>
mghak;
kpf;f
tyaq;fspy;
kPs;FbNaw;w
eltvf;iffSf;fhf
tPLfis tpiutpy; epu;khzpg;gjw;fhd
gq;fspg;G ey;Fjy;.

2019 tUlj;Jf;fhd Gjpa jpl;lq;fs;
 kz;rupT
mghaj;ij
jzpg;gjw;fhf
midj;J
kz;rupT
mgha
khtl;lq;fspYk; jzpg;G eltbf;ifis
epiwT nra;tjw;fhd fUj;jpl;lj;ij
eilKiwg;gLj;Jjy;. (2019 – 2020)

 kz;rupT tyaq;fspy; tpNrl Ma;T
eltbf;iffis
Nkw;nfhz;L
Nrjkile;Js;s
tPjpfis
tiuglkhf;Fjy;
kw;Wk;
njhopEl;g
jPu;Tfis
eilKiwg;gLj;Jjy;.
,jw;fhf
njhlu;e;Jk;
l;Nuhd;
njhopEl;gj;ijg; gad;gLj;Jjy;;.

 fle;j
mdu;j;j epiyikfspd;NghJ
milahsk;
fhzg;gl;l
14,600
tPLfspy;
thOk;
kf;fis
kPs;Fbaku;Jtjw;fhd
fUj;jpl;lj;ij
nraw;gLj;Jjy;. (2019 – 2020)

 ,urhad mdu;j;j mghaj;ij kjpg;gPL
nra;tjw;fhf
Kiwahd
nrad;Kiwfs; kw;Wk; topfhl;ly;fis
jahu; nra;jy;.

 fz;b
Gifapuj
,UkUq;fpYk;
mgha
cWjpg;gLj;Jtjw;fhf
jpizf;fsj;Jld;
nraw;gLjy;. (2019 – 2020)

 kz;rupTfis
tiuglkhf;Fk;;
fUj;jpl;lj;jpd;
mghaq;fis
mbg;gilahff; nfhz;l tiuglq;fs;
kw;Wk;
mdu;j;
jzpg;G
midj;J

tPjpfspd;
rupTfis
Gifapuj
,ize;J

 tpidj;jpwd;kpf;f
Nritapid
toq;Ftjw;fhf
kz;rupT
mgha
khtl;lq;fspy; Njrpa fl;bl Muha;r;rp
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mikg;gpd;
mikj;jy;.

epue;ju

mYtyfq;fis

mgha jzpg;G eltbf;iffs; kw;Wk;
mdu;j;j
mghaq;fis
vjpu;T$Wk;
nfhs;sstpid rpy fUj;jpl;lq;fis
Muk;gpj;jy;.

 ,urhad
mdu;j;jk;>
fl;blq;fs;
cile;J tPOk; mghak; Mfpatw;iw
Ma;T nra;J jFe;j jPu;khdq;fisg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd fUj;jpl;lq;fis
nraw;gLj;Jjy;.


cyf tq;fp kw;Wk; [g;ghd; ru;tNjr
xj;Jiog;G V[d;rpapd; %yk; kz;rupT
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Njrpa mdu;j;j epthuz
Nritfs; epiyak;

kw;Wk;
,w;iwg;gLj;jy;
capu;fs;> nrhj;Jf;fs;
tho;itg; ghJfhj;jy;

mwpKfk;
Njrpa mdu;j;j Kfhikj;Jt Nritfs;
epiyakhdJ
1996Mk;
Mz;L
r%f
Nritfs; kw;Wk; r%f eyNdhk;Gif
mikr;rpd;
fPo;
jhgpf;fg;gl;lJ.
epthuzq;fs;>
Gdu;tho;tspg;G
kw;Wk;
kWrPuikg;G
eltbf;ifisj;
jpl;lkpLtjw;fhfTk;
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhfTk; 2015.12.08Me;
jpfjp 1422/22Mk;
,yf;f mjptpNrl
tu;j;jkhdp mwptpj;jy; %yk; mdu;j;j
epthuz
Nritfs;
mikr;rpf;
fPo;f;
nfhz;Ltug;gl;lJ.
2007.01.09Me;
jpfjp
1482/9Mk; ,yf;f tu;j;jkhdp mwptpj;jy;
%yk; ,J Njrpa mdu;j;j epthuz
Nritfs; epiyak; vdg; ngauplg;gl;lJ>
kPs;Fbaku;j;jy; kw;Wk; mdu;j;j epthuz
Nritfs; mikr;Rf;F ifaspf;fg;gl;lJ.
1651/220Mk;
,yf;f
tu;j;jkhdp
mwptpj;jypd; gpufhuk; 2010.04.30Me; jpfjp
Kjy; eilKiwg;gLj;jg;gLk; tifapy;
mdu;j;j Kfhikj;Jt mikr;rpd; fPo;
nraw;gLfpd;wJ.

%yk;
kw;Wk;

kdpj
kf;fs;

Nehf;fk;
r%fk; Rw;whly; kw;Wk; nghUshjhuj;Jf;F
mdu;j;jq;fspdhy;
Vw;gLj;jg;gLk;
jPq;Fgaf;Fk;
jhf;fq;fisf;
Fiwj;jy;
kw;Wk;
mdu;j;j
epthuzq;fis
toq;Ftjw;fhd Njrpa nfhs;ssTfis
gyg;gLj;Jtjd;
%yk;
epiyahd
mgptpUj;jpf;fhd
Njrpa
Nehf;fj;Jf;F
gq;fspg;G ey;Fjy;

nraw;gzpfs;





Njrpa
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
epiyakhdJ>
nfhOk;G
07>
tpe;ah
khtj;ijapy; mike;Js;sJld;> mdu;j;j
Kfhikj;Jt mikr;rpd; mikr;ru; kw;Wk;
nrayhsupdhy;
toq;fg;gLk;
nfhs;if
topfhl;lypd; fPo; ,aq;Ffpd;wJ. mdu;j;j
Kfhikj;Jt mikr;rpdhy; toq;fg;gLk;
nfhs;if topfhl;lypd; gpufhuk; Fwpg;gpl;l
khtl;l
mYtyfk;
kw;Wk;
gpuNjr
nrayfq;fs; topahf cupa fUj;jpl;lq;fs;
kw;Wk;
Ntiyj;jpl;lq;fs;
Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd.
NkYk;>
khtl;l
nrayhsu;fspd;
Nkw;ghu;itapd;
fPo;
mgptpUj;jp
cjtpahsu;>
(mdu;j;j
Kfhikj;Jtk;)>
mgptpUj;jp
cj;jpNahfj;ju;(
mdu;j;j
epthuz
Nritfs;)
cj;jpNahfj;ju;fs;
mdu;j;j
xUq;fpizg;ghsu;fshf nraw;gLfpd;whu;fs;.







Nehf;F
mdu;j;jj;Jf;Fg;
gpd;duhd
rpwg;ghd
mdu;j;j epthuz Nritfs; Clhf kpfTk;
ghJfhg;ghd
,yq;ifia
Nehf;fpg;
gazpj;jy;




gzp
,aw;ifapdhYk;
kdpjdhYk;
Vw;gLj;jg;gLk; mdu;j;jq;fspdhy; tpisAk;
jPq;Fgaf;Fk; jhf;fq;fSf;F gjpypUj;jy;
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,aw;if mdu;j;jq;fs; kw;Wk; kdpj
nraw;ghLfs;
fhuzkhf
Vw;gLk;
mdu;j;jq;fspd;NghJ
epthuzk;
toq;Fjy;.
mdu;j;jq;fspdhy;
Nrjq;fSf;F
cs;shFk; tPLfis Gduikg;gjw;fhd
rYiffis toq;Fjy;
mdu;j;j mghak; kpf;f gpuNjrq;fspy;
thOk; kf;fis kPs;Fbaku;j;Jtjw;fhf
mdu;j;jq;fSf;F jhf;Fg; gpbf;ff;$ba
tPLfis mikg;gjw;fhd
topfhl;ly;fis
toq;Fjy;>
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis
nraw;gLj;Jjy;
kw;Wk; Nkw;ghu;it nra;jy;.
Njrpa ,aw;if mdu;j;j fhg;GWjp
fhg;gPl;Lj; jpl;lj;ij nraw;gLj;Jjy;
cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L kl;lj;jpy;
fpilf;fg;ngWk;
epthuzq;fis
Kfhikj;Jtk; nra;jy;.
mdu;j;jq;fSf;Fg;
gpd;duhd
epyikfSf;F
Kfk;nfhLg;gjw;fhf
r%fk;
kw;Wk;
murhq;f
cj;jpNahfj;ju;fSf;F
tpopg;Gzu;T+l;Ljy;.
mdu;j;jj;Jf;Fg;
gpd;duhd
nraw;ghLfspy;
<LgLk;
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd gapw;rp kw;Wk;
tpopg;Gzu;T+l;Lk;
Ntiyj;jpl;lq;fis
elhj;Jjy;.
ntspehl;L
ed;nfhilf;
fUj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jjy;.
mdu;j;j
epthuz
Nritfs;
Kd;Maj;jk;
kw;WK;
gjpypUf;Fk;
jpl;lj;jij nraw;gLj;Jjy;.

Njrpa mdu;j;j Kfhikj;Jt epiyaj;pd; 2018.12.31Me; jpfjpf;fhd epjpj; Nju;r;rp
106 - mdu;j;j Kfhikj;Jt mikr;ru; 02 -mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; 4 -mdu;j;j epthuz
nraw;ghL

nghJkf;fs;
Kfk;
nfhLf;Fk;
gpur;rpidfSf;F
rpwg;ghf
Kfk;
nfhLg;gjw;fhf Njrpa mdu;j;j epthuz
Nritfs; epiyakhdJ mdu;j;jq;fSf;Fg;
gpd;duhd
nraw;ghLfspd;NghJ
ghupa
gq;fspg;ig
ey;fpAs;sJ.
,jd;NghJ
Kd;ndLf;fg;gl;Ls;s tpNrl nraw;ghLfs;
gpd;tUkhwhFk;.
 Jupj
mdu;j;j
epthuzq;fis
toq;Fjy;
 ,aw;if
mdu;j;j
fhg;GWjp
Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; fhg;GWjp e~;l<L
toq;fy;
 ntspehl;L
ed;nfhilf;
fUj;jpl;lq;fis toq;Fjy;
 cs;ehl;L
kw;Wk;
ntspehl;L
ed;nfhilfisg; ngw;Wf;nfhs;SjYk;
mtw;iw
mdu;j;jq;fspdhy;
ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F toq;FjYk;
 mdu;j;j epthuzg; nghUl;fis
toq;Fjy;.

Njrpa mdu;j;j epthuz Nritfs;
epiyaj;jpdhy;
2018
,y;
Kd;ndLf;fg;gl;Ls;s
Ntiyj;jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk;
Njrpa
mdu;j;j
epthuz
Nritfs;
epiyakhdJ
mdu;j;j
epthuz
eltbf;iffis
jpl;lkpLjy;>
eilKiwg;gLj;Jjy; kw;Wk; gpd;dha;tpid
Kd;ndLj;jy;
Mfpa
eltbf;iffis
Nkw;nfhs;fpd;wJ. Nkw;gb eltbf;iffis
Njrpa tuT - nryT Rw;wWf;if 03/2016>
Njrpa
,aw;if
mdu;j;jq;fSf;fhd
fhg;GWjp nfhs;if kw;Wk; mt;tg;NghJ
ntspaplg;gLk; mikr;ruit mq;fpfhuq;fs;>
Rw;wwpf;iffspd;
mwpTWj;jy;fSf;fika
eilKiwg;gLj;jg;gLk;
2018 Mk; Mz;L [dtup Kjy; டிசம்தர்
tiuapy; nts;sk;>; ehshe;j tho;f;if
ghjpf;fg;gl;Ls;sJ. ,tw;wpdhy;
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Jupj
mdu;j;j
toq;Fjy;.

nryTj; jiyg;G 2-4-6-1-1501 ,d; fPo;
twl;rpapdhy;
ghjpf;fg;gl;l
kf;fSf;F
epthuzk; toq;Fjy;

epthuzq;fis

nryTj; jiyg;G 2-4-6-1-1501 ,yf;fj;jpf;
fPo;
,aw;if
mdu;j;jq;fspdhy;
ghjpf;fg;gl;l kf;fSf;F rikj;j czT>
cyu; czT kw;Wk; FbePu; toq;Fjy;.

2018-12-31 Me; jpfjpay; ehl;bd; 17
khtl;lq;fspy; twl;rpahd fhyepiyapd;
fhuzkhf 276080 FLk;gq;fisr; Nru;e;j
914143 egu;fs; ghjpf;fg;gl;Ls;sdu;. ,ej
kf;fSf;F FbePu; toq;Ftjw;fhf khtl;l
nrayhsu;fSf;F epjp toq;Fjy;> FbePiu
Vw;wpr;
nry;tjw;Fk;
fsQ;rpag;gLj;Jtjw;Fk; bnuf;lu; gTru;>
nyhwp gTru; kw;Wk; ePu;j;j jhq;fpfis
toq;Fjy;>
fLikahd twl;rpapdhy;
tptrhaj;Jf;F
ghjpg;G
fhuzkhf
ghjpf;fg;gl;Ls;s
kf;fSf;F
cyu;
czg;nghUl;fis
toq;Fjy;>
ciog;Gf;fhd czT Ntiyj;jpl;lj;ij
nraw;gLj;Jjy; Mfpad Njrpa mdu;j;j
epthuz
Nritfs;
epiyaj;jpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

,jw;fika 2018.12.31 Me;
jpfjpapy;
nryTj; jiyg;G 2-4-6-1-1501 ,yf;fj;jpd;
fPo;
murhq;fkhdJ
twl;rp>
nts;sk;>
kz;rupT
kw;Wk;
Vida
mdu;j;jq;fSf;fhf
&.
5,373.88
kpy;ypad;
epjp
Vw;ghl;il
xJf;fpAs;snjd;gJld;>
,J
Njrpa
mdu;j;j
epthuz
Nritfs;
epiyaj;jpdhy;
khtl;l
nrayfj;Jf;F
toq;fg;gl;Ls;sJ.
,aw;if mdu;j;jq;fspdhy;
kf;fSf;F
epthuzk;
Kd;Ndw;wk;

ghjpf;fg;gl;l
toq;Ftjd;

twl;rpahy;
ghjpf;fg;gl;l
kf;fSf;F
epthuzk; toq;Ftjpyhd Kd;Ndw;wk;

nts;sk;> kz;rupT> twl;rp kw;Wk; Vida
mdu;j;jq;fspdhy;
ghjpf;fg;gl;Ls;s
kf;fSf;F rikj;j czT> cyu; czT
kw;Wk; FbePu; toq;Ftjw;fhf khtl;l
nrayhsu;fSf;F
2018.12.31 Me; jpfjp
toq;fg;gl;Ls;s epjp Vw;ghLfs; kw;Wk;
mjw;fhd nryTfs; khtl;l mbg;gilapy;
gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sJ.

2018-12-31 Me; jpfjpapy; Njrpa mdu;j;j
epthuz Nritfs; epiyakhdJ khtl;l
nrayhsu;fSf;F twl;rpahy; ghjpf;fg;lg;l
kf;fspd;
FbePu;
Njiriag;
g+u;j;jp
nra;tjw;fhnf &.. 92.12 kpy;ypad; epjp
Vw;ghLfis toq;fpAs;sJ.
twl;rpahy; ghjpf;fg;gl;l kf;fSf;F FbePu;
toq;Ftjw;fhf
epjp
Vw;ghLfis
toq;Fjy; -2018
njhlu;
,yf;fk;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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khtl;lk;
mEuhjGuk;
fSj;Jiw
nkhzwhfiy
FUehfy;
,uj;jpdGup
Gj;jsk;
fz;b
Ky;iyj;jPT
jpUNfhzkiy
Nffhiy
aho;g;ghzk;
mk;ghiw
tTdpah
fpspnehr;rp
nghyd;dWit
kl;lf;fsg;G
khj;jis
kd;dhu;
mk;ghe;njhl;il
nkhj;jk;

toq;fg;gl;Ls;s
epjp Vw;ghL
&.
6,561,295.00
1,000,000.00
1,329,000.00
15,098,470.55
110,000.00
4,639,228.09
50,000.00
5,631,050.00
1,222,625.49
331,147.33
19,327,551.73
7,170,902.70
4,446,587.50
8,870,907.65
5,856,433.60
4,515,672.09
1,100,000.00
3,434,911.00
1,430,000.00
92,125,782.73

twl;rpahy;
tpthrak;
ghjpf;fg;gl;Ls;s
FLk;gq;fSf;F cyu; czTg;nghUl;fis
toq;Fjy;.

2017 Mk; Mz;L cyu; czTg;nghUl;fs;
toq;fg;gl;L> nryTfis eptu;j;jp nra;a
KbahJNghd gw;Wr;rPl;LfSf;fhf 2018,y;
09
khtl;lq;fSf;F
epjp
Vw;ghLfs;
toq;fg;gl;Ls;sd.
,J
gpd;tUk;
ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sJ.

twl;rpahy;
ghjpf;fg;gl;Ls;s
tptrha
kw;Wk;
tptrhaj;jpy;
<Lgl;Ls;s
njhopyhsu;
FLk;gq;fspd;
tho;f;if
epiyiag;
ghJfhg;gjw;fhf
mjpNkjF
[dhjpgjp mtu;fshy; Kd;itf;fg;gl;Ls;s
mikr;ruit
ep&gj;Jf;F
Vw;g
ntspaplg;gl;Ls;s
NDRSC/2017/01 Mk;
,yf;f kw;Wk; 2017.08.02 Me; jpfjpa
Rw;wwpf;iff;F
Vw;g>
%d;W
mq;fj;jtu;fSf;F
Fithd
FLk;gnkhd;Wf;F
,U
thuq;fSf;F
&.2>000/= tPjk; khjnkhd;Wf;F &.4,000/=
cyu; czTk;> %d;W my;yJ mjw;F
mjpfkhd mq;fj;jtu;fisf; nfhz;Ls;s
FLk;gnkhd;Wf;F ,U thuq;fSf;F xU
Kiw &. 2>500/= tPjk; khjnkhd;Wf;F
&.5,000/=
tPjk;
nfhLg;gdT
toq;fg;gl;lJ.

njhlu;
,yf;f
k;
1
2
3
4
5
6
7
8
9

khtl;lk;

mEuhjGuk;
nkhzwhfiy
nghyd;dWit
FUehfy;
Ky;;iyj;jPT
jpUNfhzkiy
khj;jis
kl;lf;fsg;G
,uj;jpdGup
nkhj;jk;

epjp toq;fy; 2018
(ifapYs;s
gw;Wr;rPl;Lf;fS
f;F)
110,559,500.00
4,551,879.12
18,109,217.50
316,654,701.86
61,881,906.37
105,895,175.57
5,192,500.00
10,829,990.09
65,678,368.78
699,353,239.29

2018Mk; Mz;L twl;rpahy; ghjpf;fg;gl;l; tptrhapfSf;F twl;rp khdpak; toq;Fjy; kw;Wk;
mjw;fhd nryTfs; gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sd.
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,aw;if mdu;j;j fhg;GWjpj;
fPo; fhg;GWjp e~;l<L toq;Fjy;.

நிங்கமப ங்குற்கக 2018.12.31
ஆந் திகதியின் சதது சசி அணர்த் நி
சசமகள் நிமனத்திணல் ரூத. 109.69
மில்லின் நிதி எதுக்கீட்டிமண ட்ட
பசனபர்களுக்கு விடுவிக்கப்தட்டுள்பது.

jpl;lj;jpd;

,aw;if
mdu;j;j
fhg;GWjp
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd;
fPo;
,aw;if
mdu;j;jq;fspdhy;
ghjpf;fg;gl;Ls;s
kf;fSf;F
Jupj
epthuzq;fis
toq;Fjy;.

khtl;lk;
அம்தமந
அனுபும்
ததுமப
ட்டக்கபப்பு
பகழும்பு
கலி
கம்தஹ
அம்தந்சட்மட
ழ்ப்த
களுத்துமந
கண்டி
சககமன
கிளிபச்சி
குருகல்
ன்ணர்
த்மந
Mathale
பணகன
முல்மனத்தீவு
நுபலி
பதனன்ணறும
Puththalam
இத்திணபுரி
வுனி
nkhj;jk;

Njrpa
,aw;if
mdu;j;j
fhg;GWjpj;
jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;Jjy; 2016 tuT
nryTj;
jpl;lg;
gpNuuizahf
Kd;itf;fg;gl;Ls;s
,aw;if
mdu;j;jq;fSf;fhd
Njrpa
fhg;GWjpj;
jpl;lk;> Njrpa fhg;GWjp nghWg;G epjpak;
kw;Wk; epjp mikr;rpd; xj;Jiog;Gld;
,yq;ifapy; Kjy; jlitahf mdu;j;j
Kfhikj;Jt mikr;Rld; ,ize;j xU
epWtdkhf
Njrpa
mdu;j;j
epthuz
Nritfs; epiyaj;jpdhy; 2016 Vg;gpwy;
01Me;
jpfjp
Kjy;
ehLG+uhfTk;
Kd;ndLf;fg;gl;lJ.
,f;fhg;GWjp
nfhs;ifj; jpl;lj;jpd; fPo; Kf;fpakhf
Rdhkp> G+kpajpu;r;rp> nts்sk;> kz;rupT>
Gay;fhw;W
kw;Wk;
R+whtsp
(twl;rp
cs;slq;fhJ)
Mfpa
,aw;if
mdu;j;jq;fspdhy; ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;fhf
rikj;j czT> cyu; czT kw;Wk;
capupog;G e\;lq;fSf;fhd fhg;GWjpia
toq;FtJk;> Nrjkile;j tPLfs;. rpwpa
kw;Wk; eLj;ju tu;j;jfq;fspd; ,ae;jpu
cgfuzq;fs;>
fUtpfs;
kw;Wk;
ifapUg;Gfspd; kjpg;gPl;Lg; ngWkjpf;fhd
fhg;GWjp
toq;fYk;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.

2018.12.31 tiuapy;
toq;fg;gl;Ls;s epjp
Vw;ghLfs;
5,592,384.00
493,550.00
1,777,384.00
12,803,093.00
18,139,540.00
4,100,000.00
33,662,914.29
300,000.00
869,200.00
8,216,759.21
2,050,420.00
3,700,300.00
22,823,100.00
9,341,959.50
368,700.00
1,000,000.00
67,900.00
815,000.00
24,441,100.00
7,676,461.00
346,100.00
18,246,479.00
14,306,426.00
100,000.00
191,238,770.00

,aw;if mdu;j;jq;fspdhy; Nrjkile;j
tPLfs;> rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd
tu;j;jf epiyaq;fs; kw;Wk; mtw;wpd;
kidg;nghUl;fSf;F e\;l <L toq;Fjy;.

2018,y; tUlhe;j fhg;GWjp jtizg;
gzj;Jf;fhd murhq;f gq;fspg;G 500 &gh
kpy;ypadhFk;. Njrpa ,aw;if mdu;j;jf;
fhg;GWjp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; ,aw;if
mdu;j;jq;fSf;fhf 15 gpy;ypad; fhg;GWjpf;
fhg;gPL fpilf;fg;ngWtJld;> ,jpy; 2.5
gpy;ypad;
Jupj
mdu;j;j
epthuzq;fSf;fhf
tUlhe;jk;
xJf;fPL
nra;ag;gLfpd;wJ.
,aw;if
mdu;j;jq;fspdhy;
Vw;gLk;
nrhj;J
,og;gPLfspd; fPo; tPLfs;> rpwpa kw;Wk;
eLj;ju ifj;njhopy;fSf;F Vw;gLk; fl;bl
Njrq;fSf;fhf tUlhe;jk; 12.5 gpy;ypad;
fhg;GWjpf; fhg;gPL fpilf;fg;ngWfpd;wJ.

,f;fhg;GWjpf; fhg;gPl;L nfhs;ifapd; fPo;
,aw;if mdu;j;jq;fspdhy; NrjkilAk;
tPLfs;> rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd
ifj;njhopy;fSf;fhd
Nrj kjpg;gPl;il
mbg;gilahff; nfhz;L Mff;$baJ &.2.5
kpy;ypad; tiuapyhd fhg;GWjpf; fhg;gPL
fpilf;fg;ngWfpd;wJ.
gpwpnjhU
fhg;GWjpapdhy; ed;ikfs; fpilf;fg;ngwhj
tUlhe;j tUkhdk; 10 kpy;ypad; &ghit
tpQ;rhj rpwpa kw;Wk; eLj;jumstpyhd
tu;j;jfq;fSf;F Mff;$baJ 2.5 kpy;ypad;
&gh e\;l <L fpilf;fg;ngWfpd;wJ.
2018 Nk khjk; Vw;gl;l nts;sk;> kz;rupT
fhuzkhf Nrjkile;j tPLfSf;F e\;l<L
toq;Ftjw;fhf
ghjpg;Gfs;
kjpg;gPL
nra;ag;gl;L
tpz;zg;gbtq;fs;
Kd;itf;fg;gLk; tiuapy; ,e;j tPLfis

அற்கிங்க சசி இற்மக அணர்த்
கப்பீட்டு
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
கீழ்க்
பகள்பப்தடும் இற்மக அணர்த்ங்களிணல்
ததிக்கப்தட்டர்களுக்கக
உடணடி
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tpiutpy; Jupj fjpapy; epu;khzpg;gjw;fhf
tPLfs; Nrjkile;jtu;fSf;F &.10,000/2018-12-31 Me; jpfjpapy;
toq;fg;gl;Ls;sJ.
njhlu;
,yf;fk;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

tPLfSf;F

khtl;lk;
கலி
இத்திணபுரி
ததுமப
நுபலி
சககமன
களுத்துமந
கம்தஹ
குருகல்
புத்பம்
பகழும்பு
த்மந
பணகமன
பதனன்ணறும
mk;ghe;njhl;il
அம்தந்சட்மட
வுனி
அம்தமந
திருசகமன
அனுபும்
ழ்ப்த
த்மப
kl;lf;fsg;G
கண்டி
கிளிபச்சி
nkhj;jk;

Kw;gzk;
toq;fg;gLk;.
gadhspfSf;F
Fwpg;gpl;l gzj;ij toq;fypd; Nju;r;rp
gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sJ.

Vw;gl;Ls;s

Njrq;fSf;fhf

nfhLg;gdT
nra;ag;gl;Ls;stufspd;
vz;zpf;if
2,807
863
341
117
911
649
1,791
1,543
2,545
2,447
139
306
70
2,583
238
13
1,116
50
294
1,421
137
177
52
2,613
23,223

&.10>000/-

Kw;gzk;

nfhLg;gdT
nra;ag;gl;Ls;s
epjp (&)
20,956,100.00
10,956,000.00
7,098,460.50
5,140,000.00
9,251,500.00
22,451,500.00
36,321,799.10
9,295,245.40
17,940,000.00
34,929,607.07
980,000.00
3,670,000.00
1,580,700.00
25,950,000.00
2,336,380.00
40,000.00
8,530,000.00
500,000.00
2,510,000.00
14,210,000.00
1,370,000.00
2,680,000.00
520,000
26,130,000
265,347,292

mdu;j;jq;fspdhy; Nrjkile;Js;s nrhj;Jf;fSf;F Njrpa ,aw;if mdu;j; fhg;GWjp
Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; &.10>000/- my;yJ &.25>000/- tiuapy; e~;l<L toq;Fjy; gpd;tUk;
ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sJ.
2018-12-31 Me; jpfjpapy; tPl;L Nrjq;fSf;F &.10>000/- my;yJ &..25>000/- tiuapyhd e~;<L
toq;fy;
njhlu;
,yf;fk;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

khtl;lk;

பகழும்பு
கம்தஹ
களுத்துமந
ததுமப
குருகல்
புத்பம்
சககமன
இத்திணபுரி
பதனன்ணறும
கலி
த்மப
nkhj;jk;

tPl;L
Nrjq;fspd;
vz;zpf;if
63
61
56
94
194
22
23
21
16
139
689
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khtl;l
nrayhsu;fshy;
Nfhug;gl;Ls;s
epjp (&)
2,600
2,600

khtl;l
nrayhsu;fSf;F
toq;fg;gl;Ls;s
epjp (&)
920,065.00
3,416,977.10
582,760.00
1,778,473.50
1,465,292.40
183,759.35
217,000.00
243,575.00
617,019.00
7,571,256.00
1,885,494.31
18,881,671.66

2018 Nk> [{dp> Xf];l; khjq;fspy; ,lk;ngw;w mdu;j;jq;fspdhy; Nrjkile;Js;s
nrhj;Jf;fspy; &. 25000/- ,w;F mjpfkhd ,og;G kjpg;gPLfSf;fhd e~;l<L toq;Ftw;fhf
Njrpa fhg;GWjp nghWg;G epjpaj;Jf;F Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;s tpz;zg;gq;fs; gw;wpa tpguk;
fPNo ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sJ.
&. 25000/- ,w;F mjpfkhd Nrjq;fSf;fhd e~;l<L toq;Fjtw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fisf;
NfhUjy;

khtl;lk;

tPl;L
tpz;zg;gg;gbtq;fs

பகழும்பு
கம்தஹ
களுத்துமந
கண்டி
த்மப
நுபலி
கலி
த்மந
அம்தந்சட்மட
ழ்ப்த
வுனி
ட்டக்கபப்பு
அம்தமந
திருசகமன
Kuraunegala
புத்பம்
அநுபும்
பதனன்ணறும
ததுமப
பணகன
இத்திணபுரி
சககமன
முல்மனத்தீவு
nkhj;jk;

1291
930
499
589
241
77
371
68
145
46
1
127
365
5
1581
600
348
91
152
276
590
1616
77
10086

இப்பீடு
ங்கி
விண்ப்தங்கள்
தும் இல்லன
193
533
378
137
9
76
110
24
0
8
1
8
194
4
322
74
166
34
68
145
120
497
24
3125

nfhLg;gdT
nra;ag;gl;Ls;s
epjp (&)
4,879,416.00
11,988,370.00
4,598,565.00
4,851,650.00
272,420.00
946,500.00
3,430,508.00
586,640.00
73,000.00
202,400.00
100,000.00
260,150.00
5,607,197.00
262,500.00
17,302,242.00
2,864,210.00
3,054,290.00
1,064,425.00
2,470,900.00
2,534,190.00
4,213,623.00
11,980,232.00
256,000.00
83,799,428.00

ntspehl;L ed;nfhilf;
fUj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jjy;

60tPLfis epu;khzpf;Fk; gzpfs;
G+u;j;jp
nra;ag;gl;L gadhspfSf;F toq;fg;gl;lJ.

,yq;if - rPdh el;Gf; fpuhkq;fis
epu;khzpj;jy;

epu;khzpf;fg;gl;Ls;s tPLfs;

2016
Nk
khjk;
ehl;bd;
Vuhskhd
khtl;lq;fspy; Vw;gl;l mdu;j;j epyikfs;
fhuzkhf ,yq;if murhq;fj;Jf;F epjp
kw;Wk;
gz;l cjtp toq;fg;gl;lJld;>
rPdhtplkpUe;J
1.5kpy;ypad; mnkupf;f
nlhyu;
fpilf;fg;ngw;wJld;>
,e;j
gzj;ijg;
gad;gLj;jp
Nffhiy
khtl;lj;jpy; muzhaf;f gpuNjr nrayfg;
gpuptpy;
Utd;njdpa
Njhl;lj;jpy;
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2018 Mk; Mz;L kPs;Fbaku;j;Jtjw;fhf
&.1845.24
kpy;ypad;
epjp
Vw;ghLfs;
murhq;fj;jpdhy; xJf;fg;gl;lJ. ,e;j epjp
Vw;ghLfs; Gjpa tPLfis mikg;gjw;Fk;
tPLfs;
mikf;fg;gLk;
fhzpfspd;
cl;fl;likg;G
trjpfis
mgptpUj;jp
nra;tjw;Fkhf
toq;fg;gl;Ls;s
epjp
Vw;ghLfs;
khtl;l
uPjpapy;
gpd;tUk;
ml;ltizapy;
fhl;lg;gl;Ls;sJ.
2018.12.31 Me; jpfjpapy; mjd; nryT
&.1578.83 kpy;ypadhFk;.

106-2-4-12-2202 nryTj; jiyg;gpd; fPo;
mdu;j;j mghak; kpf;f gpuNjrq;fspy;
thOk; kf;fis kPs;Fbaku;j;Jtjw;fhf
mdu;j;jq;fSf;F
jhf;Fg;gpbf;ff;$ba
tPLfis mikj;jy;.

khtl;lk;
க ொழும்பு

Njrpa fl;ba Muha;r;rp mikg;gpdhy;
2017.05.31Mk;
jpfjpastpy;
milahsk;
fhzg;gl;l
kz;rupT
mghak;
kpf;f
tyaq;fspy; thOk; 14>860 FLk;gq;fis
me;j ,lj;jpypUe;J mfw;wp ghJfhg;ghd
,lq;fspy;
jq;f
itg;gjw;fhf
mep/17/1216/715/017
,yf;f
kw;Wk;
2017.06.27Me;
jpfjpa
mikr;ruit
jPu;khdj;jpd; %yk; mq;fpfhuk; ngwg;gl;lJ.

ம்ஹொ
ளுத்துற
ண்டி
நொத்தற
நுவகபினொ
ொி
நொத்தற
அம்ொந்ததொட்றை
அம்ொற
குருொ ல்
அனுபொதபுபம்

,jw;fika
kz;ruptpdhy;
Vw;gLk;
capupog;Gfis
Fiwg;gjw;fhf
mghak;
kpf;f tyaq;fspy; thOk; kf;fis khw;W
,lq;fspy; Fbaku;j;Jk; gzpfs; gpd;tUk;
03 khw;W topKiwfs; %yk; khtl;l
nrayhsupd;
Nkw;ghu;itapd;
fPo;
Nkw;nfhs;sg;gLtJld;>
,jw;Fj;
Njitahd
epjp
Vw;ghLfs;
kw;Wk;
Njitahd
MNyhrid
topfhl;ly;fs;
Njrpa
mdu;j;j
epthuz
Nritfs;
epiyaj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.

துற
இபத்திபுரி
த



ொற

ஒதுக்கீடு

Total

தசனவிணம்

1,600,000.00
7,990,000.00
504,886,942.71
46,831,555.56
23,600,000.00
23,000,000.00
229,251,247.40
271,575,388.94
42,122,517.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,600,000.00
22,900,000.00
548,255,404.53
119,428,009.55

900,000.00
7,990,000.00
437,934,938.40
44,029,964.88
23,500,000.00
2,000,000.00
191,064,252.97
257,063,627.11
39,702,655.00
1,000,000.00
500,000.00
186,644.88
7,900,000.00
471,116,229.66
88,245,847.88

1,845,241,065.69

1,578,837,848.68

jiyik
mYtyfk;

5,703,687.90

,e;j
khtl;lq;fspy;
nraw;gLj;jg;gLk;
kPs;Fbaku;j;Jk;
Ntiyj;jpl;lq;fSf;fhf
4>678
Ngu;
cs;slq;fpAs;snud;gJld;>
mtu;fspy; 1>765 FLk;gq;fSf;fhf tPLfs;
epu;khzpf;fg;gl;L
tUfpd;wd.
epu;khzg;
gzpfs; g+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;s tPLfspd;
vz;zpf;if 110 MFk;.

,e;j Ntiyj;jpl;lk; 2018 Mk; Mz;L
,uj;jpdGup> Nffhiy> fSj;Jiw> fhyp>
khj;jiw>
fz;b>
Etnuypah
kw;Wk;
khj;jis
Mfpa
khtl;lq;fspy;
nraw;gLj;jg;gLfpd;wJ.


murhq;f fhzpnahd;wpy; tPnlhd;iw
epu;khzpg;gjw;fhf 1.2 kpy;ypad; &gh
toq;Fjy;.

2016 Mk; Mz;L Nffhiy khtl;lj;jpy;
kPs;Fbaku;j;Jk; tPLfis epu;khzpg;gjpyhd
Kd;Ndw;wk;

tPl;Lld; fhzpnahd;iwf; nfhs;tdT
nra;tjw;fhf
1.6
kpy;ypad;
&gh
toq;Fjy;.
fhzpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;J
tPnlhd;iw epu;khzpg;gjw;fhf> fhzpf;F
0.4
kpy;ypad;
&ghTk;>
tPl;il
epu;khzpg;gjw;fhf 1.2 kpy;ypad; &ghTk;
toq;Fjy;.

2016 Mk; Mz;L Nffhiy khtl;lj;jpy;
,lk;ngw;Ws;s kz;rupT kw;Wk; cau;
kz;rupT
mghak;
fhuzkhf
jhk;
FbapUe;j
,lq;fspypUe;J
mfw;wg;gLk;
2039 FLk;gq;fs; kPs;Fbaku;j;jg;gLthu;fs;
vd;gJld;>
2018,y;
,jw;fhf
&.800
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kpy;ypad; epjp Vw;ghL murhq;fj;jpdhy;
xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ. ,jpy; jw;NghJ
&.643.74 kpy;ypad; Nffhiy khtl;l
nrayhsUf;F
toq;fg;gl;Ls;sJld;>
2018.12.31 Me; jpfjpf;fhd nryT &. 385.88
kpy;ypadhFk;.
mghak; kpf;f FLk;gq;fspd;
vz;zpf;if
tPLfs;
toq;fg;gl
Ntz;ba
FLk;gq;fspd; vz;zpf;if
jdJ
tpUg;gpy;
tPl;Lj;
jpl;lj;jpypUe;J
ePq;fpa
FLk;gq;fspd; vz;zpf;if
epyk; cWjpg;gLj;jg;gl;L
kPs;Fbaku;j;jg;gLk; FLk;gq;fspd;
vz;zpf;if
tPL KOikiahf
epu;khzpf;fg;gl;L
kPs;Fbaku;j;jg;gl;Ls;s
FLk;gq;fspd; vz;zpf;if
ghjpasT tPLfs; epu;khzpf;fg;gl;L
kPs;Fbaku;j;jg;gl;Ls;s
FLk;gq;fspd; vz;zpf;if

Fbaku;j;jg;gl;Ls;s
FLk;gq;fspd; vz;zpf;if
NkYk; 79 tPLfspd; epu;khzg;
Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd.

nfhOk;G khtl;l nrayfk;> rPjhntf;if
gpuNjr nrayfk;> ,yq;if ,uhZtk;>
nghyp]; jpizf;fsk;> gpuNr rig Nghd;w
murhq;f
epWtdq;fspd;
xj;jpiog;Gld;
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.
,jw;fika> tPl;L Nrjq;fs; kw;Wk; nrhj;J
Nrjq;fSf;fhd
e~;l<L
toq;Ftjw;fhf
2018,y; jpiwNrupapdhy; &.12.6 kpy;ypad;
epjp Vw;ghLfs; jw;NghJ toq;fg;gl;Ls;sd.
,e;j
epjpiag;
gad;gLj;jp
tPl;L
Nrjq;fSf;fhf &. 574>250 nryT kw;Wk;
nrhj;J
Nrjq;fSf;fhf
&. 2>995>750
nryT Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.

2039
1682
320
37

2018-8-22 Me; jpfjpa mg/18/1764/823/010
,yf;f mikr;ruit mq;ff
P huj;Jf;F Vw;g
Nkhl;lhu; thfd Njrq;fSf;fhf %d;whk;
jug;G
fhg;GWjp
e~;l<L
gadhspfs;
30NgUf;F toq;Fjw;fhf &.6>401>000 epjp
Vw;ghL nfhOk;G khtl;l nrayhsUf;F
toq;fg;gl;Ls;sJ.

1475

153
1628

106-2-4-9-1501
kPnjhl;lKy;y jpz;kf;
fopT
mfw;wy;
,lk;
kz;rupTf;F
cl;gl;likahy;> ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F
epthuzk; toq;Fjy;.

gzpfs;

106-2-4-7-1508 nryTj; jiyg;gpd; fPo;
rhyhit ,uhZt Kfhkpy; MAjf;
fsQ;rpak;
ntbj;jikahy;>
ghjpf;fg;gl;Ls;s
egu;fSf;fhd
epthuzk; toq;Fjy;.

nfhyd;dhit gpuNjr nrayfg;
gpuptpy;
kPnjhl;lKs;s
jfk;Gu
fpuhk
cj;jpNahfj;ju;
gpuptpy;
mike;Js;s
Fg;ig
Nkl;bd;
njw;Fg;
gpuNjrk;
2017.04.14 Me; jpfjp Rkhu; 3.00 kzpf;F
kz;rupTf;F
cl;gl;lJ.
,e;j
jpBu;
mdu;j;jj;jpdhy; 33Ngu; capupoe;jJld;> 111
tPLfs;
Nrjkile;jd.
mgha
tyaj;jpypUe;J
mfw;wg;gl;l
tPLfspd;
vz;zpf;if 163 MFk;.

rPjhntf;if gpuNjr nrayhsu; MSifg;
gpuNjrj;jpy;>
nfh];fik>
rhyhit
,uhZt Kfhkpy; 2016.06.05. Me; jpfjp
Rkhu;
gp.g.
5.45
kzpf;F
Vw;gl;l
ntbg;gpdhy;
rptpy;
capupog;Gfs;
Vw;glhjNghjpYk;>
mjw;F
mz;kpa
gpuNjrj;jpy; tPLfs;> tu;j;jf epiyaq;fs;>
mirAk; kw;Wk; mirahr; nrhj;Jf;fs;
cs;spl;l Vida tsq;fs; Nrjkile;jd.
rPjhntf;if
gpuNjr
nrayfj;jpd;
jfty;fSf;F
mika
KOikahf
Nrjkile;j
tPLfs;
kw;Wk;
tu;j;jf
epiyaq;fspd;
vz;zpf;if
161Mff;
fhzg;gl;lJld;> gFjpastpy; Nrjkile;j
tPLfspd; vz;zpf;if 345MFk;. NkYk;>
rpwpastpy;
Nrjkile;j
tPLfspd;
vz;zpf;if
1322
vd
mwpf;ifaplg;gl;Ls;sJ.
e\;l
<L
toq;Ftjw;fhd nrhj;J kjpg;gPl;bd;NghJ
kjpg;gPl;Lj;
jpizf;fsk;
xj;jpiog;G
toq;fpaJld;> Vida epthuzk; toq;Fk;
eltbf;iffs;
midj;Jk;
mdu;j;j
Kfhikj;Jt mikr;rpd; Nkw;ghu;itapy;

mgha
tyaj;jpypUe;J
mfw;wg;gl;Ls;s
tPLfspd;
vz;zpf;if
163
MFk;.
Nrjkile;Js;s tPLfs; kw;Wk; mgha
tyaj;jpypUe;J
ePf;fg;gl;Ls;s
tPl;L
cupikahsu;fs; 98 NgUf;F> KjyhtJ
kw;Wk; ,uz;lhtJ gbKiwapy; 72 tPl;Lg;
gadhspfSf;Fk; %d;whtJ gbKiwapy;
jw;NghJ epu;khzpf;fg;gl;Ls;s 170 tPLfis
toq;Ftjw;fhd
eltbf;if
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.
kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s ngWkjpf;F Vw;g
2018-12-31
Me;
jpfjpapy;
14
gadhspfSf;F &.46>941>000.00
tPl;L
e~;<L
toq;fg;gl;Ls;sJ.
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jdpahu; fhzpfSf;fhd e~;l<L toq;Fjy;.

tUfpd;wJ.
kf;fSf;F
Vw;gLk;
ghjpg;Gf;fis Fiwj;J> ,jw;F rpwg;ghf
Kfk;
nfhLg;gjw;fhf
njhlu;r;rpahf
mdu;j;jq;fSf;F
Kfk;
nfhLf;Fk;
gpuNjrq;fspy; khtl;l mbg;gilapy; njupT
nra;ag;gl;Ls;s
rpy
ghJfhg;ghd
epiyaq;fspy;
Jg;guNtw;ghL
kw;Wk;
cl;fl;likg;G
trjpfis
Nkk;gLj;Jtjw;fhf
2018,y;
khtl;l
nrayfq;fSf;F epjp toq;fg;gl;Ls;sJ.

kjpg;gPL nra;a Ntz;ba fhzpj;Jz;Lfspd;
vz;zpf;if
112 MFk;. . ,jpy; 108
,w;fhd
kjpg;gPL
mwpf;if
fpilf;fg;ngw;Ws;sJ.
,f;fhzpj;
Jz;Lfspy;
79
gadhspfSf;F
&.569>412>455.05
e~;l<L
toq;fg;gl;Ls;sJ.

106-2-4-13-2202 nryT tplaj;jpd;
ghJfhg;G epiyaq;fis jhgpj;jy;

fPo;

,e;j epjpiag; gad;gLj;jp 2018-12-31 Me;
jpfjp
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s
ghJfhg;G
epiyaq;fis
Nkk;gLj;Jtjpyhd
Kd;Ndw;wk;
gpd;tUk;
ml;ltizapy;
fhl;lg;gl;Ls;sJ.

,aw;if mdu;j;jq;fspdhy; ghjpf;fg;gLk;
kf;fspd; vz;zpf;if fpukkhf mjpfupj;J

Progress of developing safe houses as at 31.12.2018
njhlu;
gp.nr.gpupTfspd;
epiyaq;fspd;
khtl;lk;
,yf;fk;
vz;zpf;if
vz;zpf;if
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

க ொழும்பு
ம்ஹொ
ளுத்துற
நுவகபினொ
ொி
நொத்தற
இபத்திபுரி
த

ொற

கொன்றுறவ
துற
அநுபொதபுபம்
புத்தம்
ிிகொச்சி
நட்ைக் ப்பு
ண்டி
அம்ொந்ததொட்றை
வவுினொ
திருத ொணநற
னொழ்ப்ொண
அம்ொற

nkhj;jk

9
3
9
1
7
9
5
7
5
7
9
3
1
5
6
2
4
9
4
1
106

12
6
14
1
11
9
12
10
10
8
10
6
5
6
10
3
15
11
4
1
164

106-2-4-2401 nryT tplaj;jpd; fPo;
gapw;rp kw;Wk; nfhs;ssT mgptpUj;p
Ntiyj;jpl;lq;fis Kd;ndLj;jy;

epjp Vw;ghfspd;
msT
1,093,288.78
7,948,217.78
9,185,000.00
477,219.83
9,703,174.61
9,000,000.00
5,685,299.10
7,875,595.00
3,495,707.92
5,600,273.00
9,067,644.27
2,807,232.95
1,148,956.00
4,190,028.20
6,290,365.00
1,019,488.49
5,575,466.00
6,450,144.02
4,000,000.00
1,386,899.00
101,999,999.95

ngsjPf
Nju;r;rp %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

mgptpUj;jp
nra;tjw;fhd
mgptpUj;jp
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elj;Jtjw;fhf 2018
tuT- nrytpy; &. 1.5
kpy;ypad; epjp
V;wghL
xJf;fPL
nra;ag;gl;Ls;sJld;>
,jidg; gad;gLj;jp> 2018.12.31 tiuapy;
60 epthuz Nrit cj;jpNahfj;ju;fSf;F
,yq;if mgptpUj;jp epUthf epWtdj;jpy;
02
gapw;rp
Ntiyj;jpl;lq;fs;

Njrpa
mdu;j;j
epthuz
Nritfs;
epiyaj;jpd;
jiyik
mYtyfj;jpd;
cj;jpNahfj;ju;fspdJk;> khtl;l kw;Wk;
gpuNjr
nrayfq;fSf;F
,izf;fg;gl;Ls;s
mdu;j;j
epthuz
Nrit
cj;jpNahfj;ju;fspdJk;
mwpT>
vz;zf;fUj;Jf;fs; kw;Wk; Mw;wy;fis
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Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sd.
,jw;F
Nkyjpfkhf>
khtl;l
cj;jpNahfj;ju;
Kd;Ndw;w kPsha;T kw;Wk; nfhs;ssT
mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 07> 225
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
mikr;rpy;
elhj;jg;gl;Ls;sJ.
epthuz
Nrit
cj;jpNahfj;ju;fspd;
gl;lg;gpd;
gbg;g
fw;iw eltbf;iffs; kw;Wk; tUlhe;jk;
gy;NtWgl;l
epWtdq;fshy;
Kd;ndLf;fg;gLk;
gapw;rp
Ntiyj;jpl;lq;fSf;Fk;
,e;j
nryTj;
jiyg;gpd; fPo; 2018/12/31 Me; jpfjpapy;
&.356>145.00 nryT Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.



vjpu;fhy jpl;lq;fs;










vjpu;fhyj;jpy; Vw;glf; $ba mdu;j;j
epiyikfSf;F Kfk; nfhLg;gjw;fhf
gpuNjr nryaf gpupT
thupahf
mdu;j;j
epthuz
NritfSf;fhd
Kd;Maj;jq;fSf;fhd
jpl;lq;fis
jahu; nra;tjw;fhf " mdu;j;j epthuz
Nritfs;
Kd;Maj;jk;
kw;Wk;
gjpypUj;jy; gw;wpa jpl;lk;" jw;NghJ
kjahu; nra;ag;gLfpd;wJ.
“mdu;j;j
epthuz
NritfSf;fhd
Kd;Maj;jk; kw;Wk; gjpypUg;G fw;wpa
jpl;lk;"
gw;wpa
juTfis
cs;slf;Ftjw;fhf
jahu;
nra;ag;gl;Ls;s
fdpzp
juT
Kiwikapd; gzpfis epiwTnra;jy;
kw;Wk; mjid ,w;iwg;gLj;Jjy;.
mdu;j;j epthuz Nritfis gw;wpa
jfty;fis
xUq;fpizg;gjw;fhf
jhgpf;fg;gl;Ls;s epthuz nkd;nghUs;
ICTA
epWtdj;Jld;
(Information
Communication Technology
Agency) ,ize;J ,w;iwg;gLj;Jjy;
my;yJ
VIda
mt;thwdnjhU
nkd;nghUis jahu; nra;jy;.
,e;j nkd;nghUspd; Clhf gpuNjr
nrayfq;fs;
thupahf epthuzk;
toq;Ftjw;F Njitahd jfty;fisg;
ngw;Wf;nfhs;Sjy;>
Njrpa mdu;j;j
epthuz Nritfs; epiyaj;jpdhy; epjp
toq;Fjy; kw;Wk; Vida epthuzg;
gzpfis
Nkw;nfhs;StJk;
jpl;lkplg;gl;Ls;sd.
Njrpa mdu;j;j epthuz Nritfs;
epiyaj;jpdhy;
Kd;ndLf;fg;gLk;>
xUnfhltj;j
,yf;fk;
07
fsQ;rpaj;jpy;
jw;NghJ
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itf;fg;gl;Ls;s
fsQ;rpa
,Wg;G
fl;Lg;ghL njhlu;ghd fzpdp juT
Kiwapy; 2018,y; rkpf;iQ Kiwia
mwpKfk;
nra;tjw;F
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.
NkYk;>
fsQ;rpaj;jpy;
gz;lq;fis
itg;gjw;fhd mLf;Fj; jl;L Kiwia
mikg;gjw;F
jpl;lkplg;gl;Ls;sJld;>
,jw;fhf jdpahu; Jiwapd; gq;fspg;ig
ngWtjw;F
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.
jdpahu; Jiwapd; r%f Nrit ey;Fk;
xU
fUj;jpl;lk;
vd;w
tifapy;
,g;gq;fspg;gpidg;
ngWtjw;F
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.
Njrpa mdu;j;j epthuz Nritfs;
epiyaj;jpdhy;
Kd;ndLf;fg;gLk;
Njrpa ,aw;if mdu;j;j fhg;GWjp
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo;
fhg;GWjp
e~;l<L
toq;fiy
tpidj;jpwdhf
nraw;gLj;Jtjw;Fj;
Njitahd
nraw;ghLfs;
vjpu;tUk;
tUlj;jpy;
Nkw;nfhs;sg;gLk;.
,jd;NghJ tPLfSf;fhd Nrjq;fis
kjpg;gPL nra;tjpy; <Lgl;Ls;s mdu;j;j
epthuz
Nrit
cj;jpNahfj;ju;fSf;Fk;
njhopEl;g
cj;jpNahfj;ju;fSf;Fk;
nfhs;sT
Nkk;gLj;jy;
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis
nraw;gLj;Jjw;F
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.
NkYk;> tPl;L Nrj kjpg;gPL
FwpaPl;L
tpguq;fis
2018,y;
jpUj;Jtjw;F
vjpu;ghuf;fg;gLfpd;wJ.
ehl;bd; mdu;j;j mghak; kpf;f> gpuNjr
nrayfq;fs;
kw;Wk;
khtl;l
nrayfq;fSf;F
jw;NghJ
,izf;fg;gl;Ls;s mdu;j;j epthuz
Nrit cj;jpNahfj;jUf;F Nkyjpfkhf
NkYnkhU
cj;jpNahfj;juiu
,izj;jy;.

2018 டிசம்தர் 31Me; jpfjpapyhd mdu;j;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; vz;zpf;if mdu;j;jq;fSf;F Vw;g gpd;tUk; ml;ltizapy;
fhl;lg;gl;Ls;sJ.
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