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Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdk; 

tUlhe;j mwpf;if - 2015 

 

njhiyNehf;F 

" r%fg;gzp njhlu;ghd fy;tp gapw;rp kw;Wk; Ma;T vd;gtw;iw 

toq;Ftjpy; cs;ehl;L> ru;tNjr kl;lj;jpy; Gfo; kpf;f Nfe;jpu  epiyakhf 

MFjy;." 

 

 

 

gzpj;jpl;lk; 

 

“vy;yh r%f kl;lj;jpYk; gzpahw;wf;$ba epGzj;Jtkpf;f 

r%fg;gzpahsu;fis gapw;Wtpg;gjd; %yk; r%f mgptpUj;jpf;F Njitahd 

kdpj tsj;ij mgptpUj;jp nra;tJk;> r%fg;gzpg; guPl;raj;jpw;F 

Njitahd etPd mwpT kw;Wk; El;gq;fis tpUj;jpnra;J gutyhf;Ftjd; 

Clhf r%f eyd;Gup kw;Wk; r%f mgptpUj;jpf;F Njitahd rpwg;ghd 

Nritia toq;FtNj vkJ gzpj;jpl;lkhFk;”. 
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nghopg;Giu 

Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdkhdJ 1952 Vg;uy; khjk; 29 Mk; jpfjp Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,e; 

epWtdk; jw;NghJ r%f tYT+l;ly; kw;Wk; eyd;Gup mikr;rpd; fPo; 1978k; Mz;L 16k; 

cWg;Giuapd;; 25 V gpuptpd; fPo; gl;lk; toq;Fk; epWtdkhf gy;fiyf;fof khzpaq;fs; 

Mizf;FOtpd; mq;fPfhuk; ngw;W fy;tp> gapw;rp kw;Wk; Ma;T epfo;r;rpj; jpl;lq;fis mur 

kl;lj;jpy; Nkw;nfhs;Sk; epWtdkhFk;. r%f mgptpUj;jpf;fhf r%fg;gzp> r%f eyd;Gup> r%f 

mgptpUj;jp kw;Wk; cstpay;rhH cstsj;Jiz Mfpa JiwfSf;Nfw;g fy;tp> gapw;rp kw;Wk; 

Ma;T eltbf;iffis jpUg;jpfukhd Kiwap;y; Nkw;nfhz;L tUfpd;wJ. Nkw;Fwpj;j 

nraw;ghLfis ntw;wpfukhf Nkw;nfhs;tjw;fhf r%fg;gzpf; fy;Y}up> gapw;rpg; gpupT kw;Wk; 

Ma;Tg;gpupT vd %d;W fy;tprhH gpupTfs; ,aq;fptUtJld; epUthf kw;Wk; epjpg;gpupTk; 

nraw;gl;LtUfpd;wJ.   

 

fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s fy;tpg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; rhd;wpjo; fw;ifnewp> bg;Nshkh> 

caH bg;Nshkh> gl;lg; ghlnewp> gl;lg;gpd; ghlnewp Mfpa midj;Jk; ehl;bd; Njitf;F 

nghUe;Jk; tifapy; Njit kjpg;gPl;bd; mbg;gilapy; Kd;nkhopag;gl;L gpd;dH 

njhopy;thz;ikahsHfs;> fy;tpkhz;fs; kw;Wk; cs;sf cj;jpNahfj;jHfspd; gq;fspg;Gld; 

kpf caH juj;jpy; ghltpjhdk; jahupf;fg;gl;Ls;sJ. r%fg;gzpf; fy;Y}upapdhy; elhj;jg;gLk; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fSs; njhopy;thz;ikahd r%fg;gzp bg;Nshkh> cau; bg;Nshkh> r%fg;gzp 

gl;lg;ghlnewp kw;Wk; KJkhzp vd;gd Kf;fpakhditahFk;. ,J jtpu ngz;fs; tYT+l;ly; 

bg;Nshkh ghlnewp> rpWtH guhkupg;G njhlHghd bg;Nshkh ghlnewp vd;gd ,g;gpuptpD}lhf 

elhj;jg;gl;LtUfpd;wJ. 

 

gapw;rpg;gpuptpdhy; Vuhskhd bg;Nshkh ghlnewpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;LtUtNjhL 

cstsj;Jiz> KjpNahH guhkupg;G> r%f ghJfhg;G Nghd;w bg;Nshkh ghlnewpfs; 

Kf;fpakhdit. mt;thNw cstsj;Jiz njhlHghd caHbg;Nshkh ghlnewpAk; 

Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJld; gl;lg;ghlnewp tiu Kd;Ndw;Wk; eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;LtUfpd;wJ. ,J jtpu rhd;wpjo; ghlnewp kw;Wk; FWq;fhy gapw;rp 

epfo;r;rpfis ehLG+uhfTk; mur kw;Wk; murrhHgw;w epWtdq;fspd; Ntz;LNfhspd;gb 

elhj;JtNjhL ,jD}lhf r%f mgptpUj;jp Jiwapy; <Lgl;Ls;s cj;jpNahfj;jHfspd; jpwid 

tpUj;jp nra;tjid Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ. nfhOk;gpid ikakhff;nfhz;L 

aho;g;ghzk;> kd;dhH> fpspnehr;rp> mk;ghiw> tTdpah> kl;lf;fsg;G> FUehfy;> mEuhjGuk; 

kw;Wk; `k;ghe;Njhl;il Mfpa khtl;lq;fspy; Nkw;Fwpj;j ghlnewpfis elhj;jptUfpd;wJ.  

 

Ma;T kw;Wk; ntspaPl;Lg; gpuptpdhy; ,yq;ifapy; r%f nfhs;iffis fl;bnaOg;Gtjw;fhd 

gy;NtW Ma;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. ,t; Ma;Tfis ikakhff; nfhz;L ,g;gpuptpdhy; 

jahupf;fg;gl;Ls;s Ma;T mwpf;iffs; kw;Wk; E}y;fs; r%f mgptpUj;jp kw;Wk; r%f eyd;Gup 

Jiwfspd; mgptpUj;jpf;F ngupJk; gad;gLj;jf;$bajhf cs;sJ. 

 

epWtdj;jpd; ehd;F gpuNjr gapw;rp epiyaq;fs; jyhit> mk;ghiw> uz;z kw;Wk; fpspnehr;rp 

Mfpa gpuNjq;fspy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. nfhOk;gpid ikakhff;nfhz;L elhj;jg;gLk; 
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epfo;r;rpfis ehl;by; gy;NtW gFjpfspYk; thOk; rpq;fs> jkpo;> K];ypk; r%fj;jpdu; 

kj;jpapy; nfhz;Lnry;tjid Nehf;fkhff;nfhz;L ,g;gpuhe;jpa epiyaq;fs; 

mikf;fg;gl;Ls;sd. ,e;epWtdj;jpid gy;fiyf;fofkhf khw;Wtjw;fhf 2014y; 

Kd;itf;fg;gl;l mikr;ruit gj;jpuj;jpw;F caH fy;tp mikr;rpdJk; gy;fiyf;fof 

khzpaq;fs; Mizf;FOtpdJk; mDkjp fpilf;fg;ngw;Ws;sJld; ,jd; mLj;jfl;l 

eltbf;iffahf = [atHjdGu gy;fiyf;fofj;Jld; ,izg;gjw;fhd eltbf;fiffs; 

Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.   

mt;thNw ,e; epWtdj;jpw;fhd epiyahd fl;llj;njhFjpapid rPJit gpuNjrj;jpy; 

epHkhdpg;gjw;fhd nraw;jpl;l Kd;nkhopT Njrpa jpl;lkply; jpizf;fsj;jplk; 

Kd;itf;fg;gl;Ls;sJld; mjw;fhd epjpapid ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf mikr;ruit gj;jpuk; 

Kd;itf;fg;glTs;sJ.   

epWtdkhdJ Njrpa kw;Wk; rHtNjr epWtdq;fSlDk; mikg;Gf;fSlDk; gy;NtW fy;tp 

epfo;r;rpfis elhj;jp tUtJld; mjd;%yk; epWtdj;jpd; Nehf;fk; kw;Wk; nraw;ghLfis 

kf;fs; kj;jpapy; nfhz;Lnry;tjw;fhd tha;g;G mjpfupj;J tUfpd;wJ. jw;NghJ epWtdkhdJ 

kf;fSf;F ghupanjhU Nritahw;wp tUtJld; 64 tUl tuyhw;wpy; epWtdj;jpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w ,r; r%fg;gzpahdJ ghuhl;lj;jf;fnjd Fwpg;gpl;Lf;nfhs;s 

tpUk;GfpNwd;.   

 

 

 

 

fyhepjp. upl;yp [arpq;` 
gzpg;ghsh; ehafk; 
Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdk; 
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Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpw;fhd mwpKfk; 

Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdkhdJ Njrpa r%f mikr;rpd; fPo; ,aq;Fk; 1978k; Mz;L 16k; 
,yf;f gy;fiyf;fof rl;lj;jpd; 25 V> ge;jpapd; fPo; gl;lk; toq;Ftjw;Fupa mjpfhuk; ngw;w 
epWtdk; vd;wtifapy; gy;fiyf;fof khzpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; Fwpg;gplg;gLfpd;w fy;tp> 
gapw;rp kw;Wk; Ma;Tfis mur kl;lj;jpy; nraw;gLj;jptUk; epWtdkhFk;. vkJ epWtdj;jpd; 
gpujhd fy;tpj;Jiwahf r%fg;gzp KJkhzp / r%fg;gzp  ,skhzp / r%fg;gzp cau; 
bg;Nshkh/ r%fg;gzp bg;Nshkh ghlnewpfs; fhzg;gLfpd;wd;. ,J jtpw r%f mgptpUj;jp kw;Wk; 
r%f eyd;Gup kw;Wk; cstpay; cstsj;Jiz epfo;r;rpis ,yq;if G+uhfTk; elhj;jp 
tUfpd;wJ.  

,jd; tuyhW 1952 k; Mz;bypUe;J Muk;gpf;fg;gJld; mJ ,yq;if r%fg;gzpf; fy;Y}up vd  
ngauplg;gl;lJ. 1952k; Mz;by; njhz;L epWtdq;fs; rpytw;wpd; Kaw;rpapdhy; ,j;Jiwapy; 
KjyhtJ Njrpa fy;tp epWtdkhf ,yq;if r%fg;gzpf; fy;Y}up  cUthf;fg;gl;lJ. mjd;  
Clhf r%f eyd;Gupj; Jiwf;F Njitahd gapw;wg;gl;l kdpj tsj;jid ehl;Lf;F 
toq;fg;gl;lJ. Muk;gj;jpy; epWtdj;jpdhy; r%fg;gzp xUtUl rhd;wpjo; ghlnewpAk; NtW 
FWq;fhy gapw;rp ghlnewpfSk; elhj;jg;gl;ld. 1964k; Mz; ,e;epWtdk; murpdhy; 
clikahf;fg;gl;lJld; mJ ,yq;if r%fg;gzpf; fy;Y}upahf epWtg;gl;lJ. mjd; Clhf ,U 
tUl r%fg;gzp bg;Nskh ghlnewpAk; NtW FWq;fhy gapw;rp ghlnewpfSk; elhj;jg;gl;ld. 
,t;thW Muk;gpf;fg;gl; ,yq;ifapd; r%fg;gzp fy;tpahdJ NkYk; Kd;NdwpaJld; 1992k; 
Mz;L 41k; ,yf;f ghuhSkd;w rl;lj;jpd; %yk; Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdk; 
jhgpf;fg;gl;lJ. ,t;thW Muk;gpf;fgl;l ,yq;if r%fg;gzpf; fy;tp NkYk; tsHr;rpile;jjd; 
Clhf 1992k; Mz;L 41k; ,yf;f ghuhSkd;w rl;lj;jpd; Clhf Njrpa r%f mgptpUj;jp 
epWtdk; ];jhgpf;fg;gl;lJ. mq;F ,Jtiu r%fg;gzpf; fy;tp> Ma;T kw;Wk; ntspLaPfs;> 
gapw;rp Mfpa gpupTfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. ,jpy; njhopy;thz;ikahd bg;Nshkh ghlnewp> 
r%fg;gzp gl;lg;ghlnewp kw;Wk; r%fg;gzp KJkhzp Nghd;w tplaq;fs; Kf;fpak; ngWfpd;wd. 
2005k; Mz;L ,yq;if [dehaf Nrh~ypr Fbaurpd; Clhf ,e;epWtdk; gy;fiyf;fof 
khzpaq;fs; Mizf;FOtpd; mDkjpapd; fPo; ,e;epWtdk; gl;lk; toq;Fk; epWtdkhf 
gy;fiyf;fof khzpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;l;lJ.  
epWtdj;jpd; fl;likg;G :- 

Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; epu;thf rigahdJ epu;thf mjpfhuj;ijg; ngw;Ws;sJld; 
mjd;fPo; fy;tp nraw;ghl;Lr; rig rfy fy;tp eltbf;iffs; njhlu;ghf nraw;gLk;. epWtdj;jpd; 
nkhj;j eltbf;iffSk; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s ehd;F gpupTfs; Clhf Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

• r%fg;gzpf; fy;Y}up    

• gapw;rpg; gpupT 

• r%f nfhs;if> Ma;T kw;Wk; ntspaPl;Lg; gpupT 

• epu;thf kw;Wk; epjpg; gpupT 
 
,q;F Kjy; %d;W gpupTfSk; fy;tp eltbf;ifAld; njhlHgLfpd;wd. jw;NghJ r%fg;gzpf; 
fy;Y}upapdhy; gpujhd %d;W fy;tp eltbf;iffs; elhj;jg;gl;L tUfpd;wd. mit> ,U tUl 
r%fg;gzp njhlHghd bg;Nshkh ghlnewp> ehd;F tUl r%fg;gzp njhlHghd gl;lg;ghlnewp 
kw;Wk; ,UtUl r%fg;gzp KJkhzp vd;gdthFk;.  

gapw;rpg; gpupthdJ 18 khj cstsj;Jiz bg;Nshkh> mZruid toq;fg;gLfpd;w cs;sf 
kw;Wk; ntspthupahd gapw;rp epfo;r;rpfis elhj;jp tUfpd;wd. fy;tp> gpuNahf gapw;rp> r%f 
mgptpUj;jp> r%f eyd;Gup kw;Wk; r%fg;gzp Mfpa JiwfSld; rk;ge;jkhd Ma;T 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;> kw;Wk; ,ize;j Ma;Tfspy; <LgLtJ Ma;Tg; gpuptpd; 
nraw;ghLfshFk;.  
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epWtdj;jpd; midj;J epUthf kw;Wk; epjp eltbf;iffs; epjp kw;Wk; epUthfg; gpuptpdhy; 
ifahsg;gLfpd;wd. gzpg;ghsH ehafk; epWtdj;jpd; gpujhd fl;lis mjpfhupahthH.   

1.3. ,iz njhopy;thz;ik rq;fq;fs;> epWtdq;fs;> rHtNjr njhopy;thz;ik rq;fq;fs;   

1. rHtNjr r%fg;gzp gs;spfs; rq;fk; (IASSW) 

2. r%f mgptpUj;jpf;fhd rHtNjr $l;likg;G (ICSD) 

3. rHtNjr Rje;jpu r%fg;gzpahsH rq;fk;  

4. Mrpa gRgpf; r%fg;gzpf; fy;tp rq;fk; (APASWE) 

 

02. MSk; rig 

1992k; Mz;L 41k; ,yf;f Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdr; rl;lj;jpd; 7 (1) cg gpuptpw;Nfw;g 
2015k; Mz;L Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; MSk; rig gpd;tUkhW 

 

1. jpUkjp. vk;.V. ,ky;lh RFkhh;  nrayhsh;, r%f Nritfs; mikr;R 

(jiytu; cj;jpNahf g+u;tkhf)   (2012.07.13 jpfjp Kjy; 2015.01.19 tiu) 

2. jpUkjp. B.Nf.Mu;. Vf;fehaf;f  nrayhsh;> r%f tYT+l;ly; kw;Wk;;>   

(jiytu; cj;jpNahf g+u;tkhf)  eyd;Gup mikr;R 

      (2015.01.21 jpfjp Kjy; 2015.08.16 tiu) 

3. jpU. k`pe;j nrdtpuj;d   nrayhsh;> r%f tYT+l;ly; kw;Wk; 
(jiytu; cj;jpNahf g+u;tkhf)  eyd;Gup; mikr;R (2015.09.10 jpfjp Kjy;  
      ,d;W tiu) 
 

4. fyhepjp. upl;yp [arpq;`   gzpg;ghsH ehafk;> 2013.01.01 Kjy; 
 

5. NguhrpupaH. jpUkjp. it ,uhrehafk; cWg;gpdu; 2005.12.06 Kjy; ,d;W tiu 
 

6. jpUkjp. v];. tPu#upa    cWg;gpdu; 2011 Vg;gpuy; Kjy; ,d;W tiu 

7. jpUkjp.v];.vd;. mj;jehaf;f   cWg;gpdu; khHr; Kjy; 2015 xf;Nlhk;gu;  

      tiu  
8. NguhrpaH jpU. Nf.V.gP. rpj;jpNrd  cWg;gpdu; 2013 ngg;utup Kjy; 2015  

      Mf];l; tiu  
9. NguhrpupaH v];.lg;. mkurpq;`  cWg;gpdu; 2013 ngg;utup Kjy; 2015 tiu 

10. rpNu\;l NguhrpupaH jpU. b. vjpuprpq;` cWg;gpdu; 2013 ngg;utup Kjy;  
11. NghuhrpupaH [P.v];.vk; Fzuj;d  cWg;gpdu; 2015.03.03 Kjy; ,d;W tiu  
12. jpU. <.Nf. fzpfk    cWg;gpdu; 2015.03.03 Kjy; 2015 Mf];l;  

      tiu 

13.  itj;jpau;. eypd; `j;njhl;Lt   cWg;gpdu; 2015.03.03 Kjy; Mf];l; tiu  

14. Nguhrpupau;. rP.v];. [aRkd   cWg;gpdu; 2015.03.03 Kjy; Mf];l; tiu  

1. Nguhrpupau;. cjaFkhurpq;`   cWg;gpdu; 2015.03.03 Kjy; Mf];l; tiu  
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2. jpU. V.MH.gP.rP. cjaFkhu   cWg;gpdu; 2015.03.03 Kjy Mf];l; tiu  

3. jpUkjp. N[.vk;.v];.B uj;dhaf;f  cWg;gpdu; 2015. brk;gu; Kjy; ,d;W tiu    

 

 03 fy;tprhh; gPl rig 

1992 ,d; 41 Mk; ,yf;fj;ijf; nfhz;l Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdr; rl;lj;jpd; 10 (1) Mk; 

cg gphptpd;gb 796/11 Mk; ,yf;fj;ijf; nfhz;l 1993.12.09 Mk; jpfjpAila Njrpa murhq;f 

th;j;jfkhdpapy; gpuRukhd mwptpj;jypd; gpufhuk; epakpf;fg;gl;l fw;wy; eltbf;iffSf;fhd 

fy;tp gPl rig tUkhW. 

1. jpUkjp B.Nf.Mu;. Vf;fehaf;f   - nrayhsh;> r%f Nritfs;> eyd;Gup   
(jiytu; cj;jpNahf g+u;tkhf)   kw;Wk; fhy;eil mgptpUj;jp mikr;R  

       (2015.01.21 jpfjp Kjy; 2015.08.16 tiu)  
2. jpU. k`pe;j nrdtpuj;d   - nrayhsh; r%f tYT+l;ly; kw;Wk;  

(jiytu; cj;jpNahf g+u;tkhf)   eyd;Gup mikr;R 2015.09.10 jpfjp  
       Kjy;                                   

3. fyhepjp. upl;yp [arpq;`    - gzpg;ghsh; ehafk; 2013.01.01 tiu  

       Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdk;  

4. Nguhrpupah;.(jpUkjp.) it. ,uhrehafk  - MSk;rig cWg;gpdH 

5. jpU. lg;.vk;. jdghy    - rpNu\;l tpupTiuahsh;> r%ftpay;  

       gpupT 

       = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk; 

6. NguhrpupaH. jah vjpuprpq;`   -  rpNu\;l NguhrpupaH> fsdpg;   

       gy;fiyf;fofk; 

7. Nghuhrpau;. jpU. bAlH rpy;th   - rpNu\;l NguhrpupaH> Nguhjidg; 

       gy;fiyf;fofk; 2015 

8. Nghuhrpau;. gpuNkFkhuj rpy;th  - r%ftpay; fy;tpg; gpupT> nfhOk;G  

       gy;fiyf;fofk; - 2015 

9. fyhepjp. jpU. utPe;jpuFkhud;   - rpNu\;l tpupTiuahsH> nfhOk;G  

       gy;fiyf;fofk;> Mf];l; 2015 tiu 

10. Nghuhrpau;. mga uj;zhaf;f   -     gpupTj; jiytH> r%ftpay; fy;tpg;  

        gpupT>  Nguhjid gy;fiyf;fofk;  

        - 2015 Mf];l; Kjy; 

11. Nghuhrpau;. (jpUkjp tre;jh Rgrpq;`  -  rpNu\;l tpupTiuahsH r%ftpay;  

        fy;tpg; gpupT> fsdp gy;fiyf;fofk;> 

        2015 Mf];l; Kjy;   

12 jpU. fkNf fUzhuj;d   - Nkyjpf gzpg;ghsH ehafk; (fy;tp) 

        Nj.r.m.ep (2015 Vg;gpuy; Kjy;) 

13 jpUkjp. \hkpdp mj;jdhaf;f   - gzpg;ghsH (r%fg;gzpf; fy;Y}up)  

       Nj.r.m.ep 
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14 jpUkjp. tujnfsup thRNjtd;  - gzpg;ghsh;> (gapw;rpg;gpupT) Nj.r.m.ep 

15 jpU. Nf. Vk;. it fUzhuj;d   - gzpg;ghsh;> nfhs;if> Ma;T kw;Wk;  

       ntspaPL) Nj.r.m.ep 

16 jpUkjp. rP.vr;.B. n`l;bahuhr;rp  - gjpthsH (MSk; rig nrayhsH) 

   

 

 fy;tprhu; gzpf;FOtpdh;  
 gzpg;ghsH (r%fg;gzpf; fy;Y}up) 

jpUkjp. \hkpdp mj;jehaf;f - B.A. (Hon) (University of Colombo), PgDip. in Education & 
Counselling (University of Colombo), M.A. (University of Colombo), MSW (National Institute 
of Social Development) 

gzpg;ghsh;> (gapw;rpg;gpupT)  

jpUkjp. tujnfsup thRNjtd;- B.A. (Hon) (University of Jaffna), PgD in Applied Sociology 
(University of Colombo), M.A. in Social Work (Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, 
India), CTHE (University of Colombo) 

 gzpg;ghsh;> r%f mgptpUj;jpf; nfhs;if> Ma;T kw;Wk; ntspaPL)  

jpU. Nf. Vk;. it fUzhuj;d - B.A. (Hon) (University of Kelaniya), PgDip. in C.D. 
(University of Colombo), PgDip. in Counselling (University of Colombo), MSSc. (University 
of Kelaniya), M.A. in Social Work (University of Delhi, India) 
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fy;tprhu; gzpf;FOtpdh;  

r%f gzpf; fy;Yhhp  

 tpupTiuahsu; I  

jpU. tujuh[h n[a&gd;- B.A. (Hon) (University of Peradeniya), M.A. Economics (University of 
Peradeniya), M.A. in Social Work (Tata Institute of Social Science, Mumbai, India) 

 tpupTiuahsu; I  

jpUkjp. vr;.vk;.rP.N[. N`uj;- B.A. (Hon) (University of Peradeniya), MSW (National Institute of Social 
Development) (On study leave) 

 tpupTiuahsu; I  

jpUkjp. <.V.vk;.v];.gP. tpN[Nrf;fu - B.A. (Hon) (University of Kelaniya), MSSc. (Research Based) 
(University of Kelaniya), MSW(National Institute of Social Development) 

 tpupTiuahsu; II  

rq;iff;Fupa Xky;Ng Nrhkhee;j `pkp - B.A. (Hon) Buddhist and Pali (University of Sri Lanka), 
MSW (University of Bangalore, India) 

 tpupTiuahsu; II 

jpU. A.vy;.vk;. m\;fu; - BSW (Hon) (National Institute of Social Development), PgDip. in Human 
Rights & Law (University of Colombo), PgDip. in Counseling (Madurai Kamaraj University, India), MSW 

(National Institute of Social Development) 

 tpupTiuahsu; II 

jpU. v];. `up`ujhNkhjud; - B.Sc. (Hon) (University of Jaffna), MSc.(University of Peradeniya), 
MSW (National Institute of Social Development), SEDA (UK) 

 tpupTiuahsu; II 

jpUkjp. V.V. n[auh[h - B.A. (Madurai Kamaraj University, India), PgDip. in Computer Application 
(Madurai Kamaraj University, India), PgDip. in Counseling (Madurai Kamaraj University, India), MSW 
(Madurai Kamaraj University, India) 

 tpupTiuahsu; II 

jpUkjp. tP. ghykjp - B.A. (University of Jaffna), MSW (University of Bharthiyar, India), 
PgDip. in Counselling and Guidance (University of Bharthiyar, India) 
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 tpupTiuahsu; II 

jpUkjp. v];;. rptFkhud;- B.A. (University of Jaffna), MSW (University of Madras, India) 

 tpupTiuahsu; II 

jpUkjp. lg;.gP.vr;. [atHjd - BSW (Hon)(National Institute of Social Development), B.A. (Open 
University, Sri Lanka) 

 tpupTiuahsu; II 

jpUkjp. vk;.Nf.gP.I.A+ Fzuj;d - BSW (Hon)(National Institute of Social Development), MSc. 
University of Peradeniya) 

 tpupTiuahsu; II 

jpUkjp. rP.vk;.Kdrpq;`hur;rp - BSW (Hon)(National Institute of Social Development) 

 tpupTiuahsu; II 

jpUkjp. vr;.vk;.v]; epNuh\dp - B.A. (University of Sri Jayawardenapura), PgDip. in Counselling 
(University of Colombo), MSW (National Institute of Social Development) 

 tpupTiuahsu; II 

jpUkjp. vr;.vk;.v];. N`uj; - B.A.(University of Delhi, India), M.A. in Social Work (University of Delhi, 
India) 

 tpupTiuahsu; II 

jpUkjp. vy; MH mNgtpf;uk - B.A. (University of Kelaniya), M.A. in Social Work (University of 
Mangalore, India) 

 

. Mq;fpy Nghjdhrphpah; 

jpUkjp. [P.gP.ky;kjhuh - Degree in ELT ( University of Sri Jayawardanapura) 

 

gpujhd epUthf cj;jpNahfj;jHfs; 

 gzpg;ghsh; ehafk; 
fyhepjp. upl;yp [arpq;`– B.A. (University of Peradeniya), PgDip. in Counselling (University of 
Colombo), MSW (University of Mumbai, India), Ph.D. (University of Ruhuna) 
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  gzpg;ghshH (epjp kw;Wk; epHthfk;) f.M 
jpUkjp. vy;.Nf. G\;gfhe;jp - B.A. (University of Kelaniya), PgDip. in Educational and Career 
Counselling (University of Colombo), M.A. (University of Kelaniya), MSW (National Institute of Social 
Development) 

 
 fzf;fhsH (f.M) 

jpUkjp. epY}gh kdJq;f – MAAT, ICAL-1, CIMA-1 

 
 gjpthsH 

rP.vr;.B. n`l;bahuhr;rp – B.A. (Degree in ELT) (University of Sri Jayawardenapura), Masters in 
Counselling & Psychosocial Support (University of Colombo) 

 
 eph;thf cj;jpNahfj;jh; 

jpUkjp. vk;.Nf. gyp`f;fhu – B.Com (University of Colombo) 

 
 cs;sf fzf;fha;thsu; 

jpUkjp. A+.B.B. c];n`l;b – BB Mgt. (Mkt.) Sp., SAT, CBA, MCPM, PgDip.(ICASL) 

 
 cjtpg; gjpthsh; 

jpUkjp. MH.vk;.MH. jkae;jp – B.A. (University of Sri Jayawardanapura) 

 
 fzdp epfo;r;rpj;jpl;lkplyhsH 

jpU. B.Nf. ,e;jpf;f tpN[uj;d– B.Sc. Special in IT (SLIIT) 
 

 nkhopngaHg;ghsu; (jkpo; nkhop%yk;) 
nry;tp. vr;.Nf. ghj;jpkh wkP]h – B.A. (Hon) (Geography) (University of Colombo)  
 

 cjtp E}yfu; 
jpU. b.vk;.tre;j Fkhu -  Dip. in Library & Information Science (Sri Lanka Library Association)  

 
 cjtp E}yfu; 

nry;tp Nf.vd;.rke;jp – B.A. (Com) (University of Peradeniya), PgDip. in Mass Com. (University of  
Sri Jayawardenapura), Charted Librarian (SLLA), COLA (SLLA) 
 

 epfo;r;rpj;jpl;l cjtpahsu; (epiya nghWg;gjpfhup) - jyhit 

jpU. it.vk;.epk;]hj; – B.A. (University of Southeastern), BSW (NISD)  

 epfo;r;rpj;jpl;l cjtpahsu; (epiya nghWg;gjpfhup) – mk;ghiw 

gP.vy;. Kdrpq;`– B.A. (University of Kelaniya), Dip. in Social Work (NISD)  

 epfo;r;rpj;jpl;l ,af;FdH 

jpU.v];.gP. Rkdghy – Dip. in Automobile Engineering (Dimo Lanka Automobile Training School)  
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r%fg;gzpf; fy;Y}up 

Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; ngupaJk; gioaJkhd gpupT r%fg;gzpf; fy;Y}upahFk;. 
mg;gpupthdJ njhop;y;thz;ikahd r%fg;gzp gl;lj;jpid nraw;gLj;Jfpd;w fy;tprhH gpupthFk;. 
jw;NghJ ,yq;ifapy; njhoy;thz;ikahd r%fg;gzp gl;lj;jpid toq;Ffpd;w xNunahU mur 
epWtdkhd r%fg;gzpf; fy;Y}up gy;fiyf;fof khzpaq;fs; Mizf;FOtpd; mq;fPfhuk; ngw;w 
gl;lk; toq;Fk; caHfy;tp epWtdkhFk;. jw;NghJ r%fg;gzpf; fy;Y}upapdhy; 3 gpujhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ. xU tUl r%fg;gzp bg;Nshkh ghlnepw> 
r%fg;gzp caH bg;Nshkh> r%fg;gzp gl;lg;ghlnewp> r%fg;gzp gl;lg;gpd; gbg;G vd;gd 
ehlhj;jg;gl;L  tUfpd;wd. ,j;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;Jtjd; Nehf;fq;fSk; ,yf;Fk; 
gpd;tUkhW Fwpg;gplyhk;. 

 

Nehf;fKk; ,yf;Fk; 

Nehf;fk; 

1. r%fg;gzpf; fy;tp njhlHghd Gjpa epfo;r;rpfis mwpKfg;gLj;jy; 
2. jw;NghJs;s fy;tp epfo;r;rpfis juKaHj;Jjy; 
3. r%fg;gzp fy;tpapy; jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; Mq;fpy; nkhopapid gad;gLj;Jjy; 
4. njhopy;thz;ikahd mq;fPfhuj;jpid mile;Jnfhs;sy; 
5. njhopy;thz;ikahd r%fg;gzpahsHfis cUthf;Fjy; 

 

r%fg;gzp njhlHghd KJkhzp gl;lj;jpid mwpKfg;gLj;jy; 

r%fg;gzp njhlHghd KJkhzp gl;lj;jpd; Nehf;fkhf njhopy;thz;ik jifik kw;Wk; 
Kfhikj;Jt jpwDld;$ba gapw;wg;gl;l kdpjts r%f eyd;Gupf;fhf cUthf;FtJk; mjd; 
Clhf r%f mgptpUj;jpapid Cf;fg;gLj;JtJk; MFk;. ,e;epfo;r;rpfs; r%fg;gzp njhlHghd 
caH mwptpidAk;> nra;Kiwg; gapw;rp vd;gtw;wpidAk; mbg;gilahff; nfhz;L 
gq;Fgw;wdHfspd; kdg;ghq;Ffspy; khw;wq;fis Vw;gLj;Jtjd; Clhf mtHfs; r%f mgptpUj;jp 
Jiwapy; Kd;Ndhbfshf nfhs;if tUg;gpd;NghJ mtHfspd; nraw;jpwdhd gq;fspg;gpid 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhfTk; jahupf;fg;gl;Ls;sd. mjw;Nfw;g ghlnewpfspy; NrHe;Jnfhs;tjw;fhd 
jFjpfs; gpd;tUkhW fhl;lg;glyhk;.  
 

,izj;Jf;nfhs;tjw;fhd jFjp  

 mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; xd;wpy; my;yJ caH fy;tp epWtdk; xd;wpdhy; 
toq;fg;gLfpd;w Kjyhk; ju my;yJ ,uz;lhk; juj;jpidf; nfhz;l gl;lk; 
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my;yJ 

 rhjhuz juj;jpid nfhz;l gl;lj;Jld; xU tUl gl;lg;gpd; bg;Nshkh  

 kw;Wk; Mff;Fiwe;jJ 3 tUl r%f eyd;Gup mikg;nghd;wpy; flikahw;wpa mDgk;. 

 

ghlnewpapd; ghltpjhdj;jpid 

KJkhzp ghlnewpapd; cs;slf;fk; jahupf;Fk;NghJ r%ftpaiyg;NghyNt r%fg;gzp ghlj;Jld; 
njhlHghd Kiwapaiy cs;slf;fp ghltpjhdj;jpid jahupj;Js;sJ. ,q;F Fwpg;ghf 
Nfhl;ghl;L uPjpahd mwptpidg;NghyNt nra;Kiwg; gapw;rpapidAk; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 
fsg;gapw;rpfs; ,uz;Lk; Ma;twpf;if jahupj;jYk; khztHfshy; Nkw;nfhs;sg;glNtz;Lk;. 
mjw;Nfw;g r%fg;gzpf;fhd r%ftpay;> r%fg;gzpf;fhd cstpay;> r%fg;gzp jj;Jtk; kw;Wk; 
mbg;gilfs;> ,yq;if r%fj;jpid Gupe;Jnfhs;sy;> ,yq;ifapy; r%f eyd;Gup 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis cyfkakhf;fk; kw;Wk; r%f eyd;Gup> r%fg;gzp kw;Wk; kdpj cupik> 
r%fg;gzp Kfhikj;Jtk;> r%fg;gzp nfhs;if> r%fg;gzpf;fhd Ma;T Kiwapay; vDk; 
tplaq;fisAk; Muk;g fsg;gapw;rpapid rKjhak; kw;Wk; FOf;fSld; gzpGuptjw;fhd 
fsg;gapw;rp kw;Wk; Ma;Tf;fl;Liu Nkw;nfhz;L gpuNahf mwptpidAk; jpwdAk; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tha;g;gpid khztHfSf;F toq;FfpwJ.  

,g;ghlnewpahdJ Sri Lanka Qualification Frame work Vw;g jahupj;Js;sJld; rHtNjr kl;lj;jpy; 
juj;jpy; Gs;spfs; toq;fg;gLfpd;wd. mjdhy; vkJ epWtdjjpd; r%fg;gzp KJkhzpapid 
gapYk; khztHfSf;F ntspehl;L Ntiytha;g;Gf;fis ngw;wf;nfhs;tjw;fhd tha;g;Gf;fs; 
caHe;j kl;lj;jpy; fhzg;gLfpd;wd.  
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r%fg;gzp gl;lg; ghlnewp 

 

 

mwpKfk;  

r%fg;gzp gl;lg;ghlnewpahdJ 4 tUl KONeu ghlnewpahFk;. mJ 8 jtidfis 
nfhz;Ls;sJld; tFg;giw tpupTiufisAk; fsg;gapw;rpfs; %d;iwAk; nfhz;lJ. Fwpg;ghf 
r%fg;gzp gl;lg;ghlnewpahdJ ,yq;ifapy; Vida gy;fiyf;foq;fspy; elhj;jg;gLk; 
gl;lg;ghlnewpfis tpl kpfTk; rpwg;Gtha;e;jjhf miktjw;F fhuzk; Nfhl;ghl;L uPjpahd 
mwpTld; nra;Kiwg; gapw;rpapidAk; nfhz;bUg;gjhFk;. tFg;giw tpupTiufs; 
eilngWk;NghNj khztHfspd; mwpT> kdg;ghq;F khw;wj;jpw;fhf khztHfis fsj;jpy; 
<LgLj;JtNjhL fsNkw;ghHitahsHfspd; gPl Nkw;ghHitahsupd; topfhl;lypd;Ngupy; fsr; 
nraw;ghLfis Kd;ndLg;gH.  

,g;gl;lg; ghlnewpapd; ghltpjhdk; r%ftpaypd; ghl cs;slf;fj;ij NghyNt r%fg;gzpf;F 
khj;jpuk; cupj;jhd topKiwfSld; $bajhf ,Ug;gNjhL khztHfSf;F mJ njhlHghf 
gue;j mwptpid ngw;Wf;nfhLf;fpwJ. mt;thNw fsg;gapw;rpA+lhf rKjha nraw;ghLfs; 
khztHfspdhy; Nkw;nfhs;sNtz;Lk; vd;gJld; mr;nraw;ghLfis xl;bajhf mwpf;iffs; 
fl;lhakhdjhFk;. ,J jtpw khztHfspdhy; Ma;tpid Nkw;nfhz;L mjpy; Fwpg;gplg;gLk; 
KbTfSf;F Vw;g nraw;ghLfis jahupj;J Kd;ndLf;f Ntz;Lk; vd;gJld; Ma;T 
mwpf;ifAk; mjpypUe;J jahupf;f Ntz;Lk;.  

Nfhl;ghl;L uPjpahd mwptpid ngw;Wf;nfhLf;Fk; kzpj;jpahyq;fis tpl mjpfsT 
kzpj;jpahyq;fs; fsg;gapw;rpf;fhf xJf;fg;gl;Ls;sik ,g;gl;lg; ghlnewpapd; 
tpNrlj;Jtj;jpid vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. ghlnewpapy; ,izj;Jf;nfhs;tjw;fhd jifik 
gpd;tukhW fhl;lKbAk; vd;gJld; mj;jifikfs; tpz;zg;gjhupfs; tpz;zg;gjhupfs; 
epWtdj;jpdhy; elhj;jg;gLfpd;w ,izj;Jf;nfhs;tjw;fhd guPl;irapy; Njhw;wp mjpy; 
rpj;jpaile;j khztHfs; NeHfhzypy; rKfkspf;fNtz;Lk; vd;gJld; mjpy; caH Gs;spfs; 
ngw;Wf;nfhz;l khztHfis gl;lg; ghlnewpapy; cs;thq;fg;gLtH.  
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r%fg;gzp gl;lg;ghlnewpahdJ 2013k; Mz;bypUe;J rpq;fsk;> Mq;fpyk; kw;Wk; jkpo; Mfpa 
Kk;nkhopfspy; elhj;jg;gLtNjhL KjyhtJ kw;Wk; ,uz;lhtJ tUl khztHfSf;F 
mtHfspd; jha;nkhopapy; my;yJ Mq;fpy nkhopapy; fy;tp eltb;fiffis Muk;gpf;f 
KbAk;. Kjyhk; kw;Wk; 2k; Mz;by; rpq;fsk; kw;Wk; jkpo; nkhopfspy; gapYk; khztHfs; 
,uz;lhk; Mz;bd; ,Wjpapy; Mq;fpy nkhopj; NjHr;rpapid fzpg;gpLk; guPl;irf;Fk; NeHKf 
guPl;irf;Fk; Njhw;wp mjpy; rpj;jpailgtHfs; %d;whk; Mz;bypUe;J Mq;fpy nkhopapy; 
gl;lj;jpid njhlu jFjpngWfpd;wdH.  

Eiotpw;fhd jifik 

Kjyhk; Mz;L fy;tp eltbf;iffSld; ,ize;J r%fg;gzp ghlnewpia epiwTnra;a 
fUJfpd;w khztHfs; G+Hj;jpnra;aNtz;ba jfikfshtd> 

1. gy;fiyf;fof khzpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;Wf;F 
tpz;zg;gpf;f Mff;Fiwe;j jifik  

2. NghjpasT Mq;fpy mwpT 

R%fg;gzp bg;Nshkh ghlnewpapid epiwTnra;j khztHfs; ,uz;lhk; Mz;bypUe;J 
r%fg;gzp njhlHghf gl;lg; ghlnewpapy; ,ze;Jnfhs;s KbAk; vd;gJld; mtHfshy; 
G+Hj;jpnra;jpUf;fNtz;ba jifikfs; 

1. r%fg;gzp bg;Nshkh ghlnewpapy; jpwikr; rpj;jp 

2. NghjpasT Mq;fpy mwpT 

 

Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; r%fg;gzpf; fy;Y}upapy; gl;lj;jpid gapd;w 
khztHfSf;F gpd;tUtdNghd;w njhopy; tha;g;gf;fs; fpilf;Fk; vd;gjid Fwpg;gplyhk;. 

 
gl;ljhupfs; jw;NghJ <LgLk; njhopw;Jiwfs; 
 

mur Jiw  -  r%fg;gzp cstpayhsH – itj;jpa gPlk;> nfhOk;G 
gy;fiyf;fofk; 
   - Rq;f cj;jpNahfj;jHfs;  
   - mgptpUj;jp cjtpahsH  
   - rpWtH ed;dlj;ij cj;jpNahfj;jH  

- rpWtH cupik Nkk;ghl;L cj;jpNahfj;jH  
   - cstsj;JizahsH  
   - ,yq;if MrpupaH Nrit  
   - r%fg;gzp cstpay;  
 
mur rhHgw;w Jiw  - Njrpa kwWk; rHtNjr kl;lj;jpy; r%fg;gzp    
    njhopy;thz;ikahsUf;F  ngUk; tuNgw;Gs;sJ.  
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mjw;Nfw;g gpd;tUk; njhopy;tha;g;Gf;fs; vkJ epWtd gl;ljhupfSf;F fpilf;fg;ngw;Ws;sJ. 
mit gpd;tUkhW 

- nraw;jpl;l KfhikahsH/cj;jpNahfj;jH 
- epfo;rpj;jpl;l cj;jpNahfj;jH 
- cstsj;JizahsH 
 

 
jdpahHJiw  - r%f nghWg;G xUq;fpizg;ghsH 

 kdpj ts KfhikahsH/cj;jpNahfj;jH 
 

   
,J jtpw ntspehl;L Gyikg;guprpy; ngw;W khztHfs; Nghd;w epWtdq;fspy; caHfy;tpapid 
njhlHtjw;fhf ntspehL nrd;Ws;sdH. ,k;khztHfSf;F ntspehl;by; rpwe;j tuNtw;G 
,Ug;gJld; mtHfs; caH kl;l njhopy;fspy; <Lgl;L tUfpd;wdH. 

r%fg;gzpf; fy;Y}upapdhy; ,Jtiu rhd;wpjo; ngw;W ntspNawpatHfis gpd;tUk; 
ml;ltidapy; fhzyhk; 

 

 (2015 k; Mz;L epWtdj;jpdhy; elhj;jg;gl;l Ma;tpw;Nfw;g gpd;tUk; juTfs; 
Kd;itf;fg;glLs;sJ) 
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2015 k; Mz;L tiu epWtdj;jpd; gl;lk; ngw;w khztHfs; vz;zpf;if 

 

2005/ 2007   -    18 

2006/2010  -   52 

2007/20011   -   28 

2008/2012   -  35  

2009/2013          -   37 

2010/2014   -   38 

2011/2015  -   38  

Total        =   246  

 

 

njhopy;GupAk; khztHfspd; vz;zpf;if  -  198   (80.48%) 

 mur Jiw   - 79     (39.89%)  

 mur rhuhj;Jiw  -   72     (36.36%) 

 ntspehl;L   -  21     (10.60%) 

 jdpahHJiw   -   16     (8.08%) 

 cstsj;Jiz  -   06     (3.03%) 

 tof;fwpQH   -    04     (2.02%) 

njhopy; GupahNjhH   -  22 (8.94%) 

,y;yj;jurpfs; (housewives)  -  26  (10.56%) 
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epWtdj;jpdhy; jpwikahd khztHfSf;F toq;fg;gLk; Gyik guprpy;fs; gpd;tUkhW 

 

nrha;rh Gyikg;guprpy; epjpak; 

Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpD}lhf elhj;jg;gLk; <uhz;L r%fg;gzp bg;Nshkh 
ghlnewpapd; ,Wjpg; guPl;irapy; mjp$ba Gs;spfisg; ngw;W rpj;jpailAk; khztUf;F 
toq;fg;gLk; tpUjhFk;. nfhOk;G -05> i`nyty; tPjp> ,yf;fk; 174y; trpf;Fk; jpU. lg;.vr;.lg; 
nrha;rh mtu;fspdhy; toq;fg;gLfpd;wJ. ,jw;fhf ek;gpf;if epjpa epWtdj;Jld; cupa 
Kiwapy; xg;ge;jk; xd;W ifr;rhj;jplg;gl;Ls;sJ. 

 

ldpay; v];. rhz;l;u]; Gyikg;guprpy; epjpak; 

cyfshtpa r%f mgptpUj;jpf;fhd cs;sf gy;fiyf;fof rk;Nksj;jpd; ];jhgfu; kw;Wk; 
KjyhtJ jiytuhfTk; ,Ue;J kiwe;j Nguhrpupau; ldpay; v];. rhz;l;u];  mtu;fspd; 
Qhgfhu;j;jkhf jpUkjp. v];. rhz;l;u];  mk;kzpapdhy; toq;fg;gl;l gpupj;jhdpa gTd; 500/- 
,dhy; ,e;j khztu;fSf;fhd tpUJ toq;FtJ Muk;gpf;fg;gl;lJ.   

 

uQ;rdp [ayj; epjpak; 

tUlj;jpd; xOf;fj;ij kjpj;J elf;Fk; khztUf;fhf (rpq;fsk; / jkpo; nkhop %yk;)  ,e;j 
Gyikg;guprpy; toq;fg;gLfpd;wJ. 

 

upl;yp [arpq;` Gyikg;guprpy; ek;gpf;if epjpak; 

cstsj;Jiz bg;Nshkh ghlnewpapy; (rpq;fsk; / jkpo; nkhop %yk;) mjp$ba Gs;spfisg; 
ngw;w khztUf;fhf ,g;Gyikg;guprpy; toq;fg;gLfpd;wJ. 

 

ntspehl;Lg; gyikg;guprpy; kw;Wk; gapw;rpfSf;F gq;Fgw;wpa cj;jpNahfj;jh;fs;. 

 

1. jpUkjp. vy;.Nf. G\;gfhe;jp - rPdhtpy; eilngw;w fy;tp khehL    

     “Development and Management of Service Outsourcing”    

     2015.05.12 Kjy; 2015.0525 tiu 

 
 

2. jpU `up`ujhNkhud;   - rPdhtpy; eilngw;w fy;tp khehL  

    Collaborative Reserch Project – NISD – Tokai,  

    2014.07.24 Kjy; 2014.07.27 tiu 
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3. tz. Xky;Ng Nrhkhde;j   - rPdhtpy; eilngw;w khehL 

    Chinas experience in the Development of Economic Special  

    Zonefor Eurasina, 2015.07.14 – 2015.08.03 tiu 

 

4. jpUkjp..vk;.uP.MH.v];..mj;jdhaf;f  - ,e;jpahtpy; eilngw;w khehL 

       Dignity and worth of people in a Globalized Economy –  

     Role of State, Social Sector, Cooperates and social  

     Workers in building ‘inclusive Societies , 2015.08.27 –  

     2015.08.29 tiu 

 

 

5. fyhepjp. upl;yp [arpq;`   - mNkupf;f Catholic University of America 

      “Confernece on Aging & Sociey”, 2015.11.05 –   

      2015.11.06 tiu 

 

05. E}yfk; 

1. 2015ம் ஆண்டில் தயகத்ேஷற்பகன 586 தைத்ேகங்கள் பகஶள்லனவு பசய்ப்பட்டுள்ரதுடன் 

அப்தைத்ேகங்கள் லஶசகர்கரஷன் பன்பஶட்டிற்கு லஷடப்பட்டுள்ரது. 

2.  2015ம் ஆண்டில் உள்லஶங்கப்பட்ட தைேஷ ஶணலர்கலக்கஶக தயகத்ேஷகன பன்படுத்ேல் 
பேஶடர்பஶன நஷகழ்ச்சஷ நடஶத்துேல். 

3. நஷதலனத்ேஷன் பஷதேச நஷகயத்ேஷற்கஶக சஷமஷரலஷயஶன தயகங்கள் உதலஶக்கப்பட்டுள்ரன.  

4.   2015ம் ஆண்டில் து நஷதலன உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் ற்தம் ஶணலர்கலஶக 1300 தபதம் 

பலரஷலஶஶஷஶன லஷஶஷவுகஶரர்கள்> ஆய்லஶரர்கள் ற்தம் கன ஶணலர்கள்> 

பல்ககயக்கறக ஶணலர்கள் தபஶன்ம 800 லஶசகர்கலம் தயகத்ேஷகன பன்படுத்ேஷத்ள்ரனர். 
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gapw;rpg; gpupT 

 

 

,yq;if [dehaf Nrhryp] Fbaurpd; ghuhSkd;wj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l 1992k; Mz;L 41k; 

,yf;f Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jp;d; rl;lj;jpw;Nfw;g gapw;rpg; gpuptpd; nghWg;Gf;fs;. 

- r%f eyd;Gup Kiwikfs; kw;Wk; r%f mgptpUj;jp epfo;r;rpfs; njhlHghd fy;tp 

eltbf;iffis elhj;Jjy; kw;Wk; mtw;iw Kd;Ndw;Wjy; 

- r%fg;gzpapd;NghJ njhopy;El;gj;jpid gad;gLj;Jjy; cs;slq;fshf r%fg;gzp kw;wk; 

r%f mgptpUj;jp fy;tp Kiwikapy; Mf;fj;jpwd;kpf;f mj;jpahaj;jpid Muk;gpg;gjw;Fk; 

Kd;Ndw;WtJf;Fk;;. 

- mjw;F rkkhd Nehf;fq;fs; cs;s NtW epWtdq;fSld; xj;Jiog;Gld; gzpahw;Wjy; 

- r%f eyd;Gupapy; <LgLfpd;w cj;jpNahfj;jHfs; kw;Wk; Vida NtW flikf; 

FOtpdUf;fhf gapw;rp ghlnewpfs; kw;Wk; epfo;rpfis elhj;jpr; nry;yy; 

Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; gapw;rpg; gpupT 2004k; Mz;L epWtg;gl;lJld; mJ 

mq;fpUf;Fk; xU gpujhd gpupthf nraw;gl;LtUfpd;wJ. mJ gapw;rpg; gpuptpd; jiytupd; fPo; 

elhj;jg;gLtNjhL jw;NghJ Kjyhk; tFg;G gapw;Wtpg;G cj;jpNahfj;ju;fs; ehd;FNgUk; 

,uz;lhk; ju tFg;gpy; VONgUk; ,g;gpuptpy; gzpGupfpd;wdH.  

 

gpujhdkhf gapw;rpg; gpuptpd; Nritehbfs; gzpf;FO cj;jpNahfj;jH gapw;rp eltbf;iffis 

Nkw;nfhz;L nry;fpd;wdH. mq;F r%f Nritfs; mikr;rpdhy; mZg;gg;gLfpd;w gy;NtW 

epwtdq;fs; kw;Wk; mgptpUj;jp Jiwfspy; <LgLfpd;w cj;jpNahfj;jHfs; cl;gl NtW 
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epWtdq;fspd; Ntz;LNfhSf;Nfw;g gy;NtW gapw;rp njhzpfspy; gapw;rpfis Njrpa r%f 

mgptpUj;jp epWtdj;jpDs;Sk; gpuNjruPjpapYk; elhj;jp; tUfpd;wd.  

- gap;rpg; gpuptpd; Nehf;fq;fs; 

 gy;NtW Jiwfs; kw;Wk; cupa gpupTfspy; gapw;rpj; Njitfis milahsk; fhzy; 

 ehl;by; gapw;rpj; NjitfSf;fhd kdpj tsq;fis gapw;Wtpj;jy; 

 Njit kjpg;gPl;bd; mbg;gilapy; gapw;rpfis toq;f Ntz;ba Jiwfis milahsk; 

fhzy; 

 Nritehbapd; NjitfSf;Nfw;g gapw;rp epfo;r;rpfis jpl;lkpLjYk; nraw;gLj;jYk; 

 gapw;rp eltbf;iffspy; ghltpjhdq;fis mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; ghlnewpfis 

GJg;gpj;jy; 

Vida njhopy;thz;ikahd ghlnewp 

rKjha kl;l mikg;Gf;fs; kw;Wk; mur rhHgw;w epWtdq;fSf;fhf jpwd; tpUj;jp gapw;rp 

epfo;r;rpfs;  
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gapw;rp gphptpy; Copah;fspd; vz;zpf;if gpd;tUkhW. 

01. jpU. fkNf fUzhuj;d  -   gzpg;ghsH (gapw;rp) 2013.08.01 Kjy; 2015.03.31  
  tiu  

02. jpUkjp. nfshp thRNjtd; - gzpg;ghsH (gapw;rp) 2015.05.05 Kjy; ,Jtiu  

03. jpU. vk;.v];.vk;. m];kpah]; - gapw;rp cj;jpNahfj;jh; II - 2005.07.01 Kjy;  
  2011.06.30  tiu> gapw;rp cj;jpNahfj;jH I  
  2011.07.01 Kjy ,d;Wtiu   

   

04. jpUkjp. vy;.Nf. G\;gfhe;jp - gapw;rp cj;jpNahfj;jh; II 2005.07.01 Kjy;  
  2011.06.30 tiu  

05.   gapw;rp cj;jpNahfj;jH I 2011.07.01 Kjy;  
  ,d;Wtiu 

06. jpUkjp. jPg;jp epNuh\pfh - gapw;rp cj;jpNahfj;jh; II - 2007.03.01 Kjy;  
  2013.02.28  tiu> cj;jpNahfj;jH I, 2013.03.01  

  Kjy; ,d;W tiu  

07. jpUkjp. FKJdp ntjprpq;` - gapw;rp cj;jpNahfj;jh; II - 2012.05.01 Kjy;  
  ,d;W tiu     

08. jpU. gP.Nf.v]; fUzhuj;z    -  gapw;rp cj;jpNahfj;jh; II - 2013.08.01 Kjy;  

09. jpU. gP.rP. n`l;bahuhr;rp     - gapw;rp cj;jpNahfj;jh; II - 2013.08.01 Kjy; 

10. jpUkjp. V.vk;.Nf.vy; mjpfhup     - gapw;rp cj;jpNahfj;jh; II - 2013.08.01 Kjy; 

11. jpU. V.vr; cigJy;yh ;̀     - gapw;rp cj;jpNahfj;jh; II - 2013.08.01 Kjy; 

12. jpU. N[.I gpurhj; - gapw;rp cj;jpNahfj;jh; II - 2013.08.01 Kjy; 

13. jpU. v];. uP. uP. jHrd; - gapw;rp cj;jpNahfj;jh; II - 2013.08.01 Kjy;  
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mEuhjGu (jyhit) gapw;rp epiyak; 
 

 

jyhit gapw;rp Ma;T kw;Wk; fsf; fw;iff;fhd epiyak; 

mwpKfk; 

 

Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; tlkj;jpa khfhzj;jpid ikakhff;nfhz;l mEuhjGu 

khtl;lj;jpy; jyhit gpuNjr nrayfg;gpuptp;y; gapw;rp Ma;T kw;Wk; fsf; fw;iff;fhd 

epiyakhf jyhit epiyak; Muk;gpf;fg;gl;lJ. 

1999 ngg;utup khjk; 26k; jpfjp mEuhjGu khtl;l ghuhSkd;w cWg;gpdH kw;Wk; r%f Nritfs; 

mikr;rH nfsut gHl;b gpNukyhy; jp];]hehaf;f mtHfspd; Kd;nkhoptpw;Nfw;g Njrpa r%f 

mgptpUj;jp epWtdj;jpw;fhd ,f;fl;blj; njhFjpf;fhd mbf;fy; ehl;Lk; nraw;ghLfs; ,yq;if 

[dehaf Nrhryp] Fbaurpd; ghuhSkd;w nfsut rghehafH NguhrpupaH Nf.gP. uj;dhaf;f 

mtHfspd; gq;fspg;Gld; ,yq;if [dehaf Nrhryp] Fbaurpd; NkjF [dhjpgjp re;jpupf;fh 

gz;lhuehaf;f FkhuzJq;f mk;ikahupdhy; 1999k; Mz;L ngg;utp khjk; 26k; jpfjpapy; mike;j 

Rg Neuj;jpy; mbf;fy; ehl;lg;gl;L 2002k; Mz;L 31k; jpfjp r%f Nritfs; mikr;ru; nfsut 

utPe;jpu rkutPH mtHfspd; fuj;jhy; ,e;epiyak; jpwf;fg;gl;lJ.  

1999.11.10k; jpfjp 32 Vf;fH 2.8 gHr; msthd gpuNr nrayf fhupahyaj;jpw;Fwpa fhzpapy; 

ePz;lfhy mZkjpg;gj;jpuj;jpd; Clhf ngw;Wf;nfhz;lhYk; gpd;dh mJ 10 Vf;fH epykhf 

Fiwe;jJ.  
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trjpfs; 

tpupTiu kz;lgk; 

njhlupyf;fk; 
,Uf;iffspd; 

vz;zpf;if 

xU ehSf;fhd fl;ldk; 

- mur Jiw 

xU ehSf;fhd 

fl;ldk; - jdpahH 

Jiw 

LH – 1 50 4,000.00 6,000.00 

LH – 2 100 5,000.00 7,000.00 

 

 

tpLjp trjpfSf;fhd fl;ldk; 

njhlupyf;fk; tpguk;; 

xUtUf;fhd 
jq;Fkpl 
fl;ldk; - 
mur Jiw 

 

xUtUf;fhd 
jq;Fkpl 
fl;ldk; - 
jdpahH 
Jiw 

miwfspd; 
vz;zpf;if 

jq;ff;$batHfspd 
vz;zpf;if 

 

DM – 1 2 khbfs; 

nfhz;l 

fl;by;fs;  

100.00 300.00 1 32 

DM – 2 2 khbfs; 

nfhz;l 

fl;by;fs; 

100.00 300.00 1 18 

 

 

miwf;fhd fl;ldk; 

 

njhlupyf;fk; tpguk; miwf;fhd 
fl;ldk; - 
mur Jiw 

miwf;fhd 
fl;ldk; - 
jdpahH 
Jiw 

miwfspd; 
vz;zpf;if 

jq;ff;$batHfspd 
vz;zpf;if 

 

RM – 1 VIP – A/C 600.00 1200.00 1 2 

RM – 2 ඇඳන් 2 සහිත 200.00 600.00 4 8 
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milTfs;  

2015k; Mz;L jyhit epiyaj;jpid GJg;gpj;jy; Ntiyfs; nra;ag;l;Ls;sd.  

 

 cstpay; cstsj;Jz bg;Nsh ghlnewpapid Muk;gpj;jy;  

2015.05.28 k; jpfjp cstpay; cstsj;Jiz bg;Nshkh ghlnewpapid Muk;gpf;ff;$bajhf 

,Ue;jJ. ,jpy; 42 khztHfs; gq;Fgw;wpaJld; ,g;ghlnewpapid Muk;gpg;gjw;F jdpegH> 

FLk;gk; kw;Wk; FOf;fSf;Fs; md;whl tho;f;ifapy; Vw;glf;$ba gy;NtW cstpay; 

gpur;rpidfs; kw;Wk; NtWghLfis Fiwj;Jf;nfhs;tjw;fhf mwpT> jpwd; kw;Wk; 

kdg;ghq;FfSld; $ba gupG+uzkhd njhopy;thz;ikahsHfis cUthf;FtNj fhuzkhf 

mike;jJ. bg;Nshkh ghlnewpapd; fhy vy;iy 21 khjq;fshFk;. (tFg;giw tpupTiu kw;Wk; 03 

khj (135 kzp) fsg;gapw;rpAld; $baJ.  

 

 

 %g;gpay; kw;Wk; KjpNahH guhkupg;G njhlHghd bg;Nshkh ghlnewp 

tl kj;jpa khfhz r%f Nritfs; mikr;rpd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gl;l 

Ntz;LNfhSf;Nfw;g 2015.09.18k; jpfjpapypUe;J r%f Nritfs; cj;jpNahfj;jH> 

mgptpUj;jp cjtpahsHfs; cs;spl;l ,Utupd; gq;fspg;Gld; ,g;ghlnewpapid elhj;jpr; 

nry;yg;gLfpdw;J. ,jd; fhy vy;iy 18 khjq;fshFk;. (tFg;giw tpupTiu kw;Wk; 135 

kzpj;jpahs fsg;gapw;rpAld;) 

 

 FWq;fhy gapw;rp ghlnewp   

rKjha mgptpuj;jp nraw;jpl;l Kfhikj;Jtk; njhlHghd FWq;fhy gapw;rp ghlnewp 

mur cj;jpNahfj;jHfs; 45 Ngiu ,yf;fhff;nfhz;L jyhit/jk;Gj;Njfk gpuNjr nrayhsH 

mYtyfj;jpYk; Rfhjhu itj;jpa mjpfhupfSf;fhd ,t; ,uz;L ehs; gapw;rp ghlnewp 2015 

nrg;lk;gH khjk; 03 kw;Wk; 04k; jpfjpfspy; elhj;jg;gl;lJ.  

 cstsj;Jiz jpwd; mgptpUj;jp njhlHghd FWq;fhy; gapw;rp ghlnewp 

nff;fpuht tyaf; fy;tp gzpkidapd; MrpupaHfs; 40 NgUf;fhf 2015k; Mz;L etk;gH khjk; 26 

kw;Wk; 27k; jpfjpfspy; ,g;ghlnewp elhj;jg;gl;lJ.  
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vjpHfhy jpl;lk; 

01. 2016/2018 rpWtH guhkupg;G njhlHghd bg;Nshkh ghlnewpapid Muk;gpj;J mjid 

ntw;wpfukhf epiwNtw;Wjy; 

02. 2016/2018k; Mz;bw;fhd cstsj;Jiz bg;Nshkh ghlnewpapid Muk;gpj;jy; 

03. rptpy; guhkupg;G gilazp cj;jpNahfj;jHfSf;fhd FWq;fhy gapw;rpnewpfis 

Muk;gpj;jy; 

04. rKHjp cj;jpNahfHfSf;fhd FWq;fhy gapw;rp ghlnewpfis Muk;gpj;jy; 

05. fhzp KOtjidAk; Rw;wp fk;gp Ntyp mikj;jy; 

06. cstsj;Jiz epiyak; xd;iw Muk;gpj;jy; 

07. ghlnewpfSf;F NjitahdthW E}yf trjpfis Vw;gLj;jy; 

 

`k;ghe;Njhl;il   

 

`k;ghe;Njhl;il uz;z gapw;rp> Muha;r;rp kw;Wk; fsf; fw;iff;fhd epiyak; 

 

mwpKfk;: 

Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; njd; khfhzj;jpid ikakhff;nfhz;L `k;ghe;Njhl;il 

khtl;lj;jpy; jq;fhiy gpuNjr nrayfg;gpuptpy;  gapw;rp Ma;T kw;Wk; fsf;fw;if epiyakhf 

uz;z epiyak; Muk;gpf;fg;gl;lJ.  

2014k; Mz;L etk;gH khjk; 5k; jpfjp r%f Nritfs; kw;Wk; eyd;Gup mikr;rpd; nrayhsH 

,nky;lh RFkhH mtHfspdJk; Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; gzpg;ghsH ehafk; 

fyhepjp upl;yp [arpq;` mtHfspdJk; miog;gpd;Ngupy;r%f Nritfs; kw;Wk; eyd;Gup mikr;rH 

nfsut gPypf;]; ngNuuh mtHfspd; fuq;fspdhy; jpwe;Jitf;fg;gl;lJ.  

 

r%fg;gzpf; fy;tp> gapw;rp eltbf;iffspYk; Ma;Tfspy; Njrpa kw;Wk; rHtNjr uPjpapy; tpNul 

Nfe;jpu epiyakhf MFtJk; ,yq;if r%f mgptpUj;jp kw;Wk; r%f eyd;Gupf;fhd midj;J 

kl;lq;fspYk; r%fg;gzp njhlHghd Mw;y; KOikahd kdpj tY Njitapid 

epiwNtw;wpf;nfhz;L r%fg;gzp njhlHghd Njit> mwpT kw;Wk; njhopy;El;gj;jpid gad;gLj;jp 

r%fj;jpw;F tpNrl Nritapid toq;Ftjd; %yk; njd; gpuhe;jpaj;jpYk; r%f mgptpUj;jp 
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nraw;ghl;by; gpujhd epiyakhf Mf;FtJ ,e;epiyaj;jpid Muk;gpg;gjw;fhd gpujhd fhuzkhf 

mike;jJ. 
 

1. ngz;fs; tYT+l;ly; njhlHghd bg;Nshkh ghlnewpfis elhj;Jjy; 

ehl;bd; mgptpUj;jpapy; ngz;fspd; jiyikj;Jtj;jpid gad;gLj;jpf;nfhs;tjw;F 

Njitahd mwpT> kdg;ghq;F kw;Wk;  jpwid toq;FtNj ,g;ghlnewpapid 

Muk;gpg;gjw;fhd gpujhd fhuzkhf mike;jJ. ,g;ghlnewpapy; 28 khztHfs; gq;Fgw;wpaJld; 

ghlnewp 2014 nehtk;gH 05k; jpfjpapypUe;J 2016 etk;gH 11 jpfjp tiu elhj;jg;gl;lJ.  

 

neUf;fPl;L Kfhikj;Jtk; kw;Wk; mbg;gil cstpay; cstsj;Jiz njhlHghf FWq;fhy; 

gapw;rp newpahdJ 2015k; Mz;L khHr; khjk; 19 kw;Wk; 20k; jpfjpfspy; uz;z epiyaj;jpy; 

elhj;jg;gl;lJ. mjw;fhf mur cj;jpNahfj;jHfs; 45 NgH gq;Nfw;wdH. njhop;y;GupAk;NghJ jkJ 

epWtdj;jpd; kw;Wk; ntspapYs;s #oypy; csuPjpahf Vw;gLfpd;w neUf;fPL kw;wk; 

gpur;rpidf;Fupa epiyikfis jtpHj;Jf;nfhz;L kpfTk; ntw;wpfukhd nrad;jpwkpf;f 

Nritapid toq;Ftjw;F Njitahd rf;jpapid Vw;gLj;jpf;nfhLg;gJ ,jd; Nehf;fkhFk;. 

 

1. 2015k; Mz;L etk;gH khjk; 12 kw;Wk; 13k; jpfjpfspy; uz;z epiyaj;jpid 

mbg;gilahff;nfhz;L mq;FZnfhy ngy];] gpuNjr nrayff; fhupahya mgptpUj;jp 

cj;jpNahfj;jHfSf;fhd fUj;jpl;l Kfhikj;Jtk; njhlHghf Fq;fhy; gapw;rp eltbf;fiffis 

elhj;jpr;nrd;wJ. ,jpy; 40 cj;jpNahfj;jHfs; gq;Fgw;wpdH. 

 

2. 2015.11.18 k; jpfjp KjpNahH nrayfj;jpd; fPo; gzpahw;Wk; KjpNahH cupik Nkk;ghl;L 

cjjpNahfj;jHfSf;fhd Kjpapay; kw;Wk; KjpNahH guhkupg;G njhlHghd bg;Nshkh ghlnewp 

Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,jw;fhf fpof;F khfhz> Cth kw;Wk; rg;ufKt khfhzj;jpy; gzpGupAk; 37 

NgH ghlnewpapid gapYtjw;fhf cs;sPHg;G nra;ag;gl;lJ. ,g;ghlnewpapid Muk;gpg;gjw;fhd 

mbg;gil Nehf;fk; mgptpUj;jp mile;JtUfpd;w ehlhf vkJ ehlbDs; KjpNahH eyd;Gup 

kw;Wk; mjDld; njhlHghf gpur;rpidfspd;NghJ nraw;jpwd;kpf;f ,ilaPl;bd; %yk; 

mg;gpzf;Ffis jPHg;gjw;F mtHfspd; gq;fspg;gpid ehl;bd; mgptpUj;jpf;F gad;gLj;Jtjid 

Nehf;fhf nfhz;lJ . 

 

3. 2015.12.10 kw;Wk; 11k; jpfjpfspy; jq;fhiy gpuNj nrayff; fhupahyaj;jpy; mgptpUj;jp 

cj;jpNahfj;jHfSf;fhd nraw;jpl;lk; Kfhikj;jtk; njhlHghd FWq;fhy gapw;rpnewp 

elhj;jg;gl;lJ. ,jpy; 40 cj;jpNahfj;jHfs; gq;Nfw;wdH. ,jd; Nehf;fk; fpuhk kllj;jpy; 

Nlw;nfhs;sg;gLfpd;w mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis nrw;jpwdhf gad;gLj;jp 

fpuhkq;fSf;fpilapy; fhzg;gLk; gpur;rpidfis jPHj;Jf;nfhs;tjid mtrukhfTk; rupafTk; 

jahupj;Jf;nfhs;tjw;fhdmwptpid ngw;wf;nfhLg;gJ ,e;epfo;r;rpapd; Nehf;fkhFk; 

VjpHfhy jpl;lk; 
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1. r%fg;gzp njhlHghd 6 khj rhd;wpjo; ghlnewpapid thu ehlfspy; gzk; mwtpl;L 

elhj;Jtjw;Fk; cj;Njrpj;jy; (fy;tp nghJj;juhju rhjhuz juk; rpj;jpaile;j khzthfs; 

my;yJ ,j;Jiwapy; ehl;lk; cs;s egHfSf;fhf re;jHg;;gj;jpid Vw;gLj;jpf;nfhLg;gjw;F 

eltbf;if vLg;gjw;Fk; me;epfo;rpfis elhj;Jk;NghJ tpupTiuahsHfshf vkJ epWtdj;jpy; 

fy;tpfw;w bg;Nshkh kw;Wk; gl;ljhupfs; FOtpd; cjtpapid ngw;wf;nfhs;s ftdk; nrYj;jy;) 

 

1. mur Jiw cj;jpNahfj;jHfSf;fhd FWq;fhy gapw;rp epfo;r;rpfis ,ytrkhf 

elhj;Jtjw;F Kd;nkhopjy; (fle;j tUlk; nkw;nfhs;sg;gl;thW gpuNjr nrayff; 

fhupahyaq;fs;> nghyp]; epiyak; ghlrhiy> ,isQH Nritfs; kd;wq;fs;> fkey 

Nrit epiyaq;fs; Nghdw mur epWtdq;fis mbg;gilahff;nfhz;L ,;e; epfo;rpfis 

elhj;Jjy;. 

2. 2016k; Mz;by; cstsj;Jiz bg;Nshkh ghlnewpapid Muk;gpg;gjw;fhf tpopg;G+l;ly; 

epfo;r;rpfis elhj;Jjy;. 

3. 2016k; Mz;by; KJapay; kw;Wk; KjpNahH guhkupg;G ghlnewpfis elhj;Jjy; 

4. vkJ epiyaj;jpy; jq;Fkpl trjpfis Kd;Ndw;wp mur kw;Wk; jdpahH Jiw 

cj;jpNahfj;jHfHfSf;fhf rpgupR nra;ag;gl;Ls;s fl;ldq;fspd; mbg;gilapy; jq;Fkpl 

trjpfis toq;jy; njhlHghd gtpsk;gug;gLj;jy; eltbf;iffis Nkw;nfhs;SkhW 

rpghupR nra;jy;. 

5. tpupTiu trjpfis Kd;Ndw;wp mDkjpf;fg;gl;;l tpiy tpguq;fspd; fPo; tpupTiuf;fhd 

ntspthup epWtdq;fSf;F toq;f eltbf;if vLf;FkhW rpghupR nra;jy; 

6. 2016k; Mz;Lf;fhf Kd;nkhopag;gl;Ls;s E}yfq;fis tpiuthf Muk;gpj;J mq;fj;Jt 

gzj;jpid mwtpl;L gpuNjr kf;fSf;F gad;ghl;bw;fhd tha;g;gpid toq;f eltbf;if 

vLj;jy; 
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mk;ghiw gpuNjr gapw;rp epiyak; 

 

mwpKfk;: 

Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; Nritfis gutyhf;Fk; Nehf;fpy; gapw;rp Ma;T kw;Wk; 

fsf;fw;if epiyakhf fpof;F ,yq;ifapid ikakhff;nfhz;L mk;ghiw gpuNjr 

nrayfg;gpuptpy; 2013.04.01k; jpfjp Muk;gpf;fgl;lJ..  

 

2013k; Mz;L [_d; khjk; 1k; jpfjp Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; gzpg;ghsH ehafk; 

fyhepjp upl;yp [arpq;̀  mtHfspd; miog;gpd; Ngupy; r%f Nritfs; kw;Wk; eyd;Gup mikr;rpd;  

nfsut mikr;rH gPypf;]; ngNuh mtHfs; kw;Wk; mk;ghiw khtl;l nfsut ghuhSkd;w 

cWg;gpdH jpUkjp rpupahdp tpN[tpf;uk mtHfspdJk; fpof;F khfhz fy;tp mikr;rH nfsut 

tpkytPH jp];]hehaf;f mtHfs; kw;Wk; Vida mjpjpfspd; jiyikapy; gapw;rp> Ma;T kw;Wk; 

fwf; fw;iff;fhd epiyak; jpwe;Jitf;fg;gl;lJ.  

,e;epiyaj;jpid Muk;gpg;gjw;fhd gpujhd Nehf;fkhf nfhOk;G jiyefiu ikakhf itj;J 

elhj;jg;gl;l r%f mgptpUj;jp Jiwapyhd fy;tp> gapw;rp kw;Wk; Ma;T eltbf;iffis fpof;F 

kw;Wk; Cth khfhzk; Nghd;w J}u gpuNjrq;fSf;Fk; nfhz;Lnry;thjhFk;.  

fpof;F khfhzj;jpy; r%f mgptpUj;jp fy;tp> gapw;rp kw;Wk; Ma;T eltbf;iffspy; tpNrl 

epiyakhf khWtNj ,e;epiyaj;jpd; Nehf;fkhFk;.  

r%f mgptpUj;jp nrad;Kiwf;F Njitahd njhopy;thz;ikahsHfis cUthf;FtJk; Gjpa 

mwpT kw;Wk; njhopy;El;gj;jpid r%f mgptpUj;jp nrad;Kiwapy; mwpKfk; nra;J nfhLg;gjd; 

Clhf fpof;F khfhzj;jpy; r%f mgptpUj;jp nraw;ghLfis tpisgad;kpf;fjhf 

Mf;FtJkhFk;.  
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fle;j fhy milTfs; 

1. cstpay; cstsj;Jiz bg;Nshkh ghlnewp (rpq;fs nkhop%yk;) 2013/2015 – khztH 

vz;zpf;if 31 MFk; 

2. cstpay; cstsj;Jiz bg;Nshkh ghlnewp (jkpo; nkhop%yk;) 2013/2015 – khztH 

vz;zpf;if 29 MFk; 

3. cstpay; cstsj;Jiz bg;Nshkh ghlnewp (jkpo; nkhop%yk;) 2015/2017 – khztH 

vz;zpf;if 41 MFk; 

4. cstpay; cstsj;Jiz bg;Nshkh ghlnewp (rpq;fs nkhop%yk;) 2015/2017 – khztH 

vz;zpf;if 26 MFk;. 

FWq;fhy gapw;rp epfo;r;rpfs;1.  

1. njhlHghly; kw;Wk; jiyikj;Jt mgptpUj;jp njhlHghd FWq;fhy gapw;rp epfo;r;rpahdJ 

2015k; Mz;L khHr; khjk; 4 kw;Wk; 5k; jpfjpfspy; mk;ghiw epiyaj;jpy; elhj;jg;gl;lJ. 

,jp;y; rptpy; ghJfhg;G gilazp kw;Wk; NghHtPuHfs; cs;spl;l 35 NgH gq;Fgw;wpdH.  

 

2. neUf;fPl;L Kfhikj;Jtk; njhlHghd FWq;fhy; gapw;rpahdJ 2015k; Mz;L brk;gH khjk; 3 

kw;Wk; 4k; jpfjpfspy; mk;ghiw epiyaj;jpy; elhj;jg;gl;lJ. ,jp;y; mur cj;jNahfj;jHfs; 

45 NgH; gq;Fgw;wpdH. 

 

3. neUf;fPl;L Kfhikj;Jtk; njhlHghd FWq;fhy gapw;rpahdJ 2015k; Mz;L etk;gH khjk; 

11 kw;Wk; 12k; jpfjpfspy; mf;fiug;gw;W gpuNjr nrayf fhupahyaj;jpy; elhj;jg;gl;lJ. 

,jp;y; mur cj;jNahfj;jHfs; 32 NgH; gq;Fgw;wpdH. 

 

4. njhlHghly; kw;Wk; jiyikj;Jt mgptpUj;jp njhlHghd FWq;fhy gapw;rp epfo;r;rpahdJ 

2015k; Mz;L etk;gH khjk; 30 kw;Wk; 31k; jpfjpfspy; %J}H gpuNjr nrayf 

fhupahyaj;jpy; elhj;jg;gl;lJ. ,jp;y; mur cj;jNahfj;jHfs; 37 NgH; gq;Fgw;wpdH. 

 

5. cstsj;Jiz njhlHghd bg;Nshkh ghlnewp 2013 - 2015 (nfhOk;G) khztHfSf;fhd 

fsg;gapw;rp epfo;r;rpfis 2015.12.19 kw;Wk; 20 jpfjpfspy; elhj;Jjy;. 

 

6. cstsj;Jiz epiyaq;fis elhj;jpr; nry;yy;. – 2013/015 rpq;fs nkhop%y 

cstsj;Jiz bg;Nshkh ghlnewpfs; mk;ghiw kw;Wk; nfhOk;G ghlnewpapid gapYk; 

khztHfspd; nray;topKiwg; gapw;rpf;fhd trjpfis Vw;gLj;Jjy; 

gpd;tUk; epWtdq;fspd; ClhfTk; cj;jpNahfj;jHfspdhy; rpghupR nra;J mZg;gg;gLfpd;w 

NritehbfSf;F cstsj;Jizr; Nritapid toq;Fjy; 

- mk;ghiw js itj;jpahriyapy; cseyg; gpupT 

- gpuNjr nghyp]; epiyak; 
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- gpuNjrj;jpYs;s ghlrhiyfs; 

- gpuNjr nrayfj;jpd; fs cj;jpNahfj;jHfs; 

fle;j fhyq;fspy; Nritehbfs; 62 NgUf;F Nrit toq;fg;gl;Ls;sd 

 

7. tpupTiu kz;lgk; kw;Wk; gy;Y}lf ,ae;jpuj;jpid thliff;F tpLtjd; Clhf 

ngw;wf;nfhs;sg;gl;l tUkhdk;.  

tpupTiu kz;lgk; 37 jpdq;fSk; gy;Y}lf ,ae;jpuk; 37 jpdq;;fSk; Njrpa r%f mgtpUj;jp 

epWtdj;jp;d; gapw;rp epfo;r;rpf;fhf gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mjd; ngWkjp &gh 259>000.00 MFk;. 

,g;ngUkjpapid gzk;%yk; mwptplg;gltpy;iy.  

jilfSk; mjw;fhd jPHTfSk;  

1. fl;blj;jpd; Njit  

r%fg;gzp gl;lg;ghlnewp> gl;lg;gpd; gbg;G> bg;Nshkh kw;Wk; Jiz njhopy;tz;ik ghlnewpfs; 

gytw;iw elhj;Jk; vkJ epWtdkhdJ kpfTk; FWfpa epyg;gug;gpy; nfh];tj;ij kw;Wk; 

ehuhN`d;gpl;l epiyaq;fspy; 450w;Fk; Nkw;gl;l khztHfspd; fy;tp eltbf;iffis 

Nkw;nfhz;L tUfpd;wJ. ,J jtpw gpuNjr epiyaq;fs; kw;Wk; NtW epWtdq;fspd; gq;fspg;Gld; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gapw;rp epiyaq;fspy; fy;tp eltbf;iffis Nkw;nfhz;L tUfpd;wJ. 

vdpDk; jw;NghJ thlif mbg;gilapy; elhj;jg;gl;LtUfpd;w Nkw;Fwp;j;j fl;blj;njhFjpfs; 

,uz;bdJk; ,ltrjp NghjhJs;sJ. 2017k; Mz;lhFk;NghJ Gjpa khztHfis 

,izj;Jf;nfhs;Sk;NghJ khztHfspd; vz;zpf;ifia kl;Lg;gLj;jg;glNtz;bAs;sJ. ,jdhy; 

fl;blj;jpd; Njitapid jpl;kpl;L kjpg;gPL nra;J jpiwNrupf;;F mDg;gg;gl;Ls;sJ.  

 

2. tFg;giw> tpupTiu kz;lg trjp Nghjhik   

khztHfs; 20 Ngiu mkHj;jf;$ba tifapNyNa tFg;giwfs; fhzg;gLfpd;wd. vdpDk; xU 

rpWtH ghJfhg;G bg;Nshkh ghlnewpapd; fPo; Vwj;jho 35 khztHfs; mstpy; kpfTk; rpwkj;jpw;F 

kj;jpapy; fy;tpapid njhlHe;J tUfpwhHfs;.  

jw;NghJ gad;gLj;jptUk; tFg;giwfis Kd;Ndw;Wk; trjpfs; fhzg;gltpy;iy vd;gJld; Gjpa 

tFg;giwf; fl;lj;jid epHkhdpf;fNtz;bAs;sJ. ,y;iynadpy; mjpfsT vz;zpf;ifapyhd 

khztHfis cs;slf;fp tpupTiufis Nkwnfhs;tjw;F NghJkhd ,ltrjpAs;s tpupTiu 

kz;lgq;fis ntsp epWtdq;fspypUe;J ngw;Wf;nfhs;sf;$bathW khjhe;j xJf;fPl;bid 

Nkw;nfhs;sy;. 
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fopg;giw trjpfs; Nghjhik  

jw;NghJ vkJ epWtdj;jpy; elhj;jg;gLfpd;w ghlnewpfspy; 70 khztHfs; gq;Nfw;fpwhHfs;. 

vdpDk; ,k;khztHfspd; ghtidf;fhf fopg;giwfs; 2 khj;jpuNk cs;sJ. vdpDk; mtw;wpYk; 

xd;W jpUj;jg;glNtz;ba epiyapy; fhzg;gLfpd;wJ. tsthsHfSf;Fk; khztHfs; gad;gLj;Jk; 

fopg;giwfisNa gad;gLj;jNtz;bAs;sJ. jw;NghJ fhzg;gLk; fopg;giwfis jpUj;JtNjhL 

Gjpa fopg;giwfisAk; epHkhdpf;f Ntz;Lk;.  

 

3. epWtdj;jpw;nfd mr;R ,ae;jpuk; kw;Wk; gpujp vLf;Fk; ,ae;jpuk;  

Mtzq;fis gjpg;gpLtjw;Fk; gpujpnaLg;gjw;Fk; ntspthwpahd tpw;gid epiyaq;fis 

mZfNtz;bapUg;gjdhy; fhyk; tPz;tpiuakhtJld; epUthr; nryTfs; mjpfupf;fpd;wd. 

 

fw;wy; cgfuzq;fs; Nghjhik 

fhYld;$ba ntz;gyifnahd;W Njitahf cs;sJ. jw;NghJ nkhduhfiy ghlnewpfSf;fhf 

gy;Y}lfj;jpid thliff;F ngw;Wf;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

,t;thW thliff;F ngw;wf;nfhs;fpd;w cgfuzq;fSf;fhf khjhe;jk; 6000 &gh 

nrYj;jg;gLtJld; KO ghlnewpf;fhyj;jp;;y; (18 khjq;fs;) &gh 108>000.00 mstpy; 

nrytplg;gLfpd;wd. mjw;F gjpyhf cgfuzk; xd;iw nfhs;tdT nra;aKbAkhapd; mjid 

gpuNjr uPjpapy; ghupanjhU eyidg; ngw;Wf;nfhLf;Fk;.  

 

4. ghlnewpfs; njhlHghf NghjpasT tpsk;guj;jid toq;f KbahjpUj;jy; 

vkJ epWtdj;jpdhy; elhj;jg;gl;LtUfpd;w ghlnewpfs; njhlHghf NghjpasT tpspg;G ,y;iy. 

mjdhy; mur cj;jpNahfj;jHfs;> ghlrhiy khztHfs;> rKjha mikg;Gf;fspd; 

cj;jpNahfj;jHfs;> ghJfhg;G cj;jpNahfj;jHfs;> kw;Wk; Vida ,yf;Ff; FOf;fis 

tpspg;G+l;Ljy; Ntz;Lk;. mjw;fhf khjhe;jk; xU epfo;r;rpapidahtJ elhj;Jk; tifapy; xU 

epfo;rpf;fhf &gh 10>000.00 tPjk; nrythFk; vd;w vLNfhspd; mbg;gilapy; &. 100>000.00 

mstpy; xJf;fPL nra;J gpuNjr epiyaq;fSf;F toq;fKbAkhapd; jw;NghjpUf;Fk; 

vz;zpf;ifia tpl mjpfsT khztHfis cs;thq;fyhk;.  

epWtdj;jpw;F Kd;dhy; ghlnewp tpguq;fis mwptpg;gjw;fhd ngupastpyhd tpsk;gug; 

gyifia nghWj;Jjy;.  
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vjpHfhy jpl;lk; 

5. r%fg;gzp njhlHghd 6 khj rhd;wpjo; fw;ifnewpapid Muk;gpj;jy; 

6. cstsj;Jiz njhlHghd 6 khj rhd;wpjo; fw;ifnewpapid Muk;gpj;jy; 

7. 2016-2018 cstsj;Jiz bg;Nshkh ghlnewpapid Muk;gpg;gjw;F gq;Fgw;WdHfsi 

milahsk; fhzy; 

8. gpuNjr uPjpapy; epWtd Nritfs; kw;Wk; ghlnewpfs; njhlHghf tpspg;G+l;Ltjw;fhf 6 

epfo;r;rpfis elhj;Jjy; 

9. tho;tpd; vOr;rp mgptpUj;jp jpizf;fs cj;jpNahfj;jHfSf;fhf kdg;ghq;F 

khw;wj;jpw;fhd 2 epfo;r;rpfis elhj;Jjy;.  

10. rpW E}yfq;fis gpuNjrj;jpYs;s VidNahUf;Fk; gad;gLj;jf;$ba tha;g;gpid 

Vw;gLj;jy; 

11. rpq;fsk; kw;Wk; jkpo; nkhop%ykhd ghlnewpfspd; xUq;fpidg;G eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;Sjy; 

12. mk;ghiw kw;Wk; nkhzuhfiy rpWtH guhkupg;G bg;Nshkh ghlnewpfspy; 

xUq;fpizg;gpid Vw;gLj;jy;. 

 

fsdp gy;fiyf;fofk; 
mwpKfk; 

2011 k; Mz;L [dtup khjk; Muk;gpf;fg;gl;l fsdpapy; mike;Js;s nghy;N`d;nfhl khztH 

tpLjpapid tUlhe;jk; r%fg;gzpf; fy;Y}upapy; NrUk; fpuhkpa FiwtUkhdk; ngWfpd;w 

FLk;gq;fspYs;s khztHfSf;fhf xJf;fg;gl;Ls;sJ. ,t;tpLjpahdJ gpujhd epWtdj;jpypUe;J 

10.5 fp.kP J}uj;jpy; mike;Js;sJ. 2015k; Mz;by; 2014.11.03k; jpfjp 24 khztHfs; 

cs;thq;fg;gl;lJld; ,jpy; jq;fpapUf;ff;$batHfspd; Mff;$ba vz;zpf;if 24 MFk;. 

,k;khztHfspd; Njitfis G+hj;jpnra;tjw;fhf Neubahf tpLjp guhkupg;ghsH xUtiuAk; 

epakpf;fg;gl;Ls;shH. epfo;r;rpj;jpl;l jahupg;ghsu; kw;Wk; khztH xUq;fpizg;ghsH Clhf tpLjp 

Nkw;ghHit nra;ag;gLfpd;wJ. 

 

2014k; Mz;L ,Wjpf; fhyhz;by; njhifkjpg;G jpizf;fsj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l kjpg;gPl;bd; 

gb fhzpapd; ngWkjp 2>500>000.00 (25 ,yl;rk;) &ghTk; fl;blj;jpd; nghWkjp 2>540>000.00 

(,Ugj;jp Ie;;J ,yl;rj;J ehw;gjhapuk;) MFk; NkYk; 2014/2015k; Mz;by; jpUj;j 

NtiyfSf;fhf  397> 990.58 &gh fsdp gpuNjr rigapdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
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r%f mgptpUj;jp nfhs;is> Ma;T kw;Wk; ntspaPl;Lg; gpupT  

gpuptpd; Nehf;F 

r%fg;gzp> r%f eyd;Gup kw;Wk; r%f mgptpUj;jp ghlj;Jiw kw;Wk; mjDld; njhlHghd 

gy;NtW Ma;TfisAk; fw;wy;fisAk; Nkw;nfhs;tjw;Fk;> mjDld; njhlHghd Ma;twpf;if 

kw;Wk; fy;tp ntspaPLfis ntspapLtjw;Fk;> gue;jstpy; ,yq;ifapy; r%f eyd;Gup kw;Wk; 

mgptpUj;jp ghlj;JiwAld; njhlHghd r%f nfhs;iffis cUthf;Ftjw;F gq;fspg;gjw;F 

eltbf;if Nkwn;fhs;tJkhFk;.  

Ma;Tg; gpuptpd; njhopw;ghL 

 r%f Ma;T kw;Wk; fUj;jha;T Jiwfis milahsk; fhzYk; r%fg;gzp kw;Wk; r%f 

nfhs;iffis jahupg;gjw;F Njitahd jpl;lq;fis cUthf;FjYk; 

 r%f Ma;Tfspy; <Lgl;L epyTfpd;w r%f gpur;rpidfs; njhlHghf ftdk; nrYj;jp mur 

nfhs;if kw;Wk; gy;NtW JiwfSf;F Njitahd jfty;fis Vw;gLj;jpf;nfhLj;jy; 

 cupa mikr;Rf;fSld; xUq;fpizg;ig Vw;gLj;jp Gwf;fzpf;fg;gl;l FLk;gq;fSf;F 

Njitahd trjpfisAk; NritfisAk; toq;Ftjw;F Njitahd jfty;fis 

toq;Fjy; 

 mur kw;Wk; murrHgw;w epWtdq;fs; kw;Wk; mikg;Gf;fSld; xd;wpidj;J Ma;Tfis 

Nkw;nfhs;Sjy; 

 gz;GrhH kw;Wk; vz;zpf;if rhH Kiwfs; Clhf Ma;Tfis Nkw;nfhs;sy; 

 Ma;T Kd;nkhopTg; gj;jpuj;jpid jahupj;jy;> Kd;itj;jy;> juTgFg;gha;T nra;jy; 

kw;Wk; Ma;twpf;if jahupj;jy; 

 fsj;jpw;F nrd;W jfty;fis Nrfupj;jy; kw;Wk; mtw;wpd; ,ufrpaj;jd;ikia 

ghJfhj;jy; 

 r%f Ma;TfSld; njhlHghd juT tq;fpapid NgZjy;  

 

r%f mgptpUj;jp nfhs;is> Ma;T kw;Wk; ntspaPl;Lg; gpupT  

 Ma;T cj;jpNahfj;jH-II 
jpUkjp. <.vd;.Nf. urhq;fpf;fh - B.A. (University of Sabaragamuwa), M.A. (University of Kelaniya) 
 

 Ma;T cj;jpNahfj;jH-II 
jpU. Nf.gP.A+ fPHj;jp [atHjd - B.A. (Hon) (University of Ruhuna), M.A. in Sociology (University of 
Colombo) 
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 Ma;T cj;jpNahfj;jH-II 
jpU. vr;.vk;.v];.gP.N`uj;- B.A. (Hon) (University of Kelaniya), MSSc. (University of Kelaniya) 
 

 Ma;T cj;jpNahfj;jH-II 
fyhepjp jpUkjp. gP.gP.[P.[P. rkpyh rpuptHjd - B.A. (Hon) (University of Kelaniya), M.A. (Political 
Science) (University of Kelaniya), Ph.D.(Philosophy & Psychology) (University of Sri Jayawardenapura) 
 

 Ma;T cj;jpNahfj;jH-II 
jpUkjp. vr;.Nf.v];;.Nf. rpupFkhu - B.A. (Hon) (University of Kelaniya), M.A. (University of Kelaniya) 
 

 cjtp Ma;thsu 
jpUkjp. gP.V. epYfh tpN[gz;lhu - B.A. (University of Sri Jayawardenapura), M.A. (University of 
Kelaniya) 
 

 cjtp Ma;thsu ;- III 
jpUkjp. MNyhf;fh. khdhKjyp - B.A. (Hon) (University of Kelaniya) 
 

 cjtp Ma;thsu ;- III 
vk;. vr;. ,e;jpf;f rQ;[Pt - B.A. (University of Ruhuna) 
 

 cjtp Ma;thsu ;- III 
jpUkjp. Nf.rP.Nf. j jhg;Nuht;- B.A. (Special) in Sociology (University of Colombo) 
 

 cjtp Ma;thsu ;- III 
nry;tp. v];.vr;.vd;. kJrhdp rpy;th - BSW (Alva’s College, Mangalore University, India) 
 

 cjtp Ma;thsu ;- III 
nry;tp. V. vue;jp [atHd - B.A. (University of Peradeniya) 

 

 

2015k; Mz;by; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Ma;Tfs; 

tptrha kw;Wk; kPdt rKjhaj;jpd; nghUshjhu epiy njhlHghd MuhAk Ma;T – (jq;fhiy 

gpuNjr nrayfj;jpid mbg;gilahff; nfhz;lJ) 

fpuhk gpuNjrq;fspy; thOk; mjpfsthd rKjhaj;jpdH vjpHNehf;Fk; gpur;rpidfis 

jtpHe;Jnfhs;tjw;F mtHfs; vjpHNehf;Fk; gpur;rpidfis cupaKiwapy; Gupe;Jnfhs;s 

Ntz;Lk;. ,jw;fhf fpuhkPa rKjhaj;jpy; nrd;W mtHfs; njhlHghd Ma;tpid Nkw;nfhs;tJ 

mtrpakhfpd;wJ. me;j fpuhkPa rKjhaj;jpy; jw;NghJ epyTfpd;w r%f nghUshjhu 

epiyikfis Gupe;Jnfhs;tjd; Clhf mtHfspd; rf;jpapid Kd;Ndw;WtJk;> gytPdq;fis 

jtpHe;Jnfhs;tjw;Fk; mtHfspd; gpur;rpidfis Fiwj;Jnfhs;tjw;Fk; gad;gLj;jf;$ba 

r%fg;gzp Kiwapay; njhlHghd njsptpid ngw;Wf;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. ,jw;fhf mtHfspd; 

r%f> nghUshjhu epiyikfs; njhlHghf Gupe;Jnfhs;tJ mtrpakhtJld; 

me;Nehf;fq;fSf;fhf gpd;tUk; Ma;T; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.   
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Ma;tpd; Nehf;fk;: 

 

,t;tha;tpd; gpujhd Nehf;fkhf ngsjPf mgptpUj;jpapd; Muk;g fl;lj;jpy; fhzg;gLfpd;w 

tptrhak; kw;Wk; kPdt rKjhaj;jpd; nghUshjhu epiyikfspd; jd;ikapid Gupe;Jnfhs;tJk; 

mjd; Clhf mr; rKjhaj;jpid tYT+l;Ltjw;Fk; (Community Empwerment) gad;gLj;jf;$ba 

topKiwfis milahsk; fhz;gJk;> mjd; Clhf Njrpa r%f mgptpUj;jp nrad;KiwapDs;; 

gq;FjhuHfshf mthfspd; gq;fspg;gpid ngw;WWf;nfhs;tjw;fhd Kiwia milahsk; fhzy; 

 

tpNrl Nehf;fq;fs;: 

 etPd mgptpUj;jp nrad;Kiwapy; tptrha kw;Wk; kPd;gpbr; rKjhaj;jpd; r%f 

nghUshjhu epiyfs; jsk;gSf;F cl;gLk; ,yf;fhFk; tpjj;jpid milahsk; 

fhz;gjw;Fk; Njrpa mgptpUj;jp Jiwapy; mr;rKjhaj;jpd; nraw;ghLfs; vt;thW 

Neu;kakhfTk; Vjpu;kiwahfTk; jhf;fk; nrYj;Jfpd;wJ vdl;gjih milahsk; fhzy;.  

 fpuhkpa Jiwapy; epyTfpd;w Njrpa mwptpid Muha;tJk;> mjw;fhfTs;s rthy;fis 

milahsk; fhz;gJk; mjd; ePz;lfhy epiyg;gpw;fhf vLf;ff;$ba nraw;ghLfis 

tpsq;fpf;nfhs;sYk;.  

 ,r;rKjhaj;jpdupd; tho;f;ifj;juj;jpid jahHnra;Ak;NghJ r%f nghUshjhu fhuzpfs; 

jhf;fk;nrYj;jpAs;s tpj;jpid tpsq;fpf;nfhs;sy;.  

 mgptpUj;jpapid ,yf;fhff;nfhz;l epiyfis mile;Jnfhs;tjw;Fs;s jilfis 

milahsk; fhzy; 

 ,r;rKjhaj;jpdiu r%f> nghUshjhu uPjpapy; mgptpUj;jpapid Nehf;fp nfz;Lnry;tjw;F 

vLf;fNtz;ba topKiwfis milahsk; fhzy; 

 mgptpUj;jpapd; eyd;fs; fpuhkpa rKjhaj;jpdupd;ghy; nry;tjid Gupe;Jnfhs;SjYk; 

mtHfs; mt;tsq;fis gad;gLj;Jk; tpjj;jpidAk; milahsk; fhzy;. 

 tptrhak; kw;Wk; kPdt rKjhaj;jpdupd; nghUshjhu r%f epiyfis mgptpUj;jp 

nra;tjpy; jw;NghJs;s rKjha mgptpUj;jp mZFKiwfspd; tpidjpwid milahsk; 

fhz;gJk; Gjpa rKjha mZFKiwfs; kPJ ftdk;nrYj;JjYk;. 

 FLk;g epWtdj;jpd; cWjpj;jd;ikapy; cUthf;fg;glNtz;ba etPd tho;f;if Kiwfs;> 

etPd mgptpUj;jp Kiwfs; vd;d vd;gjid rKjhaj;jpd; ghHitf;Nfhzj;jpNyNa 

milahsk; fz;L mjw;F nghUj;jkhd eltbf;iffs; kw;Wk; khw;Wtopfis 

milahsk; fhzy;.  
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gpuptpd; %yk; nraw;gLj;jg;gLfpd;w Ma;Tfs; - 2015/2016 

 

nghJ cjtp toq;Fk;NghJ vjpHghHf;fg;gLk; Njitfs; kw;Wk; rthy;fis milahsk; fhZk; 

Ma;T (Nky; khfhzj;jpd; kPupfk gpuNjr nrayfj;jpid mbg;gilahff;nfhz;l)Ma;T 

 

mur nfhs;iffSf;Nfw;g tUlhe;jk; ghupanjhU epjpapid nghJ cjtp gadhspfis 

guhkupg;gpw;fhf nrytpLfpd;wikia vz;rhH juTfs; cWjpg;gLj;Jfpd;wd. vdpDk; mjw;F 

rkhe;jpukhf mur Jiwapd; nghUshjhuj;jpid mgptpUj;jp nra;tjw;F mtHfshy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; gq;fspg;G njhlHghf gpd;D}l;ly; xd;W my;yJ Kiwahd nraw;jpl;lnkhd;W 

eilKiwg;gLj;jg;gltpy;iy. ,jdhy; Njrpa r%f mgptpUj;jpapy; kpfTk; nghUj;jkhd 

egHfSf;F nghJ cjtp nrd;wilaitg;gjw;fhf nghJepjp gadhsp rKjhaj;jpid 

Cf;Ftpj;jy;> mtHfspd; nghUshjhuk; kw;Wk; cs eyid tpUj;jp nra;jy;> mur 

tPz;tpuaj;jpid Fiwg;gJ khj;jpukd;wp kpfTk; nraw;jpwkhd rpNu~;l gpui[fis 

cUthf;Ftjpy; gq;fspg;G nra;tjhf mikAk;.  

  

Njrpa mgptpUj;jpapy; KjyPL nra;af;$ba ghupanjhU epjpapid nghJepjpahf 

toq;fg;gLtjdhy; mj;jifa epjpapid Kiwahd uPjpapy; Fwpj;j rKjhag; gpuptpdUf;F 

nrd;wilahikapdhy; gpur;rpidahd #oy; cUthf;fg;gl;Ls;sJ. mjdhy; r%f> nghUshjhu 

kw;Wk; csuPjpahf mgptpUj;jpailtjw;F jifiktha;e;jtHfSf;F eyd;Gup Nritfis 

toq;FtJk; mtHfs; Njrpa mgptpUj;jp nraw;ghLfspy; <LgLj;JtJ ey;yhl;rpAld;$ba 

rKjhaj;jpy; fhzg;glNtz;ba mbg;gil mk;rkhf Rl;bf;fhl;lyhk; 

 

Ma;T Nehf;fk;: 

Ma;Tj; JiwAld; rk;ge;jg;gl;l fpuhk NrtfH gpuptpd; nghJ cjtpg; gadhspfs; mt; cjtpj; 

njhifapid ngWtjw;F nghUj;jkhdtHfsh vd Mua;tNj Ma;tpd; gpujhd Nehf;fkhFk;.  

tpNrl Nehf;fq;fs; 

jw;NghJ nghJ cjtpapid ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf ngUk;ghz;ikahd rKjhaj;jpid J}z;Lk; 

Nghf;F fhzg;gLtjw;fhd fhuzk; vd;d vd;gij milahsk; fhzy; 

nghJ cjtp ngWgtHfspd; vz;zpif mbg;gilahf md;wp gz;GrhH ju uPjpapy; 

jq;fitj;Jf;nfhs;Sk; Kiw ,Uf;fpd;wjh vd milahsk; fhzy; 

nghJ cjtp njhlHghf nraw;ghl;by; cs;s nfhs;if kw;wk; mjDld; njhlHghd 

gpur;rpidfis mZFjy; 

nghJg; Nghf;Ftuj;jpid gad;gLj;Jk; ngz;fs; vjpHNehf;Fk; mnrsfupaq;fis vjpHNehf;Fjy;> 

mjw;Fs;s tha;g;Gf;fs;> gjpy;tpidfs; njhlHghf Muha;jy; 

jw;fhy ,yq;ifr; #oiktpy; ghy;epiy vd;gJ tYthd r%f Ngr;Rj;jiyg;ghf MfpAs;sJld; 

ngz;fspd; fy;tp> njhopy;> tpahghuk; kw;Wk; Vida Nritfspy; <LgLjy; vd;gJld; 

Nghf;Ftuj;J KiwfSk; ngUksT njhlHGgLtJ GydhfpwJ. ngUk;ghyhd Mrpa ehLfspy; 



Njrpa 

tUlhe;j mwpf;if - 2015 - 38 - 

ngz;fSf;F nghJg; Nghf;Ftuj;J Nritapy; Vw;gLfpd;w cly; cs J~;gpuNahfq;fs; kw;Wk; 

Jd;GWj;jy;fs; tpuptile;J nry;fpd;wJ. 

Ma;T Nehf;fk; 

,yq;ifapy; nghJg; Nghf;Ftuj;jpy; ngz;fSf;F Vw;gLfpd;w cly; cs uPjpahd 

J];gpuNahfq;fSf;F cl;gLjt;wFs;s tha;g;G> guk;gy; njhlHghf milahsk; fhzy; kw;wk; 

mjw;fhd khw;Wtopfis Mokhf Muha;jy;.  

tpNrl Nehf;fq;fs; 

 ngz;fSf;F nghJg; Nghf;Ftuj;J Nritapy; Vw;gLfpd;w J];gpuNahfq;fis 

milahsk;fhzy; 

 Vw;gLk J];gpuNahfq;fspd; tiffs;> gjpy;tpidfs; kw;Wk; mOj;jq;fs; milahsk; 

fhzy; 

 J];gpuNahfj;jpw;Fs;shtjw;F J}z;Lfpd;w fhuzq;fs;> jLg;gjw;F Nkw;nfhs;sf;$ba 

topKiwfs; vd;gtw;iw mwpe;Jnfhs;Sjy; 

 Vw;gLfpd;w J];gpuNahfq;fs; kw;Wk; td;Kiwfs; njhlhgf kf;fspd; kdg;ghq;F kw;wk; 

Gyf;fhl;rpapid Gupe;Jnfhs;Sjy;.  

etPd njhiyf;fhl;rp ehlff; fiyahdJ FLk;g fl;likg;gpy; Vw;gLj;Jk jhf;fk; njhlHghf 

Muha;jy; 

etPd cyfkakhf;fs;> efukakhf;fs;> ifj;njhopy;kakhf;fy; vd;gtw;NwhL r%fKk; etPd 

khw;wq;fSf;F cl;gl;Ls;sJ. mr;nraw;ghLfspd;NghJ njhlHghly; Kf;fpa gq;fpid 

tfpf;fpd;wJ. njhlHghly; Clfq;fis kpd; Clfk; kw;Wk; mr;R Clfk; vd gpujhd ,U 

gpupTfis nfhz;lJ. kpd;dpay; Clfg; ghtidahdJ ,yq;ifapd; FLk;gk; vDk; epWtdj;jpy; 

ghupanjhU jhf;fj;jpid Vw;gLj;jpAs;sJ. mk; kpd;dpay; Clfq;fSf;fpilapy; 

njhiyf;fhl;rpahdJ FLk;g mikg;gpy; ghupanjhU jhf;fj;jpid nrYj;Jk; fl;Gy nrtpg;Gy 

Clfkhf fUjg;gLfpwJ. etPd r%fj;jpDs; njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfSf;Fs; kf;fs; tpUk;gp 

ghHf;Fk; epfo;r;rpahf fhzg;gLtJ ehlfq;fs; MFk;. njhiyf;fhl;rpia vLj;JNehf;Fk;NghJ 

mjidAk; 3 gpujhd gupTfishf Nehf;fyhk;.  

1. ehlfk;   

2. tuhe;jk; xU gFjp ntspaplg;gLk; ehlfk; 

3. ehshe;jk; xypgug;ghFk; ehlfq;fs; (neLe;njhlH)  

FLk;gq;fspy; fhzg;gLk; gpizg;G> Kuz;ghL> Mzhjpf;fk;> re;jHg;gj;jpw;Nfw;g tfpghfk; Vw;wy; 

Nghd;wd ,e;ehlfq;fspd; Clhf ntspf;fhl;lg;gLfpd;wd. etPd Afj;jpy; kdpj cs;sk; 

cs;thq;fpapUg;gJ ,e; neUe;njhlHfisNaahFk;. ,e;ehlfq;fs; cs;ehl;L jahupg;ghfTk; 

ntspehl;L jahupg;ghfTk; jw;fhy ,yq;if r%fj;jpy; tyk;tUfpwJ. FLk;g myfpy; 

re;jHg;gj;jpw;Nfw;w tfpghf Nkw;wypd;NghJ xt;nthUtupdJk; epiyapDs; cs;slq;fpAs;s 

gy;NtW MSikg; gz;Gfs; ehlfq;fs; Clhf ntspg;gLj;jg;gLfpd;wd. ,t;thSikfs; FLk;g 
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myfpDs; vLj;Jf;fhl;lg;gLtjdhy; Vw;gLk; gpur;rpidfs;> mj;jifa MSikg; gz;Gfs; 

FLk;gj;jpYs;s Vida mq;fj;jtHfs; Gupe;Jnfhs;Sk; tpjk;> mj;jifa MSik gz;Gfspy; 

khdpl eljijia xOq;Fnra;Jnfhs;Sk; tpjk; Nghd;w gy;NtW gz;Gfs; ehlfq;fspy; 

vLj;Jf;fhl;lg;gLfpd;wd. kWGwk; FLk;gj;jpDs; fhzg;gLfpd;w fyhr;rhu uPjpahd xOf;f 

tpOkpaq;fs; etPd fhyj;jpy; khw;wkile;Js;s tpj;jpidAk;> xd;wpide;j uPjpapy; mjidg; 

NgZk; KiwiaAk;> rKfk; jdpegH myFld; njhlHgpid NgZk; tpjk; Nghd;w r%f kw;Wk; 

nghUshjhu tplaq;fs; ehlfq;fs; Clhf vLj;Jf;fhl;lg;gLfpd;wd.  

etPd thzpgg; nghUshjhu Kiwikfs;> etPd EfHTKiwfs;> cyfg;nghUshjhu #oikT 

Nghd;w tplaq;fis mbg;gilahff;nfhz;L FLk;g myF jw;NghJ fl;likf;fg;gl;Ls;sd. 

,j;jifa gy;NtWgl;l fhuzpfspd; tpisthf fw;Gy nrtpg;Gy Clfq;fSk; jhf;fk; nrYj;jp 

tUfpd;wJ.  mjdhy; ehlfq;fs; Clhf toq;fg;gLfpd;w nghOJNghf;Fj; jd;ikNahL mJ 

FLk;g myfpid fl;bnaOg;Gtjw;F ve;jstpw;F gq;fspg;G nra;fpd;wJ vd;gjidAk; Muha;tJ 

fhyj;jpd; Njitahf cs;sJ. 

Ma;tpd; Nehf;fk; 

gpujhd Nehf;fk; 

etPd ehlf;fiyahdH Fk;g fl;likg;gpy; Vw;gLj;Jfpd;w Neuhd kw;Wk; vjpuhd jhf;fq;fis 

milahsk;fhzy;. 

tpNrl Nehf;fq;fs; 

 gps;isfspd; r%fkakhf;fy; ghq;fpy; khw;wj;jpid Vw;gLj;Jtjpy; ehlff;fiyapd; 

jhf;fj;jpid milahsk; fhzy; 

 ngw;NwhH gps;isfs;> gps;isfs; gps;isfs;> vd;NghUf;F ,ilapyhd cwtpid 

fl;bnaOg;Gtjpy; ehlfq;fiyapd; gq;fspg;gpid milahsk; fhzy;. 

 rktaJf; FOf;fSf;fpilapy; xd;wpize;j Kiwapid fl;bnaOg;Gtjpy; ehlff;fiy 

Nkw;nfhs;Sk; jhf;fj;jpid ilahsk; fhzy; 
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Njrpa r%f mgptpUj;jp epWdj;jpy; gpuNjr fw;wy; epiyaq;fis ikakhff;nfhz;L Nkw;nfhs;s 

vjpHghHf;fpd;w ghlnewpfs;> gapw;rp epfo;r;rpfs; kw;Wk; Ma;T njhlHghf Njit kjpg;gPl;Lld; 

njhlHghd Ma;T 

mwpKfk;: 

Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; r%fg;gzpf; fy;Y}up> Ma;T kw;Wk; gapw;rpg; gpupTfs; 

Clhf ehl;bd; Njitf;Nfw;g epfo;r;rpfis jahupj;J tUtNjhL r%fg;gzp 

njhopy;thz;ikahsHfis cUthf;Fjy; kw;Wk; rKjha mgptpUj;jp ghlj;Jld; njhlHghd 

gy;NtW ghlnewpfisAk; elhj;jptUfpd;wJ.  

Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpy; nraw;gLj;jg;gLfpd;w ngUk;ghyhd fw;ifnewpfs;> gapw;rp 

ghlnewpfs; kw;Wk; Ma;Tf; fsk; vd;gd gpuNjr epiyaq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gLtjpy;iy. 

vdNt Njit kjpg;gPl;bid Nkw;nfhs;tJ mj;jpahtrpakhd tplakhFk;. me;je;j gpuNjr 

epiyaq;fis mbg;gilahff;nfhz;L nraw;gLj;jg;glNtz;ba ghlnewpfs; vit? gapw;rpfs; 

vj;Jiwfis ikakhf itj;J cUthf;fg;glNtz;Lk;? Ma;Tfs; vj;Jiwfs; Clhf 

Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lk; vd;gjid Muha;tJ Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; Njitahf 

mikfpd;wJ.  

jw;fhy r%f nraw;ghl;Lld; njhlHGgLk; tifapy; Gjpa ghlnewpfs; kw;Wk; epfo;r;rpfis 

milahsg;gLj;jTk;> jw;nghJ epWtdj;jpdhy; elhj;jg;gLfpd;w ghlnewpfs; kw;Wk; 

ghltpjhdq;fis jpUj;Jtjw;Fk; jw;fhy njhopw;re;ijf;F nghUj;jkhd tpj;jpy; ghlnewpfis 

kPs; epHkhdpf;fTk; ,f;fzpg;gPl;bd; %yk; tha;g;G Vw;gLfpd;wJ. ,jd; Clhf Njrpa r%f 

mgptpUj;jp epWtdj;jpw;Fk; r%f tYT+l;ly; kw;Wk; eyNdhk;Gif mikr;Rf;Fk; ngUksT 

gpurpj;jkiltjw;Fk; tha;g;G Vw;gLk;. mj;NjhL me;epWtdq;fs; Clhf Njrpa uPjpapy; 

Vw;gLj;jNtz;ba Nritfs; cs;slf;fg;gLtjw;Fk; tha;g;G Vw;gLk;.  

Nehf;fk; 

 Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtd nraw;jpl;lq;fspd; gaDWjpiaAk; nraw;jpwidAk; 
mjpfupj;jy; 

 Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpdJk; mjd; gpuhe;jpa epiyaq;fspYk; elhj;jg;gLk; 
nraw;ghLfs;> gapw;rpghlnewp kw;Wk; Ma;T njhlHghd mur kw;wk; mur rhHgw;w> jdpahH 
Jiwfs; kw;Wk; nghJkf;fSf;F tpopg;G+l;ly; 

 gq;Fgw;WdHfspd; Kjd;ikj; NjitahfTs;s gapw;rpfspd; Njitapid milask; 
fhzYk; mjDld; njhlHghd gapw;rp epfo;r;rpfis jahupj;J jw;NghJ 
nraw;gLj;jg;gl;LtUk; ghlnewpfis jpUj;jpaikj;jy; 

 gpuNjr epiyaq;spy; fy;tp eltbf;iffis newpg;gLj;jy; 
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gpuptpdhy; Kd;nkhopag;gLfpd;w Gjpa Ma;Tfs; 

tWikapid jtpHg;gjw;fhf rKHjp mgptpUj;jp epfo;r;rpfspd; gaDWjp 

tWikia jtpHg;gjd; mbg;gil Nehf;fj;jpid ikakhff;nfhz;L Kd;ndLf;fg;gl;Ls;s 
mbg;gil mgptpUj;jp epfo;rrpfshf rKHj;jp Njrpa epfo;r;rpaid milahsk; fhzyhk;. 1995k; 
Mz;L 30 ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; epWtg;gl;Ls;s ,yq;if rKHjp Njrpa epfo;T Muk;gkhfpaJ. 
Gpd;dH 1996 k; Mz;L 18k; ,yf;f rl;lj;jpd ;%yk; njw;F mgptpUj;jp mjpfhurig kw;wk; 2005k; 
Mz;L 26k; rl;lj;jpd; %yk; ,yq;if clwl;l mgptpUj;jp mjpfhu rig vd;gtw;iw 
xd;wpidj;J tho;tpd; vOr;rp mgptpUj;jp mjpfhurig Muk;gpf;fg;gl;lJld; mjd; Kf;fpakhd 

mgptpUj;jp epfo;r;rpahf „rKHjp;‟ mike;Js;sJ.  

fpuhkpa tWik njhlHghf Muha;e;J ghHf;Fk;NghJ FLk;g myfhdJ tWikf;F MshFtJ 
Kf;fpa gpur;rpidahf fhzg;gLfpwJ. mjw;Nfw;g tWikf;Fl;gl;l FLk;g myfhdJ gpd;tUkhW 
tifg;gLj;jyhk;.  

1. tajhd my;yJ khw;Wj;jpwdhspfs; khj;jpuk; cs;s njhopypy; <lgl Kbahj FLk;gq;fs; 

2. jha; my;yJ je;ij khj;jpuk; cs;s rpW gps;isfs; cs;s twpa FLk;gq;fs; 

3. mbikahjy; my;yJ csg;gpd;diltpdhy; njhopy;Gupa Kbahj twpa FLk;gq;fs; 

4. NghjpasT tsq;fs; ,y;yhj FLk;gq;fs; 

5. gzpGupAk; Mw;wy; kw;Wk; Cf;fk; cs;s FLk;gq;fs; (me;Jul;l MNyhf;faf;> 1994:7) 

vd;gdNt mitahFk;. ,f;FLk;g myFfs; ghjpf;fg;gl;l FLk;gq;fshf fUjg;gLtNjhL 
mtHfis fl;bnaOg;Gtjw;fhf rKHjp epfo;r;rpj;jpl;lk; gy;NtW nraw;ghLfis 

Kd;ndLj;Js;sJ. mjw;Nfw;g Ma;Tg; gpur;rpidahf “fpuhkpa FLk;g myfpDs; tWikia 
Fwpg;gjw;fhf rKHjp mgptpUj;jp epfor;rpfspd; gq;fspg;G vj;jifa jhf;fj;jpid 

Vw;gLj;Jfpd;wJ” vd mikfpd;wJ. 

Ma;T Nehf;fq;fs;: 

gpujhd Nehf;fk;:  

FLk;g eyd;Gupia mgptpUj;jp nra;tjw;fhf rKHjp mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;jd; fPo; 

eilKiwg;gLj;jg;gLk; epfo;r;rpfspd; gaDWjpapid milahsk; fhzy; 

cg Nehf;fq;fs;: 

 fpuhkpa tWikia tiutpyf;fzg;gLj;jy; 

 FLk;g myfpDs; ,ilj;njhlHG tbtikg;G Kiwf;fhf rKHjp ,af;fj;jpd; 

gq;fspg;gpid milahsk; fhzy; 

 cyf Kjyhspj;Jtj;Jld; fpuhk eyd;GupapDs; Nkw;nfhs;sf;$ba Gjpa khw;wq;fis 

milahsk; fhzy; 
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Ma;tpd;%yk; vjpHghHf;fg;gLk; gpujpgyd;fs; 

 FLk;gj;jpDs; r%f> nghUshjhu> fyhr;rhu mikjpepiyia cUthf;Fjy; 

 nghUshjhu gyj;Jld;$ba FLk;g myFfs; gpuNjr kl;lj;jpypUe;J rHtNjr kl;lk; 

tiu nfhz;Lnry;yy;  

 ngz;fis nghUshjhu uPjpahd rf;jpthae;j xUtuhf Mf;Fjy; 

 rpWtupDs; r%f kw;Wk; Mz;kPf/fy;tp uPjpahf mgptpUj;jp nra;tjw;F eltvf;if 

vLj;jy; 

 FLk;gj;jpDs; fhzg;gLfpd;w vjpu;kakhd kdg;ghq;F Kiwfis Kwpabj;J NeHkhakhd 

kdg;ghq;F Kiwapid Vw;gLj;jy;. 

,yq;ifapy; tyJ Fiwe;Njhiu GdUj;jhdgk; nra;Ak; epWtdg; gzpfspd; 
gaDWjpapid milahsk; fhz;gjw;fhd Ma;T 

cyf rdj;njifapy; 10% tyJFiwe;jtHfs; vd cyf Rfhjhu jhgdk; vLj;Jf;fhl;Lfpd;wJ. 

,yq;ifapy; 2011k; Mz;by; njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpgu mwpf;iff;Nfw;g rdj;njhifapy; 

8.6% tyJFiwe;jtHfs; vd cyf Rfhjhu jhgdk; Fwpg;gpLk; mNjNtis r%f tYT+l;ly; 

kw;Wk; eyNdhk;Gif mikr;rpd; rP.gP.MH epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; juTfSf;Nfw;g mJ 

rdj;njhifapd; 3% tpl mjpfkhdjhFk;.   

ahjhapDk; xU egUf;F Vw;gLfpd;w cly; cs ghjpg;Gf;fspdhy; r%fj;jpy; Xuq;fl;lg;gLk; 

epiy fhzg;gLfpd;wJ. ,yq;if r%f #oiktpy; fhzg;gLk; ,e;epiyia khw;wp 

tyJFiwe;jtHfis r%fj;jpDs; tYT+l;Lk; epfo;r;rpfis mjpfstpy; nraw;gLj;JtJ 

fhyj;jpd; Njitahf cs;sJ. mjw;Nfw;g ,yq;ifapy; tyJFiwe;j egHfs; njhlHghf 

fhzg;gLfpd;w epWtduPjpahd nraw;ghLfs;> GdHtho;T kw;Wk; mgptpUj;jp epfor;rpfis 

eilKiwg;gLj;Jk; Kiwapid milahsk; fhz;gJk;> mr;nraw;ghLfis Nkw;nfhs;Sk;NghJ 

vLf;fg;gLfpdw; nraw;ghLfs; ve;jsTf;F mjd; Nehf;fq;fis mile;Jnfhs;tjw;F 

gq;fspf;fpd;wd vd;gJ njhlHghf Muha;tjid Nehf;fhff;nfhz;lJ. NkYk; mjw;Nfw;g 

mr;nraw;ghLfis nraw;jpwd; kpf;fjhf vt;thW Kd;ndLg;gJ vd;gjid milahsk; 

fhz;gJld; mtHfspd; eyd;Gup kw;Wk; mgptpUj;jpapd; epkpj;jk;  Nkw;nfhs;sg;glNtz;ba 

fhyj;jpd; Njitahf ,t;tha;tpid Nehf;fyhk;. 

Ma;tpd; Kf;fpaj;Jtk; 

 ,yq;ifapy; khw;Wj;jpwdhs; njhlHghd Nritfspd; NeHkakhd Kd;Ndw;wg; Nghf;fpid 

Vw;gLj;Jtjw;F Njitahd topfhl;liy kpfTk; eilKiw rhj;jpakhd Kiwikapd; 

fPo; toq;ff;$bajhf ,Ue;jJ. 

 khw;Wj;jpwdhspfs; njhlHghd ghJfhg;G tiyaikg;G kw;Wk; epthuz Kiwapay; vd;w 

tiuaiwfSf;F mg;ghw; nrd;W mtHfspd; tho;thjhuj;jpid fl;bnaOg;gYk;> 

njhopy;fSf;fhf epakpj;jy;> cs;slf;fk; njhlHghf Gjpa topKiwfis fz;Lgpbf;f 

KbAkhf ,Uj;jy;. 
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 khw;Wj;jpwdhspfs;> tHfspd; mikg;Gf;fs; kw;Wk; ngw;NwhHfs; nghUshjhu> r%f> 

fyhr;rhu> murpay; uPjpahf mwpT kw;Wk; jpwid ngw;Wf;nfhs;tjd; Clhf tYT+l;Ljy; 

njhlHghf Gjpa rl;lq;fs; kw;Wk; eilKiw rhj;jpakhd milahsk;fhzf; $bajhf 

,Uj;jy;. 

 khw;Wj;jpwdhspfs; njhlHghd epthudk; toq;Fk; kdepiyf;F khwhf Gjpa 

kdg;ghq;Ffis rKfj;jpw;F Kd;itg;gjw;Fs;s Mw;wy; 

Ma;tpd; Nehf;fk; 

gpujhd Nehf;fk; 

khw;Wj;jpwdhspfSf;F GdHtho;topf;fpd;w epWtdq;fspd ;Nritfspd; gaDWjpapid 

milahsk; fhzy; 

tpNrlkhd Nehf;fq;fs; 

 khw;Wj;jpwdhspfs; ahH vd;gjid milahsk; fhzYk; gy;NtWtpjkhd mq;ftPdq;fis 

milahsk;fhzYk;  

 khw;Wj;jpwdhspfspd; GdUj;jhgdk; njhlHghf nraw;gLfpd;w gy;NtW Nritfs; kw;Wk; 

Nrit toq;Fk; epWtdq;fis milahsk; fhzy; 

 mr;Nrit epWtdq;fspd; Nehf;fk; kw;Wk; ,yf;Ffis milahsk; fhzy; 

 khw;Wj;jpwdhspfSf;F GdHtho;tspf;Fk; epWtdq;fs; Clhf eilKiwg;gLj;jg;gLk; 

gy;NtW nraw;jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpfis milahsk; fhzy; 

 khw;Wj;jpwdhspfspd; GdHtho;tpd; kPJ mr;nraw;jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 

jhf;fj;jpid milahsk; fhzy;. 

 mq;ftPdk; njhlHghf r%fj;jpy; fhzg;gLfpd;w gy;NtW fUj;Jf;fs; njhlHghf 

milahsk; fhzy; 

 khw;Wj;jpwdhspfspd; GzHtho;T njhlHghf fhzg;gLfpd;w nfhs;if> rl;ljpl;lq;fs; 

vd;gtw;iw milahsk; fz;L mtw;iw gaDs;sjhf Mf;Fjy; 

 khw;Wj;jpwdhspfspd; GzHtho;T njhlHghf nghUj;jkhd Gjpa nfhs;ifuPjpahd 

MNyhridfis Kd;itj;jy; 

 khw;Wj;jpwdhspfSf;f GzHtho;tspj;jy; kw;wk; tYT+l;ly; njhlHghf Gjpa mwptpid 

rKfj;jpy; Kd;itj;jy;. 

 ,e;j GzHtho;T nrad;Kiwia gaDWjpkpf;fjhf Mf;Ftjw;F Nrittoq;Fk; 

epWtdq;fs; vt;thW nraw;glNtz;Lk; vd;gjid milahsk; fhzy;. 

 ,k;KO nrad;KiwapdJk; ntw;wpf;F r%f nfhs;iffis vt;thW jpUj;jNtz;Lk; 

my;yJ vt;thW fl;bnaOg;g Ntz;Lk; vd;gjid fz;Lnfhs;s  

Nky;khfhz ahrfHfs; kw;Wk; rhiyNahu gps;isfspd; epiy njhlHghd Ma;T 
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,yq;ifapy; mz;ikf;fhy efu mgptpUj;jp nrad;Kiw njhlHghf fle;jfhyj;Jld; 

xg;gpl;LNehf;Fk;NghJ mJ njhlHghf tpNrl ftdj;jpid nrYj;jpapUg;gJ GydhfpwJ. ,q;F 

ngsjPf mgptpk8Uj;jpf;fhd ,yf;F kw;Wk; nraw;ghLfSk; khdpl mgptpUj;jpapid Nehf;fpa 

gy;NtW mZFKiwfisAk; fhzf;$bajhf cs;sJ. midj;J kdpjHfSk; kdpjHfNs vd;w 

fUj;jpy; epd;W rKfj;jpd; midj;J jug;gpdiuAk; mgptpUj;jpapd; gadhspfshf Mf;Fk; 

,yq;if mgptpUj;jp jpl;lj;jpd;  mZFKiwapy; ahrfHfspdJk; rhiyNahu rpWtHfspdJk; 

gpur;rpidfis jPHf;Fk;Nehf;fpy; Gjpa Ma;Tfs;> jpl;lkply;fs; kw;Wk; nfhs;ifSf;fhd Njit 

,Ug;gjid czu KbAk;. mjw;Nfw;g khefu kw;Wk; Nky;khfhz mgptpUj;jp mikr;R> 

Nky;khfhzj;ij gpujpepjpj;Jtg; gLj;Jk; tifapy; nfhOk;G> fOj;Jiw kw;wk; fk;g`h Mfpa 

khtl;lq;fspd; kh efu rig kw;wk; efu rigfs; kw;wk; gpuNjrq;fis ahrfHfs; kw;Wk; 

rhiyNahu rpWtHfs; mw;w gpuNjrkhf Mf;Ftjw;fhf eltbf;if Nkw;nfhs;tjid 

Nehf;fhf;nfhz;Ls;sJ.  

me;Nehf;fj;jpid epiwNtw;wpf;nfhs;tjw;F rpwe;j jpl;lkplYld; ,ilaPL nra;tjw;F Njitahd 

rupahd jfty;fs; kw;Wk; Kiwapaiy milahsk; fhz;gJ fhyj;jpd; Njitahf 

mike;Js;sJld;> Nky;khfhzj;jpy; ahrfHfs; kw;Wk; rhiyNahu rpWtHfs; mw;w #oiy 

cUthf;Ftjw;F ahrfHfspdJk; rhiyNahu khztHfspdJk; r%fg; gpd;dzpapid NeHkakhd 

jpiria Nehf;fp topg;gLj;Jtjw;Fk; ,t;tha;T cjtpahf ,Uf;Fk; vd vjpHghHf;fyhk;. 

Ma;tpd; Nehf;fk; 

,t;tha;tpd; Nehf;fkhf Nky;khfzj;jpid ahrfHfs; kw;Wk; rhiyNahu rpWtHfs; mw;w 

gpuNjrkhf Mf;Ftjw;F Njitahd jfty;fis Nrfupg;gjk; mjd; Clhf Fwpj;j 

eltbf;ifapid epiwNtw;wpf;nfhs;tjw;F nkw;nfhs;sNtz;ba eltbf;iffs;> jpl;lq;fs;> 

topKiwfs; kw;wk; r%f nfhs;iffis milahsk; fhzYk; mjDld; njhlHghd 

vLNfhy;fs;> KbTfs; kw;Wk; MNyhridfs; Kd;itg;gjhFk;. mj;jifa Nehf;fq;fis 

mbg;gilahff;nfhz;L mjidnahl;b mike;j tpNrl Nehf;fq;fs; gpd;tUkhW>  

1. ahrfHfs; kw;Wk; rhiyNahu rpWtHfspd; r%f nghUshjhu kw;Wk; fyhr;rhu 

gupkhdq;fis milahsk; fhzy; 

2. ahrfHfs; kw;Wk; rhiyNahu rpWtHfspd; gpur;rpidfis Fiwj;Jf;nfhs;tjw;F 

vLf;ff;$ba Gjpa mZFKiwfs;> eltbf;iffs;> jpl;lq;fs; kw;wk; nfhs;iffis 

milahsk; fhzy;.  

3. tho;f;if njhlHghf ahrfHfs; kw;Wk; rhiyNahu rpWtHfs; nfhz;Ls;s fUj;J kw;Wk; 

vz;zq;fis milahsk; fhzy; 

4. ahrfj; njhopy;thz;ik> rhiyNahu rpWtHfSld;; ,ize;J fhzg;gLfpd;w Gjpa 

Nghf;F> to;f;if Nfhyk; kw;Wk; xOq;fikg;G Kiwikfis milahsk;fhzy;. 

5. ahrfHfs; kw;Wk; rhiyNahu rpWtHfs; mg;ghj;jpuq;fspypUe;J khw;wpaikg;gJld; 

njhlHghf mtHfspd; fUj;Jf;fs; kw;Wk; kNdhepiy kw;Wk; Kd;nkhopTfs; vd;gtw;iw 

milahsk; fhzy;. 
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,yq;ifapy; cs;sfg;gLj;jg;gl;l fy;tpapd; gad;ghl;bid milahsk; fhz;gjw;fhd 

Ma;T 

tpNrl NjitAila rpWtHfSf;fhf nraw;gLj;jg;gl;LtUfpd;w fy;tp epfo;r;rpfs; rpytw;iw 

milahsk; fhzKbAk;. mq;F tpNrl fy;tpg;gpupT vz;zf;fUtpid ghlrhiyfspy; mikg;gJ 

tpNrlkhdjhFk;. ,jd; %ykhf nghJthd fy;tpr; #oypy; fy;tpapid ngw mnrsfupahkhd 

nrtpg;Gy fw;Gy FiwghL> ke;j Gj;jp> Xl;brk; epiyfSld;$ba gps;isfSf;fhf 

ghlrhiyfspy; tpNrl fy;tpg;gpupTfs; eilKiwg;gLj;jg;gl;LtUfpd;wd. mg;gps;isfis 

midtiuAk; xd;whf NrHf;fhky; jdpj;jdp JiwfSf;Fk; jdpj;jdp myFfis elhj;JtJ 

kpfTk; nghUj;jkhd Kiwahf Fwpg;gplyhk;. mt;thNw XHikg;gLj;jYk; mj;jifa xU 

epfo;rpj;jpl;lkhFk;. mjd; fPo; nghJthd tFg;G khztHfSld; fy;tpapid ngwf;$ba tpNrl 

NjitAila khztHfis mt;tFg;Gf;fspy; cs;thq;Fjy;. tpspg;Gydw;w khztHSf;F gpNuy; 

Kiwapid Cf;Ftpg;gjd; gpd;dH nghJthd tFg;giwapy; rhjhuzkhd nraw;ghLfs; nfhz;l 

khztHfSd; ,izj;Jtplyhk; mtHfSf;F tpNrl gpupT mtrpakhdjy;y. mt;thNw 

cjtpfSld; $ba tpNrl ghlrhiyfis epHkhzpg;gJ tpNrl njitAs;s khztHfSf;fhf 

eilKiwg;gLj;jg;gLk; fy;tp epfo;rrpahf milahsk; fhzyhk;. ,g;ghlrhiyfs; rl;lf; 

Nfhitapd; fPo; gjpTnra;ag;gl;Ls;s ghlrhiyfspy;; khztHfis mZg;GtJ ,jd;%yk; 

Nkw;nfhs;sg;gl;LtUfpd;wJ. ,g;ghlrhiyfspy; tpNrl NjitAs;s khztHfs; khj;jpuk; 

fy;tpfw;fpd;wdH. ,q;F rhjhuz ghlrhiyfspy; ,izj;J fy;tpapid toq;Ftjw;F rpukkhf 

cs;s khztHfis ,g;ghlrhiyfspy; cs;thq;FtJ mbg;gil vz;zfUthf fhzg;gLfpwJ. 

tpNrl NjitAs;s rpWtHfspd; fy;tp njhlHghd fUj;jhlypy; vkJ fUj;jpw;Nfw;g tpNrl fy;tp 

Kiwapayhf cs;sfg;gLj;jyhf fy;tp fhzg;gLfpwJ. gpujhdkhf rHtNjr uPjpahf tpNrl 

fy;tpj;NjitAila rpWtHfSf;fhf etPd fhyj;jpy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l fy;tp Kiwapay; 

,Jntd Fwpg;gpl KbAk;. ,jd; %yk; midj;J tpNrl NjitAs;s rpWtHfSf;Fk; 

rhjhuzkhd tFg;gpYs;s khztHfSld; NrHe;J fy;tp fw;gjw;fhd tha;g;G ,jd; %yk; 

Vw;glfpdw;J. gy;tifikf;Nfw;g khztHfSf;F fy;tp trjpfis ngw;Wf;nfhLj;J mjw;fhf 

tFg;giw nraw;ghLfs;> ntspthup nraw;ghLs;> tpisahl;L> mofpaw;fiy NtW #oy; 

nraw;ghLfspy; Vida khztHfSd; NrHe;J fy;tpapid ngWtjw;F tha;g;G Vw;gLj;jy; 

Ntz;Lk;. ,t;ntz;zf;fU cz;ikahdjhf MFtjw;F tpNrl NjitAila khztHfSf;F 

fy;tpapid toq;FtJ njhlHghf rhjhuz ghlrhiy MrpupaHfs; kw;Wk; mjpgHfSf;Fs; rpwe;j 

kdg;ghq;F> Mw;wy; kw;Wk; mwpT Kd;Ndw;wg;gl;bUf;f Ntz;Lk;.  
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Ma;Tg; gpur;rpid 

tpNrl NjitAs;s rpWtHfspd; ghlrhiyf; fy;tp mgptpUj;jp tplaj;jpd; cs;sfg;gLj;jg;gl;l 

fy;tp Kiwik ve;jsT J}uj;jpw;F eilKiwrhj;jpakhdJ? 

 

Ma;tpd; Nehf;fq;fs; 

o cs;sfg;gLj;jg;gl;l fy;tpapid gaDWjpkpf;fjhf ghlrhiyr;#oypy; 

eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wjh vd milahsk; fhzy; 

o cs;sfg;gLj;jg;gl;l fy;tpKiwikapy; cyfg;Nghf;fpidAk; tpNrl jd;ikfisAk; 

milahsk; fhzy; 

o cs;sfg;gLj;jg;gl;l fy;tpKiwikapid eilKiwg;gLj;Jk;NghJ ghlrhiy #oiy vt;thW 

cUthf;FtJ vt;thW vd milahsk; fhzy; 

o tpNrl Njitfs; nfhz;l rpWtHfs; cs;sfg;gLj;jg;gl;l fy;tpKiwikf;F cl;gLj;Jfpd;w 

kw;Wk; tYT+l;Lk; KiwikfisAk; milahsk; fhzy; 

o tpNrl NjitfSld;$ba rpWtHfspd; fy;tpf;fhd cs;sfg;gLj;jy; nfhs;iffis 

cUthf;f gq;fspj;jy; 

 

GiwNahbg;Nghd rpWePuf NehahsHfspd; FLk;gq;fspd; eyd;Gupia Nkk;gLJ;Jtjw;F 

vLf;ff;$ba eltbf;iffs; njhlHghf milahsk; fhzy; 
 

jw;fhy ,yq;ifr; r%fj;jpy; kpf tpNrlkhd kw;Wk; Jupjhd guTfpd;w Njrpa mopthf 

khwpAs;s GiwNahbg;Nghd epWePuf Neha; (Chronic Kidney Disease of Uncertain aetiology (CKDu)) 

cUntLj;Js;sJ. Fwpg;ghf ,yq;ifapy; tlf;F> tlkj;jp> fpof;F> tlNky; kw;Wk; Cth 

khfhzq;fspy; ,g;gpur;rpid Jupjkhf gutptUfpd;wJ. Fwpj;j Neha; gutyhf cs;s khfhzkhf 

tlkj;jpa khfhzk; tpsq;Ffpd;wj. mk;khfhzhj;jpy; mEuhjGu khtl;lj;jpy; nkjtr;rp> gjtpa> 

uk;Ngt> n`hut;gj;jhid kw;Wk; f`l;lf];jpfpypa Mfpa gpuNjr nrayfg;gpupTfspy; 

,e;Nehapid mjpfsT fhzyhk;.  

 

,yq;ifapy; fhzg;gLfpd;w murhq;fq;fspdhYk; mur rhHgw;w mikg;Gf;fspdhYk; ,e;epiyfs; 

njhlHghf ftdk; nrYj;jp gy;NtW epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sd. cjhuzkhf 

,e;Nehapdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;s rKjhaj;jpw;F murpdhy; toq;fg;gLk; 3000 &gh tho;thjhu 

nfhLg;gdtpid (r%f Nritfs; mikr;rpd; Rw;WepUgk; 1/2015) vLj;Jf;fhl;lyhk;. vdpDk; 

jPtpukhf tshe;JtUk; ,e;Neha; epiyikapDs; jdpegH eyd;Gupapd; juj;jpid Nkk;gLj;Jtjd; 

kPJk; ftdk; nrYj;jg;gl;Ls;sd.  

jw;NghJ ,yq;ifapy; fhzg;gLfpd;w r%fg;gpur;rpidfs; kw;Wk; Njrpa mgptpUj;jpapd; 

fhuzkhf vOe;Js;s gpujhd rthy;fSf;F kj;jpapy; Fwpj;j jPuhj rpWePuf ghjpg;gpid 

gpujhdkhdjhdnjd Fwpg;gplyhk;. mjdhy; ,j;jifa mopTfukhd Neha;f;F ,yf;fhfpAs;s 

rKjhaj;jpdupd; eyd;Gupapid cWjpnra;tjw;fhf vj;jifa eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sNtz;Lk; 

vd Muha;jy; 
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Nehf;fk; 

 

gpujhd Nehf;fk; 

jPuhj rpWePuf NehahsHfspd; FLk;gq;fspd; eyd;Gupapid fl;bnaOg;Gtjw;fhf 

Nkw;nfhs;sf;$ba toptiffis milahsk; fhzy;. 

 

tpNrl Nehf;fq;fs; 

1. jPuhj rpWePuf Neha; guTtjpy; jhf;fk; nrYj;Jfpd;w fhuzpfis milahsk; fhzy; 
2. me;Neha; epiyikfs; me;NehahsiuAk; FLk;gj;jpidAk; ghjpj;Js;s tpjj;jpid 

milahsk; fhzy; 
3. mf;FLk;gq;fspd; eyd;Gupia cWjpnra;Jnfhs;tjw;F vLf;fNtz;ba eltbf;iffis 

milahsk; fhzy; 
4. ,e;Neha; epthuzp kw;Wk; gutiy fl;Lg;gLj;Jtjw;F gq;fspg;Gnra;fpd;w mur kw;Wk; 

mur rhHgw;wtHfs; eilKiwg;gLj;Jk; epfor;rpj;jpl;lq;fspd; gaDWjpapid kjpg;gpLjy; 
 
 

ntspaPLfs; 

r%fg;gzp fiyr;nrhy; mfuhjpapid jahupj;j tpjk; (Social Work Glossary) 

 Ma;T kw;Wk; ntspaPl;Lg; gpuptpd; cj;jpNahfj;jHfSld; Muk;gfl;l fye;Jiuahliy 
elhj;Jjy; kw;Wk; mjDld; njhlHghd nraw;ghLfis gfpHjy; 

 gpujhd MrpupaH FOTld; Nrfupj;J itj;Js;s fiyr;nrhy; mfuhjpfs; njhlHghd 
fUj;Jf;fis ngw;Wf;nfhs;sy; 

 fiyr;nrhy; mfuhjpfis jpUj;jJjy; 

 MrpupaH FOTld; fye;Jiuahb jpUj;jg;gl;l fiyr;nrhy; mfuhjpapid jahupj;jy; 
 

Njitfis milahsk;fhzy; 

 JiwuPjpahf fhzg;gl;l fiyr;nrhy; mfuhjpapd; Njit epiwNtw;wg;gLjy; 

 fy;tpkhz;fspd; Nfs;tp (Demand) fhzg;gLjy; 

 

Kiwapapy; 

nkhopj;NjHr;rp cs;stHfspd; JiwrhH fUj;Jf;fis ngw;Wf;nfhs;sy; 
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nraw;ghLfs; 

Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; fy;tprhH CopaHfspd; cjtpapid mbg;gilahff;nfhz;L 

mfuhjpf;F Njitahd Kk;nkhop mfuhjpfis xd;WNrHj;jy; 

 

kjpg;gPL nra;jy; 

 MrpupaH FOTldhd $l;lq;fs; elhj;jy; 

 Kk;nkhopf;Fk; gpujhd Mrpupahfis epakpj;jYk; ,Wjp jpUj;j eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;sy; 

 fiyr;nrhy; mfuhjpapid gjpg;gpj;jy; 

 fiyr;nrhy; mfuhjpapid ntspapLjy; 
 

r%fg;gzp rQ;rpif (Social Work Journal) 

jahupj;j tpjk; 

 Ma;T kw;Wk; ntspaPl;Lg; gpuptpd; cj;jpNahfj;jHfSld; Muk;gfl;l fye;Jiuahliy 

elhj;Jjy; kw;Wk; MrpupaH cjtp MrpupaH epakpj;jy; 

 Mf;fq;fis rkHg;gpj;jy; njhlHghf Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; fy;tprhH 

gzpf;FOtpdUf;F mwptpj;jy; 

 cs;sf MrpupaH Fohkpdhy; Mf;fq;fis njupTnra;jYk; jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;sYk; 

 gy;fiyf;fof tpupTiuahsHfspd; cjtpAld; kPz;Lk; jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;sy;. 

 jpUj;jg;gl;l Mf;fq;fis ntspapLjy; 

 

Njitapid milahsk; fhzy; 

 Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; r%fg;gzp njhlHghd fy;tpwptpid Kd;Ndw;Wjy; 

 

Kiwapapy; 

 JiwrhH mwpQHfspd; cjtpia ngWjy; 

 

nraw;ghLfs; 

 Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; fy;tprhH CopaHfis tpspg;G+l;ly; (mwptpj;jYk; 

Mf;fq;fSk;) 

 

kjpg;gPL 

 cs;sf MrpupaH Fohkpdhy; Mf;fq;fis njupTnra;jYk; jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;sYk; 

 r%fg;gzp ghlj;JiwrHe;j ntwpthup MrpupaHFohkpdhy; Mf;fq;fs; jpUj;jg;gLjy; 

 jpUj;jg;gl;l Mf;fq;fis ntspapLjy; 

 fy;tp E}iy ntspapLjy; 



Njrpa 

tUlhe;j mwpf;if - 2015 - 49 - 

  

gPl ntspaPL - rkh[ rq;fpj;jh  ‘Samaja Sanhitha’ 

Nkw;nfhz;l tpjk; 

 Ma;T kw;Wk; ntspaPl;Lg; gpuptpd; cj;jpNahfj;jHfSld; Muk;gfl;l fye;Jiuahliy 

elhj;Jjy; kw;Wk; MrpupaH cjtp MrpupaH epakpj;jy; 

 Mf;fq;fis rkHg;gpj;jy; njhlHghf Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; fy;tprhH 

gzpf;FOtpdUf;F mwptpj;jy; 

 cs;sf MrpupaH Fohkpdhy; Mf;fq;fis njupTnra;jYk; jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;sYk; 

 gy;fiyf;fof tpupTiuahsHfspd; cjtpAld; kPz;Lk; jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;sy;. 

 jpUj;jg;gl;l Mf;fq;fis ntspapLjy; 

 Njitfis milahsk; fhzy; 

 Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; fy;tprhH cj;jpNahfj;jHfspd; vOj;jhw;wiy 

Kd;Ndw;Wjy; 

 

nra;jpj;jhs; (News Letter)  

Nkw;nfhz;l tpjk; 

• Ma;T kw;Wk; ntspaPl;Lg; gpuptpd; cj;jpNahfj;jHfSld; Muk;gfl;l fye;Jiuahliy 

elhj;Jjy; kw;Wk; MrpupaH cjtp MrpupaH epakpj;jy; 

• epWtdj;jpYs;s Vida gptpTfspd; jw;fhy jfty;fis jpul;Ljy; 

• nra;jpj;jhspd; tbtikj;jy; 

• nra;jpj;jhis jahupj;jYk; jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;sYk;. 

 

Njitfis milahsk; fhzy; 

 Njrpa r%f mgptpUj;jp epWdj;jpd; fy;tp> Ma;T kw;Wk; gapw;rp epfo;r;rpfs; njhlHghf 

rKjhaj;jpid tpspg;gilar;nra;jy; 
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Ma;T kw;Wk; ntspaPl;Lg; gpuptpd; %yk; fle;jtUlj;jpy; elhj;jg;gl;l epfo;r;rpfs; - 2015 

juT gFg;gha;T njhlHghd 4 ehs; gapw;rpg;gl;liw:  

Nkw;nfhz;l tpjk; 

 Ma;T kw;Wk; ntspaPl;Lg; gpuptpd; cj;jpNahfj;jHfSld; Muk;gfl;l fye;Jiuahly;fis 

elhj;JjYk; xUq;fpizg;ghsHfis epakpj;jYk; 

 Njrp r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; fy;tprhH cj;jpNahfj;jHfSf;F mwptpj;jy; 

 tpupTiuahsHfSld; njhlHgpid Vw;gLj;jy; 

 cupa epfo;r;rpapid elhj;Jjy; 

epWtdk; njhlHghd Mtzg;glk; 

mWgj;jp ehd;F tUl tuyhw;wpidf; nfhz;l ,yq;if r%fg;gzp ghlk; njhlHghd fy;tpapid 

toq;Ffpd;w xNunahU fy;tp epWtdkhfpa Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdk; njhlHghf kf;fs; 

kj;jpapy; tpspg;gw;wepiyAk; r%f nfhs;iffspy; FiwghLfSk; epyTtjid fhzf;$bajhf 

cs;sJ. me;epiyapid jtpHj;Jf;nfhz;L epWtdk; njhlHghfTk; mjd ;nraw;ghLfis 

gutyhf;Ftjw;Fk; Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtdj;jpd; nfhs;if Ma;T kw;wk; ntspPl;Lg; 

gpuptpdhy; jahupf;fg;gl;lJ. Mtzg;glk; $yk; epWtdj;jpd; fy;tp> Ma;T kw;Wk; gapw;rp 

epfor;rpfs; njhlHghf rKjhaj;jpiu tpspg;gilar;nra;Ak; tha;g;G fpilf;fpd;wJ. mjd; %ykhf 

epWtdj;jpd; nraw;ghLfis kpfTk; caH kl;lj;jpw;F vLj;Jr;nry;y tha;gG fpilf;Fk; 
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fy;tp E}y; kw;Wk; Ma;twpf;ifapid ntspapLjy;  

 

etPd cyfkakhf;fspy; kpd;dpay; Clfq;fs; ghupa Gul;rpfukhd khw;wj;jpid 

Vw;gLj;jptUtNjhL jfty; njhlghlYk; mjw;F ,izahf tsHe;J tUfpd;wJ. kdpjdpd; 

mwpT mgptpUj;jpailar;nra;tjpy; jfty; gupkhw;wk; vd;gJ mj;jpahtrpakhdjhFk;. vdpDk; 

etPd ,yq;if rKjhar; #oypy; ,yf;fpa Mf;fq;fs; kw;wk; Ma;Tfs; Nkw;nfhs;tjpy; gpd;jq;fp 

epiy  fhzg;gLtjid fhzf;$bajhf cs;sJ. mt;tpilntspf;F Gjp mZFKiwapid 

Vw;gLj;Jtjw;F r%f mgptpUj;jp nfhs;if> Ma;T kw;Wk; ntspaPl;Lg; gpuptpd; %yk; 

ntspaplg;gl;l r%fg;gzp fiyr;nrhy; mfuhjp> r%fg;gzp rQ;rpif> rkh[ rq;`pj;jh gPl 

rQ;rpif> nrajpkly; kw;Wk; tptrha kw;Wk; kPdt rKjhaj;jpdupd; r%fn ghUshjhu tho;f;if 

(Nkw;F uz;z kw;Wk; uf;ft fpof;F fpuhk NrtfHgpupTfis jOtpaJ) Mfpa Mf;fq;fs; kw;wk; 

Ma;T E}yhdJ Gjpjhf ,j;Jiwapy; <Lglfpd;w fy;tpkhz;fs;> Ma;thsHfSf;F mtHfspd; 

mwptpid Kd;Ndw;Wtjw;F cjtpahf mikAk;.   

 

,e;epfo;tpw;fhf r%f tYT+l;ly; kw;Wk; eyNdhk;Gif mikr;rpd; nfsut mikr;rH v];.gP. 

jp];]hehaf;f mtHfs;> nfsut gpujpaikr;rH jpU. uQ;rd; uhkehaf;f>  r%f tYT+l;ly; 

kw;Wk; eyNdhk;Gif mikr;rpd; nrayhsH jpU. k`pe;j nrdtpuj;d mtHfs;> rpNu~;l 

NguhrpupaH jah vjpuprpq;` kw;Wk; NguhrpupaHfs; kw;Wk; fyhepjpfs; Njrap r%f mgptpUj;jp 

epWtdj;jpd; MSk;rigapd; cWg;gpdHfSk; gq;Fgw;wpdH.   

 

Ma;T kw;Wk; ntspaPl;Lg; gpuptpdhy; vjpHtUk; Mz;by; elhj;Jtjw;F jPHkhdpj;Js;s 

ntspaPLfSk; epfo;r;rpfSk; 

ntspaPLfs;: 

1. kpd; rQ;rpif (E-Journal) 

2. nray;epiy Ma;Tfspd; Muk;gfl;l Ma;Tfis cs;lf;fpa ntspaPL (Action Research 

Publication) 

3. juT tq;fpf;F Njitahd jfty;fs; cs;slq;fpa mwpf;if 

4. r%fg;gzp njhlHghd fiyr;nrhy; mfuhjp –  Gjpa gjpg;G  

5. tUlhe;j nra;jp kly; miuahz;L ntspaPL 

6. Njrpa gj;jpupiffs; Clhf ntspaplg;gLk; r%f gpur;rpidfs;> gpzf;Ffs; kw;Wk; Gjpa 

r%f Nghf;Fld; njhlHghd gFg;gha;TuPjpahd ntspaPL – miuahz;L ntspaPL 
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epfo;r;rpfs; 

mur kw;Wk; mur rhuh epWtdq;fspd; gpujpepjpfspd; gapw;rpg;gl;liwapid xOq;F nra;jy; 

kw;wk; mjd; Clhf gy;NtW epWdq;fspd; Nritfs; kw;Wk; mjDld; njhlHghd Ma;Tfs; 

kwWk; fy;tpr; Nritapd; Njitfis milahsk; fhz;gjw;fhd gapw;rpg;gl;liwapid 

xOq;Fnra;jy; 

epWtdj;jpd; ghlnewpfs; njhlHghd Mtzg;gLk; jahupj;jy; 

Ma;Tg; gpuptpw;fhf juT tq;fp jahupj;jy; 
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சதோகப்பணஷக் கல்லூஶஷ 

பசல்தொன்தனற்ம அமஷக்கக - 2015 
நஷகழ்ச்சஷ பசற்பஶடுகள் லஷபம் தொன்தனற்மம் கஷகடத்ே நஷேஷ பசயவு 

சதோகப்பணஷ 
இரஶணஷ பட்டப் 
பஶடபநமஷ 
2010/2014 
ஆங்கஷயம் 

பட்டரஷப்தை லஷறஶ 
நஷகமலகடந்துள்ரது 

ஶணலர் 

ண்ணஷக்கக 38 

பட்டரஷப்தை லஷறஶ 
நஷகமலகடந்துள்ரது 

475,000.00 475,000.00 

சதோகப்பணஷ 
இரஶணஷ 
பட்டப் 
பஶடபநமஷ 
2011/2015   
ஆங்கஷயம் 

லகுப்பகம லஷஶஷவுககள் ற்தம் 
கரப் பஷற்சஷ நஷகமவு 
பசய்ப்பட்டுள்ரது 

ஶணலர் 

ண்ணஷக்கக - 47 
2016 ஶர்ச் ஶேம் 
பட்டம் லறங்கும் 
கலபலம் 
நடஶத்ேப்படவுள்ரது. 

258,080.00 258,080.00 

சதோகப்பணஷ 
இரஶணஷ 
பட்டப் 
பஶடபநமஷ 
2012/2016 
ஆங்கஷயம்  

இதேஷஶண்டு இண்டஶம் 
பசஸ்டர் சதொேஶப்பணஷக்கஶக 
கரத்ேஷல் ஈடுபடுகஷன்மனர். 
(01.07.2015-15.12.2015) 

ஶணலர் 

ண்ணஷக்கக 39 
சதொேஶ ஆய்வு 
நஷகழ்ச்சஷ நஷகமவு 
பசய்ப்பட்டுள்ரது 

144,750.00 99,000.00 

சதோகப்பணஷ 
இரஶணஷ 
பட்டப் 
பஶடபநமஷ 
2013/2017 
ஆங்கஷயபஶறஷ 
தோயம் A ற்தம் 
B 

3ம் லதட தொேயஶம் 
பசஸ்டர் லகுப்பகம 
லஷஶஷவுககள் 
நடஶத்ேப்படுகஷன்மன. 
(07.06.2015 – 10.12.2015)  

ஶணலர் 

ண்ணஷக்கக 97 
3ம் லதட 1லது 
பஶஸட்கட 
நஷகமலகடந்துள்ரதுட

ன் 3ம் லதடத்ேஷல் 
இகணலேற்கஶக 
ஆங்கஷயத் தேர்வு 
பஶஸட்கட 
நடஶத்ேப்பட்டுள்ரது.  

955,050.00 375,000.00 

சதோகப்பணஷ 
இரஶணஷ 
பட்டப் 
பஶடபநமஷ 
2014/2018 
சஷங்கர 
பஶறஷதோயம் 

இண்டஶம் லதட 
இண்டஶம் பசஸ்டர் 
லகுப்பகம லஷஶஷவுககள் 
நடஶத்ேப்படுகஷன்மன. 
அேதனஶடு இகணந்ேேஶக 
கரப்பஷற்சஷஷலும் 
ஈடுபடுகஷன்மனர். (07.07.2015 

– 11.12.2016 

ஶணலர் 

ண்ணஷக்கக 

42+34+61=137 

2ம் லதட 1ம் 
பசஸ்டர் பஶஸட்கச 
நஷகமலகடந்துள்ரது. 
கரப் பஷற்சஷஷன் 
ேலகண 
நஷகமலகடந்துள்ரது 

81,000.00 222,700.00 

சதோகப்பணஷ / 
இரஶணஷ 
பட்டப் 
பஶடபநமஷ 
2015/2019 

சஷங்கர 
பஶறஷதோய; 

தொேயஶம் லதட தொேயஶம் 
பசஸ்டர் லகுப்பகம 
லஷஶஷவுககள் 
நடஶத்ேப்படுகஷன்மன. 
அேதனஶடு இகணந்ேேஶக 
கரப்பஷற்சஷஷலும் 
ஈடுபடுகஷன்மனர். 
(04.08.2015 – 25.12.2015)  

ஶணலர் 

ண்ணஷக்கக -  

42+35+51=128 

தொேயஶம் லதட 
தொேயஶம் பசஸ்டர் 
பஶஸட்கட 
நஷகமலகடந்துள்ரது

. 

452,000.00 193,500.00 

தொதுஶணஷபட்ட

ப் பஶடபநமஷ 
2013/2015 

சதொேஶ பசற்பஶடுககர 
நஷகமவுபசய்ேல் (07.02.2015 
– 30.10.2015)  

ஶணலர் 

ண்ணஷக்கக 12 
இதேஷ அமஷக்கக 
சர்ப்பஷத்துள்ரனர் 

3,325,000.00 633,218.25 

தொதுஶணஷ 

பட்டப் 
பஶடபநமஷ 
2015/2017 

தொேயஶம் லதடம் தொேயஶம் 
ேலகண பஶஸட்கச 
நஷகமவுபசய்ப்பட்டுள்ரதுட

ன் இண்டஶம் பசஸ்டர் 
ஆம்பஷக்கப்பட்டுள்ரது. 
தொேயஶம் கரப்பஷற்சஷத்ம் 
ஆம்பஷக்கப்பட்டுள்ரது 
(03.10.2015-28.02.2016)   

ஶணலர் 

ண்ணஷக்கக - 14 
கரச்பசற்பஶடுகரஷ

ல் ஈடுபட்டு 
லதகஷன்மனர் 

1,256,000.00 274,210.29 
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சஷதலர் 
பஶஶஷப்தை 
டிப்தரஶஶ 
2015/2016 

ட்டக்கரப்தை 

சஷதலர் பஶஶஷப்தை 
டிப்தரஶஶ 

2015/2016 ட்டக்கரப்தை 

இண்டஶம் ஆண்டு 
பஶஸட்கச நஷகமவு 
பசய்ப்பட்டுள்ரது 

லஷகடத்ேஶள் 
ேஷதத்ேங்கள் 
நகடபபற்த 
லதகஷன்மன. 

1,587,490/= 1,587,490/= 

சஷதலர் 
பஶஶஷப்தை 
டிப்தரஶஶ 

2014/2015 
லவுனஷஶ 

கரப்பஷற்சஷ 
நஷகமவுபசய்ப்பட்டுள்ரது. 

ஶணலர் 

ண்ணஷக்கக 32 
இதேஷப் பஶஸட்கச 
நகடபபமவுள்ரது. 

2,47,500/= 2,47.500/= 

சதோகப்பணஷ 
டிப்தரஶஶ 
2014/2015 

ஶழ்ப்பஶணம்  

கரப்பஷற்சஷ 
நஷகமவுபசய்ப்பட்டுள்ரது. 

ஶணலர் 

ண்ணஷக்கக 35 
இதேஷப் பஶஸட்கச 
நகடபபமவுள்ரது. 

2,47,500/= 2,47,500/= 
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 பஷற்சஷப் பஷஶஷவு 

2015 ஜனலஶஷ தொேல் டிசம்பர் லக 

 

இய பஶடபநமஷஷன் பபர் 

 

பங்குபற்தனர் 

ஆம்பஷத்ே 

கஶயம் நஷகயம் 

 

பங்குபற்தனர் 

ண்ணஷக்கக 

 

தொன்தனற்மம் 

01. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ 
2013/2015 (சஷங்கர 
பஶறஷதோயம்)  (கரஷர் லஷலகஶ 
அகச்சு)  ேயஶகல 

கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்ச்சஷன் கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

2013 ஜூன்  ேயஶகல 

பஷற்சஷ 

நஷகயம் 

62 
சஶன்மஷேழ் 

லறங்கப்படவுள்ரது 

02. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ 
1லது குழுலஷனர்  (கரஷர் 
லஷலகஶ அகச்சு) பகஶழும்தை 

2013/2015 

கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்ச்சஷன் கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 
2013 ஜூன் நஶலகய 

கஷகர 

51 சஶன்மஷேழ் லறங்கும் 

கலபலம் 

நடஶத்ேப்படவுள்ரது  

03. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ 
2லது குழுலஷனர்  (கரஷர் 
லஷலகஶ அகச்சு) பகஶழும்தை   

2013/2015 

கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்ச்சஷன் கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 
2013 ஜூன் நஶலகய 

கஷகர 

37 சஶன்மஷேழ் 

லறங்கப்படவுள்ரது 

04. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ  

(ேஷழ்பஶறஷ தோயம்) 
2013/2016 ஶழ்ப்பஶணம் 

கரஷர் லஷலகஶ அகச்சு  

கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்ச்சஷன் கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

2013  ஶழ்ப்பஶணம் 

கச்தசஶஷ 

53 சஶன்மஷேழ் லறங்கும் 

கலபலம் 

நடஶத்ேப்படவுள்ரது  

05. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ  

2013/2015 நஶலகய 
(சஷங்கரம்) (பபஶலிஸ் ற்தம் 
அச 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கலக்கஶன) 

கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்ச்சஷன் கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 
2013 
ஆகஸ்ட் நஶலகய 

கஷகர 

48 சஶன்மஷேழ் 

லறங்கப்படவுள்ரது 

06. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ 
2013/2015 (ேஷழ் 
பஶறஷதோயம்) 1லது குழுலஷனர்  

கஷரஷபநஶச்சஷ - 

கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்ச்சஷன் கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 
2014 මැයි  

பஷதேச பசயக 

கஶஶஷஶயம் 

45 ஶணலகள் 

கரதலகயகரஷல் 

ஈபட்டு லதகஷன்மனர்  

07. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ 
2014/2015 (ேஷழ் 
பஶறஷதோயம்)  
2 லது குழுலஷனர்  

கஷரஷபநஶச்சஷ  

கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்ச்சஷன் கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 
2014 

பசப்டம்பர் கஷரஷபநஶச்சஷ 

ஆசஷஶஷர் பஷற்சஷ 

நஷகயம் 

37 ஶணலகள் 

கரலகயகரஷல் 

ஈபட்டு லதகஷன்மனர் 

08. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ 

2014-2016 (ேஷழ் 
பஶறஷதோயம்) 
ட்டக்கரப்தை 

கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்ச்சஷன் கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

2014 
பசப்டம்பர் 

இப்ஸ் ஶ் ஶஸ 

யங்கஶ 

38 ஶணலகள் 

கரலகயகரஷல் ஈபட் 

டு லதகஷன்மனர் 

09. தோப்பஷல் ற்தம் தொேஷதஶர் 

பஶஶஷப்தை டிப்தரஶஶ  
2014/2016 

கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்ச்சஷன் கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

2014 
நலம்பர் 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலனம் 

25 லகுப்பகம 

லஷஶஷலககள் 

நகடபபதகஷன்மன.  

10 
உரலரத்துகண 
டிப்தரஶஶ 2015/2017 
(சஷங்கர பஶறஷதோயம்) 
அம்பஶகம 

அச ற்தம் அச சஶர்பற்ம 

நஷதலன உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

ற்தம் பேஶண்டு நஷதலன 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் ற்தம் 

உர் ேம் 

சஷத்ேஷகடந்ேலர்கள் 

2015 ஜூன் 
அம்பஶகம 

நஷகயம் 

 

27 

லகுப்பகம 

லஷஶஷலககள் 

நகடபபதகஷன்மன.  

11. 
உரலரத்துகண  உர் 

டிப்தரஶஶ -(சஷங்கரம் 
ற்தம் ேஷழ் பஶறஷதோயம்)  
2014/2016 

-அதே- 2014  

பசப்டம்பர் 
தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலனம் 

சஷங்கரம் 14 

ேஷழ் 16 

லகுப்பகம 

லஷஶஷலககள் 

நகடபபதகஷன்மன.  
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12. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ 
2015/2017 (சஷங்கர /ேஷழ் 
பஶறஷதோயம்) ேயஶகல 

-அதே- 
2015 ஜூன் 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலனம் 

ேயஶகல 

50 லகுப்பகம 

லஷஶஷலககள் 

நகடபபதகஷன்மன.  

13. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ 
2014/2016 (சஷங்கர 
பஶறஷதோயம்)  பகஶழும்தை 1லது 
குழு 

-அதே- 
2014 
ஜனலஶஷ  

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலனம் 

சஷங்கரம் 50 

 
ஶணலகள் 

கரதலகயகரஷல் 

ஈபட்டு லதகஷன்மனர். 

14. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ 
2014/2016 (சஷங்கர 
பஶறஷதோயம்) பகஶழும்தை 2லது 
குழு 

-அதே- 
2014 
ஜனலஶஷ  

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலனம் 

சஷங்கரம் 40 ஶணலகள் 

கரதலகயகரஷல் 

ஈடுபட்டு 

லதகஷன்மனர்  

15. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ 
2014/2016 (ேஷழ் 
பஶறஷதோயம்) பகஶழும்தை 

-அதே- 
2014 ஜூன்  தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலனம் 

ேஷழ் 80 ஶணலகள் 

கரதலகயகரஷல் 

ஈபட்டு லதகஷன்மனர்  

16. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ   

2015/2017 (ேஷழ் 
பஶறஷதோயம்) 
 ட்டக்கரப்தை 

-அதே- 
2015  

இப்ஸ் ஶ் ஶஸ 

யங்கஶ 

ேஷழ் 45 
லகுப்பகம 

லஷஶஷலககள் 

நகடபபதகஷன்மன. 

17. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ   

2015/2017 (ேஷழ் 
பஶறஷதோயம்) 
 லவுனஷஶ 

-அதே- 2015 
ஜூகய 

கஷஶ 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலனம் 

லவுனஷஶ 

ேஷழ் 45 
லகுப்பகம 

லஷஶஷலககள் 

நகடபபதகஷன்மன. 

18. 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ   

2015/2017 (ேஷழ் 
பஶறஷதோயம்) 
 அம்பஶகம 

-அதே- 
2015 

பசப்டம்பர் 

அம்பஶகம 

பஷதேச 

பஷற்சஷ 

நஷகயம் 

ேஷழ் 45 லகுப்பகம 

லஷஶஷலககள் 

நகடபபதகஷன்மன.  

19. தொேஷதஶர் பஶஶஷப்தை 

டிபதரஶஶ பஶபநமஷ 

(ேயஶகல) 

-அதே- 2015 
பசப்டம்பர் 

 18 

ேயஶகல 

பஷற்சஷ 

நஷகயம் 

சஷங்கரம் 45 லகுப்பகம 

லஷஶஷலககள் 

நகடபபதகஷன்மன.  

20. 
சதொேஶஞ்சஶர் சஸர்ேஷதத்ே 

ேஷகணக்கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கலக்கஶன 

சதொேஶ டிப்தரஶஶ பஶடபநமஷ 

2015/2016 

-அதே- 2015 
எக்தடஶம்பர் 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலனம் 

பஶடலஷேஶனம் ேஶஶஷக்கப்பட்டு 

லதகஷன்மது 

21. 
தோப்பஷல் ற்தம் தொேஷதஶர் 

பஶஶஷப்தை டிப்தரஶஶ  
(ண்ண) 

அச ற்தம் அச சஶர்பற்ம 

நஷதலன உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

ற்தம் பேஶண்டு நஷதலன 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் ற்தம் 

உர் ேம் 

சஷத்ேஷகடந்ேலர்கள் 

2015.11.2
8 

பஷதேச 

பஷற்சஷ 

நஷகயம் 

ண்ண 

37 

லகுப்பகம 

லஷஶஷலககள் 

நகடபபதகஷன்மன.  

22  
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ  

(கண்டி)  2015/2017   -அதே- 
2015 

பஷலிேயஶ

கல கஷஶஷ 

அபஷலஷதத்ேஷ 

பஷற்சஷ 

நஷகயம் 

40 

லகுப்பகம 

லஷஶஷலககள் 

நகடபபதகஷன்மன.  

23 
உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ  

(ேஷழ்பஶறஷ தோயம்) 
ஶழ்ப்பஶணம் கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்சு 2013/2015 

கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்ச்சஷன் கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 
2013 

ஶழ்ப்பஶணம் 

கச்தசஶஷ 42 
சஶன்மஷேழ் 

லறங்கப்படவுள்ரது 
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குதங்கஶய  பஷற்சஷகள்   

இ

ய 

பஶடபநமஷஷன் 

பபர் 

லதடஶந்ேம் 

எதுக்கப்பட்ட 

நஷேஷ (ஷ.தௐ) 
பங்குபற்தனர்கள் கஶயம் நஷகயம் 

பங்குபற்தனர் 

ண்ணஷக்கக 
தொன்தனற்மம் 

24. ேகயகத்துலம் 

ற்தம் 

பேஶடர்பஶடல் 

ேஷமன் பஷற்சஷ 

16,250.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

பஶதுகஶப்தை 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 
02 நஶட்கள் 

2015.03.04, 05 
 

அம்பஶகம 

பஷற்சஷ  

நஷகயம் 

28 

தர்த்ேஷ 

பசய்ப் 

பட்டுள்ரது. 

25. ஆம்ப 
உரலரத்துகண 
குதங்கஶய 

பஷற்சஷபநமஷ  
(ேஷழ் பஶறஷதோயம்) 

310,626.90 

சதொேஶஞ்சஶர் 

சஸர்ேஷதத்ே 

ேஷகணக்கர நஷேஷ 

சதொேஶஞ்சஶர் சஸர்ேஷதத்ே 

ேஷகணக்கர  பணஷ 

தற்பஶர்கலஶரர்கள் 
05 நஶட்கள் 

2015.02.13-17 

ேயஶகல 

பஷற்சஷ 

நஷகயம் 

19 

தர்த்ேஷ 

பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

26. ஆம்ப 
உரலரத்துகண 
குதங்கஶய 

பஷற்சஷபநமஷ  
 

99,964.13 

சதொேஶஞ்சஶர் 

சஸர்ேஷதத்ே 

ேஷகணக்கர நஷேஷ 

சதொேஶஞ்சஶர் சஸர்ேஷதத்ே 

ேஷகணக்கர  பணஷ 

தற்பஶர்கலஶரர்கள் 

05 நஶட்கள் 

2015.03.16 – 20 
 

கரனஷ 

பலேதொல்கய 

  

33 

தர்த்ேஷ 

பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

27. பநதக்கஸட்டு 

தொககத்துலதொம் 
ஆம்ப 
உரலரத்துகண 
குதங்கஶய 

பஷற்சஷபநமஷ  
 

24,000.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

ேங்கல்கய பஷதேச 

பசயக பஷஶஷலஷல் உள்ர 

அச 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

02 நஶட்கள் 

2015.03.19, 20 
 

ண்ண 

பஷற்சஷ 

நஷகயம் 

44 

தர்த்ேஷ 

பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

28. சதோக பஶஶஷப்தை 

பேஶடர்பஶன 

குதங்கஶய பஷற்சஷ 
16,250.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

த்ேஷ பஷதேச சஷதலர் 

நன்னடத்கே ற்தம் 

சஷதலர் பஶதுகஶப்தை 

ேஷகணக்கரத்ேஷன் 

கண்கஶணஷப்பஷன் கஸழ் 

உள்ர சஷதலர் இல்ய 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

03 நஶட்கள் 

2015.02.18,19, 20 

பபஶல்பகஶல்

ய கூட்டுமவு 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷகயம் 
36 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

29. உர சதோகத் 

ேகயதௌடு 

குதங்கஶய பஷற்சஷ 

22,125.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

பபஶலிஸ் ேஷகணக்கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 
03 நஶட்கள் 

2015.04.06, 07, 
08 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலனம் 

39 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

30 சதோக பபஶதப்தைம் 

பபஶதப்தைக்கூமலும்  
24,750.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

கஷரஷபநஶச்சஷ ஶலட்ட 

அச 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 
02 நஶட்கள் 

2015.04.23, 24 

கச்சஷ 

பஷதேச்பசய

க 

கஶஶஷஶயம் 

கஷரஷபநஶச்சஷ 

60 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

31 ேகயகத்துலம் 

ற்தம் 

பேஶடர்பஶடல் 

ேஷமன் குதங்கஶய 

பஷற்சஷ 

தேசஷ 

தபஶக்குலத்து 

சகபஷனஶல் 

எழுங்கு 

பசய்ப்பட்டது 

தேசஷ தபஶக்குலத்து 

சகபஷன் டிப்தபஶ  

தொகஶகஶரர்கள் 

03 நஶட்கள் 

2015.06.16, 23, 
30 

தேசஷ 

தபஶக்குலத்

து சகப, 
நஶதவன்பஷ

ட்ட 

50 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

32 லஷட 

தொகஶகத்துல 

குதங்கஶய பஷற்சஷ 

26,200/- 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

கஷரஷபநஶச்சஷ ஶலட்ட 

சஷதலர் நன்னடத்கே 

ற்தம் தொகஶகத்துல 

ேஷகணக்கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

02 நஶட்கள் 

2015.08.24, 25 
கஷரஷபநஶச்சஷ 69 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

33 அலுலயக 

தொகஶகத்துல ற்தம் 

பசற்ேஷமகன 

தொன்தனற்தம் 

குதங்கஶய பஷற்சஷ 

நஷகழ்ச்சஷ 

16,340/- 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலனத்ேஷன் 

தொகஶகத்துல 

உேலஷஶரர்கள், 
அலுலயக 

உேலஷஶரர்கள் 

03 நஶட்கள் 

2015.08.24,25, 
26 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலனம் 

24 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

34 சதொேஶ 
அபஷலஷதத்ேஷ 
பேஶடர்பஶன 
குதங்கஶய பஷற்சஷ 

13,975.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

அபஷலஷதத்ேஷ 
உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

02 நஶட்கள் 

2015.09.03, 04 

ேயஶகல 
பஷற்சஷ 
நஷகயம் 
அதஶேதைம் 

41 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 
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35 பேஶடர்பஶடல் 
ற்தம் 
ேகயகத்துல 
குதங்கஶய பஷற்சஷ 

8,408.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

லனலஷயங்கு பஶதுகஶப்தை 
ேஷகணக்கர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

03 நஶட்கள் 

2015.09.16, 17, 
18 

தேசஷ 
லனலஷயங்கு 
பஶதுகஶப்தை 
பஷற்சஷ 
நஷகய 
கஷஶஷேதய 

33 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

36 உர சதோக 
ேகயதௌடு 
குதங்கஶய 
பேஶடர்பஶன 

குதங்கஶய பஷற்சஷ 

15,876.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

தலதலிஶ 
ஶலட்டத்ேஷல் தைேஷேஶக 
இகணத்துக்பகஶள்ரப்பட்

ட ஆசஷஶஷர்கலக்கு 

03 நஶட்கள் 

2015.09,15,16 

ஆசஷஶஷர் 
பஷற்சஷ 
நஷகயம் 
வட்டன் 

42 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

37 சதோக 
அணஷேஷட்டல் 
பேஶடர்பஶன 
குதங்கஶய பஷற்சஷ 

6,400.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

அம்பகம, 

அக்ககப்பற்த, 

அட்டஶகரச்தசகன, 

ஆகரடி தலணம்தை, 

ேஷதக்தகஶரலஷல் ஆகஷ 

பஷதேச பசயக 

கஶஶஷஶய அபஷலஷதத்ேஷ 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

02 நஶட்கள் 

2015.10.15, 16 

அம்பஶகம 

அக்ககப்பற்த 
பஷதேச 
பசயகக் 
கஶஶஷஶயம் 

40 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

38 நஷதலன 
தொண்பஶட்டு 
தொகஶகத்துல 
குதங்கஶய பஷற்சஷ  

6,400.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

பேவஷத்ேகண்டி 

பஷதேச பசயக 

கஶஶஷஶயத்ேஷன் அச 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

02 நஶட்கள் 

2015.10.15, 16 

பேவஷத்ே 
கண்டி பஷதேச 
பசயகக் 
கஶஶஷஶயம் 

45 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

39 பநதக்கஸட்டு 
தொகஶகத்துலம் 
ற்தம் 
ேகயகத்துல 
ேஷமன் அபஷலஷதத்ேஷ 
பேஶடர்பஶன 
குதங்கஶய பஷற்சஷ 

12,000.00 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலன நஷேஷ 

பஷதேச பசயக 

கஶஶஷஶயத்ேஷன் அச 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

2015.11.12, 13 

02 நஶட்கள் 

அங்குணுபகஶய

பபயஸ்ழ 

பஷதேச 
பசயகக் 
கஶஶஷஶயம் 

45 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

40 பநதக்கஸட்டு 
தொகஶகத்துலம் 
ற்தம் 

தொண்பஶட்டு 
தொகஶகத்துல 
குதங்கஶய பஷற்சஷ 

11,196.00 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலன நஷேஷ 

சஷமப்தை 

அேஷடிப்பகடஷனர் 
2015.11.19, 20 

02 நஶட்கள் 

 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலனம் 

39 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

41 ஆம்ப 
உரலரத்துகண 
குதங்கஶய 

பஷற்சஷபநமஷ  
 

9,600.00 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலன நஷேஷ 

பகக்கஷஶகல கல்லஷ 

லய ஆசஷஶஷ 

ஆதயஶசகர் 

2015.11.26, 27 

ேயஶகல 
பஷதேச 
பஷற்சஷ 
நஷயம் 

30 

தர்த்ேஷ  

பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

42 பநதக்கஸட்டு 
தொகஶகத்துலம் 
குதங்கஶய பஷற்சஷ  

8000.00 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலன நஷேஷ 

அதஶேதை ஶலட்ட 

தேசஷ நஸர் லறங்கள் 

ற்மம் லடிகஶயகப்தை 

சகபஷன் 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

2015.11.26, 27 

ேயஶகல 
பஷதேச 
பஷற்சஷ 
நஷயம் 

32 

தர்த்ேஷ  

பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

43 ஆம்ப உரலஷல் 

உரலரத்துகண 
குதங்கஶய 

பஷற்சஷபநமஷ  
 

 
8000.00 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலன நஷேஷ 

தோதூர் கல்லஷ லய 

ஆசஷஶஷர்கள் 

2015.11.30, 
2015.12.01 

தோதூர் கல்லஷ 
லயம் 

39 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

44 பநதக்கஸட்டு 
தொகஶகத்துலம் 
குதங்கஶய பஷற்சஷ 

21,700.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

அம்பஶகம  ஶலட்ட 

அச 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

2015.12.03, 04 
 

02 நஶட்கள் 

அம்பகம 

அக்ககமப்பற்த 
பஷதேச 
பசயகக் 
கஶஶஷஶயம் 

 

29 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

45 பசற்ேஷட்ட 
தொகஶகத்துலம் 
குதங்கஶய பஷற்சஷ 

15,575.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

பஷதேச பசயக 

கஶஶஷஶய அச 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

2015.12.10, 11 

02 நஶட்கள் 

ேங்கல்கய 

பஷதேச 
பசயகக் 
கஶஶஷஶயம் 

42 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

46 பநதக்கஸட்டு 
தொகஶகத்துலம் 
உரலஷல் 

உரலரத்துகண 
குதங்கஶய பஷற்சஷ 

பநமஷ 

5,730.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலனத்ேஷன் 

கல்லஷசஶஶ குழுலஷனர் 

2015.12.04, 08, 
15 

03 நஶட்கள் 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலனம் 

13 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 
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47 பநதக்கஸட்டு 
தொகஶகத்துலம் 
ற்தம் 
ேகயகத்துல 
ேஷமன் அபஷலஷதத்ேஷ 
பேஶடர்பஶன 
குதங்கஶய பஷற்சஷ 

19,190.00 

தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலன நஷேஷ 

 

த்துக பஷதேச 

பசயக கஶஶஷஶய 

அச 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

2015.12.08, 09 

02 நஶட்கள் 

த்துக 

பஷதேச 
பசயகக் 
கஶஶஷஶயம் 45 

தர்த்ேஷ பசய்ப் 

பட்டுள்ரது 

 

 

 

கன குதங்கஶய  பஷற்சஷகள்   

இய பஶடபநமஷஷன் பபர் 

லதடஶந்ேம் 

எதுக்கப்பட்ட 

நஷேஷ (ஷ.தௐ) பங்குபற்தனர்கள் கஶயம் நஷகயம் 

பங்குபற்தனர் 

ண்ணஷக்கக 
தொன்தனற்மம் 

48.  உயகலங்கஷ 
அதசகணத்டன் 

ேஷலஷபசஶஷ நஷகழ்ச்சஷ 

(தைேஷ) 6லது நஷகழ்ச்சஷ 
(சஷங்கரம்) 

481,440.00 

சதோக லலுவூட்டல் ற்தம் 

நயதனஶம்பகக அகச்சஷன் 

சதோக தசகல 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் ற்தம் 

அபஷலஷதத்ேஷ 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

03 

நஶட்கள் 

த்னதை 

2015 ஜனலஶஷ 
27, 28, 29 

42 
தர்த்ேஷஶக்கப் 

பட்டுள்ரது. 

49.  உயகலங்கஷ 
அதசகணத்டன் 

ேஷலஷபசஶஷ நஷகழ்ச்சஷ 

(தைேஷ) 6லது நஷகழ்ச்சஷ 
(சஷங்கரம்) 481,440.00 

சதோக லலுவூட்டல் ற்தம் 

நயதனஶம்தைகக அகச்சஷன் 

சதோக தசகல 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் ற்தம் 

அபஷலஷதத்ேஷ 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

03 

நஶட்கள் 

ஊலஶ ஶகஶண 

தொகஶகத்துல 

அபஷலஷதத் 

நஷகயம், 
பஸ்ழ வீேஷ, 
பதுகர 

2015 
பபப்லஶஷ 

24,25,26 

24 

தர்த்ேஷஶக்கப்  

பட்டுள்ரது. 

50.  உயகலங்கஷ 
அதசகணத்டன் 

ேஷலஷபசஶஷ நஷகழ்ச்சஷ 

(தைேஷ) 7 லது நஷகழ்ச்சஷ 
(சஷங்கரம்) 481,440.00 

சதோக லலுவூட்டல் ற்தம் 

நயதனஶம்பகக 

அகச்சஷன் சதோக தசகல 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

ற்தம் அபஷலஷதத்ேஷ 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

03 

நஶட்கள் 

ஶழ்ப்பஶன 

நஷகயம் 

2015 ஶர்ச் 
10,11,12 

33 
தர்த்ேஷஶக்கப் 

பட்டுள்ரது. 

51. . உயகலங்கஷ 
அதசகணத்டன் 

ேஷலஷபசஶஷ நஷகழ்ச்சஷ 

(தைேஷ) 8 லது நஷகழ்ச்சஷ 
(சஷங்கரம்) 

481,440.00 

சதோக லலுவூட்டல் ற்தம் 

நயதனஶம்பகக 

அகச்சஷன் சதோக தசகல 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

ற்தம் அபஷலஷதத்ேஷ 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

03 

நஶட்கள் 

ட்டக்கரப்தை 

நஷகயம் 

2015 ஶர்ச் 
18,19,20 

35 

தர்த்ேஷஶக்கப் 

பட்டுள்ரது. 

52. . உயகலங்கஷ 
அதசகணத்டன் 

ேஷலஷபசஶஷ நஷகழ்ச்சஷ 

(தைேஷ) 9லது நஷகழ்ச்சஷ 
(சஷங்கரம்) 

481,440.00 

சதோக லலுவூட்டல் ற்தம் 

நயதனஶம்பகக 

அகச்சஷன் சதோக தசகல 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

ற்தம் அபஷலஷதத்ேஷ 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

03 

நஶட்கள் 

பண்டஶக 

சர்தலஶே  

நஷகயம் 

2015 ஶர்ச்  
24,25,26 

31 

தர்த்ேஷஶக்கப் 

பட்டுள்ரது. 

53. .  ஆசஷ ன்மம் 
அணுசகனத்டன் சஷதலர் 

அபஷலஷதத்ேஷ ற்தம் கரஷர் 

லஷலகஶ அகச்சு ற்தம் 

சதோக தசகலகள் 

அகச்சஷன் கஸழ் இங்கும் 

உரலரத்துகண 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கலககஶன 

பஷற்சஷ - 2014/15 

(10 நஷகழ்ச்சஷகள் 
இயங்கக தஶகவும் 

நடஶத்ேப்பட்டது) 
1லது, 2லது 
நஷகழ்ச்சஷகள்  

6,568,375.

00 

 

 

சஷதலர் அபஷலஷதத்ேஷ 

ற்தம் கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்சு ற்தம் சதோக 

லலுவூட்டல் அகச்சஷன் 

கஸழ் பசற்படும் 

உரலரத்துகண 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள்/ 
உேலஷஶரர்கள் 

02 
நஶட்கள் 

2015 பபப்லஶஷ 
18, 19 
பகஶழும்தை 
 

2015 பபப்லஶஷ 
26, 27 

ட்டக்கரப்தை  
 

கஶலி ஶர்ச் 12, 
13  
 
 

கஷரஷபநஶச்சஷ ஶர்ச் 
19, 20 

 

 

36 

 
 
 

29 

 
 
 
 

95 

 
 
 

31 

 

தர்த்ேஷஶக்கப் 

பட்டுள்ரது. 
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பபஶல்பகஶல்ய 

பஷற்சஷ  நஷகயம் 

ஶர்ச் 26, 27 

 
 

 லஶஶஷபபஶய  
நஷகயம்  

2015 ப்பஷல்01 

,02 

 
 

பதுகர ஊல 

தொகஶகத்துல 

லர நஷகயம் 

 ப்பஷல் ஶேம் 

07, 08 

 

 

 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

42 

 

 

54. . ஆசஷ ன்ம 
அதசனணத்டன் 

சஷதலர் அபஷலஷதத்ேஷ 

ற்தம் கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்சு ற்தம் சதோக 

லலுவூட்டல் ற்தம் 

நயதனஶம்தைகக 

அகச்சஷன் கஸழ் 

இங்கும் 

உரலரத்துகண 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கலக்

கஶன பஷற்சஷ - 2015 

(13 நஷகழ்ச்சஷகள் 

இயங்கக தஶகவும் 

நடஶத்ேப்பட்டது) 
1லது, 2லது 
நஷகழ்ச்சஷகள் 

6,367,800.

00 

 

சஷதலர் அபஷலஷதத்ேஷ 

ற்தம் கரஷர் லஷலகஶ 

அகச்சு ற்தம் சதோக 

லலுவூட்டல் ற்தம் 

நயதனஶம்தைகக 

அகச்சஷன் கஸழ் 

பசற்படும் 

உரலரத்துகண 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள்/ 
உேலஷஶரர்கள் 

2015 

த 

தொேல்  

2015 

டிசம்பர் 

லக 

 

 

 

353 

13 நஷகழ்ச்சஷகள் 
பலற்மஷகஶக 

தர்த்ேஷபசய்ப் 

பட்டுள்ரது. 

55.   

சதோகப் பஶஶஷப்தை 

பேஶடர்பஶன 

நஷகழ்ச்சஷத்ேஷட்டம் 

ஆம்பஷத்ேல் 

 (UNICEF)  

116,050.00 

(02 நஶள் 
நஷகழ்லஷற்கஶக 

எதுக்கப்பட்ட 

நஷேஷ 

பசயலஶகஷ 

பணம் 

110,812/ -

தௐபஶ 

சதோக லலுவூட்டல் 

ற்தம் நயதனஶம்தைகக 

அகச்சஷன் 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் 

2015.12.14, 
15 02 

நஶட்ட்கள் 

ேஷததகஶணகய 

ஶலட்ட 

தொகஶகத்துல 

அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷகயம் 

52 
தர்த்ேஷபசய்ப் 

பட்டுள்ரது. 

 

 சஶன்மஷேழ் கற்கம பநமஷ 

இ

ய 

பஶடபநமஷஷன் பபர் நஷேஷ (தௐபஶ.) பங்குபற்தனர்கள் கஶயம் நஷகயம் 

பங்குபற்தன

ர் 

ண்ணஷக்கக 
தொன்தனற்மம் 

56.  லஷதசட கல்லஷ கற்பஷத்ேல் 

தொகம பேஶடர்பஶன 

சஶன்மஷேழ் கற்கம பநமஷ 
 (4 ஶேங்கள்) சதோக 

தசகலகள் 

ேஷகணக்கரத்ேஷன் 

பேஶறஷல்லஶண்கஶன 

உரலரத்துகணஶரர் 
கலக்கஶனது  

180,500. 

சதோகதசகலகள் 

ேஷகணக்கரத்ேஷன்பேஶறஷ

ல்லஶண்கஶன 

உரலரத்துகண 

ஶரர்கள் 
4 ஶேங்கள் 

 

தேசஷ 
சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலனம் 

24 
லகுப்பகம 

லஷஶஷவுககள் 

நகடபபதகஷன்மன 

57. . சஷதலர்ககர 

கப்படுத்ேஷ சதொேஶ 
187,000. லஶழ்தலஶே அலுலயக 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள், 
4 ஶேங்கள் பசங்கயடி 38 லகுப்பகம 

லஷஶஷவுககள் 
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அபஷலஷதத்ேஷ பேஶடர்பஶன 

சஶன்மஷேழ் கற்கம பநமஷ  
தொன்பள்ரஷ ஆசஷஶஷர்கள், 

ஶற்தத் 

ேஷமனஶரஷகலக்கஶன 
பஶடசஶகய 
ஆசஷஶஷர்கள் 

நகடபபதகஷன்மன  

 
 
 
பஷற்சஷப் பஷஶஷலஷனஶல் நடஶத்ேப்படுகஷன்ம சஶன்மஷேழ் கற்ககபநமஷகள் 

பஶடபநமஷகள் கஶயம் பஶறஷதோயம் 
சதோகபபணஷ  சஶன்மஷேழ் கற்ககபநமஷ 06 ஶேங்கள் சஷங்கரம் ற்தம் ேஷழ் பஶறஷதோயம் 

உரலரத்துகண சஶன்மஷேழ் கற்ககபநமஷ 06 ஶேங்கள் சஷங்கரம் ற்தம் ேஷழ் பஶறஷதோயம் 

சஷதலர்ககர கப்படுத்ேஷ சதொேஶ அபஷலஷதத்ேஷ பேஶடர்பஶன 

சஶன்மஷேழ் கற்கம பநமஷ 
06 ஶேங்கள் சஷங்கரம் ற்தம் ேஷழ் பஶறஷதோயம் 

 

பஷற்சஷப் பஷஶஷலஷனஶல் நடஶத்ேப்படுகஷன்ம குதங்கஶய  பஷற்சஷகள்   

பஶடபநமஷகள் கஶயம் பஶறஷதோயம் 
ஆம்ப உரலரத்துகண 02/05 நஶட்கள் சஷங்கரம் ற்தம் ேஷழ் பஶறஷதோயம் 

சதோகப்பணஷ இகடதௌடு 02/05 நஶட்கள் சஷங்கரம் ற்தம் ேஷழ் பஶறஷதோயம் 

பநதக்கஸட்டு தொகஶகத்துலம் 02/05 நஶட்கள் சஷங்கரம் ற்தம் ேஷழ் பஶறஷதோயம் 

தொண்பஶட்டு தொகஶகத்துலதொம் சஶேஶனக் கல்லஷத்ம் 02/05 நஶட்கள் சஷங்கரம் ற்தம் ேஷழ் பஶறஷதோயம் 

சஷதலர் அபஷலஷதத்ேஷ, சஷதலர் துள;பஷதஶகம் ற்தம் சஷதலர் 
பநமஷபஷழ்வு 

02/05 நஶட்கள் சஷங்கரம் ற்தம் ேஷழ் பஶறஷதோயம் 

பசய்மேஷட்ட தொன்பஶறஷவு ேஶஶஷத்ேல் 02/05 நஶட்கள் சஷங்கரம் ற்தம் ேஷழ் பஶறஷதோயம் 

அனர்த்ே தொகஶகத்துலம் 02/05 நஶட்கள் சஷங்கரம் ற்தம் ேஷழ் பஶறஷதோயம் 

வீட்கட அடிப்பகடஶகக்பகஶண்ட தொன்பஷள்கரப் பதல 
அபஷலஷதத்ேஷ 

02/05 நஶட்கள்  

ேகயகத்துலதொம் பேஶடர்பஶடல் ேஷமதம் 02/05 நஶட்கள்  
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சதோக அபஷலஷதத்ேஷ பகஶள்கக, ஆய்வு ற்தம் பலரஷதௌட்டுப் பஷஶஷலஷன் தொன்தனற்ம அமஷக்கக - 2015  

(ஜனலஶஷ – டிசம்பர் லக) 

இய 
நஷகழ்ச்சஷ 

தொன்தனற்மம் நஷகயம் 

லதடஶந்ேம் 

எதுக்கப்பட்ட 

நஷேஷ (தௐ) 
பபௌேஸக தொன்தனற்மம் 

நஷேஷ 

தொன்தனற்மம் 

பனஶரஷகள் 

01. பேட்ட கஷதய தேசஷ 

நஷகழ்ச்சஷஷகன 

எட்டிேஶக 

வம்பஶந்தேஶட்கட 

ஶலட்ட ண்ண ற்தம் 

க்கல கஷஶஷ 

பஷதேசங்கரஷல் 

நடஶத்ேப்படும் சதோக 

பபஶதரஶேஶ  ஆய்வு . 

அமஷக்கக 

பலரஷஷடப்பட்டுள்ர

து 

ண்ண ற்தம் 

க்கல 

65,000/- ண்ண ற்தம் க்கல 

கஷஶஷ பஷதேசங்கரஷல் 

நடஶத்ேப்படும் சதோக 

பபஶதரஶேஶ  ஆய்வு 

அமஷக்கக 

பலரஷஷடப்பட்டுள்ரது. 

58,000/- குகமந்ே லதஶனம் 

பபதம் பகுேஷ க்கள் 

02. நஷதலனங்கலக்கஷகட

ஷயஶன 

பேஶறஷல்லஶண்கஷ

யஶன 

கயந்துகஶடல் 

 

நஷதலனங்கலக்கஷ

கடஷயஶன 

பேஶறஷல்லஶண்க

ஷயஶன 

கயந்துகஶடல் 

நடஶத் 

தொடிக்கப்பட்டது. 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலனம் 

35,000/- 

நஷதலனங்கலக்கஷகடஷ

யஶன 

பேஶறஷல்லஶண்கஷயஶ

ன கயந்துகஶடல் 10 
நஷதலனங்கலக்கஷகடஷ

ல் நடஶத்ேப்பட்டது.  

35,000/- 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ நஷதலனம் 
ற்தம் 

ஆய்வுத்துகமஷல் 

ஈடுபட்டுள்ர 

நஷதலனங்கள் 

03. லதடஶந்ே கல்லஷ 

பலரஷதௌடு 2015 

 (Annual Faculty 
Publication)  

லதடஶந்ே கல்லஷ 

பலரஷதௌடு 

அச்சஷடப்பட்டது 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலனம் 

65,000/- 

லதடஶந்ே கல்லஷ 

பலரஷதௌடு 100 
அச்சஷடப்பட்டது 

54,500/- ஶணலர்கள் ,
ஆய்லஶரர்கள் ற்தம் 

கல்லஷ 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கலம் 

கனலர்கலம் 

04. சதோகப்பணஷ நஶதரடு 
Social Work Journal 
2015 

 

சதோகப்பணஷ 

நஶதரடு 

அச்சஷடப்பட்டது 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலனம் 

60,000/- 
பசய்ேஷ டல் 200 
பஷேஷகள் 

அச்சஷடப்பட்டது 

35,324.64 ஶணலர்கள் 

ஆய்லஶரர்கள் ற்தம் 

கல்லஷ 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கலம் 

கனலர்கலம் 

05. 
சதோப்பணஷ 

பேஶடர்பஶன 

ககயச்பசஶல் அகஶேஷ 

சதோப்பணஷ 

பேஶடர்பஶன 

ககயச்பசஶல் அகஶேஷ 

அச்சஷட 

அதப்பப்பட்டுள்ரது. 

தொழு 

நஶட்டிற்கஶகவு

ம் 

70,000/- 
சதோகப்பணஷ நஶதரடு 

200 பஷேஷகள்  

அச்சஷடப்பட்டது 

59,000/- ஶணலர்கள் 

ஆய்லஶரர்கள் ற்தம் 

கல்லஷ 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கலம் 

கனலர்கலம் 

06

. 
ேவு பகுப்பஶய்வு 

பேஶடர்பஶன 4 ஶே 
பஷற்சஷபநமஷ 

ேவு பகுப்பஶய்வு 

பேஶடர்பஶன 4 ஶே 
பஷற்சஷபநமஷ 

நடஶத்ேப்பட்டது. 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலனம் 

 

1,00,000/- 

ேஶஶஷக்கப்பட்ட 

சஷங்கர ,ேஷழ் ற்தம் 

ஆங்கஷய ககயச்பசஶல் 

அகஶேஷஷன் தொேற் பஷேஷ 

ேஶஶஷக்கப்பட்டுள்ரது 

29,934/- சதோகப்பணஷ 

கல்லஷஷகன பஷலும் 

அகனத்து 

கல்லஷஶண்கலம் ,
லஷஶஷவுகஶரர்கள் 

கல்லஷஶரர்கலக்கஶக 

07. 

சதோகப்பணஷ நஶதரடு 

Social Work Journal 
2015 

 

சதோகப்பணஷ 

நஶதரடு 

அச்சஷடப்பட்டது 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலனம் 

 

50,000/- 

ேவு பகுப்பஶய்வு 

பேஶடர்பஶன 4  ஶே 
பஷற்சஷபநமஷ 

தே.ச.அ.நஷ. 
கல்லஷ

உத்ேஷதஶகத்ேர்கரஷ

ன் பங்கரஷப்தைடன் 

நடஶத்ேப்பட்டது 

39,486/- தே .ச.அ.நஷ .கல்லஷ 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள்  
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08. லதடஶந்ே கல்லஷ 

பலரஷதௌடு -2014  

(Annual Faculty 
Publication) 

லதடஶந்ே கல்லஷ 

பலரஷதௌடு 

அச்சஷடப்பட்டது 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலனம் 

65000/- லதடஶந்ே கல்லஷ 

பலரஷதௌடு 100 
பஷேஷகள் 

அச்சஷடப்பட்டது 

61450/- ஶணலர்கள் 

ஆய்லஶரர்கள் ற்தம் 

கல்லஷ 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கலம் 

09. தேசஷ சதோக 

அபஷலஷதத்ேஷ  

நஷகயம் 

பேஶடர்பஶன  

ஆலணப்படம் 

ேஶஶஷத்ேல் 

ஆலணப்படத்ேஷன் 

சஷங்கர ேஷகக்ககே 

பேஶகுப்பஶக்கம் 

பசய்ப்பட்டுள்ரது 

உஶஷ படஶக்கல் 

லஷடம் 

பேஶடர்பஶக 

பசயசஷதன 

நஷதலனத்துடன் 

ேஷட்டஷடல் 

தற்பகஶள்ரப்பட்

டுள்ரன 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலனம் 

60,000/- ஆலணப்படத்ேஷன் 

சஷங்கர ேஷகக்ககே 

பேஶகுப்பஶக்கம் 

பசய்ப்பட்டுள்ரது 

 

உஶஷ படஶக்கல் 

லஷடம் பேஶடர்பஶக 

பசயசஷதன 

நஷதலனத்துடன் 

ேஷட்டஷடல் 

தற்பகஶள்ரப்பட்டு

ள்ரன 

42550/- 

தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ 
நஷதலனம் ற்தம்  

கன  

பல ரஷலஶஶஷ 

நஷதலனங்கள் 

10. பபஶதுப் 

தபஶக்குலத்ேஷகன 

பன்படுத்தும் 

பபண்கள் 

அபசௌகஶஷங்ககர 

ேஷர்தநஶக்குேல்  ,
அேற்குள்ர 

லஶ் ப்தைக்கள் ,
பேஷல்லஷகனகள் 

பேஶடர்பஶக 

ஆஶய்ேல் 

தொன்தனஶடி ஆய்வு 

தற்பகஶள்ரப்பட்

டுள்ரது  .  

பகஶழும்தை 

தைமக்தகஶட்கட 

ற்தம் 

அேகன 

அண்ஷத்ே 

பகுேஷகள் 

 

10,000/- 

தொன்தனஶடி 

ஆய்வுக்தகற்ப 

லஷனஶக்பகஶத்து ஸர 

ேஶஶஷக்கப்பட்டுள்ர

து 

 

எதுக்கப்

பட்ட 

நஷேஷ 

பன்டுத்

ேப்படலஷ

ல்கய 

தொழு இயங்கக 

க்கலம் 

பபண்கலம் 

11. நவீன நஶடகக் 

ககயஶனது குடும்ப 

கட்டகப்பஷல்  

ற்படுத்தும் ேஶக்கம் 

பேஶடர்பஶக 

ஆஶய்ேல் 

நவீன நஶடகக் 

ககயஶனது 

குடும்ப 

கட்டகப்பஷல்  

ற்படுத்தும் 

ேஶக்கம் பேஶடர்பஶக 

ஆஶய்லேற்கஶன 

இயக்கஷ ஸரஶய்வு 

தற்பகஶள்ரப்படு

கஷமது , 

தொழு 

நஶட்டிற்கஶகவும் 
 

70,000/- 

நவீன நஶடகக் 

ககயஶனது குடும்ப 

கட்டகப்பஷல்  

ற்படுத்தும் ேஶக்கம் 

பேஶடர்பஶக 

ஆஶய்லேற்கஶன 

இயக்கஷ ஸரஶய்வு 

தற்பகஶள்ரப்படுகஷ

மது, 

 

எதுக்கப்

பட்ட 

நஷேஷ 

பன்டுத்

ேப்படலஷ

ல்கய 

பேஶகயக்கஶட்சஷ 

ஊடக நஷதலன 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள், 
தேசஷ சதோக 
அபஷலஷதத்ேஷ நஷதலன 
கல்லஷ 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் , 
 
ஶணலர்கள்

,பபஶதத்ேஶன 

துகமகரஷலுள்ர 

உத்ேஷதஶகத்ேர்கள் ,  

12. பபஶது உேலஷ 

லறங்குலேன் 

தேகலத்ம் 

அேற்குள்ர 

சலஶல்கலம் 

பேஶடர்பஶன ஆய்வு 

)ஸஶஷக பஷதேச 

பசயஶரகப் பஷஶஷவு( 

ஆய்லஷல் ேவு 

தசகஶஷக்கும் 

நடலடிக்கககள் 

நஷகமவு 

பசய்ப்பட்டுள்ரது

  . .ேவுகள் 

குமஷதௌடிடப்பட்டு 

பசம்க 

பசய்ப்பட்டுள்ரது

  . 

ஸஶஷக பஷதேச 

பசயகப் 

பஷஶஷவு 

2,50,000/- 

சதோக 

தசகலக

ள்  

ேஷகணக்

கரத்ேஷன் 

அணுச

கனத்ட

ன்’ 

ஆய்லஷல் ேவு 

தசகஶஷக்கும் 

நடலடிக்கககள் 

நஷகமவு 

பசய்ப்பட்டுள்ரது .
 தணப்படுத்ேப்பட்ட 

0011 
லஷனஶக்பகஶத்துக்கள் 

கஷகடக்கப்பபற்தள்ர

ன  .ேவுகள் 

குமஷதௌடிடப்பட்டு 

பசம்க 

ய்ப்பட்டுள்ரது  .  

58500/- பகஶள்கக 

லகுப்பஶரர்கள் 

ற்தம் 

இயங்ககஷல் 

லஶழும்  அகனத்து 

பபஶது உேலஷ 

பபதனர்கலம் 
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2015/12/31  ஆந் ேஷகேஷஷல்  தொடிலகடந்ே ஆண்டிற்கஶன கணக்குகள் ஸேஶன 14(2) சஸ பஷஶஷலஷன் பஷகஶம் 

கணக்கஶய்லஶரர் அேஷபேஷஷன் அமஷக்கக  சம்பந்ேஶக பணஷப்பஶரர் நஶகத்ேஷன் அலேஶனஷப்தைக்கள் 

 

2.2.  நஷேஷக்கூற்தக்கள் ஸேஶன கதத்துககள் 

2.2.1. கணக்கஸட்டுக் குகமபஶடுகள் 

(அ) இங்கு கணக்கஸட்டு பஷகற  கஶணப்படுகஷன்மது. 2016 ஆண்டிற்கஶன கணக்குகள் 

ேஶஶஷக்கும்தபஶது இப் பஷகற சஶஷபசய்ப்பட்டு, சர்ப்பஷக்கப்படும் ன்பகே ேவுடன் அமஷத் 

ேதகஷன்தமன். 2014 ஆண்டின் கணக்கஶய்வு லஷசஶகணகரஷன் பஷகஶம் ம்ஶல் 2015 ஆண்டில் 

தைேஷ கணக்கஸட்டு பகஶள்கக அமஷதொகப்படுத்ேப்படும் ன பேஶஷலஷக்கப்பட்டது. அேற்கக தைேஷ 

கணக்கஸட்டுக் பகஶள்கக இவ்லஶண்டின் நஷேஷக் கூற்தக்கலடன் இகணத்து அதப்பஷ கலக்கப்படும். 

அேன் 3.4.1. இன் கஸழ் அசஶங்க  எதுக்கஸடுகள் வ்லஶத கணக்கஷலிடப்படுலது ன்பது பற்மஷ 

பலரஷப்படுத்ேப்பட்டுள்ரன. 

(ஆ) அது ேற்தபஶது சஶஷபசய்ப்பட்டு 2016 இதேஷக் கணக்குகள் ேஶஶஷக்கப்பட்டு 

கணக்கஶய்வுக்கு சர்ப்பஷக்கப்பட்டது. 

(இ)  இங்கு ‘கஶதசஶகய’ ழுேப்பட்ட தபஶேஷலும், அது நஷதலனத்ேஷற்கு பலரஷத 

லறங்கப்பட்டிதக்கலஷல்கய. குமஷத்ே கம்பனஷ உடன்பட்டேஷற்கஷணங்க உஶஷ ேஷனங்கரஷல்  டுகள் 

லறங்கப்படஶேஷதந்ேேன் கஶணஶக குமஷத்ே  கஶதசஶகயகள் இத்துச் பசய்ப்பட்டுள்ரன. 2016 

ஆண்டில் கணக்குககர சஶஷபசய்லேற்கு நடலடிக்கக டுக்கப்படும் ன்பகே ேவுடன் அமஷத் 

ேதகஷன்தமன். 

(ஈ) 2016 ஆண்டின் கணக்குகள் ஊடஶக சஶஷபசய்லேற்கு நடலடிக்கக டுக்கப்படும். 

2.3. சட்டேஷட்ட ற்பஶடுகள் ற்தம் தொகஶகத்துல ேஸர்ஶனங்கலக்கு இணங்கஶக 

(அ) நஷகயஶன பசஶத்துப் பேஷதலடு ேஶஶஷக்கப்பட்டுள்ரதுடன், அேஷல் உள்ர குகமபஶடுககர 

கண்டுபஷடித்து தபஶேஷ நடலடிக்கக டுப்பேற்கஶன பணஷகள் தொன்பனடுக்கப்பட்டுள்ரன. 

(ஆ) 1. ஆண்டுதேஶதம் இந் நடலடிக்கக  தொன்பனடுக்கப்பட்டு லதகஷன்ம தபஶேஷலும், 

கணக்கஶய்லஷல் சுட்டிக்கஶட்டப்பட்டுள்ரபடி தொகமசஶர்ந்ேலஶதம் இவ் ஆதயஶசகனகரஷன் 

அடிப்பகடஷலும் பபதகக ேஷட்டங்கள் ேஶஶஷப்பேற்கு ற்பகனதல நடலடிக்கக 

டுக்கப்பட்டுள்ரன. 

11. பேஶடர்ந்தேச்கசஶக பஶத்ேக் கஷம் ேஷப்தேட்டிகன ேஶஶஷப்பேற்கு நடலடிக்கக 

டுப்தபன். 

2.4. தபஶேஷ அேஷகஶத்துடன் உதேஷப்படுத்ேப்படஶே பகஶடுக்கல் லஶங்கல்கள் 

இப் பங்கரஷப்தைப் படி பசலுத்துலது பேஶடர்பஶன லஷடங்கள்  நஷதலகத்ேஷன் கட்டுப்பஶட்டுச் 

சகபஷடம்  தொன்னரஷக்கப்பட்டு,  சம்பர ஆகணக்குழுவுக்கும் தொகஶகத்துல தசகலகள் 

ேஷகணக்கரத்துக்கும் சர்ப்பஷக்கப்பட்டு, நஷேஷ அகச்சுச் சுற்மமஷக்கக 380 கஸழ் பங்கரஷப்தை படி 
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பசலுத்துலேற்கு  அலர்கரதும், கட்டுப்பஶட்டுச் சகபஷனதும் அங்கஸகஶத்ேஷற்கு அக சஶஷஶன 

லககஷல், ேற்தபஶது நடலடிக்கக டுக்கப்படுகஷன்மது. 

 

3.1. நஷேஷ ஸரஶய்வு 

 நஷேஷப்பபததபதகள் ஸேஶன ஸரஶய்வுடன் உடன்படுகஷன்ம தபஶேஷலும், தௐபஶ 11,335,354 

ஆன இயஶபகஶன அேஷகஶஷப்தை ன அல்யஶது அது தௐபஶ 9,520,972 ஆன இயஶபகஶன 

அேஷகஶஷப்தை ன  சஶஷஶக  அகேல் தலண்டும். 

 

4. பசற்பஶட்டு ஸரஶய்வு 

4.1  பசயஶற்தகக 

(அ)   சதோகதசகல கல்லூஶஷ 

1. சதோக தலகயகள் பேஶடர்பஶன இரஶனஷப் பட்டப் பஶடபநமஷக்கு இகணத்துக் 

பகஶள்ரப்படும் தபஶது நஷதலகத்ேஷன்  லகுப்பகமகரஷல் உள்ர பஷச்சஷகனககர 

கண்டமஷந்து உச்ச பன்பஶட்டிகனப் பபற்தக் பகஶள்ர கூடி லககஷல் தபஶேஷ 

ஶணலர்கள் இகணத்துக் பகஶள்ரப்படுலதுடன், அவ்லஶத இகணத்துக் பகஶள்ரப்பட்ட 

ஶணலர்கள் கஸதற குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ர  லஷடங்கரஷன் அடிப்பகடஷல் பஶடபநமஷக  

லஷட்டு லஷயகஷச் பசல்கஷன்ம சந்ேர்ப்ங்கள் அலேஶனஷக்கப்பட்டுள்ரன.. 

* பஶடபநமஷகத் பேஶடர்கஷன்ம கஶயப்பகுேஷஷல் அலர்கலக்கு பேஶறஷபயஶன்த 

கஷகடப்பேன்  கஶணஶக  பஶடபநமஷக லஷட்டு லஷயகஷச் பசல்யல். 

* கஶபபஶய ற்தம் குகமந்ே லதஶனம் பபதம் ஶணலர்கலக்கு  உேவு பேஶகககள் 

லறங்கப்படுகஷன்ம தபஶேஷலும், பகஶழும்தைக்கு லந்து லஶழ்லேற்கு லதஶனம் குன்மஷ 

குடும்பங்ககரச் தசர்ந்ே ஶணலர்கலக்கு  இயஶேேனஶல் பஶடபநமஷக லஷட்டு 

லஷயகஷச் பசல்கஷன்ம சந்ேர்பங்கள்  அலேஶனஷக்கப்பட்டுள்ரன. 

* ேற்தபஶது நடஶத்ேப்படுகஷன்ம லகுப்பகமக் கட்டிடங்கரஷல் பல்தலத அபசகரஶஷ 

நஷகயகள் கஶணப்படுலதுடன், குகமந்ே  லசேஷககரத்தொகடனலஶகும். (லகுப்பகம 

லகதக்கப்படல், யசயகூட லேஷஷன்க ற்தம் பஷம உட்கட்டகப்தை லசேஷகள் 

ஷகக் குகமவு) 

* பல்ககயக்கறக பஶடபநமஷககரத் பேஶடர்கஷன்ம ஶணலர்கரஷன் எத பேஶகுேஷஷனர் 

நஷதலக பஶடபநமஷக லஷட்டுச் பசன்தள்ரக அலேஶனஷக்கப்பட்டுள்ரது. 

வ்லஶமஶஷதம் நஷதலனத்ேஷற்கு நஷந்ேக் கட்டிடத்பேஶகுேஷபஶன்த 

நஷர்ஶணஷக்கப்பட்டேன் பஷன்னர் இந் நஷகயக  ேலஷர்ப்பேற்கஶன நடலடிக்ககககர 

டுப்பேற்கு ற்பகனதல ேஷட்டஷடப்பட்டுள்ரதுடன், கட்டிடத் பேஶகுேஷக 2017 

ஆண்டில் நஷர்ஶணஷப்பேற்கு ற்பஶடுகள் எதுக்கஷடப்ட்டுள்ரன. 
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(111) Field / Agency Supervisor’s Training 

   Concurrent field Practice and block 

Field Placement and guest lectures 

For field practice experience 

 

 

 

 

 

 

Curriculum  Development for field practice ேற்தபஶது பன்படுத்துகஷன்ம துகமசஶர் 

ககதல்ககர பேஶடர்ந்து லதம் 

ஆண்டுகரஷலும் அவ்லஶதம 

பன்படுத்துலபேன ேஸர்ஶனஷக்கப் 

பட்டுள்ரேனஶல் இது ற்பட்டது. ஸண்டும் 

ேஷதத்ேம் 2017 ஆண்டில் தற்பகஶள்ரப்படும். 

 

Faculty Supervisors Training 2015 ஆண்டில் எத நஶள் நஷகழ்ச்சஷத்ேஷட்டம்  

என்த நடஶத்ேப்பட்டது. 

 

Staff Development Academic பகஶழும்தை பல்ககயக்கறகத்ேஷன் தோயம் 

தற்பகஶள்ரப்படலஷதந்ே 03 ஶே கஶயத்கேக் 

பகஶண்ட இப் பஶடபநமஷக்கு சதோக அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலகத்ேஷன் தேட சகபகள் பேஶடர்பஶக நஷேஷ 

எதுக்கப்பட்டிதந்ே தபஶேஷலும் அப் பஶடபநமஷ 

இவ் ஆண்டில் பல்ககயக்கறகத்ேஷன் தோயம் 

ஆம்பஷக்கப்படஶகஷனஶல் தேட சகப அேஷல் 

பேஶடர்பஶக கயந்துபகஶள்ரலஷல்கய. 

 

Study Tour – 2014/ 2018 2015 ஆண்டில் நடஶத்ேப்பட்டுள்ரது. 

 

 

(ஆ) பஷற்சஷப் பஷஶஷவு 

 

 (i) 22 உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ  பஶடபநமஷகள் பேஶடர்பஶக ேஷட்டஷடப்பட்ட 

தபஶேஷலும், அேஷல் 19 பஶடபநமஷகதர நடஶத்ேப்பட்டன.  ஞ்சஷ 3 பஶடபநமஷகள் 

பேஶடர்பஶக ஶணலர்கள் லஷண்ணப்பஷக்கஶகஷன் கஶணஶக நடஶத்ேப்படலஷல்கய. 

உள்ரக பணஷஶட்பேஶகுேஷஷனஶஷன் பஷற்சஷ பேஶடர்பஶக 03 பஶடபநமஷகள் 

ேஷட்டஷடப்பட்டதுடன், அம் தோன்த (3) பஶடபநமஷகலம் நடஶத்ேப்பட்டன. 16 குதகஷ 

கஶய பஷற்சஷபநமஷகள் ேஷட்டஷடப்பட்ட தபஶேஷலும், லஷதசட  தலண்டுதகஶலக்கு அக  

எத பஶடபநமஷ தயேஷகஶகவும் நடஶத்ேப்பட்டது. 

2015 ஆண்டின் பபஶதுத் தேர்ேல் ற்தம் 

பஶஶலன்மத் தேர்ேல்கள் நகடபபற்மேன் 

கஶணஶக இந் நஷகழ்ச்சஷத்ேஷட்டத்துக்கு ற்ம 

லககஷல் உஶஷ நடலடிக்கக டுக்க 

தொடிலஷல்கய. 2016 சனலஶஷ ஶேத்ேஷல் 

தற்பகஶள்ரப்பட்டது.  இனஷ லதம் 

கஶயங்கரஷல் அவ்லஶத  தற்பகஶள்ரப்படும். 
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 த்ன பஷற்சஷ நஷகயத்ேஷல் எத பஶடபநமஷ ற்தம் ேங்கஶகய பஷதேச பசயத்ேஷல் 

இன்தம் (2) பஶடபநமஷகள் நடஶத்ேப்பட்டன. 

 

(iii) ந்து (05) நஷகழ்ச்சஷத்ேஷட்டங்கள் நடஶத்ேப்பட்டுள்ரன. 

 

 தனஶ சதோகத் ேகயதௌடுகள் (ேஷழ்  தோயம்) – தைேஷேஶக  இகணத்துக்பகஶள்ரப்பட்ட 

அசஶங்க  ஊறஷர்கள் பேஶடர்பஶக ேஷததகஶணகயஷல் இப் பஷற்சஷ 

நஷகழ்ச்சஷத்ேஷட்டம் நடஶத்ேப்பட்டது. 

 

 சதோகப் பஶதுகஶப்தைப் பஶடபநமஷ – பங்குபற்தநர்கள் இல்யஶேேன் கஶணஶக 

நடஶத்துலேற்கு இயலஷல்கய. (தல் ஶகஶண சதோக தசகலகள் ேஷகணக்கரத்ேஷன் 

தோயம் பபர்ப்பட்டில் லறங்கப்படஶக கஶணஶக) 

 

 சஷதலர் அபஷலஷதத்ேஷ பஶடபநமஷக நடஶத்தும்படி தேசஷ சதோக அபஷலஷதத்ேஷ 

நஷதலகத்ேஷனஶல் தகஶப்பட்ட தபஶேஷலும் அேகன நடஶத்துலேற்கு நன்னடத்கே 

ேஷகணக்கரத்ேஷனத்ேஷனஶலும், சஷதலர் பஶதுகஶப்தை ேஷகணக்கரத்ேஷனஶலும் தபஶேஷரவு 

லஷண்ணப்பங்கள் அலர்கரஷனஶல்  சர்ப்பஷக்கப்படஶேஷதந்ேகஷன்  கஶணஶக 

நடஶத்ேப்படலஷல்கய. 

 

 நஸேஷ அகச்சஷன் அலுலயர்கள் பேஶடர்பஶக குடும்ப உரலரத்துகண பஷற்சஷ 

நஷகழ்ச்சஷத்ேஷட்டபஶன்கம நடஶத்துலேற்கு ேஷட்டஷடப்பட்டிதந்ே தபஶேஷலும், 

அலர்கரஷனஶல் தபஶேஷ லஷண்ணப்பங்கள் அதப்பப்பட்டிதக்கஶகஷனஶல் அேகன 

நடஶத்துலேற்கு இயலஷல்கய. 

 

 பபஶலிஸ் உத்ேஷதஶகத்ேர்கலக்கு பஶடபநமஷகள் நடஶத்ேப்பட்டுள்ரன. 
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டிப்தரஶஶ பஶடபநமஷ 03 

 

சதோகப் பஶதுகஶப்தை 2015 / 2016 டிப்தரஶஶ பஶடபநமஷ பேஶடர்பஶக லஷண்ணப்பஷத்ேஷதந்ே தபஶேஷலும், 

பபர்ப்பட்டில் இட்சஷப்தை பகடஷனஶல் (Salvation Army ) சர்ப்பஷக்கப்படலஷல்கய. 
 

உரலரத்துகண டிப்தரஶஶ பஶடபநமஷ (ேஷழ் தோயம் 205/2016 – ேயஶகல) – லஷண்ணப்பங்கள் 

தகஶப்பட்ட தபஶேஷலும் தபஶேஷரவு ண்ணஷக்ககஷனர்  லஷண்ணப்பத்ேஷதக்கலஷல்கய. 

 

சதோகப் பஶதுகஶப்தை டிப்தரஶஶ பஶடபநமஷ அம்பஶகம / ஶழ்ப்பஶணம் 2015/2016 (ேஷழ்) ஶணலர்கரது 

பேஶகக குகமந்ேக கஶணஶக பஶடபநமஷ ஆம்பஷக்கப்படலஷல்கய. 

 

சஶன்மஷேழ் பஶடபநமஷ 03 

தொன்னர்  உத்தேசஷக்கப்பட்ட தபஶேஷலும், கஷரஷபநஶச்சஷ – உரலரத்துகண பேஶடர்பஶன சஶன்மஷேழ் 

பஶடபநமஷ (ேஷழ்) ஆம்பஷப்பேற்கு தபஶேஷ ண்ணஷக்ககஶன லஷண்ணப்பங்கள் 

கஷகடக்கப்பபமலஷல்கய. 

 

அம்பஶகம- உரலரத்துகண சஶன்மஷேழ் பஶடபநமஷ பேஶடர்பஶக தபஶேஷரவு ஶணலர்கள்  

லஷண்ணப்பத்ேஷதக்கலஷல்கய. 

 

பேஶறஷற்சஶர் பஷற்சஷ அலுலயர்கலக்கு சஶன்மஷேழ் பஶடபநமஷ (TOT) 06 ஶேங்கள் நடஶத்ேப்பட்டன. ( இப்  

பஶடபநமஷ சதோக தசகலகள் ேஷகணக்கரத்ேஷன் அலுலயர்கலக்கு லஷதசட கல்லஷ பற்மஷேஶக  

லடிலகக்கப்பட்டிதந்ேஷதந்ேது.) 

 

(இ) சதோக அபஷலஷதத்து பகஶள்கக, ஆஶய்ச்சஷ ற்தம் பலரஷதௌட்டுப் பஷஶஷவு 

 

(i) Research  Project  on Community  Base Aged care system  ( Two Years Project 2015 to 2016).  இவ் 

ஆஶய்ச்சஷ பபஶதுத்ேஷகமதசஶஷஷன் நஷேஷரஷப்பஷனஶல் பசற்படுகஷன்ம லஷதசட ஆய்பலஶன்மஶகும். அது 

குமஷத்ே லஷபங்ககர சதோக லலுவூட்டல் ற்தம் நயதனஶம்பல்  அகச்சுக்கு அமஷலஷக்கப்பட்டதுடன், 

எதுக்கஸட்டுப் பஷச்சஷகன கஶணஶக அது பற்மஷ இதுலகஷல் துலஷே பேஷலும் கஷகடக்கப்பபமலஷல்கய. 

ஆேயஶல் நடஶத்துலேற்கு  இயலஷல்கய. 

4.2 தொகஶகத்துலச் பசற்பஶடுகள் 

 

(அ) 2015 ஆண்டில் ற்பஶடுகள் குகமலஶக எதுக்கப்பட்டிதந்ேேன் கஶணஶக குமஷத்ே 

அலுலயர்கலக்கு நஷதலகத்ேஷன் ற்பஶடுககர கலனத்ேஷற் பகஶண்டு, நவீன உத்ேஷகள் பேஶடர்பஶக 

பஷற்சஷரஷக்க தொடிஶற்தபஶன தபஶேஷலும், இவ் அத்ேஷஶலசஷ தசகலக பேஶடர்ந்தேச்கசஶக 

தற்பகஶள்லேற்கு ேஷர்பஶர்க்கப்படுகஷன்மது. 

 

(ஆ) 2 ஆம் ேப்பஷனஶஷடம் எப்பகடக்கப்பேற்கு அதேஷ தகஶஶஷ, உஶஷ அங்கஸகஶத்கேப் பபற்தக் 

பகஶள்லதொகஶக நஷதலக கட்டுப்பஶட்டுச் சகபக்கு பத்ேஷபஶன்த சர்பஷக்கப்பட்டது.  இது சம்பந்ேஶக 

சட்டஶ அேஷபஶஷன் ஆதயஶசகனகப் பபற்தக் பகஶள்லேற்கு நடலடிக்கக டுக்கப்பட்டுள்ரேனஶல் 

சட்டஶ அேஷபஶஷன்  ஆதயஶசகன  கஷகடக்கப் பபற்மேன் பஷன்னர் அது பற்மஷ ேஸர்ஶனம் டுக்கப்பட 

தலண்டும் ன்பதே கட்டுப்பஶட்டுச் சகபஷன் நஷகயப்பஶடஶக அகந்ேஷதந்ேது.  தலண்டும் ன்பேஶக 
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இதந்த்து. அவ்லஶத இன்தமல் குமஷத்ே பேஶககக  குமஷத்ே   லஷஶஷவுகஶரர் பசலுத்ேஶதுலஷடின் 

சஶட்சஷகரஷடம் இதந்து அமலஷடுலேற்கு  உஶஷ நடலடிக்கக   டுக்கப்படும். 

 

4.3 பன்பஶடற்ம ற்தம் குகமப்பன்பஶட்டு  லரங்கள் 

 

கரனஷ லஷடுேஷக்கு ஶணலர்ககர தசர்க்கும் தபஶது கரனஷஷல் இதந்து ஶஜகஷஶஷகலஷல் அகந்துள்ர 

து நஷதலகத்ேஷற்கு லதலேஷல் சஷய இகடததகள் நஷயவுலேனஶலும், அேற்கஶக அேஷக பஸ் கட்டணம் 

பசலுத்ே தலண்டி உள்ரேனஶலும் ஶணலர்கள் குகமலகடந்துள்ரனர். னஷதம் 2016 ஆண்டிற்கஶன 

ஶணலர்கள் ற்தகனதல இகணத்துக் பகஶள்ரப்பட்டுள்ரதுடன் ஶணலர்கரது தலண்டுதகஶலக்கு 

அக தநர்தொகப் பஶஸட்கச நடஶத்ேப்பட்டு கணஷசஶன பேஶககஷனர் லஷடுேஷக்கு 

தசர்த்துக்பகஶள்ரப்படுலர். 

 

4.4  ஆரணஷஷனதக்கஶன நஷர்லஶகம் 

 

(அ) இேற்கு தொன்னதம், இது லகஷலும் இந் நஷகய பற்மஷ நஷதலக கட்டுப்பஶட்டுச் சகபஷடம் 

டுத்துகக்கப்பட்டுள்ரதுடன், கட்டுப்பஶட்டுச் சகபஷன்  ஆதயஶசகனக்கக ேற்தபஶது 

பணஷப்பஶரதக்கு  ேஷஶக எழுக்கஶற்த லஷசஶகண இடம்பபதலதுடன், அது தொடிலகடந்ேேன் பஷன்னர் 

தேதம் பஷச்சஷகனகள் நஷயவும் பட்சத்ேஷல், அந்நஷகயக சஸகப்பேற்கஶன நடலடிக்கககள் 

டுக்கப்பட்டு லதகஷன்மன. 2016 ஆகஸ்ட் ஶேம் கட்டுப்பஶட்டுச் சகபக்கும் இவ் லஷடங்கள் 

சம்ர்ப்பஷக்கப்பட்டு ஆதயஶசகனகள் பபமப்பட்டுள்ரன. 

 

(ஆ) இப் பேலஷக நஷப்தைலது குமஷத்து  லஷண்ணப்பங்கள் தகஶப்பட்ட தபஶேஷலும் அடிப்பகடத் 

ேகககககரப் தர்த்ேஷ பசய்ே லஷண்ணப்பங்கள் கஶணப்படஶகஷனஶல், தநர்தொகப் பஶஸட்கசக்கு 

அகறக்கப்படலஷல்கய. கட்டுப்பஶட்டுச் கபஷன் அங்கஸகஶத்துடன் நஷதலகத்ேஷல் அடுத்துள்ர தசகல 

தோப்தைபகஶண்ட அலுலயர் இது பேஶடர்பஶக பேஷல் கடகஶற்தம் பபஶதட்டு நஷஷக்கப்பட்டிதந்ேஶர். 

னஷதம் 2016 ஜூகய ற்தம் ஆகஸ்ட் ஶேங்கரஷல் நடஶத்ேப்பட்ட கட்டுப்பஶட்டுச் சigக கூட்டத்ேஷன் 

தபஶது லறங்கப்பட்ட  ஆதயஶசகனகலக்கு அக ஆட்தசர்ப்தை நகடதொகமக்கு அக ேகுேஷஶன 

எதலகத்  தேர்ந்பேடுக்குதொகஶக லஷண்ணப்பங்fs; தகஶதலேற்கு ேற்தபஶது நடலடிக்கக 

டுக்கப்பட்டுள்ரது. பேஶடர்தேச்கசஶக துஶஷேகேஷஷல் நஷந்ேஶக ேகுந்ே அலுலயர் எதலர் 

நஷஷக்கப்படவுள்ரஶர். 
 
 
 

(இ) பஷற்சஷப் பஷஶஷலஷனஶல் தொகமசஶர்ந்ேலஶத பஶடபநமஷககர நடஶத்துலேதெடஶக நஷதலகத்ேஷற்கு 

பஶஶஷரவு லதஶனம் ஈட்டிக்பகஶடுக்கப் படுலதுடன்,  அப் பஷஶஷலஷனஶல் பஶடபநமஷ லஷஶஷவுககள் லஶ 

இதேஷஷல் நடஶத்ேப்பட்ட தபஶேஷலும், லஶத்ேஷன் 05 கடக நஶட்கரஷலும் அப் பஶடபநமஷக்குஶஷ 

அகனத்து கல்லஷசஶர் நடலடிக்கககலம் அலர்கரஶல் தற்பகஶள்ரப்படுகஷன்மன. அேற்கு தயேஷகஶக 

நஷதலகத்ேஷனஶல் கஷகடக்கப் பபதகஷன்ம லகதக்கப்பட்ட  ற்பஶடுகலக்கக அச ற்தம் அச 

சஶர்பற்ம அகப்தைக்கள் பேஶடர்பஶன இயலச பஷற்சஷ பஶடபநமஷகலம் அலர்கரஶல் லஶ நஶட்கரஷல் 

தற்பகஶள்ரப்படுலதுடன், 2017 பஶேஸடு ேஶஶஷக்கும் தபஶது, பஷற்சஷப் பஷஶஷவுக்கு அேஷக தசகலப் 

பன்பஶட்டிகன உதலஶக்குதொகஶக அேஷக ற்பஶடுகள் ேஷகமதசஶஷஷன் தோயம் தகஶப்பட்டுள்ரதுடன், 

சதோக லலுவூட்டல், நயதனஶம்பல்  அகச்சுக்கும் அேன் கஸழ் இங்குகஷன்ம நஷதலனங்கலக்கும் 

அலசஷஶன பஷற்சஷகள் உது நஷதலகத்ேஷனஶல் லஶ நஶட்கரஷல் தற்பகஶள்லேற்கு ற்பகனதல 

நடலடிக்கக  டுக்கப்பட்டுள்ரதுடன், பஷற்சஷப் பஷஶஷலஷன் அலுலயர்கலக்கஶக ஶேஶந்ே பேஶடர் 

(Advanced  Programme) நஷகழ்ச்சஷத்ேஷட்டம் என்மஷகனத் ேஶஶஷப்பேன் தோயம் அலர்கள் 

லஶநஶட்கரஷல் தற்பகஶள்ர தலண்டி கடககள் சுட்டிக்கஶட்டப்பட்டுள்ரன. 
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(ஈ) 2016 ஆண்டு பேஶடர்பஶக ேஷகமதசஶஷஷனஶல் ற்பஶடுகள் எதுக்கப்படஶேஷதந்ேதுடன், 2017 

ஆண்டில் அவ் அகனத்து பலற்மஷடங்ககரத்ம் நஷப்தைலேற்கு ேஷர்பஶர்ப்பதுடன், 2016 ஆகஸ்ட் ஶேம் 

நகடபபற்ம கூட்டத்ேஷல் கட்டுப்பஶட்டுச் சகபஷனஶல் ஆட்தசர்ப்தை நடலடிக்ககககரத் துஶஷேஶக 

ஆம்பஷக்கும்படி ஆதயஶசகனகள் லறங்கப்பட்டன. ற்பஶடுகள்  கஷகடக்கப்பபற்மேன் பஷன்னர் 2017 

ஆண்டில் அவ் ஆட்தசர்ப்தைக்ககர தற்பகஶள்லேற்கு நடலடிக்கக டுக்கப்பட்டுள்ரன. அத்துடன் 

லஷண்ணப்பம் தகஶதலேற்கு இத் ேஷனங்கரஷல் நடலடிக்கககள் டுக்கப்பட்டு லதகஷன்மன. 

 

அவ்லஶதம ேற்தபஶது  உர் கல்லஷ பேஶடர்பஶக அலுலயர் எதலர் கட்டுப்பஶட்டுச் சகபஷன் 

அதேஷஷன் கஸழ் சம்பரற்ம லஷடுதொகம பபற்தள்ரதுடன் அவ்லலுலயர் கூடி லஷகலஷல் ஸண்டும் 

நஷதலனத்ேஷற்கு ேஷதம்பவுள்ரஶர்.  

 

5. பபஶதப்தைகடக ற்தம் நல்யஶட்சஷ 

 5.1. கூட்டஶண்கத் ேஷட்டம் 

 

இக் குகமபஶட்டிகன இனங்கண்டு, 2016 ஆண்டில் துஶஷேகேஷஷல் அேகன ேஶஶஷத்து ேற்தபஶது 

அேற்கக நடலடிக்கக  டுக்கப்பட்டு லதகஷன்மது. இத் ேஶேத்துக்கு  கஶணம் சுற்மஷக்கக 

பஷகறஶக தைஶஷந்து பகஶள்ரப்பட்டகஶகும். பஷன்னர் அது சஶஷபசய்ப்பட்டு குமஷத்ே கூட்டஶண்கத் 

ேஷட்டத் ேஶஶஷக்கப்பட்டுள்ரது. 

 

5.2.  பசற்பஶட்டுத் ேஷட்டம் 

 

2011 இலிதந்து 2015 ஆண்டு லக உள்ரடங்கும் லககஷல் ேஶஶஷக்கப்பட்ட கூட்டஶண்கத் 

ேஷட்டத்ேஷல் உள்ரடக்கப்பட்டிதந்ே சதோதசகலகள் கல்லூஶஷக்கு உஶஷ 4 தலகயத்ேஷட்டங்கலம், பஷற்சஷப் 

பஷஶஷலஷன் 03 நஷகழ்ச்சஷத்ேஷட்டங்கலம், சதோக அபஷலஷதத்ேஷ பகஶள்கககள், ஆஶய்ச்சஷகள் ற்தம் 

பலரஷதௌட்டுப் பஷஶஷலஷன் 04 நஷகழ்ச்சஷத்ேஷட்டங்கலம் ஸரஶய்லஶண்டில் பசற்பஶட்டுத் ேஷட்டத்ேஷல் 

உள்ரடக்கப்படலஷல்கய. பேஶடர்ந்து கூட்டஶண்கத் ேஷட்டத்துக்கு இணங்க பசற்பஶட்டுத் ேஷட்டம் 

ேஶஶஷப்பேற்கு பஷஶஷவுத் ேகயலர்கலக்கு  ஆதயஶசகனகள் லறங்கப்பட்டுள்ரன.  

 

 

5.3  பஶேஸட்டுக் கட்டுப்பஶடு 

 

அகனத்து  பஶடபநமஷகள் பேஶடர்பஶகவும் நஷதலக கட்டுப்பஶட்டுச் சகபஷனஶல் அங்கஸகஶரஷக்கப்பட்ட 

பஶேஸட்டுப் பேஷதலடு என்த உள்ரதுடன் அேற்கு தநபஶத்ேேஶக பஶேஸட்டு கட்டுப்பஶடு  

தற்பகஶள்ரப்படும். அப் பஶேஸட்டுக்கு தைமம்பஶக ந்ேலஷே பகஶடுப்பனவும் தற்பகஶள்ரப்படுலேஷல்கய 

ன அமஷத் ேதகஷன்தமன். பேஶடர்ந்து இவ்லஶமஶன நஷகயககள் உதலஶகஶல் பஶேஸட்டு கஶணஷககர  

சுட்டிக் கஶட்டுலேற்கு நடலடிக்கக  டுக்கப்படும். 

 

 

5.4. பபதககத் ேஷட்டம் 

 

(அ) ஆண்டிதள் நஷகழ்ந்ே நகடதொகமப் பஷச்சஷகனகள் கஶணஶக குகமப்பன்பஶடு ற்பட்டுள்ரது. 

 

(ஆ) பபதககத் ேஷட்டத்ேஷற்கு தைமம்பஶக வ்லஷே பபதகக நடலடிக்ககத்ம் தற்பகஶள்ரஶேஷதப்பேற்கு 

2016  ஆண்டில் இதந்து நடலடிக்கக  டுக்கப்பட்டுள்ரது. 
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(இ) பபதககத் ேஷட்டத்ேஷற்கு தைமம்பஶக வ்லஷே பபதகக நடலடிக்ககத்ம் தற்பகஶள்ரஶேஷதப்பேற்கு 

2016  ஆண்டில்  நடலடிக்கக  டுக்கப்பட்டுள்ரது. 

 

6. தொகமககலம் கட்டுப்பஶடும் 

  

 தொகமககள் ற்தம் கட்டுப்பஶடுகள் பேஶடர்பஶக அலேஶனஷக்கப்பட்ட லஷடங்கள் குமஷத்து அேஷகூடி 

கலனம் பசலுத்ேப்பட்டு நஷேஷக் கட்டுப்பஶடு ற்தம்  கற்ககப் பஷஶஷவு பேஶடர்பஶக தபஶேஷ லறஷகஶட்டல்கள் 

ற்தம் ஆதயஶசகனகள் லறங்கப்பட்டு, அவ்லஶமஶன பஷச்சஷகனகள்  ற்படஶேலஶத உஶஷ 

நடலடிக்கககள் ற்பகனதல தொன்பனடுக்கப்பட்டுள்ரன. ேற்தபஶது கணக்கஸடு, பஶேஸடு, பணஷஶரர் 

தொகஶகத்துலம் ற்தம் நஷேஷக் கட்டுப்பஶடு  ன்பன பேஶடர்பஶக பேஶடர்ந்தேச்கசஶக அலேஶனம் 

பசலுத்ேப்படும் ன்பது பற்மஷ தலும் ேவுடன் அமஷத் ேதகஷன்தமன். 

 

 

 

 

 

கயஶநஷேஷ ஶஷட்லி ஜசஷங்க 

பணஷப்பஶரர் நஶகம், 

தேசஷ சதோக அபஷலஷதத்ேஷ நஷதலdk; 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


