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இலங்கைப் பைோக்குவரத்துச் சகை தகலவரின் சசய்தி 

2013.12.31 ஆம் தழகதழ படியைந்த ஆண்டின் ட்ைம் 1,531,040,966/= ஆக இபேப்ினும் 2016 ஆம் 
ஆண்டில் ஸதளமழற்ளட்டு இளநளக 902,223,175/= பைளய ஈட்ை படிந்தத அழக்கனிடுயதழல் 
ளன் நகழழ்ச்ெழ அைகழன்ஹன் 

அபெ உைநனள ஸ்கள் இங்கனில் ஹநளட்ைளர் ஹளக்குயபத்து ஹகள்யினில்8.2%ஆக 
உள்து.இ.ஹள.ெ அபெ ஸ் இனக்குபளக ஸெனற்டுகழன்து. ளடு பூபளவும் த்தள 1500 ஸ் 
யமழகில் இளகபநளதும் இளகபநற்துநள ஸ் யமழகில் னிகட்கு அர்ணிப்புைன் 
ஹெயனில் ஈடுட்டுள்து. 

2013 ஆம் ஆண்டு ளஸளன்றுக்கு ெபளெரினளக த்தள 4373 ஸ்க ஸெனளற்ழனது. இத் ஸதளக 
2017 ஆம் ஆண்டில் 5300 ஸ்களக உனர்ந்தது.இதற்கு களபம் 2014 ஆம் ஆண்டில் ஸகளள்யவு 
ஸெய்னப்ட்ை 2200 புதழன ஸ்கள் ஸ் அணிக்கு ஹெர்க்கட்ைநனளகும். இது தயிப தூப கழபளநங்கில் 
ஸெனளற்றுயதற்ஸக 250 புதழன  ஸ்க ஸகளள்யவு ஸெய்யதற்கு உத்ஹதெழக்கட்டுள்து. 
இதற்கள கூறுயிகள் ஹகளபப்ட்டு கழைத்த கூறுயிகட்கு ஸதளமழல்தட் நதழப்ிட்டு 
குளயிற்கு அழக்க ெநர்ப்ிக்கட்டுள்து. ழனள அநச்ெபய ழனநழத்த ஸகளள்யவு குள 
இவ் அழக்கன ற்று கூறுயி ஹகளபப்ட்ை யிக குக்கவும் இதப ஸளபேத்தநள 
யிைனங்கள் ஸதளைர்ளகவும் உரின ழறுயங்களுைன் ஹச்சுயளர்த்தகள் ைஸறுகழன். 

2013 ஆம் ஆண்டில் 639 ெழசு ெரின ளைெள ஸ் ஹெயனி இ.ஹள.ெ ஸெனளற்ழனது. இத் 
ஸதளக தற்ஹளது 744 ஆக உனர்ந்துள்து. இதற்கு ஹநதழகநளக 2013 ஆம் ஆண்டில்  ஸ்கள் 
ெழக்கநற் ளதகில் ஸெனளற்ழனதுைன் இதன் ண்ிக்க 2017 ஆம் ஆணடில் 
அதழகரிக்கப்ட்டுள்து. தூப ிபஹதெங்கில் யெழக்கும் நக்கின் ஹளக்குயபத்து ஹதயக பூர்த்தழ 
ஸெய்பம் பகநளக இவ்யளறு ஸ்கள் ஹெயனில் ஈடுடுத்தப்டுகழன்து. இ.ஹள.ெ யிற்கு ஸ்க 
ஹெயனில் ஈடுடுத்துயதளல் ற்டும் ட்ைங்க ஈடு ஸெய்யதற்கு அபெளங்கத்தளல் ழதழ உதயிகள் 
யமங்கப்டுகழன்து. 

2013 ஆம் ஆண்டில் இ.ஹள.ெ ளளந்தம் 941,664 கழ.நீட்ைர்க ஸெனளற்ழனது. இத் ஸதளக 
தற்ஹளது 1,200,000 ஆக உனர்ந்துள்து. புதழன ஸ்க ஸ் அணினில் ஹெர்க்கப்ட்ைதும் ஸ்க 
புணபேத்தளம்ஸெய்ததும் இதற்கு களபணங்களகும். 2013 ஆம் ஆண்டில் கழஹளநீற்பேக்கள 
யமழப்ட்டினல் யபேயளய் பைள 56.54 ஆக யிபேந்ததுைன் தற்ஸளளது இது பைள 60.15 யிற்கு 
அதழகரித்துள்து. 

2013 ஆம் ஆண்டில் ெபளெரி ளளந்த யமழப்ட்டினல் யபேயளய் 53,234,211/= ஆகயிபேந்த்து. இத்ஸதளக 
2017 ஆம் ஆண்டில் 84,167,082/= பைளயளக உனர்ந்துள்து. புதழன ஸ்கள் பம் ஸ் ஹெயன 
ப்டுத்தழனதுைன் பகளநத்துய ஊமழனர்கின் ஸெனற்தழ அதழகரித்ததும் இதற்கு 
களபணங்களகும். 

2013 ஆம் ஆண்டில்  ெளகள் ட்ைத்தழல் இனங்கழயந்துள்து. ஆளல் தற்ஹளது அஹகநளக 
ல்ள ெளகளூம் இளத்தழல் இனங்குயதுைன் அதன் ஊமழனர்கின் நளதளந்த ெம்த்த குழத்த 
தழத்தழல் யமங்கழ யபேகழன். இது எபே ஹளற்த்தக்க ெளதனளக ளன் ன்னுகழன்ஹன். 

 

தகலவர் 

இலங்கைப் பைோக்குவரத்துச் சகை 
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சதோகல ப ோக்கு 

ிபளந்தழனத்தழன் அதழ ெழந்த னணிப் ஹளக்குயபத்தளர் 

 

     

ஸளது நக்களுக்கு ளதுகளப்ள ம்த்தகுந்த யெதழபள் யதீழப் னணிப் 

ஹளக்குயபத்துச் ஹெயன ழனளனநள கட்ைண பனின் கவழ் ஹெய 

அர்ப்ணிப்புைன் ஸெனளற்றும் உற்த்தழ யநழக்க ணினளரின் பம் ெக 

யங்கபம் உச்ெ ழனில் னன்டுத்தழ ஸற்றுக் ஸகளடுத்து ஸளபேளதளப 

ரீதழனில் ெநழன ஹணும் ழறுயநளக இனங்கல். 

 

                    

1. 12 ிபளந்தழன அலுயகங்கள் பம் ெழந்த தபபைன னனுைன ஸ் 

ஹெயக ஊக்குயித்து அயற் கண்கள  த்து இணத்து 

ஆஹளெ யமங்குதல். 

2. ளைெள ஸெல்லும் ெழளர்களுக்கு தழபேப்தழகபநள ஸ் ஹெயக 

அித்தல். 

3. ண ஹளக்கங்களுக்களக தினளர் துனிபளல் ஸெனளற்ப்ைளநல் 

அெட்ை ஸெய்னப்ட்டுள் யபேயளய் அற் ளதகில் ஸ் 

ஹெயக அித்தல். 

4. புக்ஹகளட்ை நத்தழன ஸ் ழனத்தழல் இபேந்து தூப இைங்களுக்கு ஸ் 

ஹெயக அித்தல். 
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5. ஸளது தினளர் து ஹளக்குயபத்து பகயர் ழனங்க 

இணத்தல். 

6. யிமளக்கள், யிஹெை யயங்கள், ளபளளுநன், நளகளண ெத் 

ஹதர்தல்கள், பதழன ஹதயகளுக்கு ஸ் ஹெயக இணத்தல். 

7. தளல்கபம் த்தழரிககபம் ஸ்கில் ற்ழச் ஸெல்ல். 

8. ஸ் ஸெனளற்லுக்களக ஸளது தழஹெரி ஹதெழன ஹளக்குயபத்து 

ஆணக்குள, நளகளண ெகள், உரின அநச்சுகள் அத்துைன் இதப 

ஸதளைர்புைன பகயர் ழனங்கள் ஆகழனயற்றுக்கும் ிபளந்தழன 

அலுயகங்களுக்கும் இைஹன இணப் ற்டுத்தல் 

9. இ.ஹள.ெ ெளபதழப் னிற்ெழ ளைெளகில் இபேந்து ன்கு னிற்ப்ட்ை 

எளக்களற்றுைன ெளபதழக அித்தல். 

10. ெளபதழகளுக்கும் ைளத்துர்களுக்கும் ஸளழயர்களுக்கும் ஹநற்ளர்ய 

ணினளர்களுக்கும் கபேத்தபங்குகள்,  ஸதளமழற் ளெகள் ஆகழனயற் 

ைளத்துதல். 

11. ிபளந்தழன ஹயக்கங்களல் உற்த்தழ ஸெய்னப்டும் அகுகள் துண 

அகுகள் ஆகழனயற் ெளகளுக்கு அித்தல். 

12. யனது யந்ஹதளர்க்கும் ளைெள நளணயர்களுக்கும் கயர்ச்ெழகபநள 

கமழவு யிகழதங்கில் பேயகள ெவட்டுக்க அித்தல் 

13. பக்கழனநள நளற்று உறுப்புக்க நளகளண ஹயக்கங்களுக்கு 

யிழஹனளகழப்தற்களக ளஹபஹலன்ிட்டினில் உள் இ.ஹள.ெ 

தநனகத்தழ இைப்ஸனர்ச்ெழ கஞ்ெழனம் என் ஹணல்.   

14. ெளகில் ளதுகளப்பு புளய்வுகபம் தழடீர் ரிஹெளதக் குள 

ஸெவ்ய ளர்த்தல் பதழனயற்பம் ைளத்துதல்.   
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அறிபைம் 

ளட்டின் ஸளபேளதளப யபச்ெழக்கு ஹளக்குயபத்தழன் ல்ள அம்ெங்களும் 

அயெழனநளது ன்தழல் னத்தழற்கு இைநழல். இக்கூற்று யதீழப் னணப் 

ஹளக்குயபத்துக்கும் யிதழயிக்கல். இங்க ஹளன் அியிபேத்தழ அைந்து யபேம் 

எபே ளட்டில் கழபளநங்கபம் கபங்கபம் அதன்     பள ளட்ைபஹந 

இணக்கும் பக்கழன ளத்தழபத்த ஸ் யண்டி யகழக்கழது. 

1957.10.31 ஆம் தழகதழ 1957 ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் இக்க ஹநளட்ைளர் ஹளக்குயபத்து 

அதழகளப ெட்ைத்தழன் ிபகளபம் ளடு பளயதும் 80 ஸ் ஸெனளற்றுர்களல் 

ஸநளத்தநளக 1200 ளதகில் ஸெனளற்ப்ட்ை 3532 தழவு ஸெய்த ஸ்கள் 

ஹதெழனநனநளக்கப்ட்ை.  இதன் யியளக 1958.01.01 பதல் இங்க 

ஹளக்குயபத்து ெ உபேயளகழனது. 

அன்று பதல் 1977 ஆம் ஆண்டு யப இ.ஹள.ெ யதீழப் னணப் ஹளக்குயபத்தழல் க 

ஹளக உரிநன ஸகளண்டிபேந்தது.  1978 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்க 

ஹளக்குயபத்து ெட்ைத்தழன் பம் இ.ஹள.ெபைன் இணக்கப்ட்ை 10 ிபளந்தழன 

ஹளக்குயபத்துச் ெகள் 1978 ஆம் ஆண்டு இ.ஹள.ெ ய  பகப்டுத்தழனன் பம் 

உபேயளது.  ெழழன அயிள அகுகள் உள்ளுர் ிபளந்தழன ஹதயகளுக்கும் 

உள்ளூர் ஹளக்குயபத்துப் ிபச்ெழகளுக்கும் யிபயள தீர்வு கண்டு னணம் 

ஸெய்பம் ஸளது நக்களுக்கு யித்தழனுைன னனுள் யிவுக இ.ஹள.ெ 

ன்பகப்டுத்துயதன் பம் அைனளம்  அபசு கபேதழனது.   

ஆனினும் இ.ஹள.ெ ஸதளைர்ந்து ஸபேயளரினள ட்ைத்தழல் இனங்கழனநனிளலும் 

ஸளபேளதளபம் சுதந்தழபநனநளக்கப்ைல் ஹயண்டும் ன் யீ ண்ணக்கபேயிளல் 

உபேயளகழன னணத் ஹதயன பூர்த்தழ ஸெய்ன படினளநனளலும் யதீழப் னணிப் 

ஹளக்குயபத்துக்கு தினளர் துன அனுநதழப்து  படிவு ஸெய்னப்ட்ைது. 

ஸளதுத் துன நீ அநக்கும் ணினில் எபே குதழனளக இ.ஹள.ெ நக்கள் 

நனநளக்கப்டுயதற்ஸக அைனளம் களணப்ட்ைது.  அபசு தினளர்நனப்டுத்தழல் 

உறுதழனள ம்ிக்க யத்தழபேந்தநனிளல் இம்நளற்ம் அபெ 

கூட்டுத்தளங்க அதளயது அபெ உைநனளக்கப்ட்ை யினளளப பனற்ெழக 
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ஸளது கம்ிகளக நளற்றும் 1987 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இக்க அதழகளப ெட்ைத்தழன் 

கவழ் இைம் ஸற்து.   

நக்கள் நனப்டுத்தழன் ஹளது இனங்கழன 93 ஹளக்குயபத்து ெளகள் எவ்ஸயளன்றும் 

ஸயவ்ஹயள யபனறுக்கப்ட்ை கம்ிகளனி.  ஊமழனர் நத்தழனில் கம்ினின் 

ஸநளத்தப் ங்குத் ஸதளகனின் அபயளெழ யிழஹனளகழக்கப்ட்டு நீதழப் குதழன ஸளதுத் 

தழஹெரி யத்தழபேந்தது.  ஸபேம்ளலும் ஊமழனர் நத்தழனில் இபேந்து ஸதரிவு 

ஸெய்னப்ட்ை ணிப்ளர் ெ இக்கம்ிகின் ழபேயளகத்த ைளத்தழனது.  நக்கள் 

நனநளக்கல் ஹள தளஹள ன் பனில் ஸெனற்டுத்தப் ட்ைநனிளல் 

யிபேம்ின யிவுக அைன படினயில். 

ஹய 1977 ஆம் ஆண்டு 1991 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம் இக்க ஹதெழன ஹளக்குயபத்து 

ஆணக்குள ெட்ைத்தழன் தழபேத்தம் பம் ஸ்கம்ிகள் 11 ஸகளத்தணி ஸ் 

கம்ிகளக நளற்ப்ட்ை.  ஸகளத்தணி ஸ்கம்ிகளலும் தழர்ளர்த்த ன் 

கழட்ையில்.  அதழக ணினளர், எளக்களற்ழல் ஸபேயழீ்ச்ெழ, ழனளனநற் ஹளட்டி, 

ெபகக் கைப்ளடுகள், ஸதளமழல் பநனின்ந, யி  த்தழன் இன்ந 

ஸெனளற்று ஸெவுகில் உனர்ச்ெழ, அபெழனல் ஸதளமழற்ெங்க பனற் தனடீு,  

கட்டுநீழன ஊமல் ஆகழன ஸகளத்தணி ஸ்கம்ிகில் ழயின ெழ ிபச்ெழகள் 

ஆகும்.   

ஹநற்குழத்த ிபச்ெழகளுக்கு தீர்ய களணும் ஸளபேட்டு 2005 ஆம் ஆண்டு 27 ஆம் 

இக்க ெட்ைத்தழன் பம் 2005.10.19 ஆம் தழகதழ பதல் இங்க ஹளக்குயபத்து ெ 

தளிக்கப்ட்ைது.   
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மனித வள பைோகமத்துவப் ைகுதி 

ஆட்பசர்ப்பு ைிரிவு ( ிகறபவற்று) 

1. புதழன ழனநங்கள்                  2                 

2. தளயலும் தழல் கைந ழனநங்களும்    174 

3. தளயல் ழனநங்கள் ழபந்தபப்டுத்தல்         59 

4. இைநளற்ங்கள்        220 

5. தயி உனர்வுகள்       84 

6. எப்ந்த அடிப்ை ழனநங்கள்     04 

7. ஹெய ீடிப்புகள்       56 

 

ஆட்பசர்ப்பு ைிரிவு ( ிகறபவற்று அற்ற) 

1. புதழன ழனநங்கள் - ளதுபேம் அதஸனளத்த தபங்களும்   81      

2. ெளபதழகள் புதழன ழனநங்கள்       861 

3. ைளத்துர் புதழன ழனநங்கள்        891 

4. ஸளழயர் புதழன ழனநங்கள்         18   

5. ஸதளமழளர் புதழன ழனநங்கள்        11  

6. எப்ந்த/ளட் ெம்/அநன ழனநங்கள்      43 

7. ஹெய ீடிப்புகள்         261    

 தளயல் ழனநங்கள்          17              

9. தயி உனர்வுகள்           38  

10. இைநளற்ங்கள்          305    
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11. புதழன னிற்ெழக்கு ஆட்ஹெர்ப்பு           20          

12. னிற்ெழ ீடிப்புக்கள்            16         

  

சதோழில் உறவுப் ைிரிவு 

1. நித உரிந ஆணக்குள பனடீுகள்    46 

2. ஸதளமழல் அலுயக பனடீுகள்          116 

3. ளபளளுநன் ஆணனளர் அலுயக பனடீுகள்  33               

4. இ.ஹள.ெ ஊமழனர் பனடீுகள்      60 

 

ஒழுக்ைோற்றுப் ைிரிவு 

1. கழைத்த எளக்களற்று ஹகளப்புகின் ண்ணிக்க    616 

2. படியைந்த ஹகளப்புகின் ண்ணிக்க    476 

3. கழைத்த ஹநன்பனடீ்டு ஹகளப்புகின் ண்ணிக்க   140 

4. படியைந்த ஹநன்பனடீ்டு ஹகளப்புகின் ண்ணிக்க  380 

 

 லன்புரிப் ைிரிவு 

ஸதளமழற்ெங்க ையடிக்ககள்  

ெக ஸதளமழற்ெங்கங்கட்கும் பளஹபம் யிடுயிக்கப்ட்ையர்கள்  12 

எளக்களற்று ிபதழழதழகள் ழனநம்      222 

ஸதளமழற்ெங்க உறுப்புரிந துத்தல்      27 
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ஸதளமழற்ெங்கத்தழல் உறுப்புரிந ஸல்      68 

பெ ஹய ழறுத்தம்        20 

ஊமழனர் குகள்         22 

 

 

 

விடுதகல 

ெம்நழன்ழ ஸயிளடு ஸெல் யிடுத ஸற்ஹளர்         94 

ஸயிளட்டு ெம்நற் யிடுத படியையதற்கு பன்ர்  

இங்கக்கு தழபேம்ினயர்கள்             42 

பந்தழன ஆண்டின் தழலீட்டு யிடுத       39                       

நகப்ஹற்று யிடுத ஸற்ஹளர்       28            

தந்தனர் யிடுத ஸற்ஹளர்        14 

ழஹயற்று அலுயர்கட்கு 3 நளத யிடுத     67          

அபச் ெம் யிடுத ஸற்ஹளர்       87 

ஸயள்ப் ளதழப்ிளல் யிடுத ஸற்ஹளர்           21  

உள்ளுர் கல்யி ையடிக்கக்களக யிடுத ஸற்ஹளர்   03 

யினளட்டு னிற்ெழ ையடிக்கக்களக யிடுத ஸற்ஹளர்  32 

யித்து யிடுத         21 
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ைருகை கூர்ந்தளிக்கும் ைடி 

னங்கபயளத ையடிக்ககளல் இந்தயர்கட்கள ட்ைஈடும்  

ெம்பம் அித்தல்        01 

நபணம் களபணநளக தங்கழயளழ்ஹயளபேக்கு அிக்கப்டும்  

கபேண கூர்ந்திக்கும் டி       916 

ஹெயனிழபேக்கும் ஹளது நபணித்த ஊமழனர்களுக்கு கபேண  

கூர்ந்திக்கும் டி         45 

ளபதூபநள ஹளய் களபணநளக கபேணகூர்ந்திக்கும் டி    21 

 

சவகுமதி அளித்தல் 

5 ஆம்ஆண்டு புநப்ரிெழல் ஸயகுநதழ      11 

ல்கக்கமகத்தழற்கு ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ை ிள்கின் ஸயகுநதழ 06 

 

ைடன் உதவி 

பக்குக் கண்ணளடி ஸறுயதற்கு கைன் உதயி      85              

தண்ைப் ணத்தழழபேந்து கைன் உதயி       2881 

யினளட்டு ெப்ளத்து ஸகளள்யவு ஸெய்யதற்கள உதயி     646 

இடுக்கண் கைன் உதயி        629 
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சசயலைப் ைகுதி 

இங்க ஹளக்குயபத்து ெனின் ணிப்ளர் ெக் கூட்ைங்கள் ைளத்துயது 

ஸதளைர்ள ையடிக்ககள். 

2013 ஆம் ஆண்டில் 12 ணிப்ளர் ெக் கூட்ைங்களும் 01 யிஹெை ெக் 

கூட்ைபநளக ஸநளத்தம் 13 ணிப்ளர் ெக் கூட்ைங்கள் ைஸற். 

1. ணிப்ளர் ெக் கூட்ைம் ைஸயிபேக்கும் தழத்த குழப்ிட்டு 

ணிப்ளர் ெனின் ெக உறுப்ிர்களுக்கும் இ.ஹள.ெ குதழ/ிரிவு 

தயர்கட்கும் அழயித்தல் யிடுத்தல். 

 

2. ெ யிஞ்ஞளங்க ஸளறுப்ஹற்று யிஞ்ஞள இக்கத்த இட்டு 

தழவு ஸெய்ததன் ின்ர் ஹகளய தனளரித்து ணிப்ளர் ெ 

உறுப்ிர்கிைம் கனித்தல். 

 

3. ணிப்ளர் ெக்கு ெநர்ப்ிக்கப்டும் ணிப்ளர் ெ 

யிஞ்ஞளங்களுைன் ஸதளைர்புைன சுற்ழக்க கடிதங்க   

குழப்ிட்டு ணிப்ளர் ெனின் கூட்ை ழகழ்ச்ெழ ழப தனளரித்தல். 

 

4. ழகழ்ச்ெழ ழபலுக்கு ற்வும் தயரின் அழவுறுத்தழன் ஹரிலும் 

ணிப்ளர் ெ யிஞ்ஞளங்கபம் சுற்ழக்கக் கடிதங்கபம் 

ெநர்ப்ித்தல். 

 
 

5. அவ்யந்த ணிப்ளர் ெ யிஞ்ஞளத்துக்கும்  சுற்ழக்க கடித    

ஸதளைர்ளக ணிப்ளர் ெ அிக்கும் தீர்நளங்கபம் இை ஹர் 

யியள தீர்நளங்கபம் ெரினளக அழக்கனிட்டு ணிப்ளர் 

ெ தீர்நளங்க யிைன இக்கத்தழற்ஹகற் தனளரித்தல். 
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6. அவ்யளறு குழப்ிட்ை ணிப்ளர் ெத் தீர்நளங்களுக்கு ணிப்ளர் 

ெனின் அனுநதழனப் ஸற் ின்ர் அப்ணிப்ளர் ெத் 

தீர்நளங்கின் ிரித்ஸதடுக்கப்ட்ை குதழக அப்ணிப்ளர் ெத் 

தீர்நளங்க ஸெனற்டுத்த ஹயண்டின உரின இ.ஹள.ெ குதழத் 

தயர்கள்/ ிரிவுத் தயர்களுக்கு கனித்தல். 

 

 

7. இந்ையடிக்ககள் னளவும் ெரினளகவும் அந்தபங்கநளகவும் பனளகவும் 

ழஹயற்ப்டுதல். 

 

8. இ.ஹள.ெ ணிப்ளர் ெ உறுப்ிர்களுக்கும் ணிப்ளர் ெகளுக்கு 

அமக்கப்டும் குதழ/ிரிவுத் தயர்கட்கும் உெபண அித்தல். 

 
 

9. ணிப்ளர் ெக் கூட்ைங்கில் ங்குற்றும் (இ.ஹள.ெ அலுயர் 

அல்ளஹதளர்) ணிப்ளர் ெ உறுப்ிர்களுக்கு ங்குற்றுயதற்கள 

டி அிப்தற்கு ையடிக்க டுத்தல். 

10 ணிப்ளர் ெக் கூட்ைங்கில் ங்குற்றும்(இ.ஹள.ெ அலுயர் 

அல்ளஹதளர்) ணிப்ளர் ெ உறுப்ிர்களுக்கு ஹளக்குயபத்துப் டி 

அிப்தற்கு ையடிக்க டுத்தல். 
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இலங்கை பைோக்குவரத்துச் சகையின் ைோைி பூமிைள்  சதோடர்ைோன 

 டவடிக்கைைள்   ிகறபவற்றல் 

ஸ் கம்ிகள் ஹதெழன நனநளக்கப்டும் ஹளது இங்க ஹளக்குயபத்து 

ெக்கு உைநனளக்கழன, கனகப்டுத்தப்டும் ெட்ைத்தழன் கவழ் 

கனகப்டுத்தப்ட்ை, ஸகளள்யவு ஸெய்னப்ட்ை களணிகள் நற்றும் உரின 

களணிகட்குத் தத்துயம் உள் ழறுயகங்கிைநழபேந்து குத்தகக்கு ஸற்றுக் 

ஸகளள்ப்ட்ை களணிகள் ஸதளைர்ளக இ.ஹள.ெ ணிப்ளர் ெனின் தயர், 

உ தயர், ிபதந ழஹயற்று அலுயர் ஆகழன உனர் பகளநத்துயத்தழன் 

அழவுறுத்தல்கட்ஹகற் ழபேயளக ையடிக்ககள் ஹநற்ஸகளள்யது ஸெனகப் 

குதழத் தயரின் ஸளறுப்ளகும். அதற்ஹகற் 

1. இ.ஹள.ெ களணியிைனநளக ிணக்குகள் ற்டும் ஹளதும் அக்களணிகள் 

ஸதளைர்ளக அழவுறுத்தல்கள் ஹதயப்டும் ஹளதும் உரின யியபங்க 

உள்ைக்கழ ெ யிஞ்ஞளம் தனளரித்து ணிப்ளர் ெக்கு தகயல் 

அழக்கனிடுதலும் அப்ணிப்ளர் ெ யிஞ்ஞளங்களுைன் 

ஸதளைர்புைன தீர்நளங்க ஸெனற்டுத்தலும். 

2.  இ.ஹள.ெ ஸளறுப்ிலுள்  களணிகள் பனளக 

கனகப்டுத்தப்ைளநலும் உைநனளக்கப்ைளநலும் உள்நனளல் 

அயற் கனகப்டுத்தும், உைநனளக்கும் ையடிக்ககள் அது 

ஸதளைர்ள ெட்ைத்தழன் கவழ் ஹநற்ஸகளள்யதற்களக தபப்ட்ை அபெ 

தபப்ளபேைன் ஸதளைர்பு ஸகளண்டு அந்ையடிக்கக ழஹயற்ல். 

3. ஹளக்குயபத்து அநச்ெரிளலும், அநச்ெழளலும் ஹயண்ைப்டும் களணி 

ஸதளைர்ள அழக்ககத் தனளரித்தல். 

4. இ.ஹள.ெ யெபள் உரின களணிகள் இறுதழனில் இங்க குடினபெழற்கு 

ஸெளந்தநளஸத ெட்ைஸநளன்று உள்து.  அதற்ஹகற் அபெ களணிகள் 

ஸதளைர்ள களணி கந்தழன் டி களணி அநச்சு, ஹளக்குயபத்து 

அநச்சு இனபுைன ிபஹதெ ஸெனளர்கள், நளயட்ைச் ஸெனளர்கள் 
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ஆகழஹனளபேைன் இ.ஹள.ெ தபப்ளபேம் ஸதளைர்பு ஸகளண்டு ையடிக்கக 

ஹநற்ஸகளள்ல். 

5. இ.ஹள.ெ களணி ஸதளைர்ள ெட்ைப்ிணக்குகள் ற்டும் ஹளது ீதழ 

நன்த்தழல் ஹதளற்ழ இ.ஹள.ெனின் உரிநன ழளட்டுயதற்கு 

ையடிக்க டுத்தல். 

6. இ.ஹள.ெ களணிகில் ஸயித் தபப்ளர் அத்துநீழன், இனபுைன 

ஸளழஸ் ழனத்தழல் பனிட்டு அது ஸதளைர்ள யிெளபணன 

பன்ஸடுத்தல். 

7. இ.ஹள.ெ களணிக அயனளர், உத்தபவு ஸற் அயனளர் 

பம் அயனிடுயதற்கள ையடிக்க ஹநற்ஸகளள்ல். 

8. ஹயண்டின ஹயகில் இ.ஹள.ெ களணித் துண்டுகட்கு நதழப்டீ்ைளர் 

அழக்க ஸல். 

9. இ.ஹள.ெ ணிப்ளர் ெனின் தீர்நளத்தழன் ஸனரில் 

ஸயித்தபப்ளபேக்கு குத்தகக்கு யிட்டுள் களணிகட்கு குத்தக 

அயிைல். 

10. இ.ஹள.ெ களணி பூநழ ஸதளைர்ளக இ.ஹள.ெ அலுயர் இைஹன ஸதளைர்பு 

ற்டுத்தழ களணிகள் ற்ழ இனபுைன அலுயர்கட்கு 

அழவுறுத்துபகளும் தகயல்களும் அித்தல்.   

 

சசயலோற்றுப் ைகுதி 

2013 ஆம்ஆண்டில்             பசகவவசதிைகள பமம்ைடுத்துவதற்ைோை 

புதிய சைோள்கைை   உ         சசயற்ைட . 

 261 ெழழன புதழன ஸ்க ளயனில் ஈடுடுத்தழ கழபளநழன னணிப் 

ஹளக்குயபத்துச் ஹெயனப் ப்டுத்த ையடிக்க டுத்தல் 
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 இ.ஹள.ெ  ஸதற்கு அதழஹயக ஸடுஞ்ெளகில் அதழ உல்ளெ ஸ்க 

ஈடுடுத்தழனதன் பம் னணிப் ஹளக்குயபத்து ஹெயக ஹநலும் 

யிரியளக்கழ தற்ஹளது கவழ்க்களணும் ிபஹதெங்க உள்ைக்கழ 

ஸதளைச்ெழனளக ஸெனளற்ல் ைஸறுகழது. 

உல்லோச ைஸ்ைகள ஈடுைடுத்தி சதற்கு அதிபவை ச டுஞ்சோகலைள் ஊடோை 

சசயலோற்றப்ைடும் பசகவைளின் விவரம் 

* நகபகந – களழ 

* ல்ிட்டி – நகபகந 

* ஸகளளம்பு – நத்த யிநள ழனம் 

* புக்ஹகளட்ை – களழ (இபளஜகழரின, த்தபபல் ஊைளக) 

* குபேணளக – கட்டுளனக்க ஊைளக ஸகளளம்பு 

* கட்டுளனக்க – ஸகளளம்பு 

* ீர்ஸகளளம்பு – ஸகளளம்பு 

 

 கட்டுளனக்க ண்ைளபளனக்க ெர்யஹதெ யிநள ழனத்தழற்கும் 

நத்த இபளஜக்ெ ெர்யஹதெ யிநள ழனத்தழற்கும் இைஹன 04 ஸ் 

ஹெயகள் ைளத்துயதற்கு ையடிக்க டுக்கப்ட்டுள்துைன், 

புக்ஹகளட்ைக்கும் நத்த இபளஜக்ெ ெர்யஹதெ யிநள 

ழனத்தழற்கும் இைஹன உல்ளெ ஸ் ஹெயனின் கவழ் 10 ஸ்க 

ஸெனளற்வும் ையடிக்க ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டுள்து.   

 

 இ.ஹள.ெ யின் கவழ் நக்களுக்கு அதழ உனர் ஹெயன யமங்கும் 

ஹளக்குைன் குத்தக அடிப்ைனில் ஸ்க ஸகளள்யவு ஸெய்யதற்கு 
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2011 ஆம் ஆண்டிழபேந்து தற்ஹளதுயப ஸெனளற்ப்டும் ஸ்க 

உஹனளகழத்து ஸெனளற்ல் ையடிக்ககப் ப்டுத்துயதற்கு 

ஸ்க யிழஹனளகழக்க ஹயண்டிஹனற்ட்டுள்து.  அதற்கள ஸ்க 

ஸகளள்யவு ஸெய்யதற்கு ஹயண்டின ழதழ ற்ளடுக இ.ஹள.ெ பம் 

ஸற்று தற்ஹளது பப்டி குத்தக தயணக் கட்ைண பக் 

ஸகளடுப்யில் ஸ்கள் ஸப்ட்டு அதற்குரின கட்ைணங்க தற்ஹளது 

இ.ஹள.ெ ஸெலுத்தழ யபேகழது. 

 

 உைல் யலுயிமந்ஹதளர் னணஞ் ஸெய்யதற்கு அயெழனநள யெதழகளுைன் 

கூடின உல்ளெ ஸ் ஹெயன தினளர் துபைன் இணந்து 

ஸெனற்டுத்துயதுைன், தற்ஹளது ஸகளளம்பு உள்ைங்கள யமழக 

அைக்கும் யண்ணம் இச் ஹெய ஸெனற்டுத்தப்டுகழது. 

 
 உைல்யலுயிமந்ஹதளர் னணிக்கக்கூடின யெதழகளுைன் ஸகளளம்பு 

உள்ைங்கள யமழக அைக்கும் யகனில் ஈடுடுத்தப்ட்டுள் 

உல்ளெ ஸ்கள் ஸெனற்டுத்தப்டும் யமழகள் யபேநளறு. 

 

- ம்ப்ிட்டி – கையத்த 

- ஸநளட்டுய – ஸகளளம்பு  

- ஹலளநளகந – ஸகளளம்பு  

- ளணந்து – ஸகளளம்பு  

- ீர்ஸகளளம்பு – ஸகளளம்பு – ளணந்து 

- கழரித்ஸகளை – ஸநளட்டுய  

- நகபகந – ஸகளளம்பு 

 இ.ஹள.ெ யிற்கு ஸெளந்தநள ெக ஸ்கட்கும் இத்தழபினல் னணச் 

ெவட்டு இனந்தழபங்க உஹனளகழப்தற்கு ஹயண்டின ையடிக்ககள் 

தற்ஹளது டுக்கப்ட்டு யபேயதுைன், தற்ஹளது ஹநல் நளகளணத்தழலும் 

னட்டினுயப, அம்ளளங்ஸகளை, கதழர்களநம் ஆகழன ெளகிலும் 
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இப்ணி படியைந்துள்து.  இவ்யளண்டு படியதற்குள் ஸதன் 

நளகளணத்தழலுள் ெக ெளகட்கும் குபேணளக நளயட்ைத்தழற்கும் 

இவ்யினந்தழப உஹனளகம் அழபகப்டுத்தப்டும். 

 

 பம் ஸநளமழகிலும் இத்தழபினல் டிஜழற்ல் ஹெரிைம் களட்டும் 

ககப் ஸளபேத்தழ அதன் பம் ஸநளமழக் ஸகளள்க 

அபல்டுத்த உறுதழப்டுத்துயதற்கு இ.ஹள.ெ ையடிக்க 

டுத்துயபேகழது.  அதன் கவழ் தூப ஹெய ஸ்கில் இப் கன 

ஸளபேத்தும் ணி படியைபம் தறுயளனிலுள்து. 

 

 

 கனைக்கத் ஸதளஹெழ பம் தூப ஹெய ஸ்கி  ஆெங்கப் 

தழவு ஸெய்பம் பன அழபகப்டுத்துயதற்குத் 

தழட்ைநழைப்ட்டுள்துைன், 2013 ஆம் ஆண்டில் இச் ஸெய்தழட்ைத்த 

ஸெனற்டுத்துயதற்கு ையடிக்க ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டுள்து. 

 

 ளைெள ெழளர்கட்கு தற்ஹளது யமங்கப்டும் பேயகள ெவட்டுக்குப் 

தழளக இத்தழபினல் னண அட்ைக (Electronic Travel Card) 

அழபகப்டுத்தல்.  தழர்களத்தழல் அபெ ஊமழனர்கட்கும், 

பப்ைனிர்க்கும், ஸளழஸ் அலுயர்கட்கும், ெளதளபண னணஞ் 

ஸெய்பம் ஸளது நக்களுக்கும் இவ்யட்ை பன ஸெனற்டுத்த 

தழர்ளர்க்கப்டுகழது.  இவ்யட்ை அழபகப்டுத்தலுைன் னணிகட்கு 

நீதழக் களசு அிக்கப்டுயதழல்ஸனன் ிபச்ெழக்கும் பற்றுப் புள்ி 

யக்க படிபம். 
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 இ.ஹள.ெ பம் ஸெனற்டுத்தப்டும் ஸ் புபேத்தளபண ஸெய்தழட்ைத்தழன் 

கவழ் ஸ்கள் புபேத்தளபணம் ஸெய்னப்ட்டு ிபளந்தழன ஹெயகட்கு 

ஹெர்க்கப்ட்டு ஹெயனளற்ப்டுகழது.  

 

 ஆண்டுஹதளறும் ைளத்தப்டும் ல்ஹயறு யிமளக்கிற்கு இ.ஹள.ெ பம் 

ஹெயகள் அிக்கப்டுகழன்.  இச்ஹெயக இ.ஹள.ெ ஆற்றும் 

ஹளது இபே ஹெரிைங்கில் எபே ஹெரிைம் நளத்தழபஹந யபேயளபள்தளகவும் 

நற்ன ஹெய யபேயளனற்தளகவும் யிங்குகழது.  இதளல் தினளர் 

து இச் ஹெயக ஆற்றுயதற்கு யிபேப்ம் களட்டுயதழல்.   

 

 புத்தளண்டு ஹயனில் ஸ் ஹெயனளற்ல் 

 

 அெ ஸபஸகப ஹயனில் ஸ் ஹெயனளற்ல் 

 

 கதழர்களந ஸபஸகப ஹயனில் ஸ் ஹெயனளற்ல் 

 

  தயில்லு யிமளயின் ஹளது ஸ் ஹெயனளற்ல் 

 

 நடுக்ஹகளயில் யிமளயின் ஹளது ஸ் ஹெயனளற்ல் 

 

 'ெழசு ெழன' ளைெள ஸ்கள் யிரியளக்கப்ட்டு ளைெள ஸ் அணி 

ஹநம்டுத்தப்ட்டு ெக ெழளர்கிதும் ஹளக்குயபத்து ெழபநங்க 

ீக்குயதற்கு ையடிக்க டுக்கப்ட்டிபேப்துைன், இச் ஸெய்தழட்ைத்தழற்கு 

ஹநதழகநளக இ.ஹள.ெ யிளல் ளைெள ெழளர் ஹளக்குயபத்தழற்ஸக 

 ஸ்க ஈடுடுத்துயதற்கு ையடிக்க டுக்கப்ட்டுள்து.   
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ைோடசோகல ைஸ் பசகவைள் 

ிபளந்தழனம் ெழசு ெழன ளைெள 

ஸ்கள் ஹெய 

ஸெய்தழட்ைத்தழன் கவழ் 

ஸெனளற்ப்டும் ஸ்கள் 

ஸதளக 

ெழசு ெழன ளைெள ஸ்கள் 

ஹெய ஸெய்தழட்ைத்தச் 

ஹெபளத  ஆளல் ளைெள 

ஸ் ஹெயனின் கவழ் 

ஸெனளற்ப்டும் ஸ்கள் 

ஸதளக 

ஸகளளம்பு 113 106 

கம்லள 56 87 

களத்து 34 48 

தயஸபழன 5 68 

கண்டி 27 68 

கழமக்கு 36 144 

பேகுணு 79 106 

ெப்பகபய 102 96 

ஊயள 52 87 

யைக்கு 25 58 

பஜபட்ை 70 87 

யனம் 40 145 

ஸநளத்தம் 639 1100 
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 'ழெழ ெழன' ஸ்ஹெயன ஸெனற்டுத்தவும் ஹநம்டுத்தவும் 

ளஸளன்றுக்கு 131 ஸ்கள் ஸெனளற்ப்டுகழன். 

 

 அலுயக ஸ்ஹெயன ஸெனற்டுத்தவும் ஹநம்டுத்தவும் ஸெத் 

ெழழளனவுக்கு 12 ஸ்களும், யிநளப்ைக்கு 13 ஸ்களும், உபக் 

கூட்டுத்தளத்தழற்கு 01 ஸ்றஷம் ஸெனளற்ப்டுகழன். 

 புகனிபத எபேங்கழணப்பு ஸ் ஹெயன ஸெனற்டுத்தவும், 

ஹநம்டுத்தவும் ஸதநட்ைஸகளை/ம்ப்ிட்டி புகனிபத ழனங்கள் 

ஸதளைர்ளக இச் ஹெயகள் ஸெனற்டுத்தப்டுகழன். 

 

 ஸ் ஹெயன ஹநம்டுத்துயதற்களக 411 ெளபதழகளும், 442 ஸ் 

ைளத்துர்களும் அைங்களக ஸநளத்தம் 954 ஊமழனர்கள் 

ஆட்ஹெர்க்கப்ட்ைர் 

 
 

                        

ஆண்டு 2013 

குளக்கள் ஸதளக 1063 

ஸெவ்ய ளர்த்த ஸதளக 12004 

ஸெவ்ய ளர்த்த ஸ் ஸதளக 182314 

ளபதுளப துர் ைத்த IV 1688 

ளபதுளபநற் துர் ைத்த V 4788 

னய 07 

குற்த் ஸதளக 7683 

குற் தண்ைப் ணம் 2,568,199     
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ஊடைப் ைிரிவு 

2013                                            

              

1. 2013 ஆம் ஆண்டின் ஹளக்குயபத்து அநச்ெழன் அலுயக ஸயினைீள 

ழந்த ெரிெப த்தழகனின் 03 ஸதளகுதழகப் ிபசுரிப்தும் அயற் 

ஹளக்குயபத்து அநச்ெழற்கு ஸெளந்தநள ெக ழறுயக ஊமழனர்கட்கு 

ெந்தப்டுத்தலும். 

 

2. ளஹைளறும் த்தழரிககில் ிபசுபநளகும் இ.ஹள.ெ ஸதளைர்ள 

ஸெய்தழக உரின குதழத் தயர்கட்கு ஸதரினப்டுத்தழ ெம்ந்தப்ட்ை 

தகயல் ெகழதம் த்தழரிக அழக்ககப் ளதுகளத்தல், இ.ஹள.ெ யிற்கு 

ஊைளக அழயித்தல்கபம் ஸெய்தழ அழக்ககபம் தனளரித்து 

யிிஹனளகழத்தல்.  

 

3. இ.ஹள.ெ யிஹெை யிமளக்கின் ஹளது ஊைக அனுெபண அிப்தும், 

அழயித்தல்க யிஹெை ஸெய்தழ ஊைகங்கள் பம் ிபச்ெளபப்டுத்த 

ையடிக்க டுத்தலும்.  

 

4. இ.ஹள.ெ பம் ஸளதுநக்கட்கு ஸெனளற்ப்டுகழன், ஸெனளற்றுயதற்கு 

உத்ஹதெழக்கப்ட்டுள் யிஹெை ெழறு தழட்ைங்கள் ஸதளைர்ள யியபங்க 

ஊைகப் குதழக்குத் ஸதரினப்டுத்துயதன் பம் இ.ஹள.ெ ஸதளைர்ள 

ஆக்கபூர்ய உச்ெளர் நக்கள் நத்தழனில் ற்டுத்தழ இ.ஹள.ெ யபேயளன 

ஸபேக்குயதற்குப் ங்கித்தல். 

 

5. இ.ஹள.ெ ஸதளைர்ள ெக அமப்புகள், ஆட்ஹெர்ப்பு ஸதளைர்ள 

த்தழரிக அழயித்தல்கள் அபெ த்தழரிககில் ிபசுரிக்கப்டுயதற்கு 

ையடிக்க ஹநற்ஸகளள்ல். 
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6. ஊைக அகழன் கவழ் ஸெனற்டுகழன் ிபதழ யணிக அதழகளரி அலுயகத்தழல் 

இ.ஹள.ெ சுற்றுள யங்களக்கள், ெளழகள யினளட்ைபங்கு, ெளழகள 

நண்ைம் ஸதளைர்ள ெக அலுயல்கபம் ழபேயகழத்தலும் 

கண்களணித்தலும்.   

 

7. இ.ஹள.ெ தநனலுயகத்தழலுள் தகத்த ைளத்தழச் ஸெல்யதும் 

அதனுைன் ஸதளைர்புைன ெக ழபேயளக ையடிக்கக 

கண்களணித்தலும்.   

 

ைோதுைோப்புப் ைிரிவு 

01. ஹதயனள ளதுகளப்பு ெளயடிகள்/ ளதுகளப்பு பகள் தளித்து 

அெபம் அெனளச் ஸெளத்துக்கப் ளதுகளத்து, ஊமழனர்கின் 

எளக்களற்று நட்ைத்தப் ஹணக் கூடின யகனில் கண்களணித்து, யிஹெை 

ஸகளண்ைளட்ைங்களுக்கு யபேக தபேம் அதழதழகட்கு ளதுகளப்பு அித்தல்.  

(2013.01.01- 2013.12.31 யப ைஸற்து)   

 

02. ளதுகளப்பு புளய்வு ஹயனத் ஸதளைர்ந்து ைளத்துதல், தீனணப்பு 

ஸதளைர்ள னிற்ெழப்          ைளத்துதல், தீனணக்கும் 

உகபணங்க ளதுளர்த்தல். 

(2013.01.01- 2013.12.31 யப ைஸற்து)   

 

03. இ.ஹள.ெ யிற்கு அனுப்ப்டும் பனடீுகள், எளங்கவங்கள், குகள் 

ஆகழனயற் ஆபளய்ந்து யிெளரித்தல், குற்ம் ெளட்ைப்ட்ையபேக் ஸகதழபளக 

எளக்களற்று ையடிக்க ஹநற்ஸகளள் உதவுதல், ஸதளமழல் நன்ழலும் ீதழ 

நன்ங்கிலும் யமக்குகில் ஹதளற்ல். 

(2013.01.01- 2013.12.31 யப ைஸற்து)   
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04. இ.ஹள.ெ அலுயக யிைனங்கில் யிஹெை அல்து ிபச்ெழ  க்குரின  

ழநனின்ஹளது ெட்ைபூர்யநளக ைந்து ஸகளள்ல். 

(2013.01.01- 2013.12.31 யப ைஸற்து)   

05. ஹெயனிலுள் ெக ஊமழனர்கட்கும் இயெ னணச் ஸெல்கச்  

ெவட்டுக்கள் யமங்கும் ஹளது கண்களணித்து பளப் ஸளறுப்புைன் ைந்து 

ஸகளள்ல்.     (2013.01.01- 2013.12.31 யப ைஸற்து)   

06. உள்ளுர் ஸகளள்யவு ஸெய்னப்டும் ஸளபேட்கள் னளயற்ழற்கும் ெ  

ைபப்டி ஹயண்டின ையடிக்க ஹநற்ஸகளள்ல். 

(2013.01.01- 2013.12.31 யப ைஸற்து)   

07. அநச்ெர், ிபதழ அநச்ெர், தயர், உதயர், இதப உனர்  

அலுயர்க ெந்தழக்க யபேயர்கபம் இ.ஹள.ெ யிற்கு ஸெளந்தநள 

ஹயனிைங்கில் இபேந்து யபேம் ஊமழனர்கபம் 

தநனலுயகத்தழலுள் யிெளபண ைீத்தழல் ஆைனளம் கண்டு 

கண்களணிப்தற்கு ஹதயனள ையடிக்க டுத்தல். 

(2013.01.01- 2013.12.31 யப ைஸற்து)   

 

08. ளதுகளப்பு ிரியிற்கு ஆட்ஹெர்ப்தற்கு ைளத்தப்டும் ஹர்பகப்  

ரீட்ெகட்கு பள உதயினித்தல்.  

(2013.01.01- 2013.12.31 யப ைஸற்து)   

 

09. இனற் கைநகில் ஈடுட்டுள் ஊமழனர்கப் ளதுகளப்புப்  

ிரியிற்கு ஆட்ஹெர்ப்தற்கு பனள ஹர்பகப் ரீட்ெக 

ைளத்துதல்.   (2013.01.01- 2013.12.31 யப ைஸற்து)   

 

 10. ழதழ நீழபப்பும் அடிப்ைனில் பப்ைகில் இபேந்தும் ெட்ை பூர்யநளக  



24 
 

யிகழனயர்கள் ின்யபேம் இைங்கில் ளதுகளப்பு களயர்களக 

ஈடுடுத்தப்ட்டுள்ர்:  ஹநளட்ைளர் யளகப் ஹளக்குயபத்துத் 

தழணக்கம் ளபளஹலன்ிட்டி, ஸயபஸகப, தினளர் ஹளக்குயபத்து 

தழணக்கம், ஸ்தழனன் நளயத்த ஹளக்குயபத்து யனம், ஹதெழன 

ஹளக்குயபத்து ஆணக்குள ளபளஹலன்ிட்டி, யத்தழன ழனம் 

தஹகஸகளை, அதனுைன் இணந்த கண்டி நபேத்துய ழனம், கம்ல 

நபேத்துய ழனம்.  (2013.01.01- 2013.12.31 யப ைஸற்து)   

 

 11. ளயனிழபேந்து அகற்ப்ட்ை ஸ்கள்  யிற்னின் ஹளது  

   ளதுகளப்பு களயர்க ஈடுடுத்தல்.   

   (2013.01.01- 2013.12.31 யப ைஸற்து)   

 

விபசட புலனோய்வுப் ைிரிவு 

2013 ஆம் ஆண்டில் யிெளபணக்கு கழைத்த பனடீுகள் ஸதளக -145      

2013 ஆம் ஆண்டில் பூர்த்தழ ஸெய்னப்ட்ை புன் யிெளபணகள் ஸதளக     – 100 

ைளத்தப்ட்ை தழடீர் ரிஹெளதகள்            – 10 

சதோழினுட்ை ைரிவு 

1. புதிய ைஸ் சைோள்வனவு 

I. புதழன ெழழன 281 ஸ்கள் ஸகளள்யவு (தழஹெரி ழதழ பம்) 2013 

ஆம் ஆண்டிிறுதழனில் 261 ஸ்கள் ஸகளள்யவு ஸெய்னப்ட்ை. 

எதுக்கழன ழதழ – 1000 நழல்ழனன் பைள 

ஸெயிட்ை ழதழ – 918.92 நழல்ழனன் பைள 

 

II. ம்ிழப்ிட்டி, ெம்நளந்து, கல்ப, கஸ்ளய, நட்ைக்கப்பு, 

அக்கபப்ற்று, லற்ன், ளவூர், ஸயழெ, தழபேக்ஹகளணந 

ெளகிற்கு பதல் கட்டுக ணம் ஸெலுத்தழ, தயணக் கட்ைண 



25 
 

ஸகளடுப்வு பனில் 49 ஆெங்களுள் 150 ஸ்க 

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் (இ.ஹள.ெ ழதழனிழபேந்து) 2013 ஆம் 

ஆண்டிிறுதழனில் தழபேக்ஹகளணந ெள தயிப ன 

ெளகட்கு 13 ஸ்கள் ஸகளள்யவு ஸெய்னப்ட்ை. 

2013 ஆம் ஆண்டில் ஸெயிட்ை ழதழ – 6.89 நழல்ழனன் பைள. 

 

III. நத்த யிநள ழன னணிப் ஹளக்குயபத்தழற்ஸக 

பதற்கட்டுக ணம் ஸெலுத்தழ                     

       அதழ உல்ளெ 13 ஸ்கள் ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

(இ.ஹள.ெ ழதழனிழபேந்து).  2013 ஆம் ஆண்டில் பதல் 

களளண்டுக்குள் 13 ஸ்கள் ஸகளள்யவு ஸெய்னப்ட்ை. 

2013 ஆம் ஆண்டில் ஸெயிட்ை ழதழ -  74.40  நழல்ழனன் பைள 

 

IV. ஸகளளம்பு கட்டுளனக்க அதழஹயக ஸடுஞ்ெளனில் னணிகள் 

ஹளக்குயபத்தழற்கு பதற் கட்டுக ணம் ஸெலுத்தழ, தயணக் 

கட்ைண ஸகளடுப்வு பனில் 11 அதழ உல்ளெ ஸ்கள் 

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் (இ.ஹள.ெ ழதழனிழபேந்து).  2013 ஆம் 

ஆண்டின் இறுதழக் களளண்டில் 11 ஸ்கள் ஸகளள்யவு 

ஸெய்னப்ட்ை (இ.ஹள.ெ ழதழனிழபேந்து) 

2013 ஆம் ஆண்டில் ஸெயிட்ை ழதழ  -  37.38 நழல்ழனன் பைள 

 

V. ஸளறுய, அயிெளய ெளகட்கு பதல் கட்டுக     

                           பனில் 54 

ஆெங்களுைன 02 புதழன ஸ்கள் ஸகளள்யவு ஸெய்தல் (இ.ஹள.ெ 

ழதழனிழபேந்து) 

2013 ஆம் ஆண்டின் பதற் களளண்டுக்குள் 01 ஸ்றஶம், 2 ஆம் 

களளண்டில் 1 ஸ்றஶம் ஸகளள்யவு ஸெய்னப்ட்ை.   

2013 ஆம் ஆண்டில் ஸெயிட்ை ழதழ – 5.87 நழல்ழனன் பைளய் 
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VI. ண்ைளபய ெளக்கு பதற் கட்டுக ணம் ஸெலுத்தழ, 

தயணக்கட்ைண ஸகளடுப்வு பனில் 58 ஆெங்களுைன 01 

ஸ் ஸகளள்யவு ஸெய்தல் (இ.ஹள.ெ ழதழனிழபேந்து)  

2013 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் களளண்டிற்குள் 01 ஸ் ஸகளள்யவு 

ஸெய்னப்ட்ைது.   

2013 ஆம் ஆண்டில் ஸெயிட்ை ழதழ -  3.80 நழல்ழனன் பைள 

 

2. மன ஸ்கள் புபேத்தளபணம் ஸெய்தல் ( தழஹெரி ழதழனிழபேந்தும் 

இ.ஹள.ெ ழதழனிழபேந்தும்) 385 மன ஸ்கள் புபேத்தளபணம் ஸெய்தல் - 

2013 ஆம் ஆண்டிிறுதழனில் 227 மன ஸ்கள் புபேத்தளபணம் 

ஸெய்னப்ட்ை.   அத்துைன் , 820 மன ஞ்ெழன்களும், 377 மன கழனர் 

ஸட்டிகளும், 217 மன ஸ் உைற்ஹகளப்புகளும் புபேத்தளபணம் 

ஸெய்னப்ட்ை.   

ஹநலும் ஸபேயளரினள ெழறு ளதுளர்த்தல்கள் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ை.  

  

தழஹெரினிளல் எதுக்கப்ட்ை ழதழ     900.00 நழல்.பை 

தழஹெரினிழபேந்து கழைத்த ழதழ    815.88 நழல்.பை 

இ.ஹள.ெ யிழபேந்து கழைத்த ழதழ    559.05 நழல்.பை 

ஸெயிட்ை ஸநளத்த ழதழ            1374.93 மில்.ரூ 

 

தைவல் சதோடர்ைோடல் சதோழில் நுட்ை ைகுதி 

இல  கடசைற்ற ைைிைள் உரிய ைிரிவு 

01 100 கணிகள் ஸகளள்யவு தந 

அலுயகத்தழற்கும் 

ெளகளுக்கும் 
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02 100 அச்ெழடும் இனந்தழபங்கள் ஸகளள்யவு தந 

அலுயகத்தழற்கும் 

ெளகளுக்கும் 

03 100 பெ..ீஸ் இனந்தழபங்கள் ஸகளள்யவு தந 

அலுயகத்தழற்கும் 

ெளகளுக்கும் 

04 ெம்ம் தனளரிக்கும் ஸநன்ஸளபேள் 

ஸகளள்யவு 

ெளகளுக்கு 

05 இறுதழக் கணக்கு தனளரிக்கும் ஸநன்ஸளபேள் 

ஸகளள்யவு 

ழதழப் குதழக்கு 

06 ளடு பூபளவுபள் ஸ்கிலும் ஸ் 

தரிப்ிைங்கிலும் தகயல் ஸதளமழதட் 

யெதழன ஹநம்டுத்தல்.   இ.ஹள.ெ 

ஸெனளற்ல் ையடிக்ககத் ஸதளைர்ந்து 

ைளத்துயதற்கும் அயற் 

யித்தழனுைனதளக்குயதற்கும் 

ஹதயனள ஸநன்ஸளபே தனளரித்தல். 

ெளகளுக்கு 

07 இ.ஹள.ெ ெளகளுக்கு இத்தழபினல் ஸ் 

னணச் ெவட்டு இனந்தழபங்கள் ஸறுயதற்கு 

ையடிக்க 

ெளகளுக்கு 

08 இனபுைன ஸநன்ஸளபேட்கில் இ.ஹள.ெ 

ஊமழனர்களுக்கு னிற்ெழனித்தல் 

ெளகளுக்கு 

09  உள்ளுர் ிபஹதெ யனநப்புத் தழட்ைத்த 

(LAN) ஸெனற்டுத்தத் ஸதளைங்கல் 

ெளகளுக்கு 

10 இணனத்த யெதழனித்தல் ெளகளுக்கு 

11 இ.ஹள.ெ  யின் ெக கணிகளுக்கு 

ஹதயனள ஸநன்ஸளபேள் யன்ஸளபேள் 

தந 

அலுயகத்தழற்கும் 
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கபேயிகப் ஸளபேத்தல் ெளகளுக்கும் 

12 இ.ஹள.ெ தநனலுயகத்தழலும் ெக 

ெளகிலும் கணிகப் ஹ யதற்கும் 

ிணக்குகத் தீர்ப்தற்கும் 

தந 

அலுயகத்தழற்கும் 

ெளகளுக்கும் 

13 இணனத்த உஹனளகத்தழன் ஹளது 

ளதுகளப்பு ஸெனற்ளடுக அனுெரிப்துைன் 

“யபஸ்“ தடுப் ளதுயபனளக ெவர் 

ஸெய்தல் 

தந 

அலுயகத்தழற்கம் 

ெளகளுக்கும் 

14 கணித் ஸதளைர்புைன தைங்கின் ஹளது 

நீப் ஸறும் பன (Recovery System) 

ஸெனற்டுத்தல் 

தந 

அலுயகத்தழற்கும் 

ெளகளுக்கும் 

 

 

அைிவிருத்தி திட்டமிடல் ைிரிவு 

01. 2013 ஆம் ஆண்டுக்கள ஸெனற் தழட்ைம் தனளரித்தல். 

 

02. 2013-2017 ஆம் ஆண்டுகட்கு என்ழ  க்கப்ட்ை தழட்ைம் தனளரித்தல். 

 
 

03. 2013 ஆம் ஆண்டுக்கள அியிபேத்தழ தழட்ைத்துைன் ஸதளைர்புைன 

களளண்டு பன்ஹற் அழக்க தனளரித்த்ல் 

 

04. 2013 ஆம் ஆண்டுக்கள யபவு ஸெவுத் தழட்ைத்தழன் பத ற்ளட்டுைன் 

ஸதளைர்புைன நளதளந்த பன்ஹற் அழக்கன அநச்ெழற்கு 

அனுப்புதல். 
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05. 2013 ெயரி நளத பதல் டிஸெம்ர் யப 12 இள ட்ைக் கூற்றுக்கத் 

தனளரித்தல். 

 

06. 2013 ஆம் ஆண்டின் 4 களளண்டுகள் ஸதளைர்ள ஸளறுப்புகள் அழக்க 

தனளரித்தல். 

 
 

07. 2013 ெயரி பதல் டிஸெம்ர் யப பேயகளச் ெவட்டு அழக்க 

தனளரித்தல். 

 

08. 2013 ஆம் ஆண்டின் யபவு ஸெவுத்தழட்ை உபக்குரின ஸெனற்ழன் 

அழக்கக்கு இ.ஹள.ெ தகயல் ஸல். 

 
 

09. 2013 ஆம் ஆண்டு யபவு ஸெவுத் தழட்ைம் தனளரிப்தற்கள Power Point 

Presentation தனளரிக்கும் ையடிக்க. 

 

10. ஹளக்குயபத்து அநச்சு தயர், ிபதந ழஹயற்று       

        பம் ஹகளபேம், அழக்ககத் தனளரித்து கண்களணிப்ின் 

கவழ் அனுப்புதல். 

 
 

11. இங்க நத்தழன யங்கழ அழக்க தனளரிப்தற்கள இ.ஹள.ெ 

தகயல்க ெநர்ப்ித்தல். 

 

12. இங்க நத்தழனயங்கழ ஹகளபேம் இ.ஹள.ெ வுைன் ஸதளைர்புைன ஹயறு 

அழக்கக அனுநதழ ஸற்று அனுப்புதல். 

 
 

13. கணக்ஸகடுப்பு புள்ியியப தழணக்கத்தழளல் ஹகளபப்டும் 

அழக்கக உரின அனுநதழபைன் அனுப்புதல். 
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14. ஹயறு அபெ ழறுயகங்கள், அநச்சுக்கள் பம் யிஹெை அழக்கக 

அித்தல். 

 
 

15. இ.ஹள.ெ வுைன் ஸதளைர்புைன தகயல் பன ளது யபனளக்கழ 

ஸதளைர்ந்து ஹணல். 

 

உள்ளை ைைக்ைோய்வு ைகுதி 

இ ஸெனற்தழட்ைத்தழன் ஸனர் 

 

2013.12.31 ஆம்  

தழகதழனன்றுள்யளளக ஸௌதீக 

பன்ஹற்ம் 

01 களசு ெரி ளர்த்தல் 80% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

02 களஹெடு ஸெவ்ய ளர்த்த்ல் 75% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

03 பேயகளச் ெவட்டு தழஹயடு ஸெவ்ய 

ளர்த்தல் 

38.46% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

04 கஞ்ெழனப் ஸளபேள் ஸெவ்ய ளர்த்தல் 100% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

05 ரிஸளபேள் தகர்வு ஸெவ்ய ளர்த்தல் 75% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

06 ெம்ம் ஹநதழக ஹப ஹய ஸெவ்ய 

ளர்த்தல் 

80% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

07 யமழப்ட்டினல் தழஹயடு ஸெவ்ய 

ளர்த்தல் 

26.15% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

08 ெம்ம், யிமள பற்ணம் ஸெவ்ய 

ளர்த்தல் 

60% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

09 ைளத்துரின் ஹெர்வுப் ணம் ஸெவ்ய 33.35% அயில்  
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ளர்த்தல் ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

10 எளக்களற்று தழஹயடு ஸெவ்ய ளர்த்தல் 42.31% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

11 யித்துப் தழஹயடு ஸெவ்ய ளர்த்தல் 32.27% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

12 ணிக் ஸகளை ஸகளடுப்வு ஸெவ்ய 

ளர்த்தல் 

100% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

13 கைந ப ழபல் தழஹயடு ஸெவ்ய 

ளர்த்தல் 

29.19% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

14 ளளந்த ஸநளத்த தழஹயடு ஸெவ்ய 

ளர்த்தல் 

40.15% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

15 நளற்றுறுப்புக்கள் தகர்வு ஸெவ்ய 

ளர்த்தல் 

75% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

16 உள்ளுர் ஸகளள்யய ஸெவ்ய ளர்த்தல் 38.88% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

17 ைனர் தகர்ய ஸெவ்ய ளர்த்தல் 27.62% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

18 யில்லுத்தகடுகள் தகர்ய ஸெவ்ய 

ளர்த்தல் 

22.35% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

19 ஸெனளற்றுப் குதழனின் இதப 

தழஹயடுக ஸெவ்ய ளர்த்தல் 

43.77% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

20 ஸளழனினல் குதழனின் இதப 

தழஹயடுக ஸெவ்ய ளர்த்தல் 

50.54% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

21 உரின களத்தழற்கு பன் ளதைந்த 

நளற்றுறுப்புக ஸெவ்ய ளர்த்தல் 

39.38% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

22 யித்துப்ளதைவு ளதுளர்ப்பு ஸெவ்ய 

ளர்த்தல் 

29.23% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

23 நளற்றுறுப்புக்கள் நழக உஹனளகம் 

ஸெவ்ய ளர்த்தல் 

44.31% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

24 கணக்குப் குதழனின் இதப தழஹயடுகள் 58.62% அயில்  



32 
 

ஸெவ்ய ளர்த்தல் ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

25 யிடுதப் தழஹயடுகள் ஸெவ்ய 

ளர்த்தல் 

65% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

26 ஸெ 51,50,40,41 தழஹயடுகள் ஸெவ்ய 

ளர்த்தல் 

30.96% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

27 ெளபதழ னிற்ெழப் ளைெளகின் 

யபேயளய், ஸெவு, ஹணல், ழபேயளகம் 

ஆகழன குதழக கணக்களய்யிற்கு 

உட்டுத்தல் 

23% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

28 சுற்றுள யங்களக்க ஸெவ்ய 

ளர்த்தல் 

78% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

29 ரளழகள நண்ைம், யினளட்ைபங்கு 

ஸெவ்ய ளர்த்தல் 

80% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

30 தநனலுயகத்தழன் ஸளதுச் 

ஸெவுகள் குப்ளய்வு (ீர், ஸதளஹெழ, 

நழன்ெளபம், ளதுகபேயியக) 

 

31 அபெ ஸகளள்க, நகழந்த ெழந்த, 

ணிப்ளர் ெத் தீர்நளங்கட்கழணங்க 

ஸெனற்டுகழன் யிஹெை ஸெய்தழட்ைங்கள் 

 

32 இறுதழக் கணக்குகள் கணக்களய்வு  

33 களங்கைந்த ையடிக்ககள்  

34 தயரிளல் கட்ைனிைப்டும் யிஹெை 

ரிஹெளதகள் 

100% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 

35 னய 75% அயில்  

ழஹயற்ப்ட்டுள்து 
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2015 ஆம் ஆண்டிற்ைோன பைள்விப் ைத்திரங்ைள்  

இ

 

தழகதழ ஹகள்யிப் 

த்தழப இ 

தழந்த 

தழகதழ 

ஹநற்ஸகளண்ை ையடிக்ககள் 

2013. 

தற்ஹள

தன 

ழ

பம் 

பன்

ஹற் 

பம் 

01 2013 .01.
17 

SLTB/TS/GEN/

05/2013 

(38,61,62,85,9

4,105,108,122) 

2013.01.29 ெக ெளகட்கும் அச்ெழட்ை 

டியங்கள் அச்ெழைல் 

 யளனில் ஸெல்கச் ெவட்டு (ER-03) 

 ெள யபேயளய் களஹெடு (R-11) 

 ெள களஹெடு (R-10) 

யமழப்ட்டினல் யபேயளய் 

 24 நணி ஹப கட்டுப்ளட்டுத்தளள் 

(ER-32) 

 களஹெடு ஸகளடுப்வு யியபம் 

(FD-02A) 

 ஹெயப் தழஹயடு  (ER-37) 

 ெளபதழ ைளத்துர்கின் ஹயதம் 

ஸதளைர்ள பேநட்ைக் குழப்புப் 

தழஹயடு (A-42) 

படிவு

ற்து 

02 2013 .01.
23 

SLTB/TS/GEN/

05/2012 

03 MAIN 

2013.01.28 இ.ஹள.ெ யிற்குத் ஹதயனள 

னணிச் ெவட்டுப் புத்தகபம் னணப் 

ஸளதழச் ெவட்டுப் புத்தகபம் 

அச்ெழடுயதற்கு கூறுயி 

ஹகளபலுக்கள ஹகள்யிப் த்தழபம் 

படிவு

ற்து 
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03 2013 .01.
23 

 2013.01.28  ர ழர்ணனநற் யில்லுத் 

தகடுக நீள் ற்றுநதழ ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 

04 2013 .01.
23 

08 MAIN 2013.02.07 இ.ஹள.ெ யிற்குத் ஹதயனள 

கழஸீ், உபளய்வு ீக்கழக 

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 

05 2013 .01.
23 

SLTB/TS/GEN/

43/2013 

 

2013.02.08 இ.ஹள.ெ யிற்கு 50-55 

ஆெங்களுைன 6 ஸ்க 

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 

06 2013 .01.
30 

SLTB/TS/GEN/

4/2013 

 

2013.02.20 இ.ஹள.ெ ெளகட்கும் ிபளந்தழன 

ஹயக்கங்கிற்கும் 

ஹதயனள அலுநழின துத்த 

ளகத் தகடு ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 

07 2013 .01.
31 

SLTB/TS/GEN/

57/2013 

 

2013.02.11 ஸளறுயச் ெளக்கு 

ரிஸளபேள் வுெர் என்க் 

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 

08 2013 .01.
31 

SLTB/TS/Civil/

01/2013 

 

2013.02.20 நட்ைக்குின ெளக் கணக்கவட்டு 

அலுயகத்த தழபேத்தழ 

நளற்றுயதற்கள கூறுயி 

ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

09 2013 .01.
31 

SLTB/TS/Civil/

02/2013 

 

2013.02.20 தங்கநச் ெளனிலுள் 

ஸளழனினல் குதழ ஹயக்க 

கூபனப் ளதுளர்ப்தற்கள 

கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

10 2013 .02.
07 

SLTB/TS/GEN/

12/2013 

 

2013.02.15 இ.ஹள.ெ அம்ள ைனர் ஸதளமழற் 

ெளனில் யின் (Buffin) துளள் 

யிற்தற்கள கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 
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11 2013 .02.
07 

SLTB/TS/SUI/

01/2013 

 

2013.02.22 உஹனளகத்தழழபேந்து ீக்கப்ட்ை 

கமழக்கப்ட்ை நளற்றுறுப்புக்கள் 

ஹகள்யிப் த்தழபம்.  ெப்பகபய 

ிபஹதெத்தழல் அயிெளய 

ெளபம் ஜட்ை ிபஹதெத்தழல் 

கப்த்தழ ஸகளல்ளய, 

ஸளறுய, கந்தளய், 

ஸகக்கழபளய, தம்புள், 

அனுபளதபுபம், ஸலளபயப்த்தள 

ெளகில் 

படிவு

ற்து 

12 2013 .0 2
.0 7 

SLTB/TS/GEN/

59/2013 

 

2013.02.05 இ.ஹள.ெ னணச் ஸெல்கச் 

ெவட்டுக்கள தீர்வுக்கள ிஹபபண 

படிவு

ற்து 

13 2013 .0 2.
11 

SLTB/TS/GEN/

55/2013 

 

2013.02.22 ஸயி ழறுயங்கள் பம் ஞ்ெழன் 

ளதுளர்ப்தற்கள ஹகள்யிப் 

த்தழபம் 

படிவு

ற்து 

14 2013 .0 2.
11 

SLTB/TS 2013.02.13 இ.ஹள.ெ யிற்குத் ஹதயனள 

களன் தளள் ிபதழஸனடுக்கக்கூடின 

னணச் ெவட்டுப் புத்தகங்கக் 

ஸகளள்யவு ஸெய்யதற்கள 

கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

15 2013 .0 2
.1 1 

SLTB/TS/GEN/

20/2013 

 

2013.02.28 இ.ஹள.ெ தநனலுயகத்தழற்கு 

யிச்ெவபளக்கழ இனந்தழபங்கள் 

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 

16 2013.02.
20 

SLTB/TS/GEN/

12/2013 

02nd  time 

2013.03.05 இ.ஹள.ெ அம்ள ைனர் ஸதளமழற் 

ெளனில் யின் (Buffin) துளள் 

யிற்தற்கள கூறுயி ஹகளபல் 
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called for 

quotations 

 

   

17 2013 .0 2
.26  

SLTB/TS/Civil/

03/2013 

 

2013.03.08 Quotation for supply and fixing aluminium 

louver panels for Chairman’s office – Head 

office 

படிவு

ற்து 

18 2013.03.
01 

SLTB/TS/GEN/

10/2013 

 

2013.03.18 ரளழகள யிமள நணைத்தழற்குத் 

ஹதயனள ஹநெ கதழபகக் 

ஸகளள்யவு ஸெய்யதற்கள 

கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

19 2013 .0 3
.0 1 

SLTB/TS/GEN/

05/2013 

 

2013.03.13 இ.ஹள.ெ யின் 55 ஆண்டு தழ 

ழயஸனளட்டி ஆயணங்க 

அச்ெழை கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

20 2013 .0 3.
05 

SLTB/TS/GEN/

36/2013 

07 MAIN 

 

2013.03.18 GPRS னணச் ெவட்டு 

இனந்தழபத்தழற்கள னணச்ெவட்டு 

சுபேள் (ஹதநல் கைதளெழ ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்களக) 

படிவு

ற்து 

21 2013 .0 3.
27 

SLTB/TS/GEN/

3/2013 

2013.03.21 Quotation for annual maintenance of electric 

air conditions for SLTB Head Office 

படிவு

ற்து 

22 2013 .0 3
.1 3 

SLTB/TS/Civil/

04/2013 

 

2013.03.28 Quotation for of Septic Tank & Soackage Pit 

– Kadawatha Depot 

படிவு

ற்து 

24 2013 .0 3.
25 

SLTB/TS/GEN/

5/2013 

scrapped 

items (Civil) 

2013/60 

2013/04/03 ெழயில் ஸளழனினல் குதழனில் 

உஹனளகத்தழழபேந்து அகற்ப்ட்ை 

கமழக்கப்ட்ை ஸளபேட்க ஊமழனர் 

நத்தழனில் யிற் ஸெய்யதற்கள 

ஹகள்யிப் த்தழபம் ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 
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25 2013 .0 3.
22 

SLTB/TS/GEN/

5/2013 

2013/04/08 அச்ெழட்ை டியங்க அச்ெழைல்.  

இத்தழபினல் னணச் ெவட்டு 

இனந்தழபங்கட்கள  

னணச் ெவட்டு ட்டினல் (O – 22B1) 

ிபதள ஸதளக டியங்கள் (S-32) 

படிவு

ற்து 

26 2013 .0 3.
22 

SLTB/TS/SUB(

AU)/01/2013 

2013.03.06 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள்  

யிற் – யத்ஹதகந ெள 

படிவு

ற்து 

27 2013 .0 3.
22 

SLTB/TS/SUB(

AU)/01/2013 

2013.03.07 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள்  

யிற் – லங்குபங்ஸகத ெள 

படிவு
ற்து 

28 2013 .0 3.
22 

SLTB/TS/SUB(

AU)/01/2013 

2013.03.08 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள்  

யிற் – உடுதும்ப ெள 

படிவு
ற்து 

29 2013 .0 3.
22 

SLTB/TS/SUB(

AU)/01/2013 

2013.03.13 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள்  

யிற் –கண்டி யைக்கு ெள 

படிவு
ற்து 

30 2013 .0 3.
22 

SLTB/TS/SUB(

AU)/01/2013 

2013.03.21 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள்  

யிற் – ஸநளளக ெள 

படிவு
ற்து 

31 2013 .0 3.
22 

SLTB/TS/SUB(

AU)/01/2013 

2013.03.27 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள்  

யிற் – யளமச்ஹெ ெள 

படிவு

ற்து 

32 2013 .0 3.
22 

SLTB/TS/SUB(

AU)/01/2013 

2013.04.04 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள்  

யிற் – ெழளம் ெள 

படிவு

ற்து 

33 2013 .0 4.
05 

SLTB/TS/CB/3

3/2013 

2013.04.17 தஸயஸபழன (1), கதழர்களநம் 

சுற்றுள யங்களயிற்குத் 

ஹதயனள யடீ்டுப்ஸளபேட்க 

ஸகளள்யவு ஸெய்யதற்கள 

’கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

34 2013.04.
09 

SLTB/TS/GEN/

03/2013 

2013.04.30 புக்ஹகளட்ை நத்தழன ஸ் 

ழனத்தழல் கண்டி “கழபெ” 

யரிெக்கு அபேகழல், ஸளது 

தற்கள

ழகநள

க 
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நெகூை ஸதளகுதழஸனளன் 

ழர்நளணித்தல் 

ழறுத்த

ப்ட்டு

ள்து.  

35 2013.04.
23 

SLTB/TS/GEN/

10/2013 

2013.05.08 இ.ஹள.ெ யிற்குத் ஹதயனள Epson-

LQ+II அச்ெழடும் 12 இனந்தழபங்க 

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 

36 2013.05.
07 

SLTB/TS/GEN/

10/2013 

2013.05.16 இ.ஹள.ெ யிற்குத் ஹதயனள 10 

கணிிகபம், 100 அச்ெழடும் 

இனந்தழபங்கபம், 100 ப..ீஸ் 

இனந்தழபங்கபம் ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கு கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

37 2013 .0 5
.0 7 

SLTB/TS/GEN/

07/2013 

2013.05.21 ஸநளட்டுய ெளபதழ ைளத்துர் 

னிற்ெழப் ளைெளக்கு ஹயண்டின 

உகபணங்கக் ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கள கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

38 2013.05.
07 

SLTB/TS/Cant

een/2013 

2013.05.16 இ.ஹள.ெ தநனலுயகத்தழன் 

ெழி்ற்றுண்டி  ெளக்குத் 

ஹதயனள உகபணங்கக் 

ஸகளள்         ற்கள கூறு 

யி ஹகளபல்  

படிவு

ற்து 

39 2013 .0 5.
09 

SLTB/TS/GEN/

10/2013 

2013.05.22 

 

இ.ஹள.ெ நிதய பகளநத்துய 

குதழக்கள எிப்ை ிபதழ 

இனந்தழபம் ஸற்றுக் ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கள கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

40 2013 .0 5
.1 0 

SLTB/TB/New

spapers/ 2013  

2013.05.23 மன புதழத்தளள்க யிற் 

ஸெய்யதற்கள கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

41 2013 .0 5.
20 

SLTB/TB/FSU/ 2013.06.11 2013 ஆம் ஆண்டுக்கு இ.ஹள.ெ ஹகள்
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2013/01 தநனலுயக தழடீர்ப் 

ரிஹெளதக் குள 

ரிஹெளதனளர்கட்கு ெவபேை 

யமங்குயதற்கு ஹயண்டின 

துணினக் ஸகளள்யவு ஸெய்னவும் 

தனல் ஹயகப் 

பூபணப்டுத்தவும் ெப்ளத்துகபம் 

ஸல்ட்டுகபம் ஸறுயதற்கள 

கூறுயி ஹகளபல் 

யிப் 

த்தழப

ம் 

படிய

ைந்த

தளனி

னும் 

ெவபே

ை 

ஸகளள்

யவு 

ஸெய்ன

ப்ையி

ல் 

42 2013 .0 5.
20 

SLTB/TB/SUI/

02/ 2013 

2013.06.07 இ.ஹள.ெ யனம் ிபளந்தழன 

குபேணளகல் யைக்கு ெளனில் 

உஹனளகத்தழழபேந்து ீக்கப்ட்ை 

கமழக்கப்ட்ை நளற்றுறுப்புக்க 

யிற் ஸெய்யதற்கள கூறு 

யி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

43 2013 .0 6.
03 

SLTB/TS/GEN/

19/ 2013 

2013.06.17 Quotation For stationery items (Toner & 

Ribbon) 

படிவு

ற்து 

44 2013 .0 6.
06 

SLTB/TS/GEN/

12/ 2013 

2013.06.27 இ.ஹள.ெ ெளகட்கும் ிபளந்தழன 

அலுயகங்கட்கும் ஹதயனள 

ஸளழயிபேட்ெம், ஸளழத் ஸதளகுதழ 

நற்றும் உகபணங்கக் 

ஸகளள்யவு ஸெய்து 

படிவு

ற்து 
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யிிஹனளகழப்தற்கள ஹகள்யிப் 

த்தழபங்கள் ஹகளபல் 

45 2013 .0 6
.0 6 

SLTB/TS/SUB/

03/ 2013 

 தயரின் அனுநதழனின் ஹரில் 

இ.ஹள.ெ தந 

அலுயகத்தழழபேந்து 

உஹனளகத்தழழபேந்து அகற்ப்ட்ை 

கமழக்கப்ட்ை ஸளபேட்கபம் 

கட்ைைப் குதழகபம் அகற்ல் 

படிவு

ற்து 

46 2013 .0 6.
13 

SLTB/TS/Amb

alanthota / 

Fuel Storage 

Tank/2013 

2013.06.26 Invitation for quotations for the supply, 

Delivery and Instatllation of Fuel Storage 

Tank 

படிவு

ற்து 

47 2013 .0. 1
7 

SLTB/TS/GEN/

02/ 2013 

2013.06.26 ஞ்ெழன் உற்த்தழ ையடிக்கக்குத் 

ஹதயனள ிபதள ஞ்ெழன் குதழ 

உறுப்புக்க ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கள கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

48 2013 .0 6.
18 

SLTB/TS/GEN/

02/ 2013 

2013.06.28 Quotation for Leyland engine spares w-5 and 

quotation for tata engine spares w-6. 

படிவு

ற்து 

49 2013 .0 6.
19 

SLTB/TS/GEN/

61/ 2013 

2013.07.05 கபங்களுக்கழைஹனனள 

ஹெயகட்களக 50-55 

ஆெங்களுைன 10 ஸ்கக் 

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 

50 2013 .0 7.
25 

SLTB/TS/GEN/

04/ 2013 

2013.07.08 இ.ஹள.ெ கம்ல ிபளந்தழன 

ஹயக்கத்தழற்கும் 

ெளகட்கும் ஹதயனள துத் 

ளகம் பூெப்ட்ை தகடுக  

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 
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51 2013 .0 7
.0 3 

SLTB/TS/SUI/

04/ 2013 

2013.07.25 இ.ஹள.ெ யனம், ஜட்ை, 

ெப்பகபய ஆகழன ிபஹதெங்கிலும் 

து ெநயளனயிலும் 

உஹனளகத்தழல் இபேந்து 

அகற்ப்ட்ை கமழக்கப்ட்ை 

நளற்றுறுப்புக யிற்தற்கு கூறு 

யி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

52 2013 .0 7.
03 

SLTB/TS/GEN/

10/ 2013 

2013.07.26 இ.ஹள.ெ தநனலுயகத்தழன் 

ஸெனளற்றுப் குதழக்கும், 

தழட்ைநழைல் ிரியிற்கும் நடிக் 

கணி இனந்தழபங்கள் 02 

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 

53 2013 .0 7.
24 

SLTB/TS/SUI/

Katubedda 

(H.O)/ 2013 

2013.07.30 இ.ஹள.ெக்கு ஸெளந்தநள 

ளயனிழபேந்து 

அகற்ப்ட்டுள் கட்டுஸத்த 

ிபளந்தழன ஹளக்குயபத்து ெனின் 

தநனலுயகக் கட்ைைத்தழல் 

கஞ்ெழனப்டுத்தழ யக்கப்ட்டுள் 

கமழக்கப்ட்ை ஸளபேட்க இ.ஹள.ெ 

ஊமழனர்கள் நத்தழனில் ஹகள்யிப் 

த்தழப பம் யிற். 

படிவு

ற்து 

54 2013 .08.
05 

SLTB/TS/GEN/

07/ 2013/01 

2013.08.21 கதழர்களந ெளக்கு நழன் 

ிப்ளக்கழ இனந்தழபஸநளன்க் 

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

ஹகள்

யிப் 

த்தழப

ம் 

ிற்

ஹளைப்
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ட்டுள்

து 

55 2013 .08.
05 

SLTB/TS/SUI/

05/ 2013 

2013.08.22 இ.ஹள.ெ அம்ந்ஸதளட்ை 

ெளனிலும், உடுத்தளய, 

களதளய ிபளந்தழன 

ஹயக்கங்கிலும் 

ளயனிழபேந்து ீக்கப்ட்ை 

நளற்றுறுப்புக்க யிற்கும் 

ஹகள்யிப்த்தழபம் 

படிவு

ற்து 

56 2013 .08.
05 

SLTB/TS/SUI/

06/ 2013 

2013.08.22 இ.   .  ஸதலழனத்தகண்டி 

ெளனில் உஹனளகழக்கப்ட்டு 

ளதுளர்க்கப்ட்டு நீண்டும் 

ளயிக்கக் கூடின ழத்தழன் 

அடினிலுள் ரிஸளபேள் தளங்கழன 

யிற்தற்கள கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

57 2013
.08.2 2 

SLTB/TS/GEN/

26/ 2013 

2013.08.27 புதழன ற்ழ ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கள கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

58 2013 .0 8.
26 

SLTB/TS/ 

GEN /05/ 

2013 

2013.09.05 னணச் ஸெல்கச் ெவட்டு 

அச்ெழடுயதற்கள பப் ஸளபேள் 

ஸதளகனளக 

கட்ைனிைப்டுயதற்கள  

ஹகள்யிப் த்தழபம் 

படிவு

ற்து 

59 2013 .0 8.
27 

SLTB/TS/ 

GEN /10/ 

2013 

2013.09.10 இ.ஹள.ெ தநனலுயக 

ெழற்றுண்டிச்ெளக்கு ஹதயனள 

ஹநெ/கதழப ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கள கூறுயி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

60 2013 .09.
10 

SLTB/TS/ 2013.09.23 களத்து ிபளந்தழனத்தழற்குச் படிவு
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GEN 

CB/33(01)/ 

2013 

ஸெளந்தநள ெளகட்குத் 

ஹதயனள யடீ்டுப் ஸளபேட்க 

ஸகளள்யவு ஸெய்யதற்கள 

கூறுயி ஹகளபல் 

ற்து 

61 2013 .09.
10 

SLTB/TS/ 

GEN /10/ 

2013 

2013.10.01 இ.ஹள.ெ ஸ்கட்கு, ஸளபேத்தநள 

GPS/CCTV கநபள 1000 யமங்கலுக்கும் 

ஸளபேத்தலுக்குநளக கூறுயி 

ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

62 2013
.09.10  

SLTB/TS/ 

GEN /10(II)/ 

2013 

2013.10.03 Calling for quotations for the supply and 

transport of procured tread liners, solvent 

gum and S.B.P 

படிவு

ற்து 

63 2013 .09.
16 

SLTB/TS/ 

GEN /07/ 

2013 

2013.09.30 Quotation for electrical welding plant for 

Angulana fire repair unit 

படிவு

ற்து 

64 2013
.09.2 4 

SLTB/TS/ 

GEN /07/ 

2013 

2013.10.01 கதழர்களந ெளக்கு நழன் 

ிப்ளக்கழ இனந்தழப ஸநளன்க் 

ஸகளள்யவு ஸெய்யதற்கள 

கூறுயி ஹகளபல் (II யது தைய)  

படிவு

ற்து 

65 2013
.09.2 5 

SLTB/TB/ ON/ 

2013/II 

2013.10.10 இ.ஹள.ெ 

தநனலுயகத்தழலுள் 

மன த்தழரிகக யிற்ல் 

படிவு

ற்து 

66 2013.10.
04 

SLTB/TS/ 

GEN/04/ 2013 

2013.10.14 இ.ஹள.ெ ஸ்கிற்கு னணி 

ஆெங்கட்கள ஸக்ெழன் துணி 

ஸகளள்யவு ஸெய்யதற்கள கூறு 

யி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

67 2013.10.
15 

SLTB/TS/ 

SUI/07/ 2013 

2013.11.06 இ.ஹள.ெ ெழளம், குினளப்ிட்டி, 

கழழபல், உைகபல், 

படிவு

ற்து 
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கஸ்ளய, அவ்ய, 

ஸயன்ப்புய, ஸநளட்டுய 

ஆகழன ெளகில் 

ளயனிழபேந்து ீக்கப்ட்ை 

கமழக்கப்ட்ை நளற்றுறுப்பு ஹகள்யிப் 

த்தழபம்.   

68 2013.10.
17 

SLTB/TS/ 

GEN/12/ 2013 

Calling for 

quotation 02nd  

time 

2013.11.04 Quotation for plant, machinery, and  

equipment for SLTB 

படிவு

ற்து 

69 2013.10
.2 2 

SLTB/TS/ 

GEN/05/ 2013 

 

2013.11.13 இத்தழபினல் னணச் ெவட்டு 

இனந்தழப       

யமழப்ட்டினல்களுக்கு (ஸெ-22B1) 

கூறு யி ஹகளபல் 

படிவு

ற்து 

70 2013 .10.
22 

SLTB/TB/ 

UNI/ 2013 

 

2013.11.14 இ.ஹள.ெ தநனலுயகத்தழல் 

அலுயக யளக ெளபதழகட்கு 2014 

ஆம் ஆண்டுக்குத் ஹதயனள 

ெவபேைனப் ஸற்றுக் ஸகளடுத்தல் 

படிவு

ற்து 

71 2013 .1 1
.0 4 

SLTB/TS/ 

GEN/45/ 2013 

 

2013.11.27 இ.ஹள.ெ யிற்கு 05 யி 

ெவபளக்கப்ட்ை அதழஉல்ளெ 

ஸ்க ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 

72 2013 .1 1.
12 

SLTB/TS/ 

GEN/07/ 

2013/02 

 

2013.11.28 புக்ஹகளட்ை நத்தழன ஸ் 

ழனத்தழற்கு நழன் ிப்ளக்கழ 

இனந்தழபம், ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 

73 2013 .1 1.
12 

SLTB/TS/ 2013.11.06 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள் ஸகளள்யவு –     
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SUB (AU)/02/ 

2013/02 

 

ம்புக்க ெள     

   

   

74 2013 .1 1.
12 

SLTB/TS/ 

SUB (AU)/02/ 

2013/02 

2013.11.12 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள் ஸகளள்யவு – 

ம்ிழப்ிட்டி ெள 

    

   

   

   

75 2013 .1 1.
12 

SLTB/TS/ 

SUB (AU)/02/ 

2013/02 

2013.11.15 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள் ஸகளள்யவு – 

அயிெளய ெள 

    

   

   

   

76 2013 .1 1.
12 

SLTB/TS/ 

SUB (AU)/02/ 

2013/02 

2013.11.21 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள் ஸகளள்யவு – 

கப்ஸற்ழஸள ெள 

    

   

   

   

77 2013 .1 1.
22 

SLTB/TS/ 

GEN/05/ 2013 

2013.12.12 ெக இ.ஹள.ெ ெளகட்கும் 

ஹதயனள னணிக  னணச் 

ெவட்டு புத்தகங்கபம், ஸளதழப் 

னணச் ெவட்டு புத்தகங்கபம் 

அச்ெழடுயதற்கள கூறுயி 

ஹகளபல் 

    

   

   

   

78 2013 .1 1.
26 

SLTB/TS/ 

GEN/38/ 2013 

2013.12.03 இ.ஹள.ெ யிற்கு 05 “ெழங்கழள் களப்“ 

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 

79 2013 .1 2.
04 

SLTB/TS/ 

GEN/19/ 2013 

2013.12.17 Supply of the year requirement of stationery 

items & official stamps for SLTB Divisions & 

Sections.  

படிவு

ற்து 

80 2013 .1 2.
13 

SLTB/TS/  உைகபல் ெளபதழப் னிற்ெழப் படிவு
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GEN/ 

2013/Motor 

Bicycle/01 

ளைெளக்கு ஹநளட்ைளர் ெக்கழள் 

என்க் ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

(ஸதளகல் பம் 

கூறுயிகள் ஸப்ட்ை) 

ற்து 

81 2013 .1 2.
13 

SLTB/TS/ 

SUB(AU)/02/ 

2013 

2013.11.28 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள் யிற் 

– களழ ெள 

படிவு

ற்து 

82 2013 .1 2.
13 

SLTB/TS/ 

SUB(AU)/02/ 

2013 

2013.12.05 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள் யிற் 

– அனுபளதபுப ெள 

படிவு

ற்து 

83  SLTB/TS/ 

SUB(AU)/02/ 

2013 

2013.12.13 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள் யிற் 

– னட்டிதயப ெள 

படிவு

ற்து 

84  SLTB/TS/ 

SUB(AU)/02/ 

2013 

2013.12.13 கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள் யிற் 

– தங்கல் ெள 

படிவு

ற்து 

85    கட்டுஸத்த ெளனின் தழடீர்ப் 

ரிஹெளதக் குள 

ையடிக்கக்களகவும் யை 

ிபளந்தழனத்தழற்கும் யளகங்கக் 

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

படிவு

ற்து 

86 2013 .1 2.26 SLTB/TS/GEN/6

1/2013 

2014.01.03 கபங்கட்கழைஹனனள ஹெயகட்களக 

45-50 ஆெங்களுைன 10 ஸ்க 

ஸகளள்யவு ஸெய்தல் 

  

    

ர ட்டு

ள்து 
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வழங்ைல், வர்த்தை ைிரிவு 

யிைனம்; ;  

ஸெய்தழட்ைத்தழ

ன் ஸனர் 

2013 ஆம் ஆண்டு 

படியைபம் 

ஹய எவ்ஸயளபே 

நளதபம் 

படியைந்த இக்கு  

2013.11.30 ஆம் 

தழகதழனன்றுள்

யளளக 

பன்ஹற்ம் 

2013.12.31 ஆம் 

தழகதழனன்றுள்

யளளக 

பன்ஹற்ம் 

; 
இ

க்கு

ந
த
ழ 

ை
ய
டி
க்

கக



 உ

ற்
த்

த
ழ ய


ப

ள்

த
ளக

வு
ம்
, 
ய
ி


த்
த
ழ
ன்

 உ


ை
ன
த
ளக

வு
ம்
 

ை
ளத்

து
ய
த
ற்
கு
 அ

ய
ெழ
ன
ந
ள

 ெ
க

 ஸ
கள

ள்
ய


வு
கள்

/ய
ிற்




கள்
 ய

ிய
ப 

 

ஆண்டு 

ஸகளள்யவு 

தழட்ைத்த 

தனளரித்தல் 

உரின ஆண்டுக்கள 

ெக குதழ, 

ிரிவுகில் 

தழர்ளக்கும் 

ையடிக்ககட்கு 

அயெழனநள 

ஸளபேட்கின் 

ஆண்டுத் 

ஹதயக ஸற்று 

அதற்ஹகற் 

ஸகளள்யவு தழட்ைம் 

தனளரித்து இ.ஹள.ெ 

ணிப்ளர் ெ 

அனுநதழ ஸல் 

ஸகளள்யவு 

தழட்ைத்த 

தனளரித்து 

ணிப்ளர் 

ெக்கு 

ெநர்ப்ித்து 

அனுநதழ 

ஸப்ட்டுள்து 

-100% 

ஸகளள்யவு 

தழட்ைத்த 

தனளரித்து 

ணிப்ளர் 

ெக்கு 

ெநர்ப்ித்து 

அனுநதழ 

ஸப்ட்டுள்

து -100% 

ஸ் ஹணல், 

ளதுளர்த்த

ல், அகு, 

உஅகு 

உற்த்தழக்கு 

ஹதயனள 

நளற்றுறுப்புக

ஹயண்டின 

நளற்றுறுப்புகத் 

ஹதயனள 

அயில் 

ஹதயனள 

இைத்தழற்கு 

ஹதயனள 

ஹதயக 

அனுநதழக்கப் 

ட்ை 

ழறுயகங்கில் 

     

ெளக   

ஸதளைர்புைன 

ஹதயக 

அனுநதழக்கப் 

ட்ை 

ழறுயகங்கில் 

     

ெளக   

ஸதளைர்புைன 
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தீர்யனற் 

அடிப்ைனி

ல் 

இக்குநதழ 

ஸெய்து 

யமங்குயதற்

கு 

அங்கவகளபம் 

ஸற் 

பகயர் 

ழனங்கள் 

இபண்டின் 

பம் 

தகர்ஹயளர் 

ிரியிற்கு 

ஹபடினளக 

யிதந்துபத்

து, கைன் 

அடிப்ைனி

ல் 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கு 

ஹயண்டின 

ையடிக்கக

 

தழட்ைநழைல் 

ஹபத்தழல் யமங்கல் ஹயனிைங் 

   ஸற்றுக் 

ஸகள      

ையடிக்க 

டுக்கப்ட்டுள்

து.  ஹநலும் அந் 

ழறுயகங்கில் 

கழைக்களத 

நளற்றுறுப்புக

 ஹதெழன 

ிபதழழதழ 

ழறுயங்கில்/

தழந்த 

ெந்தனில் 

ஸற்றுக் 

ஸகளடுப்தற்கு 

ையடிக்க 

டுக்கப்ட்டுள்

து. 75% 

ஹயனிைங் 

   ஸற்றுக் 

ஸகள      

ையடிக்க 

டுக்கப்ட்டுள்

து.  ஹநலும் 

அந் 

ழறுயகங்கில் 

கழைக்களத 

நளற்றுறுப்புக

 ஹதெழன 

ிபதழழதழ 

ழறுயங்கில்

/தழந்த 

ெந்தனில் 

ஸற்றுக் 

ஸகளடுப்தற்கு 

ையடிக்க 

டுக்கப்ட்டுள்

து. 95% 
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ஸ் 

அணினப் 

ஹணுயதற்கு 

அயெழனநள 

புதழன ைனர், 

புதழன ற்ழ 

ஆகழனயற்

க் 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்து 

யமங்கல் 

புதழன ைனர், புதழன 

ற்ழ ைபப் 

ிபகளபம் ஹகள்யிப் 

த்தழப ைபக் 

ஹகற் ஸகளள்யவு 

ஸெ து 

ஹதயக்ஹகற் 

யமங்கல் 

இ.ஹள.ெ ழதழ 

ற்ளடுகின் 

கவழ் ைனர், 

ற்ழ 

ஆகழனயற்ழன் 

ஹதயக்ஹகற் 

ஸற்றுக் 

ஸகளடுப்தற்கு 

ையடிக்க 

டுக்கப்ட்டுள்

து.  2013/2014 

ஆண்டுகட்குத் 

ஹதயனள 

ைனர் 

ஸதளகன 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கு 

அநச்ெழன் 

ஸகளள்யவுக் 

குளயிற்கு 

ெநர்ப்ிக்கப்ட்டு

ள்து. 75% 

இ.ஹள.ெ ழதழ 

ற்ளடுகின் 

கவழ் தனர், 

ற்ழ 

ஆகழனயற்ழ

ன் 

ஹதயக்ஹகற் 

ஸற்றுக் 

ஸகளடுப்தற்கு 

ையடிக்க 

டுக்கப்ட்டுள்

து.  2013/2014 

ஆண்டுகட்குத் 

ஹதயனள 

தனர் 

ஸதளகன 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கு 

அநச்ெழன் 

ஸகளள்யவுக் 

குளயிற்கு 

ெநர்ப்ிக்கப்ட்

டுள்து. 95% 

 ஸ் 

அணினப் 

ஹணுயதற்கு 

ஹதயனள 

புதழன ஞ்ெழன், கழனர்ப் 

ஸட்டி ஆகழன 

ைபப்டி 

  ள்யிப்த்தழப 

ைளட்ைள, 

ஹன்ட் 

நளற்றுறுப்புக

 உள்ளுர் 

ைளட்ைள, 

ஹன்ட் 

நளற்றுறுப்புக

 உள்ளுர் 
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ஞ்ெழன், 

கழனர்ப் ஸட்டி 

ஹளன் 

அகுக 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்தல் 

பம் இக்குநதழ 

ஸெய்து யமங்கல் 

பகயர்கிைநழ

பேந்து 

ஸகளள்யவு 

ைபகட்

ஹகற் 

கூறுயி 

ஹகளபப்ட்டு 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கு 

ையடிக்க 

டுக்கப்ட்ைது.  

அதற்ஹகற் 

ஹதயக்ஹகற்வு

ம்     

          

   

ஸகளள்யவு 

ைஸற்து.  

75% 

பகயர்கிைநழ

பேந்து 

ஸகளள்யவு 

ைபகட்

ஹகற் 

கூறுயி 

ஹகளபப்ட்டு 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கு 

ையடிக்க 

டுக்கப்ட்ைது.  

அதற்ஹகற் 

ஹதயக்ஹகற்

வும்     

          

   

ஸகளள்யவு 

ைஸற்து.  

90% 

 ஸ் அணிப் 

ஹணலுக்கும் 

ளதுளர்த்த

லுக்கும் 

ஹதயனள 

யில்லுத்தகடு

கள், உபளய்வு 

ீக்கழ 

இப்ஸளபேட்களுக்கு 

ஹகள்யிப் த்தழப 

பம் 

கூறுயிகள் 

ஹகளபப்ட்டு 

தகுதழபைன 

யமங்குர்கட்கு உரின 

கூறுயிக 

ஹகள்யிப்த்தழப 

ெ 

யிதந்துபக்கும் 

ழறுயங்கள் 

பம் 

ஹதயக்ஹகற்வு

ம் ழதழ 

ற்ளட்டிற்ஹகற்

ஹகள்யிப்த்தழப 

ெ 

யிதந்துபக்கும் 

ழறுயங்கள் 

பம் 

ஹதயக்ஹகற்

வும் ழதழ 

ற்ளட்டிற்ஹகற்
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ண்ஸணய்க

ள், கழஸீ், 

யர்ணங்கள் 

ஆகழன 

ஸளபேட்க

க் 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கு 

அயெழன 

ையடிக்க  

     . 

அனுநதழத்து அதன் 

ிபகளபம் தகர்ஹயளர் 

ிரியிற்கு 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்களக 

அயெழன ையடிக்க 

ஹநற்ஸகளள்ல் 

வும் 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கு 

ையடிக்க 

டுக்கப்ட்டுள்

து.  90% 

வும் 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்யதற்கு 

ையடிக்க 

டுக்கப்ட்டுள்

து.  100% 

 ஹதயக்ஹகற்

 பேய 

களச் ெவட்டு 

அச்ெழட்டு 

யமங்கல் 

னணிகட்கும் 

ெழப்ளக ள்ிச் 

ெழளர்கட்கும் ெலுக 

யினில் 

ஹளக்குயபத்து 

யெதழகள் யமங்கும் 

ஹளக்குைன் 

பேயகளச் 

ெவட்டுக்கள் 

அச்ெழைப்ட்டு 

ஹதயக்ஹகற் 

யமங்கல் 

ஹதயக்ஹகற் 

அச்ெழட்டு 

ஸற்றுக் 

ஸகளடுப்தற்கு 

ையடிக்க 

ஹநற்ஸகளள்ப்

ட்டுள்து. 100% 

ஹதயக்ஹகற் 

அச்ெழட்டு 

ஸற்றுக் 

ஸகளடுப்தற்கு 

ையடிக்க 

ஹநற்ஸகளள்ப்

ட்டுள்து. 100% 

 இ.ஹள.ெ 

ஸெனளற்ல்

/ழபேயளக  

ையடிக்கக

அலுயக 

ையடிக்கக 

யித்தழனுைனும் 

ஸதளைர்ச்ெழனளகவும் 

ஹதயக்ஹகற் 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்து 

அிப்தற்கு 

ஹதயக்ஹகற் 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்து 

அிப்தற்கு 
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ட்களக 

ஹதயனள 

அலுயக 

உகபணங்க

பம் 

ளதுகபேயி

யகனபம் 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்து 

யமங்கல் 

ைளத்துயதற்குத் 

ஹதயனள 

அலுயக 

உகபணங்கபம் 

ளதுகபேயியகக

பம் 

ஹதயக்ஹகற் 

ைபப்டி 

ஸகளள்யவு ஸெய்து 

யமங்கல் 

ையடிக்ககள் 

ஹநற்ஸகளள்ப்

ட்டுள் 90%  

ையடிக்ககள் 

ஹநற்ஸகளள்ப்

ட்டுள் 100% 

 

 இ.ஹள.ெ 

கட்ைைங்கி

லும் 

ழறுயங்க

ிலும் 

நழன்ெளபப் 

ஹணல் 

ையடிக்கக

ட்கும் புதழன 

ஸெய்தழட்ைங்க

ட்கும் 

ஹதயனள 

ஸளபேட்க 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்து 

யமங்கல் 

தற்ஹளதுள் 

இ.ஹள.ெ 

ைபப்டி 

கட்ைைங்கின் 

நழன்ெளபப் 

ஹணலுக்கும் புதழன 

ஸெய்தழட்ைங்கட்கும் 

ஹதயனள யடீ்டு 

நழன்ெளப 

உகபணங்கட்கு; 

ஹதயனள நழன் 

ஸளபேட்கத் 

ஹதயப்டி 

ஸகளள்யவு ஸெய்து 

யமங்கல் 

ஹதயனபம் 

ழதழஹனற்ளட்ை

பம் ஸளறுத்து 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்து 

அிப்தற்கு 

ையடிக்ககள் 

ஹநற்ஸகளள்ப்

ட்டுள்.75% 

ஹதயனபம் 

ழதழஹனற்ளட்

ைபம் 

ஸளறுத்து 

ஸகளள்யவு 

ஸெய்து 

அிப்தற்கு 

ையடிக்ககள்

ஹநற்ஸகளள்ப்

ட்டுள். 85% 

 அலுயக யனநப்பு 12 இ.ஹள.ெ ெக 12 இ.ஹள.ெ 
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ையடிக்கக

 

யித்தழ

னுைனும் 

பனளகவு

ம் 

தயழன்ழபம் 

ஹநம்டுத்து

வ்கு யீ 

ஸதளமழனுட்த்

த 

உஹனளகழப்

தற்கு 

ஹதயனள 

ையடிக்க 

ற்டுத்தல் 

கணிி 

ஹயத்தழட்ை 

பம் ெனில் 

அலுயக 

ையடிக்கக 

ஆபம்ிப்தற்கு 

தழர்ளர்க்கப்டுகழது.   

ிபளந்தழன 

கஞ்ெழனங்கில் 

10 

ிபளந்தழனங்கில் 

ஸதளக 

கட்டுப்ளட்டு 

அலுயல்கள் 

கணிி பம் 

ழஹயற்றுயத

ற்கு ையடிக்க 

ஆபம்ிக்கப்ட்டு

ள்து 80% 

ெக ிபளந்தழன 

கஞ்ெழனங்கி

ல் 10 

ிபளந்தழனங்கி

ல் ஸதளக 

கட்டுப்ளட்டு 

அலுயல்கள் 

கணிி பம் 

ழஹயற்றுய

தற்கு 

ையடிக்க 

ஆபம்ிக்கப்ட்

டுள்து 90% 

 கமழத்துயிைப்

ட்ை, 

ளயனிழ

பேந்து 

அகற்ப்ட்ை 

கமழக்கப்ட்ை 

ஸளபேட்கள் 

உட்ை 

ளயிக்கப்ைளத 

நளற்றுறுப்புக்க

 

ஹகள்யிப்த்தழப 

பம் கழபங்க 

ைபக்ஹகற் 

டிப்டினளக உஹனளக 

நற்ஸத அகற்ப்ட்ை 

கமழக்கப்ட்ை ஸ்கள், 

கமழக்கப்ட்ை 

ளயிக்கப்ைளத 

நளற்றுறுப்புக்கள் 

ஆகழனயற் 

ஹகள்யிப்த்தழப பம் 

கழபங்க த்தழல் 

யிற்தன் பம் 

இ.ஹள.ெ யிற்கு 

ஹநதழக யபேயளய் 

2013 ஆம் 

ஆண்டில் 

கமழக்கப்ட்ை 521 

ஸ்க கழபங்க 

த்தழல் 

யிற்தற்கு 

ையடிக்க 

ஹநற்ஸகளள்ப்ட்

டுள்து.  

இதளல் கழைத்த 

யபேயளய் 58,243,889 

பேள 80 ெதநளகும்.  

ஹநலும் இதற்கு 

2013 ஆம் 

ஆண்டில் 

கமழக்கப்ட்ை 521 

ஸ்க 

கழபங்க த்தழல் 

யிற்தற்கு 

ையடிக்க 

ஹநற்ஸகளள்ப்ட்

டுள்து.  

இதளல் 

கழைத்த 

யபேயளய் 

58,243,889 பேள 80 
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த்தழல் 

டிப்டினளக 

யிற் 

ஸெய்தல் 

கழைத்தலும் சூமல் 

நளெையத 

இனன்யிற்கு 

குத்தலும் 

ஹநதழகநளக 

கமழக்கப்ட்ை 

ஸளபேட்கள் 

யிற் பம் 

32,850,472பைள 50 

ெதம் யபேயளய் 

கழட்டினது.  90% 

ெதநளகும்.  

ஹநலும் இதற்கு 

ஹநதழகநளக 

கமழக்கப்ட்ை 

ஸளபேட்கள் 

யிற் பம் 

32,850,472பைள 50 

ெதம் யபேயளய் 

கழட்டினது. 98% 

 

 

ையிற்சிப் ைிரிவு 

இல சசய்திட்டத்தின் 

சையர் 

 டோத்திய ையிலரங்குைள் சசலவிட்ட 

சதோகை 

ையிற்றப் 

ைட்படோர் 

சதோகை 

01 இ.ஹள.ெ 

ஹெயனிலுள் 

ஊமழனர்கின் 

ஹதயப்டி 

னிற்ெழ ஸழகளும் 

              

களும் 

ைளத்தழனந 

ஸெனற்தழன் அடிப்ைனில் 

கணக்களய்வு ையடிக்கனில்  

              

78,615.00 156 

எளக்களற்று ையடிக்க அலுயர் 

              

16,533.00 52 

ெழஹபட்ை ெளப் ரிஹெளதகர்கட்கள 

னிற்ெழப்       

28,973.00 48 

ெள பகளநனளர்கின் 

ஸெனளக்கத்த தூண்டுயதற்கள 

              

16,546.00 52 

02 னிற்ெழ பம் 

யபேயளன 

அதழகரிக்கவும் 

ஸெயக் 

யபேயளய் உபேயளக்கழல், ெளபதழ 

ைளத்துர் ஸளறுப்புகத் ஸதிவு 

டுத்தல் 

3,000.00 ெளபதழ 

ைளத்து

ர்152 ஹர் 

னிற் 
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குக்கவும் 

ஊமழனர்கத் 

துளண்டுதல் 

ப்ட்ர் 

03 யிைனங்கட்கு 

ஸளபேத்தநள 

னிற்ெழப் 

         

ஸெனற்டுத்தல் 

ஸனர்யமழக் ஹகளப்புக 

ஹணுயர்கின் னிற்ெழப்       

30,760.00 109 

 ஸளழனினல் ளது யிஞர்கின் 

னிற்ெழப்       

26,170.00 95 

 எளக்களற்று ளது யிஞர்கட்கள 

னிற்ெழப்       

12628.00 60 

 ஸெப்ிடும் (Docking) ஹெய புரிபம் 

பகளரிகின் ஸதளமழனுட் அழய 

ஹநம்டுத்தும் னிற்ெழப்       

26490.00 77 

04 தகர்ஹயளர் 

ஹெயகத் 

துளண்டுயதற்கள 

னிற்ெழ       

ெளபதழகள், ைளத்துர்கள், ஸளழயர் 

ஆகழஹனளர் ஹளதப் ஸளபேட்கள் 

உஹனளகழத்தத் தயிர்ப்தன் 

பம் னணஞ் ஸெய்பம் ஸளது 

நக்கட்கு உன்த அபெ ஹளக்குயபத்து 

ஹெயன அதழகரித்தல் 

-------- 150 

  இ.ஹள.ெ ஊமழனர்கள் நத்தழனில் ெழந்த 

னணிபுரிபம் சூம உபேயளக்கும் 

              

------ 70 

05 ஸநளமழப் னிற்ெழ 

ஸழ ைளத்துதல் 

3 ஆம் நட்ை தநழழ் ஸநளமழ 

னிற்ெழஸழ தற்ஹளது இ.ஹள.ெ யில் 

ைளத்தப்டுகழது 

-------- 60 

06 HRIS (நித ய 

தகயல் ப)க்கு 

தபவு உட்ஹெர்ப்து 

ிபளந்தழனங்கில் 05 கணி 

இனக்குர்கள் னிற்ப்ட்ைர் 

--------- ிபளந்தழன 

நட்ைத்தழ

ல் 
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ஸதளைர்ள அழவு 

புகட்ைல்  

தகயல்கள் 

உட்ஹெர்க்க 

ப்டுகழன்

 

07 உற்த்தழ 

யத்தப் 

ஸபேக்குதல் 

ஸதளைர்ள 

னி           

ைளத்துதல் 

உற்த்தழ யம் ஸதளைர்ள அழவு 

புகட்கும்                 

உறுப்ிர்கின்               

ைளத்தப்ட்ைது 

6,520.00 125 

ஹபேக்கு 

உற்த்தழ 

யம் 

ற்ழன 

அழவு 

புகட்ைப்

ட்ைது 

08 ஸயினில் 

னிற்ெழக்கு 

அனுப்புதல் 

ரிஸளபேள் ம்ி இனக்குர்கள், நழன் 

ஸளழயர், இனந்தழபயினளர் 

ஹளன் ஊமழனர்களுக்கு இங்க- 

ஹஜர்நன் ஸதளமழனுட் னிற்ெழப் 

ளைெள பம் னிற்ெழனி 

க்கப்ட்ைது 

138,000.00 23 

னிலுர் 

னிற்ப்

ைைர் 

  ஸநளத்தம் 384,235.00 1232 
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