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நன்றியுகர 

1946  ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க நகர மற்றும் கிராமிய நிர்மாண கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் 

1947 ஆம் ஆண்டில் நகர மற்றும் கிராமிய நிர்மாண திளணக்கைம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதன் 

பின்னர் துளைரீதியான அபிவிருத்தியும் பிரததச அபிவிருத்தியும்  ளகதகார்த்துக் ககாண்ட 

நிளலயாண அபிவிருத்தி ததளவ எழுந்ததுடன் அதற்கு தீர்வாக ததசிய  கபௌதீக திட்டமிடல் 

ககாள்ளகயிளன அடிப்பளடயாகக்  ககாண்டளமந்த  ததசிய கபௌதீக திட்டமிடலிளன  

தயாரித்தலிளன  தநாக்கமாகக் ககாண்டு 2000 ஆம் ஆண்டின் 49 ஆம் இலக்க நகர மற்றும் 

கிராமிய நிர்மாண திருத்தச் சட்டத்தில் 2000 ஆம் ஆண்டில் இந்த திளணக்கைம் ததசிய கபௌதீக 

திட்டமிடல் திளணக்கைமாக மாற்ைப்பட்டது.  அதற்கிணங்க திளணக்கைத்தின் அபிலாளசகளுக்கு  

மூலமாகும் விதத்தில்  2015 ஆம் ஆண்டில் ஒத்துளைப்புடன்  கடளமயாற்ைிய இந்த 

திளணக்கைத்தின் அளனத்து அலுவலக ஆைனியிருக்கும் முதலாவதாக நன்ைியிளன கதரிவித்துக் 

ககாள்கின்தைன்.   

  

தமலும் இந்த திளணக்கைத்தின்  கடளமகள் உரிய விதத்தில் திட்டமிடுவதற்கு உரிய 

வைிகாட்டாலிளன கபற்றுத்  தந்து இந்த திளணக்கைத்திற்கு காட்டிய  கருளணயுடனான 

பங்கைிப்பிற்காக  நிதி அளமச்சின் ககாள்ளக வைங்கல் மற்றும்  சிறுவர் மற்றும் கபண்கள் 

நடவடிக்ளக அளமச்சு மற்றும் மாநகர சளப மற்றும்  தமல் மாகாண அபிவிருத்தி 

அளமச்சிற்குரித்தான அளனத்து அலுவலர்களுக்கும் கமாத்த அலுவலக ஆைனியினருக்கு பதிலாக 

நன்ைியிளன கதரிவித்துக் ககாள்கின்தைன்.  அவ்வாதை  திளணக்கைத்தின் திட்டமிடல் 

நடவடிக்ளககைில் பங்கைிப்பிளன கபற்றுத் தந்த  அளனத்து மாவட்ட கசயலாைர்கள்/  பிரததச 

கசயலாைர்கள்  மாகாண  சளப நிறுவனங்கைின் நகராதிபதிகள், தளலவர்கள், பணிப்பாைர்கள் 

மற்றும் கசயலாைர்கள்  அைித்த கருளணயுடன் கூடிய பங்கைிப்பு மற்றும் கடளம 

அர்ப்பணிப்பிற்காக நன்ைியிளன கவைிப்படுத்துகின்தைன்.  

இறுதியாக  2015 ஆம் வருடத்தில்  எங்கைது திளணக்கைத்தின் கடளம நடவடிக்ளககைிளன   

ககாண்டு  நடாத்தும் கபாழுது  பல்தவறு விதத்தில் பங்கைிப்பிளன வைங்கிய அளனத்து அரச 

நிறுவனங்களுக்கும், ஏளனய நிறுவனங்கள் மற்றும் நபர்களுக்கும் நன்ைியிளன சமர்ப்பிக்கின்தைன்.  

 

பணிப்பாைர்  நாயகம், 

ததசிய கபௌதீக திட்டமிடல்  திளணக்கைம். 
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பசயற்ெைி 

“ ததசிய கபௌதீக ககாள்ளககள், திட்டங்கள் மற்றும் உபாய வைிமுளைகைிளன தயாரித்தல் 

மற்றும் இலங்ளகயில் மற்றும் கடல் எல்ளலக்கு உரிய  பிரததசங்கைில் கபாருைாதார, 

சமூக,கபௌதீக மற்றும் சுற்ைாடல் பிரிவுகைில் ஒன்ைிளணந்த திட்டத்திளன முளைளமயாக 

ஏற்படுத்தல் மற்றும்  முன்தனற்றும் தநாக்கத்துடன், மாகாணங்கள் மற்றும் பிரததச திட்டங்கள் 

மூலம்  அவ் ததசிய ககாள்ளககள் மற்றும் திட்டங்கைிளன நளடமுளைக்கு உட்படுத்தலிளன 

உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் முகாளமத்துவம் கசய்தல்” 

 

 

 

 

 

 



4 | தேசிய ப ௌேீக ேிட்டமிடல் ேிணைக்களம்- ப றுத ற்று அறிக்ணக 

 

01.ெைிப்ொளர் நாயைம் அவர்ைளின் ெைிவிகட 

பிரித்தானிய நிருவாக சமயத்தில் தளலநகரமான ககாழும்பில் அளமந்துள்ை குடியிருப்பு சார்ந்த 

நிர்மாணம் சம்பந்தமாக எழுந்த சிக்கல்கலிளன தீர்ப்பதற்கான தநாக்கத்திளன ககாண்டு 1915 ஆம் 

ஆண்டில் 19 ஆம் இலக்க வடீளமப்பு மற்றும் நகர முன்தனற்ைம் கசய்தல் கட்டளைச் சட்டம் 

அதிகாரத்திற்கு வந்தது.  எனினும் துளைமுக மற்றும் புளகயிரத நிளலயங்கைினால் நகரங்கைின் 

அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக தமற்படி சட்டத்தினால் உள்ைடக்கப்படாத சிக்கல்கள் உருவாகின. அதற்கு 

தீர்வாக 1946 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்கமுளடய நகரம் மற்றும் கிராமிய நிர்மாண கட்டளைச் 

சட்டத்தின் கீழ் 1947 ஆம் ஆண்டில் நகர மற்றும் கிராமிய நிர்மாணம் திளணக்கைம் நிறுவப்பட்டது.  

இதன் கீழ் நாட்டின் அளனத்து மாகாண நிறுவனங்கைிளன கதாடர்புபடுத்தி  சனவதிவிட 

அபிவிருத்திக்காக திட்டமிடல் உத்ததச முளை  நளடமுளைப்படுத்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  

உரிய திட்டம் மற்றும்  முன்தனாக்கிய தநாக்கம் இல்லாது நாட்டினுள் ஏற்பட்ட விளரவான 

நளடமுளையின் பிரதிபலனாக  வறுளம, வைங்கைின் பகிர்ந்தைித்தலின் முரண்பாடுகள் 

காரணமாக சனகநருக்கடியான பிரததசத்தில் அபிவிருத்தி இடம்கபைாளம, நிருவாகம்  ககாழும்பு 

மற்றும் பிரதான நகரங்கைிளன ளமயமாகக் ககாண்டளம, வாழ்வதற்கு ததளவயான அடிப்பளட 

வசதிகள் இல்லாது தவளலயற்ைிருக்கும் நிவாரண உதவியின் தபரில் வாழும் அதநகமான மக்கள் 

மனஉளைச்சலுடன் இருத்தல் ஆகிய சிக்கல்கள் பல எழுந்தன. ஆளகயினால் துளைசார் 

அபிவிருத்தி பிரததசத்துடன் ளகதகார்த்து நிளலத்து நிற்கும் அபிவிருத்தி நளடமுளையின் ததளவ 

அதிகமாக இருந்து.  

 

அதற்கு தீர்வாக ததசிய கபௌதீக திட்டமிடல் ககாள்ளககைிளன அடிப்பளடயாகக் ககாண்ட ததசிய 

கபௌதீக திட்டத்திளன தயாரிக்கும் கபாருட்டு 2000 ஆம் ஆண்டின் 49 ஆம் இலக்க நகர மற்றும் 

கிராமிய நிர்மாண திருத்தச் சட்டம், 1946 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க நகர மற்றும் கிராமிய 

நிர்மாண கட்டளைச் சட்டம் திருத்தப்பட்டு, 2000 ஆம் ஆண்டில் ததசிய கபௌதீக திட்டமிடல் 

திளணக்கைம் நிறுவப்பட்டது. 

“ ததசிய கபௌதீக ககாள்ளககள், திட்டங்கள் மற்றும் உபாய வைிமுளைகைிளன தயாரித்தல் 

மற்றும் இலங்ளகயில் மற்றும் கடல் எல்ளலக்கு உரிய  பிரததசங்கைில் கபாருைாதார, 

சமூக,கபௌதீக மற்றும் சுற்ைாடல் பிரிவுகைில் ஒன்ைிளணந்த திட்டத்திளன முளைளமயாக 

ஏற்படுத்தல் மற்றும்  முன்தனற்றும் தநாக்கத்துடன், மாகாணங்கள் மற்றும் பிரததச திட்டங்கள் 

மூலம்  அவ் ததசிய ககாள்ளககள் மற்றும் திட்டங்கைிளன நளடமுளைக்கு உட்படுத்தலிளன 

உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் முகாளமத்துவம் கசய்தல்” இந்த திளணக்கைத்தின் கசயற்பணியாகும். 

 

அதற்கிணங்க ததசிய கபௌதீக திட்டமிடல், வலய கபௌதீக திட்டமிடல் மற்றும் பிரததச கபௌதீக 

திட்டமிடலிளன தயாரித்தல், நளடமுளைப்படுத்தல் மற்றும் தமம்படுத்தல், சமய 

ஸ்தானங்கைிளன அபிவிருத்தி கசய்தலிளன தநாக்கமாகக் ககாண்டு கசயற்திட்டத்திளன 

திட்டமிடல் மற்றும் கட்டிடக்களல மற்றும் இயந்திரவியல் திட்டத்துடன் அதற்காக ஒன்றுடன் 
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ஒன்று சம்பந்தப்பட்ட திட்டதிளன தயாரித்தலில்  கபௌதீக திட்டமிடல் திளணக்கைத்திற்கு எழுபது 

வருடங்களுக்கு கிட்டிய காலத்துடனான தசளவ வரலாறு உள்ைது.  

இலங்ளகயில் நிருவாக மாவட்டங்கள் இருபத்ளதந்திளன உள்ைடக்கும் விதத்தில் மாகாணங்கள் 

ஒன்பதிலும் மாகாண சளப நிருவாக நிறுவனங்கைின் ஒத்துளைப்புடன் எல்ளலப்படுத்தப்பட்ட 

இயற்ளக வைங்கைிளன நுணுக்கமாக உபதயாகித்து, இயற்ளக சுற்ைாடலிளன பாதுகாத்து 

இயற்ளக அனத்தத்திளன குளைவாகும் கபாருத்தமான இடத்தில் அடிப்ளட வசதிகளுடனான 

நகரத்திளன உருவாக்குவதற்காக நகர திட்டமிடல், இலங்ளகக்கு தயாக்கியமான புதிய நகர 

நிர்மாணத்திளன அளடயாைப்படுத்தல், கபாருைாதார அபிவிருத்தி சந்தர்ப்பங்கைிளன உத்தியாக 

உபதயாகித்து இலங்ளகக்கு கபாருத்தமான ளகத்கதாைில் தபட்ளடகைிளன அளடயாைம் காணல் 

மூலம் நிளலத்து நிற்கும் அபிவிருத்திக்கு பங்கைிப்பு கசய்தல் தபான்ை கடளமகைிளன 

நிளைதவற்றுவதன் ஊடாக இலங்ளகயில் திட்டமிடுவதில் பிரதான அரச நிறுவனமாக ததசிய 

கபௌதீக திட்டமிடல் திளணக்கைம் இலங்ளகயின் நகர அபிவிருத்தியிளன நிளைதவற்ைிய மற்றும் 

நிளைதவற்ைிக் ககாண்டிருக்கும்  கசயற்பணி பாரியைவானது. 

 

இந்த கடளம நிளைதவற்ைப்படுவது திளணக்கைத்தின் பிரதான பிரிவான ததசிய கபௌதீக 

திட்டமிடல் பிரிவு,  பிரததச திட்டமிடல் பிரிவு, வலய திட்டமிடல் பிரிவு, ஆராய்ச்சி பிரிவு மற்றும் 

அதளன கசயற்படுத்துவதற்காக பங்கைிப்பிளன வைங்கும் நிருவாக பிரிவு, கணக்குப்பிரிவு, 

இயந்திரப் பிரிவு, கட்டிடக்களல பிரிவு தபான்ை பிரிவுகைின் ஒன்ைிளணந்த பங்கைிப்பில் ஆகும்.  

இந்த ஒவ்கவாரு பிரிவுகைிலும் 2015 ஆம் ஆண்டில் கபறுதபற்று மீைாய்வு பற்ைிய விரிவான 

தகவல்கள் ஒவ்கவாரு அத்தியாயத்தின் கீழும் காட்டப்பட்டுள்ைன. 

 

“2015 ஆம் ஆண்டின் உலக நகர தினம்” இற்காக இலங்ளகயில் மாநகர அபிவிருத்திக்காக 

முதன்ளமயான கசயற்பணிக்காக ததாள் ககாடுத்துள்ை மாநகர மற்றும் தமல்மாகாண அபிவிருத்தி 

அளமச்சு மற்றும் அதன் கீழ் நிலவும் நிறுவனங்கைினால் பல்தவறு தவளலத்திட்டங்கள் 

நளடமுளைப்படுத்தப்பட்டதுடன் ததசிய கபௌதீக திட்டமிடல் திளணக்கைம் அதற்காக கசயற்பாட்டு 

பங்கைிப்பிளன வைங்குவதற்கு இயலுமானது 2015 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்த்தப்பட்ட கடளமகைினுள் 

பிரதான கடளமயாகும்.  கபௌதீக திட்டமிடலின் ஊடாக இலங்ளகயில் தற்கபாழுது நிலவும் வலய 

சமமின்ளனயான தன்ளமயிளன குளைப்பதற்கு அளனத்து வைிகைிலும்  கசைிப்பான நாட்டிளன 

உரித்தாக்கிக் ககாள்ளும் தநாக்கத்திளன கநருங்குவதற்காக  ஊக்கப்படுத்தல்  மற்றும் மனித 

வைத்திளன நிர்மாணத்திளன தமற்ககாள்ளுதலிளன தநாக்கமாகவும் ககாண்டு முன்தனாக்கிய 

திடடத்திளன தயாரித்து நளடமுளைப்படுத்துவதாக குைிப்பிடுவதளன விரும்புகின்தைன். 

தபராசிரியர் ஜகத் முணசிங்க, 

பணிப்பாைர் நாயகம், 

ததசிய கபௌதீக திட்டமிடல் திளணக்கைம். 
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2. நிறுவன ைட்டகமப்பு 
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3. பேசிய பெௌேைீ ேிட்டமிடல்  ேிகைக்ைளம் – அனுமேிக்ைப்ெட்ட அலுவைை ஆளனியினர் 
கத

ாட
ர் 

இ
ல
க்க

ம்
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வ
ி 

தச
ள

வ
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ம
த
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கப்
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வ
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எண்

ண
ிக்
ள
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1. பணிப்பாைர் நாயகம் திளணக்கைப்படுத்தபட்ட விதசடம் SL 3-2006 1 

2. தமலதிக பணிப்பாைர் நாயகம் (திட்டமிடல்) திளணக்கைப்படுத்தபட்ட விதசடம் SL 3-2006 1 

3. தமலதிக பணிப்பாைர் நாயகம் 
(கசயற்படுத்தல்) 

திளணக்கைப்படுத்தபட்ட விதசடம் SL 3-2006 1 

4. பணிப்பாைர் (நிருவாகம்) இலங்ளக நிருவாக தசளவ 1 SL 1-2006 1 

5. பிரதான கணக்காைர் இலங்ளக கணக்காைர் தசளவ 1 SL 1-2006 1 

6. பணிப்பாைர் (இயந்திரவியலாைர்) இலங்ளக இயந்திரவியலாைர் 
தசளவ 

1 SL 1-2006 1 

7. பணிப்பாைர் இலங்ளக கட்டடக்களல 
தசளவ 

1 SL 1-2006 1 

8. பணிப்பாைர் 

i பணிப்பாைர் (வலய  கபௌதீக திட்டம்) 

ii பணிப்பாைர் (பிரததச கபௌதீக  திட்டம்) 

iii பணிப்பாைர் (ஆராய்ச்சி) 

iv பணிப்பாைர் (ஒருங்கிளணப்பு மற்றும் 
ஒழுங்குபடுத்தல்) 

திளணக்கைப்படுத்தபட்ட 1 SL 1-2006 4 

9. உதவி பணிப்பாைர் (நிருவாகம்)/ பிரதி 
பணிப்பாைர் 

இலங்ளக நிருவாக தசளவ 111/11 SL 1-2006 1 

10. உள்ைக கணக்காய்வு இலங்ளக கணக்காைர் தசளவ 11 SL 1-2006 1 

11. கணக்காைர் இலங்ளக கணக்காைர் தசளவ 111/11 SL 1-2006 1 

12. உதவி பணிப்பாைர்/ பிரதி பணிப்பாைர் 
(இயந்திரவியலாைர்) 

இலங்ளக இயந்திரவியலாைர் 
தசளவ 

111/11 SL 1-2006 3 

13. உதவி பணிப்பாைர்/ பிரதி பணிப்பாைர் (நகர 
நிர்மாணம் ) 

திளணக்கைப்படுத்தபட்ட 111/11 SL 1-2006 20 

14. உதவி பணிப்பாைர்/ பிரதி பணிப்பாைர் இலங்ளக கட்டடக்களல 
தசளவ 

111/11 SL 1-2006 2 

15. சட்ட அலுவலர் திளணக்கைப்படுத்தபட்ட 111/11 SL 1-2006 1 

16. நிருவாக உத்திதயாகத்தர் அரச முகாளமத்துவ 
உதவியாைர் தசளவ 

உச்ச தரம் MN 7-2006 1 

17. திட்டமிடல் அலுவலக உதவியாைர் இலங்ளக கதாைிநுட்ப தசளவ விதசடம் MN 7-2006 A 3 

18. சிதரஷ்ட அைவிலான கணப்படீ்டு 
உத்திதயாகத்தவர் 

இலங்ளக கதாைிநுட்ப தசளவ விதசடம் MN 7-2006 A 1 
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19. பிரதான பரிசீலளனயாைர் இலங்ளக கதாைிநுட்ப தசளவ விதசடம் MN 7-2006 A 2 

20. தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாைிநுட்ப 
உதவியாைர் 

இலங்ளக தகவல் மற்றும் 
கதாடர்பாடல் கதாைிநுட்ப 
தசளவ 

2-11/1 MN 6-2006 A 1 

21. அபிவிருத்தி  உத்திதயாகத்தர் அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 
தசளவ 

111/11/1 MN 4-2006 A 20 

22. கபௌதீக  திட்டம் உதவி (நகர நிர்மாணம்) திளணக்கைப்படுத்தபட்ட  MN 4-2006 A 14 

23. கபௌதீக  திட்டம் உதவி (கட்டிடடக் 
களலஞர்) 

திளணக்கைப்படுத்தபட்ட  MN 4-2006 A 1 

24. அபிவிருத்தி உதவியாைர்  திளணக்கைப்படுத்தபட்ட 
(கவற்ைிடம் 
நிரப்படாளமயினால் 
பதவியிளன முடிவுறுத்தலுக்கு 
உட்பட்டு) 

 MN 4-200 

6 A 

3 

25.  பரீட்சகர். கதாைிநுட்ப அலுவலர் இலங்ளக கதாைிநுட்ப தசளவ 111/11/1 MN 3-2006 A 9 

26. திட்டக் களலஞர் இலங்ளக கதாைிநுட்ப தசளவ 111/11/1 MN 3-2006 A 21 

27. அைவடீ்டு கணிப்பு உத்திதயாகத்தர் இலங்ளக கதாைிநுட்ப தசளவ 111/11/1 MN 3-2006 A 7 

28. முகாளமத்துவ உதவியாைர் அரச முகாளமத்துவ 
உதவியாைர் தசளவ 

111/11/1 MN 2-2006 A 34 

29. வரதவற்பு உத்திதயாகத்தர் திளணக்கைப்படுத்தபட்ட 111/11/1 MN 1-2006 A 1 

30. பூதகாை தகவல் முளைளம கதாைிநுட்ப 
அவலர் 

திளணக்கைப்படுத்தபட்ட 111/11/1 MT 2-2006 A  6 

31. சாரதிகள் சாரதி தசளவ 111/11/1 
விதசடம் 

PL 3-2006 A 14 

32. திட்டமிடல் அச்சீட்டாைர் திளணக்கைப்படுத்தபட்ட 111/11/1 

விதசடம் 

PL 1-2006 A 2 

33. அைவடீ்டு உதவியாைர் திளணக்கைப்படுத்தபட்ட 111/11/1 

விதசடம் 

PL 1-2006 A 3 

34. திட்ட கபாறுப்பாைர் திளணக்கைப்படுத்தபட்ட 111/11/1 

விதசடம் 

PL 1-2006 A 1 

35. திட்டத்திளன புதுப்பிப்பவர் திளணக்கைப்படுத்தபட்ட 111/11/1 PL 1-2006 A 1 

36. அலுவலக உதவியாைர்  කාර්යාල ස ේවක ස ේවය 111/11/1 

விதசடம் 

PL 1-2006 A 17 

37. பங்கைா கபாறுப்பாைர் திளணக்கைப்படுத்தபட்ட 111/11/1 

விதசடம் 

PL 1-2006 A 4 

38. காவலாைி திளணக்கைப்படுத்தபட்ட 111/11/1 

விதசடம் 

PL 1-2006 A 4 
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39. ஓவர்சீயர் திளணக்கைப்படுத்தபட்ட  PL 3-2006 A 5 

40. கதாைிலாைி திளணக்கைப்படுத்தபட்ட  PL 1-2006 A 40 

41. காவலாைி திளணக்கைப்படுத்தபட்ட  PL 1-2006 A 4 

42. சுற்றுலா விடுதி உதவியாைர் திளணக்கைப்படுத்தபட்ட  PL 1-2006 A 5 

43. ததாட்டத் கதாைிலாைி திளணக்கைப்படுத்தபட்ட  PL 1-2006 A 4 

44. சுத்திகரிப்பு கதாைிலாைர் திளணக்கைப்படுத்தபட்ட  PL 1-2006 A 5 

கமாத்தம் 

 

273 

 

 

இேற்கு தமலேிகமாக அந்ே  ேவிக்காக மாேிரம் அனுமேிக்கப் ட்ட சமய ஸ்ேல அலுவலக 

ஆளனியினர் 115 

45 ஓவர்சீயர்  (தவணல  ரிதசாேகர்) ேிணைக்களப் டுத்ே ட்ட  MT2-2016A 2 

46 ஓவர்சீயர்  (தவணல  ரிதசாேகர்) ேிணைக்களப் டுத்ே ட்ட  PL 1-2016 A 7 

47 காவலாளரி                                     ேிணைக்களப் டுத்ே ட்ட  PL 1-2016 A 13 

48 போழிலாளி                                     ேிணைக்களப் டுத்ே ட்ட  PL 1-2016 A 91 

பமாத்ேம் 113 

 

 

 

மூைம்:- ேிகைக்ைளத்ேின் மூைம் 
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4. 2015/01/01 ந் திகதி கதாடக்கம் 2015/12/31 ந் திகதி வளர திளணக்கைத்தின் அலுவலக 
ஆைனியினரின் பட்டியல். 

 

1.  பணிப்பாைர் நாயகம் – திரு. என்.ப.ீகுருகுலசூரிய 

2.  பணிப்பாைர் இயந்திரவியலாைர் – கசல்வி. ப.ீப.ீஜ.ீடயஸ் - 2015.05.02 இலிருந்து 

3.  ைிப் ாளர்- ( ிரதேச ப ௌேீக ேிட்டமிடல்)- ேிருமேி. சம் ா அமரசிங்க 

4. பிரதான கணக்காைர் – திருமதி. ஆர்.ப.ீசுசந்தா 

5.  பணிப்பாைர்  இயந்திரவியலாைர் – திரு.சீ.குலரத்ன - 2015.12.22 இலிருந்து 

6.  உதவி பணிப்பாைர் (இயந்திரவியலாைர்) – திரு.தக.சுமனதாச 

7.  உதவி பணிப்பாைர் (நிருவாகம்) – திருமதி.  என்.ஜ.ீப.ீஜ.ீசமரவிக்ரம 

8.  கண்காைர் – திருமதி. டீ.சீ.புஸ்பகுமாரி 

9.  உதவி பணிப்பாைர் (கட்டிடக்களல) – திரு.சீ.டப்ைியூ.தக. பண்டாரநாயக்க 

10.  நிருவாக உத்திதயாகத்தர் – திரு.டி.என்.திக்கும்புர 

11. பிரதான பரிதசாதகர் – திரு.தக.டி.எச்.எஸ். த சில்வா 
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05. நிருவாைப் ெிரிவின் பெறுபெறு 

திளணக்கைத்தின் கசயற்பணிகைினுள் கநருங்குவதற்கு எதிர்ப்பாக்கும் தநாக்கத்திளன 

விளனத்திைனாகவும், கசயற்திைனாகவும் ளகப்பற்றுவதற்காக ததளவயான பங்கைிப்பு 

தசளவயிளன வைங்குதல் நிருவாகப் பிரிவின் பிரதான கடளமயாகும். 

அதில் மனித வைம் மற்றும் கபௌதிக வைத்தின் முகாளமத்துவ நடவடிக்ளககள், நிருவன மற்றும் 

நிருவாக நடவடிக்ளககைிளன தமற்ககாள்ளுதல், ககாள்ளக தீர்மானத்திளன நளடமுளைப்படுத்தல், 

திளணக்கைத்தின் அளனத்துப் பிரிவுகளுக்காகவும் பங்கைிப்பு தசளவயிளன வைங்குதல், சமய 

ஸ்தானத்தின் அலுவலக ஆைனியினரின் நிருவாகத்திளன தபணல் நிருவாக பிரிவின் மூலம் 

கசயற்படுத்தப்படுகின்ைது. 

நிருவாகப் பிரிவு, பணிப்பாைர்(நிருவாகம்0 இன் தநரடியான கண்காணிப்பின் கீழ் இருந்தாலும் இந்த 

திளணக்கைத்தின் பணிப்பாைர் (நிருவாகம்0 பதவி கவற்ைிடமாக உள்ைதன் காரணமாக 2015 

ஜனவரி 01 ந் திகதி கதாடக்கம் அவ்வருடத்தின் இறுதிவளர உதவி பணிப்பாைர் (நிருவாகம்0 

அவர்கைின் தநரடி கண்காணிப்பின் கீழ் நிருவாகப் பிரிவு கசயற்பட்டது. இதன் ஊைியர்கைின் 

எண்ணிக்ளக 27 ஆகும்.  

வகரப்ெடம் 01  நிருவாைப் ெிரிவின் அலுவைை ஆளனியினர்

மூைம்:- ேிகைக்ைளத்ேின் மூைம் 

நிருவாக 
உத்திதயாகத்தர் 

பிரதான முகாளமத்துவ 
உதவியாைர் 

 

 முகாளமத்துவ 

உதவியாைர் (11) 

 
சாரதிகள்(10) 

அலுவலக தசளவ உதவியாைர்  

(03) 

 

உதவி 
பணிப்பாைர் 
(நிருவாகம்) 
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 நிருவாைப் ெிரிவின் ெிரோன பநாக்ைமாவது,

 ,திளணக்கைத்திற்காக கடித ஆவணங்கைிளன அளமச்சரின் ஆதலாசளனயின் தபரில் 

தயாரித்தல்

 திளணக்கைத்தின் கட்டளமப்பு திட்டத்திளன தயாரித்தல்

 திளணக்கைத்தில் அளமப்புக் குைிப்பிளன தயாரித்தல்

 திளணக்கைத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட அலுவல ஆைனியிளனரிளன திளணக்கைத்தின் 

தநாக்கத்திளன கநருங்கும் விதத்தில் திருத்தம்  கசய்தல்

 ஆட்தசர்ப்பு முளை, பதவியுயர்வு முளையிளன தயாரித்தல், அனுமதியிளன கபற்றுக் 

ககாள்ளுதல் மற்றும் நளடமுளைப்படுத்தல்

 அலுவலக ஆைனியினரின் திளைளமயிளன வைர்த்தல், நலதனாம்பு, ஒழுங்காற்ைிளன 

தபணல் ஆகியன.

நாளாந்ே ைடகமைளாை,

 நாைாந்த தபால் பற்ைிய நடவடிக்ளககைிளன தமற்ககாள்ளுதல்

 பிரிவுகைில் மற்றும் பிரிவுகளுக்கிளடயில் கூட்டிளணப்பிளன  தபணல்

 கபாது மக்கைின்  தவண்டுதகாள்களுக்கான ததளவயான நடவடிக்ளககைிளன 

தமற்ககாள்ைல்

 அலுவல ஆைனியினரில் தவண்டுதகாள் பற்ைிய நடவடிக்ளககள்

 அலுவலக ஆைனியினரின் தனிநபர் தகாளவ பராமரிப்பு,  தபணல் மற்றும் தமம்படுத்தல் 

 தபாக்குவரத்து அலகிளன முகாளம கசய்தல்

 ஊைியர்கைின் சம்பைம், ககாடுப்பனவு, பிரயாணச் கசலவு மற்றும் அளனத்து 

ககாடுப்பனவுகள் சம்பந்தமாகவும் பற்றுச்சீட்டு  ககாடுப்பனவிற்குரிய நடவடிக்ளககள்

அவ்வாதை 

 பாராளுமன்ைத்தின் வினாக்களுக்கு, மனித உரிளமகள் ஆளணக்குழுவின் முளையடீுகள், 

கபாது மக்கைின் முளையடீுகள், கசயற்குழுக்கைின் வினாக்களுக்கு விளடயைித்தல் 

 அலுவலர்கைின் கபறுதபற்று மீைாய்வு

 விளனத்திைன் தளட காண் பரீட்ளசயிளன நடாத்துதல்

 திளணக்கைத்தின் பாதுகாப்பு பற்ைிய நடவடிக்ளககள்

 பராமரிப்பு நடவடிக்ளக பற்ைிய நடவடிக்ளககள்

 அளமச்சரளவ விஞ்ஞாபனத்திளன தயாரித்தல்

 சமய ஸ்தானங்கைின் அலுவல ஆைனியிளன தபணுதல், நிருவாக பிரிவிற்கு 

அைிக்கப்பட்டுள்ை தவறு விதசட கடளமயகும்,
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2015.12.31 இல் இந்த திளணக்கைத்தில் சமய ஸ்தான அலுவலக ஆைனியினர் உட்பட கமாத்த 

அலுவலக ஆைனியினர் 386 தபர்கைானதுடன், அதில் பதவியிளன வகிக்கும் தனியாராக நிலவும் 

சமய ஸ்தான அலுவலக ஆைனியினர் 113 தபர்கைாவர். 

 

5.3 2015.12.31 ேிைேியில் நிறுவனத்ேின் ஊழியர் 
எண்ைிக்கைெற்றிய விெரங்ைள்  

   
 

  
     

 
  

     
கதா
டர் 
இல
க்கம் 

அலுவலர் 
கதாகுதி 

 

பதவிப்கபயர் 
பதவிக்குரிய 
தசளவ 

சம்பைத்
கதாகுதி 

அனுமதி
க்கப்பட்
ட 
தசளவ
யாைர் 
எண்ணி
க்ளக 

தற்கபாழுது
ள்ை 
தசளவயா
ைரின் 
எண்ணிக்
ளக 

2015.12.31 ந் 
திகதியில் 
கவற்ைிடங்க
ைின் 
எண்ணிக்ளக 

1 
சிதரஷ்டநிளை
தவற்ைதிகாரி 

பணிப்பாைர் 

நாயகம் 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

SL 
3/2006
விதசடம் 1 0 1 

2 
சிதரஷ்டநிளை
தவற்ைதிகாரி 

தமலதிக 
பணிப்பாைர் 
நாயகம்          

கசயற்படுத்தல்  01   

திட்டமிடல் 01 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

SL 
3/2006 
விதசடம் 

2 0 2 

3 
நிளைதவற்ைதி
காரி 

பணிப்பாைர் 

(நிருவாகம்) 

இலங்ளக நிருவாக 
தசளவ - 1 

SL 
1/2006 

1 0 1 

4 
நிளைதவற்ைதி
காரி 

பிரதான 
கணக்காைர் 

இலங்ளக 
கணக்காைர் தசளவ 

- 1 

SL 
1/2006 1 1 0 

5 
நிளைதவற்ைதி
காரி 

பணிப்பாைர் 

(இயந்திரவியலா
ைர் ) 

இலங்ளக 
இயற்திரவியலாைர் 
தசளவ-1 

SL 
1/2006 

1 1 0 

6 
நிளைதவற்ைதி
காரி 

பணிப்பாைர் 
திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

SL 
1/2006 
- 1 தரம் 

4 2 2 
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7 
நிளைதவற்ைதி
காரி 

பணிப்பாைர்  
இலங்ளக கட்டிட 
களலஞர் தசளவ - 1 

SL 
1/2006 

1 0 1 

8 
நிளைதவற்ைதி
காரி 

பிரதி பணிப்பாைர் 
/ உதவி 
பணிப்பாைர் 
(நிருவாகம்) 

இலங்ளக நிருவாக 
தசளவ - 11 / 111 

SL 
1/2006 

1 1 0 

10 
நிளைதவற்ைதி
காரி 

உள்ைக 
கணக்காய்வு 

இலங்ளக 
கணக்காைர் தசளவ 

11 

SL 
1/2006 1 0 1 

9 
நிளைதவற்ைதி
காரி 

கணக்காைர் 

இலங்ளக 
கணக்காைர்  
தசளவ- 11/111 

SL 
1/2006 1 1 0 

11 
நிளைதவற்ைதி
காரி 

பிரதி பணிப்பாைர் 
/ உதவி 
பணிப்பாைர் 
(இயந்திரவியலா
ைர்) 

இலங்ளக 
இயந்திரவியலாைர்  
தசளவ -11/111 

SL 
1/2006 

3 1 2 

12 
நிளைதவற்ைதி
காரி 

பிரதி பணிப்பாைர் 
/ உதவி 
பணிப்பாைர் 

இலங்ளக கட்டிட 
களலஞர் தசளவ - 

11/111 

SL 
1/2006 2 2 0 

13 
நிளைதவற்ைதி
காரி 

பிரதி பணிப்பாைர் 
/ உதவி 
பணிப்பாைர் (நகர 
நிர்மாணம்) 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

SL 
1/2006 
(111,11 
සරේණි) 

20 0 20 

14 
நிளைதவற்ைதி
காரி 

சட்ட அலுவலர்  
திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

SL 
1/2006 
(111,11 
தரம்) 

1 0 1 

15 
மூன்ைாம் 
நிளல 

நிருவாக 
உத்திதயாகத்தர் 

அரச முகாளமத்துவ 

உதவியாைர் 
தசளவயின் 

அதிஉயர் தரம் 

MN 
7/2006 
A 

1 1 0 

16 
மூன்ைாம் 
நிளல 

சிதரஷ்ட 
அைவடீ்டு 
கணிப்பு 
உதவியாைர்  

இலங்ளக 
கதாைிநுட்ப தசளவ- 

விதசடம் 

MN 
7/2006 
A 

1 0 1 

17 
மூன்ைாம் 
நிளல 

பிரதான 
பரிதசாதகர்        

(விதசட வகுப்பு) 

இலங்ளக 
கதாைிநுட்ப தசளவ- 

விதசடம் 

MN 
7/2006 
A 2 0 2 
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18 
மூன்ைாம் 
நிளல 

திட்டமிடல்  
அலுவலக 
உதவியாைர்                       

இலங்ளக 
கதாைிநுட்ப தசளவ- 

விதசடம் 

MN 
7/2006 
A 3 0 3 

19 
மூன்ைாம் 
நிளல 

தகவல் மற்றும் 
கதாடர்பாடல் 
கதாைிநுட்ப 
அலுவலர்  

இலங்ளக தகவல் 
மற்றும் 
கதாடர்பாடல் 
கதாைிநுட்ப தசளவ 

MN 
6/2006 
A        
II/I 

1 0 1 

20 
இரண்டாம் 
நிளல 

அபிவிருத்தி 
உதவியார் 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

MN 
4/2006 
A 

3 3 0 

21 
இரண்டாம் 
நிளல 

அபிவிருத்தி 
உதவியார் 

அபிவிருத்தி 
உதவியார்  தசளவ-

111/11/ 1 

MN 
4/2006 
A 

20 20 0 

22 
இரண்டாம் 
நிளல 

கபௌதீக  திட்டம் 
உதவியாைர் 
(நகர நிர்மாணம்)  

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

MN 
4/2006 
A 

14 14 0 

23 
இரண்டாம் 
நிளல 

கபௌதீக  திட்டம் 
உதவியார் 
(கட்டிடக்களல)  

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

MN 
4/2006 
A 

1 1 0 

24 
இரண்டாம் 
நிளல 

திட்டவியலாைர் 

இலங்ளக 
கதாைிநுட்ப தசளவ- 

111/11/1 

MN 
3/2006 
A 

21 13 8 

  

25 
இரண்டாம் 
நிளல 

பரிதசாதகர்/ 
கதாைிநுட்ப 
அலுவலர் 

இலங்ளக 
கதாைிநுட்ப தசளவ- 

111/11/1 

MN 
3/2006 
A 

9 2 7 

26 
இரண்டாம் 
நிளல 

அைவடீ்டு 
கணிப்பாய்வு 
உதவியாைர் 

இலங்ளக 
கதாைிநுட்ப தசளவ- 

111/11/1 

MN 
3/2006 
A 

7 0 7 

27 
இரண்டாம் 
நிளல 

அரச 
முகாளமத்துவ 

உதவியாைர் 

அரச முகாளமத்துவ 

உதவியாைர்  தசளவ  

111/11/1 

MN 
2/2006 
A 

34 20 14 

28 
இரண்டாம் 
நிளல 

பூதகாை தகவல் 
முளைளம 
கதாைிநுட்பவிய
லாைர்  

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

MT 
2/2006 
A 

6 0 6 
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29 
முதனிளல 

(துளை சாராத) 
வரதவற்பு 
அலுவலர் 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட- 111/11/1 

MN 
1/2006 
A -  1 1 0 

30 
முதனிளல 

(துளை சாராத) 

திட்டமிடல் 

அச்சிடவியலாை
ர் 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட- 

111/11/1/விதசடம் 

PL 
1/2006 
A 

2 0 2 

31 
முதனிளல 

(துளை சாராத) 
அைவடீ்டு 

உதவியாைர் 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட- 

111/11/1/விதசடம் 

PL 
1/2006 
A 

3 2 1 

32 
முதனிளல 

(துளை சாராத) 
திட்டப் 
கபாறுப்பாைர் 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட- 

111/11/1/விதசடம் 

PL 
1/2006 
A 

1 0 1 

33 
முதனிளல 

(துளை சாராத) 
திட்டம் 
திருத்துநர் 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட- 111/11/1 

PL 
1/2006 
A 

1 1 0 

34 
முதனிளல 

(துளை சாராத) 
சாரதி 

ஒன்ைிளணக்கப்பட்
ட சாரதி  
தசளவ111/11/1/விதச
டம் 

PL 
3/2006 
A 

14 10 4 

35 
முதனிளல 

(துளை சாராத) 
அலுவலக பணி 
உதவியாைர் 

அலுவலக 
பணியாைர் 
தசளவ111/11/1/விதச
டம் 

PL 
1/2006 
A 

17 13 4 

36 
முதனிளல 

(துளை சாராத) 
விடுதிப்  
கபாறுப்பாைர் 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட- 

111/11/1/விதசடம் 

PL 
1/2006 
A 

4 4 0 

37 
முதனிளல 

(துளை சாராத) காவலாைி 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட- 

111/11/1/விதசடம் 

PL 
1/2006 
A 

4 3 1 

38 
முதனிளல 

(துளை சாராத) 

ஓவசியர்/   
தவளல 
பரிதசாதகர் 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

PL3-
2006A 5 0 5 

39 
முதனிளல 

(துளை சாராத) கதாைிலாைி திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

PL1-
2006A 40 40 0 

40 
முதனிளல 

(துளை சாராத) காவலாைி 
திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

PL 
1/2006 
A 

4 3 1 

41 
முதனிளல 

(துளை சாராத) 
சுற்றுலா விடுதி 
உதவியாைர்  

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

PL1-
2006A 5 0 5 
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மூைம்:- ேிகைக்ைளத்ேின் மூைம் 

 

 

  42 
முதனிளல 

(துளை சாராத) 
பூந்ததாட்ட 
கதாைிலாைி 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

PL1-
2006A 4 2 2 

43 
முதனிளல 

(துளை சாராத) 
சுகாதார  
கதாைிலாைர் 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

PL1-
2006A 5 3 2 

        

 
பமாத்ே
ம் 

273 165 108 

44 
முதனிளல 

(துளை சாராத) 

ஓவசியர்/   
தவளல 
பரிதசாதகர் 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

MT2-
2006A 2 2 0 

45 
முதனிளல 

( துளை சாராத) 

ஓவசியர்/   
தவளல 
பரிதசாதகர் 

திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

PL1-
2006A 7 7 0 

46 
முதனிளல 

( துளை சாராத) காவலாைி 
திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

PL1-
2006A 13 13 0 

47 
முதனிளல 

( துளை சாராத) கதாைிலாைி திளணக்கைப்படுத்த
பட்ட 

PL1-
2006A 91 91 0 

        
 
பமாத்ே
ம் 

113 113 0 

பமாத்ேம் 386 278 108 

        

        ெைிப்ொளர் (ஆராய்ச்சி), ெைிப்ொளர் நாயைம் ெேவியில் ெேில் 
ைடகமயாற்றினார்   

   

        உேவி ெைிப்ொளர் (நிருவாைம்),ெைிப்ொளர் (நிருவாைம்) ெேவியில் ைடகமயிகன 
நிகறபவற்றினார்   
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07. வைய  பெௌேைீ  ேிட்டம் ெிரிவின் ைடகமைள் 

7.1 பநாக்ைம் 

இந்த நிறுவனத்தின் பிரதான கடளமயான   ததசிய கபௌதீக திட்டமிடல், ததசிய  கபௌதீக 

திட்டமிடல் ககாள்ளகயிளன தயாரித்தல் மற்றும் வலய கபௌதீக திட்டமிடலிளன தயாரித்தல் 

இந்த பிரிவிற்குரிய கடளமயாகும். 

7.2 அலுவைை ஆளனியினர் 

 2015 வருடத்தில் இந்த பிரிவின் பணிப்பாைர் பதவி கவற்ைிடமாக இருந்ததுடன் அப்பதவியில் 

பதில் கடளமயாற்ைியது பிரததச கபௌதீக திட்டமிடல் பிரிவின் பணிப்பாைரினால் ஆகும். கபௌதீக 

திட்டமிடல் உதவியாைர்கள் 09 தபரினால் இந்த பிரிவின் கடளம நிளைதவற்ைப்பட்டது.  

 

7.3 பேசிய பெௌேைீ ேிட்டமிடல் மற்றும் பைாள்கையிகன ேயாரித்ேல்     

நாட்டினுள் மற்றும் அதற்கு   கவைியில் உள்ை கபௌதீக வைத்திளன உரிய விதத்தில் 

உபதயாகித்து  சர்வததச ரீதியாக ஏற்பட்டுள்ை  கபாருைாதார அபிவிருத்தி சந்தர்ப்பங்கைிளன 

உபாயயமாக உபதயாகித்து கபௌதீக அபிவிருத்தி நடவடிக்ளககைிளன ததசிய மற்றும் சர்வததச 

ரீதியாக கூட்டிளணத்தலும் நிலவும் சமூக கபாருைாதார மற்றும் கபௌதீக முரண்பாடுகைிளன 

குளைத்துக் ககாள்வதும், இயற்ளக சுற்ைாடல் வளலப்பின்னர் மற்றும் சுற்ைாடல் சம்பந்தமான 

மிகவும் உணர்வுளடய பிரததசங்கைிளன பாதுகாத்தலும், வைர்ச்சியிளன உருவாக்கலும், இயற்ளக 

அனத்தங்கைிளன குளைக்கும் விதத்தில் கபாருத்தமான இடத்தில் குடியிருப்பு, நகர மற்றும் 

கவைிக்கட்டளமப்பு வசதிகள் மற்றும் காட்டுப் பிரததசம் உட்பட சுற்ைாடல் முளைளமயிளன 

உருவாக்குவதற்கும் ததசிய கபாருைாதா பிரதிபலன்கைிளன இரண்டு மூன்று 

பங்குகைாக்குவதற்கும் ததசிய கபௌதீக திட்டமிடல்  ககாள்ளக மற்றும் திட்டமிடல் 

முக்கியத்துவமானதாகும்.  
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நளடமுளைப்படுத்தல் 

திட்டம் தயாரித்தல் நளடமுளை 

திட்டம் அனுமதித்தல் 
நளடமுளை 

ததசிய கபௌதீக திட்டமிடல்  ககாள்ளக 

உள்ைக அளமச்சின் கூட்டிளணப்பு 
குழு 

கதாைிநுட்ப 
ஆதலாசளன சளப 

ததசிய கபௌதீக திட்டமிடல் சளப 

அனுமதிக்கப்பட்ட ததசிய கபௌதீக திட்டம் 

திட்ட நிறுவனம்/  

மாகாண சளப 

கவைிக் 
கட்டளமப்பு 
நிறுவனம் 

சமவரிளச 
அளமச்சு  

ததசிய மற்றும் வலய 
மட்டத்தில் 
நளடமுளைப்படுத்தல் 

வளரப்படம் 02-  ததசிய  கபௌதீக திட்டமிடலிளன தயாரித்தல் நடவடிக்ளக 

மூைம்:- ேிகைக்ைளத்ேின் மூைம் 
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7.4 2015 ஆம் ஆண்டில் பசய்யப்ெட்ட நடவடிக்கைைள் 

7.4.1  பேசிய  பெௌேைீ ேிட்டமிடல் பைாள்கையிகன இைகுவாை ேயாரித்ேல்  

ஒவ்கவாரு பிரததசத்திலும் அபிவிருத்தி  ததளவ மற்றும் சந்தர்ப்பங்களுக்கு இணங்க அபிவிருத்தி 

திட்டங்கைிளன தயாரித்து நளடமுளைப்படுத்துவதன் ஊடாக பிரததச ரீதியாக சுயமாக எைக்கூடிய 

சந்தர்ப்பங்கைிளன வைங்கி வலய மற்றும் பிரததச அபிவிருத்தி அபிவிருத்தி சமமின்ளமயிளன 

குளைத்தல், வைங்கைில் உரியைவிலான உபதயாகத்திளன அைிமுகப்படுத்தல் மற்றும் 

பாவளனக்கான சந்தர்ப்பங்கைிளன உருவாக்குவதன் ஊடாக கமாத்த கபாருைாதார 

சந்தர்ப்பங்கைிளன கநருங்குவதன் ஊடாக, சுற்ைாடல் கசாத்துக்கள் மற்றும் மனித வாழ்விளன 

பாதுகாக்கும் குடிதயற்ை முளைளமயிளன உருவாக்குதல், உலகமயப்படுத்தலின் ஊடாக 

இலங்ளகயின் நிளலயாண தன்ளமயிளன உருவாக்குதல் மற்றும் நிளலத்து நிற்கும் 

அபிவிருத்தியிளன உருவாக்குதல் தபான்ை விடயங்கைிளன தயாரிக்கும் ததசிய கபௌதீக 

திட்டமிடல் ககாள்ளகக்காக 2011 ஆம் ஆண்டில் அதிதமதக ஜனாதிபதி அவர்கைின் 

தளலளமயிலான ததசிய கபௌதீக திட்டம் நிர்மாண குழுவின் அனுமதி கிளடக்கப்கபற்ைது. 

தற்கபாழுது இந்த திட்ட ககாள்ளக எந்தகவாரு நிறுவனத்திற்கும் கபௌதீக திட்டமிடலின் தபாது 

உபதயாகிக்கக்கூடிய மட்டத்திற்கு  ககாண்டு கசல்லலுக்காக ததளவயான திருத்தம் 

நிகழ்ந்துக்ககாண்டிருக்கின்ைது. 

  

7.4.2. பேசிய பெௌேைீ ேிட்டத்ேிகன ேிருத்ேம் பசய்ேல்  

தமற்குைிப்பிடப்பட்ட அடிப்பளட தநாக்கத்திளன நிளைதவற்றுவதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட ததசிய 

கபௌதீக திட்டமிடலுக்காக 2011 ஆம் ஆண்டில் அதிககௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கைின் 

தளலளமத்துவத்துடனான ததசிய கபௌதீக நிர்மாண சளபயின் அனுமதி கிளடக்கப்கபற்றுள்ைது. 

தற்கபாழுது தயாரிக்கப்பட்டுள்ை கபௌதீக திட்டமிடல் மற்றும் ஏளனய நிறுவனத்தினல் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ை திட்டங்களுக்கு இணங்களம இணக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு ததசிய கபௌதீக 

திட்டமிடல் நளடமுளைப்படுத்தும் மட்டத்திற்கு ககாண்டு வருவதற்கு ததளவயான திருத்தம் 

நிகழ்ந்துக்ககாண்டிருக்கின்ைது.  

7.4.3. பேசிய பெௌேைீ ேிட்டமிடைில் உள்ள இைங்ைாகமயிகன இைக்ைத்ேிற்கு 

உட்ெடுத்துேல் 

1 ததசிய கபௌதீக திட்டத்தில் உள்ை இணங்காளம (திருத்தம்) இணக்கத்திற்கு ககாண்டு 

வருவதற்காக- 2015 ஏப்ரல் மாதம் இடர் முகாளமத்துவ மத்திய நிளலயத்துடன் ஒன்ைிளணந்து 

தவளலத்திட்டம் கூட்டிளணக்கப்பட்டுள்ைது. 

2. சுற்ைாடல் அளமச்சரின் மூலம் கசயற்படுத்தப்படும் ததசிய சுற்ைாடல் திட்டத்திளன 

தயாரிப்பதற்காக நடாத்தப்படும் தவளலத்திட்டத்திற்கு பங்கைிப்பு  கசய்தல். 
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7.4.4 இைங்கையில் மிைவும் உைர்வுடன் கூடிய ைடற்ைகர சுற்றாடல் வையத்ேிற்ைாை உொய 

வழித்ேிட்டத்ேிகன ேயாரித்ேல் 

மிகவும் உணர்வுடன் கூடிய கடற்களர சுற்ைாடல் வலயத்திற்காக உபாய வைியிளன திட்டமிடுவது 

அந்த வலயம் முகங்ககாடுக்கும் சுற்ைாடல் சிக்கல்கைிளன தவிர்ப்பதற்கும், அந்த பிரததசத்தினுள் 

அபிவிருத்தி நடவடிக்ளககைிளன நிகழ்த்துவதற்கு கபாருத்தமான விதத்தில் நிகழ்த்துவதற்கு 

ததளவயான முளைளமகைிளன தயாரித்தலும் ஆகும். 

இங்கு இலங்ளகயிளன சுற்ைியுள்ை கடற்களரக்கருகாளமயில் அளமந்துள்ை பிரததச  கசயலகப் 

பிரிவுகள் 74 இளன மிகவும் உணர்வுளடய பிரததசமாக அளடயாைம் கண்டு அந்த பிரததச   

கசயலகப் பிரிவுகைிளன ஆராய்ந்துக் ககாண்டிருக்கின்ைது. 

 பநாக்ைம் 

1..இலங்ளகயின் கடற்களரயிளன சார்ந்த பிரததசத்தில் வாழும் மக்களுக்கு கடற்களர மட்டம் 

உயர்வளடவதனால் ஏற்படும் தாக்கத்திளன தவிர்ப்பதற்கு ததளவயான அடிப்பளட 

நடவடிக்ளகயிளன தமற்ககாள்ளுதல். 

2. கடற்களர மட்டம் உயர்வளடவதனால் கடற்களர சார்ந்த அபிவிருத்தி நடவடிக்ளககள் மற்றும் 

நிலப்பயன்பாட்டு முளையில் ஏற்படும் தாக்கத்திளன குளைத்தல். 

3. கடற்களர இந்த நாட்டிற்கு வருமானத்திளன உளைக்கும் வைி மற்றும் மக்களுக்கு 

விதனாதத்திளன உருவாக்கும் பிரததசமாக  தபணுதல். 

7.4.5 மத்திய சுற்ைாடர் உணர்வு மிக்க பிரததசத்திற்கு உரிய பிரததச பிரிவுகைினல் 

இடருக்கு உட்பட்ட / உட்படக்கூடிய மக்களுக்கு புணருத்தாபனத்திற்காக மாற்று 

குடிதயற்ை திட்டத்திளன தயாரித்தல். 

மத்திய சுற்ைாடல் மிகவும் உணர்வு மிக்க வலயமாகிய கடற்களர மட்டத்தில் இருந்து 300 

மீற்ைரிளன விட அதிகமான உயரத்தில் அளமந்துள்ை சுற்ைாடலாக மிகவும் உணர்வுபூர்வமான 

பிரததசமாகும். இந்த வலயத்தில் அதநக பிரததசங்கள் மிகவும் ஒழுங்குமுளையான நிலப்பாவளன 

முளை மற்றும் சுற்ைாடல் காரணத்தின் தபரில் நிகழும் மண்சரிவு ஆகிை இடர் நிளலளமயினால் 

அடிக்கடி மனஉளைச்சலுக்கு உட்படுகின்ைது. இங்கு மனித வாழ்க்ளக மற்றும் ஆதனங்கள் 

இல்லாது தபாதல் வளர மிகவும் அதிகமான தாக்கத்திற்குள்ைாகும் சிக்கலாகும். இந்த 

நிளலளமயிளன தவிர்த்துக் ககாள்வதற்கு எடுக்கக்கூடிய ஒழுங்குமுளையான நிலப்பாவளன 

முளைளம மற்றும் குடிதயற்ைத்திளன உருவாக்குவதற்காக வைிக்காட்டலிளன வைங்குதல் இந்த 

மத்திய சுற்ைாடல் மிகவும் உணர்வுமிக்க வலய ககாள்ளகயின்  தநாக்கமாகும். 

இந்த வலயம் இலங்ளகயின் கமாத்த நிலப்பரிமாணத்தில் 23.4% ஆவதுடன் அது வர்க்க 

கிதலாமீற்ைர் 15000 ஆகும். இங்கு 5.5 மில்லியன் சன்கதாளக வாழ்வதுடன் இதன் நிருவாக 

மாவட்டம் 11 இற்குரிய பிரததச  கசயலகப் பிரிவுகள் 87 இதிலுள்ைன. கண்டி மற்றும் நுவகரலியா 
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ஆகிய மாவட்டங்கள் பூரணமாக இதற்குரித்தானதுடன் பதுளை, மாத்தளை, இரத்தினபுரி, தககாளல, 

மாத்தளை, காலி, களுத்துளை, கமாணராகளல, குருநாகளல ஆகிய மாவட்டங்கைின் பகுதி 

இதற்குரித்தானதாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வளரப்படம் 01 :  மத்ேிய சுற்றாடல் அேிஉைர்வு ெிரபேசம்  

மூைம்- ேிகைக்ைளத்ேின் மூைம் 

 



23 | தேசிய ப ௌேீக ேிட்டமிடல் ேிணைக்களம்- ப றுத ற்று அறிக்ணக 

 

மத்திய சுற்ைாடல் அதிஉணர் வலயத்திற்காக விரிவான திட்டத்திளன தயாரித்தல் பிரதான 
கட்டங்கள் 03 இன் கீழ் பிரததச  கசயலக மட்டத்தில் இடம்கபற்ைது.  

01. அடிப்பளடயாக இடருக்குள்ைாக கூடிய பிரததசத்திளன அளடயாைம் காணல் மற்றும் 
வளரப்படத்திற்குட்படுத்தல். 

02. இடருக்குள்ைான மற்றும் நீக்கப்பட தவண்டிய குடிதயற்ைத்திளன அளடயாைம் கண்டு 
வளரப்படத்திற்குட்படுத்தல். 

03. இடருக்குள்ைாகக் கூடிய பிரததசங்கைில் வதியும் மக்கைிளன நீக்கி குடிதயற்றுவதற்கான 
பிரததசம்/ காணியிளன அளடயாைம் காணல் மற்றும் குடிதயற்ை திட்டத்திளன தயாரித்தல். 
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 அடிப்ெகடயாை இடருக்குள்ளாைக் கூடிய ெிரபேசங்ைளிகன அகடயாளம் 
ைாைல் மற்றும் வகரப்ெடத்ேிற்குட்ெடுத்துேல் 

தற்கபாழுது பிரததச கசயலக மட்டத்தில் இந்த கட்டத்திளன பூர்த்தி  கசய்து கீழ் காட்டப்படும் 
விதத்தில் வளரபடங்கள் 87 தயாரிக்கப்பட்டுள்ைன.  

 

 

 

 

              

 வகரப்ெடம் 02. நுவபரைியா மாவட்டத்ேில் வைப்ெகன ெிரபேச  பசயைை ெிரிவு  

மூைம்- ேிகைக்ைளத்ேின் மூைம் 
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 இடருக்குட்டெடக்கூடிய மற்றும் நீக்ைப்ெட பவண்டிய சனத்போகையிகன 
அகடயாளம் ைண்டு வகரப்ெடத்ேிற்குட்ெடுத்துேல். 

தற்கபாழுது பிரததச கசயலக மட்டத்தில் இந்த கட்டத்திளன பூர்த்தி  கசய்து கீழ் காட்டப்படும் 
விதத்தில் வளரபடங்கள் 87 தயாரிக்கப்பட்டுள்ைன. 

 

வகரப்ெடம் 03: நுவபரைியா மாவட்டத்ேில் வைப்ெகன ெிரபேச  பசயைை ெிரிவு  

மூைம்- ேிகைக்ைளத்ேின் மூைம் 

 இடருக்குள்ைாகக் கூடிய பிரததசங்கைில் வதியும் மக்கைிளன நீக்கி குடிதயற்றுவதற்கான 
பிரததசம்/ காணியிளன அளடயாைம் காணல் மற்றும் குடிதயற்ை திட்டத்திளன தயாரித்தல். 

இந்த கட்டம் தற்கபாழுது நளடமுளைப்படுத்தப்பட்டுக் ககாண்டிருக்கின்ைது. அம்மாவட்டங்களுக்கு 
கபாறுப்பாக கடளமயாற்றும் அலுவலர்கைினால் பிரததச  கசயலக மட்டத்தில் அப் கபாருத்தமான 
பிரததசங்கள்/ காணிகள் அளடயாைம் காணல் மற்றும் உரிய திட்டத்திளன தயாரித்தல் 
இடம்கபறும்.  
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7.5 මவைய ேிட்டத்ேிகன ேயாரித்ேல் 

 

நாட்டிற்கு சிைியதாயினும், நகரத்திளன விட அதிகமாயினும் பிரததசத்திற்காக திட்டத்திளன 
தயாரித்தல் இந்த பிரிவின் பிரதான கடளமயாகும். எங்கைது ததளவக்காக ககௌரவ 
அளமச்சரினால் இலங்ளகயில் மாகாணம், வலயம் ஆக அளடயாைம் காணப்பட்டு வர்த்தமானி 
மூலம் பிரதிக்கிளனக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ைது.  

7.5.1 வைய ேிட்டத்ேிகன ேயாரித்ேல்  

 வலய திட்டம் தயாரிக்கப்படுவது வலய திட்டக் குழுவினால் ஆகும். 
 இந்த குழுவின் தளலவர் மாகாண சளபயின் பிரதான கசயலாைராவார். 
  மாகாணத்தின் அளனத்து நகர சளப/ பிரததச சளபயின் தளலவர்கள் மாநகர சளபகைின் 

நகர ஆளணயாைர்கள் இந்த குழுவின் அங்கத்தவர்கைாவர். 
 சில அரச நிறுவனங்கைின் அலுவலர்களும் இந்த குழுவில் அடங்குவர்.  

 
ததசிய கபௌதீக திட்டமிடல் திளணக்கைம் விதசடமாக நிறுவப்பட்டுள்ைது வலய திட்டத்திளன 
தயாரிக்கும் கபாருட்டு மாகாண சளபகளுக்கு உதவியைிப்பதற்காக ஆகும். அதற்காக கீழ் 
காட்டப்படும் விதத்தில் இந்த திளணக்கைம் மாகாண சளபக்கு உதவியைிக்கும்.  

  
 கதாைிநுட்ப ஆதலாசளனகைிளன வைங்குதல் 

 ததளவயான எந்தகவாரு காரணம் பற்ைியும் வலன திட்டத்திற்கு ததளவயான 
விதசடவியலாைர்கைின் தசளவயிளன கபற்றுக் ககாடுத்தல். 

 கூட்டங்கள், சமர்ப்பித்தல் மற்றும் கபாது மக்கைின் ஆதலாசளனகைிளன கபற்றுக் 
ககாள்ளும் கபாருட்டு உதவி வைங்கல்.  

  ததளவயான தகவல்கள் மற்றும் திட்டங்கைிளன எந்கவாரு நிறுவனத்திலிருந்தும் 
கபற்றுக் ககாள்வதற்கு உதவியைித்தல். 
  திட்டம், அைிக்ளககைிளன சமர்ப்பித்தலுக்காக ததளவயான உதவியைித்தல். 
 திட்டத்திளன நளடமுளைப்படுத்துவதற்கு ததளவயான நிதி குளைவு ஏற்படுமாயின் 

அவற்ைிளன கபற்றுக் ககாள்வதற்கு உதவியைித்தல் 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

வகரப்ெடம் 03  :     வைய ேிட்டமிடல் குழு 

மூைம்- ேிகைக்ைளத்ேின் மூைம் 

 

நைர சகெத் 
ேகைவர்ைள் 

ெிரோன பசயைாளர் 
குழுவின் ேகைவர்  

பேசிய பெௌேீை 

ேிட்டமிடல் 

ேிகைக்ைளம் 

மாநைர சகெைளின் 
நைர 

ஆகையாளர்ைள் 

 

ெிரபேச சகெைளின் 
ேகைவர்ைள் 

 

அலுவைர்ைள் 
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7.5.3  2015 ஆம் ஆண்டில் பசய்யப்ெட்ட ைடகமைள் 

1..கீழ் குைிப்பிடப்படும் மாகாணங்களுக்காக தயாரிக்கப்படட வலய திட்டத்திளன  தமம்படுத்தல் 

1.ஊவா மகாகாணம் 

2.சபரகமுவ மாகாணம் 

3.வட மாகாணம் 

4.வடதமற்கு மகாகாணம் 

5.மத்திய மாகாணம் 

02. வட மாைாைத்ேின் வைய ேிட்டத்ேிகன ேயாரித்ேல் சம்ெந்ேமாை ைீழ் குறிப்ெிடப்ெடும் 
நடவடிக்கைைள் பமற்பைாள்ளப்ெட்டன.  

01. வடமத்திய மாகாணத்தின் வலய திட்டத்திற்குரிய கட்டளமப்பு மற்றும் அதன் உள்ைடக்கம் 
பற்ைிய வட மத்திய மாகாண திட்டமிடல் திளணக்கைத்தின் அலுவலர்களுடன் 
கலந்துளரயாடுதல்.  

02. வடமத்திய மாகாணத்திற்காக ககாள்ளக திட்டமிடலிளன தயாரித்தல் மற்றும் அதளன 
வடமத்திய மாகாணத்தின் திட்டமிடல் திளணக்கைத்தின் அலுவலர்களுக்கு சமர்ப்பித்தல் 

வகரப்ெடம் 04   வட மத்ேிய மாைாைத்ேிற்ைாை ேயாரிக்ைப்ெட்ட முழு பமாத்ே ேிட்டம் 

3. விவசாய அபிவிருத்தி திட்டத்திளன தயாரிப்பதற்காக ததளவயான தரவுகைிளன கபற்றுக் 
ககாள்வதற்குரிய நிறுவனங்கைில் அலுவலர் சந்திப்பு, கபாருைாதார பிரிவிற்கு கபாசுதபற்று 
படிவில் நிலவும பங்கைிப்பு மற்றும் அதன் பின்புலம் தகவல் பற்ைிய தகவல்கைிளன கபற்றுக் 
ககாள்ளுதல் மற்றும் எப்பாவல  கபாசுதபற்று படிவின் அவதானிப்பு.   

 மாகாண விவசாய திளணக்கைம் 

 மாகாண விவசாய அளமச்சு 
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 යமஹஇலுப்பல்லம துளை விவசாய பரிதசாதளன  நிறுவனம் 

 இலங்ளக  கபாசுதபற்று அரச கம்பனி 

விவசாய கதாைிநுட்ப அபிவிருத்தி திட்டத்திளன தயாரிப்பதற்கு  தமலும்  ததளவயான 
தரவுகைிளன கபற்றுக் ககாள்வதற்கு விவசாய அபிவிருத்தி திளணக்கைத்தின் அலுவலர் சந்திப்பு 
மற்றும் விவசாய ஆராய்ச்சி பிரதிக்கிளன,  கஹக்டர்  ககாப்தபகடுவ விவசாய நடவடிக்ளக 
ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மூலம் கபற்றுக் ககாள்ளுதல். 

      

 வகரப்ெடம் 05 :விவசாய அெிவிருத்ேி ேிட்டம் 

 மூைம்- ேிகைக்ைளத்ேின் மூைம் 
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வளரப்படம் 06 உவர்நீர் மீன்ெிடி கைத்போழில் அெிவிருத்ேி ேிட்டம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
வகரப்ெடம் 07 சுற்றாடல் முைாகமத்துவம் மற்றும் ொதுைாப்புத் ேிட்டம் 

 மூைம்- ேிகைக்ைளத்ேின் மூைம் 
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8. ெிரபேச பெௌேைீ ேிட்டமிடல் ெிரிவு 

8.1 ைடகமப் பொறுப்புக்ைள்  

பிரததச கபௌதீக திட்டப் பிரிவின் மூலம் இடம்கபறும் வலய கபௌதீக திட்டத்தின் மூலம் 

அளடயாைங் காணப்பட்ட பிரததச ரீதியாக முக்கியத்துவமான நகரத்திற்காக திட்டத்திளன 

தயாரிப்பதற்கு மாகாண நிருவாக நிறுவனங்களுக்கு உதவியைித்தல் மற்றும் சமய ஸ்தலங்கைின் 

அபிவிருத்தி நடவடிக்ளகக்காக ததளவயான கதாைிநுட்ப உதவியிளன கபற்றுக் ககாடுத்தல். 

 

8.2 அலுவைை ஆளனியினர் 

பணிப்பாைரின் ( பிரததச கபௌதீக திட்டம்) தநரடி கண்காணிப்பின் கீழ் அபிவிருத்தி உதவியாைர்கள் 

12, அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 03  தபர்கள் மற்றும் கபௌதீக திட்ட உதவியாைர்கள் 04, அலுவலக 

பணி உதவியாைர்கள் இருவர் இந்த பிரிவில் கடளமயாற்றுகின்ைார்கள்.  

8.3  ெிரபேச பெௌேைீ ேிட்டப் ெிரிவின் ைடகமப் பொறுப்புக்ைள்  

 சிைிய நகர அபிவிருத்தி திட்டத்திளன தயாரித்தல்.  

 புரகநகும தபான்ை திட்டங்கைின் ஊடாக அவற்ைிளன விளனத்திைனாக  தமற்ககாள்ளுதல்.  

 இடருக்கு உட்பட்ட பிரததசங்களுக்காக குடிதயற்ை திட்டத்திளன தயாரித்தல்  

 அளடயாைம் காணப்பட்ட சமய ஸ்தானங்கைிளன நகர அபிவிருத்தி பிரததசமாக 

வர்த்தமானியின் மூலம் பிரதிக்கிளனப்படுத்தல்.  

 சமய ஸ்தானங்களுக்காக அபிவிருத்தி திட்டத்திளன தயாரித்தல் 

 அநுராதபுரம், கதிர்காமம், மஹியங்களன, முதியங்களன, கண்டி, கைனி, அலுவிஹாளர 

தபான்ை சமய ஸ்தானங்களுக்குரிய திட்டத்திளன நளடமுளைப்படுத்தல்.  

 பிரததச  கசயலகம் மற்றும் நானாவித நிறுவனங்கைினால் கசய்யப்படும் நானாவித காணி 

உபதயாகத்திற்காக அவதானிப்பு மற்றும் சிபாரிசிளன கபற்றுக் ககாடுத்தல்.  

 அளமச்சின் மூலம் நானாவித சந்தர்ப்பங்கைில் எமக்கு அைிக்கப்படும் விதசட 

திட்டத்திளன கசயன்முளைப்படுத்தல். 

 

8.3 சிறிய நைர ேிட்டத்ேிகன ேயாரிப்ெேன் பநாக்ைம்  

  இலங்ளகயின் சனத்கதாளகயின் அதநகமானவர்களுக்கு (70%) அடிப்பளட நகர 

வசதிகைளனப்  சமீபமாக்குதல்.  

 கநருக்கடியான பிரததசங்கைில் முதலீட்டிளன கிராமிய பிரததசங்களுக்கு இடம்கபயர்த்தல்.  

 முளையற்ை விதத்தில் நாகரீகத்திற்கு உட்படும் சனத்கதாளகக்கு தமது கிராமிய 

நிலத்துக்கருகாளமயில் முளையான நகர வலயத்திளன உருவாக்குதல்.  
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  உன்னத மாநகரசளப சம்பந்தப்பட்ட உன்னத கிராமிய நகர முளைளமயிளன 

உருவாக்குதல்.  

 .சமூக, கலாச்சார, கபாருைாதார, களலக்கைஞ்சிய மற்றும் சுற்ைாடல் ரீதியான 

முக்கியத்துவமான கிராமிய நகர முளைளமயிளன மக்களுக்கு அர்ப்பணித்தல்.  

 மிகப் பாரிய நகரத்தில் உன்ன அளனத்து உட்கட்டளமப்பு வசதிகளுடனும் கூடிய 

அதிஉன்னத கிராமிய நகரத்திளன உருவாக்குவதற்கு ததளவயான அடித்தைமிடல்.  

8.4 2015 வருடத்ேில்  பசய்யப்ெட்ட ைருமங்ைள் 

1. 2015 ஆம் ஆண்டு உலக நகர தினத்திற்காக சுயாதீன ரூபவாஹினி  தசளவயில் 

கதாரமடலாவ  தவளலத்திட்டத்தின் கூட்டிளணப்பு. 

2. 2015 ஆம் ஆண்டு உலக நகர தினத்திற்காக கதரண ரூபவாஹினியில் 360  

தவளலத்திட்டத்திளன நளடமுளைப்படுத்தல்.   

3. உலக நகர தினத்திற்காக ஒழுங்களமக்கப்பட்ட “ நாளைய தின நகரத்திற்காக ததசிய 

கபௌதீக திட்டமிடல் சட்டகம்” பற்ைிய ஆதலாசளன கூட்டத்திளன ஒழுங்களமத்தல் 

4. ககடகபர ரஜ மஹா விஹாளர (வர்த்தமானியின் மூலம் பிரதிக்கிளனக்கு 

உட்படுத்தப்பட்ட) அபிவிருத்தி திட்டத்திளன தயாரித்து அதில் ஒரு திட்டமான தாது 

மந்திர இளன நிர்மாணித்தல்.  

5. அநுராதபுரம் உரிளம ஆதார நிளலயத்திளன நிறுவுவதற்காக சட்ட வளரபிளன 

தயாரித்தல்.  

6. ககாத்மளல நியம்கம்கதார புராதான விகாளரக்காக அபிவிருத்தி திட்டத்திளன 

தயாரித்தல். 

7. மாத்தளை அலு விகாளர சமய ஸ்தானத்திற்காக பூமி காட்சி திட்டத்திளன தயாரித்தல்.  

8. சபரகமுவ இரத்தினபுரி, சமன் ததவாலய சமய நிலத்தில் காணியிளன ளகப்பற்ைல் 

சம்பந்தமாக இருந்த காணி வைக்கு மற்றும் உரிய நஷ்ட ஈட்டுத் கதாளகயிளன கசலுத்தி 

முடிவுறுத்தல், குளை மின் கட்டணத்திளன கசலுத்தி முடிவறுத்தல், பூமி காட்சி 

நடவடிக்ளக மற்றும் வாகனம் தரிப்பிடத்திற்கான  திட்டத்தளன தயாரித்தல் 

9. தசருவாவில சமய நிலத்திளன சுற்ைி அளமந்துள்ை அபிவிருத்தி விடுதிகள் மற்றும் மீை 

பழுதுபார்ப்பதற்குள்ை இளைப்பாற்று சாளல கட்டிடத்திற்கான மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல் 

மற்றும் மூை திளணக்கைத்திற்கு ளகப்பற்றுவதற்கான கடிதத்திளன இைப்கபய்திய  

தசரிவாவில சரணகித்தி நா ஹிமிபானனுக்கு கபற்றுக் ககாடுத்தல். 

10. தலவில புனித மரியா ததவாலயத்திற்காக புதிய பல்கடளம கட்டிடத்திளன திட்டமிடல் 

மற்றும் அபிவிருத்தி திட்டத்திளன தமம்படுத்தலுக்காக ததளவயான அடிப்பளட 

நடவடிக்ளகயிளன ஆரம்பித்தல் 

11.  ககாட்ட கவகஹர சமய நிலத்தின் அபிவிருத்தி திட்டத்திளன தயாரித்தல். 
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12. கஹாரளண கபாக்குனுவிட்ட கித்சிைிகமவன் ரஜமஹாவிகாளர சமய நிலத்தில் புதிய 

துைவிகள் மடத்திற்கான திட்டத்திளன வகுத்தல். மதிப்பீீ்ட்டிற்காக சமர்ப்பித்தல் மற்றும் 

அபிவிருத்தி திட்டத்திளன தயாரித்தல். 

13. கதாடடகமுவ ரன்பத் விகாளர- அைவடீ்டுத் திட்டத்திளன கபற்றுக் ககாள்வதற்கு 

நடவடிக்ளகயிளன தமற்ககாள்ளுதல். 

14. தலாதுடுவ பிக்குமார்கைின் வன ஆச்சிரமம்-  காணி சிக்கல்கைிளன தீர்த்து ததளவயான 

கலந்துளரயாடலிளன நடாத்துதல். 

15. சீனிகம ததவாலயம்- ஹிக்கடுளவ- அைவடீ்டுத் திட்டத்திளன கபற்றுக் ககாள்வதற்கு 

நடவடிக்ளகயிளன தமற்ககாள்ளுதல்.  

16. யக்கலமுல்ல ஶ்ரீ புஸ்பாராம விகாளர – துளை பரிதசாதளன 

17. இடருக்கு உட்பட்ட உட்படக்கூடிய பிரததசங்கைில் வதிபவர்களுக்காக புதிய குடிதயற்ை 

திட்டத்திளன வகுத்தல் (மாத்தளை, இரத்தினபுரி, நுவகரலியா, பதுளை, தககாளல, மாத்தளை, 

கண்டி, கம்பஹா, அத்தனகல்ல) 

18.  எம்கபக்க ஶ்ரீ கதிர்காம ததவாலயத்தின் பல்கரும கட்டிடத்திற்கான மதிப்படீ்டிளன 

தயாரித்தல். 

19.  அஸ்கிரிய சமய நிலத்தில் சாரதிகள் மற்றும் காவலாைிகளுக்காக உரிய கட்டிடத்தில் 

கட்டிடகளல திட்டத்திளன தயாரித்தல்.  

20. பதுளை ஶ்ரீ கதிர்காம ததவாலய சமய நிலத்திளன வர்த்தமானியில் பிரசுரித்தல். 

21. கட்டுகஹகல் ரஜமஹா விகாளர சமய நிலத்திளன வர்த்தமானியில் பிரசுரித்தல்.  

22. பத்தமுல்ளல பட்டகபாத்த ஶ்ரீ சுதர்ஷனாராம புராதான விகாளர நிலத்திளன வர்த்தமானியில் 

பிரசுரித்தல். 

23. கல் பிஹில்ல ரஜமஹா விகாளர சமய நிலத்திளன வர்த்தமானியில் பிரசுரித்தல். 

24. பத்தமுல்ளல பட்டகபாத்த ஶ்ரீ சுதர்ஷனாராம புராதான விகாளரயளன சமய நிலமாக்குதல். 

25. கதிர்காம அபினவாராம விகாளரயின் கட்டிடத்திற்காக திட்டத்திளன தயாரித்தல். 

26. கதிர்காமம் சுற்றுலா விடுதியில் பணிப்பாைர் நாயகத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட அளையிளன 

ரூ.75,000.00 இளன கசலுத்து புதுப்பித்தல் ( கதவு, ஜன்னல் மற்றும் A/C) 

27. 2015 கதிர்காமம் எசல உற்சவத்திற்காக சமய நிலத்தில் கபௌதீக திட்ட அலுவலகத்தில் இரும்பு  

தவலியில் நிைப்பூச்சிடல் ரூ.10,000.00 

28. முல்கிரிகல ரஜமஹா விகாளர நிர்மாண அபிவிருத்தி திட்டத்திற்காக திட்ட அைிக்ளகயிளன 

ககௌரவ சஜித் பிதரமதாச அவர்கைிடம் ளகயைித்தல். 

29. உலக நகர தினத்திற்காக பாளத யாத்திளரயிளன ஒழுங்களமத்தல் மற்றும் அதற்காக 

பங்கைிப்பு  கசய்தல். 

30. கதன் ஆசியா நகர அமர்வு-2015 சினமன் தலக் சயிட் தஹாட்டலில் 2015.09.21 ந் திகதி 

நடாத்தியது.  

31. தமல் மாகாண வலய மாநகர சளப அபிவிருத்தி திட்டத்திளன கவைிப்படுத்தும் விைாவிளன 

ஒழுங்களமத்தல். 
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32. திம்புலாகல சமய நில அபிவிருத்தி நடவடிக்ளகயிளன கூட்டிளணத்தல்.  

33. தசாமாவதி சமய நில அபிவிருத்தி நடவடிக்ளகயிளன கூட்டிளணத்தல். 

34. கபாலன்னறுளவயிளன சுற்ைியுள்ை சுற்றுலா கவர்ச்சியான இடம் உள்ைடங்கலான 

திட்டத்திளன தயாரிப்பதற்கு  சுற்றுலா அளமச்சின் கூட்டிளணப்பு நடவடிக்ளக. 

35. சிைிபுர சீலாலங்கார சமய நில அபிவிருத்தி நடவடிக்ளகயின் கூட்டிளணப்பு. 

36. மின்தனரியா மஹகசன் விகாளர சமய நில அபிவிருத்தி நடவடிக்ளகயின் கூட்டிளணப்பு  

37. கபாலன்னறுளவ புலனிசி இளைப்பாற்று வாசஸ்தலத்தின் அளனத்து நடவடிக்ளகயின் 

கூட்டிளணப்பு  

38. அம்பாந்ததாட்ளட ஹாத்தாகல சமய நில அபிவிருத்தி நடவடிக்ளகயின் கூட்டிளணப்பு 

39. சீனிகம ததவாலயம் சமய நிலத்தின் அபிவிருத்தி நடவடிக்ளக 

40. அம்பாந்ததாட்ளட மாவட்டத்தின் தஹனகடுவ சமய நில அபிவிருத்தி நடவடிக்ளகயின் 

கூட்டிளணப்பு 

41. அம்பாந்ததாட்ளட மாவட்டத்தின் ரங்கிரி விகாளர சமய நில அபிவிருத்தி நடவடிக்ளக 

42. சிைய நகரம் அபிவிருத்தி திட்டத்திளன தயாரித்தல் - 2015 

2014 ஆம் ஆண்டில் அளடயாைம் காணப்பட்ட சிைிய நகரங்கள் 45 ற்காக திட்டமிடல் 

இடம்கபறுவதுடன் தமலும் 50 நகரங்களுக்காக அபிவிருத்தி திட்டத்திளன தயாரிப்பதற்கு 

ஒவ்கவாரு மாகாணத்திலும் உள்ை அபிவிருத்தி நடவடிக்ளகக்கான மிகவும் தயாக்கியமான 

தசளவ மத்திய நிளலயத்திளன ஒரு மாவட்டத்திற்கு 02 விகிதம்  கதரிவு  கசய்து அனுப்புமாறு 

அளனத்து மாகாண சளபகைின் ஆளணயாைருக்கும் எழுத்து மூலம் அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

அதற்கிணங்க கீழ் குைிப்பிடப்படும் சிைிய நகரங்கள் திட்டத்திளன தயாரிப்பதற்காக கதரிவு  

கச்யயப்பட்டுள்ைது.  

                                                                                                                                                                                                                        

சிைிய நகரம் திட்டத்திளன தயாரிப்பதற்காக கதரிவு  கசய்யப்பட்ட நகரங்கள்  

இலக்கம் மாகாணம் மாவட்டம் பிரததச சளப நகரம் 

1.  ஊவா பதுளை பசளை பசளை 

கசாரணாத்ததாட்ளட கசாரணாத்ததாட்ளட 

கமாணராகளல சியம்பலாண்டுவ எத்திமதல 

புத்தல ஒக்கம்பிட்டிய 

2.  தமல் ககாழும்பு   

கம்பஹா   

களுத்து ளை பண்டாரகம மில்லனிய 

மத்துகம  கஹாரவல 

3.   காலி நாககாட தல்கஸ்வல 

அக்மீமன ஹியாதர 

தல்கம்பை 

மாத்தளை திக்கவல்ல கபகஹம்பிய 

அகுரஸ்ச கததியகல 

அம்பாந்ததாட்
ளட 

அங்குணககாலகபலஸ்ச உடயால் 

தங்காளல விதாரன்கதனிய 
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4.  

மத்திய  கண்டி பூஜாபிட்டிய பூஜாபிட்டிய 

கங்கஇஹல தகாைளை குருந்துவத்த 

மாத்தளை உக்குகவல் உக்குகவல 

தம்புள்ை சீகிரிய (ந.அ.அதி.சளப) 
நுவகரலியா ககாத்மளல பூடலுஓய (ந.அ.அதி.சளப) 

அம்பகமுவ மஸ்ககலியா 

5.  வடமத்திய அநுராதபுரம் பதவிய பதவிய நகரம் 

கி.நு.ப கி.நு.ப. பிரததச சளபயின் 
எஞ்சிய பகுதி 

கபாலன்னறுளவ 

  

கவலிகந்த கசவனபிட்டிய 

தமன்கடுவ 

தமன்கடுவ பிரததச சளபயின் 
எஞ்சிய பகுதி 

6.  சபரகமுவ இரத்தினபுரி 

  

எகலியககாட தம்முல்ல 

நிவித்திகல கதல்வல 

தககாளல 

  

மாவகனல்ல கஹம்மாத்தகம 

யட்டியாந்ததாட்ளட கித்துல்கல 

7.  வடதமற்கு குருநாகளல நிக்ககவரட்டிய ரஸ்னாயக்கபுர 

இப்பாகமுவ ஹிரிபிட்டிய 

குருநாகளல கவல்லவ 

ரிதிகம கதாடம்கஸ்லந்த 

புத்தைம் ஆளனமடு பள்ைம 

நவகத்ததகம நவகத்ததகம 

கரிவலகஸ்கவவ சாலியகவவ 

8.  கிைக்கு திருதகாணமளல நகர அபிவிருத்தி அதிகார 
சளபயின் கீழ் 
பிரதிக்கிளனப்படுத்தப்பட்டுள்ைது  

அம்பாளை பதியதலாவ பதியதலாவ 

உஹன உஹன 

கதஹியத்தகண்டிய கதஹியத்தகண்டிய 

மட்டக்கைப்பு மண்முளன கதற்கு களுவாஞ்சிக்குடி 

மண்முளன பற்று ஆளரயம்பதி 
தகாைளைப் பற்று வாளைச்தசளன 

9.  வடக்கு யாழ்ப்பாணம் வலி கதற்கு சுன்னாகம் 

நல்லூர்  திருகநல்தவலி 
கிைிகநாச்சி பூநகரி மத்தவில்நாடு 

பச்சிைம்பள்ைி தமற்கு பளை 

முல்ளலத்தீவு களரத்துளைப்பற்று முள்ைியவாளை நகர் 

புதுக்குடியிருப்பு ஒட்டுச்சுட்டான் 

மன்னார் நான்னாட்டான் நான்னாட்டான் 

மாந்ளத அடம்பன் 

வவுனியா வவுனியா கதற்கு ஓமந்ளத 

வவுனியா வடக்கு கநடுங்தகணி 
 

மூைம்:- ேிகைக்ைளத்ேின் மூைம் 
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43. நகர மற்றும் கிராமிய நிர்மாண சட்டத்திளன திருத்துவதற்காக சட்ட வளரயுநர் மூலம் 
தயாரித்து அனுப்பப்பட்ட வளரபு சட்டத்தில் குைிப்பிடப்பட்டதன் பிரகாரம் திருத்தம் கசய்வதற்கு 
ககௌர அளமச்சருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ைது. 

முன்னர் இருந்ே ெிரிவு 

i. சட்டத்திற்கு தசர்க்கப்படும் புதிய பிரிவின் மூலம் புத்தசாசன மற்றும் சமய நடவடிக்ளகக்கு 
கபாறுப்பான அளமச்சருக்கு கபௌதீக திட்டமிடலுக்கு கபாறுப்பான அளமச்சர் தகவல் அைிப்பதன் 
ஊடாக எந்தகவாரு பிரததசமும் “சமய ஸ்தானமாக” பிரதிக்கிளனக்கு உட்படுத்துதல் 

ேிருத்ேப்ெட பவண்டிய விேம்  

i. சட்டத்திற்கு தசர்க்கப்படும் புதிய பிரிவின் மூலம் புத்தசாசன மற்றும் சமய நடவடிக்ளகக்கு 
கபாறுப்பான அளமச்சருக்கு கபௌதீக திட்டமிடலுக்கு கபாறுப்பான அளமச்சரின் அனுமதியுடன் 
அளடயாைம் காணப்பட்ட பிரததசத்திளன “சமய ஸ்தானமாக” பிரதிக்கிளனக்கு உட்படுத்துதல் 
மற்றும் அந்த பிரததசத்தின் எல்ளலயிளன வர்த்தமானி மூலம் பிரதிக்கிளனக்கு உட்படுத்துதல்.  

 இது பற்ைி ககௌரவ அளமச்சரின் இணக்கத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இணக்கத்திளனப் 
கபற்றுக் ககாள்வதற்கு இயலாது தபானது. ஆளகயினால் நடவடிக்ளககள் கசயலற்று தபானது.  
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9. ஆராய்ச்சிப் ெிரிவு 

9.1 பநாக்ைம் 

01. ஆராய்ச்சி பிரிவிளன நிறுவுவதற்கான அடிப்பளட தநாக்கமாவது, கபௌதீக திட்டமிடல் 
நடவடிக்ளகக்கு உரிய பல்தவறு தளலப்பின் கீழ் ஆராய்ச்சி நடவடிக்ளகயிளன ககாண்டு நடாத்தல் 
ஆகும்.  

02. திளணக்கைத்திற்காக தரவுக் கைஞ்சியத்திளன தபணல். 

03. திளணக்கைத்தின் நடவடிக்ளககளுக்காக புத்தகசாளலயிளன (resource library) ககாண்டு 
நடாத்துதல். 

9.2 அலுவைை ஆளனியினர் 

2015 ஆம் ஆண்டில் ஆராய்ச்சிப் பிரிவிற்காக பணிப்பாைரின் கீழ் அபிவிருத்தி உதவியாைர் 02, 
கபௌதீக திட்ட உதவியாைர் 02, மற்றும் ஒரு அபிவிருத்தி அலுவலர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர்.  

9.3 2015 ஆம் ஆண்டில் பமற்பைாள்ளப்ெட்ட நடவடிக்கைைள்  

1. நகர திட்டமிடலுக்கு தகாட்பாட்டிளன தயாரித்தல் 

தற்கபாழுது நிகழும் நகர திட்டமிடல் தகாட்பாடு உருவானது தமற்கு உலகத்தின் 
ததளவயின் கபாருட்டாகும். மஹாவங்ச தபான்ை நூல்கைிலும், புராதான விஞ்ஞான 
ததடல்கைிலும் எமக்கு உரித்தான நகர திட்ட தகாட்பாடு இருந்ததற்கான சாட்சிகள் 
உள்ைன.  இது எமது நாட்டின் அரசியல், கலாச்சார, சமய மற்றும் சுற்ைாடலுக்கு 
கபாருத்தமான விதத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ைன. அவ்வாதை உலகலாவிய 
கவப்பத்தன்ளம, பச்ளசவடீ்டு விளைவு தபான்ை புதிய சிக்கல்கைிளன தீர்ப்பதற்கும் 
தமளலத்ததய கபௌதீக திட்ட தகாட்பாட்டிற்கு இணங்க தயாரிக்கப்பட்ட திட்டங்கைில் 
இதுவளர திருப்திகரமான பிரதிபலன்கள் கபற்றுக்ககாடுக்கப்படவில்ளல. ஆளகயினால் 
இதன் மூலம் எதிர்ப்பார்க்கப்படும் கதற்காசிய நாடான எமது நாட்டிற்கு கபாருத்தமான 
விதத்தில் கபைதீக திட்ட தகாட்பாட்டிளன நிர்மாணிப்பதாகும்.  

2. பச்ளச நகர வைிக்காட்டலிளன தயாரித்தல்.  
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10. இயந்ேிரப் ெிரிவின் ைடகமைள் 

10.1 ைடகமப் பொறுப்புக்ைள் - 

ததசிய திட்டமிடல், வலய திட்டமிடல், பிரததச திட்டமிடல், சிைிய நகரம், சமூக நகரம், 

கட்டிடங்கள், பூமி காட்சி திட்டம் ஆகியவற்ைிளன திட்டமிடும் கபாழுது மற்றும் கசயற்பாட்டிற்கு 

எழும்தபாது ததளவயான சிவில் இயந்திரவியல் தசளவயிளன விளனத்திைனாக நிளைதவற்றுதல். 

10.2 அலுவைை ஆளனியினர் - 

இயந்திரவியல் பணிப்பாைரின் தநரடி கண்காணிப்பின் கீழ் இயந்திரவியலாைர், பரிதசாதகர், 

அைவடீ்டு ஆராய்ச்சி ஆகிய உப பிரிவுகள் மூன்ைின் மூலம் இந்தப் பிரிவின் கடளமகள் 

நிளைதவற்ைப்படுகின்ைன. இயந்திரவியல் பணிப்பாைரின்  கீழ் உதவி இயந்திரவியல் 

பணிப்பாைர்கள் இருவர், இரு பரிசீலளனயாைர்கள், அைவடீ்டு பரிதசாதகர்கள் இருவர், அபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் ஒருவர், அைவடீ்டு உதவியாைர் இருவர் மற்றும் அலுவலக பணி ஊைியர்கள் 

இருவர் கடளமயில் உள்ைனர்.  

10.3 நாளாந்ே ைடகமைள் 

- கட்டிடத்திற்காக கட்டளமப்பிளன தயாரித்தல் 

- நிர்மாண நடவடிக்ளககளுக்காக ஆதலாசளனகைிளன வைங்குதல். 

- மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல். 

- ககாடுப்பனவு அைிக்ளக மற்றும் பற்றுச் சீட்டிளன தயாரித்தல். 

- காணி ஆய்வு அபிவிருத்தி நடவடிக்ளககளுக்காக மாகாண சளப நிறுவனங்களுக்கு அரச 

காணிகைிளன ளகப்பற்ைல் அைித்தல் ஆகிய நடவடிக்ளககளுக்காக 

- . நகர திட்டமிடலுக்காக காணி பயன்பாடடு ஆய்வு மற்றும் அைிக்ளகயிளன தயாரித்தல். 

- அபிவிருத்தி திட்டத்திளன தயாரிக்கும் கபாழுது உரியவாறு அபிவிருத்தி திட்டத்திளன 

தயாரித்தல் மற்றும் நிர்மாண நடவடிக்ளககளுக்காக துளை ஆய்வு, காணியிளன அைவிடல், 

வளரப்படத்திளன தயாரித்தல், சமவுயரக்தகாட்டு திட்டத்திளன தயாரித்தல், நகர திட்டம், 

கட்டிட திட்டம் ஆகியனவற்ைிளன நிலத்தில் நிளலநிறுத்தல். 

- நிர்மாணம் மற்றும் நிலக் காட்சி நடவடிக்ளககைில் மற்றும் தபணல் நடவடிக்ளககைல் 

தவளலத்தை நிருவாகம். 

-  நிர்மாணம் மற்றும் நிலக்காட்சி நடவடிக்ளககைில் தவளல கண்காணிப்பு, பற்றுச்சீட்டிளன 

தயாரித்தல், பற்றுச்சீட்டு சான்ைிதழ், தக்களவத்துள்ை நிதியிளன விடுவித்தல் அைிக்ள க, 

முன்தனற்ை அைிக்ளகயிளன சமர்ப்பித்தல்.  

- .திளணக்கைத்திற்குரிய கட்டிடத்தின் தபணலுக்கான மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல் மற்றும் 

தபணல் நடவடிக்ளககைிளன நிளைதவற்றுதல்.  
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10.4 2015  ஆம் வருடத்ேில் இடம்பெற்று ைருமங்ைள்  

கதாட
ர் 

இலக்
மக் 

திட்டம் தமற்ககாள்ைப்பட்ட நடவடிக்ளககள்  

1 கைனி சமய 
நிலம் 

திட்ட அலுவலகத்தின் புதுப்பித்தல் நடவடிக்ளககள் மற்றும் பிரதான 
வாயிற்கதவிளன கபாருத்துதலுக்கான கமாத்த மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல். 

2 கதல்வத்த 
புராதன 

கதாட்டகமு 

ரன்பத் ரஜமஹா 
விகாளர 

உத்ததச அைப்பள்ைி கட்டிடத்தின் தான சாளலயின் புகுவைி மின்சார 
விைக்கிளன கபாருத்துதலுக்காக கதாளக அைவடீ்டுடன் மதிப்படீ்டிளன 
தயாரித்தல்  

3 ககட்டகபருவ 

புராதன 
ரஜமஹா 
விகாளர 

புனித சின்ன மாைிளகக்காக கட்டளமப்பு திட்டத்திளன தயாரித்தல் மற்றும் 
கமாத்த மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல்.  

4 அநுராதபுரம் 
சமய நிலம் 

01.தற்கபாழுது நிலவும் திட்ட அலுவலகம் மற்றும் சுற்றுலா விடுதியின் 
உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ை புதுப்பித்தல் நடவடிக்ளகக்காக கதாளக அைவடீ்டு 
பத்திரத்துடன் மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல். 

02மலசலக்கூட முளைளமக்காக கமாத்த மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல். 

02. பலகடளம கட்டிடத்திற்காக கட்டளமக்கப்பட்ட திட்டம் மற்றும் 
மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல் 

5 கண்டி சமய 
நிலம் 

உத்ததச பல்தலககாதல சுற்றுலா விடுதிக்காக கமாத்த மதிப்படீ்டிளன 
தயாரித்தல். 

6 பதுளை பத்தினி 
ததவாலயம் 

உத்ததச பாளதக்கான கமாத்த மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல் 

7 ஊராகபால 
தமதங்காராமய 

புனித சின்ன மாைிளகக்காக கட்டளமப்பு திட்டத்திளன தயாரித்தல் , கதாளக 
அைவடீ்டுடன் மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல். 

8 கசத்சிைிபாய 

ததசிய கபௌதீக 
திட்டமிடல் 

கட்டிடம் 

ததசிய கபௌதீக திட்டமிடல் கட்டிடத்தின் புதுப்பித்தலுக்காக கதாளக 
அைவடீ்டுடன் மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல். 

9 கதல்வத்த கபௌத்த சமய பாடசாளல கட்டிடம் மற்றும் கதாைிற் பயிற்சி மத்திய 
நிளலயத்திற்காக கட்டளமப்பு திட்டத்திளன தயாரித்தல் மற்றும் கதாளக 
அைவடீ்டுடன் மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல்.  

10 மஹயங்களன 
சுற்றுலா விடுதி 

சுற்றுலா விடுதியிளன புதுப்பித்தலுக்காக கதாளக அைவடீ்டுடன் 
மதிப்பீீ்ட்டிளன தயாரித்தல் 

11 மாத்தளை அலு 
விகாளர 

நில அலங்காரத்திற்காக கமாத்த மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல்.  
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10.5 2015  ஆம் ஆண்டில் ஆராய்ச்சிப் ெிரிவினால் பமற்பைாள்ளப்ெட்ட ைடகமைள்  

கதாடர் 
இலக்கம் 

திட்டம் நிளைதவற்ைப்படும கடளமகள் 

1 தியவன்னா உயன திளணக்கைத்தின் விடுதி தபணல் நடவடிக்ளக 

2 கவலிதககபால பிரததச சளபயின் மயான பூமிக்காக காணி பரிதசாதளன  

3 கைனி 
කාර්යාල නඩත්තු  දහා ඇ ්තසේන්තු  ැකසීම அலுவலக தபணலுக்காக 
மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல்  

4 பல்தலககதல திளணக்கை காணி பாதுகாப்பு  

5 ககட்டபருவ 

கட்டிட நிர்மாண நடவடிக்ளக திட்டத்திற்காக 
அைிக்ளகயிளன வைங்குதல் 

6 தசருவாவில சமய ஸ்தலம் 

சுற்றுலா விடுதி புதுப்பித்தலுக்கான மதிப்பீீ்ட்டிளன 
தயாரித்தல் 

7 ககட்டபருவ அைவடீ்டு நடவடிக்ளக மற்றும் நிர்மாண கண்காணிப்பு  

8 தலவில 

முன்தனஸ்வரம் தகாயில் மற்றும் பள்ைிவாசல் நிர்மாண 
திட்டம் மற்றும் அைவடீ்டு நடவடிக்ளக  

9 தந்திரிமளல 

 தக்களவக்கப்பட்ட நிதியிளன விடுவித்தல் 
அைிக்ளகயிளன தயாரித்தல். 

10 ககாகலான்ன பிரததச  சளப காணி ஆய்வு அைிக்ளகயிளன தயாரித்தல் 

11 அநுராதபுரம் மதஹமவுனா  ததாட்டம் 

13 திம்புலாகல ரஜமஹா விகாளர கட்டிட திட்டத்திற்காக அைவடீ்டிளன தமற்ககாள்ைல்  

14 மீவிட்டிகம்மன விகாளர திட்டத்திற்காக வளரப்படத்திளன தயாரித்தல் 

12 மஹியங்களன 
சமய நிலம்  

உத்ததச திட்ட அலுவலக கட்டிடத்திற்காக கட்டளமப்பு திட்டத்திளன 
தயாரித்தல் மற்றும் கதாளக அைவடீ்டுடன் மதிப்படீ்டிளன தயாரிததல்  

13 பிைிகுத்துவ 
ரஜமஹா 
விகாளர 

உத்ததச புகுவைிக்காக கமாத்த மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல்  

14 எம்கபக்தக 
ரஜமஹா 
விகாளர 

உத்ததச கதிர்காம  ததவாலயத்திற்காக கமாத்த மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல். 

15 புதுதககந்த உத்ததச புகுவைி மற்றும் தபாதிசூழ் ஒதுக்கிடத்திற்காக கமாத்த மதிப்படீ்டிளன 

தயாரித்தல். 

16 திப்பட்டுககாட 
ஶ்ரீ 
சுபத்ராராமய 

உத்ததச புகுவைிக்கான கமாத்த மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல். 

17 அலவத்துககாட  சமன் ததவாலயத்தின் தபாதி சூழ் இடத்துக்காக கமாத்த மதிப்படீ்டிளன 
தயாரித்தல்  

18 கபாரளை 

தகாதமி 
விகாளர  

தான சாளல, இளைப்பாறுமிடம், மற்றும் பல்கடளம கட்டிடத்திற்காக கமாத்த 
மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல்.  

19 கபாக்குனுவிட்
ட் 

உத்ததச இளைப்பாற்றுமிடத்திற்கான கமாத்த மதிப்படீ்டிளன தயாரித்தல். 
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15 நாரம்மல சுமனாராமய கட்டிட அைவடீ்டு நடவடிக்ளகக்காக 

16 பாககாட விகாளர 

கட்டிட நிர்மாண நடவடிக்ளகக்காக ககாடுப்பனவு 
அைிக்ளகயிளன தயாரித்தல். 

17 அம்பகமுவ பிரததச கசயலகம் காணி ஆய்வு அைிக்ளகயிளன வைங்குதல் 

18 கதிர்காமம் சமய ஸ்தலம் 

திட்டத்திளன தயாரிப்பதற்கான அைவடீ்டு 
நடவடிக்ளககள்  

 
    

மூைம்:- ேிகைக்ைளத்ேின் மூைம் 

 

 

11.ைட்டிடக் ைகைப் ெிரிவு  

11.1  ைடகமப் பொறுப்புக்ைள்  

பணிப்பாைர் (கட்டிடக்களல) மூலம் திட்டம் அலுவலக உதவியாைர்களுக்கு கிளடக்கும் , ( கட்டிட 
களல களலஞர்கள், இயந்திரவியலாைர்கள், திட்ட உதவியாைர்கள் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட) கமாத்த 
திட்டம் மற்றும் தகாட்பாடுகள் மூலம் திட்டத்திளன தயாரித்தல், ககாண்டு நடாத்தல் ( 
கண்காணிப்பு/ தவளலத்தைம்) இந்த பிரிவின் கடளமகைாகும். அவ்வாதை தயாரிக்கப்படும் 
திட்டத்திளன கைஞ்சியப்படுத்தல், பிரதி  கசய்தல், மற்றும்  அைிவின்ைி தபணல் என்பன 
இடம்கபறும்.  

11.2 அலுவைை ஆளனியினர் 

இந்த அலுவல ஆைனியிர் பணிப்பாைர் (கட்டிடக்களல) இன் கீழ் உள்ைது. இந்த பிரிவு உதவி 
பணிப்பாைர் / பிரதி பணிப்பாைர், திட்ட அலுவலக உதவியாைர் 03 தபர்கள் மற்றும் 
திட்டவியலாைர்கள் 21  தபர்கைிளன உள்ைடக்கியது. ஒரு திட்ட அலுவலக உதவியாைர் மற்றும் 
திட்டவியலாைர் பலரின் ததளவயின் கபாருட்டு பணிப்பாைர் (இயந்திரவியல்) இன் கீழ் 
மதிப்படீ்டிளன தயாரிப்பதற்காக திட்ட உதவியாைரின் கீழ் கசயற்படும். உரிய கட்டிடக் களல 
வல்லுநர், இயந்திரவியலாைர் மூலம் நிர்மாணிக்கப்படும் திட்டம் பணிப்பாைர் (கட்டிடக்களல) 
மூலம் திட்ட அலுவலக உதவியாைர்களுக்கு கிளடக்கப்கபற்று திட்டம் மற்றும் தகாட்பாட்டு 
திட்டம் தயாரித்தல் இடம்கபறும்.  

இந்த தயாரிக்கப்படட திட்டத்திளன கைஞ்சியப்படுத்தல், வைங்குதல், பிரதிகயடுத்தல் மற்றும் 
அைிவின்ைி  தபணலுக்காக திட்ட கபாறுப்பு உதவியாைர், திட்ட அச்சிடல் வல்லுநர், திட்டம் 
புதுப்பிப்பவர்  மற்றும் அலுவலக பணி உதவியாைர் இந்த பிரிவின் கீழ் தமலும் கடளமயில் 
உள்ைனர்.  
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11.3 2015  ஆம் ஆண்டில் முடிவுறுத்ேப்ெட்ட பைாட்ொட்டு ேிட்டம்  

கதாடர் இலக்கம் திட்டம் நிளைதவற்ைப்படும கடளமகள் 

A/AR/273/2015 அநுராதபுரம் 

உத்ததச மலசலக்கூட முளைளமக்காக திட்டத்திளன 

வளரதல் 

A/ST/274/2014 புதிய கண்டி தான சாளல 

அத்திவாரம் மற்றும் கட்டளமப்பு தகவல்கைிளன 

காட்டுதல் 

A/ST/275/2015 
புதிய கண்டி துைவிகள் 
வதிவிடம்   

தீராந்திளன தயாரித்தல் மற்றும் ககாங்ைடீ் 
பலளகயின் R/F தகவல்கைிளன கதரிவித்தல் 

A/ST/276/2015 புத்தகசாளலக் கட்டிடம் 

இரண்டாவது மாடியில் தீராந்தின் திட்டத்திளன 
வளரதல். 

A/ST/277/2015 புத்தகசாளலக் கட்டிடம்  படிக்கட்டுகைில் R/F தகவல்கைிளன காட்டுதல். 

A/ST/278/2015 புத்தகசாளலக் கட்டிடம் இரண்டாவது மாடியில் தீராந்திளன திட்டமிடுதல் 

A/ST/279/2015 புத்தகசாளலக் கட்டிடம் முதலாவது மாடியில் தீராந்திளன திட்டமிடுதல் 

A/ST/280/2015 புத்தகசாளலக் கட்டிடம் முதலாவது மாடியில் தீராந்திளன திட்டமிடுதல் 

A/AR/281/2015 அநுராதபுரம் தூபாரமம் 

உத்ததச இளணப்பு மற்றும் தபாயககய கட்டிடத்தளன 
திட்டத்திளன வளரதல்  

A/AR/85/2015 புதுதககந்த வலகம்பா விகாளர 

தபாதியிளன சுற்ைியுள்ை இடத்திற்காக திட்டத்திளன 

வளரதல்  

B/AR/86/15 புதுதககந்த வலகம்பா விகாளர உத்ததச புகுவைிக்காக திட்டத்தளன வளரதல் 

B/AR/87/15 புதுதககந்த வலகம்பா விகாளர 

உத்ததச மலசலக்கூடத்திற்காக  திட்டத்திளன 

வளரதல் 

B/AR/88/15 தகாதமி விகாளர கபாரளை 

உத்ததச தான சாளல மற்றும் இளைப்பாற்று 
கூடத்திற்கான திட்டத்தளன வளரதல் 

B/AR/89/15 புதுதககந்த ரஜமஹா விகாளர உத்ததச - மாைிளகக்காக திட்டத்திளன வளரதல் 

B/AR/90/15 தகாதமி விகாளர கபாரளை 

உத்ததச பல்கரும கட்டிடத்திற்காக திட்டத்திளன 

வளரதல் 

B/AR/91/15 தகாதமி விகாளர கபாரளை பூ தயாரித்தல் கூடாரத்திற்கான திட்டத்திளன வளரதல் 

B/AR/92/15 தகாதமி விகாளர கபாரளை   

B/AR/93/15 புதுதககந்த வலகம்பா விகாளர தியான மண்டபத்திற்கான திட்டத்திளன வளரதல் 

B/AR/94/15 புதுதககந்த வலகம்பா விகாளர உத்ததச  தமக மதிலுக்காக திட்டத்திளன வளரதல் 

B/AR/95/15 புதுதககந்த வலகம்பா விகாளர புகுவைிீ்க்காக திட்டத்திளன வளரதல் 

D/PL/95/15 தகாதமி விகாளர  

புகுவைிக்காக திட்டத்திளன வளரதல், நிலக் 
காட்சிக்காக திட்டத்திளன வளரதல்  

D/PL/51/15 கதடிகம  தகாடதவகஹர அபிவிருத்திக்கான திட்டத்தளன வளரதல் 
D/PL/52/15 கதாலுவ  கயதராவத்த நிலத் திட்டத்திளன வளரதல் 

D/PL/53/15 கதாலுவ  கயதராவத்த நிலத் திட்டத்திளன வளரதல் 

D/PL/54/15 கதாலுவ  கயதராவத்த நிலத் திட்டத்திளன வளரதல் 

D/PL/55/15 

திம்புலாகல  சமய ஸ்தல 
திட்டமிடல்  தயாசளன 
முளைளம புகுவைி  இற்காக திட்டத்திளன வளரதல்  

D/PL/56/15 

திம்புலாகல  சமய ஸ்தல 
திட்டமிடல்  தயாசளன 
முளைளம 

தயாரிக்கப்பட்டககாங்ைடீ்  (Raine Force) மற்றும் தூண் 

தகவல்கள் 

D/PL/57/15 

திம்புலாகல  சமய ஸ்தல 
திட்டமிடல்  தயாசளன 
முளைளம 

தயாரிக்கப்பட்டககாங்ைடீ்  (Raine Force) மற்றும் தூண் 

தகவல்கள் 

D/PL/58/15 

திம்புலாகல  சமய ஸ்தல 
திட்டமிடல்  தயாசளன 
முளைளம 

தயாரிக்கப்பட்டககாங்ைடீ்  (Raine Force) மற்றும்  

ககாங்ைடீ்டின் தகவல்கள் 
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D/PL/59/15 

திம்புலாகல  சமய ஸ்தல 
திட்டமிடல்  தயாசளன 
முளைளம 

 

தயாரிக்கப்பட்டககாங்ைடீ்  (Raine Force) மற்றும்  

ககாங்ைடீ்டின் தகவல்கள் 

D/PL/60/15 

திம்புலாகல  சமய ஸ்தல 
திட்டமிடல்  தயாசளன 
முளைளம தயாரிக்கப்பட்டககாங்ைடீ் மற்றும் தீராந்தின் விபரங்கள்  

D/PL/61/15 

திம்புலாகல  சமய ஸ்தல 
திட்டமிடல்  தயாசளன 
முளைளம தயாரிக்கப்பட்டககாங்ைடீ் மற்றும் தீராந்தின் விபரங்கள்  

D/PL/62/15 

திம்புலாகல  சமய ஸ்தல 
திட்டமிடல்  தயாசளன 
முளைளம தயாரிக்கப்பட்டககாங்ைடீ் மற்றும் தீராந்தின் விபரங்கள்  

D/PL/63/15 

திம்புலாகல  சமய ஸ்தல 
திட்டமிடல்  தயாசளன 
முளைளம தயாரிக்கப்பட்டககாங்ைடீ் மற்றும் தீராந்தின் விபரங்கள்  

   

 K/AR/308/15 
கட்டுகஹகல்தல ரஜமஹா 
விகாளர உத்ததச தங்க தவலியிற்கான திட்டத்திளன வளரதல்  

 K/AR/309/15 
கட்டுகஹகல்தல ரஜமஹா 
விகாளர உத்ததச தர்மசாளலக்கான திட்டத்திளன வளரதல்  

 K/AR/310/15 
கட்டுகஹகல்தல ரஜமஹா 
விகாளர 

உத்ததச மலசலக்கூடத்திற்கான திட்டத்திளன 

வளரதல்  

 K/AR/311/15 
கட்டுகஹகல்தல ரஜமஹா 
விகாளர 

உத்ததச தானசாளல மற்றும் இளைப்பாற்று 
இடத்திற்கான திட்டத்திளன வளரதல்  

 K/AR/312/15 
கட்டுகஹகல்தல ரஜமஹா 
விகாளர உத்ததச புகுவைிக்காக திட்டத்தளன வளரதல் 

 K/AR/313/15 கதிர்காமம் ஶ்ரீ விகாளர  உத்ததச தர்மசளலக்காக திட்டத்தளன வளரதல் 

G/AR/46/15 ககட்டபருவ ரஜமஹா விகாளர 

உத்ததச புனித சின்ன மாைிளகக்காக திட்டத்தளன 

வளரதல் 

G/AR/47/15 ககட்டபருவ ரஜமஹா விகாளர 

உத்ததச புனித சின்ன மாைிளகக்காக திட்டத்தளன 

வளரதல் 

G/AR/47-1/15 ககட்டபருவ ரஜமஹா விகாளர 

உத்ததச புனித சின்ன மாைிளகக்காக திட்டத்தளன 

வளரதல் 

G/ST/48/15 ககட்டபருவ ரஜமஹா விகாளர கட்டளமப்பு தகவல்கள் 

G/ST/50/15 ககட்டபருவ ரஜமஹா விகாளர தீராந்தின் திட்டத்திளன வளரதல் 

G/AR/51/15 ககட்டபருவ ரஜமஹா விகாளர நிலத் திட்டத்திளன வளரதல் 

G/AR/52/15 ககட்டபருவ ரஜமஹா விகாளர 

உத்ததச இளைப்பாற்று இல்லம் 3  இற்காக திட்டத்திளன 

வளரதல்  

G/AR/53/15 ககட்டபருவ ரஜமஹா விகாளர 

உத்ததச இளைப்பாற்று இல்லம் 1  இற்காக திட்டத்திளன 

வளரதல்  

G/AR/54/15 ககட்டபருவ ரஜமஹா விகாளர 

உத்ததச இளைப்பாற்று இல்லம் 2  இற்காக திட்டத்திளன 

வளரதல்  

G/ST/55/15 ககட்டபருவ ரஜமஹா விகாளர 

கட்டளமப்பு தகவல்கள் (கூளர மட்டத்திலான 
தீராந்தி)  

G/ST/56/15 ககட்டபருவ ரஜமஹா விகாளர படிக்கட்டின் கட்டளமப்பு விபரங்கள் 

G/ST/58/15 ககட்டபருவ ரஜமஹா விகாளர தக்களவக்கும் சுவர்  (retaining walls) 

G/ST/59/15 தகாதமி விகாளர  புகுவைி  இற்காக திட்டத்திளன வளரதல்  

H/PL/52/15 
கஹலமட மீள் திட்டமிடல் – 
ககட்டுதஹன காணி நிலத் திட்டத்திளன தயாரித்தல் 

 U/AR/25/15 உடுதும்பர நிலத் திட்டத்திளன தயாரித்தல் 

M/AR/284/15  
முதியன்கன சமய பூமி 
அபிவிருத்தி திட்டம் 

உத்ததச NPPD அலுவலக கட்டிடத்திற்கான திட்டத்திளன 

வளரதல் . 
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 M/AR/286/15 மாத்தளை அலு விகாளர நிலத் திட்டத்திளன வளரதல் 

 M/AR/287/15 மாத்தளை அலு விகாளர உத்ததச தான சாளலயின் திீ்ட்டத்திளன வளரதல் 

 M/AR/288/15 மீவித்திகம்மன 

உத்ததச  தபாதியிளன சுற்ைியுள்ை இடத்திற்கான 
திட்டத்திளன வளரதல் 

 P/AR/137/15 கபாலன்னறுளவ புத்தர் சிளலக்கான திட்டத்திளன வளரதல்  

 P/AR/138/15 கபாலன்னறுளவ  

இளைப்பாற்று கட்டிடத்திற்கான திட்டத்திளன 

வளரதல்  

 P/AR/139/15 கபாலன்னறுளவ  மலசலகூட முளைளமக்கான  திட்டத்திளன வளரதல்  

 P/AR/140/15 கபாலன்னறுளவ  நீர் தாங்கிக்கான திட்டத்திளன வளரதல்  

 P/AR/141/15 கபாலன்னறுளவ  

இளைப்பாற்று மண்டபத்திற்கான திட்டத்திளன 

வளரதல்  

 P/AR/142/15 கபல்மடுளல நிலத் திட்டத்திளன வளரதல் 

 P/AR/143/15 பல்தலககதல 

உத்ததச சுற்றுலா விடுதிக்கான  திட்டத்திளன 

வளரதல்  

 P/AR/144/15 கபலவத்த பாராளுமன்ை அளமச்சின் உள்ைக நிர்மாணம்  

 P/AR/145/15 கபாக்குனுவிட்ட 

உத்ததச இளைப்பாறும் இடத்திற்கான  திட்டத்திளன 

வளரதல்  

 P/AR/146/15 கபாலன்னறுளவ  

உத்ததச கபௌத்த பாடசாளலக்கான திட்டத்திளன 

வளரதல்  

 P/AR/148/15 கபாலன்னறுளவ  

அத்திவாரம் மற்றும் தூண் பற்ைி தகவல்கைிக்கான 
திட்டத்திளன வளரதல்  

T/AR/58/15 
கதாட்டகமுவ ரத்பத் ரஜமஹா 
விகாளர 

உத்ததச இளைப்பாறும் இடத்திற்கான  இற்காக 
திட்டத்திளன வளரதல்  

 T/AR/59/15 
கதாட்டகமுவ ரத்பத் ரஜமஹா 
விகாளர 

உத்ததச துைவிகள் வாசஸ்தலத்திற்கான   
திட்டத்திளன வளரதல்  

 T/AR/60/15 
கதாட்டகமுவ ரத்பத் ரஜமஹா 
விகாளர 

உத்ததச பல்தவறு நடவடிக்ளக கட்டிடங்களுக்கான 
திட்டத்திளன வளரதல்  

 T/AR/61/15 
கதாட்டகமுவ ரத்பத் ரஜமஹா 
விகாளர 

 உத்ததச பல்தவறு நடவடிக்ளக கட்டிடங்களுக்கான 
திட்டத்திளன வளரதல் 

 மூைம்:- ேிகைக்ைளத்ேின் மூைம் 
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12.ைைக்குப் ெிரிவின் பெறுபெறு 

11.1 ைைக்ைீட்டுப் ெிரிவின் பநாக்ைம் 

வருடாந்த வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்படீ்டில் இருந்து திளணக்கைத்திற்கு ஒதுக்கப்படும் ஒதுக்கீடு 
அரச கணக்கு சுற்றுநிருபம், நிதி ஒழுங்குவிதிகள், தாபன விதிக்தகாளவ மற்றும் ஏளனய 
சுற்றுநிருபங்கைின் சட்டதிட்டங்களுக்கு முரண்பாடற்ை விதத்திீ்ல் உற்பத்தி திைன் மற்றும் 
விளனத்திைனாக நிதி முகாளத்துவத்திளன நிகழ்த்துதல்.  

11.2 பசகவைள் 

1. திளணக்கைத்தின் மற்ைிம் திட்டங்கைில் கடளமயில் உள்ை அலுவல ஆைனியினரின் 
சம்பைம் மற்றும் ககாடுப்பனவுகளுக்குரிய கசலவிளன கசலுத்துதல்.  

2. நிகழ்த்தப்படும் நிதிரீதியான ககாடுக்கல் வாங்கல்களுக்கு உரிய மாதாந்த கணக்கு 
சாராம்சத்திளன தயாரித்தல் மற்றும் திளைதசரிக்கு சமர்ப்பித்தல். 

3. வருடாந்த கணக்கிளன தயாரித்தல்.  

4. திளணக்கைத்திற்கு மற்றும் அதன் கீழ் உள்ை நிறுவனங்களுக்கு ததளவயான 
கபாருட்கைிளன ககாள்வனவு  கசய்தல் மற்றும் கைஞ்சிய நடவடிக்ளககைிளன தபணுதல்.  

5. கசாத்து முகாளமத்துவம் 

6. கணக்காய்வதிபதிக்கு கணக்காய்விற்கான கடித ஆவணங்கைிளன சமர்ப்பித்தல் மற்றும் 
கணக்காய்வு விசாரளணகளுக்கு விளடயைித்தல்.  

7. முற்பணம் பி கணக்கின் கீழ் கடன் ககாடுப்பனவிளன தமற்ககாள்ைல் மற்றும்  அைவிடல்.  

 

11.3 அலுவைை ஆளனியினர் 

 பிரதான கணக்காைரின் தநரமி கண்காணிப்பின் கீழ், கணக்காைரின் மற்றும் முகாளமத்துவ 
உதவியாைர்கள் ஏழு தபர்கள் மற்றும் அலுவலக பணி உதவியாைர் இருவர்கைினால் 
தமற்கூைப்பட்ட கடளம நிளைதவற்ைப்படுகின்ைது.  
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1.நபர்கைின் சம்பைம் மற்றும் கதாடர்புளடய ஒதுக்கீட்டின்  தபரில் கசய்யப்படும் 
கசலவுகள் - 2015 

 

 2015 மதிப்படீு 

(ரூ) 

நி.ஒ.66/69 

மாற்றுதல்                

(ரூ) 

குளை மதிப்படீு             

(ரூ) 

கமாத்த 
ஒதுக்கம்           

(ரூ) 

கமாத்த கசலவு         

(ரூ) 

நபர்கைின் 
சம்பைம் 

107,200,000 
 

                   
- 

26,000,000 133,200,000 126,476,434 

 

 

 

2.ஏளனய மீண்கடழும் கசலவு மற்றும் கதாடர்புளடய ஒதுக்கீட்டின்  தபரில் கசய்யப்படும் 
கசலவுகள் - 2015 

 

 2015 மதிப்படீு 

(ரூ) 

நி.ஒ.66/69 

மாற்றுதல்                

(ரூ) 

குளை 
மதிப்படீு             

(ரூ) 

கமாத்த 
ஒதுக்கம்           

(ரூ) 

கமாத்த 
கசலவு         

(ரூ) 

ஏளனய 
மீண்கடழும் 
கசலவு 

          
50,550,000 
 

           
4,500,000                  

                  
- 

           
46,050,000 

          
42,589,027 

 

 

 

3. 2015 வருடத்திற்கான வருமான அைிக்ளக 

 

விபரம் அடிப்பளட மதிப்படீு 
(ரூ.மி) 

திருத்தப்பட்ட மதிப்படீு                            

(ரூ.மி) 
வருமானம் 2015                                             

(ரூ.மி) 

2002-01-01 1.5 - 1.47 

2002-02-99 1.2 - 1.20 

2003-99-00 0.1 - 1.12 
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4.ஒவ்கவாரு மூலதன கசலவு விடயங்கள் மற்றும் கதாடர்புளடய ஒதுக்கீட்டின்  தபரில் 
கசய்யப்படும் கசலவுகள் - 2015 

 

கசலவனீ 

தளலப்பு 

2015 மதிப்படீு நி.ஒ.66/69 

மாற்றுதல்                

(ரூ) 

குளை மதிப்படீு             

(ரூ) 

கமாத்த 
ஒதுக்கம்           

(ரூ) 

கமாத்த 
கசலவு         

(ரூ) 

311-1-1-0-
2001 

200,000                   -                  - 200,000 122,264 

311-1-1-0-
2002 

150,000                   -                  - 150,000                     
- 

311-1-1-0-
2003 

750,000                   -                  - 750,000 750,000 

311-1-1-0-
2102 

100,000            
4,500,000 

                 - 4,600,000 4,500,425 

311-1-1-0-
2104 

56,000                  -                  -    50,000                    - 

311-1-1-0-
2401 

250,000                  -                  - 250,000 250,000 

311-1-1-0-
2502 

7,000,000                 -                  - 7,000,000 2,018,569 

 

 

5.அரச அலுவலர்கைின் முற்பண கணக்கின் எல்ளல மற்றும் உண்ளமயான கபறுமதி - 2015 

 

விடய இலக்கம்  -  311011 

 எல்ளல உண்ளமயான கபறுமதி 

உச்ச கசலவனீ் எல்ளல 12,475,000.00 10,173,324.81 

குளைந்த வரவனீ எல்ளல 7,675,000.00 11,908,966.42 

உச்ச வரவனீ மீதி எல்ளல 60,000,000.00 30,518,464.34 

 

மூைம்- ேிகைக்ைளம் மூைம்  

 

 


