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1. அறிமுகம் 
 

1.1 திணணக்களத்தின் வரலாறு. 
 

  ோணி உரித்து நிர்ணயம் எனப்படுவது அரச ோணிேள் எது? தனியார் ோணிேள் எது? 
என ேண்டறிந்து தனியார் ோணிேள் என தீர்மானம் சசய்யப்பட்ட  ோணிேளுக்கு 
உரித்தான உரிணமயாளர்ேளுக்கு அவற்ணற பதிவு சசய்து சோடுத்து அந்தக் ோணிக்ோன 
வணரபடம் ஒன்ணற வழங்குதலும், மற்றும் அரச ோணிணய அரசிற்கு 
உரித்தாக்குவதுமான நணடமுணற சசயற்பாடும் ஆகும். புராதன முணறயிணன 
அடிப்பணடயாே சோண்ட இவ்வாறான நணடமுணறசயான்று இந்நாட்டிற்கு அவசியமானது. 
ஆயிரமாயிரம் வருடங்ேளாே இந்நாட்டின் மக்ேள் ோணியில் சீவியம் சோண்டிருந்தாலும் 
, ோணிணய பயன்படுத்தியிருந்தாலும் ோணி சதாடர்பான உரிணம அவர்ேளுக்கு 
ேிணடக்ேப்சபறவில்ணல. ோணியின் உரிணமணய உறுதிப்படுத்தித் தரும் 
உறுதிப்பத்திரங்ேள் கபான்ற ஆவணங்ேள் அவர்ேளுக்கு இருக்ேவில்ணல. இந் 
நிணலணமயின் ேீழ் 1840 ஆம் ஆண்டில் பிரித்தானிய நிர்வாே உறுப்பினர்ேளால் 12 ஆம் 
இலக்ேமுணடய அத்துமீறிய ோணிக் ேட்டணளச் சட்டம் சவளியிடப்பட்டது. 

 

 அந்த கட்டணளச் ெட்டத்தில் அடிப்ணடயாக குறிப்பிடப்பட்டது, 

யாசதனில் தனியார் ஒருவருக்கு அவரது காணிணய உறுதிப்படுத்திக்சகாள்ள 

முடியாத பட்ெத்தில் அக்காணி அரசுடணையாக்கப்படும் என்பதாகும். ைக்களின் 

பரம்பணர, ெீவிய உாித்து ைற்றும் அவர்களின் பயிர்ச் செய்ணககள் பிாித்தானிய 

நிர்வாகத்தினால் கண்டு சகாள்ளப்படவில்ணல. உறுதிப்பத்திரங்கள், 

ஓணலச்சுவடிகள் நபான்ற ஆவணங்கள் தான் காணியின் உாிணைணய 

உறுதிப்படுத்த முடியும் என்ற எண்ணம் அவர்கள் ைத்தியில் காணப்பட்டது. 

இச்ெந்தர்ப்பத்தில் 1840 ஆம் ஆண்டின் அத்துைீறிய காணிக் கட்டணளச் 

ெட்டத்தினால் ைக்கள் தங்களின் ஆயிரக்கணக்கான காணிகளின் உாிணைணய 

இழக்க நநாிட்டது. இலங்ணக ைக்களுக்கு ஏற்பட்ட இந்த அொதாரண நிணலணய 

வலியுறுத்தி அக்காலகட்டத்தில் இருந்த நதெிய தணலவர்கள் தங்களின் 

துக்கத்ணதயும், விநராதத்ணதயும்  பிாித்தானிய நிர்வாக உறுப்பினர்களுக்கு 

எதிராக சதாியப்படுத்தினர்.  

 

இந்தப் பிரச்ெிணனக்கு தீர்வாக அரெ காணி எது? தனியார் காணி எது? 

என்று நிர்ணயம் செய்து சகாள்ள நிர்ணய நடவடிக்ணக ஒன்ணற ஆரம்பிக்க 

நவண்டிய சூழ்நிணல ஏற்பட்டது. அதன் படி 1897ஆம் ஆண்டில் தாிசு நிலச்ெட்டம் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் அரெ அதிபர்கள் ைற்றும் விநெட 
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உத்திநயாகத்தர்களினால் நணடமுணறப்படுத்தப்பட்ட காணி நிர்ணய நணடமுணற, 

1903 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட காணி நிர்ணயத் திணணக்களத்தின் கீழ் 

சகாண்டுவரப்பட்டது. தாிசு நிலச்ெட்டத்ணத நணடமுணறப்படுத்தும் நபாது 

ஏற்பட்ட குணறபாடுகணள, அொதாரண நிணலகணள நிவர்த்தி செய்து சகாள்ள 

ொியான, ெட்ட ாீதியான நிர்ணய நடவடிக்ணகசயான்ணற செயற்படுத்துவதற்காக 

1930 ஆம் ஆண்டின் 20ஆம் இலக்க காணி நிர்ணயக் கட்டணளச் ெட்டம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

 

திணணக்களத்திற்குாிய இக்காணி நிர்ணய செயற்பாடு 

நணடமுணறப்படுத்தப்படும் அநதநவணளயில், 1998ஆம் 21ஆம் இலக்க உாித்து 

பதிவு செய்தல் ெட்டம் நிணறநவற்றப்பட்டதன் பிரகாரம் காணி உாித்து நிர்ணயத் 

திணணக்களம், உாித்து பதிவு செய்தல் நணடமுணறயிலும் காலடி பதித்தது. அரெ 

ைற்றும் தனியார் காணிகளின் உாித்திணன உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் ெிறந்த 

காணி முகாணைத்துவ முணறணய உருவாக்குவதும் காணி சதாடர்பான நைாெடி 

ைற்றும் ஊழல் என்பவற்ணற தடுப்பதும் இதன் முக்கிய நநாக்கைாகும். அத்துடன் 

இந்த செயற்பாடுகள் நணடமுணறப்படுத்தப்பட்டநதாடு திணணக்களத்தின் முக்கிய 

செயற்பாடாகவும் ைாற்றைணடந்தது. 

 

1903 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உரித்து நிர்ணய 
ஆணணயாளர்களின் செயர்ப் ெட்டியல்  
 

(இணணப்பு இல. 01 இல் காட்டப்ெட்டுள்ளது) 

1.2 நநாக்கு 
 

  அணனத்து ோணிேளுக்கும் நிர்ணய உரித்சதான்று 

1.3 பணித்திட்டம் 
 

  ோணி நிர்ணயம் மற்றும் உரித்து பதிவு சசய்யும் சசயற்பாடுேளில் 
அரச மற்றும் தனியார் ோணிேளின் உரித்ணத தீர்மானிப்பதும் 

அணனத்து ோணிேளுக்குமான உரித்சதான்ணற உறுதிப்படுத்துவதன் 
மூலம் இலங்ணேயில் முன்கனற்றமணடந்த முோணமத்துவ 
முணறக்கு பங்ேளிப்புச் சசய்வதுமாகும். 
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1.4 நநாக்கங்கள் 
 

1. ோணி நிர்ணய ேட்டணள சட்டத்தின் ேீழ் அரச மற்றும் தனியார் 
ோணி உரித்ணத தீர்மானித்தல். 

2. உரித்து பதிவு சட்டத்தின் ேீழ் உரித்து கோருதல், புலனாய்வு 
நடவடிக்ணேேணள கமற்சோள்ளல் மற்றும் உரித்ணத தீர்மானித்தல் 
உள்ளடங்ேளாே ஏணனய நடவடிக்ணேேணள கமற்சோள்ளல் 

3. நிருவாே திறணமணய பலப்படுத்துவதன் மூலம் உரித்து புலனாய்வு 
மற்றும் தீர்மானிக்கும் நடவடிக்ணேேள் மற்றும் ோணி நிர்ணய 
நடவடிக்ணேேள் சசயற்திறன் வாய்ந்ததாேவும் 
பிரதிபலனுணடயதாேவும் நிணறகவற்றல் 

4. சிறந்த சசயற்பாடுணடய உரித்து புலனாய்வு அலுவலேங்ேணள 
பிரகதச மட்டத்தில் நடாத்துவதன் மூலம் உரித்து பதிவு 
சசயற்பாடுேளில் சசயற்திறணன வளர்த்தல். 

5.  உரித்து புலனாய்வு மற்றும் தீர்மானிக்கும் நடவடிக்ணேேளில் 
அணனத்து சந்தர்ப்பங்ேளிலும் சபாது மக்ேளின் ஒத்துணழப்ணப 
சபற்றுக் சோள்ளல் மற்றும் சபாது மக்ேளின் நம்பிக்ணேணய உறுதி 
சசய்வதற்கு நடவடிக்ணே எடுத்தல். 

6.  ோணி உரிணம பற்றிய சசயற்திறன் மற்றும் நம்பிக்ணேயான விபர 
சதாகுதிசயான்ணற அபிவிருத்தி சசய்தல் மற்றும் நடத்திக் 
சோண்டு சசல்லல். 

7. சசயற்திறன் வாய்ந்த நிருவாே மற்றும் நிதி முணறேணள 
நணடமுணறப்படுத்தல். 

1.5  நடவடிக்ணககள்  

திணணக்ேளத்தின் அடிப்பணட சசயற்பாடுேள் பின்வருமாறு. 

 உரித்து புலனாய்வு மற்றும் தீர்மானிக்கும் நடவடிக்ணேேள், ோணி 
நிர்ணய நடவடிக்ணேேள் மற்றும் அலுவலே நிருவாேத்ணத 
சசயற்திறனுடன் கமற்சோள்வதற்ோே நணடமுணறேள் மற்றும் 
விதிமுணறேணள அறிமுேப்படுத்தல் மற்றும் சசயற்படுத்தல். 

 

 உரித்து புலனாய்வு மற்றும் தீர்மானிப்பதற்ோன நடவடிக்ணேேளான (அ) 
ேள ஆய்வு கமற்சோள்ளல், (ஆ) உரித்துக் கோரல் விண்ணப்பங்ேள் 
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அணழத்தல் (இ) உரித்து புலனாய்வு நடத்துதல் (ஈ) உரித்து 
தீர்மானித்தல் மற்றும் (உ) உரித்து தீர்மானத்ணத வர்த்தமானியில் 
பிரசுரித்தல் ஆேியவற்ணற கமற்சோள்ளல். 

 

 ோணி நிர்ணயம் சசய்வதற்ோன நடவடிக்ணேேளான (அ) நிர்ணயம் 

சசய்யும் உரித்து பரீட்ணச நடாத்துதல் (ஆ) நிர்ணயம் சசய்த 
ோணிேணள அளந்து கவறுபடுத்துவதற்ோே அனுப்புதல் (இ) நிர்ணயம் 
சசய்யும் ேட்டணளச் சட்டத்ணத வர்த்தமானியில் பிரசுரித்தல் மற்றும் 
(ஈ) நிர்ணயம் சசய்த பின்னர் ேிராமங்ேணள விடுவித்தல் ஆேியவற்ணற 
கமற்சோள்ளல். 

 உரித்து புலனாய்வு மற்றும் தீர்மானிக்கும் சசயற்பாடுேள் மற்றும் 
ோணி நிர்ணயம் சசய்யும் சசயற்பாடுேளின் கபாது குறிப்பிட்ட ஏணனய 
நிறுவனங்ேளுடன் கூட்டிணணதல். 

 உத்திகயாேத்தர்ேள் அவர்ேளது ேடணமேணள திறணமயுடன் 
கமற்சோள்வதற்கு கதணவயான பயிற்சி மற்றும் ஏணனய வளங்ேணள 
இனங்ேண்டு அவற்ணற வழங்குதல். 

 உரித்து புலனாய்வு மற்றும் தீர்மானிக்கும் நடவடிக்ணே மற்றும் ோணி 
நிர்ணய நடவடிக்ணேேளுக்ோன சசயல் இலக்குேணள அணமத்தல் 
மற்றும் சசயற்திறணன கமற்பார்ணவ சசய்தல். 

 உரித்து புலனாய்வு மற்றும் தீர்மானிக்கும் நடவடிக்ணேேள் மற்றும் 
ோணி நிர்ணய நடவடிக்ணேேளின் முன்கனற்றம் பற்றிய அறிக்ணேணய 
மாதாந்தம் அணமச்சுக்கு அனுப்புதல். 

 ோணி நிர்ணயத்துக்ோன பணழய மற்றும் சபறுமதியான 
ஆவணங்ேணள பாதுோப்பதற்ோே திறணமவாய்ந்த ஆவண பாதுோப்பு 
சதாகுதிசயான்ணற சோண்டு நடாத்துதல். 

 சபாது மக்ேளின் உரித்து பதிவு பற்றிய அறிணவ வளர்த்தல் மற்றும் 
ஒத்துணழப்ணப சபற்றுக் சோள்வதற்ோே அறிவுறுத்தல் கூட்டங்ேள், 

ேலந்துணரயாடல்ேள் மற்றும் பயிற்சி பட்டணறேணள நடத்துதல். 
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 பிரகதச ோரியாலயங்ேளில் பணியாளர்ேணள வழிநடத்துதல் மற்றும் 
அவர்ேளுக்குத் கதணவயான வளங்ேணள சபற்றுக் சோடுப்பதன் மூலம் 
சபாது மக்ேளின் கதணவேணள நிணறகவற்றுவதற்கு ஏற்பாடு சசய்தல். 

 வருடாந்த மதிப்படீுேள், ஒதுக்ேீட்டுக் ேணக்குேள், அரச அலுவலர்ேளின் 
மதிப்படீ்டு ேணக்குேள் மற்றும் மாதாந்த ேணக்குேள் சாரம்சத்ணத 
தயாரித்தல். 

2. கட்டணைப்பு அட்டவணண : 

 (இணணப்பு இல. 02 இல் ோட்டப்பட்டுள்ளது) 

3. ைனித வள முகாணைத்துவம் : 

3.1 பதவியினர் உள்ளடக்கம் (அனுைதிக்கப்பட்டுள்ள நிரந்தர பதவியினர்)  
 

சதாடர் 

இல. 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதவி சபயர்கள் 

பதவி 

எண்ணிக்

ணக 

2016 

முதல் 

எண்

ணிக்

ணக 

வருடத்தில் நிகழ்ந்த ைாற்றங்கள் 2017 

ஆம் 

வருடம் 

முதல் 

எண்ணி

க்ணக 

இட 

ைாற்றங்கள் 
பதவி 

உயர்

வுகள் 

ஓய்வு 

சபற

ல் 

ஆட் 

நெர்ப்

பு சென்ற வந்த 

01 
காணி உாித்து நிர்ணய ஆணணயாளர் 

நாயகம் – இ.நி.நெ. (விநெட) 
01 01 - - - - - 01 

02 ஆணணயாளர் - இ.நி.நெ. தரம் I  02 02 - - - - - 02 

03 

பிரதி ஆணணயாளர் / உதவி 

ஆணணயாளர் (பிரநதெ) - இ.நி.நெ. தரம் 

II/ III  

97 17 04 02 - - 02 17 

04 பிரதான கணக்காளர்   01 01 - - - - - 01 

05 கணக்காளர் இ.க.நெ. தரம் I/ II/ III 03 01 - - - - - 01 

06 
ெட்ட உத்திநயாகத்தர் (திணணக்களத்திற்கு 

உட்பட்ட) 
03 03 - - - - - 03 

07 
நிர்வாக உத்திநயாகத்தர் (இ.மு.உ.நெ. 

அதி உயர் தரம்) 
01 - - - - - - - 

08 nkhopngah;ghsh;(nkhopngah;ghsh; Nrit)  05 05 - - - - - 05 

09 

கணினி செய்நிரலர் – தகவல் சதாழி நுட்ப 

நெணவ  

 

01 - - - - - - - 



6 

 

சதாடர் 

இல. 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதவி சபயர்கள் 

பதவி 

எண்ணிக்

ணக 

2016 

முதல் 

எண்

ணிக்

ணக 

வருடத்தில் நிகழ்ந்த ைாற்றங்கள் 2017 

ஆம் 

வருடம் 

முதல் 

எண்ணி

க்ணக 

இட 

ைாற்றங்கள் 
பதவி 

உயர்

வுகள் 

ஓய்வு 

சபற

ல் 

ஆட் 

நெர்ப்

பு சென்ற வந்த 

10 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்  

(உள்ளடக்க நெணவ)  

720 299 03 - - - - 262 

11 
தகவல் சதாழிநுட்ப உதவியாளர் 

(உள்ளடக்க நெணவ ) 
03 01 - - - - - - 

12 
ஆவண புலனாய்வு உத்திநயாகத்தர் 
(உள்ளடக்க நெணவ ) 

01 01 - - - - - 01 

13 
          ,              

              - III 
186 06 - 01 02 - - 07 

14 
அரெ முகாணைத்துவ உதவியாளர் நெணவ 

I / II / III 
290 132 14 11 - 02 06 127 

15 
ஆவணப் பாதுகாவலர் 

(திணணக்களத்திற்கு உட்பட்ட)  
91 01 - 

- 

 

 

- - - 01 

16 அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர் 455 179 03 04 - - 01 211 

17 ொரதி (ஒன்றிணணந்த ொரதி நெணவ தரம் 

I/II/ III) 

121 37 04 04 - 02 03 38 

18 அலுவலக நெவகர் நெணவ I, II, III  133 109 03 04 - - 03 113 

19 அலுவலக உதவியாளர் (தற்காலிக) 126 - - - - 
- 

- - 

சைாத்தம் 2240 795 31 26 02 04 15 790 

அணைய அடிப்பணடயில் 

பிரதி ஆணணயாளர் - 18 - - - - 04 13 

உதவி ஆணணயாளர்  - 03 - - - - 04 05 

சைாத்தம் - 21 - - - - 08 18 
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இடைாற்றம் பற்றிய விபரங்கள் – 2017 ஆம் ஆண்டு 
 

இல. சபயர் ைற்றும் பதவி  
இடைாற்றம் சபற்றுச் சென்ற இடைாற்றம் சபற்று வந்த 

திகதி கடணை நிணலயம் திகதி கடணை நிணலயம் 

01 

jpUkjp.Mh;.btpypA.vk;.rp.uzth;z 

cjtp Mizahsh; 

 

2017.01.02 

பிரநதெ 

செயலகம், 

clgyj;j 
-  

02 
jpU.Nf.Ip.v];.gp.fSMuhr;rp 

gpujp Mizahsh; 

 

2017.01.01 
tptrha 
jpizf;fsk; -  

03 
jpU.Ip.ghh;j;jPgd; 

cjtp Mizahsh; 
2017.07.24 

FbtuT FbafyT 
jpizf;fsk; - - 

04 

jpUkjp.vt;.Mh;.vk;.ewpay;Bd; 

gpujp Mizahsh 

 

 

2017.08.01 
rKh;j;jp 

mgptpUj;jp 
jpizf;fsk; 

2017.05.26 

cs;ehl;lYty;
fs; mikr;R 

khtl;l 
nrayfk;- 
khj;jis 

05 
jpUkjp. rpj;jw Nuhfpdp 

cjtp Mizahsh; 
  2017.01.05 

tdrPtuhrpfs; 
jpizf;fsk; 

06 
jpU,v];.gj;krpwp 

cjtp Mizahsh; 
  2017.06.29 Gjpa epakdk; 

07 
jpUkjp.Mh;.Nf.nfl;bahuhr;rp 

cjtp Mizahsh; 
  2017.06.29 Gjpa epakdk; 

08 

jpUkjp.gp.v];.nIath;jd 

 அரெ முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் III 

2016.12.30 
tiu 

Nritahw;wp 
2017.01.01 

,y. ,Ue;J 
,lkhw;wk; 

fl;llq;fs; 
jpizf;fsk; - - 

09 

jpUkjp.Mh;.vk;.rkuf;nfhb 

- அரெ முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் III 

2016.12.30 
tiu 

Nritahw;wp 
2017.01.01 

,y. ,Ue;J 
,lkhw;wk; 

பிரநதெ 

செயலகம், gd;tpy 
- - 

10 
jpUkjp.vr;.<.V.vy.cjadp - 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 

2016.12.30 
tiu 

Nritahw;wp 
2017.01.01 

,y. ,Ue;J 
,lkhw;wk; 

Njrpa ngdjPf 
jpl;lkply; 

jpizf;fsk; 
- - 

11 
jpUkjp.V.vr;.NI.yf;Rkp- 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 

2016.12.30 
tiu 

Nritahw;wp 
2017.01.01 

,y. ,Ue;J 
,lkhw;wk; 

epjp kw;Wk; 
jpl;lkply; 
mikr;R 

- - 

12 
திருைதி.b.gp.nrj;Jq;f 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 

2016.12.30 
tiu 

Nritahw;wp 
2017.01.01 

,y. ,Ue;J 
,lkhw;wk; 

IpV/gw;Nwhl 
Njrpa ghlrhiy 

- - 

13 
jpU.A.V.hp.gpNwk;Fkhh; 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 
2017.04.12 epjp mikr;R - - 
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இல. சபயர் ைற்றும் பதவி  
இடைாற்றம் சபற்றுச் சென்ற இடைாற்றம் சபற்று வந்த 

திகதி கடணை நிணலயம் திகதி கடணை நிணலயம் 

14 
jpUkjp.gp.Mh..nIarpq;f- 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 
2017.04.18 

FbtuT Fbafy;T 
jpizf;fsk; - - 

15 
jpUkjp.gp.hp.vtpypa.nIauj;jd- 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 
2017.05.02 

பிரநதெ 

செயலகம், 

nghy;gpj;jpfk 

- - 

16 

jpUkjp.v];.V.vk;.v];.Nf.Nrdheha

f;fh- முகாணைத்துவ உதவியாளர் 

II 
2017.04.28 

FbtuT Fbafy;T 
jpizf;fsk; - - 

17 
jpUkjp.v];.V.Mh;.Nrdhehaf;fh- 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் I 
2017.05.01 

njhopy; 
jpizf;fsk;   

18 
jpUkjp.<.ltpypA.b.vd;.tPuJq;f- 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 
2017.06.01 

epjp kw;Wk; 
jpl;lkply; 
mikr;R 

  

19 
jpU.b.V.ltpypA.gphpaq;fuh- 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 
2017.06.30 

epjp kw;Wk; 
jpl;lkply; 
mikr;R   

20 
jpU.vr;b.vy.V.ngh;dhd;Nlh- 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் II 
2017.06.30 

epjp kw;Wk; 
jpl;lkply; 
mikr;R 

  

21 
திருைதி .gp.vr.fSMuhr;rp  

முகாணைத்துவ உதவியாளர் II 
2017.11.24 

epjp kw;Wk; 
jpl;lkply; 
mikr;R   

22 
திருைதி.vk;.rp.gp.ngNuuh- 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 
- - 

2017.01.02 

 

 

Fw;wtpay; 
tprhuiz 

jpizf;fsk; 

23 
jpUkjp.Nf.b.Nf.kq;fypf;fh- 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் I 
- - 2017.01.03 fy;tp mikr;R 

24 
jpUkjp.I.V.hp.b.Fkhhp- 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 
- - 2017.01.02 

IpV/gw;Nwhl 
Njrpa 

ghlrhiy 

25 
jpUkjp.vd;A.vk;.ngNuuh- 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 
- - 2017.01.02 

Njhopy;El;g 
fy;Yhhp- 
N`hkhfk 

26 

jpUkjp.Nf.vk.v];.epNuhrpdp- 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 

 

- - 2017.01.02 

nghJ eph;thf 
kw;Wk; 

Kfhikj;Jt 
mikr;R  

27 
jpUkjp.ltpypA.Ip.v];.gpNuhNghjpdp- 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 
- - 2017.04.17 

Vw;Wkjp 
tptrha 

jpizf;fsk; 

28 

திருைதி.Nf.A.Nf.Nrhkuj;jd 

அரெ முகாணைத்துவ உதவியாளர் 

III 

- - 2017.05.02 

Vw;Wkjp 
tptrha 

jpizf;fsk; 

29 

jpUkjp.Mh;.Nf.vd;.v];.Mh;.Nf.vd;.v
];.Mh;.uhkehaf;fh 

அரெ முகாணைத்துவ உதவியாளர் III 

- - 2017.05.03 
njhopy; 

jpizf;fsk; 

30 
jpUkjp.Nf.it.Ip.v];.Mh;.jpyfuj;j
d - - 2017.07.05 

பிரநதெ 

செயலகம், 
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இல. சபயர் ைற்றும் பதவி  
இடைாற்றம் சபற்றுச் சென்ற இடைாற்றம் சபற்று வந்த 

திகதி கடணை நிணலயம் திகதி கடணை நிணலயம் 

அரெ முகாணைத்துவ உதவியாளர் 

III 

gd;ty 

31 
jpUkjp.vk;.Ip.,uq;fdp- அரெ 

முகாணைத்துவ உதவியாளர் II 
- - 2017.07.24 

tUkhd thp 
jpizf;fsk; 

32 

jpUkjp.vk;.V.v].gp.ngNuuh 

அரெ முகாணைத்துவ உதவியாளர் 

II 

- - 2017.08.02 

tyaf;fy;tp 
mYtyfk;-
nfhOk;G 

33 

திருைதி.V.V.b.FKjpdp 

cjtp cாிj;J Gydha;T 

cj;jpNahfj;jர் 

2017.03.03 
cs;ehl;lYty;fs; 

mikr;R   

34 

 jpU.Mh.vk;.v];.I.fUzhuj;jd 

cjtp cாிj;J Gydha;T 

cj;jpNahfj;jர் 
 

2017.03.21 

-பிரநதெ 

செயலகம், 

kj;jis 

  

35 
jpU.vk;.Nf.tpf;ukNf- cjtp 

cாிj;J Gydha;T cj;jpNahfj;jர்  
 

2017.05.12 

kPd;gpb kw;Wk; 
ePhpay; tsq;fs; 
mgptpUj;jp 
mikr;R 

  

36 jpUkjp.tp.V.Nfthtpjhud- cாிj;J 

Gydha;T cj;jpNahfj;jர் 
  2017.11.01 

cs;ehl;lYty;
fs; mikr;R 

 

37 
jpUkjp.b.hp.vk;.ngNuuh- mgptpUj;jp 

cj;jpNahfj;jர் 
2017.02.01 

ntspehl;L 
Ntiytha;g;G 

mikr;R 
  

38 

jpU.gp.nIaNfhgp-mgptpUj;jp 

cj;jpNahfj;jர் 

 

2017.03.14 Mrphpah; Nrit   

39 

jpUkjp.I.fpufyr;Rk;- 

mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jர் 

 

2017.11.01 ePh;ghrd 
jpizf;fsk;   

40 

 
jpUkjp.Nf.Mh;.rp.v];.Nf.Fzjpyf 

mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jர் 

 

  2017.01.16 
tptrha 
jpizf;fsk; 

41 

jpUkjp.V.Mh.Mh.v];.yf;khyp 

mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jர் 

 

  2017.03.02 
tptrha 
jpizf;fsk; 

42 

jpU.ltpypA.vd;.Ip.nghd;Nrfh 

mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jர் 

 

- - 2017.04.11 

ntspehl;L 
Ntiytha;g;G 

mikr;R 

43 

jpUkjp.vk;.ltpypA.vt;.wpahr 

mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jர் 

 

- - 

2017.02.13 ntspehl;L 
Ntiytha;g;G 

mikr;R 

44 
jpU.A.Ip.vy;.gpNwkjpyf 

அலுவலக உதவியாளர்  
2017.04.12 

fhzp Mizahsh; 
ehaf 

jpizf;fsk; 
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இல. சபயர் ைற்றும் பதவி  
இடைாற்றம் சபற்றுச் சென்ற இடைாற்றம் சபற்று வந்த 

திகதி கடணை நிணலயம் திகதி கடணை நிணலயம் 

45 

jpU.ltpypA.NI.rp.ngh;dhd;Nlh 

அலுவலக உதவியாளர்  2017.01.13 epjp mikr;R   

46 

jpU.vy;.it.gp.,e;jpf;f 

அலுவலக உதவியாளர்  - 
ntsp tptfhu 

mikr;R   

47 
nry;tp.v];.I.kJrhdp rpy;th 

அலுவலக உதவியாளர்  
-  2017.05.12 

Idhjpgjp 
mYtyfk; 

48 
jpUkjp.Nf.byhdp 

அலுவலக உதவியாளர்  
-  2017.01.02 rpiwr;rhiy 

jpizf;fsk; 

49 
jpUkjp.Nf.Ip.ltpypA.ky;ty 

அலுவலக உதவியாளர்  
-  2017.04.03 ntsp tptfhu 

mikr;R 

50 
jpU.v;.Nf.rp.la]; 

அலுவலக உதவியாளர்  
  2017.09.19 fy;tp mikr;R 

51 

nry;tp.gp.A.Ip.Rkzjhr 

அலுவலக உதவியாளர்    2017.06.01 Gjpa epakdk; 

52 
nry;tp.V.V.vk;.fUzhuj;jd 

அலுவலக உதவியாளர்  
  2017.02.15 Gjpa epakdk; 

53 
nry;tp.vr;.vk;.Nf.vk;.gz;lhu 

அலுவலக உதவியாளர்  
  2017.02.15 Gjpa epakdk; 

54 

jpU.<.b.eprhe;j 
rhujp Nrit 2016.12.30 

tiu 
Nritahw;wp 
2017.01.01 

,y. ,Ue;J 
,lkhw;wk; 

fy;tp mikr;R   

55 
jpU.vr;.Ip.ruj; Fkhu 
rhujp Nrit 2017.09.18 epjp mikr;R 

2017.01.09 ntsp tptfhu 
mikr;R 

56 
jpU.ltpypA.vk;rp.vk;.th;z#hpa 
rhujp Nrit 
 

2017.07.04 
tpNrl 

Ntiyj;jpl;lq;fs
f;fhd mikr;R 

2017.01.19 cah; fy;tp 
mikr;R 

57 

jpU.Mh;.vk;.b.gp.Fkhu 
rhujp Nrit 

2017.07.19 

ePh;ghrd kw;Wk; 
ePhpay; tsq;fs; 
Kfhikj;Jt 
mikr;R 

  

58 

jpU.nIae;j FzNrfu 
rhujp Nrit 

- - 2017.07.04 

tpNrl 
Ntiyj;jpl;lq;f

sf;fhd 
mikr;R 

59 

jpU.hp.vk;.mIpj; Fkhurpq;f 
rhujp Nrit 

- - 2017.07.17 

ePh;ghrd kw;Wk; 
ePhpay; tsq;fs; 
Kfhikj;Jt 
mikr;R 

60 
jpU.Mh;.Nf.V.Nf.epye;j 
rhujp Nrit - - 2017.06.15 Gjpa epakdk; 

61 

jpU.vr;.V.v];.rp.<.nuhl;wpf;Nfh 
rhujp Nrit  

-  2017.06.15 Gjpa epakdk; 

62 
jpU.Mh;.vk;.v];.vd;.uj;dhaf;fh 
rhujp Nrit - - 2017.06.15 Gjpa epakdk; 
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ஒப்பந்த அடிப்பணடயில் நெணவயில் நெர்த்துக் சகாள்ளல் / விலகுதல் - 2017 
 

சதாடர் 

இல. 
சபயர் ைற்றும் பதவி 

நெணவக்கு 

ெமுகைளித்த 

திகதி  

நெணவயில் 

இருந்து 

விலகிய திகதி  

1 திரு.Ip.rkd; uj;ehaf;fh  

பிரதி ஆணணயாளர் 

 2017.01.09 

2 திரு. NI.V.v].Mh;.nIa#hpah 

பிரதி ஆணணயாளர் 

 2017.02.28 

3 திரு. Nf.Ip.tpIparpwp 

பிரதி ஆணணயாளர் 

2017.01.02 2017.04.30 

4 திரு. b.Nf.mDu gpNwky; 

cjtp ஆணணயாளர் 

2017.01.05  

5 திரு. b.vk;.Ip.gp.jprhehaf;fh 

cjtp ஆணணயாளர் 

2017.02.21  

6 திரு. gp.b.vy.Fzuj;jpd 

பிரதி ஆணணயாளர் 

 2017.03.31 

7 திரு. V.mDuj;j  

பிரதி ஆணணயாளர் 

 2017.03.31 

 

8 

jpU.b.vk;.jh;kNrd 

cjtp ஆணணயாளர் 

 2017.03.31 

9 jpU.NI.vk;.NI.cGy;tpfu 

cjtp ஆணணயாளர் 

2017.03.01  

10 jpU.b.V.tP.Mh;.ehzehaf;fu 

பிரதி ஆணணயாளர் 

2017.03.29  

11 jpU.b.V.Vf;fehaf;f 

பிரதி ஆணணயாளர் 

 2017.04.01 

12 jpU.Mh;.vk;.uQ;rpj; Fkhujhr 

cjtp ஆணணயாளர் 

 2017.05.02 

13 jpU.b.vk;.fPd;gz;lh 

பிரதி ஆணணயாளர் 

 2017.05.28 

14 jpU.vk;b.v];.ngypnfhy;y 

பிரதி ஆணணயாளர் 

2017.07.17  

15 jpU.gp.vk;.v];.jkae;jp ngNuuh 

பிரதி ஆணணயாளர் 

 2017.09.01 

16 jpU.V.gp.nfuj; 

பிரதி ஆணணயாளர் 

 2017.09.13 

17 jpU.btpypA.vk;gp.Nf.tPuNrfu 

பிரதி ஆணணயாளர் 

2017.08.10  

18 jpU.V.vjphprpq;f 

cjtp ஆணணயாளர் 

2017.12.18  
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3.2 நிர்வாக நடவடிக்ணககள் 
 

சதா

டர் 

இல. 

விபரம்  

முன்ணனய வருடம் (2016) elg;G வருடம் (2017) 

கிணடத்த 

சதாணக 

அனுைதிக்

கப்பட்ட 

சதாணக 

எஞ்ெிய 

சதாணக  

கிணடத்த 

சதாணக 

அனுைதிக்

கப்பட்ட 

சதாணக 

எஞ்ெிய 

சதாணக  

1 ஆட்நெர்ப்பு 24 - - 20 13 07 

2 பாீட்ணெ நடாத்துதல் - - - - - - 

3 நநர்முக பாீட்ணெகள் 

நடாத்துதல் 
53 - - 13 06 - 

4 நெணவணய நிரந்தரைாக்கல் 10 - - 153 83 70 

5 பதவி உயர்வு 03 03 - 18 18 - 

6 ெம்பள உயர்வு 

செலுத்துதல் 
496 297 199 701 534 167 

7 நெணவணய நீடித்தல் - - - - - - 

8 நெர்த்துக்சகாள்ளும் 

விதிகணளத் சதாகுத்தல் 
- - - - - - 

9 நெணவணய விட்டுச் 

செல்லல் 
01 - - 02 02 - 

10 நகட்டு விலகல் 02 01 01 07 06 01 

11 நெணவயில் இருந்து 

விலக்குதல் 
01 - - 02 02 - 

12 ைீண்டும் நெணவயில் 

அைர்த்தல் 
02 - - - - - 

13 ஒழுக்காற்று விொரணணகள் 07 - 07 05 01 04 

14 ஓய்வுசபற்றுச் செல்லல் 04 - - 04 04 - 

15 
சவளிநாட்டு 

பயணத்துக்கான 

அங்கீகாரம் 

07 06 01 15 14 01 

16 சவளிநாட்டு புலணைப் 

பாிெில் 
- - - - - - 

17 அணைச்ெரணவ 

விஞ்ஞாபனங்கள் 
- - - - - - 

18 பிணண ஆரம்பம் செய்தல் - - - - - - 

19 பிணண விடுதணல செய்தல் - - - 01 01 - 

20 கடன் அனுைதித்தல் - - - - - - 

21 சொத்து - - - 14 14 - 

22 வாகனம் - - - - - - 

23 நவறு (இடர் கடன்) 89 59 30 90 65 25 
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3.3 ைனித வள அபிவிருத்தி 

   cs; ehl;L gapw;r;rp 
 

சதாடர் 

இல. 
பயிற்ெி சநறி / 

epWtdk; 
gq;Fgw;Wdh;fspd; ngah; பதவி 

பயிற்ெியளித்

த நிறுவனம் 
காலப் பிாிவு 

01 chpj;J gpufldk; 
nra;ag;glhky; 
itj;jpUf;fg;gLk; 
Nfhitfs; 
njhlh;gpy; 
Nkw;nfhs;sg;glN
tz;ba 
eltbf;iffs; 
njhlh;gpyhd 
tpopg;Gdh;T 
kw;Wk; fs 
tpIaj;jpd; 
Nghjhd 
nghJthd 
gpur;ridfis 
milahsk; 
fz;Lnfhs;sy; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk nkhwl;Lt> 
N`hkhfk>,uj;kyhid>Nf];g
t) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்

கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்

கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk 
nkhwl;Lt> 
N`hkhfk>,uj;k
yhid>Nf];gt) 

fhzp 
Mizahsh; 
jpizf;fsj;
jpd; Nfl;Nghh; 
$lj;jpy; 

2017.02.07 

02 rk;gd gl;bay; 
Kiwik 

jpUkjp.vk;V.Ip.vk;.jh;kuj;jd அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

kpNyhlh 
mf;flkp 

2017.02.13 
,y; 
,Ue;J 
 15 tiu 

03 chpj;J gpufldk; 
nra;ag;glhky; 
itj;jpUf;fg;gLk; 
Nfhitfs; 
njhlh;gpy; 
Nkw;nfhs;sg;glN
tz;ba 
eltbf;iffs; 
njhlh;gpyhd 
tpopg;Gdh;T 
kw;Wk; fs 
tpIaj;jpd; 
Nghjhd 
nghJthd 
gpur;ridfis 
milahsk; 
fz;Lnfhs;sy; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk 
kPhpfk>kpDthq;nfhl>mw;wdfy;
y>kfw) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்

கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்

கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk 
kPhpfk>kpDthq;nf
hl>mw;wdfy;y>k
fw) 

kdpj ts 
Kfhikj;J
t gapw;r;rp 
epiyak;-
af;fy 

2017.02.14 

04 nghJ ngWif 
eilKiwfs; 

jpUkjp.gp.vk;.vr;.gphpajh;rpdp Mizahsர் t/g jpwd; 
mgptpUj;jp 
epjpak; 

2017.27-28 

05 chpj;J gpufldk; 
nra;ag;glhky; 
itj;jpUf;fg;gLk; 
Nfhitfs; 
njhlh;gpy; 
Nkw;nfhs;sg;glN
tz;ba 
eltbf;iffs; 
njhlh;gpyhd 
tpopg;Gdh;T 
kw;Wk; fs 
tpIaj;jpd; 
Nghjhd 
nghJthd 
gpur;ridfis 
milahsk; 
fz;Lnfhs;sy; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
njhk;Ng>fk;gfh>fypfKt) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
njhk;Ng>fk;gfh>fyp
fKt) 

kdpj ts 
Kfhikj;Jt 
gapw;r;rp 
epiyak;-
af;fy 

2017.02.28 



14 

 

சதாடர் 

இல. 
பயிற்ெி சநறி / 

epWtdk; 
gq;Fgw;Wdh;fspd; ngah; பதவி 

பயிற்ெியளித்

த நிறுவனம் 
காலப் பிாிவு 

06 வாடிக்ணகாயளர் 

ைற்றும் ைக்கள் 

சதாடர்பு 

jpUkjp.Nf.vk;.vk;.yf;khyp அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

t/g jpwd; 
mgptpUj;jp 
epjpak; 

2017.03.02  

& 03 

07 chpj;J gpufldk; 
nra;ag;glhky; 
itj;jpUf;fg;gLk; 
Nfhitfs; 
njhlh;gpy; 
Nkw;nfhs;sg;glN
tz;ba 
eltbf;iffs; 
njhlh;gpyhd 
tpopg;Gdh;T 
kw;Wk; fs 
tpIaj;jpd; 
Nghjhd 
nghJthd 
gpur;ridfis 
milahsk; 
fz;Lnfhs;sy; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
fk;nghy>cLEtu>fq;ftw;w>N
fhwy>nfhj;kNy) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவி

ருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் 

ைற்றும் உதவி 

உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்
(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
fk;nghy>cLEtu>f
q;ftw;w>Nfhwy>nfh
j;kNy) 

fpuhkpa 
mgptpUj;jp 
gapw;r;rp 
kw;Wk; 
Muhr;rp 
epWtdk;-
gpypkj;jyh
t 

2017.03.03 

08 chpj;J gpufldk; 
nra;ag;glhky; 
itj;jpUf;fg;gLk; 
Nfhitfs; 
njhlh;gpy; 
Nkw;nfhs;sg;glN
tz;ba 
eltbf;iffs; 
njhlh;gpyhd 
tpopg;Gdh;T 
kw;Wk; fs 
tpIaj;jpd; 
Nghjhd 
nghJthd 
gpur;ridfis 
milahsk; 
fz;Lnfhs;sy; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
wpbfk>ky;thidgpl;ba>FUehf
y;>thhpanghy 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
wpbfk>ky;thidgp
l;ba>FUehfy;>thhp
anghy 

Njrpa 
gapw;;rp 
epWtdk;-
GJnfu 

2017.03.10 

09 mur 
epWtdq;fdpy; 
fzf;fha;T 
gpur;ridfis 
Fiwj;Jf;nfhs;s
y; 

nry;tp. Nf.vk;.v.Ip.uzrpq;f 

 

jpUkjp.vd;.b.vd;.Nfkkhyp 

cjtp 

Mizahsர் 

அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

t/g jpwd; 
mgptpUj;jp 
epjpak; 2017.03.13  

& 14 

10 chpj;J gpufldk; 
nra;ag;glhky; 
itj;jpUf;fg;gLk; 
Nfhitfs; 
njhlh;gpy; 
Nkw;nfhs;sg;glN
tz;ba 
eltbf;iffs; 
njhlh;gpyhd 
tpopg;Gdh;T 
kw;Wk; fs 
tpIaj;jpd; 
Nghjhd 
nghJthd 
gpur;ridfis 
milahsk; 
fz;Lnfhs;sy; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
al;bEtu>fhp];gl;Lt) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
al;bEtu>fhp];gl;L
t) 

fpuhkpa 
mgptpUj;jp 
gapw;r;rp 
kw;Wk; 
Muhr;rp 
epWtdk;-
gpypkj;jyh
t 

2017.03.24 



15 

 

சதாடர் 

இல. 
பயிற்ெி சநறி / 

epWtdk; 
gq;Fgw;Wdh;fspd; ngah; பதவி 

பயிற்ெியளித்

த நிறுவனம் 
காலப் பிாிவு 

11 chpj;J gpufldk; 
nra;ag;glhky; 
itj;jpUf;fg;gLk; 
Nfhitfs; 
njhlh;gpy; 
Nkw;nfhs;sg;glN
tz;ba 
eltbf;iffs; 
njhlh;gpyhd 
tpopg;Gdh;T 
kw;Wk; fs 
tpIaj;jpd; 
Nghjhd 
nghJthd 
gpur;ridfis 
milahsk; 
fz;Lnfhs;sy; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
al;bEtu>fhp];gl;Lt) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
al;bEtu>fhp];gl;L
t) 

rKh;j;jp 
tuNtW;G 
kz;lgk;-
,uj;jpdGhp 

2017.03.31 

12 jhgd 
tpjpf;Nfhit 
Vw;ghLfs; 
njhlh;gpy; 
mYtyh;fSf;fh
d tpopg;Gzh;T 

jpUkjp.Nf.b.Nf.kq;fypf;fh 
 
nry;tp.vr;.Ip.vk;.ngNuuh  

அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

nghJ 

epர்thf 
kw;Wk; 
Kfhikj;J
t mikr;R 

2017.04.20 

13 chpj;J gpufldk; 
nra;ag;glhky; 
itj;jpUf;fg;gLk; 
Nfhitfs; 
njhlh;gpy; 
Nkw;nfhs;sg;glN
tz;ba 
eltbf;iffs; 
njhlh;gpyhd 
tpopg;Gdh;T 
kw;Wk; fs 
tpIaj;jpd; 
Nghjhd 
nghJthd 
gpur;ridfis 
milahsk; 
fz;Lnfhs;sy; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
ghze;Jiw>fhyp>fSj;Jiw) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
ghze;Jiw>fhyp>f
Sj;Jiw) 

Kfhikj;J
t 
mgptpUj;jp 
gapw;r;rp 
epiyak;-
tf;nty;y>
fhyp 

2017.04.21 

14 chpj;J gpufldk; 
nra;ag;glhky; 
itj;jpUf;fg;gLk; 
Nfhitfs; 
njhlh;gpy; 
Nkw;nfhs;sg;glN
tz;ba 
eltbf;iffs; 
njhlh;gpyhd 
tpopg;Gdh;T 
kw;Wk; fs 
tpIaj;jpd; 
Nghjhd 
nghJthd 
gpur;ridfis 
milahsk; 
fz;Lnfhs;sy; 

 

 

 

 

 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
bf;nty>ntypfk>jp];]kfhuhk
>ngypaj;j) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
bf;nty>ntypfk>jp
];]kfhuhk>ngypa
j;j) 

fpuhkpa 
mgptpUj;jp 
gapw;r;rp 
kw;Wk; 
Muhr;rp 
epWtdk;-
bf;nty 

2017.04.28 



16 

 

சதாடர் 

இல. 
பயிற்ெி சநறி / 

epWtdk; 
gq;Fgw;Wdh;fspd; ngah; பதவி 

பயிற்ெியளித்

த நிறுவனம் 
காலப் பிாிவு 

15 chpj;J gpufldk; 
nra;ag;glhky; 
itj;jpUf;fg;gLk; 
Nfhitfs; 
njhlh;gpy; 
Nkw;nfhs;sg;glN
tz;ba 
eltbf;iffs; 
njhlh;gpyhd 
tpopg;Gdh;T 
kw;Wk; fs 
tpIaj;jpd; 
Nghjhd 
nghJthd 
gpur;ridfis 
milahsk; 
fz;Lnfhs;sy; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
fw;wd>ntd;dg;Gt>Gj;jsk;>gd;
dy) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
fw;wd>ntd;dg;Gt>
Gj;jsk;>gd;dy) 

ntd;dg;Gt 
gpuNjr 
nrayf 
Nfl;Nghh; 
$lk;; 

2017.05.26 

16 Mtz Kfhik 
kw;Wk; guhkhpg;G 

nry;tp.vk;.Mh;I.gpNuhgjpdp 

nry;tp. it.b.Fkhhp 
அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

Njrpa 
Rtbfs; 
jpizf;fs
k; 

2017.05.29  
,y; 
,Ue;J2017.06.
02 tiu 

17 chpj;J gpufldk; 
nra;ag;glhky; 
itj;jpUf;fg;gLk; 
Nfhitfs; 
njhlh;gpy; 
Nkw;nfhs;sg;glN
tz;ba 
eltbf;iffs; 
njhlh;gpyhd 
tpopg;Gdh;T 
kw;Wk; fs 
tpIaj;jpd; 
Nghjhd 
nghJthd 
gpur;ridfis 
milahsk; 
fz;Lnfhs;sy; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
mDuhjGuk;>jk;Gl;bfk>fpq;Fuh
q;nfhl>jk;Gs;s>fynty) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
mDuhjGuk;>jk;Gl;
bfk>fpq;Fuhq;nfhl
>jk;Gs;s>fynty) 

tptrha 
jpizf;fs
k;- 

ngy;tpnfu 

2017.06.02 

18 ெம்பள ைாற்றம் nry;tp.Nf.vk;.V.NI.uzrpq;f 

jpU.V.k;.gp.uzrpq;f 

nry;tp.Nf.b.Nf.kq;fypf;fh 

cjtp 

Mizahsர் 

அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

t/g jpwd; 
mgptpUj;jp 
epjpak; 2017.06.15 

& 16 

19 Gj;jfk; 
fl;Ltjw;fhd 
gapw;r;rp 

jpU.vr;,ltpypA.b.vy;.yf;gphpah mYtyf 
cjtpahsh; 
Ntit 

Njrpa 
Rtbfs; 
jpizf;fs
k; 

 2017.06.19 
,y; 
,Ue;J  
2017.07.31 
tiu  

20 thfd guhkhpg;G jpU.tp.ltpypA.gp.v];.gp.v];. 
tPurpq;f 

அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

Nrw;whf; 
epWtdk; 

2017.06.28 

21 ெம்பள ைாற்றம் அரெ முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

fhzp 
Mizahs
h; 
jpizf;fs
j;jpd; 
Nfl;Nghh; 
$lj;jpy; 

2017 .07.13 



17 

 

சதாடர் 

இல. 
பயிற்ெி சநறி / 

epWtdk; 
gq;Fgw;Wdh;fspd; ngah; பதவி 

பயிற்ெியளித்

த நிறுவனம் 
காலப் பிாிவு 

22 Gjpa mYtyf 
cjtpahsh;fSf;
fhd gape;r;rp 
newp 

mYtyf cjtpahsh;fs; mYtyf 
cjtpahsh; 
Ntit 

fhzp 
mikr;rpd; 
Nfl;Nghh; 
$lk; 

2017.07.14 

23 jhgd 
tpjpf;Nfhit 
Vw;ghLfs; 
njhlh;gpy; 
mYtyh;fSf;fh
d tpopg;Gzh;T 

nry;tp.vr;.Ip.vk;.ngNuuh  

nry;tp.vk;Mh;I.gpuNghjpdp 
அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

nghJ 

epர்thf 
kw;Wk; 
Kfhikj;J
t mikr;R 

2017.07.27 
kw;Wk; 28 

24 Nghf;Ftuj;J 
Kfhik 

jpU.V.vk;.Mh;.uzrpq;f அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

Nrw;whf; 
epWtdk; 

2017.08.11 

25 fzpdp gapw;r;rp jpUkjp.hp.nrdtpuj;jpd mYtyf 
cjtpahsh; 
Ntit 

fzpdp 
gphpT- 

fhzp 
chpj;J 
epUza 
jpizf;fs
k; 

2017.08.17 

26  
,og;Gf;fs;>njhi
ye;j>jtwtpl;l>tp
gj;Jf;Fs;shd 
mur 
nrhj;Jf;fspd; 
gOjiljy; 
njhlhgpyhd 
eilKiwfs;  

jpUkjp.vd;.b.gp.fahdpf;fh fzf;fhsh; gpMh;VIp 
epWtdk; 

2017.08.24 

27 உதவி உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்

கSf;fhd 
gapw;r;rp newpp 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கs; 

உதவி உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க
s; 

Ma;T 
gphpT- 
fhzp 
chpj;J 
epUza 
jpizf;fs
k; 

2017.08.24 

& 25 

28 jpirKfg;gLj;jy; 
gapw;r;rp newp 

Nry;tp.vk;.V.I.re;jpujpyf 

Nry;t[.vk;.Ip.,uq;fsp 

Nry;tp.v];.b.Nf.Rghrpdp 

அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர்  

t/g jpwd; 
mgptpUj;jp 
epjpak; 

2017.08.28, 

29 & 30 

29 fs 
mYtyh;fSf;fh
d gapw;r;rp 
nraykh;T - 02 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; etufk;gyj;j 
fpof;F>jk;Gw;wfk) 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
etufk;gyj;j 
fpof;F>jk;Gw;wfk) 

$l;LwT 
mgptpUj;jp 
jpizf;fs 
Nfl;Nghh; 
$lk;-jyht 

2017.09.07 

30 ,Ug;gf;fis 
NgZjy; 
njhlh;ghd 
mbg;gil 
ghlnewp 

jpU.ltpypA.Nf.b.vk;.gz;lhu அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர்  

Nrw;whf; 
epWtdk; 

2017.09.07 
,y; 
,Ue;J 5 
ehl;fs;  
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சதாடர் 

இல. 
பயிற்ெி சநறி / 

epWtdk; 
gq;Fgw;Wdh;fspd; ngah; பதவி 

பயிற்ெியளித்

த நிறுவனம் 
காலப் பிாிவு 

31 fzf;fha;T Ia 
tpdhtpw;F 
gjpyspj;jy; 

nry;tp.Nf.b.Nf.kq;fypf;fh 

jpUkjp.vd;tp.gp.NrdhjPu 
அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

gpMh;VIp 
epWtdk; 

2017.09.07 

32 fs 
mYtyh;fSf;fh
d gapw;r;rp 
nraykh;T - 02 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; nkhdwhfy) 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
nkhdwhfy) 

gpuhe;jpa 
mYtyfk;>
nkhdwhfy 

fhzp 
chpj;J 
epUza 
jpizf;fs
k; 

2017.09.15 

33  mYtyf 
cjtpahsh;fSf;
fhd gape;r;rp 
newp 

mYtyf cjtpahsh;fs; mYtyf 
cjtpahsh;fs; 

fhzp 
Mizahs
h; 
jpizf;fs
j;jpd; 
Nfl;Nghh; 
$lj;jpy; 

2017.09, 11 

& 12 

34 rhujpfSf;fhd 
xU ehs; gapw;r;rp 
newp 

jpU.Mh;.Nf.V.Nf.epye;j 

jpU.vr;.V.v];.Mh;.nuhlwpf;Nfh 

jpU.Mh;.vk;.v];.vr;.ujjpdhaf;f
h 

rhujp Nrw;whf; 
epWtdk; 

2017.09.21 

35 fs 
mYtyh;fSf;fh
d gapw;r;rp 
nraykh;T - 02 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; fpq;Fuhq;nfhl) 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
fpq;Fuhq;nfhl) 

gpuhe;jpa 
mYtyfk;>
fpq;Fuhq;n
fhl 

fhzp 
chpj;J 
epUza 
jpizf;fs
k; 

2017.09.22 

36 ghl;Lf;fs; kw;Wk; 
rq;fPjq;fs; 
Clhf 
kdmOj;jj;ij 
tpLtpj;jy; 

jpU.Mh;.Nf.V.Nf.epye;j 

jpU.V.vk;.Mh;.uzrpq;f 

nry;tp.V.V.A.I.b.mkurpq;f 

cjtp 
Mizahsh; 

t/g jpwd; 
mgptpUj;jp 
epjpak; 2017.10.07 

37 fs 
mYtyh;fSf;fh
d gapw;r;rp 
nraykh;T - 02 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; jp];]kfhuhk) 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
jp];]kfhuhk) 

 

 

 

gpuhe;jpa 
mYtyfk;>
jp];]kfhu
hk 

fhzp 
chpj;J 
epUza 
jpizf;fs
k; 

2017.10.10 
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சதாடர் 

இல. 
பயிற்ெி சநறி / 

epWtdk; 
gq;Fgw;Wdh;fspd; ngah; பதவி 

பயிற்ெியளித்

த நிறுவனம் 
காலப் பிாிவு 

38 epy rf;jp 
kjPg;gPl;L 
nraw;ghlfs; 
kw;Wk; vjph;fhy 
,yf;Ffs; 
njhlh;gpyhd 
gpur;ridfis 
fye;Jiuahly; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(fk;gfh 
khtl;lk;) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(fk;gfh 
khtl;lk;) 

fk;gfh 
khefu 
rig 
Nfl;Nghh; 
$lk; 

2017.10.12 

39 fs 
mYtyh;fSf;fh
d gapw;r;rp 
nraykh;T - 02 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; khj;jiw) 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(gpuhe;jpa 
mYtyfk; 
khj;jiw) 

gpuhe;jpa 
mYtyfk;> 
khj;jiw 

fhzp 
chpj;J 
epUza 
jpizf;fs
k; 

2017.10.17 

40 ,Ug;gpiz 
NgZjy; 
njhlh;ghd 
rhd;wpjo; gapw;r;rp 
newp 

jpU.ltpypA.Nf.b.vk;.gz;lhu அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

Nrw;whf; 
epWtdk; 

2017.10.19 

41 Mtz Kfhik 
kw;Wk; guhkhpg;G 

jpUkjp.Nf.vr;.vk;.hp.fSJq;f அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

Njrpa 
Rtbfs; 
jpizf;fs
k; 

2017.10.23 
,y. 
,Ue;J 
2017.10.27 
tiu 

42 epy rf;jp 
kjPg;gPl;L 
nraw;ghlfs; 
kw;Wk; vjph;fhy 
,yf;Ffs; 
njhlh;gpyhd 
gpur;ridfis 
fye;Jiuahly; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள்(fz;b 
khtl;lk;) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள்(fz;b khtl;lk;) 

khtl;l 
epy 
mstPl;L 
mYtyfk;-
fz;b 

2017.10.24 

43 tpepNahfk; kw;Wk; 
tiyaikg;G 
Kfhik 
njhlh;gpyhd xU 
ehs; nraykh;T 

jpU.vy;.vd;.gphpae;j அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

Nrw;whf; 
epWtdk; 

2017.11.07 
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சதாடர் 

இல. 
பயிற்ெி சநறி / 

epWtdk; 
gq;Fgw;Wdh;fspd; ngah; பதவி 

பயிற்ெியளித்

த நிறுவனம் 
காலப் பிாிவு 

44 epy rf;jp 
kjPg;gPl;L 
nraw;ghlfs; 
kw;Wk; vjph;fhy 
,yf;Ffs; 
njhlh;gpyhd 
gpur;ridfis 
fye;Jiuahly; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள் (FUehfy; 
khtl;lk;) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் (FUehfy; 
khtl;lk;) 

khtl;l 
epy 
mstPl;L 
mYtyfk;-
FUehfy; 

2017.11.16 

45 mYtyh;fspd; 
nraw;jpwd; 
kjPg;gPL 

jpU.V.vk;.Mh;.uzrpq;f 

.nry;tp.V.V.A.I.b.mkurpq;f 

cjtp 
Mizahsh; 

t/g jpwd; 
mgptpUj;jp 
epjpak; 

2017.11.28 

46 epy rf;jp 
kjPg;gPl;L 
nraw;ghlfs; 
kw;Wk; vjph;fhy 
,yf;Ffs; 
njhlh;gpyhd 
gpur;ridfis 
fye;Jiuahly; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள் (nfhOk;G) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் (nfhOk;G) 

fhzp 
mikr;rpd; 
Nfl;Nghh; 
$lk; 

2017.12.04 

47 epy rf;jp 
kjPg;gPl;L 
nraw;ghlfs; 
kw;Wk; vjph;fhy 
,yf;Ffs; 
njhlh;gpyhd 
gpur;ridfis 
fye;Jiuahly; 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபிவிருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் 

உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கள் (khj;jiw 
kw;Wk; mk;ghd;Njhl;il 
khtl;lk;) 

gpujp/cjtp 

Mizahsர்>அபி

விருத்தி 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் ைற்றும் உதவி 

உாித்து 

புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்க

ள் (khj;jiw 
kw;Wk; 
mk;ghd;Njhl;il 
khtl;lk;) 

rh;Nthja 
epyty 
tp];t jh;k 

Nfe;ew-
khj;jiw 

2017.12.05 

48 jfty; 
njhopy;El;g 
nghUl;fspd; 
ngWif kw;Wk; 
kjpg;gPL 

jpUkjp.hp.tp.jdrpq;fk; 

jpUkjp.vd;.rp.vk;.V.ml;lehaf;f 

jpU.v];.vr;.rp.b.rpy;th 

 

cjtp 
Mizahsh; 
kw;Wk; jfty; 
njhopy;El;g 
cjtpahsh; 

t/g jpwd; 
mgptpUj;jp 
epjpak; 2017.12.07  

& 08 

49 tpLKiw 
tplaj;jpid 
Nkw;nfhs;Sk; 
Kfhikj;Jt 
cjtpahshpd; 
tfpghfk; 

jpU.vk;.V.v];.v];.tpIpauj;jpd அரெ 

முகாணைத்துவ 

உதவியாளர் 

t/g jpwd; 
mgptpUj;jp 
epjpak; 2017.12.18  

& 19 

50 vt;thW rpwe;j 
Kfhikahsuhf 
nraw;gLjy; 

jpUkjp.gp.Mh;.b.rp.FzNrdh cjtp 
Mizahsh; 

t/g jpwd; 
mgptpUj;jp 
epjpak; 

2017.12.26 
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செளிநாட்டு ெயிற்ெி 
சதா

டர் 

இல. 

பயிற்ெி சநறி / 

epWtdk; 

பங்குபற்றுனர்களின் 

சபயர் 
பதவி 

பயிற்ெிசபற்ற 

நாடு 

காலப் பிாிவு 

01 

tpidj;jpwdhd 
kw;Wk; 
gjpyspf;ff;$ba 
eph;thfj;jpid 
Nkk;gLj;jpf;nfhs;
tjw;F fhzp 
Kfhikj;Jt 
rpwg;G 
jd;ikfis 
gfph;e;Jnfhs;Sy;. 
 
Nkw;F 
mT];jpNuypah 
fhzp jfty; 
mjpfhu rig 
 

jpUkjp. 
gp.vk;.vr;.gphpajh;rpdp 

Mizahsh; 
gpk;rtpa 

mT];jpN
uypah 
 

11.11.2017  
,y; ,Ue;J 
11.12.2017 
tiu 
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4. நிதி முகாணைத்துவம் 

4.1 செலவின ைதிப்பீடு 

 

 

முன்ணனய வருடம் 2016 
elg;G வருடம் 2017 

ஒதுக்கீடு செலவு ைிகுதி 
ெதவீதம் 

% 
ஒதுக்கீடு செலவு ைிகுதி 

செலவு 

ெதவீதம் 

% 

கருத்திட்டம் 1         

ஆளுக்குாிய 

நவதனங்கள் 
362,000,000 356,984,663 5,015,337 98.6 360,528,000 356,102,951 4,425,049 98.77 

ஏணனய 

ைீண்டுவரும் செலவு 
23,615,000 22,517,118 1,097,882 95.3 25,852,000 23,723,148 2,128,852 

91.76 

 

மூலதனச் செலவு         

 2001 3,000,000 2,987,448 12,552 99.5 900,000 894,946 5,054 99.44 

   2002 - - - - - - - - 

 2003 2,000,000 1,991,324 8,676 99.5 2,000,000 1,976,962 23,038 98.85 

 2102 4,000,000 3,969,145 30,855 99.2 2,600,000 2,490,947 109,053 95.81 

   2104 26,400,000 26,400,000 - 100 8,500,000 - 8,500,000 - 

 2401 2,000,000 1,389,801 610,199 69.4 1,000,000 999,788 212 99.98 

சைாத்தம் 423,015,000 416,239,499 6,775,501 98.4 401,380,000 386,188,742 15,191,258 96.22 

 

4.2 முற்சகாடுப்பனவுக் கணக்கு 

 
 

எல்ணலகள் 

முன்ணனய வருடம் 2016 elg;G வருடம் 2017 

ைதிப்பிடப்பட்ட நிரந்தர ைதிப்பிடப்பட்ட நிரந்தர 

செலவில் ஆகக் 

கூடிய எல்ணல 

16,000,000.00 15,918,030.00 24,000,000.00 22,602,821.00 

வரவின் குணறந்த 

எல்ணல  

11,000,000.00 14,378,488.05 15,000,000.00 16,097,735.57 

வரவு நிலுணவயின் 

ஆகக் கூடிய 

எல்ணல 

65,000,000.00 42,893,873.24 67,000,000.00 49,443,483.27 

4.3 வருைானக் கணக்கு 

இத் திணணக்களம் வருைானம் ஈட்டாத திணணக்களைாணகயால் வருைான ைதிப்பீடு 

சதாகுக்கப்படவில்ணல. 
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        4.4  சபளதீக வள முகாணைத்துவம் 

அணெயாச் சொத்து 

 

சதாடர் 

இலக்கம் 

சொத்து 

வணக 

வருட 

ஆரம்பத்தில் 

நிணலணை 

வருடத்தினுள் நிகழ்ந்த ைாற்றங்கள் 
வருட 

இறுதியில் 

நிணலணை ணகப்பற்

றல் 

சகாள் 

வனவு 

ஏலம் 

விடுதல் 
அகற்றல் 

1 
காணிகள் 

(ஏக்கர்) 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

2 கட்டிடம் 02 
- - - - 

02 

3 நிர்ைாணம் - 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
- 

 

     அணெயும் சொத்து 

சதாடர் 

இலக்கம் 
சொத்து வணக 

வருட 

ஆரம்பத்தில் 

நிலவிய 

தன்ணை 

வருடத்தினுள் நிகழ்ந்த ைாற்றங்கள் 
வருட 

இறுதியில் 

நிணலணை ifafg;gLj;jy; 
சகாள் 

வனவு 

ஏலம் 

விடுதல் 
அகற்றல் 

01 ஜீப் வண்டி 4          4 

02 
சகப் 

வாகனங்கள் 23         23 

03 
நைாட்டார் 

வாகனம் @ 3         3 

04 வான் 9         9 
05 முச்ெக்கர வண்டி 0         0 
06 நைாட்டார் 

ணெக்கிள் 0         0 
07 ைிதி வண்டி 16     3   13 
08 டுப்லிநகடர் 

இயந்திரம் 15         15 
09 நபாட்நடா பிரதி 

இயந்திரம் 69     3   66 
10 கணினி 327   1* 20   307 
11 கணினி அச்சு 

இயந்திரம் 154     4   150 
12 ைடிக் கணினி 27     2   25 
13 சதாணலநகல் 59         59 
14 தட்டச்சு 

இயந்திரம் 

(ணகமுணற) 3         3 
15 தட்டச்சு 

இயந்திரம் 

(இலத்திரனியல்) 0         0 
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சதாடர் 

இலக்கம் 
சொத்து வணக 

வருட 

ஆரம்பத்தில் 

நிலவிய 

தன்ணை 

வருடத்தினுள் நிகழ்ந்த ைாற்றங்கள் 
வருட 

இறுதியில் 

நிணலணை ifafg;gLj;jy; 
சகாள் 

வனவு 

ஏலம் 

விடுதல் 
அகற்றல் 

16 பாதுகாப்பு 

சபட்டகம் 15         15 
17 புணகப்படக் 

கருவி 1         1 
18 காசணாளி 

கருவி(தாங்கி) 1         1 
19 சதாணலக்காட்ெி 7         7 
20 வாசனாலி 0         0 
21 குளிர்ொதனப் 

சபட்டி 2         2 
22 U P S 

இயந்திரம் 340   101 39   402 
23 காற்று ெீராக்கி 

இயந்திரம் 19         19 
24 ணக சதாணலநபெி 1         1 
25 நகாப்பு அலுைாாி 91   83     174 
26 3 in 1 

அச்சுப்சபாறி 1         1 
27 ணகவிரல் 

அணடயாள 

இயந்திரம் 2         2 
28 ைின்விெிறி 15     2   13 
29 நகத்தல் 1     1   0 
30 நகத்தல் 8     8   0 
31 பிளாஸ்ாிக் 

கதிணர 122     1   121 
32 வாெிகொணலப் 

புத்தகங்கள் 715         715 
33 நகம்நகாடர் 1         1 
34 வருடி 6     2   4 
35 NwhzpNah 

,ae;jpuk; 2     2   0 
36 NtW 16         16 
37 td;jl;L 0   4     4 
38 Fuy; 

gjpTnra;Ak; 
fUtp 0   1     1 

39 epiwNtw;Wju 
mYtuUf;fhd 
fjpiu 0   2     2 

40 JhR Jg;guthf;fp 0   1     1 

 

,y. 10 MdJ Vw;fdNt gOjile;j fzpdp nkhdpw;wUf;F gjpyPlhf gjpjhf nfhs;tdT nra;ag;gl;l 
fzpdp nkhdpw;wh; njhlh;ghdjhFk;. 
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4.5 களஞ்ெியொணலப் பகுப்பாய்வு 
 

உாிய சபாருட்கள் சதாடர்பாக பகுப்பாய்வு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

4.6 கணக்காய்வு நடவடிக்ணககள். 

2016 ஆம் வருடத்தில் ெகல கணக்காய்வு நகாரல்களிற்கும் கணக்காய்வாளர் அதிபதிக்கு பதில் 

அனுப்பி ணவக்கப்பட்டுள்ளது. 

5. அபிவிருத்தி நடவடிக்ணககள். 

5.1 உாித்து பதிவு செய்தல் ெட்டத்ணத நணடமுணறப்படுத்தல் ைற்றும் அது 

சதாடர்பான முன்நனற்றம் 

5.1.1 உரித்து ெதிவுசெய்தல் ெட்டத்ணத நணடமுணைப்ெடுத்தல் மற்றும் நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் 

ெிரிொக்கம் 

 

காணி அணைச்ெின் வழிகாட்டலின் கீழ் நணடமுணறப்படுத்தப்படும் “பிம்ெவிய” 

நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் ஊடாக திணணக்களத்திற்கு குறித்சதாதுக்கப்பட்ட செயற்பாடுகள் 

ைற்றும் காணி உாித்து நிர்ணயத் திணணக்களம், காணி ஆணணயாளர் நாயகத் திணணக்களம், 

நில அளணவத் திணணக்களம் ைற்றும் பதிவாளர் நாயகத் திணணக்களத்தின் பங்குபற்றலுடன் 

காணியின் உாிணையிணன தீர்ைானித்தல் ைற்றும் புலனாய்வு செய்தல் ைற்றும் பதிவாளர் 

நாயகத் திணணக்களத்துடன் ஒன்றிணனந்து ெம்பந்தப்பட்ட உாிணையாளர்களுக்கு உாித்துச் 

ொன்றிதணழ வழங்குதல் நபான்ற செயற்பாடுகள் செயற்படுத்தப்படுகின்றன. 

  

இவ் நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 1995 ஆம் ஆண்டில் பாீட்ொர்த்த திட்டைாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 1998 

ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க காணி உாித்து பதிவுச் ெட்டத்திற்கு இணங்க, முதற்கட்டைாக 

கம்சபால (கண்டி ைாவட்டத்தில்) திவுலபிட்டிய (கம்பஹா ைாவட்டத்தில்) ைற்றும் 

பலாங்சகாணட (இரத்தினபுாி ைாவட்டத்தில்) ஆகிய மூன்று பிரநதெ செயலாளர் பிாிவுகளில் 

நணடமுணறப்படுத்தப்பட்டது. 2010ஆம் வருடைாகும் நபாது 18 பிரநதெ செயலாளர் 

பிாிவுகணள உள்ளடக்கப்படும் வணகயில் நணடமுணறப்படுத்தப்பட்ட இந் நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

விணரவாக நாசடங்கிலும் ஆரம்பிப்பதற்கு திட்டைிடப்பட்டது. அதன்படி 2013ஆம் 

ஆண்டிறுதியில் 17 ைாவட்டங்களில் 52 பிரநதெ செயலாளர் பிாிவுகள் உள்ளடக்கப்படும் 

வணகயிலும் 2014ஆம் ஆண்டாகும் நபாது அது 18 ைாவட்டங்களில் 63 பிரநதெ செயலாளர் 

பிாிவுகணள உள்ளடக்கப்படும் வணகயிலும் நணடமுணறப்படுத்தக் கூடியதாய் அணைந்தது. 

நைலும் 48 பிராந்திய அலுவலகங்கணள ஸ்தாபிப்பதன் மூலம் 18 ைாவட்டங்களில் 61 பிரநதெ 

செயலாளர் பிாிவுகளில் இந் நிகழ்ச்ெித்திட்டம் நணடமுணறப்படுத்தப்பட்டது.  

 

ைாவட்ட அலுவலகங்கள் வவுனியா – வவுனியா சதற்கு, கிளிசநாச்ெி – கரச்ெி, ைட்டக்களப்பு – 

ைண்முணன வடக்கு, முல்ணலத் தீவு – கணரப் பற்று ைற்றும் அம்பாணற ைாவட்ட 

காாியாலயங்கள் ஆகியவற்ணற ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருப்பினும், பிரதி/உதவி 

ஆணணயாளர்களின் ஆளணிபற்றாக்குணற காரணைாக இணதச் செயற்படுத்த முடியவில்ணல. 
NkYk>58 gpuNjr nrayhsh; gphpTfspd; nraw;ghLfis gpuNjr nrayfq;fis 
xd;wpidj;Jf;nfhs;tjd; %yk; 43 gpuhe;jpa mYtyfq;fspd; Clhf epiwTnra;ag;gl 

Ntz;bapUe;jJ. நைலும் தற்சபாழுது பற்றாக்குணறயாக உள்ள அலுவலர்கள் நிவர்த்தி 
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செய்யப்படும் வணர புதிய அலுவலகங்கள் ஆரம்பிக்கப்படாது எனவும் தீர்ைானம் 

எடுக்கப்பட்டது. நைலும் இந்த நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் இறுதிச் செயற்பாடுகள் பிரநதெ 

செயலாளர் பிாிவுகளில் தற்சபாழுது நணடமுணறபடுத்தப்பட்டு வருகிறது. 
 

அளவீடு செய்யப்பட்ட காணிகளிள், உாித்து தீர்ைான பிரகடனம் செய்யப்பட்ட காணிகள் 

என்பணவ சதாடர்பான முன்நனற்றம் 
 

வருடம் பிாிவு 12 இன் கீழ் 

வர்த்தைானியில் பிரசுாிக்க 

தணலணை காாியாலயத்திற்கு 

அனுப்பப்பட்ட கடத்திரள் 

வணரபடத்தில் உள்ள 

காணித்தண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 

பிாிவு 14 இன் கீழ் 

வர்த்தைானியில் பிரசுாிக்க 

ஒப்புதலின் பின்னர் 

அனுப்பிணவக்கப்பட்ட 

காணித்துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 

2014 108,432 53,448 

2015 85,468 51,475 

2016 94,985 60,830 

2017 75>192 59>672 

 

2014> 2015 kw;Wk; 2016 ஆம் ஆண்Lfspy; அளவீடு செய்யப்பட்ட காணித்துண்டுகள்; 

சதாடர்பாக உாித்து தீர்ைான பிரகடனம் செய்யப்பட்ட காணித்துண்டுகளின் ெதவீதம் 

KiwNa 49.29%> 60.23%> 64.04% ஆகும்.  2017 ஆம் ஆண்டில் 79.36% வணரapy; 

mjpfhpf;fg;glf;$bajhf ,Ue;jpUf;fpd;wJ.  
 

பிம்ெவிய நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் கீழ் பிரநதெ அலுவலகங்கணள நிறுவுதல் 

பிராந்திய அலுவலகங்களுக்கு நியைிக்கப்படுவதற்கான பிரதி/உதவி ஆணணயாளர்களின் 

ஆளணிபற்றாக்குணற இந் நிகழ்ச்ெித்திட்டத்திற்கு ஒரு பாாிய ெவாலாகும். அதன் விணளவாக 

2017 ஆம் ஆண்டில் 58 பிரநதெ செயலாளர் பிாிவுகளின் நவணல நிகழ்ச்ெித்திட்ட 

செயற்பாடுகள்  43 பிராந்திய அலுவலகங்கள் ஊடாகநவ நிணறநவற்றப்பட்டுக் 

சகாண்டிருக்கின்றன. நைலும் அத்தணகய 21 பிராந்திய அலுவலகங்கள் ஒப்பந்த 

அடிப்பணடயில் உள்ளீர்க்கப்பட்ட பிரதி/உதவி ஆணணயாளர்களால் நிர்வகிக்கப்பட்டுக் 

சகாண்டிருக்கின்றன. அவர்களுணடய நெணவக்காலம் நைலும் ஒவ்சவாரு 06 ைாதங்கள் 

வணரயாக நீடிக்கப்பட்டுக் சகாண்டிருக்கின்றன. ெிக்கலான விடயங்கணள தீர்த்து, உாித்து 

நிர்ணயம் செய்வதற்கு தகுதி வாய்ந்த ெட்ட புலனாய்வு  அலுவலர்கணள நீண்ட காலத்திற்கு 

திணணக்களத்தில் அைர்த்துதல் ைிகவும் விணனத்திறனுணடயதாகும்.  
 

5:1:2 உாித்து பதிவு செய்தல் செயற்பாட்ணட பிரநதெ ைட்டத்தில் 

நணடமுணறப்படுத்தல்.   

     

 உாித்து தீர்ைானைானது ஒரு நீண்ட ெிக்கலான செயன்முணறக்கு பின்னநர 

அணடயப்படுகிறது. இச் செயற்பாடானது பிரநதெ செயலாளர் பிாிவிணன வர்த்தைானியில் 

பிரசுாிக்கப்பட்ட பின்னர் பயன்படுத்தக்கூடிய அலுவலர்களின் எண்ணிக்ணகயின் 

அடிப்பணடயில் கிராை நெவகர் பிாிவுகளில் நணடமுணறப்படுத்தப்படுகிறது. 
 

காணி உாிணையாளர்கள் ைற்றும் சதாடர்புணடய நிறுவனங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டணத 

சதாடர்ந்து, கிராை நெவகாின் உதவியுடன் விளக்கப்படத்ணத பயன்படுத்தி காணி 

உாிணையாளர்கள் பற்றிய தகவல்கள் நெகாிக்கப்பட்டு வணகப்படுத்தப்படுகிறது. அதன் 

பின்னர் இம் ைதிப்பீட்டிற்கான நதணவயிணன காணி உாித்து நிர்ணயத் திணணக்களத்தின் 
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பிராந்திய அலுவலகங்களில் உள்ள பிரதி/உதவி ஆணணயாளர்களால் நில அளணவயாளர் 

அதிபதிக்கு அனுப்பி ணவக்கப்படுகிறது. அதற்கிணங்க,  சதாடர்புணடய கிராை நெவகர் 

பிாிவுகளிலுள்ள காணிகள் அளவிடப்படுகின்றன. கடத்திரள் வணரபடங்கள் நில 

அளணவயாளரால் தயாாிக்கப்பLfpd;wd. இச் செயன்முணறயின் நபாதான பிரச்ெணனகணள 

தீர்த்துக்சகாள்ளும் நநாக்கில் காணி உடணையாளர்களின் பிரென்னத்திற்கு நைலதிகைாக 

கிராை அலுவலர், திணணக்களத்தின் புலனாய்வு உத்திநயாகத்தர்களின் பங்குபற்றல் ைிகவும்  

அவெியைானதாகும். 
 

பதிவாளர் நாயகத்திற்கு அனுப்பி ணவக்கப்பட்ட சதாடர்புணடய பக்கங்கணள பாிநொதித்தல் 

ைற்றும் காணியின் உாிணையிணன நகாருவதற்காக ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவனங்கணள 

உறுதிப்படுத்திக் சகாள்வதும் முக்கியைானதாகும். தகுதிவாய்ந்த உதவி உாித்த புலனாய்வு 

அலுவலர் குழாைிணன ணவத்திருப்பது ஒரு ெிறந்த நிலணையாகும். எவ்வாறாயினும், 

அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர்கள்  நெணவயினுள் உதவி உாித்து புலனாய்வு 

உத்திநயாகத்தர்கணள  உள்ளீர்ப்பு செய்வதன் ஊடாக நைற்சொல்லப்பட்ட உதவி உாித்து 

புலனாய்வு அலுவலர் குழாைினூடான ொதகைான நிலணை இல்லாது நபாகின்ற நிணல 

நதான்றுகிறது. எனநவ உாித்து நிர்ணயம் ெம்பந்தைான விடய அறிவு ைற்றும் 

அனுபவத்துடன் கூடிய துணறொர்ந்த உாித்து புலனாய்வு உத்திநயாகத்தர்களின் 

நதணவப்பாடு இத் திணணக்களத்திற்கு ைிகவும் அவெியைானதாக உணரப்படுகிறது. 
 

 

5:1:3 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான முக்கியத்துவங்கள ; 
 

1. Kd;nkhopTfis milahsk; fz;Lnfhs;Sjy; njhlh;ghd mwpf;if 
 

2016 Mk; Mz;bd; Mizahsh; ehafj;jpd; nra;jpapy; $wg;gl;ljw;F mikthf> 17 
tUl fhyg;gFjp KOtJk; vq;fSila mDgtk;>fw;Wf;nfhz;l ghlq;fs; kw;Wk; 
nraw;jpwd;fs; vd;gtw;iw $h;ikahf kPsha;T nra;tjd; Clhf vq;fSila 
ghijapid Kd;Ndhf;fp nfhz;Lnry;tjd; Kf;fpaj;Jtk; njhlh;ghf 
nrhy;yg;gl;Ls;sJ. gpujhdkhf eilKiwg;gLj;jg;glNtz;ba gpd;tUk; Kf;fpakhd 
nraw;ghLfs; milahsk; fhzg;gl;bUf;fpd;wd. 
 

 khtl;l mYtyf KiwikfisAk; cUthf;Fk; tifapy; epWtd fl;likg;gpy; 
fl;likg;G hPjpapyhd khw;wq;fis cUthf;fpf;nfhs;sy; 

 cs;sf cjtp Gydha;T mYtyh;fSf;fhd Nrit xd;wpid cUthf;fpf;nfhs;sy;. 
 tpog;Gzh;T nraw;ghLfs; kw;Wk; jfty;fis njhpag;gLj;jpf;nfhs;Sfpd;w 

nraw;ghLfis tphpTgLj;jpf;nfhs;sy; kw;Wk; jfty;fis ghpkhwpf;nfhs;tjw;F FWk; 
jfty; mDg;gpf;nfhs;tjw;fhd njhopy;El;g Kiwikfis gad;gLj;jpf;nfhs;sy;. 

 G+ud xd;wpidf;fg;gl;l jfty; Kiwikapid epWtpf;nfhs;sy;. 
 ,izak; Clhf fz;fhzpg;G Kiwik xd;wpid cUthf;fpf;nfhs;sy;. 
 tpfhu Njthyak; njhlh;ghd gpur;ridfSf;fhf jPh;gha Kiwik xd;wpid 

epWtpf;nfhs;sy;. 
 

NkNy Fwpg;gplg;gl;l tplaq;fSf;F mikthf> rl;lj;jpy; jpUj;jq;fis 
Nkw;nhs;tjw;fhf eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Lf;nfhz;bUf;fpd;wd. NkYk; 
cs;sf cjtp Gydha;T mYtyh;fSf;fhd Nrit xd;wpid 
cUthf;fpf;nfhs;tjw;F Njitahd Kd;nkhopTfs; nghJ eph;thf Kfhikj;J 
mikr;R>Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fsk; Nghd;w mur epWtdq;fSf;F mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sd. kw;Wk; mj;jifa epWtdq;fSld; mtrpakhd 
fye;Jiuahly;fSk; eilngw;wpUf;fpd;wd. jpizf;fs Nritapid rhh;e;j cjtp 
Gydha;T mYtyh;fs; kw;Wk; Gydha;T cj;jpNahfj;jh;fSf;fhd gjtpcah;T 
fl;likg;G kw;Wk; cjtp Mizahsh; epakdk; njhlh;ghd jpl;lq;fs; ( 
jpizf;fsk; rhh;e;j) jahh; nra;ag;gl;L 2018 Mk; Mz;by; mDkjpf;fg;gLk; vd 
vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. 
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2.  mYtyh;fSf;fhd gw;whf;FiwahdJ ,d;Dk; gpur;ridahf ,Uf;fpd;wJ. nghJ 

eph;thf mikr;rpd; nrayhshpd; jiyikapd; fPo; fye;Jiuahly; xd;W 
eilngw;wpUf;fpd;wJ. Gjpa Msdpapid Ml;Nrh;j;Jf;nfhs;tjd; %yk; cjtp 
Mizahsh;fSf;fhd Nritapid toq;fpf;nmfhs;tjw;F mjpy; rk;kjk; 
njhptpf;fg;gl;lJ. 

 
3. Nfhitfis jdpahf itj;jpUg;gJ njhlh;ghf tpNrl eltbf;iffs; 

1998 Mk; Mz;by; ,Ue;J jw;NghJ tiuapy; epy rf;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; %yk; 
mstplg;gl;lgl;bUe;Jk; gpufldk; nra;ag;glhj fhzpfs; njhlh;ghd jfty;fs; 
Nrfhpf;fg;gl;L> xg;gPLnra;ag;gl;L Ma;T nra;ag;gl;bUf;fpd;wd. mjw;fpzq;f> 02/2017 
Mk; ,yf;f Rw;wwpf;if %yk; ,J njhlh;gpy; jfty;fis kPsTk; 
Nrfhpj;Jf;nfhs;tjw;Fk; kw;Wk; nraw;gLj;jpf;nfhs;tjw;Fk; Njitahd 
mwpTWj;jy;fs; toq;fg;gl;bUf;fpd;wd. ,J rk;ke;jkhf 11 nraykh;Tfspd; Clhf 
40 gpuhe;jpa mYtyfq;fspy; cs;s mYtyh;fs; gapw;Wtpf;fg;gl;bUf;fpd;wdh;.  
mjw;fpzq;f> jdpahf itj;Jf;nfhs;tjw;nfd milahsk; fhzg;gl;bUe;j 
mj;jifa fhzpfspy; ,Ue;J> 12>694 fhzpj;Jz;Lfs; chpj;J jPh;khdj;jpw;fhf 
njhpT nra;ag;gl;bUf;fpd;wd. jw;NghJs;s epge;jidfspd; fPo>; chpj;J jPh;khdk; 
nra;ag;gl KbahJ vd 166>400 fhzpj;jz;Lfs; milahsk; fhzg;gl;bUf;fp;d;wd. 
,J njhlh;gpy; mj;jifa fhzpapd; clikahsh;fSf;F mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. 
,j;jifa jfty;fs; jpizf;fsj;jpd fzpdp KiaikapDs; 
Nrh;j;Jf;nfhs;sg;glNtz;Lk;. Mdhy; mYtyh;fspd; gw;whf;Fiw fhuzkhf ,jid 
nra;J nfhs;s Kbatpy;iy. ,e;j gzpapid epiwTnra;J nfhs;tjw;F rpy 
gapw;r;rp mYtyh;fis cs;thq;fpf;nfhs;tjw;F eltbf;iffs; 
vLf;fg;gl;Lf;nfhz;bUf;fpd;wd.  

 

4. rhpahd chpj;J jPh;khd gpufld Nkw;nfhs;tjw;F chpj;J jPh;khd nrad;Kiwfis 

Kiwg;gLj;jy; 

mYtyh;fs; ,J njhlh;gpy; ve;jtpj mwpT ,d;wp my;yJ rpwjsthd mwpTld; 

gapw;r;rp vJTkpd;wp milahsk; fhzg;gl;bUf;fpd;wdh;. kw;Wk; mjw;fpzq;f 370 

mYtyh;fSf;F gapw;r;rp toq;fg;gl;bUf;fpwJ. 29.09.2016 Mk; jpfjpaplg;gl;l 03/2016 

Mk; ,yf;f Rw;wwpf;if %yk; mwpKfg;gLj;jg;gl;l chpj;J jPh;khdq;fis 

Nkw;nfhs;Sfpd;w NghJ> kPs;ghprPyid %yk; jfty;fis cWjpg;gLj;jpf;nfhs;tjw;F 

Njitahd Fiwr;jgl;r Njitg;ghLfSf;F Nkyjpfkhf> gapw;r;rp newpapy; Gydha;T 

gbKiwfs; tpsf;fkhfTk; kw;Wk; gFg;gha;T nra;ag;gl;Lk; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

5. Gydha;T nraw;ghLfis Jhpjg;gLj;Jk; nrad;Kiwfs; kw;Wk; jdpahf 

itj;jpUf;fg;gLk; Nfhitfspd; vz;zpf;ifapid Fiwj;Jf;nfhs;sy; 

Gydha;T nraw;ghLfis Jhpjg;gLj;jpf;nfhs;tjw;fhd gbKiwfs; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;bUf;fpd;wd. NkYk;> Gydha;T nrad;Kiwapy; cs;slf;fg;glTs;s 

mtrpakhd gbKiwfSk; mwpKfg;gLj;jg;gl;bUf;fpd;wd. 

 

mj;jifa nrad;Kiwfs; chpa fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpTfspy; mstPl;L 

nraw;ghLfs; eilngWfpd;w Ntisapy; my;yJ mjw;F Kd;dh; jfty;fis 

Nrfhpj;Jf;nfhs;tjw;F trjpaspf;fpd;wJ. jfty;fis jdpj;jdpahf kw;Wk; kPz;Lk; 

kPz;Lk; Nrfhpj;J nfhs;tjw;F Njitahd Neuj;jpid Fiwj;Jf;nfhs;fpd;wJ. 

midj;J jfty;fSk; Kd;djhfNt Nrfhpj;Jf;nfhs;g;gl kw;Wk; Ma;T 

nra;Jnfhs;sg;gl $bajhf ,Uf;fpd;w fhuzj;jpdhy;> ghhpa mstpy; jtWfs; 

Fiwj;Jf;nfhs;sg;gl $bajhf ,Uf;Fk;. 

 

6. ,zf;f rigf;F chpj;J Gydha;T njhlh;ghd gpur;ridfis mDg;gp 

itj;Jf;nfhs;tjw;F Njitg;ghL ,Ug;gpDk;> ,J njhlh;ghd mtjhdkhdJ 

Fiwtile;jpUg;gjhf mtjhdpf;fg;gLfpwJ. mjw;fpzq;f> ,zf;f rigapid 

epakdk; nra;Jnfhs;tjw;F kw;Wk; mwptpj;jf;nfhs;tjw;Fk; eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;bUf;fpd;wd. mth;fSila Nritapd; Kf;fpaj;JtKk; 
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typAWj;jg;gl;bUf;fpwJ.  NkYk;> fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpTfis njhpT 

nra;Jnfhs;Sfpd;w mNj Ntisapy; ,zf;f rigapid cUthf;fpf;nfhs;tjw;F 

mwpTWj;jy;fs; toq;fg;gl;bUf;fpd;wd. 2016 Mk; Mz;by; ,zf;f rigf;F epakdk; 

nra;ag;gl;l cWg;gpdh;fspd; vz;zpf;ifahdJ 728 Mf ,Ue;jpUf;fpd;w mNjNeuk;. 

,J 2017 Mk; Mz;by; 873 Mf ,Ue;jpUf;fpd;wJ.   

 

7. ,ize;j nraw;jpl;lkhf mstPl;L nra;Kiwfs; kw;Wk; chpj;J gpufld 

nrad;Kiwfis rPuikg;Gnra;jy;   

 
fhzp clikahsh;fspd; chpj;jpid cWjpg;gLj;Jfpd;w gpk;rtpa 

epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ fhzp chpj;J epUza jpizf;fsk; kw;Wk; epy msit 

jpizf;fsq;fspd; neUq;fpa ,izg;gpy; eilKiwg;gLj;jg;glNtz;Lk;. ,e;j 

epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; Kd;da fl;lj;jpy;>NkNy Fwpg;gplg;gl;l ,izg;ghdJ njspthf 

mtjhdpf;fg;gl;lJ. vt;thwhapDk;> mj;jifa ,izg;gpDs; FiwghL xd;W gpd;dh; 

mtjhdpf;fg;gl;bUe;jJ. njhlh;e;J> 2017 Mk; Mz;bw;fhd tiuglk; 2016 Mk; 

Mz;by; eilngw;w nraykh;tpy; jahhpf;fg;gl;lJ. NkYk;>NkNy Fwpg;gplg;gl;l 

,izg;gpiz kWrPuikj;Jf;nfhs;Sk; Nehf;fpy; fhzp chpj;J eph;za 

jpizf;fsj;jpd; gpujp/cjtp Mizahsh;fs;>cjtp chpj;J Gydha;T 

cj;jpNahfj;jh; kw;Wk; epy msitahsh; ehafk;> khtl;l epy msit mjpgjp>epy 

msitahsh; Nghd;Nwhh;fs; xd;wpizg;gpy;  gpuhe;jpa kl;lj;jpy; tUlhe;j kjPg;gPl;L 

,yf;F kw;Wk; nrad;Kiwfs; jPh;khdpf;fg;gl;L  tiuglkhf;fg;gl;lJ. mjw;fpzq;f> 

gy;NtW ,lq;fspy; xd;wpidf;fg;gl;L elhj;jg;gl;l  05 nraykh;tpd; %yk; 2017 Mk; 

Mz;bw;fhd ,yf;FfSf;fhd tiuglkhdJ jahh;nra;ag;gl;lJ. ,J nra;Kiwfspy; 

cs;s gpur;ridfis Fiwj;Jf;nfhs;tjw;fhd rpwpjsT xUikg;ghL> ,yFjd;ik 

kw;Wk; rhj;jpa$Wfis tpistpj;Js;sJ. ,e;j epyikahdJ NkYk; tpUj;jp 

nra;ag;glNtz;Lk;. ,jd; ngWNgwhf> fhzp gjpthsh; jpizf;fsj;jpd; 

xUq;fpirTld; topfhl;Ljy;fis jahh;nra;Jnfhs;tjw;F eltbf;iffs; 

vLf;fg;gl;bUf;fpd;wd.      

 

8. clikahsh;fSf;F chpj;J rhd;wpjo;fis toq;fpf;nfhs;Sk; nrad;Kiwfis 

Kiwg;gLj;jy;  

 epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; Muk;g fl;lj;jpy;> chpj;J jPh;khd gpufldk; nra;j gpd;dh; 
clikahsh;fSf;F chpj;J rhd;wpjo;fis jahh; nra;J toq;Ffpd;w nraw;ghlhdJ 
fhzp chpj;J eph;za jpizf;fsj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. vt;thwhapDk;> 
mj;jifa gzpahdJ gpd;dh; gjpthsh; ehafj;jplk; toq;fg;gl;Ls;sJ.  

 
chpj;J jPh;khd gpufld nrad;Kiwapid gjpthsh; mYtyfj;jpw;F toq;fpajid 
njhlh;e;J> gjpthsh; ehafj;jpdhy; chpj;J rhd;wpjo;fis jahh; nra;J> toq;Ffpd;w 
nraw;ghL Nkw;nfhs;sg;gl;bUg;gpDk;> 2012 Mk; Mz;by; ,Ue;J fhzp chpj;J eph;za 
jpizf;fsj;jpd; njhlh;Gila gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F clikahsh;fspw;fhd chpj;J 
rhd;wpjo;fis toq;Ftjw;F mDkjp toq;fg;gl;bUf;fpwJ. vt;thwhapDk;> 
clikahsh;fs; jq;fSila  chpj;J rhd;wpjo;fis Nfhhp gjpthsh; ehafj;jplk; 
tpz;zg;gpf;fpd;w NghJ> mj;jifa chpj;J rhd;wpjo;fis chpa gjpthsh; 
mYtyfj;jpdhy; toq;fg;gl;bUf;fpd;wJ. kpFjpahf cs;s chpj;J rhd;wpjo;fs; 
clikahsh;fSf;fpilapy; toq;fp nfhs;tjw;F fhzp chpj;J eph;za 
jpizf;fsj;jpd; gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F toq;fg;gl;bUf;fpd;wd. clikahsh;fSf;F 
chpj;J rhd;wpjo;fis toq;fpf; nfhs;ifapy; rpf;fy;fs; mtjhdpf;fg;gl;bUf;fpd;wd. 
mjd; tpisthf> chpj;J rhd;wpjo;fis toq;fpf; nfhs;Sk; nrad;Kiwapid 
Kiwg;gLj;jpf; nfhs;tjw;Fk;> chpj;J rhd;wpjo;fspw;fhd; ml;ltizfis jahh;nra;J 
nfhs;tjw;Fk; Njitahd mwpTWj;jy;fs; toq;fg;gl;bUf;fpd;wd.  vdNt 
nrad;Kiwapy; xOq;F Kiwahd epyikapid cWjpg;gLj;jpf; nfhs;tjw;F 
vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. NkYk; ml;ltizfSld;; tUlhe;j kjpg;gPl;bid ghPl;rpj;J 
KiwNa epiyikapid mwpf;if ,l;Lf; nfhs;tjw;F nrad;Kiw xd;W 
cUthf;fg;gl;Ls;sJ.  
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09. th;j;jkhdpapy; chpj;J jPh;khd gpufldj;jpid gpuRhpj;Jf; nfhs;Sk; 
nrad;Kiwapid Kiwg;gLj;jy; 
gpuhe;jpa mYtyfj;jpd; cjtp Mizahshpdhy; jyikf;fhhpahyaj;jpw;F chpj;J 
jPh;khdkhdJ mDg;gp itf;fg;gl;ljd; gpd;dh;> mtw;wpid gpuRhpj;Jf; nfhs;tjw;fhd 
gzpahdJ nraw;gLj;jg;gLfpd;wJ. chpj;J jPh;khdj;jpw;fhf ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; 
th;j;jkhdpapy; gpuRhpj;Jf; nfhs;sy; vd;gtw;wpw;F ,ilapy; fzprkhd mstpy; jhkjk; 
Vw;gLfpd;wJ. ,e;j jhkjkhdJ jkpo; nkhongah;g;ghsh; ,d;ikahy; Vw;gl;Ls;sJ. 2017 
Mk; Mz;by; jkpo; nkhopngah;g;ghsh; xUth; epakdk; nra;ag;gl;Ls;shh;. NkYk;> 
ntspaf nkhongah;g;ghshpd; Nritapd; Clhf Nkw;Fwpg;gpl;l fhyjhkjkhdJ 11/2 
khjk; tiuapy; Fiwf;fg;gl;bUe;jJ. gphpT 14 ,d; gpuRhpf;fg;gl;bUe;j th;j;jkhdpfspd; 
vz;zpf;ifahdJ 2017 Mk; Mz;by; 56>377 Mf ,Uf;fpd;wJ. ,J 2016 Mk; Mz;by; 
59>880 Mf ,Ue;Js;sJ. 

 
2017 Mk; Mz;by; gphpT 12 ,d; fPo; th;j;jkhdpapy; gpuRhpj;Jf; nfhs;tjw;F epy 
msitj; jpizf;fsj;jpdhy; 524 flj;jpus; tiuglj;jpy;> mstPL nra;ag;gl;l 75>192 
fhzpj;Jz;Lfs; vq;fSila jpizf;fsj;jpw;F toq;fg;gl;bUf;fpd;wd. mj;jifa 
fhzpj;Jz;Lfspy; 59>672 fhzpj;Jz;Lfs; njhlh;ghf gphpT 14 ,d; fPo; 
jpizf;fskhdJ chpj;J jPh;khd ghpe;JiufSf;fhf toq;fpf; nfhs;sf;$bajhf 
,Ue;jpUf;fpd;wJ. mjpy; 2017 Mk; Mz;by; chpj;J jPh;khd ghpe;Jiufs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;litfspy; 48>000 ,yf;Ffs; tiu mjpfhpj;Jf; nfhs;tjw;F ,aYkhf 
,Ue;Js;sJ. NkYk;> ,e;j tUlj;jpy; gphpT 14 ,d; fPo; 56>377 fhzpj;Jz;Lfs; 
th;j;jkhdpapy; gpuRhpf;fg;gl;bUf;fpd;wd. 52>158 fhzpj;Jz;Lfs; rk;ge;jkhf 
ml;ltizfs; chpj;jpid gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf rhd;wpjo;fis toq;Ftjw;fhf 
fhzp  gjpthsh; mYtyfj;jpw;F mDg;gp itf;fg;gl;bUf;fpd;wd. chpj;J jPh;khd 
gpufldk; njhlh;ghd th;j;jkhdp mwptpj;jy;fs; rk;ge;jkhf VjhtJ Ml;Nrgidfis 
kf;fs; rkh;g;gpj;Jf; nfhs;Sk; tifapy; xU khj fhyg;gFjpapd; gpd;dNu chpj;J 
rhd;wpjopid jahh; nra;J nfhs;tjw;fhf fhzp gjpthsh; mYtyfj;jpw;F 
ml;ltizfspid mDg;gp itj;jpUg;gJ mtjhdpf;fg;glf; $bajhfTs;sJ. 

 
10. jfty;fs; kw;Wk; jpl;lq;fis Kiwg;gLj;jy; 
jpizf;fsj;jpYs;s Kf;fpakhd Ntiyfs; njhlh;ghd jfty;fis 
Nrfhpj;Jf;nfhs;tJ kw;Wk; kPsha;T nra;J nfhs;tjw;fhd Njitg;ghl;bd; 
mbg;gilapy;> cjtp Mizahshpd; (gpuRhpj;jy;/jpl;lkply; /fzdp) jiyikj;Jtj;jpd; 
fPo; jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;g cjtpahshpd; NritAld; jpl;lkply; gphpthdJ 
epWtg;gl;lJ. ,e;j gphpthdJ kpfTk; Kiwg;gLj;jg;gl;l Kiwapy; jfty;fis 
Nrfhpg;gjw;F kw;Wk; kPsha;T nra;J nfhs;tjw;F vq;fSf;F trjpaspj;Js;sJ. 
NkYk; jfty;fspd; cz;ikj;jd;ikapid mjpfhpj;Jf; nfhs;tjw;F 
trjpaspj;Js;sJ. 
 
vt;thwhapDk;> jfty; njhopy;El;gj;jpd; gad;ghL kw;Wk; fhzp chpj;J eph;zaj; 
jpizf;fsj;jpy; fhzg;gLk; trjpfs; vd;gd 21 Mk; Ehw;whz;by; cs;s epWtdk; 
vd;w tifapy; jpUg;jpfukhdjhf ,y;iy. epyj;jpid chpik NfhUgth;fs; 
jfty;fis nraw;gLj;jpf; nfhs;tjw;F trjpaspf;Fk; tifapy; chpj;J jPh;khdk; 
nra;ag;gl ,Uf;fpd;w midj;J NfhitfSk; tUb(];fhd;  nra;ag;glNtz;Lk; kw;Wk; 
juT KiwikapDs; cs;slf;fg;glNtz;Lk;. NkYk;> Kiwikapd; Clhf chpj;J 
Gydha;T nrad;Kiwapd; eltbf;iffspd; epiyikapid ghprPypj;Jf; nfhs;tjw;F 
,aYkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ,J njhlh;gpy; Njitahd rpuj;ij gy jlitfs; 
vLf;fg;gl;Ls;sJ. vt;thwhapDk;> ,J njhlh;gpy; ve;jtpj epjp my;yJ mDruizfs; 
fpilf;fg;ngw;wpUf;ftpy;iy. 

 
11. Mtz ghJfhg;G epiyaj;ij ghJfhj;jy; 
jpizf;fsj;jpd; Mtz ghJfhg;G miwahdJ Njrpa Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j kpfTk; 
goik tha;e;j Mtzq;fis ghJfhj;JtUfpd;wJ. mjpYs;s Mtzq;fs; rhpahf 
tUb(];fhd); nra;ag;gl;L ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk;. vt;thwhapDk; ,jw;fhd ngsjPf> 
kdpj kw;Wk; epjp tsq;fs; kw;Wk; NghJkhd ,ltrjpfs; vd;gd 
tiuaWf;fg;gl;litahf fhzg;gLfpd;wJ. mjw;fpzq;f> xt;nthU Mtzq;fisAk; 
nghWg;Ngw;W> tUb(];fhd;) nra;J vq;fSf;F tUb(];fhd;) nra;ag;gl;l gpujpfis 
jUkhW Nfhhp Njrpa Rtbfs; ghJfhg;G jpizf;fsj;Jld; fye;Jiuahly; 
eilngw;wpUf;fpd;wJ. mjd; tpisthf> 650 Nfhitfs; mth;fSf;F 
toq;fg;gl;bUf;fpd;wd. 200>000 Nfhitfs; Mtz ghJfhg;G miwapy; fhzg;gLfpd;w 
fhuzj;jpdhy;> ,e;j nrad;KiwahdJ Jhpjg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. NkYk;> Njrpa 
Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j nraw;jpl;lkhf fUjg;gl Ntz;Lk;. 
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12. fhzp chpj;J jpizf;fsj;jpd; nrad;Kiwfis KbTWj;Jjy;. 
1931 Mk; Mz;bd; 20 Mk; ,yf;f fhzp eph;za fl;lisr;rl;lj;jpd; fPo; Vwj;jho 
97% nraw;ghLfs;  g+h;j;jpaile;Js;sd. kPjkhfTs;s rjtPjk; njhlh;ghf Vwj;jho 
107 fpuhkq;fspd; nraw;ghLfs; jhkjk;> mtrpakhd Mtzq;fs; ,d;ik> kw;Wk; 
mbg;gil epiyikfspy; khw;wk; Nghd;w gpur;ridfspd; fhuzkhf ,d;dKk; 
KbTwhJ cs;sJ. Ma;T xd;wpid Nkw;nfhs;tjw;F eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Lf; 
nfhz;bUf;fpd;wd kw;Wk; ,J njhlh;gpy; ,Wjp jPh;khdk; nra;J nfhs;tjw;fhf 
rl;lkhmjpghplk; ,Ue;J mwpTWj;jy;fs; ngwg;gl;bUf;fpd;wd. chpj;J gjpT 
rl;lj;jpid eilKiwg;gLj;j Muk;gj;jpy; ,Ue;J 31/ brk;gh; /2017 Mk; tiuapy; 
KOikahd Kd;Ndw;wkhdJ gpd;dpizg;G 03> 04 kw;Wk; 05 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

 

5:1:4 உாித்து தீர்ைானங்களின் முன்நனற்றம் 2014-2017 
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உரித்து த ர்மா  களின் முன்  ற்ைம் 

gphpT 12 ,d; fPo; 
th;j;jkhdpapy; gpuRhpf;f 
jiyik 
fhhpahyaj;jpw;F 
mDg;gg;gl;l flj;jpus; 
tiuglj;jpy; cs;s 
fhzpj;jz;Lfspd; 
vz;zpf;if 

gphpT 14 ,d; fPo; 
th;j;jkhdpapy; gpuRhpf;f 
xg;Gjypd; gpd;dh; 
mDg;gpitf;fg;gl;l 
fhzpj;Jz;Lfspd; 
vz;zpf;if

49.29%      60.23%         4 04                49.29%      60.23%         4 04                

 
                           

 

2014 Mk; Mz;by; ,Ue;J mstPL nra;ag;gl;l fhzpj;Jz;LfSld; xg;gPL 
nra;Jnfhs;Sifapy;> chpj;J jpizf;fsj;jpd; nraw;ghlfs; gbg;gbahd Kd;Ndw;wj;jpid 

fhlbAs;sJ. 2014 Mk; Mz;by; ,J 49.29% Mf ,Ue;Js;sJ. gbg;gbahd 

Kd;Ndw;wj;jpid njhlh;e;J> 2017 Mk; Mz;by; ,J 79.36% Mf fhzg;gLfpd;wJ. ,J> 
fhzp chpj;J eph;za jpizf;fsj;jpd; nrad;Kiwfis Kiwg;gLj;jpf;nfhs;tjw;F 
Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; kw;Wk; jdpahf itj;Jf;nfhs;sg;gl;bUe;j Nfhitfspd; 
vz;zpf;ifapid Fiwj;Jf;nfhz;lik kw;Wk;  jdpahf itj;Jf;nfhs;sg;gl;bUe;j 
Nfhitfs; njhlh;gpy; nraw;gl;lik Nghd;w nraw;ghLfspd; fhuzkhf epfo;e;js;sJ. 
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2017.01.01 சதாடக்கம் 2017.12.31 வணர உாித்து பதிவு நிகழ்ெித்திட்டங்களின் முன்நனற்றம் 

சதா

டர் 

இல. 

பிரநதெ காாியாலயம் 

12 ஆம் பிாிவின் கீழ் 

வர்த்தைானியில் 

பிரசுாிப்பதற்காக 

பிரதான 

காாியாலயத்திற்கு 

கிணடத்த கடத்திரல் 

வணரபடங்களின் 

எண்ணிக்ணக 

ைற்றும் காணித் 

துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 

14 ஆம் பிாிவின் 

கீழ் 

வர்த்தைானியில் 

பிரசுாிப்பதற்காக 

ஒப்புதலுக்கு பிறகு 

அனுப்பப்பட்டுள்ள 

அட்டவணணகளின் 

எண்ணிக்ணக 

வர்த்தைானியில் 

பிரசுாிக்கப்பட்டகா

ணித்துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 

காணி 

பதிவாளருக்கு 

அனுப்பி 

ணவக்கப்பட்டுள்ள 

காணித்துண்டுகளி

ன்எண்ணிக்ணக 

வணரபடம் கா.து 

1 திவுலபிடிய 0 0 360 374 264 

2 ைினுவன்சகணட  12 1901 1433 1804 1949 

3 ைீாிகை 1/11 3 536 917 1116 957 

4 ைஹர 13 2542 1414 1580 1330 

5 அத்தனகல்ல 15 2676 2023 1949 2937 

6 சதாம்நப  11 2026 1122 922 302 

7 கம்பஹா 15 1658 1602 1607 2 

8 ஜா எல 12 1399 823 662 0 

9 வத்தணள 1 131 11 21 0 

10 கடான 10 2011 2155 2153 2164 

11 பலாங்சகாணட 4 474 765 995 1198 

12 சவலிநகசபால 6 906 1089 1222 1286 

13 இரத்தினபுாி 16 1810 1317 857 890 

14 குருவிட 12 1150 557 749 942 

15 நிவிதிகல 6 596 325 271 162 

16 நஹாைாகை 8 1209 2085 1537 1906 

17 சைாரடுவ 0 0 550 672 664 

18 சகஸ்நபவ 18 3254 2351 1405 1948 

19 இரத்ைலாணன 0 0 203 200 553 

20 சதஹிவணள  9 1540 678 720 251 

21 சதாலுவ/clgyj 0 0 527 590 419 

22 யடிநுவர 5 548 619 457 538 

23 உடுநுவ`ர 6 292 982 1290 0 

24 ஹாாிஸ்பத்துவ  7 869 916 768 928 

25 

கங்கவட 

நகாரணள 
11 1043 1256 1162 705 

26 சகாத்ைணல 14 1547 622 367 0 

27 தம்புத்நதகை 0 0 547 607 1782 

28 தலாவ 7 960 731 915 236 

29 ராஜாங்கனய 6 906 1153 1284 225 

30 

நுவரகம்      பலத 

கிழக்கு 
12 1315 1932 2060 2570 

31 லுணுகம்சவசஹர 0 0 401 450 375 

32 திஸ்ஸைஹாராைய 6 733 1027 1041 1471 

33 சபலிஅத்த 11 1508 1037 570 825 

34 அம்பாந்நதாட்ணட 5 718 824 1404 995 
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சதா

டர் 

இல. 

பிரநதெ காாியாலயம் 

12 ஆம் பிாிவின் கீழ் 

வர்த்தைானியில் 

பிரசுாிப்பதற்காக 

பிரதான 

காாியாலயத்திற்கு 

கிணடத்த கடத்திரல் 

வணரபடங்களின் 

எண்ணிக்ணக 

ைற்றும் காணித் 

துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 

14 ஆம் பிாிவின் 

கீழ் 

வர்த்தைானியில் 

பிரசுாிப்பதற்காக 

ஒப்புதலுக்கு பிறகு 

அனுப்பப்பட்டுள்ள 

அட்டவணணகளின் 

எண்ணிக்ணக 

வர்த்தைானியில் 

பிரசுாிக்கப்பட்டகா

ணித்துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 

காணி 

பதிவாளருக்கு 

அனுப்பி 

ணவக்கப்பட்டுள்ள 

காணித்துண்டுகளி

ன்எண்ணிக்ணக 

வணரபடம் கா.து 

35 ாிதீகை 4 514 932 717 258 

36 ைல்லவபிடிய  24 3095 1765 1433 946 

37 குருநாகல் 17 1895 1127 1298 629 

38 பன்னல 11 1434 878 681 588 

39 வாாியசபால 15 1865 1138 808 428 

40 ெியம்பலாண்டுவ 15 2095 2210 1601 2066 

41 ாிதீைாலியத்த 3 343 0 0 0 

42 ைஹியங்கனய 1 119 0 0 0 

43 சைதிாிகிாிய 0 0 1762 1347 0 

44 ஹிங்குரக்சகாட  8 1116 1258 1046 3574 

45 தம்புல்ல 5 1410 2964 2948 2248 

46 கநலசவல 15 2589 745 625 710 

47 பள்நளசபால 26 3973 2903 2765 3477 

48 சவன்னப்புவ  18 2029 918 947 1020 

49 புத்தளம் 10 2178 758 1093 1258 

50 களுத்துணற 14 3080 1152 1325 376 

51 சஹாரணண 10 1167 267 197 45 

52 காலி 16 2270 1622 1267 1625 

53 ஹிக்கடுவ 10 951 624 605 0 

54 சவலிகை 3 295 688 570 815 

55 ைாத்தணற  15 2955 819 755 609 

56 கலிகமுவ 10 2200 700 521 712 

57 நல்லூர் 13 1361 88 47 0 

சைாத்தம் 
524 

7519

2 
59672 56377 52158 

 

5:1:5 ெட்ட நடவடிக்ணககளுக்கான தீர்வுகணள வழங்கல் 

 

1988 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க உாித்து பதிவுசெய்யும் ெட்டத்திற்கு திருத்தம் 

சகாண்டுவருவதற்காக நடவடிக்ணக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ெட்ட நடவடிக்ணககளுக்காக 

ெட்டைா அதிபர் திணணக்களத்Jld; நீதிைன்றிற்கு nrd;wpUe;j NghJ> vq;fSila 
jpizf;fsj;jpd; rl;l gphptpw;F nfhz;Ltug;gl;l midj;J tof;Ffs; njhlh;gpYk; rl;lkh 

mjpgh; jpizf;fsj;jplj;jplk; ,Ue;J MjuT fpilf;fg;ngw;wpUe;jJ. NkYk;> பயிற்ெி 

செயல்முணறத் திட்டங்களுக்காக வளவாளர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளனர்;. உாித்து தீர்ைான 

பிரகடனம் செய்வதற்கு முன்பு, களநிணல சதாடர்பான பிரச்ெிணனகள் சதாடர்பாக ெட்ட 

ஆநலாெணனகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  
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5.2 காணி நிர்ணய கட்டணளச்ெட்டj;jpid நணடமுணறப்படுத்தல் ைற்றும் 

அதுசதாடர்பான முன்நனற்றம் - 2017 

 

இலங்ணகயில் ஏறத்தாழ 6,561,000 சஹக்டயார் நில அளவில் 1,902,064 சஹக்டயார் 

அளவிலான பிரநதெம் நிர்ணய நடவடிக்ணகயில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிக 

ெனத்சதாணக காணப்படும், காணிகளின் சதளிவான எல்ணல, அரெ காணி ைற்றும் தனியார் 

காணி என நவறுபடுத்த நதணவயில்லாத பிரநதெங்கள் ஆகியணவ விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது 

என 1931ஆம் ஆண்டின் திணணக்கள செயல் இலக்கு அறிக்ணகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

நிர்ணய நடவடிக்ணகக்காக சதாிவு செய்யப்பட்ட 4,658,936 சஹக்டயார் அளவிலான 

நிலப்பிரநதெத்தில் தற்நபாது நிர்ணய நடவடிக்ணக நிணறவு செய்யப்படாத பிரநதெத்ணத 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வணகயில் புத்தளம், குருநாகல், இரத்தினபுாி, நககாணல, பதுணள, 

சைானராகணல, கண்டி, நுவசரலியா, ைாத்தணள, அம்பாணற, அனுராதபுரம், ைன்னார், 

கிளிசநாச்ெி, வவுனியா, ைட்டக்களப்பு ஆகிய ைாவட்டங்களில் 2017 ஆம் ஆண்டில் 31 

கிராைங்கணள நிர்ணயம் செய்வதற்கு இலக்காக சகாள்ளப்பட்டது. நைலும் நிர்ணய உத்தரவு 

பிரசுாிக்கப்பட்ட 20 கிராைங்களினுணடய இறுதி அறிக்ணக வழங்குவதற்கு 

தீர்ைானக்கப்பட்டது. NkYk;> eph;za fl;lisfs; gpuRhpf;fg;gl;l 08 fpuhkq;fspd; ,Wjp 
mwpf;iffis toq;fpf;nfhs;tjw;F ,yf;fhf nfhs;sg;gl;lJ. 2017 Mk; Mz;by; mj;jifa 

இலக்கு நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் முன்நனற்றத்ணத கீழ் கண்டவாறு முன்ணவக்கின்நறன்.  

 

njhlh;.,y. gpujhd gbKiwfs; 
fpuhkq;fspd; 
vz;zpf;if 

1 eph;za fl;lisf;fhf vy;iy NfhLfis ghpNrhjpj;Jf;nfhs;sy; 
kw;Wk; mwpTWj;jy;fis jahh; nra;Jnfhs;sy; 

07 

2 eph;zapf;fg;gl;l epyq;fs; njhlh;gpy; mstPl;L tiuglq;fspw;fhd 
tpz;zg;gq;fis jahh; nra;Jnfhs;sy; kw;Wk; khtl;l mstPl;L 
mYtyfj;jplk; ,Ue;J mtw;iw ngw;Wf;nfhs;sy;  

02 

3 eph;zak; nra;ag;gl;l epyq;fis gjpTnra;Jnfhs;tjw;fhf fhzp 
gjpthsUf;F mDg;gp itj;jy; 

05 

4 fhzp mikr;rhpd; mDkjpapw;fhf eph;za fl;lisfis mDg;gp 
itj;jy;  05 

5 th;j;jkhdpapy; eph;za fl;lisfis gpuRhpj;Jf;nfhs;sy; 
12 

6 chpj;J NfhUgth;fspilapy; eph;za fl;lisfs; gpuRhpf;fg;gl;l 
(cWjp gj;jpuq;fs; kw;Wk; tiuglq;fs;) th;j;jkhdpfis 
toq;fpf;nfhs;sy; 

16 

7 tpLtpf;;fg;gl;l fpuhkq;fspd; vz;zpf;if 
18 
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2017 ஆம் ஆண்டு ஜனவாி ைாதத்தில் இருந்து டிெம்பர் ைாதம் வணர கிணடத்த 

வர்த்தைானிப் பத்திரங்கள் 
 

வர்த்தைானி 

கிணடத்த திகதி 

கp.t. 

இலக்கம் 
நp.m. இலக்கம் ஊாின் சபயர் ைாவட்டம் 

2017.02.28 460 3695 Njhuypal;l fz;b 

2017.02.28 Nuhngh 26 5525 kfhFk;Gf;flty Gj;jsk; 

2017.02.28 nuhngh 76 5067 gpujhd gpuNjrk; nkhdwhfiy 

2017.02.28 82 4574 ,af;fr;rp aho;g;ghzk; 

2017.03.31 nuhngh 60 5346 gpujhd gpuNjrk nkhdwhfiy 

2017.04.04 nuhngh 75 4876 tTdpah 
njw;F(jkpo;) 

tTdpah 

2017.04.04 71 2966 mr;nrO(gFjp) aho;g;ghzk; 

2017.04.04 nuhngh 21 4049 nghpaFsk;(gFjp) aho;g;ghzk; 

2017.05.04 nuhngh 23 5516 nghj;Jtpy; gphpT 
02(gFjp) 

mk;ghiw 

2017.05.04 nuhngh 15 4847 fycl Etnuypah 

2017.05.25 401 3114 jhf;fpwpafk khj;jis 

2017.05.25 nuhngh 24 5586 Munghj(gFjp) mk;ghiw 

 

2017 ஆம் ஆண்டில் விடுவிக்கப்பட்ட நில அளவு 
 

ைாதம் சஹக்சடயார் ஏக்கர் றூட் நபர்ச்ெஸ் 

ஜனவாி 833.082 2058 02 14.4 

சபப்ரவாி 8569.994 21177 01 10.1 

ைார்ச் 1243.28 3702 01 03 

ஏப்ரல் 1986.87 4917 03 37.83 

நை - - - - 

ஜூன் 1105.409 2731 02 12 

ஜூணல - - - - 

ஆகஸ்ட் 411.712 1017 01 20.9 

செப்சடம்பர் 1953.287 4826 03 2.9 

ஒக்நடாபர் 6444.744 15925 02 17.16 

நவம்பர் 78.797 194 02 34 

டிெம்பர் 4341.752 10728 03 15.92 

சைாத்தம் 26968.927 67281 00 08.21 
 

கிராைங்களின் 

எண்ணிக்ணக 18 
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நக.ஏ.நக. ரஞ்ெித் தர்ைபால 

உாித்து நிர்ணயம் செய்யும் ஆணணயாளர் நாயகம்/ eph;za mYtyh; 

காணி உாித்து நிர்ணயத் திணணக்களம், 

இல.1200/6, “ைிஹிகத்த சைதுர”, 

இரஜைல்வத்த வீதி, 

பத்தரமுல்ணல.

 

 

 

 

 

 

2017 ஆம் ஆண்டில் விடுவிக்கப்பட்ட நில அளவு – ைாவட்ட 

ைட்டத்தில் 
 

ைாவட்டம் சஹக்சடயார் அளவு 

tTdpah 1,160.239 

பதுணள 8,786.499 

Nffhiy 586.304 

khj;jis 1,830.304 

aho;g;ghzk; 622.702 

இரத்தினபுாி 1,857.09 

   Etnuypah 129.78 

   fz;b 355.206 

 Gj;jsk; 2,009.78 

 nkhdwhfiy 9,631.01 

சைாத்தம் 26,968.927 
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காணி உாித்து நிர்ணயத் திணணக்களம்   
நிர்ணய உத்திநயாகத்தர் / ஆணணயாளர்களின் சபயர் பட்டியல் 

 

1903 – 1905 திரு. நஜ.ஜீ. ப்நரஷர் 

1906 திரு. எச்.ஒ. சபாக்ஸ் (பதில்) 

1907 – 1912 திரு. நஜ.ஜீ. ப்நரஷர் 

1913 திரு. எச்.ஒ. சபாக்ஸ் 

1914 திரு. நஜ.எம். நடவிட் (பதில்) 

1915 -1917 திரு. எச்.ஒ. சபாக்ஸ் 

1918 திரு. நஜ.எம். நடவிட் (பதில்) 

1919 – 1920 திரு. எச்.ஒ. சபாக்ஸ் 

1921 திரு. டபிள்யு.ஈ. நவட் 

1922 – 1923 திரு. எம்.எம். சவதர்பர்ன் (பதில்) 

1924 திரு. எம்.டீ. ஆச்பல்ட் (பதில்) 

1925 திரு. எப். பாட்லட் 

1926 – 1927 திரு. எம்.டீ. ஆச்பல்ட் (பதில்) 

1928 திரு. எம்.டீ. ஆச்பல்ட் 

1929 – 1930 திரு. டபிள்யு.டீ. ஸ்நடஸ் 

1931 – 1936 திரு. ஈ. நஜன்ஸ் (பதில்) 

1937 – 1939 திரு. எச்.ஈ. நஜன்ஸ் 

1940 திரு. ெீ.எல். விக்ரைெிங்ஹ 

1941 – 1944 திரு. எச்.ஈ. நஜன்ஸ் 

1945 – 1947 திரு. ெீ.பீ.பி. சபநரரா (பதில்) 

1948 – 1950 திரு. ெீ.பீ.பி. சபநரரா (பதில்) 

1951 – 1954 திரு. எம்.டபிள்யு.எப்.அநபநகான் (பதில்) 

1955 – 1958 திரு. எம்.டபிள்யு.எப்.அநபநகான் (பதில்) 

1959 திரு. எஸ். எல். த ெில்வா (பதில்) 

1960 திரு. ஆர். டீ. ரத்னதுங்க (பதில்) 

1961 – 1963 திரு. ஆர். டீ. ரத்னதுங்க 

1964 – 1974 திரு. எஸ்.எல். த ெில்வா 

1975 – 1978 திரு. ெீ.எஸ். ரணசூாிய 

1979 – 1980 திரு. ஐ.ஏ.எதிாிவீர 

1981 – 1983 திரு. நக.பீ.விைலதர்ை 

1984 – 1987 திரு. ஆர். டபிள்யு. பியநென 

1988 திரு. ஏ. சபாரலுசகாட (பதில்) 

1989 திரு. டீ.ஜீ. பீ. செனவிரத்ன 

1990 – 1993 திருைதி. ஆர்.எம்.ெீ.பீ. உடுகம்பல 

1994 திரு. எச். உடகந்தநக (பதில்) 

1995 – 2001 திருைதி. ஆர்.எம்.ெீ.பீ. உடுகம்பல 

1995 – 2001 திரு. எச். உடகந்தநக 

2002 – 2003 திரு. விதானநக 

2004 – 2005 திரு. நக.டீ.பீ. நபால் 

2006 – 2008 திரு. பீ.ஏ. முதுகுைாரண 

2009 – 2010 திரு. ஜீ. விஜித நந்த குைார் 

2011 திரு. எல்.நக. நபைரத்ன 

2012 - 2013 திரு. ஏ.எச்.எஸ். விநஜெிங்க 

2013 - 2015 திரு. காைிணீ இலங்கரத்ன 

2015 திரு. ஜீ. விஜித நந்த குைார் 

2015  சதாடக்கம் இன்று வணர திரு. நக.ஏ.நக. ரஞ்ெித் தர்ைபால  

இணணப்பு இலக்கம்  01 
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இணணப்பு இல:  02 

காணி உாித்து நிர்ணயத் திணணக்களத்தின் நிர்வாகக் கட்டணைப்பு 

அ.மு.உ.   -  அரெ முகாணைத்துவ உதவியாளர் 

பி.உ.ஆ.உ.  -  பிரதி உாித்து ஆய்வு உத்திநயாகத்தர் 

ஆ.பு.உ.  - ஆவணப் புலனாய்வு உத்திநயாகத்தர் 

அ.உ.  - அபிவிருத்தி உதவியாளர்  

த.சதா.சதா.உ. -   தகவல் சதாடர்பு ைற்றும் சதாழில்நுட்ப உதவியாளர் 

அ.உ.  -  அலுவலக உதவியாளர் 

 

காணி உாித்து நிர்ணயத் திணணக்கள ஆணணயாளர் நாயகம்  
 இ.நி.நெ. விநஷட வகுப்பு 

(கணக்கீட்டு உத்திநயாகத்தர் ைற்றும் gpujk நிர்வாக உத்திநயாகத்தர்) 

ஆணணயாளர் (காணி / நிர்வாகம்) 

இ.நி.நெ. தரம் I  
(காணி நிர்ணயம் செய்தல், அணனத்து இணணப்பு 

நடவடிக்ணககள் ைற்றும் ொதாரண நிர்வாக நடவடிக்ணககள்) 

ஆணணயாளர் (பிம்ெவிய) 

இ.நி.நெ. தரம் I  
(காணி உாித்து நிர்ணயம் செய்தல் ைற்றும் 

இணணப்பு நடவடிக்ணககள்) 

பிரதான கணக்காளர் 

இ.க.நெ. தரம் I  

 

உள்ளக 

கணக்காய்வாளர் 
இ.க.நெ. II/ III தரம் 

 

பிரதி / உதவி 

ஆணணயாளர்  

(காணி) 

இ.நி.நெ. II/ III தரம் 

 

பிரதி / உதவி 

ஆணணயாளர்  

(நிர்வாகம்/பயிற்ெி) 

இ.நி.நெ. II/ III தரம் 

 

 

பிரதி / உதவி 

ஆணணயாளர்  

 (பதிவு)  
இ.நி.நெ. II/ III தரம் 

 

பிரதி / உதவி 

ஆணணயாளர்  

(புலனாய்வு) 
இ.நி.நெ. II/ III தரம் 

 

 

பிரதி / உதவி 

ஆணணயாளர்  

(பி.காாியாலயம்) 
இ.நி.நெ. II/ III தரம் 

 

கணக்காளர் 

(சகாள்வனவு) 
 இ.க.நெ. II/ III தரம் 

 

கணக்காளர் 

(கணக்கு)  

இ.க.நெ. II/ III தரம் 

 

காணிப் 

பிாிவு 

தரவுப் 

பாதுகாப்பகம் 
நிர்வாக 

உத்திநயாகத்தர் 

 

கணனிப் 

பிாிவு 

கணினி 

வணலயணை

ப்பு நிரலர் 

சவளியீட்டு

ப் பிாிவு 

 

புலனாய்வுப் 

பிாிவு 

முன்நனற்ற, 

திட்டைில் பிாிவு 

பிரநதெ 

அலுவலகம் 

சகாள்வன

வுப் பிாிவு 

கணக்குப் 

பிாிவு 
சைாழிப் 

சபயர்ப்பாளர் 

 

பிரதானஅ.மு.உ 

 

அ.மு.உ 
 

அ.உ. 

ெிறாப்பர் 

அ.மு.உ 
 

அ.உ. 

 

பிரதானஅ.மு.உ 

 

 
 

அ.மு.உ 

அ.உ. 

த.ஆ.உ. 

அ.உ. 

 

பிரதானஅ.மு.உ 

 

 

 

அ.மு.உ 

அ.உ. 

 
ொரதி 

 

 

 

ெட்ட 

உத்திநயாகத்தர் 

 

அ.மு.உ 
 

அ.மு.உ 
 

அ.உ. 

 

பி.உ.ஆ.உ. 

த.சதா.சதா.உ 

அ.உ. 

 

பிரதானஅ.மு.உ 

 

 

அ.மு.உ 
 

அ.உ. 

 

பி.உ.ஆ.உ./அபி.உ. 

அ.மு.உ / த.சதா.சதா.உ. 

මතො.හා.ස.තා.ස 

මතො.හා.ස.තා.ස 

මතො.හා.ස.තා.ස. 

 
/ICTA 

அ.உ. 

 

பி.உ.ஆ.உ /அபி.உ.. 

 

ொரதி 
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முன்நனற்ற அறிக்ணக (1998 சதாடக்கம் 2017 வணர) 

(அ) 1998 ஆம் ஆண்டின் உாித்து பதிT ெட்டத்திணன நணடமுணறப்படுத்தல் ைற்றும் 2002 வணரயான இதன் 

முன்நனற்றம் 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                       

செயற்பாடுகள் 1998 1999 2000 2001 2002 
1998-2002 tiu 
nkhj;j Kd;Ndw;k; 

12 ஆம் பிாிவின்  கீழ் வர்த்தைானியில் பிரசுாித்தல். 

கடத்திரல் வணரபடங்களின் எண்ணிக்ணக 
37 69 85 58 6 255 

கடத்திரல் வணரபடத்தில் உள்ள காணித் துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 
5,861 16,060 20,366 19,098 1,239 62,624 

14 ஆம் பிாிவின் பிரகாரம் 

புலனாய்வு செய்யப்பட்ட  காணித் 

துண்டுகளின் எண்ணிக்ணக 
896 9,786 13,179 10,209 3,907 37,977 

உாித்து epர்za ஆணணயாளாினால் அனுைதி 

அளிக்கப்பட்டுள்ள காணித் துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 

- 4,184 1,743 3,375 1,845 11,147 

  வர்த்தைானியில்   அறிவித்தல் 

சவளியிடப்பட்டுள்ள காணித்துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 

- 4,184 1,743 3,375 1,845 11,147 

உாித்து ொன்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்ட 

காணித்துண்டுகளின் எண்ணிக்ணக - 2,318 3,086 3,057 1,434 9,895 

உாித்து ொண்றிதழ்கள் வழங்குவதற்காக காணி 

பதிவாளருக்கு அனுப்பி ணவக்கப்பட்டுள்ள  

உாித்து ொன்றிதழ்களின் எண்ணிக்ணக. 

- - - - 1,713 1,713 

இணணப்பு இல:  03 
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இணணப்பு இலக்கம் 04 
 

 

 

(ஆ) 2003 சதாடக்கம் 2006 வணர காணி உாித்து பதிவு செயல்முணறத்திட்டங்களின் முன்நனற்றம் ைற்றும் 

அதநனாடு சதாடர்டபுணடய நெணவகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       

 

 

செயற்பாடுகள் 2003 2004 2005 2006 
2003-2006 tiu nkhj;j 
Kd;Ndw;k; 

12 ஆம் பிாிவின்  கீழ் வர்த்தைானியில் பிரசுாித்தல் 

கடத்திரல் வணரபடங்களின் எண்ணிக்ணக 87 148 28 26 289 

கடத்திரல் வணரபடத்தில் உள்ள காணித் துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 12,491 30,978 14,400 19,225 77,094 

14 ஆம் பிாிவின் பிரகாரம் 

உாித்து epர்za ஆணணயாளாினால் அனுைதி 

அளிக்கப்பட்டுள்ள காணித் துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 
890 10,943 10,715 5,890 28,438 

வர்த்தைானியில் அறிவித்தல் 

சவளியிடப்பட்டுள்ள காணித்துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 
389 8,019 11,202 3,547 23,157 

பதிவாளர் நாயகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள காணித் 

துண்டுகளின் எண்ணிக்ணக - 6,985 11,928 2,209 21,122 

      



41 

 

 

இணணப்பு இலக்கம் 05 

(இ) 2007 சதாடக்கம் 2017 வணர பிம்ெவிய நிகழ்ெித்திட்டத்தின் முன்நனற்ற அறிக்ணக 

  

செயற்பாடுகள் 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
 

2015 2016 

 
 
2017 

2007-2017 
tiu  nkhj;j 

Kd;Ndw;k; 

 gphpT 12 ,d; fPo; th;j;jkhdpapy; gpuRhpj;jy; 

கடத்திரல் 

வணரபடங்களின் 

எண்ணிக்ணக 

135 
(fpuhkq;fs;) 77 656 771 640 724 540 539 488 618 524 5,712 

கடத்திரல் 

வணரபடத்தில் உள்ள 

காணித் துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 

42,518 
12,91

9 
132,390 132,823 127,851 145,248 114,381 108,432 85,468 94,985 75,192 1,072,207 

 gphpT 14 ,d; fPo;  

உாித்து  நிர்ணய 

ஆணணயாளாினால் 

அனுைதி 

அளிக்கப்பட்டுள்ள 

காணித் துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 

14,038 16,764 57,113 122,262 55,045 62,130 71,315 53,448 51,475 60,830 59,672 624,092 

வர்த்தைானியில் 

அறிவித்தல் 

சவளியிடப்பட்டுள்

ள 

காணித்துண்டுகளி

ன் எண்ணிக்ணக 

18,019 16,764 21,584 90,207 79,681 58,252 58,690 66,759 53,484 59,880 56,377 579,697 

பதிவாளர் 

நாயகத்திற்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ள 

காணித் துண்டுகளின் 

எண்ணிக்ணக 

11,636 14,212 22,378 113,198 53,798 50,895 52,542 59,747 53,584 36,256 52,158 520,404 


