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பிதான ைைக்ைீட்டு உத்தியாைத்தரின் அலதானிப்புக்ைள் 

ிமசகநின் உரிமணகமநப் மதுகமத்து ீடய யனபமகத்டயன் பிமத்டயம னமயதமன்ம 
ஸ்டமிப்டற்கமக 2017 ஆண்டினுள் ீடய அமணச்சுக்கு, அடன் கரறேள்ந யறுபங்கள் ணற்றும் 
டயமஞக்கநங்கநின் எத்துமனப்னன் ணயகப் மரித ஞிகள் யமகபற் னடிந்டது. 

2017 ஆண்டினுள் ீடய அமணச்சயன் பிதப்யமனறக்கு ற்னமதடம யமதுணக்கறக்கு ணயக 
னக்கயதணம 6 சட்ங்கள் மமறணன்த்டயல் யமகபற்யக் யகமள்ந னடிந்டது. பனக்குகநின் 
டமணடத்மட டபிர்த்துக் யகமள்படற்கமக னன் பனக்கு பிசமமஞ படிக்மக னமமத அயனகம் 
யசய்து கணல் ீடயணன் ீடயடயகநின் ண்ஞிக்மகமத 110 பம உதர்த்துடல், ீடயணன்ங்கநில் 
குபிந்துள்ந பனக்குகநின் ண்ஞிக்மகமத குமத்துக் யகமள்படற்கு கனடபிதமக இனக்கும்.   
அத்துன் இத்துச் யசய்த னடிதமட ன்யகமம உறுடயகமந இத்துச் யசய்டல் சம்ந்டணமக ீடயணன்த் 
டீர்ணமயணமன்யன் கணல் றேந்டயனந்ட யமமணமத டீர்ப்டற்கமக யமகபற்யக் யகமள்நப்ட் 
சட்ம் சனடமதக் கூட்டுத்டமத்டயன் மதுகமப்னக்கு ணற்றும் மட்டின் யனநமடம பநர்ச்சயக்கு ணயக 
னக்கயதணமகயது. டபமநர் எனபரின் பிமதமநங்கமநப் யற்றுக்யகமள்றம் பமய்ப்னக்கமந 
பிரிவுடுத்டய அயனகம் யசய்தப்ட் குற்த்டடுப்னத் டயனத்டச் சட்ம் மட்டின் குற்ங்கமநக் 
கட்டுப்டுத்துபடற்கு கனடபிதமக இனக்கும். யபநிமயமன்யல் இனக்கும் சமட்சய எனபர் அந்மட்டின் 
தூடமதத்டயல் இனந்து சமட்சயதங்கமநப் யற்றுக்யகமடுக்கும் ற்மடுகமந அயனகம் யசய்து 
குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமனக்கும் சமட்சயகறக்குணம உடபி ணற்றும் மதுகமப்னச் 
சட்த்டயற்குச் யசய்தப்ட் டயனத்டனம் ணயக பிகசடித்டயடமன்மகும். அத்துன் 2017 ஆண்டில் 
சட்பமஜர் டயமஞக்கநத்டயன் னெம் னம்யணமனயகநிறம் டதமர் யசய்து சம்ந்டப்ட் 
டயத்டபர்கறக்குப் யற்றுக் யகமடுக்கப்ட் பமவுகநின் ண்ஞிக்மக 258 ஆகும். 

சட்ணம அடயர் டயமஞக்கநத்டயன் னெம் 2017 ஆண்டில் 3,105 ிள்மந துஷ்ிகதமக பனக்குக் 
ககமமபகள் ணற்ம் 3,054 குற்பிதல் பனக்குக் ககமமபகள் உட் 10,511 பனக்குக் ககமமபகள் 
னடிவுறுத்டப்ட்டுள்ந. சட்த்துமகள் 08 யடமர்ம சரர்டயனத்டங்கள் சட்ஆமஞக்குறேத் 
டயமஞக்கநத்டயமல் 2017 ஆண்டினுள் பிடப்னம யசய்தப்ட்டுள்ந. அசமங்கப் குப்மய்பமநர் 
டயமஞக்கநத்டயன் சட்பிஞ்ஜம ணற்றும் உஞவு பிஞ்ஜமம் யடமர்மக ீடயணன்த்டயல் 
அநிக்கப்டுகயன் யனஞத்துப சமட்சயதங்கள் பனக்கு பிசமமஞகமநத் துரிடப்டுத்துபடற்கமக ணயக 
னக்கயதணமகயன் ன்துன், 2017 ஆண்னுள் 30,164 அயக்மககள் பனங்கப்ட்டுள்ந. யமது 
ம்ிக்மகப் யமறுப்மநர் டயமஞக்கநத்டமல் 2017 ஆண்டினுள் யமகபற்ப்ட்டுள்ந ம்ிக்மகப் 
யமறுப்னக்கநின் ண்ஞிக்மக 1,081 ன்துன் யமகபற்ப்ட்டுள்ந ணஞச் யசமத்துக்கநின் 
ண்ஞிக்மக 141 ஆகும். அத்துன் 2017 ஆண்டினுள் 11.2 ணயல்யதன் னொமத் யடமமகயதமன்று 
யமதுத்டயமகசரிக்கு அனுப்ப்ட்டுள்நது. 

அமசபற் ஆடங்கள் சம்ந்டப்ட் கன்யகமடுக்கல் பமங்கல்கநமல் டீிக்கப்ட் யமதுணக்கறக்கு 
மரிதயடமன கசமபமத யமகபற்றும் கன் இஞக்க சமத் டயமஞக்கநத்டமல் 2017 ஆண்டினுள் 373 
பிண்ஞப்ங்கள் யடமர்ில் படிக்மக டுத்துள்நது. ிஞக்குகமநத் டீர்க்கும் ணமற்று 
பனயனமயதமன்மக யடமனயல்டுகயன் ணத்டயதஸ்ட சமனேம் ீடயணன்த்டயற்கு ஆற்றுப்டுத்டப்டுகயன் 
பனக்குகநின் ண்ஞிக்மகமத குமப்டற்கு மரிதயடமன ஞிமத யமகபற்றுகயது.  2017 
ஆண்டினுள் கந்துமதமப்ட் 190,566 ிஞக்குகநில் 51% டீர்த்து மபக்க னடிந்துள்நது. 

பறுமணதின் கமஞணமக சட்த்டயன் உடபிமத யற்றுக்யகமள்ந னடிதமதுள்ந ணக்கறக்கு ீடயமத 
அணுகுபடற்கமக இங்மக சட்ஆமஞக்குறே மரிதயடமன ஞிமத யமகபற்றுகயது. அடன்டி டீவு 
னறேபடயறம் அமணந்துள்ந 82 சட் உடபி யமதங்கறக்கு பனமக டந்ட 141,264 கர்கறக்கு 
இவ்பமமஞக்குறேபின் கசமப யற்றுக் யகமடுக்கப்ட்டுள்நது. ீடயத்தும அறபர்கநின் 
யடமனயற்டயம கணம்டுத்துபடற்கமக ீடயடயகள் ணற்றும் யடமனயல் யதமத சமகநின் டபிசமநர்கள், 
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ீடயணன்ப் டயபமநர்கள் 2,720 கர்கறக்கமக 94 உள்மட்டு யபநிமட்டு யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் இங்மக 
ீடயடயகள் யறுபத்டமல் மத்டப்ட்.  

பிமத்டயம ீடய யனபமகச் யசதற்மட்ம மனமப்டுத்துபடற்கமக ீடயணன்ங்கறக்கு 
உட்கட்மணப்ன பசடயகமந பனங்குடல்,   ீடய அமணச்சயன் ிடம கனணயணமன்மகும். அடன்டி 
ீடயணன்த் யடமகுடயகள், கூட்ங்கள், ீடயடயகநின் அறக பமசஸ்டங்கமந யர்ணமஞித்டல் ணற்றும் 
ணறுசரமணப்னக்கறக்கமக 1,423 ணயல்யதன் னொமத் யடமமகயதமன்று ீடய அமணச்சயமல் 2017 ஆண்டில் 
யசபிப்ட்டுள்நது. அத்துன் கமணமகண ணற்றும் கயகட ீடயணன்த் யடமகுடயகள் இவ்பமண்டில் 
டயந்து மபக்கப்ட். 

ீடய அமணச்சு ணற்றும் அடன் கரறேள்ந டயமஞக்கநங்கள் ணற்றும் யறுபங்கள் 2017 ஆண்டுக்கமக கடசயத 
பவு யசவுத் டயமஞக்கநத்டமல் எதுக்கயக் யகமடுக்கப்ட்டுள்ந ற்மடுகமந தன்டுத்டயக் யகமண்டு 
டணது கமக்கங்கமந யமகபற்யக் யகமள்படற்கு படிக்மக டுக்கப்ட்டுள்நதுன் ணீண்டுபனம் 
யசபிம் 90% ஆகயத சமசரி பிஞ்சப்ட்டுள்நதுன் னெடச் யசபித்டயல் 80% ஆகயத சமசரி 
னன்கற்த்மடச் கமட்டுகயது. ீடயணன் யனபமகப் ிரிபின் னெம் 2017 ஆண்டில் பனணம 
ணடயப்டீுகமந பிஞ்சய பனணமங்கமநத் டயட்டி உள்நயடன்மட சுட்டிக் கமட் பினம்னகயகன். 

யறுபங்கள் டணது கமக்கங்கமந ய்து யகமள்படற்கமக யசதமற்றும் கமது ல்கபறு ிரிவுகமந 
சயப்மகக் கூட்டிமஞத்துக் யகமண்டு றேகயன் சயக்கல்கமநத் டீர்த்துக்யகமண்டு ணற்றும் ின்யடமர் 
படிக்மககமந கணற்யகமண்டு அமணச்சு ணற்றும் அடன் கரறேள்ந யறுபங்கநின் யசதற்மட்டுத் 
டயட்ங்கள் மனமப்டுடல் ற்யத அமணச்சயன் ணீநமய்வுக் கூட்ங்கமந மத்துபடனூமக 
னெட யசபி ணடயப்டீ்டு குயதிக்குகமந அமபடற்கமக கணம கபத்மடச் யசறத்டல் 
அத்துன் கஞக்கமய்வு ணற்றும் னகமமணத்துபக் குறேக் கூட்த்டயன் னெம் டம கமக்கங்கமந 
யமகபற்யக்யகமள்படயல் கணம யடய எறேக்கமற்ம கஞிச்யசல்படற்கமக டமத் டமபர்கமந 
யயப்டுத்துபடற்கு யசதமற்றுடறக்கமக சக டமத் டமபர்கநிணயனந்து கயமக்கப் யற் 
எத்துமனப்ம ணயகவும் பகபற்கயகன். 

ீடயத்துமதில் மரிதயடமன னன்கற்த்மடக் மகற்யக் யகமள்படற்கமக ீடயஅமணச்சு ணற்றும் 
அமடச் கசர்ந்ட யறுபங்கறக்கு பனயகமட்டும் ீடய அமணச்சர் சட்த்டஞி யகௌப டடம அதுககம 
அபர்கறக்கும் ிடய அமணச்சர் சட்த்டஞி யகௌப சமடீ துஷ்ணந்ட ணயத்டயம அபர்கறக்கும் 
து ணணமர்ந்ட ன்யமதத் யடரிபித்துக் யகமள்கயகன். அத்துன் இக் கனணங்கமந 
யமகபற்றுபடற்கமக க்கு எத்துமனப்ம பனங்கும் ீடய அமணச்சு, அமணச்மசச் கசர்ந்ட 
டயமஞக்கந ணற்றும் யறுபத் டமபர்கள் உட் ஞிதமட்யமகுடயக்கும் து ன்யமதத் 
யடபித்துக் யகமள்கயகன். 

 

 

ிள்னை.ம்.ம்.ஆர். அடயகமரி 

யசதமநர், 

ீடய அமணச்சு. 
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உடபி ணற்றும்   மதுகமப்ன   அடயகம சம     

  7.5 இங்மக பர்த்டக ணத்டயதஸ்ட யமதம் (ப  )    83 
   

8 ீடயணன்ங்கள்          
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நீதி அகச்சு 

 

 

யநாக்கு 

 ீடய    யனபமகத்டயன்  பிமத்டயமணதம   

மனம; 

 னபிதிதல்    ரீடயதம      னன்கற்ங்கறக்கும்   

ணக்கநின் டயர்மர்ப்னகறக்கும்  ற்பமறு சனடமத 

கடமபகறக்ககற் சட்த்மட ணறுசரமணத்டல். 

 

 

செற்பைிைள் 

 பிமத்டயமணனேம் அர்த்டனள்நதுணம ீடய 

யனபமகத்டயற்கம யகமள்மககள், டயட்ங்கள் ணற்றும் 

யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கமந உனபமக்குடல்; 

 ிமசகநின்   உரிமணகமந   அங்கரகரித்டல், 

மதுகமத்டல் ணற்றும் கணம்டுத்துபடற்கமக சட்த்மட 

ணறுசரமணத்டல். 
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 ீடய யனபமகத்டயற்கம யமயனம யடமர்ிம யகமள்மககமநனேம் டயட்ங்கமநனேம் 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கமநனேம் பகுத்டமணத்டல். 

 குயத்ட கடசயத கமக்கங்கமந ய்தும் யமனட்டு கடசயத டயட்ணயல் அடயகமரிகறன் உன்ட் 

கம பமதமதினுள்றம் பவுயசவுத்டயட்த்டயல் குயத்துமக்கப்ட் பநங்கமந 

பிஞ்சமடபமறும் யசமல்ப்ட் யகமள்மககள்  யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள் ணற்றும் கனத்டயட்ங்கமந 

யசதற்டுத்டல். 

 அசயதமணப்ின் னெம் கபறு என யறுபத்டயற்கும் சமட்ப்யமட ீடய யனபமகம் 

யடமர்ிம அறபல்கள். 

 சனெகத்டயன் கடமபமதனேம் சர்பகடசத்டயன் கமக்கயமனேம் கனத்டயற் யகண்டு சட் னமமணதில் 

ணறுசரமணப்ம யசதற்டுத்டல். 

 ீடயணன் னமமணக்குள் ீடய    யனபமகத்டயல் டமணடங்கமநத் டடுத்டல் உட் எட்டுயணமத்ட 

யனபமகம் யடமர்மக ல்ம பிதங்கமநனேம் னமதமகவும் யசதற்டயனுனும் 

யசதற்டுத்டல். 

 அசமங்கத்டயன் சமர்மக குற்பிதல் பனக்குகமநத் யடமடுத்டறம் குடிதிதல் சட் 

படிக்மககறம். 

 அசமங்கத்டயற்கும் ல்ம அச டயமஞக்கநங்கறக்கும் சட் ஆகமசம பனங்கல் 

 சட் பமவு 

 தமகடனுயணமன டபமநி ணீது பிடயக்கப்ட் டண்ம யடமர்ில் ணன்ிப்நித்டல், குயத்ட 

டண்மமத ணமற்டீு யசய்டல், டஞித்டல், டமணடயத்டல், இமயறுத்டல் ஆகயத யடமர்ில் 

ஆகமசம பனங்கல். 

 எட்டுயணமத்ட கமடய ீடயணன் னமமணதின் தனுறுடயமதனேம் பிமத்டயமனேம் கணம்டுத்தும் 

யமனட்டு டகுந்ட கபமத்டயட்யணமன்ம பகுத்டமணத்டறம் யசதற்டுத்டறம் 

 யடமனயல் யதமதசமகமந யனபகயத்டறம் அது யடமர்ம  மத அறபல்கறம்.. 

 சட்ங்கமந ஆபஞப்டுத்டறம் எனங்கயமஞத்டறம் ககமமபப்டுத்டறம். 

 சட்ச் யசமற்யமகுடயகமந டதமரித்டல். 

 சட் அயக்மககமந யபநிதில். 

 அமணச்சயன் கரழ் பனம் டயமஞக்கநங்கள்/ யறுபங்கமநக் கண்கமஞித்டறம் இத் 

டயமஞக்கநங்கள்/ யறுபங்கநின் கரழ் பனம்  மத ல்ம பிதங்கறம்.  

   குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமனக்கும்  சமட்சயகறக்குணம உடபி ணற்றும் மதுகமப்னச் 

சட்ம் யடமர்ம பிதங்கள் 

 இங்மக பர்த்டக ணத்டயதஸ்ட யமதச் சட்ம் (2000 இ. 44)  யடமர்ம பிதங்கள் 

 

 

 

 

 

 

02. நீதி அகச்ெின் பைிைள் 
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நீதி அகச்ெின்  

ைீழுள்ர 

திகைக்ைரங்ைள்  

 

ெட்டா அதிபர் 
திகைக்ைரம் 

 

 

ெட்டா அதிபர் 
திகைக்ைரம் 

 

 

நீதி அகச்ெின்  

ைீழுள்ர 

திகைக்ைரங்ைள்  

 

ெட்டா அதிபர் 
திகைக்ைரம் 

 

 

சட் பமஜர் 
டயமஞக்கநம் 

 

 

அொங்ை 
பகுப்பாய்லாரர் 

திகைக்ைரம் 

 

ெட்டா அதிபர் 
திகைக்ைரம் 

 

 

உதர் ீடயணன் 
டயபமநர் அறபகம் 

 

யமது ம்ிக்மகப் 
யமறுப்மநர் 
டயமஞக்கநம் 

 

கன் இஞக்கசமத் 
டயமஞக்கநம் 

 

 

 

நீதி அகச்சு 

  

 

சட் ஆமஞக்குறேத் 
டயமஞக்கநம் 

 

 

 

அசமங்க 
குப்மய்பமநர் 
டயமஞக்கநம் 

 
சட்ணம அடயர் 
டயமஞக்கநம் 

 

நீதி அகச்ெின் ைீழுள்ர திகைக்ைரங்ைள் 

 

03. நீதி அகச்ெின் ைீழுள்ர திகைக்ைரங்ைள் ற்றும் நிறுலனங்ைள் 
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நீதி அகச்ெின் ைீழுள்ர நிறுலனங்ைள் 

 

 

 

நீதி அகச்சு  

 

இங்மக ீடயடயகள் 
யறுபம் 

ணீனேதர் ீடயணன் 
கட்டித் யடமகுடய 
னகமமணச்சம 

யடமனயல் 
யதமதசமகள் 
யசதமநர்   
அறபகம்  

ணத்டயதஸ்ட சமகள் 

ஆமஞக்குறே 

ீடயத்துமதல்மட 
அறபர்கநின் 

திற்சய யமதம் 

கமடய ீடயணன்ங்கறம் 
கமடய கணன்னமதடீ்டு 

சமனேம் 

 

சட் உடபி 
ஆமஞக்குறே 

குற்ச்யசதல்கறக்குப் 
யதமக்கப்ட்கமனக்கு
ம் சமட்சயகறக்குணம 
உடபி ணற்றும் மதுகமப்ன 
அடயகம சம 

 

இங்மக பர்த்டக 
ணத்டயதஸ்ட யமதம் 

இங்மக சர்பகடச டுத்டீர்ப்ன 
மணதம் (பமதறுக்கப்ட் ) 
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அமணச்சயன் ஞிகள் ின்பனம்  ிரிவுகநினூமக அனல்டுத்டப்டுகயன்: 
 

i. சட்ப்ிரிவு 

ii. டமப்ிரிவு 

iii.       ிரிவு 

iv. உட்கட்மணப்னப்ிரிவு 

v. அிபினத்டய ிரிவு 

vi. டயட்ணயற்ிரிவு 

vii. உள்நகக் கஞக்கமய்வுப்ிரிவு 

 
 

I. ெட்டப்பிரிவு 

                                                               
                                                                
                                       ,               
         ,                 ,                                     
             .        ,                                    , 
                                                      
                                       ,                          
                  , 1995        05                    
                   ,                                    
                       ,                               
                             . 
.  

 

II. தாபனப்பிரிவு 

ீடயச்கசமப ஆமஞக்குறேபிமல் யதணயக்கப்டும் அட்பமஞப்டுத்டப்ட் அசமங்க 
அறபர்கமநத் டபிர்ந்ட  அமணச்சயதும் டயமஞக்கநங்கநிதும் அறபர்கநின் டம 
அறபல்கள்.   

 
 

III.          பிரிவு 

அமணச்சயதும் அடன் கரறேள்ந டயமஞக்கநங்கநிதும் யடயத்டயட்ணயறம் னகமமணத்துபனம் 
யடயக்கட்டுப்மடும் 

  

IV உட்ைட்டகப்புப்பிரிவு 

ீடயணன்ங்கள், ீடயடயகநின் அறபக பமசஸ்டங்கள், யடமனயல் யதமத சமகள், ணற்றும் 
அமணச்சயன் மத கட்டிங்கமந யர்ணமஞித்டல் ணற்றும் அபற்யற்கு குடயகமந கசர்த்டறம் 
கணம்டுத்டறம். 
 

V அபிலிருத்தி பிரிவு 
அிபினத்டய ிரிபமது ீடய அமணச்சயதும் அடன் கரழ் பனம் டயமஞக்கநங்கநிதும் 
அிபினத்டய படிக்மககமந எனங்கயமஞத்து கணற்யகமள்கயன்து. 
 

 

VI.    திட்டிடற்பிரிவு 

அமணச்சயதும் அடன் கரறேள்ந டயமஞக்கநங்கநிதும் கனத்டயட்ங்கமந டயட்ணயறம் 
யசதற்மடுகநின் னன்கற்த்மட கண்கமஞித்டறம் சரமணத்டறம். 

 

VII.    உள்ரைக் ைைக்ைாய்வுப்பிரிவு 

அமணச்சயதும் அமணச்சயன் கரறேள்ந டயமஞக்கநங்கநிதும் ீடயணன்ங்கநிதும் 
கஞக்குகநின் கஞக்கமய்வு.  

 

04.  அகச்ெினது பிரிவுைரின் பைிைள் 
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5.1.1. 2017 ஆண்டில் ெனலரி 01 பதல் டிெம்பர் 31 ஆம் திைதி லக நீதி அகச்சயமல் 
பாாளுன்மத்தில் ெர்ப்பித்து நிகமயலற்மிக்சைாள்ரப்பட்ட ெட்டங்ைள் ற்றும் 
பாாளுன்மத்தில் ெர்ப்பிப்பதற்கு     உத்யதெ ெட்டபயங்ைள் 

5.1.1.1 epiwNtw;wpf; nfhs;sg;gl;l rl;lq;fs;  

01. நன்சைாகட உறுதிைகர பழுகான நன்மிீனம் ன்னும் துலின் ீது கைீட்டல் 
ெட்டம் 

 
இச்சட்ணமது 2017 ஆம் ஆண்டின் 05 ஆம் இக்க மகணீட்கப் னடிதமட ன்யகமம உறுடயகமந 

னறேமணதம ன்யதீம் ன்னும் துபின் ணீது மகணீட்ல்  சட்ம்  அமனக்கப்டுபதுன், 2017 
ப்ில் ணமடம் 04 ஆம் டயகடய அது மமறணன்த்டயல் யமகபற்யக் யகமள்நப்ட்து. மகணீட்கப் 
னடிதமட ன்யகமம உறுடயகமந மகணீட்றக்கமக யகமமயறுனக்கு டயமக யகமம டனமல் 
ககமப்ிப்டுகயன் பனக்யகமன்யன் கமது கடமடம ீடயணன்யணமன்யமல் அநிக்கப்டுகயன் 
கட்மநயதமன்யன் ணீது ணமத்டயகண னறேமணதம ன்யதீம் ணீது மகணீட்கப் னடிதமட 
ன்யகமம உறுடயயதமன்ம மகணீட்கப் னடிகயது. அத்டமகத ன்யகமம உறுடயயதமன்று 
யமகபற்ப்ட் டயகடய னடல் த்து பனக் கமத்துக்குள் ணற்றும் பனக்குக் கமஞி றேந்ட டயகடய 
னடல் இன பன கமத்துள் சம்ந்டப்ட் பனக்கு ககமப்ிப்ட்டு இனந்டமல் ணமத்டயகண டபி, 
அத்டமகத பனக்யகமன்ம ீடயணன்த்டமல் ற்றுக்யகமள்நப்டுடமகமது. 
 

02. குடிில் நடலடிக்கை பகமச் ெட்டக்யைாகலச் (பூர்லாங்ை லறக்கு லிொகை 
நடலடிக்கை பகம) ெட்டபயம் 

 

பனக்கமடும்கமது அனுபிக்க கபண்டினேள்ந யனம் டமணடம், யமது ணக்கநமல் ீடயணன் 
னமமணதின் ணீது கட்டியதறேப்ிக் யகமண்டுள்ந ம்ிக்மக டநர்ந்து பிடுடல், அடன் னெம் யமது 
ணக்கள் னகம் யகமடுக்க கபண்டினேள்ந கணமசணம யமனநமடமக் கஷ்ங்கமநக் கபத்டயற் யகமண்டு 
பனக்கு பிசமமஞகமந துரிடப்டுத்துபடற்கமகத் கடமபதம ற்மடுகமநச் யசய்து னர்பமங்க 
பனக்கு பிசமமஞ படிக்மக னமமத அயனகம் யசய்படற்கமக குடிதிதல் படிக்மக னமச் 
சட்க் ககமமபக்கு டயனத்டங்கள் யசய்தப்ட்டுள்ந. 
 
பனக்கு பிசமமஞகமந துரிடணமக னடித்துக் யகமள்நபடற்கு குயத்ட சய அனுணமங்கமந 
அணுகுபடற்கமக னர்பமங்க பனக்கு பிசமமஞ படிக்மக னமதின் னெம் னர்பமங்க பனக்கு 
பிசமமஞ ீடயடயகறக்கு யசதமற்றுபடற்கு ற்மடுகள் யசய்தப்ட்டுள்ந. அச் சட்னெம் 2017 
ஆம் ஆண்டின் 08 ஆம் இக்கச் சட்ணமக 2017.05.24 ஆம் டயகடய மமறணன்த்டயல் 
யமகபற்யக்யகமள்நப்ட்து. 

 

03. லாக்ைாரர்ைகரப் பதிவு செய்பம் ( லியெட ற்பாடுைள்) ெட்டபயம் 
 

பற்னறுத்டயன் கமஞணமக டணது கமஞிகள் ணற்றும் ஆடங்கமந மகபி கபண்டிதினந்ட 
இம்யதர்ந்ட குடும்ங்கநின் ணற்றும் ஆட்கநின் பமக்குரிமணமத மதுகமத்டல் ணற்றும் உள்நக 
ரீடயதில் இம்யதர்ந்ட ஆட்கறக்கு ணற்றும் அபர்கநின் ிள்மநகறக்கு அவ்பமறு இம்யதர்படற்கு 

05. நீதி அகச்ெின் செயாற்றுகை 

 

5.1 ெட்டப்பிரிவு 
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னன்ர் டணது யந்ட பசயப்ிங்கள் அமணந்துள்ந கடர்டல் யடமகுடயதில் பமக்கநிப்டற்கம  
டமகமணகமநப் யக்கூடித படிக்மகனமமத அயனகம் யசய்படற்கு இச்சட்ம் டதமர் 
யசய்தப்ட்து. இச்சட்னெம் 2017 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இக்கச் சட்ணமக 2017.07.04 ஆம் டயகடய 
மமறணன்த்டயல் யமகபற்யக்யகமள்நப்ட்து. 
 

04. குற்மத்தடுப்பு/ (திருத்தம்) ெட்டபயம் 
1926 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம் இக்க குற்த்டடுப்னக் கட்மநச் சட்த்டயன் னெம் குற்பமநிகமந 
இங்கமணுடல் ணற்றும் கண்கமஞித்டல் யடமர்ம சட்ங்கமநத் டயனத்டஞ் யசய்படற்கு ணற்றும் 
என்யமஞப்டற்கு னடன்மணதமகவும், குற்யணமன்றுக்கமக குற்ஞ்சமட்ப்ட்பர்கநின் 
பிமதமநங்கமந பனக்கு பிசமமஞக்கு னன்ர் யற்றுக் யகமள்நபடற்கமகவும் ற்மடுகள் 
உள்ந. 
 

வ்பமமதினும் னர்பமங்க கட்மநச் சட்ம் பிடயக்கப்ட்டன் ின்ர் குற்பிதல் யசதல்கமநத் 
டீர்ணமித்டல் ணற்றும் கட்டுப்டுத்துபடற்கமக ற்மடுகமநச் யசய்து னடயத சட்ங்கள் 
மமறணன்த்டமல் அயனகம் யசய்தப்ட்டுள்நதுன் அத்டமகத குற்பிதல் யசதல்கள்/ குற்ங்கள் 
னரிதப்ட்டமகக் குற்ஞ்சமட்ப்டுகயன் ஆட்கநின் பிமதமநங்கமநப் யற்றுக்யகமள்நல் 
சம்ந்டணமக உநடமம் குற்த்டடுப்னக் கட்மநச் சட்த்டயன் கரழ் ற்மடுகமநச் யசய்டல் உத்கடச 
டயனத்டங்கநின் னெம் டயர்மர்க்கப்டுகயது. 
 

 டபமநர் எனபரின் பிமதமநங்கமநப் யற்றுக்யகமள்நல் யசய்தகபண்டித சந்டர்ப்ங்கமந 
பிரிவுடுத்துபடற்கமக சட்த்டயன் அட்பமஞதில் குயத்துமக்கப்ட் டபறுகமந 
உள்நக்குபடற்கமக சட்னெத்டயல் ற்மடுகள் உள்நக்கப்ட்டுள்ந. அச் சட்னெம் பர்த்டணமப் 
த்டயரிமகதில் யபநிதிப்ட்டன் ின்ர் 07.11.2017 ஆம் டயகடய மமறணன்த்டயல் யமகபற்யக் 
யகமள்நப்ட்து. 
 

05.  நீதித்துகமச் (திருத்தம்) ெட்டபயம் - யல்நீதின்ம நீதிபதிைரின் ண்ைிக்கைக 
உர்த்துதல்.) 

 

ீடயணன்ங்கநில் குபிந்துள்ந பிசமமஞகள் மயறுகயன் பனக்குகநின் ண்ஞிக்மகமத 
குமத்துக் யகமள்படற்கமக கணல்ீடயணன் ீடயடயகநின் ண்ஞிக்மகமத 85 பம உதர்த்துபடற்கு 
இச்சட்னெம் 2017.08.21ஆம் டயகடயத அசமங்க பர்த்டணமப் த்டயரிமகதில் யபநிதிப்ட்து. 

2017.08.23ஆம் டயகடய மயற் ஊனல் டயர்ப்ன ணற்றும் ஊகம் ற்யத துமசமர் குறேக் 

கூட்யணமன்யல் கணல் ீடயணன் ீடயடயகநின் ண்ஞிக்மக 85 அல் 110 பம உதர்த்ட 
கபண்டுயண டீர்ணமிக்கப்ட்து. அந்ட அடிப்மதில் குறேணட்த்டயம டயனத்டயணமன்று 
உள்நக்கப்ட்து. இச்சட்ணமது 07.11.2017 ஆம் டயகடய மமறணன்த்டயல் யமகபற்யக் 
யகமள்நப்ட்து. 
 
06. Fw;wr;; nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;NlhUf;Fk; rhl;rpfSf;Fkhd  cjtp kw;Wk; 

ghJfhg;Gr; rl;lj;jpw;F cj;Njr jpUj;jq;fs; 
 

2015 Mk; Mz;bd; 04 Mk; ,yf;f Fw;wr;; nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;NlhUf;Fk; 
rhl;rpfSf;Fkhd  cjtp kw;Wk;  ghJfhg;Gr; rl;lj;jpd; jiyaha  Nehf;nfhd;whfpa  Fw;wr; 
nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;NlhUf;Fk; rhl;rpfSf;Fkhd cjtp kw;Wk; ghJfhg;gspg;gij 
NkYk; tp];jupg;gjw;fhf fpilf;fg;ngw;w  mikr;ruitapd;  mq;fPfhuj;jpd; gpufhuk;  NtnwhU 
ehl;by; cs;s  rhl;rpf;F ,yq;iff;F tUif juhky; rk;ge;jg;gl;l  ehl;by; mike;Js;s 
,e;ehl;ilr; Nrh;e;j  J}juhyaj;jpypUe;J jFe;j Kiwnahd;Wf;Fl;gl;L   rhl;rpaj;jpd;  
rupahe; jd;ik  ghJfhf;fg;gLtij  cWjp nra;J  rhl;rpaq;fisg; ngw;Wf;  nfhLf;Fk;  
rhj;jpak; cWjpnra;ag;gl;Ls;sJ.  ,jw;fhd tiuT tuj;jkhdg; gj;jpupifapy; ntspapl;L 
ghuhSkd;wj;jpy; tpthjj;jpw;F vLj;Jf;nfhs;sg;gl;L 07.11.2017 Mk; jpfjp epiwNtw;wpf; 
nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
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5.1.1.2. உத்யதெ திருத்தச் ெட்டபயங்ைள்  
 

01..  பிள்கரைள் பற்மி (நீதின்மப் பாதுைாப்பு) ெட்டபயம் 

 

 இங்மகதமல் சயறுபர் உரிமணகள் ற்யத க்கயத மடுகநின் சணபமதம் பறபமக்கப்ட்தும் 
ிள்மநகநின் மதுகமப்ன ணற்றும் சயறுபர் ீடயணன் னமமணமத மதுகமத்டல் சம்ந்டணமக 
யவுகயன் குமமடுகறக்கு துரிட ணற்றும் ீண் கமப்டயமக் கமணும் அபசயதம் ற்ட்து. 
டற்கமது இது யடமர்ில் 1939 ஆம் அண்டின் 48 அம் இக்க ிள்மநகள் ணற்றும் இநம் ஆட்கள் 
ற்யத கட்மநச் சட்ம் ற்னமதடமகயது. அந்கமக்கங்கமந ய்து யகமள்படற்கமக அவ்பிதம் 
சம்ந்டப்ட் அமணச்சுக்கள், ன்த்மட ணற்றும் சயறுபர் மதுகமப்னத் டயமஞக்கநம். ணற்றும் 
இங்மகதின் UNICEF எறேங்கமணப்ன, யமயசு, சட் ணனத்துப அறபர்கள் ணற்றும் அச சமர்ற் 
எனங்கமணப்னக்கள் ஆகயத கசமப பனங்குர்கறன் மத்டப்ட் கச்சுபமர்த்மடகமந 
அடிப்மதமகக் யகமண்டு கணற்கூயத கட்மநச் சட்த்டயன் I,II ணற்றும் VI ஆம் அத்டயதமதங்கமந 
ீக்கயபிடுபடற்கும் சயறுபர் உரிமணகள் ற்யத க்கயத மடுகநின் சணபமதத்டயல் உள்நங்கயத 
டக்கட்மநகமந உள்நங்கய சர்பகடசம் ற்றுக்யகமண் சட்னெங்கமந டதமர் யசய்படற்கு 
அமணச்சமபதின் அங்கரகமம் யப்ட்து. அடன்டி யடமர்ந்தும் சர்பகடச டக்கட்மநகறக்கு 
அமணபமக ீடயணன்ச் யசதற்மட்டிற்கு உள்நமகும் ிள்மந சம்ந்டணமக சட் அறபல்கள் 
யமகபற் கபண்டித பிடத்மடப் ற்ய இச்சட்னெத்டமல் ற்மடுகள் யசய்தப்டுகயன். 
இடன்டி சட்பமமல் பமதப்ட் சட்பமவு சட்ணம அடயரின் சட்பமக்கத் டன்மண 
ற்யத சமன்யடறேக்கமக சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நது. 

 
 

 02. ஆட்ெிபரிக (லியெட ற்பாடுைள்) ெட்டபயம் 

  2016 ஆம் ஆண்டின் 05 ஆம் இக்க ஆட்சயனேரிமண (பிகச ற்மடுகள்) சட்னெம் 2016.04.16 ஆம்  

டயகடய மமறணன்த்டயல் யமகபற்யக் யகமள்நப்ட்துன், இச்சட் னெத்டமல் 30 பனகமம் 
னறேபடயறம் மயற் தங்கபமடக் குறேக்கநின் யசதற்மடுகநின் கமஞணமக ீடயணன்த்டயல் 
கமஞிகள் உட் கடனுகணமர் அமசபற் ஆடத்மட ணீநப் யற்றுக் யகமள்படற்கமக டணது 
உரிமணகமந மனமப்டுத்டயக் யகமள்ந னடிதமடயனந்ட ஆட்கள் (அனுகூம் குமந்ட ஆட்கள்) 
ஆட்சயனேரிமணக் கட்மநச் சட்த்டயன் ற்மடுகநியனந்து பிக்கப்டுகயன்ர். (68 ஆம் 
அத்டயதமதம்) 

 

சட்த்டமல் அநிக்கப்ட் தன்கமநப் யறுபடற்கமக சட்ம் அனல்டும் மள் னடல் 
இனபனக்கமத்துள் ீடயணன்யணமன்யல் பனக்யகமன்மக் ககமப்ி கபண்டும். சட்த்டயன் னெம் 
கணபப்டுகயன் ஆட்கநின் அயதமமணதிமல் அல்து கபறு சய கமஞங்கநிமல் சட்த்டயன் 
தன்கமந அனுபிப்டற்கு சய ஆட்கறக்கு னடிதம ள்நது. 

 

mjd;gb rl;lk; mKy;gLj;jg;gl;l gpd;dh; 4 tUl fhyj;jpy; rl;lj;jpd; gad;fis mD$yk; 
Fiwe;j MSf;F ngw;Wf; nfhs;s KbAkhdthW Ml;rpAhpik (tpNrl Vw;ghLfs;) rl;lj;jpd; 
4 Mk; gphpit jpUj;jQ; nra;Ak; Nehf;fj;Jld; 2017.11.24 Mk; jpfjp mikr;ruitf;F 
tpQ;Qhgdnkhd;W rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sJld; 2017.12.12 Mk; jpfjp mjw;fhd mq;fPfhuk; 
fpilj;Js;sJ. mjw;fpzq;f  rl;l tiuQhpdhy; jahhpf;fg;gl;l tiuT 2018 rdthp Kjy; 
thuj;jpw;Fs; ngw;Wf; nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  
 

03. ஆபாொன சலரிீடுைள் ெட்டபயம் 
 

ஆமசணம யபநிதடீுகள் சம்ந்டப்ட் டற்கமமடத சட்ம் ிள்மநகள் யடமர்ில் 
யசதல்டுபடற்கமக 1995ல் டயனத்டப்ட் 1883 பிடயக்கப்ட் சட்க்ககமமபதிறம், 1983ல் 
டயனத்டப்ட் 1927 ஆமசணம யபநிதடீுகள் கட்மநச் சட்த்டயறம் உள்நங்குகயன். இவ்பின 
சட்பமக்கங்கநிறம் உள்நங்கயத சட் ற்மடுகள் டற்கமத்டயல் கபத்டயற்யகமள்நப்டுகயன் 
குற்ங்கமநத் டடுப்டற்கு கமதுணமடல். குயப்மக உநடமம் சட் ற்மடுகமநப் தன்டுத்டயக் 
யகமண்டு இக்குற்ங்கநில் உள்ந ல்கபறுத்டன்மணமத டடுத்டல் எனகமதும் கமதுணமயடமன 
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ணட்த்டயல் யசய்த னடிதமதுள்நது. இறுடயதம  சட்ணம அடயமல் சட்னெத்டயன் சட்பமக்கத் 
டன்மண யடமர்மக பனங்கப்டுகயன் சமன்யடழ் டயர்மர்க்கப்டுகயது. 
 

 

04. சநாத்தாரிசு (திருத்தம்) ெட்டபயம் 

 

கமயதமக ஆபஞங்கமந றேடய அத்டமட்சயப்டுத்டல் கமயதம ஆபஞங்கநின் ணீது கமஞிகமந 
பிற்ம யசய்டல் கமன் கணமசடிதம கமஞி யகமடுக்கல் பமங்கல்கள் யனணநபில் 
மயறுபடன் கமஞணமக அத்டமகத கணமசடிதம யசதல்கமநக் குமப்டற்கமக ணற்றும் 
அம்கணமசடிகமர்கமந சட்த்டயன் னன் உக டுத்துச் யசல்பமட துரிடப்டுத்துபடற்கமக 
யமத்டமரிசு கட்மநச் சட்த்மட டயனத்டஞ் யசய்படற்கமக அமணச்சமபதின் அங்கரகமம் 
கயமத்துள்நது. 
  

அடன்டி கணமசடிகமநத் டடுப்டற்கமக சமடங்கமந மகயதமப்ணயடும் கமது உதிரிதல் 
மகயதமப்ங்கமந தன்டுத்டயக் யகமள்படற்கம ற்மடுகமந உள்நக்கய டதமர் யசய்தப்ட் 
சட்னெம்  கணடயக படிக்மககறக்கமக உள்மட்றபல்கள் அமணச்சுக்கு 
சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நது. சட்பமக்க பிபகமங்கள் ற்யத அமணச்சமபத் துமஞக் குறேபிமல் 
2016.11.01 ஆம் டயகடய அச்சட்னெம் அங்கரகரிக்கப்ட்டன் ின்ர், சட்ணம அடயர் டயமஞக்கநத்டயன் 
அபடமிப்னக்கமந உள்நக்கய இறுடயச் சட்னெம் சட்பமரிம் சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நது. 
சட்ணம அடயரின் அபடமிப்னக்கள் உள்மட்றபல்கள் அமணச்சுக்கு அனுப்ப்ட்டுள்ந 
அகடகபமந, சட்பமரிம் ஆற்றுப்டுத்டப்ட்டுள்நது, அடன் ின்ர் சட்த்டஞிகள் 
சங்கத்டயன் அபடமிப்னக்கறம் யற்றுக் யகமள்நப்ட்துன், அடன்டி பமவு டதமர் 
யசய்தப்டுகயது. 

 

05. பஸ்யிம் லிலாை ற்றும் ைநீக்ைச் (திருத்தம்) ெட்டபயம் 
 

ணமண்னணயகு ீடய அமணச்சமல் யதணயக்கப்ட் ஏய்வுயற் உதர்ீடயணன் ீடயடய சமடயடய 
சட்த்டஞி சலீம் ணமர்சுக் அபர்கநின் டமமணதிம குறேயபமன்யன் னெம் னஸ்யம் பிபமக 
ணற்றும் ணஞீக்கச் சட்த்துக்கம டயனத்டங்கள் ற்யத கச்சுபமர்த்மடகள் மயற்றுக் 
யகமண்டினக்கயன். னஸ்யம் பிபமக ணற்றும் ணஞீக்க சட்த்துக்கம உத்கடச டயனத்டங்கள் 
ற்யத இறுடய அயக்மக டதமர் யசய்தப்ட்டுக் யகமண்டினக்கயது. mt;thNw ,t;tplaj;ij 

Muha;e;J ghu;g;gjw;fhf mikr;ru;fisf; nfhz;l FOnthd;Wk; epakpf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
 

06. அற்யமானித்தத்துலச் (திருத்தம்) ெட்டபயம் 
 

கணமசடிகமநத் டடுக்கும் கமக்கத்துன் இக்கட்மநச் சட்ம் டயனத்டஞ் யசய்தப்டுகயது. 
ணமண்னணயகு ீடய அமணச்சமல் யதணயக்கப்ட் சமடயடய சட்த்டஞி யமல் தணமன் 
அபர்கநின் டமமணதில் யசதல்ட் குறேபிமல் சட்னெம் டதமர் யசய்தப்ட்டுள்நது. 
அமணச்சமபதின் அங்கரகமத்டயன் ின்ர் சட்பமரிம் ஆற்றுப்டுத்டப்ட்டுள்நது. 
 

அச்சட் னெத்டயற்கு சட் பமமல் சட்ணம அடயரின் அபடமிப்னக்கள்   
உள்நக்கப்ட்டுள்நதுன், அது உள்மட்றபல்கள் அமணச்சுக்கு அனுப்ப்ட்டுள்நது. 
இச்சட்னெம் சம்ந்டணமக இங்மக சட்த்டஞிகள் சங்கத்டயன் பிடப்னமகள் 
கயமக்கப்யற்றுள்நதுன், அடன்டி இச்சட்னெம் டயனத்டஞ் யசய்தப்ட்டுள்நதுன் ,Wjp 

tiuit  rl;l tiueu; jpizf;fsj;jpdhy; cs;ehl;lYty;fs; mikr;Rf;F 

Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
 

 

07. குற்மலில் நடலடிக்கை பகமச்ெட்டக் யைாகலச் (லியெட ற்பாடுைள்) ெட்டபயம் 
(ெட்டத்தைிக அணுகுதல்) 
 

மகது யசய்தப்ட் ஆயநமனபனக்கு சட்த்டஞி எனபரின் ஆகமசமகமநப் யற்றுக் 
யகமள்படற்கமக அ   றக்கு உள்ந உரிமணகமந அயனக டுதுபடற்கமக குற்பிதல் 
படிக்மகனமச் சட்க்ககமமபக்கு யசய்தப்டுகயன் உத்கடச டயனத்டங்கமந ணீநமய்வு 
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யசய்படற்கமக ணமண்னணயகு அமணச்சமல் சட்ணம அடயரின் டமமணதில் யதணயக்கப்ட் 
குறேபிமல் பமயபமன்று டதமர் யசய்தப்ட்து. 

 

அடன்டி னடயல் மன்கு (04) பன கமப்குடயக்கமக ணமத்டயகண பறபிறள்நபமறு சட்த்மட 
பிடயப்டற்கும், அடன் யடமனயற்மட்மப் ற்ய யசய்தப்டுகயன் ணடயப்யீமன்யன் அடிப்மதில் 
சட்த்டயன் கமத்மட கணறம் ீடிப்னச் யசய்படற்கு ற்மடுக ;ள் உள்நக்fggl;l rl;l%yk; 2017-11-

14 Mk; tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;lgpd;du;  2017-12-04  Mk; jpfjp ghuhSkd;wj;jpy; 
rku;g;gpf;fg;gl;lJ. ,uz;lhk; thrpg;gpd;NghJ ghuhSkd;wj;jpy; mq;fPfhuj;jpw;Ff; 
nfhs;sg;glTs;sJ. 

 

08. நம்பிக்கைப்சபாறுப்புக் ைட்டகரச்ெட்டம் 
 

ஞம் தூய்டமக்குடல் ணற்றும் தங்கபமடத்டயற்கு ஞம் பனங்கல் ஆத்மடக் குமத்துக் 
யகமள்படற்கமக இச்சட்த்டயன் பிதப்யமனமந பிரிவுடுத்டய சர்பகடச டக் கட்மநகறக்கு 
இமசந்டபமறு டயனத்டஞ் யசய்னேம் அபசயதம் ஆசயத யிக் குறேபிமல் மத்டப்ட் 
ணடயப்டீுகநின் னெம் ணற்றும் யடயப்னத்டயக்கூயன்  னெம் சுட்டிக் கமட்ப்ட்டுள்நது. கணற்கூயத 
பிதங்கறக்கு அமணபமக ம்ிக்மகப்யமறுப்னக் கட்மநச் சட்த்மட டயனத்டஞ் யசய்படற்கமக 
அங்கரகமத்மட டயர்மர்த்து ீடய அமணச்சயமல் சணர்ப்ிக்கப்ட் அமணச்சமப பிஞ்ஜமத்டயற்கு 
2016.03.30 ஆம் டயகடய அமணச்சமபதமல் அங்கரகமம் பனங்கப்ட்து. 
 

சட்ணம அடயரின் சமன்யடழ் கயமக்கப்யற்டன் ின்ர் சட்னெம் பர்த்டணமப்  த்டயரிமகதில் 
யபநிதிடுபடற்கு ணற்றும் மமறணன்த்டயல் சணர்ப்ிப்டற்கு அமணச்சமபதின் அங்கரகமம் 
கயமத்துள்நது. அடன்டி இச்சட்னெம் 2017-11-02 Mk; jpfjpa  பர்த்டணமப் த்டயரிமகதில் 
gpuRupf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

 

09. 2000 ஆம் ஆண்டின் 44 ஆம் இயக்ை இயங்கை லர்த்தை த்திஸ்த நிகயங்ைள் ெட்டம் 

 

2005 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம் சட்த்டமல் டயனத்டப்ட் 2000 ஆம் ஆண்டின் 44 ம் இக்க இங்மக 
பர்த்டக ணத்டயதஸ்ட யமதச் சட்த்டயன் னெம் இங்மக பர்த்டக ணத்டயதஸ்ட யமதத்மட 
டமித்டல் ணற்றும் அடற்கு இமகர்பிமநபம பிதங்கள் சம்ந்டணமக ற்மடுகள் 
யசய்தப்டுகயன். 
னகமமணச் சமதின் டபிசமநம யதணயப்டற்கு ீடயத்தும பிதத்டயற்குப் யமறுப்ம 
அமணச்சனக்கு அடயகமத்மடப் யற்றுக் யகமடுத்து சட்த்மட டயனத்டஞ் யசய்படற்கமக 
னன்யணமனயதப்ட்து. 
கணறம், சமர்னமத னகபமண்மணகறக்கயமதிம பீ கூட்டிமஞப்ின் கமஞணமக 
இங்மக பர்த்டக ணத்டயதஸ்ட யமதத்டயன் ஞிகள் கமதுணம அநவு எத்டயமசபமக இல்ம 
 அபடமிக்கப்ட்டுள்நது. இது ற்ய ஆமய்ந்து மர்க்கப்ட்டன் ின்ர் ீடயச் யசதமநமல் 
அல்து அபமல் யதர் யதணம் யசய்தப்டுகயன் ிடயயடய எனபர் அல்து மகத்யடமனயல் 
ணற்றும் பர்த்டக அமணச்சயன் யசதமநர் ிடயயடய எனபர், டயமகசரி யசதமநர் அல்  அபமல் 
யதர் யதணம் யசய்தப்டுகயன் ிடயயடய எனபர் ணற்றும் ீடய அமணச்சமல் யதர் யதணம் 
யசய்தப்ட் யணமத்ட ிடயயடயகநின் ண்ஞிக்மக இண்மக இனக்கும் பமகதில் கணறம் 
கணடயக ிடயயடய எனபம உள்நக்கக் கூடிதபமறு சட்த்டயன் 5 ஆம் ிரிமப டயனத்டஞ் 
யசய்படற்கு னன்யணமனயதப்ட்டுள்நது. அடன்டி, ,r;rl;l%ykhdJ  2017-11-02 Mk; jpfjp 

அசமங்க பர்த்டணமப் த்டயரிமகதில்  gpuRupf;fg;gl;L 2017-11-21 Mk; jpfjp ghuhSkd;wpy; 

rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

 

10. குடிில் நடலடிக்கை பகமச் ெட்டக்யைாகலக்குச் செய்ப்படுைின்ம திருத்தம் (118,119 
ஆம் பிரிவுைள்) ெத்திப் பிாைம் செய்த சாறிசபர்ப்பாரர்ைகர நிித்தல். 
 

டற்கமது சத்டயதப் ிணமஞம் யசய்ட யணமனயயதர்ப்மநர்கமந யதணயத்டல் ற்யத னமசமர் 
படிக்மக னமயதமன்று அல்து அபர்கநின் யடமனயல் த்மடமதக் கண்கமஞிக்கும் 
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னமமணயதமன்று இல்ம, குடிதிதல் படிக்மக னமச்சட்க் ககமமபதின் 119 ஆம் ிரிபில் 
இது யடமர்மக குயத்ட சய ற்மடுகள் உள்நங்கயனேள்ந கமடயறம், அவ்கபற்மடுகநினூமக 
கமதுணமநவு சயக்கம யமமணகறக்கு டீர்வு கயமக்கமது  அபடமிக்கப்ட்டுள்நது. 
 

இது யடமர்மக ஆமய்ந்து மர்க்கப்ட்டன் ின்ர், குடிதிதல் படிக்மக னமச் 
சட்க்ககமமபமத டயனத்டஞ் யசய்படற்கமக அமணச்சமபதின் அங்கரகமம் கயமக்கப் 
யற்றுள்நதுன், பமவு சட் பமமல் சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நது, டற்கமது ீடய அமணச்சயமல் 
சட்னெம் ணீநமய்வு யசய்தப்ட்டன் ின்ர் இறுடய பமமப டதமர் யசய்படற்கு 
சட்பமரிம் ஆற்றுப்டுத்டப்ட்டுள்நது. 

 

11. பிரிலிடல் ெட்டத்துக்ைான உத்யதெ திருத்தங்ைள் 

 

guNtzp epyfhuahtpw;F gphptply; tof;nfhd;W my;yJ gq;Ff;Fhpa fhzp xd;W rk;ge;jkhf 
tof;nfhd;iwj; njhLg;gjw;F KbAkhdthW gphptply; rl;lj;ij jpUj;jQ; nra;jy; ,jd; 
Nehf;fkhfpwJ. ,J tprhuizapYs;s rfy tof;FfisAk; NkTif nra;ag;gLfpd;wthW 
fle;jfhyj;jpw;Fk; Vw;wthW jpUj;jg;glTs;sJ. mjd;gb jpUj;jg;gl;l rl;l%yk; rl;lkh 
mjpghpw;F Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJld; ,J njhlh;ghd fye;Jiuahly;fs; 
eilngw;Wf;nfhz;bUf;fpd;wd.  
 

12. 1978 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம் இயக்ை நீதித்துகமச் ெட்டம் (45 ஆம் பிரிவுக்கு செய்ப்படுைின்ம 
திருத்தம்) 
 

டீபின் சக யனபமக ணமபட்ங்கறக்கமக சணமடம ீடயபமன்கமந யதணயத்டல் சம்ந்டணமக 
ின்பனம் கணடயக டயனத்டங்கள் யசய்தப்டுடல் இத் டயனத்டத்டயன் கமக்கணமகும். 
  

1) யதணத்மட னடிவுறுத்டயக்யகமள்நல், இத்துச் யசய்டல் ணற்றும் இமயறுத்டல் 
சம்ந்டணமக ற்மடுகமநச் யசய்படற்கம கட்மநகள்; 

2) ற்ககப யதணயக்கப்ட்டுள்ந சணமடம ீடயபமன்கமந சம்ந்டப்ட் யனபமக 
ணமபட்ங்கநின் கரழ் உள்நக்குடல்; 

இறுடய பமவுக்கம சட்பமக்கத்டன்மணப் ற்யத சட்ணம அடயரின் சமன்யடழ் 
டயர்மர்க்கப்டுகயது. 

 

 

13. 2002 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் இயக்ை குற்மலில் லிடங்ைரில் பஸ்ப உதலிரித்தல் 
ெட்டத்திற்கு செய்ப்படுைின்ம திருத்தம் 
 

ஞம் தூய்டமக்குடல் ணற்றும் தங்கபமடச் யசதல்கறக்குப் ஞம் பனங்குடம டடுத்டல் 
சம்ந்டணமக ஆசயத யிக் குறேபின் பிநக்கங்கள் ணற்றும் ஊனறக்கு டயம க்கயத மடுகநின் 
சணபமதம் ணற்றும் கஞிி குற்ங்கள் ற்யத னமகஸ்ட் சணபமதத்டயற்கு அமணபமடல் யடமர்மக 
கபத்மடச் யசறத்டய ஸ் உடபிதநித்டல் சட்த்மட டயனத்டஞ் யசய்படற்கமக ீடய 
அமணச்சுக்கு அமணச்சமபதின் அங்கரகமம் கயமத்துள்நது. சட்பமமல் னர்பமங்க பமவு 
சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நதுன் ீடய அமணச்சு அமட ஆமய்ந்து பனகயன்து. 
 

14. குற்மலில் தலசமான்மின் சபாறுப்கப ற்பதற்ைான ஆைக்குகமந்த லது 

 

(அ).  தண்டகன ெட்டயைாகலச் (திருத்தம்) ெட்டபயம் 
 

12 பததுக்குக் குமந்ட ிள்மந எனபமல் னரிதப்டுகயன் தும் டபல்  உத்கடச 
டயனத்டத்டமல் குயப்மகக் கமட்ப்ட்டுள்நது. கணறம் 12 பததுக்கு கணற்ட் 14 பததுக்குக் 
குமந்ட என ிள்மந யடமர்ில், அப் ிள்மநதமல் னரிதப்ட் குற்ம் சம்ந்டணமக கமதுணம 
ண்ஞம் அல்து னரிந்துஞர்மபத் டமங்கயக் யகமள்நக்கூடித ஆற்மக் யகமண்டுள்ந 
னடயர்ச்சயதம ணடயதட்ம் அப்ிள்மநக்கு உள்நடம த்டீர்ணமிக்கும் டற்றுஞிம ீடபமனுக்கு 
அநிப்டற்கமக இச்சட்த்டமல் ற்மடுகள் யசய்தப்டுகயன். 
 இத்டயனத்டம் 2016.10.24 ஆம் டயகடய அமணச்சமபதில் சணர்ப்ிக்கப்ட்துன் 2016.11.01 ஆம் டயகடய 
அடற்கம அமணச்சமபத் டீர்ணமம் யற்றுக்யகமடுக்கப்ட்டுள்நது. சட்ணம அடயரின் சமன்யடழ் 
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கயமக்கப் யற்றுள்நது. அடன் னெம் இவ் பமமப அச பர்த்டணம த்டயரிமகதில் 
ிசுரிப்டற்கு ணற்றும் மமறணன்த்டயல் சணர்ப்ிப்டற்கம அங்கரகமம் பனங்கப்ட்டுள்நது. 
இடன்டி இமஞந்ட குற்பிதல் படிக்மக சட்க்ககமமப சட்த்டயற்கம டயனத்டங்கள் சட்ணம 
அடயரின் சட்பமக்க டன்மண யடமர்ம சமன்யடழ் கயமக்கும் பமதில் 
யறுத்டயமபக்கப்ட்டுள்நது. 

 
(ஆ). குற்மலில் நடலடிக்கை பகமச் ெட்டக்யைாகல (திருத்தச் ெட்டம்) 

 
டண்ம சட்க்ககமமபக்குச் யசய்தப்டுகயன் கணற்குயத்ட டயனத்டத்டயற்கு கணடயகணமக, 
ிள்மநதமல் னரிதப்டுகயன் குற்ம் சம்ந்டணமக அபது த்மட ணற்றும் அடன் பிமநமப 
னரிந்து யகமள்படற்குப் கமதுணம அநவு னடயர்ச்சயதம அயமப ிள்மந யற்றுள்நமம 
ன்மடப்ற்ய அபடமித்து அச ணனத்துபரின் கனத்மட யமயசுக்கு அயக்மகதிடுபடற்கும் 
ிள்மநக்கு ணனத்துப சயகயச்மச அபசயதணமகயடம ன்மடப் ற்ய டீர்ணமிப்டற்கமகவும் அச 
ணனத்துபர் எனபரிம் ிள்மநமத யகமண்டு யசல்படற்கு ீடபமனுக்கு பமய்ப்நிப்டற்கமக 
ற்மடுகமநச் யசய்படற்கு இத்டயனத்டம் அயனகம் யசய்தப்ட்து. 
குற்பிதல் படிக்மக னமச் சட்க்ககமமபச் (டயனத்டம்) சட்த்டயற்கு யசய்தப்டுகயன் 
டயனத்ட பமவு சட்ணம அடயரின் அபடமிப்னகறக்கமக சணர்ப்ிக்கப்ட்டு அந்ட அபடமிப்னகள் 
உள்நங்கயத இறுடயதம பமவு அசயதமணப்னக்கு னஞமக இல்ம ன்டற்கம சமன்யடமன 
யற்றுக் யகமள்படற்கமக சட்ணம அடயரிம் சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நது.  

15. ைர்ப்பிைித்தன்கக படிவுறுத்திக் சைாள்ளும் அனுதி சபற்ம லாய்ப்புக்ைகர லிரிவு 
படுத்துலதற்ைாை தண்டகன ெட்டக்யைாகலக்கு ற்றும் குற்மலில் நடலடிக்கை பகமச் 
ெட்டக்யைாகலக்குச் செய்ப்படுைின்ம திருத்தங்ைள். 

 

இங்கமஞப்ட் ின்பனம் குயத்ட சந்டப்ங்கநில் யதமக்கப்ட்பரின் அல்து 
மடயக்கப்ட்பர் இநம் பததுமதபமக இ க்கும் சந்டப்யணமன்யல் மதுகமபரின் 
பினப்த்துன் மதுகமப்ம ணற்றும் சட்னமதம கனச்சயமடவு யசதல்கறக்கு பமய்ப்னக்கமந 
பிரிவுடுத்டல் இத்டயனத்டத்டயன் கமக்கணமகயது. 

 கற்னயப்ன ணற்றும் னமதில்மப் னஞர்ச்சயதிமல் ற்டுகயன் கர்ப்ிஞித்டன்மண. 
 16 பததுக்குக் குமந்ட என யண் ிள்மந கர்ப்ிஞிதமகுடல் (யதடயச்சட் 

கற்னயப்ின் யதமக்கப்ட்) ணற்றும் 

 மமதூணம கடும் பீம் உள்நகமது. 
 

கணற்கூயத டயனத்டங்கறக்கமக 2017.01.17 ஆம் டயகடய யப்ட் அமணச்சமப அங்கரகமத்டயன் 
யந்டமகநின் ிகமம் ePjp அமணச்சமல் ணட அறபல்கள் ற்யத அமணச்சர்கள் உட் 
அமத்து ணடத் டமபர்கறன் கந்துமதமயமன்ம மத்துபடற்கு ற்மடு யசய்தப்ட்து. 
இது யடமர்மக கணறம் ஆமய்ந்துப் மர்ப்டற்கமக சட்ணம அடயரின் டமமணதிம 
குறேயபமன்யம் சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நது. 
 

16.  jz;lid rl;lf;Nfhitf;F nra;ag;glTs;s jpUj;jq;fs; (kzQ;rhu; fw;gopg;G> 

Mz;fSf;fpilNa ,opthd ghypay; nray;fs; (365m) kw;Wk; ,dq;fhzg;gl;l tpNrl 
re;ju;g;gq;fspy; nra;ag;gLfpd;w fUr;rpijT) 

jz;lid rl;lf;Nfhit rk;ge;jg;gl;l Nkw;$wpa jpUj;jq;fis Muha;e;Jk; ghu;g;gjw;fhf 
rl;lkh mjpgupd; jiyikapyhd FOtpd; %yk; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

17. 1941 Mk; Mz;bd; 39k; ,yf;f fld; ,zf;f rigfs; rl;l%yk; 

Fwpj;j fl;lisr; rl;lj;jpd; %yk; fld; ,zf;frigia jhgpj;jy; kw;Wk; mJ njhlh;ghd 
,ilNeh; tpisthd tplaq;fs; rk;ge;jkhd Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. jw;NghJ 
nfhOk;Gf;F khj;jpuk; kl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;s fld; ,zf;f rigia nghJkf;fSf;F 

,yFtpy; mZff;$bathW jPtpd; gy;NtW gFjpfspYk; mjd; fpisfis / rigfis 
jhgpg;gjd; %yk; NkYk; gpugy;ag;gLj;Jtjw;fhf ,j; jpUj;jr; rl;l%yk; 
Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ.  
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mjd;gb fpisfis / rigfis jhgpg;gjw;F NjitahdthW rigapd; cWg;gpdh;fspd; 
vz;zpf;ifia mjpfhpg;Gr; nra;tjw;fhfTk; cWg;gpdh;fspd; epakpj;jy; jifikfis 
khw;wpaikg;gjw;fhfTk; rkh;g;gpf;fg;gl;l mikr;ruit tpQ;Qhgdj;jpw;F mq;fPfhuk; 
ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd;dh; fl;lisr; rl;lj;ij jpUj;Jtjw;fhf rl;ltiuQhpw;F 
Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

18. $l;bizf;fg;gl;Ls;s rl;lf; fy;tpg; Nguit fl;lisr; rl;lj;jpd; 7k; gphptpd; fPo; 
$l;bizf;fg;gl;l rl;lf;fy;tpg; Nguitapdhy; mjd; 2k; tpjpia jpUj;jQ; nra;jy;  

Fwpj;j tpjpia jpUj;jQ;nra;tjd; %yk; ,yq;if rl;lf; fy;Yhhpf;fhf gpujpmjpgh; 
gjtpnahd;iw cUthf;Ftjw;F vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. 

jw;Nghija mjpghpdhy; epiwNtw;wg;glNtz;ba flikfspy; gFjp xd;iw rhl;lg;gLtjw;F 
2k; epUthf rignahd;iw cUthf;FtJ ,j; jpUj;jj;jpd; Nehf;fkhFk;. rk;ge;jg;gl;l 
jpUj;jj;jpw;F ePjp mikr;rhpd; xUikg;ghl;il ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd;dh; 
$l;bizf;fg;gl;l rl;lf; fy;tpg; Nguitapd; 2k; ,yf;f tpjpj; jpUj;jj;ij tiuT 
nra;tjw;fhf rl;l tiuQhpw;F Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. rl;ltiuQuhy; rkh;g;gpf;fg;gl;l 
tiuT th;j;jkhdg; gj;jphpifapy; ntspaplg;gl;lJld; ,j; jpUj;jj;jpw;F ghuhSkd;wj;jpd; 
mq;fPfhuk; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf rkh;g;gpf;fg;gl;l mikr;ruit tpQ;Qhgdj;jpw;fhd 
mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; fpilj;Js;sJ. mjd;gb mj;jpUj;jk; vjph; 
eltbf;iffSf;fhf ghuhSkd;wj;jpw;F Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

19. Fw;wtpay; eltbf;ifKiw rl;lf;Nfhitia jpUj;jQ; nra;tjw;fhf rkh;g;gpf;fg;gl;l 
rl;l%yk; (nghyp]; epiyaq;fis fz;fhzpg;gjw;fhf ePjpgjpfSf;F jj;Jtkspj;jy;) 

NkNy Fwpg;gplg;gl;l jpUj;jq;fis tiuT nra;tjw;fhf 2017.11.07k; jpfjpa 
mikr;ruitapd; jPh;khdj;jpd; %yk; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ. mjd;gb rl;ltiuQuhy; 
mtjhdpg;Gf;fhf tiuT mikr;Rf;F rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

20. jq;fptho;gthpd; kuzk; rk;ge;jkhf el;l<L ngw;Wf;nfhs;sy; 

NkNy Fwpg;gplg;gl;l rl;lj;ij tiuT nra;tjw;fhf 2017.10.24k; jpfjpa mikr;ruit 
jPh;khdj;jpd; %yk; mq;fPfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ. mjd;gb rl;ltiueuhy; tiuT 
nra;ag;gl;l rl;l%yk; mtjhdpg;Gf;fhf Mizf;FOtplk; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

 

,yq;if rl;l mwpf;iffis mr;rbf;Fk; mYty;fs; njhlu;r;rpahf 
eilngw;Wf;nfhz;bUf;fpd;wd. ,yq;ifapd; cau; ePjpkd;wk; kw;Wk; Nkd;KiwaPl;L 
ePjpkd;wj;jhy; ngw;Wf;nfhLf;fg;gLfpd;w Kf;fpakhd tof;Fj; jPu;g;Gf;fs; cs;slq;fpa rl;l 
mwpf;iffs; ,U njhFjpfs; xt;nthU tUlj;jpYk; mr;rbf;fg;gLfpd;wd. 

 

 

 
 

5.1.3.1. rpiwr;rhiyfspy; ,lneupriy jtpu;j;Jf; nfhs;tjw;fhf kw;Wk; kWrPuikg;G 
rk;ge;jkhd ePjpj;Jiw kw;Wk; rl;lKiwahd fhuzq;fis fz;Lgpbj;jy; njhlh;ghd 
nrayhw;Wif nrayzp 
rpiwr;rhiyfspd; ,lneuprYf;F fhuzkhfpd;w rl;lKiwahd kw;Wk; ePjpj;Jiw 
tplaq;fisf; fz;L gpbg;gjw;fhf nrayhw;Wif nrayzp jhgpf;fg;gl;lJld;> mjw;fhf 
ePjp mikr;rpd; nrayhsu; kw;Wk; rpiwr;rhiy kWrPuikg;G> Gdu;tho;T> kPs; FbNaw;w 
kw;Wk; ,e;J tpthfhu mikr;rpd; nrayhsupd; jiyikapy; newpg;gLj;JtJld;> mJ 
njhlu;ghf ePjpr; Nritfs; Mizf;FO> rl;lkh mjpgu; jpizf;fsk;> murhq;fg; 
gFg;gha;thsu; jpizf;fsk;> rl;ltiueu; jpizf;fsk;> rKjha rPu;jpUj;jj; jpizf;fsk;> 
nghyp]; jpizf;fsk;> ePjpgjpfspd; gapw;rp epWtdk;> rl;lk; kw;Wk; xOq;F ghJfhg;G 
mikr;R gpujpepjpj ; tj;Jld; ,r; nrayzp nrayhw;WfpwJ. 

5.1.2. இயங்கை ெட்ட அமிக்கைகள் 
 

 

 

5.1.3               க            
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mjd;gb rpiwr;rhiyfspy; epyTfpd;w ,lneupry; kw;Wk; rpiwr;rhiy kWrPuikg;G gw;wpa 
ePjpkd;w kw;Wk; rl;lf; fhuzq;fisf; fz;Lgpbj;jy; gw;wpa nrayhw;Wifr; nrayzpapd; 
Kjy; mwpf;if ghuhSkd;wj;jpy; rku;g;gpf;fg;gl;lJ. rl;lmYty;fs; (Coy; vjpu;g;G) kw;W 
Clfk; gw;wpa Jiwrhu; fz;fhzpg;Gf; FOtpd; %yk; gpd;tUk; tpjg;GiufSk; 
cs;slq;fpa mk; Kjy; mwpf;ifapd; tpjg;Giufs; Muhag;gLfpd;wd. 

 1999 Mk; Mz;bd; r jhaQ;rhu; rPu;jpUj;jr; rl;lj;ij gaDs;sjhf 

tYg;gLj;Jtjw;F ePjpr;Nritfs; Mizf;Fotpd; kw;Wk; ,yq;if ePjpgjpfspd; 
gapw;rp epWtdj;jpd; cjtpAld; rKjha rPu;jpUj;j jpizf;fsk; kw;Wk; 
ePjthd;fSf;fpilNa fye;Jiuahlnyhd;iw elhj;Jjy;. 

 jz;lg;gzk; nrYj;j Kbahj Ml;fs; njhlu;gpy; gy;NtW msTfspy; jz;lk; 
nrYj;Jtjw;F tha;g;gspj;jiy gaDs;sjhf tYg;gLj;Jtjw;fhfTk; 
Nkw;Fwpj;j epWtdq;fSld; ,ize;J Ngr;Rthu;j;ijfis elhj;Jjy;. 

 1991 Mk; Mz;bd; 8 Mk; ,yf;f tpsf;fkwpaw; gLj;jg;gl;l rpiwf;ifjpfis 
tpLtpj;jy; gw;wpa rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; gb khjj;jpw;F xUKiw 
rpiwr;rhiyf;Fr; ePjthdpd; tUifia cWjpg;gLj;jy; kw;Wk; ePjpr; Nritfs; 
Mizf;FOtpd; %yk; fz;fhzpg;Gr; nra;jy;. 

 rpiwr;rhiyf;F Mw;Wg;gLj;jg;gLfpd;w rpiwf;ifjpfspd; vz;zpf;ifia 
Fiwj;Jf; nfhs;tjw;fhf nghyp]; gpiz ngw;Wf;nfhLj;jy; rk;ge;jkhf 
gpizr; rl;lj;jpd; Vw;ghLfisg; gw;wp ,yq;if nghypRf;F Gupe;Jzu;it 
mspj;jy;. 

 
5.1.3.2.  kuz jz;lidia MAs; rpiwj; jz;lidahf jsu;j;Jtjw;fhd tpjg;Giufisr; 

rku;g;gpg;gjw;F ePjp mikr;ruhy; epakpf;fg;gl;l FO 
 

2013.09.26 Mk; jpfjpapd; NghJ midj;J tof;Ffs; kw;Wk; Nkd;KiwaPLfs; Kbtile;J 
kuzjz;lid toq;fg;gl;Ls;s rpiwf; ifjpfs; njhlu;gpy; Muha;e; g; ghu;j;j mtu;fSf;F 
tpjpf;fg;gl;Ls;s kuz jz;lidia MAs; jz;lidahf Mf;Fjy; ,;f;FOtpd; %yk; 
nra;ag;gLfpwJ. 

 
mjpNkjF rdhjpgjpaplk; murpayikg;gpd; 34 Mk; cWg;Giuapd; %yk; 
cupj;jhf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fspd; kPJ kuz jz;lid tpjpf;fg;gl;bUe;j 
rpiwf;ifjpfSf;F gpd;tUkhW 04 Kiwfspy; cau; kd;dpg;G toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 
 

 

 

 

 

kuz jz;lid> MAs; jz;lid kw;Wk; ePz;lfhy rpiwj;jz;lid mDgtpf;Fk; rpiwf; 
ifjpfspd; jz;lidfisj; jsu;j;Jtjw;fhf tpjg;Giufisr; rku;g;gpg;gjw;F Kd;dhs; ePjp 
mikr;ruhy; 2017 Mz;by; epakpf;fg;gl;l F Tf;fhf 2017.02.08k; jpfjp mikr;ruitpapd; 

mq;fPfhuk; fpilf;fg; ngw;Ws;sJ. mjd;gb FOtpdhy; jw;NghJ ePz;lfhy rpiwf;ifjpfs; 
Neu;Kfg;guPl;irf;F cl;gLj;jg;gl;Ls;sdu;. 

5.1.3.3. 2001 Mk; Mz;bd; 10 Mk; ,yf;f ru;tNjr gps;is flj;jy; gw;wpa Fbapay; 
Jiwfs; rk;ge;jg;gl;l rkthar;rl;lk; 

2001 Mk; Mz;bd; 10 Mk; ,yf;f ru;tNjr gps;is flj;jy; gw;wpa Fbapay; Jiwfs; 
rk;ge;jg;gl;l rkthar;rl;lk; njhlu;gpy; 52 tpz;zg;gq;fs; fpilf;fg; ngw;Ws;sd. rpy 
tpz;zg;gq;fs; rk;ge;jkhf tof;Fj; njhLj;jypd;wp jPu;f;fg;gl;Ls;sd. jw;NghJ Nky; 
ePjpkd;wk; kw;Wk; cau; ePjpkd;wj;jpy; ,J rk;ge;jg;gl;l 2 tof;Ffs; tprhuizapy; 
cs;sd. 

 

 

jpfjp rpiwf;ifjpfs; 

2015.12.11 34 
2016.04.20 83 

2016.05.20 70 

2017.02.04 60 
nkhj;jk; 247 
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5.1.3.4. jtwhsu;fis gupkhwpf; nfhs;sy; 

1995 Mk; Mz;bd; 05 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; ,yq;ifapDs;> jtnwhd;iwg; Gupe;j 
NtnwhU ehl;bd; gpuir xUtiu me;ehl;bw;F xg;gilg;gjw;fhf kw;Wk; NtnwhU ehl;by; 
jtnwhd;iwg; Gupfpd;w ,yq;ifg; gpuir xUtiu ,e;ehl;bw;F xg;gilj;jy; rk;ge;jkhf 
Vw;ghLfs; nra;ag;gLfpd;wd. 

If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; jtwhsu;fshfpa %d;W ,yq;ifau;fs; ,r;rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; 
fPo; jkJ jz;lidf; fhyj;ijf; fopg;gjw;F ,yq;iff;F xg;gilf;fg;gl;ldu;. 

 ,e;jpa murhq;fj;jhy; nra;ag;gl;l Nfhupf;ifspd; kPJ ,yq;ifapy; jtwhsu;fshfpa 
,e;jpa ,d %d;W rpiwf;ifjpfs; ,e;jpahtpy; kpFjp jz;lidf; fhyj;ij fopg;gjw;F 
,e;jpa murhq;fj;jpw;F xg;gilf;fg;gl;ldu;. 

Fitl; ,uhr;rpaj;jpy ,Uf;Fk; ,yq;if rpiw ifjpfspy; 151 Ngu;fs; ,yq;ifapy; 
mtu;fspd; kpFjp rpiwj; jz;lidiaf; fopg;gjw;F tpUg;gj;ij njuptpj;J 
ntspehl;lYty;fs; mikr;rpD}lhf jkJ Nfhupf;iffisr; rku;g;gpj;Js;ளJld; mJ 
rk;ge;jg;gl;l eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

mikr;ruit mq;fPfhuj;jpd; fPo; ,yq;if kw;Wk; <uhDf;fpilNa jtwhsu;fisg; 
gupkhw;wpf; nfhs;Sk; cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;glTs;sJ. 

,yq;if kw;Wk; jha;yhe;J murhq;ff;fSf;fpilNa rpiwf; ifjpfisg; gupkhwpf; 
nfhs;Sk; cld;gbf;ifia tiutjw;fhf 2017 nrg;njk;gu; khjk; Ngr;Rthu;j;ijnahd;W 
,yq;ifapy; elhj;jg;gl;lJld;> mt;Tld;gbf;ifia ifr;rhj;jpLjy; kw;Wk; 
tYthf;Ftjw;fhd mikr;ruitapd; mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

 

5.1.3.5. Fw;wtpay; tplaq;fspy; gu];gu cjtpaspj;jy; rk;ge;jg;gl;l cld;gbf;iffs; 

Fw;wtpay; tplaq;fspy; gu];gu cjtpaspj;jy; gw;wpa Vw;ghLfis tYg;gLj;Jk; 
Nehf;Fld; rPdh> If;fpa muG ,uhr;rpak;> ,e;jpah> jha;yhe;J> ngyh&];> ghfp];jhd; 
kw;Wk; U~pah cs;spl;l ehLfSld; ,yq;if cld;gbf;iffis tYg;gLj;jp 
ifr;rhj;jpl;Ls;sJ. ,t; cld;gbf;ifapd; %yk; Fw;wtpay; tplaq;fspy; cjtpaspj;jy; 
njhlu;ghf murhq;fq;fspdhy; Gydha;Tfisr; nra;jy; Kiwg;ghLfis Nfhitg;gLj;jy;> 
tof;Ffis tprhuiz nra;jy; kw;Wk; rl;l eltbf;iffspd; ngWngWfis nraw;gLj;jy; 
Mfpa tplaq;fs; fhl;lg;gl;Ls;sd. 

mj;Jld;> ,yq;if 2016.06.25 Mk; jpfjp Af;NuDld; Fw;wtpay; tplaq;fs; rk;ge;jkhf 
gu];gu cjtpaspj;jy; cld;gbf;ifnahd;W ifr;rhj;jplg;gl;lJ. Af;NuDld; 
ifr;rhj;jplg;gl;l mt;Tld;gbf;if 2002 Mk; Mz;bd; 25 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; 2 Mk; 

gpuptpd;gb toq;fg;gl;l 1992/78 Mk; ,yf;f 2016.11.11 Mk; jpfjpa epajpapd; fPo; 
ghuhSkd;wj;jpy; epiwNtw;wpf; nfhs;sg;gl;lJ. 

gu];gu rl;l cjtpaspj;jy; njhlu;ghf ,yq;if kw;Wk; Rtpl;ru;yhe;Jf;fpilNa Fw;wtpay; 
tplaq;fs; rk;ge;jkhf gu];gu rl;l cjtpaspj;jy; cld;gbf;if 2017.12.11 Mk; jpfjp 
ifr;rhj;jplg;gl;lJ.  

 

5.1.3.6. ntspehLfspy; cs;s vjpuhspfSf;F/ rhl;rpfSf;F ,yq;if ePjpkd;wq;fshy; 
toq;fg;gLfpd;w miog;Gf; fl;lisfs; rk;ge;jg;gl;l tplaq;fs; 

2000 Mk; Mz;bd; 39 Mk; ,yf;f Fbapay; kw;Wk; tu;j;jf tplaq;fspy; gu];gu 
cjtpaspj;jy; rl;lj;jpd;gb> 2017.01.01 Kjy; 2017.12.31 tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; 
,yq;if ePjpkd;wq;fspypUe;J toq;fg;gl;l 477 miog;Gf;fl;lisfs; gpd;tUkhW 
ntspehl;lYty;fs; mikr;rpD}lhf ntspehLfSf;F mDg;gg;gl;Ls;sJ. 
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ehL toq;fg;gl;l 
miog;Gf; 
fl;lisfs; 

ehL toq;fg;gl;l 
miog;Gf; 
fl;lisfs; 

Mg;fdp];jhd; 01 Af;Nud; 01 
njd;Mgpupf;fh 01 ];nfhl;yhe;J 02 
mT];jpNuypah 28 kNyrpah 07 
g`Nud; 05 u~;ah 04 
பq;fshNj~; 01 rPn~y;]; 02 
fdlh 31 rpq;fg;g+u; 04 
rPdh 18 neju;yhe;J 05 
irg;gpu]; 06 epa+rPyhe;J 03 
nld;khu;f; 04 Nehu;Nt 03 
Njh`h fl;lhu; 18 Xkhd; 01 
jha;yhe;J 03 ghfp];jhd; 02 
gpuhd;R 21 Rtpl;ru;yhe;J 10 
N[u;kd; 10 If;fpamuG 

Vkpu;,uhr;rpak; 
43 

,e;jpah 27 ;If;fpa ,uhr;rpak; 58 
nrf;nfh];Nyh 
ntf;fpah 

01 mnkupf;f If;fpa 
ehLfs; 

21 

mau;yhe;J 03 nfhupah 12 
,];uhNay; 07 rTjpmNugpah 24 
,j;jhyp 49 Fitl; 17 
[g;ghd; 07 ngy;[pak; 02 
N[hu;jhd; 10 Nygdhd; 01 
,];ngapd; 01 RtPld; 02 
<uhd; 01   

nkhj;jk; 477 
 

  5.1.3.7.   ,yq;ifapy; cs;s vjpuhspfSf;F/ rhl;rpfSf;F ntspehl;L ePjpkd;wq;fspypue;J  

toq;fg;gl;l miog;Gf; fl;lisfs;/ Nfhupf;iffs; gw;wpa tplaq;fs; 

2000 Mk; Mz;bd; 39 Mk; ,yf;f Fbapay; kw;Wk; tu;j;jf tplaq;fspd; gu];gu 
cjtpaspj;jy; rl;lj;jpd; fPo; Mtzq;fisf; ifaspg;gjw;fhf gpd;tUkhW 
ntspehLfspypUe;J 97 Nfhupf;iffs; fpilf;fg; ngw;Ws;sd. 

ehL Nfhupf;iffs; ehL Nfhupf;iffs; 
ngy;[pak; 02 ypl;tpah 02 
fdlh 21 neju;yhe;J 02 
If;fpa 
,uhr;rpak; 

05 Nehu;Nt 01 

gpuhd;]; 11 Nghyhe;J 01 
N[u;kdp 14 RtPld; 01 
`q;Nfupah 01 Rtpl;ru;yhe;J 09 
,e;jpah 06 Af;Nud; 02 
,j;jhyp 12 mnkupf;f If;fpa 

ehLfs; 
02 

[g;ghd; 01 Nru;gpah 02 
nygdhd; 01 ];nfhl;yhe;J 01 
nkhj;jk; 97 

  

2002 ஆம் ஆண்டின் 25ம் இக்க குற்பிதல் பிதங்கநில் ஸ் உடபிதநித்டல் 
சட்த்டயன்டி 2017.12.31ம் டயகடயதின் கமது யபநிமடுகநியனந்து இங்மகக்கு கயமக்கப்யற் 
ககமரிக்மககநின் ண்ஞிக்மக 16 ஆகும்.              40                       
           . 
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  5.1.4 னித லிாபாத்திற்கு திான யதெி செயைி (NTF) 

2010 ஆம் ஆண்டில் ீடய அமணச்சயமல் ணிட பிதமமத்டயற்கு டயம கடசயத யசதஞி 
டமிக்கப்ட்துன், இங்மகதினுள் ணிட பிதமமத்டயற்கு டயமக யசய்தப்டுகயன் 
யசதற்மடுகள் யடமர்மக அய மகமநப் யற்றுக்யகமடுத்டல், ணற்றும் அல்பறபல்கமநக் 
கண்கமஞிப்டற்கமக இச்யசதஞி கடசயத கூட்டிமஞப்ன யறுபணமக யசதமற்றுகயது. பனக்குத் 
யடமடுத்டம துரிடப்டுத்துபதும் யதமக்கப்ட்கமரின் மதுகமப்ம ப்டுத்துபதும் 
அசமங்கத்டயன் ிடம டயத்டபர்கறக்கயமகத கூட்டிமஞப்ம பறப்டுத்டறம் 
இச்யசதஞிதின் கமக்கணமகயது. மட்டினுள் மயறுகயன் ணிட பிதமமத்டயற்கு டீர்வுகமந 
பனங்குடல் சம்ந்டணமக யமறுப்னமத யறுபணமக இங்கமஞப்ட் சக யறுபங்கநிதும் 
ிடயயடயகமந இச்யசதஞி யகமண்டுள்நது. 
 

ணிட பிதமமத்டயற்கு யதமக்கப்ட்கமர்கமந இங்கமணுடல், அயவுமகறக்கமக 
ஆற்றுப்டுத்டல் ணற்றும் அபர்கநின் மதுகமப்ம உதர்த்துடல் யடமர்ில் ற்றுக்யகமள்நப்ட் 
யடமனயற்மட்டு படிக்மக னமகள் இச்யசதஞிதமல் கணம்டுத்டப்ட். அது 
அமணச்சமபதமல் அங்கரகரிக்கப்ட்டு 2015 ணமர்ச் ணமடத்டயல் அனல்டுத்டப்ட்து. 
 

யசதஞிதமல் ணிட பிதமமம் ற்ய யமதுணக்கள் ணற்றும் அசமங்க அறபர்கறக்கமக 
மத்டப்டுகயன் னரிந்துஞர்மப அநிக்கும் யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கநின் கமது அங்கத்துப அசமங்க 
னகபமண்மணகள் கண்கமஞிப்ன யசய்தப்டுகயன். கணறம் இங்மக யமயசுக்கமக இதல்டகவு 
யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கமந மத்துபடன் ணீது யசதஞிதின் பிகச கபம் யசறத்டப்ட்டுள்நது. 

 

ணிட பிதமமம் சம்ந்டப்ட் சம்பங்கள் ற்யத னமய்வுகமந துரிடப்டுத்தும் ஞிக்கமக, 
அடற்கம பிதங்கமந யயப்டுத்துபடற்கு பிகச யமயஸ் கூயமன்று கடசயத 
யசதஞிதமல் டமிக்கப்ட்டுள்நது. இங்மகதில் ணிட பிதமமத்டயற்கு டயமக இங்மக 
அசமங்கத்டமல் டுக்கப்ட் னதற்சயகமந ற்றுக்யகமள்நல் ணற்றும் இங்கம யமன்மக 2017 
ஆண்டின் அயக்மகதின்டி, க்கயத மடுகநின் இமமங்கத் டயமஞ கநத்டமல் இங்மக 
கண்கமஞிப்னப் ட்டிதயன் 2 ஆம் டத்டயயனந்து 2 ஆம் டம் பம உதர்த்டப்ட்டுள்நது. 

ePjpmikr;rpdhy; rku;g;gpf;fg;gl;l fUj;jpl;l mwpf;iff;F mikthf mT]; Nuypa 
murhq;fj;jhy; mq;fPfupf;fg;gl;ljd; gpd;du; ,lk;ngau;e;J nry;gtu;fs; gw;wpa ru;tNjr 
xOq;fikg;G ePjp mikr;Rld; ,ize;J Ml;fs; tpahghuj;ij jLg;gjw;fhf 
fUj;jpl;lnkhd;W mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mf;fUj;jpl;lk;; 2017 Nk khjk; 
Muk;gpf;fg;gl;lJld; njupTnra;ag;gl;l 6 khtl;lq;fspd; murhq;f mYtyu;fis 

gapw;rpahsu;fshfg; gapw;Wtpf;Fk; epfo;r;rpj; jpl;lnkhd;whfTk;(TOT)> Ml;fs; tpahghuk; 
kw;Wk; mij jtpu;j;Jf; nfhs;sy; rk;ge;jkhf nghJkf;fSf;F Gupe;Jzu;it mspf;Fk; 
tu;j;jf tpsk;guq;fisg; gpurhuk; nra;tijAk; mbg;gilahff; nfhz;L njhopற;gLfpwJ. 
,e; epfo;r;rpj;jpl;lk; 2018 [dthp khjk; tiuapy; mKy;gLj;jg;glTs;sJ. 

 

5.1.5. ePjp mikr;rpd; fPo; mKy;gL     fpd;w tpNrl fUj;jpl;lq;fs; 

 

5.1.5.1இயங்கை பற்மி சதாறில்நுட்ப உதவுக் ைருத்திட்டம் (ஆெி அபிலிருத்தி லங்ைி -ADB) 
(னடலீடு ணற்றும் பர்த்டக சட்ப்ிரிமப இக்கமகக் யகமண்டு ீடயத் துமமத பிமத்டயனுன் 
ப்டுத்டல்)  
 

பர்த்டகத்தும சம்ந்டப்ட் யடயத்தும ற்யத அயவு ணற்றும் உடவுத் யடமனயல்தட்த்மடப் 
யற்றுக் யகமடுப்து இக்கனத்டயட்த்டயன் கமக்கணமகயது. ஆசயத அிபினத்டய பங்கயதின் 
டமபமல் (இமஞந்ட னகமமண யனபமகம்) கனத்துன த்டயம் அங்கரகரிக்கப்ட்டுள்நது. rpwe;j 
tho;f;if KjyPl;Lf;fhd gpuahz Kbnthd;whd ehnlhd;iw eph;khzpf;Fk; fUkj;jpw;fhd 
trjpfis nra;J nghUshjhu tsh;r;rpia Nkk;gLj;Jtjw;fhf ,yq;ifapd; kPsha;T 
epfo;r;rpepuYld; ,r; rh;tNjr ,zf;fk; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
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யடமனயல்தட் உடவுக் கனத்டயட்த்டயன் ணடயப்டீு யசய்தப்ட் ஆக்கச்யசவு 750,000 யமர் 

ன்துன் அது ஆசயத அிபினத்டய பங்கயதின் யடமனயல்தட் உடவு பிகச யடயதத்டயன் (TASF - 
iv) னெம் அநிப்ன அடிப்மதில் பனங்கப்டுகயன் ஞத்யடமமகயதமன்மகும். 
 

ணீநநிப்ன ஞிதமட்யமகுடய, உள்மட்டு யடமமயடமர்ன, ணடயனேமர்கறக்கம அறபக 
இபசடயகள் ணற்றும் ி அநிப்னக்கள் ன்னும் பமகதில் இங்மக அசமங்கம் உடவுகயது. 
கனத்டயட்த்டயன் யடமனயற்மட்டுக் கமம் 2017 னைம ணமடம் யடமங்கய 2020 னைம பமதிம 

3 பன கமயணமன்மகும். 
 

கனத்டயட்த்டயன் னடமம் கட்த்டயல், கடமபகள் ணடயப்ிடு யமன்யி்ன் னெம் னஞணம 
கற்மகயதமன்று யசய்தப்டுபதுன், இங்மகதின் னடலீடு, பர்த்டக ணற்றும் 
பிதமமங்கறக்கமக பிமத்டயம ீடயத்துமயதமன்மத் டதமர் யசய்படற்கமக துமதின் 
சட்கட்மணப்ம கணம்டுத்துபடற்கமக னன்கமடிக் கனபியதமன்மக யசதற்டுத்துபடற்கு 
டந்டய யசதற்மட்டுத் டயட்ம் கணம்டுத்டப்டுகயது. 
2ஆம் கட்த்டயல் டந்டய யசதற்மட் த்டயட்த்டயன் கரழ் இங்கமஞப்ட் னடன்மணதம 
துமகமந அடிப்மதமகக் யகமண் ணறுசரமணப்னக்கள் என்று அல்து இண்டு யடமனயல்தட் 
உடபிதின்னெம் உடவுபதுன் இறுடயதமக கடமபகள் ணடயப்டீ்டுக் கற்மக ணற்றும் ிகம் 
யசய்தக்கூடித டந்டய யசதற்மட்டுத் டயட்ம் யபநிதிப்டுகயது.  
 

இத்யடமனயதட் உடபி யமதுச்சமதின் ஆசயத அிபினத்டய பங்கயதின் அறபகத்டயன் னெம் 
யசதற்டுத்டப்டுபதுன், ீடய அமணச்சு ஆர்பம் கமட்டுபர்கமநக் கூட்டிமஞப்னச் யசய்னேம் 
ிடம யசதற்டுத்டல் னகபமண்மணதமகும். அடன்டி கனத்டயட்த்டயற்கம ணடயனேமர்கள் 
யதணயக்கப்ட்டுள்நதுன் கனத்டயட் படிக்மககள் ஆம்ிக்கப்ட்டுள்ந. 
 

5.1.5.2. Adpnrg; fUj;jpl;lk; 

gps;is ghJfhg;G kw;Wk; ghyh; ePjpia Vw;gLj;Jk; NghJ gps;isfSf;fhd ghJfhg;G 
toq;fg;gLjy; 

gps;is ghJfhg;G kw;Wk; ghyh; ePjpia Vw;gLj;Jk; NghJ gps;isfSf;fhd ghJfhg;G 
mspj;jy; kw;Wk; gps;isfspd; chpikfis ghJfhj;jy; vd;gJ Kf;fpa mk;rkhFk;. 
Vida $l;bize;j epWtdq;fSld; xd;Wgl;L nraw;gLtjd; %yk; ,yq;ifapd; 
gps;isfSf;fhd Nkk;ghl;L rpWth; ghJfhg;G kw;Wk; ghyh; ePjp Kiwik xd;wpid 
jahhpg;gJ ePjp mikr;rpd; Nehf;fkhFk;. ,e; Nehf;fq;fis epiwNtw;wpf; nfhs;Sk; NghJ 
epfOk; rl;l epiyfs; kw;Wk; njhlh;Gila epWtdq;fis vjph;Nehf;Ffpd;w rthy;fs; 
gw;wp fw;if nra;jy; mj;jpahtrpa fhuznkhd;whfpaJ.  

mjd;gb ePjp mikr;rpdhy; Adpnrt; epWtdj;jpd; xj;Jiog;Gld; gps;isfs; ghJfhg;G 
kw;Wk; ghyh; ePjpia Vw;gLj;jy; nraw;ghL njhlh;ghf fw;ifnahd;W nra;jJld; mjd; 
%yk; ghyh; ePjpia epiwNtw;Wk; NghJ Vw;gLfpd;w rpf;fy;fis ,dq;fz;l mwpf;if 
xd;W jahhpf;fg;gl;Ls;sJ. mt;twpf;if gw;wpa fye;Jiuahlhy; xd;W 2017 Nk khjk; 15 
Mk; jpfjp ,yq;if kd;wf; fy;Yhhpapy; elhj;jg;gl;lJld; ,Wjpawpf;if kpd;DQ;ry; 
%yk; njhlh;Gila epWtdq;fSf;F Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mt;twpf;ifapd; 
cj;jpNahfG+h;t ntspaPL 2017 etk;gh; khjj;jpy; elhj;jg;gl;lJ. 

5.1.6. Vida mYty;fs; 
 

5.1.6.1. Fbapay; eltbf;if Kiwr;rl;lf; Nfhitj; jpUj;jj;jpw;F ePjp mikr;ruhy; 
epakpf;fg;gl;l FO. 
 

Fbapay; eltbf;if Kiwr; rl;lf;Nfhitia Muha;e;J ghu;j;J fhyj;jpw;Nfw;wthW 
ru;tNjr juf;fl;lisf;F  ,ire;jthW mjw;Fj; Njitahd jpUj;jq;fisr; 
rku;g;gpf;FkhW mwptpj;J nfsut gpujk ePjpauru; rdhjpgjp rl;lj;juzp gpuparhj;nlg; 
mtu;fspdJ jiyikapy; FOnthd;W epakpf;fg;gl;Ls;sJ. ,f;FO rptpy; Jiwapd; 
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rpNul;l rl;lj;juzpfs;> ePjp mikr;rpd; mYtyu;fs;> rl;lkh mjpgu; jpizf;fsj;jpd; 

mYtyu;fs;, rl;ltiueu; jpizf;fsj;jpd; mYtyu;fs; kw;Wk; njhopy; GupAk; 
rl;lj;juzpfisf; nfhz;Ls;sJ. 
 
,Jtiu 14 FOf; $l;lq;fs; elhj;jg;gl; s;sJld;> mjd;gb> Fbapay; eltbf;if 
Kiwr; rl;lf;Nfhitapd; nghUs;Nfhly;fs; (5Mk; gpupT) epahahjpf;fk; (9Mk; gpupT)> gjpT 
nra;ag;gl;l rl;lj;juzp xUt  epakpj;jy; (27 Mk; gpupT)> ePjpkd;wnkhd;wpy; tof;F 

Nfhitg;gLj;jy; (47 Mk; gpupT) miog;Gf; fl;lisfis toq;Fjy; (59 Mk; gpupT) gjpy; 
Nfhitg;gLj;jy; (72 Mk; gpupT)> tof;F tprhuiz jpfjp (80 Mk; gpupT)> Fwpj;j ehspy; 
ePjpkd;wj;jpy; Njhd;whik (86 Mk; gpupT) Ntz;Ljy;fSf;fhd jpUj;jq;fs; (93 Mk; 
gpupT)> jiyapLjy;fs; (94 Mk; gpupT)> mj;jhl;rpg;gLj;jpa gpujpfis toq;Fjy; (440 Mk; 
gpupT)> kw;Wk; Fj;jiff;F mspf;fg;gl;l kw;Wk; thliff;F mspf;fg;gl;l fl;llq;fspd; 
cilikia kPsf; nfhs;sy; kw;Wk; cupathW el;l<Lfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 
eltbf;if Kiwf;F Vw;Gilajhd Gjpa mj;jpahankhd;iw mwpKfk; nra;jy; Mfpa 
tplaq;fs; tpNrlkhf fye;Jiuahlg;gLfpd;wd. 
 

5.1.6.2. Fw;wtpay; eltbf;if Kiwr; rl;lf;Nfhitr; rl;lk; kw;Wk; jz;lidr; 
rl;lf;Nfhitapd; jpUj;jq;fSf;fhf ePjp mikr;ruhy; epakpf;fg;gl;l FO 

 
Fw;wtpay; eltbf;if Kiwr;rl;lf; Nfhitr; rl;lj;jpw;F kw;Wk; jz;lidr; 
rl;lf;Nfhitf;F fhyj;jpw;Nfw;wthW kw;Wk; ru;tNjr juf;fl;lisfSf;F ,ire;jthW 
Njitahd jpUj;jq;fis tpjg;Giu nra;AkhW cau;ePjpkd;w  ePjpgjp nfsut Gtndf 
mYtp`hNu mtu;fspd; jiyikapy; FOnthd;W epakpf;fg;gl;Ls;sJ. mJ ePjp 
mikr;rpd; mYtyu;fs;> Fw;wtpay; rl;lj;Jiwapd; epGzu;fs;> rl;lkh mjpgu; 
jpizf;fsj;jpd; mYtyu;fs; rpNul;l nghyp]; mYty;fs; kw;Wk; njhopy;GupAk; 
rl;lj;juzpfisf; nfhz; s;sJ. 
,J tiu 23 FOf;$l;lq;fs; elhj;jg;gl;Ls;sJld;> FOtpdhy; gpd;tUkhW 3 ,il 
mwpf;iffs; ePjp mikr;rUf;F rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd. 

 
1. 2016.11.25 Mk; jpfjpa Kjyhk; ,il mwpf;if 
,dq;fhzg;gl;l Fwpg;gpl;l re;ju;g;gq;fspy; gypahf;fg;gl;ltupd; my;yJ 
gypahf;fg;gl;ltu; ,sk; taJilatuhf ,Uf;Fkplj;J> ghJfhtலupd; rk;kjj;Jld; 
ghJfhg;ghd kw;Wk; rl;lKiwahd fUr;rpijTfSf;fhd tha;g;Gf;fis 
tpupTgLj;Jtjw;fhf jz;lidr; rl;lf;Nfhit kw;Wk; Fw;wtpay; eltbf;if Kiwr; 
rl;lNfhitr; rl;lj;ij jpUj;jQ; nra;tjw;fhd tpjg;Giufs; rku;gpf;fg;gl;ld. 
 
2. 2017.02.09 Mk; jpfjpa ,uz;lhk; ,ilmwpf;if 
Fw;wtpay; tof;Ffs; rk;ge;jg;gl;l g+u;thq;f tof;F tprhuiz eltbf;if 
Kiwnahd;iw mwpKfg;gLj;jy; kw;Wk; mf;fUkj;jpw;fhf ePjpgjp xUtiu epakpg;gjw;F 
rk;ge;jg;gl;l jpUj;jq;fis Fw;wtpay; eltbf;if Kiwr; rl;lf;Nfhitapy; kw;Wk; 
ePjpj;Jiwr; rl;lj;jpy; cs;slf;Ftjw;F tpjg;Giufs; rku;g;gpf;fg;gl;ld. 
 
 
3. 2017.09.27 Mk; jpfjpa %d;whk; ,ilmwpf;if 

VNjDnkhu ePjpkd;w eltbf;ifapy; re;Njf egu;fs;/ Fw;wQ; rhl;lg;gl;ltu;fs; 
milahsk; fhzg;gLfpd;w tpNrbj;j re;ju;g;gq;fspy; ePjpkd;wj;jpd; fl;lisapd; gb 
ePjpkdwj;jpy; M[uhFk; mtrpak; Fwpg;gpl;l epge;jidfspd; kPJ tp;Ltpg;gjw;fhd 
jpUj;jq;fs; Fw;wtpay; eltbf;if Kiwr; rl;lf;Nfhitapy; cs;slf;Ftjw;F 
tpjg;Giufs; rku;g;gpf;fg;gl;ld. 
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ீடயணன்ங்கள், ீடய அமணச்சு ணற்றும் ீடய அமணச்சயன் கரறேள்ந றே டயமஞக்கநங்கநிதும் என்து 

யறுபங்கநிதும் டம அறபல்கள் டமப்ிரிபின் னெம் யசய்தப்டுகயன்.  gapw;rp kw;Wk; 

tpidj;jpwdhd kdpj tsnkhd;iwg; ngw;Wf; nfhLj;jiy  cWjpg;gLj;jy;> ePjp  epUthff; 
fUkj;jpd;NghJ  Njitahd  trjpfis  toq;Fjy; kw;Wk; Vida  $l;bizg;G  
mYty;fSk; ,g;gpuptpdhy; nra;ag;gLfpd;wd.  mjd; fPo; Njitg;gLfpd;w  gzpahl;nlhFjpia  
mq;fPfhpj;Jf; nfhs;sy;> Ml;Nru;g;G  eltbf;if Kiwfisj; jahu; nra;jy;> 
jFjpahdtu;fisj; njupT nra;jy;> Ml;Nru;g;Gr; nra;jy;> gapw;Wtpj;jy;>  ,lkhw;wQ; nra;jy;>  
gjtp cau;T nra;jy;> xOf;fhw;W eltbf;iffs;>  NkyjpfNeu gpuahzr; nryTfs;> fld; 
Kw;gzq;fisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;> kw;Wk; mtrpakhFk; NghJ  epu;thfk;  njhlu;ghd 
cs;sf Rw;wwpf;iffis  toq;Fjy;  vd;gd ,g;gpuptpdhy;  epiwNtw;wg;gLfpd;wd. 

 கணற்குயத்ட ஞிகள் ீடயணன் யனபமகம், டயமஞக்கந யனபமகம் ணற்றும் உள்நக யனபமகம் ஆகயத 
துமஞப் ிரிவுகள் ணற்றும் அடன் கரறேள்ந கூறுகநின் னெம் யசதற்டுத்டப்டுகயன். 
 
5.2.1 ePjpkd;w epUthfg; gpupT  

 
டீவு னறேபடயறம் அமணந்துள்ந அமத்து ீடயணன்ங்கநிறம் கமணதமற்றுகயன் ீடயச் கசமபகள் 
ஆமஞக் குறேபிமல் யதணயக்கப்ட் அட்பமஞப்டுத்டப்ட் அறபர்கமநத் டபிர்ந்ட மத 
4387 அறபர்கநின் சக டம அறபல்கறம் இப்ிரிபிமல் யமகபற்ப்டுகயன். 

5.2.1.1 gjtpfis mq;fPfhupj;Jf; nfhs;sy;; 

ின்பனம் டபிகநின் ண்ஞிக்மகமத உதர்த்துபடற்கம 2017.08.16,2017.10.10, 2017.10.11 kw;Wk; 
2017.12.29 ஆம் டயகடயகநில் னகமமணத்துபச் கசமபமகள் டயமஞக்கநத்டயன் அங்கரகமம் கயமத்துள்நது. 
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டபிகநின்ண்ஞிக்மக 
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அிபினத்டயஅறபர் 10 2 3 9 2 3 3 2 2 2 38 

கட்மநச் கசபகனம் 
றேத்டமமஞ 
யமகபற்றுனம் 

3 - 4 6 5 3 3 - - - 24 

ீடயணன்க்கூவுர் 
ணற்றும் கட்டிதக்கமர் 

1 - - 3 - 1 1 - - - 06 

அறபகப்ஞிதமநர் 
கசமப 

12 6 12 36 14 12 12 06 06 6 122 

ீடயணன்ப் மதுகமபர் 02 02 02 06 01 02 02 02 2 2 23 

ிஸ்கமல் ியதமன் 2 - - 03 - 02 02 - - - 09 

ிஸ்கமல் ணமடம 2 - - 03 - 02 02 - - - 09 

  யணமத்டம்                                                                                                                         231 

5.2   jhgdg; gpupT 
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ின்பனம் டபிகமந அங்கரகரித்துக் யகமள்படற்கம பிண்ஞப்ங்கள் 2017.12.18 ணற்றும் 2017.12.28 
டயங்கநில் னகமமணத்துப கசமபகள் டயமஞக்கநத்டயற்கு சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நது. 

 

 

5.2.1.2 ஆட்யெர்ப்பு 

பதலி 
நிகம 
யலற்று 

பன்மாம்
நிகய 

இண்டா
ம்நிகய 

பதனி
கய 

சாத்
தம் 

அ..கச - - - 574 574 

கட்மநச்கசபகனம்றேத்டமமஞ 
யமகபற்றுனம் 

- - - 180 180 

ீடயணன்க்கூவுர் ணற்றும் 
கட்டிதக்கமர் 

- - - 9 9 

ீடயணன்ப்மதுகமபர் - - - 40 40 

ிஸ்கமல்ணமடம - - - 15 15 

யணமத்டம் - - - 818 818 

 

அ) இடற்கு கணடயகணமக கட்மநச்கசமபகனம் றேத்டமமஞ யமகபற்றுனம் டபிகள் 
134 ணற்றும் ீடயணன்க்கூவுர் ணற்றும் கட்டிதக்கமர் டபிகள் 17 க்கமக ஆட்கசர்ப்ன 
யசய்துயகமள்படற்கம றேத்துப்ரீட்மச 2017.07.16 ஆம் டயகடய மத்டப்ட்துன் 
2017.10.31 ஆம் டயகடய கர்னகப் ரீட்மச மத்டப்ட்து. 

 
5.2.1.3 நீதின்மங்ைளுக்ைான  சதாகயத்சதாடர்பு லெதிைகர லறங்குதல்  

 

யடமமத்யடமர்ன 
பசடயகள் 

2017.01.01 ல் 
உள்ந 
இமஞப்னகள் 
ண்ஞிக்மக  

2017.12.31 
பனங்கப்ட் 
இமஞப்னகநின் 
ண்ஞிக்மக  

2017.01.01 -2017.12.31 ல் 
னடயத யடமமகசய 
யடமர்னகநின்  
ண்ஞிக்மக   

யடமமகசய 
       517 533 16 

உள்நக 
யடமமகசய 

20 28 08 

 

பதலிப்சபர் 

டபிகநின்ண்ஞிக்மக  

nkhj;jk; கமணமகண ணமபட் 
ீடயணன்ம் 

கடுயப ீடபமன் 
ீடயணன்ம் 

ehuk;ky ீடபமன் 
ீடயணன்ம் 

அிபினத்டயஅறபர் 3 3 3 9 

கட்மநச் கசபகனம் 
றேத்டமமஞ 
யமகபற்றுனம் 

4 4 4 12 

ீடயணன்க்கூவுர் 
ணற்றும் கட்டிதக்கமர் 

2 2 - 4 

அறபகப்ஞிதமநர் 
கசமப 

- 14 14 28 

யணமத்டம் 9 23 21 53 
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பமதமணப்னகள்  
இமஞதடந 
பசடயகள் 93 142 49 

சாத்தம் 630 703 73 
 
 

5.2.2  திகைக்ைர நிர்லாைம் 

ீடயதமணச்சயன் கரழ்உள்ந    டயமஞக்கநங்கள் ணற்றும்      யறுபங்கநின் யர்பமக 
அறபல்கமந யயப்டுத்டல் இடன் கரழ் யசய்தப்டுகயது. 
 

5.2.2.1 புதி பதலிைகர உருலாக்ைல் 
 

பதலிப்சபர் நிகம 
யலற்று 

பன்மாம் 
நிகய 

இண்டாம் 
நிகய 

பதனி
கய 

சாத்
தம் 

சட்ணம அடயர் டயமஞக்கநம் 
அிபினத்டயஅறபர் - - 02 -  

 
 
 
 
 

359 

அச பனக்கயஜர் 100 - - - 
உடபிப் ிடயப் ஞிப்மநர் 
(யர்பமகம்) 

01 - - - 

அச னகமமணத்துப 
உடபிதமநர் 

- - 50 - 

டயமஞக்கந 
சுனக்யகறேத்டமநர் 

- - 50 - 

டகபல் யடமனயல்தட் 
உடபிதமநர் 

- - 50 - 

சமடய - - - 50 
அறபகப் ஞிதமநர் - - - 100 
கஞல் உடபிதமநர் - - - 01 

ீடயச்கசமபகள் ஆமஞக்குறே 
ீடயணன்ப் டயபமநர் 09 14 - -  

 
 
 

294 

ீடயணன் றேதுர் - - 123 - 
ீடயணன் சுனக்யகறேத்டமநர் - - 63 - 
ீடயணன் டட்யறேத்டமநர் - - 46 - 
ீடயணன் 
யணமனயயதர்ப்மநர் 

- - 08 - 

ீடயணன் னத்டகம் கட்டுர் - -  31 
அச குப்மய்பமநர் டயமஞக்கநம் 

உடபி அச குப்மய்பமநர் 10 - - - 10 
சட்பமர் டயமஞக்கநம் 

உடபி சட்பமர் (டணயழ்) 05 - - - 05 
உதர் ீடயணன்ம் 

ஆமய்ச்சய அறபர் 34 - - - 34 
  குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமரிதும்                                        
சமட்சயகநிதும் மதுகமப்னக்கம கடசயத அடயகமசம. 

ஞிப்மநர்(யனபமகம் 
ணற்றும் னகமமண) 

01 - - - 02 

ஞிப்மநர் (யடய) 01 - - - 
பர்த்டக ணத்டயதஸ்ட யமதம் 

யமகபற்று ஞிப்மநர் 01 - - -  
 
09 

டயபமநர் 01 - - - 
கனத்டயட்அறபர் - - 04 - 
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சமடய - - - 01 
அறபகப்ஞிதமநர் - - - 02 
யணமத்டம் 713 

 

  5.2.2.2  ஆட்யெர்ப்பு 

யறுபங்கள் டபியதர் ண்ஞிக்மக யணமத்டம் 
யமது ம்ிக்மகப் 
யமறுப்மநர் டயமஞக்கநம் 

யமதும்ிக்மகப் 
யமறுப்மநர் 01 

03 
ிடய யமதும்ிக்மகப் 
யமறுப்மநர் 02 

குற்ச்யசதல்கறக்குப்ய
தமக்கப்ட்கமரிதும் 
சமட்சயகநிதும் 
மதுகமப்னக்கம 
கடசயதஅடயகமசம 

ஞிப்மநர் (சட்ம் ணற்றும் 
சட்பறபமக்கல்) 01 

21 

ஞிப்மநர் 
(யகமள்மககள்ணற்றும்யகழ்ச்சய
டயட்ங்கள்) 01 
ஞிப்மநர் (யடய) 01 
ஞிப்மநர் 
(யனபமகம்ணற்றும்னகமமண) 01 
னகமமணச்சமச் யசதமநர் 01 
னகமமணத்துப உடபிதமநர் 10 
அறபகப் ஞிதமநர்  06 

சட்ஆமஞக்குறேத் 
டயமஞக்கநம் 

உடபிச்யசதமநர் டபி 
02 02 

யடமனயல்யதமதசமகள் சுனக்யகறேத்டமநர் 10 10 
 

கணறம் யடமனயல்யதமத சமகநின் கச்சுயணமனய யதர்ப்மநர் டபி யபற்யங்கறக்கமக 2017.07.02 
ஆம் டயகடய றேத்துப்ரீட்மச ணற்றும் 2017.10.13 ஆம்டயகடய யடமனயல்ணற்றும் கர்னகப்ரீட்மசகள் 
மத்டப்ட்டுள்ந. 

5.2.3 உள்ரை நிர்லாைம் 

உள்நக யனபமகத்டயன் கரழ் யனபமகம், சணமடம ீடயபமன், டயடீர் ணஞ பிசமமஞதமநர், ணற்றும் 
சட் ணனத்துப அறபர், சணமடம ீடயபமன் ணற்றும் உத்டயகதமகப்ற்ற் ீடயபமன், சத்டயதப் 
ிணமஞ ஆமஞதமநர், சத்டயதப் ிரிணமஞம் யசய்ட யணமனயயதர்ப்மநர் ணற்றும் கமக்குபத்து 
ஆகயத கூறுகள் யடமனயல்டுகயன். 

 

5.2.3.1 நிர்லாக்கூறு 

5.2.3.1.1 டபிகமந அங்கரகரித்துக் யகமள்நல் 

ின்பனம் டபிகநின் ண்ஞிக்மகமத உதர்த்துபடற்கமக 2017.06.09 ஆம் டயகடயத 
னகமமணத்துபச் கசமபமகள் டயமஞக்கநத்டயன் அங்கரகமம் கயமத்துள்நது. 

  

 

 

டபியதர் ண்ஞிக்மக 
யடமனயல்தட் அறபர் 06 

யணமனயயதர்ப்மநர்(சயங்கநம்/ டணயழ்) 01 
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5.2.3.1.2  ஆட்யெர்ப்பு 

  பதலி நிகமயலற்று 
நிகய 

பன்மாம் 
நிகய 

இண்டாம் 
நிகய 

ஆம்ப 
நிகய 

சாத்தம் 

சயகட்உடபிச் 
யசதமநர் (சட்ம்) 

01 - - - 01 

யமயதிதமநர் 01 (எப்ந்ட 
அடிப்மதில்) 

- - - 01 

கணசன் - - - 03 03 
டச்சுத்யடமனயல் - - - 05 05 
ீர்க்குனமய் யமனத்துர் - - - 03 03 
ணயன்யடமனயல்தட்பித
மநர் 

- - - 02 02 

யடமனயமநர் -  - - 09 09 
யணமத்டம் 02 - - 22 24 

 
அ. கணறம் யடமனயல்தட் அறபர் 08 யபற்யங்கமந யப்னபடற்கமக ஆட்கசர்ப்ன 
யசய்துயகமள்படற்கு 2017.12.20 ஆம் டயகடய ரீட்மச மத்டப்ட்டுள்நதுன் அப் யறு  
கறுகநின் ணீது டயர்கமத்டயல் ஆட்கசர்ப்னச் யசய்படற்கு உத்கடசயக்கப்ட்டுள்நது.  
 

 5.2.3.1.3 பிற்ெிைள் ற்றும் திமன்லிருத்தி 
 

ீடயடயகள் ணற்றும் ீடயஅமணச்சயல் கசமப யசய்கயன் டபியம அறபர்கள் யடமக்கம் 
சயற்றூனயதர்கள் பமதிம சக ஊனயதர் டங்கமநனேம் கணவுகயன்பமகதில் ின்பனணமறு 
திற்சயகள் யற்றுக் யகமடுக்கப்ட். 
 
 

(அ) உள்நாட்டுப்பிற்ெி 
   
 
 
 

 
 
 

கணறம் அசமங்கத்துன் இமஞந்ட யடமனயற்திற்சய யறுபங்கநின் னெனம் அச 
ல்கமக்கனகங்கள் னெனம் இவ்லமணச்சயமல் ஆற்றுப்டுத்டப்ட் திறர்கநின் ண்ஞிக்மக 61 
ஆகும். 

 
(ஆ)  சலரிநாட்டுப்பிற்ெி 

அலுலயர்ைள்  ற்றும் 

பிற்ெிின் தன்க 

நிைழ்ச்ெித் 
திட்டங்ைரின் 
ண்ைிக்கை 

அலுலயர்ைரின் 

ண்ைிக்கை 

 நிதி (ரூபா) 

ீடயடயகள் – திற்சயகள் 
ணற்றும் கனத்டங்குகள் 

 
266 

147,465,969.07 

அமணச்சயன்   அறபர்கள்  - 

கனத்டங்குகள் 
13 7 7,139,097.30 

அமணச்சயன் 

அறபர்கள் - திற்சய 
28 

27 
15,898,800.79 

கணல்ீடயணன்க் 

கஞக்கமநர்கள் - திற்சய 
 

02 
1,212,068 

சாத்தம்  302 171,715,935.16 

 

பைிாரர்ைள் சதாகுதி அலுலயர்ைரின்  
ண்ைிக்கை 

சாத்தச் 
செயலினம் (ரூபா) 

டபியமஅறபர்கள் 63 400,800 

மத ஞிதமட்யமகுடய 128 806,965 

யணமத்டம் 191 1,207,765 
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5.2.3.1.4   ஒழுக்ைாற்று  க         
 
அ. னடிமப் னமய்வுகள் 
 

2017.01.01 ஆம் டயகடய யடமக்கம் 2017.12.31 ஆம் டயகடய பம 16 னடயத னடிம 
னமய்வுகள் ஆம்ிக்கப்ட்டுள்நதுன் இக் கமத்டயற்குள் னன்மத ஆண்டுகநில் 
னடிப  தமடயனந்ட 41 னடிமப்னமய்வுகள் னடிவுறுத்டயக் யகமள்நப்ட். 
 

ஆ. னமசமர் எறேக்கமற்று பிசமமஞ 
 

2017.01.01 ஆம் டயகடய யடமக்கம் 2017.12.31 பம 13 னடயத னமசமர் எறேக்கமற்று 
பிசமமஞகள்   ஆம்ிக்கப்ட்டுள்நதுன், னன்மத ஆண்டுகநில் னடிபமதமடயனந்ட 07 
னமசமர் எறேக்கமற்றுக் கட்மநகமநப் யற்றுக் யகமடுத்து னடித்துக்யகமள்நப்ட். 
 

5.2.3.1.5 ைடன் அங்ைீைரித்தல். 
ைடன்லகை அலுலயர்ைரின் ண்ைிக்கை சதாகை (ரூபா) 

ஆட/ படீ்டு 09 18,011,808 
அபடய 157 16,110,246 
ண்டிமக 178 1,780,000 
பிகச 71 284,000 
துபிச்சக்க பண்டி 02 12,000 
சாத்தம் 417 36,198,054 

 

 
5.2.3.2 ொதான நீதிலான் பிரிவு 

 யதணத்டன்மண ண்ஞிக்மக 

டீவு னறேபதுக்கும் 5,243 

ீடயணன் பதத்டயற்கு 1,138 

யணமத்டம் 6,381 
 

 
5.2.3.3 திடீர் ை லிொகைாரர் ற்றும் ெட்ட ருத்துல அலுலயர் பிரிவு. 
 

அ) திடீர் ை லிொகைாரர் 
 

டீவு னறேபடயறம் 594 டயடீர் ணஞ பிசமமஞதமநர்கள் கசமபதில் உள்நதுன், ீடயயனபமகச் 
யசதற்மட்டில் ணயக னக்கயதணம ஞிகள் அபர்கநமல் யமகபற்ப்டுகயன். 
 

அடன்டி, யமதுணக்கறக்கு உதரித பசடயகள் ற்டுகயன் பமகதில் டயடீர் ணஞ 
பிசமமஞதமநர்கமந யதணயத்டல் ணற்றும் டயடீர் ணஞ பிசமமஞதமநர் ிரிவுகமந 
மநதுபமதமக்குடல் இக் கூயன் னெம் யசய்தப்டுகயது. 
 

ாலட்டம் 
சலற்மிடங்ைளுக்ைாக ஆட்யெர்ப்புச் செய்தல் 
தற்யபாகத பன்யனற்மம் 

இத்டயனரி  
னடயத டயடீர் ணஞ பிசமமஞதமநர் ஆட்கசர்ப்னச் 
யசய்தப்ட். 

ணமத்டம 
கர்னகப் ரீட்மசகள் மத்டப்ட்டு டகுடய 
பமய்ந்டபர்கள் இங்கமஞப்ட்டுள்நர். 

அம்மம ணற்றும் ணட்க்கநப்ன 
பர்த்டணமப் த்டயரிமக டதமர் யசய்தப்ட்டுக் 
யகமண்டினக்கயது 

தமழ்ப்மஞம்,னல்மத்டீவு,கயநியமச்சய, 
பவுிதம,ணன்மர்,யமறுமப, 
கககமம,துமந,கம்ம,கறத்தும, 
அதமடனம் 

பிண்ஞப்ங்கள் ககமப்ட்டுள்ந 
. 
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(ஆ) ெட்ட ருத்துல அலுலயர் 
 

சட் ணனத்துப அறபல்கநில் ஈடுட்டினக்கும் யன த்துப சட் ணனத்துப 
அறபர்கள், ல்கமக்கனக சயகட் பிரிவுமதமநர்கள்/ கமசயதர்கள், உடபி சட் 
ணனத்துப அறபர்கள் ணற்றும் ணனத்துப அறபர்கறக்கமக ிகட ரிகசமடமகமந 
மத்துடல் ணற்றும் ணனத்துப அயக்மககமநத் டதமர் யசய்டறக்கமக டிகமநப் 
யற்றுக்யகமடுத்டல் சம்ந்டப்ட் அறபல்கள் இக்கூயன் னெம் யசய்தப்டுகயன். 

 
5.2.3.4  ொதான நீதிலான் ற்றும் உத்தியாைப்பற்மற்ம நீதலா  ற்றும் ெத்திப்பிாை   

ஆகைாரர்ைள் பிரிவு. 

அ.  யடமனயல் 15 பன கசமபக் கமத்மடப் னர்த்டய யசய்துள்ந 29 சட்த்டஞிகள் 
சணமடம ீடயபமன் ணற்றும் உத்டயகதமகப்ற்ற் ீடபமன்கநமக இவ்பமண்டினுள் 
யதணயக்கப்ட்டுள்நர். 

ஆ. 810 சட்த்டஞிகள் சத்டயதப்ிணமஞ ஆமஞதமநர்கநமக யதணயக்கப்ட்டுள்நர். 
 
5.2.3.5 ெத்திப் பிாைம் செய்த சாறிசபர்ப்பாரர்ைள் 
 

குடிதிதல் படிக்மக னம சட்க்ககமமபதின்டி சத்டயதப்ிணமஞம் யசய்ட 
யணமனயயதர்ப்மநர்கமந யதணயத்டல் ணமபட் ீடபமன்கநமல் யசய்தப்டுபதுன் அந்ட 
யதணங்கமந யசய்படற்கம கடமபதம பிடப்னமகமந யற்றுக்யகமடுத்டல் 
ீடயதமணச்சயன் னெம் யசய்தப்டுகயது. 
சயங்கநம் டணயழ் ஆங்கயம் ணற்றும் மத யணமனயகறக்கமக சத்டயதப்ிணமஞம் யசய்ட 
யணமனயயதர்ப்மநர்கள்  1663 கர்கள் டற்கமது டீவுனறேபடயறம் உள்நதுன், சயங்கநம் டணயழ் 
ஆங்கயம் யணமனயகறக்கமக னடயத சத்டயதப்ிணமஞம் யசய்ட யணமனயயதர்ப்மநர்கமந 
யதணயப்டற்கம ரீட்மச மத்டப்ட்டு யறுகறுகள் பனங்கப்ட்டுள்நதுன் 
சத்டயதப்ிணமஞம் யசய்ட யணமனயயதர்ப்மநர்கநமக யதணம் ய டகுடயபமய்ந்டபர்கயந 
ணமபட் ீடயடயகறக்கு அயபிக்கப்வுள்நது. 
 

 5.2.3.6 யபாக்குலத்துப் பிரிவு 
 

அமத்து கணல்ீடயணன் ீடயடயகள் ணற்றும் சட்த்தும அறபர்கறக்கமக கமக்குபத்து 
பசடயகமந பனங்கல், பமகங்கமநக் கமப்னறுடய யசய்டல் ணற்றும் பமகப் மணரிப்ன 
அறபல்கள் இப்ிரிபின் னெம் யசய்தப்டுகயன். 
 
அமத்து கணல்ீடயணன் ீடயடயகள் ணற்றும் மத ீடயத்தும அறபர்கறக்கமக 228 
யசபி டமப்ின் கரழ் 149 பமகங்கள் எதுக்கப்ட்டுள்நதுன் அடயல் 114 பமகங்கள் 
ீடயடயகறக்கமக யற்றுக்யகமடுக்கப்ட்டுள்ந. ணயகுடய பமகங்கள் ீடயடயகநின் ககமரிக்மககள் 
கயமக்கும் பம அமணச்சயல் மபக்கப்ட்டுள்ந. 
 

  அமணச்சயன் யசபி டமப்ன 110 இன் கரழ் கஞப்டுகயன் பமகங்கநின் ண்ஞிக்மக. 

 அமணச்சயன் யசபி டமப்ின் கரழ் பமகங்கமந 

எதுக்குடல் 

பமகங்கநின் 

ண்ஞிக்மக 

ணமண்னணயகு அமணச்சர் ணற்றும் ஞிதமட்யமகுடய 07 

ணமண்னணயகு ிடய அமணச்சர் ணற்றும் ஞிதமட்யமகுடய 09 

அமணச்சயன் அறபர்கள் 13 

யடமகுடய 42 

சாத்தம் 71 

 

2017.01.01 – 2017.12.31 பமதிம பமகங்கநின் மணரிப்ன 
 லாைன லிடம் செயலினம் ரூபா 

110-1-1-1301 6,557,676.24 
110-1-1-2003 3,898,478.59 
110-1-2-1301 8,499,552.02 
110-1-2-2003 4,409,500.94 

சாத்தம் 23,365,207.79 
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அமணச்சயன் னக்கயத கமக்கணம ீடய யனபமகத்டயற்கமக டமிக்கப்ட் ீடயணன் னமமணதின் 
படிக்மககமந டமதின்ய யகமண்டு யசல்படற்கமக  கடமபதம யடயதங்கமந டயட்டுடல் 
ணற்றும் அமபகமந பிமத்டயமக, தனுள்நடமக ணற்றும் யமனநமடம ரீடயதில் 
யயப்டுத்துபடன் னெம் யடய னகமமணத்துபப்டுத்டல் ணற்றும் அடற்கம கஞக்கு 
படிக்மககமந கஞறம், யடய டகபல்கமந கடமபதம ி டயத்டபர்கறக்கு பனங்குடல் 
யடயப் ிரிவு னெம் யசய்தப்டுகயது. 

அவ்பறபல்கமந யமகபற்றும் கமது, 

i. பிமத்டயம ணற்றும் தனுள்ந யடய னகமமண னமமணயதமன்ம 
யசதற்டுத்டல். 

ii. யடய ஆகமசமகள் ணற் ம் பனயகமட்டுடல் 
iii. யறுபத்துக்குரித யசமத்துக்கநின் மதுகமப்ம உறுடயப்டுத்டல், 
iv. அசமங்க யடய எறேங்குபிடயகள் ணற்றும் சுற்யக்மக ற்மடுகறக்கு அமணபமக யடய 

தன்டுத்டல். 
v. கஞக்கயதல் ணற்றும் அயக்மக யசய்டல் ஆகயத அறபல்கநின் ணீது பிகச கபம் 

யசறத்டப்டுகயது. 

இப்ஞிகமந யமகபற்றுபடற்கமக ீடயணன் யனபமகம். யறுமககள், கஞக்குகள் ணற்றும் 
யசறத்துடல்கநமக யடயப் ிரிபினுள் கஞக்கமநர்கநின் கரழ் 04 துமஞப்ிரிவுகள் யடமனயல் 
டுகயன். 

5.3.1. 2017.12.31 ஆம் திைதிக்கு நிதி பன்யனற்மம் 

2017 ஆண்டில் அமணச்சு யனபமகம் ணற்றும் ீடயணன் யனபமகம் யசபின் டமப்னக்கநின் 
கரழ் னமகத 1,079.54 ணயல்யதன் னொம ணற்றும் 8,181.88 ணயல்யதன் னொம கடசயத பவு 
யசவுத் டயமஞக்கநத்டமல் எதுக்கயக் யகமடுக்கப்ட்டுள்நது. அவ்கபற்மடுகமநப் தன்டுத்டயக் 
யகமண்டு மக ற்யக் யகமள்நப்ட் யடய னன்கற்ம் ற்யத டகபல்கள் ின்பனணமறு. 

5.3.1.1. செயலினத் தகயப்பு 110 - நீதி அகச்சு 

லிபம் ற்பாடுைள் 
(ில்.ரூபா) 

செயலினம் 
(2017.12.31) 
(ில்.ரூபா) 

பன்யனற்மம் 
% 

ீண்டுலரும் செயலினம் 
 ஆறக்குரித 

கபடமடயகள்  
 ிதமஞச் யசவு 
 பனங்கல் கசமபகள் 

ணற்றும் ி 

 
221.06 

 
21.48 

594.08 

 
 
 
 
 

836.62 

 
212.85 

 
18.48 

557.69 
 

 
 
 
 
 
789.02 

 
 

 
 
 

94% 
பயதனச் செயலினம் 

 யசமத்துக்கநின் 
னமணப்ன ணற்றும் 
கணம்டுத்டல் 

 யசமத்துக்கமநக் 
யகமள்நல் 

 திற்சய ணற்றும் டயன் 
அிபினத்டய 

 ி 

 
18.45 

 
 

110.47 
 

16.50 
97.50 

 
 
 
 
 
 
 

242.92 

 
11.90 

 
 

100.11 
 

16.36 
50.37 

 
 
 
 
 
 
 

178.74 

 
 
 
 
 
 
 

74% 
னறே யணமத்டம்  1,079.54  967.76 90% 

5.3        பிரிவு  
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5.3.1.2 செயலினத் தகயப்பு 228 நீதின்ம நிருலாைம் 

லிபம் ற்பாடுைள் 
(ில்.ரூபா) 

செயலினம் (2017.12.31) 
(ில்.ரூபா) 

பன்யனற்மம் 
% 

ீண்டுலரும் செயலினம் 
 ஆறக்குரித 

கபடமடயகள்  
 ிதமஞச் யசவு 
 பனங்கல் கசமபகள் 

ணற்றும் ி 

 
4,492.70 

 
59.44 

1,080.12 

 
 
 
 
 

5,632.26 

 
4,484.65 

 
57.49 

1,037.49 
 

 
 
 
 
 
 
5,579.63 

 
 

 
 

 
99% 

பயதனச் செயலினம் 
 யசமத்துக்கநின் 

னமணப்ன ணற்றும் 
கணம்டுத்டல் 

 
 யசமத்துக்கமநக் 

யகமள்நல் 
 கட்ங்கமந 

யர்ணமஞித்டல் 
 திற்சய ணற்றும் டயன் 

அிபினத்டய 
 ி 

 

 
268.05 

 
 

134.03 
 

1,951.77 
 

175.77 
 

20.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,549.62 

 
264.22 

 
 

132.92 
 

1,182.57 
 

161.55 
 

6.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,747.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69% 
னறே யணமத்டம்  8,181.88  7,327.19 90% 

  

5.3.2. 2017 ஆண்டின் திசெம்பர் 31 ஆம் திைதிக்கு நிதிப்பிரிலின் துகைப் பிரிவுைரின் 
பன்யனற்மம் சலவ்யலமாை பின்லருாறு. 

5.3.2.1 நீதின்ம நிருலாைப் பிரிவு 

டீவு னறேபடயறம் அமணந்துள்ந கணல் ீடயணன்ங்கள் ணமபட் ீடயணன்ங்கள், ீடபமன் 
ீடயணன்ங்கள் ணற்றும் யடமனயல் யதமத சமகநின் கஞக்கு அறபல்கள் 24 பத கணல் 
ீடயணன்க் கஞக்கு அறபகங்கநின் னெம் யடய அறபல்கநின் கண்கமஞிப்ன ணற்றும் 
கூட்டிமஞப்ன யசய்டல் யசய்தப்டுகயது. ீடயணன்ங்கநமல் டயட்ப்டுகயன் 
டண்ப்ஞங்கள், ிமஞப் ஞங்கள் ணற்றும் மமபிட கட்ஞங்கநமக கசர்க்கப்டுகயன் 
ஞத்மட ணத்டயத அசமங்கத்டயற்கு ணற்றும் ணமகமஞ சமகறக்கும் யற்றுக் யகமடுத்டல் 
ிடம ஞிகள் ன்துன் 2017 ஆண்டின் டயயசம்ர் ணமடம் பமதிம பனணமங்கள், 
மபப்னக்கள், யறுமககள் ணற்றும் யசறத்துடல்கள் ின்பனணமறு. 

(அ). லருானங்ைள்- 

லிபம் 2017. திப்பீடு 
(ில். ரூபா) 

201712.31.க்கு லருானம் 
திட்டுதல் (ில். ரூபா) 

2016 ஆண்டிற்ைான 
லருானம் திட்டுதல் 

(ில்.ரூபா) 
டண்ப்ஞம் ணற்றும் 
யனடல் யசய்டல்கள் 
சம்ந்டப்ட் பனணமம் 
டயட்டுடல் 

725.00 1,072.60 746.00 

மத பனணமத் 
டயட்டுடல் 

239.50 303.00 389.00 

னறே யணமத்டம் 964.50 1,375.60 1,135.00 
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(ஆ). கலப்புக்ைள் 

லிபம் கலப்புப் 
சபறுகைள் 
(ில்.ரூபா) 

கலப்புச் 
செலுத்துதல்
ைள் (ில். 

ரூபா) 
ிமஞ மபப்னக்கள் 1,225 666 
னென்மம் டப்ினக்கு ணீநச் யசறத்துபடற்கமக 
டற்கமயகணமக டடுத்து மபத்துக் யகமள்றம் மபப்னக்கள் 

6,300 6,221 

ணமகமஞ சமகறக்கு பனணம ங்கமந அனுப்னடல் 3,002 2,903 
மத மபப்னக்கள் 80 56 
னறே யணமத்டம் 10,607 9,846 

 

5.3.2.2. சபறுகைப் பிரிவு 

(அ)  ீடயணன்ங்கநின் பிமத்டயம கணம்டுத்டயக் யகமள்படற்கு ணற்றும் அறபக 
அறபல்கமந இகுடுத்டயக் யகமள்படற்கமக ின்பனணமறு இவ்பமண்டினுள் அறபக 
உகஞங்கமநக் யகமள்பவு யசய்படற்கு படிக்மக டுக்கப்ட்டுள்நது. 

 

அலுலயை உபைைம் அரவு சபறுதி (ில்.ரூபா) 
கஞி  200  

 
 
 
 

 
130 

யனற்ப் ிடய இதந்டயம் 68 
ணடி கஞி 35 
யடமமகல் 20 
சமடமஞ மற்கமய (ணம்) 2,500 
யட்கம் (யரித) 10 
யட்கம் (சயயத) 05 
இனம்ன யகியட் 75 
அச்சு இதந்டயம் 50 
இனம்ன அறணமரி 100 
தக அறணமரி 30 
சட்த்டஞி மற்கமய 800 
ீடயணன்த்டயமல்யற்றுக் யகமண் 
அறபக ணற்றும் பமசஸ்ட 
கடமபப்மடுகள் 

48 

 

(ஆ) 2017 ஆம் ஆண்டினுள் டயந்துமபக்கப்ட் ின்பனம் ீடயணன்ங்கறக்கம அறபக 
உகஞங்கள் யகமள்பவு யசய்து யகமடுப்டற்கம படிக்மககள் கணற்யகமள்நப்ட்டுள்நது. 

 கமணமகண ீடயணன்க் கட்டித் யடமகுடய 

 ீர்யகமறேம்ன குடிதிதல் கணல்னமதடீ்டு  கணல் ீடயணன்ம் 

 கமணமகண குடிதிதல் கணல்னமதடீ்டு  கணல் ீடயணன்ம் 

 பத்டமந ீடபமன் ீடயணன்ம் 
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5.3.2.3. ைைக்குப் பிரிவு 

   கஞக்குப் ிரிபிமல் ின்பனம் ிடம ஞிகள் யமகபற்ப்ட்டுள்ந. 
 

i. யசபித் டமப்ன 110 ணற்றும் 228 இன் பனமந்ட பவு யசவு ணடயப்டீுகள் டதமர் 
யசய்தப்ட்டு 2017.08.08 ஆம் டயகடய கடசயத பவு யசவுத் டயமஞக்கநத்டயற்குச் 
சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்ந. 
 

ii. யசபித் டமப்ன 110 ணற்றும் 228 இன் 2016 பனமந்ட எதுக்கரட்டுக் கஞக்கு ணற்றும் 
மத கஞக்குகள் டதமர் யசய்தப்ட்டு 2017.03.31 ஆம் டயகடயக்கு னன்ர் 
கஞக்கமய்பமநர் டமமணதடயடயதிம் சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்ந. 
 

iii. யசபித் டமப்ன 110 ணற்றும் 228 இன் அசமங்க அறபர்கநின் னற்ஞக் கஞக்கு 
அறபல்கள் யசய்தப்ட்டு பனமந்ட கஞக்குகள் 2017.04.30 ஆம் டயகடயக்கு னன்ர் 
கஞக்கமய்பமநர் டமமணதடயடயதிம் சணர்ிக்கப்ட்டுள்ந. 

 
 

iv. 2016 ஆண்டு யடமர்ில் அமணச்சயன் ணற்றும் ீடயணன்ங்கநின் பனமந்ட ணடயப்டீ்டுச் சம 
அறபல்கமநக் கூட்டிமஞத்டல் ணற்றும் பிற்மகமந மத்துபடற்கு அங்கரகமம் 
பனங்குடல். 

v. ி டயமஞக்கநங்கள் ணற்றும் ி யறுபங்கநின் யடய னகமமண ணற்றும் கஞக்கு 
அறபல்கமநக் கூட்டிமஞத்டல். 

vi. ீடய அமணச்சு சுற்யி்க்மக இ. 2016/5 இன் டி ீடயணன்ங்கநமல் யனடல் யசய்தப்ட் 
ணண் ணற்றும் ணங்கமந ணட பனயமட்டுத் டங்கறக்குப் யற்றுக் யகமடுப்டற்கு 
படிக்மக டுக்கப்ட்டுள்நது. 

vii. ீடயணன்ங்கநமல் யனடல் யசய்தப்ட் யமனட்கமந த்டயல் பிடுபடன் னெம் 
2017.12.31 ஆம் டயகடயதின் கமது 124.65 ணயல்யதன் னொமபமகயத பனணமத்மட 
டயட்டினேள்நது. 

5.3.2.4. செலுத்தற் பிரிவு 

யடயப் ிரிபின் யசறத்டற் கயமநதின் னெம் அமணச்சு யனபமக யசபித் டமப்ின் கரனம 
(யசபித் டமப்ன 110) ின்பனம் கனத்டயட்ங்கறக்குத் யடமர்னமதடம சக 
ணீண்டுபனம் ணற்றும் னெடச் யசறத்துடல் னடன்மணதமக யசய்தப்டுகயது. 

110-1 அமணச்சரின் அறபகம் 

110-2 அமணச்சரின் யனபமக அறபல்கள் 

110-3 ணத்டயதஸ்ட சமகள் ஆமஞக்குறே 

அடற்கு கணடயகணமக அமணச்சயன் யனபமக யசவு பித டமப்னக்குரித சக 
அறபர்கநிதும் சம்நம் யசறத்துடல், பனணமங்கமந ணீநச் யசறத்துடல் ணற்றும் 
அபிடுடல்கள், மபப்ன யறுமககள் யசறத்துடல் கட்டுயடய யனபமகம் ஆகயத அறபல்கள் 
யமகபற்ப்டுபதுன் 2017 டயயசம்ர் 31 ஆம் டயகடயதமகும் கமது ணீண்டுபனம் யசபிம் 
789.02 ணயல்யதன் னொம னெடச் யசபிம் 178.74 ணயல்யதன் னொமபமக 967.76 ணயல்யதன் னொம 
யறுணடய பமய்ந்ட யசறத்துடல்கள் யசய்தப்ட்டுள்ந. 
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                                                            , 
                                                       
          . 

                                         ,                      ன   
                     ,                                             
        ,         ,                                        . 

அமணச்சயமல் கணற்யகமள்நப்டும் கனத்டயட்ங்கள் கரழ்பனம் னென்று பமககநில்    

அனற்டுத்டப்டும். 

- மரிதநபிம கனத்டயட்ங்கள் –   . 100    .          

- சயயதநபிம கனத்டயட்ங்கள் –   . 100    .           

- னனத்டம           கனத்டயட்ங்கள் 

-  
 

2017.01.01 – 2017.12.31     பூர்த்திாக்ைப்பட்டுள்ர             ைருத்திட்டங்ை             

 

 

2017 ஆம் 

ஆண்டிற்கான 
ஒதுக்கீடு த ாகக 

ரூ. மில் 

யடய ரீடயதம 
னன்கற்ம் 
2017.12.31 
த ாகக ரூ. மில் % 

கருத்தி

ட்டங்க

ள் 

   

    

பாரிரவியான கருத்திட்டங்கள்    
 

கருத்திட்டங்கள் –       ல  

          1,120.44 843.97 75% 9 

      ல              595.00 243.23 41% 5 

cg njhif 1,715.44 1087.20 63% 14 

சிறிபவினாண கருத்திட்டங்கள் 113.62 95.36 84% 24 

புணருத்ாதண கருத்திட்டங்கள் 241.50 240.21 99% - 
nkhj;jk; 2,070.56 1,422.77 69%  

 
5.4.1    பாரிரலியான ைருத்திட்டங்ைள் 

5.4.1.1   2017.01.01 – 2017.12.31     பூர்த்திாக்ைப்பட்டுள்ர            ைருத்திட்டங்ை  
 

கனத்டயட்ம்   hj;j  
kjpg;gPL 
னொ.ணயல் 

2017 ஆம் 
ஆண்டிற்காண 

  ல    ரூ. மில் 

 

கமணமகண ீடயணன்க் கட்டித் 
யடமகுடய 

470.81 73.13               
    463.88    . 

கயகட ீடயணன்க்  

கட்டிம் 
70.11 16.76                

               
 

 

 

 

 

 

5.4  உட்ைட்டகப்புப்  பிரிவு 
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கமணமகண ீடயணன்க் கட்டித் யடமகுடய 

            

 
 

 
 

 
 
 

 
கயகட ீடயணன்க் கட்டிம் 

 

      

 

5.4.1.2   fPo;tUk;     stpyhd fUj;jpl;lq;fs; mKy;gL   ப      . 
 

கனத்டயட்ம் 
nkhj;j  
kjpg;gPL 
னொ.ணயல் 

2017 ஆம் 
ஆண்டிற்காண 

ஒதுக்கீடு ரூ. மில் 

நிதி ரீதிாண 

முன்னணற்நம் 31/12/2017 பதௌதீக 
ரீதிாண 
முன்னணற்நம் 
31/12/2017 

னொ. ணயல்        % 

கமய ீடயணன்க்  கட்டித் 
யடமகுடய 

823.15 155.82 21.39 14% 47% 

பத்டமந ீடயணன் 
கட்டித்யடமகுடய யம 1 

174.92 

79.10 65.69 83% 

99% 

பத்டமந ீடயணன் 
கட்டித்யடமகுடய யம 11 

170.59 95% 

ணமத்டம ீடயணன்க்  

கட்டித்யடமகுடய 
1,119.55 300 283.67 95% 46% 

 

   கமய ீடயணன்க்  கட்டித் யடமகுடய 
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பத்டமந ீடயணன் கட்டித்யடமகுடய 

 
 
 

ணமத்டம ீடயணன்க் கட்டித்யடமகுடய 
 

     
 
 
 

 

 

 

 

5.4.1.3   2017                க     க       க  

கனத்டயட்ம் 
nkhj;j  
kjpg;gPL 

னொ.ணயல் 

2017 ஆம் 
ஆண்டிற்காண 

ஒதுக்கீடு ரூ. மில் 

நிதி ரீதிாண முன்னணற்நம் 

31/12/2017 

பதௌதீக 
ரீதிாண 
முன்னணற்நம் 
31/12/2017 னொ. ணயல்        % 

அதமடன ீடயணன்க்  
கட்டித்யடமகுடய 

370 150 59.08 39% 15% 

யமறுப ீடயணன் 
கட்டித்யடமகுடய  

382 150 93.40 62% 15% 

கம்மந ீடயணன் 
கட்டித்யடமகுடய  

458 140 107.90 77% 13% 

னபமயபல் ீடயணன்க்  

கட்டிம் 
275 120 71.03 59% 19% 

ணமங்குநம் ீடயணன்க்  

கட்டிம் 
463 110.62 110.62 100% 8% 

னல்மத்டீவு ீடயணன்க்  

கட்டிம் 
414 100 93.78 94% 6% 

தமழ்ப்மஞம் ீடயணன்க்  

கட்டிம் 
242 100 63.37 63% 3% 

 

அதமடன ீடயணன்க்  கட்டித்யடமகுடய 
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யமறுப ீடயணன் கட்டித்யடமகுடய 

 

5.4.1. 4                                  க       க  

 க       க  nkhj;j  kjpg;gPL ரூ.ில் 

கட்கஸ்டயகயயத     ீடபமன் ீடயணன்க் கட்டிம் 112.6 
ணடபமச்சயத      ீடபமன் ீடயணன்க் கட்டிம் 151 

 

5.4.2    ெிமிரலியான ைருத்திட்டங்ைள் 

5.4.2.1     2017.01.01 – 2017.12.31     பூர்த்திாக்ைப்பட்டுள்ர ெிமிரலியான ைருத்திட்டங்ைள் 

 கனத்டயட்ம் nkhj;j 
kjpg;gPL 

னொ.ணயல் 

2017 ஆம் 

ஆண்bw;fhd 
  ல    

ரூ. மில் 

2017 ஆம் 

ஆண்L 
tiuahd 
      

  ல    

ரூ. மில் 

1 epf;ftul;ba> fy;fKt> MdkLt> nfl;bnghy> ீடபமன் 
ீடயணன் ஆபஞக் கமப்ம ணற்றும் சமன்றுப்யமனள் அமமத 
யனணமஞித்டல் 

95.15 4.58 83.91 

2 டயஸ்ணகமமண ணமபட்ீடபமன் ீடயணன் ஆபஞக் கமப்ம 
ணற்றும் சமன்றுப்யமனள் அமமத யனணமஞித்டல் 

12.07 1.25 9.45 

3 யபல்பமத ீடயணன் ஆபஞக் கமப்ம ணற்றும் 
சமன்றுப்யமனள் அமமத யனணமஞித்டல் ணற்றும் அறபக 
னமணப்ன 

19.16 0.43 13.34 

4 யபல்பமத ணற்றும் ம்ியிட்டித ீடயணன்க் ஆபஞக் 
கமப்ம ணற்றும் சமன்றுப்யமனள் அமமத யனணமஞித்டல் 
ணற்றும் அறபக இமக்மக யனணமஞித்டல் 

9.16 5.37 7.63 

5 ம்ியிட்டித        ீடயணன் அறபக ணற்றும் பிடுடயகள் 
னமணப்ன 

68.60 1.16 65.75 

6 னத்டயத்தும ணமபட்ீடபமன் ீடயணன் ஆபஞக் கமப்ம 
ணற்றும் சமன்றுப்யமனள் அமமத யனணமஞித்டல் 

22.76 4.57 17.29 

7 %Jhu; ணமபட்ீடபமன் ீடயணன்  fl;blk; யனணமஞித்டல் 37.14 1.15 34.06 
8 யகஸ்மப ணமபட்ீடபமன் ீடயணன் ஆபஞக் கமப்ம 

ணற்றும் சமன்றுப்யமனள் அமமத யனணமஞித்டல் 
25.63 0.48 22.03 

9 ல்ிட்டித        ீடயணன் ஆபஞக் கமப்ம ணற்றும் 
சமன்றுப்யமனள் அமமத யனணமஞித்டல் ணற்றும் அறபக 
னமணப்ன 

10.73 4.32 12.18 

10 fk;gfh Nky; ePjpkd;wk;> khtl;l ePjpkd;wk; kw;Wk; ePjthd; 
ePjpkd;wq;fspd; யனணமஞித்டல் ணற்றும் னமணப்ன 

3.26 2.71 3.11 

11 கறபமஞ்சயகுடி ீடபமன் ீடயணன் ஆபஞக் கமப்ம ணற்றும் 
சமன்றுப்யமனள் அமமத யனணமஞித்டல் 

20.96 6.76 16.5 

12 fhyp khtl;l ePjpkd;w kjpy; kw;Wk; rhg;ghl;liw epu;khzpj;jy; 6.70 0.15 3.62 

 
 



ீடய அமணச்சு   க்கம் 39 

5.4.2.2     fPo;tUk; ெிமிரலியான fUj;jpl;lq;fs; mKற;gL     க      

 

கனத்டயட்ம் 
nkhj;j  
kjpg;gPL 
னொ.ணயல் 

2017 ஆம் 
ஆண்டிற்கா

ண ஒதுக்கீடு 

ரூ. மில் 

நிதி 
ரீதிாண 
முன்னணற்ந

ம் 31/12/2017 
னொ. ணயல் 

யௌடீக % 

1 யமறுப ீடயடயகள் பமசஸ்டம் 
னமணப்ன 

ிி ீடயடயகள் பமசஸ்டம் னமணப்ன 

 

35.98 10.23 9.23 
பிபின-95% 
பதானறு 

93% 

2 mk;ghiw ePjthd; ePjpkd;w fl;blk; 
kw;Wk; rpWth;fSf;fhd tpisahl;L 
,lq;fs; eph;khzpj;jy; 

4.68 3 1.80 95% 

3 tyஸ்Ky;y Gjpa fl;blk ; eph;khzpj;jy; 68.91 11.80 13.78 - 

3 `w;wd;        ீடயணன்க் ஆபஞக் கமப்ம 
ணற்றும் சமன்றுப்யமனள் அமமத யனணமஞித்டல் 
ணற்றும் அறபக னமணப்ன  

28.03 5.60 7.90 40% 

 

5.4.3           ைருத்திட்டங்ைள் 

5.4.3.1 fPo;tUk; fUj;jpl;lq;fs; 2017.01.01 ,y; ,Ue;J 2017.12.31 tiu Gdh;eph;khdk; nra;ag;gl;Ls;sd. 
 

 fUj;jpl;lk; 2017 xJf;fPL 
&gh kpy; 

fUj;jpl;l  
vz;zpf;if 

31.12.2017 nryT 
&gh kpy; 

1 ePjpmikr;rpd; cl;fl;likg;G gpupT 27.85 14 27.04 
2 nfhOk;G 17.77 51 17.69 
3 fSj;jiw 22.34 59 22.34 
4 fhyp 13.2 101 13.2 
5 khj;jiw 2.34 15 2.06 
6 kl;lf;fsg;G 8.95 12 8.95 
7 aho;g;ghzk; 14.37 21 14.37 
8 eP nfhOk;G 2.75 19 2.71 
9 fk;g` 7.98 38 7.98 
10 FUzhfy; 11.84 43 11.84 
11 fz;b 11.19 30 11.19 
12 mtprhty 9.83 24 9.83 
13 ,uj;dGup 17.55 57 17.50 
14 gJis 5.58 30 5.58 
15 mEuhjGuk; 12.17 39 12.17 
16 Nffhiy 4.84 30 4.84 
17 rpyhgk; 0.98 11 0.98 
18 tTdpah 10.02 35 10.02 
19 mk;ghiw 2.49 01 2.49 
20 jpUNfhzkiy 8.80 33 8.79 
21 Etnuypah 7.49 07 7.49 
22 nkhduhfiy 9.13 24 9.13 
23 nghyeWit 2.29 19 2.29 
24 fy;Kid 1.45 11 1.45 
25 jq;fhiy 8.30 30 8.30 

        241.5 754 240.2 
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                    ல் உரித்டமக்கயக் யகமள்நல் ணற்றும்                    
                                      .                           
                                 ன   பமசஸ்டங்க                    
                                  . 

5.5.1 நீதி அகச்சுக்கு ைாைிைகர உரித்தாக்ைிக்சைாள்ரல் ற்றும் நீதின்மங்ைளுக்குரி    
ைாைிைகர நிர்ைம் செய்தல் 

ீடயணன் னமமணக்குள் அமணந்துள்ந ீடயணன்ங்கள் ணற்றும் பமசஸ்டங்கநின் கமஞிகமந 
யர்ஞதம் யசய்டல் யடமர்மக அிபினத்டயப் ிரிபிம 2017.01.01 யடமக்கம் 2017.12.31 
பமதில் கணற்யகமள்நப்ட் கனணங்கள் ின்பனணமறு. 

5.5.1.1.                          க ைிைகர உரித்தாக்ைிக் சைாள்ரல் 

a) யகமறேம்ன னடயத ீடயணன் ணமமத யர்ணமஞிப்டற்கமக ி.சர.சர. ங்கம யறுபத்டயற்குச் 

யசமந்டணம னணயதில் 6 க்கர் இப்ப்யமன்மப் யற்றுக்யகமள்படற்கமக அ.ண.. 731/0597/16 
ஆம் இக்க 2016.04.20 ஆம் டயகடயத அமணச்சமபத் டீர்ணமத்டயன்டி அங்கரகமம் 
பனங்கப்ட்டுள்நது. கமஞிமத 2017.03.28 ஆம் டயகடய அநந்து ல்மகமநக் கமட்ப்ட்டன் 
ின்ர் அசமங்கக் கமஞிகமநத் டயமஞக்கநங்கறக்கு உரித்டமக்கயக்யகமள்றம் பிண்ஞப்ம் 
2017.06.13 ஆம் டயகடய மம் படீய ிகடச யசதமநரிம் ஆற்றுப்டுத்டப்ட்டுள்நது. .ீசர.சர 
கமஞிதின் உரிமணமத உறுடயப்டுத்டயக் யகமள்படற்கு ஆம் பமம் ணற்றும் கமஞி 
பிம் டதமரித்து டனணமறு மம் படீய ிகடச யசதமநரிம் 2017.12.13 ஆம் டயகடய 
ககட்கப்ட்டுள்நது. 

 

b) கமய ீடயணன்த் யடமகுடயமத யர்ணமஞிப்டற்கமக னம ிகடசத்டயல் இங்மக இமணுபம் 

ணற்றும் கற்மதிர் அனுபிக்கும் கமஞிகநில் 2.9233 n`f;Nlau; கமதுணம 

இப்ப்யமன்மப் யற்றுக் யகமள்படற்கமக அண 023/731/0787/16 ஆம் ,க்க 2016 னைன் ணமடம் 
15  ஆம் டயகடயத அமணச்சமபத் டீர்ணமத்டயன்டி அங்கரகமம் பனங்கப்ட்டுள்நது. 
அக்கமஞிதின் ல்மகமநக் கமட்டி 2017.04.20 ஆம் டயகடய அமணச்சுக்கு உமமண 
மகதநிக்கப்ட்டுள்நது. 

 

c) ன                          /8674/15                                

        16      1    8                        4           
                                                               
   17/1265/731/011-IV      2017    28                                  
                    .                                
                                 4                          
                                                               
          2017.08.15                             . 

 
5.5.1.2 நீதின்மங்ைள் அலுலயை லாெஸ்தயங்ைள் ற்றும் பிம நிர்ாைிப்புக்ைளுக்ைான   
தகுதிான ைாைிைகர           , ற்றும் உரித்தாக்ைிக் சைாள்ரல் பற்மி 
பன்யனற்மம் 

  

a) 2017 Mk; Mz;by; 23 fl;bl eph;khzpg;Gf;fs;> 10 mYtyf thr];jyq;fs; 03 
Nkyjpf Nky; ePjpkd;wq;fs; kw;Wk; 03 Fbapay; Nkd;KiwaPl;L Nky; 

5.5   mgptpUj;jpg; gphpT 
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ePjpkd;wq;fis jhgpg;gjw;fhf Gjpa fhzpfis ,dq;fhzy; kw;Wk; jw;NghJ 
ePjpkd;wq;fs; mike;Js;s fhzpfis eph;zapj;jy; gw;wpa Kd;Ndw;wk; gpd;tUkhW 

ைருத்திட்டம் 

உ
ரி
த்
து
ச் 

சம
ன்
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கள்
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ய

ற்
று

ள்
ந
 

ீட
யண
ன்


ங்
கள்

/ அ
ற

ப

க 

ப
மச

ஸ்
ட

ங்
கள்

 
உ
ரி
த்
ட
மக்

கய
க் 

யக
மள்

ப
ட
ற்
கு
 

ப
ிண்

ஞ
ப்

ித்
து
ள்
ந
 

ீட
யண
ன்


ங்
கள்

/ 
அ
ற

ப

க 

ப
மச

ஸ்
ட

ங்
கள்

 
 உ
ரி
த்
ட
மக்

கய
க் 

யக
மள்

ப
ட
ற்
கு
 

ஆ
ப
ஞ

ங்
கள்

 ட
த
மர்

 ய
சய்

து
 

யக
மண்

டி
ன

க்கு
ம்
. 

ப
ம

ம
க 

அ
டி
ப்

ம

த
ில்

 

னட
யத

 க
மஞ

ித்
 

து
ண்

ய
மன்

ம

க் 

கண்
டு
ி
டி
த்
ட
ல்
 

ீடயணன்ங்கள் ணற்றும் ி 
யர்ணமஞங்கள் (23) 

04 12 07 - - 

அறபக பமசஸ்டங்கமந 
யர்ணமஞித்டல் (10) 

01 06 03  - 

உதர் ீடயணன் ீடயடயதின் 
பிடப்னமதின் டி 03 கணடயக 
கணல் ீடயணன்ங்கள் ணற்றும் 03 
குடிதிதல் கணன்னமதடீ்டு 
கணல்ீடயணன்ங்கமநத் 
டமித்டல்  

01 - 03 01 01 

 

b)  இடற்கு கணடயகணமக 2017 ஆண்டின் ீடயணன் ணற்றும் அறபக பமசஸ்டங்கள் 
அமணந்துள்ந 04 கமஞிகறக்கமக உரித்துச் சமன்யடழ்கள் கயமக்கப் யற்றுள்ந. 

c)            (           )                                     
           2017.09.20                                        
                                                   
யசய்தப்ட்டுள்ந.  
 

5.5.1.3   அகச்சுக்குரி ைாைிைள் பற்மி தைலல்ைகர நாரதுலக ெீாக்ைல் 
 

a) கமஞிகமந யர்ஞதிப்டற்கமக அமத்து கணல்ீடயணன் டயபமநர்கறக்கு ணற்றும் பத 
யடமனயல்தட் அறபர்கறக்கு பிமத்யடமயமன்ம அனுப்ி டகபல்கள் கசகரித்துக் 
யகமண்டினப்துன் அத்டகபல்கநின்டி பதங்கமநச் கசர்ந்ட அமத்து 
ீடயணன்ங்கநிதும் டகபல்கமநப் யமனயப்னச் யசய்டல். (இதுபம 18 ீடயணன் 
பதங்கநின் டகபல்கள் கயமக்கப்யற்றுள்ந). 
 

b) அமணச்சுக்கு உரித்டமக்கயக் யகமண்டுள்ந கமஞிகள் ணற்றும் அக்கமஞிகநில் அமணந்துள்ந 
கட்ங்கமந ணடயப்டீு யசய்படற்கமக ணடயப்டீ்டுத் டயமஞக்கநத்டயற்கு 34 ீடயணன்ங்கநின் 
டகபல்கள் ஆற்றுப்டுத்டப்ட்டுள்நது.  
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5.5.2 நீதி அகச்ெின் ைீழுள்ர நிறுலனங்ைள் ற்றும் நீதிபதிைரின் அலுலயை லாெஸ்தயங்ைளுக்ைாை 

ைட்டடங்ைகர குத்தகை அல்யது லாடகை அடிப்பகடில் சபற்று சைாள்ரல் 

2017.01.01 னடல் 2017.12.31 பமதிம கமப்குடயக்குள் 76 அறபக 
பமசஸ்டங்கறக்கமக ின்பனணமறு குத்டமக உன்டிக்மககள் டதமர் யசய்தப்ட்டுள்ந. 

 
 

ாலட்டம் தார் செய்ப்பட்டுள்ர குத்தகை உடன்படிக்கைைள் 
 யல்நீதின்மங்ைள்/ 

குடிில் யன்பகமீட்டு 
யல்நீதின்ம நீதிபதிைரின் 
அலுலயை லாெஸ்தயங்ைள் 

ாலட்ட நீதிபதி/  
யயதிை ாலட்ட 
நீதிபதிைரின் அலுலயை 
லாெஸ்தயங்ைள் 

நீதலான்/  யயதிை 
நீதலான் அலுலயை 
லாெஸ்தயங்ைள் 

சாத்தம் 

யகமறேம்ன 1 5 7 13 

இத்டயனரி 3 3 2 8 

குனமகல் 1 1 4 6 

கண்டி 1 2 2 5 

தபயயதம 1 1 3 5 

ணமத்டம 1 - 4 5 

கமய  3 3 - 6 

யமறு
மப 

- 1 - 1 

கறத்தும 1 3 3 7 

அதமடனம் 1 - 1 2 

யணமஞமக
ம 

1 - 1 2 

அம்மம 1 1 - 2 

டயனககமஞண
ம 

- - 2 2 

கககமம - 3 - 3 

கம் - 1 1 2 

அபிசமபமந - - 1 1 

சயமம் - 2 1 3 

னத்டநம் - - 1 1 
டங்கமம - 1 - 1 

தமழ்ப்மஞம் - - 1 1 

யணமத்டம் 15 27 34 76 
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5.6.1  அயனகம் 

 

டயட்ணயல் ிரிவு அமணச்சயறம் அடன் கரழ் பனம் டயமஞக்கநங்கநிறம் உள்ந 
கனத்டயட்ங்கநின்  டயட்ணயல்  ணற்றும் ின்யடமர் படிக்மககள் யடமர்ம ஞிகறன்  
ின்பனம் ஞிகமநனேம் ஆற்றுகயது: - 

 அமணச்சுக்கமக பனமந்ட னெட பவுயசவுத்டயட் ணடயப்டீ்ம டதமர் யசய்டல் 

 பனமந்ட யடமனயற்மட்டுத் டயட்த்மட டதமர் யசய்டல். 
 கமமண்டு னன்கற் அயக்மகமதத் டதமர் யசய்டல் ணற்றும் சம்ந்டப்ட் 

யறுபங்கநிம் சணர்ப்ித்டல். 
 னன்கற் அயக்மகமத டதமர் யசய்து டயர்பனம் ஆண்டின் யடய ற்மடுகமந யற்றுக் 

யகமள்படற்கமக மமறணன்த்டயல் சணர்ப்ித்டல்.      பனமந்ட யசதமற்றுமக 
அயக்மகமத டதமர் யசய்டல். 

 பனக்குகள் சம்ந்டப்ட் னள்நிபிங்கமநத் டயட்டுடல் பனக்குகள் ற்யத பனமந்ட 
அயக்மகமத டதமர் யசய்டல். 

 கனத்டயட் அயக்மககமந டதமர் யசய்டல் ணற்றும் கடசயத டயட்ணயல் டயமஞக்கநத்டயன் 
ரிந்துமகமநப் யற்றுயகமள்படற்கு படிக்மக டுத்டல். 

 ீடய அமணச்சயன் னெம் அனல்டுத்டப்டுகயன் ணமபட் ரீடயதம ணற்றும் ிகடச 
ரீடயதம அிபினத்டய கனணங்கமந ணமபட் யசதகங்கள் ணற்றும் ிகடச 
யசதகங்கறன் கூட்டிமஞத்டல். 

                 (           )                                
   கூட்த்டயம எனங்கயமஞக்கும் படிக்மககமந கணற்யகமள்நல்  

 
 

5.6.2. பயனற்மம் 2017.01.01 பதல் 2017.12.31 லக 

 

 )  பவு யசவு ணடயப்டீுகமநச் சணர்ப்ித்டல் 

  

2018 ஆண்டுக்கம ீடய அமணச்சயன் னெட யசபீ ணடயப்டீுகள் 2017.08.08 ஆம் டயகடய கடசயத பவு 

யசவு டயஞக்கநத்டயற்கு சணர்ப்ிக்கப்ட். 

 

 )        யடமனயற்மட்டுத் டயட்த்மட சணர்ப்ித்டல்  

 

2017 ஆண்டின் னெடச் யசவுகறக்கம அமணச்சயன் யடமனயற்மட்டுத் டயட்ம் சமடயடய 
யசதகத்டயற்கு, ிடணர் யசதகத்டயற்கு, கடசயதயகமள்மககள் ணற்றும் யமனநமடம பிபகம 

அமணச்சயற்கு ணற்றும் கடசயத பவுயசவு டயமஞகநத்டயற்கு 2017.01.24 ஆம் டயகடய 
சணர்ப்ிக்கப்ட்து. 

 

 

 ) Kd;Ndw;w mwpf;iff         

tplak; vz;zpf;if 
%yjdr; nrytpdq;fSf;fhf fhyhz;L hPjpapy; jahh; nra;ag;gl;l 
Kd;Ndw;wwpf;iffs; 

04 

mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fSf;fhf khjhe;jk; jahh; nra;ag;gl;l 
Kd;Ndw;wpf;iffs;  

12 

elhj;jg;gl;l Kd;Ndw;w kPsha;T $l;lq;fs; 03 

  

 

5.6 திட்டிடற் பிரிவு 

5.2  
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ஈ) Kd;Ndw;wwpf;iffisr; rkh;g;gpj;jy; 

mwpf;if epWtdk; 
 

Njrpa tuT nryT Rw;wwpf;if  d;gb 
mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fspd; epjp kw;Wk; 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

Njrpa tuT nryT jpizf;fsj;jpw;F epjp 
Kd;Ndw;wk;          xU Kiw kw;Wk; 
ngsjPf Kd;Ndw;wk;          xU 
Kiw mwpf;ifaplg;gl;Ls;sd. 

cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L mgptpUj;jp 
fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; tuT nryTj; jpl;  
            ; Kd;Ndw;wk; 

 ) fUj;jpl;l Kfhikj;Jt kw;Wk; 
fz;fhzpg;Gj; jpizf;fsj;jpw;F rdhjpgjp 
nrayfj;jpw;F> kw;Wk; murhq;f jfty; 
jpizf;fsj;jpw;F fhyhz;L hPjpapy; 
mwpf;ifaplg;gl;ld. 
 ) ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; tUlhe;j 
mwpf;iff;fhf jfty;fs; 
rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sd. 

khtl;l      izg;Gf; FOf;fSf;fhf 
Kd;Ndw;wwpf;iffisr; rkh;g;gpj;jy; 

fk;g`h khtl;l nrayfj;jpw;F kw;Wk; 
            khtl;l nrayfj;jpw;F 
mwpf;ifaplg;gl;lJ.   

 ) tUlhe;j mwpf;iffis ghuhSkd;wj;jpy; rkh;g;gpj;jy; 

epWtdq;fs; mwpf;iffs; jpfjp 

ePjpmikr;R 
2016 k; Mz;L 
nrayhw;Wif mwpf;if 

ghuhSkd;wpw;F 2017.05.30y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;lJ 

murhq;f gFg;gha;thsh; 
jpizf;fsk; 

2016 k; Mz;L 
nrayhw;Wif mwpf;if 

ghuhSkd;wpw;F2017.09.20 y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;L 2017.09.21 Mk; 
jpfjp ghuhSkd;wj;jhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJ. 

nghJ ek;gpf;ifg; 
nghWg;ghsh; jpizf;fsk; 

2016 k; Mz;L 
nrayhw;Wif mwpf;if 

ghuhSkd;wpw;F 2017.06.16y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;L 2017.07.05 Mk; 
jpfjp ghuhSkd;wj;jhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJ. 

rl;l Mizf;FOj; 
jpizf;fsk; 

2016 k; Mz;L 
nrayhw;Wif mwpf;if 

ghuhSkd;wpw;F 2017.05.12y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;L 2017.05.23 Mk; 
jpfjp ghuhSkd;wj;jhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJ. 

rl;lkh mjpgh; jpizf;fsk; 
2016 k; Mz;L 
nrayhw;Wif mwpf;if 

ghuhSkd;wpw;F 2017.09.19y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;L 2017.09.21 Mk; 
jpfjp ghuhSkd;wj;jhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJ. 

rl;l tiuQh; jpizf;fsk; 
2016 k; Mz;L 
nrayhw;Wif mwpf;if 

ghuhSkd;wpw;F 2017..09.19y; 
rkh;g;gpf;fg;gl;lL 2017.09.21 Mk; 
jpfjp ghuhSkd;wj;jhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJ. 

,yq;if ePjpgjpfs; epWtd  
2014               

ghuhSkd;wpw;F 2017.03.30 Mk; 
jpdjp rkh;g;gpf;fg;gl;L 2017.04.06 
Mk; jpdjp ghuhSkd;wj;jhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJ. 

2015               

2017.12.05 ஆம் டயகடய         தின் 
அனுணடயக்கமக 
      க்கப்ட்டுள்நது. அமணச்சமப 
(2018.02.19 ஆம் டயகடய ghuhSkd;wj;jpy; 
rku;g;gpf;fg;gl;lJ) 

                    
                  

2013 kw;Wk; 2014 Mk; 
Mz;L tUlhe;j 
mwpf;if 

அமணச்சமப 2017.07.26 ஆம் டயகடய 
அனுணடய பனங்கயதது. (2018.02.13 ஆம் 
டயகடய மமறணன்த்டயல் 
சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நது) 

 
2015               
 
 

அமணச்சமப 2017.11.10 ஆம் டயகடய 
அனுணடய பனங்கயதது. (2018.02.28 ஆம் 
டயகடய மமறணன்த்டயல் 
சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நது) 
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C) Jiwfs; rhh; fz;fhzpg;G FO njhlh;ghd  Kd;Ndw;wk; 

I. சட் படிக்மககள் (ஊனல் டயர்ப்ன) ணற்றும் ஊகம் ற்யத 12 துமசமர் 
கண்கமஞிப்னக் குறேக் கூட்ங்கள் மத்டப்ட். அடன்டி அக்கூட்ங்கநின் கமது 
சட்ணம அடயர் டயமஞக்கநம், ீடய அமணச்சு இஞ்சம் ணற்றும் ஊனல்கள் 
ஆமஞக்குறே ணற்றும் இங்மக சட்த்டஞிகள் சங்கத்டயன் ிடயயடயகநிணயனந்து 
யற்றுக் யகமள்நப்ட் டகபல்கநின்டி குற் ீடய யனபமகத்மட துரிடணமகவும் 
பிமத்டயனுனும் யசய்படற்கம பிடப்னமகள் உள்நக்கய சட் படிக்மகள் 
(ஊனல் டயர்ப்ன) ணற்றும் ஊகம் ற்யத துமசமர் கண்கமஞிப்னக் குறேபிமல் 
2017.09.20 ஆம் டயகடய அயக்மகயதமன்  பனங்கப்ட்து. அவ்பயக்மகமத 
அமணச்சமபக்கு ஆற்றுப்டுத்டப்ட்டன் ின்ர் 2017.10.05 ஆம் டயகடய 
அமணச்சமபத் துமஞக்குறேயபமன்று யதணயக்கப்ட்து. அவ்பிடப்னமகமந 
மனமப்டுத்துபடற்குத் கடமபதம படிக்மககள் டற்கமது மயற்றுக் 
யகமண்டினக்கயன். 

எ) அொங்ை திட்டிடல் நிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைளும் ைண்ைாட்ெி கூட்டிகைப்பும் 

I. “உறுடயதம னேகம்” கடசயத கண்கமட்சயக்கமக ீடய அமணச்சயன் கண்கமட்சயக் 
கூட்யணமன்று 2017.03.31 ஆம் டயகடய யடமக்கம் 2017.04.04 ஆம் டயகடயபம 
ண்மமதக்க சர்பகடச கனத்டங்கு ணண் பநபில் மத்டப்ட்து. அச 
கனண யணமனயக்யகமள்மகமத மனமப்டுத்டல் யடமர்மக அக்கண்கமட்சயக் 
கூம் னடயத்மடப் யற்றுக் யகமண்து. 

II. டயந்ட யமனநமடமத்டயற்கு 40 பனங்கள் னர்த்டயதமமட னன்ிட்டு 
2017.07.27 ஆம் டயகடய யடமக்கம் 2017.07.30 ஆம் டயகடய பம ீடய அமணச்சயன் 
கண்கமட்சயக் கூயணமன்று ணககண இமநஜர் ணன்த்டயல் மத்டப்ட்து. 

(V)  2017.01.01 njhlf;fk; 2017.12.31 tiuahd tof;Ffs; rk;ge;jg;gl;l Gs;sp tpguq;fs; 
jahupf;fg;gl;Ls;sd. 

ePjpkd;wq;fs; 

2016Mk; 
Mz;L 
,WjpapypUe;J 
Kd; 
nfhzu;e;jit 

2017.12.31 
tiuahd 
gjpag;gl;l 
tof;Ffs; 
vz;zpf;if 

2017.12.31 
tiuahd 
KbTWj;jg;gl;l  
tof;Ffs; 
vz;zpf;if 

2017.12.31 Mk; 
         
kPjpahfTs;s 
tof;Ffspd; 
vz;zpf;if 

cau; ePjpkd;wk; 3,566 1,817 1,350 4,033 

Nkd;KiwaPl;L 
ePjpkd;wk; 

4,837 1,403 1,317 4,923 

th;j;jf Nky;    
ePjpkd;wk 

5,882 1,413 1,198 6,097 

khfhz Fbapay; 
Nkd;KiwaPl;L 
Nky;  ePjpkd;wk; 

6,142 2,628 2,937 5,833 

Nky;  ePjpkd;wk; 16,312 12,569 11,329 17,552 

khtl;l ePjpkd;wk;  174,490 71,632 55,319 190,803 

ePjthd; ePjpkd;wk; 461,836 818,311 805,595 474,552 

rpWth; ePjthd; 
ePjpkd;wk; 

1,247 868 833 1,282 

nkhj;jk; 674,312 910,641 879,878 705,075 
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ஏ) எ       க     க       க  

          Kd;Ndw;w  

01 யகமறேம்ன னடயத ீடயணன் 
ணம யர்ணமஞிப்ன 

 சரமபின் யதன்யயதன் குறூப் 
கம்யிதிமல் சணர்ிக்கப்ட் 
சு  ச்மசக் கனத்டயட் னன்யணமனயவு 
ணடயப்டீ்டுக்குட்டுத்டப்ட்டு அடன் 
அபடமிப்னக்கள் 2017.03.28 ஆம் டயகடய 
யமனநமடம னகமமணத்துபம் ற்யத 
அமணச்சமப குறேபிற்கு அனுப்ப்ட்து. 
 

 2017.06.13 ஆம் டயகடய அமணச்சமபதிமல் 
இம் னம்யணமனயபின் டகுடய ணற் ம் 
கனத்டயட்த்டயன் டங்கமந யமனநமடம 
னகமமணத்துபம் ற்யத அமணச்சமபக் 
குறேபின் கரழ் யதணயக்கப்ட் பிகச 
குறேயபமன்யன் னெம் னமய்வு 
யசய்படற்கு டீர்ணமிக்கப்ட்து. 
 
 

 யமனநமடம னகமமணத்துபம் ற்யத 
அறபர்கள் குறேபிமல் 2017.07.04 ஆம் 
டயகடய யர்ணமஞிக்கும் ணற்றும் குத்டமக 
அடிப்மதின் கரழ் கனத்டயட்த்மட 
யசதற்டுத்துபடற்கு சர கம்ிதின் 
சம்ணடத்மட பிசமரிப்டற்கம 
ஆகமசமகள் பனங்கப்ட்டுள்ந. 
 

 சரக் கம்யி அடற்கமக சம்ணடத்மட 
யடரிபிக்கமடடிதமல் 2017.08.18 ஆம் டயகடய 
யமனநமடம னகமமணத்துபம் ற்யத 
அறபர் குறேபிமல் உள்மட்டு அல்து 
யபநிமட்டு னடலீட்மநயமனபர் னெம் 
டயந்ட சந்மட பிமணனுக்கள் ககமப்ட்டு 
கனத்டயட்த்மட யசதற்டுத்துபடற்கு 
டீர்ணமிக்கப்ட்து. 
 
 

 2017.09.13 ஆம் டயகடய மத்டப்ட் 
யமனநமடம னகமமணத்துபம் ற்யத 
அமணச்சமபக் குறேபிமல் கணற்டி 
டீர்ணமத்மட உறுடய யசய்தப்ட்து. 

 யமனநமடம னடமமணத்துபம் ற்யத 
அமணச்சமபக் குறேபின் னெம் பிடப்னம 
யசய்தப்ட்பமறு கனத்டயட்த்டயற்கமக 
ற்றுக்யகமள்நக்கூடித கன் 
யடயதயணமன்யம பனங்கும் ஆற்றமத 
அிபினத்டயதமநர்/யர்ணமஞிப்மநம யடரிவு 
யசய்படற்கமக, உத்கடச கனத்டயட்த்டயன் 
ணடயனேம யமயதிதல் உசமதுமஞப் 
ஞிதகத்மட யதணயப்டற்கமக 2017.11.07 
ஆம் டயகடய அமணச்சமபதின் அங்கரகமம் 
கயமக்கப்யற்றுள்நது. 

 யடமனயல்தட் ணடயப்டீ்டுக் குறேபிமல் 
யறுமக ஆபஞங்கள் பிடப்னம 
யசய்தப்ட்டுள்ந. 
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02 ீடயணன் டன்ிதக்கம்  ஆண்டில் இதுபம 06 யடமனயற்மட்டுக் 
குறேக் கூட்ங்கள் ஆண்டில் 
மத்டப்ட்டுள்ந. 
 

 இங்மக டகபல் யடமனயல்தட் 
னகபமண்மணதிமல், அர்ஸ்ட் அன்ட் 
தங்க் யறுபத்டயன் னெம் யசய்தப்ட் 
னஞ கற்மக அயக்மக 2017.07.31 ஆம் 
டயகடய மகதநிக்கப்ட்து. 
 
 

 கனத்டயட்த்மட யசதற்டுத்துபடற்கமக 
யகமள்மக ரீடயதிம அங்கரகமம் 2017.08.22 
ஆம் டயகடய அமணச்சமபதிமல் 
பனங்கப்ட்டுள்நது. 
 

 ங்ககரித அசமங்கத்டயன் ற்றுணடய 
இக்குணடய பங்கயதின் யபமஞ கன் 
உடபி யகழ்ச்சயத்டயட்த்டயல் யமனநமடம 
னகமமணத்துபம் ற்யத அறபர் 
குறேபிமல் 2017.09.08 ஆம் டயகடய 
உள்நக்கப்ட்டுள்நது. 
 

 2017.10.09 ஆம் டயகடய ங்ககரித மட்டின் 
யனஞத்துப குறேயபமன்று அபடமிப்னச் 
சுற்றுமயபமன்யல் ஈடுட்ர். 
ங்ககரித அசமங்கம் ணற்றும் இங்மக 
அசமங்கத்தும இக் கனத்டயட்ம் 
யடமர்ம ஆம் உன்டிக்மக 2017.12.22 
ஆம் டயகடய மகச்சமத்டயப்ட்து. 

03 பனக்யகமன்யன் 
னமப்மட்ம 
யயப்டுத்துபர்கறக்கமக 
டத அயபிதல் 
யடமர்ம திற்சய 
யகழ்ச்சயத் டயட்ம் 

 பனக்யகமன்யன்  னமப்மட்ம 
யயப்டுத்துபர்கறக்யக  டத 
அயபிதல் ற்யத திற்சய யகழ்ச்சயத் 
டயட்த்துக்கம னன்யணமனயவு டதமர் 
யசய்தப்ட்டு KOICA   யறுபத்டயற்கும் 
ிடயயதமன்றுன்  யபநிமட்டு பநங்கள் 
டயமஞக்கநத்டயற்கு சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நது. 
யகமரிதம தூடகத்டயமல் யடமர்னமத 
னன்யணமனயவு ற்றுக் யகமள்நப்ட்டு அது 
ற்ய 2017.03.21 ஆம் டயகடய 
அயபிக்கப்ட்டுள்நது. 

 இந் யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கம ல்ம 03 
பனங்கள் ன்துன் 2017 ஆம் ஆண்டில் 
ஆம்ிக்கப்ட்டு 2019 ஆம் ஆண்டில் 
னடிபமகயது. 

 அச சட்த்டஞிகள் 20 கமக் யகமண் 
னடற் குறேபின் திற்சய னர்த்டய 
யசய்தப்ட்டுள்நது. இண்மம் திற்சய 
யகழ்ச்சயத் டயட்ம் அடுத்ட பனத்டயல் 
ஆம்ிக்கப்வுள்நது. 
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5.7.1 mwpKfk; 

 

mikr;R kw;Wk; mjd; fPOs;s jpizf;fsq;fs;> kPAau; ePjpkd;w Kfhikr; rig> ePjpgjpfspd; 

gapw;rp epWtdk;. kw;Wk; rl;l cjtp Mizf;FO Mfpa %d;W epajpr;rl;l epWtdq;fs;> 

mikr;R epUthf nryT tplaj;jpd; Jizf; fUj;jpl;lnkhd;whf njhopy;gLfpd;w kj;jpa];j 

rigfs; Mizf;FO> ePjpkd;w epUthf nryT tplaj;jpd; Jizf; fUj;jpl;lnkhd;whf 

njhopy;gLfpd;w njhopy;epaha rigr; nrayfk;> ePjpkd;w epUthf nryT tplaj;jpd; fPohd 

Nky;ePjpkd;wq;fs;> Fbapay; Nkd;KiwaPl;L Nky; ePjpkd;wq;fs;> khtl;l ePjpkd;wq;fs; kw;Wk; 

ePjthd; ePjpkd;wq;fs; Mfpatw;wpd; fzf;Ffisf; fzf;fha;T nra;jy; cs;sff; 

fzf;fha;Tg; gpuptpdhy; nra;ag;gLfpwJ. 

 

cs;sff; fzf;fha;Tg; gpuptpd; gzpahl;nlhFjp 

 gpujhd cs;sff; fzf;fha;thsu; 

 05 epjp cjtpahsu;fs; 

 04 mgptpUj;jp mYtyu;fs; 

 03 Kfhikj;Jt cjtpahsu;fs; kw;Wk; 

 02 mYtyfg; gzpahsu;fisf; 

 

nfhz;Ls;sJ. ,t;tYtyu;fs; Kiwfs; fzf;fha;tpd; kPJ tpNrl ftdj;Jld; Nkw;$wpa 

epWtdq;fspd; cs;sff; fzf;fha;T mYty;fisr; nra;tJld; 2017 rdtup 01 Mk; jpfjp 

Kjy; 2017 டிசம்ர் 31 Mk; jpfjp tiu 

 

 13 Nky; ePjpkd;wq;fs; 

 03 khtl;l/ ePjthd; ePjpkd;wq;fs; 

 05 khtl;l ePjpkd;wq;fs; 

 10 ePjthd; ePjpkd;wq;fs; 

 01 tu;j;jf Nky;ePjpkd;wk; 

 03 jpizf;fsq;fs; 

 ePjp mikr;rpd; 02 

 epWtdq;fs; 01 

 tpNrl 01 

 

vd;Dk; tifapy; 39 g+uz fzf;fha;Tfs; elhj;jg;gl;L;s;sd. 

5.7 உள்ரை ைைக்ைாய்வுப் பிரிவு 

5.3  
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யநாக்கு 

 

இங்மகக்கமகவும் அங்கு பமழ்கயன் சக ணக்கறக்கமகவும் ீடயமதனேம் யதமதத்மடனேம் 
யமகபற்றுபடற்கமக தனுள்நபமறு டயநிக்கும் யசதற்மட்டின் னன்கமடி அச யறுபணமக 
யசதல்டுடல் 

 

பைி 
 

 இங்மகதின் டயர்மர்ப்னக்கமநப் னர்த்டய யசய்படற்கமக ணடயப்னனும் அிணமத்துனும் 
கர்மணதமகவும் யசதமற்றுடல் ணற்றும் ம்ணமல் இதன்நபில் இங்மக ணக்கறக்கு கசமப 
யசய்டல் 

 சனடமத ணற்றும் யமனநமடம சுடீ்சம், சண சந்டர்ப்ங்கள் ணற்றும் ணிடகதத்மட 
ஊக்குபிக்கும் னதற்சயதின் கமது இங்மக ணக்கறக்கமக ீடய, மதுகமப்ன ணற்றும் சுதமடீத்மட 
உறுடயப்டுத்துபடற்கமக மட்சணயன்யனேம் ீடயதமகவும் இங்மகதின் சட்ங்கமந 
அனல்டுத்துபடற்கு சட்ணம அடயர் டயமஞக்கநம் னதற்சயக்கும். 

 

யநாக்ைம் 

 

 இங்மக அசமங்கம், அசமங்க யறுபங்கள் கூட்டுத்டமங்கள் ணற்றும் யதடயச் சட் 
சமகறக்கமகத் கடமபதம சக சட் னமதம கசமபகள் ணற்றும் சட்  
ஆகமசமகமந உடிதமக பனங்கல் ணற்றும் அசமங்கத்டயன்  பிரிபம குயக்ககமள்கமந 
பிஸ்டரிப்னச் யசய்னேம் யசதற்மட்டின் கமது பிகசடித்ட ஞியதமன்ம யமகபற்றுடல். 

 
 

6.1.1 அமிபைம்  

 

சட்ணம அடயர், இங்மக சமதக கசமசயசக் குடிதசு சமர்மக கடமன்றும் டமமணச் சட் 
ஆகமசகர் ன்துன் டயமஞக்கநத்டயன் டமபமகவும் யமறுப்னக் கூறும் உத்டயகதமகத்டமகவும் 
கமணதமற்றுகயன்மர். சட்ணம அடயர் டயமஞக்கநணமது “” பகுப்ன டயமஞக்கநம் ன்துன் 
இங்மக சமதக  கசமசயசக் குடிதசயன் 2015.09.21 ஆம் டயகடயத 1993/13 ஆம் இக்கம் யகமண் 
பர்த்டணமி ிகத்டயன் ிகமம் ீடய அமணச்சயன் கண்கமிப்ின் கரழ் பனகயன்து. 
 

சட்ணம அடயர் டயமஞக்கநணமது, ணத்டயத அசு, ணமகமஞ சமகள், அச டயமஞக்கநங்கள், 
யதடயச் சட்ச் சமகள் ணற்றும் அச ங்கநிப்ன யறுபங்கறக்கு சட் உடபிமத பனங்கய 
பனகயன்து. டயமஞக்கநத்டயன் சட் உத்டயகதமகத்டர்கள், சயபில், குற்பிதல், அசயதமணப்ன 
ணற்றும் பர்த்டக பிதங்கநில் அச ணற்றும் அச சமர்ம யறுபங்கறக்கு அயவுறுத்டல்கமந 
பனங்குபதுன் இங்மகதிறள்ந உதர் ீடயணன்ம் மத ீடயணன்ங்கள் யடமனயல் யதமத 
சமகள் ன்பற்யல் யடமப்ட் பனக்குகநில் அசமங்கம் ணற்றும் அச யறுபங்கள் 
சமர்மகத் கடமன்றுபர். 
 

சயபில் ணற்றும் குற்பிதல் பனக்குகறக்கமக டயமஞக்கநத்டயல்  னமகத சயபில் ிரிவு 
குற்பிதல் ிரிவு ணற்றும் அச சட்த்டஞிகள் ிரிவு ஆகயத னென்று அகுகள் 
டமிக்கப்ட்டுள்நதுன் யனபமக யசதற்மடுகமந கணற்யகமள்படற்கு டமப் ிரிவும் கஞக்குப் 
ிரிவும் டமிக்கப்ட்டுள்ந. அத்துன் கணற்கூப்ட் அகுகறக்கு கணடயகணமக சட்ணம அடயர் 
டயமஞக்கநத்டயன் யசதற்மடுகள் னமதமக மயறுபடற்கு கூட்டுத்டமப் ிரிவு, கணடயக 
அபசகம சட்த்டயன் கரழ் கமணகமந கணற்யகமள்ந கணடயக அபசகம எறேங்குபிடயகநின் 

06. அகச்ெின் ைீழுள்ர திகைக்ைரங்ைள் ற்றும் நிறுலனங்ைரின் 
செயாற்றுகை 

5.4  
 

 6.1 ெட்டா அதிபர் திகைக்ைரம் 
 

 



ீடய அமணச்சு   க்கம் 50 

கரனம ிரிவு, சயறுபர் துஷ்ிகதமக பனக்குப் ிரிவு, குடிபவு ணற்றும் குடிதகல்வுப் ிரிவு, 
யமதுணக்கள் ணனுப் ிரிவு ணற்றும் உதர்ீடயணன் அகு ஆகயத டமிக்கப்ட்டுள்ந.  

 
 

6.1.2 ெட்டா அதிபர் திகைக்ைரத்தின் ைடகைள் 

 சயபில், குற்பிதல், அசயதமணப்னச் சட்ம், பர்த்டகம் கமன் பிதங்கள், சர்பகடச சட் 
படிக்மககள் ணற்றும் க்கயத மடுகநின் ணிட உரிமணகள் ஆமஞக்குறே யடமர்ம 
பிதங்கள் ன் யடமர்மக அசமங்கத்டயற்கும் அச யறுபங்கறக்கும் அயவுறுத்டல்கள் 
பனங்கல் 

 உதர் ீடயணன்ம் மத ீடயணன்ங்கள் ணற்றும் யடமனயல் யதமத சமகநில் யடமப்ட் 
பனக்குகநில் அசமங்கம் ணற்றும் அச யறுபங்கமநனேம் ிடயயடயத்துபப்டுத்டல் 

 னடயத சட்ங்கமந சட்பமக்கம் யசய்னேம் கமதும் மனமதிறள்ந சட்ங்கமநத்  
டயனத்தும் கமதும் கடமபதம சட் ஆகமசமகமந பனங்குடல். 

 

கணற்கூப்ட் கமணகமந கணற்யகமள்படற்கு டயமஞக்கநத்டயன் ின்பனம் ிரிவுகள் 
உடவுகயன். 

 

    குற்பிதல் ிரிவு 

    சயபில் ிரிவு 

    அச சட்த்டஞிகள் ிரிவு 

    உதர் ீடயணன்ப் ிரிவு 

    கூட்டுத்டமப் ிரிவு 

 

கணறம் டயமஞக்கநத்டயன் டங்குடமதின்யத யசதற்மடுகறக்கு சயப்மக இங்கமஞப்ட் 
யமறுப்னக்கமநனேமத சயப்னப் ிரிவுகள் உள்ந. 

    யமதுணக்கள் ணனு அகு (இப் ிரிவு ணக்கள் ணனுக்கள் யடமர்ில் பனக்குகமந மகதமறம்) 
    சயறுபர் துஷ்ிகதமக பனக்குப் ிரிவு (இப் ிரிவு சயறுபர் துஷ்ிகதமகம் யடமர்ம  

பனக்குகமந மகதமள்படற்கு டமிக்கப்ட்டுள்நது) 
 

கணற்கூப்ட் ிரிவுகறம் அகுகறம் சட்ணம அடயர் டயமஞக்கநத்டயல் னக்கயத யசதற்மடுகமந 
மகதமறகயன். அத்துன் இத் டயமஞக்கநத்டயன் யனபமக படிக்மககறக்கமக கஞக்குப் ிரிவும் 
டமப் ிரிவும் டமிக்கப்ட்டுள்ந.  

 

6.1.3 2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லகான ைாயப்பகுதிக்ைான ஒவ்சலாரு பிரிவுைரினதும் பன்யனற்மம் 

gpupTfs; tof;Ffspd; tiffs; 2016.01.01
இல் உள்ர 
லறக்குைள் 

2017.01.01ypUe;J 
2017.12.31 லக 

Nfhitaplg;gl;l 
tof;Ffs; 

2017.01.01ypUe;J 
2017.12.31 லக 
KbTWj;jg;gl;l 
tof;Ffs; 

2017.12.31இல் 
kPjpahfTள்ர 
லறக்குைள்  

rptpy; gphpT mwpTiu Nfhitfs; - 1,121 313 808 

Njhw;Wjy; Nfhitfs; - 1,804 145 1,659 

mur 
rl;lj;juzpfs; 
gpupT 

rptpy; gpuptpypUe;J 7,345 1,408 1,101 7,652 

v];gp 274 77 03 348 

vy;V 05 08 - 13 

vy; 714 118 311 521 

nkhj;jk; 8,338 1,611 1,415 8,534 

Fw;wtpay; gpupT 

1.nfhiy vj;jdpg;G 

13,110 

992 751 

14,079 

2.mghaXslj rl;lk; 816 444 

3. rpWtu; Jஷ்gpuNahfk; 364 - - 

4.fw;gopg;G 365 417 363 

5.ghypay; njhopy; 360 15 32 

6.jPq;Ftpistpf;Fk; MAj  96 59 

7.gaq;futhj jLg;G rl;lk; 14 17 

8.Nkhl;lhH tpgj;J 298 34 23 

9. nghJr; nrhj;J 19 11 

10.epjp Nkhrb 383 341 196 

11. NtW fw;wq;fs; 1,279 1,158 

  4,023 3,054 

cau; ePjpkd;wg; 
gpupT  

 371 530 54 847 

$l;Lj;jhgdg;  5,976 2,087 1,941 6,122 
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gpupT 
ngz;fs; kw;Wk; 
rpWtu; 
Jஷ்gpuNahf 
tof;Fg; gpupT 

 18,199 2,488 3,105 17,582 

nghJkf;fs; 
kDf;fs; gpupT 

 483 620 484 619 

nkhj;jk;  46477 14,284 10,511 50,250 

 
 

 சயபில் ிரிபில் டயதப்ட் அடயகணம பனக்குகள் அச சட்த்டஞிகள் ிரிபிமல் 
மகதமநப்டுகயன் ன்மட டதவு யசய்து கபிக்கவும். 
 

 

6.1.4 சட்ணம அடயர் டயமஞக்கநத்டயமல் கணற்யகமள்நப்டும்            கனத்டயட்ங்கள் 

 
 

6.1.5 2017.01.01 – 2017.12.31  லகான நிதி ரீதிான பன்யனற்மம் 
 

லிபம் 2017 ஆம் 
ஆண்டுக்கம 
எதுக்கரடு (னொம ணயல்) 

2017.12.31 லகான 
செயவு  (னொம ணயல்) 

2017.12.31 நிதி 
ரீதிான 

பன்யனற்மம் 

ணீண்யறேம் 
யசபிம் 

725.00 708.70 98% 

னெட யசபிம் 635.00 235.00 37% 

சாத்தம் 1360.00 943.70 69% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

கனத்டயட்ம்  

nkhj;j 
kjpg;gPL 
னொம ணயல். 

2017 ஆம் 
ஆண்டுக்கம 
எதுக்கரடு 

2017.12.31 – யடய ரீடயதம 
னன்கற்ம் 

31.12.2017 

யௌடீக 
னன்கற்ம் னொம ணயல். % 

னடயத அறபக 
கட்டிம் அமணத்டல் 

1,182.00 500.00 144.71 29% 18% 

ணன்மர் அச பிடுடய 
அமணத்டல் 

26.50 3.00 3.18 91% 50% 

பவுிதம அச 
பிடுடய அமணத்டல் 

26.50 5.00 4.59 92% 85% 

சாத்தம் 1,235.00 508.00 152.48  -- 



ீடய அமணச்சு   க்கம் 52 

 

 

 

 

Nehf;F 

 
murhq;fj;jpd;   nfhs;iffisr;   rl;lthf;fkhf cUkhw;Wtjd; %yk; 

ey;yhl;rpia cWjpg;gLj;Jtjw;F ,yq;if murhq;fj;jpw;Fj;  JizGupjy;. 

 

gzp 
 
murhq;ff; nfhs;iffisr; rl;lthf;fkhf cUkhw;Wtjpy; rpq;fsk;> jkpo;> Mq;fpyk; 

Mfpa nkhopfspy; mj;jifa rl;lthf;fj;jpd; tiujy; murpayikg;gpw;fpzq;fr; 

nra;ag;gLjy;. 

 

6.2.1 mwpKfk; 

rl;ltiuQu; jpizf;fsk;>“A”juj;jpyhd murhq;fj; jpizf;fsnkhd;whfTs;sJ. 

mjpAj;jk rdhjpgjp mtHfspd; Neub Nkw;ghu;itapd; fPo; gzpahw;wpa ,j; 

jpizf;fsk;> 18.01.2015Me; Njjpa 1897/15 Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdpapd;gb 

ePjpkw;Wk; njhopy; mYty;fs; mikr;rhpd; Neub Nkw;ghHitapd; fPo; te;jJld;> 

,j;jpizf;fsk; 21.09.2015 Me; Njjpa 1933/13 Mk; ,yf;f mjptpNrl 

tu;j;jkhdpapd;gb ePjpaikr;rpd; Neub Nkw;ghHitapd; fPo; gzpahw;Wfpd;wJ. 

 

rl;ltiuQu; jpizf;fsj;jpd; Kf;fpagzp> murpayikg;Gf;fpzq;fTk; 

mikr;ruitapdhy; vLf;fg;gl;l KbGfSf;F ,zq;fTk; gy;NtW tplaq;fs; gw;wpa 

murhq;ff; nfhs;iffisr; rl;lthf;fq;fshf cUkhw;WjyhFk;.  murhq;fj;jpd; 

nfhs;iffisr; rl;lthf;fkhf cUkhw;Wfpd;w eilKiwapy; ,j;jpizf;fskhdJ> 

Gjparl;lthf;fq;fis Mf;Ftjw;Fk; VyNtAs;s rl;lthf;fq;fisj; jpUj;Jtjw;Fk; 

rl;l%yq;fis tiufpd;wJld;> gy;NtW murhq;f mikr;Rf;fspdhy; rku;g;gpf;fg;gl;l 

Jizepiyr; rl;lthf;fq;fisAk; kPsha;T nra;fpd;wJ.  ,j;jpizf;fsj;Jf;Fg; 

nghWg;gpf;fg;gl;l Vida flikfs;> tiuTr; rl;l%yq;fisg; guprPyid 

nra;tjw;Ff; $l;lg;gl;l ghuhSkd;wj; njupTf; FOf; $l;lq;fspy; 

gq;Fgw;WtjidAk; rl;l%yq;fs; tpthjj;Jf;F vLf;fg;gLk;NghJ ghuhSkd;wj;jpy; 

r%fkhapUg;gjidAk; ghuhSkd;wj;Jld; xUq;fpize;J nraw;gLtjidAk; 

cs;slf;Fk;. mur$l;Lj;jhgdq;fSk; epajpr;rl;lKiwahd FOf;fSk; cl;gl> 

,j;jpizf;fsk; vy;yh murhq;f mikr;Rf;fSf;Fk; jpizf;fsq;fSf;Fk; 

Nritfis toq;Ffpd;wJ.  gy;NtW rl;l%yq;fisAk; Jizepiyr; 

rl;lthf;fq;fisAk; jahupj;jy; njhlu;ghf ,j;jpizf;fskhdJ murhq;f 

mikr;Rf;fSf;Fk; jpizf;fsq;fSf;Fk; rl;lkjpAiuiaAk; toq;Ffpd;wJ. 

 

 

 

6.2. rl;ltiuQu; jpizf;fsk; 
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6.2.2 rl;l%yq;fis tiujy; njhlu;ghf jpizf;fsj;jpd; gzpfs;;           
gpd;tUkhwhFk; 
 
(1) Gjpa rl;lthf;fq;fis Kk;nkhopfspYk; Mf;Ftjw;Fk; VyNtAs;s 

rl;lthf;fq;fisj; jpUj;Jtjw;Fk; vd rl;l%yq;fis tiujy;. 

(2) Jiz epiyr;  rl;lthf;fq;fis kPsha;jYk;   kw;Wk; (mtrpakhdtplj;J) 
mtw;iw Kk;nkhopfspYk; tiujYk;. 
 

(3) rl;lq;fisj; jahhpj;jYld; rk;ge;jg;gl;l ghuhSkd;wf; flikfisg; Gupjy;. 
(4)  khfhz rig epajpr;rl;lq;fis tiujy;;. 
(5) jdpg;gl;l  cWg;gpdh;  rl;l%yq;fis  ($l;bizj;jy;fspd; tiuTr;  

rl;l%yq;fs;) Kk;nkhopfspYk; kPsha;;jy;. 
 

rl;lq;fisAk;> Jizepiyr; rl;lthf;fq;fisAk;> khfhzrig epajpr;rl;lq;fisAk; tiujy; 
njhlHgpy; ,j;jpizf;fsk; rl;l kjpAiuiaAk; toq;Ffpd;wJ. 
 
,j;jpizf;fsj;jpd; jdpj;Jtkhd rpwg;Gf;$W vd;dntdpy;> ,j;jpizf;fsk; mjd; nrhe;jf; 
fl;likf;fg;gl;l Ntiy epfo;r;rpj; jpl;lj;ijf; nfhz;bUg;gjpy;iy vd;gjhFk;. ,jw;fhd 
fhuzk;;> jpizf;fsj;jpd; Ntiy epfo;r;rpj;jpl;lk;> Njitg;gl;l nfhs;if 
mikr;ruitapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;ljd; Nky;> nfhLf;fg;gl;lnthU Neuj;jpy;> murhq;f 
mikr;Rf;fspdJk;> mj;jifa mikr;Rf;fspd; fPOs;s gy;NtW jpizf;fsq;fspdJk; 
rl;lkhf;fy; Njitfspd; kPJ mtrpakhff; fl;likf;fg;gl;Ls;sikahFk;.  Mjyhy;> 
rl;ltiuQh; jpizf;fsj;jpd; nray; epiwNtw;Wifg; gjpT> VNjDk; Fwpg;gpl;l Mz;L 
G+uhfTk; Kiwahd Jiwrhu; mikr;Rf;fspdhy; mjw;Fr; rkh;g;gpf;fg;gl;l Kjdpiy kw;Wk; 
jpUj;jr; rl;lthf;fq;fSf;fhf mj;Jld; Jizepiyr; rl;lthf;fq;fSf;fhfr; nra;ag;gl;l 
Ntz;LNfhs;fis ntw;wpfukhfg; G+u;j;jp nra;tjd; mbg;gilapd; kPJ fl;likf;fg;gl;Ls;sJ. 
,j;jpizf;fsj;jpd; gpujhd gzpahfTs;s rl;lthf;fq;fis tiujypd; Nehf;nfy;iyapDs; 
mlq;Ffpd;w VNjDk; tbtj;jpyhd rl;lthf;fk; Ntz;LNfhs; tpLf;Fk; mikr;Rf;F my;yJ 
jpizf;fsj;Jf;F mJ mDg;gg;gLtjw;F Kd;du; Kk;nkhopfspYk; g+u;j;jp 
nra;ag;glNtz;Lk;.   

 

6.2.3 2017.01.01 ,ypUe;J 2017.12.31 tiuahd Kd;Ndw;wkPsha;T ; 

6.2.3.1 யலகயைள் படித்துக்சைாண்டுள்ர யைாகலைரின் லிபம் – (2017.01.01 - 2017.12.31) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
flikapd; 
jd;ik 

 
01.01.2017 
md;Ws;sthWKj
dpiy my;yJ 
G+Hj;jpnra;ag;gl;l 
rl;l 
%yq;fshfr; 
rkHg;gpf;fg;gl;L>
Mdhy; 
rl;lj;Jiwj; 
jiyikajpgjpap
dJ my;yJ 
Vida 
mikr;Rf;fspdJ
k; jpizf;fsq; 
fspdJk; 
mtjhdpg;Gfs; 
my;yJmwpTWj;j
y;fs; 
fpilf;fg;ngwTs;
sNfhhpf;iffspd; 
vz;zpf;if 

 
2017.01.01 
md;Ws;st
hWtiujy; 
G+Hj;jpnra;
ag;gl;buhj 
Nfhhpf;iff
spd; 
vz;zpf;if 

 
Mz;bDs; 
jpwj;jtHfspl
kpUe;Jngwg;g
l;lNfhhpf;if
fspd; 
vz;zpf;if 

 
,t;thz;bYk; 
Kd;idaMz;Lf
spYk; 
%d;WnkhopfspYk; 
G+hj;jpnra;ag;gl;L 
,iaghdjpwj;jtH
fSf;FjpUg;gpmD
g;gg;gl;litAk; 
kw;Wk; 
NkyjpfjpUj;jq;f
Sf;fhfGjpamwpT
Wj;jy;fSf;fhfkP
s;mDg;gg;glitA
k;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nkhj;jk; 
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rl;l%yq;fis
tiujy; 
(Kjd;ikr; 
rl;lthf;fq;f
Sk;.rl;lthf;f
q;fspd; 
jpUj;jKk;) 

138 21 73 27 259 

jdpg;gl;lcWg;
gpdh;fspd; 
($l;bizj;jy;
)rl;l%yq;fs; 

 
    108 

32 
 140 

Jizepiyr; 
rl;lthf;fq;fsp
d; jpUj;jk;. 
(Kjdpiykw;W
k; jpUj;j) 

119 17 156 49 341 

khfhzrigf
spd;.epajpr;rl;l
q;fs; 

23 2 2 - 27 

 (7) (8) (9) (10) 
flikapd; 
jd;ik 

%d;Wnkhopfspy; 
G+h;j;jpnra;ag;gl;L 
31.12.2017 
md;Ws;sthW 
igahdjpwj;jth;
fSf;F jpUg;gp 
mDg;gg;gl;litA
khd 
Nfhhpf;iffs; 
(G+h;j;jpnra;ag;gl;
L gyjlitfs; 
ntspNa 
mDg;gg;gl;litA
khd ,Wjp 
tiuTfs;>xt;nt
hU jlitAk; 
mDg;gg;gl;l 
tiuT 
cs;slq;fyhf 
 

ePz;lfhykhf
mwpTWj;jypd;
ikahy; 
%lg;ggl;lNfh
g;Gfspd; 
vz;zpf;if 

31.12.2017 
md;Ws;sthW 
Kjdpiy my;yJ 
G+Hj;jp nra;ag;gl;l 
rl;l%yq;fshfr; 
rkHg;gpf;fg;gl;L> 
Mdhy; rl;lj;Jiwj; 
jiyikajpgjpapdJ
my;yJ Vida 
mikr;Rf;fspdJk; 
jpizf;fsq;fspdJk; 
mtjhdpg;Gfs; 
my;yJ 
mwpTWj;jy;fSf;fhf
vjph;ghh;f;fg;gl;Ls;si
tAkhd 
fpilf;fg;ngw;Ws;si
tAkhd 
Nfhhpf;iffspd; 
vz;zpf;if 

31.12.2017 
md;Ws;sthW  
G+u;j;jp 
nra;ag;glhj 
tiuTfs; 
njhlh;gpyhdNfhhp
f;iffspd; 
vz;zpf;if 

rl;l%yq;fi
s tiujy; 
(Kjd;ikr; 
rl;lthf;fq;f
Sk; 
rl;lthf;fq;f
spd; 
jpUj;jKk;) 

 
 
63 

 
 
30 

 
 

156 

 
 
10 

jdpg;gl;lcW
g;gpdh;fspd; 
($l;bizj;j
y;)rl;l%yq;
fs; 

 
9 

 
1 

 
130 

Jizepiyr; 
rl;lthf;fq;f
spd; 
jpUj;jk;. 
(Kjdpiykw;
Wk; jpUj;j) 

 
 

184 

 
 
- 

 
 

126 

 
 
31 

khfhzrig
fspd; 
epajpr;rl;lq;
fs; 

 
2 

 
16 

 
08 

 
1 
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Fwpg;G : 
 

1. epiu 9 kw;Wk; 10 Kjdpiy my;yJ G+h;j;jp nra;ag;gl;l rl;l%yq;fshfr; 
rkh;g;gpf;fg;gl;L> Mdhy; rl;lj;Jiw jiyikajpgjpapdJk; Vida mikr;Rf;fspdJk; 
jpizf;fsq;fspdJk; mtjhdpg;Gf;fs; my;yJ mwpTWj;jy;fSf;fhf vjph;ghh;j;Js;s 
Nfhhpf;iffspd; vz;zpf;ifAk; tiuT G+u;j;jp nra;ag;glhjit njhlh;gpyhd 
Nfhhpf;iffspd; vz;zpf;if. 

  
,j; jpizf;fsj;jpdhy; ftdj;Jf;nfLf;fg;gl;L> G+Hj;jpnra;ag;gl;L mDg;gg;gl;l 
Nfhhpf;ifnahd;W> Kf;fpakhf mwpTWj;Jk; Kftuhz;ikfs; nfhs;ifia 
khw;wpf;nfhz;bUg;gjd; fhuzkhf Nkyjpfj; jpUj;jq;fshfg; Gjpa mwpTWj;jy;fSld; 
kPz;Lk; mDg;gpitf;fg;glf;$Lk;. vt;thwhapDk;> mj;jifanthU Nfhhpf;if 
ngwg;gLk;NghJ> mJ Kd;dNu ,Wjpahf;fg;gl;bUg;gjidg; nghUl;gLj;jhJ> 
,j;jpizf;fsk;> xU Gjpa Nfhhpf;iff;Ff; nfhLf;fpd;w mNj Neuj;ijAk; ftdj;ijAk; 
mjw;fhf mHg;gzpj;J mjidf; ftdj;Jf;nfLf;f Ntz;bAs;sJ. NkYk;> 
G+Hj;jpnra;ag;gl;l tiuTfSf;F mj;jifa jpUj;jq;fSf;fhd Nfhhpf;iffs;> 
,WjptiuT Kk;nkhopfspYk; mDg;gg;gl;l gpd;dUq; $l nra;ag;gLfpd;wdntd;gJld;> 
rpyNtisfspy; ,e;eltbf;if Kiw gyjlitfs; ,lk;ngWfpd;wJ. gpd;tUtd rpy 
cjhuzq;fshfTs;sd:- 

 

rl;l%yj;jpd; ngaH 
 
tiuTntspapy; mDg;gg;gl;ljlitfspd; 
vz;zpf;if (31.12.2017 vd;Ws;sthW) 

Njrpaf; fzf;fha;Tr; rl;l%yk;. 22 
Nkhl;lhH thfdr; rl;l%yk;.                          23 (mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sJ) 
mur fhzp (tpNrlVw;ghLfs;) rl;l%yk;. 14 
fhzp tq;fpfisj; jhgpg;gjw;fhd 
rl;l%yk;. 14 

fhzp mgptpUj;jpf; fl;lisr;rl;lk;. 14 
n[duhy; NrH N[hd; nfhj;jyhtiy 
Njrpag; ghJfhg;Gg; gy;fiyf;fofr; 
rl;l%yk;. 

11 

,yq;if epiyngWjF mgptpUj;jpr; 
rl;l%yk;. 

15(FOepiyjpUj;jq;fs; cs;slq;fyhf 
mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sJ) 

type;JjT r%fNritfs; (gjpTnra;jYk; 
Nkw;ghh;it nra;jYk;) rl;l%yk;. 12 

Njrpaf; fz; tq;fpr; rl;l%yk;. 09 
cs;Sujpfhurigj; NjHjy;fs; (jpUj;jr;) 
rl;l%yk;. 

15(FOepiyjpUj;jq;fs; cs;slq;fyhf 
mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sJ) 

Mjyhy;> Nfhhpf;ifnahd;W ,j;;jpizf;fsj;jpdhy; ftdj;Jf;nfLf;fg;gl;L 

G+Hj;jpnra;ag;gl;bUg;gpD  $l> ,it>“G+Hj;jpnra;ag;gl;buhj Nfhhpf;iffs;” vd;wtFjpapy; 
njhlHe;Jk; gpujpgypf;fg;glf;$Lk;.  
 

2. jdpg;gl;l cWg;gpdHfspd; rl;l%yq;fs; ($l;bizj;jy; gw;wp) 

mikr;ruitapd; cgFOtpdhy; tpLf;fg;gl;l mwpTWj;jy;fSf;fpzq;f> fzf;fha;Tr; 
rl;l%yk;> jftYf;fhd chpikr; rl;l%yk; kw;Wk; murrhHgw;w xOq;fikg;Gfs; 
njhlHghd rl;l%yk; vd;gd rl;lkhf;fg;gLk; tiu> jdpg;gl;l cWg;gpdHfspd; 
rl;l%yq;fs; ($l;bizj;jy;) njhlHghd Nkyjpf mwptpj;jy; ngwg;gLk;tiu> 
jw;fhypfkhf gzpepWj;jp itf;fg;gl;Ls;sd. MfNt> 2017.12.31 md;Ws;sthW 
epWj;jpitf;fg;gl;L G+Hj;jpnra;ag;glhj jdpg;gl;l cWg;gpdHfspd; rl;l%yq;fspd; 
vz;zpf;if ($l;bizj;jy;gw;wp) 130MfTs;sJ. 
 

3. rl;l%yq;fs; (Kjd;ikr; rl;lthf;fq;fSk; rl;lthf;fq;fisj; jpUj;JjYk;) 

epiwNtw;wg;glhj 10 rl;l%yq;fs;; (Kjd;ikr; rl;lthf;fq;fSk; rl;lthf;fq;fspd; 
jpUj;jKk;) ,iaghd mikr;Rf;fspdJk;> jpizf;fsq;fspdJk;> epWtdq;fspdJk; 
mwpTWj;jy;fis my;yJ mtjhdpg;Gfis my;yJ mikr;ruitapd; mq;fPfhuj;ijf; 
nfhz;buhjitahf my;yJ ,d;dKk; fye;Jiuahlypd; fPOs;sitahf cs;sd.  
 

4. Jizepiyr; rl;lthf;fq;fis kPsha;jy;  
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kPsha;T G+Hj;jpnra;ag;glhj 31 Nfhhpf;iffs; njhlHghf (Jizepiyr; 
rl;lthf;fq;fs;) ,iaghd mikr;Rf;fspdJk;> jpizf;fsq;fspdJk;> 
epWtdq;fspdJk; mwpTWj;jy;fs; my;yJ mtjhdpg;Gfs; ngwg;gl;buhjitahf 
my;yJ ,d;dKk; fye;Jiuahlypd; fPOs;sitahf cs;sd.  
 

 

6.2.3.2  01.01.2027 ,ypUe;J 31.12.2017 tiuapyhd epjp Kd;Ndw;wwpf;if 

 

tpguk; 2017 Mk; 
Mz;Lf;fhd
epjpNaw;ghLf
s; (&gh.kp) 

31.12.2017 
md;Ws;sthwh
dnrytpdk; 
(&gh.kp) 

31.12.2017 
md;Ws;sthwhd 
Kd;Ndw;wwpf;if 
        % 

kPz;Lk; tUk; 
nrytpdk; 

109.20 95.61 88% 

%yjdr; 
nrytpdk; 

30.20 28.74 95% 

nkhj;jk; 139.40 124.35 89% 
 

 

 

 

 

 

 

1969ம் ஆண்டின் 03ம் இக்க இங்மக சட்ஆமஞக்குறே சட்த்டயன்னெம் இங்மக சட் ஆமஞக்குறே 

டமிக்கப்ட்து. இது சட் ணறுசரமணப்ம கணற்யகமள்றம் ிடம அசமங்க யறுபணமகும். சட் 

ஆமஞக்குறே டயமஞக்கநத்டயன் ிடம ஞி கடமபதம யனபமக ணற்றும் ஆமய்ச்சய உடபிகமந 

பனங்குபடமகும். 

யநாக்கு 

 ல்மட்சயக்கமக சட் ணறுசரமணப்ம கணம்டுத்டல். 

செற்பைிைள் 

 சட் ணறுசரமணப்ம கணம்டுத்துபடற்கமக 1969 ம் ஆண்டின் 03 ம் இக்க சட் ஆமஞக்குறேச் 
சட்த்டமல் ஆமஞக்குறேவுக்கு உரித்டமக்கப்ட் ணற்றும் பிடயக்கப்ட் ஞிகமந 
அனல்டுத்டல். 

 

6.3.1 யநாக்ைபம் சதாறிற்பாடுைளும் 

சட் ஆமஞக்குறேபின் ிடம கமக்கம் சட் ணறுசரமணப்ம பினத்டயயசய்படமகும். அடற்கமக 

சட்ஆமஞக்குறே ின்பனம் ஞிகமந ஆற்றுகயது. 

I. சட்த்மட குயதடீுயசய்டல் 

II. னண்மடுகமந எனயத்டல் 

III. சட்த்மட னமதமக அிபினத்டய யசய்து ணறுசரமணப்டற்கமக யமனள் அநபிமதும்    

படிக்மகனம சமர்ந்டதுணம சட்த்மட ணீநமய்வு யசய்டல்  

IV. பனக்யகமனயந்ட ணற்றும் அமபசயதணம சட்ங்கமந அகற்றுடல் 

V. சட்த்மட நிடமக்குடறம் பீணதப்டுத்டறம் 

VI. சட்த்மட ணறுசரமணப்டற்கமக வ்பமம ிகமஞகமநனேம் யற்று ரிசரயத்டல் 

VII.  ணறுசரமணப்டற்கமக கமத்டயற்குகமம் சட்த்டயன் யபவ்கபறு ிரிவுகமந ஆமய்வு  

யசய்படற்கம யகழ்ச்சயத்டயட்த்மட டதமரித்து அமணச்சனக்கு பனங்குடல் 

VIII. மத மடுகநின் சட்னம சம்ந்டணம டகபல்கமந யல் 

IX. துமஞச் சட்பமக்கங்கள் ன்கு ற்றுக்யகமண் ககமட்மடுகறக்கும் சட்த்டயற்கும் 
இமதமயடன்மட, மதுகமக்கும் ண்ஞத்துன் மமறணன்ம் அல்மட கபறு 

6.3 ெட்ட ஆகைக்குழுத்  திகைக்ைரம் 

; 
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சமகநமல் துமஞச் சட்ங்கமந ஆக்கும் அடயகமத்மட அனல்டுத்துபமட 
யந்டணமக ணீநமய்வு யசய்டல். 

X. பனக்கமடுடல் சம்ந்டப்ட் யனபமகத் டன்மணதின் படிக்மக னம உட் சட் 
படிக்மக னமகமந குத்டயவு யசய்டல் ணற்றும் இகுடுத்துபடற்கமக 
யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கமந னமதமகத் டதமர் யசய்டல். 

XI.    சயங்கநம், டணயழ் ஆங்கயம் ஆகயதயணமனயகநில் சட்த்மட  குயதடீுயசய்படற்கு    

யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கமநத் டதமர் யசய்டல். 

 

6.3.2 2017.01.01 njhlf;fk; 2017.12.31 tiuாd Kd;Ndw;wk;  

 
1)   பதியார்ைள் ெம்பந்தப்பட்ட ெட்டத்துக்ைான திருத்தம் 

gpd;dzp னடயகதமர்கறக்கமக டற்கமதுள்ந சட்னமதம மதுகமப்ம பறப்டுத்டல் 

jw;Nghija 
epiyik 

கந்டமகமசம மயறுகயது. 

2) கைதுசெய்பம் ெட்டத்துக்ைான திருத்தம் 

gpd;dzp யமயஸ் அறபர்கறக்குரித மகது யசய்னேம் யதடயச்சட் அடயகமம் சம்ந்டப்ட் 
மனமக்ககமமபமத ணீள்கமக்குடல். 

jw;Nghija 
epiyik  

கந்டமகமசம மயறுகயது. 

3) ஜீனீவா சவாத்தின் அசாங்கத்திமத் வாக ஏற்றுக்தகாள்ரப்பட்ட  இயங்ககயின் கடப்பாடுககரக் 

கவனத்திற்தகாண்டு 2006 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இயக்க ஜினீவா சவாச்சட்டத்க  மீராய்வு தசய் ல். 

gupe;Jiu ணீநமய்வுயசய்டல் 

gpd;dzp 2006 ஆம்ஆண்டின் 4 ஆம் இக்க யபீம சணபமதச்சட்த்மட ணீநமய்வு யசய்டல். 
jw;Nghija 
epiyik 

கந்டமகமசம மயறுகயது. 

4) பாகடாதலர்ைள் இமந்துலிடுலதன் ீது நட்டஈடுயெதம் அமலிடுதல் 
gpd;dzp ீடய அமணச்சயமல் சட்ஆமஞக்குறேபின் அபடமிப்னக்கமக 2017.05.08 ஆம் டயகடய இத்டயனத்டம் 

சணர்ப்ிக்கப்ட்து. 
கணயீணம் அல்னது திடீர் விதத்பான்றின் காாக தாடடா பிள்டப ஒருரின் 

ம், ஏற்தட்டனதாது. அன் பிதிதனணாக அப்பிடள்டபயின் பதற்னநாருக்கு 

ஏற்தடுகின்ந உப ற்றும்  ணனடணக்காக க்பகான்டந பாடுப்தணால் 

ட்டஈடுனேம் அநவீடுபேய்துபகாள்ற்கு.  அப்பதற்னநார்களுக்கு முடிாட 

உனாடச்சுேட்டத்தின் நிடனப்தாடாகியுள்பது. னற்கூறி நிடனப்தாடு ற்கானத்தில் 

நீதியின் னகாட்தாடுகளுக்கு இடோக இல்டன. மூன்நாம் திநத்ரின் கணயீணம் 

காாக தாடடாபிள்டப ஒருரின் ம் டடபதற்நனதாது  

அன்பிதிதனணாக  பதற்னநார்களுக்கு ஏற்தடுகின்ந உபற்றும் ணனடணக்காக 

ட்டஈடுனேம் அநவீடுபேய்து பகாள்ற்கு அப்பிள்டபயின் பதற்னநார்களுக்கு 

முடிந்ாக இருக்கனண்டும்.   மூன்நாம் திநத்ரின் கணயீணம்தாடடா பிள்டப 

ஒருரின் த்திற்கு காாகும் னதாது, அப்பிள்டபயின் பதற்னநார்களுக்கு 

ஏற்தடுகின்ந ணனடணக்காகவும்,அப்பிள்டபயின் எதிர்கான உடப்பு இப்புக்காகவும் 

ட்டஈடுனேம் அநவீடுபேய்து பகாள்ற்கு  அப்பிள்டபயின் பதற்னநார்களுக்கு 

முடிந்ாக  இருக்கனண்டுபன்தட உறுதிப்தடுத்துற்காக ேட்டபான்டந 

அறிமுகப்தடுத்துற்காண  திருத்ம். 
jw;Nghija 
epiyik 

னற்குறித் ேட்டடபின் இறுதி டபிடண ார்பேய்ற்காண ேட்ட 

ஆடக்குழுவின் தரிந்துடகள் ேட்டடஞர் திடக்கபத்திற்கு 

ஆற்றுப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

5) 2007 ஆம்ஆண்டின் 7 ஆம் இயக்ை ைம்சபனிைள் ெட்டத்துக்ைான திருத்தங்ைள் 
gpd;dzp 2007 ஆம்ஆண்டின் 7 ஆம் இனக்க கம்பதனிகள் ேட்டத்துக்காண திருத்ங்கள். 

2017.06.22 ஆம் திகதி பிர் அலுனகத்ால் ேட்ட ஆடக்குழுவிடம் இத் திருத்ம் 

ஆாய்ந்துப்தார்ப்தற்காக ேர்ப்பிக்கப்தட்டது. 
நிருாகிகள் ற்றும் ஒடுக்குல் ேம்தந்ாக ற்னதாதுள்ப ஏற்தாடுகள் இக் கருத்திற்காக 

னதாதுாணல்ன எண இணங்காப்தட்டுள்பது. வினேடாக, கம்பதனிபான்று 

பாடர்தாக ஆகும் னதாது, கடனத்ல் ஒருமுடந டாத்தும்னதாது அற்றின் இற்டக 

முடிாகி கம்பதனிகடனத்ல்ட அச்பேல்கள் ஆகுணால், மீண்டும்  

உருாக்குற்காணாய்ப்பு இல்டன. நிருாகிகள் ேம்தந்ாக ேட்டத்தில் ற்னதாது 
உள்படங்கியுள்ப ஏற்தாடுகள் கம்பதனிானன பேய்ப்தடுகின்ந னகாரிக்டகக்கு 
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ட்டுப்தடுகிநது. 
jw;Nghija 
epiyik 

 

இறுதி டபு ாரிக்கப்தட்டு பிரின் அலுனகத்திற்கு அனுப்தப்தட்டுள்பது 
6) ைநீக்ைம், ைட்டுக்ைாப்பு ற்றும் பிரிகனப் பைம் ெம்பந்தப்பட்ட ெட்டம் 
gpd;dzp மீபச்சீர்பேய்து பகாள்ப முடிா விாக முறிவுகள் ேம்தந்ப்தட்ட நீக்கம், பிரிடணப் 

தம் ற்றும் கட்டுக்காப்பு தற்றி ற்னதாதுள்ப ேட்டங்கள் ற்றும் கட்டடபச் ேட்டங்கள் 

அவ் விடங்கடப இனகுாக புரிந்து பகாள்பகூடிாறு முடநப்தடி ார் பேய்து 

அச்ேட்டங்கள் ற்றும் கட்டடபச்ேட்டங்கள் அடணத்தும் ஒன்றுனேர்த்து ஒன கட்டடபச் 

ேட்டாகக் னகாடப்தடுத்ல். 

         கட்டுக்காப்பு : பிள்டபயின்ன்டக்காக 

         பிரிடணப்தம் : நிாாண ற்றும் நீதிாண நிாாதிக்கம் 

         தாரிப்பு : நிாாதிக்கத்ட நீான் நீதின்நத்திற்கல்ன ாட்ட நீதின்நத்திற்கு  

உரித்ாக்க னண்டுபன்ததுடன், ண்டிப்தற்காண அதிகாத்டயும் ாட்ட 

நீதின்நத்திற்கு  உரித்ாக்க னண்டும். 
jw;Nghija 
epiyik 

இவ் விடம் ேம்தந்ப்தட்ட னதச்சுார்த்டகடப முடித்துக்பகாண்டு ேட்டாக்கத்ட 

டற்காக  தரிந்துடகள் ேட்டடஞர் திடக்கபத்திற்கு  டகளிக்கப்தட்டண. 

7) ொன்றுப் சபாருட்ைகர அப்புமப்படுத்தல் ெம்பந்தப்பட்ட ெட்டம் 

gpd;dzp நீதி ன்நத்தின் க்கு விோடக்காக ோன்நாக காட்சிப்தடுத் னண்டிணால் 

ஆயுங்கள், ஆடடகள் ற்றும் ேட்டவினா துதாணப் னதாத்ல்கள் ற்றும்  

னதாடஸ்து  னதான்ந  முக்கிாண   ோன்றுப் பதாருட்கள் நீதின்நச் ோன்றுப்பதாருள் 

காப்தாபரின்  பதாறுப்பில் டக்கப்தடுகின்நண. க்கு விோடயின் இறுதியில் 

ங்கப்தடுகின்ந நீதின்நக் கட்டடபபான்றின் மீது ாத்தின  அற்டந 

அப்புநப்தடுத் முடியும். 
jw;Nghija 
epiyik 

கனந்ானனாேடணகள்   டடபதற்றுக் பகாண்டிருப்ததுடன் முன்ணாள் ேட்டா  அதிதாக 

பேனாற்றி ேணாதிததி ேட்டத்ணி திரு. தாலிபதாணாந்து அர்கபால் இது பாடர்தாக 

டபான்று ேர்ப்பிக்கப்தட்டது. 
8) நீதின்நத்ட அதித்ல் தற்றி ேட்டம் 

gpd;dzp முன்பாழிப்தட்ட ேட்டத்தின் பிாண கரு ாது, அதித்ல் தற்றி ேட்டத்ட 

னகாடப்தடுத்லும் ற்றும் அன் விடப் பதாருடப விபக்குதுாகும். 

jw;Nghija 
epiyik 

கனந்ா னனாேடண டடபதறுகிநது. திரு. திேத் விஜகுர்ண அர்கபால் ார் 

பேய்ப்தட்ட நீதின்நத்ட அதித்ல்  தற்றி டவு ேடதயில் 

ேர்ப்பிக்கப்தட்டதுடன் அச் ேட்டத்தின் பின்ரும் விடங்கள் பாடாதாண 

அானிப்புகடப பதற்றுத்ருாறு   டனால் கனாநிதி.னஜ.எம்.சுாமிான் 

அர்களிடம்   னகாரிக்டக  ஒன்று பேய்ப்தட்டது. 

அ) அதித்ல் என்ததிலிருந்து கருப்தடுது என்ண? 

ஆ) அது ண்டடண பதநனண்டிது எப்னதா? 

இ) நீதின்ந டடிக்டக   முடந 

ஈ) நீதின்நத்தின்  இடடக் கட்டடபக்கு கீழ்ப்தடிாவிடத்து ஏற்தடுகின்ந டனட 

உ) இறுதிாண நீதின்நக் கட்டடபக்கு கீழ்ப்தடிாவிடத்து ஏற்தடுகின்ந நிடனட 
 

 
6.3.3 2017.12.31 லகான நிதி ரீதிான பன்யனற்மம்  
 

லிபம்  ஒதுக்ைம் (ரூபா. 
ில்.) 

 செயவு  (ரூபா. ில்.) 2017-12-31 
 (%) 

ணீண்யறேம் யசபிம் 15.34 14.75 96% 
னெட யசபிம் 1.95 1.73 89% 

சாத்தம் 17.29 16.51 95% 
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யநாக்கு 

 
 

யதமதணம சட்த்மட ணடயக்கயன் சனடமதத்மடக் கட்டிகதறேப்னடல் 

செற்பைிைள் 

 

ீடயணன்ங்கள், சட்த்மட அனல்டுத்துகயன் யறுபங்கள் ணற்றும் ி யறுபங்கறக்கு சட் 
ணனத்துப, ணற்றும் உஞவு பிஞ்ஜமம் ற்யத குப்மய்வு, அயவும ணற்றும் ணடயனேம கசமபகமந 
பனங்குடல்.  
       
6.4.1 nraw;ghLfs ; 

,yq;ifapYs;s xNunahU rl;l Ma;T$lkhd murhq;f gFg;gha;thsh; jpizf;fsk; 
czT tpQ;Qhdg;gphpT> jlatpay; tpQ;Qhdg;gphpT Mfpa ,U gpujhd gphpTfisf; 

nfhz;Ls;sJ. czT tpQ;Qhdg; gphpthdJ czT> kJghdk;, ghy; kw;Wk; ePH; Mfpa 
ehd;F Ma;T$lq;fis cs;slf;fpAs;sJ. jlatpay; tpQ;Qhdg; gphpthdJ vwpgil 

jlatpay; gphpT> ePh;g;;gha jlatpay; kw;Wk; DNA gphpT> er;R jlatpay; gphpT> 
ntbnghUl;fs; kw;Wk; jP Gydha;Tg; gphpT> Nghijg; nghUs; jlatpay; gphpT> 

re;Njfj;jpw;Fhpa Mtzq;fs; jlatpay; gphpT, kw;Wk; ehdhtpj jlatpay; gphpT Mfpa VO 
Jiwfisf; nfhz;l cg gphpTfisf; nfhz;Ls;sJ.  

mwpTiufs; MNyhridfs; kw;Wk; tpQ;Qhd Nritfs; toq;Ftjd; %yk; ,J Nrit 
toq;Fk; xU jpizf;fskhtJld; ePjpkd;wq;fs;> nghyp];> Rq;fj; jpizf;fsk;> kJthp 
jpizf;fsk;> JiwKfq;fs;> cs;Suhl;rp epWtdq;fs;> Rfhjhuk;> gpw murhq;f 
jpizf;fsq;fs; kw;Wk; epajpr;rl;l epWtdq;fspy; ,Ue;Jngwg;gLk; rhd;Wg; nghUl;fis 
tpQ;Qhd ghpNrhjid kw;Wk; Ma;T nra;J Ma;T mwpf;iffis toq;FfpwJ. ,jw;F 
Nkyjpfkhf gy;NtW murhq;f jpizf;fsq;fs; kw;Wk; murhq;f mDruiz ngWfpd;w 
epWtdq;fspd; %yk; rkh;g;gpf;fg;gLfpd;w czTfs;> kJghdq;fs;> ghy; kw;Wk; ghy; 
cw;gj;jpg; nghUl;fs; juf;fl;Lg;ghl;L mYty;fSf;fhf ghpNrhjid nra;ag;gLtJld; 
,yq;if Rq;fj;jhy; Mw;Wg;gLj;jg;gLfpd;w khjphpfs; juk; kw;Wk;; Rq;fthp 
tifg;gLj;jYf;fhf ghpNrhjid nra;ag;gLfpd;wd. NkYk;  ehL KOtjpYKs;s 
ePjpkd;wq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLfpd;w re;Njfj;jpw;Fhpa Mtzq;fis ghpNrhjid nra;J 
mwpf;ifapLjYk; ,j; jpizf;fsj;jpd; %yk; nra;ag;gLfpd;wJ.  

ghpNrhjidf;fhf rkh;g;gpf;fg;gLk;; rhd;Wg; nghUl;fs; my;yJ khjphpfs;, czT kw;Wk; 

kUe;Jfs; rl;lk;, Njrpa Rw;whly; rl;lk;> kJthpf; fl;lisr; rl;lk;> Gifapiy kw;Wk; 
kJghd Njrpa mjpfhurig rl;lk;> xg;gidg; nghUl;fs; mTljq;fs; kw;Wk; rhjdq;fs; 
rl;lk;;> gPilnfhy;ypfs; fl;Lg;ghl;Lr; rl;lk;> RLfyd; fl;lisr; rl;lk;> tprk;> mgpd; kw;Wk; 
mghafu xslj rl;lk;> ntbnghUs; rl;lk;> jPq;F tpistpf;Fk; M j rl;lk;> Nkhl;lhh; 

thfd Nghf;Ftuj;Jr; rl;lk;> Fw;wtpay; eltbf;ifKiw rl;lf;Nfhit> Fbapay; 
eltbf;ifKiw rl;lf;Nfhit> rhd;Wfs; fl;lisr;rl;lk; Nghd;w gy;NtW rl;lq;fs; kw;Wk; 
fl;lisr;rl;lq;fspd; fPo; ghpNrhjidf;F cl;gLj;jg;gl;L mwpf;if toq;Fjy; 
,j;jpizf;fsj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  

,jw;F Nkyjpfkhf gpw murhq;f jpizf;fsq;fs; kw;Wk; murhq;fj;jpd; MjuT ngWfpd;w 
epWtdq;fspw;F Njitg;gLk; re;jh;g;gq;fspy;  tpQ;Qhd kjpAiuQuhfTk; ,j;jpizf;fsk; 
nrayhw;WfpwJ. tpNr\khf> ,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpw;F juj;ij cUthf;Ftjpy; 
,e;epGzh;fspd; gq;fspg;G Kf;fpakhdjhFk;. ,e;epGzh;fs; ghJfhg;G mikr;rpd; njhopy;El;g 
kjpg;gPl;Lf; FOtpw;F MAjq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; thq;Ftjw;F cjtpGhpfpd;wdh;. 

 

6.4 அொங்ை பகுப்பாய்லாரர் திகைக்ைரம் 
; 
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6.4.2  2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லகான ைாயப்பகுதிக்ைான பன்யனற்மம் 

 
 

குடய 

2017.01.01
இல் உள்ர 
லறக்குைள் 

2017.12.31 
    
சபமப்பட்ட 
லறக்குைள் 

2017.12.31     
அமிக்கைிடப்பட்ட 
லறக்குைள் 

2017.12.31 இல் 
அமிக்கைிடப்ப
டாது உள்ர 
லறக்குைள் 

கமமட பஸ்துக்கறம் ி ணனந்துகறம் 1,210 10,782 10,508 1,484 
சுடுமக்கன்கறம் னேத்ட டநமங்கறம் 392 380 492 280 
யபடியமனறம் டீப்ிடித்டறம் 195 422 464 153 
ச்சுப்யமனட்கள் 1,033 2,469 2,196 1,306 
இத்டம் ணற்றும் ி சரீ டயபங்கள் 1,577 1,602 180 2,999 
ஆட்கசமக்குரித த்டயங்கள் –   எ . 
                               - எ  . 
 

301 887 721 467 

- 467 256 211 
ல்கபறு சட் ணனத்துபப் யமனட்கள் 149 453 398 204 
டமமண அறபக ீடயணன் ணமடயரிகள் 50 2,152 2,182 20 
ல்கபறு குடிபமக ணற்றும் னமகதிம 3 2,214 2,188 29 
குடிபமக- குனமகல் 00 2,191 2,191 0 
உஞவுச் சட்த்டயன் கரழ் உஞவு ணமடயரிகள் 31 6,766 6,784 13 
ல்கபறு- உஞவு பமககள் 3 1,603 1,604 2 

சாத்தம் 4,944 32,388 30,164 7,168 
 
 
 

6.4.3 பிம நடலடிக்கை 
 
 ீடயணன்ங்கநில் பமய்னெ சமட்சயதங்கள் அநிக்கப்ட் சந்டர்ப்ங்கள்  - 349 
 குற்ம் மயற் இங்கறக்கு சனெகணநித்ட சந்டர்ப்ங்கள்  - 163 

ச்சு டதபிதல் ிரிபின் அறபர்கள் ங்குற்யத பிகச  உஞவுப் ரிகசமடம  
     - அறபர்கள் 12 மட்கள் 
 

 
 

6.4.4 2017.12.31 லகான நிதி ரீதிான பன்யனற்மம் 
 

லிபம் 2017 ற்ைான 
ஒதுக்ைம் (ரூபா 

ில்.) 

 2017.12.31 ற்ைான 
செயவு  (ரூபா ில்.) 

31.12.2017 

epjpuPjpahd 
Kd;Ndw;wk ; (%) 

ணீண்யறேம் யசபிம் 267.22 250.81 94% 

னெட யசபிம் 108.26 103.08 95% 

சாத்தம் 375.48 353.89 94% 
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Nehf;F 
 
mHg;gzpg;G Nehf;Fs;s ];jhgfHfshy; nghJ ek;gpf;if nghWg;ghsupy; nfhz;Ls;s 
ek;gpf;ifia cWjpg;gLj;jp gadhspfspd; Nehf;if va;jy; 
 
Fwpf;Nfhs;  
 
jpizf;fsj;jplk; cs;s tsq;fs; kw;Wk; ,aYikf;F mika caH Nritia toq;ff; 
$ba tifapy; jpizf;fsj;jpw;F mDg;gpitg;gLk; kw;Wk; mDg;gg;gLk; nghWg;Gfs; ,we;j 
egHfspd; G+jy; gadhspfs; cs;slq;fyhf chpa rfy jug;gpdUf;Fk; jpUg;jpnfhs;Sk; 
tpjj;jpy; epHtfpj;jy; MFk;.   
  
 
6.5.1 mwpKfk; 
 
6.5.1.1 rl;lg; gpd;dzp 

1931 Mk; Mz;bd; 11 Mk; ,yf;f 1938k; Mz;bd; 59 Mk; ,yf;f fl;lisr; rl;lj;jpdhYk; 
1973k; Mz;bd; 44 Mk; ,yf;f kw;Wk; 1975 Mk; Mz;bd; 25 Mk; ,yf;f rl;lj;jhYk; 
1983k; Mz;bd; 41 Mk; ,yf;f kw;Wk; 1988 Mk; Mz;bd; 61 Mk; ,yf;f 
mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;l 1922k; Mz;bd; 01 Mk; ,yf;f nghJ ek;gpf;if nghWg;G 
fl;lisr; rl;lj;jpd; %yk; ,yq;ifapDs; nghJ ek;gpf;ifahsu; gjtpia RahjPdkhf 
njhlu;e;J eilKiwg;gLj;Jtjw;F nghJ Kj;jpiuAld; jhgpf;fg;gl;Ls;sNjhL mg; gjtpapd; 
ngauhy; tof;F njhLf;fTk; tof;fhLtjw;Fk; rl;l ty;yik cs;sjhFk.; 
 
ek;gpf;if rk;ge;jkhf nghJ ek;gpf;if nghWg;ghsu; fl;lisr;rl;lj;jpw;F Nkyjpfkhf 1918 
Mk; Mz;bd; 04 Mk; ,yf;f> 1934 Mk; Mz;bd; 1 Mk; ,yf;f fl;lisr; rl;lj;jpd; 
%yKk; 1968 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f kw;Wk; 1971 Mk; Mz;bd; 30 Mk; ,yf;f 
rl;lj;jpdhYk; jpUj;jg;gl;l 1917 Mk; Mz;bd; 9 Mk; ,yf;f ek;gpf;if nghWg;ghsH 
fl;lisr; rl;lk; mKYf;F tUtJld; mt; mjpfhur;rl;lk; eprg;jkhapUf;Fk; re;ju;g;gj;jpy; 

Mq;fpyr; rl;lj;jpy; cs;s xg;GuT (Law of Equity) chpj;jhdjhFk;.   
 
 
6.5.1.2 nghJ ek;gpf;ifg; nghWg;ghshpd; mjpfhuKk; flikfSk ; 

nghJ ek;gpf;if nghWg;ghsh; fl;lisr; rl;lk;> Fbapay; eltbf;if Kiw rl;lf; Nfhit> 
ePjpkd;w mikg;G Kiw rl;lk; kw;Wk; NtW vOj;J %y tpjpfspd; gb fPo; fhzg;gLk; 
flikfs; nghJ ek;gpf;ifg; nghWg;ghsh;fSf;F toq;fg;gl;Ls;sJ.  
 

1. rhjhuz ek;gpf;ifg; nghWg;ghsh;>  
2. ghJfhg;G toq;Fk; ek;gpf;ifg; nghWg;ghsh; my;yJ ghJfhg;ghd ek;gpf;ifg; 

nghWg;ghsuhf nraw;gLjy;. 
3. nrhj;J jpul;ly; fl;lisapd; fPo; nrhj;J jpul;ly; 
4. guhakilahj xUthpd; nrhj;J ek;gpf;ifg; nghWg;ghsuhf my;yJ cjT ez;gdhf 

(ghJfhg;G Kfhikahsuhf) nraw;gLjy;. (khtl;l ePjpkd;wpdhy; toq;fg;gl;l 
re;jh;g;gj;jpy;) 

5. kdtsh;r;rp Fd;wpa eghpd; nrhj;J Kfhikahsuhf nraw;gLjy; (khtl;l 
ePjpkd;wpdhy; toq;fg;gl;l re;jh;g;gj;jpy;) 

6. mirah nrhj;jpd; xg;ge;j Kfhikahsuhf nraw;gLjy; 
(ghJfhg;G ek;gpf;ifg; nghWg;ghsuhf nraw;gLk; NghJ mg;nghWg;Gf;F epakpf;fg;gl;l 
“ek;gpf;ifr; rigahy; fhyj;jpw;F fhyk; vLf;fg;gLk; jPh;khdj;ij nraw;gLj;Jtjw;F 
kl;Lk; ghJfhg;G ek;gpf;ifg; nghWg;ghsh; gpzpf;fg;gLfpd;whh;.) 

7. ntspehl;bYs;s ,yq;ifah; xUtUf;F mw;Nwhdpjj;Jtfhuuhf mtUf;F 
nfhLf;fg;gl Ntz;ba gzj;ijg; ngw;Wf; nfhs;s my;yJ nrYj;j eltbf;if 
vLj;jy; 

8. Fbapay; eilKiwr; rl;lf; Nfhitapd; Vw;ghLfspd; fPo; ePjpkd;wpdhy; nrhj;J 
rk;ge;jkhfTk; kw;Wk; NtW tplak; rk;ge;jkhfTk; nraw;gLjy; 

9. ePjpkd;wk; ifNaw;Fk; re;jh;g;gj;jpy; kuzrhjdkw;w eghpd; epUthfpahf nraw;gLjy; 
10. ePjpkd;w mikg;G Kiw rl;lj;jpd; fPo; nrhj;J Nrfhpg;ghsuhf nraw;gLj;jy;. 

6.5 சபாது நம்பிக்கைப் சபாறுப்பாரர் திகைக்ைரம் ; 

 

 



ீடய அமணச்சு   க்கம் 62 

11. Fw;wk; Ghpe;jikf;fhf rpiwapyplg;gl;Ls;sthpd; nrhj;Jf;F Kfhikahsuhf 
nraw;gLjy;. 

12. tpfhiuf;Fhpa nrhj;Jf;fspd; nghWg;ghsuhf nraw;gLjy;. 
 
 

6.5.1.3 Nkw;Fwpj;j flikfis tpl NtW tplaq;fspy; nghJek;gpf;ifg; nghWg;ghshpd; 
jiyaPLfs; 
 
nghJ ek;gpf;if nghWg;ghsh; fl;lisr; rl;lj;jpd; gpd; Vw;gLj;jg;gl;l jpUj;jq;fSf;F 
mikaTk; NtW vOj;J%y tpjpfSf;F mikaTk; toq;fg;gl;Ls;s NtW flikfs; 
 

 1988 ஆk; Mz;bd; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;l nghJ ek;gpf;ifg; 
nghWg;ghsh; fl;lisr;rl;lj;jpd; 10 (m) gphptpw;F mika gzpGhptjw;fhf 
ntspehl;by; ,Ug;Nghh;> ntspehl;by; ,Uf;Fk; NghJ kuzpj;jhy; mth;fSf;fhf 
toq;fg;gLk; el;l<L jq;fptho;gth;fSf;Fk; my;yJ rl;lg;gbahd thhpRfSf;fpilNa 
gq;fPL nra;Ak; nraw;ghl;il rhpahd Kiwapy; gpioapd;wp elhj;JtJ kw;Wk; mf; 
flikia ,yFgLj;Jk; Kfkhf rk;ge;jg;gl;l gzpGhpgth;fis gjpT nra;jy;. 

 1944 k; Mz;bd; 42 Mk; ,yf;f tpfhiuapd; fhzp (el;l<L) fl;lisr; rl;lj;ij 
nraw;gLj;jy;. 

 1981 Mk; Mz;bd; 42 Mk; ,yf;f rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l 1931 Mk; Mz;bd; 19 
Mk; ,yf;f ngsj;j tpfhiu Njthyfk rl;lj;jpd; fPo; toq;fg;gl;Ls;s flikfis 
Ghpjy; 

 1973 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,yf;f If;fpa Gjpdg; gj;jphpif epWtdj;jpy; cs;s 
gq;FfSf;F murpd; rhh;gpy; ek;gpf;ifg; nghWg;ghsuhf nraw;gLjy;. 

 

6.5.1.4 nghJek;gpf;ifahsuJ Nritfs; 

 
nghJ ek;gpf;ifahsu;  ePjpkd;wj;jpd; topelj;JjYld;  my;yJ jPu;khdj;Jld;  my;yJ 
epjpaq;fs; kw;Wk; ,Wjp tpUg;G Mtzq;fspd; Nehf;fq;fSf;F mikthf nghJkf;fSf;f 
Nrit nra;thu;.  
 

 fy;tpfspy; epjp f\;lq;fis vjpu;nfhs;Sk; jpwik tha;e;j gps;isfSf;F GyikgupRfs; 
toq;fy; 

 mj;jpahtrpa kw;Wk; kUj;Jt rpfpr;irfs; Njitg;gLk; Nehahspfs; kUjJt 
rpfpr;irf;fhd Vw;ghLfs;  

 epjpaq;fs;  kw;Wk; my;yJ ,ujtpUg;G Mtzk; vdgdtw;wpd;  Nehf;fq;fspd;gb rkak; 
rhu;e;j ,lq;fis Nkw;ghu;it nra;tjw;Fk;  kw;Wk; tpUj;jp nra;aTk; epjp cjtp 
toq;Fjy;.  

 Njitg;gLk; egu;fs;  kw;Wk; my;yJ epWtdq;fSf;F  ed;nfhil  toq;Fjy;   
 rka eltbf;iffs;  kw;Wk; gytpj fhuzq;fSf;fhf cjtpia vjpu;ghu;j;J cs;s  

egu;fSf;F  ed;nfhilfs; toq;Fjy;  
 gz;iz nrhj;Jf;fs;  my;yJ ek;gpf;if epjp Kfhikj;Jtk;  
 tiuaWf;fg;gl;l If;fpa Gjpdg; gj;jphpif epWtdj;jpd; gzpg;ghsu; rigf;F ,UtiuAk; 

kw;Wk; jiytiuAk; epakpj;jy;  
 gpwehl;L  e\;l<Lfis toq;Fjy;  
 ngsj;j Myaq;fSf;F  e\;l<l;il gq;fpLjy; 
 mur epWtdkhf rk;ghjpj;j tUkhdj;jpy; rjtpfpjj;ij mur jpiwNrhpf;F toq;Fjy; 

 
 

 

6.5.2 நம்பிக்கைப் சபாறுப்பு ைசொத்தின் ண்ைிக்கை 

 

ஆண்டு 

அனல்டுத்டப்டுகயன் ம்ிக்மக 
யமறுப்னகநின் ண்ஞிக்மக 

அனல் டுத்டப்டுகயன் 
ணஞசமடங்கநின் 
ண்ஞிக்மக 

2014 1034 134 

2015 1044 137 

2016 1067 140 
2017 1075 141 
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6.5.3 சபாதுத் திகமயெரிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ர நிதிின் அரவு 
 
 யமது ம்ிக்மகப் யமறுப்ன டயமஞக்கநத்டயற்கு உரித்டமக்கப்ட்டுள்ந ணற்றும் யறுபப்ட்டுள்ந 

ம்ிக்மகப் யமறுப்ன ணற்றும் ணஞசமடங்கறக்குத் யடமர்னமத யமது ம்ிக்மக யமறுப்னக் 
கட்மநச் சட்த்டயன் கரழ் அபிப்டும்.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.5.4 tUlhe;j nray;eltbf;ifj; jpl;lj;jpd; gb ngsjPf kw;Wk; epjpr; nrayhw;wy ;  

 
   

 nraw;ghL 
 

cs;sgbahd njhif (2017.12.31)  
eyd;ngWdH

fspd; 
vz;zpf;if 

ngWkjp 
&gh 

1. khztH cjtpf; nfhLg;gdT 499 3,228,312.49 

2. kUj;Jt cjtpf; nfhLg;gdT 192 8,277,549.40 

3. kjj; jyq;fspd; guhkhpg;G kw;Wk; 
mgptpUj;jpf;fhd nfhLg;gdT  

464 32,499,640.07 

4. Gz;zpa cjtpf; nfhLg;gdT 175 7,583,673.41 

5.  jtp mw;NwhUf;fhd cjtpf; nfhLg;gdT 382 2,472,390.00 

6. nghWg;G Nehf;fj;jpd; gb Vida nfhLg;gdTfs;  110 12,921,621.83 

7. tpfhiu el;l<L tpLtpg;G 44 94,886,020.46 

8. ntspehl;L el;l<L tpLtpg;G  155 290,099,151.26 

9. nghWg;G / G+jy; Mjd Kfhikj;Jtk; (Njhl;l 
gphpT/ Njwpa ,yhgk;)  

12 11,088,246.11 

 nkhj;jk; 2,033 463,056,605.03 
 

 
 
6.5.5 2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லகியான நிதி ரீதிான பன்யனற்மம் 
 

பிம் 2017ற்ைான 
ஒதுக்ைம் (ரூபா 

ில்) 

31.12.2017 ற்ைான 
செயவு  (ரூபா ில்) 

2017.12.31  epjp uPjpahd    
Kd;Ndw;wk; (%) 

ணீண்டுபனம் யசபிம் 49.47 49.03 99% 

னெடச் யசபிம் 3.18 3.17 100% 

சாத்தம் 52.65 52.20 99% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ஆண்டு          யடமமக (னொம) 
2014          6,675,487.77 

2015 10,188,334.08 

2016 14,986,797.37 

2017                      11,209,507.45 
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யநாக்கு 

 

அமசதம யசமத்து சம்ந்டப்ட் கம டயனப்ி யசறத்துபடற்கு  மடயக்கப்ட் யமது ணக்கறக்கு 
என யபமஞ ற்மட்ம பனங்குடல். 

 

செற்பைிைள் 

 

கன் யகமடுக்கல் பமங்கல்கறக்கமககப றேடப்ட் அமவு னயகள், யந்டமனேன் கூடித உறுடய 
ணற்றும் அறுடய ன்பற்யன் ணீது யப்ட் கன்கமந குமந்ட பட்டி படீத்துன்  
டபமஞனமதில்  யசறத்துபடன்னெம்  ிமஞதமக மபக்கப்ட் பிபசமத யங்கள், படீு 
கமன் அமசதம யசமத்துக்கமந  டயனம்ப் யறுபடற்கு கன்ட்கமனக்கு சட்ப் மதுகமப்மனேம்  
உடபிமதனேம் பனங்கல் 
 
 
குமிக்யைாள் 

அமசபற் ஆடங்கள் யடமர்ம கன் யகமடுக்கல் பமங்கல்கறக்கமககப றேடப்ட் அமவு 
னயகள், யந்டமனேன் கூடித உறுடய ணற்றும் அறுடய ன்பற்யன் ணீடம கன்கமந ணீநச் 
யசறத்துபடன்ணீது டீர்யபமன்ம ட்டுபடற்கு சம்ந்டப்ட் டப்ினக்கு உடவுடல். 
 
6.6.1 அமிபைம் 
 

1941ம் ஆண்டின் 39 ம் இக்க கன் இஞக்க சம கட்மநச்சட்த்டயன் கரழ் இத் டயமஞக்கநம் 
டமிக்கப்ட்து. இத் டயமஞக்கநணமது கமஞி, யல்பதல்கள், யனந்கடமட்ங்கள், படீுகள் கமன் 
அமசபற் ஆடங்கநின் உறுடயமத யந்டமனேன் ிமஞமபத்து யற்றுக்யகமண் கன்கநின் 
னெனம் சத்டயதக்கடமசய ணற்றும் கமகசமம கமன் ஆபஞங்கநின்ணீது யப்ட் ிமஞதற் 
கன்கநின் னெம் ற்ட் கன்சுமணக்கு உள்நம ணக்கறக்கு டமபது யபமஞத்மட 
யற்றுக்யகமடுக்கும் கமக்குன் ஆம்ிக்கப்ட்து. 
 
1999ம் ஆண்டின் 29ம் இக்க டயனத்ட சட்ம் கன் யகமடுக்கல் பமங்கல்கறக்கமககப றேடப்ட் 
அறுடயனேறுடயகநின் ணீது இச்சம இமதடீு யசய்படற்கு பனயபகுத்து இடன் யபமஞ உடபி 
படிக்மககமந கணறம் பிரிபமதச் யசய்துள்நது.  
 
,r; rigapd; nraw;ghl;bd; %yk; fld; nfhLj;jth;fshy; fld;gl;lth;fs; Ruz;lg;gLtjw;F 
cs;s re;jh;g;gq;fs; Klf;fg;gLfpd;wd. rigapd; jiyaha Nehf;fk; ,J vdpDk; fld; 
nfhLj;jth;fSf;Fk; mePjp Vw;gLtjw;F ,lkspf;fhJ. <l;L cWjpfspd; kPJ kw;Wk; 
epge;jidAldhd mWjpcWjpfspd; kPJ itf;fg;gl;Ls;s mirtw;w Mjdq;fs; njhlh;gpy; 
fldhspf;F ,yFthdJk; fld; nfhLj;jth; Vw;Wf; nfhs;sf; $baJkhd epge;jidfs; kPJ 
mt;thjdq;fis kPl;Lf; nfhs;tjw;F cjtpaspj;jy; ,r;rigapd; Nehf;fkhfpwJ. 
 
கன் இஞக்க சமதமது அமணச்சமல் யதணயக்கப்ட் ந்து (5) உறுப்ிர்கமநக் 
யகமண்டுள்நதுன் அபரில் எனபர் சமதின் டமபமக அமணச்சமல் யதணயக்கப்டுபமர். சமக்கு 
சணர்ப்ிக்கப்டும் பிண்ஞப்ங்கறக்கு ந்டபிட கட்ஞங்கறம் அபிப்டுபடயல்ம. அத்துன் 
இச்சமதில் கணற்யகமள்நப்டும் படிக்மககறக்கு னத்டயமத் டீர்மப துவும் கயமதமது. 
பர்த்டணமி ணற்றும் அயபித்டல் கட்ஞணமக என சயயத யடமமக ணமத்டயகண அபிப்டுகயது. 
ஆககப கன் சுமணதமல் மடயக்கப்ட் சமசரி யமனபனக்கு ணயகப்யரித கசமபயதமன்று 
பனங்கப்டுகயது. பிண்ஞப்டமர் சட்த்டஞிகள் னெம் டம்மண ிடயயடயத்துபப்டுத்ட கபண்டிதது 
கட்மதணயல்மடயனப்து யமதுணக்கறக்கு ஆறுடமக உள்நது. 
 
இச்சமதின் மனம ீடயணன் மனமதியனந்து கபறுட்து. இச்சமதில் ட்ப்டும் 
உன்டிக்மககள் கட்சயக்கமர்கநிது இஞக்கத்துன் ஏற்தடுனன்றி ேடதயின் தணிப்பின்மூனம் 

அமுல்தடுத்ப்தடுல்ன.   mt;thwhapDk; epahakw;w tl;bfis Fiwg;gjw;F rigapdhy; 

6.6 ைடன் இைக்ை ெகப திகைக்ைரம் 
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Kd;itf;fg;gLfpd;w epahakhd Kd;nkhopTfis fld; nfhLj;jth;fs; Vw;Wf;nfhs;shJtpbd; 
mJ njhlh;ghf fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; fldhspf;F rhd;wpjo; xd;iw toq;Ftjw;Fk; 
rigf;F jj;Jtq;fs; cs;sd. mj;Jld; fld; nfhLj;jth; ,Wjp tprhuizf;fhf toq;fg;gl;l 
mwptpj;jypd; gb tprhuizf;F r%fkspf;fhtpbd; kWfl;rpapd;wp tof;F tprhuiz xd;wpd; 
gpd;dh; fldhspf;F rhd;wpjo; xd;W toq;fg;gLfpd;wJ. MapDk; mt;thW nra;ag;gLtJ gjpT 
mQ;rypy; my;yJ fpuhk cj;jpNahfj;jh; %yk; re;jh;g;gj;jpw;Nfw;wthW fld;nfhLj;jthpw;F 
mwptpj;J fld; nfhLj;jth; Ntz;Lnkd tprhuizf;F r%fkspg;gij jtph;j;Jf; nfhs;fpwhh; 
vd rig czUkplj;J khj;jpuNk ,j;jifa re;jh;g;gnkhd;wpy; mj;jifa rhd;wpjo; xd;iw 
toq;Ftjdhy; Vw;gLk; ed;ik fldhspiar; NrUk;. 

 
ீடயணன்த்டயல் அந்ட பிதம் சம்ந்டணமக பனக்கு பிசமமஞ என்று மயறும் சந்டர்ப்த்டயல் இச் 
சமன்யடமன ீடயணன்த்டயல் சணர்ப்ித்டமல் கன் யசறத்துபடற்கு அடயகட்சம் 10 ஆண்டுகள் பம 
கம அபகமசம் பனங்குபடற்கும் பட்டிமத குமந்ட பட்டி பிகயடணமக ணமற்றுபடற்கும் கன் இஞக்க 
கட்மநச்சட்த்டயன் கரழ் அடயகமம் அநிக்கப்ட்டுள்நது. 
 

6.6.2         2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31லகான ைாயப்பகுதிக்ைான பன்யனற்மம் 

லிபம் லிண்ைப்பங்ைரின் 
ண்ைிக்கை 

னன்யகமண்டு-பப்ட் பிண்ஞப்ங்கள் 2017.01.01 825 

னடயத பிண்ஞப்ங்கள்  372 

ணீநமய்வுக்கமகப் யப்ட்  பிண்ஞப்ங்கள் 36 
யணமத்ட பிண்ஞப்ங்கள் 2017.12.31 1,233 
டீர்க்கப்ட் பிண்ஞப்ங்கள் 147 

யமகரிக்கப்ட் பிண்ஞப்ங்கள் 167 

ணீநமய்வு யசய்தப்ட் பிண்ஞப்ங்கள் 50 

சமன்யடழ் பனங்கப்ட் பிண்ஞப்ங்கள் 09 

ணீநப்யப்ட் பிண்ஞப்ங்கள் 31 
படிக்மக டுக்கப்ட்யணமத்ட பிண்ஞப்ங்கள் 404 
பனஇறுடயதில் இல் உள்நபமம ணயகுடய பிண்ஞப்ங்கள் 829 

6.6.3 2017 டிசம்ர் 31 இல் உள்ரலாமான நிதி ரீதிான பன்யனற்மம்  

லிபம் 
2017 ஒதுக்ைம் 
(ரூபா ில்) 

31.12.2017 செயவு (ரூபா 
ில்)  (%) 

ணீண்யறேம் யசபிம் 18.47 15.67 85% 
னெட யசபிம் 0.85 0.73 86% 
சாத்தம் 19.32 16.40 85% 
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யநாக்கு 

ணத்டயதஸ்டத்டயனூமக ல்யஞக்கம் ணற்றும் சனடமத சகபமழ்வு  

பைி  

இங்மகப் ிமசகள் சம்ந்டப்ட் பிமத்டயம ிஞக்குகமநத் டீர்க்கும் ணமற்றுபனய 

மனமயதமன்ம டீவு னறேபடயறம் பிஸ்டரித்டல். 

6.7.1 த்திஸ்த ெகபைள் ஆகைக்குழு பற்மி அமிபைம் 

 1988 ஆம் ஆண்டின் 72 ஆம் இக்க ணத்டயதஸ்ட சமகள் சட்த்டயன் னெம் ணத்டயதஸ்ட 

சமகள் ஆமஞக்குறே ஸ்டமிக்கப்ட்டுள்நது. 
 

 ீடயணன்ச் யசதற்மட்ம இகுடுத்தும் கமக்கத்துன் ீடயணன்ங்கநிம் 

சணர்ப்ிக்கப்டுகயன் சயறு ிஞக்குகமநத் டீர்க்கும் ணமற்றுபனய மனமயதமன்மக 

ணத்டயதஸ்ட யசதற்மட்ம பறப்டுத்டல் ணத்டயதஸ்ட சமகள் டமிப்டற்கம டமதமத 

கமக்கணமகும். 
 

 

 ணத்டயதஸ்ட சமகள் சட்த்டயன் ற்மடுகநின் ிகமம் ணத்டயதஸ்ட யசதற்மட்டின் னெம் 

இன டயத்டபர்கள் அல்து அடற்கு கணற்ட்கமர்கறக்கயமகத ற்டுகயன் 

ிஞக்குகமநத் டீர்த்துக் யகமள்படற்கமக னென்மம் டயத்டபமக ணத்டயதஸ்டர்கள் 

யசதமற்றுகயன்ர். 
 

 டணது ிஞக்குகமநத் டீர்க்கும் பசடயதம ணற்றும் குமந்ட யசபிம 

யமயனமயதமன்மக ணத்டயதஸ்ட சமகள் மனமதின் ணீது சனடமதம் கபம் 

யசறத்டப்ட்தும் எவ்யபமன பனத்டயறம் சுணமர் னென்று இட்சம் அநபிம 

ிஞக்குகள் ணத்டயதஸ்ட சமகநிம் ஆற்றுப்டுத்டப்டுகயன். 
 

 

 ணத்டயதஸ்ட சமகறக்கு ஆற்றுப்டுத்டப்டுகயன் ிஞக்குகநின் ண்ஞிக்மக ணற்றும் 

ிஞக்குகமநத் டீர்க்கும் தற்றுபடீத்டயன் ணீது ணத்டயதஸ்ட சமகநின் னன்கற்ம் 

அநபிப்டுகயது. 

 

6.7.2   த்திஸ்த ெகபைள் ஆகைக்குழுலின் அகப்பு, தத்துலங்ைள் ற்றும் செற்பாடு 

 அகப்பு 

இங்மக சமதக கசமசயசக் குடிதசயன் அடயகணடகு சமடயடய அபர்கநமல் னென்று (03) 

பன டபிக் கமத்துக்கமக ந்து கர்கமநக் யகமண் ணத்டயதஸ்ட சமகள் 

ஆமஞக்குறேயபமன்று யதணயக்கப்டுகயது. 

 

 
 

6.7 த்திஸ்த  ெகபைள் ஆகைக்குழு 
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 தத்துலங்ைள் ற்றும் செற்பாடு 
 

ணத்டயதஸ்ட சமகள் சட்த்டயல் குயப்ிட்டுள்ந கனணத்டயற்கமக ணத்டயதஸ்டர்கமந 

யதணயத்டல், ணமற்ஞ் யசய்டல், கசமபதியனந்து பிக்குடல் ணற்றும் அபர்கநின் 

எறேகமற்மக் கட்டுப்டுத்டறம், ணத்டயதஸ்டர்கநமல் இச் சட்த்டயன் கரழ் டணது ஞி 

ணற்றும் கனணத்மட யமகபற்றுடம கண்கமஞித்டல் ணற்றும் யனபகயத்டறம் அம் 

ணத்டயதஸ்டர்கறக்குத் கடமபப்க் கூடித ஞிப்னமகமந பனங்குடறம் ணத்டயதஸ்ட 

சமகள் ஆமஞக்குறேபின் யசதற்மமகும். 
 

6.7.3   த்திஸ்த ெகபைள் ஆகைக்குழுலின் பைிாட்சடாகுதிினால் நிகமயலற்மப்படுைின்ம 

பைிைள் 

1. ணத்டயதஸ்ட சமகள் சட்த்டயன்டி இங்மக னறேபடயறம் ணத்டயதஸ்ட சமகமநத் 

டமித்டல் ணற்றும் கடமபதம பசடயகமந ற்டுத்டல். 

 

 ணத்டயதஸ்டர்கமந ஆட்கசர்ப்ன யசய்துயகமள்படற்கமக யதர் யதணங்கமநக் 

ககமனடல், கர்னகப் ரீட்மசகமந மத்துடல் ந்து மள் திற்சயப் ட்மகமந 

மத்டய ணத்டயதஸ்டர்கமநப் திற்றுபித்து ஆட்கசர்ப்ன யசய்து யகமள்நல், 

 ணத்டயதஸ்த்டர்கள் குனமத்துக்கநினூமக மநமபித ரீடயதில் ிஞக்குகமநத் 

டீர்ப்டற்கமக டமதிடுடல். 
 

2. 2003 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இக்க ணத்டயதஸ்ட சமகள் (பிகச பகுடயகநின் ிஞக்குகள்) 

சட்த்டயன் கரழ் கமஞிப் ிஞக்குகள் ற்யத 05 ணத்டயதஸ்ட சமகள் ின்பனம் 

ணமபட்ங்கநில் டமித்டல், 
 

 தமழ்ப்மஞம், அதமடனம், டயனககமஞணம, ணட்க்கநப்ன, கயநியமச்சய. 
 

3. மசமம ணத்டயதஸ்ட கூறுகமநத் டமித்டல் ணற்றும் மசமம ணத்டயதஸ்ட 

ட்மகமந மத்துடல். 
 

4. ணத்டயதஸ்டம் யடமர்மக சனடமதத்டயற்கு பினயப்னஞர்மப அநித்டல். 

 

6.7.4 2017.01.01 – 2017.12.31 லகியான பன்யனற்மம்  
      பிைக்குைரின் ண்ைிக்கை 
2017 ஆண்டின் யடமக்கத்டயல் டீர்ப்டற்கயனந்ட 
ிஞக்குகள் 

105,712 

2017.01.01 னடல் 2017.12.31 பம யப்ட் 
ிஞக்குகள் 

253,364 

சாத்தம் 359,076 

2017.01.01 னடல் 2017.12.31 பம 
கந்துமதமப்ட் யணமத்ட ிஞக்குகள் 

190,566 

2017.01.01 னடல் 2017.12.31 பம டீர்க்கப்ட் 
யணமத்ட ிஞக்குகள் 

97,398 

 51% 
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6.7.5  2017.01.01 - 2017.12.31 பிைக்குைரின் ஆற்றுப்படுத்தல்  

  

பிணக்குகளின் ஆற்றுப்படுத் ல் 
மூயங்கள் 

ஆற்றுப்படுத் ப்ப

ட்ட பிணக்குகளின் 

எண்ணிக்கை 

டீர்க்கப்ட் 
பிணக்குகளின் 

எண்ணிக்கை 
நூற்றுவீ ம் 

நீதின்நத்ால் 17,102 9,106 7% 

பதாலிோால் 54,802 26,560 22% 

ங்கிகள் / நிதி நிறுணங்களிணால் 156,208 52,130 62% 

பிக்குக்கார்கபால் 3,952 1,450 2% 

பிந 21,300 8,152 8% 

தாத் ம் 253,364 97,398 - 
 

 
6.7.6 2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லக த்திஸ்த ெகபைளுக்கு ைிகடக்ைப்சபற்றுள்ர ாைாை 

ட்டத்தில் பிைக்குைகரத் தரீ்த்தல் 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

6.7.7 2017.01.01 ஆம் திைதிியிருந்து 2017.12.31 லகான ைாயப்பகுதிில் 
நடாத்தப்பட்டசெயர்வுைள் 

 

 ந்து மள் யசதணர்வுகள்    - 78 

 xUehs; fUj;juq;Ffs; - 30 elhj;jg;gl;lJ  

   4,422 ணத்டயதஸ்டர்கள் திற்றுபிக்கப்ட்டுள்நர்.  யசபீம் ரூபா. 4,376,000/=  

 

 யகழ்ச்சயத்டயட் உடபிதமநர்கநமல் சனடமத ணத்டயதஸ்டம், மசம ணத்டயதஸ்டம்  ணற்றும் ி 

னரிந்துஞர்மப அநிக்கும் யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் மத்டப்டுகயன்.  யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் 192 
ன்பற்ம மத்டயனேள்நர். யசபீம் ரூபா. 5,726,250/= 

 
6.7.8   2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லக நிதி பன்யனற்மம்  

 
லிபம் 2017 ற்ைான 

ஒதுக்ைம் (ரூபா 
ில் ) 

31.12.2017 ற்ைான 
செயவு (ரூபா 

ில்) 

epjp uPjpahd Kd;Ndw;wk; 
 (%) 

ணீண்டுபனம் யசபிம்  260.65 214.12 82% 
னெடச் யசபிம் 1.35 0.89 66% 
சாத்தம் 262.00 215.01              82% 

ணமகமஞம் 
கந்துமதமப்ட் 
 ிஞக்குகள் டீர்க்கப்ட் ிஞக்குகள் தற்றுபடீம் 

கணற்கு 41,245 17,261 42% 

ணத்டயத 22,033 14,373 65% 

யடற்கு 23,905 11,884 50% 

பகணல் 34,620 19,370 56% 

பணத்டயத 13,281 7,134 54% 

ஊபம 9,889 4,411 45% 

சப்கனப 19,158 8,583 45% 

கயனக்கு 14,076 7,497 53% 

பக்கு 12,349 6,885 56% 

       190,566 97,398 51% 
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யநாக்கு 

 

அசு சமம ஊனயதர்கநின் கபமப் மதுகமப்னக்கம உத்டபமடம் 

செற்பைிைள் 

 

“பிமபமதும், ீடயதமதும், டயமணதம யர்பமகத்டயன் னெனம் ஆற்ல் ணற்றும் திற்சய யற் 
ஊனயதர்கநின்  உடபினேனும் அசு சமம ஊனயதர்கநின் கபமப் மதுகமப்னக்கு உத்டபமடம் அநித்டல்” 
 

6.8.1 அமிபைம் 

 

1950ம் ஆண்டின் 43ம் இக்க மகத்யடமனயல் ிஞக்குகள் சட்த்டயன் 31 (ஆ) ிரிபின் ிகமம் 
யப்டும் ிஞக்குகமந பிசமரித்து மகனேடயர்வு யசய்டல் யடமனயல் யதமத சமகறக்கு 
அநிக்கப்ட்டுள்ந ிடம ஞிதமகும். அசு சமம யறுபங்கநில் ஊனயதர்கமந யபநிகதற்றுடல், 
கமன் சம்பங்கநின்கமது ீடயமத யற்றுக்யகமடுக்கும் யறுபயண யடமனயல் யதமத சமமத 
பமதம யசய்தமம் ன்துன் இது அத்டமகத டயத்டயனக்கு கயமத்ட ணயகப்யனம் 
பப்ிசமடணமகும். யடமனயல் யதமத சம டமமண அறபகத்டயன் கரழ் 39 யடமனயல் யதமதசமகள்  
யசதற்டுகயன்.   
யடமனயல் யதமத சமகமநப் கணுபடற்குத் கடமபதம ணிடபநங்கள், கூட்டு பநங்கள் ணற்றும் 
யடயபநங்கள்  ஆகயதபற்ம பனங்குடறம் னகமமணயசய்டறம் யடமனயல் யதமத சமகநின் டமமண 
அறபகத்டயன் ிடம ஞிகநமகும். 

 
               சதாறில் நிாெகபைள்  ைீயற அட்டலகைப்படுத்தப்பட்டுள்ரன. 

யகமறேம்ன - 01 ம்ியிட்டித (சுற்று) கம்ம இத்ணமம 

யகமறேம்ன - 02 மங்யகமம மஞந்தும ணககண 

யகமறேம்ன - 08 டயனககமஞணம ணமத்டம யகமட்யம 

யகமறேம்ன  - 13 அபிசமபமந அனுமடனம் ண்மபமந 

த்டனல் 1/ கணடயக.  கண்டி மபப்ிட்டித டபமக்கம 

த்டனல் 2/ கணடயக. கமய கககமம மத்யப 

இத்டயனரி துமந சயமம் அம்மம 

தபயயதம ீர்யகமறேம்ன 21 ணட்க்கநப்ன தமழ்ப்மஞம் 

ற்ன் ீர்யகமறேம்ன 21கணடயக கடுயப குநிதமிட்டித 

கறத்தும குனமகல் பத்டமந  

 
6.8.2    2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லகபள்ர ைாயப்பகுதிக்ைான பன்யனற்மம்  

2017.01.01 இல் 
யறமபதிறள்ந 

பனக்குகள் 

2017.01.01யடமக்கம் 2017.12.31 பம  2017.12.31 இல் 
யறமபதிறள்ந 

பனக்குகள் 
தாக்ைல் செய்ப்ப்ட்ட 

லறக்குைள் 
தீர்த்துகலக்ைப்பட்ட 

லறக்குைள் 

5,031 2,025 2,145 4,917 
 

 சுனக்யகறேத்டமநர் யபற்யங்கமந யப்னபடற்கம                     

08                                .  
 

 2017.07.02                                                        
                   கச்சு யணமனயயதர்ப்மநர்       07 யபற்யங்கமந 
னர்த்டயயசய்படற்கம              2017.10.13        மத்டப்      . 

 
 
 

 
 

 

6.8 சதாறில் நிாெகப செயாரர் அலுலயைம் 
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 2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லகபள்ர ைாயப்பகுதிக்ைான  நிதி ரீதிான பன்யனற்மம்   

லிபம் 2017 ற்ைான 
ஒதுக்ைம்  

(ரூபா ில்) 

31.12.2017 ற்ைான 

 செயவு (ரூபா ில்) 
   2017-12-31   
epjp uPjpahd  

   Kd;Ndw;wk; (%) 

ணீண்யறேம்  யசபிம் 282.01 277.87 99% 

னெட யசபிம் 11.57 7.63 66% 

சாத்தம் 293.58 285.50 97% 
 
 
 
 
 

 

செற்பைிைள் 

யமதுணக்கறக்கு பிமபம சயந்ட கசமபமத பனங்குபமட ிடம கக்கணமகக் யகமண்டு 
ீடயத்தும அறபர் டபிர்ந்ட ீடயச் கசமபதிறள்ந அட்பமஞப்டுத்டப்ட் ணற்றும் 
அட்பமஞப்டுத்டப்மட அறபர்கறக்கு ீடயணன் பனக்குகமந பிசமமஞ யசய்து னடித்துக் 
யகமள்றம் யசதல்மட்டில் ற்டும் டமணடத்மட சணமநிப்டற்கு திற்சயதநிப்டன் னெம் ீடயச் 
கசமபதின் டயமனேம்  டத்மடனேம் உதர்த்டல். 
 
6.9.1  அமிபைம் 

ீடயணன்ங்கநில் கசமப யசய்கயன் ீடயத்துமதல்மட அறபர்கநின் திற்சயத் கடமபகமந யம 
கபற்றுபடற்கமக  இந்யறுபம் 2010 ஆம் ஆண்டில் த்டனல் யன்சயல் யகமப்ககடுப 
ணமபத்மடதில் உள்ந ீடயணன்க் கட்டித்டயல் டமிக்கப்ட்து. அடன்டி, இந்ட திற்சய யறுபம் 

ின்பனம் குயக்ககமள்கமந அமபடற்கமக ீடயத்துமதல்மட அறபர்கறக்கு  யகழ்ச்சயகமந 

மத்டயதது. 
1. ணப்மங்குகமநனேம் எறேக்கத்மடனேம் பினத்டய யசய்டல் 

2. கமணகமந பிநங்கயக்யகமள்படற்கம பினயப்னஞர்வு 

3. பீணதணமக்கல் ணற்றும் கண்டுிடிப்ன 

4. இஞ்சம் ணற்றும் ஊனம எனயத்டல் 

 

6.9.2 2017 ஜனலரி 01 இல் இருந்து 2017      ம்பர் 30 லகான ைாயப்பகுதிைரில்  பின்லரும் பிற்ெி 
நிைழ்ச்ெிைள் நடாத்தப்பட்டன.  
யடம. 
இ. 

 
திற்சய யகழ்ச்சயகள் 

யகழ்ச்சயகநின் 
ண்ஞிக்மக 

ங்குற்யத 
ஊனயதர்கநின் 
ண்ஞிக்மக 

01 னடயத கட்மநச்கசபகர், றேத்டமமஞ யமகபற்றுர், 
ீடயணன்க் கூவுர் ணற்றும் கட்டிதக்கமர் டபிக்கமக 
ஆம் திற்சய யகழ்ச்சயத் டயட்ம் 

01 170 

02 ீடயணன் றேதுர் III டத்டயற்கு ஆட்கசர்ப்ன யசய்தப்ட் 
னடயத அறபர்கறக்கமக ஆம் திற்சய 
யகழ்ச்சயத்டயட்ம் 

01 306 

03 யடமனயல் யதமத சமகநில் கஞக்கு அறபல்கமந 
யசய்னேம் அறபர்கறக்கமக யசமந்டக் ககமமபகள் 
ற்யத திற்சய யகழ்ச்சயத் டயட்ம் 

01 57 

04 கஞிி அயவு ற்யத திற்சய யகழ்ச்சயத்டயட்ம் 06 209 
05 ீடயணன் யணமனயயதர்ப்மநர் கசமபக்கு ஆட்கசர்ப்ன 

யசய்தப்ட் னடயத அறபர்கறக்கம திற்சய 
யகழ்ச்சயத்டயட்ம் 

01 93 

6.9 நீதித்துகமல்யாத அலுலயர்ைரின் பிற்ெி நிகயம்  
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06 குடிதிதல் சட்ம், குற்பிதல் சட்ம், 
சமன்றுயமனட்கமந அகற்றுடல் ணற்றும் எறேக்கமற்று 
படிக்மக னம ற்யத திற்சய யகழ்ச்சயத் டயட்ம். 

07 256 

07 ீடயணன்த் டன்ிதக்கம் ற்யத திற்சய யகழ்ச்சயத்டயட்ம் 01 24 
08 கஞக்கயதல் ற்யத திற்சய யகழ்ச்சயத் டயட்ம் 05 173 
09 பவுிதம பத திற்சய யகழ்ச்சயத்டயட்ம் 01 80 
10 அதமடனம் பத திற்சய யகழ்ச்சயத்டயட்ம் 03 225 
11 யணமமகம பத திற்சய யகழ்ச்சயத்டயட்ம் 01 104 
  சாத்தம் 31 1,697 

 
 
 
 
 
 
 
 

ீடய அமணச்சயமல் 2013 ஆண்டில் இங்மக சர்பகடச டுத்டீர்ப்ன மணதத்மட யர்ணமஞிக்கும் 
கபமகள் ஆம்ிக்கப்ட். உக பர்த்டக யமதத்டயன் 22 ஆம் ணமடிதின் என குடயமத குத்டமக 
அடிப்மதில் யற்றுக்யகமள்நப்ட்துன், இங்மக சர்பகடச டுத்டீர்ப்ன மணதத்மட டமிப்டற்கமக 
அது றேதுமர்க்கப்ட்து. ணமண்னணயகு ிடணர் ில் பிக்கயணசயங்க அபர்கநமல் 2015 னைன் ணமடம் 05 
ஆம் டயகடய சர்பகடச டுத்டீர்ப்ன மணதம் மபபரீடயதில் டயந்ட மபக்கப்ட்து. 

அடன் ின்ர், உத்டபமடத்டமல் பமதறுக்கப்ட் இங்மக சர்பகடச டுத்டீர்ப்ன மணதம் 2016 
டயயசம்ர் 20 ஆம் டயகடய யபற்யகணமக கூட்டிமஞக்கப்ட்து. கம்யிகள் அமணப்னபிடயதின் கரழ் 
டற்கமமடத ஞிப்மநர் சம ின்பனம் ஆட்கமநக் யகமண்டுள்நது. 

 கமயடய அசங்க குஞபங்ச – டமபர் 

 சமடயடய சட்த்டஞி டயன. டயமல் ியப்ஸ் 

 சமடயடய சட்த்டஞி கமயடய டயன. ர் கப்மல் 

                    

 டயன. சமடம ட சயல்பம 

 சட்த்டஞி டயன. சுடத் தசுந்ட 

 சட்த்டஞி டயன. குணமர் கத் 

 சமடயடய சட்த்டஞி டயன. .ீ அனகத்ம் 

                    

உத்டபமடத்டமல் பமதறுக்கப்ட் இங்மக சர்பகடச டுத்டீர்ப்ன மணதத்டயன் ஞிப்மநர் சம 
ஆகக் குமந்டது ணமடத்டயற்கு என டமப கூடுபதுன் மணதத்டயன் கடமபகமநப் னர்த்டய யசய்தக் 
கூடிதபமறு அசமங்கத்டயணயனந்து யடய உடபிமதப் யற்றுக் யகமள்றம் கமக்கத்துன் டற்கமது 
கச்சுபமர்மடகள் மயறுகயன். அடற்கு கணடயகணமக, சர்பகடச ரீடயதில் ற்றுக் யகமள்நப்ட் 
டுத்டீர்ப்மநர்கள் ணற்றும் அயஜர்கள் அத்துன் இங்மகதின் சயகட் டுத்டீர்ப்ன யனஞர்கமநக் 
யகமண் யனபமக சமயதமன்ம யதணயப்டற்கம னன்யணமனயவு ஞிப்மநர் சமதமல் ஆமய்ந்துப் 
மர்க்கப்டுகயது. உறுப்ிர்கநமல் டற்கமது ஆமய்ந்துப் மர்க்கப்டுகயன் ஆட்கள் ஆபது கமசயதர் 
டயன. கஜ்கமர் (சுபீன்) டயன. யனிள்மந (சயங்கப்னர்), டயன. பிமதக் ிடமன் (ணகசயதம), 
சமடயடய சட்த்டஞி டயன. சயப்ய அஸீஸ் (இங்மக), சமடயடய சட்த்டஞி டயன.கக. ககரஸ்பன் 
(இங்மக) ணற்றும் ீடயடய டயன. .ீ.ீஸ். ட சயல்பம (இங்மக) ன்பர்கநமகும். 

 

 
 

6.10   இயங்கை ெர்லயதெ நடுத்தரீ்ப்பு க  (உத்தலாதத்தால் லகறுக்ைப்பட்ட) 
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சட் உடபி ஆமஞக்குறேபமது, 1978, 27 ஆம் இக்க சட் உடபி ஆமஞக்குறே சட்த்டயமல் 
யறுபப்ட் கூட்டிமஞக்கப்ட் யறுபணமகும். பறுமணதின் கமஞணமக ீடயதின் துமஞமத ய 
னடிதமடயனக்கும் இங்மகதர்கறக்கு சட் உடபி பனங்குபது இடன் ிடம குயக்ககமநமகும். 
குமந்ட பனணமனமத ணக்கறக்கு கட்ஞணயன்ய சட்த்டஞி உடபி யற்றுக் யகமடுத்டல், 
பனக்கும் சட் ஆகமசம யற்றுக் யகமடுத்டல்,சட்ம் ற்ய னறே சனடமதத்துக்கும் அயவூட்ல், 
னடயத சட்பமக்கத்டயன் கமதும்  சட் னமணப்ின் கமதும் அசுக்கு ஆகமசம பனங்குடல் 
ணற்றும் ஆய்வு படிக்மககமந கணற்யகமள்றடல் ன் மத யசதற்மடுகநில் 
ிடமணமமபதமகும்.  

 சட்ப் ிரிவு 

 

1) ீடயதின் அனுசமஞமதப் யற்றுக் யகமள்ந இதமடபர்கள் சமர்மக ீடயணன்த்டயல் 
ஆமபது. 

2) பனக்கும் இபசணமக சட் ஆகமசம பனங்குபது. 
3) னடயத சட் உனபமக்கத்டயறம் சட் ணீநமணப்ிறம் அசமங்கத்டயற்கு  ஆகமசம 

பனங்குபது. 
 

கடிதமக டமமணக் அறபகத்டயன் கரழ் யசதற்டும் யகமறேம்ன சட் உடபி ணத்டயத யமதம் 
உட், சட் உடபி அறபகங்கள் 82 ஆகும். அமப இங்மக னறேபதுனள்ந ீடயணன்ங்கறக்கு 
அண்ணயதடமக அமணக்கப்ட்டுள்ந.   ீடயணன் படிக்மககநின் கமது, கயமண உத்டயகதமகத்டரின் 
னெணம பனணம அயக்மக கபத்டயற்யகமள்நப்டினும், மணரிப்ன, படீ்டு பன்னம, குற்ச் 
யசதல் மடயப்னக்குள்நமகமர், ிள்மநகள்  சம்ந்டப்ட் பனக்கு ஆகயத படிக்மககநின் கமது அது 
ற்ய கபத்டயற்யகமள்நப்டும். 

 )    ெட்ட உதலி ஆகைக் குழு லின் ெட்டப் பிரிலின் பன்யனற்மம். 

 லறக்கு லிபம் லறக்கு ண்ைிக்கை 

2016 ஆண்டியனந்து னன் யகமண்டுபப்ட் பனக்குகநின் 
ண்ஞிக்மக 

26,088 

2017 ஆம் ஆண்டு பரி யடமக்கம் டிசம்ர் 31 பம னடயடமக  
ககமமபதிப்ட் பனக்குகநின் ண்ஞிக்மக  

12,039 

2017 ஆம் ஆண்டு பரி யடமக்கம் டிசம்ர் 31 பம 
மயற் பனக்குகநின் யணமத்ட ண்ஞிக்மக 

38,127 

2017 ஆம் ஆண்டு பரி யடமக்கம் டிசம்ர் 31 பம 
னடிவுறுத்டப்ட்  பனக்குகநின் ண்ஞிக்மக 

8,344 

2018 ஆம் ஆண்டு பரி 01 ஆம் டயகடயக்கு யகமண்டு 
யசல்ப்ட் பனக்குகநின் ண்ஞிக்மக 

29,783 

2017 ஆம் ஆண்டு பரி யடமக்கம் டிசம்ர் 31  பம 
பனங்கப்ட் யணமத்ட ஆகமசம 

103,137 

2017 ஆம் ஆண்டு பரி யடமக்கம் டிசம்ர் 31 பம 
பனங்கப்ட் யணமத்ட கசமபகள் 

141,264 

 

 

 

 

7.1   ெட்ட உதலி ஆகைக்குழு 

 

 

07.  அகச்ெின் ைீழுள்ர சபாதுத்சதாறில் நிறுலனங்ைரின் பன்யனற்மம் 
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 ) ெட்ட உதலி ஆகைக்குழுலினால் ாைாை ட்டத்தில் யெகலைள் லறங்ைல் 

ாைாைம் 2017.01.01 ம் 
திைதின்று 
ீதிாை 
இருந்த 
லறக்குைள் 

புதி 
லறக்கு
ைள் 

(2017.01.01 
-2017.12.31 
லக) 

சாத்தம் படிவுறுத்த
ப்பட்ட 
லறக்குைள் 

2017.12.31 
லக 

இகட 

நிறுத்தப்பட்ட 
லறக்குைள் 
2017.12.31 
லக 

2017.12.31 ஆம் 
திைதி பன்  
சைாை    
லறக்குைரின் 
ண்ைிக்கை 

ெட்ட 
ஆயயாெ
கன 
2017.12.31 
லக 

கணற்கு 6,771 2,590 9,361 1,126 469 7,766 30,081 

ஊபம 1,913 950 2,863 479 324 2,060 9,988 

யடற்கு 3,382 1,425 4,807 674 266 3,867 14,419 

பக்கு 2,322 1,125 3,447 420 55 2,972 10,280 

சப்கனப 1,919 1,039 2,958 386 375 2,197 7,879 

பகணற்கு 2,738 1,319 4,057 716 187 3,154 14,106 

ணத்டய 2,249 858 3,107 708 182 2,217 5,262 

கயனக்கு 2,787 1,653 4,440 1,075 151 3,214 6,680 

பணத்டய 2,007 1,080 3,087 487 264 2,336 4,442 

சாத்தம் 26,088 12,039 38,127 6,071 2,273 29,783 103,137 

 

இ) 2017.01.01 பதல் 2017.12.31 லக தீர்க்ைப்பட்ட பிைக்குைள் 

  

7.1.2 நிைழ்ச்ெி திட்டம் ற்றும் செல் திட்ட பிரிவு 

 ) க்ைள் ஊடை நிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைள் 

 

i.  ல்கபறு யடமமக்கமட்சய அமபரிமசகள், பமயமய அமபரிமசகள் ணற்றும் 
த்டயரிமககள் பமதிமக ணக்கறக்கு அயவூட்டுபடற்கமக யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் 
மத்டப்ட்டுள்ந. இபற்யல் யனம்மமமப அமனப்ன யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கநமகும். 

 

 யடமமக்கமட்சய யகழ்ச்சயகள்  - 30 

பமயமய யகழ்ச்சயகள்    - 08 

 

ii.        பமமந்ட த்டயரிமககள் னெணமக சட்ம் சம்ந்டணமக ணக்கநின் ககள்பிகறக்கு டயல் 
அநித்டல்,  

இண்டு பமங்கறக்யகமன னம டயங்கள் கயனமண யதிய யனைஸ் ஆங்கய த்டயரிமக 
 

இண்டு பமங்கறக்யகமன னம யசவ்பமய் கயனமண ங்கமடீ சயங்கந த்டயரிமக 
 

ங்கமடீ சட் உடபி த்டயரிமக  - 24 

யதிய யனைஸ் சட் க்கம்  - 24 

டயதித த்டயரிமக   - 52 
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ஆ)      அமிவூட்டல் ற்றும் ெபை பங்குபற்மல் ெம்பந்தான நிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைள் 

நிைழ்ச்ெித் திட்டம் நிைழ்ச்ெித் திட்ட  

ண்ைிக்கை 

 

சட்பிதல் அயமப பனங்குடல், உரிமணகமநப் மதுகமத்டல், சறமககமநப் 
யற்றுக் யகமள்படற்கமக ஆடவு பனங்கும் கமக்கயல் சயறுபர், யண்கள், 
னடயகதமர் ணற்றும் ஊனற்கமர் ஆகயகதமம இக்கமகக் யகமண்டு 
மத்டப்ட் யகழ்சயத் டயட்ங்கள்.  

 

 

 

 

 

30 

சட்பிதல் அயமப பனங்குடல்,ண்ிதல் ணற்றும் யசதற்யன் ணயக்க அச 
கசமபமத கயட்பமக்குடல் 

 

 

40 

அமனப்ன பிரிவுமகள், சட் ஆகமசம ன்பற்யனூமக பநபமநர் 

ங்கநிப்ன பனங்கப்ட் யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் (ீ ஞி மடயடய ணக்கள் 

கசமப, பநணம மமந கடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்ம், டயந்ட யமனநமடமத்டயன் 40 

ஆபது ஆண்டு யடமர்மக மத்டப்ட் யகழ்ச்சயத் டயட்ம், ண டுமக 

யகழ்ச்சயத் டயட்ம்) 

 

 

 

 

 

 

 

175 

கடமட்த் யடமனயமநர், ணீபர் சனெகம், கசரி ணற்றும் குடிமச பமசயகள் 

ஆகயகதமம இக்கமகக் யகமண்டு மத்டப்ட் யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் 

 

 

03 

கமஞிப் ிஞக்குகமந டீர்ப்து சம்ந்டணம யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் 12 

கந ஆய்வு யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் 01 

கயமணயத சனெகத்துக்கு அயவூட்டும் யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் 36 

கயமணயத சனெகத் டமபர்கறக்கு அயவூட்டும் யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் 06 

சட் உடபி கசமபயமதங்கள் – சயமச்சமம யசதல் டயட்ங்கள் 61 

சாத்தம் 364 

 

 
 

7.1.3 அபிலிருத்தி ெட்ட உதலி  பிரிவு 

 

7.1.3.1 சலரிநாடு செல்லும் இடம்சபர் சதாறியாரர் ெம்பந்தான அயகு 

 

யபநிமடு யசல்றம் இம்யதர் யடமனயமநனக்கம இந்ட ிரிவு, டது கசமபமத பனங்கும் கமது, 
ஆகமசம பனங்கயதடன் ிகு, அந்ர்கமந கடமபதம கமது  கடமபதம கமரிதங்கறக்கமக 
யபநிமட்டு பிபகம அமணச்சயன் யகமன்சயனைர் ிரிவுக்ககம அல்து இங்மக யபநிமட்டு 
கபமபமய்ப்ன ஞிதகத்துக்ககம அனுப்ி மபக்கயன்து. இடற்கமணத, யபநிமடு யசல்றம் 
இம்யதர் யடமனயமநரின் குடும்ங்கறக்கு அபர்கறமத பிங்கமந டயட்டும் னகணமக 
அயவூட்டும் யகழ்ச்சயத் டயட்யணமன்று ிகடச யசதமநர் ிரிவு ணட்த்டயல் “கயமணயத என்யதம்” 
னும் யதரில் 17 ச அடிப்ம அகுகமந கண்கமஞித்டல் ணற்றும் இங்மக யபநிமட்டு 
கபமபமய்ப்ன ஞிதகத்துன் இமஞந்து படிக்மக கணற்யகமள்நப்டுகயன்து. ீர்யகமறேம்ன 
ிகடசத்மட ககந்டயணமகக் யகமண்டு யகழ்ச்சய டயட்யணமன்று மத்டப்ட்து. 
 

7.1.3.2 ெிகமக் கைதிைளுக்ைான அயகு 

 

இங்மகதின் சயமகநில் இயனக்கடிமத குமக்கும் னதற்சயதில், ீடயமத இகுபமக அமதக் 
கூடிதடமகவும், அச யசபித்மட குமக்கும் கமக்கத்டயற்கமகவும் இந்ட அகு யசதமற்றுகயன்து. 
இடன் னெம் இங்மகதின் சயமச்சமமகநில் ீண் கமணமக டங்கய இனக்கும் சட்த்டஞிகநின் 
உடபிமதப் ய னடிதமடயனக்கும் ர்கறக்கு ிமஞ யற்றுக் யகமள்படற்கமகவும், ிமஞ 
யந்டமகமந குமத்துக் யகமள்படற்கமகவும்சட்த்டஞிகநின் உடபி யற்றுக் 
யகமடுக்கப்டுகயன்து. அடற்கமக சயமக் மகடயகறக்கு சட் உடபி யமதங்கறம், அன்ம 
பமழ்க்மகமத மத்டயச் யசல்படற்கு சட் அயமபப் யற்றுக் யகமடுப்டற்கம யகழ்ச்சயத் 
டயட்ங்கறம் மத்டப்டுகயன். 2017 பரி னடல் டிசம்ர் 31 ஆம் டயகடய பமதம கமப் 
குடயக்குள் இங்மகதிறள்ந சயமச் சமமகநில் 59 சட் உடபி யகழ்ச்சயகள் மத்டப்ட். 
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இவ் 59 யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கநில் 611 சயமக் மகடயகள் சட் உடபிமத மடிதகடமடு, அபர்கநில் 611 
கனம் யடரிவு யசய்தப்ட்டு, அடயல் 230 ிமஞ ணனுக்கள்  ககமமபடுத்டப்ட்துன், டற்கமது  99 
ிமஞ கட்மநகள் யப்ட்டுள்ந.  

 

7.1.3.3 பிலுனர் ெட்டத்தைிைளுக்ைான பிற்ெி நிைழ்ச்ெி திட்டம் 

 

இங்மக சட்க் கல்றரினேன் இமஞந்து யசதற்டுத்டப்டுகயன்து.ஆண்டுகடமனம் சட்த்டஞிகநமக 
சத்டயதப் ிணமஞம் யசய்து யகமள்றம் திறர் சட்த்டஞிகமந திற்றுபிப்து இடன் 
குயக்ககமநமகும். இந்ட பனம் பரி னடல் டிசம்ர் 31 ஆம் டயகடய பமதம கமப்குடயதில் இன 
குறேக்கநமக 1,166 சட்த்டஞிகள் திற்றுபிக்கப்ட்டுள்நகடமடு, அடற்கமக சயகஷ் கற்யந்ட ி 
மடயடய சட்த்டஞிகமந உள்நக்கயத பநபமநர்கள் 05 கரின் யபநிபமரி கசமபமத ஆமஞக் 
குறே யற்றுக் யகமள்கயன்து. 
 

7.1.3.4 ஆதிலாெி க்ைரின் உரிகைள்  ெம்பந்தாை நிைழ்ச்ெித் திட்டம் 

 

இங்மகஆடயபமசயகநின் உரிமணகள் ணற்றும் மம்ரிதங்கமநமதுகமக்கும் கபமத் டயட்த்டயன் கரழ் 
இந்ட பனம் பரி னடல் டிசம்ர் 31 ஆம் டயகடய பமதம கமப்குடயதில் டறேகம ஆடயபமசயகள் 
குடிதினப்ம ககந்டயணமகக் யகமண்டு 02 யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் யசதற்டுத்டப்ட்டுள்ந. அடயல் 
ஆடயபமசயகநின் இநம், இமநஜர், னடயகதமர் ஆகயத சக ிரிபிமனேம் ககந்டயப்டுத்டய சட் 
மபத்டயத உடபி யமதம், ிச்சயமகமந டீர்க்கும் டயட்ங்கள் ன் கணற்யகமள்நப்ட். 
 

7.1.3.5 ெட்டம் பற்மி கலத்திர்ைளுக்கு அமிவூட்டும் நிைழ்ச்ெித் திட்டம் 

சட் மபத்டயத அடயகமரிகள், சுகமடம மபத்டயத அடயகமரிகள் ணற்றும் ண கமய் மபத்டயத அடயகமரிகள் 
ஆகயகதமனக்கு, ீடயணன் படிக்மககநின் கமது மபத்டயத யனஞத்துபத்துப டயம பினத்டய 
யசய்னேம் பமகதில் அயவூட்க இடன் குயக்ககமநமகும். இது யடமர்ில்இந்ட பனம் பரி 
னடல் டிசம்ர் 31 ஆம் டயகடய பமதம கமப்குடயதில் 06 யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் மத்டப்ட்டுள்ந. 

7.1.4 அபிலிருத்தி ற்றும் பைாகத்துல பிரிவு 

7.1.4.1 அ   க கமந திற்றுபித்டல் 

அ     கள் ண்ஞிக்மக 

சட்த்டஞிகள் 120 

னகமமணத்துப உடபிதமநர்கள் 97 

சமடயகள் 02 
சாத்தம் 219 

 

7.1.4.2 புதி த்தி நிகயங்ைள் ஆம்பித்தல் 

2016 ஆம் ஆண்டு இறுடயதமகும் கமது, இங்மக சட் உடபி ஆமஞக்குறேபின் ிகடச ணத்டயத 
யமதங்கள் 78 ஆகும். 2017,  டிசம்ர் 31 ஆம் டயகடயதன்று அவ்யபண்ஞிக்மக 82 ஆக 
அடயகரித்துள்நது. 

 யக்ைம்  பியதெ த்தி நிகயம் ஆம்பித்த திைதி 
1 யடயதத்டகண்டித 2017/01/30 

2 சயதம்மண்டுப 2017/01/30 

3 யமல் 2017/02/16 

4 கயகட 2017/08/16 
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7.1.4.3 புதி ஆட்யெர்ப்பு 

 

 

 

 

 

7.1.4.4 ைட்டடங்ைள் நிர்ாைம் 

கல்னம, யடயதத்டகண்டித ஆகயத ிகடச ணத்டயத யமதங்கநின் அறபக யர்ணமஞ ஞிகள் 
னடிபமந்துள்நதுன் குனமகல் ிகடச ணத்டயத யமத யர்ணமஞ ஞிகள் ஆம்ிக்கப்ட்டுள்ந. 

7.1.5 2017.01.01 பதல் 2017.12.31 லக நிதி பன்யனற்மம் 

லிபம் 2017 ஆம் ஆண்டுக்ைான 
ஒதுக்ைீடு (ரூ. ி.) 

2017.12.31 திைதிக்கு 
செயலினம் (ரூ. ி. 

2017.12.31 திைதிக்கு நிதி 
பன்யனற்மம் 

ணீயநறேம் யசபிம்              194.00              193.78 99% 

னெட யசபிம்               25.00               16.50 66% 

 

சாத்த செயலினம்              219.00 210.28 96% 

 
 

 

 

யநாக்கு 

 மட்டில் சயப்மக னகமமண யசய்தப்டுகயன் யதடயச்சட் சமதமக ணீனேதர் ீடயணன்க் 
கட்டித் யடமகுடய னகமமணச்சமமத அிபினத்டய யசய்படமகும். 

 

செற்பைிைள் 

 ீடய ணற்றும் சட் யடமனயல்துமதில் ஈடுட்டுள்ந தமபனக்கும் டற்கமடயனக்கும் கட்டிங்கள் 
ணற்றும் அடிப்ம பசடயகமநப் தன்டுத்துகயன்மணதமல் அபற்மப் மணரித்து கணறம் 
பினத்டய யசய்து அபர்கறக்ககற் சூனம பனங்கமம் ன்கடமடு  அது அபர்கள் கசமப 
பனங்கக்கூடித பனக்குத் யடமடுர்கள், ணற்றும் அத்துன் யடமர்னதபர்கறக்கு 
யசதற்டயமதும், யதமதணமதும் ீடயதமதுணம கசமபமத பனங்கும் கமக்கத்கடமடு 
அபர்கநின் யசதற்மடுகமநப் னரிபடற்கும் உடபிதமக இனக்கும் ன்கடமடு அடன் னெம் 
கணற்குயப்ிட் கமக்கத்மட அமந்து யகமள்நல். 

 

7.2.1      க   

1987ம் ஆண்டின் 50ம் இக்க ணீனேதர் ீடயணன் கட்டித்யடமகுடய னகமமணச்சம சட்த்டயன் ிகமம் 
ணீனேதர் ீடயணன் கட்டித்யடமகுடயமதனேம் அடன் கட்டிங்மநனேம் ரிமயத்து கட்டுக்ககமப்கமடு 
யர்பகயத்து மணரித்து கணறம் பசடய பமய்ப்னக்கமந கணம்டுத்டகபண்டித கடமப ற்டுணயத்து 
உரித ணமற்ங்கமநனேம், சரர் டயனத்டங்கமநனேம் கணடயக ணமற்ங்கமநனேம் யசய்னேம் கமக்கயல் 
ணீனேதர் ீடயணன் கட்டித்யடமகுடய னகமமணச்சம ற்டுத்டப்ட்து. 
 
 
 

யர்பமக சம ின்பனம் அங்கத்டபர்கமந உள்நக்கயனேள்நது. 
 

 ிடண ீடயதசர் 

 ிடண ீடயதசரிமல் யதணஞ் யசய்தப்டும் உதர் ீடயணன் ீடயதசயமனபர் 

 கணன்னமதடீ்டு ீடயணன் டமமண ீடயதசர் 

 கணன்னமதடீ்டு ீடயணன் டமமண ீடயதசமல் யதணஞ் யசய்தப்டும் 
கணன்னமதடீ்டு ீடயணன் ீடயதசயமனபர் 

பதலி ண்ைிக்கை 

சட் அடயகமரிகள் 14 

னகமமணத்துப உடபிதமநர் 05 

அறபக உடபிதமநர் 09 

சமடய 01 

7.2   ீபர் நீதின்ம ைட்டிடத் சதாகுதி பைாகச்ெகப 
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 ீடயஅமணச்சயன் யசதமநர் 

 உள்றெமட்சய, பீமணப்ன, கட்டி யர்ணமஞ அமணச்சயன் யசதமநர் 

 இங்மக சட்த்டஞிகள் சங்கத் டமபர் 

 யகமறேம்ன ணமகசம ஆமஞதநர் 

 யடய அமணச்சரின் ிடயயடய 
 அடயகணடகு இங்மக சமடயடயதமல் யதணயக்கப்டும் இன அங்கத்டபர்கள். 

 

7.2.2   2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லகான ைாயப்பகுதிக்ைான பன்யனற்மம்  

 ணீனேதர் ீடயணன்க் கட்டித் யடமகுடயதின் னனத்டமனம் டயனத்டகபமகறம் 
 ணீனேதர் ீடயணன்க் கட்டித் யடமகுடயதின் கரழ்பனம் ீடயடயகநின் பமச];jyq;fspd; 

னனத்டமனம் டயனத்டகபமகறம்  
 jsghlq;fis nfhs;tdT nra;jy; 
 mYtyf cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy; 
 ,ae;jpuq;fis nfhs;tdT nra;jy; 

 
 

 7.2.3    2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லகான நிதி ரீதிான பன்யனற்மம் 
 

லிபம் 
2017 ஒதுக்ைம் 
(ரூ.ில்) 

31.12.2017 செயவு 
(ரூ.ில்) 

   2017.12.31   
   epjp uPjpahd  
   Kd;Ndw;wk; 
      (%) 

ணீண்யறேம் யசபிம் 181.55 147.78 81% 
னெட யசபிம் 20.00 17.49 87% 
சாத்தம் 201.55 165.27 82% 

 
 
 
 
 

 

7.3.1 அமிபைம் 

 

இங்மக ீடயடயகள் யறுபணமது 1985ம் ஆண்டு 46ம் இக்க சட்த்டயன் னெம் யறுபப்ட்து.  இந் 

யறுபம் யகௌப ிடண ீடயதசர் ணற்றும் அடயகணடகு சமடயடயதிமல் யதணயக்கப்டும் இன 
உதர்ீடயணன் ீடயதசர்கமந உள்நக்கயத 5 உறுப்ிர்கமநக்யகமண் னகமமணதமநர் 

சமதிமல் யனபகயக்கப்டுகயது. இந் யறுபத்டயற்குத் கடமபதம யடய எதுக்கங்கள்  
அமணச்சயமல் எதுக்கப்டுகயது. .  

 

லிடங்ைளும் பைிைளும்  

I. ீடயத்தும அறபர்கறக்கு ீடயத்தும ணற்றும் சட்ம் சம்ந்டணமக டணது கனத்துக்கமந 

ரிணமயக்யகமள்படற்கு பசடய யசய்டல். 

II. ீடயத்தும அறபர்கள் டணது யடமனயல்சமர் யனஞத்துபத்மட பினத்டய யசய்படற்கும் டணது 

அயமபனேம் டயமணகமநனேம் பினத்டயயசய்படற்கும் கூட்ங்கள், ணகமமடுகள், 

பிரிவுமகள் ணற்றும் திற்சயப்ட்மகமந எறேங்குயசய்டல். 

III. ீடய யனபமகம் சம்ந்டணம டப்ட் பிதங்கநில் ஆமய்ச்சயப் மயயகமந 

மத்துபதுன் ீடயத்தும அறபர்கறக்கு  தக பசடயகள் ணற்றும் கல்பி சம்ந்டணம 

யமனட்கமந பனங்குடல். 

IV. ePjpJiw mYtyh;fSf;F Ehyf trjpfisAk; Vida fy;tp rhh; 
nghUl;fisAk; toq;Fjy;. 

 
 
 
 
 
 
 

7.3   இயங்கை நீதிபதிைள் நிறுலனம் 
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7.3.2  2017 njhlf;fk; 2017.12.31 tiuapyhd Kd;Ndw;wk; 

gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; gq;Fgw;wpNahh; நிைழ்ச்ெித் 
திட்ட  

ண்ைிக்கை 

gq;Fgw;wpath;fspd; 
vz;zpf;if 

nrytpdk;    
&gh 

fye;Jiuahly; Nky;ePjpkd;w 
ePjpgjpfs;> ePjpkd;w 
mYtyh;fs;> njhopy; 
epaharigj; 
jiytu;fs; 

44 2>268 9>538>613 

ghprPyid tpahghu 
Mq;fpy 
gapw;rpnewpfs; 

Nky;ePjpkd;w 
ePjpgjpfs;> ePjpkd;w 
mYtyh;fs;> njhopy; 
epaharigj; 
jiytu;fs; 

28 85 446>250 

ntspehl;Lg; gapw;rp  Nky;ePjpkd;w 
ePjpgjpfs;> ePjpkd;w 
mYtyh;fs; 

13 294 154>255>451 

ePjpkd;w epUthfk;> 
fzf;fPl;Lg; gbKiw 

ePjpkd;w gjpthsh;fs; 02 65 348>200 

,yj;jpudpay; 
toq;fy;> 
,yj;jpudpay; 
njhiyj;njhlh;ghly; 

ePjpkd;w Kfhik 
cjtpahsh;fs; 

07 14 105>000 

nkhj;jk;  94 2>726 164>693>522 

 
 

7.3.3 2017.01.01 njhlf;fk; 2017.12.31 tiuapyhd Vida milTfs; 

1. ,yq;if ePjpgjpfs; epWtfj;jpd; 6Mk; khbf;F ghJfhg;G myhuk; Kiwik   
nghUj;jg;gl;lJ. 

2. gpd;tUk; trjpfis cs;slf;fp nt];l;Nyh juTj;jsk; nfhs;tdT 
nra;ag;gl;lJ. 

3. 2017 Mf];l; 11 Mk; jpfjp ePjpgjpfspd; ehNsL mj;jpahak; IV 
ntspaplg;gl;lJ. 

4. 2017 Mf];l; 11 Mk; jpfjp nfsut ePjpgjp Nrhrh mtu;fspd; Qhgfu;j;j 
ciu epfo;j;jg;gl;lJ. 

5. 2017 Mf];l; 11 Mk; jpfjp Av];va;l;> rl;lj;jpd; Ml;rp fUj;jpl;lk; kw;Wk; 
ngy; nrhY\d; Mfpatw;Wld; ,ize;J ,yq;if ePjpgjpfs; epWtfj;jpdhy; 

,yq;ifapYs;s ePjpgjpfspd; gad;ghl;Lf;fhf “ePjpgjpfspd; tiyg;gpd;dy;” 
vd;w tpupthd rl;l juTj; jsk; ntspaplg;gl;lJ. 

6. 2017.08.16 Mk; jpfjp Kjy; 2017.08.20Mk; jpfjp tiu Neghy; ehl;bd; fj;kd;L 
efupy; eilngw;w fzdpf; Fw;wk; kw;Wk; ,yj;jpudpay; rhd;W vd;w 
jiyg;gpyhd xU tpNrl gapw;rpapy; nfsut gpujk ePjpauru;> ,U cau; 
ePjpkd;w ePjpgjpfs;>ehd;F Nkd;KiwaPl;L ePjpgjpfs;> ePjp Nrit 

Mizf;FOtpd; nrayhsu;> khtl;l ePjpgjp/ ,yq;if ePjpgjpfs; epWtfj;jpd; 
fy;tprhu; xUq;fpizg;ghsu; gq;Fgw;wpdu;. 

 
 
 
 
 
 
 



ீடய அமணச்சு   க்கம் 79 

7.3.4 2017.01.01 Kjy; 2017.12.31 tiu epjpapay; Kd;Ndw;wk; 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.4.1. அமிபைம் 

குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்பர்கநிதும் சமட்சயகநிதும் மதுகமப்னக்கமக னமசமர் சட் 
கபமத்டயட்யணமன்ம அயனகப்டுத்துபடன் னெம் குற்பிதல் ீடயயனபமக யசதற்மட்ம 
பறப்டுத்துபடற்கமக மமறணன்த்டமல் யமகபற்ப்ட் 2015 ஆம் ஆண்டின் 04 ஆம் இக்க 
குற்ச் யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமனக்கும் சமட்சயகறக்குணம உடபி ணற்றும் மதுகமப்னச் 
சட்த்டயன் கரழ், குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்பர்கநிதும் சமட்சயகநிதும் மதுகமப்ிற்கம 
கடசயத அடயகமசம 2016.01.08 ஆம் டயகடய டமிக்கப்ட்டுள்நது. 

சட்த்டயன் 12(ஆ) ிரிபின் ிகமம் அடயகணடகு சமடயடயதிமல் 2016.08.11 ஆம் டயகடய யடமக்கம் 
மனமக்கு பனம் பமகதில் அடயகமசமதின் னகமமணத்துபச் சம யதணயக்கப்ட்டுள்நது. 
அம்னகமமணத்துப சம ீடய அமணச்சயன் யசதமநர், யமயஸ் டயமஞக்கநத்டயற்குப் யமறுப்ம 
அமணச்சரின் அமணச்சயன் யசதமநர், ணகநிர் பிபகம ணற்றும் சயறுபர் பிபகம பிதத்டயற்குப் 
யமறுப்ம அமணச்சர்கநின் அமணச்சுக்கநின் யசதமநர்கள் அல்து அபர்கநின் ிடயயடயகள் 
ணற்றும் ணிட உரிமணகள் ஆமஞக்குறேபின் உறுப்ிர் எனபர், சட்ணம அடயரின் யதர் குயத்து 
யதணயக்கப்ட் எனபர், ணற்றும் சயகட் ிடய யமயஸ்ணம அடயரின் டபிமத பகயக்கும் யமயஸ்ணம 
அடயரின் யதர் குயத்து யதணயக்கப்ட் எனபர் உள்நங்குகயன்பமறு டபி பனயதில் யதணம் 
யறுகயன் றே(7) உறுப்ிர்கமநக் யகமண்டும், குற்பிதல் சமர்ந்ட குற்பிதல் சட்னமமணனேன், 
ணிடஉரிமணகள் கணம்டுத்துடல் ணற்றும் மதுகமத்டல் அல்து ணனத்துபதும சமர்ந்ட அல்து 
அடனுன் யடமர்னமத யடமனயல்கநில் கல்பி அல்து யடமனயற் டமகமணகமநப் யற்பர்கள் 
ணற்றும் அனுபனள்நபர்கநில் சமடயடயதிமல் யடரிவு யசய்து யதணயக்கப்டுகயன் ந்து 
உறுப்ிர்கமநக் யகமண்டுள்நது. 

7.4.2. குற்மச்செல்ைளுக்குப் பயிாக்ைப்பட்டலர்ைரினதும் ொட்ெிைரினதும் பாதுைாப்புக்ைான 
யதெி அதிைாெகபின் யநாக்ைங்ைள் 

 

1. குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமரிதும் சமட்சயகநிதும் உரிமணகமநனேம் 
உரித்துமமணகமநனேம் டுத்துக் கூறம், கமற்யக்கமத்டறம் ணற்றும் பறவுறுத்டடறம், 
அத்டமகத உரிமணகமநனேம் உரித்துமமணகமநனேம் கணம்டுத்துபடற்கும், மதுகமப்டற்கும், 
பறவுறுத்துபடற்கும் ணற்றும் ிகதமகயப்டற்குணம அமணப்ன னமயதமன்ம ற்மடு 
யசய்டறம்; 

2. குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமனக்கும் சமட்சயகறக்கும் உடபினேம் மதுகமப்னம் 
பனங்குடல்; 

tpguk; 2017 
xJf;fk; 
(kpy;) 

2017.12.31 tiu 
nrytpdk; 
(kpy;) 

2017.12.31 tiu 
nryT tPjk; 

%yjdk; 28.11 28.11 100 % 
kPz;nlOgit (110-1-2-1-2201) 10.00 3.62  36 % 
kPz;nlOgit (228-1-1-0-2401) 164 157.86  96 % 
nkhj;jk; 202.11 189.59  94 % 

7.4 Fw;wr;nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;ltu;fspdJk;  rhl;rpfspdJk; ghJfhg;gpw;fhd 
Njrpa mjpfhurig 
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3. குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமர், அபர்கறக்யகடயமகத் டபறுகள் 
னரிதப்ட்மணக்குக் குற்த் டீர்ப்நிக்கப்ட் ஆட்கநிணயனந்து ட்ஈடு யறுபடம இதச் 
யசய்டல்; 

4. குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமனக்கம ணீட்நிப்ன, ட்ஈடு, இனப்னக்கம டயரீடு 
ணற்றும் னர்பமழ்வு ன்வுட், அத்டமகத யதமக்கப்ட்கமரிமல் யபர்த்டய 
யப்டுபடற்கு ற்மடு யசய்டல்; 

5. குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமரிதும் சமட்சயகநிதும் உரிமணகமநனேம் 
உரித்துமமணகமநனேம் கணம்டுத்தும் ணற்றும் மதுகமக்கும் னகணமக அச, ீடயனம 
அறபர்கநிதும் கயங்க அறபர்கநிதும், கமணகமநனேம் யமறுப்னமமணகமநனேம் 
டுத்துக்கூறுடல்; 

6. குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமனக்கும் சமட்சயகறி்கும் டயமகப் னரிதப்க்கூடித 
டபறுகமநனேம் ணற்றும் அத்டமகத டபறுகமநப் னரிகயன் ஆட்கநின் ணீது பிடயக்கப்க்கூடித 
டண்ம பறபநித்டல்கமநனேம் பிடயத்டல்; அத்துன் 

7. குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமரிதும் சமட்சயகநிது மதுகமப்னத் யடமர்மக ணயகச் 
சயந்ட யசதல்னமகமநக் கமப்ிடிப்டற்கும் யசதற்டுத்துபடற்கும் ற்மடு யசய்டல். 
 

7.4.3. தத்துலங்ைளும் செற்பாடுைளும் 

1. Fw;wr;nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;lth;fspdJk; rhl;rpfspdJk; chpikfisAk; 
chpj;JilikfisAk; ,dq;fhZjy;> kjpg;gspj;jy;> Nkk;gLj;jy; 

2. rhl;rpf;fhuh;fspd; chpj;Jilikfis ,dq;fhZjy; kw;Wk; mtw;Wf;F kjpg;gspj;jy; 
Nkk;gLj;jy;. 

3. Fw;wr; nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;lthpd; chpikfs; kw;Wk; rhl;rpf;fhuh;fspd; 
chpj;Jilikfis ghJfhj;jy; my;yJ ghJfhg;G nra;ag;gLjy;. 

4. Fw;wr; nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;lthpd; rhl;rpf;fhuhpd; VNjDk; chpik> 
chpj;Jilik kPwg;gl;ljhf fpilf;fg;ngw;w Kiwg;ghnlhd;W my;yJ jftnyhd;wpd; 
kPJ ,r;rl;lj;jpd; fPo; Fw;wr; nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;lth;fspdJk; rhl;rpfspdJk; 
chpikfs; kw;Wk; chpj;Jilikfis ,dq;fhzy; ghJfhj;jy; Nkk;gLj;Jjiy 
cWjpg;gLj;Jtjw;fhf nra;ag;gl;ljhf $wg;gLfpd;w kPwy;fs; njhlh;ghf Gydha;Tfs; 
Nkw;nfhz;L mJ rk;ge;jkhd jFe;j rhpahd eltbf;if Kiwfis Nkw;nfhs;tjw;F 
njhlh;Gila mjpfhhpfsplk; Nfl;Lf; nfhs;sy;. 

5. Fw;wr; nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;lth;fSf;Fk; rhl;rpf;fhuh;fSf;Fk; Njitahd 
rpfpr;irfs; ,og;gPL> kPl;lspg;G kw;Wk; Gdh;tho;T eltbf;iffs; cl;gl Njitahd 
cjtpfis toq;Fjy;. 

6. Fw;wr; nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;lth;fSf;F ,r;rl;lj;jpd; 29 Mk; gphptpd; %yk; 
jhgpf;fg;gl;l Fw;wr; nray;fSf;Fg; gypahf;fgl;lth;fspdJk; rhl;rpfspdJk; 
epjpaj;jpypUe;J el;l<Lfs; toq;Ftjw;fhd jpl;lnkhd;iw jahhpj;J mij 
Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; mKy;gLj;Jjy;. 

7. ,r;rl;lj;jpd; %yk; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;s Fw;wr;nray;fSf;Fg; 
gypahf;fg;gl;lth;fspdJk; rhl;rpfspdJk; chpikfs; chpj;Jilikfs; gw;wp 
nghJkf;fis mwpTwr; nra;jy;. 
 
சட்த்டயன் 11 ஆம் ிரிபின் கரழ் டமிக்கப்ட் இந்ட அடயகம சமதின் டத்துபங்கள் ணற்றும் 
யசதற்மடு ின்பனணமறு சுனக்கணமக டுத்துக் கமட்மம். 
 
a. லலுப்படுத்தும் செற்பாடு 

 

குற்ச் யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமரிதும் சமட்சயகநிதும் உரித்துக்கள் ணற்றும் 
உரிமணகமந இங்கமணுடல், கணம்டுத்துடல் மதுகமத்டல் ணற்றும் அயதச் யசய்டல். 
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b. அக நீதின்ம செற்பாடுைள் 
 

அபர்கநது உரித்து ணற்றும் உரிமணகள் ணீப்டுடல் ற்யத னமப்மடுகமந னமய்வு 
யசய்டல் ணற்றும் ரிகசமடம யசய்டல், அச யறுபங்கறக்கு அச அறபர்கறக்கு 
ணற்றும் ீடயணன்த்டயற்கு பிடப்னமகமந சணர்ப்ித்டல். 

c. நகடபகமப்படுத்தும் செற்பாடு  
 

குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமனக்கும் சமட்சயகறக்கும் மதுகமப்ன பனங்குடல். 
d. பன்யனாடி திபகைகர லறங்குதல் ற்றும் ைண்ைாைிப்பு  

 
2015 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இக்கச் சட்த்டயல் டமிக்கப்டுகயன் ணற்மத பிகச 
கூமபது கடசயத அடயகம சமதின் ணடயனேம ணற்றும் பனயக்கமட்யன் ணீது இங்மக 
யமயயன் கரழ் டமிக்கப்டுகயன் குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமர் ணற்றும் 
சமட்சயக்கமர்கநின் உடபி ணற்றும் மதுகமப்னப் ிரிவு  அமனக்கப்டுகயன் பிகச 
கூமகும். ிரிபின் 19(2) ஆம் ிரிபின் கரழ் னகமமணத்துப குறேபிற்கு டபி பனயதில் 
யதணயக்கப்டுகயன் சயகட் ிடய யமயஸ்ணம அடயரின் கண்கமஞிப்ின் கரழ் 
யசதற்டுகயன் சயகட் யமயஸ் அத்டயதட்சகயமனபம இப் ிரிபிற்குப் யமறுப்ம 
டமபமக யதணயக்கப்டுடல் கபண்டும். 

 

7.4.4. குற்மச் செல்ைளுக்குப் பயிாக்ைப்பட்டலருக்கு ற்றும் ொட்ெிக்கு ெட்டதின் ைீழ் 
பாதுைாப்புக்ைாை லிண்ைப்பிக்ை கூடி நிறுலனங்ைள் 

 

1) குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்பர்கநிதும் சமட்சயகநிதும் 
மதுகமப்ிற்கம கடசயத அடயகம சம. 

2) குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமரின் ணற்றும் சமட்சயகநின் உடபி ணற்றும் 
மதுகமப்னப் ிரிவு 

3) ீடயணன்ம் 
4) ஆமஞக்குறே - (ணிட உரிமணகள் ஆமஞக்குறே, இஞ்சம் அல்து ஊனல்கமந 

னமய்வு யசய்னேம் ஆமஞக்குறே ணற்றும் பிசமமஞ ஆமஞக்குறேச் சட்த்டயன் 
கரழ் யதணயக்கப்டுகயன் பிசமமஞ ஆமஞக்குறேக்கள் அல்து சமடயடய பிகச 
பிசமமஞ ஆமஞக்குறே, 

5) ிகடசத்டயன் யமயஸ்யமத யமறுப்டயகமரிக்கு 
 

7.4.5. 2017.01.01 - 2017.12.31 லகான பன்யனற்மம் 

01. 2017.07.03 ஆம் டயகடய குற்ச் யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமரிதும் சமட்சயகநிதும் 
மதுகமப்னக்கம கடசயத அடயகம சமதின் ஞிப்மநர் (சட்ம் ணற்றும் சட்த்மட 
பறப்டுத்துடல்), ஞிப்மநர் (யனபமகம், னகமமணத்துபம்) ஞிப்மநர் (யகமள்மககள் 
ணற்றும் யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள்) ணற்றும் னகமமணச்சம யசதமநர் டபிகறக்கமக 
அறபர்கள் ஆட்கசர்ப்னச் யசய்தப் ட்ர். 
 

2. 2017.09.15 ஆம் டயகடய அடயகம சமயக னகமமணத்துப உடபிதமநர் (யடமனயதட்ணற்) 
டபிக்கமக த்து (10) அறபர்கறம், அறபகப் ஞிதமநர் கசமப டபிக்கமக ஆறு (06) 
கர்கள் ஆட்கசர்ப்னச் யசய்தப்ட்ர். 

 
 

3. ஞிப்மநர் டமமணதடயடய டபிக்கமக டமகமணகமநக் யகமண் ந்டயபமன 
பிண்ஞப்டமகும் இல்மடடிதமல் அடயகம சமதின் னகமமணத்துபச் சமதமல் 
2017.08.01 ஆம் டயகடய னடல் மனமக்கு பனம்பமகதில் டயற்கமணப் னரினேம் 
ஞிப்மநர் டமமணதடயடய யதணயக்கப்ட்மர். 
 

4. 2017312.02 Mk; jpfjp Kjy; mjpfhu rigapd; gzpg;ghsh; (rl;lk;) gjtpf;fhfTk;> 
2017.12.28 Mk; jpfjp Kjy; mjpfhurigapd; cjtpg;gzpg;ghsh; (epjp) gjtpf;fhfTk; 
Ml;Nrh;g;Gr; nra;ag;gl;lJ. 
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5. ”குற்ச் யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமர் ணற்றும் சமட்சயக்கமர்கநின் உடபி ணற்றும் 
மதுகமப்ன ற்யத ிரிவு” 2016.11.03 ஆம் டயகடய இ.09 ணயயந்து ணமபத்மட, யகமறேம்ன 12 
ன் இத்டயல் டமிக்கப்ட்ள்நது. இப்ிரிவுக்கம டற்கமமடத ஞிதமட்யமகுடய 27 
ஆகும். 

 

6. Fw;wr; nray;fSf;F gypahf;fg;gl;Nlhh; kw;Wk; rhl;rpf;fhuh;fis ghJfhf;Fk; 
nghwpKiwapid tYg;gLj;Jtjw;fhf If;fpa ehLfspd; mgptpUj;jp epjpaj;jpd; 
%yk; 40 kpy;ypad; &ghthfpa mspg;nghd;W toq;fg;gl;lJld;> 
Fw;wr;nray;fSf;Fg; gypahf;fg;gl;lth;fspdJk; rhl;rpf;fhuh;fspdJk; 
ghJfhg;gpw;fhd Njrpa mjpfhurigapd; jtprhsh; kw;Wk; If;fpa ehLfspd; 
mgptpUj;jp epjpaj;jpd; gzpg;ghshpdhy; 2017.11.24 Mk; jpfjp mt;Tld;gbf;if 
ifr;rhj;jplg;gl;lJ. 

 
 

7. 2017 ஆம் ஆண்டிற்குள் மதுகமப்ன பனங்குணமறு ககமப்ட்டு 49 னமமடுகள் 
இவ்படயகமசமக்கு கயமக்கப் யற்றுள்நதுன், அடயல் 18 னமப்மடுகள் டயர் 
படிக்மககறக்கமக “குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமர் ணற்றும் கட்சயகமர்கநின் 
உடபி ணற்றும் மதுகமப்ன ற்யத ிரிவுக்கு” ஆற்ப்டுத்டப்ட்டுள்நது. கணறம் 
குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்கமர் ணற்றும் சமட்சயக்கமர்கறக்கு உடபி ணற்றும் 
மதுகமப்ன ிரிவுக்கு கடிதமக 14 னமப்மடுகள் கயமத்துள்ந. அடன்டி இக்கம 
ல்மக்குள் யதமக்கப்ட்பர்கள் ணற்றும் சமட்சயக்கமர்கநிணயனந்து கயமத்துள்ந 
யணமத்ட னமப்மடுகள் 63 ன்துன் அடயல் 17 னமப்மடுகள் ஆகமசமஞக்கமக 
ணீண்டும் யமயஸ்ிரிபிமல் அடயகமசமக்கு அனுப்ப்ட்டுள்ந. இவ்பமத்து 
னமப்மடுகள் சம்ந்டணமகவும் டயர் னமய்வு படிக்மகள்” “குற்ச்யசதல்கறக்குப் 
யதமக்கப்ட்கமர் ணற்றும் சமட்சயக்கமர்கநின் உடபி ணற்றும் மதுகமப்ன ற்யத ிரிவு 
ணற்றும் குற்ச்யசதல்கறக்குப் யதமக்கப்ட்பர்கநிதும் சமட்சயகக்கமர்கநிதும் 
மதுகமப்ிற்கம கடசயத அடயகம சமதிமல்” யமகபற்ப்ட்டுக் யகமண்டினக்கயன். 
 

8. க்கயத மட்பரின் கமமடப் யமனட்கள் ணற்றும் குற்த்டடுப்ன அறபகத்டயமல் 
2017.11.22 – 2017.11.24 டயகடய  பமதில் ணமமத்டீபின் ணமக கத்டயல் மத்டப்ட் 
ஊனல்கறக்கு டயம டகபல்கமந பனங்குபர்கமந (UNODC) ணற்றும் சமட்சயகமந 
(பயௌந) மதுகமத்டல் ற்யத யடற்கமசயத திற்சயப் ட்மக்கமக அடயகம சமதின் 
ஞிப்மநர் (சட்ம் ணற்றும் சட்த்மட பறப்டுத்டல்) ஞிப்மநர் ( யகமள்மககள் ணற்றும் 
யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள்)  ஆகயத அறபர்கள் ங்குற்யததுன், இங்மக யடமர்ம 
சட் னமமணதம யமமணகள் ணற்றும் இங்மகதின் அனுபங்கள் ற்ய அபர்கள் 
இனபரிமறம் சுனக்க பிரிவுமகள் மத்டப்ட். 
 

7.4.6   2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லகியான நிதி பன்யனற்மம் 

 

லிபம் 2017 ஆம் ஆண்டின் 
ற்பாடுைள் (ரூ.ி) 

2017.12.31 திைதிின் 
செயவு (ரூ.ி) 

2017.12.31 திைதிின் 
நிதி பன்யனற்மம் 

ணீண்டுபனம் யசபிம் 15 11.20 75% 
னெடச் யசபிம் 2 2.00 100% 
பழுசாத்தம் 17 13.20 78% 
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7.5.4 2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லகான நிதி ரீதிான பன்யனற்மம்  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

இவ் அமணச்சயன் கரழ் பனங்கப்டுகயன் யடய ற்மடுகநில் ின்பனம் ீடயணன்ங்கள் 
உள்நங்குகயன். 

 

 உதர் ீடயணன்ம்  

 கணன்னமதடீ்டு ீடயணன்ம் 

 கணல் ீடயணன்ங்கள் 

 th;j;jf Nky; ePjpkd;wk; 
 ணமகமஞ குடிதிதல் கணன்னமதடீ்டு கணல்  ீடயணன்ங்கள் 

 ணமபட்  ீடயணன்ங்கள் 

 ீடயபமன் ீடயணன்ங்கள்  

 யடமனயல் யதமத சமகள் 

 கமடய ீடயணன்ங்கறம் கமடய கணன்னமதடீ்டு சமனேம் 

 

உதர் ீடயணன்ம், கணன்னமதடீ்டு ீடயணன்ம், 21 ணமகமஞ குடிதிதல் கணன்னமதடீ்டு கணல் 
ீடயணன்ங்கள், 32 கணல் ீடயணன்ங்கள், பர்த்டக கணல் ீடயணன்ம், 51 ணமபட்/ ீடயபமன் 

லிபம் 2017 ம் ஆண்டிற்ைான 
ஒதுக்கம் (ரூபா ில்) 

 

31.12.2017 ற்ைான 
செயவு (ரூபா ில்) 

   31.12.2017   
   epjp uPjpahd  
   Kd;Ndw;wk; 
      (%) 

ணீண்யறேம் யசபிம் 3.0 0.38 13% 
னெட யசபிம்    7.5 2.73 36% 

சாத்தம் 10.5          3.11 31% 

 08 நீதின்மங்ைள் 
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ீடயணன்ங்கள்,  31 ணமபட்  ீடயணன்ங்கள், 49 ீடயபமன் ீடயணன்ங்கள், 2 சயறுபர் ீடயபமன் 
ீடயணன்ங்கள் 25 சுற்று  ீடயபமன் ீடயணன்ங்கள், 39 யடமனயல் யதமத சமகள்,          
கஞக்குப் யமறுப்னக்கள் அமணச்சயமல் மகதமநப்டுகயன். 24 கணல் ீடயணன் கஞக்கரட்டு 
யமதங்க  ணற்றும்              சம யடமர்ிம. யசபிங்கள் 
          ப்டுகயன். 
 
 

 
 
 
8.1.1 அமிபைம்  

இங்மக ீடயனமமணதில் அடயனேதர்ந்ட ீடயணன்ம் உதர்ீடயணன்ணமகும். அடயகணடகு சமடயடய 
அபர்கநமல் யதணயக்கப்டும் யகௌப ிடண ீடயதசர் உட் 11 உதர்ீடயணன் ீடயடயகள் உதர் 

ீடயணன்த்டயம் கயமக்கப்யறும்  ல்ம பிண்ஞப்ங்கமநனேம் பிசமரிக்கயன்ர். 

 

இங்மக சமதக கசமசயச குடிதசயன் அசயதமணப்ின் னெம் உதர் ீடயணன்த்டயன் 

யதமதமடயக்கம் ின்பனணமறு ற்றுக்யகமள்நப்ட்டுள்நது. 

 

 அடிப்ம உரிமணகள் ற்யத யதமதமடயக்கம் 

 இறுடய கணன்னமதிட்டு யதமதமடயக்கம் 

 ணடயனேம யதமதமடயக்கம் 

 கடர்டல்கள் ணனுக்கள் (சமடயடய கடர்டல்) ற்யத யதமதமடயக்கம் 

 ந்டபமகதிதும் மமறணன் சயப்னரிமணகள் ணீல் ற்யத யதமதமடயக்கம் 

 மமறணன் சட்த்டமல் பிடயக்கக்கூடித ி பிதங்கள் ற்யத யதமதமடயக்கம் 

 

உதர் ீடயணன்ம் அடன் யசதல்மடுகமந னன்யடுக்க உதர் ீடயணன்ப் டயபமநர் அறபகம் 
உடவுகயது. இடற்கம யடயமத ீடய அமணச்சு யசபித்டமப்ன 234 இன் னெம்  
பனங்குகயது.  உதர் ீடயணன்ப் டயபமநர் அறபகத்டயன் ஞிகநமப: 

 
 உதர் ீடயணன்ப் டயவுகமநப் மணரித்டல். 

 அணர்வுகள் ணற்றும் பிண்ஞப் அட்பமஞகமந எறேங்கு  யசய்டல்.  

 ீடயணன் உத்டவுகமநனேம் டீர்ப்னகமநனேம் டயவு யசய்டல். 
 உதர் ீடயணன்த்டயல் சட்த்டஞிகமந அனுணடயத்டல் 

 கணன்னமதடீ்டு ீடயணன்த்டயயனந்து யப்டும் பனக்ககடுகமநத் டதமரித்டறம்  
சட் யசவுகமந ணடயப்டீு யசய்டறம். 

 

8.1.2    2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லகான ைாயப்பகுதிக்ைான பன்யனற்மம்  

 
 

லகை 

2017.01.01 
இல் 

நிலுகல
ி- 

லுள்ர 
லறக்குை

ள் 

2017.01.01 
2017.12.31 இல்   
உள்ர பதிவு 
செய்ப்பட்ட 
லறக்குைள் 

2017.01.01 
2017.12.31 

இல் உள்ர 
சாத்த 

லறக்குைள் 

2017.01.01 
2017.12.31 இல்  
படித்துக் 

சைாள்ரப்பட்ட   
லறக்குைள் 

2017.12.31 இல் 
நிலுகலி- 

லுள்ர 
லறக்குைள் 

அடிப்ம உரிமண 
         பிண்ஞப்ங்கள் 

912 464 1376 371 1005 

பிகச அனுணடய 
பிண்ஞப்ங்கள் 

482 296 778 223 555 

மமறணன் சட்னெங்கள்  
ற்யத  உதர் ீடயணன் 
கட்மநகள் 

- 34 34 34 - 

கணன்னமதடீ்டு பனக்குகள் 420 249 669 177 492 

உ,ீ ப.கண.ீ கணன்னமதடீு 197 57 254 37 217 

கணல்ீடயணன் அனுணடய 
பிண்ஞப்ங்கள் 152 142 294 77 217 

8.1 உர் நீதின்மப் பதிலாரர் அலுலயைம் 
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8.1.3    2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லகான நிதி ரீதிான பன்யனற்மம்  

 

லிபம் 
2017 ம் ஆண்டிற்ைான 

ஒதுக்கம் (ரூபா ில்) 
31.12.2017 ற்ைான 
செயவு (ரூபா ில்) 

   2017-12-31  
   epjp uPjpahd  
   Kd;Ndw;wk; 
      (%) 

ணீண்யறேம் யசபிம் 104.31 92.79 91% 
னெட யசபிம் 6.50 4.60 71% 
சாத்தம் 110.81 97.39 88% 

 
 

 
 

 
 

 

8.2.1 அமிபைம் 

 
 

இங்மக அசயதல் அமணப்ிமல் டமிக்கப்ட் கணன்னமதடீ்டு ீடயணன்த்டயற்கு னடன்யம 

ீடயணன்ங்கள், யடமனயல்யதமத சமகள் ணற்றும் ி யதடயச்சட் யறுபங்கநின் டீர்ப்னகள் யடமர்ம 

கணன்னமதடீ்டு ணற்றும் ணீநமய்வு யதமதமடயக்கம் உள்நது.   அசயதமணப்ின் ற்மடுகநின் கரழ் 

ஆமஞகள் ற்யத யதமதமடயக்கனம் கணன்னமதடீ்டு ீடயணன்த்டயற்கு உரிதடமகும்.  2002 ஆம் ஆண்டின் 

25ம் இக்க குற்பிதல் பிதங்கநில் ஸ் எத்துமனப்னச் சட்ம் ணற்றும் 2000ம் ஆண்டின் 39ம் இக்க 

குடிதிதல் ணற்றும் பர்த்டக பிதங்கநில் ஸ் எத்துமனப்னச் சட்த்டயன் கயழ் அச்சட்ங்கநில் 

குயப்ிப்ட்டுள்ந பிதங்கறக்கு கடமபதம கட்மநகள் ணற்றும் ஞிப்னகமந கணன்னமதடீ்டு 

ீடயணன்ம்  பனங்குகயது. கடர்டல் ணனுக்கறம் கணன்னமதடீ்டு ீடயணன்த்டயல் பிசமரிக்கப்டுகயன். 

ந்டயபமன னடன்யம ீடயணன்த்டயதும் அல்து யடமனயல்யதமத சமகநிதும் அல்து டமபது ி 

யதடயச்சட் யறுபங்கநின் பனக்கு அயக்மககமந கண்கமஞிப்ன யசய்படற்கும் ரிகசமடம 

யசய்படற்கும் கணன்னமதடீ்டு ீடயணன்த்டயற்கு டத்துபனம் அடயகமனம்  உள்நது. 
 
 

 

8.2.2   2017.01.01 பதல் 2017.12.31 லகியான லறக்கு லிொகைைரின் செயாற்றுகை  

 
 

லறக்கு லகை 
2017/01/01  
இல் 
நிலுகலி- 
லுள்ரகல  

01.01.2017-
31.12.2017 
பதிவு 
செய்ப் 
பட்டகல 

 

01.01.2017-
31.12.2017 

படிசலடுக்ைப்
பட்டகல 

31.12.2017  
இல் 
நிலுகலி- 
லுள்ரகல 

ஆமஞ பிண்ஞப்ங்கள் 1,505 441 356 1,590 

கணன் ீடயணன்னமதீடுகள்               1,057 
 

315 

 

232 1,140 

 

     மஞ பிண்ஞப்ங்கள் 08 08 16 - 16 

ணமகமஞ குடிதிதல் 
கணன்னமதடீ்டு கணல் 
ீடயணன்ங்கள் 

1326 550 1876 412 1464 

ணீநமய்வு பனக்குகள்  16 07 23 08 15 

அசயதல் தமப்ம 
பமபிக்கஞப்டுத்துபது 
யடமர்ம பனக்குகள்  

- - - - - 

               19 01 20 02 18 

TAB APPEAL 01 03 04 - 04 

SC Special 12 - 12 07 05 

SC /Contempt 21 06 27 2 25 

சாத்தம்  3,566 1,817 5,383 1,350 4,033 

8.2 யன்பகமீட்டு நீதின்மப் பதிலாரர் அலுலயைம் 
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(குற்பிதல்) 
              (யம்) 

04 - - 04 

ணமகமஞ கணல் ீடயணன் கணன்னமதடீுகள்  1,003 203 229 977 

குடிதிதல் கணன்னமதீடுகள் 640 120 199 561 

கணல் ீடயணன் ணீநமய்வு பிண்ஞப்ங்கள் 358 182 191 349 

ணீநமய்வு (குடிதிதல்) ணற்றும் 
கணன்னமதடீ்டு அனுணடய பிண்ஞப்ங்கள்  

64 50 33 81 

பரி கணன்னமதீட்டு அனுணடய TAX 136 21 11 146 

மத பிண்ஞப்ங்கள் 70 71 66 75 

சாத்தம் 4,837 1,403 1,317 4,923 

 

8.2.3   2017.01.01 சதாடக்ைம் 2017.12.31 லகான நிதி ரீதிான பன்யனற்மம்  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

8.3.1 அமிபைம் 

 

 கமடய  ீடயணன்;ம் ன்து 1951ம் ஆண்டு 13ம் இக்க சட்த்டயன்கரழ் னஸ்லீம் பிபமக ணற்றும் 

பிபமகத்துயடமர்மக உனபமக்கப்ட் பிகச ீடயணன்ணமகும் இஙமக னறேபதும் 65 கமடய 
ீடயணன்ங்கள் உள்ந. அந்டச் சட்த்டயன் யசதற்மடுகறக்கு அமணத கமடய ீடயணன்ங்கநிமல் 
யகமடுக்கப்டும் டீர்ப்ன அல்து ஆமஞசம்ந்டணமக அடயனப்டயனேனம் கட்சயக்கமர்கள் 
கணல்னமதடீு சட்த்டயன் 12 (1)ம் ிரிபின் கரழ் டமிக்கப்ட். கமடய  யடயணன்யணமன்யன் 
கணன்னமதடீ்ம அல்து ணீள்ரிசரம யசய்படற்கு அச்சட்த்டயன் ிகமம் கணன் 
னமதடீ்டு ீடயணன்ணமக இனப்து கமடய கணன்னமதடீ்டுச் சமதமகும், இந்ட கமடயசமதில்  
டமபர் உட் 5 உறுப்ிர்கள் உள்நர்.  

 

ீடயச்கசமப ஆமஞக்குறே 65 கமடய ீடயணன்ங்கறக்கும் கமடயீடயடயமநனேம் கமடயகள் சமக்கு 
டமபர் உட் 5   உறுப்ிர்கமநனேம் யதணயக்கயன்து.  
 

8.3.2  ைாதி நீதின்மங்ைள்   

அட்மமநச்கசம கல்னம த்ட-கபமயட் 

அக்கமப்ற்று கல்ப்ிட்டி மஞந்தும 

அக்குமஞ கறத்தும யமன்றுமப(மஞம்த்துப) 
அதமடனம் கண்டி யமத்துபில் 

அபிமபமந கமத்டமன்குடி (ணண்னமப்ற்று) னல்கணமட்ம 

துமந கககமம னத்டநம் & சயமம் 

ப்ிட்டித & ல்ிட்டித கயண்ஞிதம இத்டயனரி 

கனபமந குநிதமி'டி அகடயகள் - (கல்ிட்டி/ னத்டநம்) 

கமம சனெகம் குனமகல் சமய்ந்டணனது 

ிதகண ணமயம சம்ணமந்தும 

யகமறேம்ன கயனக்கு ணன்மர் டம்கமணம் & கந்டநமய் 

யகமறேம்ன பக்கு ணமத்டமந டங்கமம 

லிபம் 2017 ம் 
ஆண்டிற்ைான 

ஒதுக்கம் (ரூபா ில்) 
 

31.12.2017 ற்ைான 
செயவு (ரூபா ில்) 

   31.12.2017   
   epjp uPjpahd  
   Kd;Ndw;wk; 
      (%) 

ணீண்யறேம் யசபிம் 56.78 54.85 97% 
னெட யசபிம் 5.15 4.82 94% 

சாத்தம் 61.93 59.67 96% 

8.3 ைாதி நீதின்மங்ைளும் ைாதி யன்பகமீட்டு ெகபபம் 
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யகமறேம்ன யடற்கு ணமத்டம டயனககமஞணம 

யகமறேம்ன கணற்கு ணமபல்ம தும்ம 

மவூர் கணணன் சனெகம் உமத்ட கம்மந 

கமய யணமமகம உடமபின் 

கம்ம (டயகமரித) னெதூர் உடுதப 

அம்மந்கடமட்ம மபப்ிட்டி பமமனச்கசம 

மரிஸ்த்துப & னமிட்டித ீர்யகமறேம்ன பவுிதம 

ற்ன் யந்டவூர்ற்று தட்டிதப 

கம தபயயதம தமழ்ப்மஞம் 

இக்கமணம் ஏட்ணமபடி  

 

 

8.3.3  ைாதியன்பகமீட்டு ெகபின் பன்யனற்மம்  (2014 – 2017) 
 

ஆண்டு யணமத்ட 
னமப்மடுகநின் 

ண்ஞிக்மக  

னடிவுறுத்டப்ட் 
னமப்மடுகநின் 

ண்ஞிக்மக 

யறமபதிறள்ந 
னமப்மடுகநின் 

ண்ஞிக்மக 

2014 244 60 184 
2015  226 112 154 
2016 286 98 188 
2017 262 82 180 

 
 

8.3.4  ைாதி நீதின்மங்ைரின் பன்யனற்மம் (2014-2017) 
 

ஆண்டு சாத்த 
பகமப்பாடுைரின் 

ண்ைிக்கை 

படிவுறுத்தப்பட்ட 
பகமப்பாடுைரின் 

ண்ைிக்கை 

நிலுகலிலுள்ர 
பகமப்பாடுைரின் 

ண்ைிக்கை 

2014 13,479 8,479 5,005 
2015  12,042 7,032 5,010 
2016 15,896 8,064 7,832 
2017 15,960 7,965 7,995 

 

 
 
 

 
 

9.1 ,yq;ifr; rl;lf;fy;Y}up 

9.1.1 mwpKfk; 

rl;lf; fy;tpia Kfhikj;Jtk; nra;Ak; Kfkhf, $l;bizf;fg;gl;l rl;lf; fy;tpg; 
Nguitapd; rl;lk; 1900 ,yf;fk; 02d; gpufhuk;, ,yq;if rl;lf;fy;Y}up 
nraw;gLj;jg;gLfpd;wJ. $l;bizf;fg;gl;l rl;lf; fy;tpg; Nguitapd; jiyik nghWg;ig 
kjpg;gpw;Fwpa gpujk ePjpauru; tfpg;gNjhL;, rl;l kh mjpgu;, ePjp mikr;rpd; nrayhsu;, 
kd;whbahu; kw;Wk; gpujk ePjpaurupdhy; Kd;nkhopag;gLk; ,uz;L cau; ePjpkd;w 
ePjpauru;fs;, kjpg;gpw;Fupa ePjp mikr;rupdhy; epakpf;fg;gLfpd;w MW cWg;gpdu;fs;, 
,yq;if rl;lj;juzpfs; rq;fj;jpypUe;J Kd;nkhopag;gLfpd;w ,Utu; mlq;fyhf Nguit 
mikag;ngWfpd;wJ.     

,yq;if rl;lf; fy;லுup; 3½ tUl fhy ghlj;jpl;lj;jpid  elj;JtNjhL, xt;nthU tUl 
,WjpapYk; Kjd;ik epiy, ,il epiy, ,Wjp epiy khztu;fSf;F ghPl;irfis 
elhj;Jfpd;wJ. ,e;jg; ghPl;irfis epiwT nra;jjd; gpd;du; ,tu;fs;, Fiwe;jJ 08 tUl 
fhy mDgtj;jpidf; nfhz;l rl;lj;juzp xUtuplj;jpy; 06 khj fhyk; gapYduhf Nrit 

09 சதாடர்புகட நிறுலனங்ைள் 
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nra;jy; Ntz;Lk;. ,jd; gpwF ,tu;fs; rl;lj;juzpfshf epakpf;fg;gLtjw;F jFjp 
ngWtu;.  

,yq;if rl;lf; fy;லுup xU Ra tUkhd jhgdkhf nraw;gLfpd;wJ. mNjNghy; 
tUifjU tpupTiuahsu;fshf rl;lj;Jiwapy; gzpGupfpd;w kw;Wk; fk;gdpfspy; njhopy; 
Gupgtu;fs; cs;thq;fg;gLtu;. mtu;fs; [dhjpgjp rl;lj;juzpfshfNth my;yJ 
Nju;r;rpkpf;f tof;fwpQu;fshfNth fhzg;gLtu;.; 

 

9.1.2 01.01.2017 njhlf;fk; 31.12.2017 tiuapyhd Kd;Ndw;wk; 

2017 Vg;gpuy; guPl;irf;fhf 1,685 khztu;fs; Njhw;wpapUe;jdH. 2017 fy;tpahz;by; 2017.12.31 
jpfjp tiu cs;ehl;L, ntspehl;L rl;lg; gl;ljhupfs; kw;Wk; rl;lf; fy;Yup EioTg; 

guPl;irapy; rpj;jpaile;j khztu;fs; cs;slq;fshf 1,080 Ngu; ghlnewpf;fhf 
mDkjpf;fg;;gl;ldu;. 

2018k; Mz;L khztu; mDkjpf;fhf,  guPl;irfs; jpizf;fsj;jpdhy; Nghl;bg; 
guPl;irnahd;W 2017.09.30k; jpfjp  elhj;jg;gl;lJ. ,g; guPl;irf;fhf tpz;zg;gjhupfs; 

5,795 Ngu; tpz;zg;gpj;jpUe;jdu;.  
 


