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அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் னெகாமநத்துய அமநச்சாின்  ஆசிச் சசய்தி 

 

யலுயாசதாரு அபச சசமயனினூடாக துயித 

சசல்யாக்குகளுக்கும் இடநிக்காத சுனாதீநா 

சசமயசனான்ாக அபச சசமயமன நாற்ினமநப்தாக இந்ாட்டு  

நக்களுக்கு யாக்குறுதினித்சத ாம் ஆட்சினடசநிசாம் 

ன்மத நந்துயிடாகாது. 
 

நக்கின் அிாமரகம ிமசயற்றும் சாது அபசாங்க 

ிர்யாக நற்றும் னெகாமநத்துய அமநச்சுக்கு யிசசடநா 

சாறுப்னக்கள் ஒப்மடக்கப்ட்டுள் ன்மத  

யலியுறுத்திக்  கூிக்சகாள்யதுடன், கடந்த ஓபாண்டு 

காப்குதினினுள் நது அமநச்சிால்  னெழுசநாத்த 

அபசாங்க சசமயனிதும்  யர்ச்சிக்காக னென்சடுக்கப்ட்ட 

டயடிக்மககள்  சம்ந்தநாக அந்த யிடனத்துக்குப் சாறுப்ா அமநச்சர் ன் யமகனில் ன்ால் 

திருப்தியு  இனயில்ம.  நக்களுக்கா சசமயகம சிசகனர்யநாகவும்  ஒழுங்குவும்  

ிமசயற்றுயதற்கு ில் ாம் இதமயிட சநன்சநலும் துாிதநாக சசனற்ட சயண்டும் ன்மத  

கூிக்சகாள்  யிமகின்சன். 
 

நக்கள் சசமயமன  யிமத்தின்நிக்க யமகனிலும், னனுறுதிநிக்க யமகனிலும் ிமசயற்றுயதற்கு 

திட்டநிடல் நற்றும் சகாள்மக யகுத்தல் சதாடர்ா அமநச்சின் சதாமசாக்கு நற்றும்  

ணிசாக்கிம  சிப்ன சநற்சகாள்யதற்கும், அமநச்சின் யிடனப்பப்ினுள் உள்டங்குகின் 

துமண ிறுயங்கம  கண்காணிப்மத உனாின  நட்டத்தில் சணிச் சசல்யதற்கும், கடந்த ஓபாண்டில் 

னென்னுாிமநனிக்கப்ட்டு யந்துள்து. 
 

இங்மக அியிருத்தி ிர்யாக ிறுயகம், ஓய்வூதின திமணக்கம் நற்றும் சதசின உற்த்தித்தின் 

சசனகம்  ஆகினயற்றுடன் 2017 ஆண்டின் டுப்குதினில் அமநச்சின்  பப்சல்மனினுள்  னதிதாக  

இமணக்கப்ட்ட அபசாங்க அச்சக திமணக்கம், அபசாங்க அச்சக கூட்டுத்தாம் நற்றும் சதசின 

திமபப்டக் கூட்டுத்தாம் ஆகின அபசாங்க திமணக்கங்கள் நற்றும் கூட்டுத்தாங்கின் 

ிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நற்றும் சசனற்திட்டங்கம  மடனெமப்டுத்தும் சாது னதின தின 

யிடனங்கம  கண்டிந்து  சதாடர்ந்சதச்மசனா டயடிக்மககம  னென்சடுப்தற்குத் 

திட்டநிடப்ட்டுள். இந்ாட்டின் அியிருத்தி நற்றும் னெழுசநாத்த அபசாங்க சசமயனிதும் உனாின 

சசனற்ின் சதாடர்ாகவும்,  அமநச்சின் சிப்டுத்தலின் கீழ் ாடாயின சசமய, அியிருத்தி 

அலுயர் நற்றும் இமணந்த சசமயகிதும்  சநம்ாடு சதாடர்ாகவும்  இவ்யாண்டில் அதிக  

அயதாம் சசலுத்தப்ட்டுள்து. 
 

கடந்த ஆண்டின் சநம்ாட்டிம நதிப்ாய்வு சசய்யும் இத் தருணத்தில் அமநச்சின் சசனார், 

ிறுயத் தமயர்கள் உட்ட  னெழுசநாத்த ஆணினிரும் நக்கள்  சசமயமன னனுறுதிநிக்க  

யமகனில் னென்சடுப்தற்கு ல்சயறு யமகனிலும்  ல்கின ங்கிப்ன து 

நதிப்னட்டுக்குட்டுத்தப்ட்டுள்துடன், அது சதாடர்ாக ஆக்கனெம்  ஊக்கனெம்  யமங்கின 

உங்கமயருக்கும்  து நநார்ந்த  ன்ிகள் உாித்தாகட்டும். 
 

ஆர்.ம். பஞ்சித் நத்துநண்டாப  

அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் னெகாமநத்துய அமநச்சர் 

ஆர்.ம். பஞ்சித் நத்துநண்டாப  

அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் 

னெகாமநத்துய சகௌபய  அமநச்சர் 
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அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் முகாமநத்துய ககௌபய ிபதினமநச்சாின் 

ஆசிச்கசய்தி 

       

“சிிநஹா பாதிக்கு அதிகாம கசன் பயம 

கார்கள் யந்த கர் கபாக 

ாம் டிபனாபநாக காத்திருக்கும் பாது 

அயர்கள் தங்கபயலினால் ாய்ந்து கசன்று 

யணங்கிார்கள்” 

இமய ‘யிசாபத ந்தா’ நாலிி அயர்கது 

சிங்ககநாமினிா  தநிழ் யடியநாகும்.  ஆம்,  அதிக 

அர்த்தங்கள் காதிந்துள் அயபது ாடலின் ஒரு ந்திமன 

ான் ஏன்  எடுத்துக் ககாண்படன் என்ால், அபசாங்க பசமயக்கு அது நிகவும் காருந்தும் 

என்தாபபனனாகும்.  

 

அலுயகம் பான்ப ககாடுக்கல் யாங்கல்கிலும் எநக்கு அவ்யாா ிபதா பயலி உள்து. 

அது 1992 இல் கயினிடப்ட்ட இங்மக சானக பசாசலிசக் குடினபசின் ிதிப் 

ிபநாணநாகும். 

உண்மநனாகபய இது பயலினாக  அமநயது தயிமமப்யர்களுக்பக. அவ்யாின்பல்,  இது 

ஒரு ஒழுங்மக. சாினாக குிப்கடுத்து தனாாிக்கப்ட்டபதார் யமி. 

 

அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் முகாமநத்துய அமநச்சாது  முழு கநாத்த அபசாங்க பசமயமனயும்  

இவ்யாறு  கதியாபதார்  ாமதனிப னணிக்கச் கசய்னக் காத்திருக்கின்து. அப்பாது  எந்த 

ித்தில் யந்தபாதும்,  ிதிப்ிபநாணகநனும் பயலிமனக் கடந்து கசல்யதற்கு எந்தகயாரு 

ருக்கும் இனாநற் பாகும் என்து திண்ணம்.  

 

எநது அமநச்சின் இந்டயடிக்மக  அமத்து அமநச்சுக்கள், திமணக்கங்கள் நற்றும் 

ினதிச்சட்ட ிறுயங்கள்  ஆகினயற்றுக்கு முன்நாதிாினாக திகமட்டும் எ ான் யாழ்த்தி, 

யிமடகறுகின்பன். ககாண்டு கசனற்டுயார்கள்  

 

சுசந்த புஞ்சிிபந  

அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் முகாமநத்துய ிபதி அமநச்சர் 

திருபகாணநம நாயட்டப் ாபாளுநன் உறுப்ிர்  

சுசந்த புஞ்சிிபந 

அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் 

முகாமநத்துய ிபதி அமநச்சர்  
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அபாங்க ிர்யாக நற்றும் பகாமநத்துய அமநச்சு செனாாின் 

யாழ்த்துச் செய்தி 

                                                                            

அபொங்க ிர்யாக நற்றும் பகாமநத்துய அமநச்ெின் 2017 

ஆண்டுக்குாின யருடாந்த செனாற்றுமக அிக்மக நற்றும் 

கணக்குகள் ெம்ந்தநாக  யாழ்த்துச் செய்திசனான்ம  யிடுக்கக் 

கிமடத்தமநமனனிட்டு ான் நகிழ்ச்ெினமடகின்றன். இவ் 

அமநச்சு நற்றும் அமநச்ெின் கீழ் இனங்குகின் 

திமணக்கங்கள், கூட்டுத்தாங்கள் நற்றும் ினதிச்ெட்ட 

ிறுயங்கள் பம் 2017 ஆண்டில் மடபமப்டுத்தப்ட்ட 

ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள், செனற்திட்டங்கள் நற்றும் செனற்ாடுகள் 

இவ்யிக்மகனில் அடங்குகின். 

அபொங்க ிர்யாக நற்றும் பகாமநத்துய அமநச்சுக்கு 2017 

ஆம் ஆண்டிற்காக சாதுத் திமறொினிால் ஒதுக்கப்ட்ட 

ஏற்ாடுகம உற்த்தித்தின் நற்றும் யிமத்தின்நிக்க 

யமகனில், இவ் அமநச்ெின் சதாமறாக்கு, ணிறாக்கு, 

குிக்றகாள்கள் நற்றும் சதாமிற்ாடுகள்  என்யற்ம அடிப்மடனாக சகாண்டு, அவ் 

ஆண்டின் எதிர்ார்க்கப்ட்ட அியிருத்தி இக்குகம  எய்தும் சாருட்டும், அபொங்க 

சாிபமனினுள் ல்ாட்ெிமன றநம்டுத்தும் சாருட்டும், அந்தந்த யிடனங்களுக்கு உாின 

சகாள்மககள், ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் நற்றும் செனற்திட்டங்கம  யகுப்து செனற்டுத்துயது 

சதாடர்ாகவும், நிதய பகாமநத்துயம் நற்றும் னிற்ெினித்தல் சதாடர்ாகவும், அபொங்க 

அலுயர்களுக்கா உத்திறனாகபூர்ய  வீடமநப்பு செனற்திட்டங்கம மடபமப்டுத்துயது 

சதாடர்ாகவும் னன்டுத்தப்ட்டுள். அபொங்க கணக்குகள்  குழுயிால்  அதிகூடின 

செனாற் நட்டத்மதக் சகாண்ட அபொங்க ிறுயங்கள் நதிப்ாய்வு  செய்னப்ட்ட  றாது 

அபொங்க ிர்யாக நற்றும் பகாமநத்துய அமநச்சுக்கு 2017.11.13  ஆந் திகதி இங்மக 

ாபாளுநன்த்தில் யிருது யமங்கப்ட்டமந குிப்ிடத்தக்கதாகும்.   

இவ் அமநச்ெிடம் ஒப்மடக்கப்ட்டுள் ணிகம திம்ட ிமறயற்றுயதற்கும் அதிகூடின 

செனாற் நட்டத்மத றணிச்  செல்யதற்கும் றதமயனா ஒத்துமமப்புக்கள், யமிகாட்டல்கள் 

நற்றும்  ஆறாெமகம யமங்கியருகின் அபொங்க ிர்யாக நற்றும் பகாமநத்துய சகௌபய 

அமநச்ெர்  பஞ்ஜித் நத்துநண்டாப அயர்களுக்கும், ிபதினமநச்ெர் சகௌபய  சுெந்த புஞ்ெி ிறந 

அயர்ளுக்கும் எது ன்ிகமத் சதாியித்துக் சகாள்கின்றன்.  அவ்யாற  இப்ணிமன  

செவ்யற ிமறயற்றுயதற்கு அர்ப்ணிப்புடன் ங்காற்ின அமநச்ெிதும், அமநச்ெின் 

கீழுள் திமணக்கங்கள், கூட்டுத்தாங்கள், ினதிச்ெட்ட ிறுயங்கள் ஆகினயற்ில் 

ணினாற்றும் அமத்து  ஆணினிருக்கும் எது  நநார்ந்த ன்ிகமத் சதாியித்துக் 

சகாள்கின்றன்.  
 

றஜ.றஜ. பத்ெிி 

செனார் 

அபொங்க ிர்யாக நற்றும் பகாமநத்துய அமநச்சு  

றஜ.றஜ. பத்ெிி 

அபொங்க ிர்யாக நற்றும் 

பகாமநத்துய அமநச்ெின் 

செனார் 
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ிபதா சதாமிற்ாடுைள் 
 
 

 அபெ செகயனில் நிதய முைாகநத்துயத்தின் சாது ஆட்செர்ப்பு செய்தல், ஊதினம் 

நற்றும் கன செகய ிந்தகைளுடன் சதாடர்புகடன உற்த்தித்தின் யாய்ந்த 

அபெ சைாள்கைனிகத் தனாாித்தல். 

 தற்சாது அபெ செகயனிலுள் அலுயர்ைக சாதுநக்ைின் சதகயைளுக்கு 

திிக்ைக் கூடின யகைனில் சிப்டுத்தல். 

 அபொங்ை செகயனின் உற்த்தித்தின் நற்றும் தபச்ெிப்ிக சநம்டுத்துயதற்ைாை  

புதின முைாகநத்துய ைட்டகநப்சான்கயும், திடவுறுதிநிக்ை 

ைட்டகநப்சான்கயும் யடியகநத்தல்  நற்றும் செனற்டுத்தல்.   

 திடவுறுதிநிக்ை ைட்டகநப்சான்க ிறுவுதல் (யிகவுொர் ண்ணக்ைரு, 

யங்ைக ெிந்த யகைனில் கைனால், ாபட்ெம், சயிப்கடத்தன்கந ஆைின)   

 னிற்ெி ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைளுக்கு யெதினித்தல் நற்றும் அயற்ின்  ஸ்திபப்ாடு 

சதாடர்ாை அபெ துகனிபது னிற்ெிக்ைா சதகயப்ாடுைக இங்ைாணல். 

 ஓய்வூதினம் ெம்ந்தநா ிபச்ெிகைளுக்கு தீர்யிக யமங்குயது சதாடர்ாை 

ஓய்வூதின ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைக தனாாித்தல் நற்றும் கடமுகப்டுத்தல். 

 சதாகசாக்கு 

“சதெத்திற்ைா ெிந்தசதார் அபெ செகய” 

ணிசாக்கு 

“நித யத்கத உாின யகைனில் ிர்யைிப்தனூடாைவும், முைாகநத்தும், 

நறுெீபகநப்பு ன்யற்ினூடாை ெிந்தசதார் அபொங்ை செகயகன 

உறுதிப்டுத்தல்”  
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 அபொங்ைத்தின் அியிருத்தி இக்குைக  முன்னுாிகந அடிப்கடனில் 

செனற்டுத்துயது சதாடர்ாை அபெ துக ிறுயங்ைது அியிருத்தி குித்த 

ெட்டைசநான்க தனாாித்தல்.  

 செகய யமங்ைலின் சாதா உற்த்தித்தின் நற்றும் தபச்ெிப்ிக  சநம்டுத்தும் 

சாருட்டு தையல், சதாடர்ாடல், சதாமிநுட் நுட்ங்ைகக் கைனால் நற்றும் 

சநம்டுத்தல். 

 அபெ செகயனின் ஆணினிபது தின்ைக யிருத்தி செய்தல். 

 நாியரும் ிககநைளுக்கு ற் செனாற்றும் சாருட்டு முககநைக 

இகுடுத்தல் நற்றும் செனன்முகைக தனாாிக்கும் சாருட்டு யமிைாட்டல் 

சைாகயைக சநம்டுத்தல், யிருத்தி செய்தல் அயற்க செனலுருப்டுத்தல். 

 ன்சைாகடனார்ைள் சான்று இங்கை அபொங்ைத்தின் மூமும்  ிதினிக்ைப்டும் 

ெியில் ிர்யாைம்,  e-அபெ ிர்யாைம் ஆைினயற்றுக்கு உாின செனற்திட்டங்ைளுக்ைாை 

யெதினித்தல், சதாடர்ாடல்  நற்றும் முைாகநப்டுத்தல். 

மூசாானங்ைள் 
  

 அபெ செகயனின்  யிகத்தின்நிக்ை நிதய முைாகநத்துயம் சதாடர்ாை 

யிசயைநிக்ை சைாள்கை நற்றும்  ைண்ைாணிப்பு ெட்டைசநான்க யடியகநத்தல்.  

 அபொங்ை  செகய யமங்ைலின்சாது, உற்த்தித்திக சநம்டுத்தும் சாருட்டு 

செனன்முககன  நீ தனாாித்தல் நற்றும் முககநைக  யிருத்தி செய்யது 

சதாடர்ா ிர்யாை நறுெீபகநப்பு 

 அபொங்ை செகய சதாடர்ா சாட்டி ாீதினா ஆட்செர்ப்புக்ைள் நற்றும்   சதர்வுச் 

செனன்முகைள்  

 னன்ாடு ொர்ந்த இனவு யிருத்தி தின்யிருத்தி 

 அபெ செகயனின் தபச்ெிப்ிக சநம்டுத்தல் நற்றும் செகய யமங்ைலின்  சாதா 

சயிப்கடத்தன்கந சதாடர்ாை தையல், சதாடர்ாடல் நற்றும் 

சதாமிநுட்த்திகக் கைனால். 

 ிபகெைக கநனநாை சைாண்ட  அபெ செகய சதாடர்ா செகய யமங்ைக  

தபிகப்டுத்தும் சாருட்டு  ிபகெைள் /  செகயசறுர்  ட்டனம் 
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மநதிக செனார்

 (நித யம் நற்றும் 

அியிருத்தி )

 இ.ி.மெ (யிமெட)

அபொங்க ிர்யாக நற்றும் முகாமநத்துய அமநச்சு

ிறுயக் கட்டமநப்பு

இ.க.மெ (யிமெட) இ.ி.மெ (யிமெட)  இ.ி.மெ (யிமெட)

தாப் ணிப்ார் ானகம்
இமணந்த மெமயகள் 

ணிப்ார் ானகம்

செனார்

மநதிகச் செனார்

 (அபொங்க ிர்யாகம் )
மநதிகச் செனார்

 (உள்க ிர்யாகம் )

மநதிகச் செனார்

 (புாய்வு நற்றும் 

ஆபாய்ச்ெி )

ிபதா ிதி அலுயர்
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அங்கீகரி

க்கப்தட்ட

இணக்

கப்தட்ட

வற்நி

டம்
ிணக

23 22 1 -

தித்ியக வெனரபர் - - - 1 1 - -

இணப்புச் வெனரபர் - - - 2 2 - -

ஊடகச் வெனரபர் - - - 1 1 - -

க்கள் வரடர்தரடல் அலுனர் - - - 1 1 - -

தித்ியக  உிரபர் - - - 1 1 - -

பகரணத்து உிரபர் - - - 5 5 - -

ெரி - - - 8 7 1 -

அலுனக உிரபர் - - - 2 2 - -

உிப் திப்தரபர் (வரில் 1 1 - -

ஆயனரெகர் 1 1 - -

21 19 2 -

தித்ியக வெனரபர் - - - 1 1 - -

இணப்புச் வெனரபர் - - - 2 2 - -

ஊடகச் வெனரபர் - - - 1 1 - -

க்கள் வரடர்தரடல் அலுனர் - - - 1 1 - -

தித்ியக  உிரபர் - - - 1 1 - -

பகரணத்து உிரபர் - - - 5 4 1 -

ெரி - - - 8 7 1 -

அலுனக உிரபர் - - - 2 2 - -

833 656 177 -

வெனரபர் - - SL 4 1 1 - -

யனிகச் வெனரபர் இ.ி.யெ. ியெட SL 3 4 4 - -

திரண ிி அலுனர் இ.க.யெ. ியெட SL 3 1 1 - -

திப்தரபர் ரகம் இ.ி.யெ. ியெட SL 3 2 2 - -

திரண வதரநிினரபர் இ.வதர.யெ. 1 SL 1 1 0 1 -

ெியஷ்ட உிச் வெனரபர் இ.ி.யெ. 1 SL 1 5 4 1 -

திரண கக்கரபர் இ.க.யெ. 1 SL 1 1 1 - -

கக்கரபர் குப்பு 1 இ.க.யெ. 1 SL 1 2 2 - -

இ.ி.யெ. 1 SL 1 10 10 - -

இ.வதர.யெ. 1 SL 1 1 1 - -

திரண உள்பக கக்கரபர் இ.க.யெ. 1 SL 1 1 1 - -

உிச் வெனரபர் இ.ி.யெ. 111/11 SL 1 7 6 1 -

இ.ி.யெ. 11/111 SL1 24 20 4 -

இ.ி.யெ. 111/11 SL 1 1 1 - -

கக்கரபர் இ.க.யெ. 111/11 SL 1 2 1 1 -

உிப் திப்தரபர் (.வர.) இ..வர.வர.யெ.
குப்பு 1 

- 111
SL 1 2 1 1 -

வதரநிினரபர் இ.வதர.யெ. 11/111 SL 1 1 1 - -

ெட்ட அலுனர் ிணக்கப 11/111 SL 1 1 1 - -

உிப் திப்தரபர் (ஊடக) 1 0 1 -

68 58 10 -

ிர்ரக அலுனர் அ.ப.உ.யெ. ிணக M N  7 7 4 3 -

வரிவதர்ப்தரபர் வரி. யெண 1-N ov M N  6 7 7 - -

கல், வரிநுட்த, 

வரடர்தரடல் அலுனர்
இ..வர.வர.யெ.

குப்பு 2  

- 11/1
M N  6 3 0 3 -

17 11 6 -

திப்தரபர்

உிப் திப்தரபர் / திிப் 

திப்தரபர்

வரத்ம்
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ன்
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ர
ம்
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ம்

வரத்ம்
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2017 டிவெம்தர்

 அெரங்க ிர்ரக ற்ரம் பகரணத்து அணச்ெின்  ஆபிிணர்

அணச்ெரின் ஆபி

திி அணச்ெரின் ஆபி

பழு வரத்  ஆபிிணரின்  ண்ிக்ணக

த



ி

ின்
 


ன்

ண


தி குநித் யெண ம்

ெம்த

பத்ி

ட்டம்
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அதிிருத்ி அலுனர் அ.அ.யெ. 111/11/1 M N  4 150 90 60 -

வெனரபரின் இணப்புச் ற்கரலி 1 1 - -

வரிநுட்த அலுனர் இ.வர.யெ. 111/11/1 M N  3 3 0 3 -

ணதடக் கணனஞர் இ.வர.யெ. 111/11/1 M N  3 1 0 1 -

அெரங்க பகரணத்து 

உிரபர்
அ.ப.உ.யெ. 111/11/1 M N  2 345 301 44 -

பகரணத்து உிரபர் ிணக்கப 111/11/1 M N  1 13 9 4 -

ரூதரஹிணி/ வீடியர ிணக்கப 111/11/1 M N  1 1 1 - -

ிடுபணந ிடுி 

கட்டுப்தரட்டரபர்
ிணக்கப 111/11/1 M N  1 6 1 5 -

ின அபணரபர் ிணக்கப 111/11/1 M T 2 1 0 1 -

இ..வர.வர.யெ.
குப்பு 3 

- 111/11/1
M T 1 5 4 1 -

ிணக்கப 111/11/1 M T 1 1 0 1 -

ிணக்கப 1 0 1 -

25/2014 1 1 - -

வு குநிப்பு இக்குர்
ிணக்கப 

(25/2014)
111/11/1 M N  1 6 5 1 -

535 413 122 -

ிணனரண புணகப்தடக் கணனஞர் ிணக்கப
111/11/1/ 

ியெட
PL 3 1 1 - -

ெரி
இணந்  

ெரிகள் யெண

111/11/1/ 

ியெட
PL 3 49 43 6 -

ிணக்கப 1 1 - -

25/2014 3 3 - -

ிணக்கப 1 0 1 -

25/2014 2 2 - -

 கட்புன வெிப்புன திவுவெய்யுர் ிணக்கப
111/11/1/ 

ியெட
PL 3 1 1 - -

பிப் தணிக் கணனஞர் ிணக்கப
111/11/1/ 

ியெட
PL 3 2 0 2 -

வகரத்ன்
ிணக்கப 

(25/2014)

111/11/1/ 

ியெட
PL 2 1 1 - -

ச்ென்
ிணக்கப 

(25/2014)

111/11/1/ 

ியெட
PL 2 1 1 - -

ெணற்கரர் ிணக்கப
111/11/1/ 

ியெட
PL 2 7 0 7 -

உி ெணற்கரர் ிணக்கப
111/11/1/ 

ியெட
PL 1 7 0 7 -

தங்கபர வதரரப்தரபர்/ 

ெணற்கரர்
ிணக்கப

111/11/1/ 

ியெட

PL 1/ 

PL 2
6 4 2 -

உி தங்கபர வதரரப்தரபர் ிணக்கப
111/11/1/ 

ியெட
PL 1 6 4 2 -

அ.உ.யெ. 80 76 4 -

25/2014 24 18 6 -

பூங்கர வரினரபி ிணக்கப
111/11/1/ 

ியெட
PL 1 1 0 1 -

தம்திிணன வரினரபி ிணக்கப
111/11/1/ 

ியெட
PL 1 3 3 - -

3 3 - -

12 12 - -

25/2014 2 1 1 -

213 174 39 -

ஆ
ர
ம்
ப

  
ம
ட்
ட
ம்

ீர்க்குரய் வரிநுட்தினரபர்
111/11/1/ 

ியெட
PL 3

ின் வரிநுட்தினரபர்
111/11/1/ 

ியெட
PL 3

அலுனக உிரபர்
111/11/1/ 

ியெட
PL 1

வரினரபி
ிணக்கப 111/11/1/ 

ியெட
PL 1

வரத்ம்

இ

ண்

ட
ர
ம்

 
 

ட்
ட

ம்

ரூ. 22,250 

கல், வரடர்தரடல், 

வரிநுட்த,  அலுனர்

வரிநுட்த உிரபர் 111/11/1 M T 1

வரத்ம்



வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை மற்றும் ைணக்கு 2017 
 

 9 அரொங்ை ிர்வாை மற்றும் முைாகமத்துவ அகமச்சு 

 

 

 

 

 

அங்கீக

ரிக்கப்த

ட்ட

இணக்

கப்தட்ட

வற்நி

டம்
ிணக

841 630 211 -

திப்தரபர் இ.ி.யெ. I SL 1 1 0 1 -

யனிகப் திப்தரபர் இ.ி.யெ. I SL 1 2 1 1 -

இ.ி.யெ. III / II SL 1 8 4 4 -

இ.ி.யெ. III / II SL 2 4 3 1 -

கக்கரபர் இ.க.யெ. III / II SL 1 1 1 - -

புள்பிிதினரபர் - III / II SL 2 1 0 1 -

17 9 8 -

ிர்ரக அலுனர் அ.ப.உ.யெ. ிணக MN 7 1 1 - -

கல், 

வரிநுட்த, 

வரடர்தரடல் 

அலுனர்

இ..வர.வர.யெ

.

குப்பு 2  -II / 

II
MN 6 2 1 1 -

வரிவதர்ப்தரபர் வரி. யெண III / II M N 6 1 1 - -

4 3 1 -

அதிிருத்ி 

உிரபர் / 

அதிிருத்ி அலுனர்

அ.அ.யெ. 111/11/1 MN 4 788 592 196 -

அெரங்க 

பகரணத்து 
அ.ப.உ.யெ. 111/11/1 MN 2 13 9 4 -

801 601 200 -

ெரி
இணந்  

ெரிகள் யெண

111/11/1 

ியெட
PL 3 9 8 1 -

அலுனக உிரபர் அ.உ.யெ.
111/11/1 

ியெட
PL 1 10 9 1 -

19 17 2 -

இ

ண்

ட
ர
ம்

 


ட்

ட
ம்

வரத்ம்

ஆ

ம்

த
 


ட்

ட
ம்

வரத்ம்

சி
ர
ர
ஷ்
ட

 ம
ட்
ட
ம்

பழு வரத்  திகபின்  ண்ிக்ணக

உிப் திப்தரபர்

வரத்ம்

வரத்ம்

ப
ன்

ந
ர
ம்

 
 

ட்
ட

ம்

 ஆபிிணர் - அெரங்க ிர்ரக ற்ரம் பகரணத்து அணச்சு

யெி உற்தத்ித்ிநன் வெனகம்

த



ி

ின்

 
ன்

ண


தி குநித் யெண ம்
ெம்தபத்ி

ட்டம்

2016 டிவெம்தர்



வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை மற்றும் ைணக்கு 2017 
 

 10 அரொங்ை ிர்வாை மற்றும் முைாகமத்துவ அகமச்சு 

 

 

 

 

2017 ஆண்டின் 

மிைச்ெிறந்த வாய்ப்புக்ைள் 

 



ருடாந் செனாற்ரகை அநிக்கை ற்ரம் ைக்கு 2017 
 

 11 அொங்ை ிர்ாை ற்ரம் பைாகத்து அகச்சு 

 

 

2017 ஆண்டில் இருந்து ைீழ குநிப்திடப்தட்டுள்ப ிரைங்ைள் 

அொங்ை ிர்ாை ற்ரம் பைாகத்து அகச்ெின் 

தப்சதல்கனினுள் அடங்குைின்நண.  

 

 அொங்ை  அச்ெை ிகக்ைபம் 

 அொங்ை அச்ெை கூட்டுத்ாதணம் 

 ழெி ிகப்தடக் கூட்டுத்ாதணம் 

 

ாடபாி ழெகில் ினவுைின்ந சற்நிடங்ைகப ிப்புது 

சாடர்தாை 2017 ஆண்டினுள் 206 அலுனர்ைள் அொங்ை ழெகில் 

இகத்துக் சைாள்பப்தட்டக. 

 

 

 

இனங்கை ிர்ாை ழெக -  

                        ிநந் அடிப்தகடில்  104 அலுனர்ைள்   

       ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட அடிப்தகடில் 28 அலுனர்ைள்  

இனங்கை சதாநிினாபர் ழெக -  21 அலுனர்ைள் 

இனங்கை  ிஞ்ஞாண, ைட்டட ைகனஞர், சாிநுட்த 

ழெக -                                                  53 அலுனர்ைள் 



ருடாந் செனாற்ரகை அநிக்கை ற்ரம் ைக்கு 2017 
 

 12 அொங்ை ிர்ாை ற்ரம் பைாகத்து அகச்சு 

 

 

இகந் ழெகில் ினவுைின்ந சற்நிடங்ைகப  ிப்புது 

சாடர்தாை 2017 ஆண்டினுள் 1,234 அலுனர்ைள் அொங்ை ழெகில் 

இகத்துக்சைாள்பப்தட்டக.  

 

அொங்ை அலுனர்ைளுக்கு உத்ிழாைபூர் வீடகப்பு 

ெிைகப ங்கும் சதாருட்டு  “ின திஸ”  செற்ிட்டம் சாடர்தாை  

ஒருங்ைிகந் ிித்ில் இருந்து  ரூதா 3,876 ில்லின்  சாகைக 

ஒதுக்குல்.  

 

ாடபாி ழெககச் ழெர்ந் 225  அலுனர்ைளுக்கு  

சபிாடுைபில்  குரைிைான  திற்ெிைகபத் சாடர்ற்ைாண ெந்ர்ப்தம் 

ங்ைப்தட்டக. 

 

இனங்கை ைல், சாடர்தாடல், சாிநுட்த ழெக-  
                                                                    1/III  -  31 அலுனர்ைள் 

இனங்கை ைல், சாடர்தாடல், சாிநுட்த ழெக 
                                    2/II -  04 அலுனர்ைள் 
                                                                3/III - 17 அலுனர்ைள் 

அொங்ை பைாகத்து உிாபர் ழெக-   
                                                                        அலுனர்ைள் 1050  



ருடாந் செனாற்ரகை அநிக்கை ற்ரம் ைக்கு 2017 
 

 13 அொங்ை ிர்ாை ற்ரம் பைாகத்து அகச்சு 

 

 

தாாளுன்ந அொங்ை செற்குழு ிப்தாய்வு 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டத்ின்  ைீழ் 2015 ஆம் ஆண்டில் ிிக்ைட்டுப்தாடு 

ெட்டிட்டங்ைள் ற்ரம் திாங்ைளுக்கு இங்ை, செனாற்ரகை 

சாடர்தாண ெிநந் சதரழதரைகப  ைாண்தித் ிரணங்ைள் 

சாடர்தாண  ிருது ங்ைலின் ழதாது, 842 ிரணங்ைபிகடழ  

அொங்ை ிர்ாை ற்ரம் பைாகத்து அகச்சு ங்ை ிருிகண 

சுவீைாித்துக் சைாண்டக. 

 

 

 

 

 

 ரூதா 22 ில்லின் செனில் அகச்ெின் பாைத்ில் பழுகாண  

‘சூாி சதணல்’ பகநககப் சதாருத்துல். 



ருடரந் செனரற்ரகை அநறக்கை ற்ரம் ைக்கு 2017 
 

 14 அெரங்ை றர்ரை ற்ரம் தொைரகத்து அகச்சு 

 

 

 

அெரங்ை அலுனர்ைள் ெம்தந்ரைவும் அெரங்ை  செகறன் ெறநப்தரண இருப்தறற்கும் 

உத்ரபறக்கும் கைறல், அற்குரற சைரள்கைைகப குத்து அெரங்ைத்துக்கு 

எத்துகப்தை ல்குல், ரதணறறக் சைரகறன் ற்தரடுைள் சதரன்ர அெரங்ை றர்ரை ற்ரம் 

தொைரகத்து அகச்ெறணரல் சபறறடப்தடும் சுற்நநறக்கைலக்ைரண சதரருள்சைரடல் ரதணப் 

தறரறறணரசனச ங்ைப்தடுைறன்நது.  

அெரங்ை அலுனர்ைலக்கு  லுரணரகும் ற்தரடுைள் ெம்தந்ரை அகச்ெக 

லர்ரணங்ைலக்கு அக ற்ரம் / அல்னது றற அகச்சு ற்ரம் தறந அகச்சுக்ைபறன் 

இக்ைப்தரட்டுடன் அெரங்ை  றர்ரை சுற்நநறக்கைைள் ற்ரம் அெரங்ை றர்ரை  சுற்நநறக்கை 

ைடிங்ைள்  ன்தணவும்  இப்தறரறறணரசனச சபறறடப்தடுைறன்நண.  

சரடர் 

இன. 

சுற்நநறக்கை 

இன. 

சபறறடப்த

ட்ட றைற 
றடம் 

01 01/2017 2017.01.25 
றகபரட்டு ற்ரம்  சைரசரக்ைற சம்தரட்டு  ரம் -2017 

சதப்ரற 06-12 

02 29/2011 (ii) 2017.02.07 

ரதணறறக் சைரகறன் II  ஆம் குறறன் XLVIII  ஆம் 

அத்றரத்றன் 24:3 உத தறரறறன் ைலழ் குற்நம் சுத்ப்தட்ட  

அலுனர் எருர், தொகநெரர் எழுக்ைரற்ர தரறெலனகணறன் தோனம்  

குற்நரபறரை ைருப்தட்டு, ண்டகண றறத்ல் 

03 03/2017 2017.02.17 
ரதணறறக் சைரகறன் ற்தரடுைகப றருத்றகத்து 

சபறறடப்தட்ட அெரங்ை றர்ரை சுற்நநறக்கை - 2016 

04 04/2011 (iii) 2017.02.17 
இனங்கை  ைல், சரடர்தரடல் சரறதட்த செகக்கு 

உள்பலர்த்ல் . 

05 02/2017 2017.02.17 
ைடுைற  தரகைபறல் தறரறப்தது சரடர்தரை 

செலுத்ப்தட்ட அதறச்ெலட்டு ைட்டங்ைகப  லபகத்ல்  

06 31/2001 (xii) 2017.02.22 

ரதணறறக் சைரகறன் II  ஆம் குறறன் XLVIII  ஆம் 

அத்றரத்றன் 19:5  உத தறரறறன் ைலழ்  எழுக்ைரற்ர 

றெரக  அலுனர்ைபறன் சதர்ப்தட்டில்  

07 12/2003 (iv) 2017.02.27 
சரறசதர்ப்தை,  உகசதர்ப்தை ற்ரம் ட்டச்சு  சரடர்தரண 

ைட்டங்ைகப  லபகத்ல்.  

08 04/2017 2017.02.28 
.தறசரை தறற்ெற சரடர்தரை தறலுர்ைகப அெரங்ை 

றரணங்ைபறல் இகத்துக் சைரள்பல் 

09 05/2017 2017.03.06 
ரதணறறக் சைரகறன் II  ஆம் குறறன் XLVIII  ஆம் 

அத்றரத்றன்  26:3 உத தறரறறகண றருத்றகத்ல் 

10 06/2017 2017.03.08 
இனங்கை சதரநறறனரபர் செகறன் அலுனர்ைலக்ைரண 

ைட்டர ஏய்வூற ைரனல்கனக லடித்ல் 

11 07/2017 20107.03.10 குந்கப்சதநறன்க சரடர்தரை ெறைறச்கெ சதநசண்டி 

ரதணப் தறரறவு 



ருடரந் செனரற்ரகை அநறக்கை ற்ரம் ைக்கு 2017 
 

 15 அெரங்ை றர்ரை ற்ரம் தொைரகத்து அகச்சு 

 

அெரங்ை அலுனர்ைலக்கு ெம்தபறன்நற றடுதொகந ங்ைல்  

12 04/2006 (ii) 2017.03.27 

2013.10.31  ஆந் றைற அெரங்ை றர்ரை சுற்நநறக்கை 

04/2006 (I) தோனம் 2006.02.16  ஆந் றைற அெரங்ை றர்ரை 

சுற்நநறக்கை 04/2006  இற்ைக சன்தொகநதௌடுைகப 

ெர்ப்தறக்கும்  ைரனல்கனக  லடித்ல்.  

13 08/2017 2017.03.29 

1973 இனக்ைம் 48  க் சைரண்ட செற ஆரக்ைல் 

ெட்டத்றன் ைலழ் அெரங்ை ஆங்ைகப உத 

அட்டகறடல் ற்ரம் தரதுைரத்ல்  

14 19/2016 (i) 2017.04.25 

சர்ல்ைபறல் சரற்ரதொைரை அெரங்ை செகறல் இருந்து 

றனைற அெறல் உரறகைள் இக்ைப்தட்ட அலுனர்ைகப 

லப செகறல் அர்த்துல்.  

15 09/2017 2017.05.25 
2017 ரன் (ரமரன்)   ைரனத்றல்  றசெட றடுதொகந  

ங்ைல். 

16 10/2017 2017.05.25 

ரதணறறக் சைரகறன் II  ஆம் குறறன் XLVIII  ஆம் 

அத்றரத்றன்  1:1:1 ற்ரம் 1:1:2  உத தறரறவுைகப 

றருத்றகத்ல்  

17 01/2014 (iv) 2017.05.30 அெைரு சரறக் சைரள்கைக கடதொகநப்தடுத்ல். 

18 11/2017 2017.06.01 

சள்பம், ண்ெரறவு, சதரக்குத்து கடைள்  ைரரை 

செகக்கு ெதொைபறக்ை தொடிரற்சதரண அெரங்ை 

அலுனர்ைலக்கு றடுதொகந ங்குல் – 2017 ச ரம்  

19 12/2017 2017.06.01 
அெரங்ை ைட்டிட ரடகை  “20.02.01.01”  சரடர்தரை  

ருரண றப்தேடு - 2018 

20 13/2017 2017.06.01 
அெரங்ை ைட்டிட ரடகை  "20.02.01.01."  சரடர்தரை 

றலுக ருரண அநறக்கை ெர்ப்தறத்ல் - 2017.06.30 

21 14/2017 2017.06.28 

2017 ச ரம்  ற்தட்ட சள்பம், ண்ரறவு றகனகைள்  

ைரரை ஆதத்துக்குள்பரண அெரங்ை அலுனர்ைலக்கு றசெட 

ைடன் தொற்தம் ங்ைல்.  

22 04/2017(I) 2017.08.10 
தறசரை ரலறரண தறற்ெற சரடர்தரை  தறலுர் அெரங்ை 

றரணங்ைலக்கு இகத்ல் 

23 20/2017 2017.08.31 
ரதணறறக் சைரகறன் XXIV அத்றரத்றன் 11  தறரறறல்  

தைற  ற்தரடுைகப உள்படக்குல். 

24 22/2017 2017.09.06 

தத்தொல்கன தறசெத்றன் அெரங்ை அலுனைங்ைபறன் 

சைறழ்ச்ெறப்சதரக்குகட அலுனை சத்க 

கடதொகநப்தடுத்தும்  தொன்சணரடி செற்றட்டம்  

25 25/2017 2017.09.21 

ரதணறறக் சைரகறன்  XVI ஆம் அத்றரத்றன் 1 

தறரறறற்ைக ஏய்வூறர்ைலக்கு தைகைற  தருச்ெலட்டு 

ங்ைல்.  

26 27/2017 2017.10.13 ஏய்வுற அெரங்ை அலுனர்ைகப  லப செகறல்  
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ஈடுதடுத்ல். 

27 22/93(VI) 2017.10.16 
செகறல் ஈடுதட்டுள்ப சதரது ைரங்ைலக்குள்பரகும் 

அெரங்ை அலுனர்ைலக்கு இப்தேடு ங்குல். 

28 31/2001(XIII) 2017.10.24 

ரதணறறக் சைரகறன்  II ஆம் குறறன்  XLVIII  ஆம் 

அத்றரத்றன் 19:5 உத தறரறறன் ைலழ் எழுக்ைரற்ர 

அலுனர்ைபறன் சதர்ப்தட்டில் 

29 28/2017 2017.10.24 
ரதணறறக் சைரகறன்  II ஆம் குறறன் XLVIII ஆம் 

அத்றரத்றன் 24:3:5 உத தறரறறகண லபகத்ல் 

30 12/2005(VII) 2017.10.30 

2005 உத்செ வுசெனவுத் றட்டத்றதெடரை அெரங்ை 

அலுனர்ைலக்ைரண தைற ைரப்தைரறத் றட்டசரன்கந 

ரதறத்ல் (அக்யரர)  

31 22/99(XXXIII) 2017.11.07 
அெரங்ை அலுனர்ைள்/ ரைர அெரங்ை அலுனர்ைள்/ 

லறன்ந அலுனர்ைள் சரடர்தரண சதரக்குத்து ெறைள் 

32 22/99(XXXIV) 2017.11.17 
அெரங்ை அலுனர்ைள்/ ரைர அெரங்ை அலுனர்ைள்/ 

லறன்ந அலுனர்ைள் சரடர்தரண சதரக்குத்து ெறைள் 

33 29/2017 2017.11.28 ைரனரபறைள் சரடர்தரண ைடக சம் 

34 30/2017 2017.12.05 

சர்தொைப் தரலட்கெக் குழுறன் அங்ைத்ர்ைபரை 

செகரற்ரற்கு ற்ரம் ஆபறறணர் சரடர்தரண 

சைரடுப்தணவுைள்  

35 31/2017 2017.12.05 2018 ஆண்டிற்ைரண - ைடகறன் தறைகப ஆம்தறத்ல். 

36 33/2017 2017.12.07 
சபறக்ைப அலுனர் குறக்குரற அெரங்ை  செகறணதும் 

ரைர அெரங்ை செகறணதும் தறைள் 

37 32/2017 2017.12.07 
அெரங்ை செறணதும், ரைர அெரங்ை செகறணதும் 

தறறகனல்னர அலுனர் குறறணக கைப்தடுத்ல்  

38 35/2017 2017.12.26 
அெரங்ை அலுனர்ைலக்ைரண தண்டிகை தொற்தம்  - 2018  

ஆண்டு 

39 36/2017 2017.12.29 
2017 அண்டில் ச பறறடப்தட்ட அெரங்ை றர்ரை 

சுற்நநறக்கைைபறன் சதர்ப்தட்டில்  
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அெரங்ை றர்ரை ற்ரம் தொைரகத்து அகச்ெறன் தோனம் ரடபரற  செகக்குரற 

இனங்கை றர்ரை செக, இனங்கை ைக்ைரபர் செக, இனங்கை சதரநறறனரபர் செக, 

இனங்கை றஞ்ஞரண, ைட்டட ைகனஞர் ற்ரம் சரறதட்த செக ற்ரம் இனங்கை றட்டறடல் 

செக ன்தணற்ரக்கு   உரற சைரள்கை ரலறரண  லர்ரணங்ைகப  டுக்கும் சதரருட்டு 

ெறதரர்சுைகப ங்குல் ற்ரம் தறரக்குநறப்தைக்ைகப ரரறத்ல், றருத்றகத்ல், 

றகணத்றநன்ைரண் கடப்தரலட்கெைள்,  றசெட த்றற்கு தறத்ர்த்துற்ைரண தரலட்கெைள்  

ன்தணற்கந டரத்துல் ற்ரம் தறரக் குநறப்தறற்கு அக அகணத்து ைல்ைகபத்ம் 

சதல் ஆைற தறைள் சற்சைரள்பப்தடுைறன்நண.  

 

 

செகறன் சதர் 
ஆட்செர்க்ைப்தட்ட 

ண்றக்கை 

இனங்கை றர்ரை செக                                                             றநந் 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட 

104 

 28 

இனங்கை சதரநறறனரபர் செக           III ம் - ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட 21 

இனங்கை றஞ்ஞரண, ைட்டட ைகனஞர் ற்ரம் சரறதட்த செகப் 

தறரறவு 
53 

2017 ஆண்டின் சரத் ஆட்செர்ப்தைக்ைள்     206 

 

இனங்கை றர்ரை செக 

ம் 
அங்ைலைரறக்ைப்தட்ட 

தறைள் 

உள்பதடிரண 

அலுனர்ைபறன் 

ண்றக்கை 

சற்நறடம் றகை 

றசெட 346 303 43 - 

I 917 752 165 - 

II 142 57 85 - 

III/ II, III 1,732 1,266 466 - 

சரத்ம் 3,137 2,378 759 - 
 

இனங்கை ைக்ைரபர் செக 

ம் 
அங்ைலைரறக்ைப்தட்ட 

தறைள் 

உள்பதடிரண 

அலுனர்ைபறன் 

ண்றக்கை 

சற்நறடம் றகை 

றசெட 76 16 60 - 

I 434 665 -  231 

II/III 1411 842 569 - 

சரத்ம் 1,921 1523 629 231 

ரடபரற செக 

ஆட்செர்ப்தைக்ைள் - 2017 

2017.12.31  இல் அலுனர் கைப்தரடு 
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இனங்கை சதரநறறனரபர் செக 

ம் 
அங்ைலைரறக்ைப்தட்ட 

தறைள் 

உள்பதடிரண 

அலுனர்ைபறன் 

ண்றக்கை 

சற்நறடம் றகை 

றசெட 30 16 14 - 

I 225 414 - 189 

II/III 1,186 686 500 - 

சரத்ம் 1,441 1,116 514 189 
 

இனங்கை ைட்டட ைகனஞர் செக 

 

இனங்கை றஞ்ஞரண செக 

 

இனங்கை றட்டறடல் செக 

ம் 
அங்ைலைரறக்ைப்தட்ட 

தறைள் 

உள்பதடிரண 

அலுனர்ைபறன் 

ண்றக்கை 

சற்நறடம் றகை 

றசெட 01 00 01 - 

I 05 07 - 
02 

II/III 50 40 10 - 

சரத்ம் 56 47 09 02 

 

ம் 
அங்ைலைரறக்ைப்தட்ட 

தறைள் 

உள்பதடிரண 

அலுனர்ைபறன் 

ண்றக்கை 

சற்நறடம் றகை 

த்ற 

அெரங்ை 

றசெட 16 0 16 - 

I 42 23 19 - 

II 20 

409 151 

- 

III 09 - 

II/III 481 - 

ரைர II/III 50 - 

சரத்ம் 618 432 186 - 

ம் 
அங்ைலைரறக்ைப்தட்ட 

தறைள் 

உள்பதடிரண 

அலுனர்ைபறன் 

ண்றக்கை 

சற்நறடம் றகை 

றசெட 59 29 30 - 

I 170 170 - - 

II/III 841 581 260 - 

அற றசெட - 265 - 265 

சரத்ம் 1,070 1,045 290 265 



ருடரந் செனரற்ரகை அநறக்கை ற்ரம் ைக்கு 2017 
 

 19 அெரங்ை றர்ரை ற்ரம் தொைரகத்து அகச்சு 

 

 

அெரங்ை றர்ரை ற்ரம் தொைரகத்து அகச்ெறன் தோனம் இகந்  செகக்குரற 

சரறசதர்ப்தரபர் செக, இனங்கை அெரங்ை தனைர் செக, இனங்கை ைல், 

சரடர்தரடல், சரறதட்த செக, அதறறருத்ற அலுனர் செக,  அெரங்ை தொைரகத்து 

உறரபர் செக, இகந் ெரறைள் செக, அலுனை உறரபர் செக 

ன்தணற்ரக்கு   உரற சைரள்கை ரலறரண  லர்ரணங்ைகப  டுக்கும் சதரருட்டு ெறதரர்சுைகப 

ங்குல் ற்ரம் தறரக்குநறப்தைக்ைகப ரரறத்ல், றருத்றகத்ல், றகணத்றநன்ைரண் 

கடப்தரலட்கெைள்,  றசெட த்றற்கு தறத்ர்த்துற்ைரண தரலட்கெைள்  ன்தணற்கந 

டரத்துல் ற்ரம் தறரக் குநறப்தறற்கு அக அகணத்து ைல்ைகபத்ம் சதல் ஆைற 

தறைள் சற்சைரள்பப்தடுைறன்நண.  

 

 

செகறன் சதர் 
ஆட்செர்க்ைப்தட்ட 

சரகை 

இனங்கை ைல், சரடர்தரடல், சரறதட்த செக                          1/III 31 

                                                                                                   2/II 04 

                                                                                                  3/III 17 

அெரங்ை தொைரகத்து உறரபர் செக                   1,050 

2017 ஆண்டின்  சரத் ஆட்செர்ப்தை     1,102 

 

இகந் செக 

செகறன் சதர் 
அங்ைலைரறக்ைப்தட்ட 

தறைள் 

உள்பதடிரண 

அலுனர்ைபறன் 

ண்றக்கை 

சற்நறடம் 

அெரங்ை தொைரகத்து 

உறரபர் செக 
34,080 27,184 6,896 

சரறசதர்ப்தரபர் செக 547 255 292 

இனங்கை அெரங்ை தனைர் செக 605 191 414 

சரறதட்த செக 2,192 1,111 1,081 

அதறறருத்ற அலுனர் செக 45,677 37,420 8,287 

அலுனை உறரபர் செக 13,012 10,935 2,077 

இகந் ெரறைள் செக 6,829 5,756 1,073 

சரத்ம் 102,942 82,852 20,120 

இகந் செக 

ஆட்செர்ப்தைக்ைள் - 2017 
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அெரங்ை றர்ரை ற்ரம் தொைரகத்து அகச்ெறன் அலுனர்ைபது  தறற்ெற 

சகப்தரடுைகப இணங்ைரல் ற்ரம் தறற்ெற றைழ்ச்ெறத்றட்டங்ைகப டரத்துல், 

ெறபறத்ல் சதரன்ர இவ் அகச்ெறல்  தறரற்ரைறன்ந இனங்கை றர்ரை செக  சதரன்ர 

ரடபரற தொைரத்து செகைபறலும் லுரண இனபவு றருத்றக  உருரக்கும் சதரருட்டு 

சபறரட்டு தறற்ெறக்ைரண ெந்ர்ப்தங்ைகப லறரண கைறல் தைறர்ந்பறத்ல்.  

 

 

தறற்ெறறன் சதர் 
தறற்ெற 

சதற்சநரர் 
எதுக்ைலடு 

சரத்ச் 

செனவு 

சபறரட்டு லண்டைரன தறற்ெற 2 

52,000,000.00 

183,861.00 

சபறரட்டு குரைறைரன தறற்ெற (ரடபரற 

செக சரடர்தரண சபறரட்டு தறற்ெற)  
225 51,211,358.00 

சபறரட்டு குரைறைரன தறற்ெற (அெரங்ை 

றர்ரை அகச்ெறன் ஆபற ற்ரம் 

அகச்ெறன் ைலழ் கடதொகநப்தடுத்ப்தடுைறன்ந 

தறந றரணங்ைள் சரடர்தரை)  

16 1,022,782.40 

  
243 52,000,000.00 52,418,001.40 

 

 

 

சரடர் 

இன. 
தறற்ெறபறக்கும் ரடு ைனந்து சைரண்சடரர்  சதரற  

1 இந்றர 59 7,791,304.95 

2 சைரரறர 31 16,121,876.96 

3 ரய்னரந்து 62 17,794,112.25 

4 இங்ைறனரந்து 13 9,504,063.84 

சரத்ம் 165 51,211,358.00 

 

 

ணறப தொைரகத்தும் 

சபறரட்டு தறற்ெறைள் 

ரடபரற செக சரடர்தரண குரைறைரன சபறரட்டு தறற்ெற 
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தறற்ெறறன் சதர் 
தறற்ெற 

சதற்சநரர் 
எதுக்ைலடு 

சரத்ச் 

செனவு 

உள்ரட்டு குரைறைரன தறற்ெற 888 

4,500,000.00 

2,596,488.83 

உள்ரட்டு லண்டைரன தறற்ெற 31 1,579,900.00 

  
919 4,500,000.00 4,176,388.83 

    
தறற்ெறறன் சதர் 

தறற்ெற 

சதற்சநரர் 
எதுக்ைலடு 

சரத்ச் 

செனவு 

தொைரகத்தும் ெரர அலுனர்ைலக்ைரண 

தறற்ெறபறத்ல் - 2017  
5,815 

  
5,000,000.00  

3,539,457.88 

ல்னரட்ெற தற்நற தறற்ெறரபர்ைலக்ைரண 

தறற்ெற  (TOT)  
70 554,833.75 

 5,885 5,000,000.00 4,094,291.63 

 

 

உள்ரட்டுப் தறற்ெறைள் 

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

18,000,000.00

இந்தியா க ாரியா தாய்லாந்து ஐ.இ நாடு 

நாடளாவி சேவவ த ாடர்பான குறுகிகால 
தவளிநாட்டு பிற்ேி 
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இன. குநறத் செக 
றெரகைபறன் 

ண்றக்கை 

1 இனங்கை றர்ரை செக 21 

2 இனங்கை சதரநறறனரபர் செக 03 

3 இனங்கை றஞ்ஞரண செக 04 

4 இனங்கை றைக்ைரபர் செக 06 

5 இனங்கை றட்டறடல் செக 04 

6 தறந 15 

 சரத்ம் 53 
 

 

 

இன. குநறத் செக 
றெரகைபறன் 

ண்றக்கை 

1 அதறறருத்ற அலுனர் 06 

2 அெரங்ை தொைரகத்து உறரபர் 08 

3 அலுனை உறரபர் 08 

4 தறந 35 

 சரத்ம் 57 

தைனணரய்வு ற்ரம்  ஆரய்ச்ெறப் தறரறவு 

றெரக செய்ப்தட்ட தொகநப்தரடுைலக்கு உரற தறறகன  அலுனர் குற 

றெரக செய்ப்தட்ட தொகநப்தரடுைலக்கு உரற தறறகனல்னர  அலுனர் குற 

65% 

35% 

ஆம்பகட்ட விோவைகளின்  சம்பாடு 
2017 

முடிவுற்ற விசாரணை 

முடிக் ப்படாத 
விசாரணை 
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இன. ங்ைப்தட்ட ெறதரர்சுைள் 

ங்ைப்தட்ட 

ெறதரர்சுைபறன்  

ண்றக்கை 

1 
தொனரது அட்டகறன் ைலழ் குற்நப்தத்றம் 

சபறறடல் 
12 

2 
இண்டரது அட்டகறன் ைலழ் குற்நப்தத்றம் 

சபறறடல்  
09 

3 எழுக்ைரற்ர டடிக்கை சற்சைரள்பல் 05 

4 இடரற்நங்ைள் 04 

5 அலுனை றட்டங்ைகப இற்கநகரக்ைல் 08 

6 சரடர் சைரள்கைைள் / ெட்ட தொன்சரறவுைள்  09 

7 
தொகநப்தரடு  உண்கக்குப் தைநம்தரணசண 

உரறப்தடுத்ல் 
04 

8 
றகநசற்ந தொடிர சைரரறக்கைரை 

உரறப்தடுத்ல் 
03 

9 தறந 06 

 சரத்ம் 60 

 

றகநவு செய்ப்தட்ட  ஆம்தைட்ட  றெரகைலக்கு  ங்ைப்தட்ட ெறதரர்சுைள் 

0

5

10

15

20

25

  நிதி  
முணறக டு ள் 

  அதி ாரத்திணை 
தவறா ப் 

பயன்படுத்துதல் 

   டணையிணைத் 
தவற விடுதல் 

  அலுவல த்தில் 
தங் ி நிற் ாணை 

  கபாலியாை 
ஆவைங் ணளத் 

தயாரித்தல் 

  ழுக் ாற்றுக்கு 
எதிராை 

நடவடிக்ண யிணை 
கைற்க ாள்ளல். 

  ஏணைய 

விோவை தேய்ப்பட்ட விடம் 
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அெரங்ை அலுனர்ைலக்ைரை ரட்ட ட்டத்றல் றர்ரறக்ைப்தடும் வீடகப்தைத் சரகுற 

ெம்தந்ரண செற்றட்டம்  ‘றன தறம’ ண அகக்ைப்தடுைறன்நது. தல்சர தறைகப 

ைறக்கும் அெரங்ை அலுனர்ைலக்கு  வீடகப்தை ெறைகப ங்குக சரக்ைரை சைரண்டு  

அகணத்து ரட்டங்ைபறலும் வீடகப்தை அனகுைலடன் ைட்டிடங்ைகப றர்ரறப்தது 

சரடர்தரண செற்றட்டம் ற்சதரது ஆம்தறக்ைப்தட்டுள்பது. அன் ைலழ் சரணரைகன, 

ைம்தயர, ைண்டி, சதரனன்ணரக ற்ரம் சைரழும்தை ஆைற ரட்டங்ைபறன் செற்றட்டங்ைள் 

இவ்ரண்டில் ஆம்தறக்ைப்தட்டுள்பண. சற்தடி செற்றட்டத்றன் சரத்க் ைறம் ரூதர 3876 

றல்லின் ஆகும். இன் ைலழ் தறன்ரும் ரட்டங்ைபறல் ற்சதரது சகனைள் 

ஆம்தறக்ைப்தட்டுள்பண.  
 

 சரணரைகன  ரட்டம் 

32 வீடுைகபக் சைரண்ட  இவ் வீடகப்தைச் செற்றட்டத்றற்கு உரற எப்தந்ம் றர்ரறப்தை 

த்ற ஆசனரெகணப் தறகணக்கு ங்ைப்தட்டுள்பதுடன் இது சரடர்தரண  ஆசனரெகண 

செகைள் ஊர ரைர ெகதறன் சதரநறறல் செகப் அனைறணரல் ங்ைப்தடும். 

 

 

 

றர்ரறக்ைப்தடவுள்ப ைட்டிட சரகுற 

செனரபரறணரல் சதர் தரகை 

றகலக்ைம் செய்ல் அடிக்ைல் டும் றைழ்வு 

“றன தறம” அெ அலுனர்ைலக்ைரண வீடகப்தைச் செற்றட்டம்  

செனரபர் றர்ரறப்தை றனப்தப்கத 

தரர்கறட்ட சகபறல் 

உள்பை றர்ரை ற்ரம் வீடகப்தை அதறறருத்றப் தறரறவு 
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 ைம்தயர ரட்டம் 

இவ் உத்றசரைதர் வீடகப்தைச் செற்றட்டத்றற்கு உரற எப்தந்ம் லிங்க் இன்ஜறணறரறங் 

ணறரர் ைம்தணறக்கு ங்ைப்தட்டுள்பதுடன் இது சரடர்தரண  ஆசனரெகண செகைள் 

சல் ரைர ெகதறன் சதரநறறல் செக அனைறணரல் ங்ைப்தடும். 

உத்செ வீட்டு அனகுைபறன் ண்றக்கை - 32 

 

 

 

 

 ைண்டி ரட்டம் – ைட்டம் 1 

இச் செற்றட்டத்றற்கு உரற எப்தந்ம் சைரந்ெறங்ை ைன்ஸ்ட்க்ஷன் றரணத்றற்கு 

ங்ைப்தட்டுள்பதுடன் இது சரடர்தரண  ஆசனரெகண செகைள்  த்ற ரைர ைட்டிட 

றகக்ைபத்றணரல் ங்ைப்தடும். தொனரது ைட்டத்றல் 8 வீடகப்தை அனகுைள் 

றர்ரறக்ைப்தடும் 

றர்ரறப்தடவுள்ப ைட்டிட சரகுற 

 

ைம்தயர ரட்டத்றற்குரற எப்தந்ம்  

கைச்ெரத்றடல். 

றனப்தப்கத தரர்கறடல் ற்ரம் சகன இடம்சதரக  தரர்கறடல் 
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 சதரனன்ணரக ரட்டம் 

இவ் உத்றசரைதர் வீடகப்தைச் செற்றட்டத்றற்கு உரற எப்தந்ம் லிங்க் இன்ஜறணறரறங் 

ணறரர் ைம்தணறக்கு ங்ைப்தட்டுள்பதுடன் இது சரடர்தரண  ஆசனரெகண செகைள் 

சரட்டுக தல்ைகனைைத்றணரல் ங்ைப்தடும். 

உத்செ வீடகப்தை அனகுைபறன் ண்றக்கை  - 32  

 

 

 

 

                          

      

 

 

 

றர்ரறப்தடவுள்ப ைட்டிட சரகுற எப்தந்ைரருடன்  இகந்து றனத்கப் 

தரர்கறடல் 

எப்தந்ைரருடணரண ைனந்துகரடல்  

எப்தந்ைரருடணரண ைனந்துகரடல் ற்ரம் றனத்கப் தரர்கறடல் 
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 சைரழும்தை ரட்டம் 

அவ்ரசந சைரழும்தை ரட்டத்றல் அெரங்ை துகநறல்  தறரற்ரைறன்ந ரடபரற 

செகைகபச் செர்ந் றசெட  அலுனர்ைபறன் றடுற  தறச்ெறகணக்குத் லர்ரை 

சைரழும்தை 07 தறசெத்றல் ரூதர 700 றல்லின் ைறத்றல் வீடகப்தைச் 

செற்றட்டசரன்கந ஆம்தறக்கும் சதரருட்டு ற்சதரது அகச்ெகறன்  ைறகடக்ைப் 

சதற்ரள்பது. ற்சைணச அன் Pilling சகனைள் றகநகடந்துள்பதுடன், 

செற்றட்டம் சரடர்தரண  ஆசனரெகணச் செகைள் சரட்டுக 

தல்ைகனக்ைைத்றன் தோனம் ங்ைப்தடும்.  

 உத்செ வீடகப்தை அனகுைபறன் ண்றக்கை  - 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

அெ ற்ரம் ணறரர் துகநறணரறன்  எத்துகப்தைடன் செற்தடுத்ப்தடுைறன்ந  இச் 

செற்றட்டத்றன் ைலழ், 

 

 ைரலி, சகுணசைரட வீடகப்தை சரகுறறன் 512 வீட்டு அனகுைள்  

 ைரலி, யதரதூ வீடகப்தை சரகுறறன் 576 வீட்டு அனகுைள் 

றர்ரறக்ைப்தட்டுள்பண. 

றர்ரறப்தற்கு  உத்செறக்ைப்தட்டுள்ப 

Pilling  தறைள் சற்சைரள்பப்தடும் றம் 

“றன செண” செற்றட்டம் 
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ரட்டின் தொன்சணற்நத்றகண அடிப்தகடரைக் சைரண்டு ணறச் ெறநப்தை ரய்ந் அெ 

செகசரன்நறகண றரவுற்ைரை அெ பங்ைள் ற்ரம் றறறகண றகணத்றநன் ற்ரம் 

உற்தத்றத்றநன் றக்ைரை தன்தடுத்தும் கைறல் செற்தடுல் ற்ரம் அெரங்ை றறச் ெட்ட 

எழுங்குறறைலக்கு ற்த சபறப்தகடத் ன்கத்டன் ற்ரம் சதரரப்தைடன் கூடி கைறல் 

றற றர்ரைத்றகணப் சதறச் செல்து றறப் தறரறறன் அதறனரகெரகும். அற்ைரை அகச்சு 

ற்ரம்  அகச்ெறன் ைலழ் ைரப்தடும் றரணங்ைள் ற்ரம் றகக்ைபங்ைபறன் றற 

தொைரகத்தும் ற்ரம் றர்ரைத்றற்கு றறப் தறரறவு சதரரப்தரை உள்பது. 

 

றறப் தறரறவு 
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மூல னச் தேலவின சம்பாடு- 2017 

2017 ற் ாை 
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ீண்டுவரும் தேலவின சம்பாடு- 2017 

2017 ற் ாை 
துக் ீடு ள் 

2017/12/31 இல் 
உள்ளவாறாை 
கைாத்த 
கசலவிைம்  
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2015 ஆம் ஆண்டிற்ைரண 842 அெ றரணங்ைபறன் றற எழுங்குைள் ற்ரம் கண ெட்ட 

எழுங்ைறகண ைகடப்தறடிப்தது சரடர்தறல் சதரது ைக்கு குழுறணரல் சநசைரள்பப்தட்ட 

றப்தேட்டில் ெறநந் செனரற்ரகைறகண ைரட்டி ெறன அெ றரணங்ைள் சதரன் றலுது 

ங்ைற சைௌறக்ைப்தட்டண. இப்சதரன் றருறகண சதரது றர்ரை ற்ரம் தொைரகத்து 

அகச்சும் சதற்ரக்சைரண்டக குநறப்தறடத்க்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

இனங்கை உற்தத்றத்றற்நகண சம்தடுத்ற, ெர்செ சதரட்டிக றர்சைரள்ற்குத் 

சகரண லுறகண ங்ைற, செற அதறறருத்றக்குப்  தங்ைபறப்தைச் செய்தெடரை 

க்ைலக்கு உரற ரழ்க்கைத்த்க ங்குக சரக்ைரை சைரண்டு  செற  

உற்தத்றத்றநன் செனைத்றன் ைலழ் தறன்ரும் றைழ்ச்ெறத்றட்டங்ைள் 

தொன்சணடுக்க்ப்தட்டண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

செற உற்தத்றத்றநன் செனைம் 

 2017 ஆண்டிற்ைரண றைழ்ச்ெறத்றட்டங்ைள் 

1. ைல்றத்துகநெரர் உற்தத்றத்றநன் ஊக்குறப்தை 

றைழ்ச்ெறத்றட்டங்ைள் 

2. ெதொர துகநெரர் உற்தத்றத்றநன் ஊக்குறப்தை 

3. அெ துகநெரர் உற்தத்றத்றநன் ஊக்குறப்தை 

4. ணறரர் துகநெரர் உற்தத்றத்றநன் ஊக்குறப்தை 

5. உற்தத்றத்றநன் றருது ங்கும் சதரட்டி ற்ரம் 

றருது ைல் 

6. ஊடை ற்ரம் தறச்ெர றைழ்ச்ெறத்றட்டங்ைள்  

7. றநன்றருத்ற றைழ்ச்ெறத்றட்டங்ைள்  

8. ெர்செ றைழ்ச்ெறத்றட்டங்ைள்  

9. றசெட செற்றட்டங்ைள் 

10.  ஆரய்ச்ெற ற்ரம் உற்தத்றத்றநன் றருத்ற       
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அெரங்ை றர்ரை ற்ரம் தொைரகத்து அகச்ெறணது அநறரற்நல்ைகப றருத்ற, றநன்றருத்ற 

சரடர்தரைவும்  செகரற்ரைறன்ந இனங்கைறன் தொன்கரண அெதுகநெரர் தறற்ெற 

றகனரை இனங்கை அதறறருத்ற றர்ரை றரைம் றபங்குைறன்நது. 2017 ஆண்டில்  இவ் 

அகச்சு ற்ரம் இனங்கை அதறறருத்ற றர்ரை றரணத்றன் தங்ைபறப்தைடன் தறன்ரும் 

தறைள் சற்சைரள்பப்தட்டண.  

தற 
அலுனர்ைபறன் 

ண்றக்கை 

சரத்ச் செனவு  

(ரூ.ற.) 

தைகுதொை தறற்ெற றைழ்ச்ெறத்றட்டம் 786 59.63 

இனபவு அதறறருத்ற 

றைழ்ச்ெறத்றட்டம் 
534 10.37 

டிப்சபரர தரடசநற 309 9.43 

சரத்ம் 1629 79.43 

 

2017 ஆம் ஆண்டுக்குள் இனங்கைறன் அதறறருத்ற றர்ரைத்றன் தறன்ரும் செல்றட்டங்ைலம் 

செற்தரடுைலம் கடதொகநப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 

1. தறற்ெற, தொதுைகன ஆய்வு ற்ரம் சனரண்க ஆசனரெகணைள் 

2. சபறரட்டு உநவுைள் 

I. த்த்த்றணரல் தரறக்ைப்தட்ட டக்கு, ைறக்கு ற்ரம் டத்ற ரைரங்ைபறல் 

சதரதுச் செக ங்ைலில் த்றகண சம்தடுத்தும் சதரருட்டு 

அப்தறசெங்ைபறலுள்ப ைலழ் றகன உத்றசரைத்ர்ைபறன் றகணத்றநகண 

சம்தடுத்துற்ைரண தறற்ெறத் றட்டங்ைள் JICA றற அதெகணத்டன் 

டரத்ப்தட்டண 

II. இனங்கை அலுனர்ைலக்கு ஆஸ்சலி சரக றருது 

III. க்ைற ரடுைள் அதறறருத்ற றட்டம் 

IV. ெறங்ைப்தர் ெறறல் செக ைல்லூரறத்டன் கூட்டரை சைரள்பபவு ைட்டுரண றைழ்ச்ெறைள் 

V. SLIDA க்கு சற்ைரெறரறன் தொைரகத்து தறற்ெற றரணங்ைபறன் கனர்ைபறன் 

ருகை 

 

 

 

இனங்கை அதறறருத்ற றர்ரை றரைம் 
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VI. றகபரட்டு அடிப்தகடறனரண Foresight தறற்ெற டத் UNDP உடன் SLIDA இன் 

கூட்டு 

3. ெலணரறன் ஜறணரன் தல்ைகனக்ைைத்றல் ெந்றப்தை 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. சதரது ரரடுைள் ற்ரம் ெறநப்தை தறற்ெற றைழ்ச்ெறைள் 

I. உனைபரற றகனப்தடுத்ல் அகப்தை ற்ரம் ட்சரன் சடக்ணரனஜற எரு 

லர்ரண ஆவுக் ைருறரகும் 

II. ைல் உரறக லது சய்றைர் ைருத்ங்கு 

5. தைற றட்டங்ைள் ற்ரம் தைற சரகுறைள் அநறதொைம் 

6. சபறரட்டு சணல் ைைங்ைலக்ைரண தறற்ெற றைழ்ச்ெறத் றட்டங்ைள் 

7. SLIDA அன் க்ரலன் றட்டத்றற்ைரண தசுக ரறெக்ற ெரம்தறன்றப் றருக சன்நது 

8. SLIDA தேடக் ைட்டிடத் சரகுற றநப்தை 

9. றரெர னங்ைர ைண்ைரட்ெற 

10. SLIDA  ஆல் டிஜறட்டல் அெரங்ை ணற ப றநன் றநன் றட்டம் சரடங்ைப்தட்டது 

11. "ெரந்ரற" SLIDA ஆரய்ச்ெற றகனத்றன் றநப்தை 
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அச்ெறடல் ற்ரம் சபறதௌட்டு தறைபறன் தொன்சணரடிரை றை சண்டும் தம் 

குநறக்சைரகப அடிப்தகடரை சைரண்டு ைரனசத்துக்கு, ச்ெறநப்தை றக்ை கைறலும், 

செகசதரர் றருப்றத்ரம் கைறலும் அச்ெறடல் ற்ரம் சபறதௌட்டு செகைகப 

ங்கும் சதரருட்டு 1340 அலுனர்ைகபக் சைரண்ட அெரங்ை அச்ெை 

றகக்ைபரணது 2017 ஆண்டில் அெரங்ை றர்ரை ற்ரம் தொைரகத்து அகச்ெறன் 

ைலழ் இங்ைற ருைறன்நது.    

 

றதம் ருரணம் (ரூ.ற.) 

றை ரலறரண அச்ெை தறைள் 585.43 

றை ரலறரணல்னர அச்ெை தறைள் 610.81 

சரத்ம் 1196.24 

 

 

அெரங்ை அச்ெைத் றகக்ைபம் 
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அச்ேடீ்டு வருானம்- 2017 

வைி  அச்சிடல் 

வைி ைல்லா 
அச்சிடல் 
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செனற் திட்டத்தின் 

டினிா செனாற்றுகை 

2017 
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தாப் ிாிவு 

ிபதா 

பப்சல்

க 

செனற்ாடு உ செனற்ாடு 

சநாத்த 

ைிபனம் 

(ரூ.நி.) 

ஒதுக்ைீடு 

(ரூ.நி.) 

சௌதீை இக்கு 

ிபதா செனாற் சுட்டி 

31/12/2017 இல் 

ிககந 

1 ஆம் 

ைாண்டு 

2 ஆம் 

ைாண்டு 

3 ஆம் 

ைாண்டு 

4 ஆம் 

ைாண்டு 
சௌதீை ிதி 

நிதய 

பைாகநத்

துயம் 

  i. தாப் ிாியிது  

ஆணினிாின் அிவு, 

தின்ைள் நற்ரம்  எண்ணக்ைரு 

யிருத்தி என்யற்க 

மநம்டுத்தும் சாருட்டு னிற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைக 

டாத்தினகந  

- 0.05 - - - - 100% 

னிற்ெி சற் 

அலுயர்ைின் 

எண்ணிக்கை  

100% 100% 

  ii. .தாப் ிாியிது 

ஆணினிர் சதாடர்ாை 

சயிப்பு னிற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் 

டாத்தினகந. 

- 0.32 - - - - 100% 

னிற்ெி ிைழ்ச்ெித் 

திட்டத்கத திம்ட 

பூர்த்தி செய்த 

அலுயர்ைின் 

எண்ணிக்கை  

100% 100% 

  iii. யிடுபக யிடுதி 

சாரப்ார்ைின்  

அிவு, தின்ைள் நற்ரம்  

எண்ணக்ைரு யிருத்தி 

சதாடர்ா னிற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைக 

டாத்தினகந 

- 0.05 0.0385 - - - 100% 

னிற்ெி சற் 

அலுயர்ைின் 

எண்ணிக்கை 

100% 76% 

 iv. தாப் ிாியின் 

செனற்ாடுைில் ஈடுட்டுள் 

ல்மயர அகநச்சுக்ைள் நற்ரம் 

திகணக்ைங்ைளுக்குாின 

அபொங்ைபைாகநத்துய 

உதயினார்ைளுக்ைா னிற்ெி 

செனநர்வுைக டாத்துதல்.  

- 0.30 - - - - 100% 

னிற்ெிசற் அபொங்ை 

பைாகநத்துய 

உதயினார்ைின் 

எண்ணிக்கை  

100% 100% 

யதினித்த

ல் 
யிடுபக யிடுதிைள் 

திருத்தினகநத்தல். 

01. நுயசபலினா 3.00 6.3 - - - 100% 
மநற்சைாள்ப்ட்ட 

திருத்த மயகைள் 
- 6.3 

 i. நுயசபலினா கமன 

நற்ரம் புதின சுற்ரா 

ங்ைாை ைதவுைளுக்குப் 

- - - - - - - 100% 100% 
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பூட்டிடல் நற்ரம் கூகப 

திருத்துதல்ைள்   

  ii. சுற்ரா ங்ைாையில் 

உள் ைமியைற்ரம்  
- - - - - - - 100% 100% 

 iii. சுற்ரா ங்ைாைவுக்கு 

யருயதற்ைா ாகதகன 

நீகநத்தல்  

- - - - - - - - - 

 யிடுபக யிடுதிைக 

நீகநத்தல் 
02. தினதாகய ஏ - - - - - - - - - 

 i தினதாகய சுற்ரா 

யிடுதிக்கு யர்ணம் பூசுதல், 

ைார்ட்டிடல், ீர் சூமடற் ைீெர்  

என் இற்கயகபனாக்ைல் 

நற்ரம் படப்ட்டுள் 

அகசனான்ின் கூகபகன 

திருத்தினகநத்தல். 

- - - - 50% - - 100% 100% 

 ii. தினதாகய ஏ சுற்ரா 

ங்ைாயிலுள் 

ைமியைற்ரம் குமாய்  

திருத்தினகநத்தல் 

- - - - 50% - - 100% 100% 

 iii. ங்ைா 

சாரப்ார்ைளுக்கு 

குினக நற்ரம் 

நெகூடம் 

ிர்நாணித்தல். 

- - - -   100% - 100% 100% 

 iv. ொபதினின் அகக்கு 

பன்மயுள் 

தாழ்யாபத்கத 

திருத்தினகநத்தல் 

- - - - 50% - - 100% 100% 

  03. தினதாகய பீ - - - - - - - - - 

 i.  தினதாகய பீ 

யிடுபக யிடுதினின் சுயர் 

யர்ணப்பூச்ெிடல் 

- - - - 100% - - 100% 100% 

 ii.  புதின  ைண்ணாடி  

ைதவுைள் சாருத்துதல் 
- - - - 100% - - 100% 100% 
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 iii. கமன  சுடுீர் ‘ைீெர்” 

திருத்தினகநத்தல் அல்து  

புதின ‘ைீெர்’ சாருத்துதல் 

- - - - 100% - - 100% 100% 

 iv. தினதாகய பீ 

யிடுபக யிடுதினின்  

மைட்’ திருத்துதல் 

- - - - 100% - - 100% 100% 

உற்த்தித்

தின் 

பன்னுதாபணங்ைள் ற்ி 

ாிெீலித்தல் - - - - 100% - - 

ிகவு  செய்னப்ட்ட 

பன்னுதாபணங்ைின் 

சதாகை  

கைனைப்டுத்த

ப்ட்டுள்து.   

100% 

- 

5S எண்ணக்ைருவுக்ைகநன 

அகத்து மைாகயைள்  நற்ரம் 

சுற்ரச்சூமகப் மணுயது 

சதாடர்ாை  5S எண்ணக்ைருகய  

கடபகப்டுத்தல். 

- - - - - - 100% 

5S எண்ணக் ைருவுக்கு 

அகநன தனாாிக்ைப்ட்ட 

இடயெதி நற்ரம் குித்த 

மைாகய ைின் சதாகை   

100% - 

க ொள்
க  

 i ைாத்தின் மதகயக்மைற் 

யகைனில் தாயிதிக் 

மைாகயகனத் திருத்தினகநத்தல்.  

(இவ் ஆண்டினுள் 15 

அத்தினானங்ைக பூர்த்தி செய்தல்) 

- - - 

(04 
அத்தினா

னங்ைள்)  

(04 
அத்தினா

னங்ைள்) 

(04 
அத்தினா

னங்ைள்) 

(03 
அத்தினா

னங்ைள்) 

100% 

பூபணப்டுத்தப்ட்ட 

அத்தினானங்ைின் 

எண்ணிக்கை 100% - 

 ii. 2016 ஆண்டினுள்  

தாயிதிக்மைாகயகன 

திருத்தினகநத்து சயினிடப்ட்ட 

அபொங்ை ிர்யாை 

சுற்ிக்கைைின் அகத்து  

யிபங்ைளும் உள்டங்ைின  

சுற்ிக்கைசனான்க  சயினிடல்   

- - - 100% - - - - 

    100%      

கைனைப்டுத்

தப்ட்டுள்

து.    

- 

 iii. ஓய்வூதினர்ைளுக்ைா  

யாழ்ாள்  பழுயதற்குநாை 

அக்பஹாப  ைாப்புரதிகன 

ீடித்தல்.  (யபவு செவுத்திட்ட 

பன்சநாமிவு – 322 ஆம் ந்தி)  

- - - - - - 100% 

குித்த ஓய்வூதினர்ைின் 

எண்ணிக்கைனிருக்கு 

ன்ைள் யமங்ைப்ட்ட. 

100% 

30/10/2017 ஆந் 

திைதின இ. 

12/2005 (VII) 

சுற்ிக்கை 

சயினிடப்ட்

டுள்து 

- 

 iv. அகத்து அபொங்ை 

ிரயங்ைிலும்  

யிபகடனா அச்சுப்சாி  

கடபகப்டுத்தல் (யபவு 

செவுத்திட்ட பன்சநாமிவு – 

373 ஆம் ந்தி)    

- - - 100% - - - - 

100% 

19/04/2017 ஆந் 

திைதின இ. 

03/2017 

சுற்ிக்கை 

சயினிடப்ட்

டுள்து. 

- 
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இகந் செகைள் திாிவு 
திாண 

தப்சத

ல்கன 

செற்தாடு உத செற்தாடு 

சாத் 

ைிம் 

(ய.ி.) 

ஒதுக்ைீ

டு 

(ய.ி.) 

சதௌீை இனக்கு திாண 

செனாற்ந 

சுட்டி 

31/12/2017 இல் ிகனக 

1 ஆம் 

ைானண்டு 
2 ஆம் ைானண்டு 

3 ஆம் 

ைானண்டு 

4 ஆம் 

ைானண்டு 
சதௌீை ிி 

  

ணி 

பம் 

 

ஆட்செர்ப்பு 

i.  இனங்கை ிர்ாை 

செக சாடர்தாை 

அலுனர்ைகப 

ஆட்செர்த்ல்  

2015(2016)  

 -  0.88  -  

தாீட்கெைகப 

டாத்துல் 

சதயசதயைகப 

சபிிடல் 

ற்யம் 

சர்பைப்தாீட்

கெ டாத்துல் 

ிணம் 

ங்ைல் 

- 

221 

அலுனர்ைள் 

ஆட்செர்க்ைப்

தட்டணர். 

தாீட்கெைகப  ிகநவு 

செய்ல் ( ஒய தாடம் 

படிகடில்கன) 

சதயசதய 

சபிிடப்தடவுள்பது. 

 -  

ii.  இனங்கை ிர்ாை 

செக சாடர்தாை 

அலுனர்ைகப 

ஆட்செர்த்ல்  

2016(2017)  

 -   -   -  - - - 

ிண்ப்தம் 

சைால் 

 -   -   -  

iii.  அொங்ை 

பைாகத்து 

உிாபர் ிகை – 

த்ிற்கு 

அலுனர்ைகப 

ஆட்செர்த்ல்  2016  

 -  0.64  -  - 

சதயசதயைகப 

சபிிடல் 

ற்யம் 

சர்பைப்தாீட்

கெ டாத்துல் 

சதயசதயை

கப 

சபிிடல் 

ற்யம் 

சர்பைப்தாீட்

கெ 

டாத்துல். 

ிணம் 

ங்ைல். 
302 

அலுனர்ைள் 

ஆட்செர்க்ைப்

தட்டணர். 

செப்சம்தர் ாத்ில் 

டாத்ப்தடவுள்ப 

தாீட்கெ சாடர்தாை 

அநிித்ல், 

திசுாித்ல். 

 -  

iv.  அொங்ை 

பைாகத்து 

உிாபர்  

செகக்கு 

அலுனர்ைகப  

இகத்துக் சைாள்பல் 
2016 

 -  5.28  -  

சதயசதயை

கப 

சபிிடல் 

சர்பைப்தாீட்

கெ டாத்துல் 

ிணம் 

ங்ைல் 

- 

5384 

அலுனர்ைள் 

ஆட்செர்க்ைப்

தட்டணர். 

தாீட்கெைகப 

படிவுயத்ல் ற்யம் 

இயி சதயசதயைள் 

சபிிடல்  -  

  v.  அொங்ை 

பைாகத்து 

உிாபர்  

செகக்கு 

அலுனர்ைகப  

இகத்துக் சைாள்பல் 
2017 

 -  -  -  - - - 

ிண்ப்தம் 

சைால்  

ற்யம் 

தாீட்கெ 

டாத்துல். 

 -   -   -  
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ணி 

பம் 

  vi.  

சாிசதர்ப்புச்  

செகக்கு 

அலுனர்ைகப 

இகத்துக் 

சைாள்பல் 

 -  0.07  -  

ிண்ப்தம் 

சைால் 

தாீட்கெைகப 

டாத்துல் 

- 

சதயசதயை

கப 

சபிிடல் 

ற்யம் 

சர்பைப்தாீ

ட்கெ 

டாத்துல். 

 -  

செகப் திாக் 

குநிப்திகண 

ீபகத்ல் 

 -  

  vii.  ைல் 

சாிநுட்த செக 

3 (III) 2016 

சாடர்தாை 

அலுனர்ைகப 

இகத்துக் 

சைாள்பல் 

 -  0.28  -  

தாீட்கெைகப 

டாத்துல் 

 -  

சதயசதயை

கப 

சபிிடல் 

சதயசதயை

கப 

சபிிடல் 

ற்யம் 

சர்பைப்தாீ

ட்கெ 

டாத்துல். 

758  

அலுனர்ைள் 

ஆட்செர்க்ைப்

தட்டக 

செகப் திாக் 

குநிப்திகண 

ீபகத்ல் ற்யம் 

ர்த்ாணிில் 

திசுாித்ல்  

 -  

  viii.  ைல் 

சாிநுட்த செக 

2 (II) 2016 

சாடர்தாை 

அலுனர்ைகப 

இகத்துக் 

சைாள்பல் 

 -  0.08  -  

தாீட்கெைகப 

டாத்துல் 

 -  

சதயசதயை

கப 

சபிிடல் 

ற்யம் 

சர்பைப்தாீட்

கெ 

டாத்துல் 

ிணம் 

ங்ைல் 

174அலுனர்

ைள் 

ஆட்செர்க்ைப்

தட்டக 

செகப் திாக் 

குநிப்திகண 

ீபகத்ல் ற்யம் 

ர்த்ாணிில் 

திசுாித்ல் 

 -  

  ix.  ைல் 

சாிநுட்த செக 

1 (III) 2016 

சாடர்தாை 

அலுனர்ைகப 

இகத்துக் 

சைாள்பல் 

 -  0.05  -  

தாீட்கெைகப 

டாத்துல் 

 -  

சதயசதயை

கப 

சபிிடல் 

ற்யம் 

சர்பைப்தாீட்

கெ 

டாத்துல் 

ிணம் 

ங்ைல் 

20அலுனர்

ைள் 

ஆட்செர்க்ைப்

தட்டக 

பன்கண தாீட்கெின் 

இண்டாது 

சுற்நிற்ைாண  

ஆட்செர்ப்பு 

ிகநகடந்துள்பது. 

 -  

  x.  நூனைர் செக  

2016 சாடர்தாை 

அலுனர்ைகப 

இகத்துக் 

சைாள்பல் 

 -  0.13  -  

தாீட்கெைகப 

டாத்துல் 

சதயசதயைகப 

சபிிடல் 

 -  

சதயசதயை

கப 

சபிிடல் 

ற்யம் 

சர்பைப்தாீ

ட்கெ 

டாத்துல். 

480அலுனர்

ைள் 

ஆட்செர்க்ைப்

தட்டக  

செப்சம்தர் ாத்ில் 

டாத்ப்தடவுள்ப 

தாீட்கெ சாடர்தாை 

அநிித்ல், 

திசுாித்ல். 

 -  
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ணி 

பம் 

திற்ெிபித்ல்ைள் 

i. இனங்கை ிர்ாை 

செக 2014 (2016 – 

ற்சதாது)  சாடர்தாை 

செகப்புகுபைப் திற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

டாத்துல்  

 -  25.46   25% 25% 25% 25% 

139 

அலுனர்ைள் 

திற்ெிசதற்ந

ணர் 

ிநந் அடிப்தகடில் 

90% பூர்த்ி 

செய்ப்தட்டதுடன் 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட 

அடிப்தகடினாண  

திற்ெி பூர்த்ி 

செய்ப்தட்டுள்பது.  

26 

ii.  இனங்கை ிர்ாை 

செக 2015 (2016) 

சாடர்தாை 

செகப்புகுபைப் திற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

டாத்துல் 

 -  43.70 25 - - 25% 25% 

196 

அலுனர்ைள் 

திற்ெிசதற்ந

ணர் 

தாீட்கெைகப ிகநவு 

செய்ல் (ஒய  தாடம் 

படிகடில்கன) 

சதயசதய ச 

பிிடப்தடவுள்பது. 

- 

iii. அொங்ை பைாகத் 

உிாபர் செக 

ிகை 2016 சாடர்தாை 

செகப்புகுபைப் திற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

டாத்துல் 

 -  2.36 

8 

- - - 100% 

302 

அலுனர்ைள் 

திற்ெிசதற்ந

ணர் 

செப்சம்தர் ாத்ில் 

டாத்ப்தடவுள்ப 

தாீட்கெ சாடர்தாை 

அநிித்ல், 

திசுாித்ல். 

- 

  iv.  அொங்ை 

பைாகத் உிாபர் 

செக 2016 சாடர்தாை 

செகப்புகுபைப் திற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

டாத்துல் 

 -  12.94 - - 100% - 

3521 
அலுனர்ைள் 

திற்ெிசதற்ந

ணர் 

தாீட்கெைகப 

படிவுயத்ல் ற்யம் 

இயி சதயசதயைள் 

சபிிடல் 

- 

  v.  சாிசதர்ப்தாபர் 

செக அலுனர்ைளுக்கு 

செகப்புகுபைப் திற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

டாத்துல் 

 -  1.23 
 

- - - 100% 

73 
அலுனர்ைள் 

திற்ெிசதற்ந

ணர் 

செகப் திாக் 

குநிப்திகண 

ீபகத்ல் 

0.9

4 
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ணி 

பம் 

  vi.  ைல் 

சாிநுட்த செக 

3 (III) 2017 

சாடர்தாை 

செகப்புகுபைப் 

திற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

டாத்துல் 

 -  7.98   - - - 100% 

758 
அலுனர்ைள் 

திற்ெிசதற்ந

ணர் 

செகப் திாக் 

குநிப்திகண 

ீபகத்ல் ற்யம் 

ர்த்ாணிில் 

திசுாித்ல் 

- 

  vii.  ைல் 

சாிநுட்த செக 

2 (II) 2017 

சாடர்தாை 

செகப்புகுபைப் 

திற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

டாத்துல் 

 -  1.87 

7 

- - - 100% 

174 
அலுனர்ைள் 

திற்ெிசதற்ந

ணர் 

செகப் திாக் 

குநிப்திகண 

ீபகத்ல் ற்யம் 

ர்த்ாணிில் 

திசுாித்ல் 

- 

  viii.  ைல் 

சாிநுட்த செக 

1 (III) 2016 

சாடர்தாை 

செகப்புகுபைப் 

திற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

டாத்துல் 

 -  0.48 - - - 100% 

20 
அலுனர்ைள் 

திற்ெிசதற்ந

ணர் 

பன்கண தாீட்கெின் 

இண்டாது 

சுற்நிற்ைாண  

ஆட்செர்ப்பு 

ிகநகடந்துள்பது. 

- 

  ix.  நூனைர் செக 

2016 சாடர்தாை 

செகப்புகுபைப் 

திற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

டாத்துல் 

 -  3.96 - - - - 100% 

480 
அலுனர்ைள் 

திற்ெிசதற்ந

ணர் 

செப்சம்தர் ாத்ில் 

டாத்ப்தடவுள்ப 

தாீட்கெ சாடர்தாை 

அநிித்ல், 

திசுாித்ல். 

- 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப்தாீட்கெ 

.ாடபாி 

செகின் 

அலுனர்ைளுக்கு 

ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கெ 

டாத்துல் 

இனங்கை ிர்ாை 

செக 

2.89 

- - 50% - 50% 

குநித் 

அலுனர் 

தியுர்த்

ப்தட்டணர் 

சதயசதயைள்  

சபிிடப்தட்டண. 

 - 

இனங்கை 

ைக்ைாபர் செக 

இனங்கை 

ிட்டிடல் செக 
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இனங்கை 

ிஞ்ஞாண செக 

இனங்கை 

சதாநிினாபர்  

செக 

ைட்டட ைகனஞர் 

செக 

ணி 

பம் 

இண்டாது 

ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கெ 

டாத்துல் 

இனங்கை ிர்ாை 

செக 

- - - - - - - 
தாீட்கெைள் 

டாத்ப்தடும். 
- 

இனங்கை 

ைக்ைாபர் செக 

இனங்கை 

ிட்டிடல் செக 

.இனங்கை ைல் 

சாிநுட்த 

செகின் 

அலுனர்ைள் 

சாடர்தாை 

ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கெ 

டாத்துல்  

இனங்கை ைல் 

சாிநுட்த செக  

3(III) 

1.40 

 

- 

 
- 

50% 

 
- 

50% 

 

குநித் 

அலுனர்ைள் 

ிகணத்ிந

ன்ைாண் 

கடப்தாீட்

கெக்கு 

இயத்ப்தட்

டணர்  

தாீட்கெைள் 

டாத்ப்தடும். 

- 
 

இனங்கை ைல் 

சாிநுட்த செக  

3(II) 

இனங்கை ைல் 

சாிநுட்த செக  

3(I) 

இனங்கை ைல் 

சாிநுட்த செக  

2(II) 

இனங்கை ைல் 

சாிநுட்த செக  

2(I) 

இனங்கை ைல் 

சாிநுட்த செக  

1(III) 

இனங்கை ைல் 

சாிநுட்த செக  

1(II) 

இனங்கை ைல் 

சாிநுட்த செக  

1(I) 



யடாந் செனாற்யகை அநிக்கை ற்யம் ைக்கு 2017 
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ஏகண இகந் 

செகைள் 

சாடர்தாை 

ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கெ 

டாத்துல் 

அொங்ை 

பைாகத்து 

செக III 

- - - - - - - 

தாீட்கெைள் 

டாத்ப்தடும். 

(பன்கண தாீட்கெில் 

ெித்ிகடில்கன  

- 

அொங்ை 

பைாகத்து 

செக II 

அொங்ை 

பைாகத்து 

செக I 

அதிியத்ி 

அலுனர் III 

நூனைர் செக தாீட்கெ டாத்ப்தடும். 

சாிசதர்ப்தாப

ர் செக 

  

ணி

பம் 

ிந்ாக்ைல் 

குநித் சத்ிற்ய 

அலுனர்ைகப 

ிந்ாக்ைல் 

(ிந்ாக்குற்

கு 03 ாங்ைளுக்கு 

பன்ணர் 

அலுனர்ைள்  

குநித்து 

தட்டிலிடல்) 

அொங்ை 

பைாகத்து 

செக 

அலுனர்ைகப 

ிந்ாக்ைல் 

- - 567 568 439 569 

- 

1963 - 

அதிியத்ி 

அலுனர் செக 

அலுனர்ைகப 

ிந்ாக்ைல் 

- - 400 400 400 400 1825 - 

ைல் சாிநுட்த 

செக 
அலுனர்ைகப 

ிந்ாக்ைல்  

- - 2 1 - - 3 - 

அலுனை 

உிாபர் 

செக 

அலுனர்ைகப 

ிந்ாக்ைல் 

- - 207 207 207 207 1071 - 

ொி செக 

அலுனர்ைகப 

ிந்ாக்ைல் 

- - 34 35 34 35 196 - 
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ணி 

பம் 

தியுர்வு 

ைல் சாிநுட்த 

செக 

அலுனர்ைபின் 

தியுர்வு 

அலுனர்ைள் III இயந்து II 

குப்பு க 

தியுர்த்துல்  

- - 78 78 78 78 

குநித் 

அலுனர் 

தியுர்த்

ப்தட்டணர் 

65 - 

அலுனர்ைள் II இயந்து I 

குப்பு க 

தியுர்த்துல்.  

- - 8 8 8 8 12 - 

அதிியத்ி 

அலுனர் 

செகின் 

அலுனர்ைளுக்ைாண 

தியுர்வு 

அலுனர்ைள் III  இயந்து II 

குப்பு க 

தியுர்த்துல்.  

- - 250 250 250 250 310 - 

அலுனர்ைள் II இயந்து I 

குப்பு க 

தியுர்த்துல் 

- - - - - - - - 

அொங்ை 

பைாகத்து 

உிாபர் 

செகின் 

அலுனர்ைளுக்ைாண  

தியுர்வு 

அலுனர்ைள் III இயந்து II 

குப்பு க 

தியுர்த்துல் 

- - - 192 51 - 357 - 

அலுனர்ைள் II இயந்து I 

குப்பு க 

தியுர்த்துல் 

- - - 240 112 - 

குநித் 

அலுனர் 

தியுர்த்

ப்தட்டணர் 

622 - 

  அலுனர்ைள் I குப்தில் 

இயந்து ிகை ம் க 

தியுர்த்துல் 

  

- - - - - - - 

அலுனை 

உிாபர் செக 

அலுனர்ைளுக்ைாண 

தியுர்வு 

அலுனர்ைள் III இயந்து II 

குப்பு க 

தியுர்த்துல் 

- - 50 30 20 50 185 - 

அலுனர்ைள் II இயந்து I 

குப்பு க 

தியுர்த்துல் 

- - 150 100 100 150 539 - 

ொி செக 

அலுனர்ைளுக்ைாண 

தியுர்வு 

அலுனர்ைள் III இயந்து II 

குப்பு க 

தியுர்த்துல் 

- - 88 87 88 87 186 - 

அலுனர்ைள் II இயந்து I 

குப்பு க 

தியுர்த்துல் 

- - 57 58 57 58 183 - 
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ைல் 

சாி

நுட்தம் 

PACIS  (அொங்ை  

ிர்ாை 

ஆபிிணர் ைல் 

பகநக  

- - - 

அகணத்து 

ியணங்ைபி

ணதும் 

ஆபிிணாி

ன் 

ைல்ைகப 

உள்படக்கும் 

திைகப 

ிகநவு 

செய்ல் 

ற்யம் 

ைல்ைகப 

இற்கநக

ாக்ைல் 

பழு சாத் 

ஆபிிணக

ப் சதிச் 

செல்ற்கு 

ிைழ்ிகன 

பகநக பனம்  

அலுனர்ைள் 

ெம்தந்ாண 

ிைழ்வுைகப 

அநிக்கைிடல் 

குகநதாடுைள் 

தாிெீலிக்ைப்த

ட்டுள்பண. 

ிண்ப்த

ங்ைகப 

ிைழ்ிகனயூ

டாை 

சதற்யக் 

சைாள்ற்

கு 

டடிக்கை  

எடுத்ல்  

ற்யம் 

ைல்ைகப 

இற்கநக

ாக்ைல் 

579 

ியணங்ை

பில் 522 

ியணங்ைள் 

இற்கநக

ாக்ைப்தட்ட

க 

95%  ஆண ைல்ைள் 

இற்கநகாக்ைப்தட்

டுள்பன்.  

- 

ைல் 

சாி

நுட்தம் 

ிைழ்ிகன 

செற்ிநன் 

ிகணத்ிநன்ைாண் 

கடப்தாீட்கெ 

ிண்ப்தங்ைள் 

- - - 

ிகணத்ிநன்

ைாண் 

கடப்தாீட்

கெ 

சாடர்தாை 

ிண்ப்திப்த

ற்கு 

ிண்ப்தப் 

தடிங்ைகப 

திசுாித்ல். 

- - 

கடபகநப்

தடுத்ப்தட

வுள்பண. 

- 

  i. சாடர் அதிியத்ி 

திைள் சாடர்தாை 

வுகப அஞ்ெல் 

ிகக்ைபத்ிடம் 

ஒப்தகடக்ைப்தட்டுள்ப

து. ii. இன்ணபம் 

சம்தடுத்ப்தட்டு 

யைின்நது. 

iii. பழு சாத்ம் 75% 

ஆகும். 

- 

E-HRM  பகநக 

- - - 

இகபடா

ை 

அடிப்தகடத்

ைல்ைகப 

இற்கநக

ாக்ைல் 

சாடர்தாை 

ிண்ப்தத்

க 

திசுாித்ல் 

- - - - 

  i. இக 

ிண்ப்தங்ைகப 

ிட்டிட்டல் ii. 

ற்சதாது 

சம்தடுத்ப்தட்டு 

யைின்நண.                         

- 
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இங்கை ிர்யாை செகயப் ிாிவு 

ிபதா 

பப்சல்க 
செனற்ாடு உ செனற்ாடு 

ஒதுக்ைீடு 

(ரூ.நி.) 

சநாத்த 

ைிபனம் 

(ரூ.நி.) 

31/12/2017 இல் 

ிககந சரசர சயிமடு 

சௌதீை ிதி 

நித ய 

முைாகநத்துயம் 

குித்த சபைாத்தில் 

அலுயர்ைக 

ிபந்தபநாக்ைல் 

இங்கை ிர்யாை 

செகயனின் 

அலுயர்ைக 

ிபந்தபநாக்ைல் 

- - 91% - - 73 அலுயர்ைள் ிபந்தபநாக்ைப் ட்டர்.  

இங்கை ிர்யாை 

செகய அலுயர்ைின் 

தயிமனர்வு 

  1. யிசெட தபத்திற்கு 

தயிமனர்த்தல்  

0.1 

- 75% 

100% 

- 
31 அலுயர்ைள்  யிசெட தபத்திற்கு 

தயிமனர்த்தப்ட்டர். 

- - - 

 (சர்முைப் ாீட்கெ டாத்தப்ட்டுள்துடன், 

யிசெட தபத்திற்ைா 16 சயற்ிடங்ைக 

ிபப்புயது சதாடர்ாை 2011.01.01  ஆந் திைதி 

அபொங்ை சதாிவுக் குழுவுக்கு ெிார்சுைள்  

முன்கயக்ைப்ட்ட.)  

  2.  I தபத்திற்கு 

தயிமனர்த்தல் - 50% - 
198 அலுயர்ைள் I ஆம் தபத்திற்கு 

தயிமனர்த்தப்ட்டர். 

- - - - - 

(2017.09.11  ஆந் திைதினயில் I  ஆம் தபம் யகப 

தயிமனர்வுைள் அயர் ைது II  தபம் யகபனிா 

தயி மனர்வு சதாடர்ா அங்ைீைாபம் அபொங்ை 

சதாிவுக் குழு யின் மூம் சப்ட்டதன் ின்ர் 

அடுத்துயரும் ஆண்டில் யமங்ைப்டவுள்து)  
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இங்கை ைணக்ைார் செகயப் ிாிவு 
ிபதா 

யிடனப் 

பப்பு 

செனற்ாடுைள் 

துகணச் 

செனற்

ாடுைள் 

சநாத்

தச் 

செவு  

ிதி 

ஒதுக்ைீ

டு  

சௌதீை இக்கு 

ிபதா செனாற்ச் சுட்டி 

31/12/2017 ஆந் திைதின ிககந 

1 ஆம் 

ைாாண்

டு 

2 ஆம் 

ைாாண்டு 

3 ஆம் 

ைாாண்டு 

4 ஆம் 

ைாாண்டு 
சௌதீை 

ி

தி 

நித 

யம் 

நட்டுப்டுத்தப்ட்ட, திந்த 

ாீட்கெைள் நற்றும் சபடி 

ஆட்செர்ப்புக்ைின் ஊடாை 

தகைகநபெகடன ர்ைக 

இகணத்துக் சைாள்யதன் பம் 

ஆட்செர்ப்புச் செய்தல் நற்றும் செகய 

புதுபைப் னிற்ெிைக யமங்ைல்.  

- - - 25% 50% 100% - 
223 சயற்ிடங்ைகப் பூர்த்தி 

செய்தல். 

தயிர்க்ை படினாத 

ைாபணங்ைின் அடிப்கடனில் 

ாீட்கெைள் இபத்துச் 

செய்னப்ட்டுள்தாை 

ாீட்கெத் 

திகணக்ைத்திால் 

அியிக்ைப்ட்டுள்து 

- 

280 அலுயர்ைளுக்ைா இனவு 

அியிருத்தி னிற்ெிைக 

டாத்துதல். (35 x  தடகயைள் 8)  
- - - 25% 50% 75% 100% 

குித்த அலுயர் 

ண்ணிக்கைனிகப 

சயற்ிைபநாை னிற்றுயித்து 

பழுகநப்டுத்தப்ட்டிருப்ார்ைள்.  

215 அலுயர்ைள் னிற்ெினின் 

சாருட்டு ைந்து 

சைாண்டுள்ார்ைள்.  
- 

உாின ைாப்குதினினுள் 

ஓய்வூதினத்திகப் சற்றுக் 

சைாடுத்தல். 

- - - 25% 50% 75% 97% 

குித்த ஓய்வு சச் செய்பெம் 

டயடிக்கைனிக உாின திைதினில் 

ிகவு சச் செய்தல். 

43 அலுயர்ைள் ஓய்வு சச் 

செய்னப்ட்டுள்ார்ைள்.  - 

யிகத்தின் ைாண் ாீட்கெைக 

டாத்துதல். 
- - - - - - 100% - - - 

இங்கை ைணக்ைார் செகயனின் 

அலுயர்ைக உாின ைாப் 

குதினில் ிபந்தபப்டுத்துதல்.  - - - 

தகுதிபெகடன ணினாட் சதாகுதினிாின் 

ண்ணிக்கைனின் அடிப்கடனில் அகநபெம் 

யகைனில் ஒவ்சயாரு ைாாண்டு ிகயின் சாது 

குித்த டயடிக்கைனின் இக்ைிக அகடந்து  

சைாள்யதற்ைா நீாய்வு 

சநற்சைாள்ப்ட்டுள்து. 

குித்த அலுயர்ைின் 

ண்ணிக்கைனிருக்கு 

ிபந்தபப்டுத்தும் ிககநனிக 

உாின திைதினின் சாது யமங்ைி 

கயக்ைப்டும். 

76 அலுயர்ைள் குித்த 

திைதினில் 

ிபந்தபப்டுத்தப்ட்டுள்ார்ை

ள். 
- 

குித்த திைதினில் III  ஆம் தபத்துகடன 

அலுயர்ைக II  ஆந் தபத்துக்கு 

தயிபெனர்த்தல்.  

- - - - - - 100% - 
165 அலுயர்ைள் 

தயிபெனர்த்தப்ட்டுள்ார்ைள். - 

குித்த திைதினில் II ஆம் தபத்துகடன 

அலுயர்ைக I ஆந் தபத்துக்கு 

தயிபெனர்த்தல். 

- - - - - - 96% - 
159 அலுயர்ைள் 

தயிபெனர்த்தப்ட்டுள்ார்ைள். - 

குித்த திைதினில் I ஆம் தபத்துகடன 

அலுயர்ைக யிசெட தபத்துக்கு 

தயிபெனர்த்துதல்.  - - - - - - - - 

சர்பைப் ாீட்கெனிக 

டாத்துயது சதாடர்ாை 

ீதிநன்க் ைட்டகக்கு ற் 

தற்ைாலிைநாை ிறுத்தி 

கயக்ைப்ட்டுள்து.  

- 
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ிர்யாை

ம் 

அகநச்ெின் இகணனத் தத் 

தபவுைக இற்கப்டுத்தல்.  
- - - - - - - - - - 

அலுயர்ைளுடன் சதாடர்புகடன 

அலுயர்ைள் ற்ினதா 

யிபங்ைள்      - - - - 50% - 100% 

ஒரு யருடத்துக்கு இரு பக 

பைாகநத்துயச் செகய 

திகணக்ைத்தில் இருந்து 

தையல்ைகப் சற்றுக் 

சைாள்ல். 

- - 

சயற்ிடப் சனர்ப் ட்டினலிக 

புதுப்ித்தல்.  

- - - - - - - 

ஆட்செர்ப்புக்ைக 

சநற்சைாள்ல் நற்றும் 

இடநாற்ங்ைளுக்ைா 

சயற்ிட ண்ணிக்கைனிக 

பன்ியிப்புச் செய்தல்.  

- - 

இங்கை ைணக்ைார் செகய 

அலுயர்ைின் பப்புிகப் 

சனர்ப் ட்டினக 

இற்கப்டுத்தல். 

- - - - 100% - - - - - 

ஓய்வூதி

னம் 

நற்றும் 

ன்பு

ாி 

ஓய்வூதின அலுயர்ைளுக்ைா 

யிசெட தபத்துக்குாின 

தவுபெனர்யிக யமங்ைல் நற்றும் 

ெம் ற்ங்ைகபெம் 

சற்றுக்சைாடுத்தல்.  

- - - 100% - - - 

குித்த அலுயர்ைின் 

அயிற்கு ற் 

தயிபெனர்வுைக 

சநற்சைாள்ல்.  

09 அலுயர்ைளுக்கு 

தயிபெனர்வு நற்றும் ெம் 

ற்ங்ைள் 

யமங்ைப்ட்டுள்து. 

- 

உற்த்

தித்தி

ன் 

ிபத்திசனைக் சைாகயைில் 

ைாணப்டும் பக்ைின ைடிதங்ைக 

யண்ணக் ைாைிதங்ைகக் சைாண்டு 

தில் கயப்புக்ைகச் செய்தல்.  

- - - 25% 50% - 70% 

குித்த சைாப்புக்ைின் 

அயிக யண்ணப் 

ிபதிைளுடன் நீ தனார் 

செய்னப்ட்டுள்து.    

அதன் டி 936 சைாப்புக்ைள் 

ிகவு செய்னப்ட்டுள்து.   
- 

"5S" ண்ணக்ைருயிக 

செனற்ாட்டில் சைாண்டு யருதல் 

நற்றும் அதற்சைற் ெை 

சைாப்புக்ைள் நற்றும் அலுயைச் 

சூமக தனார்டுத்தல்.  

- - - - - - 68% 

5S ண்ணக்ைருவுக்கு ற் 

உாின சைாப்புக்ைின் 

சதாகைனிக ிகவு  

செய்னப்ட்டுள்து. 

அதன்டி 621 சைாப்புக்ைள் 

ிகவு செய்னப்ட்டுள்து.   

- 

சைாள்

கை 

  1.  யருடாந்த இடநாற்க் 

சைாள்கைனிக நீாய்வு செய்தல்.  
- - - 50% 100% - - 

ிகசயற்ப்ட்டுள் 

இடநாற்ங்ைின் 

ண்ணிக்கை  

இடநாற் சநன்பகபட்டுப் 

சனர்ப் ட்டினல் அபொங்ை  

செகயைள் ஆகணக்குழுக்கு 

அனுப்ி கயக்ைப்ட்டுள்து.  

- 

  2.  செகயப் ிபநாணத்திக 

நீாய்வு செய்தல். - - - - - - - 

செகயப் ிபநாணத்தின்  

சதியற் ாைங்ைகக் 

குகத்தல்.  

- - 
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இங்கை சாினினார் செகயப் ிாிவு 

ிபதா 

பப்சல்க 
செனற்ாடு 

உ 

செனற்ா

டு 

சநாத்த 

ைிபனம் 

(ரூ.நி.) 

ஒதுக்ைீடு சௌதீை இக்கு 

ிபதா செனாற் 

சுட்டி 

31/12/2017 இல் ிககந 

(ரூ.நி.) 

1 ஆம் 

ைாண்

டு 

2 ஆம் 

ைாண்

டு 

3 ஆம் 

ைாண்

டு 

4 ஆம் 

ைாண்

டு 

சௌதீை 
ிதி 

(ரூ.நி.) 

நிதய 

பைாகநத்துயம் 

சயற்ிடங்ைக 

ிபப்புயதற்ைாை 

சாினினல் 

ட்டதாாிைக (திந்த) 

இகணத்துக் சைாள்ல்.  

- 0.25 - 25% 50% 75% - 

5% நட்டத்திா 

சயற்ிடம் 

ிவுைின்து. 

2017.12.10 ஆந் திைதி 

ஆட்செர்ப்பு ாீட்கெ 

டாத்தப்ட்டது.  

ரூா 

0.5317 

நில்லினன் 

செலுத்தப்

ட்டது.   

சயற்ிடங்ைக 

ிபப்புயதற்ைாை 

சதாமிநுட் செகய 

அலுயர்ைக 

(நட்டுப்டுத்தப்ட்ட) 

இகணத்துக் சைாள்ல். 

- 0.1 - 25% 50% 75% 100% 

5% நட்டத்திா 

சயற்ிடம்  

ிவுைின்து. 

2018/01/02 ஆந் திைதி 21 

அலுயர்ைக 

செகயிகனங்ைில் 

அநர்த்தப்ட்டர்.  

ரூா 

0.1059 

நில்லினன் 

செலுத்தப்

ட்டது.   

புதிதாை இகணத்துக் 

சைாள்ப்ட்ட 

அலுயர்ைளுக்ைாை 

செகயப்புகுபை னிற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைக  

டாத்துதல் (திந்த + 

நட்டுப்டுத்தப்ட்ட)  

- 4.2 - 4.2 - - - 

னிற்ெினிக்ைப்ட்ட 

ஆணினிர் 

திந்த ஆட்செர்ப்புக்ைளுக்குப் 

ின்ர் ஒழுங்ைகநக்ைப்டும். 

- 

  யிகத்தின்ைாண் 

தகடப் ாீட்கெ 

டாத்துதல் 
- - 0.7 25% 50% 75% 100% 

குித்த திைதினயில் 

90%  வீதநா 

அலுயர்ைது 

தகைகநைக 

பூர்த்திசெய்யும் 

நட்டத்கத  சணல்.  

2017.05.28 ஆந் திைதி டாதப்ட்ட 

யிகத்தின்ைாண் 

தகடப்ாீட்கெனின் சரசரைள் 

சயினிடப்ட்ட.  
- 

உாின ைாப்குதினில் 

குித்த அலுயர்ைக  

ிபந்தபநாக்ைல்.  

(ிபந்தபநாக்குயதற்கு 03 

நாதங்ைளுக்கு பன்ர் 

ிபந்தபநாக்ைப்ட சயண்டின 

அலுயர்ைள் சதாடர்ா 

ட்டினல் தனாாித்தல்) 

- - 25% 50% 75% - - 

குித்த திைதினயில்  

ிபந்தபநாக்ைப்ட்ட 

ஆணி 44 அலுயர்ைள் I தபத்தில் 

இருந்து யிசெட தபத்திற்கு 

தயியுனர்த்தப்ட்டது.  

- 
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 உாின ைாப்குதினில் III 

ஆம் தபத்திற்கு 

தயியுனர்த்துதல். 

(தயியுனர்த்துயதற்கு 03 

நாதங்ைளுக்கு பன்ர் 

தயியுனர்த்தப்ட சயண்டின 

அலுயர்ைள் சதாடர்ா 

ட்டினல் தனாாித்தல்)  
- - 25% 50% 75% - - 

குித்த 

திைதினயில் 

உாின 

தயியுனர்வுை

ின் 

எண்ணிக்கை 

2017 ஆண்டில்  ிபந்தபநாக்ைப்ட்ட 

ஆணினிாின் எண்ணிக்கை = 177                

ிபந்தபநாக்ைல் சதிவுடுத்தல்ைள் சதாடர்ாை 

அகமக்ைப்ட்ட எண்ணிக்கை நற்ரம் அபொங்ை 

செகய ஆகணக்குழுவுக்கு ெிார்சுைக 

சயினிடல் = 133                 

2017.09.30-2017.12.31 இகடனிா 

ைாப்குதினினுள் ிபந்தநாக்ைப்ட்ட 

ஆணினிர் = 13          

2017 ஆண்டில் ிபந்தபநாக்ைப்ட்ட சநாத்த 

ஆணினிர்= 44 

- 

உாின ைாப்குதினினுள் II 

ஆம் தபத்கதச் செர்ந்த 

அலுயர்ைக I ஆம் தபம் 

யகப தயியுனர்த்தல் 

(தயியுனர்த்துயதற்கு 03 

நாதங்ைளுக்கு பன்ர் 

தயியுனர்வுைளுக்கு 

அலுயர்ைள் ெம்ந்தநாை 

ட்டினல் தனாாித்தல்) 

- - - - - - - 

குித்த 

திைதினயில் 

உாின 

தயியுனர்வுை

ின் 

எண்ணிக்கை 

2017 ஆண்டில் II ஆம் தபத்திற்கு  தயியுனர்வுக்கு 

தகைகந சற் ஆணினிாின் எண்ணிக்கை = 335                

சதிவுடுத்தல்ைள் சதாடர்ாை  அகமக்ைப்ட்ட 

ஆணினிாின் எண்ணிக்கை = 145                            

2017 ஆண்டில் II ஆம் தபத்திற்கு தயியுனர்வு சற் 

ஆணினிாின் எண்ணிக்கை = 335 -145 = 190 

- 

தபபனர்த்தல். 

0.125 - - 25% 50% 75% 100% 

குித்த 

திைதினயில் 

உாின 

தயியுனர்வுைி

ன் எண்ணிக்கை 

யிசெட தபத்திற்கு 07 அலுயர்ைள் 

தயியுனர்த்தப்ட்டர் 
0.0833 

 

I ஆம் தபத்கதச் செர்ந்த 

அலுயர்ைக யிசெட தபம் 

யகப தயியுனபத்தல்.  

- - - - - - - - - - 

 

குித்த ைாப்குதினினுள் 

அலுயர்ைக  

ஓய்வுசச் செய்தல். (ஓய்வு 

சரயதற்கு 03 நாதத்திற்கு 

பன்ர் ஓய்வு சவுள் 

அலுயர்ைள் ெம்ந்தநா 

ட்டினசான்ர தனாாித்தல்)   

- - - 25% 50% 75% 100% 

பூர்த்தி 

செய்னப்ட்ட 

ஓய்வூசச் 

செய்தல்ைின் 

எண்ணிக்கை 

2017 ஆண்டில் ஓய்வுசச் செய்னப்ட்ட  

ஆணினிாின்  எண்ணிக்கை = 38  
 

2017 ஆண்டில் இபாஜிாநா செய்த  

ஆணினிாின்  எண்ணிக்கை = 01 

- 



யருடாந்த செனாற்ரகை அிக்கை நற்ரம் ைணக்கு 2017 
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 சயற்ிடங்ைக 

இற்கயகபனாக்ைல் 

- - - 25% 50% 75% 100% - 

2017.06.30 திைதினயில் 

சயற்ிடங்ைின் எண்ணிக்கை 

சைாபப்ட்டுள்துடன், தபவு 

பககந 

இற்கயகபப்டுத்தப்ட்டது. 

- 

சதெின சநாமிக் ைற்கை நற்ரம் 

னிற்ெி ிரயத்தின் பம்  

தநிழ்சநாமி சதாடர்ாை 

னிற்ெி ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைக 

டாத்துதல் 

- - - 25% 50% 75% 100% - 

இப் னிற்ெி ிைழ்ச்ெித்திட்டம் 

2017.11.12 ஆந் திைதி 

படிவுரத்தப்ட்டது. - 

தையல் 

சதாமிநுட்ம் 

இங்கை சாினினார் 

செகய அலுயர்ைின் 

பன்னுாிகநப் ட்டினக 

சநம்டுத்தல் நற்ரம் தபவு 

பககநகன யிாித்தல் 

- - - 25% 50%     

செகயனிலுள் 

அலுயர்ைின்  

எண்ணிக்கை 

யிசெட தபத்தில் செகய பப்புப் 

ட்டினல் அகநச்ெின்  

இகணனத்தத்தில் 

சயினிடப்ட்டுள்து. 

- 

உற்த்தித்தின் அன்ாட அஞ்ெல்  

டயடிக்கைைள் சதாடர்ாை 

இத்திபினல் அிக்கை 

சணல் 

- - - 25% 50% 75%   

அன்ாட அஞ்ெல்ைள் 

திவுசெய்னப்டுைின். 
2017.09.30– 2017.12.31 யகப  

அஞ்ெலில்  திசயட்டில் 

உள்டக்ைப்ட்டுள் 

எண்ணிக்கை = 665  

- 

“5S” எண்ணக்ைருயிக 

கடபகப்டுத்துயது 

சதாடர்ாை அகத்து 

சைாகயைகயும்,  அலுயை 

சுற்ரச் சூமகயும்  நீகநத்தல்  

- - - 25% 50% 75% 100% 

5S எண்ணக்ைருவுக்கு 

அகநன ிகவு  

செய்னப்ட்டுள் 

சைாகயைின் 

எண்ணிக்கை நற்ரம் 

இடயெதி  

ஆயணயைத்தில் ெி 

சைாகயைள் அமிக்ைப்ட்டு, 

புதின சைாகயைள் ‘சபக்’ைில் 

நீ அடுக்ைப்ட்டுள்ன் - 

அகத்து செனற்ாடுைள் 

சதாடர்ாைவும்  சயகப் 

த்திபம் தனாாித்தல்.  

- - - 25% 50% 75% 100% 

ொிார்த்தல் ட்டினல்ைள் 

தனாாிக்ைப்ட்டுள்.  

தற்சாது 23 ட்டினல் 

தனாாிக்ைப்ட்டுள். - 

ிர்யாைம் 

நற்ரம் 

நரெீபகநப்பு 

அகத்து அகநச்சுக்ைள், 

திகணக்ைங்ைள் நற்ரம் 

நாைாண ெகைளுக்குபாின 

ஆணி குித்த தயிைக 

திருத்தினகநத்தல்  

- - - 25% 50% 75% 100% 

யிசெட தபத்தின், I ஆம் 

தபத்தின், II  ஆம் 

தபத்திதும் III  ஆம் 

தபத்தின் புதின தயிைளுக்கு 

அகநன ஆணினிகப 

தனார் செய்தல்.  

யிசெட தபத்தின் 05 புதின 

தயிைக ீர்ப்ாெ 

திகணக்ைத்திால் 

அங்ைீைாித்தல் - 
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 51 அபொங்ை ிர்யாை நற்ரம் முைாகநத்துய அகநச்சு 

 

இங்கை திட்டநிடல் செகயப் ிாிவு 

ிபதா 

யிடனப் 

பப்பு 

செனற்ாடுைள் 

துகணச் 

செனற்ா

டுைள் 

சநாத்தச் 

செவு 

(ரூா. 

நில்லினன்) 

ிதி 

ஒதுக்ைீடு  

(ரூா. 

நில்லினன்) 

சௌதீை இக்கு 

ிபதா செனாற்ச் 

சுட்டி 

31/12/2017 ஆந் திைதின ிககந 

1 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

2 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

3 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

4 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

சௌதீை ிதி 

தையல் 

சதாமில்

நுட்ம் 

யிகத்தின் ைாண் ாீட்கெக்ைாை 

ிைழ்ிக யடியில் அகநந்த 

யிண்ணப்த்திக அிமுைம் செய்தல். - - - - 

25% 75% 

- 

யிண்ணப்ங்ைக 

தனார்டுத்தும் ைா 

எல்க. 100% - 

- - 
ாீட்கெ ிர்யாைச் 

செவுைள் 

இகணனத் தப் க்ைத்தில் 

மூப்புிகப் சனர்ப் ட்டினல் நற்ரம்  

தயி சயற்ிடங்ைக அியிப்புச் 

செய்தல்.  

- - - - 50% 25% 25% 

ார்கயனார்ைின் 

அவு 
100% - 

அண்கநக் ைா தையல்ைளுடன் கூடின 

இகணனத்தப் க்ைத்திக 

இற்கப்டுத்தல்.  

- - - 25% 25% 25% 25% 

ார்கயனார்ைின் 

அவு 80% - 

நித 

யங்ைள் 

இங்கை திட்டநிடல் செகயனின் I ஆந் 

தபத்துகடன அலுயர்ைளுக்ைா 

இனவு யிருத்தி 

ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைக ஒருங்ைகநத்தல்.  

- - - - 25% 75% - 

13 அலுயர்ைகப் 

னிற்ரயித்தல். 
100% - 

சயற்ிடங்ைக ிபப்புயதற்ைாை புதின 

அலுயர்ைள் 133 சாிக 

இகணத்துக் சைாள்ல்.  

- - - - - 75% 25% 

233 அலுயர்ைக 

இகணத்துக் 

சைாள்ல்.  

30% - 

2013 ஆம் ஆண்டுக்குாின குழுயிகப 

ிபந்தபப்டுத்தி ிகவு செய்திருத்தல்.  

- - - 

தகுதி சரம் அலுயர்ைின் 

எண்ணிக்கைனின் அடிப்கடனில் 

அகநந்தயார ஒவ்சயாரு ைாாண்டு 

ிகயின் சாதும் உாின 

டயடிக்கை இக்ைிக அகடந்து 

சைாள்ளும் யகைனில் நீாய்வு 

செய்னப்டுைின்து. 

ிபந்தபப்டுத்தலின் 

ெதவீதம் 

100 அலுயர்ைள் தகைகந 

சற்ரள்ார்ைள். 

- 
94 அலுயர்ைள் ிபந்தபம் 

செய்னப்ட்டுள்ார்ைள். 

94% 

குித்த ைா எல்கனின் சாது  III  

ஆம் தபத்துகடன அலுயர்ைக II ஆந் 

தபம் யகப தயிமனர்த்துதல்.          

(தயிமனர்த்துயதற்கு 03 நாதங்ைளுக்கு 

- - - 

தகுதி சரம் அலுயர்ைின் 

எண்ணிக்கைனின் அடிப்கடனில் 

ஒவ்சயாரு ைாாண்டு ிகயின் 

சாதும் குித்த டயடிக்கைனின் 

குித்த ைாப்குதினின் 

சாது உாின 

அலுயர்ைகக் 

சைாண்ட 

இதற்ைாை 04 அலுயர்ைள் 

தகைகந சற்ரள்ார்ைள். 
- 

அலுயர் ஒருயர் 

தயிமனர்த்தப்ட்டுள்ார். 
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முன்ர் தயிமனர்த்தலுக்கு உாித்தா 

அலுயர்ைள் சதாடர்ா சனர்ப் 

ட்டினசான்ிகத் தனாாித்தல்.) 

இக்ைிக அகடந்து சைாள்ளும் 

யகைனில் நீாய்வு 

சநற்சைாள்ப்டுைின்து. 

எண்ணிக்கைனிகப 

தயிமனர்த்துதல். 25% 

குித்த ைா எல்கனின் சாது  II  

ஆம் தபத்துகடன அலுயர்ைக I ஆந் 

தபம் யகப தயிமனர்த்துதல்.           

(தயிமனர்த்துயதற்கு 03 நாதங்ைளுக்கு 

முன்ர் தயிமனர்த்தலுக்கு உாித்தா 

அலுயர்ைள் சதாடர்ா சனர்ப் 

ட்டினசான்ிகத் தனாாித்தல்.)  

- - - 

குித்த திைதினின் சாது 

உாின அலுயர் 

எண்ணிக்கைனிகபப் 

தயிமனர்த்தல். 

16 அலுயர்ைள் தகைகந 

சற்ரள்ார்ைள். 

- 
07 அலுயர்ைள் 

தயிமனர்த்தப்ட்டுள்ார்ை

ள். 

44% 

  I ஆந் தபத்துகடன அலுயர்ைக 

யிசெட தபம் யகப தயிமனர்த்துதல்.  

- - - 

குித்த திைதினின் சாது 

உாின அலுயர்ைள் 

எண்ணிக்கைனிகப 

தயிமனர்த்தும் 

ிைழ்யிக ிகவு 

செய்திருத்தல். 

சர்முைப் ாீட்கெக்கு 

எதிபாை 

சநன்முகமசடான்ர 

ெநர்ப்ிக்ைப்ட்டதன் 

ைாபணநாை யிண்ணப்ங்ைள் 

ைிகடப்தில் 

தாநதசநற்ட்டுள்து. 

- 

  முதாம் நற்ரம் இபண்டாம் 

யிகத்தின் ைாண் ாீட்கெனிக 

டாத்துதல்.  

- - - 25% 25% 25% 25% 

யருடத்துக்கு உாித்தா 

ாீட்கெைின் அவு 
2 

- 
100% 

  இங்கை திட்டநிடல் செகயனின் 

சயற்ிடப் ட்டினலிக இற்கப் 

டுத்தி சணிச் செல்ல்.  

- - - 25% 25% 25% 25% 

ெை 

ைாாண்டுைகமம் 

இற்கப்டுத்துதல். 

100% - 

உற்த்தி

த்தின் 

தபக் ைட்டுப்ட்டுக் குழு 

- - - 25% 25% 25% 25% 

தபத்திக அதிைாித்து 

சநம்டுத்தப்ட்ட 

செனற்ாடுைின் 

ெதவீதம்  

63% - 

உற்த்தித்தின் எண்ணக்ைருயிக 

யிருத்தி செய்தல் 

(5S நற்ரம் கைென் எண்ணக்ைருவுக்கு ஏற் 

சைாப்புக்ைக முைாகந செய்தல்) 

- - - 25% 25% 25% 25% 

சாதுச் செகயைக 

யமங்குயதன் 

ெதவீதத்திக 

அதிைாிக்ைச் செய்மம் 

செனற்ாடுைள். 

60% - 

சைாள்

கை 

யருடாந்த இடநாற்ச் 

சுற்ிக்கைனிக 

கடமுகப்டுத்துதல்.  
- - - - 25% 25% 50% 

தகைகநமடன்  கூடின 

இடநாற்ங்ைின் 

ெதவீதம். 

168 அலுயர்ைள் தகைகந 

சற்ரள்ார்ைள். 

- 
இடநாற்ம் செய்னப்ட்டுள் 

அலுயர்ைின் எண்ணிக்கை 

83 ஆகும்.  

49% 
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இனங்கை ிஞ்ஞாண செக திாிவு 

திாண 

தப்சதல்

கன 

செற்தாடு 

உதசெ

ற்தா

டு 

சாத் 

ைிம் 

(ரூ.ி.) 

ஒதுக்ைீடு சதௌீை இனக்கு 
திாண 

செனாற்

ந  சுட்டி 

31/12/2017 உள்பாநாண ிகனக  

(ரூ.ி.) 

1 ஆம் 

ைானாண்

டு 

2 ஆம் 

ைானாண்

டு 

3 ஆம் 

ைானாண்

டு 

4 ஆம் 

ைானாண்

டு 

சதௌீை 
ிி 

(ரூ.ி.) 

1. ணிப 

பைாகத்து

ம் 

1. இனங்கை ிஞ்ஞாண 

செகின் (157) ற்ரம் 

இனங்கை ைட்டட  ைகனஞர் 

செகின் (17) (ிநந் – 8 

ற்ரம் ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட -9) 

அலுனர்ைள் சாடர்தாை 

செகப்புகு 

அலுனர்ைளுக்ைாை 

செகப்புகுபை திற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைகப  

டாத்துல்                                                                                                                      

                                      

 

       

- 

 4.8 4.8 

25% 50% 75% 100% - 

புிாை ிணம் சதற்ந அலுனர்ைள் ( 

ிஞ்ஞாண செக சாடர்தாை 2017.10.02. ஆந் 

ிைி 22 அலுனர்ைளும், ைட்டட ைகனஞர் 

செகக்கு 2017.08.21  ஆந் ிைி 11 

அலுனர்ைளுடன் 2015 ற்ரம் 2016 ஆண்டுைபில் 

ிஞ்ஞாண செகக்சைண 13 அலுனர்ைளும்  

ஆட்செர்க்ைப்தட்டணர்.) இத் சாகை 2017 

ஆண்டில் செகப்புகுபைப் திற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டத்ிகண ஏற்தாடு செய்ற்கு 

சதாதுாணாை அகில்கன.பனாது 

குழுவுக்ைாண திற்ெி 2018 சதப்ாி ாம் 

ஆம்திக்ைப்தடும்.)  

- 

- - 

இனபவு ிருத்ி ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

2017/02/26 ஆந் ிைி டாத்ப்தட்டதுடன், 

சதரசதரைள் இன்னும் 

சபிிடப்தடில்கன. 

- 

2.   இனங்கை ிஞ்ஞாண 

செகின் ற்ரம் இனங்கை 

ைட்டட ைகனஞர் செகின்  

ிநந் ற்ரம் 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட  

தாீட்கெைபில் இருந்து 174 

சதர் ஆட்செர்க்ைப்தட்டணர். 

(ஆட்செர்ப்பு சாடர்தாண 

சர்பைப் தாீட்கெ) 

  0.2 0.2 25% 50% 75% 100% -  

இனங்கை ிஞ்ஞாண செகின் III ஆம் த்ிற்கு 

51 அலுனர்ைகப ஆட்செர்ப்தற்கு  (ற்சதாது 

ினவுைின்ந 107 சற்நிடங்ைபில்) ற்ரம் இனங்கை 

ைட்டட  ைகனஞர் செகின்  ிநந் ற்ரம் 

2017/02/26  ஆந் ிைி தாீட்கெ 

டாத்ப்தட்டுள்பதுடன் 22 அலுனர்ைள் (22/51) 

2017/10/02  ஆந் ிைி ஆட்செர்க்ைப்தட்டணர். 14 

இற்தினாபர்ைகப  ஆட்செர்ப்தற்ைாண 

ெிதார்ெிகண சதற்ரக் சைாள்ற்கு அொங்ை 

ைக்குைள் செற்குழுவுக்கு 

ெர்ப்திக்ைப்தட்டுள்பதுடன், உச்ெ ீின்நத்ின் 

இகடக்ைான உத்வு ைாாை ாில் 

பூங்ைாிற்ைாண சற்நிடங்ைகப ிப்த படிாது.   

0.152 
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இனங்கை ிஞ்ஞாண செகின் III ஆம் த்ிற்கு 20 

அலுனர்ைகப ஆட்செர்ப்தது சாடர்தாண ர்த்ாணி 

அநிித்ல் 2017.09.08  ஆந் ிைி சபிிடப்தட்டதுடன், 

இனங்கை ிஞ்ஞாண செகின் 52 சற்நிடங்ைகப  

ிப்புற்ைாண சென்பகநசான்ர 

கடபகநப்தடுத்ப்தடுைின்நது.  

 

              

ிநந் ற்ரம் ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட  சதாட்டிப் தாீட்கெில் 

இருந்து  சாிவு செய்ப்தட்ட  17 சற்நிடங்ைளுக்ைாண (III/II)  

திைள் சாடர்தாை சர்பைப் தாீட்கெ டாத்ப்தட்டு, அெ 

செக ஆகக்குழுவுக்கு ெிதார்சுக்ைாை ெர்ப்திக்ைப்தட்டு, 11 

அலுனர்ைள் 2017.08.21 ஆந் ிைி ஆட்செர்க்ைப்தட்டணர். 

இனங்கை ைட்டட செகின் I ஆம் த்ிற்கு 05 

அலுனர்ைகப ஆட்செர்ப்தற்ைாண சர்பைப்தாீட்கெின் 

தின்ணர் அெ செக  ஆகக்குழுின் ெிதார்சுக்ைாை  

ெர்ப்திக்ைப்தட்டது. இனங்கை ிஞ்ஞாண செகின் 85.71%  

தியுர்வுைள்  ங்ைப்தட்டுள்பண. 

0.013 

3. உாி ைானப்தகுிில் இனங்கை 

ிஞ்ஞாண செகின் ற்ரம் 

இனங்கை ைட்டட ைகனஞர் 

செகின்  அலுனர்ைபது 

தியுர்வுைகப சற்சைாள்பல்  

ிந்ாக்ைல் 

      25% 50% 75% 100% 

  

 

 

                     

 ிஞ்ஞாண செகப்திாிில் 85.71%ாசணார் தி 

உர்த்ப்தட்டுள்பணர் 
 

இனங்கை ைட்டட ைகனஞர் செகின்  எந்சாரு 

அலுனருக்கும் தியுர்வு ங்ைப்தடில்கன. 

 

- 

1. ணிப 

பைாகத்து

ம் 

4. உாி ைானசத்ிற்கு இனங்கை 

ிஞ்ஞாண செகின் ற்ரம் 

இனங்கை ைட்டட ைகனஞர் 

செகின் அலுனர்ைகப 

ிந்ாக்ைல். 

      25% 50% 75% 100%   

இனங்கை ிஞ்ஞாண செகின் 19.2% (11/57*100)  

ிந்ாக்ைல் டடிக்கைைகப சற்சைாள்பல்.           
- 

இனங்கை ைட்டட ைகனஞர் செகின்  எந்சாரு 

அலுனருக்கும் தியுர்வு ங்ைப்தடில்கன. 
- 

5.  

2017 இல் இனங்கை ிஞ்ஞாண 

செகின் ற்ரம் இனங்கை 

ைட்டட  ைகனஞர் செகின்  

அலுனர்ைகப குநித் 

ைானப்தகுிினுள் அலுனர்ைகப  

ஓய்வுசதநச் செய்ல். (ஓய்வு 

சதரற்கு 03 ாத்ிற்கு பன்ணர் 

ஓய்வு சதநவுள்ப அலுனர்ைள் 

ெம்தந்ாண தட்டிசனான்ர 

ாாித்ல்)   

    

  

25% 50% 75% 100%   

100% அலுனர்ைள் வீம் 2017.01.01 இருந்து 

2017.09.30 க ிஞ்ஞாண செகில் இருந்தும் 

ைட்டட ைகனஞர் செகிலிருந்தும் ஓய்வு 

சதற்ரள்பணர்.  

 

- 



ருடாந் செனாற்ரகை அநிக்கை ற்ரம் ைக்கு 2017 
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6. அகச்சுக்ைள் ற்ரம் 

ிகக்ைபங்ைளுக்கு உாி 

இனங்கை ிஞ்ஞாண 

செகின் ற்ரம் இனங்கை 

ைட்டட ைகனஞர் செகின் 

சற்நிடங்ைகப 

இற்கநகாக்ைல்.   

      25% 50% 75% 100%   
100%  வீாண சற்நிடங்ைள் 2017.12.31 

இற்கநகாக்ைப் தட்டுள்பண. 
- 

7.  ருடாந்ம் இனங்கை 

சாிநுட்த செகின் 

ிகணத்ிநன்ைாண் கடப் 

தாீட்கெ ற்ரம் ிசெட 

த்ிற்கு 

தியுர்த்துற்ைாண 

தாீட்கெ டாத்துல் 

  

0.6 0.6 

25% 50% 75% 100%   

இனங்கை சாிநுட்த செக - 2016 இல் III 

ம் ற்ரம் II த்கச் செர்ந் அலுனர்ைள் 

சாடர்தாை டாத்ப்தட்ட  

ிகணத்ிநன்ைாண் தாீட்கெ சதரசதரைள் 

2017.07.26/27 ஆந் ிைி சபிிடல் ற்ரம் I  

 அலுனர்ைள் சாடர்தாை 2016.12.11  ஆந் 

ிைி தாீட்கெ டாத்ப்தட்டுள்பது. தாீட்கெ  

சாடர்தாை  887 சதர்  

ிண்ப்தித்துள்பணர்..  

- 

      

இனங்கை சாிநுட்த செகின்  I  த்கச் 

செர்ந் அலுனர்ைகப  ிசெட த்ிற்கு 

தியுர்த்துது சாடர்தாண 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட தாீட்கெ 2012.06.24 ஆந் 

ிைி டாத்ப்தட்டு, சதரசதர 

சபிிடப்தட்டுள்பது.  

- 

 8. இனங்கை சாிநுட்த 

செகின் ஆசனாெகணக் குழு 

கூட்டம் டாத்ல். 
  0.15 0.15 25% 50% 75% 100%   

சதாிபவு சைாாிக்கைைள்  

பன்கக்ைப்தடாகிணால் இனங்கை  

சாிநுட்த செக  ஆசனாெகணக் 

குழுக்கூட்டம் இடம்சதநில்கன. (குழு 

ஓாண்டில் 04 டகைள்  டத்ப்தடல் சண்டும்.)  

- 

2 . ைல் 

சாிநுட்த

ம் 

 1. இனங்கை ிஞ்ஞாண செக 

ற்ரம் ைட்டட ைகனஞர் 

செகின் அலுனர்ைபது 

செக பப்பு தட்டிகன 

இற்கநகப்தடுத்ல்.  

  

    25% 50% 75% 100%   - - 
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 2. இனங்கை ிஞ்ஞாண செக 

ற்ரம் ைட்டட ைகனஞர் 

செகின் அலுனர்ைபது 

வுக் ைபஞ்ெிசான்கநத் 

ாாித்ல். 

      25% 50% 75% 100%   அலுனர்ைகப லுவூட்டல். - 

 3. அகச்ெின் 

இகத்பத்ின் ைல்ைகப 

இற்கநகப்தடுத்ல். 

      25% 50% 75% 100%   
அகச்ெின் இகத்பம் 

இற்கநகாக்ைப்தட்டுள்பது. 
- 

 4. அங்ைீைாிக்ைப்தட்ட  

ஆபிிணர் ற்ரம் 

சற்நிடங்ைள் சாடர்தாண 

ைல்ைகபப் சதல் 

      25% 50% 75% 100%   

2017.03.31 ஆந் ிைின்ர 

அங்ைீைாிக்ைப்தட்ட ஆபி ற்ரம் 

சற்நிடங்ைள் சாடர்தாண ைல்ைகப 

சதல்.. 

- 

3.உற்தத்ித் 

ிநன் 

 1. "5S" எண்க்ைருிகண 

கடபகநப்தடுத்ல்.. "5S" 

எண்க்ைருவுக்ைக 

அகணத்து சைாகைகபயும் 

சுற்நாடகனயும் டிகத்ல்.  

      25% 50% 75% 100%   சைாகைள் ாாிக்ைப்தட்டுள்பண. - 

 2. அகணத்து செற்தாடுைள் 

சாடர்தாைவும் சகனப் 

தத்ிம் ாாித்ல். 
      25% 50% 75% 100%   பூப்தடுத்ப்தட்ட சென்பகநக் குநிப்பு - 

 3. உற்தத்ித்ிநன் 

செனைத்ின் 

ிைாட்டிக்சைாகக்ைக 

திாற்நல். 

      25% 50% 75% 100%   

உற்தத்ித்ிநன்  திற்ெிினூடாை 

அலுனர்ைபின் செற்தாடுைகப 

சம்தடுத்துது தற்நி அநிவுரத்ப்தட்டக 
- 

4. சைாள்கை  1. ශ්රී. இனங்கை ிஞ்ஞாண 

செக ற்ரம் ைட்டட ைகனஞர் 

செகின் சற்நிடங்ைகப 

குகநப்தது தற்நி  ஆட்செர்ப்பு 

சைாள்கை  ாாித்ல். 

      25% 50% 75% 100%   

SOR ற்ரம் செகப் திாங்ைள் 

ிருத்ிகக்ைப்தட்டு ருைின்நண. 

ஆம்தைட்ட ஆய்வுைள்  இடம்சதரைின்நண.  

- 

 2. இனங்கை சாிநுட்த 

செகின் அலுனர்ைகப  

புி செகில் அர்த்துல் 

(ெிில், இந்ி, 

இனத்ிணில்) 

      25% 50% 75% 100%   

புி செகசான்கந ாதிப்தது தற்நி 

சைாள்கைக்ைாண அங்ைீைாம் அகச்ெகிணால் 

ங்ைப்தட்டுள்பது. ாைா ெகதைபிடிருந்தும்  

தாிந்துகைள் சைாப்தட்டுள்பண. செகப்திா 

கவு ாாிக்ைப்தட்டுள்பதுடன், அது 

சாடர்தாண ைனந்துகாடல் இடம்சதரைின்நண. 

- 
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 57 அபொங்ை ிர்யாை நற்ரம் முைாகநத்துய அகநச்சு 

 

நித ய அியிருத்திப் ிாிவு 

ிபதா 

யிடனப் 

பப்பு 

செனற்ாடுைள் 

துகணச் 

செனற்ா

டுைள் 

சநாத்தச் 

செவு 

(ரூா. 

நில்லின

ன்) 

ிதி 

ஒதுக்ைீடு 

(ரூா. 

நில்லினன்) 

சௌதீை இக்கு 

ிபதா செனாற்ச் சுட்டி 

31/12/2017 ஆந் திைதின 

ிககந 

1 ஆம் 

ைாாண்டு 

2 ஆம் 

ைாாண்டு 

3 ஆம் 

ைாாண்டு 

4 ஆம் 

ைாாண்டு 
சௌதீை 

ிதி (ரூா. 

நில்லினன்) 

நித ய 

அியிருத்

தி 

ஊமினர்ைளுக்ைா னிற்ெிைள் - - 11.5 - - - - - - - 

 1. உள்ாட்டு ீண்ட ைாப் 

னிற்ெிைள் 
- 1.5 - 25% 10% 45% 20% - 31 1.58 

 i. டிப்ளாநா நற்ரம் ட்டப்ின் 

டிப்பு ாடசி 
- - - - - - - 

ட்டப்ின் டிப்பு / 

டிப்ளாநாப் 

ாடசிைகப் னின் 

அலுயர்ைின் ண்ணிக்கை 

5 - 

 ii.  டிப்ளாநா , ொன்ிதழ் 

நற்ரம் கன ாடசிைள் 
- - - - - - - 

னிற்ரயிக்ைப்ட்ட 

அலுயர்ைின் ண்ணிக்கை  
26 - 

 2.  உள்ாட்டு குரைின ைா 

னிற்ெிைள் 
- 2.0 - 25% 10% 45% 20% - 812 1.76 

 i.  உள்ைப் னிற்ெிைள் - - - - - - - 
னிற்ரயிக்ைப்ட்ட 

அலுயர்ைின் ண்ணிக்கை 
530 - 

ii.ளயர ிரயங்ைளுடன் 

ஒருங்ைிகணந்து டாத்தும் 

ொன்ிதழ்ப் த்திப நற்ரம் 

கன ாடசிைள் 

- - - - - - - 
னிற்ரயிக்ைப்ட்ட 

அலுயர்ைின் ண்ணிக்கை 
282 - 

 3.  குழுக்ைகக் ைட்டிசனழுப்ல் 

நற்ரம் தககநத்துயப் 

னிற்ெிைள் 

- 1.0 - 25% 10% 45% 20% 
னிற்ரயிக்ைப்ட்ட 

அலுயர்ைின் ண்ணிக்கை 
76 0.84 

 i.  சயிளன ளநற்சைாள்ப்டும் 

னிற்ெிைள் 
- - - - - - - - - - 

  4. சயிாட்டு குரைின ைாப் 

னிற்ெிைள் 
- 50 - 25% 10% 45% 20% 

னிற்ரயிக்ைப்ட்ட 

அலுயர்ைின் ண்ணிக்கை 
241 51 

சயிாட்டு ீண்ட ைாப் 

னிற்ெிைள் 
- - - - - - - 

னிற்ரயிக்ைப்ட்ட 

அலுயர்ைின் ண்ணிக்கை 
2 0.18 
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நித ய 

அியிருத்

தி 

அபெ ளெகயக்கு புதின 

செனாற்ரகை நதிப்பீட்டுத் 

சதாகுதிசனான்ிக அிமுைம் 

செய்தல்                    

(முன்ளாடித் செனற்திட்டம்)  

- - - 10% 30% 30% 30% 
முழுகநப்டுத்தப்ட்ட 

ெதவீதம்  
23 0.006 

 5.  முைாகநத்துயநற் 

அலுயர்ைளுக்ைா னிற்ெிைள் – 

25 நாயட்டங்ைில்.  

- 5.0 - 25% 10% 45% 20% 
னிற்ரயிக்ைப்ட்ட 

அலுயர்ைின் ண்ணிக்கை 
5,815 3.93 

நாத்தக - - - - - - - - 614 0.37 

ளைைாக - - - - - - - - 358 0.16 

ைம்ஹ - - - - - - - - 539 0.38 

சான்ரகய - - - - - - - - 124 0.32 

ஹம்ாந்சதாட்கட - - - - - - - - 295 0.14 

அநுபாதபுபம் - - - - - - - - 302 0.2 

அம்ாக - - - - - - - - 211 0.15 

நன்ார் - - - - - - - - 122 0.07 

நுயசபலினா - - - - - - - - 205 0.09 

புத்தம் - - - - - - - - 190 0.1 

ைண்டி - - - - - - - - 200 0.2 

இபத்திபுாி - - - - - - - - 254 0.26 

சநாபாைக - - - - - - - - 288 0.32 

திருளைாணநக - - - - - - - - 330 0.16 

ைிிசாச்ெி - - - - - - - - 201 0.16 

துள்க - - - - - - - - 207 0.2 

ைாலி - - - - - - - - 295 0.13 

சைாழும்பு - - - - - - - - 126 0.03 

னாழ்ப்ாணம் - - - - - - - - 196 0.17 

யவுினா - - - - - - - - 61 0.04 

ைளுத்துகப - - - - - - - - 158 0.07 

நாத்தகப - - - - - - - - 539 0.17 

ல்ாட்ெி சதாடர்ாை னிற்ெினார்ைகப்  (TOT) னிற்ரயித்தல். - 70 0.55 
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தையல் சதாமில்நுட்ப் ிாிவு 

ிபதா 

யிடனப் 

பப்பு 

செனற்ாடுைள் 
துகணச் 

செனற்ாடுைள் 

சநாத்தச் 

செவு 

(ரூா. 

நில்லினன்) 

ிதி 

ஒதுக்ைீடு 

(ரூா. 

நில்லினன்) 

சௌதீை இக்கு 

ிபதா செனாற்ச் 

சுட்டி 

31/12/2017 ஆந் திைதின 

ிககந 

1 ஆம் 

ைாாண்டு 

2 ஆம் 

ைாாண்டு 

3 ஆம் 

ைாாண்டு 

4 ஆம் 

ைாாண்டு 
சௌதீை 

ிதி 

(ரூா.நில்

லினன்) 

தையல் 

சதாமில் 

நுட்ம் 

ிபததெ 

யகனகநப்ிக 

புதுப்ித்தல் நற்ரம் 

பாநாித்தல்.  

- 6.0 0 30% 70% - - 

குித்த சாருட்ைின் 

அயிக தில் 

கயப்புச் செய்தல். 
25% 0.0% 

அகநச்ெின் இகணனத் 

தத்திக 

இற்கப்டுத்தி தணிச் 

செல்ல்.  

- - - 25% 25% 25% 25% 

இற்கப்டுத்தப்ட்ட 

ைடிதங்ைின் 

எண்ணிக்கை 

100% - 

பாநாிப்பு 

ஒப்ந்தங்ைக தணிச் 

செல்ல். 

* ைணி நற்ரம் ைணி 

உைபணங்ைகப் 

பாநாிப்புச் செய்தல்.    

  1.  ெிின 

அயிா 

ழுதுார்ப்புக்ைள் 

0.3 0.2 

25% 25% 25% 25% 

தீர்க்ைப்ட்ட 

தைாாரைின் 

எண்ணிக்கை 

75% 72% 

  2. பாநாிப்பு 

ஒப்ந்தத்தில் 

கைச்ொத்திடல். 

1.7 0.57 50% 0.57 

சதாமில்நுட் 

யிடனங்ைளுக்ைாை 

ஒத்துகமப்பு யமங்குதல்.               

(கைதபகைனிடல் 

அகநப்பு,  PA அகநப்பு, 

PABX  அகநப்பு, 

...என்)  

- - - 25% 25% 25% 25% 

தகயீடாை அகநந்த 

சதாமில்நுட்க் 

தைாாரைின் 

எண்ணிக்கை 

100% - 
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 சரகை 

டயடிக்கைக்ைாை 

அயெினப்டும் 

ஒத்துகமப்ிக 

யமங்குதல். 

* சதாமில்நுட் 

யியபக்குிப்புக்ைகப் 

சற்ரக்சைாடுத்தல். 

*சதாமில்நுட் 

நதிப்பீட்டுக் 

குழுயிற்ைா ங்ைிப்பு 

* உற்த்தி அங்ைீைாிப்பு 

அிக்கைைகத் 

தனாாித்தல். 

- - - 25% 25% 25% 25% 

தனார்டுத்தப்ட்ட 

ஆயணங்ைின் 

எண்ணிக்கை 

100% - 

சநன்சாருள் தீர்வுைள் 

 1. யாை 

முைாகநத்துயச் 

தெகய ஒப்ந்த 

அகநப்பு   

0.3 

0 0 25% 25% 50% 
ிகவு செய்னப்ட்ட 

ெதவீதம் 
25% 0% 

  2.  ைஞ்ெின 

முைாகநத்துய 

தெகய ஒப்ந்த 

அகநப்பு  

0.5 

  3.  னர் னிற்ெி 0.2 

4. ைாப்ை 

முைாகநத்துய 

அகநப்பு 

5 

5.ததெின நின் 

நித ய 

முைாகநத்துயம். 

5 

            
* ஒதுக்ைப்ட்ட ிதினாது தயர தாக்ைத்திற்ைாை நாற்ம் செய்னப்ட்டுள்து. 
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ஓய்வூதினப் ிாிவு 

ிபதா 

யிடனப் 

பப்பு 

செனற்ாடுைள் 
துகணச் 

செனற்ாடுைள் 

சநாத்தச் 

செவு 

(ரூா. 

நில்லினன்

) 

ிதி 

ஒதுக்ைீடு 

(ரூா. 

நில்லின

ன்) 

சௌதீை இக்கு 

ிபதா செனாற்ச் 

சுட்டி 

31/12/2017 ஆந் திைதிக்ைா 

ிககந 

1 ஆம் 

ைாாண்டு 

2 ஆம் 

ைாாண்டு 

3 ஆம் 

ைாாண்டு 

4 ஆம் 

ைாாண்டு 
சௌதீை ிதி 

சைாள்கை 

ஓய்வூதின ிபநாணக் 

குிப்ின் 12 நற்ரம் 15 

ஆம் ிாிவுைின் ைீழ் 

ஓய்வு சற் அபெ 

துக 

ஊமினர்ைளுக்ைா 

ஒழுக்ைாற்ரக் 

குழுயிக டாத்திச்  

செல்ல். 

நாதாந்த 

ஒழுக்ைாற்ரக் 

குழுயிற்ைா 

கைாப்புக்ைகத் 

தனார்டுத்தல். 

 -   -   -   -   -   -  

  •  கூட்டங்ைின் 

ண்ணிக்கை 

  •  முகப்ாடுைகக் 

குகத்தல் 

  •  தீர்க்ைப்ட்ட 

ிணக்குைின் 

ண்ணிக்கை 

நாதாந்தம் 

கநற்சைாள்ப்ட்ட 

கைாப்புக்ைின் 

ண்ணிக்கை; 

ஒக்கடார் - 20 யம்ர் 

- 11 திசெம்ர் - 10 

- 

ஓய்வூதினம் 

நற்ரம் 

ன்புாி 
ல்கயரட்ட 

ஓய்வூதின 

யிடனங்ைளுக்ைாை 

ஓய்வூதினம் 

உாித்துகடனயர்ைளுக்

கு தில் அித்தல். 

  •  நாதாந்தம் 

ைிகடக்ைப்சரம் 

ைடிதங்ைின் 

ண்ணிக்கை 

  •  நாதாந்தம் 

திிக்கும் 

ைடிதங்ைின் 

ண்ணிக்கை 

 -   -   -   -   -   -  

  •  நாதாந்தம் 

ைிகடக்ைப்சரம் 

ைடிதங்ைின் 

ண்ணிக்கை 

  •  நாதாந்தம் ிகவு 

செய்னப்ட்ட 

ைடிதங்ைின் 

ண்ணிக்கை 

நாதாந்தம் 

ைிகடக்ைப்சற் 

ைடிதங்ைின் 

ண்ணிக்கை; 

 

ஒக்கடார் - 215 

யம்ர் - 289 

திசெம்ர் - 274 

- 
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உள்ை ிர்வாைம் வீடகநப்புப் ிாிவு 

ிபதா 

விடனப் 

பப்பு 

செனற்ாடுைள் துகணச் செனற்ாடுைள் 

சநாத்தச் 

செவு 

(ரூா. 

நில்லினன்) 

ிதி 

ஒதுக்ைீடு 
சௌதீை இக்கு 

ிபதா 

செனாற்

ச் சுட்டி 

31/12/2017 ஆந் திைதின 

ிககந 

(ரூா. 

நில்லினன்

) 

1 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

2 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

3 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

4 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

சௌதீை ிதி 

உட்ைட்

டகநப்

பு 

நாவட்ட நட்டத்தில் 

(சநாபாைக) அபெ 

அலுவர்ைளுக்ைா 

“ி ினெ” 

உத்தியனாைபூர்வ 

வீடகநப்புக் ைட்டம்   

1. யைள்வி யைாபலிகத் தனாாித்தல்.  

249 375 20% 65% 15% - 

ெதவீதத்தி

க 

பழுகநப்

டுத்தல். 

ைட்டிட ிர்நாணப் 

ணிைள் கடசற்ரக் 

சைாண்டிருக்ைின்து. 
(ைட்டிட ிர்நாண 

பன்யற்ம் 24% ஆகும்) 

60.86 
2. யைள்வி யைாபல் நற்ரம் நதிப்பீடு செய்தல். 

3.  யைள்வி யைாபகச் ெநர்ப்ித்தல். 

4.  ிர்நாணப் ணிைள். 

நாவட்ட நட்டத்தில் 

(ைண்டி) அபெ 

அலுவர்ைளுக்ைா 

“ி ினெ” 

உத்தியனாைபூர்வ 

வீடகநப்புக் ைட்டம்   

1.  யைள்வி யைாபலிகத் தனாாித்தல்.  

80 90 20% 65% 15% - 

(ைட்டிட ிர்நாண  

பன்யற்ம் 16% 

ஆகும்) 

13.29 

2.  யைள்வி யைாபல் நற்ரம் நதிப்பீடு செய்தல். 

3.  யைள்வி யைாபகச் ெநர்ப்ித்தல். 

4.  ிர்நாணப் ணிைள். 

நாவட்ட நட்டத்தில் 

(ைம்ஹ) அபெ 

அலுவர்ைளுக்ைா 

“ி ினெ” 

உத்தியனாைபூர்வ 

வீடகநப்புக் ைட்டம்   

1.  யைள்வி யைாபலிகத் தனாாித்தல்.  

250 345 20% 65% 15% - 

(ைட்டிட ிர்நாண  

பன்யற்ம் 23% 

ஆகும்) 
59.17 

2.  யைள்வி யைாபல் நற்ரம் நதிப்பீடு செய்தல். 

3.  யைள்வி யைாபகச் ெநர்ப்ித்தல். 

4.  ிர்நாணப் ணிைள். 

நாவட்ட நட்டத்தில் 

(சான்ரகவ) அபெ 

அலுவர்ைளுக்ைா “ி 

ினெ” உத்தியனாைபூர்வ 

வீடகநப்புக் ைட்டம்   

1.  யைள்வி யைாபலிகத் தனாாித்தல்.  

270 375 20% 65% 15% - 

(ைட்டிட ிர்நாண  

பன்யற்ம் 18%  
ஆகும்) 

49.32 
2.  யைள்வி யைாபல் நற்ரம் நதிப்பீடு செய்தல். 

3.  யைள்வி யைாபகச் ெநர்ப்ித்தல். 

4.  ிர்நாணப் ணிைள். 

நாவட்ட நட்டத்தில் 

(சைாழும்பு) அபெ 

அலுவர்ைளுக்ைா “ி 

ினெ” உத்தியனாைபூர்வ 

வீடகநப்புக் ைட்டம்   

1.  யைள்வி யைாபலிகத் தனாாித்தல். 

673 981 20% 10% 15% 55% 

ெதவீதத்தி

க 

பழுகநப்

டுத்தல் 

(ைட்டிட ிர்நாண  

பன்யற்ம் 1.9% 

ஆகும்) 

11.3 
2.  யைள்வி யைாபல் நற்ரம் நதிப்பீடு செய்தல். 

3.  யைள்வி யைாபகச் ெநர்ப்ித்தல். 

4.  ிர்நாணப் ணிைள். 

* ைண்டி நற்ரம் சான்ரகவ ஆைினவற்ிற்ைா யைள்வி யைாபல் ெநர்ப்ிக்ைப்ட்டுள்யதாடு அதற்ைா சைாடுப்வுைள் அயத ற்ரச்ெீட்டில் இடம்சற்ரள்து.  
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உள்ை ிர்யாைம் வீடகநப்புப் ிாிவு 

ிபதா 

யிடனப் 

பப்பு 

செனற்ாடுை

ள் 
துகணச் செனற்ாடுைள் 

சநாத்தச் 

செவு 

(ரூா. 

நில்லின

ன்) 

ிதி 

ஒதுக்ைீடு 

(ரூா. 

நில்லின

ன்) 

சௌதீை இக்கு 
ிபதா 

செனாற்

ச் சுட்டி 

சரபர 

31/12/2017 ஆந் 

திைதின ிககந 

1 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

2 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

3 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

4 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

சௌதீை ிதி 

உட்ைட்

டகநப்

பு 

நாாட்டு 

யாெஸ்தங்

ைள், 

பாாிஸ் 

நாடி 

வீடகநப்பு 

நற்ரம் 

ஜனயடைந 

வீடகநப்புத் 

திட்டத்தின் 

பாநாிப்பு 

டயடிக்கை.   

பாாிஸ் வீடகநப்புத் சதாகுதினில் (சைாழும்பு 04)  

தற்பாது ிவும் ைட்டிடத்தில் நின்ல் 

ாதுைாப்பு அகநப்ிக யமங்ைல் நற்ரம் 

ிரவுதல். 

1.10 

17.2 

70% 20% 10% - 

அயெினப்

ாட்டில் 

பழுகநப்

டுத்தின 

ெதவீதம்% 

நாாட்டு,பாாிஸ் 

நற்ரம் ஜனயடைந 

பான் அடுக்கு 

நாடிக் ைட்டிங்ைில் 

யாழ்யதற்ைா 

சூமக 

பநம்டுத்தல்.  

100% 0.73 

பாாிஸ் வீடகநப்புத் சதாகுதினிக (சைாழும்பு 

04) புதுப்ித்தல்.  
1.42 45% 55% - - 100% 0.98 

இக்ைம் G - 41 அபெ உத்திபனாைபூர்ய 

யாெஸ்தத்திக (பைாதநி ாகத) புபகநப்புச் 

செய்தல். 

0.92 90% 10% - - 100% 0.88 

17A நாாட்டு   யாெஸ்தம் – புபகநப்புச் 

செய்தல் நற்ரம் புதுப்ித்தல். 

3.00 100% 

100% 1.19 

19 B நாாட்டு யாெஸ்தம் - புபகநப்புச் 

செய்தல் நற்ரம் புதுப்ித்தல்.  
100% 1.12 

16 A நாாட்டு யாெஸ்தம் - புபகநப்புச் 

செய்தல் நற்ரம் புதுப்ித்தல்.  
100% 0.46 

ஜனயடைந வீடகநப்புத் சதாகுதினின் 

புதுப்ித்தல் டயடிக்கைனிக பநற்சைாள்ல்.  
(1/F-3,1/F-8,1/F-9,1/F-16,1/F-18,1/F-20) 

10.06 

70% 30% - - 95% 3.63 

ஜனயடைந வீடகநப்புத் சதாகுதினின் 

புதுப்ித்தல் டயடிக்கைனிக பநற்சைாள்ல்.  
(1/F-13)  

60% 40% - - 20% 0.96 

ஜனயடைந வீடகநப்புத் சதாகுதினின் 

புதுப்ித்தல் டயடிக்கைனிக பநற்சைாள்ல்.  
(1/F-16)  

60% 40% - - 95% 0.18 

35C நாாட்டு யாெஸ்தங்ைின் புதுப்ித்தல் 

டயடிக்கைைள் 
45% 55% - - 100% 0.26 

அகநச்ொின் ங்ைா யிடுதிைள் 110/1 
0.70 100% 

அகநச்ெர்ைின் 

ங்ைாக்ைில் யாழும் 

சூமக பநம்டுத்தல்.  

100% 0.13 

அகநச்ொின் ங்ைா யிடுதிைள் 110/4 100% 0.37 
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உள்பை ிர்ாைம் ற்ரம் அதிிருத்ிப் திாிவு 

திாண 

ிடப் 

தப்பு 

செற்தாடுைள் துகச் செற்தாடுைள் 

சாத்ச் 

செனவு 

(ரூதா. 

ில்லி

ன்) 

ிி 

ஒதுக்ைீடு 

(ரூதா. 

ில்லின்) 

சதௌீை இனக்கு 
திாண 

செனாற்

நச் சுட்டி 

31/12/2017 ஆந் ிைி 

ிகனக 

1 ஆம் 

ைானாண்

டு 

2 ஆம் 

ைானாண்

டு 

3 ஆம் 

ைானாண்

டு 

4 ஆம் 

ைானாண்

டு 

சதௌீை ிி 

- - 

அகச்ொின் அலுனை அகநில் ிக 

துிைகப சதாருத்துல். 

- 

- 

- - - - 

- 

100% 0.16 

அகச்ொின் ஊடைச் செனாபர் அலுனை 

அகநின் உட்கூகிகண (Ceiling) 

புதுப்தித்ல். 
100% 0.04 

உள்பை ைக்ைாய்வுப் திாிிகண 

தழுதுதார்த்ல். 
100% 0.19 

சதாநிினாபர் செகப் திாிின் 
சைாப்புக்ைகப அலுாாிைபில் அடுக்ைி 

கத்ல்.  

100% 0.76 

5 ஆம் ற்ரம் 6 ஆம் ாடிைபில் க 

ிாிப்புக்ைகப (Carpet) இடல்.  
2.00 

55% 35% 10% - - - 

இரும்புக் ைட்டிடத்ிகண கிாிப்திடல் 
(Carpet)  

55% 35% 10% - 100% 0.56 

3 ஆம் ாடிில் ைாற்ரப் தணாக்ை 

இந்ித்ிகணப் சதாருத்துல்.  
2.00 65% 15% 20% - 100% 0.71 

இண்டாம் ாடிிகண தகுிாை திாித்ல். 

1.50 

60% 30% 10% - 100% 0.26 

ஆநாம் ாடிிகண தகுிாை திாித்ல். 60% 30% 10% - 100% 1.06 

ாம் ாடிிகண தகுிாை திாித்ல்.  60% 30% 10% - 100% 0.16 

இரும்புக் ைட்டிடத்ிகண தகுிைபாைப் 

திாித்ல். 
60% 30% 10% - 100% 1.05 

சதாநிினாபர் செகப் திாிின் 

ைிகநிகண தழுதுதார்த்ல். 
1.00 55% 40% 5% - 12% - 

ிஞ்ஞாண செகப் திாிின் 
ைிகநிகண தழுதுதார்த்ல்.  

1.00 55% 40% 5% - 12% - 
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அதிிருத்ி அலுனர் திாிவு, ஆாய்ச்ெி 

ற்ரம் புனணாய்வுப் திாிவு ற்ரம் ஊடை 

அனைிற்கு புி ைட்டிடசான்நிகண 

ிர்ாித்ல் ற்ரம் இரும்புருக்குக் 

ைட்டிடத்ில் ின்ொ இகப்புக்ைகப 

இழுத்ல்.  

1.00 60% 40% 
 

- 100% 0.76 

3 ஆம் ாடிக்கு ைண்ாடிக் ைர்  

ஸ்ாிக்ைர்ைகப ஒட்டல். 
- - 60% 30% 10% - 100% 0.05 

 6 ஆம் ாடிக்ைாண 18000 BTU ைாற்ரப் 

தணாக்ை ெிிகண ங்ைல் ற்ரம் 

இந்ித்ிகணப் சதாருத்துல்.  

- - - - - - - 100% 0.16 

7 ஆம் ாடிக்ைாண சனிைச் செனாபர் ( 

ணி ப ற்ரம் அதிிருத்ி) 

அகநைளுக்ைாண ிக துிைகப 

ங்குல்.  

- - - - - - - 100% 0.06 

திப்தாபர் ( அதிிருத்ி அலுனர் திாிவு) 

அகநைளுக்ைாண ிக துிைகப இடல்.  
- - - - - - - 100% 0.02 

ெிசஷ்ட உிச் செனாபாின் அகநக்ைாண  

( 2 ஆம் ாடி) ிக துிைகப இடல்.  
- - - - - - - 100% 0.01 

சனிைச் செனாபர் ( ணி பம் ற்ரம் 

அதிிருத்ி) அகநில் கிாிப்புக்ைகப 

இடல். 

- - - - - - - 100% 0.05 

3 ஆம் ாடிக்ைாண ிக துிைகப 

ங்குல்.  
- - - - - - - 100% 0.15 

6 ஆம் ாடிக்ைாண சைாப்பு ிகனப் 

சதகிகண ங்ைல் ற்ரம் 

சதாருத்துல். 

- - - - - - - 100% 2.90 

பனாம் ாடிில் அகச்ெர் அகநில் ீர்க் 

ைெிிகண தழுதுதார்த்ல்.   
- - - - - - - 100% 0.35 

உள்பை ைக்ைாய்வுப் திாிினுள் ிகத் 

துிைகப இடல். 
- - - - - - - 100% 0.02 

இரும்புக் ைட்டிடத்துக்கு ிகத் துிைகப 

இடல். 
- - - - - - - 100% 0.24 

இரும்புக் ைட்டிடத்ில் ைாற்ரப் தணாக்ை 

இந்ிங்ைகபப் சதாருத்துல். 
- - - - - - - 100% 1.15 
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1 ஆம் ாடிின் செனாபர் அலுனைத்ில் 

க ிாிப்திகண இடல். 

 

- - - - - - - 100% 0.18 

இந்ி அகநக்ைாண ைாற்ரப் தணாக்ை 

இந்ித்ிகண ங்குல் ற்ரம் 

சதாருத்துல்.  

- - - - - - - 100% 0.25 

சனிைச் செனாபர் ( ணி பம் ற்ரம் 

அதிிருத்ி) அகநக்கு ைாற்ரப் தணாக்ை 

இந்ித்ிகண ங்குல் ற்ரம் 

சதாருத்துல். 

- - - - - - - 100% 0.10 

அகச்சுக் ைட்டிடத்ில் சூாி சதணகன 

சதாருத்துல். 
22 22 25% 50% 75% 100% 

சூாி 

சதணகன 

சதாருத்து

ல். 

100% 22 

சாத்ம் 34.45 

ாைணங்ைகபப் 

தாாித்ல். 

அகச்ெர் ற்ரம் திி  அகச்ொின் 

திாட்சாகுிணருக்கு உாித்ாண 

ாணங்ைள் 21 ற்ரம் அகச்ெின் 

ாைணங்ைள் 41 இற்ைாண டர்ைகப 

ாற்ரல் ற்ரம் திாண தழுதுதார்த்ல் 

டடிக்கைைகப சற்சைாள்பல்.  

16.60 8.3 

ருடம் பூாைவும் அகந் சைாலிற்கு 

ற்த தழுதுதார்த்ற் டடிக்கைைள் 

சற்சைாள்பப்தடுைின்நது.  

சண்டு

சைால்ைபி

ணால் 

சற்சைா

ள்பப்தடும் 

தழுதுதார்

ப்புக்ைபின் 

ண்ிக்

கை 

அகச்ெர் ற்ரம் 

திி அகச்ொின் 

திாட்சாகுிண

ருக்கு உாித்ாண 

ாணங்ைள் 20 

ற்ரம் அகச்ெின் 

ாைணங்ைள் 43 

இகணயும் 

தழுதுதார்த்ல் 

டடிக்கைைள் 

இடம்சதற்ரள்பது. 

16.25 

ெி 

ாய்ப்புக்

ைகப 

ங்ைல் 

அகச்சுக்கு 

அெிப்தடும் 

ஊிர்ைபின் 

சகப்தாட்டிகண 

இணங்ைால் 

ற்ரம் 

அங்ைீைாத்ிகணப் 

சதற்ரக் 

சைாள்பல்.  

  - - 40% 20% 10% - - 70% - 
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புாய்வு நற்ரம் ஆபாய்ச்ெிப் ிாிவு 

ிபதா யிடனப் 

பப்பு 
செனற்ாடுைள் 

துகணச் 

செனற்

ாடுைள் 

சநாத்தச் 

செவு 

(ரூா. 

நில்லினன்) 

ிதி 

ஒதுக்ைீடு 

(ரூா. 

நில்லினன்) 

சௌதீை இக்கு 

ிபதா செனாற்ச் சுட்டி 

31/12/2017 ஆந் 

திைதின ிககந 

1 ஆம் 

ைாாண்டு 

2 ஆம் 

ைாாண்டு 

3 ஆம் 

ைாாண்டு 

4 ஆம் 

ைாாண்டு 
சௌதீை ிதி 

ிர்யாைம் 

நற்ரம் 

நரெீபகநப்பு  

  I. குகைக முைாகந செய்தல் 

சதாடர்ாை கையனட்டிக 

ிபசுாித்தல். 

- 0.4 

- 

25% 30% 30% 15% 
யிியனாைிக்ைப்ட்ட 

புத்தைங்ைின் எண்ணிக்கை 
100% 100% 

  II. ிர்யாைம் நற்ரம் ஒழுக்ைாற்ர 

சதாடர்ா யிடனங்ைள் சைாண்ட 

துண்டுப் ிபசுபங்ைக சயினிடல் 

நற்ரம் ைிர்ந்தித்தல். 

- 0.2 25% 30% 30% 15% 

யிியனாைிக்ைப்ட்ட 

துண்டுப் ிபசுபங்ைின் 

எண்ணிக்கை 

100% 100% 

தையல் 

சதாமில்நுட்ம் 

  I. ஆபம் யிொபகணைளுக்ைாை 

ைாணப்டும் தபவுத் சதாகுதினிக 

இற்கப்டுத்துதல் நற்ரம் 

யநம்டுத்துதல்.  
- - - 25% 30% 30% 15% 

ஆபம் புாய்வுக்கு 

உாித்தா அிக்கைைில் 

இருந்து சற்ரக் சைாள் 

முடினநா முன்யற்ம்.   

100% 100% 

நித யம்   I. ெை ணினாட் 

சதாகுதினிருக்குநா சயியன 

அகநந்த னிற்ெிைக டாத்துதல். 

- 0.3 - 25% 30% 30% 15% 
ைந்துசைாள்யர்ைின் 

எண்ணிக்கை 
100% 100% 

  II. நக்ைள் சதாடர்ாடல் நற்ரம் 

புாய்வு சிமுகைள் 

சதாடர்ா னிற்ெி ிைழ்ச்ெித் 

திட்டங்ைக டாத்துதல்.  

- 0.2 - 25% 30% 30% 15% 
ைந்துசைாள்யர்ைின் 

எண்ணிக்கை 
100% 100% 

யெதி 

யாய்ப்புக்ைக  

யமங்குதல். 

  I. ஏகன அபெ ிரயங்ைின் 

யைாாிக்கைைளுக்கு ஏற் புாய்வுச் 

யெகயைக யமங்குதல்.  

- - - 25% 30% 30% 15% 

ிகவு செய்னப்ட்ட 

புாய்வுைின் 

எண்ணிக்கை  

100% 100% 

  II. புாய்வு நற்ரம் உாின 

ாிந்துகபைக உள்டக்ைின யிடன 

ஆய்வுைகக் சைாண்ட 

புத்தைசநான்ாை சயினிடுதல். 

- 0.2 - 25% 30% 30% 15% 
ிபசுாிக்ைப்ட்ட 

புத்தைங்ைின் எண்ணிக்கை 
80% - 

  III. ஒவ்சயாரு நாதமும் 

யாடிக்கைனார்ைின்  ைருத்துக்ைள் 

சதாடர்ா அிக்கைசனான்ிகச் 

ெநர்ப்ித்தல்.  

- - - 25% 30% 30% 15% 

யாடிக்கைனார்ைின் 

ைருத்துக்ைள் சதாடர்ாை 

ெநர்ப்ிக்ைப்ட்ட 

அிக்கைைின் எண்ணிக்கை 

100% 100% 
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யெதி 

யாய்ப்புக்ைக  

யமங்குதல். 

  IV. புாய்வு அலுயர்ைள் 

குழுசயான்ிக உருயாக்குதல் 

நற்ரம் யணிச் செல்ல். 

- 0.15 - 25% 30% 30% 15% 

திவு செய்னப்ட்ட 

புாய்வு அலுயர்ைின் 

எண்ணிக்கை 

100% 100% 

  V. ஒரு யருடத்திற்கு இரு தடகய 

“Public Focus” என் ெஞ்ெிகைனிக 

ிபசுாித்தல்.  
- 0.2 - 25% 30% 30% 15% 

ிபசுாிக்ைப்ட்ட 

ெஞ்ெிகைைின் எண்ணிக்கை 
100% 100% 

  VI. ல்யயரட்ட ஒழுக்ைாற்ர 

யிொபகண சதாடர்ாை யமக்குத் 

சதாடரும் அலுயர்ைகப் 

சனாிடல்.   

- - - 25% 30% 30% 15% 

சனர் குிப்ிடப்ட்டுள் 

அலுயர்ைிால் 

யநற்சைாள்ப்ட்ட 

முகொர்ந்த ஒழுக்ைாற்ர 

யிொபகணைின் 

எண்ணிக்கை  

100% 100% 

உற்த்தித்தின் 

  I. ஒவ்சயாரு ைாாண்டிற்கும் யொி 

திசநான்ிக டாத்துதல். 
- - - 25% 30% 30% 15% 

அலுயர்ைது 

யிகத்தின் 

யநம்டுத்தப்ட்ட 

எண்ணிக்கை   

100% 100% 

  II. தற்யாது ிவும் தபக் 

ைட்டுப்ாட்டுக் குழுக்ைக நீ 

ஒழுங்குச் செய்தல்.    

- - - 25% 30% 30% 15% 

யநம்டுத்தப்ட்ட 

கடமுக ொர்ந்த 

ஆயாெகைின் 

எண்ணிக்கை 

100% 100% 

சைாள்கை 
  I. யதர்ந்சதடுக்ைப்ட்ட துகைள் 

சதாடர்ாை 03 ஆபாய்ச்ெிைக 

டாத்துதல். 

- 0.1 - 25% 30% 30% 15% 

டாத்தப்ட்ட 

ஆபாய்ச்ெிைின் 

எண்ணிக்கை 

100% 100% 
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ிிப் திாிவு 

திாண 

ிடப் 

தப்பு 

செற்தாடுைள் 
துகச் 

செற்தாடுைள் 

சாத்ச் 

செனவு 

(யதா. 

ில்லின்) 

ிி 

ஒதுக்ைீடு 

(யதா. 

ில்லி

ன்) 

சதௌீை இனக்கு 

திாண 

செனாற்நச் 

சுட்டி 

31/12/2017 ஆந் ிைி ிகனக 

1 ஆம் 

ைானாண்

டு 

2 ஆம் 

ைானா

ண்டு 

3 ஆம் 

ைானாண்

டு 

4 ஆம் 

ைானாண்

டு 

சதௌீை 
ிி (யதா. 

ில்லின்) 

ெி 

ாய்ப்புக்

ைகப 

ங்கு

ல். 

  01.  ைிகபக்ைாண 

பதாடங்ைள் ற்யம் 

உதைங்ைகபக் 

சைாள்ணவு செய்ல் 

ற்யம் ிியாைித்ல்.  

- 5.1 

5.1 15% 30% 30% 25% 

ங்ைப்தட்டு

ள்ப 

பதாடங்ைள் 

ற்யம் 

உதைங்ை

பின் 

எண்ிக்கை 

100% 90% 

அகச்சுக்ைாண 

அலுனை 

உதைங்ைள். 

0.8 

ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 

(யகெ, எழுதுிகணஞர் 

ைிக, ீள் ொய்ியக்கை 

யகெ (Sofa), புத்ை 

அலுாாி, செனாபர் 

அலுனைத்துக்கு 

அெிப்தடும் சதாயட்ைள், 

திாிவுத் கனயக்ைாண  

யகெ, தின்புநம் உர்ந் 

ைிகைள், தின்புநம் 

த்ி த்துகட ைிக, 

இயம்பு அலுாாி, இயம்பு 

அடுக்குைள்,  4  ிகனப் 

யதக, இயம்பு ைண்ாடி 

ிகனப் யதக)  

0.80 

புி 

ைட்டிடத்ிற்ைா

ண யெக 

ிகனம்   

0.8 

ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது.  

(06 யெக ிகனங்ைள்)                      
0.80 

புி 

ைட்டிடத்ிற்ைா

ண அலுனை 

பதாடங்ைள் 1.2 

ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது.  

(4 இயம்பு  ிகனயதக  

அடுக்குைள், 03 இயம்பு 

ிகனப்யதக அடுக்குைள், 

எழுதுிகணஞர் ைிகைள், 

இயம்பு அலுாாி)   

1.21 
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03 தல்யாக்கு 

ிற் திி 

இந்ிங்ைள்   

0.5 

ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 0.45 

03 புத்ைம் 

ைட்டும் 

இந்ிங்ைள் 

0.3 

ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 0.34 

சுற்யனா 

தங்ைபா 

0.7 

ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 

(பதாடங்ைள், LED  
சாகனக்ைாட்ெி, 

பதாடங்ைள்)               

0.65 

சாகனயதெி, 

வீட்டு 

உதைங்ைள் 

ற்யம் 

ஏகணக  

0.8 - - - - - - 

ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 

(சாகனைல், 

சாகனயதெி, ின்ிெிாி) 

0.26 

- 
சாத்க் 

கூட்டுத்சாகை 
- - - - - - - - 4.51 

ெிை

கப 

ங்கு

ல் 

  02.  திாிிற்ைாண 

இந்ி ொணங்ைள் 

ற்யம் 

உதைங்ைகபக் 

சைாள்ணவு செய்ல் 

ற்யம் ங்குல். 

  19.5 

19.5 15% 30% 30% 25% 

ங்ைப்தட்டு

ள்ப இந்ி 

ொணங்ைள் 

ற்யம் 

உதைங்ை

பின் 

எண்ிக்கை 

100% 100% 

ைாற்யப் 

தணாக்ை 

இந்ிம் 
2.4 

ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது.  

(17 ைாற்யப் தணாக்ை 

இந்ிங்ைள்)                            

2.44 

ைணி, UPS, 

அச்சுப் சதாநி, 

யடிைள் 15.2 

ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது.  

(4 அச்சுப் சதாநிைள், 

தார்யைாட் யடி, 02 
யடிைள், 149 ைணிைள், 
148 UPS ைள்)                        

15.44 

டிக்ைணிைள் 

0.6 

ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது  

(5 டிக் ைணிைள்)                       

0.64 

ஏகணக 
1.3 

ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது (ஒலிப் 
0.92 
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திவு இந்ிம், 

குபிர்ொணப் சதட்டி, 

வீட்டு உதைங்ைள், ின் 

குிழ்ைள், சகனக் ைாட்ெி 

சதட்டி, ைடாெி 

சட்டிைள், சாகனைல்)                 

சாத்க் 

கூட்டுத்சாகை 
- 

- 
- 19.44 

ெிை

கப 

ங்கு

ல் 

  03.  ைணிைள் ற்யம் 

அனுடன் 

சாடர்புகட 

உதைங்ைகப 

யதிச் செல்னல். 

lexmark 20 
அச்சுப் 

சதாநிைளுக்ைா

ண யெக 

ஒப்தந்ம் 

2.3 2.3 

25% 25% 25% 25% 
அத்ிெிப்

தடும் 

தழுதுதார்ப்புக்

ைளுடன் 

யற்சைாள்ப

ப்தடும் 

யெகைபின் 

எ ண்ிக்கை 

100% 100% 

- 0.18 - -     

80 
ைணிைளுக்ைா

ண யெக 

ஒப்தந்ம் 

- - - - 
ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 
0.57 

Acer 

டிக்ைணிைள் 

20 க்ைாண 

யெக 

ஒப்தந்ம் 

- - - -   - 

  04.  ிற் திி 

இந்ிம் ற்யம் யய 

இந்ிங்ைகப 

யதிச்செல்னல்.  

ிற் திி 

இந்ிங்ைள் 

06 இற்ைாண 

யெக 

ஒப்தந்ம்  

- - - - 
ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 
0.09 

ிற் திி 

இந்ிங்ைள் 

35 இற்ைாண 

யெக 

ஒப்தந்ம் 

- - - - 
ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 
0.52 

ிற் திி 

இந்ிங்ைகப 

தழுதுதார்த்ல்.  

- - - - 
ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 
0.99 
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ிர்ாைம்  05.  சதாயள் 

ைக்சைடுப்திகண 

டாத்துல் ற்யம் 

சாடர் 

டடிக்கைைகப 

யற்சைாள்பல்.  

- - - 50% 50% - - 

ைக்சைடுக்ை

ப்தட்ட 

திாிவுைபின் எ 

ண்ிக்கை 

100%    

ெைன சாடர் 

டடிக்கைைளும் ிகநவு 

சதற்யள்பது.                       

- 

 06.  வுசெனவுத் ிட்ட 

ஒதுக்ைீடுைகப 

ிகணத்ிநனுடன் 

தன்தடுத்ல் ற்யம் 

ைண்ைாித்ல். 

- - - 25% 25% 25% 25% 

வு செனவுத் 

ிட்டத்ின் 

ஒதுக்ைீடுை

கப 

தன்தடுத்ி 

ிைிம்   

100%               

ைானாண்டுக்குாி 

பன்யணற்நம் ீபாய்வு 

டடிக்கைைள் ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது.  

- 

ிர்ாைம் 07.  அகச்சு ற்யம் 

ிகக்ைபங்ைளுக்கு 

உாித்ாண 

ைட்டிடங்ைபின் வுத் 

பசான்நிகண 

உயாக்குற்ைாை 

உள்படக்ைப்தட 

யண்டி அடிப்தகட 

உள்படக்ைங்ைள் / 

அம்ெங்ைகப 

அகடாபங் ைால்.  

- - - 10% 15% 25% 50% 

யாணத்ி

கண 

அிைாிக்ைச் 

செய் 

ெவீம் 

ற்யம் 

குகநக்ைப்தட்

ட ாடகை 

ிலுகின் 

ெவீம். 

100%                 

அடிப்தகட அம்ெங்ைள் 

அகடாபங் 

ைாப்தட்டுள்பண.     

- 

 08.  கைில் யகை 

அச்சு யகை பகநின் 

ற்கந அம்ொை 

அகது தனுயி 

ாய்ந் கைில் 

தன்தடுத்துாகும். 

(யனிை யக் 

சைாடுப்தணவுைள், 

ிடுபகநக் 

சைாடுப்தணவுைள் 

யதான்ந ஏகணக) 

- - - 25% 25% 25% 25% 

கைில்  

யகை அச்சு 

யகை 

பகநில்  

100% 

தன்தடுத்ப்

தடுைின்நது. 

100%                         

ெைன ெிநப்தம்ெங்ைளும் 

இணங்ைாப்தட்டு 

அற்நிகணப் 

தன்தடுத்துல். 

- 
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 09.  ஒய யடத்துக்கும் 

யனிைாை 

ிலுகாைக் 

ைாப்தடும் வீட்டு 

ாடகைிகணக் 

குகநத்துக் 

சைாள்ற்ைாை சாடர் 

டடிக்கைைகப 

யற்சைாள்பல்.  

2017.12.31 ஆந் 

ிைிக்ைாண 

ிலுக  

- - 25% 25% 25% 25% 

அநிட்டுக் 

சைாள்பப்தட்

ட 

ிலுகின் 

அபவு  

ிலுகாை உள்ப 

ாடகை 

அநிடப்தட்டுள்பது.  

- 

  - - - - - - - 
2016.12.31 ஆந் 

ிைிக்ைாண ிலுக  
- 

2015 - - - - - - - 5.10 - 

2016 - - - - - - - 4.95 - 

ைட்டுப்தா

டு 

 10.  அகச்ெின் ற்யம் 

உத்ியாைபூர் 

ாெஸ்பங்ைபின் 

தழுதுதார்த்ல் 

டடிக்கைக்ைாை 

சைாள்ணவு செய்யும் 

சதாயள் ிப் 

தட்டிலிற்ைாண 

பகநகொர் தங்குக் 

ைட்டுப்தாட்டு 

பகநிகண டாத்ிச் 

செல்னல்.   

ாிாிப் 

தடிங்ைகப 

அநிபைம் 

செய்ல். 
- - 


ா


ிா
ிப்

 த
டி


ங்

ை
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ப
 அ

ந
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ை
ம்

 ச
ெ
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ல்
. 

ப
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ந
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ிக
ண

 ச
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த
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ல்

 

ய


ண்
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ச


ா
ட

ர்
 

ட


டி
க்

க
ை

ை
க

ப
 ய
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ச
ை

ா
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ிக

ந
வு

 ச
ெ
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ப்
த

ட்
டு

ள்
ப

து
. 

அெிப்தடும் 

புத்ைங்ைள் 

ற்யம் 

ஆங்ை

கப 

தாாித்ல்.  50%                         

பகநக சாடர்ந்தும் 

ினவுைின்நது. 

 -  

பகநகிகண 

செற்தடுத்து

ல் யண்டும்.   

- - 

 

ைண்ைாித்ல் 

ற்யம் சாடர் 

டடிக்கைை

கப 

யற்சைாள்பல். 

- - 

 11.  பனணச் 

செற்ிட்டங்ைள் ற்யம் 

ஒப்தந்ங்ைள் 

சாடர்தாை அகச்ெின் 

இகத் பத்ில் 

ைாட்டுல்.            

( வுசெனவுத் ிட்டத்ின்  

- 382 ஆம் தந்ி)  

- - - 
இது ைானாண்டு ாீிாை 

இற்கநப்தடுத்ப்தடுைின்நது. 

அெிப்தடும் 

ைல்ைள் 

இற்கநப்தடுத்

ப்தட்டுள்பது

.  

100%                       

அெிப்தடும் ாிாிப் 

தடிங்ைள் ச 

பிிடப்தட்டுள்பண.   

- 

ணி 

ப 

அதிியத்

ி 

 12.  ிிப் திாிின் 

அலுனர்ைளுக்கு 

சபிய அகந் 

திற்ெிிகண 

டாத்துல்.  

- 0.5 0.5 - 50% 50% - 

திற்ெி சதற்ந 

அலுனர்ைபி

ன் 

எண்ிக்கை 

100%                      

யெகிகண 

தைிர்ந்பித்லின் பனம் 

உற்தத்ித்ிநன் ாய்ந் 

கைில் யம்தடுத்துல்.  

- 



யடாந் செனாற்யகை அநிக்கை ற்யம் ைக்கு 2017 
 

74 அொங்ை ிர்ாை ற்யம் பைாகத்து அகச்சு 

 

உற்தத்ி

த்ிநன் 

 13.  5S பகநகிகண 

கடபகநப்தடுத்துல். - - - - - 50% 50% - 

80%                         

பகநக சாடர்ச்ெிாை 

ினவுைின்நது. 

- 

 14.  ிிப் திாிின் ெைன 

அலுனர்ைள் 

சாடர்தாண ைல்ைள் 

ற்யம் தி 

சாடர்தாண 

கையடுைகப 

இற்கநப்தடுத்துல். 

- - - 50% 50% - - 

ார்தடுத்ப்

தட்ட திக் 

கையடுைபி

ன் 

எண்ிக்கை 

100%                       

அவ்ப்யதாது 

அலுனர்ைபிணால் 

இற்கநப்தடுத்ப்தட்டுள்

பதுடன் அற்நிகண 

தன்தடுத்ியும் 

உள்பார்ைள். 

- 

  

 15.  செற்தாட்டிகண 

ீள் ிர்ாம் செய்ல். 

- - - - - - - 

செற்தாடுை

ளுக்ைாண 

ைானத்ிகணக் 

குகநத் 

ெவீம்   

ணி பம், 

சைாடுப்தணவுைள், 

சதயகைைள் ற்யம் 

அநிக்கைிடல் 

திாிவுைபின் ீள் 

ிர்ாம் செய்யும் 

செற்தாடு ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 

- 

1.  யகப்தாடுைகப 

இணங்ைண்டு சைாள்பல். 

2. இகடயூயைகப 

ீர்த்து கத்ல். 

3. செற்தாட்டிகண 

இனகுதடுத்துல். 
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உள்ை ைணக்ைாய்வுப் ிாிவு 

ிபதா 

யிடனப் 

பப்பு 

செனற்ாடுைள் 
துகணச் 

செனற்ாடுைள் 

சநாத்தச் 

செவு 

(ரூா. 

நில்லினன்) 

ிதி 

ஒதுக்ைீடு 

(ரூா. 

நில்லினன்) 

சௌதீை இக்கு 

ிபதா 

செனாற்ச் சுட்டி 

31/12/2017 ஆந் 

திைதின ிககந 

1 ஆம் 

ைாாண்

டு 

2 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

3 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

4 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

சௌதீை ிதி 

  1. ிர்யாைம் 

நற்ரம் 

நரெீபகநப்பு 

உள்ை ைணக்ைாய்வுத் 

திட்டத்திகத் தனாாித்தல். 
 திட்டநிடல். - - √ - - - 

திகசொினிால் 

யிதிக்ைப்ட்ட 

திைதிக்கு முன்ர் 

ைணக்ைாய்வு 

ிைழ்ச்ெித் 

திட்டத்திக 

ெநர்ப்ித்தல். 

100% - 

ஆபம் அிக்கைைகத் 

தனாாித்தல். 

ைணக்ைாய்வு ிைழ்ச்ெித் 

திட்டங்ைக 

தனாாித்தல். 

- - √ - - - 100% - 

ைணக்ைாய்வு நற்ரம் 

முைாகநத்துய குழுக் 

கூட்டங்ைக டாத்துதல். 

ைடந்த ஆண்டின் 

முன்சற் நீாய்வு 
- - √ √ √ √ 100% - 

ிதிக் ைணக்ைாய்வு ஒப்கடப்புைள் - - - - - - டாத்தப்ட்ட 

ைருத்தபங்குக் 

கூட்டங்ைின் 

எண்ணிக்கை 

100% 

- 

யருநாங்ைகச் செைாித்தல் ைப் 

னணங்ைளுக்ைாை 

ணினாட்சதாகுதினி

கப ஈடுடுத்துதல். 

- - √ √ √ √ - 

சைாடுப்வு ற்ரச்ெீட்டு 

அட்கட 
- - √ √ √ √ ஆய்வுைின் 

எண்ணிக்கை 

100% - 

முற்ணக் ைணக்கு  - - - - √ - - - 100% - 

கயப்புத்சதாகைக் ைணக்கு 
ைண்ைாணிப்பு 

டயடிக்கைைள் 
- - - √ - - - 100% - 

CIGAS சநன்சாருிக 

செனற்டுத்துதல் 
சநற்ார்கய - - - √ - - - - - 
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நின்ொபம், ீர், சதாகசெி 

நற்ரம் ைட்டணங்ைகச் 

செலுத்துதல். 

சாதுநவு 

சநற்ார்கய 
- - - √ √ - - 100% - 

இமப்புக்ைள் நற்ரம் 

ஷ்டங்ைகப் புைாபித்தல்.  
- - - √ √ √ √ - 100% - 

மூதச் செவுைக 

ைண்ைாணித்தல். 
- - - √ √ √ √ - 25% - 

 2. நித 

யம் ெம்ம் யமங்குதல் - - - - - √ √ - 100% - 

ெம்ம் யமங்குயது 

சதாடர்ா ஆய்வுச் 

செனன்முக 

- - - - - √ √ - - - 

திப்ட்ட சைாப்புக்ைின் 

ைணக்ைாய்வு 
- - - - √ - - - 100% - 

 3. 

உட்ைட்டகந

ப்பு 

  

ைட்டிட புபகநப்புக்ைள் - - - 

  

√ √ √ - - - 

யாைங்ைகப் பாநாித்தல். - - - √ √ √ √ - 100% - 

 4. 

ஓய்வூதினம் 

நற்ரம் 

ன்புாி 

ிபசதெ செனார்ைின் 

ஓய்வூதினக் சைாடுப்வுைக 

யமங்குதல். 

- - - - √ √ √ - - - 

ைணி சயதமுல் ிதிக் 

கூற்ரக்ைக இனற்ினல் 

ாீதினாை ாீட்ெித்துப் ார்த்தல். 

- - - - - √ - - 100% - 

 

 



ருடாந் செனாற்ரகை அநிக்கை ற்ரம் ைக்கு 2017 
 

77 அொங்ை ிர்ாை ற்ரம் முைாகத்து அகச்சு 

 

தெி உற்தத்ித்ிநன் செனைம் 

திாண 

ிடப் 

தப்பு 

செற்

தாடுை

ள் 

துகச் செற்தாடுைள் 

சாத்ச் 

செனவு 

(ரூதா. 

ில்லின் 

ிி 

ஒதுக்ைீடு 

(ரூதா. 

ில்லின்) 

சதௌீை இனக்கு 

திாண செனாற்நச் சுட்டி 

31/12/2017 ஆந்  ிைி  ிகனக 

1ஆம் 

ைானா

ண்டு 

2ஆம் 

ைானா

ண்டு 

3ஆம் 

ைானா

ண்டு 

4ஆம் 

ைானா

ண்டு 

சதௌீை ிி 

உற்தத்ித்

ிநன் 
1.ைல்ிப் திாிின் உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்பு ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைள் 

1.1 

முன் 

தள்பிக் 

ைல்ி 

1.1.1 முன் தள்பிப் 

தாடொகனைபில் 

உற்தத்ித்ிநகண 

செற்தடுத்துல். 

4.2 4.25 72% 73% 95% 100% 

அதிிருத்ிகடந் முன் 

தள்பிப் தாடொகனைபின் 

ண்ிக்கை (2500)  

2589 முன் தள்பிப் தாடொகனைபினுள் 

உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்பு 

டடிக்கைைள் 

ஆம்திக்ைப்தட்டுள்பண. 

4.2 

1.1.2 முன் தள்பிப் தாடொகன 

ஆெிாிர்ைளுக்ைாண ொன்நிழ்ப் 

தத்ி தாடசநி 1.83 1.83 83% 83% 100% 100% 

டாத்ப்தட்ட 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கை (06)                            

திற்ெி சதற்ந ஆெிாிர்ைபின் 

ண்ிக்கை (600)                                                     

ொன்நிழ்ப் தத்ி 

தாடசநிைள்6இற்ைாண முன் தள்பிப் 

தாடொகன ஆெிாிர்ைள் 702 ததர் 

ைனந்து சைாள்பல். 

1.83 

1.2 

தாடொ

கனப் 

திாிவு 

1.2.1 தாடொகனைபின் 

உற்தத்ித்ிநன் தர்பிற்கு 

ற்த ஊக்குிப்பு ிைழ்ச்ெித் 

ிட்டங்ைகப செற்தடுத்துல். 

4.46 4.5 
79.6

0% 

79.90

% 
72% 100% 

அதிிருத்ி செய்ப்தட்ட 

தாடொகனைபின் 

ண்ிக்கை (2500) 

2686 தாடொகனைபில் 

உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்பு 

டடிக்கைைள் 

ஆம்திக்ைப்தட்டுள்பது. 

4.46 

1.2.2 தாடொகனைபில் 

உற்தத்ித்ிநன் ெங்ைம்ைகப 

அகத்ல். 

3.64 

2.4 60% 75% 88% 100% 

தாடொகன உற்தத்ித்ிநன் 

ெங்ைங்ைள் 

ிரப்தட்டுள்பது.  (1000)           

தாடொகனைபில் உற்தத்ித்ிநன் 

ெங்ைங்ைள் 1200 இகண ிரவுல். 

3.33 
1.2.3 தாடொகன 

ார்ைளுக்ைாண 

உற்தத்ித்ிநன் ொன்நிழ்ப் 

தத்ிப் தாடசநிிகண 

டாத்துல். 

1.24 40% 40% 41% 100% 

ைனந்துசைாண்ட 

ார்ைபின் ண்ிக்கை 

(3000)  
38 ொன்நிழ்ப் தத்ிப் தாடசநிைள் 

டாத்ப்தட்டுள்பண. அில் 2500 

ார்ைள் ைனந்து சைாண்டார்ைள். 

1.2.3 தாடொகன ார்ைகபப் 

திற்ரிப்தற்ைாை 

உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்பு 

அலுனர்ைள் திற்ெிாபர்ைகப 

திற்ெி ங்குர்ைபாைப் 

திற்ெிபித்ல். 

0.33 0.33 
33.3

0% 
100% 100% 100% 

திற்ெி சதற்ந 

உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்பு 

அலுனர்ைபின் ண்ிக்கை 

 (100) 

திற்ெிாபர்ைகபப் திற்ரிக்கும் 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம்  ஒன்நாகும், 

தங்குதற்நிர்ைபின் ண்ிக்கை 

120 ஆகும். 

0.33 
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1.2.4 "தன ெதிாி"திாிசணா 

உற்தத்ித்ிநன் தம்தாட்டு 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 
0.0757 0.0757  - 10% 40% 50% 

திாிசணாக்ைபின் 

ண்ிக்கை 

758 திாிசணாக்ைபில் 

உற்தத்ித்ிநன் தம்தாட்டு 

டடிக்கைைள் 

ஆம்திக்ைப்தட்டுள்பண. 

0.075

7 

1.3 

உர் 

ைல்ிப் 

திாிவு 

1.3.1 தல்ைகனக்ைை ற்ரம் 

சாிற் திற்ெி ிரணங்ைபில் 

உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்பு 

ிைழ்ச்ெித் ிட்டங்ைகப 

கடமுகநப்தடுத்ல். 

 -  -  - 5% 5% 5% 

ிருதுைளுக்ைாை 

ிண்ப்திக்ைப்தட்டுள்ப 

உர் ைல்ி ிரணங்ைபின் 

ண்ிக்கை 

உர் ைல்ி ிரணங்ைள் 

இண்டினுள் உற்தத்ித்ிநன் 

ஊக்குிப்புச் செற்தாடுைள் 

ஆம்திக்ைப்தட்டுள்பண. 

 - 

2. ெமூைத் துகநின் உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்பு 

  

2.1 ைிாங்ைபில் ெமுாத்க 

அடிப்தகடாைக் சைாண்டு 

உற்தத்ித்ிநன் 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைகப 

செற்தடுத்துல். 

4.7 5  - 50% 58% 70% 

ெமூைத்ினுள் உற்தத்ித்ிநன் 

ண்க்ைருிகண 

செற்தடுத்ி வீட்டு 

அனகுைபின்ண்ிக்கை 

1,787 ைிாங்ைபில் உற்தத்ித்ிநன் 

ஊக்குிப்பு டடிக்கைைள் 

ஆம்திக்ைப்தட்டுள்பண. 

4.7 

2.2 ைிாி ெமுாஞ் ொர் 

உற்தத்ித்ிநன் 

செற்ிட்டத்ிகண ொிாை 

செற்தடுத்தும் கைில் அெ 

அலுனர்ைளுக்ைாண திற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைகப 

டாத்துல். 

1.81 1.81 50% 50% 75% 100% 
உற்தத்ித்ிநன் ண்க்ைரு        

(குகநந் தட்ெம் 37,500) 

ிைழ்ச்ெித் ிட்டங்ைள்: 63, திற்ெி 

சதற்நர்ைபின் ண்ிக்கை: 10,733 
1.81 

2.3 ெமுாஞ் ொர் 

உற்தத்ித்ிநன் 

தகடிக்ைாண திற்ெி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைகப 

டாத்துல். 

1.6 1.6 25% 50% 75% 100% 
உற்தத்ித்ிநன் ண்க்ைரு      

(குகநந் தட்ெம் 37,500) 

ிைழ்ச்ெித் ிட்டங்ைள்: 8                                      

திற்ெி சதற்ந அங்ைத்ர்ைபின்  

ண்ிக்கை: 227 

1.6 

2.4 ெமூை உற்தத்ித்ிநன் 

சபிமடுைள் 12.71 12.71 25% 50% 67% 100% 

அச்ெிடப்தட்ட ெமூை 

உற்தத்ித்ிநன் 

சபிமடுைபின்ண்ிக்கை 

சபிமடுைள் 7 இகண 

அச்ெிடப்தட்டுள்பண. 

12.71

6 

3. அெ துகநின் உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்பு 

  

3.1 அெ ிரணங்ைபில் 

உற்தத்ித்ிநன் 

தர்பவுைளுக்கு ற்த 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைகபச் 

0.46 0.46 76% 76% 76% 89% 

உற்தத்ித்ிநன் 

ண்க்ைாிிற்கு இகந் 

அெ ிரணங்ைபின் 

ண்ிக்கை 

2225 அெ ிரணங்ைபில் 

உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்பு 

டடிக்கைைள் 

ஆம்திக்ைப்தட்டுள்பது. 

0.46 
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செற்தடுத்துல். 

3.3. லீன் ருத்துகண ாிாிச் 

செற்ிட்டம். 

0.34 0.34 10% 10% 10% 40% 

தாிாநப்தட்ட அி ெிநந் 

அனுதங்ைபின் 

ண்ிக்கை 

லீன் செல்த் சைார் சாில் – 

தச்கெ சதல்ட் (Green Belt) 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டத்ிகண டாத்துல். 
(ருாணம் 160,000) சுைாாப் 

தாதுைாப்திற்ைாை லீன் ததாஸ்டர் 

ற்ரம் கைதடுைள் மூன்நிகண       

சபிிடுல். 

0.34 

3.4. சாில் ல்லுர்ைளுக்ைாண 

அடிப்தகட ொன்நிழ்ப் தத்ி 

தாடசநி                    ( 

கத்ிர்ைள், திதெ 

செனாபர்ைள் ற்ரம் உிப் 

திதெ செனாபர்ைள்...) 

0.89 0.89  -  - 17% 100% 
கைக சதற்ந ஊிர் 

தகடி 

சாில் ல்லுர்ைளுக்ைாண 

ொன்நிழ்ப் தத்ிங்ைள் ான்கு 

டாத்ப்தட்டுள்பண.         

(இனங்கை ிர்ாை தெக அலுனர்ைள், 

ிர்ாை அலுனர்ைள், கத்ி 

அலுனர்ைள் உட்தட அலுனர்ைபின் 

ண்ிக்கை 200 ஆகும்.) 

0.89 

4. ணிார் துகநினுள் உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்பு 

  

4.1 ணிார் ிரணங்ைபில் 

உற்தத்ித்ிநன் தர்பவுக்கு 

ற்த ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைகபச் 

செற்தடுத்துல். 

0.52 0.052 56%  - 28% 50% 

ணிார் துகநில் 

தம்தடுத்ப்தட்ட 

அகப்புக்ைபின் 

ண்ிக்கை 

1138 ணிார்த் துகநினுள் 

உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்பு 

டடிக்கைைள் 

ஆம்திக்ைப்தட்டுள்பண. 

0.05 

4.2. உற்தத்ித்ிநன் மூனம் ெிநி 

ற்ரம் டுத் அபினாண 

சாினாபர்ைகப 

லுப்தடுத்துல்.        

(கைென் செற்ிட்டம்) 

4.26 4.26 80% 80% 80% 80% 

ிருத்ி செய்ப்தட்ட ெிநி 

ற்ரம் டுத் அபினாண 

ிாதாங்ைபின் 

ண்ிக்கை (150) 

கைென் செற்ிட்டத்ிற்ைாை 116 

ணிார் ிரணங்ைள் 

இகந்துள்பண. ெிநி ற்ரம் 

டுத் அபினாண சாில் 

முகணதாாின் 

திாட்சாகுிிணாின் ெிநந் 

தன்தாட்டிற்கு சைாள்ப ைபப் 

தங்ைள் 04 இகண ற்தாடு 

செய்ல், ெிநி ற்ரம் டுத் 

அபினாண சாில் 

முகணதாருக்ைாண ஆதனாெகணின் 

சதாருட்டு 12 ைபப் தங்ைகப 

டாத்துல், முன்தணற்ந ீபாய்வுக் 

கூட்டங்ைள் 05 இகண டாத்ல்,  

ெிநி ற்ரம் டுத் அபினாண 

சாில் முகணதாருக்ைாண 

4.26 
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திற்ெிைள் 02 கண டாத்ல், கைென் 

வீடிதா ஆக்ைங்ைகப உருாக்குல். 

  

4.3 ணிப்தட்ட 

செற்ிட்டங்ைபிற்ைாண 

ஊக்குிப்பு ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைள் 

0.21 0.21  -  - 100% 100% 
இகந்து சைாண்ட 

ிரணங்ைபின் ண்ிக்கை 

ஊக்குிப்புப் தகுிைள் 06 கண 

ிருத்ி செய்ப்தட்டுள்பண. 
0.21 

4.4 த்ி ாைாத்ின் 

ஊக்குிப்பு ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைள் 
0.22 0.22  -  - 60% 100% 

திவு செய்ப்தட்ட 

ிரணங்ைபின் ண்ிக்கை 

900 ிரணங்ைள் திவு 

செய்ப்தட்டுள்பண. 
0.22 

5. உற்தத்ித்ிநன் ததாட்டிைள் ற்ரம் ிருதுைள் 

  

5.1 தெி உற்தத்ித்ிநன் 

ிருதுப் ததாட்டிைள் ற்ரம் ிருது 

ங்கும் ிாக்ைகப 

டாத்துல். 
0.87 0.87 5% 6% 10%  - 

ிிப்புர்வு சதற்ந 

ிரணங்ைபின் ண்ிக்கை  

 

தைாப்தட்ட அகப்புக்ைபின் 

ண்ிக்கை 

ம் சாடர்தாை ீபாய்வு 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம்,  அச்ெிடப்தட்ட 

தெி உற்தத்ித்ிநன் 

ிண்ப்தங்ைள் 11000 ஆகும். ிருது 

ங்குகண  தற்தார்க 

செய்மம் அநிக்கைிகணத் 

ாாித்ல். (ருாணம் ரூதா. 

87,750.00) 

0.87 

  

5.2 ஆெி உற்தத்ித்ிநன் 

அகப்புடன் (APO) இகந்து 

சாில்தட்தச்தெகிகண 

ங்குல்.(TES). 

0.92 0.92  -  - 100%  - 

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்ட 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கை, ைனந்து 

சைாண்தடாாின் ண்ிக்கை 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் ண்ிக்கை: 

3 ைனந்து சைாண்தடாாின் 

ண்ிக்கை: 447ஆகும். 

0.92 

6. ஊடை ற்ரம் ிபம்த ிைழ்ச்ெித் ிட்டங்ைள் 

  

6.1 தண்கட ிர்ப்தாெண 

சாில்தட்தம் சாடர்தாை 

அநிக்கை ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

0.0155 0.0155 10% 10%  -  - 
ாாிக்ைப்தட்ட 

வீடிதாக்ைபின் ண்ிக்கை 

இனங்கை ீர்ப்தாெணத் துகநக்கு 

உாித்ாண தாடொகனைளுடன் 

தர்முைக் ைனந்துகாடல்ைள் 05 

இகண ிகநவு செய்ிருத்ல். ைபப் 

தங்ைள் 

தற்சைாள்பப்தட்டுள்பது. 

புத்ைசான்ர 

ாாிக்ைப்தட்டுள்பது.  

(இனங்கைின் ீர்ப்தாெண 

முகநமடன் சாடர்புதட்ட சூற் 

சாகுி இச் செற்ிட்டத்ிகண 

தலும் ீர்ப்தாெண ிகக்ைபம் 

0.015

5 



ருடாந் செனாற்ரகை அநிக்கை ற்ரம் ைக்கு 2017 
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ற்ரம் ைாலி அிைா ெகதமடன் 

இகந்து செற்தடுத்ப்தடுைின்நது. 

6.2 தனுள்ப (ெதன) செய்ித் 

சாகுப்பு 

0.27 0.27 25% 40% 80% 
83.30

% 

ிிதாைிக்ைப்தட்ட 

செய்ித்ாள்ைபின் 

ண்ிக்கை. 

05 ெதன செய்ித்ாள்ைள் 

சபிிடப்தட்டுள்பண. 3800 

திிைள் ிிதாைிக்ைப்தட்டும் 

உள்பது. ிழ் சாி மூனம் ெதன 

செய்ித் ாள்ைள் 04 

சபிிடப்தட்டுள்பதுடன் 600 

திிைள் தைிர்ந்பிக்ைப்தட்டுள்பண. 

0.27 

6.3 ெிநந் உற்தத்ித்ிநன் ிக்ை 

ைானப்தகுிைள் சாடர்தாண 

ஆப்தட ாீிாண 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

0.001 0.001  -  - 10% 10% 
ாாிக்ைப்தட்ட 

வீடிதாக்ைபின் ண்ிக்கை 

2018 ஆம் ஆண்டின் ததாது 

முன்சைாண்டு செல்னப்தட்டுள்பது. 
0.001 

6.4 ிபம்தப் சதாருட்ைகப ீப 

அச்ெிடல். 2.76 2.76 50% 50% 70% 100% 
ீப அச்ெிடப்தட்ட 

சதாருட்ைபின் ண்ிக்கை 

14 இகண ீப அச்ெிடப்தட்டுள்பண. 

2.7 

6.5 ஊடை ாாடு 

0.187 0.187  -  - 100% 100% 
ைனந்து சைாண்தடாாின் 

ண்ிக்கை 

ஊடை ிரணங்ைபில் இருந்து 60 

திிிிைகப ைனந்துசைாள்பச் 

செய்ல். 

0.187 

  

6.6 ிபம்தப் சதாருட்ைள் ிழ் 

சாிில் சாி சதர்த்ல் 0.24 0.24 25% 50% 60% 100%  - 

ிபம்தப் சதாருட்ைள் 6 இகண ிழ் 

சாிக்கு சாிசதர்த்து 

அச்ெிடப்தட்டுள்பண. 
0.24 

6.7 புி சபிமடுைள் 
4.5 4.5 25% 50% 60%  - 

புி சபிமடுைபின் 

ண்ிக்கை 

தத்து புி சபிமடுைள் 

அச்ெிடப்தட்டுள்பண. 
4.5 

7. தர்ச்ெி அதிிருத்ி ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

  

7.1 ொன்நிழ்ப் தத்ி தாடசநி 

( ாட்ட ட்டத்ில்) 

0.048 0.048  - 40% 50% 75% 

கடமுகநப்தடுத்ி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கை 

ஒரு ொன்நிழ்ப் தத்ிப் தாடசநி 

ிகநவு செய்ப்தட்டுள்பது. ( ைனந்து 

சைாண்தடாாின் ண்ிக்கை 37 

ஆகும்) ரூதா. 150000 இகண 

ருாணாை உகக்ைப்தட்டுள்பது. 

0.048 

  

7.2 உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்பு 

அலுனர்ைளுக்ைாண ிநன் 

அதிிருத்ிப் திற்ெிைகப 

டாத்துல். 

8.44 8.44 33.30% 50% 80% 100% 

கடமுகநப்தடுத்ி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கை 

TOT ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைள் 4 

கடசதற்ரள்பண. அில் 

உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்பு 

அலுனர்ைள் 350 ததர்  ைனந்து 

சைாண்டார்ைள். 

8.44 
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7.3 டிப்தபாா தாடசநி ( ா 

ாட்ைபில் ற்ரம் ா இரி 

ாட்ைபில்) 
0.35 0.35 25% 50% 75% 100% 

 டிப்தபாாாாிைபின் 

ண்ிக்கை (80) 

 ருாணம் உகத்ல் 

(ரூதா. ில்லின் 4.01 

ஆகும்.)    

டிப்தபாா தாடசநிைள் 2 இகண 

முழுகப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. ரூதா. 

ில்லின் 1.62 ஆகும். 

தங்குதற்நிதார் 90 ததாகும். 

0.35 

7.4  ஒரு ாள் திற்ெிப் 

தாடசநிைள் 

0.94 0.94 25% 50% 75% 100% 

 கடமுகநப்தடுத்ி 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கை 

 திற்ெி சதற்ந 

அலுனர்ைபின் 

ண்ிக்கை 

 உகத் ருாணம் ரூதா. 6 

ில்லிணாகும். 

இருதது ததருக்ைாண திற்ெிப் 

தாடசநிைகப 

டாத்துல்.ருாணம்: ரூதா. 6.9 

ில்லிணாகும்.தங்குதற்நிதாாின் 

ண்ிக்கை 1251ஆகும். 

0.94 

8. ெர்தெ உநவுைள் 

  

8.1 தட்டகநைள்/ ஒரு ெின 

ாடுைபில் ைண்ைாிப்பு ஆய்வு 

தூதுர் குழு 8.5 8.5  -  - 50% 100% 

டாத்ப்தட்ட 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கைற்ரம் 

தங்குதற்நிதாாின் 

ண்ிக்கை 

கடசதற்ந ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைள் 

இண்டாகும். ைனந்து சைாண்தடாாின் 

ண்ிக்கை 54 ஆகும். 

8.5 

8.2  ஆெி உற்தத்ித்ிநன் 

அகப்புக்ைளுடன் இகந்து ஈ- 

ைற்நல் ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைள் 0.35 0.35  -  - 33% 100% 

ஈ – ைற்நல் 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கை ற்ரம் 

தங்குதற்நிதாாின் 

ண்ிக்கை 

ஈ – ைற்நல் ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கை மூன்நாம். ைனந்து 

சைாண்தடாாின் ண்ிக்கை 92 

ஆகும். 

0.35 

9. ிதெட செற்த்ிட்டங்ைள் 

  

9.1 5S  இகணச் ொன்ரப்தடுத்தும் 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 
2.2 2.2 60% 70% 75% 100% 

5S  இகண ொன்ரப்தடுத்ி 

அகப்புக்ைபின் 

ண்ிக்கை 

ிண்ப்தித்துள்ப ிரணங்ைபின் 

ண்ிக்கை: 153                                       

ைக்ைாய்வு டடிக்கைைள் ிகநவு 

சதற்ரள்ப அபவு: 31  

2.2 

9.2 திாண 

ைக்ைாய்ாபர்ைளுக்ைாண 

திற்ரிப்தாபர்ைகப 

திற்ரிக்கும் 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைள் 

0.028 0.028 100% 100% 100% 100% 

திற்ெி சதற்ந 

ைக்ைாய்ாபர்ைபின் 

ண்ிக்கை 

ைக்ைாய்ாபர்ைள் 65 ததர் 

திற்நப்தட்டுள்பார்ைள். 
0.028 
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9.3 லுச் ெக்ி ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

0.67 0.67     50% 100% 

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்ட 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கை 

ிகணத்ிநன் ிக்ை லுச் ெக்ிச் 

செற்ிட்டம் சாடர்தாை ாாடுைள் 

( ைனந்து சைாண்தடாாின் 

ண்ிக்கை 136)  

0.67 

  

9.4 தசுக உற்தத்ித்ிநன் குழுத் 

தெி ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

2.8 3 81.90% 90% 90% 100% 

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்ட 

தசுக உற்தத்ித்ிநன் 

குழுக்ைபின் ண்ிக்கை 

(1000)  

தசுக உற்தத்ித்ிநன் குழுக்ைள் 

1053 இகண அகக்ைப் சதற்ரள்பது. 

தசுக உற்தத்ித்ிநன் குழுக்ைள் 17 

இற்ைாண செற்ிட்டங்ைள் ிகநவு 

செய்ப்தட்டுள்பது. 

2.8 

9.4. தசுக உற்தத்ித்ிநன் 

குழுச் செற்ிட்டம் ( முன் 

தள்பிப் தாடொகன, 

தாடொகனைள், க்ைள், ெமூை, 

அெத் துகநைள்) 

2.762 2.762  -  -  - 100%  - 

முன் தள்பிைள், தாடொகனைள், 

க்ைள், அெ துகநைபில் 

டாத்ப்தட்ட அகடவு 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைள் 89 ஆகும். 

 - 

 9.5  அநிவு முைாகத்தும் 

மூனம் ெமூை சதாருபாா 

அதிிருத்ி  
3.86 3.865 80% 80% 80% 100% 

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்ட 

செற்ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கை (40)  

செற்ிட்டங்ைபின் ண்ிக்கை: 43 3.6 

9.6 ைல் ற்ரம் சாடர்தாடல் 

சாில்தட்தத்ிகண 

ஊக்குித்ல் ற்ரம் 

ிிப்புர்வூட்டும் 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

0.32 0.32 20% 40% 40% 100% 
அநிமுைப்தடுத்ப்தட்ட 

ைல் சாில்தட்த 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கை 

4 ஆம் ைட்டத்ிகண ிருத்ி செய்ல், 

ஈ - உற்தத்ித்ிநன் கைதட்டு 

செற்தடுத்ப்தட்டுக் 

சைாண்டிருக்ைின்நது. 

0.32 

9.7 ைாட்ெிப் தகுிைகபப் 

புதுப்தித்ல். 
0.92 0.92 5% 10% 20% 100% முழுகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 0.92 

9.8 2 PR துகச் 

செற்ிட்டங்ைள் 

 -  -  - 20% 25% 40% 

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டுள்

ப ைாட்ெி அகநைபின் 

ண்ிக்கை 

04 செற்ிட்டங்ைள் 

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டுக் 

சைாண்டிருக்ைின்நண. அடிப்தகடச் 

சுற்ரனா, தற்தார்க அநிக்கை , 

செற்தாட்டுத் ிட்டம், புாிந்துர்வு 

உடன்தடிக்கைைள் சாடர்தாண 

டடிக்கைைள் 

தற்சைாள்பப்தட்டுள்பண.  

 - 

9.9  தெி உற்தத்ித்ிநன் 

செனைத்ின் ஊக்குிப்திகண 

தம்தடுத்தும் கைினாண 

0.793 0.793 20% 40% 60% 100% 

தம்தடுத்ப்தட்ட 

ஊக்குிப்புப்  சதாருட்ைபின் 

ண்ிக்கை 

ஊக்குிப்புப் சதாருட்ைள் 06 

தம்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 
0.793 
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சதாருட்ைள்  

  

9.10  அி ெிநந் அனுதங்ைகப 

தாிாநிக் சைாள்ளும் 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் 

0.52 0.52 66.60% 70% 70% 70% 

கடசதற்ந அி ெிநந் 

அனுதப் தாிாற்ந 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கை 

 

ைனந்து சைாண்தடாாின் 

ண்ிக்கை 

சற்நிைாண கடமுகந ொர்ந் 

ைருத்ங்குைள் 02 இகண டாத்துல். 
0.52 

 9.11 திாிவு ாீிாண 

உற்தத்ித்ிநன் 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைகப 

ஒருங்ைிகத்ல் 

6.89 6.89  - 20% 50% 70% 
உள்ாங்ைப்தட்ட திாிவுைபின் 

ண்ிக்கை 

துகநொர்ந் உற்தத்ித்ிநன் 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைள் 13 உம் திாிவு 

ாீிாண உற்தத்ித்ிநன் 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைள் 13 உம் 

செற்தடுத்ப்தட்டுக் 

சைாண்டிருக்ைின்நண. திதெ 

செனைப் திாிவுைள் 323 இன் ைிா 

அலுனர்ைளுக்கு செனர்வுைகப 

டாத்துல். 

6.86 

9.12  ாைா ெகத 

உற்தத்ித்ிநன் ஊக்குிப்புக்ைள் 

0.31 0.31 40% 40% 60% 60% 

 செற்தடுத்ப்தட்ட 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின்ண்

ிக்கை 

 ைனந்து சைாண்தடாாின் 

ண்ிக்கை 

 அகப்புக்ைபின் 

ண்ிக்கை 

ாைா ெகத ிருதுைள் 4 உம், ஒரு 

திற்ரிப்தாபகண திற்ெிபிக்கும் 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டசான்ரம், தசுக 

உற்தத்ித்ிநன் ிைழ்ச்ெித்ிட்டம், 

ஆெிா உற்தத்ித்ிநன் 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டம் ற்ரம் 

சாில்தட்த ல்லுர்ைளுக்ைாண  

தெக ிைழ்ச்ெித்ிட்டம்  

ஒருங்ைிகப்பு செய்ப்தட்டுள்பது. 

0.31 

9.13 ஆெிா உற்தத்ித்ிநன் 

அகப்புடன் (APO) இகந்து 

சாில்தட்த 

ல்லுர்ைளுக்ைாண தெக (TES) 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைகப 

டாத்துல். 

0.34 0.34  -  - 100% 100% 
கடமுகநப்தடுத்ப்தட்ட 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கை ற்ரம் ைனந்து 

சைாண்தடாாின் ண்ிக்கை 

ிைழ்ச்ெித்ிட்டங்ைபின் ண்ிக்கை: 

2 தங்குதற்நிதாாின் ண்ிக்கை: 

100  

0.34 

9.14 தண்டாந்ாக்ை 

ஞாதைர்த் ெர்தெ ாாட்டு 

ண்டதத்ின் ைாட்ெி அகந – 

லுாா மைத்ில் தசுக 

0.39 0.39  - 100% 100% 100% 

ிிப்புர்வூட்டப்தட்ட 

தர்ைபின் ண்ிக்கை 

ற்ரம் உகத் ருாணம் 

5000 தர்ைள் அபில் ிிப்புர்வு 

செய்ப்தட்டுள்பார்ைள். 
0.39 
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உால் 

10. ஆாய்ச்ெி ற்ரம் உற்தத்ித்ிநன் ிருத்ி 

  

10.1 வுைள் அடங்ைி செய்ிக் 

ைடிங்ைகப சாகுத்ல். 0.48 0.48 20% 40% 60% 100% 
ிிதாைிக்ைப்தட்ட 

திிைபின் ண்ிக்கை 

ான்கு சபிமடுைள் 

அச்ெிடப்தட்டுள்பண. 
0.48 

10.2 உற்தத்ித்ிநன் வுப் 

புத்ைத்ிகண ாாித்ல். 
0.03 0.33  -  -  - 100% 

ிிதாைிக்ைப்தட்ட 

திிைபின் ண்ிக்கை 
ிகநவு செய்ப்தட்டுள்பண. 0.33 

10.3 ெமூை ஆாய்ச்ெி 
0.007 0.007   10% 20% 30% 

செற்தடுத்ப்தட்டுக் 

சைாண்டிருக்ைின்நது. 
 -   

11. முன்தணற்ந ீபாய்வு 

0.331 0.5  -  -  - 100%  - 

ாைா ெகத ட்டத்ில் 

முன்தணற்ந ீபாய்வுக் கூட்டங்ைள் 

09 டாத்ப்தட்டுள்பண. தெி 

உற்தத்ித்ிநன் செனைத்ிணால் 

முன்தணற்ந ீபாய்வுக் கூட்டங்ைள் 

03 கண டாத்ிமள்பண. 

 - 

  சாத்க் கூட்டுத்சாகை 94.1 95.3  -  -  -  -  -  -  - 
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முைாகநத்துய நரெீபகநப்பு நற்ரம் சாதுநக்ைள் சதாடர்ாடல் ிாிவு 

ிபதா 

யிடனப் 

பப்பு 

செனற்ாடுைள் துகணச் செனற்ாடுைள் 

சநாத்தச் 

செவு 

(ரூா. 

நில்லினன்) 

ிதி 

எதுக்ைீ

டு (ரூா. 

நில்லின

ன்) 

சௌதீை இக்கு 

ிபதா செனாற்ச் சுட்டி 

31/12/2017 ஆந் 

திைதின ிககந 

1 ஆம் 

ைாாண்டு 

2 ஆம் 

ைாாண்

டு 

3 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

4 ஆம் 

ைாா

ண்டு 

சௌதீை ிதி 

உட்ைட்

டகநப்

பு 

யெதிை

ள் 

நரெீபகநப்பு 

நற்ரம் 

ைட்டிடங்ைள் 

நற்ரம் 

ைட்டகநப்புக்ைக 

யிருத்தி செய்தல்.  

ிாியின் பாநாிப்பு 

டயடிக்கைைள். 
0.30 0.30 

கைாாிக்கைைளுக்கைற் சநாத்தத் 

சதாகைகன எதுக்ைீடு செய்யகத 

இக்ைாகும் 

 1. ழுதுார்ப்புக்ைின் ண்ணிக்கை - - 

நரெீபகநப்பு 

நற்ரம் 

இனந்திபைங்ைள், 

இனந்திப 

ொதங்ைள் நற்ரம் 

உைபணங்ைக 

யிருத்தி செய்தல். 

ிாியின் பாநாிப்பு 

டயடிக்கைைள்.. 
0.30 0.30 

கைாாிக்கைைளுக்கைற் சநாத்தத் 

சதாகைகன எதுக்ைீடு செய்யகத 

இக்ைாகும் 
 1. ழுதுார்ப்புக்ைின் ண்ணிக்கை 100% 0.3 

யாைங்ைகப் 

பாநாித்தல் நற்ரம் 

யிருத்தி செய்தல். 

டனர்ைக நாற்ரதல், 

யாைங்ைின் ிபதா 

ழுதுார்ப்பு 

டயடிக்கைைக 

கநற்சைாள்ல்.   

0.50 0.50 

கைாாிக்கைைளுக்கைற் சநாத்தத் 

சதாகைகன எதுக்ைீடு செய்யகத 

இக்ைாகும் 
 1. அைின் யாைங்ைள் ெைகதயும் ெிந்த 

தபத்தில் கணிச் செல்ல்.   
98% 0.49 

தாடங்ைள் 

நற்ரம் அலுயை 

உைபணங்ைகக் 

கைனைப்டுத்திக் 

சைாள்ல். 

ிாியிற்ைா தாடங்ைள் 

நற்ரம் அலுயை 

உைபணங்ைள்  

0.50 0.50 

கைாாிக்கைைளுக்கைற் சநாத்தத் 

சதாகைகன எதுக்ைீடு செய்யகத 

இக்ைாகும் 
 1. தாடங்ைள் நற்ரம் அலுயை 

உைபணங்ைின் ண்ணிக்கை. 
58% 0.29 

இனந்திபைங்ைள், 

இனந்திப 

ொதங்ைள் நற்ரம் 

உைபணங்ைகக் 

கைனைப்டுத்திக் 

சைாள்ல். 

ிாியிற்ைா இனந்திபைங்ைள் 

நற்ரம் இனந்திப ொதங்ைள் 

நற்ரம் உைபணங்ைள். 

0.50 0.50 

கைாாிக்கைைளுக்கைற் சநாத்தத் 

சதாகைகன எதுக்ைீடு செய்யகத 

இக்ைாகும் 
 1. இனந்திபைங்ைள் நற்ரம் இனந்திப 

ொதங்ைள் நற்ரம் உைபணங்ைின் 

ண்ணிக்கை 

68% 0.34 
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நித 

ய 

அியிரு

த்தி 

ஊமினர்ைளுக்ைா 

னிற்ெி 

1. சுற்ரா யிடுதிைளுக்கு 

சாரப்ாைவுள் 

ணினாட்சதாகுதினிருக்ைா 

கெகய புதுமுைப் னிற்ெிைள். 

1.00 1.00 - 

1. கடசற் னிற்ெி ிைழ்ச்ெித் 

திட்டங்ைின் ண்ணிக்கை                      

 

2. னிற்ெி ிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைின் மூம் 

யெதி யாய்ப்புக்ைள் ைிகடக்ைப்சற் 

ஊமினர்ைின் ண்ணிக்கை. 

11% 0.11 

i. சுற்ரா யிடுைளுக்கு 

சாரப்ாைவுள் ிர்யாை 

அலுயர்ைள்.  

ii ஊமினர்ைள், ெகநனல் 

 2. இபண்டாம் ிக 

ஊமினர்ைளுக்ைா னிற்ெி  

i. அியிருத்தி அலுயர்ைள்  

ii முைாகநத்துய 

உதயினார்ைள் 

நித 

ய 

அியிரு

த்தி 
கெகய புதுமுைப் 

னிற்ெிைள் 

3. முைாகநத்துய 

நட்டத்துகடன 

அலுயர்ைளுக்ைா    

சயிாட்டுப் னிற்ெிைள் 

- - - - - - 4. ஆபம் ிக நட்டத்துகடன 

அலுயர்ைளுக்ைா கெகய 

புது முைப் னிற்ெி  

i. அலுயை ணினார் 

ii. ொபதிைள் 

யெதிை

க 

யமங்கு

தல். 

உட்ைட்டகநப்பு 

யிருத்தி 

சநாபாைக சுற்ரா 

யிடுதினின் ைட்டிட ிர்நாணப் 

ணிைக கநற்சைாள்ல்.  

25.00 25.00 
நிறறவேற்

றல் 

கநதிை 

கயக

ைக 

ிக

கயற்

ல்   

- - 

1.  8 அகைளுடன் ிர்நாணப் ணிைள் 

இடநசரதல் கயண்டும். 

2.  எரு ாகக்கு 16 கர் ன் யிைிதத்தில் 

யெதி யாய்ப்புக்ைக யமங்ை முடியும்.                          

3.  ந்து ர்ைள் இப் ணிைக 

ிககயற்ரயதற்கு 

ஈடுடுத்தப்ட்டுள்ார்ைள்.                 

100% 25 

அபெ ிரயங்ைக 

கநம்டுத்துயதுடன் 

ல்ாட்ெினிக யலுவுச் 

செய்யதன் ஊடாை 

சநாபாைக நாயட்டத்தில் 

யரகந எமித்தல்.  

1.10 1.10 

மாேட்ட மற்றும் பிரவேச சசயலகங்களின் 

சிபாரிசுடனும் சசயலாளரின் அனுமதியுடனும் 

மாேட்ட மற்றும் பிரவேச சசயலகங்களுக்கு 

ஒதுக்கீடுகறள சேளியிடல்  

 1. சநாபாைக நாயட்டத்தின் 

அியிருத்தி அகடந்து யரும் ெிர நற்ரம் 

டுத்தப அயிா சதாமில் முககயார் 

ண்ணிக்கை                             2. 

கயகயாய்ப்புச் ெந்தர்ப்ங்ைக 

உருயாக்குதல். 

0% 0 
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சதாகதூபக் ைிபாநங்ைில் 

ெமூை  கநம்ாட்டு 

செனற்திட்டங்ைக 

கடமுகப்டுத்தல்.  

29.20 29.20 

மாேட்ட மற்றும் பிரவேச சசயலகங்களின் 

சிபாரிசுடனும் சசயலாளரின் அனுமதியுடனும் 

மாேட்ட மற்றும் பிரவேச சசயலகங்களுக்கு 

ஒதுக்கீடுகறள சேளியிடல் 

1. 2017 எக்கடார் நாதம் 31 ஆந் திைதிக்கு 

முன்ர் ைிபாநினப் ாகதைக யிருத்தி 

செய்யும் செனற்திட்டங்ைள் 20 இக 

ற்டுத்துதல்.  

2. உட்ைட்டகநப்பு யெதிைக கநம்டுத்தும் 

செனற்திட்டங்ைள் 30 இற்ைா ிதி 

ற்ாடுைக எதுக்குதல் நற்ரம் 2017.10.31 

ஆந் திைதிக்கு முன்ர் ைால்யாய் நற்ரம் 

கயலிைக நரெீபகநத்தல். 

100% 29.2 

யெதி 

யாய்ப்பு

க்ைக 

யமங்ை

ல். 

உட்ைட்டகநப்பு 

யிருத்தி 

ாபம்ாின ைிபாநங்ைில் ெமூை 

கநம்ாட்டு அியிருத்திச் 

செனற்திட்டங்ைக 

செனற்டுத்துதல்.  

13.10 13.10 

மாேட்ட மற்றும் பிரவேச சசயலகங்களின் 

சிபாரிசுடனும் சசயலாளரின் அனுமதியுடனும் 

மாேட்ட மற்றும் பிரவேச சசயலகங்களுக்கு 

ஒதுக்கீடுகறள சேளியிடல் 

1.  1000 ாபம்ாின சதாமிற்ொகைளுக்கு  

சதாமில்தட் உைபணங்ைக யமங்குதல் 

நற்ரம் கெகய ிகனங்ைக யிருத்தி 

செய்தல் ( எரு கெகய ிகனத்துக்கு ரூா. 

500,000.00 ன் யிைிதத்தில்)                         

2. 10 ாபம்ாின ைிபாநங்ைில் 

உட்ைட்டகநப்பு யெதிைக யிருத்தி செய்யும்  

செனற்திட்டத்திற்ைா ிதி ற்ாடுைக 

யிடுயித்தல் . ( எரு ிகனத்துக்கு ரூா. 

500,000.00 ன் யிைிதத்தில்) 

100% 13.1 

ெமூை, ெநன நற்ரம் ெைாச்ொப 

சிமுகைக யிருத்தி 

செய்யதன் மூம் கர்கநனா 

ெமூைசநான்ிக 

ைட்டிசனழுப்புதல்.  

21.00 21.00 

மாேட்ட மற்றும் பிரவேச சசயலகங்களின் 

சிபாரிசுடனும் சசயலாளரின் அனுமதியுடனும் 

மாேட்ட மற்றும் பிரவேச சசயலகங்களுக்கு 

ஒதுக்கீடுகறள சேளியிடல் 

1. நத யமிாட்டுத்தங்ைள் 10 இற்ைா ிதி 

எதுக்ைீடுைக யிிகனாைித்தல்.                                                  

2. ைாச்ொப புாிந்துணர்வுடன் சதாடர்புட்ட 

ிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைள் 10 இக டாத்துதல்.  

100% 21 

ாடொக நாணயர்ைின் 

திகநைக யிருத்தி செய்தல் 

நற்ரம் அயெினப்டும் யெதி 

யாய்ப்புக்ைக 

கநம்டுத்துதல். 

3.60 3.60 

மாேட்ட மற்றும் பிரவேச சசயலகங்களின் 

சிபாரிசுடனும் சசயலாளரின் அனுமதியுடனும் 

மாேட்ட மற்றும் பிரவேச சசயலகங்களுக்கு 

ஒதுக்கீடுகறள சேளியிடல் 

1. ைல்யிொர்ந்த அியிருத்தி 

செனற்திட்டங்ைள் 10 இக டாத்திச் 

செல்ல்.                                                              

2. 10 ைிபாநின ாடொகைளுக்கு ிதி 

எதுக்ைீடுைக யமங்குதல். (ரூா. 500,000.00 

ன் யிைிதத்தில்)            

100% 3.6 

குகந்த யருநாம் 

சரயர்ைின் 

யாழ்யாதாபத்திக 

ைட்டிசனழுப்புதல். 

61.00 61.00 

மாேட்ட மற்றும் பிரவேச சசயலகங்களின் 

சிபாரிசுடனும் சசயலாளரின் அனுமதியுடனும் 

மாேட்ட மற்றும் பிரவேச சசயலகங்களுக்கு 

ஒதுக்கீடுகறள சேளியிடல் 

 1. ெிர அயிா 40 வீடுைக 

ிர்நாணிப்தற்ைாை ிதி ற்ாடுைக 

எதுக்குதல். (ரூா. 10,000,000.00 ன் 

யிைிதத்தில்)          

2. சுைாதாப நற்ரம் உட்ைட்டகநப்பு 

யெதிைக யிருத்தி செய்யதற்ைாை 20 

கருக்ைா ிதி ற்ாடுைக எதுக்குதல். 

100% 61 
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இங்கை அியிருத்தி ிர்யாை ிரயைம் 

ிபதா 

யிடனப் 

பப்பு 

செனற்ாடுைள் 
துகணச் 

செனற்ாடுைள் 

நதிப்ிடப்ட்

ட செவு 

(ரூா. 

நில்ரனன்) 

ிதி 

மூங்ைள் 

ைிகடக்

ைப் 

சற் 

சதாகை 

சௌதீை இக்கு 2017.12.31 ஆந் திைதினிரருந்து   செலுத்தப்ட 

வயண்டின  

சதாகை 

(ரூா. 

நில்ரனன்) 

சௌதீை 

(%) 

ிதி 

(ரூா. 

நில்ரனன்) 
சரவர  சயிமடு 

அ
லு

ய


ை
 மு

ை
ா
க

ந
த்

து
ய

ம்
 

 01. யிடுதிைள் 
யிடுதிைக 

புதுப்ித்தல். 
5.50 

அ
ப
ெ

 ஒ
து

க்
ை

ீடு
  

  

100% 5.70  

ைட்டிடங்ைள் 

நற்ரம் 

ைட்டகநப்புக்ை

ின் 

நரெீபகநப்புக்

ைள் / 

வநம்டுத்துதல்

.   

யிடுதிைள் 16 இகப் 

துப்ித்தல்.  
-  

 02. ிபதா ைட்டிடம்  

ெிின யிடுதினிக 

புதுப்ித்தல்.  
6.50 100% 1.24  

40 வர் ைந்து சைாள்லம் 

யகைனில் ஒவப தடகயனில் 

யெதிைக யமங்ை முடிமம்.  

4.21  

ைல்லூாினிக 

புபகநப்புச் செய்தல். 
9.50 100% 9.23  

18 ெிர குதிைாை 

ிாிக்ைப்ட்ட அகைள் 

புபகநப்புச் 

செய்னப்ட்டுள்து.  
-  

 03. இங்கை அியிருத்தி ிர்யாை ிரயைத்தின்  

நின் அகநப்ிக நரெீபகநத்தல் நற்ரம் 

வநம்டுத்துதல்.  

1.10 100% 1.01  

வயகச் சூமலுக்கு 

அயெினப்டும் 

உட்ைட்டகநப்பு யெதிைக 

யமங்குயதக ிகவு 

செய்தல்.   

-  

 04. * ஆபாய்ச்ெி ிகனத்துக்ைா அகனிக 

புதுப்ித்தல் நற்ரம் வீநனப்டுத்துதல்.  5.30 100% 8.94  

ஆபாய்ச்ெி டயடிக்கைைள் 

இடம்சற்ரக் 

சைாண்டிருக்ைின்து.  

0.48  

 05. நாடி வீட்டுக் ைட்டிடத்திகப் புதுப்ித்தல்.  2.40 35% 1.23  
இடம்சற்ரக் 

சைாண்டிருக்ைின்து. 
0.25  

 06. அலுயை 

உைபணங்ைக 

புதுப்ித்தல்.  

ிமற் ிபதி இனந்திபம் 0.50 100% 0.51  
ிமற் ிபதி இனந்திபங்ைள்  04 

இக புதுப்ித்தல்.  
-  

 07. நின் 

உைபணங்ைக 

புதுப்ித்தல்.  

ைாற்ரப் தாக்ை 

இனந்திபம் 
0.39 100% 0.36  

ைாற்ரப் தாக்ை 

இனந்திபங்ைள் 09 இக 

புதுப்ித்தல்.  

-  
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 08. ைணி 

அச்சுப்சாிைகப் 

புதுப்ித்தல்.  

ைணி அச்சுப்சாி 0.20 100% 0.21  
ைணி அச்சுப்சாிைள் 04 

இகப் புதுப்ித்தல்.  
-  

 09. யாைங்ைகப் 

புதுப்ித்தல்.  யாைங்ைள் 1.00 85% 0.65  
யாைங்ைள் 05 இகப் 

புதுப்ித்தல்.  
0.09  

 10. தாடங்ைகக் 

சைாள்யவு  செய்தல். 

ெிின வைட்வார் 

கூடத்திற்ைா 

தாடங்ைள் 

2.00 100% 0.38 

இனந்திபைங்ை

ள், இனந்திப 

ொதங்ைள் 

நற்ரம் 

உைபணங்ைள் 

நரெீபகநப்புச் 

செய்னப்ட்டு

ள்து 

/வநம்டுத்தப்

ட்டுள்து.   

20 வநகெைள் நற்ரம் 40 

ைதிகபைகக் சைாள்யவு 

செய்தல். 

0.43  

 11. தாடங்ைகக் 

சைாள்யவு  செய்தல். 

ிாியிற்ைா 

தாடங்ைள்  
1.00 100% 0.38  -  0.26  

 12. தாடங்ைகக் 

சைாள்யவு  செய்தல். 

ைல்லூாிக்ைா 

தாடங்ைள்  
3.00 100% 2.98 

தாடங்ைள் 112 இகக் 

சைாள்யவு செய்தல். 
-  

 13. ைணிைள் நற்ரம் 

நின் உைபணங்ைகப் 

சற்ரக் சைாள்ல்.  

ிமற் ிபதி இனந்திபம், 

ைணி அச்சுப் சாி 

நற்ரம் ைணி/ 

ிைழ்ிக UPS, னர் 

வயால் (Firewall) , 

யமங்கு (Server), 

டிஜிடல் திகப 

உள்டங்ைாை 

வநலும்..  

10.20 100% 6.35 

ிமற் ிபதி இனந்திபங்ைள் 02, 

ைணி அச்சுப் 

சாிசனான்ர, 

நடிக்ைணிைள் 02, ிைழ்ிக 

UPS 03, தீப் ாதுைாப்பு 

அகநப்பு, Virus Guard, UHD  

ஸ்நார்ட் சதாகக் ைாட்ெி, 

ைடவுச் சொல் அச்சுப் சாி 

நற்ரம் யருடி இனந்திபம் 

சைாள்யவு 

செய்னப்ட்டுள்து.           

3.58  

 14. ைட்டிடங்ைள் நற்ரம் 

ைட்டகநப்புக்ைள் 

ெிற்ரண்டிச் ொக 

செனற் திட்டத்திற்ைா 

உள்ை டயடிக்கை 

நற்ரம் தாடங்ைள் - 

ைட்டம்  II  

9.50 25% 4.24 
இடம்சற்ரக் 

சைாண்டிருக்ைின்து 
4.95  

 15. ிைழ்ச்ெித் திட்டப் ிாியிற்ைா ெிர 

அகைாை ிாிக்ைப்ட்டு (Cubical) சாருத்துதல்.  
0.17 100% 0 

உதயிப் தியாாிால் 

அநர்த்தப்ட்டுள்து.   
0.13  

 16. சதாமிார்ைலக்ைா ைமியகத் 

சதாகுதினிக ிர்நாணித்தல்.  
0.24 100% 0.18 

சதாமிார்ைலக்ைா 

ைமியகத் சதாகுதிசனான்ர 

யமங்ைப்ட்டுள்து.  

-  

 17. ஆயணக் ைாப்ைத்திற்ைா இரும்பு 

அடுக்குைள் யமங்குதல் நற்ரம் சாருத்துதல்.  
0.50 100% 0.35 

4000 புத்தைங்ைள் அடுக்ைி 

கயக்ை முடிமநாை உள்து. -  
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91 அபொங்ை ிர்யாை நற்ரம் முைாகநத்துய அகநச்சு 

 

 18. ஏகனகய 

புத்தைங்ைள் நற்ரம் 

நின்ினல் 

சாருட்ைகக் 

சைாள்யவு செய்தல்.  

1.00 100% 0.9 
766 புத்தைங்ைள் சைாள்யவு 

செய்னப்ட்டுள்து. -  

  சநாத்த கூட்டுத்சதாகை 60.00           44.84      14.38  

                     


ா

ட


ா
ய

ின
 வ

ெ
க

ய
 

அ
லு

ய


ர்
ை


ின்

 இ
ன




வு
 

ய
ிரு

த்
த

ி னிற்ெிைள் - I ஆந் 

தபத்திற்ைா இனவு 

யிருத்தி -  

Second country visit 

ாடாயின 

வெகயனிகக் 

சைாண்ட 

அலுயர்ைின் 

இனவு யிருத்தி 

ிைழ்ச்ெித் 

திட்டத்திற்ைாை 

சயிாட்டு 

சுற்ராக்ைக 

ஏற்ாடு செய்தல்.  

60.00 

அ
ப
ெ

 
ித

ி ஒ
து

க்
ை

ீடு
ை

ள்
  

  100% 46.48 

அபெ துக 

அலுயர்ைி

ன் இனவு 

யிருத்தினகடந்

துள்து.  

92 வர் ைந்து 

சைாண்டுள்ார்ைள்.  
  

 
துகணக் கூட்டுத்சதாகை 120.00 

   
91.32 

   

      

 
 * ஆபாய்ச்ெி ிகனத்துக்ைா அகசனான்ர புதுப்ிக்ைப்ட்டு வீநனப்டுத்தப்டுதல். ( 04 ஆம் 

செனற்ாடு)     

   
ரூா. நில்ரனன் 

  
 

   

 

மூத ிதி ஒதுக்ைீட்டிரருந்து 

யமங்ைப்ட்டுள்து. 
5.30 

       

 
UNDP Funding 3.90 

       

 
சநாத்த நதிப்ிடப்ட்ட சரநதி  9.20 
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   Procurement Plan for the Year 2017   

  Ministry of Public Administration & Management   

                        

  

  
Procurement Category (goods,Works & 

Services etc) 

Estimated 
Cost 

(Rs.Mn) 

Sorce of 
Funding/Name 
of the Donor 

Procurement 
Method 

ICB,LNB,NCB 
and National 
Shopping etc 

Level of 
Authority 

Priority 
Status         

U-Urgent 
P-Priority 

N-
Normal 

Current 
Status of 

Procurement 
Preparedness 

Activities  

Sheduled date 
of 

commencement 

Scheduled 
Date of 

Completion 

  

    Plant,Machinery & Equipment - 2002 2.3  -   

  1 Photocopy Machine & Fax Machine Repair  2.3 GOSL LLB MPC N - 01.01.2017 31.12.2017   
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Procurement Category (Goods,Works 

& Services etc) 

Estimated 

Cost 

(Rs.Mn) 

Sorce of 

Funding / 

Name of 

the Donor 

Procurement 

Method 

ICB,LLB,NCB 

and National 

Shopping etc 

Level of 

Authority 

Priority 

Status         

U-Urgent 

P-Priority 

N-Normal 

Current 

Status of 

Procurement 

Preparedness 

Activities  

Sheduled date 

of 

commencement 

Scheduled 

Date of 

Completion 

  

    

Rehabilitation and Improvement of 

Capital Assest 
  

-    

  Vehicles  - 2003 10.4   

  

1 

Major repairs, improvements and 

replacement of Tyres 42 no. of 

Ministry vehicles 

6.9 

GOSL Shopping/LLB  - N -  

01.01.2017 31.12.2017 

  

  

2 
Major repairs, improvements and 

replacement of Tyres 20 no. of 

Minister's vehicles 

3.5 01.01.2017 31.12.2017 
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Procurement Category (goods,Works 

& Services etc) 

Estimated 
Cost 

(Rs.Mn) 

Sorce of 
Funding/ 
Name of 

the Donor 

Procurement 
Method 

ICB,LNB,NCB 
and National 
Shopping etc 

Level of 
Authority 

Priority 
Status         

U-Urgent 
P-Priority 
N-Normal 

Current Status 
of 

Procurement 
Preparedness 

Activities  

Sheduled date of 
commencement 

Scheduled 
Date of 

Completion 
  

  
  Goods and Services 2102 5.1 -    

  
1 Office Furniture for Ministry 0.8 

GOSL Shopping/ LLB MPC N Completed 

01.02.2017 30.06.2017 
  

  
2 Work Station for New Building 0.8 01.02.2017 30.10.2017 

  

  
3 Office Furniture for New Building 1.2 01.05.2017 30.09.2017 

  

  
4 

Heavy duty Photocopy Machine 
Multi - function 

0.5 01.02.2017 30.06.2017 
  

  
5 Binding Machine 0.3 01.02.2017 30.06.2017 

  

  
6 Circuit Bungalow 0.7 01.04.2017 31.07.2017 

  

  
7 

Telephone,Household items & 
Others 

0.8 01.02.2017 30.10.2017 
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Procurement Category 

(Goods,Works & Services etc) 

Estimated 
Cost 

(Rs.Mn) 

Sorce of 
Funding/ 
Name of 

the 
Donor 

Procurement 
Method 

ICB,LNB,NCB 
and National 
Shopping etc 

Level of 
Authority 

Priority 
Status         

U-Urgent 
P-Priority 
N-Normal 

Current 
Status of 

Procurement 
Preparedness 

Activities  

Sheduled date 
of 

commencement 

Scheduled 
Date of 

Completion 

  

    Good and Services 2103 19.5  -   

  
1 AC Machines 2.4 

GOSL 

Shopping/ LLB 

MPC N Completed 

01.02.2017 30.10.2017 
  

  
2 Computer,UPS,Printers,Scanner 15.2 Limitted/NCB 15.02.2017 30.10.2017 

  

  
3 Laptop 0.6 Shopping/ LLB 10.02.2017 30.06.2017 

  

  4 Others 1.3 Shopping 01.02.2017 30.10.2017   
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Procurement Category 

(Goods,Works & Services etc) 

Estimated 
Cost 

(Rs.Mn) 

Sorce of 
Funding/ 
Name of 

the 
Donor 

Procurement 
Method 

ICB,LNB,NCB 
and National 
Shopping etc 

Level of 
Authority 

Priority 
Status         

U-Urgent 
P-Priority 
N-Normal 

Current 
Status of 

Procurement 
Preparedness 

Activities  

Sheduled date 
of 

commencement 

Scheduled 
Date of 

Completion      
*      

Remarks 

  

  
  

Acquisition of Capital Assets   -    

  Building and Structures  2104 188  - - - - - - - -   

  

1 
Rental Basis Accommodation 
facilities for Government officers 
in District level (Colombo) 

60 

GOSL 

Shopping/ 
LLB 

MPC N 

- 
01.03.2017 30.09.2017 

Ongoing 
Project 

  

  

2 
Rental Basis Accommodation 
facilities for Government officers 
in District level (Monaragala) 

60 
- 

01.03.2017 30.09.2017 

  

  

3 
Rental Basis Accommodation 
facilities for Government officers 
in District level (Gampaha) 

11 
- 

01.03.2017 30.09.2017 

  

  

4 
Rental Basis Accommodation 
facilities for Government officers 
in District level (Polonnaruwa) 

47   
- 

01.03.2017 30.09.2017 

  

  

5 
Rental Basis Accommodation 
facilities for Government officers 
in District level (Kandy) 

10   
- 

01.03.2017 30.09.2017 
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DGSA 2

Programme No. & Title  :  01 - Operational Activities

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

Provision in 

Budget Estimates

Supplimentary 

Provision and 

Supplimentary 

Estimate Allocation

Transfers in 

terms of the F.R. 

66 and F.R. 69

Total Net Provision   

(1+2+3)
Total Expenditure

      Net Effect             

Savings/(Excesses)

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. (4-5)

(a) Recurrent 1,064,235,000       21,000,000              (3,200,000)         1,082,035,000           1,039,715,342        42,319,658            

(B) Capital 643,400,000          91,805,000              3,200,000           738,405,000              532,246,447           206,158,553          

Total 1,707,635,000       112,805,000            -                     1,820,440,000 1,571,961,789 248,478,211

Appropriation Account by Programme - 2017

Expenditure Head No.  :  130

Name of Ministry  :  Ministry of Public Administration and Management

Summary of Recurrent and Capital Expenditure

Nature of Expenditure with DGSA 

format Reference
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DGSA 3

Expenditure Head No    :   130

Name of Ministry :  Ministry of Public Administration and Management

Programme No. & Title :  01 - Operational Activities

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

Provision in 

Budget Estimates

Supplementary 

Provision and 

Supplementary 

Estimate Allocation

Transfers in terms 

of the F.R. 66 and 

F.R. 69

Total Net Provision   

(1+2+3)
 Total Expenditure 

      Net Effect             

Savings/(Excesses)            

(4-5)

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

Project No :- 01 - Minister's Office 

Personal Emoluments 20,800,000           -                           6,000,000              26,800,000              25,613,157            1,186,843                

Other Expenditure 26,400,000           -                           4,300,000              30,700,000              30,030,076            669,924                   

Sub Total 47,200,000           -                           10,300,000            57,500,000              55,643,233            1,856,767                

 Project No :- 02 - Administration and Establishment Service 

( Public Administration) 

Personal Emoluments 347,000,000         21,000,000               3,500,000              371,500,000            367,366,114          4,133,886                

Other Expenditure 244,950,000         -                           900,000                 245,850,000            215,627,044          30,222,956              

Sub Total 591,950,000         21,000,000               4,400,000              617,350,000            582,993,158          34,356,842              

Recurrent Expenditure by Project

Project No./Names,personel emoluments and other 

expenditure for all projects
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 Project No :- 04 - Administration and Establishment Service 

( Management Reforms and Public Relations) 

Personal Emoluments 18,000,000           -                           (2,000,000)            16,000,000              14,993,432            1,006,568                

Other Expenditure 12,635,000           -                           (6,500,000)            6,135,000                5,871,665              263,335                   

Sub Total 30,635,000           -                           (8,500,000)            22,135,000              20,865,097            1,269,903                

 Project No :- 05 - National Productivity Secretariat and 

Productivity Promotion 

Personal Emoluments 301,500,000         -                           (11,294,500)          290,205,500            287,474,303          2,731,197                

Other Expenditure 92,950,000           -                           1,894,500              94,844,500              92,739,551            2,104,949                

Sub Total 394,450,000         -                           (9,400,000)            385,050,000            380,213,854          4,836,146                

Grand Total 1,064,235,000      21,000,000               (3,200,000)            1,082,035,000         1,039,715,342       42,319,658              
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DGSA 4

Programme No. & Title : 01 - Operational Activities

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

Provision in 

Budget 

Estimates

Supplementary 

Provision and 

Supplementary 

Estimate 

Allocation

Transfers in 

terms of the F.R. 

66 and F.R. 69

Total Net 

Provision   

(1+2+3)

Total 

Expenditure

      Net Effect             

Savings/(Excesses)            

(4-5)

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

Rehabilitation and Improvement of Capital Assets

2001 11 Buildings and Structures 700,000              -                    -                       700,000             679,310             20,690                     

2002 11 Plant, Machinery and Equipment 200,000              -                    -                       200,000             197,030             2,970                       

2003 11 Vehicles 2,300,000           -                    1,200,000             3,500,000          3,461,574          38,426                     

3,200,000           -                    1,200,000             4,400,000          4,337,914          62,086                     

Acquisition of Capital Assets

2102 11 Furniture and Office Equipment 1,100,000           -                    -                       1,100,000          859,677             240,323                   

2103 11 Plant, Machinery and Equipment 1,000,000           -                    -                       1,000,000          998,502             1,498                       

2,100,000           -                    -                       2,100,000          1,858,179          241,821                   

5,300,000           -                    1,200,000             6,500,000          6,196,093          303,907                   

Capital Expenditure by Project
Expenditure Head No    :  130

Name of Ministry : Ministry of Public Administration and Management 

O
b

je
c
t 

C
o
d

e
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o
.
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e
m

 N
o
.
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o
.)

Description of Items

Project No :- 01 - Minister's Office 

Sub Total

Sub Total

 Total
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Rehabilitation and Improvement of Capital Assets

2001 11 Buildings and Structures 30,000,000         -                    -                       30,000,000        28,725,149        1,274,851                

2002 11 Plant, Machinery and Equipment 1,000,000           -                    1,100,000             2,100,000          2,058,915          41,085                     

2003 11 Vehicles 6,000,000           -                    900,000                6,900,000          6,781,176          118,824                   

37,000,000         -                    2,000,000             39,000,000        37,565,240        1,434,760                

Acquisition of Capital Assets

2102 11 Furniture and Office Equipment 8,000,000           -                    (4,000,000)           4,000,000          3,644,572          355,428                   

2103 11 Plant, Machinery and Equipment 12,000,000         -                    6,500,000             18,500,000        18,444,699        55,301                     

2104 11 Buildings and Structures 200,000,000       -                    (12,115,000)         187,885,000      88,899,360        98,985,640              

2106 11 Software Development 5,000,000           -                    (5,000,000)           -                     -                     -                          

225,000,000       -                    (14,615,000)         210,385,000      110,988,631      99,396,369              

2401 11 Staff Training 65,000,000         7,300,000          -                       72,300,000        49,684,532        22,615,468              

65,000,000         7,300,000          -                                 72,300,000        49,684,532        22,615,468              

Sri Lanka Institute of Development Administration

2201 1 11 Public Institutions 120,000,000       -                    -                       120,000,000      59,950,000        60,050,000              

120,000,000       -                    -                       120,000,000      59,950,000        60,050,000              

2509 4 16 Other 17,000,000         4,505,000          -                       21,505,000        21,082,492        422,508                   

17,000,000         4,505,000          -                       21,505,000        21,082,492        422,508                   

464,000,000       11,805,000        (12,615,000)         463,190,000      279,270,895      183,919,105            

Sub Total

 Project No :- 02 - Administration and Establishment Service 

( Public Administration) 

Sub Total

Capacity Building 

Sub Total

Sub Total

 Project for Training Frontline Officers of Community Development 

in Conflict Affected Areas in Sri Lanka (GOSL - JICA) 

Sub Total

 Total
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Rehabilitation and Improvement of Capital Assets

2001 11 Buildings and Structures 300,000              -                    -                       300,000             -                     300,000                   

2002 11 Plant, Machinery and Equipment 300,000              -                    -                       300,000             298,060             1,940                       

2003 11 Vehicles 500,000              -                    -                       500,000             485,889             14,111                     

1,100,000           -                    -                       1,100,000          783,949             316,051                   

Acquisition of Capital Assets

2102 11 Furniture and Office Equipment 500,000              -                    -                       500,000             291,195             208,805                   

2103 11 Plant, Machinery and Equipment 500,000              -                    -                       500,000             342,073             157,927                   

1,000,000           -                    -                       1,000,000          633,268             366,732                   

Capacity Building 

2401 11 Staff Training 1,000,000           -                    -                       1,000,000          106,800             893,200                   

1,000,000           -                    -                                 1,000,000          106,800             893,200                   

Other Capital Expenditure

2506 11 Infrastructure Development 150,000,000       -                    14,615,000           164,615,000      145,458,432      19,156,568              

150,000,000       -                    14,615,000           164,615,000      145,458,432      19,156,568              

153,100,000       -                    14,615,000           167,715,000      146,982,449      20,732,551              

Sub Total

 Project No :- 04 - Administration and Establishment Service 

( Management Reforms and Public Relations) 

Sub Total

Sub Total

Sub Total

 Total
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Rehabilitation and Improvement of Capital Assets

2001 11 Buildings and Structures 500,000              -                    -                       500,000             497,088             2,912                       

2002 11 Plant, Machinery and Equipment 500,000              -                    -                       500,000             498,733             1,267                       

2003 11 Vehicles 1,000,000           -                    -                       1,000,000          962,908             37,092                     

2,000,000           -                    -                                 2,000,000          1,958,729          41,271                     

Acquisition of Capital Assets

2102 11 Furniture and Office Equipment 3,000,000           -                    -                       3,000,000          2,987,642          12,358                     

2103 11 Plant, Machinery and Equipment 1,000,000           -                    -                       1,000,000          999,500             500                          

4,000,000           -                    -                                 4,000,000          3,987,142          12,858                     

Capacity Building 

2401 11 Staff Training 15,000,000         -                    -                       15,000,000        14,947,957        52,043                     

2401 1 11 Staff Training -                     80,000,000        -                       80,000,000        78,903,182        1,096,818                

15,000,000         80,000,000        -                       95,000,000        93,851,139        1,148,861                

21,000,000         80,000,000        -                       101,000,000      99,797,010        1,202,990                

643,400,000       91,805,000        3,200,000             738,405,000      532,246,447      206,158,553            Grand Total

 Project No :- 05 - National Productivity Secretariat and 

Productivity Promotion 

Sub Total

Sub Total

Sub Total

 Total
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ආදායම් ගණන්දීමම් නිධාරි රාජ්ය පරිපාන හා කළමනාකරණ අමාත්යාාංයේ යේකම් වියදම් ශීර්ෂ අංකය

murpiw fzf;f Pl;L cj;j pNahj ;jh; செயாரர், அொங்க நிர்லாக ற்றும் முகாமத்துல அமச்சுnrytpd jiyg;G ,y: 130

Revenue Accounting Officer : Secretary Ministry of Public Administration and Management Expenditure Head No.

2017 රැසක්රන ද මුළු ශුද්ධ ආදායම    

  (දළ ආදායම- ආදායම් ආපසු යෙවීම්)

    2016 රැසක්රන ද මුළු ශුද්ධ ආදායම   

       (දළ ආදායම-ආදායම් ආපසු යෙවිම්)

Nrfhpf;fg;gl;l nkhj;j Njrpa 
murpiw (murpiw kPsspg;Gfis 

fopj;J) nkhj;j murpiw 2017

Nrfhpf;fg;gl;l nkhj;j Njrpa 
murpiw (murpiw kPsspg;Gfis 

fopj;J) nkhj;j murpiw 2016

Total Net Revenue Collected (Gross 

Revenue less Revenue Refunds) 2017
Total Net Revenue Collected (Gross 

Revenue less Revenue Refunds) 2016

රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs.

20.02.01.01 800,000,000.00                        800,000,000.00                             912,604,144.71                              789,821,218.43                                 

800,000,000.00                        800,000,000.00                             912,604,144.71                               789,821,218.43                                  

2017 මුලික ආදායම් 

ඇස්ත්යම්න්තුල  %y murpiw 

kjpg;gPL 2017 Original Revenue 

Estimate 2017

2017 සාංයෝධිත් ආදායම් 

ඇස්ත්යම්න්තුල  jpUj;jpa 

murpiw kjpg;gPL 2017 Revised 

Revenue Estimate 2017

ඩී.ජී.එස්.ඒ - ආදායම්-1 /  m.f.g.e murpiw-1  /DGSA-Revenue-1

2017 මදසැම්බර් 31 දිනට අලසන් ලර්ෂය සහා වු ශ්රී ංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජලාදි ජනරජමේ ආදායම් ගිණුම

2017 jprk;gh; 31 y; Kbtile;j Mz;bw;fhd ,tq;if rdehaf Nrhryprf;FbauR murhq;fj;jpd; murpiw fzf;Ffspd; nghopg;G

Summary of the Revenue Accounts for the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

 for the year ended 31
st

 December 2017

රජ්යේ යෙොඩනැගිලි කුලී  

கட்டிடங்கள் ீதான லாடமக
Rent on Government Building

ආදායම් සාංයේත්ය 

murpiw FwpaPL 

Revenue code

ආදායම් සාංයේත් විස්ත්රය 

murpiw FwpaPL tptuzk; 

Description of Revenue Code

එකතුල/ nkhj;jk ;/ Total
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                                             ඩී.ජී.එස්.ඒ - ආදායම්-2 /  m.f.g.e murpiw-2   /DGSA-Revenue-2

        ආදායම් ගණන්දිමම් නිධාරි වියදම් ශීර් අංකය

murpiw fzf;fPl ;L cj;jpNahj;jh; செயலாளர் , அரொங்க நிர்வாக மற்றும் முகாமமத்துவ அமமச்சு                       nrytpd jiyg;G ,y: 130

       Revenue Accounting Officer :                                              Expenditure Head No.

1

II ආදායම් වංකේත විවත්රය  :  රජකේ ක ොඩනැගිලි කුලී

රු./ &gh/Rs.

2 පූර්ල මුදල් ලර් 3 වශා ශුද්ධ ආදායම් රැවක්ිරීම
ලර්ය - 1 (2016)

Mz;L-1 (2016) Net Revenue Collection for the three preceeding 

financial years :

Year - 1 (2016)
789,821,218.43

ලර්ය- 2 (2015) Mz;L-2 (2015)  Year - 2 (2015) 727,333,851.00

(ලර් 2014 වශ ඊට කඳර ලර්) ලර්ය- 3 (2014)
(2014 Mz;L kw;Wk; Kd;da 

tUlq;fSk); Mz;L-3 (2014)
(year 2014 and previous years) Year - 3 (2014) 641,730,114.00

ලාර්තා කරනු බන ලර්ය වශා ගිණුම් විව්තර
mwpf;ifapLk ; Mz;bw;fhd 

fzf;fPl ;Lj;jfty;
Accounting Information for the Reporting year රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs.

3 මූලික ආදායම් ඇවත්කම්න්තුල %y murpiw kjpg;gPL Original Revenue Estimate 800,000,000.00

4 වංකෝධිත ආදායම් ඇවත්කම්න්තුල jpUj;jpa murpiw kjpg;gPL Revised Revenue Estimate 800,000,000.00

5 දෂ ආදායම් රැවක්ිරීම nkhj;j murpiw kjpg;gPL Gross Revenue Collection 1,129,976,078.97

6 සිදු කරන ද ආඳසු ක වීම (මුළු ප්රමාණය) - (i)+(ii)
nra;ag;gl;l kPsspg;Gfs; (nkhj;jk;)-

(i)+(ii)
Refunds made (All) -  (i)+(ii) 217,371,934.26

      (i) මුදලින් ආඳසු ක වීම්      (i) fhR %ykhd kPsspg;G      (i) Refunds made by cash               658,920.81 

     (ii) ලැරදි නිලැරදි කිරීමට අදාෂ ශර කිරීම්
     (ii) Nrfhpg;Gfspd; gpiofs;               

         njhlu;ghd tuT
     (ii) Debits relevant to Correction of errors        216,713,013.45 

7 ශුද්ධ ආදායම් රැවක්ිරීම (5-6) Njwpa murpiw kjpg;Gpl (5-6) Net Revenue Collection (5-6) 912,604,144.71

හිඟ ආදායම් (තිමේ නම්) Arrears of Revenue (if any). රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs.

8 ඳසුගිය ලවරට කඳර ලවර ලන විට මුළු හිඟ මුදල් Arrears up to the year before the previous year         168,388,021.17 

9 ඳසුගිය ලවරට අදාෂ හිඟ  මුදල් Arrears in respect of the previous year           22,774,828.09 

10 ලාර්තා කරනු බන ලවරට අදාෂ හිඟ මුදල් Arreas in respect of the Reporting year           42,502,265.02 

11 ලාර්තා කරනු බන ලවර අලවානයට මුළු හිඟ  මුද -   

(8+9+10)

Total Arrears as at the end of the Reporting year         

    (8+9+10) 
        233,665,114.28 

12 ලාර්තා කරනු බන ලවර තුෂ අත්ශරින ද ශා කඳා ශරින ද 

මුළු ප්රමාණය ( එේ එේ ලවර කලන් කලන්ල)- (i)+(ii)

Total amount waived and written off during the 

Reporting year (seperately for each year)- (i)+(ii)                        -

     (i) 2015.12.31  දේලා කඳා ශරින ද මුළු ප්රමාණය   (i) Total amount written off for the period up to                        

                  31.12.2015
-

    (ii) 2016 ලර්යට අදාෂල කඳා ශරින ද මුළු ප්රමාණය  (ii) Total amount written off in respect of year 2016
-

2017 මදවැම්බර් 31 දිනට අලවන් ලර්ය වශා වු ශ්රී ංකා ප්රජාතාන්ත්රික වමාජලාදි ජනරජමේ ආදායම් ගිණුම

(සෑම ආදායම් සංමේතයන් සහාම මලනම ගිණුමේ පිළිමය කළ යුතුය.)

2017 jprk;gh; 31 y; Kbtile;j Mz;bw;fhd ,tq;if rdehaf Nrhryprf;FbauR murhq;fj;jpd; murpiw fzf;Ffspd; nghopg;G

( murpiw FwpaPL xt;nthd;wpwpFkhf jahupf;fg;gl;Ls;J)

Revenue Accounts for the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

mwpf;ifapLk; Mz;bd; Kbtpy; nkhj;j epYitfs;            

    (8+9+10) 

 for the year ended 31
st

 December 2017 (To be prepared for each Revenue Code)

I  කමම ගිණුමට අදාෂ ආදායම් වංකේතය  :   20.02.01.01 I ,f;fzf;F jahhpf;fg;gl;Ls;s murpiw FwpaPL : 20.02.01.01 I  Revenue Code for which this Account is prepared : 20.02.01.01

II murpiw FwpaPl;bd; tptuzk; கட்டிடங்கள் ீதான 
லாடமக

Ke;jpa %d;W epjpahs;bw;fhd Njwpa 

murpiw Nrfhpg;G

Ke;jpa Mz;bw;F Kw;gl;l Mz;LtiuAs;s epYitfs; 

Ke;jpa Mz;bd; njhlh;gpy; epYitfs; 

mwpf;ifapLk; Mz;bd; njhlh;gpy; epYitfs;

murpiw epYitfs; (vjhtjpUe;jhy;)

රාජය ඳරිඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංමේ මේකම්

Secretary Ministry of Public Administration and Management 

II Description of the Revenue Code: Rent on Government Building 

(xt;nthU Mz;bw;Fk;) NtW Ntwhf mwpf;ifapLk; 

Mz;bd; jsh;j;jPL nra;ag;gl;lL gjptopf;fg;gl;l njhif   

(i)+(ii)                                                   

    (ii) 2016 Mz;bw;fhd gjptspg;G nra;ag;gl;l nkhj;j         

     njhif 

     (i) 2015.12.31 tiu gjptspg;G nra;ag;gl;l nkhj;j           

      njhif           
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13 ලාර්තා කරනු බන ලවර තුෂ හිඟ  මුදට අනුරපිල  රැවක්රන 

ද මුළු ප්රමාණය (එේ එේ ලවර කලන් කලන්ල)- (i)+(ii)

Total amount collected against arrears during the 

Reporting year (seperately for each year)- (i)+(ii)
          45,577,330.02 

     (i) 2015.12.31 ලර්ය දේලා රැව ්කරන ද  මුළු                     

 ප්රමාණය

   (i) Total amount collected for the period up to                           

                    31.12. 2015          37,781,134.36 

     (ii) 2016 ලර්යට අදාෂල රැව ්කරන ද මුළු ප්රමාණය   (ii) Total amount collected in respect of year 2016
           7,796,195.66 

14 ලාර්තා කරනු බන ලවර අලවාන ලන විට ආදායම්ල මුළු 

ශුද්ධ හිඟ මුද (11-12-13)

Total Net Arrears of Revenue as at the end of the 

Reporting year  (11-12-13)         188,087,784.26 

Variance (Excess/ (Shortfall) Analysis - 

Reporting year.

රු./ &gh/Rs.

15

-

16

        112,604,144.71 

17 ඉශත (15) හි වශන් විචයතාලයට බඳෑ මැනිය ශැකි කශේතු / (15)  ,y; khWghl;bw;fhd mstplf;$ba fhuzq;fs;/ Measurable reasons for the variance at (15) above:

-

18

(xt;nthU Mz;bw;Fk); NtW Ntwhf mwpf;ifapLk; 

Mz;by; epYitf;F  vjpuhf Nrfhpf;fg;gl;l nkhj;j njhif 

(i)+(ii)

mwp;f;ifapLk; Mz;bd; Kbtpy; ,Ue;jthwhd murpiwapd; 

nkhj;j Njwpa epYitfs; (11-12-13)

     (i) 2015.12.31 tiu Nrfupf;fg;gl;l nkhj;j njhif                           

     (ii) 2016 Mz;bw;fhd Nrfupf;fg;gl;l nkhj;j njhif

විචයතාල වි්මේණය (අතිරික්තය/හිඟය) ලාර්තා කරනු බන ලවර 

වශා

මූලික ආදායම් ඇවත්කම්න්තුල ශා වංකෝධිත ඇවත්කම්න්තුල අතර කලනව %y murpiw kjpg;gPl;bw;Fk; jpUj;jpa kjpg;gPl;bw;Fk; 

,ilapyhd khWghL

Variance between Original Revenue Estimate and Revised Revenue 

Estimate

වංකෝධිත ඇවත්කම්න්තුල ශා ශුද්ධ ආදායම් රැවක්ිරිම් අතර කලනව jpUj;jpa kjpg;gPl;bw;Fk; cs;sgbahd Njwpa murpiw 

Nrfupg;gpw;Fk; ,ilapyhd NtWghL

Variance between Revised Revenue Estimate and Actual Net Revenue 

Collection

khWghl;bd; (k pirf /FiwT) gFg;gha ;T 

mwpf;ifa PLk ; Mz;L

ඉශත (16) හි වශන් විචයතාලයට බඳෑ මැනිය ශැකි කශේතු / (16) ,y; khWghl;bw;fhd mstplf;$ba fhuzq;fs;/Measurable reasons for the variance at (16) above:

அெிமம திப்படீ்டிமன 800 ில்யினில் இருந்து 900 ல்யினாக உர்த்துலதற்கு ககாப்பட்ட அனுதி லறங்கப்படாததுடன், 03/2016 சுற்ற்மிக்மகக்கு அம ஊறிர்கரின் அடிப்பமடச்  ெம்பரம் 
அதிகரித்தமால் லாடமக அமலடீ்டுத் சதாமகயும் அதிகரித்துள்ரது .

ආදායම් ඇවත්කම්න්තු රු.මි.800 සිට රු.මි.900 දේලා වංකෝධනය කරන කව ඉල්ා සිටියද එය සිඳු කනොවීම ශා රාජය ඳරිඳාන චක්රකල්ක 03/2016 මඟින් රාජය කවේලක ලැටුප් ලැඩිවීම.

Approval sought for revision of revenue estimate from 800Mn to 900Mn was not given and amount of rent recoveries has incresed due to revision of basic sallry of government officials as per cercular 03/2016.
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MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION & MANAGEMENT

ACCOUNT NO :- 13001

Maximum Limit 

of Expenditure

Minimum Limit 

of Receipts

Maximum Limit 

of Debit Balance

Rs Rs Rs

1.1 Authority given by the Appropriation Act 64,000,000.00     30,000,000.00     191,000,000.00   

1.2. Revised approved during the year -                      26,000,000.00     -                      

Expenditure Receipts Debit

 (Debit) (Credit)  Balance

Rs Rs Rs

2. Actual figures of the year end (According to the Treasury print out)

         2.1 By Cash (11) 54,303,280.75     28,768,423.97     130,599,874.66   

         2.2 By Cross Entres (12) 12,048,686.92     20,202,853.82     8,154,166.90       

3. Adjustments under actual figures in terms of F.R.503(1)

         3.1 By Cash (11) -                      -                      -                      

         3.2 By Cross Entries (12) 912,048.82          912,048.82          -                      

[Enough information should be provided to identify the adjusment under 

the F.R.503(1) - Annex1.1]

4. Actual Figures after removing the adjustments under F.R.503(1)[02-03]

         4.1 By Cash (11) 54,303,280.75     28,768,423.97     130,599,874.66   

         4.2 By Cross Entries (12) 11,136,638.10     19,290,805.00     8,154,166.90       

5. Exceeding the debit limit and dropdown the credit limit

    (comparing 1.1 & 1.2 figures with 4.1)

Limits

Actual

 ANNUAL RECONCILIATION STATEMENTS OF PUBLIC OFFICER'S ADVANCE "B" ACCOUNT

AS AT 31.12.2017 IN TERMS OF F.R.506(D)
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Debit balance according to Departmental books 122,445,707.76          

Add

-                             -                             

Less

-                             -                             

Debit balances according to Treasury print out 122,445,707.76          

RECONCILIATION STATEMENT EXPLAINING DIFFERENCES BETWEEN 

DEPARTMENTAL BOOKS AND TREASURY PRINTOUTS[F.R.427 (4)]
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According to 

Departmental 

Books

According to 

Treasury print out
Difference

Rs Rs Rs

Balance C/F 105,065,017.88 105,065,017.88 -                      

Add

Debit during the year 11 54,303,280.75   54,303,280.75   -                      

12 11,136,638.10   12,048,686.92   (912,048.82)        

Inter Settlement 311,187.00        -                     311,187.00         

170,816,123.73 171,416,985.55 (600,861.82)        

Less -                      

Credit during the year 11 28,768,423.97   28,768,423.97   -                      

12 19,290,805.00   20,202,853.82   (912,048.82)        

Inter Settlement 311,187.00        -                     311,187.00         

Balance B/F 122,445,707.76 122,445,707.76 -                      

 RECONCILIATION STATEMENT OF DEPARTMENTAL BOOKS AND TREASURY PRINT 

OUTS [F.R.427 (1)]
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Rs Rs

From the Officers serving in the Ministry (Annexure 3.1) 120,066,934.39         

Officers who transferred to another Ministries/Departments/Provincial Councils

         (a) From the Officers serving in the Ministry/Department (Annexure 3.2) 729,488.50               

         (b) From the Officers who transferred to Provincial Councils (Annexure 3.3) 335,905.21               1,065,393.71            

From the deceased Officers (Annexure 3.4) -                          

From the retired officers (Annexure 3.5) -                          

From the interdicted officers (Annexure 3.6) 5,250.00                  

From the officers who vacated their post (Annexure 3.7) 584,152.66               

Other(with details) (Annexure 3.8) 723,977.00               1,313,379.66            

122,445,707.76         

Less (Creditors)

Balances to be settled to other Government Ministries/Departments (Annexure 3.10) -                          -                          

Balances to be settled to the Provincial Councils (Annexure 3.10) -                          -                          

Total of the individual balances 122,445,707.76         

SUMMARY OF CLASSIFICATION OF INDIVIDUAL BALANCES
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Rs

Summary of classification of Individual balance (Annexure 3) 122,445,707.76            

Department Control Account balance (Annexure 4) 122,445,707.76            

Differences, if any between the above balances -                             

RECONCILIATION STATEMENT OF THE SUMMARY OF CLASSIFICATION OF 

INDIVIDUAL BALANCES TOTAL WITH CONTROL ACCOUNT BALANCE



Annual Performance Report & Accounts 2017 
 

 115 Ministry of Public Administration & Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Accounts Report  
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DGSA 2

Programme No. & Title : 1

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

Provision in Budget 

Estimates

Supplimentary 

Provision and 

Supplimentary 

Estimate Allocation

Transfers in 

terms of the 

F.R. 66 and 

F.R. 69

Total Net Provision   Total Expenditure       Net Effect             

      

Savings/(Excesse

s)       

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

(a) Recurrent (DGSA 3) 209,473,089,000 1,403,030,800 -6,651 210,876,113,149 210,064,887,765 811,225,384

(B) Capital (DGSA 4) 23,750,000 7,000,000 6,651 30,756,651 28,575,804 2,180,847

Total 209,496,839,000 1,410,030,800 0 210,906,869,800 210,093,463,569 813,406,231

Appropriation Account by Programme - 2017

Nature of Expenditure with 

DGSA format Reference

Expenditure Head No.   :                  253                                      

Operational Activit ies

Summary of Recurrent and Capital Expenditure

 Name of  Department  : Department of Pensions
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Annual Accounts Report  
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Department of 

Government Printing 
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DGSA 2

Expenditure Head No :211                                                                       

Programme No. & Title :01-Operational Activities

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

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

(a)  Recurrent 1,895,098,000.00    315,000,000.00     39,536,750.00 2,209,927,000.00   2,207,725,507.00   2,201,493.00         

-39,707,750.00

(b)  Capital 106,100,000.00       14,000,000.00        9,314,000.00          120,271,000.00       119,910,568.00      360,432.00            

(9,143,000.00)         

  Total 2,001,198,000.00    329,000,000.00     0.00 2,330,198,000.00   2,327,636,075.00   2,561,925.00         

Net Effect   

Saving/(Excess)                             

Summary of Recurrent and Capital Expenditure

Nature of Expenditure  

with    DGSA format 

Reference

Provision in 

Budget Estimates

Supplimentary 

Provision and 

Transfers in 

terms of the F.R. 

Total Net 

Provision                                       
Total Expenditure

Appropriation Account by Programme - 2017

Name of  Ministry / Department / 

District Secretariat:

 Dapartment of Government 

Printing    
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Audit Report of 

Appropriation Account  

2017 
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          02/2017/20 

 

          

 

අධ්යක්ෂ  නනාල් 

ාලනය ිණුමම් ෙපාල්තමෙම්්තුව.  

 

ශී්ත ය 130 -  ාලනය ාිපාලනන ාල ළමමනලළා  අමලමයලාංශෙේ  2017 .්ත ෙේ විස්තනන ිණුමම 

පිළිබඳ. විග ළලධිාති .ල්තමල.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

ශී්ත ය 130  -  ාලනය ාිපාලනන ාල ළමමනලළා  අමලමයලාංශෙේ 2017 .්ත ය සඳාල ව 2017 

ෙපසැම්බ්ත 13 දිනැති අාංළ 259/2017 පාන ාලනය ිණුමම් ක්රේයෙේ සඳා්ත  ීජීඑඑසඒඒ 1 කළතතිෙේ 

සිට 10 කළතතිය පක්ෂ.ල  කළතතිප, සටාන (i)  සිට සටාන   (iv) පක්ෂ.ල ව ෙමොාුවරු සලාලාංශයකි්ත 

සම්තවිම 2017 .්ත ය සඳාල වු විස්තනන ිණුමම ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ සමලන.ල ජ නනානෙේ 

කණ්ඩු්රම .ය.සඒාලෙ  148,149,150 ාල 152 .ය.සඒාල.්තට, 2017 අාංළ 32 පාන 

විස්තනන(සාංෙශෝධ්න) ානති්ත සාංෙශෝධිම 2016 අාංළ 24 පාන විස්තනන ානම ාල ෙ.නත් 

.ය.සඒාලපිම විධිවිධ්ලනය්තට, 2017 .ල්තෂිළ අය.ැය ඇසඒමෙම්්තුව.ට, ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ 

සමලන.ල ජ නනානෙේ මුප් ොගුනලසි සාංග්රාෙේ විධිවිධ්ලන  ඇුවමත් ාලනය මුනය ාල ාිපාලනන 

ොගුනලසි.නට අනුකූන. පිළිෙයන ළා ඉදිිපාත් ළාන නප විස්තනන ිණුමම, ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ 

සමලන.ල ජ නනානෙේ කණ්ඩු්රම .ය.සඒාලෙ  154(1) .ය.සඒාලෙ  ඇුවමත් විධිවිධ්ලන රළලා මලෙ  

විධ්ලනය යටෙත් විග නය ළාන න ජ   2017 ෙපසැම්බ්ත 13 දිනැති අාංළ 259/2017 පාන ාලනය ිණුමම් 

ක්රේයය සම  සාංෙයෝිතම. කියවිය යුුව ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ සමලන.ල ජ නනානෙේ මුප් ොගුනලසි 

සාංග්රාෙේ මුප් ොගුනලසි 150 රළලා. ාලනය ිණුමම් අධ්යක්ෂ  නනාල්.ායල විසි්ත  රසි්ධධ් ළම යුුව 

විස්තනන ිණුමම සම්බ්තධ්ෙය්ත වු  මලෙ  නිිපක්ෂ  ය්ත ෙමම .ල්තමලෙ  පැක්ෂෙ   

 

2  විග න වි ය ාාය 

---------------------- 

විස්තනන ිණුමෙම් පැක්ෂෙ.න අගය්ත සා ොළිපා  කිරීම්.නට උාළලරී.න  2017 අාංළ 32 

පාන විස්තනන (සාංෙශෝධ්න) ානති්ත  සාංෙශෝධිම 2016 අාංළ 24 පාන විස්තනන ානති්ත 

ාල්තලිෙම්්තුව. විසි්ත නිශඒකය ළාන නප වියපම් සීමල.්ත ුවම උාෙයෝනනය්ත සිදු ළෙමේප 

ය්තන ාල විග න සලක්ෂෂි නබල ගැනීම පිණිස ාිපාලටි ක්රියලත්මළ කිරීම  විග නයට ඇුවමත් 

ෙ    
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ෙමෝාලගත් ාටිාලටී්ත, .ාංකල ොෝ .ැාදි ොේුවෙ.්ත විස්තනන ිණුමෙම් ඇතිවිය ාැකි 

රමල ලත්මළ සල.පය රළලශනය්තෙග්ත අ.පලනම් මක්ෂෙසේරු කිරීම් විග ළෙ  විනිශඒකය මම 

ාපනම් ෙ   එම අ.පලනම් මක්ෂෙසේරු කිරීම්.න ජ, අ.සඒාලෙ.ෝචිම. උචිම විග න ාිපාලටි 

සැනැසුම් කිරීම පිණිස  අමලමයලාංශෙේ  විස්තනන ිණුමම  පිළිෙයන  කිරීමට  සා  සලධ්ලා  

ෙනස ඉදිිපාත් කිරීමට අපලම .්තනලව අභ්ය්තමා ාලනනය විග ළ සැනකි්නට ග්තනල නමුත් 

අමලමයලාංශෙේ අභ්ය්තමා ාලනනෙේ සලනපලයිත්.ය පිළිබඳ. මමයක්ෂ රළලශ කිරීමට අපාසඒ 

ෙනොළායි  ළමමනලළා ය විසි්ත අනුගමනය ළාන නප ඇසඒමෙම්්තුව.න සලධ්ලා ත්.ය 

ඇ ැයීම ෙම්තම විස්තනන ිණුමෙම් සමසඒම ඉදිිපාත් කිරීම පිළිබඳ ඇ ැයීමප විග නයට 

ඇුවමත් ෙ   

 

 

3  විස්තනන ිණුමම සම්බ්තධ්ෙය්ත රධ්ලන ග ්ත ජෙම් නිනධ්ලරීෙ  .ගීම ාල ග ්ත ජෙම් 

නිනධ්ලරීෙ  .ගීම 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ සමලන.ල ජ නනානෙේ කණ්ඩු්රම .ය.සඒාලෙ  52 .ය.සඒාල. සම  

කියවිය යුුව ශ්රි නාංළල රනලමල්ත්රිළ සමලන.ල ජ නනානෙේ මුප් ොගුනලසි සාංග්රාෙේ මුප් 

ොගුනලසි 124 ාල  125 හි  පක්ෂ.ල ඇති ළල්තයභ්ලාය්ත  සම්බ්තධ්ෙය්ත වු ාලනය මුනය 

ාිපාලනනෙේ රමල .ත් බ. මාවුරු කිිපම සඳාල රධ්ලන ග ්ත ජෙම් නිනධ්ලරී්ත මුප් 

අමලමය.ායලට .ගකි. යුුව අමා අමලමයලාංශෙේ ාල  අමලමයලාංශය යටෙත් ඇති 

ෙපාල්තමෙම්්තුව.න මුප් ළටයුුව අධික්ෂ  ය කිරීෙම් .ගීම භ්ලණ්ඩලගලාෙේ විධ්ලනය්තට 

යටත්. රධ්ලන ග ්ත ජෙම් නිනධ්ලිප්තට ාල ග ්ත ජෙම් නිනධ්ලිප්තට ාැ.ැේත   ඒ අනු. 

විස්තනන ිණුමම ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ සමලන.ලදි නනානෙේ කණ්ඩු්රම .ය.සඒාලෙ  

148,149,150 ාල 152 .ය.සඒාල.්තට, ෙ.නත් .ය.සඒාලපිම විධිවිධ්ලනය්තට, ාලනය මුනය ාල 

ාිපාලනන ොගුනලසි.නට අනුකූන. ා.ත්.ල ෙගනයලම, පිළිෙයන කිිපම ාල ඉදිිපාත් කිිපම 

රධ්ලන ග ්ත ජෙම් නිනධ්ලරීෙ  ාල ග ්ත ජෙම් නිනධ්ලරීෙ   .ගකිම ෙ   .ාංකල ොෝ .ැාදි 

ොේුවෙ.්ත ඇති විය ාැකි රමල ලත්මළ සල.පය රළලශනය්තෙග්ත ෙමොා. විස්තනන ිණුමම 

පිළිෙයන කිරීමට ාැකි .නු පිණිස අ.ශය.න අභ්ය්තමා ාලනනය සැනැසුම් කිිපම, ක්රියලත්මළ 

කිිපම ාල ා.ත්.ල ෙගන යලම ෙමම .ගීමට ඇුවමත් ෙ    
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4  විග න නිිපක්ෂ   

 -------------------- 

2017 .්ත ය සඳාල ශී්ත  130 පාන ාලනය ාිපාලනන ාල ළමමනලළා  අමලමයලාංශෙේ  

විස්තනන ිණුමම ාාම පැක්ෂෙ.න   4 1 ෙේපෙේ සිට 4 3 ෙේපය පක්ෂ.ල  ව  ළරුුම පැක්ෂවීම්.නට 

යටත්. සුවටුපලයළ ෙනස පිළිෙයන ළා ඇති බ. නිිපක්ෂ  ය විය  

 

4.1   වියපම් ඇසඒමෙම්්තුව ාල රතිාලපන උාෙයෝනනය 

         ------------------------------------------             

        අමලමයලාංශයට අයත් ශී්ත  130 යටෙත් පැක්ෂෙ.න .යලාතති  04 හි මුළු පුනාල.්තමන 

රතිාලපනෙය්ත 3.91 ළ රතිශමයක්ෂ ාල මුළු මූනධ්න රතිාලපනෙය්ත 27.92 ළ රතිශමයක්ෂ 2017 

ෙපසැම්බ්ත 31 දිනට ඉතිිප වී තිබුණි  සමසඒම රතිාලපනය සම්බ්තධ්ෙය්ත 2017 ෙපසැම්බ්ත 31 

දිනට ඉතිිපවීම් රතිශමය 13.65 ක්ෂ විය  විසඒමා ාාම පැක්ෂෙ   

 

මුළු ශු්ධධ් 

රතිාලපනය 

-------------- 

මුළු ශු්ධධ් 

රතිාලපන 

-------------- 

රු  

මුළු වියපම 

 

--------------- 

රු  

ඉතිිපය 

 

--------- 

රු  

ඉතිිපවීම් 

රතිශමය 

--------- 

රු  

පුනාල.්තමන 

වියපම 

1,082,035,000 1,039,715,342 

 

42,319,658 3.91 

මූනධ්න වියපම 738,405,000 

____________ 

  532,246,447 

___________ 

206,158,553 

___________ 

27.92 

 

එළුව. 1,820,440,000 

==========

== 

1,571,961,789 

=========

== 

248,478,211 

========= 

13.65 

 

 

(අ)  සම්ප්ත  රතිාලපනයම ඉතිිපවීම 

      ---------------------------------- 

.ල්තෂිළ ඇසඒමෙම්්තුව. මිණ්ත රතිාලපන සනසල ගත් .ැය වි යය අාංළ01-04-2001 හි 

ෙගොඩනැිණලි ාල ඉදිකිිපම සපාල වු මුළු ශු්ධධ් රතිාලපනය ව රු 300,000 ක්ෂ සම්ප්ත ෙය්තම අපලම  

ළල්තයයට ෙයොපල ෙනොගැනීම නිසල ඉතිිප. තිබුණි  ඇසඒමෙම්්තුව කිරීෙම් දු්ත.නමල.ය මම ෙමම 

ඉතිිපවීම් සිදු. ඇති බ. .ැඩි දුාටත් නිරීක්ෂ  ය විය   
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(ක)  ශු්ධධ් රතිාලපනෙය්ත සියයට 15ළට .ඩල .ැඩි ඉතිිපවීම 

       ----------------------------------------------------------- 

සමලෙනෝචිම .්ත ය අ.සලනයට .ැය වි ය්ත 12 ළට අපලම. මුළු ශු්ධධ් රතිාලපනය 

රු 520,560,000 ක්ෂ ව අමා සමලෙනෝචිම .්ත ය අ.සලනයට එම .ැය වි ය්තට අපලම මුළු වියපම 

රු 308,777,459 ක්ෂ විය  මුළු ඉතිිපවීම් රමල ය රු 211,782,541 ක්ෂ ව අමා, එය ශු්ධධ් 

රතිාලපනෙය්ත සියයට 17 ත් සියයට 89 ත් අමා ාාලසයක්ෂ ුවන ාැ.ති බ. නිරීක්ෂ  ය විය   

 

 

 (ඇ) රතිාලපන මලරුකිරීම් 

       ---------------------- 

මුප් ොගුනලසි 66  රළලා. වීාෙමොාං ක්රියල ාටිාලටිය යටෙත් රතිාලපන මලරු කිරීම සිදුළන 

ාැක්ෂෙක්ෂ කිසියම් .ැය වි යයක්ෂ සඳාල .්ත ය ුවන ෙ.්තළා ඇති රතිාලපන මුප් .්ත ය ුවන 

වියපම් කිරීම සඳාල රතිාලපන රමල .ත්  ෙනො.න බ. සා රතිාලපන ඉක්ෂම.ල යමමට ඉඩළඩ 

ඇතිබ.ට රධ්ලන ග ්ත  ජෙම් නිනධ්ලරීයල  සමහීමළට ාත්වු ළ්හි වු. ප, එම මත්ත්.ය්ත 

සැනකි්නට ෙනොෙගන 130-1-4-2506 .ැය වි ය සඳාල ව මු් රතිාලපනය රු 150,000,000 ක්ෂ 

සඳාල මුප් ොගුනලසි 66 මිණ්ත රු 14,615,00 ක්ෂ මලරුළාෙගන තිබූ අමා එම සම්ප්ත  

.ටිනලළම ඉතිිප වී තිබුණි   

 

(ඈ) රතිාලපන ඌන උාෙයෝනනය 

      ------------------------------------- 

අමලමයලාංශය විසි්ත ා.ත්.න .ැඩසටා්ත සඳාල ාිපපුාළ ඇසඒමෙම්්තුව මඟි්ත අතිේතළ රතිාලපන 

ෙ.්ත ළා ගැනීමට ළටයුුව ළා ඇති අමා .ැය වි ය්ත 02 ළට නබලගත් ාිපපාළ රතිාලපන .ලි්ත 

සියයට 45ක්ෂ සා සියයට සියයක්ෂ ඉතිිප වී ඇති බ. නිිපක්ෂ  ය විය  න.ළ ග ළලධිළලිප.රු්ත 

බඳ.ල ෙනොගැනීමත් ශ්රී නාංළල සාං.්තධ්න ාිපාලනන කයමනෙේ ාල අග්රලමලමය ළල්තයලනය එක්ෂ. 

ක්රියලත්මළ කිිපමට අේක්ෂෂිම .යලාතතිය ක්රියලත්මළ කිිපමට ෙනොාැකි වීමත් ඉතිිපයට ොේුවව බ. 

ේළම්.ායල විසි්ත අපාසඒ පැක්ෂවීම් ළා තිබුණි   
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4.2. බැාළම් ොලිපා  කිරීම 

        ------------------------------- 

       ාාම නිරීක්ෂ   ළානු නැෙේ  

 

      (අ) අනුමම සීමල. ඉක්ෂම.ල බැාළම්.නට එමඹීම  

            ------------------------------------------------------- 

සමලෙනෝචිම .්ත ෙේ මුප් ොගුනලසි 216 (අ) විධිවිධ්ලන.නට ාටාැනි.  ශු්ධධ් රතිාලපන 

ඉක්ෂම.ල .ැය වි ය්ත 13ළ .ටිනලළම රු 15,894,726 ළ බැාළම් සඳාල එළ  වී ඇති බ. 

බැාළම් ේයනය ාරීක්ෂ ලෙ  ජ අනල.ා ය විය   

  

    (ක)  ොළිපා  ෙනොළාන නප බැාළම් 

         ------------------------------------- 

ඇමැම් බැාළම් ිණුමෙම්  ොළිපා  ළා ෙනොතිබුුම අමා   2018 .්ත ෙේ ෙගවීම .වුක්ත 

පිළිබඳ නියදි විග න ාිපක්ෂ ලෙ  ජ අ.සඒාල 14 ළට අපලම ව රු 2,808,983 ළ බැාළම්  

.ටිනලළමක්ෂ නිරීක්ෂ  ය විය  

 

 

4 3. ොොත්.ලි්ත ළාල ාැරීම පිළිබඳ රළලශය 

           -------------------------------------------------- 

           ාාම සඳා්ත නිරීක්ෂ   ළානු නැෙේ  

 

(අ) විස්තනන ිණුමෙම් DGSA-7(i) කළතතිය අනු., .්ත ය ුවම ොොෙම්ත ළාල ාැරීම ාල අය ළා        

ගැනිම පිළිබඳ රළලශෙේ සපා්ත .ලාන අනුවරු .ලි්ත වු අනලභ් පිළිබඳ ාරීක්ෂ ලෙ දි 2009 

.්ත ෙේ සිට 2017 .්ත ය පක්ෂ.ල ළලමයට අපලම .ලාන අනුවරු 08ළට අපලම රු 3,251,615 

ක්ෂව ාලඩු සම්බ්තධ්. ාරීක්ෂ   ළටයුුව අ.ස්ත කිරීමට අමලමයලාංශය අොොොොසත් වි තිබුණි  
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      (ක)   මුප් ොගුනලසි 109 යටෙත් ොොෙමහි ළාල ාැරීම ාල අයළා ගැනීම් පිළිබඳ රළලශය 

              ------------------------------------------------------------------------------------------  

2016 ෙපසැම්බ්ත 31 දිනට .ලාන අනුවාළට අපලන.  ළාල ෙනොාන ඉදිිපයට ෙගන යන 

ෙශේ ය ෙනස පක්ෂ.ල ඇති නමුත්, 2017 .්ත ෙේ විස්තනන ිණුමමට කාම්භ්ළ ෙශේ  ෙනස 

ෙගන ෙනොමැති රු 7,573ළ ෙශේ යක්ෂ නිරීක්ෂ  ය විය  

 

 

5  ාල්තලිෙම්්තුව. ෙ.ම .ල්තමල කිරීම  

    -------------------------------------- 

ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ සමලන.ල ජ නනානෙේ කණ්ඩු්රම .ය.සඒාලෙ  154(6)  .ය.සඒාල. 

රළලා මල විසි්ත ශී්ත  130ට අපලම. මූනය ාල ළල්තයසලධ්නය පිළිබඳ .ල්තමල. යාල ළලනෙේ ජ 

ාල්තලිෙම්්තුවෙ  සභ්ලගම ළානු නැෙේ  

 

 

 

 

 

ඩේ ීඑ එ්ත මැණිෙක්ෂ 

සාළලා විග ළලධිාති 

විග ළලධිාතිෙ.නු.ට 

 

පිටාම - ේළම්, ාලනය ාිපාලනන ාල  ළමමනලළා  අමලමයලාංශය 
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