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வினத்தின் மிக்கதும் னனுறுதி 

யாய்ந்ததுநா அபச சசனயனன யமங்குயதன் 

மூம் நக்களின் யாழ்க்னகத் தபத்னத 

சநம்டுத்துயனதக் குறிக்சகாாகக் 

ககாண்டுள் நது அனநச்சின் 2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கா முன்சற்த்னத மீாய்வு 

கசய்யும் இச்சந்தர்ப்த்தில் அதற்கு 

குறிப்கான்ன ழுதுயதில் 

கருநகிழ்ச்சினனைகிசன். . 

2020 ஆம் ஆண்டில் அபசாங்க நிருயாக, 

உள்ாட்ைலுயல்கள், நாகாண சனகள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அனநச்சு ஆக தது ணிகன 

முன்கடுத்த நது அனநச்சு, சிந்தகதாரு 

அபசாங்க சசனயனனயும் நக்கள் ட்புயா 

சசனயகனயும் யமங்குயதற்காகப் ாரின 

ணினன நினசயற்றியுள்து. யருைத்தின் 

முதல் காாண்டிசசன ஒரு அனநச்சு ன் 

யனகயில் ாங்கள் முகங்ககாடுத்த கடுனநனா 

சயால், உகாவின ககாள்ன சானா 

ககாவிட்-19 கதாற்றுசாய்க்கு நத்தியில் அபச 

சசனயனன இனைநிறுத்தாது கதாைர்ச்சினாக 

ககாண்டு ைாத்துயதும், மிகவும் 

வினத்தின்மிக்க நக்கள் சசனயனனக் 

ககாண்டு ைாத்துயதுநாகும்.இதன் சாது 

அபசாங்க உத்திசனாகத்தர்களுக்கு உச்ச அவில் 

ாதுகாப்பு யமங்கி வீட்டிலிருந்து 

கைனநகனச் கசய்யும் புதின முனனன 

 

 

 

ரீட்சித்துப் ார்த்சதாம். இது ந்தவுக்கு 

கயற்றினளித்தது ன்ால், இந்த சநாசநா 

நினயின் சாது ந்தகயாரு இங்னகனரும் 

சிபநத்திற்கு ஆாகாத விதத்தில் அனத்துச் 

கசனற்ாடுகனயும் சநற்ககாள் ாரின 

உந்துதன ங்கால் யமங்க முடிந்தது.இந்த 

அனத்துப் பிபச்சினக்குரின நினனநகளுக்கு 

நத்தியிலும் ாபாளுநன்த் சதர்தன 

ைாத்துயதற்கா சயட்நனு தாக்கல் கசய்யும் 

கசனற்ாடுகள் சான் அனத்து 

கைனநகனயும் சிந்த முனயில் 

நினசயற்றுயதற்கு அனநச்சின் கசனார் 

உள்ளிட்ை அனநச்சின் உத்திசனாகத்தர்கள் 

யமங்கின இனணயில்ாத ஒத்துனமப்ன 

விைனத்துக்குப் காறுப்ா அனநச்சர் ன் 

யனகயில் ககபத்துயைன் நினவுகூர்யது 

அயசினநாகும். 

காது நிருயாக, உள்ாட்ைலுயல்கள் அனநச்சு 

ன் யனகயில் அச்கசனற்ாடுகன உரின 

முனயில் நினசயற்றின அசதசயன 

நாகாண சனகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சிப் பிரிவு 

தது கிபாமின அபிவிருத்திச் 

கசனற்திட்ைங்கனத் கதாைர்ச்சினாக 

சநற்ககாள்யதற்கு ையடிக்னக டுத்தனநயும் 

ாபாட்ைப்ை சயண்டினதாகும். 

 

ஆகஸ்ட் நாதத்தில் ைாத்தப்ட்ை காதுத் 

சதர்தலில் கினைத்த கயற்றினனத் கதாைர்ந்து 

அபசாங்க சசனய, நாகாண சனகள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அனநச்சு ன்று விைனப் பப்பு 

நாற்நனைந்த சாதிலும், முன்னப விை  

இன்று நது சசனயகள் பந்து 

காணப்டுகின்.ஓர் அபசாங்கம் ன் 

யனகயில் ாங்கள் இந்ாட்டின் டித்த 

அரச சசவை, மாகாண சவைகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அவமச்சரின் ஆசிச் சசய்தி 
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சந்ததியிருக்கு யமங்கின ஒரு யாக்குறுதினா 

50,000 ட்ைதாரிகளுக்கு கதாழில் யமங்கும்   

  

கசனற்ாட்டில் அனத்துச் சுனநகனயும் 

தாங்கின நது அனநச்சு 50,000 ன் 

யனபனனனனயும் தாண்டி 60,000 இனஞர், 

யுயதிகளுக்கு அபச சசனயயின் யாயினத் 

திப்தற்கு ையடிக்னக டுத்தது.இது 

கருமிதநாகக் நினவுடுத்தக் கூடின ஒரு 

நிகழ்யாகும்.சநலும், அபசின் கதாைர்ச்சினா 

னணத்திற்குத் சதனயனா ஆட்சசர்ப்புக்கள் 

அனத்னதயும் உரின சபத்தில் நினசயற்றி 

ஒட்டுகநாத்த அபச சசனயயிதும் 

காறிமுனனன அடிக்கடி இற்னப்டுத்திப் 

சணி யருயதற்கு நது அனநச்சிால் 

முடிந்தது.இனய அனத்துக்கும் நத்தியில் 

ககாவிட்-19 நினனந மீணடும் ாட்டில் 

தனதூக்கியிருந்த சாதிலும் அதால்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ந்தகயாரு சசனயயும் கசனலிமக்காது இனங்க   

னயப்தற்கு ங்கால் 

முடிந்துள்து.சயால்கள் ங்கியிருந்து, ந்த 

விதத்தில் யந்தாலும், அனய அனத்துக்கும் 

தீர்வுகனக் கண்டு காது நக்கள் ட்புயா 

அபச சசனயயினப் சணி யரும் நது 

அனநச்சின் குறிக்சகான 2020 ஆம் ஆண்டில் 

பூர்த்தி கசய்ன முடிந்தனதயிட்டு 

கருநகிழ்ச்சினனையதுைன் திர்யரும் 2021 

ஆம் ஆண்டிலும் ம்மிைம் ஒப்னைக்கப்டும் 

காறுப்புக்கன ாட்டுக்காக உரின முனயில் 

நினசயற்றுயதற்கு அனநச்சின் 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கு ஆற்லும், னதரினமும் 

கினைக்க சயண்டும் ன்று பிபார்த்திக்கிசன். 

 

ஜனக ைண்டார சென்னசகான் 

சகளரை அரச சசவைகள், மாகாண சவைகள் 

மற்றும் உள்ளூராட்சி அவமச்சர்
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அபசாங்க சசனய, நாகாண சனகள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அனநச்சின் 2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கா யருைாந்த முன்சற் 

அறிக்னகக்கு அனநச்சின் கசனார் ன் 

யனகயில் குறிப்கான்ன முன்னயக்கக் 

கினைத்தனந நகிழ்ச்சினனத் 

தருகின்து.‘சுபீட்சத்தின் சாக்கு’ ககாள்னகப் 

பிபகைததிற்கு இணங்கவும் அபசாங்கத்திால் 

னைமுனப்டுத்தப்ைவுள் னன சதசின 

ககாள்னககளின் அடிப்னையிலும் 

ாட்டிற்கா சயனக் ‘காசாபகநான்ன' 

உருயாக்குயதற்கா யழிகாட்ைல்கன 

யமங்கி, நக்கள் னநன அபச சசனயயின 

சதசின, நாகாண நற்றும் பிபசதச நட்ைங்களில் 

ற்டுத்துயதற்காக ாைாவின நற்றும் 

ஒருங்கினணந்த சசனயகள் அைங்காக 

ஒட்டுகநாத்த அபச சசனயனனயும், அபச 

உத்திசனாகத்தர்கள் ன் சகாட்ாட்டிலிருந்து 

நக்கள் சசனயக் சகாட்ாட்னை சாக்கி 

யழிைாத்துயது இந்த அனநச்சின் பிபதா 

ணினாகும் ன்று ான் ம்புகிசன். னினும் 

இங்கு உகாவின கதாற்று சானா 

'ககாவிட்- 19' இன் காபணநாக ஒவ்கயாரு 

ாட்னையும் சான்று இங்னகயிலும் அபச 

நற்றும் தனினார் துனகள் ஓபவு 

பின்னைந்துள் ன்து அனயரும் 

அறிந்த உண்னநனாகும். இந்தச் சயாலுக்கு 

நத்தியிலும் சுபீட்சத்தின் சாக்கு ககாள்னகப் 

பிபகைத்திலுள் முன்னுரினநகளின் 

அடிப்னையில் இந்த அனநச்சின் ணிகன 

ஒழுங்குடுத்தி துரித நிகழ்ச்சிகனான்ன 2020 

ஆம் ஆண்டில் இந்த அனநச்சு 

னைமுனப்டுத்தினது ன்னத மிகவும் 

நகிச்சியுைன் கதரிவித்துக் ககாள்கிசன். 

அபசாங்கத்தின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சிகனத் 

துரிதநாக சநற்ககாள்யதற்கு ங்களிப்புச் 

கசய்யதற்கா நனித யங்கன யமங்கும் 

குறிக்சகாளுைன் அறுதாயிபம் ட்ைதாரிப் 

யிலுர்கன ஆட்சசர்ப்புச் கசய்யதற்கு 

ையடிக்னக டுத்தனந, 

உத்திசனாகத்தர்களுக்கா யிற்சி நிகழ்ச்சிகன 

னைமுனப்டுத்தினனந, சதசின 

யபவுகசவுத் திட்ைம், அபசாங்க முதலீட்டு 

நற்றும் சதசின அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சிகள் 

ன்யற்றின் கீழ் நாகாண சனகளிதும் 

உள்ளூபாட்சி நிறுயங்களிதும் அபிவிருத்திச் 

கசனற்திட்ைங்கள், கிபாமின கதிக 

உட்கட்ைனநப்பு யசதிகனயும் சமூக 

உட்கட்ைனநப்பு யசதிகனயும் அபிவிருத்திச் 

கசய்யதற்கா கசனற்திட்ைங்கன 

னைமுனப்டுத்தினனந, சிசபஷ்ை 

பிபனசகளின் சமூக, காருாதாப 

சாம்ன சநம்டுத்துதல், 

ாபாளுநன்ம் கதாைர்ா நற்றும் 

ாபாளுநன் உறுப்பிர்களின் 

வியகாபங்களுைன் கதாைர்புனைன 

அபசாங்கத்திால் நினசயற் சயண்டின 

ணிகன நினசயற்றினனந ன்யற்ன 

இந்த அனநச்சிால் சநற்ககாள்ப்ட்ை 

ணிகளில் ஒரு குதினாகக் குறிப்பிை முடியும். 

 

அரச சசவைகள், மாகாண சவைகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அவமச்சின் சசயலாளரின் 

ஆசிச் சசய்தி 
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இந்த அனநச்சின் ணிகன சிப்ாக 

நினசயற்றுயதற்கா ஆசாசனகனயும் 

யழிகாட்ைல்கனயும் யமங்கும் ககபய 

அபசாங்க சசனயகள், நாகாண சனகள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அனநச்சர் ஜக ண்ைாப 

கதன்சகான் அயர்களுக்கும், ககபய 

நாகாண சனகள் நற்ம் உள்ளூபாட்சி 

இபாஜாங்க அனநச்சர் ரினர் அட்மிபல் காநிதி 

சபத் வீபசசபகப அயர்களுக்கும் து நநார்ந்த 

ன்றிகனத் கதரிவித்துக்ககாள்கிசன். 

சநலும், அனநச்சின் ணிகன சிப்ாகவும் 

வினத்திாகவும் சநற்ககாள்யதற்கு 

அர்ப்ணிப்புைன் கசனற்ட்ை சநதிகச் 

கசனார்கள், ணிப்ார் ானகங்கள், 

சிசபஷ்ை உதவிச் கசனர்கள், 

ணிப்ார்கள், பிபதா நிதி உத்திசனாகத்தர் 

உள்ளிட்ை ஒட்டுகநாத்த ஊழினர் குமாத்திற்கும், 

இந்த அனநச்சின் கீழ் உள் தினணக்கங்கள், 

நினதிச்சட்ை நிறுயங்கள் நற்றும் அபசாங்க 

கூட்டுத்தாங்களின் தனயர்கள் உள்ளிட்ை 

ஊழினர்களுக்கும் து ன்றிகனத் 

கதரிவித்துக் ககாள்யதுைன் திர்காச் 

கசனற்ாடுகனயும் சிப்ாக 

சநற்ககாள்யதற்கு உங்கது 

அர்ப்ணிப்னயும் ங்களிப்னயும் 

கதாைர்ந்தும் திர்ார்க்கிசன். 

 

சஜ.சஜ. பத்சிரி 

கசனார் 

அபச சசனயகள், நாகாண சனகள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அனநச்சு 
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அறிமுகம் 1 
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சிவில் நிர்ாகத்தின் ககந்தி  நிலனாக 

விபங்கும் அச  கசலகள், ாகா சலதகள் 

ற்றும் உள்ளூாட்சி அலச்சு அச 

நிர்ாகத்திலண முன்னிலனப்தடுத்தி, க்களின் 

திர்தார்ப்புக்களுக்கு முலிடம்  ங்கும் 

லகயில் அச கசலயான்றிலண 

நிர்ாணிக்கும் டடிக்லகயிலண 

கற்யகாள்கின்நது.  அங்கு அசாங்க 

யகாள்லககலப திட்டமிடுல், னி ப 

முகாலத்தும், நிறுண ரீதிாண விருத்தி 

ன்தற்றிலண ணதிற்யகாண்டு 

லடமுலநப்தடுத்ப்தடும் தந் விடப் 

தப்புடன் கூடி அபப்தரி தணிகலப 

நிலநகற்றும் அலச்சாகும். கசி 

அபிவிருத்தி யசற்தாடுகலப 

கற்யகாள்ற்காக ாடபாவி ரீதிாண 

கசலகள் ற்றும் ஒட்டுயாத் இலந் 

கசலகளின் நிர்ாக டடிக்லககலப 

நிலநகற்றி அச கசலயினுள் னி 

பத்திலண உர் உற்தத்தித்திநன் மிக்காக 

முகாலத்தும் யசய்லண அடிப்தலட 

காக்காகக் யகாண்டு அலச்சு 

டடிக்லககலப கற்யகாள்கின்நது.  

யதாதுக்களுக்கு திருப்திகாண அச 

கசலல ங்குற்காக நிாத் ன்ல, 

ஒருலப்தாடு ற்றும் விலணத்திநனின்தால் 

விகட கணம் யசலுத்தி நிர்ாக ற்தாடுகள் 

ற்றும் நிதந்லணகலப ாரித்ல் 

இவ்லச்சின் மீதுள்ப அடிப்தலடப் 

யதாறுப்தாகும். அற்கிங்க ாதண 

விதிக்ககால ற்றும் அனுடன் 

யாடர்புலட அசாங்க நிர்ாக 

சுற்நரிக்லககலப ாரித்ல், திருத்திலத்ல், 

கலப்தடும் சந்ர்ப்தங்களில் அனுலடன் 

யாடர்புலட அாணங்கலப யதற்றுக் 

யகாடுக்குயம் யசற்தாடுகளும்  

இடம்யதறுகின்நது.  அசாங்க நிர்ாக 

டடிக்லககள் யாடர்தாக கசி ட்டத்தில் 

யகாள்லககலப ாரித்ல், யதாருள்ககாடல் 

ற்றும் அனுடன் யாடர்தாண 

ழிகாட்டல்கலப ங்குல் ன்தண 

இவ்லச்சின் மூனம் நிலநகற்நப்தடும் 

இன்னுயாரு அதிவிகட தணிாகும்.   

அனூடாக மிகவும் உற்தத்திதிநன் ாய்ந் 

கசலயான்றிலண யதற்றுக் யகாடுக்க 

முடியுாண லகயில் ஒட்டுயாத் அச 

கசலயிணதும் யசற்தாடுகலப 

கட்டியழுப்புல் ற்றும் நிர்ாகம் 

இனூடாக இடம்யதறுகின்நது.  

அசாங்க நிர்ாக, உள்ாட்டலுல்கள், 

ாகா சலதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி 

அலச்சாகக் காப்தட்ட இவ்லச்சு 

2020.08.09 ஆந் திகதி யளியிடப்தட்ட இனக்கம் 

2187/27 இலணயுலட அதிவிகசட ர்த்ானி 

தத்திரிலயின் மூனம் அச  கசலகள், ாகா 

சலதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அலச்சு ண 

நிறுப்தட்டுள்பது. அன் அலச்சுப் தவி 

யகப அலச்சர் ஜணக தண்டா 

யன்ணககான்  அர்களிடம் 

ஒப்தலடக்கப்தட்டுள்பது. அத்காடு 

அலச்சின் யசனாபாக திரு. கஜ.கஜ. த்ணசிரி 

அர்களுக்கு ங்கப்தட்டுள்பது.  

இவ்லச்சின் கீழ் ாகா சலதகள் ற்றும் 

உள்ளூாட்சி இாஜாங்க அலச்சுக்கு ாகா 

சலதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி 

விகாங்களுக்காண அதிகாம் 

ங்கப்தட்டுள்பது. அன் இாஜாங்க 

அலச்சுப் தவில யகப சத் வீசிங்க 

அர்கள் கிக்கின்நார்கள். இவ்விாஜாங்க 

அலச்சின் யசனாபாக திரு. கஜ. கஜ.  

த்ணசிரி அர்கலப யசற்தட்டு ருகின்நார். 

 

 

 

 

 

 

 

  
அதிமநதகு சாதிதி அயர்களிால் அபச மசவயகள், 

நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சின் 
அவநச்சபாக ககபய ஜக ண்டாப கதன்மகான் 

அயர்கள் தவிமனற் மாது 
 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

முக்கின நிகழ்வுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970 ஆம் ஆண்டு முல் யதாது நிர்ாக 

அலச்சின் கீழ் A  த்துலட திலக்கபாக 

ாபிக்கப்தட்ட ஓய்வூதித்  திலக்கபம் 2020 

ஆம் ஆண்டில் ணது 50 ஆது ருட (யதான் 

விா) நிலநலயாட்டி அல 

நாற்நாண்டிலண யகாண்டாடுல் ற்றும் 

மூன்று சாப் கானாக அச கசலயில் ணது 

கடலல நிலநகற்றி ாட்டிற்காக 

கசலாற்றி ஓய்வு  யதற்றுள்ப சகன அச 

ஊழிர் சமூகத்திற்கு கண்ணிளிக்கும் 

லகயில் அசிணால் பிகடணப்தடுத்ப் 

தட்டுள்ப கசி ஓய்வூதித் திணம் 2020 

ஒக்கடாதர் ாம் 08  ஆந் திகதி லடயதற்நது\ 

முக்கின நிகழ்வுகள் 

அவநச்சிடம் ஒப்வடக்கப்ட்டுள் 

ணிகள் நற்றும்  கசனற்ாடுகள்  

 சுபீட்சத்தின் காக்கு ன்ந யகாள்லக 

பிகடணத்துக்கு ற்தவும், அசிணால் 

லடமுலநப்தடுத்துற்கு திர்தார்க்கப் 

தடும் லண கசி யகாள்லககளின் 

மீதும் திணிக்கப்தட்டு அன் யதாருட்டு  

கலனக் கனாசாத்ல ற்தடுத்துற்காக 

குறித் அச நிறுணங்களுக்காண யகாள்லக 

சார் ழிகாட்டல்கலப கற்யகாள்பல் 

ற்றும் அச கசலகள், ாகா சலதகள் 

ற்றும் உள்ளூாட்சி விடப் தப்புக்கு 

உரித்ாண யகாள்லக யாகுப்புக்கள், கசி 

வு யசனவுத் திட்டம், அச முலீடுகள் 

ற்றும் கசி அபிவிருத்திச் 

யசற்தாடுகளின் கீழ் உள்ப யசற் 

திட்டங்கலப லடமுலநப்தடுத்ல் 

ற்றும் பின்ருாறு காட்டப்தட்டுள்ப 

திலக்கபங்கள், அச கூட்டுத்ாதணங்கள் 

ற்றும் நிதிச் சட்ட சலத நிறுணங்களின் 

விடப் தப்புக்கள் ற்றும் யசற்தாடுகள் 

ற்றும் அலணச் கசர்ந் யகாள்லக 

குப்புக்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ற்றும் 

யசற்திட்டங்கலப  யசற்தடுத்ல், 

யாடர் டடிக்லக டுத்ல் ற்றும் 

திப்பீடு யசய்ல். 

 

 இனங்லக நிர்ாக கசல, இனங்லக 

கக்காபர் கசல, இனங்லக திட்டமிடல் 

கசல, இனங்லக யதாறியினாபர்  

கசல, இனங்லக விஞ்ஞாண கசல, 

இனங்லக கட்டடக் கலனஞர் கசல, 

 
அவநச்சின் கசனாபாக மஜ.மஜ. பத்சிரி அயர்கள் 

அதிமநதகு சாதிதி அயர்களின் கபங்கால் 

நினநக் கடிதத்வத கற்றுக்ககாண்ட மாது 
 

 

 
ஓய்வூதினத் திவணக்கம் தது கான் விமா  நற்றும் 

மதசின ஓய்வூதினர்  தித்வதக் ககாண்டாடுதல் 2020 
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இனங்லக யாழில்நட்த கசல ற்றும் 

இலந் கசலகளின் ாதண, நிர்ாக, 

ற்றும் ஆபனி முகாலத்தும் 

 

 தாாளுன்நத்துடன் யாடர்புலட 

தாாளுன்ந அலச்சர்களின் 

டடிக்லககளுக்கு உரித்ாக அசிணால் 

கற்யகாள்பப்தட கண்டி தணிகள் 

அவநச்சிால் வடமுவப்டுத்துயதற்கு 

ஒப்வடக்கப்டும் அடிப்வடச் சட்டங்கள் 

 புார் ற்றும் அாலகள் ஓய்வூதிச் 

சட்டம் (183 இனக்கம் 24) 

 விலகள் ற்றும் அாலகள் ஓய்வூதிக் 

கட்டலபச் சட்டம் ( 1898 இனக்கம் 1) 

 புார் ற்றும் அாலகள் ஓய்வூதித் 

திட்டம் (  ஆயுப் தலடயிணர்) சட்டம் (1998 

இனக்கம் 60) 

 விலகள் ற்றும் அாலகள் ஓய்வூதித் 

திட்டம் (  ஆயுப் தலடயிணர்) சட்டம் (1970 

இனக்கம் 18) 

 அச கசல ஓய்வூதிக்கார்களின் 

ம்பிக்லகப் யதாறுப்பு நிதிச் சட்டம் ( 1999 

இனக்கம் 40) 

 அச கசல ஊழிர் கசனாத நிதிக் 

கட்டலபச் சட்டம் (1942 இனக்கம் 18)  

 உள்ளூாட்சி  கசலகள் ஓய்வூதி நிதிம் 

(1974 இனக்கம் 16) 

 உள்ளூாட்சி  கசலகள் விலகள் 

ற்றும் அாலகள் ஓய்வூதி நிதிம் (1974 

இனக்கம் 16) 

 கட்டா அசாங்க கசலச் சட்டம் (1961 

இனக்கம் 70) 

 இனங்லக அபிவிருத்தி நிர்ாக நிறுகச் 

சட்டம் (1982 இனக்கம் 9) 

 உத்திகாகபூர் ாசஸ்பங்கள் 

(உலடலயிலண மீபப் யதற்றுக் 

யகாள்பல்) சட்டம்( 1969 இனக்கம் 7) 

 தரிசு ங்கும் கதாட்டிச் சட்டம் (1957 

இனக்கம் 37) 

 ஓய்வூதிப் பிாக் குறிப்பு  

 தாடசாலன ஆசிரிர்களின் ஓய்வூதிச் 

சட்டம் (1953 இனக்கம் 44) 

 ாகா சலத ஓய்வூதிச் சட்டம் (1993 

இனக்கம் 17) 

 அச ற்றும் நீதின்நச் கசல 

உத்திகாகத்ர்கலப ஓய்வு யதநச் 

யசய்ற்காண கட்டலபச் சட்டம் (1910 

இனக்கம் 11) 

 அசகரு யாழிச் சட்டம்  ( 1956 இனக்கம் 

33) 

 அசகரு யாழி ஆலக்குழுச் சட்டம்  

(1991 இனக்கம் 18) 

 கசி னி ப விருத்திக்காண 

இனங்லகயின் கசி சலதச் சட்டம் ( 1997 

இனக்கம் 18) 

 இாணுத்திணர் ஓய்வூதிம் ற்றும் 

தணிக்யகாலட  பிாக் குறிப்பு 

 கடற் தலடயிணரின் ஓய்வூதிம் ற்றும் 

தணிக்யகாலட  பிாக் குறிப்பு 

 கசி யாழிக் கல்வி ற்றும் தயிற்சி 

நிறுணச சட்டம்  ( 2007 இனக்கம் 26) 
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அவநச்சுக்கு யர்த்தநானி அறிவித்தலின் மூம் ஒப்வடக்கப்ட்டுள்  முக்கின முன்னுரிவநகள் 

2020.08.09 ஆந் திகதின்று யளியிடப்தட்ட 2187/27 ஆம் இனக்கத்துலட அதிவிகசட ர்த்ானி 

அறிவித்லின் மூனம் அச கசலகள், ாகா சலதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அலச்சுக்கு 

ஒப்தலடக்கப்தட்டுள்ப விகசட முன்னுரிலகள் பின்ருாறு காட்டப்தட்டுள்பது. 

 

இக்குகள் 

அபச  மசவயப் பிரிவின் இக்குகள் 

 அசாங்க கசலயின் னி ப 

முகாலயில் ஆட்கசர்ப்பு , ஊதிம் ற்றும் 

லண கசல நிதந்லணகள் யாடர்பில் 

தனுறுதி ாய்ந் அச யகாள்லக 

யான்லந உருாக்குல்.  

 யதாது க்களின் கலகளுக்குப் 

ததினளிக்கும் கதாது ற்கதாது அசாங்க 

கசலயிலுள்ப ஊழிர்களின் ண்ங் 

கலபயும் திர்தார்ப்புக்கலபயும் ஒரு புதி 

திலசல காக்கி ழிடாத்துல்.  

 அசாங்க கசலயின் தனுறுதிலயும் 

த்லயும் கம்தடுத்துற்காகப் புதி 

முகாலத்துக் கட்டலப்பு ஒன்றிலண 

உருாக்குல் ற்றும் லடமுலநப் 

தடுத்துல். 

 யதறுாணத் யாகுதியான்லந உருாக்கி 

தகிர்ந்து யகாள்பல். (யதறுகதற்றிலண  

 

இனக்காகக் யகாண்ட ணப்தாங்குகள், 

லககூநல், பங்கலப அறிவுபூர்ாண 

முலநயில் தன்தடுத்துல், தக்கச் 

சார்பின்ல, தூகாக்கு ன்தண) 

 தயிற்சித் திட்டங்களுக்காண சதி 

ாய்ப்புக்கலப ங்குலும், அற்லந 

டாத்துற்காக அசாங்கத் துலநயின் 

தயிற்சித் கலகலப அலடாபங் 

காணுலும். 

 ஓய்வூதிங்களுடன் யாடர்புலட 

பிச்சிலணகளுக்குத் தீர்வு காண்தற்காக 

ஓய்வூதி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கலப உருாக் 

குலும் லடமுலநப்தடுத்லும். 

 அசாங்கத்தின் அபிவிருத்தி இனக்குகலப 

யும், முன்னுரிலகலபயும் நிலநகற்றும் 

ஆற்நல் யகாண்டாக அசாங்கத் துலநயின் 

நிறுணங்கலப அபிவிருத்தி யசய்ற்காண 

சட்டகயான்றிலணத் ாரித்ல். 

 கசல ங்கலின் தனுறுதித் 

ன்லலயும் த்லயும்
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கம்தடுத்துற்காக கல், யாடர்தாடல் 

யாழில்நட்தத்லப் தன்தடுத்லும் , அலண 

ஊக்குவித்லும். 

 அசாங்க கசலயின் தவிணியின் 

கர்ச்சி ட்டங்கலப கம்தடுத்துல். 

 ாற்நலடந்து ரும் நிலனலகளுக்கு 

ற்தச் யசற்தடுற்காக முலநலகலப 

இனகுதடுத்தி லடமுலநகலப மீப 

உருாக்குற்காண ழிகாட்டல்கலப 

கம்தடுத்தி விருத்தி யசய்லும் 

லடமுலநப்தடுத்லும். 

 ன்யகாலட ங்குர்கலபப் கதான்கந 

அசின் மூனம் நிதி ங்கும் சிவில் 

நிர்ாகம், e- அச நிர்ாக கதான்நற்றிற்கு 

உரித்ாண திட்டங்களுக்காண சதி 

ாய்ப்புக்கலப ங்குல், 

ஒருங்கிலத்ல் ற்றும் முகாலத்தும். 

குறிக்மகாள்கவ அவடயதில் தற்மாதுள் 

சட்டதிட்டங்களுக்கு ஏற் ாங்கள் 

உருயாக்கின உத்திகள் 

 அச கசலயின் விலணத்திநன் மிக்க னி 

பங்கலப முகாலத்தும் 

யசய்ற்காண தகுத்றிவுக் 

யகாள்லகயான்றும் ஒழுங்குதடுத்ல் 

கட்டலப்யதான்றிலணயும் உருாக்கல். 

 அச கசலல ங்கும் கதாது 

தனுறுதித் ன்லல கம்தடுத்தும் 

லகயில் யசயனாழுங்குகலப மீபத் 

ாரித்ல் ற்றும் யாகுதி ாரிாண 

அபிவிருத்திகளுக்காண  நிர்ாக 

சீர்திருத்ங்கள் 

 அச கசலக்காக கதாட்டித் ன்லயுடன் 

கூடி ஆட்கசர்ப்புக்கள் ற்றும் 

கர்ந்யடுப்பு முலநலகலபக் 

கட்டியழுப்புல். 

 கல சார்ந் திநன் விருத்திகள் ற்றும் 

கர்ச்சிப் யதாருத்ப்தாடுகள் 

 கசல ங்கும் யசற்தாட்டிலண  

குடிக்கலப ட்டச் யசய்ற்காக 

தன்முகப்தடுத்ப்தட்ட நிறுணம் சார் 

லனலப்பு. 

 கசல ங்கலின் தனுறுதித் 

ன்லலயும் கசல ங்கலின் 

யளிப்தலடத் ன்லக்காக கல்கள் 

ற்றும் யாடர்தாடல் 

யாழில்நட்தங்கலபப் பிகாகித்ல் 

 குடிக்கலப லப்தடுத்தி அசாங்க 

கசலயின் தால் சார்ந்து கசல 

ங்குலன ப்தடுத்துற்காக 

குடிகன்/ கசல யதறுர் 

சட்டாக்கயான்று 
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அவநச்சிால் கயம் குவிக்கப்ட்ட முக்கின துவகள்  

 

 

 

 

அலச்சிடம் ஒப்தலடக்கப்தட்டுள்ப விடப் 

தப்பின் கீழ் நிலநகற்நப்தடும் தணிகலப 

கணத்திற் யகாண்டு பிாண விடத் துலநகள் 

05 இன் கீழ் அல ககாப்பிடப்தட்டுள்பது. 

அற்கு  கனதிகாக கற்தடி முக்கி 

துலநகளுக்கு உவி புரியும் லகயில் துலச் 

கசலகளின் கீழ் கலும் ான்கு பிரிவுகளில் 

கசல ங்கும் டடிக்லக 

இடம்யதறுகின்நண. 

அவ்ந் தணிகலப நிலநகற்றும் குறித் 

பிரிவுகளும் அவ்விடத் துலநகளின் கீழ்  

 

 

யகாண்டு ப்தட்டு அலச்சிணால் அலடப் 

யதற்றுள்ப முன்கணற்நம் அனுாடாக 

கற்தார்ல யசய்ப்தடுகின்நது. 

அவ்விடப் தப்புக்கள்  ககன குறிப்பிடப் 

தட்டுள்பதுடன், அந் விடப் தப்பின் கீழ் 

ககாலப்தடுத்ப்தட்டுள்ப பிரிவுகள் 

பின்ருாறு காட்டப்தட்டுள்பண. 

இவ்லச்சின் கீழ்க் காப்தடும் சகன 

நிறுணங்களும் கூட்டாக இலந்து 

அலச்சின் இனக்குகலப யற்றிகாக 

அலடற்கு அர்ப்தணிப்புடன் 

யசற்தடுகின்நார்கள். 
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த ொலயந ொக்கு 

" ந சத்திற்கொன சிமந் ந ொர் அச நசலை " 

 

 

" னி  ைரத்ல  உரி ைலகயில் நிர்ைொகிப்ப னூடகவும், 

முகொலத்துைம், றுசீலப்பு என்பைற்றினூடொகவும் சிமந் ந ொர் 

அசொங்க நசலைல உறுதிப்படுத் ல்”  

 

 

பணிந ொக்கு 
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நிறுவனக் கட்டமப்பு 

விளக்கப்படம் 
(அரசாங்க சசமவகள் பிரிவு) 

 

3 
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னி ப விடப் 

தப்பதல்லன  4 
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4.1 சுருக்கம் 

அரச சசவவகள் பிரிவின் கீழ் 

ஒப்பவைக்கப்பட்டுள்ள விையப் பரப்பிவைக் 

கவைத்திற் ககொண்டு, அசேசபொல் அேன் ஊைொக 

நவைமுவறப்படுத்ேப்பட்டு வரும் பணிகள் 

மற்றும் கசயற்பொடுகவளக் கருத்திற்  ககொள்ளும் 

சபொதும், முக்கியமொக நொைளொவிய 

சசவவகளுக்கொை மற்றும் சகல இவைந்ே 

சசவவகளுக்குமொக புதிய உத்திசயொகத்ேர்கவள 

ஆட்சசர்ப்புச் கசய்ேவலப் சபொன்சற மனிே 

வளத்வே உரிய வவகயில் நிர்வொகித்ேல் மற்றும் 

முகொவமத்துவம்  கசய்ேலின் ஊைொக பிரிவு 

ரீதியொை கசயற்திறன் குறிகொட்டிகவள அவைந்து 

ககொள்ளும் இலக்கின் மூலம் 

நவைமுவறப்படுத்ேப்பட்டு வரும் சகல 

பிரிவுகளும் இவ்விையப் பரப்பின் கீழ்க் 

ககொள்ளப்படும். 

அவமச்சிைொல் நிர்வொகிக்கப்படும் நொைளொவிய 

சசவவகள், 

 இலங்வக நிர்வொக சசவவப் பிரிவு 

 இலங்வக கைக்கொளர்  சசவவப் பிரிவு 

 இலங்வக திட்ைமிைல் சசவவப் பிரிவு 

 இலங்வக கபொறியியலொளர் சசவவப் 

பிரிவு 

 இலங்வக விஞ்ஞொை சசவவப் பிரிவு 

 இலங்வக கட்டிைக் கவலஞர்  சசவவப் 

பிரிவு 

 இலங்வக கேொழில்நுட்ப  சசவவப் 

பிரிவு 

 

அவமச்சிைொல் நிர்வொகிக்கப்படும் இவைந்ே 

சசவவகள், 

 கமொழிகபயர்ப்பொளர்  சசவவ 

 முகொவமத்துவ சசவவ உத்திசயொகத்ேர்  

சசவவ 

 இலங்வக நூலகர்  சசவவ 

 இலங்வக ேகவல்  கேொைர்பொைல் 

கேொழில்நுட்பச் சசவவ 

 அபிவிருத்தி உத்திசயொகத்ேர்  சசவவ  

 அலுவலக உேவியொளர் சசவவ 

 இவைந்ே சொரதிச் சசவவ 

இப்பிரிவிணால் மற்பகாள்பப்தடும் பிாண 

பெற்தாடுகள்  

 உரிய சசவவப் பிரமொைக் குறிப்புக்களின் 

மூலம் சசவவக்கு  ஆட்சசர்ப்பு கேொைர்பொை 

நைவடிக்வககவள டுத்ேல்.  

 பரீட்வச திவைக்களம் மற்றும் 

பல்கவலக்கழகங்களின் மூலம்  

அலுவலர்களின்   கபறுசபறுகவள 

உறுதிப்படுத்திக் ககொள்ளல். 

 இைமொற்றத்திற்கொை அனுமதியிவை 

வழங்கல் அல்லது இைமொற்றம் கேொைர்பொக 

அரசொங்க சசவவ ஆவைக்குழுவிைம் 

பரிந்துவரக்கொக அனுப்பி வவக்கப்பைல். 

 இைமொற்றத்தின் அடிப்பவையில் 

உத்திசயொகத்ேர்கள் புதிய பேவிகளில் 

கைவமப் கபொறுப்வப  ற்பது கேொைர்பொக 

அரச வர்த்ேமொனி அறிவித்ேலில் 

பிரசுரிப்பேற்கொக அவசியப்படும் 

நைவடிக்வக டுத்ேல். 

 விவைத்திறன் கொண் ேவை ேொண்ைல் 

பரீட்வசகவள நைொத்ேல், கபறுசபறுகவள 

கவளியிைல் மற்றும் சசவவப் 

பிரமொைங்களுக்கு ற்ப விவைத்திறன் 

கொண் பரீட்வசக்கு உரிய பொைங்கள் மற்றும் 

கமொழித் சேர்ச்சிவய கபறுவேன் 

சேவவப்பொட்டிலிருந்து விடுவித்ேல். 

 விவைத்திறன் கொண் பரீட்வசகளுக்கு உரிய 

பிரச்சிவைகள் கேொைர்பில் அவசியப்படும் 

சந்ேர்ப்பங்களில் அரசொங்க சசவவ 

ஆவைக்குழுவுக்கு பரிந்துவர வழங்குேல்.  

 சசவவ உறுதிப்பொட்வை வழங்குேல் 

அல்லது சசவவ உறுதிப்பொட்வை 

வழங்குவது கேொைர்பிலொை பரிந்துவரகவள 

அரச சசவவ ஆவைக்குழுவுக்கு 

வழங்குேல். 
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 நொட்டிற்கு கவளிசய கசல்வேற்கொை 

விடுமுவறக்கு அனுமதி வழங்குேல். 

 நொைளொவிய சசவவகளுக்கொை சசவவப் 

பிரமொைத்தில் குறிப்பிைப்பட்ைள்ள 

விையத் துவறகளுக்கு கவளிநொட்டு 

கற்வகக்கொை விடுமுவற வழங்குேல் 

(முழுவமயொை சம்பளத்துைன்) – (ேொபை 

விதிக்சகொவவயின் XII 14 ஆம் 

பிரிவுக்கவமய) 

 சம்பளத்துைன் நொட்டிற்கு கவளிசய 

கசல்வேற்கொை விடுமுவறக்கு அனுமதி 

வழங்குேல். 

 கைவமயின் நிமித்ேல் கவளிநொகைொன்றில் 

இவைக்கப்பட்டுள்ள அல்லது கவளிநொட்டு 

கற்வக விடுமுவற கபற்றுள்ள, பேவியில் 

உறுதிப்படுத்ேப்பட்டுள்ள அரச 

உத்திசயொகத்ேரின் வொழ்க்வகத் துவைக்கு 

சம்பளமற்ற விடுமுவறக்கொை அனுமதிவய 

வழங்குேல். 

 இவைந்ே சசவவகளுக்கொை கைவமகவள 

நிவறசவற்றல், பதிற் கைவமயொற்றுவேற்கு 

அனுமதியளித்ேல். 

 நொைளொவிய சசவவகளின் சேனும் ஒரு 

பேவியில் பதிற் கைவமயொற்றுவேற்குரிய 

பரிந்துவரகவள அரசொங்க சசவவ 

ஆவைக்குழுக்கு வழங்குேல். 

 இவைந்ே சசவவகளுக்கொக இரண்ைொம் 

நிவல அடிப்பவையில் விடுவித்ேல். 

 நொைளொவிய சசவவகளுக்கு இரண்ைொம் 

நிவல அடிப்பவையில் விடுவிப்பது  

கேொைர்பில் அரசொங்க சசவவ 

ஆவைக்குழுவுக்கு பரிந்துவரகவள 

வழங்குேல் ( நவைமுவற ஒழுங்கு விதி 143 

இற்கவமய) 

 இவைந்ே சசவவகள்இவைந்ே 

சசவவகளுக்கு ஒப்பந்ே அடிப்பவையில் 

சசவவயில் ஈடுபடுவேற்கு  அனுமதி 

வழங்குேல். 

 இவைந்ே சசவவகளுக்கு ேரமுயர்வுகவள 

வழங்குேல் மற்றும் நொைளொவிய 

சசவவகளுக்கு பேவியுயர்வுகவள வழங்குது 

கேொைர்பில் அரசொங்க சசவவ 

ஆவைக்குழுவுக்கு பரிந்துவரகவள 

வழங்குேல். 

 இவைந்ே சசவவகளில் ஓய்வு கபறச் 

கசய்ேல் மற்றும் நொைளொவிய 

சசவவகளுக்கு பேவிகளிலிருந்து ஓய்வு 

கபறச் கசய்ேல் கேொைர்பொக அரசொங்க 

சசவவ ஆவைக்குழுவுக்கு பரிந்துவரகவள 

வழங்குேல். 

 அலுவலர்களின் ஒழுக்கொற்று நைவடிக்வக 

 சசவவப் பிரமொைத்துக்கு உரித்ேொை  

உத்திசயொகத்ேர்கள் குறித்ே சம்பளப் 

படிமுவற அமர்த்துேல் 

 சசவவகளின் ககொள்வக சொர்ந்ே 

தீர்மொைங்கள் கேொைர்பில்  அரசொங்க சசவவ 

ஆவைக்குழு மற்றும் அவமச்சரவவக்கு 

பரிந்துவரகள் வழங்குேல். 

 சசவவ மூப்புநிவலப் பட்டியவலப் சபைல் 

 பேவி  கவற்றிைப் பட்டியவலப் சபைல். 

 

சமற்கூறப்பட்டுள்ள சசவவகளுக்கு 

சமலதிகமொக மனிே வள 

முகொவமத்துவத்திற்கொை ஒருங்கிவைப்புச் 

சசவவகவள வழங்கும் புலைொய்வு, ஆரொய்ச்சி 

மற்றும் கசயற்பொட்டுப் பிரிவு மற்றும் மனிே 

வள அபிவிருத்திப் பிரிவும் இவ்வவைத்து 

விையப் பரப்பின் கீழ் ககொள்ளப்படுகின்றது. 

அேன் கீழ் மனிே வள அபிவிருத்திப் பிரிவிைொல், 

முகொவமத்துவம் மற்றும் முகொவமத்துவமற்ற 

சசவவ வகுதியுவைய உத்திசயொகத்ேர்கவள 

உள்ளூர் மற்றும் கவளிநொட்டில் நவைகபறும் 

குறுகிய மற்றும் நீண்ை கொல பயிற்சித் 

திட்ைங்களுக்கு கசல்வேற்கொை வசதி 

வொய்ப்புக்கள் ற்படுத்திக் 

ககொடுக்கப்படுகின்றை. 

 

அவ்வொசற புலைொய்வு, ஆரொய்ச்சி மற்றும் 

கசயற்பொட்டுப் பிரிவின் பின்வரும் பணிகள் 

இைம்கபறுகின்றை. 
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 ஊழல் மற்றும் இலஞ்சம் சபொன்ற 

நைவடிக்வககள் ற்படுவேற்கொை 

வொய்ப்புக்கவள குவறத்து ேற்சபொவேய 

அரச சசவவயில் நிலவும் பலவீை 

முவறவமகவள மிகவும் சிறந்ே முவறயில் 

மொற்றியவமத்ேல். 

 குவறதீர்ப்பு முகொவமத்துவ 

கபொறிமுவறவய நிறுவி சபணிச் கசல்வேன் 

ஊைொக குவறதீர்ப்பு முகொவமத்துவ 

முவறவமகவள பொரம்பரிய நிவலயிலிருந்து 

நவீை நிவல வவர சமம்படுத்ேல்.   

 ந்ேகவொரு அரச நிறுவைத்திைதும் ஆரம்ப 

விசொரவைகவள சமற்ககொள்வேற்கு 

அவசியப்படுமிைத்து அப்பணிகவள 

நிவறசவற்றிக் ககொடுப்பேற்கொை ஊைகமொக 

புலைொய்வுப் பிரிவு கசயற்பட்டு 

வருகின்றது. 

 இவ்வவமச்சின் அடிப்பவை விையப் 

பரப்பொை அரச துவறயினுள் மனிே வள 

முகொவமத்துவத்திற்குரிய ஒட்டுகமொத்ே 

அரச சசவவயிைதும் ஒழுக்கொற்று 

நைவடிக்வகவயப் பொதுகொக்கும் வவகயில் 

கசயற்படும் சபொது சக்தி மிக்க 

அலககொன்றொக  மொற்றுேல். 

 முவறசொர்ந்ே ஆரொய்ச்சிச் கசயற்பொட்டின் 

ஊைொக அரச முகொவமத்துவ ககொள்வககவள 

கேொகுத்ேல் மற்றும் நிர்வொக 

மறுசீரவமப்புக்கொக அவசியப்படும் 

ேரவுகள், ேகவல்கள் மற்றும் 

அனுபவங்கவள கபற்றுக்ககொள்வேற்கொக 

அவசியப்படும் பிரேொை மூலொேொரமொக 

கசயற்படுேல்.  

 அடிக்கடி சமற்ககொள்ளப்படும் முவறசொர்ந்ே 

கசயற்பொடுகளின் மூலம் அரச துவறயில் 

ஊழல் மற்றும் இலஞ்சம் நவைகபறும் 

அளவிவைக் குவறத்ேல். 

 

 

இலந் ற்றும் ாடபாவி மெலகளில் மற்பகாள்பப்தடும் ஆட்மெர்ப்புக்கள் 

 

மெலப்  பிரிவு ருடாந்  ஆட்மெர்ப்புக்களின் அபவு 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020.09.30 
ஆந் திகதிக்கு   

இனங்லக நிர்ாக மெல  217 - 132 - 221 - 
இனங்லக விஞ்ஞாண மெல  9 9 22 16 36 32 
இனங்லக கட்டிடக் கலனஞர்  மெல - - 11 01 - 1 
இனங்லக கக்காபர்  மெல 189 95 13 - 232 - 
இனங்லக திட்டமிடல் மெல - 15 - - 106 - 
இனங்லக பதாறியினாபர்  மெல - 237 - 226 34 - 
முகாலத்து மெல 

உத்திமாகத்ர்  மெல 

2,677 1,924 1,050 5427 288 - 

பாழிபதர்ப்தாபர்  மெல 69 27 - - - - 
நூனகர்  மெல - - - 33 13 - 
கல் பாழில்நுட்த பிரிவு - 217 52 9 503 211 
அபிவிருத்தி உத்திமாகத்ர் மெல 794 - - 1,922 - 51,894* 
அலுனக உவிாபர் மெல 982 1,009 936 1,111 986 955 
ொதிகள் 270 270 379 811 209 122 
ருடாந் ஆட்மெர்ப்புக்களின் 

எண்ணிக்லக 
5,207 3,803 2,595 9,556 2,628 53,187 

* சைொதிபதி  கசயலகத்திைொல் நவைமுவறப்படுத்ேப்பட்டுள்ள சவவலவொய்ப்பற்ற பட்ைேொரிகள் / 

டிப்சளொமொேொரிகளுக்கு கேொழில் வழங்கும் திட்ைத்தின் 2020 க்கு உரித்ேொக ேவகவமகவளப் கபற்றுள்ள 

உத்திசயொகத்ேர்களின் பயிற்சிக்கொக  இவைக்கப்பட்டு ேரவுத் ேளகமொன்று 2020.08.18 ஆந் திகதியன்று இவ்வவமச்சிைம் 

ஒப்பவைக்கப்பட்ைேன் பின்ைர் 2020.08.24 ஆந் திகதியொகும் சபொது 49448 நியமைக் கடிேங்கள் அச்சிைப்பட்டு உரிய 

மொவட்ை கசயலகங்களுக்கு அனுப்பி வவக்கும் நைவடிக்வக இைம்கபற்றுள்ளது. 
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2015 ஆம் ஆண்டு முேல் அவமச்சிைொல் அரச சசவவக்கு மனிே வள அளவிவை சமம்படுத்ேவேற்கொக 

நொைளொவிய மற்றும் இவைந்ே சசவவகளுக்கொக சமற்ககொள்ளப்படுகின்ற ஒட்டுகமொத்ே 

ஆட்சசர்ப்புக்களின் அளவு சமற்குறிப்பிட்ைவொறு ேரப்பட்டுள்ளது. 

சமற்குறிப்பிட்ை சகல சசவவகளுக்கும் ஆட்சசர்ப்புச் கசய்யப்பட்ை மனிே வளத்வே மிகவும் பயனுறுதி 

வொய்ந்ே வவகயில் முகொவமத்துவம் கசய்வேவை சநொக்கமொகக் ககொண்டு நிர்வொக நைவடிக்வககளின் 

ஒட்டுகமொத்ேப் கபொழிப்பு நொைளொவிய மற்றும் இவைந்ே சசவவ மட்ைத்தில் பின்வரும் வவகயில் 

கொட்ைப்பை முடியும்.  

 

தணிகள் ாடபாவி மெலகள் (2020.08.31 ஆந் திகதிக்கு) 

இ.க. மெ. இ.தி. மெ. இ.பதா.மெ. இ. நி. மெ. இ. வி. மெ. 

தணிாட் பாகுதிணர் 

 அங்கீகரிக்கப்தட்ட 

தவிணியிணர்  

1986 1336 1461 3223 654 

உண்லாண தவிணி  1615 1160 1176 2419 456 

 புதி ஆட்மெர்ப்புக்களின் 

எண்ணிக்லக  

- - - - 6 

 நிந்ப்தடுத்ல்கள்  25 1 56 132 10 

 தவியுர்த்ல்கள்  

 III இலிருந்து II இற்கு   36 221 44 797 7 

 II இலிருந்து I இற்கு   - 1 1 3 16 

  I  இலிருந்து விமெட / அதிஉர்  - 2 - 41 1 

 ஓய்வு பதநச் பெய்ல்  23 6 28 33 10 

 இடாற்நங்கள்  52 62 9 155 4 

ருடாந் இடாற்நங்கள்  42 4 - - - 

 விடுவிப்புக்கள்  1 1 4 - 1 

 ஒழுக்காற்று டடிக்லககள்  

ஒழுக்காற்று டடிக்லககள் 

ஆம்பிக்கப்தட்ட எண்ணிக்லக 

4 2 3 25 1 

 குற்நச்ொட்டுப் தத்திங்கள் 

ங்கல்கள் / விபக்கம் மகால்கள்  

2/1 1 1 12 2 

 ஒழுக்காற்றுக் கட்டலபகள் 

ங்குல்  

2 2 2 8 2 

 மெலல விட்டு வினகிச் 

பெல்லும் அறிவித்ல்களுக்கு 

எதிாக மற்பகாள்பப்தட்ட 

மன்முலநயீடுகள்  

- 1 0 - 1 
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முகொவமத்துவம் மற்றும் முகொவமத்துவமற்ற சசவவ வகுதிகளுக்கொை உள்நொட்டு மற்றும் கவளிநொட்டு 

மற்றும் குறுகிய கொல மற்றும் நீண்ை கொல 2020.09.30 ஆந் திகதி வவர வழங்கப்பட்ை பயிற்சிகள் 

கேொைர்பொை சுருக்க விபரம் பின்வருமொறு ேரப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தயிற்சித் திட்டங்கள் தங்குதற்றி உத்திமாகத்ர்களின் எண்ணிக்லக 

            தவிநிலன                 தவிநிலனற்ந 

அற்காக ஏற்கப்தட்ட 

பெனவு ரூதா. 

ொன்றிழ் தத்திப் 

தாடபறி 

12 392 767,029.49 

 டிப்மபாா தாடபறி 02 - 120,000.00 

தட்டப்பின் தட்டப் 

தாடபறி 

02 - 662,500.00 

 

அரச துவறயின் மனிே வள முகொவமத்துவத்துக்குரிய ஒட்டுகமொத்ே அரச சசவவயிைதும் ஒழுக்கத்வேப் 

பொதுகொப்பேற்கொக நவைமுவறப்படுத்ேப்படும் புலைொய்வு, ஆரொய்ச்சி மற்றும் கசயற்பொட்டுப் பிரிவிைொல் 

விசொரவை கசய்யப்பட்ை விையங்கவள கவைத்திற் ககொண்டு அவவபற்றிய கபொழிப்பிவை 

பின்வருமொறு டுத்துக்கொட்ை முடியும்.  

தரிந்துலக்கப்தட்ட  லகப்தடுத்ல்கள் விொலகளின் 

எண்ணிக்லக 

I ஆம் உப அட்ைவவையின் கீழ் குற்றச்சொட்டுப் 

பத்திரங்கவள வழங்குேல் .  

04 

அட்ைவவைப்படுத்ேப்பட்ை ஒழுக்கொற்று 

நைவடிக்வககவள சமற்ககொள்ளல் . 

06 

இைமொற்றங்கள். 01 

இைக்கப்பொட்டுக்கு ககொண்டு வருேல். 02 

கபறுமதிவய அறவிைல். 05 

அலுவலக முவறவமவய இயல்பு நிவலக்கு ககொண்டு 

வருேல் . 

07 

திர்கொலக் ககொள்வக  /சட்ை முன்கமொழிவுகவள 

சமற்ககொள்ளல் .  

09 

விளக்கம் சகொரல். 01 

வையவவ 07 
  

ேகவலறியும் உரிவமச் சட்ைத்தின் ற்பொடுகளின் படி விண்ைப்பிக்கப்பட்டுள்ள ேகவல்களுக்கு உரித்ேொை 

பிரிவுகளுக்கு வழங்குேல், ஒருங்கிவைப்பு நைவடிக்வககவள சமற்ககொள்ளல் ஆகியை புலைொய்வு, 

ஆரொய்ச்சி மற்றும் கசயற்பொட்டுப் பிரிவுக்கு கிவைக்கப்கபற்ற 2020.09.30 ஆந் திகதி வவர கிவைக்கப்கபற்ற 

விைவல்கள் கேொைர்பொை மீளொய்வு பின்வருமொறு ேரப்பட்டுள்ளது.  

  

 

 

மெல குதி உள்ாட்டு தயிற்சிப் 

தாடபறிகள் 

பளிாட்டு  தயிற்சிப் 

தாடபறிகள் 

குறுகி கான  நீண்ட கான  குறுகி கான  நீண்ட கான  

முகாலத்தும் 11 05 சகொவிட் 19 கேொற்று கொரைமொக 

குறித்ே கொலப்பகுதியில் 

நைொத்ேப்பை விருந்ே 

கவளிநொட்டுப் பயிற்சி 

திட்ைங்கள் 

இவைநிறுத்ேப்பட்டுள்ளை. 

முகாலத்துற்ந நிலன 331 - 

ஆம்த நிலன ட்டம் 61 - 
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4.2 இலந் மெலகள் 

அரசொங்க சசவவ ஆவைக்குழுவிைொல்  

இவைந்ே சசவவகள் பணிப்பொளர் நொயகத்துக்கு 

பிரதிநிதித்துவ அதிகொரத்தின் அடிப்பவையில் 

வழங்கப்பட்டுள்ள இவைந்ே சசவவகளில் 

உத்திசயொகத்ேர்கவள நியமைம் கசய்ேல், 

இைமொற்றம், பேவியுயர்வு, ஒழுக்கொற்று 

நைவடிக்வக மற்றும் சசவவயிலிருந்து 

விடுவித்ேல் கேொைர்பொை கசயற்பொடுகவள 

இவைந்ே சசவவகள் பிரிவிைொல் 

சமற்ககொள்ளப்படுகின்ற முக்கிய பணிகளொகும். 

இேற்கொக இவைந்ே சசவவகள் பிரிவில் 12 

கிவளகவளக் ககொண்ைவமந்துள்ளது. 

இவைந்ே சசவவகளில் உள்ள 

உத்திசயொகத்ேர்களின் ண்ணிக்வக அவ் 

ஒவ்கவொரு சசவவயின் ேரங்களுக்கு ற்ப 

கபண், ஆண் (பொல் அடிப்பவை) பரம்பவலக் 

கொட்டும் விேம் பின்வருமொறு 

ேரப்பட்டுள்ளது.ந்ே சசவவகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 2020 ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின் பிாண பெனாற்றுலககள் 

 புதி உத்திமாகத்ர்களுக்காண மெலத் துக்கப் தயிற்சி ங்குல் 

மெல முன்மணற்நம் 

இ. நி. மெ.  இலங்வக அபிவிருத்தி நிருவொக நிறுவகத்தின்  ஊைொக திறந்ே 

குழுக்களொக  2019 மொர்ச் மொேம்  கேொைக்கம் 2020 மொர்ச் மொேம் வவர 

சசவவத் துவக்கப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்ைை. 

இ. . . பா. பா. மெ. 3 ஆம் 

குப்பு (III  ஆந் ம்) 

ஆட்சசர்ப்புச் கசய்யப்பட்ை 415 உத்திசயொகத்ேர்களுக்கொக 

அவமச்சின் மனிே வள அபிவிருத்திப் பிரிவிைொல் சசவவத் துவக்கப் 

பயிற்சிகள் திர்வரும் கொலங்களில் நைொத்துவேற்கு 

திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 
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நூனகர்  மெல ஆட்சசர்ப்புச் கசய்யப்பட்ை 48  உத்திசயொகத்ேர்களுக்கொக 

அவமச்சின் மனிே வள அபிவிருத்திப் பிரிவிைொல் சசவவத் துவக்கப் 

பயிற்சிகள் திர்வரும் கொலங்களில் நைொத்துவேற்கு 

திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 

இ. . பா. பா. மெ.   2 ஆம் 

குப்பு ( II ஆந் ம் ) 

ஆட்சசர்ப்புச் கசய்யப்பட்ை உத்திசயொகத்ேர்களுக்கொை சசவவத் 

துவக்கப் பயிற்சியின் 3 ஆம் கட்ைத்வே நிவறவு கசய்வேற்கு 

திட்ைமிைப்பட்டுள்ளசேொடு, முேற் கட்ைத்வே நிவறவு கசய்து ஒரு 

சில நொட்களினுள் COVID –19  கேொற்று நிவலவம ற்பட்ைது. 

அேற்கவமய, ேற்சமயம் முேற் கட்ைத்தின் சசவவத் துவக்கப் 

பயிற்சிவய நிவறவு கசய்துள்ளதுைன், வைய கட்ைங்களில் 

சசவவத் துவக்கப் பயிற்சி ஒக்சைொபர் மொேம் 

நவைகபறுவேற்குள்ளது. 

 

 விலணத்திநன் காண் லடாண்டல் தரீட்லெ டாத்துல். 

மெல முன்மணற்நம் 

இனங்லக நிர்ாக மெல  பரீட்வச அறிவித்ேல் 2020.10.02 ஆந் திகதி கவளியிைப்பட்ைள்ளது. 

அத்சேொடு 2020.10.24 ஆந் திகதி பரீட்வச நைொத்ேப்பைவுள்ளது. இனங்லக பதாறியினாபர்  மெல 

இனங்லக விஞ்ஞாண ற்றும் 

கட்டிடக் கலனஞர்  மெல 

இனங்லக கக்காபர் மெல 

இனங்லக திட்டமிடல் மெல 

பாழிபதர்ப்தாபர்  மெல இவற்றுக்கொை பரீட்வச அறிவித்ேல் 2020 ஒக்சைொபர் மொேம் 

கவளியிைப்பைவுள்ளது. 

நூனகர்  மெல (III)  ஆம் ம் 2017(II) 2019 இற்கு உரித்ேொை பரீட்வசப் கபறுசபறுகள் 2020.06.11 

ஆந் திகதி கவளியிைப்பைவுள்ளது. 2018(I) 2020  பரீட்வசக்கு 

உரித்ேொை பரீட்வச அறிவித்ேலுக்கொக பரீட்வசத் திவைக்களத்தின் 

உைன்பொடு 2020.09.07 ஆந் திகதியன்று சகொரப்பட்டுள்ளது. 

நூனகர்  மெல (II) ஆந் ம் 2017(II) 2019  இற்கு உரித்ேொை பரீட்வசப் கபறுசபறுகள்  2020.02.19 

ஆந் திகதி கவளியிைப்பட்டுள்ளது. 2018(I) 2020  பரீட்வசக்கு 

உரித்ேொை பரீட்வச அறிவித்ேலுக்கொக பரீட்வசத் திவைக்களத்தின் 

உைன்பொடு 2020.09.07 ஆந் திகதியன்று சகொரப்பட்டுள்ளது. 

முகாலத்து மெல 

உத்திமாகத்ர் மெலயின் )I ) ஆந் 

ம்  

விவைத்திறன் கொண் ேவைப் பரீட்வச 2015(I) 2019 இற்கு உரித்ேொை  

கபறுசபறுகள் 2020.05.19 ஆந் திகதி கவளியிைப்பட்டுள்ளது. 

2015(II) 2020  பரீட்வசக்கு உரித்ேொை பரீட்வச அறிவித்ேலுக்கொக 

பரீட்வசத் திவைக்களத்தின் அவேொைங்கள் சகொரப்பட்டுள்ளது. 

முகாலத்து மெல 

உத்திமாகத்ர்  மெலயின் (II) 

ஆந் ம் 

விவைத்திறன் கொண் ேவைப் பரீட்வச 2013)II ) 2019 இற்கு 

உரித்ேொை  கபறுசபறுகள் 2020.07.22 ஆந் திகதி 

கவளியிைப்பட்டுள்ளது .2014(I) 2020  பரீட்வசக்கு உரித்ேொை 

பரீட்வச அறிவித்ேலுக்கொக பரீட்வசத் திவைக்களத்தின் 

அவேொைங்கள் சகொரப்பட்டுள்ளது. 
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முகாலத்து மெல 

உத்திமாகத்ர்  மெலயின்  (III) 

ஆந் ம் 

விவைத்திறன் கொண் ேவைப் பரீட்வச 2013)I ) 2019 இற்கு உரித்ேொை 

பரீட்வச 2020.09.27 ஆந் திகதியன்று நவைகபற்றது. 

அபிவிருத்தி உத்திமாகத்ர் 

மெல 

முேலொம் விவைத்திறன் கொண் ேவைேொண்ைல் பரீட்வச 2013)II ) 

2019 இற்கு உரித்ேொை  கபறுசபறுகள் 2020.08.28 ஆந் திகதி 

கவளியிைப்பட்டுள்ளது .2016 (I) 2020  பரீட்வசக்கு உரித்ேொை 

பரீட்வச அறிவித்ேலுக்கொக பரீட்வசத் திவைக்களத்தின் 

அவேொைங்கள் சகொரப்பட்டுள்ளது. 

அபிவிருத்தி உத்திமாகத்ர் 

மெல 

இரண்ைொம் விவைத்திறன் கொண் ேவைப் பரீட்வச 2017(II) 2019 

இற்கு உரித்ேொை பரீட்வச 2020.01.19 ஆந் திகதி 

நைொத்ேப்பட்டுள்ளதுைன், பரீட்வசத் திவைக்களத்திைொல் 

கபறுசபறுகள் கவளியிைப்பைவுள்ளை. 

 

 மதாட்டிப் தரீட்லெகள் 

மெல முன்மணற்நம் 

இனங்லக நிர்ாக மெல  இலங்வக நிர்வொக சசவவயின்  2018 ஆம் ஆண்டிற்கு உரித்ேொை 

திறந்ே மற்றும் மட்டுப்படுத்ேப்பட்ை பரீட்வசகள் 2020 சைவரி 

மற்றும் கபப்ரவரி  மொேங்களில் நைொத்ேப்பட்ைசேொடு, திர்வரும் 

கொலங்களில் பரீட்வசத் திவைக்களத்திைொல் அேன் கபறுசபறுகவள 

கவளியிைப்பைவுமுள்ளது.  அத்சேொடு, அேற்கொை சநர்முகப் 

பரீட்வசவயயும் நைொத்துவேற்கு நைவடிக்வக டுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இனங்லக ககல் பாழில்நுட்த  

மெல 

இலங்வக ேககவல் கேொழில்நுட்ப  சசவவயின்  3 ஆம் வகுப்பின் III 

ஆம் ேரத்துக்கு இவைத்துக் ககொள்வேற்கொை திறந்ே சபொட்டிப் 

பரீட்வச 2020 மற்றும் இலங்வக ேககவல் கேொழில்நுட்ப  

சசவவயின்  2 ஆம் வகுப்பின் II ஆந் ேரத்துக்கு இவைத்துக் 

ககொள்வேற்கொை திறந்ே சபொட்டிப் பரீட்வச 2020 இல் பரீட்வச 

அறிவித்ேல்கள் கவளியிைப்பைவுள்ளது.  

இலங்வக ேககவல் கேொழில்நுட்பச் சசவவயின் 1 ஆம் வகுப்பின் III 

ஆந் ேரத்துக்கு இவைத்துக் ககொள்வேற்கொை சபொட்டிப் பரீட்வச - 

2018 இற்கு உரித்ேொை பரீட்வச அறிவித்ேல் 2020 கசப்ைம்பர் மொேம் 

கவளியிைப்பட்டுள்ளசேொடு, பரீட்வச ஆவையொளர் நொயகத்திைொல் 

அப்பரீட்வச  2021 சைவரி மொேம்  நைொத்ேப்பைவுள்ளது. 

முகாலத்து மெல 

உத்திமாகத்ர்  மெல 

முகொவமத்துவ சசவவ உத்திசயொகத்ேர் சசவவயின்  III ஆந் 

ேரத்துக்கு இவைத்துக் ககொள்வேற்கொை திறந்ே மற்றும் 

மட்டுப்படுத்ேப்பட்ை சபொட்டிப் பரீட்வச -  சபொட்டிப் பரீட்வச - 

2019 (2020) இற்கொை பரீட்வச அறிவித்ேல் 2020 ஜூவல மொேம் 

கவளியிைப்பட்டுள்ளசேொடு, பரீட்வச ஆவையொளர் நொயகத்திைொல் 

அப்பரீட்வசவய நவம்பர் மொேம்  நைொத்ேப்பைவுள்ளது. 
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முகாலத்து மெல 

உத்திமாகத்ர் மெல (அதிஉர் 

ம்) 

முகொவமத்துவ சசவவ உத்திசயொகத்ேர் சசவவயின் அதிஉயர் 

ேரத்தின் மட்டுப்படுத்ேப்பட்ை திறவம அடிப்பவையில் 

பேவியுயர்வுக்கொை சபொட்டிப் பரீட்வச 2019  )2020 (இற்கு உரிய 

பரீட்வச அறிவித்ேல் கவளியிைப்பைவுள்ளது . 

நூனகர்  மெல (II) ஆந் ம் இலங்வக நூலகர்  சசவவக்கு  இவைத்துக் ககொள்வேற்கொை 

சபொட்டிப் பரீட்வச - 2019 (2020)  இற்கொை  பரீட்வச அறிவித்ேல் 2020 

ஜூவல  மொேம் கவளியிைப்பட்டுள்ளசேொடு, பரீட்வச 

ஆவையொளர் நொயகத்திைொல் அப்பரீட்வசவய நவம்பர்  மொேம்  

நைொத்ேப்பைவுள்ளது. 

பாழிபதர்ப்தாபர்  மெல அரச கமொழிகபயர்ப்பொளர்  சசவவக்கு  இவைத்துக் 

ககொள்வேற்கொை சபொட்டிப் பரீட்வச  - 2019 (2020)  இற்கொை  பரீட்வச 

அறிவித்ேல் 2020 ஜூவல  மொேம் கவளியிைப்பட்டுள்ளசேொடு, 

அப்பரீட்வச  நவம்பர்  மொேம்  நைொத்ேப்பைவுள்ளது. 

 

 இவைந்ே சசவவகள் பிரிவின் பேவிகளுக்கு 

நியமைம் கசய்வேற்கொக e – manual 

வடிவவமக்கப்பட்டு இவையத்ேளத்தில் 

கவளியிைப்பட்டுள்ளது. இவைந்ே 

சசவவகளின் வைய கசயற்பொடுகளுக்கொக 

e – manual ேயொரிக்கப்பட்டுக் 

ககொண்டிருக்கின்றது. 

 இவையவழி  முவறவம (online) ஊைொக 

இவைந்ே சசவவகளுக்கு வருைொந்ே 

இைமொற்றங்கள் 

சமற்ககொள்ளப்படுவசேொடு,  கபொதுவொை 

இைமொற்றங்களுக்கொக கமன்கபொருட்கவள 

பயன்படுத்துவேற்கொை நைவடிக்வக 

டுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 கேொழிற்சங்கங்களுைன் 

கலந்துவரயொைப்பட்டு இைமொற்றக்  

ககொள்வககள் மற்றும் சசவவப் 

பிரமொைங்கள் 

திருத்தியவமக்கப்பட்டுள்ளதுைன், 

சேவவப்பொட்டுக்கு ற்ப திர்வரும் 

கொலங்களில் திருத்ேங்கவள 

சமற்ககொள்ளவும் திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 

 உத்திசயொகத்ேர்களின் சசவவயுைன் 

கேொைர்புவைய பிைக்குகவள 

முன்வவப்பேற்கொக இவையவழி 

முவறவமகயொன்று 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. (Link: 

43.224.125.68/csing) 

 மின்ைஞ்சல் முகவரி மற்றும் இவையவழி 

முவறவமயின் ஊைொக ஓய்வு கபறச் 

கசய்வேற்கு உரித்ேொை ஆவைங்கவளப் 

கபறல் மற்றும் அனுமதி கபறுவேற்கொக 

கேொைர் நைவடிக்வக டுக்கப்பட்டுக் 

ககொண்டிருக்கின்றை. 

 இவைந்ே சசவவக்குரிய சகல  உேவிச் 

கசயலொளர்களிைது பங்சகற்புைனும் 

அபிவிருத்தி உத்திசயொகத்ேர் கிவளயின் 

உத்திசயொகத்ேர்களின் கேொழில் 

பங்களிப்பிவையும் பயன்படுத்தி 

அபிவிருத்தி உத்திசயொகத்ேர்களின் 

நியமைங்கவள உறுதிப்படுத்துவேற்கு 

ேவறவிைப்பட்டிருந்ே நைவடிக்வககவள 

உைைடியொக நிவறவு கசய்வேற்கு முடிந்ேது. 

 அபிவிருத்தி உத்திசயொகத்ேர்களின் 

பேவியுயர்விற்கொை புதிய 

விண்ைப்பப்படிவகமொன்று 

அறிமுகப்படுத்ேப்பைல் மற்றும் சகல 

அவமச்சுக்கள் / திவைக்களங்கள் மற்றும் 

நிறுவைங்கவள விழிப்பூட்டி கபொதுவொை 

அறிவுறுத்ேல் கேொைகரொன்றிவை 

கவளியிடுவேன் மூலம் பேவியுயர்வு 

நவைமுவற ஒழுங்கினுள் கொைப்பட்ை 

குவறபொடுகவள நிவர்த்தி கசய்து 
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ககொள்வேற்கு நைவடிக்வக 

டுக்கப்பட்டுள்ளசேொடு, 

பேவியுயர்விற்கொை ேவகவமகவளப் 

கபற்றுள்ள உத்திசயொகத்ேர்களின் 

பேவியுயர்வுவள மிக விவரவில் வழங்க 

முடியுமொக உள்ளது.  சமலும், அபிவிருத்தி 

உத்திசயொகத்ேர் சசவவயினுள் உள்ளீர்ப்புச் 

கசய்யப்படுவேற்கு விருப்பம் 

கேரிவித்துள்ள உத்திசயொகத்ேர்களின் 

உள்ளீர்ப்புச் கசயற்பொடுகவள மிக 

விவரவில் நிவறவு கசய்வேற்கு 

அவசியப்படும் கசயற்பொடுகளும் 

முன்கைடுக்கப்பட்டுள்ளை.  

 2018.08.20 ஆந் திகதியன்று ஆட்சசர்ப்புச் 

கசய்யப்பட்ை 2619 பட்ைேொரிப் 

பயிலுநர்கவள சநர்முகப் பரீட்வசயின் 

மூலம் அவர்களின் ேவகவமகவளப் 

பரீட்சித்ேேன் பின்ைர் ேவகவமகவளப் 

கபற்ற உத்திசயொகத்ேர்கள் 2446 சபருக்கு 

ேற்சமயம் நியமைங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளை. 

 சைொதிபதி  கசயலகத்திைொல் 

நவைமுவறப்படுத்ேப்பட்டுள்ள 

சவவலவொய்ப்பற்ற பட்ைேொரிகள் / 

டிப்சளொமொேொரிகளுக்கு கேொழில் வழங்கும் 

திட்ைத்தின் 2020 க்கு உரித்ேொக 

ேவகவமகவளப் கபற்றுள்ள 

உத்திசயொகத்ேர்களின் பயிற்சிக்கொக  

இவைக்கப்பட்டு ேரவுத் ேளகமொன்று 

2020.08.18 ஆந் திகதியன்று இவ்வவமச்சிைம் 

ஒப்பவைக்கப்பட்ைேன் பின்ைர் இவைந்ே 

சசவவகள் பிரிவின் சகல பேவிநிவல 

உத்திசயொகத்ேர்கள் மற்றும் வைய 

பணியொட்கேொகுதியிைரின் உேவியுைன் 

2020.08.24 ஆந் திகதியொகும் சபொது 49448 

நியமைக் கடிேங்கள் அச்சிைப்பட்டு உரிய 

மொவட்ை கசயலகங்களுக்கு அனுப்பி 

வவக்கும் நைவடிக்வக இைம்கபற்றுள்ளது. 

 ஆட்சசர்ப்புக்கொை சபொட்டிப் பரீட்வசகவள 

நைொத்தும் கசயற்பொட்டிவை 

துரிேப்படுத்துவேற்கொக பரீட்வச 

விண்ைப்பங்கள் இவையவழி 

முவறவமயின் ஊைொக சகொருவேற்கு 

இலங்வக பரீட்வசத் திவைக்களத்துைன் 

கலந்துவரயொைப்பட்டு அேன் விவளவொக 

இலங்வக ேககவல் கேொழில்நுட்ப 

சசவவயின் 1 ஆம் வகுப்பின் III  ஆந் 

ேரத்துக்கு ஆட்சசர்ப்புச் கசய்யும் சபொட்டிப் 

பரீட்வச 2018 இற்குரிய பரீட்வச 

விண்ைப்பங்கள் இவையவழி முவற 

(Online) ஊைொக சகொரப்பட்டுள்ளது.   

 

4.3 இனங்லக நிர்ாக மெல  

இலங்வக நிர்வொக சசவவக்கு உரித்ேொை 

அவமச்சரவவ மற்றும் அரசொங்க சசவவ 

ஆவைக்குழுவிைொல் வழங்கப்படும் 

தீர்மொைங்கவளச் கசயற்படுத்ேல் மற்றும் 

அரசொங்க சசவவ ஆவைக்குழுவின் மூலம் 

சமற்ககொள்ளப்படும் அதிகொரங்கவள 

ஒப்பவைத்ேல் சபொன்ற நைவடிக்வககள் 

கசயலொளரின் அல்லது சமலதிகச் கசயலொளரின் 

(அரசொங்க நிர்வொக) அங்கீகொரத்துைன் இலங்வக 

நிர்வொக சசவவக் கிவளயின் மூலம் 

சமற்ககொள்ளப்படுகின்றது. 

முகொவமத்துவ  சசவவகள் திவைக்களத்தின் 

படி 2020.06.30 ஆந் திகதியொகும் சபொது  

இலங்வக நிர்வொக சசவவயின் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை பேவிகளுக்கொக 3223 

ண்ணிக்வகயிைர் சேவவப்படுகின்றொர்கள்  

ன்பசேொடு,  ஆைொல் 2020.09.30 ஆந் திகதிக்கு 

2419 உத்திசயொகத்ேர்கள் மொத்திரசம  சசவவயில் 

ஈடுபடுகின்றொர்கள். 804 சபருக்கொை  

கவற்றிைங்கள் நிலவுகின்றை. 

இலங்வக நிர்வொக சசவவ கபண், ஆண் (பொல்) 

அடிப்பவையிலொை அவர்களின் பிரதிநிதித்துவம் 

சமற்படி விளக்கப்பைத்திைொல் 

கொட்ைப்பட்டுள்ளது..  
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4.3.1 2020 ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின் பிாண 

பெனாற்றுலககள் 

 270 புதிய உத்திசயொகத்ேர்கவள ஆட்சசர்ப்பு 

கசய்வேற்கொை நைவடிக்வககள் 

இைம்கபற்றுக் ககொண்டிருக்கின்றை. 

 2020.09.30 ஆந் திகதி வவர  

சமற்ககொள்ளப்பட்ை பேவியுயர்வுகள் 

பின்வருமொறு ேரப்பட்டுள்ளது. 

தவியுர்வுகள்  

மற்பகாள்பப்தட்ட 

ங்கள் 

தவியுர்த்ப்தட்ட 

உத்திமாகத்ர்களின் 

எண்ணிக்லக 

III ஆம் ேரத்திலிருந்து 

II ஆம் ேரத்துக்கு  

490 

II ஆம் ேரத்திலிருந்து 

Iஆம் ேரத்துக்கு  

3 

விசசை ேரத்திற்கு 30 

 2020.09.30 ஆந் திகதிக்கு இலங்வக நிர்வொக 

சசவவயில் 27 உத்திசயொகத்ேர்கள் 

சசவவயில் உறுதிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளொர்கள். 

 வருைத்தினுள் இதுவவர வருைொந்ேமற்ற 242  

இைமொற்றங்கள் 

சமற்ககொள்ளப்பட்டுள்ளதுைன், 10 

உத்திசயொகத்ேர்கவள விடுவிப்புச் 

கசய்வேற்கொை நைவடிக்வககளும்  

இைம்கபற்றுள்ளை. 

 25 உத்திசயொகத்ேர்களுக்கு உரிய திகதியில் 

ஓய்வு கபற்றுச் கசல்வேற்கு நைவடிக்வக 

டுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4.3.2 எதிர்ரும் கானங்களில் 

மற்பகாள்பப்தடவுள்ப பெற்தாடுகள். 

 இலங்வக நிர்வொக சசவவப் பிரிவிற்கொக 

இலங்வக நிர்வொக சசவவயில் 

கைவமயொற்றும் சகல 

உத்திசயொகத்ேர்ளுக்கும் ஈ - ேரவுத் 

ேளகமொன்றிவை உருவொக்குவேற்கொக ேரவுத் 

ேளகமொன்றிவை வடிவவமக்கும் 

நைவடிக்வக இைம்கபற்றுக் 

ககொண்டிருக்கின்றது. 

 இச் சசவவயில் அலுவலர்கள் கபண்/ஆண் 

(பொல் அடிப்பவை) , கல்வித் ேவகவமகள், 

சசவவ பட்ைறிவு சபொன்ற ேகவல்கள் 

கேொைர்பொக பகுப்பொய்கவொன்று 

சமற்ககொள்ளப்பைவுள்ளது. 

 

4.4 இனங்லக பதாறியினாபர்  மெல 

இலங்வக கபொறியியலொளர்  சசவவ, அரச  

சசவவகள், மொகொை சவபகள் மற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அவமச்சின் விையப் பரப்பின் 

கீழ்க் கொைப்படும் நொைளொவிய 

சசவவகயொன்றொகக் கொைப்படுவசேொடு, 

கபொறியியலொளர்களின் நியமைம் மற்றும் 

ஒழுக்கொற்று அதிகொரியொக கேொழிற்படுபவர் 

அரசொங்க சசவவ ஆவைக்குழுவொகும். 

இலங்வக கபொறியியலொளர் சசவவ பிரிவிைொல் 

நிர்வொகிக்கப்படும் இலங்வக கபொறியியலொளர் 

சசவவயின் அங்கீகரிக்கப்பட்ை பேவி 

ண்ணிக்வக 1,461 ஆக கொைப்படுவசேொடு, 

ஆைொல் இதுவவர  1,176 ண்ணிக்வகயுவைய 

உத்திசயொகத்ேர்கசள சசவவயில் 

இவைக்கப்பட்டுள்ளொர்கள். அவ் 

உத்திசயொகத்ேர்கள் பல்சவறு நிறுவை 

மட்ைங்களில் இவைக்கப்பட்டுள்ளொர்கள் 

ன்பசேொடு, அவர்கள் புவியியல் வளங்கள், 

இரசொயை, மின், இயந்திர மற்றும் சிவில் 

துவறகளின் கீழ் சசவவயில் இவைக்கப்பட்டு 

சசவவயொற்றுகின்றொர்கள். 
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அவ் உத்திசயொகத்ேர்களின் ேரத்திற்கவமய  

மற்றும் கபண்கள், ஆண்கள் (பொல்)  

அடிப்பவையில் அவர்களின் பரவல் 

பின்வருமொறு கொட்ைப்பட்டுள்ளது.   

 

 

4.4.1 2020 ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின் முக்கி 

பெற்திநன்கள் 

 இலங்வக கபொறியியலொளர்  சசவவக்கு 

புதிேொக 30  உத்திசயொகத்ேர்கள் 2020.10.12 

ஆந் திகதிக்கு நியமைம் 

வழங்கப்பைவுள்ளொர்கள் ன்பசேொடு, 

அவர்கள் III ஆந் ேரத்துவைய 190 

கவற்றிைங்கவள நிரப்புவேற்கு உள்ளொர்கள் 

அேற்கொை அனுமதிவயப் கபறுவேற்கு 

அரசொங்க சசவவ ஆவைக்குழுவிைம் 

முன்வவக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இலக்கம் 2190/26 மற்றும் 2020.08.25 திகதிய 

இலங்வக கபொறியியலொளர் சசவவப் 

பிரமொைத்தில் 06 ஆவது திருத்ேம் 

சமற்ககொள்ளப்பட்டு 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுைை, 

உத்திசயொகத்ேர்களின் பேவியுயவிற்கு 

உரித்ேொை 39/2019ஆம் சுற்றறிக்வகயில் 

திருத்தியவமப்பேற்கொை நைவடிக்வக 

டுப்பேற்கு அனுமதிவயப் கபறுவேற்கு 

அரசொங்க சசவவ ஆவைக்குழுவிைம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.   

 இவ்வருைத்தினுைள் முேலொம் ேரத்துவைய 

18 பேவிகளுக்கொை உத்திசயொகத்ேர்கள் 

நியமைம் கசய்யப்பட்டுள்ளொர்கள் 

ன்பசேொடு, முேலொம் ேரத்திற்கொை 

பேவியுயர்வுக்கொை ேவகவமகளும் ,இச் 

சசவவயின் இரண்ைொம் வகுப்பின் 123 

உத்திசயொகத்ேர்களிவைசய  4 சபருக்கு 

முேற் ேரத்திற்கு நியமிப்பேற்கு நைவடிக்வக 

டுக்கப்பட்டு நிவறவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

வைய 119 உத்திசயொகத்ேர்களின் 

பேவியுயர்வு நைவடிக்வகக்கொக ேகவல்கள் 

சகொரப்பட்டு குறித்ே அவமச்சுக்களுக்கு 

கடிேங்கள் அனுப்பி வவக்கப்பட்டுள்ளை.  

 பேவியுயர்விற்கொை ேவகவமகவளப் பூர்த்தி 

கசய்துள்ள , இச் சசவவயின் மூன்றொம் 

ேரத்துவைய 370 உத்திசயொகத்ேர்களிவைசய 

53  சபருக்கு இரண்ைொம் ேரத்துக்கு நியமைம் 

கசய்வேற்கொை நைவடிக்வக 

டுக்கப்பட்டுள்ளது. வைய 317 

உத்திசயொகத்ேர்களின் பேவியுயர்வு 

நைவடிக்வகக்கொை ேகவல்கள் சகொரப்பட்டு 

குறித்ே அவமச்சுக்களுக்கு கடிேங்கள் 

அனுப்பி வவக்கப்பட்டுள்ளை.  

 2019 ஆம் ஆைடில் சசவவ 

உறுதிப்பொட்டிவை கபறுவேற்குள்ள 203 

உத்திசயொகத்ேர்களில், 66 

உத்திசயொகத்ேர்களின் சசவவ நிரந்ேரத்வேப் 

கபற்றுக்ககொடுக்கும் நைவடிக்வக 

நிவறவவைந்துள்ளது ன்பதுைன்,  வைய 

137 உத்திசயொகத்ேர்களின் சசவவ 

உறுதியிவை வழங்குவேற்கு அவசியப்படும் 

ேகவல்கள் சகொரப்பட்டு குறித்ே 

அவமச்சுக்களுக்கு கடிேங்கள் அனுப்பி 

வவக்கப்பட்டுள்ளை. 

 2019.10.06 ஆந் திகதியன்று நவைகபற்ற 

விவைத்திறன் கொண் ேவைப் பரீட்வசயின் 

கபறுசபறுகள் ேற்சமயம் கவளியிடுவேற்கு 

நைவடிக்வக டுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 ேமிழ் கமொழித் சேர்ச்சிவயப்  

கபற்றுக்ககொள்வேற்கொக 80 

உத்திசயொகத்ேர்கவளக் ககொண்ை 

குழுகவொன்று சேசிய கமொழிக் கற்வக 

மற்றும் பயிற்சி நிறுவைத்துக்கு அனுப்பி 

வவக்க நைவடிக்வக டுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஓய்வு கபறச் கசய்வேற்குள்ள 42 

உத்திசயொகத்ேர்களில் 34 சபருக்கு ஓய்வு 

வழங்குவேற்கொை நைவடிக்வக 

டுக்கப்பட்டு நிவறவவைந்துள்ளது. 

 சசவவ மூப்புநிவலப் பட்டியவல உரிய 

வவகயில் இற்வறப்படுத்தும் நிகழ்வு 

நவைகபற்றுள்ளது. 

 

4.5 இனங்லக விஞ்ஞாண, கட்டிடக் கலனஞர் 

ற்றும் பாழில்நுட்த மெல 

 

சிவில் நிர்வொகத்தின் சகந்திர நிவலயமொக 

விளங்கும் அரச சசவவகள், மொகொை சவபகள் 

மற்றும் உள்ளூரொட்சி அவமச்சின் விஞ்ஞொை, 

கட்டிைக் கவலஞர் சசவவப் பிரிவில் 

விஞ்ஞொைம், வடிவவமப்பொளர் மற்றும் 

கேொழில்நுட்ப அறிவொற்றவல ஒன்று சசர்த்து 

விஞ்ஞொை ரீதியொை திட்ைங்கள் மற்றும் 

ஆரொய்ச்சி நைவடிக்வககவள உயர் ேரத்தில் 

நிவறசவற்றுவேற்கொக மனிே வளத்வே 

வழிநைொத்துேல் மற்றும் நிர்வொகித்ேல் சபொன்ற 

கசயற்பொடுகள் இப்பிரிவிைொல் 

சமற்ககொள்ளப்படுகின்றை. அேற்கொக 

இப்பிரிவின் கீழ் 3 சசவவகள்  

நிறுவப்பட்டுள்ளை.   

1. இலங்வக விஞ்ஞொை சசவவ  

2. இலங்வக கட்டிைக் கவலஞர்  சசவவ 

3. இலங்வக கேொழில்நுட்ப  சசவவ 

 

இலங்வக விஞ்ஞொை சசவவயின் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை உத்திசயொகத்ேர்கள் 

ண்ணிக்வக 642 ஆகும். அத்சேொடு  

உண்வமயொை  உத்திசயொகத்ேர்களின் 

ண்ணிக்வக 466 ஆகும். இலங்வக கட்டிைக் 

கவலஞர்  சசவவயின் அங்கீகரிக்கப்பட்ை 

ண்ணிக்வக 76 ஆகும் ன்பசேொடு ேற்சபொது 

சசவவயொற்றும் உத்திசயொகத்ேர்களின் 

ண்ணிக்வக 44 ஆகும். 

 
 
இலங்வக விஞ்ஞொை சசவவயிைதும் இலங்வக 

கட்டிைக் கவலஞர்  சசவவயின்  

உத்திசயொகத்ேர்களிைதும் ேரத்தின் 

அடிப்பவையில் அவர்களின் பரம்பல் கீசழ 

ேரப்பட்டுள்ளது . 

 

 
 
இலங்வக விஞ்ஞொை சசவவயிைதும் இலங்வக 

கட்டிைக் கவலஞர்  சசவவயிைதும்   

உத்திசயொகத்ேர்கள் (கபண், ஆண்) பொல் 

அடிப்பவையில் அவர்களின் பரம்பல் கீசழ 

ேரப்பட்டுள்ளது. 
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4.5.1 2020 ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின் முக்கி 

பெற்திநன்கள் 
 

 புதிய உத்திசயொகத்ேர்கள்  32 சபர்  இலங்வக 

விஞ்ஞொை சசவவயிலும்,    இலங்வக 

கட்டிைக் கவலஞர்  சசவவக்கு ஒரு  

உத்திசயொகத்ேரும் இவைத்துக் 

ககொள்ளப்பட்ைொர்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 பிரிவின் கீழ்க் ககொள்ளப்படும் மனிே வள  

முகொவமத்துவத்தின் சபொது பின்வரும் 

ேொபை  நைவடிக்வககள்  பிரிவிைொல் 

சமற்ககொள்ளப்படுகின்றது. 

 

 

மற்பகாள்பப்தட்ட 

பெற்தாடுகள் 

தவிணியிணரின் 

எண்ணிக்லக 

 விஞ்ஞாண   

 

கட்டடக் 

கலனஞர் 

மெல 

சசவவயில் 

உறுதிப்படுத்ேல் 

10 - 

பேவியுயர்வுகள் 17 01 

இைமொற்றங்கள் 03 01 

ஓய்வு கபறச் கசய்ேல் 09 01 

விடுவிப்புக்கள் 01 - 

 

 இவ்வருைத்தினுள் ஆட்சசர்ப்புச் 

கசய்யப்பட்ை உத்திசயொகத்ேர்களுக்கொை 

சசவவத் துவக்கப் பயிற்சிப் பொைகநறி 2021 

ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்படுவேற்கொக 

அவசியப்படும் நைவடிக்வககள் ற்பொடு 

கசய்யப்பட்டுள்ளதுைன், 2019 ஆம் 

ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் இைம்கபற்ற 

சசவவத் துவக்கப் பயிற்சி இவ்வருைத்தில் 

முேல் கொலொண்டினுள் கவற்றிகரமொக 

நிவறவு கசய்வேற்கு முடியுமொக இருந்ேது. 

 இலங்வக கேொழில்நுட்ப சசவவயின் 

முேலொம் மற்றும் இரண்ைொம் விவைத்திறன் 

கொண் பரீட்வச 2018 (I) இவைப் சபொன்சற 

முேலொம் ேரத்துவைய 

உத்திசயொகத்ேர்களுக்கு விசசை ேரத்திற்கொை 

பேவியுயர்வு கசய்வேற்கு உரித்ேொை 

மட்டுப்படுத்ேப்பட்ை சபொட்டிப் 

பரீட்வசவய 2019 இல் நைொத்துவேற்குரிய 

வர்த்ேமொனி அறிவித்ேவல பரீட்வச 

திவைக்களத்தின் அவேொைங்கவளப் 

கபற்றுக் ககொள்வேற்கொக ேற்சமயம் 

அனுப்பி வவக்கப்பட்டுள்ளசேொடு இச் 

சசவவயின் மூன்றொம் விவைத்திறன் கொண் 

பரீட்வசவய நைொத்துவேற்குரிய வர்த்ேமொனி 

அறிவித்ேவல கவளியிடுவேற்கொை 

நைவடிக்வககள் முன்கைடுக்கப்பட்டு 

வருகின்றை. 

 உள்நொட்டு குறுகிய கொலப் பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்ைத்திற்கொக இலங்வக 

விஞ்ஞொை சசவவயின் மற்றும்  இலங்வக 

கட்டிைக் கவலஞர்  சசவவயின்  

உத்திசயொகத்ேர்கள் 80 சபவர கலந்து 

ககொள்ளச் கசய்வேற்கு நைவடிக்வக 

டுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இலங்வக விஞ்ஞொை சசவவயின் மற்றும் 

இலங்வக கட்டிைக் கவலஞர்  சசவவயின் 

77  உத்திசயொகத்ேர்களுக்கு ஆங்கிலப் 

பயிற்சியில்  (Toastmaster) பங்குபற்றச் 

கசய்யப்பட்டுள்ளொர்கள்.  

 இலங்வக விஞ்ஞொை சசவவ மற்றும்  

இலங்வக கட்டிைக் கவலஞர்  சசவவயின்  

உத்திசயொகத்ேர்களின் ஒழுக்கொற்று 

நைவடிக்வககள் கேொைர்பொை ேகவல்கள் 

பின்வருமொறு ேரப்பட்டுள்ளது. 

    

   
இனங்லக விஞ்ஞாண மெலயின் III  ஆம் த்துக்கு 

இலத்துக்  பகாள்பப்தட்டுள்ப 
உத்திமாகத்ர்களுக்கு நிணக் கடிங்கலப 

ங்குல். 
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மற்பகாள்பப்தட்ட 

பெற்தாடுகள் 

தவிணியிணரின் 

எண்ணிக்லக 

 

விஞ்ஞாண   

 

கட்டடக் 

கலனஞர் 

மெல 

ஒழுக்கொற்று 

நைவடிக்வககள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்ைவர்களின் 

ண்ணிக்வக 

_ 1 

குற்றச்சொட்டுப் பத்திரங்கள் 

வழங்குேல்  /விளக்கம் 

சகொரல்கள் 

2 _ 

ஒழுக்கொற்றுக் கட்ைவளகள் 

வழங்குேல் 

2 _ 

சசவவவய விட்டு விலகிச் 

கசல்லும் 

அறிவித்ேல்களுக்கு திரொக 

சமற்ககொள்ளப்பட்ை 

சமன்முவறயீடுகள் 

1 _ 

 

4.5.2 2020 ஆம் ஆண்டினுள் எதிர்ரும் 

கானங்களில் மற்பகாள்ற்கு 

எதிர்தார்க்கப்தட்டுள்ப பெற்தாடுகள் 

 அரசின் பகுப்பொய்வுத்  திவைக்களத்திற்கொக  

இலங்வக விஞ்ஞொை சசவவ III ஆம் 

ேரத்துவைய )திறந்ே (பேவிகளுக்கொை 

கவற்றிைங்கள் 27 இவை நிரப்புவேற்கொை 

நைவடிக்வககள் இைம்கபற்றுக்  

ககொண்டிருக்கின்றை. 

 இலங்வக கட்டிைக் கவலஞர் சசவவயின் III 

ஆம் ேரத்துவைய உத்திசயொகத்ேர்கவள 

திறந்ே மற்றும் மட்டுப்படுத்ேப்பட்ை 

அடிப்பவையில் ஆட்சசர்ப்பு கசய்வேற்கொக 

வர்த்ேமொனி அறிவித்ேவல 

ேயொரிப்பேற்கொை நைவடிக்வக 

இைம்கபற்றுக் ககொண்டிருக்கின்றை. 

 

4.6 இனங்லக கக்காபர் மெல 

 

இலங்வக சைநொயக சசொசலிசக் குடியரசின், 

இலக்கம் 1670/33 மற்றும் 2010 கசப்ைம்பர் மொேம் 

10 ஆந் திகதிய அதி விசசை வர்த்ேமொனியில் 

கவளியிைப்பட்ை இலங்வக கைக்கொளர் 

சசவவப் பிரமொைத்தின் ற்பொடுகளின் கீழ் 

ேொபிக்கப்பட்ை இலங்வக கைக்கொளர் சசவவ  

நொடு ேழுவிய சசவவகளில் ஒன்றொகும். அச் 

சசவவயில் கைவமயொற்றும் அலுவலர்களின் 

சகல நிர்வொக நைவடிக்வககளும் அரசொங்க 

நிர்வொக மற்றும் அைர்த்ே முகொவமத்துவ 

அவமச்சின் கைக்கொளர் சசவவப் பிரிவிைொல் 

சமற்ககொள்ளப்படுகின்றது 

நிதி முகொவமத்துவத்தின் கவளிப்பவைத் 

ேன்வமயிவை உச்ச அளவில் நிவலத்திருக்கும் 

வவகயில் கபொறுப்புக்கள் மற்றும் 

கபொறுப்புக்கூறவல பொதுகொத்துக் ககொள்ளும் 

வவகயில் உள்ளொர்ந்ே தூண்ைலுைன் 

நைவடிக்வககவள சமற்ககொள்ளும் நிபுைத்துவ 

வல்லுநர்கவள உருவொக்குவேற்கொக இலங்வக 

கைக்கொளர் சசவவயின் நிமித்ேம் அவமச்சரவவ 

மற்றும் அரசொங்க சசவவ  ஆவைக்குழுவின் 

மூலம் விதிக்கப்பட்ை சகல ககொள்வககளும் 

அரச சசவவகள்  ,மொகொை சவப௧ள் மற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அவமச்சின் கசயளொலரின் 

அனுமதியுைன் இலங்வக கைக்கொளர்கள் 

சசவவப் பிரிவின் மூலம் 

நவைமுவறப்படுத்ேப்படுகின்றது. 

 

* உச்ச நீதிமன்றின் வழக்கிலக்கம் FR 187/2014 இற்கொக 

வழங்கப்பட்டுள்ள கட்ைொவை கொரைமொக விசசை ேரத்துக்கு 

பேவியுயர்த்தும் நைவடிக்வக சமற்ககொள்ளப்பைவில்வல 

ன்பேொல் முழு சநர பதிற் கைவமயொற்றும் அடிப்பவையில் 51 

சபர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர்கள். 

 **  III ஆம் ேரத்துவைய பேவிகளில் சசவவயொற்றும்  I ஆந் 

ேரத்துவைய உத்திசயொகத்ேர்களின் ண்ணிக்வக  62 ஆகும். 

 

இலங்வக கைக்கொளர் சசவவயில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை பேவிகளின்  ண்ணிக்வக 

1984 ஆகும் ன்பசேொடு, அவர்கவள 1615 

பேவிகளில் இவைக்கப்பட்டு 

உத்திசயொகத்ேர்கள் சசவவயொற்றுகின்றொர்கள். 

ேரம் அடிப்பவையில் உத்திசயொகத்ேர்கள் பிரிந்து 

கசல்லும் விேம்  பற்றி முன்வைய 

விளக்கப்பைத்தில் கொட்ைப்பட்டுள்ளது.  
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இச்சசவவயில் உள்ள உத்திசயொகத்ேர்கள் 

மொகொை மற்றும் மத்திய அரசின் கீழ் ேங்களது 

சசவவகவள வழங்கி வருகின்றொர்கள், மத்திய 

அரசின் கீழ் 74% இைரும், மொகொை அரசின் கீழ்  

26% இைரும் சசவவயொற்றி வருகின்றொர்கள். 

 

இலங்வக கைக்கொளர் சசவவயின் 

உண்வமயொை உத்திசயொகத்ேர்களின் 

ண்ணிக்வக 1615 ஆக கொைப்படுவசேொடு 

அவர்களின் கபண்கள் மற்றும் ஆண்களின் 

பிரதிநிதித்துவத்திற்கு ற்ப முன்ைவய 

விளக்கப்பைத்தில் கொட்ைப்பட்டுள்ளது. 

4.6.1 2020 ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின் 

முக்கி பெற்திநன்கள் 

 2019.05.02 ஆந் திகதியன்று ேவகவமகவளப் 

பூர்த்தி கசய்துள்ள ேரம்III இவையுவைய 33 

உத்திசயொகத்ேர்களின் சசவவ 

உறுதிப்பொட்டுக்கொை நைவடிக்வக 

டுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 •இலங்வக கைக்கொளர்  சசவவயில் 

ேவகவமகவளப் பூர்த்தி கசய்துள்ள ேரம் III 

இவையுவைய 48 உத்திசயொகத்ேர்கள் 

2019.09.30 ஆம் ஆண்டில்  II ஆந் ேரத்துக்கு 

பேவியுயர்த்ேப்பட்ைொர்கள். 

 அரசொங்க சசவவ ஆவைக்குழுவின் 

சுற்றறிக்வக 03/2019 பிரகொரம் ஓய்வூதிய 

உத்திசயொகத்ேர்கள் 17 சபர் 

கொைப்படுகின்றொர்கள். அவ் கவற்றிைங்கள் 

பேவிகளுக்கு சசவவத் சேவவப்பொட்டின் 

அடிப்பவையில் ஒப்பந்ே முவற 

அடிப்பவையில் நியமைங்கவள 

வழங்குவேற்கு நைவடிக்வக 

டுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இலங்வக அபிவிருத்தி நிருவொக 

நிறுவகத்துைன் இவைந்து கைக்கொளர்  

சசவவ உத்திசயொகத்ேர்களுக்கொை 

இயலளவு விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்ைத்வே 

ற்பொடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. அேற்கொக 

இலங்வக கைக்கொளர்  சசவவயின்    III 

ேரத்துவைய உத்திசயொகத்ேர்கள் 80 சபரும்  I 

ேரத்துவைய உத்திசயொகத்ேர்கள் 179 சபரும் 

கலந்து ககொள்வேற்கு ற்பொடு 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இவ் வருைத்தினுள் ஓய்வு கபறுவேற்குள்ள 

40 உத்திசயொகத்ேர்களுக்கு உரிய சகல ேொபை 

நைவடிக்வககளும் நிவறவு 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 வருைொந்ே இைமொற்றங்களின் கீழ் 42 

உத்திசயொகத்ேர்களும், வருைொந்ேம் அல்லொே 

இைமொற்றங்களின் கீழ் 41 

உத்திசயொகத்ேர்களும் இவ் வருைத்தின் 

2020.09.30 ஆம் திகதியின் சபொது 

இைமொற்றங்கவளப் கபற்றுச் 

கசன்றுள்ளொர்கள். 

 இச்சசவவயில் 06 உத்திசயொகத்ேர்களுக்கொை 

ஒழுக்கொற்று நைவடிக்வககவள ஆரம்பிப்  

பேற்கு நைவடிக்வக டுக்கப்பட்டுள்ள 

சேொடு அவர்களில் 02 சபருக்கு 

குற்றச்சொட்டுப் பத்திரங்கள் வழங்கப் 

பட்டுள்ளை. அேற்கு  சமலதிகமொக  

உத்திசயொகத்ேர் ஒருவருக்கு விளக்கம்  

சகொரல் விைவப்பட்டுள்ளது.  

 2020 ஒக்சைொபர் மொேம் விவைத்திறன் கொண் 

ேவை ேொண்ைல் பரீட்வசவய 
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நைொத்துவேற்கு வர்த்ேமொனி 

அறிவித்ேகலொன்று கவளியிடுவேற்குள்ளது. 

 

4.7 இனங்லக திட்டமிடல் மெல 
 

1984 ஆம் ஆண்டில் இலங்வக திட்ைமிைல் 

சசவவப் பிரமொைத்திற் ற்பொடுகளின் கீழ் 

நிறுவப்பட்டுள்ள இலங்வக திட்ைமிைல் 

சசவவ, நொைளொவிய சசவவ வகுதிக்கு உட்பட்ை 

ஒரு சசவவயொகும். 

இலங்வகயில் சமூக மற்றும் கபொருளொேொர 

அபிவிருத்திகவள ற்படுத்ே திர்பொர்க்கும்  

நிவலவய அவைந்து ககொள்வேற்கொக அவமந்ே 

ககொள்வக சொர் வழிகொட்ைல்கள் மற்றும் 

மூசலொபொயங்கவளத் ேயொரித்ேல், அவற்வற 

நவைமுவறப்படுத்ேல், அேற்குரித்ேொை 

நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள்   / கசயற்திட்ைங்கவள 

வடிவவமத்ேல், கசயற்படுத்துேல், வழிநைொத்ேல் 

மற்றும் மதிப்பீடு கசய்ேல் , உள்நொட்டு மற்றும் 

கவளிநொட்டு வளங்களின் பயன்பொடு, 

கண்கொணிப்பு மற்றும் சேசிய மற்றும் பிரசேசிய 

கபொருளொேொர  கேொைர்பொை ஆரொய்ச்சிகள் 

மற்றும் அபிவிருத்தி நைவடிக்வககவள 

சமற்ககொள்வது இப்பிவினுள் 

உள்ளைக்கப்படுகின்றை. இலங்வக  

திட்ைமிைல் சசவவ உத்திசயொகத்ேர்களின் சகல 

நிர்வொக நைவடிக்வககவளயும் அரச  சசவவகள், 

மொகொை சவபகள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அவமச்சின் திட்ைமிைல்்  சசவவ பிரிவின் 

மூலம் சமற்ககொள்ளப்படுகின்றது. 

இலங்வக திட்ைமிைல் சசவவப் பிரமொை 

ற்பொடுகளின்  கீழ் நிறுவப்பட்டுள்ள இலங்வக 

திட்ைமிைல் சசவவ, நொைளொவிய சசவவ 

வகுதியின் கீழ் உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 

நொைளொவிய ரீதியில் நவைமுவறப்படுத்ேவுள்ள 

இலங்வக திட்ைமிைல் சசவவயின்  

அங்கீகரிக்கப்பட்ை உத்திசயொகத்ேர்கள் 

ண்ணிக்வக 1336 ஆகக் கொைப்படுவசேொடு, 

உண்வமயொை உத்திசயொகத்ேர்களின் 

ண்ணிக்வக  160 சபரொகும். ேரங்களுக்கு ற்ப 

இலங்வக திட்ைமிைல் சசவவயின் 

உத்திசயொகத்ேர்களின் பரம்பல் பின்வருமொறு 

கொட்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 2020 ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின் முக்கி 

பெற்திநன்கள் 

 2019.07.22 ஆந் திகதிக்கு திநந் 

அடிப்தலடயில் ஆட்மெர்ப்புச்  பெய்ப்தட்ட 

திட்டமிடல் மெலயின் உத்திமாகத்ர்கள் 

75 மதருக்கு மெல நிலனங்களுக்கு 

அர்த்தும் டடிக்லக நிலநவு 

பதற்றுள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 இலங்வக திட்ைமிைல் சசவவயின்  மனிே 

வள  முகொவமத்துவத்தின் சபொது பின்வரும் 

ேொபை  நைவடிக்வககள்  பிரிவிைொல் 

சமற்ககொள்ளப்படுகின்றது. 

 
புதி உத்திமாகத்ர்களுக்காண 2020.02.07 ஆந் 

திகதி நிணக் கடிங்கள் ங்கல். 
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மற்பகாள்பப்தட்ட 

பெற்தாடுகள் 

தவிணியி

ணரின் 

எண்ணிக்லக 

சசவவயில் உறுதிப்படுத்ேல் 01 

 

பேவியுயர்

வுகள்  

விசசை ேரத்திற்கு 02 

I ஆந் ேரத்துக்கு  01 

II ஆந் ேரத்துக்கு  251 

இைமொற்றங்கள் 66 

ஓய்வு கபறச் கசய்ேல் 06 

விடுவிப்புக்கள்  01 

 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கொக நைொத்ேப்படு 

வேற்குள்ள விவைத்திறன் கொண் ேவைப் 

பரீட்வச ஒக்சைொபர் மொேம் 

நைொத்துவேற்கொக இலங்வக அபிவிருத்தி 

நிருவொக நிறுவகத்துைன் கேொைர்புபட்டு 

அவசியப்படும் நைவடிக்வககள் 

சமற்ககொள்ளப்பட்டுள்ளை. 

  

4.7.2   2020 ஆம் ஆண்டினுள் எதிர்ரும் 

கானங்களில் மற்பகாள்ற்கு 

எதிர்தார்க்கப்தட்டுள்ப பெற்தாடுகள் 

 

 இலங்வக திட்ைமிைல் சசவவயின் III  ஆந் 

ேரத்திற்கொக திறந்ே அடிப்பவையில் 20 

உத்திசயொகத்ேர்கள் ஆட்சசர்க்கப் 

பைவுள்ளைர். 

 இலங்வக திட்ைமிைல் சசவவயின்  

ேவகவம  கபற்றுள்ள உத்திசயொகத்ேர்கள் 

விசசை ேரத்திற்கும், II ேரத்துவைய 

உத்திசயொகத்ேர்கள் I  ஆந் ேரத்திற்கும் 

மற்றும் III ேரத்துவைய 

உத்திசயொகத்ேர்கவள II ஆம் ேரத்துக்கும்  

ேரமுயர்த்துவேற்கொை நைவடிக்வககள் 

சமற்ககொள்ளப்பட்டுள்ளை. 

 இலங்வக திட்ைமிைல் சசவவயின் 

உத்திசயொகத்ேர்களின் சசவவ மூப்புநிவலப் 

பட்டியல் மற்றும்  கவற்றிை ஆவைப் 

பட்டியவல இற்றவப்படுத்துவேற்கொக 

அவசியப்படும் நைவடிக்வக 

டுக்கப்பட்டுள்ளை. 

4.8 னி ப விருத்தி  

இலங்வகயின் அபிவிருத்தித் துவறயினுள் 

கபொறுப்புப் கூற சவண்டிய பொரிய பணிவய 

நிவறசவற்றும் அரச  சசவவகள், மொகொை 

சவபகள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி அவமச்சிைொல் 

மக்களுக்கு வழங்கப்படும் சசவவயின் 

உற்பத்தித்திறன் மற்றும் விவைத்திறவை 

சமம்படுத்தும் வவகயில் நிபுைத்துவத்துைன் 

கூடிய மனிே வளத்வே உருவொக்கத்வே மனிே 

வள அபிவிருத்திப் பிரிவொை மது பிரிவின் 

முக்கிய கசயற்பொைொகும்.அேற்கவமய, அரச  

சசவவகள், மொகொை சவபகள் மற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அவமச்சின் உத்திசயொகத்ேர்களின் 

பயிற்சிச் சந்ேர்ப்பங்கவள நியொயமொை 

முவறயில் பிரித்துக் ககொடுக்கும் 

நைவடிக்வகவய சமற்ககொள்வது மது பிரிவின் 

முக்கிய சநொக்கமொகும். அவ்வொறொை 

நைவடிக்வககளில் அரசின் நிதிவய பயனுறுதி 

வொய்ந்ே வவகயில் பயன்படுத்தி வழங்கும் 

சசவவவய விவைத்திறன் மற்றும் 

உற்பத்தித்திறன் விருத்திக்கொக 

பணியொட்கேொகுதியிைரின் சநொக்கங்களும் 

இப்பிரிவின் இலக்கொகும். 

அவமச்சின் உத்திசயொகத்ேர்களின் பயிற்சித் 

சேவவகவள கண்ைறிேல், பயிற்சித் 

திட்ைங்கவள நைொத்துேல் மற்றும் வசதிகவள 

வழங்குவேற்கு சமலதிகமொக இவ்வவமச்சில் 

சசவவயிலீடுபடும் நொைளொவிய சசவவகளின் 

உத்திசயொகத்ேர்களுக்க பலமிக்க இயலளவு 

விருத்திக்கொக கவளிநொட்டு மற்றும் உள்நொட்டு 

பயிற்சி வொய்ப்புக்கவள நியொயமொை வவகயில் 

பகிர்ந்ேளித்ேல் மற்றும் சகல அலகுகளிலும் 

உள்ள பணியொட்கேொகுதியிைரின் குவறபொட்டு 

திறன்கள் இைங்கொைப்பட்டு அரச நிதிவயப் 

பயன்படுத்தி அவசியப்படும் பயிற்சித் 

திட்ைங்கவள  மிகவும் பயனுறுதியொகவும் 

அவர்களின் விவைத்திறவை சமம்படுத்தி 

அவமச்சினுள் முழுவமயொை 

பணியொட்கேொகுதியிைவர உருவொக்குவசே 

மனிே வளப் பிரிவின் சநொக்கமொகும்.  
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4.8.1 2020 ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின் முக்கி 

பெற்திநன்கள் 

உள்ாட்டு தயிற்சிகள் 

 அரசொங்க நிர்வொக சுற்றறிக்வக இலக்கம் 

02/2018 ற்பொடுகளின் மூலம் 

ற்படுத்தியுள்ள அரச பிரிவில் மனிே 

வளத்வே அபிவிருத்தி கசய்ேல்  கேொைர்பொக 

அரச நிறுவைங்கவள ஒருங்கிவைப்பு  

உத்திசயொகத்ேர்கவள விழிப்பூட்டும் 

பயிற்சித் திட்ைங்கள் மற்றும் 

கசயலமர்வுகவள நைொத்துமொறு பல்சவறு 

நிறுவைங்களில் இருந்து கிவைக்கப்கபற்ற 

சகொரிக்வககவள கவைத்திற் ககொண்டு 

இலங்வக அபிவிருத்தி நிருவொக 

நிறுவகத்துைன் இவைந்து 

நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கவள ற்பொடு கசய்து 

நைொத்துவேற்கு நைவடிக்வக 

டுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 முகொவமத்துவ சசவவ உத்திசயொகத்ேர் 

சசவவயின் I  ஆம் வகுப்பு 

உத்திசயொகத்ேர்களின் விவைத்திறன் கொண் 

ேவை ேொண்ைல் பரீட்வசக்கொக 

பரிந்துவரக்கப்பட்ை 10 நொட்கவளக் 

ககொண்ை பயிற்சிப் பொைகநறிவய நொடு 

பூரொகவும் உள்ள மொவட்ைங்கவள 

உள்ளைக்கும் வவகயில் நைொத்துேவேற்கு 

அவசியப்படும் நிதி ஒதுக்கீடு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 அரச சசவவயின்  முகொவமத்துவமற்ற 

நிவலயுவைய அபிவிருத்தி 

உத்திசயொகத்ேர்கள், முகொவமத்துவ சசவவ 

உத்திசயொகத்ேர்கள், சொரதிகள் மற்றும் 

அலுவலக உேவியொளர்களுக்கொக அவ்வந்ே 

சசவவகளுக்கு உரித்ேொை விையப் பரப்பின் 

கீழ் இயலளவு நைவடிக்வகக்கொக மொவட்ை 

மட்ைத்தில் நிதி ஒதுக்கீடுகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளை. 

 அவமச்சில்  சசவவயொற்றும் முகொவமத்துவ 

மற்றும் முகொவமத்துவமற்ற நிவல 

உத்திசயொகத்ேர்களுக்கொக பின்வரும் 

வவகயில் உள்நொட்டு குறுகிய கொல 

இயலளவு விருத்தி பயிற்சித் திட்ைங்கள் 

நைொத்ேப்பட்டுள்ளை. 

மெல குதி டாத்ப்தட்ட தயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

தங்குதற்றி 

உத்திமாகத்

ர்களின் 

எண்ணிக்லக 

முகாலத்து

ம் 

ஆய்வியல் முவற 

கேொைர்பொை 

அடிப்பவை 

ண்ைக்கரு அறிமுகம் 

11 

முகாலத்து

ற்ந நிலன 

அலுவலக நவைமுவற ,

ேொபை விதிக்சகொவவ 

மற்றும் அரச நிதி 

முகொவமத்துவம் 

120 

கபறுவக 

சட்ைதிட்ைங்கள் ,

முவறவமகள் மற்றும் 

கபறுவகச் 

கசயற்பொடுகள் 

56 

ஆவைக் சகொப்பிைல் 60 
அரச நிறுவைங்களில் 

கைக்கொய்வு 

விைவல்கவள 

குவறப்பேற்கொை 

கசயலமர்வு 

95 

அலுவலக உேவியொளர் 

சசவவப் பயிற்சி 
61 

 கீழ்க் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள உள்நொட்டு 

நீண்ை கொல பயிற்சித் திட்ைங்களுக்கொக 

அவமச்சில் சசவவயொற்றும் ஒரு 

பேவிநிவல உத்திசயொகத்ேர் ன்ற 

விகிேத்தில் ஈடுபடுத்ேல். 

 அரச சசவவயில் ஒழுக்கொற்று 

கேொைர்பொை சொன்றிேழ் பத்திரப் 

பொைகநறி  

 கபறுவக  கேொைர்பொை  டிப்சளொமொ 

பொைகநறி 

 op nDal po op nDalyc loi iDini aoolpiD 

 கபொருளியல்  கேொைர்பொை 

இளமொனி கற்வக கநறி 

 அரச நிர்வொகம்  கேொைர்பொை 

இளமொனி கற்வக கநறி 

 

 அரசொங்க நிர்வொக சுற்றறிக்வக 02/2018 இன் 

ற்பொடுகளின் படி  2020/2021 ஆண்டிற்கொை 

அவமச்சின் மனிே வளத் திட்ைத்வே 

முவறசொர்ந்ே வவகயில் ேயொரிப்பேற்கு 

நைவடிக்வக டுக்கப்பைல் சவண்டும் 

ன்பசேொடு,  அேவை அடிப்பவையொகக் 

ககொண்டு சகல அவமச்சுக்கவளப் சபொன்சற 
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ஒட்டுகமொத்ே அரச சசவவயிைதும் மனிே 

வள விருத்தித் திட்ைத்வே ேயொரிக்கும் 

நைவடிக்வக இைம்கபற்றுக் 

ககொண்டிருக்கின்றை. இேன் மூலம் 2187/27 

இவையுவைய அதிவிசசை வர்த்ேமொனி 

அறிவித்ேலில் இவ்வவமச்சுக்கு 

ஒப்பவைக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய 

முன்னிவலப்படுத்ேல்களிவைசய " அரச 

சசவவயில் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் 

விவைத்திறவை சமம்படுத்துவேற்கொை 

கேொழில் அபிவிருத்தி உள்ளைங்கலொை 

நீண்ை கொல மனிே வளத் திட்ைத்வே 

ேயொரித்ேல்" ன்ற முேன்வமவய பூர்த்தி  

கசய்திருத்ேல். 

 இலங்வக அபிவிருத்தி நிருவொக நிறுவகம் 

மற்றும் அேனுைன் இவைந்து 

நைொத்ேப்படும் நொைளொவிய மற்றும் 

இவைந்ே சசவவகளின் சசவவத் துவக்கப் 

பயிற்சி கசயலமர்வுகளுக்கொக இவ்வருைம்  

ரூபொ. 5.83 மில்லியவை ஒதுக்கியுள்ளசேொடு, 

அவற்றில் 4.97 மில்லியன் ரூபொ 2020.09.30 

ஆந் திகதியன்று குறித்ே சசவவத் துவக்கப் 

பயிற்சித் திட்ைங்கவள நைொத்துவேற்கு 

பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

4.9 புனணாய்வு  ,ஆாய்ச்சி ற்றும் 

பெற்தாட்டுப் பிரிவு 

 

அரசொங்க நிர்வொக மற்றும் அைர்த்ே 

முகொவமத்துவ அவமச்சின் பிரேொை 

அலககொன்றொக புலைொய்வு  ,ஆரொய்ச் சி மற்றும் 

கசயற்பொட்டுப் பிரிவு  கொைப்படுகின்றது. 

 இவ்வவமச்சின் கீழ் உள்ள நிறுவைங்கள் 

மற்றும் வைய அரச நிறுவைங்கவளப் 

சபொன்சற அரச உத்திசயொகத்ேர்கள் 

கேொைர்பில் கிவைக்கப்கபறும் 

முவறப்பொடுகள் கேொைர்பொகவும் 

புலைொய்வுகள் நைொத்துேல். 

 புலைொய்வு சொர்ந்து கட்டிகயழுப்பப்படும் 

ேரவுத் ேளத்திவை அடிப்பவையொகக் 

ககொண்டு ஆரொய்ச்சிகள் நவைகபறுகின்றை. 

 குறிப்பொக இைங்கொைப்பட்ை நிர்வொகம் 

சொர்ந்ே தீர்மொைங்கவள டுக்கும் வவகயில் 

முக்கியகமை கருேப்படும் ேகவல்கவளத் 

திரட்டுவேற்கொக கசயற்பொட்டு 

நைவடிக்வககள் இைம்கபறுகின்றை. 

4.9.1 2020 ஆம் ஆண்டுக்கொை பிரிவின் பிரேொை 

கசயலொற்றுவககள் 

 2020.09.30 ஆந் திகதியொகும் சபொது 

புலைொய்வு, ஆரொய்ச்சி மற்றும் 

கசயற்பொட்டுப் பிரிவுக்கு கிவைக்கப்கபற்ற 

முவறப்பொடுகளின் ண்ணிக்வக 19 ஆகும் 

ன்பசேொடு, 2019 ஆண்டில் முன்ககொண்டு 

கசல்லப்பட்ை புலைொய்வு 

நைவடிக்வககளின் ண்ணிக்வக 34 ஆகும். 

அேற்கவமய வருைத்தினுள் நைவடிக்வக 

டுக்கப்பை சவண்டிய கமொத்ே 

முவறப்பொடுகளின்  ண்ணிக்வக 53 ஆகும். 

 வழங்கப்பட்ை பரிந்துவரகளின் 

அடிப்பவையில் சமற்ககொள்ளப்பட்ை 

புலைொய்வுகளின் ண்ணிக்வக கேொைர்பொை 

ேகவல் பின்வருமொறு ேரப்பட்டுள்ளது. 

 

தரிந்துலகலப லகப்தடுத்ல் புனணாய்வுக

ளின் 

எண்ணிக்லக 

I ஆம் உத அட்டலயின் கீழ் 

குற்நச்ொட்டுப் தத்திங்கலப 

ங்குல். 

04 

அட்டலப்தடுத்ப்தட்ட 

ஒழுக்காற்று டடிக்லககலப 

மற்பகாள்பல் . 

06 

இடாற்நங்கள். 01 

இக்கப்தாட்டுக்கு பகாண்டு 

ருல். 

02 

பதறுதில அநவிடல். 05 

அலுனக முலநலல 

இல்பு நிலனக்கு பகாண்டு 

ருல் . 

07 

எதிர்கானக் பகாள்லககள் / ெட்ட 

முன்பாழிவுகலப 

மற்பகாள்பல். 

09 

விபக்கம் மகால். 01 

ஏலணல 07 
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 ேகவலறியும் உரிவமச் சட்ைத்தின் கீழ் 

அவமச்சுக்கு கிவைக்கப்கபற்ற ேகவலறியும் 

சகொரிக்வககளுக்கு உரிய வவகயில் குறித்ே 

பிரிவுகளுக்கு அனுப்பி வவத்ேல் மற்றும் 

கபொது மக்களுக்கு அத்ேகவல்கவள 

கிவைப்பேற்குரிய நைவடிக்வக டுத்ேல் 

மற்றும் அறிக்வககவள இற்வறப்படுத்ேலும் 

நவைகபறுகின்றை. இவ்வருைத்தினுள் 

ேகவலறியும் விண்ைப்பங்கள் 170 

கிவைக்கப்கபற்றுள்ளை. அவற்றில் 117 

இற்கொை ேகவல்கள் மக்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளதுைன், சகொரிக்வககள் 10 

நிரொகரிக்கப்பட்டும் உள்ளை. 43 

விண்ைப்பங்களுக்கொை ேகவல்கள் 

வழங்கும் நைவடிக்வக இைம்கபற்றுக் 

ககொண்டிருக்கின்றை. 

 

புனணாய்வுச் பெற்தாட்லட மிகவும் 

விலணத்திநணாக்குற்கு உள்பார்ந் ரீதிாக 

எடுக்கப்தடும் முன்பணடுப்புக்கள் பின்ருாறு 

காட்டப்தட்டுள்பது . 

I. உள்ளொர்ந்ே ரீதியொக ேரவு முகொவமத்துவ 

ேளகமொன்று உருவொக்கப்பட்டு 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

அேன்சபொது அவையப் கபற்ற இலக்குகள். 

 புலைொய்வு முன்சைற்றங்கவள பல 

கட்ைங்களொக அவேொனித்ேல். 

 புலைொய்விற்கொை மனிே வளத்வே உயர் 

மட்ைத்தில் பயன்படுத்ேல். 

 புலைொய்கவொன்றிவை நிவறவு 

கசய்வேற்கொக டுக்கும் கொலத்வே 

குவறத்ேல். 

II. புலைொய்வு ககொள்திறவை விஸ்ேரித்ேல். 

 அரசின் ககொள்வக ரீதியொை 

தீர்மொைங்களின் அடிப்பவையில் 

அபிவிருத்தி அலுவலர்களொக 

ஆட்சசர்ப்புச் கசய்யப்பட்ை 

பட்ைேொரிகளில் 12 சபவர புலைொய்வு 

உத்திசயொகத்ேர்களொக இவைத்துக் 

ககொள்ளல் 

 பிரிவில் மனிே வளத்வே பயன்படுத்தி 

புதிேொக இவைத்துக் ககொள்ளப்படும் 

புலைொய்வு உத்திசயொகத்ேர்களுக்கு 

சசவவத் துவக்கப் பயிற்சிகவள 

வழங்குேல் 

III. புலைொய்வுத் துவறயினுள் கபறப்படும் 

அறிவவ அரசின் வைய நிறுவைங்களுக்கு 

வழங்கும் சநொக்கில் பிரிவின் கசயற்பொட்டுத் 

திட்ைத்திற்கவமய துவங்கப்பட்ைள்ள 

பயிற்சி கமொடியுலின் முேற் கட்ைத்வே 

வடிவவமத்ேல். 

IV. புலைொய்வு உத்திசயொகத்ேர்களின் இயலளவு 

விருத்திக்கொக முக்கியகமைக் கருேப்படும் 

முவறப்பொடுகவள கண்கொணிப்பது 

கேொைர்பில் விழிப்புைர்வவ 

வழங்குவேற்கு சந்ேர்ப்பத்திற்சகற்ப  

பிரிவில் உள்ள உத்திசயொகத்ேர்கவள 

ஈடுபடுத்ேல். 

V. பிரிவிைொல் சமற்ககொள்ளப்படும் ஆரம்ப 

விசொரவைகளில் மொதிரிகயொன்வறத் 

சேர்ந்கேடுத்து 

அவ்கவொழுக்கங்கவளசமொசமொை 

நிகழ்வுக்கு அடிப்பவையொக அவமந்துள்ள 

கொரணிகவள இைங்கண்டு அது கேொைர்பில் 

ஆரொய்ச்சிகள் நைொத்துேல் 
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5.1 சுருக்ைம் 

அச ஊழிர்கள் தொடர்தொக ற்றும் அச 

சசவயின் ஸ்தீத்ன்வவணச் 

சொன்றுப்தடுத்தும் வகயில் அற்சகற்ந 

தகொள்வக தொகுப்பிற்கொக அசொங்கம் 

எத்துவத்ல், ொதண விதிக்சகொவயின் 

ற்தொடுகவபப் சதொன்சந அச சசவகள், 

ொகொ சவதகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி 

அவச்சிணொல் தளியிடப்தட்ட 

சுற்நறிக்வகயின் ற்தொடுகவப ததொருள்சகொடல் 

தசய்து ொதணப் பிரிவின் மூனம் 

டொத்ப்தடும்.  

 அச உத்திசொகத்ர்களுக்கு, இொஜொங்க 

அவச்சுக்கள் / திவக்கபங்கள், அச 

நிறுணங்கள், அச சசவ குறித்து 

ஆர்முள்பர்கள்  ற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்தட்ட தொழிற் சங்கங்களுக்கு 

நிறுண டடிக்வககள் தொடர்பில் 

சசவ ங்குல், 

 அச  சசவகள், ொகொ சவதகள் ற்றும் 

உள்ளூொட்சி அவச்சின் விடப் 

தப்பிற்கு உட்தட்ட ொதண 

டடிக்வகளுக்கு உரித்ொண அவச்சவ 

விஞ்ஞொதண வவுகவபத் ொரித்ல் 

ற்றும் குறித் அவச்சவத் 

தீர்ொணங்கள் தொடர்பில் தொடர் 

டடிக்வக டுத்ல், அவச்சவ 

விஞ்ஞொதணம் தொடர்பில் தகப 

அவச்சரின் அொணங்கவப ங்குல், 

 நிர்ொகம் டடிக்வககளின் சதொது  

அசொங்க சசவ ஆவக்குழு, ததொதுத் 

திவநசசரி, முகொவத்து  சசவகள் 

திவக்கபம், சட்டொ அதிதர் 

திவக்கபத்தின், தொொளுன்ந துவக் 

குழுக்கள் ற்றும் வண 

அவச்சுக்களுடன் இவந்து டடிக்வக 

டுத்ல், 

 ொதண விதிக்சகொவ ற்றும் அனுடன் 

தொடர்புவட அசொங்க நிர்ொக 

சுற்நரிக்வககவப குறித்து அொணங்கவப 

ங்குல்,  

 அச சசவக்கு உரித்ொண தகொள்வககவப 

டிவத்ல். 

 அக்தகொள்வககவபவத் தொகுக்கும் சதொது 

உத்திசொகத்ர்களுக்கு ழிகொட்டல்கவப 

ங்குல், 

 தொண டடிக்வக தொடர்தொக சசி 

ட்டத்தினொண தகொள்வக தொகுப்பு ற்றும் 

அற்றுக்கு ததொருள் சகொடல், 

 ொதண விதிக்சகொவவ ற்கொனத்துக்கு 

ற்த திருத்திவத்ல் ற்றும் கொனத்தின் 

சவக்சகற்த அசொங்க நிர்ொக 

சுற்நறிக்வககவப தளியிடுல், 

சதொன்ந விடங்களின் ஊடொக, அச 

சசவக்கொண தகொள்வக குத்லுக்கொண 

தங்களிப்புகவப ங்குல், 

இவ்வச்சிணொல் சற்தகொள்பப்தடுகின்நது. 

அத்சொடு அன் முழுவொண தணிகள் 

அவச்சின் ொதணப் பிரிவிடச 

எப்தவடக்கப்தட்டுள்பது. 

இவ்ருடத்தினுள் அச சசவயில் தகொள்வக 

ரீதிொண தீர்ொணங்கவப 

ததற்றுக்தகொள்ற்கொக அவச்சிணொல் 

ங்கப்தட்டுள்ப தங்களிப்பு குறித் 

எட்டுதொத் மீபொய்வும் பின்ருொறு 

ப்தட்டுள்பண. 

மற்கைொள்ரப்பட்ட பணிைள்  

எண்ணிக்கை 

தளியிடப்தட்ட 

சுற்நறிக்வககளின் ண்ணிக்வக 

08 

தளியிடப்தட்ட சுற்நறிக்வகக் 

கடிங்களின் ண்ணிக்வக 

02 

அவச்சவ 

விஞ்ஞொதணத்திற்கொக 

ொரிக்கப்தட்ட 

அொணங்களின் ண்ணிக்வக 

117 

சசவப் பிொத்திற்கொக 

ங்கப்தட்டுள்ப 

அொணங்களின் ண்ணிக்வக 

5*  

ஆட்சசர்ப்பு வடமுவந 

எழுங்கிற்கொக 

ங்கப்தட்டுள்ப  

அொணங்களின் ண்ணிக்வக 

12**  
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*பிரிவிணொல் அொணங்கவபப் ததற்றுக்தகொள்ற்கொக 

சசவப் பிொங்கள் 7 கிவடக்கப்ததற்றுள்பதுடன், 

அற்றில் 5 சசவப் பிொங்களுக்கொண அொணங்கள் 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

** பிரிவுக்கொண ஆட்சசர்ப்பு வடமுவந எழுங்கிற்கொண 

அொணங்கவபப் ததற்றுக்தகொள்ற்கு 17 வடமுவந 

விதிகள் சர்ப்பிக்கப்தட்டுள்பது. அற்றில் 12 இற்கொண 

அொணங்கள் ங்கப்தட்டுள்பது. 

5.2 தொபனப் பிரிவு 

அச சசவகள், ொகொ சவதகள் ற்றும் 

உள்ளூொட்சி அவச்சின் கீழ் இங்கும் 

ற்தநொரு திவக்கபொக கருப்தடும் 

ொதணப் பிரிவின் திவக்கபத் வனொக 

கடவொற்றுது ொதணப் தணிப்தொபர் 

ொகம் ஆொர். 

 

தொபன விதிக்மைொகை – 

 

ொதண விதிக்சகொவ முன் முலில் 

தளியிடப்தட்டது 1972 சணரி ொம் 01 ஆந் 

திகதி முல் தசல்லுதடிொகும் வகயில் 1971 

ருடத்தினொகும்.  அப்சதொவ திரு. பீ. 

ஹொச அர்கள் அசொங்க நிர்ொக, ொகொ 

சவதள் ற்றும் உள்ொட்டலுல்கள் அச்சின் 

நிந் தசனொபொக கடவொற்றியுள்பொர். 

திவநசசரி சுற்நறிக்வககள் ற்றும் சுற்நறிக்வக 

கடிங்கள், நிதிப் பிொங்கள் ற்றும் நிர்ொக  

விதிமுவநகள் மீபொய்வு தசய்ப்தட்டு 

இம்முனொது ொதண விதிக்சகொவ 

பிசுரிக்கப்தட்டுள்பது. இது 46 

அத்திொங்கவபக் தகொண்டது. 

 

1971 ஆம் ஆண்டில் தளியிடப்தட்ட ொதண 

விதிக்சகொவ, அதில் சற்தகொள்பப்தட்ட 

திருத்ங்கள் ற்றும் குறித் விடங்ளுடன் 

தொடர்தொக 1985 ஆகஸ்ட் ொம் 31 ஆந் திகதி 

வ தளியிடப்தட்டுள்ப சகன அசொங்க 

நிர்ொக சுற்நறிக்வககள் ற்றும் ொதணச் 

சுற்நறிக்வககளில் திருத்ங்கவப உள்படக்கி 

1985 ஆம் ஆண்டில் திருத்திவக்கப்தட்ட 

ொதண விதிக்சகொவ பிசுரிக்கப்தட்டுள்பது. 

அப்சதொதிருந் அசொங்க நிர்ொக அவச்சரின் 

தசனொபொக  திரு. டீ.பீ..பி.. சிரிர்ண 

அர்கள் கடவொற்றியுள்பொர். இதில் 33 

அத்திொங்கள் உள்படக்கப்தட்டுள்பது.   

 

இனங்வக சணொக சசொசலிசக் குடிசின் 

அசினவப்புச் சட்டத்தின் 41, 51, 52, 54 

ற்றும் 114(6) ஆகி உறுப்புக்களில் 

குறிப்பிடப்தட்டுள்ப அச 

உத்திசொகத்ர்களும், இொணுத்திணர், 

கடற்தவடயிணர் ற்றும் ொன் தவடயிணரின் 

உறுப்பிணர்கள் விர்ந் வண சகன அச 

உத்திசொகத்ர்களின்  எழுக்கொற்று 

கட்டுப்தொடுகள் தொடர்பினொண ற்தொடுகவப 

உள்படக்கி ொதண விதிக்சகொவயின் II ஆம் 

குதி 1974 ப்ல் ொம் 22 ஆந் திகதி 

தளியிடப்தட்டுள்பது. அத் ொதண 

விதிக்சகொவக்குப் ததினொக மீண்டும் 1981 

ப்ல் ொம் 08 திகதி ொதண விதிக்சகொவ II 

குதி பிசுரிக்கப்தட்டது. சலும் 1999 ம்தர் 

ொம் 01 ஆந் திகதி முல் அமுல்டொத்ப்தடும் 

வகயில் 1999 ஆகஸ்ட் ொம் 02 ஆந் திகதி 

மீண்டுதொரு முவந அது 

திருத்திவக்கப்தட்டு 

தளியிடப்தட்டுள்பது. அது அப்சதொவ 

ததொது நிருொக, உள்ொட்டலுல்கள் ற்றும் 

ததருந்சொட்டக் வகத்தொழில்  அவச்சின் 

தசனொபொண திரு. பி.. சசணொத்ண அர்கள் 

கடவொற்றிணொர்.       

 

1985 ஆம் ஆண்டில் தளியிடப்தட்ட ொதண 

விதிக்சகொவயின் I ஆம் குதிக்கு 1985.09.01 

ஆந் திகதி முல் 2012.12.31 ஆந் திகதி வ 

அவச்சவ அங்கீகொத்துடன் 

தளியிடப்தட்டுள்ப சகன அசொங்க நிர்ொக 

சுற்நறிக்வக ற்தொடுகவப உள்படக்கி 

திருத்ங்கள் சற்தகொள்பப்தட்ட புதி ொதண 

விதிக்சகொவ 2013 ஆம் ஆண்டில் 

தளியிடப்தட்டது. அப்சதொவ ததொது 

நிருொக ற்றும் உள்ொட்டலுல்கள் 

அவச்சின் தசனொபொக கடவொற்றி திரு, 

பி.பீ. அசதசகொன் அர்கபொொர்.  

 



 

 
43 

இவ்ருடத்தினுள் அச சசவயில் தகொள்வக 

ரீதிொண தீர்ொணங்கவப 

ததற்றுக்தகொள்ற்கொக அவச்சிணொல் 

ங்கப்தட்டுள்ப தங்களிப்பு குறித் 

எட்டுதொத் மீபொய்வும் பின்ருொறு 

ப்தட்டுள்பண. 

 

5.2.1 2020 ஆம் ஆண்டுக்ைொன பிரிவின் முக்கி 

கெற்திமன்ைள் 

 அறிவிணொல் சதொஷிக்கப்தட்ட னி 

பத்தின் ஊடொக உர் ட்ட சசவத் 

தொகுப்ததொன்றிவணப் சதொன்சந, உர்  

தனுறுதி ொய்ந் அச சசவயிவண 

உருொக்குவண வனொ தணிொகக் 

தகொண்டு ொதண விதிக்சகொவயின் 

ற்தொடுகள் தொடர்பில் சிநந் வகயில் 

கற்றுத் சர்ந் அச உத்திசொகத்ர்கவப 

சொற்றுவிக்கும் சொக்கில் அச 

உத்திசொகத்ர்களுக்கொக ரூதொ. 65,438 

தசனவில் தயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

டொத்ப்தட்டுள்பசொடு, அப்தயிற்சி 

திட்டத்தில் 57 உத்திசொகத்ர்கள் கனந்தும் 

தகொண்டொர்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 இவ்ருடத்தினுள் ொதண 

விதிக்சகொவயின் 22 அத்திொங்கள் 

ஆங்கின தொழிக்கு தொழிததர்ப்புச் 

தசய்யும்  தசற்தொடு இடம்ததற்நசொடு, 

ொதண விதிக்சகொவயில் 

சற்தகொள்பப்தட்ட அத்திொங்களின்  

திருத் ண்ணிக்வக 29 ஆகும். 

 கனறியும் உரிவச் சட்டத்திற்குரி 

விண்ப்தங்களில்  54  சகொரிக்வககளுக்கு 

ததினளிக்கும் டடிக்வக 

இடம்ததற்றுள்பது. 

 இவ்ருடத்தினுள் 2020.09.30 ஆந் திகதி 

வ 67 இப்பீட்டு கடிக் சகொவகள் 

புதிொக திநக்கப்தட்டுள்பதுடன், 

அங்கீகரிக்கப்தட்ட இப்பீட்டுக் கடிக் 

சகொப்புக்களின் ண்ணிக்வக 70 ஆகும். 

5.2.2 திர்ரும் கொனங்களில் 

சற்தகொள்பப்தடுற்கு திர்தொர்க்கப்தட்ட 

தணிகள் 

 2013 ஆம் ஆண்டு தளியிடப்தட்ட ொதண 

விதிக்சகொவவ 06 ொங்களினுள் மிழ் 

தொழிக்கு  தொழிததர்ப்புச் தசய்ற்கு 

திர்தொர்க்கப்தடுகின்நது. 

 சசவப் ததறுர்களுக்கு அசிப்தடும் 

கல்கவப இனகுொக 

ததற்றுக்தகொள்ற்கொக எவ்தொரு 

விடத்தின் கீழ் அசொங்க நிர்ொக 

அவச்சின் மூனம் தளியிடப்தட்டுள்ப 

சுற்நறிக்வககள், சுற்நறிக்வக கடிங்கள் 

ற்றும் அனுடன் தொடர்தொண 

ழிகொட்டல்கள் எவ்தொரு விடத்தின் 

கீழ் தவ்சநொக அவச்சின் 

இவத்பத்தில் பிசுரிப்தற்கொக 

அசிப்தடும் டடிக்வக 

டுக்கப்தட்டுக் தகொண்டிருக்கின்நண. 

 அவச்சின் இவத்பத்தில் 

தளியிடப்தட்டள்ப ”விணொ விவடகள்” 

ன்ந வனப்பின் கீழ் கல்கவப 

இற்வநப்தடுத்ல். 

 ற்சதொது தளியிடப்தட்டுள்ப ற்றும் 

ற்சம் வடமுவநப்தடுத்ப்தட்டு 

ரும் சகன அசொங்க நிர்ொக 

சுற்நறிக்வககள் ற்றும் சுற்நறிக்வகக் 

கடிங்களிவடச இனகுதடுத்ப்தட 

சண்டி சுற்நறிக்வககள்  ற்றும் 

சுற்நறிக்வகக் கடிங்கள், ற்புவட

 

 
பயிற்சித் திட்டங்ைள் நடொத்தப்படும் ெந்தர்ப்பம் 
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வண அச நிறுணங்கள் ற்றும் 

எருங்கிவப்புச் தசய்து அவடொபங் 

கொல் ற்றும் அவ குறித்து தொடர் 

டடிக்வக டுத்ல்.அச சசவக்கு 

உரித்ொண சுற்நறிக்வககள் ற்றும் எழுங்கு 

விதிகவப சசவப் ததறுர்களுக்கு 

விவணத்திநணொகவும் விவபதிநணொகவும் 

ங்குற்கு மிகவும் 

உறுதிப்தடுத்ப்தட்ட வகயில் ளிொக 

ற்றும் இற்வநப்தடுத்துற்கொக அச 

நிறுணங்களுக்கு ழிகொட்டுல். 

 ொதணப் பிரிவுக்குரி பிவஜகள் சசவ 

சொசணத்வ இற்வநப்தடுத்தி 

கொட்சிப்தடுத்துற்கு டடிக்வக 

டுத்ல் . 
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வசதி வாய்ப்புக்களள வழங்கும் 

விடயப்  பரப்பபல்ளல  6 
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6.1 சுருக்கம்  

அபச சசவயக்குரின  உத்திசனோகத்தர்களோக்கு 

வீட்டு யசிதிகவ யமங்கும் ணிக்கு உரித்தோ 

கடவநகவ நிவசயற்றும் பிரிவு இதன் கீழ்க் 

ககோள்ப்டும். அவநச்சின் வீடவநப்பு 

நற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவிோல் 

இதற்குரித்தோ ணிகள் 

நிவசயற்ப்டுகின்.  

இதன் கீழ் வீடுகளின் கட்டிட நிர்நோணப் ணிச் 

கசனற்திட்டங்கவ  வடமுவப்டுத்தல்,  

அபசுக்குரின வீடுகவ ஓதுக்குதல் நற்றும் 

போநரித்தல், ஓய்வு விடுதிகவ ஒதுக்குதல் 

நற்றும் போநரிப்பு டயடிக்வககவ 

சநற்ககோள்ல் ன் முக்கினநோக 

வடகறுகின். 

2020 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்  சோது, 

வீடவநப்புச்  கசனற்திட்டங்கள்  கதோடர்ோக 

2020.09.30 ஆந் திகதிக்குரின முன்சற்ம் 

இவ்யோறு அவநந்துள்து. 

நில பியச வீடளைப்புத் திட்டம் - இளதிநி  நிதியம்  

ைாவட்டம்  பைாத்  

பசலவு 

(ரூபா. 

.மி.) 

 ஆலலாசளைச்  

லசளவ நிறுவைம் 

கட்டிட நிர்ைாை 

நிறுவைம் 

வீட்டு 

அலகுகளின் 

எண்ணிக்ளக 

நிதியியல் 

முன்லைற்றம் 

(ரூபா. .மி.) 

பபளதீக   

முன்லைற்றம் 

பைாைராகளல 

கட்டம் I ைற்றும் 

II 

573 ஊயோ நோகோண 

சவ 

கோறியிோர் 

அகு 

கசன்ட்பல் 

இன்ஜினினரிங் 

சர்விசஸ் பிவபயட் 

லிமிகடட்  

53 677.71 77%  

கம்பஹ 

 கட்டம் I ைற்றும் 

II 

543 சநல் நோகோண 

சவ 

கோறியிோர் 

அகு 

கட்டம் I - லின்க் 

இன்ஜினினரின் 

பிவபயட் 

லிமிகடட்  

கட்டம் II - 

கசன்ட்பல் 

இன்ஜினினரிங் 

சர்விசஸ் பிவபயட்  

லிமிகடட் 

53 53..63 73%  

கண்டி .9 நத்தின நோகோண 

கட்டிடத் 

திவணக்கம் 

ககோந்தசிங்க 

கன்ஸ்டபக்ஷன் 

நிறுயம் 

97 3..14 .9%  

பபாலன்ைறுளவ 599 கநோபட்டுய 

ல்கவக்கமகம் 

கசன்ட்பல் 

இன்ஜினினரிங் 

சர்விசஸ் பிவபயட் 

லிமிகடட் 

53 639.17 69%  

பகாழும்பு .76 கநோபட்டுய 

ல்கவக்கமகம் 

கசன்ட்பல் 

இன்ஜினினரிங் 

சர்விசஸ் பிவபயட் 

லிமிகடட் 

49 743.77 77%  

 

நில பசவை வீடளைப்புத் திட்டம் -  அரச ைற்றும்  னியார் கூட்டாண்ளை 

பிரல சம் வீட்டு அலகுகளின் 

எண்ணிக்ளக 

 ற்லபாள ய நிளலளை 

கயகுணககோவட 363 விற்கப்ட்டுள்து . 

ஹபோதுோய 371 விற்கப்ட்டுள்து . 

குண்டசோவ 363 வடமுவப்டுத்தப்ட்டுக் 

ககோண்டிருக்கின்து. ( கோணிவனக் 

வகனகப்டுத்தும் டயடிக்வக ஆபம் 

கட்டநோக வடகற்றுள்து.) 
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6.2 வீடளைப்பு ைற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு 

அபச  சசவயகள், நோகோண சவகள் நற்றும் 

உள்ளூபோட்சி அவநச்சின் நிர்யோகிக்கப்டும் 

சக அபச இல்ங்கள், சசவயத் 

சதவயப்ோட்டிற்கிணங்க அபச 

உத்திசனோகத்தர்களக்கு கற்றுக்ககோடுத்தல், 

அயற்றில் உட்கட்டவநப்பு யசதிகவ 

சநம்டுத்தவப் சோன்ச அவநச்சின் கீழ் 

சநற்ககோள்ப்டும் நி பினச, நி கசய 

வீடவநப்புத் திட்டங்கள் சம்ந்தப்ட்ட சக 

ணிகவயும்  கசனற்டுத்துயதன் மூம் 

னனுறுதி யோய்ந்த அபச சசவயக்கு 

யழியகுக்கும் அடித்தோத்வத உருயோக்குதோகும். 

விடுமுவ விடுதிகவ ஒதுக்குதல், அயற்றின் 

போநரிப்புக்கள் நற்றும் ங்கோப் 

கோறுப்ோர்களக்கு யிற்சி யோய்ப்புக்கவ 

யமங்குயதன் மூம் இப்பிரிவின் கீழ் 

ஒப்வடக்கப்ட்டுள் பிபதோ 

கசனற்ோடுகளில் ஒரு சிதோகும்  

விடுமுவ விடுதிகவ புதுப்பிப்தற்கோக 

ஒதுக்கப்ட்டுள் கநோத்த நிதி ற்ோடுகளின் 

அவு 2.70 மில்லினன் ரூோயோகும். 

உத்திலயாகபூர்வ இல்லங்கள் 

அவநச்சின் கீழ் நிர்யகிக்கப்டும் 

உத்திசனோகபூர்ய இல்ங்கவ ஒதுக்கி 

யமங்கும் டயடிக்வககள் இடம்கறுயசதோடு, 

அயற்றில்  

 

• 104 நோோட்டு விடுதிகள் 

• 52 ங்கோக்கள் 

• 20 சோரிஸ் வீடுகள் 

• 18 ஜனயடகந வீடுகள் 

• 04 சகோதமி ோவத வீடுகோகும். 

 

உத்திசனோகபூர்ய இல்ங்கவ 

ழுதுோர்ப்தற்கோக ஒதுக்கப்ட்டுள் கநோத்த 

நிதி ஒதுக்கீட்டின் அவு ரூோ. 2.8 மில்னோக 

கோணப்டுயசதோடு 2020.09.30 ஆந் திகதியில் 

அதன் ழுதுோர்ப்பிற்கோக ற்கப்ட்ட  

கசவின் அவு ரூோ. 0.98 மில்லினோகும்.    

 

பசயற்திட்டங்கள் 

 

இப்பிரிவின் கீழ் இபண்டு கசனற்திட்டங்கள் 

வடமுவப்டுத்தப்டுகின். 

 நில பசவை வீடளைப்புத் திட்டம் . 

இச்கசனற்திட்டத்தின் கீழ் ஆபம்பிக்கப்ட்டுள் 

கோலி நோயட்டத்தின் ஹபோதுோய நற்றும் 

கயகுணககோவட வீடுகவ நிர்நோப் ணிகள் 

தற்சநனம்  முடிவுக்கு ககோண்டு 

யபப்ட்டுள்சதோடு  ,கண்டி ,குண்டசோவயில் 

363 வீடுகவ நிர்நோனிப்தற்கோ 

டயடிக்வககள் இடம்கற்றுக் 

ககோண்டிருக்கின்.  
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நில பியச வீடளைப்புத் திட்டம்.  

உத்திசனோகபூர்ய இல் யசதிகவ 

யமங்குயதன் மூம் திருப்திகபநோ அபச 

சசவயவனப் கறுயதற்கும், னனுறுதி யோய்ந்த 

அபச சசவயவன கறும் இக்கிவயும் 

னதோர்த்தநோக்கும் யவகயில் அவநச்சிோல் “நி 

பினச” உத்திசனோகபூர்ய வீட்டுத் திட்டம் 

வடமுவப்டுத்தப்ட்டு யருகின்து. 

அபச சசவயக்கு ஆட்சசர்ப்புச் கசய்னப்ட்ட 

ோடோவின சசவயகளில் தவிநிவ 

உத்திசனோகத்தர்கள் அயர்களின் யதிவிட 

நோயட்டத்திற்கு கயளிசன சசவய 

நிவனகநோன்றில் இவணக்கப்டும் சோது 

அல்து  யருடோந்த இடநோற்ங்கவ 

வடமுவப்டுத்தும் சோது வீட்டு 

யசதிகவப் கறுயது மிகவும் கஷ்டநோ 

விடனம் ன்தோல் ோரின அகசகரிங்களக்கு 

முகங் ககோடுக்க சரிடுகின்ர். அதோல் 

உற்த்தித்தின் , விவத்தின் மிக்க 

சசவயவன யமங்க முடினோநற்  சோயது 

அவநச்சின் அயதோத்திற்கு ககோண்டு 

யபப்ட்டுள்தன் கோபணநோக இத்திட்டத்வத 

நோயட்ட நட்டத்தில் 

கசனற்டுத்தப்ட்டுள்து. இதன் முன்சோடிச் 

கசனற்திட்டநோக கநோபோகவ, கம்ஹ, 

கண்டி, கோன்றுவய நற்றும் ககோழும்பு  

சோன் நோயட்டங்களில்  இச் கசனற்திட்டம் 

2017  ஆம் ஆண்டு முதல் கதோடங்கி 

வயக்கப்ட்டது. 
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ஓய்வு விடுதிகளள ஒதுக்கு ல்  

 

இப்பிரிவி கீழ் பின்யருநோறு 

குறிப்பிடப்ட்ட ஓய்வு விடுதிகவ 

ஒதுக்குயதற்கோ டயடிக்வககள்  

சநற்ககோள்ப்டுகின் . 

 நுயகபலினோ )வமன(  

 நுயகபலினோ )புதின 16(  

 நுயகபலினோ )புதின 1 3(  

 நுயகபலினோ  B 

 தினதோய - 1  

 தினதோய - B  

 ண்டோபகய - 3  

 நஹினங்கவ 

 கோன்றுவய 

 மிஹிந்தவ 

 முல்வத்தீவு 

 னோழ்ப்ோணம். 

 கதிர்கோநம் 

 கநோபோகவ 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஓய்வு விடுதிகவ ஒதுக்குயதன் மூம் 

உவமக்கப்டும் யருடோந்த யருநோம் 

பின்யருநோறு தபப்ட்டுள்து . 
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ஓய்வூதிம் ற்றும் நயன்புரி 

விடப் பப்பபல்லய 
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7.1 ஓய்வூதித் திலைக்கரம் 

அறிமுகம் 

1970 ஆம் ஆண்டு திசெம்தர் ாம் 23 ஆந் 

திகதின்று சதாது நிருாக அமச்சின் கீழ் 

நிர்ாகிக்கப்தட்ட  A த்துமட 

திமக்கபசான்நாக உத்தியாகபூர் ரீதியில்   

நிறுப்தட்டது.  ஏய்வூதித் திமக்கபத்தின் 

உருாக்கம் 1900 ஆம்  ருடம் மாண மீக 

நீண்ட கான  னாற்றுப் பின்ணணிமக் 

சகாண்டது. இனங்மகயின் அெ ஊழிர்களுக்கு 

த்தியில் அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

அபப்தரி ெமூகப் தாதுகாப்பு யமனத் 

திட்டாக விபங்கும் அெ யெமயில்  

ஏய்வூதி முமநமாணது  பிரித்ானி 

கானனித்து ஆட்சியின் கீழ்  

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பதுடன், அது அெ 

ஊழிர்களின் மநவிற்குப் பின்ணர் 

அசெபகரிங்களுக்கு முகங்சகாடுக்கும் 

விமகள் ற்றும் அாமப் பிள்மபகளின் 

உள்பங்களில் புத்சாளிவூட்டும்  உர்ச்சிமக் 

சகாண்டு ந்து யெர்க்கின்நது. 1898 ஆம் ஆண்டு 

இனக்கம் 01 இமணயுமட விமகள் ற்றும் 

அாமகள் ஏய்வூதித் திட்ட நிதி கட்டமபச் 

ெட்டம்  ற்றும்  1934 ஆம் ஆண்டு சதப்ரி  

ாம் ஸ்ாபிக்கப்தட்ட ஏய்வூதி பிாக் 

குறிப்தாணது ெட்டபூர்  ஆங்களிணால் 

அமுல்தடுத்ப்தடும் மகயில் அெ 

யெமயில் ஏய்வூதி மடமுமநம 

இனங்மக அசு ெட்டசான்நாக ெட்டரீதிாக 

பிகடணப்தடுத்திது.    

ஏய்வூதிப் பிாக் குறிப்பு 1934 ஆண்டு 

சாடக்கம் தல்யறு ெந்ர்ப்தங்களில் தன 

திருத்ங்கள் இடம்சதற்றுள்பயாடு  1972 ய 

ாம் 05 ஆந் திகதின்று யற்சகாள்பப்தட்ட 

திருத்ங்களுக்கும் கட்டுப்தட்டு  ஏய்வூதிக் 

சகாடுப்தணவு முமந 

மடமுமநப்தடுத்ப்தடுகின்நது. அத்யாடு 

1898 இனக்கம் 01 இமணயுமட விமகள், 

அாமகள் ஏய்வூதி நிதி கட்டமபச் ெட்டம் 

ற்றும் 1983 இனக்கம் 24 இமணயுமட 

புார், அாமகள் ஏய்வூதி நிதிச் ெட்டம் 

ற்றும்  1981 இனக்கம் 44 இமணயுமட 

விமகள், அாமகள் நிதி திருத்ச் 

ெட்டத்தின் கீழ்  அங்கவீணர்களுக்காண 

ஏய்வூதித் திட்டத்திமணயும் யெர்த்து 

னன்சதறுற்காண ாய்ப்புக்கள் 

விஸ்ரிக்கப்தட்டு விமகள், அாமகள் 

ஏய்வூதிக் சகாடுப்தணவுத் திட்டம் 

மடமுமநப்தடுத்ப்தடுகின்நது. அவ்ாயந 

1942 இனக்கம் 18 இமணயுமட அெ யெம 

ஊழிர் யெனாத நிதிக் கட்டமபச்  

ெட்டத்தின் பிகாம் செற்தடுத்ப்தடும் அெ 

யெம ஊழிர் யெனாத நிதிமும் அற்கு 

இமாக அெ யெமம ங்குகின்ந 

பிமைகளுக்கு உவிாக அமகின்நது. 

2020 ஆம் ஆண்டு செப்டம்தர் ாம் 

நிமநமடயும் யதாது ஆறு இனட்ெத்தி 

ம்தத்யாாயித்து நூற்றி இருதது ஏய்வூதிர் 

பிமைகளுக்காண ஏய்வூதிம்  உள்படங்கனாக 

னன்கமப உரித்துமடாக்கி தாரி தணியில் 

ஈடுதட்டு ரும் நிறுணாக  ஏய்வூதித் 

திமக்கபம் திகழ்கின்நது. 2019 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுணஞ்ொர் முகாமத்துச் செற்தாட்டில் 

சன்யலும் ஏய்வூதிர்கமப அண்மிக்கச் 

செய்து ம் ாய்ந்ாக செற்தடுத்துற்கு 

மப்தடுத்ப்தட்ட வுத் பத்திமண 

உள்படக்கி நிறுணஞ்ொர் சாழிற்தாட்டிமண 

விருத்தி செய்ற்காண தன 

மூயனாதாங்கமபயும் செற்தடுத்தி 

ருகின்நது . 

அற்கம தன ஆண்டுகபாக இருந்து இன்று 

மயில் இனங்மக ாய் ாட்டிற்காக ங்கபது 

யெமம ங்கி அெ ஊழிர்களிணதும்  ,

அெ அதிகாரிகளிணதும் மநவிற்குப் பின் 

ாதிற்று நிர்க்கதிாகி நிற்கும் குடும்த 

அங்கத்ர்களுக்கு தாதுகாப்பு ங்கும் 

மகயில் அமந் யெமகமப உரி 

யத்துக்கு நிமநயற்றுற்கு 

அர்ப்தணிப்புடன் செற்தடும் 

தணிாட்சாகுதியிணர்கமபக் சகாண்ட 

ஏய்வூதித் திமக்கபம் அபப்தரி ெமூகப் 

தணியில் ஈடுதடும் நிறுணாக அமண 

அறிமுகப்தடுத் முடியும். 
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நநோக்கு 

 

 

 

 

 

பெற்பணி  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
இயக்குகள்  

 

அெ யெமயில் ஏய்வூதிர்களுக்கும் அர்களின் தணாளிகளுக்கும் கல் சாழில்நுட்தம் ற்றும் 

நிமனயதநாண முகாமத்து முமநகமபப் தன்தடுத்தி, னிார் ற்றும் அெ துமநயிணர் 

உள்படங்கி யெமசதறுர்களிணதும் யெம ங்குர்களிணதும் திருப்திம உர் ட்டத்தில் 

உறுதிப்தடுத்தி, ெட்ட ரீதிாண னன்கமப ங்குல். 

 

 

சதாருபாா ற்றும் ெமூக ரீதியில் திருப்தி மிக்கயார் ஏய்வூதிர் ெமுாம் 

 

நிறுலனக் கட்டலப்பு  
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இயக்குகள் 

 

 அெ ஊழிர்களின் ஏய்வூதி னன்கள் 

ஏய்வூதிப் பிாக் குறிப்பு ற்றும் 

விமகள் ற்றும் அாமகள் ெட்டம் 

ற்றும் விமகள், புார்கள் ற்றும் 

அாமகள் ெட்டத்திற்கு  ற்புமடாகும் 

மகயில் அங்கீகரிக்கப்தட்ட செற்தாட்டு 

எழுங்கிமண மடமுமநப்தடுத்ல் ற்றும் 

அனுடன் சாடர்தாண ற்தாடுகமப 

விதித்ல்.  

 ஏய்வூதிம் குறித் ெட்ட ரீதிாண 

கட்டமப்பு ,ெட்ட விதிகள் ற்றும் 

சகாள்மக ரீதிாண  தீர்ாணங்களுக்கு ற்த 

அெ ஊழிர்களின் ஏய்வூதித்ம 

ங்குல். 

 ாாந் ஏய்வூதிப் தன்கமப 

சாடர்ச்சிாக  செலுத்துல் ற்றும் எரு 

டம செலுத்ப்தட்ட னன்கமப மிகச் 

ெரிாகவும் துல்லிாகவும் ங்குல். 

 அ. யெ. அ. அ. முமநமம 

எழுங்குதடுத்ல் ற்றும் தன்கமப 

ங்குல். 

 அசுக்காக விமகள் அாமகள் 

தங்களிப்புத் சாமகம யெகரித்ல் 

ற்றும் மண ருாணங்கமபயும் 

யெகரித்ல் ற்றும் முகாமத்தும் 

செய்ல். 

 முப்தமட இாணுத்திணரின் 

ஏய்வூதிங்கமபச் செலுத்துல். 

 முமணப்தாண யெமயில் ஈடுதட்டிருக்கும் 

ெந்ர்ப்தத்தில் உயிர் பிரியும் அல்னது 

அங்கவீணமுறும் முப்தமட இாணும் 

ற்றும் சதாலிஸ் யெமயின் 

உத்தியாகத்ர்களுக்கு இப்பீட்டுத் 

சாமக ற்றும் சகாடுப்தவுகமப 

செலுத்துல். 

 ெமூகப் தாதுகாப்பு சாடர்தாண உனகத்தின் 

யதாக்கிமண ஆய்வு செய்து வீண ெமூகப் 

தாதுகாப்பு முமநமகள் குறித் 

சகாள்மககமப சாகுப்தற்காண உவி 

யற்சகாள்பல் . 

 ருடாந் வு செனவுத் திட்டத்மத் 

ாரித்ல் ற்றும் அனுடன் 

சாடர்புமட முன்யணற்நங்கள் குறித்து 

ெட்டன்நத்துக்கு சதாறுப்புக் கூநல். 

ஏய்வூதிக் சகாடுப்தணம செலுத்துற்கு  

யனதிகாக ஏய்வூதிம் திமக்கபத்திணால் 

பின்ரும் யெமகளுக்காண ெதிகளும் 

ற்தடுத்திக் சகாடுக்கப்தடுகின்நண. 

 ஏய்வூதிர்களுக்கு புமகயி 

நிமனங்களில் யடிாக 

விடுவிக்கப்தட்டு தச் சீட்டுக்கமப 

எதுக்கிக் சகாள்ற்காண ெதி 

ாய்ப்புக்கள் ற்தடுத்திக் 

சகாடுக்கப்தட்டுள்பண. 

 உள்பார்ந் சாடர்புகமப 

யம்தடுத்துற்காக சாமனயதசி ெலுமக 

தயகஜ்கமப அறிமுகப்தடுத்துல். 

 ஏய்வூதிர்களின் தாதுகாப்பிமண 

உறுதிப்தடுத்தும் மகயில்  காப்புறுதி 

ெதிகமப ங்குற்கு  உவிாக 

இருத்ல். 

 சாமனயதசி pAA இன் ஊடாக 

ஏய்வூதிர்களுக்கு அசிப்தடும் 

கல்கமப அறிந்து சகாள்ற்காண 

ெதிகள் ற்தடுத்திக் சகாடுத்ல். 

 ஏய்வூதிம் ார்தடுத்தும் அனகு ற்றும் 

ஏய்வூதிம் செலுத்துல் சாடர்தாக 

அமந் ங்கிகள் ற்றும் சகாடுப்தணவு 

மனமப்புடன் தனுறுதி ாய்ந் 

சாடர்பிமண யதணிச் செல்னல் ற்றும் 

யம்தடுத்துல். 

 எட்டுசாத் ஏய்வூதிப் பிமைகளிணதும் 

சதாருபாா ற்றும் ெமூக னயணாம்பிற்கு 

அசிப்தடும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப 

அறிமுகப்தடுத்ல் ற்றும் 

செற்தடுத்துற்கு னிார் ற்றும் 

னிாற்ந பிரிவுகளின் தங்களிப்புக்கமப 

சதற்றுக்சகாள்பல். 
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பிதோன பெற்போடுகள் 

ஏய்வூதித் திமக்கபத்தின் எட்டுசாத் 

தணிகளும் 4  செற்தாடுகளின் மூனம் 

இடம்சதறுகின்நது. 

பதிவு பெய்தல் 

I. ஏய்வூதிப் ததிவு  

 சிவில் 

அெ ஊழிர்கள், பிரிசணா ஆசிரிர்கள், 

னிார் தாடொமனகளின் ஆசிரிர்கள், 

2006.01.02 ஆந் திகதிக்கு முன்ணர் ஏய்வு 

சதற்நர்கள், விமணத்திநனின்ம காாக 

ஏய்வு சதற்நர்கள், எழுக்காற்று டடிக்மக 

காாக ஏய்வு சதற்நர்கள் 

ஏய்வூதித்திற்காக ததிவு 

செய்ப்தடுகின்நார்கள்.ஆயுப் தமடச் யெம 

ஆயுப் தமடச் யெமக்குரி 

உத்தியாகத்ர்களின் யெமக் கானம் நிமநவு 

சதற்நன் பின்ணர் ஏய்வு சதறுற்காக ததிவு 

செய்ல் ,வியெட இப்பீடு ற்றும் இப்பீட்டு 

ஏய்வூதித்திற்காக ததிவு செய்ல் ,யெமயில் 

ஈடுதட்டிருக்கும் யதாது ணிப்தர்களின் 

ாரிசுரிமகளுக்கு செலுத்ப்தடும் ப் 

தணிக்சகாமட னனிற்காக ததிவு செய்ல். 

II. விமகள் ற்றும் அாமகள் அல்னது 

புார்கள் ற்றும் அாமகள் 

ஏய்வூதித்திற்காக ததிவு  செய்ல். 

அெ ஊழிரின் அல்னது ஏய்வூதிரின் 

த்திற்குப் பின்ணர் விமகள் ற்றும் 

புார்கள் ற்றும் அாமகள் ஏய்வூதித்ம 

ங்குற்காக ததிவு செய்ல் ,அெ 

யெமயில் ஈடுதட்டிருக்கும் யதாது ணிக்கும் 

அெ ஊழிர்கள் ற்றும் தங்கா 

டடிக்மககள் காாக ணிக்கும் அெ 

ஊழிய்கள் யதான்யநாருக்கும்  இநப்புப் 

தணிக்சகாமட இனக்கத்திமண ங்குல். 

III. அெ யெம யெனாத நிதித்தில் ததிவு  

செய்ல் 

அெ யெமயில் ஏய்வூதித்துடன் கூடி 

நிணங்கமபக் சகாண்டர்களுக்கு யெம 

முடிவின் யதாது னன்கள் ங்கப்தடுமண 

உறுதிப்தடுத்துற்காக ததிவு செய்ல் 

பகோடுப்பனவு ஒழுங்குமுலம 

ஏய்வூதிாணது, விமகள், புார்கள், 

அாமகள் ற்றும் அங்கவீணர்களுக்காண 

ஏய்வூதிம் ன்தண  ாாந்ம்  

யற்சகாள்பப்தடும் சகாடுப்தணவுகபாக 

காப்தடுயாடு, அெ  யெம ஊழிர் 

யெனாத நிதித்தின் னன் சகாடுப்தணவுகள், 

விமகள் ற்றும் அாமகள் நிதித்தின் 

மீபக் சகாடுப்தணவுகள், ஏய்வூதிப் 

தணிக்சகாமட சகாடுப்தணவுகள், 

இநப்பிற்காண தணிக்சகாமட 

சகாடுப்தணவுகள், ஏய்வூதி உரித்துடம 

வினகிச் செல்லும் ஆயுப் தமடச் யெம 

உத்தியாகத்ர்களின் யெம தணிக்சகாமட 

ற்றும் சிவில் யெம தணிக்சகாமடமத் 

ாரித்ல், வியெட இப்பீட்டு சகாடுப்தணவு, 

விமகள் ற்றும் அாமகள் ஏய்வூதிம் 

செலுத்துல், சளிாட்டுக்குச் சென்ந 

சாழினாளிகளின் அல்னது ஏய்வூதித்ம 

செலுத்துமண மிகத் துல்லிாக 

எழுங்குதடுத்தும் தணிமயும் இப்பிரிவு 

யற்சகாண்டு ருகின்நது 

பபறுலக ஒழுங்குமுலம 

விமகள் ,புார்கள் ற்றும்  அாமகள் 

நிதித்தின் சதறுமககள் ,அெ யெம ஊழிர் 

யெனாத நிதி சதறுமக எழுங்குமுமந 

ற்றும் உள்ளூாட்சி நிறுணங்களின் நிதி 

கிமடப்தணவுகள் ,கட்டிட ாடமக ற்றும் 

விடுமுமந விடுதிகளிணால் கிமடக்கப்சதறும் 

ருாம எழுங்குமுமநப்தடுத்ல். 

அபிவிருத்தி நபோக்குகள் 

ஏய்வூதித் திமக்கபத்தின் அபிவிருத்திச் 

செற்தாடுகள் பிாணாக னி ப 

அபிவிருத்தி ,கல் சாழில்நுட்த அபிவிருத்தி ,
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விடம் ொர் அபிவிருத்திகள் ற்றும் சதௌதீக 

ப அபிவிருத்தி யதான்ந  ான்கு முக்கி 

தரிாங்களின் ஊடாக து 

டடிக்மககமப யற்சகாள்கின்நது. 

2020  ஆம் ஆண்டில் குறிப்பிடத்தக்க ெோதலனகள் 

பதோடர்பியோன விலங்கள் 

 03/2020 ஆம் இனக்க 2020.02.25 ஆம் திகதி 

ஏய்வூதி சுற்நறிக்மக மூனம் விமகள் 

ற்றும் அணாமகளின் ஏய்வூதித்ம 

செல்தடுத்துற்காண புதி இங்கமன 

முமநமம உருாக்குல் ற்றும் பியெ 

செனாபர்களுக்கு அதிகாங்கமப 

ங்குல். 

 02/2020 ஆம் இனக்க 2020.01.21 ஆம் திகதி 

ஏய்வூதி சுற்நறிக்மக ஆல் 19 பியெ 

செனகங்களிலிருந்து வில் அமடாபம் 

மூனம் ஏய்வூதிர்களுக்கு உயிர் ாழ்ச் 

ொன்றிழ் ங்குற்காண ெதிகமப 

ற்தடுத்ல். 

 யற்தடி ெதிம 02/2020  (திருத்ம் I) 

ஆம் இனக்க 2020.02.11 ஆம் திகதி 

ஏய்வூதி சுற்நறிக்மக மூனம் இந் 

ெதிம 26 பியெ செனகங்களுக்கு 

விரிவுதடுத்துல் ற்றும் தான் சிா 

ங்கியின் 40 கிமபகளுக்கு இந் 

ெதிம எப்தமடத்ல். 

 02/2020 (திருத்ம் II) ஆம் இனக்க 

2020.06.23 ஆம் திகதி ஏய்வூதி 

சுற்நறிக்மக மூனம், இவ் ெதி 

ங்கும் திநன் சகாண்ட தான் ஆசிா 

ங்கிகளின் கிமபகளின் 

ண்ணிக்மகம 84 ஆக உர்த்துல். 

 02/2020 (III) ஆம் இனக்க 2020.09.22 ஆம் 

திகதி ஏய்வூதி சுற்நறிக்மக தடி, 

வினமடாபம் மூனம் உயிர்ாழ்ச் 

ொன்றிம ங்குற்காக 

இனங்மக  முழுதிலும் உள்ப க்கள் 

ங்கியின் 75 கிமபகளுக்கு இந் 

ெதிம விரிவுதடுத்துல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ஊணமுற்ந குந்மகளின் 

ஏய்வூதித்திற்காண உரிமம உறுதி 

செய்யும் அய யமபயில், 01/2019 ஆம் 

இனக்க ஏய்வூதி சுற்நறிக்மகயில் 

திருத்ங்கமப அறிமுகப்தடுத்தும் புதி 

விதிமுமநகளுக்கு தனன் அளிக்கிநது. 

 ஏய்வூதித்திற்காக ெர்ப்பிக்க யண்டி 

ஆங்கமப ங்க விமகள் ற்றும் 

அணாமகளின் ஏய்வூதித்தின் கீழ் ததிவு 

செய்ப்தட்ட அலுனர்களுக்கு, 

ஏய்வுசதறும் யதிக்கு 06 ாங்களுக்கு 

முன்யத குறுஞ் செய்தி மூனம் 

அறிவிப்தற்காண ெதிகமப உறுதி 

செய்ல். 

 ஏய்வூதிார்களின் கல்கமப ெரிதார்க்க 

யர்ல் திமக்கபத்தின் வு பத்துடன் 

கல்கமப தரிாறிக்சகாள்ப எரு 

ழிமுமந ாரித்ல். 

 ஏய்வூதிம் சதறுயார் புமகயி ஆமச் 

சீட்டுக்கமப புமகயி நிமனங்கள் ற்றும் 

செல்லிடத் சாமனயதசிகளிலிருந்து 

யடிாகப் சதறுற்காண ெதிகமப 

உருாக்குல். 

 

 

 

 

 

 
பபோது நிர்லோக அலச்சின் பெயோரரின் ஆதவின் கீழ் 

உயிர்லோழ் ெோன்றிதழ் லறங்குலதற்கோன திட்டத்லதத் 

பதோடங்குலது  

 

 
நகோட்லட புலகயித நிலயத்திலிருந்து 

ஓய்வூதிர்களுக்கோன இயத்தினில்  பைச் 

சீட்டுக்கலர முன்பதிவு பெய்தல் 
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 உரி திகதியில் ஏய்வு நிமனயில் அனுப்த 

முடிா ற்றும் யகாவிட் 19 காாக 

ஏய்வு சதற்ந பின்ணரும் ஏய்வூதி 

விண்ப்தத்ம இங்கமனயில் அனுப்த 

முடிா நத்ாப 4000 ஏய்வூதி 

உரிர்த்துமட அசு ஊழிர்களுக்கு ப்ல் 

ாத்தில் ரூ.25,000 சகாடுப்தணவு செலுத் 

டடிக்மக டுப்தத்ல். 

 11709 குடியில் ஏய்வூதிங்கள், 7150 

ஆயுப்தமட ஏய்வூதிங்கள் ற்றும் 6134 

விமகள் ற்றும் அணாமகளின் 

ஏய்வூதிங்கள் ஆகிற்மந ைணரி 01 

முல் இந் ஆண்டு செப்டம்தர் 30 ம 

செல்தடுத் டடிக்மக டுத்ல். 

 ஆகஸ்ட் 2020 இல் 2695 குடியில் 

ஏய்வூதிங்கள், 1585 ஆயுப்தமட 

ஏய்வூதிங்கள் ற்றும் 1080 விமகள் 

ற்றும் அணாமகளின் ஏய்வூதிங்கமப 

செல்தடுத்துகிநது, இது இம் ாத்திலும் 

செல்தடுத்ப்தடும் அதிகதட்ெ 

ண்ணிக்மகாகும். 

 9673 புதி சிவில் ற்றும் ஆயுப்தமட 

ஏய்வூதிங்கமப ற்றும் 2276 புதி 

விமகள் ற்றும் அணாமகளின் 

ஏய்வூதிம் ஆகிற்மநச் 

செல்தடுத்துன் மூனம் ாடு இல்பு 

நிமனக்கு ரும் ம ார்ச் 16 சாடக்கம் 

ைூன் 15 மயினாண கானகட்டத்தில் 

திமக்கபத்ால் மடற்ந யெம 

ங்கமன உறுதி செய்ல். 

 மடமுமநயில் உள்ப COVID 19 

சாற்றுயாமக் கருத்தில் சகாண்டு, 

ஆகஸ்ட் 10 அன்நாண ஏய்வூதி திகதிக்கு 

யனதிகாக 2020 ஆகஸ்ட் 25 ஆம் திகதி 

2095 ஏய்வூதிார்களுக்கு இண்டாது 

ஏய்வூதித்ம ங்கிது. 

 எதுக்கீட்டின் தற்நாக்குமநயின் கீழ் கூட 

20021 ஏய்வூதிர்களுக்கு ஏய்வூதி தணிக் 

சகாமட ரூ .15859 மில்லின் செலுத்துல். 

 

ஓய்வூதிக் பகோடுப்பனவு  ( அட்டலலை 

ற்றும் லலபு) 

பணிக் பகோலடக் பகோடுப்பனவு )லத- புட்டோதி( 

 

முதல் ஓய்வூதிம் ற்றும் விதலலகள் ற்றும் 

அனோலதகளின் ஓய்வூதித்லத பெல்படுத்துதல் 

)லத - புட்டோதி(  

 

 

 

 

 

 

 

 

நாதம் 
ர்களின் 

எண்ணிக்கக 

வழங்கப்ட்ட 

ககாடுப்வு (ரூ) 

கத 2,879 2,572,407,788 

நாசி 2,081 1,636,155,692 

ங்குி 1,656 1,481,906,698 

சித்திகை 143 128,599,918 

கவகாசி 1,724 1,469,768,139 

ஆி 4,085 1,929,895,748 

ஆடி 2,183 1,578,116,084 

ஆவணி 1,471 1,315,374,663 

புைட்டதி 3,799 3,747,063,806 

கநாத்தம் 20,021 15,859,288,536 
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பபோது நெலலகள் லருங்கோய லலப்பு நிதித்தில் 

புதிதோக நெர்ந்து ற்றும் நிதியில் இருந்து 

நீக்கப்பட்டது  உறுப்பினர்களின் ண்ணிக்லக. 

)லத- புட்டோதி(  

 

 

பபோது நெலலகள் லருங்கோய லலப்பு நிதித்தின் 

பபறுலககள் ற்றும் பகோடுப்பனவுகள் )லத- 

புட்டதி(  

 

ெம்பர நிலுலலத் பதோலக பகோடுப்பனவு )லத-

புட்டோதி  

 

 

 

 

 

 

பங்களிப்புகலரத் திருப்பிச் பெலுத்துதல் )லத- 

புட்டோதி(  

 
ோதம் நபர்களின் ண்ணிக்லக 

ம 136 

ாசி 106 

தங்குனி 55 

சித்திம 4 

மகாசி 108 

ஆனி 226 

ஆடி 134 

ஆணி 111 

புட்டதி 332 

போத்தம் 1,212 

 

மீண்டுலரும் பெயவீனம் (புட்டோதி லல(  

 

 

 

 

 

 
 

 

ோதம் புதிதோக 

இலைந்த 

அங்கத்தலர்கள் 

கட்டைம்பெல்த்தப்ப

ட்ட (அகற்மப்பட்டனர் 

உறுப்பினர்கள்) 

ம 195 793 

ாசி 334 450 

தங்குனி 98 141 

சித்திம 58 84 

மகாசி 144 111 

ஆனி 352 219 

ஆடி 555 303 

ஆணி 606 400 

புட்டதி 508 571 

போத்தம் 2,850 3,072 

ோதம் 

மீண்டுலரும் பெயவீனம் போத்த 

மீண்டுலரும் 

பெயவீனம் 

(ரூ) 
கருத்திட்

டம் 01 

(பபோது) 

கருத்திட்டம் 

02 

(ஓய்வூதிம்) 
ம  9,976,137   24,025,909,940   24,035,886,077  

ாசி 12,821,804   23,497,059,514   23,509,881,319  

தங்குனி 12,069,893   41,303,036,369   41,315,106,262  

சித்திம  9,165,146   3,466,252,486   3,475,417,632  

மகாசி 14,153,249   23,775,658,328   23,789,811,577  

ஆனி  1,572,973   23,343,063,527   23,354,636,500  

ஆடி 14,172,762   23,860,797,291   23,874,970,053  

ஆணி 11,828,539   22,545,550,114   22,557,378,653  

புட்டதி 13,769,804   28,040,017,530   28,053,787,334  

போத்தம் 109,530,307   213,857,345,100   213,966,875,407  

ோதம் பதோலக லறங்கப்பட்ட 

பகோடுப்னவு (ரூ) 

ம 840 64,553,908 

ாசி 930 66,319,578 

தங்குனி 1,016 81,515,997 

சித்திம 0 0 

மகாசி 845 52,488,311 

ஆனி 589 50,655,270 

ஆடி 877 71,314,064 

ஆணி 629 243,566 

புட்டதி 912 143,084,745 

போத்தம் 6,638 530,175,439 
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பபோது நெலலகள் லருங்கோய லலப்பு நிதியின் 

சிட்லடகள் ()லத- புட்டோதி(  

 
லருோ 

குறியீடு 

லருோ குறியீட்’டு விபம் நெகரிக்கப்

பட்ட 

லருோ (ரூ) 

1118 ஆசிரிர்கள் விமகள்  

ற்றும் அணாமகளின் 

ஏய்வூதி நிதி   

170,485,485 

- உள்ளூாட்சி அசு யெம 

விமகள் ’ற்றும் 

அணாமகளின் ஏய்வூதி நிதி 

3,011 

- விமகள் ’ற்றும் 

அணாமகளின் ஏய்வூதி நிதி 

46,656 

- உள்ளூாட்சி அசு யெம 

ஏய்வூதி நிதி 

28,558,850 

 போத்தம் 111,410,440 

 
அசுக்கு லருோனம் ஈட்டுதல்  

 

திமக்கபத்திற்கு சொந்ாண கட்டிடங்கமப 

ாடமகக்கு அர்த்திால் ைணரி முல் 

செப்டம்தர் ம ரூ. 8,425,410 ருாணம் 

ஈட்டப்தட்டுள்பது, அம தல்யறு 

நிறுணங்களுக்கு ாடமகக்கு 

ங்கப்தட்டுள்பண, யலும் ரூ. 1,745,025 

விடுமுமந விடுதிகளிலிருந்ம் 

ெம்தாதிக்கப்தட்டுள்பண. 

 

2020 ஆம் ஆண்டில் நிலமநலற்மப்பட நலண்டி 

நடலடிக்லககள்  

 

 ஏய்வூதி முமநமம எரு தந் ெமூக 

தாதுகாப்பு அமப்தாக 

யம்தடுத்துற்காக கனந்துமாடமன 

சாடங்கும் யாக்கில் யசி ஏய்வூதிர்கள் 

திணாண 2020 அக்யடாதர் 08 ஆம் 

திகதின்று எரு சாழில்நுட்த அர்ம 

டத்துற்காண ற்தாடுகமபச் செய்ன. 

 யசி ஏய்வூதிர்கள் திண 

சகாண்டாட்டத்திற்கு இமாக 

செய்தித்ாள்களுடன் உறுதும 

ங்குற்கும் திர்கானத்தில் அமணத்து 

ஊழிர்கமபயும் உள்படக்கும் ெமூக 

தாதுகாப்பு ஆகிற்மந  உள்படக்கி 

'அமணருக்கும் ஏய்வூதிம்' ன்ந 

தணிமத் சாடங்குது. 

 ஏய்வூதித் திமக்கபத்தின் 50 து ஆண்டு 

நிமநமக் குறிக்கும் மகயில் அஞ்ெல் 

முத்திமம சளியிடுற்கு தால் 

திமக்கபத்துடன் இமந்து டடிக்மக 

டுப்தது. 

 ாமின்றி ஏய்வூதிம் செலுத்தும 

உறுதி செய்ற்காக, அலுனர்களின் முழு 

யெம கானத்திலும் விமகள் / 

விமகள் ற்றும் அணாமகளின் 

ஏய்வூதித்திற்காண தங்களிப்புகமப 

மீட்சடடுப்தது குறித் னிதர்  

யகாமகளில் விங்களில் உள்படக்க  

யமாண டடிக்மக டுப்தது. 

 ஏய்வூதி ம நீட்டிப்தற்காண 

திட்டங்கமப ெர்ப்பித்ல். 

 2016.01.01 ஆம் திகதிக்கு முன்ணர் ஏய்வு 

சதற்ந ஏய்வூதிர்கமபயும் உள்படக்கி 

அக்ஹாா காப்பீட்டின் ன்மகமப 70 

து ம ஏய்வூதிார்களுக்கு 

ங்குற்காண திட்டங்கமப 

ெர்ப்பித்ல். 

 விமகள் / புார்கள் ற்றும் 

அணாமகளின் ஏய்வூதி திட்டத்திற்காண 

விருப்தத்ம தன்தடுத்துற்கு 

ங்கப்தட்ட கானத்ம நீட்டிப்தற்காண 

திட்டங்கமப ெர்ப்பித்ல். 

 யுத் சூழ்நிமன காாக இநந் சிவில் 

அதிகாரிகளில் ங்கிாழ்யாருக்காண 

ெலுமககமப ங்குற்காண 

திட்டங்கமப ெர்ப்பித்ல். 

 'அமணருக்கும் ஏய்வூதிம்' ன்ந கருத்தின் 

கீழ் ஏய்வூதி திட்டத்ம திருத்துற்காண 

திட்டங்கமப ெர்ப்பித்ல். 

 தங்கா டடிக்மககள் காாக 

இநந் கால்துமநயிணரின் விமகளுக்கு, 

செல்தாட்டுப் தகுதிகளில் தணிாற்றும் 

யதாதும், தங்கா டடிக்மககள் 

காாக ஊணமுற்நன் விமபாக 



 

 
63 

ருத்து அடிப்தமடயில் ஏய்வு 

சதற்நர்களுக்கும்  “விரு சுயகும்” 

சகாடுப்தணவு உடணடிாக ங்கல். 

 

"பெழிப்புக்கோன போர்லல"  மூநயோபோத்தின் கீழ் 

நிலமநலற்மப்பட்ட ற்றும் நிலமநலற்ம  

திர்போர்க்கப்படுகிமது புதி பெல்போடுகள், 

ற்றும்  தற்நபோலத முன்நனற்மம் 

 

 நவீன பதோழில்நுட்பத்லத அடிப்பலடோகக் 

பகோண்ட ெமூகம் 

கல் சாழில்நுட்தத்தின் அடிப்தமடயில் 

ஏய்வூதித் திமக்கபத்தின் உவியுடன் 

பின்ரும் சன்சதாருள்கள் உருாக்கப்தட்டு 

உருாக்கப்தட்டுள்பண. 

1. வீண சாழில்நுட்தத்மப் உவியிடன் 

தயாசட்ரிக் முமநமப் தன்தடுத்தி 

உயிர்ாழ்ச் ொன்றிழ் யெகரிப்மத 

ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பது, இது 

ஏய்வூதிர்கபது உயிர்ாழ்மனச் 

ெரிதார்க்கும் சதாருட்டு எவ்சாரு ஆண்டும் 

சகாடுப்தணவு செலுத்தும் செற்தாட்டில் 

ஏய்வூதிர்களிடமிருந்து சதநப்தடுகிநது. 

இந் செல்முமந, வில் அமடாபம 

தன்தடுத்துனூடாக, ஏய்வூதிரின் 

விங்கமப யெகரிப்தற்காண தடிங்கமப 

நிப்புன் மூனம் இதும 

பின்தற்நப்தட்ட சிக்கனாண முமநம 

ாற்றிமக்கிநது, ணய ஏய்வூதிருக்கு 

எவ்சாரு ஆண்டும் அந்ந் பியெ 

செனாபர் பிரிவில் ணது ாழ்க்மக 

ொன்றிம ங்குற்காண ெதி 

ங்கப்தட்டுள்பது. ற்யதாது கம்தாஹா 

ாட்டத்தின் யர்ந்சடுக்கப்தட்ட 18 

பியெ செனகங்கள் ற்றும் அமணத்து 

பிாந்தி அலுனகங்களிலும் மகயமக 

மூனம் ாழ்க்மக ொன்றிம செல்தடுத் 

வீண சாழில்நுட்தத்தின் மூனம் ெதிகள் 

செய்ப்தட்டுள்பண. 

 

2. ஏய்வூதிம் சதறுதர்களின் ஏய்வூதி 

அமடாப அட்மட அல்னது யசி 

அமடாப அட்மடம யடிாக 

புமகயி நிமனத்தில் ெர்ப்பிப்தன் 

மூனம் ஏய்வூதிர்கள் ங்கள் புமகயி 

தச் சீட்மட சதறுற்கு ஏய்வூதித் 

திமக்கபம் இனங்மக புமகயி 

திமக்கபத்துடனும் சாபிசடலுடனும் 

இமந்து டடிக்மககள் 

யற்சகாள்பப்தட்டுள்பண. இந் முமந 

ஏய்வூதிருக்கு ணது இ-புமகயி தச் 

சீட்மட  இங்கமனயில் சின சாடிகளில் 

சதற்றுக்சகாள்ப உவுகிநது. (இட எதுக்கீடு) 

3. வி.அ ஏய்வூதித்மச் செல்தடுத் 03/2020  

ஆம் இனக்க ஏய்வூதி சுற்நறிக்மகால் 

புதி முமந 

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டுள்பதுடன் புதி 

முமநம குறித்து அமணத்து பியெ 

செனாபர்கள் ற்றும் அமணத்து அசு 

அலுனர்களுக்கு இச் சுற்நறிக்மக மூனம் 

அறிவுறுத்ல்கள் ங்கப்தட்டுள்பண, இது 

அசு ஊழிர்களின் குடும்த 

உறுப்பிணர்களுக்காக ஏய்வூதித் 

திமக்கபத்ால் நிர்கிக்கப்தடும் வி.அ.ஏ 

திட்டத்தின் கீழ் விமகள் ற்றும் 

அணாமகளின் ஏய்வூதிக் சகாடுப்தணவுச் 

செல்முமநம ளிாக்குகிநது. 

ஹம்தாந்யாட்டா, சகாழும்பு, சககல்யன, 

யாணாகனா, நுசலிா, ாத்மப 

ற்றும் கண்டி ஆகி ாட்டங்களில் உள்ப 

அமணத்து பிாந்தி அலுனகங்களிலும் 

வி.அ.ஏ  செல்தடுத்துற்காண புதி 

வுப முமநம குறித் தயிற்சித் 

திட்டங்கமப டத்துன் மூனம் 

ெம்தந்ப்தட்ட அதிகாரிகளுக்கு இந் 

முமநம  சாடர்பில் விழிப்புர்வு 

ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது. அமணத்து பிாந்தி 

அலுனர்களிடமும் உரி யத்தில் 

தயிற்சித் திட்டங்கமப டத் யனதிக 

திட்டங்கள் ாரிக்கப்தட்டுள்பண. 
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4. விமகள் ற்றும் அணாமகளின் 

ஏய்வூதி திட்டத்தின் கீழ் 

ததிவுசெய்ப்தட்ட அலுனர்கள் 

ஏய்வுசதறும் திகதிம அமடயும்யதாது 

அர்களுக்கு குறுந்கல் அனுப்த ெதி 

செய்ப்தட்டுள்பது. ற்யதாது நத்ாப 6 

மில்லின் அசு அலுனர்கள் விமகள் 

ற்றும் அணாமகளின் ஏய்வூதி 

திட்டத்தின் கீழ் ததிவு செய்ப்தட்டுள்பணர். 

ஏய்வூதிம் சதறுற்காக ெர்ப்பிக்கப்தட 

யண்டி ஆங்கள் சாடர்தாக 

ஏய்வுசதறும் யதிக்கு 6 ாங்களுக்கு 

முன்ணர் அதிகாரிகளுக்கு அறிவிக்கமுடியும் 

ன்று திர்தார்க்கப்தடுகிநது. 

5. COVID 19 சாற்றுயாயின் அதாத்துடன், 

ஏய்வூதித் திமக்கப அலுனர்களுக்கு 

வீட்டிலிருந்து தணிபுரியும் இங்கமன 

முமநம அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது. இந் 

முமநமயின் கீழ் ஏய்வூதி சகாடுப்தணவு 

முகாமத்து அமப்பினூடாக 

இங்கமனயில் ெர்ப்பிக்கப்தட்ட 

விண்ப்தத்துடன் அனுப்தப்தட யண்டி 

பிந இமப்புகமப அச்சிடப்தட்ட ன் 

பிதிகபாகப் சதந இப்யதாது ெதிகள் 

செய்ப்தட்டுள்பண. 

6. ஏய்வூதிர்களின் விங்கமப ெரிதார்க்கும் 

யாக்கில் யர்ல் திமக்கபத்தின் வு 

பத்துடன் கல்கமப 

தரிாறிக்சகாள்ளும் முமநமத் 

ாரிப்தற்காக யர்ல் திமக்கபத்துடன் 

கனந்துமாடப்தட்டுள்பது. 

7. ஆயுப்தமடகளில் உள்ப அலுனர்களின் 

விங்கமப யெகரிக்க புதி கல் 

சாழில்நுட்த அமப்பு 

ாரிக்கப்தட்டுள்பது. 

8. யெம ங்கலின் உற்தத்தித்திநமண 

யம்தடுத்துற்காக சாமனயதசி 

செலிகளினூடாக செய்க்கூடி தணிகள் 

கல் சாழில்நுட்தத்தின் மூனம் 

அதிகரிக்கப்தட்டுள்பண.  

9. கல் சாழில்நுட்தத்தின் மூனம் யெம 

ங்கலின் உற்தத்தித்திநமண உறுதி 

செய்யும் யாக்கில் திமக்கபத்தின் 

மனத்பத்ால் ங்கப்தட்ட கல்கள் 

யம்தடுத்ப்தட்டுள்பண. ஏய்வூதித் 

திமக்கபம் அன் சதறுர்களுக்கு 

ங்கப்தடும் யெமகளின் ற்யதாம 

நிமனம குறித் கல்கமப யடிாக 

ங்க கூடுல் டடிக்மக 

டுக்கப்தட்டுள்பது. (ஏய்வூதிம் 

செலுத்துல், விமகள் ற்றும் 

அணாமகளின் ஏய்வூதிம் செலுத்துல், 

ப் தணிக்சகாமட செலுத்துல், 

விமகள் ற்றும் அணாமகளின் 

ஏய்வூதி திட்டத்தில் ததிவு செய்ல்) 

 

 நன்கு போதுகோக்கப்பட்ட நோடு  

1. இாணு வீர்களுக்கு ஏய்வூதிம் ற்றும் 

சகாடுப்தணவுகள் ங்கப்தடும்யதாது, 

இநந் ற்றும் ஊணமுற்ந யதார் 

வீர்களுக்காண ொர்புமடர்களுக்கு 

செலுத் யண்டி சகாடுப்தணவுகமப 

செலுத்துற்காண ெட்டங்கமபயும் 

விதிகமபயும் குக்க அமச்சுக்கு உவுல். 

 

 க்கள் நட்புள்ர பபோது நெலலல நநோக்கி  

1. 'அமணருக்கும் ஏய்வூதிம்' ன்ந கருத்துக் 

தாகம் நிமநவுக்க ந்துள்பது. இந் கருத்துத் 

தாகத்தில், ற்யதாது அெதுமநக்கு ட்டுய 

சதாருத்ாணாக இருந் வி.அ.ஏ ஏய்வூதி 

நிதிம உருாக்குன் அசுக்கு ந் 

சுமமயும் ங்காாறு ஏய்வூதிம் 

ற்றும் விமகள் ற்றும் அணாமகளின் 

ஏய்வூதி ெலுமககமப ங்குல் 

செற்தாடாணது ற்யதாது  னிார் 

துமநமயும் ஏய்வூதிக் சகாடுப்தணவு 

முமநயுடன் இமப்தற்காண 

திட்டங்கமப அடக்குகிநது . இந் கருத்துத் 

தாகம் அெ ற்றும் னிார் துமநகளில் 

உள்ப ஊழிர்களின் ஏய்வூதிம் சதறும் 
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ம இமத்து அமணருக்கும் 

ஏய்வூதித்ம அறிமுகப்தடுத்துகிநது. 

2. ஏய்வூதிம் சதறுயார் ெமூகத்திற்குப் 

பின்ணர் அர்கபது தணாளிகளுக்கும் 

விமகள் ற்றும் அணாமகளின் 

ஏய்வூதித்ம செலுத்தும் செல்முமநயின் 

செல்திநனுடனும் விமணத்திநனுடனும் 

செற்தடும உறுதிப்தடுத் புதி 

முமநம அறிமுகப்தடுத்துல். 

3. ஏய்வூதிம் சதறுயார் தனவீணம், 

இனாம அல்னது யாொண சுகாா 

நிமன காாக யடிாக சென்று 

ஏய்வூதிம் சதந இனாது, இந் 

யாக்கத்திற்காக எரு தாதுகானம 

நிமிப்தன் மூனம் ஏய்வூதிம் சதறுயார் 

ஏய்வூதித்ம சதற்றுக் சகாள்ப எரு புதி 

முமநம அறிமுகப்தடுத்துல். 

 

 பலளிநோட்டு நலலயலோய்ப்பு பலட  

1. சளிாட்டில் தணிபுரியும் 

இனங்மகர்களுக்கு ெமூக தாதுகாப்பு 

முமநம அறிமுகப்தடுத் 

அமச்ெமால் நிமிக்கப்தட்ட 

நிபுர்களின் குழுவுக்கு பிந திட்டங்கள் 

ற்றும் கல்கமப அறிமுகப்தடுத்துதில் 

பின்தற்ந யண்டி கல்கள் ற்றும் புதி 

முமநமகள், ற்யதாதுள்ப ஏய்வூதி 

திட்டங்களின் விங்கள் ஆகிற்மநச் 

ெர்ப்பிப்தன் மூனம் ஏய்வூதித் 

திமக்கபத்தின் தங்களிப்பு விதங்கள் 

திநன் யம்தாட்டு யமனாய்ப்பு ற்றும் 

சாழினாபர் உநவுகள் அமச்சிற்கு 

ங்கப்தட்டுள்பது 

 

 ஊறல்கள் அற்ம ஆட்சி   

1. ஏய்வூதி செல்தாட்டில் விடங்கமபச் 

ெரிதார்க்கும் சாக்கில் எரு ெரிதார்க்கும் 

தட்டில் ாரிக்கப்தட்டுள்பது. 

அத்மக விண்ப்தங்களில் உள்ப 

குமநதாடுகள் காாக ஏய்வூதி 

விண்ப்தத்ம ெம்தந்ப்தட்ட 

நிறுணங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பும் 

நிகழ்வுகமப இது குமநக்கும் ன்று 

திர்தார்க்கப்தடுகிநது. 

2. COVID 19 உனகபாவி சாற்றுயாால் 

ழும் தல்யறு சிங்களுக்கு 

த்தியிலும் கூட ந் டங்கலும் 

இல்னால் 645,000 ஏய்வூதி ெமூகத்திற்கு 3 

ாட்களுக்கு யல் ஏய்வூதிம் 

செய்ப்தடல். 

3. சித்திம ாத்தில் ரூ. 25,000 ஏய்வூதி 

உரிமயுடன் கூடி 4000 அசு 

ஊழிர்களுக்கு, உரி யதியில் ஏய்வுசதந 

செய் முடிார்கள் ற்றும் COVID 19 

காாக ஏய்வு சதற்ந பின்ணரும் 

ஏய்வூதி விண்ப்தத்ம ஆன்மனனில் 

அனுப்த முடிார்களுக்கு 

ங்கப்தட்டது. 

 
7.2 ஓய்வூதிப் பிரிவு 

ஏய்வூதிப் பிாக் குறிப்பின் கீழ் அொங்க 

நிர்ாகச் செனாபருக்கு அதிகாம் 

ங்கப்தட்டுள்ப தணிகமப நிமநயற்நல், 

ஏய்வூதிம் சாடர்தாண சகாள்மக ொர்ந் 

விடங்கமப டிமத்ல், ஏய்வூதிர்களின் 

ற்றும் ஏய்வூதிச் ெங்கங்களிணால் 

முன்மக்கப்தடும் யகாரிக்மககள் சாடர்தாக 

டடிக்மக டுத்ல் ற்றும் ஏய்வூதித் 

திமக்கபத்தின் ாதண டடிக்மககமப 

எருங்கிமப்புச் செய்ல் ஏய்வூதிப் 

பிரிவிணால் யற்சகாள்பப்தடுகின்நது. 

இப் பிரிவு யனதிகச் செனாபரின் (அொங்க 

நிர்ாக) யற்தார்மயின் கீழ் 

செற்தடுத்ப்தட்டு ருகின்நதுடன், கிட்டி 

கண்காணிப்பு உத்தியாகத்ாக உவிச் 

செனாபர் ( ஏய்வூதிம்) டடிக்மககமப 

யற்சகாள்கின்நார். இற்கு  யனதிகாக 

நிர்ாக உத்தியாகத்ர் ன்ந தவிசான்றும் 

காப்தடுகின்நது. 
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பிரிவினோல் நற்பகோள்ரப்படும் முக்கி 

பெற்போடுகள் 

 

 ஏய்வூதிப் பிாக் குறிப்பு, விமகள் 

அாமகள் ஏய்வூதிம் ெட்டம் ற்றும் 

ஏய்வூதித்துடன் சாடர்புமட  மண 

கட்டமபச் ெட்டங்களில் உள்ப நிதிச் ெட்ட 

விதி ற்தாடுகமப 

மடமுமநப்தடுத்துல். 

 ஏய்வூதித் திமக்கபத்தின் நிர்ாகம் 

ற்றும் அபிவிருத்தி செற்தாடுகமப 

எருங்கிமப்புச் செய்ல். 

 ஏய்வூதிர்கள் ற்றும் அர்களின் 

ெங்கத்திணால் முன்மக்கப்தடும் 

குமநதீர்ப்புக்கள் ற்றும் முமநப்தாடுகமப 

விொம செய்ல் ற்றும் அசிப்தடும் 

மகயில் உரி நிறுணங்களுடன் 

எருங்கிமந்து டடிக்மக டுத்ல். 

 ஏய்வூதி நிலும, ஏய்வூதிங்கமப 

ாற்றுல், உரிம யகாா ஏய்வூதிங்கள் 

சாடர்தாண பிக்குகளுக்கு ததில் 

அனுப்புல். 

1. ஏய்வூதிப் பிாத்தின் 12 ற்றும் 15 

ஆம் பிரிவுகளின் கீழ் ஏய்வு சதநச் 

செய்ப்தட்ட அெ 

உத்தியாகத்ர்களுக்கு ஏய்வூதிம் 

செலுத்துது சாடர்பில் செனாபரின் 

தீர்ாணத்ம குறித் நிறுணத்துக்கு 

அறிவித்ல். 

2. ஏய்வூதிப் பிாக் குறிப்பின் மூனம் 

அொங்க நிர்ாகச்  செனாபருக்கு 

எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப மண 

தணிகமப நிமநயற்றுல். 

3. ஏய்வூதிப் பிாக் குறிப்பு ற்றும் 

ஏய்வூதிம் ற்றும் அனுடன் 

ெம்தந்ப்தட்ட கட்டமபச் ெட்டங்கமப 

திருத்திமப்தற்குரி 

டடிக்மககமப யற்சகாள்பல். 

4. ஏய்வூதிம் சாடர்தாண 

டடிக்மககளின் யதாது 

சாடர்புமட ெகன நிறுணங்கள் 

ற்றும் உத்தியாகத்ர்களுடன் 

எருங்கிமப்பு டடிக்மககமப 

யற்சகாள்பல். 
 

ஓய்வூதிம் பதோடர்பில் உரித்தோகும் ற்போடுகள். 

 ஏய்வூதிப் பிாக் குறிப்பு ற்றும் 

அதில் யற்சகாள்பப்தட்ட திருத்ங்கள்  

 1989 இனக்கம் 01 இமணயுமட விமகள் 

ற்றும் அாமகள் ஏய்வூதிச் ெட்டம் 

ற்றும் அன் திருத்ம் 

 1983 இனக்கம் 24 இமணயுமட புார்கள் 

ற்றும் அாமகள் ஏய்வூதிச் ெட்டம் 

ற்றும் அன் திருத்ம் 

 அொங்க யெம ஆமக்குழுவின் 

மடமுமந எழுங்கு விதிக் யகாம 

 ாதண விதிக்யகாமயின் XLVIII ஆம் 

அத்திாத்தின்  33 ற்றும் 36 ஆம் 

பிரிவுகள் 

 ற்புமட அமணத்து ஏய்வூதிச் 

சுற்நறிக்மககள்  

 ஏய்வூதித்துடன் சாடர்புமட அொங்க 

நிர்ாக சுற்நறிக்மககள்  

 1970 இனக்கம் 18 இமணயுமட  ஆயுப் 

தமட விமகள் அாமகள் ஏய்வூதிச் 

ெட்டம் 

2020 ஆம் ஆண்டுக்கோன பிரிவின் பிதோன 

பெயோற்றுலககள் 

 ஏய்வூதிப் பிாக் குறிப்பின் 12 ற்றும் 

15 ஆம் பிரிவுகளின் கீழ் ஏய்வு சதநச் 

செய்ப்தட்ட உத்தியாகத்ர்கள் 

சாடர்பில்  யற்சகாள்பப்தடும் 

எழுக்காற்றுக் குழு ஊடாக நிமநவு 

செய்ப்தட்ட யகாமகளின் ண்ணிக்மக 

சாடர்தாண கல்கள் கீய 

ப்தட்டுள்பது.  
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 ஏய்வூதிர்களின் “ ஏய்வூதிம் ற்றும் 

னன்புரி” சாடர்தாக ஏய்வு சதற்ந 

உத்தியாகத்ர்கள் ற்றும் ஏய்வூதிச் 

ெங்கங்களிணால் முன்மக்கப்தட்டுள்ப 

பிச்சிமணகளுடன் கூடி கடிங்கள் குறித் 

கல்கள் கீய காட்டப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

 

 

 ஏய்வூதிம் பிரிவிணால்  ருடத்தினுள் 

பின்ருாறு குறிப்பிடப்தட்டுள்ப  

சுற்நறிக்மககள் பிசுரிக்கப்தடுற்கு 

டடிக்மக டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 அொங்க நிர்ாக சுற்நறிக்மக 08/2020 -  

சகயாணா மஸ் தலின் 

காாக குறித் திகதிக்கு ஏய்வு 

சதநச் செய்ற்க முடிாதுள்ப 

ற்றும் ஏய்வு சதநச் செய்ப்தட்டுள்ப 

ஆணால் இமழி (online) ஊடாக 

விண்ப்தங்கமப அனுப்புற்கு 

முடிாற் யதாண ஆணால் 

ஏய்வூதித்திற்கு உரிம யகாரும் அெ 

உத்தியாகத்ர்களுக்கு /  

ஏய்வூதிர்களுக்க ெலுமக ங்குல். 

 அொங்க நிர்ாக சுற்நறிக்மக  16/2020 -  

ருத்துக் காங்களின் 

அடிப்தமடயில் ஏய்வு சதநச் 

செய்ப்தட்ட ெந்ர்ப்தத்தில் ஏய்வு 

சதநச் செய்ப்தட்ட திகதிம 

தீர்ானித்ல். 

 PA/pns-1/12/2020 விஞ்ஞாதண  இனக்கம் 

ற்றும் உத்தியாகத்ர்களின் 

முழுமாண  யெம கானத்தினுள் 

விமகள்/ புார்கள் ற்றும் 

அாமகள் தங்களிப்புத் சாமகம 

அநவிடுது சாடர்பினாண விதங்கள் 

பித்தியகக் யகாமயினுள் 

உள்படக்குற்கு குறித் அமச்ெம 

விஞ்ஞாதணம் அமச்ெமக்கு 

ெர்ப்பிப்தற்கு டடிக்மககள் 

முன்சணடுக்கப்தட்டுள்பண. 

 ஏய்வூதிப் பிாக் குறிப்பின் 02 ற்றும் 

17 ஆம் பிரிவுகமப திருத்திமத்து 

இவ்ருடத்தினுள் ர்த்ானி 

அறிவித்சனான்று சளியிடப்தட்டுள்பது.  
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8.1 சுருக்கம் 

அமநச்சின் விடனப் பப்பின் கீழ் 

ஒப்மடக்கப்ட்டுள் ணிகம 

நிமவயற்றும் சக பிரிவுகளுக்கும் 

அயசினப்டும் நிதி, உட்கட்டமநப்பு யசதிகள், 

தககயல் ததொழில்நுட் யசதிகள் நற்றும் 

விதிக்கப்ட்ட சட்டங்கள் நற்றும் 

நிந்தமகளுக்கு ற் டயடிக்மக 

டுக்கப்டுகின்தொ ன்து ற்றி கண்டறியும் 

தொறிமும வொன் யசதிகம 

அயசினப்டும் யமகயில் வொதுநொவும் 

தபம் யொய்ந்ததொகவும் யமங்கும் 

டயடிக்மகமன வநற்தகொள்யது 

இப்பிரிவிொல் மடதறுகின்து.  

அதற்கமநன, 

 உள்க நிர்யொகப் பிரிவு 

 நிதிப் பிரிவு 

 தகயல் ததொழில்நுட் பிரிவு 

 உள்க கணக்கொய்வுப் பிரிவு 

வொன் பிரிவுகள் அதன் கீழ் 

உள்டக்கப்டுகின்து. 

லேதி லாய்ப்புக்கணர லறங்குலதற்காக 

ாதாந்த பபாதுலான பேயவுகள் 

 அமநச்சின் அன்ொட ணிகம டொத்திச் 

தசல்யதற்கொக யமங்கப்ட வயண்டின 

யசதிகொ மின்சொபம், நீர், ததொமவசி, 

இமணனயசதி, தொல், ரிதொருள் 

யமங்குதல் நற்றும் யொகப் 

பொநரிப்புக்கொக அமநச்சிொல் 

ற்கக்கூடின நொதொந்த தொதுயொ தசவு 

ரூொ. 3.7 மில்லினொகும். 

 

 

 

 அமநச்சக்கொக ஒதுக்கப்ட்டுள் முழு 

தநொத்த நிதி ற்ொடுகமக் கயனிக்கும் 

வொது மீண்டுயரும் நற்றும் மூதச் 

தசனற்ொடுகளின் கீழ் தப்ட்டுள் 

நிதியினல் முன்வற்ம் 22 %ம்கும் .  

 

 அமநச்சின் உள்க ததொடர்ொடல் நற்றும் 

ம்தபவுச் வசமயகம யமங்கும்  

ததொகுதிதனொன்றிம உருயொக்குயதன் கீழ் 

Internal Awareness System தநன்தொருள் 

இவ்யருடத்தினுள் யடியமநக்கப்ட்டு 

மடமுமக்கு தகொண்டு யப டயடிக்மக 

டுக்கப்ட்டுள்து. அமநச்சின் 

உத்திவனொகத்தர்களுக்கு திசரி /  

சந்தர்ப்திற்வகற் தனொரிக்கப்ட்டுள் 

குறுச் தசய்தி அனுப்புதல் நற்றும் ம்தபவுச் 

வசமயகம விமத்தினுடன் யமங்கும் 

முமமநயின் கீழ் இம்தநன்தொருள் 

விருத்தி தசய்னப்ட்டுள்துடன், 

அமநச்சின் உத்திவனொகத்தர்களுக்கு 

அயர்களின் கணனி சொர்ந்து ழும் 

பிபச்சிமகள் ததொடர்பிொ விபங்கள் 

தகயல் ததொழில்நுட்ப் பிரிவுக்கு 

அறிவிப்தன் ஊடொக அயர்களின் 

ஒத்துமமப்பு தற்றுக் 
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தகொள்ப்டுகின்து. இத் ததொகுதியின் 

ஊடொக உள்க சுற்றிக்மக, நிர்யொக 

நற்றும் மன அமநச்சுக்களின் 

ணினொட்ததொகுதியிருக்கு யமங்கப்டும் 

தொதுயொ /  சொதொபண அறிவித்தல் 

ததொடர்ொடல், பிரிவின் 

ணினொட்ததொகுதியிருக்கொ விவசட 

அலுயகக் வகொமயயின் னன்ொடு, கற்றுக் 

தகொண்ட ொடங்களின் அறிக்மககம  

மயத்திருத்தல், திபட்டுதல் நற்றும் 

விநிவனொகிப்தற்கு அயசினப்டும் 

யசதிகம யமங்குயது வொன் வசமய 

யசதிகளுக்கொகப் னன்டுத்தப்டுகின்து. 

 நிதிப் பிரிவிற்கொக யொடமக நற்றும் வீட்டு 

யொடமக யருநொங்கம வசகரிக்கும் 

ததொகுதிமன கட்டிதனழுப்புயதற்கொ 

தசனற்ொட்டின் கீழ், இத் ததொகுதியில் 

உள்டக்கப்ட வவ்டின  யசதிகம 

அமடனொங் கொணல் தற்வொது 

ம்பம்பிக்கப்ட்டுள்வதொடு, தககயல் 

ததொழில்நுட்ப் பிரிவின் யயொர்கமப் 

னன்டுத்தி திர்யரும் ம்ண்டுகளில் 

ததொகுதி வநம்டுத்தப்டவுள்து.    

 அமநச்சின் கடமநகம வநற்தகொள்ளும் 

முமமநகள் குறித்த சட்ட நிந்தமகள், 

மடமும ஒழுங்கு விதிகளுக்கு ற் 

மடதறுகின்தொ ன்று கண்டறிதல் 

நற்றும் அதனூடொக ணிகம 

தசனற்டுத்தல் இடம்தறுகின்து. உள்க 

கணக்கொய்வுப் பிரிவின் மூம் 

யமங்கப்டும் ங்களிப்பின் விகிதொசொப 

முன்வற்ம் பின்யருநொறு 

தபப்ட்டுள்து. 

பேற்பாடுகள் முன்சனற்மம் 

உள்க கணக்கொய்வுத் திட்டங்கம 

தனொரித்தல் 

100%  

அடிப்மட நிதி அறிக்மககமத் 

தனொரித்தல் 

 

கணக்கொய்வு முகொமநத்துயக் குழுக் 

கூட்டங்கம டொத்துதல். 

500%  

ம்த முகொமநத்துயம்  75%  

தசலுத்துமக ற்றுச்சீட்டுக்கள் 

ததொடர்ொ ம்யணங்கள் 

50%  

தறுமகப் டயடிக்மக ததொடர்ொ 

கணக்கொய்வு 

50%  

நீர் நற்றும் மின்சொப விமப் ட்டினல் 

தசலுத்துமக  ததொடர்ொ 

வநற்ொர்மய 

30%  

மூதச் தசொத்துக்களுக்கொ 

தசவுகளின் வநற்ொர்மய 

50%  

தசனற்ொட்டுத் திட்ட வநற்ொர்மய 40%  

நி பினச கட்டுநொங்கள் நற்றும் 

சுற்றுொ ங்கொக்களின் ழுதுொர்ப்பு 

65%  

யொக பொநரிப்பு தசனொற்றுமக 

கணக்கொய்வு 

60%  

கணி தயதமுல் நற்றும் பம்தொட 

ஓய்வு விடுதிகளின் நிதினறிக்மக நற்றும் 

ததீக சிக்கம்  

100%  

பிபவதச தசனகங்களில் ஓய்வூதினக்  

வகொப்புக்கம ரீட்சித்துப் ொர்த்தல் 

30%  

 

8.2 உள்ரக நிர்லாகப் பிரிவு 

அபச  வசமயகள், நொகொண சமகள் நற்றும் 

உள்ளூபொட்சி அமநச்சு ன் தனருமடன 

அபச வசமயயின் “நகதகதப” ம்கக் 

கருதப்டும்  இவ்யமநச்சில் பிபதிலித்துக் 

கொட்டும் ணிகம நிமவயற்றுயதற்கு 

ஒப்மடக்கப்ட்டுள் ஒரு பிரியொக 

உள்க நிர்யொகப் பிரிவு, அமநச்சின் 

உத்திவனொகத்தர்களுக்கு நற்றும் 

ணினொட்ததொகுதியிருக்கு யசதி 

யொய்ப்புக்கம யமங்கும் யகிொகத்மத 

ற்றுள்து. இதன்வொது அவ்யந்த 

பிரிவுகளுக்கிமடயில் சிந்த ததொடர்மக் 

கட்டிதனழுப்பி அயர்களின் ணினொட் 

ததொகுதிருக்கு அயசினப்டும் 

உட்கட்டமநப்பு யசதிகள் நற்றும் நிறுய 

யொகத்தின் வணுமகமன  உறுதிப்டுத்தி 

அமநச்சிொல் தொது நக்களுக்கும் 

வசமயகம திர்ொர்த்து யரும் 

தபப்பிர்களுக்கும் யழிகொட்டல் நற்றும் 

உதவி புரியதற்கொ சூமம ற்டுத்திக் 

தகொடுப்தும் இப்பிரிவிொல் 

நிமவயற்ப்டுகின்.  

அமநச்சுக்குப் தொறுப்ொ அமநச்சரின் 

யழிகொட்டலுடன் தசனொரிடமிருந்து 

கிமடக்கப்தறுகின் தமமநத்துயத்தின் 

அடிப்மடயில் வநதிக தசனொரின் 
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வபடிக் கண்கொணிப்பின் கீழ் உள்க 

நிர்யொகப் பிரிவு இனங்கி யருகின்து. 

8.2.1 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரிவின் முக்கி 

பேற்திமன்கள் 

 

 அமநச்சின் அடிப்மட உட்கட்டமநப்பு 

யசதிகொ மின்சொபம், ததொமவசி 

நற்றும் நீர் யமங்கலிற்கொக ற்கப்ட்ட 

தசவுகள் ற்றின விபம் வநவ 

கொட்டப்ட்டுள்து. 

 அமநச்சுக்குச் தசொந்தநொ யொகப் 

பொநரிப்பு டயடிக்மகக்கொக 

இவ்யருடத்தின் 2020.09.30 ம்ந் திகதி யமப 

ரூொ. 12,351,553.63 இம (ரூொ. 12.3 

மில்லினன்) தசவிடப்ட்டள்துடன், 

யொகத்திற்கொ ரிதொருள் தசயொக 

ரூொ. 3,742,654.90  அதொயது ( 3.7) 

மில்லினொகும். யொகப் பொநரிப்பு 

நற்றும் ரிதொருள் தசவிற்கொக நொதொந்தச் 

தசவுகள் பின்யருநொறு 

கொட்டப்ட்டுள்து. 

 

 அமநச்சின் “தொல்” இற்கொக 2020.09.30 

ம்ந் திகதி யமப ரூொ.  1.98 மில்லினன் 

தசவு தசய்னப்ட்டுள்துடன், 

நொதொந்த தொல் தசவு 

விக்கப்டத்தின் மூம் டுத்துக் 

கொட்டப்ட்டுள்து. 

 

8.3 நிதிப் பிரிவு 

அபச  வசமயகள், நொகொண சமகள் நற்றும் 

உள்ளூபொட்சி அமநச்சின் ஓர் பிபதொ பிரியொக 

விங்கும்  நிதிப் பிரிவின் மூம் அமநச்சு 

உள்டங்கொக அமநச்சின் கீழ் கொணப்டும் 

திமணக்கங்கள் நற்றும் நிறுயங்களின் நிதி 

முகொமநத்துயம் நற்றும் கட்டுொட்டு 

டயடிக்மககள் ததொடர்ொக தொறுப்புக் 

கூம ற்றுள்து. இப் பிரிவு தறுமக, நிதி 

அறிக்மகயிடல், தகொடுப்வு நற்றும் நனித 

யத்துக்கொ தகொடுப்வு ம்கின 04 

கிமகமக் தகொண்டுள்து. 

8.3.1 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரிவின் முக்கி 

பேற்திமன்கள் 

 அபச வசமய பிரிவின் மீண்டுயரும் நற்றும் 

மூதச் தசவுகளுக்கொக 2020 

யருடத்திற்கொக  ரூொ.6,603,582,162.22 ம் 

ததொமக ஒதுக்கப்ட்டுள்துடன், 2020.09.30 

ம்ந் திகதிக்கு ற்றுள் முழுச் தசவுகள் 

ரூொ. 1,452,355,864.32 ம் ததொமகனொகும். 

ாதம் மின்ோ 

பேயவு 

(ரூபா.) 

நீர்க் 

கட்டைம் 

(ரூபா.) 

பதாணயசபசி  

விணயப் 

பட்டில் 

(ரூபா.) 

ேனலரி 92,355.73  1,248,518.00  701,058.03  

பபப்லரி 101,515.80  1,339,934.20  711,918.03  

ார்ச் 86,164.56  830,490.20  648,073.80  

ஏப்ல் 37,452.24  1,257,088.80  620,166.96  

ச 50,813.37  725,347.80  665,889.59  

ஜூன் 84,810.52  395,410.20  709,115.85  

ஜூணய 95,371.71  982,075.60  707,257.49  

ஆகஸ்ட் 99,336.94  993,363.40   681,463.75  

பாத்தச் 

பேயவு 

647,820.87  7,772,228.20  5,444,943.50  
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அது விகிதொசொப அடிப்மடயில் 22% ம்கக் 

கொணப்டுகின்து. 

 
 யருடத்திற்கொ  மீண்டுயரும் 

தசவிங்களுக்கொ ரூொ.  5,639,352,716.33 

ம் ததொமக ஒதுக்கப்ட்டுள்துடன், 

2020.09.30 ம்ந் திகதிக்கொ  தசவுகள் ரூொ. 

953,593,991.37 ம்  ததொமகனொக 

கணப்டுகின்து. இது ஒட்டுதநொத்தத 

மீண்டுயரும் நிதி ஒதுக்கீட்டின் 17% ம்கக் 

கொணப்டுகின்து. 

 

 
 

 யருடத்திற்கொ  மீண்டுயரும் 

தசவிங்களுக்கொ ரூொ. 964,229,445.89 

ம் ததொமக ஒதுக்கப்ட்டுள்துடன், 

2020.09.30  ம்ந் திகதிக்கொ தசவுகள் ரூொ. 

498,761,872.95  ம் ததொமகனொகும். இது 

ஒட்டுதநொத்த மூத நிதி ஒதுக்கீட்டில் 52% 

வீதநொகும். 

 

 அணச்சின் கீழ் காைப்படும் பிரிவுகளுக்கு 

அலசிப்படும் தரபாடங்கணரக் 

பகாள்லனவு பேய்யும் சதணலப்பாட்டில் 41% 

அரவிணன நிணமவு பேய்திருத்தல். 

 அணச்சுக்கான இந்தி உபகைங்கணர 

பகாள்லனவு பேய்தல் ற்றும் 

பழுதுபார்ப்புப் பணிகளின் கீழ் 

சதணலப்பாட்டின் 47% அரவு நிணமவு 

பேய்ப்பட்டுள்ரது. 

 அசின் கட்டிடங்களின் லருானங்கணர 

சேகரிப்பதற்குரி கைனி பன்பபாருணரத் 

தாரிக்கும் நடலடிக்ணக இடம்பபற்றுக் 

பகாண்டிருக்கின்மது. 

 அணச்சுக்கு 2020.01.01 ஆந் திகதியில் 

அமவிடப்பட சலண்டியுள்ர நிலுணலாக 

உள்ர கட்டிடங்களின் லாடணக பதாணக 

ரூபா. 249,374,541.09 ஆகக் 

காைப்படுலசதாடு, அலற்றில் ரூபா. 

24,577,519.28 ஆன பதாணகணப் பபற்றுக் 

பகாள்ர முடியுாக உள்ரது. 

 இவ்லணச்சுக்குரி அே இல்யங்களில் 

இருந்து அமவிடப்பட சலண்டி பாத்த 

பதாணகயில் 6.23% இணன அமவிட்டுக் 

பகாள்ர நடலடிக்ணக எடுக்கப்பட்டுள்ரது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பபாருட்கள் 

கைக்பகடுப்பு நடலடிக்ணகயினால் 80% 

அரவு சற்பகாள்ரப்பட்டுள்ரது. 
 

8.4 தகலல் பதாழில்நுட்பப் பிரிவு 

“வதசத்திற்கு ஓர் சிப்ொ அபச வசமய” னும் 

இக்மக முன்னிமப்டுத்தி முன்நொதிரினொ 

வசமயக்கு யழி யகுக்கும் அபச 

ம்ளுமகதனொன்ம உருயொக்குயதம  

வொக்கநொகக் தகொண்டு, அபச வசமயகள், 

நொகொண சமகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி 

அமநச்சில், அபச வசமயயில் நனித ய 

முகொமநத்துயம் நற்றும் தகொள்மகத் 

ததொகுப்பின் னனுறுதித்தன்மநமன 

கட்டிதனழுப்புயதற்கொக தகயல் ததொழில்நுட்ச் 

வசமயமன யமங்குயதம வொக்கநொகக் 

தகொண்டு தகயல் ததொழில்நுட் பிரிவு 80 களில் 

உருயொக்கட்டது. 
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 அபச வசமயகள், நொகொண சமகள் நற்றும் 

உள்ளூபொட்சி அமநச்சின் இமணனத்தம், 

அமநச்சினுள் கணனி யமனமநப்புத் 

ததொகுதி, ங்கொ அபச யமனமநப்பு, அபசொங்க 

நிர்யொக சுற்றிக்மக தபவுத் தம், தகயல் 

ததொழில்நுட் தபவுத் ததொகுதி, கணனி 

யன்தொருள் நற்றும் தநன்தொருள் 

முகொமநத்துயம், தகயல் நற்றும் ததொடர்ொடல் 

ததொழில்நுட் தசவு உட்கட்டமநப்பு 

யசதிகள் ததொடர்ொ தொறுப்புக்கம 

யகிக்கும் தகயல் ததொழில்நுட்ப் பிரிவு, 

நறுசீபமநக்கப்ட்டு தகயல் நற்றும் 

ததொடர்ொடல் ததொழில்நுட் முகொமநத்துய 

தசனற்திட்டங்களில் ஈடுட்டுள்து 

8.4.1 2020 ஆம் ஆண்டில் பிரிவினால் 

அணடப்பபற்ம முக்கி பேயாற்றுணக 

 அன்ொட கடமந டயடிக்மககம 

வநற்தகொண்டு தசல்லும் வொது தகயல் 

ததொழில்நுட் அறிவிம 

வநம்டுத்துயதற்கொக முகொமநத்துயநற் 

உத்திவனொகத்தர்கள் 116 வருக்கொ யிற்சித் 

திட்டங்கம டொத்துயதற்கு 

டயடிக்மககள் டுக்கப்ட்டுள். இதன் 

கீழ் மநக்வபொதசொப்ட்  வயர்ட்  (MS Word)  

மநக்வபொதசொப்ட் க்ஸல்  (MS Excel) நற்றும் 

அன்ொட தகயல் ததொழில்நுட்ப் 

னன்ொடு வொன் தமப்புக்கள் மூன்றின் 

கீழும் இப்யிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

டொத்தப்ட்டது. தகயல் 

ததொழில்நுட்த்திற்குரின ல்வயறு 

துமகள் ததொடர்ொ பிபவனொக  

அறிவிம யமங்குயதன் மூம் 

உத்திவனொகத்தர்களின் விமத்தின் 

நற்றும் அமநச்சின் விமதிம 

வநம்டுத்துயதற்கு இந்நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்மத  துயங்கி மயப்து தகயல் 

ததொழில்நுட்ப் பிரிவின் வொக்கநொக 

நொறியுள்து. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 தசவிமக் குமத்தல் நற்றும் 

விமத்திம அதிகரிக்கும் வொக்கில் 

முகொமநத்துயம்  தசய்ன முடியுநொ 

அச்சிடும் வசமயமன (Manageable Printing 

Service)  நிறுவுயதற்கொக ம்பம் கட்ட 

டயடிக்மககள் 

வநற்தகொள்ப்ட்டுள்வதொடு , தற்சநனம் 

அபிவிருத்தி உத்திவனொகத்தர் பிரிவு, 

புொய்வுப் பிரிவு, ம்ட்வசர்ப்புப் பிரிவு, 

நிர்யொக வசமயப் பிரிவு ம்கினயற்றினுள் 

ஒரு தசனற்திட்டநொக 

மடமுமப்டுத்தப்ட்டு யருகின்து. 

தசவு கூடின சிறின அவிொ அச்சிடும் 

இனந்திபங்கள் ஒரு சியற்றிற்குப் திொக 

ஒரு நிமற்டதநடுக்கும் இனந்திபத்மதப் 

னன்டுத்தி வதமயனற் அச்சிடும்  

தசவிமக் குமத்து, அச்சுப் பிபதிகளின் 

தபத்மத வநம்டுத்தி, அச்சுப் பிபதிகளுக்குப் 

திொக ஸ்கொன் தசய்னப்ட்ட பிபதிகம 

டுத்தல் நற்றும் ரிநொற்றிக் தகொள்யதற்கு 

அலுயர் குமொத்மத ஊக்குவிக்கும் 

டயடிக்மகயும் இடம்தறுகின்து. 

 அமநச்சின் இமணனத்தத்மத டொத்திச் 

தசல்ல் நற்றும் இற்மப்டுத்தல், 

நிறுயத்தினுள் உள்க கணனி 

யமனமநப்புத் ததொகுதி , அபசொங்க 

நிர்யொக தபவுச் சுற்றிக்மகத் ததொகுதி, 

கணனி யன்தொருள் நற்றும் தநன்தொருள் 

முகொமநத்துயம் நற்றும் தகயல் 

ததொடர்ொடல் ததொழில்நுட்த்மத 

யடியமநத்தல், ங்கொ அபச யமனமநப்பு 

(LGN)  டயடிக்மக மூம் ஒருங்கிமணத்தல் 

உள்ளிட்ட அமநச்சினுள் தகயல் 

ததொடர்ொடல் ததொழில்நுட் 

உட்கட்டமநப்பு யசதிகம 

 
பயிற்சித் திட்டங்களிணடச 
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முகொமநத்துயம் தசய்யும் டயடிக்மக 

வநற்தகொள்ப்ட்டு யருகின்து. 

அமநச்சின் மன பிரிவுகளில் உள் 

தகயல் ததொழில்நுட்ம் நற்றும் அதனுடன் 

ததொடர்புமடன பிபச்சிமகள் அதன் கீழ் 

ழும் கணனி அச்சுப் தொறி நற்றும் 

அதமச் சொர்ந்த மன சொதங்களுடன் 

ததொடர்புமடன பிபச்சிமகள், கணனி 

யமனமநப்பு நற்றும் உள்க 

யமனமநப்பு ததொடர்பு பிபச்சிமகள், 

மயபஸ் ொதுகொப்புப் பிபச்சிமகள், 

இமணனத்தம் ததொடர்ொ 

பிபச்சிமகள், மின்ஞ்சலுடன் 

ததொடர்புமடன பிபச்சிமகள் வொன் 

ல்வயறு பிபச்சிமகளுக்கும் தீர்வுகம 

யமங்கி  வசமயனொற்றும் நிகழ்வு திசரி 

மடதறுகின்து. 2020 ம்ம் ம்ண்டினுள் 

நொத்திபம் அவ்யொொ தகயல் 

ததொழில்நுட்ப் பிபச்சிமகள் 1000 இற்கும் 

வநற்ட்டவுக்கு உதவி யமங்குயதற்கு 

டயடிக்மக டுக்கப்ட்டுள்து. 

8.5 உள்ரக கைக்காய்வுப் பிரிவு 

அபச வசமயகள், நொகொண சமகள் நற்றும் 

உள்ளூபொட்சி அமநச்சின், அபச வசமயப் 

பிரிவுக்குரின  உள்க கணக்கொய்வுப் பிரிவு, நி.பி. 

133 இன் பிபகொபம், அமநச்சின் தசனொருக்கு 

வபடினொக தொறுப்புக்கூ வயண்டின பிபதொ 

உள்க கணக்கொய்யொர் ஒருயரின் கீழ் இனங்கி 

யருகின்து.  

அபச வசமயகள், நொகொண சமகள் நற்றும் 

உள்ளூபொட்சி அமநச்சின் நற்றும் அதன் கீழ்க் 

கொணப்டும் ஓய்வூதினத் திமணக்கம், 

இங்மக அபிவிருத்தி நிருயொக நிறுயகம், அபச 

வசமயகள் பஸ்ப வசநொ நிதிச் சங்கம், 

ததொமக் கல்வி நிமனம், அபசகருந 

தநொழிகள் திமணக்கம், அபசகருந தநொழி 

ம்மணக்குழு, நனித ய வநம்ொட்டிற்கொ 

வதசின ம்மணக்குழு,  வதசின  தநொழிக் கல்வி 

நற்றும் யிற்சிக்கொ நிறுயம், ொபொளுநன் 

வியகொபப் பிரிவு, அபசகருந தநொழிப் பிரிவு 

நற்றும் அமநச்சின் கீழ் 

மடமுமப்டுத்தப்ட்டு யரும் 

தசனற்திட்டங்களுக்கு உரித்தொ உள்க 

கணக்கொய்வு டயடிக்மககம  வநற்தகொள்ளும் 

தொறுப்பும், அதற்கு வநதிகநொக 

வதமயப்ொட்டுக்கு ற் விவசட  

வசொதமகளும் உள்க கணக்கொய்வுப் பிரிவின் 

விடனப் பப்பினுள் உள்டக்கப்டுகின்து. 

உள்ரக கைக்காய்வுப் பிரிவின் பணிகள் 

 அமநச்சின் வநற்ொர்மயயின் கீழ் 

கொணப்டும் நிறுயங்களின் உள்க 

கணக்கொய்வு டயடிக்மககம 

நிமவயற்றும் வொது நிதிப் பிபநொணம்  133 

இன் டி  பின்யருநொறு 

குறித்துமபக்கப்ட்டுள் ணிகள் 

ததொடர்ொக விவசட அயதொம் 

தசலுத்துகின்து. 

 தயறுகள் நற்றும்  வநொசடிகமத் 

தடுப்தற்கொக திமணக்கம்  / 

நிறுயத்தினுள் 

மடமுமப்டுத்தப்டும் உள்க 

ரிவசொதமகள் நற்றும் கட்டுப்ொட்டு 

மும, திட்டத்மதப் வொன்வ 

உண்மநனொ தசனற்ொடுகள்  ரீதினொகவும் 

தயற்றிகபநொக உள்தொ க் கண்டறிதல்.. 

 கணக்கு நற்றும் மன அறிக்மககளில் 

ம்பிக்மகத் தன்மநமன உறுதிப்டுத்து 

யதற்கொக மகனொப்ட்டுள் கணக்கினல் 

ஒழுங்கு முமகளின் மூம் பிமமனற்  

நிதிக் கூற்றுக்கம தனொரிப்தற்கொக 

அயசினப்டும் தகயல்கள் 

யமங்கப்ட்டுள்தொ  ன்தம 

கண்டறிதல். 

 நிறுயத்தின் ணினொட்ததொகுதியிரிடம் 

ஒப்மடக்கப்ட்டுள் தொறுப்புகம 

திம்ட நிமவயற்றுயதற்கு அயர்களின் 

தசனொற்றுமகத் தபத்மத நதிப்பீ தசய்தல். 

 திமணக்கம் / நிறுயத்துக்குச் 

தசொந்தநொ  தசொத்துக்கள், சக விதத்திலும் 

ட்டங்களிலிருந்து வ்யவு துொபம் 
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ொதுகொக்கப்ட்டுள்து ன்தம 

கண்டறிதல். 

 அபசொங்க தொ விதிக்வகொமய , அபசொங்க 

நிதிப் பிபநொணம் நற்றும் தொது நிருயொக 

விடனப் தொறுப்பு அமநச்சிொல் நற்றும் 

தொதுத் திமவசரியிொல் அவ்யப்வொது 

தயளியிடும் சுற்றிக்மககள் நற்றும் 

மன குமநிபப்பு ம்வொசமகள் 

ன் பின்ற்ப்டுகின்யொ  

கண்டறிதல். 

 வீண்விபனம், தசனற்ொடற் நற்றும் 

அவிம விஞ்சின யமகயில்  தசவு 

தசய்யதமத் தடுப்து வொன்வ, 

அயற்மக் கண்டறினப்டுயதற்கு 

மகனொப்டுகின் உள்க கட்டுப்ொட்டு 

முமயின் தப நினநங்கமயும் ம்பொய்தல்.  

 திமணக்கத்தின் கணக்கு மடமுமகள் 

நற்றும் வதனுதநொரு யமகயில் நிதி  

தசயொயதற்கு கொபணநொக அமநயும் 

தசனற்ொடுகம ரீட்சித்துப் ொர்த்தல் 

நற்றும் திமணக்கத்தின் தசொத்துக்கள் 

நற்றும் யங்கமப் ொதுகொப்ொகவும் 

சிக்கநொகவும் முமசொர்ந்தயொறு 

பிபவனொகிக்கப்டுகின்ொ ன்தம 

ம்பொய்தல்.  

 வதமயவனற்டும் சந்தர்ப்ங்களில் விவசட 

விசொபமணகம வநற்தகொள்ல். 

 உற்த்தித்தின் யொய்ந்த தசனற்தின் 

அமநப்பின் குப்ொய்வு நற்றும் 

தசனற்திம குப்ொய்வு தசய்தல். 

 முகொமநத்துயக் கணக்கொய்வுத் 

திமணக்கத்திொல் அவ்யப்வொது 

பிபசுரிக்கப்டும் அறிவுறுத்தல்கள் நற்றும் 

யழிகொட்டல்களுக்கு ற் தசனற்டுயதும், 

அந்தந்த யருடங்களின் சக 

கொொண்டுக்கும் ஒரு மும அமநச்சின் 

கணக்கொய்வு முகொமநத்துயக் குழுக் 

கூட்டங்கம டொத்துதல், 

அக்கூட்டங்களில் ட்டப்டும் முடிவுகம 

தசனற்டுத்துமகயிொல் ற்டும் 

முன்வற்ம் ததொடர்ொக ததொடர் 

டயடிக்மககம டுப்து இப்பிரிவிடம் 

ஒப்மடக்கப்ட்டுள் நற்தொரு 

ணினொகும். 

 ஓய்வூதினம் தசலுத்துதல் ததொடர்ொக 

ரீட்சித்துப் ொர்ப்தன் மூம் ஓய்வூதினம் 

ததொடர்பில் ற்ட்டுள் ஊமல், வநொசடி 

நற்றும் ஒழுங்கின்மந குறித்து அயதொம் 

தசலுத்துயதும், ஓய்வூதினம் தசலுத்துதல் 

சம்ந்தநொ விபங்கம தபவுத் தத்தில் 

நற்றும் ஓய்வூதின கடிதக் வகொப்புக்களில் 

உள் பிணக்குகம தீர்ப்தற்கொ 

டயடிக்மக டுத்தல். 

 8.5.1 2020 ம்ம் ம்ண்டுக்கொ பிரிவின் 

தசனற்தின்கள் 

 2020.09.30 ம்ந் திகதி யமப கணக்கொய்வு  

நற்றும் முகொமநத்துயக் குழுக் கூட்டங்கள் 

02 இம  டொத்துதல்  

 இதுயமப கணக்கொய்வு வியல்கள் 20 

இற்கு வநற்ட்ட அவு 

வநற்தகொள்ப்ட்டுள்துடன், 

கணக்கொய்வு வியல்கள் 13 இம 

சநர்ப்பிப்தற்கு டயடிக்மக 

டுக்கப்ட்டுள்து. 

 அபச வசமயகள்  அமநச்சு நற்றும்  அதன் 

கீழ் இனங்கும் நிறுயங்களுக்கு உரித்தொ 

விடுமும விடுதிகள் 13 இன் 

வகொப்புக்கம ரீட்சித்துப் ொர்த்தல்  

நற்றும் ததீக ரீட்சிப்பு, பிபவதச 

தசனகங்களில் உள் ஓய்வூதினர்களின்  

வகொப்புக்கமப் ரீட்சித்துப் ொர்த்தல் 

ம்கின உள்டங்கொக 2020.09.30 ம்ந் 

திகதியில் உள்க கணக்கொய்வுப் பிரிவிொல் 

03 கப் னணங்கள் 

வநற்தகொள்ப்ட்டுள்.

 

 
அணச்சின் கைக்காய்வு குழுக் 

கூட்டங்களுக்கிணடச 
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இயங்கை அபிவிருத்தி நிருலாை 

நிறுலனம் 
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அறிமுைம் 

இங்கை அபிவிருத்தி நிருயாை நிறுயநாது 

இங்கையின் அபச துகயில் உள் 

உத்தியனாைத்தர்ைளுக்கு பாது நிர்யாை நற்றும் 

முைாகநத்துய அறிகய யநம்டுத்துயதற்கும் 

நற்றும் திக யர்ப்தற்கும்  

உருயாக்ைப்ட்ட முன்ணி யதசின 

பாதுத்துக யிற்சி நிறுயநாகும். 

முைாகநத்துய யிற்சி டயடிக்கைைளுக்கு 

யநதிைநாை, SLIDA ஆது நிறுய 

அகநப்புைளின் அகடனாம் ைாணப்ட்ட 

முைாகநத்துய பசனற்ாட்டு இடங்ைக 

யநம்டுத்துயதற்கும் நதிப்ாய்வு  

பசய்யதற்கும் முைாகநத்துய ஆயாசக 

யசகயைகயும் நற்றும் ஆபாய்ச்சிைகயும் 

யநற்பைாள்கிது. 

இது 1982 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இக்ை 

ாடாளுநன் சட்டத்தின் கிழ் நிறுயப்ட்ட ஒரு 

நிறுயநாகும். 

ந ாக்கு 

ஆசினாவின் அபச துகயில் ைற்ல் நற்றும் 

அபிவிருத்தி பதாடர்ா அதிசிந்த 

நிகனநாை நாறுதல் ன்யத இங்கை 

அபிவிருத்தி நிருயாை நிறுயத்தின் 

பதாகயாக்ைாை ைாணப்டுகின்து. 

பணி 

ைற்ல் நற்றும் அபிவிருத்தி ஆயாசகச் 

யசகயைள் நற்றும் ஆபாய்ச்சிைள் மூம் 

புத்தாக்ைம் பைாண்ட திர்ைா யாக்கு நற்றும் 

குடி நக்ைக கநனநாைக் பைாண்ட 

யசகயயிக பதாடர்ச்சினாை விருத்தி பசய்யும் 

யகையில்  உறுதுகண யமங்குதல் 

மூநயாபா இயக்குைள் 

 விகத்தின் மிக்ை நற்றும் உற்த்தித் 

தின் யாய்ந்த அபச யசகயயிக நிறுவும் 

யகையில் யதசின அபிவிருத்திக்ைா 

இக்கிற்கு ங்ைளிப்பிக யமங்குதல் 

 

 யதசின நட்டத்திா பைாள்கை 

அபிவிருத்திக்கு ங்ைளிக்கும் யகையில் 

முன்ணி யகிாைத்திக யகித்தல்  

 சுன ைற்ல் நற்றும் அபிவிருத்தி நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைளின் பாருட்டு அதிைநா 

யைள்விைக உருயாக்கும் யகையில் அதன் 

ங்குதாபர்ைள் இங்கை அபிவிருத்தி 

நிர்யாை நிறுயைம் பதாடர்ா ஒரு யபா 

விம்த்திக ைட்டி ழுப்புதல் 

 இங்கை அபிவிருத்தி நிர்யாை நிறுயைம் 

பதற்கு நற்றும் பதன்கிமக்கு ஆசினாவினுள் 

அபசாங்ை நிர்யாை நற்றும் முைாகநத்துய 

அபிவிருத்தியின் பாருட்டாை அகநயும் 

ஒத்துகமப்பு யமங்கும் கநனநாை 

விங்குதல் 

 முக்கி பணிைள் 

 ைற்கை நற்றும் அபிவிருத்தி நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைளின் ஊடாை அபச துகயில் உள் 

முைாகநத்துய ணினாட்பதாகுதியிரின் 

விகத்திக ைட்டிபனழுப்புதல் 

 முதுைகநானிப் ட்ட நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைளின் மூம் அபசு அலுயர்ைளின் 

அறிவிக விருத்தி பசய்தல் 

 அபச பைாள்கை நற்றும் 

முைாகநத்துயத்திற்கு உரித்தா இக்கின 

ஆபாய்ச்சிக் ைற்கையிக உள்டக்கின 

ைஞ்சினம் ஒன்றிக விருத்தி பசய்தல் 

 அபச துக நிறுயங்ைள் நட்டும் அபசுக்கு 

உரித்தா பதாழில்முகயயார் 

விகத்தின் நற்றும் உற்த்தித் தின் 

விருத்தி பசய்யும் யகையில் அகநப்பு 

ரீதினா அபிவிருத்திச் யசகயைக 

டாத்திச் பசல்ல் 

 அபச துகக்ைா விகத்தின் ைாண் தகட 

ரீட்கசைள் நற்றும் பநாழித் யதர்ச்சிப் 

ரீட்கசைக டாத்துதல் 
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2020 ஆம் ஆண்டில் இடம்பபற்ம சிமப்பு 

நிைழ்வுைள் 

 "பைடனா த்தக் பலநதனா ைசக்" ஜனலரி 

01, 2020 

யதசின நபம் டுகை திட்டத்தின் பிபச்சாபை 

ைருப்பாருா வின் அடிப்கடயில் SLIDA 

ணிப்ார் ானைம் நற்றும் 

உத்தியனாைத்தர்ைள் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜயரி 

முதாம் திைதி ைாக 9.49 நணினவில் SLIDA  

சுகந யதாட்டத்தில் நபங்ைள் நற்றும் ம 

நபங்ைக டுகை பசய்தர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 பபாது விரிவுக 

இங்கை அபிவிருத்தி நிருயாை நிறுயத்தின் 

ட்டப்பின் டிப்பு ாடசாக அகிால் 16ம் 

திைதி  ஜயரி 2020 அன்று ‚நனித உரிகநயின் 

ார்கயயில் நிர்யாை முடிவுைக டுத்தல்‛ 

னும் தகப்பிா விரிவுகப ஒன்று SLIDA 

நண்டத்தில் ற்ாடு பசய்னப்ட்டது. 

இவ்விரிவுகபனாது 2020 ஆம் ஆண்டிபை 

ட்டப்பின் டிப்பு ாடசாக அகிால் 

ஒழுங்கு பசய்னப்ட்ட பதாடர் விரிவுகப 

யரிகசயின் முதாயது விரிவுகபனாகும். இவ் 

விரிவுகப ஆது ைாநிதி பிபதீா 

நைாாநயையா அயர்ைளிால் யமங்ைப்ட்டது. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 இயங்கை திட்டமிடல் நசகல 

உத்திநாைத்தர்ைளுக்ைான புதி 

நினங்ைள் லறங்ைப்பட்டக 

இங்கை திட்டமிடல் யசகயயில் புதிதாை 

இகணத்துக் பைாள்ப்ட்ட 75 

உத்தியனாைத்தர்ைளுக்ைா யசகய ஆபம் 

யிற்சிைள் SLIDA விால் 

யமங்ைப்ட்டகதனடுத்து அயர்ைளுக்ைா 

நினநக் ைடிதங்ைள் அபசாங்ை நிர்யாை 

உள்ாட்டலுயல்ைள், நாைாணசகைள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் பைௌபய அகநச்சர் 

ஜக்ை ண்டாப பதன்க்யைான் அயர்ைளிால் 

7ம் திைதி பப்பயரி 2020 அன்று யமங்கி 

கயக்ைப்ட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
" பெபதன டக் பலபடனபெடக்” நிைழ்ச்சி" 

 

 
“னித உரிக நிர்லாை முடிவுைகர டுத்தல்” 

 
இயங்கை திட்டமிடல் நசகலயின் புதி 

உத்திநாைத்தர்ைளுக்கு நினக் ைடிதம் லறங்குதல் 
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 பலவினார் "பபாதுத்துகம சிநஷ்ட 

உத்திநாைத்தர்ைளின் நைாவிட்-19 சர்லநதச 

பம்பல் நபாதான பங்ைளிப்பு" 

SLIDA வின் ட்டப்பின் டிப்பு ாடசாக 

அகிால் ற்ாடு பசய்னப்ட்ட ‚யைாவிட்-19 

சர்யயதச பம்ல் யாதா அபச துக 

சியபஷ்ட உத்தியனாைத்தர்ைளின் ங்ைளிப்பு‛ 

னும் தகப்பிா பயபிார் நிைழ்வு 6ம் 

திைதி யந நாதம் 2020 அன்று டாத்தப்ட்டது. 

இந்நிைழ்வு 2020ம் ஆண்டிற்ைா ட்டப்பின் 

டிப்பு அகிால் திட்டமிடப்ட்டிருந்த 

விழிப்புணர்வு பதாடர் நிைழ்ச்சியின் மூன்ாயது 

நிைழ்யாகும்.  

 இயங்கை அபிவிருத்தி நிருலாை 

நிறுலைத்தின் பணிப்பாரர்  ாைத்திற்ைான  

பதவி 

இங்கை அபிவிருத்தி நிருயாை நிறுயைத்தின் 

ணிப்ார் ானைநாை ைடகநனாற்றின 

இங்கை நிர்யாை யசகய வியசட தபத்கதச் 

யசர்ந்த திருநதி K.M.S D. குநாரி பஜனயசைப 

அயர்ைள் முன்ள்ளி நற்றும் ஆபம்க்ைல்வி 

ாடசாக உட்ைட்டகநப்பு நற்றும் 

ைல்விச்யசகய பாஜாங்ை அகநச்சின் 

பசனாபாை 25 ஆம் திைதி ஆைஸ்ட்நாதம் 2020  

நினநம் பற்கதத்பதாடர்ந்து அப்தவிக்கு 

அபச யசகயைள், நாைாணசகைள் நற்றும் 

உள்ளுபாட்சி அகநச்சின் யநதிை 

பசனாபாை ைடகநனாற்றுகின் இங்கை 

நிர்யாை யசகய வியசட தபத்கதச் யசர்ந்த 

திருநதி பிபதீா யசபசிங்ை அயர்ைள் தில் 

ைடகந அடிப்கடயில் நினநம் 

பசய்னப்ட்டுள்ார். 

 

 மூலிகை ருத்துல தாலங்ைகர SLIDA 

பசுக நதாட்டத்தில்  டவு பசய்லதன் 

ஊடாை “சுலா தணி” நதசி திட்டத்தில் 

SLIDA இகைந்தக 

சுைாதாப, யாசக நற்றும் சுயதச நருத்துய 

துக அகநச்சின் ‘சுயா  தபணி’ யதசின 

திட்டத்திற்கு இகணனாை SLIDA நிறுயநாது 

17ஆம் திைதி பசப்டம்ர் நாதம் 2020ஆம் ஆண்டு 

அதன் சுகந யதாட்டத்தில் மூலிகைச் 

பசடிைக டவு பசய்ததன் ஊடாை இத்யதசின 

திட்டத்தில் இகணந்துள்து.

 

இயங்கை அபிவிருத்தி நிருலாை நிறுலைத்தின் பணிப்பாரர் 

 ாைாை பதவிநற்ம நபாது 

 

 

 
“சுல தணி” நிைழ்ச்சி அமுயாக்ைம் 
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த ொலைக் கல்வி நிலையம் 10 
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