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“  ந சத் ிற்கொன சிறந் ந ொர் அரச நசலவ ” 

 

 

 

 

 

பணிந ொக்கு 
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சிவில்  ிர்வொகத் ின் மத் ிய  ிலையமொக 

விளங்கும் அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சு, அரசொங்க  ிர்வொகத் ில் 

முன்னனி வகித்து தபொது மக்களின் 

எ ிர்பொர்ப்புக்களுக்கு முன்னுொிலம வழங்கும் 

வலகயில் அரச நசலவதயொன்றிலன 

உருவொக்கும்  டவடிக்லகயிலன 

நமற்தகொள்கின்றது. அ ன் நபொது அரசொங்க  

தகொள்லககலளத்  யொொித் ல், மனி  வள 

முகொலமத்துவம்,  ிருவன ொீ ியொன விருத் ி 

என்பவற்றிலன மு ற் பணியொகக் தகொண்டு 

 லடமுலறப்படுத் ப்படும் பரந்  விடயப் 

பரப்புடன் கூடிய அளப்பொிய பணிகலள 

 ிலறநவற்றும் அலமச்சொகத்  ிகழ்கின்றது. 

ந சிய அபிவிருத் ி தசயற்பொடுகலள 

நமற்தகொள்வ ற்கொக  ொடளொவிய ொீ ியிைொன 

நசலவகள் மற்றும் ஒட்டுதமொத்  இலணந்  

நசலவகளின்  ிர்வொக  டவடிக்லககலள 

 ிலறநவற்றி அரச நசலவயினுள் மனி  

வளத் ிலன உயர் உற்பத் ித் ிறன் மிக்க ொக 

முகொலமத்துவம் தசய்வ லன அடிப்பலட 

ந ொக்கமொகக் தகொண்டு அலமச்சு 

 டவடிக்லககலள நமற்தகொள்கின்றது.  

தபொது மக்களுக்கு  ிருப் ிகரமொன அரச 

நசலவதயொன்றிலன வழங்குவ ற்கொன 

 ியொயமொன  ன்லம, ஓனச் சொர்புத் ன்லம 

மற்றும் விலனத் ிறனின் பொல் விநேட 

கவனத் ிலனச் தசலுத் ி,  ிர்வொக ஏற்பொடுகள் 

மற்றும் ஒழுங்குவி ிகலளத்  யொொித் ல்  

 டவடிக்லகயொனது இவ்வலமச்சின் 

அடிப்பலடப் தபொறுப்பொகும். அ ற்கிணங்க 

 ொபன வி ிக்நகொலவ மற்றும் அ னுடன்  

த ொடர்புலடய அரசொங்க   ிர்வொக 

சுற்றொிக்லககலள  யொொித் ல்,  ிருத் ியலமத் ல், 

ந லவப்படும் சந் ர்ப்பங்களில் அவற்றுடன் 

த ொடர்புலடய அவ ொனங்கலள தபற்றுக் 

தகொடுக்கப்படும்  ிகழ்வுகள் இடம்தபறுகின்றது.  

அரசொங்க  ிர்வொக  டவடிக்லககள் த ொடர்பொக 

ந சிய மட்டத் ில் தகொள்லககலளத்  யொொித் ல், 

தபொருள்நகொடல் மற்றும் அ னுடன் த ொடர்பொன 

வழிகொட்டல்கலள வழங்கு ல் என்பன 

இவ்வலமச்சின் மூைம்  ிலறநவற்றப்படும் 

மற்றுதமொரு அ ிவிநேட பணியொகும். 

அ னூடொக மிகவும் உற்பத் ி ிறன் வொய்ந்  

நசலவதயொன்றிலன தபற்றுக் தகொடுக்க 

முடியுமொன வலகயில் ஒட்டுதமொத்  அரச 

நசலவயினதும் தசயற்பொடுகலள கட்டிழுப்பு ல் 

மற்றும்  ிர்வொகம் இ னூடொக 

இடம்தபறுகின்றது.  

அலமச்சின் கடலமகள் மற்றும் த ொழிற்பொடுகள் 

 அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ விடயங்களில் மற்றும் 

இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவகம், த ொலைக் கல்வி  ிலையம், 

ஓய்வு ியத்  ிலணக்களம், அரச நசலவ 

ஓய்வு ியர்களின்  ம்பிக்லக  ி ியம், 

உற்பத் ித் ிறன் தசயைகம், அரசொங்க 

அச்சுத்  ிலணக்களம்,  ந சிய 

 ிலரப்படக் கூட்டுத் ொபனம் மற்றும் 

அரச அச்சகக் கூட்டுத் ொபனம் நபொன்ற 

 ிலணக்களங்கள் மற்றும்  ிய ிச்சட்ட 

 ிறுவனங்கள் நபொன்ற விடயங்களுக்கு 

உொித்துலடய தகொள்லககள், 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் மற்றும் 

தசயற் ிட்டங்கலளத்  யொொித் ல், 

த ொடர்  டவடிக்லககலள 

அறிமுகம் 
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நமற்தகொள்ளல் மற்றும் ம ிப்பீடு 

தசய் ல். 

 பின்வரும் நசலவப் பிொிவுகளில் 

 ிர்வொகம் மற்றும் ஊழியர் 

முகொலமத்துவம் 

நமற்தகொள்ளப்படுகின்றன. 

i. இைங்லக  ிர்வொக நசலவ 

ii. இைங்லக கணக்கொளர் நசலவ 

iii. இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவ 

iv. இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவ 

v. இைங்லக விஞ்ஞொன நசலவ 

vi. இைங்லக கட்டிடக் கலைச் நசலவ 

vii. இைங்லக த ொழில்நுட்பச் நசலவ 

 இலணந்  நசலவகலள  ிர்வொகம் 

தசய் ல். 

  ொபனக் நகொலவயின் கீழ் அலமந்  

பணிகள். 

 அரசொங்க நசலவப் பயிற்சிகள். 

 ந சிய உற்பத் ித் ிறனிலன 

நமம்படுத்தும் வலகயில் தகொள்லககள், 

 ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்கலளத்  யொொித் ல் 

மற்றும் தசயற்படுத்து ல். 

 ஓய்வு ியப் பிரமொணக் குறிப்பிலன 

 லடமுலறப்படுத்து ல். 

 அரசின் ஓய்வு ியத்  ிட்டம் த ொடர்பொன 

சகை  டவடிக்லககளும். 

 எ ிர்பொர்க்கப்படும் அபிவிருத் ி 

இைக்குகலள அலடந்து தகொள்ளும் 

வலகயில் அரச இயந் ிரத் ினுள் 

 ல்ைொட்சியிலன ஊக்குவித் ல். 

  வீன  ல்ைொட்சி எண்ணக்கருவிலன 

அறிமுகப்படுத்து ல். 

 மக்களின் எ ிர்பொர்ப்புக்களுக்கு 

முன்னுொிலமயிலன வழங்கும் அரச 

நசலவதயொன்றிலன 

உருவொக்குவ ற்கொன 

தகொள்லககளலளத்  யொொித் ல் மற்றும் 

தசயற்படுத்து ல். 

 இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவகம், த ொலைதூரக் கற்றல் லமயம், 

ஓய்வு ியத்  ிலணக்களம், அரச நசலவ 

ஓய்வு ியர்களின்  ம்பிக்லக  ி ியம், 

உற்பத் ித் ிறன் தசயைகம், ந சிய 

 ிலரப்படக் கூட்டுத் ொபனம், அரச 

அச்சகக் கூட்டுத் ொபனம் மற்றும் 

அரசொங்க அச்சுத்  ிலணக்களம் நபொன்ற 

 ிறுவனங்ளுக்கு ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ள 

சகை விடயங்களுடனும் த ொடர்புலடய 

 டவடிக்லககலளயும் நமற்பொர்லவ 

தசய் ல்.  

அலமச்சினொல்  லடமுலறப்படுத்துவ ற்கு 

ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ள அடிப்பலடச் 

சட்டங்கள். 

 கட்டொய அரசொங்க நசலவச் சட்டம் 

(1961 இைக்கம் 70) 

 இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகச் 

சட்டம்  (1982 இைக்கம் 9) 

  பு ொரர் மற்றும் அனொல கள் 

ஓய்வூ ியச் சட்டம் (1983 இைக்கம் 24) 

 வி லவகள் மற்றும் அனொல கள் 

ஓய்வூ ிய கட்டலளச் சட்டம் (1898 

இைக்கம் 1) 

  பு ொரர் மற்றும் அ ொல கள் ஓய்வு ியத் 

 ிட்டச் (ஆயு ப்பலடயினர் ) சட்டம் 

(1998 இைக்கம் 60) 

 வி லவகள் மற்றும் அனொல கள் 

ஓய்வூ ியத்  ிட்டம் )ஆயு ப் பலடயினர் (

சட்டம் (1970 இைக்கம் 18) 

 அரச நசலவ ஓய்வூ ியம் 

தபறுபவர்களின்  ம்பிக்லக தபொறுப்பு 

 ி ிச் சட்டம் ( 1999 இைக்கம் 40) 

 உத் ிநயொகபூர்வ வொசஸ் ளங்கள் ( 

உலடலமயிலன மீளப் தபற்றுக் 

தகொள்ளல் (சட்டம் ( 1969 இைக்கம் 7) 

 அரச நசலவ நசமைொப  ி ிய கட்டலளச் 

சட்டம் (1942 இைக்கம் 18) 
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 பொிசு வழங்கும் நபொட்டிச் சட்டம்  (1957 

இைக்கம் 37) 

 அரச  ிலரப்படக் கூட்டுத் ொபனச் 

சட்டம் (1971 இைக்கம் 47) 

 அரச அச்சகக் கூட்டுத் ொபனச் சட்டம் 

(1968 இைக்கம் 24) 

 மற்தறொரு அலமச்சொின் கீழ் குறிப்பொக 

ஒப்பலடக்கப்பட்டிரொ  ,இங்கு  

குறித்துலரக்கப்பட்டுள்ள 

விடயங்களுக்கு உொித் ொன ஏலனய 

சகை பிரமொணங்களும்  

அலமச்சின் அவ ொனத் ிற்கு உட்பட்ட முக்கியத்துவம் வொய்ந்  துலறகள் 

 

 

 

 

 

 

 

ந ொக்கங்கள் 

 அரச நசலவயில் மனி  வள 

முகொலமத்துவத் ின் நபொது ஆட்நசர்ப்பு 

தசய் ல், ஊ ியம் மற்றும் ஏலனய 

நசலவ  ிபந் லனகளுடன் 

த ொடர்புலடய உற்பத் ித் ிறன் வொய்ந்  

அரச தகொள்லகயிலனத்  யொொித் ல்.  

 தபொதுமக்களின் ந லவகளுக்கொக 

மறுதமொழி வழங்கும் நபொது  ற்நபொது 

அரசொங்க நசலவயில் கடலமயொற்றும் 

அலுவைர்களின் அபிைொலசகளுக்கு 

பு ிய பொல யிலன  ந ொக்கி 

வழி டொத்துகின்றது. 

 அரசொங்க நசலவயின் உற்பத் ித் ிறன் 

மற்றும்  ரத் ின்  ன்லமலய 

உயர்த்துவ ற்கொக பு ிய முகொலமத்துவ 

கட்டலமப்தபொன்றிலன த ொகுத்து 

வழங்கு ல் மற்றும்  தசயற்படுத்து ல். 

 பிர ொன அலமப்தபொன்றிலன  ிறுவி 

பொிமொற்றங்கலள நமற்தகொள்ளல் ( 

தபறுநபறுகலள இைக்கொகக்  தகொண்ட  

மனப்பொங்கு,  தபொறுப்புக்கூறல், 

வளங்கலள ஞொனமிக்க ொக  
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லகயொளு ல், சொர்புத்  ன்லமயற்ற, 

ஊடுருவும்  ன்லம மிக்க,  நபொன்றன) 

 பயிற்சி  ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்களுக்கொன  

வச ிகலள வழங்கு ல் மற்றும் 

அவற்றிலன  டொத்தும் தபொருட்டு 

அரசொங்க பிொிவில் பயிற்சித்  

ந லவகலள இனங்கொணு ல். 

 ஓய்வூ ியத்துடன் த ொடர்புலடய 

சிக்கல்களுக்கு  ீர்வுகலள 

வழங்குவ ற்கொக ஓய்வூ ிய  ிகழ்ச்சித் 

 ிட்டங்கலள த ொகுத்து வழங்கு ல் 

மற்றும்  தசயற்படுத்து ல். 

 அரசின் அபிவிருத் ி இைக்குகள் மற்றும் 

முன்னுொிலமகலள பூர்த் ி  தசய்யும் 

இயலுலமயுடன் கூடிய அரசொங்கப் 

பிொிவின்  ொபன விருத் ிக்கொன 

கட்டலமப்தபொன்றிலன  யொொித்துக்  

தகொள்ளல்.  

 நசலவ வழங்களின் உற்பத் ித் ிறன் 

மற்றும்  ரத் ின்  ன்லமயிலன கட்டி 

எழுப்புவ ற்கொன  கவல் மற்றும் 

த ொடர்பொடல் த ொழிநுட்பத் ிலன 

ஈடுபடுத்துவ ன் மூைம் நமம்படுத் ல். 

 அரச நசலவயின் பணியொட் 

த ொகு ியினொின்  ிறன்கலள விருத் ி 

தசய் ல். 

 மொற்றமுறும்  ிலைலமகளுக்கு ஏற்ப 

 டவடிக்லககலள நமற்தகொள்வ ற்கொக 

நவண்டி அலமப்புக்கலள எளி ொக்கு ல் 

மற்றும் தசயைொக்கத் ிலன மீண்டும் 

த ொகுப்ப ற்கொன வழிகொட்டல்கலள 

நமம்படுத் ல், முன்நனற்று ல் மற்றும் 

தசயற்பொட்டில் தகொண்டு வரு ல். 

 உ வி  ன்தகொலடகலளப்  நபொன்நற 

இைங்லக அரசின் மூைம்  ி ி வழங்கும் 

சிவில்  ிர்வொகம்,    e - அரசொங்க 

 ிர்வொகம் நபொன்றவற்றுக்கு உொித் ொன 

தசயற் ிட்டங்களுக்கொன வச ிகலள 

வழங்கு ல், ஒருங்கிலணப்பு மற்றும் 

முகொலமத்துவம். 

ந ொக்கத் ிலன அலடயும்  நபொது  ிைவும் சட்ட 

வலரயலறக்கு ஒத் ிலசவொக  ம்மொல் 

கட்டிதயழுப்பப்பட்ட மூநைொபொயங்கள் 

 அரசொங்க நசலவயின் விலனத் ிறனிலன 

சிறந்  வலகயில் வள 

முகொலமத்துவத்துக்கொன பகுத் றிவுடன் 

கூடிய தகொள்லக மற்றும் ஒழுங்குமுலற 

கட்டலமப்பு 

 அரசொங்க நசலவயிலன வழங்கும் நபொது 

உற்பத் ித் ிறனிலன  நமம்படுத்தும் 

வலகயில் தசயைொக்கத் ிலன மீண்டும் 

 யொொித் ல் மற்றும் அலமப்பு ொீ ியொன 

விருத் ிக்கொன  ிர்வொக சீர் ிருத் ம். 

 அரச நசலவக்கொன நபொட்டித்  ன்லம 

ொீ ியொன ஆட்நசர்ப்புக்கள் மற்றும் 

ந ர் த டுக்கும் தசயல்முலறகள். 

 நகொொிக்லக சொர்புலடய ஏற்புத் ிறன் விருத் ி 

மற்றும்  ிறன்கலள சொிகட்டல். 

 நசலவ வழங்களிலன தபொது மக்களுக்கு 

அண்மிக்கச் தசய் ல் மற்றும் 

பன்முகப்படுத் ப்பட்ட  ிறுவனம் சொர் 

வலையலமப்பு 

 அரசொங்க நசலவயின்  ரத்ல  

நமம்படுத்து ல் மற்றும் நசலவ வழங்களின்  

தவளிப்பலடத்  ன்லமக்கொன  கவல்கள் 

மற்றும் த ொடர்பொடல்  

த ொழில்நுட்பத் ிலனப் பயன்படுத்து ல். 

 தபொதுமக்கலள லமயப்படுத் ிய அரசொங்க 

நசலவயின் பொல் சொர்ந்  நசலவ 

வழங்கலிலன  ரமிக்க ொக மொற்றுவ ற்கொக 

குடிமகன் / நசலவப் தபறு ர் சொசனதமொன்று 

இவ்வலமச்சின் கீழ்க் கொணப்படும் ஓய்வூ ியத் 

 ிலணக்களம், ந சிய உற்பத் ித் ிறன் 

தசயைகம், வலரயறுக்கப்பட்ட த ொலைக் கல்வி 

 ிலையம் மற்றும் இைங்லக அபிவிருத் ி மற்றும் 

 ிர்வொக  ிறுவகம், ந சிய  ிலரபடக் 

கூட்டுத் ொபனம், அரச அச்சகக் கூட்டுத் ொபனம் 

மற்றும் அரசொங்க அச்சுத்  ிலணக்களம் நபொன்ற 

சகை  ிறுவனங்களும் கூட்டொக அலமச்சின் 

ந ொக்கங்கலள தவற்றியின் பொல் இட்டுச் 

தசல்வ ற்கொக அர்ப்பணிப்புடன் 
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கடலமயொற்றுவந ொடு ஆரம்பத் ில்  ி ி 

அலமச்சின் கீழ்  ிறுவப்பட்ட ஒரு 

 ிலணக்களமொக ஆரம்பித்து லவக்கப்பட்ட 

இவ்வலமச்சொனது   85 ஆண்டுகள் பூரொகவும் 

பல்நவறு விடயப் பரப்புக்கள் மற்றும் 

தவவ்நவறு அலமச்சர்களின் வழிகொட்டல்களின் 

ஊடொக நசலவப் பங்களிப்பிலன வழங்கி 

2015.06.22 ஆந்  ிக ி மு ல் “ அரசொங்க  ிர்வொக 

மற்றும் முகொலமத்துவ” ஆக மொற்றப்பட்டதுடன் 

அலமச்சின்   ற்நபொல ய அரசியல் 

வழிகொட்டியொக தகௌரவ ரஞ்சித் மந்தும பண்டொர 

அலமச்சர் அவர்களினதும் தகௌரவ சுசந்  புஞ்சி 

 ிைநம பிர ி அலமச்சர் அவர்களினதும் 

இலணந்  ஒத்துலழப்புடன் அலமச்சின் விடயப் 

பரப்பின் மூைம் வழி டொத்தும்  ிர்வொக 

 லைலமயிலனப் தபொறுப்நபற்று  ிர்வகிக்கும் 

 ற்நபொல ய தசயைொளரொக கடலமயொற்றும் 

நே.நே. ரத்னசிொி அவர்கலளச் சொர்ந்  ொகும். 

 னிச் சிறப்பு வொய்ந்  தசயல் ிறன் 

சொ லனகள்....... 

பொரொளுமன்ற அரச கணக்குக் குழுவின் 

ம ிப்பீட்டு  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின் கீழ் 2015 ஆம் 

ஆண்டின்  ி ிக் கட்டுப்பொட்டு சட்ட ிட்டங்கள் 

மற்றும் ஒழுங்கு வி ிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு 

ஒழுகுவ லனப் நபொன்நற தசயல் ிறன் 

த ொடர்பொன அ ி சிறந்  தபறுநபற்றிலன 

எடுத்துக் கொட்டிய  ிறுவனங்களுக்கொன  ங்க 

விருதுகள் வழங்கல் சனொ ிப ியின் 

 லைலமயில் 2017 ஆம் ஆண்டின் நபொது 

 லடதபற்றது என்பதுடன்  ொடு முழுவதும் 

பரந்து கொணப்படும் 842 அரச 

 ிறுவனங்களுக்கிலடயில் பல்நவறு 

வகு ியிலனச் சொர்ந் வற்றில் இருந்து 

ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட 81  ிறுவனங்களுக்கு இவ் 

விருது வழங்கப்பட்டது. அரசொங்க  ிர்வொக 

மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சுக்கும் இ ன் 

நபொது  ங்க விருது வழங்கப்பட்டு ம ிப்பீட்டுக்கு 

பொத் ிரமொனது என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 
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" ொம் ந சிக்கின்றதும்,  ொட்டிற்கொக 

பணியொற்றக்கூடியதுமொன அரசொங்க நசலவ” 

கடந்து  ஆண்டின் தசயற்பொடுகலள  

அடுத்துவரும்  ஆண்டின் ந ொக்கங்கள் மற்றும் 

இைக்குகளுக்கு முன்னு ொரணமொக தகொண்டு 

வருடொந் ம் அலமச்சினொல் தவளியிடப்படுகின்ற  

முன்நனற்ற அறிக்லக மற்றும் தசயற்பொட்டு 

அறிக்லக  என்பனவற்றுக்கு ஆசிச் 

தசய் ிதயொன்லற வழங்கக் 

கிலடத் லமலயயிட்டு  ொன் தபரு 

மகிழ்ச்சியலடகின்நறன். 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சொனது, அரசொங்க நசலவயின் அலனத்து 

தசயற்பொடுகலளயும் பயனுறு ிமிக்க வலகயில் 

முலனப்புடன்  ிலறநவற்றுவ ற்குத் 

ந லவயொன த ொழிைொளர் பலடயணிதயொன்லற  

கட்டிதயழுப்புவ ற்கொன சட்டங்கள்,  ிட்டங்கள், 

தகொள்லகள் என்பவற்லற என்பவற்லற 

வகுப்ப ில் முன்னின்று தபரும் பங்கொ 

ந ொக்கங்கலள  ன்னகத்ந  தகொண்ட 

முன்நனொடியொக  ிகழ்கின்றது. ஒவ்தவொரு 

ஆண்டும் பு ிது பு ி ொக  வீன உைகின் 

த ொழிநுட்பம் மற்றும் அறிவியல்சொர் 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஒப்பீடொக அரசொங்க 

நசலவயில் முன்தனடுக்கப்படுகின்ற  புத் ொக்க 

விடயங்கலள ஒன்று ிரட்டும் பணி எம்மிடம் 

ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ளது.  

கடந்  ஆண்டு பூரொவும் அரசொங்க  நசலவக்கு  

வலுநசர்க்கும் தபொருட்டு பு ிய 

ஆட்நசர்ப்புக்களுடன், சுற்றிக்லககள், 

தகொள்லககள் மற்றும்  ிட்டங்கள் 

என்பனவற்லற   தவளியிடுவ ற்கு  டவடிக்லக 

எடுத் துடன், அந்  அலனத்துப் பணிகளினதும் 

தவற்றிக்கு அடிப்பலடயொன  குவி ிகள் மற்றும் 

முகக்குறிப்புக்கள் இம் முன்நனற்ற 

அறிக்லகயின் வொயிைொக  புைனொகின்றன.  ொம் 

எப்தபொழுதும் அரசொங்க ஊழியர்களின் 

த ொழில்சொர் சூழலை இைகுவொகவும்,  

விருப்புக்குொிய ொகவுமொன  இடதமொன்றொக 

மொற்றியலமப்ப ற்கு முக்கியத்துவம் 

வழங்குவதுடன், அ னுடொக மக்களுக்கு உயொிய 

வலகயில் நசலவ வழங்குவதும், அரசொங்க 

நசலவ பிரகடனத்ல   ிலறநவற்றுவ ற்கொன 

வொய்ப்புக்கலள  ிறந்து  விடுவதும் எமது 

அபிைொலேயொகும். 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சொின் தசய் ி 
   



 

     

 

  
 9
 

 ொம் ந சிக்கின்றதும்,  ொட்டிற்கொக 

பணியொற்றக்கூடியதுமொன அரசொங்க 

நசலவதயொன்லறக் கட்டிதயழுப்புவ ற்குத் 

ந லவயொன சக் ியும், ல ொியமும் எனது 

அலமச்சின் தசயைொளர் உட்பட அலமச்சு 

மற்றும் அ ன் கீழ் இயங்குகின்ற 

 ிறுவனங்களின் அலுவைர்களுக்கும்  

கிலடக்கட்டும் எனப் பிரொர்த் ிப்பதுடன், 

அலனத்துப் பணிகலளயும் சிறப்பொக 

முன்தனடுப்ப ற்குத் ந லவயொன 

ஒத்துலழப்புக்கலளயும், வழிகொட்டல்கலளயும் 

வழங்குகின்ற அ ிநம கு சனொ ிப ி மற்றும் 

தகௌரவ பிர மர் ஆகிநயொருக்கு எனது 

 ன்றியறி ழ்கலளயும் த ொிவித்துக் 

தகொள்கின்நறன். 

ரஞ்ேித் மத்துமபண்டொர (பொ.உ.) 

அலமச்சர் 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சர் 
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மக்களின்  ைன்களுக்கொக அர்ப்பணிப்புடன்  

பணியொற்றுகின்ற அரசொங்க அலுவைர்கள்  

தபொறுப்புணர்வுடன் கடலமயொற்றுவ ற்கு 

உறு ிபூண நவண்டும் 

மற்றவர்களுக்கு  ல்ைல நய  ிலனத்து 

அ ன்படி ஒழுகுகின்றவர்களும், மற்றவர்களுக்கு 

 ல்லுபந சங்கலள நபொ ிப்பவர்களும், 

அ ற்தகொப்ப வொழ்கின்றவர்களும்  

இைட்சுமியின் கடொட்சத்ல ப்  தபறுவர் என 

பஞ்ச  ந் ிரத் ில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பொரொளுமன்றத் ில் ஒவ்தவொரு ஆண்டும் 

எடுக்கப்படுகின்ற  ீர்மொனங்கள், 

ஆநைொசலனகள், சுற்றறிக்லககள், கட்டலளகள்  

அரசொங்க அலுவைர்களினொல் 

அமுல்படுத் ப்படல்  நவண்டும். இப் பணிகள்  

 

 

 ொட்டு மக்களின்   ைன்களுக்கொகநவ  

முன்தனடுக்கப் படுகின்றன. ஏ ொவத ொரு 

விடயம்  கொரணமொக   அரசொங்க அலுவைர் 

ஒருவலர  ொடி வரும் நசலவதபறு ருக்கு, 

 ன்னொைொன உ விகலளச் தசய்ய நவண்டியது  

அரசொங்க அலுவைொின் கடலமயொகும். அவ்வொறு 

தசய்யும் நபொது நசலவதபறு ர்கள்  

மன ிலறவுடன் தசல்வொர்கள். 

இவ்வொறொனவர்கலளநய பஞ்ச  ந் ிரம்  

அவ்வொறு குறித்துக்கொட்டுகின்றது. 

சனொ ிப ியின் தசயைொளர் த ொட்டு அலனத்து 

அரசொங்க அலுவைர்களுக்கும், 

அரசியல்வொ ிகளுடனும், அரச மற்றும் அரச 

சொர்பற்ற பல்நவறு  ரொ ரங்கலளயுலடய 

ஆட்களுடனும், பல்நவறு வி மொன 

நசலவதபறு ர்களுடனும் பணியொற்ற நவண்டி 

ஏற்படுகின்றது. ஆ ைொல், நமற்படி கூற்றிலனப் 

நபொன்று  ம்மப த் ிலும் பின்வருமொறு 

குறிப்பிடப்படுகின்றது 

‘அஹங்  ொநகொவ சங்கொநம – சொபொத ொ ப ி ங் சரங் 

அ ிவக்யங்  ி ிக்பிஸ்ஸங் – துஸ்ஸீநைொ’ஹி 

பஹுஜ்ேனொ’ 

உைகில் எல்ைொ மனி ர்களும்  ல்ைவர்களொக 

இருக்க மொட்டொர்கள். ஆ ைொல் 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ பிர ி அலமச்சொின் தசய் ி 
   



 

     

 

  
 1

1 

அந கமொனவர்களின்  ஏச்சுப் நபச்சுக்கலள  ொம் 

தபொறுலமயுடன்  சகித்துக் தகொள்ள நவண்டும். 

சுற்றறிக்லக இைக்கம் அல்ைது கட்டலளகள் 

தபொது மக்களுக்கு அவசியமொவ ில்லை. 

அவர்களுக்கு நவண்டியத ல்ைொம் அவர்களது 

ந லவகலள  ிலறநவற்றிக் தகொள்வது 

மொத் ிரநம.  ஆ ைொல்  ொம் அலனவரும் 

மக்கலளப் பற்றியும், அவர்களது நகொொிக்லககள் 

பற்றியும் த கிழ்ச்சித் ன்லமயுடன் 

பணியொற்று ல் நவண்டும். 

மனிந யமிக்கவர்களொக  ிகழ நவண்டும்.  ொம் 

இவ்வொறு கூறிய  நபொ ிலும் அவ்வொறு 

பணியொற்றிய அரசொங்க அலுவைர்கள்  பைர் 

பல்நவறு பிரச்சிலனகளுக்கு முகங்தகொடுக்க 

ந ர்ந் லம பற்றி அறிநவொம்.  விர்க்க முடியொ  

உயர் மட்ட கட்டலளகளொல் 

பிறப்பிக்கப்படுகின்ற  ஆநைொசலனகளுக்கு 

அலமய தபொது மக்களின் ந லவ கரு ி 

எடுக்கப்படுகின்ற  ீர்மொனங்களின் நபொது 

‘ ொபனவி ிக் நகொலவயின் II ஆம் வகு ியின் 

XLV II அத் ியொயத் ின் 8.1 மற்றும் 8.3 ஆகிய 

பிொிவுகள் உட்டபட அவ்வொறொன அலுவைர்கலள 

தபொறுப்புடன் பொதுகொப்ப ற்கொன 

நவலைத் ிட்டதமொன்று  இருத் ல் நவண்டும். 

எவ்வொறொயினும் மிகச் சிறந் ந ொர்  அரசொங்க 

நசலவக்கொக  அர்ப்பணிப்புடன் 

பணியொற்றுகின்ற அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சொின் தசயைொளர், 

நமை ிகச் தசயைொளர்கள், சிநரஷ்ட உ விச் 

தசயைொளர்கள் மற்றும்  உ விச் தசயைொளர்கள், 

பணிப்பொளர்  ொயம் உட்பட முழு தமொத்  

ஆளணியினரதும்  ஒத்துலழப்புக்களுக்கு எனது 

மனமர்ந்   ன்றிகள். 

 

சுசந்  புஞ்சி ிைநம (பொ.உ.) 

பிர ியலமச்சர் 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சு 
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அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சினொல் 2017 ஆண்டில் எய்  முடிந்  

முன்நனற்றம் மற்றும் 2018 ஆண்டில் 

 லடமுலறப்படுத் ப்படவுள்ள  ிட்டங்கள் 

உள்ளடங்கைொகத்  யொொிக்கப்பட்டுள்ள 

அலமச்சின்  முன்நனற்ற அறிக்லகக்கு  ஆசிச் 

தசய் ிதயொன்லற வழங்குவ ற்கு ஒரு சந் ர்ப்பம் 

கிலடத் லமலயயிட்டு,  ொன் தபொிதும் 

மகிழ்ச்சியலடகின்நறன். 

அரசொங்க தகொள்லககள், முன்னுொிலமகள், 

 ல்ைொட்சி ஆகிய நகொட்பொடுகலள 

அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு முழு  ொட்டினதும் 

அபிவிருத் ிக்கு பங்களிப்பு  ல்குமுகமொக 

அரசொங்க  நசலவலய தசயற்படுத்தும் தபொறுப்பு 

அரசொங்க   ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சிடம் ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்பணிலய   ிலறநவற்றுவது த ொடர்பொக 

தபொதுத்  ிலறநசொியினொல் வருடொந்  வரவு 

தசைவுத்  ிட்டத் ின் மூைம் ஒதுக்கப்படுகின்ற 

 ி ி சிக்கனமொகவும், விலனத் ிறன் மிக்க 

வலகயிலும், அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சின் த ொலைந ொக்கு 

மற்றும் பணிந ொக்கிற்கிணங்கவும்  அரசொங்க 

தகொள்லககலளத்  யொொித் ல், மனி வள 

முகொலமத்துவம்,  ிறுவக அபிவிருத் ி, 

ஆளணியினருக்கொன பயிற்சியளித் ல்கள், 

உத் ிநயொகபூரவ விடு ிகலள நமம்படுத் ல்  

ஆகிய துலறகள் த ொடர்பொக 

லகயொளப்படுகின்றது. அ ற்கலமய 2017 

ஆண்டில் இவ் அலமச்சு  உயொிய 

முன்நனற்றத்ல   அலடந்துள்ளது என்பது எனது 

அபிப்பிரொயமொகும். அவ்வொநற, இவ் அலமச்சு 

மற்றும் அ ன் கீழ் இயங்குகின்ற 

 ிலணக்களங்கள்,  ிய ிச்சட்ட  ிறுவனங்கள் 

மற்றும் அரசொங்க கூட்டுத் ொபனங்கள் 

என்பவற்றின் மூைம்  ிட்டமிடப்பட்டு 2018 

ஆண்டில் அமுல்படுத் ப்படவுள்ள  ிகழ்ச்சித் 

 ிட்டங்கள், தசயற் ிட்டங்கள் மற்றும் 

 டவடிக்லககலள சிறப்பொக  ிலறநவற்றுவ ற்கு 

இயலுமொகும் என்பது எனது  ம்பிக்லகயொகும். 

இவ் இைக்குகலள அலடந்து தகொள்வ ற்கு 

வழிகொட்டு ல்கலளயும்,  ஆநைொசலனகலளயும், 

ஒத்துலழப்புக்கலளயும்  ல்கிய  அரசொங்க 

 ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சின் 

அலமச்சரொன தகௌரவ  ரஞ்சித் மத்துமபண்டொர  

அவர்களுக்கும், பிர ியலமச்சரொன தகௌரவ 

சுசந்  புஞ்சி ிைநம அவர்களுக்கும் எனது 

இ யபூர்வமொன  ன்றிகலளத் த ொிவித்துக் 

தகொள்கின்நறன். அவ்வொநற இது த ொடர்பொக 

அர்ப்பணிப்புடன் பணியொற்றிய முழுதமொத்  

ஆளணியினருக்கும் எனது மனமொர்ந்  

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ தசயைொளொின்  தசய் ி 
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 ன்றிகலளத் த ொிவித்துக் தகொள்வதுடன், 

தமன்நமலும்  மது கடலமப் தபொறுப்புக்கலள 

தசவ்வநன  ிலறநவற்றுவ ற்கு  சக் ியும், 

ல ொியமும் கிட்ட நவண்டுதமன  ொன் 

பிரொர்த் ிக்கின்நறன். 

 

நே.நே. ரத்னசிறி 

தசயைொளர் 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சு  
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 ிறுவனத் ின் கட்டலமப்பு விளக்கப்படம் 
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அறிமுகம் 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சு என்ற தபயர் தகொண்டு 

அலழக்கப்படும் அரச நசலவயின் மகதக ர 

வினுள் பிர ிபலித்துக் கொட்டப்படும் பணிகலள 

 ிலறநவற்றிக் தகொள்வ ற்கு 

ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ள பிொிவொகக் 

கொணப்படுவது உள்ளக  ிர்வொகப் பிொிவொகும். 

அலமச்சினுலடய அலுவைர்களுக்கு மற்றும் 

பணியொட்த ொகு ியினருக்கு வச ி 

வொய்ப்புக்கலள ஏற்படுத் ிக் தகொடுப்ப ற்குொிய 

பொத் ிரத் ிலன வகிக்கின்றது. இ ன் நபொது அவ் 

அந்  பிொிவுகளுக்கிலடயில் சிறந்  

த ொடர்பிலனக் கட்டிதயழுப்பி அப் பிொிவுக்குொிய 

பணியொட்த ொகு ியினருக்கு அவசியப்படும் 

உட்கட்டலமப்பு வச ிகள் மற்றும்  ிறுவனச் 

சூழலில் ஆநரொக்கியத்  ன்லமயிலன ஏற்படுத் ி 

அலமச்சினொல் தபொது மக்களுக்கு மற்றும் 

நசலவகலள எ ிர்பொர்த்து வருலக  ரும் 

 ரப்பினர்களுககும் வழிகொட்டல் மற்றும் உ வி 

ஒத்துலழப்புக்கலள தபற்றுக் தகொடுக்க 

முடியுமொன சுழலைத்  யொொித் ல் இப் பிொிவினொல் 

 ிலறநவற்றப்படுகின்றது.  

அலமச்சுக்குப் தபொறுப்பொகவுள்ள அலமச்சொின் 

வழிகொட்டலின் மூைம் கிலடக்கப்தபறும் 

 லைலமத்துவத்துடனும்  நமை ிக 

தசயைொளொின் ந ரடி கண்கொணிப்பின் கீழும் 

 லடமுலறப்படுத் ப்படும் உள்ளக  ிர்வொகப் 

பிொிவு அ ற்குொிய பணிகலள 

 ிலறநவற்றுவ ற்கு சிறந்  அனுபவம் மற்றும் 

அறிவுடன் கூடிய சிநரஷ்ட அலுவைர்கள் மற்றும் 

பணியொட்த ொகு ியினலரக் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

அவர்களின் அர்ப்பணிப்பின் அடிப்பலடயில் 

இன்லறய  ினத் ிநை இவ் அலமச்சினுள் 

ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ள மனப்பொங்கு ொீ ியொன 

மொற்றங்கள் அரச நசலவக்கொன 

முன்மொ ிொியிலன வழங்குவ ற்கு முடியுமொக 

இருக்கின்றது. 

த ொலைந ொக்கு 

“இைங்லகயில் அரச துலறயில் முன்மொ ிொியொன, 

அ ி சிறந்   ிர்வொக அைகொக இருத் ல்.” 

பணிக்கூற்று 

“அலமச்சின் அலனத்து தசயற்பொடுகலளயும் 

உயர்ந்   ரத் ில் முன்தனடுப்ப ற்குத் 

ந லவயொன பணியொட்கலளயும் 

உட்கட்டலமப்பு வச ிகலளயும் ஆகக் கூடிய 

அளவிலும் உற்பத் ித் ிறன் மிக்க வலகயிலும் 

வழங்குவ ன் மூைமும், அ ற்குத் ந லவயொன 

இலணப்புப் பணிகள், த றிப்படுத் ல் மற்றும் 

 ிர்வொகம் என்பவற்லறச் சிறந்  முலறயில் 

முன்தனடுப்ப ன் மூைமும்  ிர்வொகப் பிொிவின் 

நசலவ  ரமொன முலறயில் வழங்கப்படுகிறது 

என்ப ற்கு வலகப்தபொறுப்புக் கூறல்.” 

ந ொக்கங்கள் 

• அலமச்சின்  ரத்ல  உயொிய வலகயில் 

நமம்படுத்துமுகமொக தபௌ ீக 

சூழதைொன்லற உருவொக்கு ல் மற்றும் 

நபணல் 

• அலமச்சுடன் த ொடர்புட்ட ந ொக்கங்கள் 

மற்றும் த ொழிற்பொடுகளுக்கு 

ஏற்றவொறொன உயொிய மற்றும் சிறந்  

பணியொட்த ொகு ியினொின் 

நசலவகலளப்  தபற்றுக் தகொள்ளல் 

• பயன்பொட்டு நசலவகலள ) பொதுகொப்பு  ,

துப்புரநவற்பொடு  (த ொடர்ச்சியொகவும்  ,

விலனத் ிறன் மிக்க வலகயிலும் 

வழங்கு ல் மற்றும் நபணல் 

• அலமச்சின் உட்கட்டலமப்பு 

வச ிகளொன (  ீர் வி ிநயொகம், 

மின்சொரம், நபொக்குவரத்து, 

உள்ளக  ிர்வொகப் பிொிவு 
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த ொலைநபசி) விலனத் ிறன் மற்றும் 

உற்பத் ித் ிறன் மிக்க ொக வழங்கு ல், 

பரொமொித் ல் மற்றும் அபிவிருத் ி 

தசய் ல். 

• உள்ளக மற்றும் தவளியக 

 ிறுவனங்களுடன் நமம்பட்ட 

த ொடர்பொடல்கலள நமற்தகொள்ளல் 

மற்றும் நபணல்  

• பணியொட்த ொகு ியனருக்கொன 

 ைநனொம்பல் வச ிகலள உயொிய 

மட்டத் ில் நபணல் 

• அலமச்சின் ஒட்டுதமொத்   ிர்வொக  ,

தசயற்படுத்துலக மற்றும் ம ிப்பீடு 

என்பனவற்லற உயொிய மட்டத் ில் 

நபணல் 

அ ன் பணிகள் 

• அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

பணியொட்த ொகு ியினலர 

 ொளதுவலரப்படுத் ல்.  

• அலமச்சின் ஒட்டுதமொத்  

பணியொட்த ொகு ியினலரயும்  ியமனம் 

தசய் ல், ப வியுயர்வு வழங்கல், 

இடமொற்றங்கலள நமற்தகொள்ளல் 

உட்பட சகை  ிறுவன 

 டவடிக்லககலளயும் நமற்தகொள்ளல். 

• பு ிய ப விகலள உருவொக்கு ல். 

• பயன்பொட்டு நசலவகலளப் ( 

பொதுகொப்பு, துப்புரநவற்பொடு) தபற்றுக் 

தகொள்வ ற்கொக அவசியப்படும் 

நகள்விப் பத் ிரங்கள் மற்றும் ஒப்பந்  

 டவடிக்லககலள நமற்பொர்லவ 

தசய் ல். 

 

 

 

• அலமச்சின் உட்கட்டலமப்பு வச ிகள் ( 

கட்டங்கள்,  ீர் வழங்கல், மின்சொரம், 

த ொலைநபசி) வழங்குவ ற்கு உொித் ொன 

ம ிப்பீடுகலளத்  யொொித் ல், நகள்வி 

மனுக் நகொரல்கள், வழங்கு ர்கலளப் 

தபற்றுக்தகொள்ளல், பரொமொிக்கு 

 டவடிக்லககள் மற்றும் தசைவுக் 

கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்லகலள 

நமற்தகொள்ளல். 

• அலமச்சின் சகை வொகனங்கலளயும் 

ப ிவு தசய் ல், இலணத்துக் தகொள்ளல், 

கொப்புறு ி , பரொமொிப்பு , எொிதபொருள் 

த ொடர்பொன  டவடிக்லககள் மற்றும் 

த ொகு ிசொர் வொகன வச ிகலள 

வழங்குவ ற்கு உொிய  டவடிக்லககலள 

நமற்தகொள்ளல். 

• தகௌரவ அலமச்சர்களின்  ற்கொலிக 

பணியொட்த ொகு ியினர் மற்றும் 

ஆநைொசகர்கலள  ியமிப்ப ற்கு உொிய 

 டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளல். 
240000

260000

280000

300000

320000

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG

Cost incurred on fixed telephone 
lines of the ministry
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• பொரொளுமன்ற ஆநைொசலனச் தசயற்குழு, 

தபொது மனுக் குழு, மனி  உொிலமகள், 

அரசியல் பழிவொங்கல்கள் நபொன்ற 

 டவடிக்லககலள ஒருங்கிலணப்புச் 

தசய் ல். 

•  பொலிலன முலறலம சொர்ந்  வலகயில் 

நபணிச் தசல்ைல். 

• ப வி  ிலை அலுவைர்களுக்கொன 

கூட்டங்கலள  டொத்து ல்,  டொத் ிச் 

தசல்ைல் மற்றும் நகட்நபொர்கூடத் ின் 

 ிர்வொகத் ிற்கு உொிய  டவடிக்லககலள 

நமற்தகொள்ளல்.  

• ப ிநவற்பலறயிலன நபணிச் 

தசல்வ ற்கு உொித் ொன 

 டவடிக்லககலன நமற்தகொள்ளல். 

• அலமச்சின் விசொரலணக் கரும பீடம் 

மற்றும் த ொலைநபசி பொிமொற்றங்கலள 

ஒழுங்குமுலறப் பிரகொரம் நபணிச் 

தசல்ைல். 

• தமொழிதபயர்ப்பிற்கு உொிய 

 டவடிக்லககலன நமற்தகொள்ளல். 

 

 

                  

 

ADSL / 
INTERN

ET 
CONNEC
TION…

Land 
Line 

Telepho
nes
34%

COST INCURED ON 
TELECOMMUNICATION & INTERNET 



 

     

 

  
  

  
1
8 

த ொலைந ொக்கு 

உத் ிநயொகபூர்வ வொசஸ் ளங்ககலள 

வழங்குவ ன் மூைம் உற்பத் ித் ிறன் மிக்க அரச 

நசலவதயொன்றிலன உறு ிப்படுத்து ல். 

பணிக்கூற்று 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சின் கீழ்  ிர்வொகிக்கப்படும் அரசின் சகை 

உத் ிநயொகபுர்வ வொசஸ் ளங்கள், நசலவத் 

ந லவக்கு இணங்க அரசின் அலுவைர்களுக்கு 

தபற்றுக்தகொடுத் ல், அவற்றின் உட்கட்டலமப்பு 

வச ிகலள  நமம்படுத்து லைப் நபொன்நற 

அலமச்சின் கீழ் நமற்தகொள்ளப்படும்  ிை பியச, 

 ிை தசவன வீடலமப்புச் தசயற் ிட்டம் 

த ொடர்பொன சகை  டவடிக்லககலளயும் 

 லடமுலறப்படுத்துவ ன் மூைம் 

உற்பத் ித் ிறன் வொய்ந்  அரச 

நசலவதயொன்றுக்கு அவசியப்படும் 

பிண்ணனியிலன உருவொக்கு ல்.  

ந ொக்கங்கள் 

1. அரச அலுவைர்களுக்கொன 

உத் ிநயொகபூர்வ வொசஸ் ளங்கலள 

ஒதுக்கு ல் மற்றும் அவ் 

உத் ிநயொகபூர்வ வொசஸ் ளங்களின் 

பரொமொிப்பு  டவடிக்லககலள 

நமற்தகொள்ளல். 

2. அலமச்சில் இடம்தபறும்  ிர்மொணப் 

பணிகலளப் நபொன்நற அலமச்சின் கீழ் 

தசயற்படுத் ப்படும் அரச விடு ிகளின் 

 ிர்மொணப் பணிச் தசயற் ிட்டங்களுடன் 

த ொடர்புலடய சகை முகொலமத்துவ 

மற்றும்  ிர்வொக  டவடிக்லககலள 

 ிலறநவற்றல் மற்றும் ஒருங்கிலணப்பு 

 டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளு ல்  

3. அரச அலுவைர்களின் நசலவத் 

ந லவப்பொட்டிலன அடிப்பலடயொகக் 

தகொண்டு  ற்கொலிகமொக வசிப்ப ற்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ள அரசுக்கு 

உொித்துலடய எந் தவொரு விடு ியும்                            

 “உத் ிநயொகபூர்வ வொசஸ் ளம் ”என்ற 

வகு ிக்குள் உள்ளடக்கப்படுவந ொடு 

அரசின் தபொது நசலவ  ங்கு விடு ிகள் 

த ொடர்பொன  டவடிக்லககலளயும் 

நமற்தகொள்ளல். 

அரச அலுவைர்களுக்கொன உத் ிநயொகபூர்வ 

வொசஸ் ளங்லள ஒதுக்கு ல், அவ் 

வொசஸ் ளங்களின் பரொமொிப்பு 

 டவடிக்லககலளத் த ொடர் ல் மற்றும் 

அலமச்சில் இடம்தபறும் கட்டிட  ிர்மொணப் 

பணிகலளப் நபொன்நற அலமச்சின் கீழ் 

 லடமுலறப்படுத் ப்படும் விடு ிகள் கட்டிட 

 ிர்மொண தசயற் ிட்டங்களுடன் த ொடர்புலடய 

சகை முகொலமத்துவ மற்றும்  ிர்வொக 

 டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளல் மற்றும் 

குறித்   ரப்பினருடன் ஒருங்கிலணத் ல் 

பணியொனது இப் பிொிவின் தபொறுப்பொகும்.  

அரச அலுவைர்களின் நசலவத் 

ந லவப்பொட்டிலன அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு 

 ற்கொலிகமொக வசிப்ப ற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 

அரசுக்கு உொித்துலடய எந் தவொரு விடு ியும் 

"உத் ிநயொகபூர்வ வொசஸ் ளம்” என்ற 

வகு ிக்குள் உள்ளடக்கப்படுவந ொடு அரசின் 

தபொது நசலவ  ங்கு விடு ிகள் த ொடர்பொன 

 டவடிக்லககள் இப் பிொிவினொல் 

இடம்தபறுகின்றது.  

அலமச்சின் கீழ்  ிர்வொகிக்கப்படும்  ங்கு 

விடு ிகள் ஒதுக்கிக் தகொள்ளப்படல் நவண்டும் 

என்பந ொடு அலவ , 

 மொ ொட்டு வொசஸ் ளங்கள்  104 

 பங்களொ விடு ிகள்  52 

 நைொொிஸ் விடு ிகள்  20 

 ேயவடனகம் விடு ிகள்   18 

 நகொ மி பொல  விடு ிகள்  04 

என்பனவொகும். 

வீடலமப்பு மற்றும் அபிவிருத் ிப் பிொிவு 
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 இவ் வொசஸ் ளங்கள் தகொழும்பு  05 ,  

தபேட் பொல  ,தமகன்சி பொல  ,

ஸ்டன்நமொ கிரஸன்ட் ,தகப்படிதபொை 

மொவத்ல   ,ஸ்நகல்டன் பொல  ,

தகொழும்பு 07 ,  தபௌத் ொநைொக 

மொவத்ல  ,விநேரொம மொவத்ல  ,

கிநரகொி மொவத்ல  ,மைைநசகர 

மொவத்ல  ,தகொழும்பு 08 ,  கைொ ி ி 

எம்.எம்.தபநரரொ மொவத்ல  மற்றும் 

பத் ரமுல்ை ,ேயவடனகம நபொன்ற 

பிரந சங்களில் அலமயப்தபற்றுள்ளது. 

இப்பிொிவின் கீழ்  ற்நபொது கொணப்படுபலவ, 

 " ிை தசவன" வீடலமப்புத்  ிட்டம் - 

- கொலி ,வகுணதகொட வீடலமப்புத் 

த ொகு ி  512 

- கண்டி ,குண்டசொலை  ங்கு 

விடு ிகள்  864 

 அரசொங்க அலுவைர்களுக்கொக மொவட்ட 

மட்டத் ில்  ிர்மொணிப்ப ற்கு 

உத்ந சிக்கப்பட்டுள்ள வீடலமப்புத் 

 ிட்டங்கள் த ொடர்பொன 

தசயற் ிட்டங்களில் பியச என்னும் 

தபயொில் 

 லடமுலறப்படுத் ப்படுகின்றது. 

பல்நவறுபட்ட ப விகலள வகிக்கும் 

அரச அலுவைர்களுக்கொன  ங்குமிட 

வச ிகலள வழங்கும் ந ொக்கில் சகை 

மொவட்டங்களிலும் வீடலமப்பு 

அைகுகளுடன் கூடிய கட்டிட  ிர்மொணப் 

பணிகளுக்கொன தசயற் ிட்டங்கள் இப் 

பிொிவின் மூைம்  ற்நபொது 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அ ன் கீழ் 

தமொனரொகலை, கம்பஹ, கண்டி மற்றும் 

தபொைன்னறுலவ நபொன்ற 

மொவட்டங்களில் இச் தசயற் ிட்டங்கள் 

இவ் வருடத் ில் இருந்து 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. நமற்படி 

தசயற் ிட்டங்களின் தமொத்  தசைவு 

ம ிப்பீடுகள் ரூபொ 2895 

மில்லியன்களொகும்.  

 

தமொனரொகலை மொவட்டம் 

இவ் உத் ிநயொகபூர்வ வொசஸ் ள 

தசயற் ிட்டத் ிகு உொித் ொன 

கட்டிடதமொன்றிலன  ிர்மொணிப்ப ற்கொக 

உொிய ஒப்பந் ங்கள் தபொறியியல் பணிகள் 

த ொடர்பொன மத் ிய ஆநைொசலனப் 

பணியகத் ிற்கு 

ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இ ற்கொன 

ஆநைொசலனச் நசலவ பங்களிப்புக்கள் 

ஊவொ மொகொண சலப தபொறியிைொளர் 

நசலவயின் மூைம் வழங்கப்படுகின்றது. 

உத்ந சிக்கப்பட்ட வீடலமப்பு அைகுகளின் 

எண்ணிக்லக - 32  

 

கம்பஹ மொவட்டம் 

இந்  உத் ிநயொகபூர்வ வொசஸ் ள 

தசயற் ிட்டத் ிற்கு உொித் ொன 

கட்டிடதமொன்றிலன  ிர்மொணிப்ப ற்கொக 

உொிய ஒப்பந் த் ிலன லின்க் 

இன்ேினியொின்  னியொர்  ிறுவனத் ிற்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளந ொடு இ ற்கொன 

ஆநைொசலனச் நசலவப் பங்களிப்பிலன 

நமல் மொகொண சலப தபொறியியைொளர் 

நசலவயினொல் வழங்கப்படுகின்றது. 

உத்ந சிக்கப்பட்ட வொசஸ் ள அைகுகளின் 

எண்ணிக்லக -32 
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கண்டி மொவட்டம் – மு ற் கட்டம் 

இந்  உத் ிநயொகபூர்வ வொசஸ் ள 

தசயற் ிட்டத் ிற்கு உொித் ொன 

கட்டிடதமொன்றிலன  ிர்மொணிப்ப ற்கொன 

 ிட்டப் பணிகள்  இதுவலர 

நமற்தகொள்ளப்பட்டு வருவந ொடு குறித்  

ஆநைொசலனச் நசலவகள் மத் ிய மொகொண 

கட்டிடத்  ிலணக்களத் ினொல் 

வழங்கப்படுகின்றது. இரண்டொம் கட்டமொக 

வொசஸ் ள அைகுகள் 24 இலண 

 ிர்மொணிப்ப ற்கு உத்ந சிக்கப்ட்டுள்ளது.  

உத்ந சிக்கப்பட்ட வொசஸ் ள அைகுகளின் 

எண்ணிக்லக - 8      

தபொைன்னறுலவ மொவட்டம் 

இந்  உத் ிநயொகபூர்வ வொசஸ் ள 

தசயற் ிட்டத் ிற்கு உொித் ொன 

கட்டிடதமொன்றிலன  ிர்மொணிப்ப ற்கொன 

 ிட்டப் பணிகள் இதுவலர 

நமற்தகொள்ளப்பட்டு வருவந ொடு உொித் ொன 

ஆநைொசலனச் நசலவகள் வட மத் ிய 

மொகொண தபொறியியைொளர் நசலவயினொல் 

வழங்கப்படுகின்றது. 

உத்ந சிக்கப்பட்ட வொசஸ் ள அைகுகளின் 

எண்ணிக்லக - 32 

 அவ்வொநற தகொழும்பு மொவட்டத் ினுள் 

கொணப்படும் அரசொங்க  ிறுவனங்களில் 

நசலவயொற்றும் அலுவைர்களுக்கு  ங்குமிட 

வச ிகலள வழங்குவது த ொடர்பொன 

பிரச்சிலன  ற்நபொது மிக நமொசமொக 

 ிைவுவ னொல் அ ற்கு மொற்றீட்டுத்  ீர்வொக 

தகொழும்பு 07 பிரந சத் ில் ரூபொ 981 

மில்லியன் தசைவில் 

தசயற் ிட்டதமொன்றிலன ஆரம்பிப்ப ற்கொக 

இதுவலரயில் அலமச்சரலவ அங்கீகொரம் 

கிலடக்கப்தபற்றுள்ளந ொடு இ ற்கொன 

ஆநைொசலனச் நசலவப் பங்களிப்பிலன 

தமொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத் ின் மூைம் 

வழங்கப்படுகின்றது.   

 

உத்ந சிக்கப்பட்ட வொசஸ் ள அைகுகளின் 

எண்ணிக்லக - 49   

 

 

நமற்படி தசயற் ிட்டங்களுக்கு நமை ிகமொக 

அலமச்சின் உட்கட்டலமப்பு வச ிகலள விருத் ி 

தசய்வ ற்கொக அலமந்   ிர்மொணப் பணிகள் 

மற்றும் பழுதுபொர்ப்புக்கள் இப் பிொிவின் மூைம் 

நமற்தகொள்ளப்படுகின்றது. இவ் அலனத்து 

பரொமொிப்புப் பணிகளுக்கும் உொித் ொன  ி ி 

ஒதுக்கிட்டு  டவடிக்லககள், 

ஒப்பந் க்கொரர்கலள ப ிவிடும்  டவடிக்லகயும் 

இப் பிொிவின் பணிகளுக்குள் 

உள்ளடக்கப்படுகின்றது. 

அவ்வொநற, பு ிய தசயற் ிட்டங்களுக்கொன 

அறிக்லககலளத்  யொொித் ல், 

தசயற் ிட்டத்துடன் த ொடர்புலடய தபௌ ீக 

மற்றும்  ி ியியல் சொர்ந்  முன்நனற்றத் ிலன 

உொித்துலடய  ிறுவனத் ிற்கு அறிக்லகயின் 

மூைம் குறிப்பிட்ட கொை எல்லைகளுக்குள் 

சமர்ப்பித் ல், அலமச்சின் அபிவிருத் ிச் 
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தசயற் ிட்டங்கள் த ொடர்பொன தசயல் 

 ிட்டங்கலளப் நபொன்நற வருடொந்  முன்நனற்ற 

அறிக்லகயிலனத்  யொொித் லும் இப் பிொிவின் 

கீழ் இடமதபறுகின்றது.  
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அறிமுகம் 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சின் கீழ் இயங்கும் மற்தறொரு 

 ிலணக்களமொகக் கரு ப்படும்  ொபனப் பிொிவின் 

 ிலணக்களத்  லைவரொக கடலமயொற்றுவது 

 பொனப் பணிப்பொளர்  ொயகம் ஆவொர்.  ொபனப் 

பிொிவு ஏழு அைகுகலள உள்ளடக்கி 

இருப்பந ொடு, அவ் அைகுகளில்  I, II, IV மற்றும்  

VII நபொன்ற அைகுகள்  ொபனப் பணிப்பொளர் (I) 

இனதும், III, V, மற்றும்  VI நபொன்ற அைகுக்கள் 

 ொபனப் பணிப்பொளர் (II) இனதும் 

கண்கொணிப்புக்கு உட்படுத் ப்படுகின்றது. VII 

ஆம் அைகு பிர ித்  ொபனப் பணிப்பொளொின் கீழ் 

மற்றும்22 ஏலனய அைகுகள் உ வித்  ொபனப் 

பணிப்பொளர்களின் கீழ் கொணப்படுகின்றது.  

அரச ஊழியர்கள் த ொடர்பொக மற்றும் அரச 

நசலவயின் ஸ் ீரத் ன்லமயிலனச் 

சொன்றுப்படுத்தும் வலகயில் அ ற்நக உொித் ொன 

தகொள்லகத் த ொகுப்பிற்கொக அரசிற்கு 

ஒத்துலழப்பு வழங்கு ல்,  ொபன 

வி ிக்நகொலவயின் ஏற்பொடுகலளப் நபொன்நற 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சினொல் தவளியிடப்பட்ட 

சுற்றறிக்லககளின் ஏற்பொடுகளுக்கு 

தபொருள்நகொடல் தசய்வது  ொபனப் பிொிவின் 

மூைம் இடம்தபறுகின்றது.  

த ொலைந ொக்கு 

“முலறயொன தகொள்லகயின் மூைம்  ரம் மிக்க 

அரச நசலவ” 

பணிந ொக்கு 

“விலனத் ிறன் மற்றும்  ிருப் ிகரமொன அரச 

நசலவயிலனக்  கட்டிதயழுப்புவ ற்கொன 

 ியொயத்  ன்லம, சொி ிகர்த்  ன்லம மற்றும் 

விலனத் ிறன் மீது விநசட கவனத் ிலனச் 

தசலுத் ி  ிர்வொக ஏற்பொடுகள் மற்றும் ஒழுங்கு 

வி ிகளின் படி லகயொளு ல்.” 

ந ொக்கங்கள் 

 அரச நசலவக்கொக எளிய வளர்ச்சி 

ந ொக்கு  ிலையுடன் அரச முகொலமத்துவ 

தகொள்லகயிலன மீள் ிர்மொணம் மற்றும் 

முகொலமத்துவம் தசய் ல்.  

 அரச நசலவயின்  ல்ைொட்சிக் 

நகொட்பொடுகலள அடிப்பலடயொகக் 

தகொண்டு அரச  ிர்வொக 

தபொறிமுலறயிலன உருவொக்கு ல். 

 

 ொபனப் பிொிவின் ஒவ்தவொரு 

அைகுகளுக்குமிலடயில் கடலமப் தபொறுப்புக்கள் 

வலகப்படுத் ப்பட்டுள்ள முலறலம 

 ொபனப் பணிப்பொளர்  ொயகம் 

கடலமகள் 

 அரச அலுவைர்களுக்கு, அரச 

அலமச்சுக்களுக்கு / 

 ிலணக்களங்களுக்கு அரச 

 ிறுவனங்களுக்கு, அரச நசலவ 

த ொடர்பில் அக்கலற 

கொட்டுகின்றவர்களுக்கு மற்றும் 

அங்கீகொிக்கப்பட்ட த ொழிற் 

சங்கங்களுக்கு  ொபன  டவடிக்லககள் 

த ொடர்பொன நசலவகலள வழங்கு ல். 

 அரசொங்க  ிர்வொக அலமச்சின் விடயப் 

பரப்புக்குொிய  ொபன 

 டவடிக்லககளுக்கு உொித்துலடய 

அலமச்சரலவ விஞ்ஞொபனங்களின் 

வலரலவத்  யொொித் ல் மற்றும் குறித்  

அலமச்சரலவத்  ீர்மொனங்கள் 

த ொடர்பொன எ ிர்கொை 

 டவடிக்லககலள எடுத் ல், 

 ொபனப் பிொிவு 
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அலமச்சரலவ விஞ்ஞொபனங்கள் 

த ொடர்பொன அவ ொனிப்புக்கலள 

வழங்கு ல். 

  ிர்வொக  டவடிக்லககளின் நபொது 

அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழு, 

தபொதுத்  ிலறநசொி, முகொலமத்துவ 

நசலவத்  ிலணக்களம், சட்டமொ அ ிபர் 

 ிலணக்களம், பொரொளுமன்ற 

உபகுழுக்கள் மற்றும் ஏலனய 

அலமச்சுக்களுடன் இலணந்து 

தசயைொற்று ல்.  

  ொபன வி ிக்நகொலவ மற்றும் அ னுடன் 

சம்பந் ப்பட்ட அரசொங்க  ிர்வொக 

சுற்றறிக்லக த ொடர்பொன 

அவ ொனிப்புக்கலள வழங்கு ல்.  

 அரசொங்க நசலவக்கு உொித்துலடய 

தகொள்லககலளத்  யொொித் ல். 

 அக் தகொள்லககலளத்  யொொிக்கும்நபொது 

அலுவைர்களுக்கு வழிகொட்டல்கலள 

வழங்கு ல்.  

  ொபன  டவடிக்லககள் த ொடர்பொக 

ந சிய அடிப்பலடயில் தகொள்லககலளத் 

 யொொித் ல் மற்றும் அவற்றுக்குப் 

தபொருள்நகொடல். 

 ொபனப் பணிப்பொளர்  I 

கடலமகள் 

  ொபனப் பணிப்பொளர்  ொயகத் ின் 

கண்கொணிப்பின் கீழ் அரசொங்க 

நசலவக்கு உொித்துலடய 

தகொள்லககலளத்  யொொித் ல். 

 அக் தகொள்லககலளத்  யொொிக்கும் 

நபொது அலுவைர்களுக்கு 

வழிகொட்டு ல்கலள வழங்கு ல். 

  ொபனப் பிொிவின் அரசொங்க  ிர்வொக 

 டவடிக்லககள் 

 பணியொட்த ொகு ியின் முழுலமயொன 

ஒத்துலழப்லபப் தபற்று பிொிலவ 

முகொலமத்துவப் படுத்துவ ற்கொகத் 

 ொபனப் பணிப்பொளர்  ொயகத்துக்கு 

ஒத்துலழப்பிலன  ல்கு ல் 

 I, II, IV ஆம் மற்றும் VII  ஆம் 

அைகுகளின் கடலம  டவடிக்லககலள 

நமற்பொர்லவ தசய் ல். 

 ொபனப் பணிப்பொளர் II 

கடலமகள் 

  ொபன  டவடிக்லககள் த ொடர்பில் 

ந சிய அடிப்பலடயில் தகொள்லககலளத் 

 யொொித் ல் மற்றும் அவற்றிற்குப் 

தபொருள்நகொடல்.  

 அக் தகொள்லககலளத்  யொொிக்கும் 

நபொது அலுவைர்களுக்கு 

வழிகொட்டல்கலள வழங்கு ல் 

 பணியொட்த ொகு ியின் முழுலமயொன 

ஒத்துலழப்லபப் தபற்று பிொிலவ 

முகொலமத்துவப் படுத்துவ ற்கொகத் 

 ொபனப் பணிப்பொளர்  ொயகத்துக்கு 

ஒத்துலழப்பிலன  ல்கு ல் 

 III, V, ஆம் மற்றும் VI ஆம் அைகுகளின் 

கடலம  டவடிக்லககலள நமற்பொர்லவ 

தசய் ல். 

பிர ித்  ொபனப் பணிப்பொளர் ( VII ஆம் அைகு) 

கடலமகள் 

 அரசொங்க அலுவைர்கள் அரசுக்கு 

நமை ிகமொன நசலவயிலன 

நமற்தகொள்வ ற்கொக வழங்கப்படும் 

தகொடுப்பனவு த ொடர்பொன 

 டவடிக்லககள். 

 நமை ிக ந ரக் தகொடுப்பனவு 

த ொடர்பொன தகொள்லககள். 

 விடுமுலற  ினச் சம்பளம் த ொடர்பொன 

தகொள்லககள். 

 அரசொங்க  ிர்வொக சுற்ற்றிக்லக இைக்கம் 

22/93 இற்கு ஏற்ப  ீடீர் விபத்துக்கொன 

 ட்டஈடு த ொடர்பொன  டவடிக்லககள் 

 சீறுலட த ொடர்பொன தகொள்லககள் 

 பல்நவறு தகொடுப்பனவுகள் த ொடர்பொன 

தகொள்லககள் 



 

     

 

  
 2

4
 

உ வித்  ொபனப் பணிப்பொளர் ( I  ஆம் அைகு) 

கடலமகள் 

  ொபனப் பிொிவின்  ிர்வொகம் சொர்ந்  

 டவடிக்லககள் 

 அைகுக்கு உொித் ற்ற அலமச்சரலவ 

விஞ்ஞொபனங்களுக்கொக அவ ொனிக்க 

நவண்டியலவகலளத்  யொொித் ல். 

 விடுமுலற ஓய்வு விடு ிகலள 

கண்கொணித் ல் மற்றும் ஒதுக்கிக் 

தகொடுத் ல். 

 ஆய்வுப் பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத் ி 

 டவடிக்லககள் 

 த ொழிற்சங்க ஒருங்கிலணப்புக்கள் 

  ொபன வி ிக்நகொலவயின் 

 ிருத் ங்களுக்கொன 

ஒருங்கிலணப்புக்கள். 

 மூடப்பட்ட  ிலணக்களங்கள் 

த ொடர்பொன  டவடிக்லககள் 

 அரசொங்க நசலவ த ொடர்பொன 

ஆய்வுகள் மற்றும்  ரவுகலளச் 

நசகொித் ல். 

 உற்பத் ித் ிறன் அபிவிருத் ி 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள 

தசயற்படுத்து ல். 

உ வித்  ொபனப் பணிப்பொளர்  (II  ஆம் அைகு) 

கடலமகள் 

 அரசொங்க நசலவக்கு ஆட்நசர்ப்புச் 

தசய்யும் / ப வியுயர்வளிக்கும் 

தகொள்லககள். 

 ஆட்நசர்ப்பு  லடமுலற  / 

ப வியுயர்த் ப்படும்  லடமுலற/ 

 ிருத் ியலமக்கப்பட்ட ஆட்நசர்ப்பு 

 லடமுலற/ த ொழில்நுட்பச் நசலவ 

மற்றும் விஞ்ஞொன நசலவக்கு 

இலணத்துக் தகொள்ளும் 

 லடமுலறக்கொன சிபொொிசுகலளப் 

தபற்றுக்தகொடுத் ல். 

 ப விகள் ஓய்வூ ிய ப வியொக 

அட்டவலணப்படுத் ப்பட்டுள்ளது 

த ொடர்பொன விசொரலணகள். 

 அரசகரும தமொழிக் தகொள்லகயிலனச் 

தசயற்படுத்து ல். 

 சொன்றி ழ்கலள சமப்படுத்து ல் 

த ொடர்பொன  டவடிக்லககள். 

உ வித்  ொபனப் பணிப்பொளர் ( III ஆம் அைகு) 

கடலமகள் 

 அரசொங்க அலுவைர்களின் சொ ொரண 

 டத்ல கள் மற்றும் ஒழுக்கொற்று 

 டவடிக்லககள் 

 நபொலி ஆவணங்கலள  டொத் ிச் 

தசல்ைல். 

 ஒழுக்கொற்று விசொரலண அலுவைர்களின் 

ஆவணங்கலள  டொத் ிச் தசல்ைல். 

 அரசொங்க அலுவைர்கள் அரச 

நசலவயிலன விட்டு தவளி 

நசலவகளில் ஈடுபடு ல் த ொடர்பொன 

தகொள்லககள்.  

 ஓய்வு தபறச் தசய்வது த ொடர்பொன 

சிக்கல்கள் 

 நசலவலய விட்டு விைகு ல். 

 நசலவயில் இருந்து இரொேினொமொச் 

தசய் ல். 

 நசலவ  ீடிப்பு த ொடர்பிைொன 

சிக்கல்கள் 

 தமொழி ஊக்குவிப்புக் தகொடுப்பனவு 

 அரசியல் உொிலமகள் 

 த ொழில் பிணக்குகள் (அரசியல் 

பழிவொங்கல்கள்) 

உ வித்  ொபனப் பணிப்பொளர்  ( IV ஆம் அைகு) 

கடலமகள் 

 நசலவப் பிரமொணக் குறிப்புக்கலளத் 

 யொொித் ல்,  ிருத் ியலமத் ல் மற்றும் 

தபொருள்நகொடல். 
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 தகௌரவ அலமச்சரலவ அலமச்சர்களின் 

பணியொட்த ொகு ியினர் த ொடர்பொன 

 டவடிக்லககள் 

 தசயைொளர்களின் பிரமொணக் குறிப்புகள். 

 அலமய / ப ிலீட்டு அலுவைர்கலள 

 ிரந் ரமொக்கு ல் த ொடர்பொன 

தகொள்லககளும் அலவ சொர்ந்  

சிக்கல்களும். 

 பயிற்சி தபற்ற த ொழிைொளர்  ரங்கள் (V 

கூட்டத்த ொடர் அறிக்லக) த ொடர்பொன 

 டவடிக்லககள். 

 ஓய்வு தபற்றவர்கலள மீண்டும் 

நசலவயில் அமர்த்து ல். 

 இைங்லக  ிர்வொக நசலவயில் இல்ைொ  

உ விச் தசயைொளர்கள். 

உ வித்  ொபனப் பணிப்பொளர்  ( V ஆம் அைகு) 

கடலமகள் 

 சம்பளக் தகொள்லககலளத்  யொொித் ல் 

 தபொதுச் சம்பள மறுசீரலமப்பு 

 சம்பளக் கட்டலமப்புக்கலளத் 

 யொொித் ல். 

 சம்பள முரண்பொடுகள் த ொடர்பொன 

 டவடிக்லககள். 

 வொழ்க்லகச் தசைவுக் தகொடுப்பனவு. 

 ப ில் கடலம மற்றும் கடலமயிலன 

 ிலறநவற்றியலமக்கொன 

தகொடுப்பனவுகள் 

 விலனத் ிறன் கொண்  லட ொண்டல். 

  ியமனம்/ ப வியுயர்வு / 

முன்ந  ியிடல். 

 நசலவமூப்பு   ிலைலய  ிர்ணயித் ல். 

 கீழுலழப்பு நசலவ பட்ட ொொிகள் 

த ொடர்பொன பிரச்சிலனகள். 

 நசலவலய  ிரந் ரப்படுத் ல் / 

 ன்னட்ல க் கொைத் ிலனக் நகொரல் 

அது சொர்ந்  சிக்கல்கள். 

உ வித்  ொபனப் பணிப்பொளர் ( VI  ஆம் அைகு) 

கடலமகள் 

 விடுமுலறகள் 

 பிரயொணக் தகொடுப்பனவு 

 உத் ிநயொகபூர்வ வொகனக் 

தகொள்லககள். 

 புலகயிர  அனுசரலனப் பருவச் 

சீட்டுகள். 

 கடலம ந ரங்கள் 

 உடன்படிக்லககள் மற்றும் முறிகள் 

 அக்ரஹொர கொப்புறு ிக் தகொள்லககள் 

 அரச அலுவைர்களின் கடன்  ிட்ட 

முலறகள் 

 அரசொங்க உத் ிநயொகபூர்வ 

வொசஸ் ளங்கள் மற்றும் விடுமுலற 

ஓய்வு விடு ிகள் 

 கடலம த ொலைநபசி / லகயடக்கத் 

த ொலைநபசி. 

 இடமொற்றக் தகொள்லககள் 

 லவத் ியக் குழுக் தகொள்லககள் 

 த ொழிற்சங்கங்களுக்கொக விடுவித் ல் 

த ொடர்பொன  டவடிக்லககள். 

 அரசொங்க நசலவயின் தவளி 

ப விகளுக்கொக விடுவித் ல். 

 

அரச ஊழியர்கள் த ொடர்பொக மற்றும் அரச 

நசலவயின் ஸ் ீரத் ன்லமயிலனச் 

சொன்றுப்படுத்தும் வலகயில் அ ற்நக உொித் ொன 

தகொள்லகத் த ொகுப்பிற்கொக அரசிற்கு 

ஒத்துலழப்பு வழங்கு ல்  ொபனப் பிொிவின் 

பிர ொன கடலமயொகக் கொணப்படுவதுடன்  

அ ற்குொிய பணிகலள  ிலறநவற்றும் நபொது 

மற்றும் அ ிகொரங்கலள  லடமுலறப்படுத்தும் 

நபொது  ொபன வி ிக்நகொலவ, அரசொங்க 

நசலவகள் ஆலணக்குழு  லடமுலற 

ஒழுங்குவி ிகள், அரசொங்க  ிர்வொக சுற்றறிக்லக 

மற்றும் அரசொங்க  ிர்வொக சுற்றறிக்லக 

ஆவணங்கலள பிர ொன துலணயொகக் 

தகொள்ளப்படுகின்றன.  

  ொபன வி ிக்நகொலவ - 

 பொன வி ிக்நகொலவ மு ன் முலறயொக 

பிரசுொிக்கப்பட்டது அரசொங்க  ிர்வொக, 

உள்ளூரொட்சி மற்றும் உள் ொட்டலுவல்கள் 
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த ொடர்பொன அலமச்சின் மூைம் 1972 சனவொி 

மொ ம் 01 ஆந்  ிக ி மு ல் தசல்லுபடியொகும் 

வலகயில் 1971 ஆம் ஆண்டிைொகும். அப்நபொது 

 ிரு. பீ. மகொந வ அவர்கள் அரசொங்க  ிர்வொக, 

உள்ளூரொட்சி மற்றும் உள் ொட்டலுவல்கள் 

அலமச்சின்  ிரந்  தசயைொளரொக கடலமயொற்றி 

உள்ளொர்.  தபொதுச்  ிலறநசொி சுற்ற்றிக்லக 

மற்றும் சுற்ற்றிக்லகக் கடி ங்கள்,  ி ி 

ஒழுங்குவி ிகள் மற்றும்  ிர்வொக  ிர்வொக 

ஒழுங்குவி ிகள் என்பவற்றிலன மீளொய்வு 

தசய்து இந்  மு ற்  ொபன வி ிக்நகொலவ 

தவளியிடப்பட்டுள்ளது. இதுவொனது 

அத் ியொயங்கள் 46 இலனக் தகொண்டு 

உள்ளடக்கியிருந் து.  

1971 ஆம் ஆண்டில் பிரசுொிக்கப்பட்ட  ொபன 

வி ிக்நகொலவ, அ ில் நமற்தகொள்ளப்பட்ட 

 ிருத் ங்கள் மற்றும் உொிய விடயப் பரப்புக்கள் 

த ொடர்பொக 1985 ஆகஸ்ட் மொ ம் 31 ஆந் 

 ிக ியன்று வலர தவளியிடப்பட்டுள்ள சகை 

அரசொங்க  ிர்வொகச் சுற்றறிக்லக மற்றும்  ொபனச் 

சுற்றறிக்லககளில்  ிருத் ங்கள் 

உள்ளடக்கப்பட்டு 1985 ஆம் வருடத் ில் 

 ிருத் ியலமக்கப்பட்ட  ொபன வி ிக்நகொலவ 

பிரசுொிக்கப்பட்டுள்ளது.  அப்நபொது அரசொங்க 

 ிர்வொக அலமச்சின் தசயைொளரொக 

கடலமயொற்றியவர்  ிரு. டீ.பீ.ஐ.பி.ஏ. சிொிவர் ன 

அவர்கள் ஆவொர். இ ில் 33 அத் ியொயங்கள்  

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.  

இைங்லக சன ொயக நசொசலிசக் குடியரசின் 

அரசியைலமப்புச் சட்டத் ின் 41, 51, 54 மற்றும் 

114(6) ஆம் பிரமொணங்களில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரசொங்க அலுவைர்களதும், 

 லரப் பலடயினொின் கடற் பலடயினர் மற்றும் 

விமொனப் பலடயினொின் உறுப்பினர்கள்  விர்ந்  

ஏலனய சகை அலுவைர்களினதும் ஒழுக்கொற்றுக் 

கட்டுப்பொடுகள் த ொடர்பொக ஏற்பொடுகலள 

உள்ளடக்கிய ொக  ொபன வி ிக்நகொலவயின் II 

ஆம் வகு ி 1974 ஏப்ரல் மொ ம் 22 ஆந் 

 ிக ியன்று பிரசுொிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்  ொபன 

வி ிக்நகொலவக்குப் ப ிைொக மீண்டும் 1981 

ஏப்ரல் மொ ம் 08 ஆந்  ிக ியன்று  ொபன 

வி ிக்நகொலவயின் II ஆம் வகு ி 

பிரசுொிக்கப்பட்டது. நமலும் 1999  வம்பர் மொ ம் 

01 ஆந்  ிக ி மு ல் வலுவிலிருக்கும் வலகயில் 

1999 ஆகஸ்ட் மொ ம் 02 ஆந்  ிக ி மற்றுதமொரு 

முலற அ லன  ிருத் ியலமத்து 

தவளியிடப்பட்டது. அப்நபொது அரசொங்க 

 ிர்வொக, உள் ொட்டலுவல்கள் மற்றும் 

தபருந்ந ொட்டக் லகத்த ொழில் அலமச்சின் 

தசயைொளரொக கடலமயொற்றிய  ிரு. பி.ஏ. 

நசனொரத்ன அவர்கள் கொணப்பட்டொர்கள்.   

    1985 ஆம் ஆண்டில் பிரசுொிக்கப்பட்ட  ொபன 

வி ிக்நகொலவயின் I ஆந் வகு ிக்கு 1985.09.01 

ஆந்  ிக ி மு ல் 2012.12.31 ஆந்  ிக ி வலர 

அலமச்சரலவ அங்கீகொரம் தபற்ற ன் 

அடிப்பலடயில் தவளியிடப்பட்ட சகை அரசொங்க 

 ிர்வொக சுற்ற்றிக்லககளின் ஏற்பொடுகலளயும் 

உள்ளடக்கிய வலகயில்  ிருத் ியலமக்கப்பட்ட 

பு ிய  ொபன வி ிக்நகொலவ 2013 ஆம் ஆண்டின் 

நபொது தவளியிடப்பட்டுள்ளது. அப்நபொது 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் உள் ொட்டலுவல்கள் 

அலமச்சின் தசயைொளரொக கடலமயொற்றியது 

 ிரு. பி.பீ. அநபநகொன் அவர்கள் ஆவொர்.  

 

 அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழு 

 லடமுலற ஒழுங்கு வி ிகள் - 

2009.04.02 ஆந்  ிக ி மு ல்,  ொபன 

வி ிக்நகொலவயின் இைக்கம் I த ொடக்கம் V 

வலரயொன அத் ியொயங்களில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எற்பொடுகள் த ொர்பொக 

மத் ிய அரசின் அலுவைர்களுக்கு 

உொித் ொகக் கொணப்படுவது அத்  ிக ி மு ல் 

வலுவிலிருக்கும் வலகயில் 1589/30 மற்றும் 

2009.02.20 ஆந்  ிக ியன்று கொணப்பட்ட 

அ ிவிநசட வர்த் மொனி அறிவித் லில் 

பிரசுொிக்கப்பட்ட அரசொங்க நசலவகள் 

ஆலணக்குழுவின்  லடமுலற 

ஒழுங்குவி ிகள் ஆகும்.  
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 அரசொங்க  ிர்வொக சுற்றறிக்லக மற்றும் 

அரசொங்க  ிர்வொக சுற்றறிக்லகக் 

கடி ங்கள் - 

அரசொங்க அலுவைர்களுக்கு 

 லடமுலறயில் கொணப்படும் ஏற்பொடுகள் 

த ொடர்பொக அலமச்சரலவ 

 ீர்மொனங்களுக்கு ஏற்ப மற்றும் / அல்ைது 

 ி ி அலமச்சு மற்றும் ஏலனய 

அலமச்சுக்களின் உடன்பொட்டுடன் 

 ொபனப் பிொிவின் மூைம் அரசொங்க  ிர்வொக 

சுற்றறிக்லக மற்றும் அரசொங்க  ிர்வொக 

சுற்றறிக்லக கடி ங்கள் 

பிரசுொிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இ ற்கு நமை ிகமொக, 

 அரசியைலமப்புச் சட்டம் 

 பணிப்பொலணகள் 

  ி ி ஒழுங்குவி ிகள் 

  ிலறநசொிச் சுற்றறிக்லக 

 ஓய்வூ ியப் பிரமொணக் குறிப்பு 

நபொன்ற ஆவணங்கள் 

உள்ளடக்கப்பட முடியும். 

2017 ஆம் ஆண்டினுள்  ொபனப் பிொிவினொல் 

 ிலறநவற்றப்படும் பிர ொன தசயற்பொடுகளுக்கு 

நமை ிகமொக, 

 அரசொங்க நசலவயிலன சிறந்  

முலறயில் அலமப்புறச் தசய்யும் 

வலகயில் ஒழுங்கொக 

இற்லறப்படுத் ப்பட்ட தகொள்லக 

ொீ ியொன ஏற்பொடுகளின் மூைம் 

விலனத் ிறன், உற்பத் ித் ிறன் 

என்பவற்றிலன விருத் ி தசய் ல் 

மற்றும்  ிருப் ிகரமொன அரச 

அலுவைர்கள் குழுதவொன்றிலன 

நபொன்நற அரச நசலவயில் மிகச் சிறந்  

நசலவ வழங்கல்கலள  ிறுவுவ லன 

முன்னிலைப்படுத் ி, 

 

-  ற்கொை ந லவகளுக்கு ஏற்ப  ொபன 

வி ிக்நகொலவயிலன  ிருத் ம் 

தசய் ல். (இவ் வருடத் ினுள் 15 

அத் ியொயங்கலள  ிலறவு தசய் ல்) 

 

- ஓய்வு தபறும் அரச 

உறுப்பினர்களுக்கொன ஆயுள் கொை 

அக்ரஹொர கொப்புறு ிப் 

பொதுகொப்பிலன தபற்றுக் 

தகொடுத் ல் – வரவு தசைவுத் 

 ிட்டத் ின் 322 ஆம் பந் ி) 

 

- சகை அரச  ிறுவனங்களிலும் லக 

விரல் நரலகயிலனப் ப ியும் 

இயந் ிரத் ிலனப் பயன்படுத்துவது 

த ொடர்பொன  ிகழ்ச்சித் 

 ிட்டத் ிலன 

 லடமுலறப்படுத்து ல் – (வரவு 

தசைவுத்  ிட்டத் ின் 373 ஆம் பந் ி) 

 

நபொன்ற தகொள்லக ொீ ியொன தசயற்பொடுகள் 

 ிலறவு தசய்யப்பட்டுள்ளன.. 

 

  ொபன வி ிக்நகொலவயின் ஏற்பொடுகள் 

பற்றிய சிறந்  அறிவிலனக் தகொண்ட 

அரச அலுவைர்க் குழொமிலன  

உருவொக்கும் ந ொக்கில் பல்நவறு 

அலமச்சுக்கள் மற்றும் 

 ிலணக்களங்களில்  ொபன 

 டவடிக்லககளில் ஈடுபடும் அரசொங்க 

முகொலமத்துவ உ வியொளர் நசலவயின் 

அலுவைர்களுக்கொன பயிற்சி 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 02 இலன 

 டொத் ியுள்ளந ொடு துலற சொர்ந்  

அறிவில்  ிபுணத்துவம் மிக்க மனி  

வளத் ின் ஊடொக உயர் மட்டத் ிைொன 

நசலவயிலன வழங்குவ லனப் 

நபொன்நற உயர் உற்பத் ித் ிறனுடன் 

கூடிய அரச நசலவயிலன 

உருவொக்குவ லன முன்னிலைப்படுத் ி 

இந்  டவடிக்லக 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

  ிய ைொவ விடுமுலற ஓய்வு விடு ியின் 

வச ி வொய்ப்புக்கலள 

 வீனமயப்படுத்து ல் மற்றும் அ னுடன் 

பு ிய  வீன வச ிகலளச் நசர்த்து 

நசலவப்தபறு ர்களின்  ிருப் ிலய 

உயர் மட்டத் ிற்கு தகொண்டு 
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தசல்வ ற்கொக பிொிவின் 

நமற்பொர்லவயின் கீழ் தசயற்பட்டு 

வருகின்றது. 

 

 பிொிவிற்கு உொித்துலடய சகை 

நகொப்புக்கள் மற்றும் சுற்றுச் சூழலிலன 

5 எஸ் எண்ணக்கருவிற்கு ஏற்ப 

 யொர்படுத்துவ ன் மூைம் 

அங்கீகொிக்கப்பட்ட ஒழுங்கலமப்பிற்கு 

ஏற்ப  யொொிக்கப்பட்ட ஆவணக் 

நகொப்புக்கள் மற்றும் அலுவைக 

சூழதைொன்றிலன  ிறுவுவ ற்கும் 

முன்நனொடிகளின் வருடியின் மூைம் 

பிர ிகலளப் தபற்றுக் தகொள்வ ன் 

மூைம் முடிவுகள் எடுப்ப ில் ஒன்றுபட்ட 

 ன்லமயிலன உறு ிப்படுத்துவ ற்கொன 

வச ிகள் ஏற்படுத் ிக் தகொடுக்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ொபன வி ிக்நகொலவயின் ஏற்பொடுகள் 

த ொடர்பொக அரச நசலவயில் உள்ள 

அலுவைர்களுக்கு விழிப்பூட்டும் பயிற்சி 

 ிகழ்ச்சித்  ிட்டம். 
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த ொலைந ொக்கு 

“அரசொங்க துலறயில் சிறந் ந ொர் அரசொங்க  ி ி 

முகொலமயொளரொக விளங்கு ல்.” 

பணிந ொக்கு 

அரசொங்க வளங்கலளப் நபணிப் பொதுகொத்து, 

விலனத் ிறன் மிக்க வலகயிலும் 

தவளிப்பலடத் ன்லமயொகவும் அவ் வளங்கலள 

லகயொளல் மற்றும் சிறந் ந ொர்  ி ி 

அறிக்லகயிடல் வொயிைொக அரசொங்க  ி ி 

சம்பந் மொக தபொறுப்புக்கூறலுடன் குறுகியகொை, 

 ீண்டகொை இைக்குகலள அலடந்துதகொள்வல  

உறு ிப்படுத்து ல். 

த ொனிப்தபொருள் 

விலனத் ிறன் மிக்க நசலவயினூடொக 

பயன்தபறு ர்கலள மகிழ்வுறச் தசய் ல் 

ந ொக்கம் 

 குறித்   ொட்களுக்கு முன்னர்  ி ி 

அறிக்லககலள சமர்ப்பித் ல். 

 தகொடுப்பனவு தசயற்பொட்டிலன 

ஒழுங்குமுலறப்படுத்துவ ன் மூைம் 

அ ற்தகன தசைவிடப்படும் கொைத்ல த் 

குலறத்துக் தகொள்ளல். 

 வருடொந்  வரவுதசைவுத் ிட்ட ஒதுக்கீடு 

100% பயன்படுத்து ல். 

 அலமச்சுக்கு கிலடக்கப்தபறும் 

கணக்கொய்வு விசொரலணகளின் 

எண்ணிக்லகலய 50% குலறத் ல். 

  வறுகள் மற்றும் விடுபடு ல் 

என்பவற்லற 100% குலறத் ல். 

 கணனி  ரவுமுலறலமகளினூடொக 

தசொத்துக்களின் இருப்லப நபணல், 

பொதுகொத் ல், உறு ிப்படுத் ல். 

   

 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சின் ஒரு பிர ொன பிொிவொக விளங்குகின்ற 

 ி ிப்பிொிவின் மூைம் அலமச்சு உட்பட 

அலமச்சின் கீழ் இயங்குகின்ற  ிலணக்களங்கள் 

மற்றும்  ிறுவனங்களின்  ி ி முகொலமத்துவம் 

மற்றும் கட்டுப்பொடு த ொடர்பொன தபொறுப்புக்கள்  

 ிர்வகிக்கப்படுகின்றன. இப் பிொிவு தபறுலகப் 

பிொிவு,  ி ி அறிக்லகயிடல், தகொடுப்பனவுகள் 

மற்றும் மனி  வள தகொடுப்பனவுகள் என 04 

பிொிவுகலளக் தகொண்டு இயங்குகின்றது. 

 தபறுலகப் பிொிவின் பணிகள் 

 அலமச்சு சம்பந் மொன தபறுலக 

 ிட்டங்கலள வகுத் லும், தபறுலக 

குழுக்கலள  ியமித் லும், த ொழிநுட்ப 

ம ிப்பீட்டு குழுக்கலள  ியமித் லும். 

 களஞ்சிய முகொலமத்துவ பணிகலள 

நமற்தகொள்ளல். 

 தசொத்து முகொலமத்துவ பணிகலள 

நமற்தகொள்ளல். 

 ி ி அறிக்லகயிடல் பிொிவின் பணிகள் 

 அலமச்சின் வருடொந்  வரவு தசைவுத் 

 ிட்ட ம ிப்பீடு  யொொித் ல், வருடொந்  

தபொருட் கணிப்பீடு பணிகலள 

 ி ிப் பிொிவு 
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நமற்தகொள்ளல், அலமச்சு மற்றும் 

அலமச்சின் கீழ் இயங்குகின்ற 

 ிறுவனங்களின் தசயைொற்றுலக 

அறிக்லகலய பொரொளுமன்றத் ிற்குச் 

சமர்ப்பிப்ப ற்கு  டவடிக்லக எடுத் ல். 

 வருமொன  லைப்பு 20.02.01.01 

அரசொங்க கட்டிட வொடலக வருமொனம் 

த ொடர்பொன பணிகள். 

 கணக்கொய்வு விசொரலணகளுக்கு 

விலடயளித் ல் மற்றும் அரசொங்க 

கணக்குகள் தசயற்குழு மற்றும் தபொது 

 டவடிக்லகள் த ொடர்பொன தசயற்குழு 

ஆகியன த ொடர்பொன பணிகள்.   

 அலமச்சு உட்பட அலமச்சின் கீழ் உள்ள 

 ிறுவனங்களின்  ி ிசொர் பணிகலள 

கண்கொணித் ல்.  

தகொடுப்பனவுப் பிொிவின்  பணிகள் 

 சிகொஸ் (CIGAS) கணினி 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டத்ல  

 லடமுலறப்படுத் ல், மொ ொந்  

கணக்குப் தபொழிப்பிலனச் சமர்ப்பித் ல் 

மற்றும் கொநசட்டிலனப் நபணல். 

 கொசொளர் பிொிலவப் நபணல், வங்கி 

கணக்கிணக்க அறிக்லககள் மற்றும் 

மொ ொந்  கணக்கிணக்க அறிக்லககலளத் 

 யொொித் ல்..  

 வொக்குப்பண ப ிநவட்டிலனப் நபணல். 

 தபொது லவப்புக் கணக்கிலனப் நபணல். 

மனி  வள தகொடுப்பனவுப் பிொிவின் பணிகள் 

 நவ னம் உட்பட அலனத்து 

தகொடுப்பனவுப் பணிகளும் அரசொங்க 

அலுவைர்களின் கணக்குகளும் 

சம்பந் மொக  டவடிக்லக எடுத் ல்.  

 அரசொங்க நசலவ நசமைொப  ி ியத் ிற்கு 

உொிய அறவீடுகள் த ொடர்பொக 

ஓய்வூ ிய  ிலணக்களத்துக்கு  கல்கலள 

சமர்ப்பித் ல். 

 ஓய்வூ ியர்களின் மொ ொந்  ஓய்வூ ியம் 

மற்றும் பணிக்தகொலட கணக்கிடப்பட்டு 

உொிய பிரந ச தசயைகத் ிற்கு அனுப்பி 

லவத் ல். 

 

 

 னிச் சிறப்பு வொய்ந்  தசயல் ிறன் 

சொ லனகள்....... 

பொரொளுமன்ற அரச கணக்குக் குழுவின் 

ம ிப்பீட்டு  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின் கீழ் 2015 ஆம் 

ஆண்டின்  ி ிக் கட்டுப்பொட்டு சட்ட ிட்டங்கள் 

மற்றும் ஒழுங்கு வி ிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு 

ஒழுகுவ லனப் நபொன்நற தசயல் ிறன் 

த ொடர்பொன அ ி சிறந்  தபறுநபற்றிலன 
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எடுத்துக் கொட்டிய  ிறுவனங்களுக்கொன  ங்க 

விருதுகள் வழங்கல் சனொ ிப ியின் 

 லைலமயில் 2017 ஆம் ஆண்டின் நபொது 

 லடதபற்றது என்பதுடன்  ொடு முழுவதும் 

பரந்து கொணப்படும் 842 அரச 

 ிறுவனங்களுக்கிலடயில் பல்நவறு 

வகு ியிலனச் சொர்ந் வற்றில் இருந்து 

ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட 81  ிறுவனங்களுக்கு இவ் 

விருது வழங்கப்பட்டது. அரசொங்க  ிர்வொக 

மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சுக்கும் இ ன் 

நபொது  ங்க விருது வழங்கப்பட்டு ம ிப்பீட்டுக்கு 

பொத் ிரமொனது என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 
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த ொலைந ொக்கு  

ந சிய அபிவிருத் ிப் பணிகலள முன்தனடுக்க 

மனி வளங்கலள வழங்கு ல் 

பணிந ொக்கு 

“ந சிய தகொள்லகயுடன் இலணந்து தசல்கின்ற 

விலனத் ிறன்மிக்க மனி வள 

முகொலமத்துவத் ினூடொக உற்பத் ித்  ிறன்மிக்க 

அரச நசலவதயொன்லற ஸ் ொபித் ல் மற்றும் 

சமூக தபொருளொ ொர  ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்கலளத் 

துொி ப்படுத்  தசயலூக்கத்துடன் பங்களிப்புச் 

தசய் ல்”. 

அறிமுகம் 

அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுவினொல் 

இலணந்  நசலவகள் பணிப்பொளர்  ொயகத் ின்  

 ற்றுணிவின் நபொில், இலணந்  நசலவகளின் 

அலுவைர்கலள  ியமித் ல், இடமொற்றங்கள், 

ப வியுயர்வுகள், ஒழுக்கொற்றுக் கட்டலள மற்றும்  

ப வி விைகல் சம்பந் மொன பணிகள் இலணந்  

நசலவகள் பிொிவினொல் நமற்தகொள்ளப்படும் 

பிர ொன பணிகளொகும்.  இது த ொடர்பொக 

இலணந்  நசலவகள் பிொிவு 12 கிலளகலளக் 

தகொண்டுள்ளது.  

இலணந்  நசலவகள் 

1. தமொழிதபயர்ப்பொளர் நசலவ, 

2. இைங்லக அரசொங்க நூைகர் நசலவ 

3. இைங்லக  கவல் மற்றும் த ொடர்பொடல் 

த ொழிநுட்ப நசலவ 

4. அபிவிருத் ி அலுவைர் நசலவ 

5. அரசொங்க முகொலமத்துவ உ வியொளர் 

நசலவ 

6. இலணந்  சொர ிகள் நசலவ 

7. அலுவைக  உ வியொளர் நசலவ 

இலணந்  நசலவ அலுவைர்கள் த ொடர்பொக 

இலணந்  நசலவப் பிொிவின் ஊடொக 

நமற்தகொள்ளப்படும் நசலவகள்  

 குறித்  நசலவப் பிரமொணக் குறிப்புக்களின் 

பிரகொரம் நசலவக்கு ஆட்நசர்ப்ப ற்கொன 

பணிகள் 

 விலனத் ிறன்கொண்  லடப்பொீட்லச 

 டொத்துவ ற்குொிய பணிகள். 

 விலனத் ிறன்கொண்  லடப்பொீட்லசக்குொிய 

விடுவித் ல்கள் 

 நசலவலய  ிரந் ரமொக்கல். 

 ப வியுயர்வு 

 இடமொற்றம் வழங்கல் 

 தவளி ொட்டு விடுமுலறகளுக்கொன அனும ி 

வழங்கல் 

 இரண்டொம் ிலை அடிப்பலடயில் 

விடுவித் ல் 

 நசலவயில் இருந்து  ிரந் ரமொக 

விடுவித் ல் 

 ப ில் கடலமயொற்றுவ ற்கு/ கடலமலய 

நமற்தகொள்வ ற்கு அனும ி வழங்கல் 

 ஒப்பந்  அடிப்பலடயில் நசலவயில் 

ஈடுபடுவ ற்கு அனும ி வழங்கல். 

  ிலறநசொி சுற்றறிக்லக 394 இன் பிரகொரம் 

மொற்றுவ ற்குொிய பணிகள் 

 இலணந்  நசலவகளுக்குொிய 

அலுவைர்களின் ஒழுக்கொற்று  டவடிக்லக  

 நசலவயில் இருந்து ஓய்வு தபறல். 

ஒவ்தவொரு கிலளகளின் மூைமும் 

நமற்தகொள்ளப்படுகின்ற பணிகள் 

I கிலள : அரசொங்க முகொலமத்துவ  உ வியொளர் 

நசலவ நசலவயின் -  ரம் 1 

அரசொங்க முகொலமத்துவ  உ வியொளர் I 

ஆம்  ர அலுவைர்களதும், III  ஆம் 

 ரத் ின் எழுத்துக்களில் தபயர் 

ஆரம்பிக்கப்படும் அலுவைர்களின் 

 ியமனம், இடமொற்றம், ஒழுக்கொற்று 

 டவடிக்லககள்  விர நவறு அலனத்து 

 ிர்வொக  ொபன மற்றும்  ிர்வொகப் 

பணிகள் 

II கிலள : அரசொங்க முகொலமத்துவ  உ வியொளர் 

நசலவ நசலவயின் -  ரம் 11 

அரசொங்க முகொலமத்துவ  உ வியொளர் II 

ஆம்  ரம் மற்றும்   எனும் எழுத்துக்களில் 

இலணந்  நசலவகள் பிொிவு 
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ஆரம்பிக்கும் III  ஆம்  ரத் ின் 

எழுத்துக்களில் தபயர் ஆரம்பிக்கப்படும் 

அலுவைர்களின்  ியமனம், இடமொற்றம், 

ஒழுக்கொற்று  டவடிக்லககள்  விர நவறு 

அலனத்து  ிர்வொக  ொபன மற்றும் 

 ிர்வொகப் பணிகள் 

III கிலள : அரசொங்க முகொலமத்துவ  உ வியொளர் 

நசலவ நசலவயின் -  ரம் III 

அரசொங்க முகொலமத்துவ  உ வியொளர் 

நசவின் III ஆம்  ரத் ில், L,M,V,W,S,T 

எழுத்துக்கள்  விர நவறு எழுத்துக்களில் 

தபயர் ஆரம்பிக்கப்படும் 

அலுவைர்களின்  ியமனம், இடமொற்றம், 

ஒழுக்கொற்று  டவடிக்லககள்  விர நவறு 

அலனத்து  ிர்வொக  ொபன மற்றும் 

 ிர்வொகப் பணிகள் 

IV கிலள : அரசொங்க முகொலமத்துவ  

உ வியொளர் நசலவயின் இடமொற்றம் 

அரசொங்க முகொலமத்துவ  உ வியொளர் 

நசலவயின் I, II, III  ரங்கலளச் நசர்ந்  

அலுவைர்களின் வருடொந்  

இடமொற்றங்கள் மற்றும் அவ்வொறல்ைொ  

(தபொதுவொன மற்றும் சிந கபூர்வ) 

Vகிலள: அலுவைக உ வியொளர் நசலவ 

இலணந்  அலுவைக உ வியொளர் 

நசலவக்குொிய, அலுவைர்களின் 

ஒழுக்கொற்று  டவடிக்லககள்  விர 

 ியமனம் வழங்கு ல், இடமொற்றங்கள், 

ப வியுயர்வு, ஓய்வு தபறச் தசய் ல் 

உட்பட  ொபன மற்றும்  ிர்வொக 

பணிகள்.  

VI கிலள : இலணந்   சொர ி நசலவ, அரசொங்க 

தமொழிதபயர்ப்பொளர் நசலவ 

மற்றும் இைங்லக நூைகர் நசலவ  

இலணந்   சொர ி நசலவ, அரசொங்க 

தமொழிதபயர்ப்பொளர் நசலவ மற்றும் 

இைங்லக நூைகர் நசலவ ஆகிய 

நசலவகளுக்குொிய ஒழுக்கொற்று 

 டவடிக்லககள்  விர  ியமனம் 

வழங்கு ல், இடமொற்றங்கள், 

ப வியுயர்வு, ஓய்வு தபறச் தசய் ல் 

உட்பட  ொபன மற்றும்  ிர்வொக 

பணிகள்.  

VII கிலள : இைங்லக  கவல், த ொடர்பொடல் 

மற்றும் த ொழிநுட்ப நசலவ 

இைங்லக  கவல், த ொடர்பொடல் மற்றும் 

த ொழிநுட்ப நசலவ அலுவைர்களின் 

ஒழுக்கொற்று  டவடிக்லககள்  விர 

 ியமனம் வழங்கு ல், இடமொற்றங்கள், 

ப வியுயர்வு, ஓய்வு தபறச் தசய் ல் 

உட்பட  ொபன மற்றும்  ிர்வொக 

பணிகள்.  

e-HRM முலறலம, அரசொங்க  ிர்வொக  

பணியொட்த ொகு ி  கவல் முலறலம 

(PACIS)  சம்பந் மொன அலனத்து 

 டவடிக்லககலளயும்  ிலறநவற்றல். 

VIII  கிலள : அபிவிருத் ி அலுவைர் நசலவ 

அபிவிருத் ி அலுவைர்களின் 

ஒழுக்கொற்று  டவடிக்லககள்  விர 

 ியமனம் வழங்கு ல், இடமொற்றங்கள், 

ப வியுயர்வு, ஓய்வு தபறச் தசய் ல் 

உட்பட  ொபன மற்றும்  ிர்வொக 

பணிகள்.  

ஆட்நசர்ப்பு மற்றும் பொீட்லசகள் கிலள 

 இைங்லக  ிர்வொக நசலவ, அரசொங்க 

தமொழிதபயர்ப்பொளர் நசலவ, நூைகர் 

நசலவ, இைங்லக  கவல், 

த ொடர்பொடல் த ொழிநுட்ப நசலவ, 

அரசொங்க முகொலமத்துவ உ வியொளர் 

நசலவ ஆகிய நசலவகளின் ஆட்நசர்ப்பு 

 டவடிக்லககள். 

 நமற்படி நசலவகளின் நசலவப் புகுமுக 

பயிற்சிலய  ஏற்பொடு தசய் ல் மற்றும் 

இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவகத்துடன் ஒருங்கிலணத் ல். 

 நமற்படி நசலவகளின் மற்றும் 

அபிவிருத் ி அலுவைர் நசலவயின் 

விலனத் ிறன்கொண்  லட ொண்டல் 

பொீட்லச  டவடிக்லககலள 

நமற்தகொள்ளல். 
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ஒழுக்கொற்றுக் கிலள 

இைங்லக  ிர்வொக நசலவக்கு மற்றும் 

இலணந்  நசலவகளுக்கு உொிய 

அலுவைர்கள் சம்பந் மொன ஒழுக்கொற்று 

 டவடிக்லககள்.  

 

தகொள்லக கிலள 

 அரசொங்க முகொலமத்துவ உ வியொளர் 

நசலவயின்  அ ியுயர் வகுப்பு 

அலுவைர்களின் ஒழுக்கொற்றுப் பணிகள் 

 விர இடமொற்றம், ஒப்பந்  

அடிப்பலடயில் நசலவயில் ஈடுபடுத் ல், 

ஓய்வுதபறச் தசய் ல் மற்றும் ஏலனய 

அலனத்து  ொபனப் பணிகளும், 

 ிர்வொகப் பணிகளும். 

 மக்கள் முலறப்பொட்டுச் தசயற்குழு, 

 ிர்வொக அலுவல்கள் த ொடர்பொன 

பொரொளுமன்ற ஆலணயொளர் 

(ஒம்புட்ஸ்மன்) அலுவைகம், அரசொங்க 

நசலவகள் ஆலணக்குழு,  பொரொளுமன்ற 

ஆநைொசலனச் தசயற்குகுழு, மனி  

உொிலமகள் ஆலணக்குழு, 

நசலவக்குொிய ொன த ொழிற்சங்கங்கள்   

ஆகியவற்றினொல் அனுப்பப்படுகின்ற 

கடி ங்கள் த ொடர்பொக விலடயளித் ல். 

 நசலவக்கு உொிய ொன கொரொளுமன்ற 

வொய்மூை வினொக்களுக்கு 

விலடயளித் ல். 

 கணக்கொய்வு விசொரலணகள், 

கண்கொணிப்பு  டவடிக்லககள், அரசியல் 

பழிவொங்கல் குழுவின் சிபொர்சுகள் 

சம்பந் மொக   டவடிக்லக எடுத் ல். 

 மொகொண சலபகளினொல் அனுப்ப்படும் 

பிரச்சிலனகள் த ொடர்பொக மத் ிய 

அரசொங்க நசலவக்கு அலமய 

விலடகலள அனுப்பு ல். 

 அரசொங்க முகொலமத்துவ நசலவப் 

பிரமொணக் குறிப்பின் ஏற்பொடுகளுக்கு 

அலமய  டவடிக்லக  எடுக்கும் நபொது 

நமதைழும் பிரச்சிலனகள் மற்றும் 

நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பின் 

 ிருத் ங்களுக்குத் ந லவயொன 

பணிகலள நமற்தகொள்ளல். 

 அரசொங்க முகொலமத்துவ உ வியொளர் 

நசலவயின், I, II, III   ரத் ின் 

அலுவைர்களது பிரத் ிநயக நகொலவக்கு 

உொிய ல்ைொ  தபொது விடயங்கள் 

த ொடர்பொக  டவடிக்லக எடுத் ல். 

 ிர்வொகக் கிலள 

 இலணந்  நசலவப் பிொிவுக்குக் 

கிலடக்கப்தபறும் அஞ்சல் மற்றும் 

பொீட்லச தபறுநபறுகலள 

உறு ிப்படுத்தும் ஆவணங்கலள 

முலறப்படி கிலளகளுக்கு 

வி ிநயொகித் ல். 

 இலணந்  நசலவப் பிொிவின் 

கிலளகளுக்கு அலுவைர்கலள 

இலணத் ல் மற்றும் விடுவித் ல் 

சம்பந் மொன பணிகள். 

 இலணந்  நசலவப்பிொிவின் ப வியணி 

அலுவைர்களுக்கு கடலமப்பட்டியல் 

வழங்கல். 

 இலணந்  நசலவப் பிொிவு த ொடர்பொன 

 ிர்வொக அறிக்லக, வருடொந்  ம ிப்பீடு 

மற்றும் நவண்டப்படும் பிற 

அறிக்லககலளத்  யொொித் ல். 

 இலணந்  நசலவப் பிொிவின் 

அலுவைர்களது விடுமுலற சம்பந் மொன 

பணிகள் 

 இலணந்  நசலவப் பிொிவின் 

அலுவைர்கலள தவளி ொட்டு மற்றும் 

உள் ொட்டு பயிற்சி பொடத றிகளில்  

ஈடுபடுத் ல். 

 இலணந்  நசலவப் பிொிவின் தபொருட் 

பட்டியல் (இன்தவட்டி) ஆவணத்ல  

இற்லறவலரயப்படுத் ல். 

 இலணந்  நசலவப் பிொிவுக்கு 

ந லவயொன அலுவலுக 

உபகரணங்கலள ஓடர் தசய் ல் மற்றும் 

அப்புறப்படுத் ப்பட்ட உபகரணங்கலள 

களஞ்சியத் ிடம் ஒப்பலடப்ப ற்கு உொிய 

 டவடிக்லக எடுத் ை. 
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 இலணந்  நசலவப் பிொிவின் வருடொந்  

தபொருட் கணிப்பிடு த ொடர்பொன 

பணிகள் 

 சனொ ிப ிக்கு தசொல்லுங்கள்  

 ிகழ்ச்சித் ிட்டத்ல   ஒருங்கிலணத் ல்.  

 ீர்மொனதமடுக்கும் நபொது மற்றும் கடலமலய 

நமற்தகொள்ளும் நபொது அலுவைர்கள் லகயொள 

நவண்டியன. 

  ொபனவி ிக் நகொலவ 

  ி ிப் பிரமொணம் 

 அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழு 

மற்றும் அலுவைக  லடமுலற  

 ஓய்வூ ிய நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பு 

 ஒவ்தவொரு நசலவகளுக்கும் உொிய ொன 

நசலவப் பிரமொணக் குறிப்புக்கள் 

 அரசொங்க நசலவகள்  ஆலணக்குழு 

மற்றும் சுற்றறிக்லககள் 

 முகொலமத்துவ நசலவச் சுற்றறிக்லக 

 அரசொங்க  ிர்வொக சுற்றறிக்லக 

 இலணந்  நசலவகள் சுற்றறிக்லக 

 

2017 ஆம் ஆண்டினுள் நமற்தகொள்ளப்பட்ட 

பணிகள்.. 

 

ஆட்நசர்ப்புக்கள் 

 இைங்லக  ிர்வொக நசலவயின் III ஆம் 

வகுப்புலடய 2015(2016) ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கு உொித் ொக 

கணக்கிடப்பட்ட தவற்றிடங்கள் 221 

இற்கொன அலுவைர்கலள இலணத்துக் 

தகொள்வ ற்கொன ஆரம்ப 

 டவடிக்லககலள  ிலறவு தசய்  ன் 

பின்னர் பொீட்லசயிலன  டொத்துவ ற்கு 

துவங்கியுள்ளது. 

 அரச முகொலமத்துவ உ வியொளர் 

நசலவயின் அ ி உயர் வகுப்புலடய 

அலுவைர்களுக்கொன 2016 ஆம் 

ஆண்டில்  ிைவிய தவற்றிடங்களின் 

எண்ணிக்லக 302 ஆகும். அவ் 

அலுவைர்கலள ப வியுயர்த்துவ ற்கொக 

பொீீ்ட்லச அறிவித் ல் 

பிரசுொிக்கப்பட்டுள்ளந ொடு இப் 

ப வியுயர்வுகள் 2017 ஆம் ஆண்டினுள் 

 ிலறவு தசய்வ ற்கு 

 ிட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 அரச முகொலமத்துவ உ வியொளர் 

நசலவயின் III ஆம் வகுப்பிற்கு 2016 

ஆம் ஆண்டிற்கு உொித் ொக 

கணக்கிடப்பட்ட தவற்றிடங்களின் 

எண்ணிக்லக 2878 இற்கொன 

அலுவைர்கலள ஆட்நசர்ப்பு 

தசய்வ ற்கொக  ற்தபொழுது பொீட்லச 

 டொத் ப்பட்டுள்ளதுடன்.  

 அரச தமொழி தபயர்ப்பொளர் நசலவக்கொக 

 ிைவும் தவற்றிடங்களுக்கு ஏற்ப 

அலுவைர்கலள ஆட்நசர்ப்பு 

தசய்வ ற்கொன ஆரம்ப  டவடிக்லககள் 

நமற்தகொள்ளப்படுவந ொடு குறித்  

நசலவயின் நசலவப் பிரமொணக் 

குறிப்பில்  ிருத் ங்கள்  ற்நபொது 

இடம்தபற்று வருவதுடன் 

 ியமனங்கலள வழங்குவ ற்கும் 

 ிட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 இைங்லக  கவல் மற்றும் த ொடர்பொடல் 

த ொழில்நுட்ப நசலவயின் 3(III)  ஆம் 

வகுப்பிற்கொக 2016 ஆம் ஆண்டில் 

 ிைவிய தவற்றிடங்கள் 758 இற்கொன 

அலுவைர்கலள இலணத்துக் 

தகொள்வ ற்கு ஆரம்ப  டவடிக்லக 

துவங்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வொநற குறித்  

நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பின் 

 ிருத் ங்களுக்கொக  ற்நபொது 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இைங்லக  கவல் மற்றும் த ொடர்பொடல் 

த ொழில்நுட்பச் நசலவயின்  2(III) ஆம் 

வகுப்பிற்கொக 2016 ஆம் ஆண்டில் 

221 302

5384
3423

77

758

174 20
168

Recruitments -2017 

SLAS
2015(2016)

PMAS Supra
2016

PMAS  2016

  PMAS  2017

  Translators'
Service
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 ிைவிய தவற்றிடங்கள் 174 இற்கொன 

அலுவைர்கலள இலணத்துக் 

தகொள்வ ற்கொன அடிப்பலட 

 டவடிக்லககள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.  

 இைங்லக  கவல் மற்றும் த ொடர்பொடல்  

த ொழில்நுட்பச் நசலவயின்  1(III) ஆம் 

வகுப்பிற்கொக 2016 ஆம் ஆண்டில் 

 ிைவிய 20 தவற்றிடங்களுக்கொன 

அலுவைர்கலள இலணத்துக் 

தகொள்வ ற்கொன அடிப்பலட 

 டவடிக்லகககள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.  

 இைங்லக நுொைகர் நசலவயின் 2016 

ஆம் ஆண்டில்  ிைவிய தவற்றிடங்கள் 

480 இற்கொன அலுவைர்கலள 

இலணத்துக் தகொள்வ ற்கொக 

வர்த் மொனி அறிவித் ல் 

பிரசுொிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் வருட 

இறு ியின் நபொது ஆட்நசர்ப்புக்கலள 

நமற்தகொண்டு  ிலறவு தசய்வ ற்கு 

எ ிர்பொர்க்கப்படுகின்றது. 

நசலவ ஆரம்பப் பயிற்சி  டவடிக்லககள் 

 இைங்லக  ிர்வொக நசலவயின் III ஆம் 

வகுப்பிற்கொக 2014(2016) ஆம் 

ஆண்டுகளில்  ிறந்து மற்றும் 

மட்டுப்படுத் ப்பட்ட அடிப்பலடயின் 

கீழ் ஆட்நசர்ப்புச் தசய்யப்பட்டுள்ள 

குழுவில் கொணப்படும் 139 

அலுவைர்களுக்கொன நசலவ ஆரம்பப் 

பயிற்சி ஒழுங்குபடுத் ிக் தகொடுத் ல். 

 இைங்லக  ிர்வொக நசலவயின் III ஆம் 

வகுப்பிற்கொக 2015(2016) ஆம் 

ஆண்டுகளில்  ிறந்  மற்றும் 

மட்டுப்படுத் ப்பட்ட அடிப்பலடயில் 

ஆட்நசர்ப்புச் தசய்யப்பட்ட குழுவில் 

கொணப்பட்ட 196 அலுவைர்களுக்கொன 

நசலவ ஆரம்பப் பயிற்சியிலன ஒழுங்கு 

தசய் ல். 

 அரச முகொலமத்துவ உ வியொளர் 

நசலவயின் அ ி உயர் வகுப்பிற்குொிய 

302 அலுவைர்களுக்கொன நசலவ 

ஆரம்பப் பயிற்சியிலன ஒழுங்கு 

தசய் ல். 

 அரச முகொலமத்துவ உ வியொளர்  

நசலவயின் III ஆம் வகுப்பிற்கொக 2016 

ஆம் ஆண்டில் ஆட்நசர்ப்புச் 

தசய்யவுள்ள அலுவைர்களுக்கொன 

நசலவ ஆரம்பப் பயிற்சியிலன ஒழுங்கு 

தசய் ல். 

 அரச தமொழி தபயர்ப்பொளர் நசலவக்கு 

இலணத்துக் தகொள்ளப்பட்ட 73 

அலுவைர்களுக்கு நசலவ ஆரம்பப் 

பயிற்சியிலன ஒழுங்கு தசய் ல். 

 இைங்லக  கவல் மற்றும் த ொடர்பொடல் 

த ொழில்நுட்ப நசலவயின் 3(III) ஆம் 

வகுப்பிற்கொக 2016 ஆம் ஆண்டில் 

ஆட்நசர்ப்புபச் தசய்யப்பட்ட 

அலுவைர்கள் 758 மற்றும் 20 நபர் 

மற்றும்  2(III) ஆம் வகுப்லபச் நசர்ந்  

அலுவைர்கள் 174 நபருக்கும் நசலவ 

ஆரம்பப் பயிற்சியிலன ஒழுங்கு 

தசய் ல். 

 இைங்லக நுொைகர் நசலவக்கொக 

இலணத்துக் தகொள்ளப்பட்ட 

அலுவைர்கள் 480 நபருக்கொன நசலவ 

ஆரம்பப் பயிற்சியிலன ஒழுங்கு 

தசய் ல். 

விலனத் ிறன் கொண்  லட  ொண்டல் 

பொீட்லசயிலன  டொத்து ல். 

 சகை  ொடு  ழுவிய நசலவகள் மற்றும் 

இலணந்  நசலவகளுக்கொக குறித்  

விலனத் ிறன் கொண்  லட  ொண்டல் 

பொீட்லசயிலன  டொத் ி 

தபறுநபறுகலள தவளியிடல். 

 

நசலவ உறு ிப்படுத் லிலன தபற்றுக் 

தகொடுத் ல். 

 கீழ்வரும் நசலவகளில் கடலமயொற்றும் 

அலுவைர்களுக்கொக நசலவ 

உறு ித் ன்லமயிலன தபற்றுக் 

தகொடுக்கும்  டவடிக்லக  ிலறவு 

தபற்றுள்ளது.  
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 III  ஆம்  ரத் ிலனச் நசர்ந்  

அலுவைர்கலள II ஆம்  ரத் ிற்கும் II 

ஆம்  ரத் ிலனச் நசர்ந்  

அலுவைர்கலள I ஆம்  ரத் ிற்கும் 

நமற்தகொள்ளப்பட்ட ப வியுயர்வுகள் 

த ொடர்பொன  கவல்கள். 

 

 
 கவல் த ொழில்நுட்பம் 

 PACIS தமன் தபொருள் மூைம் 

தவற்றிடங்கலள இற்லறப்படுத்துவ ன் 

ஊடொக இதுவலர  ிறுவனங்கள் 522 

இன் பணியொட் த ொகு ியினர் பற்றிய 

 கவல்கள் நசகொிக்கப்பட்டுள்ளன. 

  ிகழ் ிலை முலறயின் மூைம் 

விலனத் ிறன் கொண்  லட  ொண்டல் 

பொீட்லசக்கொன விண்ணப்பங்கலள 

அனுப்பும் தசயன்முலறயிலன 

அறிமுகப்படுத்துவ ற்கு அவசியப்படும் 

அடிப்பலட  டவடிக்லககள் 

இடம்தபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றது. 

 eHRM  ிகழ்ச்சித்  ிட்டத் ிலன விருத் ி 

தசய் ல். (re-engineering) 
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இைங்லக  ிர்வொக நசலவ த ொடர்பொக 

அலமச்சரலவ மற்றும் அரசொங்க நசலவகள் 

ஆலணக்குழுவினொல் வழங்கப்படுகின்ற 

 ீர்மொனங்கலள  லடமுலறப்படுத் ல் மற்றும் 

அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுவின் மூைம் 

வி ிக்கப்படுகின்ற அ ிகொரங்கள்,  த்துவங்கள் 

என்பனவற்றுக்குொிய பணிகலள தசயைொளொின் 

அல்ைது நமை ிகச் தசயைொளொின் (அரசொங்க 

 ிர்வொக) அங்கீகொரத்துடன், இைங்லக  ிர்வொக 

நசலவகள் பிொிவு அமுல்படுத்துகின்றது. 

 

பணிகள் மற்றும் தசயற்பொடுகள் 

இைங்லக  ிர்வொக நசலவப் பிொிவின் மூைம் 

நமற்தகொள்ளப்டும் பணிகள்- 

 தபறுநபறுகலள உறு ி தசய்து 

தகொள்வ ற்கொக சொன்றி ழ்கலள 

பொீட்லசகள்  ிலணக்களம் மற்றும் 

பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அனுப்பு ல். 

 

 

 

 இடமொற்றங்களுக்கு அங்கீகொரம் 

வழங்குவது மற்றும் அரசொங்க நசலவகள் 

ஆலணக்குழுவுக்கு சிபொர்சுகலள 

வழங்கு ல். 

 இைங்லக  ிர்வொக நசலவயின் பிரமொணக் 

குறிப்புக்கு அலமவொன பொடங்கள் மற்றும் 

தமொழிகள் த ொடர்பொன ந ர்ச்சிலய 

தபற்றுக் தகொள்ள நவண்டிய ன் 

ந லவயிலிருந்து விடுவித் ல். 

 விலனத் ிறன்கொண்  லடப் 

பொீட்லசகளின் தபறுநபறுகலள 

தவளியிடு ல். 

  இ. ி.நச. 11 மற்றும் 111  ர 

இடமொற்றங்களுக்கு அங்கீகொரம் 

வழங்குவது மற்றும் விநசட  ரம் மற்றும் 1 

அந்  ரத் ிற்கு இடமொற்றம் த ொடர்பொக 

அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுவுக்கு 

சிபொர்சுகலள வழங்கு ல். 

 இைங்லக  ிர்வொக நசலவயின் பிரமொணக் 

குறிப்புக்கு அலமவொன பொடங்கள் மற்றும் 

தமொழிகள் த ொடர்பொன ந ர்ச்சிலய 

தபற்றுக் தகொள்ள நவண்டிய ன் 

ந லவயிலிருந்து விடுவித் ல். 

  விலனத் ிறன்கொண்  லடப் பொீட்லசகள் 

த ொடர்பொன பிரச்சிலனகள் சம்பந் மொக 

அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுவிற்கு 
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Administrative Service

Number of officers requested for transfers
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இைங்லக  ிர்வொக நசலவப் பிொிவு 
   

javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);


 

     

 

  
 3

9
 

சிபொர்சுகலள சமர்ப்பித் ல். (அரசொங்க 

நசலவகள் ஆலணக்குழுவின் சுற்றறிக்லக 

இைக்கம் 02/2011 இற்கலமவொக)     

 நசலவயில்  ிரந் ரமொக்குவது த ொடர்பொக 

அரசொங்க  நசலவகள் ஆலணக்குழுவுக்கு 

சிபொர்சுகலள சமர்ப்பித் ல் 

 இடமொற்றம்  மூைம் அலுவைர்கலள பு ிய 

ப விகளில் உத் ிநயொகபூர்வ கடலமகலள 

தபொறுப்நபற்றல் த ொடர்பொக அரசொங்க 

வர்த் மொனியில் பிரசுொிப்ப ற்கு நவண்டிய 

பணிகலள நமற்தகொள்ளல். 

  விபரங்கலள அரசொங்க அச்சொளொிடம் 

சமர்ப்பித் ல். 

  ொட்டுக்கு தவளிநய தசல்வ ற்கொன 

விடுமுலறகள் ( ொபன வி ிக் நகொலவயின் 

XII 23 ஆம் பிொிவுக்கு அலமவொக)     

 நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயத் 

துலறகளுக்கொக தவளி ொட்டுக் 

கற்லககளுக்கொன விடுமுலறகலள 

வழங்கு ல் (முழுச் சம்பளத்துடனொனது) – 

( ொபன வி ிக் நகொலவயின் XII 14 ஆம் 

பிொிவுக்கு அலமவொக) 

 சம்பளமற்ற தவளி ொட்டு விடுமுலற 

(கற்லக / த ொழில் / கற்லகயும் த ொழிலும்) 

-  ொபன வி ிக் நகொலவயின் XII 16 ஆம் 

பிொிவுக்கு அலமவொக) 

 நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பின் 12 (III) 

பந் ிக்கு அலமவொக குறித்  சம்பளப் 

படிமுலறயில் அமர்த்து ல். 

 யொ ொயினுதமொரு ப வியில் ப ில் 

கடலமயொற்றுவது த ொடர்பில் உொிய 

சிபொர்லச அரசொங்க நசலவகள் 

ஆலணக்குழுவிடம் சமர்ப்பித் ல் 

 இரண்டொம்  ிலையில் 

நசலவயொற்றுவ ற்கொக விடுவிப்பது 

த ொடர்பொக அரசொங்க நசலவகள் 

ஆலணக்குழுவுக்கு சிபொர்சுகலள 

சமர்ப்பித் ல் ( டவடிக்லக 

ஒழுங்குவி ிகளின் 143 இற்கு அலமய) 

 ப வி உயர்வுகள் த ொடர்பொக அரசொங்க 

நசலவகள் ஆலணக்குழுவுக்கு 

சிபொர்சுகலள சமர்ப்பித் ல் 

 நசலவயிலிருந்து ஓய்வு தபறுவது 

த ொடர்பொக அரசொங்க நசலவகள் 

ஆலணக்குழுவுக்கு சிபொர்சுகலள 

சமர்ப்பித் ல் 

 

 இைங்லக  ிர்வொக நசலவயின் 

தகொள்லகத்  ீர்மொனங்கள் த ொடர்பொக 

அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழு மற்றும் 

அலமச்சரலவக்கு சிபொர்சுகலள 

சமர்ப்பித் ல் 

 நசலவ மூப்பு  த ொடர்பொன பட்டியலை 

முகொலமத்துவம் தசய் ல் 

 தவற்றிடங்களின் பட்டியலை நபணல் 

பணிகலள நமற்தகொள்ளும் நபொதும் 

 ீர்மொனங்கலள எட்டும் நபொதும் 

அ ிகொரங்கலளயும்   த்துவங்கலளயும் 

தசயற்படுத்தும் நபொதும் லகயொள 

நவண்டியலவ- 

  ொபனவி ிகநகொலவ 

 அரசொங்க நசலவகள்  ஆலணக்குழுவின் 

அலுவைக  லடமுலற வி ி 
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 அரசொங்க  ிர்வொக, அரசொங்க நசலவகள்  

ஆலணக்குழு மற்றும்  ி ிச் 

சுற்றறிக்லககள்  

2017 ஆம் ஆண்டினுள் நமற்தகொள்ப்பட்ட 

பணிகள்.. 

ஆட்நசர்ப்புக்கள் 

 இைங்லக  ிர்வொக நசலவயின்  III ஆம் 

வகுப்பின் 2015 (2016) ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கு உொித் ொக 

கணக்கிடப்பட்ட தவற்றிடங்களின் 

எண்ணிக்லக 221 இற்கொன 

அலுவைர்கலள ஆட்நசர்ப்பு 

தசய்வ ற்கொன ஆரம்ப 

 டவடிக்லககலளப் பூரணப்படுத் ிய ன் 

பின்னர் பொீட்லசயிலன  டொத்துவ ற்கு 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

 இைங்லக  ிர்வொக நசலவயின்  III ஆம் 

வகுப்பின் 2016 (2017) ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கு உொித் ொக 

கணக்கிடப்பட்டுள்ள 

தவற்றிடங்களுக்கொன அலுவைர்கலள 

இலணத்துக் தகொள்வ ற்கொன 

விண்ணப்பங்கள் நகொரும்  டவடிக்லக 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இைங்லக  ிர்வொக நசலவயின்  III ஆம் 

வகுப்பிற்கொக  2014 (2016) ஆம் 

ஆண்டுகளில்  ிறந்  மற்றும் 

மட்டுப்படுத் ப்பட்ட அடிப்பலடயின் 

கீழ் ஆட்நசர்ப்புச் தசய்யப்பட்ட 

குழுக்களில் உள்ள அலுவைர்கள் 139 

நபருக்கொன நசலவ ஆரம்பப் 

பயிற்சியிலன ஒழுங்கு தசய் ல். 

 இைங்லக  ிர்வொக நசலவயின்  III ஆம் 

வகுப்பிற்கொக  2015 (2016) ஆம் 

ஆண்டுகளில்  ிறந்  மற்றும் 

மட்டுப்படுத் ப்பட்ட அடிப்பலடயின் 

கீழ் ஆட்நசர்ப்புச் தசய்யப்பட்ட 

குழுக்களில் உள்ள அலுவைர்கள் 196 

நபருக்கொன நசலவ ஆரம்பப் 

பயிற்சியிலன ஒழுங்கு தசய் ல். 
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அறிமுகம் 

• இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவ 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சின் 

பரப்தபல்லையினுள் உள்ளடங்கும் 

 ொடொளவிய நசலவதயொன்றொகும். 

• தபொறியியைொளர்களின்  ியமனம் 

மற்றும் ஒழுக்கொற்று அ ிகொொியொக 

விளங்குவது அரசொங்க நசலவகள் 

ஆலணக்குழுவொகும். 

இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவப் பிொிவின் 

மூைம்  யொொிக்கப்பட்ட இைங்லக தபொறியியல் 

நசலவயின் மனி  வள முகொலமத்துவ ப விகள் 

1441 உம் உள்ளடங்குவதுடன்,  ரத் ிற்கலமய 

அலுவைர் வலகப்படுத் ல்கள் பின்வருமொறு  

 

அவ்வொநற  ற்நபொது இைங்லக 

தபொறியியைொளர் நசலவயில் ஈடுபட்டுள்ள 

தபொறியியைொளர்களி வகு ிக்கலமய 

வலகப்படுத் ல் பின்வருமொறு-  

 ரம் 
ப விகளின் 

எண்ணிக்லக 

விநசட  ரம் 03 

 ரம் I 222 

 ரம் II/III 8811 

தமொத்  எண்ணிக்லக 8448 

 

 

த ொலைந ொக்கு 

இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவக்குொிய  

 ிபுணத்துவமிக்கவர்களின்   ியமனம் த ொட்டு 

ஓய்வு தபறும் வலரயிைொன பூரண  ிர்வொக 

தசயன்முலறகலளயும் முகொலமப்படுத்துவது, 

கண்கொணிப்பது அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சின் கீழ் இயங்குகின்ற 

தபொறியியைொளர் பிொிவின் பணியொகும்.  
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Engineering service

இைங்லக  தபொறியியைொளர் நசலவப் பிொிவு 
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வரைொறு 

• இைங்லக தபொறியியல் நசலவ 1971 

ஒக்நரொபர் 01  ஆந்  ிக ி 

 ொபிக்கப்பட்டது. 

ப வியுயர்வு த ொடர்பொக வச ிகள் 

வலரயறுக்கப்பட்ட கொரணமொக 

தபொறியியைொளர் நசலவயில் 

பிரச்சிலனகள் 

எழுந் ன.எ ிர்பொர்ப்புக்கள் 

மட்டுப்படுத் ப்பட்டலம,  கு ியுலடய 

 ிபுணத்துவமிக்கவர்லள நபொ ொலம, 

தபொறியியைொளர்களுக்கு நவண்டி 

பயிற்சி மற்றும்  லடமுலறப் பயிற்சி  

• அரச நசலவயில் அலனத்து 

தபொறியியைொளர்களுக்கும் தபொது 

 ிபந் லனக்நகொலவ ஒன்றுக்கு 

கட்டுப்பட நவண்டியவொறு 

தபொறியியைொளர்கள் த ொடர்பொக 

பிறித ொரு நசலவலயக் 

கட்டிதயழுப்புவ ற்கு அரசொஙக நசலவ 

தபொறியியைொளர்கள்  

உத்ந சித்துள்ளனர். 

• இ ன்நபொது இைங்லக தபொறியியைொளர் 

நசலவகள்  சலபதயொன்லறத் 

 ொபிப்ப ற்கும் அ ன் முகொலமத்துவ 

மற்றும்  சலபக்கு ஒத்துலழப்பு வழங்கும் 

தபொருட்டு பணிப்பொளர் ஒருவலர 

 ியமிப்ப ற்கும் உத்ந சிக்கப்பட்டது. 

• இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவ 

பிரமொணக் குறிப்புக்கலமய அரசொங்க 

 ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சின் தசயைொளரும், விடயப் 

தபொறுப்பு அலமச்சொினொல் 

 ியமிக்கப்பட்ட தபொறியியைொளர் 

நசலவலயச் சொரொ  இரு சிநரஷ்ட 

பட்டய தபொறியியைொளர்களும் இச் 

சலபயில் உள்ளடங்குகின்றனர். 

• இச் சலப தபொறியியைொளர் நசலவச் 

சலப என அலழக்கப்படுகின்றது. 

 

இைங்லக தபொறியியல் நசலவப் பிரமொணக் 

குறிப்பு 

1988-06-07 ஆந்  ிக ிய 7/509  இைக்கமுலடய 

நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பு 

2004-07-22 ஆந்  ிக ிய 24/1350   (மு ைொவது 

 ிருத் ம்) 

2013-11-11 ஆந்  ிக ிய 1836/6 இைக்கமுலடய 

பு ிய நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பு 

2013-12-09 ஆந்  ிக ிய 7/509  இைக்கமுலடய 

நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பு (பிலழ ிருத் ம்) 

2014-11-05 ஆந்  ிக ிய 1887/21  

இைக்கமுலடய நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பு   

(இரண்டொவது  ிருத் ம்) 

2017-02-17 ஆந்  ிக ிய 2006/53  

இைக்கமுலடய நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பு      

(மூன்றொவது  ிருத் ம்) 

த ொலைந ொக்கு 

ந சிய அபிவிருத் ிசொர் குறிக்நகொள்கலள 

எய்துவ ற்கு பயனுறு ிமிக்க பங்களிப்லப 

 ல்குகின்ற தபொறியியைொளர்களின் 

த ொழிற்றுலற முன்நனற்றத்ல  

உறு ிப்படுத்துகின்ற அரசொங்க நசலவ 

 ிறுவதமொன்றொக விளங்கு ல். 

பணிந ொக்கு 

நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பின் மூைம் இைங்லக 

தபொறியியைொளர் நசலவக்கு உொிய 

தபொறியியைொளர்களின் த ொழில் 

 ிபுணத்துவத்ல  பயனுறு ிமிக்க  வலகயில் 

நமம்படுத்துவ ற்கு அவசியமொன 

முகொலமத்துவத்ல  நபணிச் தசல்ைல் மற்றும் 

துொி மொக  மொறுகின்ற சூழ் ிலைக்கு ஏற்றவொறும் 

 ற்நபொதுள்ள சவொல்கலள சமொளிக்கக் கூடிய 

வலகயில் தபொறியியைொளர் நசலவப் பிரமொணக் 

குறிப்லப இற்லறவலரயொக்கு ல். 

ந ொக்கம் 

• ஆட்நசர்ப்பு, சம்பளம், படி மற்றும் 

தகொடுப்பனவுகள், பிற  ிலைலமகள், 

மனி  வள முகொலமத்துவம்  ஆகியன 

சம்பந் மொக பயனுறு ிமிக்க அரசொங்க 
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தகொள்லகலய  யொொித் லும் அ ற்கு 

ஒத்துலழப்பு வழங்கலும். 

• இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவலயச் 

நசர்ந்  அலுவைர்கள் மக்கள் 

ந லவகளுக்கு பிர ிபலிப்புக்கலள 

த ொிவிக்கக்கூடிய வலகயில் பு ியந ொர் 

நகொணத் ில் சிந் லனலயச் 

தசலுத்து ல் 

• இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவயின் 

விலனத் ிறன் மற்றும்  ரத் ிலன 

நமம்படுத்துவ ற்கு பு ிய முகொலமத்துவ 

வியூகங்கலளயும் பிர ொன 

முலறலமகளினதும் நவலைத் ிட்டத்ல  

 யொொித் ல் மற்றும் தசயற்படுத் ல்.  

 

தபொறுப்புக்கள் 

1) பு ிய அலுவைர்கலள 

மட்டுப்படுத் ப்பட்ட/  ிறந்  

அடிப்பலடயில்  இலணத்துக்தகொள்ளல் 

2)  ியமனத்ல   ிரந் ரப்படுத் ல் 

3) ப வியுயர்வுகள் 

4) நசலவ  ிலையங்களிலடநய 

இடமொற்றம்-  ிய ிச்சட்ட சலபகள், 

கூட்டுத் ொபனங்கள், தவளி ொட்டு 

 ி ியு வி அளிக்கப்படும் 

கருத் ிட்டங்கள் நபொன்றவற்றுக்கு 

விடுவித் ல் 

5)  கு ிகொண் கொைத்ல   ீடித் ல்  

6) ஒழுக்கொற்று விடயங்கள்  

7) நசலவயின் ந லவப்பொடுகளுக்கு  ஏற்ப 

தபொறியியைொளர் நசலவப் பிரமொணக் 

குறிப்லப  ிருத் ியலமத் ல். 

8) ஒப்பந்  அடிப்பலடயில் நசலவக்கு 

ஆட்நசர்ப்ப ற்கு சிபொர்சு தபறல் 

9) ப விகளில் ப ில் கடலமயொற்றுவ ற்கு 

 ியமித் ல் 

10)  ிய ிச்சட்ட சலபகள், 

கூட்டுத் ொபனங்கள், தவளி ொட்டு 

உ வியளிப்புச் தசயற் ிட்டங்கள் 

ஆகியனவற்றுக்கு அலுவைர்கலள 

விடுவித் ல் 

11) புைலமப்பொிசில் மற்றும் பயிற்சிகள் 

அல்ைது த ொழில் அல்ைது தவ 

ளி ொட்டில் கற்லகலயத் 

த ொடருவ ற்கொக விடுமுலற தபறல். 

12) ஓய்வுதபறச் தசய் ல் 

13) இரொேி ொமொ 

பணிகலள நமற்தகொள்ளும் நபொதும் 

 ீர்மொனங்கலள எட்டும் நபொதும் 

அ ிகொரங்கலளயும்   த்துவங்கலளயும் 

தசயற்படுத்தும் நபொதும் லகயொள 

நவண்டியலவ- 

  ொபனவி ிகநகொலவ 

 அரசொங்க நசலவகள்  ஆலணக்குழுவின் 

அலுவைக  லடமுலற வி ிக்நகொலவ 

 இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவப் 

பிரமொணக் குறிப்பு 

 அரசொங்க  ிர்வொக சுற்றறிக்லககள் 

 1976 த ொழிநுட்ப அலுவைர்கள் 

த ொடர்பொக  டொத் ப்படும் பொீட்லச 

த ொடர்பொன பிரமொணக் குறிப்பு 

 தபொறியியைொளர் நசலவப் பிொிவின் 

மூைம் தவளியிடப்படும் சுற்றறிக்லககள் 

 

2017 ஆம் ஆண்டினுள் இப் பிொிவின் மூைம், 

 இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவயின்  

111 ஆம் வகுப்பிற்கொன  ிறந்  

அடிப்பலடயில் ஆட்நசர்ப்புச் தசய்து 

தகொள்வ ற்கொக 2017.09.25 ஆந் 

 ிக ியொகும் நபொது விண்ணப்பங்கள் 

நகொரப்பட்டு  ிலறவு தபற்றிருக்கும். 

 அவ்வொநற  111 ஆம் வகுப்பிற்கொன 

மட்டுப்படுத் ப்பட்ட அடிப்பலடயில் 

ஆட்நசர்ப்பு தசய்து தகொள்வ ற்கொக 

ந ர்முகப் பொீட்லசயின் மூைம் 

ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட அலுவைர்கள் 25 

நபொின் தபயர்கள் தகொண்ட பட்டியலை 

அனும ிக்கொக அரசொங்க நசலவகள் 

ஆலணக்குழுவிற்கு 

சமர்ப்பிக்கப்ப்டடுள்ளது.  
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 அலுவைர்கள் 228 நபருக்கொன 

விலனத் ிறன் கொண்  லட  ொண்டல் 

பொீட்லசயிலன  டொத் ி தபறுநபறுகள் 

தவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

 இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவயின் 

III  ஆம்  ரத்துலடய அலுவைர்களின் 

 ியமனங்கலள உறு ிப்படுத்தும் 

வலகயில் 2017 ஆம் ஆண்டினுள் 177 

நபொிலன  ிரந் ரப்படுத் ப் பட 

நவண்டியுள்ளந ொடு அது  ிமித் ம் 

அவசியப்படும் பொிந்துலரகலள 

அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுவிடம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவயின் 

II ஆம்  ரத் ிற்கொன ப வியுயர்விலன 

தபற்றுக் தகொள்வ ற்கு 

 லகலமயிலனப் தபறும் 

அலுவைர்களின் எண்ணிக்லக 155 

நபரொகும். 

 இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவயின் 

I ஆம்  ரத் ிற்கொன ப வியுயர்விலன 

தபற்றுக் தகொள்வ ற்கு 

 லகலமயிலனப் தபறும் 

அலுவைர்களின் எண்ணிக்லக 155 

நபரொகும். 

 இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவயின் 

I ஆம்  ரத் ிற்கு ப வியுயர்வு 

தபறுவ ற்கு  லகலமயுலடய 

அலுவைர்களின் எண்ணிக்லக 11 ஆகக் 

கொணப்படுவந ொடு அப் ப வியுயர்வுகள் 

 ற்நபொது நமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவயில் 

2017 ஆம் ஆண்டினுள் ஓய்வு 

தபறுவ ற்கு உள்ள அலுவைர்கள் 13 

நபருக்கிலடயில் இதுவலர 

அலுவைர்கள் 06 நபர் ஓய்வு தபறச் 

தசய் லிலன  ிலறவு தசய்துள்ளதுடன் 

எஞ்சிய அலுவைர்கள் 07 நபலரயும் 

2017/06 ஆம் இைக்க சுற்றறிக்லகக்கு 

ஏற்ப ஓய்வு தபறும் கொைத் ிலன ஒரு 

வருடத் ினொல்  ீடிப்ப ற்கு  டவடிக்லக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 இைங்லக தபொறியியைொளர் நசலவயின் 

அலுவைர்களின் த ொழில்  ிருப் ி 

மற்றும் ஊக்குவிப்பிலன ஏற்படுத்து ல் 

மற்றும் ந சிய  ல்லினக்கத் ிலன 

விருத் ி தசய்வ ற்கொக 

தபொறியியைொளர்கலள பங்களிப்புச் 

தசய்து தகொள்ளும் ந ொக்கில் நசலவப் 

பிரமொணக் குறிப்பிற்கு ஏற்ப இைங்லக 

தபொறியியைொளர் நசலவயின் III ஆம் 

 ரத்துலடய அலுவைர்களுக்கொன 

இரண்டொம் தமொழிப் பயிற்சிப் 

பொடத றிக்கொன வச ிகலளப் தபற்றுக் 

தகொடுப்ப ற்கொன  டவடிக்லககலள 

அரச கரும தமொழிகள் 

 ிலணக்களத்துடன் இலணந்து 

2017.11.12 ஆந்  ிக ி மு ல் 201711.23 

ஆந்  ிக ி வலர  டொத்துவ ற்கொன 

 டவடிக்லக ஒழுங்கு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 நசலவயில் அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

பணியொட் த ொகு ியினலர மீள 

கட்டலமக்கும் ந ொக்கில் பு ிய ப விகள் 

03 இலன உருவொக்கு ல். 

 பிொிவின் உற்பத் ித் ிறலன விருத் ி 

தசய்யும் ந ொக்கில் ஈ  பொலிலன 

இற்லறப்படுத்து ல், 5S 

எண்ணக்கருவிலன தசயற்படுத்து ல் 

மற்றும் பணிக் குறிப்புக்கலள 

 யொர்படுத்து ல் நபொன்ற 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

 லடமுலறப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. 
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அறிமுகம் 

சிவில்   ிர்வொகத் ின் நகந் ிர  ிலையமொக 

விளங்குகின்ற அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சின் இைங்லக விஞ்ஞொன 

நசலவ  ,இைங்லக கட்டிட  ிர்மொண நசலவ 

மற்றும் இைங்லக த ொழில்நுட்ப நசலவ நபொன்ற 

நசலவகள் விஞ்ஞொன,  ிர்மொணிப்பு மற்றும் 

த ொழிநுட்ப அறிவு ஆரொய்ச்சி ஆகியவற்லற 

ஒன்று ிரட்டி விஞ்ஞொன ொீ ியொன  ிட்டமிடல் 

மற்றும் ஆய்வுப் பணிகலள உயொிய வலகயில் 

 ிலறநவற்றுவ ற்குத் ந லவயொன மனி  

வளத் ிலன வழி டொத்துவது மற்றும்  ிர்வொக 

ொீ ியொன பணிகள் இப்பிொிவின் மூைம் 

த றிப்படுத் ப்படுகின்றன. அது த ொடர்பொக 

இப்பிொிவின் கீழ்  ொபிக்கப்பட்ட 3 நசலவகள்  

கொணப்படுகின்றன.  

1. இைங்லக விஞ்ஞொன நசலவ 

2. இைங்லக கட்ட்டக்கலைச் நசலவ 

3. இைங்லக த ொழிநுட்ப நசலவ 

த ொலைந ொக்கு  

ஆரொய்ச்சிகள் மற்றும்  ிட்டமிடல் மொத் ிரமன்றி 

த ொழிநுட்ப அலுவல்கலளயும்  ிலறநவற்றும் 

தபொருட்டு மனி வள தசயற்பொடுகள் ஊடொக 

 ரச்சிறப்பு மிக்க அரசொங்க நசலவலய 

வழங்கு ல்  

பணிந ொக்கு  

விஞ்ஞொனம்,  ிர்மொணிப்பு மற்றும் த ொழிநுட்ப 

அறிவொர்ந்  ந ர்ச்சிமிக்க மனி வளங்கலளக் 

தகொண்ட விஞ்ஞொன கட்டட  ிர்மொணிப்பு 

மற்றும் த ொழிநுட்ப நசலவலயத் 

ந ொற்றுவித் ல் 

ந ொக்கம் 

1.  விஞ்ஞொன நசலவ  ,கட்டிட  ிர்மொண 

நசலவ மற்றும் த ொழில்நுட்ப நசலவ 

ஆகிய நசலவகளின்  ரச்சிறப்பிலன 

அலடந்து தகொள்வ ற்குத் ந லவயொன 

தகொள்லகத்  ீர்மொனங்கலள 

முன்தனடுத் ல். 

2. விஞ்ஞொன நசலவ அலுவைர்கலள 

ஆட்நசரத் ல்,  ிரந் ரமொக்கல், 

ப வியுயர்வு ஆகிய மனி வள 

முகொலமத்துவப் பணிகலள 

நமற்தகொள்ளல். 

3. இைங்லக த ொழிநுட்ப  நசலவயின் 

விலனத் ிறன்கொண்  லடப்பொீட்லச 

மற்றும் ப வியுயர்வு பொீட்லசகலள  

 டொத்துவ ன் ஊடொக அவ் 

அலுவைர்களது  ிறன் விருத் ிலய 

அ ிகொித் ல். 

4. இைங்லக த ொழிநுட்ப நசலவ 

ஆநைொசலன சலப  ொபிக்கப்பட்டு அச் 

நசலவயிலுள்ள த ொழிநுட்ப 

பிரச்சிலனகலள ஆரொய்ந்து, ஏலனய 

தகொள்லகத்  ீர்மொனங்கலள எடுப்பது 

த ொடர்பொக  ன்னொைொைன 

ஒத்துலழப்பிலன வழங்குவ ன் ஊடொக 

அச் நசலவயின் அபிவிருத் ிலய 

ஸ் ிரப்படுத் ல். 

5. த ொழிற் சங்கங்கள் மூைம் அல்ைது 

அலுவைர்கள் மூைம் முன்லவக்கப்படும் 

பிரச்சிலனகலள முகொலமப்படுத் ி, 

 ிருப் ிகரமொன அரசொங்க நசலவ 

வழங்குகின்ற நசலவயொக, இைங்லக 

விஞ்ஞொன நசலவ, இைங்லக கட்டட 

 ிர்மொண நசலவ மற்றும் த ொழிநுட்ப 

நசலவலய மொற்றியலமத் ல். 

பணிகள் 

இைங்லக விஞ்ஞொன நசலவ 

 இைங்லக விஞ்ஞொன நசலவயின் 

 ியமங்கள், ப வியுயர்வு, ஓய்வுதபறச் தசய் ல். 

  ிறந்  ஆட்நசர்ப்புக்கள் குறித்   கவல்கலள 

 ிலணக்களங்களில் இருந்து தபற்று, 

வர்த் மொனி அறிவித் ல்  யொொித்து, அரசொங்க 

நசலவகள் ஆலணக்குழுவுக்கு சிபொர்சுகலள 

இைங்லக விஞ்ஞொன, கட்டட  ிர்மொணிப்பு மற்றும் த ொழிநுட்ப 

நசலவப் பிொிவு 
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வழங்கு ல் மற்றும் ந ர்முகப் பொீட்லச  டொத் ி, 

த ொிவு தசய்  அலுவைர்கலள அரசொங்க 

நசலவ ஆலணக்குழுவுக்கு சிபொர்சுடன் 

அனுப்பு ல். 

 நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பு 

 ிருத் ியலமத் ல் 

 தவற்றிடங்கலள இற்லறவலரப்படுத் ி 

முலறசொர்ந் வொறு வருடொந் ம்  

ஆட்நசர்ப்புக்கலள நமற்தகொள்ளல். 

 நசலவக்குொிய ொன தகொள்லகத் 

 ீர்மொனங்கலள எடுப்ப ற்கொன சிபொர்சிலன 

தபறல். 

 த ொழிற்சங்கங்களினொல் முன்லவக்கப்படும் 

விடயங்கள் சம்பந் மொக  ீர்வுகலளப்  

வழங்குவ ற்கு  டவடிக்லக எடுத் ல். 

 அலுவைர்களின் நசலவ மூப்பு  

ப ிநவதடொன்லறப் நபணல் 

 விஞ்ஞொன நசலவ அலுவைர்களின் நசலவப் 

புகுமுகப் பயிற்சி மற்றும் இயைளவு விருத் ி 

பயிற்சிகலள ஒழுங்கலமத் ல். 

  அலுவைர்கள் சம்பந் மொன ஒழுக்கொற்று 

பொிசீைலனகளுக்கு உொிய சிபொர்சுகலள 

வழங்கு ல் 

 அலுவைர்களினொல் த ொடுக்கப்படும் 

வழங்குகள் சம்பந் மொக சட்டமொ அ ிபர் 

 ிலணக்களத்துக்கு அவ ொனிப்புக்கலள 

வழங்கு ல். 

 விலனத் ிறன்கொண்  லடப்பொீட்லசகளின் 

தபறுநபறுகலள தவளியிடல். 

 மட்டுப்படுத் ப்பட்ட ஆட்நசர்ப்புக்கள் 

த ொடர்பொக சிபொர்சு வழங்கல் 

 ஆட்நசர்ப்பு  லடமுலறத்  ிருத் ங்கள் 

த ொடர்பொக சிபொர்சு வழங்கல்.  

இைங்லக கட்டட  ிர்மொணிப்புச்  நசலவ 

 இைங்லக கட்டிட  ிர்மொணிப்புச் நசலவயின் 

 ியமங்கள், ப வியுயர்வு, ஓய்வுதபறச் தசய் ல். 

  ிறந்  ஆட்நசர்ப்புக்கள் குறித்   கவல்கலள 

 ிலணக்களங்களில் இருந்து தபற்று, 

வர்த் மொனி அறிவித் ல்  யொொித்து, அரசொங்க 

நசலவகள் ஆலணக்குழுவுக்கு சிபொர்சுகலள 

வழங்கு ல் மற்றும் ந ர்முகப் பொீட்லச  டொத் ி, 

த ொிவு தசய்  அலுவைர்கலள அரசொங்க 

நசலவ ஆலணக்குழுவுக்கு சிபொர்சுடன் 

அனுப்பு ல். 

 நசலவப் பிரமொணக் குறிப்புக்கலளத் 

 ிருத் ியலமத் ல் 

 தவற்றிடங்கலள இற்லறவலரப்படுத் ி 

முலறசொர்ந் வொறு வருடொந் ம்  

ஆட்நசர்ப்புக்கலள நமற்தகொள்ளல். 

 நசலவக்குொிய ொன தகொள்லகத் 

 ீர்மொனங்கலள எடுப்ப ற்கொன சிபொர்சிலன 

தபறல். 

 த ொழிற்சங்கங்களினொல் முன்லவக்கப்படும் 

விடயங்கள் சம்பந் மொக  ீர்வுகலளப்  

வழங்குவ ற்கு  டவடிக்லக எடுத் ல். 

 அலுவைர்களின் நசலவ மூப்பு  

ப ிநவதடொன்லறப் நபணல் 

 விஞ்ஞொன நசலவ அலுவைர்களின் நசலவப் 

புகுமுகப் பயிற்சி மற்றும் இயைளவு விருத் ி 

பயிற்சிகலள ஒழுங்கலமத் ல். 

  அலுவைர்கள் சம்பந் மொன ஒழுக்கொற்று 

பொிசீைலனகளுக்கு உொிய சிபொர்சுகலள 

வழங்கு ல் 

 அலுவைர்களினொல் த ொடுக்கப்படும் 

வழங்குகள் சம்பந் மொக சட்டமொ அ ிபர் 

 ிலணக்களத்துக்கு அவ ொனிப்புக்கலள 

வழங்கு ல். 

 விலனத் ிறன்கொண்  லடப்பொீட்லசகளின் 

தபறுநபறுகலள தவளியிடல். 

இைங்லக த ொழிநுட்ப நசலவ 

 ஆட்நசர்ப்புக்கள், ப வியுயர்வு, 

விலனத் ிறன்கொண்  லடப்பொீட்லச, 

 ிலணக்களப் பொீட்லசகள் சம்பந் மொன 

இைங்லக த ொழிநுட்ப நசலவயின் 

பிரச்சிலனகள்  குறித்து நசலவப் பிரமொணக் 

குறிப்புக்களுக்கலமய  ஆநைொசலனகள் 

வழங்கல். 

 இைங்லக த ொழிநுட்ப நசலவயின் ப விப் 

தபயலரத்  ிருத் ியலமப்ப ற்கும் 

ப விகலள உள்ளீர்ப்ப ற்கும் உொிய 

சிபொர்சுகலள வழங்கு ல். 

 இைங்லக த ொழிநுட்ப நசலவயின் 

த ொழிற்சங்கங்களினொல்  அடிக்கடி  

நகொரப்படும் நகொொிக்லககள் சம்பந் மொன 
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பிரச்சிலனகலள ஆரொய் ல், 

நசலவப்பிரமொணக் குறிப்புக்களுக்கலமய 

பிரச்சிலனகளுக்கு விளக்கமளித் ல், குறித்  

சிபொர்சுகலள உொிய  ிறுவனங்களிடம் 

இருந்து தபறல், குறித்   ிறுவனங்கலளயும், 

த ொழிற்சங்கங்கலளயும் அது குறித்து 

விழிப்பூட்டல் மற்றும்  அவசியநமற்படும் 

நபொது அது சம்பந் மொக  அரசொங்க நசலவ  

ஆலணக்குழுவின் சிபொர்சிலனப் தபற்றுக் 

தகொள்ளல்.  

 பல்நவறு  ிறுவனங்களின் மூைம் 

த ொழிற்பயிற்சி சொன்றி ழ்கள் சம்பந் மொக  

ஆரொய்ந்து குறித்   ிறுவனங்களுடன் 

இலணந்து அ ற்கொன  சிபொர்சுகலளப் 

தபற்றுக் தகொள்ளல். 

 நசலவப் பிரமொணக் குறிப்புக்குொிய 

 டவடிக்லககலள  எடுத் ல். 

 159 கிட்டிய ப விப் தபயர்கள் த ொடர்பொக 

 யொொிக்கப்பட்ட ஆட்நசர்ப்பு  லடமுலற 

த ொடர்பொக சிபொர்சு வழங்கல். 

 அடிக்கடி நமதைழுகின்ற பிரச்சிலனக்கள் 

சம்பந் மொக அவசியமொன தகொள்லகத் 

 ீர்மொனங்கலள எடுப்பது த ொடர்பொன 

விடயங்கலள  ஆரொய்ந்து அரசொங்க நசலவ 

ஆலணக்குழுவுக்கு சிபொர்சு வழங்கு ல். 

 இைங்லக த ொழிநுட்ப நசலவயின் 

அலுவைர்கள் பல்நவறு  ிலணக்களங்களின், 

பல்நவறு  ிலணக்களத்  லைவர்களின் கீழ் 

பணியொற்றுவ ன் கொரணமொக 

 ிரந் ரமொக்கல், ப வியுயர்வு, அவர்களது  

த ொழிநுட்ப பணிகள்  குறித்  பிரச்சிலனகள் 

சம்பந் மொக மற்றும் ஏலனய  ிர்வொகப் 

பணிகள்  சமபந் மொன பிரச்சிலனகள் 

நமதைழும் நபொது  ஆநைொசலனச் சலப 

மூைம் விடயங்கலள  ஆரொய்ந்து அரசொங்க 

நசலவ ஆலணக்குழுவுக்கு சிபொர்சு 

வழங்கு ல். 

 இைங்லக த ொழிநுட்ப நசலவயின் 

விலனத் ிறன்கொண்  லடப்பொீட்லச மற்றும் 

விநசட  ரத் ிற்கு ப வியுயர்த் ல் 

பொீட்லசகலள  டொத்துவ ற்கு உொிய 

வர்த் மொனி அறிவித் ல்  யொொித் ல், சிபொர்சு 

தபற்றுக் தகொள்ளல் மற்றும் வழங்கு ல், 

தபறுநபறுகலள தவளியிடல், 

சலுலகக்கொைம் வழங்கல் மற்றும் 

ப வியுயர்வுகள்  குறித்து சிபொர்சு வழங்கல். 

 ொபனப் பணிகள் 

 S5  எண்ணக்கரு குறித்  பணிகள் 

 பிொிவின் அஞ்சல் நசலவகலள 

முலறசொர்ந் வொறு நபணல். 

 பிொிவின் அலுவைர்கலள பயிற்சிகளில் 

ஈடுபடுத் ல். 

 பிொிவுக்கு அவசியமொன தபொருட்கலளக் 

நகொரல் 

 நமம்பொட்டு மீளொய்வு அறிக்லக, வருடொந்  

ம ிப்பீடு மற்றும்  ிறுவனத் ின் தசயற்பொட்டுத் 

 ிட்டம் சம்பந் மொன அறிக்லககலளத் 

 யொொித் ல். 

 தபொருட் பட்டியல் ப ிநவட்டிலனப் நபணல். 

 விடுமுலறப் ப ிநவதடொன்லறப் நபணல். 

 படி மற்றும் நமை ிகந ர ப ிநவடுகலளப் 

நபணல் 

 மொ ொந்  வருலக அறிக்லக , 

துப்புரநவற்பொட்டு அறிக்லக , விடுமுலற 

அறிக்லக ,  பொல் சம்பந் மொன அறிக்லக 

ஆகியனவற்லற அனுப்பு ல். 

 நபணல் பணிகள் த ொடர்பொக அவசியமொன  

ஆவணங்கலள அனுப்பு ல் 

 வொகனத்  ொிப்பிடத்த ொகு ியில்  

வொகனங்கலள நவறொக்கு ல் 

 இடமொற்றம் சம்பந் மொன  டவடிக்லககலள  

எடுத் ல். 

பணிகலள நமற்தகொள்ளும் நபொதும் 

 ீர்மொனங்கலள எட்டும் நபொதும் 

அ ிகொரங்கலளயும்   த்துவங்கலளயும் 

தசயற்படுத்தும் நபொதும் லகயொள 

நவண்டியலவ- 

  ொபனவி ிக் நகொலவ 

  ி ிப் பிரமொணம் 

 அரசியைலமப்பு 

 அலமச்சரலவ விஞ்ஞொபனம் 

 அ ி விநசட வர்த் மொனி 

 சுற்றறிக்லககள் 

 அலுவைக  லடமுலற வி ி 
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 வனவிைங்குகள் மற்றும்  ொவரங்கள் 

பொதுகொப்புக் கட்டலளச் சட்டம் 

  கவைறியும் உொிலமச் சட்டம் 

 வனப் பொதுகொப்புக் கட்டலளச் சட்டம் 

 

2017 ஆம் ஆண்டின் நபொது பிொிவினொல் 

அலடயப்தபற்ற இைக்குகள்...... 

 விஞ்ஞொன நசலவக்கொக 22 

அலுைர்கலள ஆநசர்ப்பு தசய் ல். 

 கட்டிட  ிர்மொண நசலவக்கொக 

அலுவைர்கள் 11 நபொிலன இலணத்துக் 

தகொள்ளல். 

 இப் பு ிய அலுவைர்கலளப் நபொன்நற 

2015(2016) குழுக்களுக்கொன நசலவ 

ஆரம்பப் பயிற்சி  டவடிக்லககலள 

ஏற்பொடு தசய் ல். 

 விஞ்ஞொன நசலவ அலுவைர்களின் 

இயைளவு விருத் ி  ிகழ்ச்சித் 

 ிட்டங்கலள ஒழுங்கு படுத்து ல் மற்றும் 

அவற்றிலன 2017.02.26 ஆந்  ிக ி 

 டொத்து ல்.  

 ப வியுயர்வு கிலடப்ப ற்கு 

 லகலமகலளக் தகொண்ட 

அலுவைர்களில் 85.71% ஆநனொருக்கு 

உொித் ொன சகை  ொபன 

 டவடிக்லககலளயும் உொிய கொைத் ிற்கு 

முன்னர்  ிலறவு தசய் ல். 

 நசலவ  ிரந் ரப்படுத் லிலனப் 

தபறுவ ற்கு உொிய  லகலமகலளக் 

தகொண்ட அலுவைர்களில் 14.3% 

ஆநனொருக்கு உொித் ொன சகை  ொபன 

 டவடிக்லககலளயும் உொிய  ிக ிக்கு 

முன்னர்  ிலறவு தசய் ல். 

 இவ் வருடத் ினுள் ஓய்வூ ியம் 

தபறுவ ற்கு உொித்துலடய 

அலுவைர்களுக்கு உொிய சகை  ொபன 

 டவடிக்லககலளயும் குறித்  

கொைப்பிொிவிற்கு முன்னர்  ிலறவு 

தசய் ல். 

 விலனத் ின் கொண்  லட  ொண்டல் 

பொீட்லசயிலன  டொத்து ல். 

- இைங்லக த ொழில்நுட்பச் 

நசலவயின் 111/11 ஆம் 

வகுப்புக்களுக்கு உொிய 

விலனத் ிறன் கொண்  லட 

 ொண்டல் பொீட்லசயிலன  டொத் ி 

இதுவலர தபறுநபறுகளும் 

தவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

- இைங்லக த ொழில்நுட்பச் 

நசலவயின் 2016 (11) இற்கொன 

உொிய பொீட்லசயிலன 

 டொத்துவ ற்கொக வர்த் மொனி 

அறிவித் ல் 2017.06.30 ஆந் 

 ிக ியன்று பிரசுொிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 விஞ்ஞொன நசலவயில்  ிைவும் பு ிய 

தவற்றிடங்கள்  174 இற்கொக 2018 ஆம் 

ஆண்டின் நபொது இலணத்துக் 

தகொள்வ ற்கொக அவசியப்படும் ஆரம்ப 

 டவடிக்லககள்  ற்நபொது 

நமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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இைங்லக சன ொயக நசொசலிசக் குடியரசின், 

இைக்கம் 1670/33 மற்றும் 2010 தசப்டம்பர் 

மொ ம் 10 ஆம்  ிக ிய அ ி விநசட 

வர்த் மொனியில் தவளியிடப்பட்ட இைங்லக 

கணக்கொளர் நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பின் 

ஏற்பொடுகளின் கீழ் உருவொக்கப்பட்ட இைங்லக 

கணக்கொளர் நசலவயொனது  ொடு  ழுவிய 

நசலவகளில் ஒன்றொகும். அச் நசலவயில் 

கலமயொற்றும் அலுவுைர்களின் சகை  ிர்வொக 

 டவடிக்லககளும் அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சின் கணக்கொளர் நசலவப் 

பிொிவினொல் நமற்தகொள்ளப்படுகின்றது. 

 ி ி முகொலமத்துவத் ின் தவளிப்பலடத் 

 ன்லமயிலன உச்ச அளவில்  ிலைத் ிருக்கும் 

வலகயில் தபொறுப்புக்கள் மற்றும் 

தபொறுப்புக்கூறலை பொதுகொத்துக் தகொள்ளும் 

வலகயில் உள்ளொர்ந்  தூண்டலுடன் 

 டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளும்  ிபுணத்துவ 

வல்லு ர்கலள உருவொக்குவ ற்கொக இைங்லக 

கணக்கொளர் நசலவயின்  ிமித் ம் அலமச்சரலவ 

மற்றும் அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுவின் 

மூைம் வி ிக்கப்பட்ட சகை தகொள்லககளும் 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சின் தசயளொைொின் அனும ியுடன் 

இைங்லக கணக்கொளர்கள் நசலவப் பிொிவின் 

மூைம்  லடமுலறப்படுத் ப்படும்.  

த ொலைந ொக்கு  

“விலனத் ிறன் மற்றும் உற்பத் ித் ிறன் மிக்க 

 ி ி முகொலமத்துவத்துக்கொன சுய ஒழுக்கத்துடன் 

கூடிய கணக்கொளர்  நசலவ” 

ந ொக்கம் 

 ி ி முகொலமத்துவத் ின் 

தவளிப்பலடத் ன்லமயிலன உச்ச அளவில் 

 ிலைத் ிருக்கும் வலகயில் தபொறுப்புக்கள் 

மற்றும் தபொறுப்புக்கூறலை பொதுகொத்துக் 

தகொள்ளும் வலகயில் உள்ளொர்ந்  தூண்டலுடன் 

 டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளும்  ிபுணத்துவ 

வல்லு ர்கலள உருவொக்கு ல். 

கணக்கொளர்  நசலவயின் ஆரம்பம் 

இரண்டொம் உைக மகொ யுத்  கொைத் ில் அரச 

பிொிவுகளில் ஏற்பட்ட கடலமப் பரப்பின் 

விொிவொக்கம், முற்பணக் கணக்கு  டவடிக்லககள் 

அ ிகொிப்பு மற்றும் கணக்கியல் முலறலமகலள 

உறு ிப்படுத்துவ ன் அவசியம் என்பவற்றிலனக் 

கருத் ிற் தகொண்டு 1946 ஆம் ஆண்டில் 

இைங்லக கணக்கொளர் நசலவ 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட ொக வரைொற்றுத்  கவல்கள் 

சொட்சி கூறுகின்றன. அ ன் பிறகு அரச 

தபொறிமுலறயினுள் ஏற்படும் மொற்றங்களுக்கு 

முகங்தகொடுக்கும் வலகயில் கணக்கொளர் நசலவ 

பொிணொம வளர்ச்சியலடந்து  ற்கொைம் வலர 

விருத் ியலடந்துள்ளது. இப் பயணப் நபொக்கின் 

பல்நவறு சந் ர்ப்பங்களில் கணக்கொளர் 

நசலவயின் அலமவிட லமயம் கொைத்துக்குக் 

கொைம் மொறிக்தகொண்நட தசன்றது. 

அ ற்கிணங்க  ி ி அலமச்சின் கீழ் 

 ிர்வொகிக்கப்பட்டு வந்  கணக்கொளர் நசலவப் 

பிொிவு 2015.06.18 ஆந்  ிக ி மு ல் அரசொங்க 

 ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சின் கீழ் 

தகொண்டு வரப்பட்டது.  

கணக்கொளர் நசலவப் பிொிவுகளின் பிர ொன 

பணிகள் 

1. ஆட்நசர்ப்பு தசய் ல் 

2. நசலவயிலன  ிரந் ரமொக்கல் 

3. இடமொற்றங்களிலனப் தபற்றுக் 

தகொடுத் ல் 

4. தபறுநபறுகலள உறு ிப்படுத்தும் 

வலகயில் சொன்றி ழ்கலள பொீட்லச 

இைங்லக கணக்கொளர்  நசலவப் பிொிவு 
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 ிலணக்களம் மற்றும் 

பல்கலைக்கழகங்களிற்கு அனுப்பு ல் 

5. விலனத் ிறன் கொண்  லட ொண்டற் 

பொீட்லசயிலன  டொத்து ல் 

6. ப வியுயர்வு த ொடர்பொக அரசொங்க 

நசலவகள் ஆலணக்குழுவிற்கு 

பொிந்துலரகலளச் சமர்ப்பித் ல் 

7. ஏந னும் ஒரு ப வியில் ப ில் 

கடலமயொற்ற அ ற்குொிய பொிந்துலரலய 

அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுவிற்கு 

சமர்ப்பித் ல் 

8.  ொட்டிற்கு தவளிநய கொைத் ிலன 

தசைவிட உொிய விடுமுலறக்கு அங்கீகொரம் 

வழங்கல் 

9. நசலவ  ீடிப்பு மற்றும் ஓய்வு 

தபறச்தசய் ல் 

10. நசலவ மூப்பு ப ிநவட்டிலன 

முகொலமத்துவம் தசய் ல் 

11. தவற்றிடப் ப ிநவட்டிலன 

முகொலமத்துவம் தசய் ல் 

12. இைங்லக கணக்கொளர் நசலவயின் 

தகொள்லகத்  ீர்மொனங்கள் த ொடர்பொக 

அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுவிடம் 

மற்றும் அலமச்சரலவக்கு பொிந்துலர 

வழங்கல் 

13. ஒழுக்கொற்று  டவடிக்லககள்  

1. ஆட்நசர்ப்புச் தசய் ல் 

 ப வி மற்றும்  ிறுவனத் ிலன 

அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு தவற்றிடங்கலள 

இனங்கொணல். 

 

 முகொலமத்துவ நசலவத்  ிலணக்களத் ின் 

அங்கீகொரத் ிலனப் தபற்றுக்தகொள்ளல் 

  ிறந்  / மட்டுப்படுத் ப்பட்ட மற்றும் ந ரடி 

அடிப்பலடயில் அலுவைர்கலள ஆட்நசர்ப்புச் 

தசய்வ ற்கொக வர்த் மொனி அறிவித் லிலன 

தவளியிடு ல் 

 பொீட்லச  ிலணக்களத் ின் மூைம் 

த ொிவிற்கொன பொீட்லசயிலன  டொத்து ல் 

 ந ர்முகப் பொீட்லசயின் மூைம் 

விண்ணப்ப ொொியின்  லகலமகலளப் 

பொீட்சித்து உறு ிப்படுத் ிக் தகொள்ளல் 

 அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுவின் 

அனும ியிலனப் தபற்றுக்தகொள்ளல் 

2. நசலவயிலன  ிரந் ரம் தசய் ல் 

  லடமுலற ஒழுங்கு வி ிக் நகொலவயின் 05 

ஆம் பின் இலணப்பின் பிரகொரம் வருடொந்  

மீளொய்வு அறிக்லகயின் 

அத் ொட்சிப்படுத் ப்பட்ட இரண்டு பிர ிகள் 

 இ.க.நச. நசலவயின் ஆரம்பப் பயிற்சி 

சொன்றி ழின் அத் ொட்சிப்படுத் ப்பட்ட 

இரண்டு பிர ிகள் 

 லவத் ியச் சொன்றி ழின் 

அத் ொட்சிப்படுத் ப்பட்ட பிர ி (  ிறந்  

மற்றும் ந ரடி ஆட்நசர்ப்புக்கு மொத் ிரம்) 

 உொிய தசயைொளொின் பொிந்துலர 
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 விலன ிறன் கொண்  லட ொண்டற் பொீட்லசப் 

தபறுநபறுகளின் அத் ொட்சிப்படுத் ிய 

பிர ிகள் 

 தமொழித் ந ர்ச்சியில் சித் ிதயய் ிய அல்ைது 

விடுவிக்கப்பட்ட ொக கொட்டப்படும் 

ஆவணங்களின் அத் ொட்சிப்படுத் ிய 

பிர ிகள் 

 தபொது 278 பிரமொணம் 

 தபொது 160 நசலவகள் ஒப்பந் ம் 

 கடலமலய தபொறுப்நபற்கும் கடி ம் 

 

3. இடமொற்றங்கலளப் தபற்றுக் 

தகொடுத் ல் 

 வருடொந்  இடமொற்றக் தகொள்லகயிலன 

அமுல் டொத்து ல் 

 நசலவயின் ந லவப்பொட்டிக்கு ஏற்ப 

இடமொற்றங்கள் தசய் ல் 

4. தபறுநபறுகலள உறு ிப்படுத் ிக் 

தகொள்வ ற்கொக சொன்றி ழ்கலள பொீட்லச 

 ிலணக்களம் அல்ைது பல்கலைக்கழங்களிற்கு 

அனுப்பு ல். 

 கல்விச் சொன்றி ழ்களின் 

அத் ொட்சிப்படுத் ப்பட்ட பிர ிகள் 

  ிலணக்கள  லைவர்களின் பொிந்துலர 

5.  விலன ிறன் கொண்  லட ொண்டற் 

பொீட்லசயிலன  டொத்து ல் 

 பொீட்லச  ிலணக்களத் ின் மூைம் 

விலன ிறன் கொண்  லட ொண்டற் 

பொீட்லசயிலன  டொத்து ல் 

 விலன ிறன் கொண்  லட ொண்டற் 

பொீட்லசயின் தபறுநபறுகலள தவளியிடு ல். 

6. ப வியுயர்வு த ொடர்பொக அரசொங்க 

நசலவகள் ஆலணக்குழுவிற்கு பொிந்துலர 

வழங்கல் 

 உொிய முலறயில் பூரணப்படுத் ப்பட்ட 

விண்ணப்பங்கள் மற்றும் அ ற்குொிய 

இலணப்புக்கள் 

  ிலணக்கள  லைவொின் மற்றும் உொிய 

தசயைொளொின் பொிந்துலர 

7. ஏந னும் ஒரு ப வியில் ப ில் 

கடலமயொற்ற அ ற்குொிய பொிந்துலரலய 

அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுவிற்கு 

சமர்ப்பித் ல் 

 உொிய மொ ிொிப் படிவம் மற்றும் அ ற்குொிய 

இலணப்புக்கள் 

  ிலணக்கள  லைவொின் மற்றும் உொிய 

தசயைொளொின் பொிந்துலர 

8.  ொட்டிற்கு தவளிநய கொைத் ிலன தசைவிட 

உொிய விடுமுலறயிக்கு அங்கீகொரம் வழங்கல் 

 உொிய முலறயில் பூரணப்படுத் ப்பட்ட தபொது 

126 மொ ிொி படிவம்   ( 2 பிர ிகள்) 

  ிலணக்கள  லைவொின் பொிந்துலர 

 உொிய தசயைொளொின் பொிந்துலர 
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9. ஓய்வு தபறல் 

 உொிய வலகயில் பூரணப்படுத் ிய 

விண்ணப்பப்படிவம் 

 நசலவலய உறு ிப்படுத்தும் கடி ம் 

 குறித்  அலுவைொின் நவண்டுநகொள் 

  ிலணக்கள  லைவர்களின் மற்றும் உொிய 

தசயைொளொின் பொிந்துலர 

 அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுவின் 

பொிந்துலரயிலனப் தபற்றுக் தகொடுத் ல் 

 

10. நசலவ மூப்பு ப ிநவட்டிலன 

முகொலமத்துவம் தசய் ல் 

விநசட  ரம்,  ரம் I,  ரம் II,  ரம் III. 

11. தவற்றிடப் ப ிநவட்டிலன 

முகொலமத்துவம் தசய் ல் 

விநசட  ரம்,  ரம் I,  ரம் II,  ரம் III 

12. இைங்லக கணக்கொளர் நசலவயின் 

தகொள்லகத்  ீர்மொனங்கள் த ொடர்பொக 

அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழு 

மற்றும் அலமச்சரலவக்கு பொிந்துலர 

வழங்கல்.  

13. ஒழுக்கொற்று  டவடிக்லககள் 

 ிலணக்கள / அலமச்ச, ஒழுக்கொற்று அலுவைர் 

மற்றும் அரசொங்க நசலவகள் 

ஆலணக்குழுவிற்கிலடயிைொன ஒழுக்கொற்று 

 டவடிக்லக த ொடர்பொன ஒருங்கிலணப்பு 

 டவடிக்லககலள  நமற்தகொள்ளல். 

 ற்நபொல ய கணக்கொளர் நசலவயில் 

அங்கீகொிக்கப்பட்ட அலுவைர்களின் 

எண்ணிக்லக மற்றும் நசலவயில் ஈடுபடும் 

அலுவைர்களின் எண்ணிக்லக 

1 ஆம்  ிக ிக்கு அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

எண்ணிக்லக 

 ற்நபொது 

கொணப்படும் 

எண்ணிக்லக 

மத் ிய அரசு  

 

மொகொண அரசு 

விநசட  ரம்      -  48 

I ஆம்  ரம்          -  327 

II/III ஆம்  ரம்    - 989 

விநசட  ரம்       

-  17 

I ஆம்  ரம்           

- 523 

II/III ஆம்  ரம்   

  - 1004 

விநசட  ரம்       -   9 

I ஆம்  ரம்           -   81 

II/III ஆம்  ரம்     - 412 

 

2017 ஆம் ஆண்டினுள் பிொிவினொல் அலடயப் 

தபற்றுள்ள இைக்குகள்.... 

 தவற்றிடமொக  ிைவும் ப விகள் 233 

இற்கொன அலுவைர்கலள இலணத்துக் 

தகொள்வ ற்கொக 2017 ஏப்ரல் மொ மொகும் 

நபொது அ ற்குொிய பொீட்லசயிலன 

 டொத் ி முடித் ல். 

 இயைளவு விருத் ி  ிகழ்ச்சித் 

 ிட்டத் ிலன ஒழுங்கு தசய் ல் மற்றும் 

அ ற்கொக அலுவைர்கள் 30 நபொிலன 

கைந்து தகொள்ளச் தசய் ல். 

 நசலவ  ிரந் ரத்  ன்லமயிலனப் 

தபறுவ ற்கு உொிய  லகலமகலளப் 

தபற்றுள்ள அலுவைர்கள் 51 நபருக்கு 

உொிய சகை  ிறுவனம் சொர் 
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 டவடிக்லககலளயும் குறித்  

கொைத் ிற்கு முன்னர்  ிலறவு தசய் ல். 

 இவ் வருடத் ினுள் ஓய்வு தபறுவ ற்கு 

உள்ள அலுவைர்களுக்கு உொிய சகை 

 ிறுவனம் சொர்  டவடிக்லககலளயும் 

குறித்  கொைத் ிற்கு முன்னர்  ிலறவு 

தசய் ல். 

 விநசட  ரத் ிற்கு ப வியுயர்த்தும் 

 டவடிக்லக  ற்தபொழுது இடம்தபற்று 

வருகின்றது, 

 பிரத் ிநயகக் நகலவகளில் 

உள்ளடங்கிக் கொணப்படும் முக்கிய 

 கவல்கலள உள்ளடக்கிய கடி ங்கலள 

இைகுவொக கண்டுபிடித்துக் தகொள்ளும் 

வலகயில் விநசட முலறலமதயொன்றின் 

கீழ் த ொகுக்கும்  டவடிக்லகயின் கீழ் 

 ற்நபொழுது நகொப்புக்கள் 593 இலன 

 ிலறவு தசய் ல்.  

 5S  எண்ணக்கருவிலன 

தசயற்படுத்து ல் மற்றும் அ ன் கீழ் 

அலமந்  பிொிவுகளில் கொணப்படும் 

நகொப்புக்கள் 378 இலன அ ற்நகற்ப 

 யொர்படுத்து ல். 

 இைங்லக கணக்கொளர் நசலவயின் 

நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பில் 

கொணப்படும் பிரச்சிலனகளுடன் கூடிய 

இடமொற்றங்கள். 
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அறிமுகம் 

இைங்லக ேன ொயக நசொசலிசக் குடியரசின், 

1985 ஏப்ரல் மொ ம் 19 ஆம்  ிக ிய 345/40 

இைக்கத்ல யுலடய அ ிவிநசட வர்த் மொனியில் 

தவளியிடப்பட்ட இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவப் 

பிரமொணக் குறிப்பின் ஏற்பொடுகளுக்கு அலமய 

உருவொக்கப்பட்ட இைங்லக  ிட்டமிடல் 

நசலவயொனது  ொடு  ழுவிய நசலவகளில் 

ஒன்றொகும். 

இைங்லகயினுள் சமூக மற்றும் தபொருளொ ொர 

அபிவிருத் ியிலன ஏற்படுத்தும் ந ொக்கத் ில் 

எ ிர்பொர்க்கப்படும்  ிலைலமயிலன அலடந்து 

தகொள்ளும் வலகயில் அலமந்  தகொள்லக 

ொீ ியொன வழிகொட்டல்கள் மற்றும் மூநைொபொயத் 

 ிட்டங்கலளத்  யொொித் ல், அவற்றிலன 

 லடமுலறப்படுத்து ல், அ ற்குொிய 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் / தசயற் ிட்டங்கலள 

 ிட்டமிடல், அமுல் டொத் ல், தசயற்படுத்து ல் 

மற்றும் ம ிப்பீடு தசய் ல், உள் ொட்டு மற்றும் 

தவளி ொட்டு வளங்களின் பயன்பொடு, 

தசயற்படுத்து ல் நமலும் ந சிய மற்றும் பிரந ச 

ொீ ியொன தபொருளொ ொரம் த ொடர்பொன 

ஆரொய்ச்சிகள் மற்றும் அபிவிருத் ி 

 டவடிக்லகளிலன நமற்தகொள்ளல் 

இச்நசலவயினுள் உற்படும் 

த ொழிற்பொடுகளொகும்.  

நமநை குறிப்பிடப்பட்ட பணிகளின் 

முன்நனொடியொக  ின்று  டவடிக்லககலள  

நமற்தகொள்ளும் இைங்லக  ிட்டமிடல் 

நசலவயின் அலுவைர்களின் சகை  ிர்வொக 

 டவடிக்லககளும் அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சின்  ிட்டமிடல் நசலவப் 

பிொிவின் மூைம் இடம்தபறுகின்றது.  

 ி ி மற்றும்  ிட்டமிடல் அலமச்சின் விடயப் 

பரப்தபல்லையின் கீழ் தகொள்ளப்படும் 

நசலவகளுக்கு உொிய அலுவைர்களின் 

முகொலமத்துவப் பயிற்சி மற்றும் முன்நனற்ற 

 டவடிக்லககள் த ொடர்பொன 

தசயற்பொடுகளுக்கொக 1984 ஆம் ஆண்டு 

இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவ 

உருவொக்கப்பட்டது. இைங்லக  ிட்டமிடல் 

நசலவப் பிரமொணக் குறிப்பின் ஏற்பொடுகளின் 

கீழ்  ிறுவப்பட்ட இைங்லக  ிட்டமிடல் 

நசலவயொனது  ொடு  ழுவிய நசலவகளின் கீழ் 

 ிர்மொணிக்கப்பட்டுள்ளது.   

 ொடு  ழுவிய ொீ ியில் தசயற்படுத் ப்படும் 

இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவயொனது 2017 

ஆண்டின் நபொது அ ன் அலுவைர்களின் 

எண்ணிக்லக 1051 நபொிலன உள்ளடக்கிக் 

கொணப்படுகின்றது. 

நமற்நகொள் வொசகம் 

மிகவும் உற்பத் ித் ிறன் மிக்க  ிட்டமிடல் 

நசலவ  

த ொலைந ொக்கு 

இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவயொனது   ொட்டின் 

அபிவிருத் ி என்னும்  ந ொக்கத் ிலன ஏய்தும் 

நசலவயொக மொற்று ல். 

பணிந ொக்கு 

 ிர்வொக ஏற்பொடுகள் மற்றும் ஒழுங்குவி ிகலள 

உொிய முலறயில் தசயற்படுத்து ல் மற்றும் பு ிய 

தகொள்லககளிலன அறிமுகப்படுத்து ல், 

உத் ிநயொகத் ர்களின் இயைளவிலன 

அபிவிருத் ி தசய்வ ன் மூைம் உற்பத் ித் ிறன் 

இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவப் பிொிவு 
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வொய்ந்   ிட்டமிடல் நசலவயிலன  ொட்டிற்குப் 

தபற்றுக்தகொடுத் ல். 

ந ொக்கம்  

 ிட்டமிடல் நசலவயில் மனி வள 

முகொலமத்துவக் தகொள்லககளிலன  யொொித் ல் 

தபொதுமக்களின் ந லவகலள  ிலறநவற்றும் 

வலகயில், விலனத் ிறனுள்ள  ிட்டமிடல் 

நசலவதயொன்றிலன உருவொக்கு ல். 

பிொிவின் மூம்  ிலறநவற்றப்படும் பிர ொன 

பணிகளொவன - 

 இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவக்கு ஆட்நசர்ப்பு 

தசய் ல் 

 இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவயில் 

 ிரந் ரமொக்கு ல் 

  ரப்படுத் ப்பட்ட ப வியுயர்வுகலள 

தபற்றுக்தகொடுத் ல் 

 இடமொற்றங்கலள தபற்றுக்தகொடுத் ல் 

 அலுவைர்களுக்கொன விலனத் ிறன் கொண் 

 லட ொண்டல் பொீட்லசகலள  டொத்து ல் 

 இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவயில் 

அலுவைர்களின் நசலவக் கொைத் ிலன  

 ீடித் ல் மற்றும் நசலவயில் இருந்து ஓய்வு 

தபறச்தசய் ல். 

இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவக்கு ஆட்நசர்ப்புச் 

தசய் ல் 

 ப வி மற்றும்  ிறுவன அடிப்பலடயில் 

தவற்றிடங்கலள இனங்கொணு ல் 

 முகொலமத்துவ நசலவ  ிலணக்களத் ின் 

அனும ியிலனப் தபற்றுக்தகொள்ளல். 

 ஆட்நசர்ப்பிற்கொன வர்த் மொனி 

அறிவித் ல்கலள தவளியிடு ல் 

 ந ர்ந்த டுத் ல் மற்றும் பொீட்லச  டொத்து ல் 

 ந ர்முகப் பொீட்லசயின் மூைம் 

விண்ணப்ப ொொியின்  லகலமகலளப் 

பொீட்சித்து உறு ிப்படுத் ிக் தகொள்ளல் 

 அரசொங்க நசலவ ஆலணக்குழுவின் 

அனும ியிலனப் தபற்றுக்தகொள்ளல் 

நசலவயிலன  ிரந் ரமொக்கு ல் 

 நசலவ வழங்குனொினொல் நசலவ 

 ளத் ிலிருந்து பொிந்துலரயிலனப் 

தபற்றுக்தகொடுத் ல் 

 அரசொங்க  ிர்வொக தசயைொளொின் 

பொிந்துலரயிலன அரசொங்க நசலவகள் 

ஆலணக்குழுவிற்குப் தபற்றுக்தகொடுத் ல் 

ப வியுயர்வுகள் 

 நசலவ வழங்குனொினொல் நசலவ 

 ளத் ிலிருந்து பொிந்துலரயிலனப் 

தபற்றுக்தகொடுத் ல் 

 அரசொங்க  ிர்வொக தசயைொளொின் 

பொிந்துலரயிலன அரசொங்க நசலவ 

ஆலணக்குழுவிற்குப் தபற்றுக்தகொடுத் ல் 

இடமொற்றங்கலள தபற்றுக்தகொடுத் ல் 

 வருடொந்  இடமொற்றக் தகொள்லககளிலனச் 

தசயற்படுத்து ல் 

 நசலவ அவசியங்களிலன கருத் ிற் தகொண்டு 

இடமொற்றம் தசய் ல் 

விலனத் ிறன் கொண்  லட ொண்டல் 

பொீட்லசகலள  டொத்து ல் 

 விலனத் ிறன்  லட ொண்டல் பொீட்லசகளின் 

தபறுநபறுகலள தவளியிடு ல் 

 ப வியுயர்வுகலளப் தபற்றுக்தகொடுத் ல் 

 நசலவயிலன  ீடித் ல் மற்றும் ஓய்வு 

தபறச்தசய் ல் 

  நசலவ வழங்குனொினொல் நசலவ 

 ளத் ிலிருந்து பொிந்துலரயிலனப் 

தபற்றுக்தகொடுத் ல் 

 அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுவின் 

பொிந்துலரயிலன தபற்றுக்தகொடுத் ல். 

இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவக்கு 

அங்கீகொிக்கப்பட்ட ப விப் தபயர்கள், 
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அங்கீகொிக்கப்பட்ட ப விகளின் எண்ணிக்லக 

மற்றும் அவற்றிற்கு ஒப்பலடக்கப்படும் பணிகள் 

 

 

 

இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவ 

அலுவைர்களின்  ிர்வொக 

 டவடிக்லககள் மற்றும் பிொிவினொல் 

 ிலறநவற்றப்படும் பிர ொன 

பணிகளுக்கொக உபநயொகிக்கப்படும் 

அறிக்லககள் மற்றும் ஒழுங்குவி ிகள். 

 இைங்லக சன ொயக நசொசலிசக் 

குடியரசின் அ ிவிநசட 

வர்த் மொனியில் பிரசுொிக்கப்பட்ட 

மற்றும் அவ்வப்நபொது 

 ிருத் ியலமக்கப்பட்டதுமொன 

இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவயின் 

நசலவப் பிரமொணங்கள்.  

  ொபன வி ிக்நகொலவ  

 அரசொங்க நசலவகள் 

ஆலணக்குழுவின்  லடமுலற 

ஒழுங்குவி ிகள் 

 அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சினொல் 

தவளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்லககள் 

 அரசொங்க நசலவகள் 

ஆலணக்குழுவினொல் 

தவளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்லககள். 

0 200 400 600 800 1000 1200

Special grade

Class 1

Class111/11

supernumery

Total

Approved and Available Cadre 

Available Cadre Approved carde

அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

ப விப்  தபயர்கள் 

அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

ப விகளின் 

எண்ணிக்லக 

பணிகள் 

III / II ஆம்  ரம் 

 
784 

 ிறுவனத் ிற்கு ஒப்பலடக்கப்படும் விடயப் பரப்தபல்லைக்கு உொித் ொன 

 ிறுவனத் ின் ந ொக்கங்கலள அலடந்து தகொள்ளும் வலகயில் அ ற்நக 

உொித் ொன  ிட்டமிடல் வழிகொட்டல்கள் மற்றும் மூநைொபொயங்கலளத்  யொொித் ல், 

சமூக மற்றும் தபொருளொ ொர அபிவிருத் ிக்கு உறுதுலணயொக அலமயும் 

தகொள்லககள் / உத் ிகள்  /  ிட்டங்கள் /  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள  ிட்டமிடல், 

தசயற்படுத்து ல், கண்கொணித் ல் மற்றும் ம ிப்பீடு தசய் ல். 

I  ஆம்  ரம் 141 

 ிறுவனத் ிற்கு ஒப்பலடக்கப்படும் விடயப் பரப்தபல்லைக்கு உொித் ொன 

 ிறுவனத் ின் ந ொக்கங்கலள அலடந்து தகொள்ளும் வலகயில் அ ற்நக 

உொித் ொன  ிட்டமிடல் வழிகொட்டல்கள் மற்றும் மூநைொபொயங்கலளத்  யொொித் ல், 

சமூக மற்றும் தபொருளொ ொர அபிவிருத் ிக்கு உறுதுலணயொக அலமயும் 

தகொள்லககள் / உத் ிகள்  /  ிட்டங்கள் /  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள  ிட்டமிடல், 

தசயற்படுத்து ல், கண்கொணித் ல் மற்றும் ம ிப்பீடு தசய் ல். 

விநசட  ரம் 
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2017  ஆம் ஆண்டினுள் இப் பிொிவு அலடயப் 

தபற்றுள்ள இைக்குகள்..... 

 இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவயில் 

 ிைவும் தவற்றிடங்கள் 133 க்கொன 

அலுவைர்கலள இலணத்துக் 

தகொள்வ ற்கொன விண்ணப்பங்கள் 

நகொரப்பட்டுள்ளன. 

 நசலவ  ிரந் ரத் ன்லமயிலன 

தபறுவ ற்கு உொிய  லகலமயிலனப் 

தபற்றுள்ள அலுவைர்கள் 96 நபொில் 73 

நபருக்கு குறித்  உொிய சகை  ிறுவனம் 

சொர்  டவடிக்லககலளயும்  ிலறவு 

தசய் ிருத் ல்.  

 இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவயின் I ஆம் 

வகுப்புலடய அலுவைர்களுக்கொன 

இயைளவு விருத் ி  ிகழ்ச்சித் 

 ிட்டதமொன்றிலன ஒழுங்கு படுத்து ல் 

மற்றும் அ ில் 13 அலுவைர்கலள 

கைந்து தகொள்ளச் தசய் ல். 

 மூப்பு ிலை ப ிநவட்டிலன 

இற்லறப்படுத் ி அலமச்சின் 

இலணயத் ளத் ின் ஊடொக அ லன 

தவளியிடல். 

 விலனத் ிறன் கொண்  லட  ொண்டல் 

பொீட்லசயிலன  டொத்து ல் 

- இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவயின் 

111/11 ஆம் வகுப்புக்களுக்கு 

உொித் ொன விலனத் ிறன் கொண் 

 லட  ொண்டல் பொீட்லசயிலன 

 டொத் ி  ற்நபொது தபறுநபறுகள் 

தவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

 ப வியுயர்வுகள் 

- இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவயின் 

111 ஆம் வகுப்பிற்குொிய 

அலுவைர்கலள 11 ஆம் வகுப்பிற்கு 

ப வியுயர்த்துவ ற்கொக 25% மொன 

முன்நனற்றத் ிலனயும் , 

- இைங்லக  ிட்டமிடல் நசலவயின் 

11 ஆம் வகுப்பிற்குொிய 

அலுவைர்கலள 1  ஆம் வகுப்பிற்கும் 

ப வியுயர்த்துவ ற்கொக  60% மொன 

முன்நனற்றத் ிலன அலடயப் 

தபற்றுள்ளது. 

 வருடொந்  இடமொற்றங்களுக்கொக 

விண்ணப்பித்துள்ள அலுவைர்கள் 168 

நபொில் 83 நபருக்கொன இடமொற்றங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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No. of female
officers

12 68 0 327

No. of Male
officers

17 104 1 252

Total number of
officers
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39 05 01 

II - - 01 - - - 

III 101 114 259 

(District 77 + 

Divisional 182) 

88 02 17 
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அறிமுகம் 

இைங்லகயின் அபிவிருத் ித் துலறயினுள் 

தபொறுப்புக்கூறப்பட நவண்டிய கடலமயிலன 

 ிலறநவற்றுவது அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சின் மூைமொகும். அவ் 

அலமச்சினொல் தபொது மக்களுக்கு தபற்றுக் 

தகொடுக்கப்படும் நசலவயிலன உற்பத் ித் ிறன் 

மற்றும் விலனத் ிறன் தகொண்ட ொக 

நமம்படுத்தும் வலகயில்  ிபுணத்துவத்துடன் 

கூடிய மனி  வளதமொன்றிலன உருவொக்குவது 

மனி  வள அபிவிருத் ிப் பிொிவு என்றவலகயில் 

அது எமது பிொிவிற்கு உொிய கடப்பொடொகும். 
 ிர்வொகம் மற்றும் அ ற்கிணங்க அரசப் பிொிவின் 

அலுவைர்களுக்கொன பயிற்சிச் சந் ர்ப்பங்கள் 

 ியொயமொன முலறயில் பகிர்ந் ளிப்ப ற்கு 

 டவடிக்லக எடுப்பது முகொலமத்துவ 

அலமச்சிலனப் நபொன்நற எமது பிொிவினதும் 

முக்கிய ந ொக்கங்களில் ஒன்றொகும். அரசின் 

 ி ியங்லள உற்பத் ித் ிறன் வொய்ந்  ொக  

பயன்படுத் ி வழங்கப்படும் நசலவயிலன 

விலனத் ிறன் மற்றும் உற்பத் ித் ிறன் 

விருத் ிற்கொக பணியொட்த ொகு ியினலர 

ஊக்கப்படுத்துவது எமது பிொிவின் ந ொக்கமொகும்.  

இைக்குகள்  

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சின் அலுவைர்களுலடய பயிற்சித் 

ந லவகலள இனங்கொணல் மற்றும் பயிற்சி 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள  டொத்து ல் மற்றும் வச ி 

வொய்ப்புக்கலள வழங்கு ல்.  

 இந்  அலமச்சில் நசலவயில் 

கடலமயற்றும் இைங்லக  ிர்வொக 

நசலவயிலனப் நபொன்நற ஏலனய  ொடு 

 ழுவிய முகொலமத்துவ நசலவகளினதும் 

பைமிக்க இயைளவு விருத் ியிலன 

ஏற்படுத்துவ ற்கொக உள் ொட்டு மற்றும் 

தவளி ொட்டு பயிற்சிச் சந் ர்ப்பங்கலள 

 ியொயமொன முலறயில் கிலடக்கும் 

வலகயில் பகிர்ந் ளிப்ப ொகும்.  

 பல்நவறு  ிறலமகளுடன் கூடிய 

பணியொட்த ொகு ியினரொக அபிவிருத் ி 

தசய்யப்பட்டவர்களொக நபணிச் 

தசல்ைல் மற்றும் சகை அைகுகளிலும் 

உள்ள பணியொட்த ொகு ியினொில் 

கீழுலழப்புத்  ிறன் தகொண்டவர்கலள 

இனங்கண்டு அரச  ி ியிலனப் 

பயன்படுத் ி அவசியப்படும் பயிற்சி 

வொய்ப்புக்கலள மிகவும் உற்பத் ித் ிறன் 

வொய்ந்  வலகயில் மற்றும் அவர்களின் 

விலனத் ிறலன நமம்படுத் ிய 

வலகயில் அலமச்சினுள் முழுலம தபற்ற 

பணியொட்த ொகு ியினர் 

குழுதவொன்றிலன உருவொக்கு ல்.   

பணிகள் மற்றும் தசயற்பொடுகள்  

 இவ் அலமச்சுக்கு உொித் ொன 

அலுவைர்களது உள் ொட்டுப் பயிற்சிக் 

கற்லக த றிக் கட்டணங்கலளச் 

தசலுத்துவது த ொடர்பொன 

 டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளல். 

 பயிற்சிக் கற்லக த றிகளின் 

கட்டணங்கலளச் தசலுத்து ல் மீ ொன 

 ி ிக் கட்டுப்பொதடொன்றிற்குத் 

ந லவயொன  கவல்கலளச் 

நசகொித் லும்  ரவுத்  ளத் ிலனப் 

பரொமொித் லும். 

 உள்ளூர்ப் பயிற்சி வொய்ப்புக்கலள 

உத் ிநயொகத் ர்களுக்கு அறியச் தசய் ல் 

(குறுகிய கொை / பட்டப்பின் பட்டம் 

மற்றும் பட்டப் பின் டிப்புநளொமொக்கள்) 

 உள்ளூர்ப் பயிற்சி  ிறுவனங்களுடன் 

இலணந்து  டொத்துகின்ற பயிற்சிகளில் 

வொய்ப்புக்கலளப் தபற்றுக் தகொள்ளல். 

மனி  வளப் பிொிவு    



 

     

 

  
 5

9
 

 

 

 அலமச்சின் கீழ்க் கொணப்படும் சகை 

அலுவைர்களினதும் உள் ொட்டு மற்றும் 

தவளி ொட்டு பயிற்சித் ந லவகலள 

இனங்கண்டு தகொள்ளல். 

 தவளியக மூைவளங்கள் 

 ிலணக்களத் ின் ஊடொகப் தபறப்பட்ட 

 ீண்ட கொை தவளி ொட்டுப் பயிற்சிக் 

கற்லக த றிகள் த ொடர்பொக 

உத் ிநயொகத் ர்களுக்கு அறியச் 

தசய் ல். 

 குறுகிய கொை தவளி ொட்டுப் பயிற்சி 

 ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்களுக்கொக 

 லகலமயுலடய உத் ிநயொகத் ர்களின் 

தபயர் குறிப்பிடுலக த ொடர்பொக 

 டவடிக்லக எடுத் ல். 

 குறுகிய கொை தவளி ொட்டுப் பயிற்சி 

 ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்களுக்கொகப் 

தபொருத் மொன உத் ிநயொகத் ர்கலளத் 

த ொிவு தசய்வ ற்கொக ந லவப்படும் 

அறிக்லககள் /  கவல்கலள வழங்கும் 

தபொருட்டு அவசியப்படும்  கவல்கலளச் 

நசகொித் லும்  ரவுத்  ளத் ிலனப் 

நபணு லும். 

o உத் ிநயொகத் ர்கள் 

பங்குபற்றியுள்ள தவளி ொட்டுப் 

பயிற்சி  ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்கள் 

த ொடர்பொன  கவல்கள். 

o உத் ிநயொகத் ர்களின் 

 லகலமகள் த ொடர்பொன 

 கவல் (கல்விசொர், ஆங்கிை 

தமொழித் ந ர்ச்சி). 

o முகொலமத்துவப் நபொட்டிகளில் 

தவற்றியீட்டிய / உற்பத் ிசொர் 

பொிசுகலளப் தபற்று 

இடங்கலளப் பிடித்  

உத் ிநயொகத் ர்களின்  கவல். 

 

0 200 400 600 800

Number of
officers

Number of officers

Drivers/Office
Assistants'

Service
52

Development
Officers/Drivelo

pment
Officers/PMAS

656

Sri Lanka
Administrative

Servicde
5

Short Term Local Trainings 

0 5 10 15

Sri Lanka…

Sri Lanka…

Sri Lanka…

Sri Lanka…

Development…

Sri
Lanka

Admini
strativ

e
service

Sri
Lanka
Accou
ntants'
service

Sri
Lanka
Planni

ng
Service

Sri
Lanka
Engine
ering

Service

Develo
pment
Officer

s/
PMAS

Number of
Officers

9 1 1 1 10

Local Long term Trainings

87

46 25 12
0

50

100

Number of Officers

Foreign Trainings - Short 
Term 

Sri Lanka Administrative service

Sri Lanka Accountants' service

Sri Lanka Planning Service

Sri Lanka Engineering Service



 

     

 

  
 6

0
 

  ன்தகொலட முகவர்களுடன் 

இலணந்து அவசியப்படும் 

அறிக்லககள் /   ன்தகொலட 

முகவர்களுடன் இலணந்து 

முன்தமொழிவுகலளத்  யொொிப்ப ன் 

ஊடொக தவளி ொட்டுப் பயிற்சி 

வொய்ப்புக்கலளப் தபறு ல். 

 ந ரடியொகப் தபறப்பட்ட 

தவளி ொட்டுப் பயிற்சி வொய்ப்புக்கள் 

த ொடர்பொக தசயற்படு ல். 

 தவளி ொட்டுப் பயிற்சிகளின் மூைம் 

அலுவைர்கள் தபற்றுக் தகொள்ளும் 

அறிவு மற்றும் அனுபவங்கலள 

அவர்கள்  த் மது  ிறுவனங்களின் 

விருத் ிக்கொக பிரநயொகிக்கும் வி ம் 

பற்றி த ொடர்  டவடிக்லககலள 

நமற்தகொள்ளல். 

 இந்  அலமச்சின் கீழ் உள்ள சகை 

உத் ிநயொகத் ர்களின் தமொழிப் 

பயிற்சித் ந லவகலள இனங்கண்டு 

 ிவர்த் ி தசய்வ ற்கு அவர்களுக்கு 

நவண்டிய  ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்கலள 

அமுல்படுத் ல். 

 இவ் அலமச்சின் கீழ்க் கொணப்படும் 

 லகலமயுலடய ப வி ிலை 

அலுவைர்களுக்கு சலுலக 

அடிப்பலடயில் நமொட்டொர் 

வொகனங்கலள தகொள்வனவு 

தசய்வ ற்குொிய அனும ிப் 

பத் ிரங்கலளப் தபற்றுக்தகொடுப்பது  

த ொடர்பொன சகை 

 டவடிக்லககளும். 

 மொவட்ட ஊழியர்கள் த ொடர்பொக 

அ ற்குொிய முகொலமத்துவமற்ற 

மட்டத்ல ச் நசர்ந்  25 அரச 

ஊழியர்களுக்கு பயிற்சிக் கற்லக 

த றிக்கொக மொவட்டங்களுக்கு உொிய 

ம ிப்பீடுகலளப் தபற்றுக் தகொள்ளல் 

மற்றும்  ி ி ஒதுக்கீடுகலளயும் 

தபற்றுக் தகொடுத் ல். 

  ிறுவனத் ிற்கு தவளிச் தசன்று 

தபறும் பயிற்சிகலள ஒழுங்கு 

தசய் ல். 
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  டொத் ப்படும் பயிற்சிப் பட்டலறகள் 

த ொடர்பொன பூரண ம ிப்பீதடொன்றிலனச் 

தசய் ல் மற்றும் அறிக்லககலள நபணல். 

 வளவொளர்களுக்கொன பயிற்சித் 

ந லவகலள இனங்கண்டு அவர்களுக்கு 

அவசியப்படும் பயிற்சி கற்லக த றிக்கொக 

ஈடுபடுத்தும்  டவடிக்லகயிலன 

ஒருங்கிலணத் ல். 
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அறிமுகம் 

முன்மொ ிொி மிக்க நசலவதயொன்றிற்கொன 

பொல யிலன  ிறந்து லவக்கும் வலகயில்  

அரசொங்க  ிர்வொகத் ிலன உருவொக்கும் 

ந ொக்கத்துடன் அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சின் அரச நசலவயின் 

மனி  வள முகொலமத்துவம் மற்றும் தகொள்லகத் 

 யொொிப்பின் உற்பத் ித் ிறனிலன 

நமம்படுத்துவ ற்கொக  கவல் த ொழில்நுட்பச் 

நசலவயிலனப் தபற்றுக்தகொடுக்கும் 

ந ொக்கத்துடன்  கவல் த ொழில்நுட்பப் பிொிவு 

1980 ஆம் ஆண்டுகளில் ஆரம்பித்து 

லவக்கப்பட்டது. 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சின் இலணயத் ளம்,  ிறுவனத் ினுள் 

கொணப்படும் கணனி வலளயலமப்பு,  

தசயைொற்றுலகக் கண்கொணிப்பு முலறலம, 

இைங்லக அரசொங்க வலையலமப்பு, அரசொங்க 

 ிர்வொகச் சுற்று ிருபத்  ரவுத் ளம், தபொது 

மக்கள் அலழப்பு முலறலம, கணனி 

தமன்தபொருள் மற்றும் வன்தபொருள் 

முகொலமத்துவம்,  கவல் மற்றும் த ொடர்பொடல் 

த ொழில்நுட்ப தபறுலக  டவடிக்லககள் 

உள்ளடங்கைொக  கவல் மற்றும் த ொடர்பொடல் 

த ொழில்நுட்ப உட்கட்டலமப்பு வச ிகளின் 

முகொலமத்துவம் த ொடர்பொக தபொறுப்புக் கூறும் 

 கவல் த ொழில்நுட்ப அைகு, 

மறுசீரலமக்குமுகமொக  கவல் மற்றும் 

த ொழில்நுட்ப முகொலமத்துவ 

தசயற் ிட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளொர்கள். 

த ொலைந ொக்கு  

“ கவல் த ொழில்நுட்பத் ினொல் பைம் 

தபொருந் ிய சிறந்  அரச நசலவயிலன 

உருவொக்கு ல்” 

பணிந ொக்கு 

அரச நசலவயின் மனி  வள முகொலமத்துவம் 

மற்றும் தகொள்லகத் த ொகுப்பின் 

உற்பத் ித் ிறனிலன நமநைொங்கச் 

தசய்வ ற்கொக  கவல் த ொழில்நுட்ப 

நசலவயிலனப் தபற்றுக்தகொடுத் ல். 

பணிகள் 

 அலமச்சின் பணியொட்த ொகு ினருக்கொன 

இலணயத் ள வலையலமப்பு வச ிகள் 

மற்றும் மின்னஞ்சல் வச ிகலளயும் 

தபற்றுக்தகொடுத் ல். 

 அலமச்சின் இலணயத் ளத்ல ப் 

பரொமொித் லும் விருத் ிதசய் லும். 

 அலமச்சின் கிலளகளுக்கொன அவசியப்படும்  

 ரவுத்  ளம் மற்றும்  சம்பந் ப்பட்ட 

தமன்தபொருலள அபிவிருத் ி தசய் ல். 

 அலமச்சின் கணனி பரொமொிப்புக்கள் மற்றும் 

உள்ளூர் வலையலமப்லப (Local Area 

Network) பரொமொித் ல். 

 அலமச்சின் பணியொட்த ொகு ியனொின் 

கணனி அறிவிலன நமம்படுத்துவ ற்கொக 

அவர்களுக்கு பயிற்சி வொய்ப்புக்கலளப் 

தபற்றுக்தகொடுத் ல். 

 மின்னஞ்சல் மற்றும் இலணயத் ளத் ின் 

ஊடொக அரசொங்க  ிர்வொக சுற்றறிக்லகயிலன 

வி ிநயொகித் ல். 

 அரச துலற சொர்ந்   ிறுவனங்களுக்கொன 

 கவல் த ொழில்நுட்ப நசலவயிலன 

வழங்கு ல். 

  கவல் த ொழில்நுட்ப முலறலமயிலன 

அறிமுகப்படுத்து ல், முகொலமத்துவம் 

தசய் ல் மற்றும் வச ிகலளப் 

தபற்றுக்தகொடுக்கும் மூன்றொம்  ரப்பு 

வழங்கு ர்கலள முகொலமத்துவம் தசய் ல். 

  கவல் த ொழில்நுட்பப் பிொிவு 
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அறிமுகம் 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சின் பிர ொன அைகொக த ொழிற்படும் 

புைனொய்வு, ஆரொய்ச்சி மற்றும் தசயற்பொட்டு 

அைகு, 

• இவ் அலமச்சின் கீழ்க் கொணப்படும் 

 ிறுவனங்கள் மற்றும் ஏலனய அரச 

 ிறுவனங்கலளப் நபொன்நற அரசொங்க 

அலுவைர்கள் த ொடர்பொகவும் 

கிலடக்கப்தபறும் முலறப்பொடுகள் 

சம்பந் மொக புைனொய்வுகலள  டொத்து ல். 

• அரசொங்க நசலவயின் முன்நனற்றத் ிற்கொக 

பல்நவறுபட்ட துலறகளின் ஊடொக 

ஆரொய்ச்சிகலள  டொத்து ல்.  

• அரசொங்க நசலவலய மிகவும் 

உற்பத் ித் ிறன் மிக்க ொக மொற்றுவ ற்கு 

அவசியப்படும் தசயற்பொடுகலள 

நமற்தகொள்ள  டவடிக்லக 

எடுக்கப்படுகின்றது. 

நமை ிகச் தசயைொளர் ஒருவொின் கீழ் 

 லடமுலறப்படுத் ப்படும் இப் பிொிவொனது 

ஒட்டுதமொத்  பணியொட்த ொகு ியினர் 30 

நபொிலனக் தகொண்ட அைகொக 

தசயற்படுத் ப்படுகின்றது.  

 

இைக்குக 

 

• ஊழல் மற்றும் நமொசடிகள் இடம்தபறும் 

சொத் ியக் கூறுகள் கிலடக்கொ  வண்ணம் 

 ற்நபொல ய அரச நசலவயில்  ிைவும் 

பைவீன முலறலமகலள மிகவும் சிறந்  

வலகயில் மொற்றங்கலளச் தசய் ல். 

• குலறத்  ீர்ப்புக்கலள முகொலமத்துவம் 

தசய்யக்கூடிய  தபொறிமுலற ஒன்றிலன 

 ிறுவு ல் மற்றும்  லடமுலறப்படுத் ிச்  

தசல்வ ன் மூைம் குலறத்  ீர்ப்பு 

முகொலமத்துவ  முலறலமகலள பொரம்பொிய 

 ிலையில் இருந்து  வீனத்துவம் வலர 

நமம்படுத்து ல்.  

• எந் தவொரு அரசொங்க  ிறுவனங்களில் 

ஆரம்ப விசொரலண  டொத் ப்படும்  

சந் ர்ப்பங்களில் அவசியப்படும் நபொது 

மத் ிய புைனொய்வுப் பிொிதவொன்றொக  ின்று 

அப்பணிகலள  ிலறநவற்றிக் தகொடுத் ல். 

• இவ் அலமச்சின் அடிப்பலட விடயப் 

பரப்பொகக் கொணப்படும் அரச துலறயின் 

மனி  வள முகொலமத்துவத் ிற்கு உொித் ொன 

ஒட்டுதமொத்  அரச நசலவயின் 

ஒழுக்கொற்றிலன பொதுகொப்ப ற்கு 

 டவடிக்லக எடுக்கும் நபொது பைம் வொய்ந்  

புைனொய்வு அைதகொன்றிலன உருவொக்கு ல். 

• முலற சொர்ந்  ஆரொய்ச்சி தசயற்பொட்டின் 

மூைம் அரசொங்க முகொலமத்துவக் 

தகொள்லககலள  யொொிப்ப ற்கு மற்றும் 

 ிர்வொக மறுசீரலமப்புக்களுக்கு 

அவசியப்படும்  ரவுகள்,  கவல்கள் மற்றும் 

அனுபவங்கலளப் தபற்றுக்தகொள்ளும் 

பிர ொன ஆ ொரமொக லவத்து 

 டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளல்.  

 

• த ொடர்ந்தும் நமற்தகொள்ளப்பட்டு வரும் 

முலறலமயொன தசயற்பொட்டின் மூைம் 

அரசொங்க துலறயில் ஊழல் மற்றும் 

இைஞ்சம் இடம்தபறும் சொத் ியக்கூற்றிலன 

 டுத்துக் தகொள்ளல்.  

 

 

 

 

புைனொய்வு, ஆரொய்ச்சி மற்றும் கண்கொணிப்புப் பிொிவு 
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புைனொய்வுப் பணிகள் 

இவ் அலமச்சுக்கு உொித் ொன இலணந்  /  ொடு  ழுவிய நசலவகளில் உள்ள அலுவைதரொருவர் 

த ொடர்பொக 

முலறப்பொடுகலளப் தபறல் 

 

ஆரம்ப விசொரலண ஒன்றிலன  டொத்துவ ற்கு  ீர்மொனித் ல் 

 

புைனொய்வு அலுவைதரொருவர் / அலுவைர்கலளப் பட்டியலிடல் 

 

பட்டியலிடப்பட்ட அலுவைருக்கு முலற சொர்ந்   ியமனக் கடி தமொன்றிலன வழங்கு ல் 

 

புைனொய்வு  டவடிக்லககலள ஆரம்பித் ல் ( அறிக்லககலள குறித்துக் தகொள்ளல், நவலைத்  ளம் 

த ொடர்பொன பொிநசொ லனகள், ஆவணங்களில் இருந்து சொட்சிகலள நசகொித்து தகொள்ளல்) 

 

புைனொய்வு  டவடிக்லககளின் இறு ியில் அறிக்லகயிலனத்  யொர்படுத்து ல் 

 

புைனொய்வு அறிக்லகயிலன  ியமன அ ிகொொியிடம் ஒப்பலடத் ல். 

 

ஆரொய்ச்சி தசயற்பொடுகள்  

 

விடயப் பரப்பிலன இனங்கண்டு தகொள்ளல் ( பணியொட்த ொகு ியினொின் கருத்துக்கள், 

தவளித் ரப்பினொின் நகொொிக்லககள்,  ிறுவனம் சொர் மற்றும் ஆரொய்ச்சி சிக்கல்கள்) 

 

அலுவைர்கலளப் பட்டியலிடல் 

 

ஆரொய்ச்சி விடயப் பரப்புடன் த ொடர்பொன முன் ஆய்விலன நமற்தகொள்ளல் 

 

ஆரொய்ச்சிக்கொன  ரவுகலளச் நசகொிக்கும் முலறலமயிலனத்  ீர்மொனித் ல் 

( வினொக் தகொத்து, ந ர்முகப் பொீட்லச, விடய ஆய்வு) 

 

இனங்கொணப்பட்ட முலறலமகலளப் பயன்படுத் ி  ரவுகலளச் நசகொித் ல் 

 

நசகொிக்கப்பட்ட  ரவுகலள பகுப்பொய்வு தசய் ல் 

 

பகுப்பொய்வு தசய்யப்பட்ட  ரவுகளில் இருந்து ஆரொய்ச்சியின் தபறுநபறுகலள அறிக்லகதயொன்றொக 

தவளியிடல் 
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கண்கொணிப்புப் பணிகள் 

இடம்தபற்றுக் தகொண்டிருக்கும் புைனொய்வுகளின் முன்நனற்றத் ிலனக் கண்கொணித் ல்  

 

புைனொய்வு  டவடிக்லககலள விலனத் ிறன் மற்றும் உற்பத் ித் ிறன் வொய்ந்த் ொக  ிலறநவற்ற குறித்  

 ிறுவனத் ின் மூைம்  ியமிக்கப்பட்டுள்ள ஒருங்கிலணப்பு அலுவைர்களுடன் த ொடர்புகலளப் நபணிச் 

தசல்ைல் 

  

தவளி  ிறுவனங்களுக்கு உொித் ொன இவ் அைகுக்கு கிலடக்கப்தபறும் முலறப்பொடுகள் த ொடர்பொக 

அறிக்லககள் வருவலழக்கப்படுமிடத்து அவ் அறிக்லககலள மிக விலரவொக கிலடக்கச் தசய்து 

பின்த ொடர்  டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளல். 

 

உசி மொன  டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளுமொறு  அறிவித்து முலறப்பொட்டுடன் த ொடர்புலடய 

அலமச்சுக்கு அனுப்பி லவக்கும் நபொது அவ் அலமச்சினொல் எடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டங்கள் த ொடர்பொக 

த ொடர்  டவடிக்லககள் நமற்தகொண்டு உறு ிப்படுத் ிக் தகொள்ளல் 

 

மனி  வள விருத் ிற்கொக பின்வரும் 

தசயற்பொடுகள் நமற்தகொள்ளப்படுகின்றன. 

 முலறப்பொடுகலள கண்கொணிக்கும் 

தசயற்பொடு த ொடர்பொக முலறயொன 

பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டம் 

 ஆரொய்ச்சி முலறலம த ொடர்பொக 

பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

 “புைனொய்வு அலுவைர்களுக்கொன 

லகநயடு”  என்ற புத் கத் ிலன 

பிரசுொித் ல். 

 “Public Focus” கொைொண்டுச் 

சஞ்சிலகயிலன தவளியிடு ல்  

 2016 ஆம் ஆண்டில்  ைன்புொி 

சங்கதமொன்றிலன ஆரம்பித் ல்  

   ைன்புொிச் சங்கத் ிலன 

பைப்படுத்துவ ற்கொக கண்கொட்சிகள் 

மற்றும் விற்பலன  ிலையங்கலள 

 டொத்து ல்.  

 

அலுவைர்கள் மற்றும் நசலவயில் 

கடலமயொற்றுகின்றவர்கள் பணிகலள 

 ிலறநவற்றும் நபொது மற்றும்  ீர்மொனங்கலளப் 

தபறும் நபொது அந நபொன்று அ ிகொரங்கலள 

 லடமுலறப்படுத்தும்  நபொது உபநயொகத் ிற் 

தகொள்ளப்படும்  ிர்ணயிக்கப்பட்ட  ர ிலைகள், 

ஒழுங்குவி ிகள், கட்டலளகள், ஆநைொசலனகள் 

மற்றும் லகநயடுகலளப் நபொன்நற அ ற்குொிய 

ஏலனய அறிக்லககளொக இருந் ொலும் அலவ 

பற்றிய சுருக்கமொன த ளிதவொன்று  கீநழ 

கொட்டப்பட்டுள்ளது.  

  ொபன வி ிக்நகொலவ I மற்றும்  II   

 அரசொங்க  ிர்வொக சுற்றறிக்லக 

 அரசொங்க  ிர்வொக சுற்ற்றிக்லகக் கடி ங்கள் 

 அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுச் 

சுற்றறிக்லக 

 அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழுவின் 

 லடமுலற ஒழுங்குவி ிகள் 

  ி ிச் சுற்றறிக்லக 

  ி ி ஒழுங்குவி ிகள் 

 தபறுலக வழிகொட்டல் நகொலவ 
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 அரசியைலமப்புச் சட்டம்   

  ிைப் ப ிவகம்    

 சொட்சிகள் கட்டலளச் சட்டம் 

 இைஞ்ச ஊழல் கட்டலளச் சட்டம் 

 அரசியைலமப்புச் சட்டங்களுக்கு உொித் ொன 

 ிறுவனங்களுக்குொிய சட்டங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுலறகள் 

 உொித்துலடய ொகும் சகை சட்டங்கள் / 

ஒழுங்குமுலறகள் / கட்டலளகள்  

 

அபிவிருத் ி உத் ிநயொகத் ர் 15 நபருக்கொன 

 ிைவும் தவற்றிடத் ிலன  ிரப்புவ ற்கொக இப் 

பிொிவு  ற்நபொது நசலவயில் கடலமயொற்றும் 

அபிவிருத் ி உத் ிநயொகத் ர்களுக்கிலடயில் 

இருந்து விண்ணப்பங்கள் நகொரப்பட்டு குறித்  

ந ர்முகப் பொீட்லசயிலன  டொத் ப்பட்டு 

இதுவலர  ிலறவு தபற்றுள்ளது. எ ிர்வரும் 

கொைங்களில் ந ர்முகப் பொீட்லச குழுவினரொல் 

ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட அலுவைர்கலள இப் 

பிொிவினுள் இலணத்துக் தகொள்வ ற்கும், 

அவர்களுக்கொன பயிற்சிப் பொடத றிக் 

கற்லகதயொன்றிலன ஒழுங்குபடுத்துவ ற்கும் 

 டவடிக்லககலள நமற்தகொண்டு 

வருகின்றொர்கள்.  

 சொன்றி ழ் தபறும் புைனொய்வு 

அலுவைர்களுக்கொன பொடத றிக் 

கற்லகதயொன்றிலன அறிமுகஞ் தசய் ல். 

 நூைகதமொன்றிலன ஆரம்பித்து லவத் ல்  
 

 
Progress of the preliminary investigations 

conducted from 2016 to 30th September 2017 

 

 

 

75%

25%

Progress of the Preliminary Investigations

Completed
Preliminary
Investigations

On-going
Preliminary
Investigations

28
25

16

2 8

24 23

Scenarios of Preliminary Investigations

28

4
5

0

9

4

15

SLAS  SLES SLSS SLArchs SLAcS SLPS other

Staff Grade Categories of the complaints 
investigated

Completed Preliminary Investigations 64 

On-going  Preliminary Investigations 10 

Not yet appointed  Preliminary Investigations 07 

Not yet started Preliminary Investigations 04 

Total  84 
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2017 ஆம் ஆண்டிலன அவ ொனிக்கும் நபொது 

இப் பிொிவினொல் பின்வரும் இைக்குகலள 

அலடந்து தகொள்வ ற்கொன  டவடிக்லககள் 

நமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 அரசின் ஏலனய  ிறுவனங்களின் 

நவண்டு நகொளிற்கு இணங்க ஆரம்பப் 

புைனொய்விலன  டொத்துவ ற்கு உொிய 

ஒத்துலழப்பிலன தபற்றுக்தகொடுத் ல். 

 அரச நசலவ அலுவைர்களின் 

குலறகலள முகொலமத்துவ தபொறிமுலற 

த ொடர்பொக த ளிவுபடுத்துவ ற்கொக 

லகநயடு ஒன்றிலன தவளியிடல். 

  ல்ைொட்சி மற்றும் ஒழுக்கொற்று நபொன்ற 

விடயங்களுக்கு உொிய துண்டுப் 

பிரசுரங்கலள  யொொித்து அவற்றிலன 

அரச  ிறுவனங்களுக்கு அச்சிட்டு 

வி ிநயொகித் ல். 

 ஆரம்பப் புைனொய்வுகள் த ொடர்பொன 

 ரவுத்  ளத் ிலன இற்லறப்படுத்து ல். 

 ஆரம்பப் புைனொய்வு த ொடர்பொன  ரவுத் 

 ளத் ிலன இற்லறப்படுத்து ல் மற்றும் 

விருத் ி தசய் ல். 

 பிொிவின் மனி  வளத் ின் அறிவு, 

மனப்பொங்கு மற்றும்  ிறன்கலள விருத் ி 

தசய்வ ற்கொக பிொிவின் சகை 

அலுவைர்களுக்குமொன  மது 

 ிறுவனத் ில் இருந்து தவளிச் தசன்று 

பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள ஒழுங்கு 

படுத்து ல். 

 ஆரம்பப் புைனொய்வுகலள 

 டொத்துவ ற்கு உொித் ொன 

த றிமுலறகள் த ொடர்பொன பயிற்சி 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள ஒழுங்கு 

படுத்து ல். 

 அரச நசலவயின் தபொதுவொன 

 டத்ல கள் த ொடர்பொக 

அலுவைர்கலளத் த ளிவு படுத்தும் 

ந ொக்கத் ில் இனங்கொணப்பட்ட 

 ிகழ்வுகள் 03 க்கு உொித் ொன விடய 

ஆய்வுகள் த ொடர்பொன 

புத் கதமொன்றிலன பிரசுொிப்ப ற்கொன 

 டவடிக்லகயிலன நமற்தகொள்ளல். 

 சகை அரச  ிறுவனங்களில் இருந்தும் 

கிலடக்கப்தபற்ற  கவல்களுக்கு ஏற்ப 

 லகலம தபற்ற அலுவைர்கலளத் 

ந ர்ந்த டுத்து உள்ளடக்கி புைனொய்வு 

அலுவைர்கள் குழொதமொன்றிலன 

 ிறுவு ல். 

 “Public Focus” அலரயொண்டு வருடொந்  

சஞ்சிலகயிலன பிரசுொித் ல். 

 அரச நசலவக்கு உொித் ொன 

பிரச்சிலனகளுடன் கூடிய 03 

துலறகளின் ஊடொக  கவல்கலள 

நசகொித்து ஆரொய்ச்சி ொீ ியொன 

அறிக்லகதயொன்றிலன தவளியிடுவ ன் 

மூைம் அரசப் பிொிவின் 

உற்பத் ித் ிறலன விருத் ி 

தசய்வ ற்கொன அவகொசம் கிலடக்கப் 

தபறுகின்றது. 

10
14 13

43

DOS PMAS KKS Others

Non-Staff Grade Categories of the 
complaints investigated

24

17
12

9 0 1

16
12

7 5
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Recomendations given to the 
completed Preliminary 

Investigaations 
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  கவைறியும் சட்டத் ின் கீழ் 

அலமச்சுக்கு அனுப்பி லவக்கப்படும் 

வினவல்களுக்கு உொிய வலகயில் 

அ ற்கொன  கவல்கலள தபொது 

மக்களுக்கு தபற்றுக்தகொடுத் ல் மற்றும் 

அ ற்கு உொித் ொன அறிக்லககலள 

இற்லறப்படுத்துவ ற்கொன 

 டவடிக்லககலளயும் நமற்தகொள்ளு ல். 
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அறிமுகம் 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சின் கீழ் பு ி ொய் மீள  ிறுவப்பட்ட ஒரு 

பிொிவொகும். அரச துலறயினுள் முகொலமத்துவ 

மறுசீரலமப்பிலன அறிமுகஞ் தசய் ல், 

தசயற்படுத்து ல் மற்றும் த ொடர்புகலள 

நமம்படுத்து ல் இப் பிொிவின் மு ன்லம 

ந ொக்கமொகும்.  

விநசடமொக தசயற்படுத் ப்பட்ட வருடம் 2010 

மு ல் 2015 ஆம் வருடம் வலர முகொலமத்துவ 

மறுசீரலமப்பு மற்றும் மக்கள் த ொடர்பொடல் 

அலமச்சு, தபொது விவகொரங்களுக்கொன அலமச்சு 

மற்றும் உற்பத் ித் ிறன் ஊக்குவிப்பு அலமச்சு 

என்ற அலமச்சுக்கள் மூன்றில் இருந்தும் 2015 

ஆம் வருடத் ின் நபொது ஒழிப்புச் 

தசய்யப்பட்டதுடன், அவ் அலமச்சுக்களின் 

 டவடிக்லககள் அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சின் விடயப் பரப்பிற்கு 

ஒப்பலடக்கப்பட்டது. அந்  டவடிக்லககளுக்கு 

மத் ியில் அரசொங்க முகொலமத்துவ மற்றும் 

மக்கள் த ொடர்பொடல் விடயப் பரப்புக்களுக்கு 

உட்பட்ட பணிகலள முன்தகொண்டு 

தசல்வ ற்கொக பு ி ொக  ிறுவப்பட்டு இப் 

பிொிவிற்கு லகயளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

செயற்ப 

 த ொலைதூரக் கிரொமங்களில் சமுக 

நமம்பொட்டுச் தசயற் ிட்டங்கள். 

 பொரம்பொிய கிரொமங்களில் சமூக 

அபிவிருத் ி  ிட்டத்ல  

அமுல்படுத்து ல். 

 கைொச்சொர மற்றும் ம  வழிபொட்டுத் 

 ளங்கலள வளர்ச்சி தசய்வ ன் மூைம் 

மொியொல க்குொிய சமூகத்ல  

உருவொக்கு ல் . 

 குலறந்  வருமொனம் தகொண்ட 

குடும்பங்களின் வொழ்க்லகத்  ரத்ல  

உயர்த்து ல். 

 த ொலைதூரப் பிரந சங்களில் உள்ள 

பொடசொலை மொணவர்களின்  ிறன்கலள 

நமம்படுத்து ல். 

 விடுமுலற ஓய்வு விடு ிகலள 

 ிர்மொணித் ல். 

 விடுமுலற ஓய்வு விடு ி அலறகலள 

ப ிவு தசய்து ஒதுக்கு ல் மற்றும் 

பரொமொித் ல். 

 விடுமுலற ஓய்வு விடு ிகளில் ஊழியர் 

 ிர்வொகம். 

 

முகொலமத்துவ மறுசீரலமப்பு மற்றும் தபொது மக்கள் த ொடர்பொடல் 

பிொிவு 
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முகொலமத்துவ மறுசீரலமப்பு மற்றும் மக்கள் த ொடர்பொடல் பிொிவின் கீழ்  ிர்வொகிக்கப்படும்  

அரசொங்க  ிர்வொக விடுமுலற ஓய்வு விடு ிகள் 06  

Holiday Bungalow - Katharagama 

 

 

 

Holiday Bungalow - Mihinthalaya 

 

 

Holiday Bungalow – Polonnaruwa  

 

 

Holiday Bungalow – Mulaitivu  

 

 

Holiday Bungalow – Jaffna  

 

Holiday Bungalow – Mahiyanganaya 

 

 

Holiday Bungalow being constructed – 

Monaragala 
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வச ிகள் மற்றும் நசலவகள் 

 ஒவ்தவொரு அலறக்கும்  னியொள் 

பயன்படுத்  முடியுமொன கட்டில்கள் 

இரண்டும் குளியைலறச் வச ியும் 

கொணப்படுகின்றது. 

 உள்ளக த ொலைநபசி த ொடர்பொடல் 

இலணப்புக்கள்  ிறுவப்பட்டுள்ளன. 

 பொதுகொப்பு CCTV நகமரக்கள் மூைம் 24 

மணி ந ரம் கண்கொணிப்பு  டவடிக்லககள் 

  

 VIP -  Suit Room  இற்கொன 

த ொலைக்கொட்சி வச ிகள் மற்றும் 

வரநவற்பலற ஒன்றும் கொணப்படுகின்றது. 

 Non A/C அலறகளில் மின் விசிொிகள் 

தபொருத் ப்பட்டுள்ளன. 

 அரசொங்க அல்ைது  னியொர் அல்ைது 

பிொிவின் எந் தவொரு  பருக்கும் அலற 

வச ிகலளப் தபற்றுக்தகொள்ள முடியும். 

 அலுவைக கடலமப் பயணங்களுக்கொக 

 ிறுவனக் கடித்த்  லைப்புக்கள் மூைம் 

நகொரப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு 10%71 

கழிதவொன்று தபற்றுக்தகொடுக்கப் 

படுகின்றது. 

 

அரசொங்க  ிர்வொக விடுமுலற ஓய்வு விடு ிகள் 

முகொலமத்துவ மறுசீரலமப்பு மற்றும் மக்கள் த ொடர்பொடல் பிொிவு 

09 ஆம் மொடி,  தசத்சிொிபொய இரண்டொம் கட்டம், பத் ரமுல்ை. 

  
விடுமுலற இல்ைத் ின் 

தபயர் 

VIP 

அ

லறக

ள் 

கட்டண

ம் 

A/C  

அ

லற

கள் 

கட்ட

ணம் 

Non 

A/C  

அலற

கள் 

கட்டண

ம் 

ஒரு 

 ொலளக்கு 

 ங்க 

முடியுமொனவ

ர்களின் 

எண்ணிக்லக 

த ொலைநபசி இைக்கம் 

1 க ிர்கொமம் 4 

ரூ
ப
ொ

 .
6

,5
0

0
/=

 5 

ரூ
ப
ொ

 
 .

4
,5

0
0

/=
 18 

ரூ
ப
ொ

 
 .

3
,5

0
0

/=
 54 047 3 220 999 

ப
ிர
 
ொ
ன
 

அ
லு
வ
ை
க
ம்
  

0
1

1
2

 -
 1

8
6

 5
1

1
 

2 மகியங்கலன 4 4 17 50 055 2258699 

3 தபொைன்னறுலவ 4 5 16 50 027 20555 22 

4 மிகிந் லை 4 5 16 50 025 22 66 502 

5 முல்லைத் ீவு 4 8 13 50 021 2290 339 

6 யொழ்ப்பொணம் 4 10 11 50 021 300 4353 



 

     

 

  
 7

2
 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சின் உள்ளக கணக்கொய்வுப் பிொிவொனது, 

 ி ிப் பிரமொணம் 133 இன் பிரகொரம், அலமச்சின் 

தசயைொளருக்கு ந ரடியொக தபொறுப்புக்கூற 

நவண்டிய பிர ொன உள்ளக கணக்கொளர் 

ஒருவொின் கீழ் இயங்கி வருகின்றது. அத்துடன் 

அது பிொிவுத்  லைவர் உட்பட 12 உள்ளக 

கணக்கொய்வு அலுவைர்கலளயும், அலுவைக 

உ வியொளர் ஒருவலரயும், சொர ி ஒருவலரயும் 

தகொண்ட அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

பணியொட்த ொகு ிலய  ன்னகத்ந  

தகொண்டுள்ளது. 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சு மற்றும் அ ன் கீழ் இயங்குகின்ற 

ஓய்வூ ிய  ிலணக்களம், இைங்லக அபிவிருத் ி 

 ிர்வொக  ிறுவகம், ந சிய உற்பத் ித் ிறன் 

தசயைகம், அரசொங்க முகொலமத்துவ 

மறுசீரலமப்பு மற்றும் மக்கள் த ொடர்பொடல் 

பிொிவு, அரசொங்க அச்சுத்  ிலணக்களம், மொ ிை 

அச்சிடும் கூட்டுறவு, ந சிய  ிலரப்படக் 

கூட்டுத் ொபனம், அலமச்சின் கீழ் இயங்குகின்ற 

தவளி ொட்டு தசயற் ிட்டங்கள் ஆகியவற்றின் 

உள்ளகக் கணக்கொய்வுப் பணிகலள 

நமற்தகொள்ளும் தபொறுப்பும் உள்ளகக் 

கணக்கொய்வுப் பிொிவிடம் 

ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ளது. அ ற்கு நமை ிகமொக 

ந லவக்நகற்ப விநசட பொிசீைலனகளும் உள்ளக 

கணக்கொய்வுப் பிொிவின் மூைம் 

நமற்தகொள்ளப்படுகின்றன. 

 த ொலைந ொக்கு 

“ ந சத் ின் முன்நனற்றத் ிற்கொக 

 ல்ைொட்சியுடன் கூடிய அரச நசலவலய 

ந ொற்றுவித் ல்” 

பணிந ொக்கு 

அலமச்சினதும் அலமச்சின் கீழ் இயங்குகின்ற 

 ிலணக்களங்களினதும்/  ிறுவனங்களினதும் 

 ி ிசொர் அலுவல்கள் த ொடர்பொக  ிைவுகின்ற 

உள்ளக கணக்கொய்வுத்  ிட்டத் ில் பங்நகற்று, 

அவ் அலுவல்களின்  வறுகள் மற்றும் 

நமொசடிகலளத்  டுத் ல். அத்துடன் அவற்லற 

உள்ளடக்கும் வலகயில் பயன்படுத் ப்படுகின்ற 

உள்ளக பொிநசொ லனயின் ஒழுங்குமுலற மற்றும் 

 ியமங்கள் குறித்  த ொடர்ந்ந ச்லசயொன 

கணிப்பொய்வு மற்றும் சுயொ ீன ம ிப்பீட்டிலன 

நமற்தகொண்டு பயனுறு ிமிக்க  ல்ைொட்சியுடன் 

அரசொங்க வளங்கலள சிறப்பொன முலறயில் 

முகொலமத்துவம் தசய்வ ற்கு  டவடிக்லக 

எடுத் ல். 

எமது பணிகள் 

 அலமச்சின் கண்கொணிப்பின் கிழ் 

இயங்குகின்ற  ிறுவனங்களின் உள்ளக 

கணக்கொய்வு  டவடிக்லககலள  ிலறநவற்றும் 

நபொது  ி ிப் பிரமொணம் 133 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவொறு கீழ்க் 

குறித்துலரக்கப்பட்டுள்ள பணிகள் த ொடர்பொக 

விநேட அவ ொனத் ிலனச் தசலுத்துகின்றது. 

  வறுகள் மற்றும் நமொசடிகள் 

இடம்தபறுவ லனத்  விர்ப்ப ற்கொக 

 ிலணக்களங்கள் மற்றும்  ிறுவனங்களினுள் 

தசயற்படுத் ப்படும் உள்ளக பொிநசொ லனகள் 

மற்றும் கட்டுப்பொட்டு முலறகள் என்பன 

 ிட்டமிடலிலனப் நபொன்நற உள்ளபடியொன 

தசயற்பொடுகளும் தவற்றியளிக்குமொ என 

ஆரொய் ல். 

 கணக்குகள் மற்றும் ஏலனய 

அறிக்லககளின்  ம்பிக்லகத்  ன்லமயிலன 

உறு ிப்படுத்து ல் மற்றும் 

பயன்படுத் ப்பட்டுள்ள கணக்கீட்டு ஒழுங்கு 

முலறகளின் மூைம் பிலழயற்ற  ி ிக் 

கூற்றுக்கலளத்  யொொித் லுக்கு அவசியப்படும் 

 கவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ள ொ என்ப லன 

பொிநசொ ித்துப் பொர்த் ல். 

  ிறுவனத் ில் கடலமயொற்றும் பணியொட் 

த ொகு ியினொிடம் ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ள 

தபொறுப்புக்கலள  ிறம்பட 

 ிலறநவற்றுவ ற்கு அவர்களின் 

தசயைொற்றுலகத்  ரத் ிலன ம ிப்பீடு 

தசய் ல். 

  ிலணக்களம் /  ிறுவனத்துக்குச் தசொந் மொன 

வளங்கலள சகைவி மொன நச ங்களில் 

இருந்தும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு 

பொதுகொக்கப்பட்டுள்ளது என்ப லன 

ம ிப்பிடல். 

உள்ளக கணக்கொய்வுப் பிொிவு 
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 அரசொங்க  ொபன வி ிக்நகொலவ , அரசொங்க 

 ி ிப் பிரமொணம் மற்றும் அரசொங்க  ிர்வொக 

விடயப் தபொறுப்பு அலமச்சினொலும் தபொது 

 ிலறநசொியினொலும் கொைத்துக்குக் கொைம் 

பிரசுொிக்கப்படும் சுற்றறிக்லககள் மற்றும் 

ஏலனய குலற ிரப்பு ஆநைொசலனகள் என்பன 

கலடப்பிடிக்கப்படுகின்றனவொ என ஆரொய் ல். 

 வீண்விரயம், தசயற்பொடற்ற மற்றும் 

அளவிலன விஞ்சிய வலகயில் தசைவு 

தசய்வல த்  டுப்பது நபொன்நற, அவற்றிலன 

உள்ளடக்குவ ற்குக் லகயொளப்படுகின்ற 

உள்ளக கட்டுப்பொட்டு  ிட்ட  ியமங்கலள 

ஆரொய் ல். 

  ிலணக்களத் ின் /  ிறுவனத் ின் கணக்கு 

 லடமுலறகள் மற்றும் ஏந னுதமொரு 

வலகயில்  ி ி தசைவொவ ற்கு கொரணமொக 

அலமயும் தசயற்பொடுகலள பொீட்சித்துப் 

பொர்த் ல் மற்றும்  ிலணக்களத் ின் 

தசொத்துக்கள் மற்றும் வளங்கலளப் 

பொதுகொப்பொகவும் சிக்கனமொகவும் 

முலறசொர்ந் வொறு பயன்படுத் ப்படுகின்ற ொ 

என்ப லன ஆரொய் ல். 

 ந லவநயற்படும் சந் ர்ப்பங்களில் 

விநேட விசொரலணகலள  டொத்து ல். 

 உற்பத் ித் ிறன் வொய்ந்  

தசயைொற்றுலகக்கொக முலறலமப் பகுப்பொய்வு 

மற்றும் தசயைொற்றுலகப் பகுப்பொய்விலன 

நமற்தகொள்ளல். 

 முகொலமத்துவ கணக்கொய்வு 

 ிலணக்களத் ினொல் அவ்வப்நபொது 

தவளியிடப்படும் அறிவுறுத் ல்கள் மற்றும் 

வழிகொட்டல்களுக்கு ஏற்ப தசயற்படுவதும், 

அந் ந்  வருடங்களின் சகை கொைொண்டுக்கும் 

ஒரு முலற அலமச்சின் கணக்கொய்வு 

முகொலமத்துவ குழுக் கூட்டங்கலள 

 டொத்து ல், அக்கூட்டங்களில் எடுக்கப்படும் 

 ீர்மொனங்களின் தசயற்படுத்துலக 

முன்நனற்றம் த ொடர்பொக த ொடர் 

 டவடிக்லகலள எடுப்பது இப்பிொிவிடம் 

ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ள இன்தனொரு 

பணியொகும். 

முடிவுகலள எடுக்கும் நபொது 

பயன்படுத் ப்படும் ஆவணங்கள் 

  ொபன வி ிக்நகொலவ 

  ி ி ஒழுங்குவி ிகள் 

 அரசொங்க  ிர்வொக சுற்றறிக்லக 

 முகொலமத்துவ கணக்கொய்வுச் 

சுற்றறிக்லக 

 உள்ளக கணக்கொய்வு வழிகொட்டி 
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அறிமுகம் 

ஓய்வு ியப் பிரமொணக் குறிப்பின் கீழ் அரசொங்க 

 ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சின் 

தசயைொளருக்கு அ ிகொரம் 

ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ள பணிகலள 

 ிலறநவற்று ல், ஓய்வு ியம்  த ொடர்பொன 

தகொள்லக ொீ ியொன விடயங்கலளத் 

 ிட்டமிடு ல், ஓய்வு ியம் தபறு ர்களின் மற்றும் 

ஓய்வு ியச் சங்கங்களினொல் முன்லவக்கப்படும் 

நகொொிக்லககள் த ொடர்பொன  டவடிக்லககலள 

நமற்தகொள்ளல் மற்றும் ஓய்வு ியத் 

 ிலணக்களத் ின்  ொபன  டவடிக்லககலள 

ஒருங்கிலணப்புச் தசய் ல் ஓய்வு ியப் 

பிொிவினொல் நமற்தகொள்ளப்படுகின்றது.  

இப் பிொிவொனது நமை ிகச் தசயைொளொின் 

(அரசொங்க  ிர்வொக) கண்கொணிப்பின் கீழ் 

தசயற்படுத் ப்படுவந ொடு கிட்டிய 

கண்கொணிப்பு அ ிகொொியொக உ விச் தசயைொளர் 

(ஓய்வு ியம்)  டவடிக்லககலள நமற்தகொள்வொர். 

இ ற்கு நமை ிகமொக  ிர்வொக அலுவைர் 

ப விதயொன்றும் கொணப்படுகின்றது.  

இைக்குகள் 

 ஓய்வு ியம் த ொடர்பொக அரசொங்க  ிர்வொக 

மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சின் 

தசயைொளரது கட்டலள 

பிறப்பிக்கப்படுவ ற்கு அவசியப்படும் 

சந் ர்ப்பங்களின் நபொது அந் 

 டவடிக்லகயிலன உடனடியொக 

 ிலறநவற்று ல்.  

 ஓய்வு ியர்களின் வொழ்வொ ொரத் ிலன 

மிகவும் உயர்  ிலைக்கு தகொண்டு வரும்  

ந ொக்கில், ஓய்வு ிய முரண்பொடுகலளத் 

 விர்ப்பது த ொடர்பொன  டவடிக்லககலள  

நமற்தகொள்ளல்.  

 அவசியம் ஏற்படுவ ற்கு இணங்க ஓய்வு ிய 

 ிலணக்களத் ின்  ிர்வொக 

 டவடிக்லககலள இைகுபடுத்துமுகமொக 

ஒத்துலழப்புக்கலள வழங்கு ல்.  

 ஓய்வு ியத்  ிலணக்களத் ின் 

 டவடிக்லககலள  நமற்பொர்லவ தசய் ல். 

 ஓய்வு ியக் தகொடுப்பனவு வழங்கல் விடயம் 

 ியொயமொன முலறயில் இடம்தபறுகின்ற ொ 

என்ப லன உறு ிப்படுத்துவ ற்கொக 

அவசியத் ிற்கு ஏற்ற வலகயில் 

தகொள்லககலளத்  ிருத் ியலமத் ல் மற்றும் 

 ொளதுவலரப்படுத்து ல். 

பிர ொன தசயற்பொடுகள் 

 ஓய்வூ ியப் பிரமொணக் குறிப்பு, வி லவகள் 

அ ொல கள் ஓய்வூ ியச் சட்டம் மற்றும் 

ஓய்வூ ியம் த ொடர்பொகக் கொணப்படும் 

ஏலனய சட்ட  ிட்டங்களில் கொணப்படும் 

 ிய ிச் சட்ட ஏற்பொடுகலள  அமுைொக்கு ல். 

 ஓய்வூ ியத்  ிலணக்களத் ின்  ிர்வொகச் 

தசயற்பொடுகலளயும் அபிவிருத் ிச் 

தசயற்பொடுகலளயும் இலணப்புச் தசய் ல். 

 ஓய்வூ ியர்களின் மற்றும் அவர்களின் 

த ொழிற்சங்கத் ினொல் முன்லவக்கப்படும் 

குலற  ீர்ப்புக்கள் மற்றும் முலறப்பொடுகள் 

த ொடர்பொக புைனொய்வு தசய் ல் மற்றும் 

அவசியப்படும் வலகயில் குறித்  

 ிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிலணப்பு 

 டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளல். 

 ஓய்வூ ிய  ிலுலவ , ஓய்வூ ியத் ிலன 

உொிலம மொற்று ல், உொித்துலடலம 

நகொரப்பட்டிரொ  ஓய்வூ ியம் த ொடர்பொன 

சிக்கல்களுக்கு ப ில் அனுப்பு ல். 

ஓய்வூ ியப் பிொிவு 
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 ஓய்வூ ியப் பிரமொணக் குறிப்பின் 12, 15 

ஆகிய பிொிவுகளின் கீழ் ஓய்வுதபறச் தசய்  

அரசொங்க அலுவைர்களின் ஓய்வூ ியக் 

தகொடுப்பனவுக்கொக தசயைொளொின் 

 ீர்மொனத் ிற்கு உொிய  ிறுவனத் ிற்கு 

அறிவித்து அனுப்பு ல். 

 ஓய்வூ ியப் பிரமொணக் குறிப்பின் மூைம் 

அரசொங்க  ிர்வொகச் தசயைொளருக்கு 

ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ள ஏலனய பணிகலள 

 ிலறநவற்றல். 

 ஓய்வூ ியப் பிரமொணக் குறிப்பு மற்றும் 

ஒய்வூ ியத்துடன் த ொடர்புலடய 

பல்நவறுபட்ட சட்ட  ிட்டங்கலள 

 ிருத் ியலமப்ப ற்கு உொித் ொன 

 டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளல். 

 ஓய்வூ ியம் த ொடர்பொன 

 டவடிக்லககளுக்கு உொித் ொக அலமயும் 

சகை  ிறுவன மற்றும் அலுவைர்களுடன் 

ஒருங்கிலணப்பு  டவடிக்லககளில் ஈடுபடல். 

ஓய்வூ ியம் த ொடர்பொக உொித்துலடய 

ஏற்பொடுகள் 

 ஓய்வூ ியப் பிரமொணக் குறிப்பு மற்றும் 

அ ன்  ிருத் ங்கள் 

 1989 இைக்கம் 01 இலனக் தகொண்ட 

வி லவகள் அ ொல கள் ஓய்வூ ியச் 

சட்டம் மற்றும் அ ன்  ிருத் ங்கள். 

 1983 இைக்கம் 24 இலனக் தகொண்ட 

வி லவகள்  பு ொரர்கள் சட்டம் மற்றும் 

அ ன்  ிருத் ங்கள் 

 அரசொங்க நசலவகள் ஆலணக்குழு 

மற்றும்  லடமுலற ஒழுங்குவி ிக் 

நகொலவ 

  ொபன வி ிக்நகொலவயின் XLVIII ஆம் 

அத் ியொயத் ின் 33 மற்றும் 36 பிொிவு 

 உொித்துலடய சகை ஓய்வூ ிய 

சுற்றறிக்லக 

 ஓய்வூ ியம் த ொடர்பொன அரசொங்க 

 ிர்வொக சுற்றறிக்லக 

 1970 இைக்கம் 18 இலனக்   தகொண்ட 

ஆயு ப் பலடயினர் வி லவகள் 

அ ொல கள் ஓய்வூ ியச் சட்டம் 

பிொிவினொல் நமற்தகொள்ளப்பட்ட பணிகள் 

ஓய்வூ ிய  ிலணக்களத் ின்  டவடிக்லககளுக்கு 

இலடயூறு ஏற்படொ  வண்ணம் 

த ொடர்ந ர்ச்சியொக  டொத் ிச் தசல்வ ற்கொன 

வச ி வொய்ப்புக்கலள வழங்கு ல். 

- ஓய்வூ ிய பிரமொணக் குறிப்பின் 12 

மற்றும் 15 ஆம் பிொிவுகளின் கீழ் ஓய்வு 

தபறச் தசய்  அலுவைர்களின் 

ஓய்வூ ியம் த ொடர்பொன 

பொிந்துலரயிலனப் தபற்றுக் தகொடுத் ல். 

- மொ ொந்  ஒழுக்கொற்றுக் குழுவின் மூைம் 

 ிலறவு தசய்  நகொப்புக்களின் 

எண்ணிக்லக; 
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அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவத் ின் அறிவிலன விருத் ி தசய் ல் மற்றும்  ிறன்கலள விருத் ி 

தசய்யும் ந ொக்கில்   டவடிக்லககலள  நமற்தகொள்ளும் அரசப் பிொிவின் பிர ொன பயிற்சி அலமப்பொகக் 

கொணப்படுவது இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகம் விளங்குகின்றது. முகொலமத்துவ பயிற்சிச்  

தசயற்பொடுகளுக்கு நமை ிகமொக இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகம் முகொலமத்துவ ஆநைொசலனச் 

நசலவகலள வழங்கு ற்கு மற்றும் முகொலமத்துவத் ில் இனங்கண்டு தகொள்ள முடியுமொன துலறகலள 

அபிவிருத் ி தசய்வ ற்கொக ஆரொய்ச்சிகலள நமற்தகொள்வ லனப் நபொன்நற அலமப்பு ொீ ியொன 

த ொகு ியிலன மீளொய்வு தசய் ல் மற்றும் அபிவிருத் ி  டவடிக்லககளில் ஈடுபடு ல். இந்  ிறுவனம் 1982 

ஆம் ஆண்டு இைக்கம் 7 இலனக் தகொண்ட பொரொளுமன்ற சட்டத் ின் மூைம்  ொபிக்கப்பட்ட ஒரு 

 ிறுவனமொகும். 

 ிறுவனத் ின் பிர ொன முக்கிய குறிக்நகொள்கள் பின்வருமொறு  ரப்பட்டுள்ளன. 

அ.   அரச அலுவைர்களின் பயிற்சி, அறிவு,  ிறன்கள் மற்றும்  டத்ல கள் மூைம் விருத் ி தசய் ல் 

ஆ. முகொலமத்துவ மற்றும் அரச  ிர்வொக துலறகளில் பயிற்சிப் பொடத றிக் கற்லகக லள 

ஒழுங்கலமத் ல். 

இ.  ஒட்டுதமொத்  அரச நசலவயினுள் கண்கொணிப்புச் தசயற்குழுவின்  ிபுணத்துவம் மிக்க  

பணியொட்த ொகு ியினர் பிொிதவொன்றிலன விருத் ி தசய் ல். 

ஈ.   னது அலமப்பொண்லம முகொலமத்துவ முலறயிலன மீளொய்வு தசய் ல் மற்றும் அபிவிருத் ி 

தசய்வ ற்கொக அரச துலற  ிறுவனங்களுக்கு ஒத்துலழப்பு வழங்கு ல். 

உ.  ஆநைொசலனப் பணிகள் மற்றும்  ஆய்வு  டவடிக்லககலளப் தபொறுப்நபற்றல். 

இப் பணிகலள   ிலறநவற்றும் தபொருட்டு பல்நவறு துலறசொர் முகொலமத்துவ  ிறன் தகொண்ட  ,சிறப்புத் 

ந ர்ச்சி மிக்க தபொருத் மொன பயிற்சி தபற்ற குழுவினர் எமது அலமச்சில் பணியொற்றி வருகின்றனர் .

ஆ ைொல்  இைங்லக  அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவம் பயிற்சி முகொலமத்துவ ஆநைொசலன மற்றும் 

தசயற்பொடுகள் எனும் பரப்புகளினுள்  ின்று  னித்துவமொக சிறந்து விளங்குகின்றது. 

இந்  ிறுவகத் ின் உயர் அைகொக  ிர்வொக சலபநய விளங்குகின்றது . சகை தகொள்லகசொர் விடயங்களும் 

 ீர்மொனிக்கப்படுவது  ிர்வொக சலபயின் மூைநமயொகும் .  நமை ிக பணிப்பொளர்கள் மூவொின் 

ஒத்துலழப்புடன் ஒரு பணிப்பொளலரயும் தகொண்ட  ிலறநவற்று குழுலவக் தகொண்டு இைங்லக 

அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவம் இயங்குகின்றது.  இந்  நமை ிகச் தசயைொளர்கள் பின்வரும் நமற்படி 

விடயங்கள்  சம்பந் மொக ந ரடியொக தபொறுப்புக்கூற நவண்டியவர்களொவர். 

அ. பயிற்சி , ஆய்வு மற்றும்  ஆநைொசலனச் நசலவகள். 

ஆ. பட்டப் பின் பட்ட கற்லககள். 

இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகம் 
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இ. கூட்டிலணந்  பணிகள். 

துலறசொர் விடயங்கள் சம்பந் மொக சிறப்புத் ந ர்ச்சி தபற்ற ஆநைொசகர்கள் மத் ிய  ிலையங்களுக்கு 

குழுக்களொக வகுக்கப்படுவதுடன் அலனத்து  ிலையங்களும் ஒரு  லைவொின் கீழ் இயங்குவதுடன்  பயிற்சி 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள், முகொலமத்துவ ஆநைொசலனகள் அல்ைது ஆய்வுக் கற்லககள் என்பனவற்லற 

நமற்தகொள்ளும் நபொது அவசியமொகும் வல்லு ர்கலள உொிய பணிலய நமற்தகொள்ளும் தபொருட்டு உொிய 

 ிலையங்கள் மூைம் ந ர்ந்த டுக்கப்படுவர்.  இ ற்கு நமை ிகமொக த ொழிற்றுலறத் ந ர்ச்சி  மற்றும்  

விடயறிவு ஆகியவற்லற அடிப்பலடயொக தகொண்ட  தவளியக வளவொளர்களின் நசலவகளும் 

தபற்றுக்தகொள்ளப்படுகின்றன. 

1. பயிற்சிகள், பட்டப்பின் கற்லககள் மற்றும் முகொலமத்துவ ஆநைொசலனகள்  

மீளொய்வுக்குட்பட்ட கொைப்பகு ியினுள் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் மூைம் 8 நசலவ 

புகுமுக பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  டொத் ப்பட்டதுடன், அ ன் ஊடொக  ொடொளவிய நசலவகலளச்  

நசர்ந்  786 பு ிய அலுவைர்களுக்கு நசலவ புகுமுக பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன. 

நமலும் இைங்லக  ிர்வொக நசலவலயயும், இைங்லக கணக்கொளர் நசலவலயயும் நசர்ந்  467 

அலுவைர்கள் உள்ளடங்கும் வண்ணம் நசலவக்குொிய ொன 14  இயைளவு விருத் ி   ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

தசயற்படுத் ப்பட்டன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நமலும் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் மூைம் அரசொங்க அலுவைர்களின் இயைளவு  விருத் ி 

த ொடர்பொன   கவல் த ொடர்பொடல், ஆங்கிைம்,  தபறுலக, சீன  லடமுலறகள்,  கவைறி ல், 

தசயைொற்றம், கணக்கொய்வு  ஆகிய விடயங்கள் உள்ளடங்கியவொறு 900 அலுவைர்களுக்கொன டிப்நளொமொ 

மற்றும் பிற பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  டொத் ப்பட்டன. 

வழக்கமொன பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்களுக்கு நமை ிகமொக, அரசொங்க துலறசொர்ந்  நசலவதபறு ர்களின் 

நகொொிக்லககளுக்கு அலமய  யொொிக்கப்பட்ட 35 பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் இைங்லக அபிவிருத் ி 

 ிர்வொக  ிறுவகத் ின் மூைம்  டொத் ப்பட்டன. 

அலமச்சர் இைங்லக  ிர்வொக நசலவக்கு பு ி ொக இலணத்துக் 

தகொள்ளப்பட்ட அலுவைர்கலள முன்னிலையில் உலரயொற்று ல் 2017 
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மீளொய்வொண்டில்  ொடளொவிய நசலவகலளச் நசர்ந்  ஆளணியினொின்  35% வீ மொநனொர் இைங்லக 

அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் மூைம்  டொத் ப்பட்ட பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்களின் மூைம் 

பயன்கலளப் தபற்றுக்தகொண்டனர். 

இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின், பட்டப்பின் கற்லககள் பொடசொலையில் அரசொங்க 

முகொலமத்துவம் த ொடர்பொன முதுமொனிப் பட்டம் 2016 -2018   த ொடர்பொக 94 விண்ணப்ப ொொிகள்  

ப ிவுதசய்து தகொண்டனர். 2017 தபப்ரவொி மொ ம் அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சர் 

தகௌரவ ரஞ்சித் மத்தும பண்டொர அவர்கள் பிர ம அ ி ியொக  கைந்துதகொண்டு அவ் ஆரம்ப  ிகழ்விலள 

துவக்கிலவத் ொர். 

 

நமலும் மஹொவலி அ ிகொரசலப மற்றும் வலரயறுக்கப்பட்ட விமொன நசலவ (இைங்லக) கம்பனியின் 

மூைம் நமற்தகொள்ளப்பட்ட  நகொொிக்லகக்கு அலமய இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவக ஆளணியின் 

மூைம் 21 முகொலமத்துவ   ஆநைொசலனகள்  டொத் ப்பட்டன.   

2. சர்வந ச  உறவுகள் 

2.1 நமொ ல்களினொல் பொ ிக்கப்பட்ட பிரந சங்களில் சமு ொய அபிவிருத் ியில் ஈடுபடும் 

உயர ிகொொிகலள த ொடர்பொக JICA மூைம்  ி ியளிக்கப்படும் பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டம்  

(FORWARD தசயற் ிட்டம்)  

அரசொங்க முகொலமத்துவம் த ொடர்பொன முதுமொனி பட்டத் ிற்குொிய பு ிய குழுவின் 

பணிகலள ஆரம்பிக்கும்  ிகழ்வு  
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உயர ிகொொிகலள பயிற்றுவித் ல் மற்றும் சமு ொய அபிவிருத் ி பணிகளுக்குொிய அவர்களது இயைளலவ 

விருத் ி தசய்வ னூடொக இைங்லகயின் வடக்கு, வட மத் ிய மற்றும் கிழக்கு மொகொணங்களில் 

நமொ ல்களினொல் பொ ிக்கப்பட்ட பிரந சங்களுக்கு வழங்கப்படும் அரச நசலவகளின்  ரத்ல  

நமம்படுத்துவது FORWARD தசயற் ிட்டம் இைக்கொக தகொண்டுள்ளது. இச் தசயற் ிட்டம் த ொடர்பொக  

JICA மூைம் உ வி வழங்கப்படுவதுடன், யுத் த் ினொல் பொ ிக்கப்பட்ட மூன்று மொகொணங்களிலும் 

சிறப்பொக தசயற்படுத் ப்படுகின்றன.  

மூன்று மொகொணங்களிலும் ஒவ்தவொரு முகொலமத்துவ அபிவிருத் ி அைகுகளின் பணிப்பொளர்களினொல் 

இைங்லக அபிவிருத் ி  ிறுவனத் ின் வழிகொட்டலுடன் இந்  ிகழ்ச்சித் ிட்டம்  லடமுலறப்படுத் ப்படும். 

 

தசயற் ிட்ட கொைப்பகு ியில் 900 உயர ிகொொிகளுக்கொன இயைளவு  விருத் ி த ொடர்பொன தசயற் ிட்டம்  

 ிட்டமிடப்படுள்ளன. எவ்வொறொயினும் இவ் இைக்லக  ொண்டி  ற்நபொது  முன்வொிலசயில் உள்ள 1203   

அலுவைர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

  

2.2 இைங்லக அலுவைர்களுக்கு அவுஸ் ிநரலியொவின் மூைம் வழங்கப்படும் அ ியுயர் புைலமப்பொிசில் 

அவுஸ் ிநரலியொ தமொநனஷ் பல்கலைக்கழகத் ின் மூைம்  ஆய்வுகலள நமற்தகொள்வது த ொடர்பொக 15 

இைங்லக அலுவைர்களுக்கு அ ியுயர் புைலமப்பொிசில்கள் வழங்கப்பட்டன. மகளிர் 

த ொழில்முயற்சியொளர்கலள ஊக்குவிக்கும் ந ொக்குடன் அவுஸ் ிநரலியொவில் வழங்கப்படும் அ ியுயர் 

புைலமப்பொிசில்  ிகழ்ச்சித் ிட்டத்ல   ஆரம்பிப்பது த ொடர்பொக 2017 ஆரம்பத் ில் இைங்லக அபிவிருத் ி 

 ிர்வொக  ிறுவகத் ின் மூைம் இைங்லகயிலும்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டதுடன், இப் 

புைலமப் பொிசில்  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின் மூைம் 15 பலழய கல்வியைொளர்கள் பயனலடந் னர். அரசொங்க 

 ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சின் தசயைொளர் நே.நே. ரத்னசிறி அவர்களின்  லைலமயில் 

 டொத் ப்பட்ட ஆரம்ப  ிகழ்வில் தமொநனஷ் பல்கலைக்கழகத் ின் நபரொசிொியர் ேூலி வுல்பிநரம்,  கைொ ி ி 

ரமனி சமரதுங்க,  கைொ ி ி ைக்மொல் அநபநசகர  ஆகிநயொர் கைந்துதகொண்டனர்.  
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 ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின்  மு ைொவது  ினம் இைங்லகயின் நுண் த ொழில்முயற்சியொண்லம மொற்றம்  

சம்பந் மொக அரசொங்கத் ின் வகிபொகம் த ொடர்பொக வட்டநமலச மொ ொடு ஒன்று  டொத் ப்பட்டது. 

 

1 படம்: அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சின் தசயைொளொினொல் நபரொசிொியர் வுல்ப்ரூம் 

அவர்களுக்கு  ிலனவுப் பொிசு வழங்கு ல் 

2.3      ஐக்கிய  ொடுகளின் அபிவிருத் ி  ிக்கழ்ச்சித் ிட்டம் 

ஐக்கிய  ொடுகளின் அபிவிருத் ி  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின் மூைம் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவகத் ினூடொக 7 மொவட்டங்களுக்கொன  ிட்டங்கலள வகுத் ல் மற்றும்  லடமுலறப்படுத் ல் 

த ொடர்பொக உள்ளூரொட்சிக்கு உொிய ொன இயைளவு விருத் ி மற்றும் வலுவூட்டல்கள் என்பன த ொடர்பொக  

ஒத்துலழப்புக்கள் வழங்கப்படும். சமு ொய அடிப்பலடயிைொன அலமப்புக்கள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி 

 ிறுவனங்களின் மூைம்  லடமுலறப்படுத் ப்படுகின்ற சிறியளவிைொன சமூக தபொருளொ ொர அபிவிருத் ி 

தசயற் ிட்டங்கள் த ொடர்பொக வ ியளித் ல், வலுவொ ொர அபிவிருத் ி    த ொடர்பொன வழிகொட்டிக் 

நகொலவ  யொொிப்ப ற்கு ஒத்துலழப்பு வழங்கு ல்  ஆகியன இச் தசயற் ிட்டத் ின் கீழ் 

நமற்தகொள்ளப்படுகின்ற தசயற்பொடுகளொகும்.  

2.4    சிங்கப்பூொின் Civil Service College உடன் பங்கொளரொக தசயற்படுத்துகின்ற இயைளவு விருத் ி 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  

இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகம் சிங்கப்பூொின் Civil Service College மற்றும் Temasek Foundation 

உடன்  ொடளொவிய நசலவகளுக்குொிய த ொிவு தசய்யப்பட்ட 70  அலுவைர்கள் த ொடர்பொக  “ னிச்சிறப்பு 

மிக்க நசலவ த ொடர்பொன  இயைளவு விருத் ி” (‘Capacity Building for Service Excellence) 

என்றலழக்கப்படும்  ிகழ்ச்சித் ிட்டதமொன்று  டொத் ப்படுகின்றது. இவ் அலுவைர்கள் சிங்கப்பூொின் Civil 

Service Collegeහි இல் அவர்களது பயிற்சிலய  ிலறவு தசய்துள்ளதுடன்,  ற்நபொது இைங்லக அபிவிருத் ி 

 ிர்வொக  ிறுவகத் ில் பயிற்சி தபற்று வருகின்றனர். நமலும், குறித்     module கள் சிங்கப்பூொின் Civil 

Service College மற்றும் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் மூைம் வழங்கப்படும்.     
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2.5   த ற்கொசிய முகொலமத்துவப் பயிற்சி  ிறுவனங்களின்   லைவர்கள் இைங்லக  அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவகத் ிகத் ிற்கு பிரநவசித் ல் 

சொன்றுறு ியளிக்கப்பட்ட த ொழிற்சொர் முகொலமயொளர்களின் வைய ொீ ியொன மொ ொட்டில் கைந்து 

தகொள்ளும் த ற்கொசிய முகொலமத்துவ பயிற்சி  ிறுவனங்களின்  லைவர்கள் மற்றும் த ற்கொசிய 

முகொலமத்துவ அபிவிருத் ி  ிறுவனங்கள் த ொடர்பொன சங்கத் ின் உறுப்பினர்கள் அடங்கிய 

முகவர்கலளக் தகொண்ட குழொம்  ட்புறவுடன்  2017 தசப்த ம்பர் 26 ஆந்  ிக ி இைங்லக அபிவிருத் ி 

 ிர்வொக  ிறுவகத் ிற்கு பிரநவசித் னர். அரசொங்க துலறயினருக்கொன நசலவ வழங்கும்  ிறன் பற்றி 

 ிறுவனங்களிலடநய எ ிர்கொை பயிற்சிகள் மற்றும் ஆய்வுப் பங்களிப்புக்கள் த ொடர்பொக  இவ் 

முகவர்களினொல் கைந்துலரயொடப்பட்டது. 

த ற்கொசிய முகொலமத்துவ அபிவிருத் ி  ிறுவனங்கள்  த ொடர்பொன சங்கத் ின்  லைவர்   ிரு. ச ீப் அலி, 

இந் ியொ முகொலமத்துவ  ிறுவனங்களுக்குப் தபொறுப்பொன பணிப்பொளர் நபரொசிொியர் எநரொல் டி தசொய்சொ 

மற்றும்  சமூ  ிறுவனங்களின்  லைவர்கள் இம் முகவர் குழொத் ில் உள்ளடங்குவதுடன் அ ில் 

 லைலமத்துவம் வகிப்பது சொன்றுறு ியளிக்கப்பட்ட த ொழிற்சொர் முகொலமயொளர்களின்  ிறுவனத் ின் 

 லைவர் மற்றும் த ற்கொசிய முகொலமத்துவ அபிவிருத் ி  ிறுவனங்களது சங்கத் ின் முன்னொள்  லைவர் 

நபரொசிொியர் ைக்ஷ்மன் ஆர். வட்டவை ஆவொர்.        

 

த ற்கொசிய முகொலமத்துவ பயிற்சி  ிறுவனங்களின்  லைவர்கள் மற்றும்  த ற்கொசிய முகொலமத்துவ 

அபிவிருத் ி  ிறுவனங்கள் த ொடர்பொன சங்கத் ின் (AMDISA) அங்கத் வர்கள் இைங்லக அபிவிருத் ி 

 ிர்வொக  ிறுவனத் ில் .  

2.6   சீனொவின் த ொழிநுட்பம் த ொடர்பொன Huazhong பல்கலைக்கழகம் (HUST) 

சீனொவின் த ொழிநுட்பம் த ொடர்பொன Huazhong பல்கலைக்கழகம் (HUST) மற்றும் இைங்லக அபிவிருத் ி 

 ிர்வொக  ிறுவகத் ிற்கும் இலடநய லகச்சொத் ிடப்பட்ட  புொிந்துணர்வு உடன்படிக்லகக்கு நமை ிகமொக 

2017 சனவொி 10 ஆந்  ிக ி த ொழிநுட்பம் த ொடர்பொன Huazhong பல்கலைக்கழகத் ின் நபரொசிொியர்கள் 

குழொதமொன்று இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத்ல  வந் லடந் னர். இைங்லக அபிவிருத் ி 
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 ிர்வொக  ிறுவகத் ிற்கும், த ொழிநுட்பம் த ொடர்பொன Huazhong பல்கலைக்கழகத் ிற்கும் 

அன்னிநயொன்யமொன  இைொபகரமொன கற்லக மற்றும் பயிற்சிசொர் துலறகள் த ொடர்பொன குழுவினொல் 

கைந்துலரயொடப்பட்டது.  

 

நமலும், 2108 குழொத் ினொல், இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ில் அரசொங்க முகொலமத்துவம் 

த ொடர்பொன முதுமொனி பொடத றியின் விநசட மொணவருக்கு,  கைொ ி ிப் பட்டம் த ொடர்பொக முழுலமயொன 

புைலமப்பொிசில் வழங்குவத ன உறு ிதமொழி வழங்கப்பட்டது. அரசொங்க முகொலமத்துவம் த ொடர்பொன 

முதுமொனிப் பட்ட  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ில் கைந்துதகொள்நவொருக்கு அரசொங்க தகொள்லககள், முகொலமத்துவம், 

 ிர்வொகம் மற்றும் சீன அரசொங்க  ிர்வொகத் ின் விநசட  லடமுலறகள் த ொடர்பொக ந ரடி அறிவிலனப் 

தபற்றுக் தகொள்ளும் தபொருட்டு ஏற்பொடு தசய்யப்பட்ட கல்விச் சுற்றுைொவுக்கு நமை ிகமொக இைங்லக 

அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் பணிப்பொளர்  ொயகத்துடன்  டொத் ப்பட்ட கைந்துலரயொடலின் நபொது 

த ொழிநுட்பம் த ொடர்பொன Huazhong பல்கலைக்கழகத் ினொல் இது த ொடர்பொக 

பிரகடனப்படுத் ப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7     விலளயொட்லட அடிப்பலடயொகக் தகொண்ட முன்னு ொரண பயிற்சிலய  டொத்துவ ற்கு ஐக்கிய  

 ொடுகளின் அபிவிருத் ி  ிகழ்ச்சித் ிட்டத்துடனொன இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் 

பங்களிப்பு 

ஐக்கிய  ொடுகளின் அபிவிருத் ி  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின் ஒத்துலழப்புடன் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவகத் ினொல் அரச துலற த ொடர்பொன முன்னு ொரணங்கள் மற்றும் புத் ொக்கங்கள் த ொடர்பொக பயிற்சி 

Modules  மற்றும் தசயைமர்வுகள்  டொத் ப்பட்டன. இச் தசயைமர்வுகள்,  அரச துலற ந லவகலளப் 

பூர்த் ி தசய்யக்கூடியவொறு  யொொிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இந்  ொட்டின் வலுவொ ொர அபிவிருத் ி 

இைக்குகலள அலடந்து தகொள்வ ற்கு இைங்லக  ிர்வொக நசலவயின் நசலவப்புகுமுக 

பயிற்சிதபறுகின்றவர்கள் மற்றும் அ ன் 1 ஆம் வகுப்பு அலுவைர்கலள வலுவூட்டும் தபொருட்டு  இைங்லக 

அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ில்  டொத் ப்பட்டது. இத் துலறயில்  ிபுணத்துவம் தபற்று விளங்கும் 

இந் ியொவின் Fields of View மூைம் இச் தசயைமர்வு  டொத் ப்பட்டது. முகொலமத்துவம் சம்பந் மொன 

அரசொங்க உயர ிகொொிகளுடன் Huazhong பல்கலைக்கழக 

 லைவொினொல்  டத் ப்பட்ட கைந்துலரயொடல்  



 

     

 

  
 8

3
 

விலளயொட்டுக்கள் மற்றும் இைங்லகக்கு  ஏற்றவொறு  யொொிக்கப்பட்ட உடற்பயிற்சிகளில் கைந்து 

தகொள்நவொருக்கு அபிவிருத் ிக்குொிய  ீர்மொனங்கலள அவசரமொக எடுக்கக்கூடியவொறும் அபிவிருத் ிக்கு 

உொிய ொன  ீர்மொனங்கலள எடுக்கும் நபொது, பல்நவறு மொ ிொிகலள லகயொள்வது எவ்வொறு என்பன 

பற்றிய புொிந்துணர்வு மற்றும் தகொள்லக வகுப்பொளர்கள் த ொடர்பொக ஒத்துலழப்பு வழங்கக்கூடியவொறும் 

தசயைமர்வுகள்  யொொிக்கப்பட்டுள்ளன.  

2.8   சீனொவின் ேினொன் பல்கலைக்கழகம் 

சீனொவின் ேினொன் பல்கலைக்கழகத் ின் உப  லைவர் மற்றும் நபரொசிொியர்கள் இைங்லக அபிவிருத் ி 

 ிர்வொக  ிறுவகத் ின் பணிப்பொளர்  ொயகத்ல ச் சந் ித்து ேினொன் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் இைங்லக 

அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவனத் ிற்கு  அன்னிநயொன்ய இைொபகரமொன ஒத்துலழப்புக்கலள ஏற்படுத் ிக் 

தகொள்வது த ொடர்பொக கைந்துலரயொடப்பட்டது. இ ன் நபொது அவர்கள்  பட்டப்பின் பட்ட 

பொடசொலையின்  லைவலரயும் சந் ித்து உலரயொடினொர்.  

 

 

சீனொவின் ேினொன் பல்கலைக்கழகத் ின் உப  லைவர் மற்றும் சிநரஷ்ட ஆளணியினர் இைங்லக 

அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் பணிப்பொளர்  ொயகத்ல ச் சந் ித் ித்  நபொது.. 

3. இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் மூைம் அரசொங்க துலறயின் தசயைொற்றத்ல   

நமம்படுத்துவது த ொடர்பொக வழங்கப்பட்ட 35 ஆண்டுகொை தகௌரவத்துடனொன நசலவ வழங்கல். 

1982 இல்  ொபிக்கப்பட்ட இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகமொனது, 2017 நம மொ ம்  னது 35 

வருடகொை தகௌரமொன நசலவலய  பூர்த் ி  தசய்து,  இன்னுதமொரு  லமல்கல்லை அலடந்துள்ளது. 35 

ஆண்டு  ிலறலவ தகொண்டொடுமுகமொக, சமூகப் பணிகள், மொ ொடுகள்,  நபச்சுப் நபொட்டிகள் மற்றும் 

புைலமப்பொிசில்கள் / சொன்றி ழ் வழங்கு ல் உள்ளடங்கைொக  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  ஏற்பொடு 

தசய்யப்பட்டன.  நமலும்  ிறுவனத் ின் மூைம் கடுலமயொக பொ ிக்கப்பட்டுள்ள புற்றுந ொயொளர்கள் 

 ங்கியுள்ள “ சொந் ி தசவன” இற்கு மருந்துகள் மற்றும் உைர் உணர்வுகள் வழங்கப்பட்டன.  

 ிறுவனத்துக்கு  ரச்சிறப்பு மிக்க நசலவலய வழங்கிய இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் 

முன்னொள் பணிப்பொளர்கள் / பணிப்பொளர்  ொயகம் ஆகிநயொருக்கு  ிலனவுப் பொிசுகள் 
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பொிசளிக்கப்பட்டதுடன், இந் ிகழ்வு   ிலறவு  தபற்றுது. அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ 

அலமச்சரொன  தகௌரவ ரஞ்சித் மத்துமபண்டொர அவர்கள் பிர ொன அ ி ியொக கைந்து சிறப்பித் ொர்.    

 

அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சர், அலமச்சின் தசயைொளர், இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவகத் ின் பணிப்பொளர் மற்றும் முன்னொள் பணிப்பொளர் ஆகிநயொர் விழொ  ிகழ்வின் நபொது...  

 

தகௌரவ ரஞ்சித் மத்துமபண்டொர அவர்கள் மங்கை விளக்நகற்றும்  ிகழ்வு 

 

2 படம் :  தகௌரவ அலமச்சொினொல் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் முன்னொள் பணிப்பொளர்  ிரு. எொிக்   

சில்வொ அவர்களுக்கு  ிலனவுப் பொிசு வழங்கு ல் 
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4. பிரசித் ிதபற்ற  மொ ொடு 

4.1  னிச்சிறப்பு மிக்க நசலவக்கொன  இயைளவு விருத் ி  

இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் மூைம் அரச துலறசொர் அலுவைர்களுக்கு  

கொைத் ிற்நகற்றவொறு முக்கியத்துவம்  வொய்ந்   லைப்புக்கள் த ொடர்பொன கருத் ரங்குகள் ஏற்பொடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. இம் கருத் ரங்குகளில்  கைந்துதகொண்நடொர்  மது  பொரொட்டுக்கலளத் 

த ொிவித்துள்ளனர்.  

 

அவ்வொறொன ஒரு கருத் ரங்கு பிர மர் அலுவைகத்துடன் ஒருங்கிலணந்து இைங்லக  அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவனத் ின் மூைம்  டொத் ப்பட்ட “ னிச்சிறப்பு மிக்க நசலவக்கொன  இயைளவு விருத் ி” எனும் 

கருத் ரங்கொகும். இது சிங்கப்பூொின் ந சிய பல்கலைக்கழகம், Temasek Foundation International மற்றும் 

Singapore Civil Service College இன் உயர ிகொொிகளினொல்  டொத் ப்பட்டதுடன், தகொள்லக  வகுத் ல் 

மற்றும் தபொருளொ ொர அபிவிருத் ி அலமச்சர் தகௌரவ ஹர்ச அவர்கள் பிர ம அ ி ியொக கைந்து 

சிறப்பித் ொர்  

 

 

Audience 
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4.2  ீர்மொனதமடுக்கும் துலணக் கருவியொக Global Positioning System  மற்றும் හා  drone 

த ொழிநுட்பம் 

அரசொங்க முகொலமத்துவ பட்டப்பின் பட்ட ொொிகளின் பலழய கல்வியியைொளர் சங்கம், புத் ிேீவிகள் 

சலபயொக தசயற்பட்டு வருவந ொடு, இைங்லகயின் அரச துலற,  னியொர் துலற மற்றும் ஆயு நமந் ிய 

நசலவகளின்  ிலறநவற்றுத் ர  அலுவைர்கள்  ஆகிநயொரது  முகொலமத்துவ இயைளலவ  நமம்படுத்தும் 

ந ொக்குடன் பிரசித் ி தபற்ற விொிவுலரகலள ஏற்பொடு தசய்ய நவண்டுதமன  முன்தமொழியப்பட்டுள்ளது. 

இ ன்  ஆரம்ப  விொிவுலர 2017 தசப்த ம்பர் மொ ம்  ீர்மொனதமடுக்கும் துலணக் கருவியொக Global 

Positioning System மற்றும் drone  இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் த ொழிநுட்பம் எனும் 

 லைப்பில்  டொத் ப்பட்டது. சுமொர் 200 நபர் முன்னிலையில் அளலவயியல்  ிலணக்களத் ின் நமை ிக  

அளலவயியைொளர்  ிரு. எஸ்.டீ.பீ.நே.  ம்தபகம அவர்களினொல் இவ்விொிவுலர  டொத் ப்பட்டது.  
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4.3 5G  நசலவகலள நமம்படுத் ல் 

5G பயன்பொட்டுடன் கூடிய லகத்த ொலைநபசி த ொடர்பொன த ொழிநுட்பத் ின் எ ிர்கொை புத் ொக்கங்கள் 

மற்றும் 5G நசலவ நமம்பொடு உட்பட  லகத்த ொலைநபசி  பயன்படுத்துநவொருக்கு கிலடக்கும்  ைன்கள் 

த ொடர்பொக அறிவுறுத்தும் தபொருட்டு த ொலைத்த ொடர்புகள் மற்றும் டிேிடல் உட்கட்டலமப்பு வச ிகள் 

அலமச்சுடன் ஒன்றிலணந்து 2017 ஆகஸ்ட் மொ ம் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ில்  

தசயைமர்வு ஒன்று  டொத் ப்பட்டது. அ ில் Internet of Things த ொடர்பொன முன்னளிப்பும் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, கைந்துலரயொடப்பட்டது. அரச துலற அலுவைர்கள், லகத்த ொலைநபசி கம்பனிகளின் 

முகவர்கள் மற்றும்  னியொர் துலற அலமப்புக்களின் த ொழிநுட்பவியைொளர்கள் இச் சந் ிப்பில் கைந்து 

தகொண்டனர்.  

4.4  கவைறியும் உொிலம த ொடர்பொக இலணயத் ளம் ஊடொக  டொத் ப்பட்ட தமய் ிகர் (virtual)  

கருத் ரங்கு   

 

 கவைறியும் உொிலம த ொடர்பொன  இந் ிய அனுபவங்கலள பகிர்ந்துதகொள்ளும் ந ொக்குடன் இைங்லக  

அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவனத் ின் மூைம் 2017 ேூன் மொ ம் இலணயத் ளம் ஊடொக  டொத் ப்பட்ட 

தமய் ிகர் (virtual)  கருத் ரங்கு.  கவல்களுக்கொன பிரநவசம் த ொடர்பொன  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின் இந் ிய 

ஒருங்கிலணப்பொளர் மற்றும் த ற்கொசிய, ஆபிொிக்கொ மற்றும்  தகொிபியன்   ொடுகளில்   கவைறியும்  

உொிலம த ொடர்பொக அரசொங்க அலுவைர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும் பிர ொன அலுவைரொன  ிரு 

தவண்டநகஷ்  ொயக் அவர்களினொல்  இக் கருத் ரங்கு  டொத் ப்பட்டது. அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சினதும்,  தவகுசன  ஊடக அலமச்சினதும்  கவல்   த ொடர்பொடல் த ொழிநுட்பம் 

த ொடர்பொன முகவரொண்லமயினதும் அலுவைர்கள் மற்றும்  கவைறியும் உொிலம த ொடர்பொன  உள் ொட்டு   

வல்லு ர்களும் இச்சந் ர்ப்பத் ில் கைந்து  சிறப்பித் னர்.   
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4.5 Ransomware தமன் தபொருள் த ொடர்பொன ஈ அரச மொ ொடு  

Ransomware தமன்தபொருள் மீது அடிப்பலடயொகக் தகொண்டலமந்  ஈ அரச எண்ணக்கரு த ொடர்பொன 

மொ ொதடொன்றிலன த ொலைத ொடர்பு மற்றும் டிேிட்டல் உட்கட்டலமப்பு அலமச்சு மற்றும்  கவல் மற்றும் 

த ொலைத ொடர்பு  த ொழில்நுட்பம் த ொடர்பொன முகவர்  ிலையத் ின் ஒத்துலழப்புடன் இைங்லக 

அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ினொல் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

இ ன் நபொது முக்கிய பிரசங்கத் ிலன End User Security Group, SOPHOS இன் பிரந ச முகொலமயொளர் 

தபொியசொமி மணி அவர்களொல்  டொத் ப்பட்டது. அ ன் நபொது அவர்  RANSOMWARE  ொக்கு தைொன்றின் 

மூைம் கணனி லசபர் இலடதவளியிலன பொதுகொப்பது த ொடர்பொக கொணப்படும் கடுலமயொன 

அச்சுறுத் ல்கலள வலியுறுத் ி எடுத்துக் கொட்டினொர். CERT|CC  ிறுவனமும் இவ் அமர்வில் கைந்து 

தகொண்டந ொடு கனணி லசபர் இலடதவளியின் பொதுகொப்பின் முக்கியத்துவம் த ொடர்பொக எடுத்துக் 

கொட்டினொர். கைந்துலரயொடல்களின் நபொது கருத்துத் த ொிவித்து  த ொலைத ொடர்பு மற்றும் டிேிட்டல் 

உட்கட்டலமப்பு அலமச்சின் தசயைொளர் வசந்  ந ேப்பிொிய அவர்கள் அரசத்  கவல்களுக்கு 

த ொடுக்கப்படும் எந் தவொரு கணனி லசபர்  ொக்கு ைொக இருந் ொலும் பொதுகொப்பிலன வழங்குவ ற்கொக 

ந சிய பொதுகொப்புக் தகொள்லகதயொன்றின் அவசியப்பொட்டிலன த ளிவு படுத் ினொர். இவ் அமர்விற்கு 

அரச துலறயின் பிர ொன  கவல் அலுவைர்கள் கைந்து தகொண்டொர்கள்.   

4.6 அலமச்சரலவ விஞ்ஞொபனம் மற்றும் அலமச்சரலவக் குறிப்புக்கலள  யொொிப்பது த ொடர்பொன 

தசயைமர்வு. 

இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகம் மற்றும் அலமச்சரலவ அலுவைகத்துடன் இலணந்து சகை 

அலமச்சுக்களினதும் தசயைொளர்கள் மற்றும் சிநரஷ்ட அலுவைர்களுடன் அலமச்சரலவ விஞ்ஞொபனம் 

மற்றும் அலமச்சரலவக் குறிப்புக்கலள முன்லவப்பது த ொடர்பொன அறிவுத் துொண்டலை ஏற்படுத்தும் 

அமர்தவொன்றிலன ஒழுங்கு தசய் து. அலமச்சரலவ அலுவைகத் ின் தசயைொளர்  ிரு சுமித் அநபசிங்க 

அவர்களின்  லைலமயின் கீழ் இச் தசயைமர்வு  லடதபற்றது. 

 

 ிரு. சுமித் அநபசிங்க அவர்கள் தசயைொளர்கலள விழித்துப் நபசிய நபொது 
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4.7  லை சிறந்   லைவர்களொக   னது அலமப்பிலன  அ ி சிறந்   ிலைலமக்கு மொற்றும் வி ம் 

த ொடர்பொன தசயைமர்வு. 

அரசொங்க  ிர்வொகம் த ொடர்பொன பட்டப் பின் பட்ட ொொிகள் 2016-2018 ஆம் குழுவினருக்கொன 

” லைசிறந்   லைவர்கள்  ன்னுலடய  ிறுவனங்கலள அ ி சிறந்   ரத் ிற்கு மொற்றும் முலற பற்றிய 

தசயைமர்வு” என்னும் விநசட பட்டலறதயொன்றிலன மநைசியொவின் முகொலமத்துவ மற்றும் விஞ்ஞொன 

பல்கலைக்கழத் ின் (Management & Science University)  கைொ ி ி  ிரு. அலி ஹிடபி அவர்களொல் 

வழி டொத் ப்பட்ட தசயைமர்தவொன்றிலன இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் பட்டப் பின் 

பட்டத் ிற்கொன ஆய்வு பற்றிய கல்லுொொியின் மூைம் 2017 மொர்ச் மொ ம் மு ல் 25 ஆந்  ிக ி வலர ஒழுங்கு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது.   

 

4.8 “ இைங்லகயின் மனி  வள முகொலமத்துவக் தகொள்லக” த ொடர்பொன பிரபல்யமொன விொிவுலர 

“ இைங்லகயின் மனி  வள முகொலமத்துவக் தகொள்லக” த ொடர்பொக பிரசித் ி தபற்ற 

விொிவுலரதயொன்றிலன மனி  வள அபிவிருத் ி மன்றத் ின்  லைவர்  ிரு.  ிநனஷ் வீரக்தகொடி 

அவர்களொல் 2017 ஏப்ரல் மொ ம்  டொத் ப்பட்டது. இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் அரசொங்க 

 ிர்வொகம் த ொடர்பொன பட்டப் பின் கற்லக பட்ட ொொிகளின் பலழய விஞ்ஞொனிகளின் சங்கத் ின் 

எ ிர்கொை  டவடிக்லககள் த ொடர்பொக கைந்துலரயொடுவ ற்கு பணிப்பொளர்  ொயத்துடன் அங்கு விநசட 

கூட்டதமொன்று  டொத் ப்பட்டது.  

4.9  தகொள்லக த ொகுப்பொளர்களுக்கு கணக்தகடுப்புக்குொிய  கவல்கலள வழங்கு ல் – கணக்தகடுப்புத் 

 கவல்கள் பயன்பொட்டுக்குொியனவொக மொற்று ல். 

தகொள்லக  யொொிப்பளர்களுக்கு கணக்தகடுப்புத்  கவல்கலளப் தபற்றுக் தகொடுத் ல் – கணக்தகடுப்புத் 

 கவல்கலளப் பயன்பொட்டுக்குொியனவொக மொற்றுவது த ொடர்பொன கைந்துலரயொடல் சலபதயொன்றிலன 

2017 ேூன் மொ ம் 21 ஆந்  ிக ியன்று இைங்லக சுங்கத்  ிலணக்களத் ில் SPS இன் மூைம் ஒழுங்கு 

தசய்யப்பட்ட சொட்சியங்களின் அடிப்பலடயில் அலமந்  தகொள்லகத்  யொொிப்பு  ிகழ்ச்சித் ிட்டதமொன்று 
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ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டது. இது நமற்படியொன  லைப்பின் கீழ் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் 

பட்டப் பின் கற்லக கல்லுொொியின் மூைம் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டிருந் ந ொடு மூன்றொம் வருடொந்  

கருத்துக்களமொகும். இ ன் நபொது இைங்லக சுங்கத்  ிலணக்களத் ிலன பிர ி ி ித்துவப் படுத்தும் 

வலகயில் பட்டப் பின் கற்லகப் பட்ட ொொிகள் 6 நபரும் ” சரக்கு இருப்பின்  ிலுலவலயத்  ீர்த் ல் மற்றும் 

நபொக்குவரத்து விலனத் ிறன்” என்னுமம்  லைப்பில் மற்றும் ” மனி  வள முகொலமத்துவத் த ொகு ியின் 

உற்பத் ித் ிறன்” என்னும்  லைப்பிலும் இைங்லக சுங்கத்  ிலணக்களத் ிற்கு உொித் ொன கணக்தகடுப்புப் 

பத் ிரத் ிலன அறிவொர்ந்  சலபதயொன்றின் முன்னிலையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.    

 

5. பு ிய  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் மற்றும் தமொடியுலிலன அறிமுகப்படுத்து ல். 

5.1  உயர் ந சிய டிப்நளொமொ  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின் மூைம்  ன்னுலடய மு ல் உயர் டிப்நளொமொப் 

பொடத றியிலன ஆரம்பித் ல். 

2017 ஆகஸ்ட் மொ ம் மு ல் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ினொல்  னது மு ைொம் உயர் ந சிய 

டிப்நளொமொவிலன ஆரம்பித்துள்ளது. அரச தபறுலககள் மற்றும் ஒப்பந்  ொீ ியிைொன  ிர்வொகம் த ொடர்பொக 

உயர் ந சிய டிப்நளொமொவொனது 14 மொ ங்கள் முழு ந ரமொக  டொத் ப்படுவதுடன் பகு ி ந ர 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டமொகவும்  டொத்துவ ற்கு  ிட்டமிடப்பட்டுள்ளன. இந்  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ிற்கொக அரசொங்க 

அலமப்புக்கள் அந கமொனவற்றிலனப் பிர ி ி ித்துவப் படுத்தும் வலகயில் 36 அலுவைர்கள் ப ிவு 

தசய்தும் உள்ளொர்கள்.    

இந்  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ிலன  டொத்துவ ற்கொன ந ொக்கமொக அலமவது தபறுலககள் மற்றும் ஒப்பந்  

அடிப்பலடயிைொன  ிர்வொகங்கள் த ொடர்பொக அரசப் பிொிவின் முகொலமயொளர்களிடம் கொணப்படும்  ர்க்க 

ொீ ியொன அறிவிலன விருத் ி தசய் ல் மற்றும் அ லன  லடமுலறப்படுத்தும் நபொது எழும் சவொல்களுக்கு 

முகங் தகொடுக்கும் வலகயில் அவர்கலள சக் ி மிக்கவர்களொக மொற்றுவ ற்கொகும்.  

5.2 இைங்லக வரைொற்றின் மு ற்  டலவயொக அரச அலுவைர்களுக்கு பயிற்சி நசலவயிலன வழங்கு ல். 

 

மன அழுத் த் ிலன நபொக்கு ல் மற்றும் வொழ்வின் சவொல்களுக்கு முகங் தகொடுக்கும் வலகயில் 

அலுவைர்கலள வலுப்படுத்துவ ன் மூைம் அரசப் பிொிவில் அலுவைர்களினொல் வழங்கப்படும் நசலவயிலன 

விருத் ி தசய்வ ற்கொக இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகம் மற்றும் அத் துலறயில்  ிபுணத்துவம் 

தபற்ற சுமித்ரநயொ உடன் இலணந்து அரச அலுவைர்கலளப் பயிற்றுவிக்கும் நசலவதயொன்றிலன 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அலுவைர்கள் முகங் தகொடுக்கும் அதசௌகொியமொன சந் ர்ப்பங்களில் த ொழில் 

 ிபுணத்துவம் மிக்கத ொரு குழுவினொின் உ வியுடன் ந லவப்பொடு அறியப்பட்ட ன் பின்னர் இவ் 

அடிப்லட ஆரம்பத் ிலன இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ினொல் இது  ிகழ்த் ப்பட்டது 

இைங்லக வரைொற்றின் மு ற்  டலவயொகும். அரசப் பிொிவு அலுவைர்களுக்கு  ொம் எ ிர்ந ொக்கும் மன 

அழுத் த்துடன் கூடிய  ிலைலமகள் த ொடர்பொக மொற்றுக் கருத்துக்கலளக் தகொண்டிருக்கும்  பர்கள் 

மற்றும் அந்  ிலைலமகலள சுமூகமொக சொ ொரண  ிலைலமக்கு தகொண்டு வருவ ற்கு உ வும் ஆனொல் ஒரு 

 ீர்க்கமொன முடிவிலன எடுக்கொ , அங்கீகொிக்கப்பட்ட மற்றும் உணர்ச்சிபூர்வமொன  பர் ஒருவருடன் 

பகிர்ந்து தகொள்வ ற்கு முடியுமொக இருக்கின்றது என எ ிர்பொர்க்கப்படுகின்றது.   
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5.3  ந சிய பொதுகொப்பு மற்றும் உைகளொவிய  ிர்வொகம் – 

இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகம், சர்வந ச ஆய்வுகளுக்கொக அலமந்  பண்டொர ொயக்க  ிலையம் 

(BCIS) மற்றும்  Pathfinder அலமப்பு, சர்வந ச த ொடர்புகள் மற்றும் பொதுகொப்பு த ொடர்பொன ஆய்வு 

பற்றிய இைங்லகயின் உளவுத்துலற அலமப்பின் ஒத்துலழப்புடன் இைங்லகயின்  ிர்வொக நசலவக்கொன “ 

ந சிய பொதுகொப்பு மற்றும் உைகளொவிய  ிர்வொகம் ” த ொடர்பொன விொிவுலரத் த ொடதரொன்று 

 டொத் ப்பட்டது. அ ிநம கு  பங்களொந ேின் உயர் ஆலணயொளர் ொியொஸ் ஹம்துல்ைொஹ் அவர்களினொல் 

“ உைகளொவிய  ிர்வொகத் ின் முன்நனற்றம்” என்னும்  லைப்பில் அங்குரொர்பண உலரயில் 

 ிகழ்த் ினொர்கள்.    

5.4  ந சத்ல  கட்டிதயழுப்பல் மற்றும் சமூக ஒருலமப்பொடு 

சமொ ொனத்ல  கட்டிதயழுப்பு ல்,  ல்லிணக்கம் மற்றும் சமூக ஒருலமப்பொட்டுக்கு உொித் ொன  ிர்வொகி 

ஒருவொின் வகிபொகம் த ொடர்பொக இைங்லக வொன் பலட இரொணுவத் ினருக்கு த ளிவிலனப் தபற்றுக் 

தகொடுப்ப ற்கொக சமொ ொனத் ிலனக் கட்டிதயழுப்பு ல் மற்றும் சமூக ஒருலமப்பொடு த ொடர்பொன 

தமொடியுலிலன இைங்லக வொன் பலட அலுவைர்களுக்கு அறிமுகஞ் தசய்து லவக்கப்பட்டது. இம் 

தமொடியுல் இன ொீ ியொன பொகுபொட்டு ஆய்வு த ொடர்பொன  ிலையம் (ICES) மற்றும் சர்வந ச 

ஆய்வுகளுக்கொன பண்டொர ொயக மத் ிய  ிலையம் (BCIS)  நபொன்றவற்றின் சமப் பங்களிப்புடன் 

 லடதபற்றது.  

5.5  நபண் கு அபிவிருத் ி இைக்குகள்,  ிறந்  அரச கூட்டிலணப்புகள் மற்றும் பொல் ொீ ியொன (ஆண் 

தபண் ) அ ன் மீது உள்ள முக்கிய அரச அலுவைர்கள் த ொடர்பொன தசயைமர்வு. 

USAID இன் ஒத்துலழப்புடன் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் மூைம் 2017 ேூன் மொ ம் 

நபண் கு அபிவிருத் ி இைக்குகள்,  ிறந்  அரச கூட்டிலணப்புகள் மற்றும் பொல் ொீ ியொன (ஆண் தபண் ) 

அ ன் மீது உள்ள முக்கிய அரச அலுவைர்கள் த ொடர்பொன தசயைமர்தவொன்று  லடதபற்றது. இச் 

தசயைமர்வின் முக்கிய ந ொக்கமொக அலமயப் தபற்றது யொத னில் நபண் கு அபிவிருத் ி இைக்குகள், 

 ிறந்  அரச கூட்டிலணப்புகள் மற்றும் பொல் ொீ ியொன (ஆண் தபண் ) த ொடர்பொன அறிவு மற்றும் 

த ளிவிலன அ ிகொித் ைொகும். இச் தசயைமர்விற்கொக 2017 ஆம் ஆண்டு இலணத்துக் தகொள்ளப்பட்ட 

இைங்லக  ிர்வொக நசலவயின் அலுவைர்கள் 130 நபர் இ ில் கைந்து தகொண்டொர்கள். USAID இன் 

அவ ொனத் ிற்கு உட்பட்டிருக்கும் சனத்த ொலக பற்றிய அலுவைகத் ின் (Office of Vulnerable Populations 

of USAID) பணிப்பொளர் தசல்வி தடனிஅல்ைொ ொீப் அவர்கள், இைங்லக வர்த் க சலபயின் முன்னொள் 

தசயைொளர் மற்றும்  ிலறநவற்று அலுவைர்  ிரும ி.  ொரொ விேய ிைக அவர்கள் இச் தசயைமர்வின் 

அங்குரொர்பண விழொவில் கைந்து தகொண்டந ொடு அங்கு துலற சொர்ந்   ிபுணர்களினொல் உலரகள் 

 டொத் ப்பட்டன.  

 

5.6  ஓய்வூ ிய ஆவணக் நகொப்புக்கலள  யொர்படுத்துவது த ொடர்பொன பயிற்சி 

 ீண்ட கொை ந லவதயொன்றொகக் கொணப்படும் ஓய்வூ ிய ஆவணக் நகொப்புக்லளத் ஒழுங்குபடுத்துவது 

த ொடர்பொக அலமச்சுக்களில் முகொலமத்துவ மற்றும் முகொலமத்துவமற்ற பணியொட்த ொகு ியினலர 
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அறிவூட்டுவ ற்கொன பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலளக் தகொண்ட த ொடதரொன்றிலன ஓய்வூ ியத் 

 ிலணக்களத் ின் ஒருங்கிலணப்புடன் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் மூைம் 

தசயற்படுத் ப்பட்டது.  இது வலரக் கொைம் இப் பயிற்சியின் மூைம் அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் 

முகொலமத்துவ அலமச்சு, உள் ொட்டலுவல்கள் அலமச்சு மற்றும் ஏலனய அலமச்சுக்கள் சிைவற்றின் 

அலுவைர்களும் இ னொல் பயனலடந்து தகொண்டொர்கள்.  

5.7 சிநரஷ்ட முகொலமயொளர்களுக்கொன Toast Masters Clubs  

நபச்சுத்  ிறலன விருத் ி தசய்வ ற்கொக வரைொற்றில் மு ற்  டலவயொக இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவகத் ின் மூைம் அலமச்சில் கடலமயொற்றும் நமை ிக தசயைொளர்களுக்கொன Toast Masters Clubs 

இலன  ிறந்து லவத் ொர்கள். இது மிகவும் பயன் மிக்க தவற்றியிலன அலடந்து தகொண்டுள்ள உ வியொக 

அலமயப்தபற்றுள்ளந ொடு அலுவைர்களுக்கிலடயிலும் மிகவும் நவகமொக பரவிக் கொணப்படுகின்றது. 

நமலும் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகம் அ ிகமொன  பர்கலள உள்ளடக்கும் வலகயில் இச் 

நசலவயிலன விொிவொக்கம் தசய்வ ற்கும் எ ிர்பொர்க்கின்றது.  

5.8 வறுலமத்  ன்லமயிலன இல்ைொத ொழிக்கும்  ிகழ்ச்சித் ிட்டம் 

 ிருநகொணமலை மொவட்டத் ிற்கொன மொவட்ட அபிவிருத் ித்  ிட்டதமொன்றிலன  யொொித்துக் தகொள்ளும் 

வலகயில் அரச துலற அலுவைர்கள் மற்றும் அரச சொர்பற்ற அலமப்புக்களின் முகவர்கலளப் 

பயிற்றுவிக்குமொறு அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சின் பிர ி அலமச்சர் தகௌரவ சுசந்  

புஞ்சி ிைநம அலமச்சர் அவர்களின்  92 நவண்டுநகொலிற்கு92 இணங்க அரசினொல் நமற்தகொள்ளப்படும் 

வறுலமத்  ன்லமயிலன ஒழித் ல்  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ிற்கு ஒத்துலழப்பு வழங்கும் முகமொக இைங்லக 

அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் மூைம்  ிகழ்ச்சித் ிட்டதமொன்றிலன  டொத்துவ ற்கொன வச ி 

வொய்ப்புக்கள் ஏற்படுத் ிக் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இச் தசயைமர்விற்கொக  ிருநகொணமலை மொவட்டத்ல ச் 

நசர்ந்  அலுவைர்கள் 75 நபர் அளவில் கைந்து தகொண்டொர்கள்.  

 

5.9      கவல் மற்றும்த ொடர்பொடல் த ொழில்நுட்ப மத் ிய  ிலையம் 

அரச துலறயில் பணியொற்றும் அலுவைர்களின்  கவல் த ொழில்நுட்ப  ிறன்கலள விருத் ி தசய்யும் 

வலகயில் 2017 ஆம் ஆண்டினுள் பின்வரும்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  டொத் ப்பட்டுள்ளது. 
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  கவல் த ொழில்நுட்ப டிப்நளொமொ 

 இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் கணனி  னிப்பட்ட உொிமம் 

 ஈ அரச மற்றும்  கவல் பொதுகொப்பிலன அறிமுகஞ் தசய் ல். 

 

6 விருந் ினர் விொிவுலரகள் 

 

இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ில் நசலவ ஆரம்பப் பயிற்சியிலனப் தபறும் இைங்லக  ிர்வொக 

நசலவயின் பயிற்சியொளர்களுக்கு கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிர ொன அலுவைர்களினொல் விருந் ினர் 

விொிவுலரகள்  ிகழ்த் ப்பட்டுள்ளது.  

 

  ிரு. ஒப்டின் பிரனொந்து அவர்கள், சனொ ிப ிச் தசயைொளர் ( கிழக்கு மொகொண முன்னொள் 

ஆளு ர் )   

  ிரு. சமன் ஏக்க ொயக்க அவர்கள், பிர ம மந் ிொியின் தசயைொளர் – “ வலுப்படுத் ப்பட்ட 

இைங்லக  மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டில் அ லனத்  ொண்டிக் தகொண்டு தசல்ைல்” 

(‘Empowered Sri Lanka and Leading beyond 2017’) என்ற  லைப்பிைொன விொிவுலர.. 

 கைொ ி ி சமரதுங்க,  ிலறநசொிச் தசயைொளர் – “இைங்லகயின் சமூக – தபொருளொ ொர 

மொற்றங்கள்” எனும்  லைப்பில் விொிவுலர  ிகழ்த்து ல்.  

  ிரு.நே.நே. ரத்னசிொி, தசயைொளர், அரசொங்க  ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சு – “ 

இைங்லகயின்  ிர்வொக நசலவ அலுவைர்களின் தபொறுப்புக்கள்”  எனும்  லைப்பில் 

விொிவுலர  ிகழ்த்து ல்.  

  ிரு. பி.பீ. அநபநகொன் அவர்கள், முன்னொள் சனொ ிப ிச் தசயைொளர் - ‘Being a Servant 

Leader’ எனும்  லைப்பிைொன அலமந்  விொிவுலர. 

  ிரு.  ீல் அல்வீஸ் அவர்கள், தசயைொளர், உள் ொட்டலுவல்கள் அலமச்சு - “ அரச 

அலுவைர்களின் த றிமுலறகள்” எனும்  லைப்பிைொன விொிவுலர.  

 நபரொசிொியர் சிொிமல் அநபரத்ன - “ இைங்லக தபொருளொ ொரம் –  ற்கொை நபொக்குகள்” என்ற 

 லைப்பில் அலமந்  விொிவுலர.  

 

7  தவளி ொட்டவர்களுக்கொக  டொத் ப்பட்ட பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள். 

இைங்லக மற்றும் த ற்கு இந்ந ொநனசியொ – ஒருங்கிலணப்பு  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின் கீழ் 

தசயைொற்றுலகயின் மீது அடிப்பலடயொகக் தகொண்ட வரவுதசைவுத்  ிட்டத் ிலன  யொொிப்பது த ொடர்பொக 

பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டதமொன்றிலன இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ினொல்  டொத் ப்பட்டது. 

இைங்லகயின் தசயைொற்றுலகயிலன அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு வரவுதசைவுத்  ிட்டத் ிலனத் 

 யொொிப்பது த ொடர்பொக இரு  ொடுகளுக்குமிலடயில் அனுபவங்கலள பகிர்ந்து தகொள்வ ற்கொக 

 ிட்டமிடப்பட்டுள்ள ஐந்து  ொட்கலளக் தகொண்ட  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ிற்கொக BAPPENAS இல், ந சிய 

அபிவிருத் ி மற்றும்  ிட்டமிடல் அலமச்சு மற்றும் இந்ந ொநனசியக் குடியரசின் சிநரஷ்ட அலுவைர்கள் 

ஏழு நபர் மற்றும் லேகொ  ிறுவனத் ின்தசயற் ிட்ட பணியொட்த ொகு ி அங்கத் வர்கள் இருவரும் 

கைந்துதகொண்டொர்கள்.     
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இந்  ிகழ்ச்சித் ிட்டம் முக்கிய கவனத் ிலனச் தசலுத் ியது தசயைொற்றுலகயிலன அடிப்பலடயொகக் 

தகொண்ட வரவுதசைவுத்  ிட்டத் ிலனத்  யொொிப்ப ிைொகும். இத் துலறயினுள் இைங்லக எவ்வலகயொன 

பயன்பொடுகலளப் பயன்படுத்துகின்றது என்பது பற்றி அறிந்து தகொள்வ ற்கொன  ிறலமயிலனப் 

தபற்றுக்தகொடுக்கும் பிரநயொக ொீ ியொன அனுபவங்கலள வழங்குவ ன் மீ ொகும்.    

 

ந பொைத் ின் அரச துலறயின் சிநரஷ்ட அலுவைர்கள் 06 நபருக்கொன பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டதமொன்றிலன 

2017 ேூலை மொ ம் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ில்  லடதபற்றது.  

 

 

8 இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ினொல் அ ன் GREEEN தசயற் ிட்டத் ிற்கொன பசுலம 

வலுச்சக் ி தவற்றியிலன தவன்தறடுத் ல். 

நேர்மனியின் தவளி ொட்டு அலுவல்கள் அலமச்சு மற்றும் மின்வலு மற்றும் பு ிப்பிக்கத் க்க வலுச்சக் ி 

அலமச்சினொல் Deutshe Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) இன் ஊடொக ஏற்பொடு 

தசய்யப்பட்டிருந்  நபொட்டியின் நபொது விண்ணப்பங்கள் 80 க்கு இலடயில் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவகம் பசுலம வலுச்சக் ி விருதுக்கொன தவற்றியிலன தவன்தறடுத்துள்ளது.  
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இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ினொல் நமற்தகொள்ளப்பட்ட, அரசின் புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் 

மற்றும் வலுச் சக் ியின் விலனத் ிறன் மிக்க வலையலமப்பு தசயற் ிட்டம் Government Renewable 

Energy and Energy Efficiency Network (GREEEN) Project  இன் மூைம் வலுச் சக் ி 

கணக்கொய்தவொன்றிலனப் நபணிச் தசல்ைல்,  கிநைொ நவொட் 72  லனக் தகொண்ட சூொிய வலுச் சக் ித் 

த ொகு ிதயொன்றிலன தபொருத்து ல்,  கரொக்க தகொம்நபொஸ்ட் உரத் ிலன  யொொிக்கும் அைகு,  பச்லச 

வீட்டு விலளவு வீட்டுத்ந ொட்டம் Green House home garden,  ங்குமிடங்களிற்கொன RFID  க வுகலள 

தபொருத்து ல் மற்றும் உயிர் வொயு அைகிலன  ிறுவு ல் நபொன்ற பல்நவறு பசுலம வலுச் சக் ி 

தசயற்பொட்டிலன தசயலில் தகொண்டு வரு ல். 

 

 

 

 

 

 

 

9 இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ிற்கொன கல்லூொி கட்டிடத் ிலன  ிறந்து லவத் ல்.  

 

இடிந்து விழக்கூடிய அலுவைக அலறகளில் கடலமயொற்றிய இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் 

கல்லூொி அங்கத் வர்களுக்கொன கல்லூொிக் கட்டிடத் ினுள் கொணப்படும் அ ி  வீன அலுவைக வச ியிலன 

வழங்கு ல்  ிகழ்வொனது 2017 ேூலை மொ த் ின் நபொது  லடதபற்றது. பு ிய கல்லூொி கட்டிடத் ில் 

மொ ொட்டு மண்டபதமொன்று, வொசிப்பு அலறதயொன்று மற்றும் விொிவுலரயொளர்களின் அலற 

என்பவற்றிலனக் தகொண்டுள்ளது. அ ன் அங்குரொர்பண  ிகழ்வு விழொ தபௌத்  ம  வழிபொட்டுடன் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  

10 நபண் கு இைங்லக கண்கொட்சி -  

பண்டொர ொயக்க மொ ொட்டு மண்டபத் ில் அ ிநம கு சனொ ிப ியினொல்  ிறந்து லவக்கப்பட்ட, 2017 

மொர்ச்சு மொ ம் த ொடக்கம் ஏப்ரல் மொ ம் 04 ஆந்  ிக ி வலர  லடதபற்ற நபண் கு அபிவிருத் ி 

த ொடர்பொன – நபண் கு இைங்லக – கண்கொட்சியின் நபொது இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவகத் ினொல் கண்கொட்சி அலறதயொன்று  டொத் ப்பட்டு வந் து.     
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11 . அரசின் மனி  வள இயைளவு விருத் ி டிேிட்டல் தசயற் ிட்டம் இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவகத் ினொல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 கவல் மற்றும் த ொடர்பொடல் த ொழில்நுட்பத் ில் மனி  வள இயைளவு அபிவிருத் ிச் 

தசயற் ிட்டதமொன்றிலன தசயற்பொட்டில் தகொண்டு வருவ ற்கொக இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவகம் மற்றும்  கவல் மற்றும் த ொடர்பொடல் த ொழில்நுட்ப முகவர்  ிலையங்களுடன் 

ஒப்பந் தமொன்றில் லகச்சொத் ிட்டொர்கள். 

 

இச் தசயற் ிட்டத் ின் ந ொக்கமொக அலமவது அரச துலறயில் கடலமயொற்றும் சிநரஷ்ட அலுவைர்களின் 

 கவல் மற்றும் த ொடர்பொடல்  ிறன்கலள விருத் ி தசய்வ ன் மூைம் இைங்லகயினுள் ஈ – 

அரதசொன்றிலன உருவொக்கும் தசயற்பொட்டில் அடுத்  கட்டத் ிலன ந ொக்கி பயணிப்ப ற்கொக 

அவசியப்படும்த ொழில்நுட்ப உ வியிலனப் தபற்றுக் தகொடுப்ப ொகும்.  

 

12.தவசொக் தகொண்டொட்டங்கள் 

2017 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய  ொடுகள் சலபயின் சர்வந ச தவசொக்  ினத்ல க் தகொண்டொடும் வலகயில் “ 

 ியொனம் மற்றும் த ொழில் வொழ்க்லகயிலன சம ிலைத்  ன்லமயுடன் நபணிச் தசல்வது  த ொடர்பொன 

தபௌத்  கற்லக” என்னும்  லைப்பில் அறத றி தசொற்தபொழிதவொன்று 2017 நம மொ ம் 8 ஆந்  ிக ியன்று 

இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ில்  லடதபற்றது.   

பொனதுலர பரத்  சித்  விபஸ்ஸனொ  ியொன மத் ிய  ிலையத் ின் அ ி வண. பிக்கு த ொடந்துநவ சிொிகொர 

அவர்களினொல் அறத றி தசொற்தபொழிதவொன்று  லடதபற்றது. இந்  அறத றிச் தசொற்தபொழிவு 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ிலன ஒழுங்கு படுத் ியது இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகத் ின் பட்ட ொொிகளின் 

பலழய அறிஞர் சங்கத் ின் மூைமொகும்.  
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அறிமுகம் 

1947 ஆம் ஆண்டு இைக்கம்  02 இலனக்  

தகொண்ட கட்டலளச் சட்டத் ின் இரண்டொம் 

பிொிவினொல்  ொபிக்கப்பட்ட ஓய்வூ ியப் 

பிரமொணக் குறிப்பின் கீழ் கொைத்துக்குக் கொைம் 

நமற்தகொள்ளப்பட்ட  ிருத் ங்களுக்கு 

கட்டுப்பட்டு  ற்நபொது 1972 நம மொ ம் 05 ஆந் 

 ிக ியன்று  ிருத் ப்பட்ட ஓய்வூ ியப் 

பிரமொணத் ின் பிரகொரம் ஓய்வூ ியக் 

தகொடுப்பனவிலன நமற்தகொள்ளல் இைங்லக 

அரசின் சட்டத் ின் ஓர் அங்கமொக மொறியுள்ளது. 

அவ்வொநற 1898 ஆம் ஆண்டு இைக்கம் 01 

இலனக் தகொண்ட வி லவகள் அ ொல கள் 

ஓய்வூ ிய  ி ி கட்டலளச் சட்டத் ிற்கு 1983 ஆம் 

ஆண்டின் நபொது வி லவகள்  பு ொரர்கள் என்ற 

ஓய்வூ ியத்  ிட்டம் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. 

அத்ந ொடு அவ் அலனத்து  ிருத் ங்கலளயும் 

உள்ளடக்கிய ொக 2010 ஆம் ஆண்டு இைக்கம் 

08 இலனக் தகொண்ட  ிருத் ங்கள் 

வலுவிலிருக்கும் வலகயில் வி லவகள், 

 பு ொரர்கள், அ ொல கள் மற்றும் அங்கவீனர்கள் 

எனும் ஓய்வூ ியத்  ிட்டம் இைங்லகயினுள் 

சட்டொீ ியொக  ொபிக்கப்படுகின்றது. நமலும் 1942 

ஆம் ஆண்டு இைக்கம் 18 இலனக் தகொண்ட 

கட்டலளச் சட்டத் ின் பிரகொரம் சட்டொீ ியொக 

 லடமுலறப்படுத் ப்படுகின்ற அரசொங்க  

நசலவ  நசமைொப  ி ியம் நபொன்ற விடயங்கள் 

மும்மூர்த் ங்களுக்கும் உொித் ொன 

பயன்தபறு ர்களுக்கு தகொடுப்பனவு தசய்யும் 

தசயற்பொட்டிலன ஒழுங்குபடுத்துவது ஓய்வூ ியத் 

 ிலணக்களத் ின்  லையொயப்  தபொறுப்பொகும். 

1970.12.23 ஆந்  ிக ிய அரசொங்க  ிர்வொக 

அலமச்சின் கீழ் அலமந்  ”ஏ”  ரத்துலடய 

 ிலணக்களதமொன்றொக  ிறுவப்பட்ட இந்  

ஓய்வூ ியத்  ிலணக்களமொனது, இதுவலரயில் 

ஏறத் ொள ஆறு இைட்சம் ஓய்வூ ிய ொரர்களுக்கு 

நசலவ வழங்குவந ொடு, அவர்கலள சமூக 

மற்றும் தபொருளொ ொர ொீ ியொக  ிருப் ிப்படுத்தும் 

ஒரு பொொிய தசயன்முலறயிலன நமற்தகொண்டு 

வருகின்றது. ஓய்வூ ியச் பிரலசகள் மற்றும் 

அவர்களின் குடும்ப அங்கத் வர்களுக்கொன 

உடனடி மற்றும்  ரம் வொய்ந்   

நசலவதயொன்றிலனப் தபற்றுக் 

தகொடுப்ப ற்கொக ஏலனய அரச  ிறுவனங்கள், 

 னியொர்ப் பிொிவு மற்றும்  வீன  கவல் 

த ொழில்நுட்பத் ிலனப் பயன்படுத் ி ந சிய 

மட்டத் ில் தவற்றியிலன மற்றும் சொ லனகலள 

 ிலை ொட்டுவ ற்கும் விநசடமொக ஒட்டுதமொத்  

ஓய்வு ிய ொரர்களின்  ம்பிக்லகயிலன 

தவன்தறடுப்ப ற்கும் முடியுமொன ொக 

இருப்ப ொனது ஓய்வூ ியத்  ிலணக்களத் ிற்கு 

கிலடக்கப் தபற்ற அ ி சிறந்  சொ லனயொகும்.    

நமலும்  னியொர்த் துலறயின் ஒத்துலழப்பிலன 

ஓய்வூ ிய பிரலசகளுக்கு கிட்டும் வலகயில் 

அவர்களின் தபொருளொ ொர வொழ்க்லகயிலன 

மிகவும் பைம் தபொருந் ிய ொக மொற்றுவ ற்கு 

பல்நவறு கடன்  ிட்ட முலறகள், கழிவுடன் 

கூடிய தபொருட்கள் மற்றும் நசலவ வச ிகலளப் 

நபொன்நற தபொருளொ ொர ொீ ியொகவும் சுயமொக 

எழுந்து  ிற்கும் வலகயிைலமந்  

ஆநைொசலனகளும், ஓய்வூ ிய பிரலசகளுக்கு 

வழங்குவ ற்கு ஓய்வூ ியத்  ிலணக்களத் ிற்கு 

முடியுமொக இருக்கின்றது.  

ஓய்வூ ியத்  ிலணக்களம்    
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அவ்வொநற  ிருவன ொீ ியொக தபௌ ீக 

அபிவிருத் ிச் தசயற்பொட்டினுள் ஓய்வூ ியப் 

பிரலசகளுக்கும்  ிலணக்கள பணியொட் 

த ொகு ியினருக்கும் மிகவும் பயனுறு ி வொய்ந்  

நசலவ சூழதைொன்றிலன உருவொக்கும் 

வலகயிைொன அபிவிருத் ிகலளப் நபொன்நற 

விநசடமொக ஓய்வூ ிய பிரலசகள் மற்றும் 

அவர்களின் குடும்ப அங்கத் வர்களின் ஓய்வுக் 

கொை  ைத் ிலன அனுபவிப்ப ற்கொக ஓய்வு 

விடு ி வச ிகலள விருத் ி தசய்து 

ஓய்வூ ிய ொரர்களுக்கு ஓய்வூ ியத் ிலனயும் 

 ொண்டிய நசலவகலளப் தபற்றுக் 

தகொடுப்ப ற்கு எமது  ிலணக்களத் ிற்கு 

இயலுலம கிலடக்கப்தபற்றுள்ளது.  நமலும் 

மிகவும் பயனுறு ி மிக்க  நசலவயிலன 

வழங்குவ ற்கொக  மனி  வள அபிவிருத் ிக்கொன 

பயிற்சி  ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்கலள  ிலணக்கள 

அலுவைர்களுக்கு தபற்றுக்தகொடுத் லிலனப் 

நபொன்நற  ிலணக்கள அலுவைர்கலள 

வளவொளர்களொகப் பயன்படுத் ி ஏலனய தவளி 

அரச  ிறுவனங்களின் அலுவைர்களுக்கு 

ஓய்வூ ியத்  ிட்ட முலறலம த ொடர்பொன 

அறிவிலன  நமம்படுத்தும் வலகயில் பல்நவறு 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள  லடமுலறப்படுத் ி 

ஓய்வூ ியக் தகொடுப்பனவிலன பொரம்பொிய 

விடயப் பரப்பிலிருந்து  ொண்டிச் தசன்று 

ஓய்வூ ியத்  ிலணக்களம் மிகப் பொொிய 

பணிகளில் ஈடுபட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றது.  

இைக்குகள் 

 ஓய்வூ ியப் பிரமொணக் குறிப்பு மற்றும் 

வி லவகள் அ ொல கள் கட்டலளச் 

சட்டத் ிற்கு ஏற்றவலகயில் அரச 

ஊழியர்களின் ஓய்வூ ிய  ைன்கலள 

உொித்துலடய ொக்கல் தசயன்முலறலய 

ஒழுங்கு படுத்து ல் மற்றும் அ ற்கு 

உொித் ொன ஏற்பொடுகலள வி ித் ல். 

 ஓய்வூ ியம் த ொடர்பொன சட்ட  ிட்டங்கள் 

மற்றும் தகொள்லகத்  ீர்மொனங்களுக்கு 

ஏற்றவலகயில் அரச ஊழியர்களின் 

ஓய்வூ ியத் லன வழங்கு ல். 

 மொ ொந்  ஓய்வூ ிய  ைன்கலள 

த ொடர்ச்சியொக தசலுத்து ல், ஒரு  டலவ 

தசலுத் ிய  ைன்கலள மற்தறொரு 

 ன்லமயிலன மிகச் சொியொக வழங்கு ல். 

 அரசொங்க நசலவ நசமைொப  ி ி 

முலறலமலய ஒழுங்குறச் தசய் ல் மற்றும் 

 ன்லமகலள வழங்கு ல்.  

 அரசு சொர்பொக வி லவகள் /  பு ொரர்கள் 

மற்றும் அ ொல கள் பங்களிப்புத் 

த ொலகயிலன நசகொித் ல் மற்றும்  ஏலனய 

வருமொனங்கலளச் நசகொித் ல் மற்றும் 

முகொலமத்துவம் தசய் ல். 

  வீன  கவல் த ொழில்நுட்ப 

முலறலமகலளப் பயன்படுத்து ல் மற்றும் 

அவற்றிலன நமம்படுத் ி ஓய்வூ ிய 

பிரலசகளுக்கு மிகவும் சிறப்பொனதும் 

விலரவொனதுமொன நசலவயிலனப் தபற்றுக் 

தகொடுப்ப ன் மூைம் அவர்களுக்கு 

ஓய்வூ ியம் வழங்கு ல். 

 ஓய்வூ ியத் ிலனத்  யொர்படுத்தும் அைகு 

மற்றும் ஓய்வூ ியக் தகொடுப்பனவு 

த ொடர்பொக அலமந்  வங்கி மற்றும் 

தகொடுப்பனவு வலையலமப்புடன் 

உற்பத் ித் ிறன் மிக்க த ொடர்பிலன 

நபணிச் தசல்ைல் மற்றும்  நமம்படுத்து ல்.  

 சமூக பொதுகொப்பு த ொடர்பொக உைக 

நபொக்குகள் பற்றி ஆய்வு தசய்து  வீன 

சமூகப் பொதுகொப்பு முலறலமகள் 

சம்பந் மொன தகொள்லககலளத் 

 யொொிப்ப ற்கொக ஒத்துலழத் ல். 

 வருடொந்  வரவு தசைவிலனத்  யொொித் ல் 

மற்றும் முன்நனற்றம் த ொடர்பொக  சட்ட 

மன்றத் ில் தபொறுப்புக் கூறல். 

 ஒட்டுதமொத்  ஓய்வூ ிய பிரலசகளின் 

தபொருளொ ொர மற்றும் சமூக  ைன்புொிக்கு 

அவசியப்படும்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள 

இனங்கொணல் மற்றும் தசயற்படுத்துவ ற்கு 

 னியொர் மற்றும் அரச சொர்பற்ற பிொிவுகளின் 

பங்களிப்பிலனப்   தபற்றுக்தகொள்ளல். 

 ஓய்வூ ிய சங்கங்கலள முன்னிலைப்படுத் ி 

சிவில் சமூகத் ிலன முலனப்புடன் 

ஒருங்கிலணத்து பிரந ச அபிவிருத் ிச்  
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தசயற் ிட்டத் ிற்கு பங்களிப்புச் 

தசய்யச்தசய் ல். 

 

பணிகள் 

தபொருளொ ொர மற்றும் சமூக ொீ ியொக 

 ிருப் ியுறும் ஓய்வூ ிய பிரலசகளொக மொற்றும் 

வலகயில்  ஓய்வூ ியத் ிற்கு உொித்துடலமயுடன் 

கூடிய அரச ஊழியர்களுக்கு ஏற்புலடய ொகும் 

ஓய்வூ ியம் மற்றும் அ னுடன் த ொடர்புலடய 

ஏலனய  ைன்களின் சொியொன  ன்லமயிலன 

உறு ிப்படுத் ப்படுவந ொடு தகொடுப்பனவுச் 

தசயற்பொடுகலள கண்கொணிப்பதும் ஓய்வூ ியத் 

 ிலணக்களத் ின் தபொறுப்புக்களொகும்.  இப் 

பணிகளுக்கிலடயில் பிர ொன விடயமொக 

அலமவது 600,000 நபருக்கு ஓய்வூ ியம் 

வழங்குவ ற்கொக உொித்துடய ொக்கிக் தகொள்ளும் 

தசயற்பொட்டிலன நபணிச் தசல்வ ொகும்.  

 

 

 

அவ்வொறொன பொொிய எண்ணிக்லகயுலடய 

ஓய்வூ ிய பிரலசகலள நபணிக் தகொண்டு 

அவர்களின் குடும்ப அங்கத் வர்களின் 

பொதுகொப்பிலன உறு ிப்படுத்து ல் மற்றும் 

அவர்கள்  ொட்டின் தபொருளொ ொர தசயற்பொட்டில் 

முலனப்புடனொன பங்கொளர்களொக 

மொற்றியுள்ளந ொடு  பொொிய சமூக 

தபொறுப்பிலனயும்  ிலறநவற்றுகின்றொர்கள் 

என்பந ொடு விடயப் பரப்பிற்கு அப்பொற் தசன்று 

சமூக அபிவிருத் ிற்கொக அவர்களின் முலறயொன 

அறிவு மற்றும்  ிறன்கலளப் பயன்படுத்தும் 

பணிகளும்  ிலறநவற்றப்படுகின்றன.   

இதுவலரயில் ஓய்வூ ியத்  ிலணக்களம்  

ஓய்வூ ிய ொரர்களுக்கு உொித் ொன  ைன்கலள 

வழங்குவ ற்கு  முடியுமொன வலகயில்  வீன 

 கவல் த ொழில்நுட்ப ,தகொள்லகத்  ீர்மொனங்கள் 

மற்றும் நபண் கு முகொலமத்துவ 

முலறலமகலளப் பயன்படுத் ி  

தவளிப்பலடத் ன்லமயிலன 

உத் ரவொ ப்படுத்தும் தகொடுப்பனவு 

தசயற்பொதடொன்றிலன  டொத் ிச் தசல்வ ன் 

மூைம் ஓய்வூ ியர்களின்  ம்பிக்லகயிலன 

தவன்தறடுப்ப ற்கு  ிலணக்களத் ிற்கு  

முடியுமொக இருக்கின்றது.  

13,400,000,000.00

13,600,000,000.00

13,800,000,000.00

14,000,000,000.00

14,200,000,000.00

14,400,000,000.00

14,600,000,000.00

14,800,000,000.00

Ja
n

u
ar

y

F
eb

ru
ar

y

M
ar

ch

A
p

ri
l

M
ay

Ju
n

e

Ju
ly

A
u

g
u

st

Pension expences - 2017

520000

530000

540000

550000

560000

570000

580000

590000

2014 2015 2016

Number of Pensioners 



 

     

 

  
 1

0
1
 

 

 

நமற்குறிப்பிட்ட த ொழில்நுட்ப விருத் ியின் 

தபறுநபறொக ஓய்வூ ியத்  ிலணக்களத் ினொல் 

அலடயப்தபற்றுள்ள சொத் ியத் ன்லமகள் 

 ிலணக்களத் ின் முன்நனற்றப் பொல யின் 

 ிருப்புமுலனப் புள்ளியொகும் என்ப லன 

எடுத்துக் கொட்ட முடிகின்றது. நமலும் 

 ிலணக்களம் அரசொற்க நசலவயினுள்   னியொர் 

மற்றும் அரசப் பிொிவுகள் இலணந்து உயர் 

நசலவ வழங்கு ர் மற்றும் நசலவப்தபறு ர் 

 ிருப் ியிலன உறு ிப்படுத் ி சட்டொீ ியொன 

 ைன்கலன வழங்கும் முன்மொ ிொியொன மற்றும் 

லமயமொக விளங்கியிருப்பந ொடு அதுவொனது 

 னியொர்ப் பிொிவின் ஆரொய்ச்சி மற்றும் 

கண்கொணிப்பு மத் ிய  ிலையமொக மொறியுள்ளது.  

அவ்வொநற ஓய்வூ ியம் தபறும்  ிக ி மு ல் ஒரு 

வொரத் ினுள் ஓய்வூ ிய பணிக்தகொலட 

தசலுத் ப்படுவந ொடு ஓய்வு தபற்ற ன் பின்னர் 

ஆரம்பிக்கும் மு ல் மொ த் ில் ஓய்வூ ியம் 

வழங்குவ ற்கு  ிலணக்களத் ிற்கு முடியுமொக 

இருப்பந ொடு லமயப்படுத் ப்பட்ட  ரவுத் 

 ளதமொன்றின் மூைம் தகொடுப்பனவுகலளச் 

தசலுத்துவ ற்கு துவங்குவ ொனது 

 ிலணக்களத் ினொல் அலடயப்தபற்ற  

நகொடிட்டுக் கொட்டும் முன்நனற்றமொக 

அறிமுகப்படுத்  முடியும். இம் முயற்சியின் 

ந ர்மலறயொன தபறுநபறுகளொக அலமவது 

சகை மொவட்ட மற்றும் பிரந ச தசயைகங்ளுடன் 

ஒருங்கிலணப்பிலன நமற்தகொண்டு  ற்கொை 

நசலவகலள உறு ிப்படுத்துவ ற்கு இயலுலம 

கிலடத்துள்ளது. 
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,yq;if 1966 Mk; Mz;by; Mrpa Cw;gj;jpj;jpwd; mikg;gpy; mq;fj;Jtk; ngw;wJld; vkJ 
ehl;bDs; cw;gj;jpj;jpwid tsHg;gjw;fhf gy eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sJ.  
mjw;Nfw;wg;gbahf> 1997 Kjy; 2006 tiuahd jrhg;jj;ij cw;gj;jpj;jpwd; jrhg;jkhf gpufldk; 
nra;ag;gl;lJ> mj;Jld;> 2002 Mk; Mz;L vkJ ehl;L tuyhw;wpd; xU tpNrl my;yJ Kf;fpa 
ikaw; fy;yhf Fwpg;gplg;gplg;gLfpwJ. ,t; tUlj;jpyNa Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; Nfhl;ghil 
mur JiwaplKk; mt;thNw jdpahH JiwaplKk; njspthf $wg;gl;lJ. ,f; Nfhl;ghil 
Kd;ndLg;gjw;fhf> njhopy; mikr;rpd; fPo; Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; nrayfj;ij mikf;fg;gl;lJ. 
mJ Jtf;fk; mwpT+l;ly; epfo;r;rpfs;> cw;gj;jpj;jpwd; tpUJfs;> Nghl;bfs;> mt;thNw> khjphp 
epWtd;fs;> mur> jdpahH> fy;tp kw;Wk; r%f Jiwfs; njhlHghf cUthf;fg;gl;L ehnlq;Fk; 
cw;gj;jpj;jpwd; rhH ey; mDgtq;fis gutyhf;fpl gy epfo;r;rpfis Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sJ. 
ehl;by; cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;ghl;bid NkYk; gutyhf;Fk; Nehf;fj;Jld; 2010 Mk; Mz;by; 
cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;ghl;L mikr;R ];jhgpf;fg;Gl;lJld;> Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; mYtyfKk;  
mt; mikr;rpd;  nfhz;L tug;gl;lJ. 2015 Mk; Mz;by;>murhq;f epHthf kw;Wk; Kfhikj;Jt 
mikr;rpd; gug;ngy;iyapd; fPo; Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; mYtyfk; NkYk; tP];jPuzkile;jJ.  

 Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; mYtyfk;> “2020 Mz;lstpy; midtUf;Fk; cw;gj;jpj;jpwd;” vDk; 
Fwpf;Nfhis milAk;  nghUl;L Mrpa cw;gj;jpj;jpwd; mikg;gpdJk; mjd; cWg;G 
ehLfSlDk; xj;Jiog;Gld; gy  cw;gj;jpj;jpwd;  Nkk;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
eilKiwg;gLj;jg;glTs;sd.    

 

 

අරමුණු 

 

 

 

 

අරමුණු 

 

 

Fwpf;Nfhs;fs; 

1. gapw;rpfs;> Kiwikfs; kw;Wk; nra;Kiw mgptpUj;jp kw;Wk; ey; mDgtq;fis 
gfpHtjd; %yk; mwpT mbg;gilahd r%fnkhd;iw fl;bnaOg;gtjw;fhf kdpj 
%yjdk; kw;Wk; epWtdk; rhH rpwg;gpid mgptpUj;jp nra;jy;.  

2. tiuastply;> kjpg;gply; kw;Wk; gyjug;lg;l nghUshjhu JiwfspDs; cw;gj;jpj;jpwid 
caHj;jy;.  

ந சிய உற்பத் ித் ிறன் தசயைகம் 
   

njhiyNehf;F 

2020 Mk; Mz;lstpy;; vkJ ehl;il Mrpahtpy; cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;ghL 
njhlHghd jdpr;rpwg;Gkpf;f  Nfe;jpu epiyakhf jpfor;  nra;jy; 

gzpNehf;F 

“Njrpa mgptpUj;jpapd; Clhf  vkJ kf;fspd; tho;f;ifjuj;ij caHj;Jjy; kw;Wk; 
rHtNjr uPjpahd Nghl;bfukhd epiyf;F Kfq;nfhLg;gjw;fhf tYt+l;LtjD+}lhf 

,yq;ifapy; cw;gj;jpj;jpwid caHtilar;  nra;jy; 
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3. gyjug;gl;l Jiwfspd; NtWgl;l #o;epiofs; njhlHghd jFe;jj; juTfis vLf;Fk; 
,yf;Ffs; kw;Wk; Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; juq;fis ];jhgpj;jy;.   

4. cw;gj;jpj;jpwd;> juepa  Nkk;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; xj;Jiog;G 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; Clhf cw;gj;jpj;jpwd;  njhlu;ghd gue;j[gl;l mwpthu;e;j> 
Gj;jhf;f gilg;ghw;wy; kpf;f fyhrhunkhd;iw cUthf;Fjy;. 

 

%Nyhghak; 

1. cw;gj;jpj; jpwd; Nkk;ghl;Lf;fhf mHg;gzk; nra;aj;jf;fcw;gj;jp;jpwd; gapw;rpahsHfs;> 
epGzHfs;> MNyhrfHfs; kw;Wk; cw;gj;jpj;jpwd; Ma;thsHfisf; Njrpa kl;l 
NrHknkhd;iw ];jhgpj;jy;. 

2. ntF[d Clfj;ij gad;gLj;jp nghJ kf;fSf;fhd mwpT+l;ly; epfo;r;rpfspd; 
gug;gsit  cWjpg; gLj;Jk; tpjkhf Clfj; njhlhghly; tiyaikg;nghd;iw 
Muk;gpj;jy;. 

3. midj;Jj; Jiwfis Mutizf;Fk; tpjkhf Njrpa eltbf;ifahf cw;gj;jpj;jpwd; 
Nkk;ghL kPjhd epfo;r;rpapid r%fkakhf;fy;. 

4. ehl;by; cw;gj;jpj;jpwd; fyhrhunkhd;iwj; jhgpj;jy;> cw;gj;jpj;jpwd; Clhf r%f 
tYt+l;ly;fs; kw;Wk; rKjhaj;jpw;F gaDWjpkpf;f tifapy; fpuhkpa mgptpUj;jpia 
xUq;fpizj;jy; kw;Wk; epfo;tha;T Kfhikj;Jtj;ij  Nkk;gLj;jy;.  

 

 
2017.09.30 Mk; jpfjpf;F cs;sthwhf mDkjpf;fg;gl;Ls;s gzpahl;njhFjp 

gzpahl;njhFjp jiyik mYtyfk; khtl;l gpuNjr nkhj;jk; 

Gjtpepiy mYtyu;  10 - - 83 

cw;gj;jpj;jpwd; mgptpUj;jp 
mYtyu; 

62 18 418 134 

Kfhikj;Jt cjtpahsu; 9 - - 9 

mYtyf cjtpahsu; 1 - - 1 
rhujp 1 - - 1 
nkhj;jk; 91 18 418 109 

 
 Njrpa cw;gj;jpj;jpwd;  nrayfj;jpd; epjp  Nkk;ghL 2017.09.30 jpfjpastpy;  

 

 

 

 

 

 

 

 

tpguk;  
xJf;fPL 
(&.kp.) 

nryT 
(&.kp.) 

epjp 
Nkk;ghL                     

(%) 

kPz;LtUk;  394.45 282.02 71.50 

%yjd  101.00 27.43 27.16 

nkhj;jk;  495.00 309.45 62.46 
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சதசிய வருைானத்திற்கு திரட்டப்பட்ட ததாகை (ரூ.ைி.)    

 

 

 

ந சிய உற்பத் ித் ிறன் தசயைகத் ினொல் 2017 ஆண்டில் தசயற்படுத் ப்பட்ட  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

பின்வரும் பிர ொன பிொிவுகளின் கீழ் சுட்டிக்கொட்டப்படுகின்றன. 

 

 

 

 

ஆண்டு த ொலக 

(ரூ.மி.)  

2003 0.714 

2004 1.895 

2005 1.216 

2006 1.685 

2007 2.834 

2008 3.683 

2009 1.933 

2010 4.443 

2011 4.883 

2012 6.965 

2013 2.71 

2014 8.257 

2015 17.25 

2016 16.44 

2017( தசப் 03) 82.12  

පුනරාවර්තන ප්රාග්ධන එකතුව 

ප්රතිපාදන 394.45 101 495

වියදම (රු.මිලියන) 282.02 27.43 309.45
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 ீடு  ிலைத்  அபிவிருத் ிக்கொன மூைொ ொரநம பிள்லளகள் என்றொல் அது மிலகயொகொது.   ன்கு 

ஆநரொக்கியமொக வளர்கின்ற  பிள்லளலளது உளப்பொங்கிலன சமூக மற்றும் ஆன்மீக ொீ ியொக விருத் ி 

தசய்ய நவண்டியுள்ளதுடன்,   ிறன்கள் மற்றும் த ொழிநுட்ப ந ர்ச்சியின் கொரணமொக நவகமொன 

தபொருளொ ொர, சமுக அபிவிருத் ிக்கு  பங்களிப்புச் தசய்யக்கூடிய பிள்லளகலள உருவொக்குவந  

கல்வியின்  தபறுநபறுகளொக  இருத் ல் நவண்டும். கல்வித் துலறசொர் உற்பத் ித் ிறன் 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்,  சுயவலுவுடன்   லை ிமிர்ந்து, பலடப்பொற்றல் மிக்க பயனுறு ி வொய்ந்  மக்கலள 

த ொழிைொளர் பலடயணியில் ஒன்று  ிரட்டுவல  ந ொக்கொகக் தகொண்டு வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

உற்பத் ித் ிறன் எண்ணக்கருலவ அறிமுகப்படுத்தும் தபொருட்டு ந சிய உற்பத் ித் ிறன் தசயைகம் 

அலனத்து கல்விசொர்  ிறுவகங்கலளயும் ஒன்றிலணத்து   ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள முன்தனடுத்து 

வருகின்றன. 

1.1 முன்பள்ளிக் கல்வி      
ேலரும் சோட்டுக்கள் ......... 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 முன்பள்ளிகளில் உற்பத் ித் ிறன் எண்ணக்கருலவ   லடமுலறப்படுத் ல்  

   

1. கல்வித்துலறசொர் உற்பத் ித் ி ிறன்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

 2017 ஆண்டிற்கொன  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

1. கல்விப் பிொிவின் உற்பத் ித் ிறன் நமம்பொட்டு  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

2. சமு ொயப் பிொிவின் உற்பத் ித் ிறன் நமம்பொடு  

3. அரச துலறசொர் உற்பத் ித் ிறன் நமம்பொடு  

4.  னியொர் துலறசொர் உற்பத் ித் ிறன் நமம்பொடு  

5. உற்பத் ித் ிறன் நபொட்டி மற்றும் விருதுவழங்கல் 

6. ஊடக மற்றும் பிரச்சொர  ிகழ்ச்சித் ிட்டம்  

7.  ிறன்விருத் ி  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

8. சர்வந ச  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  

9. விநசட தசயற் ிட்டங்கள் 

10. ஆரொய்ச்சி மற்றும் உற்பத் ித் ிறன் அபிவிருத் ி  
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இந்  ிகழ்ச்சித் ிட்டம் உற்பத் ித் ிறன் எண்ணக்கரு பற்றி பொடசொலை ஆசிொியர்கள், மொணவர்கள், 

தபற்நறொர்கள் ஆகிநயொருக்கு விழிப்புணர்லவ ஊட்டுகின்றது. உற்பத் ித் ிறன் எண்ணக்கருலவ 

கலடப்பிடிக்கின்ற முன்பள்ளிகள்  ிறுவக ொீ ியொக குறிப்பிடத் க்க முன்நனற்றம் கண்டுள்ளதுடன், 

 ொட்டுக்குச் சிறந்  றற் பிரலசகலள  உருவொக்குகின்றது. ப ிவு  தசய்யப்பட்ட முன்பள்ளிகள் 12353  

ஆவதுடன், 2017 ஆம் ஆண்டில் 2500 முன்பள்ளிகலள உருவொக்குவல  இைக்கொக தகொண்டுள்ளது. 

 ற்நபொது 2400 முன்பள்ளிகள்ளில் விநசட தசயற் ிட்டங்கலள ஆரம்பித்துள்ளதுடன், மொவட்ட, பிரந ச 

தசயைகங்களில் பணியொற்றுகின்ற உற்பத் ித் ிறன் அபிவிருத் ி அலுவைர்களுக்கு  ிகழ்ச்சித் ிட்டத்ல  

முன்தனடுப்பது த ொடர்பொன  ி ி ஏற்பொடொக  ரூபொ 4230286.00  மொவட்டச் தசயைகங்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.  ற்நபொது இந்  ிகழ்சித் ிட்டங்கள்  லடமுலறப்படுத் ப்படுகின்றன. 5S  சொன்றி ழ் 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின் கீழ் தபருமளவிைொன முன்பள்ளிகலள  உள்ளடக்குவது இறு ியொன இைக்கொகும்.  

 

 

1.2.2  முன்பள்ளி ஆசிொியர்களுக்கொன சொன்றி ழ் பொடத றி 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முன்பள்ளிகள் த ொடர்பொக 5  ொள் சொன்றி ழ் பொடத றி 

தகொழும்பு,தமொனரொகலை மொவட்ட  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 2016 ஆம்  ஆண்டில் பூர்த் ி தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

2017 ஆம் ஆண்டின் நமம்பொடு கீநழ  ரப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மொவட்டம்  ிகழ்ச்சித் ிட்டம் பயன்          தசைவு 

தகொழும்பு  உற்பத் ித் ிறன் சொன்றி ழ் 

பொடத றியின் சொன்றி ழ் வழங்கும் 

 ிகழ்வு    

71     18,850.00 

  

உற்பத் ித் ிறன் சொன்றி ழ் பொடத றி 

தமொனரொகலை 

 

உற்பத் ித் ிறன் சொன்றி ழ் பொடத றி 

தமொனரொகலை 
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1.2 பொடசொலைப் பிொிவு  

1.2.1 உற்பத் ித் ிறன் விருது விழொவின்  குவி ிகளுக்கு அலமய பொடசொலைகளில் உற்பத் ித் ிறன் 

எண்ணக்கருலவ தசயலுருப்படுத் ல்   

மைரும்  ொலளய  ினத்துக்கொக சிறந்  பரம்பலரதயொன்லற உருவொக்குநவொம்... 

பொடசொலை முலறலமகளில் உள்ள 10,000 பொடசொலைகளில் உற்பத் ித் ிறலன நமம்படுத்தும் தபொருட்டு 

 ொடொளவிய ொீ ியொக  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  முன்தனடுக்கப்படுகின்றன. அ ன் இைக்கு உற்பத் ிறன்  

நபொட்டியின்  குவி ிகலளக் கலடப்பிடிக்கும் உற்பத் ித் ிறன் மிக்க  பொடசொலைகலள 

உருவொக்குவ ொகும். பிரந ச மட்டத் ில் இலணக்கப்பட்டுள்ள உற்பத் ிறன் அபிவிருத் ி அலுவைர்களுக்கு 

2500 பொடசொலைகலள  இலணத்துக் தகொண்டு உற்பத் ித் ிறன்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள 

முன்தனடுப்ப ற்கொன  இைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  ற்நபொது 1800 பொடசொலைகளில் தசயற் ிட்டம் 

அமுல்படுத் ப்படுகின்றன. அவ்வொநற விநசட  ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்கலள  லடமுலறப்படுத்துவது 

த ொடர்பொக ரூ.4509834.22 ஒதுக்கீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.       

 

1.2.2 பொடசொலைகளில் உற்பத் ித் ிறன் சங்கங்கலள உருவொக்கு ல்  

பொடசொலைகளில் உற்பத் ித் ிறன் சங்கங்கலள உருவொக்குவ ன் மூைம் உற்பத் ித் ிறன் எண்ணக்கரு, 

மொணவர்களிலடநய பலடப்பொற்றல்மிக்க வலகயில் ஒன்றிலணந்து தசயைொற்றக்கூடிய சூழலைத் 

ந ொற்றுவிப்ப ற்கு துலண புொியும். உற்பத் ித் ிறன் கல்வித்  ிட்டங்கள் மற்றும் கருவிகலள உொியவொறு 

பயன்படுத்துவ ற்கு மொணவர்கலள  ஊக்குவித் ைொனது, அவர்களது அறிவு,  ிறன், எண்ணக்கரு 

என்பவற்லற விருத் ி தசய்வ ற்கு உந்துசக் ியொக  விளங்குகின்றது. அ ன்நபொது பொடசொலை 

உற்பத் ித் ிறன் சங்கங்களின்  லைலமத்துவம் மொணவர்களுக்கு வழங்கப்படுவதுடன், அ ிபர் மற்றும் 

ஆசிொியர் குழொம் அவர்களுக்குத் ந லவயொன வழிகொட்டு ல்கலள வழங்கும். 2017 ஆண்டில்  ற்நபொது 889 

தகொழும்பு முன்பள்ளி ஆசிொியர்களுக்கொன விநசட 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டம் 

69         79165.00 

தமொனரொகலை உற்பத் ித் ிறன் சொன்றி ழ் பொடத றி ( 

இரண்டொவது குழு இரண்டொம் கட்டம்) 

84       485967.00 

உற்பத் ித் ிறன் சொன்றி ழ் பொடத றி ( 

மூன்றொவது குழு ) 

165       353000.00 

இரத் ினபுொி உற்பத் ித் ிறன் சொன்றி ழ் பொடத றி 113       181000.00 

மொத் லற உற்பத் ித் ிறன் சொன்றி ழ் பொடத றி 106       171000.00 

நககொலை உற்பத் ித் ிறன் சொன்றி ழ் பொடத றி 98      171000.00 

புத் ளம் உற்பத் ித் ிறன் சொன்றி ழ் பொடத றி 107      171000.00 

கண்டி உற்பத் ித் ிறன் சொன்றி ழ் பொடத றி 113       206000.00 

தமொத் ம் 926      1836982.00 
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பொடசொலை உற்பத் ித் ிறன் சங்கங்கள்  ொபிக்கப்பட்ட்டுள்ளன. இந்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள மொவட்ட 

மட்டத் ில் ஒருங்கிலணப்பது த ொடர்பொக உற்பத் ித் ிறன் அபிவிருத் ி அலுவைர்கள் 

 ியமிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அவர்களுக்கு விழிப்பூட்டுமுகமொக  டொத் பட்ட   ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ிற்கு ரூபொ 

7,820.00 தசைவிடப்பட்டுள்ளது. பொடசொலை உற்பத் ித் ிறன்  சங்கங்கத் ின் 16 விநசட தசயற் ிட்டங்கள் 

த ொடர்பொக ரூபொ 1,711,506.00 வழங்கப்பட்டுள்ளன. இச்  தசயற் ிட்டத் ின் லகநூல்கள், துண்டுப் 

பிரசுரங்கள், சொன்றிழ்கள் என்பவற்றுக்கொன தசைவு கீநழ  ரப்பட்டுள்ளது.  

 

த ொ. 

இை. 

தசயற்பொடுகள் தபௌ ீக 

நமம்பொடு 

 ி ி 

நமம்பொடு 

(ரூ.) 

1 
உற்பத் ித் ிறன்  ர முகொலமத்துவம் த ொடர்பொன ஆரம்ப 

சொன்றி ழ் பொடத றி லகநூல் 
3000 319,687.50 

2 பொடசொலை உற்பத் ித் ிறன் சங்கங்கலள ப ிவுதசய்யும் லகநூல் 3000 57,000.00 

3 
பொடசொலை உற்பத் ித் ிறன் சங்கங்கலள ப ிவுதசய்யும் 

சொன்றி ழ் 
500 4,250.00 

4 
உற்பத் ித் ிறன்  ர முகொலமத்துவம் த ொடர்பொன ஆரம்ப 

சொன்றி ழ் பொடத றி பற்றி விழிப்பூட்டும் லகநூல் 
2500 7,500.00 

 தமொத் ம்  9000 388437.50 

 
1.2.3 உற்பத் ித் ிறன் அபிவிருத் ி அலுவைர்கள் த ொடர்பொன பயிற்றுவிப்பொளர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும் 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டம்   

 

பொடசொலை மொணவர்களுக்கொன ஆரம்ப சொன்றி ழ் பொடத றிலய  டொத்துவ ற்கு முன்னர் 

உற்பத் ித் ிறன் அபிவிருத் ி அலுவைர்கள் த ொடர்பொன பயிற்றுவிப்பொளர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும் 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 120 அலுவைர்கள் த ொடர்பொக  டொத் ப்பட்டது. அ ற்கொக தசைவிடப்பட்ட த ொலக 

ரூபொ 334,264.00 ஆகும். 

  

1.2.4 பொடசொலை  மொணவர்கள் த ொடர்பொக உற்பத் ித் ிறன் மற்றும்  ர முகொலமத்துவம் த ொடர்பொன 

ஆரம்ப சொன்றி ழ் பொடத றி  

பொடசொலை மொணவர்களின் உற்பத் ித் ிறன் விடயம் த ொடர்பொன அறிவிலன விருத் ி தசய்யும் 

ந ொக்குடன் பொடசொலை உற்பத் ித் ிறன் சங்கம் ஊடொக தசயற்படுத் ப்படுகின்ற  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்களொக 

இவ் உற்பத் ித் ிறன் மற்றும்  ர முகொலமத்துவம் த ொடர்பொன ஆரம்ப சொன்றி ழ் பொடத றிலய 

அறிமுகப்படுத்  முடியும். பொடசொலைக் கல்வியின் பின்னர் உற்பத் ித் ிறன்  ற்றும்  ர முகொலமத்துவம் 

த ொடர்பொன மூன்றொம் ிலைக் கல்வி  டவடிக்லககள் மற்றும் த ொழிற்றுலற கல்வி  டவடிக்லககளில் 

ஈடுபடவும், எ ிர்கொை த ொழில்வொய்ப்புகலள உருவொக்கிக் தகொள்வ ற்கும் இ னூடொக தபற்றுக் 

தகொள்கின்ற அறிவு பைமொனத ொரு அடித் ொளமொக அலமயும் என்பது உறு ி. இவ் உற்பத் ித் ிறன் 

சொன்றி ழ் பொடத றிலய சிறப்பொக பூர்த் ி தசய்யும் மொணவர்களுக்கு அரசொங்கத் ினொல் 

அங்கீகொிக்கப்பட்ட சொன்றி ழ் வழங்கப்படுவ னொல், அது அவர்களது எ ிர்கொை 

த ொழில்வொய்ப்புக்களுக்கொன நமை ிக  லகலமயொக முக்கியத்துவம்தபறும். பொடசொலைக் கல்விலய 

 ிலறவு தசய்து சமுகமயமொக்கப்படும் மொணவர்கலள பலடப்பொற்றல்மிக்கதும் பயனுறு ி மிக்கதுமொன 
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பிரலசகளொக  ொட்டின் அபிவிருத் ியில் பங்களிப்புச் தசய்யக்கூடியவர்களொக அவர்கலள ஊக்குவிப்பது 

ந சிய உற்பத் ித் ிறன் தசயைகத் ின் அபிப்பிரொயமொகும். மு ைொவது கட்டமொக  கம்பஹொ ரத்னொவலி 

மகளிர் பொடசொலை மற்றும் கம்பஹொ பண்டொர ொயக்க வித் ியொையம் ஆகிய பொடசொலைகளில் 120 

மொணவர்களுக்கொக பொடத றிகள்  டொத் ப்பட்டன. ஏலனய பொடசொலைகளில் 39 பொடத றிகள் 

த ொடர்பொக ரூபொ 1,230,000.00 ஒதுக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 "பை சபிொி" பிொிதவனொக்களுக்கொன உற்பத் ித் ிறன் அபிவிருத் ி  ிகழ்ச்சித் ிட்டம்  

தமொத்  கிரயத் ில் 748 பிொிதவனொக்களுக்கொன உற்பத் ித் ிறன்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

 லடமுலறப்படுத் ப்படவுள்ளதுடன், 21  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்   டொத் ப்பட்டன. 19 ஆசிொிய  

ஆநைொசகர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர். அ ற்கொக ரூ 75700.00 தசைவிடப்பட்டது.  

 

2.8 உற்பத் ித் ிறன்  ிகழ்ச்சித் ிட்டத்ல  கிரொமிய மட்டத் ில்   லடமுலறப்படுத் ல்  

உற்பத் ித் ிறன் எண்ணக்கருலவ கிரொமிய மக்களுக்கும் வழங்கி, அ னூடொக வீட்டு அைகுகலளயும் 

வலுவூட்டி, தபொருளொ ொர ஆன்மீக  நமம்பொடுலடய சூழல்தைொன்லற உருவொக்குவந  சம ொய 

உற்பத் ித் ிறன்  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின் ந ொக்கமொகும். அ ில் கல்வி, சுகொ ொரம், பொதுகொப்பு, தபொருளொ ொர 

 லடமுலறகள், சமு ொய  ிலை மற்றும்  லடமுலறகள், கைொசொர, ஆன்மீக  லடமுலறகள் என்பன 

உள்ளடக்கப்படுகின்றன. முழுதமொத்  சமு ொய உற்பத் ித் ிறன்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்களும் கிரொமிய மக்களின் 

வொழ்க்லகத்  ரத்ல  அளவிடக்கூடிய  முகத்ந ொற்றத்ல  உள்ளடக்கும் சுட்டிலய அடிப்பலடயொக 

தகொண்டு  ிட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந் ிகழ்ச்சித் ிட்டம் பிரந ச தசயைக மட்டத் ில் இலணக்கப்பட்ட 

உற்பத் ித் ிறன் அபிவிருத் ி அலுவைர்கள் மூைம் கிரொமிய மட்டத் ில் முன்தனடுக்கப்படுவதுடன், 

கிரொமங்கங்கலள பிர ி ி ித்துவப் படுத்தும்  தபொருட்டு   ொபிக்கப்பட்ட சமு ொய உற்பத் ித் ிறன் 

பலடயணியொனது, கிரொமத் ின் பிரச்சிலன  இனங்கண்டும் உொிய அபிவிருத் ி இைக்குகலள 

இனங்கண்டும் அவற்லற அலடந்து தகொள்வ ற்கு பங்களிப்பு ொீ ியொன அணுகுமுலறகலள 

வழங்குகின்றது. 2017 ஆண்டின் இைக்கு அவ்வொறொன 960 பலடயணிகலள பயிற்றுவித்து, 

தசயற் ிட்டங்களில் அவர்கலள இலணத்துக் தகொள்வ ொகும். சமு ொய உற்பத் ித் ிறன் வழிகொட்டிக் 

2.சமு ொய அடிப்பலடயிைொன உற்பத் ித் ிறன் நமம்பொட்டு  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்   

 

பொடசொலை மொணவர்களுக்கொன  உற்பத் ித் ிறன் மற்றும்  ர முகொலமத்துவம் த ொடர்பொன 

ஆரம்ப சொன்றி ழ் பொடத றி ரத்னொவலி மகளிர் வித் ியொைம்  
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நகொலவயில்  ிகழ்ச்சித் ிட்டம் த ொடர்பொன அலனத்து விபரங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. அது 

அலனத்து உற்பத் ித் ிறன் அபிவிருத் ி அலுவைர்களினொலும் லகயொளப்படுகின்ற லகநூைொகும்.  

2.2 சமு ொய உற்பத் ித் ிறன் தசயற் ிட்டங்கள்  

பிரந ச தசயைக மட்டத் ில் தசயற் ிட்டங்கலள  லடமுலறப்படுத்துவது த ொடர்பொக ரூபொ 4903375.15 

த ொலக ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், அச்தசயற் ிட்டம்   ற்நபொது முன்தனடுக்கப்பட்டு 

வருகின்றது.  

2.2 கிரொமிய சமு ொய உற்பத் ித் ிறன் தசயற் ிட்டத்ல  சொியொன முலறயில்  லடமுலறப்படுத்துவது 

த ொடர்பொக அரசொங்க அலுவைர்களுக்கு, பயிற்றுவிப்பொளர்களொகப் பயிற்சியளித் ல். 

மக்களின் வொழ்க்லகத்  ரத்ல  நமம்படுத்தும் ந ொக்குடன் கிரொமிய மட்டத் ில் அரச துலற  லையீடுகள் 

மிக முக்கியமொவதுடன் அது த ொடர்பொக நமற்தகொள்ளப்படுகின்ற  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  கீநழ 

 ரப்பட்டுள்ளன. 

      

2.0 சமு ொய உற்பத் ித் ிறன் பலடயணிக்கொன விழிப்பூட்டல்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

 த ொட 

இை. 

 தசயற்பொடுகள்  லடமுலறப்படுத்தும் 

மொவட்டம் 

 ிகழ்ச்சித் ி

ட்டங்களின் 

எண்ணிக்

லக 

பயனொளிக

ளின் 

எண்ணிக்

லக  

தசைவு 

8 பிரந ச தசயைொளர்கள், 

மற்றும் அரசொங்க 

அலுவைர்களுக்கொன 

விழிப்பூட்டல் 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

தமொனரொகலை, 

குருனொகலை 

32 872 227,212.33 

கிரொமிய மக்கள் மற்றும் 

அலுவைர்களுக்கொன 

விழிப்பூட்டல் 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

தமொனரொகலை, 

பதுலள, கொலி, 

மொத் லற, ஹம்பொந் 

ந ொட்லட, தகொழும்பு, 

களுத்துலற, 

கம்பஹொ, 

குருனொகலை, 

அநுரொ புரம், கண்டி 

20 83870 8,227,747.33 
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2  பயிற்றுவிப்பொளர்களுக்கு 

பயிற்சியளிக்கும் 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

(உற்பத் ித் ிறன் 

அபிவிருத் ி அலுவைர்கள் 

த ொடர்பொக)   

தமொனரொகலை, 

பதுலள  மொத் லற,  

தகொழும்பு, 

குருனொகலை, கண்டி 
1 012 422122.33 

பயிற்றுவிப்பொளர்களுக்கு 

பயிற்சியளிக்கும் 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

(சமு ொய பலடயணி 

மற்றும் அலுவைர்கள் 

த ொடர்பொக)   

தமொனரொகலை 

2 227 971,913.23 

0 கண்கொணிப்பு 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

தமொனரொகலை, 

பதுலள 
2 - 12,273.33 

4 அனுபவப் பொிமொறல் 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டம் 

 தமொனரொகலை 
8 1 00113.33 

2 கொகி ொ ிகள், 

தவளியீடுகள் மற்றும் 

நமம்பொட்டு உருப்படிகள் 

சமு ொய 

உற்பத் ித் ிறன் 

நகொப்பு அட்லடகள் 

(1000), சமு ொய 

உற்பத் ித் ிறன் 

குறிப்நபடுகள் (1000), 

துண்டுப் பிரசுரம்   

 

உருப்படி 4 - 282073.33 

தமொத் ச் தசைவு 0282217.23 

 

  
 “ைக்ைள் ைனங்ைவர் தனிச் சிறப்புைிக்ை அரசாங்ை சசகவ” 
 
உற்பத் ித் ிறன் எண்ணக்கருக்கலள கற்றல் மற்றும்  லடமுலறப்படுத்துவ னூடொக  ரமிக்க அரச 

நசலவதயொன்லற மக்களுக்கு வழங்குவ ற்கொன ஈடுபொடு,  ற்நபொது உற்பத் ித் ிறன் விருது விழொவுக்கு 

சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற அரசொங்க  ிறுவனங்களின்  எண்ணிக்லக  படிப்படியொக அ ிகொித்துச் 

தசல்வ ிலிருந்து உறு ிப்படுத் ப்படுகின்றது.  

 

மத் ிய அரசொங்க அலமச்சுக்கள் மற்றும்  ிலணக்களங்கள், மொகொண சலப அலமச்சுக்கள் மற்றும் 

 ிலணக்களங்கள் மற்றும் தபொதுமக்களுக்கு மிக கிட்டிய  ிறுவனங்களின்  மொவட்டச் தசயைகங்கள், 

பிரந ச தசயைகங்கள், உள்ளூரொட்சி  ிறுவனங்கள் ஆகியன உற்பத் ித் ிறன் கற்பித் லினூடொக அரச 

நசலவக்கு  கிலடக்கப் தபற்ற புத் ொக்கங்கள் வொயிைொக  னியொர் துலறயுடன் நபொட்டியிடக் கூடிய 

வலகயில் அலமந்துள்ளன எனைொம். 

3. அரச துலறயின் உற்பத் ித் ிறன் நமம்பொட்டு  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  
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3.1 உற்பத் ித் ிறன் விருது விழொ  குவி ிகளுக்கலமய உற்பத் ித் ிறன் எண்ணக்கருலவ 

 லடமுலறப்படுத்துகின்ற  ிறுவனங்களின் பலடப்புக்கள்   
 
3.2 அரச துலறயின் தசயற் ிட்டங்கள் 

 

பிரந ச மட்டத் ில் பணியொற்றுகின்ற உற்பத் ித் ிறன் அபிவிருத் ி அலுவைர்கள் அரச துலறயின் 

பல்நவறு தசயற் ிட்டங்கள்,  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள  முன்தனடுக்கின்றனர். அது த ொடர்பொக ரூபொ 

473775.00 ஒதுக்கீடு மொவட்டச் தசயைகங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 
3.4 லவத் ியசொலைகளுக்கொன Lean தசயற் ிட்டம் (Lean Hospital Model Project) 
 
உயர் உற்பத் ித் ிறன் எண்ணக்கருக்களிலடநய  Lean எண்ணக்கரு மிக முக்கியத்துவம் தபறுகின்றது. இது 

 னியொர் துலறயில் மிகச் சிறப்பொக  கலடப்பிடிக்கப்படுவதுடன்,  அவர்களது தசயற்பொடுகளில் 

அனொவசியமொனவற்லற இனங்கொண்ப ற்கும். அனொவசிய தசைவுகலள இனங்கண்டு அவற்லற 

கட்டுப்படுத்துவ ற்கும், ந ர முகொலமத்துவம் த ொடர்பொகவும் லகயொப்படுகின்ற மிகச் சிறந் ந ொர் 

எண்ணக்கருவொகும். எனினும் எமது  ொட்டின் அரச துலறயில் Lean ஆகக் குலறந் ளவிநைநய இது 

விஸ் ொிக்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சி தசயைமர்வுகளின் நபொது இ லன அரச துலறயில் 

 லடமுலறப்படுத்துவ னூடொக அரசொங்கத் ிற்கு பல்நவறு  ைன்கள் கிட்டுகின்றன. இ னூடொக அரச 

துலறயின் வீண்விரயத்ல க் கட்டுப்படுத் ி உற்பத் ித் ிறலன நமம்படுத்  முடியும் என்பது உறு ி.  

மு ைொவது கட்டமொக அரச துலறயின்  சுகொ ொர நசலவகலள வழங்குகின்ற  ிறுவனங்களுக்கு  

சொன்றுப்படுத் ல்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் ஊடொக சுகொ ொரத் துலற அலுவைர்கலள 

த ொழிற்றுலறயொளர்களொக பயிற்றுவிக்கும்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 2017 ேூன் மொ ம் 19 ஆந்  ிக ியில் 

இருந்து 28 ஆந்  ிக ி வலர 05  ொட்கள்  டொத் ப்பட்டதுடன், அ ற்கொக முழு தமொத் ச் தசைவு ரூபொ 

59,835.00 தசைவிடப்பட்டது. இந்  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ின் வருமொனமொக ரூபொ 160,000.00   ஈட்டப்பட்டது. 

3.5 த ொழிற்றுலறயினருக்கொன ஆரம்ப  சொன்றி ழ் பொடத றி. 

நமற்படி பொடத றி 03  ொட்கலளக் தகொண்ட  ிகழ்ச்சித் ிட்டமொக 36 த ொழிற்றுலறயொளர்கள் த ொடர்பொக 

 டொத் ப்பட்டதுடன், உற்பத் ித் ிறன் மிக்க அரசொங்க நசலவக்கொன முன்நனொடிகலள  உருவொக்குவது 

இ ன்  முக்கிய ந ொக்கமொகும்.       

 

 

4.1 தனியார் துகற நிறுவனங்ைளுக்ைான உற்பத்தித்திறன்  விருத்தி 

4.2 தனியார் துகறயினருக்ைான ைாவட்ட ரீதியில் அகைந்த தசயற்திட்டங்ைள் 

ைாவட்ட ைற்றும் பிரசதச தசயலைங்ைளில் இகணத்துக் தைாள்ளப்பட்டுள்ள உற்பத்தித்திறன் அபிவிருத்தி 
அலுவலர்ைளினால் சைற்தைாள்ளப்படும் தனியார்த் துகறயின் நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளுக்ைாை நிதி ஒதுக்ைீடு 
ரூபா. 52,575.00 இகன ைாவட்ட ைற்றும் பிரசதச தசயலைங்ைளுக்கு அனுப்பிகவக்ைப்பட்டுள்ளது. 

4. தனியார் துகறயின் உற்பத்தித்திறன் விருத்தி 
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4.0 கைசன் தசயற்திட்டம் 

 

 

 

இச் தசயற்திட்டத்தின் அடிப்பகட சநாக்ைைாை அகைவது, சிறு ைற்றும் நடுத்தர அளவிலான ததாழில் 
முகனசவாரின் உற்பத்தித்திறகன பலப்படுத்துவதாகும். ஒரு நாட்டின் தபாருளாதார அபிவிருத்திப் 
பணிைகள முன்தனடுத்துச் தசல்வதற்ைான  பாரிய பங்ைளிப்பிகன வழங்கும் சிறு ைற்றும் நடுத்தர 

அளவிலான வர்த்தைத் துகறயில் உற்பத்தித்திறன் எண்ணக்ைருவிகன நகடமுகறப்படுத்துவதன் மூலம் 
உலைளாவிய  சபாட்டித் தன்கைக்கு முைங் தைாடுக்கும் வகையில் சிறந்த சசகவைள் ைற்றும் 
தயாரிப்புக்ைகள சைற்தைாள்ளும் நிறுவனங்ைள் உருவாக்ைப்படுைின்றன. 2016 சனவரி 16 ஆந் திைதியன்று  
தவளியிடப்பட்ட நாடு தழுவிய கைசன் தசயற்திட்டம் இரண்டு வருட ைாலங்ைளில் 
நகடமுகறப்படுத்தப்படும். அதில் 15 ைாவட்டங்ைகளக்  தைாண்ட 166  வர்த்தைர்ைள் ததாடர்புபட்டுள்ளார்ைள்.  

தசயற்திட்டத்திகன நகடமுகறப்படுத்தும் ஆரம்ப ைட்டங்ைளாை அகைவது வியாபாரிைகள 
சதர்ந்ததடுத்தல், சதர்ந்ததடுக்ைப்பட்ட வியாபாரிைளுக்ைான விழிப்பூட்டும் நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள், உள்நாட்டு 
ைற்றும் தவளிநாட்டு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள், ததாடர்ச்சியான ஆசலாசகனைள், தசயற்திட்டத்திகன  
சைற்பார்கவ தசய்தல் ைற்றும் வழிநடாத்துதல், தவற்றிைரைான வர்த்தைத்துடன் அனுபவங்ைகள பரிைாறிக் 
தைாள்ளும் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் ைற்றும் தசயற்திட்டங்ைகள ைதிப்படீு தசய்தல். 

 

கைசன் தசயற்திட்டம் ைற்றும் அதனுடன் ததாடர்புகடயவர்ைளாைக்  ைாணப்படும் வர்த்தைர்ைள் 116 சபரினால் சதசிய 
தபாருளாதாரத்திற்கு பாரிய பங்ைளிப்பிகன வழங்கும் வகையில் பலப்படுத்துதல் சவண்டும். 2017 ஏப்ரல் ைாதத்திகன 
அகடயும் சபாது  நிறுவனங்ைளின் முன்சனற்றம் ததாடர்பான அடிப்பகட பகுப்பாய்வு பின்வருைாறு ைாட்டப்பட்டுள்ளது. 

இங்கு சைல நிறுவனங்ைளிலும் எதிர்ைாலத்தில் சைம்படுத்தப்படசவண்டிய விடயங்ைள் ததாடர்பாை பகுப்பாய்வு 
தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

சதாடரி
லக்கம் 

செயற்பாடுகள் நிதியியல் ொர்ந்த 
முன்மனற்றம் (ரூபா.) 

1 விசசட அனுபவங்ைகள பரிைாறிக் தைாள்ளல். 51,500.00 

2 தவளிக் ைள பயணங்ைள்  ( சைற்பார்கவ ைற்றும் ஆசலாசகன, 

20 தடகவைள் 116 நிறுவனங்ைள்) 

99805.00 

3 உற்பத்தித்திறன் அபிவிருத்தி அலுவலர்ைளுக்ைான முன்சனற்ற 
ைீளாய்வுக் கூட்டங்ைள் 5 இகன நடாத்துதல். 

74,960.00 

4 உற்பத்தித்திறன் அபிவிருத்தி அலுவலர்ைளுக்ைான முன்சனற்ற 
ைீளாய்வுக் கூட்டங்ைள்  ைற்றும் அலுவலர்ைளின் விசசட 
கூட்டத் ததாடர்ைள். 

17,690.00 

5 உற்பத்தித்திறன் அபிவிருத்தி அலுவலர்ைளுக்ைான தவளிநாட்டு 
வளவாளர்ைளின் பங்ைளிப்புடன் 2016 ஆம் ஆண்டில் 
நடாத்தப்பட்ட பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்ைான வளவாளர் 
தைாடுப்பனவுைகளச் தசலுத்துதல். 

30,900.00 

6 வர்த்தை உரிகையாளர்ைளின் பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 105,600.00 

7 அச்சுச் தசலவுைள் (Note book -200) 28,800.00 

8 தசயற்திட்டத்தின் 2 ஆம் ைட்ட ஆரம்ப நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 123,280.00 

9 சோத்த கூட்டுத்சதாகக 498,885.00 

“ெிறு ேற்றும் நடுத்தர அளவிலான சதாழில் 
முகனமவாரின் உற்பத்தித்திறகன 
பலப்படுத்துதல்” 

 



 

     

 

  
 1

1
4
 

Aruna Plant & Nursury  

எதிர்வரும் காலங்களில் மேற்சகாள்ளப்படவுள்ள 
அபிவிருத்தி நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள். 

1. தைல்லிகழத் தாள் ைலாச்சாரப் பிரிதவானறிகன 
ஆரம்பித்தல் (பிரதானைாை வாகழ இகல) 

2. மூன்று ைாடிக் ைட்டிடம் ஒன்றிகன அடி 40x30 

அளவினுகடயதாை நிர்ைாணிக்ைப்பட்டுக் 
தைாண்டிருக்ைின்றது. ரூபா.13,456,400.00 வானது முதலீடாகும். 

 3. தைல்லிகழத் தாள் பிரிவிற்கு ரூபா.1038514.00 

தபறுைதியுகடய உபைரணங்ைகளக் தைாள்வனவு தசய்தல். 

4. தாவரங்ைளுக்ைாை மூடிய கூடாராங்ைள் 10 இகனத் 
தயாரித்தல்.ரூபா.345030.00ஆகும். 

5.07 ைாவட்டங்ைளில் விற்பகன முைவர் 
நிகலயங்ைகளநிறுவுதல். 

6. உயிர் எரிவாயு அலதைான்றிகன நிறுவுதல். 

 

 
 

 

 

ஹம்பந்ததாட்கடAruna Plant & Nursuryநிறுவனத்தின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைைள் பின்வருைாறு 
ைாட்டப்பட்டுள்ளது. அவ்வாசற அந் நிறுவனத்தின் மூலம் சைற்தைாள்ளப்பட்ட  நிறுவன  சுற்றுச் சூழகல 
ஒழுங்குபடுத்தும்  பல சந்தர்ப்பங்ைள் ைீழ்வருைாறு எடுத்துக் ைாட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நிறுவனங்ை
ளின் 
எண்ணிக்
கை 

ைாதாந்த விற்பகன (ரூபா. ைில்லியன்) ஊழியர்ைளின் எண்ணிக்கை புதிய 
முதலீடுைள் 

 2017- சனவரி 2017 - ஏப்ரல் 2017- சனவரி 2017 - ஏப்ரல்  

116 542.74 648.03 2522 2934 143 
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4.4. 100 ைம்பனிைகள இலக்ைாைக் தைாண்ட அபிவிருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

பிரசதச அபிவிருத்தி என்னும் இலக்ைிகன கையைாைக் தைாண்டு அரசாங்ை உற்பத்தித்திறன் நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைளுக்ைாை தனியார்த் துகறயினரின் பிரதான நிறுவனங்ைகள இகணத்துக் தைாள்ளும் அடிப்பகட 

சநாக்ைத்திகன முன்னிகலப்படுத்தி தனியார்த் துகறயின் நடுத்தர ைற்றும் சிறு அளவிலான நிறுவனங்ைகள 
ததாடர்பு படுத்திக் தைாண்டு சைம்பாட்டு நிைழ்ச்சித்திட்டதைான்றிகன 2017 ஜூன் ைாதம் 25 ஆந் 
திைதியன்று தசத்சிரிபாய வளாைத்தில் நகடதபற்றது. 
 

 

 

 

 

 

4.2 ைத்திய ைாைாணத்தில் உற்பத்தித்திறன் சைம்பாட்டு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

இந் நிைழ்ச்சித்திட்டம் ைத்திய ைாைாணத்திகன இலக்ைாைக் தைாண்டு நடாத்தப்பட்டுள்ளசதாடு அதில் 900 
நிறுவனங்ைள் பதிவு தசய்துள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

5.1 சதசிய உற்பத்தித்திறன் விருதிற்ைான சபாட்டிைள் ைற்றும் விருது விழாக்ைகள நடாத்துதல். 

2381/2387 ஆம் ஆண்டுைளில்  சதசிய உற்பத்தித்திறன் விருது விழா நடாத்தப்படுவசதாடு இது வகரயில் 
அப் சபாட்டிக்ைாை விண்ணப்பிக்கும் நிறுவனங்ைளின் எண்ணிக்கை அதிைரித்துக் தைாண்சட தசல்ைின்றன. 

அதன் ைாரணைாை சபாட்டியின் தரம், அங்ைீைாரம் ைற்றும் திட்ப நுட்பத் தன்கையிகன சைலும்  
சைம்படுத்திக் தைாள்வது அத்தியவசியைான விடயைாகும். அதற்ைாை சபாட்டி நடாத்தப்படும் முகறகை, 

நடுவர்ைளின் தர நிகல, சதர்வு முகறயின் நிகலகைைள், புள்ளி வழங்கும் நகடமுகறைள் 
என்பவற்றிகன  உயர் ைட்டத்திற்கு தைாண்டு தசல்லல் சவண்டும். இதுவகர சபாட்டியின் 
சதர்வுமுகறைள் சர்வசதச சதர்வுமுகறயுடன் ஒப்பிட்டு ஆய்வு தசய்யப்பட்டு ைீள் நிர்ைாணம் 
தசய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்ைாை ரூபா. 916,895.00 இகன தசலவாை ஏற்றுள்ளார்ைள். 

5.2 ஆெிய உற்பத்தித்திறன் அகேப்புடன் ஒருங்கிகைந்து மேற்சகாள்ளப்படும் Technical Expert Service 

(TES) நிகழ்ச்ெித்திட்டத்திற்காக மதெிய உற்பத்தித்திறன் விருதுப் மபாட்டிக்குரிய நடுவர்ககளப் 
பயிற்றுவிக்கும் நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

ைீள திருத்தியகைக்ைப்பட்ட சதர்வுமுகறைளுக்கு ஏற்ப நடுவர் குழாைிற்ைான விசசட பயிற்சி வழங்கும் 
நிைழ்ச்சித்திட்டதைான்று  நடாத்தப்பட்டுள்ளது. மேற்குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்ெித்திட்டத்திகாக நடுவர்கள் 447 

2. சதசிய உற்பத்தித்திறன் சபாட்டிைள் ைற்றும் விருது விழாக்ைள் 
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மபரின் பங்குபற்றலுடன் 2 நாட்ககளக் சகாண்ட நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 03 இகன ஆெிய 
உற்பத்தித்திறன் அகேப்பின் வளவாளர்களினால் நடாத்தப்பட்டது. இந் நிைழ்ச்சித் திட்டத்திற்ைாை 
தசலவிடப்பட்ட ததாகை ரூபா. 924,029.60 ஆகும். 

Technical Expert Service (TES) நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

 

 

 

 

  

 

 

1.8 පුරාණවාරිමාර්ගතාක ෂණයන්ලේඛගතකිරීම 

 

 

 

இலங்கையின் வளைான வரலாற்றின் தன்னிைரற்ற அம்சைாை விளங்குவது இலங்கை ைண்ணுக்கு 
உரித்துகடயதாைக் ைாணப்படும் நீர்ப்பாசனத் ததாகுதியாகும். பிரசதச ரீதியான அபிவிருத்தியினுள் அப் 
பகழய நீர்ப்பாசனத் ததாகுதிைள் எவ்வளவு ைாலம் நீடித்துக் ைாணப்படுைின்றது ைீள் புனரகைப்புக்ைள் 
இடம்தபறுைின்றதா? சதசிய உற்பத்தித்திறன் நிைழச்சித்திட்டத்தின் பச்கச உற்பத்தித்திறன் எண்ணக்ைரு 
பண்கடய நீர்ப்பாசனத் ததாழில்நுட்பத்துடன் எவ்வளவு தூரம் பின்னிப் பிகணந்து ைாணப்படுைின்றது 
சபான்ற விடயங்ைகள ஆய்வு தசய்து ஆவணப்படுத்துதல், ஆவண ரீதியான திகரப்படங்ைகள 
உருவாக்குதல் இத் திட்டத்தின் இறுதி விகளவாகும். இதுவகரயில் இதன் ஆரம்ப ஆய்வு நடவடிக்கைைள் 
சைற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் ஆய்வறிக்கையிகன நிகறவு தசய்துள்ளதுடன் அதற்ைாை ரூபா. 15,500.00 
இகன தைாண்ட தசலவு  இடம்தபற்றுள்ளது. 

 

6.3“ெபல” பத்திரிகக இகைப்பிதழ் 

6. ஊடை ைற்றும் விளம்பர நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

பண்கடய நீர்ப்பாெனத் 
சதாழில்நுட்பத்தின் பசுகே 
உற்பத்தித்திறன் 
எண்ைக்கரு................  
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உற்பத்தித்தி
றன் அறிவு  

சிறந்த 
அனுபவத்து
டன் கூடிய 
புத்தாக்ைம் 

 

சபல பத்திரிகை இகணப்பிதழின் சநாக்ைைாை அகைவது யாததனில் உற்பத்தித்திறன் எண்ணக்ைரு 
ைற்றும் முக்ைிய அனுபவங்ைள் ததாடர்பாை ைக்ைகள விழிப்பூட்டுவதாகும். 2017 ஆம் ஆண்டினுள் சபல 
பத்திரிகை ததாகுதிைள் 4 இன் பிரதிைள் 2400 இகன அச்சிட்டுள்ளதுடன் அதற்ைாை ரூபா. 148,800.00 விகன 
தசலவாை ஏற்றுள்ளது. 

1.4 பிரச்சாரப் தபாருட்ைள் ைற்றும் ைீள அச்சிடுதல். 

தபாருட்ைள் 
தபாருட்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

தசலவு(ரூபா.) 

சபல 8 ஆவது அச்சு 
82333 820,723 

6  ஆவது அச்சு 23333 223,333 

சபல  8  ஆவது தைிழ் அச்சு 2333 48223 

கைசன் புத்தைம் 2333 808123 

5 எஸ் தைிழ் அச்சு 8333 20333 

ைிராை அலுவலர்ைளின் கைசயடு 83333 492333 

முன் பள்ளிக் கைசயடு 2333 832333 

3 R சுவதராட்டி 13333 821333 

NPS Brochure 2233 49723 

Innovation posters 4000 43240 

தைாத்தம் 874,233 8807143 

 

1.2 பிரச்சார ஊடைங்ைளின் தைிழ் தைாழிதபயர்ப்புக்ைள் 

தபாருட்ைள் தசலவுைள் (ரூபா.) 

முன் பள்ளிக் கைசயடுைள் 23223.33 

சமுதாயஞ் சார் உற்பத்தித்திறன் 20872.33 

தபன நூற்றாண்டு 02482.33 

சபல ததாகுதி 07192.33 

தைாத்தம் 880202.33 
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6.7 புதிய தவளியடீுைள் 

தபாருட்ைள் தபாருட்ைளின் 
அளவு 

ததாகை 

சமுதாயஞ் சார் உற்பத்தித்திறன் கைசயடு 500 57500.00 

உற்பத்தித்திறன் ஒட்டும் தாள் (Sticker) 1400 19880.00 

துண்டுப் பிரசுரங்ைள் 5000 21100.00 

தைாத்தம் 6400 98480.00 

 

 

ைாவட்ட ரீதியாை நடாத்தப்படும் சான்றிதழ்ப் பத்திர பாடதநறியின் சான்றிதழ்ப் பத்திரங்ைள் 119 சபருக்கு 
வழங்கும் நிைழ்வு நடாத்தப்பட்டசதாடு அதற்ைான தசலவு ரூபா. 14,950.00 ஆகும். புத்தல பிரசதச 
தசயலைத்தில் நடாத்தப்பட்ட பாடதநறிக்ைாை 33 அலுவலர்ைள் பங்குபற்றியசதாடு வருைானைாை ரூபா. 
225,000.00 உம் தசலவாை ரூபா. 48,990.00 உம் ைாணப்பட்டது.  

7.1 திறன் விருத்தி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் உற்பத்தித்திறன் துகறயிகன ைாவட்ட ைட்டத்தில் 
நகடமுகறப்படுத்தப்படுவது உற்பத்தித்திறன் அபிவிருத்தி அலுவலர்ைளினால் ஆகும். பயிற்சியாளர்ைகளப் 
பயிற்றுவிக்கும் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 02  இகன நடாத்தியுள்ளசதாடு அதன் முன்சனற்ற அட்டவகண 
ைீழ்வருைாறு ைாணப்படுைின்றது. 

 

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் பங்குபற்றுகை(எண்ணிக்கை.) தசலவு (ரூபா) 

பயிற்சியாளர்ைகளப் பயிற்றுவிக்கும் நிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் ( 8 ஆம் நிைழ்ச்சித்திட்டம், வதிவிட, 
உற்பத்தித்திறன் அபிவிருத்தி அலுவலர்ைளுக்ைான) 

91 2,638,604.85 

பயிற்சியாளர்ைகளப் பயிற்றுவிக்கும் நிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் ( 2 ஆம் நிைழ்ச்சித்திட்டம், வதிவிட, 
உற்பத்தித்திறன் அபிவிருத்தி அலுவலர்ைளுக்ைான) 

84 1,006,745.00 

பயிற்சியாளர்ைகளப் பயிற்றுவிக்கும் நிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் ( 2 ஆம் நிைழ்ச்சித்திட்டம், வதிவிட, 
உற்பத்தித்திறன் அபிவிருத்தி அலுவலர்ைளுக்ைான) 

84 1006745.00 

தைாத்தம் 180 4652094.85 
குறுைிய ைால பயிற்சிப் பாடதநறிைள் 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. திறன் விருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 
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அலுவலர்ககள அனுப்பி சபறப்பட்ட பயிற்ெிகள். 
 

 

 

7.2 உற்பத்தித்திறன் டிப்சளாைா பாடதநறிைள் 

சதாடரிலக்கம் கற்கக சநறி 
அலுவலர்களின் 
எண்ைிக்கக 

கட்டை 
அளவு 

1 

Advance certificate course in research methods in 

management leading to a doctoral proposal (Post graduate 

institute of management) 
 

01 
150,000.00 

2 
விடுமுகற எழுதுநர்ைளின் பணிைள்)Skill 

Development Fund Limited) 
 

01 
8500.00 

3 
தைிழ் தைாழி ததாடர்பான உயர் பாடதநறி 
 

 

02 
16000.00 

4 
தைிழ் தைாழி ததாடர்பான அடிப்பகட 
பாடதநறி 

 

06 
45000.00 

5 

அரச அலுவலர்ைளின் முற்பணக் ைணக்கு 
ததாடர்பான பயிற்சிச் தசயலைர்வு)Skill 

Development Fund Limited) 

 

01 
8500.00 

6 

ைளஞ்சியப்படுத்தல் ததாடர்பான பாடதநறி 
ைற்றும் நிர்ைாணப் பணிைளில் இயந்திர 
உபைரணங்ைள் ததாடர்பான பயிற்சிப் பாடதநறி 

 

02 
30000.00 

தைாத்தம் 
 

 258000.00 

இலக்
ைம் 

பாடதநறிைளின் தபயர் 

பங்குபற்றி
சயாரின் 

எண்ணிக்கை 

தசலவுைள் (ரூபா.) 
வருைானம் 

(ரூபா.) 

8. உற்பத்தித்திறன் ைற்றும் 2S எண்ணக்ைரு 23 81,333.33 833,333.33 

2. கைசன் திட்ட முகறகை 39 80,812.33 42,333.33 

0. தரக்ைட்டுப்பாட்டு வட்டம் 24 41,133.33 273,333.33 

4. அறிவுமுைாகைத்துவம் 29 02,092.33 292,333.33 

2. பசுகை உற்பத்தித்திறன் 17 02,333.33 002,333.33 

1. ைாற்றமுறும்முைாகைத்துவம் 887 881,131.12 212,333.33 

7. 
பசுகை உற்பத்தித்திறன் ைற்றும் 0R 

எண்ணக்ைரு 
29 831,333.33 293,333.33 

1. தகலகைத்துவம் 91 24,233.33 413,333.33 

9. Occupational Health and Safety Management 151 80,250.00 755,000.00 

10. முழுத் தரத்துடனான முைாகைத்துவம் 14 20,133.33 423,333.33 

88. 
தரக்ைட்டுப்பாட்டு வட்டம் ைற்றும் 
தரக்ைட்டுப்பாட்டுக் ைருவிைள் 

11 11,011.33 113,333.33 

 தைாத்தம் 784 622,701.65 4,555,000.00 
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நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் பயன் 
தபறுநர்ைளி

ன் 
எண்ணிக்கை 

தசலவுைள் (ரூபா.) வருைானம் 
(ரூபா.) 

உற்பத்தித்திறன் டிப்சளாைா ைற்கை தநறிைள் (வார 
நடுப் பகுதிைளில் 2381/87)   

44 46,766.00 1754000.00 

உற்பத்தித்திறன் டிப்சளாைா ைற்கை தநறிைள் (வார 
இறுதி 2381/87)   

35 110000.00 353000.00 

 

 

 

8.1 Workshops /Multi country Observational Study Mission 

ஆசிய உற்பத்தித்திறன் அகைப்பின் ஒத்துகழப்புடன் சதசிய உற்பத்தித்திறன் தசயலைம் இந்த 
தசயலைர்விகன 2017 ஆைஸ்ட் ைாதம் 09, 11 ஆந் திைதிைளில் ைல்ைிஸ்கை சஹாட்டலில் நடாத்தியது. 
உள்நாட்டு ைற்றும் தவளிநாட்டு வளவாளர்ைள் 11 சபரின் பங்ைளிப்புடன் இச் தசயலைர்வுக்ைாை தபற்றுக் 
தைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. பங்குபற்றிசயாரின் எண்ணிக்கை 50 ஆகும்.  

 

8.3 e–Learning Course on Customer Satisfaction Management for Service Sector 

சசகவப் பிரிவிற்ைாை நுைர்சவான் திருப்தி முைாகைத்துவம் ததாடர்பான ைின் ைற்கைப் பாடதநறியிகன ( 

E-Learning course on Customer Satisfaction Management for Service Sector)  இலங்கை நிர்வாை அபிவிருத்தி நிறுவைத்தில் 
2017 ஆைஸ்ட் ைாதம் 22-25 வகரயான திைதிைளில் நடாத்தப்பட்டது. பங்குபற்றிசயாரின் எண்ணிக்கை 32 
ஆகும். 

 

 

9.8 5S இகன சான்றுப்படுத்துதல் 

5S இகன சான்றுப்படுத்துவதற்ைாை விண்ணப்பங்ைகள அனுப்பியுள்ள நிறுவனங்ைளின் எண்ணிக்கை 153 
ஆகும். அவற்றில் ைணக்ைாய்விகன முழுகைப்படுத்தியுள்ள நிறுவனங்ைளின் எண்ணிக்கை 31 ஆகும். 2S  

இகன சான்றுப்படுத்துவதற்ைான நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் ததாடர்பாை விழிப்பூட்டும் நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைாை 

8.சர்வசதச நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

 
 

 

9 விசசடதசயற்திட்டங்ைள் 
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ரூபா 2.21 ைில்லியன் ததாகையான ஒதுக்ைீடுைள் ைாவட்ட தசயலைங்ைள் ைற்றும் பிரசதச தசயலைங்ைள் 
252 இற்கு பைிர்நது வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

9.2 பிரதான உற்பத்தித்திறன் ைணக்ைாய்வு அலுவலர்ைளுக்ைான (Lead Auditors) பயிற்சி நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

ைணக்ைாய்வாளர்ைள் 12 சபருக்கு பயிற்சிைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன. அதற்ைாை ரூபா. 28,000.00 
தசலவிடப்பட்டுள்ளது. 

9.3 ைின்வலு நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

ஆசிய உற்பத்தித்திறன் அகைப்புடன் இகணந்து சைற்தைாள்ளப்படும் இந் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் இறுதி 
விகளவாை எதிர்பார்க்ைப்படுவது விகனத்திறன் ைிக்ைைின்வலுப் பயன்பாட்டு முகறகையின் மூலம் 
ைின்வலுப் பிரசயாைத்திகனக் குகறத்தலாகும். நிறுவனங்ைள் 136 இற்கு development of demonstration companies 

என்னும் தகலப்பில் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடாத்தப்பட்டது. அதற்ைாை ரூபா. 672,347.00 இகனக்  தைாண்ட 
ததாகை தசலவிடப்பட்டுள்ளது. 

 

9.4 GP Cell சதசிய நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

GP Cell சதசிய நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் சநாக்ைங்ைள் 

இந்த சதசிய நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூலம் நாடு பூராைவும் நிறுவப்பட்ட GP Cellைளின் மூலம் 
நிறுவனங்ைளில் வளப் பாவகன, ைின்வலுப் பயன்பாடு, நீர்ப் பயன்பாடு, ைழிவு உற்பத்திகயக் குகறத்தல், 
சுற்றுச் சூழல் பாதுைாப்பு என்பன பற்றிய சதடல்ைள் சைற்தைாள்ளப்படுைின்றன. பல்சவறு 
தசயற்திட்டங்ைகள தசயற்படுத்துவதன் மூலம் சுற்றுச் சூழலின் தசயல்திறனிகன அகடந்து தைாள்ளும் 
தபாருட்டு ஈடுபட்டுள்ளார்ைள். இதுவகர நிறுவப்பட்டுள்ள GP cell ைளின் எண்ணிக் கை 920 ஆகும். 

நாட்டின் ஒட்டுதைாத்த ைாவட்டங்ைகளயும் உள்ளடக்கும் வகையில் சைல துகறைளின் ைீழும் GP Cell 

பற்றிய விழிப்பூட்டல் நிைழ்ச்சித்திட்டம் நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டுள்ளசதாடு பிரச்சார 
நடவடிக்கைைளுக்ைாை GP 2323 பக்ைம், face book ைணக்கு, சதசிய உற்பத்தித்திறன் தசயலைத்தின் 
இகணயத்தளத்திற்கு  GP Cell ததாடர்பான தைவல்ைகள வழங்குவது ைாவட்ட  GP Cell இன் 
ஒருங்ைிகணப்பாளராை உற்பத்தித்திறன் அபிவிருத்தி அலுவலர்ைளிடம் இருந்து தசயற்திட்டத்திற்ைான 
தைவல்ைகளப் தபற்றுக்தைாள்ளல், ததாடர் நடவடிக்கைைள், ைண்ைாணிப்புக்ைள் இச் தசயற்திட்டத்தின் 
தசயற்பாடுைளாகும். 

ததாடரி
லக்ைம் 

 தசயற்பாடுைள் தபௌதீை 
முன்சனற்றம் 

தசலவிடப்பட்ட
ததாகை 

1 ைாவட்ட ஒருங்ைிகணப்பு அலுவலர்ைளின் கூட்டம் நிைழ்ச்சித்திட்டம் 10 01 00.511  

2 ைாவட்டங்ைகள விழிப்பூட்டும் நிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள் ( ஹம்பந்ததாட்கட, ைாத்தகர, ைண்டி, 
புத்தளம், இரத்தினபுரி, ைம்பஹ ைற்றும் குருணாைல்) 

நிைழ்ச்சித் 
திட்டங்ைள்10 

.000101511 

3 GP Cell  என்னும் புத்தைத்திகன ைீள அச்சிடல் புத்தைங்ைள்00.1 50050.511 
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4 GP 2020 News letter இகன அச்சிடல் சஞ்சிகைைள்5000 72,000.00 

5 GP Cell Practitioner Green Belt  நிைழ்ச்சித்திட்டம் நிைழ்ச்சித் திட்டம்01 251,689.00 

6 Green Productivity International Program நிைழ்ச்சித் திட்டம்01 201,843.25 

7 பசுகை உற்பத்தித்திறன் தசயற்திட்டத்திற்ைாை 
வழங்ைப்பட்டுள்ள நிதித் ததாகை 

தசயற்திட்டங்ைள்17 1,079,940.00 

 தைாத்த தசலவு  2,194,492.25 

 

9.5 அறிவு முைாகைத்துவம் 

நாட்டு ைக்ைளில் தபரும்பான்கையினர் ைிராைிய ைக்ைளாை பிரதிநிதித்துவம் தபறுவதனால் சதசிய 
தபாருளாதார அபிவிருத்திச் தசயற்பாட்டின் சபாது இந்த ைிராைிய ைக்ைளின் பங்ைளிப்பு 
முன்னிகலப்படுத்தப்படல் சவண்டும். 

இங்கு அசநைைாை தங்ைளது பாராம்பரிய அறிவு ைற்றும் நீண்ட ைாலைாை தன்னால் தசயற்பாட்டில் 
தைாள்ளப்பட்ட அனுபவங்ைளின் வாயிலாை தபற்றுக்தைாண்டஅறிவிகன தனது ததாழிலில் 
பயன்படுத்துவதற்கு முற்படுவதகன அவர்ைளில் ைண்டு தைாள்ளலாம். என்றாலும் ைிராைிய ைக்ைளின் 
தபாருளாதார ைற்றும் சமூை ைட்டத்தில் எதிர்பார்க்ைப்படும் முன்சனற்றத்திகன அகடந்து தைாண்டு 
அவர்ைளின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சிகனைகள தீர்க்ைைான தீர்வுைகளப் தபற்றுக்தைாடுப்பதற்கு நம் நாட்டுக்கு 
இதுவகர முடியாைல் உள்ளது. இங்கு அவர்ைளிடம் ைாணப்படும் அறிவு இகடதவளியிகன இனங்ைண்டு 
தங்ைளது இலக்குைகள சநாக்ைிப் பயணிப்பதற்குரியதீர்வுைகளப் தபற்றுக்தைாடுப்பது இச் 
தசயற்திட்டத்தினால் நகடதபறுைின்றது. 

2017 ஆம் ஆண்டினுள் சதசிய உற்பத்தித்திறன் தசயலைத்தினால் தபாது ைக்ைகள அடிப்பகடயாைக் 
தைாண்ட அறிவு முைாகைத்துவ  தசயற்திட்டங்ைள் 45 இகன இலங்கை பூராைவும் சைல ைாவட்டங்ைளும் 
உள்ளடக்ைப்படும் வகையில் நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டது. அங்கு  தைாது ைக்ைளின் தபாருளாதார 
அபிவிருத்தி ைற்றும் சமூை சைம்பாட்டிற்ைாை  சபண்தகு முகறகைைள் ததாகுக்ைப்படும் நடவடிக்கை 
இடம்தபறுைின்றது. 
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9.6 அலுவலை முைாகைத்துவத்திற்ைான தைவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப அபிவிருத்தி நிைழ்ச்சித் 
திட்டம் E-Breeze 

இந் நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் சநாக்ைம் அலுவலைத்தின் உற்பத்தித்திறகன விருத்தி தசய்வதாகும். அரச 
அலுவலை முகறகையில்தைவல் ததாழில்நுட்பத்திகனப் பயன்படுத்துவது தற்ைால சதகவயாைக் 
ைாணப்படுவதுடன் அதன் மூலம் ைிைவும் இலகுவான அலுவலை முகறகையிகன ஏற்படுத்துதல் அதன் 
சநாக்ைைாகும். உற்பத்தித்திறன் எண்ணக்ைருக்ைளின் ஒரு ைருவியாை “ICT” என்னும் தைவல் ததாடர்பாடல் 
ததாழில்நுட்பத்திகனக் தைாண்ட நிறுவனம் சார் உற்பத்தித்திறகன விருத்தி தசய்வதற்கு பிரசயாைிக்கும் 
விதத்திகன எடுத்துக் ைாட்டும் வகையில் அதனுடன் ததாடர்புபட்ட ஒவ்தவாரு துகறைளினதும் 
தற்சபாகதய சபாக்குைகள எடுத்துக் ைாட்டுவதற்ைாை இந்த சிறு புத்தைங்ைகள தயாரித்துக் 
தைாண்டிருக்ைின்சறாம். இதகன நிறுவனங்ைளுக்கு விநிசயாைிப்பதற்குரிய நடவடிக்கைைள் 
சைற்தைாள்ளப்பட்டு வருைின்றன. 

9.8 உற்பத்தித்திறன் விருத்தி ைற்றும் தபாது ைக்ைள் ததாடர்பாடல் பிரிவின் ஆதரவுச் தசயற்திட்டைாகும். 

9.10 சிறப்பு ைிக்ை அனுபவங்ைகள வகலயகைப்புச் தசய்யும் ைாநாடு 

உற்பத்தித்திறன் சவகலத்திட்டத்திகன சதசிய ைட்டத்தில் நகடமுகறப்படுத்தும் சபாது பல்சவறு 
நிறுவனங்ைளினால் இனங்ைாணப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த அனுபவப் பைிர்வுைகள சைற்தைாள்வதற்ைாை 
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 02 இகன நடாத்தியசதாடு அதில் 430 சபர் பங்குபற்றி பயன் தபற்றார்ைள். அதற்ைாை 
தசலவிடப்பட்ட ததாகை ரூபா. 446,776.66 ஆகும். பரிைாறப்பட்ட சிறந்த அனுபவங்ைளினால் சசகவப் 
பிரிவிற்ைான தசயற்பாட்டுத் திறகன விருத்தி தசய்தல், தைவல் ததாழில்நுட்பப் பயன்பாட்டின் மூலம் 
உற்பத்தித்திறகன விருத்தி தசய்யும் வகையில் ைவனயரீ்ப்புச் தசய்யும் அனுபவங்ைளாை 
முன்கவக்ைப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

9.11 பிரிவு ரீதியான உற்பத்தித்திறன் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள ஒருங்ைிகணப்பு தசய்தல். 

சைற்குறிப்பிட்ட பிரிவின் ைீழ் சுைாதார ைருத்துவ அதிைாரி அலுவலைம், ஆகடத் ததாழிற்சாகல, 

சதயிகலத் ததாழிற்சாகல, புகையிரத நிகலயம், ததாழிற் பயிற்சி நிறுவனம், உள்ளூராட்சி நிறுவனங்ைள், 

தபாலைம், நூலைம் ைற்றும் கூட்டுறவுைளில் உற்பத்தித்திறன் விருத்தி நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 
சைற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளசதாடு அதற்ைாை ரூபா. 245,329.00 ததாகை தசலவிடப்பட்டுள்ளது.  

ைிராை அலுவலர் அலுவலைங்ைளுக்ைான உற்பத்தித்திறன் நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் 
நகடமுகறப்படுத்தப்படுவசதாடு அவற்றிற்ைாை பிரசதச தசயலைப் பிரிவுைளில் ைடகையாற்றும் 
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உற்பத்தித்திறன் அபிவிருத்தி அலுவலர்ைளுக்ைாை ரூபா. 4,076,227.98 இகனக் தைாண்ட ஒதுக்ைீடு அனுப்பி 
கவக்ைப்பட்டுள்ளது. 

9.12 ைாைாணசகபைளில்உற்பத்தித்திறனிகனவிருத்திதசய்தல். 

ைாைாண சகபைளில் உற்பத்தித்திறகன விருத்தி  தசய்வது தற்ைால சதகவயாை அகைந்து 
ைாணப்படுைின்றது என இனங்ைாணப்பட்டுள்ளதுடன் அதற்ைான நடவடிக்கைைள் 2016 ஆம் ஆண்டின் சபாது 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. 2015 ஆம் ஆண்டின் சபாது சதசிய உற்பத்தித்திறன் விருது விழாவில் விருது 
தபறுநர்ைள் ைாைாண ைட்டத்தில் ைதிப்படீு தசய்யப்பட்டசதாடு 2017 ஆம் ஆண்டின சபாது வடக்கு, சைல் 
ைாைாணம் ைற்றும் வட ைத்திய ைாைாணங்ைளில் விருது வழங்கும் கவபவங்ைள் ைாைாண ைட்டத்திலும் 
ைாைாண சகபைளின் ஒத்துகழப்புடன் நடாத்தப்பட்டசதாடு ரூபா. 112,750.00 ஆன  ததாகையிகன 
அதற்ைாை தசலவிடப்பட்டுள்ளது.  

ோகாை ெகபகளுக்காக மேற்சகாள்ளப்பட்ட GP cell  நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள்   

 

ைாலி பிரசதச தசயலைத்தில் ததன் ைாைாணத்திற்குரிய சைல அரச நிறுவனங்ைளிலும் GP cell  

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடாத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்ைாை 175 சபர் ைலந்து தைாண்டும் உள்ளார்ைள்.   

TESProgram-Strengthening of National Productivity movements in Provincial Sector 

ஆசிய உற்பத்தித்திறன் அகைப்பிகனச்  சசர்ந்த வளவாளர்ைளின் உதவியுடன் இந் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 
நடாத்தப்பட்டது. ஊவாை ைாைாணத்தில் நடாத்தப்பட்ட நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில் 54 சபர் ைலந்து தைாண்டசதாடு 
அதற்ைாை ரூபா.1,76,300 ஆன ததாகை தசலவிடப்பட்டுள்ளது. 

 

இரண்டாம் நிைழ்ச்சித்திட்டம் ததன் ைாைாணத்தில் நடாத்தப்பட்டசதாடு அந் நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு 50 சபர் 
ைலந்து தைாண்டார்ைள். நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைாை ரூபா. 1,71,933.00 ஆன  ததாகை தசலவிடப்பட்டுள்ளது.  
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பயிற்சியாளர்ைகளப் பயிற்றுவிக்கும் நிைழ்ச்சித்திட்டம் – ததன் ைாைாணம்.  (TOT Program for Liaison officers ) 

உற்பத்தித்திறன் சவகலத் திட்டங்ைகள ஆரம்பிப்பதற்கு ஆர்வம் ைாட்டும் நிறுவனங்ைளில் 

ைடகையாற்றும் அலுவலர்ைளுக்கு உற்பத்தித்திறன் பயிற்சியாளர்ைளாைப் பயிற்றுவிக்கும் சநாக்ைில் இந் 

நிைழ்ச்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டுள்ளது. இந் நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு அலுவலர்ைள் 40 சபர் 

பங்குபற்றினார்ைள் என்பசதாடு அதற்ைாை ரூபா.42,606.00 இகன தசலவிட்டுள்ளது.  

இலங்ககயினுள் பசுகேக் ககத்சதாழில்ககளப் பிரபல்யப்படுத்துதல் ேற்றும் புதிய முதலீடுகள் 

சதாடர்பான தாய்வான் துாதுக் குழுவினருடன் விமெட ெந்திப்சபான்றிகன மேற்சகாள்ளல்.  

அச் ெந்திப்பானது 2017 ஏப்ரல் ோதம் 26 ஆந் திகதி முதல் 30 ஆந் திகதி வகர பின்வரும் 

நிறுவனங்களுடன் இடம்சபற்றது. 

படீாதிபதி விஞ்ஞான படீம் ைளணி பல்ைகலக்ைழைம், தசயலாளர், சர்வசதச வர்த்தை ைற்றும் திறமுகற 

அபிவிருத்தி அகைச்சு, ததஹிவகள ைாநைர சகபயின் நைராட்சி ஆகணயாளர், இலங்கை ஏற்றுைதி 

அபிவிருத்திச் சகபயின் பணிப்பாளர் நாயைம், ைின்வலு ைற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை வலுச்சக்தி அகைச்சின்  

தசயலாளர்ைள் உட்பட ஆைிசயாருடன் சந்திப்புக்ைள் இடம்தபற்றன. 

இவ் விமெட ெந்திப்பினுள் தாய்வானில் நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டு வரும் பசுகே உற்பத்தித்திறன் 

ொர்ந்த அனுபவங்ககள இலங்ககயினுள் பிரமயாகிக்க முடியுோன விதத்திகனயும் புது 

முதலீட்டுக்ககள திட்டேிடல் ேற்றும் வளரச்ெியகடந்த சதாழில்நுட்ப உத்திககளப் பயன்படுத்தி 

சுற்றுச் சூழலுக்கு ஏற்படும் அழிவுககளக் குகறத்துக் சகாள்ளல் மபான்ற விடயங்கள் பற்றியும் 

கலந்துகரயாடப்பட்டன. இவ் இரு நாட்டினதும் அறிவிகன பரிோறிக்  சகாள்வதற்கு இக் 

கலந்துகரயாடல் ேிக பயனுள்ளதாக அகேந்தது.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 உற்பத்தித்திறன் தரவுக் கைக்சகடுப்பு 

10. ஆராய்ச்ெி ேற்றும் உற்பத்தித்திறன்அபிவிருத்திநிகழ்ச்ெித்திட்டம் 
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உற்பத்தித்திறகன விருத்தி தசய்வதன் மூலம் சதசிய அபிவிருத்திகய இலக்ைாைக் தைாண்டுள்ளசதாடு 
தரவுப் பயன்பாட்டிகன பிரபல்யப்படுத்துவதற்கு ைவர்ச்சிைரைான முன்கவப்பிகன வழங்குவதற்கு சைைிதி 
யின் மூலம் சைற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளது.ைாலத்துக்சைற்ற சதகவைகள நிகறவு தசய்யும் வகையில் அது 
வறுகையிகன தகலப்பாைக் தைாண்டுள்ளது. இதில் 2000 சிங்ைளப் பிரதிைள்  அச்சிடப்பட்டுள்ளசதாடு, 

இதற்ைாை ரூபா. 97,750.00 இகன தசலவாைவும் ஏற்றுள்ளது. தைிழ் தைாழிதபயர்ப்பிகன அச்சிடுவதற்ைாை 
திட்டைிடப்பட்டுள்ளதுடன் தைாழிதபயர்ப்பிற்ைாை ரூபா. 14,100.00ஆன ததாகை தசலவிடப்படவுள்ளது. 
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த ொலைந ொக்கு 

 “மொனிட வர்க்கத் ின்  ிறன்கலள 

தவளிப்படுத் ி ,த ொழிநுட்பத் துலணயுடன்  

உைகளொவிய அறிவிலன பகிர்ந்து 

தகொள்வ ற்கொன அ ியுயர் வனப்புமிக்க  

 ிலையமொக மொற்றியலமத் ல்”. 

 

பணிந ொக்கு 

பங்கொளர்களின்  எ ிர்பொர்ப்புக்கலள 

 ிலறநவற்றும் தபொருட்டு அர்ப்பணிப்புடன் 

பங்கொற்றுகின்ற த ொழிற்றுலற 

குழுதவொன்றுடன்  ,பயன்பொட்டுச் சூழலைக் 

தகொண்ட உயொிய மட்ட கற்பித் ல் மூைங்கலள 

லகயொள்வ ற்கு  ஆர்வம் கொட்டுகின்றவர்களுக்கு 

உைகளொவிய அறிவிலனப் தபற்றுக் 

தகொள்வ ற்கொன சிறந்   ிலையம் ஒன்றொக 

இ லன மொற்றியலமத் ல். 

 

த ொலைக் கல்வி  ிறுவனமொனது  ,அரசொங்க 

 ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்சின் கீழ் 

தசயற்படுகின்ற முழுலமயொன அரசொங்க 

உொித்துொிலமயின் கீழுள்ள ஒரு  ிறுவனமொகும்.  

 

உைக வங்கி தசயற் ிட்டத் ின் கீழ் 2002  

ஆண்டில்  ி ி அலமச்சு மற்றும் மொவட்ட கற்லக 

 ிலையம் ஆகியவற்றுக்கிலடநய 

நமற்தகொள்ளப்பட்ட கடனு வி  

உடன்படிக்லகயின் ஊடொக இைங்லக 

அரசொங்கத் ினொல் வழங்கப்பட்ட நமை ிக 

 ி ியின் மூைம் இந்  ிலையம்  ொபிக்கப்பட்டது.  

 

14 ஆண்டுகளொக   மது இருப்பிலன 

 க்கலவத்துக் தகொண்ட கற்லக  ிலையமொகவும் ,

இதுலவலர தபருந் த ொலகயொன  நசலவ 

தபறு ர்களின்  ம்பிக்லகலய தவன்ற 

பயிற்றுவிப்பொளரொகவும் மொத் ிரமன்றி பயிற்சி 

 ிலையமொகவும் விளங்குகின்றது. 

 

உைகளொவிய அறிவுசொர் அனுபவங்கலள 

வழங்கும் நபொது  , ிறுவனத்துக்கு பூநகொள 

அபிவிருத் ிக் கற்லக அறிவுசொர் வலையலமப்பு 

மற்றும்  ிைவுகின்ற த ொடர்புகள் 

பயனுள்ளனவொக அலமகின்றன .இ ில் சிை 

தகொள்லக வகுப்புச் தசயற்பொடுகளில் 

தசல்வொக்குச் தசலுத்துவதுடன்  , ிறுவக 

ொீ ியொன மொற்றங்களல யும் 

இைகுபடுத் ியுள்ளது  .சிறந்   ிர்வொகத் ிற்கொன 

 லைலமத்துவ  ிறன்களுடன் சமூக 

தபொருளொ ொர அபிவிருத் ியின் நபொது ,அரச  

முலனப்புக்களில் ந ரடியொநவொ 

மலறமுகமொகநவொ வலையலமப்பிலுள்ள  சிறந்  

 ிகழ்ச்சிகலள  ீர்மொனிப்ப ற்கொகவும் 

த ொடர்ந்து தசயற்பட்டு வருகின்றது. 

 

 ிர்வொகத் ின் நபொது சுய பயிற்சி மற்றும் 

அபிவிருத் ி ந லவப்பொடுகலள 

அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு  னியொர் துலற 

பங்கொளர்களுடனும்  ,த ொலைக்கல்வி  ிலையம் 

த ருங்கி தசயற்படுகின்றது.  

 

பணியொட்த ொகு ி  ,த ொலைக்கல்வி  

 ிலையத்துடன் கிட ீ்டிய த ொடர்புகலள 

லவத் ிருக்கின்றது  .பணியொட் த ொகு ியினொின் 

பரந்துபட்ட  னிப்பட்ட சொத் ியப்பொடுகள் ,

அறிவு , ிறன் மற்றும் எண்ணக்கரு விொிவொக்கம் 

என்பன த ொடர்பொகவும் இது 

நமற்தகொள்ளப்படுகின்றது.  

 

த ொலைக் கல்வி  ிலையம் 
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சிறந்  பயிற்சி மற்றும் வீடிநயொக்கள் நபொன்றன 

சம்நமள அமர்வுகளின் மூைம் எ ிர்கொை 

பூநகொளமயமொக்கலின் நபொது விலனத் ிறனுடன் 

தபொருளொ ொர  ல்ைொட்சி த ொடர்பொகவும் ,

பங்நகற்பவர்களின்  லைலமத்துவத் ந ர்ச்சி 

உட்பட முகொலமத்துவ  ிறன்  என்பனவற்லற 

விருத் ி தசய்வல யும்  இைக்கொகக் 

தகொண்டுள்ளன.  

 மது வீடிநயொ உலரயொடல் வச ிகளின் மூைம் 

த ொலைக்கல்வி  ிலையம் பின்வரும் 

நசலவகலள  ஆற்றி வருகின்றது. 

 கைப்பு கற்லக முலறயியல்கலளப் 

பயன்படுத் ி நுண்கடன்  ,நுண் 

 ி ியிடல் ,இயற்லக வள 

முகொலமத்துவம் ,விஞ்ஞொனம் ,

கொை ிலை மொற்றம்  த ொடர்பொன 

தகொள்லககள் நபொன்ற கருப்தபொருலள 

அடிப்பலடயொக தகொண்ட சொன்றி ழ் 

பொடத றிகள். 
 

 உைக புகழ்தபற்ற விொிவுலரயொளர்களின் 

குறுகிய கருத் ரங்குகள் மற்றும் 

அவற்லற சமர்ப்பித் ல் )பொடங்களுக்கு 

அலமய(  
 

 தகொொியொ அபிவிருத் ி அனுபவங்கள் 

நபொன்ற கருக்கலள அடிப்பலடயொகக் 

தகொண்டு பல்நவறு  ொடுகளுடன்  

பூநகொள அனுபவங்கலள பொிமொற்றிக் 

தகொள்ளல். 
 

 இலணயத் ள பயன்பொடு பொதுகொப்பு 

நபொன்ற  நசலவ தபறு ர்  ந லவகலள 

வழங்கும் தபொருட்டு  

த றிப்படுத் ப்பட்டுள்ள பயிற்சிகள். 
 

 நசலவதபறு ர்களின் 

ந லவப்பொடுகளுக்கு ஒத்  

இலணயத் ளம் த ொடர்பொன 

பொதுகொப்பு (Web Application Security)  

நபொன்ற விநசட துலறகளுக்கொன 

பயிற்சிகள் 

 

2017-2019  த ொடர்பொன தசயற்பொட்டு ொீ ியொன 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

ஆரம்பகட்ட  டவடிக்லக –  ற்நபொதுள்ள 

உற்பத் ிகலள உச்சளவில் பயன்படுத்து ல்  

 ிட்டம் -  விற்பலள மற்றும் தசயற் ிட்டங்கள் 

த ொடர்பொக அலனத்து  ரப்பினர்கலளயும்  

இலணத்துக் தகொள்ளல்.          

உ ொரணமொக – சலப அங்க் வர்கள்,  கல்வி 

விவகொர குழு,   ஏற்தகனநவயுள்ள 

வொடிக்லகயொளர்கள், பூநயொள அபிவிருத் ி 

கற்லக வலையலமப்புடன் (GDLN) 

இலணந்துள்ள  ிறுவனங்கள், இைங்லக 

அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகம் (SLIDA) மற்றும் 

அவ்வொறொன  ிறுவனங்கள். 

 2017: இைங்லக அபிவிருத் ி  ிர்வொக 

 ிறுவகம் (SLIDA) த ொடர்பொக 

தகொொியொவின் KDI ஊடொக, கல்விச் 

சுற்றுைொக்கள் மற்றும் இைங்லக 

அபிவிருத் ி  ிர்வொக  ிறுவகம் (SLIDA)  

ஊடொக சர்வந ச பயிற்சி 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள வழங்குவ ற்கு 

 டவடிக்லக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ிட்டம்: பிரபல்ய  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் மற்றும் 

பொடத றிகலள உடனடியொன  DLC 

பரப்தபல்லைக்கு உட்படுத் ல் மற்றும் 

பரந்துபட்ட  சந்ல வொய்ப்பு 

ந லவப்பொடுகளுக்கு ஏற்றவொறு  ிபுணத்துவ 

குழுலவ விஸ் ொித் ல். 

 2017:  சந்ல யில்  ிைவும் 

நகள்விக்கலமய பயிற்சி 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  

நசர்க்கப்பட்டுள்ளன. அப் பு ிய 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்களொக தபறுலக 

முகொலமத்துவம், தசயற் ிட்ட 

முகொலமத்துவம், ப வி ிலை 

ஒழுக்கொற்று  லடமுலற மற்றம் ISA 

கணக்கொய்வு ஆகியன த ொடர்பொன 

மூன்று  ொள் கருத் ரங்கும் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.  
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 ிட்டம்: கல்வித்துலற த ொடர்பொக 

வழங்கப்பட்டுள்ள இயைளவு விருத் ி 

பயிற்சிதபற்ற ஆசிொியர்களூடொக பிரநவசம். 

 2017: அ ிபர்கள் த ொடர்பொக  DLC 

இனொல் இயைளவு விருத் ி 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள  டொத்து ல் 

மற்றும் 2018 மற்றும் 2019 ஆண்டுகளில் 

ஆசிொியப் பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

 லடமுலறப்படுத் ப்படும்.  

 ிட்டம்: முழுந ர விற்பலன 

பணியொட்த ொகு ியினலர ஈடுபடுத் ி விற்பலன 

 டவடிக்லககலள நமம்படுத் ல், அ ிகமொன 

விற்பலன தசயற்பொடுளுக்கொன 

பிர ிபலிப்புக்கலள வழங்குவது த ொடர்பொக 

உ விப் பணியொட்த ொகு ிலய மீண்டும் 

இலணத்துக் தகொள்ளல்.  

 2017: நசலவகள்/  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள 

பிரபல்யப்படுத்துவது த ொடர்பொக 

முழுந ர விற்பலன 

பணியொட்த ொகு ிதயொன்று DLC 

இனொல் ஏற்தகனநவ 

ஆட்நசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

 ிட்டம்: உள்ளக விற்பலன த ொடர்பொன 

வலுவொன இலணயத் ளம், முகநூல், லிங்க்டின் 

(LinkedIn) நபொன்ற உத் ிகலளக் லகயொளல். 

 2017:  ற்நபொது GDLN த ொடர்பொக DLC 

இன் உற்பத் ிகள் கொட்சிப்படுத் ப்படும் 

இலணயத் ளம் வடிவலமக்கப்பட்டு 

வருகின்றது. 2018 இல் DLC இன் 

 ற்நபொல ய இலணயத் ளம் 

மறுசீரலமக்கப்படும். 

பு ிய சந்ல  வொய்ப்புக்கலள  விருத் ி தசய் ல். 

 ிட்டம்: DLC பு ிய சந்ல  வொய்ப்புக்கலள 

இைக்கொக தகொண்டு அல்ைது சந்ல  

வொய்ப்புக்களில் பு ிய துலறகலள ந ொக்கி 

பயணிக்கும். ஒதர வலகயொன தபொருட்கலள 

தவவ்நவறு ஆட்களுக்கு அ ிகமொக விற்பலன 

தசய்யப்படும்.  

 2017: நவறு மொகொணங்களின் மூன்று 

கல்வித்  ிலணக்களங்கள் த ொடர்பொக 

சப்ரகமுவ மொகொண  ிலணக்களத் ின் 

கல்விசொர்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள 

தவற்றிகரமொக முன்தனடுப்ப ற்கு  DLC 

இனொல் முடிந் து.  

 ிட்டம்: வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் சப்ரகமுவ 

ஆகிய மொகொணங்களின் அரச துலறகலள 

கண்கவர்வி மொக மொற்றியலமக்கும் தபொருட்டு 

YED மற்றும்  கவல் த ொடர்பொடல் த ொழிநுட்ப  

பயிற்சித றிகலள (ICT ) வழங்கியலம. 

 2017: வடக்கு மற்றும் கிழக்கு 

மொகொணங்களின் இயைளவு விருத் ி 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள 

 லடமுலறப்படுத்துவ ற்கு DLC 

இனொல்  டவடிக்லக 

எடுக்கப்படுகின்றது.  

 ிட்டம்:  னியொர் துலறலய  இைக்கொக தகொண்ட 

குறுகியகொை பயிற்சிகலள லகயொளல். 

எ ிர்கொைம்: ஆளுலம விருத் ி த ொடர்பொன 

பு ிய  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  னியொர் துலறலய 

இைக்கொகக் தகொண்டு வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ிட்டம்:  பிற சொன்றுப்படுத் ல்கள் /பொீட்சிப்பு 

 ிறுவனங்கள் த ொடர்பொக பொீட்லச 

 ிலையகளுக்கொன வச ிகலள வழங்கு ல். 

 2017: DLC இனொல் NEXTEC  இன் 

பொீட்லசகலள  டொத்துவது த ொடர்பொக 

அவர்களுடன் இலணந்துள்ளது.  

 ிட்டம்: அரச மற்றும்  னியொர் துலற 

சம்பந் மொக GDLN அடிப்பலடயொக தகொண்ட 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் மற்றும் 

புைலமப்பொிசில்கலள வழங்கு ல். . 

 2017: தகொொியொவின் ந ரடியொக 

நமற்தகொள்ளப்படும் கருத் ரங்கில் 

கைந்துதகொள்ளும் தபொருட்டு KDI 

பொடசொலையில் ஒருங்கிலணந்  
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புைலமப்பொிசில்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள 

சிறப்பொக சமர்ப்பித்துள்ளது.  

பு ிய உற்பத் ிகள் மற்றும் நசலவகலள விருத் ி 

தசய் ல் 

DLC இன் மூைம் சந்ல யில்  ிைவும் நகள்விலய 

அடிப்பலடயொக தகொண்ட பல்வலக உற்பத் ிகள் 

வடிவலமக்கப்படும்.  

 YED மற்றும் ICT டிப்நளொமொ 

மட்டத் ிைொன பொடத றிதயொன்றொக 

நமம்படுத் ல். பல்கலைக்கழக 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் மற்றும் சர்வந ச 

பயிற்சி  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள  

முன்தனடுத் ல். DLC இனொை 

வழங்கப்படும்  ற்நபொல ய ICT 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் த ொடர்பொக NVQ 

 ரத் ிலனப் தபற்றுக்தகொள்ளல்  

 DLC 2018/19 ஆண்டு த ொடர்பொக NVQ 

மட்டத்ல ப் தபற்றுக்தகொள்வது  

த ொடர்பொக  டவடிக்லக எடுக்கப்படும். 

  ற்நபொல ய நசலவ வழங்கு ர்களுக்கு 

தசயற் ிட்ட முகொலமத்துவம், 

தசயைொற்றம், முகொலமத்துவம் மற்றும் 

ஏலனய தமன்தபொருள் சம்பந் மொன 

பயிற்சி வழங்கு ல். 

  ற்நபொல ய த ொிவு தசய்யப்பட்ட 

பிொிவுகளுக்கு ஆங்கிை தமொழி, 

பயிற்றுவிப்பொளர்களுக்கு 

பயிற்சியளித் ல், கைந்துலரயொடல் 

மற்றும்  ீர்மொனதமடுக்கும்  ிறன்கள் 

த ொடர்பொக த ொழில் நமம்பொட்டு 

பயிற்சிகலள வழங்கு ல்.  

 DLC இலிருந்து பல்நவறு 

பிரந சங்களுக்கும் ‘ஃலபபர் ஒப்டிக்’ 

இலணப்பிலன  ொபித் ல். இ னூடொக 

த ொலைக்கல்வி மற்றும் பல் கற்பித் ல் 

 யொொிப்புக்கலள வழங்க முடியும்.  

 VC வச ிகலள வழங்குவ ன் மூைம் 

பல்நவறு பிரந சங்கலளயும் 

இலணத்துக் தகொள்வது த ொடர்பொக 

DLC இனொல்  டவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு 

வருகின்றது.  

 ICTA, SLASSCOM, ITIS, IMSL நபொன்ற 

அரச  ிறுவனங்களுடன் 

ஒத் ிலழப்புக்கலள கட்டிதயழுப்பு ல். 

பு ிய சந்ல  வொய்ப்புக்கள் த ொடர்பொக  

உற்பத் ிகலளப் தபருக்கிக் 

தகொள்வ ற்கொன  ிறன்கலளப் தபற்றுக் 

தகொள்ளல்.  

 

உற்பத் ிகள் மற்றும் நசலவகளின் 

பரப்தபல்லைலய நமம்படுத் ல் 

வருமொனம் மற்றும் பங்களிப்பு த ொடர்பொக மிகச் 

சிறந்  பல்வலகலம உற்பத் ிகள்/ சந்ல  

வொய்ப்புக்கலளப் தபற்றுக் தகொள்வ ற்கு 

பின்வரும் உத் ிகள் லகயொளப்படு ல் 

நவண்டும்.  

 அரச  சொர்பற்ற  ிறுவனங்கள்,  னியொர் 

மற்றும் அரச துலறகள் என்பன  GDLN 

ஊடொக தபற்றுக் தகொள்ளக்கூடிய 

உற்பத் ி வளங்கள்.  

 அரசொங்க அலுவைர்களுக்கு 

உ வுத ொலககளுடனொன கல்விச் 

சுற்றுைொக்கலள வழங்குவது த ொடர்பொக 

DLC இனொல்   டவடிக்லககலள 

எடுத் ல். 

 வைய  ொடுகள் த ொடர்பொக இயைளவு 

விருத் ிப் பயிற்சிகலள வழங்கு ல்.  

 

2018-2020 

 PMI, பயிற்சி தபற்ற அரசொசர்பற்ற 

அலமப்புக்கள், உ வியளிப்பு 

 ிறுவனங்கலள அடிப்பலடயொக 

தகொண்ட  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்களுடன் 

த ொடர்புகலள ஏற்படுத் ிக் தகொள்ளல்.  

 மொகொண சலபகள் த ொடர்பொன 

 ிகழ்ச்சித் ிட்ட ங்களின்  ி ி  ிரட்டு ல் 

த ொடர்பொக அரசொசர்பற்ற 

அலமப்புக்களுடன் இலணந்து 

தசயைொற்றுவ ற்கு DLC 

 ிட்டமிடப்பட்டது.  
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 இலணய மொ ொடுகள் (webinars), 

 ிகழ் ிலைப் பயிற்சி (Online training), 

சர்வந ச கூட்டங்கள் மற்றும் இலணந்  

கற்லக  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள 

 டொத்துவது த ொடர்பொன் தமன்தபொருள் 

 ிறன்கலள விருத் ி தசய் ல் மற்றும் 

அவ் ஊடகங்கள் வொயிைொக 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள முன்னளித் ல்.  

 VC அடிப்பலடயொகக் தகொண்ட 

வச ிகலள அரசொங்கத் ிற்கு 

வழங்குவ ற்கு  நசலவ 

வழங்கு ர்களுடன் இலணந்து 

தசயைொற்றுகின்றது. 

 உள்ளக  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலள 

நமம்படுத்துவது த ொடர்பொக 

 ீர்மொனிக்கப்பட்ட அறிவுசொர்  

பொிமொற்றங்கள் த ொடர்பொக உடன் 

இலணந்துதகொள்ளல். 

 தகொொியொவின் KDI பொடசொலையுடன் 

இலணந்து கல்விச் சுற்றுைொக்களுக்கொன 

வொய்ப்புக்கலளப் தபற்றுக் தகொடுத் ல். 
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த ொலைந ொக்கு 

 “இைங்லக சினிமொவின் ந சிய  னித்துவத் ிலன சர்வந சத் ிலும் அலடயொளப்படுத் க் கூடிய  ரமொன 

சினிமொ கைொசொரதமொன்லற ஏற்படுத்துகின்ற முன்நனொடியொகத்  ிகழ் ல்.” 

 

பணிந ொக்கு  

“பு ிய த ொழில்நுட்ப தசயன்முலறகலள பின்பற்றி  ிருப் ிகரமொன, தபொறுப்புக்கலள கண்டறிந்து 

தகொண்ட, சுமுகமொன நசலவகலள ரசிகர்களுக்கு வழங்குவதுடன், பலடப்பொற்றல்களுக்குத் ந லவயொன 

கல்வி, தூண்டு ல் மற்றும்  ைன்புொி வச ிகலளயும்  வழங்கி  ரமொன சினிமொ கைொசொரதமொன்லற 

உருவொக்கு ல்”. 

ந ொக்கம்    

 ரசிகர்கலள அ ிகொித் ல் 

 கூட்டுத் ொபனத் ின் வருமொனத்ல  அ ிகொித் ல் 

 உயர் பலடப்புக்களுக்கு அனுசரலண ஒத்துலழப்லப தபற்றுக்தகொள்ளல். 

 கலையக த ொழிநுட்ப நசலவகலள நமம்படுத் ல். 

 சினிமொ த ொழிலின் உட்கட்டலமப்பு வச ிகலள அ ிகொித் ல். 

 பு ிய த ொழிநுட்ப தசயன்முலறகலள அறிமுகப்படுத் ல் 

 மனி  வள அபிவிருத் ி 

 சினிமொ கல்விலய நமம்படுத் ல். 

  ிலரப்படங்கலள நபணிப்பொதுகொத் ல். 

 சிறந்  பலடப்புக்கள்/ ிலரப்படங்கலள இறக்கும ி தசய்வ ற்கொக ஊக்கமளித் ல்.  

 சர்வந ச சினிமொவினுள் பிரநவசித் ல். 

  ிலரப்பட வி ிநயொகத்ல  முலறப்படுத் ல். 

 கண்கொணிப்பிலன  முலறப்படுத் ல். 

2017 ஆண்டில்   ிலறநவற்றப்பட்ட பணிகளின் நமம்பொடு  

 சினிமொக் கலைஞர்கலள ம ிப்பொய்வுக்குட்படுத் ல் மற்றும் உள் ொட்டு  சினிமொக் கலைஞர்கலள 

ஊக்குவிக்குமுகமொக, சனொ ிப ி சினிமொ விருது வழங்கும் விழொவிலன  டொத் ியலம. 

 

 ந சிய  ிலரப்படக் கூட்டுத் ொபனம் 
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 தபௌ ீக வளங்கலள நமம்படுத்தும் தபொருட்டு ந சிய  ிலரப்படக் கூட்டுத் ொபன கட்டிட 

கட்டலமப்லப  வீனமயப்படுத் ல், பிொிவுகலள நவறொக்கு ல், வலையலமப்பு மற்றும் 

வளிப்ப னிடல்  தசயற் ிட்டத் ின்  எஞ்சிய நவலைகலள நமற்தகொள்ளல். 

 கூட்டுத் ொபன  ிலரயரங்கின் உட்கட்டலமப்பு வச ிகலள நமம்படுத்துவது த ொடர்பொக 

 ிலரயரங்கிலன  வீனமயமொக்கல் 

 உள்ளக கூட்டுத் ொபன ஊழியர்களின் அறிவு, எண்ணக் கரு,  ிறன் நமம்படுத் ல் த ொடர்பொக  

அலுவைக  லடமுலற,  ொபனவி ிக் நகொலவ,  ி ிப் பிரமொணம் ஆகியன பற்றி பயிற்சியளித் ல், 

கூட்டுத் ொபனத்துக்கு தவளிநய 02  தசயைமர்வுகள்  டொத் ியலம மற்றும் சிங்கள,  மிழ் 

தமொழித்ந ர்ச்சி  பொடத றிகலள  டொத் ியலம.  

 சினிமொ த ொழிலினதும் கலையினதும் விலனத் ிலறலன நமம்படுத்துவது த ொடர்பொக சினிமொ 

கல்விலய  ரம்வொய்ந்  வலகயில் உயர்த்துவல  இைக்கொகக்  தகொண்டு சினிமொத்துலற பற்றிய 

டிப்நளொமொ பொடத றி  டொத் ப்பட்டலம. 

 

          

 



 

     

 

  
 1

3
4
 

 

 சினிமொ எழுத் றிவிலன  ரம்வொய்ந்  வலகயில் நமம்படுத்துவது த ொடர்பொக சினிமொ சம்பந் மொன 

தவளியீடுகலள தவளியிடு ல். . 

I. அச்சிடப்பட்ட சஞ்சிலக (  ொன்கு மொ த் ிற்தகொருமுலற)  

II. தவளியீடுகலள அச்சிடல்  

III. வொர தவளியீடுகலள அச்சிடல். 

IV. தசய் ி மடல் (News Letter) அச்சிடல். 

 

 

 சினிமொ ரசிகர்களின் கருத்துக்கலள ம ிப்பொய்வு தசய்வது  த ொடர்பொக  04 சினிமொ சொர்ந்  

கைந்துலரயொடல்  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  டொத் ப்பட்டதுடன், நமல் மொகொண சமூக நசலவகள் 

 ிலணக்களத்துடன் ஒன்றிலணந்து குறுந்  ிலரப்பட  யொொிப்புப் நபொட்டி / விழொ  டொத்துவ ன் 

மூைம் சினிமொ ரசிகர்களின் எண்ணிக்லகலய அ ிகொித் ல். 

 සිசினிமொ கல்விலய  ரம்வொய்ந்  வலகயில் உயர்த்துவல   இைக்கொக தகொண்டு 12 

 ிலரப்படங்கலள கொட்சிப்படுத் ியலம மற்றும் “வொழ்க்லகக்கொன சினிமொ” களியொட்ட 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்லள / 12 தசயைமர்வுகள்  டொத் ப்பட்டலம மற்றும் சினிமொ  நூைகத்ல  

நமம்படுத்துவ ற்குத் ந லவயொன  நூல்கள்  Blue Ray மற்றும் DVD 50  ிலரப்படப் பிர ிகள் 

தகொள்வனவு தசய்யப்பட்டன.  
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 அலனத்து  ிலரயரங்குகளிலும்  ிகழ்கின்ற முலறநகடுகலள குலறத் ல் மற்றும் கண்டறியப்பட்ட 

முலறநகடுகள் த ொடர்பொக  ண்டப் பத் ிரங்கலள வி ிநயொகிப்ப ன் மூைம் அரசொங்க 

வருமொனத்ல  அ ிகொிப்பதுடன், அலனத்து  ிலரயரங்குகலளயும் ஆகக் குலறந் து மொ த் ிற்கு 

ஒரு முலறநயனும் பொிநசொ லன தசய்வ ன் ஊடொக சிறந்  நசலவலய உறு ி தசய் ல். 

  ொடுபூரொக உள்ள  ிலரயரங்குகளின் வீ த்ல  அ ிகொித் ல். கிொிஉல்ை,தஹொரண, நஹொமொகம, 

பருத் ித்துலற,  தகொச்சிக்கலட, அநுரொதுரம், தகக்கிரொவ.  ிலரயரங்குகலள  ிர்மொணிப்ப ற்கொன 

கொணிகளின்  கவல்கலளத்  ிரட்டு ல். 

  ொட்டிலுள்ள   ிலரயரங்குகளின் வீ த்ல  அ ிகொிப்பது த ொடர்பொக - ொீகல் – அம்பொலற, தரொக்ஸி 

– தவள்ளவத்ல  , லிபர்டி லபஸ்நகொப் 1- தகொள்ளுப்பிட்டி, CK- கிொிந் ிவை,  ியூ  னசிறி – 

வரக்கொதபொை ஆகிய  ிலரயரங்குகலள மீளத்  ிறத் ல். 
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 அன்லனதசல்வம் – தசங்கைடி,  ொகம் – சுன்னொகம், சத்சர அம்பைொந்ந ொட்லட,  ொீகல் 1 – 

கம்பஹொ, ொீகல் 2 – கம்பஹொ, லிபர்டி லபஸ்நகொப் 2- தகொள்ளுப்பிட்டி, EDC – தகக்கிரொவ, 

ரநமொகொ – சிைொபம் ஆகிய  ிலரயரங்குகலள பு ி ொக  ிர்மொணித் ல். 

 

 

                            

 சினிமொக் கலைஞர்களின்  ைன்புொி மற்றும் ம ிப்பீட்டிலன அ ிகொித் ல்.  டிப்பு மற்றும் 

த ொழிநுட்ப / கலைஞர்களுக்கு லவத் ிய உ வி/ மரண உ வி வழங்கல் மற்றும் ம ிப்பீடு 

த ொடர்பொக  ி ிசொர்  ன்தகொலட யளித் ல் மற்றும் சினிமொக் கலைஞர்கலளயும் த ொழிநுட்பக் 

கலைஞர்கலளயும் ம ிப்பொய்வு தசய் ல். 

 சினிமொ ரசிகர்களின் ரசலனலய நமம்படுத் ல் உள் ொட்டு  ிலரப்பட விழொ ஏற்பொடு தசய் ல். 

 தவகுசன ஊடகங்கள் வொயிைொக  ிலரப்படங்களுக்கு பிரச்சொரம் தசய்வ ற்கொக 

ஊடகவியைொளர்களுக்கும் சினிமொ விமர்சகர்களுக்கும் இைவசமொக  ிலரப்படங்கலளப் 

பொர்ப்ப ற்கொன அனும ிச்சீட்டுக்கலள வழங்கு ல். அ னூடொக ரசிகர்கலள சினிமொ  

பொர்ப்ப ற்குத்  தூண்டு ல் 

 தசலியுதைொயிட் படை ஊடக  ிலரப்படங்கலள முலறயொகப் பொதுகொத் ல். அ ி 

ஆவணப்ப ிவொக்கத் ில் லவக்கப்பட்டுள்ள சிங்கள  ிலரப்படங்கலள அடிக்கடி  ர பொிநசொ லன 

தசய் ல். (35mm) 

 கலையக த ொழிநுட்ப நசலவகலள நமம்படுத்துவது த ொடர்பொக  லடமுலறப்படுத் ப்பட்ட  

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்.   

I.  லுகம சரசவி கலையகத் ில் உற்பத் ிக்குப் பின்னரொன வச ிகலள நமம்படுத் ல் 

(கட்டம் II) 

II. களனி  லுகம சரசவி கலையக வளொகத் ில்  ிலரப்பட பொதுகொப்புக்கூடம் 

ஒன்லற  ிர்மொணித் ல்  

III. களனி  லுகம சரசவி கலையக வளொகத் ில் சினிமொ அகடமி ஒன்லற  ொபித் ல். 

 சினிமொக் கலைஞர்களின் நமம்பொட்டிற்கொக  டவடிக்லக எடுத் ல்  கூட்டுத் ொபன தபொறுப்பில் 

உள்ள கலைஞர்களுக்கு  ி ியு வி வழங்கு ல். கலைஞர்கள் மற்றும்  த ொழிநுட்பவியைொளர்கள் 

த ொடர்பொக கூட்டுத் ொபன தபொறுப்பின் மூைம். மொ ொந் ம் ஓய்வூ ியம்  வழங்கப்படு ல். அ ற்கு 

நமை ிகமொக கூட்டுத் ொபன தபொறுப்பினொல் கலைஞர் ஒருவருக்கு மரண உ வுத ொலக 

வழங்குவ ற்கொக ஒதுக்கீடு  தசய் ல். 
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 அனும ி தபறப்படொது பலடப்பிடிப்புக்கள்  டொத்தும் தவளி ொட்டு படப்பிடிப்புக்கலள 

இலட ிறுத் ல் மற்றும் இைங்லகயின் சமய,கைொசொர, ந சிய பொதுகொப்பு, மிருக வல , ஆபொச 

கொட்சிகள் நபொன்ற கொட்சிகலளத்  விர்த்து இைங்லகயில் படப்பிடிப்புக்கலள  டொத்து ல்.  

அவற்லறக் கண்கொணித் ல் மற்றும் அப்நபொது அது த ொடர்பொன சட்டங்கள் மீறப்படுகின்றனவொ 

என்பல   ஆரொய் ல்.  

  ிலரப்பட அபிவிருத் ி  ி ிய வருமொனத்ல  அ ிகொித் ல்.  ிலரப்படங்கள் 03, ஆவணப்படம் 41, 

 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 11 த ொடர்பொன படப்பிடிப்புக்களுக்கு அங்கீகொரமளித் ல். 

 கலை மற்றும் சினிமொ சம்பந் மொக தசயைமர்வு  டொத்துவ ன்  ஊடொக  சினிமொத் த ொழிலினதும் 

கலைப்பலடப்புக்களினதும் உற்பத் ித் ிறலன நமம்படுத் ல். 

 

 கூட்டுத் ொபனத் ின் வருமொனத்ல   அ ிகொிப்பது த ொடர்பொக, 

I. பல்நவறு சமூக  ைன்புொி அலமப்புக்கள் மற்றும் அரச  ிறுவனங்களுக்கு உ வியளிப்புச 

சுட்டிகள் மற்றும் சமூக  ைன்புொி பணிகள் த ொடர்பொக சலுலக விலைமனுக்களின் கீழ் 

 ிலரப்படங்கலள வழங்கு ல்  

II. ொித்மொ சலப உள் ொட்டு  / தவ ளி ொட்டு  ிலரப்படங்கலள தபற்று   ிரற்படுத் ல்கலள 

 ருவிப்ப ற்கு  டவடிக்லக  எடுத் ல். 

III. ஏலனய சலபகளின்  ிலரயரங்குகள் த ொடர்பொக  ிலரப்படங்கலளப் தபற்றுக்தகொடுப்ப ற்கு 

 டவடிக்லக எடுத் ல்                  

IV. ஏலனய சலபகளினொல் விடுவிக்கப்படும்  ிலரப்படங்கலள ொித்மொ சலபயின் 

 ிலரயரங்குகளுக்கு தபற்றுக் தகொடுத் ல். 

V. ந சிய  ிலரப்படங்கள் மற்றும்  யொொிப்புக்கள் த ொடர்பொக ப ிவு தசய் ல்.  

VI.  ிலரப்பட  இறக்கும ி த ொடர்பொக இறக்கும ியொளர்கலள ப ிவு தசய் ல் 

VII. இறக்கும ி கடி ம் தவளியிடுவ ற்கு கட்டணம் அறவிடல் 
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VIII. ொித்மொ சலப மற்றும் இைங்லக  ிலரப்பட கொட்சிப்படுத்தும் சலபயின் கீழ் கொட்சிக்கொக 

விடுவிக்கப்பட்ட உள் ொட்டு மற்றும் தவளி ொட்டு  ிலரப்படங்களின் அச்சு ஊடக பிரச்சொர 

பணிகள் 

ஆகிய பணிகள்  ஊடொக 15 மில்லியன் த ொலகலய விஞ்சிய வருமொனம் ஈட்டியலம 

  யொொிப்புக்களின்  ர ியமங்கலள பொீட்சித் ல் மக்களுக்கு முன்னிலையில் கொட்சிப்படுத்  முன்னர் 

 ிலரப்படங்கள் குறித்   ர அறிக்லகலய தவளியிடுவ ற்கு  டவடிக்லக எடுத் ல் மற்றும் பிரசித் ி 

தபற்ற  ொடக அரங்க கட்டுப்பொட்டுச் சலபயின் லகயளித் ல்.   

 சினிமொ கல்வியின்  ரத்ல  நமம்படுத் ல் மற்றும் சினிமொ கைொசொரத்ல  வளமொக்கு ல் எனும் 

ந ொக்கத்துடன்  “தயொவுன்புரய – 2017”  ிகழ்ச்சித் ிட்டத் ில் சினிமொக் கல்வி கண்கொட்சிகூடம்  

 டொத் ியலம. 
 

 சினிமொ கல்விலய பல் பல்வலகப்படுத் ல் ஊடொக சினிமொ கல்விலய விருத் ி தசய்வது 

த ொடர்பொக சினிமொ நூைகம் ஒன்லற  ிர்மொணிப்ப ற்கு  டவடிக்லக  எடுத் ல். 
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அரசொங்க அச்சக  ிலணக்களம் 
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அறிமுகம். 

1802 ஆம் ஆண்டு மு ைொவது வர்த் மொனிப் 

பத் ிொிலக தவளியிடப்பட்ட ிலிருந்து அரசொங்௧ 

அச்சகத்  ிலணக்௧ளநம இைங்லக 

அரசொங்கத் ின் ஏ௧ உத் ிநயொ௧பூர்வ 

அச்சொளரொ௧வும் பிொிசுொிப்பொளரொ௧வும் 

 ி௧ழ்கின்றது. இரண்டு நூற்றொண்டுகளுக்கும் 

நமைொக சமூக, தபொருளொ ொர மற்றும் 

த ொழிநுட்ப மொற்றங்களுக்கு சொட்சி பகரும் 

அரசொங்க அச்சகத்  ிலணக்களம் பலழலம 

வொய்ந்  அரசொங்க  ிறுவனங்களில் ஒன்றொகும்.  

அரசொங்க  ிறுவனங்களுக்குத் ந லவயொன படிவ 

வலககள் மு ற்தகொண்டு, பொதுகொப்பொனதும், 

இரகசியம் நபண நவண்டியதுமொன வொக்குச் 

சீட்டுக்கள் மற்றும் முத் ிலரகள் வலர அலனத்து 

வலகயொன அச்சீட்டுத் ந லவகலளயும் 

 ிலறநவற்றுவ ற்குத் ந லவயொன இயந் ிர 

சொ னங்கலளயும்  ிறலமசொர் 

ஆளணியினலரயும்  ன்னகத்ந  

தகொண்டுள்நளொம்.  

 கவல் த ொழில்நுட்ப யுகத்ல  ந ொக்கிய எமது 

பயணத் ின் மு ற்படியொக எமது பிரசுரங்கள் 

எமது  ிலணக்கள இலணயத் ளத் ில் 

தவளியிடப்படுகின்றன. எமது டிஐிடல் 

தவளியீடுகலள “பிரசுரங்கள்” பகு ியினூடொக 

(www.documents.gov.lk)   ரவிறக்கம் தசய்து 

தகொள்ளைொம்.     

 ிலணக்களத் ின் மூைம்  ிலறநவற்றப்படும் 

பணிப்தபொறுப்புக்கள்      

இைங்லக பொரொளுமன்றம், அலமச்சுக்கள், 

 ிலணக்களுக்கு அவசியமொன சட்டங்கள், 

ஹன்சொட் அறிக்லககள், வர்த் மொனி, 

ஒழுங்குவி ிகள் என்பவற்லற அச்சிடல் மற்றும் 

தவளியிடுவ ன் மூைமும் மொ ிொிப் படிவம், 

முத் ிலர, வொக்குச் சீட்டு, வணிக ொீ ியொன  

அச்சிடல் பணிகள் மூைமும் அரசொங்க, மொகொண 

சலப, உள்ளூரொட்சி  ிறுவனம் மற்றும் 

அலரப்பகு ியளவிைொன  ிறுவனங்களுக்குத் 

ந லவயொன அச்சிடப்பட்டவற்லற 

வி ிநயொகிப்ப ன் மூைமும் அந் ிறுவனங்களின் 

அலுவல்கலளயும், பணிப்தபொறுப்புக்கலளயும் 

இைகுபடுத் ல் மற்றும் இைத் ிரனியல் 

ஊடகங்களின் வொயிைொக மக்களுக்கு ந ரடியொக 

 கவல்கலள வழங்கு ல். 

த ொலைந ொக்கு 

“அச்சீட்டினதும் பிரசுொிப்பினதும் 

உயிர் ொடியொகத்  ிகழ் ல்” . 

பணிந ொக்கு 

தசயற்றிறன் மிக்க ஆளணியினொின் உ விநயொடு 

 வீன த ொநழநுட்பத்துடன் லகநகொர்த்து, 

கொை ொம மின்றி  ரமொன, நுகர்நவொர் 

 ிருப் ியுறும் வண்ணம் அச்சீட்டு மற்றும் பிரசுர 

நசலவகலள வழங்கு ல்” 

2017 ஆண்டில்  ிலறநவற்றிய ஆண்டில்  

 ிலறநவற்றப்பட்ட பணிகளின் நமம்பொடு  

 கடற்பலடயிளருக்கொன அலடயொள 

அட்லடயொனது இரகசிய அச்சீட்டு 

முலறலயக் தகொண்டு 

அச்சிடப்பட்டலம. 
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 குடிவரவு குடியகல்வு  ிலணக்களத் ின் 

வீசொ ஸ்டிக்கர்கள் இரகசிய அச்சீட்டு 

முலறலயக் தகொண்டு 

அச்சிடப்பட்டலம. 

 

 

 

 

 

 நபொக்குவரத்து  லவத் ிய  ிறுவனம் 

த ொடர்பொக  இரகசிய அச்சீட்டு 

முலறலயக் தகொண்டு நபொக்குவரத்து 

லவத் ிய சொன்றி ழ் அச்சிடப்பட்டலம. 

 

 

 

 

  

 பொடசொலவ சீருலட பற்றுச்சீட்டு 

அச்சிடுவல  ஆரம்பித் லம. 

 அரசொங்கத் ிற்கு உொிய அச்சீட்டுப் 

பணிகளின் பொதுகொப்பிலன 

உறு ிப்படுத்துமுகமொகவும், 

அரசொங்கத் ிற்குொிய அச்சீட்டுப் 

பணிகளுக்கு தசைவிடப்படும்  ி ியில் 

இருந்து   குறிப்பிடத் க்களவு  தசைலவ 

குலறத் லம. 

 அச்சீட்டுப் பணிகள் ஊடொக 

அரசொங்கத் ிற்கு வருமொனமீட்டல். 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

  
  

  
1
4

2
 

அறிமுகம்  

  1968 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இைக்க 

அரசொங்க அச்சகக் கூட்டுத் ொபனச் 

சட்டத் ின் கீழ், அரசொங்க 

கூட்டுத் ொபனம் ஒன்றொக 

ஆரம்பிப்ப ற்கொக அத் ிவொரம் 

நபொடப்பட்டு, அப்நபொல ய கல்வி 

மற்றும் பண்பொட்டலுவல்கள் உப 

அலமச்சரொக விளங்கிய தகௌரவ 

கொமினி ேயசூொிய அவர்களின்  

 லைலமயில் 48 ஏக்கர்  ிைப்பரப்பில் 

அரசொங்க அச்சகக் கூட்டுத் ொபனம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  

  அப்நபொல ய அரசொங்க அலுவல்கள் 

அலமச்சரொக விளங்கிய தகௌரவ நே. 

ஆர். ேயவர்த் ன அவர்களினொல் 1969 

ஏப்ரல் 03  ஆந்  ிக ி அடிக்கல் 

 டப்பட்டது. 

  1981 டிதசம்பர் 02 ஆந்  ிக ி ேப்பொன் 

உ வியின் கீழ் கொகி ொ ிகள் 

த ொழிற்சொலை ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  

எமது த ொலைந ொக்கு 

அச்சக த ொழிலில் மு ன்லமயொளனொக 

விளங்குவதுடன்,  தவளியீடுகள் விநசடமொக 

கல்வி முன்நனற்ற தவளியீடுகலள 

பொதுகொப்பொனமுலறயில் அச்சிட்டு, அப்பியொச 

புத் கங்கள் மற்றும் கொகி ொ ிகள் நபொன்ற 

உற்பத் ிகலள சந்ல ப்படுத்தும் முன்நனொடியொக 

 ிகழ் ல்.  

எமது பணிந ொக்கு 

 ிறலமயும் ந ர்ச்சியும் ல ொியமுலடய 

 ிருப் ிகரமொன  பணியொட்த ொகு ியினலர 

 ன்னகத்ந  தகொண்ட முன்மொ ிொிமிக்க  

அரசொங்க கூட்டுத் ொபனதமொன்றொக 

விளங்குவதுடன், அச்சக த ொழிலில் உயர் 

 ர ியமங்களுக்கு ஏற்ற வலகயிலும், 

நபொட்டிொீ ியொன  விலைக்கலமயவும் அச்சக 

 யொொிப்புக்கலள மக்களது ந லவக்கும் 

அவர்களது நமம்பொட்டுக்குமொக வழங்குவ ற்கு 

அர்ப்பணிப்புடன் பணியொற்று ல். 

குறிக்நகொள்கள் 

 கல்வி தவ ளியீட்டுத்  ிலணக்களத் ின் 

பொடசொலைப் புத் கங்கலள அச்சிடல்    

 அரசொங்க மற்றும்  னியொர் துலறயின் 

வர்த் க அச்சீட்டு நவலைகலளப் 

தபற்று, அவற்லற அச்சிடல்  

 கொகி ொ ிகள் மற்றும் அப்பியொசப் 

புத் கங்கலள விற்பலன தசய் ல்  

 கூட்டுத் ொனத் ினதும்,  னியொர் 

தவளியீட்டொர்களதும் தவளியீடுகலள 

அச்சிடல் மற்றும்  விற்பலன தசய் ல்.  

 

 

 

அரசொங்க அச்சகக் கூட்டுத் ொபனம்  
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பிரதான 

பரப்பபல்லை 

பெயற்பாடுக

ள் 

துலைச் 

பெயற்பாடுக

ள் 

2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கான நிதி 

ஒதுக்கீடுகளுக்கான 

அவெியப்பாடு 

பபௌதீக முன்னனற்றம் (%) 

பிரதான 

பெயைாற்ற சுட்டி

(KPI) 

எதிர்பார்க்கப்

பட்ட 

விலைவு 

 

 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

பபறுனபறு 

1  

ஆம் 

காைா

ண்டு 

2 ஆம் 

காைா

ண்டு 

3 ஆம் 

காைா

ண்டு 

4 ஆம் 

காைா

ண்டு 

வெதி 

வாய்ப்புக்கலை 

வழங்குதல். 

பைியாட்பதாகுதியி

னாின் னதலவகலை 

இனங்காைல் 

மற்றும் 

அங்கீகாரத்திலனப் 

பபற்றுக்பகாள்ைல். 

- - 
னகாாிக்லக மற்றும் னதலவயின் 

பிரகாரம் 
  

பைியாட்பதா

குதியினாின் 

னதலவகலை 

ெிறந்த 

மட்டத்தில் 

னபணுதல் 

அலமச்ெின் 

விலனத்திறனிலன 

உயர் மட்டத்திற்கு 

பகாண்டு பெல்ைல். 

மாதத்திற்கு ஒரு 

முலற பதவி நிலை 

அலுவைர்களுடன் 

னநரடி 

கைந்துலரயாடல்க

லை நடாத்துதல். 

- - 3 3 3 3   12 

பதவி நிலை 

அலுவைர்களுடன் 

கைந்துலரயாடுவதன் 

மூைம் நிைவும் 

பிரச்ெிலனகலை 

இனங்கண்டு 

பகாள்ைல். 

அலுவைகத்திற்கு 

பவைினய 

நடாத்தப்பட்ட  

பயிற்ெிச் 

பெயைமர்வு   

0.5M 

  

நடாத்தப்பட்ட 

பயிற்ெி 

பெயைமர்வுகள் 

ஊழியர் 

பெயைாற்று

லகயிலன 

னமம்படச் 

பெய்தல். 

உற்பத்தித்திறன் மிக்க 

னெலவபயான்றிலன 

வழங்குதல். 

நலடமுலற 

ஒழுங்குவிதிகள் 

பதாடர்பான 

லகனயடுகலைத் 

தயாாித்தல்     

100% 

      

தயாாிக்கப்பட்ட 

லகனயடுகைின் 

எண்ைிக்லக 

விலனத்திற

லன 

னமம்படச் 

பெய்தல். 

விலனத்திறன் மிக்க 

னெலவபயான்றிலனப் 

பபற்றுக் பகாத்தல். 

வாகனப் பராமாிப்பு 

டயர்கலை 

மாற்றுதல் 

மற்றும் 

பிரதான 

பழுதுபார்த்த

ல் 

நடவடிக்லகக

ள். 

08 Mn 

        

பழுதுபார்க்கப்பட்

ட வாகனங்கைின் 

அைவு 

ெிறந்த 

னபாக்குவரத்

து 

னெலவபயான்

றிலனப் 

பபற்றுக் 

பகாடுத்தல். 

நிறுவனத்தின் 

விலனத்திறனிலன 

உயர்வலடயச் பெய்தல். 

உ
ள்

ை
க

 ந
ிர்

வ
ா
க

ப்
 ப

ிா
ிவு
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கட்டிடப் பராமாிப்பு 

1.) பவைிப்புற 

வர்ைப் 

பூச்சுக்கலை 

பூசுதல் 

07 Mn 

        

குலறக்கப்பட்ட 

முலறப்பாடுகைின் 

எண்ைிக்லக 

அலமச்ெிலன 

ெிறந்த 

னதாற்றத்தில் 

நடாத்திச் 

பெல்ைல் 

ஊழியர் திருப்தியிலன 

னமம்படுத்துதல். 

2.) 

கழிப்பலறக

லை 

பழுதுபார்த்த

ல் 

நடவடிக்லகக

ள் 

03 Mn 

        

3.) மாதாந்த 

பராமாிப்பு 

நடவடிக்லகக

ள் 

05 Mn 

        

4.) 5 ஆம் 

மற்றும் 6 ஆம் 

மாடிகைில் 

தலர 

விாிப்புக்க

லை 

விாித்தல். 

02 Mn 

        

5.) 2,3,4 ஆம் 

மாடிகளுக்கு 

வைிச் 

ெீரலமப்பிக

லை நிறுவுதல் 

25 Mn 
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விடயப் 

பரப்பபல்லை 

  

 

 

பிரதான 

பெயற்பாடுகள் 

 

 

 

துலைச் பெயற்பாடுகள் 

பிரதான 

பெயைாற்று

ச் சுட்டி 

பபௌதீக மற்றும் நிதியியல் இைக்குகள் 
ஒரு 

பெயற்பாட்

டிற்கான 

பமாத்த 

பெைவுகள் 

(இருப்பின்) 

(ரூபா. 

மில்லியன்) 

 

 

 

பபறுனபறு 

 

 

 

பபாறுப்

புக் கூற 

னவண்

டிய 

அலுவ

ைர் / 

அலுவ

ைர்கள் 

  

1 ஆம் 

காைா

ண்டு 

 2ஆம் 

காைா

ண்டு 

3 ஆம் 

காைா

ண்டு 

4 ஆம் 

காைா

ண்டு 

முழு னநர 

பகுதி னநர 

නව 

உட்கட்டலமப்பு 

வெதிகள் 

ெமிட், னைாாிஸ், 

ஜயவர்தன கம 

னபான்ற 

உத்தினயாகபூர்வ  

வாெஸ்தை 

உத்னதெ 

வீடலமப்புத் 

திட்டங்கைின் 

பராமாிப்பு 

நடவடிக்லககள். 

பகாழும்பு 04 இல் அலமந்துள்ை 

னைாாிஸ் வீடலமப்புத் 

பதாகுதியிலனப் 

பழுதுபார்த்தல். 

நிலறவு 

பெய்த% 

முழு னநர 
15% 25% 35% 25% 

                     

1.00  

ெமிட், 

னைாாிஸ் 

மற்றும் 

ஜயவர்தனக

ம னபான்ற 

வீடலமப்புத் 

திட்டங்கைில் 

வாழும் 

மக்கைின் 

சூழலை  

னமம்படுத்துத

ல். 

எண்ைி

க்லக 

ொர்ந்த 

பகுப்பா

ய்வு 

முலற - 

SAS 

(வீட

லமப்பு 

மற்றும் 

அபிவி

ருத்தி) / 

பகுப்பா

ய்வு 

முலற

லம - 

AS 

(வீட

லமப்பு) 

பகுதி னநர 15% 32% 33% 20% 

னகாதமி பாலதயில் 

அலமந்துள்ை உத்தினயாகபூர்வ 

வாெஸ்தைத்திலன 

பழுதுபாரத்தல். 

பகுதி னநர 15% 25% 35% 25% 
                     

1.00  
பகுதி னநர 10% 20% 35% 35% 

ெமிட் மாடி வீடலமப்புத் 

பதாகுதியிலன பழுதுபார்த்தல். 

முழு னநர 15% 20% 35% 30%                    

10.00  பகுதி னநர 15% 25% 35% 25% 

பகாழும்பு 04 இல் அலமந்துள்ை 

னைாாிஸ் வீடலமப்புத் பதாகுதி 

பதாடர்பாக ஏலனய 

பல்னவறுபட்ட பராமாிப்பு 

நடவடிக்லககள். 

முழு னநர 15% 25% 35% 25% 

                     

1.00  
பகுதி னநர 15% 32% 33% 20% 

ஜயவர்தனகம வாெஸ்தான 

உத்னதெ வீடலமப்புத் திட்டத் 

பதாகுதியிலன பழுது பார்த்தல். 

முழு னநர 10% 25% 35% 30% 
                     

5.00  
பகுதி னநர 10% 25% 35% 30% 

ஜயவர்தனகம உத்னதெ 

வீடலமப்புத் திட்டம் 

பதாடர்பான ஏலனய 

பல்னவறுபட்ட பராமாிப்பு 

நடவடிக்லககள். 

முழு னநர 10% 25% 30% 35% 
                     

2.00  
பகுதி னநர 15% 25% 30% 30% 

                
                   

20.00  

  

  

வீ
ட

ல
ம

ப்
பு

 ம
ற்

று
ம்

 அ
ப

ிவ
ிரு

த்
த

ிப்
 ப

ிா
ிவு
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பிரதான 

பரப்பபல்

லை 

 

பெயற்பாடுகள் 

 

துலைச்  பெயற்பாடுகள் 

2018 

இற்கா

னபகா

ள்லக 

னதலவ

ப்பாடு 

பபௌதீக இைக்கு 

 

பிரதான பெயைாற்ற 

சுட்டி (KPI) 

 

விலை விலைவு 

 

பபறுனபறு 

1 
ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

2 
 ஆ

ம்
 க

ா
ை
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1.மனிதவை 

முகாலமத்

துவம் 

 

i. பயிற்ெி 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்க

லை 

நடாத்துதல் 

 

i. தாபனப் பிாிவின் 

பைியாட்பதாகுதியினாின் 

அறிவு, திறன், எண்ைக்கரு 

விருத்தி பதாடர்பான 

பயிற்ெி நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கலை பெயற்படுத்தல் 

 

ii. தாபனப் பிாிவின் 

பைியாட்பதாகுதியினருக்

கான அலுவைகத்திற்கு  

பவைினய 

பெயைமர்பவான்று 

நடத்தப்பட்டது. 

 
iii. சுற்றுைா விடுதிப் 

பபாறுப்பாைர்களுக்கான 

அறிவு, திறன், எண்ைக்கரு 

விருத்தி பதாடர்பான 

பயிற்ெி நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கலை பெயற்படுத்தல் 

 

iv. பல்னவறு அலமச்சுக்கள் 

மற்றும் திலைக்கைங்கைின் 

தாபனப் பைிகைில் 

ஈடுபடுகின்ற அரொங்க 

அலுவைர்களுக்கான 
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100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

பயிற்ெியைிக்கப்பட்ட 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக  

 

 

 

 

பயிற்ெிலய ெிறப்பாக 

நிலறவு பெய்த 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக  

 

பயிற்றுவிக்கப்பட்ட 

ஊழியர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

 

 

 

 

 

பயிற்றுவிக்கப்பட்ட 

ஊழியர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

 

 

ெிறப்பாக 

பயிற்பபற்ற அரெ 

துலற அலுவைர்கள்   

 

 

 

 

ெிறப்பாக 

பயிற்பபற்ற அரெ 

துலற அலுவைர்கள்   

 

 

ெிறப்பாக 

பயிற்பபற்ற அரெ 

துலற அலுவைர்கள்   

 

 

 

 

 

ெிறப்பாக 

பயிற்பபற்ற அரெ 

துலற அலுவைர்கள்   

 

 

 

 

 

 

அைகில் னெலவ 

உருவாக்க பைியில் 

அதிகாிக்கப்பட்ட 

உற்பத்தித் திறன் 

 

அைகில் னெலவ 

உருவாக்க பைியில் 

அதிகாிக்கப்பட்ட 

உற்பத்தித் திறன் 

 

சுற்றுைா 

பங்கைாக்கைில்  

னெலவ உருவாக்க 

பைியில் 

அதிகாிக்கப்பட்ட 

தராதரம் 

 

முழுபமாத்த அரெ 

னெலவ  உருவாக்கப் 

பைிலய உயர் 

மட்டத்திற்கு பகாண்டு 

வந்த உற்பத்தித் திறன் 

த
ா
ப

ன
ப்

 ப
ிா

ிவு
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பயிற்ெித் திட்டங்கலை 

பெயற்படுத்தல் 

 

 

 

 

2.வெதியைி

த்தல் 

 

 i. சுற்றுைா பங்கைாக்கைில் 

திருத்தம் னமற்பகாள்ைல் 

 

3.00 

   

 

 

100% 
னமற்பகாள்ைப்பட்ட 

திருத்துதல்கைின் 

எண்ைிக்லக 

ெிறந்த முலறயில் 

திருத்தியலமக்கப்ப

ட்ட சுற்றுைா 

பங்கைா 

உயர் மட்டத்திற்கு 

பகாண்டு வரப்பட்ட 

னெலவ பபறுநர் 

திருப்தி 

 

 

3.உற்பத்தித்

திறன் 

 

னமம்படுத்தப்ப

ட்ட உற்பத்தித் 

திறன் 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டம் 

 

i. முன்மாதிாிகைின் வருடிப் 

பிரதிகலை பபற்றுக் 

பகாள்ைல் 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

முன்மாதிாிகைின் 

வருடிப் பிரதிகைின் 

எண்ைிக்லக  

முன்மாதிாிகைின் 

வருடிப் பிரதிகைின் 

எண்ைிக்லக 

முலறொர் அரொங்க 

னெலவ 

 

 

4 பகாள்லக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. காைத்தின்  னதலவ 

கருதி தாபனக் னகாலவலய 

மீைலமத்தல் 

(இவ்வாண்டில் 15 

அத்தியாயங்கலை பூர்த்தி 

பெய்தல்) 

i. 2013 ஆண்டில் 

பிரசுாிக்கப்பட்ட 

தாபனவிதிக் னகாலவயின் 

1 பின்னிலைப்பிலன  

ஆங்கி ைத்தில் பமாழி 

பபயர்த்தல். 

ii. 2017 ஆம் ஆண்டில் 

தாபனக் னகாலவலய 

திருத்தியலமத்து 

பவைியிடப்பட்ட 

அலனத்து அரொங்க 

சுற்றறிக்லககள் 

பதாடர்பான 

தகவல்கள் 

உள்ைடங்கிய 

சுற்றறிக்லக ஒன்லற 

பவைியிடல்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

   

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

பூர்த்தி பெய்யப்பட்ட 

அத்தியாயங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

 

 

 

 

பூர்த்தி பெய் யப்பட்ட 

அத்தியாயங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

 

 

இற்லறவலரயாக்கப்

பட்ட தாபனக் 

னகாலவ 

 

 

 

இற்லறவலரயாக்கப்

பட்ட தாபனக் 

னகாலவ 

 

 

 

 

 

தகவல் அடங்கிய 

சுற்றறிக்லகக் கடிதம் 

 

முலறொர் அரொங்க 

னெலவ 

 

 

 

 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

அரெ னெலவ மற்றும் 

உயர்மட்ட னெலவ 

பபறுநர் திருப்தி  

 

அரெ னெலவலய 

ஒழுங்குபடுத்முகமாக 

ெிறப்பாக 

இற்லறவலரயாக்கப்ப

ட்ட ஏற்பாடுகள் 
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பிரதானவி

டயப்பரப்

பபல்லை 

  

பிரதானபெயற்பாடுக

ள் 

துலைச்பெயற்

பாடுகள் 

எதிர்பார்க்கப்படும்பப

றுனபறு 

(பயன்பபறுநர்கைின்

பெயைாற்றச்சுட்டி( 

 

   

ஒரு 

பெயற்பாட்டிற்

கான பமாத்த 

பெைவு 

(காைப்படுமா

யின்) (ரூபா. 

மில்லியன்) 

பபௌதீக மற்றும் நிதியியல் இைக்கு பபறுனபறு 

 

பபாறுப்புக் 

கூறும் 

அலுவைர் / 

அலுவைர்கள் 

** 

 1 ஆம் 

காைா

ண்டு 

2ஆம் 

காைா

ண்டு 

3 ஆம் 

காைா

ண்டு 

4 ஆம் 

காைா

ண்டு 

பபௌ.இ.*     

நி.இ.* 

வெதிகலை 

ஏற்படுத்தி

க் 

பகாடுத்த

ல். 

பிாிவிற்கானதைபாட

ங்கள்மற்றும்உபகர

ைங்கலைக்பகாள்வ

னவுபெய்தல்மற்றும்வ

ழங்குதல். 

பபாருட்கள்மற்

றும்னெலவகள் 

வழங்கப்பட்டதைபாட

ங்கள்மற்றும்உபகரை

ங்கைின்எண்ைிக்லக 

*மி. 4.58       அலுவைர்க

ளுக்கானவ

ெதிகலைஏ

ற்படுத்திக்

பகாடுத்தல்

மற்றும்னெ

லவகலைவ

ழங்குதலி

லனனமம்ப

டுத்துதல். 

பிரதானநிதிஅ

லுவைர்/ 

பிரதானகைக்

காைர் 

அலுவைகதை

பாடங்கள் (மர)  

மி . 2.78  பபௌ.இ.* 20% 45% 75% 100% 

 நி.இ.* மி . 0.56 மி 1.25 மி 2.09 மி . 2.78 

அலுவைகதை

பாடங்கள் 

(இரும்பு) 

மி . 0.6  பபௌ.இ.* 20% 45% 75% 100% 

 நி.இ.* மி . 0.12 மி 0.27 மி 0.45 மி . 0.6 

னெலவநிலைய

ங்கள்  (6*4) 

மி . 0.7  பபௌ.இ.* 20% 45% 75% 100% 

 நி.இ.* - - - மி . 0.7 

ஏலனயலவ மி . 0.5  பபௌ.இ.* 30% 60% 80% 100% 

 நி.இ.* மி . 0.15 மி . மி . 0.4 மி . 0.5 

பிாிவிற்கானஉபகர

ைங்கள்மற்றும்இயந்

திரஉபகரங்கலைக்

பகாள்வனவுபெய்தல்

மற்றும்வழங்குதல். 

பபாருட்கள்மற்

றும்னெலவகள் 

வழங்கப்பட்டஉபகர

ைங்கள்மற்றும்இயந்

திரஉபகரைங்கைின்எ

ண்ைிக்லக. 

* மி . 18.35       அலுவைர்க

ளுக்கானவ

ெதிவாய்ப்பு

க்கலைவழ

ங்குதல்மற்

றும்னெலவ

வழங்கல்க

லையும்விரு

த்திபெய்தல்

. 

பிரதானநிதிஅ

லுவைர்/ 

பிரதானகைக்

காைர் 

காற்றுப்பதனா

க்கத்பதாகுதி 
மி . 12  பபௌ.இ.* 10% 40% 75% 100% 

 நி.இ.* - - மி . 6 மி . 12 

கைனி , UPS, 

அச்சுஇயந்திரம் 

மி . 4.16  பபௌ.இ.* 20% 45% 75% 100% 

 நி.இ.* மி . 0.83 மி 1.87 மி 3.12 மி . 4.16 

Photocopiers, 

Fax Machines 

மி . 1.37  பபௌ.இ.* 20% 45% 75% 100% 

 நி.இ.* மி . 0.15 மி . 0.3 மி . 0.4 மி . 0.5 

 

 

 

 

 

பபாருட்கள் 

கைக்பகடுப்பிலன 

னமற்பகாள்ைல் 

மற்றும் பின் பதாடர் 

நடவடிக்லககலை 

னமற்பகாள்ைல். 

 ெகைபிாிவுகைிலும்கா

ைப்படும்அலெயும்

பொத்துக்கலைகைக்

பகடுப்புச்பெய்தல். 

  50% 100% - - பவைிப்ப

லடத்தன்

லமமற்றும்

பபாறுப்புக்

கூறலிலன

உறுதிப்படு

த்துதல். 

பிரதானநிதிஅ

லுவைர்/ 

பிரதானகைக்

காைர் (F/R) 

ந
ித

ிப்
ப

ிா
ிவு
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Governan

ce 

வரவு பெைவுத் திட்ட 

ஏற்பாடுகலை 

விலனத்திறன் 

மிக்கதாக 

பயன்படுத்துவதலன  

னமற்பார்லவ  

பெய்தல். 

 வரவுபெைவுஏற்பாடுக

லைப்பயன்படுத்தியெ

தவீதம் %  

  25% 50% 75% 100% பவைிப்பலட

த்தன்லமமற்

றும்பபாறுப்பு

க்கூறலிலன

உறுதிப்படுத்

துதல். 

பிரதானநிதிக்க

ட்டுப்பாட்டாை

ர்/கைக்காைர் 

(F/R) 

அரெக்கட்டிடங்கைில்

இருந்துகிலடக்கப்பப

றும்வருமானங்கலை

ச்னெகாிப்பதற்காகபம

ன்பபாருள்பதாகுதி

பயான்றிலனவிருத்தி

பெய்தல். 

 தரவுத்தைத்திற்குஎடுத்

துக்பகாள்ைப்பட்டஅர

ெகட்டிடங்கைின்எண்

ைிக்லக 

  25% 50% 100% - பவைிப்ப

லடத்தன்

லமமற்றும்

பபாறுப்புக்

கூறலிலன

உறுதிப்படு

த்துதல். 

பிரதானநிதிஅ

லுவைர்/ 

பிரதானகைக்

காைர்  (F/R) 

லகவிரல்னரலகஅ

லமப்பிலனவிலனத்

திறன்மிக்கதாகபயன்

படுத்துதலனக்கண்

காைித்தல்மற்றும்ம

திப்பீடுபெய்தல். 

 லகனரலகயிலனப்பதி

வுபெய்யும்இயந்திரத்தி

ன்ெகைபாகங்கலையும்

பயன்படுத்தும்ெதவீதம் 

%  

  50% 100% - - பவைிப்ப

லடத்தன்

லமமற்றும்

பபாறுப்புக்

கூறலிலன

உறுதிப்படு

த்துதல். 

பிரதானநிதிஅ

லுவைர்/ 

பிரதானகைக்

காைர் 

(பகாடுப்பனவு ) 

அரெகட்டிடங்கைின்

வாடலகநிலுலவயி

லனகுலறத்தலிற்ககா

கபதாடர்நடவடிக்லக

முலறகலைமுன்பன

டுத்தல். 

உதா;ஓய்வுதியதி

லைக்கைம்,உைவுத்

திலைக்கைம்,வனெீ

வராெிகள்பாதுகாப்பு

த்திலைக்கைம். 

 வருடஇறுதியின்னபா

துகுலறந்தபட்ெநிலு

லவயிலன 10% 

இனால்குலறத்தல். 

  25% 50% 75% 100% பவைிப்ப

லடத்தன்

லமமற்றும்

பபாறுப்புக்

கூறலிலன

உறுதிப்படு

த்துதல். 

பிரதானநிதிஅ

லுவைர்/ 

பிரதானகைக்

காைர்  (F/R) 

அரொங்க நிர்வாக 

மற்றும் 

முகாலமத்துவ 

அலமச்சுக்கு 

உாித்தான அரெின்  

அரெ விடுதிகைின் 

வாடலக 

 வருடஇறுதியின்னபா

துகுலறந்தபட்ெநிலு

லவயிலன 10% 

இனால்குலறத்தல். 

  25% 50% 75% 100% பவைிப்ப

லடத்தன்

லமமற்றும்

பபாறுப்புக்

கூறலிலன

உறுதிப்படு

பிரதானநிதிஅ

லுவைர்/ 

பிரதானகைக்

காைர்  (F/R 
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நிலுலவயிலன 

குலறத்தல். 

த்துதல். 

மனித 

வைத்தி

லன 

விருத்தி  

பெய்தல் 

நிதிப் பிாிவின் 

அலுவைர்களுக்கான 

பவைி அலமந்த 

பயிற்ெிகலை 

வழங்குதல் 

 

 பயிற்றுவிக்கப்பட்டஅ

லுவைர்கைின்எண்ைி

க்லக 

0.5 பபௌ.இ. - 50%  100% - 

 

குழுப்பைி

யிலனவிரு

த்திபெய்தல்

மற்றும்னெ

லவவழங்க

ைில்உற்பத்

தித்திறலன

விருத்திபெ

ய்தல். 

பிரதானநிதிஅ

லுவைர்/ 

பிரதானகைக்

காைர்  

(பகாடுப்பனவு) 

நி.இ. - 0.25 0.5  - 

 

 

 

உற்பத்தித்

திறன் 

 

 

 

 

 

 

பபறுலககள் மற்றும் 

கைஞ்ெியப்பிாிவுகைி

ல் பெயற்பாடுகள் 

மீள்  பபாறியியல் 

பதாழிற்பாடுகள் 

1. னதலவகலை 

இனங்காைல் 

2. தலடகலை 

நிவர்த்தி  பெய்தல் 

3. பெயற்பாடுகலை  

னமற்பார்லவ  

பெய்தல். 

 பெயற்பாடுகலைனமற்

பகாள்ளும்னபாதுபெை

விடப்படும்காைத்தி

லனகுலறத்தலின்ெத

வீதம். 

  50% 100%   உற்பத்தித்

திறலனனம

ம்படுத்துதல்

. 

பிரதானநிதிஅ

லுவைர்/ 

பிரதானகைக்

காைர் 

5 எஸ் இலன 

நலடமுலறப்படுத்துத

ல். 

- பெய்னதான் 

-  பெத்சுனக 

- ெித்சுனக 

 பெயற்பாடுகலைனமற்

பகாள்ளும்னபாதுபெை

விடப்படும்காைத்தி

லனகுலறத்தலின்ெத

வீதம். 

  50% 100%   உற்பத்தித்

திறலனனம

ம்படுத்துதல்

. 

பிரதானநிதிஅ

லுவைர்/ 

பிரதானகைக்

காைர் 

/கைக்காய்வா

ைர் 

(பகாடுப்பனவு) 
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பிரதான 

பரப்பப

ல்லை 

பிரதான 

பெயற்பாடுகள் 

துலைச் 

பெயற்பாடுகள் 

ஒரு 

பெயற்பாட்டிற்கான 

பமாத்த 

பெைவு(இருப்பின்) 

பபௌதீக மற்றும் நிதியியல் இைக்கு எதிர்பார்க்கும்

பபறுனபறு / 

பயன்பபறுநர்க

ள்பிரதானபெய

ைாற்றுச்சுட்டி 

எதிர்பா

ர்க்கப்ப

ட்ட 

விலை

வு 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட

பபறுனபறு 

(ரூபா. மில்லியன்)   1 

ஆம்  

காைா

ண்டு 

2 ஆம்  

காைா

ண்டு 

3 ஆம்  

காைா

ண்டு 

4 ஆம் 

காைாண்

டு 

மனித 

வைம் 

ஆட் னெர்ப்புக்கள் 

மற்றும் னெலவ 

ஆரம்பப் பயிற்ெி 

ஆட் னெர்ப்புக்கள்.                   

   இ.க. னெ.  2018                

523,040.00  

பபௌ.இ

. 

25% 25% 25% 25% ஆட்னெர்ப்புச் 

பெய்யப்பட்ட 

அலுவைர்கைின் 

ெதவீதம் 

பைி

யாட் 

பதாகு

தியின

லர 

ெிறந்த 

மட்டத்

தில் 

வழங்கு

வதன் 

மூைம் 

விலன

த்திறன் 

மிக்க 

அரெ 

னெலவ

பயான்

றிலன 

உருவா

க்குதல். 

235 அலுவைர்கலை 

ஆட்னெர்ப்புச் 

பெய்தல்.   2017ஆம்ஆண்டிற்

கானமதிப்பீடுபெய்

யப்பட்டுள்ைது.  

2017  

ஆம்ஆண்டில்ஆரம்

பிப்பதற்குநடவடிக்

லகனமற்பகாள்ைப்

பட்டுள்ைது. 

என்றாலும்ஆட்னெ

ர்ப்புக்கள் 2018 

ஆம்ஆண்டில்நி

லறவுபெய்யப்பட

வுள்ைது. 

நி.இ.            

523,040.

00  

  அ.மு.உ.னெ.  2018  -  பபௌ.இ

. 

20% 20% 20%   

  அ.மு.உ.னெ.அதி 2016                

454,650.00  

பபௌ.இ 50% 25% 25%   302 அலுவைர்கலை 

ஆட்னெர்ப்புச் 

பெய்தல்.  

    நி.இ.   187,050

.00  

267,600

.00  

- 

    அ.மு.உ.னெ.  2016 

(ஆட்னெர்ப்பு+ நியமனம் 

வழங்கும் நடவடிக்லக) 

            

7,473,190.18  

பபௌ.இ

. 

25%       5384 

அலுவைர்கலை 

ஆட்னெர்ப்புச் 

பெய்தல். 
   

 

நி.இ.         

    பமாழிபபயர்ப்பாைர் 

னெலவ 
                  

33,520.00  

பபௌ.இ

. 

  50% 25% 25% 77  அலுவைர்கலை 

ஆட்னெர்ப்புச் 

பெய்தல்.     நி.இ.                                                 

இ
ல

ை
ந்

த
ன

ெ
ல

வ
க

ள்
ப

ிா
ிவு
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33,520.00  

    இ.த.உ. பதா. னெ. 3 (III) 

2016 

             139,050.00 பபௌ.இ 20% 20% 20%   758அலுவைர்கலை 

ஆட்னெர்ப்புச் 

பெய்தல். 

    நி.இ. -    

    இ.த. உ. பதா. னெ.  2 

(II) 2016 

41,650.00  பபௌ.இ 20% 20% 20%   174அலுவைர்கலை 

ஆட்னெர்ப்புச் 

பெய்தல். 

    நி.இ. -    

    இ.த. உ. பதா. னெ.  1 

(III) 2016 

                  

27,400.00  

பபௌ.இ 20% 20% 20%   20 அலுவைர்கலை 

ஆட்னெர்ப்புச் 

பெய்தல். 

    நி.இ. -    

    நூைகர் னெலவ 2016                   

64,860.00  

பபௌ.இ

. 

50% 25% 25

% 

    168அலுவைர்கலை 

ஆட்னெர்ப்புச் 

பெய்தல்.        நி.இ.   64,860

.00  

    

    னெலவ ஆரம்பப் 

பயிற்ெி 
                  

    இ.நி.னெ.  2018          

50,201,259.52  

பபௌ.இ

. 

        பயிற்

றப்பட்

ட 

அலுவ

ைர்கைி

ன் 

ெதவீத

ம் 

அரெ 

னெலவயின் 

பெயற்பாட்டிற்

கான பயிற்ெி 

பபற்ற, புதிதாக 

ஆட்னெர்ப்பு 

பெய்யப்பட்ட 

அலுவைர்கலை 

வழங்குதல். 

235அலுவைர்கலை 

ஆட்னெர்ப்புச் 

பெய்தல்.     நி.இ.         

   இ.நி.னெ.  2015(2016) II          

34,433,863.00  

பபௌ.இ 25% 25% 25

% 

25% 221அலுவைர்கலை 

ஆட்னெர்ப்புச் 

பெய்தல்.     நி.இ         

    அ.மு.உ.னெ.அதி2016             

2,356,642.40  

பபௌ.இ     100

% 

  302அலுவைர்கலை 

ஆட்னெர்ப்புச் 

பெய்தல்.     நி.இ.     2,35

6,64

2.40  

  

    அ.மு.உ.னெ.  2016          

20,352,794.04  

பபௌ.இ 100%       5384அலுவைர்களுக்

கு பயிற்ெியைித்தல்.     நி.இ. 20,35       
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2,794

.04  

 

    பமாழி பபயர்ப்பாைர் 

னெலவ 
            

1,230,226.85  

பபௌ.இ       100% 77அலுவைர்களுக்கு 

பயிற்ெியைித்தல்.     நி.இ.       1,230,226.85  

    இ.த.உ.பதா.னெ. 3 (III) 

2016 

            

7,983,476.85  

பபௌ.இ 2019 ஆம் 

ஆண்டின் 

னபாது 

னெலவ 

ஆரம்பப் 

பயிற்ெிகலை 

நடாத்துவதற்

கு 

உத்னதெிக்கப்

பட்டுள்ைது. 

  758அலுவைர்களுக்

கு பயிற்ெியைித்தர்.     நி.இ. 

    இ.த.உ.பதா.னெ. 2 (II) 

2016 

            

1,865,476.85  

பபௌ.இ 174அலுவைர்களுக்

கு பயிற்ெியைித்தல்.     நி.இ. 

    இ.த.உ.பதா.னெ. 1 (III) 

2016 

               

479,476.85  

பபௌ.இ 20அலுவைர்களுக்கு 

பயிற்ெியைித்தல்.     நி.இ. 

    நூைகர் னெலவ 2016             

3,964,126.85  

பபௌ.இ     100

% 

   168அலுவைர்களுக்

கு பயிற்ெியைித்தல். 

    நி.இ.     3,96

4,12

6.85  

  

  விலனத்திறன் 

காண் தலட 

தாண்டல் பாீட்லெ 

                    

  இ.நி.னெ. இ.நி.னெ. - 2017(II)             

1,455,611.00  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  வருட

பமான்

றிற்கு 

இரு 

தட

லவ 

பாீட்

லெக

லை 

நடாத்

துதல். 

உாிய 

காைத்திற்கு 

பதவியுயர்வு 

கிலடத்தல் 

மற்றும் 

உற்பத்தித்திறன் 

வாய்ந்த அரெ 

னெலவயிலன 

வழங்குதல். 

விண்ைப்பதாாிகளு

க்கு தாமதமின்றி 

விலனத்திறன் காண் 

தலட தாண்டல் 

பாீட்லெக்கு 

னதாற்றுவதற்கு 

முடியுமாக இருத்தல். 

    நி.இ     1,45

5,61

1.00  

  

    இ.நி.னெ. முதைாம் 

விலனத்திறன் காண் 

தலட தாண்டல் 

பாீட்லெ.- 2018(I) 

               

676,619.40  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

    நி.இ          676,619.40  

    இ.நி.னெ. இரண்டாம் 

விலனத்திறன் காண் 

தலட தாண்டல் 

பாீட்லெ.-2018 (I) 

               

548,850.00  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  

    நி.இ.               
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548,

850.

00  

    இ.நி.னெ. இரண்டாம் 

விலனத்திறன் காண் 

தலட தாண்டல் 

பாீட்லெ -2018 (II) 

               

653,670.00  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

    நி.இ.                

653,670.00  

  இ.பபா. னெ.  2017 (II)             

1,015,250.00  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  

  (பபாறியியைாைர்) நி.இ.     1,01

5,25

0.00  

  

    2018(I)                

712,475.00  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

    நி.இ.       712,475.00  

  இ.க.னெ. 2016 (II)             

1,046,699.80  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  

  நி.இ.     1,04

6,69

9.80  

  

  2017 (I)                

612,378.00  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

  நி.இ.       612,378.00  

  2017 (II)                 

997,227.00  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  

  நி.இ.     997,

227.

00  

  

  2018 (I)                

322,269.00  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

    நி.இ.       322,269.00  
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  இ.க.நி.னெ. 2016 (II)                

166,107.20  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  

    நி.இ.     166,

107.

20  

  

    2017 (I)                   

77,690.80  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

    நி.இ.       77,690.80  

  இ.தி.உ.னெ.  2016 (II)                

102,660.00  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  

  (திட்டமிடல்) நி.இ.     102,

660.

00  

  

    2017 (I)                

335,475.00  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

    நி.இ.       335,475.00  

  இ.த. பதா. பதா. 

னெ. 
இ.த. பதா. பதா. னெ.  3 

(III) -விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 1 

2018(I) 

               

816,400.00  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  

    நி.இ.     816,

400.

00  

  

    இ.த. பதா. பதா. னெ. 3 

(III)- விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 2 

2018(II) 

            

1,632,800.00  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

        நி.இ.       1,632,800.00        

    இ.த. பதா. பதா. னெ. 3 

(II) - விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 1 

2018(I) 

                  

15,212.00  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

        

    நி.இ.     15,2

12.0

0  
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    இ.த. பதா. பதா. னெ. 3 

(II) - விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 2 

2018(II) 

12,170.00  பபௌ.இ

. 

  30% 50

% 

20% வருட

பமான்

றிற்கு 

இரு 

தட

லவ 

பாீட்

லெ 

நடாத்

துதல். 

உாிய 

காைத்திற்கு 

பதவியுயர்வு 

கிலடத்தல் 

மற்றும் 

உற்பத்தித்திறன்

மிக்க அரெ 

னெலவ 

விண்ைப்பதாாிகளு

க்கு தாமதமின்றி 

விலனத்திறன் காண் 

தலட தாண்டல் 

பாீட்லெக்கு 

னதாற்றுவதற்கு 

முடியுமாக இருத்தல். 

    நி.இ.                   

12,170.00  

    இ.த. பதா. பதா. னெ. 3 

(I) -விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 1 

2018(I) 

                  

46,649.30  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  

    நி.இ.     46,6

49.3

0  

  

    இ.த. பதா. பதா. னெ. 3 

(I)-விலனத்திறன் காண் 

தலட தாண்டல் 2 

2018(II) 

                  

37,320.00  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

    நி.இ.       37,320.00  

    இ.த. பதா. பதா. னெ. 2 

(II) - விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 1 

2018(I) 

                  

83,140.00  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  

    நி.இ.     83,1

40.0

0  

  

    இ.த. பதா. பதா. னெ. 2 

(II) - விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 2 

2018(II) 

               

415,700.00  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

    நி.இ.       415,700.00  

    இ.த. பதா. பதா. னெ. 2 

(I) - விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 1 

2018(I) 

                  

32,104.00  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  

    நி.இ.     32,1

04.0

0  

  

    இ.த. பதா. பதா. னெ.  2 

(I) - விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 2 

2018(II) 

                  

25,684.00  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

    நி.இ.       25,684.00  
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    இ.த. பதா. பதா. னெ.  1 

(III)- விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 1 

2018(I) 

                  

89,931.00  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  

    நி.இ.     89,9

31.0

0  

  

    இ.த. பதா. பதா. னெ. 1 

(III) -விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 2 

2018(II) 

                  

89,931.00  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

    நி.இ.                   

89,931.00  

    இ.த. பதா. பதா. னெ. 1 

(II) - விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 1 

2018(I) 

                  

22,237.50  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  

    நி.இ.     22,2

37.5

0  

  

    இ.த. பதா. பதா. னெ. 1 

(II) - விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 2 

2018(II) 

                  

22,237.50  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

    நி.இ.                   

22,237.50  

    இ.த. பதா. பதா. னெ. 1 

(I) - விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 1 

2018(I) 

                  

20,000.00  

பபௌ.இ 30% 50% 20

% 

  

    நி.இ.     20,0

00.0

0  

  

    இ.த. பதா. பதா. னெ. 1 

(I) – விலனத்திறன் 

காண் தலட தாண்டல் 1 

2018(II) 

                  

20,000.00  

பபௌ.இ   30% 50

% 

20% 

    நி.இ.                   

20,000.00  

  வருடாந்த 

இடமாற்றக் குழு 
                 

100,000.00  

பபௌ.இ     75

% 

25%       

  நி.இ.     75,0

00.0

25,000.00      
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0  

  180 

அலுவைர்களுக்கா

ன பவைினய 

அலமந்த 

பயிற்ெிகள் 

                 

800,000.00  

பபௌ.இ   100%           

  நி.இ.   800,00

0.00  

        

  அபிவிருத்தி 

அலுவைர்கலை 

ஆட்னெர்ப்பு 

பெய்து பகாள்ைல். 

விண்ைப்பங்கலைக் 

னகாரல். 

    அரெ பகாள்லககைின் 

மீது தங்கிக் 

காைப்படுகின்றது.  

விண்ைப்பங்கைின் 

எண்ைிக்லக. 

அரெ 

னெலவயில் 

பைியாட் 

பதாகுதியினாி

ன் னதலவலய 

புர்த்தி பெய்தல்.  

  

  னநர்முகப் 

பாீட்லெகலை 

நடாத்துதல். 

      

  னதர்ந்பதடுத்தல்.     வழங்கிய 

நியமனங்கைின் 

எண்ைிக்லக. 

  

  நியமனங்கலைப் 

பபற்றுக்பகாடுத்தல். 

      

  அபிவிருத்தி 

அலுவைர்கலை 

னெலவயில் 

நிரந்தரப்படுத்தல். 

ொிபார்த்தற் 

பட்டியலைத் 

தயாாித்தல். 

    400 400 400 400 னெலவயில் 

நிரந்தரப்படுத்

திய 

அலுவைர்கைி

ன் 

எண்ைிக்லக 

னெலவத்  

திருப்தி மற்றும் 

வரப்பிரொதங்க

ள். 

  

  அங்கீகாரத்திலனப் 

பபற்றுக் பகாள்ைல். 

      

  அபிவிருத்தி அலுவைர் 

பதவியில் 

நிரந்தரப்படுத்துதல். 

      

  அபிவிருத்தி 

அலுவைர்கைின் 

தரங்கலை 

உயர்த்துதல்( I 

ஆம் தரம் மற்றும் II 

ஆம் தரம்) 

ொிபார்த்தற் 

பட்டியலைத் 

தயாாித்தல். 

    100 100 60 60 பதவியுயர்வு 

பபற்ற 

அலுவைர்கைி

ன் 

எண்ைிக்லக. 

னெலவத்  

திருப்தி மற்றும் 

வரப்பிரொதங்க

ள். 

  

  அங்கீகாரத்திலனப் 

பபற்றுக் பகாள்ைல். 

      

  னெலவயின் அடுத்த 

தரத்திற்கு 

பதவியுயர்விலன  

னமற்பகாள்ைல். 

      

  அபிவிருத்தி 

அலுவைர்கலை 

னெலவயில் 

இருந்து 

விடுவித்தல். 

நலடமுலற 

ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் 

தாபன 

விதிக்னகாலவயின் 

ஏற்பாடுகளுக்கு ஏற்ப 

னெலவயில் இருந்து 

    25 25 25 25 அபிவிருத்தி 

அலுவைர் 

னெலவயில் 

இருந்து 

விடுவிக்கும் 

அலுவைர்கைி

பதாழிற்துலற 

ொர் விருத்தி 

மற்றும் சுய 

தைிக்லகக்கா

ன 

ெந்தர்ப்பத்தலன
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தற்காலிகமாக  / 

நிரந்தரமாக 

விடுவிப்பதற்கான 

அங்கீகாரத்திலனப் 

பபற்றுக் பகாடுத்தல்.  

ன் 

எண்ைிக்லக. 

ப் பபற்றுக் 

பகாடுத்தல் 

  அபிவிருத்தி 

அலுவைர்கைின் 

வருடாந்தமற்ற 

இடமாற்றங்கள் 

குலறந்த 

ஆவைங்கலைக் 

னகாரல். 

    150 150 _ _ வழங்கப்பட்ட 

இடமாற்றங்க

ைின் 

எண்ைிக்லக. 

    

  அங்கீகாரத்திலனப் 

பபற்றுக் பகாள்ைல். 

    _ _     

  இடமாற்றக் 

கட்டலைகலை 

அனுப்புதல். 

    _ _     

  அபிவிருத்தி 

அைவைர்கைின் 

வருடாந்த 

இடமாற்றம் 

வருடாந்த 

இடமாற்றத்திற்கான 

விண்ைப்பங்கலைக் 

னகாரல். 

 

    _ _ னகா

ாிக்

லகக

ளுக்

கு 

ஏற்ப 

தங்கி

க் 

காை

ப்படு

கின்ற

து.  

_ வழங்கப்பட்ட 

இடமாற்றங்க

ைின் 

எண்ைிக்லக. 

பதாழிற்திறன் 

அபிவிருத்தி 

மற்றும் னெலவ 

பல்நிலைத்தன்

லமயனுள் 

அனுபவங்கலை

ப் பபற்றுக் 

பகாள்வதற்கா

ன 

ெந்தர்ப்பத்தி

லனப் பபற்றுக் 

பகாடுத்தல். 

  

  அட்டவலைகலைத் 

தயாாித்தல். 

    _ _ _   

  வருடாந்த இடமாற்றக் 

குழுக் கூட்டங்கலை 

நடாத்துதல். 

    _ _ _   

  வருடாந்த 

இடமாற்றங்கள் 

பதாடர்பான 

தீர்மானங்கலை 

பவைிப்படுத்துதல். 

    _ _ னகா

ாிக்

லகக

ளுக்

கு 

ஏற்ப 

தங்கி

க் 

காை

ப்படு

கின்ற

து. 

_ வழங்கப்பட்ட 

இடமாற்றங்க

ைின் 

எண்ைிக்லக. 

பதாழிற்திறன் 

அபிவிருத்தி 

மற்றும் னெலவ 

பல்நிலைத்தன்

லமயனுள் 

அனுபவங்கலை

ப் பபற்றுக் 

பகாள்வதற்கா

ன 

ெந்தர்ப்பத்தி

லனப் பபற்றுக் 

பகாடுத்தல். 

  

  னமன்முலறயீடுகலை 

னகாரல். 

        _ 4   
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  னமன்முலறயீட்டுக் 

குழுக்கலை 

நடாத்துதல். 

        _   

  னமன்முலறயீடுகள் 

பதாடர்பான 

தீர்மானங்கலை 

பவைிப்படுத்துதல். 

        _   

  அரொங்க னெலவகள் 

ஆலைக்குழுவிற்கு 

னமன்முலறயீடுகலைக் 

னகாரல். 

        _   

  இடமாற்றச் 

பெயற்பாட்டிலனப் 

பபறல்(பவற்றிகரமான 

அல்ைது னதால்வியுற்ற)  

        _   

  இைங்லக நிர்வாக 

னெலவ 

அலுவைர்கைின் 

ஒழுக்காற்று 

முகாலமத்துவம். 

குற்றச்ொட்டுப் பத்திர 

வலரவுகள் 

பதாடர்பான 

பாிந்துலரகலை 

அரொங்க னெலவகள் 

ஆலைக்குழுவிற்கு 

ெமர்ப்பித்தல்.  

              இைங்லக 

நிர்வாக னெலவ 

அலுவைர்கள் 

பதாடர்பாக 

விலனத்திறன் 

மிக்க மற்றும் 

காைத்திற்கு 

ஏற்ற வலகயில் 

ஒழுக்காற்று 

முகாலமத்துவத்

திலன 

னமற்பகாள்ைல். 

  

  இலைந் த னெலவ 

அலுவைர்கைின் 

ஒழுக்காற்று 

முகாலமத்துவம் 

பகாடுப்பனவுகலை 

பாிந்துலர பெய்தல் / 

பாினொதலன 

அலுவைர்கள்/ 

Recommending 
Payments /Approving 

Inquary Officers/Defense 

Officers/ Prosecution 
Officers 

              இலைந்த 

னநலவ 

அலுவைர்கள் 

பதாடர்பாக 

விலனத்திறன் 

மற்றும் 

காைத்திற்கு 

ஏற்றவலகயில் 

ஒழுக்காற்று 

முகாலமத்துவத்

திலன 

னமற்பகாள்ைல். 
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  வருடாந்தம் அற்ற 

இடமாற்றங்கள்/ 

வருடாந்த 

இடமாற்றம் 

விண்ைப்பங்கலைக் 

னகாரல். 
  රු.80,800           திருப்திகரமா

ன  னெலவப் 

பபறுநர்கள், 

அ.மு. 

உ.னெலவயின் 

தரத்திலன 

னமம்படுத்துத

ல், பல்னவறு 

துலறகைிலும் 

னெலவயாற்று

வதற்கான 

ெந்தர்ப்பத்தி

லன 

வழங்குதல் 

மற்றும் அவ் 

அந்த 

பிாிவுகைின்  

னெலவகலை 

னமம்படுத்துத

ல். 

பவற்றிகரமாக 

இடமாற்ற 

எண்ைிக்லக

லை 

உயர்த்துதல். 

  

  உத்னதெிக்கப்பட்ட 

புதிய மனித வை 

முகாலமத்துவத் 

பதாகுதி 

புதிய பமன்பபாருள் 

ஒன்றிலன விருத்தி 

பெய்தல். 

                

  பதாகுதிலயப் 

பாீட்ெித்துப் பார்த்தல். 
                

  புதிய 

பமன்பபாருைிலன 

இலையத் தைத்தின் 

மூைம் 

பெயற்படுத்துதல். 

                

  மூன்று மாத காைப் 

பிாிவினுள்  

நியமனக் 

கடிதங்கலை 

அனுப்புதல். 

i)  ஒரு மாத 

காைத்தினுள் ஆரம்ப 

விொரலைகலை 

நடாத்துதல். 

    40% 50% 75% 100% பாீட்ெித்துப் 

பார்க்கப்பட்ட 

நியமனங்கைி

ன் ெதவீதம் 

குறுகிய 

காைத்தினுள் 

நியமனக் 

கடிதங்கலை 

அனுப்பி 

லவத்தல். 

தலகலமகலைப் 

பூர்த்தி பெய்தவுடன்  

ஊழியர்கலை 

னெலவயில் நிரந்தரம் 

பெய்து பகாள்ை 

முடியும். 
  ii)  06 வார 

காைப்பகுதியினுள் 

நியமனங்களுக்காக 

அவெியப்படும் 

ஆவைங்கலை 

அறிவித்தல். 

    35% 40% 60% 80% அனுப்பி 

லவக்கப்பட்ட 

கடிதங்கைின் 

ெதவீதம். 

  iii) இரண்டு மாத காைப் 

பிாிவினுள் 

அங்கீகாரத்திலனப் 

பபற்றுக் பகாள்ைல். 

    30% 40% 50% 60% அங்கீகாிக்கப்

பட்ட 

நியமனங்கைி

ன் ெதவீதம். 

  vi)  10 வாரங்கைினுள் 

பதாகுதியினுள் 

தகவல்கலை 

உட்படுத்துதல். (ஈ – 

மனித வை 

முகாலமத்துவம்) 

    30% 40% 50% 60% உட்புகுத்தப்ப

ட்ட 

நியமனங்கைி

ன்  ெதவீதம். 
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  v) மூன்று 

மாதங்கைினுள் 

நியமனக் கடிதங்கலை 

அனுப்பி லவத்தல். 

    30% 40% 50% 60% அனுப்பி 

லவக்கப்பட்ட 

நியமனக் 

கடிதங்கைின் 

ெதவீதம். 

  இரண்டு மாத 

காைப் 

பகுதியினுள் 

ொரதிச் னெலவயில் 

நிரந்தரப்படுத்துத

ல். 

i)  03 வாரங்கைினுள் 

ஆரம்ப 

விொரலைகலை 

நடாத்துதல். 

    50% 75% 90% 100% விொரலை 

பெய்யப்பட்ட 

னெலவயில் 

நிரந்தப்படுத்த

ப்பட் ெதவீதம். 

    

  ii)  னெலவயில் 

உறுதிப்படுத்துவதற்கா

க அவெியப்படும் 

ஆவைங்கலை ஒரு 

மாத காைப் 

பகுதியினுள் 

அறிவித்தல். 

    50% 75% 90% 100% அனுப்பி 

லவக்கப்பட்ட 

கடிதங்கைின் 

ெதவீதம். 

    

  iii)  7 வார காைப் 

பகுதியினுள் 

அங்கீகாரத்திலனப் 

பபற்றுக் பகாள்ைல். 

    40% 60% 70% 80% அங்கீகாிக்கப்

பட்ட 

னெலவயில் 

நிரந்தரப்படுத்

திய ெதவீதம். 

  iv) இரண்டு மாத காைப் 

பகுதியினுள் 

னெலவயில் 

நிரந்தரப்படுத்தும் 

கடிதங்கலை அனுப்பி 

லவத்தல். 

    40% 60% 70% 80% அனுப்பி 

லவக்கப்பட்ட 

கடிதங்கைின் 

ெதவீதம். 

  இரண்டு மாத 

காைப் 

பகுதியினுள் 

ொரதிகளுக்கு 

பதவியுயர்வுகலை

ப் 

பபற்றுக்பகாடுத்த

ல். 

i) 3 வாரங்கைினுள் 

ஆரம்ப விொரலைக 

லை நடாத்துதல். 

    60% 75% 90% 100% விொரலைகள் 

னமற்பகாள்ைப

ட்டு 

னெலவயில் 

நிரந்தரப்படுத்

திய ெதவீதம். 

குறுகிய காைப் 

பகுதியினுள் 

பதவியுயர்வுக் 

கடிதங்கலை 

அனுப்பி 

லவத்தல். 

தலகலமகலைப் 

பூர்த்தி பெய்ததுடன்  

ஊழியர்கலை 

னெலவயில் 

நிரந்தரப்படுத்த 

முடியும். 

  ii) னெலவயில் 

உறுதிப்படுத்துவதற்கா

க அவெியப்படும் 

ஆவைங்கலை ஒரு 

மாதக் காைப் 

பிாிவினுள் அறிவித்தல். 

    60% 75% 90% 100% அனுப்பி 

லவக்கப்பட்ட 

கடிதங்கைின் 

ெதவீதம். 
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  iii)  7 வாரங்கைினுள் 

அங்கீகாரத்தலனப் 

பபற்றுக் பகாள்ைல். 

    50% 70% 80% 90% அங்கீகாிக்கப்

பட்ட 

பதவியுயர்வுக

ைின் ெதவீதம். 

  iv) இரண்டு மாத காைப் 

பகுதியினுள் 

பதவியுயர்வுக் 

கடிதங்கலை அனுப்பி 

லவத்தல். 

    50% 70% 80% 90% அனுப்பி 

லவக்கப்பட்ட 

கடிதங்கைின் 

ெதவீதம். 

  தகவல் மற்றும் 

பதாடர்பாடல் 

பதாழிநுட்ப  

னெலவயின் 1 ஆம் 

வகுப்பிற்குாிய 

அலுவைர்களுக்கா

ன னமைதிக 

பதாழில் ொர் 

அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள் 

    பபௌ. 

இ.* 

              

      நி. இ.*                  மில்

லிய

ன்2.5  

        

  அலுவைக 

உதவியாைர் 

னெலவயில் 

உறுதிப்படுத்துதல். 
    300 250 220 275       

  பதவியுயர்வு  பெய்தல் I 

ஆம் வகுப்பிற்கு 

    150 120 100 150       

  பதவியுயர்வு  பெய்தல்II 

ஆம் வகுப்பிற்கு 

    50 50 50 50       

  ஓய்வூதியம்     110 90 100 100       

  னெலவயில் இருந்து 

விடுவித்தல். 
    60 60 60 60       

  நியமனங்கள்     250 175 250 225       

  ஏலனயலவ     675 600 675 700       
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பிரதான விடயப் 

பரப்பபல்லை 

பிரதான 

பெயற்பா

டுகள் 

துலைச் 

பெயற்பாடுகள் 

எதிர்பார்க்கப்படும் 

பபறுனபறு(பயன்பபறு

நர்கைின் பிரதான  

பெயைாற்றுச் சுட்டி) 

ஒரு 

பெயற்பாட்டிற்கா

ன பமாத்தச் 

பெைவு ( 

காைப்படுமாயின்

) ரூபா. மில்லியன்) 

பபௌதீக மற்றும் நிதியியல் இைக்கு பபறுனபறு 

 

பபாறுப்புக் கூறும் 

அலுவைர் / 

அலுவைர்கள் 

 

 1ஆம் 

காைா

ண்டு 

2ஆம் 

காைா

ண்டு 

3ஆம் 

காைா

ண்டு 

4ஆம் 

காைா

ண்டு 

பபௌ

.இ.* 

    

பபௌ

.இ.* 

    

மனித வை 

முகாலமத்துவம் 

தாமதங்க

ள் இன்றி 

அலுவைர்

கலை 

நிரந்தரப்

படுத்துத

ல் 

இைங்லக 

நிர்வாக னெலவ 

அலுவைர்கலை 

நிரந்தரப்படுத்து

தல். 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

 

    _  

 தலகலமயுலடய அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக அடிப்பலடயில் ஒவ்பவாரு 

காைாண்டின் இறுதியின் னபானத குறித்த 

பெயற்பாடுகைின் இைக்குகலை 

முழுலமப்படுத்துதல். 

திருப்பதிகர

மான / 

ஊக்குவிக்க

ப்பட்ட 

அலுவைர்க

ள் மற்றும் 

உற்பத்தித்

திறன் மிக்க 

அரெ 

னெலவ 

உதவிப் 

பைிப்பாைர்கள் 

 

பைிப்பாைர்கள் 

 

னமைதிகச்  

பெயைாைர்கள் 

 இைங்லக 

நிர்வாகச்  

னெலவயி

ன் 

அலுவைர்

களுக்கா

ன 

பதவியுய

ர்வுகலை 

பபற்றுக்

பகாடுத்த

ல். 

 

 

 

 

 

 

 

1. வினெட 

தரத்திற்கு 

பதவியுயர்த்துத

ல் 

2. I ஆம் 

தரத்திற்கு 

பதவியுயர்த்துத

ல். 

 

3. II ஆம் 

தரத்திற்கு 

பதவியுயர்த்துத

ல். 

பதவியுயர்வுகலைப் 

பபற்றுக்பகாடுக்கும் 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

 

 

0.2 

 √ 

 

 

 

√ 

 √  திருப்பதிகர

மான / 

ஊக்குவிக்க

ப்பட்ட 

அலுவைர்க

ள் மற்றும் 

உற்பத்தித்

திறன் மிக்க 

அரெ 

னெலவ 

உதவிப் 

பைிப்பாைர்கள் 

 

பைிப்பாைர்கள் 

 

னமைதிகச்  

பெயைாைர்கள் 

தலகலமயுலடய அலுவைர்கைின் எண்ைிக்லகயின் அடிப்பலடயில் 

ஒவ்பவாரு காைாண்டு முடிவின் னபாது குறித்த பெயற்பாட்டின் 

இைக்குகலை நிலறவு பெய்தலிலன மீைாய்வு பெய்யப்படும். 

  

இ
ை

ங்
ல

க
 ந

ிர்
வ

ா
க

 ன
ெ

ல
வ

ப்
 ப

ிா
ிவு
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பிரதான 

பரப்பபல்லை 

பெயற்பாடுகள் துலைச் 

பெயற்பாடு 

2018 

ஆண்டிற்கான 

ஒதுக்கீடு  (ரூ. 

மி.) 

பபௌதீக னமம்பாடு(%) பிரதான 

பெயைாற்ற 

சுட்டி (KPIs) 
விலைவிலைவு பபாறுப்பு 

    

1 
ஆ

ம்
 

க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

2 
 ஆ

ம்
 

க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

3
 ஆ

ம்
 

க
ா
ை

ா
ண்

டு
 4 
 ஆ

ம்
 

க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

   

1. மனிதவை 

முகாலமத்து

வம் 

 

இைங்லக 

பபாறியியைாைர் 

னெலவயின்  III 

தரத்திற்கான 

ஆட்னெர்ப்பு 

(திறந்த) 

 

2.0 25% 50% 75% 100% 

பவற்றிடங்கைின்  

எண்ைிக்லகலய 

5 % 

பபறுமானத்தில் 

லவத்துப் னபைல் 

னதெிய பபாருைாதாரத்லதக் 

கட்டிபயழுப்புவது பதாடர்பாக 

அரொங்க 

பபாறியியைாைர்கைின் 

எண்ைிக்லகலய, 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

பபாறியியைாைர்கைின் 

எண்ைிக்லக வலர 

அதிகாித்தல் 

பவற்றிடங்கைின் 

எண்ைிக்லகக்கு அலமய 

ஆட்னெர்க்கப்பட்ட 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக  

இைங்லக 

பபாறியியைாைர் 

னெலவயின்  III 

தரத்திற்கான 

ஆட்னெர்ப்பு 

(மட்டுப்படுத்தப்பட்

ட) 
 

0.2 
 

25% 50% 75% 100% 

பவற்றிடங்கைி

ன்  

எண்ைிக்லக

லய 5% 

பபறுமானத்தில் 

லவத்துப் 

னபைல் 

னதெிய பபாருைாதாரத்லதக் 

கட்டிபயழுப்புவது பதாடர்பாக 

அரொங்க 

பபாறியியைாைர்கைின் 

எண்ைிக்லகலய, 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

பபாறியியைாைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

 

னெலவ புகுமுக 

பயிற்ெி 

பாடபநறிலய 

நடாத்துதல்  

0.8 25% 50% 75% 100% 

பாடபநறிலய 

90% வீதமான 

வர்கனை பூர்த்தி 

இைங்லக பபாறியியைாைர் 

னெலவயின் புதிய 

அலுவைர்களுக்கு அரொங்க 

னெலவ பற்றி விைக்கமைித்தல் 

னெலவ புகுமுக பயிற்ெி 

பாடபநறிலய பூர்த்தி 

பெய்த அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

விலனத்திறன் 

காண்தலடப் 

பாீட்லெலய 

நடாத்துதல் 

 

8.0 25% 50% 75% 100% 

நன்னடத்லதக் 

காைத்தினுள் 

தலகலமகலைப் 

பூர்த்தி பெய்த 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக

லய 90% 

பபறுமானத்தில் 

இைங்லக பபாறியியைாைர் 

னெலவயின் 

அலுவைர்களுக்கான காப்பீடு 

மற்றும் ஊக்கமைிப்பு 

 

னெலவ புகுமுக பயிற்ெி 

பாடபநறிலய பூர்த்தி 

பெய்த அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

இ
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லவத்துப் 

னபைல் 

இைங்லக 

பபாறியியைாைர் 

னெலவயின்  III 

தரத்லதச்  னெர்ந்த 

அலுவைர்கலை 

நிரந்தரமாக்குதல் 

 

 25% 50% 75% 100% 

நன்னடத்லதக் 

காைத்தினுள் 

தலகலமகலைப் 

பூர்த்தி பெய்த 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக

லய 90% 

பபறுமானத்தில் 

லவத்துப் 

னபைல் 

இைங்லக பபாறியியைாைர் 

னெலவயின் 

அலுவைர்களுக்கான காப்பீடு 

மற்றும் ஊக்கமைிப்பு 

 

பதவி நிரந்தரமாக்கப்பட்ட 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

 

இைங்லக 

பபாறியியைாைர் 

னெலவயின்  III 

தரத்லதச்  னெர்ந்த 

அலுவைர்களுக் 

கான இரண்டாம் 

பமாழிப் பயிற்ெி 

பாடபநறிலய 

நடாத்துதல் 

 

1.5 25% 50% 75% 100% 

இரண்டாம் 

பமாழி னதலவப் 

பாட்டிலன 

பூர்த்தி 

பெய்துள்ை 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

இைங்லக   னெலவ 

அலுவைர்களுக்கு பதாழில் 

திருப்தி மற்றும் ஊக்க மைித்த, 

னதெிய நல்லிைக்கம் 

பதாடர்பாக பபாறி 

யியைாைர்கைின் 

பங்கைிப்பிலனப் பபற்றுக் 

பகாள்ைல் 

இரண்டாம்பமாழி 

பாடபநறியில் கைந்து      

பகாண்ட அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

இைங்லக 

பபாறியியைாைர் 

னெலவயின்  III 

தரத்லதச்  னெர்ந்த 

அலுவைர்கலை II 

தரத்திற்குப் 

பதவியுயர்த்துதல் 
 

 25% 50% 75% 100% 

தலகலமகலைப் 

பூரத்தி பெய்த 

அலுவைர்களுள்  

II தரத்திற்கு 

பதவியுயர்த்தப்ப

ட்ட 

அலுவைர்கைின் 

ெதவிகிதம் 

இைங்லக பபாறியியைாைர் 

னெலவயின் 

அலுவைர்களுக்கான திருப்பதி 

மற்றும் ஊக்கமைிப்பு 

 

II  தரத்திற்கு 

பதவியுயர்த்தப்பட்ட 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

இைங்லக 

பபாறியியைாைர் 

னெலவயின்  II 

தரத்லதச்  னெர்ந்த 

அலுவைர்கலை I 

தரத்திற்குப் 

பதவியுயர்த்துதல் 

  

 25% 50% 75% 100% 

தலகலமகலைப் 

பூர்த்தி பெய்த 

அலுவைர்களுள்  

I தரத்திற்கு 

பதவியுயர்த்தப்ப

ட்ட 

அலுவைர்கைின் 

ெதவிகிதம் 

இைங்லக பபாறியியைாைர் 

னெலவயின் 

அலுவைர்களுக்கான திருப்பதி 

மற்றும் ஊக்கமைிப்பு 

 

I தரத்திற்கு 

பதவியுயர்த்தப்பட்ட 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 



 

168 
 

இைங்லக 

பபாறியியைாைர் 

னெலவயின்  I 

தரத்லதச்  னெர்ந்த 

அலுவைர்கலை 

வினெட தரத்திற்குப் 

பதவியுயர்த்துதல் 

  

0.15 25% 50% 75% 100% 

தலகலமகலைப் 

பூரத்தி பெய்த 

அலுவைர்களுள் 

வினெட 

தரத்திற்கு 

பதவியுயர்த்தப்ப

ட்ட 

அலுவைர்கைின் 

ெதவிகிதம் 

னதெிய அபிவிருத்திக்கு 

பங்கைிப்பு நல்கும் 

வலுவானதும் தலகலமகலைக் 

பகாண்டதுமான 

தலைலமத்துவத்லத 

உருவாக்குதல்  

வினெட தரத்திற்கு 

பதவியுயர்த்தப்பட்ட 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

இைங்லக 

பபாறியியைாைர் 

னெலவயின்  I  

தரத்லதச்  னெர்ந்த  

அலுவைர்கலை 

பதவிகளுக்கு 

நியமித்தல் 

 

 25% 50% 75% 100% 

ஆண்டினுள் 

பதவிகளுக்கு 

நியமிக்கப்பட்ட 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

னதெிய அபிவிருத்திக்கு 

வலுவான மற்றும் 

தலகலமகலைக் பகாண்ட 

தலைலமத்துவத்லத 

உருவாக்குதல்  

ஆண்டினுள் பதவிகளுக்கு 

நியமிக்கப்பட்ட 

அலுவைர்கள் 

இைங்லக பபாறி 

யியைாைர் னெலவ 

அலுவைர்கைது 

ஒழுக்காற்று 

னகாலவகள் ெம்பந் 

தமாக நட வடிக்லக 

எடுத்தல் 

 

 25% 50% 75% 100% 

ஆண்டினுள் முடி 

வுறுத்தப்பட்ட 

ஒழுக்காற்று 

நடவடிக்லககைி

ன் எண்ைிக்லக  

விலனத்திறன் மற்றும் 

உற்பத்தித் திறலன 

அதிகாித்தல் 

ஆண்டினுள் 

முடிவுறுத்தப்பட்ட 

ஒழுக்காற்று 

நடவடிக்லககள் 

I ஆம் தர 

அலுவைர்கைது 

இயைைவு விருத்தி  

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

 

6.0 25% 50% 75% 100% 

I ஆம் தர 

அலுவைர்கைது 

இயைைவு 

விருத்தி 

பயிற்ெிலய 

பூர்த்தி பெய்த 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக  

அலுவைர்கைின் 

விலனத்திறன் மற்றும் 

அறிவிலன விருத்தி பெய்தல் 

I ஆம் தர அலுவைர்கைது 

இயைைவு விருத்தி 

பயிற்ெியி கைந்துபகாண்ட 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

 இைங்லக 

பபாறியியைாைர் 

னெலவ 

அலுவைர்கள் 

ஓய்வுபபறல் 

 

 25% 50% 75% 100% 

உாிய 

ஆண்டினுள் 

ஓய்வு 

பபறவுள்ை 

அலுவைர்களுள் 

ஓய்வுபபற்றுள்ை 

அலுவைர்கைின் 

விகிதம்  

அரொங்க னெலவ பற்றிய 

ஆக்கபூர்மான மனப்பாங்லக 

கட்டிபயழுப்புதல்  

ஓய்வுபபற்ற அலுவைர்கள் 

 பவற்றிடங்கலை  

இற்லறவலரப்படுத்

தல் மற்றும் 

பதவிகளுக்கு  

 25% 50% 75% 100% 

ஒவ்பவாரு 

ஆண்டுக்குமுாிய 

பவற்றிடங்கலை 

னகாரல் 

னதெிய பபாருைாதாரத்திற்கு 

பங்கைிப்பு பெய்கின்ற 

பபாறியியைாைர்கைின் 

எண்ைிக்லக அதிகாித்தல் 

இற்லறவலரயாக்கப்பட்ட 

பவற்றிட அட்டவலை 
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நியமித்தல் 

 இைங்லக 

பபாறியியைாைர் 

னெலவ 

அலுவைர்கைின் 

னெலவமூப்பு  

அட்டவலை 

தயாாித்தல் 
 

 25% 50% 75% 100% 

தரவு 

முலறலமயுல் 

உள்ைடக்கப்பட்

டுள்ை 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

அலுவைர்கைது 

பதவியுயர்வுகள் மற்றும் பிற 

பதவிகளுக்கு நியமிப்பதற்கான 

விலனத்திறலன அதிகாித்தல் 

னெலவமூப்பு  அட்ட 

வலைக்கலமய 

வழங்கப்பட்ட 

பதவியுயர்வுகள் 

தகவல் 

பதாழிநுட்பம் 

பிாிவின் 

வலையலமப்பு 

முலறலமயின் 

வலிலமலய 

அதிகாித்தல்  

 0.005 25% 50% 75% 100% 

இலையத்தைத்

துடன் இலை 

வதற்காக 

எடுக்கும்  காைம்  

விலனத்திறன் மற்றும் 

உற்பத்தித் திறலன 

அதிகாித்தல் 

இலையத்தைத்துடன் 

இலை வதற்காக 

எடுக்கும்  காைம் 

குலறவலடந்தலம 

பிாிவின் தரவு 

முலறலமலய 

இற்லறவலரப்படுத்

தல் 
  25% 50% 75% 100% 

இற்லறவலரயா

க்கப்பட்ட 

தகவல்கைின் 

எண்ைிக்லக  

விலனத்திறன் மற்றும் 

உற்பத்தித் திறலன 

அதிகாித்தல் 

தகவல்கலை 

வழங்குவதற்கு எடுக்கும்  

காைம் குலறவலடந்தலம 

உற்பத்தித்திற

ன் 

மின்னஞ்ெல் -  

இற்லறவலரப்படுத்

தல் 

 

 25% 50% 75% 100% 

மின்னஞ்ெலில் 

உள்ைடக்கப்பட்

டுள்ை 

கடிதங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

விலனத்திறன் மற்றும் 

உற்பத்தித் திறலன 

அதிகாித்தல் 

இற்லறவலரயாக்கப்பட்ட 

மின்னஞ்ெல் 

னகாலவ முலறலம 

மீைலமத்தல் 

 

 25% 50% 75% 100% 

நிறம் குறிக்கப் 

பட்டுள்ை 

னகாலவகைின் 

எண்ைிக்லக  

விலனத்திறன் மற்றும் 

உற்பத்தித் திறலன 

அதிகாித்தல் 

நிறம் குறிக்கப் பட்ட 

னகாலவகள் 

 

பபாறியியைாைர் 

னெலவயின் 

(னவலைக் குறிப்பு -  
Work manuals) 

தயாாித்தல் 

 

 25% 50% 75% 100% 

தயாாிக்கப்பட்ட(

னவலைக் 

குறிப்புக்கைின் 

எண்ைிக்லக  

விலனத்திறன் மற்றும் 

உற்பத்தித் திறலன 

அதிகாித்தல் 

தயாாிக்கப்பட்ட(னவலைக் 

குறிப்புக்கள்-  Work 

manuals) தயாாித்தல் 

முகாலமத்து

வம் மற்றும் 

மறுெீரலமப்பு 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

பதவியைிலய 

மறுெீரலமத்தல் 

 

 25% 
50% 

 
75% 100% 

அங்கீகாரமைிக்

கப்பட்ட புதிய 

பதவிகைின் 

எண்ைிக்லக  

னதெிய பபாருைா தாரத்லத 

கட்டி பயழுப்பும் பபாருட்டு 

னெலவ யாற்றுகின்ற 

பபாறியியைாைர்கைின் 

எண்ைிக்லக அதிகாித்தல்  

அங்கீகாரம் பபறப்பட்ட 

புதிய பதவிகள் 
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வெதியைித்த

ல் 

பெயற்பாடற்ற 

கைனிகளுக்கு 

பதிைாக புதிய 

கைனிகலைப் 

பபற்றுக் பகாள்ைல்  

0.5 25% 50% 75% 100% 

நாபைான்றுக்கு 

அனுப்பப் படும் 

கடிதங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

னெலவகலை தாமதமின்றி 

வழங்குதல் 

கிலடக்கப் பபற்ற புதிய 

கைனிகள் 

 

பெயற்பாடற்ற 

அச்சுப்பபாறிகளுக்

கு பதிைாக புதிய 

அச்சுப் 

பபாறிகலைப் 

பபற்றுக் பகாள்ைல்  

0.1 25% 50% 75% 100% 

னெலவகலை 

தாமதமின்றி 

வழங்குதல் 

னெலவகலை தாமதமின்றி 

வழங்குதல் 

அங்கீகாரமைிக்கப்பட்ட 

புதிய அச்சுப்பபாறி 

 எழுதுநர் 

னமலெக்கான 

இழுப்பலற 

பபற்றுக்பகாடுத்தல் 
  

0.05 
 

25% 50% 75% 100% 

னவலை பெய்யும் 

இடவெதி 

அதிகாித்தல் 

னவலை விலனத்திறன் மற்றும் 

உற்பத்தித் திறலன 

அதிகாித்தல் 

எழுதுநர் னமலெக்கான 

இழுப்பலற 

 

ஃபூட் பரஸ்ட்) Foot 

rests(  

0.015 25% 50% 75% 100% 

பபற்றுக் 

பகாண்ட ஃபூட் 

பரஸ்ட் 

எண்ைிக்லக 

விலனத்திறன் மற்றும் 

உற்பத்தித் திறலன 

அதிகாித்தல் 

ஃபூட் பரஸ்ட்) Foot rests( 

 

லமக்னரானவவ் 

அடுப்பு 

ஒன்றிலனப் 

பபற்றுக் பகாள்ைல்  

8.82 25% 50% 75% 100% 

பபற்றுக் 

பகாண்டலமக்

னரானவவ் 

அடுப்பிலனப் 

பயன்படுத்தும் 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக  

அலுவைர்கைது வெதி மற்றும் 

திருப்திலய அதிகாித்தல் 

பபற்றுக்பகாண்டலமக்

னரானவவ் அடுப்பு 

 

ெிறியைவிைான 

குைிரூட்டி 

ஒன்றிலனப்  

பபற்றுக் பகாள்ைல்  

8.83 25% 50% 75% 100% 

பபற்றுக் 

பகாள்ைப்பட்ட 

குைிரூட்டிலய  

பயன்படுத்தும் 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக  

அலுவைர்கைது வெதி மற்றும் 

திருப்திலய அதிகாித்தல் 

பபற்றுக்பகாள்ைப் பட்ட 

குைிரூட்டி 
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விஞ்ஞான னெலவப் பிாிவு 
பபௌதீக மற்றும் நிதியியல் இைக்குகள் 

பபறுனபறு பபாறுப்புக் கூறும் 

அலுவைர் / 

அலுவைர்கள்** 

பிரதான 

விடயப் 

பரப்பபல்

லை 

பிரதான பெயற்பாடுகள் துலை

ச்  

பெயற்

பாடுக

ள் 

எதிர்பார்க்கப்படும் 

பபறுனபறு(பயன்பப

றுநர்கைின் பிரதான 

பெயைாற்றுச் சுட்டி) 

ஒரு 

பெயற்

பாட்டிற்

கான  

பமாத்த

ச்  

பெைவு 

(காைப்

படுமா

யின்) 

(ரூபா. 

மில்லிய

ன்)  

FT* 

 

1 ஆம் 

காைா

ண்டு 

2 ஆம் 

காைா

ண்டு 

3  ஆம் 

காைா

ண்டு 

4ஆம் 

காைா

ண்டு 

1. மனித வை 

முகாலமத்து

வம் 

1. இைங்லக விஞ்ஞான 

னெலவயின் (140) 

மற்றும் இைங்லக 

கட்டிட நிர்மாைச் 

னெலவயின் (17) 

அலுவைர்களுக்கான ( 

திறந்த – 8 மற்றும் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட – 

9) இற்கான னெலவ 

ஆரம்பப் பயிற்ெியிலன 

ஒழுங்கு படுத்துதல். 

  

பயிற்ெி பபற்ற 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

7 

பபௌ.இ. 

மற்றும் 

நி.இ. 

      100% 

இைங்லக 

விஞ்ஞான  

னெலவ மற்றும் 

இைங்லக கட்டிட 

நிர்மாை னெலவ 

ஆலுவைர்கைின் 

இயைைவு மற்றும் 

திறன்கலை 

விருத்தி பெய்தல். 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

இைங்லக விஞ்ஞான 

னெலவ மற்றும் கட்டிட 

நிர்மாை னெலவயின் 

அலுவைர்களுக்கான 

இயைைவு விருத்தி 

நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள் 

  

இைங்லக 

அபிவிருத்தி நிர்வாக 

நிறுவகத்தினால் 

நடாத்தப்படும் 

இயைைவு விருத்தி 

நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள் 

  பபௌ.இ.         

இயைைவு விருத்தி 

பெய்வதன் மூைம் 

இைங்லக 

விஞ்ஞான னெலவ 

மற்றும் இைங்லக 

கட்டிட நிர்மாை  

னெலவயின் 

அலுவைர்கலை 

ஊக்குவிப்புச்  

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

PT
* 

இ
ை

ங்
ல

க
வ

ிஞ்
ஞ

ா
ன

, க
ட்

டி
ட

ந
ிர்

ம
ா
ை

ம
ற்

று
ம்

ப
த

ா
ழ

ில்
நு

ட்
ப

ப்
ப

ிா
ிவு
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பெய்தல். 

2.  திறந்த னபாட்டிப் 

பாீட் லெக்காக 

இைங்லக விஞ்ஞான 

னெலவக்காக 86 

னபாிலன இலைத்துக் 

பகாள்ைல் (2017.12.31 

ஆந் திகதிய 

பவற்றிடங்களுக்கான 

பதவிகள்) மற்றும் 

இைங்லக கட்டிட 

நிர்மாைச் னெலவக்காக 

அலுவைர்கள் 08 

னபாிலன இலைத்துக்   

பகாள்ைல்( ஆட் 

னெர்ப்பிற்காக னநர்முகப் 

பாீட்லெ) 

  

பவற்றிட 

எண்ைிக்லக 5%  

மட்டத்தில் னபைிச் 

பெல்ைல். 

0.74 

பபௌ.இ. 

மற்றும் 

நி.இ. 

  75%   100% 

பவற்றிடங்கலை 

நிரப்புவதன் மூைம் 

இைங்லக 

விஞ்ஞான னெலவ 

மற்றும் இைங்லக 

கட்டிட நிர்மாைச் 

னெலவ 

அலுவைர்கைின் 

பங்கைிப்பிலன 

மற்றும் னெலவ 

வழங்கலிலன 

விருத்தி பெய்தல். 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

3. * இைங்லக 

விஞ்ஞான னெலவ 

மற்றும் இைங்லக 

கட்டிட நிர்மாை 

அலுவைர்கள் 4  

னபருக்கு உாிய 

தினத்தில் 

பதவியுயர்விலனப்  

பபற்றுக் 

பகாடுத்தல்(பதவியுயர்

விற்காக குறித்த 

அலுவைர்கலை 

பதவியுயர்வு 

பெய்வதற்கு மூன்று 

மாதங்களுக்கு முன்னர் 

பட்டியல் படுத்துதல்)  

  

உாிய திகதியில் 

இடம்பபற்ற 

பதவியுயர்வுகைின் 

எண்ைிக்லக 

0.183 

பபௌ.இ. 

மற்றும் 

நி.இ. 

25% 50% 75% 100% 

உயர் 

முகாலமத்துவ 

மட்டங்கைில் 

காைப்படும் 

பதவிகளுக்காக 

அலனத்து 

வலகயிலும் 

தலகலமயிலனப் 

முழுலமப்படுத்திய 

அலுவைர்கலைத் 

னதர்ந்பதடுத்தல். 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 
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4. இைங்லக விஞ்ஞான 

னெலவ மற்றும் கட்டிட 

நிர்மாை னெலவயின் 

அலுவைர்கள் 57 

னபருக்கு உாிய 

காைத்தில் 

நிரந்தரப்படுத்துதல்..(நிர

ந்தரப்படுத்துவதற்காக 

குறித்த அலுவைர்கலை 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு 

மூன்று மாதங்களுக்கு 

முன்னர் பட்டியலிடல்.) 

  

குறித்த திகதியின்  

னபாது  னமற் 

பகாள்ைப்பட்ட 

னெலவயில் 

நிரந்தரப்படுத்தி 

எண்ைிக்லக 

  பபௌ.இ. 25% 50% 75% 100% 

பதாழில் திருப்தி 

மற்றும் பதாழில் 

பாதுகாப்பு 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

5. இைங்லக விஞ்ஞான 

னெலவ மற்றும் 

இைங்லக கட்டிட 

நிர்மாை  னெலவயில் 

அலுவைர்கள் 06 

னபாிலன 2018 ஆம் 

ஆண்டில் உாிய 

தினத்தில் ஓய்வு பபறச் 

பெய்தல்.( ஓய்வு 

பபறுவதற்கு உாிய 

அலுவைர்கலை ஓய்வு 

பபறுவதற்கு மூன்று 

மாதங்களுக்கு முன்னனர 

பட்டியலிடல்.) 

  

குறித்த திகதியின் 

னபாது 

னமற்பகாள்ைப்பட்ட 

ஓய்வு பபறச் 

பெய்யப்பட்டவர்கைி

ன் எண்ைிக்லக 

  பபௌ.இ. 25% 50% 75% 100% 

திருப்திகரமான 

அரெ 

னெலவபயான்று 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

6.இைங்லக விஞ்ஞான 

னெலவ மற்றும் 

இைங்லக கட்டிட 

நிர்மாைச் னெலவயுடன்  

பதாடர்புபட்ட 06 

அலமச்சுக்கள் மற்றும் 

17 திலைக்கைங்கைில் 

நிைவும் 

பவற்றிடங்கலை 

இற்லறப்படுத்துதல். 

  

இற்லறப்படுத்தப்பட்

ட பவற்றிடங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

          100% 
பவற்றிடங்கலை 

நிரப்புதல். 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 



 

174 
 

 

7. இைங்லக 

பதாழில்நுட்பச் 

னெலவக்கான 

வருடாந்தம் 

விலனத்திறன் காண் 

தலட தாண்டல் பாீட்லெ 

மற்றும் வினெட 

தரத்திற்கு 

பதவியுயர்த்துவதற்கான 

பாீட்லெயிலன 

நடாத்துதல்.  

  

தலகலமகலை 

முழுலமப்படுத்தி 

உாிய திகதியின் 

னபாது 

பதவியுயர்வுகலைப் 

பபற்ற 

அலுவைர்கைின் 

ெதவீதம் 90% ஆக  

னபைிச் பெல்ைல்.  

0.45 

பபௌ.இ. 

மற்றும் 

நி.இ. 

      100% 

திருப்திகரமான 

மற்றும் 

ஊக்குவிக்கப்பட்ட 

அலுவைர்கள். 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

8.பைியாட்பதாகுதியின

ருக்கான பயிற்ெி 

 0% குலறபாடுகைின் 

எண்ைிக்லக 
0.1 

பபௌ.இ. 

மற்றும் 

நி.இ. 

        

விலனத்திறன் 

மற்றும் 

உற்பத்தித்திறனி

லன விருத்தி 

பெய்தல். 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

9. இைங்லக 

பதாழில்நுட்ப 

னெலவக்கு 

ஆனைாெலனக் குழுக் 

கூட்டங்கலை 

நடாத்துதல்( 

வருடபமான்றிற்கு 4 

ெலபகள்)  

  

தீர்க்கப்பட்ட 

பிரச்ெிலனகைின் 

எண்ைிக்லக 

0.15 

பபௌ.இ. 

மற்றும் 

நி.இ. 

25% 50% 75% 100% 

இைங்லக 

பதாழில்நுட்ப 

னெலவ 

அலுவைர்கைின் 

பதாழில் திருப்தி 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

2 . தகவல்  

பதாழில்நுட்

பம் 

1.இைங்லக விஞ்ஞான 

னெலவ மற்றும் 

இைங்லக கட்டிட 

நிர்மாைச் னெலவ 

அலுவைர்கைின் 

மூப்புநிலை 

பதினவட்டிலன 

இற்லறப்படுத்துதல். 

  

இைங்லக விஞ்ஞான 

னெலவ மற்றும் 

இைங்லக கட்டிட 

நிர்மாைச் னெலவ 

அலுவைர்ககள் 

அலுவைர்கைின் 

மூப்புநிலை பதினவடு 

  பபௌ.இ.   100%   100% 

பதவியுயர்வு 

நலடமுலற 

ஒழுங்குவிதியில் 

விலனத்திறன் 

தன்லமயிலன 

விருத்தி பெய்தல். 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

2. இைங்லக விஞ்ஞான 

னெலவ மற்றும் 

இைங்லக கட்டிட 

நிர்மாைச் னெலவ 

  

இற்லறப்படுத்தப்பட்

ட அலுவைர்கைின் 

தகவல்கைின் 

எண்ைிக்லக. 

  பபௌ.இ. 25% 50% 75% 100% 

அலுவைர்கைின் 

தரவுகலை கண்டு 

பிடிப்பதில் 

விலனத்திறன் 

தன்லமயிலன 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 
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அலுவைர்களுக்கான 

தரவுத் 

தைபமான்றிலனத் 

பதாகுத்தல். 

அதிகாித்தல் 

மற்றும் அவெர 

னெலவயிலன 

வழங்குதல். 

3. அலமச்ெின் 

இலையத்தைத்தில் 

உள்ை தகவல்ககலை 

இற்லறப்படுத்துதல். 

  

இற்லறப்படுத்தப்பட்

ட ொியான 

தகவல்கைின் 

எண்ைிக்லக / 

ெதவீதம் 

  பபௌ.இ. 20% 40% 65% 90% 

தகவல்கலை 

இற்லறப்படுத்துவ

தற்காக 

ஆவைங்கலை 

தகவல் 

பதாழில்நுட்பப் 

பிாிவிற்கு 

அனுப்பி 

லவத்தல். 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

காைப்படும்Wi-Fi  

ரவுடருக்குப் பதிைாக 

மற்பறாரு ரவுடலர 

ஈடுபடுத்தல். 

  

இலையத்தைத்திற்கு 

பெல்லும் 

மைித்தியாைங்கைி

ன் எண்ைிக்லக 

** பபௌ.இ.         

அலுவைக 

நடவடிக்லககைில் 

விலனத்திறனி

லன விருத்தி 

பெய்தல். 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

4. அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

பைியாட் பதாகுதியினர் 

மற்றும் பவற்றிடங்கள் 

பதாடர்பான 

தகவல்கலைப் னபைிச் 

பெல்ைல். 

  

னமற்பகாள்ைப்பட்ட 

ஆட்னெர்ப்புக்கள் 

மற்றும் 

பதவியுயர்வுகைின் 

எண்ைிக்லக மற்றும் 

பவற்றிடங்கலைக் 

குலறத்தல். 

  பபௌ.இ.       100% 

அங்கீகாிக்கப்பட்

ட 

பைியாட்பதாகுதி

யினாின் 

எண்ைிக்லக 

மற்றும் 

பவற்றிடங்கள் 

பதாடர்பான 

தகவல்கலை 

இற்லறப்படுத்தி 

னபைிச் பெல்ைல். 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

3. 

உற்பத்தித்தி

றன் 

1.5 எஸ் 

எண்ைக்கருவிலன 

நலடமுலறப்படுத்துதல் 

ெகை னகாப்புக்கள் 

மற்றும் அலுவைக 

சூழலை 5 எஸ் 

எண்ைக்கருவிற்கு ஏற்ப 

தயாாித்தல். 

  

5 எஸ் முலறக்கு 

ஏற்ப 

தயாாிக்கப்பட்ட 

மூடப்பட்ட இடம் 

 

5 எஸ் முலறக்கு 

ஏற்ப 

முழுலமப்படுத்திய 

னகாப்புக்கைின் 

எண்ைிக்லக 

  பபௌ.இ. 25% 50% 75% 100% 

விலனத்திறன் 

மற்றும் 

உற்பத்தித்திறனி

லன விருத்தி 

பெய்தல் மற்றும் 

அலுவைக சூழலை 

படிப்படியாக 

மாற்றுதல். 

உதவிச் பெயைாைர் 

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 
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2. அவெியத்துக்கு ஏற்ற 

வலகயில் 

உபகரைங்கள் மற்றும் 

காகிதாதிகலை 

வழங்குதல். 

  

திருப்திகரமான 

பைியாட்பதாகுதியி

னலரக் பகாண்ட 

உறுப்பினர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

  பபௌ.இ.         

அலுவைக 

நடவடிக்லககைில் 

விலனத்திறன் 

தன்லமயிலன 

விருத்தி பெய்தல். 

உதவிப் பைிப்பாைர்  

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

3. பிாிவிற்கான 

விருந்தினர்களுக்கு 

இருக்லககலை 

வழங்குதல். (மரக் 

கதிலரகள் – 10) 

  

திருப்திகரமான 

ஊழியர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

** பபௌ.இ.         

விருந்தினர்களுக்

கு பொகுொன 

இருக்லககலை 

வழங்குதல். 

உதவிப் பைிப்பாைர்  

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

4. பகாள்லக 1. இைங்லக விஞ்ஞான 

னெலவ மற்றும் 

இைங்லக கட்டிட 

நிர்மாை னெலவயில் 

நிைவும் 

பவற்றிடங்கலைக் 

குலறப்பதற்காக 

ஆட்னெரப்பு 

பகாள்லககலை விருத்தி 

பெய்தல். 

  
ஆட்னெர்ப்புக்கைின் 

எண்ைிக்லக 
  பபௌ.இ. 25% 50% 75% 100% 

பபாருத்தமான 

பதாழில்களுக்கு 

தலகலமயுலடய 

நபர்கலை 

இலைத்துக் 

பகாள்ைல். 

உதவிப் பைிப்பாைர்  

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

2. இைங்லக 

பதாழில்நுட்பச் 

னெலவயில் 

பதாழில்நுட்ப 

அலுவைர்களுக்கான 

புதிய னெலவகலை 

நிறுவுதல்.(ெிவில், 

இயந்திரவியல், மின்)  

  

இனங்காைப்பட்ட 

குலறபாடுகைின் 

ெதவீதம் 

  பபௌ.இ.     75% 100% 

புதிய னெலவகலை 

நிறுவுவதற்கான 

அங்கீகாரத்திலன 

பபற்றுக் 

பகாள்ைல். 

உதவிப் பைிப்பாைர்  

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

  3. ஆட்னெர்பு 

நலடமுலற 

ஒழுங்குவிதியிலன 

திருத்தியலமத்து 

னெலவப் பிரமாைக் 

குறிப்பிலனயும் 

  

ஒரு வருடத்தில் 

ஆட்னெர்ப்பு 

பெய்யப்பட்ட 

தலகலமயுலடய 

பட்டங்களுடன் 

கூடிய 

அலுவைர்கைின் 

  பபௌ.இ.   75%   100% 

மிகவும் 

விலனத்திறன் 

மிக்க மற்றும் 

உற்பத்தித்திறன் 

வாய்ந்த 

அலுவைர்கலை 

இலைத்துக் 

உதவிப் பைிப்பாைர்  

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 
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திருத்தியலமத்தல். எண்ைிக்லக. பகாள்ைல். 

5. 

உட்கட்ட

லமப்பு 

வெதிகள் 

அரொங்க முகாலமத்துவ 

உதவியாைர் னெலவ 

அலுவைர்களுக்கான 

தற்னபாது நிைவும் 9 

கதிலரகளுக்குப் 

பதிைாக புதிய 

கதிலரகலை 

ஈடுபடுத்துதல். 

  

ஒரு வருடத்தில் 

நிரப்பப்பட்ட 

பவற்றிடங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

** பபௌ.இ.         

வெதி 

வாய்ப்புக்கலை 

வழங்குதலின் 

மூைம் பைிகைில் 

தரத்தின் 

தன்லமயிலன 

விருத்தி பெய்தல். 

உதவிப் பைிப்பாைர்  

பதாடக்கம் 

பைிப்பாைர் வலர 

*  இலடக்காை ஏற்பாடுகள் காை எல்லையினுள் நலடமுலறப்படுத்தப்படுவதன் காரைமாக பதவியுயர்வுச் பெயற்பாடுகள் தற்காலிகமாக இலட நிறுத்தப்பட்டுள்ைது. அதன் காரைமாக 

அலுவைாின் முன்னனற்றத்தில் மாற்றங்கள் எதுவுமில்லை.  

**  உாிய மதிப்பீட்டிலன எடுத்துக் காட்ட முடியவில்லை.   
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பிரதான 

பரப்பபல்

லை 

பிரதான  

பெயற்பாடுகள் 

எதிர்பார்த்தபபறுனபறுகள்/ 

பயன்பபறுநர்பிரதானபெய

ைாற்றுலகசுட்டி 

ஒரு 

பெயற்பாட்டிற்

கான பமாத்த 

பெைவுகள் 

(இருப்பின்) 

(ரூபா. 

மில்லியன்) 

பபௌதீக மற்றும் நிதியியல் இைக்கு பபறுனபறு பபாறுப்புக் கூறும் அலுவைர் / 

அலுவைர்கள் 
 1 ஆம் 

காைா

ண்டு 

2 

ஆம் 

காைா

ண்டு 

3 

ஆம் 

காைா

ண்டு 

4 ஆம் 

காைா

ண்டு 

பபௌ.

இ.* 

    

நி.இ.* 

மனிதவைம் மட்டுப்படுத்தப்பட்

டமற்றும்திறந்தபாீ

ட்லெகைின்மூைம்

மற்றும்னநரடிஆட்

னெர்ப்புக்கைின்கீழ்

தலகலமயுலடய

அலுவைர்கலைஆ

ட்னெர்ப்புபெய்தல்

மற்றும்இைங்லகக

ைக்காைர்னெலவ

யின்அலுவைர்கள் 

96  

னபருக்கானனெலவ

ஆரம்பபயிற்ெியி

லனவழங்குதல். 

210 

அலுவைர்களுக்கா

னஇயைைவுவிருத்

திப்பயிற்ெி 

(35 x 6 தடலவ) 

பவற்றிடங்கள் 96 

இலனநிரப்பியபவற்றிடங்

கைின்எண்ைிக்லக 

 

பயிற்ெியிலனபவற்றிகரமா

கநிலறவுபெய்தஅலுவைர்க

ள்எண்ைிக்லக 

 

உாியதிகதிக்குபதவியுயர்வு

பபறுவதற்கானதலகலமக

லைப்பூர்த்திபெய்துள்ைஇை

ங்லககைக்காைர்னெலவஅ

லுவைர்கைின்எண்ைிக்லக, 

90% ஆக 

5 

 

 

 

 

 

 

 

9 

  

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

விலனத்திறன்மி

க்கநிதிமுகாலமத்

துவம் 

 

அரெத் 

துலறகைின் 

உற்பத்தித்திறனி

லன விருத்தி 

பெய்தல்.   

 

 

உற்பத்தித்திறன்

மிக்கனெலவபயா

ன்று 

உதவிச்பெயைாைர்பதாடக்கம்ப

ைிப்பாைர்வலர 

க
ை

க்
க

ா
ை

ர்
ன

ெ
ல

வ
ப்

ப
ிா

ிவு
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விலனத்திறன்கா

ண்தலடதாண்டல்

பாீட்லெயிலனந

டாத்துதல். 

 

 

இைங்லககைக்கா

ைர்னெலவக்காக

தாமதமின்றிஅலு

வைர்கலைநிரந்தர

ப்படுத்துதல். 

உாியதிகதிக்குஉறுதிப்படுத்

தப்பட்டஅலுவைர்கைின்எ

ண்ைிக்லக 138 ஆகும்.  

 

 

குறித்தபெயற்பாட்டின்இைக்குகலைமுழுலமப்ப

டுத்துதல், 

தலகலமயுடன்கூடியஅலுவைர்கைின்எண்ைிக்

லகயின்அடிப்பலடயில்அலமந்த, 

ெகைகாைாண்டின்முடிவின்னபாது , 

மீைாய்வுபெய்யப்படுகின்றன.  

பதாழில்திருப்திக்

கானபதாழில்பா

துகாப்பு 

 

 உாியதிகதியின்

னபாது III 

ஆம்தரத்துலடயஅ

லுவைர்கலை II 

ஆம்தரத்திற்குபத

வியுயர்த்துதல். 

(2008 குழு)  

322 

அலுவைர்கலைப்பதவியுயர்

த்துதல். 

 திருப்திகரமான/ 

ஊக்கப்படுத்தப்ப

ட்ட 

அலுவைர்கள்மற்

றும்உற்பத்தித்தி

றன்மிக்கஅரெனெ

லவ. 

 

 குறித்ததிகதியின்

னபாது I 

ஆம்தரத்துலடயஅ

லுவைர்கலைவினெ

டதரத்திற்குபதவி

யுயர்த்தல்.  

50 

அலுவைர்கள்பதவியுயர்த்த

ப்பட்டார்கள். 

  

நிர்வாகம் அலமச்ெின்இ

லையத்தைத்தி

லனநாைதுவலரப்

படுத்தல். 

பவற்றிடப்பபயர்ப்

பட்டியலைநாைது

வலரப்படுத்தல் 

    50%  100%  

பவற்றிடங்கலை

விலனத்திறன்மி

க்கவலகயில்நிர

ப்புதல். 
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ஓய்வூதியம்

ற்றும்நைன்

புாி 

ஓய்வூதியம்பபறும்

அலுவைர்கலைவி

னெடதரத்திற்குபத

வியுயர்த்துதல், 

உள்ைீர்க்கப்படல்

மற்றும்ெம்பைஏற்ற

த்திலனப்பபற்றுக்

பகாடுத்தல்.  

    100%     

உற்பத்தித்தி

றன் 

தகவைறியும்ெட்ட

த்திற்குஏற்பதகவல்

கலைத்பதாகுத்தல்

. 

ெகைதிருத்தங்களு

ம்உள்ைடக்கப்பட்

டவலகயில்புதிய

னெலவப்பிரமாை

க்குறிப்பபான்றி

லனஅறிவித்தல்.  

      100% 

 

 

100% 
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பிரதான 

பரப்பபல்லை 
பிரதான  பெயற்பாடுகள் 

துலைச் 

பெயற்பாடுகள் 

2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கா

ன நிதி 

ஒதிக்கீடுகள் 

பபௌதீக மற்றும் நிதியியல் இைக்கு 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

பபறுனபறு 

(பயன்பபறுநர் பிரதான 

பெயைாற்றுலகச் சுட்டி) 

எதிர்பார்க்கப்படும் 

பபறுனபறு 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

விலைவு 

1
 

ஆ
ம்

 க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

2
  

ஆ
ம்

 க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

3
 

ஆ
ம்

 க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

4
 

ஆ
ம்

 க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

தகவல் 

பதாழில்நுட்ப

ம் 

விலனத்திறன் காண் 

தலட தாண்டல் 

பாீட்லெக்காக 

நிகழ்நிலை  (Online) 

முலறலமக்கு 

விண்ைப்பித்தல். 

  

50%  50%  

 விண்ைப்பிக்கும் 

பெயற்பாட்டிற்கு 

பெைவிடப்படும் 

காைம். 

 

 பாீட்லெ நிர்வாகச் 

பெைவு 

பயனுறுதி வாய்ந்த 

னெலவபயான்றி

லனப் 

பபற்றுக்பகாள்ை

ல். 

னெலவத் தரத்தின் 

தன்லம 

இைங்லக திட்டமிடல் 

னெலவயின் 

இலையத்தைப் 

பக்கத்தில் மூப்புநிலை 

ஆவைம் மற்றும் 

பவற்றிடங்கலை 

நாைதுவலரப்படுத்துதல். 

  

25% 25% 25% 25% 

 இலையத்தைத்திற்

கு உட்பிரனவெிக்கும் 

நபர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

விலனத்திறனுடன் 

கூடிய னெலவ 

மிகவும் அண்லமக் காை 

தரவுகலை உட்படுத்தி 

இலையத்தைப் 

பக்கத்திலன நாைது 

வலரப்படுத்தல். 

  

25% 25% 25% 25% 

 இலையத்தைத்திற்

கு உட்பிரனவெிக்கும் 

நபர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

விலனத்திறனுடன் 

கூடிய னெலவ 

இைங்லக திட்டமிடல் 

னெலவக்கான தரவுத் 

தைபமான்றிலன விருத்தி 

பெய்தல். 

  

25% 25% 25% 25% 

 நாைது 

வலரப்படுத்தப்பட்ட 

தரவுகள் 

விலனத்திறனுடன் 

கூடிய னெலவ 

மனித வைம் 

இைங்லக திட்டமிடல் 

னெலவயின் I ஆம் 

வகுப்பின் 

அலுவைர்களுக்கான 

இயைைவு விருத்தி 

 இைங்லக 

திட்டமிடல் 

னெலவ 

நிதியத்தின் 

கீழ் 

பெயற்படுத்து

 25% 75%  

 பயிற்ெி பபற்ற 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

 

பயனுறுதி வாய்ந்த 

னெலவபயான்றி

லனப் 

பபற்றுக்பகாள்ை

ெிறந்த திட்டமிடல் 

னெலவ 

த
ிட்

ட
ம

ிட
ல்

 ன
ெ

ல
வ

ப்
 ப

ிா
ிவு
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நிகழ்ச்ெித் திட்டத்திலன 

ஒருங்கலமத்தல். 

தல். ல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பயனுறுதி வாய்ந்த 

னெலவபயான்றி

லனப் 

பபற்றுக்பகாள்ை

ல் 

பவற்றிடங்கலை 

நிரப்புவதற்காக புதிய 

அலுவைர்கள் 133 

னபாிலன இலைத்துக் 

பகாள்ைல். 

 ரூபா. 

200,000 ( 

னநர்முகப் 

பாீட்லெ 

பெைவு) 

25% 75%    ஆட்னெர்ப்பு ச் 

பெய்யப்பட் 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லகயிலன 

அதிகாித்தல். 

 

முதைாம் மற்றும் 

இரண்டாம் 

விலனத்திறன் காண் 

தலட தாண்டல் 

பாீட்லெயிலன 

நடாத்துதல். 

 இைங்லக 

திட்டமிடல் 

னெலவ 

நிதியத்தின் 

கீழ் 

பெயற்படுத்து

தல். 

25% 25% 25% 25%  ஒரு வருடத்திற்கு 

நடாத்தப்படும் 

பாீட்லெகைின் 

எண்ைிக்லக 

விலனத்திறனுடன் 

கூடிய னெலவ 

2015 ஆம் ஆண்டு 

அலுவைர் குழாமின்  

னெலவலய 

நிரந்தரப்படுத்துதல். 

 

 

  50% 50% 

 னெலவயில் நிரந்தரம் 

பெய்யப்பட்ட 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

விலனத்திறனுடன் 

கூடிய னெலவ 

 

I ஆம் தரத்துலடய 

அலுவைர்கலை வினெட 

தரத்திற்கு 

பதவியுயர்த்துதல். 

 

 

25% 75%   
 பதவியுயர்வுகைின் 

எண்ைிக்லக 

னதெிய அபிவிருத்தி 

இைக்குகலை 

அலடந்து 

பகாள்ளும் 

வலகயில் மிகவும் 

ெினரஷ்ட மற்றும் 

தலகலமகள் 

பூரைப்படுத்தப்பட்

ட நபர்கலைக் 

பகாண்ட பைமிக்க 

தலைலமத்துவத்து

டன் கூடிய 

பயனுறுதி மிக்க 

வலகயில் 

பங்கைிப்பிலன 

பபற்றுக்பகாடுத்தல்

. 
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இைங்லக திட்டமிடல் 

னெலவயின் 2008 ஆம் 

ஆண்டுக் குழுவினலர II 

ஆம் வகுப்பிற்கு 

பதவியுயர்த்துதல். 

(பதவியுயர்விற்கு உாிய 

அலுவைர்கள் 

பதவியுயர்விற்கு மூன்று 

மாதங்களுக்கு முன்னர் 

பட்டியலிடல்) 

 

 

  25% 75% 
 பதவியுயர்வுகைின் 

எண்ைிக்லக 

பதாழில் திருப்தி 

மற்றும் 

ஊக்குவிப்புக்கள். 
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பிரதான 

பரப்பபல்லை 

பெயற்பாடுக

ள் 

துலைச் 

பெயற்பாடுகள் 

ஒரு 

பெயற்பாட்டி

ற்கான 

பமாத்தச் 

பெைவு 

  
பபௌதீக மற்றும் நிதியியல் 

இைக்கு(%) 

எதிர்பார்க்கப்

பட்ட 

பபறுனபறு ( 

பயன்பபறுநர்

கள் பிரதான 

பெயைாற்று

லக சுட்டி) 

பபறுனபறு 

விலைவுகள் 

(ரூபா. 

மில்லியன்) 
  

1
  

ஆ
ம்

 

க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

2
 ஆ

ம்
 

க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

3
 ஆ

ம்
 

க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

4
 ஆ

ம்
 

க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

மனித வை 

முகாலமத்துவம் 

பயிற்ெி 

அைித்தல் 

உள்நாட்டு  

நீண்ட காைப் 

பயிற்ெிகள் 

1.5 

பபௌ.இ 20% 20% 40% 20% 

பயிற்ெி பபற்ற 

அலுவைர்கைி

ன் 

எண்ைிக்லக 

மிகவும் ெிறந்த 

வலகயில் 

னெலவகலை 

வழங்குவதற்கு 

முடியுமான 

வலகயில் குறித்த 

அலுவைர்கைின் 

அறிவு, திறன்கள் 

மற்றும் மனப் 

பாங்குகலை 

விருத்தி பெய்தல். 

அலுவைர்கள் 35 னபருக்கான 

உள்நாட்டு நீண்ட காை 

பயிற்ெிக்காக அனுப்புதல்.  
நி.இ 0.4 0.4 0.5 0.2 

உள்நாட்டு 

குறுகிய காைப் 

பயிற்ெிகள் 

2.0 

பபௌ.இ 20% 20% 40% 20% 
அலுவைர்கள் 675 னபருக்கான  

உள்நாட்டு குறுகிய காை 

பயிற்ெிக்காக அனுப்புதல். 
நி.இ 0.2 0.7 0.9 0.2 

பவைிநாட்டு 

குறுகிய காைப் 

பயிற்ெிகள் 

2.0 

பபௌ.இ 20% 20% 40% 20% 
அலுவைர்கள் 225 னபருக்கான 

பவ ைிநாட்டு குறுகிய காை 

பயிற்ெிக்கு அனுப்பி லவத்தல். 
நி.இ 0.5 0.5 0.5 0.5 

பகாள்லககள் 

மனித வைத் 

திட்டம் 

பங்குதாரர் 

பகுப்பாய்வு 

1.0 

பபௌ.இ 60% 20% 10% 10% 

மனித வைத் 

திட்டம் அரெ துலறயின் 

பெயைாற்றுலகயி

லன 

னமம்படுத்துதல். 

பெயற்திட்டம்01  

திட்ட 

வலரவுகலைத் 

தயாாித்தல். 

திட்டங்கலை 

மீைாய்வு 

பெய்தல் நி.இ 0.25 0.25 0.25 0.25 

முன்னனாடித் 

திட்டம் 

நிறுவனம் 

ொர் 

பெயைாற்று

லக மந்நும் 

இலடபவ 

ைியிலன 

பகுப்பாய்வுபெ

ய்தல் 

1.0 
பபௌ.இ.

* 
60% 20% 10% 10% 

பெயைாற்று

லக யிலன 

அைவிடுவதற்

கான மாதிாிப் 

பிரதான பெயைாற்றுலகச் 

சுட்டிகைின் எண்ைிக்லக 

ம
ன

ித
 வ

ை
 அ

ப
ிவ

ிரு
த்

த
ிப்

 ப
ிா

ிவு
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தனிநபர் 

பெயைாற்று

லக 

கைந்துலரயாட

ல் பதாடர் 

நி.இ. 0.25 0.25 0.25 0.25 

படிவம் 

பிரதான 

பெயைாற்றுலக 

சுட்டியிலன 

இனங்கண்டு 

பகாள்ைல். 

ஆளுலக மற்றும் 

மறுெீரலமப்பு 

நல்ைாட்ெி 

இயைைவு 

விருத்தி 

அைகின் 

மூைம் அரெ 

துலறயினுள் 

நல்ைாட்ெியி

லன 

ஏற்படுத்துதல்

. 

பயிற்ெியாைர்க

ளுக்குப் 

பயிற்ெியைித்த

ல். 

1.0 

பபௌ.இ. 20% 40% 30% 10% 

பயிற்ெி 

அைிக்கப்பட்ட 

அலுவைர்கைி

ன் 

எண்ைிக்லக 

மிகவும் பபாறுப்புக் 

கூற னவண்டிய 

மற்றும் பவ 

ைிப்பலடத்த 

ன்லமயுடன் கூடிய 

அரெ 

னெலவபயான்றி

லன 

ஏற்படுத்துவதற்கு 

இயலுலமலய 

வழங்குதல். 

பயிற்ெியாைர்கலைப் 

பயிற்றுவிக்கும் நிகழ்ச்ெித்  

திட்டங்கள்100  
நி.இ. 0.25 0.25 0.25 0.25 

வெதி 

வாய்ப்புக்கலை 

வழங்குதல் 

குழு ாீதியான 

திறன்கலை 

விருத்தி 

பெய்தல் 

மற்றும் 

தலைலமத்து

வ பயிற்ெி 

வைாகத்திற்கு 

பவைினய 

அலமந்த 

பயிற்ெிகள் 

1.0 

பபௌ.இ. 20% 40% 30% 10% பயிற்ெி 

அைிக்கப்பட்ட 

அலுவைர்கைி

ன் 

எண்ைிக்லக 

அரொங்க னெலவ 

முகாலமத்துவம் 

மற்றும் 

முகாலமத்துவம் 

அற்ற 

பைியாட்பதாகுதி

யினருக்கான 

இயைைவு மற்றும் 

தரம் மிக்கதாக 

னமம்படுத்துதல். 

 வைாகத்திற்கு பவைினய 

அலமந்த பயிற்ெிக்காக 

அலுவைர்கள் 40 னபாிலன 

அனுப்புதல். நி.இ. 0.25 0.25 0.25 0.25 

முகாலமத்து

வம் அற்ற 

அலுவைர்களு

க்கான 

பயிற்ெி 

மாவட்டங்கைி

ல் பயிற்ெி 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள் 

25.0 

பபௌ.இ 20% 40% 30% 10% 

பயிற்ெி 

அைிக்கப்பட்ட 

அலுவைர்கைி

ன் 

எண்ைிக்லக 

ெகை மாவட்டங்கைிலும் 

முகாலமத்துவம் அற்ற 

அலுவைர்கள் 35,000 னபருக்கு 

பயிற்ெி அைித்தல். நி.இ 6.25 6.25 6.25 6.25 

உபகரைங்கள் 1.0 

பபௌ.இ 20% 40% 30% 10% திலரயுடன் கூடிய பல்லூடக  

ஒலி வீச்ெி இயந்திரம் – 

கைனிகள் 05  நி.இ 0.25 0.25 0.25 0.25 
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பிரதான 

பரப்பபல்

லை 

பெயற்பாடுகள் துலைச் பெயற்பாடுகள் ஒரு 

பெயற்பாட்

டிற்கான 

பமாத்த 

பெைவுகள் 

(ரூபா. 

மில்லியன்) 

பபௌதீக நிதியியல் 

இைக்கு 
  

 

1
 ஆ

ம்
 

க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

2
 ஆ

ம்
 

க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

3
 ஆ

ம்
 

க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

4
 ஆ

ம்
 

க
ா
ை

ா
ண்

டு
 பிரதான 

பெயைாற்று

லகச் சுட்டி 

எதிர்பார்க்கப்

படும் 

விலைவுகள் 

எதிர்பார்க்கப்ப

ட்ட 

பபறுனபறுகள் 

தகவல் 

பதாழில்நுட்

பம் 

அலுவைக அலமப்புச் 

னெலவ பகாண்ட 

இடமாக மாற்றுதல். 

திட்டபமான்றிலனத் தயாாித்து 

அங்கீகாரத்திலனப் பபற்றுக்பகாள்ைல். 

1.3 25% 
25

% 

50

% 
- 

பைியிலன 

நிலறவு 

பெய்ததன் 

ெதவீதம்  

திருப்திகரமா

ன னவலைச் 

சூழல் 

பயனுறுதி மிக்க 

வலகயில் 

னெலவயிலன 

வழங்குதல். 

பபறுலக நலடமுலறகள்  

மின் கம்பிகலை இழுத்தல் மற்றும் 

வலையலமப்பிலன  

ஒருங்கிலைத்தலைநிலறவு பெய்தல் 

அலமச்சுக்காக அச்ெிடும் 

இயந்திரபமான்றிலன 

பகாள்வனவு பெய்தல். 

அனுமதியிலனப்  பபற்றுக்பகாள்ைல். 

2.8 50% 
50

% 
- - 

பைியிலன 

நிலறவு 

பெய்ததன் 

ெதவீதம் 

விலனத்திறன் 

தன்லமயிலன 

விருத்தி 

பெய்தல். 

பயனுறுதி மிக்க 

வலகயில் 

னெலவயிலன 

வழங்குதல். 

பபறுலக நலடமுலறகள் 

பிாிவுகைில் அச்ெிடும் இயந்திரத்திலனப் 

பபாருத்துதல். 

தகவல் பதாழில்நுட்ப 

பிாிவிற்காக னமலெக் 

கைனிகள் 03 இலனக் 

பகாள்வனவு பெய்தல். 

அனுமதியிலனப்  பபற்றுக்பகாள்ைல். 

0.5 
100

% 
- - - 

பைியிலன 

நிலறவு 

பெய்ததன் 

ெதவீதம் 

விலனத்திறன் 

தன்லமயிலன 

விருத்தி 

பெய்தல். 

பயனுறுதி மிக்க 

வலகயில் 

னெலவயிலன 

வழங்குதல். 

பபறுலக நலடமுலறகள் 

பபாருத்துதல் 

அரொங்க நிர்வாக ஓய்வு 

விடுதிகள் மற்றும் 

பங்கைாக்கள் நிகழ்நிலை 

(online) முலற மூைம் 

ஒதுக்கிக் பகாள்ளும் 

பதாகுதியிலன 

உருவாக்குதல். 

பதாகுதியின் னதலவகலை இனங்கண்டு 

பகாள்ைல். 

0.5 - 
25

% 

50

% 

25

% 

பைியிலன 

நிலறவு 

பெய்ததன் 

ெதவீதம் 

பங்கைாக்க

லை 

ஒதுக்குதல் 

பதாடர்பான 

விலனத்திறன் 

தன்லம 

அப் 

பங்கைாக்கலை

ப் 

பயன்படுத்துதல் 

மற்றும் அரெின் 

வருமானத்தி

லன 

உயர்த்துதல். 

விலை மனுக்னகாரல் ஆவைங்கலைத் 

தயாாித்தல் 

மூன்றாம் தரப்பினர் பமன்பபாருள்  

அபிவிருத்தியாைர் ஒருவலர 

னதர்ந்பதடுப்பதற்கான பபறுலக நடவடிக்லக. 

பகாடுப்பனவு வாய்ப்புக்கலை இனங்கண்டு 

பகாள்ைல். 

விருத்தி பெய்தல் மற்றும் பெயற்பாட்டில் 

பகாண்டு வரல். 

Server  roomஇனுள் 

வைிப் பதனாக்கத் 

பதாகுதியிலன 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பழுதுபார்த்தல். 

அனுமதியிலனப்  பபற்றுக்பகாள்ைல். 

0.3 50% 
50

% 
- - 

பைியிலன 

நிலறவு 

பெய்ததன் 

ெதவீதம் 

Servers 

இற்கான மிகச் 

ெிறந்த சூழல் 

பயனுறுதி மிக்க 

வலகயில் 

னெலவயிலன 

வழங்குதல். 

பபறுலக நலடமுலறகள் 

பபாருத்துதல் 

 

த
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பிரதான 

பரப்பபல்

லை 

பெயற்பாடுகள்  துலைச் பெயற்பாடுகள்  2018 ஆம் 

ஆண்டிற்

கான நிதி 

ஒதுக்கீட்டி

ன் 

அவெியப்

பாடு 

   பிரதான 

பெயைாற்ற 

சுட்டி(KPI) 

எதிர்பார்க்கப்பட்

ட விலைவு 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

பபறுனபறு 
1ஆம்கா

ைாண்டு 

2ஆம்கா

ைாண்டு 

3ஆம்கா

ைாண்டு 

4ஆம்கா

ைாண்டு 

ஆளுலக 

மற்றும் 

மறுெீரலம

ப்பு 

ஆரம்ப 

புைனாய்வு 

லகனயட்டிலன 

தமிழ் பமாழிக்கு 

பமாழிபபயர்த்த

ல், பவைியிடுதல் 

மற்றும் 

விநினயாகித்தல் 

ஆரம்ப புைனாய்வு 

லகனயட்டிலன தமிழ் 

பமாழிக்கு பமாழிபபயர்த்தல்

200,000/=  

     

30% 30% 20% 20% விநினயாகிக்

கப்பட்ட 

புத்தங்கைின் 

அைவு 

ஆரம்பப் 

புைனாய்வு 

பற்றிய அறிவு 

மற்றும் 

திறன்களுடன் 

கூடிய அரெ 

ஊழியர்கலை 

உருவாக்குதல். 

ஆரம்பப் புைனாய்வு 

பற்றிய அறிவு மற்றும் 

திறன்களுடன் கூடிய 

அரெ ஊழியர்கைின் 

எண்ைிக்லகயிலன 

அதிகாித்தல். 

ஒரு பமாழியில் பிரதிகள் 1000 

என்ற வலகயில் 

லகனயட்டிலன அச்ெிடுதல் 

ஆரம்பப் 

புைனாய்வுச் 

பெயற்பாடுகள் 

பற்றி அரெ 

னெலவயில் 

கடலமயாற்றும் 

பதவி நிலை 

அலுவைர்கலை 

விழிப்பூட்டும் 

நிகழ்ச்ெித்திட்ட

ங்கள் 

இரண்டிலன 

நலடமுலறப்படு

த்துதல். 

ஒரு நாள் 

பெயைமர்பவான்றாக இந் 

நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள் 

இரண்டிலனயும் ஏற்பாடு 

பெய்தல் 

100,000/= 

25% 25% 40% 10% பங்குபற்றிய 

அலுவைர்க

ைின் 

எண்ைிக்லக 

ஆரம்பப் 

புைனாய்வு 

பதாடர்பாக 

பதவி நிலை 

அலுவைர்கைின் 

அறிவு மற்றும் 

திறலமகலை 

னமம்படுத்துதல். 

ஆரம்பப் புைனாய்வு 

பதாடர்பான 

அறிவிலனக் பகாண்ட 

பதவி நிலை 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லகயிலன 

அதிகாித்தல். 
ஆரம்பப் புைனாய்வு 

பதாடர்பாக துண்டுப் 

பிரசுரபமான்றிலன 

விநினயாகித்தல். 

தகவல் 

பதாழில்நு

ட்பம் 

ஆரம்பப் 

புைனாய்வு 

பதாடர்பாக 

தரவுத் 

பதாகுதிபயான்

றிலன 

நாைதுவலரப்ப

ஆரம்பப் புைனாய்வு 

பதாடர்பாக மாதாந்த 

முன்னனற்ற அறிக்லகயிலனப் 

பபற்றுக்பகாள்ைல். 

- 25% 25% 25% 25% னமற்பகாள்ை

ப்பட்ட 

ஆரம்பப் 

புைனாய்வுக

ைின் 

எண்ைிக்லக 

•னமற்பகாள்ைப்ப

ட்ட ஆரம்பப் 

புைனாய்வு 

பதாடர்பான 

துல்லியமான 

விைக்க 

அறிக்லக 
• 

 ஆரம்பப் 

புைனாய்வுகைில் 

ெந்தர்ப்பத்திற்னகற்ப 

பபற்றுக்பகாடுக்கும் 

துல்லியமான 

எண்ைிக்லக ொர்ந்த 

தகவல்கள் 

பு
ை

ன
ா
ய்

வு
 ம

ற்
று

ம்
 ஆ

ர
ா
ய்

ச்
ெ

ிப்
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டுத்தல் மற்றும் 

னமம்படுத்துதல். 
      

ஒவ்பவாரு 

முன்னனற்றங்கலையும் தரவுத் 

பதாகுதியினுள் 

உள்ைடக்குதல். 

நாைதுவலரப்படு

த்தப்பட்ட 

தகவல்கலை 

அடிப்பலடயாகக் 

பகாண்டு 

தீர்மானங்கலைப் 

பபறும் 

பெயற்பாட்டிலன 

விலனத்திறன் 

மற்றும் 

உற்பத்தித்திறன் 

வாய்ந்த்தாக 

னமற்பகாள்ைல். 

மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு 

முலற முன்னனற்றத்திலன 

பகுப்பாய்வு பெய்தல். 

மனித 

வைம் 

மற்றும் 

முகா 

மத்துவம் 

பைியாட்பதாகு

தியினருக்கான 

பவைிக்கைப் 

பயிற்ெிபயான்றி

லன ஏற்பாடு 

பெய்தல்.          

 உெிதமான பயிற்ெி 

நிலையபமான்றிலனத் 

னதர்ந்பதடுத்தல்.  

300,000/=  
         

20% 30% 25% 25% பங்குபற்றிய 

அலுவைர்க

ைின் 

எண்ைிக்லக 

னநர்மலற 

மனப்பாங்குள்ை 

மற்றும் னெலவ 

ஆளுலம 

பண்புகலைக் 

பகாண்ட அரெ 

அலுவைர்கள் 

குழுபவான்றி

லன 

உருவாக்குதல். 

னெலவ அர்ப்பைங்கள்/ 

தலைலமத்துவத்திலன 

பபற்றுக்பகாள்வதற்கா

ன ஆர்வம் மற்றும் குழு 

ாீதியான னவலைக்குக் 

காட்டும் பங்கைிப்பிலன 

வழங்கும் 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லகயிலன 

அதிகாித்தல். 

பயிற்ெி நிலையங்கைில் 

இருந்து உத்னதெ 

மதிப்பீடுகலைப் 

பபற்றுக்பகாள்ைல். 

னதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட பயிற்ெி 

நிலையங்கள் மற்றும் 

அதனுடன் பதாடர்புலடய 

பயிற்ெியிலன 

ஒருங்கிலைத்தல். 

பயிற்ெிக்குஉாித்துலடய 

பகாடுப்பனவுகலை நிதிப் 

பிாிவு மற்றும் அதனுடன் 

பதாடர்புலடயவற்றிலன 

னமற்பகாள்ைல்.  

அடிப்பலட 

கைனிக் 

னகாட்பாடுகள், 

கடிதங்கள் / 

அறிக்லக 

எழுதுதல் 

மற்றும் / 

 உெிதமான பயிற்ெி 

நிலையபமான்றிலனத் 

னதர்ந்பதடுத்தல் 

200,000/= 25% 25% 50%   பங்குபற்றிய 

அலுவைர்க

ைின் 

எண்ைிக்லக 

அறிவு மற்றும் 

திறன்கள் 

னமம்படுத்தப்பட்

ட அரெ 

அலுவைர்கலைக் 

பகாண்ட அரெ 

னெலவபயான்றி

பயிற்ெித் துலறயில் 

திறலமயான 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லகயிலன 

அதிகாித்தல்.  உெிதமான பயிற்ெி 

நிலையபமான்றிலனத் 

னதர்ந்பதடுத்தல் 
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அல்ைது 

ஆராய்ச்ெி 

முலறலம 

பதாடர்பாக 

பயிற்ெிப் 

பாடபநறிபயா

ன்றிலன 

ஒழுங்கு 

படுத்துதல். 

பயிற்ெி நிலையங்கைில் 

இருந்து உத்னதெ 

மதிப்பீடுகலைப் பபற்றுக் 

பகாள்ைல். 

லன 

உருவாக்குதல். 

னதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட பயிற்ெி 

நிலையங்களுடன் 

பதாடர்புபட்டு குறித்த 

பயிற்ெியிலன 

ஒருங்கிலைத்தல். 

பயிற்ெிக்கு உாித்தான 

பகாடுப்பனவுகலை நிதிப் 

பிாிவினுடன் பதாடர்புபட்டு 

நிலறனவற்றல்.  

வெதி 

வாய்ப்புக்க

லை 

வழங்குதல் 

ஏலனய அரெ 

நிறுவனங்கைின் 

ஆரம்பப் 

புைனாய்விலன 

னமற்பகாள்வதற்

காக 

கிலடக்கப்பபறு

ம் 

னகாாிக்லககளுக்

கு உாிய வெதி 

வாய்ப்புக்கலை 

வழங்குதல். 

புைனாய்வு அலுவைர்கலை 

பட்டியலிடல்  

  25% 25% 25% 25% நிலறவு  

பெய்யப்பட்ட 

புைனாய்வுக

ைின் 

எண்ைிக்லக 

அவ் அந்த 

நிறுவனங்கைின் 

புைனாய்வுச் 

பெயற்பாட்டிலன 

விலனத்திறனுட

ன் 

நிலறனவற்றுவத

ற்காக இவ் 

அைகின் 

ஒத்துலழப்பிலன

ப் 

பபற்றுக்பகாடுத்

தல். 

கிலடக்கப்பபறும் ெகை 

புைனாய்வு 

னகாாிக்லககளுக்கான 

அலுவைர்கலை 

பட்டியலிடல் மற்றும் 

உாிய காைத்தினுள் 

நிலறவு பபற்ற ஆரம்பப் 

புைனாய்வு அறிக்லககள் 

பவைியிடப்பட்டுள்ை 

அைவு 

ஆரம்பப் புைனாய்விற்கான 

அதிகாரத்திலன 

ஒப்பலடத்தல். 

ஆரம்பப் புைனாய்வு பட்டியல் 

ஆவைத்திலன னபைிச் 

பெல்ைல். 

நிலறவு பபற்ற ஆரம்பப் 

புைனாய்வு அறிக்லக 

உாித்துலடய நிறுவனத்திற்கு 

அனுப்பி லவத்தல். 

அலுவைர்கைின் 

வாெிப்பு 

ஆர்வத்திலன 

தூண்டும் 

வலகயில் 

அலமச்ெின் 

நூைகத்திலன 

னமம்படுத்தி, 

விருத்தி பெய்து 

னபைிச் 

பெல்ைல். 

அங்கத்தவர்கைின் 

எண்ைிக்லகயிலன 

அதிகாித்தல். 

200,000/= 

10% 10% 80%   இலைத்துக் 

பகாள்ைப்பட்

ட 

அங்கத்தவர்க

ைின் 

எண்ைிக்லக 

நூைகத்திலனப் 

பயன்படுத்துவத

ன் மூைம் அரெ 

அலுவைர்கைின் 

அறிவு மற்றும் 

திறன்கலை 

விருத்தி பெய்தல். 

நூைகத்திலனப் 

பயன்படுத்துவதன் மூைம் 

அலமச்ெின் ெகை 

அலுவைர்கலையும் 

நூைகத்தின் 

வாெகர்கைாக மாற்றுதல். 

நூைகத்திற்கான  

புத்தகங்கலை னெகாித்தல் 

மற்றும் பகாள்வனவு பெய்தல். 
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ஒவ்பவாரு 

மாதத்திலும் 

னெலவப் 

பபறுநர்கைினது 

கருத்துக்கலைப் 

பற்றிய 

அறிக்லகபயான்

றிலனப் 

பபறுதல்.  

பபாது மக்கள் தினத்தன்று 

வருலக தரும் னெலவப் 

பபறுநர்கைினால் 

பூரைப்படுத்திய மாதிாிப் 

படிவங்கலைப் 

பபற்றுக்பகாள்ைல். 

  25% 25% 25% 25% •னெகாிக்கப்ப

ட்ட தரவுப் 

படிவங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

மற்றும் 

தயார்படுத்த

ப்பட்ட 

அறிக்லககைி

ன் 

எண்ைிக்லக 
• 

தயார்படுத்த

ப்பட்ட 

காைாண்டு 

அறிக்லககைி

ன் 

எண்ைிக்லக 

• குறித்த 

அறிக்லகயி

ன் 

அடிப்பலடயி

ல் னெலவப் 

பபறுநர்கைி

ன் திருப்தி 

மற்றும் 

திருப்தியின்

லம 

பதாடர்பாக 

பபற்றுக் 

பகாடுக்கப்ப

ட்டுள்ை 

பாிந்துலரக

ள் மற்றும் 

அவதானச் 

ெந்தர்ப்பங்க

ைின் 

எண்ைிக்லக

. 

னெலவப் 

பபறுநர்கைின் 

திருப்தித் 

தன்லமயிலன 

னமம்படுத்துதல். 

னெலவப் பபறுநர்கைின் 

திருப்தியிலன 

னமம்படுத்துவதற்காக 

தீர்மானம் எடுப்பதற்கு 

உதவும் விைக்கத்துடன் 

கூடிய காைாண்டு 

அறிக்லகயிலன  

பவைியிடல்.   பபற்றுக் பகாள்ளும் மாதிாிப் 

படிவங்கலை தரவுத் 

பதாகுதியினுள் உள்ைடக்கல். 

வாராந்தம் பபற்றுக் 

பகாள்ளும் தரவுகலை 

அடிப்பலடயாகக் பகாண்டு 

மாதாந்த முன்னனற்ற 

அறிக்லகயிலன 

தயார்படுத்துதல். 
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வருடத்திற்கு 

இரு தடலவ 

“Public 

Focus”என்ற 

ெஞ்ெிலகயிலன 

பிரசுாித்தல். 

ெஞ்ெிலகக்கான 

கட்டுலரகலை 

னெகாித்தலுடன் 

பதாடர்புலடய அறிவித்தலை 

விைம்பரப்படுத்துதல். 

  50% 50% 50% 50% விநினயாகிக்

கப்பட்ட 

ெஞ்ெிலககைி

ன் அைவு 

•ஆக்கபூர்வமான 

திறன்கைில் 

விருத்தியலடந்த  

அரெ ஊழியர்க் 

குழுபவான்றாக 

மாற்றுதல்.  

• குறித்த 

ெஞ்ெிலகயின் 

தரம் பதாடர்பாக 

கிலடக்கப்பபற்

றுள்ை 

கருத்துக்கள் 

மற்றும் 

ஆனைாெலனகள் 
 
 
 
 
 
 
 
 

 எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

தரத்துடன் கூடிய 

அச்ெிடத்தக்க 

ெஞ்ெிலககைின் அைவு 

ஏலனய பிாிவுகள், ஏலனய 

அலமச்சுக்கைில் இருந்து 

கட்டுலரகலை னெகாித்தல். 

னதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 

கட்டுலரகலை பெயைாைாின் 

அங்கீகாரத்திற்காக 

ெமர்ப்பித்தல்.. 

ெஞ்ெிலகயிலன 

ஆக்கபூர்வமாக 

தயார்படுத்துவதற்காக அரெ 

அச்ெக திலைக்கைம் மற்றும் 

அதனுடன் இலைந்து 

நடவடிக்லக எடுத்தல். 

அரெ அச்ெக 

திலைக்கைத்திடம் இருந்து 

உத்னதெ மதிப்பீடுகலைப் 

பபற்றுக்பகாள்ைல். 

வலரவாக்கம் பெய்யப்பட்ட 

ெஞ்ெிலகக்கானஅங்கீகாரத்தி

லன பெயைாைாிடம் இருந்து 

பபற்றுக்பகாள்ைல். 

குறித்த பகாடுப்பனவுகலை 

னமற்பகாள்வதற்காக 

பற்றுச்ெீட்டுக்கலை 

ெமர்ப்பித்தல். 

முலறொர்ந்த 

ஒழுக்காற்று 

விொரலைக்கா

ன 

முலறப்பாடுக

லை 

வழிநடாத்தும் 

அலுவைர்கலை

ப் பட்டியலிடல். 

முலறப்பாடுகலை 

வழிநடாத்தும் 

அலுவைர்கலைப் 

பட்டியலிடல். 

              25% 25% 25% 25% னமற்பகாள்ை

ப்பட்ட 

ஆரம்பப் 

புைனாய்வுக

ைின் 

எண்ைிக்லக 

அரெ னெலவயில் 

முலற ொர்ந்த 

ஒழுக்காற்று 

விொரலை 

நடவடிக்லகயி

லன 

விலனத்திறனுட

ன் நடாத்திச் 

பெல்ைல். 

அலனத்து 

னகாாிக்லககளுக்குமான 

முலறப்பாடுகலை 

வழிநடாத்தும் 

அலுவைர்கலைப் 

பட்டியலிடல். 

பபயர்ப் பட்டியலை னபைிச் 

பெல்ைல்.  
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வருடத்திற்கு 

இரு முலற  

பெய்ாி 

தினத்திலன 

ஒழுங்கு 

படுத்துதல்.        

அலுவைகத்திலும் அதலனச் 

சூழவும் உள்ை னதலவயற்ற 

பபாருட்கலை 

அப்புறப்படுத்துதல். 
 100,000/= 

50% 50% 50% 50% பங்குபற்றிய 

அலுவைர்க

ைின் 

எண்ைிக்லக 

சூழல் 

நட்புறவுடன் 

கூடிய அலுவைக 

சூழலை 

ஏற்படுத்துதல். 

 குலறந்த காைப் 

பகுதியினுள் 

ஆவைங்கலை 

னதடுவதற்கான இைகு 

வழியிலன 

ஏற்படுத்துதல். அலுவைக உபகரைங்கலை 

உாிய வலகயில் அவற்றிக்கு 

உாிய இடங்கைில் லவத்தல். 

 அரெ 

அலுவைர்கைின் 

உற்பத்தித்திற

லன 

னமம்படுத்துவத

ற்கு உாித்தான 

ஆராய்ச்ெிகள் 

இரண்டிலன 

னமற்பகாள்ைல். 

ஆராய்ச்ெிகள் இரண்டிலனத் 

னதர்ந்பதடுத்தல். 

100,000/= 

25% 25% 25% 25% னமற்பகாள்ை

ப்பட்ட 

ஆராய்ச்ெிக

ைின் 

எண்ைிக்லக 

 அவதானங்கள் 

மற்றும் 

பாிந்துலரகைின் 

அடிப்பலடயில் 

நிைவும் 

பைவீனங்களுக்கு 

தீர்வுகலைப் 

பபற்றுக்பகாடுத்

து அரெ 

னெலவயில் 

உற்பத்தித்திறனி

லன 

உயர்த்துவதற்கு 

நடவடிக்லக 

எடுத்தல். 

அவதானங்கள் மற்றும் 

பாிந்துலரகலை 

உள்ைடக்கி 

தயாாிக்கப்பட்ட 

விைக்கத்துடன் கூடிய 

ஆராய்ச்ெி அறிக்லககள் 

03 இலன பிரசுாித்தல். 

வினாக் பகாத்பதான்றிலன 

தயாாித்துக் பகாள்ைல். 

பபற்றுக்பகாள்ைப்பட்ட 

தரவுகள் மூைம் ஆராய்ச்ெி 

அறிக்லகயிலனத் தயாாித்துக் 

பகாள்ைல். 

இறுதி ஆராய்ச்ெி 

அறிக்லகயிலன 

பெயைாைாிடம் ெமர்ப்பித்தல். 
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பெைவு 

எண் 

பிரான 

பரப்பப

ல்லை 

பிரதான 

பெயற்பாடுகள் 

துலைச் 

பெயற்பாடுகள் 

பிரதான 

பெயைாற்றுச் 

சுட்டி 

ஒவ்பவாரு 

நடவடிக்

லகக்குமா

ன பமாத்த 

பெைவுகள் 

(இருப்பின்

) (ரூபா. 

மில்லியன்

)) 

பபௌதீக மற்றும் நிதி இைக்குகள் (%) பபறுனபறு பபாறுப்புக் கூற னவண்டிய 

அலுவைர் / அலுவைர்கள் 

          212.90 1 ஆம் 

காைா

ண்டு 

2 ஆம் 

காைா

ண்டு 

3ஆம் 

காைா

ண்டு 

4 ஆம் 

காைா

ண்டு 

    

மூைதன பெயற்திட்டத்திற்கான  பமாத்த 

ஒதுக்கீடு 
    

 

    

  

உட்கட்

டலமப்

பு 

வெதிக

ள் 

மறுவாழ்வு 

மற்றும் 

மூைதனச் 

பொத்துக்கைின் 

விருத்தி     1.60 

 

    

2001 

கட்டிடங்கள் 

மற்றும் 

மாதிாிகள் 

பிாிவின் 

பராமாிப்பு 

நடவடிக்லக

கள் 1.பழுது 

பார்த்தலின் 

அைவு 

0.60 
இைக்காக அலமவது னதலவக்கான 

பமாத்த பபறுமதியிலன ஒதுக்குதல் 

1.மக்களுக்கு மிகவும் 

பயனுறுதி வாய்ந்த 

உட்கட்டலமப்பு 

கட்டலமக்கப்பட்ட 

னெலவகலை வழங்குதல்.                

2.உற்பத்தித்திறன் 

அதிகாித்தல். 
பிரதான கைக்காைாில் 

இருந்து னமைதிகச் 

பெயைாைர் வலர ( மனித 

வைம் மற்றும் அபிவிருத்தி) 

2002 

பொத்துகள், 

இயந்திரகம் 

மற்றும் 

உபகரைம் 

பிாிவினுள் 

பராமாிப்பு 

நடவடிக்லக

கள் 
1. பழுது 

பார்த்தலின் 

அைவு 

0.50 
இைக்காக அலமவது னதலவக்கான 

பமாத்த பபறுமதியிலன ஒதுக்குதல் 

1.மக்களுக்கு மிகவும் 

பயனுறுதி வாய்ந்த 

உட்கட்டலமப்பு 

கட்டலமக்கப்பட்ட 

னெலவகலை வழங்குதல்.                

2.உற்பத்தித்திறன் 

அதிகாித்தல். 

அ
ர
ெ

ா
ங்

க
 மு

க
ா
ல

ம
த்

து
வ

 ம
று

ெ
ீர

ல
ம

ப்
பு

 ம
ற்

று
ம்

 ம
க்

க
ள்
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2003 

வாகனப் 

பராமாிப்பு 

டயர் 

மாற்றுதல் 

மற்றும் 

வானங்களு

க்கான 

அடிப்பலட 

பழுதுபார்ப்

பு 

நடவடிக்லக

கள் 

1.அைகில் 

காைப்படும் 

ெகை 

வாகனங்களும் 

ெிறந்த 

நிலையில் 

காைப்படுவது 

பற்றி 

0.50 
இைக்காக அலமவது னதலவக்கான 

பமாத்த பபறுமதியிலன ஒதுக்குதல் 

1. வாகனங்கைின் ஆயுட் 

காைம் மற்றும் 

உற்பத்தித்திறனிலன 

அதிகாித்தல். 

  

மூைதன 

பொத்துக்கலை 

லகயகப் 

படுத்தல் 

  

  2.70 

 

  

2102 

தைபாடங்கள் 

மற்றும் 

அலுவைக 

உபகரைங்க

ள் 

பிாிவிற்கா

ன 

தைபாடங்க

ள் மற்றும் 

அலுவைக 

உபகரைங்

கள் 

1.தைபாடங்கள் 

மற்றும் 

அலுவைக 

உபகரைங்கைி

ன் அைவு 

1.00 

இைக்காக அலமவது னதலவக்கான 

பமாத்த பபறுமதியிலன ஒதுக்குதல் 

1.மக்களுக்கு 

திருப்திகரமான 

னெலவபயான்றிலன 

வழங்குதல்.                 

2.உற்பத்தித்திறலன 

அதிகாித்தல். 

2103 

பொத்துகள், 

இயந்திரகம் 

மற்றும் 

உபகரைங்க

ள் 

பிாிவிற்கா

ன 

பொத்துகள், 

இயந்திரகம் 

மற்றும் 

உபகரைம் 

1.பொத்துகள், 

இயந்திரகம் 

மற்றும் 

உபகரைங்கைி

ன் அைவு 

1.70 

இைக்காக அலமவது னதலவக்கான 

பமாத்த பபறுமதியிலன ஒதுக்குதல் 

1.மக்களுக்கு 

திருப்திகரமான 

னெலவபயான்றிலன 

வழங்குதல்.2.உற்பத்தித்

திறலன அதிகாித்தல். 

2401 மனித 

வை 

அபிவி

ருத்தி 

பைியாட்பதா

குதியினலர 

பயிற்றுவித்தல் 

    8.60 

 

  

1. ெகை 

ஓய்வு 

மன்றங்கள் 

மற்றும் 

அலுவைக 

பைியாட்

பதாகுதியி

னருக்கு 

ஊக்குவிப்பு 

பயிற்ெிக

லை 

பபற்றுக்

1.நலடபபற்ற 

பயிற்ெி 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

2.பயிற்ெி  

நிகழ்ச்ெித்திட்ட

ங்கைின் மூைம் 

வெதிகலை 

வழங்கிய 

அலுவைர்கைின் 
0.35 - 

1.ஊழியர்கைின் 

உற்பத்தித்திறன் 

மட்டத்திலன 

உயர்த்துதல்.      

2.ஓய்வு மன்றங்கைினுள் 

விலனத்திறன் மற்றும் 

உற்பத்தித்திறன்  மிக்க 

கவனிப்பிலன 

வழங்குதல். 
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பகாடுத்தல். எண்ைிக்லக. 

2. 

இரண்டாம் 

நிலை 

ஊழியர்களு

க்கான 

பயிற்ெியி

லன 

வழங்குதல். 

0.15 

- 

    முகாலமத்துவ 

மறுெீரலமப்பு 
i 

அபிவிருத்தி 

உத்தினயாக

த்தர்கள் 

  

 

- 

3. அலுவைர்கைின் 

கடலம இலட பவைி 

மட்டத்திலன 

அதிகாித்தல் 

ii 

முகாலமத்து

வ 

உதவியாை

ர்கள் 

 

- 

3. 

முகாலமத்து

வ மட்ட 

பைியாட்

பதாகுதியி

னருக்கான 

பவ 

ைிநாட்டு 

பயிற்ெிக

லை 

வழங்குதல். 0.50 

- 
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ெிவப்புப் 

பட்டி ெவால் 

- 

“தாமத்திற்கு 

முடிவு” 

1. அரொங்க 

நிர்வாக 

சுற்றறிக்லகயி

ன் மூைம் 

பவைியிடப்பட்

டுள்ை 

பிரச்ெிலனகைி

ன் 

எண்ைிக்லக.        

2. 

திருத்தியலமக்க

ப்பட்ட, 

னமம்படுத்தப்ப

ட்ட, 

பெல்லுபடியற்ற

தாக்கிய மற்றும் 

மீை 

அவதானங்கள் 

பெலுத்தப்பட்ட 

அரொங்க 

நிர்வாக 

சுற்றறிக்லகைி

ன் 

எண்ைிக்லக.        

3. 

தைர்த்தப்பட்ட 

மற்றும் மீைத் 

தயாாிக்கப்பட்ட 

ெட்ட 

திட்டங்கள் 

மற்றும் 

ஒழுங்குவிதிகைி

ன் 

எண்ைிக்லக. 3.60 

- 

1. பபாது மக்கைின் 

நைன்கலை கருத்திற் 

பகாண்டு மிகவும் 

உற்பத்தித்திறன் மிக்க 

மற்றும் மக்கள் 

தலைலமயுடன் 

அரொங்க நிர்வாக 

சுற்றறிக்லகயிலன 

உபனயாகத்தில் 

பகாள்ைல். 

 2. னதெிய மட்டத்திைான 

ெங்கங்கைில் 

உற்பத்தித்திறன் 

மட்டத்திலன 

னமம்படுத்துதல். 
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மனித வை 

விருத்திக்கா

ன 

அதிகாரத்தி

லன 

ஒப்பலடத்த

ல். 

1. மனித வை 

விருதுகலை 

வழங்கும் 

னபாட்டிகள் 

மூைம் மதிப்பீடு 

பெய்யப்பட்ட 

அரொங்க 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக. 

2. மனித வை 

விருதுகலை 

வழங்கும் 

னபாட்டிகளுக்

காக கவனத்திற் 

பகாள்ைப்பட்ட 

பபாது மக்கள் 

னெலவகைின் 

அைவுகள்.         

3.பயிற்ெியைிக்

கப்பட்ட 

அலுவைர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

 

4.பயிற்ெியைிக்

கும் நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

5.பயிற்ெியைிக்

கும் பயிற்ெிப் 

பாடபநறிக் 

கற்லககைின் 

எண்ைிக்லக 4.00 

- 

1. 

பைியாட்பதாகுதியினர் 

தரம் அல்ைாத மக்கள் 

பதாடர்பாடல் 

அலுவைர்களுக்கான 

மதிப்பீடுகலை 

வழங்குவதன் மூைம் 

மிகவும் விலனத்திறன் 

மற்றும் உற்பத்தித்திறன் 

மிக்க அரெ  னெலவகலை 

வழங்குதல்.  

2. ஆவைப்படுத்தலிலன 

குலறத்தல்.           3. 

அலுவைர்கைின் 

விலனத்திறனிலன 

அதிகாித்தல்.              

4. தகவல் பதாழில்நுட்ப 

நிபுைர்கலை 

ஒருவாக்குதல். 

5. பமன்பபாருள் 

பயன்பாட்டிலன விருத்தி  

பெய்தல். 

6. விலனத்திறன் மிக்க  

னெலவ 

2506 வெதி 

வாய்ப்பு

க்கலை 

வழங்கு

தல் 

உட்கட்டலமப்

பிலன 

கட்டலமப்பு 

ாீதியாக 

விருத்தி 

பெய்தல்.   

  

200.00 
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2506-1     

பமானராக

லை 

ஓய்வூதிய 

விடுதியின் 

இறுதிக் 

கட்ட  

னவலைக

லை 

நிலறவு 

பெய்தல். 

01.  

கட்டிடத்தின் 

அலறகள்  08 

ஆக இருத்தல் 

னவண்டும். 

02. 

நாபைான்றுக்கு 

16 

னபருக்காவது 

தங்குமிட 

வெதிகலை 

வழங்குவதற்கு 

முடியுமாக 

இருத்தல் 

னவண்டும்.                                                                

03.  05 னபருக்கு 

பதாழில் 

வாய்ப்புக்கலை 

ஒப்பலடத்தல். 2.00 

பமானராகலை ஓய்வு விடுமுலறயின் 

எஞ்ெிய னவலை நடவடிக்லககலை 

முழுலமப்படுத்துதல். 

- - - 

01. 

பமானராகலை 

மாவட்டத்தினுள் 

உள்நாட்டு 

மற்றும் 

பவைிநாட்டு 

பயைிகளுக்கான 

உயர் வெதிகலை 

வழங்குவதாக 

உறுதிப்படுத்துத

ல்.                                                        

02. அரெ 

அலுவைர்களுக்கு 

அவர்கைின் 

கடலமப் 

பயைங்கைின் 

னபாது தங்குமிட 

வெதிகலை 

வழங்குதல். 

 

2506-2 பமானராக

லை 

மாவட்டத்தி

னுள் அரெ 

நிறுவனங்க

ைின் 

மறுெீரலமப்

பு மற்றும் 

ெிறந்த 

நிர்வாக

பமான்றி

லன 

உருவாக்கு

வதன் மூைம் 

வறுலம 

ஒழிப்பிலன 

னமற்பகாள்

ைல். 

1. 

பமானராகலை 

மாவட்டத்தினு

ள் அபிவிருத்தி  

பெய்யப்பட்ட 

ெிறு மற்றும் 

நடுத்தர 

அைவிைான 

பதாழில்முலன

னவாாின் 

எண்ைிக்லக. 

 2.  பதாழில் 

வாய்ப்புக்கலை 

ஏற்படுத்திக் 

பகாடுத்தல். 10.00 

மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ  பெயைாைர்கைின் 

பாிந்துலர மற்றும் அங்கீகாரத்தின் 

அடிப்பலடயில் மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ 

பெயைகங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகலை 

பவைியிடல். 

1. 

பமானராகலை 

மாவட்டத்தினு

ள் வறுலம 

ஒழிப்பிலன 

னமற்பகாள்ைல். 
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2506-3 

மிகவும் 

பதாலைதூ

ரங்கைில் 

உள்ை 

கிராமங்களு

க்கான 

ெமுதாயஞ் 

ொர் 

அபிவிருத்தி 

பெயற்திட்ட

ங்கலை 

நலடமுலற

ப்படுத்துதல்

. 

1. கிராமப் 

பாலதகள் 20 

இலன 

அபிவிருத்தி  

பெய்யும் 

பெயற்திட்டங்க

லை 

உருவாக்குதல். 

2. 

உட்கட்டலமப்

பு வெதிகலை 

கட்டிபயழுப்புத

ல், 

தயார்படுத்துத

ல் மற்றும் 

பாைங்கள் 

மற்றும் 

மதகுகலை 

புனர்நிர்மாைம் 

பெய்தவதற்கா

ன அபிவிருத்தி  

பெயற்திட்டங்க

ள் 30 இற்கு நிதி 

ஒதுக்கீடுகலை

ப்  பபற்றுக் 

பகாடுத்தல். 45.00 

மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ  பெயைாைர்கைின் 

பாிந்துலர மற்றும் அங்கீகாரத்தின் 

அடிப்பலடயில் மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ 

பெயைகங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகலை 

பவைியிடல். 

1. கிராமிய 

மக்கைின் 

வாழ்வாதாரத்தி

லன 

உயர்த்துதல் 

மற்றும் 

அவர்கைின் 

வறுலம 

நிலையிலனக் 

குலறத்தல். 

2506-4 

பாரம்பாிய 

கிராமங்களு

க்கான 

ெமுதாயஞ் 

ொர் 

அபிவிருத்தி  

பெயற்திட்ட

ங்கலை 

நலடமுலற

ப்படுத்தல்.  

1. பாரம்பாிய 

லகத்பதாழில்க

ள் 10 இற்கான 

பதாழிநுட்பக் 

கருவிகலை 

வழங்குதல் 

மற்றும்  

னவலைத் 

தைங்கலை 

விருத்தி 

பெய்தல்.                        

2. பாரம்பாிய 20.00 

மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ  பெயைாைர்கைின் 

பாிந்துலர மற்றும் அங்கீகாரத்தின் 

அடிப்பலடயில் மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ 

பெயைகங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகலை 

பவைியிடல். 

1.இைங்லகயி

னுள் 

காைப்படும் 

பாரம்பாிய 

கிராமங்கலை 

அபிவிருத்தி  

பெய்தல் மற்றும் 

அவ்வாறான 

கிராமங்கைில் 

வாழும் 

மக்கைின் 

வாழ்க்லகத் 

தரத்திலன  
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கிராமங்கள் 10 

இற்கான 

அபிவிருத்தி  

பெயற்திட்டங்க

லை 

நலடமுலறப்ப

டுத்துதல் 

மற்றும் 

உட்கட்டலமப்

பு வெதிகலை  

னமம்படுத்துவத

ற்காக நிதி 

ஒதுக்கீடுகலை

ப் பபற்றுக் 

பகாடுத்தல். 

னமம்படுத்துதல். 

2506-5     

ெமூக, மத 

ாீதியான 

மற்றும் 

கைாச்ொரப் 

பபறுமான

ங்களுடன் 

கூடிய  

னமம்பாட்டு 

நிகழ்ச்ெித்தி

ட்டங்கைின் 

மூைம் 

ெிறந்த 

ெமூகத்தி

லன 

உருவாக்கு

தல். 

1. மத 

வழிபாட்டுத் 

தைங்கள் 10 

இற்கான நிதி 

ஒதுக்கீடுகலை 

வழங்குதல்.                               

2. கைாச்ொர 

ாீதியிைான 

இைக்கிய 

நிகழ்ச்ெித்திட்ட

ங்கள் மற்றும் 

அறபநறி  

விருத்தி 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள் 10 

இலன 

நடாத்துதல். 10.00 

மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ  பெயைாைர்கைின் 

பாிந்துலர மற்றும் அங்கீகாரத்தின் 

அடிப்பலடயில் மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ 

பெயைகங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகலை 

பவைியிடல். 

1. மத 

மறுெீரலமப்பி

லன 

அதிகாித்தல் 

மற்றும் 

வரைாற்று 

முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த மற்றும் 

வழிபாட்டுத் 

தைங்கலை 

பாதுகாத்தல்.                                   

2. ெிறந்த 

ெமூகபமான்றி

லன 

னதாற்றுவித்தல். 

2506-6 பாடொலை

ப் 

பிள்லைகைி

ன் 

திறலமக

லை 

விருத்தி   

1. கல்வி ொர் 

அபிவிருத்தி  

பெயற்திட்டங்க

ள் 10 இற்காக 

ஒத்துலழப்பு 

வழங்குதல். 3.00 

மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ  பெயைாைர்கைின் 

பாிந்துலர மற்றும் அங்கீகாரத்தின் 

அடிப்பலடயில் மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ 

பெயைகங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகலை 

பவைியிடல். 

1. கிராமியப் 

பிரனதெங்கைில் 

உள்ை 

மாைவர்கைின் 

கல்வி 

மட்டத்திலன  
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பெய்தல் 

மற்றும் 

அவெியப்ப

டும் 

வெதிகலை  

னமம்படுத்தி

க் 

பகாடுத்தல். 

2. கிராமிய 

பாடொலைகள் 

10 இற்கான 

நிதி 

ஒதுக்கீடுகலை

ப் பபற்றுக் 

பகாடுத்தல். 

னமம்படுத்துதல். 

2506-7 

பமானராக

லை 

மாவட்டத்தி

னுள் குலற 

வருமானம் 

பபறும் 

குடும்பங்க

ைில் வீட்டு 

நிலைலமக

லை 

விருத்தி 

பெய்தல். 

1. கூலரத் 

தகடுகலை 

வழங்குதற்கான 

நிதி 

ஒதுக்கீடுகலை 

பவைியிடுதல். 

70.00 

மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ  பெயைாைர்கைின் 

பாிந்துலர மற்றும் அங்கீகாரத்தின் 

அடிப்பலடயில் மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ 

பெயைகங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகலை 

பவைியிடல். 

1.குலற 

வருமானம் 

பபறும் 

குடியிருப்பாைர்

கைின் 

வாழ்க்லகத் 

தரத்திலன 

உயர்த்துதல்.                

2.நடமாடும் 

வீடுகலைக் 

குலறத்தல்.  

3. ஆயுட் காை 

எதிர்பார்ப்பி

லன 

உயர்த்துதல். 

4. வறுலம 

நிலையிலனக் 

குலறத்தல். 

2506-8 பமானராக

லை 

மாவட்டத்தி

னுள் குலற 

வருமானம் 

பபறும் 

குடும்பங்க

ைின் 

சுகாதாரம் 

மற்றும் 

ெமூக 

நிலைலமயி

லன 

1. 

கழிவலறகலை 

நிர்மாைிப்பதற்

கான 

பபாருட்கலை 

வழங்குதல் 

மற்றும் நிதி 

ஒதுக்கீடுகலை 

பவைியிடல். 

20.00 

மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ  பெயைாைர்கைின் 

பாிந்துலர மற்றும் அங்கீகாரத்தின் 

அடிப்பலடயில் மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ 

பெயைகங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகலை 

பவைியிடல். 

1. குலற 

வருமானம் 

பபறும் 

குடியிருப்பாைர்

கைின் 

வாழ்க்லகத் 

தரத்திலன 

உயர்த்துதல்.                               

2. நடமாடும் 

வீடுகலைக் 

குலறத்தல்.  
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விருத்தி  

பெய்தல். 

3. ஆயுட் காை 

எதிர்பார்ப்பி

லன 

உயர்த்துதல். 

4. வறுலம 

நிலையிலனக் 

குலறத்தல். 

2506-9 

வரப்பிரொத

ங்கள் அற்ற 

ெமுதாய 

அடிப்பலட

யில் 

அலமந்த 

கிராமிய 

ெங்கங்களுக்

கு 

அதிகாரத்தி

லன 

வழங்குதல் 

மற்றும் 

வெதி 

வாய்ப்புக்க

லை 

ஏற்படுத்திக் 

பகாடுத்தல். 

கிராமிய 

ெங்கங்கள் 60 

இற்கான 

கூலறகளுடன் 

கூடிய 

கலடகள், 

கதிலரகள், 

ஒலிபபருக்கிக

ள், தலட 

இயந்திரங்கள் 

மற்றும் அலவ 

ொர்ந்தலவ. 

என்பனவற்றி

லன 

வழங்குதல். 20.00 

மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ  பெயைாைர்கைின் 

பாிந்துலர மற்றும் அங்கீகாரத்தின் 

அடிப்பலடயில் மாவட்ட மற்றும் பிரனதெ 

பெயைகங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகலை 

பவைியிடல். 

1.ெமுதாய 

ெங்கங்கைின் 

மூைம் 

மக்களுக்கு 

வெதி 

வாய்ப்புக்கலை 

வழங்குதல் 

மற்றும் கிராமிய 

மக்கைின் 

வாழ்க்லகத் 

தரத்திலன 

உயர்த்துதல். 

* இவ் அறிக்லக அலமச்ொின் 

அவதானத்திற்கு பகாண்டு 

வரப்பட்டுள்ைது.                   
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பிரதான 

பரப்பபல்லை 

(*) 

பெயற்பாடுகள் துலைச் 

பெயற்பாடுகள் 

2018 நிதி 

ஒதுக்கீடு 

)ரூபா.மி

ல்லியன்(. 

பபௌதீக முன்னனற்றம்  (%)  பிரதான பெயைாற்ற 

சுட்டி (KPI) 

அலடயப் 

பபற்றுள்ை 

விலைவு 

)Outcome) 

அலடயப் 

பபற்றுள்ை 

பபறுனபறுகள் 

(Output) 

1ஆம்

காைா

ண்டு 

2 ஆம் 

காைா

ண்டு 

3  ஆம் 

காைாண்

டு 

4 ஆம் 

காைாண்

டு 

1. கட்டு

ப்பா

டு 

மற்று

ம் 

மறுெீ

ரலம

ப்பு 

உள்ைக கைக்காய்வுத் 

திட்டத்திலன தயாாித்தல் 

குறித்த 

பிாிவுகைிடம் 

இருந்து 

தகவல்கலைப் 

பபற்றுக் 

பகாள்ைல். 

 

பாீட்ெித்துப் 

பார்த்தல் 

 

பகாடுப்பனவு 

பற்றுச்ெீட்டுக்க

லை பாீட்ெித்துப் 

பார்த்தல் 

 

உறுதிப்படுத்துத

ல் 

பைவீனங்கலை 

இனங்கண்டு 

பகாள்ைல். 

அறிக்லகயிடுதல் 

 

  

100%  

   உள்ைக 

கைக்காய்வு 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கலை உாிய 

திகதிக்கு முன்னர் 

முகாலமத்துவ 

கைக்காய்வுத் 

திலைக்கைத்திற்கு 

ெமர்ப்பித்தல். 

 

கைக்காய்வு 

அறிக்லககைின் 

எண்ைிக்லக 

 

நடாத்தப்பட்ட 

கைக்காய்வு மற்றும் 

முகாலமத்துவக் 

குழுக் கூட்டங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

 

 

கைக்காய்

வு 

அறிக்லகக

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

 

இடர்கலை 

அலடயாைம் 

காைல் மற்றும் 

கிலடக்கப் 

பபற்றுள்ை 

காைத்தினுள் 

பெயற்பாடுகலை 

நிலறவு பெய்தல். 

 

கட்டுப்பாட்டுச் 

பெயற்பாட்டிலன 

னமம்படுத்துதல் 

 

னநாக்கங்கலை 

அலடந்து 

பகாள்ளும் 

வலகயில் அரெ 

நிதி 

பாவலனயிலன 

விருத்தி பெய்தல். 

 

 

 

பூர்வாங்க அறிக்லககலைத் 

தயாாித்தல் 

  

100%  

   

கைக்காய்வு மற்றும் 

முகாலமத்துவ குழுக் 

கூட்டங்கலை நடாத்துதல் 

  

25%  

 

50%  

 

75%  

 

100%  

பொத்துக் கட்டுப்பாடு    

100%  

  

நிதிக் கைக்காய்வு 

வருமானங்கலைச் னெகாித்தல் 

  

25%  

 

50%  

 

75%  

 

100%  

பகாடுப்பனவு 

பற்றுச்ெீட்டுக்கலை னொதலன 

பெய்தல் 

  

25%  

 

50%  

 

75%  

 

100%  

முற்பைம் பீ கைக்கு   100%   

பபாது லவப்புக் கைக்கு   100%   னமற்பகாள்ைப்பட்ட 

கைக்காய்வு 

பாினொதலனகைின் 

எண்ைிக்லக 
CIGAZ கைனி பமன்பபாருன் 

பாினொதலன 

   

100%  

  

உ
ள்

ை
க

 க
ை

க்
க

ா
ய்

வு
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அலமச்ெின் மின்ொரம், நீர், 

பதாலைனபெி மற்றும் வாி 

மதிப்பீடு பதாடர்பான 

பாினொதலன 

    

50%  

 

100%  

   

 

குறித்த 

பெயற்பாடுகைின் 

உள்ைக 

கட்டுப்பாட்டுத் 

பதாகுதியிலன 

விருத்தி பெய்தல். 

 

 

அரெ நிதிகள் 

மற்றும் 

பொத்துக்களுக்குப் 

பபாறுப்புக் 

கூறலிலன 

ொன்றுப் 

படுத்துதல். 

 

 

அரெ நிதி மற்றும் 

பொத்துக்கைின் 

பபாறுப்புக்கூறலி

லன 

ொன்றுப்படுத்துத

ல். 

இழப்புகள் மற்றும் னெதங்கலை 

அகற்றி விடுதல் 

  

25%  

 

50%  

 

75%  

 

100%  

மூைதனச் பெைவுப் பயன்பாடு 

பதாடர்பான பாினொதலன 

  

25%  

 

50%  

 

75%  

 

100%  

2. மனித வை 

முகாலமத்து

வம் 

ெம்பைம் வழங்குதல்     

50%  

 

100%  

Payroll Operation     

50%  

 

100%  

பிரத்தினயகக் னகாலவகலைப் 

பாீட்ெித்துப் பார்த்தல். 

   

100%  

  

3. உட்கட்டலம

ப்பு 

வெதிகைின் 

விருத்தி 

கட்டுமானங்கலைப் 

பாீட்ெித்தல் 

   

33.33%  

 

66.66%  

 

100%  

வாகனப் பராமாிப்பு 

பதாடர்பான பாினொதலன 

  

25%  

 

50%  

 

75%  

 

100%  

4. ஓய்வூதியம் 

மற்றும் 

நைன்புாி 

கைைிய பவதமுல்ை 

ஓய்வூதியர்கைின்  விடுமுலற 

விடுதியின் வருமானம் மற்றும் 

பெைவுகள் பதாடர்பான 

பாினொதலன 

    

100%  

 

 



 

205 
 

 

பிரதான 

பரப்பபல்லை 

பெயற்பாடுகள் துலைச் 

பெயற்பாடுகள் 

2018 ஆம் 

ஆண்டிற்

கான நிதி 

ஒதுக்கீட்டி

ன் 

அவெியப்

பாடு 

பபௌதீக முன்னனற்றம் பிரதான பெயைாற்ற 

சுட்டி(KPI) 

எதிர்பார்க்கப்

பட்ட விலைவு 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

பபறுனபறு 

1
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

க
க

ா
ை

க
ா
ை

ா
ண்

டு
 

2
ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

3
ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

4
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

பகாள்லகககள் 

ஓய்வூதியப் பிரமாைக் 

குறிப்பின் 12 ஆம் 

மற்றும் 15 ஆம் 

பிாிவுகைின் கீழ் ஓய்வு 

பபறச் பெய்த அரெ 

அலுவைர்களுக்கு 

ஓய்வூதிய 

உாிலமயிலனப் 

பபற்றுக் 

பகாள்வதற்காக 

ஒழுக்காற்றுக் குழுக் 

கூட்டங்கலை 

நடாத்துதல். 

 

1.  ஒழுக்காற்றுக் 

குழுவிற்கான ஆவைக் 

னகாப்புக்கலைத் 

தயாாித்தல். 

 

2.மாதாந்த 

ஒழுக்காற்றுக் குழு 

கூட்டத்திலன 

நடாத்துதல்மற்றும்குழு

வின்பாிந்துலரயிலனப்

பபற்றுக்பகாள்ைல். 

3. அப் பாிந்துலரக்காக 

பெயைாைாின் 

அங்கீகாரத்திலனப் 

பபற்றுக் பகாள்ைல். 

4. பெயைாைாின் 

கட்டலைப் பிரகாரம் 

நிறுவனம்  /  

பிாிவுகளுக்கு அனுப்பி 

லவத்தல். 

     

 

 நடாத்தப்ப

ட்குழுக்கூட்

டங்கைின்எ

ண்ைிக்லக 

 

 இறுதித் 

தீர்மானங்க

லைப்  

பபற்றுத்தரு

ம் 

னகாப்புக்க

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

  

ஒழுக்காற்றுக் 

காரைங்கைின் 

அடிப்பலடயில் ஓய்வூதியம் 

பபறச்  பெய்த 

அலுவைர்களுக்கு 

ஓய்வுதியம் பபறும் 

உாிலமயிலனப் பபற்றுக் 

பகாடுப்பதற்கு பெைவாகும் 

காத்திருப்புக் காைத்திலனக் 

குலறத்தல். 

ஓ
ய்

வூ
த

ிய
ப்

 ப
ிா

ிவு
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ஆளுலக மற்றும் 

மறுெீர லமப்பு 

ஓய்வூதியத் 

திலைக்கைத்தின் 

தாபன 

நடவடிக்லககலை 

ஒருங்கிலைத்தல். 

 

     

  ஓய்வூதியத் 

திலைக்கைத்தின் 

நடவடிக்லககள் எவ்வித 

இலடயுறும் இன்றி 

பதாடர்ச்ெியாக 

நலடபபறும் வலகயில் 

வெதிகலைப் பபற்றுக் 

பகாடுத்தல். 

ஓய்வூதியம்மற்றும்ந

ைன்புாி 

ஓய்வூதிய 

அலுவைர்கைினால் 

ஓய்வூதியம் 

பதாடர்பாக 

முன்லவக்கப்பட்ட 

பல்னவறுபட்ட 

பிரச்ெிலனகளுக்கான 

பதில்கலைப் பபற்றுக் 

பகாடுத்தல்,( ஓய்வுதிய 

உாித்துடலமயிலனப் 

பபற்றுக் பகாடுத்தல், 

விதலவகள் 

அநாலதகள் ஓய்வுதிய 

உாித்துடலமயிலனப் 

பபற்றுக் பகாடுத்தல் 

பதாடர்பாக 

னகாாிக்லகயிடல், 

இராணுவச்  னெலவ 

ஓய்வூதியம் மற்றும் 

அங்கவீன ஓய்வூதியம் 

பதாடர்பான 

பிரச்ெிலனகள்) 

 

கிலடக்கப் பபறும் 

ஆவைங்களுக்கு 

ெந்தர்ப்பத்திற்னகற்ப 

பதில்கலைப்பபற்றுக்

பகாடுத்தல். 

 

 

 

   

 

 

 மாதாந்தம்கிலட

க்கப்பபறும்கடித

ங்கைின்எண்ைி

க்லக 

 மாதாந்தம்பதிை

ைிக்கும்கடிதங்க

ைின்எண்ைிக்

லக 

  

 

 

 

ஓய்வூதியஅலுவைர்க

ைின்திருப்தி 

மனிதஉாிலமகள்ஆ

லைக்குழு,பபாதுமக்க

ள்மனுக்கள்பதாடர்பா

னபெயற்குழுமற்றும்ஒ

ம்புட்ஸ்மன்மூைம்முன்

லவக்கப்படும்முலறப்
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பாடுகளுக்கானபதில்க

லைவழங்குதல்.ஓய்வூ

தியம்பதாடர்பாகெமர்

ப்பிக்கப்படும்பாராளு

மன்றவினாக்களுக்கா

னவிலடகலைப்பபற்

றுக்பகாடுத்தல். 
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பிரதான 

விடயப் 

பரப்பப

ல்லை 

பிரதான 

பெயற்பா

டுகள் 

துலைச் 

பெயற்பாடுக

ள் 

எதிர்பார்க்கப்பட்

ட 

பபறுனபறு(பயன்

பபறுநர்கைின் 

பிரதான 

பெயைாற்றுச் 

சுட்டி) 

பெைவு 

(ரூபா. 

மில்லிய

ன்) 

பை

ம் 

வழங்

கப்ப

டும் 

மூைம் 

பபௌதீக மற்றும் நிதியியல் இைக்கு (%) பபறுனபறு பபாறுப்புக் கூறும் 

அலுவைர் / 

அலுவைர்கள் 

 

அ
லு

வ
ை

க
 மு

க
ா
ல

ம
த்

து
வ

ம்
 

கட்டிடங்கள் 

மற்றும் 

கட்டலமப்பி

லன 

பழுதுபார்த்த

ல் மற்றும் 

விருத்தி 

பெய்தல் 

  

1 ஆம் 

காைா

ண்டு 

2ஆம் 

காைா

ண்டு 

3ஆம் 

காைா

ண்டு 

4ஆம் 

காைாண்

டு 

பிரதான 

கட்டிடத்தின் 

மூன்றாம் மாடி 

மற்றும் 

கூலரயிலனப் 

பழுதுபார்த்தல். 

எதிர்பார்க்கப்படு

ம் பபறுனபறு - 

பழுதுபார்க்கப்பட்

ட / விருத்தி 

பெய்யப்பட்ட 

அலுவைக 

கட்டிடப் 

பயன்பபறுநர்கள் 

– பயிலுநர்கள் , 

உள்ைக பைியாட் 

பதாகுதியினாின் 

பிரதான 

பெைாற்றுச் சுட்டி 

- 

1. உாிய 

காைத்திற்கு 

பழுதுபார்க்கப்பட்

ட / விருத்தி 

பெய்யப்பட்ட 

நிைப் பகுதி 

2. இைக்கிற்கு 

ஏற்ப பைத்திலன 

பெைவிடும் 

ெதவீதம். 

3. இைக்கிற்கு 

எற்ப பபௌதீக 

பெயைாற்றுலகயி

ன் ெதவீதம் 

8.75 

அ
ர
ெ

ின்
 வ

ழ
ங்

க
ல்

க
ள்

 

பபௌ.

இ. 
20% 40% 40%   

பழுதுபார்க்க

ப்பட்ட / 

விருத்தி 

பெய்யப்பட்ட 

கட்டிடங்கள் 

மற்றும் 

கட்டலமப்பு 

னமைதிகப் 

பைிப்பாைர் நாயகம் / 

கட்டுப்பாட்டாைர் 

 

பைிப்பாைர்/ 

கட்டுப்பாட்டாைர் 
நி.இ. 10% 40% 50%   

தகவல் 

பதாழில்நுட்ப 

ஆய்வு 

கூடத்திலன 

விாிவாக்கம் 

பெய்தல். 

6.00 

பபௌ.

இ.*. 
  30% 60% 10% 

பாீட்லெ 

அைகிலன 

விருத்தி பெய்தல். 

2.00 
நி.இ.   20% 70% 10% 

வாெிகொலையி

லன 

பழுதுபார்த்தல் 

10.00 பபௌ.

இ.*. 
10% 60% 30%   

FT 5% 45% 50%   

நந்தவனத்திற்கா

ன 

வைாகத்திலன 

அழகுபடுத்தும் 

நடவடிக்லக 

மற்றும் 

பராமாிப்பு 

நடவடிக்லககள் 

0.50 பபௌ.

இ.*. 
  50% 50%   

நி.இ.   20% 80%   

இ
ை

ங்
ல

க
அ

ப
ிவ

ிரு
த்

த
ிந

ிர்
வ

ா
க

ந
ிறு

வ
க

ம்
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இ.அ.நி.நிறுவக

த்தின் 

வைாகத்திலனச் 

சுற்றி னவலி 

அலடத்தல் 

மற்றும் பிரதான 

வாயிற் காவல். 

10.00 பபௌ.

இ.*. 
20% 80%     

நி.இ. 10% 90%     

இயந்திரகம் 

மற்றும் 

இயந்திர 

உபகரைங்க

லை 

பழுதுபார்த்த

ல் மற்றும் 

விருத்தி 

பெய்தல். 

அலுவைக 

உபகரைங்கலை 

பழுதுபார்த்தல். 

எதிர்பார்க்கப்படு

ம் பபறுனபறு  - 

பழுதுபார்க்கப்பட்

ட  / விருத்தி 

பெய்யப்பட்ட 

இயந்திரகங்கள் 

மற்றும் இயந்திர 

உபகரைங்கைின் 

பயன்பபறுநர்கள் 

-  உள்ைக 

பைியாட் 

பதாகுதியினர்,  

னெலவப் 

பபறுநர்கைின் 

பிரதான 

பெயைாற்றுச் 

சுட்டி- 

1. 

பழுதுபார்க்கப்பட்

ட இயந்திரகங்கள் 

மற்றும் இயந்திர 

உபகரைங்கைின் 

எண்ைிக்லகஅவ

ெியப்பாடு 

ெதவீதமாக 

2. இைக்கிற்கு 

ஏற்ப பைத்திலன 

பெைவிடும் 

ெதவீதம். 

0.75 பபௌ.

இ.*. 
25% 25% 25% 25% 

பழுதுபார்க்க

ப்பட்ட / 

விருத்தி 

பெய்யப்பட்ட 

இயந்திரகம் 

மற்றும் 

இயந்திர 

உபகரைங்க

ள் 

னமைதிகப் 

பைிப்பாைர் நாயகம் / 

கட்டுப்பாட்டாைர் 

 

பைிப்பாைர்/ 

கட்டுப்பாட்டாைர் 

நி.இ. 25% 25% 25% 25% 

மின் 

உபகரைங்கலை

ப் பழுது 

பார்த்தல். 

0.75 பபௌ.

இ.*. 
25% 25% 25% 25% 

நி.இ. 25% 25% 25% 25% 

தகவல் 

பதாழில்நுட்ப 

உபகரைங்கலை

ப் 

பழுதுபார்த்தல். 

0.25 பபௌ.

இ.*. 
25% 25% 25% 25% 

நி.இ. 25% 25% 25% 25% 

வாகனங்கலைப் 

பழுதுபார்த்தல். 

2.00 பபௌ.

இ.*. 
25% 25% 25% 25% 

நி.இ. 25% 25% 25% 25% 

இயந்திரகங்க பசுலம உற்பத்தி 9.00 

அ
ர
ெ

ி

ன்
 

வ
ழ

ங்

க
ல்

க

ள்
 பபௌ. 40% 60%     மின்ொரக் 

னமைதிகப் 
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ள் மற்றும் 

இயந்திர 

உபகரைங்க

லை லகயகப் 

படுத்துதல். 

எண்ைக்கருவி

லன 

நலடமுலறப்படு

த்துதல்.(சூாிய 

மின்வலு, உயிர் 

வாயு, திண்மக் 

கழிவு 

முகாலமத்துவம்) 

பெய்யப்பட்ட 

அைகுகைின் 

எண்ைிக்லக. 

இ.*. கட்டைப் 

பட்டியலைக் 

குலறத்தல் 

மற்றும் 

மின்வலு 

வீண்விரயத்

திலனக் 

குலறத்தல். 

பைிப்பாைர் நாயகம் / 

கட்டுப்பாட்டாைர் 

 

பைிப்பாைர்/ 

கட்டுப்பாட்டாைர் 

நி.இ.         

பபௌ.

இ.*. 
20% 80%     

வாெிகொலை 

அலமப்பிலன 

தரம் 

உயர்த்துதல். 

பகாள்வனவு 

பெய்யப்பட்ட 

பமன் 

பபாருட்கைின் 

எண்ைிக்லக 

2.00 பபௌ.

இ.*. 
  25% 50% 25% 

னெலவப் 

பபறுநர்களு

க்கான நட்பு 

ாீதியான 

சூழலுடன் 

கூடிய 

வாெிகொலை 

நி.இ.   20% 30% 50% 

விாிவுலர 

அலறகள் 

மற்றும் 

பிாிவுகளுக்கான 

தைபாடங்கள் 

பகாள்வனவு 

பெய்யப்பட்ட 

தைபாடங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

1.00 பபௌ.

இ.*. 
  40% 60%   

நவீன 

தைபாடங்கள் 

மற்றும் 

உபகரைங்க

ளுடன் கூடிய 

வகுப்பலற 

நி.இ.   20% 60% 20% 

மின் 

உபகரைங்கள் 

கனைிக லை 

லகயகப்படுத்திக் 

பகாள்ைல். 

பகாள்வனவு 

பெய்யப்பட்ட மின் 

உபகரைங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

5.00 பபௌ.

இ.*. 
10% 50% 40%   தலடகைற்ற 

னெலவ 

வழங்கல்கள் நி.இ.   40% 40% 20% 

புத்தகங்கள் 

மற்றும் ஈ – 

கருவிகலை 

பகாள்வனவு  

பெய்தல் 

பகாள்வனவு 

பெய்யப்பட்ட 

புத்தகங்கள் 

மற்றும் ஈ – 

கருவிகைின் 

எண்ைிக்லக 

1.00 பபௌ.

இ.*. 
20% 20% 50% 10% 

விருத்தி 

பெய்யப்பட்ட 

வாெிகொலை 

வெதிகள் நி.இ. 20% 20% 50% 10% 

  

பல்னவறுபட்

ட     
1.00 

              

  

பமாத்த கூட்டுத்பதாலக 60     
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நாடு 

தழுவிய 

னெலவகைிி்

ல் 

அலுவைர்க

ைின் 

இயைைவு 

விருத்தி 

பயிற்ெிய

ைித்தல் - 

இயைை

வு 

விருத்தி 

1 

வகுப்பி

னருக்கா

ன-  

இரண்

டாம்  

பவைிநா

ட்டுச் 

சுற்றுைா 

 

னெலவ 

ொர்ந்த 

இயைைவு 

விருத்தியின் 

ஒரு 

அங்கமாக 

நாடு தழுவிய 

னெலவகலை

க் பகாண்ட 

அலுவைர்க

ளுக்கான 

இரண்டாவ

து 

பவைிநாட்டு 

அனுபவத்தி

ற்கான 

ெந்தர்ப்பம் 

உள்நாட்டு பயிற்ெியின் 

மூைம் தலகலமயிலனப் 

பபற்ற 

நபர்களுக்கிலடயில் 

இரண்டாம் 

பவைிநாட்டுப் 

பயிற்ெியிலனப் 

முழுலமப்படுத்திய 

அலுவைர்கைின் ெதவீதம் 

 

பெைவு பெய்யப்படும் 

பைத் பதாலகயின் 

மூைம் அலடந்து 

பகாள்ைப்பட்ட ெதவீதம் 

- முலறப்பாடுகைின் 

எண்ைிக்லக 

  

60.00  

ර
ජ
ය
ේ
ප
්ර
දා
න
ය
න්

 

நி

.

இ

. 

பபௌ

.

இ

. 

20% 30% 30% 20% 

அரெத் 

துலற 

அலுவைர்க

ைில் 

னமம்படுத்த

ப்பட்ட 

இயைைவு 

னமைதிகப் பைிப்பாைர் 

நாயகம்/ L & D 

பமாத்த கூட்டுத் பதாலக   120                 

  

இயைை

வு 

விருத்தி 

நிகழ்ச்ெி

த்திட்டம்

(உள்நா

ட்டு) 

மற்றும் 

ஏலனய 

பயிற்ெி 

நிகழ்ச்ெி

த் 

திட்டங்க

ள்/ 

பெயைம

ர்வுகள் 

 

நாடு தழுவிய 

னெலவகைில் 

கடலமயாற்

றும் 

அலுவைர்க

ளுக்கான 

னெலவ 

ாீதியான 

இயைைவு 

விருத்தி 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள் 

பயிற்ெியிலனப் பபற்றுக் 

பகாள்வதற்கான 

தலகலமயிலனப் பபற்ற 

நபர்களுக்கிலடயில் 

இயைைவு விருத்தி 

நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கலை 

பவற்றிகரமாக நிலறவு 

பெய்த அலுவைர்கைின் 

ெதவீதம். 

 

பெைவு பெய்யப்பட்ட 

பைத்தின் இைக்கிலன 

அலடந்து பகாண்ட 

ெதவீதம் 

-முலறப்பாடுகைின் 

எண்ைிக்லக 

  

50.00  சு
ய

 ந
ித

ி 

நி

.

இ

. 

பபௌ

.

இ

. 

20% 30% 30% 20% 

அரெ துலற 

அலுவைர்க

ைில் 

விருத்தி 

பெய்யப்பட்

ட 

இயைைவு 

னமைதிகப் பைிப்பாைர் 

நாயகம்/ L & D 

  பமாத்த கூட்டுத் பதாலக   170   
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பிரதான 

பரப்பபல்

லை 

இைக்

கம் 
பெயற்பாடுகள் 

  

துலைச் 

பெயற்பாடுக

ள் 

2018  

ஆம்ஆண்டி

ற்கான நிதி 

ஒதிக்கீட்டின் 

அவெியப்பா

டு 

பபௌதீக முன்னனற்றம்(%) 

பிரதான 

பெயைாற்ற 

சுட்டி(KPI) 

எதிர்பார்க்க

ப்பட்ட 

விலைவு 

எதிர்பார்க்கப்பட்

ட பபறுனபறு   

1 ஆம் 

காைாண்

டு 

2 ஆம் 

காைாண்

டு 

3 ஆம் 

காைா

ண்டு 

4 ஆம் 

காைாண்

டு 

உற்பத்தித்

திறன் 
1 கல்வித் துலறயில் 

உற்பத்தித்திறன் 

ஊக்குவிப்புநிகழ்ச்

ெித் திட்டம் 

  4.5        

  

1.1 முன்பள்ைி 

உற்பத்தித்திறன் 

ஊக்குவிப்பு 

1.1.1 முன்பள்ைிக

ைில் 

உற்பத்தித்திற

லன 

பெயற்படுத்து

தல். 

1 25 50 75 100 முன் பள்ைிகள் 

2500 இலன 

உற்பத்தித்திற

ன் மிக்க 

முன்பள்ைிகைா

க விருத்தி 

பெய்தல் 

அபிவிருத்தி 

பெய்யப்பட்

ட முன் 

பள்ைிகைின் 

எண்ைிக்

லக(2500) 

5S ொன்றிதலழப் 

பபற்ற முன் 

பள்ைிகைின் 

எண்ைிக்லக 

    

  1.1.2 முன் பள்ைி 

ஆெிாியர்களு

க்கான 

உற்பத்தித்திற

ன் ொன்றிதழ் 

பத்திர 

பாடபநறி 

0.3 33 66 100 - ொன்றிதழ் 

பத்திர 

பாடபநறிகள் 6 

இலன 

நடாத்துதல் 

முன் பள்ைி 

ஆெிாியர்கள் 

600 னபருக்கு 

பயிற்ெியைித்த

ல். 

ொன்றிதழ் 

பத்திர 

பாடபநறிக

ள் 6 இலன 

நடாத்துதல் 

முன் பள்ைி 

ஆெிாியர்கள் 

600 னபருக்கு 

பயிற்ெியைித்

தல். 

5S ொன்றிதலழப் 

பபற்ற முன் 

பள்ைிகைின் 

எண்ைிக்லக 

    

1.2. பாடொலை 

உற்பத்தித்திறன் 

ஊக்குவிப்பு 

1.2.1 பாடொலைக

ைில் 

உற்பத்தித்திற

ன் 

தகுவிதிகளுக்

கு ஏற்ப 

ஊக்குவிப்பு 

நிகழ்ச்ெித்திட்

டங்கலை 

பெயற்படுத்து

1 25 50 75 100 2500 

பாடொலைகைி

ல் 

உற்பத்தித்திற

ன் 

எண்ைக்கருவி

லன 

பெயற்படுத்துத

ல். 

அபிவிருத்தி 

பெய்யப்பட்

ட 

பாடொலைக

ைின் 

எண்ைிக்

லக(2500) 

உற்பத்தித்திறன் 

விருதுகளுக்காக 

விண்ைப்பித்துள்

ை 

பாடொலைகைின் 

எண்ைிக்லக. 

ன
த

ெ
ிய

 உ
ற்

ப
த்

த
ித்

த
ிற

ன்
 ப

ெ
ய

ை
க

ம்
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தல். 

      

1.2.2 1.2.2. 

பாடொலை 

உற்பத்தித்திற

ன் 

ெங்கங்கலை 

நிறுவுதல்(SP

S) 

1 25 50 75 100 உற்பத்தித்திற

ன் 

விடயத்துடன் 

பதாடர்புலடய 

பெயற்பாடுகள்  

பாடொலை 

உற்பத்தித்திற

ன் ெங்கத்தின் 

ெதவீதம் 

நிறுவப்பட்ட 

பாடொலை 

உற்பத்தித்தி

றன் 

ெங்கங்கைின் 

எண்ைிக்

லக(1000) 

உற்பத்தித்திறன் 

விடயத்துடன் 

பதாடர்புலடய 

பெயற்பாடுகள்  

பாடொலை 

உற்பத்தித்திறன் 

ெங்கத்தின் 

ெதவீதம் 

அதிகாித்தல். 

      

1.2.3 பாடொலை 

மாைவர்களு

க்கான 

உற்பத்தித்திற

ன் ொன்றிதழ் 

பத்திர 

பாடபநறியி

லன 

நடாத்துதல் 

1 25 25 25 25 பங்கு பற்றிய 

மாைவர்கைின் 

எண்ைிக்லக(3

000) 

உற்பத்தித்தி

றன் 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டத்திற்

காக 

ஆர்வத்துட

ன் 

பங்கைிப்புச் 

பெய்த 

மாைவர்க

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

உற்பத்தித்திறன் 

எண்ைக்கரு 

பதாடர்பாக 

அறிந்து பகாண்ட 

மாைவர்கைின் 

எண்ைிக்லக 

அதிகாித்தல் 

      

1.2.4  "பை 

ெபிாி"பிாிபவ

னா 

உற்பத்தித்திற

ன் 

அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டம் 

0.2 25 50 75 100 

758 

பிாிபவனாக்க

லை 

அபிவிருத்தி 

பெய்தல் 

உற்பத்தித்தி

றன் 

எண்ைக்கரு

விலன 

பெயற்படுத்

தும் 

பிாிபவனாக்

கைின் 

எண்ைிக்

லக 

உற்பத்தித்திறன் 

விருத்திற்காக 

விண்ைப்பித்துள்

ை 

பிாிபவனாக்கைின் 

எண்ைிக்லக 
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1.3 உயர் கல்விப் 

பிாிவுகைில் 

உற்பத்தித்திறலன 

ஊக்குவித்தல் 

1.3.1 பல்கலைக்கழ

கங்கைில் 

மற்றும் 

பதாழிற் 

பயிற்ெி 

நிறுவனங்கைி

ல் 

உற்பத்தித்திற

ன் 

ஊக்குவிப்பு 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கலை 

பெயற்படுத்து

தல். 

- 25 25 25 25 பல்கலைக்கழக

ம் மற்றும் 

பதாழிற் 

பயிற்ெி 

நிறுவனங்கள் 

4 இலன 

அபிவிருத்தி 

பெய்தல். 

உற்பத்தித்தி

றன் 

எண்ைக்கரு

விலன 

நலடமுலற

ப்படுத்திய 

உயர் கல்வி 

நிலையங்க

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

உற்பத்தித்திறன் 

விருத்திற்காக 

விண்ைப்பித்துள்

ை உயர் கல்வி 

நிலையங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

  

2 ெமுதாயப் பிாிவில் 

உற்பத்தித்திறலன 

ஊக்குவித்தல் 

  

  

6.35               

  

    2.1 கிராம 

மக்கலை 

அடிப்பலட

யாகக் 

பகாண்டு 

உற்பத்தித்திற

ன் நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கலை 

நலடமுலறப்

படுத்துதல். 

1 25 50 75 100 ெமுதாயஞ் ொர் 

கிராமங்கள் 

2500இனில் 

உற்பத்தித்திற

ன் 

எண்ைக்கருவி

லனக் 

கட்டிபயழுப்ப

ல், 

உற்பத்தித்திற

ன் 

எண்ைக்கருவி

லன 

பெயற்படுத்தும் 

குடும்ப 

அைகுகைின் 

எண்ைிக்லக(

குலறந்த 

பட்ெம் 37500) 

உற்பத்தித்தி

றன் 

எண்ைக்கரு

விற்கு ஏற்ப 

கட்டிபயழுப்

பப்பட்டுள்ை 

கிராமங்கைி

ன் 

எண்ைிக்

லக2500 

கிராம மக்கைின் 

வாழ்வாதாரம் 

உயர்வலடதல். 
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2.2 கிராமிய 

மக்கைின் 

உற்பத்தித்திற

ன் 

பெயற்திட்டத்

திலன 

ொியாக  

நலடமுலறப்

படுத்தும் 

வலகயில் 

அரெ 

அலுவைர்களு

க்கான 

பயிற்ெி 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கலை 

நடாத்துதல். 

2 25 25 25 25 480 அரெ 

அலுவைர்ளுக்

கு 

பயிற்ெியைித்த

ல். பயிற்ெி 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள் 4 

இலன 

ஒழுங்குபடுத்து

தல். 

பயிற்ெி 

பபற்ற அரெ 

அலுவைர்க

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

480ஆகும். 

விருத்தி 

பெய்யப்பட்ட 

ெமுதாயஞ் ொர் 

உற்பத்தித்திறன் 

கிராமங்கைின் 

எண்ைிக்லகலய 

அதிகாித்தல் 

      

2.3 ெமுதாயஞ் 

ொர் 

உற்பத்தித்திற

ன் 

பலடயைிக்

கான பயிற்ெி 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கலை 

நடாத்துதல். 

2 25 25 25 25 

ெமுதாயஞ் ொர் 

உற்பத்தித்திற

ன் 

பலடயைியின் 

960 

உறுப்பினர்க

ளுக்கு 

பயிற்ெியைித்த

ல். 

பயிற்ெி 

பபற்ற 

ெமுதாயஞ் 

ொர் 

உற்பத்தித்தி

றன் 

பலடயைி 

உறுப்பினர்

கைின் 

எண்ைிக்

லக960 

ஆகும். 

அபிவிருத்தி 

பெய்யப்பட்ட 

ெமுதாயஞ் ொர் 

கிராமங்கைின் 

எண்ைிக்லகலய 

அதிகாித்தல். 

      

2.4 ெமுதாயஞ் 

ொர் 

உற்பத்தித்திற

ன் 

பவைியீடுகள் 

1.35 50 50 - - 

அச்ெிடப்பட்ட 

ெமுதாயஞ் ொர் 

உற்பத்தித்திற

ன் 

பவைியீடுகைி

ன் 

எண்ைிக்லக 

பிரசுாிக்கப்ப

ட்ட 

ெமுதாயஞ் 

ொர் 

உற்பத்தித்தி

றன் 

பவைியீடுக

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

ெமுதாயஞ் ொர் 

உற்பத்தித்திறன் 

பவைியீடுகள் 

மக்கலை 

விழிப்புைர்வூட்டு

வதற்காக 

பயன்படுதல் 
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3 அரெ பிாிவுகைில் 

உற்பத்தித்திறனி

லன ஊக்குவித்தல்   

  

3 

        

  

    

      

3.1 அரெ 

நிறுவனங்கைி

ல் 

உற்பத்தித்திற

ன் 

தகுவிதிகளுக்

கு ஏற்ப 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கலை 

நலடமுலறப்

படுத்தல் 

1.6 25 50 75 100 2500 அரெ 

நிறுவனங்கைி

ல் 

உற்பத்தித்திற

ன் 

எண்ைக்கருவி

லன 

நலடமுலறப்ப

டுத்துதல் 

உற்பத்தித்தி

றன் 

எண்ைக்கரு

விற்கு 

இலெவுற்ற 

அரெ 

நிறுவனங்க

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

உற்பத்தித்திறன் 

விருத்திற்காக 

விண்ைப்பித்துள்

ை அரெ 

நிறுவனங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

      

3.2 பதாழிற்துலற 

நிபுைர்களுக்

கான ஆரம்ப 

ொன்றிதழ் 

பத்திர 

பாடபநறி ( 

லவத்திய , 

பிரனதெ 

பெயைாைர்க

ள் மற்றும் 

உதவி 

பிரனதெ 

பெயைாைர்க

ள்...) 

1.4 28.57 28.57 28.57 14.28 பல்னவறுபட்ட 

பதாழிற்துலற 

நிபுைர்களுக்

கான 

ொன்றிதழ் 

பத்திர 

பாடபநறிகள் 

07 இலன 

நடாத்துதல். 

உற்பத்தித்தி

றன் 

எண்ைக்கரு 

பதாடர்பாக 

விழிப்புைர்

வு பபற்ற 

பதாழிற்து

லற 

நிபுைர்கள் 

உற்பத்தித்திறன் 

பதாழிைாைர் 

பலடயைி, 

அறிவில் 

பூரைத்துவம் 

மிக்க தலைவர்கள், 

தலகலம பபற்ற 

வைவாைர்கலைக் 

பகாண்ட அதி 

ெிறந்த அரெ 

னெலவபயான்று 

  

4 
தனியார் 

துலறயில் 

உற்பத்தித்திறனி

லன 

ஊக்குவித்தல்.   

  3         

  

    

      

4.1 தனியார் 

துலறயின் 

உற்பத்தித்திற

னிலன 

ஊக்குவித்தல் 

  25 50 75 100 
தனியார் 

நிறுவனங்கள் 

2500 இல் 

உற்பத்தித்திற

ன் 

எண்ைக்கருவி

லன 

உற்பத்தித்தி

றன் 

எண்ைக்கரு

க்களுக்கு 

இலெவான 

தனியார் 

துலற 

நிறுவனங்க

உற்பத்தித்திறன் 

விருதிற்காக 

விண்ைப்பித்துள்

ை 

நிறுவனங்கைின் 

எண்ைிக்லக 
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நலடமுலறப்ப

டுத்துதல். 

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

      

4.2 லகென் 

பெயற்திட்டம் 
3 60 40 - - ெிறு மற்றும் 

நடுத்தர 

அைவிைான 

பதாழில்முலன

னவார் 250 

னபாிலன 

விருத்தி 

பெய்தல் 

லகென் 

பெயற்திட்ட

த்தின் மூைம் 

விருத்தி 

அலடந்த 

பதாழில்மு

லனனவாாி

ன் 

எண்ைிக்

லக 

அந் 

நிறுவனங்கைில் 

விற்பலன 

அதிகாிப்பின் 

ெதவீதம் 

  

5 னதெிய 

உற்பத்தித்திறன் 

விருதுப் 

னபாட்டிகள் 

மற்றும் விருது 

நிகழ்ச்ெிகள்   

  49.58         

  

    

      

5.1 னதெிய 

உற்பத்தித்திற

ன் விருதுப் 

னபாட்டிகள் 

மற்றும் விருது 

நிகழ்ச்ெிகலை 

நடாத்துதல். 

49.58 25 50 75 100 விழிப்புைர்வூ

ட்டிய 

நிறுவனங்கைி

ன் 

எண்ைிக்லக 

விண்ைப்பி

த்துள்ை 

நிறுவனங்க

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

விருதிலன 

உாிலமயாக்கிக் 

பகாண்ட 

நிறுவனங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

  

6 ஊடகங்கள் 

மற்றும் விைம்பர 

நிகழ்ச்ெித்  

திட்டங்கள்   

  6.1         

  

    

      

6.1 பயனுள்ை 

பெய்திகலை 

ஊட்டுதல் 

0.3 16.67 33.33 16.67 33.33 பயனுள்ை 

பெய்தி 

இதழ்கள் 6 

இலன 

அச்ெிடுதல் 

விநினயாகிக்

கப்பட்ட 

இதழ்கைின் 

எண்ைிக்

லக 

விழிப்பூட்டப்பட்ட 

நபர்கள்  / 

நிறுவனங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

      

6.2 புதிய 

பவைியீடுகள் 
1.2 25 25 25 25 புதிய 

பவைியீடுகள் 

8 இலன 

அச்ெிடுதல் 

விநினயாகிக்

கப்பட்ட 

இதழ்கைின் 

எண்ைிக்

லக 

விழிப்பூட்டப்பட்ட 

நபர்கள்  / 

நிறுவனங்கைின் 

எண்ைிக்லக 
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6.3 விைம்பர  

பபாருட்கலை 

மீை அச்ெிடல் 

2.1 25 25 25 25 08 விைம்பர  

பபாருட்கலை 

மீை அச்ெிடல் 

விநினயாகிக்

கப்பட்ட 

எண்ைிக்

லக 

விழிப்பூட்டப்பட்ட 

நபர்கள்  / 

நிறுவனங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

      

6.4 புதிய 

ஊக்குவிப்பு 

வலககலை 

உருவாக்குத

ல் 

1.5 16.67 16.67 33.33 33.33 6 ஊக்குவிப்பு 

வலககலை 

உருவாக்குதல். 

உருவாக்கப்

பட்ட 

ஊக்குவிப்பு 

வலககள் 

விழிப்பூட்டப்பட்ட 

நபர்கள்  / 

நிறுவனங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

      

6.5 துலற 

ாீதியான 

உற்பத்தித்திற

ன் 

ஊக்குவிப்பு 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டத்திலன 

ஒருங்கிலைத்

தல் 

1 25 50 75 100 இைக்கிலன 

அடிப்பலடயா

கக் பகாண்ட 

துலறகள் 13 

இலன விருத்தி 

பெய்தல் 

அத் 

துலறகைில் 

உற்பத்தித்தி

றனிலன 

அதிகாித்தல் 

உற்பத்தித்திறன் 

கைாச்ொரபமான்

றிலன  

னதாற்றுவித்தல். 

  

7 திறன்கள் 

அபிவிருத்தி 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள்   

  8.5         

  

    

      

7.1 ொன்றிதழ் 

பத்திர 

பாடபநறிகள் 

0.4 - 50 - 50 ொன்றிதழ் 

பத்திர 

பாடபநறிகள் 

02 இலன 

நடாத்துதல், 

அதனால் 

ரூபா. 

மில்லியன் 1.5 

இலன 

வருமானமாக 

உலழத்தல். 

பதாழிைாைர் 

பலடயைி 

உற்பத்தித்தி

றன் 

எண்ைக்கரு 

பதாடர்பாக 

விழிப்பலட

தல் 

மிகத் 

திறலமவாய்ந்த  

பதாழிைாைர் 

பலடயைிபயான்

றிலன 

உருவாக்கல். 

      

7.2 இயலுலம 

விருத்தி 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள் 

7 33.33 66.67 - - உற்பத்தித்திற

ன் வாய்ந்த 

அபிவிருத்தி 

உத்தினயாகத்த

ர்கள் 500 

னபருக்கு 

பயிற்ெியைித்த

ல், 03 

பயிற்ெியைிக்

கப்பட்ட 

அலுவைர்க

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

மிகத் 

திறலமவாய்ந்த  

பதாழிைாைர் 

பலடயைிபயான்

றிலன 

உருவாக்கல். 
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நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கலை 

நடாத்துதல் 

      

7.3 உற்பத்தித்திற

ன் டிப்னைாமா 

பாடபநறி 

0.3 25 50 75 100 
உற்பத்தித்திற

ன் டிப்னைாமா 

ொன்றிதழ் 

வழங்கப்பட்ட 

டிப்னைாமாதா

ாிகைின் 

எண்ைிக்லக, 

ரூபா. 06 

மில்லியன் 

வருமானத்தி

லன 

ெம்பாதித்தல். 

உற்பத்தித்தி

றன் 

டிப்னைாமா

தாாிகைின் 

எண்ைிக்

லக, 

உற்பத்தித்தி

றனுக்கு 

இலெவுற்ற 

நிறுவனங்க

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

மிகத் 

திறலமவாய்ந்த  

பதாழிைாைர் 

பலடயைிபயான்

றிலன 

உருவாக்கல். 

      

7.4 ஒரு நாள் 

பாடபநறிகள் 
0.8 25 25 25 25 பயிற்ெி பபறும் 

அலுவைர்கைி

ன் 

எண்ைிகலக 

பயிற்ெி 

பபற்ற 

அலுவைர்க

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

மிகத் 

திறலமவாய்ந்த  

பதாழிைாைர் 

பலடயைிபயான்

றிலன 

உருவாக்கல். 

  

8 ெர்வனதெ 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள் 

    15         

  

    

    

பயிற்ெி நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள் /  

மாநாடுகள் 

8.1 Workshops/  

Multi country 

Observational 

Study 

Mission 

12 33.33 33.33 33.33 - 03 

மாநாடுகலை 

நடாத்துதல் 

அறிவிலன 

பகிர்ந்து 

பகாண்ட 

உள்நாட்டு 

மற்றும் 

பவைிநாட்டு 

பிரதிநிதிகைி

ன் 

எண்ைிக்

லக 

பகிரப்பட்ட அறிவு 

மற்றும் வினெட 

அனுபவங்கள் 
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  8.2 Technical 

Expert 

Services 

(TES) in 

Colabaration 

with (APO) 

1.5 33.33 33.33 33.33 - 03 நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கலை 

நடாத்துதல் 

பயிற்ெி 

பபற்ற 

அலுவைர்க

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

பகிரப்பட்ட அறிவு 

மற்றும்  வினெட 

அனுபவங்கள் 

      

8.3 e-Learning 

programs in 

Collaboration 

with (APO) 

1 25 25 25 25 04 நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கலை 

நடாத்துதல் 

பயிற்ெி 

பபற்ற 

அலுவைர்க

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

பகிரப்பட்ட அறிவு 

மற்றும் வினெட 

அனுபவங்கள் 

      

8.4 Special 

project in 

collaboration 

with APO 

(NFP,DON)  

0.5 50 50 - - 02 நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கலை 

நடாத்துதல் 

பயிற்ெி 

பபற்ற 

அலுவைர்க

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

பகிரப்பட்ட அறிவு 

மற்றும் வினெட 

அனுபவங்கள் 

  

9 வினெட 

பெயற்திட்டங்கள் 
    9         

  

    

      

9.1 5S ொன்றிதழ் 

அைித்தல் 

2 25 25 25 25 நிறுவனங்கள்2

0 இலன 5S 

ொன்றிதழுக்கா

க 

ஈடுபடுத்துதல். 

5S 

ொன்றுடன் 

கூடிய 

நிறுவனங்க

ைின் 

எண்ைிக்

லக 

உயர் தரத்துடன் 

கூடிய னவலைத் 

தைபமான்றிலன 

உருவாக்குதல். 

      

9.2 GP Cell 

நிகழ்ச்ெித்திட்

டம் 

2 25 50 75 100 GP Cell 1000 

இலன 

ஏற்படுத்துதல் 

நிறுவப்பட்ட

GP cell 

கைின் 

எண்ைிக்

லக 

னெமிக்கப்பட்ட 

ெக்தி அைகுகைின் 

எண்ைிக்லக, நீர் 

வீண்விரயம் 

குலறந்த 

ெதவீதத்தில் 
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9.3 அறிவு 

முகாலமத்து

வம் 

3 25 50 75 100 அறிவு 

முகாலமத்துவ

ச் 

பெயற்திட்டங்

கள் 40 இலன 

அபிவிருத்தி 

பெய்தல் 

விருத்திய

லடந்த 

அறிவு 

முகாலமத்து

வச் 

பெயற்திட்ட

ம் 

புதிய 

பதாழில்முலன

னவாாின் 

எண்ைிக்லக 

அதிகாித்தல், 

வருமான மட்டம் 

உயர்வலடதல். 

      

9.4 Lean 

நிகழ்ச்ெித்திட்

டம் 

1 20 20 20 40 

Lean நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள் 10 

இலன 

நடாத்துதல் 

நடாத்தப்பட்

ட Lean 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கள் 

10 இலன 

நடாத்துதல். 

பகிரப்பட்ட அறிவு 

மற்றும் வினெட 

அனுபவங்கள் 

      

9.5 
e- 

உற்பத்தித்திற

ன் 

நிகழ்ச்ெித்திட்

டம் (ICT) 

1 25 50 75 100 

நடாத்தப்பட்ட 

நிகழ்ச்ெித்திட்ட

ங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

கைனி 

மயப்படுத்த

ப்பட்ட 

நிகழ்ச்ெித்தி

ட்டங்கைின் 

எண்ைிக்

லக 

னமம்படுத்தப்பட்ட 

கைனிமயப்படுத்

திய 

பெயற்பாடுகள் 

  

10 
ஆராய்ச்ெி மற்றும் 

உற்பத்தித்திறன் 

விருத்தி 

நிகழ்ச்ெித்திட்டங்க

ள் 

    1.5         

  

    

  

  

  

10.1 உற்பத்தித்திற

ன் தரவுத் 

தைம் 

0.5 25 50 75 100 தரவு அறிக்லக விநினயாகிக்

கப்பட்ட 

எண்ைிக்

லக 

முடிவுகலைப்  

பபற்றுக் 

பகாள்வதற்காக 

உற்பத்தித்திறன் 

தரவுகள் 

காைப்படுதல் 

      

10.2 பெய்தி 

இதழ்கள் 
0.2 25 25 25 25 03 பெய்தி 

இதழ்கள் 

விநினயாகிக்

கப்பட்ட 

எண்ைிக்

லக 

முடிவுகலைப்  

பபற்றுக் 

பகாள்வதற்காக 

உற்பத்தித்திறன் 

தரவுகள் 

காைப்படுதல் 
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10.3 ெமூகத் 

பதாடர்புகள் 
0.3 25 50 75 100 பதாடர்புகைின் 

மூைம் 

பிரச்ெிலனக

லை 

இனங்கண்டு 

பகாள்ைல். 

அறியப்பட்

டுள்ை 

பிரச்ெிலனக

ள் 

தீர்வுகள் மற்றும் 

முடிவுகள் 

      

10.4 முன்னனற்ற 

மீைாய்வு 
0.5 50 50 - - 

மாகாை 

மட்டத்தில் 

முன்னனற்ற 

மீைாய்வு 

கூட்டங்கலை 

நடாத்துதல் 

தயாாிக்கப்ப

ட்டுள்ை 

அறிக்லகக

ள், 

பிரச்ெிலனக

லை 

இனங்கண்டு 

பகாள்ைல். 

தீர்வுகள் மற்றும் 

முடிவுகள் 

    பமாத்தம்     106.53               
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பிரதான 

பரப்பபல்

லை 

பிரதான 

பெயற்பாடுக

ள் 

துலைச் 

பெயற்பாடுகள் 

எதிர்பார்க்கப்படும் 

பபறுனபறுகள்/ பயன் 

பபறுநர் பிரதான 

பெயைாற்றுலகச் சுட்டி 

( ரூபா. மில்லியன்) 

பபௌதீக  மற்றும் நிதியியல் இைக்கு பபறுனபறு 

பபறுப்புக் 

கூறும் 

அலுவைர் / 

அலுவைர்கள் 

மனித வை 

அபிவிருத்தி 
      

பபௌதிக( 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கைின் 

எண்ைிக்லக) 

1 ஆம் 

காைாண்டு 

2 ஆம் 

காைாண்டு 

3ஆம் 

காைாண்டு  

4 ஆம் 

காைாண்

டு 

  

 

          

  

 

பதாழில்நுட்ப

ப் பயிற்ெி 

  

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

            
விற்பலன 

ஒருங்கிலைப்பு

க்கள் 

      

ரூபா. 

மில்லியன்.12.225 

வருமானம் 

              

      பங்கைிப்பு %               

      

உாிய காைத்திற்கு 

நடவடிக்லககலை 

முழுலமப்படுத்துதல். 

              

      98%  திருப்தி               

                      

    

பபறுலக மு 

காலமத்துவத்

தின் 

னதலவப்பாடு 

  3 450,000 450,000   450,000     

    

பெயற்திட்ட 

முகாலமத்துவ

ம் 

  3 450,000 450,000 450,000       

    

பைியாட்பதா

குதியினாின் 

ஒழுக்காற்று 

நலடமுலறகள் 

  3 450,000   450,000 450,000     

    IS கைக்காய்வு   2   300,000 300,000       

ப
த

ா
ல

ை
க்

 க
ற்

ற
ல்

 ந
ில

ை
ய

ம்
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Advanced 

Excel 
  3 300,000 300,000   300,000     

    

னெலவ 

நிலையம் 

பதாடர்பான 

ஆவைங்கலை 

கட்டுலரப்படுத்

துதல். 

  3 300,000 300,000 300,000       

    
நிதி ஒழுங்கு 

விதிகள் 
  3 300,000 300,000   300,000     

    

ஈ – அரசு 

மற்றும் 

அடிப்பலடத் 

தகவல்பதாழில்

நுட்ப 

நலடமுலறகள்  

  2     300,000 300,000     

    

கைனித் 

பதாகுதி 

மற்றும் 

வலையலமப்பு 

நிர்வாகம். 

  2     500,000 500,000     

    

பபாருள் 

மதிப்பீடு 

பெய்தல் 

  2   300,000 300,000       

    SME பயிற்ெி   2 625,000   625,000       

    
அறிக்லககலை 

எழுதுதல் 
  2   300,000 300,000       

    
தகவைறியும் 

உாிலம 
          200,000     

    

அரொங்க 

மற்றும் 

தனியார் 

கூட்டிலைப்பு 

          625,000     
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பதாழில் ொர் 

மற்றும்Career 

& Soft Skills 

  

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

            

கற்றல் விருத்தி 

மற்றும் 

ெந்லதப்படுத்த

ல் 

முகாலமயாைர்

கள் 

      
ரூபா. மில்லியன் 

25.140 வருமானம் 
              

      பங்கைிப்பு %               

      

உாிய காைத்தினுள் 

நடவடிக்லககலை 

முழுலமப்படுத்துதல். 

              

      98% திருப்தி               

    
Burlington 

English 
    325,000           

    

வைாகத்திற்கு 

பவ ைியலமந்த 

தலைலமத்துவ

ப் பயிற்ெி   2 

0 300,000   300,000     

    YED   2 525,000     500,000     

    YED   2 0   525,000 525,000     

    

இயைைவு 

விருத்தி – 

கல்வி வடனமல் 

மாகாைம். 

  2 3,200,000           

    

இயைைவு 

விருத்தி – 

கல்வி 

ெப்ரகமுவ 

மாகாைம் 

  3 1,800,000           

    

இயைைவு 

விருத்தி – 

கல்வி 

வடமத்திய 

மாகாைம் 

  4     2,000,000 2,000,000     
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இயைைவு 

விருத்தி – 

கல்வி ஊவாக 

மாகாைம் 

  3 5,200,000           

    

இயைைவு 

விருத்தி – 

கல்வி மத்திய 

மாகாைம் 

  2   2,000,000 2,000,000       

    

இயைைவு 

விருத்தி – 

கல்வி னமல் 

மாகாைம் 

  4 680,000 3,060,000   200,000     

  

வீடினயா 

மாநாடு 

மற்றும் ICTES 

  அணுகல் நிலை             

தகவல் 

பதாழில்நுட்பம் 

மற்றும் 

பதாழில்நுட்ப 

முகாலமயாைர்

கள் 

      
ரூபா. மில்லியன் 

24.880 வருமானம் 
              

      பங்கைிப்பு %               

      

உாிய காைத்திற்கு 

நடவடிக்லகயிலன 

முழுலமப்படுத்துதல். 

 

              

      98% திருப்தி               

    

CIMA –

நிகழ்நிலை(On

-line) 

பாீட்லெகள் 

4 4 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000     

    

ACCA – 

நிகழ்நிலை(On

-line) 

பாீட்லெகள் 

4 4 500,000 500,000 500,000 500,000     
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வாடலக(கை

னியிலன 

அடிப்பலடயா

கக் பகாண்டு) 

    1,750,000 2,250,000 1,750,000 2,250,000     

    
வாடலக ( 

னநர்முக) 
    1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,000,000     

    APO           1,000,000     

    

GDLN  

பெயைகக் 

கட்டைம் 

    720,000 720,000 720,000 720,000     

          
19,975,00

0 

14,030,00

0 

13,620,00

0 

14,620,00

0 
62,245,000 
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பிரதான 

பரப்பபல்லை 

 

பெயற்பாடுகள் 

 

துலைச்

பெயற்பா

டு 

எதிர்பார்க்க

ப்பட்ட 

பபறுனபறு/ 

பயனாைிக

ள் /பிரதான 

பெயைாற்ற 

அைவீட்டுச் 

சுட்டி 

பமாத்த 

பெயற்பா

ட்டுக் 

கிரயம் 

(ரு.மி) 

பபௌதீக மற்றும் நிதிொர் இைக்கு 

விலை விலைவு பபாறுப்பு 

  

1 
ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

2 
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

3
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

4 
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

பபௌதீ

க         

நிதி         

ெினிமா 
பதாழிலின் 
உட்கட்டலமப்ப் 
வெதிகலைனமம்ப
டுத்தல் 

கைனி, தலுகம, 
ெரெவி 
கலையகங்கைின் 

B.A.W ஜயமான்ன 

மண்டபத்லத 
மறுெீரலமத்தல் 

- 

படிப்பிடிப்பு 
மைித்தியா
ைங்கைின் 
எண்ைிக்
லக  

15 

பபௌதீ
க 

25

% 

25

% 

50

% 
- 

 

உயர்தரத்திைான 

படப்பிடிப்பு 

உதவிப் பபாதுமுகாலமயாைர் – 

கலையக னெவா/நிர்வாக அலுவைர் 

கலையகம் 
நிதி - 3.0 3.0 9.0 

பபௌதீக வை 
னமம்பாடு  

னதெிய 
திலரப்படக் 
கூட்டுத்தாபன 
பிரதான 
கட்டிடத்லத 
நவீனமயப்படுத்து
தல் 

- 
முடிவுறுத்த
ப்பட்ட 
ெதவீதம் 

20 

பபௌ 
தீக 

10

% 

15

% 

25

% 

50

% 

பைியாற்றக்கூடிய தகுந்த 

சுற்றுச்சூழலை அலமத்தல் 

உதவிப் பபாதுமுகாலமயாைர் – 

கட்டுப்பாடு மற்றும் மனித 

வை/கடலமப்பபாறுப்பு - கட்டுப்பாடு 

நிதி - - 10 10 

அலுவைக 
கட்டிடத்லத 
வைிப்பதனாகாக்கம் 
பெய்தல் 

- 

வைிப்பத
னாக்கம் 
எண்ைிக்
லக  

5 

பபௌ 
தீக 

25

% 

75

% 
- - 

நிதி - 2.5 2.5 - 

மனிதவை 

அபிவிருத்தி 

பமாழித்னதர்ச்ெி 

பதாடர்பாக 

பாடபநறிகலை 

நடாத்துதல்  

ஆங்கிைம் – 3 

மாதம் 

தமிழ் -  1 ஆண்டு 

கைனி – 3 மாதம் 

- 

கைந்துபகா

ள்ளும் 

பைியாட்

பதாகுதி 

0.4 

பபௌ 

தீக 

25

% 

25

% 

25

% 

25

% 

விலனத்திறன்வாய்ந்த 

அலுவைர்கலை 

உருவாக்குதல். நிதி 0.1 0.2 0.1 - 

ன
த

ெ
ிய

 த
ில

ர
ப்

ப
ட

க்
 கூ

ட்
டு

த்
த

ா
ப

ன
ம்
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அறிவு, 

எண்ைக்கரு, 

திறன் பதாடர்பாக 

வருடாந்தம் 

இரண்டு 

பெயைமர்வுகலை 

நடாத்துதல். 

(ஒருநாள் 

பெயைமர்வு) 

(அலுவைகத்திற்கு 

பவைினய) 

- 

பெயைமர்வு

கைின் 

எண்ைிக்

லக 

0.4 

பபௌ 

தீக 
- 

50

% 
- 

50

% 

நிதி - 0.2 - 0.2 

அலுவைக 

நலடமுலற, 

தாபனவிதிக் 

னகாலவ, நிதிப் 

பிரமாைம் 

ஆகியன பற்றி 

பயிற்ெியைித்தல் 

(இருநாள் 

பெயைமர்வு) 

- 

கைந்து 

பகாண்னடார் 

எண்ைிக்லக 

0.2 

பபௌ 

தீக 
- 

10

0% 
- - 

நிதி - 0.2 - - 

 

 

1 

 

பிரதான 

பரப்பபல்லை 

 

பெயற்பாடுகள் 

துலைச்பெய

ற்பாடு 

எதிர்பார்க்க்ப்

பட்ட 

பபறுனபறு/ 

பயனாைிகள் 

/பிரதான 

பெயைாற்ற 

அைவீட்டுச் 

சுட்டி 

பமாத்த 

பெயற்பா

ட்டுக் 

கிரயம் 

(ரு.மி) 

பபௌதீக மற்றும் நிதிொர் இைக்கு 

விலை   விலைவு பபாறுப்பு 

  
1ஆம் 

காைாண்டு 

2 

ஆம் 

கா

ைா

ண்டு 

3 ஆம் 

காைாண்

டு 

4  

ஆம் 

காைா

ண்டு 

பபௌ 

தீக       

நிதி   
    

ெினிமாக் 

கல்விலய 

னமம்படுத்தல். 

ெினிமா 

நூைகம் 

ஒன்லற 

நிர்மாைித்த

ல் (கட்டம் II ) 

- 
பயன்படுத்து

னவார் 

எண்ைிக்லக 

5 
பபௌ 

தீக 

 

உயர்தரத்

திைான 

படப்பிடிப்

பு 

 

உயர்

தரத்

திைா

ன 

படப்

- - 

ெினிமா கல்விலய தரம் 

வாய்ந்த வலகயில் 

உயர்த்து தல் 

உதவிப் பபாது 

முகாலமயாைர் –

கல்வி னமம்பாடு 

மற்றும் பண்பாடு 
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பிடிப்

பு 

நிதி 
  

1.0 3.0 

ெினிமா 

மயமாக்கல் 

பதாடர்பான 

டிப்னைாமா 

பாடபநறிக

லை 

நடாத்துதல் 
 (2017/ 2018 

மற்றும்2019 / 
2020) 

- 

ெிறப்பாக 

பூர்த்திபெய்த 

மாைவர்கைி

ன் 

எண்ைிக்லக 
 

1.0 

பபௌ 

தீக 
25% 25% 25% 25% 

நிதி 0.25 0.25 0.25 0.25 

ெினிமா பற்றி 

பிரசுரங்க

லை 

பவைியிடல்  

 I. 

அச்ெிடப்பட்

ட ெஞ்ெிலக ( 

நான்கு மாத) 

அச்ெிடப்பட்ட 

ெஞ்ெிலககைி

ன் 

எண்ைிக்லக 

0.36 

பபௌ 

தீக 
1000 1000 1000 - 

நிதி 0.12 0.12 0.12 - 

II. 

பவைியீடுக

லை 

அச்ெிடல் 

அச்ெிடப்பட்ட 

பவைியீடுகக

ைின் 

எண்ைிக்லக 

0.6 

பபௌ 

தீக 
1000 - - - 

நிதி 0.6 - - - 

III. வார 

பவைியீடுக

லை 

அச்ெிடல். 

வார 

பவைியீடுகக

ைின் 

எண்ைிக்லக 

0.09 

பபௌ 

தீக 
1 - 1 - 

நிதி 0.045 - 0.045 - 

IV. பெய்தி 

மடல் 

அச்ெிடல். 

பெய்தி 

மடல்கைின் 

எண்ைிக்லக 

0.05 

பபௌ 

தீக 
- - - 1 

நிதி - - - 0.05 

ெினிமா 

பதாடர்பான 

4 

கைந்துலரயா

டல் 

நிகழ்ச்ெித்திட்

டங்கலை 

நடாத்துதல்  

- 

நிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

0.4 

பபௌ 

தீக 
1 1 1 1 

நிதி 0.1 0.1 0.1 0.1 
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கல்வி 

பதாடர்பான 

12 

திலரப்படங்

கலை 

காட்ெிப்படுத்

தல். 

- 

காட்ெிப்படுத்த

ப்பட்ட 

திலரப்படங்க

ைின் 

எண்ைிக்லக 

0.3 

பபௌ 

தீக 
3 3 3 3 

நிதி 0.075 0.075 0.075 0.075 

தற்காலிகமா

க 

தயாாிக்கப்ப

ட்ட ெினிமா 

நூைகத்லத 

இற்லறவலர

யாக்கல் 

I. 20 நூல்கள் 

மற்றும் 

ெஞ்ெிலககைி

ன் 

பகாள்வனவு 

நூல்கள் 

மற்றும் 

ெஞ்ெிலககைி

ன் 

எண்ைிக்லக 

0.05 

பபௌ 

தீக 
5 5 5 5 

ெினிமா கல்விலய 

வலகப்படுத்தல். 

நிதி 0.0125 
0.012

5 
0.0125 0.0125 

 II. Blue Ray 

மற்றும் DVD 

50 

திலரப்படங்

கலை 

பகாள்வனவு 

பெய்தல் 

பிரதிகைின் 

எண்ைிக்லக 
0.05 

பபௌ 

தீக 
13 13 12 12 

நிதி 0.013 0.013 0.013 0.011 

 

 

2 

 

பிரதான 

பரப்பபல்லை 

 

பெயற்பாடுகள் 

துலைச் 

பெயற்

பாடு 

எதிர்பார்க்க்ப்

பட்ட 

பபறுனபறு/ 

பயனாைிகள் 

/பிரதான 

பெயைாற்ற 

அைவீட்டுச் 

சுட்டி 

பமாத்த 

பெயற்பா

ட்டுக் 

கிரயம் 

(ரு.மி) 

பபௌதீக மற்றும் நிதிொர் இைக்கு 

விலை விலைவு பபாறுப்பு 

  

1 
ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

2 
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

3
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

4 
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

பபௌ 

தீக         

நிதி         

ரெிகர்கலை 

அதிகாித்தல் 

“வாழ்க்லகக்கான 

ெினிமா” ரெலன 

I. 

ரெலன 

நிகழ்ச்ெித்திட்

டங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

0.4 
பபௌ 

தீக 
3 3 3 3 

ெினிமா 

ரெலனனமம்பாடு 

உதவிப் 

பபாதுமுகாலமயாைர்- 

கல்வி, னமம்பாடு 
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ொர்ந்த 

நிகழ்ச்ெித்திட்டங்க

ள்/பெயைமர்வுக

லை நடத்துதல் 

 

ொர்ந்த 

நிகழ்ச்ெி

த்திட்ட

ங்கள் 

நிதி 0.1 0.1 0.1 0.1 

மற்றும் பண்பாடு 

II. 

காட்ெி

கூடங்க

லை 

நடாத்து

தல் 

கூடங்கைின் 

எண்ைிக்லக 
0.8 

பபௌ 

தீக 
- 100% - - 

நிதி - 0.8 - - 

உயர் தரத்திைான 

அனுெரலைப் 

பங்கைிப்பு 

வழங்குதல் 

குறுந் திலரப்படப் 

னபாட்டி/லவபவம்

/பெயைமர்வு 

நடாத்துதல். 

- 

லவபவம்/ 

பெயைமர்வுக

ைின் 

எண்ைிக்லக 

0.7 

பபௌ 

தீக 
- 100% - - 

நிதி - 0.7 - - 

கண்காைிப்பு 

பநறிப்படுத்தல். 

அலனத்து 

திலரயரங்குகலை

யும்ஆக 

குலறந்தது 

மாதத்துக்கு 

ஒருமுலறனயனும் 

பாினொதித்தல்.  

- 

காட்ெிப்படுத்த

ல் 

தவலைகைின் 

எண்ைிக்லக 

1 

பபௌ 

தீக 
25% 25% 25% 25% 

திலரயரங்குகைில் 

இடம் பபறும் முலற 

னகடுலை 

இல்ைாபதாழித்தல். 

உதவிப் பபாது 

முகாலமயாைர் - 

புைனாய்வு 

நிதி 0.25 0.25 0.25 0.25 

ரெிகர்கலை 

அதிகாித்தல் 

மூடப்பட்டுள்ை 

திலரயரங் குகலை 

திறத் தல், திலரய 

ரங குகலை 

நவீனமயப்ப 

டுத்துவதற்கு 

நடவடிக்லக 

எடுத்தல் மற்றும் 

புதிய 

திலரயரங்குகலை 

நிர்மாைிப் பதற்கு 

நடவ டிக்லக 

எடுத்தல். 

- 

திலரயரங்குக

ைின் 

எண்ைிக்லக 

- 

பபௌ 

தீக 
- 1 - 1 

திலரயரங்குகைின் 

பதாலகலய 

அதிகாித்தல். 

நிதி - - - - 

திலரயரங்குலை 

நிர்மாைிப் 

பதற்கான காைி 

கள் பற்றிய 

தகவல்கலை 

னெகாித்தல். 

- 
காைிகைின் 

எண்ைிக்லக 
- 

பபௌ 

தீக 
2 3 2 3 

நிதி - - - - 
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ெினிமாத் 

பதாழிலின் 

உட்கட்டலமப்பு 

வெதிகலை 

னமம்படுத்தல். 

னதெிய திலரப் 

படக்கூட்டுத்தாபன 

திரயரங் லக நவீன 

மயப்படுத்தல். 

- 

நவீனமயப்படு

த்தப்பட்ட 

ெதவீதம் 

5 

பபௌ 

தீக 
50% 50% - - 

பவள் னைாட்டம் மற்றும் 

ரெிகர்கைின் ரெலனலய 

அதிகாித்தல் 
நிதி - 2.0 3.0 - 

            

3 

வருமான மூைம் 

 

பிரதான 

பரப்பபல்லை 

 

பெயற்பாடுகள் 

துலைச் 

பெயற்

பாடுகள் 

எதிர்பார்க்க்ப்

பட்ட 

பபறுனபறு/ 

பயனாைிகள் 

/பிரதான 

பெயைாற்ற 

அைவீட்டுச் 

சுட்டி 

எதிர்பார்

க்கப்பட்

டவருமா

னம் 

(ரு.மி) 

பபௌதீக மற்றும் நிதிொர் இைக்கு 

விலைவிலைவு பபாறுப்பு 

  

1 
ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

2 
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

3
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

4 
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

பபௌதீ

க         

நிதி         

திலரப்பட 

விநினயாக  

பநறிப்படுத்துலக 

பல்னவறு ெமூக 

நைன்புாி 

அலமப்புக்கள் 

மற்றும் அரொங்க 

நிறுவனங்கைில் 

உதவி திரட்டல் 

மற்றும்  ெமூக 

நைன்புாி 

பதாடர்பான 

நடவடிக்லககள் 

குறித்து ெலுலக 

விலையில் 

திலரப்படங்கலை 

வழங்கல் 

- 

திலரப்படங்க

ைின் 

எண்ைிக்லக 

0.08 

பபௌதீ

க 
18 19 19 19 

ாித்மா ெலபயின் உற்பத்தித்திறலன 

னமம்படுத்தல் 

உதவிப் 

பபாதுமுகாலமயாைர் 

– விநினயாகம் மற்றும் 

கைஞ்ெியம்  நிதி 0.02 
0.0

2 
0.02 0.02 
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ாித்மா ெலபக்கு 

உள்நாட்டு/பவ 

ைிநாட்டு 

திலரப்படங்கலை

ப் பபற்று 

நிரற்படுத்துவதற்

கு நடவடிக்லக 

எடுத்தல்.. 

- 

திலரப்படங்க

ைின் 

எண்ைிக்லக 

35 

பபௌதீ

க 
8 8 8 8 

விநினயாக தரத்திலன பநறிப்படுத்தல்  

நிதி         

ஏலனய 

ெலபகைின் 

திலரயரங்குகளுக்

கு 

திலரப்படங்கலை

ப் பபற்றுக் 

பகாடுப்பதற்கு 

நடவடிக்லக 

எடுத்தல் 

- 

திலரயரங்குக

ைின் 

எண்ைிக்லக 

பபௌதீ

க 
96 96 96 96 

நிதி         

ஏலனய ெலப கள் 

மூைம் 

விடுவிக்கப்படும் 

திலரப் படங்கலை 

ாித்மா  ெலப யின் 

திலர யரங்கு 

பதாடர்பாக 

பபற்றுக் 

பகாள்ைல்  

- 

திலரப்படங்க

ைின் 

எண்ைிக்லக 

பபௌதீ

க 
7 7 7 7 

நிதி         

தரம் வாய்ந்த 

திலரப்படங்க

லைத் 

தயாாிப்பதற்கு 

பங்கைிப்பு 

நல்குதல்/  

கண்காைித்தல் 

னதெிய திலரப்பட 

தயாாிப்பு 

பதாடர்பாக பதிவு 

பெய்தல். 

(ஒரு 

திலரப்படத்துக்கு 

2,000/-பதாலக 

அற விடப்படும்.) 

- பதிவு 

பெய்யப்பட்ட 

திலரப்படங்க

ைின் 

எண்ைிக்லக 

0.1 

பபௌதீ

க 
20 10 10 10 

கடன் வெதிகள் மற்றும் பிற 

னெலவகலை வழங்குதல். 
பபாதுமுகாலமயாைர் 

– விற்பலன, 

தயாாிப்பு, ஆராய்ச்ெி / 

ஊடகம் மற்றும் 

பிரச்ொரஅலுவைர் 

நிதி 
0.02

5 

0.0

25 

0.02

5 
0.025 

ெிறந்லபலடப்புக்

கலை/திலரப்பட

ங்கலை 

திலரப்பட 

இறக்குமதி 

பதாடர்பாக 
- 0.12 

பபௌதீ

க 
60 - - - 

திலரப்பட இறக்குமதியாைர்கலை 

பதிவு பெய்யும் பெயன்முலறலய 

முலறப்படுத்தல். 
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இறக்குமதி 

பெய்வதற்கு 

தூண்டுதல். 

இறக்குமதியாைர்

கலைப் பதிவு 

பெய் தல். 

(தலகலம யுலடய 

விண் 

ைப்பதாாிகள் 

ெனவாி மாதத்தில் 

இருந்து பதிவு 

பெய்யப்படும்.  

நிதி 0.12 - - - 

இறக்குமதி 

பதாடர்பான 

கடிதம் வழங் 

குவதற்கு கட் 

டைம் அற விடல் 

(ஒரு கடிதத் திற்கு 

ரூ. 2,000/-பதாலக 

அற விடப்படும்.) 

- 

அங்கீகாரமைி

க்கப்பட்ட 

கடிதங்கைின் 

எண்ைிக்லக 

0.3 

பபௌதீ

க 
37 37 38 38 

நிதி 0.07 
0.0
7 

0.08 0.08 

 

4 

பிரதான 

பரப்பபல்லை 
பெயற்பாடுகள் 

துலைச் 

பெயற்

பாடு 

எதிர்பார்க்கப்

பட்ட 

பபறுனபறுகள்/

பயனாைிகள்/ 

பிரதான 

பெயைாற்றச் 

சுட்டி 

எதிர்பார்

க்கப்பட்

ட சுட்டி 

(ரு.மி) 

பபௌதீக மற்றும் நிதிொர் இைக்கு 

விலை விலைவு பபாறுப்பு 

  

1 
ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

2 
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

3
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

4 
 ஆ

ம்
 க

ா
ை

ா
ண்

டு
 

பபௌதீ

க         

நிதி         

ெினிமாக் 

கலைஞர்கைின் 

நைனனாம்பல் 

நாடக 

கலைஞர்கள் 

மற்றும் 
- 

கலைஞர்கள் 

மற்றும் 

பதாழிநுட்ப 

0.5 
பபௌதீ

க 
ெந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு தீர்மானிக்கப்படும் 

ெினிமாக் 

கலைஞர்களுக்கு 

நிதியுதவி வழங்குதல்  

உதவிப் 

பபாதுமுகா

லமயாைர் 
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மற்றும் 

மதிப்பீட்டிலன  

அதிகாித்தல். 

பதாழிநுட்ப 

அலுவைர்களுக்கு 

மருத்துவ 

உதவிகள்/ 

மரைஉதவு 

பதாலககலை 

வழங்குதல் மற்றும்  

பாராட்டுதல் 

பதாடர்பாக 

நிதியுதவி 

வழங்கல். 

அலுவைர்கைி

ன் 

எண்ைிக்லக  

நிதி 

விற்பலன, 

தயாாிப்பு, 

ஆய்வு/ஊடக 

மற்றும் 

பிரச்ொர 

அலுவைர் 
 

ெர்வனதெ விருது 

பபற்ற நடிகர்கள் 

மற்றும் 

பதாழிநுட்ப 

அலுவைர்கலை 

பாராட்டுதல்  

- 0.5 

பபௌதீ

க 

ெந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு தீர்மானிக்கப்படும் 

நிதி 

ெனாதிபதி 

திலரப்பட விருது 

வழங்கும் 

விழாலவ 

நடாத்துதல். 

- 
விருதுகைின் 

எண்ைிக்லக 
40 

பபௌதீ

க 

ெந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு தீர்மானிக்கப்படும் 

திலரப்படம் மற்றும் 

கலைஞர்கலை 

பாராட்டுதல் 

நிதி 

னதெிய திலரப்பட 

விழாவிற்கான 

ஏற்பாடு (02) 

- 

விழாக்கைின் 

எண்ைிக்லக 

0.5 

பபௌதீ

க 
ெந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு தீர்மானிக்கப்படும் 

நிதி 

ெர்வனதெ 

திலரப்பட 

விழாவிற்கான 

ஏற்பாடு 

- 1.0 

பபௌதீ

க 
ெந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு தீர்மானிக்கப்படும் 

நிதி 

ரெிகர்கலை 

அதிகாித்தல் 

ாித்மா ெலப 

மற்றும் இைங்லக 

திலரப்பட 

பவைியீட்டுச்ெலப

யின் கீழ் 

காட்ெிப்படுத்துவத

ற்காக 

விடுவிக்கப்படும்  

ெிங்கை 

திலரப்படங்கைின் 

அச்சு ஊடக 

பிரச்ொரப் 

- 
ஊடக 

பிரச்ொரம் 
0.4 

பபௌதீ

க 
1 1 1 1 

கூட்டுத்தாபன 

வருமானம் 

அதிகாித்தல் நிதி 0.1 0.1 0.1 0.1 
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பைிகள்  

பபரும்பாைான 

திலரய ரங்குகைில் 

நாைாந்தம் 

காட்ெிப்படுத்தப்ப

டுகின்ற 

திலரப்படங்கள் 

பற்றி 

பத்திாிலககைில் 

விைம்பரம் 

பெய்தல் 

0.03 

பபௌதீ

க 

ெந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு தீர்மானிக்கப்படும் 
 

நிதி 

பவகுென 

ஊடகங்கள் மூைம் 

திலரப் படங்கள் 

குறித்த 

எதிர்விலன 

பிரச்ொரம் 

பதாடர்பாக 

ஊடகவியைாைர்க

ளுக்கும் ெினிமா 

விமர்ெகர்களுக்கும் 

திலரப் படங்கலை 

பார்லவயிட 

அனுமதிச்ெீட்டு 

வழங்குதல். 

- 

அனுமதிச்ெீட்

டுக்கைின் 

எண்ைிக்லக 

- 

பபௌதீ

க 
- 

7
0 

30 - 

 

நிதி - - - - 
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2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கான 

நிதி  

  

பபௌதீக 

முன்னனற்

றம் ^ ] 
& 

    பிரதான    

பிரதான 

பரப்பபல்லை 
பெயற்பாடுகள் துலைச் பெயற்பாடுகள் ஒதுக்கீட்டின் 1 ஆம்  2 ஆம் 3 ஆம் 4 ஆம் பெயைாற்ற  எதிர்பார்க்கப்பட்ட  

      அவெியப்பாடு 
காைாண்

டு 

காைாண்

டு 

காைாண்

டு 

காைா

ண்டு 
சுட்டி(KPI) விலைவு 

  பிரதான அச்ெகம்                 

பாடொலை பாட 

நூல்லை அ).பாடொலை பாட 

நூல்கள்   

 

0.0% 21.6% 40.9% 37.5% 

புத்தகப் 

பிரதிகள்(0

00) 12,000 

அச்ெிடுதல் 
      

0.0% 21.7% 45.3% 33.0% 

வருமானம்

(ரூபா. 

மில்லியன்) 900.0 

                    

அரெ மற்றும் 

தனியார்ப் ஆ).வைிக ாீதியான 

அச்சு னவலைகள் 

பைாத்தர் ெீட்டுக்கலை 

அச்ெிடுதல்   

23.9% 26.1% 25.0% 25.0% 

ெீட்டுக்கைி

ன் 

எண்ைிக்

லக(000) 440,000 

பிாிவுகைின் வைிக 

ாீதியான 
      

20.0% 26.0% 26.7% 27.3% 

வருமானம் 

(ரூபா. 

மில்லியன்) 300.0 

அச்சு னவலைகள் / 

பைாத்தர் ெீட்டு 

  
ஏலனய வைிக ாீதியான 

அச்ெிடல் நடவடிக்லககள்   

25.0% 22.9% 25.5% 26.6% 

னவலைக

ைின் 

எண்ைிக்

லக (ரூபா. 

மில்லியன்) 1,200 

அச்ெிடுதல்       37.5% 15.5% 19.0% 28.0% 

 

200.0 

      கூட்டுத்தாபன             

  
எழுது பபாருள் 

அச்ெகம்   நிதி 
        

    

பாடொலைப் 

பயிற்ெிப் 
அ).பயிற்ெிப் 

புத்தகங்கள்     
24.0% 18.6% 30.8% 26.5% 

புத்தகங்க

ைின் 

எண்ைிக் 13,000 

அர

ெ 

அ

ச்ெ

கக் 

கூ

ட்

டுத்

தா

ப

ன

ம் 
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லக(000) 

புத்தகங்கலை 

அச்ெிடல்       
11.3% 13.9% 13.5% 61.3% 

வருமானம் 

(ரூபா. 

மில்லியன்) 310.0 

                    

                    

பவைியீடுகலை  

அ). பவைியீடுகள்     

20.0% 27.0% 29.0% 24.0% 

பவைியீடு

கைின் 

பிரதிகள்(0

00) 227 

அச்ெிடல் 
      

20.9% 22.0% 30.0% 27.1% 

வருமானம் 

(ரூபா. 

மில்லியன்) 53.6 

                    

                    

பவைி ாீதியான 

எழுது பபாருட்கலை   
பவைிப் பிாிவுகைினால் 

கிலடக்கப்பபறும் கடிதங்கள்   
        

    

பகாள்வனவு பெய்து 

விற்றல்   

எழுது பபாருட்கலை 

பகாள்வனவு  பெய்து 

விற்றல்   
25.9% 15.5% 17.2% 41.4% 

வருமானம் 

(ரூபா. 

மில்லியன்) 58.0 

    

 

              

 


