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அறிமுகம்

ெிவில்
ிர்வொகத் ின்
மத் ிய
ிலையமொக
விளங்கும்
அரெொங்க
ிர்வொக
மற்றும்
முகொலமத்துவ அலமச்சு அரெொங்க ிர்வொகத் ின்
முன்னிலைப்படுத் ப்பட்ட
மக்களின்
எ ிர்பொர்ப்புக்களுக்கு
முன்னுொிலம
வழங்கும்
வலகயில்
அரெ
நெலவதயொன்றிலன
ிர்மொணிக்கும்
டவடிக்லகயிலன
நமற்தகொள்கின்றது.

அங்கு

தகொள்லககலள

ிட்டமிடு ல்,

முகொலமத்துவம்,

ிறுவன

ொீ ியொன

என்பனவற்றிலன
மன ிற்
லடமுலறப்படுத் ப்படும்
பரந்
பரப்புடன்
கூடிய
அளப்பொிய

வழங்கு ல்
என்பன
மூைம்
ிலறநவற்றப்படும்

இன்னுதமொரு

அ ிவிநேட

மற்றும் ிர்வொகம் இ னூடொக இடம்தபறுகின்றது.

வள

ந ொக்கம்

விருத் ி



தகொண்டு
விடயப்
பணிகலள

ஊ ியம்

ிர்வொக சுற்றொிக்லககலள

அவ ொனங்கலள



ிர்வொக

மற்றும்

ஏலனய

டவடிக்லககள் த ொடர்பொக

ந ெிய மட்டத் ில் தகொள்லககலள

யொொித் ல்,

தபொருள்நகொடல் மற்றும் அ னுடன் த ொடர்பொன

நெலவ

த ொடர்புலடய
வொய்ந்

அரெ

தபொதுமக்களின் ந லவகளுக்கொக மறுதமொழி
வழங்கும்

நபொது

ற்நபொது

அரெொங்க

நெலவயில் கடலமயொற்றும் அலுவைர்களின்
அபிைொலெகளுக்கு

பு ிய

பொல யிலன

ந ொக்கி வழி டொத்துகின்றது.



அரெொங்க நெலவயின் உற்பத் ித் ிறன் மற்றும்
ரத் ின் அடிப்பலடயில் உயர்த்துவ ற்கொக
பு ிய முகொலமத்துவ கட்டலமப்தபொன்றிலன
த ொகுத்து
வழங்கு ல்
மற்றும்
தெயற்படுத்து ல்.
பிர ொன
அலமப்தபொன்றிலன
ிறுவி
பொிமொற்றிக்
இைக்கொக்க்

தகொள்ளல்
தகொண்ட

(

முடிவிலன
மனப்பொங்கு,

தபொறுப்புக்கூறல், வளங்கலள ஞொனமிக்க ொக
லகயொளு ல், ெொர்புத்

ன்லமயற்ற, ஊடுருவும்

ன்லம மிக்க, நபொன்றன)


தபற்றுக் தகொடுத் ல் இடம்தபறுகின்றது.
அரெொங்க

வள

தகொள்லகயிலனத் யொொித் ல்.

யொொித் ல்,

ிருத் ியலமத் ல், ந லவப்படும் ெந் ர்ப்பங்களில்
த ொடர்புலடய

மனி

உற்பத் ித் ிறன்



தபொது
மக்களுக்கு
ிருப் ிகரமொன
அரெ
நெலவதயொன்றிலன
கட்டிதயழுப்புவ ற்கொன
ியொயமொன
ன்லம மற்றும் விலனத் ிறனின்
பொல் விநேட கவனத் ிலனச் தெலுத் ி ிர்வொக
ஏற்பொடுகள் மற்றும் ிபந் லனகலள யொொித் ல்
இவ்வலமச்ெின்
மீதுள்ள
அடிப்பலடப்
தபொறுப்பொகும்.
அ ற்கிணங்க
ொபன
வி ிக்நகொலவ மற்றும் அ னுடன் த ொடர்புலடய

அ னுலடன்

நெலவயின்

ிபந் லனகளுடன்

ந ெிய
அபிவிருத் ி
தெயற்பொடுகலள
நமற்தகொள்வ ற்கொக
ொடளொவிய
ொீ ியொன
நெலவகள் மற்றும் ஒட்டுதமொத்
இலணந்
நெலவகளின்
ிர்வொக
டவடிக்லககலள
ிலறநவற்றி
அரெ
நெலவயினுள்
மனி
வளத் ிலன உயர் உற்பத் ித் ிறன் மிக்க ொக
முகொலமத்துவம்
தெய்வ லன
அடிப்பலட
ந ொக்கமொகக்
தகொண்டு
அலமச்சு

அரெொங்க

அரெ

முகொலமத்துவத் ிற்கு ஆட்நெர்ப்பு தெய் ல்,

ிலறநவற்றும் அலமச்ெொகும்.

டவடிக்லககலள நமற்தகொள்கின்றது.

பணியொகும்.

அ னூடொக மிகவும் உற்பத் ி ிறன் வொய்ந்
நெலவதயொன்றிலன
தபற்றுக்
தகொடுக்க
முடியுமொன
வலகயில்
ஒட்டுதமொத்
அரெ
நெலவயினதும் தெயற்பொடுகலள கட்டிழுப்பு ல்

அரெொங்க
மனி

வழிகொட்டல்கலள
இவ்வலமச்ெின்

பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்களுக்கு வெ ிகலள
வழங்கு ல் மற்றும் அவற்றிலன
டொத்தும்
தபொருட்டு
அரெொங்க
பிொிவில்
பயிற்ெித்
ந லவகலள இனங்கொணு ல்.



ஓய்வு ியத்துக்கு உொித்துலடய ெிக்கல்களுக்கு
பொிகொரங்கலள
வழங்குவ ற்கொக
ஓய்வு ிய

3

ிகழ்ச்ெித்


ிட்டங்கலள த ொகுத்து வழங்கு ல்








அனொல கள்

ஓய்வூ ியத்

அரெின் அபிவிருத் ி இைக்குகள் மற்றும்
முன்னுொிலமகலள
புர்த் ி
தெய்யும்
இயலுலமயுடன் கூடிய அரெொங்கப் பிொிவின்
ிறுவொக
விருத் ிக்கொன
கட்டலமப்பிலன

ெட்டம் (1970 இைக்கம் 18)


ிர்வொகம்,

e-

உொித் ொன

தெயற் ிட்டங்களுக்கொன

வெ ிகலள

வழங்கு ல்,

ஒருங்கிலணப்பு

மற்றும்







அபிவிருத் ி



பு ொரர் மற்றும் அனொல கள் ஓய்வூ ியச்
வி லவகள்
ஓய்வூ ிய

மற்றும்
கட்டலளச்

அனொல கள்
ெட்டம்

(1898

இைக்கம் 1)


பு ொரர் மற்றும் அனொல கள் ஓய்வூ ியத்
ிட்டம்

(ஆயு ப்பலடயினர்

(1998 இைக்கம் 60)

)

ெட்டம்

ி ிய கட்டலளச்

பொிசு வழங்கும் நபொட்டிச் ெட்டம்

(1957

மற்தறொரு அலமச்ெொின் கீழ் குறிப்பொக
ஆம்

1 மற்றும்

வொிலெகளில்

குறித்துலரக்கப்பட்டுள்ள விடயங்களுக்கு
உொித் ொன ஏலனய ெகை பிரமொணங்கள்
ந ொக்கத் ிலன அலடயும் நபொது ிைவும் ெட்ட
வலரயலறக்கு
ஒத் ிலெவொக
ம்மொல்
கட்டிதயழுப்பப்பட்ட மூநைொபொயங்கள்


அரெொங்க
ெிறந்

நெலவயின்

விலனத் ி

றனிலன

வலகயில் வள முகொலமத்துவத்துக்கொன

பகுத் றிவுடன்

கூடிய

தகொள்லக

மற்றும்

ஒழுங்குமுலற கட்டலமப்பு


அரெொங்க

நெலவயிலன

வழங்கும்

உற்பத் ித் ிறனிலன
தபொருட்டு
யொொித் ல்

நபொது

நமம்படுத்துவ ன்

தெயைொக்கத் ிலன

மீண்டும்

மற்றும்

ொீ ியொன

அலமப்பு

விருத் ிக்கொன ிர்வொக ெீர் ிருத் ம்.


ெட்டம் (1983 இைக்கம் 24)


அரெ நெலவ நெமைொப

11

ிர்வொக

ிறுவத் ின் ெட்டம் (1982 இைக்கம் 9)

தபற்றுக்

ஒப்பலடக்கப்பட்டிரொ , இங்கு

கட்டொய அரெொங்க நெலவச் ெட்டம் (1961
இைங்லக

மீளப்

(

இைக்கம் 37)


இைக்கம் 70)


வொெஸ் ளங்கள்

ெட்டம் (1942 இைக்கம் 18)

லடமுலறப்படுத்துவ ற்கு

ஒப்பலடக்கப்படும் அடிப்பலடச் ெட்டங்கள்.

உத் ிநயொகபூர்வ

தகொள்ளல்) ெட்டம் ( 1969 இைக்கம் 7)

முகொலமத்துவம்.
அலமச்ெினொல்

ி ிச் ெட்டம் ( 1999

உலடலமயிலன

ிர்வொகம்

நபொன்றவற்றுக்கு

அரெ நெலவ ஓய்வூ ியம் தபறுபவர்களின்
இைக்கம் 40)



ி ி வழங்கும் ெிவில்

அரெொங்க

ிட்டம் (ஆயு ப் பலடயினர்)

ம்பிக்லக தபொறுப்பு

நெலவ வழங்களின் உற்பத் ித் ிறன் மற்றும்
ரத் ிலன கட்டி எழுப்புவ ற்கொக
கவல்
மற்றும் த ொடர்பொடல்
த ொழிநுட்பத் ிலன
ஈடுபடுத்துவ ன் மூைம் நமம்படுத் ல்.
அரெ நெலவயின் பணியொட் த ொகு ியினொின்
தெயல் ிறன்கலள விருத் ி தெய் ல்.
மொற்றமுறும்
ிலைலமகளுக்கு
ஏற்ப
டவடிக்லககலள
நமற்தகொள்வ ற்கொக
நவண்டி அலமப்புக்கலள எளி ொக்கு ல் மற்றும்
தெயைொக்கத் ிலன மீண்டும் த ொகுப்ப ற்கொன
வழிகொட்டல்கலள
நமம்படுத் ல்,
முன்நனற்று ல்
மற்றும்
தெயற்பொட்டில்
தகொண்டு வரு ல்.
உ வி
ன்தகொலடகலளப்
நபொன்நற
இைங்லக அரெின் மூைம்



மற்றும்

மற்றும் தெயற்படுத்து ல்.

யொொித்துக் தகொள்ளல்.


வி லவகள்

அரெ நெலவக்கொன நபொட்டித்

ன்லம ொீ ியொன

ஆட்நெர்ப்புக்கள்

ந ர் த டுக்கும்

மற்றும்

தெயல்முலறகள்.


நகொொிக்லக ெொர்புலடய ஏற்புத் ிறன் விருத் ி
மற்றும் ிறன்கலள ெொிகட்டல்.



நெலவ

வழங்களிலன

அண்மிக்கச்

மக்களுக்கு

தெய் ல்

பன்முகப்படுத் ப்பட்ட
வலையலமப்பு

தபொது

ிறுவனம்

மற்றும்
ெொர்
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அரெொங்க நெலவயின்

ரத் ிலன உயர்த்து ல்

மற்றும் நெலவ வழங்களின்
ன்லமக்கொக

தவளிப்பலடத்

கவல்கள் மற்றும் த ொடர்பொடல்

த ொழில்நுட்பத் ிலனப் பயன்படுத்து ல்.


தபொதுமக்கலள

லமயப்படுத் ிய

நெலவயின் பொல் ெொர்ந்
ரமிக்க ொக

அரெொங்க

நெலவ வழங்கலிலன

மொற்றுவ ற்கொக

குடிமகன்

/

நெலவப் தபறு ர் ெொெனம்.

இவ்வலமச்ெின் கீழ்க் கொணப்படும் ஓய்வூ ிய
ிலணக்களம், ந ெிய உற்பத் ித் ிறன் தெயைகம்,
ந ெிய இலணய த ொலைக் கல்வி மத் ிய
ிலையம் மற்றும் இைங்லக அபிவிருத் ி மற்றும்
ிர்வொக ிறுவகம் நபொன்ற ெகை ிறுவனங்களும்
கூட்டொக அலமச்ெின் ந ொக்கங்கலள அலடந்து
தகொள்ளும்
வலகயில்
அர்ப்பணிப்புடன்
கடலமயொற்றுவந ொடு
ஆரம்பத் ில்
ி ி
அலமச்ெின் கீழ் ிறுவப்பட்ட ஒரு ிலணக்களமொக
ஆரம்பித்து லவக்கப்பட்ட இவ்வலமச்ெொனது 85
ஆண்டுகள்
பூரொகவும்
பல்நவறு
விடயப்
பரப்புக்கள் மற்றும் தவவ்நவறு அலமச்ெர்களின்
வழிகொட்டல்களின்
ஊடொக
நெலவப்
பங்களிப்பிலன வழங்கி 2015.06.22 ஆந் ிக ி
மு ல் “ அரெொங்க ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ”
ஆக மொற்றப்பட்டதுடன் அலமச்ெின் ற்நபொல ய
அரெியல் வழிகொட்டியொக தகௌரவ ரஞ்ெித் மந்தும
பண்டொர அலமச்ெர் அவர்களினதும் தகௌரவ
சுெந்
புஞ்ெி
ிைநம
பிர ி
அலமச்ெர்

அவர்களினதும்
இலணந்
ஒத்துலழப்புடன்
அலமச்ெின் விடயப் பரப்பின் மூைம் வழி டொத்தும்
ிர்வொக
லைலம
ற்நபொல ய தெயைொளரொக
கடலமயொற்றும்
நே.நே. ரத்னெிொி அவர்கள்
வகிக்கின்றொர்கள்.

Formulation of policies,
programms and projects,
monitoring and evaluation of
regarding the subjects of
public administration and
management as well as the
subjects comes under the
purview of the Departments,
Statutory Institutions &
public corporations

Formulation and implementation
programmes to enhance productivity

Duties & Functions of
the Ministry

Administration of the
Combined Service

Promotion of good
governance in the public
sector to fulfill expected
development target

Public Service Training

Administration and Human Resources
management of,



Sri Lanka Administrative
Service



Sri Lanka Planning Service



Sri Lanka Engineering Service



Sri Lanka Scientific service



Sri Lanka Architectural
Service



Sri Lanka Technological
Service



Sri Lanka Accountants Service

All the administrative decisions
regarding the Establishment code
Implementation of the
pension Minute relating to
the all government pension
Schemes

த ொலைந ொக்கு
“ந ெத் ிற்கொன ெிறந் ந ொர் அரெ
நெலவ”

பணிந ோக்கு
“மனி வளத்ல உொியவலகயில்
ிர்வகிப்ப னூடொகவும், முகொலமத்துவம்,
மறுெீரலமப்பு என்பவற்றினூடொகவும் ெிறந்ந ொர்
அரெொங்க நெலவலய உறு ிப்படுத் ல்”

7

அரெொங்க ிர்வொக மற்றும்
முகொலமத்துவ அலமச்ெொின் ஆெிச்
தெய் ி.
“வலுவொன அரெொங்க நெலவதயொன்லறக்
கட்டிதயழுப்புவ ற்கொக
அணி ிரள்நவொம்”
மிகச் ெிறந்
ெமூக நகொட்பொடுகலள
யொ ொர்த் ங்களொக
மொற்றியலமப்பது
த ொடர்பொக அரசுக்கும், இந்
ொட்டு
மக்களுக்கும் அரெொங்க
ிறுவகங்கள்
த ொடர்ந்ந ச்லெயொன வழிகொட்டல்கலள
வழங்கி வருகின்றன. அவ்வொறொன ெமுக
பின்புைத்ல அடிப்பலடயொக தகொண்ட
அரெொங்க
நெலவலய
வலுவூட்டுவ ற்கொக ொட்டிற்கும் ொட்டு
மக்களுக்கும் வழங்கப்படும் உந்துெக் ி
அபிவிருத் ிக்கு தபொிதும் துலணபுொியும்
என்ப ில் எவ்வி ஐயமுமில்லை.
இவ்வொறொன பின்புைத் ில் கடந் 2016
ஆண்டில்
ிலறநவற்றப்பட்ட
பணிப்
தபொறுப்புக்கள் மொத் ிரமன்றி எ ிர்வரும்
2017 ஆண்டிலும் எமது அலமச்ெிடம்
ொட்டுக்கொக
ிலறநவற்றப்பட
நவண்டிய
பரந்துபட்ட
பணிகள்
ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ளன என்பது இங்கு
குறிப்பிடத் க்கது. கடந் ஆண்டில் ொம்
நமற்தகொண்ட
பணிகளிலடநய
சுவீகொித்துக் தகொண்ட விநெட தவற்றிகள்

இம் நமம்பொட்டு அறிக்லகயின் ஊடொக
புைப்படுவதுடன், எ ிர்வரும் ஆண்டிலும்
அரெொங்க நெலவயில் இருந்து அலடந்து
தகொள்ள நவண்டிய அலடவுகள் ெிறந்
முலறயில்
எடுத் ொளப்பட்டிருப்பது
பொரொட்டக்குொிய ொகும்.
அறிக்லக
வடிவில் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
அலனத்து கவல்களின் மூைமும் எமது
அலமச்சுக்கொக
ொம்
அலனவரும்
ஒன்றிலணந்து அரெொங்க நெலவலய
வலுவூட்டும் தபொருட்டு அர்ப்பணிப்புடன்
தெயற்படுநவொம்
என்ப ில்
எவ்வி
ஐயமுமில்லை.
அரெொங்க
நெலவயில்
ஈடுபட்டுள்ள
ொங்கள்
ிலறநவற்றுகின்ற ெொ ொரண
பணிப்தபொறுப்புக்களுக்கு நமை ிகமொக
ங்களொல் அரெொங்க தகொள்லககலள
கட்டிதயழுப்புவ ற்கு வழங்கப்படுகின்ற
பங்களிப்பு தமச்ெத் க்க ொகும். கடந்
ஆண்டில் ல்ைொட்ெிக் நகொட்பொடுகலள
மு ன்லமயொக தகொண்ட ொட்டிலனயும்,
அரெொங்க
நெலவலயயும்
கட்டிதயழுவ ற்கு அயரொது பொடுபட்ட
எனது அலமச்ெின் தெயைொளர் உட்பட
அலமச்ெின்
முழுதமொத்
பணியொட்
த ொகு ியினருக்கும்
அலமச்சுடன்
இலணந்துள்ள
ிறுவனங்களினதும்
பணியொட் த ொகு ியனருக்கும் விடயப்
தபொறுப்பு வொய்ந்
அலமச்ெர் என்ற
வலகயில்
எனது
பொரொட்டுக்கலளத்
த ொிவித்துக் தகொள்கின்நறன். அத்துடன்
எ ிர்வரும்
ஆண்டிலும்
இவ்
அபிைொலேகலள லமயமொகக் தகொண்டு
தெயைொற்றுவ ற்கு
ிடெற்பம்
பூணுநவொம்.
புத் ொக்கத்ல அடிப்பலடயொக தகொண்டு
ொட்டு மக்கள் நவண்டி
ிற்கும்
உண்லமயொன
மொற்றத்ல
ந ொற்றுவித்து புதுப் தபொழிவுடன் ீடு
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ிலைத்
அபிவிருத் ிலய
அலடந்து
தகொள்வ ற்கு ந லவயொன ெிறந் ெமுக
நகொட்பொடுகலள
கட்டிதயழுப்புவ ற்கு
அரெொங்க
நெலவயின்
முன்நனொடியொகவும்,
ஏலனய
அலமச்சுக்களுக்கும் முன்மொ ிொியொகவும்
ிகழ நவண்டும் என்பது எனது நபரவொ.

ஆர்.எம்.ரஞ்ேித் மத்துமபண்டொர
அரெொங்க
அலமச்ெர்

ிர்வொக

முகொலமத்துவ
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தகொடுத் னர்.

அவ்வொறொன

ிலைலமலய மீண்டும் ந ொற்றுவிக்க
முடிவதும்

அரெொங்க

அலுவைர்களினொநைநய ஆகும்.
டுத் ர

வருமொனம்

இந் ொட்டிலன

தபறுகின்ற

அபிவிருத் ி

ொடொக மிளிரச் தெய்வ ற்கு

அரெொங்க ிர்வொக மற்றும்
முகொலமத்துவ பிர ியலமச்ெொின்
ஆெிச் தெய் ி

எமக்கு கட்டுப்படுநவொம்

எமது

ொட்டின் அரெ தகொள்லககளும்

மொற்றமலடகின்றன.

அவ்வொறு

மொற்றமலடயும்
அரெொங்க

தகொள்லகளின்படி

அலுவைர்கள்

நவண்டியுள்ளனர்.

எனினும்

தபறு ர்களின்
இத்துடன்

தெயைொற்ற
நெலவ

ந லவப்பொடுகள்
ிலறவு

தபறுவ ில்லை.

அன்லறய

வொத் ியொரும்,

கிரொமநெவகரும் மக்கள் மன ில் இன்றும்
இடம்பிடித் ிருக்கின்றனர்.

கொரணம்,

அவர்கள் மக்கநளொடு மக்களொக பின்னிப்
பிலணந் ிருந் னர்.
ந லவகலள

மக்களது
ிலறநவற்றிக்

ொம் இன்னும்

ஓரொண்டில் நெலவ தபறு ர்கலள லமயமொக
தகொண்டு ொம் எமது இைக்குகலள எவ்வளவு
அலடந்துள்நளொம்?

என்பல

மீட்டிப்பொர்ப்ப ற்குத் க்க ருணம் இது. அக்
கடினப்

பொல லயக்

ந ரம்

அரெொங்கங்கள் மொறுகின்றன. அப்நபொது

அலடந்

நவகமொக பயணிக்க நவண்டியுள்ளது. கடந்

தூரம்

ெிறந் ந ொர் அரெ நெலவக்கொக ொம்

ொடொன

கடப்ப ற்கு

பொரொது

பணியொற்றிய
நமை ிகச்
ொயகம்

கொைம்,

அர்ப்பணிப்புடன்

அலமச்ெின்

தெயைொளர்,

தெயைொளர்கள்,

பணிப்பொளர்

உட்பட

முழுதமொத்

பணியொட்த ொகு ியினருக்கும்,
அலமச்சுக்கு

தபொதுவொக

லைலம வகிக்கும் விடயப்

தபொறுப்பு வொய்ந்

தகௌரவ அலமச்ெருக்கும்

இ யபூர்வமொன

ன்றிகலளத் த ொிவித்துக்

தகொள்கின்நறன்.
எவ்வொறொயினும்,

பொதுகொப்பொன

அரெ

நெலவயினுள் மிகவும் பயனுறு ி வொய்ந்
இைக்குகலள

ந ொக்கி

எம்மலனவொினதும்
ீண்டகொை
அலமச்ெின்

பயணிப்பது

இைக்கு

ஆகும்.

அனுபவங்களின்

வொயிைொக

உயர்

முகொலமத்துவத் ின்

ம ிநுட்பத் ிற்கலமய

வடிவலமக்கப்பட்ட

ிட்டங்கள்

எவ்வலகயிநைனும்
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மக்களுக்நகொ, அரெ நெலவக்நகொ எதுவி
பொ ிப்புக்கலளயும்

ஏற்படுத் ைொகொது.

ொட்டின்

அபிவிருத் ிக்கொன

மூநைொபொயங்கலள தவற்றி

தகொள்வ ற்கு

அத் ிட்டங்கள் முக்கியமொனலவகளொகும்.
மக்களுக்கு
விலனத் ிறன்
வழங்குவ ன்

ெிந கபூர்வமொனதும்,
மிக்கதுமொன
ஊடொக

நெலவகலள

அவர்கள்

மன ில்

ீங்கொ இடம் பிடிக்கும் என்ப ில் எவ்வி
ெந்ந கமுமில்லை. அது குறித்து முழு தமொத்
பணியொட்த ொகு ியினரதும் ல ொியம், வலு
கிலடக்க

நவண்டும்

என

பிரொர்த் ிக்கின்நறன்.
நமநை குறிப்பிட்டவொறு வொத் ியொலரயும்,
கிரொம நெவகலரயும் ந டிச் தெல்லுமளவிற்கு
ொம் –

மக்கு கட்டுப்பட்டு ெிந கபூர்வமொக

பணியொற்ற

நவண்டும்

எனக்

கூறி

விலடதபறுகின்நறன்.

சுெந் புஞ்ெி ிைநம
அரெொங்க ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ
பிர ி அலமச்ெர் மற்றும் ிரநகொணமலை
பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்
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மனமொர்ந்
ன்றிலயத்
தகொள்கின்நறன்.

அரெொங்க ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ
அலமச்ெின் தெயைொளரது ஆெிச் தெய் ி

"எமக்நக உொித் ொன அரெொங்க
நெலவதயொன்லறக்
கட்டிதயழுப்புநவொம்"
கடந்
ஆண்டில்
ியமங்கலள விஞ்ெிய
முலறயியல்களுக்கு
முன்னுொிலமயளித்து
அரெொங்க
நெலவலய
மிகச்
ெொியொன
பொல யில்
இட்டுச்
தெல்வ ற்கொக
நமற்தகொண்ட
பணிப்தபொறுப்புக்கலள
ிலனவில்
இருத் ி,
எ ிர்வரும்
ஆண்டிற்கொன எமது அலடவுகள் பற்றிய
ிட்டங்கலளயும்
வடிவலமக்கும்
இவ்
அறிக்லகக்கு
ஆெிச்
தெய் ிதயொன்லற
வழங்க எனக்தகொரு ெந் ர்ப்பம் கிட்டியல
ொன் தபரும் பொக்கியமொக கருதுகின்நறன்.
ெம்பிர ொயபூர்வமொன
அரெ
நெலவயில்
ிைவுகின்ற எண்ணக்கரு,
ம்பிக்லககள்,
தபறுமொனங்கலள
மொற்றியலமத்து
ொட்டிற்கும், ொட்டு மக்களுக்கும் பயனுறு ி
வொய்ந் நெலவலய வழங்குவத்றகு உறு ி
பூணும் அரெ நெலவதயொன்றின் மூைம்
அரெொங்க
தகொள்லககள்
மற்றும்
இைட்ெியங்கலள
கட்டிதயழுப்புவ ற்கும்,
அவற்லற
பிரநயொக
ொீ ியொக
அரெ
நெலவயில்
அமுல்படுத்துவ ற்கும்
ொம்
அயரொது
பொடுபட்நடொம்.
கிலடக்கொ ன
வற்லற
விட
கிலடத்துள்ளவற்லறக்
தகொண்டு ிருப்ப ியுடன் மது கடலமகலள
நமற்தகொள்வ ற்கு உறு ி பூண்ட அரெ
அலுவைர் குழொம் ஒன்லறக் தகொண்ட எனது
பணியொட்த ொகு ியின்
ஒத்துலழப்புக்கும்,
அலமச்ெர், பிர ியலமச்ெர்
ஆகிநயொர்
வழங்கிய
லைலமத்துவத் ிற்கும்
எனது

த ொிவித்துக்

எ ிர்வரும்
ஆண்டின் பு ிய இைக்குகள்
மற்றும் அளவீடுகள் உள்ளடங்கைொக ொம்
யொொித்
தெயற்பொட்டுத்
ிட்டத் ினூடொக
அரெொங்க நெலவக்கு வழங்கக்கூடிய ஊக்கம்
ெிறப்பொன ொகும்.
மக்களுக்கு
நெலவயொற்றுவ ற்கொக எம்மிடம் உள்ள
பிரலேகள்
பட்டயத்துடன்
இலணந்
தபொறுப்புக்கலளயும், அ ன் மூைம்
ொம்
தபொறுப்புக்கூற நவண்டிய தெயற்பொடுகளின்
மூைம் மிகச் ெொியொன பொல யில் இட்டுச்
தெல்வ ற்கொன
தூண்டற்நகொைொக
இது
அலமயும் என்பது உறு ி. மிகச் ெொியொன
அரெொங்க
தகொள்லககலள
அமுல்படுத்துவ ற்குத்
ந லவயொன
கட்டலளச்
ெட்டங்கள்,
சுற்றறிக்லககள்,
ெட்ட ிட்டங்கள்
என்பனவற்லறக்
கட்டிதயழுப்பும் நபொது எமது
ிறலமகள்,
வலு, அனுபவங்கள் ஆகியவற்றின் மூைம்
வழங்கப்படுகின்ற
த ொலைந ொக்கு
இறு ியில்
மக்கலளச் தென்றலடந்து
அவர்களது
ந லவப்பொடுகலள
பூர்த் ி
தெய்வ ற்கு
ொம் அயரொது
பொடுபட
நவண்டும்.
எ ிர்பொர்க்கப்பட்ட
அபிவிருத் ி
இைக்குகலள
அலடந்து தகொள்வ ற்கும்,
ந ெிய உற்பத் ித் ிறலன விருத் ி தெய்து
தகொள்வ ற்கும்
ஏற்றவொறு
அரெ
நெலவகளின்
ிர்வொகம்
மற்றும்
முகொலமத்துவம் விலனத் ிறனுடனும், வீன
எண்ணக்கருவின்
அடிப்பலடயிலும்
தெயற்படுத் ப்பட்டு
வளமொன
ந ெதமொன்லறக் கட்டிதயழுப்பும் தபொருட்டு
அர்ப்பணிப்புடன்
தெயைொற்றுவ ற்கு
முழுதமொத்
பணியொட்த ொகு ியினருக்கும்
ல ொியமும் ிறனும் கிட்ட நவண்டும் என
பிரொர்த் ிக்கின்நறன்.

நே.நே. ரத்னெிறி
தெயைொளர்,
அரெொங்க ிர்வொக மற்றும்
முகொலமத்துவ அலமச்சு

12

MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
Organization Structure

13

உள்ளக நிர்வாகப் பிரிவு
இைங்லகயின்
அரெ
துலறயில்
முன்மொ ிொிமிக்கதும்ெிறப்பு மிக்கதுமொன ிர்வொக ,
அைகொக
ிகழ
நவண்டும்
எனும்
த ொலைந ொக்கிலன மு ன்லமயொக தகொண்டு
தெயற்படுகின்ற
இப்
பிொிவின்
முக்கிய
.ந ொக்கங்கள் கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன
 அலமச்ெின்
ரத்ல
உயொிய வலகயில்
நமம்படுத்துமுகமொக தபௌ ீக சூழதைொன்லற
உருவொக்கு ல் மற்றும் நபணல்
 அலமச்சுடன்
த ொடர்புட்ட
ந ொக்கங்கள்
மற்றும் த ொழிற்பொடுகளுக்கு ஏற்றவொறொன
உயொிய
மற்றும்
ெிறந்
பணியொட்த ொகு ியினொின்
நெலவகலளப்
தபற்றுக் தகொள்ளல்
 பயன்பொட்டு நெலவகலள (பொதுகொப்பு,
துப்புரநவற்பொடு)
த ொடர்ச்ெியொகவும்,
விலனத் ிறன் மிக்க வலகயிலும் வழங்கு ல்
மற்றும் நபணல்
 அலமச்ெின்
ஏலனய
நெலவகலள
(நபொக்குவரத்து,
மின்ெொரம்,
ீர்
வி ிநயொகம்,த ொலைநபெி)
விலனத் ிறன்
மிக்க ொகவும்,
விலள ிறன்
மிக்க ொகவும்
வழங்கு ல், பரொமொித் ல் மற்றும் நமம்படுத் ல்
 உள்ளக மற்றும் தவளியக ிறுவனங்களுடன்
நமம்பட்ட த ொடர்பொடல்கலள நமற்தகொள்ளல்
மற்றும் நபணல்
 பணியொட்த ொகு ியனருக்கொன
ைநனொம்பல்
வெ ிகலள உயொிய மட்டத் ில் நபணல்
 அலமச்ெின்
முழுதமொத்
ிர்வொகம்
,
தெயற்படுத்துலக
மற்றும்
ம ிப்யடு
என்பனவற்லற உயொிய மட்டத் ில் நபணல்
நமற்படி
ந ொக்கங்கலள
எய்துவ ற்குத்
ந லவயொன த ொழிற்பொடுகலள ஊக்கத்துடனும் ,
முலறெொர்ந்
வொறும்
ிலறநவற்றுவல
உறு ிப்படுத்துமுகமொக ிர்வொகம் ொபனம்,
,
பொல்,
நபொக்குவரத்து,
தமொழிதபயர்ப்பு,
வீடலமப்பு மற்றும் அபிவிருத் ி, ெட்டம், ஊடகம்,
ஆவணக்கூடம், த ொலைநபெி பொிமொற்ற கரும
யடம் ஆகிய பிொிவுகள் மற்றும் அைகுகளின் கீழ்
பணிகள்
பன்முகப்படுத் ப்பட்டு
அவற்றின்
விலனத் ிறன் உறு ிப்படுத் ப்பட்டு உள்ளன.
உள்ளக
ிர்வொகப் பணிகலள நமற்தகொள்ளும்
நபொது முழுதமொத் அலமச்ெின் உட்கட்டலமப்பு
வெ ிகளது
ரம்
மற்றும்
அளவீட்டிலன
உறு ிப்படுத் ி
ெிந கபூர்வமொன
அலுவைக

சுற்றொடலையும் ந ொற்றுவிக்குமுகமொக
ஆண்டின்
ந ரடிப்
தபொறுப்புக்களில்
ிலறநவற்றிய பணிகளின் தபொழிப்பு
.கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளன
.

6102
ொம்
கீநழ

17.27%
Fuel
Repair
82.73%

மிகச்
ெொியொன
பங்களிப்பிலன
உறு ி
தெய்கின்றஉள்ளக பொல் நெலவலய ெிறந் ,
முகொலமத்துவத்துடன், பகொிந் ளிப்ப ற்கொன
பு ிய
தமன்தபொருள்
ஒன்லற
அறிமுகப்படுத் ிய ன் மூைம் அப் பணிகளின்
விலனத் ிறலன
உயர்த்துவ ற்கு 2016
ஆண்டில்
முடிந் து.
2016ஆண்டில்
அலமச்சுக்கு
கிலடக்கப்தபற்ற
பொல்
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த ொடர்பொன தபொழிப்பு கீநழ குறிப்பிடப்பட்டு
உள்ளது.

ஆண்டில்
ிறந்து லவக்கப்பட்ட இவ்
0151
அலமச்ெின்
துப்புரநவற்பொட்டு
வெ ிகள்
நபொ ிய ொகநவொ,
ரம்
வொய்ந் ொகநவொ,
கொைத் ிற்நகற்றவொநறொ
இல்ைொது
இருந் லமயினொல் ஆம் ஆண்டில் அலவ 6102
.நமம்படுத் ப்பட்டன , வீனமயப்படுத் ப்பட்டு

7, 24%
22.5, 76%

Total Allocation
(Rs.Mn)
Infrastructure
Development
(Rs.Mn)

ஆண்டிற்கொன பிர ொன கைொெொர மற்றும்
ிர்வொக ொீ ியொன விழொக்கலள ஏற்பொடு தெய் ல்
மற்றும் அவற்லற உொியவொறு நமற்தகொள்ளல்.

இவ் அவ்வொநற அலமச்ெில் வலரயறுக்கப்பட்டு
கொணப்படுகின்ற
இடவெ ிகள்
த ொடர்பொக
ீர்தவொன்றிலனப்
தபற்றுக்
தகொடுக்கும்
ந ொக்கில்பு ிய
கட்டிடம்
ஒன்றிலன
,
ிர்மொணிப்ப ற்கொன அடிக்கல் டப்பட்டு, அ ன்
%57நவலைகள்
இவ்வொண்டில்
ிலறவு
தெய்யப்பட்டுள்ளலம குறிபிடத் க்க ொகும் .

ஆண்டிறு ி- ெிந கபூர்வ ெந் ிப்பு
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வருடொந் ெிங்கள புத் ொண்டு லவபவம்

உற்பத் ித் ிறன் தெயைமர்வு

வருடொந் ெிங்கள புத் ொண்டு லவபவம்

அவ்வொநற உள்ளக பணியொட்த ொகு ியினொின்
அறிவுஆற்றல் மற்றும் எண்ணக்கரு மொற்றம் ,
மொத் ிரமன்றி உடல், உள ஆநரொக்கியத்ல
நமம்படுத்துவ ற்கொன
பல்நவறு
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்களும் ஏற்பொடு தெய்யப்பட்டு
2016
அலவ
தவற்றிகரமொக
ிலறவு
தெய்யப்பட்டுள்ளெிறந்
வலகயில்
நெலவப்
பங்கிளிப்புக்கலளப் தபற்றுக் தகொள்வ ற்கு
பு ிய தெயைொளொின் ப விநயற்பு ிகழ்வு

விலனத் ிறன்
மிக்க
அலுவைர்கள்
உொிய
வலகயில்
ம ிப்யட்டுக்கு
ட்படுத் ப்படல்
நவண்டும்அ ற்கலமய அலமச்ெின் அலுவல்கள் .
மொத் ிரமன்றி
ஏலனய
பணிகளிலும்
அர்ப்பணிப்புடன்
ஈடுபடுகின்ற
அலுவைர்களுக்கொன பொரொட்டு லவபவம் ஏற்பொடு
தெய்யப்பட்டதுடன்,
அது
அலுவைர்கலள
ஊக்குவிப்ப ற்கொன
ஒரு
உந்து
ெக் ியொக
அலமந் து எனைொம் .
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பிர ொன விடயப்
பரப்பு
வெ ிலள வழங்கு ல்
கவல்
த ொழில்நுட்பம்

தெயற்பொடுகள்

துலணச் தெயற்பொடுகள்

01. நெலவப் தபறு ர்

தபறு ர்களின்
எ ிர்பொர்க்லகக
லள
ிலறநவற்றுவ
ற்கொக அலமப்பு
ொீ ியொன
கட்டலமப்பிலன
மீள் உருவொக்கம்
தெய் ல்.

ட்புறவுடன் நெலவகலள
வழங்குவ ற்கொக ெொியொன
எளிய முலறகலள
அறிமுகப்படுத்து ல்
02. உற்பத் ித் ிறன் மற்றும்

02.நகொப்பு

01. வொகன

முகொலமத்துவம்
மற்றும்
பொலிலன
முகொலமத்துவம்
தெய்வ ற்கொக
தமன்தபொருள்
ஒன்றிலன
விருத் ி தெய் ல்

முகொலமத்துவத்துக்கொக
ரவுத் ளதமன்றிலன
அறிமுகப்படுத்து ல்

03. ன்லம

01. உள்ளகப் பயிற்ெி

பயக்கும்
அலுவைக சூழல்
மற்றும்
பயிற்ெியின்
மூைம் அரெ
ஊழியர்கலள
வலுவூட்டல்

அைதகொன்றிலன ிறுவு ல்

முன்நனற்ற அறிக்லக 30.09.2016 ஆந்
ிக ி வலர

(ரூபொ)

தபௌ ீக (%)

-

-

-

-

-

-

-

75%

-

-

75%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

75%

-

ி ி (மில்லியன்)

விலனத் ிறன் வொயந் வள
முகொலமத்துவம்

02. பு ிய பொல்
முகொலமத்துவ
அலமப்தபொன்றிலன
ிறுவு ல்

02. பயிற்ெித் ந லவகலள
இனங்கண்டு தகொள்ளல்
03. பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கலள டொத்து ல்

எ ிர்பொர்க்கப்படும்
விலளவு

உள்ளக ிர்வொகப் பிொிவு

01.நெலவப்

ி ி
ஒதுக்கீடு

17
மற்றும்
ஊக்குவித் ல்

04. பசுலமச் சுற்றுச் சூலை

-

25%

-

-

75%

-

-

66.66%

-

-

75%

-

எண்ணக்கருவிலன
அறிமுகப்படுத் ல்
05. பரொமொிப்பு மற்றும்
த ொடர் டவடிக்லகயிலன
த ொடர்ந்தும் டொத் ிச்
தெல்ைல்.

4. முலறயொன

01. மொ ொந் குழுக்

ஆய்வின் ஊடொக
உயர்
உற்பத் ித் ிற
லன
உறு ிப்படுத் ி
அலமச்ெின்
ஒட்டுதமொத்
தெயற்பொட்டினது
ம் ிலைலமகலள
நமம்படுத்து ல்.

கூட்டங்கலள டொத்துவ ன்
மூைம் ந லவகலள
இனங்கண்டு தகொள்ளல்.
02. ிலறநவற்றப்பட
நவண்டிய பணிகள்
த ொடர்பொக
கைந்துலரயொடு ல் மற்றும்
ிலறநவற்றிய பணிகள்
த ொடர்பொக த ொடர்
டவடிக்லககலள
நமற்தகொள்ளல்.

வீடலமப்பு மற்றும் அபிவிருத் ிப் பிொிவு

2015 ஆம் ஆண்டு வலரயில் “ அபிவிருத் ி மற்றும்
ஆரொய்ச்ெி” எனவும் “ வீடலமப்புப் பிொிவு” எனவும்
தவவ்நவறொக அலமயப்தபற்ற இரு பிொிவுகளும்
2016 ஆம் ஆண்டில் இருந்து இவ்விரு பிொிவினொலும்
இடம்தபறும் தெயற்பொடுகள் ஒநர விடயத்ல
உலடய ொக்க் கொணப்படுவ னொல் அ லன “
வீடலமப்பு மற்றும் அபிவிருத் ி” என்ற வலகயில் ஓர்
பிொிவொக உருவொக்கப்பட்டது.

இவ்வொெஸ் ளங்கள் தகொழும்பு 05, தபேட் பொல ,
தமகன்ெி
பொல ,
ஸ்டன்நமொ
கிரஸன்ட்,
தகப்படிதபொை மொவத்ல , ஸ்நகல்டன் பொல ,
தகொழும்பு 07, தபௌத் ொநைொக மொவத்ல , விநேரொம
மொவத்ல ,
கிநரகொி
மொவத்ல ,
மைைநெகர
மொவத்ல , தகொழும்பு 08, கைொ ி ி எம்.எம்.தபநரரொ
மொவத்ல
மற்றும் பத் ரமுல்ை, ேயவடனகம
நபொன்ற பிரந ெங்களில் அலமயப்தபற்றுள்ளது.

அரெ
அலுவைர்களுக்கொன
உத் ிநயொகபூர்வ
வொெஸ் ளங்கலள ஒதுக்கு ல், அவ்வுத் ிநயொகபூர்வ
வொெஸ் ளங்களின்
பரொமொிப்பு
டவடிக்லககள்
நமற்தகொள்ளு ல் மற்றும் அலமச்ெில் இடம்தபறும்
ிர்மொணப் பணிகலளப் நபொன்நற அலமச்ெின் கீழ்
தெயற்படுத் ப்படும் அரெ விடு ிகளின் ிர்மொணப்
பணிச் தெயற் ிட்டங்களுடன் த ொடர்புலடய ெகை
முகொலமத்துவ
மற்றும்
ிர்வொக
டவடிக்லககலளயும்
ிலறநவற்று ல்
மற்றும்
ஒருங்கிலணப்பு டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளு ல்
என்பன இப்பிொிவின் தபொறுப்புக்களொகும்.

இப்பிொிவின் கீழ் ற்நபொது கொணப்படுபலவ,

அரெ அலுவைர்களின் நெலவத் ந லவப்பொட்டிலன
அடிப்பலடயொகக்
தகொண்டு
வெிப்ப ற்கொக
வழங்கப்பட்டுள்ள
அரசுக்கு
உொித்துலடய
எந் தவொரு
விடு ியும்
“
உத் ிநயொகபூர்வ
வொெஸ் ளம்”
என்ற
வகு ிக்குள்
உள்ளடக்கப்படுவந ொடு அரெின் தபொது நெலவ
ங்கு விடு ிகள் த ொடர்பொன
டவடிக்லககலள
நமற்தகொள்வதும்
இப்பிொிவினொல்
ிலறநவற்றப்படுகின்றது.
அலமச்ெின் கீழ் ிர்வொகிக்கப்படும் ங்கு விடு ிகள்
ஒதுக்கிக் தகொள்ளப்படல் நவண்டும் என்பந ொடு
அலவ,






மொ ொட்டு வொெஸ் ளங்கள் 104
பங்களொ விடு ிகள் 52
நைொொிஸ் விடு ிகள் 20
ேயவடனகம் விடு ிகள் 18
நகொ மி
பொல
விடு ிகள்
என்பனவொகும்.

04








" ிை தெவன" வீடலமப்புத் ிட்டம் - கொலி,
வகுணதகொட
வீடலமப்புத்
த ொகு ி
- ஹபரொதுவ வீடலமப்புத் த ொகு ி
- கண்டி, குண்டெொலை ங்கு விடு ிகள்
864
தகொழும்பு 05, தகப்பிடிதபொை மொவத்ல யில்
பு ிய வீடலமப்புத் த ொகு ி
அரெொங்க அலுவைர்களுக்கொக மொவட்ட
மட்டத் ில்
ிர்மொணிப்ப ற்கு
உத்ந ெிக்கப்பட்டுள்ள
வீடலமப்புத்
த ொகு ி த ொடர்பொன தெயற் ிட்டம்
அலமச்ெில்
பு ிய
கட்டிடத் ிலன
ிர்மொணித் ல்

நபொன்ற
தெயற் ிட்டங்கள்
லடமுலறப்படுத் ப்படுவதுடன்
இ ன்
மு ல்
தெயற் ிட்டங்கள் இரண்டும் அரெொங்க மற்றும்
னியொர் என்பன கூட்டொக இலணந்

private

partnership)

(

முலறலமயின்

public
கீழ்

தெயற்படுத் ப்படுகின்றது.
அலமச்ெின்
உட்கட்டலமப்பு வெ ிகலள விருத் ி தெய்வ ற்கொக
ிர்மொணப் பணிகள் மற்றும் பழுது பொர்த் ல்
டவடிக்லககள்
இப்பிொிவின்
மூைம்
டொத் ப்படுகின்றது. இவ்வலனத்து பரொமொிப்பு
டவடிக்லககளுக்கும் உொித்துலடய ி ி ஒதுக்கீட்டு
டவடிக்லககள், ஒப்பந் க்கொரர்கலள ப ிவு தெய் ல்
என்பனவும்
இப்பிொிவின்
பணிகளுக்குள்
உள்ளடங்குகின்றன.
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அவ்வொநற,
பு ிய
தெயற் ிட்டங்களுக்கொன
அறிக்லககலளத்
யொொித் ல்,
தெயற் ிட்டம்
த ொடர்பொன தபௌ ீக மற்றும் ி ி முன்நனற்றம்
த ொடர்பொக
ிறுவனத்துக்கு
அறிக்லகயிடலின்
மூைம் உொிய கொை வலரயலறயினுள் ெமர்ப்பித் ல்,
அலமச்ெின்
தெயற்பொட்டுத்
ிட்டத் ிலனப்
நபொன்நற
முன்நனற்ற
அறிக்லககலளயும்
யொொித் ல் இப்பிொிவின் கீழ் இடம்தபறுகின்றது.

பிர ொன
விடயப்
பரப்பு

உட்கட்டலமப்
பு வெ ிகளின்
அபிவிருத் ி

கட்டிடங்கள்

அலமச்ெிலன
புனர் ிர்மொனம்
தெய் ல் மற்றும்
விருத் ி தெய் ல்

துலணச்
தெயற்பொடுக
ள்

ி ி
ஒதுக்கீடுக
ள்

முன்நனற்ற அறிக்லக 2016.09.30
ஆந் ிக ி வலரயொன

(ரூபொ.
மில்லியன்)

தபௌ ீக(% )

ி ி(ரூபொ.
மில்லியன்)

அலமச்ெொின்
பங்களொவிலன
நமம்படுத்து ல்

0.5

50%

682,778.91

மொ ொட்டு
வொெஸ் ளம்,
நைொொிஸ்
விடு ி மற்றும்
ேயவடனகம
விடு ி
புனரலமப்பு
மற்றும்
நமம்படுத்து ல்

5.5

மொடிகள் 4
இலனக்
தகொண்ட பு ிய
கட்டிடத் ின்

10

(G+2) கட்டம்
1 இலன
ிர்மொணித் ல்

(136.56%)
66%

எ ிர்பொர்க்கப்படும்
விலளவுகள்

முழுலமப்படுத் ப்பட்ட
ெ வீ ம்

1,892,655.24
(34.41%)

11%

24,609.00 (0.25%)

முழுலமப்படுத் ப்பட்ட
ெ வீ ம்

வீடலமப்பு மற்றும் அபிவிருத் ிப் பிொிவு

உட்கட்டலமப்
பு வெ ிகள்
அபிவிருத் ி

தெயற்பொடுகள்

தாபனப் பிரிவு

மிகச் ெொியொன தகொள்லககளினூடொக
ரமொன “
எனும் த ொலைந ொக்கிலன
”அரெொங்க நெலவ
எய்துவல ந ொக்கொகக் தகொண்ட ொபனப் பிொிவின்
பணிகளிலடநய
மு ன்லமயொன
பணிகள்
,பின்வருமொறு

விடுமுலற விடு ி ஒதுக்கப்பட்ட ன் மூைம் 2015
ஆண்டில் தபற்ற வருமொனம் த ொடர்பொன விபரம்
.கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

 அரெொங்க












அலுவைர்கள்அரெொங்க
,
அலமச்சுக்கள், ிலணக்களங்கள், அரெொங்க
ிறுவனங்கள், அரெொங்க நெலவ த ொடர்பொக
ஊக்கமுலடயவர்கள்
ஆகிநயொருக்கும்
அங்கீகொிக்கப்பட்ட த ொழிற் ெங்கங்களுக்கும்
ொபனப் பணிகள் ெம்பந் மொக நெலவகலள
வழங்கு ல்.
ிர்வொகப் பணிகளில் அரெொங்க நெலவகள்
ஆலணக்குழு,
தபொதுத்
ிலறநெொி,
முகொலமத்துவ நெலவகள்
ிலணக்களம்,
ெட்டமொ அ ிபர் ிலணக்களம், பொரொளுமன்ற
துலணக் குழு மற்றும் பிற அலமச்சுக்களுடன்
இலணந்து பணியொற்று ல்.
ொபனவி ிக்
நகொலவ
மற்றும்
குறித்
அரெொங்க
ிர்வொக
சுற்றறிக்லககள்
ெம்பந் மொன அவ ொனிப்புக்கலள வழங்கு ல்.
அரெொங்க நெலவக்கு உொிய தகொள்லககலள
வகுத் ல்
அக் தகொள்லககலளத்
யொொிக்கும் நபொது
அலுவைர்களுக்கு
வழிகொட்டு ல்கலள
வழங்கு ல்.
ொபனப்
பணிகள்
ெம்பந் மொக
ந ெிய
ொீ ியொன தகொள்லககலள வகுத் ல் மற்றும்
வலரவிைக்கணமளித் ல்.
நுவதரலியொ,
ிய ைொவ
மற்றும்
பண்டொரவலள
ஆகிய
பிரந ெங்களில்
அலமந்துள்ள
விடுமுலற
விடு ிகளுக்கு
விண்ணப்பிக்கின்றவர்களுக்கு
முன்னுொிலம
அடிப்பலடயில் அவ் விடு ிகலள ஒதுக்கு ல்.

ஆகிய பணிகள் முன்தனடுக்கப்படுகின்றன.

பணியொட்த ொகு ியின் விலனத் ிறலன உச்ெளவில்
விருத் ி தெய்யுமுகமொகஅவர்களுக்கு 2016 ஆம் ,
ஆண்டில்
90%வீ மொன
பயிற்ெிகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன்ஆண்டினுள் ொபன வி ிக் ,
நகொலவ ெம்பந் மொன 8000 இற்கு அ ிகமொன
.விளக்கமளிப்புக்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன

ி ி
பிர ொன
விடயப் பரப்பு

துலணச்

தெயற்பொடுகள்

தெயற்பொடுகள்

ஒதுக்கீடு

மனி வள
முகொலமத்துவம்

பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்

i. தெயற்பொட்டு

ிட்டங்கலள

அபிவிருத் ி

டொத்து ல்

த ொடர்பொன அறிவிலன

-

30.09.2016 ஆம் ிக ி வலர
தபௌ ீக
(20%)

ி ி
-

ொபனப் பிொிவின்
பணியொட்
த ொகு ியினருக்கொன
பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டதமொன்றிலன

பயிற்றுவிக்கப்பட்ட
பணியொட்
த ொகு ியினர்

ொபனப் பிொிவின்
பணியொட்
த ொகு ியினருக்கொன

-

63397.00

அலுவைகத் ில் இருந்து
மிகச் ெிறந்

தவளிநய பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித்

வலகயில்

ிட்டதமொன்றிலன

பயிற்றுவிக்கப்பட்ட

டொத்து ல்

பணியொட்

iii. பல்நவறுபட்ட
அலமச்சுக்கள் மற்றும்
ிலணக்களங்களின்
ொபன
டவடிக்லககளில்
ஈடுபட்டிருக்கும்
அரெொங்க முகொலமத்துவ
உ வியொளர்

த ொகு ியினர்

(100% பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித்
-

ிட்டங்கள்
டொத் ப்பட்டுள்
ளது)
(80%)

108290.00

ொபனப் பிொிவு

டொத்து ல்

மிகச் ெிறந்
வலகயில்

2016 ஆம்
வருடம் ிலறவு
தபறுவ ற்கு
முன்னர்
இப்பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள்
டொத் ப்படும்.

நமம்படுத்துவ ற்கு

ii.

விலளவு

(ரூபொ.மில்
லியன்)

01.

முன்நனற்ற அறிக்லக
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அலுவைர்களுக்கொன
பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள் 03 இலன
டொத்து ல்.

பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள்
இரண்டு
டொத் ப்பட்ட
ந ொடு மற்லறய
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டம் 2016
ஆம் ஆண்டு
ிலறவு
தபறுவ ற்கு
முன்னர்
டொத் ப்படும்.

மிகச் ெிறந்
வலகயில்
பயிற்றுவிக்கப்பட்ட
அரெொங்க
அலுவைர்கள்
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ி ி
பிர ொன
விடயப் பரப்பு

தெயற்பொடுகள்

துலணச்
தெயற்பொடுகள்

ஒ ிக்கீடு

i. விடுமுலறக்

30.09.2016 ஆம் ிக ி வலர

(ரூபொ.மில்
லியன்)

02. வெ ிகலள

முன்நனற்ற அறிக்லக

2.00

தபௌ ீக
(90% )

ி ி
2009400.00

பொர்த் ல்
ii. பு ிய விடுமுலறக்
களிப்பிடதமொன்றிலன

-

கட்டி எழுப்பு ல்

03.உற்பத் ித் ிற

உற்பத் ித் ிறனி

ன்

லன விருத் ி

கொற்றுப் ப னொக்கம்

தெய்யும் ிகழ்ச்ெித்

தெய் ல்

iii. மூன்றொம் மொடியிலன

ிட்டங்கள்
iv. மூன்றொவது மொடியின்
ிைப் பகு ியில் (vertical
blind ) இலனப்
தபொருத்து ல்

ெிறந் முலறயில்
பழுது பொர்க்கப்பட்ட

களிப்பிடங்கலள பழுது

வழங்கு ல்

விலளவு

-

-

ி ி ஒதுக்கீடுகள்
கிலடக்கப்
தபறொ ன்
கொரணமொக
இப்பணி
ஆரம்பிக்கப்பட
வில்லை
ி ி ஒதுக்கீடுகள்
கிலடக்கப்
தபறொ ன்
கொரணமொக
இப்பணி
ஆரம்பிக்கப்பட
வில்லை

விடுமுலறக்
களிப்பிடங்கள்
-

பு ி ொக கட்டி
எழுப்பப்பட்ட
விடுமுலறக்
களிப்பிடங்கள்

-

பிொிவினுள் ெிறந்
வலகயில் விருத் ி
தெய்யப்பட்ட
உட்கட்டலமப்பு
வெ ிகள்
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04.
தகொள்லககள்

v. கொைத்துக்நகற்ற

-

ந லவகளுக்கு இணங்க
வி ிக்நகொலவயில்
ிருத் ங்கலள
நமற்தகொள்ளல்

ொபன
வி ிக்நகொலவயிலன
ிருத் ியலமத்து
பிரசுொிக்கப்பட்ட
அரெொங்க ிர்வொக
சுற்றறிக்லககள்
அலனத்து த ொடர்பொன
கவல்கலள
உள்ளடக்கிய
சுற்று ிருபம் ஒன்றிலன
பிரசுொித் ல்

-

-

(100%)

சுற்றறிக்லக
பிரசுொிக்கப்பட்டு
ள்ளது.

ிருத் ியலமக்கப்பட்
ட ொபன

அலமச்ெரலவ
ீர்மொனங்களின்
மூைம்
இடம்தபற்ற
ிருத் ங்கலள
அரெொங்க
ிர்வொக
சுற்றறிக்லககளி
ன் மூைம்
தவளியிடப்பட்
டுள்ளது.

ொபன

vi. 2015 ஆம் ஆண்டின்

(80%)

வி ிக்நகொலவ

கவல்கலள
-

உள்ளடக்கிய
சுற்றறிக்லக

கணக்குப் பிரிவு
அரெொங்க
துலறயில்
மிகச்
ெிறந்
அரெ
ி ி
முகொலமயொளரொக
ிகழ்வ லன
னது ந ொக்கொகக்
தகொண்ட இப்பிொிவொனது அலமச்ெின்
ி ி மற்றும்
ஏலனய அரெ வளங்கலள தவளிப்பலடத் ன்லமயுடன்
மற்றும்
தபொறுப்புணர்வுடன்
லகயொள்வ லன
உறு ிப்படுத்துவ ற்கொக
த ொடர்ச்ெியொக
லடமுலறப்படுத் ப்படுவதுடன்
னது
பணிகலள
விலனத் ிறன் மிக்க ொக ிலறநவற்றுவ ற்கொன மனி
வளக் தகொடுப்பனவுகள், தகொடுப்பனவுகள், தபறுலக
டவடிக்லககள் மற்றும் ி ி அறிக்லகயிடு ல் என்பன
கிலளகளின் ஊடொக அப்பணிகள் பன்முகப்படுத் ப்பட்டு
ிலறநவற்றப்படுகின்றன.

2016 ஆம் ி ி ஆண்டில் பூச்ெியம் ெொர்ந் தெைவுக்
கட்டலமப்பிலனத்
யொொித் லின் அடிப்பலடயில்
அலமச்ெினொல்
ெமர்ப்பிக்கப்படும்
தெயற் ிட்டத் ிலன
அடிப்பலடயொகக்
தகொண்டு
அலமச்சுக்கொக 1123.10 மில்லியன் ரூபொ அளவுலடய
ி ி ஒதுக்கீட்டிலன
ந ெிய
வரவு தெைவுத்
ிலணக்களத் ினொல்
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன்
அவ்தவொதுக்கீடுகள்
பின்வருமொறு
பிொித்து
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது

கணக்குப் பிொிவின் ந ொக்கங்களுக்களில்,













ගිණුම් අංශය

ி ித் ிட்டங்கலளத் யொொித் ல் வரவு தெைவுக்
கட்டுப்பொடு,
நெலவப்
தபறு ர்களின்
ந லவகலள
ொம மின்றி ிலறநவற்று ல்,
அரெ ி ி வி ிகள், தகொள்லககள், ீர்மொனங்கள்
மற்றும்
சுற்றறிக்லககளின்
ஏற்பொடுகளுக்கு
இணங்கிய ி ி ிர்வொகம்,
தபறுலககள், தகொடுப்பனவுகள், வருமொனங்கள்
மற்றும்
தெைவுகலள
உொிய
வலகயில்
அறிக்லகயிடு ல், ஒப்யடு தெய் ல் மற்றும் ரவுத்
த ொகுப்பு.
தெொத்துக்களின்
பொதுகொப்பிலன
உறு ிப்படுத்து ல்,
தபொறுப்புக்கலள
கணக்கில்
ப ிவு
தெய்து
ீர்த் ல்,
ி ித்
கவல்கலள நெகொித் ல், அவற்றிலன
பகுப்பொய்வு
தெய் ல்
மற்றும்
ி ியியல்
கூற்றுக்கலளத்
யொொிப்ப ற்கொக
வீன
த ொழில்நுட்ப முலறலமகள் மற்றும் ிய ிகலள
பயன்பொட்டில் தகொள்ளல்,
அரெ
ஆ னங்கள்
மற்றும்
தெொத்துக்களின்
உொிலமகலளப் பொதுகொத் ல்,
தபொது
மக்களின்
பணத் ிலன
குறித்
பணிக்கொகநவ
அன்றி
உற்பத் ித் ிறன்
வொய்ந் ொக
பயன்படுத்துவ லன
உறு ிப்படுத்து ல் நவண்டும், என்பவற்றின் பொல்
முக்கியத்துவம் வழங்குகின்றது.

இவ்தவொதுக்கீட்டு அளவிலனப் பயன்படுத்துவ ன்
மூைம் அலடயப்தபறும் தபௌ ீக மற்றும் ி ியியல்
முன்நனற்றம்
யொது
என
த ொடர்ச்ெியொக
அவ ொனிப்ப ன் மூைம் ி ிக் லகயொளுலகயிலன
விலனத் ிறன் மற்றும் உற்பத் ித் ிறனிலன உயர்
ரத் ிலனயுலடயொக நபணுவ ற்கு
ி ிப் பிொிவு
எப்நபொதும் தெயற்பட்டந ொடு அ ற்கிணங்க 2016
ஆம் ஆண்டு ி ி முன்நனற்றத் ிலன ெொ ொரணமொக
2016.09.30 ஆந் ிக ிலய அலடயும் நபொது 64.9%
யுலடய ம ிப்பிலன நபணிக் தகொள்வ ற்கொக
அலமச்சு ஆற்றல் தபற்றுள்ளந ொடு 2016.12.31 ஆந்
ிக ியிலன அலடயும் நபொது அது 100% அலடந்து
தகொள்வது ஒநர ந ொக்கமொக உள்ளது.
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ி ி ஏற்பொடுகளுக்கு ஒப்யடொக
உண்லமப் பயன்பொடு இடம்தபற்றுள்ள ிலைலம
த ொடர்பொன
கவல்கள்
கீழ்க்
கொணப்படும்
வலரபின்
மூைம் சுட்டிக் கொட்டப்பட்டுள்ளது.
இதுவலரயில்
ெகை
டவடிக்லககளும்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன்
தபௌ ீக
முன்நனற்றத் ிலனக் கவனத் ிற் தகொள்ளும் நபொது
அ ன் ெரொெொிப் தபறுமொனம்
90% அளவில்
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நபணப்பட்டு வருவ ொனது
தபற்றுள்ள தவற்றியொகும்.

அலமச்சு

அலடயப்

1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000

அலமச்தெொன்று என்ற வலகயில் 2012 ஆம் ஆண்டு
த ொடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்டு வலரயொன ஒவ்தவொரு
வருடத்துக்குமொக
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
ி ி
ஒதுக்கீடுகளின் மீண்டுவரும் தெைவீனம் மற்றும்
மூை னச் தெைவீனத்துக்கொன ந ெிய வரவு தெைவுத்
ிலணக்களத் ின்
ஒதுக்கீடுகள்
சுருக்கமொக
கீழ்வருமொறு கொணப்படுகின்றது.

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
ප්රාග්ධන
2012

2013
Capital

Recurrent

2014

2015

2016

தெயற்பொடுகள்

ி ி ஒதுக்கீடு(
ரூபொ.)

முன்நனற்ற அறிக்லக 30.09.2015 ஆந்
உண்லமயொன

பணி

பிர ொன
விடயப் பரப்பு

ிக ி வலர

தபௌ ீக

ி ி

அலனத்
து
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்க
ளும்
தெயற்ப
ட்டுக்
தகொண்டி
ருக்கின்ற
து.

26%

01.மனி வள
முகொலமத்துவம்

02 - 2401

02 - 2401

02 - 2401

02 - 2401

60,000,000

15,516,052

43,500,
000

ி ிப் பிொிவு

02 - 2401

ொடளொவிய
நெலவக்கொன நெலவ
ஆரம்ப பயிற்ெிகள்
ொடளொவிய
நெலவக்கொன
லைலமத்துவ
விருத் ி
ொடளொவிய
நெலவக்கொன
தவளி ொட்டுப்
பயிற்ெிச்
ெந் ர்ப்பங்கள்
முகொலமத்துவம்
அல்ைொ நெலவக்கொன
28 நெலவ ஆரம்பப்
பயிற்ெி
முகொலமத்துவம் அற்ற
நெலவயில் உள்ள
அலுவைர்களுக்கொன
மனி வள பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்
50 இலன
தெயற்படுத்து ல்

02. கவல்
த ொழில்நுட்பம்
02- 2102

ගිණුම් අංශය

கணனிகலள
வழங்கு ல்

22,446,590

22,446,

தபறுலக
டவடிக்

0%
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590

02 - 2002

500,000

473,060

அலமச்ெின்
இலணயத் ளத் ிலன
விருத் ி தெய் ல்
ஈ - மனி வள

லககள்
முழுலமப்
படுத் ப்ப
ட்டுள்ள
ன
தபறுலக
டவடிக்
லககள்
இடம்தப
ற்றுக்
தகொண்டி
ருக்கின்ற
ன

95%

முகொலமத்துவம் (E 02 - 2401

HRM)

5,000,000

0%

03.
உற்பத் ித் ிறன்

தெயற் ிட்டம்
05 - 2001,

தபௌ ீக வள
வெ ிகலளப்
வழங்கு ல்

4,700,000

193,909

4,506,0
91

2002, 2003,
2102, 2103

2401

விழிப்புணர்வூட்டல்
மற்றும் பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கலள
டொத்து ல்

8,836,273
6,163,7
15,000,000
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தபறுலக
டவடிக்
லககள்
இடம்தப
ற்றுக்
தகொண்டி
ருக்கின்ற
ன
ெகை
தெயற் ி
ட்டங்களு
ம்
லடதப
ற்றுக்
தகொண்டி

4%

59%

30

2502

2401

ெர்வந ெ
அனுபவங்கலள
தவளிப்படுத்தும்
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலள
டொத்து ல்
ெகை வி ங்களிலும்
பைன் ரும் ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கலள
டொத்து ல்

2,000,000

1,717,491

282,509

3,892,968

16,107,

20,000,000

ருக்கின்ற
து
ெகை
தெயற் ி
ட்டங்களு
ம்
லடதப
ற்றுக்
தகொண்டி
ருக்கின்ற
து

032

86%

19%

04. ஓய்வூ ியம்
மற்றும்
ைன்புொி

01, 02-2001

அரெ விடு ிகலளப்
புனரலமத் ல்

02-2001

விடுமுலற
பங்களொக்கலளப்
புனரலமத் ல்

02-2001

உணவு விடு ி
வெ ிகலள
ஏற்படுத் ிக்
தகொடுத் ல்

2,450,8
12,500,000

2,000,000

10,049,172

28

155,167

9,362,9
9,362,960

60

நவலை
டந்து
தகொண்டி
ருக்கின்ற
து.
நவலை
டந்து
தகொண்டி
ருக்கின்ற
து.
நவலை
டந்து
தகொண்டி
ருக்கின்ற
து.

80%

0%

0%
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05. ஆளுலக
மற்றும்
மறுெீரலமப்பு
உள் ொட்டு
தபொருளொ ொர விருத் ி
02- 2502
04 - 2401

04 - 2401

04 - 2401

04 - 2401

ஆளுலக (G - LED)
அலமப்புக்கள் மற்றும்
தபொதுச் நெலவகலள
எளி ொக்கு ல் மற்றும்
வீனமயப்படுத்து ல்
அரெ நெலவயின் ர
முகொலமத்துவத் ிலன
விருத் ி தெய் ல்
அரெ நெலவயினுள்
கவல் மற்றும்
த ொடர்பொடல்
த ொழில்நுட்பப்
பயன்பொடு (கணனிப்
பயன்பொட்டிலன) அரெ
நெலவயினுள்
அ ிகொித் ல்
முகொலமத்துவ
மறுெீரலமப்புக்கு
ஆ ரவு ல்கு ல்

25,000,000

1,159,570

5%

40,000,000

20,000,000

6,407,000

2,730,0

7%

00

20,000,000

10,000,000

06. Facilitation

02 & 04 - 2001

கட்டிட ெீரலமப்புக்கள்
மற்றும் கட்டிட
வளர்ச்ெிகள்

19,118,
22,800,000

3,681,077

923

நவலை
லடதப
ற்றுக்
தகொண்டி
ருக்கின்ற

16%

32

து.

01, 02, 04 2002

01, 02, 04 2003

01, 02, 04 2102 , 2103

02 - 2104

தபொறிகள், தபொறித்
த ொகு ிகள் மற்றும்
உபகரணங்களின்
பரொமொிப்பு

வொகனங்கலளப் பழுது
பொர்த் ல் மற்றும்
நமம்படுத்து ல்
ளபொடங்கள்,
தபொறிகள் , தபொறித்
த ொகு ிகள் மற்றும்
ஏலனய
உபகரணங்கலள
வழங்கு ல்

கட்டிடங்கள் மற்றும்
கட்டலமப்புக்கலள
உருவொக்கு ல்

2,010,000

0%

2,000,0
6,600,000

1,152,721

00

26,634,000

9,393,004

20,392,
000

34,000,000

7,927,000

34,000,
000

பழுது
பொர்த் ல்
டவடிக்
லககள்
இடம்தப
ற்றுக்
தகொண்டி
ருக்கின்ற
ன.
நவலைச்
சுழலின்
வெ ிக
லள
நமம்படு
த்து ல்
நகள்விப்
பத் ிர
ஆவணங்
கள்
யொொிக்க
ப்பட்டு
வருகின்ற
ன.

07. தபொது
மக்களுடனொன
த ொடர்பொடல்

தெயற் ிட்டம்

ெமூகங்கள் /
கஷ்டமொன கிரொமப்
புற வொழ் மக்கள்

43,500,000

36,478,

90

470

நவலை

17%

35%

23%
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04 - 04, 06, 07,
11, 12, 13, 14 2502

05, 08, 09, 10 2502

மற்றும்
மொணவர்களுக்கு வெ ி
வொய்ப்புக்கலள
வழங்கு ல் மற்றும்
அனுெரலண
வழங்கு ல்
ம மற்றும் கைொச்ெொர
இடங்களுக்கு வெ ி
வொய்ப்புக்கலள
அளித் ல் மற்றும்
அவற்றுக்கு
அனுெரலண
வழங்கு ல்

டந்து
Klpe;Es;
sJ
7,021,530

90%
380,996,562

292,779
88,216,738

,824

நவலை
டந்து
Klpe;Es;
sJ
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பிர ொன வியடப் பரப்பு

ி ி
ஒதுக்கீ
டு

உண்
லமச்
தெைவு

(ரூபொ.

(ரூபொ.

மில்லிய
ன்)

மில்லிய
ன்)

744.05

482.41

65%

பயணச் தெைவுகள்

23.60

12.62

53%

தபொருட்கள்

44.40

28.67

65%

பரொமொிப்புச் தெைவுகள்

22.65

16.35

72%

137.70

91.80

67%

10.70

2.61

24%

140.00

95.51

68%

1,123.10

729.97

தெயற்பொடுகள்

னி பர் நவ னங்கள்

நெலவகள்
பொிமொற்றங்கள்
அரெ ிறுவனங்கள்

முன்நனற்ற அறிக்லக
30.09.2016 ஆம் ிக ி
எ ிர்பொர்க்கப்படும்
விலளவுகள்

வலர
தபௌ ீக

ி ி

ி ிப் பிொிவு

01. மனி வள
முகொலமத்துவம்
உள் ொட்டு ீண்ட கொைப் பயிற்ெி
உள் ொட்டு குறுகிய கொைப் பயிற்ெி
ெொர ிகள் மற்றும் அலுவைக
உ வியொளர்களுக்கொன
த ொழில்நுட்பப் பயிற்ெி
அணிகலளக் கட்டிதயழுப்பு ல்
மற்றும் லைலமத்துவப் பயிற்ெி
தவளி ொட்டு குறுகிய கொைப்
பயிற்ெிகள்

50.00

7.50

ெகை
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்க
ளும்
லடதப
ற்றுக்
தகொண்டி
ருக்கின்ற
ன

15%
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அலுவைர்கள் 200 நபருக்கொன
குறுகிய கொை பயிற்ெிகலள
வழங்கு ல் மற்றும் தெயல் ிறன்
முகொலமத்துவம்
அலமப்தபொன்றிலன
தெயற்படுத்து ல்
ொடளொவிய நெலவகளுக்குமொன
பயிற்ெிகலள வழங்கு ல்
ொடளொவிய நெலவகளுக்கொன
நெலவ ஆரம்பப் பயிற்ெியிலன
வழங்கு ல்
ஏலனய நெலவகளுக்கு நெலவ
ஆரம்பப் பயிற்ெியிலன வழங்கு ல்
உற்பத் ித் ிறன் நமம்பொட்டு
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்
பயிற்ெிகள் மற்றும் ஏற்புத் ிறன்
வளர்ச்ெி
முகொலமத்துவ மறுெீரலமப்பு
மற்றும் பணியொட்
த ொகு ியினருக்கொன பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்

8.00

7.94

99%

0.70

0.00

0%

2.00

0.00

0%

27.00

23.16

86%

4.00

1.06

26%

60.00

30.61

02. உற்பத் ித் ிறன்
விநேட உற்பத் ித் ிறன்
நமம்பொட்டு ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்
ந ெிய உற்பத் ித் ிறன் விருதுகள்
வழங்கல் ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்
03. ஆளுலக மற்றும்
மறுெீரலமப்பு
உள் ொட்டு தபொருளொ ொர
அபிவிருத் ி ஆளுலக (G - LED)
இைங்லக அபிவிருத் ி ிர்வொக
ிறுவகம் (SLIDA)
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இைங்லகயில் நமொ ல்களினொல்
பொ ிப்புற்ற பிரந ெங்களுக்கு ென
ெமூக அபிவிருத் ியிலன
நமற்தகொள்வ ற்கொக முன்னிலை
அலுவைர்களுக்கொன பயிற்ெிகலள
வழங்குவ ற்கொன தெயற் ிட்டம்
(GOSL- JICA)

33.00

0.72

04. உட்கட்டலமப்பு
வெ ிகலள விருத் ி தெய் ல்

அலமச்ெின் கட்டிடங்கலளத்
ிருத்து ல் மற்றும்
வீனமயப்படுத்து ல்
முகொலமத்துவ மறுெீரலமப்பு
கட்டிடத் ிலன ிருத்து ல் மற்றும்
வீனமயப்படுத்து ல்
உற்பத் ித் ிறன் தெயைகக்
கட்டிடத் ிலன ிருத்து ல் மற்றும்
வீனமயப்படுத்து ல்
அலமச்ெின் சுற்றுச் சூழலினுள்
கொணப்படும் தபொறிகள், தபொறித்
த ொகு ிகள் மற்றும்
உபகரணங்களின் பரொமொிப்பு
முகொலமத்துவ மறுெீரலமப்புப்
பிொிவினுள் கொணப்படும் தபொறிகள்,
தபொறித் த ொகு ிகள் மற்றும்
உபகரணங்களின் பரொமொிப்பு
உற்பத் ித் ிறன் தெயைகத் ினுள்
கொணப்படும் தபொறிகள், தபொறித்
த ொகு ிகள் மற்றும்
உபகரணங்களின் பரொமொிப்பு

நவலை
டவடிக்
லககள்
லடதப
ற்றுக்
தகொண்டி
ருக்கின்ற
து.

25.50

13.45

53%

0.60

0.00

0%

0.20

0.17

84%

8.62

8.35

97%

0.60

0.00

0%

0.60

0.00

0%
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அலமச்ெின் வொகனங்கலள
பழுதுபொர்த் ல் மற்றும் விருத் ி
தெய் ல்.

அலமச்சுக்கொன வொகனங்கலள
லகயகப்படுத்து ல்

8.30

35.00

6.79

0.00

82%
தபறுலக
டவடிக்
லககள்
இடம்தப
ற்றுக்
தகொண்டி
ருக்கின்ற
ன.

0%

31-092016
ளபொடங்கள், தபொறிகள், தபொறித்
த ொகு ிகள் மற்றும் ஏலனய
உபகரணங்கலள வழங்கு ல்

பு ிய கட்டிடங்கலள ிர்மொணித் ல்

18.85

6.93

10.00

0.03

ஆம்
ிக ிக்கு
அ ன்
பங்களிப்
பு 1.5
மில்லிய
ன் ஆகும்

37%
0%

05. தபொது மக்கள்
த ொடர்பொடல்
50%
யொத் ிலர ஓய்வுக் களிப்பிட
கட்டிடங்கலள ிர்மொணித் ல்

90.00

43.23

ஆன
நவலைக
ள்
முழுலமப்
படுத் ப்ப
ட்டுள்ளது

48%

இணணந்த சேணவகள் பிரிவு

ந ெிய
அபிவிருத் ி
தெயற்பொடுகலள
முன்தனடுப்ப ற்குத்
ந லவயொன
மனி
வளங்கலள ஆட்நெர்ப்புச் தெய் ல்நெலவயில்
,
அமர்த்து ல்,
அப்
பணியொட்த ொகு ிலய
அலனத்துவி முகொலமத்துவப்படுத்தும் தபொருட்டு
தகொள்லககலளயும்
வகுத் ல்
மற்றும்
தெயலுருப்படுத் ல் என்பனவற்லற ந ொக்கமொக
தகொண்டு
இப்
பிொிவின்
பணிகள்
முன்தனடுக்கப்படுகின்றன .
தமொழிதபயர்ப்பொளர்
நெலவஅரெொங்க
,
முகொலமத்துவ
நெலவ,
இைங்லக
கவல்
த ொடர்பொடல் த ொழிநுட்ப நெலவ, அபிவிருத் ி
அரெொங்க ங்ைகர் அலுவைர் நெலவ, இைங்லக
நெலவ, இலணந் ெொர ி நெலவ மற்றும் அலுவைப்
பணியொளர் நெலவ ஆகிய நெலவகளுக்கு நெலவக்
பிரமொணக் குறிப்புக்களின் பிரகொரம் அலுவைர்கள்
ஆட்நெர்க்கப்படுவது
த ொட்டு
ஓய்வுதபறல்
வலரயொன
அலனத்து
ொபனப்
பணிகள்
மொத் ிரமன்றி தகொள்லக ொீ ியொன பணிகளின்
நெலவ அ ிகொொியொகவும் இப் பிொிவு தெயற்பட்டு
வருகின்றது குறிப்பிடத் க்க ொகும் .



இைங்லக

கவல்

த ொழிநுட்ப

த ொடர்பொடல்

நெலவக்கு

217

அலுவைர்கள்

பு ிய

ஆட்நெர்ப்பு

தெய்யப்பட்டன.



அரெொங்க

முகொலமத்துவ

உ வியொளர்

நெலவயின் அ ியுயர் வகுப்புக்கு 278 நபர்
ஆட்நெர்க்கப்பட்டனர்.
அவ்வொநற

அரெொங்க

நெலவக்தகன

ஆட்நெர்க்கப்பட்ட பு ிய அலுவைர்களுக்கு உொிய
பயிற்ெிகலள வழங்குவ ன் ஊடொக அறிவு மற்றும்
எண்ணக்கரு

ொீ ியொக

நெலவதயொன்லறக்

ெிறந்துவிளங்கும்

அரெ

கட்டிதயழுப்புவ ற்கொன

அத் ிபொரம் இடப்பட்டுள்ளது.



அரெொங்க

முகொலமத்துவ

நெர்ந்

நெலவலயச்

233அ ியுயர்

அலுவைர்களுக்கு

வகுப்பு

பயிற்ெிகளுக்கொன

ெந் ர்ப்பங்கள் வழங்கப்பட்டன.



2015

ஆண்டில்

அரெொங்க

ஆட்நெர்க்கப்பட்ட

முகொலமத்துவ

உ வியொளர்

நெலவயின் 111 ஆம் வகுப்லபச் நெர்ந்
2674

அலுவைர்களுக்கு

அடிப்பலடப்

பயிற்ெிகள் வழங்கப்பட்டன.



இைங்லக

ிர்வொக

நெலவயின்

அலுவைர்களுக்கொன விலனத் ிறன் கொண்
லடப்

பொீட்லெ

டொத் ப்பட்டு

தபறுநபறுகள் தவளியிடப்பட்டன.
2016
ஆண்லட ந ொக்கும் நபொது இலணந்
நெலவகள் பிொிவின் மூைம்,



அரெொங்க முகொலமத்துவ நெலவக்கு1654
பு ிய அலுவைர்கள் ஆட்நெர்க்கப்பட்டனர்.



ொட்டிலுள்ள

ெகை

மொவட்டச்

தெயைகங்கள்,

பிரந ெ

தெயைகம்,

அலமச்சு

மற்றும்

ிலணக்களங்கள



அரெொங்க
நெர்ந்

முகொலமத்துவ

நெலவலயச்

அ ியுயர் வகுப்புக்கு பு ி ொக 302

அலுவைர்கலள

இலணத்துக்

தகொள்வ ற்கும்,



இைங்லக

கவல்

த ொழிநுட்ப நெலவயின்

த ொடர்பொடல்

3(III) வகுப்புக்கு

பு ி ொக 758 அலுவைர்கலள இலணத்துக்



பணியொட்த ொகு ியின்
இற்லறவலரயொக்கப்படுவது

தகொள்வ ற்கும்,

விபரங்கள்
த ொடர்பொக

PACIS என்றலழக்கப்படும் தமன்தபொருள்



இைங்லக

கவல்

த ொழிநுட்ப நெலவயின்

ஒன்றிலன அறிமுகப்படுத்து ல்.

த ொடர்பொடல்

2(II) வகுப்புக்கு

பு ி ொக 174 அலுவைர்கலள இலணத்துக்
தகொள்வ ற்கும்,



இைங்லக

கவல்

த ொழிநுட்ப நெலவயின்

த ொடர்பொடல்

3(II) வகுப்புக்கு

பு ி ொக 20 அலுவைர்கலள இலணத்துக்
தகொள்வ ற்கும்,



இைங்லக ங்ைகர் நெலவக்கு பு ி ொக 480
அலுவைர்களஇலணத்துக் தகொள்வ ற்கும்,

ெகை இலணந்
நெலவகலளயும்
தபொருட்டு ,ஆம் ஆண்டில் 2017



வலுவூட்டும்

அரெொங்க முகொலமத்துவ நெலவக்கு 2878
பு ிய அலுவைர்கள் ஆட்நெர்க்கப்ப ற்கும்,



அவ்வொநற, இவ்வொறு ஆட்நெர்க்கப்படும்
அலனத்து

அலுவைர்களுக்கும்

புகுமுக

பயிற்ெிகலள

வழங்குவ ற்கும்,
ீர்மொனிக்கப்பட்டுள்ளன.

நெலவ

உொியவொறு

பிர ொன
விடயப்
பரப்பு

தெயற்பொடுகள்

துலணச்
தெயற்பொடுகள்

ி ி ஒதுக்கீடு

முன்நனற்ற அறிக்லக 30.09.2016 ஆம்
ிக ி வலர

(ரூபொ: மில்லியன்)

தபௌ ீக (%)

எ ிர்பொர்க்கப்படும்
விலளவுகள்

ி ி
ரூபொ (மில்லியன்)

மனி வள
அபிவிருத் ி

1. ஆட்நெர்ப்பு

1. ஆட்நெர்ப்பு

மற்றும் பயிற்ெி
•இைங்லக ிர்வொக

24

50%

-

-

•அ ி உயர்

3.5

100%

0.25

அலுவைர்கள் 278 நபர்
இலணத்துக்
தகொள்ளப்பட்டொர்கள்

• அரெொங்க

35

100%

1.06

2015 ஆம் ஆண்டில் 2674
அலுவைர்கள் இலணத்துக்
தகொள்ளப்பட்டந ொடு 2016
ஆம் ஆண்டில் 1645
எண்ணிக்லகயுலடய
அலுவைர்கள் இலணத்துக்
தகொள்ளப்பட்டொர்கள்

4.5

75%

0.11

அலுவைர்கள் 217 நபர்
இலணத்துக்
தகொள்ளப்பட்டொர்கள்

0.5

70%

0.05

2015 ஆம் ஆண்டினில் 69
நபர் அலுவைர்களொக
இலணத்துக்
தகொள்ளப்பட்டொர்கள்

1.5

அலுவைர்கள் 233 நபர்
பயிற்ெி அளிக்கப்பட்டொர்கள்

நெலவ

• கவல் த ொழில்நுட்ப
நெலவ
• தமொழி தபயர்ப்பொளர்
நெலவ

2. நெலவ ஆரம்பப்

-

பயிற்ெி
•அ ி உயர் ரம்

100%

தகொடுப்பனவிற்கொக
அனுப்பப்பட்டுள்ளது
• அரெொங்க
முகொலமத்துவ
உ வியொளர் நெலவ
2. ப வியுயர்வு
மற்றும் பொீட்லெ

3. விலனத் ிறன் கொண்
லடப் பொீட்லெ

5.1

62%

4.32

2015 ஆம் ஆண்டினில் 2674
நபருக்கு பயிற்ெி
அளிக்கப்பட்டது

இலணந் நெலவகள் பிொிவு

முகொலமத்துவ
உ வியொளர் நெலவ

41

• இைங்லக ிர்வொக

70%

1.47
(இைங்லக அபிவிருத் ி

நெலவ

ிர்வொக ிறுவகத் ிடம்
இருந்து விளக்கம்
நகொரப்பட்டுள்ளது)

• கவல் த ொழில்நுட்ப

25%

1.3

உொிய கொைத்துக்கு
விலனத் ிறன் கொண் லடப்
பொீட்லெ டொத் ப்பட்டு
தபறுநபறுகள்
தவளியிடப்பட்டன.
-

(இைங்லக அபிவிருத் ி

நெலவ

ிர்வொக ிறுவகத் ிடம்
இருந்து விளக்கம்
நகொரப்பட்டுள்ளது)

மனி வள
முகொலமத்
துவம்

1. இைங்லக ிர்வொக

விநேட ரம்

0.15

100%

0.15

தவற்றிடங்கலள ிரப்பு ல்

உத்ந ெிக்கப்ப
ட்ட
பிணக்குகலள
விளக்கம்
தகொடுத் ல்

இைங்லக
அபிவிருத் ி ிர்வொக
ிறுவத்துடன்
அபிவிருத் ி

உத்ந ெிக்கப்பட்ட மற்றும்
பிணக்குளுக்கு விளக்கம்
தகொடுத் ல் மற்றும் ஆரம்ப
கவல்கலள நெகொித்துக்
தகொள்வ ற்கொக இலணயத்
ளத் ில் பிரசுொித் ல்

நெலவ
அலுவைர்களின்
ப வியுயர்வு

கவல்
1. மீள் தபொறியியல் ஈத ொழில்நு
மனி வள
ட்பம்
முகொலமத்துவத் ிலன
ப் பயன்படுத் ல்

Developing with
SLIDA

இைங்லக ிர்வொக நெலவப் பிொிவு

அலமச்ெரலவ மற்றும் அரெ நெலவகள்
ஆலணக்குழுவின்
மூைம்
இைங்லக
ிர்வொக
நெலவக்குொியத ன
வி ிக்கப்படுகின்ற ெகை தகொள்லககளும்
இைங்லக
ிர்வொக நெலவப் பிொிவின்
மூைம் லடமுலறப்படுத் ப் படுகின்றன.



இப்
பிொிவின்
நமற்தகொள்ளப்படுகின்ற
பின்வருமொறு













மூைம்
பணிகள்

தபறுநபறுகலள உறு ிப்படுத் ிக்
தகொள்ளுமுகமொக ெொன்றி ழ்கலள
பொீட்லெத்
ிலணக்களத்துக்கும்,
பல்கலைக்கழகத் ிற்கும்
அனுப்பு ல்.
இடமொற்றம் ெம்பந் மொக அனும ி
வழங்கல் மற்றும் அரெ நெலவகள்
ஆலணக்குழுவுக்கு
ெிபொர்சு
தெய் ல்
இைங்லக
ிர்வொக
நெலவப்
பிரமொணக்
குறிப்பிற்கலமய
பொடங்கள்
மற்றும்
தமொழித்
ந ர்ச்ெிலய தபற்றுக் தகொள்ள
நவண்டும்
எனும்
ந லவப்பொட்டில்
இருந்து
விைக்களித் ல்
விலனத் ிறன்கொண்
லடப்
பொீட்லெயின்
தபறுநபறுகலள
தவளியிடல்
விலனத் ிறன்கொண்
லடப்
பொீட்லெக்குொிய
பிரச்ெிலனகள்
ெம்பந் மொக
அரெ
நெலவ
ஆலணக்குழுவுக்கு
ெிபொர்சு
தெய் ல் (அ.நெ. ஆ. சுற்றறிக்லக
02/2011 இற்கலமய)



நெலவயில்
ிரந் ரமொக்குவது
த ொடர்பொக
அரெ
நெலவ
ஆலணக்குழுவுக்கு
ெிபொர்சு
தெய் ல்
கடலமலயப்
தபொறுப்நபற்றல்
த ொடர்பொன விபரம் அரெொங்க
அச்ெகத் ிற்கு அனுப்பு ல்
ொட்டில் தவளிநய களிப்ப ற்கொன
விடுமுலற
( ொபன
வி ிக்
நகொலவயின்
XII
23
பிொிவிற்கலமய)
நெலவப் பிரமொணக் குறிப்பில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

விடயத்

துலறகள்

த ொடர்பொக

தவளி ொட்டு கற்லக விடுமுலற
வழங்கு ல்

(முழுலமயொக

ெம்பளமற்ற)

–

நகொலவயின்

XII

( ொபனக்
14

ஆம்

பிொிவுக்கலமய)
ெம்பளமற்ற

தவளி ொட்டு

விடுமுலற (கற்லக / த ொழில்/
கற்றலும்

த ொழில்

புொி லும்)

( ொபனக் நகொலவயின் XII 16 ஆம்
பிொிவுக்கலமய)




கடலமக்கொக
தவளி ொதடொன்றுக்கு
இலணக்கப்பட்ட,
ப வி
ிரந் ரமொக்கப்பட்டுள்ள
அரெொங்க
அலுவைொின்
துலணவருக்கும்
ெம்பளமற்ற
விடுமுலற வழ
ங்கல்
நெலவப் பிரமொணக் குறிப்பின் 12
(III) பந் ியின் பிரகொரம் குறித்



ெம்பளப்
படிமுலறயில்
அமர்த்து ல்
ஏந னுதமொரு ப வியில் ப ில்
கடலமயொற்றுவது
த ொடர்பொக
உொிய ெிபொர்சுகலள அரெ நெலவ
ஆலணக்குழுவுக்கு வழங்கு ல்



இரண்டொம்
ிலை த ொடர்பொக
விடுவிப்பது த ொடர்பொக அரெ
நெலவகள்
ஆலணக்குழுவுக்கு
ெிபொர்சு வழங்கு ல் (அலுவைக
லடமுலற வி ி 143 இற்கலமய)



ப வியுயர்வு ெம்பந் மொக அரெ
நெலவ
ஆலணக்குழுவுக்கு
ெிபொர்சு தெய் ல்



மு ல் வகுப்பின் மற்றும் விநெட
ரத் ின்
அலுவைர்களுக்கொன
வருடொந்
ெம்பள
ஆண்நடற்றங்கலள
அங்கீகொித் ல்



நெலவ
ீடிப்பு
அங்கீகொரமளித் ல்



நெலவயில் இருந்து ஓய்வு தபறல்



நெலவயின்
தகொள்லகத்
ீர்மொனங்களின் நபொது அரெ
நெலவ
ஆலணக்குழுவுக்கும்,
அலமச்ெர
லவக்கும்
ெிபொர்சு
தெய் ல்

அலமய
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பின்வருமொறு

அவ்வொநற
இைங்லக
நெலவயின் மகளிர் மற்றும்
பிர ி ி ித்துவம்
பற்றி
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ிர்வொக
ஆடவர்
கீநழ

த ொடர்பொக



நெலவ
மூப்பு
முகொலமப்படுத் ல்

பட்டியலை



தவற்றிடங்கள்
த ொடர்பொன
பட்டியலையும் முகொலமப்படுத் ல்

பல்நவறு
ஆண்டுகளில்
ஆட்நெர்க்கப்பட்ட அலுவைர் குழொம் இது
வலர தபற்றுள்ள ப வியுயர்வுகளுக்கு

2016

ஆண்டில் இருந்து 2020 வலர

அலுவைர்கள்
ஓய்வுதபற
நவண்டிய
எண்ணிக்லக
பற்றி
கிநழ
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வலரபடம் மூைம்
புைப்படுகின்றது

2016 ஆண்லட ந ொக்கும் நபொது,








இைங்லக
ிர்வொக
நெலவ
த ொடர்பொக
அலுவைர்கலள
ஆட்நெர்க்கும் ந ொக்கில்
ிறந்
மற்றும் மட்டுப்படுத் ப்பட்டு
பொீட்லெகள்
டொத் ப்பட்டு
முடிவலடந்துள்ளதுடன்
வினொப்பத் ிரங்கள்
ம ிப்யடுக்குட்படுத் ப்பட்ட ன்
பின்னர் ந ர்முகப் பொீட்லெக்கு
லகலமயுலடய அலுவைர்களின்
பட்டியல் யொொிக்கப்பட்டுள்ளது.
இைங்லக
ிர்வொக தெலவயின்
அலுவைர்களுக்கு
உொிய
விலனத் ிறன்கொண்
லடப்
பொீட்லெ
இவ்
ஆண்டினுள்
டொத் ப்பட்டது.
விநெட
ரம் அலுவைர்களுக்கு
ப வியுயர்வு
வழங்குவ ற்கொன
ஆரம்பகட்ட
டவடிக்லககள்
முடிவலடந் ன்
பின்னர்
14
ப விகளுக்கு
அலுவைர்களுக்கு
ப வியுயர்வுகள் வழங்கப்பட்டன.

தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

இைங்லக

தபொறியியல்

உள்ளடக்கப்படும் மனி
மற்றும்

நெலவ

அவற்றிலன
தகொண்டு

நெலவப்

பிொிவில்

வள முகொலமத்துவம்

அவெியங்களுக்கு

எற்ப

டொத் ிச் தெல்வ லன ந ொக்கொக்

இப்பிொிவு

மது

டவடிக்லககலள

நமற்தகொண்டு தெல்கின்றது.
1977.10.01 ஆந்
இச்நெலவ

ிக ியன்று உருவொக்கப்பட்ட
நமற்கூறப்பட்ட

ந ொக்கத் ிலன

முக்கிய

ிலறநவற்றுவ ற்கு

2013.11.11 ஆந்

ிக ிலய உலடய இைங்லக

தபொறியியல் நெலவப் பிரமொணக் குறிப்பின்
பிரகொரம் இைங்லக தபொறியியல் நெலவக்கொன
ிறந்

மற்றும் மட்டுப்படுத் ப்பட்ட வலகயின்

கீழ் பு ிய ஆட்நெர்ப்புக்கலள நமற்தகொள்ளல்,
நெலவ

ிரந் ரமொக்கல்,

ஒழுக்கொற்று

ப வியுயர்த் ல்,

ஆகக் கொணப்படுந ொடு அரெொங்க நெலவக்கொக
அங்கீகொிக்கப்பட்டுள்ள

தமொத்

ப விகளின்

எண்ணிக்லக 2000 ஆகும்.

டவடிக்லககள் நமற்தகொள்ளல்,

இடமொற்றங்கலள

ிகழ்த்து ல், பயிற்ெிகலள

வழங்கு ல், ஓய்வு தபறச் தெய் ல்
ெகை

இந் 6% ெ வீ மொனது எண்ணிக்லகயில் 1382

ிறுவன ெொர் மற்றும்

பணிகளின் தபொறுப்புக்கலள

நபொன்ற

ிர்வொக ொீ ியொன
ிலறநவற்றுவது

இப்பிொிவிடம் ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ளது.
இைங்லகயில்

நெலவயில்

கடலமயொற்றும்

தமொத்

தபொறியியைொளர்களின்

எண்ணிக்லகயில்

6%

ெ வீ த் ினர்

இதுவலரயில் அரெ நெலவயில் பிர ி ி ித்துவப்
படுத்துகின்றொர்கள்.

நெலவயில்
அலமச்சுக்கள்,

ஈடுபடும்

அலுவைர்கள்

ிலணக்களங்கள்,

மொகொண

மற்றும் பிரந ெ ெலபகள், மொவட்ட தெயைகம்
மற்றும்

பிரந ெ

தெயைக

மட்டங்களில்

ங்களது நெலவப் பங்களிப்பிலன அரெொங்கப்
பிொிவிற்கொக வழங்குகிறொர்கள்.
ெிவில்,

மின்ெொரம்,

இயந் ிரவியல்

நபொன்ற

பல்நவறுபட்ட துலறகளின் ஊடொக இைங்லக
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

தபொறியியல்

நெலவக்கு

அலுவைர்கள்

பரந்து

உொித்துலடய

கொணப்படுகின்றொர்கள்.

පවතී.

2016

ஆம்

ஆண்டு

முன்நனற்ற

அலடயப்தபற்றுள்ள

அறிக்லகயிலன

அவ ொனிக்கும்

நபொது,
2016 ஆம் ஆண்டில் ரூபொ 3.5 மில்லியன்
மு ைொம்,

இரண்டொம்,

விநேட

மூன்றொம்

ரங்களுக்கு

மற்றும்

உொித்துலடய

இவ்வலுவைர்களுக்கு மத் ியில் அ ிகளவிைொன
ெ வீ த் ிலனக்

தகொண்டவர்கள்

மூன்றொம்

ரத்துலடயவர்களொகும்.

தெைவிலனப்

தபொறுப்நபற்று

மட்டுப்படுத் ப்பட்ட
அடிப்பலடயில்
அலுவைர்கள்
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மற்றும்
பு ிய

தபொறியியல்

நபொிலன

ஆட்நெர்ப்புச்

தெய்யப்பட்டதுடன் நெலவ
டவடிக்லககலள
அவர்கள்
நெலவ

ற்நபொது

ிறந்

ிலறவு

ஆரம்ப

தபறச்தெய்து

தவற்றிடங்கள்

ிலையங்களுக்கு

பயிற்ெி
ிைவும்

இலணக்கப்பட்டு

ிலறவலடந்துள்ளது.

பல்நவறுபட்ட நெலவ வகு ியுலடயவர்களின்
கீழ்

அவ்வந்

ரங்களுக்கு

அலுவைர்களின்
அவ ொனிக்கும்
த ொழிலிற்

உொித்துலடய

எண்ணிக்லகயிலன
நபொது

துலறயில்

ெிவில்

தபொறியியல்

அ ிகளவிைொனவர்கள்

நெலவயொற்றுகின்றொர்கள் .

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

2016
ஆம்
ஆண்டின்
நபொது
ிறந்
அடிப்பலடயில் பு ிய அலுவைர்கள் 200 நபர்
இலணத்துக் தகொள்ளப்பட்டொர்கள்.

அவ்வொநற
2016
ஆம்
ஆண்டில்
மட்டுப்படுத் ப்பட்ட அடிப்பலடயின் கீழ் பு ிய
அலுவைர்ள்
53
நபர்
இலணத்துக்
தகொள்ளப்பட்டொர்கள்.
இைங்லக தபொறியியல் நெலவ அலுவைர்களின்
கவல்கள்

ொளதுவலரப்படுத்துவ ற்கொக பு ிய

ரவுத் த ொகு ிதயொன்றிலன அறிமுகப்படுத்தும்
தெயன்முலற

இப்தபொழுது

ஆரம்பித்து

லவக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அ லன 2017 ஆம்
ஆண்டினில் ிலறவு தெய்வது என இைக்கொகக்
தகொண்டுள்ளது.
இைங்லக தபொறியியல் நெலவயில் இதுவலர
ிைவும் தவற்றிடங்கலள

ிரப்புவ ற்கொக பு ிய

அலுவைர்கலள ஆட்நெர்ப்பு தெய் ல் மற்றும்
அவ்வொறு இலணத்துக் தகொள்ளப்படும் பு ிய
அலுவைர்களுக்கு ஏற்புலடய ொன பயிற்ெிகலள
தபற்றுக் தகொடுப்பது 2017 ஆம் ஆண்டின்
இைக்குகளுக்கு

மத் ியில்

மு லிடத் ிலன

வகிப்பந ொடு

அவ்வொநற

நெலவயில்

கடலமயொற்றும் அலுவைர்களுக்கொன பயிற்ெி
தபறும்

ெந் ர்ப்பங்கலள

ந ொக்கமொக

விொிவுபடுத்துவதும்
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

பிர ொன
விடயப்
பரப்பு

தெயற்பொடு
கள்

துலணச்
தெயற்பொடுகள்

ி ி
ஒ ிக்
கீடு

முன்நனற்ற
அறிக்லக

(ரூபொ.

ஆம் ிக ி
வலர
தபௌ
ி ி
ீக
ரூபொ.
(%) மில்லி
யன்

மில்லி
யன்)

பணியொட்
த ொகு ியின
ருக்கொன
பயிற்ெி

பு ிய ியமனம்
தபற்றவர்களுக்
கொன நெலவ
ஆரம்ப பயிற்ெி
இைங்லக
த ொழில்நுட்ப
நெலவயின்
அலுவைர்கலள
இைங்லக
தபொறியியல்

3.5

குறிப்புகள்

த ொழிற்ெொர்
அபிவிருத் ி
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நபர் பயிற்ெி அளிக்கப்பட்டுள்ளொர்கள்.

100%

தவற்றிடங்கலள
ிரப்பு ல்

ிலறவுதபற்றுள்ளது.2014 ஆம்
வருடத் ின் தவற்றிட எண்ணிக்லகயிலன
அடிப்பலடயொகக் தகொண்டது.
அலுவைர்கள் 53 நபர் இலணத்துக்
தகொள்ளப்பட்டுள்ளொர்கள்.

100%

தவற்றிடங்கலள
ிரப்பு ல்

30.09.2016

100%

3.2

நெலவயின் III
ஆந் ரத்துக்கு
இலணத்துக்
தகொள்ளல் (
மட்டுப்படுத் ப்
பட்ட
அடிப்பலடயில்)
தபொறியியல்
பட்ட ொொிகலள
இைங்லக
தபொறியியல்
நெலவயின் III
ஆந் ரத்துக்கு

ிலறவுதபற்றுள்ளது. அலுவைர்கள் 200
நபர் இலணத்துக்
தகொள்ளப்பட்டுள்ளொர்கள்.

தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

மனி வள
முகொலமத்து
வம்

எ ிர்பொர்க்கப்படும்
விலளவுகள்

49

கவல்
த ொழில்நுட்ப
ம்

உற்பத் ித் ி
றன்

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

ஆட்நெர்ப்புச்
தெய் ல். (
ிறந்
அடிப்பலடயில்)
இைங்லக
தபொறியியல்
நெலவயின்
அலுவைர்களின்
கவல்
அலமப்பிலன
யொொித் ல்
ொளொந்
பணிகளுக்கொன
வழிகொட்டல்க
லள யொொித் ல்
மொ ிொிக்
கடி ங்களுக்கொ
ன
படிவங்கலளத்
யொொித் ல்
ொளொந்
மற்றும் னி
பர் பணி
ிகழ்ச்ெி
ிரல்கலள
நபணிச்
தெல்ைல்
ொளொந்
கடி ங்களுக்கொ
னஈ
அறிக்லகதயொ
ன்றிலன
டொத் ிச்
தெல்ைல்.

80%

N/A

இைங்லக தபொறியியல்
நெலவக்கொன ரவுத்
ளம் ஒன்று

தெயல் ிலையில் உள்ளது

100%

N/A

ெொிபொர்ப்புப் பட்டியல்
கிலடக்கக் கூடிய ொக
உள்ளது.

50%

N/A

மொ ிொிக் கடி ங்கள்
கிலடக்கக் கூடிய ொக
உள்ளது

தெயல் ிலையில் உள்ளது

100%

N/A

பணிகலள
விலனத் ிறன்
மிக்க ொக
நமம்படுத்து ல்

தெயல் ிலையில் உள்ளது

100%

N/A

பணிகலள
விலனத் ிறன்
மிக்க ொக
நமம்படுத்து ல்

தெயல் ிலையில் உள்ளது

ிலறவுதபற்றுள்ளது

50

ஆளுலக
மற்றும்
ெீர் ிருத் ம்

வெ ிகலள
வழங்கு ல்

நகொப்புக்கள்
யொொித் லிலன
மீள
அட்டவலணப்ப
டுத்து ல்
ந ர்ந்த டுக்கப்
பட்ட
ிறுவனங்களி
ன் பணியொட்
த ொகு ியின்
ிருத் ங்கள் (
அலமப்பு
முலறலம
மற்றும் ப வி
மீளொய்வு)
அலுவைக
ளபொடங்கலள
தகொள்வனவு
தெய் ல்

கணனிகள்
மற்றும்
வருடிகலளக்
தகொள்வனவு
தெய் ல்

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

50%

பணிகலள
விலனத் ிறன்
மிக்க ொக
நமம்படுத்து ல்

2015 ஆம் ஆண்டுக்குொிய வெ ிகலள
வழங்குவது த ொடர்பொன அமர்வில்
நகொப்புக்கலள லவப்ப ற்கொன இறொக்லக
நவண்டப்பட்ட நபொதும் இதுவலரயில்
கிலடக்கப் தபறவில்லை.

75%

ிருத் ியலமக்கப்பட்ட
பணியொட் த ொகு ிகள்

APS ெங்கம் மற்றும் ிலணக்கள

100

எழுதுவிலனஞர்
நமலெகள் 10,
எழுதுவிலனஞர்
க ிலரகள் 10 மற்றும்
பொர்லவயொளர்
ொற்கொலிகள் 07
இலனயும் தகொள்வனவு
தெய்யப்பட்டது.
அலுவைகத்துக்கொன

%

கணனிகள் 05 மற்றும்

100
%

வருடி
இயந் ிரதமொன்றும்
தகொள்வனவு
தெய்யப்பட்டது.

அங்கத் வர்கள் த ொடர்பொக
கைந்துலரயொடல் த ொடர் ஒன்று
டொத் ப்பட்டது. அது த ொடர்பொன
நவலைகள் இடம்தபற்றுக்
தகொண்டிருக்கின்றது.

ிலறவுதபற்றுள்ளது

ிலறவுதபற்றுள்ளது

இைங்லக விஞ்ஞொன, கட்டிட ிர்மொண மற்றும்
த ொழில்நுட்பச் நெலவப் பிொிவு

ஆரொய்ச்ெி மற்றும்
ிட்டமிடலிலனப் நபொன்நற
த ொழில்நுட்ப
டவடிக்லககலள
ிலறநவற்றிக்
தகொள்வ ற்கொக
மனி
வளத் ிலன
வழி டொத்துவ ன் மூைம் ெொைச் ெிறந் அரெொங்க
நெலவயிலன
ிறுவுகின்ற பரந்
ந ொக்கத் ிலன
இைக்கொக்க் தகொண்டு தெயற்படும் இப்பிொிவின்
மூைம் இைங்லக விஞ்ஞொன நெலவ, இைங்லக
கட்டிட
ிர்மொண நெலவ மற்றும் இைங்லக
த ொழில்நுட்ப
நெலவ
நபொன்ற
நெலவகள்
மூன்றினதும்
ெகை
ிர்வொக
டவடிக்லககள்
த ொடர்பொன தபொறுப்புக்கலள சுமந்துள்ளது.
விஞ்ஞொன நெலவ
1976.06.30 ஆம் ிக ிய இைக்கம் 219/13 இலனக்
தகொண்ட வர்த் மொனிப் பத் ிொிலகயின் மூைம்
பிரசுொிக்கப்பட்ட 1971.10.01 ஆந்
ிக ி மு ல்
வலுவில்
இருக்கும்
வலகயில்
லடமுலறப்படுத் ப்பட்டது.
51 நெலவயின்
தமொத்
ப விகளின் எண்ணிக்லக 578 ஆகும்.
இச்நெலவயின் அலுவைர்கள் பல்நவறுபட்ட 19
அலமச்சுக்கள் மற்றும் ிலணக்களங்களில் பரந்து
நெலவயொற்றுகின்றொர்கள்.

Special Grade

Grade I

கட்டிட ிர்மொண நெலவ
இச்நெலவயொனது 1995.09.01 ஆந்
ிக ி மு ல்
அமுல் டொத் ப்படுவந ொடு
அங்கீகொிக்கப்பட்ட
தமொத்
ப விகளின் எண்ணிக்லக 56 ஆகும்.
இவ்வலுவைர்கள் மொகொண மற்றும் மத் ிய அரெின்
கீழ் நெலவயில் ஈடுபட்டுள்ளொர்கள்.
இைங்லக த ொழில்நுட்பச் நெலவ
1994.07.01 ஆந்
ிக ிய அரெொங்க
ிர்வொக
சுற்றறிக்லக இைக்கம் 27/1994 இன் மூைம்
இச்நெலவயொனது
தபயொிடப்பட்டந ொடு
இதுவலரயில்
அலுவைர்கள்
16,000
இலன
அண்மித்
ப வி
தவற்றிட
எண்ணிக்லக
ிைவுகின்றன.
2016 ஆம் ஆண்டினில் அலடயப் தபற்ற முன்நனற்ற
அறிக்லகயிலன அவ ொனிக்கும் நபொது,




15

42


19
Grade III

11
08
Total

483

கட்டிட
ிர்மொண நெலவக்கொன
ிறந்
அடிப்பலடயில் ஆட்நெர்ப்பு தெய்வ ற்கொக
குறித்
நபொட்டிப்
பொீட்லெயிலன
டொத்து ல்.
வருடத் ினுள்
நமற்தகொள்வ ற்கு
உத்ந ெிக்கப்பட்ட
ப வியுயர்வுகள்,
ிரந் ரப்படுத் ல்
மற்றும்
ஓய்வூ ியம்
தபறுவ ற்கு உொிய அலுவைர்களின் தபயர்ப்
பட்டியலை மூன்று மொ ங்களுக்கு முன்னர்
யொொித்து ிலறவு தெய்வ ற்கு முடியுமொக
இருத் ல்.
விஞ்ஞொனத் ிலனப்
நபொன்நற
கட்டிட
ிர்மொண
நெலவயிலனயும்
பிரபல்யப்படுத்துவ ற்கொக
துண்டுப்
பிரசுரங்கலளத் யொொித் ல்.

பிொிவொனது
அலடயப்
இைக்குகைொக,


இலங்கை விஞ்ஞான, ைட்டிட நிர்மாண மற்றும் த ாழில்நுட்பச் சேகவ

தபற்ற

ெிறப்பு

மிக்க

இைங்லக விஞ்ஞொன நெலவ பிரமொணக்
குறிப்பு
மற்றும்
கட்டிட
ிர்மொணச்
நெலவகளுக்கொகக் கொணப்படும் நெலவ
பிரமொணக் குறிப்புக்கள் 2016.01.01 ஆந்
ிக ி மு ல் லடமுலறப்படுத் ப்படும்.
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மூன்றொம் விலனத் ிறன் கொண்
லடப்
பொீட்லெக்கொக ந ொற்றிய மு ற் குழுவொனது
ேயவர் னபுர பல்கலைக்கழகம் மற்றும்
அ னுடன்
இலணந்
வலகயில்
அப்பணியிலன
மிகவும்
தவற்றிகரமொக
ிலறநவற்றல்.
இைங்லக விஞ்ஞொன நெலவ மற்றும்
இைங்லக கட்டிட
ிர்மொண நெலவயின்
நெலவப் பிரமொணங்களுக்கொக 2016.01.01
ஆந்
ிக ிக்கு முன்னர் உள்ளீர்க்கப்பட்ட
அலுவைர்களுக்கு
உொித்துலடய ொகும்
வலகயில்
ஏற்பொடுகலள
ஒன்று
படுத்துவ ற்கொக
அரெொங்க
நெலவகள்
ஆலணக்குழுவினொல்
அங்கீகொரத் ிலனப்
தபற்றுக்
தகொடுத் ை

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

பிர ொன விடயப்
பரப்பு

தெயற்பொடுக
ள்

துலணச் தெயற்பொடுகள்

ி ி
ஒதுக்கீடு
(ரூபொ.
மில்லியன்)

முன்நனற்ற அறிக்லக
30.09.2016 ஆம் ிக ி

எ ிர்பொர்க்கப்படும்
விலளவு

வலர
தபௌ ீக
ி ி ரூபொ
(%)

(மில்லியன்
)

1. மனி வள
முகொலமத்துவம்

1. மனி வளத்
ிட்டத் ிலனத் யொொித் ல்
– நெலவ ஆரம்ப பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ிலன
டொத்து ல்

2. அரெொங்க

8

0.15

100

நெலவயினுள்
உள்வொங்கப்படும்
தகொள்லகயிலன
ிட்டமிடு ல்- (
ஆட்நெர்ப்பு தெய்வ ற்கொக
ந ர்முகப் பொீட்லெயிலன
டொத்து ல்)
3. ப வியில்

69.23

ிரந் ரப்படுத்துவ ற்கு 03
மொ ங்களுக்கு முன்னர்
ிரந் ரப்படுத்துவ ற்குொிய
அலுவைர்கலள
பட்டியலிடல் நவண்டும்.

(விஞ்ஞொன

4.ப வியுயர்த் ப்படுவ ற்

70.45

கு 3 மொ ங்களுக்கு
முன்னர்
ப வியுயர்த்துவ ற்கு

(விஞ்ஞொன

இலங்கை விஞ்ஞான, ைட்டிட நிர்மாண மற்றும் த ாழில்நுட்பச் சேகவ

) 14.29
(கட்டடக்
கலை)

) 71.43

0.11

விஞ்ஞொன நெலவப் பிொிவு

ியொயமொன மற்றும்
நபொட்டி முலறலமயின்
மூைம் ிறலம
அடிப்பலடயில் அரெொங்க
நெலவயில் ியமனம்
தபறுவ ற்கு த ொழில்
எ ிர்பொர்க்லகயொளர்களுக்
கு ெந் ர்ப்பத் ிலனப்
ஏற்படுத் ிக் தகொடுத் ல்

*
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2. கவல்
த ொழில்நுட்பம்

3. உற்பத் ித் ிறன்

ியமிக்கப்பட்ட
அலுவைர்கலள
பட்டியலிடல்

(கட்டடக்

5. ஓய்வூ ியம்

100

தபறுவ ற்கு 03
மொ ங்களுக்கு ஓய்வூ ியம்
தபறுவ ற்கு உொிய
அலுவைர்கலள
பட்டியலிடல்

(விஞ்ஞொன

6. ஓய்வூ ியம் தபறல்,
ப வியுயர்த் ல்,
விலனத் ிறன் கொண்
லடப் பொீட்லெக்கு
விண்ணப்பிப்ப ற்கு உொிய
வழிகொட்டல்கலளத்
யொொித் ல்.
அங்கீகொிக்கப்பட்ட
பணியொட்
த ொகு ியினொின்
கவல்கலளப் நபணு ல்.
ப வி தவற்றிடம்
த ொடர்பொன
கவல்கலளயும் நபணிச்
தெல்ைல்.
1(அ) 5 எஸ்
எண்ணக்கருவிலன
லடமுலறப்படுத்து ல்
1(ஆ) அலனத்து
நகொப்புக்கள் மற்றும்
அலுவைக சூழலை 5 எஸ்
எண்ணக்கருவிற்கு ஏற்ப
உருவொக்கு ல்.

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

கலை)

) ***
(கட்டடக்
0.4

கலை)
90%

**

100

ஊழியர் ஊக்குவிப்பு
மற்றும் ஊழியர்களிடம்
ிருப் ியிலன
ஏற்படுத்து ல்

50

குலறபொடுகள்
ிைவுவ லனக் குலறத் ல்
மற்றும் ரம் வொய்ந்
நெலவயிலன வழங்கு ல்

55

2. மொ ிொிக் கடி
மொ ிொிகலள இனங்கொணல்
மற்றும் உருவொக்கு ல்

95

3. பிொிவின் ெகை

60

தெயற்பொடுகளுக்குமொன
தெயற்பொட்டு
குறிப்தபொன்றிலனத்
யொொித் ல்
4.அலனத்து
தெயற்பொடுகளுக்குமொன
நவலை லகந்ங்ல்
ஒன்றிலனத் யொொித் ல்
5.விண்ணப்ப ொொிகலள

80

இைங்லக விஞ்ஞொன
நெலவ, இைங்லக கட்டிட

கவர்ந்து ஈர்ப்ப ற்கொக
இைங்லக விஞ்ஞொன
நெலவ, இைங்லக கட்டிட
ிர்மொண நெலவ மற்றும்
இைங்லக த ொழில்நுட்பச்
நெலவகளுக்கு
உொித்துலடய துண்டுப்
பிரசுரங்கலளத் யொொித் ல்

ிர்மொண நெலவ மற்றும்
இைங்லக த ொழில்நுட்பச்
நெலவகளுடன்
த ொர்புலடய
ப விகளுக்கொக
விண்ணப்பிக்க
முடியுமொனவர்களுக்கு
மத் ியில் அச்நெலவயிலன
பிரபல்யப்படுத்து ல்.

4. ஓய்வூ ியம் மற்றும்
ைநனொம்பல்
5. தகொள்லக

5.1 இைங்லக விஞ்ஞொன
நெலவ, இைங்லக கட்டிட
ிர்மொண நெலவகளில்
ிைவும் தவற்றிடங்கலளக்
குலறப்ப ற்கொக
இலணத்துக் தகொள்ளல்
தகொள்லகதயொன்றிலன
த ொகுத்து வழங்கு ல்

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு
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விஞ்ஞொன நெலவக்கு
உொித்துலடய அரெொங்க
பிொிவினொின் தவற்றிட
எண்ணிக்லகயிலனக்
குலறத் ல்

இலங்கை ைணக்ைாளர் சேகை பிரிவு

“விலனத் ிறன்
மிக்க

ி ி

மற்றும்

உற்பத் ித் ிறன்

முகொலமத்துவத்துக்கொன

சுய

ஒழுக்கத்துடன் கூடிய கணக்கொளர் நெலவ”
என்ற

த ொலைந ொக்கிலன

தகொண்டு இப்பிொிவினொல்

மன ிற்

டவடிக்லககள்

நமற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
1946

ஆம்

ஆண்டு

ி ி அலமச்ெின்

கீழ்க் கொணப்பட்டதுடன் 2015.10.18 ஆம்
ஆண்டு

அரெொங்க

முகொலமத்துவ

ிர்வொக

மற்றும்

அலமச்ெின்

கீழ்க்

தகொண்டுவரப்பட்டது.

இைங்லக

கணக்கொளர் நெலவப் பிரமொணக் குறிப்பின்
பிரகொரம்

ெகை

ிர்வொக

ிறுவனம்

ெொர்

ொீ ியொன

நமற்தகொள்ளப்படும்

மற்றும்

டவடிக்லககள்
மத் ிய

ிலையமொக

இப்பிொிவு விளங்குகின்றது. இ ன் பணிகள்
கீழ்வருமொறு ரப்பட்டுள்ளது,



நெலவயில்

இைங்லக கணக்கொளர் நெலவக்கொக

உொிய

ிறந்

மற்றும் மட்டுப்படுத் ப்பட்ட வலகயின் கீழ்
பு ிய

ஆட்நெர்ப்புக்கலள

நெலவயிலன

நமற்தகொள்ளல்,

ிரந் ரப்படுத்து ல்,
ஒழுக்கொற்று

டவடிக்லககள்

நமற்தகொள்ளல்,

இடமொற்றங்கலள ிகழ்த்து ல், பயிற்ெிகலள
வழங்கு ல், ஓய்வு தபறச் தெய் ல் நபொன்ற
ிறுவனம் ெொர் மற்றும்
பணிகளின்

ிர்வொக ொீ ியொன
தபொறுப்புக்கலள

ிலறநவற்றுவ ற்கொன

டவடிக்லககலள

அமுல் டொத்துவது

இப்பிொிவின்

தபொறுப்புக்களொகும்.
நெலவயில் ஈடுபடும் அலுவைர்கள் அலமச்சு,
ிலணக்களம்,
ெலபகள்,
பிரந ெ

மொகொண

மொவட்ட
தெயைக

நெலவப்

ிைவும் தவற்றிடங்கள்

அலனத்ல யும்

நெலவப் பிரமொணக் குறிப்பின் பிரகொரம்

ப வியுயர்த்து ல்,

ஆரம்பிக்கப்பட்ட

இச்நெலவயொனது முன்னர்

அவற்றிலன அலடந்து தகொள்ளும் வலகயில்

மற்றும்

பிரந ெ

தெயைகம்

மற்றும்

மட்டங்களில்

பங்களிப்பிலன

ங்களது
அரெொங்கப்

பிொிவிற்கொக வழங்குகிறொர்கள்.

வலகயில்

ிரப்பு ல்



தபொறுப்புணர்ச்ெி
தபொறுப்புக்

மற்றும்

கூறலுடன்

வல்லு ர்

த ொழில்

குழுதவொன்றிலன

நெலவக்கு தபற்றுக் தகொடுத் ல்


ெிறந்

ி ி

முகொலமத்துவம்

ஒன்றிலன

அரெொங்கப்

பிொிவினுள்

உறு ிப்படுத்துவ ற்கொக

த ொழில்

2016 ஆம் ஆண்டினில் இச்நெலவக்கொக 81

வல்லு ர்கலளப்

தபற்றுக்

நபர்

தகொடுத் ல்

இலணத்துக்

அவற்றில்

ிறந்

தகொள்ளப்பட்டதுடன்

அடிப்பலடயின் கீழ் 48

நபரும் மட்டுப்படுத் ப்பட்ட அடிப்பலடயின்
நபொன்ற

இைக்குகள்

முன்னுொிலமப்படுத் ப்படுவதுடன்

கீழ்

33

நபரும்

தெய்யப்பட்டொர்கள்.

ஆட்நெர்ப்பு
இவ்வலுவைர்கள்

57

பல்நவறு

அரெ

ிறுவனங்களில்

இலணத்துக்

தகொள்ளப்பட்ட ன்

மூைம்

அரெ நெலவயின் ி ி முகொலமத்துவத் ிலன
ஒழுங்கு முலறப்படுத்துவ ற்கொக

ங்களது

பங்களிப்புக்கலள வழங்குகிறொர்கள்.
ற்நபொது

கொணப்படும்

எ ிர்கொைத் ில்

ிைவ

தவற்றிடங்கலள

மற்றும்
முடியுமொன

முன்னறிவிப்புச்

அ ற்நகற்றவொறு
ஆட்நெர்ப்புச்

தெய்து

அலுவைர்கலள
தெய் ல்

மற்றும்

அவர்களுக்கொன உொிய பயிற்ெி முலறலம
ஒன்றிலன
ஆண்டின்

கட்டிதயழுப்புவது
இைக்குகளில்

குறிக்நகொளொகும்.

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

2017 ஆம்
முக்கிய

பிர ொன
விடயப் பரப்பு

தெயற்பொடுகள்

துலணச்
தெயற்பொடுகள்

ஒதுக்கீடுகள் (ரூபொ.
மில்லியன்)

முன்நனற்ற அறிக்லக
2016.09.30 ஆந் ிக ி
வலரயொன
தபௌ ீக

2016 ஆம்
வருடத்துக்கொன
இைங்லக
கணக்கொளர்
நெலவக்கு
அலுவைர்கலள
இலணத்துக்
தகொள்ளல்.

தவற்றிடங்கள்
த ொடர்பொக அறிந்து
தகொள்வ ற்கொக
ஆய்விலன
டொத்து ல்

100%

10.3

ஆட்நெர்ப்பு
தெய்யப்பட்ட
அலுவைர்களின்
எண்ணிக்லக 81 ஆகும்.

இயைளவு
அபிவிருத் ி
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள்

80%

பயிற்றுவிக்கப்ப்ட்ட
அலுவைர்களின்
எண்ணிக்லக 140 ஆகும்

விலனத் ிறன்
கொண் லடத்
ொண்டற்
பொீட்லெகலள
டொத்து ல்

60%

வர்த் மொனியில்
இைங்லக அபிவிருத் ி
ிர்வொக ிறுவகத் ின்
இலணயத் ளத் ிலன
பிரசுொித் ல்.

கணக்கொளர் நெலவப் பிொிவு

மனி வள
முகொலமத்துவம்

(%)

ி ி (ரூபொ.
மில்லியன்)

எ ிர்பொர்க்கப்படும்
விலளவுகள்

இைங்லக ிட்டமிடல் நெலவ பிொிவு

1984 ஆம் ஆண்டில் ிறுவப்படுவ ற்கு முன்னர்
ி ி
அலமச்ெின்
கீழ்
த ொழிற்பட்ட
இச்நெலவயொனது 2015.06.18 ஆந் ிக ியன்று
அரெொங்க
ிர்வொக
மற்றும்
முகொலமத்துவ
அலமச்ெின் கீழ் தகொண்டு வரப்பட்டது. இைங்லக
ிட்டமிடற்
நெலவ
நெலவப்
பிரமொணக்
குறிப்பின் பிரகொரம் ெகை ிறுவன ெொர் மற்றும்
ிர்வொக ொீ ியொன டவடிக்லககள் இடம்தபறும்
மத் ிய
ிலையமொக
தெயற்படுவது
இப்பிொிவொகும்.
இைங்லகயினுள் ெமூக மற்றும் தபொருளொ ொர
அபிவிருத் ியிலன
ஏற்படுத்துவ ற்கு
எ ிர்பொர்க்கப்படும்
ிலைலமயிலன அலடந்து
தகொள்வ ற்கொக
தகொள்லக
ொீ ியொன
வழிகொட்டல்கள் மற்றும் மூநைொபொயங்கலளத்
உருவொக்கு ல்,
அவற்றிலன
லடமுலறப்படுத்து ல்,
அ னுடன்
த ொடர்புலடய
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள்
/
தெயற் ிட்டங்கலள ிட்டமிடு ல், அவற்றிலன
லடமுலறப்படுத் ல், வழிகொட்டு ல் மற்றும்
ம ிப்யடு
தெய் ல்,
உள் ொட்டு
மற்றும்
தவௌ ொட்டு வளங்களிலனப் பயன்படுத்து ல்,
வழி டொத்து ல் மற்றும் ந ெிய மற்றும் பிரந ெ
தபொருளொ ொரம்
த ொடர்பொக
ஆரொய்ச்ெிகள்
மற்றும்
அபிவிருத் ி
டவடிக்லககலள
நமற்தகொள்ளல் என்பனவும் இச்நெலவயினுள்
உள்ளடக்கப்படுகின்றன.
" இைங்லக
ிட்டமிடற் நெலவ
ொட்டின்
அபிவிருத் ி
ந ொக்கத் ிலன
அலடந்து
தகொள்ளும் ஓர் நெலவயொக மொற்று ல்” என்ற
த ொலைந ொக்கிலன
மன ில்
இருத் ி
இடம்தபறும் பணிகளில்,



நெலவயில்
ிைவும்
தவற்றிடங்கள்
அலனத்ல யும்
உொிய
வலகயில்
ிரப்பு ல்.

தபொறுப்புணர்ச்ெி

மற்றும்

தபொறுப்புக்கூறலுடன்
வல்லு ர்கள்

த ொழில்
குழுதவொன்றிலன

நெலவக்கு தபற்றுக் தகொடுத் ல்.





ிட்டமிடல் நெலவயின் மனி
வள
முகொலமத்துவ
தகொள்லகயிலன
யொொித் ல்.
தபொது
மக்களின்
ந லவகலள
ிலறநவற்றுவ ற்கொக,
விலனத் ிறன்
மிக்கத ொரு
ிட்டமிடல்
நெலவதயொன்றிலன ிறுவு ல்.
நபொன்ற

இைக்குகள்

முன்னிலைப்படுத் ப்படுவதுடன்,
அவற்றிலன அலடந்து தகொள்வ ற்கொக
நெலவப் பிரமொணக் குறிப்பின் பிரகொரம்
இைங்லக
ிறந்

ிட்டமிடல்
மற்றும்

மட்டுப்படுத் ப்பட்ட

அடிப்பலடயின்

கீழ்

ஆட்நெர்ப்புக்கலள
நெலவகலள

நெலவக்கொன
பு ிய

நமற்தகொள்ளல்,
ிரந் ரப்படுத்து ல்,

ப வியுயர்வுகலள
ஒழுக்கொற்று

நமற்தகொள்ளல்,
டவடிக்லககலள

நமற்தகொள்ளல்,

இடமொற்றங்கலள

நமற்தகொள்ளல், பயிற்ெிகலள தபற்றுக்
தகொடுத் ல்,
நபொன்ற

ஓய்வு

தபறச்

ிறுவனம் ெொர் மற்றும்

டவடிக்லகப்
ிலறநவற்றுவ ற்கொன
தெயற்படுத்துவது

தெய் ல்
ிர்வொக

தபொறுப்புக்கலள
படிமுலறகலள
இப்பிொிவின்

தபொறுப்பில் கொணப்படுகின்றது.
நெலவயில்
கடலமயொற்றும்
அலுவைர்கள்
அலமச்சுக்கள்,
ிலணக்களங்கள்,
மொகொண
மற்றும் பிரந ெ ெலபகள், மொவட்ட தெயைகங்கள்
மற்றும் பிரந ெ தெயைகங்கள் மட்டத் ில் பரந்து
கொணப்படுகின்றொர்கள்.
மொகொண ெலப அலுவைர்களின் அளவிலன
அவ ொனிக்கும் நபொது அவர்களின் பரவல்
கீழ்வருமொறு கொணப்படுகின்றது.
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2016
ஆம்
இைக்குகளொக,

ஆண்டினுள்

எட்டப்பட்ட

இைங்லக
ிட்டமிடல்
நெலவயில்
அங்கீகொிக்கப்பட்ட
ப வி
எண்ணிக்லகயிலன அ ிகொித் ல்
பு ிய
அலுவைர்கள்
15
நபொிலன
இலணத்துக் தகொள்ளல்.
2013 ஆம் ஆண்டில் இலணத்துக்
தகொள்ளப்பட்ட
குழுவிலன
ிரந் ரப்படுத்தும்
டவடிக்லகயிலன
ிலறவுதபறச் தெய் ல்.
1994 மற்றும் 2002 ஆம் ஆண்டுகளில்
ஆட்நெர்ப்பு
தெய்யப்பட்ட
அலுவைர்கலள மு ைொம் வகுப்புக்கு
ரமுயர்த்தும்
டவடிக்லகயிலன
நமற்தகொள்ளல்.
1994 ஆம் ஆண்டினில் நெலவயினுள்
உள்வொங்கப்பட்ட அலுவைர்களுக்கொன
விநேட
ரத் ிலனப்
தபற்றுக்
தகொடுத் ல்.
விலனத் ிறன் கொண் லடத் ொண்டற்
பொீட்லெயிலன
டொத்து ல்
மற்றும்
தபறுநபறுகலள பிரசுொித் ல்.
நெலவயில்
கொணப்படும்
ெகை
அலுவைர்களுக்குமொக
பு ிய
பயிற்ெி
முலறலம
ஒன்றிலன
அறிமுகப்படுத்து ல்.
பு ிய இடமொற்ற தகொள்லக ஒன்றிலன
யொொித் ல்.
அலுவைர்கள் வய ின் அடிப்பலடயில் மற்றும்
எண்ணிக்லக
த ொடர்பொன
கவல்களின்
த கிழ்ச்ெித் ன்லம கீழ்க் கொணப்படும் வலகயில்
கொட்டப்பட்டுள்ளது.

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

பிர ொன விடயப்
பரப்பு

தெயற்பொடுகள்

துலணச்
தெயற்பொடுகள்

ி ி ஒதுக்கீடு

முன்நனற்ற அறிக்லக
30.09.2016 ஆம் ிக ி வலர
தபௌ ீக (%)

ஆளுலக மற்றும்
ெீர் ிருத் ம்
கவல்
த ொழில்நுட்பம்

10%

70%

30%

ி ி ரூபொ.
(மில்லியன்)
விலனத் ிறன் மிக்க
நெலவ
ிகழ் ிலையின் மூைம்
கவல்கலளப்
தபற்றுக் தகொள்ள
முடியும்
அ ிகொித்
அலுவைர்களின்
எண்ணிக்லக
விலனத் ிறன் மிக்க
நெலவ

50%

விலனத் ிறன் மிக்க
நெலவ
100%

விலனத் ிறன் மிக்க
நெலவ
50%

100%

இைங்லக ிட்டமிடல்

ிட்டமிடல் நெலவப் பிொிவு

மனி வளம்

இைங்லக ிட்டமிடல்
நெலவக்கொக பு ிய
ஆளனிலய ஏற்படுத்து ல்
இைங்லக ிட்டமிடல்
நெலவக்கொக பு ிய
இலணயத் ளப்
பக்கதமொன்றிலன
உருவொக்கு ல்
ிைவும் தவற்றிடங்கலள
ிரப்புவ ற்கொக
அலுவைர்கலள பு ி ொக
இலணத்துக் தகொள்ளல்.
2013 ஆம் ஆண்டுக்குொிய
குழுவினலர
ிரந் ரப்படுத் ல்
டவடிக்லகயிலன
ிலறவு தெய் ல்
1992 மற்றும் 2002 ஆம்
ஆண்டுக் குழுக்கலள 1
ஆம் ரத்துக்கு
ப வியுயர்த்தும்
டவடிக்லகயிலன
ிலறவு தெய் ல்.
1994 ஆம் ஆண்டுக்
குழுவிலன விநேட
ரத்துக்கு ப வியுயர்த்தும்
டவடிக்லகயிலன
ிலறவு தெய் ல்
மு ைொம் மற்றும்

எ ிர்பொர்க்கப்படும்
விலளவுகள்

62

இரண்டொம்
விலனத் ிறன் கொண்
லடப் பொீட்லெ

III,II, I ஆம் வகுப்பு

உற்பத் ித் ிறன்

மற்றும் விநேட
ரத்துக்கொன பு ிய
பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கலள
அறிமுகப்படுத்து ல்.
கருதுநகொள் நமம்பொடு
( நகொப்பு
முகொலமத்துவத்துக்கொக 5

75%

60%

நெலவ
அலுவைர்களின்
ப வியுயர்வுக்கு
உொித் ொன
பிரச்ெிலனகலள
ீர்த் ல்
அ ிகொித் பயிற்ெி
தபற்ற
அலுவைர்களின்
எண்ணிக்லக

விலனத் ிறன் மிக்க
நெலவ

எஸ் மற்றும் Kizen)
தகொள்லக

இைங்லக ிட்டமிடல்
நெலவக்கொன பு ிய
இடமொற்றக் தகொள்லக
ஒன்றிலன
அறிமுகப்படுத் ல்

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

50%

இடமொற்றச்
ெிக்கல்கலள
குலறத் ல்

மனி வளப் பிொிவு
அலமச்ெினொல் வழங்கப்படும் நெலவகலள
உற்பத் ித் ிறன்
மற்றும்
விலனத் ிறன்
மிக்க ொக
உயர்
மட்டத் ிலன
ந ொக்கி
கர்த்துவ ற்கொன
தெயல் ிறன்
தகொண்ட
மனி
வளத் ிலன
ஏற்படுத்தும்
த ொலைந ொக்கிலன
லமயப்படுத் ி
தெயற்படுவது
இப்பிொிவின்
பிர ொன
ந ொக்கங்களில் ஒன்றொகும். அத்ந ொடு,






அலமச்ெின்
அலுவைர்களில்
பயிற்ெித்
ந லவயிலன
இனங்கொணல்
மற்றும்
பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலள டொத் ல்
மற்றும் அ ற்குொிய வெ ிகலள வழங்கு ல்.
தவளி ொட்டு
மற்றும்
உள் ொட்டு
பயிற்ெிக்குொிய ெந் ர்ப்பங்கலள ியொயமொக
பகிர்ந் ளித் ல்.
அரெின்
ி ியங்கலள
உற்பத் ித் ிறன்
வொய்ந்



இப்பணிகலள
தகொள்வ ற்கொக











ொகப் பயன்படுத் ல்.

வழங்கப்படும் நெலவயில்
விலனத் ிறன்
மற்றும்
உற்பத் ித் ிறனிலன
நமம்படுத்துவ ற்கொக பணியொட்த ொகு ியினர்
ஊக்குவிக்கப்படுவொர்கள்.





தவற்றிகரமொக



அலடந்து

பொடத றிக் கட்டணத் ிலனச் தெலுத் ல்
மற்றும் அ னுடன் த ொடர்புலடய
ி ிக்
கட்டுப்பொட்டிற்கொக
ந லவப்படும்
கவல்கலள நெகொித் ல் மற்றும்
ரவுத்
த ொகு ியிலன நபணிச்தெல்ைல்.
உள் ொட்டில்
கொணப்படும்
பயிற்ெிச்
ெந் ர்ப்பங்கள் ( குறுகிய கொை / பட்டப்பின்
கற்லகப் பட்டம் / பட்டப்பின் கற்லக
டிப்நளொமொ)
என்பன
பற்றி
அலுவைர்களுக்கு விழிப்புணர்வூட்டல்.
உள் ொட்டுப் பயிற்ெி
ிறுவனங்களுடொன
த ொடர்புகளின்
மூைம்
பயிற்ெிகலளப்







தபறும்
ெந் ர்ப்பங்கலள
தபற்றுக்
தகொள்ளல்.
அலுவைர்களின்
கடலம
தவளி ொட்டு
விடுமுலறகள்
த ொடர்பொன
டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளல்.
தவளி ொட்டு வளங்கள்
ிலணக்களத் ின்
மூைம் கிலடக்கப்தபறும்
ீண்ட கொை
தவளி ொட்டு பயிற்ெிகள்
த ொடர்பொக
அலுவைர்கலள விழிப்புணர்வூட்டு ல்.
குறுகிய
கொை
தவளி ொட்டுப்
பயிற்ெிகளுக்கொக
தபொருத் மொன
அலுவைர்கலள தபயர் அடிப்பலடயில்
பட்டியலிடுவது த ொடர்பொக
டவடிக்லக
நமற்தகொள்ளல்.
குறுகிய
கொை
தவளி ொட்டுப்
பயிற்ெிகளுக்கொக
தபொருத் மொன
அலுவைர்கலளத் த ொிவு தெய்வ ற்கொக
அவெியப்படும் கவல்கள் / அறிக்லககலள
வழங்குவ ற்கொக
ந லவப்படும்
ரவுத்
த ொகு ிதயொன்றிலன நபணிச்தெல்ைல்.
பிர ொன முகலமகளுடன் த ொடர்புபட்டு
அவெியப்படும்
அறிக்லககள்
/
முன்தமொழிவுகலள யொொித்து தவளி ொட்டுப்
பயிற்ெிகளுக்கொன ெந் ர்ப்பங்கலள தபற்றுக்
தகொள்ளல்.
ந ரடியொகக்
கிலடக்கப்தபறும்
தவளி ொட்டுப்
பயிற்ெிகளுக்கொன
ெந் ர்ப்பங்கள் த ொடர்பொக தெயற்படு ல்.
தவளி ொட்டுப்
பயிற்ெிகளின்
மூைம்
அலுவைர்கள் தபற்றுக் தகொள்ளும் அறிவு
மற்றும் அனுபவங்கலள அவர்கள் ங்களது
ிறுவனத் ின் விருத் ிற்கொக ஈடுபடுத்தும்
வி ம்
த ொடர்பொக
த ொடர்
டவடிக்லககலள நமற்தகொள்ளல்.
அலுவைர்களின்
தமொழிப்
பயிற்ெி
அவெியப்பொட்டிலன
இனங்கண்டு
அத்ந லவகலள
ிலறவு தெய்வ ற்கொக
அவெியப்படும்
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கலள
தெயற்படுத்து ல்.
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ெொர ிகள் உட்பட துலண பணியொட்
த ொகுயினொின்
ிறலமகலள
விருத் ி
தெய்வ ற்கொக
பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கலள லடமுலறப்படுத்து ல்.
தெயற்படுத்துவ ற்கொன
தபொறுப்புக்கள்
ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ளது.

பிர ொன
இப்பிொிவிடம்

2016 ஆம் ஆண்டிலன கவனத் ிற் தகொள்ளும்
நபொது,



 மநைெியொவின் INFRA ிறுவனத்துடன்
இலணந்
வலகயில்
டொத் ப்படும்
முகொலமத்துவ
ரத்துலடய
அலுவைர்களுக்கொன
பயிற்ெிக்கு
அலுவைர்கள் 96 நபொிலன பங்குபற்றச்
தெய் ல்.
 இைங்லக ிர்வொக நெலவயின் பு ிய
அலுவைர்களுக்கொன பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கலள ஒருங்கலமத் ல்.

ீண்ட
கொை
தவளி ொட்டுப்
பயிற்ெிகளுக்கொக
தபயர்க்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
அலுவைர்களுக்கிலடயில்
75%
க்கொனவர்கள் பட்டப்பின் படிப்பிற்கொக
தபயர்க்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
அலுவைர்கள்
அலனவருக்கும்
பயிற்ெிக்குொிய
ெந் ர்ப்பம்
கிலடக்கப்தபற்றது.

குறுகிய கொை
முது ிலை
விஞ்ஞொன
பட்டம்
த்துவமொ
ணி பட்டம்

முன்தமொழிவுக
ள்

பயிற்ெிக்கொக
ந ர்ந்த டுத்
ல்

44

33

1

1

1

1

 அரெொங்க முகொலமத்துவ உ வியொளர்
நெலவயின்
அலுவைர்கலளப்
நபொன்நற
அபிவிருத் ி
அலுவைர்களுக்குமொன விலனத் ிறன்
கொண் லடப் பொீட்லெக்கொன பயிற்ெிப்
பட்டலறகலள டொத்து ல்.

 புைனொய்வு அலுவைர்களுக்கொன ஐந்து
ொள்
தகொண்ட
பயிற்ெிச்
தெயைமர்விலன டொத்து ல்.

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

65

அலமச்ெின்

பணியொட்

த ொகு ியினருக்கிலடயில்
படிப்பிற்கொக

பட்டப்பின்

மூன்று

நபரும்,

டிப்நளொமொவிற்கொக அலுவைர்கள் 10 நபரும்,
குறுகிய

கொை

பயிற்ெிக்கொக

அலுவைர்களுக்கும்
ஏற்படுத் ிக்

தகொடுப்ப ற்கு

296

ெந் ர்ப்பங்கலள
இப்பிொிவொனது

டவடிக்லககள் எடுத்துள்ளது.

2017
ஆம்
ஆண்டில்
விநேடமொக
இனங்கொணப்பட்டு முன்னுொிலமப்படுத் ப்பட்ட
அபிவிருத் ி
அளவுநகொள்கலள
அடிப்பலடயொகக்
தகொண்டு
இைங்லக
அபிவிருத் ி
ிர்வொக
ிறுவகத் ின்
ஒத்துலழப்புடன்
அரெொங்க
நெலவ
பயிற்ெிக்கொக
குந்
தகொள்லக
ெொர்
முலறலமகலளக் கட்டிதயழுப்பு ல் மற்றும்
ஏலனய
ிறுவனங்கள்
அலனத்ல யும்
ஒருங்கிலணப்ப ன்
மூைம்
ய ொர்த் த்ல
ந ொக்கி தெயற்படுவது பிர ொன இைக்கொகும்.

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

பிர ொன விடயப் பரப்பு

தெயற்பொடுகள்

ி ி ஒதுக்கீடு (ரூபொ.
மில்லியன்)

முன்நனற்ற அறிக்லக 30.09.2016
ஆம் ிக ி வலர
தபௌ ீக %

எ ிர்பொர்க்கப்படும்
விலளவு

ி ி%
அலுவைர்கள் 25 நபர்

உள் ொட்டு ீண்ட கொை

2.5

12%

75%

12.40%

75.32%

ிண்ட கொை பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ிலன
பூரணப்படுத் ி
இருக்கிறொர்கள்.
அலுவைர்கள் 300 நபர்
குறுகிய கொை பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலள
பூரணப்படுத் ினொர்கள்.
உ ொரணமொக : CIDA,
SDFL, NILS என்பன

தவளி ொட்டு குறுகிய கொை

2

20%

20.34%

தவளி ொடு தெல்லும்
அலுவைர்களின் பயண
டிக்தகட்டுக்களுக்கொன
பணத் ிலன தெலுத்து ல்.

13.00%

அலுவைர்கள் 70 நபருக்கு
அலுவைகத்துக்கு
தவளிநயயொன பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின் கீழ்
பயிற்ெியளித் ல்

மனி வள
முகொலமத்துவம்
குழுக்கலள கட்டிதயழுப்பு ல் மற்றும்
லைலமத்துவப் பயிற்ெி

1

ெொர ிகள் மற்றும் அலுவைக
உ வியொளர்களுக்கொன த ொழில்நுட்ப
பயிற்ெி

0.5

தெயைொற்றுலக முகொலமத்துவ
அலமப்பு மற்றும் அலுவைர்கள் 200
நபருக்கொன குறுகிய கொை
பயிற்ெியிலன தெயற்பொட்டுக்கு
தகொண்டு வரு ல்.

0.5

13%

eHRM

மனி வள முகொலமத்துவப் பிொிவு

ஏலனய ிறுவனங்களுடன்
இலணந்து உள் ொட்டு குறுகிய கொை
( ெகை பணியொட்
த ொகு ியினருக்குமொன)

3

கவல் த ொழில்நுட்ப பிொிவு
அலமச்ெின்

ெகை

அலுவைக

டவடிக்லககலள

நபொது

பிொிவுகளுக்கு

த ொழில்நுட்ப

இலடயிலும்

நமற்தகொள்ளும்
ெிறந்

நபணிச்

அவெியப்படும்

கவல்

த ொழில்நுட்ப

நெலவயிலன

வழங்குவ லன

ந ொக்கொகக்

தகொண்டு

அலமச்ெின்



தெய்வது



இப்பிொிவின்

ந ொக்கங்களுக்கு
இலணயத்

மத் ியில்

ளத் ிலன

சுற்றறிக்லக

ரவுத்

இலணயத் ளப்
வலைத் ள

முலறலம,

அறிமுகப்படுத்து ல்.

த ொகு ியுடன்

கூடிய

இைங்லக

அரெொங்க
அலழப்பு

நபொன்ற

வகிக்கின்றது.

பணியொட்



Management ” தமன்தபொருளிலன

ிறுவனத் ினுள்

டவடிக்லககள்

அலமச்ெின்

தமன்தபொருளிலன

ொளதுவலரப்படுத்துவ ற்கொக “Fleet

ொளதுவலரப்படுத் ல் மற்றும்

தபொறுப்புக்கலள

Management”

“Store

ிர்வொக

கவல்கள் மற்றும் த ொடர்பொடல் த ொழில்நுட்ப
தபறுலக

இருப்பு

அரெொங்க

தபொது

முலறலமயிலன

தபொருள்

அலமச்ெின் வொகனங்கள் த ொடர்பொன
கவல்கலள

பக்கம்,

வலையலமப்பு,

முலறலம

மற்றும்

நமம்படுத் ல்

ொளதுவலரப்படுத் ல்,

அலமச்ெின்

ொளதுவலரப்படுத் லிற்கொக

அ ன்

அலமச்ெின்

வளப் பிொிவிற்கொன

முகலமத்துவ

ிலையிலன

பிர ொன

கொணப்படுவந ொடு

வெ ியிலன

ஒன்றிலன அறுமுகப்படுத்து ல்.

இப்பிொிவொனது

கவல்கள் மற்றும் த ொடர்பொடல்

தபொறுப்பொகக்

த ொலைநபெியினூடொக

அலமச்ெின் மனி
பயிற்ெி

த ொழில்நுட்பத் ின் உட்கட்டலமப்பு வெ ிகலள
விருத் ி

மது

வழங்கியிருத் ல்.

அடிப்பலட

டவடிக்லககலள நமற்தகொள்கின்றது.

வெ ியிலன

அவ ொனிப்ப ற்கொன

ொகவும்

தெல்வ ற்கு

உள்நுலழயும்
லகயடக்கத்

ொீ ியொக இடம்தபறும்

ஒருங்கிலணப்பிலன
தவற்றிகரமொகவும்



அவ்வொநற

அறிமுகப்படுத்து ல்.


கவல்
த ொழில்நுட்ப
நெலவயின்
உட்கட்டலமப்பு வெ ிகலளப் நபொன்நற
அவற்றின் பரொமொிப்பு வெ ிகலளயும்
மிகவும்
விலனத் ிறன்
வொய்ந்
வலகயில்
தபற்றுக்
தகொடுப்ப ற்கு
டவடிக்லக எடுத் ல்.

த ொகு ியினருக்கொன

இலணயத் ள மற்றும் மின்னஞ்ெல் வெ ிகலளப்
தபற்றுக்தகொடுத் ல்
பணியொட்

மற்றும்

அலமச்ெின்

த ொகு ியினருக்கொன

பயிற்ெிகலளப்
இப்பிொிவின்

வழங்கும்
கீழ்

கணனிப்

டவடிக்லகயும்

இடம்தபறும்

பணிகளொகக்

தகொள்ளப்படும்.
2016

ஆம்

வருடத் ின்

முன்நனற்ற

அறிக்லகயிலன அவ ொனிக்கும் நபொது,


ப வி ிலை
கவல்கள்கலளப் தபற

அலுவைர்களின்
பொிவர்த் லன

அலமப்பொன Out look இனுள்

ைவல் த ாழில்நுட்ப பிரிவு

2017 ஆம் ஆண்டினுள்,
அலமச்ெின்
உள்ளகத்
கவல்களிலனக்
தகொண்ட
வலையலமப்பிலன
நமம்படுத்துவ ன் மூைம் விலனத் ிறன் மிக்க
நெலவதயொன்றிலனப் தபற்றுக் தகொள்ளும்
வலகயில் கணனி மற்றும் அ ற்கு உொித் ொன
துலணக்
கருவிகளின்
பரொமொிப்பு
டவடிக்லககலள
நமற்தகொள்வதும்
ொடப்படுகின்றது.

பிர ொன
விடயப் பரப்பு

தெயற்பொடுகள்

துலணச்
தெயற்பொடுகள்

ி ி ஒதுக்கீடு
(ரூபொ. மில்லியன்)

முன்நனற்ற அறிக்லக
2016.09.30 ஆமு ிக ி
வலரயொன
தபௌ ீக
(%)

உற்பத் ித் ிறன்

கவல்
த ொழில்நுட்ப
உட்கட்டலமப்பு
வெ ிகலள நபணிச்
தெல்ைல்.

ைவல் த ாழில்நுட்ப பிரிவு

ி ி
(ரூபொ.
மில்லியன்)

த ொழில்நுட்ப விவரக்
குறிப்பிலனப் தபற்றுக்
தகொடுத் ல்

-

100%

-

த ொழில்நுட்ப
ம ிப்யட்டு
குழுக்களுக்கு
ஆ ரவிலனப் தபற்றுக்
தகொடுத் ல்

-

100%

-

யொொிப்பு அங்கீகொிப்பு
அறிக்லகயிலனத்
யொொித் ல்

-

100%

-

அலமச்ெின்
இலணயத் ளத் ிலன
ொளதுவலரப்படுத் ல்
மற்றும் நபணிச்
தெல்ைல்.

-

100%

-

உள்ளக
வலையலமப்பிலன
பரொமொித் ல்

-

100%

-

தபொது மக்களின் ி ியிலன
விலனத் ிறன் மற்றும்
உற்பத் ித் ிறன் மிக்க ொகப்
பயன்படுத்து ல்.

விலனத் ிறன் மிக்க ொக
நெலவகலள வழங்கு ல்

கவல் த ொழில்நுட்ப பிொிவு

கவல்
த ொழில்நுட்பம்

தபறுலக
டவடிக்லககளுக்கு
அவெியப்படும்
உ வியிலனப்
தபற்றுக்
தகொடுத் ல்.

எ ிர்பொர்க்கப்படும்
விலளவு
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கணனி மற்றும்
அ னுடன்
த ொடர்புலடய
தபொருட்கலள
லகயொளு ல்
உள்ளக
வலையலமப்பிலன
வீனத்துவம்
தெய் ல்
ஈ – மின்னஞ்ெல்
பயன்பொட்டிலன
பரவைொக்கம்
தெய் ல்

அலமப்பிலன
விருத் ி தெய் ல்

தமன்தபொருள்
பயன்பொட்டிலன
ஏற்படுத்து ல்

அலமச்ெின்
இலணயத் ளத் ிலன
மீள் உருவொக்கம்
தெய் ல்

-

-

90%

90%

தவளிப்பலடத் ன்லமயுடன்
கூடிய கவல்கள் மூைமொன
ல்ைொட்ெி
விலனத் ிறன் மிக்க
நெலவகலள வழங்கு ல்

ப வி ிலை
அலுவைர்களுக்கொன
கணனிப் பயன்பொடு
த ொடர்பொன பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலள
டொத்து ல்.

-

100%

-

மனி வளப்
பிொிவிற்கொன
முகொலமத்துவ
அலமப்பு த ொடர்பொன
பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்

-

90%

-

-

80%

-

-

70%

-

ி ிப் பிொிவிற்கொன
களஞ்ெிய
முகொலமத்துவ
அலமப்பிலன
உருவொக்கு ல்.
வொகன முகொலமத்துவ
அலமப்பு

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

-

புைனொய்வு, ஆரொய்ச்ெி மற்றும்
தெயற்பொட்டுப் பிொிவு
இப்பிொிவொனது ஒட்டுதமொத் அரெ நெலவயினுள்
இடம்தபறும் ஊழல் மற்றும் முலறநகடுகலள
ஒழித்துக் கட்டும் பிர ொன விலனத் ிறன் மற்றும்
உற்பத் ித் ிறன் மிக்க அைதகொன்றொக ிகழ பரந்
ந ொக்குடன்
ஆரம்பித்து
லவக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பிொிவின்
பிர ொன
குறிக்நகொளொகக்
கொணப்படுவது,












குலறத்
ீர்ப்புக்கலள
முகொலமத்துவம்
தெய்யக்கூடிய
தபொறிமுலற ஒன்றிலன
ிறுவு ல் மற்றும்
லடமுலறப்படுத் ிச்
தெல்வ ன்
மூைம்
குலறத்
ீர்ப்பு
முகொலமத்துவ முலறலமகலள பொரம்பொிய
ிலையில் இருந்து
வீனத்துவம் வலர
நமம்படுத்து ல்.
அரெொங்க
ிறுவனங்களில்
ஆரம்ப
விெொரலண டொத் ப்படும் ெந் ர்ப்பங்களில்
மத் ிய
புைனொய்வுப்
பிொிதவொன்றொக
அப்பணிகலள ிலறநவற்றிக் தகொடுத் ல்.
அரெொங்க
நெலவயின்
ஒழுக்கத் ிலனப்
பொதுகொக்கும்
முலறலம
ஒன்றிலன
பைப்படுத்துவ ன் மூைம் அரெொங்க பிொிவில்
மனி
வள
முகொலமத்துவத் ிலன
ஏற்படுத்து ல்.
ஆரொய்ச்ெி
டவடிக்லகயின்
ஊடொக
அரெொங்க முகொலமத்துவம் மற்றும் ிர்வொகக்
தகொள்லகயிலனப்
நபொன்நற
அவற்றுக்குொிய
ெீர் ிருத் ங்கலள
முன்லவக்கப்படும் நபொது அ ற்கொன ரவு
மூைதமொன்றொகவும் தெயற்படு ல்.
அரெொங்க நெலவயின் விலனத் ிறனிலன
உயர்
மட்டத் ிலன
ந ொக்கி
கர்த்துவ ற்கொக
ற்நபொது கொணப்படும்
கட்டலமப்பிலன
நமம்படுத்துவது
த ொடர்பொக
பொிநெொ லனகலள
நமற்தகொள்ளல்.
பிொிவின்
மூைம்
இடம்தபறும்
புைனொய்வுகளின்
ஊடொக
அலடயொளம்
கொணப்பட்ட தபொதுவொன ெிக்கல்களுக்கொன
தகொள்லக
ொீ ியொன
பிநரரலணகலள
முன்லவத் ல்.

2016 ஆம் ஆண்டினுள் அலடயப் தபற்ற
முன்நனற்றத் ிலன அவ ொனிக்கும் நபொது,



புைனொய்வு அலுவைர்களுக்கொன
மது விடயம்
ெொர் அறிவிலன விருத் ி தெய்வ ற்கொன
ெந் ர்ப்பங்கலள ஏற்படுத் ிக் தகொடுக்கும்
ந ொக்கத்துடன் பல்நவறுபட்ட பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள் தெயற்படுத் ப்படு ல்.



இைங்லக அபிவிருத் ி ிர்வொக ிறுவகம்
மற்றும் அ னுடன் இலணந்து விெொரலணப்
பணிக்கொக பொடத றித் த ொகு ிகலளத்
யொொித் ல்.



ஆரம்ப விெொரலணகலள
நமற்தகொள்வ ற்கொக ப வி ிலை
அலுவைர்களின் குழொம் ஒன்றிலன ிறுவு ல்.



புைனொய்வுப் பணிகலள
இைகுபடுத்துவ ற்கொக வழிகொட்டல்
லகநயடுகளொக “ புைனொய்வு அலுவைர்களின்
லகநயடு” இலனப் பிரசுொித் ல்.
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இைகுவொன
மற்றும் விலனத் ிறன் மிக்க
நெலவதயொன்றின்லன வழங்கும் ந ொக்கில்
1905
என்னும்
உடனடி
அலழப்பு
இைக்கத் ிலன அறிமுகப்படுத் ியது.

2016
ஆம்
வருடத் ினுள்
பிொிவிற்கு
கிலடக்கப்தபற்ற
தமொத்
முலறப்பொடுகளின்
எண்ணிக்லக 264 ஆகும். அவற்றில் அலமச்ெின்
விடய
பரப்பினுள்
உள்ளடக்கப்படொ
முலறப்பொடுகளின் ெ வீ ம் அ ிகமொகும் அ ன்
எண்ணிக்லகயொனது 228 ஆகும். அவ்வொநற
நவறு ிறுவனங்கள் 28 இல் இருந்து ங்களது
புைனொய்வு
கடலமக்கொன
உ வியிலன
இப்பிொிவிடம் நகொரப்பட்டிருந் ந ொடு ந ரடியொக
இவ்வலமச்சு
டொத் ிய
முலறப்பொடுகளின்
எண்ணிக்லக 08 ஆகும்.

இம்முலறப்பொடுகளுக்கொக வழங்கப்பட்ட இறு ி
பொிந்துலரகலள ம ிப்பொய்வுகளுக்கு உட்படுத்தும்
நபொது ஒவ்தவொரு வருடத்துக்குமொன “ குற்றங்கள்
உறு ிப்படுத் ப்படொலமயின் கொரணமொக முன்
டவடிக்லககள் அவெியப்படொ முலறப்பொடுகள்”
என்ப ற்கொன
ெ வீ ம்
அ ிகளவு
கொணப்படுவ னொலும்
குலற
ீர்ப்பு
முகொலமத்துவத்துக்கொன
இம்முலறலமயின்
ந லவப்பொட்டினுள் அவற்றுக்கொன ெிறி ளவு
அவ ொனத் ிலனச் தெலுத்துவ ொனது நெலவப்
தபறு ர்களினுள்
ெிறி ளவு
மன
ஆறுலை
ஏற்படுத்தும் விடயமொகும்
2017
ஆம்
ஆண்டினுள்
குலற
ீர்ப்பு
முகொலமத்துவம் த ொடர்பொன லகநயடு ஒன்றிலன
பிரசுொித் லுக்கு
நமை ிகமொக
இதுவலரயில்
டொத் ப்பட்ட
ெிறப்பு
விெொரலணகலள
உள்ளடக்கிய விடய ஆய்வுகலளக் தகொண்ட ங்ல்
ஒன்றிலன
தவளியிடுவ ற்கு
ிட்டமிடப்பட்டுள்ளந ொடு
அ னூடொக தெயல்
ந ொக்கு த ொடர்பொக அரெ அலுவைர்களிடம்
விழிப்புணர்விலன உயர் ரத்துக்கு கர்த்துவது
இ ன்
மூைம்
எ ிர்பொர்க்கப்படுகின்றது.

அவ்வொநற புைனொய்வுச் தெயற்பொடுகலள
நமலும் முலறலமயொக்கும் வலகயில் இைகு
படுத் லின்
தபொருட்டு
இந்ங்லைப்
பயன்பொட்டின் பொல் கவனத் ிற் தகொள்வ ற்கு
எ ிர்பொர்க்கப்படுகின்ற
அவ்வொநற இப்பிொிவிலன ிறுவிய ன் பின்னர்
அலமச்சுக்கு கிலடக்கப்தபற்ற முலறப்பொடுகள்
த ொடர்பொன பகுப்பொய்வின் நபொது கிட்டத் ட்ட
79% அளவு இறு ி அறிக்லகயிலனப் தபறுவ ற்கு
டவடிக்லக
எடுக்கப்பட்டுள்ள ொனது ெிறந்
தெயைொற்றுலகயிலன நபணிச் தெல்கின்றது.
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

தெயற்பொடுகள்

துலணச்
தெயற்பொடுகள்

ி ி
முன்நனற்ற அறிக்லக
ஒதுக்கீடு
30.09.2016 ஆந் ிக ி வலர
(ரூபொ.
ி ி
மில்லியன்) தபௌ ீக
ரூபொ
(மில்லியன்)

(%)

1. மனி வளம்

1.புைனொய்வு மற்றும்

1.

ஆரொய்ச்ெி

ஆரம்ப

அலுவைர்கலள

த ொடர்பொன

ஊக்குவிப்ப ற்கொக
அவர்களுக்கு
வருடத் ினுள் பயிற்ெி
அளித் ல்

ஆரொய்ச்ெிகளின்
எண்ணக்கரு

2.

100%

பயிற்ெி

ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்

100%

டொத்துவது

த ொடர்பொன
பயிற்ெியிலன

தபற்றுக்

தகொடுத் ல்
3.

80%
ஒழுக்கொற்று

விெொரலண த ொடர்பொன
லடமுலற

அறிவிலன

விருத் ி தெய் ல்

பயிற்ெி

தபற்ற

புைனொய்வு

மற்றும்

ஆரொய்ச்ெி
அலுவைர்கள்

ஒழுக்கொற்று

விெொரலண

எ ிர்பொர்க்கப்படும்
விலளவுகள்

60%

புைனொய்வு, ஆரொய்ச்ெி மற்றும் கட்டுப்பொட்டுப் பிொிவு

பிர ொன விடயப்
பரப்பு

73

4.

ிறன்கள் அபிவிருத் ி

த ொடர்பொக

பணியொட்

த ொகு ியினர்
90%

அலனவலரயும்
பயிற்றுவித் ல்.
5.

ஆரம்ப

விெொரலண

டவடிக்லகக்கொக ப வி
ிலை அலுவைர்கலளக்
தகொண்ட

குழொம்

ஒன்றிலன
உருவொக்கு ல்.
இைங்லக

6.
அபிவிருத் ி

ிர்வொக

ிறுவகத்துடன்
இலணந்து ஒழுக்கொற்று
லடமுலற
வி ிகள்

ஒழுங்கு
த ொடர்பொன

ெொன்றி ழ் பத் ிரம்

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

85%

74

தெயற்பொடுகள்

ஒதுக்கீடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட
ிக ி
(ரூபொ.
மில்லியன்)

ிலறவு
ி ி
தபௌ ீக விலளவு /
தபற்ற முன்நனற்றம் முன்நனற்றம் குறிகொட்டி
ிக ி
(%)
(%)

2016.09.30 2016.09.30
உட்கட்டலமப்பு
வெ ிகலள விருத் ி
தெய் ல்

2001

கட்டிடங்கலளப்
புனரலமத் ல்

01.01.2016

31.12.2016

_

_

2002

தபொறி மற்றும்
தபொறித்த ொகு ிகலள
புனரலமத் ல்

01.01.2016

31.12.2016

_

_

2003

வொகனங்கலள
பழுதுபொர்த் ல்

01.01.2016

31.12.2016

_

_

மனி வள
அபிவிருத் ி

2401

இயைளவு விருத் ி

01.03.2016

30.11.2016

_

_

வெ ிகலள
வழங்கு ல் (
யொத் ிொிகர்களுக்கொன
ஓய்வு அலறகலள
ிர்மொணத் ல்)

2502

කෙකෙමින් පවතින ඉදිකිරීම්
ෙටයුතු

01.01.2016

31.03.2016

யொழ்ப்பொணம் 1 ஆம்
கட்டம்

100%

100%

யொழ்ப்பொணம் 11 ஆம்
கட்டம்

100%

100%

க ிர்கொமம் 1 ஆம் கட்டம்

100%

100%

க ிர்கொமம் 11 ஆம்

100%

100%

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

65.5

முகொலமத்துவ மறுெீரலமப்பு மற்றும் மக்கள் த ொடர்பொடல் பிொிவு

பிர ொன விடயப் பொ ீட்டுக்
பரப்பு
நகொடு

75

கட்டம்
ளபொடங்கலள
வழங்கு ல்

70%

90%

கொற்றுப்
ப னொக்கங்கலள
தபொருத்து ல்

70%

85%

ஆநைொெலனச்
நெலவகள்

60%

95%

ஏலனயலவ ( தபயர்ப்

100%

100%

பைலககள், ிறந்து
லவத் ல்கள் என்பன)
ஏலனய (நெமிப்புக்கள்)
2502

உத்ந ெிக்கப்பட்ட
தமொனரொகலை
தெயற் ிட்டம்

01.03.2016

31.12.2016

1%

10%

2102

ளபொடங்கள் மற்றும்
அலுவைக
உபகரணங்கள்

01.03.2016

31.12.2016

_

_

01.03.2016

31.12.2016

_

_

2103

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

தபொறி மற்றும் தபொறித்
த ொகு ி

உள்ளக கணக்கொய்வுப் பிொிவு

உள்ளக
கணக்கொய்வுப்
பிொிவு,
ி ி
ஒழுங்குவி ிகள்
133
இன்
பிரகொரம்,
அலமச்ெின்
தெயைொளருலடய
ந ரடிப்
தபொறுப்பில் கொணப்படுவதுடன் அலமச்சு
மற்றும் அ ன் கீழ் தெயற்படும் ஓய்வூ ிய
ிலணக்களம்,
இைங்லக
அபிவிருத் ி
ிர்வொக
ிறுவகம், அரெ முகொலமத்துவ
மறுெீரலமப்பு
மற்றும்
தபொது
மக்கள்
த ொடர்பொடல்
பிொிவு,
ந ெிய
உற்பத் ித் ிறன் தெயைகம், அரெ நெலவ
ஓய்வூ ியர்களின்
ம்பிக்லகப் தபொறுப்பு
ி ியம் மற்றும் அலமச்ெின் கீழ் இயங்கும்
தவௌ ொட்டு
தெயற் ிட்டங்களுக்கு
உொித்துலடய
உள்ளகக்
கணக்கொய்வு
டவடிக்லககலள
நமற்தகொள்ளும்
தபொறுப்பிலனயும் உள்ளகக் கணக்கொய்வுப்
பிொிவின்
விடயப்
பரப்பினுள்
உள்ளடங்குகின்றன.
ந ெத் ின்
முன்நனற்றத் ிற்கொக
ல்ைொட்ெியுடன்
கூடிய
அரெ
நெலவதயொன்றிலன ஏற்படுத்து ல்” என்ற
த ொலைந ொக்கிலன முன்னிலைப் படுத் ி
தெயற்படுகின்றது.
இப்பிொிவொனது
அலமச்ெின்
கண்கொனிப்பின்
கிழ்
த ொழிற்படும்
ிறுவனங்களின்
உள்ளக
கணக்கொய்வு
டவடிக்லககலள
ிலறநவற்றும் நபொது ி ி ஒழுங்குவி ிகள்
133 இல் குறிப்பிடப்பட்டுளளவொறு கீழ்க்
குறித்துலரக்கப்பட்டுள்ள பணிகளின் பொல்
விநேட
அவ ொனத் ிலனச்
தெலுத்துகின்றது.
வறுகள்

மற்றும்

நமொெடிகள்

இடம்தபறுவ லனத்

விர்ப்ப ற்கொக

ிலணக்களங்கள்
ிறுவனங்களினுள்

மற்றும்

உள்ளக

பொிநெொ லனகள்

மற்றும்

கட்டுப்பொட்டு

முலறகலளத்

ிட்டமிடலிலனப்
ெொத் ியமொன

நபொன்நற
தெயற் ிறன்கலள

தவற்றியளிக்குமொ

என

ந டிப்பொர்த் ல்.


கணக்கு

மற்றும்

ஏலனய

அறிக்லககளின்

ம்பிக்லகத்

ன்லமயிலன
மற்றும்

உறு ிப்படுத்து ல்

பயன்படுத் ப்பட்டுள்ள

கணக்கியல்

ஒழுங்கின்

ிருத் மொன

ி ிக்

யொொித் லுக்கு

மூைம்

கூற்றுக்கலளத்
அவெியப்படும்

கவல்கள்

வழங்கப்பட்டுள்ள ொ

என்ப லன பொிநெொ ித்துப் பொர்த் ல்.


பணியொட்

த ொகு ியினருக்கு

ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ள

“



தெயற்படுத் ப்படும்

தபொறுப்புக்கள்

ிறம்பட

ிலறநவற்றப்டுவ ற்கு

அவர்களின்

தெயைொற்றுலகயின

ரத் ிலன

ம ிப்யடு தெய் ல்.


ிலணக்களங்கள் / ிறுவனங்களிடம்
கொணப்படும்

தெொத்துக்கள்

ஆ னங்கள்

ெகைவி மொன

நெ ங்களில்
தூரத்துக்கு

மற்றும்

இருந்தும்

எவ்வளவு

பொதுகொக்கப்பட்டுள்ளது

என்ப லன கண்டறி ல்.


அரெின்
ி ி

ொபன வி ிக்நகொலவ , அரெ
ஒழுங்குவி ிகள்

மற்றும்

அரெொங்க ிர்வொக விடயப் தபொறுப்பு
அலமச்ெினொல்
ிலரநெறியினொல்
பிரசுொிக்கப்படும்

மற்றும்

தபொதுச்

அவ்வப்நபொது
சுற்றறிக்லககள்

77

மற்றும்

ஏலனய

துலணயொன

அறிவுறுத் ல்கள்

டொத்து ல்,

பின்பற்றப்படுகினறனவொ

என

ந டிப்பொர்த் ல்.


தெயற் ன்லமயற்ற

மற்றும்

ஒதுக்கப்பட்ட

விட

நமை ிகமொன

லடதபறுவ லனத்

அளவிலன
தெைவு
டுப்ப லனப்

அவற்றிலன

தகொள்வ ற்கொக



அக்கூட்டங்களில்

எடுக்கப்படும்

ீர்மொனங்கலள

தெயற்படுத் ப்படும்

வீண்விரயம்,

நபொன்நற,

முகொலமத்துவ குழுக் கூட்டங்கலள

அறிந்து

பயன்படுத் ப்படும்

த ொடர்பொக

பின்

டவடிக்லககள்

த ொடர்
தெய்வ ற்கும்

இப்பிொிவுக்கு ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ள
இன்தனொரு
முக்கிய

பணியொகும்.அலமச்ெின்

கணக்கொய்வு மற்றும் முகொலமத்துவ

உள்ளக கட்டுப்பொட்டு முலறலமயின்

குழுக்

அளவுத் ன்லமயிலன கண்டறி ல்.

முன்நனற்ற வலரபு

ிலணக்களங்களின்

முன்நனற்றம்

கூட்டங்கள்

லடதபற்ற

கணக்கு

லடமுலறகள் மற்றும் ஏந னும் ி ி
தெைவொகுவ ற்கு
அலமயும்

கொரணமொக
தெயற்பொடுகலள

பொீட்ெித்துப்

பொர்த் ல்

ிலணக்களத் ின்

மற்றும்

தெொத்துக்கள்

மற்றும்

ஆ னங்கலளப்

பொதுகொப்பொகவும்

ெிக்கனமொகவும்

ஒழுங்கு

முலறயில்

பயன்படுத் ப்படுகின்ற ொ
என்ப லன ந டிப்பொர்த் ல்.


அவெியப்படும்

ெந் ர்ப்பங்களில்

விநேட

விெொரலணகலள

உற்பத் ித் ிறன்

வொய்ந்

அலமப்புக்கலள

பகுப்பொய்வு

மற்றும் தெயல் ிறனிலன

பகுப்பொய்வு தெய் ல்.


முகொலமத்துவ

கணக்கொய்வு

ிலணக்களத் ினொல் அவ்வப்நபொது
பிரசுொிக்கப்படும்
மற்றும்

ஆநைொெலனகள்

வழிகொட்டல்களுக்கு

தெயற்படுவதும்,

ஏற்ப

அவ்வந்

வருடங்களின் ெகை கொைொண்டுக்கு
ஒரு முலற அலமச்ெின் கணக்கொய்வு
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

முன்நனற்றம்

நமநை

வலரபின்

மூைம்

விளக்கப்பட்டுள்ளதுடன்

2016

ஆம்

ஆண்டில் கணக்கொய்வுக் குழுக் கூட்டங்கள்

தெயைொற்றுலகக்கொக
தெய் ல்

லடதபற்ற
ரப்பட்டுள்ள

டொத்து ல்


அலமச்ெின் கணக்கொய்வுக் குழுக் கூட்டங்கள்

04 லடதபற்றுள்ளது.
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2015 ஆம் ஆண்டு வலர

அ ிகமொனவற்றிலன

ிலறவு

பொிநெொ லனகள்

கணக்கொய்வு

பொிநெொ லனகளின்

லடதபற்றவற்றின் முன்நனற்றம் வலரபின்

எண்ணிக்லக

கணக்கொய்வு
மூைம்

டொத் ப்பட்ட

ிரூபணமொவதுடன்

2016

ஆம்

வருடத் ில், கணக்கொய்வு பொிநெொ லனகள்
23

இலன

முழுலமயொக

ிலறவு

தெய்துள்ளதுடன் 50% த்துக்கும்

அலமச்ெின் கணக்கொய்வு விெொரலணகளுக்கொன
ப ில்கலள வழங்குவ ற்கு

நமற்குறிப்பிட்ட

கொைத் ிலன பகுப்பொய்வு தெய்து பொர்ப்ப ன்
மூைம் அங்கு கொைம் ஒரு மொ த் ிலன விட
ொம மொகும் அளவு குலறவலடந்துள்ள லனக்
கண்டு தகொள்ளைொம்.

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

19

இவ்வருடத் ினுள்

ஆகும்.
ிலறவு

எ ிர்பொர்க்கப்படுகின்றது.

தெய்துள்ள
அவற்றிலன
தெய்வ ற்கு

பிர ொன விடயப்
பரப்பு

தெயற்பொடுகள்

துலணச் தெயற்பொடுகள்

ி ி
ஒதுக்கீ
டு
(ரூபொ)

வெ ிலள
வழங்கு ல்
கவல்
த ொழில்நுட்பம்

01. நெலவப் தபறு ர்

தபறு ர்களின்
எ ிர்பொர்க்லகக
லள
ிலறநவற்றுவ
ற்கொக
அலமப்பு
ொீ ியொன
கட்டலமப்பி
லன மீள்
உருவொக்கம்
தெய் ல்.

ட்புறவுடன் நெலவகலள
வழங்குவ ற்கொக ெொியொன
எளிய முலறகலள
அறிமுகப்படுத்து ல்

02.நகொப்பு

01. வொகன

முகொலமத்துவம்
மற்றும்
பொலிலன
முகொலமத்துவம்
தெய்வ ற்கொக
தமன்தபொருள்
ஒன்றிலன
விருத் ி
தெய் ல்

முகொலமத்துவத்துக்கொக
ரவுத் ளதமன்றிலன
அறிமுகப்படுத்து ல்

03. ன்லம

01. உள்ளகப் பயிற்ெி

பயக்கும்
அலுவைக சூழல்
மற்றும்
பயிற்ெியின்
மூைம் அரெ

அைதகொன்றிலன
ிறுவு ல்

02. உற்பத் ித் ிறன்

ஆந் ிக ி வலர
தபௌ ீக (%)

ி ி (மில்லியன்)

-

-

-

-

-

-

-

75%

-

-

75%

-

-

100%

-

-

100%

-

மற்றும் விலனத் ிறன்
வொயந் வள
முகொலமத்துவம்

02. பு ிய பொல்
முகொலமத்துவ
அலமப்தபொன்றிலன
ிறுவு ல்

02. பயிற்ெித் ந லவகலள
இனங்கண்டு தகொள்ளல்

எ ிர்பொர்க்கப்படும்
விலளவு

உள்ளக ிர்வொகப் பிொிவு

01.நெலவப்

முன்நனற்ற அறிக்லக 30.09.2016

80

ஊழியர்கலள
வலுவூட்டல்
மற்றும்
ஊக்குவித் ல்

03. பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்

-

75%

-

-

25%

-

-

75%

-

-

66.66%

-

-

75%

-

ிட்டங்கலள டொத்து ல்
04. பசுலமச் சுற்றுச் சூலை
எண்ணக்கருவிலன
அறிமுகப்படுத் ல்
05. பரொமொிப்பு மற்றும்
த ொடர்
டவடிக்லகயிலன
த ொடர்ந்தும் டொத் ிச்
தெல்ைல்.

4. முலறயொன

01. மொ ொந் குழுக்

ஆய்வின்
ஊடொக உயர்
உற்பத் ித் ிற
லன
உறு ிப்படுத் ி
அலமச்ெின்
ஒட்டுதமொத்
தெயற்பொட்டின
தும்
ிலைலமகலள
நமம்படுத்து ல்.

கூட்டங்கலள
டொத்துவ ன் மூைம்
ந லவகலள இனங்கண்டு
தகொள்ளல்.

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

02. ிலறநவற்றப்பட
நவண்டிய பணிகள்
த ொடர்பொக
கைந்துலரயொடு ல் மற்றும்
ிலறநவற்றிய பணிகள்
த ொடர்பொக த ொடர்
டவடிக்லககலள
நமற்தகொள்ளல்.

இலங்ணக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம்

அரெொங்க ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ அறிவு ,
ிறன் என்பனவற்லற விருத் ி தெய்யுமுகமொக,
தெயைொற்றுகின்ற அரெ துலறயின் பிர ொன பயிற்ெி
ிறுவனமொக இைங்லக
அபிவிருத் ி
ிர்வொக
விளங்குகின்றது. முகொலமத்துவ பயிற்ெி
ிறுவகம்
தெயற்பொடுகளுக்கு
அப்பொல்
இைங்லக
அபிவிருத் ி
ிர்வொக
ிறுவகம்
முகொலமத்துவ
ஆநைொெலன நெலவகலள வழங்குவ ற்கும் ,
முகொலமத்துவத் ின்
நபொது
இனங்கொணப்பட
நவண்டிய
கள
அபிவிருத் ி
த ொடர்பொன
ஆய்விலன
நமற்தகொள்வ ற்கும்
அலமப்பு
லம மீளொய்வு தெய்வ ற்கும், ொீ ியொன முலற
அவற்லற
நமம்படுத்துவ ற்கும் முன்னின்று
.பணியொற்றுகின்றது
இந்

ிறுவனம்

இை. 7 1892ஐக் தகொண்ட

பொரொளுமன்ற ெட்டத் ின் மூைம் ொபிக்கப்பட்டது.

ிறுவனத் ின்

பிர ொன

குறிக்நகொள்கள்

கீநழ

மொன, ெிறப்புத்
ந ர்ச்ெி
மிக்க
தபொருத்
பயிற்ெிதபற்ற
குழுவினர்
எமது
அலமச்ெில்
பணியொற்றி வருகின்றனர். ஆ ைொல்
இைங்லக
அபிவிருத் ி
ிர்வொக
ிறுவகம்பயிற்ெி
,
முகொலமத்துவ ஆநைொெலன மற்றும் தெயற்பொடுகள்
எனும் பரப்புகளினுள்
னித்துவமொக
ெிறந்து
.விளங்குகின்றது
இந் ிறுவகத் ின் உயர் அைகொக ிர்வொக ெலபநய
விளங்குகின்றதுெகை தகொள்லகெொர் விடயங்களும் .
ீர்மொனிக்கப்படுவது
ிர்வொக
ெலபயின்
மூைநமயொகும்நமை ிக பணிப்பொளர்கள் மூவொின் .
ஒத்துலழப்புடன் ஒரு பணிப்பொளலரயும் தகொண்ட
ிலறநவற்று குழுலவக் தகொண்டு இைங்லக
அபிவிருத் ி
ிர்வொக
ிறுவகம் இயங்குகின்றது.
நமை ிகச் தெயைொளர்கள் பின்வரும்
நமற்படி
விடயங்கள்
ெம்பந் மொன
ந ரடியொக
தபொறுப்புக்கூற நவண்டியவர்களொவர் .
அ.
பயிற்ெிஆய்வு மற்றும்
நெலவகள்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன .

ஆ.

அ.
அரெொங்க அலுவைர்களுக்கொன பயிற்ெி ,
ிறன் மற்றும் நபொக்குகலள நமம்படுத் ல்

இகூட்டிலணந் பணிகள் .

ஆ.
முகொலமத்துவம் மற்றும் அரெொங்க ிர்வொக
துலறகளுக்கொன
பயிற்ெி
த றிகலள
வடிவலமத் ல்
இ.
முழுதமொத்
அரெ
நெலவயினதும்
கண்கொணிப்பு
பணியொட்த ொகு ிகளில்
உள்ள
தபொருத் மொன பணியொட்த ொகு ியினலர விருத் ி
தெய் ல்
ஈவ முலறலம மீளொய்வு மற்றும் முகொலமத்து .
அபிவிருத் ி
த ொடர்பொக
அரெ
துலற
ிறுவனங்களுக்கு ஒத்துலழப்பு வழங்கு ல்.
உ.
ஆநைொெலனப் பணிகள் மற்றும் ஆய்வுப்
பணிகலள தபொறுப்நபற்றல்
இப் பணிகலள
ிலறநவற்றும் தபொருட்டு
பல்நவறு துலறெொர் முகொலமத்துவ ிறன்தகொண்ட ,

ஆநைொெலன

,

பட்டப்பின் பட்ட கற்லககள்

துலறெொர் விடயங்கள் ெம்பந் மொக ெிறப்புத் ந ர்ச்ெி
தபற்ற ஆநைொெகர்கள் மத் ிய
ிலையங்களுக்கு
குழுக்களொக
வகுக்கப்படுவதுடன்
அலனத்து
ிலையங்களும்
ஒரு
லைவொின்
கீழ்
இயங்குவதுடன்
பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் ,
முகொலமத்துவ
ஆநைொெலனகள்,
ஆய்வுக்
கற்லககள் என்பனவற்லற நமற்தகொள்ளும் நபொது
அவெியமொகும் வல்லு ர்கள் உொிய பணிலய
டு ந ர்ந்த டுக்கப்படுவர். நமற்தகொள்ளும் தபொருட்
இ ற்கு நமை ிகமொக த ொழிற்றுலறத் ந ர்ச்ெி
மற்றும் விடயறிவு ஆகியவற்லற அடிப்பலடயொக
தகொண்ட தவளியக வளவொளர்களின் நெலவகளும்
தபற்றுக்தகொள்ளப்படுகின்றன.

தெயற்பொடுகள்

துலணச்
தெயற்பொடுகள்

ி ி
ஒதுக்கீ

30.09.2016 ஆம்

டுகள் (

ிக ி வலரயொன

ரூபொ).

தபௌ
ீக %

ஆட்நெர்ப்பு
மனி வள
முகொலமத்து
வம்

ரங்களுக்கொன
ஆட்நெர்ப்புக்களின்
எண்ணிக்லக
MM 1-1

01

PL 1

01

தவளி ொட்டுப் பயிற்ெி
ஊழியர்ப் பயிற்ெி

ரங்கலளயுலடய
பயிற்ெியொளர்களின்
எண்ணிக்லக
HM 2-3

SLIDA வுக்கொன பு ிய
இலணயத் ளம்

02

70%

கவல்
த ொழில்நுட்
பம்
பொீட்லெகள் மற்றும்
பொடத றிகலள முகொலமத்துவ
முலறலமயின் ஊடொக விருத் ி
தெய் ல்

50%

ி ி
(ரூபொ)

எ ிர்பொர்க்கப்பட்ட விலளவுகள்

இைங்லக அபிவிருத் ி ிர்வொக ிறுவகம் SLIDA

பிர ொன
விடயப்
பரப்பு

முன்நனற்ற
அறிக்லக
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SLIDA பணியொட்
த ொகு ியினருக்கொன வருலக
முகொலமத்துவ
அலமப்தபொன்றின்லன
விருத் ி தெய் ல்
ிர்வொக லடமுலறக் லகநயடு
ஒன்றிலனத் யொொித் ல்

70%

தகொள்லக

50%

SLIDA வுக்கொன மூநைொபொயத்

50%

ிட்டதமொன்றிலனத்
யொொித் ல்

பு ிய தகொடுப்பனவு முலறலம
ஒன்றிலன அறிமுகப்படுத்து ல்

நெலவ ஆரம்ப பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்

முகொலமத்துவ ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள்
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

அரெ நெலவயினுள்
பு ி ொக இலணத்துக்
தகொள்ளப்பட்ட ப வி
ிலை அலுவைர்களுக்கு
நெலவ ஆரம்ப பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலள
டொத்து ல்.
அரெ அலுவைர்களினொல் (
ப வி ிலையுலடய)
டொத் ப்படும்
கடலமகலள
அடிப்பலடயொகக்
தகொண்டு பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலள

83,375,43
9.11

100%

57%

47,780,75
9.88

இைங்லக ிர்வொக நெலவயில்
ஆட்நெர்ப்பு தெய்யப்பட்ட
அலுவைர்களின் அறிவிலன
அ ிகொித் ல்

அரெ அலமப்புக்களின் ிறன்கலள
நமம்படுத்து ல்
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அறிமுகப்படுத்து ல்.

இயைளவு விருத் ி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள்

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

இயைளவு விருத் ி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின்
மூைம் இைங்லக ிர்வொக
நெலவ அலுவைர்களின்
ிறலமகலள
நமம்படுத்துவ ன் மூைம்
உற்பத் ித் ிறன் வொய்ந்
அரெ
நெலவதயொன்றிலனப்
தபற்றுக் தகொடுத் ல்.
இயைளவு விருத் ி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின்
மூைம் இைங்லக
கணக்கொளர் நெலவ
அலுவைர்களின்
ிறலமகலள
நமம்படுத்துவ ன் மூைம்
உற்பத் ித் ிறன் வொய்ந்
அரெ
நெலவதயொன்றிலனப்
தபற்றுக் தகொடுத் ல்.
இயைளவு விருத் ி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின்
மூைம் இைங்லக
ிட்டமிடல் நெலவ
அலுவைர்களின்
ிறலமகலள
நமம்படுத்துவ ன் மூைம்
உற்பத் ித் ிறன் வொய்ந்

100%

ிறன்களின் கட்டலமப்புக்கு ஏற்ப
ந ர்ச்ெியிலனப் தபற்றுக்
தகொள்ளும் மட்டத்துலடய
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலள
முழுலமப்படுத்துவ ற்கு
பங்குபற்றியவர்களின் எண்ணிக்லக

100%

ிறன்களின் கட்டலமப்புக்கு ஏற்ப
ந ர்ச்ெியிலனப் தபற்றுக்
தகொள்ளும் மட்டத்துலடய
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலள
முழுலமப்படுத்துவ ற்கு
பங்குபற்றியவர்களின் எண்ணிக்லக

50%

ிறன்களின் கட்டலமப்புக்கு ஏற்ப
ந ர்ச்ெியிலனப் தபற்றுக்
தகொள்ளும் மட்டத்துலடய
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலள
முழுலமப்படுத்துவ ற்கு
பங்குபற்றியவர்களின் எண்ணிக்லக

6,905,417.
25
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அரெ
நெலவதயொன்றிலனப்
தபற்றுக் தகொடுத் ல்.

த ொடர்பொடல் த ொழில்நுட்பப்
பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

இயைளவு விருத் ி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின்
மூைம் இைங்லக
விஞ்ஞொன நெலவ
அலுவைர்களின்
ிறலமகலள
நமம்படுத்துவ ன் மூைம்
உற்பத் ித் ிறன் வொய்ந்
அரெ
நெலவதயொன்றிலனப்
தபற்றுக் தகொடுத் ல்.
இயைளவு விருத் ி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின்
மூைம் இைங்லக
த ொழில்நுட்ப நெலவ
அலுவைர்களின்
ிறலமகலள
நமம்படுத்துவ ன் மூைம்
உற்பத் ித் ிறன் வொய்ந்
அரெ
நெலவதயொன்றிலனப்
தபற்றுக் தகொடுத் ல்.
விலனத் ிறன் மிக்க
நெலவதயொன்றிலன
வழங்குவ ற்கு
இயலுமொன வலகயில்
அரெ அலுவைர்களுக்கு
த ொழில்நுட்ப

50%

ிறன்களின் கட்டலமப்புக்கு ஏற்ப
ந ர்ச்ெியிலனப் தபற்றுக்
தகொள்ளும் மட்டத்துலடய
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலள
முழுலமப்படுத்துவ ற்கு
பங்குபற்றியவர்களின் எண்ணிக்லக

100%

ிறன்களின் கட்டலமப்புக்கு ஏற்ப
ந ர்ச்ெியிலனப் தபற்றுக்
தகொள்ளும் மட்டத்துலடய
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலள
முழுலமப்படுத்துவ ற்கு
பங்குபற்றியவர்களின் எண்ணிக்லக

50%

அரெப் பிொிவின் அலமப்புக்களின்
இயைளவிலன அ ிகொித் ல்.
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அறிவிலனப் தபற்றுக்
தகொடுத் ல்.

முகொலமத்துவம் ெொரொ
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்

ஆங்கிைம் மற்றும் மிழ்
தமொழிப் பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள்

அரெ அலுவைர்களுக்கொன
( ப வி ிலை அற்ற
மட்டத் ில்) அவர்களின்
கடலமப்
தபொறுப்புக்களுக்கு ஏற்ப
பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கலள
அறிமுகப்படுத்து ல்.
பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்களின்
எண்ணிக்லக
அரெ அலுவைர்களின்
இரு தமொழித்
ந ர்ச்ெியிலன
அ ிகொிப்ப ற்கொக பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலள
டொத்து ல்.

75%

அரெப் பிொிவின் அலமப்புக்களின்
இயைளவிலன அ ிகொித் ல்.

78%

அரெப் பிொிவின் அலமப்புக்களின்
இயைளவிலன அ ிகொித் ல்

66%

5,370,153.
72

அரெப் பிொிவின் அலமப்புக்களின்
இயைளவிலன அ ிகொித் ல்

தவளி ொட்டு பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள்

தவளி ொடுகளுடனொன
அறிவுப்
பொிமொற்றத்துக்கொக கல்வி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலள
டொத்து ல்

அரெப் பிொிவு அலமப்புக்களின்
இயைளவிலன அ ிகொித் ல்

பயிற்ெி ஆநைொெலனகள்

பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்களின்
எண்ணிக்லக

அரெப் பிொிவு அலமப்புக்களின்
இயைளவிலன அ ிகொித் ல்
ி ி நபண் லகலமயிலன
அ ிகொித் ல்

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

99,689,2
27%

93.61
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முகொலமத்துவ
ஆநைொெலனகள்

டிப்நளொமொ ிகழ்ச்ெிகள்

பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்களின்
எண்ணிக்லக
பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்களின்
எண்ணிக்லக
கல்லூொியின் ிை
அளவிலனச்
புனரலமத் ல்
கணனிகலளக்
தகொள்வனவு தெய் ல்
பட்டப்பின் படிப்பு
ிறுவனத் ின் பிொிவுகலள
புனரலமத் ல்
பட்டப்பின் படிப்பு
ிறுவனத் ின்
பிொிவுகளுக்கொன
ளபொடங்கலளக்
தகொள்வனவு தெய் ல்
உணவு விடு ி கலள
அளவில் ீடித் ல் (இரு

3,884,24
19%

7,819,59
5.37
10

5

2

1.5

8

மொடிகள் வலரயில்)
உணவு விடு ிகளுக்கொன
ளபொடங்கலள
தகொள்வனவு தெய் ல்
அச்சுப் தபொறி இயந் ிரம்,
பிர ிபன்னற் இயந் ிரம்
மற்றும் த ொலை கல்
இயந் ிரம்
என்பவற்றிலனக்
தகொள்வனவு தெய் ல்
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

1.65

0.5

6.85

8,821,16
100%
ிஸம்16
ஒக் 16
ேூன்
-16

ேூன்
-16

ிஸம்
-16
ிஸம்
-16

ிஸம்
-16

2.68

அரெப் பிொிவு அலமப்புக்களின்
இயைளவிலன அ ிகொித் ல்
ி ி நபண் லகலமயிலன
அ ிகொித் ல்
அரெப் பிொிவு அலமப்புக்களின்
இயைளவிலன அ ிகொித் ல்
ி ி நபண் லகலமயிலன
அ ிகொித் ல்

1,816,159.
80

60%

_

90%

1,435,702.
00

100%

1,460,077.
85

100%

6,606,546.
73

90%

_

20%

194,990.0
0

80%
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சூொிய ஆற்றல் மின்ெக்க ி
தெயல் ிட்டத் ிலன
வழங்கு ல், ிறுவு ல்
மற்றும் தெயற்படுத்து ல்.
த ட்நவர்க் நகபிள்
மற்றும் த ட்நவர்க்
ஸ்விட்ச்
நபொன்றவற்றிலன
வழங்கு ல் மற்றும்
ிறுவு ல்

12

5

வம்-

_

90%

-16

927,512.0
0

80%

Oct-16

_

75%

51,752.73

50%

_

90%

_

100%

1,108,419.
00

100%

651,000.0
0

100%

16

ிஸம்

CCTV அலமப்பிலன
வழங்கு ல், ிறுவு ல்
மற்றும் தெயற்படுத்து ல்
புத் கங்கள் மற்றும் ஈஆவணங்கலள
தகொள்வனவு தெய் ல்

4

1

ிஸம்
-16

SLIDA வின் பிர ொன
கட்டிட சுவொின் மீது
நெ மலடந்துள்ள
இடங்களில் களிமண்
லடல்ஸ்கலள ஒட்டு ல்
மற்றும் அ ன்
தவளிப்புறத்துக்கு ிறப்
பூச்சுக்கலள பூசு ல்.
2 மடிக் கணனிகலளக்
தகொள்வனவு தெய் ல்.
ஸ்வீப்பர் 2 இலனக்
தகொள்வனவு தெய் ல்.
உணவு விடு ிக்கொக
மரத் ொங்கிகள், ஸ்டீல்
அலுமொொிகள், ட்தரொலி
என்பவற்றிலன
வழங்கு ல்
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

1.5

0.5
1.2

ஒக் 16

தெப்16
ஏப்-16
ேூ

0.65

லை16

89

முதுமொணி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள்

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

ிலறநவற்று
பணியொட்த ொகு ியினொி
ன் உத் ிநயொகபூர்வ
வொெஸ் ள
கட்டிடங்களுக்கு ஸ்டீல்
கூலரகலளப்
தபொருத்து ல்.

0.5

தமொத் உத்ந ெ தெைவு
ரூபொ. மில்லியன்

7819650.3
7

அரெ அலுவைர்களின்
அறிவிலன விருத் ி
தெய்து ெிறந் அரெ
நெலவதயொன்றிலன
உருவொக்குவ ற்கொக அரெ
முகொலமத்துவம்
த ொடர்பொன முதுமொணி
பட்டத் ிலனப் தபற்றுக்
தகொள்ளல்.

ேூன்
-16

461,780.0
0

100%

23,535,10
2.79
அரெ துலற முகொலமயொளர்களின்
அர்ப்பணிப்புக்கள் மற்றும்
ிறலமகள்

ஓய்வூ ிய ிலணக்களம்

ஓய்வூ ிய
உொித்துலடய
அரெொங்க
அலுவைர்களுக்கு
ஏற்புலடய ொன
ஓய்வூ ிய
ைன்கலள
பிலழயற
உறு ிப்படுத்துவந ொடு,
தகொடுப்பனவுச் தெயற்பொடுகலள கண்கொணிப்பதும்
ஓய்வூ ியத்
ிலணக்களத் ின் பணியொகும். இது
மொத் ிரமன்றி
பிர ொனமொக
565,000
ஓய்வூ ியர்களுக்கு
மொ ொந்
ஓய்வூ ியம்
தெலுத்துவ ற்கொன தெயற்பொடுகளும் நபணப்பட்டு
வருகின்றன.
இ னிலடநய
ஓய்வூ ியத்
ிலணக்களத்துக்கு
அவ்வொறொன
தபருந்த ொலகயொன
ஓய்வூ ியர்களினதும்
அவர்களது
குடும்ப
அங்கத் வர்களினதும்
பொதுகொப்லப
உறு ிப்படுத்து ல்,
அவர்கலள
ொட்டின்
தபொருளொ ொர தெயற்பொடுகளில் முலனப்புடனொன
பங்கொளர்களொக
ஈடுபடுத்
நவண்டிய பொொிய
ெமூகப் தபொறுப்பிலன
ிலறநவற்றல் மற்றும்
குறித்த ொதுக்கப்பட்ட விடய ெட்டகத்ல விஞ்ெி,
ெமூக அபிவிருத் ிக்கொக
அவர்களது முலறெொர்
அறிவிலனயும்
ஆற்றலிலனயும்
உறு ிப்படுத்துவ ற்கு
டவடிக்லக
எடுத் ல்
ஆகியகளுக்கும்
ன்னொைொன
பங்களிப்பிலன
வழங்கி ிற்கின்றத னைொம்.
2015 ஆண்டிற்கொன ஓய்வூ ிய ிலணக்களத் ின்
தெயைொற்ற
அறிக்லகயில்
இணக்கம்
த ொிவிக்கப்பட்டவொறு,
உொிய
ைன்கலள
தெலுத்துவ ற்கு இயலுமொன வலகயில்
வீன
கவல் த ொழிநுட்பம், தகொள்லகத் ீர்மொனங்கள்
மற்றும் பு ிய முகொலமத்துவ
அணுகுமுலறகள்
லகயொளப்பட்டன.
2015
ஆண்டில்
தூரந ொக்குலடய தகொடுப்பனவுச் தெயற்பொடுகள்
முன்தனடுக்கப்பட்டலமயொல்
ிலணக்களம்
ஓய்வூ ியர்களின்
ம்பிக்லகக்குப்
பொத் ிரமொக
விளங்கியது எனைொம்.
அ ற்கலமய ஓய்வுதபறும்
ினத் ில் இருந்து 7
ொட்களுள்
ஓய்வூ ியப்
பணிக்தகொலட
தெலுத் ப்படுவதுடன், ஓய்வு தபற்ற ன் பின்னர்

வரும்
மு ல்
மொ த் ினுள்,
மு ைொவது
மொ த் ிற்கொன ஓய்வூ ியம் ிலணக்களத் ினொல்
வழங்கப்படுகின்றது. 2015 ஆண்டினுள் ஓய்வூ ியம்
தெலுத்துவது த ொடர்பொக ிைவுகின்ற
அடிப்பலடயற்ற கருத்துக்கலளப் புறம் ள்ளிவிட்டு
லமயப்படுத் ப்பட்ட
ரவு முலறலம ஒன்றின்
ஊடொக
தகொடுப்பனவுகலள
வழங்க
ஆரம்பித் லமயொனது ிலணக்களம் தபற்ற ெிறந்
அலடவு ஆக கரு ப்படுகின்றது.
ெகை
மொவட்டங்கலளயும்,
பிரந ெ
தெயைகங்கலளயும் இலணத்து உள்ளபடியொன
நெலவலய உறு ிப்படுத்துவந இம் முயற்ெியின்
ந ர்மலறயொன
தபறுநபறொக
அலமந்துள்ளது.
ஓய்வூ ியர்களிலடநய
2006 ஆண்டில்
அரெ
ஊழியர்களுக்குக் கிலடத்
ெம்பள அ ிகொிப்பு
மக்குக் கிலடக்கவில்லைநய எனும் தபரும்
மனக்குலற ிைவின.
எனினும் 10 ஆண்டுக்கு
பின்னர் பு ிய அரெின் மூைம் ஓய்வூ ியர்களுக்கொன
ெம்பள அ ிகொிப்பு த ொடர்பொன ெட்டொீ ியொன
ஏற்பொடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
நமநை
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
த ொழிநுட்பத் ின்
விலளவொக
ஓய்வூ ியத்
ிலணக்களத் ினொல்
லகயகப்படுத் ப்பட்ட
ெொத் ியவளம்
ிலணக்களத் ின் நமம்பொட்டுப்
பொல யில்
ிருப்புமுலனயொக
அலமந்துள்ளது.
நமலும்
ிலணக்களம் னியொர் துலறக்கு ஓர் அரெொங்க
நெலவயின்
முன்னு ொரமொகவும்,
நகந் ிர
ிலையமொகவும்
விளங்குவதுடன்,
னியொர்
துலறயின் ஆய்வுகள் மற்றும் கண்கொணிப்புக்கள்
த ொடர்பொன மத் ிய ிலையமொகவும் ிகழ்கின்றது.
இத்
ிலணக்களம்
தவளி ொட்டு
அவ ொனிப்பொளர்களுக்கு
அறிமுகப்படுத் க்
கூடியத ொரு முன்மொ ிொி
மிக்க
ிறுவனமொக
விளங்குவதுடன்,
ந ெிய
உற்பத் ித் ிறன்
அலுவைகத் ினொல்
அனுப்பப்படுகின்ற
தவளி ொட்டு
புத்ேிவிகளின்
ஆய்வுப்
பணிகளுக்கொன களமொகவும் இத் ிலணக்களம்

மொறியுள்ளது. அ னூடொக விர்க்க முடியொ வொறு
எமக்கொன
நெலவகலள
மிகச்
ெிறப்பொக
வழங்குவ ற்கொன
ஊக்கமும்
கிலடப்ப் ொக
கரு ப்படுகின்றது.
அ ற்கலமய
2016
இன்
டுப்பகு ியில்
ஆண்டிற்கொன உற்பத் ித் ிறன் விருது - 2015
மு ைொமிடத்ல
ிலணக்களம்
சுவீகொித்து
தகொண்டது. இவ் ஆண்டில் னியொர் துலறயின்
ஒத்துலழப்லபயும், வழிகொட்டு ல்கலளயும் தபற்று
ஓய்வூ ியர்களுக்கு
வீன
நெலவகலள
பொொியளவில் வழங்குவந ொடு
ில்ைொமல்,
வீன
எண்ணக்கருக்கலள தெயலுருப்படுத்துவ ன் மூைம்
மது எ ிர்கொை பொல யில்
டம் ப ிக்க
அடிதயடுத்து லவத்துள்ளது.
அவ்வொறொன ிலைலமயின் கீழ் 2016 ஆண்டின்
டுப்பகு ியில்
ஓய்வூ ியர்களுக்கு
ைன்கலள
வழங்குவது
த ொடர்பொக
ிலணக்களத் ினொல்
வழங்கப்படுகின்ற ெிறப்பொன நெலவ
மற்றும்
ஓய்வூ ிய ப ிவு தெயற்பொட்டிலன எ ிர்வரும்
மொ த் ில் இருந்து
ிகழ் ிலை
முலறயில்
நமற்தகொள்வ ற்கு
மறுெீரலமக்கப்படவுள்ளது
என்பல குறிப்பிட விரும்புகின்நறன்.
2016
ஆண்டில்
ிலணக்களத் ிடமிருந்து
ைன்கலளப் தபற்றுக் தகொள்வ ற்கு உொித்துலடய
பல்நவறு
வகு ிகள்
த ொடர்பொக
குறித்
பணிக்தகொலட தகொடுப்பனவுகளுக்கொன
கிரய
தபொழிப்பு
கீநழ
வலரபடம்
மூைம்
கொட்டப்பட்டுள்ளது

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

பிர ொன விடயப் பரப்பு

விலளவுகள்

(KPIS)

100

ஓய்வூ ியம்
தபறுநவொர்,
தமொத்
தெைவீனம்

100

ப ிவு
தெய்யப்பட்ட
ஓய்வூ ியம்
தபறு ர்கள்

இடம்தபற்ற
விருதுகள்

8100

100

6075

த ொடங்கிய
வருடத்துக்கொன
தகொடுப்பனவு

பு ிய
ஓய்வூ ியப்
தபறு ர்கள்

16000

100

12000

வருடத்துக்கொன
உொிய தமொத்

பணிக்தகொலட
க்

ஓய்வூ ிய
விருதுகள்
கிலடக்கப்
தபறுகின்ற ொ
என
உறு ிப்படுத்துவ
ற்கொக ப ிவு
தெய் ல்

பணிக்
தகொலடயிலன

தபௌ ீக (%)

ி ி (ரூபொ.
மில்லியன்)

முக்கிய
தெயல் ிறன்
குறிகொட்டிகள்

ெகை ஓய்வூ ியம்
தபறு ர்களுக்கு
ம் மொ ொந் ம்
ஓய்வூ ியம்
கிலடக்கப்
தபறுகின்ற ொ
என
உறு ிப்படுத்து
ல்

மொ ொந்
தகொடுப்பனவுக
லள
நமற்தகொள்ளல்,
ெொிபொர்த் ல்,
கணக்கொய்வு
மற்றும்
தகொடுப்பனவுகள்

மு ைொவது
ஓய்வூ ியக்
தகொடுப்பனவி
லன வழங்கு ல்

முன்நனற்ற அறிக்லக 2016.09.30
ஆம் ிக ி வலர

ஓய்வூ ிய ிலணக்களம்

ஓய்வூ ிய விருதுகள் மற்றும்
தகொடுப்பனவுகள்

தெயற்பொடுகள்

ஒதுக்கீடு
கள்
(ரூபொ.
மில்லிய
ன்)

93

வழங்குவ ற்கு
ஆரம்பித் ல்

ி ிக்
கண்கொனிப்பு
மற்றும்
ஒதுக்கு ல்

வி லவகள்
மற்றும்
அ ொல கள்
ஓய்வூ ியக்
தகொடுப்பனவி
லன ஆரம்பித்து
லவத் ல் (
மொற்றுத் ிறனொளி
கள் மற்றும்
அ ொல கள்
உட்பட)
மரணப்
பணிக்தகொலடயி
லன வழங்கு ல்
ங்கிவொழ்நவொரு
க்கு
தகொடுப்பனவி
லன வழங்கு ல்
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

பணிக்தகொலடக்
தகொடுப்பனவுக
ள்

18000

2700

தகொடுப்பனவுக
ள்

100

தகொடுப்பனவு
அ ிகொொியின்
அவெியத்துக்கு
ஏற்ப
ஒதுக்கப்பட்ட
ி ியம்

பயன்தபறு ர்க
ள்

100

பயன்தபறு ொின்
மரணத்துக்குப்
பின்னர்
த ொடங்கும்
மொத் ில்
இருந்து
வி லவக்கு
வி லவகள்
மற்றும்
அ ொல கள்
ஓய்வூ ியக்
தகொடுப்பனவு
வழங்கப்படுகின்
றது.

வி லவகள்
மற்றும்
அ ொல கள்
ஓய்வூ ியம்
தபறு ர்கள்
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மனி வள முகொலமத்துவம்

மனி வள
முகொலமத்துவம்

10.00
டொத் ப்பட்ட
பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்களின்
எண்ணிக்லக,
கைந்துதகொண்
நடொொின்
எண்ணிக்லக,
பூரணப்படுத் ப்
பட்ட
பயிற்ெியின்
மணித் ியொளங்
ளின்
எண்ணிக்லக

உள் ொட்டு
பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள்

வீன அறிவு
மற்றும்
பயன்பொட்டுட
ன் கூடிய
பயிற்ெியிலனப்
தபற்ற 100
நபர். வீன
அறிவு மற்றும்
பயன்பொட்டுட
ன் கூடிய
பயிற்ெியிலனப்
தபற்ற 50 நபர்.

டொத் ப்பட்ட
பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்களின்
எண்ணிக்லக,
கைந்துதகொண்
நடொொின்
எண்ணிக்லக,

தமன்லமயொன
ிறன்கள்
அபிவிருத் ிப்
பயிற்ெி
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

1.00

100

0.75

பூரணப்படுத் ப்
பட்ட
பயிற்ெியின்
மணித் ியொளங்
ளின்
எண்ணிக்லக

வீன அறிவு
மற்றும்
பயன்பொட்டுட
ன் கூடிய
பயிற்ெியிலனப்
தபற்ற 150
நபர்
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இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

த ொழில்நுட்ப
ிறன்
அபிவிருத் ிப்
பயிற்ெிகள்

1.00

100

0.75

கவல்
த ொழில்நுட்பம்
த ொடர்பொன
பயிற்ெிகள்

1.00

100

0.75

உற்பத் ித் ிறனி
லன அ ிகொிக்கும்
வலகயிைொன
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள்

1.00

100

0.75

அலுவைகத்துக்கு
தவளிநயயொன
பயிற்ெிகள்

1.00

0

வீன அறிவு
மற்றும்
பயன்பொட்டுட
ன் கூடிய
பயிற்ெியிலனப்
தபற்ற 60 நபர்.
வீன அறிவு
மற்றும்
பயன்பொட்டுட
ன் கூடிய
பயிற்ெியிலனப்
தபற்ற 800
நபர். வீன
அறிவு மற்றும்
பயன்பொட்டுட
ன் கூடிய
பயிற்ெியிலனப்
தபற்ற 45 நபர்
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மொவட்ட, பிரந ெ
மற்றும் ஓய்வூ ிய
புள்ளி வொொியொன
TPs
தவளி ொட்டு
அனுபவங்கலள
தபற்றுக்
தகொள்வ ற்கொன
பயிற்ெிகள்

முலறலம அபிவிருத் ி

4.00

மு லீட்டு
முலறலமயின்
விருத் ி

14.00

ஆவணங்கலள
வருடியின் மூைம்
பிர ி எடுத் ல்

5.00

கவல்
த ொழில்நுட்ப
உட்கட்டலமப்பு
வெ ிகலள
டொத் ிச்
தெல்ைல்.

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

1.00

4

100

50

0.75

2

பயிற்ெி
சுற்றுைொக்களின்
எண்ணிக்லக
வருடியினொல்
தபற்றுக்
தகொண்ட
பிர ிகளின்
எண்ணிக்லக
தபறுவ ற்கொன
கொைத் ிலன
50% இனொல்
குலறகின்றது.

75

3

த ொடர்புபடும்
பிொிவுகளின்
எண்ணிக்லக

பு ிய ஆவண
முகொலமத்துவ
அலமப்பு
(DMS)

2000
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ஓய்வூ ிய புள்ளி
இலணப்புச்
தெயற் ிட்டம்

8.00

75

அைகிலன
ிறுவு ல்.
பிர ொன
மின்ெொர
வி ிநயொகத் ி
லன 10% ஆகக்
குலறத் ல்.
மின்ெொரக்
கட்டணம் %
ஆக வருடொந்
நெமிப்பு
ந ெிய மற்றும்
ெர்வந ெ
கருத் ரங்குகளி
ல்
முன்லவக்கப்ப
டும்
ஆரொய்ச்ெிகள்
மற்றும் ந ர்வு

உற்பத் ித் ிறன்

அறிவிலன
முகொலமத்துவம்
தெய் ல்
சூொிய
மின்ெக் ியிலன
ிறுவும்
தெயற் ிட்டம்.
ஆரொய்ச்ெி மற்றும்
கண்டுபிடிப்புக்க

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

20.00
2

த ொடர்புபட்ட
அலடயொளங்க
ள்.
வருடத் ினுள்
பொிமொற்றம்
தெய்யப்பட்ட
ரவுகளின்
அளவு

"One Solar 10
new

ஆய்வுகள் (case

innovations"

studies)
மூன்றிலனயும்
பூரணப்படுத்து
ல்

பு ிய
கண்டுபிடிப்பு
ஆரொய்ச்ெி
ஆவணங்கள்

மொ ொந்
ஓய்வூ ியம்

ஓய்வூ ியம்
மற்றும்

0
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ள்

ஓய்வூ ியம் மற்றும் ைன்புொி

தபறு ர்களின்
எண்ணிக்லக

ஓய்வூ ியத் ிலன
ப் தபற்றுக்
தகொள்ளும் நபொது
கிலடக்கப்
தபறும் பயன்கள்
மொ ொந்
ஓய்வூ ியம்
ஒரு டலவ
மட்டும்
இடம்தபறும்
தகொடுப்பனவுகள்
ஓய்வூ ியர்களுக்
கொன புலகயிர
பயண அனும ிச்
ெீட்டுக்கள்
வி லவகள்
மற்றும்
அ ொல கள்
ஓய்வூ ியம்

125,000.
00

100

93750

0

100

7500

500.00

100

375

10,000.0

42,000.0
0

100

ெமூக ைநனொம்பு
– ( பொதுகொப்புப்
பிொிவு மற்றும
தபொலிஸ்)

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

23,400.0
0

100

31500

பணிக்தகொலட
யிலன
வழங்கும்
ஓய்வூ ிய ினம்
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பொல் மற்றும்
முத் ிலரக்
கட்டணம்

தகொள்லக

லகநயடுகலளத்
யொொித் ல் மூைம்
வழிகொட்டற்
தெயற்பொட்டு
வி ிகலளத்
உருவொக்கு ல்

வெ ிகலள வழங்கு ல்

உட்கட்டலமப்பு
வெ ிகலள
விருத் ி தெய் ல்

0.75

100

தகொள்லக
ொீ ியொன
ஆவணங்கலளத்
யொொித்து 100%
ஆன அளவு
ிலறவு தெய் ல்
மற்றும்
கைந்துலரயொட
ல்கள் 3 இலன
டொத்து ல்

100

அன்றொடச்
தெைவுகள்

ொட்டினுள்
சுற்றுைொக்கலள
நமற்தகொள்ளல்.

3.50

தவளி ொட்டு
சுற்றுைொ

8.00

எழுது
தபொருட்கள்
மற்றும் அலுவைக
ந லவகள்

8.00

100

வொகனப்
பரொமொிப்பு

6.00

100

2.00

100

தபொறிகள் மற்றும்
தபொறித்த ொகு ிக
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

70.00

100

அச்ெிடப்பட்ட
தகொள்லகப்
பத் ிரதமொன்றி
லன அரெிடம்
ெமர்ப்பித் ல்

100

ளின் பரொமொிப்பு
கட்டிடங்களின்
பரொமொிப்பு

10.00

எொிதபொருள்

5.00

நபொக்குவரத்து

0.05

பொல் மற்றும்
த ொடர்பொடல்

11.00

மின்ெொரம் மற்றும்
ீர்

15.00

வொடலக மற்றும்
உள் ொட்டு வொி

2.50

மூை னச்
தெொத்துக்கலள
நமம்படுத்து ல்
லைலம
அலுவைக
கட்டிடத் ின்
கூலரயிலனப்
பழுதுபொர்த் ல்

இயந் ிர
உபகரணங்களின்
பிர ொன
பழுதுபொர்த் ல்க
ள்
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

10.00

1.00

ிலறவு
தெய்துள்ள ெதுர
அடியின் அளவு

பழுது
பொர்க்கப்பட்ட
இயந் ிரங்களின்
எண்ணிக்லக

100%

ிலறவு

தெய் கூலர
பு ிய பொகங்கள்
மற்றும் ஏலனய
உபகரணங்களு
டன்
பழுதுபொர்க்கப்
பட்ட
இயந் ிரங்களி
ன்
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எண்ணிக்லக

வொகனங்கலள
முழுலமயொக
வர்ணம் ீட்டு ல்

0.60

கொை
எல்லையினுள்
வர்ணம் ீட்டி
ிலறவு தபற்ற
வொகனங்களின்
எண்ணிக்லக

வர்ணம் ீட்டிய
வொகனங்களின்
எண்ணிக்லக
03 ஆகும்.
பழுது
பொர்க்கப்பட்ட
வொகனங்கள் 02
ஆகும்.
02 வொகனங்கள்
நெலவ
தெய்யப்பட்டு (

என்ேின்
பழுதுபொர்த் ல்

0.70

ஏலனய ஒப்பந்
நெலவகள்

16.00

பழுதுபொர்க்கப்ப
ட்ட என்ேின்கள்
02 ஆகும்.

13.1
தூய்லமப்படுத்
ல் நெலவகள்

5.7

13.2 பொதுகொப்பு
101 நெலவகள்

3.6

13.3 வொகன
கொப்யடு
13.4
ெிற்றூண்டிகள் (
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

1.0

2

டவடிக்லகக
லள
ிலறவலடயச்

Service)
ிலறவலடந்து
ள்ளது.
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கூட்டத் ிற்கொன
தெைவுகள்)

தெய் ல்

13.5
பத் ிொிலககள் ,
வியொபொர
விளம்பரங்கள்
நபொன்றன

13.6 ஏலனயலவ

0.6

டவடிக்லகக
லள
ிலறவலடயச்
தெய் ல்

3.9

டவடிக்லகக
லள
ிலறவலடயச்
தெய் ல்

ளபொடங்கள்
மற்றும்
அலுவைகத் ி
லனக்
லகயகப்படுத் ல்.

உபகரணங்கள்
ளபொடங்கள்
மற்றும் ஏலனய
உபகரணங்கலள
தகொள்வனவு
தெய் ல்
தவ முல்ை
உணவு விடு ி
மற்றும்
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

தகொள்வனவு
தெய்யப்பட்ட
மரத்
ளபொடங்கள்

நகொப்பிக் கலட
முற்றொக
ிலறவலடந்து
ள்ளது.

ிலறவலடந்து
ள்ள
நவலைகளின்

கவல்
லமயதமொன்று

2.00
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கவல்கள்
ரம்தபொட
பிரந ெத் ில்
மத் ிய ிலையம்
மற்றும் நகொப்பிக்
கலட ிறத் ல்

கொர்
ிறுத்துமிடம்
மற்று உணவு
விடு ி ஒன்று

கட்டிடம் மற்றும்
கட்டலமப்புக்க
லள
லகயகப்படுத்து
ல்

மீள
புதுப்பிக்கப்பட்
ட உணவு
விடு ி

ரம்தபொட
விடுமுலறக்
களிப்பிடம்
கவல் லமயமொக
மற்றும் நகொப்பி
கலடயொக மீள
புதுப்பித் ல்.

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

ெ வீ ம்

10.00

ிலறவலடந்து
ள்ள நவலைகள்

கவல் மத் ிய
ிலையம்

கொர் ிறுத்தும்
இடம்

)

Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; nrayfk;

mwpKfk;
,yq;if 1966 Mk; Mz;by; Mrpa
Cw;gj;jpj;jpwd; mikg;gpy; mq;fj;Jtk;
ngw;wJld;
vkJ
ehl;bDs;

cgha top jpl;lj;jpd; fPo; vjpH tUk;
jrhg;gjj;jpDs;
ehl;bDs;
cw;gj;jp;jpwid
rpwg;ghd
Kiwapy;
tsHg;gjw;fhd epfo;r;rpfs;>2015 Mk;
Mz;by;>mur
epHthf
kw;Wk;

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

Kfhikj;Jt
tuk;ngy;iyapd;
tP]j
; Puzkile;jJ.

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

xj;JioAld; cw;gj;jpj;jpwd; nghJf;
fUj;ij gutyhf;fpLk; Nehf;fj;Jld;
nra;Kiwapy; nrayfk; epfo;e;Js;sJ.

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;ir ];jhgpf;fg;gl;lJ.
,yq;ifapDs; Njrpa cw;gj;jpj;jpwd;
gazj;ij caHj;Jtjw;fhf eLfhy

fPo;

mikr;rpd;
NkYk;

Mrpa
cw;gj;jpj;jpwd;
mikg;gpw;F
,yq;if ehl;bd; mDkjpg; ngw;w
epWtdkhf
Njrpa
cw;gj;jpj;jpwd;
nrayfk;
nraw;gLfpwJ.
Mrpa
cw;gj;jpj;jpwd;
mikg;gpd;
kw;Wk;
Mrpa ng]pgpf; tisaj;ij NrHe;j
Vida
mq;fj;jt
ehLfspd;

J}uNehf;F
“2020 Mk; Mz;by; Mrpahtpy;
cw;gj;jpj;jpwd;
Nkk;ghl;LnjhlHghdjiyrpwe;jepiyakhf
,yq;if ,lk; gpbj;jy; ”

njhopw;ghL
“NjrpamgptpUj;jpapd; ClhfvkJkf;fspd;
tho;f;ifjuj;ijcaHjy; kw;Wk;
rHtNjruPjpahdNghl;bfukhdepiyf;FKfq;nf
hs;sy; nghUl;LJiwrhHtYg;gLj;jy; Clhf
,yq;ifapd; cw;gj;jpj;jpwidcaHj;jy;.”

Fwpf;Nfhs;fs;










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;.
tiuastply;>
gyjug;lg;l
JiwfspDs;
caHj;jy;.

kjpg;gply; kw;Wk;
nghUshjhu
cw;gj;jpj;jpwid

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;.
cw;gj;jpj;jpwd;
,af;fq;fSld;
mtHfspd; mD$yj;ij cWjpg;
gLj;tjw;fhf
Ntz;lg;
gLk;
Nfhl;ghLfspd;
jpUj;jy;fis
jpUj;Jk; vz;zj;jld; mtHfspd;
mikr;Rfshy;
kw;Wk;
KftH
epWtdq;fshy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s
Gjpa nfhl;ghLfis kjpg;gply;.
cw;gj;jpj;jpwd;
kw;Wk;
juk;
caHj;jy;
kw;Wk;
$l;L
epfo;r;rpfs;
Clhf
cw;gj;jpj;jpwd;
tpopg;GzHtpidkdjpy; Vw;gLj;jy;

MNyhrfHfs;
cw;gj;jpj;jpwd;
Njrpa
kl;l
];jhgpj;jy;.

tpguk;
kPz;Lt
Uk;
%yjd
k;
nkhj;j
k;

2016 ,y;
kjpg;gplg;gl;Ls;
snrytPdk;
(&. kp.)

kw;Wk;
Ma;thsHfisf;
NrHknkhd;iw

2016.09.30 Mk;
jpfjpf;fhdnr
ytPdk; (&.
kp.)

epjprhHKd;
Ndw;wk;
(%)

411.9

302.81

73.51

45.45

32.30

71.06

457.35

302.82

66.21



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



midj;Jj;
Jiwfis
Mtuzpf;Fk;
tpjkhf
Njrpa
eltbf;ifahf
cw;gj;jpj;jpwd;
Nkk;ghl;L kPjhd epfo;r;rpapid
r%fkakhf;fy;.



mwpT
Kfhikj;Jtj;ij
caHj;Jtjd;
%yk;
GjpJ
Gidjy; kw;Wk; Mf;fj; jpwd;
njhlHghd
Cf;fptpj;jiy

cgha topfs;

Vw;gLj;Jjy;.

 cw;gj;jpj; jpwd; Nkk;ghl;Lf;fhf
mHg;gzk;
nra;aj;jf;fcw;gj;jp;jpwd;
gapw;rpahsHfs;>
epGzHfs;>


ehl;bDs; cw;gj;jpj;jpwd; Ntiy
fyhrhuj;ij ];jhgpj;jy;.



cw;gj;jpj; jpwd; Clhf
r%fj;ij tYg;gLj;jy; kw;Wk;
fs kl;lj;jpy; itj;J epfo;;r;rp
KfhikahsHfs; kw;Wk; fpuhkpa
mgptpuj;jp epfo;r;rpfis xd;W
NrHj;jy;

2016.09.30 Mk; jpfjpf;F
cs;sthwhf mDkjpf;fg;gl;Ls;s
Nritazp
Nrita
zpapd;
tFj

jyik
mYtyfk;

Nrita
zpapd;
juk;

13

cw;gj;jpj;
jpwd;
mgptpUj;
jp
cj;jpNah
fj;jH

50

Kfhikj;
Jt
cjtpah
sH

09

cjtp
Nrita
zp
mYtyf
cjtpah
sH

khtl;
l

gpuNjr

nkhj;jk;

13

25

508

583

2016 Mk; Mz;by; gapw;rpaspj;jy;
epfo;rr
; pfs;
kw;Wk;
tpUJf;fhd
gjpTfshy;
Njrpa
cw;gj;jpj;jpwd;
nrayfk; &gh kpy;ypd; 17.15 njhif
cioj;Js;sJ.

09

08

tUlk;

njhif&ghkp.

08

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

17.15nrg;jk;gk; khjk; tiu

08

88

25

508

2010 Kjy; 2016 Mk; Mz;L tiu
jpul;ba epjpaj;jpw;fhf cioj;jpUf;Fk;
tUkhdq;fs;

08

rhujpfs;
nkhj;jk;

jpul;ba epjpaj;jpw;fhf
cioj;jpUf;Fk; tUkhdq;fs;

621

cw;gj;jpj;
epfo;r;rpfs;

cw;gj;jpj;jpwd;
Nkk;ghl;Lepfo;r;rpfs;
cw;gj;jpj;jpwd;
nrayfj;jpd;
Fwpf;Nfhs;fs; mbg;gilapy; Nj. c.
nrayfk; %yk; nraw;gLj;jpa gpujhd
epfo;rr
; pfis fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s
tifapy; gpujhd JiwfSf;F tifg;
gLj;jpl KbAk;.
cw;gj;jpj;jpwd;

Nkk;ghl;L
epfo;r;rpfs;
Programs

jpwd;

Nkk;ghl;L

fPNo
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
Jiwfis
Kf;fpakhff; fWjpy; nfhz;L Njrpa
cw;gj;jpj;jpwd;
nrayfj;jhy;
cw;gj;jpj;jpwd;
epfo;rr
; pfs;
elhj;jg;gl;lJ.
,e;
epfo;rpfs;>
mwpT+l;ly;
epfo;rr
; pfs;>
tpNrl
fUj;jpl;lq;fs;
kw;Wk;
MNyhrid
Nritfs; vd;w tifapy; Kd;ndLf;fg;
gLk;.
gpuNjr
nrayfq;fSf;F
epakpf;fg;gl;Ls;s
cw;gj;jpj;jpwd;
Nkk;ghl;L cj;jpNahfj;jHfshy; ehL
KOtjpYk;
,e;
epfo;rr
; pfs;
Mtuzpf;fg; gLfpwJ.
ehL KOtjpYk; fy;tp> mur> jdpahH
kw;Wk; r%f vDk; ehd;F Jiwfis
,yf;fhff;
nfhz;L
cw;gj;jp;j;jpwd;
Nkk;ghl;L
epfo;rr
; pfis>
Njrpa
cw;gj;jpj;jpwd;
nrayfk;
%yk;
elhj;jg;gl;L tUfpd;wJ.

cw;gj;jpj;jpwd;
gapw;rp newpfs;

kw;Wk; jpwd;
mgptpUj;jp

Njrpa
cw;gj;jpj;
jpwd;
nrayfj;
jhy;

elhj;jg;
gl;l
mgptpU
j;jp
epfo;r;rp
fs;

cw;gj;jpj;jpwd;
tpUJtoq;fy;
Nghl;bkw;Wk;
tpUJtoq;fy;
tpoh
Mrpacw;gj;jpj;jp
wd;
nrayfj;Jldhd
xUq;fpizg;G
cw;gj;jpj;jpwd;
ntspaPLfs;
kw;Wk; gpuRuq;fs;
tpNrl
fUj;jpl;lq;fs;

fy;tpj; Jiw
murJiw
cw;gj;jpj;jpwd;
Nkk;ghl;Lepfo;r;r
pfs;

jdpahHJiw

r%fj; Jiw

ngw;NwhHfs; / ngz;fs;

54

161

2

330

31687
3535

27912

741

694

246

325

255

18

464

128925
19755

53028

1,600

278,483

mur
epWtdq;fs;

854

635

200

280

215

35

388

14755

44850

2,400

449,635

khtl;l
nrayfq;fs;

178

182

97

181

167

41

101

15415

22775

-

186,310

195

141

47

54

56

12

128

6047

7728

4,500

132,152

292

276

53

10

99

18

168

6297

16463

1,882

16,250

ghlrhiyfs;

jdpahH Jiw

r%fk;
(fpuhkq;fs;)

kiwKfkhd

114

Neubahd

602

Vida

gRik cw;gj;jpj;jpwd;

876

Kd; gs;sp
ghlrhiyfs;

mwpT Kfhikj;Jtk;

jutisak;

nrytPdk; (&gh)

ifrd;

khztHfs; / MrphpaHfs; / Mz;fs;

tpisthsHfs;

5S

epWtdq;fspd; vz;zpf;if

epWtdk;

epfo;rr
; pfs;

76,165

Kd; gs;spfs; njhlHghd cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;ghl;L epfo;r;rpfs;
fUj;jpl;lk;

ifrd;
mwpT
Kfhikj;Jtk;
gRik
cw;gj;jpj;jpwd;

khtl;l uPjpapy;
Muk;gpf;fg;gl;Ls;
s
fUj;jpl;lq;fs;
78

tpisthsHfs;

nrytPdk; (&gh)
ngWNgWfs;

Mz;

ngz;

849

303

Neubahd

Kd;Ndw;wplg;
gl;Ls;s
epWtdq;fspd;
vz;zpf;if

1129

2262

86

kiwK
fkhd

8491

600.00

5,500.00

2,650.00

8,000.00

“,dj;jpw;fhd xspkakhd

vjpHfhyj;ij xU jiyKiwahy;
ntd;wplg; gLk;;”

epiyj;J epw;Fk; mgptpUj;jp njhlHghd
mbj;jsk; gps;isfNs. xU etPdkakhd
mwpT
nghUshjhuk;
njhlHghf
NknyOg;Gk;
NjitfSf;F
Kfq;nfhLg;gjw;F
vjpHghHf;fg;gLk;
jpwikfs;
kw;Wk;
ey;nyhYf;fk;vd;gtw;iw jukhd fy;tp
Kiwapdhy; toq;fg; gLtNjhL ,J
mwpT rhH nghUshjhuj;jpw;Fk; mjd;
gq;fspg;ig toq;fpLk;. ,e; #o;epiyapd;
fPo;>
mtHfs;
milfpd;w
mwpTf;F
Nkyjpfkhf Mf;fj;jpwd;> GjpJGidjy;
kw;Wk;
tp;jj
; pahrkhd
rpe;jidia
Kd;Ndw;wg;gLtJk; mtrpak;.
xU rKjhaj;jpw;F ey;y nthU fhyk;
Vw;gLtjpy; Njitahd mwpT> jpwd;>
kw;Wk; gz;Gf;fshy; ed;whd Kiwapy;
jahHgLj;jpa ,isNahH jiyKiwia
epHkhdpj;jpl Ntz;ba NjhL ,jw;fhfNt
vkJ ehl;bd;>Kd;gs;spfs;> ghlrhiyfs;
kw;Wk;
caHfy;tp
epWtdq;fs;
njhlHghfNjrpa

cw;gj;jpj;jpwd;nrayfj;jhy;
cw;gj;jpj;
jpwd; epfo;r;rpfs; epHkhdpf;fg;gl;Ls;sd.
rpWguhaj;jpy;
fy;tprhH

,Ue;Nj
tho;TlDk;

mtHfspd;
mt;thNw

jdpg;gl;l tho;tpYk;ey; mDgtq;fis
,izj;Jf;nfhs;tjw;fhf gps;isfSf;F
cw;gj;jp;jpwd;

vz;zf;

fUf;fis

mwpKfg; gLj;jpl vjpHghHf;fg;gLfpwJ.

ghlrhiyfs; njhlHghd
cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;ghl;L
epfo;r;rpfs;

Kd; gs;spfs; njhlHghd
cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;ghl;L
epfo;r;rpfs;

“gps;isfspd;

Mlk;gukhd jiyKiw

'' kyUk; Gjpag; G+w;fs;”
2013
Mk;
Mz;L
Jtf;fk;
Kd;
gs;spfs; njhlHghd cw;gj;jpj;jpwd;
Nkk;ghl;L
epfo;r;rpfs;
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e; epfo;r;rpfs;
%yk;
Kd;
gs;sp
Mrphpiffs;>
gps;isfs;
kw;Wk;
ngw;NwhHfis
,yf;fhff;
nfhz;Ls;sJ.
ehl;il
ey;ynjhU
,isa
jiyKiwAld;
fl;bnaOg;Gtjpy;
cw;gj;jpj;jpwd;
Nkk;ghl;L
vz;zf;fUf;fis
Kd;ndLj;Js;s
Kd;
gs;spfshy;
fWjj; jf;f Xa;T fhyq;fis ,k;
Kd;Ndw;wj;jhy; fhl;Lfpd;wJ.
cw;gj;jp;jpwd; nrayfj;jhy; 2016 Mk;

Nkw;F
khfhz
cw;gj;jp;jpwd; epfo;r;rp

ghlrhiyfspd;

Mz;L Kjy; 5S njhlHghd Ie;J ehs;
rhd;wpjo;
ghlnewpapid
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sNjhL
jw;NghJ
nfhOk;G
kw;Wk;
nkhdwhf;fis
khtl;lq;fspy; ,e; epfo;r;rpia ,Wjp
nra;ag;gl;Ls;sJ.
Kd; gs;sp Mrphpiffs; njhlHghd 5S
rhd;wpjo; ghlnewp njhlHghd
Kd;Ndw;wk;.
khtl;lk;

gq;Nfw;ghsHfs;

nrytPdk; (&gh)

nfhOk;G

73

11,355.00

nkhdwhf;fis

100

370,843.00

2015 Mk; Mz;bd; NghJ Nkw;F
khfhz
ghlrhiyfs;
njhlHghd
cw;gj;jpj;jpwd;
mgptpUj;jp
epfo;r;rpapid Njrpa cw;gj;jpj;jpwd;
nrayfj;jhy; Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,e;
epfo;r;rpapd;
mgptpUj;jp

fPo;

1272 ghlrhiyfs;
nra;ag;gl;Ls;sNjhL

“mofhd

ghlrhiy”

(nrhe;JU

jf;ryht)
vDk;
cw;gj;jpjj;pwd;
mgptpUj;jp
ifNail
,g;
ghlrhiyfSf;F
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.
rfy
ghlrhiyfis rk fy;tp epiyf;F
nfhz;L
tUtjw;fhfNt
,f;
fUj;jpl;lj;ij
jpl;lkplg;gl;Lk;
Kd;

nfhz;Ltug;gl;Lk;
fUj;jpl;lf;
khfhzj;jpd;

cs;sJ.

,e;

fhyj;jpDs;>
Nkw;F
xd;gJ tisa fy;tp

mYtyfHfSf;F “mofhd ghlrhiy”
ifNail
mwpKfg;gLj;jpl
tpNrl
mwpT+l;ly; epfo;r;rpfs; Vw;ghL nra;J
elhj;jg;gl;lJ.
Nkw;F
khfhzj;jpd;
10
cj;jpNahfj;jHfs;
njhlHghf>
“mofhd

ghlrhiy” tisa

mYtyfHfSf;fhd

fy;tp

cw;gj;jpj;jpwd;

NrHkk;fisf; nfhz;L

fz;fhl;rpapid

elhj;jg;gl;lJ.
cw;gj;jpj;jpwid Nkk;gLj;jy; nghUl;L
ehlshtpa
uPjpapy;
ghlrhiy
epfo;r;rpfs; elhj;jg;gl;lJ. 2016 Mk;
Mz;bd; NghJ ,uz;lhapuj;jp ,uz;L
cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;ghl;L epfo;r;rpfs;
ehL
KOtjpYk;
elhj;jg;gl;lJ.
epfo;r;rpfspy;
thpirahf
128>925
ghlrhiykhztHfSk;
19>755
ghlrhiy
MrphpaHfSk;

Nkk;ghl;L epfo;r;rp elhj;jg;gl;lJ.

tpisthsHfshf
nfhz;Ls;sdH.

fse;Jf;

ghlrhiy cw;gj;jpj;jpwd; rq;fq;fs;
njhlHghd
];jhgdk;>
gps;isfspd;
Mf;fq;fj;jpwid
Kd;Ndw;Wtjw;fhf
mtHfspd;
Rw;whly;
Neaj;Jldhd

ENfnfhil nrd; N[h]g; fy;Y}happy;
cw;gj;jp;jpwd; Nkk;ghl;L fz;fhl;rp,lk;
ngw;wJ

cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;ghl;L
epfo;r;rpfs; mur Jiw

“mjpr; rpwe;j mur Nrit”

Njrpa
Kf;fpaj;Jtk;
mbg;gilapy;
nghJ kf;fSf;fhf jpUg;jpfukhd mur
Nritapid Vw;gLj;Jk; Nehf;fj;Jld;
Njrpa cw;gj;jp;jpwd; nrayfk; mur
Jiw
epfo;r;rpfs;
Vw;ghL
nra;ag;gl;Ls;sJ.
,e; ehl;bd; nghJ kf;fSf;F Nruit
Ghptjw;fhf kj;jpa murpd;> khfhz
rigfspd; kw;Wk; cs;Suhl;rp rigfspd;
fPo; Vw;fdNt ];jhgpf;fg;gl;Ls;s ngUk;

epWtdq;fs; ,aq;fp tUfpd;wd. fPNo
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
jiyg;Gf;fspd;
fPo;
mur
JiwrhH
Kf;fps
fhuzq;fs;
njhlHghf mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ.

khfhz rigfspd; cw;gj;jpj;jpwd;
ehk; mur Jiwapd; cw;gj;jpj;jpwid
Kd;Ndw;Wfpd;w NghJ vkf;F khfhz
epWtdq;fis Gwf;fdpj;jpl KbahJ.
cw;gj;jpj;jpwd; fyhrhuk; njhlHghf
fw;gpg;jw;F
khfhz
epWtdq;fis

JiwrhH

tYg;gLj;Jtjpy;> njhlHGg;gl;l mjpfhu
rigfSld;
midj;J
khfhz

rigfspy;
mwpT+l;ly;
epfo;r;rpfs;
Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; nrayfj;jhy;
Vw;ghL
nra;ag;gl;Ls;sJ.
Njrpa
cw;gj;jpj;jpwd;
Nghl;bj;
njhlHghd
mjpfjukhd gq;fspg;G
fhuzkhf
Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; nrayfj;jhy;>
Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; tpUJ toq;fy;
tpohtpw;F rkdhd Kiwapy; midj;J
ntw;wpahsHfSf;F
rkdhd

nrayhsHfSf;F $l;lnkhd;iw Njrpa
cw;gj;jpj;jpwd;
nrayfk;
Vw;ghL
nra;jJ.
khfhz
uPjpapy;
cw;gj;jpj;jpwd;
Nkk;ghl;bid
caHj;jy; nghUl;L tl khfhzj;ij
jtpu
Vida
midj;J
khfhzq;fSf;Fk;
mwpT+l;ly;
epfo;r;rpapid Njrpa cw;gj;jpj;jpwd;
nrayfj;jhy; Vw;ghL nra;jJ.

vz;zpf;ifahd

mur

tha;g;Gf;fs; Vw;gLj;jpf; nfhLg;gjw;fhf
Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; nrayfk; %yk;
khfhz cw;gj;jpj;jpwd; tpUJ toq;fy;
tpohtpid mwpKfg; gLj;jg;gl;Ls;sJ.
khfhz kl;lj;jpy; ntw;wpahsHfis
Cf;fptpj;jy; kw;Wk; cjTtJ ,jd;
Kf;fpa Fwpf;NfhshFk;. nfsut mur
epHthf kw;Wk; Kfhikj;Jt mikr;rH
mtHfspd; jiyikapy; 2016.03.20 Mk;
jpfjp

midj;J

gpujhd

rg;ufKit khfhzk;

njw;F khfhzk;

Kd;Ndw;wj;jpd;

nghopit

fhl;bl

KbAk;.
6736
nghyp];
cj;jpNahfj;jHfs;
njhlHghf
mwpT+l;ly;
epfo;r;rpfs;>
nfhs;jpwd;
Kd;Ndw;W
epfo;r;rpfs;
kw;Wk;
gapYeHfs;
gapytpf;Fk;
epfo;r;rpfs; elhj;jg;gl;lJ. 2015 mk;
Mz;L
,Wjpapd;
NghJ
nghyp];
jiyafk;
cl;gl
1041
nghyp];
epiyaq;fspy; 5S js Ma;tpid ,Wjp
mur JiwrhH tpNrlfUj;jpl;lq;fs;
nghyp]; epfo;r;rpfs;

nra;ag;gl;Ls;sNjhL

nghyp];

ifnail$l ,Wjp nra;ag;gl;Ls;sJ.
2016 Mk; Mz;bYk; ,f; fUj;jpl;lk;
njhlUfpd;w NjhL ,jd; Kd;Ndw;wk;
fPo; tUkhNw.

nghyp];
nghopT

epfo;r;rpapd;

epfo;r;rpapd; ngaH
TOT
(gapw;rpahsHfis
gapytpj;jy;)

Kd;Ndw;wg;

epfo;r;rpfspd;
vz;zpf;if

gq;Nfw;ghsHf
spd;
vz;zpf;if

1

75

85

10580

4

270

5S kw;Wk;
cw;gj;jpj;jpwd;

3 ehw;fspd;
Ntiyg; gl;liw

nghyp]; Nritapd; cw;gj;jpj;jpwid
caHj;JtNj Fwpf;Nfhshff; nfhz;L
nghyp];
jpizf;fsj;jpw;F
trjpaspf;fg;gl;lJ.,g;nghyp]; epfo;r;rp
2012 Vg;uy; khjk; 09 Mk; jpfjp Kjy;
,d;W tiu eil ngw;W tUtNjhL
fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpjkhf ,jd;

Kw;gilfs; njhlHghd
epfo;r;rpfs;

cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;ghl;L
epfo;r;rpfs; - jdpahH Jiw

Kw; gilfs; epfo;r;rpfspd;
Kd;Ndw;wj;jpd; nghopT
epfo;r;rpapd; ngaH epfo;r;rpfspd; gq;Nfw;ghs
vz;zpf;if
Hfspd;
vz;zpf;i
f
,yq;if TOT 1
35
thd;
(gapw;rpahsHfis
gil
gapytpj;jy;)
5S kw;Wk;

5

360

QC – ju tisak;

6

260

GP – gRik

1

60

cw;gj;jpj;jpwd;

cw;gj;jpj;jpwd;
Audit – js Ma;T

1

Consultation -

4

100

,yq;if 5S kw;Wk;
,uhZtg;
cw;gj;jpj;jpwd;
gil

9

1420

TOT -

4

675

2

125

2

150

MNyhrid

(gapw;rpahsHfis
gapytpj;jy;)
,yq;if 5S kw;Wk;
flw;
cw;gj;jpj;jpwd;
gil

cw;gj;jpj;jpwd;
kPjhd rhd;wpjo;
ghlnewp.

mur epWtdq;fspd; rpwe;j
mDgtq;fs;

mjp rpwe;j thbf;ifahsH
Nritf;fhd khw;wq;fs; …………

“,af;ftpayhd>
rydkhd tsHr;rp
epiyj;J epw;Fk;
nghUshjhu mgptpUj;jpf;F
top tfpf;Fk;.”
,e; epfo;r;rpapd; vjpHghHg;ghdJ> 5S>
ifrd;>
gRik
cw;gj;jpj;jpwd;>
ju
tisaq;fs;
kw;Wk;
caHjukhd
cw;gj;jpj;jpwd; vz;zf;Uf;fs; Nghd;w
ty;tifahd
cw;gj;jpj;jpwd;
vz;zf;fUf;fisf;
nfhz;L
mwpKfg;gLj;Jtjhy; jdpahH JiwrhH
rpWju
kw;Wk;
eLju
tHj;jf
tpahghuq;fs;
kw;Wk;
ifj;njhopy;
epWtdq;fspd;
cw;gj;jpj;jpwid
Nkk;gLj;JtjhFk;. ,e; epfo;rrp %yk;
Nrit
Jiw
Nghd;Nw
cw;gj;jpj;
JiwAk; Mtuzpf;fg;gLfpwJ.

fsQ;rparhiyf;fhd
IT jPHTfs;

jug;gLj;Jjy;

njdpthd Ntiy
mwpTiufs;

mYtyfj;jpd;
gRikahd #oy;

md;ikapy;>
mikg;gpd;

Mrpa
cw;gj;jpj;jpwd;
xj;Jiog;Gld;>
jdpahH

JiwAldhd
nraw;glkhW
nrayfj;jplk;

,zf;fg;ghLld;
Njwpa
cw;gj;jpj;jpwd;
mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.

ifj;njhopy;

nghwpapay;>

TQM, Lean

Nghd;w
caHju
cw;gj;jpj;jpwd;
fUJNfhs;fs;
njhlHghd
mwpit
ngw;Wf;
nfhLg;gjw;F
gyjug;gl;l
njhopy;El;gj;
JizrhH
epfo;r;rpfs;
kw;Wk;

e-learning

elhj;jg;gl;ld.

epfo;r;rpfs;

jdpahH

Jiw

Mz;by;

njhlHghf

elhj;jg;gl;Ls;s

2016

Mk;

MNyhrid

epfo;r;rpfspd; Kd;Ndw;wg; nghopit fPo;
fhZk; tpjkhf Fwpg;gpl KbAk;.

,y.

kiwKfkhd
nrytPdk;
Expenditure
(Rs.)

tpist
hsHfs;

epWtdk;

epfo;r;rp

01

Njrpa Nrkpg;G
tq;fp

02

TVS yq;fp
jdp. epWtdk;

mwpKf
epfo;r;rp
kw;Wk;
jiyikj;J
5tk;
S epfo;r;rp

03

,yq;if
kpd;rhu rig –
nfhOk;G

5 S epfo;r;rp

105

04

,yq;if
kpd;rhu rig –
jiyik
mYtyfk;

5S kw;Wk;
cw;gj;jpj;jpw
d; epfo;r;rp

80

05

rpNauh nub
kpf;];

06

mNgf;\h
kUj;Jtrhiy

5S kw;Wk;
cw;gj;jpj;jpw
d; epfo;r;rp
5S kw;Wk;
cw;gj;jpj;jpw
d; epfo;r;rp

07

mgptpUj;jpg;
gapw;rp
njhlHghd
rHtNjr
epWtdk;
ied; `hHl;];

5S kw;Wk;
cw;gj;jpj;jpw
d; epfo;r;rp

12

v];. X. I.
v];.

cw;gj;jpj;jpw
d; kw;Wk;
ju tisak;
cw;gj;jpj;jpw
d; kw;Wk;
ju tisak;
5S kw;Wk;
cw;gj;jpj;jpw
d; epfo;r;rp
cw;gj;jpj;jpw
d;
js
Muha;T
5S js
Muha;T

13

etNyhf
kUj;Jtrhiy

5S js
Muha;T

08

09

`kPbah ghHf;
fpNshjpd;

10

nghyp];
Nrkpg;Gr; rq;fk;
- tq;fp
Njrpa Nrkpg;G
tq;fp

11

85
10,000.00

-

20

4,500.00

100

2,000.00

15

10
6,000.00

60

15,000.00

150

15,000.00

-

ngw;Wf;

nfhLg;gjw;fhf>

gpuNjr

nrayf kl;lj;jpyhd cw;gj;jpj;jpwd;
mgptpUj;jp
cj;jpNahfj;jHfshy;>
cw;gj;jpj;jpwd; mgptpUj;jp epfo;r;rpfs;
nghWg;Ngw;fg;gl;Ls;sJ.
2010 khHr; khjk; 27 Mk; jpfjp
fk;g`h khtl;lj;jpy; Muk;g epfo;thf>
ifrd;
fUj;jpl;lk;
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.
,f;
fUj;jpl;lj;jpd;
fPo;
,tHfs;
5S>
ifrd;> gRik cw;gj;jpj;jpwd; Nghd;w
mbg;gilahd
cw;gj;jpj;jpwd;
epfo;r;rpfs;
njhlHghf
mwpKfg;
gLj;jpaNjhL ,tHfspd; epWtdq;fspd;
nray;Kiwapid caHj;jy; nghUl;L
mjpf ftdk; nrYj;jg;gl;lJ.
,e;
epfo;r;rpapd;
,uz;lhk;
fl;lk;
fk;g`h> fz;b> fSj;Jiw kw;Wk;
kh;jiw
khtl;lq;fspd;
2013
Mk;
Mz;by;
Muk;gpf;fg;gl;lJ.
,e;
epUtdq;fspilapy;
fk;g`h
khtl;lj;jpd;
gj;J
epWtdq;fs;
mtHfspd;
rpwe;j
nraw;ghLfis
Njhw;wpaNjhL 2015 Mk; Mz;bWjpapy;
,tHfsp Njrpa nghUshjhuj;jpw;F mjp
rpwe;j gq;fspg;ig toq;fg;gl;Ls;sdH.

tpNrl ifrd; fUj;jpl;lk;
ifnjhopy; epWtdq;fspd; mgptpUj;jp
njhlHghd
Gs;sp
tpguq;fs;
fPo;tUkhwhFk;.

ifrd; epfo;r;rpahdJ> rpW kw;Wk;
eLj;ju tHj;jf tpahghuq;fs; kw;Wk;
ifj;njhopy; epWtdq;fs; njhlhghd
cw;gj;jpjjpwid mjpfg;gLj;Jk; xU
ngUk; epfo;thFk;. ,jw;F Nkyjpfkhf>
cw;gj;jpj;jpwd; vz;zf;fU njhlHghd
mwpit rpW kw;Wk; eLj; ju tHj;jf
kw;Wk; ifj;njhopy; epWtdq;fSf;F

2016 nrg;jk;gH 30 Mk; jpfjp tiuahd
ifrd; fUj;jpl;l
; q;fspd; Kd;Ndw;wk;
fUj;jpl;l gbKiw

ifrd;
ghPl;rhj;J
epfo;r;rpapd;
ntw;wpf;fg; gpd;dH Njrpa kl;lj;jpyhd
ifrd;
epfo;r;rp
2016
,y;
Muk;gpf;fg;gl;l
; J.
ifrd;
Muk;gpf;fg;gl;l jpfjp 2016.01.14 MFk;.
,e;
epfo;r;rpapd;
%yk;
ifrd;
fUj;jpl;lj;ij mwpKfg; gLj;Jtij
fWjpy;
nfhz;bUe;jNjhL
rpwe;j
mDgtq;fis
gfpHe;Jf;
nfhs;sy;
njhlHghfTk; ftdk; nrYj;jg;gl;lJ.
80
ifrd;
njhopy;thd;ikahsHfs;
MOU ifr;rhj;jplg;gl;ldH

ngs
jPf
Kd;N
dw;w
k;

epjprhH
Kd;Ndw;w
k; (&gh)

tpsk;guk;
kw;Wk;
gpu#opj;jy;
(Rtnuhl;bfs;>
gj;jphpif
tpsk;guq;fs;)

459,679.60

fUj;jpl;lj;ij
eilKiwg; gLj;jy;.

150,701.65

gapYeHfis
gapytpj;jy;
(cw;gj;jpj;jpwd;
mgptpUj;jp
cj;jpNahfj;jHfs; )

35

186,385.65

NjHe;njLf;fg;gLk;
epWtdq;fspy;
ghHitf;fhd
tp[aq;fs;.

120

64,636.41

njhopy;thd;ikahsH
fs;
njhlHghd
mwpTWj;J
epfo;r;rpfs;

17

200,367.00

Kd;Ndw;w
kPsha;T
(cw;gj;jpj;jpwd;
mgptpUj;jp
cj;jpNahfj;jHfs; )

35

304,315.00

NjHe;njLf;fg;gl;l
epWtdq;fspd;
NritahsHfSf;fhd
cw;gj;jpj;jpwd;
mwpT+l;ly;
epfo;r;rpfs;.
nkhj;jk;

23,695.00

1,389,780.
31

rpwe;j mDgtq;fs; gfpHe;jy; kw;Wk;
njHe;njLf;fg;gl;l epWtdq;fspy;
ifrd; rigfs; Vw;gLj;jy; njhlHghd
fs tp[aq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;lNjhL
,itfs; Kd;Ndw;wkile;J tUfpwJ.

r%f epfo;r;rpfs;

,jd;

NghJ

r%fj;jplk;

cw;gj;jpj;jpwd; epfo;r;rpfis nfhz;L
nry;tJk;
mjid
r%fj;jpds;
eilKiwg; gLj;jg;gl;L gpd;Nzhl;lk;
nra;tKj;
,thfsplkpUe;J
vjpHghHf;fg;gLfpwJ.

"nropg;ghd xU fpuhkk; ehl;il
Kd;Ndw;wpl gq;fspj;jpLk;"
nkhdwhf;fis khtl;lj;jpd; r%f
cw;gj;jpj;jpwd; fUj;jpl;lk;
nkhdwhf;fis
NjHe;njLf;fg;gl;l

khtl;lj;jpd;
ehd;F
gpuNjr

nrayfg; gphpTfspy; mjhtJ> gpgpis>
nkjfhkk;>
gly;Fk;Gu
kw;Wk;
nkhdwhf;fiy
gpuNjr
gphptfis
NrHe;j> NjHe;njLf;fg;gl;l gdpnuz;L
fpuhk cj;;jpNahfj;jHfs; gphpTfspy;
Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; nrayfk; %yk;
r%f
cw;gj;jpj;jpwd;
epfo;r;rpfs;
elhj;jg;gl;L tUfpwJ.
Muk;g fl;l

elhj;jg;gl;l epfo;r;rpfspd; nghopT
,lk;

epfo;r;
rpfsp
d;
vz;.

gq;Nfw;ghsHf
spd;
vz;zpf;if

nrytPdk;
(&gh)

gpgpis>
nkjfhkk;>
gly;Fk;Gu
kw;Wk;
nkhdwhf;fiy

4

305

36,710.00

nkhdwhf;fiy
gpuNjr
nrayfg; gphpT

4
330

33,270.00

635

69,980.00

(`pe;jpfpTs>
ef;fy> fpuhk
cj;jpNahfj;jH
gphpTfs;)
nkhj;jk;

mwpT+l;ly;
epfo;r;rpfs;>
mur
cj;jpNahfj;jHfs;
kw;Wk;
r%f
jiytHfSf;F
kw;Wk;
tPLfSf;F
elhj;jg;gl;lJ.

“r%f cw;gj;jpj;jpwd;

Nkk;ghl;L topfhl;lhsH” vd gjpide;J
egHfis
,e;
ehd;F
gpuNjr
nrayfq;fis
NrHe;j
mjpide;J
fpuhk
cj;jpNahfj;jH
gphpTfspy;
(gpgpis> nkjfhkk;> gly;Fk;Gu kw;Wk;
nkhdwhf;fiy)
,Ue;J
,dq;fhzg;gl;Ls;sNjhL
,tHfSf;F
%d;W ehw;fspd; tpLjpg; gapw;rr
; pfs;
njhlHGg;gl;l cw;gj;jpj;jpwd;rhH> r%f
cw;gj;jpj;jpwd;
epfo;r;rpfs;
%yk;
elhj;jg;gl;lJ.
xt;nthU
fpuhk
cj;jpNahfj;jh
gphpTfspYk;
cw;gj;jpj;jpwd;
vz;zf;fUtpid
Nkk;gLj;jy;
njhlHghd
nghWg;ig
r%f
cw;gj;jpj;jpwd;
Nkk;ghl;L
topfhl;lhsHfSf;F toq;fg;gl;Ls;sJ.

GP Cell Njrpa epfo;r;rp
KOikahd
rKjha
kw;Wk;
nghUshjhu
tsHr;rpf;Fk;
Rw;whly;
njhlHghd nraw;ghLfSf;Fk; Njrpa
cw;gj;jpj;jpwd; nrayfj;jhy; GP Cell
fUj;jpl;lj;ij
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sNjhL
,J>
nghJ
kf;fSf;fhd
njhopy;El;gk;
kw;Wk;
gRik
cw;gj;jpj;jpwd;
fUtpfis
gug;gpg;gjw;F
cjTk;.
fis
gpuNjr
nrayf
kl;lj;jpy;
,Ue;J Njrpa kl;lk; tiu mgptpUj;jp
nra;ag;gl;Ls;sNjhL
,tHfs;>
tyq;fspd; ghtid> vhpnghUs;> ePH>

fopTg;

nghUl;fs;

Kfhikj;Jtk;>

ghJfhg;G kw;Wk; guhkhpg;G vd;git
njhlHghf
fUj;jpl;lq;fs;
Kd;ndLg;gjw;Fk; jPHTfs; fhzgjw;Fk;
mbf;fb xd;W $LtH.
Rw;whly;rhH
nraw;ghLfis
caHjpLtjpy;
,t;
Kd;Ndw;wg;gl;Ls;s
fUj;jpl;lq;fs;
Jizaspj;jpLk;.
khtl;l kl;lj;jpy; Kd;Ndw;wg;gl;Ls;s
159

GP Cell fs;

tsHr;rp

tpz;zg;gpf;fg;gl;l

epWtdq;fis

kjpg;gplg;gl;Ls;sJ.
f xU Kd;khjphp vd;w tifapy;
ntw;wpg;
ngw;w
epWtdq;fspd;
GjpJGidjy;fs;
kw;Wk;
rpwe;j
mDgtq;fis
Vida
epWtdq;fs;
njhlHghf
cw;gj;jpj;jpwd;
Nkk;ghl;Lf;fhf cgNahfpj;jplg; gl;ld.

mile;J

tUk; epiyapy; fhzg;gLfpwJ.

fPo; fhZk; mbg;gilahd gb Kiw
Njrpa
cw;gj;jpj;jpwd;
Nghl;bj;
njhlhpy;
cl;gl;Ls;sJ.
mit>

Njrpa
cw;gj;jpj;jpd;
Nghl;bj;
njhlH kw;Wk; tpUJ toq;fy;

tpsk;gug; gLj;jy;> tpsf;f epfo;rr
; pfs;>
tpz;zg;gq;fspd;
gjpT>

"
rpwe;j khpahij"
mur> jdpahH> ghlrhiy cw;gj;jp
Jiwfspd; cw;gj;jpj;jpwid tsHj;jpl>
Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; nrayfj;jhy;
mwpKfg;gLj;jpa xU Kf;fpa El;g
KiwahfNt Njrpa cw;gj;jpj;jpwd;
Nghl;bj; njhlH kw;Wk; tpUJ toq;fy;
tpohtpid mwpKfg; gLj;jpl KbAk;.
2003 Kjy; tUlhtUlk; ,g; Nghl;bj;
njhlH elhj;jg;gl;lNjhL Nghl;bf;fhd
jukhd newp Kiwfisf; nfhz;L
mur
epWtdq;fspd;
nraw;ghLfis
kjpg;gplg;gl;Ls;sJ.
,j;Jld;
cw;gj;jpj;jpwd;
vz;zf;fuf;fis
gad;gLj;jy; %yk; rpwg;G khpahij
ngWtjw;fhf kjpg;gplTk; gl;lJ.
kpfr; rpwe;j cw;gj;jpj;jpwd; mwpitf;
nfhz;l
eLtH
FOthy;

tpz;zg;gq;fis
kjpg;gply;>
fs
ghpNrhjidfs;>
ngWNgWfs;
ntspaply;> kw;Wk; tpUJ toq;fy;
vd;gjhFk;.
,t;
tpUJ
toq;fy;
Nghl;bf;fhd nkhj;jr; nryT &gh
kpy;ypad; 3.98 MFk;.

2015

cw;gj;jpj;jpwd;

tpUJ

toq;fy;

jpwd; mgptpUj;jp

tpohtpd; ntw;wpahsHfs;
nghd; tpUJ ntw;wpahsHfs;


,u / rPtsp kj;jpa kfh
tpj;jpahyak;
,u / `pf;f];tj;j ghsH
ghlrhiy
uj;dhtyP kfsPH ghlrhiy
– fk;g`h
,yq;if NghHg; gil
nrtdfy gpuNjr nrayfk;






Kjyhk; ,lj;J ntw;wpahsHfs;














,yq;if rpiwr; rhiy gJis
khtl;l Mjhu itj;jparhiy>
tFgpl;bts
mur kUj;Jtrhiy > mk;ghiw
gz;lhuehaf;f tpj;jpahyk; fk;g`h
gpuNjr nrayfk; jpk;Gyhfiy
khtl;l nrayfk; - FUehf;fy;
nghyp]; epiyak; nqhnuht;nghj;jhid
gpuNjr nrayfk; - nfhj;kiy
[dhjpgjp tpj;jpahyk; - gJis
Rfhjhu> mghafu xslj>
gapYeH kw;Wk; gps;isfs;
ghJfhg;G mikr;R> ngz;fs;
kw;Wk; eyg;Ghp mikr;R> Cth
khfhzk;.
MAS vf;bt; N\l; yapd;
Xa;T+jpa jpizf;fsk;

cyf uPjpahd mwpT…..
Nritazp njhlHghd jpwd;
mgptpUj;jp epfo;r;rpfs;
cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;ghl;L
cj;jpNahfj;jHfs; njhlHghd
gapw;rpahsH gapw;rp (TOT)
gapw;rp kw;Wk; MNyhrid fpishy;
Nkw;gb
gapw;rpia
jpl;lkplg;gl;lJ.
gpuNjr nrayfq;fsp gzp Ghpfpd;w
cw;gj;jpj;jpwd;
mgptpUj;jp
cj;jpNafj;jHfs; njhlHghd jukhd
tpLjpg; gapw;rpahFk;. ,g; gapw;rpapd;
%yk;> Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; nrayfk;
rfy tpjkhd gapw;rp NjitfSf;Fk;
Vw;wg;gbahd
cw;gj;jpj;jpwd;
mgptpUj;jp
cj;jpNahfj;jHfisf;
nfhz;l
caH
jukhd
tskhsH
Nrfunkhd;iw
,jd;
tpisthfg;
ngw;wJ.
,e;
epfo;r;rpapy;>
kdg;ghq;F
khw;wk;>
cw;gj;jpj;jpwd;
kw;Wk;
5v];>
ju
tisaq;fs;>
gRik
cw;gj;jpj;jpwd;>
ifrd;> mwpT Kfhikj;Jtk; kw;Wk; r%f
cw;gj;jpj;jpwd;
Mfpait
cs;slq;Ffpd;wd.

epytpa ,lk;> epfo;r;rp
,lk;
ngw;w
fhyg;
gFjp

gz;lhufik
rHNthja
gapw;rp
epiyak;
(12
ehw;fs; epfo;r;rp)

gq;Nfw;ghsHfs;

85

rkHgpj;jy; jpwd; epfo;r;rpfs;
nrytPdk;

&gh. 1,612,040.00

ehL
KOtjpy;
,Uf;fpd;w
cw;gj;jpj;jpwd;
cj;jpNahfj;jHfspd;
rkHgpj;jy; jpwid tsHf;Fk; Kfkhf
,e;
epfo;r;rpia
Vw;ghL
nra;ag;gl;Ls;sJ. %d;W epfor;rpfisf;
nfhz;L
Ie;J
khtl;l;fis
Mtuzpf;Fk;
tpjkhf
elhj;jg;gl;L
Kbe;jpUg;gNjhL
,d;iwf;fhd
Kd;Ndw;wk; gpd; tUkhwhFk;.
jfty; njhFg;G epfo;rr
; p

njh.

khtl;lk;

,y.
01.

mDuhjGuk;

gq;Nfw;ghsH
fspd;
vz;zpf;if

nrytPdk;
(&gh)

27

19,765.00

kw;Wk;
nghyd;dWit
02.

fhyp

44

23,845.00

03.

nfhOk;G kw;Wk;

30

22,230.00

fk;g`h

cw;gj;jpj;jpwd;
tplak;
njhlHghd
epGzHfis cUthf;fy; nghUl;L xU
tUl bg;Nshkh ghlnewp kw;Wk; xU
ehs;
gapw;rpg;
ghlnewp
Njrpa
cw;gj;jpj;jpwd; nrayfj;jhy; Vw;ghL
nra;ag;gl;ls;sJ.
jw;NghJ
,U
bg;Nshkh
ghnewpfs;
eilngw;W
tUtNjhL 23 xU ehs; gapw;rpfs;
kw;Wk; rhd;wpjo; ghlnewpfs; ,Wjp
nra;ag;gl;ls;sJ. ,jd; %yk; ngw;w
nkhj;j tUkhdk; &gh 55>16>165 MFk;.

jfty; njhFg;G epfo;rr
; p kw;Wk; xU tUl bg;Nshkh ghlnewpapd; Kd;Ndw;wk;.
njh.
,y. epfo;r;rp / nraw;ghLfs;
1
2
3

Neubahd
nrytPdk; (&gh)

ngsjPf
Kd;Ndw;wk;

15,550.00

36

365,129.60

46

5,66,500.00

35,000.00

38

1,938,000.00

415,679.00

120

2,504,500.00

2014 bg;Nshkh rhd;wpjo;
toq;fy; tpoh
cw;gj;jpj;jpwd;
bg;Nshkh ghlnewp –
2015
(thu ehw;fs;)
cw;gj;jpj;jpwd;
bg;Nshkh ghlnewp –
2015
(thu ,Wjp;)
nkhj;jk;

cioj;j tUkhdk;
(&gh)
-

jfty; njhFg;G epfo;rr
; pfs; - rhd;wpjo; ghlnewpfs; kw;Wk; xU ehs; ghlnewpfspd;
Kd;Ndw;wk;

epfo;r;rp

gq;Nfw;ghsHfspd;
vz;zpf;if

tUkhdk;
(&gh)

nrytPdk;
(&gh)

01

ifrd; Kfhikj;Jtk;

212

600,000.45

121,112544

02

mbg;gil cw;gj;jpj;jpwd; epfo;r;rp

37

200,000.10

74,884.44

03

mwpT Kfhikj;Jtk;

25

100,000.77

77,444544

04

cw;gj;jpj;jpwd; njhlHghd rhd;wpjo;
ghlnewp (aho;g;ghzk;)

14

400,000.20

179,630.00

05

juf; fl;Lg;ghL tisak;

116

300,000.42

86,382544

06

mbg;gil cw;gj;jpj;jpwd; epfo;r;rp

111

300,000.06

72,324.00

43

kdpjts Kfhikj;Jtk;

16

100,165.24

12,000.00

48

3 MH

36

200,000.28

30,975.00

45

gRik cw;gj;jpj;jpwd; (2 ehw;fs;)

65

390,000.00

69,940.00

14

ifrd; MNyhrid

67

201,000.00

33,250.00

Gjpa VO ju tisa fUtpfs;

113

350,000.00

106,150.00

11

mbg;gil cw;gj;jpj;jpwd; epfo;r;rp
(kl;lf;fsg;G)

26

100,000.78

30,000.00

12

gRik cw;gj;jpj;jpwd;

87

200,000.40

53,075.00

17

mbg;gil cw;gj;jpj;jpwd; epfo;r;rp

66

100,000.98

30,400.00

11

mbg;gil cw;gj;jpj;jpwd; epfo;r;rp

18

100,000.44

23,525.00

12

khw;W Kfhikj;Jtk;

64

100,000.83

22,500.00

16

cw;gj;jpj;jpwDf;fhd jyikj;Jtk;

14

114,000.00

23,820.00

11

13

nkhj;j cw;gj;jpj;jpwd; guhkhpg;G

62

195,000.00

78,875.00

18

nkhj;jj; ju Kfhikj;Jtk;

22

150,000.00

30,000.00

15

cw;gj;jpj;jpwd; msT kw;Wk;
gFg;gha;T

14

102,000.00

38,475.00

Ntiy fw;wy;

64

180,000.00

23,500.00

21

juf; fl;Lg;ghL jyikj;Jtk;

64

360,000.00

23,500.00

22

typik nray;El;gk;

36

108,000.00

27,375.00

23

6 rpf;kh

57

171,000.00

36,000.00

24

nkhj;jk;

5,516,165.00

12,20,421.00

Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; nrayf cj;jpNahfj;jHfspd; jpwd; tsHr;rp;
njh.
,y.

epfo;r;rp

gq;Nfw;ghsHfspd;
vz;.

nrytPdk; (&gh)

01

rk;gs epiy khw;wk;

6

,ytrk;

02

njhopy; uPjpahd gapw;rpf;fhd bg;Nshkh

2

10,000.00

1

,ytrk;

03

jkpo; epfo;r;rp (12 ehw;fs;)

04

Mq;fpy bg;Nshkh ghlnewp

1

15,000.00

05

KjYjtp njhlHghd ,U ehs; rhd;wpjo;
ghlnewp

3

28,305.00

06

xOf;f tpjpKiwfs;

1

,ytrk;

07

Mq;fpy bg;Nshkh ghlnewp

5

125,000.00

08

jkpo; nkhop (Muk;gg; ghlnewp)

11

82,500.00

09

fsQ;rpa Kfhikj;Jtk; kw;Wk; nfhs;tdT
tpjpKiwfs;

3

25,500.00

10

ghuk;ghpakw;w njhFg;G

1

21,500.00

11

juk; Kfhikj;Jtj;jpy; bg;Nshkh

1

83,250.00

12

SLIDA Mq;fpy bg;Nshkh ghlnewp

1

20,000.00

13

fsQ;rpa Kfhikj;Jt Kiwfs;

2

,ytrk;

14

epHthf cj;jpNahfj;jHfSf;fhd fzpdpg;
ghtid

1

,ytrk;

15

jfty; njhopy; El;gk; rhHe;j Nfs;tp kw;Wk;
nghUl;fs; kjpg;gply;.

2

17,000.00

nkhj;jk;

428,055.00

nra;ag;gl;Ls;s

Mrpa cw;gj;jpj;jpwd; mikg;G

epfo;r;rpfs;

fPNo

Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpjkhFk;.
cs;ehl;L murpd; Nrit toq;fy;
kw;Wk; cw;gj;jpj;jpwdhy; ntF ehLf;
fw;wy; Fwpf;Nfhs;.

tisa
,iz
murhq;f
mikg;nghd;whf 1961 Mk; Mz;by;
Mrpa
cw;gj;jpj;jpwd;
mikg;G
];jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. cw;gj;jpj;jpwid
caHj;Jtjd; Clhf Mrpa ng]pgpf;
tisaj;jpd; epiyj;J epw;Fk; r%f
nghUshjhu
mgptpUj;jpapidg;
nghUl;L cjTk; murpaw;w> ,yhgkw;w
jtuw;w
xU
mikg;ghFk;.
jkJ
mq;fj;jt ehLfspy; mjd; Njrpa
cw;gj;jpj;jpwd;
mikg;Gfs;
Clhf
Mrpa cw;gj;jpj;jpwd; mikg;gpdhy;
fPNo
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
tpjkhd
epfo;r;rpfs; Vw;gLj;JfpwJ.

,e; epfo;T ,yq;ifapy;> nfhOk;G
kTd;l; ytPdpah N`hl;lypy;> 2016 Nk
khjk; 9 Kjy; 13 tiu ,lk; ngw;wJ.
Mrpa

cw;gj;jpj;j;jpwd;

mikg;gpd;

cjtpAld;
,e;
epfo;it
Njrpa
cw;gj;jpj;jpwd; nrayfk; elhj;jpaJ.
Mrpa cw;gj;jpj;jpwd; gpujpepjpfshd
jpU.

Arsyoni Buana, ,e; epfo;tpid

njhopy;El;gj;
Jiwf;fhd
epfo;r;rp
cj;jpNahfj;juhy;
mtjhdpf;fg;gl;lNjhL
fdlh>
,e;JdP]pah kw;Wk; njd; nfhhpah
Mfpa
ehLfspypUe;J
tskhsHfs;
%tH fse;Jf; nfhz;ldH. mtHfs;
thpirahf> Ms.Kate D. Johnson, Mr.

•

OSM

– mtjhdpg;Gf; fw;wy;

Kiw.
•

BCBN – Njrpa cw;gj;jpj;jpwd;
mikg;Gfspilapyhd
gf;fthl;lhd Jizapdhy;

•

TES

Anwar Sanusi kw;Wk; Mr. Nowook Park.
13
ehLfspypUe;J
17
ntspehl;L
mq;fj;jtHfs;
,jpy;
fse;Jf;
nfhz;ldH. mtHfspd; ngaHfs; fPNo
Fwpg;gplg;gLfpwJ.

– njhopy;El;g epGzHfs;

rPd

FbauR, gp[P>

,e;jpah, ,e;NjhdPrpah, IR <uhd;, ypNah

Nrit

PDR, kNyrpah,

•

E- Learning epfo;r;rpfs;

•

mq;fj;jt

ghfp];jhd;> gpypg;igd;];> jha;ye;J>
tpaw;dhk; kw;Wk; ,yq;ifapy; ,Ue;J

cw;gj;jpj;jpwd;
ntspaply;

ehLfSf;F
juT

E}y;fs;

•

Fwpg;Gg;
Gj;jfq;fs;
ifNaLfs; ntspaply;

kw;Wk;

•

cw;gj;jpj;jpwd; njhlHghd Gjpa
Nguha;Tfs;

2016 Mk; Mz;by; cw;gj;jpj;jpwd;
mikg;Gfspd;
cjtpahy;
Vw;ghL

kq;Nfhypah, Neghs;,

8 gq;fspg;ghsHfs;
nfhz;ldH.

,jpy;

fse;Jf;

Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; njhlHghd r%f
re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; tiyaikg;G
njhlHghd Ntiyg;gl;liw
Mrpa
cw;gj;jpj;j;jpwd;
mikg;gpd;
cjtpAld;
,e;
epfo;it
Njrpa
cw;gj;jpj;jpwd; nrayfk; elhj;jpaJ.
,e; epfo;T ,yq;ifapy;> nfhOk;G
gH[ah N`hl;lypy; 2016 [_d; khjk;
21 Kjy; 24 tiu ,lk; ngw;wpaJ.
Mrpa cw;gj;jpj;jpwd; gpujpepjpfshd

mikg;Gfspd;

mgptpUj;jp;f;fhf

mwpT

Huong Thu Ngo, ,e; epfo;tpid

Kfhikj;Jtk; kw;Wk; GjpJGidjy;
njhlHghd rHtNjr khehL

epfo;r;rp
cj;jpNahfj;juhy;
mtjhdpf;fg;gl;lNjhL
gpypigd;];>

,d;W
ngUk;ghyhd
mikg;Gfspd;
mjpf Kf;fpaj;Jtk;tha;e;j tskhdJ

kNyrpah
Mfpa
ehLfspypUe;J
tskhsHfs;
,UtH
fse;Jf;

mwpNt. jfty;fs; epuk;gpa #oopyNa
,d;iwa
njhopyhsHfs;
Ntiy
nra;fpd;wdH.
rw;W
jl;L
tpl;L
Nghtjw;Nf
,tHfs;
mwpe;jpUf;f
Ntz;Lk;.
mikg;Gfspd;
mgptpUj;jpf;fhf
nray;
El;gKilNahHfshf
Ntiy
nra;tjw;Fk;>
mjpf
gaid
mspg;nghuhfTk;
Ntiy
nra;tjw;F
Nkw;
$wpa
tplak;
,tHfis

jpU.

nfhz;ldH. mtHfshdJ> Ms.Elizabeth
kw;Wk; C. Roxas, Ms.Sarimah Binti Talib.
Njrpa
cw;gj;jp;jpwd;
mikg;GfspypUe;Jk;
mur
JiwrhH
mikg;GfspypUe;Jk;; 19 ntspehl;lt
mq;fj;jtHfs;
,jpy;
fse;Jf;
nfhz;ldH.
,e;
ehLfs;
fPNo
Fpg;gplg;gl;Ls;sJ.
gq;fyhNj];>
fhk;Nghjpah>

rPd

,e;NjhdPrpah>

IR

FbauR>
<uhd;>

gp[P>
[g;ghd;>

yhNth PDR> kNyrpah> nkhq;Nfhypah>
Neghs;>
ghfp];jhd;>
gpypigd;];>
jha;ye;J>
tpaw;dhk;>
kw;Wk;
,yq;ifapy;
,Ue;J
10
gq;fspg;ghsHfs;
,jpy;
fse;Jf;
nfhz;ldH.

tYg;gLj;jp ,Uf;fpd;wJ.

mikg;Gfspd; mgptpUj;jpf;fhf mwpT

nrayfk;

Kfhikj;Jtk; kw;Wk; GjpJGidjy;
njhlHghd rHtNjr khehL> Mrpa
cw;gj;jpj;j;jpwd; mikg;gpd; cjtpAld;
,e; epfo;it Njrpa cw;gj;jpj;jpwd;
nrayfk;
elhj;jpaJ.
,e;
epfo;T
,yq;ifapy;>
nfhOk;G
Nfhy;Ng];
N`hl;lypy; Nk khjk; 6 Mk; jpfjp
,lk; ngw;wpaJ. ,e; epfo;T> jpU. N[.
jly;yNf> nrayhsH> mur epHthf
kw;Wk; Kfhikj;Jt mikr;R kw;Wk;
Mrpa
cw;gj;jp;jpwd;
mikg;gpd;

gad;gLj;jp
tUfpwJ.
Njrpa
&gth`pdpapy; xspg;gug;ghfpd;w |n`l
r` ntl| %yk; epWtdq;fsplkpUe;J
NjHe;njLf;fg;gl;l
rpwe;j
cw;gj;jpj;jpwd;
ey;
mDgtq;fs;
gfpHe;jspf;fg;lg;L tUfpwJ.

,yq;iff;fhd
gzpg;ghsH
mtHfspdhy;
Muk;gpf;fg;gl;L
elhj;jg;gl;lJ.
mwpT Kfhikj;Jtk;
njhlHghd 20 tUl fhy rHtNjr
mDgtj;Jldhd>
rpq;g;GH
ehl;il
ikakhff;
nfhz;l
mwpT
Kfhikj;Jt epGdH jpU gpugh ehaH
,k;
khehil
rpwg;ghd
Kiwapy;
Nkw;nfhz;ldH.

2016 ,y; Mf;fg;G+Htkhd tpjkhf
Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; nrayfj;jpd;

mwpT

cw;gj;jpj;jpw;

epHkhdpg;G

kw;Wk;

gfpHjspg;G

njhlHghd
mikg;G
rhH
fyhrhunkhd;iw
mgptpUj;jp
nra;tjw;F
xU
rHtNjr
epGzhplkpUe;J
fw;wy;
njhlHghf
ftdk; nrYj;jg;lg;bUe;jNjhL mur
kw;Wk; jdpahH JiwfspypUe;J 200
f;F
Nkw;gl;l
caH
Kfhikj;Jt
mjpfhhpfis ,k; khehL ftHe;Jf;
nfhz;lJ. ,jpy;> GjpjGidjYf;fhd
Jz;lYf;fhd
fw;wy;
njhlHghd
gFjpfs;> nrytPd Fiwg;G> Ntfkhd
rpf;fy; jPHg;G> rkdhd nraw;ghLfs;
kw;Wk; jPHkhdk; vLg;gij Kd;Ndw;wy;
Mfpa mk;rq;fs; cs;slq;fpaJ.

nghJ
gug;G

tpsk;guk;

kw;Wk;

fUj;J

cw;gj;jp;jpwd; vz;zf;fU njhlHghf
nghJ kf;fspd; mwpit tshj;jpLk;
Nehf;fj;Jld;

Njrpa

cw;gj;jpj;jpwd;

gy

tpjkhd

Clfq;fis

mwpit
gpHe;jspj;jy;
njhlHghf
cw;gj;jp;jpwd;
Rtnuhl;bfs;>
ifNaLfs; Mfpatw;iw epHkhdpj;jy;
kw;Wk; kPs mr;rply;.

,ida
jsk;
epHkhdpf;fg;gl;lJ.
njhlHe;J
,ida
jsk;
,w;iw
gLj;jg;gl;L tUtNjhL ,jid epHthf
Ntiyfs; njhlHghf cgNahfpj;jplg;
gLfpd;w mNj rkak;> xd; yapd;
%ykhf>
cw;gj;jpj;jpwd;
tpUJ
toq;fy; Nghl;bf;fhd gjpT kw;Wk;
ghl

newpfs;>

e

–

ntpaPLfs;> e – fw;if ghl newpfs;
njhlHghfTk;
tUfpwJ.

gad;gLj;jg;lg;L

Njrpa cw;gj;jpj;jpwd;
nrayfj;jpd; ntspaPLfs;
tif

njhif

nrytPdk;
(&gh)

n`l r` ntl
epfo;r;rp

31

12,400,000.00

5S rhd;wpjo;
10,000

Gj;jfk; rpq;fsk;

75,000.00

5S rhd;wpjo;
Gj;jfk; - jkpo;
3 R Rtnuhl;bfs;
rpwpa - rpq;fsk;
3 R Rtnuhl;bfs;
rpwpa – jkpo;
5S Gj;jfk; rpq;fsk;
5S Rtnuhl;bfs;
ngwpa - rpq;fsk;
5S Rtnuhl;bfs;
rpwpa - rpq;fsk;
cw;gj;jpj;jpwd;
gjhiffs;
GjpjGidjy;
Rtnuhl;bfs;
nkhj;jk;

5,000

10,000

29,680.00

mwpTrhH Kfhikj;Jtk;
ehl;bd;
r%f
nghUshjhu
mgptpUj;jpia
Vw;gLj;jy;
nghUl;L
gaDWjpj;
jd;ikAldhd
mwpT
Kfhikj;Jt fUj;jpl;lq;fs; epWtd>
ifj;njhopy; kw;Wk; r%f kl;lq;fspy;
elhj;jg;gl;L tUfpwJ. GjpJ Gidjy;
Clhf mwpT epHkhdpj;jy; kw;Wk;
gapHe;jspj;jy;>
gaDWjpj;
jd;ik>
tpidj; jpwik kw;Wk; ,yhgj; jd;ik>
juj;ij mjpfg; gLj;jy; nghUl;L
mwpT
ikakhd
fyhrhuj;ij
cUthf;FtJ
Fwpf;NfhshFk;.

10,000

300

260,000.00

100,000

594,000.00

50,000

305,000.00

2

2,600.00

1,000

tpNrl fUj;jpl;lq;fs;

10,450.00
12,822,730.00

njh.
,y.

fUj;jpl;l
fl;lq;fs;

,jd;

Kf;fpa

gq;N
fw;gh
sHf
s;

nrytPdk; (&gh)

tUkhdk;
(&gh)

1

gapw;rpahsH
gapytpj;jy;

05

1,080,369.85

-

2

mwpT+l;ly;
epfo;r;rp

020

458,407.00

-

255

1,163,383.75

86

324,250.00

861

3,026,410.60

3

4

rHtNjr
rk;Nksdq;f
s;
Muk;gpf;fg;gl;
Ls;s
fUj;jpl;lq;f
spd;
vz;zpf;if

Total

1,880,000.00

-

1,880,000.00

5S rhd;Wg;gLj;jy;
5S

vd;gJ

xU

epWtdj;jpd;

mbg;gilahd NjitahfTk; Kf;fpa
jpwg;G
NfhshfTk;
fWjg;gLk;.
Mifahy;>
epWtdj;jpd;
milt
Kiwfis
neUq;Ftjw;F
rpwg;G
kjpg;gPl;L
Ntiyj;
jsj;jpw;Fhpa
epWtdj;jpd; jpwd; kw;Wk; fhz;Gy
Kfhikj;Jt
juq;fs;
Kf;fpakhdjhFk;.
,j;
Njitia
G+uzg;gLj;jpLk;
KfkhfNt
Njrpa
cw;gj;jpj;jpwd; nrayfk; %yk;

5S rhd;Wg;gLj;jy;
mz;ikapy; 5S rhd;Wg; gLj;jy; epfo;r;rpia Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.
gLj;jy; epfo;r;rpapy; gjpTk; ngw 36 epWtdq;fs;
fUj;jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wk; fPo; tUkhwhFk;.

5S rhd;Wg;

tpz;zg;gpj;Js;sJ.

,f;

;

njh/
,y.
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

gjpTg; ngw;wepWtdk;
nghyp]; Nghf;Ftuj;Jj;
njhFjp–tTdpah
213 jyikafk;> ,yq;if
,uhDtg; gil–kd;dhuk;
tPjp>mDuhjGuk;.
GIS kw;Wk; tiuTg;
gphpT>NjrpaePHtoq;fy; kw;Wk;
tbfhyikg;Gr; rig –
wj;kyhid
cs;Suhl;rpj; jpizf;fsk; tlkj;jpakhfhz rig
ngl;N/ghk; jdpahHepWtdk; njy;nfhil
Ne\d;]; bu];l; tq;fp–
jyikafk;
NjHjy;
njhlHghdcjtpMizahsH–
nkhdwhf;fiy
khtl;lnghJkUj;Jtrhiy–
nkhdwhf;fiy
etNyhfkUj;Jtrhiy–
nfhOk;G 02.
,Nkh]dy; ,d;uyp[d;];
md;l; yap/g; ];uapy; Nudpd;
Bk; - njfptis
gy#hpan`h];gpuy; Gj;jsk;
Kd; gs;sp>efu rig
n`huz
Ne\d; bu];l; tq;fp–
rHtNjrtHj;jfg; gphpT
gpuNjr rig –gpq;fphpa

1
tJjsghpNrhjid
2
tJjsghpNrhjid
1/12/2016

rhd;wpjo;
toq;fg;gl;lj;
jpfjp
1/14/2016

eLtH FO
fl;lzq;fs;
(&gh.)
2,500.00

3/21/2016
2,500.00
2,500.00
3/31/2016

10,000.00

8/5/2016

20,000.00

8/26/2016
8/27/2016

2,500.00
2,500.00

10,000.00
1,500.00
8/5/2016

10,000.00
2,500.00

15

flw;gilkUj;Jtrhiyntypr
u>uhfk.

16

ky;ypfhN`kre;jpu [{tyH];

17

18
njh/
,y.

2,500.00
6/3/2016

tpJugh]p
ghsHghsHghlrhiy–
fphpe;jpnty
Nf. vk;. [P.
RtNrthkUj;Jtrhiy–
n`l;bnghy

1,500.00

1
tJjsghpNrhjid
2
tJjsghpNrhjid

gjpTg; ngw;wepWtdk;
khtl;lfhzpjpl;lkplw; gphpT–
nkhdwhf;fismonaragala
tpJugh\p Kd; gs;sp –
fphpe;jptis
flw; gil kUj;Jtrhiy –
ghdk – nghj;Jtpy;.
kj;;jpa Ma;Tf;$lk; Njrpa
ePH toq;fy; kw;Wk;
tbfhyikg;G rig –
wj;kyhid

8/27/2016

23

n[l;tpd; n`hl;nly; - ahy

6/30/2016

24

flw;gil kUj;Jt rhiy –
fiuefh> aho;g;ghzk;
MjuT kUj;Jtrhiy –
mf;fiug;gw;W
gpiul; Kd; gs;sp nfhlftis

19
20
21

22

25
26
27

rgphp Kd; gs;sp

28

gpiul; fpl;]; Kd; gs;sp –
mf;kPkd
Mrpa ypl;y; ];lhH Kd;
gs;sp – mf;kPkid
flw;gil kUj;Jtkid –
njw;F – G+];i]
ildp fpl;]; Kd; gs;sp –
nkzpf;`pd;d
Mrpad; ypl;y; ];lhH Kd;
gs;sp – mf;kPkid
ACU Njapiynjhopw;rhiy–
ml;lfyd;gd;d
MjhukUj;Jtrhiy–
rpagyhz;Lit
tptrhagpujpgzpg;ghsHmYt
yfk; - nkhdwhf;fiy

29
30
31
32
33
34
35
36

10,000.00

fpl;]; tHy;l; Kd; gs;sp–
tf;nty;y

rhd;wpjo;
toq;fg;gl;lj;
jpfjp

eLtH FO
fl;lzq;fs;
(&gh.)
2,500.00

2,500.00

2,500.00
10,000.00
2,500.00

1,500.00
1,500.00
2,500.00

2,500.00
1,500.00

nkhj;jk;

110,000.00

இைங்லக த ொலைக்கல்வி ிலையம்

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
ெிறந்
ிலையம்
ஒன்றொக இ லன மொற்றியலமத் ல்.
த ொலைக் கல்வி
ிறுவனமொனது, அரெொங்க
ிர்வொக மற்றும் முகொலமத்துவ அலமச்ெின் கீழ்
தெயற்படுகின்ற
முழுலமயொன
அரெொங்க
உொித்துொிலமயின் கீழுள்ள ஒரு ிறுவனமொகும்.
உைக வங்கி தெயற் ிட்டத் ின் கீழ் 2002 ஆண்டில்
ி ி அலமச்சு மற்றும் மொவட்ட கற்லக ிலையம்
ஆகியவற்றுக்கிலடநய
நமற்தகொள்ளப்பட்ட
கடனு வி உடன்படிக்லகயின் ஊடொக இைங்லக
அரெொங்கத் ினொல் வழங்கப்பட்ட நமை ிக ி ியின்
மூைம் இந் ிலையம் ொபிக்கப்பட்டது.
14 ஆண்டுகளொக மது இருப்பிலன க்கலவத்துக்
தகொண்ட கற்லக
ிலையமொகவும், இதுலவலர
தபருந் த ொலகயொன
நெலவ தபறு ர்களின்
ம்பிக்லகலய
தவன்ற
பயிற்றுவிப்பொளரொக
மொத் ிரமன்றி
பயிற்ெி
ிலையமொகவும்
விளங்குகின்றது.
உைகளொவிய அறிவுெொர் அனுபவங்கலள வழங்கும்
நபொது,
ிறுவனத்துக்கு பூநகொள அபிவிருத் ிக்
கற்லக
அறிவுெொர்
வலையலமப்பு
மற்றும்
ிைவுகின்ற
த ொடர்புகள்
பயனுள்ளனவொக
அலமகின்றன. இ ில் ெிை தகொள்லக வகுப்புச்
தெயற்பொடுகளில் தெல்வொக்குச் தெலுத்துவதுடன்,
ிறுவக
ொீ ியொன
மொற்றங்கலளயும்
இைகுபடுத் ியுள்ளது. ெிறந்
ிர்வொகத் ிற்கொன
லைலமத்துவ ிறன்களுடன் ெமூக தபொருளொ ொர

அபிவிருத் ியின் நபொது, அரெ முலனப்புக்களில்
ந ரடியொநவொ
மலறமுகமொகநவொ
வலையலமப்பிலுள்ள
ெிறந்
ிகழிலெகலள
ீர்மொனிப்ப ற்கொகவும் த ொடர்ந்து தெயற்பட்டு
வருகின்றது.
ிர்வொகத் ின்
நபொது
சுய
பயிற்ெி
மற்றும்
அபிவிருத் ி ந லவப்பொடுகலள அடிப்பலடயொகக்
தகொண்டு
னியொர் துலற பங்கொளர்களுடனும்,
த ொலைக்கல்வி
ிலையம்
த ருங்கி
தெயற்படுகின்றது.
பணியொட்த ொகு ி,
த ொலைக்கல்வி
ிலையத்துடன்
கிட்டிய
த ொடர்புகலள
லவத் ிருக்கின்றன. பணியொட் த ொகு ியினொின்
பரந்துபட்ட னிப்பட்ட ெொத் ியப்பொடுகள், அறிவு,
ிறன் மற்றும் எண்ணக்கரு விொிவொக்கம் என்பன
த ொடர்பொகவும் இது நமற்தகொள்ளப்படுகின்றது.
ெிறந் பயிற்ெி மற்றும் வீடிநயொக்கள் நபொன்றன
ெம்நமள அமர்வுகளின் மூைம் எ ிர்கொை சுருங்கிய
பூநகொளத் ினுள் விலனத் ிறனுடன் தபொருளொ ொர
ல்ைொட்ெி த ொடர்பொகவும், பங்நகற்பவர்களின்
லைலமத்துவத் ந ர்ச்ெி உட்பட முகொலமத்துவ
ிறன்
என்பனவற்லற விருத் ி தெய்வல யும்
இைக்கொகக் தகொண்டுள்ளன.
மது வீடிநயொ உலரயொடல் வெ ிகளின் மூைம்
த ொலைக்கல்வி ிலையம் பின்வரும் நெலவகலள
ஆற்றி வருகின்றது.
 கைப்பு
கற்லக
முலறயியல்கலளப்
பயன்படுத் ி நுண்கடன், நுண் ி ியிடல்,
இயற்லக
வள
முகொலமத்துவம்,
விஞ்ஞொனம்,
கொை ிலை
மொற்றம்
த ொடர்பொன
தகொள்லககள்
நபொன்ற கருப்தபொருலள அடிப்பலடயொக
தகொண்ட ெொன்றி ழ் பொடத றிகள்
 உைக புகழ்தபற்ற விொிவுலரயொளர்களின்
குறுகிய கருத் ரங்குகள் மற்றும் அவற்லற
ெமர்ப்பித் ல் (பொடங்களுக்கு அலமய)

தகொொியொ
அபிவிருத் ி
அனுபவங்கள்
நபொன்ற கருக்கலள
அடிப்பலடயொகக்
தகொண்டு பல்நவறு ொடுகளுடன் பூநகொள
அனுபவங்கலள பொிமொற்றிக் தகொள்ளல்
 இலணயத் ள
பயன்பொடு
பொதுகொப்பு
වැඩසටහන්
ගණන
நபொன்ற நெலவ தபறு ர் ந லவகலள
வழங்கும்
தபொருட்டு
த றிப்படுத் ப்பட்டுள்ள பயிற்ெிகள்
 நெலவதபறு ர்களின்
ந லவப்பொடுகளுக்கு ஒத் இலணயத் ளம்
த ொடர்பொன பொதுகொப்பு (Web Application
Security) நபொன்ற விநெட துலறகளுக்கொன
பயிற்ெிகள்
த ொலைக்கல்வி
ிலையத் ின்
மூைம் அ ன்
பல்லூடக வெ ிகள் ஊடொக அலுவைர்களுக்கு
பின்வருமொறு,
 பூநகொள அணுகுமுலறகள் த ொடர்பொன
அனுபவங்கலள
வழங்கி
இலளய
ிலறநவற்று ர்களின்
நமம்பொடு
த ொடர்பொன ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்
 ஆட்நெர்ப்புக்கள் மற்றும் ப வியுயர்வுகள்
த ொடர்பொன
கணனிமயப்படுத் ப்பட்ட
பொீட்லெகள்




ஈ – கற்லக (e-learning



டொத் ப்படும் விநெட துலறகளுக்கு உொிய
உள் ொட்டு மற்றும் தவளி ொட்டு பயிற்ெிகள்
கணனி பயிற்ெி (கணனி ந லவப்பொடுகள்,
ெர்வந ெ
கணனிப்
பயன்பொட்டு
அனும ிப்பத் ிரம்,
இைங்லக
கணனி

பயன்பொட்டுடன்

பயன்பொட்டு அனும ிப்பத் ிரம், உயர் ஈ –


அலுவைக ிறன் ஆகியன)
தெயற் ிட்ட
முகொலமத்துவம்,
முன்லவக்கும் ிறன், தவளியிடும் ிறன், ஈ
– கற்லக

நமம்பொட்டுத்

ிறன், கணி

ொீ ியொன ிறன்
த ொலைக்கல்வி ிலையத் ின் மூைம் 2016 இல்
லடமுலறப்படுத் ப்பட்ட
பிர ொன
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின் தபயர்:

வியொபொர

முகொலமத்து இயைளவு விருத் ி
பிொிவு :
ிலறநவற்றுத் ர அபிவிருத் ி
கொைம் :
3 ொட்கள்
: 2016 இல் ஒரு ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ில் அவ ொனம்
தெலுத் ப்பட்ட பிர ொன துலறயொக
வியொபொர
முகொலமத்துவ ிறன் விருத் ி கரு ப்பட்டது. அந்
ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்
அரெ
அலுவைர்களுக்கொக
டத் ப்பட்டது. கவல் த ொழிநுட்ப அலுவைர்கள்

மற்றும் த ொழிநுட்ப முகொலமத்துவத் ில் ஈடுபடும்
பிற அலுவைர்களின் ிறலன விருத் ி தெய்யும்
ந ொக்கில்
இந்
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டம்
டொத் ப்பட்டதுடன் அ ன் மூைம் அவர்களுக்கு
நெலவத் ளங்களில் குலறந் கண்கொணிப்பின் கீழ்
மது தெயற் ிட்டங்கலள ெிறப்பொக முன்தனடுக்க
துலணபுொியும்.

ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின் தபயர்:

தபறுநபறுெொர்

முகொலமத்துவம்
பிொிவு
:
ெிநரஷ்ட
மட்ட
முகொலமயொளர்கள் மற்றும் ிட்டப் பணிப்பொளர்கள்
கொைம்
:
இரு ொள் வ ிவிடமல்ைொ
ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்களின் எண்ணிக்லக
:
2016 இல் ஒரு ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்

கைந்து
தகொள்பவர்களுக்கு
அலனத்து
அமர்வுகளிலும் ிகழ்வுக் கற்லக, குழு / னியொன
முன்லவப்பு மற்றும் குழுக் கைந்துலரயொடல்

பிொிவு
ஆகியனவற்றில் கைந்து தகொள்ளக்கூடியவொறு இந்
ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்
வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளன.
அவர்கள்
அ லன
எவ்வொறு
புொிந்து
தகொண்டுள்ளனர்
என்பல
அவர்களது
முன்லவப்புக்கள் மூைம் புைனொகின. அலமப்பு
ொீ ியொன
தபறுநபறுச்
ெட்டகத்ல ப்
பயன்படுத்துவது த ொடர்பொக வலரபடம் ஊடொக
விருத் ி தெய்வது த ொடர்பொன முன்தமொழிவு
ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின்
தபயர்:
எ ிர்கொை

த ொலைந ொக்குடன்
வகித் ல்

குழுவுக்கு

லைலம

பிொிவு
:
கல்வி
கொைம்
:
மூன்று ொள்
வ ிவிடப்
பயிற்ெி
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்களின் எண்ணிக்லக
:
2016 இல் 08 ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்
வட மத் ிய மொகொண கல்வித் ிலணக்களம், த ன்
மொகொண கல்வித் ிலணக்களம், வடநமல் மொகொண
கல்வித் ிலணக்களம், ெப்ரகமுவ மொகொண கல்வித்
ிலணக்களம் ஆகியவற்றுடன் இலணந் கல்விஉ விப் பணிப்பொளர்கள் மற்றும் அ ிபர்கள்
ஆகிநயொருக்கொன 8 இயைளவு விருத் ி ிகழ்ச்ெித்
ிட்டங்கள்
டொத் ப்பட்டன. இந்
ிகழ்ச்ெித்
ிட்டத் ின்
கீழ்
250
அலுவைர்களுக்கு
பயிற்ெியளிக்கப்பட்டன.
அவர்களது
லைலமத்துவ
ிறன் மற்றும் முகொலமத்துவ
ிறலன
விருத் ி
தெய்யும்
ந ொக்கில்
இந் ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் வடிவலமப்பட்டிருந் து.
ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின் தபயர்: முலறலம மற்றும்

வலையலமப்பு ிர்வொக ந லவப்பொடு
இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

:
இலளஞர்களுக்கொன
ிலறநவற்றுத் ர
அபிவிருத் ி
கொைம்
:
ஒரு
ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்
த ொடர்பொக 6 ொட்கள்
ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்களின் எண்ணிக்லக
:
2016 இல் 02 ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்
கவல்
த ொழிநுட்பம்
மற்றும்
கணனி
பிொிவுகளிலுள்ள
அ ிகமொன
அலுவைர்கள்
பணிபுொிகின்ற நபொ ிலும் அவர்கள்
கவல்
த ொழிநுட்ப துலறெொர்ந் வர்கள் அல்ைர். அவர்கள்
பல்நவறு வி மொக இது ெம்பந் மொன அறிவிலனப்
தபற்றுக்
தகொண்ட
நபொ ிலும்,
அலனத்து
பணிகலளயும் ிலறநவற்று வ ற்குத் ந லவயொன
அறிவு
அவர்களிடம்
கொணப்படுவ ில்லை.
“முலறலம
மற்றும்
வலையலமப்பு
ிர்வொக
ந லவப்பொடு”
ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்
இத்
த ொழிற்றுலற ெொர்ந் வர்களுக்கொக த ொலைக்கல்வி
ிலையத் ின் மூைம் டொத் ப்பட்டு வருகின்றது.
இந்
ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின் ஊடொக
ொம் 50
அரெொங்க
ஊழியர்களுக்கு
அ ிகமொன
பயிற்ெியளித்துள்நளொம்.

மொறுபடு ல்

28,815,000

560,350

23%

654,750

6,432,250

36,815

6%

உண்லம
– வரவு
30/09/201

31/08/201

6

6

ஆண்டின்
ிக ிக்கு

30/09/2016

ஆண்டின்
ிக ிக்கு

உண்லம

உண்லம

உண்லம

வரவு தெைவு
தெய்யப்பட்ட

வரவு தெைவு
தெய்யப்பட்ட

2,445,000

33,022,09
வருமொனம் (குறிப்பு 1)

3,005,350

3,500,624

8

விற்ற தபொருட்களின் தகொள்வனவு
விலை (குறிப்பு 1)
10,902,04
691,565

868,912

1

தமொத் இைொபம்
22,120,05
2,313,786

2,631,712

7

1,790,250

22,382,750

523,536

29%

1,655,767

1,887,689

15,226,067

1,858,101

16,809,903

(202,334)

-11%

ிர்வொக தெைவு (குறிப்பு 2)

த ொலைக் கல்வி ிலையம்

தெைவு
தெய்யப்
பட்ட

வரவு
தெைவி
ன்
வித் ி
யொெம்
ெ வீ
மொக

108

ெந்ல ப்படுத் ல் மற்றும் விற்பலன
தபொதுச் தெைவுகள் (குறிப்பு 3)

161,435

124,331

1,500

1,650

215,000

215,000

1,189,705

102,903

988,829

58,532

57%

14,000

182,108

(12,500)

-89%

276,137

2,485,233

(61,137)

4

2,251,141

20,466,073

(217,439)

-10%

-161%

ி ிப் தபொதுச் தெைவுகள் (குறிப்பு 4)

3,395

ந ய்மொனத் த ொலக

1,996,137

தமொத் ச் தெைவு
18,415,30

வொிக்கு முன்னர் ந றிய இயக்க
வருமொனம் (இழப்யடு)

2,033,702

2,228,670

280,084

403,042

3,704,753

(460,891)

1,916,677

740,975

305,873

305,873

2,931,984

485,000

4,365,000

(179,127)

வட்டி வருமொனம்

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

109

தமொத் வருமொனம்

585,957

708,915

6,636,736

24,109

6,281,677

561,848

2330%

வொி அறவிடு ல்

-

-

-

2,411

628,170

(2,411)

-

-

-

2,411

628,170

(2,411)

-

-

ந றிய இைொபம் / ( ட்டம்)

585,957

இைங்லக தபொறியியல் நெலவப் பிொிவு

708,915

6,636,736

21,698

5,653,507

564,259

2601%

2017 செயற்பாட்டுத் திட்டம்

பிரதான
பரப்சபல்லை

செயற்பாடுகள்

ஒரு
செயற்பாட்டிற்கான
ச ாத்தச் செைவு

பிரதான செயைாற்ற சுட்டி

சபறுபபறு

(ரூ. ி.)
ஆட்பெர்ப்புக்கள்
(i) இ.நி.பெ. 2015(2016)

196 அலுவைர்கலள ஆட்பெர்த்தல்

1,452,480.00

(ii) இ.நி.பெ. 2016(2017)

-

(iii) அ.மு.உ.பெ. அதியுயர் 2016
(iv) அ.மு.உ.பெ.. 2016
(v) அ.மு.உ.பெ.. 2017

641,700.00

302 அலுவைர்கலள ஆட்பெர்த்தல்

5,277,300.00

2878 அலுவைர்கலள ஆட்பெர்த்தல்
பபாதியளவு பணியாட்சதாகுதிலய வழங்கியதனூடாக
விலனத்திறன் ற்றும் விலளதிறன் வாய்ந்த அரெ பெலவ

67,040.00

(vii) த.சதா.சதா.பெ.(ICTS) 3 (III) 2016

278,100.00

758 அலுவைர்கலள ஆட்பெர்த்தல்

(viii) த.சதா.சதா.பெ (ICTS) 2 (II) 2016

83,300.00

174 அலுவைர்கலள ஆட்பெர்த்தல்

(ix) த.சதா.சதா.பெ (ICTS) 3 (III) 2016

54,800.00

20 அலுவைர்கலள ஆட்பெர்த்தல்

(x) நூைகர் பெலவ 2016

129,720.00

480 அலுவைர்கலள ஆட்பெர்த்தல்

பயிற்ெி
னித வளம்

(i) இ.நி.பெ. 2014(2106)

27,456,292.69

139 அலுவைர்களுக்கு பயிற்ெியளித்தல்

(iv) இ.நி.பெ. 2015(2106)

43,704,518.52

196 அலுவைர்களுக்கு பயிற்ெியளித்தல்

(vi) அ.மு.உ.பெ. அதியுயர் 2016

2,356,642.40

302 அலுவைர்களுக்கு பயிற்ெியளித்தல்

(viii) அ.மு.உ.பெ.2016

12,939,750.00

3521 அலுவைர்களுக்கு பயிற்ெியளித்தல்

(ix) ச ாழசபயர்ப்பாளர் பெலவ

1,230,226.85

73 அலுவைர்களுக்கு பயிற்ெியளித்தல்

(x) த.சதா.ெ. 3 (III) 2016

7,983,476.85

758 அலுவைர்களுக்கு பயிற்ெியளித்தல்

(xi) த.சதா.சதா.பெ 2 (II) 2016

1,865,476.85

174 அலுவைர்களுக்கு பயிற்ெியளித்தல்

(xii) த.சதா.சதா.பெ 3 (III) 2016

479,476.85

20 அலுவைர்களுக்கு பயிற்ெியளித்தல்

3,964,126.85

480 அலுவைர்களுக்கு பயிற்ெியளித்தல்

2,894,600.00

உாியபநரத்தில் பாீட்ொர்த்திகளுக்கு
விலனத்திறன்காண் தலடப் பாீட்லெக்கு பதாற்ற
முடியும்.

(xiii) நூைகர் பெலவ 2016

புதிதாக ஆட்பெர்க்கப்பட்ட அலுவைர்களுக்கு பயிற்ெியளிக்கப்
பட்டன

விலனத்திறன்காண் தலடப் பாீட்லெ
இ.நி.பெ.
த.சதா.சதா.பெ
இ.நி.பெ. அலுவைர்களுக்கான பதவியுயர்வு

னிதவள
முகால த்துவம்

1,397,156.25
100,000.00

1. விபெட தரம்

சவற்றிடங்களின் எண்ணிக்லக

2. I ஆம் தரம்

தலகல

1. அரொங்க நிர்வாக பணியாட்சதாகுதி தகவல் முலறல
(PACIS) :

சபற்ற அலுவைர்களின் எண்ணிக்லக

579 நிறுவனங்களுள் 522 இற்லறவலரயாக்கல்

உாிய காைத்தில் பதவியுயர்வு
அரெ பெலவ

ற்றும் விலனத்திறன்

ிக்க

திருப்திகர ான/ஊக்கமுலடய அலுவைர்கள் ற்றும்
விலனத்திறன் ிக்க அரெ பெலவ
அரொங்க பெலவயின் பணியாட் சதாகுதியினாின்
விபரங்கலள நிகழிலெ மூைம்சபற்றுக் சகாள்ளல்
ாகாண ற்றும் த்திய அரொங்க விலனத்திறன் காண்
தலடப் பாீட்லெ விண்ணப்பத்லத நிகழிலெ முலறயில்
திரட்டுதல்

தகவல்
சதாழிநுட்பம்
3.

று சபாறியியல்

ற்றும் ஈ –

னிதவள முகால த்துவம்

-

கணனி பயன்பாட்டினூடாக
வழங்கல்

னிதவள முகால த்துவ தீர்வு

இலணந்த பெலவகள் பிாிவு

(vi) ச ாழசபயர்ப்பாளர் பெலவ

பிரதான பரப்சபல்லை

னிதவள
முகால த்துவம்

உற்பத்தித்திறன்
நிர்வாகம் ற்றும்
றுெீரல ப்பு

வெதியளித்தல்

உட்கட்டல ப்பு

ஒரு
செயற்பாட்டிற்கான
ச ாத்தச் செைவு

பிரதான செயைாற்ற சுட்டி

சபறுபபறு

பதெிய சபாருளாதாரத்திற்கு பங்களிப்பு
செய்கின்ற சபாறியியைாளர்களின்
எண்ணிக்லக அதிகாித்தல்
பதெிய சபாருளாதாரத்திற்கு பங்களிப்பு
செய்கின்ற சபாறியியைாளர்களின்
எண்ணிக்லக அதிகாித்தல்

சவற்றிடங்கலள நிரப்புவதற்கு
ஆட்பெர்ப்புச் செய்தல் (திறந்த)

0.25

ஆட்பெர்க்கப்பட்ட அலுவைர்
எண்ணிக்லக

சவற்றிடங்கலள நிரப்புவதற்கு
ஆட்பெர்ப்புச் செய்தல்
( ட்டுப்படுத்தப்பட்ட)

0.1

ஆட்பெர்க்கப்பட்ட அலுவைர்
எண்ணிக்லக

புதிய அலுவைர்களுக்கான புகுமுக
பயிற்ெி (CPD)
ஏற்சகனபவ ஆட்பெர்க்கப்பட்ட புதிய
அலுவர்களுக்கு ஆரம்ப பயிற்ெி
புதிய முன்ச ாழிவுகள் ற்றும் ஆய்வுகள்

4.2

பயிற்ெியளிக்கப்பட்ட
அலுவைர் எண்ணிக்லக
பயிற்ெியளிக்கப்பட்ட
அலுவைர் எண்ணிக்லக
ஆய்வுகளின் எண்ணிக்லக

விபெட தரத்திற்கு பதவியுயர்வு

0.125

பெலவமூப்பு ற்றும் தகவல்
முலறல லய விருத்தி செய்தல்
நாளாந்த கடிதம் சதாடர்பாக ஈஅறிக்லக பபணல்
ெகை அல ச்சு, திலணக்கள, ாகாண
ெலப பணியாட்சதாகுதி றுெீரல ப்பு

பணியாட்சதாகுதியினருக்கு 04 கணனி
சகாள்வனவு
12 கதிலரகள் சகாள்வனவு
சுவர் அலு ாாி

3.5
5

பதவியுயர்வு சபற்ற
அலுவைர் எண்ணிக்லக

பெலவமூப்புப் பட்டியல்
நாளாந்த கடிதக் குறிப்பு
விபெட தரம், I தரம் , II தரம்
ற்றும் III தரத்தினுள் புதிய
ஆளணி
கணனி சகாள்வனவு
கதிலரகள் சகாள்வனவு
ீளல க்கப்பட்ட பகாப்பு
களஞ்ெியம்

இைங்லக சபாறியியைாளர் பெலவ
அலுவைர்களின் திறன் விருத்தி
இைங்லக சபாறியியைாளர் பெலவ
அலுவைர்களின் திறன் விருத்தி
நிலறபவற்றுகின்ற பணிகளின் தர
ப ம்பாடு
பதெிய அபிவிருத்திக்கு ெிறந்த
தலகல யுலடய
சபாறியியைாளர்கலளத் சதாிவு
செய்தல்
பதவியுயர்வு செயற்பாட்டில்
விலனத்திறன் அதிகாித்தல்
அலுவைகப் பணிகளில் விலனத்திறன்
அதிகாித்தல்
பதெிய சபாருளாதாரத்திற்கு பங்களிப்பு
செய்கின்ற சபாறியியைாளர்களின்
எண்ணிக்லக அதிகாித்தல்
அலுவைகப் பணிகளில் விலனத்திறன்
அதிகாித்தல்
அலுவைகப் பணிகளில் விலனத்திறன்
அதிகாித்தல்
அலுவைகப் பணிகளில் விலனத்திறன்
அதிகாித்தல்

சபாறியியல் பெலவப் பிாிவு

தகவல் சதாழிநுட்பம்

செயற்பாடுகள்

செயற்பாடுகள்

1. இ.வி.பெ. ற்றும் இ.க.க.பெ. சதாடர்பாக
பெலவப்புகுமுக பயிற்ெி, இயைளவு விருத்திச்
செயற்பாடுகலள சநறிப்படுத்தல்

2.

ட்டுப்படுத்தப்பட்ட

7. இ.சதா.பெ. ஆபைாெலனக் குழு

தகவல் சதாழிநுட்பம்

சவற்றிடம் 5% வீத ாக பபணல்

இ.வி.பெ.

சவற்றிடம் 55% வீத ாக பபணல்

நீதியான,பபாட்டிப் பாீட்லெமூைம் திறன்
அடிப்பலடயில் அரொங்க பெலவயில் நிய னம்
சபறுவதற்கு எதிர்பார்த்துள்ளவர்களுக்கு
ெந்தர்ப்பம் அளித்தல்

0.2

3. . இ.வி.பெ. ற்றும் இ.க.க.பெ. அலுவைர்கலள
குறித்த திகதியில் பதவியில் நிரந்தர ாக்கல்
(பதவியுயர்வு வழங்குவதற்கு 03 ாதங்களுக்கு
முன்னர் பதவியுயர்த்தப்படவுள்ள
அலுவைர்களின் பட்டியல் ஒன்லற
தயாாிக்கப்படுகின்றது. கப்படும் அலுவைர்களின்
பட்டியல் ஒன்லறத் தயாாிக்குக.
4. . இ.வி.பெ. ற்றும் இ.க.க.பெ. அலுவைர்கலள
குறித்த திகதியில் பதவியில் நிரந்தர ாக்கல்
(பெலவயில் நிரந்தர ாக்குவதற்று 03
ாதங்களுக்கு முன்னர் நிரந்தர ாக்கப்படும்
அலுவைர்களின் பட்டியல் ஒன்லறத் தயாாிக்குக.
5.. இ.வி.பெ. ற்றும் இ.க.க.பெ. அலுவைர்கலள
குறித்த திகதியில் பதவியில் நிரந்தர ாக்கல் (ஓய்வு
சபறுவதற்கு யில் நிரந்தர ாக்குவதற்று 03
ாதங்களுக்கு முன்னர் ஓய்வுசபறும்
அலுவைர்களின் பட்டியல் ஒன்லறத் தயாாிக்குக.
6. இ.சதா.பெ. சதாடர்பான விலனத்திறன்காண்
தலடப்பாீட்லெ ற்றும் விபெட வகுப்புக்கு
தரமுயர்த்துவதற்கான பாீட்லெகள் ஆண்டு
பதாறும் நடத்துதல்

1 இ.வி.பெ. ற்றும் இ.க.க.பெலவ அலுவைர்களது
பெலவ மூப்பு பட்டியலை இற்லறவலரயாக்கல்

சபறுபபறு

ற்றும் இ.க.க.பெ. இயைளவு விருத்தி

4.8

ற்றும் திறந்த பாீட்லெ –

( ஆட்பெர்ப்பு பநர்முகப் பாீட்லெ) மூைம்
தலகல யுலடபயாலர ஆட்பெர்ப்புச் செய்தல்)

னிதவள
முகால த்துவம்

பிரதான செயைாற்ற சுட்டி

உாிய தினத்தன்று பதவியுயர்வு
வழங்கல்

உாிய தினத்தன்று
நிரந்தர ாக்கப்பட்டுள்ள
அலுவைர்களின் எண்ணிக்லக

உாிய தினத்தில் ஓய்வு சபற்ற
எண்ணிக்லக

சதாழில் திருப்தி

சதாழில் திருப்தி

ற்றும் ஊக்க ளித்தல்

ற்றும் சதாழில் பாதுகாப்பு

அரொங்க பெலவயின் திருப்தி

திருப்திகர ான ற்றும் ஊக்கமுலடய
பணியாட்சதாகுதி

0.6

0.15

විද්යාත්මක,වාසාතු ව විද්යාඥාතාක්ෂණ සතේසා අංශය

ஒரு
செயற்பாட்டிற்
கான ச ாத்தச்
செைவு

தீர்த்துலவக்கப்பட்ட
பிரச்ெிலனகளின் எண்ணிக்லக

இ.சதா.பெ. அலுவைர்களது சதாழில் திருப்தி

இ.வி.பெ. ற்றும் இ.க.க.பெலவ
அலுவைர்களது பெலவ மூப்பு
பட்டியலை

பதவியுயர்வு நலடமுலறயில் செயற்திறலன
அதிகாித்தல்

விஞ்ஞான, கட்டக்கலை, சதாழிநுட்பபெலவப் பிாிவு

பிரதான பரப்சபல்லை

2. இ.வி.பெ. ற்றும் இ.க.க.பெலவ
அலுவைர்களது தரவு முலறல
தயாாித்தல்

ஒன்லறத்

உள்ளடக்கப்பட்ட அலுவைர்களின்
எண்ணிக்லக

அலுவைர்களின் தகவல்கலள
அறிந்துசகாள்வதற்கான விலனத்திறலன
அதிகாித்தல் ற்றும் பெலவ வழங்கலை
துாிதப்படுத்தல்

சவற்றிடம் 5% வீத ாக பபணல்

நீதியான,பபாட்டிப் பாீட்ெமூைம் திறன்
அடிப்பலடயில் அரொங்க பெலவயில் நிய னம்
சபறுவதற்கு எதிர்பார்த்துள்ளவர்களுக்கு
ெந்தர்ப்பம் அளித்தல்

ஒரு நாளில் அனுப்புகின்ற
கடிதங்கள்

எதிர்பார்த்திருப்பு காைஎல்லைலய குலறத்தல்

3. அங்கீகார ளிக்கப்பட்ட
பணியாட்சதாகுதிக்கான சவற்றிடங்கள்
சதாடர்பான தகவல்கலளப் பபணல்

வெதியளிப்பு

1. . ெகை அரெ முகால த்துவ உதவியாளருக்கும்
கணனி வழங்கல்

5 எஸ் எண்ணக்கருவுக்கு அல ய
வடிவல க்கப்பட்ட அலுவைக
வளவு. 5 எஸ். எண்ணக்கருவுக்கு
அல ய தயாாிக்கப்பட்ட
பகாலவகளின் எண்ணிக்லக.

1. . 5 எஸ் எண்ணக்கருலவ அமுல்படுத்தல். 5
எஸ் எண்ணக்கருவுக்கல ய ெகை
பகாலவகலளயும் அலுவைக சுற்றாடலையும்
ெீரல த்தல்

வடிவல க்கப்பட்ட பவலை
லகபயடு

2. ெகை செயற்பாடுகளுக்கு ான பவலை லகபயடு

இனங்காணப்பட்ட குலறபாடு
வீதம்

3. உற்பத்தித்திறன் செயைகத்தின்
உற்பத்தித்திறன்

வழிகாட்டலுடன் அலுவல்கலள ப ம்படுத்தல்

1. இ.வி.பெ. ற்றும் இ.க.க.பெலவகளது
சகாள்லக

உட்கட்டல ப்பு
வெதி

விலனத்திறன், உற்பத்தித்திறன் ப ம்பாடு
ற்று சுத்த ான அலுவைக சுற்றாடலை
பபணல்

ஆட்பெர்ப்புக்களின் எண்ணிக்லக

தலகல யானவர்களுக்கு சதாழில் வழங்கல்

பணியாட்சதாகுதியனருக்கு
வழங்கப்பட் பகாலவகள்

அலுவைக பணிகளின் விலனத்திறலன
அதிகாித்தல்

சவற்றிடங்கலள குலறத்தல் ற்றும் ஆட்பெர்ப்பு
சகாள்லகலய ப ம்படுத்தல்

1. பபாதிய உபகரணங்கள், காகிதாதிகள்,
கதிலரகள்

ற்றும் பகாலவகலள வழங்கல்

0.3

பிரதான
பரப்சபல்லை
உட்கட்டல ப்பு

செயற்பாடுகள்

ஒரு செயற்பாட்டிற்கானச ாத்தச்
செைவு (ரூ. ி.)

ஒதுக்கீடு (ரூ. ி.)

பிரதான செயைாற்ற சுட்டி
சபறுசபறு

நிலையான லவப்புக்கள்
1. கடித பகாலவ
2 05 கணினி
3. 04 அச்சுப்சபாறி
4. இரு கதவு இரும்பலு ாாி 01
5. விளம்பரப் பதாலக

தகவல் சதாழிநுட்பம்

னிதவளம்

வலையல ப்பு முலறல
ீளல த்தல்
சடாங்கல் மூைம் அச்சுப்சபாறி
பயன்படுத்தல்
லவரஸ் (ெகை இயந்திரங்களும்)

இ.க.பெ. 233 அலுவைர்கலள
ஆட்பெர்ப்புச் செய்தல் ற்றும்
பெலவப் புகுமுக பயிற்ெி
280 அலுவைர்களுக்கு இயைளவு
விருத்தி பயிற்ெியளித்தல் (35 x 8
வாரம் )

ஓய்வூதியம்
நைன்புாி

ற்றும்

உற்பத்தித் திறன்

விலனத்திறன்காண்
தலடப்பாீட்லெ நடாத்துதல்
ஓய்வூதியர்கலள விபெட
தரத்திற்கு தரமுயர்த்தல் அல்ைது
ஏற்றம் வழங்கல்
தனிப்பட்ட பகாலவகளில் முக்கிய
ஆவணங்கள் வர்ண கடதாெி
பயன்படுத்தி ீளல த்தல்

30071610

வலையல ப்புடன்
இலணக்கப்பட்ட கணனிகளின்
எண்ணிக்லக

பணித்திறன்
ப ம்பாடு

233 சவற்றிடம் நிரப்பப்பட்டன.

நிதி
முகால த்து
வம்

இயளைவு
விருத்தி
ெிறப்பாக பயிற்ெிலய நிலறவு
செய்த அலுவைர்கள்
பதவியுயர்வு சபற்ற
அலுவைர்களின் எண்ணிக்லக

பெலவசபறுந
ர் திருப்தி

வர்ண கடதாெி பயன்படுத்தி
ீளல க்கப்பட்பகாலவகளின்
எண்ணிக்லக

குறித்த
ஆவணங்கள
ல
கண்டுபிடித்த
ல்

கணக்காளர் பெலவப் பிாிவு

6. UPS
05
7.பொபா கதிலர01
8. நிலறபவற்றுத்தர ப லெ 01
9. சுவர்க்கடிகாரம் 02
10. கண்ணாடி கதவிலனக்
சகாண்ட அலு ாாி01

சகாள்லக

1. வருடாந் த இட ாற்ற
சகாள்லகலய ீளாய்வு செய்தல்
2. பெலவப் பிர ாணக் குறிப்பு
ீளாய்வு

அதற்கல வான இட ாற்றம்
பெலவப்பிர ாணக் குறிப்பில்
சதளிவில்ைாத பகுதிகலளக்
குலறத்தல்

புதிய
சகாள்லக
வர்ண
கடதாெி
பயன்படுத்தி
ீளல த்தல்

செயற்பாடுகள்
பிரதான
பரப்சபல்லை

சதாழிநுட்ப
பெலவ

ஒதுக்கீடு (ரூ. ி.)

பிரதான செயைாற்ற சுட்டி

விண்ணப்பம் தயாாிக்கும்
காைம்
நிர்வாக செைவு
விொரலண

பெலவயின் தரம்



வரவு எண்ணிக்லக

விலனத்திறன்
வாய்நத பெலவ



பயிற்ெியளிக்கப்பட்ட
அலுவைர்களின்
எண்ணிக்லக

உயாிய திட்ட ிடல்
பெலவ



தர ப ம்பாட்டுச்
செயற்திட்டங்களின்
எண்ணிக்லக
பெலவ
வழங்கலுக்குசெைவிடம்
ொதாராண காைஎல்லை




இைங்லக
அபிவிருத்தி நிர்வாக
நிறுவகத்தினால்
நிதியிடப்பட்டது.

உற்பத்தித்திறன்

5 எஸ் எண்ணக்கரு

சபறுபபறு



உற்பத்தித்திறன்
ிக்க
பெலவ
விலனத்திறன்
ிக்க பெலவ

திட்ட ிடல் பெலவப் பிாிவு

னித வளம்

விலனத்திறன்காண்
தலடப் பாீட்லெ
சதாடர்பான நிகழிலெ
விண்ணப்பபடிவம்
அறிமுகப்படுத்தல்
பெலவமூப்பு பட்டியல்
ற்றும் சவற்றிடம்
இலணயத்தளத்தில்
பிரசுாித்தல்
இ.தி.பெ. 1 ஆம்
வகுப்பின்
அலுவைர்களுக்கான
இயைளவு
விருத்திசெயற்திட்டம்
ஒன்லற ஏற்பாடு
செய்தல்
தர வட்டம்

ஒரு
செயற்பாட்டிற்கானச ாத்தச்
செைவு (ரூ. ி.)

செயற்பாடுகள்

ஒரு
செயற்பாட்டிற்கா
னச ாத்தச்
செைவு (ரூ. ி.)

பிரதான
பரப்சபல்லை

2. அல ச்ெின் பணிகலளப் பபணல்

உட்கட்டல ப்பு
வெதி வழங்கல்

27.5

2.1 2 ாடியில் லடல் பதித்தல்

1

2.2 5 ாடியில் லடல் பதித்தல்

3

2.3 6 ாடியில் லடல் பதித்தல்

3

2.4 அல ச்ெின் வளாகத்ல் நிறப்பூச்ெிடல்

5.5

2.5 சபாறியியல் பெலவப் பிாிவின் ைெைகூட ெீரல ப்பு

1

2.6 விஞ்ஞான பெலவப் பிாிவின் ைெைகூட ெீரல ப்பு

1

2.7 புைனாய்வுப் பிாிவு – பெலவத்தளம்

6

2.8 6 ஆம் ாடி – பெலவத்தளம்
2.9 அபிவிருத்தி அலுவைர் பிாிவு, ஆராய்ச்ெி, புைனாய்வுப் பிாிவு

அலுவைக சுற்றாடல்
ஒன்லற உருவாக்குதல்
ற்றும் ப ம்படுத்தல்

6
1

3. சபாறியும் சபாறித்சதாகுதியும்

15

4. வாகன பரா ாிப்பு

பூரணப்படுத்தப்
பட்ட வீதம்

ற்றும் ஊடக

அைகு புதிய கட்டிடத்துக்கு சகாண்டு செல்ைல்

ின்சபாறி சகாள்வனவு

சபறுபபறு

15

16.6

சகாள்வனவு
ற்றும்
பகாரப்பட்ட
சதாலகக்கிலடய
ப யான வீதம்
பகாரப்பட்லதற்கு
ப் புறம்பாக
திருத்தியல க்கப்
பட்ட
எண்ணிக்லக

ிகச் ெிறந்த அலுவைக
சுற்றாடலை
உருவாக்குதல்

வாகனங்களின் தரத்லத
ப ம்படுத்தல்

உள்ளக நிர்வாகப் பிாிவு

உட்கட்டல ப்பு
வெதி

பிரதான
செயைாற்ற சுட்டி

பிரதான பரப்பபல்லை
பெயற்பாடுகள்

cl;fl;likg;G

cl;fl;likg;G

ஒரு பெயற்பாட்டிற்கானப ாத்தச் பெைவு
(ரூ.மி.)

1. ாநாட்டு விடுதி, பைாரிஸ் விடுதி
ற்றும் ஜயவடனக
53
21
20
10
2
729

5.1 நோன்குேோடி ட்டிடம் (G+2) 1

150

5.2 ேோவட்ட ேட்டத்ி ல் விடுதி
வசதி ள் வழங்குதல்

579

பபறுபபறு

க ோரப்பட்வற்றில் வழங் ப்பட்ட
வவ

விடுதி வை
கேம்படுத்த்ல

பூரணப்படுத்தப்பட்டுைள் வீதம்

அலுவலர் ளுக்கு
கபோதிய
இடவசதி
அரசோங்
அலுவலர் ளுக்கு
விடுதி வசதி
வை வழங்குத்ல

வீடல ப்பு அபிவிருத்திப் பிரிவு

1.1 ாநாட்டு விடுதி
1.2 லலோரிஸ் வீட வேப்பு ( -20)
1.3 ஜயவடன ே( -18)
1.4 பங் ைோ இல்லம்
5.கடடிடம் நிர் ாணிப்பு

பிரதான பெயைாற்ற சுட்டி

பிரதான
பரப்சபல்லை

செயற்பாடுகள்

i. தாபனப் பிாிவின்
னிதவள
முகால த்துவம்

ஒரு
செயற்பாட்டிற்கானச ாத்தச்
செைவு (ரூ. ி.)

0.05

பணியாட்சதாகுதியினாின்
அறிவு, திறன், எண்ணக்கரு

பிரதான செயைாற்ற சுட்டி

பயிற்ெியளிக்கப்பட்ட
அலுவைர்களின்
எண்ணிக்லக

விலளவிலளவு

ெிறப்பாக பயிற்சபற்ற
பணியாட்
சதாகுதி

விருத்தி சதாடர்பான பயிற்ெி

சபறுபபறு

அைகில் பெலவ
உருவாக்க பணியில்
அதிகாிக்கப்பட்ட
உற்பத்தித்திறன்

நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கலள
செயற்படுத்தல்

ii. தாபனப் பிாிவின்
பணியாட்சதாகுதியினருக்கான

0.32

அலுவைகத்திற்கு சவளிபய
பயிற்ெித் திட்டங்கலள

iii. சுற்றுைா விடுதிப்
சபாறுப்பாளர்களுக்கான

ெிறப்பாக பயிற்சபற்ற
பணியாட்
சதாகுதி

0.05

அறிவு, திறன், எண்ணக்கரு
விருத்தி சதாடர்பான பயிற்ெி
நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கலள

ெிறப்பாக பயிற்சபற்ற
அரொங்க முகால த்துவ
உதவியாளர்களின்
எண்ணிக்லக

செயற்படுத்தல்

iv. பல்பவறு அல ச்சுக்கள்
ற்றும் திலணக்களங்களின்

0.30

தாபனப் பணிகளில்
ஈடுபடுகின்ற அரொங்க

முழுச ாத்த அரெ பெலவ
உருவாக்கப் பணிலய
உயர் ட்டத்திற்கு
சகாண்டுவந்த
உற்பத்தித்திறன்

ெிறந்த முலறயில்
திருத்தியல க்கப்பட்ட
சுற்றுைா பங்களா

உயர் ட்டத்திற்கு
சகாண்டு வரப்பட்ட
பெலவ சபறுநர் திருப்தி

ெிறந்த முலறயில்
ப ம்படுத்தப்பட்ட விாிவு

ப ம்படுத்தப்பட்ட
உற்பத்தித் திறன்

உதவியாளர்களுக்கு பயிற்ெித்
திட்டங்கலள செயற்படுத்தல்
வெதியளித்தல்

உற்பத்தித்திறன்

3.00

தாபனப் பிாிவின் உட்கட்டல ப்பு
வெதிகலள விருத்தி செய்தல்

3.00

ப ற்சகாள்ளப்பட்ட
திருத்துதல்களின்
எண்ணிக்லக

சுற்றுைா பங்களாக்களில்
பெலவ உருவாக்க
பணியில்
அதிகாிக்கப்பட்ட
தராதரம்

ெிறப்பாக பயிற்சபற்ற
அரொங்க அலுவைர்கள்

முகால த்துவ

சுற்றுைா பங்களாக்களில் திருத்தம்
ப ற்சகாள்ளல்

அைகில் பெலவ
உருவாக்க பணியில்
அதிகாிக்கப்பட்ட
உற்பத்தித்திறன்

தாபனப் பிாிவு

செயற்படுத்தல்

பயிற்ெிலய ெிறப்பாக
நிலறவு செய்த
அலுவைர்களின்
எண்ணிக்லக

ெிறப்பாக பயிற்சபற்ற
பணியாட்
சதாகுதி

திலறச்ெீலை (vertical blind)
சபாருத்தப்பட்ட பகுதி

 3 ஆம் ாடிக்கான
வளிச்ெீராக்கல்

 3 ஆம் ாடிக்கான திலற
(vertical blind) சபாருத்துதல்
i. காைத்தின் பதலவ கருதி
சகாள்லக

குளிரூட்டப்பட்ட பகுதி

-

தாபனக் பகாலவலய
ீளல த்தல்

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட
அத்தியாயங்களின்
எண்ணிக்லக

இற்லறவலரயாக்கப்பட்ட
தாபனக் பகாலவ

i.

2016 ஆம் அண்டில்

தகவல் அடங்கிய
சுற்றறிக்லக

தாபனக் பகாலவலய
திருத்தியல த்து
அரொங்க அலனத்து
சுற்றறிக்லககள்
சதாடர்பான தகவல்லள
உள்ளடங்கிய
சுற்ற்றிக்லகசயான்லற
சவளியிடல்

ாடிக்கான

i. முன்னுதாரண வருடிப்
தகவல்

பிரதிகலளத்

சதாழிநுட்பம்

பதர்ந்சதடுப்பதற்காக
வன்சபாருள் தயாாித்தல்

1/2
வருடியில் செய்யப்பட்ட
முன்னுதாரண முன் ாதிாி

முலறொர் அரொங்க
பெலவ

அரெ பெலவலய
ஒழுங்குபடுத்முக ாக
ெிறப்பாக
இற்லறவலரயாக்கப்பட்ட
ஏற்பாடுகள்

பிரதான பரப்சபல்லை

செயற்பாடுகள்

ஒரு
செயற்பாட்டிற்கானச ாத்தச்
செைவு (ரூ. ி.)

பணியோட்லதோகுதி
பயிற்சி
1. உள்நோட்டு
நீண்ட ோல பயிற்சி

பிரதான செயைாற்ற
சுட்டி

சபறுபபறு

நான்காம் காைாண்டு

9.5
3.0

20%
1.5

ii. சோன்றிதழ் ேற்றும்
பிற போடலநறி

1.5
3.0

பட்டப்பின் பட்டம்/
டிப்கைோேோ பயிலும்
அலுவலர் ளின்
எண்ணிக்வ
பயிற்சியளிக் ப்பட்ட
அலுவலர் ளின்
எண்ணிக்வ
20%

i. நிறுவ ப் பயிற்சி

0.5

ii. பிற
நிறுவனங் ளுடன்
இவணந்து நடத்தும்
சோன்றிதழ் போடலநறி

2.5

பயிற்சியளிக் ப்பட்ட
அலுவலர் ளின்
எண்ணிக்வ
பயிற்சியளிக் ப்பட்ட
அலுவலர் ளின்
எண்ணிக்வ

20%

3. தவலவேத்துவப்
பயிற்சி

i. அலுவல த்திற்கு
லவ ளிப்பயிற்சி

1.0

20%

4.லவளிநோட்டு
குறுகிய ோல பயிற்சி

2.0

20%

5லதோழிநுட்ப பயிற்சி

0.5

20%

பயிற்சியளிக் ப்பட்ட
அலுவலர் ளின்
எண்ணிக்வ
பயிற்சியளிக் ப்பட்ட
அலுவலர் ளின்
எண்ணிக்வ
பயிற்சியளிக் ப்பட்ட
அலுவலர் ளின்
எண்ணிக்வ

பெலவ வழங்கல்
ற்றும்
உற்பத்தித்திறன்
ப ம்பாடு

னிதவளப் பிாிவு

i. பட்டப்பின் பட்டம்/
டிப்கைோேோ

2. உள்நோட்டு
குறுகிய ோல பயிற்சி

னிதவள விருத்தி

ஒதுக்கீடு
(ரூ. ி.)

பிரதான பரப்சபல்லை

தகவல் பதாழிநுட்பம்

செயற்பாடுகள்

உள்ை வவலயவேப்பு
முவறவயத் தயோரித்தல்

அவேச்சின் இவணயத்தைத்வத
இற்வறவவரயோக் ல்

ணனி ேற்றும் அது சோர்
லபோருட் ள்

பிரதான செயைாற்ற சுட்டி

5.0

மீைவேக் ப்பட்ட உருப்படி ளின்
எண்ணிக்வ

உற்பத்தித் திறன் மிக் அரசோங்
கசவவ

-

இற்வறவவரயோக் ப்பட்ட
டிதங் ளின் எண்ணிக்வ

விடயறிவு மிக் பங் ோைர் ள்

1.0

தீர்க் ப்பட்ட குவறபோடு ளின்
எண்ணிக்வ

உற்பத்தித் திறன் மிக்
அரசோங் கசவவ

2.0

லதோழிநுட்ப உதவி வழங் ல் (
விரல் அவடயோை வரவுக்
குறிப்பு, PA முவறவே, PABX
முவறவே ஆகியன)

-

ஒத்துவழப்பு வழங் ப்பட்ட
லதோழிநுட்ப உதவி ள்

லபறுவ சோர் உதவி
* லதோழிநுட்ப விவரக் குறிப்பு
* லதோழிநுட்ப ேதிப்பீட்டுக்
குழுவுக்கு ஒத்துவழப்பு
வழங்குதல்
* உற்பத்தி அறிக்வ

-

தயோரிக் ப்பட்ட பட்டியல் ளின்
எண்ணிக்வ

சபறுபபறு

தகவல் சதாழிநுட்ப பிாிவு

உள்ை வவலயவேப்பு
முவறவேவய கபணல்

ஒரு செயற்பாட்டிற்கானச ாத்தச்
செைவு (ரூ. ி.)

பிரதான பரப்சபல்லை

I.

துயரங் ளுக் ோன
வ கயடு பிரசுரித்தல்

ேறுசீரவேப்பு

சபறுசபறு

ட்டுப்போடு ேற்றும் ஒழுக் ோற்று
விடயம்
லதோடர்போ வ கயடு
பிரசுரித்தல் ேற்றும் விநிகயோ ம்

ஆரம்ப
விசோரவண
முவறவேவய
இற்வறவவரப்படுத்தல்

தரவு

விநிகயோகிக் ப்பட்ட வ கயடு ள்
விநிகயோகிக் ப்பட்ட வ கயடு ள்

அலுவலர் ளுக் ோன
விழிப்பூட்டல் ேற்றும்
அறிவிவன கேம்படுத்தல்

200 000

-

அரசோங்

ஆரம்ப ட்ட புலனோய்வு அறிக்வ

அரசோங் அலுவலர் ளின்

சம்பந்தேோன கேம்போட்டு அறிக்வ

ஒழுக் ோற்று நடவடிக்வ

லபற்றுக் ல ோள்ை முடியும்.

கேம்படுத்துவதற்கு

ள்

தீர்ேோனலேடுக்கும்
லபோறிமுவறவய
கேம்படுத்தல்

ேனித வைம்

I. அவனத்து

300 000

பங்குபற்றிகயோர் எண்ணிக்வ

ேற்றும் விவனத்திறன் மிக்

பணியோட்லதோகுதியினருக்கும்
அலுவல த்திற்கு லவளிப் பயிற்சி

II. ேக் ள்

லதோடர்போடல்

புலனோய்வு பணி ள்

அரச துவற சோர் விவைதிறன்

பங்குபற்றிகயோர் எண்ணிக்வ

கசவவ வழங் ல்

உயரிய விவனத்திறன் மிக்

கசவவ வழங்குநர் ளுக்கு

அலுவலர் ளின் எண்ணிக்வ

ேனங் வர் உள்ை ேற்றும்

ேற்றும்

சம்பந்தேோன

லநறிமுவறக் க ோவவ லதோடர்போன
பயிற்சி

200 000

உற்பத்தித் திறன்

I. ஒவ்லவோரு

ோலோண்டிலும்

தினம் நடோத்துதல்

லசயிரி

-

ற்றும் கண்காணிப்புப் பிாிவு

I.

பிரதான செயைாற்ற சுட்டி

வழி ோட்டிக்

400 000
II.

த வல் லதோழிநுட்பம்

ஒரு செயற்பாட்டிற்கானச ாத்தச்
செைவு (ரூ. ி.)

புைனாய்வு

நிர்வோ ம் ேற்றும்

செயற்பாடுகள்

II. தர வட்டங் வை மீைவேத்தல்

-

நவடமுவறப்படுத்தப்பட்ட

லவளிய அலுவல

முன்லேோழிவு ளின் எண்ணிக்வ

சூழவல கேம்படுத்தல்

பிரதான பரப்சபல்லை

செயற்பாடு

மூைதனச் சொத்துக்களின் றுெீரல ப்பு
ப ம்பாடு

பிரதான பணி

சபறுபபறு

1. ப ற்சகாள்ளப்பட்ட திருத்த

1.சபாது க்களுக்கு
பெலவயாற்றல்

ற்றும்

கட்டிடம்

2. அல ச்ெின் பணிகலளப் பபணல்

300,000.00

பவலைகளின் எண்ணிக்லக

2.உற்பத்தித்திறலன
ப ம்படுத்தல்

சபாறியும் சபாறித் சதாகுதியும்

2. அல ச்ெின் பபணல் பணிகள்

300,000.00

1. ப ற்சகாள்ளப்பட்ட திருத்த

.1சபாது க்களுக்கு
பெலவயாற்றல்
2.உற்பத்தித்திறலன
ப ம்படுத்தல்

வாகன பரா ாிப்பு
1. ரயர்

ீள சபாருத்துதல், வாகனங்களது பிரதான
திருத்துதல்கள்

மூைதனச் சொத்துக்களின் சகாள்ளல்
தளபாடங்களும் அலுவைக உபகரணங்களும்

500,000.00

1. அலகில் உள்ை ச ல வோ னங் ளும்
சிறந்த நிவலயிலுள்ைன.

1. வோ னங் ளின் நீண்ட
போவவன ேற்றும்
உற்பத்தித்திவன
அதி ரித்த்ல்

றுெீரல ப்பு

பவலைகளின் எண்ணிக்லக

முகால த்துவ

உட்கட்டல ப்பு வெதி

ஒதுக்கீடு

1. அல ச்சுக்கான தளபாடங்களும் அலுவைக

500,000.00

உபகரணங்களும்

தளபாடங்கள் ற்றும் அலுவைக
உபகரணங்களின் எண்ணிக்லக

.1சபாது க்களுக்கு
பெலவயாற்றல்
2.உற்பத்தித்திறலன
ப ம்படுத்தல்

சபாறியும் சபாறித்சதாகுதியும்
2. அல ச்சுக்கான சபாறியும் சபாறித்சதாகுதியும்

500,000.00

1. சபாறியும் சபாறித்சதாகுதிகளதும்
எண்ணிக்லக

.1சபாது க்களுக்கு
பெலவயாற்றல்
2.உற்பத்தித்திறலன
ப ம்படுத்தல்

னிதவள அபிவிருத்தி

பணியாட்சதாகுதியினருக்கான பயிற்ெிகள்
1. ெகை ஓய்வூதிய

ண்டப

300,000.00

பணியாட்சதாகுதியினருக்கு ான பெலவ புகுமுக
பயிற்ெி
I ஓய்வூதிய

1. நடாத்தப்பட்ட பயிற்ெித்திட்டங்களின்

1.1. அலுவைர்களின்

எண்ணிக்லக

உற்பத்தித் திறன்
ட்டத்லத ப ம்படுத்தல்
2.ஓய்வூதிய
ண்டபங்களில் ெிறந்த
முலறயில் விருந்பதாம்பல்

2. பயிற்ெித்திட்டங்களின் ஊடாக

ண்டப நிர்வாக அலுவைர்கள்

பயன்கள் வழங்கஞம் அலுவைர்களின்
எண்ணிக்லக

ii சதாழிைாளர்கள், ெல யற்காரர்கள்
2.இரண்டாம் நிலை

ட்ட

150,000.00

பணியாட்சதாகுதியினருக்கான பயிற்ெி

I அபிவிருத்தி அலுவைர்கள்
ii முகால த்துவ உதவியாளர்கள்
3. முகால த்துவ ட்ட
பணியாட்சதாகுதியனருக்கான சவளிநாட்டுப் பயிற்ெி

500,000.00

i
ii
4. கனிஷ்ட ட்ட பணியாட்சதாகுதியினருக்கான

50,000.00

பயிற்ெி

i. அலுவைக உதவியாளர்
ii. ொரதிகள்
முதலீடு
வெதியளிப்பு

1. ஓய்வூதிய ண்டபம் நிர் ாணித்தல்

25,000,000.00

1. அலறகலள ஒதுக்கிபயாாின்

1. ஓய்வூதியர்களுக்கு

எண்ணிக்லக

ெிறந்த பெலவலய
வழங்கல்

2. வருடாந்த ச ாத்த வரு ானம்

2. வரு ானத்லத
அதிகாித்தல்

ச ானராெலை ாவட்டத்லத முன் ாதிாி ிக்க
ாவட்ட ாக ாற்றியல த்தல்

50,000,000.00

1.

றுெீரல க்கப்பட்ட முன்னரங்க

அலுவைகம்

ற்றும் பின்னரங்க

அலுவைக (back office) ொத்தியப்பாடு
2. பெலவ
3.பெலவ அவெிய ான ஆட்களிடம்
இருந்து சபறப்பட்ட நற்ொன்றுகளின்
எண்ணிக்லக
னக்குலறகலள தீர்த்து லவப்பதற்கான சபாறிமுலற

10,000,000.00

1.

க்களின்

னக்குலறகலள

நீக்குவதற்கு நடவடிக்லக எடுத்தல்

பதெிய ட்டத்திைான அல ப்புக்களின் று
சபாறியியல் ற்றும் ஆவணப்படுத்தல்

5,000,000.00

1.

ீளாய்வு செய்யப்பட்ட
அரொங்க நிறுவனங்களின்
எண்ணிக்லக

2.

அலுவைர்களின் எண்ணிக்லக
ெிவப்பு நாடா ெவால் (Red Tape Challenge)

இைத்திரனியல்

னிதவள முகால த்துவ முலறல

பதெிய ட்ட நிறுவக அல்ைது முலறல
றுெீரல ப்பிலன நலடமுலறப்படுத்தல்

15,000,000.00

ெட்டம்

15,000,000.00

னிதவள முகால த்துவ முலறல
திப்பீடு சதாடர்பாக வழங்கப்பட்ட
தகவல்கள்

20,000,000.00

ற்றும் ஒழுங்குவிதிகளின்
எண்ணிக்லக

அரெ நிறுவனங்களில் உருவாக்கப்பட்ட
MRC எண்ணிக்லக

1. ெிறந்த முலறயில்
பெலவ வழங்கல்
2. ச ானராகலை
ாவட்டத்தின்
வறுல லய
இல்ைாசதாழித்தல்

1.அரொங்க பெலவயின்
விலனத்திறலனயும்,
உற்பத்தித் திறலனயும்
அதிகாித்தல்
2. அரொங்க பெலவயின்
தரத்லத நிலையாக
லவத்திருத்தல்
பதெிய ாீதியிைான
அல ப்புக்களின்
உற்பத்தித்திறன்
ட்டத்லத ப ம்படுத்தல்
பதெிய ட்ட
அல ப்புக்களின்
உற்பத்திறலன
ப ம்படுத்தல்
அரெ துலறயின்
னிதவள உற்பத்திறன்
விருத்தி
அரொங்க
நிறுவனங்களில்
விலனத்திறலனயும்,
உற்பத்தித் திறலனயும்
அதிகாித்தல்

ாகாண திறன் விருத்தி நிலையமூடாக னித வள
விருத்தி ற்றும் தகவல் சதாழிநுட்ப
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கலள நடத்துதல்

20,000,000.00

1.பயிற்சியளிக் ப்பட்ட அலுவலர் ளின்
எண்ணிக்வ 2. பயிற்சித்திட்டங் ளின்
எண்ணிக்வ 3. பயிற்சி போடலநறி ளின்
எண்ணிக்வ

முகால த்துவ விருத்தி பயிற்ெி அைகுகளின்
பநாக்கங்கலள அலடந்து சகாள்ளல் ற்றும் ாகாண
ெலப பணியாட்சதாகுதியினாி இயைளவு விருத்தி

20,000,000.00

1. நடாத்தப்பட்ட செயை ர்வுகளின்

ச ானராகலை ாவட்ட அரொங்க
நிறுவனங்களின் றுெீரல ப்பு

50,000,000.00

எண்ணிக்லக 2. அலுவைர்களின்
எண்ணிக்லக

ச ானராகலை
ாவட்டத்தில்
ப ம்படுத்தப்படும் ெிறிய
த்திய
சதாழில்முயற்ெியாளர்களின்
எண்ணிக்லக 2.சதாழில்
வாய்ப்புக்கலள
உருவாக்குதல்
1.

1. பகாலவகலள
குலறத்தல்
2. அலுவைர்களின்
விலனத்திறலன
அதிகாித்தல்
3.தகவல் சதாழிநுட்ப
கைாொரச ான்லற
உருவாக்குதல்
4.ச ன்சபாருள்
பாவலனலய
அதிகாித்தல்
5.
விலனத்திறனுடனான
பெலவ
ேோ ோண சவப
பணியோட்லதோகுதியனரின்
திறன் ேற்றும்
உற்பத்தித்திறன் விருத்தி

ச ானராகலை
ாவட்டத்தில்
வறுல லய ஒழித்தல்

அரொங்க முகவர் நிலையங்களில் பெலவகலளப்
சபற்றுக்சகாள்ளும் பபாது ஏற்படக்கூடிய
இலடயூறுகள் தவிர்த்துக் சகாள்வதற்கு
க்களுக்கு வெதியளித்தல்

15,000,000.00

தீர்த்து லவக்கப்பட்ட
பிரச்ெிலனகளின் எண்ணிக்லக

ெமூகத்தில்
தாபிக்கப்பட்ட
திருப்தியுலடய
அரொங்க பெலவ

“ஜன செதட்ட ஜன ஹவுை” ெமுதாய நட ாடும்
பெலவ நிகழ்ச்ெித்திட்டத்லத
நலடமுலறப்படுத்தல்

50,000,000.00

2017.12.31 ஆந் திகதிக்கு முன்னர்
நாடுபூராவும் 20 “ஜன செதட்ட ஜன
ஹவுை” ெமுதாய நட ாடும் பெலவ
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கலள
நலடமுலறப்படுத்தல் (ஒரு அைகு
சதாடர்பாக ரூ. 2,500,000.00 வீதம் )

கிரா ிய பகுதிகளில்
க்கள்
பிரச்ெிலனகளுக்கான
தீர்விலனப் சபற்றுக்
சகாடுத்தல்

ெிறுபான்ல இனக் குழு ங்கள் ற்றும்
அவர்களது பிரச்ெிலனகலள இனங்காணல்

2,000,000.00

ப ம்பாட்டு

ீளாய்வு

ெிறுபான்ல இனக்
குழு ங்களின்
வாழ்க்லகத் தரத்லத
ப ம்படுத்துதல் ற்றும்
வெதியளித்தல்

சபரும் கஷ்டப் பிரபதெங்களில் ெமுதாய அபிவிருத்தி
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கலள நலடமுலறப்படுத்தல்

50,000,000.00

1.2017 ஒக்பராபர் 31 ஆந் திகதிக்கு
முன்னர் 70 கிரா ிய வீதி
செயற்திட்டங்கலள ஆரம்பித்தல்)
ஒரு செயற்திட்டம் சதாடர்பாக
ரூபா 500,000.00)
2. 2017 ஒக்பராபர் 31
உட்கட்டல ப்பு வெதிகலள விருத்தி
செய்வது சதாடர்பாக 30
செயற்திட்டங்களுக்கு
ஒதுக்கீடுகலள விடுவித்தல் ற்றும்
இத் திகதிக்குப் பின்னர் கால்வாய்
ற்றும் பக்கச் சுவர் தயாாித்தல்

கிரா ிய க்களின்
வாழ்க்லகத்தரத்லத
ப ம்படுத்தல் ற்றும்
வறுல ஒழிப்பு

பிரதான பரப்சபல்லை

செயற்பாடுகள்

ஒதுக்கீடு
பிரதான செயைாற்ற சுட்டி

நிர்வாகம்

உள்ை க் ணக் ோய்வு திட்டம் தயோரித்தல்
நிதி அறிக் வ

தயோரித்தல்

ணக்ிோய்வு நி ழ்ச்சித்தட்டம் தயோரத்தல்
அறிக் வ இல் வல
நடோத்தப்பட்ட ேோநோட்டுக் கூட்டங் ள்
விசோர வண அறிக் வ

சபறுபபறு

இடர் மு ோ வேத்துவம்
நிர் ோவம், ட்டுப்போடு
கேம்போடு
அ வேப்பின் கநோக் ங் ள்
நி வற கவற்றுதல்

ள்

ணக் ோய்வு மு ோ வேத்துவக் குழு

த வல் ளின் மி ச் சரியோன
தன் வே வய
உறுதிப்படுத்தல்
வவுச்சர்

முற்பணக் ணக்கு
வவப்புக் ணக்கு
CIGAZ லபோதி
மின்சோரம், நீர், லதோவலகபசி
நட்டங் ள் பதிவழித்தல்

வரவு லசலவுத்திட்ட
ஒது கீடு ள் உரியவோறு
பயன்படுத்தப்படுகின்றது

உள்ளகக் கணக்காய்வு

நிதி

பிரதான பரப்சபல்லை

செயற்பாடுகள்

ஒரு செயற்பாட்டிற்கான ச ாத்தச்
செைவு

1). அரெ பெலவக்கு ஆட்பெர்ப்பு செய்யப்பட்ட நாடளாவிய பெலவ

பிரதான செயைாற்ற சுட்டி
அறிவு ட்டம்
ட்டம்

பதவிநிலை அலுவைர்களுக்குபெலவப் புகுமுக பயிற்ெியளித்தல்

ற்றும் பதர்ச்ெி

II. இ.நி.க.பெ.
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III. இ.நி.தி.பெ.
IV. இ.வி.பெ.
V.இ.த.சதா. ற்றும் சதாபெ
VI. இ.சபா.பெ.
vII. அ.மு.உ.பெ.
* பதெிய அபிவிருத்தி
ற்றும் அதற்கு
நிகராக அரெ
துலறயினுள்
முகால த்துவ
ட்டத்திைான திறன்
விருத்தி

VIII.SLLS
IX. இ.சதா.பெ.
பதர்ச்ெி ெட்டகத்திற்கல ய
அலடந்து சகாண்ட பதர்ச்ெி
ட்டம்

2). சதாிவு செய்யப்பட்ட நாடளாவிய பெலவ அலுவைர்களுக்கு இயைளவு
விருத்தி நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கலள நடத்துதல்
இ.நி.பெ. - வகுப்பு – I

31

இ.நி.பெ. - வகுப்பு – III
பிற பெலவகள்

3). பட்டப்பின் பட்ட நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கலள நடத்துதல் ற்றும் அரெ
பெலவலய ப ம்படுத்துதல்

4). அரொங்க அலுவைர்களின் (பதவிநிலை ட்டம்) செயைாற்றுலகலய
அதிகாிப்பதற்கு புதுப் சபாழிவுடன் நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கலள
அறிமுகப்படுத்தல்

**

அறிவிலனப் சபற்றுக் சகாள்ளல்
அறிவிலனப் சபற்றுக் சகாள்ளல்

5). சவளிநாட்டு பங்காளர்களுடன் பாி ாற்றம்/ கற்லக
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கலள நடத்துதல்

அறிவிலனப் சபற்றுக் சகாள்ளல்

I). ொன்றிதழ் சபற்ற னிதவள நிகழ்ச்ெித்திட்டம்( முகால த்துவ
உதவியாளர்)

ii). ொன்றிதழ் சபற்ற னிதவள நிகழ்ச்ெித்திட்டம்( அலுவைக உதவியாளர்)
iii). ொன்றிதழ் சபற்ற னிதவள நிகழ்ச்ெித்திட்டம்( ொரதி)

* 14

அறிவிலனப் சபற்றுக் சகாள்ளல்
அறிவிலனப் சபற்றுக் சகாள்ளல்

இைங்லக அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம்

I. இ.நி.பெ.

அறிவிலனப் சபற்றுக் சகாள்ளல்

6 அரொங்க அலுவைர்களின் செயைாற்றலகலய ப ம்படுத்தும் சபாருட்டு
புதிய நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கலள அறிமுகப்படுத்தல் (பதவிநிலை அல்ைாத
அலுவைர்கள்)
அ
ஆபைாெலனகளுடன்
விலனத்திறன்,
உற்பத்தித்திறன்,
சதாலைபநாக்கிலனக்
சகாண்ட அரொங்க
பெலவ

அறிவிலனப் சபற்றுக் சகாள்ளல்

7). பயிற்ெி ஆபைாெலன

அறிவிலனப் சபற்றுக் சகாள்ளல்

8). பயிற்ெி ஆபைாெலன

அறிவிலனப் சபற்றுக் சகாள்ளல்

9). டிப்பளா ா நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள்
றுெீரல ப்பு
கட்டிடம்

*

ற்றும் ப ம்பாடு

ற்றும் நிர் ாணிப்பு

சபாறியும் சபாறித்சதாகுதியும்

25

வாகனம்
பிற மூைதன சொத்துக்கள்
சகாள்ளல்
வாகனம்
தனபாடங்களும் அலுவைக உபகரணங்களும்
லகப் சபாறி
கட்டிடம்

ற்றும் நிர் ாணிப்பு

பிற சொத்துக்கள்

209

பிரதான
பரப்சபல்லை

னிதவள
முகால த்துவம்

செயற்பாடுகள்

ஒரு
செயற்பாட்
டிற்கான
ச ாத்தச்
செைவு

ெம்பளம் சபறும் அலுவைர்களின்
எண்ணிக்லக

1.

தனியாள் பவதனம்

1. ெம்பளம் ற்றும் பவதனாதிகள்
2. ப ைதிக பநர ற்றும் விடுமுலறப்
படி

னிதவள முகால த்துவம்

விலளவிலளவு

998 அலுவைர்கள்

281,000.00
6,000.00
164,000.00
3,000.00
நடாத்தப்பட்ட பயிற்ெிகளின்
எண்ணிக்லக
பயிற்ெிகளில் கைந்துசகாண்படார்
எண்ணிக்லக
பயிற்ெி ணித்தியாையங்களின்
எண்ணிக்லக
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பயிற்ெிகளின்
எண்ணிக்லக

உற்நாட்டுப் பயிற்ெிகள்

100 பபர் பயிற்ெி சபற்றுள்ளனர்
500 பபர் பயிற்ெி சபற்றுள்ளனர்

ச ன் திறன் அபிவிருத்தி பயிற்ெி

50 பபர் பயிற்ெி சபற்றுள்ளனர்
பயிற்ெிகளில் கைந்துசகாண்படார்
எண்ணிக்லக
சதாழிநுட்பத் திறன் அபிவிருத்தி
பயிற்ெிகள்

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பயிற்ெிகளின்
எண்ணிக்லக

150 பபர் பயிற்ெி சபற்றுள்ளனர்
60 பபர் பயிற்ெி சபற்றுள்ளனர்
800 பபர் பயிற்ெி சபற்றுள்ளனர்

தகவல் சதாழிநுட்ப பயிற்ெி
உற்பத்தித் திறன்விருத்தி
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்
அலுவைகத்தின் சவளிப்பயிற்ெி
ாவட்ட, பிரபதெ ற்றும் ஓய்வூதிய
திலணக்கள ட்டத்தில் பயிற்ெி
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள்
சவளிநாட்டுப் பயிற்ெிகள்
இட ாற்றம்
ஆதனக் கடன் வட்டி

சுற்றுைா

30.17
11,750.00

பயிற்ெி சபற்ற ஆட்கள்

ஓய்வூதியத் திலணக்களம்

3. பிற படிகள்

பிரதான செயைாற்ற சுட்டி

உணவு ற்றும் ெீருலட

250.00

2. தகவல்
சதாழிநுட்பம்

முதலீடுகள்

6,000.00

முலறல அபிவிருத்தி
வருடியிடப்பட்ட ஆவணங்களின்
எண்ணிக்லக

ஆவணங்கலள வருடியிடல்
ஓய்வூதிய நிலையங்கலள
ஒன்றிலணத்தல்
ஓய்வூதியம் செலுத்துதல் சதாடர்பாக
செயற்பாட்டு நலடமுலற விருத்தி (

3. உற்பத்தித்திறன்

அவணங்கலளத் பதடும் காைம் 95%
குலறவலடந்துள்ளல

புதிய ஆவண முகால த்துவ முலறல

ஒன்றிலணக்கப்பட்ட
நிலையங்களின் எண்ணிக்லக

ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நிலையங்கள் 2000
ஆண்டினுள் தரவுப் பாி ாற்ற எண்ணிக்லக

SOP )

நிலறவு செய்யப்பட்ட ெதவீதம்

தளபாடங்கள் ற்றும் அலுவைக
உபகரணங்கள் சகாள்வனவு
சவதமுல்ை உணவகம், தகவல்
நிலையம், ரம்சபாட பகாப்பிக் கலட
சதாடர்பாக தளபாடங்கள் ற்றும்
பிற உபகரணங்கள் சகாள்வனவு

1. சகாள்வனவு செய்யப்பட்ட

சபாறித்சதாகுதி ற்றும் உபகரண
சகாள்வகவு

5,000.00

திலணக்களத்துக்கான அச்ெிடப்பட்ட ொியான செயற்பாட்டு நலடமுலற

தயபாடங்களின் எண்ணிக்லக

2. நிலறபவற்றப்பட்ட பணிகளின்
வீதம்

1,000.00

அைகு தாபிப்பு பணியில்
முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ள வீதம்

உணவகம், தகவல் நிலையம், பகாப்பிக் கலட ற்றும் வாகனத்சதாகுதி
உபகரணங்களுடனான தீ பாதுகாப்பு அைகு

தீ பாதுகாப்பு முலறல தாபித்தல்
அைகு தாபிப்பு பணியில்
முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ள வீதம்
ச ாத்த ின்ொர வழங்கல் 80%
குலறவலடதல்
வருடாந்த ின் கட்டணம்
சதாடர்பாக செைவிடப்படும்
சதாலகயில் ீத ாகும் சதாலக

சூாியவலு முலறல தாபித்தல்
செயற்திட்டம்
கட்டிட ற்றும் கட்டல ப்புக்கள்
சகாள்ளல்
ரம்சபாட விடுதி, தகவல் நிலையம்,
பகாப்பிக் கலட வாகன தாிப்பிடத்
சதாகுதியுடன் ீளல த்தல்

4. ஓய்வூதியம்
ற்றும் நைன்புாி

ஓய்வூதிய நைன்கள்
ாதாந்த ஓய்வூதியம்
ஒபரயடியான ற்றும் ெகை
சகாடுப்பனவுகளும் சதாடர்பாக
ஓய்வூதியர்களுக்கான புலகயிரதப்
பயணச்ெீட்டு

(DMS)

தர நிய ங்களுக்கு ஏற்றவாறு
பணிகளின் 100% நிலறவு செய்தல்

134,800,00
0.00
130,000.00
4,000.00
800,000.00

ாதாந்த ஓய்வூதியம் சபறும்
ஓய்வூதியர்களின் எண்ணிக்லக

சூாிய வலு முலறல

ீளல க்கப்பட்ட உணவகம்

575000 ஓய்வூதியர்கள்

தபுதாரர் ற்றும் அநாலதகள்
ஓய்வூதியம்

45,000,000
.00

ெமூக நைபனாம்பல் ( இராணுவம் –
சபாலிஸ்)
அஞ்ெல் ற்றும் அச்ெிடல் கட்டணம்

5. சகாள்லக
6. நிர்வாகம் ற்றும்

P.S.P.F.

30,000.00
1,000,000.
00

றுெீரல ப்பு

7. வெதியளித்தல்

Expenses

2,550.00

உற்நாட்டுச் சுற்றுைா

4,500.00

சவளிநாட்டுச் சுற்றுைா

8,000.00

காகிதாதிகள்

4,000.00

வாகனப் பரா ாிப்பு
சபாறியும் சபாறித்சதாகுதியும்
பபணல்

2,200.00

கட்டிட

6,000.00

ற்றும் கட்டல ப்பு பபணல்

எாிசபாருள்

2,000.00
50.00

பபாக்குவரத்து

10,000.00

அஞ்ெல் ற்றும் சதாடர்பாடல்

15,000.00

ின்ொரம்
வாடலக

நாளாந்தச் செைவுகள்

ற்றும் நீர்

2,200.00

ற்றும் உள்நாட்டு வாி

மூைதன சொத்துக்களின் ப ம்பாடு
பிரதான அலுவைக கட்டிடத்
திருத்தம்
சபாறியும் சபாறித்சதாகுதிகளிலும்
திருத்தம்

வாகனங்களுக்கு நிறப்பூச்ெிடல்

250.00
15,000.00
500.00

1,500.00

பூரணப்படுத்தப்பட்ட ெதுர அடி
எண்ணிக்லக
திருத்தியல க்கப்பட்ட
சபாறித்சதாகுதிகளின்
எண்ணிக்லக
நிறப்பூச்ெிடப்பட்ட வாகனங்களின்
எண்ணிக்லக
2 என்ஜின்கள் திருத்தியல த்தல்
பணிகலள நிலறவு செய்தல்

என்ஜின் திருத்தல்

3 வாகனங்கள் நிறப்பூச்ெிடப்பட்டன

நிலறவு செய்யப்பட்ட பெலவ வழங்கல்
பணிகலள நிலறவு செய்தல்

13.1 சுத்திகாிப்பு பெலவ
பணிகலள நிலறவு செய்தல்

13.3 வாகனக் காப்புறுதி

புதிய பகுதிகள் ற்றும் ஏலனய உபகரணங்களுடன் திருத்தியல க்கப்பட்ட
சபாறியும் சபாறித்சதாகுதிகளினதும் எண்ணிக்லக

2 என்ஜின்கள் திருத்தியல க்கப்பட்டன

ஏலனய ஒப்பத் பெலவகள்

13.2 பாதுகாப்புச் பெலவ

100% பவலை பூரணப்படுத்தப்பட்ட கூலர

பணிகலள நிலறவு செய்தல்

13.4 களியாட்ட அலுவல்கள்
(கூட்டங்களுக்கான செைவுகள்)

பணிகலள நிலறவு செய்தல்

13.5 நாபளடுகள் ற்றும்
விளம்பரங்கள்

5000
10,000
பணிகலள நிலறவு செய்தல்

13.6 பிற

பிரதான
பரப்சபல்லை

செயற்பாடுகள்

கட்டிட

ற்றும்

ஒரு செயற்பாட்டிற்கான ச ாத்தச்
செைவு

பிரதான செயைாற்ற சுட்டி

விலளவிலளவு

ஒதுக்கப்பட்ட
அலறகளின்
எண்ணிக்லக

உற்பத்தித்திறன் ிக்க
அலுவை சூற்றாடல்

ாதிாி

பதவியணி அலுவைர்களுக்கான அலறகள்

6

சபாறியும் சபாறித்சதாகுதியும்
2

றுெீரல க்கப்பட்ட
பகுதிகளின்
எண்ணிக்லக

சதாடர் பெலவ வழங்கல்

2

றுெீரல க்கப்பட்ட
பகுதிகளின்
எண்ணிக்லக

சதாடர் பெலவ வழங்கல்

வாகன பரா ாிப்பு
டயர் பகுதிகலள

ீளல த்தல்

மூைதனச் சொத்துக்களின் சகாள்ளல்

2. நிர்வாகமும்
றுெீரல ப்பும்

தளபாடங்களும் அலுவைக
உபகரணங்களும்

25

சபாறியும் சபாறித்சதாகுதியும்

6.5

ச ன்சபாருள் (e-breeze முலறல )

இயைளவு விருத்தி
4. னித வளம்

பணியாட்சதாகுதியினரு
க்கு வலுவூட்டல்

தகவல் சதாழிநுட்பத்தின்
ஊடாக
இைகுபடுத்தப்பட்ட
செயற்பாடுகளின்
எண்ணிக்லக

உற்பத்தித்திறன் ிக்க
ற்றும்
விலனத்திறன் ிக்க
அலுவைக
முகால த்துவம்

பணியாட்சதாகுதியினரு
க்கு வலுவூட்டல்

2

3. தகவல்
சதாழிநுட்பம்

சகாள்வனவு
செய்யப்பட்ட
உருப்படிளின்
எண்ணிக்லக
சகாள்வனவு
செய்யப்பட்ட
உருப்படிளின்
எண்ணிக்லக

உற்பத்தித் திறன் அபிவிருத்தி
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்

பதெிய உற்பத்தித்திறன் செயைகம்

இயந்திரப் சபாறிமுலறகளின் பகுதிகலள
ீளல த்தல்

5. ஓய்வூதியம்
ற்றும் நைன்புாி
6. வெதியளிப்பு

உற்பத்தித் திறன்
அபிவித்தி/பயிலுநர்/ஆபைாெலன ெலப/
உற்பத்தித்திறன் கணக்காய்வு அலுவைர்
ற்றும் பதெிய உற்பத்தித்திறன் நிகழ்ச்ெித்தி
திட்டத்தின் அங்கத்தவர்கள் ற்றும்
அடிப்பலட ற்றும் உயர் உற்பத்தித்திறன்
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்
உற்பத்தித் திறன் அபிவிருத்தி
அலுவைர்களுக்கானச ாழித் பதர்ச்ெிக்கான
த ிழ்ச ாழி பாடசநறி
-

10

பயிலுநர்களின்
எண்ணிக்லக, நாடுபூரா
உள்ள
பயிற்றுவிப்பாளர்களின்
எண்ணிக்லக

பயிற்ெிசபற்ற அலுவைர்
குழாம்

நடாத்தப்பட்ட
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின்
எண்ணிக்லக, பதெிய,
ெர்வபதெ ாீதியாக
கைந்துசகாண்படார்
எண்ணிக்லக,
தாபிக்கப்பட்ட
செயற்பாடுகளின்
எண்ணிக்லக
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின்
எண்ணிக்லக
கைந்துசகாண்படார்
எண்ணிக்லக,
தாபிக்கப்பட்ட ெிறந்த
செயற்பாடுகளின்
எண்ணிக்லக

ெர்வபதெ வலையல ப்பு
ற்றும் பிற நாடுகளுடன்
அறிவிலனப் பகிர்ந்து
சகாள்ளல், அல ப்பு
ாீதியான செயைாற்றுலக
ப ம்பாடு சதாடர்பாக
சபற்ற அனுபவம்

5

i. ஆெிய உற்பத்தித்திறன் அல ப்பு ற்றும்
ஒத்துலழப்புடன் நடாத்தப்பட்ட பயிற்ெி
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் / செயை ர்வுகள்

12

ii. ஆெிய உற்பத்தித்திறன் அல ப்பு ற்றும்
ஒத்துலழப்புடன் நடாத்தப்பட்ட சதாழிநுட்ப
விபெட பெலவகள் (TES)

1

iii. ஆெிய உற்பத்தித்திறன் அல ப்பு ற்றும்
ஒத்துலழப்புடன் நடாத்தப்பட்ட ஈ- கற்லக
நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள்

0.6

ஈ – கற்லககளின்
எண்ணிக்லக,
கைந்துசகாண்படார்
எண்ணிக்லக, ஈ -கற்லக
சநறிகளின்
எண்ணிக்லக,
பாடங்களின்

ெர்வபதெ வலையல ப்பு
ற்றும் பிற நாடுகளுடன்
அறிவிலனப் பகிர்ந்து
சகாள்ளல், அல ப்பு
ாீதியான செயைாற்றுலக
ப ம்பாடு சதாடர்பாக
சபற்ற உயர் ட்ட
ொதனங்கள் சதாடர்பான
பதர்ச்ெி
ெர்வபதெ வலையல ப்பு
ற்றும் பிற நாடுகளுடன்
அறிவிலனப் பகிர்ந்து
சகாள்ளல், அல ப்பு
ாீதியான செயைாற்றுலக
ப ம்பாடு சதாடர்பாக
சபற்ற அனுபவம்

எண்ணிக்லக,
நம்பரத்தன்ல
ட்டம்
iv. ஆெிய உற்பத்தித்திறன் அல ப்பு ற்றும்
ஒத்துலழப்புடன் நடாத்தப்பட்ட விபெட
செயற்திட்டங்கள்
(NFP, DON) (பதெிய பின்னூட்டு
நிகழ்ச்ெித்திட்டம், NPO விருத்தி)

0.5

கைந்துசகாண்படார்
எண்ணிக்லக, ஈ -கற்லக
சநறிகளின்
எண்ணிக்லக,
பாடங்களின்
எண்ணிக்லக,
நம்பரத்தன்ல
ட்டம்

ெர்வபதெ வலையல ப்பு
ற்றும் பிற நாடுகளுடன்
அறிவிலனப் பகிர்ந்து
சகாள்ளல், அல ப்பு
ாீதியான செயைாற்றுலக
ப ம்பாடு சதாடர்பாக
சபற்ற அனுபவம்

3

கைந்துசகாண்படார்
எண்ணிக்லக,
நடாத்தப்பட்ட
பாடசநறிகளின்
எண்ணிக்லக,
உற்பத்தித்திறன்
டிப்பளா ா
பாடசநறிலய
பூர்த்திசெய்பதார்
எண்ணிக்லக
நிறுவனங்களின்
எண்ணிக்லக,
அல ப்புக்களின்
எண்ணிக்லக,
விண்ணப்பங்களின்
எண்ணிக்லக

உருவாக்கப்பட்ட
வரு ானம் ற்றும்
திரட்டிய நிதியத்துக்கு
வழங்கிய பங்களிப்பு
ரூ. ி.

பிற மூைதனச் செயற்திட்டம்
ஆய்வு ற்றும் அபிவிருத்தி
1. பிாிவு ட்டத்தில் முன்சனடுக்கப்படும்
உற்பத்தித்திறன் ப ம்பாடு
i. குறுகிய காை நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள்,
உற்பத்தித்திறன் ொன்றிதழ் ற்றும்
டிப்பளா ா பாடசநறி

ii.
அரொங்க, தனியார், கல்வி ற்றும் பெலவப்
பிாிவுகள் சதாடர்பாக பயிற்ெி ,
ஆபைாெலன நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள்

iii. 5S ஐ உறுதிப்படுத்தும் ப ம்பாடு

5

0.5

நிறுவனங்களின்
எண்ணிக்லக,
ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட
அல ப்புக்கள், ஈட்டி
வரு ானம்

உற்பத்தித்திறன்
சதாடர்பாக
விண்ணப்பித்த
அல ப்புக்களின்
எண்ணிக்லக ற்றும்
விருது சபறுநர்களின்
எண்ணிக்லக
அல ப்பினுள் விருத்தி
செய்யப்பட்ட ெிறந்த
சுற்றாடல்

iv. பாடொலை உற்பத்தித்திறன்
ெமூகச ான்லறத் தாபித்தல் ற்றும்
அவற்லற விருத்தி செய்தல்

2

v.
அரெ பெலவ புத்தாக்கம் சதாடர்பான
ெனாதிபதி விருது

10

vi. பிாிவு ொர் அபிவிருத்தி
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள்
(கிரா அலுவைர், முன்பள்ளி, பின்
அறுவலட ஆகியன)

4

2. பதெிய உற்பத்தித்திறன் விருதிக்கான
பபாட்டி

i. அச்ெிடல்

ற்றும் சவளியிடல்

இலளய ெந்ததியினருக்கு
உற்பத்தித்திறன்
கைாொரச ான்றிலன
ப ம்படுத்தல்

அரொங்க பெலவயினுள்
புதிய புத்தாக்க
கைாொரச ான்லற
விருத்தி செய்தல்

ச ாத்த பதெிய
உற்பத்திக்கு பங்களிப்புச்
செய்யும் அதிக ான
ெதவிதம்
இைங்லகயினுள்
உற்பத்தித்திறன்
கைாொரம் ஒன்லறத்
பதாற்றுவித்தல்

2

ii. விழிப்ணர்வூட்டல்

1

iii. நியாயாதிக்கச் ெலப பயிற்ெி

6

iv. நியாயாதிக்கச் ெலப சகாடுப்பனவுகள்

4

v. விருது வழங்கல்லவபவம் ஏற்பாடு
செய்தல்
3. உற்பத்தித்திறன் முயற்ெியாண்ல
ப ம்பாடு குறித்து ஊடக பிரச்ொரம்

15

i. ப ம்பாடு

1.5

ற்றும் பிரச்ொரம்

தாபிக்கப்பட்ட
பாடொலை
ெமூகங்களின்
எண்ணிக்லக,
கைந்துசகாண்ட
ாணவர்களின்
எண்ணிக்லக
ெனாதிபதி விருதி
சபற்பறார் எண்ணிக்லக,
பபாட்டிக்காக
விண்ணப்பித்த
புத்தாக்குநர்களின்
எண்ணிக்லக
அந்தந்த பிாிவுகலள
ப ம்படுத்துவதற்கு
இனங்காணப்பட்ட
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின்
எண்ணிக்லக
விண்ணப்பித்த
அல ப்புக்களின்
எண்ணிக்லக, விருது
சபற்றவர்களின்
எண்ணிக்லக

சவளியீடுகளின்
எண்ணிக்லக, ஊடக
நிகழ்ச்ெித் திட்டங்களின்
எண்ணிக்லக, ெமூக
ஊடகங்கலள
பயன்படுத்துபவார்
எண்ணிக்லக

இைங்லகயினுள்
உற்பத்தித்திறன்
கைாொரம் ஒன்லறத்
பதாற்றுவித்தல்

ii. பதெிய உற்பத்தித்திறன் செயைகத்தின்
வியீடுகள் ற்றும் ப ம்பாட்டு
அறிக்லககலள த ிழ் ச ாழியில்
ச ாழிசபயர்த்தல்
iii. ஊடக ற்றும் ரூபவாஹினி
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்
4. வாழ்க்லகத்தரத்லத ப ம்படுத்துவதற்காக
உற்பத்தித்திறன் விருத்தியினூடாக வீட்டு
அைகுகலள வலுவூட்டல் –

4

10

க்களுக்கான

உற்பத்தித்திறன் விருத்தி

i ெிறந்த கண்காணிப்பு முலற ற்றும்
தலைல த்துவப் பயிற்ெி முலற மூைம்
அலனத்து அல ப்புக்களும் உள்ளடங்கும்
வலகயில் ாவட்ட
சபாறிமுலறசயான்லறத் தாபித்தல்
ii. கிரா ிய க்களுக்கான அபிவிருத்தி
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் ஒருங்கிலணந்த விடய
ஆய்வு முகால யாளர்களுக்கு பயிற்ெி
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கலள நடத்துதல் (TOT)
iii. தன்னார்வ ஊழியர்களுக்கு ற்றும்
க்கள் தலைவர்களுக்கு க்கள்
உற்பத்தித்திறன் விழிப்பூட்டல்
vi. க்கள் உற்பத்தித்திறன் சதாடர்பான
சவளியீடுகள் ற்றும் லகபயடுகலள
அச்ெிடல்

0.6

2

2

0.75

ப ம்படுத்தப்பட்
கிரா ங்களின்
எண்ணிக்லக,
உற்பத்தித்திறன்
தலைவர்களின்
எண்ணிக்லக,ப ற்சகாள்
ள ெமுதாய
உற்பத்தித்திறன்
பணிகளின்
எண்ணிக்லக
நடாத்தப்பட்ட
விழிப்பூட்டல்
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள்
ற்றும் பயிற்ெி
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின்
எண்ணிக்லக
நடாத்தப்பட்ட
விழிப்பூட்டல் ற்றும்
பயிற்ெிகளின்
எண்ணிக்லக
நடாத்தப்பட்ட
விழிப்பூட்டல் ற்றும்
பயிற்ெிகளின்
எண்ணிக்லக
பபாட்டிக்காக
விண்ணப்பித்துள்ள
வீட்டு அைகுகளி
எண்ணிக்லக

உற்பத்தித் திறன்விருத்தி
செய்யப்பட்ட கிரா ிய
க்கள், கிரா ிய
க்களின் வாழ்க்லகத்
தரத்லத ப ம்படுத்தல்,
கிரா ிய க்களது
சபாருளாதார
நடவடிக்லககலள
ப ம்ம்படுத்தல்
ஒவ்சவாரு வீட்டு
அைகுகளின் வரு ானம்
அதிகாித்தல்

5.
உற்பத்திறன் ஊடாக குறுகிய ற்றும்
த்தியதர சதாழில்முயற்ெியாளர்கலள
வலுவூட்டல்

லகென் செயற்திட்டம்

அபிவிருத்தி
செய்யப்பட்ட SME
எண்ணிக்லக,
பங்களிப்பிலன
அதிகாித்தல், புதிய
சதாழில் வாய்ப்புக்கலள
உருவாக்குதல்
5

பயிற்ெிகள்
ப ம்பாட்டு ஆவணங்கள் தயாாித்தல்
(லகபயடுகள், பபாஸ்டர், கண்காணிப்புப்
பணிகள்)

3

கண்காணிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள்

2

6. அறிவுொர் முகால த்துவத்தினூடாக
இைங்லகயின் ெமூக சபாருளாதார
அபிவிருத்தி
i KM ஆபைாெகர்கள் விருத்தி

3

ii. சபாருளாதார ற்றும் ெமூக அபிவிருத்தி
சதாடர்பாக KM செயற்திட்ட அபிவிருத்தி
iii. ப ம்பாடு

ற்றும் கண்காணிப்பு

உருவாக்கப்பட்ட புதிய
சதாழில் வாய்ப்புக்கள்,
ப ம்படுத்தப்பட்ட
விற்பலன,சதாழில்
கிரயம் குலறவலடதல்
ஆகியன
பயிற்ெிகளின்
எண்ணிக்லக
ப ம்பாட்டு
ஆவணங்களின்
எண்ணிக்லக

ப ம்விருத்தி
செய்யப்பட்ட
ஆபைாெகர்களின்
எண்ணிக்லக
பூரணப்படுத்தப்பட்ட
KM செயற்திட்டங்களின்
எண்ணிக்லக

1

ெமூக சபாருளாதா
அபிவிருத்திக்கான SME
பங்களிப்பிலன
அதிகாித்தல்

KM ஊடான
பாி ாற்றங்களின்
எண்ணிக்லக

க்களின் ெமூக
சபாருளாதார ற்றும்
நைபனாம்பல் வெதிகலள
ப ம்படுத்தல்

3. இைங்லகயின் வலுவாதார அபிவிருத்தி
சதாடர்பாக பசுல உற்பத்தித்திறலன
இனங்காணல் (GP)

3

தாபிக்கப்பட்ட GP cells
எண்ணிக்லக

GP Cell நிகழ்ச்ெித்திட்டம்

1

ப ம்பாட்டு ஆவணங்கள்

1

GP
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின்
எண்ணிக்லக
ப ம்பாட்டு
ஆவணங்களின்
எண்ணிக்லக

உற்பத்தித் திறன் தரவுக்லகபயடு
ஏலனய ஆய்வுகள்
i. நாபளடுகள்
ii. ீளாய்வுகள்
iii. ீளாய்வு – விழிப்புணர்வு
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்
iv. பயிற்ெி நிகழ்ச்ெித்திட்டம்
(சதாலக திப்ப)
v. தரவுக் லகபயடு
8. சகாள்லக

ற்றும்

1

ஆய்வுகள் ற்றும்
கண்டுபிடிப்புக்களின்
எண்ணிக்லக

நாட்டில் நீடு நிலைத்த
அபிவிருத்திலய
அலடந்து சகாள்ளல்

இைகுவாக
தீர் ானச டுக்கும் திறன்

