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பிபகைத்தின்
கசனற்ை

அடிப்னையில்

சயண்டியிருந்தது.

சசனயனன

ாங்கள்

சிந்த

நக்களுக்கு

அப

ற்டுத்திக்

ககாடுப்தற்காக இந்தக் குறுகின காத்தினுள்
அனநச்சின் கசனார் உள்ளிட்ை ஒட்டுகநாத்த
ஊழினர் குமாமும் யமங்கின ங்களிப்பு
ாபாட்ைப்ை சயண்டினதாகும். அப சசனயனன
உரின முனயில் ககாண்டு ைாத்துயதற்குத்
சதனயனா
வினத்தின்

மிக்கதும்

னனுறுதி

ஆட்சசர்ப்புக்கன

உரின

சபங்களில் உரின முனகனப் பின்ற்றி
சநற்ககாண்டு மிகவும் வினத்தின்மிக்க

யாய்ந்ததுநா அபச சசனயனன யமங்குயதன்
மூம்
நக்களின்
யாழ்க்னகத்
தபத்னத

நக்கள் சசனயனன யமங்குயதற்கு ையடிக்னக
டுத்தனநனன ான் ாபட்ை சயண்டும்.

சநம்டுத்துயனதக்
குறிக்சகாாகக்
ககாண்டுள் நது அனநச்சின் 2019 ஆம்
ஆண்டிற்கா
முன்சற்த்னத
மீாய்வு

சநலும், நது அனநச்சின் கீழ் உள்
ாைாவின சசனயகள் அனத்னதயும் மிகவும்
னனுறுதி யாய்ந்த முனயில் இனங்கச்

கசய்யும்
இச்சந்தர்ப்த்தில்
அதற்கு
குறிப்கான்ன
ழுதுயதில்

கசய்யதன்

ஊைாக

ாட்டின்

அபிவிருத்தி

கருநகிழ்ச்சினனைகிசன்.

ையடிக்னககன

2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக் கட்ைத்தில் காது

சநற்ககாள்யதற்கு யமங்கின ங்களிப்னயும்
இச்சந்தர்ப்த்தில் நினவுகூ சயண்டும்.

நிருயாக,
உள்ாட்ைலுயல்கள்,
நாகாண
சனகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அனநச்சபாக
இந்த

அனநச்சில்

காறுப்சற்து
ஆற்ப்டும்

முதல்

சசனயகள்

அத்துைன்
முன்னன
சநற்ககாள்ப்ட்ை

கைனநனனப்
இதன்

ான்

கருநகிழ்ச்சினனைகிசன் ன்னத குறிப்பிை

அனநச்சிைசந
அப்காறுப்னயும்

விரும்புகிசன்.
அதிசநதகு

சாதிதினாக

அபசாங்கத்திால்
அபிவிருத்தி

உத்திசனாகத்தர்
ஆட்சசர்ப்புக்கன
உரின
னைமுனகளின்
அடிப்னையில்
சநற்ககாள் சயண்டின காறுப்பும் நது

மூம்

கதாைர்பில்

உயிசபாட்ைநாக

ககபய

ஆபம்பித்தனந

ஒப்னைக்கப்ட்ைது.
இந்த
யருைத்தில்
இனஞர்

யுயதிகளின்

சகாட்ைான பாஜக்ஷ அயர்கள் இந்ாட்டின்

திர்காக் கவுகன யாக்குயதற்கா ஒரு

கரும்ான்னந

முனற்சினாகும்.

யாக்குகால்

கதரிவு

கசய்னப்ட்ைனதத்
கதாைர்ந்து
உருயாக்கப்ட்ை இனைக்கா அபசில் காது

ஒரு யருைத்தின் முன்சற்த்னத மீாய்வு

நிருயாக,
உள்ாட்ைலுயல்கள்,
நாகாண
சனகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அனநச்சர் ன்
யனகயிலும் ஓர் அனநச்சு ன் யனகயிலும்

கசய்கின் இச்சந்தர்ப்த்தில் நது அனநச்சின்
ஒரு பிரியா உள்ாட்ைலுயல்கள் பிரிவின்

நது சுபீட்சத்தின் சாக்கு ககாள்னகப்

ஒழுங்குடுத்தப்ட்ை

மூம்

i

பிபசதச

நிருயாகத்னத

மிகவும்

முனயில்

ககாண்டு

ைாத்துயதற்கு டுக்கப்ட்ை முனற்சிகனப்

இந்த

ாபாட்டுதும்

ஒட்டுகநாத்த ஊழினர் குமாத்திற்கும் து

து

காறுப்ாகும்



அனநச்சின்

நினக்கிசன். நறுபுறுத்தில், நாகாண சனகள்
நற்றும் உள்ளூபாட்சிப் பிரிவும் அதற்கு

ன்றிகனத்
திர்யரும்

இனணனா அர்ப்ணிப்புைன் தது கைனநப்

இப்ணிகனன

பப்பிற்குரின

சநற்ககாள்யதற்கு

ணிகன

நினசயற்றினது

ன்று குறிப்பிை முடியும்.

கசனார்

கதரிவித்துக்
2020
ஆம்

ககாள்யதுைன்
ஆண்டிலும்

இன்னும்
உங்கள்

உள்ளிட்ை

சிப்ாக

அனயருக்கும்

ஆற்லும், னதரினமும் கினைக்க சயண்டும்
ன்று பிபார்த்திக்கிசன்.

இந்த

அனநச்சில்

காறுப்சற்று

சிறிது

கைனநகனப்
காசந

கைந்துள்

ஜக ண்ைாப கதன்சகான்

சாதிலும், இது யனப யந்த னணத்தில் நது

ககபய அபசாங்க சசனயகள், நாகாண சனகள்

அனநச்சு, நக்கள் ட்புயா சசனயயின
யமங்குயதற்காக சநற்ககாண்ை ணிகளுக்காக

நற்றும் உள்ளூபாட்சி அனநச்சர்

ii
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திட்ைங்கன

னைமுனப்டுத்துயதற்கும்

இனற்னக
அர்த்தங்கனயும்
நனிதச்
கசனற்ாடுகால் ற்டும் அர்த்தங்கனயும்
குனப்தற்காகவும்,

தில்

ையடிக்னக

டுத்தல், மீ ஒழுங்கனநத்தல் நற்றும்
நியாபணம்
யமங்குதல்
கசனற்ாடுகன
ஒருங்கினணத்து முகானந கசய்யதற்கும் இதன்
சாது ையடிக்னக டுக்கப்ட்ைது.

காது நிருயாக நற்றும் அர்த்த முகானநத்துய
அனநச்சின் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கா யருைாந்த
முன்சற்

அறிக்னகக்கு

இந்த அனநச்சின் ணிகனயும் கசனற்ாடு

அனநச்சின்

கனயும் கயற்றிகபநாக நினசயற்றுயதற்கு
ஆசாசனகளும்
யழிகாட்ைல்கனயும்

கசனார் ன் யனகயில் குறிப்கான்ன
முன்னயக்கக் கினைத்தனந நகிழ்ச்சினனத்

யமங்கின அபசினல் தனனநத்துயத்திற்கும்
அதற்காக
அர்ப்ணிப்புைன்
தநது
கைனநகனச் கசய்த அனநச்சின் சநதிகச்

தருகின்து. இந்த அனநச்சின் சாக்கு, ணி,
குறிக்சகாள்கள்,
யகிாகங்கள்
நற்றும்
கசனற்ாடுகன பூர்த்தி கசய்யனத இக்காகக்
ககாண்டு அனநச்னசயும் அனநச்சின் கீழ் உள்
தினணக்கங்கனயும்,
யும்,
நினதிச்
சட்ை
யழிைாத்தினதாகக்

கசனார்கள்,
ணிப்ார்
ானகங்கள்,
சிசபஷ்ை
உதவிச்
கசனார்கள்,

கூட்டுத்தாங்கன

ணிப்ார்கள்
உத்திசனாகத்தர்

நிறுயங்கனயும்
கூறிக்ககாள்

நற்றும்
பிபதா
நிதி
உள்ளிட்ை
ஊழினர்

குமாத்திற்கும் அனநச்சின் கீழ் உள் அனத்து
நிறுயங்களின்
தனயர்களுக்கும்

விரும்புகிசன்.

ஊழினர்களுக்கும்
து
ன்றிகனத்
கதரிவித்துக்
திர்கா ையடிக்னககன

அதற்கிணங்க, 2019 ஆம் ஆண்டிற்காக காதுத்
தினசசரியிால் இந்த அனநச்சுக்கு ஒதுக்கின
ற்ாடுகனயும்
நிதிகனயும்
னனுறு
தினாகவும் வினத்திாகவும் னன்டுத்தி

நநார்ந்த
ககாள்யதுைன்
கயற்றிகபநா

நினசயற்றுயதற்கு உங்கள் அனயபதும்
அர்ப்ணிப்னயும்
.ங்களிப்னயும்

அபச
காறிமுனக்குள்
ல்ாட்சினன
ஊக்குவிப்தற்கும், ஒவ்கயாரு விைனத்திற்கு

கதாைர்ந்தும் திர்ார்க்கிசன்

முரின ககாள்னககனயும், நிகழ்ச்சிகனயும்,
கசனற்திட்ைங்கனயும்

உருயாக்குயதற்கும்

யங்கன முகானந கசய்து யிற்சினளிப்

சஜ.சஜ. பத்சிரி
கசனார்

தற்கும் அபச நிறுயங்களினுள் உற்த்தித்

காது

தின சநம்டுத்தும் நிகழ்ச்சிகன னை

அனநச்சு

னைமுனப்டுத்துயதற்கும்

முனப்டுத்துயதற்கும்
கா

உத்திசனாகபூர்ய

நனித

அபச

ஊழினர்களுக்

இல்ச்

கசனற்

iii

நிருயாக

அர்த்த

முகானநத்துய

1

அறிமுகம்

මානව සම්පත්
විෂයය ක්ෂෂේත්රය

1

சிவில்

நிர்ாகத்தின்

விபங்கும்

த்தி

அசாங்க

நிலனாக

நிர்ாக

பாடர்தாண

ற்றும்

ன்தண

ழிகாட்டல்கலப

ங்குல்

இவ்லச்சின்

மூனம்

முகாலத்து அலச்சு, அசாங்க நிர்ாகத்தில்
முன்ணணி
கித்து
பதாது
க்களின்

நிலநசற்நப்தடும் ற்றுபாரு அதிவிசசட
தணிாகும்.
அனூடாக
மிகவும்

திர்தார்ப்புக்களுக்கு முன்னுல ங்கும்

உற்தத்தித்திநன் ாய்ந் சசலபான்றிலண

லகயில்

பதற்றுக்பகாடுக்க

அச

சசலபான்றிலண

உருாக்கும்

டடிக்லகயிலண

சற்பகாள்கின்நது.

அன்

சதாது

முடியுாண

ஒட்டுபாத்

அச

அச

பசற்தாடுகலப

பகாள்லககலபத் ாரித்ல், னி ப
முகாலத்தும், நிறுண ரீதிாண விருத்தி

லகயில்

சசலயிணதும்

கட்டிபழுப்புல்

நிர்ாகமும்
சற்பகாள்பப்தடுகின்நது.

ற்றும்

இனூடாக

ன்தற்றிலண முற் தணிாகக் பகாண்டு
லடமுலநப்தடுத்ப்தடும்
தப்புடன்

கூடி

நிலநசற்றும்
சசி

தந்

அபப்தரி

அலச்சாகத்

அபிவிருத்திச்

2018.05.12 ஆந் திகதி அதிவிசசட ர்த்ாணப்
தத்திரிலகயின் மூனம் பதாது நிர்ாகம் ற்றும்

விடப்
தணிகலப

முகாலத்துாகக்

திகழ்கின்நது.

தப்பினுள்

பசற்தாடுகலப

விடப்

விரிவுதடுத்ப்தட்டு
கட்டுப்தட்படாழுகும்

சமுாத்தின்
இருப்பிலண
உறுதிப்தடுத்துற்காக அப்சதாதிருந் சட்டம்
ஒழுங்கு
ற்றும்
அலச்சிடமிருந்

நிலநசற்றி அச
சசலயினுள் னி
பத்திலண உர் உற்தத்தித்திநன் மிக்காக

பற்கு
விடப்

அபிவிருத்தி
தப்தாண

“சட்டமும் ஒழுங்கும்” ன்ந விடம் பதாது
நிர்ாக ற்றும் முகாலத்து அலச்சரின்

அடிப்தலட
அலச்சு

விடதப் தப்பினுள் சசர்க்கப்தட்டு “ பதாது

டடிக்லககலப சற்பகாள்கின்நது.

நிர்ாக,
பதாது க்களுக்கு திருப்திகாண அச
சசலபான்றிலண ங்குற்காண நிாத்

முகாலத்து ற்றும் சட்டமும்

ஒழுங்கும் தற்றி அலச்சு” ஆக இவ்லச்சு
நிறுப்தட்டது. அன் அலச்சாண பகௌ
ஞ்சித் த்துதண்டா அர்களுக்கு அப்தவி

ன்ல,
ஓணச்
சார்புத்ன்ல
ற்றும்
விலணத்திநனின் தால் விசசட கணத்திலணச்
பசலுத்தி,
நிர்ாக
ஒழுங்குவிதிகலபத்
டடிக்லகாணது

சலும்

சட்டத்துக்கு

சற்பகாள்ற்காக ாடபாவி ரீதியினாப
சசலகள் ற்றும் ஒட்டுபாத் இலந்
சசலகளின்
நிர்ாக
டடிக்லககலப

முகாலத்தும் பசய்லண
சாக்காகக்
பகாண்டு

காப்தட்ட

ஒப்தலடக்கப்தட்டது.

ற்தாடுகள்

ற்றும்
ாரித்ல்
இவ்லச்சின்

காப்தட்ட இவ்லச்சு 2019.06.06 ஆந் திகதி

அடிப்தலட பதாறுப்தாகும். அற்கிங்க
ாதண விதிக்சகால ற்றும் அனுடன்

அதிவிசசட ர்த்ானி அறிவித்லின் மூனம்
அசாங்க நிர்ாக, அணர்த் முகாலத்து

பாடர்புலட
சுற்நறிலககலபத்

ற்றும்

அசாங்க

பளியிடப்தட்ட 2126/47

நிர்ாக
ாரித்ல்,

கிாமி

இனக்கத்துலட

அபிவிருத்தி

அலுல்கள்

அலச்சாக ாபிக்கப்தட்டசாடு, 2019.08.07 ஆந்
திகதின்று

திருத்திலத்ல்,
அசிப்தடும்
சந்ர்ப்தங்களில் அற்றுடன் பாடர்புலட

பளியிடப்தட்ட

2135/45

இனக்கத்துலட
அதிவிசசட
ர்த்ானி
அறிவித்லின் மூனம் அசாங்க நிர்ாக,

அாணங்கலப
பதற்றுக்பகாடுக்கப்தடும்
நிகழ்வுகள் இடம்பதறுகின்நது.

அணர்த் முகாலத்து ற்றும் கால்லட
அபிவிருத்தி
அலச்சாக

அசாங்க நிர்ாக டடிக்லகள் பாடர்தாக

திருத்திலக்கப்தட்டது,
அன்
பின்ணர்
2019.12.10 ஆந் திகதி பளியிடப்தட்ட இனக்கம்

சசி ட்டத்தில் பகாள்லககலபத் ாரித்ல்,
பதாருள்
சகாடல்
ற்றும்
அனுடன்

2153/12 இலணயுலட அதிவிசசட ர்த்ானி
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தத்திரிலயின்

மூனம்

அச

நிர்ாக,



பின்ரும் சசலப் பிரிவுகளில் நிர்ாகம்

உள்ாட்டலுல்கள், ாகா சலதகள் ற்றும்

ற்றும் ஆபனி முகாலத்தும்.

உள்ளூாட்சி அலச்சாக
நிறுப்தட்டது.
அன் அலச்சுப் தவி பகப அலச்சர்

i. இனங்லக நிர்ாக சசல

ஜணக தண்டா பன்ணசகான்

ii. இனங்லக கக்காபர் சசல
iii. இனங்லக திட்டமிடல் சசல

அர்களிடம்

ஒப்தலடக்கப்தட்டுள்பது.

iv. இனங்லக பதாறியினாபர் சசல
v. இனங்லக விஞ்ஞாண சசல
vi. இனங்லக கட்டிடக் கலனச் சசல
vii. இனங்லக பாழில்நுட்தச் சசல


இலந் சசலகலப நிர்ாகம் பசய்ல்.



ாதண விதிக்சகாலயின் கீழ் அலந்
தணிகள்.



அசாங்க சசலப் தயிற்சிகள்.



சசி உற்தத்தித்திநனிலண சம்தடுத்தும்
லகயில்
பகாள்லககள்,
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கலபத் ாரித்ல் ற்றும்

அதிமநதகு சாதிதி அயர்களிால் அபச மசமயகள்,
நாகாண சமகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அமநச்சின்
அமநச்சபாக் ககபய ஜக ண்ைாப கதன்மகான்
அயர்கள் உறுதிகநாழி யமங்கார்கள்.

பசற்தடுத்துல்.

அமநச்சுக்கு ஒப்மைக்கப்ட்டுள் கைமநகள்




ஓய்வூதிப்
பிாக்
லடமுலநப்தடுத்துல்.



அசின் ஓய்வூதித் திட்டம் பாடர்தாண
சகன டடிக்லககளும்.



திர்தார்க்கப்தடும்

அசாங்க நிர்ாக ற்றும் முகாலத்து
விடங்களில்ற்றும்

இனங்லக

அபிவிருத்தி நிர்ாக நிறுகம், பாலனக்
கல்வி நிலனம், ஓய்வூதித் திலக்கபம்,

இனக்குகலப



அணர்த் முகாலத்துத்துக்காண சசி



சசலகள்

வீண

ல்னாட்சி

க்களின்

திர்தார்ப்புக்களுக்கு
ங்கும்

பசற்தடுத்துல்.

தாதிப்புக்கலப குலநக்கும் லகயினாண


பசற்திட்டங்கள் னும் திலக்கபங்கள்

இற்லக

அணர்த்ங்கள்

ற்றும்

டடிக்லக

காாக

ற்றும் நிதிச் சட்டச் சலதகளுக்குரி

னிர்களின்

விடங்களுக்கு உரித்ாண பகாள்லககள்,

ற்தடும்
குலநத்ல்,அற்றுக்கு

ற்றும்

மீட்புப் தணிகள்
ங்கும்

பசற்திட்டங்கலப பாகுத்ல், பாடர்
டடிக்லக
சற்பகாள்பல்
திப்பீடு பசய்ல்.

அச

சசலபான்றிலண உருாக்குற்காண
பகாள்லககலபத்
ாரித்ல்
ற்றும்

கானநிலனயின்

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

பகாள்ளும்

ண்க்கருவிலண

முன்னுரிலயிலண

திலக்கபம், சசி கட்டிட ஆாய்ச்சி
ற்றும்

அலடந்து

அறிமுகப்தடுத்துல்.

சலத, அணர்த் முகாலத்து நிலனம்,

அலப்பு

அபிவிருத்தி

லகயில்
அசப்
பதாறிமுலநயினுள்
ல்னாட்சியிலண ஊக்குவித்ல்.

அச சசல ஓய்வூதிர்களின் ம்பிக்லக
நிதிம்,
உற்தத்தித்திநன்
பசனகம்,

சசி அணர்த் நிா
நிலனம்,ளிண்டபவில்

குறிப்பிலண

ற்றும்

அழிவுகலபக்
முகங்பகாடுத்ல்,

ற்றும் நிாம்
பசற்தாடுகலப

ஒருங்கிலத்ல் ற்றும் முகாலத்தும்
பசய்ல்.
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சசி

பகாள்லககளின்

ற்றும் சசி அச நிலனலகளின்

கட்டிட ஆாய்ச்சி அலப்பு கானநிலன
விலபவுகலப குலநக்கும் பசற்திட்டம்

அழிவுகலபக்

திட்டங்கலபத்

சதான்ந

குலநத்ல்,

அமநச்சிால்




அச
சார்தற்ந
ஒருங்கிலப்புச்

சட்டம் (1983 இனக்கம் 24)


இற்லக அழிவுகளுக்கு முகங்பகாடுக்கும்
லகயில்
(மீட்படழுல்)
நிர்ாப்

விலகள் ற்றும் அாலகள் ஓய்வூதிக்
கட்டலபச் சட்டம் (1898 இனக்கம் 1)



தார் ற்றும் அாலகள் ஓய்வூதித்
திட்டச் (ஆயுப்தலடயிணர்) சட்டம் (1998
இனக்கம் 60)



ண்சரிவு அணர்த் முகாலத்தும் ற்றும்
ஆாய்ச்சிகள்
ற்றும்
டடிக்லககளுக்கு

ானிலன


ஆய்வுகள்

ற்றும்


இற்லக அழிவுகலப முற்கூட்டி அறில்
ற்றும் அது பாடர்தாக உரி பிரிவுகலப
இற்லக அழிவுகள் ற்றும் னிணால்

ாசஸ்பங்கள்



அச சசல சசனாத நிதி கட்டலபச்
சட்டம் (1942 இனக்கம் 18)



தரிசு ங்கும் சதாட்டிச் சட்டம் (1957

சற்பகாள்பப்தடும் அழிவுகள் பாடர்தாக
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கலப

ஒருங்கிலத்ல்.

இனக்கம் 37)

இனங்லக அபிவிருத்தி நிர்ாக நிறுகம்,
பாலனக் கல்வி நிலனம், ஓய்வூதித்



திலக்கபம்,



ஓய்வூதிர்களின்

உத்திசாகபூர்

(உலடலயிலண மீபப் பதற்றுக்பகாள்பல்)
சட்டம் ( 1969 இனக்கம் 7)

விழிப்பூட்டல்.



அச சசல ஓய்வூதிம் பதறுதர்களின்
ம்பிக்லக பதாறுப்பு நிதிச் சட்டம் ( 1999
இனக்கம் 40)

ஆாய்ச்சிகலப சற்பகாள்பல்.

விழிப்பூட்டும்

விலகள் ற்றும் அாலகள் ஓய்வூதித்
திட்டம் (ஆயுப் தலடயிணர்) சட்டம் (1970
இனக்கம் 18)

ஊக்குவித்ல்.



புார் ற்றும் அாலகள் ஓய்வூதிச்

பசய்ல்.

அது
குறித்
அபிவிருத்தி



இனங்லக அபிவிருத்தி நிர்ாக நிறுகச்
சட்டம் (1982 இனக்கம் 9)

தணிகளின் விருத்தி ற்றும் பாழில்நுட்த
ழிகாட்டல்கலப ங்குல்.



கட்டா அசாங்க சசலச் சட்டம் (1961
இனக்கம் 70)

அச

னிார் நிறுணங்கள், உள்ாட்டு ற்றும்



மைமுமப்டுத்துயதற்கு

ஒப்மைக்கப்ட்டுள் அடிப்மைச் சட்ைங்கள்

நிறுணங்கள் ற்றும் முகர் நிலனங்கள்,
ப
ளிாட்டு
அலப்புக்களுடன்

உரித்ாண

டடிக்லககலப கண்காணித்ல்.

சற்தடி கலடலகலப உரி சத்திற்கு
லடமுலநப் தடுத்துலண சான்றுப்
அலச்சு,

சகன

விடங்களுக்கும்

ஒருங்கிலப்புச் பசய்ல்.

தடுத்துற்காக

நிறுணங்களுக்கு

ஒப்தலடக்கப்தட்டுள்ப

அற்றுக்கு

பாடர்தாண
பளிாட்டு
உவிச்
பசற்திட்டங்கலப ஆம்பித்ல் ற்றும்



நிலனம்,

ளிண்டபவில் திலக்கபம், சசி

முகங்பகாடுத்ல் ற்றும் மீட்புப் தணிகள்



சசலகள்

சசி அணர்த் முகாலத்துத் திட்டம்
சதாது
ழிடாத்ற்
ாரித்ல்.


நிா

அடிப்தலடயில்

அச
ம்பிக்லக

இனங்லக அணர்த் முகாலத்துச் சட்டம்
(2005 இனக்கம்13)

சசல
நிதிம்,

ற்பநாரு

அலச்சரின்

ஒப்தலடக்கப்தடா

உற்தத்தித்திநன் பசனகம்,சசி அணர்த்
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கீழ்

குறிப்தாக
இங்கு

குறித்துலக்கப்தட்டுள்ப

விடங்களுக்கு

ாதண விருத்திக்காண கட்டலபதான்றிலண

உரித்ாண லண சகன பிாங்களும்

ாரித்துக் பகாள்பல்.


மாக்கங்கள்

சசல ங்களின் உற்தத்தித்திநன் ற்றும்
த்தின்

அபசாங்க நிர்யாக நற்றும்
பிரிவின் மாக்கங்கள்

ன்லயிலண

கட்டிபழுப்புற்காண

முகாமநத்துய

பாடர்தாடல்

கல்

ற்றும்

பாழிநுட்தத்திலண

ஈடுதடுத்துன் மூனம் சம்தடுத்ல்.


அச

சசலயில்

முகாலத்துத்தின்

னி
சதாது



ப

திநன்கலப விருத்தி பசய்ல்.

ஆட்சசர்ப்பு

பசய்ல். ஊதிம் ற்றும் லண சசல
நிதந்லணகளுடன்
உற்தத்தித்திநன்




பாடர்புலட
ாய்ந்
அச

சண்டி

பதாது

பாகுப்தற்காண

க்களின்

சலகளுக்காக

றுசாழி

ங்கும்

சதாது

அசாங்க

சசலயில்

கடலாற்றும்

அபினாலசகளுக்கு



புதி

ன்பகாலடகலபப்

சதான்சந

உரித்ாண
சதிகலப

ஒருங்கிலப்பு

ற்றும்

நிறுவி

மாக்கத்திம அமையும் மாது நிவும் சட்ை

சற்பகாள்பல்
இனக்காகக் பகாண்ட

யமபனமக்கு

லகாளுல்,

ஒத்திமசயாக

ம்நால்

கட்டிகனழுப்ப்ட்ை மூமாானங்கள்

சார்புத்


ன்லற்ந, ஊடுறுவும் ன்ல மிக்க,
சதான்நண)



உவி

ங்குல்,

ணப்தாங்கு, பதாறுப்புக்கூநல், பங்கலப



ற்றும்

முகாலத்தும்.

அலப்பதான்றிலண

ஞாணமிக்காக்

முன்சணற்றுல்

சதான்நற்றுக்கு
பசற்திட்டங்களுக்காண

கட்டலப்பதான்றிலண
ங்குல்
ற்றும்

தரிாற்நங்கலப
(பதறுசதறுகலப

ழிகாட்டல்கலப

இனங்லக அசின் மூனம் நிதி ங்கும்
சிவில் நிர்ாகம், e- அசாங்க நிர்ாகம்

பசற்தடுத்துல்.
பிாண

மீண்டும்

பசற்தாட்டில் பகாண்டு ருல்.

அச சசலயின் உற்தத்தித்திநன் ற்றும்
முகாலத்து
பாகுத்து

ளிாக்குல்

பசனாக்கத்திலண

சம்தடுத்ல்,

ற்சதாது

ற்த

சற்பகாள்ற்காக

அலப்புக்கலப

ற்றும்

த்தின் ன்லல உர்த்துற்காக புதி



நிலனலகளுக்கு

டடிக்லககலப

தாலயிலண சாக்கி ழிடாத்துகின்நது.



ாற்நமுறும்

பகாள்லகயிலணத் ாரித்ல்.

அலுனர்களின்


அச சசலயின் தணிாட் பாகுதியிணரின்

அசாங்க
சிநந்

சசலயின் விலணத்திநனிலண
லகயில்
ப

தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்
திட்டங்களுக்காண
சதிகலப ங்குல் ற்றும் அற்றிலண

முகாலத்துத்துக்காண

டாத்தும் பதாருட்டு அசாங்க பிரிவில்
தயிற்சித் சலகலப இணங்காணுல்.

கட்டலப்பு

தகுத்றிவுடன்

கூடி பகாள்லக ற்றும் ஒழுங்குமுலந


அச

சசலயிலண

ங்கும்

சதாது

ஓய்வூதித்துடன்
பாடர்புலட
சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகலப ங்குற்காக

உற்தத்தித்திநனிலண
லகயில்

பசனாக்கத்திலண

மீண்டும்

ஓய்வூதி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கலப பாகுத்து

ாரித்ல்

ற்றும்

ரீதிாண

ங்குல் ற்றும் பசற்தடுத்துல்.

விருத்திக்காண நிர்ாக சீர்திருத்ம்.


அசின் அபிவிருத்தி இனக்குகள் ற்றும்
முன்னுரிலகலப

பூர்த்தி

அச

சசலக்காண

ரீதிாண

பசய்யும்

இலுலயுடன் கூடி அசாங்கப் பிரிவின்
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சம்தடுத்தும்
அலப்பு
சதாட்டித்

ஆட்சசர்ப்புக்கள்

ன்ல
ற்றும்

சர்ந்படுக்கும் பசல்முலநகலப விருத்தி



பசய்ல்.



அசாங்க

சசலயின்

த்ல

சகாரிக்லக சார்புலட ற்புத்திநன் விருத்தி

சம்தடுத்துல் ற்றும் சசல ங்களின்
பளிப்தலடத் ன்லக்காண கல்கள்

ற்றும் திநன்கலப சரிகட்டல்.

ற்றும்

சசல ங்களிலண பதாது க்களுக்கு

பாழில்நுட்தத்திலணப் தன்தடுத்துல்.

அண்மிக்கச்

பசய்ல்

தன்முகப்தடுத்ப்தட்ட

நிறுணம்



ற்றும்
சார்

பதாது க்கலப லப்தடுத்தி அசாங்க
சசலயின்

லனலப்பு.

பாடர்தாடல்

தால்

சார்ந்

சசல

ங்கலிலண மிக்காக ாற்றுற்காக
குடிகன் / சசலப் பதறுர் சாசணபான்று

அமநச்சின் அயதாத்திற்கு உட்ட்ை முன்ணித் துமகள்

அலச்சிடம் ஒப்தலடக்கப்தட்டுள்ப விடப்
தப்பதல்லனயிலண நிலநசற்றும் தணிகலப
கணத்திற் பகாண்டு பிாண
விடப்
தப்புக்களின்
கீழ்
அற்றிலண
சகாலப்தடுத்தி அவ்ந் விடங்களிணால்
நிலநசற்நப்தடும் குறித் பிரிவுகளும் அவ்
விடப் தப்பதல்லனயிலணக் கணத்திற்
பகாண்டு அலச்சு அலடப் பதற்றுள்ப
முன்சணற்நம்
ற்றும்
அனூடாண
கண்காணிப்பும் இடம்பதறுகின்நது. அவ்

விடப் தப்புக்கள் சற்குறிப்பிட்டாறு
குறித்துலக்கப்தட்டுள்பதுடன், அவ் விடப்
தப்புக்களின் கீழ் சகாலப்தடுத்ப்தட்டுள்ப
பிரிவுகளும்
பின்ருாறு
குறிப்பிடப்தட்டுள்பதுடன், இவ்லச்சின் கீழ்
உட்பதாதிந்து
காப்தடும்
சகன
நிறுணங்களும்
கூட்டாக
இலந்து
அலச்சின்
குறிக்சகாள்கலப
உண்லப்
தடுத்தும் அதி உன்ணப் தத்தில் இட்டுச்
பசல்ற்காக அர்ப்தணிப்புடன் பசனாற்றி
நிற்கின்நார்கள்.
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த ொலயந ொக்கு

" ந சத்திற்கொன சிமந் ந ொர் அச நசலை "

பணிக்கு

" னி ைரத்ல உரி ைலகயில் நிர்ைொகிப்ப னூடகவும்,
முகொலத்துைம், றுசீலப்பு என்பைற்றினூடொகவும் சிமந் ந ொர்
அசொங்க நசலைல உறுதிப்படுத் ல்”
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3

நிறுவனக் கட்டமப்பு
விளக்கப்படம்
(அரசாங்க சசமவகள் பிரிவு)
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4

னி பம்
விடப் தப்பு
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4.1 சுருக்கம்
அசாங்க நிர்ாக ற்றும் முகாமத்துப்
பிரிவின் கீழ் எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப விடப்
தப்பிமணக் கணத்திற் ககாண்டு, அதததால்
அன் ஊடாக மடமுமநப்தடுத்ப்தட்டு
ரும்

தணிகள்

கருத்திற்

ற்றும்

இப்பிரிவிணால் மற்ககாள்பப்தடும் பிாண
கெற்தாடுகள்


கசற்தாடுகமபக்

ாடபாவி தசமகளுக்காண ற்றும் சகன
தசமகளுக்குாக



புதி

ற்றும்

முகாமத்தும்

அமடந்து

திமக்கபம்



ககாள்ளும்

தசம



கீழ்க் ககாள்பப்தடுகின்நது.

இடாற்நத்தின்

அடிப்தமடயில்

உத்திதாகத்ர்கள்
அமச்சிணால் நிர்ாகிக்கப்தடும் ாடபாவி
தசமகள்,



இனங்மக கக்காபர் தசமப் பிரிவு



இனங்மக திட்டமிடல் தசமப் பிரிவு



இனங்மக கதாறியினாபர் தசமப்
பிரிவு

ஆமக்குழுவிற்கு

தரிந்தும ங்குல்.

ரும் சகன பிரிவுகளும் இவ்விடப்தப்பின்

இனங்மக நிர்ாக தசமப் பிரிவு

மூனம்

இடாற்நத்திற்காண
அனுதியிமண
ங்கல் அல்னது இடாற்நம் காடர்தாக
அசாங்க

இனக்கின் மூனம் மடமுமநப்தடுத்ப்தட்டு



ற்றும்

அலுனர்களின்
கதறுததறுகமப
உறுதிப்தடுத்திக் ககாள்பல்.

கசய்லின் ஊடாக பிரிவு ரீதிாண கசற்திநன்
குறிகாட்டிகமப

தரீட்மச

தல்கமனக்ககங்களின்

உத்திதாகத்ர்கமப ஆட்தசர்ப்புச் கசய்மனப்
ததான்தந னி பத்ம உரி மகயில்
நிர்ாகித்ல்

உரி தசமப் பிாக் குறிப்புக்களின்
மூனம் தசமக்கு ஆட்தசர்ப்பு காடர்தாண
டடிக்மககமப டுத்ல் .

ககாள்ளும் ததாதும், முக்கிாக

இமந்

அலுனக உவிாபர் தசம
சாதிகள்இமந் சாதிச் தசம

புதி

தவிகளில்

கடமப் கதாறுப்மத ற்தது காடர்தாக
அச
ர்த்ானி
அறிவித்லில்
பிசுரிப்தற்காக
டடிக்மக டுத்ல்.


விமணத்திநன்

காண்

அசிப்தடும்
மட

ாண்டல்

தரீட்மசகமப டாத்ல்கதறுததறுகமப ,
களியிடல்
ற்றும்
தசமப்



இனங்மக விஞ்ஞாண தசமப் பிரிவு

பிாங்களுக்கு ற்த விமணத்திநன்
காண் தரீட்மசக்கு உரி தாடங்கள் ற்றும்



இனங்மக கட்டிடக் கமனஞர் தசமப்
பிரிவு

காழித்
தர்ச்சிம
கதறுன்
தமப்தாட்டிலிருந்து விடுவித்ல்.



இனங்மக காழில்நுட்த



தசமப்

பிச்சிமணகள் காடர்பில் அசிப்தடும்

பிரிவு

சந்ர்ப்தங்களில்
அசாங்க
தசம
ஆமக்குழுவுக்கு தரிந்தும ங்குல் .

அமச்சிணால் நிர்ாகிக்கப்தடும் இமந்
தசமகள்,






விமணத்திநன் காண் தரீட்மசகளுக்கு உரி



தசம

உறுதிப்தாட்மட

அல்னது

காழிகதர்ப்தாபர் தசம
முகாமத்து தசம உத்திதாகத்ர்
தசம
இனங்மக நூனகர் தசம
இனங்மக கல்
காடர்தாடல்
காழில்நுட்தச் தசம
அபிவிருத்தி உத்திதாகத்ர் தசம

தசம

ங்குல்

உறுதிப்தாட்மட

ங்குது காடர்பினாண தரிந்துமகமப
அச

தசம

ஆமக்குழுவுக்கு

ங்குல்.
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ாட்டிற்கு
களித
கசல்ற்காண
விடுமுமநக்கு அனுதி ங்குல்.



ாடபாவி

தசமகளுக்காண

பிாத்தில்
விடத்






தசமப்

குறிப்பிடப்தட்டள்ப

துமநகளுக்கு

களிாட்டு

ாடபாவி

தவிகளிலிருந்து

ஏய்வு

விதிக்தகாமயின்
பிரிவுக்கம)

ங்குல்.

XII

14

ஆம்

ாட்டிற்கு
களித
கசல்ற்காண
விடுமுமநக்கு அனுதி ங்குல்.



அலுனர்களின் எழுக்காற்று டடிக்மக



தசமப்

பிாத்துக்கு

உரித்ாண

உத்திதாகத்ர்கமப குறித்
தடிமுமநயில் அர்த்துல்

கடமயின் நிமித்ம் களிாகடான்றில்


அச

சம்தபப்

தசமகளின்
ககாள்மக
சார்ந்
தீர்ாணங்கள் காடர்பில் அசாங்க தசம
ஆமக்குழு

ற்றும்

அமச்சமக்கு

தரிந்துமகள் ங்குல்.

ங்குல்.
இமந் தசமகளுக்காண கடமகமப
நிமநதற்நல், ததிற் கடமாற்றுற்கு



தசம மூப்புநிமனப் தட்டிமனப் ததல்



தவி கற்றிடப் தட்டிமனப் ததல்.
தற்கூநப்தட்டுள்ப
தசமகளுக்கு

அனுதிளித்ல்.

தனதிகாக
னி
ப
முகாமத்துத்திற்காண எருங்கிமப்புச்

ாடபாவி தசமகளின் தனும் எரு
தவியில் ததிற் கடமாற்றுற்குரி

தசமகமப

தரிந்துமகமப

ற்றும் னி ப அபிவிருத்திப் பிரிவும்

அசாங்க

இமந்

தசமகளுக்காக

தசம

இவ்மணத்து விடப்
ககாள்பப்தடுகின்நது.

இண்டாம்

நிமன அடிப்தமடயில் விடுவித்ல்.
ாடபாவி
நிமன

கீழ்

விடுவிப்தது

ற்றும் முகாமத்துற்ந நிமன தசம

தசம

குதியுமட உத்திதாகத்ர்கமப உள்ளூர்

தரிந்துமகமப

ற்றும்
களிாட்டில்
மடகதறும்
குறுகி ற்றும் நீண்ட கான தயிற்சித்

அசாங்க

ங்குல் 143 மடமுமந எழுங்கு விதி )

திட்டங்களுக்கு
ாய்ப்புக்கள்

(இற்கம
இமந்

தப்பின்

இண்டாம்

அடிப்தமடயில்

ஆமக்குழுவுக்கு

புனணாய்வு,

அணடிப்தமடயில்
னி
ப
அபிவிருத்திப் பிரிவிணால், முகாமத்தும்

தசமகளுக்கு

காடர்பில்

ங்கும்

ஆாய்ச்சி ற்றும் கசற்தாட்டுப் பிரிவு

ஆமக்குழுக்கு ங்குல்.



கதநச்

கதநச் கசய்ல் காடர்தாக அசாங்க
தசம ஆமக்குழுவுக்கு தரிந்துமகமப

சம்தபற்ந விடுமுமநக்காண அனுதிம



ற்றும்

தசமகளுக்கு

உத்திதாகத்ரின் ாழ்க்மகத் துமக்கு



ஏய்வு

கற்மகக்காண விடுமுமந ங்குல் (
முழுமாண சம்தபத்துடன்) – (ாதண

உறுதிப்தடுத்ப்தட்டுள்ப



தசமகளில்

கசய்ல்

இமக்கப்தட்டுள்ப அல்னது களிாட்டு
கற்மக விடுமுமந கதற்றுள்ப , தவியில்



இமந்

தசமகளுக்கு

எப்தந்

கசல்ற்காண
சதி
ற்தடுத்திக்

ககாடுக்கப்தடுகின்நண.

அடிப்தமடயில் தசமயில் ஈடுதடுற்கு
அனுதி ங்குல்.


அவ்ாதந புனணாய்வு, ஆாய்ச்சி ற்றும்

இமந் தசமகளுக்கு முர்வுகமப

கசற்தாட்டுப் பிரிவின் மூனம் பின்ரும்

ங்குல்
ற்றும்
ாடபாவி
தசமகளுக்கு தவியுர்வுகமப ங்குது
காடர்பில்
ஆமக்குழுவுக்கு

அசாங்க

தணிகள் இடம்கதறுகின்நண.



தசம

ஊல்

ற்றும்

டடிக்மககள்

தரிந்துமகமப

ாய்ப்புக்கமப

ங்குல்.
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இனஞ்சம்

ததான்ந

ற்தடுற்காண
குமநத்து

ற்ததாம

அச



தசமயில்

நினவும்

தனவீண

அச

டடிக்மகமப் தாதுகாக்கும் மகயில்

ாற்றிமத்ல்.

கசற்தடும்
ததாது
சக்தி
அனககான்நாக ாற்றுல்.

குமநதீர்ப்பு

முகாமத்து

ஊடாக

குமநதீர்ப்பு



முகாமத்து

மிக்க

முமநசார்ந் ஆாய்ச்சிச் கசற்தாட்டின்
ஊடாக அச முகாமத்து ககாள்மககமப

முமநமகமப தாம்தரி நிமனயிலிருந்து

காகுத்ல்

வீண நிமன ம தம்தடுத்ல் .

றுசீமப்புக்காக

ந்காரு அச நிறுணத்திணதும் ஆம்த
விசாமகமப
தற்ககாள்ற்கு

வுகள்,
கல்கள்
ற்றும்
அனுதங்கமப
கதற்றுக்ககாள்ற்

அசிப்தடுமிடத்து

அசிப்தடும்

நிமநதற்றிக்
புனணாய்வுப்

அப்தணிகமப

ககாடுக்கும்
பிரிவு

இவ்மச்சின்

ற்றும்

நிர்ாக
அசிப்தடும்

பிாண

மூனாாாக

கசற்தடுல்.

ஊடகாக



கசற்தட்டு

ருகின்நது.



எழுக்காற்று

முமநமகமப மிகவும் சிநந் முமநயில்

கதாறிமுமநம நிறுவி ததணிச் கசல்ன்



தசமயிணதும்

அடிக்கடி தற்ககாள்பப்தடும் முமநசார்ந்
கசற்தாடுகளின் மூனம் அச துமநயில்

அடிப்தமட

ஊல் ற்றும் இனஞ்சம் மடகதறும்

விடப்

அபவிமணக் குமநத்ல்.

தப்தாண அச துமநயினுள் னி ப
முகாமத்துத்திற்குரி
எட்டுகாத்

இணந் ற்றும் ாடபாவி மெணகளில் மற்ககாள்பப்தடும் ஆட்மெர்ப்புக்கள்
மெணப் பிரிவு

ருடாந் ஆட்மெர்ப்புக்களின் அபவு
2015
2016
2017
2018
217
0
132
0
9
9
22
16
11
1

இனங்மக நிர்ாக தசம
இனங்மக விஞ்ஞாண தசம
இனங்மக கட்டிடக் கமனஞர் தசமப்
பிரிவு
இனங்மக கக்காபர் தசம
இனங்மக திட்டமிடல் தசம
இனங்மக கதாறியினாபர் தசம
அபிவிருத்தி உத்திதாகத்ர் தசம
காழிகதர்ப்தாபர் தசம
நூனகர் தசம
கல் காழில்நுட்த தசம
முகாமத்து தசம உத்திதாகத்ர்
தசம
அலுனக உவிாபர் தசம
சாதிகள்
காத் கூட்டுத்காணக

189
0
794
69
0
0
2677

95
15
237
0
27
0
218
1924

982
270
5207

1009
270
3803

13
0

கடந் ந்து ருட கானத்மப் தார்க்கும் ததாது அமச்சின் மூனம்
அபவிமண

தம்தடுத்ற்காக

தற்ககாள்பப்தடுகின்ந
ப்தட்டுள்பது.

ாடபாவி

எட்டுகாத்

ற்றும்

ஆட்தசர்ப்புக்களின்
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2019
221
36
0

0
0
0
52
1050

0
0
226
1922
0
33
9
5427

232
106
34
0
0
13
503
288

936
379
2595

1111
811
9556

986
209
2628

அச தசமக்கு னி ப
இமந்

அபவு

தசமகளுக்காக

தற்குறிப்பிட்டாறு

தற்குறிப்பிட்ட சகன தசமகளுக்கும் ஆட்தசர்ப்புச் கசய்ப்தட்ட னி பத்ம மிகவும் தனுறுதி
ாய்ந் மகயில் முகாமத்தும் கசய்மண தாக்காகக் ககாண்டு ாதண டடிக்மககளின்
எட்டுகாத்ப் கதாழிப்பு ாடபாவி ற்றும் இமந் தசம ட்டத்தில் பின்ரும் மகயில்
காட்டப்தட முடியும் .

தணிகள்
இ.மெ .க.
அங்கீகரிக்கப்தட்ட
தவிணியிணர்
உண்ணாண
தவிணியிணர்
புதி ஆட்மெர்ப்புக்களின்
எண்ணிக்ணக
நிந்ப்தடுத்ல்கள்

1,984

III இலிருந்து IIஇற்கு
II இலிருந்து Iஇற்கு
I இலிருந்து விமெட /
அதிஉர்
ஓய்வு கதநச் கெய்ல்
இடாற்நங்கள்
ருடாந் இடாற்நங்கள்
விடுவிப்புக்கள்

154
-

ாடபாவி மெணகள் )2019(
இ.மெ .தி.
இ.மெ.கதா.
இ.மெ .நி .
தணிாட் காகுதிணர்
1,267
3,202
1,460

இ.மெ .வி .
653

1,630

1,037

1,233

2,341

456

232

106

34

221

36

08
தவியுர்வுகள்
124
01
33

95

115

10

30
15
18

**93

07
16
-

08
08

31
13
14

58
214
**13

10
04
01

109

51
86
78
05

01

ஒழுக்காற்று டடிக்ணககள்
36
02

ஒழுக்காற்று
12
01
டடிக்ணககள்
ஆம்பிக்கப்தட்ட
எண்ணிக்ணக
குற்நச்ொட்டுப் தத்திங்கள்
3/5
04
19
03
ங்கல்கள் /விபக்கம்
மகால்கள்
ஒழுக்காற்றுக் கட்டணபகள்
10
03
02
ங்குல்
மெணண விட்டு வினகிச்
02
கெல்லும்
அறிவித்ல்களுக்கு எதிாக
மற்ககாள்பப்தட்ட
மன்முணநயீடுகள்
* இனங்ணக நிர்ாக மெண III ஆந் த்திலிருந்து IIஆந் த்துக்குரி தவியுர்வுகள் காடர்தாக 86 உத்திமாகத்ர்களின்
கல்கள் அொங்க மெண ஆணக்குழுவின் அனுதிணப் கதற்றுக் ககாள்ற்காக அனுப்பி ணக்கப்தட்டுள்பதுடன்,
2018 ஆம் ஆண்டினுள்
Iஆந் த்துக்கு தவியுர்த்ப்தட மண்டி ெகன உத்திமாகத்ர்களும் ற்ெம்
முர்த்ப்தட்டுள்பார்கள்.
** இ.நி.மெ. ருடாந் இடாற்நம் டடிக்ணக 2020 ஆம் ஆண்டில் மற்ககாள்ற்க டடிக்ணக எடுக்கப்தட்டுள்பது.

18

19

முகாமத்தும் ற்றும் முகாமத்துற்ந நிமன தசம குதிகளுக்காண உள்ாட்டு ற்றும்
களிாட்டு ற்றும் குறுகி கான ற்றும் நீண்ட கான 2020.08.31 ஆந் திகதி ம ங்கப்தட்ட
தயிற்சிகள் காடர்தாண சுருக்க விதம் பின்ருாறு ப்தட்டுள்பது.
மெண குதி

உள்ாட்டு தயிற்சிப்
தாடகறிகள்
குறுகி கான நீண்ட கான

களிாட்டு தயிற்சிப்
தாடகறிகள்
குறுகி கான நீண்ட கான

முகாமத்து நிமன

05

03

118

-

முகாமத்துற்ந
நிமன
ஆம்த நிமன ட்டம்

05

-

-

-

02

-

-

-

தயிற்சித் திட்டங்கள்

சான்றிழ்
தத்திப்
தாடகறி
டிப்தபாா தாடகறி
தட்டப் பின் தட்டச்
சான்றிழ்
காத்ம்

தங்குதற்றி
உத்திமாகத்ர்களின்
எண்ணிக்ணக
தவிநிணன
தவிநி
அற்ந
ணன
06
275
03
09

-

18

275

அச துமநயின் னி ப முகாமத்துத்துக்குரி எட்டுகாத் அச தசமயிணதும் எழுக்கத்மப்
தாதுகாப்தற்காக மடமுமநப்தடுத்ப்தடும் புனணாய்வுஆாய்ச்சி ற்றும் கசற்தாட்டுப் பிரிவிற்கு ,
ஆம் ஆண்டில் 2018 தறு நிறுணங்களின் தகாரிக்மகக்கு ற்த விசாமகமப டாத்துற்கு
ஆாய்ச்சி ற்றும் ,ஆம் ஆண்டிலும் புனணாய்வு 2019 அதததான்று ,ங்கப்தட்ட எத்துமப்பு
கசற்தாட்டுப் தி ரிவுக்கு ஆம் ஆண்டில் 2018 அற்றில் .முமநப்தாடுகள் கிமடக்கப்கதற்றுள்பண 31
அற்கம ருடத்தினுள் .ஆகும் 24 முன் ககாண்டு ப்தட்ட விசாமகளின் ண்ணிக்மக
.ஆகும் 55 டடிக்மக டுக்கப்தட தண்டி காத் முமநப்தாடுகளின்
ண்ணிக்மக
அம்முமநப்தாடுகள் காடர்தாண முன்ணதிற்நம் கீத ப்தட்டுள்பது.
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விசாமகள் தற்ககாள்பப்தட்ட விடங்களுக்கு ற்த தார்க்கும் ததாது விசாமகளின் கதாழிப்பு
பின்ருாறு ப்தட்டுள்பது .
விொண கெய்ப்தட்ட விடங்கள்

விொணகளின்
எண்ணிக்ணக
5
துஷ்பிதாகம்
7

நிதி தாசடி
அதிகாத்ம
கசய்ல்
கடமமப் புநக்கணித்ல்
அலுனகத்தில் ங்கியிருக்காம
ததாலி அறிக்மககமபத் ாரித்ல்
சட்டவிதா கசற்தாடுகள்
மண

2
1
1
2
3

உத்திதாகத்ர் குதிக்கு ற்த பிரிவிணால் தற்ககாள்பப்தடும் விசாமகள் காடர்தாண கல்கள்
கீத உள்ப விபக்கப்தடத்தில் காட்டப்தட்டுள்பது .

நிமநவு கசய்ப்தட்ட ஆம்த விசாமகள் காடர்தாண
காடர்தாண ககல் பின்ருாறு ப்தட்டுள்பது .

ங்கப்தட்டுள்ப

ங்கப்தட்ட
தரிந்துணகளின்
எண்ணிக்ணக
முனாம் உத அட்டமயின் கீழ்
03
குற்நச்சாட்டுப் தத்திங்கமப ங்குல்.
இண்டாம் உத அட்டமயின் கீழ்
03
குற்நச்சாட்டுப் தத்திங்கமப ங்குல்.
அட்டமப்தடுத்ப்தட்ட எழுக்காற்று
01
டடிக்மககமப தற்ககாள்பல்.
அலுனக முமநமம இல்பு நிமனக்கு
01
ககாண்டு ருல்.
திர்கானக்
ககாள்மக
சட்ட
/
02
.முன்காழிவுகமப தற்ககாள்பல்
ங்கப்தட்ட தரிந்துணகள்
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தரிந்துமகள்

4.2 இணந் மெணகள்
அசாங்க

தசம

நிமனங்களுக்கு


இமந் தசமகள் தணிப்தாபர் ாகத்துக்கு
பிதிநிதித்து அதிகாத்தின் அடிப்தமடயில்
இமந் தசமகளில் உத்திதாகத்ர்கமப
ற்றும்

தசமயிலிருந்து

விடுவித்ல்

காடர்தாண

கசற்தாடுகமப

இமந்

தசமகள்

கல்
காடர்தாடல்
ற்றும்
காழில்நுட்த தசமயின் 2 குப்பு II ஆந்
த்திற்கும் 3 குப்பு III ஆந் த்திற்கும்
இண்டாம் கட்டாக உத்திதாகத்ர்கமப
ஆட்தசர்ப்புச் கசய்ற்கு திமநதசரியின்

நிணம் கசய்ல், இடாற்நம் , தவியுர்வு,
டடிக்மக

மக்கும்

டடிக்மக இடம்கதற்நது.

ஆமக்குழுவிணால்

எழுக்காற்று

அனுப்பி

அங்கீகாத்மப் கதற்றுக் ககாள்ற்காக
உரி

கடிங்கள்

அனுப்பி

மக்கப்தட்டுள்பண.

பிரிவிணால்
தற்ககாள்பப்தடும்
முக்கி
தணிகபாகும். இற்காக இமந் தசமகள்



நூனகர்

தசமயில்

தண்டி

பிரிவில் 12 கிமபகமபக் ககாண்டமந்துள்பது.

தற்ககாள்பப்தட

ஆட்தசர்ப்பு டடிக்மககள்

தற்ககாள்பப்தட்டு
2019

ஆம்

ஆண்டுக்காண

பிரிவின்

பிாண

கசய்ப்தட்டுள்பண.

கெனாற்றுணககள்




2019
ஆம்
ஆண்டினுள்
இமந்
தசமகளுக்காக 2130 உத்திதாகத்ர்கள்

இனங்மக நிர்ாக தசமக்காக புதி
உத்திதாகத்ர்கமப
ஆட்தசர்ப்புச்
கசய்ற்கு உரித்ாண தரீட்மச அறிவித்ல்
2019.07.19
ஆந்
திகதின்று

ஆட்தசர்ப்புச்
கசய்ப்தட்டார்கள்
ன்ததாடு, அர்கள் தசம குதிக்கு
ற்த பின்ரும் மதடத்தின்
காட்டப்தட்டுள்பது.

நிமநவு

களியிடப்தட்டும்,
திமக்கபத்திணால்

மூனம்

தரீட்மச
2019.12.31
ஆந்

திகதிாகியும்
டாத்ப்தடவில்மன.


தரீட்மச

முகாமத்து

தசம

உத்திதாகத்ர்தசமக்காக 2019.12.31 ஆந்
திகதி
ம
காப்தட்ட
கற்றிடங்களுக்குரி ற்றும்
நூனகர்
தசமயில்
ஆட்தசர்ப்புச்

உத்திதாகத்ர்கமப
கசய்ற்காண தரீட்மச

* ககல் காடர்தாடல் ற்றும் காழில்நுட்த மெணயின் 2 குப்பு
II ஆந் த்திற்காக 96 உத்திமாகத்ர்களும் 3 குப்பு III ஆந்
த்திற்காக 408 உத்திமாகத்ர்களும் இணத்துக்
ககாள்பப்தட்டார்கள்.

அறிவித்ல் ர்த்ானியில் பிசுரிப்தற்கு
தரீட்மச
திமக்கபத்திணால்

** முகாணத்து மெண உத்திமாகத்ர் மெணயின் அதிஉர்
த்திற்காக 279 உத்திமாகத்ர்கள் இணத்துக்
ககாள்பப்தட்டார்கள் என்தமாடு, III ஆந் த்திற்காக 9
உத்திமாகத்ர்களும் இணத்துக் ககாள்பப்தட்டார்கள்.

முகாமத்து





அாணங்கள் தகாப்தட்டுள்பண.
தசம

உத்திதாகத்ர்

தசமக்காக ஆட்தசர்ப்புச் கசய்ப்தட்ட
அதிஉர் த்தின் உத்திதாகத்ர்களுக்கு

இனங்மக
நிர்ாக
தசமக்காக
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட அடிப்தமடயின் கீழ்

தசமத் துக்கப் தயிற்சிப் தாடகறிகள்
டாத்ப்தட்டுள்பது.

46 உத்திதாகத்ர்கள் 2019.05.15 ஆந் திகதி
ஆட்தசர்ப்புச்
கசய்ப்தட்டுள்பார்கள்.



இவ்ருடத்தின் கசப்டம்தர் ாத்தின்
ததாது
அர்கள்
குறித்
தசம

இனங்மக
நிர்ாக
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட
ஆட்தசர்ப்புச்
உத்திதாகத்ர்களுக்கு

தசமக்காக
அடிப்தமடயில்
கசய்ப்தட்ட
டாத்ப்தட்ட

தசமத் துக்கப் தயிற்சிப் தாடகறி 2020
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ஆம்

ஆண்டு

ார்ச்

ாத்தில்

ங்கப்தட்டதாடு, ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட

நிமநமடவுள்பது.


அடிப்தமடயில்

இனங்மக நிர்ாக தசம,
கதாறியினாபர்
தசம,

கசய்ற்காண
தர்முகப்
தரீட்மச
கதப்ரி ாம் டாத்ப்தட்டு த ாம்

இனங்மக
இனங்மக

கக்காபர் தசம, இனங்மக விஞ்ஞாண

46

ற்றும் கட்டடக் கமனஞர் தசம ற்றும்
இனங்மக திட்டமிடல் தசம ததான்ந

ங்கப்தட்டண.


ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட

இனங்மக

அபிவிருத்தி

நிணங்கள்

உவிாபர்

தரீட்மசம

தசமயின்
த்திற்காண

அடிப்தமடயில்

நிருாக நிறுகத்திணால் டாத்துமண

ஆட்தசர்ப்பு

ற்காலிகாக

தரீட்மச ார்ச் ாம் டாத்ப்தட்டதாடு,

ஆந்

நிறுத்தி

மக்கப்தட்டு

திகதி

அமச்சமத்

டுக்கப்தட்டுள்பதுடன்,
ஆந்
திகதி
அத்டுத்ல்

காண்



இனங்மக

அபிவிருத்தி

நிறுகத்திணால்
அமச்சம

அற்கம
மகம
கதற்றுள்ப
498உத்திதாகத்ர்களுக்கு நிணக் கடிம்
ஜூன்
ாம்
ங்கும்
நிகழ்வு

தரீட்மச

மடகதற்நது.

நிருாக



டாத்துற்கு
அங்கீகாத்ம



இனங்மக கல் ற்றும்

காடர்தாடல்

தசமயின் குப்பு 1 இன் III ஆந் த்துக்கு
ஆட்தசர்ப்பு கசய்ற்காக
2016 ஆம்
அண்டில் மடகதற்ந
திநந் ற்றும்
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட

இடாற்நக்

ததாட்டிப்

தரீட்மசயின் கதறுததறுகளின் தடி திநந்

நிமநவு

அடிப்தமடயில் மூன்நாம் கட்டாக புதி
ஆட்தசர்ப்பு 2019.07.08 ஆந் திகதின்று

தசமயின் திநந்
ஆட்தசர்ப்புச்

இடம்கதற்நதாடு அதில் 1 ஆம் குப்புக்கு
05
ததர்
புதிாக
நிணம்

கசய்ப்தட்டுள்பது.
இனங்மக நிர்ாக
அடிப்தமடயில்

தர்முகப்
தரீட்மச
13
உத்திதாகத்ர்கள்

இற்காக த ற்றும் ஜூமன ாங்களில்
நிணக் கடிங்கள் ங்கப்தட்டண.

ஊடாக விண்ப்பிப்தற்குரி சதிகள்
ற்தடுத்திக்
ககாடுக்கப்தட்டுள்பது.
களியிடப்தட்டு

அச நூனகர் தசமக்கு ஆட்தசர்ப்பு
கசய்ற்கு இண்டாம் ற்றும் மூன்நாம்
கட்டங்களில்
டாத்ப்தட்டு

இமந் தசமயில்
ாடு பூாகவும்
தந்து காப்தடும் உத்திதாகத்ர்களின்
ருடாந்
இடாற்நங்கமப
தற்ககாள்ற்காக இமத்பத்தின்

கட்டமபகள்

ம் 3(III)

ற்றும்
2(II) இற்கு ஆட்தசர்ப்பிற்காண
தர்முகப் தரீட்மச ார்ச் ாத்திலும்,

கதற்றுக்ககாள்ற்கு
சர்ப்பிக்கப்தட்டுள்பது.

உத்திதாகத்ர்களுக்கு

இனங்மக கல் ற்றும் காடர்தாடல்
காழில்நுட்தச் தசமயின்

ற்றும்
உரித்ாண

மடப்

ற்றும் திநம

ங்கப்தட்டண.

கதறுததறுகமப களியிடப்தட்டிருத்ல்
தண்டும்.

விமணத்திநன்

தர்முகப்

அடிப்தமடயில் 279 உத்திதாகத்ர்களுக்கு
ஆகஸ்ட்
ாம்
நிணங்கள்

தரீட்மசம டாத்துற்காக இற்கு
முன்ணர்
மடகதற்ந
தரீட்மசகளின்

கல்
காடர்தாடல்
காழில்நுட்த
தசமக்கு

கசய்ற்காண

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட

நீக்கப்தட்டது.
வ்ாநாயினும்
இவ்விமணத்திநன் காண் மட ாண்டற்



முகாமத்து
அதிஉர்

தீர்ாணம்
2019.05.21



உத்திதாகத்ர்களுக்கு

தசமகளின் விமணத்திநன் காண் மடப்

2018.10.02



ஆட்தசர்ப்புச்

கசய்ப்தட்ட 175 உத்திதாகத்ர்களுக்கு
நிணக்
கடிங்கள்
ார்ச்
ாம்

கதற்றுக்ககாண்டார்கள்.
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இனங்மக கல் ற்றும் காடர்தாடல்

அபிவிருத்தி

நிருாக

காழில்நுட்தச் தசமயின்
1
ஆம்
குப்பின் ம் I/II இன் தவிகளுக்கு

இமந்து

டடிக்மக டுத்து இச்

உத்திதாகத்ர்கமப கரிவு கசய்ற்காக

தசமயின் 1 ஆம் குப்பின் ம் I ற்றும்
1 ஆம் குப்பின் ம் II இமணயுமட

2019.09.12 ஆந் ஆந் திகதி அசாங்க நிர்ாக

உத்திதாகத்ர்கள்

சுற்நறிக்மகம 28/2019 களியிடுல்.

தயிற்சிக்குரி

இனங்மக கல் ற்றும் காடர்தாடல்

ங்கப்தட்டதாடு,

காழில்நுட்த தசமப் பிாத்தின்11

காடர்தாடல்

ஆம் பிரிவிற்கு ற்த 1 ஆம் குப்பின் I ஆம்
த்தின் ற்றும் II ஆம் த்துமட

பிரிவின் மூனம் இனபவு விருத்திப் தயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2019.10.07 ஆந் திகதி முல்

தவிகளுக்கு

2019.10.24 ஆந் திகதி ம ( ட்டு 08

நிமிப்தற்காக

உத்திதாகத்ர்கமப
முமநசார்ந்

ததருக்கு
ாய்ப்புக்கள்

இனங்மக

கசற்தாகடான்றிமண

கல்

ற்றும்

காழில்நுட்த

தசமப்

நிகழ்ச்சித்திட்டம்)

அபிவிருத்தி

நிர்ாக

நிறுகத்திணால் டாத்ப்தட்டது.

அனுடன்


காடர்புமட விபக்கத்துடன் கூடி புள்ளி
ங்கும் மடமுமந ாதிரிப் தடிம் ,

தலும், இனங்மக கல் ற்றும்
காடர்தாடல் காழில்நுட்தச் தசமயின்
உத்திதாகத்ர்களின்
காழில்சார்
திநன்கமப விருத்தி கசய்ற்காக கல்

விண்ப்தங்கள் தகாரும் ாதிரிப் தடிம்
ற்றும் தர்முகப் தரீட்மசயின் புள்ளி
ங்கும்
தட்டிலின்
ாதிரிப்

ற்றும்
காடர்தாடல்
காழில்நுட்த
அமச்சின் முழுமாண எத்துமப்புடன்
இச் தசமயின் 2 ஆம் குப்பின் 150

தடித்துடணாண சுற்நறிக்மக அசாங்க
தசம ஆமக்குழுவின் அங்கீகாத்தின்
கீழ் பிசுரிக்கப்தட்டுள்பது.



15

ாட்கமபயுமட

தர்ந்கடுப்தற்கு

அறிமுகப்தடுத்தி



நிறுகத்துடன்

உத்திதாகத்ர்கள் ற்றும் 3 ஆம் குப்பின்
உத்திதாகத்ர்கள்
350
ததருக்கு
“

இனங்மக கல் ற்றும் காடர்தாடல்
காழில்நுட்தச் தசமப் பிாத்தின்
மூனம்
உத்திதாகத்ர்களின்

மனமப்பு

காழிற்தாடுகள் ற்றும் கடமகமப
எப்தமடக்கும் கல் அமப்பு, கல்

டிமப்பு” தத ிான்ந தயிற்சிப்
தாடகறிகள் 2019 த ாம் 13 ஆந் திகதி

காழில்நுட்தம்
மனமப்பு /

முல் 2019 ஜூமன ாம் 26 ஆந் திகதி

நிர்ாகம்”

ற்றும்
கனி
தாதுகாப்பு ததான்ந

நிர்ாகம்”
ற்றும்

“முமநம

“இமத்ப

ம மறுக்கப்தட்ட காமனக்கல்வி

பிாண சிநப்புமிக்க துமநகளின் கீழ்
மகப்தடுத்ப்தட்டுள்பதுடன்,
அத்
துமநகமப
உள்படக்கி
மகயில்

நிமனத்தின்

மூனம்

உத்திதாகத்ர் எருருக்கு குமநந்தட்சம்
ருடாந்ம்
ாற்தது
(40)

புள்ளிகமபப் கதற்ந 2 ஆம் குப்பின் 100

ணித்திானங்களுக்குக்

ற்றும்

டாத்ப்தட்டது.அப்தயிற்சிப்
தாடகறியில் கனந்து ககாண்டு அதிதட்ச்
உத்திதாகத்ர்களுக்கு

குமநா

காடர்தாடல்

தசமத் துக்கப் தயிற்சிப் தாடகறிம

அமச்சின்

முழுமப்தடுத்
தண்டி
டுத்துக்காட்டப்தட்டுள்பது.

“மனமப்பு

தம

மீண்டும்

கல்

காழில்நுட்த

அனுசமயுடன்
நிர்ாகம்”

“காகுதி

நிர்ாகம்” ஆகி துமநகளுக்காண தயிற்சிப்
தாடகறி 2019 த ாம் 21 ஆந் திகதி

அன் முற் கட்டாக இவ் அமச்சின் நிதி

முல் 2019 ஜூமன ாம் 07 ஆந் திகதி
ம மறுக்கப்தட்ட காமனக்கல்வி

எதுக்கீட்டின் கீழ் னி ப ற்றும்
அபிவிருத்திப் பிரிவின் மூனம் இனங்மக

நிமனத்தின் மூனம் டாத்ப்தட்டது.
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இடாற்நங்கமப

கூட்டங்கமப டாத்துற்கு டடிக்மக

தற்ககாள்ற்காக

டுக்கப்தட்டுள்பது.

புதி
கன்கதாருகபான்று
அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.
இம்கன்கதாருள்
தசமயின்

மூனம்

தசமகள்



இமந்
சினற்றிற்கு

பகான்று

இதும
தசமயில்
உத்திதாகத்ர்களின்

Application)

இற்மநப்தடுத்ப்தட்ட

கதற்றுக்ககாண்டு

2020

இடாற்நக் குழு ற்றும்

மீபாய்வுக்

குழும

தசகரித்ல்,

ததணி

கதற்றுக்ககாள்ற்கு

இமழி கன்கதாருள் ஊடாக Online

டுக்கப்தட்டுள்பது.

காடர்ந்தும்
தம்தடுத்

அம்கன்

கதாருமப
டடிக்மக

ஊடாக

டடிக்மக

கடம டடிக்மக நிமித்ம்
கிமபகளிலிருந்து
ருமக

களிக்
ரும்

உத்திதாகத்ர்களின் ருமகம திங்கள்
ற்றும் புன் கிமகளுக்கு ாத்திம்

டுக்கப்தட்டுள்பது.

மறுத்ல் ற்றும் மண திணங்களில்

அலுனக உவிாபர் தசமக்காக 1296
ததருக்கு
புதி
நிணங்கள்

ருமக ரும் உத்திதாகத்ர்களுக்காக
தசமப் கதறுர் கருபீடகான்றிமண

ங்கப்தட்டுள்பார்கள்.
ருடாந்
இடாற்ந
டடிக்மககளும்
தற்ககாள்பப்தட்டண.

ற்தடுத்துல்.

4.3 இனங்ணக நிர்ாக மெண

கிமபயின்

இனங்மக

கதாதுாண

கடமகள்

இடம்கதற்று
ருதாடு
அந்
டடிக்மககள் ந்வி ங்குமடயின்றி

நிர்ாக

அமச்சம

தசமக்கு

ற்றும்

அசாங்க

உரித்ாண
தசம

இடம்கதறும்
மகயில்
சணாதிததி
கசனகத்தின் ஊடாக தடிாக நிணம்

ஆமக்குழுவிணால்
ங்கப்தடும்
தீர்ாணங்கமபச்
கசற்தடுத்ல்
ற்றும்
அசாங்க தசம ஆமக்குழுவின் மூனம்

கதற்நர்கள் 150 ததருக்கு தற்தட்ட
உத்திதாகத்ர்களுக்கு
02
ாள்

தற்ககாள்பப்தடும்
எப்தமடத்ல்
ததான்ந

கானப்தகுதியினுள்
கதாதுாண
இடாற்நங்களுக்கு சீாக்கம் கசய்ல்
ற்றும் கற்றிடங்களுடன் கூடி தசம

கசனாபரின் அல்னது தனதிகச் கசனாபரின்
( அசாங்க நிர்ாக) அங்கீகாத்துடன் இனங்மக

இமந்

சாதிகள்

நிணங்கள்

தசமயில்
251

ங்கப்தட்டுள்பது.சாதிச்
உத்திதாகத்ர்கள், நூனகர்

அதிகாங்கமப
டடிக்மககள்

நிர்ாக
தசமக்
கிமபயின்
தற்ககாள்பப்தடுகின்நது.

நிமனங்களுக்கு இடாற்நம் கசய்ல்.


கல்கமப

இமழி

அத்தீர்ாணங்கள் காடர்தாண அறிக்மக


உள்ப

இடாற்நங்கமப

விண்ப்தங்கள்

Application) திமக்கபத் மனருக்கு
ங்க டடிக்மக டுக்கப்தட்டுள்பது.



அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டு

உத்திதாகத்ர்களின்
கல்கமப
இமழி கன்கதாருப ஊடாக Online
ருடாந்



அபிவிருத்தி உத்திதாகத்ர் தசமக்காக
நிகழ்நிமனப்தடுத்ப்தட்ட
வுத்

புதி

ததருக்கு
தசம
தசம

உத்திதாகத்ர்கள்
ற்றும்
காழி
கதர்ப்புச் தசம உத்திதாகத்ர்களின்
ருடாந் இடாற்நக் குழு ற்றும்
ருடாந் இடாற்ந மீபாய்வுக் குழுக்

25

மூனம்

இனங்மக

நிர்ாக

அங்கீகரிக்கப்தட்ட

தசமயின்

தவிகளுக்காக

த்திற்கு

தவியுர்த்ப்தட்டுள்பார்கள்

3202

ன்ததாடு, 2019.07.01 ஆந் திகதிக்கு விதசட

ண்ணிக்மகயிணர்
தமப்தடுகின்நார்கள்
ன்ததாடு, ஆணால் ற்ததாது
2341

த்திற்கு தவியுர்த்ப்தட தண்டி
உத்திதாகத்ர்களின்
ண்ணிக்மக

உத்திதாகத்ர்கள் ாத்தித

காடர்தாண கல்கள் அசாங்க தசம

ஈடுதடுகின்நார்கள்.

தசமயில்
861ததருக்காண

ஆமக்குழுவுக்கு

கற்றிடங்கள் நினவுகின்நண.

அனுப்பி

மக்கப்தட்டுள்பது.


இண்டாம்

த்துக்கு

தவியுர்த்துற்காக
விண்ப்தங்கள்

126

கிமடக்கப்கதற்றுள்பது

அற்றில் 86 ததரின் தகாரிக்மககளுக்கு
அசாங்க

தசம

ஆமக்குழுவின்

அங்கீகாத்மப் கதற்றுக்ககாள்ற்காக
அனுப்பி மக்க்தட்டுள்பது. 40 ததரின்
இனங்மக நிர்ாக தசம உத்திதாகத்ர்கள்
ாகாங்களுக்கு ற்த தசமாற்றும் விம்

தசம நிந்த்ன்ம
குமநதாடாக
உள்ப

காடர்தாக
ஆங்கள்

தற்தடி
துடன்,

கதறுற்க
டுக்கப்தட்டுள்பது.

டடிக்மக

மதடத்தில்
2033
ஆம்

காட்டப்தட்டுள்ப
ஆண்டு
ம

உத்திதாகத்ர்கள் ஏய்வு கதநச் கசய்ற்காண
முன்ணறிவிப்பு கீத உள்ப அட்டமயில்



காட்டப்தட்டுள்பது.

இனங்மக நிர்ாக தசமயின் III / II / I ஆம்
ங்களுக்கு ருடாந் இடாற்ந ஆம்
இமத்பத்தில்
களியிடப்தட்டுள்பதுடன்,
தன்முமநயீடு

காடர்தாக

கசலுத்ப்தட்டு

2020

சணரி

கணம்
ாம்

இடாற்நங்கள்
தற்ககாள்பப்தடவுள்பண.


4.3.1 2019 ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின் முக்கி
கெற்திநன்கள்


2019

ஆம்

ஆண்டினுள்

கசல்ற்கு டடிக்மக டுக்கப்தட்டு
நிமநமடந்துள்பது.

புதி


ஆட்தசர்ப்புக்கள் 221 இடம்கதற்நதாடு,
அவ் உத்திதாகத்ர்கள் அமணருக்கும்
தசமத்


துக்கப்

2018 ஆம் ஆண்டில் டாத்ப்தட்ட முனாம்
விமணத்திநன் காண் மட ாண்டல்
தரீட்மச

தயிற்சி

கதறுததறுகள்

ற்சம்

138

ங்கப்தட்டுள்பது.

தரீட்சார்த்திகளுக்கு

இனங்மக நிர்ாக தசமயில் ஈடுதடும்

மக்கப்தட்டுள்பதுடன்,
இண்டாம்
தரீட்மசயின்
கதறுததறுகள்
174

உத்திதாகத்ர்கள்
202
ததருக்காண
இனபவு
விருத்தி
தயிற்சிக்குரி
ாய்ப்புக்கள் ங்கப்தட்டுள்பண.


இவ்ருடத்தில் 81 உத்திதாகத்ர்களுக்கு
ஏய்வூதிம்
கிமடக்கப்கதநவுள்பது.
அர்களில் 58 ததருக்கு ஏய்வு கதற்றுச்

தரீட்சார்த்திகளுக்கு
டடிக்மக
ருகின்நது.

2019 ருடத்தினுள் முனாம் த்திற்கு 36
ததரும், 2019.01.01 ஆந் திகதிக்கு விதசட

26

அனுப்பி

அறிவிப்தற்காண
தற்ககாள்பப்தட்டு



இனங்மக

நிர்ாக

தசமயின்

தவி

கற்றிடங்கள் காடர்தாண கல்கள்
ற்றும் தசம மூப்புநிமன தட்டில் உரி
மகயில் இற்மநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.


2019.08.19 ஆந் திகதி 2137/5 ஆம் இனக்க
அதிவிதசட ர்த்ானி அறிவித்லின்
மூனம்

தசமப்

பிாம்

திருத்திமக்கப்தட்டுள்பது.
4.4.1 2019 ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின் முக்கி

4.4 இனங்ணக கதாறியினாபர் மெண

கெற்திநன்கள்

இனங்மககதாறியினாபர் தசம அசாங்க
நிர்ாகம் ற்றும் அணர்த் முகாமத்து



திநந்

அமச்சின் விடப் தப்பின் கீழ்க் காப்தடும்
ாடபாவி

இனங்மக கதாறியினாபர்
அடிப்தமடயில்

உத்திதாகத்ர்கள்

தசமகான்நாகக்

தசமக்காக

34

புதி

ததர்

நிணம்

கதற்றுள்பார்கள். திநந் அடிப்தமடயில்

காப்தடுதாடு,
கதாறியினாபர்களின்
நிணம் ற்றும் எழுக்காற்று அதிகாரிாக
காழிற்தடுதர்
அசாங்க
தசம

145
உத்திதாகத்ர்களும்,
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட அடிப்தமடயில் 43

ஆமக்குழுாகும்.

உத்திதாகத்ர்களும்
ஆட்தசர்ப்புச்
கசய்ற்காக
அசாங்க
தசம

இனங்மக கதாறியினாபர் தசம பிரிவிணால்
நிர்ாகிக்கப்தடும் இனங்மக கதாறியினாபர்

ஆமக்குழுவின்
அங்கீகாத்மப்
கதறுற்கு சர்ப்பிக்கப்தட்டுள்பது.

தசமயின்
அங்கீகரிக்கப்தட்ட
தவி
ண்ணிக்மக 1,460 ஆக காப்தடுதாடு,
ஆணால் இதும
உத்திதாகத்ர்கதப



1,233 ண்ணிக்மகயுமட

2019.10.05 ஆந் திகதி விமணத்திநன் காண்
மடப்
தரீட்மசம
டாத்துற்கு
டடிக்மக டுக்கப்தட்டுள்பது.

தசமயில்



இமக்கப்தட்டுள்பார்கள்.
அவ்
உத்திதாகத்ர்கள் தல்தறு நிறுணங்களில்
இமக்கப்தட்டுள்ப விம் குறித்து கீத

2019
ஆம்
ஆண்டில்
தசம
உறுதிப்தாட்மடப் கதறுற்குள்ப 253
உத்திதாகத்ர்களில், 95 உத்திதாகத்ர்கள்
தசம நிந்த்ன்மம ங்கும்
டடிக்மக நிமநவு கசய்ப்தட்டுள்பது.
மண 158
உத்திதாகத்ர்களிணதும்

ப்தட்டுள்பது.

தசம
கதற்றுக்ககாள்ற்கு

உறுதிப்தாட்மடப்
அசிப்தடும்

கல்கள்
ககாண்டிருக்கின்நண.


தவியுர்விற்காண

திட்டப்தட்டுக்
மகம

கதற்ந

இச்தசமயில்
மூன்நாம்
குப்பு
உத்திதாகத்ர்கள் 152 ததரில் 30 ததருக்கு

அவ்ாதந ற்சம் காப்தடும் இனங்மக

இண்டாம்

கதாறியினாபர்
தசமக்காக
புவியில்
பங்கள், இசாண, மின், இந்தி ற்றும்

குப்புக்கு

கசய்ற்காண
நிமநமடந்துள்பண.

சிவில்
துமநகளின்
கீழ்
தசமயில்
இமக்கப்தட்டு தசமாற்றுகின்நார்கள்.

உத்திதாகத்ர்களிணதும்

27

நிணம்

டடிக்மககள்
மண
122
தவியுர்வு

டடிக்மக

தற்ககாள்பப்தட்டு

4.5 இனங்ணக விஞ்ஞாண, கட்டிடக் கணனஞர்

ருகின்நது.


ற்றும் காழில்நுட்தச் மெண

தவியுர்விற்காண
மகம
இச்தசமயில்
இண்டாம்

கதற்ந
குப்பு

சிவில் நிர்ாகத்தின் தகந்தி நிமனாக
விபங்கும் அச நிர்ாகம், ாகா சமதகள்

உத்திதாகத்ர்கள் 42 ததரில் 15 ததருக்கு

ற்றும் உள்ளூாட்சி அமச்சின் விஞ்ஞாண,

முனாம்
குப்புக்கு
நிணம்
கசய்ற்காண
டடிக்மககள்
நிமநமடந்துள்பண.

மண

உத்திதாகத்ர்களிணதும்
டடிக்மக

கட்டிடக்
விஞ்ஞாணம்,

27

விஞ்ஞாண

தற்ககாள்பப்தட்டு

முனாம்

குப்பின்





ரீதிாண

திட்டங்கள்

ற்றும்

இப்பிரிவிணால்

தற்ககாள்பப்தடுகின்நண.
இப்பிரிவின்
கீழ்
3

அற்காக
தசமகள்

ஏய்வு
கதநச்
கசய்ற்குள்ப
48
உத்திதாகத்ர்களில் 31 ததருக்காண ஏய்வு
ங்கும்
டடிக்மக

நிறுப்தட்டுள்பண.
1.

இனங்மக விஞ்ஞாண தசம

முழுமப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.

2.

இனங்மக கட்டிடக் கமனஞர் தசம

கற்றிடப் தட்டில் ற்றும் தசம
மூப்புநிமனப் தட்டிமன உரி மகயில்

3.

இனங்மக காழில்நுட்த தசம

இற்மநப்தடுத்தும்
மடகதற்றுள்பது.

இனங்மக

நிகழ்வு

விஞ்ஞாண

தசமயின்

அங்கீகரிக்கப்தட்ட

உத்திதாகத்ர்களின்

இனக்கம் 2138/27 ஆந் திகதி 2138/27 ஆம்
இனக்க
அதிவிதசட
ர்த்ானி
அறிவித்லின் மூனம் தசமப் பிாம்
திருத்திமக்கப்தட்டுள்பது.

ண்ணிக்மக

ஆகும்.

கனறியும்

ண்ணிக்மக 75 ஆகும் ன்ததாடு ற்ததாது

உரிமச்

சட்டத்தின்

578

உண்மாண

அத்தாடு

உத்திதாகத்ர்களின்

ண்ணிக்மக 410 ஆகும். இனங்மக கட்டிடக்
கமனஞர்

கீழ்

தசமயின்

அங்கீகரிக்கப்தட்ட

விண்ப்தங்கள்

தசமாற்றும்

கிமடக்கப்கதற்றுள்பண.

அமமணத்து

விண்ப்தங்களுக்கும்
சர்ப்பிக்கப்தட்டுள்பது.

கனளிப்பு

ண்ணிக்மக 46 ஆகும். அது குறித்
விபக்கப்தடம் கீத காட்டப்தட்டுள்பது.

கல்



ற்றும்

கசற்தாடுகள்

முர்த்ப்தட்டுள்பார்கள்.



டிமப்தாபர்

ழிடாத்துல் ற்றும் நிர்ாகித்ல் ததான்ந

18

உத்திதாகத்ர்களுக்கு விதசட த்திற்கு


பிரிவில்

ஆாய்ச்சி டடிக்மககமப உர் த்தில்
நிமநதற்றுற்காக
னி
பத்ம

தவியுர்விற்காண மகமகமபப் கதற்ந
இச்தசமயின்

தசமப்

காழில்நுட்த அறிாற்நமன என்று தசர்த்து

தவியுர்வு

ருகின்நது.


கமனஞர்

தகாரி

20

உத்திதாகத்ர்களின்

இவ்ருடத்தினுள்
எழுக்காற்று
டடிக்மககள் 12 ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பது.
ருடத்தினுள் டடிக்மக டுக்கப்தட்டு
முழுமப்தடுத்தி

எழுக்காற்று

கசற்தாடுகளின் ண்ணிக்மக 19 ஆகும்.
அற்றில் 03 விசாமகள் முழுமாக
நிமநமடந்துள்பண.

இனங்மக விஞ்ஞாண தசமயிணதும் இனங்மக
கட்டிடக்
கமனஞர்
தசமயிணதும்

28

உத்திதாகத்ர்கள் த்தி ற்றும் ாகா

இனங்மக கட்டிடக் கமனஞர்

அச தசமக்கு ற்த அர்களின் தம்தல் கீத

எரு

மதடத்தில் ப்தட்டுள்பது.

ககாள்பப்தட்டார்கள்.

இனங்மக

கட்டிடக்

உத்திதாகத்ர்கள்

கமனஞர்
ாகா

உத்திதாகத்ரும்

தசமக்கு
இமத்துக்

இனங்ணக விஞ்ஞாண மெணயின் III ஆம்
த்துக்கு இணத்துக் ககாள்பப்தட்டுள்ப
உத்திமாகத்ர்களுக்கு
நிணக்
கடிங்கணப ங்குல்.

தசம
ட்டத்தில்

அர்களின் தம்தல் கீத ப்தட்டுள்பது .


இனங்மக
விஞ்ஞாண
தசமயில்
உத்திதாகத்ர்கள் 25 ததருக்காண தசமத்
துக்கப் தயிற்சி ங்கல்
2019 ஆம்
ஆண்டின்
இறுதிக்
கானாண்டில்
ஆம்பிக்கப்தட்டது.



இனங்மக காழில்நுட்தச் தசமயின்
மூன்நாம் த்தில் 2017(II), இண்டாம்
த்தில் 2017(II) உத்திதாகத்ர்களுக்காண
விமணத்திநன்

காண்

டாத்ப்தட்டுள்பது.

மற்ககாள்பப்தட்
ட கெற்தாடுகள்

இனங்மக



பிரிவிணால்

உத்திமாகத்ர்களின்
எண்ணிக்ணக
விஞ்ஞாண கட்டடக் கணனஞர்
மெண

10
-

தசமயில்
உறுதிப்தடுத்ல்
தவியுர்வுகள்
17
இடாற்நங்கள்
03
ஏய்வு
கதநச் .09
கசய்ல்
 புதி உத்திதாகத்ர்கள்
விஞ்ஞாண

06
01
01
36

முனாம்

த்தில்

தரீட்மசக்காண தாடகறி 2019
ஆண்டினுள் ஆம்பிக்கப்தடவுள்பது.

பிரிவின் கீழ்க் ககாள்பப்தடும் னி ப
முகாமத்துத்தின் ததாது பின்ரும்
ாதண
டடிக்மககள்
தற்ககாள்பப்தடுகின்நது.

தரீட்மச

2018(2019)
உத்திதாகத்ர்களுக்காண
மூன்நாம் விமணத்திநன் காண் மடப்

4.5.1 2019 ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின் முக்கி
கெற்திநன்கள்


மடப்

ஆம்

இனங்மக
காழில்நுட்த
தசமயின்
முனாம் த்துமட உத்திதாகத்ர்கள்
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட
அடிப்தமடயில்
விதசட
த்துக்கு
தவியுர்த்ப்தடுற்காக
2018
ததாட்டிப்

2017 ற்றும்
தரீட்மசகள்

டாத்ப்தட்டுள்பண.
இனங்மக
காழில்நுட்த
உத்திதாகத்ர்களுக்காண

தசமயின்
என்தது

இனபவு விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
ருடத்தினுள் டாத்ப்தட்டுள்பது.


ததர்

தசமயிலும்,

29

இனங்மக
காழில்நுட்த
தசமயின்
காழில்நுட்த
உத்திதாகத்ர்களுக்காண

புதி

தசமகான்மந

புதி

தசமப்

நிறுவுற்காக

பிாகான்று
ற்றும்
ற்றும்

இனங்மக சணாக தசாசலிசக் குடிசின் ,

அாணங்கமபப் கதற்றுக்ககாள்ற்காக
ாதணப் பிரிவின் தணிப்தாபர் ாகத்திற்கு

10 ஆந் திகதி அதிவிதசட ர்த்ானி
அறிவித்லின்
மூனம்
பிசுரிக்கப்தட்ட

அனுப்பி மக்கப்தட்டுள்பது.

இனங்மக கக்காபர் தசமப் பிாத்தின்

அமச்சு ற்றும் திமக்கப ட்டத்தில்

ற்தாடுகளின்
கீழ்
நிறுப்தட்டுள்ப
கக்காபர் தசம ாடபாவி தசமகளில்

ாரிக்கப்தட்டு
சம்தபங்கள்
தவினி ஆமக்குழுவுக்கு



4.6 இனங்ணக கக்காபர் மெண

அங்கீகரிக்கப்தட்டுள்ப

இனக்கம் 33/1670 ற்றும் 2010 கசப்டம்தர் ாம்

இனங்மக

என்நாகும்அச் தசமயின் உத்திதாகத்ர்கள் .

விஞ்ஞாண, கட்டிடக் கமனஞர் ற்றும்
காழில்நுட்த

,அமணரிணதும்

தசமயில்

அசாங்க

அங்கீகரிக்கப்தட்ட ற்றும் உண்மாண

தசமப்

அணர்த்

அமச்சின்

கக்காபர்

பிரிவின்

நிதி

மூனம்

முகாமத்துத்தின்

களிப்தமடத்ன்மயிமண
நிமனத்திருக்கும் மகயில்

உள்ாட்டு தயிற்சிகளுக்காக இனங்மக
விஞ்ஞாண
தசமயின்
92
உத்திதாகத்ர்களும் இனங்மக கட்டிடக்
கமனஞர்
தசமயின்
13

ற்றும்
கதாறுப்புக்கூநமன
தாதுகாத்துக்
ககாள்ளும் மகயில் உள்பார்ந் தூண்டலுடன்
டடிக்மககமப தற்ககாள்ளும் நிபுத்து

ற்றும் அசாங்க தசம ஆமக்குழுவின்
மூனம் விதிக்கப்தட்ட சகன ககாள்மககளும்

இனங்மக கட்டிடக் கமனஞர் தசமயின்
உத்திதாகத்ர்களுக்காண
தட்ட
காழில்சார்
ககாடுப்தணவுகமப
ங்குற்காண
களியிடப்தட்டுள்பது.
தசி

அசங்க

நிர்ாகம்

முகாமத்து

சுற்நறிக்மக

ாவில்

உச்ச அபவில்
கதாறுப்புக்கள்

ல்லுர்கமப உருாக்குற்காக இனங்மக
கக்காபர் தசமயின் நிமித்ம் அமச்சம

கனந்து

ககாண்டார்கள்.



ற்றும்

ற்சம் 80% இமண விடக் கூடுனாக
நிமநமடந்துள்பது.

உத்திதாகத்ர்களும்


டடிக்மககள்

தற்ககாள்பப்தடுகின்நது.

உள்படக்கி
வுத்
பத்திமண
ாரிப்தற்காண
டடிக்மகயில்



நிர்ாக

முகாமத்து

கல்கமப உள்படக்கி ஆம் ற்றும்
தசம
மூப்புநிமனப்
தட்டிமனயும்

நிர்ாக

அனுதியுடன்

ற்றும்

அமச்சின்
இனங்மக

கசபானது
கக்காபர்கள்

தசமப்
பிரிவின்
மடமுமநப்தடுத்ப்தடுகின்நது.

பூங்கா

அணர்த்

மூனம்

திமக்கபத்தின்
ஆட்தசர்ப்புக்கள்
காடர்தாக காடுக்கப்தட்டிருந் க்கு
கற்றிமடந்து
ற்சம்
குறித்
ஆட்தசர்ப்பிற்காண

டடிக்மககள்

இடம்கதற்றுக் ககாண்டிருக்கின்நண.


இனங்மக கட்டிடக் கமனஞர் தசமயின்
விதசட த்துமட தவி கற்றிடங்கமப
முழுமப்தடுத்துற்காக
ர்த்ானி
அறிவித்கனான்று பிசுரிக்கப்தட்டுள்பது.
இனங்மக

கக்காபர்

அங்கீகரிக்கப்தட்ட தவிகளின்

தசமயில்
ண்ணிக்மக

1984 ஆகும் ன்ததாடு, அர்கமப 1642

30

தவிகளில்

இமக்கப்தட்டு

உத்திதாகத்ர்கள்



தசமாற்றுகின்நார்கள்.

தசமயில்

உள்ப

உத்திதாகத்ர்களுக்காண
இனபவு
விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக முனாம்

ம் அடிப்தமடயில் உத்திதாகத்ர்கள் பிரிந்து
கசல்லும்
விம்
தற்றி
முன்மண

த்துமட உத்திதாகத்ர்கள் 200 ததர்

விபக்கப்தடத்தில் காட்டப்தட்டுள்பது.

ற்றும்

இச்தசமயில்

உத்திதாகத்ர்கள் கனந்து ககாண்டார்கள்.

உள்ப

உத்திதாகத்ர்கள்

ாகா ற்றும் த்தி அசின் கீழ் ங்கபது



மூன்நாம்

இனங்மக

த்துமட

கக்காபர்

தசமயின்

தசமகமப ங்கி ருகின்நார்கள், த்தி

உத்திதாகத்ர்களுக்காண

அசின் கீழ் 74% இணரும், ாகா அசின் கீழ்
25% இணரும் தசமாற்றி ருகின்நார்கள்.

விமணத்திநன் காண்
டாத்ப்தட்டுள்பது.

மடப்

இவ்ருடத்தினுள்
கசய்ப்தடவுள்ப

ஏய்வு



4.6.1 2019 ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின் முக்கி
கெற்திநன்கள்


உத்திதாகத்ர்களுக்கு
233 தவி கற்றிடங்களுக்காக

திநந்

ாதண

ற்றும்
ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட
அடிப்தமடயில் 186 உத்திதாகத்ர்களும்,



இச்
தசமயில்
உத்திதாகத்ர்களுக்காண

அர்களில் 18
டடிக்மககள்



புதிாக
172
உத்திதாகத்ர்கமப
இமத்துக் ககாள்ற்காக 2020 ஆம்

கசய்ப்தட்டுள்பண.

உத்திதாகத்ர்கமப
நிந்ப்தடுத்ல்

நிறுப்தட்டுள்ப

டடிக்மக

கக்காபர்

தசமயின்

த்துமட

154

இண்டாம்

த்திற்கு
தசம

அங்கீகாத்திற்காக
மக்கப்தட்டுள்பது.


ததரின்

எழுக்காற்று
நிமநவு

இனங்மக

திட்டமிடல்

மூன்நாம்
இனங்மகயில் சமூக ற்றும் கதாருபாா
அபிவிருத்திகமப ற்தடுத் திர்தார்க்கும்

உத்திதாகத்ர்கள்
த்திற்கு

நிமனம அமடந்து ககாள்ற்காக அமந்

தவியுர்த்ப்தட்டுள்பார்கள். அத்தாடு
முனாம் த்துமட உத்திதாகத்ர்கமப
விதசட
அச

54
எழுக்காற்று

தசம, ாடபாவி தசம குதிக்கு உட்தட்ட
எரு தசமாகும்.

நிமநவு கசய்ப்தட்டுள்பது.


நிமநவு

1984 ஆம் ஆண்டில் இனங்மக திட்டமிடல்
தசமப் பிாத்தின் ற்தாடுகளின் கீழ்

109

தசமயில்

கசய்யும்

சகன

4.7 இனங்ணக திட்டமிடல் மெண

ஆண்டில் ததாட்டிப் தரீட்மசகான்று
டாத்துற்கு திட்டமிடப்தட்டுள்பது.
தசமயின்

கதநச்
51

டடிக்மககமப
ஆம்பிப்தற்கு
டடிக்மக
டுக்கப்தட்டுள்பதாடு

244 உத்திதாகத்ர்களுக்காண
தசமத்
துக்கப் தயிற்சி ங்கப்தட்டுள்பது.

கக்காபர்

தரீட்மச

உரித்ாண

டடிக்மககளும்



இனங்மக

எரு

கசய்ப்தட்டுள்பது.

திநம
அடிப்தமடயில்
24
உத்திதாகத்ர்களும்
இமத்துக்
ககாள்பப்தட்டார்கள்.



67

ககாள்மக சார் ழிகாட்டல்கள் ற்றும்
மூதனாதாங்கமபத் ாரித்ல், அற்மந

தவியுர்த்துற்கு
ஆமக்குழுவின்

மடமுமநப்தடுத்ல்,
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

அனுப்பி

அற்குரித்ாண
/ கசற்திட்டங்கமப

டிமத்ல், கசற்தடுத்துல், ழிடாத்ல்
ற்றும் திப்பீடு கசய்ல் , உள்ாட்டு ற்றும்

இனங்மக கக்காபர் தசமயின் 164
உத்திதாகத்ர்களுக்காண இடாற்நங்கள்
ங்கப்தட்டுள்பண.

களிாட்டு
பங்களின்
தன்தாடு,
கண்காணிப்பு ற்றும் தசி ற்றும் பிதசி
கதாருபாா
காடர்தாண ஆாய்ச்சிகள்

31

ற்றும்

அபிவிருத்தி

டடிக்மககமப

தற்ககாள்து

4.7.1 2019 ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின் முக்கி

இப்பிவினுள்

கசற்திநன்கள்

உள்படக்கப்தடுகின்நண.
இனங்மக
திட்டமிடல் தசம உத்திதாகத்ர்களின் சகன



ததம
ஆட்தசர்ப்புச்
கசய்ற்கு
டடிக்மக டுக்கப்தட்டுள்பது.

நிர்ாக டடிக்மககமபயும் அச தசமகள்,
ாகா

சமதகள்

ற்றும்

உள்ளூாட்சி


அமச்சின் திட்டமிடல் தசம பிரிவின் மூனம்

திட்டமிடல்

தசமப்

பிா

கீழ்

உருாக்கப்தட்டுள்பது.

திட்டமிடல்

அங்கீகரிக்கப்தட்ட

திநந்

ஆட்தசர்ப்புச்
இனங்மக திட்டமிடல்

தசமத்
துக்கப்
ங்குற்க

தயிற்சிம
டடிக்மக

டுக்கப்தட்டுள்பது.

ாடபாவி ரீதியில் மடமுமநப்தடுத்வுள்ப
இனங்மக

ற்றும்

தசம உத்திதாகத்ர்கள் 133 ததருக்கு

ற்தாடுகளின் கீழ் நிறுப்தட்டுள்ப இனங்மக
திட்டமிடல் தசம, ாடபாவி தசம
குதியின்

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட
அடிப்தமடயில்
கசய்ப்தட்டுள்ப

தற்ககாள்பப்தடுகின்நது.
இனங்மக

ருடத்தினுள் புதி உத்திதாகத்ர்கள் 106



தசமயின்

உத்திதாகத்ர்கள்

இனங்மக திட்டமிடல் தசமயின் னி
ப முகாமத்துத்தின் ததாது பின்ரும்
ாதண
டடிக்மககள்
தற்ககாள்பப்தடுகின்நது.

ண்ணிக்மக 1267 ஆகக் காப்தடுதாடு,
உண்மாண
உத்திதாகத்ர்களின்
ண்ணிக்மக 1037 ததாகும். ங்களுக்கு ற்த

மற்ககாள்பப்தட்ட
கெற்தாடுகள்

இனங்மக
திட்டமிடல்
தசமயின்
உத்திதாகத்ர்களின் தம்தல் பின்ருாறு
காட்டப்தட்டுள்பது.



பிரிவிணால்
தவிணியி
ணரின்
எண்ணிக்ணக
08

தசமயில்
உறுதிப்தடுத்ல்
விதசட ம்
33
தவியு ஆந் ம் I
01
ர்வுகள்
ஆந் ம் II
124
இடாற்நங்கள்
09
ஏய்வு கதநச் கசய்ல்
08
இனங்மக
திட்டமிடல்
தசம
உத்திதாகத்ர்கள்
காடர்தாண
எழுக்காற்று
டடிக்மககள்
ற்புமடாக முன்கணடுக்கப்தட்டுள்ப
கசற்தாடுகள்
பின்ருாறு
அமப்கதற்றுள்பது.



எழுக்காற்று
டடிக்மககள் 02
ஆம்பிக்கப்தட்டர்களின்
ண்ணிக்மக
குற்நச்சாட்டு தத்திங்கள் ங்குல் 04
விபக்கம் தகால்கள் /
எழுக்காற்றுக்
கட்டமபகள் ங்குல்
தசம விட்டு வினகிச் கசல்லும் 02
அறிவித்ல்களுக்கு
திாக
தற்ககாள்பப்தட்ட
தன்முமநயீடுகள்
தசமப்
பிாத்திற்கு
ற்த
முழுமப்தடுத்ப்தட
தண்டி
விமணத்திநன்
தரீட்மசம

32

காண் மட ாண்டற்
டாத்ல்
இனங்மக

அபிவிருத்தி



நிருாக

நிறுகத்திடம்

ங்குற்கு தனதிகாக இவ்மச்சில்

எப்தமடக்கப்தட்டுள்பது.

தசமயிலீடுதடும் ாடபாவி தசமகளின்

தரீட்சார்த்திகளுக்கு
விண்ப்தங்கமப

க்கு தமாண
இமத்பத்தின்

உத்திதாகத்ர்களுக்க தனமிக்க இனபவு
விருத்திக்காக களிாட்டு ற்றும் உள்ாட்டு

ஊடாக அனுப்பி மப்தற்கு சதிகள்

தயிற்சி ாய்ப்புக்கமப நிாாண மகயில்

கசய்து ப்தட்டுள்பண.

தகிர்ந்ளித்ல் ற்றும் சகன அனகுகளிலும்

இச்தசமயில் உள்ப உத்திதாகத்ர்களின்

உள்ப தணிாட்காகுதியிணரின் குமநதாட்டு

தசம மூப்புநிமனப் தட்டில் ற்றும்

திநன்கள் இணங்காப்தட்டு அச நிதிமப்

தசம கல்கமப உள்படக்கி வுத்

தன்தடுத்தி
திட்டங்கமப

பத்மத்

ாரித்துள்பதுடன்,

இத்காகுதிம
கல்கமப

அர்களின்

தம்தடுத்துற்கும்

அசிப்தடும்
தயிற்சித்
மிகவும் தனுறுதிாகவும்
விமணத்திநமண

அமச்சினுள்

இற்மநப்தடுத்துற்கும்

தம்தடுத்தி

முழுமாண

தணிாட்

காகுதியிணம உருாக்குத னி பப்

டடிக்மக டுக்கப்தட்டுள்பது.

பிரிவின் தாக்காகும்.

4.8 னி ப அபிவிருத்தி
இனங்மகயின்

4.8.1 2019 ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின் முக்கி

அபிவிருத்தித்

துமநயினுள்

கெற்திநன்கள்

கதாறுப்புப்
கூந
தண்டி
தாரி
கசற்தாடுகமப முன்கணடுத்துரும் அசாங்க
நிர்ாக ற்றும் அணர்த் முகாமத்து
அமச்சிணால்
தசமயின்

உள்ாட்டு தயிற்சிகள்


க்களுக்கு
ங்கப்தடும்
உற்தத்தித்திநன்
ற்றும்

02/2018 இன் மூனம் காகுக்கப்தட்ட
ற்தாடுகள் அச பிரிவின் னி ப
அபிவிருத்திம தற்ககாள்பல் குறிது

விமணத்திநமண தம்தடுத்தும் மகயில்
நிபுத்துத்துடன் கூடி னி பத்ம

அச

உருாக்குத னி ப அபிவிருத்திப்
பிரிாண
து
பிரிவின்
முக்கி
கசற்தாடாகும்.அற்கம,
நிர்ாக ற்றும் அணர்த்
அமச்சின்

சந்ர்ப்தங்கமப
பிரித்துக்

நிாாண

ககாடுக்கும்

தற்ககாள்து

து

நிகழ்ச்சித்திட்டம் (அச நிறுணங்கள் 16

தயிற்சிச்

இல்

முமநயில்

விருத்திக்காக
ஊக்குவிப்ததும்

தமகமப

ஆகி இரு
அபிவிருத்தி

நிருாக நிருகத்தில் டாத்ப்தட்டுள்பது.


முகாமத்து
தசமயின்

உற்தத்தித்திநன்

தசம
I

உத்திதாகத்ர்
ஆம்

குப்பு

உத்திதாகத்ர்களின் விமணத்திநன் காண்

தணிாட்காகுதியிணம
து
இப்பிரிவின்

மட

ாண்டல்

தரிந்துமக்கப்தட்ட

இனக்காகும்.
அமச்சின்

தவிநிமன

ாம் 04 ற்றும் 05
திணங்களிலும்
இனங்மக

முக்கி

அசின் நிதிம தனுறுதி ாய்ந் மகயில்
தன்தடுத்தி
ங்கும்
தசமம
ற்றும்

தசமாற்றும்,

உத்திதாகத்ர் 40 ததருக்காக) 2019 ம்தர்

தாக்காகும். அவ்ாநாண டடிக்மககளில்

விமணத்திநன்

எருங்கிமப்பு

தயிற்சித்
திட்டத்
காடகான்று
ஆம்பிக்கப்தட்டுள்பதாடு அன் முல்

டடிக்மகம
பிரிவின்

நிறுணங்களின்

உத்திதாகத்ர்களுக்கு விழிப்புர்வூட்டும்

அசாங்க
முகாமத்து

உத்திதாகத்ர்களின்

அசாங்க நிர்ாக சுற்நறிக்மக இனக்கம்

தரீட்மசக்காக
10

ாட்கமபக்

உத்திதாகத்ர்களின்

தயிற்சித்

ககாண்ட தயிற்சிப் தாடகறிம ாடு
பூாகவும்
உள்ப
ாட்டங்கமப

கண்டறில்,

தயிற்சித்

உள்படக்கும் மகயில் டாத்துற்கு

திட்டங்கமப டாத்துல் ற்றும் சதிகமப

33

அசிப்தடும்

நிதி

எதுக்கீடு

இமந்து பின்ரும் மகயில் களிாடு

ங்கப்தட்டுள்பது.


கசன்று அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமப

அச தசமயின்
நிமனயுமட

ற்தாடு கசய்து டாத்ப்தட்டுள்பது.

முகாமத்துற்ந
அபிவிருத்தி

கான ணணந

தயிற்சி
கதற்ந
உத்திமா
கத்ர்களி
ன்
எண்ணிக்
ணக
30

உத்திதாகத்ர்கள், முகாமத்து தசம
உத்திதாகத்ர்கள்,
சாதிகள்
ற்றும்
அலுனக உவிாபர்களுக்காக அவ்ந்
கன்ககாரிா ) 01
ஆம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம்(
சிங்கப்பூர்

தசமகளுக்கு உரித்ாண விடப் தப்பின்
கீழ் இனபவு டடிக்மகக்காக ாட்ட
ட்டத்தில்

நிதி

எதுக்கீடுகள்
கன்ககாரிா ) 02
ஆம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம்(

ங்கப்தட்டுள்பண.


இதும து அமச்சில் தசமாற்றும்
தற்கூநப்தட்ட

உத்திதாகத்ர்

குதிக்குட்தட்ட

 தாகிஸ்ான்

தணிாட்

ற்றும்

காகுதியிணருக்காண இனபவு விருத்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டம்

அெ
மெணயின்
கறிமுணநகள்
,
கதறுதிகள்
ற்றும்
ங்கள்
ொதிச்
மெணக்காண
அடிப்தணட திநணகள்
முகாணத்து மெணச்
ெட்டங்கள்
அொங்க
மெண
ஆணக்குழுவின்
ெட்டவிதிகள்
அெ
மெணயின்
கறிமுணநச்
கெகனாழுங்கு
ாதண விதிக்மகாணயின்
ஏற்தாடுகள்
அலுனக
உவிாபர்
மெணயின்
மெணத்
துக்கப் தயிற்சி

இனக்கு
ணட
உத்திமா
கத்ர்
குதி
150

அசாங்க

நிர்ாக

29

ஸ்ானிகானம்

களிாட்டு

தசமக்குரி

தங்குதற்றி
உத்திமாகத்
ர்களின்
எண்ணிக்ணக

பங்கள்

எருங்கிமப்பு

23

தாகிஸ்ானில்

உத்திதாகத்ர்கள்

இனபவு

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில்

145

தட்டது.

இன்

விருத்தி
கனந்து

ககாள்ற்காண

ாய்ப்தளிக்கப்
கீழ்

இண்டு

50

20

கட்டங்கபாக

100

89

டாத்ப்தட்டது.

100

84

10

06

100

100

இந் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2019.01.14 முல்

29

29

20

இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம்

 முனாம் கட்டத் திட்டம்
Human Resource Management for Senior
Public Sector Officials
ஆந்

திகதி

ம

தாகிஸ்ாண

னாஹூர் கரில் டாத்ப்தட்டதாடு,
அதில் 06 உத்திதாகத்ர்கள் கனந்து
ககாண்டார்கள்.

ற்றும்

அணர்த்

முகாமத்தும் அமச்சின் கசனாபர்
நிர்ாக

உர்

30

ற்றும் அனுசமயுடன் ாடபாவி

களிாட்டு தயிற்சிகள்


2019.08.26
ம 30 காடக்கம்
2019.09.02
ம 07 காடக்கம்

திமக்கபத்தின்

பின்ருாறு

டாத்ப்தட்டுள்பது.
தயிற்சி

2019.02.21
ம 25 காடக்கம்

அதிகாரிாக

 இண்டாம் கட்டத் திட்டம்

கசற்தடும்

ாடபாவி தசமகளின் விதசட, I, II/III

Executive Program for Senior Official

ற்றும்
விதசட
உத்திதாகத்ர்களுக்காண

ங்களுக்குரி
ககாரிாவின்

இந் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2019.0916 முல் 27

KDISchool of Public policy and Management
நிறுணத்தின் ற்றும் சிங்கப்பூரின் Civil

கரில் டாத்ப்தட்டதாடு, அதில் 17

Service College (CSC )

ககாண்டார்கள்.

ஆந் திகதி ம தாகிஸ்ாண னாஹூர்
உத்திதாகத்ர்கள்

நிறுணத்துடன்

34

கனந்து

 னி

ப

அபிவிருத்திப்

மூனம்

இவ்

இனபவு

பிரிவின்

தீர்ாணகாண

அமச்சின்

உத்திதாகத்ர்களுக்கு
இந்

ாட்டு

உத்திதாகத்ர்களுக்கு
களிாட்டுப்
சந்ர்ப்தங்கள்,

கசல்ாக்குச்

கதாதுாண கருத்ாகும் ண பிந்ம

அச

திப்பீடுகளிணால்

ங்கப்தடும்

அானிக்கப்தட்டுள்பது.

தயிற்சிக்காண
பின்ரும்

தால்

கசலுத்திாக இந் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில்
தங்குதற்றி
உத்திதாகத்ர்களின்

தல்தறு

களிாட்டு முகர் நிறுணங்களின்
ஊடாக

விருத்தியின்



மகயில்

க்கி ாடுகளிண 2030 நிகழ்ச்சி நிலுக்கு
ற்த

ற்தடுத்திக் ககாடுக்கப்தட்டுள்பது.

இனங்மகயினுள்

நிமனததநாண

அபிவிருத்தி இனக்குகமப கசற்தடுத்தும்

 Department of External resource
(ERD)
 Indian Technical and Economic
Cooperation Programme
 (ITEC)
 Korea International Cooperation
Agency (KOICA)
 Japan International Cooperation
Agency (JICA)
 Asian productivity Organization
(APO)
 Government of Korea
 Government of Thailand
 Government of Singapore

டடிக்மக

ற்சம்

மடமுமநப்தடுத்ப்தட்டு

ருகின்நது.

அற்கம கதாது நிருாக அமச்சின்
கசற்தாடுகளுக்கு
உரித்ாண
நிமனததநாண
தாக்கங்கள்

அபிவிருத்திக்காண
ற்றும்
இனக்குகமப

முமநமப்தடுத்தி
கசற்தடுற்காக

அற்கம
இங்கிமயும்

கற்றிகாக இடம்கதற்று ருகின்நது.


நிறுணம்
ற்றும்
அசிணால்
இந்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் ததாது
கதாது

இனங்மக
அபிவிருத்தி
நிருாக
நிறுகத்தின்
தணிாட்காகுதியிணரில்
முகாமத்து உவிாபர் காழில்நுட்த
ற்றும்

நிருாகம் னும்
பிாண
விடத்
மனப்பிற்கு
உரி
விரிவுமகள்,
தட்டமநகள் ற்றும் குழு ரீதிாண
கசற்தாடுகளில் கனந்து ககாள்ற்கு
ாடபாவி தசமயின் I,II,III ற்றும்

காழில்நுட்தற்ந

தசம

குதிகளில்

பின்ரும்

கிக்கும்
விமணத்திநன்

உத்திதாகத்ர்களின்
காண் மட ாண்டல்

தரீட்மசம
டாத்தி
களியிடப்தட்டுள்பண.

தவிகமப

கதறுததறுகள்

விதசட த்துமட 29 உத்திதாகத்ர்கள்
ாய்ப்பிமணப்
கதற்றுக்ககாண்டார்கள்.

கல் காழில்நுட்த உவிாபர்
கனி காழில்நுட்த உவிாபர்

தற்தடி கசற்தாடுகளுக்கு தனதிகாக
தல்தறு கசற்திட்டங்கள், ழில் மிக்க

முகாமத்து உவிாபர்

ற்றும் முக்கி இடங்களுக்கு கபப்
தங்கள் தற்ககாண்டன் தணாக

தணிப்தாபர் ாகத்தின் பித்திதக

கிமடக்கப்கதற்ந

அனுதங்கள்

காழில்நுட்த உவிாபர்
உவிாபர்

சு

35

2019 ஆம் ஆண்டில் களிாட்டு குறுகி கான தயிற்சிக்காக அனுப்பி மக்கப்தட்ட உத்திதாகத்ர்கள்
காடர்தாண கல்கள் கீத காட்டப்தட்டுள்பது.
கா

தயிற்சி

டரின

ணடகதற்ந

இனங்ணக

இனங்ணக

உத்திமாகத்ர்களின் எண்ணிக்ணக

க்கம்

ாடு

நிர்ாக
மெண

இனங்ணக

இனங்ணக

இனங்ணக

இனங்ணக

இனங்ணக

ஆமனாெ

விஞ்ஞாண

கட்டிடக்

கக்காபர்

திட்டமிடல்

மெண

கணனஞர்

மெண

மெண

கதாறியி

ககல்

கர்

னாபர்

காழில்நு

மெண

ட்த மெண

மெண
01

ககாரிா

37

02

02

09

08

02

-

-

02

சிங்கப்பூர்

15

02

01

05

04

02

-

-

03

தாகிஸ்ான்

15

02

03

02

-

01

04

தங்கபாத

02

ஷ்
05

தனசிா

01

06

இந்திா

01

07

சீணா

01

01

01

தகாரிக்மககளுக்கு உரி மகயில் குறித்
பிரிவுகளுக்கு அனுப்பி மத்ல் ற்றும்

4.9 புனணாய்வு, ஆாய்ச்சி ற்றும் கெற்தாடு
அசாங்க

நிர்ாக

முகாமத்து

ற்றும்

அமச்சின்

அணர்த்

கதாது
க்களுக்கு
அத்கல்கமப
கிமடப்தற்கு
டடிக்மக
டுத்ல்

பிாண

அனககான்நாக புனணாய்வு, ஆாய்ச்சி ற்றும்
கசற்தாட்டுப் பிரிவு,



ற்றும் அறிக்மககமப இற்மநப்தடுத்லும்
மடகதறுகின்நண.
இவ்ருடத்தினுள்

இவ்மச்சின் கீழ் உள்ப நிறுணங்கள்
ற்றும் மண அச நிறுணங்கமபப்
ததான்தந
காடர்பில்

அச

கனறியும்

அச

தசமயின்

ங்கப்தட்டுள்பதுடன், தகாரிக்மககள் 21
நிாகரிக்கப்தட்டும்
உள்பண.
25
விண்ப்தங்களுக்காண
ங்கும் டடிக்மக

முன்தணற்நத்திற்காக

தல்தறு
துமநகளில்
இருந்தும்
கிமடக்கப்கதறும்
ஆாய்ச்சிகமப

ககாண்டிருக்கின்நண.

டாத்துல் .



அச தசமம மிகவும் உற்தத்தித்திநன்
ாய்ந்ாக்கும் மகயில் அசிப்தடும்
கசய் டடிக்மககமப தற்ககாள்பல்.

4.9.1

2019

ஆம் ஆண்டுக்காண பிரிவின்

பிாண கெனாற்றுணககள்


கனறியும்

உரிமச்

சட்டத்தின்

108

கிமடக்கப்கதற்றுள்பண
அற்றில்
62
இற்காண
கல்கள்
க்களுக்கு

உத்திதாகத்ர்கள்
கிமடக்கப்கதறும்

முமநப்தாடுகள்
காடர்தாகவும்
புனணாய்வுகமப டாத்துல்.



விண்ப்தங்கள்

கீழ்

அமச்சுக்கு கிமடக்கப்கதற்ந கனறியும்

36

கல்கள்
இடம்கதற்றுக்





25 புனணாய்வு உத்திதாகத்ர்ளுக்கு நிதிப்
பிாங்கள், கதறுமக டடிக்மககள்

இற்மநப்தடுத்தும்

ற்றும்

க்குத்

அறிக்மக

ழுதுல்

தவிநிமன

சம்தந்ாகவும்

உத்திதாகத்ர்கள்

50


உரிமச்

ற்றும்

உருாக்கும்

கசற்தாட்டிற்காக

காழில்நுட்தப்

30

ஆம்த

கனி

அறிம

ாசிகசாமனக்காக



நிறுப்தட்ட
320புதி

கீழ்

பிரிவுடன்

கட்ட

கல்

இமந்து

கனந்துமாடல்கள்

தற்ககாள்பப்தட்டுள்பண.

மடமுமநப்தடுத்ப்தட்டுள்பண.
பிரிவிணால்

சட்டத்தின்

அனுப்பி மக்கப்தட்டுள்ப தகாரிக்மககள்
காடர்தாக
வுத்
பகான்றிமண

தம்தடுத்துற்காக தயிற்சித் திட்டங்கள்


கனறியும்

முகாமத்து தசம உத்திதாகத்ர்கள்
ததருக்காண

கசற்தாட்டிற்கு

டுக்கப்தட்டுள்பது.

டாத்ப்தட்டண.
புனணாய்வு

காடரும்

ாாந்ம் இற்மநப்தடுத் டடிக்மக

விசாமச் கசற்தாடுகள் காடர்தாண
இண்டு ாள் தயிற்சித் திட்டங்கள்
பிரிவினுள்

டடிக்மகக்காக,

உரித்ாக ாரிக்கப்தட்ட வுத் பத்ம

ததருக்காண அச தசமக்காக அடிப்தமட



ஆம்த விசாமக்காண வுத் பத்ம

எழுக்காற்று விசாம அலுனர்களின்
கதர்ப்

புத்கங்கள்

தட்டிமன

டடிக்மக

இற்மநப்தடுத்தும்

இடம்கதற்றுள்பதாடு,

ககாள்ணவு கசய்ப்தட்டது. அத்தாடு
அதில் 21 ததர் புதி அங்கத்ர்கள்

முமநசார்ந் எழுக்காற்று விசாமக்காக
உத்திதாகத்ர்கமப கதரிடப்தட்டுள்ப

ங்கமப ததிவு
உள்பார்கள்.

சகன
தகாரிக்மககளுக்கும்
உத்திதாகத்ர்கள்

கசய்து

ககாண்டும்

நிமிக்கப்தட்டுள்பார்கள்.

தல்மறு அெ நிறுண ட்டத்தில் மற்ககாள்பப்தடும் புனணாய்வுகள் காடர்தாண கல்கள்

காடரினக்கம்

நிறுணத்தின் கதர்

01
02
03
04
05
06
07
08
09

ஏய்வூதித் திமக்கபம்
பிதச கசனகம்
விசாத் திமக்கபம்
வினங்கு உற்தத்தி ற்றும் சுகாா திமக்கபம்
சமூக தசமகள் திமக்கபம்
கன அபிவிருத்தி திமக்கபம்
காழினாபர் திமக்கபம்
சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திமக்கபம்
இனஞ்சம் ற்றும் ஊல் காடர்தாண
சார்த்துல்கமப விசாம கசய்யும்
ஆமக்குழு
சுற்றுனா அபிவிருத்தி ற்றும் கிறிஸ் விகா
காடர்புகள் பிரிவு
அணர்த் முகாமத்து நிமனம்
கஹக்டர் ககாப்ததகடு விசா தயிற்சி
நிறுணம்
காத்ம்

10
11
12

37

முணநப்தாடுகளின்
எண்ணிக்ணக
03
04
01
01
02
01
01
01
01

01
02
01
19

குறித்

அணச்சுக்கள் ட்டத்தில் மற்ககாள்பப்தட்ட விொணகள் காடர்தாண கல்
காடரினக்கம்
01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11

அணச்சின் கதர்
அசாங்க நிர்ாகாகா ,உள்ாட்டலுல்கள் ,
சமதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அமச்சு
சமூக சலுவூட்டல் ற்றும் னதணாம்பு அமச்சு
சுற்றுனா அபிவிருத்தி ற்றும் கிறிஸ் விகா
அமச்சு
விசா அமச்சு
காணி ற்றும் தாாளுன்ந விகா அமச்சு
விசா ,கிாமி கதாருபாா டடிக்மக ,
,நீர்தாசணம் ,கால்மட பங்கள் அபிவிருத்தி
கடற்கநாழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் அபிவிருத்தி
அமச்சு
சுகாாசுதச மத்தி ததாம ற்றும் ,
அமச்சு
காழினாபர் ற்றும் காழிற்சங்க அமச்சு
சுற்றுனா அபிவிருத்திண வினங்குகள் ற்றும் ,
கிறிஸ் விகா அமச்சு
தாதுகாப்பு அமச்சு
முன்மக் மகத்காழில் அமச்சு
காத் எண்ணிக்ணக

38

முணநப்தாடுகளின்
எண்ணிக்ணக
15
01
01
03
01
01

04
01
01
01
02
31

5

கைொள்கை ரீதிொன விடப்
பப்கபல்கய

මානව සම්පත්
විෂයය ක්ෂෂේත්රය
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5.1 கபொழிப்பு
அனணத்து அச

டினத்ல்.

ஊழிர்கள் தொடர்தொகவும்



அச
நிர்ொகத்தின்
ஸ்தீத்ன்னனணச்
சொன்றுப்தடுத்தும் னகயிலும் அற்ககற்ந
தகொள்னக

தொகுப்பிற்கொக

எத்துனப்பு

அக்தகொள்னககனபனத் தொகுக்கும் கதொது
உத்திகொகத்ர்களுக்கு ழிகொட்டல்கனப
ங்குல்,

அசொங்கத்திற்கு

ங்குல்,

அச கசனக்கு உரித்ொண தகொள்னககனப



ொதண

விதிக்ககொனயின் ற்தொடுகனபப் கதொன்கந
அசொங்க
நிர்ொக
ற்றும்
அணர்த்
முகொனத்து
அனச்சிணொல்

தொண டடிக்னக தொடர்தொக கசி
ட்டத்தினொண தகொள்னக தொகுப்பு ற்றும்
அற்றுக்கு ததொருள் ககொடல்,



தளியிடப்தடும்
சுற்நறிக்னகயின்
ற்தொடுகளுக்கு ததொருள்ககொடல் தசய்து

ொதண விதிக்ககொனன ற்கொனத்துக்கு
ற்த திருத்தினத்ல் ற்றும் கொனத்தின்
கனக்ககற்த
அசொங்க
நிர்ொக

ொதணப் பிரிவின் மூனம் டொத்ப்தடுகின்நது.

சுற்நறிக்னககனப தளியிடுல்,





அச உத்திகொகத்ர்களுக்கு, இொஜொங்க

கதொன்ந

அனச்சுக்கள் / தினக்கபங்கள், அச
நிறுணங்கள், அச கசன குறித்து

கசனக்கொண

ஆர்முள்பர்கள்
ற்றும்
அங்கீகரிக்கப்தட்ட தொழிற் சங்கங்களுக்கு

இவ்னச்சிணொல் கற்தகொள்பப்தடுகின்நது.
அத்கொடு அன் முழுனொண தணிகள்

ொதண

கசனகள் ங்குல்,

அனச்சின்
ொதணப்
எப்தனடக்கப்தட்டுள்பது.

இவ் அனச்சின் விடப் தப்பிற்கு
உட்தட்ட
ொதண
டடிக்னகளுக்கு

அற்கன,
இவ்ருடத்தினுள்
அச
கசனயில் தகொள்னக ரீதிொண தீர்ொணங்கனப

உரித்ொண

ததற்றுக்தகொள்ற்கொக

டடிக்னககள்

தகொள்னக

ஊடொக,

விஞ்ஞொதண

அச

குத்லுக்கொண

தங்களிப்புகனப

தொடர்பில்

அனச்சன

விடங்களின்

ங்குல்,

பிரிவிடக

அனச்சிணொல்

னவுகனபத் ொரித்ல் ற்றும் குறித்

ங்கப்தட்டுள்ப

அனச்சனத் தீர்ொணங்கள் தொடர்பில்
தொடர்
டடிக்னக
டுத்ல்,

எட்டுதொத்
மீபொய்வும்
ப்தட்டுள்பண.

தங்களிப்பு

குறித்து

பின்ருொறு

அனச்சன விஞ்ஞொதணம் தொடர்பில்
தகப

அனச்சரின்

அொணங்கனப
மற்கைொள்ரப்பட்ட பணிைள்
எண்ணிக்கை
தளியிடப்தட்ட
33
சுற்நறிக்னககளின் ண்ணிக்னக
தளியிடப்தட்ட
சுற்நறிக்னகக்
3
கடிங்களின் ண்ணிக்னக
ொதணப்
பிரிவுக்கு
கினடக்கப்ததற்றுள்ப
98986
பிக்குகளின் ண்ணிக்னக
அப்பிக்குகளுக்கு
அனுப்பி
னக்கப்தட்டுள்ப
ததில்களின்
58916
ண்ணிக்னக
ஆட்கசர்ப்பு
னடமுனந
எழுங்கிற்கொக ங்கப்தட்டுள்ப
89
தரிந்துனகள்
அனச்சன விஞ்ஞொதணத்திற்கு
505
ங்கப்தட்டுள்ப தரிந்துனகள்
சர்ப்பிக்கப்தட்டுள்ப
அனச்சன விஞ்ஞொதணங்களின்
21
ண்ணிக்னக
கனறியும் உரினச் சட்டத்தின்
தடி
பிச்சினணகளுக்கு
74
ததினளிக்கப்தட்ட ண்ணிக்னக

ங்குல்,


நிர்ொகம்
டடிக்னககளின்
கதொது
அசொங்க கசன ஆனக்குழு, ததொதுத்
தினநகசரி,

முகொனத்து

கசனகள்

தினக்கபம்,
சட்டொ
அதிதர்
தினக்கபத்தின், தொொளுன்ந துனக்
குழுக்கள்
ற்றும்
னண
அனச்சுக்களுடன் இனந்து டடிக்னக
டுத்ல்,


ொதண விதிக்ககொன ற்றும் அனுடன்
தொடர்புனட
அசொங்க
நிர்ொக
சுற்நரிக்னக

தொடர்பினொண

அொணங்கனப ங்குல்,

41

ன தளியிடப்தட்டுள்ப சகன அசொங்க
நிர்ொக

சுற்நறிக்னககள்

ற்றும்

ொதணச்

சுற்நறிக்னககளில் திருத்ங்கனப உள்படக்கி
1985 ஆம் ஆண்டில் திருத்தினக்கப்தட்ட
ொதண விதிக்ககொன பிசுரிக்கப்தட்டுள்பது.
அப்கதொதிருந் அசொங்க நிர்ொக அனச்சரின்
தசனொபொக
அர்கள்

திரு. டீ.பீ..பி.. சிரிர்ண

கடனொற்றியுள்பொர்.

இதில்

33

அத்திொங்கள் உள்படக்கப்தட்டுள்பது.
இனங்னக

சணொக

கசொசலிசக்

குடிசின்

அசினனப்புச் சட்டத்தின் 41, 51, 52, 54
ற்றும்

114(6)

ஆகி

உறுப்புக்களில்

குறிப்பிடப்தட்டுள்ப

அச

உத்திகொகத்ர்களும்,

இொணுத்திணர்,

கடற்தனடயிணர் ற்றும் ொன் தனடயிணரின்
5.2 தொபனப் பிரிவு
அனச்சின்
கீழ்

இங்கும்

உறுப்பிணர்கள் விர்ந் னண சகன அச
உத்திகொகத்ர்களின்
எழுக்கொற்று
கட்டுப்தொடுகள் தொடர்பினொண ற்தொடுகனப

ற்தநொரு

தினக்கபொக கருப்தடும் ொதணப் பிரிவின்

உள்படக்கி ொதண விதிக்ககொனயின் II ஆம்
குதி 1974 ப்ல் ொம் 22 ஆந் திகதி

தினக்கபத் னனொக கடனொற்றுது
ொதணப் தணிப்தொபர் ொகம் ஆொர்.
 தொபன விதிக்மைொகை ொதண
விதிக்ககொன

தளியிடப்தட்டுள்பது.
அத்
ொதண
விதிக்ககொனக்குப் ததினொக மீண்டும் 1981

முலில்

ப்ல் ொம் 08 திகதி ொதண விதிக்ககொன II

தளியிடப்தட்டது 1972 சணரி ொம் 01 ஆந்
திகதி அசொங்க நிர்ொக, ொகொ சனதகள்

குதி பிசுரிக்கப்தட்டது. கலும் 1999 ம்தர்

முன்

ற்றும் உள்ளூொட்சி அனச்சின் மூனொகும்.
அன்று
முல்
1971
ஆம்
ஆண்டிகன

ொம் 01 ஆந் திகதி முல் அமுல்டொத்ப்தடும்
னகயில் 1999 ஆகஸ்ட் ொம் 02 ஆந் திகதி
மீண்டுதொரு
முனந
அது

தசல்லுதடிொகின்நது. அப்கதொன திரு. பீ.
ஹொக அர்கள் அசொங்க நிர்ொக, ொகொ

திருத்தினக்கப்தட்டு
தளியிடப்தட்டுள்பது.

சனதள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அச்சின் நிந்
தசனொபொக கடனொற்றியுள்பொர். தினநகசரி

ததொது நிருொக, உள்ொட்டலுல்கள் ற்றும்

சுற்நறிக்னககள் ற்றும் சுற்நறிக்னக கடிங்கள்,
நிர்ொக

தசனொபொண திரு. பி.. கசணொத்ண அர்கள்
கடனொற்றிணொர்.

நிதிப்

பிொங்கள்

ற்றும்

அது

ததருந்கொட்டக் னகத்தொழில்

அப்கதொன
அனச்சின்

விதிமுனநகள்

மீபொய்வு

தசய்ப்தட்டு

1985 ஆம் ஆண்டில் தளியிடப்தட்ட ொதண

இம்முனொது

ொதண

விதிக்ககொன

விதிக்ககொனயின் I ஆம் குதிக்கு 1985.09.01
ஆந் திகதி முல் 2012.12.31 ஆந் திகதி ன

பிசுரிக்கப்தட்டுள்பது.

இது

46

அத்திொங்கனபக் தகொண்டது.

அனச்சன
அங்கீகொத்துடன்
தளியிடப்தட்டுள்ப சகன அசொங்க நிர்ொக

1971 ஆம் ஆண்டில் தளியிடப்தட்ட ொதண
விதிக்ககொன, அதில் கற்தகொள்பப்தட்ட

சுற்நறிக்னக

ற்தொடுகனப

உள்படக்கி

திருத்ங்கள் கற்தகொள்பப்தட்ட புதி ொதண

திருத்ங்கள் ற்றும் குறித் விடங்ளுடன்
தொடர்தொக 1985 ஆகஸ்ட் ொம் 31 ஆந் திகதி

விதிக்ககொன

42

2013

ஆம்

ஆண்டில்

தளியிடப்தட்டது.
நிருொக

அப்கதொன

ற்றும்

ததொது

உத்திகொகத்ர்கனப

உள்ொட்டலுல்கள்

கொற்றுவிக்கும்

கொக்கில் அச உத்திகொகத்ர்களுக்கொக 3

அனச்சின் தசனொபொக கடனொற்றி திரு,
பி.பீ. அகதககொன் அர்கபொொர்.

தயிற்சித்
டொத்ப்தட்டுள்பதுடன்

திட்டங்கள்
அதில்
289

உத்திகொகத்ர்கள்

5.2.1 2019 ஆம் ஆண்டுக்ைொன பிரிவின் முக்கி

கனந்து

சிநப்பித்திருந்ொர்கள்.

கெற்திமன்ைள்

 அச கசனன சிநப்தொக எழுங்கனக்கும்
னகயில்

இற்னநப்தடுத்ப்தட்ட

தகொள்னக ரீதிொண ற்தொடுகளின் ஊடொக
வினணத்திநன்

ற்றும்

தனுறுதி

ொய்ந்ொக
கம்தடுத்ல்
ற்றும்
திருப்திகொண அச உத்திகொகத்ர்கனப
உருொக்குனப்

கதொன்கந

அச

கசனயில் சிநப்தொண கசன ங்கனன
நினனத்திருக்கும்
னகயில்
முன்னினனப்தடுத்தி,
கனப்தொட்டுக்கு

இங்க

விதிக்ககொனயில்

 ொதணப் பிரிவின் உத்திகொகத்ர்களுக்கொக
உள்பக
தயிற்சிச்
தசனர்தொன்று
தமுல்ன ஏய்வூதிர்களின் விடுமுனந

ற்கொன
ொதண

விடுதியில் டொத்ப்தட்டது,

திருத்ங்கள்

 ொதணப்

கற்தகொள்பப்தட்டுள்பண.

பிரிவின்டடிக்னககப

தொடர்தொக
விடுமுனநகள்
சம்தபத்திற்கொக
னககடு

 அறிவிணொல்

கதொஷிக்கப்தட்ட
னி
பத்தின் ஊடொக உர் ட்ட கசனத்

தளியிடுற்கு
டுக்கப்தட்டுள்பது.

தொகுப்ததொன்றினணப் கதொன்கந, உர்
தனுறுதி ொய்ந் அச கசனயினண

 ொதண

உருொக்குனண னனொ தணிொகக்
தகொண்டு ொதண

ற்றும்
இண்டு
டடிக்னக

விதிக்ககொனயின்

08

அத்திொங்கள்
ஆங்கின
தொழிக்கு
தொழிததர்ப்புச்
தசய்தடுற்கு
டடிக்னக டுக்கப்தட்டுள்பது.

விதிக்ககொனயின் ற்தொடுகள் தொடர்பில்
சிநந் னகயில் கற்றுத் கர்ந் அச
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6

வசதி வாய்ப்புக்களள வழங்கும்
விடயப் பரப்பபல்ளல

මානව සම්පත්
විෂයය ක්ෂෂේත්රය
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6.1 பபாழிப்பு
அபச சசவயக்குரின
உத்திசனோகத்தர்களுக்கு வீட்டு யசிதிகவ யமங்கும் ணிக்கு உரித்தோ
கடவநகவ நிவசயற்றும் பிரிவு இதன் கீழ்க் ககோள்ப்டுகின்து. அவநச்சின் வீடவநப்பு நற்றும்
அபிவிருத்திப் பிரிவிோல் இதற்குரித்தோ அவத்து ணிகளும் சநற்ககோள்ப்டுகின்து..
இதன் கீழ் வீடுகளின் கட்டிட நிர்நோணப் ணிச் கசனற்திட்டங்கவ வடமுவப்டுத்தல், அபசுக்குரின
வீடுகவ ஓதுக்குதல் நற்றும் போநரித்தல், ஓய்வு விடுதிகவ ஒதுக்குதல் நற்றும் போநரிப்பு
டயடிக்வககவ சநற்ககோள்ல் ன் முக்கினநோக வடகறுகின்.
2019 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் சோது, வீடவநப்புச்
முன்சற்ம் பின்யருநோறு கோட்டப்ட்டுள்து.
நில பியச வீடளைப்புத் திட்டம் இளதிநி நிதியம் ைாவட்டம்
பைாத்
ஆலலாசளைச்
பசலவு லசளவ நிறுவைம்
(ரூபா.
.மி.)
பைாைராகளல
573
ஊயோ நோகோண
கட்டம் ைற்றும் I
சவ
II
கோறியிோர்
அகு
கம்பஹ
543
சநல்
நோகோண
கட்டம் ைற்றும் I
சவ
II
கோறியிோர்
அகு

கண்டி

0.

பபாலன்ைறுளவ

5..

பகாழும்பு

055

நத்தின நோகோண
கட்டிடத்
திவணக்கம்
கநோபட்டுய
ல்கவக்கமகம்
கநோபட்டுய
ல்கவக்கமகம்

கட்டிட
நிறுவைம்

கசனற்திட்டம் கதோடர்ோ ஒட்டுகநோத்த

நிர்ைாை

வீட்டு
அலகுகளின்
எண்ணிக்ளக

நிதியியல்
முன்லைற்றம்
(ரூபா. .மி.)

பபளதீக
முன்லைற்றம்

கசன்ட்பல்
இன்ஜினினரிங்
சர்விசஸ்
பிவபயட்
லிமிகடட்
கட்டம் I
- லின்க்
இன்ஜினினரின்
பிவபயட் லிமிகடட்
கட்டம் II - கசன்ட்பல்
இன்ஜினினரிங்
சர்விசஸ்
பிவபயட்
லிமிகடட்

53

53..55

%53

53

35..55

%.3

ககோந்தசிங்க
கன்ஸ்டபக்ஷன்
நிறுயம்
லின்க் இன்ஜினினரின்
பிவபயட் லிமிகடட்
கசன்ட்பல்
இன்ஜினினரிங்
சர்விசஸ்
பிவபயட்
லிமிகடட்

.5

45.35

%.3

53

77.3.

%0

4.

35..53

%53

நில பசவை வீடளைப்புத் திட்டம் அரச ைற்றும் யயார் றுட்டாண்ளை பிரல சம்

வீட்டு அலகுகளின் எண்ணிக்ளக

ற்லபாள ய நிளலளை

கயகுணககோவட

353

நிவயவடந்துள்து

ஹபோதுோய

37.

இறுதிக் கட்டம் வடகற்றுக்
ககோண்டிருக்கின்து.

குண்டசோவ

353

வடமுவப்டுத்தப்ட்டுக்
ககோண்டிருக்கின்துகோணிவனக் ( .
வகனகப்டுத்தும் டயடிக்வக ஆபம்
).கட்டநோக வடகற்றுள்து
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1.
2.

6.2 வீடளைப்பு ைற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு
அபசோங்க
நோகோண

நிர்யோகம்,
உள்ோட்டலுயல்கள்,
சவகள் நற்றும் உள்ளூபோட்சி

நில பசவை வீடளைப்புத் திட்டம் .
நில பியச வீடளைப்புத் திட்டம் .

நில பசவை வீடளைப்புத் திட்டம்.

அவநச்சின் நிர்யோகிக்கப்டும் சக அபச
இல்ங்கள், சசவயத் சதவயப்ோட்டிற்கிணங்க
அபச
கற்றுக்ககோடுத்தல்,

ஹபோதுோய 576 வீடுகளின்
நிர்நோணம்
பூபத்தினவடந்துள்து.

உத்திசனோகத்தர்களுக்கு
அயற்றில்

உட்கட்டவநப்பு யசதிகவ சநம்டுத்தவப்
கயகுணககோவட
512 வீடுகள்
நிர்நோணிக்கப்ட்டு
யருகின்.

சோன்ச அவநச்சின் கீழ் சநற்ககோள்ப்டும்
நி பினச, நி கசய வீடவநப்புத் திட்டங்கள்
சம்ந்தப்ட்ட

சக

ணிகவயும்

கசனற்டுத்துயதன் மூம் னனுறுதி யோய்ந்த

குண்டசோவ 512
வீடுககவ
நிர்நோணிப்தற்கு
டயடிக்வகள்
டுக்கப்ட்டு யருகின்.

அபச சசவயக்கு யழியகுக்கும் அடித்தோத்வத
உருயோக்குதோகும்.

விடுமுவ

விடுதிகவ

ஒதுக்குதல், அயற்றின் போநரிப்புக்கள் நற்றும்
ங்கோப்
கோறுப்ோர்களுக்கு
யிற்சி

நில பியச வீடளைப்புத் திட்டம் .

யோய்ப்புக்கவ
யமங்குயதன்
மூம்
இப்பிரிவின்
கீழ்
ஒப்வடக்கப்ட்டுள்
பிபதோ கசனற்ோடுகளில் ஒரு சிதோகும்

உத்திசனோகபூர்ய

கீழ்

யசதிகவ

யமங்குயதன் மூம் திருப்திகபநோ அபச
சசவயவனப் கறுயதற்கும், னனுறுதி யோய்ந்த

உத்திலயாகபூர்வ இல்லங்கள்
அவநச்சின்

இல்

அபச
சசவயவன
கறும்
இக்கிவ
னதோர்த்தநோக்கும் யவகயில் அவநச்சிோல் “நி

நிர்யகிக்கப்டும்

உத்திசனோகபூர்ய
இல்ங்கவ
ஒதுக்கி
யமங்கும் டயடிக்வககள் இடம்கறுயசதோடு,

பினச”

அயற்றில்

அபச சசவயக்கு ஆட்சசர்ப்புச் கசய்னப்ட்ட
ோடோவின
சசவயகளில்
தவிநிவ







உத்திசனோகபூர்ய

வீட்டுத்

திட்டம்

வடமுவப்டுத்தப்ட்டு யருகின்து.

104 நோோட்டு விடுதிகள்
52 ங்கோக்கள்
20 சோரிஸ் வீடுகள்
18 ஜனயடகந வீடுகள்
04 சகோதமி ோவத வீடுகோகும்.

உத்திசனோகத்தர்கள்

அயர்களின்

நோயட்டத்திற்கு

கயளிசன

நிவனகநோன்றில்
அல்து

இவணக்கப்டும்

யருடோந்த

யதிவிட
சசவய
சோது

இடநோற்ங்கவ

உத்திசனோகபூர்ய
இல்ங்கவ
ழுதுோர்ப்தற்கோக ஒதுக்கப்ட்டுள் கநோத்த

வடமுவப்டுத்தும்

சோது

வீட்டு

நிதி ஒதுக்கீட்டின் அவு ரூோ. 13.2 மில்னோக

விடனம் ன்தோல் ோரின அகசகரிங்களுக்கு

கோணப்டுயசதோடு 2019.09.31 ஆந் திகதியில்

முகங் ககோடுக்க ற்டுகின். அதோல்
உற்த்தித்தின்
,
விவத்தின்
மிக்க

யசதிகவப் கறுயது மிகவும் கஷ்டநோ

அதன்
ழுதுோர்ப்பிற்கோக
ற்கப்ட்ட
கசவின் அவு ரூோ. 12.0 மில்லினோகும்.

சசவயவன யமங்குயதற்கு முடினோநற் சோயது
அவநச்சின்
அயதோத்திற்கு
ககோண்டு
யபப்ட்டுள்தன் கோபணநோக இத்திட்டத்வத
நோயட்ட
நட்டத்தில்

பசயற்திட்டங்கள்
இப்பிரிவின் கீழ் இபண்டு கசனற்திட்டங்கள்
வடமுவப்டுத்தப்டுகின்.

கசனற்டுத்தப்ட்டுள்து. இதன் முன்சோடிச்
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கசனற்திட்டநோக

கநோபோகவ,

கம்ஹ,

வயக்கப்ட்டது.

அதன்டி

கண்டி, கோன்றுவய நற்றும் ககோழும்பு

உள்

சோன் நோயட்டங்களில் இச் கசனற்திட்டம்
2017
ஆம் ஆண்டு முதல் கதோடங்கி

பின்யருநோறு அவநந்துள்து.

49

திட்டங்களின்

கசனற்ோட்டில்
முன்சற்ம்

ஓய்வு விடுதிகளள ஒதுக்கு ல்
இப்பிரிவி கீழ் பின்யருநோறு குறிப்பிடப்ட்ட ஓய்வு விடுதிகவ ஒதுக்குயதற்கோ டயடிக்வககள்
சநற்ககோள்ப்டுகின். இவ்விடுதிகளின் புதுப்பித்தல் டயடிக்வகக்கோக 2019 ஆம் ஆண்டில் ரூோ.
400,000.00 ஆ அவு கசவிடப்ட்டுள்து.









நுயகபலினோ )வமன(
நுயகபலினோ )15 புதின(
நுயகபலினோ )1 3 புதின(
நுயகபலினோ B
தினதோய 1 தினதோய B ண்டோபகய 5 -










ண்டோபகய 3 நஹினங்கவ
கோன்றுவய
மிஹிந்தவ
முல்வத்தீவு
னோழ்ப்ோணம்.
கதிர்கோநம்
கநோபோகவ

ஓய்வு விடுதிகவ ஒதுக்குயதன் மூம் உவமக்கப்டும் யருடோந்த யருநோம் பின்யருநோறு
தபப்ட்டுள்து.
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7

உற்பத்தித்திமன் ற்றும் றுசீமப்பு
விடப் பப்பபல்மய

මානව සම්පත්
විෂයය ක්ෂෂේත්රය
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வசி

உற்தத்தித்திநன்

பெனைம்

ஆசி

அறிமுகம்

உற்தத்தித்திநன் அகப்பிணதும் அன் உறுப்பு

இனங்கை

ரடுைளுடன்
எருங்கிகந்து
தல்வறு
உற்தத்தித்திநன்
வம்தரட்டு

1966

ஆம்

ஆண்டில்

ஆசி

உற்தத்தித்திநன்
அகப்பின்
நிந்
உறுப்தரண்ககப்
பதற்நதுடன்
அன்றிலிருந்து து

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்

தனற்றிகண

முன்பணடுத்து ருகின்நது.

ரட்டினுள் தல்வறு

உற்தத்தித்திநன் மூவனரதரத் திட்டங்ைளுடன்

ப ொமயந ொக்கு

உற்தத்தித்திநன் தரகயில் மிகு உன்ணரண

இனங்கை உற்தத்தித்திநகண
வம்தடுத்துதில் ஆசிரவின் முக்கி
வைந்தி நிகனரை
ரறுல்.

கையில் பிவசித்து. அந் திட்டங்ைள்
அகணத்கயும் சிநப்தரை இகப்தரக்ைம்
பெய்து 1997-2006 ஆம் ஆண்டு கரண
ைரனப்தகுதிரணது உற்தத்தித்திநன் ெரப்ரை

பணிக்கூற்று

பிைடணஞ் பெய்ப்தட்டது. அது சுவெ ரீதிரை
னித்துரண
தனுறுதி
மிக்ை
ைனரச்ெரபரன்கந
முன்வணரடி

இனங்கையில் உற்தத்தித்திநகண
வம்தடுத்தி ெர்வெ வதரட்டித்ன்கக்கு
முைங்பைரடுப்தற்ைரை அசிப்தடும்
தனத்திகண ங்குல் ற்றும் வசி
அபிவிருத்திக்குப் தங்ைளிப்புச் பெய்ன்
மூனம் க்ைளுக்கு உர் ரழ்க்கைத் த்க
ங்குல்.

உருரக்குதில்

அரும்தணிக

வசி

உற்தத்தித்திநன் பெனைவ வற்பைரண்டு
ந்து. 2002 ஆம் ஆண்டில் அெ ற்றும்
னிரர் ஆகி இண்டு பிரிவுைளுக்கும் வசி
உற்தத்தித்திநன் பைரள்கை அறிமுைஞ் பெய்து,
இக் பைரள்கைக முன்பணடுப்தற்ைரை வசி

இயக்குகள்

உற்தத்தித்திநன்
பெனைம்,
பரழில்
அகச்சின் கீழ் நிறுப்தட்டு அெ துகந ,

1.

தயிற்சி முகநகைள் ற்றும் கடமுகந
எழுங்குைளின்

னிரர் துகந, தரடெரகனைள் ற்றும் ெமூைம்
வதரன்ந
துகநைள்
ரன்கின்
ஊடரை
உற்தத்தித்திநன்
வம்தரட்டுக்ைரை

அபிவிருத்தி

ற்றும்

பற்றிைரண அனுதங்ைகப தகிர்ன்
மூனம்

அறிவின்

அடிப்தகடயில்

ைட்டிபழுப்தப்தட்ட
ெமூைபரன்கந
உருரக்கி அனுரடரை னி மூனணம்

விழிப்பூட்டும் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்,
விருது
ங்ைல்ைள்,
வதரட்டிைள்,
முன்ரதிரி

ற்றும் நிறுணம் ெரர் சிநப்பிகண உர்

நிறுணங்ைகப ைட்டிபழுப்தல், சிறி ற்றும்
டுத் அபவினரண பரழில் முற்சிரர்ைகப

நிகனக்கு பைரண்டு பெல்னல்.

உர்த்துல் வதரன்ந திட்டங்ைகப ரடபரவி

தல்வறு பதரருபரர துகநைளின் ஊடரை
உற்தத்தித்திநகண ைக்கிடல் , திப்பீடு

ரீதியில்

பெய்ல் ற்றும் வம்தடுத்ல்.

அமுனரக்கிது.

2.

உற்தத்தித்திநன்

வம்தரட்டு அகச்சு 2010 ஆம் ஆண்டில்
நிறுப்தட்டதுடன், வசி உற்தத்தித்திநன்

3.

தனப்தட்ட
சூழ்நிகனைள்

பெனைமும் அவ்கச்சின் கீழ் பைரண்டு

துகநைளின்
பரடர்தரை

வறுதட்ட
ைருத்திற்

பைரண்டு வசி உற்தத்தித்திநன் ங்ைள்
ற்றும் இனக்குைகப ரபித்ல்.

ப்தட்டது. 2015 ஆம் ஆண்டில் வசி
உற்தத்தித்திநன் பெனைம் அெரங்ை நிர்ரை

4.

ற்றும் முைரகத்து அகச்சின் விடப்
தப்பின் கீழ் விஸ்தீகடந்து.

உற்தத்தித்திநன்,

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்

வம்தரட்டு
ற்றும்

எருங்கிகப்புத் திட்டங்ைளின் ஊடரை
உற்தத்தித்திநன் தற்றி தந் அறிவுடன்
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கூடி புத்ரக்ை தகடப்பிகணக் பைரண்ட

ந சி உற்பத்தித்திமன் பெயகத்தின் பணிொட்

ைனரெரபரன்கந உருரக்குல்.

ப ொகுதினர் 2019.12.31 ஆந் திகதிக்கு

உபொ லழிகள்
1.

பணிொட்
ப ொகுதினர்

உற்தத்தித்திநகண

ஊக்குவிப்தற்ைரை

அர்ப்தணிப்புடன்

பெனரற்றும்

தயிற்சிரபர்ைள்,

நிபுர்ைள்,

ப விநிமய
உத்திநொகத் ர்க
ள்
ககலல்
ப ொழில்நுட்ப
உத்திநொகத் ர் ,
பொழிபபர்ப்பொ
ரர்
உற்பத்தித்திமன்
அபிவிருத்தி
உத்திநொகத் ர்க
ள்
முகொமத்துல
உ விொரர்
அலுலயக
உ விொரர்
ெொதிகள்

ஆவனரெைர்ைள் ற்றும் உற்தத்தித்திநன்
ைக்ைரய்ரபர்ைகபக் பைரண்ட வசி
குரத்க வரற்றுவித்ல்.
2.

பகுெண

ஊடைத்கப்

தன்தடுத்தி

பதரது
க்ைளுக்ைரண
நிைழ்ச்சிைளின் விரிந்
பைரண்டுள்பரை
விரை

அறிவூட்டல்
தப்தபகக்
உறுதிப்தடுத்தும்

ஊடைத்

பரடர்தரடல்

கனகப்பதரன்கந ஆம்பித்ல்.
3.

4.

ெமூைரக்ைல்.
அறிவு

2019.12.31
ஆந்
முன்நனற்மம்

உற்தத்தித்திநன்
திட்டத்க
முைரகத்துத்க

ைட்டிபழுப்புன்

மூனம்

தகடப்புக்ைளுக்ைரண

ழிவற்தடுத்திக்

5.

ரட்டினுள் உற்தத்தித்திநன் வகனக்
ைனரெரத்க
வரற்றுவித்ல்.
உற்தத்தித்திநன் மூனம் ெமூை லுவூட்டல்
ற்றும்
அகயும்

ெமூைத்துக்கு

உறுதுகரை

கையில்

அபிவிருத்திைகப

கிரமி

என்றிகத்ல்

ற்றும் விடம் ெரர் ஆய்ரபர்ைகப
ஊக்குவித்ல்.
2019 ஆம் ஆண்டிற்கொன நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

பிரிவு
ெரர்
உற்தத்தித்திநன்
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்
தயிற்சித் திட்டங்ைள்
ெர்வெ பரடர்புைள்
விவெட திட்டங்ைள்
ஊடை
ற்றும்
விபம்த
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்
திட்டமிடல் ற்றும்
முன்வணற்ந
மீபரய்வு
னி ப அபிவிருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டம்
வசி உற்தத்தித்திநன் விருதுக்ைரண
வதரட்டிைள்
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பிந ெ
பெயக
ங்கள்

பொ
த் ம்

-

-

11
2

51

60

465

576

10

-

-

10

8

-

-

8

7

-

-

7

78

60

465

603

திகதிக்குரி

நிதியில்

நிதியி
ல்
முன்
நனற்ம
ம் %

விபம்

நிதி
ஒதுக்கீடு
(ரூபொ.
மில்லின்)

பெயவுகள்
(ரூபொ.
மில்லின்)

மீண்டுலரும்

255.53

23..23

94

மூய னம்
பொத் ம்

.9.5.
..9.44

29.51
.19.32

88
93

புத்ரக்ை

பைரடுத்ல்.

ொலட்
டங்கள்

2

பொத் ம்

அகணத்து துகநைகபயும் உள்படக்கும்
கையில்
வசி
ட்டத்துகட
நிைழ்ச்சித்திட்டரை
வம்தரட்டுத்

மய
ம
அலுல
யகம்
11

லருடம்
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

ப ொமக (ரூபொ.
மில்லின்)

2017
2018
3915

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகப
கடமுகநப்தடுத்ப்தடவுள்பது.

0.714
1.895
1.216
1.685
2.834
3.683
1.933
4.443
4.883
6.965
2.71
8.257
17.25
16.44

 கல்விப் பிரிவில் உற்பத்தித்திமன் ஊக்குவிப்பு
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
ைல்விப் பிரிவில் உற்தத்தித்திநன் ஊக்குவிப்பு
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்
ைட்டிபழுப்தப்தடும்

சு

வைரட்தரடுைகபக்
உற்தத்தித்திநன்

பைரண்டகந்துள்பது.
ரய்ந்

உற்தத்தித்திநன்

16.06
11.33
3.93

ண்க்ைருக

அறிமுைப்தடுத்துற்ைரை
வசி
உற்தத்தித்திநன் பெனைத்தின் ெைன ைல்வி ெரர்
நிறுணங்ைகபயும்
என்றிகத்து
திட்டங்ைகப கடமுகநப்தடுத்ல்.
முன்பள்ளிப் பிரிவு

பெலுத்தி நிகநவு பெய்ப்தட்டுள்பது.

முன்

பிள்கபப்

தரு

பெனைங்ைளில்
உற்தத்தித்திநன்

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டுள்ப
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் கீவ குறிப்பிடப்தட்டுள்ப

வெகரற்றும்
அபிவிருத்தி

பிரண பிரிவுைளின் கீழ் விதரிக்ைப்தட்டுள்பது.

உத்திவரைத்ர்ைளிணரல்
வர்ந்படுக்ைப்தட்டு

பிரிவு ெொர் உற்பத்தித்திமன் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்

ண்க்ைரு
ஆசிரிர்ைள்,

விெர,
வெகைள்,
கைத்பரழில்,
வதரக்குத்து, தரதுைரப்பு, நிர்ரப் தணிைள்

ருகின்நண.
உற்தத்தித்திநன்

பரடர்தரை
பிள்கபைகபப்

பதற்வநரர்ைளுக்கும்

ற்றும் ெமூைஞ் ெரர்ந் தத்து பிரிவுைளின் கீழ்

முன்தள்ளி
வதரன்வந
விழிப்பூட்டும்

திட்டங்ைகப டரத் திர்தரர்க்ைப்தட்டுள்பது.

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. இன் கீழ்

அவ்ரவந 5S ெரன்றிழுக்ைரை முன்தள்ளிைள்

நிறுணங்ைளின்

ஈடுதடுத்ப்தடுகின்நது.

வம்தரட்டிற்ைரை

கடமுகநப்தடுத்ப்தடுகின்நண.

முன்தள்ளிைள்
விழிப்புர்வூட்டும்

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டு
இத்திட்டத்தின்
ஊடரை

2019 ஆம் அண்டின் உற்தத்தித்திநன் அபிவிருத்தி
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் ைல்வி, சுைரர, அெ,

ஆவனரெகணத்

அபிவிருத்தித்

திட்டங்ைளுக்ைரை
வசி
உற்தத்தித்திநன்
பெனைத்திற்கு இகக்ைப்தட்டுள்ப பிவெ

வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைத்திணரல் 2019
ஆம் ஆண்டின் ரன்ைரம் ைரனரண்டு க

உற்தத்தித்திநன்

குடிக்ைகப

உகக்கும்
தகடணியுடன்
வெர்த்துக்
பைரள்ற்ைரை
உருரக்ைப்தட்டுள்பது.

2018 ஆம் ஆண்டில் பெலுத்ப்தடவுள்ப
உண்டில் நிதி ரூதர.
1,301,757.25 இகண
இவ்ருடத்தின்
முனரம்
ைரனரண்டில்

வர்ந்படுக்ைப்தட்ட

முற்சியில்
ஆக்ைபூர்ரண

திட்டங்ைள்

பொடெொமயப் பிரிவு

அற்ைரை

உற்தத்தித்திநன் ற்றும்  முைரகத்தும்

ற்ைப்தட்டுள்ப பெனவு ரூதர. 3,065,868.06
ஆகும். அவ்ரவந இப்பிரிவின் கீழ் ரட்ட

பரடர்தரண அடிப்தகடச் ெரன்றிழ் தத்திப்
தரடபறிக தரடெரகன ரர்ைளின்

ற்றும்
பிவெ
ட்டத்தில்
தல்வறு
உற்தத்தித்திநன் பெற்திட்டங்ைள் ற்றும்

உற்தத்தித்திநன் விடப் தப்பு பரடர்தரண
அறிக விருத்தி பெய்யும் வரக்ைத்துடன்
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தரடெரகன உற்தத்தித்திநன் ெங்ைத்தின் ஊடரை

நூனைம் ற்றும் அறிவிற் ைல்லூரியின் பிசித்

கடமுகநப்தடுத்ப்தடும்

தரடபரன்நரை

நிைழ்ச்சித்திட்டரை விபங்கும் கையில் இவ்
உற்தத்தித்திநன் ற்றும்  முைரகத்தும்

விபம்தப்தடுத்துல் வதரன்ந வரக்ைங்ைகப
அகடந்து பைரள்ற்ைரை நூனைம் ற்றும்

பரடர்தரண அடிப்தகடச் ெரன்றிழ் தத்திப்

அறிவிற் ைல்லூரிப் பிரிவிகண உற்தத்தித்திநன்

தரடபறி

பெனைத்தின்

அறிமுைப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.

தரடெரகன ைல்வியின் பின்ணர் உற்தத்தித்திநன்
ற்றும்



முைரகத்தும்

பரடர்தரண

பதற்றுக்பைரள்பப்தடும்
அத்திரரை
ஆண்டில்

அககின்நது.

வைரரிக்கைைகப

முைரகத்தும்
பெலுத்ப்தட்டு

பிரிவின் ரர்ைளுக்ைரை வறு ரர்
அறிக்கை
படரன்றும்,
தல்ைகனக்ைை

இனக்ைரை

னரற்றினுள்
முற்
ங்ைப்தட்டுள்பது. ைல்வி

தல்ைகனக்ைைத்தின்

ைல்வியிற் ைல்லூரியின்
அறிரற்நல்
துகநயிணரல்

அறிவிற்

ஆநயொெமனச்

ெமூைவில்

சுர்ைளில் அகக்ைப்தட்டுள்ப இரக்கை,
தடிக் ைட்டின் கீழ் உள்ப தகுதிக தன்தடுத்தி

நூனைம் ற்றும்
பிரிவிற்ைரை

உற்தத்தித்திநன்

பெற்திட்டபரன்று

டகரை
பரைத்தினுள்

SMART LECTURE ROOMS உம் நிர்ரணிக்ைப்தட்டு
ருகின்நது.
வலும்
இடெதிைகப
ங்குற்ைரை
பரைத்தினுள்
உள்ப

பல்கமயக்கறகத்திற்கொன

பெற்திட்டம்
ைபணி

இணங்ைரப்தட்டுள்ப

அங்ைக, பிரிவிணரல் ற்பநரரு கனப்பு,
குறியீடு ற்றும் ர்த்கப் வதரன்வந

வதரன்ந

உற்தத்தித்திநன்

உற்பத்தித்திமன்

ைணம்

ங்ைப்தட்டுள்ப ஆவனரெகணைளுக்ைக
பெற்தட்டு அக்ைல்விப் பிரிவு புதி வதரக்கில்
டடிக்கைைகப வற்பைரண்டு ருகின்நது.

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகப

 கரணி

பரடர்தரை

சிநப்தரை இற்கநப்தடுத்தி வதணிச் பெல்னல்.
உற்தத்தித்திநன்
பெனைத்தின்
மூனம்

உர் ைல்வி நிறுணத்தின் கீழ் தல்ைகனக்ைைம்,
இனங்கை பரழிற் தயிற்சி அதிைரெகத,

கடமுகநப்தடுத்துகண
பைரண்டகந்துள்பது.

வைரக

குகநதரடுைகப நிர்த்தி பெய்து வைரப்புக்ைகப

உர் கல்வி நிறுலனங்கள்

நிறுணங்ைளினுள்

பெனைத்தின்

ழிைரட்டலுக்ைக,

ஆம்

முன்கத்துள்ப

தரடெரகனைள்

விரிவுகைள்

உற்தத்தித்திநன்

தரடெரகனைள் ற்றும் பரழிற் தயிற்சி
நிகனங்ைளின்
ரர்ைளுக்ைரை
இப்தரடபறி டரத்ப்தடுகின்நது

பரழில்நுட்த

இச்பெற்திட்டத்தினுள்

டரத்ப்தட்டுள்பதுடன், பெய்ரி பெற்தரடும்
வற்பைரள்பப்தட்டு
நிகநகடந்துள்பது.

தனமிக்ை
2019

வண்டி

விழிப்பூட்டும்

இணரல்

அறிவு

ழிைரட்டகன

ற்ெம்

ஈடுதடுத்தி திர்ைரன வகனரய்ப்புக்ைகப
பைரடுப்தற்கும்

ற்றும்

நிற்கின்நது.

மூன்நரம் நிகன ைல்வி டடிக்கைைள் ற்றும்
பரழில்
ெரர்
ைல்வி
டடிக்கைைளில்
ற்தடுத்திக்

ரற்றுல்

இரக்கைைகப அகத்ல் வதரன்ந பதபதீை
முன்வணற்நங்ைகபயும் அகடந்துள்வபரம்.

ைல்வி

ஆவனரெகண
ரற்ெம்

டரத்ப்தட்டுள்பது.

உர்

முைரகத்தும்

ட்டும்

பிரிவினுள் ெதி ரய்ப்புக்ைகப ற்தடுத்திக்
பைரள்பல், விகணத்திநன் மிக்ை வெகக

முடிவுைளுக்ைக பிரிவு வீணப்தடுத்ப்
தட்டுள்பவரடு, அதில் வசி உற்தத்தித்திநன்

ரர்ைளுக்கு ங்குற்ைரை ைல்விெரர்
ற்றும் ைல்வி ெரர ஊழிர்ைகப பரை

பெனைத்திணரல் டுத்துக் ைரட்டப்தட்டுள்ப
வம்தடுத்ப்தட வண்டி தகுதிைள் ற்றும்
இகரண
ைல்வி
ெரர்
பிரிவின்

ைரனத்தின் வகக்வைற்த உற்தத்தித்திநகப
வீணப்தடுத்ல்,
ரர்ைளிகடவ
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வீணரக்ைல்

டடிக்கைைள்

டரத்ப்தட்டுள்பதுடன்,

இடம்பதற்றுக் பைரண்டிருக்கின்நண

பெய்ரி

பெற்தரட்டிகப ஆத்ப்தடுத்தும் ைட்டம்
க

பெற்தடுத்ப்தட்டுள்பது.

அப்பிரிவு உற்தத்தித்திநன் ண்க்ைருக
கடமுகநப்தடுத்தும் விம் பரடர்தரண
அனுதங்ைகப

என்று

வெர்ந்து

அகக்ைப்தட்டுள்ப
தகடயிணருக்ைரண

ரன்
தயிற்சிப்

தரடெரகன

தரல் அரணம் பெலுத்ப்தட்டுள்பது. அது
பரடர்தரை
 சிரீ ஜலர் ன

பல்கமயக்கறகளுக்கொன

உற்பத்தித்திமன்

ஆநயொெமனச்

விெரகபரன்றும்

இடம்பதற்நது. தல்ைகனக்ைைம் உள்பை

பெற்திட்டம்

விரிவுகரபர்ைகப

பரபர்ைபரை

பைரண்டு

முைரகத்தும்

வைரப்பு

பரடர்தரை
 பன்பொட்டு
ஸ்ரீ

அறிவில்

பீடத்தின்

விழிப்பூட்டல்

விரிவுகபரன்றிகண

பீடொதிபதி அலுலயகத்திற்கொக

உற்தத்தித்திநன்

ஜர்ண

ங்ைப்தட்ட

தன்தரட்டு

தல்ைகனக்ைைத்தின்
அறிவில்

பீடரதிததி

பீடத்தின்

அலுனைத்தின்

வைரக

ைல்விப்

டரத்திது.
பெனைத்திணரல்

ழிைரட்டலுக்ைக,

முைரகத்தும்

பரடர்தரை

ைணம்

பெலுத்ப்தட்டு

பிரிவின் கீழ் உற்தத்தித்திநன் ஆவனரெகண

இணங்ைரப்தட்டுள்ப

குகநதரடுைகப

பெற்திட்டபரன்று

நிர்த்தி பெய்து வைரப்புக்ைகப சிநப்தரை

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.

இற்கநப்தடுத்தி

பிரிவினுள்

ஊழிர்ைளின்

ெதி

ரய்ப்புக்ைகப

ற்தடுத்திக் பைரள்பல், விகணத்திநன் மிக்ை
வெகக

வதணிச்

பெல்னல்.

திருப்தித்ன்கக

அபவிடுற்ைரண ைக்பைடுப்பதரன்று
வற்பைரள்பப்தட்டுள்பது.

ரர்ைளுக்கு

ங்குற்ைரை அலுனை பரைத்திகண
இற்கநப்தடுத்ல்,

பதபதீை

அப்பிரிவினுள்

ங்குற்ைரை

உற்தத்தித்திநகப ைட்டிபழுப்புற்ைரை
MODEL

ைட்டிபழுப்பும்
பைரள்ற்ைரை
பீகடயின்

தடிக்

ஆைக் பைரண்டு

வரக்ைத்க

அகடந்து

தன்தரட்டு

அறிவில்

பீடரதிததி

ஆய்வுைள்
விழிப்பூட்டும்

உள்ப

ைட்டின்

கீழ்

உள்ப

தகுதிக

வதரன்ந பதபதீை முன்வணற்நங்ைகபயும்
அகடந்துள்வபரம்.

அலுனைம்

இச்பெற்திட்டத்தினுள்

பரைத்தினுள்

தன்தடுத்தி இரக்கைைகப அகத்ல்

உற்தத்தித்திநன்
பெனைத்தின்
ழிைரட்டகன வண்டி நிற்கின்நது.
ற்ெம்

இடெதிைகப

சுர்ைளில் அகக்ைப்தட்டுள்ப இரக்கை,

கண துகநைள் ற்றும் பீடங்ைளுடரண
முன்ரதிரி

ரீதிரை,

முன்

வற்பைரள்பப்தட்டு
விரிவுகைள்

57

 னி வில் ற்றும் ெமூக அறிவில்

முடிவுைளுக்ைக

வீணப்தடுத்ப்தட்டுள்பவரடு, அதில்

கல்விற் கல்லுொரி
ஸ்ரீ

ஜர்ணபு

னிவில்

வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைத்திணரல்

தல்ைகனக்ைைத்தின்

ற்றும்

பிரிவிகண

ெமூை

டுத்துக்

அறிவில்

ைல்விற் ைல்லூரிக்குப் ததினரை

ைரட்டப்தட்டுள்ப

வம்தடுத்ப்தட

ைல்விப்

வண்டி தகுதிைள்

பிரிவின் கீழ் உற்தத்தித்திநன் ஆவனரெகண

ற்றும் இகரண ைல்வி ெரர் பிரிவின்

பெற்திட்டபரன்று டரத்ப்தட்டுள்பது.

வீணரக்ை

அப்பீடத்தின் கீழ் 11 பிரிவுைள் உள்படங்கும்

இடம்பதற்றுக் பைரண்டிருக்கின்நண.

கையில்

ெதி

ரய்ப்புக்ைகப
 பபரத்

ற்தடுத்திக் பைரள்பல், விகணத்திநன் மிக்ை
வெகக

ரர்ைளுக்கு
பரைங்ைகப

வகக்வைற்த
உற்தத்தித்திநகண

ைட்டிபழுப்புன்

மூனம்

கண

முன்ரதிரிக
வரக்ைத்க

வயரைகயில்

உற்தத்தித்திநகப
அப்பிரிவுைளில்

பைரழும்பில்
தரீட்கெப்

(MODEL) உருரக்கும்
பைரள்ற்ைரை

உள்படக்கி

கையில்

ஆவனரெகண

உற்தத்தித்திநன்
ெதி

ற்றும்

வதரன்ந

ற்ெம் அப்பீடத்தின் ெைன பிரிவுைளும்
ைக்ைரய்வு

ஸ்

ற்தடுத்திக்

பைரடுத்ல்

வரக்ைங்ைகப

அகடந்து

பைரள்ற்ைரை அப்தல்ைகனக்ைங்ைளுக்கு

முன்

உற்தத்தித்திநன்
பெனைத்தின்
ழிைரட்டல்ைகப திர்தரர்த்துள்பரர்ைள்.

வற்பைரள்பப்தட்டு
நிகனக

தடப்பிடிப்பு

ற்ெம், 5 ஸ் முன் ைக்ைரய்விலிருந்து

பெய்ப்தட்டுள்பது.

டுக்ைப்தட்ட

அறிக்கை

2019/011/26 ஆந் திைதி அன் ஆம்த ைட்ட

பளிவுதடுத்ல்ைள்

விழிப்பூட்டல்

வல்

வற்பைரள்பப்தட்டுள்பது.
உர்

முைரகத்தும்

னிரர்

தல்ைகனக்ைைங்ைளுக்கிகடவ
ற்பதக

5

ரய்ப்புக்ைகப
ரர்ைளுக்கு

அெ

திர்தரர்துள்பது.

ற்வதரக

தல்ைகனக்ைைங்ைகபயும்

ெரர ஊழிர்ைளுக்கு பரைத்தின் கண

உற்தத்தித்திநன்
ழிைரட்டகன

கையில்

அகணத்து

ங்குற்ைரை ைல்விெரர் ற்றும் ைல்வி

நூனைம் ற்றும் அறிவிற் ைல்வியில்

உள்படங்கும்

வதரன்ந

வெகக

வரக்ைங்ைகப அகடந்து பைரள்ற்ைரை

பெனைத்தின்

பிரிவு

பளிரரி

ற்தடுத்திக் பைரள்பல், விகணத்திநன் மிக்ை

வதரன்ந

பீடத்திகண

அகந்துள்ப

பிரிவுைளில்

பிசித் தரடபரன்நரை ரற்றுல் ற்றும்

ைல்லூரி

நிர்ரை

திட்டம் வற்பைரள்பப்தடுகின்நது. அங்கு,

னிவில் ற்றும் அறிவிற் ைல்லூரியின்
விபம்தப்தடுத்துல்

அகந்துள்ப

ைட்டிடத் பரகுதி, ைல்வி பரைம் ற்றும்

பீடங்ைளுக்ைரண

அகடந்து

பொளி

ஆநயொெமனச் பெற்திட்டம்

ைரனத்தின்

இற்கநப்தடுத்ல்,

ற்றும்

பல்கமயக்கறகளுக்கொன உற்பத்தித்திமன்

ங்குற்ைரை ைல்விெரர் ெமூை ைல்வி
ெரர

டடிக்கைைள்

விரிவுக

-

கீழ்

வம்தடுத்ப்தட

ரற்ெம்

பரடர்தரண

வற்பைரள்பப்தட்டு

முைரகத்துத்துக்ைரண
வண்டி

தகுதிைள்

பரடர்பில் அசிப்தடும் பளிவுகைள்

ட்டும்
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வற்பைரள்பப்தட்டு

உற்தத்தித்திநன்

வம்தடுத்துற்கு திர்தரர்க்கும் விம்

பெற்திட்டம்

குறித்து ரரிக்ைப்தட்ட முன்ணளிப்பும்
(POWER POINT) ெர்ப்பிக்ைப்தட்டது.

ஆவனரெகணச்
பரடர்ச்சிரை

வற்பைரள்பப்தட

வண்டின்

வகப்தரடு

அற்கு

டுத்துக்ைரட்டப்தட்டது.
விழிப்பூட்டல்
விரிவுகயும் கடபதற்நது.
2019/10/22

ஆந்

திைதி

தல்ைகனக்ைைத்துக்குரி

ைல்விெரர்

பரைம்

,

நிர்ரை

பரைம்

ைரப்தடும்

எட்டுபரத்

நிறுணத்தினுள்

அசிற்நது

ணக்

ைருப்தடுதணற்கந அைற்றுற்குரி
இடம் ற்றும் ற்பநரரு முகநகயுடன் (
பெய்ரி)

ற்றும்

சுத்ப்தடுத்ல்

டடிக்கையின்

முகநெரர்ந் ைட்டங்ைள் தனற்றின் ஊடரை
கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டிருந்து.

பைரழும்பு பளிரரி தரீட்கெப் பிரிவு
வதரன்ந

வனதிைரை

பிரிவுைளிணதும்

எட்டுபரத் நிறுணத்திணதும் தல்வறு

ைல்விெரர் ற்றும் ைல்வி ெரர ஊழிர்ைகப

தணிைளுக்ைரை

உள்படக்கி கையில் விழிப்பூட்டல்
விரிவுக வற்பைரள்பப்தட்டது.

ழுத்து

ரீதிரை

தன்தடுத்ப்தடும் ரதிப்தடிங்ைளுக்குப்
ததினரை பரட்டு தல்ைகனக்ைைத்தின்

அப்தல்ைகனக்ைத்தின் உள்பை, பளிரரி

மூனம் தணர் ைனிப்தடுத்ப்தட்ட

ரற்நங்ைள்

முகநகபரன்று இற்கநப்தடுத்ப்தட்டு

ற்றும்

முகநெரர்ந்

பெற்தரடுைகப

கையில்

உற்தத்தித்திநன்

ற்றும்

ரதிரிபரன்றிற்குள்

ைட்டிபழுப்புற்ைரை

பெல்ற்ைரண

டடிக்கை

டுக்ைப்தட்டுள்பது.

அவ்ரறு

ைட்டிபழுப்தப்தட்ட,
உற்தத்தித்திநன்

வதணிச்

வசி

விருதுைள்

ங்கும்

முன்ரதிரி நிறுணரை அவிஸ்மரவல்ன
கயட்ரனி அலுமினிம் பரழிற்ெரகன
வர்ந்படுக்ைப்தட்டது.
திைதி

2019/12/20

குறித்

தரர்கயிடுற்ைரை

ஆந்

துகநக
அப்

தல்ைகனக்ைைத்தின் உத வந்ர் பிக்கு
வயரதந்ன் அர்ைளின் கனகயின்
இயங்மக ப ொழிற் பயிற்சி அதிகொ ெமப

கீழ்,
வர்ந்படுக்ைப்தட்ட
ஊழிர்
குரத்துடன் வற்பைரள்பப்தட்டது.
அங்கு,

ைபப்

பெலுத்ப்தட

தத்தில்

அரணம்

வண்டி

முக்கி

இனங்கை பரழிற்தயிற்சி அதிைர ெகதயினுள்
உற்தத்தித்திநன் ஆவனரெகண பெற்திட்டத்க
பற்றிைரை

உற்தத்தித்திநன் ண்க்ைரு பரடர்தரை

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.

இனங்கை

பரழிற்

ெகதயின்

தயிற்சி

அதிைர

ரரிக்ைப்தட்ட ஆபரன்று ம்ரல்

உற்தத்தித்திநன்

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகப

ங்ைப்தட்டவரடு, 2020/01/24 ஆந் திைதி

ஆம்பிப்தற்கு

ஆம்த

அன்

ைனந்துகரடல்ைள்

எவ்பரரு

பிரிவிணதும்

உற்தத்தித்திநன் அவ்பண்க்ைரு மூனம்

அற்குப்
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பின்ணர்

ைட்ட

இடம்பதற்றுள்பண.
பெற்தரட்டுத்

திட்டத்திற்ைக அத்திட்டம் கடமுகநயில்

இடம்பதற்நது.

பைரண்டு

நிறுணத்தின்

தணிைகப

ப்தடவுள்பது.

முன்

நிகநவற்றும் உத்திவரைத்ர்ைளின் ஊழித்

ைக்ைரய்விகண வற்பைரண்டு
ஆய்வுக்குட்தடுத்ப்தட்டு

நிறுணம்
ஆம்த

திருப்தித்ன்க பரடர்தரண ைக்பைடுப்பின்
வதரது
வற்பைரள்பப்தட்ட
ஊழிர்

உற்தத்தித்திநன்
விழிப்பூட்டல்
அனுதங்ைகப

ண்க்ைரு

பரடர்தரை

பெய்ப்தட்டுள்பண.
தரிரறிக்

கயட்ரனி

திருப்தித்ன்கக

சிநந்

டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது.

பைரள்ற்ைரை

ப ொழிற் பயிற்சி நிறுலனம் -

நிறுணத்துக்கு

மிைவும்

பெற்தரட்டுத்

திட்டம்

பரடர்தரைவும்

ைனந்துகரடப்தட்டு ைக்ைரய்வுைளிகடவ

விகணத்திநணரை

வற்பைரள்ப

ொநஹன்பிட -

விழிப்ரிட்டல் விரிவுமபொன்றின் நபொது

வற்பைரள்பப்தட்
ைபப்
தம்
தனுள்பரை
இருந்து.
நிறுணத்தின்
தணிைகப

வம்தடுத்துற்கு

நிறுணத்தின்

ைபஞ்சிெரகனக்கும் , னி ப அபிவிருத்திப்
பிரிவுக்கும், ரைணச் பெற்தரட்டுப் பிரிவுக்கும்
ைனிப்தடுத்ப்தட்ட

பரகுதிைகப

அறிமுைப்தடுத்ப்தட்ட நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்
வற்பைரள்பப்தட்டுள்பண.
அற்ைக
திர்ரும்
ைரனங்ைளில்
ைனித்
பரகுதிபரன்றும்
அறிமுைப்தடுத்ப்தடவுள்பது.

அவ்ரவந

தணிப்தரபர் ரைம், பெற்தரட்டு குழு
அங்ைத்ர்ைள்,
ெைன
பிரிவுைளிணதும்
கனர்ைளுடன்

இகந்து

 யலித் அதுயத் மு லி ப ொழிற் பயிற்சி

நிறுணத்தின்

நிறுலனம் - இத்யொமன

உற்தத்தித்திநன் நிறுணக் ைட்டகப்பிகண
றுசீகத்ல் ற்றும் ச் சுற்சிக
அகத்ல் க் குழுக உருரக்கும் நிைழ்வும்
வற்பைரள்பப்தட்டது. நிறுணத்தின் ெைன

இந் நிறுணம் ைடந் ஆண்டில் வசி
உற்தத்தித்திநன்
விருதுப்
வதரட்டிற்கு

பிரிவுைகபயும் 5S ன்தனுள் பைரண்டு
ருற்ைரை கைவடு என்றிகண ரரித்து

தங்குதற்றி
குதி
பதற்றுக்பைரண்ட

நிகநவு

ைரப்தடுதுடன், இந்நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்
மூனம் நிறுணத்தின் அபிவிருத்திக்ைரைவும்

பெய்ப்தட்டுள்பது.

அலுனைத்துக்கு

வனதிைரை

கனக
ரட்டப்

விருதிகண
நிறுணரை

நிறுணத்தின்
உற்தத்தித்திநன்
ண்க்ைருக
வலும்
விஸ்ரிப்தற்ைரைவும் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகப

தயிற்சி நிகனங்ைளுக்ைரண உற்தத்தித்திநன்
ண்க்ைருக அறிமுைப்தடுத்தும் நிைழ்வும்
திர்ரும் ைரனங்ைளில் இடம்பதநவுள்பது.

திட்டமிடும்

பெற்தரடுைள்

ரவயன்பிட பரழிற் தயிற்சி நிறுணத்தினுள்
வீணப்தட்ட பிரிபரன்கந உருரக்குல்,

வற்பைரள்பப்தட்டுள்பண.

அத்வரடு ெைன பிரிவுைளிலும் வீணரக்ைல்
ண்க்ைருக
விஸ்ரிப்பு

தணிப்தரபர்ைள்

வற்பைரள்பப்தட்டுள்பது.

இன்

ஆம்த

ைட்ட டடிக்கைைபரை 2019.07.10 ஆந் திைதி
கனர்ைளுக்கு

அவ்ரவந

ற்றும்

பிரிவின்

ஆம்பிக்ைப்தட்ட

ைனந்துகரடல்ைள் கடபதற்நண. இங்கு

ைபஞ்சிெரகனக்ைரண
ைனி
பன்பதரருபபரன்றிகண அறிமுைப்தடுத்லும்

நிறுணத்தின் உற்தத்தித்திநன் ண்க்ைரு
விருத்திற்ைரண நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகப முன்
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திட்டமிட்டல்

ைனந்துகரடல்ைளும்

வதரட்டியின்

வர்பவுைளுக்கு

ற்த

இடம்பதற்நண.

ைக்ைரய்வு பெய்ப்தட்டுள்பண. 2019.09.02 ஆந்

2019.09.04

திைதி தணிப்தரபர்ைள், பெற்தரட்டுக் குழு
உறுப்பிணர்ைள் ற்றும் ெைன பிரிவுைளிணதும்

ஆந்

பெரந்ரண

திைதி

ெைன

உற்தத்தித்திநன்

நிறுணத்துக்குச்

பிரிவுைளும்

வசி

கனர்ைளுக்கு

ைக்ைரய்வின்

விருதுப்

வதரட்டியின்

இணங்ைரப்தட்ட

ற்த

ைக்ைரய்வு

வண்டி

வர்பவுைளுக்கு

ெைன

முன்கக்ைப்தட்டது.

தணிப்தரபர்ைள்,
பெற்தரட்டுக்
குழு
உறுப்பிணர்ைள் ற்றும் ெைன பிரிவுைளிணதும்

இங்கு

கனர்ைளுக்கு

ைக்ைரய்வின்

பிரிவுைள்

பரடர்தரைவும்

நிறுணத்திணரல்

துரிரை

திட்டமிடப்தட்டுள்ப முன் டடிக்கைைபரண
அலுனைத்துக்கு பிவசிக்கும் இடத்திலிருந்து

வதரது

இணங்ைரப்தட்ட ெைன வம்தடுத்ப்தட
வண்டி

வம்தடுத்ப்தட

பிரிவுைள்

பெய்ப்தட்டுள்பண. 2019.09.12 ஆந் திைதி

வதரது

( இடது / னது) தரகக்ைரண குறிைரட்டிைகப

பரடர்தரைவும்

இடம், பிரிவிற்கு ருகை ரும் வெகப்

முன்கக்ைப்தட்டது.

பதறுர்ைளுக்கு உள்நுகற்ைரண அட்கட

இந்நிறுணத்தினுள் திர்ரும் ைரனங்ைளில்

ங்குல், முன்பரழிவுைள் ைருத்துக்ைகப

கடமுகநப்தடுத்துற்கு
திர்தரர்க்கும்
பெற்தரடுைகப 5 ஸ் ெரன்றிழிற்ைரை
விண்ப்பிப்தற்கும், பிரிவு ரீதிரை ச்

பரிவிக்ை

பதட்டிபரன்கந

ரரித்ல்

(கைபென்),
வெகப்
பதறுர்ைளுக்கு
கிகடக்கும் வெகைள் குறித்து திப்பீட்டுப்

சுற்சித் திட்டத்க கடமுகநப்தடுத்துல்
ற்றும் திப்பீட்டு பெய்ப்தடவுமுள்பது.

தடிபரன்கந
ரரித்ல்,
ெரவிப்
தனகைபரன்கநத் ரரித்ல், தணிப்தரபர்
ெகத உள்பணர் / இல்கன ன்ந தனகைக
ரரித்ல், தணிக்கூற்று / பரகனவரக்கு
ஆகிற்கநக் ைரட்சிப்தடுத்தும் தனகைக
ரரித்ல், வசி பதபத் / னக்
பைரடிைகப உர்த்துற்ைரண இடபரன்கந
ரரித்ல்,
ைரகனக்
கடமுகநப்தடுத்ல், ெைன

கூட்டத்திகண
பிரிவுைளிணதும்

உத்திவரைத்ர்ைளின் ருகை / ருகை
வில்கன ன்தது தற்றி ைரட்சிப்தடுத்ல்,
ததிற் ைடகரற்றும் உத்திவரைத்ர்ைளின்
பதர்ைகப
தனகைக

 கரனி லய கல்விக் கொரிொயம்
இன் வதரது ஆம்த ைட்டரை 2019.07.08 ஆந்
திைதி

தணிப்தரபர்ைள்

ற்றும்

என்றுகூட்டி

நிறுணத்தின்

உற்தத்தித்திநன்

ண்க்ைரு

விருத்திற்ைரண

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகப

முன்

ைட்டகப்பிகணக் ைரட்சிப்தடுத்ல் ற்றும்
நுகரயிலில் (ைபணி னக் ைல்விக்

பிரிவின்

கனர்ைகப

பிரிவுைளின் ைரட்சிப்தடுத்தும்
ரரித்ல்,
நிறுணக்

ைரரிரனம்)
ைரட்சிப்தடுத்ல்.

பதர்ப்

தனகையில்

திட்டங்ைள்

பரடர்தரண
ைனந்துகரடப்தட்டது.
அத்திட்டத்தின் கீழ் 2019.07.26 ஆந் திைதி முன்

இந்நிறுணத்தினுள் திர்ரும் ைரனங்ைளில்

ைக்ைரய்பரன்று
டரத்ப்தட்டவரடு,
அங்கு நிறுணத்துக்குச் பெரந்ரண ெைன

பெற்தரடுைபரண
பெற்திட்டத்க

பிரிவுைளும் வசி உற்தத்தித்திநன் விருதுப்

ற்றும் திப்பீட்டுக்கு உட்டுத்ல், 5 ஸ்

கடமுகநப்தடுத்துற்கு
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திர்தரர்க்கும்

பிரிவுக்கு
ற்த
ச்
கடமுகநப்தடுத்ல்

ெரன்றிழிற்ைரை விண்ப்பித்ல் ற்றும் ன

புள்ளிைள்

ைல்விக் ைரரிரனத்திற்ைரண உற்தத்தித்திநன்

கீவ ைரட்டப்தட்டுள்ப முன் ைக்ைரய்வு ம்

ழிைரட்டல் வைரகபரன்கந உருரக்ைல்.

திர்தரர்க்ைப்தடும் ரை ைரப்தடுகின்நது.



அவ்ரவந 2019.07.09 ஆந் திைதி அசு அல்னர
உர் ைல்விப் பிரிவு ற்றும் ரர் ைடன்

க திட்டமிடல் ர் லறங்கல் ற்றும் ,

பிரிவு

உர் கல்விப் - உர் கல்வி அமச்உ
பிரிவு
இவ்கச்சில்

வசி

பதற்றுக்பைரள்பப்தட்டுள்பதுடன்,

நினவுகின்ந

ம்

பரடர்தரண

ைக்ைரய்வு வற்பைரள்பப்தட்டள்பது. இங்கு
உர் ைல்விப் பிரிவின் ற்றும் அசு அல்னர
உர்
ைல்விப்
பிரிவின்
ைக்ைரய்வுைள்

உற்தத்தித்திநன்

பெனைத்தின் ஆவனரெகணச் பெற்திட்டத்க

வற்பைரள்பப்தடுது வசி உற்தத்தித்திநன்
விருது ங்கும் வதரட்டியின் வர்பவுகப

பற்றிைரை
கடமுகநப்தடுத்ப்தடுகின்நது.

அடிப்தகடரைக்

பைரண்டரகும்.

இங்கு 2019.02.28 ஆந் திைதி உற்தத்தித்திநன்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்துக்கு இகரை ஆம்த

இந்நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் வரக்ைரை அகது
நிறுணத்தில் ற்ெம் நினவுகின்ந ம்

ைட்ட டடிக்கைரண நிறுணம் பரடர்தரை

ற்றும் அகடந்து பைரள்ற்கு திர்தரர்க்கும்

நிறுணத்தினுள் நினவுகின்ந ம் பரடர்தரண
அறிவிகணப்
பதறும்
கையில்
ைல்வி

ட்டத்திற்கிகடயினரண

ைண்டறிந்து
வம்தடுத்துற்கு
திர்தரர்க்ைப்தடும் பிரிவுைகப அகடரபங்

அகச்சுக்குரி ெைன பிரிவுைள் பரடர்தரைவும்
ைக்ைரய்வுக்கு உட்தடுத்ப்தட்டது. இங்கு

ைண்டு பைரள்ரகும்.

ைக்ைரய்வு பெய்ப்தட்ட பிரிவுைபரண,
பைௌ அகச்ெர் அலுனைம், பைௌ

2019.08.02 ஆந் திைதி உர் ைல்விப் பிரிவின்
திட்டத்தின் பெற்தரட்டுத் திட்டம் பரடர்தரை
ைனந்துகரடல்ைள் இடம்பதற்றுள்பண. உர்

இரஜரங்ை அகச்ெர் அலுனைம், பெனரபர்
அலுனைம்,
பைப
இரஜரங்ைச்
பெனரபரின் அலுனைம், நிர்ரைப் பிரிவு,

ைல்வி அகச்சின் நிர்ரை ற்றும் நிதிப்
பிரிவின் வனதிைச் பெனரபர் உள்ளிட்ட ச்

அபிவிருத்தி
பிரிவு,
ைக்குப்
பிரிவு,
உட்ைட்டகப்பு ெதிைள் வம்தரட்டுப் பிரிவு,

சுற்சிச்
உர்

பரழில்நுட்த பிரிவு, மூவனரதர திட்டமிடல்

ற்ெம்

நினவுகின்ந

ைல்வி

அகச்சின்

உற்தத்தித்திநன்

நிைழ்ச்சித்திட்டம் இங்கு ைனந்துகரடலுக்கு
உட்தடுத்ப்தட்டது.

பிரிவுைளுக்கிகடவ
ம்

கனர்ைளுடன்

அபிவிருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்குரி முன்

ற்றும் பைரள்கை ஆய்வுப் பிரிவு ற்றும்
உள்பை ைக்ைரய்வு பிரிரகும்.
நிறுணத்தின்

குழுத்

இக்ைனந்துகரடலில் ைனந்து பைரண்டரர்ைள்.

பதறுகைப் பிரிவு, ைல் ற்றும் பரடர்தரடல்

இங்கு

ரற்நங்ைகபக்

நிறுணணத்தின்

பரடர்தரண

உள்ளிட்ட
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வனதிைச்
பெற்தரட்டுக்

பெனரபர்
குழு

அங்ைத்ர்ைளுடன் இகந்து 2019.09.30 ஆந்

ெரெணத்கயும்

திைதிக்கு உற்தத்தித்திநன் பெற்தரட்டுக் குழுக்

டடிக்கை

ைனந்துகரடல்
ற்தரடு
பெய்ப்தட்டுள்பவரடு, இங்கு நிறுணத்தின்

க நீர் பிரண நுகரயிகன ஊடருத்து
அகச்சு
பரைத்தினுள்
பதருக்பைடுத்து

வெகப் பதறுர்ைளுக்கு வெக ங்கும்

ருகண

வதரது நிறுணத்தின் உள்பை ஊழிர்ைளுக்கும்,

தரகக விட அகச்சினுள் பிவசிக்கும்

ற்வதரது

தரகக

ைரப்தடுகின்ந

பிக்குைகப

ைரட்சிப்தடுத்துற்கு
டுத்ல். பிரண

டுக்கும்

கையில்

உர்த்துல்.

தரகயில்

பிரண
பிரண

ைண்டறில் ற்றும் அற்றிகண தீர்க்ைக்கூடி

நுகரயிலின் ஊடரை பிவசிக்கும் வதரது

விம் தற்றியும் ைனந்துகரடப்தட்டது.

வெகப்
பதறுர்ைளுக்கு
ற்தடும்
அெபபைங்ைகப விர்த்ல் ற்றும் அகச்சின்

2019.08.20
ஆந்
ண்க்ைருக

திைதி

உற்தத்தித்திநன்
நிறுணத்தினுள்

விஸ்ரிப்தற்ைரண விழிப்பூட்டகன ங்கும்

உற்தத்தித்திநகண வம்தடுத்துது வ்ரறு
ன்றும் விழிப்பூட்டல் கடபதற்நது.

பெற்தரட்டில்
உள்ப
பிரிவுைளுக்கிகடவ

நிறுணத்தின்
ைரப்தடும்

முகநககத்

அகச்சின்

பிரண

வீணப்தடுத்ல்,

பதர்ப்
ஆக்

முகநகப்தடுத்தும் கையில் அகச்சின்
ெைன பிரிவிலும் எரு ஆக் வைரப்பு
ரதிரிகப் தன்தடுத்ல் வதரன்ந க் குழுச்

நிறுணத்தின்

பரடர்ந்தும்

உரி

நிறுத்தி

வைரப்புக்ைகபக் கைரளும் பெற்தரட்டிகண

ைரப்தட்ட பிக்குைளின் தரல் அரணம்

கீழ்

கப்தற்ைரை
தனகைக

ைட்ட ைக்ைரய்வுைளில் இருந்து அகடரபங்

இவ்கச்சின்

ரைணங்ைகப

ரரித்ல்,

நிைழ்ச்சித்திட்டம் கடபதற்நதுடன், ஆம்த

பெலுத்ப்தட்டு

பரைத்தினுள்

பெற்திட்டத்தின் கீழ் ைனந்துகரடப்தட்டது.
பிரிபலனொப் பிரிவு
பிரிபணரப்

பிரிவின்

கீழ்

தணளிக்கும்

பிக்குைகப இணங்ைண்டு அப்பிக்குைகப

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்

தீர்வுைகப பெற்தடுத்தும் கையில் ெைன

வற்பைரள்பப்தட்டுள்பண.

பிரிவுைளிணமுு் க் குழுக ரபித்து ச்

ற்றும் அனுடன் இகந்து ரர்ச் ரம் 15

பெற்திட்டத்க
கடமுகநப்தடுத்துற்ைரண

ஆந் திைதி வசி உற்தத்தித்திநன் பிரிபணரத்
திணரை பிைடணப்தடுத்ற்கு முடியுரை

டடிக்கை

டுக்ைப்தட்டுள்பது.

இருந்து.

அகச்சிலிருந்து

வற்பைரள்பப்தடும்

இகந்து

18

பிரிவுைள் 114 இனுள் எரு ரம் பூரைவும்
உற்தத்தித்திநன்

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டண.
ைளுத்துக
ரட்டத்தின்
பிரண
நிைழ்ச்சித்திட்டம்

நிறுப்தட்டுள்ப விம்
அப்பிரிவுைளிணரல்
தணிைள்

அகச்சு

ரட்டங்ைளினுள் உள்ப பிவெ பெனைப்

வெகக

பதற்றுக்பைரள்ற்ைரை ருகை ரும் பளித்
ப்பிணர்ைள் /
தர்ைளுக்கு நிறுணத்தின்
குறித் பிரிவுைள்
ற்றும்

அத்திைதியுடன்

ைல்வி

அவரைரர சிரீ ெங்ை பிரிபணரக

பரடர்தரை

அடிப்தகடரைக் பைரண்டு டரத்ப்தட்டது.

ழிைரட்டகன ங்கும் கையில் அகச்சின்

பைரழும்பு

பரத்
திட்டத்துடன்
தனகைபரன்கந
ரரித்து அவ் எவ்பரரு பிரிவும் அகந்ள்ப

ரட்டத்தின்

பிரண

நிைழ்ச்சித்திட்டம் பதபினரணர சுவணத்ர வவி
பிரிபணரவில்
கடபதற்நது.
வற்தடி

இடம் ற்றும் “நீர் ைரப்தடும் இடம்” ணக்

நிைழ்ச்சித்திட்டத்துடன்

குறித்து அகச்சினுள் பிவசிக்கும் இடத்தில்
ற்றும் பதரது இடங்ைளில் அப்தனகைக
பதரருத்துல் ற்றும் அப்பிரிவுைளில் க்ைள்
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பரடர்புகட

எவ்பரரு
உற்தத்தித்திநன்

பிரிபணரக்ைளும்
2020
விருதுப்
வதரட்டியில்

தங்குதற்ந

முடியுரண

கையில்

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்

எருங்கிகப்புச்

இச் பெற்திட்டத்திற்ைரை பின்ரும் கையில்

பெய்ப்தட்டுள்பண.

நிறுணங்ைள் வர்ந்படுக்ைப்தட்டுள்பண.

பிரிபணரக்ைளில்
விரிவுகரபர்ைளுக்ைரண
தயிற்றுவிப்தரபர்ைகப
தயிற்றுவிக்கும்
நிைழ்ச்சித்திட்டம்
எக்வடரதர்
ரத்தில்

I.16 கத்திெரகனைள்
II.04 சுைரர கத்தி
அலுனைம்

டரத்ப்தடவுள்பது.

III.01 ரதிப் தரடெரகன

பிரிபன்

உற்தத்தித்திநன்

திணத்திற்ைரை

உத்திவரைத்ர்

 கத்திெரகனைள்

பிரிபணர பரைத்தில் பரன்கந டுல்,
வித்திரபிதீத ஆம்த பிரிபணர, அளுபைடி,

 வசி கத்திெரகன - பைரழும்பு

ரடுரைன - 2019.03.01,

 ஸ்ரீ ஜர்ணபு கத்திெரகன
 ைரெல் வீதியின் ைளிர் கத்திெரகன
 வைதுதீ கத்திெரகன - தரணதுக
 அவிஸ்மரவல்ன ஆம்த கத்திெரகன
 ரளிைரத்க ரட்ட கத்திெரகன
 வ ரட்ட கத்திெரகன
 லுணர ரட்ட கத்திெரகன
 பைரஸ்ை பிவெ கத்திெரகன
 தரதுக்ை பிவெ கத்திெரகன
 னங்ை பிவெ கத்திெரகன

 உகொ ொப் பிரிவு

 பிளிந்கன பிவெ கத்திெரகன
 பதரலிஸ் கத்திெரகன - ரவயன்பிட

சுைரரப் பிரிவில் உற்தத்தித்திநன் விருத்தி -

 ணன சுைரர நிறுணம் - முல்வனரிர

பைரழும்பு ரட்ட வசி உற்தத்தித்திநன்
பெனைத்தின் ழிைரட்டலுடன் பைரழும்பு
ரட்டத்தின்

சுைரரப்

நிறுணங்ைளில்

 இனங்கை வசி ஆயுர்வ வதரணர
கத்திெரகன - பதரல்கன

பிரிவுக்குரி

 தரம்தரி ருத்து முகந தற்றி வசி
நிறுணம் - ரவின்ண

உற்தத்தித்திநகப

வம்தடுத்துற்ைரை விவெட உற்தத்தித்திநன்
வம்தரட்டு

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டுள்பண.

சுைரர
கத்தி
உத்திவரைத்ர்
அலுனைரை
பதரனஸ்ைமு
சுைரர

இங்கு சுைரர பிரிவுக்குரி நிறுணங்ைளில்
உள்பை ற்றும் பளிரரி நுைர்ரபர்ைளின்
திருப்திக வம்தடுத்துன் மூனம் நிறுணம்

கத்தி
உத்திவரைத்ர்
அலுனைம்,
பரட்டு சுைரர கத்தி உத்திவரைத்ர்
அலுனைம், நுவைபைரகட சுைரர கத்தி

ெரர், பதபதீை ற்றும் ஆம்த முன்வணற்நத்க

உத்திவரைத்ர், தத்முள்ப சுைரர கத்தி

அகட முடியுரண கையிலும், மிைவும் ம்

உத்திவரைத்ர்
அலுனைம்
வர்ந்படுக்ைப்தட்டுள்பண.

ரய்ந் விகணத்திநன் ற்றும் வரரபர்ைளின்
திருப்தியின்

அடிப்தகடயில்

வெகைகப

ங்கும் வரக்ைத்துடன் உற்தத்தித்திநன் ைகன
முகந

பரடர்தரண

பரழில்நுட்த

அறிவு,

அறிவுகைள் ற்றும் ழிைரட்டல்ைள் இச்
பெற்திட்டத்தின் இனக்ைரை அகந்துள்பது.
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ன்தண

நிகழ்ச்சித்திட்டம்

1

3

திகதி



பெயவு
(ரூபொ.)

சுைரரத் துகநயில் 3915.93.34
உற்தத்தித்திநன்
ஊக்குவிப்பு
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் -

39,999.99

பரம்வத
கத்திெரகனயின்
அரனிப்புப்
தம்

9,299.99

3915.9..95

வீண

பரழில்நுட்தத்கப்

தன்தடுத்துன்

மூனம்

விகணத்திநகண அதிைரித்ல்.


குழு ரீதிரண உர்க
பெய்ல்



அடிப்தகட பெற்தரட்டு குறியீடு (KPI)
அடிப்தகடரைக் பைரண்ட வகனச்
சூகன உருரக்குல்.



பெனவுைகப
குகநத்ல்
பங்ைளின் உச்ெ தன்தரடு.



கையில் அெ சுைரரப் பிரிவு, னிரர்

உள்பை பிரிவுைள்
திகக்ைபத்தின்

கத்திெரகனைள்,

விருத்தி பெய்ல்.

2019.02.28 ஆந் திைதி ரட்டத்க உள்படக்கும்

அலுனைம்,

ரதி

ரவின்ண

விருத்தி

உத்திவரைத்ர்

வசி



கத்திப்

தரடெரகன ஆகி நிறுணங்ைள் உள்படங்கும்
கையில் வம்தரட்டுப் நிைழ்ச்சித்திட்டம்

ற்றும் உள்பை
எத்துகப்கத

மிக்ை
வகனச்
உருரக்குல்.

சூகன

தணரளிைபரை
நிைழ்ச்சித்திட்டத்துடன்
பரடர்புதட்ட நிறுணங்ைளின்
தணிரட்

பரடர்தரை
ஆம்த
அறிமுைம்
ற்றும்
திர்ரும் ஆண்டில் பெற்தரடுைள் குறித்தும்

பரகுதிணர்
ரதி
உத்திவரைத்ர்ைள்,
கத்திர்ைள் உள்படக்கி ெைன தணிரட்

அறிமுைப்தடுத்ப்தட்டண.

பரகுதிணர் ற்றும் வெகப் பதறுர்ைபரண

ருடத்தின் முற் ைரனரண்டு 2019 இற்குரி
வர்ந்படுக்ைப்தட்ட
நிறுணங்ைளுக்ைரை
பின்ரும்

ற்றும்

பதரது க்ைகபயும் இகத்துக் பைரள்பல்

பெற்தரடுைள்

வற்பைரள்பப்தட்டுள்பண.
I.

எவ்பரரு நிறுணங்ைளுடன் முற்

ைட்ட வதச்சுரர்த்கைகப டரத்ல்.
நிறுணத்தின்
வர்ந்படுக்ைப்தட்ட
பிரிவுைளுக்ைரண அரணங்ைள்
2019 ஆம் ஆண்டில் சுைரரப் பிரிவின் கீழ் உள்ப
சுைரரத்

நிறுணங்ைளில் பின்ரும் பெற்தரடுைகப
அகடந்து பைரள்ப திர்தரர்க்ைப்தடுகின்நது.

துகநயில்

உற்தத்தித்திநன்

ஊக்குவிப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைக ைரெல்



பெற்தரடுைகப இனகுதடுத்ல்

ருத்துகண, னங்ை பி. கத்திெரகன,
பதரலிஸ் கத்திெரகன, முல்வனரி ணன



நிறுணத்தின்

குகநதரட்டு

ரடிக்கைரபக

ஊழிர்ைளிடத்தில்

ரடிக்கைரபர்
சூன்ரக்ைல்.

நிறுணம்,

ைந்ரண

ரதிர்
கத்திெரகன,
பரட்டு,
தத்முள்ப, சுைரர கத்தி உத்திவரைத்ர்

அடிப்தகடரைக்

பைரண்ட
வெகைகப
ங்கும்
வணரதரத்க பர்த்ல்.


சுைரர

அலுனை விழிப்பூட்டல் நிைழ்ச்சித்திட்டத்க
பற்றிைரை நிகநவு பெய்ப்தட்டுள்பது.

முகநப்தரடுைகப

தரம்தரி ருத்து முகந
நிறுணங்ைளின்
க்
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பரடர்தரண
குழுக

ைட்டிபழுப்புன் மூனம் பெற்தரடுைகப

அலுனைம்,

வம்தடுத்ல்,

தணிப்தரபர் அலுனைம்,

பெற்தரட்டுத்

திட்டத்கத்

வல்

ரைர

சுைரரப்

ஜர்ணபு

ரரித்ல், பெய்ரி திணத்க டரத்ல், 5S
குழுக விழிப்பூட்டல் ன்தண கடபதற்நண.

அடிப்தகட
வீதியின்

ஊழிர்ைளின்

திர்கந

ரவயன்பிட பதரலிஸ் கத்திெரகன,

வகனப்

தகிர்வுச்

ணப்தரங்குைள்,
பெற்தரடுைள்,

பதரல்ன

கத்திெரகன,
ைரமல்
ைளிர்
கத்திெரகன,
ஆயுர்வ

கத்திெரகன,

ற்நத்ரழ்வுைள், வகற்ந பெற்தரடுைள்,

முல்வனரிர வசி ணன குகநதரட்டு

வகற்ந

பதரது

சுைரர நிறுணம், பிளிந்ன பிவெ

பிச்சிகணைகப இணங்ைண்டு உற்தத்தித்திநன்
ண்க்ைருவின்
ஊடரை
மிைவும்

கத்திெரகன,
இனங்கை
வசி
கத்திெரகன வதரன்ந நிறுணங்ைளில் 5

தரரட்டத்க்ைதும் மிக்ைதுரண வெகக

ஸ்

க்ைளுக்கு ங்குற்கு அந்நிறுணங்ைள்

நிறுணத்தினுள்

திர்தரர்க்கின்நண.

ரற்நங்ைகப

பெனவுைள்

வதரன்ந

பரட்டு
உத்திவரைத்ர்

ரட்ட கத்திெரகன, ைந்ரண ரதிப்
தயிற்சிப் தரடெரகன, இனங்கை வசி

பின்ணர்
சினக

கத்திெரகன, ரவின்ண சுவெ ருத்து
முகந பரடர்தரண வசி நிறுணத்தின்
தணிரட்பரகுதியிணருக்ைரண

விர்ந் கண நிறுணங்ைளில் 2019 ஆம்
ஆண்டில் ரன்ைரது ைரனரண்டு நிகநவின்

உற்தத்தித்திநன்
ண்க்ைரு
ற்றும்
ணப்தரங்கு
ரற்நங்ைள்
பரடர்தரை

வதரது பெற்தரட்டுத் திட்டத்தின் அடிப்தகட
பெய்ற்கு

விழிப்பூட்டல்,
விழிப்பூட்டல்

 சுைரரப்
பிரிவின்
உற்தத்தித்திநன்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் II ஆம் ைட்டத்தின் கீழ்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்துடன் எருங்கிகந்துள்ப
பைரண்ட

தயிற்றுவிப்தரபர்ைகப

க்

குழு பரடர்தரண
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்

டரத்ப்தட்டுள்பண.
ரன்ைரது

ைரனரண்டினுள்

வலும்

தன

நிறுணங்ைளின் பெற்தரடுைளில் ரற்நங்ைள்

நிறுணங்ைளின் 40 உறுப்பிணர்ைளுக்ைரண 5
ரட்ைகபக்

சுைரர
கத்தி
அலுனைம், பதரல்ன

ஆயுர்வ கத்திெரகன, வைதுனீ
ைளிர்
கத்திெரகன,
தண்டரை

பெனைத்துன்
டுப்தற்கு

நிகநவு

தங்ைள்

 மினுங்பைரட ரட்ட கத்திெரகன,

ஆம்பித்துள்பது.

சின

ஆரய்ற்ைரண

அரனிப்பு
வற்பைரள்பப்தட்டுள்பது.

துகநயில்
உற்தத்தித்திநன் ஊக்குவிப்பு
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்ைரை சுைரரப் பிரிவின்
15 நிறுணங்ைள் அபவு 2019 ஆம் ஆண்டில்

டடிக்கைைள்
முற்தட்டுள்பது.

அரனித்ல்,

முன்வணற்நத்க

ரன்ைரது ைரனரண்டரகும் வதரது சுைரரத்

இந்நிைழ்ச்சித்திட்டதுடன்
இகக்ைப்தடும்
நிறுணங்ைள்

வற்பைரள்பப்தட்ட

ைனந்துகரடல்ைகப டரத்ல் ற்றும்

ஊழிர்களுக்கொக அடிப்பமட விழிப்ரிட்டல்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் புமகப்படம்

வசி
உற்தத்தித்திநன்
இகந்து
டடிக்கை

ெரன்றுப்தடுத்துற்ைரை

வற்பைரள்பப்தட்டுள்பண. முல்வனரிர வசி

”

ணன

தயிற்றுவித்ல்

குகநதரட்டு

நிறுணத்தின்

வைரரிக்கையின் தடி பிரிவின் உறுப்பிணர்ைள்

நிைழ்ச்சித்திட்டம் II” டரத்ப்தட்டது.
கத்தி

சினரின் தங்ைளிப்புடன் கத்திெரகனயின் “
சுைரர ற்றும்  திப்பீட்டுப் வதரட்டி”

உத்திவரைத்ர் அலுனைம், பிளிந்ன
சுைரர
கத்தி
உத்திவரைர்

இற்ைரண 4 ரட்ைகபக் பைரண்ட ைக்ைரய்வு

 பரட்டு

சுைரர

வற்பைரள்பப்தட்டுள்பது.
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அற்கு

வனதிைரை இவ்கத்திெரகனயில் “ 5 ஸ்

தணிரட்பரகுதியிணரின்

ழிைரட்டற்

ரரிக்ைப்தட

அறிவு,

ரவயன்பிட

விருத்திைகப
வற்பைரண்டு
மிைவும்
உற்தத்தித்திநன் மிக்ை க்ைளுக்கு ட்புநவுடன்

வைரக“

ஆம்பிக்ைப்தட்டுள்பது.
பதரலிஸ் கத்திெரகன

கூடி

 அெ பிரிவு
அெ

திநன்ைள்

வெகக

தகடப்புக்ைள்,

ற்றும்

ணப்தரங்கு

ங்குது

இன்

அடிப்தகட வரக்ைரகும்.

துகநயில்

உள்ப

நிறுணங்ைளில்

வசி ரீதிரை சிநந் தணிைகப நிகநவற்றும்

தணிைகப விகணத்திநன் ற்றும் ம் ரய்ந்
கையில் வற்பைரள்ற்ைரை உற்தத்தித்திநன்

அணர்த்

வம்தரட்டு

விகணத்திநனுடனும்
நிகநவற்றுற்கு

திர்தரர்க்ைப்தடும்

நிைழ்ச்சித்திட்டம்

பெற்தடுத்ப்தட்டுள்பது.

அற்ைக

பின்ரும் நிறுணங்ைளில்

முைரகத்து

உற்தத்தித்திநன்

பின்ணணிக

நிகனத்திணரல்

வரக்ைங்ைகப
உர்

த்துடனும்
அசிப்தடும்

உருரக்குற்வை

நிைழ்ச்சித்திட்டம் ஆம்பிக்ைப்தட்டுள்பது.

உற்தத்தித்திநன்

 அனர்த் முகொமத்துல நிமயம்

கடமுகநப்தடுத்ப்தடுகின்நது.

உத்திவரைத்ர் குரத்திணரல் நிறுணத்தின்
ைடககச் பெற்தரட்டிகண அரனித்ல்
ற்றும் அறிக்கைைகபப் பதநல் 2019.08.20 ஆந்
திைதின்று கடபதற்நது. அன் ற்பநரரு

ற்றும் பிவெ ட்டத்தில் ஆதத்துக்ைகப
முைரகத்தும் பெய்யும் பெற்திட்டம் ,

ைட்டரை

ன்தணற்கந

நிறுணத்தின்

உத்திவரைத்ர்ைளுக்குரை

வற்பைரள்ளும் நிறுணரகும். இந் நிறுணம்

இந்நிகனத்திணரல்

பெற்திட்டம்

அடிப்தகட ைனந்துகரடலின் பின்ணர் முற்
ைட்டரை வசி உத்திவரைத்ர் பெனைத்தின்

பரகனவரக்குடன், அெ நிர்ரை ற்றும்
முைரகத்து அகச்சின் கீழ் உள்ப வசி
அணர்த் முைரகத்து நிகனம், வசி

25 பிவெ பெனைங்ைகப
ைரப்தடுகின்நது.

ஆவனரெகண

இவ்

இந்நிைழ்ச்சித்திட்டம் பரடர்தரை நினவுகின்ந

“ தரதுைரப்தரண ெமூைம் ற்றும் வதண்கு
அபிவிருத்தியுடன் கூடி இனங்கை” ன்ந

நிைழ்ச்சித்திட்டம்

மிைவும்

ெைன
ணப்தரங்கு

விருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2019.8.20 ஆந் திைதி

உள்படக்கிக்

முல்
2019.08.22
ஆந்
திைதி
க
உத்திவரைத்ர்ைள் 100 வதக இனக்ைரைக்

வற்பைரள்பப்தடும்

பைரண்டு வற்பைரள்பப்தட்டுள்பது.

தணிைள்
ற்றும்
திர்தரர்க்ைப்தடும்
இனக்குைகப மிைவும் விகணத்திநன் ற்றும்

வகன ஆய்வு -

மிக்ைரை வெகப் பதறுர்ைளுக்கு ங்கும்
வரக்குடன் இவ் உற்தத்தித்திநன் பெற்திட்டம்

ணப்தரங்கு விருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டம் - 01
ஆம் குழு

கடமுகநப்தடுத்ப்தடுகின்நது.

ணப்தரங்கு விருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டம் - 02
ஆம் குழு

பிவெ

ட்டத்தில்

நிகனகைளுக்ைரண

வசி

ற்தடும்

அணர்த்

முன்ணரத்ம்

ற்றும்

உரி முைரகத்துத்தின் மூனம் க்ைளின்
ரழ்க

தரதுைரப்ததும்

ரட்டின்

அபிவிருத்திக்கு அன் மூனம் ற்தடக் கூடி
ரக்ைங்ைகபக்

குகநக்கும்

நிகனவதநரண
விருத்திக
பெல்ற்ைரை
தடிப்தடிரை,
முகநெரர்ந்ரக்குகணப்

கையிலும்
வதணிச்
மிைவும்
வதரன்வந
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வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைத்திணரல்

பெற்திட்டங்ைளுக்கு

இத்திட்டத்க

ைண்ைரணிப்புக்ைள் இடம்பதற்றுள்பது.

கடமுகநப்தடுத்துற்குரித்ரை

வற்தட்ட

இத்திகக்ைபத்திணரல்
தணிைள் நிறுணத்தின்

அணர்த்

முைரகத்து
நிகனத்தின்
உர்
முைரகத்துத்துடன்
இகந்து

அபவு

நிகநவற்நப்தடும்
பரகனவரக்குக்கு

ற்புகடரை மிைவும் விகணத்திநன் மிக்ைரை

ைனந்துகரடப்தட்டு 2019.06.21 ஆந் திைதி

ற்றும்

உர்

த்துடன்

கூடி

வெகப்

அணர்த் முைரகத்து த்தி நிகனத்தில்

பதறுர்ைளுக்கு

கடபதற்நது. அற்ைக பெற்திட்டத்தின்
முற் ைட்டரை அந் நிறுணத்தினுள் வகன

இனங்கையில் வெக ங்கும் உன்ணரண

ங்கும் வரக்கில் ற்றும்

உற்தத்தித்திநன்
நிறுணரை
ரறும்
வரக்ைத்துடன் உற்தத்தித்திநன் ண்க்ைரு

ஆய்விகண வற்பைரள்பல் ற்றும் இண்டரம்
ைட்டரை ஊழிர் குரத்தின் ணப்தரங்கு
விருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2019.07.17 ஆந்

ற்றும் புதி பரழில்நுட்த முகநகைள்

திைதின்று

பெற்திட்டத்தின்

டரத்துற்கு

ஊடரை

எழுங்கு

மிைவும்

வம்தடுத்துகை

ஊடரை

பெய்ப்தட்டிருந்து.

கடமுகநப்தடுத்ப்தடுகின்நது.

அணர்த் முைரகத்து நிகனத்க வைந்தி
நிகனரைக்
பைரண்டு
டரத்ப்தடும்

வசி

உற்தத்தித்திநன்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்

இச்

உற்தத்தித்திநன்

பெனைம்

இச்

பெற்திட்டத்க கடமுகநப்தடுத்துற்கு
உரித்ரண பெற்திட்ட முைரகத்தும் ற்றும்
ைண்ைரணிப்புத் திகக்ைபத்தின் உர் ட்ட

ஊக்குவிப்பு
ற்றுபரரு

பெற்தரடரை
2019.10.22
ஆந்
திைதி
நிறுணத்தின்
ஊழிர்
குரத்திகண
இண்டரைப் பிரித்து ந்து டங்கு ண்க்ைரு

முைரகத்துத்துடன்
ஆம்த
ைனந்துகரடல்
2019.06.18
ஆந்

பரடர்தரை
விழிப்பூட்டல்
பெய்யும்
நிைழ்ச்சித்திட்டம் டரத்ப்தட்டது.அவ்ரவந

திர்ைரனத்

2019.12.19 ஆந் திைதி நிறுண பரைத்தினுள்

விருத்தி பெய்ற்ைரண

பெய்ரி திண நிைழ்ச்சித்திட்டம் டரத்ப்தட்டது.

டரத்துற்கு

டரத்ப்தட்டது.

இந்

ைட்ட
திைதி

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்
ෂෙස

திட்டரை

தணிரட்பரகுதியிணரின்

ணப்தரங்கிகண
நிைழ்ச்சித்திட்டத்க

டடிக்கை

ற்தரடு

பெய்ப்தட்டுள்பது.

 பெற்திட்ட

முகொமத்துலம்

இச்
பெற்திட்டத்திற்கு
உரி
முைரகத்துத்துடன் கடபதற்ந

ற்றும்

கண்கொணிப்புத் திமைக்கரம்- நிதி அமச்உ

உர்
ஆம்த

ைட்ட ைனந்துகரடலின் பின்ணர் ற்வநரர்
“உற்தத்தித்திநன்
விருத்திக
அகடந்து
பைரள்ற்ைரண பிரண தங்ைரபர்” ன்ந

ைட்டரை வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைத்தின்
உத்திவரைத்ர்ைளின் தங்வைற்புடன் வகன

பரகனவரக்குடன் நிதி அகச்சின் கீழ்
நிர்ரகிக்ைப்தடும்
பெற்திட்ட
முைரகத்தும்
ற்றும்
ைண்ைரணிப்புத்

ஆய்பரன்று 2019.09.20 ஆந் திைதின்று
கடபதற்நது.
அவ்ரய்விற்குரிரை

திகக்ைபம்

100

ரரிக்ைப்தட்ட
உற்தத்தித்திநன்

ரட்ைகபயுகட

திகக்ைபத்துக்கு
பெய்ப்தட்டுள்பது.

அபிவிருத்தி திட்டம் ைண்ைரணிப்பு உள்ளிட்ட
இந்ரட்டில் கடமுகநப்தடுத்ப்தடும் ெைன
அபிவிருத்தி
பெற்திட்டங்ைள்
ற்றும்
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளின்
வற்தரர்க
ற்றும்

பெனரற்றுகை
அறிக்கையிடல்

கடபதறுகின்நது. அற்ைக ற்ெம் 1480
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அறிக்கை
முன்

ற்றும்
திட்டம்

கிகடக்ை

ற்தரடு

திகக்ைபத்தினுள்

வற்பைரள்பப்தட்ட

பெற்தரடைள் குறித் வகன ஆய்வு 2019.06.12
ஆந் திைதி வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைத்தின்
ஊழிர் குரத்தின் பப் தங்ைளிப்புடன்
திகக்ைப

பரைத்தினுள்

வற்பைரள்பப்தட்டது.

அவ்ரய்வின் வதரது

அரணங்ைகப உள்படக்கி அறிக்கைக
ங்கிணரல் உற்தத்தித்திநன் ஊக்குவிப்பு
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகப முன் டடிக்கைைகப
வற்பைரள்பப்தடவுள்பது.
பெற்திட்ட

முைரகத்தும்

ற்றும்

வற்தரர்க திகக்ைபத்தின் உற்தத்தித்திநன்

 பதிலொரர் ொகத் திமைக்கரம்

பெற்திட்டத்திற்குரி 2019.10.16 ஆந் திைதி ெைன

“அகெயும்

தணிரட்பரகுதியிணரின் ணப்தரங்கு விருத்தி

பெரத்துக்ைளுக்குரி
ஆங்ைகப
ததிவு

நிைழ்ச்சித்திட்டம்

ற்றும்

ந்து

டங்கு

ண்க்ைரு
பரடர்தரை
விழிப்பூட்டல்
நிைழ்ச்சித்திட்டம்
வசி
உற்தத்தித்திநன்
பெனைத்தின்
பரபர்ைளிணரல்

அகெரச்
ெட்டரீதிரண
பெய்ல்
ற்றும்

இனங்கையின் ைரணி உரித்க ததிவு பெய்ல்
ற்றும்
க்ைளின்
ரழ்வில்
முக்கி
ெந்ர்ப்தங்ைபரண திரும், பிநப்பு ற்றும்
இநப்புக்ைகப
ததிவு
பெய்ல்,

வற்பைரள்பப்தட்டது.இவ்விழிப்பூட்டல்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்க டரத்தின் பின்ணர் 5S

அவ்ரங்ைகப
வண்டுவைரளுக்கு

குழு ற்றும் பெற்தரட்டுக் குழுவிற்ைரண
உத்திவரைத்ர்ைகப
வர்ந்படுக்கும்
டடிக்கையும்

ற்றும்

தரதுைரத்ல்
ற்றும்
இங்ை
அற்றின்

ெரன்றுப்தடுத்ப்தட்ட பிதிைகப ங்குல்

இடம்பதற்நது.அத்

ற்றும்

அற்றிணரல்

க்ைளுக்கு

து

திகக்ைபத்தில் பெய்ரி திணம் 2019.10.23ஆந்

உரிகைகப

திைதின்று கடபதற்நது.

அகல்” வதரன்ந தணிைகப வற்பைரள்ளும்
வதரது

 ஆட்பதிவுத் திமைக்கரம்
“ெைன

இனங்கைப்

பிகஜக்கும்

க்ைளுக்கு

பரகனவரக்குடன்
எரு

ரைத்

ங்ைபது

தரதுைரப்தற்கு

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டு ரும் ஆட்ததிவுத்
இனங்கையின்

ததிரபர்

உவிரை
திகக்ைபம்

க்ைளுக்கு
மிை
முக்கி
நிகநவற்றிக் பைரடுக்கின்நது.

உறுதிப்தடுத்ப்தட்ட ஆபகடரபம்” ன்ந

திகக்ைபம்

தரதுைரப்தற்கு

தணிைகப

உரிகைகபப்

உவிரை

அககின்ந

நிறுணரை உற்தத்தித்திநன் ண்க்ைருவின்

முக்கி

ஊடரை மிைவும் சிநந் நிகனப்தரட்டின் கீழ்

நிறுணரகும்.

ரபிப்தற்ைரை

வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைத்தின் மூனம்

பெனைத்தின்

திகக்ைபத்தினுள்

இச்பெற்திட்டம்

உற்தத்தித்திநன்

வசி

உற்தத்தித்திநன்

ழிைரட்டலின்

வம்தரட்டு
நிைழ்ச்சித்திட்டக
கடமுகநப்தடுத்துற்குரி அடிப்தகடக்

கடமுகநப்தடுத்ப்தடுகின்நது.

ைனந்துகரடல் ஆட்ததிவுத் திகக்ைபத்தின்
ஆகரபர் ரம் ( நிர்ரைம்) உடன்

கடமுகநப்தடுத்துற்கு

பெற்திட்டத்க

கீழ்

பற்றிைரை
ற்புகட

அடிப்தகட ைனந்துகரடல் ததிரபர் ரைத்
திகக்ைபத்தின் உர் ட்ட முைரகயுடன்
2019.04.08 ஆந் திைதின்று கடபதற்நது.

கடபதற்நது.
அன்
வதரது
ைனந்துகரடப்தட்ட விடங்ைளுக்கு ற்த
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உற்தத்தித்திநன்

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்

டரத்ப்தட்டது. ஜூகன ரம் 24, 25 ற்றும்

திட்டரை

26 ஆகி மூன்று திணங்ைளிலும் ததிரபர்

ைட்ட
ரைத்

ரைத் திகக்ைபத்தின் வைட்வதரர் கூடத்தில்
300
அபவினரண
உத்திவரைத்ர்ைளுக்கு

முன்வணரடித்
பெற்தடுத்துற்குரி
ஆம்த
டடிக்கைைள்
ததிரபர்
திகக்ைபத்தின்

பிரண

ரளிைரத்கயில்

அலுனைம்,

அகந்துள்ப

அர்ைளின்

த்தி

ணப்தரங்கு

உற்தத்தித்திநன்

விருத்தி,

ண்க்ைருக

ஆக் ைரப்தைம், பைரழும்பு ரட்ட ைரணிப்

அறிமுைப்தடுத்ல் ற்றும் ந்து வைரட்தரட்டு

ததிரபர் அலுனைம் ஆகி நிறுணத்தினுள்

ண்க்ைருக

வகன ஆய்பரன்று 2019.05.09 ஆந் திைதி
ற்றும் 10 ஆந் திைதிைளில் கடபதற்நது.

டடிக்கை டுக்ைப்தட்டுள்பது.
ததிரபர் ரைத் திகக்ைபத்தில் 2019.08.28

இக்ைக்ைரய்விற்ைரை வசி உற்தத்தித்திநன்
பெனைத்தின்

ஆந் திைதி பரடக்ைம் 2019.09.04 ஆந் திைதி க
பெய்ரி ரபரன்று கடபதற்நது.

உத்திவரைத்ர்ைகப

பரபர்ைபரை ங்கிணரர்ைள்.

எவ்பரரு

அறிமுைப்தடுத்துற்கு

நிறுணத்திணரலும்
க்
ைட்டுப்தரட்டுக்
குழுக
உற்தத்தித்திநன் பெற்தரட்டிகண

வற்பைரள்பப்தட
வண்டி
தணிைள்,
பெற்தரடுைள், ைைல் பரழில்நுட்தத்கப்
தன்தடுத்ல்
ற்றும்
க்ைளுக்ைரண

நிறுவி
வலும்

வெகைகப ங்குல் வதரன்ந விடங்ைள்
அரனிக்ைப்தட்டன் பின்ணர் உற்தத்தித்திநன்

ஊக்குவிப்தற்ைரை
அசிப்தடும்
டடிக்கைைகப ற்தடுத்ல் ற்றும் பிரிவு
ட்டத்தில்
ந்விதி
ண்க்ைருக

விருத்திக்ைரை வம்தடுத்ப்தட
ெந்ர்ப்தங்ைகபக்
குறித்துக்

கடமுகநப்தடுத்துற்கு
அசிப்தடும்
முன்பரழிவுைகப அந்நிறுணத்தின் உர்

வண்டி
ைரட்டி

ட்ட முைரகயிடம் ங்ைப்தட்டுள்பது.

அறிக்கைைகப 2019.07.02 ஆந் திைதி உர் ட்ட
முைரகயிடம் கைளிக்ைப்தட்டது.


இவ்ருடத்தின்
உற்தத்தித்திநன்

இண்டரம்

ைரனரண்டினுள்

பொல் திமைக்கரத்தின் உற்பத்தித்திமன்
ஊக்குவிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகப

ஆம்பிப்தற்கு அசிப்தடும் ஆம்த ைட்ட

இன்

ைனந்துகரடல்ைள் ற்றும் அரணங்ைகப

சிற்றுரழிர்

வற்பைரண்டன் பிற்தரடு உற்தத்தித்திநன்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் எரு அங்ைரை ஊழிர்

விழிப்பூட்டும் பெனர்பரன்கந டரத்துல்,

குரத்தின்

குறித்து ரட்ட ற்றும் தரல் ர அதிதர்

திட்டங்ைள்

அங்ைத்ர்ைளுக்ைரண
மூன்நரம்

முன்

தயிற்சித்

மூனம்
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தணிரட்

பரடர்தரை

பரகுதிணகயும்

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகப

ஆகிவரருடன்

ைரனரண்டினுள்

உற்தத்தித்திநன்

திட்டமிடுது

ைனந்துகரடல்.

அத்வரடு

உள்ளூர் தவிநிகன உத்திவரைத்ர்ைள் 60
வதருடன்

உற்தத்தித்திநன்

விழிப்பூட்டுட்
டரத்ப்தட்டது.

பரடர்தரை
நிைழ்ச்சித்திட்டம்

வசி

வரக்ைங்ைகப

அகடந்து

பைரள்ற்ைரை ரட்ட நிர்ரைம், பிவெ
நிர்ரைம், கிர நிர்ரைம் வதரன்ந துகநைளில்

 உள்ரக,

உள் ொட்டலுலல்கள்,

உர் முன்வணற்நத்க ற்தடுத்தும் கையில்

ொகொை

அகந்

ெமபகள் ற்றும் உள்ளூொட்சி அமச்உ

பெற்தரடுைகப

இப்பிரிவிணரல்

உள்பை, உள்ரட்டலுல்ைள், ரைர ெகதைள்

வற்பைரள்பப்தடுகின்நது.
உற்தத்தித்திநன்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்
ஆம்தக்
ைட்டரை

ற்றும் உள்ளூரட்சி அகச்சின் கீழ் இங்கும்
சிவில் நிர்ரைத்தின் வைந்தி பரை அகது

உற்தத்தித்திநன்
பரடர்தரண
அடிப்தகட
விழிப்பூட்டல் வற்பைரள்பப்தட்டுள்பவரடு,

உள்ரட்டலுல்ைள் பிரிவினுள் உற்தத்தித்திநன்
ண்க்ைருக ததிலீடரைக்
பைரள்ன்
மூனம் விகணத்திநன் மிக்ை ற்றும் தனுறுதி

இண்டரம் ைட்டரை க் ைட்டுப்தரட்டுக் குழு
ண்க்ைரு
பரடர்தரை
விழிப்பூட்டல்

ரய்ந்

சூகன

நிைழ்ச்சித்திட்டம்
2019.10.17
ஆந்
அந்நிறுண பரைத்தில் இடம்பதற்நது.

உருரக்குற்கு

திைதி

திர்தரர்க்ைப்தடுகின்நது.
ரட்டின்

ெமூை

ற்றும்

இந்நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு நிறுணத்தின் ெைன
பிரிவுைகபயும்
பிதிநிதித்துப்தடுத்தும்

பதரருபரர

பெற்தரட்டுக்கு தங்ைளிப்புச் பெய்ற்கு
தல்வறு
தணிைகப
நிகநவற்றும்

கையில்

இவ்கச்சிகண கரைக் பைரண்டு வசி
உற்தத்தித்திநன்
பெனைத்திணரல்

பைரண்டரர்ைள் ன்தவரடு, அந்நிறுணத்தின்

உற்தத்தித்திநன்

ட்டத்துகட

இந்

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்
ஆம்த
டடிக்கைரை
2019.07.09 ஆந்
தணிரட்பரகுதியிணருக்ைரண

தல்வறு

உத்திவரைத்ர்ைள்

ைனந்து

உர் ட்ட முைரக முகணப்புடணரண
தங்ைளிப்கத ங்கிது. க் ைட்டுப்தரட்டு

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்

கடமுகநப்தடுத்ப்தடுகின்நண.

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு

குழு பரடர்தரண

ைட்ட
திைதி

அறிவிகணப்

ணப்தரங்கு

தீர்ப்தற்ைரை

வதரன்வந

பெற்தரடுைளின்

மூனம்

க்

விருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டம் டரத்ப்தட்டது.
பின்ணர் பிரிவு ட்டத்தில் வற்பைரள்பப்தட்

ண்க்ைருகப்

ைக்ைரய்வின்
வதரது
கடமுகநப்தடுத்துற்கு

ங்ைப்தட்டுள்பது.

குறித்தும்

5S
இகண
ஆவனரெகண

ங்ைப்தட்டது.
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வைரட்தரட்டு ரீதிரண
குழு

ரீதிரண

பிக்குைகபத்

ைட்டுப்தரட்டு
தன்தடுத்தும்

பிவரை

குழு
விம்

அனுதம்

 உற்றுயொ அபிவிருத்தி ற்றும் கிறிஸ் ல

பெற்திட்டங்ைகப
கடமுகநப்தடுத்ப்தடவுள்பது.

விலகொங்கள் அமச்உ

 இயங்மக விமய திப்பீட்டுத் திமைக்கரம்

இவ்கச்சின் உற்தத்தித்திநன் பெற்தரட்டின்
வதரது உத்திவரைத்ர்ைளுக்கு அசிப்தடும்
ணப்தரங்கு

ரீதிரண

இத்திகக்ைபத்தின்
முைரகத்துத்துடன்
கடபதற்ந ஆம்த ைட்ட ைனந்துகரடல்

அபிவிருத்தியின்

அடிப்தகட அத்திரரை தணிரட்பரகுதி
அங்ைத்ர்ைள் 28 வதரின் தங்குதற்நலுடன்
ணப்தரங்கு

விருத்தி

ற்றும்

ண்க்ைரு

பரடர்தரைவும்

நிைழ்ச்சித்திட்டபரன்று
திைதின்று கடபதற்நது.

5

பரடரின் பின்ணர் உற்தத்தித்திநன் ைக்ைரய்வு
நிைழ்ச்சித்திட்டம்
கடபதற்நவரடு,

ஸ்

விழிப்பூட்டல்

2019.09.04

2019.07.15

டடிக்கைைளுக்கு

ஆந்

ஆந் திைதி
அடுத்ைட்ட
அசிப்தடும்

ஆவனரெகணைளும் ங்ைப்தட்டண.
பிரண அலுனைத்துக்கு இகரை ரடு

சுற்றுனர அபிவிருத்தி ற்றும் கிறிஸ்
விைரங்ைள் அகச்சின் உற்தத்தித்திநன்

பூரைவும்

ஊக்குவிப்பு

நிைழ்ச்சித்திட்டத்க
கடமுகநப்தடுத்துற்கு இன் அடிப்தகட

பெல்லும்

தத்தின்

பரடக்ைரை

கடபதற்ந

இந்நிைழ்ச்சித்

விகன

திகக்ைபத்துக்கு
ழிைரட்டல்

முைரகத்துத்துக்கு
அசிப்தடும்
ஆவனரெகணைள் ற்றும் பரபர்ைள் வசி

பிவெ

உற்தத்தித்திநன்

வரக்ைரகும்.
இற்குச்
ெரை

திட்டங்ைளின்
ஊடரை
நிறுணத்தினுள்
அலுனை
ற்றும்
ஆக்
வைரப்பு

உற்தத்தித்திநன்
ங்குற்கு

ெைன

அலுனைங்ைளில்

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்

முன்வணரக்கிச்

ைரப்தடுகின்ந

திப்பீட்டுத்
உற்தத்தித்திநன்

வைரககத்

ரரிக்கும்

வகனத் திட்டம் ஆம்பிக்ைப்தட்டுள்பவரடு,
அகண அர்ைள் பிவெ அலுனைங்ைளில்

பெனைத்திணரல்
டடிக்கை

உள்ப உத்திவரைத்ர்ைகப எருங்கிகத்து

டுக்ைப்தட்டுள்பது.

இத்திணங்ைளில்
ருகின்நரர்ைள்.

இனங்கைக பதரருபரர முன்வணற்நத்தின்

எக்வடரதர் ரம் இண்டரம் ரத்தினுள்

தரல் இட்டுச் பெல்லும் சுற்றுனரத் துகநயின்

பிரண

அபிவிருத்திக்ைரை

அெ

திணபரன்கந

கடமுகநப்தடுத்துற்ை

நிறுணரை, இவ்கச்கெ கப்தடுத்தி

அசிப்தடும்

டடிக்கை

பெற்தடும்

டுக்ைப்தட்டுள்பது.

பெற்தடும்

உற்தத்தித்திநன்

வம்தரட்டு

கடமுகநப்தடுத்தி

அலுனைத்தினுள்

பெய்ரி

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ற்பநரரு உற்தத்தித்திநன்
பெற்தரடரை 2019.09.17 ஆந் திைதி பெய்ரி

 இநக்குதி

திணபரன்று டரத்ப்தட்டது. நிறுணத்தின்
அவ் எவ்பரரு பிரிவிணதும் ஊழிர் குரத்தின்
தங்ைளிப்புடன்

இத்திகக்ைபத்திணரல்

இச்பெய்ரி

தணிைள்

நிைழ்ச்சித்திட்டம் கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டது.
அன்

பின்ணர்

முன்ரும்

5

ஸ்

ைட்டரை

ற்றுதி

ைட்டுப்தரட்டுத் திகக்ைபம்

ெைன பிரிவுைகபயும் உள்படக்கும் கையில்
முகணப்புடணரண

ற்றும்

ற்றும்

இனக்குைகப

ண்க்ைருக

பரகனவரக்குக்கு

துங்கி

வற்பைரள்பப்தடும்
திர்தரர்க்ைப்தடும்
அந்நிறுணத்தின்
ற்த,

மிைவும்

விகணத்திநன் ற்றும் மிக்ைரை வெகப்
பதறுர்ைளுக்கு ங்கும் வரக்குடன் இவ்

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டுள்பவரடு,
க்
ைட்டுப்தரட்டு
குழுக
ரபித்து

உற்தத்தித்திநன்
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பெற்திட்டம்

கடமுகநப்தடுத்ப்தடுகின்நது.

2019.09.09

ஆந் திைதி முல் குழுவுக்கும் 2019.09.16 ஆந்
திைதி இண்டரம் குழுவுக்குரண ணப்தரங்கு
விருத்தி
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்
இண்டு
வற்பைரள்பப்தட்டுள்பது.
ணப்தரங்கு விருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டம் - 01 ஆம்
குழு
 ணப்தரங்கு விருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டம் - 02
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நிகழ்ச்சித்திட்டம்
இநக்குதி ற்றும் ற்றுதி ைட்டுப்தரட்டு
ன்டபிகமஸ் இனங்கை ைண்ைரட்சியின்
மூனம் திர்தரர்க்ைப்தடும் வரக்ைம் ரபனில்,

திகக்ைபத்தின் உற்தத்தித்திநன் வம்தரட்டு
பெற்திட்டத்துக்கு உரித்ரண நிறுணம் ெரர்

பரழில்

தணிரட்பரகுதியிணருக்கு 5 ஸ் ண்க்ைரு

முகணவரருக்கு

கைபைரடுத்து,

அர்ைகப வதரஷிப்தன் மூனம் நிறுணத்தின்

பரடர்தரை விழிப்பூட்டல் நிைழ்ச்சித்திட்டம்

மீரண

2019.12.16 ஆந் திைதி கடபதற்நது.அன்கந
திணம்
இவ்வுத்திவரைத்ர்
குழுக்ைள்

ஆர்த்கக்

ைரட்டும்

இந்ரட்டின்

ர்த்ை சூகன ற்றுதியின் தரல் பைரண்டு
பெல்ற்கு ஆர்மூட்டுரகும்.

இண்டுக்கும் பவ்வநரை மு.த.9.30 ணி
முல் 01.00 ணி க முல் குழுவுக்கும் பி.த.

இத்வசி

1.00 ணி முல் பி. த.4.00க இண்டரம்

இனக்கிகண

அகடந்து

பைரள்ற்ைரை ரட்டின் தன ரட்டங்ைளில்
டரத்ப்தட்ட இக்ைண்ைரட்சி நிைழ்வுைளுக்கு

குழுவுக்கும்
வசி
உற்தத்தித்திநன்
பெனைத்தின் பரபர்ைளின் தங்ைளிப்புடன்

வசி
உற்தத்தித்திநன்
பெனைத்திணரல்
உற்தத்தித்திநன்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்க
வம்தடுத்தும் கையில் ைரட்சிக் கூடங்ைகப

விழிப்பூட்டல் நிைழ்ச்சி கடபதற்நது.

 அெ அச்உத் திமைக்கரம்

அகத்து அசிப்தடும்
ங்கிது.

அெ அச்சுத் திகக்ைபத்தின் உர் ட்ட
முைரகத்துத்துடன் கடபதற்ந முற் ைட்ட
ைனந்துகரடலின் பின்ணர் ஆைஸ்ட் ரம்

தங்ைளிப்பிகண

கடபதற்ந
அந்நிறுணத்தின்
உற்தத்திச்
பெற்தரட்டுக் குழு நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைரை
ைனந்து பைரண்டவரடுஉற்தத்தித்திநன்
,
ைக்ைரய்வுத் திட்டத்திற்கும் திணபரன்று
குறிப்பிடப்தட்டுள்பது.

 ந சி வியங்கில் ரிங்கொ திமைக்கரம்

அவ்ரவந பதரல்கனயில் நிறுப்தட்டுள்ப
இப்பிரண
அலுனைத்தின்
பளிரரி

வசி

ரவயன்பிட பிவெத்தில் உள்ப அெ
அச்சிடும்
அனகினுள்
உற்தத்தித்திநன்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்க
கடமுகநப்தடுத்துற்ைரண
ஆம்த

ைட்ட

ஆய்வுைள்

பூங்ைர

திகக்ைபம்

உற்தத்தித்திநன்
ண்க்ைருவின்
ஊடரை
மிைவும்
சிநந்
நிகனப்தரட்டின்
கீழ்
ரபிப்தற்ைரை
பெனைத்தின்

திட்டங்ைள்

ரரிக்ைப்தட்டுள்பணஅகண முன்னிட்டு

வினங்கில்

.

வசி
உற்தத்தித்திநன்
ழிைரட்டலின்
கீழ்

இச்பெற்திட்டம்
கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.

அங்கு

வற்பைரள்பப்தட்டது.
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இவ்ருடத்தினுள்
பூங்ைரக

வசி

வினங்கில்

கரைக்

பைரண்டு

வர்பவுைகப

ங்குன்

மூனம்

அத்திகக்ைபத்துக்குச் பெரந்ரண துக

டரத்ப்தடும்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்

உற்தத்தித்திநன்
முற்
ைட்டரை

நிறுணங்ைளுக்கிகடவ
வதரட்டிபரன்றிகண

உற்தத்தித்திநகப

வம்தடுத்துற்ைரை

அசிப்தடும்

உற்தத்தித்திநன்
டரத்துற்கு

அடிப்தகட

அத்திரம்

வர்பவுைகபத் ரரித்ல் குழுபரன்கந

இடப்தட்டுள்பது. அவ்ரவந பரடர்ச்சிரண

நிணம் பெய்து அன் முற் ெந்திப்பு 2019.01.28

விழிப்பூட்டல் நிைழ்ச்சிைள், தயிற்சித் திட்டங்ைள்

ஆந் திைதி திகக்ைபத்தில் கடபதற்நது.

ற்றும் திப்பீட்டு முகநகைளின் ஊடரை

அனுடன்

உர்,
த்தி
ற்றும்
கீழ்

ட்டங்ைகபயுகட
உத்திவரைத்ர்ைள்

இகந்ரை

தல்வறு

துகநைகபயும்
பிதிநிதித்துப்தடுத்தும்
ஊழிர் குரத்திகண தங்குபதநச் பெய்து

ங்ைபது முகணப்தரண தங்ைளிப்கத ங்கி
ருகின்நரர்ைள்.

ணப்தரங்கு விருத்திகயும், உற்தத்தித்திநன்
ண்க்ைரு

ற்றும்

5

ஸ்

பஹிகன

பரடர்தரண

தடிம்

ங்ைப்தட்ட

பரடர்தரைவும்

வினங்கில் பூங்ைரகப் வதரன்வந பின்ணன

ரதிரிப்

ரகணைள் ெரனம் இனங்கை க்ைகபப்
வதரன்வந
பளிரட்டு
சுற்றுனரப்
தணிைகபயும் ைரும் முக்கி இடங்ைரப

விழிப்பூட்டும்

பெற்தரட்டிகண 140 தணிரட்பரகுதியிணர்
வர்ந்படுக்ைப்தட்டு 2019.02.07 ற்றும் 08 ஆந்

ைரப்தடுவரடு,
வெக
த்க
வம்தடுத்தி , பதறுரணங்ைகபச் வெர்த்து

திைதிைளில் இந்நிைழ்ச்சித்திட்டம் கடபதற்நது.
இற்ைரை ரூதர. 62,300 ஆண பரகை
பெனவிடப்தட்டது.

ற்ெம் து நிறுணங்ைகப நிறுவியுள்பது.
அவ்ரநரண அதிைரண பைரள்கை ரீதிரண
தீர்ரணங்ைள்

வசி
பதரருபரரத்திலும்
வடிரை
தங்ைளிப்புச் பெய்யும் துகநக்குரி வசி

ரகணைள்

திகக்ைபத்துடன்
வம்தரட்டு

 கொணி உரித்துகள் நிருைத் திமைக்கரம் கஸ்நபல
இனங்கை நினப்தப்பில் உள்ப எவ்பரரு

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டது.

ைரணிக்கும்

வசி
மிருைக்ைரட்சிெரகன,
மிருைக்ைரட்சிெரகன
ற்றும்
ெரனம்

உற்தத்தித்திநன்

ைரட்டுகின்நது.

நிைழ்ச்சித்திட்டத்க மிைவும் பற்றிைரண
பஹிகன
பின்ணன

அண்கக்

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்
ருகையுடன்
ற்தட்டுள்பரை
அந்நிறுணத்திணரின்
பற்றிைரண
முடிவுைளின்
அகடகக்

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டுள்ப அவவதரன்று

கையில்

அவைரணக

ைரனங்ைளில்

உனைத்தில் சிநந்து விபங்கும் வினங்கில்
பூங்ைரரை
திைழும்
வரக்ைத்துடன்

வினங்கில்
பூங்ைர
உற்தத்தித்திநன்

மிருைக்ைரட்சிெரகன,

யம்தரந்வரட்கட யம்தரந்வரட்கட ெதரரி

அறிமுைத்கயும், 5 ஸ் சு திப்பீட்டிகணயும்
வற்பைரள்ற்கு

வசி

உரித்துைள்

நிருங்ைகப

ங்கும் வரக்குடன் பெற்தடுத்ப்தடும்
ைரணி உரித்துைள் நிருத் திகக்ைபம்,

ற்றும்

யம்தரந்வரட்கட ெதரரி வினங்கில் இந்
உற்தத்தித்திநன்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்

ைஸ்வத

து

அதிைர

ல்கனயினுள்

தங்ைரபர்ைபரை
து
முகணப்புடணரண
தங்ைளிப்கத ங்கி வசி உற்தத்தித்திநன்

இனங்கையினுள்
முைரகத்து

விருத்திகடந்
ைரணி
முகநக
ற்தடுத்தும்

பெனைத்துடன்
இகந்து
பரடர்ந்து
பெனரற்றி
ருகின்நது.
உற்தத்தித்திநன்

டடிக்கைக

வற்பைரண்டுரும்

சிநப்தரண தணிைகப நிகநவற்றி ருகின்நது.

74

இந்நிறுணத்தினுள்

உற்தத்தித்திநன்

நிைழ்ச்சித்திட்டத்க

கடமுகநப்தடுத்தும்

ஆம்த ைட்ட வதச்சுர்த்க 2019.10.07 ஆந்

கண

திைதின்று

ைனந்துகரடப்தட்டுள்பது.

அந்நிறுணத்தின்

உர்

ட்ட

முைரகத்துத்துடன் கடபதற்நது. அன்
பின்ணர் 2019.10.29 ஆந் திைதி ணப்தரங்கிகண
பரடர்தரை விழிப்பூட்டல் நிைழ்ச்சித்திட்டத்க

இவ்ழிைரட்டல்

இந்நிறுண பரைத்தில் ற்தடுத்துரகும்.

வைரக

அரணம்

பெலுத்தியுள்பது.

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்

பின்ணர் நிறுணத்தின் பிரிவுைளில்
உறுப்பிணர்ைளின்
தங்ைளிப்புடன்

விதரை

அவவதரன்று பரழில்நுட்த ரீதிரை நூனை
அகப்கத
லுவூட்டும்
கையில்
ன்கரண
ழிைரட்டல்ைளின்
தரல்

விருத்தி பெய்ல் ற்றும் 5 ஸ் ண்க்ைரு

இவ்விழிப்பூட்டல்

அத்திரங்ைளிலும்

அற்ைக

உள்ப
பெய்ரி

இவ்ழிைரட்டல்

வைரகயின்

குறித் அத்திரங்ைள் அகணத்கயும் ழுதி
முடிக்ைப்தட்டுள்பதுடன்,

நிைழ்ச்சித்திட்டம் டரத்ப்தட்டது.

அற்குரி

புகைப்தடங்ைள் ற்றும்
கண தடக்
குறிப்புக்ைள்
ற்றும்
ண்ணிக்கை
,
வுைளுடன்

டிகக்ைப்தட்டு

அச்சிடுற்கு உத்வசிக்ைப்தட்டுள்பது.

விநெட பெற்திட்டங்கள்
விநெட

அனுபலங்கமரப்

பகிர்ந்து

பகொள்ல ற்கொன பெயர்வு 3915 -

 அெ பிரிவு
 நூயகம்

அெ பிரிவிற்ைரண விவெட அனுதங்ைகப

நூனைத்திற்ைரண

உற்தத்தித்திநன் வம்தரட்டு

தறிரறிக் பைரள்ற்ைரண நிைழ்ச்சித்திட்டம்
2019.12.03 ஆந் திைதின்று பெத்சிரிதர

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஏர் தரரி கற்ைல்னரை
உற்தத்தித்திநன் ழிைரட்டல் வைரகயின்
ஆம்த

அத்திரங்ைள் சினற்றில்

இண்டரம் ைட்டம் 11 ஆம் ரடியில் உள்ப
வைட்வதரர்கூடத்தில்
டரத்ப்தட்டது.
இந்நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைரை 2018 ஆம் ஆண்டு

ழுதி

முடிக்ைப்தட்டுள்பவரடு,
5
ஸ்
ண்க்ைருக அடிப்தகடரைக் பைரண்டு

விருதுப் வதரட்டிற்ைரை விண்ப்பித்ர்ைளின்
நிகன
ரீதிரண
தரீட்சிப்பிற்ைரை

நூனை பரைத்தினுள் பதபதீைச் சூகன
தடிப்தடிரை உருரக்குது குறித்து அறிமுைம்
பெய்ல்

இந்நூனை

வர்ந்வடுக்ைப்தடர அெ துகந நிறுணங்ைள்
அகக்ைப்தட்டிருந்ரர்ைள். பரபர்ைபரை

வைரகயினுள்

உள்படக்ைப்தட்டுள்பது.
அவ்ரவந

நூனைத்திணரல்

2018

வசி

உற்தத்தித்திநன்

விருதுப்

வதரட்டியில் ங்ை விருது, முனரமிடம் ற்றும்

ங்ைப்தடும்

இண்டரமிடங்ைகபப்

வெகைள்
தன்முைப்தடுத்ப்தட்டரை
ரற்றுற்ைரண முன்பணடுக்ைப்தட வண்டி

பதற்றுக்பைரண்ட

8

நிறுணங்ைள்
ங்ைபது
அதிசிநந்
அனுதங்கபப் ங்கிது. இன்கந திணம்

பெற்தரடுைகபப் வதரன்வந, ரெைர்ைகப
ஈர்த்துக் பைரள்ப முடியுரண ஆக்ைபூர்ரண

கடபதற்ந விருது ங்கும் நிைழ்விற்ைரை 185
உத்திவரைத்ர்ைள்
அபவு
ைனந்து

முகநகைள்
ற்றும்
அற்றிகணச்
பெற்தடுத்ப்தட வண்டி விம் குறித்து

பைரண்டரர்ைள் ன்தவரடு, ரூதர.232,857.60
ஆண பரகை அற்ைரை பெனவிடப்தட்டது.
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வற்தடி

பெனர்வுக்கு

171,006.18

ஆண

உரித்ரண

ரூதர.
பரகை

பெனவிடப்தட்டுள்பதுடன், நுரற்றி ம்தது வதர்
அபவினரவணரர்
தங்வைற்புடன்
இந்நிைழ்ச்சித்திட்டம் டரத்ப்தட்டது.

விநெட

அனுபலங்கமரப்

பறிொறிக்

பகொள்ல ற்கொன பெயர்வு 3915 -

 உற்பத்தி ற்றும் நெமல பிரிவு
வசி உற்தத்தித்திநன் விருதுப் வதரட்டி - 2018
இற்ைரை விண்ப்பித்து விருது ங்கும்
வதரட்டியில்
இடம்ெரர்ந்
தரீட்சிப்புக்கு
வர்ந்படுக்ைப்தடர
உற்தத்தி
ற்றும்

 விலெொப்

பிரிவிற்கொன உற்பத்தித்திமன்
நம்பொட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம்

வெகைபள் பிரிவுகட நிறுணங்ைளுக்கு
உற்தத்தித்திநன் விடப் தப்பிற்கு உரித்ரண

கன்பனலி ற்றும் லதுவிய ந யிமயத்
ப ொழிற்ெொமய

விவெட
அனுதங்ைகபப்
தறிரறிக்
பைரள்ற்ைரண பெனர்வு 2019.12.04 ஆந்

சிறி

திைதி மு.த. 9.00 ணி முல் பி.த. 2.00 ணி
க பெத்சிரிதர இண்டரம் ைட்டத்தின் 11
ஆம்

ரடியில்

அகந்துள்ப

உற்தத்தித்திநன்

வதரட்டியின்

வதரது

உற்தத்திைள்

ற்றும்

பற்றிரகை

உர்

ற்றும் து உற்தத்திைளின் பதறுதிக
அதிைரிக்கும்
வரக்கில்
புதி

தங்குபைரண்டரர்ைள்

2018

வகனத்திட்டபரன்றிற்கு

பற்றியீட்டி

வெகப்

சூடி

-

ன்தவரடு,

இத்பரழிற்ெரகனயினுள்

இதில்

உற்தத்தித்திநன் பெனைத்திணரல் 2017 ஆம்

ங்கும் வதரது ற்தட முடியுரண சிநப்தரண

ஆண்டில்
கடமுகநப்தடுத்ப்தட்ட
உற்தத்தித்திநன் வம்தரட்டு நிைழ்ச்சித்திட்டத்

பெற்தரடுைள் பரடர்பினரண அறிவு , ரட்டில்
தறிரறிக்

கண

நிறுணங்ைளுடன்

பைரள்ற்ைரண

பரடருடன் வயிகன பரழிற்ெரகனைள் தன
இத்ருத்தில் முகணப்புடன் பரடர்புதட்டு

ரய்ப்பிகண

ற்தடுத்தித் ந்கயிணரல் நிறுணம் ெரர்

டடிக்கை டுத்து ருகின்நது.

உற்தத்தித்திநன் ற்றும் த்க வம்தடுத்திக்
பைரள்ற்ைரண

உவிக

மிைவும்

நிகனவதநரண வர்கந ரற்நங்ைகபயுகட
பெற்தரடுைகப உருரக்குற்ைரை வசி

பதரது

க்ைளுக்கு உர் த்துடன் கூடி வெகைகப

ைரப்தடும்

ஈடுதடல்

ைரனத்துக்வைற்ந வகரை ழுந்துள்பது.

பிரிவின்

நிறுணங்ைள்

உரிகரபர்ைள்

பிச்சிகணைள் பரடர்தரை தீர்வு ைரணும் வதரது

வைட்வதரர்

விருதுைள்

வரட்ட

வயிகன பெய்கையின் வதரது முைங்பைரடுக்கும்

கூடத்தில் டரத்ப்தட்டது.
வசி

வயிகனத்

ங்குல்

உற்தத்தித்திநன்

இந்நிைழ்ச்சித்தின் அடிப்தகட வரக்ைரகும்.

ண்க்ைருக

மிைவும்

நிர்த்திரை து நிறுணத்தினுள் ஈர்த்துக்
பைரள்ற்ைரை
ைன்பணலி
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ர்

ற்றும்

கூட்டு

நிறுணம்

துவின

வயிகனத்

பரழிற்ெரகனக்ைரண

உற்தத்தித்திநன்

ைன்பணலி

ற்றும்

துவின

வயிகனத்

கரைக்

பைரண்டு

ண்க்ைரு, நிதி முைரகத்து நுட்தங்ைள்

பரழிற்ெரகனைகப

பரடர்பில் பளிவுதடுத்ல், னி ப
முைரகத்துத்க
நிறுணத்தினுள்

டரத்ப்தட்டுச் பெல்லும் உற்தத்தித்திநன்
வம்தரட்டு
பெற்திட்டத்தில்
அறிவு

பெற்தடுத்துற்கும்

முைரகத்தும்

திர்தரர்க்ைப்தடுகின்நது.

ல்ைஸ்ன ர்கிரீன் கூட்டு நிறுணத்தில்

ைன்பணலி

ற்றும்

துவின

2019.08.02

வயிகனத்

வதச்சுரர்த்கைள் ல்ைஸ்ன ர்கிரீன்
கூட்டு நிறுணத்தில் 2019.01.25 ஆந் திைதின்று

ற்றும்

கடபதற்நது.
இந்
எருங்கிகப்பு

அவ்ரவந க் குழு பரடர்தரண இண்டு
ரட்ைகபயுகட

வயிகனத்

பெனர்பரன்றும்

டரத்ப்தட்டது. அந் நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைரை

பரழிற்ெரகனக கப்தடுத்தி பெற்தடும்
உற்தத்தித்திநன்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்

பெனைத்தின்

பெனவிடப்தட்டுள்பது.

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைரை

துவின

வசி

டடிக்கைக்ைரை ரூதர.2285.00 ஆண பரகை

ரூதர.5300.00 ஆண பரகை பெனவிடப்தட்டது.
ைன்பணலி

பெனர்வு

திைதின்று

அனுெகயுடன்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்

வம்தரட்டு நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஆம்த ைட்ட

இந்

ஆந்

உற்தத்தித்திநன்

பரழிற்ெரகனைள் இண்டிலும் உற்தத்தித்திநன்

கடபதற்நது.

பரடர்தரண

ரூதர.

வம்தரட்டு
இண்டரம் ைட்டரை

3725.00

ஆண

பரகை

ற்றும்

லதுவிய

பெனவிடப்தட்டுள்பது.

வகன - ஆய்வு ற்றும் வுைகப வெைரித்ல்
ன்தண
2019/02/08
ஆந்
திைதின்று
கடபதற்நது. ைன்பணலி ற்றும் துவின
வயிகனத்
பரழிற்ெரகனக்ைரண
உற்தத்தித்திநன்

வம்தரட்டு

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு உரித்ரை கடபதற்ந
ஆம்த ைக்ைரய்வுக்கு உரி அறிக்கைக
ைனந்துகரடல்
ற்றும் 5ஸ்
பெனர்வு

ற்றும்
உற்தத்தித்திநன்
ண்க்ைரு பரடர்தரண

ல்ைஸ்ன

நிறுணத்தில்

2019.06.18

கடபதற்நது.

இந்

ர்கிரீன்
ஆந்

கூட்டு



திைதின்று

கன்பனலி

ந யிமயத்

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைரை

வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைத்தின் கனக
அலுனைத்தின்
மூனம்
பரபர்ைள்
ங்ைப்தட்டதுன், அற்ைரை ரூதர. 2,110.00

பரழிற்ெரகனைகப

ஆண பரகை பெனவிடப்தட்டது.

ஊக்குவிப்பு பெற்திட்டத்தில் ப்தடுத்கன

பைரண்டு

வைந்தி

டரத்ப்தடும்

நிகனரைக்
உற்தத்தித்திநன்

பெற்தரட்டில் பைரண்டு ருற்ைரண ஆம்த
ைட்ட டடிக்கைைள் ல்ைஸ்ன ர்கிரீன்
கூட்டு நிறுணத்தில் 2019.10.11 ஆந் திைதின்று
ஆம்பிக்ைப்தட்டுள்பது.
இந்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு பரபர்ைபரை வசி
உற்தத்தித்திநன்
அலுனைத்தின்
பெனைத்தின்
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பெனைத்தின்
ற்றும் ைரலி

பிரண
ரட்ட

உத்திவரைத்ர்ைபரல்

ங்ைப்தட்டது. இந் நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைரை

ற்றும் திநன் விருத்தியின் மூனம் விெர

ரூதர.600.00ஆண பரகை பெனவிடப்தட்டது.

ர்த்ைத்க

 க ய அபிவிருத்தி திமைக்கரம்

விழிப்பூட்டுவ
வரக்ைரகும்.

இத்
பைரழும்பு

உள்ரட்டு

பரழில்முகணவரருக்ைரண

உற்தத்தித்திநன்
நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்குரி
அடிப்தகட

பெற்தரடரை

வம்தரட்டு
ற்பநரரு

முனரம்

உருரக்குது

விழிப்பூட்டல்

பரடர்பில்
திட்டத்தின்
ரட்டத்தின்

நிைழ்ச்சித்திட்டம்

ைவுபன பிவெ பெனைத்தில் 2019.07.30 ஆந்

உற்தத்தித்திநன்

திைதின்று

ழிைரட்டல் வைரககத் ரரிப்தற்ைரை

50

பரழில்முகணவரருக்கு

கடபதற்நது. இற்ைரை 3850.00 ஆண பரகை
பெனவிடப்தட்டுள்பது.

ைன அபிவிருத்தி திகக்ைபத்தின் ெைன
பிரிவுைளிணதும் தணிைள் பரடர்தரை ற்றும்
பெற்தடும்
விம்
குறித்து
பிரிவுக்குப்
பதரறுப்தரண தவிநிகன உத்திவரைத்ர்ைளின்

சிநந் அனுதங்ைகப தறிரறிக் பைரள்ளும்
முல் நிைழ்ச்சித்திட்டரை 2019.09.21 ஆந் திைதி

அனுதியுடன்

ரத்துக

திகக்ைபத்தின்

ெைன

ஏகிட்

பெய்கை

பரடர்தரை

பிரிவுைளும் அரனிக்ைப்தட்டுள்பது.

பரழில்நுட்த அறிவிகண தரிரறிக் பைரள்ளும்

அரனிக்ைப்தட்ட முகநக

திட்டத்தில் ற்றுதி விெர திகக்ைபத்தின்






ஏய்வுபதற்ந விெர ஆய்ரபர் திரு. சுனில்
அல்வீஸ் அர்ைள் ரந்துக பிவெத்தில்

வர்ைரல்ைள்
தங்வைற்பு அரனிப்புக்ைள்
ஆப் தரீட்சிப்புக்ைள்
புகைப்தடங்ைள்

உற்தத்தித்திநன்

பெற்தரட்டுக்

அகந்துள்ப ர்த்ை பரைத்தில் டரத்திணரர்.
இற்ைரை உத்திவரைத்ர்ைள் உள்ளிட்ட 16
பரழில்முகணவரர்
குழுபரன்றும்
ைனந்துபைரண்டரர்ைள் ன்தவரடு அற்ைரை

குழுவுடன்

உற்தத்தித்திநன் ழிைரட்டற் வைரக வ்ரறு
பரகுக்ைப்தடல்
வண்டும்
ண

ரூதர.

8080.00

ஆண

பரகை

பெனவிடப்தட்டுள்பது.

ைனந்துகரடப்தட்டதுழிைரட்டற்
.
வைரகக பரகுப்தது பெற்தரட்டுக் குழு
உத்திவரைத்ர்.ைளுக்கு எப்தகடக்ைப்தட்டது



க விலெொத் திட்டம்

2050 ஆம் ஆண்டரகும் வதரது உனகின் ை
ெணத்பரகை 9 பில்லிணரை ைரப்தடும்.

 விலெொ ப ொழில்முமனநலொருக்கொன
திட்டம்

இவ்பவு
பதருந்பரகை
ை
ெணத்பரகைக்குரி
அசிப்தரடுைகப

பிவெ
பெனை
பிரிவு
ட்டத்தில்
வற்பைரள்பப்தடும் தல்வறு உற்தத்திைகப

நிகநவு
பெய்து
பைரள்ற்ைரை
ைரப்தடுகின்ந விெர பரழில்நுட்த நின

அடிப்தகடரைக்
பைரண்டு
விெர
பரழில்முகணவரர்ைகப திட்டி ணப்தரங்கு
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அபவிகண

ரத்திம்

ெரத்திற்நரகும்.

தன்தடுத்துது

அற்ைரை

பைரண்டரர்ைள்.

வசி

அந்நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு

ரூதர. 3,950.00 ஆண பரகை பெனவிடப்தட்டது.

உற்தத்தித்திநன்
பெனைத்தின்
ைரக்ை
விெரத் திட்டத்க பெற்தடுத்துற்கு

 க ய அபிவிருத்தி திமைக்கரம்

ஆம்பிக்ைப்தட்டுள்பது.

விெரம்

இன்

ஏர்

ெரர்ந்

ைரணிைளில்

உச்ெ

நிைழ்ச்சித்திட்டரை பதரல்ன மர்தன் கடல்

உற்தத்தித்திநன் ற்றும் விெரயிைள் ெமூைத்தின்

அடுக்கு ரடித் பரகுதியில் ஜூகன ரம்

நிகனவதநரண
விருத்திக முன்னிட்டு
ெட்டங்ைள் ற்றும் முைரகத்து வெகைகப

டரத்ப்தட்டது. இத்திட்டத்தின் வதரது ெமூைஞ்
ெரர் உற்தத்தித்திநகண அறிமுைப்தடுத்ல், ை
விெர
பெய்கையின் முக்கித்தும்

ரரித்ல்

பரடர்தரை விழிப்பூட்டல் பெய்ப்தட்டது.
ை க்ைளினுள் விெரத் துகந ற்றும்

ெதிைகப ங்குகையில் ைன அபிவிருத்தி
திகக்ைபத்திணரல் சிநப்தரண தணிபரன்று

சுற்றுச் சூல் தரதுைரப்பு பரடர்தரண அறிவு,

நிகநவற்நப்தடுகின்நது.

அற்ைக

திநன்

உற்தத்தித்திநன்
கடமுகநப்தடுத்துன்

ண்க்ைருக
மூனம்
ைன

ற்றும்

விெரத்

ணப்தரங்கு

துகநயில்

ற்றும்

பெற்தடுன்

விருத்திக

உற்தத்தித்திநகண

மூனம்

ைரனத்துக்வைற்த
நிறுணம்

ெரர்

அபிவிருத்தி திகக்ைபத்திற்கு நிறுணங்ைள்
மிைவும் உற்தத்தித்திநன் ரய்ந் க்ைள்

உர்கடச் பெய்யும் வரக்குடன் இத்திட்டம்
கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.

வெகக
ங்குற்ைரை
வசி
உற்தத்தித்திநன் பெனைத்திணரல் இத்திட்டம்

ன்நத்திலிருந்து
கிகடக்ைப்பதற்ந
வைரரிக்கைைளுக்கு ற்த னர் டுகைக்ைரண

கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.
இந்நிைழ்ச்சித்திட்டத்க கடமுகநப்தடுத்தும்

உற்தத்தித்திநன் ஊக்குவிப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டம்
டரத்ப்தட்டுள்பது.

ஆம்த

ைட்டங்ைபரை

அரனிப்பு

 இயங்மக கொலலி அதிகொெமப - லயல

ற்றும்

நிறுணங்ைளின்
உர்

முைரகத்துத்துடன் ைனந்துகரடபனரன்று

விநெட அதிகொப் பிந ெ விஸ் ரிப்பு
அலுலயகத்தில் உற்பத்தித்திமன் திட்டம்

கடபதற்நது.

இனங்கை ைரலி அதிைரெகதயின் விவெட
அதிைர ல்கன விஸ்ரிப்பு அலுனைத்தின்
வைரரிக்கைக்கு ற்த அவ்லுனைம் ைப
ஆய்வுக்குட்தடுத்ப்தட்டு
உத்திவரைத்ர்ைளுக்ைரண

விெர
திட்டங்ைள்

டரத்ப்தட்டண. விெரத்தின் வதரது தசுக
உற்தத்தித்திநன்

முகநக

உற்தத்தித்திநன்
தன்தடுத்ல்

வதரன்ந

ண்க்ைருகப்
பரடர்தரண

ணப்தரங்கு

மகத்ப ொழில் பிரிவு

ரீதிரண ரற்நங்ைள் ற்றும் திநன் விருத்திக
ற்தடுத்துற்ைரை இந்நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்
மூனம் முடியுரை இருந்து. 2019.05.30-31 ஆந்

Capacity Building Program for e-village Business
incubator

திைதிைளில்
அபிலிபிடி
ைரலி
வைட்வதரர்கூடத்தில் விெர துகந ெரர்ந்
உத்திவரைத்ர்ைள்

45

வதர்

வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைம் ற்றும் வல்

ைனந்து

ரைர
பரழில்நுட்தக் கிரங்ைளின்
அபிவிருத்தி பெற்திட்டதுடன் என்றிகந்து
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 விரண வதரக்குத்து ற்றும் விரண

வற்பைரள்பப்தடும் இவ்வினபவு விருத்தி
ற்றும்

ஆவனரெகணைகப

ங்கும்

நிகன

நிைழ்ச்சித்திட்டம்
ரை ற்றும் வல்
ரைர
அபிவிருத்தி
அகச்சின்
வைரரிக்கையின்

தடி

டடிக்கைைள்

பரடர்தரண

பெற்தரடுைள்

உருரக்ைப்தட்ட

 இயங்மக நபொக்குலத்துச் ெமப

பெற்திட்டரகும்.
இனங்கை வதரக்குத்துச் ெகதயின் கீழ்
ைரப்தடும் டீவதரக்ைள் 107 இல் 12
டீப்வதரக்ைகப வர்ந்படுத்து அற்கந ரதிரி

அங்கு தும்பு, உவு கைைள், ண்கயுடன்
பரடர்புகட கைத்பரழில், பினரஸ்டிக் மிள்
சூற்சியின்

ஆம்த

ைட்டங்ைளிவ்

உள்ப

பரழில்முகணவரருக்ைரண உற்தத்தித்திநன், 5
ஸ் முைரகத்தும் உள்படங்ைனரண அறிவு,

டீப்வதரக்ைபரை

இனபவு விருத்தி ஆவனரெகணைள் வசி

பெனைத்துடன்

உற்தத்தித்திநன்

கடமுகநப்தடுத்ப்தடுகின்நது. இன் கீழ்

டடிக்கைைள்

பெனைத்திணரல்

அகந்து
ைரனரண்டில்

வசி

உற்தத்தித்திநன்
இகந்து

வர்ந்படுக்ைப்தட்டுள்ப

ங்ைப்தட்டுள்பது.
இண்டரம்

ரற்றுற்ைரண

இனங்கை

ஸ்

இடங்ைள்

டீப்வதரக்ைள்

பைஸ்வத,

ைம்தய,

ைம்பதனி பிகட் லிமிபடட் ( த்கப), ஜிபீ
உற்தத்தி நிறுணம், டின்தவர உற்தத்தி

பயர, ரத்கப, குருரைல் டக்கு,
ரத்கந,
ரணல்ன,
பரணரைகன,
னதவண, பைக்ர, ன்ணரர், திருவைரகன

நிறுணம், க்லிட்ஸ் தரர்க் பிகட் லிமிபடட்
வதரன்ந நிறுணங்ைளுடன் பரடர்புதட்டு

ஆகிணரகும்.

டடிக்கை டுத்துள்பது.

 விொன நிமயம் ற்றும் விொன நெமலகள்
நிறுலனம்
இங்கு

னி

ப

விருத்திப்

பிரிவ்ண

ற்வதரக நிகனக குறித்து இண்டு
ரட்ைகபக் பைரண்ட முன் ைக்ைரய்வு (Pre
Audit)
வற்பைரள்பப்தட்டுள்பண.

டடிக்கைைள்
அற்ைக,

அகடரபங்

ைரப்தட்ட

தனவீணங்ைகப

இணங்ைண்டு

அற்கந

நீக்குற்கு

அசிப்தடும்

நபொக்குலத்துப் பிரிவு

ஆவனரெகணைகப

ங்ைப்தட்டுள்பது

வதரக்குத்துப் பிரிவின் கீழ் துகப் புனன்
பெற்தரடுைள் ைண்டறிப்தட்டுள்பண.

 அடுக்கு

ொடி

ெமூக

உற்பத்தித்திமன்

திட்டங்கள்
 புகையி

வதரக்குத்துக்கு

உரி

பைரழும்பு ரட்டத்தின் அடுக்கு ரடி
வீடுைளில் சிக்கும் குகநந் ருரணம்

பெற்தரடுைள்
 னிரர் ற்றும் அெ வதருந்துைளுக்கு
உரி பெற்தரடுைள்
 ைப்தல் ற்றும் துகநமுைம்
டடிக்கைைள்

பதறும் க்ைளுக்ைரை ெமூை உற்தத்தித்திநன்
ண்க்ைருக அறிமுைப்தடுத்ல் ற்றும்

பரடர்தரண

பெற்திட்டங்ைகப
கடமுகநப்தடுத்துற்ைரண

பரடர்தரண

பெற்தரடுைள்

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகப பெற்தடுத்துல். இந்
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நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு வசி உற்தத்தித்திநன்

தணரளிைள் தரல் பருங்குற்கு தல்வறு

பெனைம் ற்றும் ை அபிவிருத்தி அதிைர

திட்டங்ைள் கடமுகநப்தடுத்ப்தடவுள்பது.

ெகத ஆகி நிறுணங்ைள் எருங்கிகந்து
பெற்தடுற்குரி
ஆம்த
ைட்ட

 உற்பத்தித்திமன் ொதிரிக் கிொத் திட்டம் -

ைனந்துகரடல் இடம்பதற்நதுடன், ற்ெம்

சிறி ந யிமய ந ொட்ட அபிவிருத்தி 3939

வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைத்தின் ெமூை

அதிகொெமப

உற்தத்தித்திநன்

பிரிவு

அடிப்தகட

ைரலி

டடிக்கைைகப வற்பைரண்டு ருகின்நது.

ரட்டத்தின்

ஹினிது

ற்றும்

ல்பிடி
சிறி வயிகனத் வரட்ட
உரிகரபர்ைபரல் வற்பைரள்பப்தட்ட ெமூை

ஆம்த ைட்டரை வர்ந்படுக்ைப்தட்ட 3
அடுக்கு ரடிக் ைட்டிடங்ைளில் இத்திட்டம்

உற்தத்தித்திநன் நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் பின்ணர்

கடமுகநப்தடுத்ப்தடவுள்பதுடன், மிஹிது

சிறி வயிகனத் வரட்ட அபிவிருத்தி அதிைர

பென்பு (2019.9.12) ற்றும் னக்ெ பெண

ெகதயின்

(2019.09.02)

வயிகனத்

ஆகி

அடுக்கு

ரடிக்

மூனம்

ரடு

வரட்ட

பூரைவும்

சிறி

உரிகரபர்ைளுக்ைரை

ைட்டிடங்ைளில் உள்ப வீடுைளுக்கு அடிப்தகட

உற்தத்தித்திநன் ரதிரிக் கிரத் திட்டம் 2020 -

அரனிப்பு

ன்ந
பதரில்
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகப
கடமுகநப்தடுத்ப்தடவுள்பதுஅங்கு
.

டடிக்கைைள்

வற்பைரள்பப்தட்டண.
ற்றுபரரு
அடுக்குரடிக்
குடியிருப்பு
இவ்ரத்தில்
அரனிப்பு
உட்தடுத்ப்தடவுள்பது.

ஆம்த
ைனந்துகரடல்
எக்வடரதர் ரத்தினுள் ,கடபதற்றுள்பதுடன்

அவ்ரவந னக்ெ பெண அடுக்கு ரடி
வீடைளில் ஆம்தத் திட்டங்ைள் 2019.10.03 ஆந்

சிறி வயிகனத் வரட்ட அபிவிருத்தி அதிைர

திைதி டரத்ப்தடவுள்பது. இத்திட்டத்க
கடமுகநப்தடுத்தும்
வதரது
அவ்ந்

பிரிவினுள்
ஆம்தத்
கடமுகநப்தடுத்ப்தடவுள்பது.

ெகத ைண்டி ற்றும் ரத்கந அதிைரப்
திட்டங்ைள்

அடுக்கு ரடி கூடங்ைளுக்கு உரி கையில்
பைரண்டரர்ைள். 2019/09/10 ற்றும் 2019/09/15 ஆந்

 முச்ெக்க

திைதிைளில் நிைழ்ச்சித்திட்டம் டரத்ப்தட்டண.
லண்டி

ெொதிகளுக்கொன

னப்பொங்கு விருத்தித் திட்டம்
ரடு பூரைவும் தந்து ைரப்தடுகின்ந 900000
அபவு ரடகை ரணங்ைள் ஏட்டுல், து
எவ ரழ்ரரரை பைரண்டுள்ப அர்ைளின்
ரழ்க்கைத் த்க உர்த்துற்ைரைவும்
அர்ைளின் கீழ் ங்கி ரழுதர்ைளின்
பதரருபரர, ெமூை ற்றும் ரழ்க்கைத்
த்க
வம்தடுத்துது
வரக்ைரை அகந்துள்பது.
பரணரைகன

ரட்டத்தின்

டுள்ப,பரணரைகன,
பிவெ

இத்திட்டத்தின்

பெனைப்

தடல்குபு
பிரிவுைளில்

நெமலப் பிரிவு
பை,



வதரன்ந

வெகப்

பிரிவின்

பின்ரும்

நிறுணங்ைளில்
உற்தத்தித்திநன்
பெற்திட்டங்ைள் ஆம்பிக்ைப்தட்டுள்பண.

முச்ெக்ை

ண்டிச் ெரதிைள் வர்ந்படுக்ைப்தட்ட 320
வதக இனக்ைரைக் பைரண்ட குழு இதில் ைனந்து

இங்கு நிறுணம் ெரர் முைரகத்துத்துடன்
ைனந்துகரடல்
உற்தத்தித்திநன்
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கடபதற்நது

ற்றும்

ண்க்ைருக

பெற்தடுத்துன்



முக்கித்தும்

ங்குக

வரக்ைரைக்

பைரண்டு

பரடர்தரைவும் டுத்துக் ைரட்டப்தட்டது.

ைட்டுரணத் துகநயில் உள்ப நிறுணங்ைளின்

இனங்கை
கூட்டுத்ரதணத்தின்

உற்தத்தித்திநகண
அதிைரிக்ை
சிநப்பு
உற்தத்தித்திநன் வம்தரட்டுத் திட்டத்க

பதட்வரலிக்
உற்தத்தித்திநன்

வசி

வம்தரட்டு நிைழ்ச்சித்திட்டம்

உற்தத்தித்திநன்

பெனைம்

பெல்தடுத்துகிநது.



பீதல்ஸ் இன்சூன்ஸ் நிதி நிறுணம்



யட்டன் ணல் ங்கி

திர்பொர்க்கப்படும் இயக்குகள்



Emotional Intelligence and Life Skills நிறுணம்

1. ைட்டுரணத் துகநயில் உள்ப நிறுணங்ைளில்



இனங்கை மின்ெர ெகத - நுவைபைரகட

உற்தத்தித்திநனில் நிகனவதநரண பர்ச்சிக



வசி

நீர்

ங்ைல்

ற்தடுத்துல்.

ற்றும்

டிைரனகப்புச் ெகத

2. நிறுணம் ெரர் உர் முைரகத்துத்திற்ைரண



இனங்கை அணுெக்திச் ெகத

ெரன்றிழ் தத்தி தரடபறிக டரத்துல்.



தரல் திகக்ைபம்

3. உற்தத்தித்திநன் விருதுைளுக்ைரை ைட்டுரணத்

அந்நிறுணங்ைளில்

துகநக்குரி நிறுணங்ைகப ஆத்ரக்ைல்.

உள்ப

இன் கீழ் வர்ந்படுக்ைப்தட்ட நிறுணங்ைள்

தணிரட்பரகுதியிணருக்கு
விழிப்பூட்டல்
மூனம் விகணத்திநன் மிக்ைரை வகன

1.

பெய்ற்கு உசிரண சூகன ற்தடுத்திக்
பைரடுப்தற்கு திர்தரர்க்ைப்தடுகின்நது.

2.

பிரந்தி நீர்ப்தரெணத் பதரறியினரபர்
அலுனைம் - இத்திணபுரி
நீர்ப்தரெணத் தணிப்தரபர் அலுனைம் -

3.

ைரலி
பிரண

கட்டிட நிர்ொைப் பிரிவு
 கட்டிட நிர்ொைப் பிரிவின் உற்பத்தித்திமன்

படுஞ்ெரகன

நிகழ்ச்சித்திட்டம்
4.

முக்கி உத்வைரை இருந்து ருகிநது. ைடந்
என்தது
ருடங்ைளினுள்
உர்
ட்ட

அபிவிருத்தி அதிைர -

1. இயங்மக பபொலிஸ் திமைக்கரம்
இனங்கை பதரலிஸ்

வயரட்டல்ைள் ற்றும் விடுமுகந விடுதிைள்
ற்றும் உட்ைட்டகப்பு ெதிைள் முன்கண

திகக்ைபம் க்ைள்

ட்புநவுடன் கூடி மிைச் சிநந் பதரலிஸ்
வெகரை ரற்நம் பதறுற்கு

இல்னர
பர்ச்சிகக்
பரத் வசி உற்தத்திகப்

வதரன்வந இருடங்கிகண

படுஞ்ெரகன அபிவிருத்தி அதிைரெகத –
துை

பொதுகொப்புப் பிரிவு

த்துகட ங்குமிடங்ைள், ணிக் பிரிவில்,

பர்ச்சிகடந்துள்ப
துகநயின்
பச்சி

அலுனைம்,

தத்முள்ப

ைடந் மூன்று ெரப்ங்ைபரை ரட்டின் பர்ச்சி
ற்றும் ைட்டுரணத் பரழிலுக்கு இனங்கை எரு

ப்வதரதும்
ைண்டுள்பது.

பதரறியினரபர்



விட வைரை

ரதிரி

பதரலிஸ்

உள்படங்ைனரை
ற்றும்

ைட்டிட
நிர்ரத்
அக்ைரனப்தகுதியினுள்

நிகனங்ைள்

பதரலிஸ் நிகனங்ைள்
அலுனைங்ைளில்

ருடரந்ம் பதரதுரண அடிப்தகடயில் 7%

உற்தத்தித்திநகண வம்தடுத்துது குறித்து
விழிப்பூட்டல்
பெனர்வுைகப

இற்கு

டரத்துல். 2019

வற்தட்ட

ைட்டுரண

துகநயில்

பர்ச்சிகக்
ைரட்டுகின்நது.
ைரனைட்டங்ைளில்
ைட்டுரணத்

இத்கை
துகநயின்

பர்ச்சிக்கு

குறிப்பிடத்க்ை

 இன்

தங்ைளிப்கத

கீழ்,

ரடு

பூரைவும்

வர்ந்படுக்ைப்தட்ட 44 ரதிரி பதரலிஸ்
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நிகனங்ைளுக்ைரண

பூர்ரங்ை

2018

ஆண்டில்

கடபதற்ந

டிப்வபரர

தரடபறியின்

விரிவுகைள் ரடு முழுதும் டரத்தி

உற்தத்தித்திநன்

முடிக்ைப்தட்டுள்பதுடன்,
இண்டரம்
ைட்டத்தில், ரடு முழுதிலும் உள்ப 456

டிப்வபரர ெரன்றிழ் ங்கும் கதம்
2019.08.30 ஆந் திைதி கடபதற்நது. அற்ைரண

பதரலிஸ்

பெனவு ரூதர. 62,700.00/- ஆகும்.

நிகனங்ைளில்

திட்டங்ைகபத்

பெய்ரி

பரடங்ை

பரபர்ைளிணரல்

அற்ைக

விழிப்புர்வுத்

பெனவுைள்

திட்டங்ைள் பரடங்ைப்தட்டுள்பண.


ஆம்

21 நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளில் -

டிப்வபரர

தரடபறிக்ைரண

2019.12.31 ஆந் திைதிக்கு ரூதர.

1,231,668.50 ஆகும்.

5250 வதர்

ைனந்து பைரண்டரர்ைள்.


4

கண

பதரலிஸ்

நிைழ்ச்சித்திட்டம்

-

நிகனங்ைளில்

300

வதர்

ைனந்து

பைரண்டரர்ைள்.
 தரதுைரப்பு அகச்ெரின் பிரிவுடன்
புரிந்துர்பு
எப்தந்பரன்றில்
கைச்ெரத்திடப்தட்டதுடன்,
ழிைரட்டல்
கைவடு

என்றும்

ரரிக்ைப்தட்டுக் பைரண்டிருக்கின்நது.
2.
3.

இயங்மக கடற் பமடயினர்
இயங்மக இொணுலத்தினர்

4.

இயங்மக லொன் பமடயினர்

5.
6.

குறுகிகொய பயிற்சிப் பொடப றிகள்
குறுகி ைரன தயிற்சிப் தரடபறிைபரை Quality
Work Environment, Kaizen Management , Green

தின்மம்
சிமப்புப் பணிப்பிரிவு

Productivity , Total Quality Maintenance, Seven New QC
Tools, Productivity Measurement & Analysis, Lean
Management,
Change
தரடபறிைள்

Management
வதரன்ந
08டரத்ப்தட்டு

நிகநகடந்துள்பதுடன், அற்ைரை 295 வதர்
ைனந்து பைரண்டரர்ைள். அற்ைரண ரூதர.
244345.03 ஆண பரகை பெனவிடப்தட்டுள்பது,
அத்வரடு

உகத்

1,710,000.00/- ஆகும்.

பயிற்சித் திட்டங்கள்
டிப்நரொொ பொடப றி
ர

டுவில்

ற்றும்

ர

இறுதியில்

டிப்வபரர தரடபறிைளுக்ைரை 64 வதர் ைனந்து
பைரண்டரர்ைள்.

அற்ைரண

பெனவு

ரூதர.

1,168,968.00 ஆகும் ன்தவரடு, ருரணம்
ரூதர. 1,437,000.00 ஆகும்.
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ருரணம்

ரூதர.

பொடப றி
இன்
கீழ்
உற்தத்தித்திநன்
ெரன்றிழ்
தரடபறிைள் 05 கடபதற்நது. அற்ைரை
ற்ைப்தட்ட பெனவு ரூதர. 109,995.00/- ஆகும்.

eeaae -settcociete ifitCeC
ொலட்ட ட்டத்தில் பெற்படுத் ப்பட்ட
உற்பத்தித்திமன்

ெொன்றி ழ்

பத்திப்
The total expenditure incurred for this

பொடப றி

program is Rs.266, 760.00

2019 ஆம் ஆண்டில் தரடபறிைள் ரட்ட

ஆசி உற்பத்தித்திமன் அமப்பின் பயிற்சிப்

ட்டத்தில் கடமுகநப்தடுத்ப்தட்டது.

பட்டமமகளில் பன்படுத்துல ற்கு Sri Lanka
Video கமர ொரிப்புக்கள் இடம்பபற்மன.

உற்தத்தித்திநன் ற்றும் 

முைரகத்து

ெரன்றிழ் தத்தி தரடபறி
ைல்விப் பிரிவின் கீழ் விதரிக்ைப்தட்டுள்பது.

ெர்வெ பரடர்புைள்
Bilateral

Cooperation

betweenNPOs

Programme – Fiji to Sri Lanka
National Productivity Secretariat, Sri Lanka
Customs, Hirarmani International Export (pvt)
Ltd. - 01-02 August 2019

விநெட திட்டங்கள்

This Bilateral Cooperation between NPOs
program: Fiji to Sri Lanka was conducted to

 5 S கைக்கொய்வுத் திட்டம்

share the knowledge and best practices of
productivity
Industry

promotion,

4.0

in

Innovation

Public

sector

and
and

நிறுணத்தினுள்
ற்தடுத்துகன்

5
S
த்திகண
மூனம்
முகநெரர்ந்

அலுனை

சூகன

சுற்றுச்

உருரக்கும்

Manufacturing Sector in member countries.

வரக்ைத்துடன்

This program was held on 01-o2 August 2019.

ைக்ைரய்வுைள்

103

The program contained three field visits to

ஆவனரெகணைள்

ற்றும்

National Productivity Secretariat, Sri Lanka

ங்ைலும்,

நிறுணங்ைளுக்கு

Customs and Hirarmani International Export

ெரன்றுப்தடுத்ல்ைகப ங்ைலும் இன் கீழ்
வற்பைரள்பப்தட்டுள்பது.

(pvt) Ltd. Four Fiji delegates from National



Productivity and Training Centre, Fiji National
University

participated to this

BCBN

நிறுணங்ைளில்

5S

டரத்ப்தட்டுள்பது.
ழிைரட்டல்ைள்
5S

S5ெரன்றிழ் ங்குல்

வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைத்திற்ைரை புதி

program.

இகத்பப்
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தக்ைபரன்றிகண

டிகப்தற்ைரை அசிப்தடும் ஆம்த
ைட்ட டடிக்கைைள் துங்ைப்தட்டுள்பதுடன்
அது
3
ைட்டங்ைளின்
வற்பைரள்பப்தடுகின்நண.

கீழ்

 E-breeze ப ொகுதிம வீனப்படுத் ல்.

தங்ைளிப்புடன்

வசி

இடம்பதற்நது.

உற்தத்தித்திநன்

பெனைத்தின்
prospectus 2019

அச்சிடும் டடிக்கைைரை ரூதர. 284,250.00 ஆண
பரகை பெனவிடப்தட்டுள்பது.

திட்டமிடல் ற்றும் முன்நனற்ம மீரொய்வு

அறிமுைப்தடுத்தும்

நிைழ்ச்சித்திட்டபரன்றும் கடபதற்நது.

ரைரங்ைளுக்குப் பதரறுப்தரண தவிநிகன
உத்திவரைத்ர்ைளிணரல்

தறிரறிக்

ருடத்திற்கு

இரு

டக ரட்ட ட்டத்தில் முன்வணற்ந
மீபரய்வுக்
டடிக்கைைள்

பைரள்பப்தடும் நிைழ்ச்சித்திட்டம் திர்ரும்
ைரனங்ைளில்

பெலுத்ப்தடரல்

தரடபறிைகப உள்படக்கி

breeze 2.0 பரகுதிக வசி பரழிற் தயிற்சி

தட்டறிவுைகப

தம்

டரத்ப்தட்டது.

அற்ைரை ற்ைப்தட்ட பெனவு ரூதர. 650,000.00/ஆகும். வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைத்தின் E-

சிநப்தரண

ரூதரஹினி

நிைச்சிைள் ரன்கும் வசி உற்தத்தித்திநன்
பெனைத்தின்
உத்திவரைத்ர்ைளின்

உத்திவரைத்ர்ைளுக்கு

அதிைரெகதக்கு

தல்வறு
விபம்த

ரபணரலி நிைழ்ச்சிபரன்றும்

அபிவிருத்தி
டடிக்கைைள்
வற்பைரள்பப்தடும் Nanobotz Technologiespvt Ltd
நிறுணத்தின்
பிதிநிதிைளும்
தங்குதற்றி
டடிக்கை

உற்தத்தித்திநன் வம்தரட்டிற்ைரை
ஊடைங்ைகபப்
தன்தடுத்தி

வற்பைரள்பப்தட்டுள்பது. இவ்ருடத்தில் எரு

breeze 2.0 பரகுதி பரடர்தரை விழிப்பூட்டல்
பெய்ப்தட்டண.
புதி
பரகுதியின்

விழிப்பூட்டும்

விரம்ப

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகப டரத்துற்கு வசி
உற்தத்தித்திநன்
பெனைத்திணரல்

வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைத்தின் வகன
டடிக்கைைகப இனகுதடுத்துற்ைரை E-

நிறுணத்தின்

ஊடக
ற்றும்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

டரத்துற்கு

வற்பைரள்பப்தடுகின்நண.

திட்டமிடப்தட்டுள்பது.

எவ்பரரு

ரட்டமும்

அவ்ரவந
ரட்ட

எருங்கிகப்பு
உத்திவரைத்ர்ைளிணரல்
ரரந் முன்வணற்ந மீபரய்வுக் கூட்டங்ைள்
டரத்ப்தடுகின்நண. இற்ைரை ற்ைப்தட்டுள்ப
பெனவு ரூதர. 191,187.00/- ஆகும். இற்கு
வனதிைரை

அபிவிருத்தி

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்ைரண வு பெனவுத்
திட்ட
திப்பீடுைகபத்
ரரித்ல்,
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பெற்தரட்டுத் திட்டக ரரித்ல், ரரந்

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு

தணரளிைள்

ற்றும் ைரனரண்டு முன்வணற்ந அறிக்கைகத்

தங்குதற்றிணரர்ைள்.

ரரித்ல்,
பெனரற்றுகை
அறிக்கைக
ரரித்ல் ன்தண வற்பைரள்பப்தடுகின்நண.

பெனவிடப்தட்ட பரகை ரூதர. 687,094.40/- ஆகும்.
மிழ் பரழி மூனரண நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு

அத்வரடு

42

வதர்

அர்ைளுக்கு

தணரளிைள் 12 வதர் தங்குதற்றிணரர்ைள். அத்வரடு
அர்ைளுக்கு

பெனவிடப்தட்ட

பரகை

ரூதர.

145,258.00 ஆகும். இந் நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூனம்
அகடப் பதற்ந விகபவுைபரண,


உற்தத்தித்திநன் ண்க்ைரு பரடர்தரை
அடிப்தகட அறிகப் பதற்றுக்பைரள்பல்.



ரதண விதிக்வைரக ற்றும் எழுக்ைரற்று
டடிக்கை
பரடர்தரண அடிப்தகட
அறிகப் பதற்றுக்பைரள்பல்.



எருருக்பைரருர்

ன்நரை

அறிமுைரற்கு ரய்ப்புக் கிகடத்து.

னி லர அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்


அலுனை தணிைள் பரடர்தரை சிநந்
அறிவிகணப் பதற்றுக்பைரள்பல்.

உத்திவரைத்ர்ைள்
ற்றும்
தட்டரரி
தயிலுணர்ைளின் தங்குதற்நலுடன் உற்தத்தித்திநன்



பரடர்தரடல்

ண்க்ைரு
தயிற்சிபரன்றின்



வசி

உற்தத்தித்திநன்

அனுடன்

பரடர்தரண

பெனைம்
புதி

ற்றும்

அபிவிருத்தி

பரடர்தரண
திவிடப்
மூனம்
ைனந்துகரடல்

ற்றும்

முன்ணளிப்புத்

திநன்ைகப பர்ச்சிகடல்.

கடபதற்நது. அது சிங்ைப ற்றும் மிழ் பரழி
ண இண்டு ைட்டங்ைளின் கீழ் கடபதற்நது.

உற்தத்தித்திநன்

குடும்தத்தின்

புதி

உறுப்பிணர்ைகப

அறிமுைப்தடுற்ைரை

ரய்ப்புக் கிட்டிது.

சிங்ைப பரழி மூனரண நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு
தணரளிைள் 42 வதர் தங்குதற்றிணரர்ைள். அத்வரடு
மிழ் பரழி ஊடரண தயிற்சித் திட்டத்திற்கு 12
தணரளிைள்
பரழிப்
பரடக்ைம்

ைனந்து

தயிற்சி

பைரண்டரர்ைள்.

நிைழ்ச்சித்திட்டம்

2019.10.11

ஆந்

சிங்ைப
2019.10.07

திைதி

க

அதுருகிரிவில் உள்ப வசி பதருந்வரட்டத்தில்
கடபதற்நவரடு, ரதண விதிக்வைரக ற்றும்
அலுனை
உற்தத்தித்திநன்

முைரகத்தும்,

அடிப்தகட

உத்திவரைத்ர்ைளின்

ண்க்ைரு,

எழுக்ைரற்று

ற்றும் தயிற்சித் திட்டங்ைள்

கடமுகந எழுங்கு, ணப்தரங்கு விருத்தி, 5S
ெரன்றிழ்,

நிதிப்

பிரங்ைள்,

க்

ைட்டுப்தரட்டுக் குழு, முன்ணளிப்புச் பெய்யும்
திநன்(உற்தத்தித்திநன் ண்க்ைருவின் ஊடரை)
ற்றும் தசுக உற்தத்தித்திநன் பரடர்தரண
விரிவுகைள்
ற்றும்
ைனந்துகரடல்ைகப
அடிப்தகடரைக்
பைரண்டு
கடபதற்நது.
சிங்ைப
பரழி

இத்திட்டம்
மூனரண

இன்

கீழ்

இனபவு

உத்திவரைத்ர்ைள்

உள்ரட்டு

தயிற்சித் திட்டங்ைளுக்ைரை ஈடுதடுத்ப்தடல்,
பளிரட்டு
தயிற்சித்
திட்டங்ைளுக்கு
தங்குதற்றுற்ைரண
பைரடுப்தணவுைகப
ங்ைலும்,
தட்டப்பின்
தட்டத்திற்ைரண
பைரடுப்தணவுைள்
பெய்ப்தடுகின்நண.
அற்ைரை 2019.12.31 ஆந் திைதிக்கு ற்ைப்தட்ட
பெனவு ரூதர. 1,627,573.51 ஆகும்.
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விருத்தி

 ந சி உற்பத்தித்திமன் பெயகம் 3915

பதறுவதறுைள்

இகத்பத்தின்

ஊடரை

திட்டம் ற்றும் 3914 ஆம் ஆண்டுக்கொன

பளியிடப்தடவுள்பது.

முன்நனற்மங்கமர ெர்ப்பிக்கும் கூட்டம்

விண்ப்தங்ைள் தரீட்சித்துப் தரர்க்ைப்தட்டன்
பின்ணர் நிறுணங்பக் ஆயித்து மூன்று

3915.93.31 ஆந் திகதின்று மடபபற்மது.

அடிப்தகட

இடங்ைள்

தரீட்சிப்பிற்ைரை

வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைத்திணரல் ெைன
உத்திவரைத்ர்ைகபயும்
விழிப்பூட்டல்

வர்ந்படுக்ைப்தட்டுள்பண.

நிைழ்ச்சி ருடரந் கூட்டத்திற்ைரை பிவெ

பற்றியீட்டி

பெனைங்ைள் ற்றும் ரட்ட பெனைங்ைளில்

அறிவிக்ைப்தட்டது.

வெகரற்றும் உத்திவரைத்ர்ளும், பிரண
அலுனைத்தில்
வெகரற்றும்
உத்திவரைத்ர்ைளும், தங்குதற்றி அெரங்ை

பலற்றிொரர்கள்

நிர்ரை

ற்றும்

முைரகத்து

அந்நிறுணங்ைளில்
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நிறுணங்ைபரை

ங்ை விருது பதற்வநரர் 01 -

அகச்ெர்

பைப ஞ்சித் த்து தண்டர அர்ைள்,

முலிடங்ைள் 07 -

அெரங்ை

இண்டரம் இடங்ைள் 58 -

நிர்ரை

அகச்சின்

ற்றும்

முைரகத்து

பெனரபர்ைளுடன்

நிறுணங்ைள்

திர்ரும்

ஆண்டுைளுக்ைரண நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் ற்றும்

மூன்நரம் இடங்ைள் 206 -

நிகநவற்நப்தட்ட
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்
ன்தண தற்றி ைனந்துகரடப்தட்டது. அன்

விவெட திநன் பதற்நர்ைள் 301 -

வதரது
சிநப்தரண
பெனரற்றுகை
பளிப்தடுத்தி உற்தத்தித்திநன் அபிவிருத்தி

குதிச் ெரன்றிழ் பதற்வநரர் 305 -

உத்திவரைத்ர்ைள்
பைபப்தடுத்ப்தட்டு
அறிவு
முைரகத்துத்திற்கு
புதி

இடங்ைகபப்
நிறுணங்ைள்

பெற்திட்டங்ைகப
பெற்தரடுைளும்

ங்ை விருது, முல் , இண்டரம், மூன்நரம்
பதற்ந
பற்றிரபர்
272 இற்ைரண விருதுைளும்

பைரண்டு

ரும்

ெரன்றிழ்ைளும்

ங்கும்

இடம்பதற்நது.

இந்

உற்தத்தித்திநன்

விருது

நிைழ்வு

ங்ைல்

வசி
-

2018

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு ற்ைப்தட்ட பெனவுைள்
ரூதர.
809,978.00ஆை
உள்பதுடன்,
தங்குதற்றிவரரின் ண்ணிக்கை 552 ஆகும்.

பற்றிைரை கடபதற்ந. 2019.03.26 ஆந் திைதி
தண்டரரை ஞரதைர்த் ெர்வெ ரரட்டு
ண்டதத்தில் பி.த. 1.30 ணிக்கு இனங்கை

வசி உற்தத்தித்திநன் பெனைத்தின் 2019 ஆம்
ஆண்டிற்ைரண பெற்தரட்டுத் திட்டம் ற்றும்

ெணரை

திர்ரும் திட்டங்ைள் பரடர்தரை ெைனருக்கும்
அறிப்தடுத்ப்தட்டது.

கனகயில்

உற்பத்தித்திமன் விருதுக்கொன நபொட்டிகள்
ற்றும் விருது லறங்கு ல்

ஜசூரி

வசி

பைப ஞ்சித் த்துதண்டர அர்ைள்
ற்றும் அெ உத்திவரைத்ர்ைள், விவெட

உற்தத்தித்திநன்

விருது

வெரெலிெக்

ற்றும்

அர்ைளிணதும்

கடபதற்நது.

அெரங்ை

ங்கும்

ற்றும் நிகனங்ைகப தரீட்சித்துப் தரர்த்ல்
ைடந் ருடத்தினுள் பற்றிைரை நிகநவு
பெய்ப்தட்டுள்பதுடன்,
இவ்ருடத்தின்

அச்சிநப்தரண
பைரண்டரர்ைள்.

ஆந்

தங்குதற்நலுடன்
நிர்ரை

ற்றும்

அணர்த் முைரகத்து அகச்சின் அகச்ெர்

விருந்திணர்ைள்
இண்டரயித்துக்கும்

2019.01.01

இனங்கை

தரரளுன்நத்தின் ெதரரைர் பைப ைரு

உரித்ரண விண்ப்தங்ைள் திப்பீடு பெய்ல்

திைதிரண

பிர்

பைப ணில் விக்கிசிங்ை அர்ைளின்

வதரட்டிைள் 2018 ஆம் ஆண்டில் டரத்துற்கு

ஆம்தத்

குடிசின்

திைதி
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உள்படங்ைனரை
வற்தட்டர்ைள்

ெந்ர்ப்தத்தில்

ைனந்து

வசி உற்தத்தித்திநன் விருது ங்ைல் - 2018

கைக பதறும் நிறுணங்ைள் நிபுத்து

இல்

தரீட்சிப்புச்

பற்றியீட்டி

நிறுணங்ைள்,

ெகதயிணரல்

தரீட்சிப்புக்கு

விருந்திணர்ைளுக்ைரண
அகப்புக்ைகப
வற்பைரள்பல்,
விருதுைள்
ற்றும்

உட்தடுத்ப்தட்டு நிறுணத்திற்குரி சிநப்பு,
தனவீணங்ைள்
ற்றும்
வம்தடுத்ப்தட

ெரன்றிழ்ைகப

வண்டி

டிகத்ல்

ற்றும்

விடங்ைகப

உள்படக்கி

அச்சிடல், விவெட ெதன ெஞ்சிகை ற்றும்

அறிக்கைபரன்று

நிகணவுச்

சின்ணம்

ற்றும்

பெனைத்துக்கு

அச்சிடல்,

தங்குதற்றுவரருக்கு

தரிசில்ைள்

உற்தத்தித்திநன்

ற்றும் நிகணவுச் சின்ணங்ைள்
பற்றியீட்டி
நிறுணங்ைள்

ங்குல்,
பரடர்பில்

டரத்தின்
பின்ணர்
நிறுணத்திணரல்
வற்பைரள்பப்தடும்
ழுத்து
மூன

வீடிவர ரரித்ல், அச்சிடப்தட்ட ற்றும்

வைரரிக்கைக்கு ற்த குறித் பைரடுப்தணவுைள்

மின் ஊடைங்ைளுக்கு அறிவிப்தது முல் விருது

பெலுத்ப்தடுவரடு,

ங்கும்

அரனிப்பு

டிகப்பு

நிைழ்வு

கரண

ெைன

வசி

உற்தத்தித்திநன்

ங்ைப்தடும்.
விருது

வசி
ங்ைகன

அன்

பின்ணர்

அறிக்கைபரன்றும்

தணிைகபயும் நிகநவற்றுற்ைரை ைட்டம்

ங்ைப்தடுகின்நது. நிகனப் தரீட்சிப்பின்

ைட்டரை

வதர

டடிக்கைைள்

வற்பைரள்பப்தட்டுள்பண.

அரனிக்ைப்தட்ட

விடங்ைகப

வசி உற்தத்தித்திநன் விருதுப் வதரட்டிற்ைரை

உள்படக்கி அறிக்கையுடன் குறித் நிறுணம்
திப்பீட்டு
வர்பவுைளுக்ைரை
பதற்றுக்பைரள்பப்தட்ட
பதறுவதறுைள்

நிறுணங்ைளிணரல்
ெர்ப்பிக்ைப்தட்டுள்ப
விண்ப்தங்ைள் மீபரய்வு பெய்ப்தட்டன்

பரடர்தரண கைகன விபக்ைம் (Graphical
illustration) ங்ைப்தடுகின்நது.
பின்ரும்

பின்ணர் பட்டுப் புள்ளி ட்டத்திற்ைக
நிகனைள்
தரீட்சிக்ைப்தட்டு

கையில்
அரனிப்பு
பளியிடப்தட்டுள்பது.

வர்ந்படுக்ைப்தடுகின்நண.

ரட்டம்

அறிக்கை

இன்வதர

அெ பிரிவு

புத்பம்
குருரைல்

தரடெரகனப்
பிரிவு
0
1

பரத்ம்

3
7

உற்தத்தி ற்றும்
வெக பிரிவு
0
0

பைரழும்பு

0

4

1

5

ைம்தய

1

3

0

4

ைளுத்துக

1

0

0

1

ைண்டி

0

5

0

5

ரத்கப
ரழ்ப்தரம்

0
0

2
4

0
2

2
6

ைரலி

1

11

2

14

ரத்கந
யம்தரந்வரட்கட
வைைரகன

2
0
0

6
3
1

1
0
0

9
3
1

ததுள்கப
அநுரபும்

2
0

0
3

4
0

6
3

பதரனன்ணறுக

0

0

1

1

4

93

11

31

88

3
8

8

ஓய்வூதிம் ற்றும் நயன்புரி
விடப் பப்பபல்லய

මානව සම්පත්
විෂයය ක්ෂෂේත්රය
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8.1 ஓய்வூதித் திலைக்கரம்

1970.12.23 ஆந் திகதி அசாங்க நிர்ாக

1934 ஆம் ஆண்டு பதப்ரி ாம் 05 ஆந்

அனச்சின் கீழ் அனந் ”” த்துனட

திகதி ாபிக்கப்தட்ட ஓய்வூதிப் பிாக்

தினக்கபபான்நாக நிறுப்தட்ட இந்
ஓய்வூதித் தினக்கபாணது, 2019 ஆம்

குறிப்பின்

கீழ்

அவ்ப்பதாது

பற்பகாள்பப்தடும்
திருத்ங்களுக்கு
கட்டுப்தட்டு ற்பதாது 1972 ப ாம் 05

ஆண்டு

ஆந் திகதின்று திருத்ப்தட்ட ஓய்வூதிப்

சமூகத்துக்காண பசனகள் ங்கப்தட்டு

பிாத்தின்

ஓய்வூதிக்

அர்கனப சமூக ற்றும் பதாருபாா

பகாடுப்தணவினண
பற்பகாள்பல்
இனங்னக அசின் சட்டத்தின் ஓர் அங்காக
ாறியுள்பது. அவ்ாபந 1898 ஆம் ஆண்டு

ரீதிாக திருப்தினடச் பசய்யும் னகயில்
ாபதரும்
பசற்தணியில்

இனக்கம் 01 இனணக் பகாண்ட வினகள்

அன, ற்காலிக, ததிலீட்டு பதான்ந

அானகள் ஓய்வூதி நிதிக் கட்டனபச்

நிணாரிகள், முப்தனட அங்கத்ர்கள்,

சட்டம் ற்றும் 1983 ஆம் ஆண்டு இனக்கம்

அனச்சுக்களின்

24 னணக் பகாண்ட வினகள் புார்கள்

உவிாபர்கள், வினகள் அானகள்,

ன்ந

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது. 1981 இனக்கம் 44
இனணக் பகாண்ட வினகள் ற்றும்

புார்கள் ற்றும் அானகள், அச
பசன பசனாத நிதித்தினணயும் பதணிச்
பசன்று
12
இனட்சத்துக்கு

அானகள் ஓய்வூதித் திருத்ச் சட்டத்தின்
கீழ் அங்கவீண ஓய்வூதி முனநனபான்று

பற்தட்டர்களுடன்
பாடர்ச்சிாண
பாடர்பதான்றினண பதணி ருகின்நது.

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது.
அத்பாடு
அவ்அனணத்து
திருத்ங்கனபயும்

ஓய்வூதிர்கள் ற்றும் அர்களின் குடும்த
அங்கத்ர்களுக்காக
வினாணதும்

உள்படக்கிாக

மிக்கதுாண

பிகாம்

ஓய்வூதிச்

2010

இனட்சத்னக்

ஆண்டு

முன்ணர்

பகாண்ட

ஈடுதட்டுள்பார்கள்.

சட்டம்

ஆம்

நினநனடற்கு

6

ஓய்வூதி

அசின்

நிந்,

தணிாட்பாகுதி

பசனயினண

இனக்கம் 08 ற்றும் 09 இனணக் பகாண்ட

ங்குற்காக

திருத்ங்கள்
வினகள்,
ற்றும்

நிறுணங்கள்,
னிார்
நிறுணங்கள்
ற்றும் வீண கல் பாழில்நுட்தத்துடன்
பாடர்புதட்டு 2016 ஆம் ஆண்டினுள்

லுவிலிருக்கும் னகயில்
புார்கள்,
அானகள்
அங்கவீணர்கள்
னும்

னண

அச

ஓய்வூதித்திட்டம்
இனங்னகயினுள்
சட்டரீதிாக ாபிக்கப்தடுகின்நது. பலும்

பசி
ட்டத்தினாண
திப்பீடுகளுக்கும்

1942 ஆம் ஆண்டு இனக்கம் 18 இனணக்
பகாண்ட கட்டனபச் சட்டத்தின் பிகாம்

தட்டுள்பார்கள்.

சட்டரீதிாக

ம்பிக்னகன பல்ற்கும் முடியுாக
அனப்
பதற்றுள்பன
ஓய்வூதித்

னடமுனநப்தடுத்ப்தடுகின்ந
பசன

பசனாத

விடங்கள்
உரித்ாண

நிதிம்

அத்பாடு

ஒட்டுபாத்

அசாங்க

விபசடாக

ஒய்வூதிர்களின்

தினக்கபத்திற்கு

பதான்ந

பற்றினயும்
உட்தடுத்ப்

கினடக்கப்பதற்ந

அதிசிநந் சானணாகும்.

மும்மூர்த்ங்களுக்கும்
தன்பதறுர்களுக்கு

அவ்ாபந

நிருண

ரீதிாக

பதௌதீக

பகாடுப்தணவு பசய்யும் பசற்தாட்டினண
ஒழுங்குதடுத்துது
ஓய்வூதித்

அபிவிருத்திச் பசற்தாட்டினுள் ஓய்வூதிப்
பினசகளுக்கும்
தினக்கப

தினக்கபத்தின்
பதாறுப்தாகும்

தணிாட்பாகுதியிணருக்கும்

னனாப்

தனுறுதி
ாய்ந்
சூபனான்றினண
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மிகவும்
பசன
உருாக்கும்

னகயினாண அபிவிருத்திகனபப் பதான்பந
விபசடாக ஓய்வூதி பினசகள் ற்றும்
அர்களின்
ஓய்வுக்

குடும்த
கான

அங்கத்ர்களின்
னத்தினண

அனுதவிப்தற்காக
சதிகனப

ஓய்வு

விடுதி

விருத்தி

பசய்து

ஓய்வூதிார்களுக்கு ஓய்வூதித்தினணயும்
ாண்டி

பசனகனபப்

பதற்றுக்

பகாடுப்தற்கு து தினக்கபத்திற்கு
இலுன கினடக்கப் பதற்றுள்பது.
பலும்

மிகவும்

தனுறுதி

மிக்க

பசனயினண ங்குற்காக னி ப
அபிவிருத்திக்காண

தயிற்சி

நிகழ்ச்சித்

திட்டங்கனப தினக்கப அலுனர்களுக்கு
பதற்றுக்

பகாடுத்லினணப்

தினக்கப

பதான்பந

அலுனர்கனப

அவ்ாநாண

ஓய்வூதிர்

பினசகனப

பாபர்கபாகப் தன்தடுத்தி னண
பளி
அச
நிறுணங்களின்

கண்காணித்து
அர்களின்
குடும்த
அங்கத்ர்களின்
தாதுகாப்பினண

அலுனர்களுக்கு
ஓய்வூதித்
திட்ட
முனநன
பாடர்தாண
அறிவினண
பம்தடுத்தும்
னகயில்
தல்பறு

உறுதிப்தடுத்துல்
ற்றும்
அர்கள்
ாட்டின் பதாருபாாச் பசற்தாட்டில்

நிகழ்ச்சித்
னடமுனநப்தடுத்தி

முனணப்தாண
ாற்நப்தட்டு
பதாறுப்பினண

திட்டங்கனப
ஓய்வூதிக்

தங்குார்கபாக
சிநந்பார்
சமூகப்
நினநபற்றுபாடு

பகாடுப்தணவினண தாம்தரி விடப்
தப்பிலிருந்து ாண்டிச் பசன்று ஓய்வூதித்

விடம் சார்ந் சட்டகத்திற்கு பளிப
பசன்று சமூக அபிவிருத்திற்காக அர்களின்

தினக்கபம் மிகப் தாரி தணிகளில்
ஈடுதட்டுக் பகாண்டிருக்கின்நது.

முனநசார்ந் அறிவு ற்றும் திநன்கனபப்
தன்தடுத்தி
கடனகனப

2019 ஆம் ஆண்டின் அனப்தகுதிபாகும்

பற்பகாள்கின்நார்கள்.
ஓய்வூதித்
தினக்கபம்

பதாது

ஒட்டுபாத்

ண்ணிக்னக

ஓய்வூதிர்களின்
639,984

காப்தட்டபாடு,
கானப்தகுதியினுள்

கடந்

பினசகளுக்கு
உரித்ாண
னன்கனப
ங்குற்கு முடியுாண னகயில் வீண

ஆகக்

06 ருட
ஓய்வூதிர்கள்

கல்

ாாந்ம்

பாழில்நுட்தம்,

தீர்ாணங்கள்

பாடர்தாண கல்கள் ற்றும் 2019 ஆம்
ஆண்டின்

ற்பதாது
ஓய்வூதிப்

ஓய்வூதிர்களின்

ண்ணிக்னக உர்ந்து பசன்ந வித்னக்

ற்றும்

நினனபதநாண

முகானத்து

முனநனயினணப்

தன்தடுத்தி

பளிப்தனடாக

சான்றுப்தடுத்தும்

காட்டும் னதடம் கீப ப்தட்டுள்பது.

பகாள்னகத்

பகாடுப்தணவு

பசபனாழுங்கினண பதணிச் பசல்ன்
மூனம் ஓய்வூதிர்களின் ம்பிக்னகயினண
பன்பநடுப்தற்கு
தினக்கபத்துக்கு
இலுன கினடத்துள்பது.
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ாதம்

ஒட்டுபாத்த
பெலில்
ஓய்வூதிர்களின் எண்ணிக்லக
சிவில்
விதலவகள்
ற்றும்
அநாலதகள்
இாணுவத்
தினர்
429,489
192,027
431,199
192,218
433,015
192,314
435,272
192,657
435,520
192,504
436,733
192,338
436,921
191,935
438,874
192,379
440,258
192,600
442,212
192,606
443,792
192,956
446,653
193,331

சணரி
பதப்ரி
ார்ச்
ப்ல்
ப
ஜூன்
ஜூனன
ஆகஸ்ட்
பசப்டம்தர்
ஒக்படாதர்
ம்தர்
திபசம்தர்

உள்ர

பதற்நன்

பாத்தம்

ாத்தில்

பின்ணர்

திர்ரும்

இருந்ப

ங்குற்கு
முடியுாக
621,516
623,417
625,329
627,929
628,024
629,071
628,856
631,253
632,858
634,818
636,748
639,984

முல்

ஓய்வூதிம்

தினக்கபத்துக்கு
உள்பதுடன்,

னப்தடுத்ப்தட்ட வுத் பத்தினூடாக
பகாடுப்தணவுகனப

பற்பகாள்ற்கு

தினக்கபத்திணால் அனடப் பதற்றுள்ப
முன்பணற்நாக அறிமுகப்தடுத் முடியும்.
இம்
முற்சியின்
பர்னநாண
வினபாக
அனது
சகன
ாட்டங்களிலும்

ற்றும்

பசனகங்களிலும்

பிபச
தணிகனப

ஒருங்கினப்புச்

பசய்து

பசனாக

ற்கான

சான்றுப்தடுத்துற்கு

இலுன காப்தடுகின்நது.

8.2 ஓய்வூதிப் பிரிவு
ஓய்வூதிப் பிாக் குறிப்பின் கீழ்
அசாங்க

நிர்ாகச்

அதிகாம்
பற்குறிப்பிட்ட
வினபாக

தினக்கபத்திணால்

ஒப்தனடக்கப்தட்டுள்ப

தணிகனப நினநபற்றுல், ஓய்வூதிம்

பாழிநுட்த

முன்பணற்நத்தின்

பசனாபருக்கு

ஓய்வூதி

பாடர்தாண

பகாள்னக

அனடந்து

விடங்கனபத்

ரீதிாண

பகாள்பப்தட்ட சாத்திக்கூற்றுத் ன்ன

திட்டமிடுல்,ஓய்வூதிம் பதறுர்களின்

தினக்கபத்தின்

ற்றும்

பாக்கி

முன்பணற்நத்தினண

பசல்லும்

தத்தில்

ஓய்வூதிச்

முன்னக்கப்தடும்

னற்

கல்னாக டுத்துக் காட்ட முடியும். பலும்

பாடர்தாண

தினக்கபம் அச பசனயினுள் னிார்

பற்பகாள்பல்

ற்றும்

தினக்கபத்தின்

அச

துனநப்

தன்பதறுர்
ங்கர்களின்

பிரிாக

ற்றும்

உர்

பசன
திருப்தியினண

முன்ாதிரியினணப்
நினனாகவும்

பகாரிக்னககள்
டடிக்னககனப

டடிக்னககனப

ற்றும்

ஓய்வூதித்
ாதண

ஒருங்கினப்புச்

பசய்ல்
ஓய்வூதிப்
பிரிவிணால்
பற்பகாள்பப்தடுகின்நது.

உறுதிப்தடுத்தும் னகயில் சட்டரீதிாண
னன்கனப

சங்கங்களிணால்

ற்றுக்பகாள்ளும்
பதான்பந பகந்தி

ஓய்வூதிம்

ாறியுள்பபாடு,

பதாடர்பில்

உரித்தாகும்

ஏற்பாடுகள்.

அதுாணது னிார் துனநயின் ஆய்வுகள்
ற்றும் அாணங்களுக்கு உட்தட்டுள்ப
த்தி நினனாகவும் ாறியுள்பது.



ஓய்வூதிப் பிாக் குறிப்பு ற்றும்
அதில்
பற்பகாள்பப்தட்ட
திருத்ங்கள்

அப பதான்று ஓய்வு பதறும் திகதி முல்
ஒரு
ாத்தினுள்
ஓய்வூதிப்



தணிக்பகானட பசலுத்ப்தடுதுடன் ஓய்வு
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1989 இனக்கம் 01 இனணயுனட
வினகள்
ற்றும்
அானகள்

ஓய்வூதிச்

சட்டம்

ற்றும்



அன்

திருத்ம்




இனணயுனட

ஒருங்கினப்புச்

பசய்யும்

புார்கள்
ற்றும்
அானகள்
ஓய்வூதிச் சட்டம் ற்றும் அன்

பசற்தாட்டினண

இப்பிரிவு

திருத்ம்

ருகின்நது.

1983

இனக்கம்

அசாங்க

24

பசன

பச்சத்க்க

ஆனக்குழுவின்

ாதண விதிக்பகானயின் XLVIII ஆம்
அத்திாத்தின் 33 ற்றும் 36 ஆம்
ற்புனட



நினநபற்றி
ஓய்வூதித்

தினக்கபத்தின்
டடிக்னககள்

நிறுணம்
பாடர்பில்

ருடத்தினுள்

251

ஓய்வூதித்துடன்

சார்
2019

கடிங்கள்

டடிக்னககள்
அனணத்து

ஓய்வூதிச்

நினநவு

பசய்ப்தட்டுள்பது.

சுற்நறிக்னககள்


னகயில்

கினடக்கப்பதற்றுள்ண. அற்றில் 154
கடிங்கள்
பாடர்தாண

பிரிவுகள்


நிறுணம்

சார் டடிக்னககனப மிகச் சிநப்தாக

னடமுனந ஒழுங்கு விதிக் பகான


ஓய்வூதித் தினக்கபம்



பாடர்புனட

ஓய்வூதிர்களின் “ ஓய்வூதிம் ற்றும்

அசாங்க நிர்ாக சுற்நறிக்னககள்

னன்புரி” பாடர்தாக ஓய்வு பதற்ந
உத்திபாகத்ர்கள் ற்றும் ஓய்வூதிச்

1970 இனக்கம் 18 இனணயுனட ஆயுப்
தனட
வினகள்
அானகள்

சங்கங்களிணால் முன்னக்கப்தட்டுள்ப
ழுத்து மூனப் பிச்சினணகளுக்கு 95%

ஓய்வூதிச் சட்டம்

ததினளிக்கப்தட்டு

நினநவு

பசய்ப்தட்டுள்பது.

8.2.1 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரிவின்
பிதான பெயாற்றுலககள்


ஓய்வூதிப் பிாக் குறிப்பின் 12
ற்றும் 15 ஆம் பிரிவுகளின் கீழ் ஓய்வு
பதநச்
பசய்ப்தட்ட
உத்திபாகத்ர்கள்
பாடர்பில்
பற்பகாள்பப்தடும் ஒழுக்காற்றுக் குழு
ஊடாக
நினநவு
பகானகளின்

பசய்ப்தட்ட
ண்ணிக்னக

பாடர்தாண
கல்கள்
ப்தட்டுள்பது.



கீப

ஓய்வூதித்

திருத்ம் பாடர்தாண

சுற்நறிக்னகக்காக
கினடக்கப்பதற்ந
விணல்கள் பின்ருாறு டடிக்னக
டுக்கப்தட்டுள்பது
முன்பனடுக்கப்பட்ட

கடிதங்களின்

பெற்பாடுகள்

எண்ணிக்லக

இலடக்காய பதில் அனுப்பல்
இறுதிாக பதில் அனுப்பல்

04
1015

கடிதங்கலரக் ககாப்பிடல்

1069

கவறு பிரிவுகளுக்கு அனுப்பி
லவத்தல்

94

17



2019 ஆம் ருடத்தினுள் ஓய்வூதிம்
பாடர்தாக

முனநப்தாடுகளுக்காண
ற்றும்
விஞ்ஞாதணங்கள்
பாடர்கள்



கினடக்கப்பதற்றுள்ப

ஓய்வூதிம்
பின்ருாறு

ததில்கள்

கடிங்கனப

க்குத்

அாணங்கள்
ங்குல்
பின்ருாறு அனப்பதற்றுள்பது.

பதாது
னுக்
குழுவின்
முனநப்தாடுகள்
பதாது
ஆபனாசனண
குழுவின் முனநப்தாடுகள்
ஒம்பூட்ஸ்ன்
மூனம்
முன்னக்கப்தட்ட
முனநப்தாடுகள்
அனச்சன
விஞ்ஞாதணத்திற்காண
அாணங்கள் ங்குல்
ஓய்வூதிம்
பாடர்தாண
நீதின்ந
க்கு
டடிக்னககள் பாடர்தாண
அாணங்கனப ங்குல்
தாாளுன்ந விணாக்கள்

ற்றும்

சுற்நறிக்னகக்

பிசுரிப்தற்கு

டடிக்னக

டுக்கப்தட்டுள்பது.

ன்தற்றிற்காண

முலமப்பாட்டு வலக

ருடத்தினுள்

குறிப்பிடப்தட்டுள்ப

சுற்நறிக்னககள்

அனச்சன
ற்றும்

பிரிவிணால்

அொங்க நிர்வாக சுற்மறிக்லக

சுற்மறிக்லக

ற்றும் சுற்மறிக்லகக் கடிதம்

இயக்கம்

வு

முலமப்பாடுக
ளின்
எண்ணிக்லக
ற்றும்
பதியளிப்பு
19

பசனவுத்

திட்ட

2019

திகதி

2019/14

2019.05.31

2019/35

2019.12.10

2019/02

2019.05.30

முன்பாழிவு பிகாம் ஓய்வூதித்
திருத்ம்
அச

பசனயின்

ஓய்வூதித்

திருத்ம் 2016 ஓய்வூதிம்

பசலுத்தும்

08

பாசடிாகஇநந்

04

ஓய்வூதிர்களுக்காக
பசலுத்துனண

பதாது
,

ஓய்வூதிம்
டுக்கும்

.சந்ர்ப்தத்ன விாபித்ல்

08
10

02

95

9

துணைச் சேணைகள்
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 அமநச்சக்கொக

9.1 சுருக்கம்
அமநச்சின்

விடனப்

பப்பின்

ஒப்மடக்கப்ட்டுள்
நிமவயற்றும்
சக

வொது

ற்

மீண்டுயரும்

நற்றும்

மூதச்

தசனற்ொடுகளின் கீழ் தப்ட்டுள்
நிதியினல் முன்வற்ம் 63% ஆகும்.

அயசினப்டும் நிதி, உட்கட்டமநப்பு யசதிகள்,

நிந்தமகளுக்கு

முழு

தநொத்த நிதி ற்ொடுகமக் கயனிக்கும்

கீழ்

ணிகம
பிரிவுகளுக்கும்

தககயல் ததொழில்நுட் யசதிகள்
விதிக்கப்ட்ட
சட்டங்கள்

ஒதுக்கப்ட்டுள்

நற்றும்
நற்றும்

டயடிக்மக

டுக்கப்டுகின்தொ ன்து ற்றி கண்டறியும்
தொறிமும
அயசினப்டும்
தபம்

வொன்
யசதிகம
யமகயில் வொதுநொவும்

யொய்ந்ததொகவும்

யமங்கும்

டயடிக்மகமன
வநற்தகொள்யது
இப்பிரிவிொல் மடதறுகின்து.


அதற்கமநன,




வொன்

உள்க நிர்யொகப் பிரிவு
நிதிப் பிரிவு
தகயல் ததொழில்நுட் பிரிவு
உள்க கணக்கொய்வுப் பிரிவு
பிரிவுகள்

அதன்

யமங்கப்ட்ட சிப்ொ ங்களிப்புக்கள்  தகயல் ததொழில்நுட்த்திற்கு உரித்தொ
ல்வயறு துமகள் குறித்து பிபவனொக

கீழ்

அமநச்சின் அன்ொட ணிகம டொத்திச்
தசல்யதற்கொக

யமங்கப்ட

வயண்டின

நற்றும்

அறிவிம

யமங்குயதன்

மூம்

அயர்களின்

விமத்தின்

நற்றும்

அமநச்சின்
விமத்திமயும்
வநம்டுத்துயவத இதன் வொக்கநொக
உள்து.
அன்ொட
கடமநகம

யசதிகொ மின்சொபம், நீர், ததொமவசி,
இமணனயசதி,
தொல்,
ரிதொருள்
யமங்குதல்

கடமந
ளிதொக்கும்

யமகயில் தகயல் ததொழில்நுட்த் தும
ததொடர்ொக
2019
ஆம்
ஆண்டில்

உள்டக்கப்டுகின்து.


உத்திவனொகத்தர்களின்
டயடிக்மககம மிகவும்

யொகப்

நிமவயற்றும் வொது ததொழில்நுட்
அறிமய
விருத்தி
தசய்யதற்கொக

பொநரிப்புக்கொக
அமநச்சிொல்
ற்கக்கூடின நொதொந்த தொதுயொ தசவு

முகொமநத்துயநற் நிமயுமடன 164
உத்திவனொகத்தர்களுக்குப்
யிற்சி

ரூொ. 5.15 மில்லினொகும்

திட்டங்கள்
டொத்தப்ட்ட.
இதன்வொது 126 யிற்சித் ததொடரின்

.

கீழ் மநக்வபொதசொப்ட் வயர்ட் (MS Word)
மநக்வபொதசொப்ட் க்ஸல்

(MS Excel)

நற்றும் அன்ொட தகயல் ததொழில்நுட்
னன்ொடு
மூன்றின்

வொன்

தமப்புக்கள்

கீழும்

இப்யிற்சி

நிகழ்ச்சித்திட்டம் டொத்தப்ட்டது.

99

முன்வற்ம்

பின்யருநொறு

தபப்ட்டுள்து.
சேயற்பாடுகள்
முன்சேற்றம்
உள்க
கணக்கொய்வுத்
%100
திட்டங்கம தனொரித்தல்
அடிப்மட
நிதி
%100
அறிக்மககமத் தனொரித்தல்
கணக்கொய்வு முகொமநத்துயக்
100%
குழுக்
கூட்டங்கம
டொத்துதல்.
ஆத முகொமநத்துயம்
75%
யருநொச் வசகரிப்பு
தசலுத்துமக
%80
ற்றுச்சீட்டுக்கள்
ததொடர்ொ ஆயணங்கள்
மயப்புக் கணக்கு
%100
இமப்பு நற்றும் மகவிடல்
%100
taasaaessA mssessA
%100
ததொமவசிக்
கட்டணம்
%100
தசலுத்தல்
மூதச்
தசவுகளின்
%100
கண்கொணிப்பு
நனித
யப்
யிற்சிப்
%100
ட்டம
ஆட்வசர்ப்புக்கள்
நற்றும்
%100
இடநொற்க்
தகொள்மக
தசனொற்றுமகக் கணக்கொய்வு
பிபத்திவனகக்
வகொமய
%100
கணக்கொய்வு
கட்டிடங்கமப்
%70
ழுதுொர்த்தல்
யொகப் பொநரிப்பு
%100
பிபவதச
தசனகங்களில்
%75
ஓய்வூதினக் வகொப்புக்களின்
ரீட்சிப்பு

பயிற்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்படும்
ேந்தர்ப்பம்

 அமநச்சின்
குமத்தல்

அச்சிடும்
நற்றும்

தசவிமக்
விமத்திம

அதிகரிக்கும் வொக்கில் முகொமநத்துயம்
தசய்ன முடியுநொ அச்சிடும் வசமய
(Manageable
Printing
Service)
நிறுயப்ட்டுள்து.
 அமநச்சின் கீழ் கொணப்டும் ஓய்வு
விடுதிகம இமணனதத்தின் ஊடொக
ஒதுக்கிக்
தகொள்
முடியுநொ
யமகயில் இமணனயழித் ததொகுதிமன
தனொரிப்தற்கொ
டயடிக்மக
முன்தடுக்கப்ட்டு யருகின்து.
 அமநச்சின் கணனி யமனமநப்புச்
தசனற்ொட்டிம
நற்றும்



விருத்தி

னர்

தசய்தல்

அவுகம

அதிகரித்ததன் கொபணநொக ற்ட்டுள்
தபவுப்
பநொற்த்
தடங்கம

9.2 உள்ளக நிர்ைாகப் பிரிவு

குமப்தற்கொக
யமனமநப்பிற்கு

அபசொங்க

புதின

கணனி
மயம

நிர்யொக

நற்றும்

அர்த்த

முகொமநத்துய அமநச்சு ன் தனருமடன

அணுகல் உகபணங்கள் (access point) 20
இமப்
புதிதொக
இமணப்தற்கு

அபச வசமயயின் “நகதகதப” ஆகக் கருதப்டும்

டயடிக்மக டுக்கப்ட்டுள்து.

ணிகம

இவ்யமநச்சில்

பிபதிலித்துக்

கொட்டும்

நிமவயற்றுயதற்கு

அமநச்சின் கடமநகம வநற்தகொள்ளும்
முமமநகள் குறித்த சட்ட நிந்தமகள்,

ஒப்மடக்கப்ட்டுள் ஒரு பிரியொக உள்க

மடமும ஒழுங்கு விதிகளுக்கு ற்
மடதறுகின்தொ ன்று கண்டறிதல்

உத்திவனொகத்தர்களுக்கு

நற்றும்
அதனூடொக
ணிகம
தசனற்டுத்தல் இடம்தறுகின்து. உள்க

யொய்ப்புக்கம

கணக்கொய்வுப்

ததொடர்ொ
கட்டிதனழுப்பும்

யமங்கப்டும்

பிரிவின்
ங்களிப்பின்

நிர்யொகப்

பிரிவு,

ணினொட்ததொகுதியிருக்கு
யமங்கும்

அமநச்சின்
நற்றும்
யசதி
யகிொகத்மத

ற்றுள்து. இதன் வொது அவ்யந்த பிரிவுகள்

மூம்
விகிதொசொப

சிந்த
ததொடர்பிமக்
யமகயில்
அயர்களின்

ணினொட் ததொகுதிருக்கு அயசினப்டும்
உட்கட்டமநப்பு யசதிகள் நற்றும் நிறுய
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யொகத்தின்

நிமவொ

தன்மநமன



அமநச்சின் “தொல்” இற்கொக 2019.12.31 ஆந்

ற்டுத்தி அமநச்சிொல் தொது நக்களுக்கு

திகதி

நற்றும் வசமயகம திர்ொர்த்து யருமக தரும்
தபப்பிருக்கும்
யழிகொட்டல்
நற்றும்

தசயொகியுள்து.

ஒத்துமமப்பு

யமங்க

முடியுநொ

யமப

ரூொ.

3.5

மில்லினன்

சூமம

உருயொக்கும் டயடிக்மககள் இப்பிரிவிொல்
நிமவயற்ப்டுகின்து.
9.2.1 2019 ஆம் ஆண்டுக்காே பிரிவின் முக்கிய
சேயற்திறன்கள்

9.3 நிதிப் பிரிவு
அபசொங்க
நொகொண

நிர்யொக,
சமகள்

உள்ொட்டலுயல்கள்,
நற்றும்

உள்ளூபொட்சி

அமநச்சின் ஓர் பிபதொ பிரியொக விங்கும்
நிதிப் பிரிவின் மூம் அமநச்சு உள்டங்கொக
அமநச்சின் கீழ் கொணப்டும் திமணக்கங்கள்
நற்றும் நிறுயங்களின் நிதி முகொமநத்துயம்


நற்றும்

அமநச்சின் அடிப்மட உட்கட்டமநப்பு

கட்டுொட்டு

டயடிக்மககள்

ததொடர்ொக தொறுப்புக் கூம ற்றுள்து.
இப் பிரிவு தறுமக, நிதி அறிக்மகயிடல்,

யசதிகொ
மின்சொபம்,
ததொமவசி
நற்றும் நீர் யமங்கலிற்கொக ற்கப்ட்ட
தசவுகள்
ற்றின
விபம்
வநவ

தகொடுப்வு நற்றும் நனித யத்துக்கொ
தகொடுப்வு
ஆகின
04
கிமகமக்
தகொண்டுள்து.

கொட்டப்ட்டுள்து.

9.3.1 2019 ஆம் ஆண்டுக்காே பிரிவின் பிரதாே
சேயலாற்றுணககள்


அபசொங்க நிர்யொகப் பிரிவின் மீண்டுயரும்
நற்றும் மூதச் தசவுகளுக்கொக 2019
யருடத்திற்கொக

ரூொ.2,558,590,000.00 ஆ

ததொமக ஒதுக்கப்ட்டுள்து. 2019.12.31 ஆந்


அமநச்சுக்குச்
பொநரிப்பு

தசொந்தநொ
யொகப்
டயடிக்மகக்கொக

திகதிக்கு

ற்கப்டும்

மீண்டுயரும்

தசவுகள் ரூொ. 805,342,875.00/- ஆகும். இது
ஒட்டுதநொத்தத
மீண்டுயரும்
நிதி

இவ்யருடத்தின் 2019.12.31 ஆந் திகதி யமப
ரூொ.
23.8
மில்லினன்

ஒதுக்கீட்டின்

தசவிடப்ட்டள்துடன்,
யொகத்திற்கொ ரிதொருள் தசயொக
ரூொ. 6,203,283.01 ஆகும். அது 6.2

கொணப்டுகின்து.

மில்லினொகக் கொணப்டுகின்து. யொகப்
பொநரிப்பு
நற்றும்
ரிதொருள்
தசவிற்கொக
நொதொந்தச்
தசவுகள்
பின்யருநொறு கொட்டப்ட்டுள்து.
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97.37%

ஆகக்



மூதம்

தசவுகள்

2019.12.31

நதிப்பீடு

ஆந்

தசய்யும்

டயடிக்மக

டுக்கப்ட்டுள்து.

திகதிக்கு ரூொ. 806,974,009.00/- ஆகும். இது
ஒட்டுதநொத்த மூத நிதி ஒதுக்கீட்டில்



நிமனொ
தசொத்தொயணம்
சரினொ
யமகயில் இற்மப்டுத்தப்ட்டுள்து.



பிரிவின் உள் உத்திவனொகத்தர்களின் அறிவு,
திமந நற்றும் நப்ொங்கு விருத்திக்கொக

46.48%வீதநொகும்.

தயளிவன அமநந்த யிற்சித் திட்டங்கம
ற்ொடு தசய்தல்.



2019

ஆம்

ஆண்டின்

தசனற்ொட்டுத்

திட்டத்திற்கமநன
ஒவ்தயொரு
தகொள்யவுச் தசனற்ொட்டின் வொதும்
அமடனப்
தற்
முன்வற்ம்
பின்யருநொறு தபப்ட்டுள்து.
சேற்சகாள்ளப்பட்டுள்ள

அணடயப்

பணிகள்

சபற்ற
முன்சேற்றம்

அமநச்சின் கீழ் கொணப்டும்
பிரிவுகளுக்கு அயசினப்டும்
அலுயக தொடங்கமக்
தகொள்யவு தசய்தல்
கட்டிடங்கள்
நற்றும்
இனந்திபொதிகமக்
தகொள்யவு தசய்தல்


பயிற்சித் திட்டத்தின் சபாது

9.4 தகைல் சதாழில்நுட்பப் பிரிவு
“ வதசத்திற்கு ஓர் சிப்ொ அபச வசமய” னும்
இக்மக முன்னிமப்டுத்தி முன்நொதிரினொ

80.14%

99.7%

அபசின் கட்டிடங்களின் யருநொங்கம
வசகரிப்தற்குரின
கணனி
தநன்தொருமத் தனொரிக்கும் டயடிக்மக

அபசொங்க

தன்மநமன

தகொண்டு,

ததொகுப்பின்

நிர்யொக,

னனுறுதித்

கட்டிதனழுப்புயதற்கொக

ததொழில்நுட்ச்

வசமயமன

தகயல்

யமங்குயதம

வொக்கநொகக் தகொண்டு தகயல் ததொழில்நுட்

அமநச்சுக்கு அவிடப்ட வயண்டியிருந்து
நிலுமயத் ததொமக கட்டிட யொடமக
மீண்டும் யசூலிப்தற்குரின முமமன

பிரிவு 80 களில் உருயொக்கட்டது.
அமநச்சின் இமணனத்தம், அமநச்சினுள்
கணனி யமனமநப்புத் ததொகுதி, ங்கொ அபச
யமனமநப்பு, அபசொங்க நிர்யொக சுற்றிக்மக

யருநொம் 18.15% இொல் குமப்தற்கு

தபவுத் தம், தகயல் ததொழில்நுட் தபவுத்

டயடிக்மக டுக்கப்டும்.



வொக்கநொகக்

தகொள்மகத்

விமத்திொக்குயதன் மூம் நிலுமய



யகுக்கும்
அபச
உருயொக்குயதம

அர்த்த முகொமநத்துய
அமநச்சில், அபச
வசமயயில் நனித ய முகொமநத்துயம் நற்றும்

இடம்தற்றுக் தகொண்டிருக்கின்து.


வசமயக்கு
யழி
ஆளுமகதனொன்ம

ததொகுதி,
கணனி
யன்தொருள்
நற்றும்
தநன்தொருள் முகொமநத்துயம், தகயல் நற்றும்

2019 ஆம் ஆண்டிற்கொ தொருட்கள்
கணக்தகடுப்பு டயடிக்மக உரின யமகயில்
வநற்தகொள்ப்ட்டுள்து.

ததொடர்ொடல்
உட்கட்டமநப்பு

அமநச்சுக்குச்
தசொத்துக்களும்

தொறுப்புக்கம
யகிக்கும்
தகயல்
ததொழில்நுட்ப் பிரிவு, நறுசீபமநக்கப்ட்டு

தசொந்தநொ
சக
இங்கொணப்ட்டு
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ததொழில்நுட்
தசவு
யசதிகள்
ததொடர்ொ

தகயல் நற்றும் ததொடர்ொடல் ததொழில்நுட்

அறிவித்தல்கம

முகொமநத்துய

தசய்தல்.

தசனற்திட்டங்களில்

ஈடுட்டுள்து.



சேயற்திறன்கள்



அமநச்சின் மன பிரிவுகளில் ற்டும்
தகயல் ததொழில்நுட்ம் நற்றும் அதனுடன்
ததொடர்ொ

பிபச்சிமகளுக்கு
2019

நொத்திபம்

ஆம்

வசகரித்தல் நற்றும் விநிவனொகித்தலுக்கு
அயசினப்டும் யசதி யொய்ப்புக்கம
யமங்குதல்.

தகயல்

ததொழில்நுட் பிபச்சிமள் 1200 இற்கும்



வநற்ட்ட அவு தீர்த்து மயப்தற்கொ
ஆதபவு யமங்கப்ட்டுள்து.




தகயல்
ததொழில்நுட்
தறுமக
டயடிக்மககள் 25 வநற்ட்ட அவு

அனுநதியின் கீழ்)


அமநச்சின் உள்க ததொடர்ொடல் நற்றும்
வசமயகம

ததொகுதிகம
டயடிக்மககள்

வொக்குயபத்து
யசதிகம
வகொரி
நிற்ல் / தொறியினொர் பிரிவின்
உதவிமனக் வகொபல் வொன் ஆதபவுச்
வசமய யசதிகளின் முகொமநத்துயம் (
வதமயப்ொட்டுக்கு
நற்றும்

ததொழில்நுட்ப் பிரிவின் உதவியிொல்
தற்றுக்தகொள்யதற்கு முடியுநொக இருந்தது.
துமணச்

தகயல்
ததொழில்நுட்
நற்றும்
வகொரிக்மககம
முகொமநத்துயம்
தசய்தல்.

இவ்யருடத்தில் தகயல் ததொழில்நுட்ப்
பிரிவின் மூம் அமநச்சின் நற்றும் மன
அபச நிறுயங்களில் வநற்தகொள்ப்டும்



பிரிவின் ணினொட்ததொகுதியிருக்கொ
கற்றுக்
தகொண்ட
ொடங்களின்
அறிக்மககம மயத்திருத்தல் நற்றும்

வசமய

ஆண்டினுள்

அவ்யொொ

ரிநொறிக்

விவசட தசனதொழுங்கின் னன்ொடு,

யமங்குயதம அன்ொடம் நிமவயற்றி
யருகின்து.

அறிவிம

தகொள்யதற்கொ
தொதுயொ
சந்தர்ப்த்மத யமங்குதல்.

9.4.2 2019 ஆம் ஆண்டுக்காே பிரிவின் முக்கிய


தொது

ததொடர்ொடல்

யமங்கும்

அபச நிறுயங்களிொல் வசகரிக்கப்டும்
கட்டிடங்கள் நற்றும் வீடுகளின் யொடமக
யருநொம் ததொடர்ொக இமணனயழி
(online) தபவுகம வசகரிப்தற்கொக தகயல்
ததொழில்நுட்ப் பிரிவின் நனித யத்மதப்

நிர்நொணிப்தற்கொ
இடம்தற்றுக்

தகொண்டிருப்வதொடு,
அதன்
மூம்
அமநச்சின்
உத்திவனொகத்தர்களுக்கு

னன்டுத்தி ததொகுதிதனொன்ம விருத்தி
தசய்யதற்கு திர்ொர்க்கப்டுகின்து.

அன்ொடம்
/
சந்தர்ப்த்திற்வகற்
யமங்கப்டும் தசய்தி அனுப்புதல் நற்றும்



தகயல் ததொழில்நுட் பிரிவின் மூம் கீழ்க்

ஆதபவுச் வசமயகம விமத்திொக
யமங்குயதற்கொ முமமநனத் தனொரித்து
ஆபம் கட்டத்திவ பின்யரும் யசதிகம

குறிப்பிடப்ட்டுள் அமநச்சின் திசரி
டயடிக்மககளுக்கொக
துமணச்

யமங்குயதன்
அடிப்மடயில்



கணனி
யன்தொருள்
நற்றும்
தநன்தொருள் முகொமநத்துயம்



நிறுயத்தினுள் உள்க கணனி நற்றும்
யமனமநப்புத் ததொகுதி



அமநச்சின் இமணனத்தத்மத வணிச்

தசனற்ொடுகள் வநற்தகொள்ப்டுகின்.

அயசினப்ொட்டின்
யசதி யொய்ப்புக்கம

வநம்டுத்துயதற்கும்
திர்ொர்க்கப்டுகின்து.


உள்க சுற்றிக்மக, நிர்யொகம் நற்றும்
மனமய பிரிவுகளிொல் அமநச்சின்

தசல்ல் நற்றும் இற்மப்டுத்தல்.

ணினொட்ததொகுதியிருக்கு
யமங்கப்டும் தொதுயொ / சொதொபண
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அபசொங்க நிர்யொக சுற்றிக்மக தபவுத்

தொது நிருயொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண

தத்தினுள் வணிச் தசல்ல் நற்றும்

சமகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அமநச்சு நற்றும்

இற்மப்டுத்தல்.

அதன் கீமமநந்த ஓய்வூதினத் திமணக்கம்,
இங்மக அபிவிருத்தி நிருயொக நிறுயகம், அபச



தகயல் நற்றும்
ததொடர்ொடல்
ததொழில்நுட் தறுமககள்



ங்கொ அபச யமனமநப்பு (LGN)
டயடிக்மககம ஒருங்கிமணத்தல்



அமநச்சினுள்

தகயல்

ததொடர்ொடல்

ததொடர்ொடல்

பிரிவு,

அபச

வசமய

ஓய்வூதினர்களின் ம்பிக்மகப் தொறுப்பு நிதினம்
நற்றும்

நற்றும்

அமநச்சின்

கீழ்

இனங்குகின்

தயளிொட்டு
திட்டங்களுக்குரின
உள்
கணக்கொய்வு டயடிக்மககம வநற்தகொள்ளும்

ததொழில்நுட்

உட்கட்டமநப்பு
முகொமநத்துயம் தசய்தல்.


முகொமநத்துய நறுசீபமநப்பு நற்றும் நக்கள்

யசதிகம

தொறுப்பும்,

அதற்கு

வதமயப்ொட்டுக்கு

வநதிகநொக
ற்

விவசட

அமநச்சின் மன பிரிவுகளில் உள்

வசொதமகளும் உள்க கணக்கொய்வுப் பிரிவின்

தகயல் ததொழில்நுட்ம் நற்றும் அதனுடன்

விடனப் பப்பினுள் உள்டக்கப்டுகின்து.

ததொடர்புமடன பிபச்சிமகள் அதன் கீழ்

உள்ளக கைக்காய்வுப் பிரிவின் பணிகள்

ழும் கணனி அச்சுப் தொறி நற்றும்
அதமச் சொர்ந்த மன சொதங்களுடன்



ததொடர்புமடன பிபச்சிமகள், கணனி
யமனமநப்பு
நற்றும்
உள்க
யமனமநப்பு ததொடர்பு பிபச்சிமகள்,
மயபஸ்
ொதுகொப்புப்
இமணனத்தம்
பிபச்சிமகள்,
ததொடர்புமடன

அமநச்சின்
கொணப்டும்

கணக்கொய்வு
டயடிக்மககம
நிமவயற்றும் வொது நிதிப் பிபநொணம் 133
இன்
டி
பின்யருநொறு

பிபச்சிமகள்,
ததொடர்ொ

குறித்துமபக்கப்ட்டுள்
ததொடர்ொக
விவசட

மின்ஞ்சலுடன்
பிபச்சிமகள் வொன்


தயறுகள்
நற்றும்
வநொசடிகமத்
தடுப்தற்கொக
திமணக்கம்
/
நிறுயத்தினுள்
கட்டுப்ொட்டு

தொது நிருயொக அர்த்த முகொமநத்துய
அமநச்சின் உள்க ள்க கணக்கொய்வுப் பிரிவு,

வொன்வ

நி.பி.

கண்டறிதல்.

பிபகொபம்,

மடமுமப்டுத்தப்

டும் உள்க ரிவசொதமகள் நற்றும்

9.5 உள்க கணக்கொய்வுப் பிரிவு

இன்

ணிகள்
அயதொம்

தசலுத்துகின்து.

ல்வயறு பிபச்சிமகளுக்கும் தீர்வுகம
யமங்கி வசமயனொற்றும் நிகழ்வு திசரி
மடதறுகின்து.

133

வநற்ொர்மயயின்
கீழ்
நிறுயங்களின் உள்க

மும,

திட்டத்மதப்

உண்மநனொ

தசனற்ொடுகள்

ரீதினொகவும் தயற்றிகபநொக உள்தொ க்

அமநச்சின்

தசனொருக்கு வபடினொக தொறுப்புக்கூ
வயண்டின பிபதொ உள்க கணக்கொய்யொர்



ஒருயரின் கீழ் இனங்கி யருகின்து. அக்கிமத்

கணக்கு நற்றும் மன அறிக்மககளில்
ம்பிக்மகத் தன்மநமன உறுதிப்டுத்து

தமயர் உட்ட 12 உள்க கணக்கொய்வு

யதற்கொக மகனொப்ட்டுள் கணக்கினல்

உத்திவனொகத்தர்கமயும்,
ஒரு
அலுயக
உதவினொர்
நற்றும் சொபதி ஒருயமபயும்

ஒழுங்கு முமகளின் மூம் பிமமனற்

தகொண்ட அங்கீகரிக்கப்ட்ட
ணினொட்
ததொகுதியிமபக் தன்கத்வத தகொண்டுள்து.

அயசினப்டும்

நிதிக்

கூற்றுக்கம

தனொரிப்தற்கொக

தகயல்கள்

யமங்கப்

ட்டுள்தொ ன்தம கண்டறிதல்.
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நிறுயத்தின் ணினொட்ததொகுதியிரிடம்
ஒப்மடக்கப்ட்டுள்
தொறுப்புகம



திம்ட நிமவயற்றுயதற்கு அயர்களின்

கணக்கொய்வு

தசனொற்றுமகத் தபத்மத நதிப்பீ தசய்தல்.

கூட்டங்கம

டொத்துதல்,

சக விதத்திலும் ,தசொந்தநொ தசொத்துக்கள்
ட்டங்களிலிருந்து

ததொடர்

நிறுயத்துக்குச்

/

வ்யவு

துொபம்

உள்ளக

ஒப்மடக்கப்ட்டுள்

தொதுத் திமவசரியிொல் அவ்யப்வொது
சுற்றிக்மககள்

நற்றும்

மன

குமநிபப்பு

ன்

பின்ற்ப்டுகின்யொ

ஆவொசமகள்


கண்டறிதல்.
தசனற்ொடற்

கைக்காய்வு

நடைடிக்ணககணள

சேற்சகாள்ளும் சபாது முடிவுகணள எடுக்கப்
பிரசயாகிக்கும் ஆைைங்கள்

விடனப் தொறுப்பு அமநச்சிொல் நற்றும்

வீண்விபனம்,

டுப்து

நற்தொரு ணினொகும்.

அபசொங்க தொ விதிக்வகொமய , அபசொங்க
நிதிப் பிபநொணம் நற்றும் தொது நிருயொக

தயளியிடும்

டயடிக்மககம

இப்பிரிவிடம்

ன்தம

கண்டறிதல்.



குழுக்

அக்கூட்டங்களில் ட்டப்டும் முடிவுகம
தசனற்டுத்துமக முன்வற்ம் ததொடர்ொக

திமணக்கம்

ொதுகொக்கப்ட்டுள்து


முகொமநத்துயக்

நற்றும்



தொ விதிக்வகொமய



நிதிப் பிபநொணம்



அபசொங்க நிர்யொக சுற்றிக்மக



முகொமநத்துய கணக்கொய்வுச் சுற்றிக்மக



உள்க கணக்கொய்வு யழிகொட்டல்

அவிம விஞ்சின யமகயில் தசவு
தசய்யதமத்
தடுப்து
வொன்வ,
அயற்மக்
கண்டறினப்டுயதற்கு
மகனொப்டுகின் உள்க கட்டுப்ொட்டு
முமயின் தப நினநங்கமயும் ஆபொய்தல்.


திமணக்கத்தின் கணக்கு மடமுமகள்
நற்றும் வதனுதநொரு யமகயில் நிதி
தசயொயதற்கு கொபணநொக அமநயும்
தசனற்ொடுகம ரீட்சித்துப் ொர்த்தல்
நற்றும்

திமணக்கத்தின்

அணேச்சின் கைக்காய்வு
கூட்டங்கணள நடாத்துதல்.

தசொத்துக்கள்

நற்றும் யங்கமப் ொதுகொப்ொகவும்
சிக்கநொகவும்
முமசொர்ந்தயொறு
பிபவனொகிக்கப்டுகின்ொ
ஆபொய்தல் .

ன்தம



வதமயவனற்டும் சந்தர்ப்ங்களில் விவசட
விசொபமணகம வநற்தகொள்ல்.



உற்த்தித்தின் யொய்ந்த தசனற்தினிற்கொக
ததொகுதி ரீதினொ

குப்ொய்வு நற்றும்

தசனற்தின் குப்ொய்வு தசய்தல்.


முகொமநத்துயக்
திமணக்கத்திொல்

கணக்கொய்வு
அவ்யப்வொது

பிபசுரிக்கப்டும் அறிவுறுத்தல்கள் நற்றும்
யழிகொட்டல்களுக்கு ற் தசனற்டுயதும்,
அந்தந்த

யருடங்களின்

சக

கொொண்டுக்கும் ஒரு மும அமநச்சின்
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முகாணேத்துைக்

குழுக்

10

இனங்கை அபிவிருத்தி நிருரை
நிறுைம்

මානව සම්පත්
විෂයය ක්ෂෂේත්රය
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அறிமுகம்

மற்கூநப்தட்ட

அசரங்ை

நிர்ரை

ற்றும்

நிகநமற்றுற்ைரை தல்மறு துகநைளிலும்

அணர்த்

விமசட
முைரகத்து
திநனுகட
மதரட்டித்ன்கயுகட
ற்றும்
தயிற்சி

முைரகத்தும் தரடர்தரண அறிக விருத்தி
தசய்லும் ,திநன்ைகப மம்தடுத்துற்குரை
இனங்கையின் அச துகநயில் நினவுகின்ந

ததற்ந

இனங்கை

நிறுைரகும்

அபிவிருத்தி

நிருரை

.முைரகத்துப்

தயிற்சிச்

மனதிைரை

இனங்கை

தசற்தரடுைளுக்கு

தரகுதிைகப

மீபரய்வு

மம்தடுத்துற்ைரை

.அற்ைக

இனங்கை

தசற்தரடுைள் ஆகி பிரிைளில்
இடத்க அகடந்துள்பது.

முக்கி

9102ஆம் ஆண்டில் இங்கக அபிவிருத்தி
நிருயாக நிறுயகத்தின் விசேட ேந்தர்ப்ங்கள்

ரீதிரண



தசய்து
முைரகத்து

இங்கக
அபிவிருத்தி
நிர்யாக
நிறுயத்திால் ோதிதிச் சுற்ாடல் விருது
9102 –ஆம் ஆண்டில் வயள்ளி விருதிக

ஆமனரசகணச் மசக ற்றும் ஆரய்ச்சிைள்

வயற்றியீட்டி வகாண்டது .

மற்தைரள்பலும் இடம்ததறுகின்நண.
இது
1982ஆம் ஆண்டு இனக்ைம்
இகணயுகட சட்ட ற்தரடுைளின்

ம்மிடம்

முைரகத்து ஆமனரசகண ற்றும் ஆரய்ச்சிச்

முடியுரண தசற்தரட்டுப் பிரிவுைகப விருத்தி
,அகப்பு

குழுதரன்று

அபிவிருத்தி நிருரை நிறுைம் தயிற்சிைளில்

அபிவிருத்தி
நிருரை
நிறுைத்திணரல்
முைரகத்தும் தரடர்தரை இணங்ைரப்தட
தசய்ற்ைரைவும்

நிபுர்

ைரப்தடுகின்நது

முன்ணணி கிக்கும் தயிற்சி நிறுணரைத்
திைழ்து

தணிைகப

இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறும்
சணரதிததி சுற்நரடல் விருது 2019 –இற்ைரண

09
கீழ்

ரபிக்ைப்தட்டுள்பது.

அச நிறுண குதியின் கீழ் “தள்ளி விருது
தற்றிரபர் ”ஆை மர்ந்தடுக்ைப்தட்டது .

நிறுயத்தின் பிபதா இக்குகாய,

இவ்விருது ங்கும் நிைழ்வு 2019ஆம் ஆண்டு

அ

.தயிற்சிளிப்தன்

மூனம்

எக்மடரதர்

அச

ரம்

29ஆந்

திைதின்று

அதிமகு சணரதிததி கத்திரிதரன சிரிமசண
அர்ைளின்
கனகயின்
கீழ்
தலும்
ததரக்கு ண்டதத்தில் கட ததற்நது .அந்

உத்திமரைத்ர்ைளின் அறிவு ,திநக ற்றும்
டத்கக மம்தடுத்துரகும்.
ஆ .முைரகத்தும் ற்றும் அச நிர்ரைம்

நிைழ்க

மதரன்ந துகநைளில் தயிற்சிப் தரடதறிைகப

சகதயிணரல் ற்தரடு தசய்ப்தட்டிருந்து .அவ்

எழுங்கு தசய்ல் ற்றும் சரன்றிழ் தத்தி

விருதுைள் சணரதிததி சுற்நரடல் விருதுைள் ன்ந

டிப்மபரர சரன்றிகயும் ங்ைல் .

குதிைள் தனற்றின் கீழ் ங்ைப்தட்டது .

த்தி

விருதுக்ைரண

இ .எட்டுதரத் அச மசகயினுள் திநக

சுற்நரடல்

தற்றிரபர்ைகப

மர்ந்தடுப்தது ைஷ்டரண

மிக்ை ைண்ைரணிப்பு ஊழிர்ைகப உருரக்ைல்.

அதிைர

தசற்தரடரை

இருந்ரலும் டுநிகனரண டுர் குழுவின்
ஈ .அச துகநயின் முைர் நிறுணங்ைளுக்கு

தங்ைளிப்பு தச்சத்க்ைது“ .சணரதிததி சுற்நரடல்

அற்றின்

விருது ”சுற்நரடல் தரடர்தரண உர்வுடன்

ரதண

ரீதிரண

தரகுதி
மிபரய்வு
மம்தடுத்துற்ைரை உவுல்.
உ .ஆமனரசகண

முைரகத்து
ற்றும்

தசற்தடுற்கு

சமூைத்தின்

சைன

பிரிவிணகயும் ஊக்ைப்தடுத்தும் ன்தமரடு
அன் ஊடரை மிைச் சிநந் தசுக மிக்ை
இனங்கைக
உருரக்குற்கும்

எப்தகடப்புக்ைள் ற்றும்

ஆரய்ச்சி
டடிக்கைைள்
ன்தற்கந
மற்தைரள்ற்கு ததரறுப்மதற்நல்.

ழிமற்தடுகின்நது.
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இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுைத்திணரல்

இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுைத்தின்

தற்றியீட்டிக் தைரள்பப்தட்ட தள்ளி விருது

தணிப்தரப ரைம் திருதி. மை.ம்.ஸ்.டீ.

இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுைத்தின்
தசுகக் குரமுடன் என்றிகந்து இனங்கை

ஜமசை அர்ைள், இனங்கை அபிவிருத்தி
நிர்ரை நிறுைத்தின் தணிரட்தரகுதியின்

அபிவிருத்தி

அங்ைத்ர்ைபக் ற்றும் இனங்கை நிர்ரை மச

ரீதிரண
அபவில்

நிர்ரை

நிைழ்ச்சித்

நிறுைத்தின்

தசுக

திட்டங்ைளுக்கு

தரரி

தங்ைளிப்பு

ங்கும்

கயின்

ததிற்

2019

ஆம்

ஆண்டு

திநந்

அடிப்தகடயில் ஆட்மசர்ப்புச் தசய்ப்தட்ட

ைடகரற்றும் தணிப்தரபர் ரைம், திருதி.

குழுவின்

சைன

உத்திமரைத்ர்ைளிணதும்

குரரி ஜமசை, சிமஷ்ட ஆமனரசர் தவி
கிக்கும் திருதி.
தஞ்சனர ஜசுந் ,

தங்குதற்நலுடன்
இனங்கை
நிர்ரை
நிறுைத்தின்

தணிப்தரபர் ( நிர்ரைம்) திரு. பிசன்ண சந்தித்

மைட்மதரர்கூடத்தில் ( சன்ஹி) கடததற்நது.

ற்றும் திரு. சுன் அல்வீஸ் அர்ைளிணரல்

அதில் விருத்திணர்

ததற்றுக் தைரள்பப்தட்டது.

விருதுைள் தன கிகடக்ைப்ததற்ந ழுத்ரபரண

அபிவிருத்தி
பிரண

தசரற்ததரழிக நிைழ்த்

திருதி சுமித்ர ரயுதந் அர்ைள் ருகை
ந்மரடு

புதி

உத்திமரைத்ர்ைளிணரல்

மற்தைரள்பப்தட்ட இவ்வுன்ண தணிக
தரரட்டிணரர். இனங்கை நிர்ரை மசகயின்
புதி
குழுவிணருக்குரி
கீம
குறிப்பிடப்தட்டுள்ப
புதி
உத்திமரைத்ர்ைளிணரல் ங்ைபரமன புதிரை
ழுப்தட்ட
புத்ைங்ைள்
தரடர்பில்
முன்கப்புக்ைள் மற்தைரள்பப்தட்டதுடன்
அக

கூட்டத்தில்

தரரட்டுக்ைகபப்

குழுமியிருந்ர்ைளின்
ததநவும்

ைரரை

இருந்ண


இங்கக நிர்யாக

சேகயக்கு புதிதாக

ஆட்சேர்ப்புச்

வேய்னப்ட்ட

உத்திசனாகத்தர்களிால்
புத்தகங்கக

. .Iதிரு .நிமஷ் திங்ை
தசணவிதரன
அர்ைபரல் ழுப்தட்ட விஜ ணி ற்றும்

ழுதப்ட்ட

வயளியிடும்

குருரைலின் விதங்ைள்
ன்ந இரு
புத்ைங்ைள்
தரடர்பில்
முன்கப்புக்ைள்
இடம்ததற்நதுடன்
,அண்கக்
ைரனத்தில்

நிகழ்வு

ாபாட்டுக்கு உட்டுத்தல்

தளியிடப்தட்ட அப்புத்ைங்ைள் இண்டுக்கும்
மனதிைரை
அர்
இனங்கை
நிர்ரை

2019 ஆம் ஆண்டில் அசரங்ை நிர்ரைச்
மசகக்கு ஆட்மசர்ப்புச் தசய்ப்தட்ட புதி
உத்திமரத்ர்ைளுக்கிகடயில்
உத்திமரைத்ர்ைள்

மசகயில் இகற்கு
ரளிைரகயில்

மூன்று
அர்ைளிணரல்

முன்ணர் னர
மசகரற்றிக்

தைரண்டிருக்கும் மதரது மலும் 29புத்ங்ைகப
ழுத்துருவில் தைரண்டு ந்ர் ன்தது

ழுத்துருரக்ைம் தசய்ப்தட்ட புத்ைங்கப
து
மசகத் துக்ை ைரனப்தகுதியினுள்

குறிப்பிடத்க்ைது .

தளியிட்டக
தரடர்பில் அப்புதி
உத்திமரைத்ர்ைளின்
ழுத்ரற்நகன
தரரட்டும் கையில் எரு விரதரன்றிகண

.IIதிரு .துனஞ்சனன் அர்ைள் மிழ் தரழியில்

இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுைத்திணரல்

ழுதி து அகினர அடல் ன்ந புத்ைம்
தரடர்தரைவும்
முன்கப்புக்ைள்

எழுங்குதடுத்ப்தட்டிருந்து.

இடம்ததற்நண .

அந்நிழ்ச்சிக

110

.IIIதிருதி .ந்துலீ தன்டிஸ் அர்ைள் ஆங்கின



ணினாட்வதாகுதியிரின்

இறுதி

தரழியில் ழுப்தட்ட ணது yM aS yM ni MM

குப்ாய்வு ரீதினா கந்துகபனாடலுடன்

ன்ந புத்ைம் குறித்தும்
மற்தைரள்பப்தட்டண .

ஓய்வுச் ேந்திப்பு (Retreat) 9102

முன்கப்புக்ைள்

இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுைத்தின்
ஏய்வுச் சந்திப்பு naIrt RMS MiS –இகண அங்கு

சிங்ைபம், மிழ் ற்றும் ஆங்கினம் ஆகி
மூன்று

தரழிைளிலும்

திர்ைரனச்

ததிற் ைடகரற்றும் தணிப்தரபர் ரைத்தின்

ததறுதிரண

கனகயின் கீழ் அன் சைன ைல்விசரர் ற்றும்

ழுத்ரக்ைங்ைகப ங்குற்கு இப்புதி

முைரகத்து
தணிரட்தரகுதியிணரின்
தங்குதற்நலுடன் 2019ஆம் ஆண்டு எக்மடரதர்

சந்தியிணருக்கு

மிைப்

உத்திமரைத்ர்ைளின் அர்ப்தணிப்பு முக்கிம்
ண
தணிப்தரபர் ரைம் அர்ைள்
தரரட்டிமரடு, ரடு பூரைவும் தல்மறு

ரம் 19 ,18ற்றும் 20ஆந் திைதிைளில் குகுமன
ஆறு aiMi aMiay Mவில் கடததற்நது.

இடங்ைளில் ைடகைகபப் ததரறுப்மதற்நன்
பின்ணர்

திர்ைரனங்ைளில்

முைங்தைரடுக்ை

மண்டியுள்ப

இவ்ரநரண

அர்ைள்

முன்தணடுத்து

அன்நரட டடிக்கைைளுக்குப் புநம்தரை அந்

ருரறும்

நிறுணத்தின்
திர்ைரனம்
ைனந்துகரடப்தட
மண்டி
பிச்சிகணைள்
தசலுத்ப்தட்டு

தளியீடு தசய்ற்கு இனங்கை அபிவிருத்தி
நிர்ரை நிறுைத்திடம் வ்வி உவிகயும்
அர்ைள்
மண்டி
நிற்ை
வில்கன

குறித்து
தந்

ற்றும்
விமசட
அரணம்
அபவில்

ைனந்துகரடலும்
விரங்ைகப
டரத்துற்கும்,
ததரறிமுகந ரீதிரை
சிந்திப்தற்கும்
அனூடரை
முடிவுைகப

ன்தகணயும் அர் குறிப்பிட்டரர் .அத்மரடு
அர்ைளின்
கரிம் ற்நம் அர்ப்தம்

டுப்தற்குரண, இது எரு சிநந் ரய்ப்தரை

மதரற்நப்தட
மண்டி
எரு
விடம்
ன்தமரடு இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை

அகந்துள்பது. அத்துடன்

ஊழிர்ைளுக்கு

ங்ைபது ததரறுப்தரண ைடகைளில் இருந்து
விடுதட்டு
சிறிதரரு
ஏய்விகண

தணிரட்தரகுதியிணர்
ததினரை ரன் அர்ைளுக்கு

டுப்தற்கும்
அகந்துள்பமரடு,

தரரட்டு தரிவிப்தரைவும் கூறி நின்நரர்.புதி
ழுத்ரபர்ைளிணரல் ங்ைபது புத்ைங்ைள்
இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுைத்தின்
ரசிைசரகனக்கு
ங்ைப்தட்டண.

நிறுணத்திணதும்

தணிரட்தரகுதிணரின் ணது நிறுணத்தின்

அர்ைளுக்கு
அறிவுக
ங்ைப்தட்டது.
மலும் ,அர்ைளிணரல் ங்ைபது புத்ைங்ைகப

நிறுைத்தின்
அகணருக்கு

சந்திப்ததரன்று,

ந்தரரு

விணரண

மசகச் சூலிலுக்கு த்தியிலும் இவ்ரநரண
தணிைகப

ஏய்வுச்

சந்ர்ப்தரை
மசகைகப ங்கும்

மதரது
அர்ைள்
பிச்சிகணைள்
ற்றும்

புத்ைங்ைளும்

ைனந்துகரடுற்கும்

முைங்தைரடுக்கும்
பிக்குைகப

அற்றுக்கு

உரி

தீர்வுைகப
ைண்டுபிடிப்தற்கும்
இக்
ைனந்துகரடல் உவிரை
அககின்நது.
இது

அர்ைளிடத்தில்

உர்வுைகப
அர்ைபகணரும் எம

குழு

ரீதிரண

மம்தடுத்துமரடு
தசற்தரட்டிகணச்

சுற்றி என்றிகந்து
தசற்தடுற்கும்
திர்ரும்
ருடங்ைளின்
இனக்குைகப
தீர்ரனிப்தற்கும்
இதுதரரு
சந்ர்ப்தத்திகண ற்தடுத்திது.
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சிநந்

ைண்ைரணிப்பு, கனகத்தும், தரடர்தரடல்,
ரடிக்கைரபர்

மசக

தரடதறியின்
மசர்க்ைப்தட்டுள்பது.

ன்தண

உள்படக்ைத்தினுள்
இந்

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தினுள்
ற்றும்

அனுடன்



முைரகத்தும்
தரடர்புகட

கடமுகநைள்

ற்றும்

சித்ரந்ங்ைகபத்

இப்

சிநந்

அற்குரித்ரண

ரரிப்தற்கும்

அறிந்து

தைரள்ற்கும்
அர்ைளிடம்
திநன்ைகப
ற்தடுத்தி கடமுகநசரர்ந் அனுதங்ைகபப்

கடந்து யந்த நது னணம்

ததற்றுக் தைரள்து தரடர்தரை அதிை ைணம்
இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுத்தின்
னரறு தரடர்தரை ரரிக்ைப்தட்ட “ைடந்து

தசலுத்ப்தட்டுள்பது.

ந் து தம் ”ன்ந புத்ைத்க சிமஷ்ட
ைல்விசரர் ஆமனரசைர் ,திருதி சீர விரணரச்சி

இந் நிைழ்ச்சித்திட்டத்க

அர்ைளிணரல் இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை

தசய்ரர்ைள் ன்தமரடு சிமஷ்ட ஆமனரசைர்

நிறுைத்தின் ததிற் ைடகரற்நம் தணிப்தரபர்
ரைம் ,திருதி குரரி ஜமசை அர்ைளிடம்

குழுவின்

இனங்கை அபிவிருத்தி
பரைத்தில்
கத்து
திதசம்தர் ரம்
கைளிக்ைப்தட்டது.

ஸ்.

டீ.ஜமசை

திருதி.
அர்ைள்

மை. ம்.
ற்தரடு

எத்துகப்பும்

அருக்கு

கிகடக்ைப்ததற்நது.

நிர்ரை நிறுை
2019ஆம் ஆண்டு
12ஆந்

திைதின்று



இப்ர்

அபிவிருத்தி

சிசபஷ்ட
உத்திசனாகத்தர்களுக்கா

திகணக்கத்தின்
அபிவிருத்தி

தனிப்னாக்கப்ட்ட யிற்சி நிகழ்ச்சி


இங்கக வாலீஸின் பிபதிப் வாலீஸ் நா
அதிர்களுக்கா முகாகநத்துயம் நற்றும்

இநப்தர்

அபிவிருத்தி வதாடர்ா யிற்சி நிகழ்ச்சி

முைரகத்து

அபிவிருத்தி

திகக்ைபத்தின்

சிமஷ்ட அபிவிருத்தி உத்திமரைத்ர்ைளுக்ைரண
தரடர்தரை

பிதிப்
ததரலீஸ் ர அதிதர்ைளுக்ைரண
முைரகத்தும்
ற்றும்
அபிவிருத்தி

ற்றும்

10

கனகத்தும்

ரட்ைகபக்

தைரண்ட

தைரண்ட

னிப்தணரக்ைப்தட்ட தயிற்சித் திட்டம் 2019
ஆம் ஆண்டு ஜுகன ரம் முல் ஆைஸ்ட்

தயிற்சித் திட்டம் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜுகன

ரம் 9 ஆந் திைதி க டரத்ப்தட்டது.

ரம் 29 ஆந் திைதி முல் ஆைஸ்ட் ரம் 02

தயிற்சி

ஆந் திைதி க இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை
நிறுைத்தில் கடததற்நது. ஊக்குவிப்பு ,

முழுகப்தடுத்தின்

தரடர்தரை ந்து ரட்ைகபக்
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நிைழ்ச்சித்

திட்டத்திகண
பின்ணர்

உத்திமரைத்ர்ைளுக்கு

சரன்றிழ்ப்

கனர்

தத்திங்ைளும் ங்கி கக்ைப்தட்டது..

எருரிணரல்

அவ்ந்

சந்ர்ப்த

அடிப்தகடயில் டுக்ைப்தட்ட தீர்ரணங்ைள்
வ்ரறு அக மண்டும் ன்தண தற்றி
அர் தளிவுதடுத்திணரர்.



“பிபசனாக



கடமுகயினுள்

இங்கக நிர்யாக

சேகயக்கு புதிதாக

தககநத்துயம் ”ன் தகப்பில் கிபங்க

இகணத்துக்

வோற்வாழிவு

உத்திசனாகத்தர்களுக்கா
ஒருங்கிகணப்பு

இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுைத்தின்
தட்டப்பின் தட்ட ைற்கைப் தரடசரகனயின்

வகாள்ப்ட்ட
ேமூக

வதாடர்பில்

அகநந்த

ாடவறிகள்

ஊடரை
ற்தரடு
தசய்ப்தட்டிருந்தும்
“பிமரை
கடமுகநயினுள்
கனகத்

இனங்கை
ஆண்டில்

தும்”
ன்ந
கனப்பில்
தகிங்ை
தசரற்ததரழிவு ஏய்வு ததற்ந தஜணல் ர
த்ரை அர்ைளிணரல் 2019 ஆம் ஆண்டு

உத்திமரைத்ர்ைள் குழுவுக்கு
மசகத்
துக்ைப் தயிற்சி ங்கும் திட்டத்தின் எரு
தகுதிரை க்கி ரடுைளின் அபிவிருத்தி

ஜுகன ரம் 11 ஆந் திைதி முற்தைல் 08.30 ணி

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்

முல்

தரழில்நுட்த

இனங்கை

அபிவிருத்தி

நிர்ரை

நிர்ரை மசகக்கு
2019ஆம்
ஆட்மசர்ப்புச்
தசய்ப்தட்ட

நிதியில்
உவியுடன்

ற்நம்
சமூை

நிறுைத்தின் ”சன்ைனி” ண்டதத்தினுள்
டரத்ப்தட்டது. இனங்கை இரணுத்தி

எருங்கிகப்பு தரடர்தரண இகழிப்
தரடதறிதரன்றிகண இனங்கை அபிவிருத்தி

லிருந்து ஏய்வு ததற்ந தஜணரல் ர த்ரை
அர்ைள்
தஜணரல்
தவிக்கு

நிர்ரை நிறுைத்திணரல் டரத்ப்தட்டது .இது
புதிரை அறிமுைப்தடுத்ப்தட்ட எரு விடரை

முர்த்ப்தடுற்கு

இரணு

ைரப்தடுதுடன் ,ததரது க்ைளுக்கு மசக

த்தின் தன உர் தவிைகப கித்துள்பரர்
ன்தது குறிப்பிடத்க்ைது. இரணுத்தினுள்

ங்ைலின் மதரது பிச்சிகணைள் ற்தடும்
சந்ர்ப்தங்ைகப வ்ரறு முைரகத்தும்

ணது

தசய்து

த்ரை

மசகக்
அர்ைள்

சுற்றுனரக்ைள்
மற்தைரண்டுள்பரர்

முன்ணர்

ைரனத்தினுள்,
தளிரட்டு

தஜணரல்
ைல்விச்

பிரிவுைளுக்கு விமசட ைணம் தசலுத்ப்தட்டு

தனற்றிகண
ன்தமரடு

ன்தற்ைரை கீம ப்தட்டுள்ப

அர்ைளுக்கு தயிற்சிளிக்ைப்தட்டது.

சர்மச

சமூை

ரரடுள்
ற்றும்
ைனந்துகரடல்ைளில்
ைனந்தும் தைரண்டுள்பரர். இச் சுற்றுனரக்ைள்
ற்றும் இனங்கையினுள் ரன் ததற்றுக்

எருங்கிகப்பு

ன்தன்

கவினக்ைம் –சமூைத்க எர் அனைரை எம
முகநயில் மதணிச் தசல்லும்

“கிரம் ”

ன்தரகும் .அது குடும்தம் ,நிறுணம் ,சமூைம் ,

தைரண்ட அனுதங்ைளின் மூனம் உரங்ைள்
தனற்றிகண டுத்துக் ைரட்டி கனகத்

ரடு ,ம் ற்றும் உனைத்க சமூைம் ண
அறிமுைப்தடுத்ப்தடுகின்நது.

துத்தின் தண்புைள் ற்றும் தரங்குைள் ற்றும்
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மலும் சமூை எருங்கிகப்பு ன்தனுள்

ஆமனசைர்ைளுடன்

உள்படக்ைப்தடுதகைள்

உத்திமரைத்ர்ைளின்

சத்தும்,

தங்குதற்நல்,
என்றினுள்
உட்புகுல்,
எருங்கிகப்பு , சைனரிணதும் னன்ைள் ற்றும்
அகரவும்

உள்படங்கும்

என்றிகந்து

புதி

தசற்திநன்

திப்பீட்டரய்வுக்கு உட்தடுத்ப்தட்டது.

கையில்

இணங்ைரப்தட்டுள்பது.
இப்தரடதறிக்ைரை
தரடியுல்ைள்

இகழி

3ைரப்தட்டமரடு ,அதில்

ைனந்து தைரள்ளும் உத்திமரைத்ர்ைளுக்கு 1ஆம்
தரடியுலின் மூனம் குறித் ண்க்ைரு ,அன்
கூறுைள் ற்றும் தரடர்புைள் தற்றியும் 2ஆம்
தரடியுலின் மூனம் ஆபகடரபம் ன்நரல்
ன்ண ன்தது தற்றியும்

ஆபகடரபத்க


உருரக்குது வ்ரறு ன்தது தற்றியும் ,
பிச்சிகண

ன்நரல்

பிக்குைள்

ன்ண

?ற்றும்

தரடர்தரண

உர்ச்சிைள்

பின் ட்டம் யமங்கும் விமா 9102
2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன் ரம் 04 ஆந்

வ்ரறுள்பது ன்தது தற்றியும்
3ஆம்
தரடியுலின் ஊடரை சமூை எருங்கிகப்கத

திைதின்று தண்டரரை சர்மச ஞரதைர்த்
ரரட்டு
ண்டதத்தில்
டரத்ப்தட்ட

அபவிடும் முகந,பிமரை ட்டத்தில் சமூை
எருங்கிகப்பு
தன்தடுத்ப்தடும் விம்
தற்றியும் ,சமூை எருங்கிகப்பு தரடர்தரை

இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுைத்தின்
தட்டப் பின் தட்டம் ங்கும் ைல்விசரர்
தரடசரகனயின் 06 ஆம் அச முைரகத்தும்
தரடர்தரண தட்டப்பின் தட்டம் ங்கும்

உரங்ைகபக் ைண்டறிது விம் குறித்தும்
முழுகரண அறிவிகணப் ததற்றுக் தைரள்ப

நிைழ்வின் பிரண விருந்திணரை இனங்கை

முடியுரை உள்பது.

சணரை மசரசலிசக் குடிசின்
தைௌ
பி ந்திரி ணில் விக்சிங்ை அர்ைள்

மற்குறிப்பிட்ட
சைன
விதங்ைள்
தரடர்தரைவும் அறிவு ரீதிரை ங்குற்கு

ைனந்து தைரண்டரர்ைள். இன் மதரது 144
தட்டரரிைளுக்கு
அச முைரகத்தும்

மனதிைரை இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை
நிறுைத்திணரல்

தரடதறியின்

அபே முகாகநத்துயம் வதாடர்ா ட்டப்

தரடர்தரண தட்டப் பின் தட்டம் ற்றும் அச
முைரகதுத்தும் தரடர்தரண தட்டப்பின்

திப்பீட்டு

அர்தரன்று ற்றும் நிகநவு தசய்ற்ைரண

டிப்மபரரவுக்ைரண சரன்றிகயும் ததற்றுக்
தைரண்டரர்ைள். விமசட விருந்திணரை அசரங்ை

தசனர்வு 2019ஆம் ஆண்டு ஜுகன ரம் 7
ஆந் திைதின்று
மரட்டர்ஸ் ஜ் வில்
டரத்ப்தட்டது .இந்நிைழ்ச்சித்திட்டம் எரு
ரள் பூரைவும் கடததற்நமரடு அதில் 173

நிர்ரை ற்றும் அணர்த் முைரகத்து
தைௌ அகச்சர் ஞ்சித் த்து தண்டர

உத்திமரைத்ர்ைள்

அர்ைளும்

அப்தரடதறிக

இச்சந்ர்த்தில்

ைனந்து

தசய்து

தைரண்டரர்ைள். அத்மரடு ஆளுர் சகதயின்

சரன்றிழ்ைகபயும் ததற்றுக்தைரண்டரர்ைள் .
அம்திப்பீட்டின் மதரது
தரடியுகன

கனர் ற்றும் அசரங்ை நிர்ரை ற்றும்

தரடர்ச்சிரை ைற்பிப்தற்கு தயிற்சி

ததநம்

மஜ.

தளிரரி
ற்றும்
உள்பை
ரய்ப்புக்ைகப ங்குதர்ைபரல்

சதி
க்கி

சிநப்பித்ரர்ைள்.

தற்றிைரை

நிகநவு

அணர்த் முைரகத்து அகச்சின் தசனரபர்

ரடுைளின் அபிவிருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்
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மஜ.

த்ணசிரி

அர்ைளும்

ைனந்து

குதியின் அடிப்தகடயில் மூன்நரம் இடத்க
தற்றியீட்டிக் தைரண்டது.



“அறிவு ,ல்ககனக் கடந்து ...


dB..Bn.B oBrBdn oB dnoyeB ......”

இந் ாட்டில்

முதற்

தடகயனாக

துகயில்

நிகசயற்று

2019ஆம் ஆண்டு ப்ல் ரம் 04ஆந் திைதி
இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுைத்தில்

உத்திசனாகத்தர்களுக்கா
ேட்டதிட்டம்
வதாடர்ாக

இனங்கை அசின் ஈ
–ைற்கைத்
தரகுதி
ஆம்பிக்ைப்தட்டுள்பது .இன் ஊடரை சைன

டிப்சாநா
அபிவிருத்தி

அச
உத்திமரைத்ர்ைளிணதும்
இனபவு
விருத்தி ற்றும்
தரடர்ச்சிரண ைற்கை

அறிமுகஞ் வேய்து கயக்கப்ட்டது .

மகப்தரடு பூர்த்தி தசய்ப்தடும்
திர்தரர்க்ைப்தடுகின்நது.

அபே

நிர்யாக
புதினவதாரு

ாடவறிகன
இங்கக
நிர்யாக
நிறுயகத்திால்

இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுைத்திணரல்
2019.10.29 ஆந் திைதின்று அசரங்ை நிர்ரை,

ண

முைரகத்து ற்றும் ைரல் கட அபிவிருத்தி
அகச்சின் தசனரபர் திரு. மஜ. மஜ. த்ணசிரி
அர்ைளின் எத்துகப்புடன் அச ற்றும்
னிரர் துகந உத்திமரத்ர்ைளுக்கு நிர்ரை
ரீதிரண

சட்ட

டிப்மபரர

திட்டங்ைள்

தரடதறி

தரடர்பினரண
2019/2020

ஆண்டுைளில்

ஆம்பித்து

அங்குரர்த

நிைழ்வு

கக்கும்
இடம்ததற்நது.

இச்சந்ர்ப்தத்திற்கு ருகை ந்
விருந்திணர்ைளில்


இங்கக

அபிவிருத்தி

நிறுயகத்திால்

முதற்

உற்த்தித்தின்
வகாண்டது

விருகத

2019.03.26ஆந்

திைதின்று

நிர்யாக

அகச்சின்

தடகயனாக

தைௌ

உள்ரட்டலுல்ைள்

தசனரபர்

ற்நம்

சகதயின் அங்ைத்ர் ைரமிணி

வயற்றியீட்டிக்

ஆம்

ஆளுகை

தசணவித்ண

அர்ைள் ற்றும் ைரணி ற்நம் தரரளுன்ந
றுசீகப்பு அகச்சின் தசனரபர் திரு.
டப்ளியூ. ச். ைருரத்ண அர்ைளும் ைனந்து

தண்டரரை

தைரண்டரர்ைள்.

ஞரதைர்த் சர்மச ரரட்டு ண்டதத்தில்
கடததற்ந மசி உற்தத்தித்திநன் விருது
ங்கும் நிைழ்வில் இனங்கை அபிவிருத்தி

அவ்விரவில்

நிர்ரை நிறும் உற்தத்தி ற்றும் மசகைள்

அர்ைள் ,அச உத்திமரைத்ர் எருர் அன்நரட

அகணகயும்

விழித்து

உகரற்றி தசனரபர் மஜ .மஜ .த்ணசிரி
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உத்திமரைபூர் ைடகைகப நிகநமற்றும்
மதரது

அனுதத்தில்



தைரள்பப்தடும்

நற்றும் கடாவின்

விடங்ைகப நிஜ ரழ்க்கையில் உரரை
டுத்துக் ைரட்டி சட்டரீதிரண அறிவு ற்றும்

ஒத்துகமப்பு
ைடந் ஆண்டு ம ரத்தில் தற்ைரசிரவின்

திநன் ற்றும் அன் மகப்தரடு குறித்து

Seneca International இல் தணிப்தரபர் பிரந்த்

டுத்துக் ைரட்டிணரர் .அவ்ரமந சட்டரீதிரண

சிரீஸ்டரர

தரடர்தரண தளிரண அறிவு

ணவும்

அர்ைள்

Seneca

ற்றும்

இனங்கைக்கு இகடயில் ைல்விசரர் கூட்டு
ஆய்வுைள் மற்தைரள்பப்தட்டு இனங்கை

இருத்ல் சட்டம் ற்றும் எழுங்கு விதிைள்
ததரருட் மைரடல் தசய்ற்ைரை உவிரை
இருக்கும்

வேசகா பிபசனாகக்

கக நற்றும் வதாழில்நுட்க் கல்லூரியின்

திநன்கப ற்புகடரக்கிக் தைரள்பக்கூடி

பின்ணணி

இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயகம்

அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுைத்தின் தணிப்தரபர்

அர்

தளிவுதடுத்தியிருந்ரர்.

ரைத்துடன்
கடததற்நண.

இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுைத்திணரல்

ததறுமதநரை

ங்ைப்தட்ட

ஆறு ர ைரன டிப்மபரர

திைதின்று Seneca குழு இனங்கைக்கு ருகை

தரடதறிரைக்

ைரப்தடும்

ந்ரர்ைள்.

ற்றும்

தைரள்கைைகப

இது

சட்டம்

தசற்தரட்டில்

ைணடரவின்
தட்டப்பின்

தைரண்டு ருது தரடர்பில் மர்ச்சிகப்
ததற்றுக்
தைரள்ற்கும்
க்ைளின்

தசல்வி

அறிவு ற்றும் விமசடரண திநன்ைளிணரல்
அகண
ைற்கின்நர்ைளுக்கு
ற்தடுத்திக்

தசய்துள்ப

Renata

D’Innocenzo

Seneca

ற்றும்

International

இன்

தணிப்தரபர் திரு. பிரந்த் சிரீஸ்டரர
உள்படங்ைனரண குழு இனங்கை அபிவிருத்தி

தற்றிைரை

நிர்ரை நிறுைத்துக்கு ருகை ந்ரர்ைள்.

உத்திமரைத்ர்ைளுக்கு

இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை
சட்டம்

அச
பிரிவின்
முன்ணணி
இண்டரம்
நிகன
ைல்வி

தற்ைரசிரவின்

தைரடுக்ைப்தட்டுள்பது.

பூர்த்தி

2019 சணரி ரம் 14 ஆந்

David Agnew அர்ைள் ற்றும் Seneca ைல்லூரியின்
கனரின்
அலுனைத்தின்
தணிரட்தரகுதியிணருக்ைரண பிரனிரண

அச துகந நிகநமற்று உத்திமரைத்ரை
டடிக்கை டுப்தற்கும் அசிப்தடும்

தரடதறிக

இம்

நிகனரண தசதணைர பிமரை ைகன
ற்றும் தரழில்நுட்தக் ைல்லூரித் கனர்

உரிகைகபப் தரதுைரக்ைப்தடுரைவும் சட்ட
விடத்தில்
ற்றும்
தைரள்கைக
கடமுகநக்கு தைரண்டு ரும் நிபுத்தும்

டிப்மபரர

ைனந்துகரடல்ைள்
முற்
ைட்டத்தின்

நிறுைத்தின்

தரடர்தரண டிப்மபரர சரன்றிழ்

ங்ைப்தட்டது. இப் தரடதறி ஆமனரசைர்,
சட்டத்ணி திருதி. மரஷிணீ திமரரை
அர்ைபரல் எருங்கிகப்புச் தசய்ப்தட்டது.



ாகிஸ்தானில் யிற்சி நிகழ்ச்சி

இனங்கையின்
உர்
இஸ்ரணைர்
அலுனைத்தின் எத்துகப்புடன் தரகிஸ்ரன்
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பிரின்

உர்

ைல்வி

எத்துகப்பு

தைரரண்மடர

தயிற்சிப்

தரடசரகனயில்

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் டிகக்ைப்தட்ட

ற்தரடு

இந் நிைழ்ச்சித்திட்டம்
2019ஆம் ஆண்டு
தசப்டம்தர் ரம் 16ஆந் திைதி முல் 27ஆந்

நிைழ்ச்சிக்ைரை ZIGஇன் மூனம் நிதி ங்ைல்
இடம்ததற்நதுடன்
இனங்கை அபிவிருத்தி

திைதி

அச

நிர்ரை நிறுைத்தின் தணிரட்தரகுதியிணரில்

மசி

தல்மறு ட்டத்துகடர்ைள் தங்குதற்றி 70

அபிவிருத்தி

உத்திமரைத்ர்ைளுக்ைரண முழும தளிம

க

னரயுர்

தைரள்கைைள்

தரடர்தரண

தரடசரகனைளின்
நிறுணத்தில்

ைத்தில்

நிகநமற்று

கடததற்நது

.இனங்கையின்

அகந்

தசய்ப்தட்டிருந்து

தயிற்சி

நிைழ்ச்சிக்ைரை

.இந்

சைன

சிவில் ஊழிர்ைளுக்கு மிைவும் முக்கிரண
விடப்
தப்புடன்
கூடி
துகநைள்

டடிகைைளும்
டிகப்தற்கு
ைட்டகபத் பததி ைரர்ணல் மை.ச்.ம் .ஸ் .

தனற்றிகண இந் நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூனம்

விக்த்ண ற்றும் சர் IiZஎருங்கிகப்தரபர்

உள்படக்ைப்தட்டுள்பது .அன் மதரது ற்தடும்

மஜர்

முக்கி

இஸ்னரரதரத்தில்

மற்தைரள்பப்தட்டது .அப்தயிற்சி நிைழ்ச்சித்

அலுனைத்தில்

திட்டத்தில் கனகத்துப் தண்புைள் ற்றும்

தரகிஸ்ரனின் அதிமகு சணரதிததிகயும்

முடிவுைள் டுப்தற்ைரண திநன்ைள் ,உடலில்

அங்கு சந்திக்ைக் கிகடத்து .அன்மதரது அர்
ற்மதரக சிவில் ஊழிர்ைளின் தணிைள்
ற்றும் எரு ரட்டின் அபிவிருத்திற்கு அதில்

கைகைள் ற்றும் சுற்நரடல் தரதுைரப்பு
ற்றும் உவு உட்தைரள்ளும் தக்ைக்ை
எழுங்குமுகந ன்தணற்கந மம்தடுத்தும்

உள்பங்கியுள்ப
தளிவுதடுத்திணரர்.

விம்
தற்றி
விடங்ைள்
எழுங்குதடுத்ப்தட்டிருந்ண .மற்கூநப்தட்ட

சந்திப்தரை

அகந்துள்ப

சணரதிததி

ரக்ைங்ைள்

தற்றி

சமிந்

சசிங்ை

அர்ைளிணரல்

மரக்ைங்ைகப இனக்ைரைக் தைரண்டு சைன
தணிரட்தரகுதி
அங்ைத்ர்ைளுக்கும்
தல்மறு

ட்டங்ைளில்

தசற்தரடுைளில்

ைனந்து

குழு

தைரள்ற்குரண

ரய்ப்பு ங்ைப்தட்டுள்பது .



இங்கக அபிவிருத்தி நிர்யாக நிறுயகத்தின்
ணினாட்வதாகுதியிருக்காக

ஊயா

குடாஒன

வகாநாண்சடா

வபஜிசநந்து

யிற்சிப்

ாடோகயில்

கடவற்

வயளிப் யிற்சி
இனங்கை அபிவிருத்தி நிர்ரை நிறுைத்தின்
தணிரட்தரகுதிணருக்ைரண
கனகத்தும்

ற்றும்

குழுக்ைகப

ைட்டிதழுப்தல் தரடர்தரண தயிற்சி நிைழ்ச்சி
என்றிகண 2019ஆம் ஆண்டு ரர்ச் ரம் 15ஆந்
திைதி முல் 17ஆந் திைதி க ஊர குடரஎ
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ரீதிரண
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த ொலயக் கல்வி நிலயம்

මානව සම්පත්
විෂයය ක්ෂෂේත්රය
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த ொைர்கலர த ொலயக் கல்வி நிலயத்தின்

அறிமுகம்

திட்ைமிைல்
த ொலயக் கல்வி நிறுலனொனது அசொங்க

நைொத் ப்பட்டுள்ரது.
நிறுலனத்துக்கு புதித ொரு

நிர்லொக ற்றும் முகொலத்துல அலச்சின் கீழ்
தசற்படுகின்ம
முழுலொன
அச
உரித்துலைலயின்

கீழுள்ர

குழுவின்

பணியநொக்கு,

அச

மூயம்

அ னூைொக,
த ொலயயநொக்கு,

தபறுொனங்கள்

மூயயொபொ

ற்றும்

யநொக்கு

நிலயகலர

நிறுலனொகும். உயக லங்கிச் தசற்திட்ைத்தின்

அறிமுகப்படுத்துல ற்கு முற்பட்டுள்ரது.

கீழ் 2002 ஆம் ஆண்டில் நிதி அலச்சு ற்றும்
த ொலயக்
கல்வி
நிலயம்
ஆகிலற்றுக்கிலைய
யற்தகொள்ரப்பட்ை

த ொலயந ொக்கு
நவீன

கைனு வி உைன்படிக்லகயின் ஊைொக இயங்லக
அசினொல்
லறங்கப்பட்ைதும்
யயதிக
நிதித்தின்

மூயமும்

ொபிக்கப்பட்ைது.

இந்

இந்

பன்படுத்தி

திமன் விருத்திக்கொன சர்லய ச ட்ைத்துலை
நிலயொக ொறு ல்

நிலயம்

நிலயத்திலன

ஆம்பித்து
லலப்ப ற்கொக
அபிவிருத்தி நிர்லொக நிறுலகம்

த ொழில்நுட்பங்கலரப்

பணிக்கூற்று

இயங்லக
லயலப்

சர்லய ச ரீதியியொன அறிலல நிலயத்தின்
ஊைொக உயகரொவி அறிலல பரிொற்றிக்
தகொள்ளும் லலகயியலந்
யசலலயிலன

தபொறுப்லப ற்மதுைன் அ ன் பின்னர் உயக
லங்கி ற்றும் இயங்லக அசுக்கிலையில்
ற்படுத்திக்
தகொள்ரப்பட்ை
புரிந்துணர்வு

லறங்கு ல்,
அடிப்பலையில்

ஒப்பந் த்திற்கு ற்ப சுொதீன நிறுலனொகவும்
அச ற்றும் னிொர் பங்குைலயின் கீழும்

த ொழில்நுட்பத்தின்
அலந்

நம்பிக்லகத் ன்லயுைனொன
லொய்ப்புக்கலர
லறங்கு ல்

தசற்படுத் ப்பட்ைது. அ ற்கிணங்க, ஆம்பம்
மு யய, அச துலமயிலனப் பிதிநிதித்துலப்

லசதி
ற்றும்

படுத்தும் இயங்லக அபிவிருத்தி நிர்லொக யசலல

அர்பணிப்புைனொன நிபுணத்துலக் குழுவுைன்
யகள்வி அடிப்பலையில் ழும் இயரவு

நிறுலகத்தின் பணிப்பொரர் ற்றும்
லங்கி ற்றும் நிதிலச்சினொல்

விருத்தி
யற்தகொள்ரல்.

த்தி
தபர்

குறிப்பிைப்பட்ை அலுலயர்களுைன் னிொர்த்
துலமலப் பிதிநிதித்துலப் படுத்தும் லலகயில்

நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கலர

த ொலயக் கல்வி நிலயத்தினொல் லறங்கப்படும்
நேலலகள்

லணிக அதிகொ சலபயின் பிதிநிதிகளும்
பணிப்பொரர் சலபயினுள் கொணப்பட்ைொர்கள்.

த ொலயக் கல்வி நிலயம் உயக லங்கி
நிறுலனத்தின் உயகரொவி அபிவிருத்தி கற்லக

த ொலயக் கற்மல் நிலயம் நிறுலப்பட்ைது
நிறுலனச் சட்ைத்தின் கீழ் 2001 நலம்பர் ொ ம் 01

லலயலப்பின் ஒரு பிரிலொகும். அ னூைொக

ஆந் திகதிொலதுைன் 2002 ொர்ச் ொ ம் 26 ஆந்

அச ற்றும் னிொர் ஆகி இரு துலமகளிலும்

திகதி அ ன் தசற்பொட்டு நைலடிலககளும்
ஆம்பிக்கப்பட்ைன.

நிலமயலற்று

த ொலயந ொக்கு

ற்றும்

பணிந ொக்குடன்

ஒரு நிறுலனத்துக்கு சிமந்

லொழும்

னக்கு

ற்றும்

நிபுணர்களுைன்
ஊைொக

ஒருங்கிலணப்புக்கலர

உயகம்

ஒப்பொனலர்கள்
பல்யலறுபட்ை
த ொைர்ந்தும்
ற்படுத்திக்

தகொள்ல ற்கொன லொய்ப்பிலன லறங்குகின்மது.
உயகரொவி
அபிவிருத்தி
கற்லக

தபறுயபறுகலர

கிலைக்கச் தசய்யும் லலகயில் அலந்திருக்கும்
த ொலயயநொக்கு ற்றும் பணியநொக்கிலன
திருத்திலப்ப ற்கொன

பூொகவும்

கருப்தபொருளின்

மூநயொபொ ந ொக்குநிலய

அதிகொரிகளுக்கொக

லலயலப்புைன்
அதில்
த ொைர்புகள்,
உயகரொவி

பயியங்குத்
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கொணப்படும்
அறிவிலன

பரிொற்றிக்

தகொள்ளும்

லலகயியொன

விருத்தி தசய்யும் லலகயில் இந்

த ொலயக்

அனுபலங்கள் லறங்குல ற்கொன கொணொக

கல்வி நிலயத்துக்கு அச ற்றும்

அலந்துள்ரதுைன் அலற்றில் ஒருசிய நிறுலன
ரீதிொன ொற்மங்கலர ற்படுத்துல ற்கொக ஒரு

நிறுலனங்களில் உள்ர ஊழிர்களுக்கு கல்வி
ற்றும்
த ொழில்
முலம
அறிவிலன

சிய நிறுலனங்களின் தகொள்லக த ொகுப்புச்

லறங்குல ற்கொன

தசற்பொட்டில்

தபற்றுள்ரது.

ன்னுல ற்கு

ொக்கங்கலர ற்படுத்தும் ன
முடியும்.

த ொலயக்

கல்வி

னிொர்

இலுல

கிலைக்கப்

உயகரொவி

ட்ைத்தில்

கல்வியின் மூயம் சிமந்

நலைமுலமகளுக்கு

நிலயம் (Distance Learning Centre Ltd) ன்பது

ற்ப

அச ற்றும் னிொர் ஆகி இரு துலமகளிலும்
யசலல தபறுநர்களுக்கொன பயிற்சி ( கற்மல்

திமன்கலர அலைந்து தகொள்ல ற்கு நொட்டினுள்
கலனத்திற் தகொள்ரத் க்க அதிபர்கள் ற்றும்

தீர்வுகள்) ற்றும் கல்வி லசதிகலர லறங்கும்

கல்வி முகொலொரர்களின் ண்ணிக்லகக்கு

நிறுலனொகும்.

இலுல கிலைக்கப் தபற்றுள்ரது.

அதுலொனது

யம்படுத் ப்பட்ை

அறிவு

ற்றும்

யலும்

லலறுக்கப்பட்ை கைப்பொட்டு நிறுலனொகும்

இவ்லசதி லொய்ப்புக்கள் த ொைர்பொக த ொலயக்

(நைலடிக்லககளில்

கல்வி

தநகிழ்வுத்

ன்ல

நிலயத்துக்கு

யசலலப்

நியவு ல்) ன்பதுைன் அசுக்குரித் ொனத ொரு

தபறுநர்களிைமிருந்து

நிறுலனொகும் ( அசின் அலப்பு ரீதிொன
தபொறுப்பும்
நம்பகத் ன்லயும்
மிக்கது).
உயகரொவி அறிவுப் பரிொற்றிங்களுக்கொன

பின்னூட்ைல்கள்
இந்நற்தபல
நிறுலனத்திைம்

லொய்ப்பும் கற்ப ற்கொன சந் ர்ப்பமும் இ ன்
மூயம்
வியசைொக
லறங்கப்படுகின்மது.

த ொழில்நுட்பம், உன்ன ொன உட்கட்ைலப்பு,
நட்புமவுைொன பணிொட்த ொகுதியினர் ற்றும்

த ொலயக் கல்வி நிலயத்தின் புதி வீடியொ
உலொைல் லசதிகள் ற்றும் பல்லூைக

தநகிழ்வுத் ன்லயுைன் கூடி முகொலத்துலச்
தசற்பொட்டின்
பங்களிப்பும்
கிலைக்கப்

ஆய்லகங்கள்

தபற்றுள்ரது.

மூயம்

நிபுணர்கள்

ற்றும்

சொ ொகொன

கிலைக்கப் தபற்றுள்ரது.
தலல்லுல ற்கொக
கொணப்பட்ை
உர்

பங்குபற்றுயலொல யநடிொக, தய்நிகர் சூறல்
த ொலயக் கல்வி நிலயத்தினொல் அ ன் யசலல

ஒன்லயன் மூயமும் ஒன்லயன் அற்ம ொகவும்
ஒருலல ஒருலர் சந்திப்ப ற்கு முடியுொன
உண்லொனதும் ஒய லலகொன அலமயிலன

தபறுநர்களுக்கு
பின்லரும்
லறங்கப்படுகின்மன.

உருலொக்குல ற்கும் முடியுொக இருக்கும். அய
யபொன்று யசலலதபறுநர்களின் லவுதசயவுத்



திட்ைம்

30

ற்றும்

உசி ொன

யந

லலலமக்குள்

தலளியீட்டிலன

னிர்

துலம

அது நொடு பூொகவும் உள்ர தபரும்பொயொன



ற்றும்

யபருக்கு

விைங்கலர

அலைந்து

தகொள்ரயொம்.

நம்பிக்லகத் ன்ல

லொய்ந் பயிற்சி நிலயொக ொறியுள்ரது. சு
உற்பத்தித்திமன்

50

உலொைல் லசதி லொய்ப்புக்கலரக் தகொண்டு

ஆகி

பின்லரும்

தபறுநர்களுக்கு

யலும்

(microphones)

த ொலயக் கல்வி நிலயத்தினொல் அவ் வீடியொ

இருபிரிவினருக்கும் நவீன அறிவிலன 16
ஆண்டுகரொக லறங்கி ன் பின்னர் ற்யபொது
யசலல

ஒலிலொங்கிகள்

லசதிகள் யற்தகொள்ரப்பட்டுள்ரன.

இற்லமப்படுத் ப்பட்ை அறிவிலன லறங்கு ல்.
ற்றும்

யபருக்கு

கண்கொணிப்பொரர்கரொகவும் பங்யகற்ப ற்குரி

லலகயில்
சிமந்
முலமலகளின்
கயலலயிலனப்
பன்படுத்தி
மிகவும்

அச

வீடிநொ ொ ொட்டு லேதிகள்

மூயொகவும்

லறங்கும்

யசலலகள்

கயப்பு
கற்லக
முலமயில்கலரப்
பன்படுத்தி நுண்கைன் நிதி, இற்லக லர
முகொலத்துலம்
ற்றும்
கொயநிலய
ொற்மங்கள் த ொைர்பொன விஞ்ஞொனம்,

விலனத்திமலன

122

தகொள்லககள் யபொன்ம கருப்தபொருள்கலர
அடிப்பலைொகக்




தகொண்ை சொன்றி ழ்ப்

உயகம் முழுலதும் கொணப்படும் பல்யலறு

நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள்.

லங்களின்

மூயம்

அனர்த்



ொதிர் பணில ற்றும்

Pantograph

யபொன்ம

விைங்கள்

சம்பந் ொன

வீடியொ

உலொைலய



உயகின் லன பிய சங்களில் லொழும்

பன்படுத்தி

அவ்லந்



ற்றும்
தலளிநொட்டுப்
நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள்.

பயிற்சி

கணனிப்

பற்றி

பயிற்சிகள்

(கணனி

உயகப் புகழ் தபற்ம விரிவுலொரர்கரொல்

அத்திலசி அறிவு (Computer Essentials),

(அவ்லந்
தபற்ம)

சர்லய ச கணனி ஓட்டுரிம், இயங்லகயின்

விைங்களில் நிபுணத்துலம்
நைொத் ப்படும்
குறுகி

கருத் ங்குகள்

ற்றும்

கணனி ஓட்டுரிம்,

அலற்றிலன

தகொரிொ



அபிவிருத்தி

அனுபலங்கள்

திமன்கள், தலளீயீட்டுத்
கற்மலிலன உள்ரைக்கி

பயிற்சிகள்.

லலயலப்புப் பன்பொட்டுப் பொதுகொப்பு
Security)

முகொலத்துலம்,

அபிவிருத்தி திமன்கள் யபொன்மலன பற்றி
கணனியிலன அடிப்பலைொகக் தகொண்ை

அனுபலங்கலர பரிொற்றிக் தகொள்ரல்.
Application

தசற்திட்ை
முன்லலப்புத்
திமன்கள், ஈ-

யபொன்ம கருக்கலர அடிப்பலைொகக்
தகொண்டு
பல்யலறு
நொடுகளுைன்
த ொைர்புகலர
ற்படுத்தி
பூயகொர

(Web

உர் ஈ- அலுலயக

திமன்கள் யபொன்மன)

சர்ப்பித் ல்



யபொன்ம

லர்த் க

ஊக்குவிப்பு

நைலடிக்லககள்,

தன்தபொருள் விருத்தி நைலடிக்லககள்,

லொடிக்லகொரர்களின்

கணனிப்பத் ப்பட்ை பயிற்சிகள் ற்றும்

ய லலப்பொட்டிலனப்
நிலமவு
தசய்ல ற்கொக அந் ந் நபர்களின் அல்யது

கணனி / இலணத் ரம் அடிப்பலைொகக்
தகொண்ை
பரீட்லசகளுக்கு

பணிகளுக்கொக ொரிபடுத் ப்பட்ை பயிற்சி

அலசிப்படுலனலற்றிலன

நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள்.

அடிப்பலையில் லறங்கு ல்.

வீடியொ
பயியங்கு
லசதிகலரப்
பன்படுத்துல ன்
மூயம்
லர்த் க



ொநொடுகள் ற்றும் கூட்ைங்கள் நைொத்து ல்,
கல்வி அட்லைகள் ற்றும் உள்நொட்டு



கற்லகயிலனப்

நபர்கலர அல்யது பணிகலர உள்நொட்டு

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள்.



ஆட்யசர்ப்பு ற்றும் ப வி உர்வுகளுக்கொன
கணினி அடிப்பலையியொன பரீட்லச

அடிப்பலைொகக் தகொண்டு நைொத் ப்படும்



இரம்

பொைதநறிகள்

சந் ர்ப்பங்களில்



லரும்

நிர்லொகிகலர உயகரொவி யபொக்குகளுக்கு
ற்ப
உருலொக்கும்
லலகயியொன

லர



லரர்ச்சிலைந்து

லொைலக

ந ருக்கு ந ொக டொத் ப்படும் பயிற்சிகள்
ற்றும்
லொடலக
அடிப்பலடயில்
லறங்கப்படும் நேலலகள்

தலளிநொட்டு குடும்பங்களுக்கிலையியொன
நிகழ்வுகளுக்கொக லொைலக அடிப்பலையில்

த ொலயக்

லசதிகலர லறங்கு ல்.

லறங்கப்படும் அ ன் லசதிரொலன, ஆடியொ
கயந்துலொைலிலனப் யபொன்யம யநருக்கு

கணனி
ற்றும்

யநொக நைொத் ப்படும் நிகழ்ச்சிகள் ற்றும்
பரீட்லசகள் ( கணனி அடிப்பலையியொன

அடிப்பலடயியொன
பயிற்சிகள்
லொடலக அடிப்பலடயில் லேதி

லொய்ப்புக்கலர லறங்கு ல்

கல்வி

நிலயத்தினொல்

ற்றும்
லன
பரீட்லசகள்)
லொைலகக்கு லறங்கப்படும்.

த ொலயக் கல்வி நிலயத்தினொல் அ ற்குரி
லசதி
லொய்ப்புக்கள்
மூயம்
பின்லரும்
யசலலகலர லறங்குகின்மது.
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இற்கொக



இலணலழி ஊடொன பரீட்லே லேதிகள்

த ொக் கல்வி நிலயத்தில் 90 இருக்லககலரக்
தகொண்ை

தகொள்திமனுலை

Pearson

அவ்லந்

ொகொணங்களில்

ொணலர்களின்

தலற்றிக்கொன

முகொலொரர்கள்

Center). CIMA, ACCA, CASTLE, GATE ற்றும்

லொய்ந்

NEXTEC

நைொத்துல ற்கொக

நிலயத்தினொல்

த ொலயக்
லசதிகள்

கல்வி

லறங்கப்படும்

ஆசிரி

யசலலப் தபறுநர் நிறுலனங்களில் சிய ொகும்.


ஊக்கத்திலன

லறங்குல ற்கு
முடியுொன
லலகயில்
ஆசிரிர்கள், அதிபர்கள் ற்றும் ஆசிரி

VUE

பரியசொ லன லொகும். (Pearson VUE Testing
ஆகி

உள்ர

தபொதுக் கருத் ங்குகள்

/

நிர்லொகிகளுக்கு

ம்

நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கலர
ஆசிரி

பயிற்சிொரர்கள்/

கல்வியியொரர்களுக்கு

யலும்

அலர்கலர
த ொலயக்

யம்படுத்தும்
ய லலல
கல்வி
நிலயத்தினொல்
அப்

பீைத்துைன்

இலணந்து

இனங்கொண்டுள்ரது.

த ொலயக் கல்வி நிலயத்தினொல் தபறுலக

த ொலயக் கல்வி நிலயத்தினொல் 2019 ஆம்

முகொலத்துலம், ஒழுக்கொற்று நைலடிக்லககள்,

ஆண்டில் ஆசிரிர்கள், அதிபர்கள் ற்றும் கல்வி

கலல் த ொழில்நுட்ப தபறுலககள், நிதி
ஒழுங்குவிதிகள், உள்ரக கணக்கொய்வு, சிறி

சொர் நிர்லொகிககள் 1500 க்கு யற்பட்யைொர்

ற்றும் நடுத்  அரவியொன லர்த் கங்களுக்கு

அதிகொனலல நைொத் ப்பட்டுள்ரன.

அவ்லொமொன நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள் 30 இற்கு

கைன் லசதிகலர லறங்கு ல், தசற்திட்ை
முகொலத்துலம் ற்றும் Advanced Excel யபொன்ம
லயப்புக்களின்
ஊைொக
கருத் ங்குகள் நைொத் ப்படுகின்மன.


தபொதுக்

ேர்லந ே நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

த ொலயக்

கல்வி

நிலயம்

உயக

லங்கி

நிறுலனத்தின் உயகரொவி அபிவிருத்தி கற்லக
லலயலப்பின் ஒரு பிரிலொகும். அ னூைொக
அச ற்றும் னிொர் ஆகி இரு துலமகளிலும்
நிலமயலற்று

அதிகொரிகளுக்கொக

பூொகவும்

லொழும்

ற்றும்

நிபுணர்களுைன்

கருப்தபொருளின்

னக்கு
ஊைொக



இலணலழி பரீட்லேகள்

உயகம்

ஒப்பொனலர்கள்

வித்திொசொன

பல்யலறுபட்ை

ஒன்லயன் மூயம் பரீட்லசகலர நைொத்தும்
நைலடிக்லகயில் த ொலயக் கல்வி நிலயம்

த ொைர்ந்தும்

யசலலப்

தபறுநர்களுக்கு

தகொள்ல ற்கொன லொய்ப்பிலன லறங்குகின்மது.

முன்னனி லகிக்கின்மது. அய யபொன்று CIMA,
ACCA, CASTLE, GATE ற்றும் NEXTEC அச்

யலும்
த ொலயக் கல்வி நிலயத்தினொல்
சியஷ்ை அச அலுலயர்களுக்கொன பல்யலறு

யசலலப் தபறுநர்கரொக உள்ரொர்கள். த ொலயக்
கல்வி நிலயத்தினொல்
னது யசலலப்

தலளிநொடுகளுக்கொன

தபறுநர்களுக்கு

ஒருங்கிலணப்புக்கலர

ற்படுத்திக்

சுற்றுயொக்கள்

ற்பொடு

பரீட்லசச்

தசய்ப்பட்டுள்ரன.

சூறலின்

தபறுநர்கள்
2019

ஆம்

ஆண்டில்

இடம்தபற்ம

முக்கி

தகொள்ல ற்கு

நிகழ்வுகள்


ொகொண

லறங்கும்

பொதுகொப்பொன

கொணொக

யசலலப்

ங்கரது பரீட்லசகலர நைொத்திக்
ய ர்ந்த டுக்கும்

நிறுலனொக

விரங்குலது த ொலயக் கல்வி நிலயொகும்.
கல்வித்

திலணக்கரத்திற்கொன

இயரவு விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள்

124

நிகழ்ச்சித்திட்ைத்துக்கு வீடியொ ொநொடுகள் 07
உம் தகொரிொவில் யநருக்கு யநர் நைொத் ப்பட்ை
பயிற்சிகளும் உள்ரைங்குகின்மது.



தபொதுக் கருத் ங்குகள் டொத்து ல்

2019 ஆம் ஆண்டினுள் த ொலயக் கல்வி
நிலயத்தினொல்
அதிகொன
தபொதுக்
கருத் ங்குகள்
தபறுலக

நைொத் ப்பட்டுள்ரய ொடு,

முகொலத்துலம்,

நைலடிக்லககள்,

கலல்

ஒழுக்கொற்று



த ொழில்நுட்ப

இயங்லக

ககலல்

த ொழில்நுட்ப

நேலலயின்
உத்திநொகத் ர்களுக்கொன
பயிற்சித் திட்டங்கள்

தபறுலககள், நிதி ஒழுங்குவிதிகள், உள்ரக
கணக்கொய்வு, சிறி ற்றும் நடுத்  அரவியொன



லர்த் கங்களுக்கு கைன் லசதிகலர லறங்கு ல்,
தசற்திட்ை முகொலத்துலம் ற்றும் Advanced

த ொலயக் கல்வி நிலயத்தினொல் இயங்லக
கலல்
த ொழில்நுட்ப
யசலலயின்
உத்தியொகத் ர்கள் 600 யபருக்கொன பயிற்சித்
திட்ைங்கள் நைொத் ப்பட்டுள்ரதுைன் அதில்

Excel யபொன்ம லயப்புக்களின் ஊைொக தபொதுக்
கருத் ங்குகள் நைொத் ப்பட்டுள்ரன.

400 ககலல் த ொழில்நுட்ப உ விொரர்கள்
( III ஆம் லகுப்பு) ற்றும் 200 கலல்
த ொழில்நுட்ப உத்தியொகத் ர்கள் (II ஆம்
லகுப்பு)
விைப்

உள்ரைக்கப்பட்ைொர்கள். அதில்
பப்புக்கரொக
அலந் லல

இலலொகும்.


System Administration ( த ொகுதி நிர்லொகம்)



Network

Administration

(லலயலப்பு

நிர்லொகம்)



பொடேொலயயினடனொன ைத்துலறப்பு IDK

Web Development (இலணத் ர விருத்தி)



ஊைொடும்
விரிவுல
அர்வுகளுக்கு
யயதிகொக, அதிகொரிகள் பய நலைமுலம
நைலடிக்லககளில் ஈடுபட்ைனர்.

தேயொற்றுலக முகொலத்துலம் த ொடர்பொன
கயப்புக் கற்லகத் திட்டம்
த ொலயக் கல்வி நிலயத் தகொரிொவின் KDI
பொைசொலயயின்
முகொலத்துலம்



ஊைொக
தசயொற்றுலக
த ொைர்பொன
கற்லக

நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கலர தலற்றிகொக நைொத்தி
முடிப்ப ற்கு முலனந்துள்ரது.
அந்
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த ொகுதி ற்றும் லலயலப்பு நிர்லொகம்

திருத் ங்கள் த ொைர்பொக ஆறொன அறிலலப்

த ொடர்பொன உர் பயிற்சித் திட்டம்

தபற்றுக்தகொள்ர

சப்கமுல

ொகொண

நிர்லொகத்தின்

தசற்பொடுகள்

த ொைர்பொன

அப்பொைதநறி

தபறுலக
திட்ைங்கலரத்
ொரித் ல்,
விலயனு ஆலணங்லரத் ொரித் ல் ற்றும்

சலபயில்

இலணக்கப்பட்டுள்ர
கலய த ொழில்நுட்ப
பணிொட்த ொகுதினருக்கொன த ொகுதி ற்றும்
லலயலப்பு

முடிந் து.

விலயனு திப்பீட்டு நலைமுலம ஒழுங்கு
த ொைர்பொன

உர்

அறிவிலனயும்

அலர்கள்

தபற்றுக்தகொண்ைொர்கள்.

பயிற்சிச்

திட்ைங்கள் த ொலயக் கல்வி நிலயத்தினொல்
நைொத் ப்பட்டுள்ரது. அதில் கயந்து தகொண்ை
உத்தியொகத் ர்கள்

த ொலயக்

கல்வி

நிலயத்தினொல்
2018
ஆம்
ஆண்டில்
நலைதபற்ம அ ன் ஆம்ப கட்ை திட்ைங்கள்
நிலமவு தசய்ப்பட்டுள்ரதுைன் அ ன் ஞ்சி
பகுதிகள்

இத்திட்ைத்தின்

யபொது

நைொத் ப்பட்ைன.



அே நேலலயின் பணிொட்த ொகுதியினரின்
ைழுக்கொற்று
டலடிக்லக த ொடர்பொன
ேொன்றி ழ்
பத்தி
பொடத றி
உள் ொட்டடலல்கள் அலச்அ

இப்பொைதநறியும்
அலச்சில்
நிலமயலற்றுத்

உள்நொட்ைலுலல்கள்
இலணக்கப்பட்டுள்ர
ம்
அல்யொ

பணிொட்த ொகுதியினருக்கு
லறங்கப்பட்ைது


பத்திப் பொடத றி உள் ொட்டடலல்கள் அலச்அ
கல்வி

உள்நொட்ைலுலல்கள்
இலணக்கப்பட்டுள்ர

கயந்து தகொண்டு அப்பயிற்சில தலற்றிகொக
அலர்களுக்கு
.நிலமவு
தசய் ொர்கள்
அப்பயிற்சியின்

நிலயத்தினொல்

மூயம்

பணிொட்த ொகுதியினரின்
ஒழுக்கொற்று
நலைமுலம
த ொைர்பொன
ொபன

அலச்சுக்கு
நிலமயலற்று

.ணித்திொயங்கலரக்

தகொண்ை இப்பொைதநறி இரு குழுக்கரொக
பிரித்து நைொத் ப்பட்ைதுைன் அதில் யபர் 80

அே தபறுலக த ொடர்பொன ேொன்றி ழ்ப்

த ொலயக்

60

த ொலயக்

ற்ம

பணிொட்த ொகுதியினருக்கொன
வியசைொன,
அச தபறுலக த ொைர்பொன சொன்றி ழ்ப் பத்தி

ல்

குறிப்பிைப்பட்டுள்ர விதிக்யகொலலயி

பொைதநறிதொன்று

த ொைர்பொக

நிபந் லனகள்

நைொத் ப்பட்ைது.

ற்றும்

நலைமுலமகள்
விரிலொக

த ளிவுபடுத் ப்பட்ைய ொடுவிசொலணகலர

அப்பொைதநறி இரு குழுக்கரொக ( லொ இறுதி
ற்றும் லொ நொட்களில்) நைொத் ப்பட்ைய ொடு,

,

குற்மச்சொட்டு பத்திங்கள் ற்றும் ,நைொத் ல்
புயனொய்வு
அறிக்லககலர
ழுதுலது
த ொைர்பொகவும் விரிலொன அறிலலப் தபற்றுக்

அதில் 80 உத்தியொகத் ர்கள் 100 ணித்திொய
பொைதநறில
தலற்றிகொக
நிலமவு

.தகொள்ர முடிந் து

தசய் ொர்கள். அ ன் மூயம் அலர்களிைத்தில்
தபறுலக லழிகொட்ைல்கள், அ ன் லகயடு
ற்றும் அதில் யற்தகொள்ரப்பை யலண்டி
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யசலல

நிலயத்திலன

லலப்ப ற்கொக

தன்

ொர்படுத்தி

திமன்கலர

விருத்தி

தசய்யும் தசயர்வுத் த ொைதொன்று சுகொ ொ
அலச்சுக்கு
இலணக்கப்பட்டுள்ர
உத்தியொகத் ர்களுக்கு

நலைதபற்மது.

இந்நிகழ்ச்சித்திட்ைத்திற்கு

சியஷ்ை

ருந் ொளுநர்கள்,

த ொழில்சொர்

சிகிச்லசொரர்கள்,


கலல்

ற்றும்

த ொழில்நுட்பம்

ட்ைம்

இ.இ.ஜி

த ொழில்நுட்ப

லல்லுநர்கள், கதிரிக்கவியொரர்கள் யபொன்ம
அலச்சகத்துைன் இலணக்கப்பட்டுள்ர சுொர்

த ொடர்பொடல்

150 நிபுணர்களுக்கொக இது நைத் ப்பட்ைது. இந்

த ொடர்பொன ேொன்றி ழ்ப்

பத்திப் பொடத றி உள் ொட்டடலல்கள் -

திட்ைம்

தலளிப்பும

அலச்அ

விலரொட்டு

குழு

ற்றும்

நைலடிக்லககள்,

பிம

குழு

ரீதிொன

உணர்வுைன் கைலொற்றும் பயிற்சிகலரயும்
இதுவும்

உள்நொட்ைலுலல்கள்

அலச்சின்

தகொண்டிருந் து. இ ன் மூயம், அலர்களுலை

ஊழிர்களுக்கு தலற்றிகொக நைொத் ப்பட்ை
ஒரு
நிகழ்ச்சித்திட்ைொகும்.
100

னிப்பட்ை திமன்கலர லரர்த்துக் தகொள்ரவும்,
பணியிைத்தில் ற்மலர்களுைன் உமவுகலர
லரர்த்துக் தகொள்ரவும், அலர்களின் சமூக

ணித்திொயங்கலரக்
தகொண்ை
இது
கணனில
லொகக்
தகொண்டு
நைொத் ப்பட்ை பயிற்சியில் 40 யபலக் தகொண்ை

திமன்கலர யம்படுத் வும் முடிந் து.

குழுவினொல்
தலற்றிகொக
நிலமவு
தசய்ப்பட்டுள்ரது. இந் நிகழ்ச்சித்திட்ைத்தின்
இறுதியில் MS Word இன் பன்பொடு ற்றும் MS
Excel ற்றும் access இலனப் பன்படுத்தி வுத்
த ொகுதி ொதிரிகலரத் ொரிப்பது த ொைர்பில்
உர் அறிவு அலர்களுக்கு லறங்கப்பட்ைது.
அலுலயக நைலடிக்லகயின் யபொது இலணம்,
மின்னஞ்சல் ற்றும் கூகல் பனர்கலரப்
பன்படுத்துலது த ொைர்பொகவும் முடியுொக


இருந் து.

இலமலரித்

திலணக்கரத்தின்

த ொழில்நுட்ப
விநேட பயிற்சி

கலல்

உத்திநொகத் ர்களுக்கொன

இலமலரித்
திலணக்கரத்தின்
ககலல்
த ொழில்நுட்ப
உத்தியொகத் ர்களுக்கொன
நைொத் ப்பட்ை

Virtualization

தநட்தலொர்க்

பொதுகொப்பிற்கொன சிமப்பு அலப்புகள் ற்றும்
தநட்தலொர்க்

நிர்லொகம்

தய்நிகொக்கம்


அகொ ொ அலச்அக்கு இலணக்கப்பட்டுள்ர

தசல்பொடுகளும்

பணிொட்த ொகுதியினருக்கொன தன் திமன்
பயிற்சி திட்டங்கள்

அலந்திருந் ன.
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ற்றும்

பற்றி
வு

திட்ைம்
ல

இத்திட்ைத்தில்

15. நீர்ப்பொசனம்

ற்றும்

நீரில்

லர

அலச்சு
16. நீதி அலச்சு
17. பொல் அலச்சு
18. தபொது

நிருலொக

ற்றும்

உள்நொட்ைலுலல்கள் அலச்சு
19. ய சி

வீைலப்பு

அபிவிருத்தி

அதிகொசலப
ஆம்

ஆண்டில்

த ொலயக்

நிலயத்தில்

கல்வி

லடதபற்ம

20. ய சி உற்பத்தித்திமன் தசயகம்
21. ய சி விஞ்ஞொன ன்மம்

2019

பயிற்சித்

22. இயங்லக தலளிநொடு யலலயலொய்ப்பு

திட்டங்கசன் பங்கரொர்கள் ற்றும் நேலலப்
தபறு ர்கசன் பட்டில்

பணிகம்
23. இயங்லக கணனி அலச பதில் ன்மம்
24. இயங்லக சுற்றுயொ ற்றும் ய

ேர்லந ே அலப்புக்கள்

ொட்ைல்

முகொலத்துல நிறுலனம்
1.

nsroA fArysisrev aU naisA

2.
3.
4.

eosees naieatras
mnxE EToi
mrAo yv seio

5.
6.

faAUsisAfrAi nevia yrasa
nes asoisaA

25. இயங்லக துலமமுக அதிகொசலப
26. இயங்லக ய யிலயச் சலப
27. இயங்லக
அச
தபொறியியொரர்
கூட்டுத் ொபனம்
28. நிய அரலலத் திலணக்கரம்
29. இயங்லக கணனி அலச பதில் ன்மம்
30. சுகொ ொ அலச்சு

அே அலப்புக்கள்

னி பர் அலப்புக்கள்

1.

இயங்லக மின்சொ சலப

2.
3.

கல்வித் திலணக்கரம்
நீர்ப்பொசனத் திலணக்கரம்

4.

ய சி
ஆலணக்
திலணக்கரம்

கொப்பகத்

5.
6.

அபிவிருத்தி தயொத் ர் சலப
முன் பிள்லரப் பருல அபிவிருத்திச்

7.

தசற்திட்ைம்
லனப் பொதுகொப்புத் திலணக்கரம்

8.

கிலங் CyDe

9.

இயங்லக
ஆலணக்குழு

னி

ரிலகள்

10. நீர்ப்பொசனத் திலணக்கரம்
11. விலசொத் அலச்சு
12. நக திட்ைமிைல் ற்றும் நீர் லறங்கல்
அலச்சு
13. தலளிநொட்டு
அலச்சு

யலலய

லொய்ப்பு

14. லயநொட்டு புதி கிொ அலச்சு
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1.

lirerse eaiAfre

2.

nre sA spsAfs aie

3.
4.

yMs
sir ioA o -eAMn

5.
6.

eaipoAv aie & liatAs
xes xirp seiois (aye) iea

12

அர்த்த முகாமநத்துவ
பிரிவு

මානව සම්පත්
විෂයය ක්ෂෂේත්රය
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நாக்கு

““ாதுகாப்ா இங்கக ”

ணி

இங்ககயில் இனற்கக நற்றும் நனித செனற்ாடுகள் காபணநாக இடம்சறுகின்
அர்த்தங்களின் ாதகநா விகவுகக செனற்திா முகயில் தடுத்தல்
நற்றும் தணிப்தன் மூம் யம்மிக்க சிப்ாசதாரு நானுட யாழ்க்ககக்கா
யெதிகக ல்குதல்.
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சனர் குறிப்பிடப்ட்டுள் யளிநண்டவினல்

அறிமுகம்

திகணக்கம்,

2004ஆம் ஆண்டு சுாமி பபழிவுடன் அர்த்த

ாரின ணினாற்றுகின். பின்ர், அர்த்த

தகயீட்கட பநற்சகாள்யதற்கா தூண்டுதல்

முகாகநத்துயநாது,

உருயாது.
இதற்பகற்,
அதுயகபயில்
பாம்புகக டயடிக்ககனாகக் காணப்ட்ட

2153/12ஆம் இக்க

2019.12.10 ஆந் திகின

யர்த்தநானி அறிவித்தலுக்கு ஏற், அர்த்த
முகாகநத்துய
அகநச்ொது
ாதுகாப்பு

கடமுகப்டுத்தும்
பதகய
எழுந்தது.
இங்ககயில் அர்த்த முகாகநத்துயம் ற்றின

அகநச்சின்

கீழ்

ரு

பிரியாக

செனற்ட்டுயருகிது.

ெட்டரீதினா நற்றும் நிறுயரீதினா ெட்டகம்
சதாடர்பில்
தீர்நாக்
காபணிககப்
சற்றுக்சகாள்யதற்காக ாபாளுநன் சதரிவுக்

நிதித் நதர்ச்சி
மநாத்த மநாத்தச் நிதி
நிதி
மெவு
முன்நற்ம்
ஒதுக்கீடு (ரூா)
%

நினமிக்கப்ட்டதுடன்,
விதப்புகபகளின்

சாதுநிருயாக

அகநச்சின் ரு பிரியாக தாபிக்கப்ட்டதுடன்,

அர்த்த முகாகநத்துயத்கத
முகனா
ெட்டரீதினா
ெட்டகசநான்றினுள்

இக்குழுவின்

முகாகநத்துய

நிகனம், பதசின கட்டிட ஆபாய்ச்சி நிறுயம்,
பதசின அர்த்த நியாபண பெகயகள் ஆகின

முகாகநத்துயம்
சதாடர்பில்
முன்சாருபாதும் காணப்டாத யககயில்

குழுசயான்று

அர்த்த

பிபகாபம்,

2005ஆம் ஆண்டு 13ஆம் இக்க இங்கக
அர்த்த
முகாகநத்துயச்
ெட்டம்

மீண்மெழும் 99.240
மெவு

79.275

80%

நிகபயற்ப்ட்டது.

மூதச்
மெவு

1,503.400

1,502.589

99.94%

இதற்பகற், 2005ஆம் ஆண்டு 13ஆம் இக்க
அர்த்த முகாகநத்துய ெட்டத்திால் அர்த்த
முகாகநத்துயத்துக்கா
பதசின
ெகயும்

மநாத்தம்

1,602.640

1,581.864

98.7%

அர்த்த
முகாகநத்துய
நிகனமும்
தாபிக்கப்ட்டது. இந்த நிறுயங்கக பநலும்

நிறுவத்தின்
முன்நற்ங்கள்

ப்டுத்துயதற்காக
2006ஆம்
ஆண்டு,
சப்பயரி நாதம் 20ஆந் திகதி பிப்பிக்கப்ட்ட

அபிவிருத்தி பிரிவு
I.

அதிவிபெட யர்த்தநானி அறிவித்தலின் மூம்,
அர்த்த முகாகநத்துயம் நற்றும் நனித

அபெ கணக்கீட்டு சுற்றிக்கக 402 இன் 241
இன்

பிபகாபம், 2018ஆம் ஆண்டுு்க்கா

யருடாந்த செனாற்றுகக அறிக்கக தனார்

உரிகநகள்
ற்றின
அகநச்சு
தாபிக்கப்ட்டதுடன், 2010 ஏப்பில் நாதம்
30ஆந் திகதின யர்த்தநானி அறிவித்தலின்

செய்னப்ட்டு

ாபாளுநன்த்துக்கு

ெநர்ப்பிக்கப்ட்டுள்து.
இதக
2019.06.28ஆந் திகதி நிகனா அபிவிருத்தி

யாயிாக, பதசின அர்த்த நியாபண பெகயகள்
நிகத்கத இகணத்துக்சகாண்டு அர்த்த

நற்றும் சுற்ாடல், இனற்கக யங்கள்
ற்றின துகொர் பநற்ார்கயக் குழுவுக்கு

முகாகநத்துய
அகநச்சு
மீண்டும்
தாபிக்கப்ட்டது. 1933/13 ஆம் இக்க நற்றும்

ஆற்றுப்டுத்துயதற்கா

டயடிக்கககள்

பநற்சகாள்ப்ட்டுள்தாக ாபாளுநன்
ெகமுதல்யர்
அலுயகத்திால்

2015 செப்சடம்ர் நாதம் 21ஆந் திகதின
யர்த்தநானி
அறிவித்தலின்
யாயிாக,
அகநச்சுக்கு

மாதுப்ணிகளின்

அறிவிக்கப்ட்டுள்து.

சாறுப்ளிக்கப்ட்டுள்

விடனப்சாறுப்புக்கக நிகபயற்றுயதற்காக
அகநச்சின் கீழ் இனங்கும் நிறுயங்கச

II. 2019ஆம்

ஆண்டுக்காக

செய்னப்ட்டுள்
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தனார்
யருடாந்த

செனாற்றுகக திட்டத்துக்கு ஏற், 03

தகயல்ககத் தனார் செய்து, இங்கக

நாதாந்த மீாய்வுக் கூட்டங்கள் சகௌபய

நத்தின யங்கிக்கு யமங்கப்ட்டுள்து.

செனாபது
தககநயில்
இடம்சற்றுள்து. தயகணரீதியில் 02
பதர்ச்சி

மீாய்வுக்

டாத்தப்ட்டுள்.

அகத்து

நிறுயகங்களிதும் தகயல்ககத் திபட்டி

இதன்பாது

குறிப்பிட்ட நாதிரிப் டியம் நற்றும்

நற்றும்

அகநச்சுக்கு

அபிவிருத்தி

துக்கப்ட்டுள்

நதிப்பீட்டுக்கு

பயகத்திட்டங்கக
முன்சடுக்ககயில் எழும் பிபச்சிககள்
சதாடர்பில்

கீமா

கூட்டங்கள்

இகணந்த நிறுயங்களிதும்
ஏகன

VI. அகநச்சின்

ஏற்

அகநச்சின்

செனற்ாட்டு திட்டத்கதத் தனார் செய்தல்.

பச்சுயார்த்கத

VII. செனற்ாட்டு

திட்டத்துக்கு

ஏற்,

பநற்சகாண்டதன் பின்ர், பின்ாய்வு

அகநச்சின் கிக நந்தம் அகத்து

செய்யதன்

நிறுயங்களிலும்

மூம்

எதிர்ார்க்கும்

செனற்டுத்தப்டும்

இக்குகக அகடயதற்கும் யாய்ப்பு

கருத்திட்டங்கள் / பயகத்திட்டங்கள்/

உள்து.

செனற்ாடுகள்/ சறுகக டயடிக்கககள்
நற்றும்
ஏகன
தயகணரீதினா
உள்டக்கினதாக

III. 2020 யபவு - செவுத்திட்டத்தின் கீழ்
செனற்டுு்த்துயதற்காக
பதசின
திட்டமிடல்
கருத்திட்ட

திகணக்கத்துக்கு
பிபபபகணகக

செய்னப்ட்டுள் முன்பற் அறிக்கக
அபொங்கத்தின்
கணக்காய்வு

முன்கயக்ககயில்,
அர்த்த
முகாகநத்துய நிகனத்திால் 14 புதின
கருத்திட்டங்களும்,
ஆபாய்ச்சி

பதசின

அகநப்பிால்

செனற்ாடுகளின்
பதர்ச்சிகன
தனார்

திகணக்கத்துக்கு
ஆற்றுப்டுத்தப்ட்டுள்து.

கட்டிட
07

VIII. கருத்திட்ட

முகாகநத்துயம்

நற்றும்

கருத்திட்டங்களும்
ெநர்ப்பிக்கப்ட்டுள். அர்த் அான
தணிப்புக்கா செந்தானர் ெட்டகத்கத

பநற்ார்கய
திகணக்கத்திால்
யமங்கப்ட்டுள் நாதிரிப் டியத்துக்கு
ஏற் தயகணரீதியிா முன்பற்

செனற்டுத்துயதற்காக
த்திபசநான்றும்

அறிக்ககககத்
தனார்
முன்கயக்கப்ட்டுள்.

பகாட்ாட்டு

செய்து

முன்கயக்கப்ட்டுள்.
IX. ரூ.1000
IV. அகநச்சு நற்றும் அகநச்சின் கீழ்
இனங்கும் நிறுயங்கது அபிவிருத்தி
கருத்திட்டங்களின்

மில்லினனுக்கு

அதிகநா

கருத்திட்டங்களின் நாதாந்த முன்பற்
அறிக்கககள் கருத்திட்ட முகாகநத்துயம்

முன்பற்த்கத

நற்றும் பநற்ார்கய திகணக்கத்துக்கு

தனார் செய்து, தயகணரீதியில் ஜாதிதி

யமங்கப்ட்டுள்து.

அலுயகம் முன்கயத்துள்து.
நத்தின

யங்கியிால்

X. அயெப
ெந்தர்ப்ங்களுக்கா
முன்ஆனத்தத்துக்கா
சதாழிநுட்

யருடாந்தம் நற்றும்
தனார் செய்னப்டும்

அகபனாண்டில்
நத்தின யங்கி

த்துகமப்பு / ஐக்கின ாடுகளின் உக
உணவு பயகத்திட்டத்தின் கீழ் 2016 பந

பதகயனா

நாதம் 16ஆந் திகதி ாம் ககத்திட்டுள்

V. இங்கக

அறிக்ககக்குத்

புரிந்துணர்வு
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ப்ந்தத்துக்கு

ஏற்,

2019இல்

அர்த்த

நிகனத்தின்

முகாகநத்துய

பதசின

அபொங்கத்தின்

அயெப

நிகனத்தின்

கணக்காய்வு

நதிப்பீடுகளுக்கு தில் ல்குதல்
விபம்

பிபபதெ

கணக்காள்வு
நதிப்பீடுகளின்
எண்ணிக்மக
17

நட்டத்தில் நிச்ெனநற் நிககளுக்கா
திட்டமும்
ஏற்டும்
தாக்கம்
பநற்ார்கய

யட்சியிால்

யளிநண்டவினல்
திகணக்கம்
அர்த்த
முகாகநத்துய
நிகனம்
பதசின கட்டிட ஆபாய்ச்சி
அகநப்பு

சதாடர்பிா
முககநயிக

பநம்டுத்துயதற்கா
உதவி

அகநச்சு

யளிநண்டவினல்

திகணக்கத்துக்காக

சதாழிநுட்

யமங்கப்ட்டுள்து.

ரூ.13.27

துகயிால்

கிகடக்கப்சற்றுள்

செனற்ாட்டுத்
திட்டத்கத
பூர்த்தி
செய்தலும், பதசின அர்த்த நியாபண
பெகயகள்

கணக்காய்வு

இதற்காக

08
14
06

மில்லினன்

செவிடப்ட்டுள்து.

அர்த்த அானத் தணிப்புக்கா மெந்தாய்
ெட்ெகம் 2015-2030

முகாமநத்துவ பிரிவு


2015ஆம் ஆண்டு நார்ச் 18ஆந் திகதி ஜப்ானின்

சயளிாட்டு
11உத்திபனாகத்தர்களும்

செந்தாய் கரில் இடம்சற் ஐக்கின ாடுகள்
ெகயின் மூன்ாயது உக நாாட்டில்

யிற்சிக்காக
02
யருட

அர்த்த அானத்கத தணிப்தற்கா செந்தாய்
ெட்டகம்
நிகபயற்ப்ட்டது.
அர்த்த

ககநானி
ட்டப்டிப்பிற்காக
உத்திபனாகத்தசபாருயரும்

முகாகநத்துயத்துக்குப்
திாக
அானத்கத
தணித்தல்

ங்பகற்றுள்துடன்,
அங்கீகரிக்கப்ட்டுள் நிதி ஏற்ாடுகளில்
ரூ. 1,999,226.28 செவிடப்ட்டுள்து.


கயம்செலுத்தப்ட்டுள்

இந்த

பயகத்திட்டத்திால் அதன் விகவுகள்
நற்றும் இக்குகக அகடயும் பதர்ச்சிகன

உள்ளூர்
யிற்சிகளுக்கா
11
உத்திபனாகத்தர்களும்
யருட
இறுதி
யிற்சிக்காக
45
உத்திபனாகத்தர்களும்

நதிப்பீடு
செய்யதற்காக
உகாவின

ங்பகற்றுள்துடன்
அங்கீகரிக்கப்ட்டுள் நிதி ஏற்ாடுகளில்

பின்யரும்
07
இக்குகள்

அறிமுகப்டுத்தப்ட்டுள்.

ரூ. 598,454.00 செவிடப்ட்டுள்து.


அர்த்த
மீது

2005- 2015ஆம் ஆண்டுக்கு ொர்ாக

20
அகநச்ெபகய
முன்கயக்கப்ட்டுள்துடன்,

நிரூங்கள்
இதில்

18இற்கா
அகநச்ெபகய
கிகடக்கப்சற்றுள்து.

தீர்நாம்

a. 2030 ஆம் ஆண்டவில் அர்த்தத்திால்
ஏற்டும்
ெதவீதம்

உயிரிமப்புக்களின்
கணிெநா

அவில்

குகத்தல்.
கணக்காய்வுப் பிரிவு
கணக்காய்வு ரிசீம நற்றும்
விநெெ விொபமண

21

கணக்காய்வு

04

நற்றும்

b. 2030
ஆம்
அர்த்தங்களிால்
எண்ணிக்கககன

ஆண்டவில்
ாதிக்கப்டும்
கணிெநா

அவில் குகத்தல்
c. 2030ஆம் ஆண்டவில் சநாத்த உள்ாட்டு

முகாமநத்துவ குழுக் கூட்ெம்

உற்த்தி ொர்ாக பபடி
அழிவுககத் தணித்தல்.
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அர்த்த

d. சுகாதாப நற்றும் கல்வி யெதிகள் உள்ளிட்ட
அத்தினயசின

ங்காளி

நிறுயங்கக

அயர்கது

உட்கட்டகநப்பு

விடனப்பப்புக்கு ஏற் 15 சதாகுதிகளின் கீழ்

யெதிகளுக்கு அர்த்தங்களிால் ஏற்டும்
தாக்கங்கத் தணித்தல்.

(Cluster) குழுக்காக யககப்டுத்தி, அடிப்கட
தபவுகக பெகரிக்கும் முககந சதாடர்பில்

e. 2010ஆம்

ஆண்டவில்

அானத்கத

அர்த்த

தணிப்தற்கா

அறிவுறுத்தி,

உான

ஆண்டவில்

அகடந்துயரும்
செனற்ாடுகளில்
வீங்கக
சதாடர்பில்

ஏகன

அபிவிருத்தி

ெர்யபதெ

சகாள்யது

முன்சச்ெரிக்கக

கருத்திட்டங்களில்

அர்த்த

முகாகநத்துய

அர்த்தங்களின்
முககந,

தணிப்பு
தபவுகள்

பெகரிக்கப்டுகின்.

த்துகமப்க

ஆண்டவில்

அயர்கது

பநற்சகாள்ப்டுகின் அர்த்த
செனற்ாடுகள்
சதாடர்பிா

பநம்டுத்துதல்.
g. 2030ஆம்

நிறுயங்களிால்

அபிவிருத்தி

ாடுகளின்
பதசின
காணப்டும்
தவிர்த்துக்

பெகரிப்தற்கா

நாதிரிகள் யமங்கப்ட்டுள்.

யழிமுககக பநம்டுத்துதல்.
f. 2030ஆம்

தபவுகக

நிகனத்திால்

பின்ர்,

தற்பாது

ல்இடர்

பெகரிக்கப்டும்

அர்த்த

நாறிகக (சண் / ஆண், யனது, அங்கவீம்)

அான
தகயல்கள்
நற்றும்
நதிப்பீட்டுக்கா
அணுகுமுககன
கணிெநாவில் அதிகரித்தல்.

தபவுகளுக்கா

உள்டக்குயதற்கா
பநற்சகாள்ப்ட்டுள்.

புதின

டயடிக்கககள்

பநற்குறிப்பிட்ட இக்குகக அகடயதற்குத்
பதகயனா
டயடிக்கககள்
ஏற்கபய
பநற்சகாள்ப்ட்டு யருயதுடன். 2030ஆம்
ஆண்டவில் பூர்த்தி செய்துசகாள் பயண்டின
இக்குகளின்

முன்பற்

மீாய்வு

செய்யதற்குத்
பதகயனா
2015
முதல்
2017யகபயிா
அடிப்கட
தபவுகள்
பெகரிக்கப்ட்டு யருகின். a நற்றும்
b
இக்குகளுக்குத் பதகயனா அடிப்கட
தபவுகக பெரித்து, செந்தாய் முகப்பு
முககந
ஏகன

இற்கப்டுத்தப்ட்டுள்துடன்,
இக்குகளுக்கு

அகநந்துள்
டயடிக்கககள்

அடிப்கடனாக

தபவுகக
பெகரிக்கும்
பநற்சகாள்ப்ட்டு

யருகின். இதற்ககநன,
70 இற்கும் அதிகநா ங்காளி நிறுயங்கள்

ங்காளி
நிறுவங்களுென்
கந்தமபனாெல்கள்

அகடனாம்
காணப்ட்டு.
அந்தந்த
நிறுயங்களுக்கா
ருங்கிகணப்பு
உத்திபனாகத்தர்கள்
நினமிக்கப்ட்டு,
அயர்களுக்கு
விழிப்புணர்வு
ஏற்டுத்தும்
டயடிக்கககள் பநற்சகாள்ப்ட்டுள்.
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இெம்மற்றுள்

நிமனா அபிவிருத்தி இக்குகள் நற்றும்

நிகனா அபிவிருத்தி பாக்குகள் நற்றும்

நாக்கங்கம அமெவதற்கா தனார்நிம

இக்குகக

நிகனா
யழிகாட்டலில்

செய்யது

அர்த்த

சதாடர்பில்

விழிப்புணர்வூட்டும்

பயகத்திட்டசநான்று

டாத்தப்ட்டுள்துடன்,
அபிவிருத்தி

அந்தந்த

நிறுயங்களுக்கா பாக்கங்கள், இக்குகள்
நற்றும் உான யழிமுகககத் தனார்

நிகனா அபிவிருத்தி பாக்கங்கள் நற்றும்
இக்குகக
எட்டுயது
சதாடர்பில்
உத்திபனாகத்தர்கக அறிவுறுத்தும் மூன்று
செனநர்வுகள்

அகடயதற்காக

டாத்தப்ட்டுள்துடன், குறுங்கா நற்றும்

ெகயின்

நீண்டகா உான யழிமுகத் திட்டங்கள்

முகாகநத்துய

தனார் செய்னப்ட்டுயருகின்.

பிரிவுக்கு உரித்தா நிறுயங்களுக்களில்,
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காநிம,

அறிமுகம்

ஆம்காத்மட
ஆம்த்தில்

திமஞக்கநத்தின்



கருத்தில் ககாள்மகயில்,
இந்ாட்டில் முமசார்

ஆண்டில்

கீழ்
பின்ர்,

பளிணண்விதல்

படிக்மககளுக்கக

ககாழும்பு

பனங்குடல்.


பானிம சார்ந்ட
முடன்மண

பசமப

ாநாந்டம் இற்மப்டுத்துடல்.

இக்ககாழும்பு
1948ஆம்
ஆண்டு



அசாங்கத்தின்

நீண்கா

படிக்மககமந

ணற்றும்
ககாண்டு

இகுடுத்துபடற்காக

காநிம
திர்வுகூல்கமந
மிகம்பிக்மககணா நிமக்கு ககாண்டு
பருடல்.

அபடானிப்பு நிமதம்
சுதாதீணா
எரு

திமஞக்கநணாக டாபிக்கப்ட்து. டற்பாது,
காநிம
ணற்றும் பானிம
சார்ந்ட
பசமப பனங்கும்
அசின் நிதாதாதிக்க



திமஞக்கநத்தின் சக உட்கட்மணப்பு

நிறுபணாக பளிணண்விதல் திமஞக்கநம்

பசதிகமநயும்
காருத்டணா

கசதற்டுகின்து.

வீணதப்டுத்துடல்.

காநிம

அபிவிருத்தி

குறிப்பிட் அபிவிருத்தி படிக்மககமந
உரிதபாறு திட்மிடுபடற்குத் படமபதா

பனங்கம

பாக்காகக்

ருபகா திர்வுகூல்கமந முக்கிதணாக
விபசாத
மகத்கடாழில்
சார்ந்டடாக
கபளியிட்டு, அந்ட திர்வுகூல்கமந

மணதகண

காநிம

ககாண்

துல்லிதணா பானிம திர்வுகூல்கமந

பிறிகடாரு
பிரிவு
டற்பாமடத
பளிணண்விதல் திமஞக்கந பநாகத்தில்
அமணக்கப்ட்து.

அடிப்மதாகக்

பிபடசங்கள் ணற்றும் பம் கடார்பில்

ஆம்பித்து
1909இல்

அபடானிப்பு

ல்பபறு துமசார்ந்டடாக இம்கறும்
டாக்கத்மட

நிஅநமபயிதல்

திமஞக்கநத்தின்
மபக்கப்ட்.

ட்சத்தி

ந ோக்கங்கள்

பளிணண்விதல் ஆாய்ச்சி படிக்மககள்
1867ஆம்

ணற்றும்

காநிம ற்றித பசமபகமந பனங்குகின்து.

ாதுகாப்பு அமணச்சின் விதப்ப்பின் கீழ்
காஞப்டும்
மனத
நிறுபணாக
பளிணண்விதல்

காநிம

அர்த்டங்கள்

சர்பபடச

நிமமணப்பு
முமயில்

ணற்றும்
சுாமி
ற்றித
அாத
முன்கச்சரிக்மக விடுத்டல்களுக்கு அதிகாம்

திணைக்கரத்தினோல் லறங்கப்படும் நேணலகள்

கற்



படசித

நிறுபணாகவும்

காதுணக்களுக்கும் விபசாதம், மின்பலு,

பளிணண்விதல் திமஞக்கநம் திகழ்கின்து.

கற்காழில்,

ந ோக்கு

ணற்றும்

ஆர்பம்

கற்ம,காப்புறுதி
காட்டும்

மத

துமகளுக்கு பானிம ணற்றும் காநிம
நிமபா

அபிவிருத்திமதக்

ககாண்

சார்ந்ட பசமபகமந பனங்குடல்.

இங்மகக்காக பானிம ணற்றும் காநிம
குறித்ட பசமபகமந பனங்கும் அதிஉன்ட



அறிவு மணதணாகத் திகழுடல்

பணாசணா காநிமiமணகள் குறித்து (
புதல் காற்று, கடும் ணமன, இடி மின்ல்,
த்ட காற்று உள்நங்காக) ணற்றும்

பணி

சுாமி குறித்து அறிவுறுத்துடல்.


படசித ன்மணயிமக் கருத்தில் ககாண்டு
சர்பபடச டநிதணங்களுக்கு அமணபாக அச
நிறுபங்கள், டனிதார் நிறுபங்கள் ணற்றும்
காதுணக்களுக்கு பானிம,பான் காநிம,



சமுத்திக் காநிம, நீர் காநிம, விபசாதக்
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விணா

பசமபகளுக்கா

பளிணண்விதல்
பனங்குடல்.

பசமபகமந

காநிமத் டவு
முன்கடுத்டல்.

அடிப்மகமந



படசித

அபிவிருத்தி

ணற்றும்

ஆாய்ச்சி

சேயவு
விடம்

படிக்மககளுக்கா பானிம ணற்றும்

சேயவு விபம்

காநிம பசமபககள் ணற்றும் டவுகமந
பனங்குடல்.


காநிம,

பானிம

ணற்றும்

காநிமசார் ணாற்ங்கள் ணற்றும் இமப

2001

சார்ந்ட விதங்கள் கடார்ா கற்மகள்
ணற்றும் ஆாய்ச்சிகளுக்கு துர்ண்டுடல்.


காநிம,
பானிம
காநிமசார் ணாற்ங்கள்
டமப்புகளுன்
துமகளில்

2105

ணற்றும்
ஆகித

கடார்புமத
காதுணக்களுக்கு

16 2509

விழிப்புஞர்வுட்டும் நிகழ்ச்சித்திட்ங்கமந
எழுங்குடுத்துடல்.


கண்காட்சி

காருட்கள்

பநபாநர்கமந

ணற்றும்

பனங்குபடன்

8.00

0.99

4.00

1.50

100.00 (13)
25.00 (17)

0.29

கட்டிங்கள்
ணற்றும்
நிர்ணாஞப்ணிக
மந
பணம்டுத்துடல்
காணி ணற்றும்
காணிகமந
பணம்டுத்துல்
காப்ர் பார்
முமமண
(மய்கா
ன்ககாம
பனங்கல் -13)
(உள்ாட்டு நிதி –
17 )

திணைக்கரத்தினோல்
லருோனம்

பகாரிக்மககளுக்கு ற் விபச காநிம
ணற்றும் பானிம சார்ந்ட பசமபகமந
பனங்குடல்.



2019
டிசேம்பர்
31ஆந்
திகதியி
யோன
சேயவு
ரூ.மில்லி
ன்

மூம்

கண்காட்சிக்கு ங்களிப்பு ல்குடல்.


2019இல்
ஒதுக்கீடு
சேய்ப்பட்
டுள்ர நிதி
ரூ.மில்லி
ன்

உணறக்கப்பட்டுள்ர

லருோன லழிமுணமகள்

பமதறுக்கப்ட் ட்சத்தி விஞ்ஜா (

டவுகமந பனங்குடல்

சூரிதன், சந்தின், பகாள்ணண்ம் ) ணற்றும்

மதமப

கௌதீக புவியீர்ப்பு சார்ந்ட பசமபகமந
பனங்குடல்.

கணாத்டம்

2019 டிசேம்பர் 31ஆந்
திகதியியோன லருோனம்
16,977,397.13
555,594.00
17,532,991.13

2019 ஜனலரி 01 முதல் 2019 டிசேம்பர் 31ஆந்
திகதி லணயியோன
முன்நனற்மம்

திணைக்கரத்தின்

நதசி லளிண்டயவில் திணைக்கரத்தினோல்
லறங்கப்பட்டுள்ர நேணலகள்

நிதி

காதுணக்கள், கற்காழில் ணற்றும் கற்ம

மீண்கழும்
கசவுகளுக்காக
ரூ.304.02மில்லிதனும்
மூட
கசாத்து
புமணப்பு
ணற்றும்
அபிவிருத்திக்காக
ரூ.218.25மில்லிதனுணாக
ரூ.522.27மில்லிதன்
நிதித்கடாமக
2019ஆம்
ஆண்டுடில்
திமஞக்கநத்துக்கக

அர்த்ட
ல்பபறு

நிறுபங்கள்

ல்பபறு

ணற்றும்

மகத்கடாழில்கமநச்

சார்ந்டபர்களுக்கு

பானிம டவுகமந பனங்குடல் 24 ணணிபம்

எதுக்கீடு

முழுபதும்

கசய்தப்ட்டுள்நதுன், இந்நிதியில் ரூ.330.38
நிதித்கடாமக
2019
டிகசம்ர்
திகதிதநவில் கசபழிந்துள்நது.

படிக்மககளுக்காக
முகாமணத்துபம்
ணற்றும்

இதங்கும்

இந்நிறுபத்திால்

பணற்ககாள்நப்ட்டுள்நதுன்,

31ஆந்

பளிணண்விதல்
குப்ாய்வு

அபடானிப்பு

கசய்டல்,

புள்ளிவிரீதிதா

டவுகமந
உகநாவித

பளிணண்விதல்

திர்வுகூல்கமந ஆய்வுகசய்டல், உள்ாட்டு
புள்ளிவிரீதிதா
பளிணண்விதல்
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திர்வுகூல்கமந டதார் கசய்டல், பானிம

பருமகடருபபாம

விழிப்புஞர்வூட்டும்

சுருக்கங்கமந

கசதற்ாடுகமநயும்

பணற்ககாள்கின்து.

டதார்

கசய்டல்,

பானிம

திர்வுகூல்கமந
கபளியிடுடல்,
விபச
பானிம நிமமணகள் குறித்து அறிவுறுத்துடல்

இடற்பகற்,
2019.01.01 முடல் 2019.12.31
பiமiயிா
விழிப்புஞர்வூட்டும்

ணற்றும் ாடகணா காநிம நிமமணகள்

பபமத்திட்ங்களின் எழுங்கமணப்பு ணற்றும்

ணற்றும் சுாமி நிமமணகள் குறித்து அாத

இந்ட

முன்கச்சரிக்மக விடுத்டல் ஆகித முக்கித

கடார்பிா

ணிகநாக பணற்ககாள்நப்டுகின்.

காட்ப்ட்டுள்நது.

பணலும், இத்டவுகமந அர்த்ட முகாமணத்துப

கிமக்கப்கற்றுள்ந பருணாம் ரூ. ரூ.42508.00
ஆகும்.

நிமதம், காதுச ஊகங்கள்,
இமஞதத்டநம்
ணற்றும்

சர்பபடச
சமூக

பபமத்திட்ங்களில்

ங்பகற்ல்

முன்பற்ம்

கீபன
இதிலிருந்து

விழிப்புைர்வூட்டும் நலணயத்திட்டங்கள்

பமத்டநங்களுக்கு விடுக்கும் கசதற்ாடுகள்
சேல்முணம

பணற்ககாள்நப்ட்டுள்நதுன், 2019 பரி
ணாடம் 01 முடல் 2019 டிகசம்ர் ணாடம் 31ஆந்

நலணயத்தி

ேமூகளி

ட்டங்களின்

த்தலர்கள்

எண்ணிக்

திகதி பமயிா படசித பளிணண்விதல்

ணக

நிமதத்தின் முன்பற்ம் பின்பருணாாகும்.


ாசாமக்

24180

15

960

13

295

42

914

குழுக்களுக்கா

ாடு ணற்றும் அதல் கற் பிபடசங்கள்,

விழிப்புஞர்வூட்ல்

ணற்றும்
கங்களுக்கும்
ல்பபறு
டப்பிர்களுக்கும்
உக
பளிணண்விதல்
அமணப்புக்கும்

உதர் கல்வி
நிறுபங்களுக்கா
விழிப்புஞர்வூட்ல்

ல்பபறு பமகதா 6928 பானிமத்
டவுகள் பனங்கப்ட்டுள்ந.
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முப்மகளுக்கா
விழிப்புஞர்வூட்ல்

கடும் புதல் ணற்றும் கடும் ணமன குறித்தும்
டம ணற்றும் கற் பிபடசங்களுக்கு இடி,
கபப்க் காநிம, டாழ் அமுக்கம்,

அச நிறுபங்கள்
ணற்றும் மத
அமணப்புக்களுக்கா
விழிப்புஞர்வூட்ல்

சூாபளி, ணற்றும் சுாமி ற்றித 759
அாத

முன்கச்சரிக்மககளும்,

பானிம

சுருக்க

365

இடி போதுகோப்பு முணமண ற்றும் ஏணன

அறிக்மககளும்

நேணலகளுக்கோன
சதோழிநுட்ப
ஆநயோேணனகணர லறங்குதல் ற்றும் ஏணன

கபளியிப்ட்டுள்ந.
பல்நலறு
விழிப்புைர்வூட்டல்
முன்சனடுத்தல்
பானிம,
ணற்றும்

நேணல லறங்கல்கள்.

தப்பினர்களுக்கோன
நலணயத்திட்டங்கணர

10

பளிணண்விதல்சார்
முன்ஆதத்டங்கள்

காதுணக்கமந
பளிணண்விதல்

இத்தினிதல் பிரிவிால் 2019ஆம் ஆண்டில்
அச

நிறுபங்கள்

நிறுபங்களின்

இர்கள்

ணற்றும்

இடி

அசசார்
ாதுகாப்பு

முமமணகளுக்கா வி அறிக்மக, குறியீட்டு
விம்,
அநவு
ணற்றுமு;
காறியிதல்

குறித்து
அறிவுறுத்துடல்

ணதிப்பீடுகள்
டதார்
மத பசமபகநாக

திமஞக்கநத்திால்

பணற்ககாள்நப்டும் முக்கித ணிதாகும்.
திமஞக்கநணாது கபளிநிறுபங்களிால்
முன்மபக்கப்டும்
பகாரிக்மககளுக்கு
அமணபாகவும்
பணலும்
ார்மபயி

ணமனணானி

முமமணகமந

காருத்தும்

ணிகளுக்கா

எத்துமனப்பு
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கசய்தப்ட்டுள்ந.
100 டன்னிதக்க
(யுசுபு)
கடாழிநுட்

பனஙகப்ட்டுள்நதுன்,

டற்பாது

திமஞக்கநத்தில்

காருத்டப்ட்டுள்ந 20

ககாழும்பு ல்கமக்கனகத்தின் இத்தினிதல்

யுசுபு முமமண, 9

கடாழிநுட்ம்

ற்றித

ாகறிக்காக

116

நிமதங்களின்
ாணரிப்பு
ணிகமந
பணற்ககாள்ளுடல், புசn ஊiஅதப குக

உத்திபதாகத்டர்கமநயும்,
நிறுப
பிரிவு
ணற்றும் கஞக்கு பிரிவில் 41 உத்திபதாகத்டர்கள்

(ருNனுP)

ணற்றும்

கீழ்

பணற்ககாள்நப்ட்டுள்ந

திமஞக்கநத்தின்

ஊசுறுஆP கருத்திட்த்துக்காக 10 டன்னிதக்க

உத்திபதாகத்டர்கமநயும்

ணமனணானி முமமணகள்

2019ஆம்

உள்நக்கிதடாக

யிற்சி

பாய்ப்புக்கள்

யுறுளு 5 நிமதங்களில் காருத்துபடற்கா

பனங்கப்ட்டுள்ந.

இடற்கு

பணதிகணாக

கடாழிநுட் எத்துமனப்பிம
டற்பாது திமஞக்கநத்தின்

பனங்குடல்,
13 யுறுளு

பளிணண்விதல் உடவிதாநர், இங்மக
கடாழிநுட் பசமப அபடானிப்ாநர் ஃ

PPN கடார்ால்

கடார்ால், பளிணண்விதாநர் ணற்றும்

13

முமமணகமந
ங்களிப்பிம

ணற்றும்

கனி;

ஆண்டில்

நிமதங்களில்

(யுசுபு)
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டாபிப்டற்கா
பனங்குடல்,

காறியிதாநர்களின்

சூரிதசக்தி

விமத்தின்

காண்

ரீட்மசகள் ாத்டப்ட்.

ல்கமந காருத்தும் கருத்திட்த்தின் கீழ்;
சலற்றிடங்கணர நிப்புதல்

திமஞக்கநத்தின் 05 கபளி நிறுபங்களுக்கா
கடாழிநுட்
கட்டுாதகக்க
விணாநிமத

உடவிமத
பனங்குடல்,
ணற்றும்
ணத்டமந
பளிணண்விதல்

பணிோட்குழுவினர்
2019.12.31ஆந் திகதியில் திமஞக்கநத்தின்

அலுபகங்களின்
புவுளு ாணரிப்பு
படிக்மககளுக்கா கடாழிநுட் உடவிமத

அங்கீகரிக்கப்ட்டுள்ந ணிதாட்குழுவிர் 460
ஆகக்
காஞப்டுபதுன்,
நிந்ட
ணிதாட்குழுவிரின் ண்ணிக்மக 365 ஆகும்.

பனங்குடல், காட்ம் - ாா படிபதாசவுன்ட்
கருத்திட்த்துக்காக
பணல் பளிணண்
நிமமணகமந ரிசீலிப்டற்குத் படமபதா
கடாழிநுட்

உடவிமத

ளுnழிபiஉ யுறுளு
கருவிகமந கருவிப்
கசய்படற்கா

2019.12.31ஆந்
திகதியில்
திமஞக்கநத்தின்
ல்பபறு டவிகளில் 95 கபற்றிங்கள்

பனங்குதுல்,

சி நிமதங்களின்
பிரிவுக்கு அறிமுகம்
படிக்மககமந

காஞப்ட்.
சலற்றிடங்கணர நிப்புதல்

பணற்ககாள்ளுடல் ணற்றும் பசடணமந்து கனற்றி
மபக்கப்ட்டிருந்ட
யுறுளு முமமணமத

குறிப்பிட்

திருத்தி,

நிப்ப்ட்டுள்ந.

மீள்டாபிக்கும்

காப்குதியில்

டவிகளிா

பசமபகள்

பின்பரும்
கபற்றிங்கள்

பணற்ககாள்நப்ட்டுள்ந.
பதவி

சலற்றிடங்களின்
எண்ணிக்ணக

உள்நக
கஞக்காய்பாநர்
(இ.க.பச.)

01

அலுபக உடவிதாநர்

01

பளிணண் அபடானிப்ாநர்
/கடார்ால் டவித

30

கடார்ச்சிதா கசதணர்பாது டிமும 1
ணற்றும்

இன்
உத்திபதாகத்டர்கமநயும்,

நிருபாக உத்திபதாகத்டர்

07

பயிற்சி

நலணயத்திட்டங்கணர

சலற்றிடங்கணர

நிப்புதல்

டோத்துதல்,
ற்றும்

பரீட்ணேகணர டோத்துதல்
உள் ோட்டு பயிற்சி

கீழ்
165
இங்மக

கடாழிநுட் பசமபயின் அபடானிப்ாநர்கள்
ஃ கடார்ால் உத்திபதாகத்டர்களுக்காக

\
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பளிணண்விதல்

அபடானிப்ாநர்

/

சுட்டி (Lifted index)

ணற்றும்

சீபிஈ

கடார்ால் டவியிா 30 கபற்றிங்கமந

(Convective Availability Ptential Energy - CAPE)

நிப்புபடற்காக
ரீட்மசகள்

ஆகித சுட்டிகளின் த்மட ற்றித கற்மக,

2019

கசப்கம்ர்; ணாடம்
திமஞக்கநத்திால்

படசித பளிணண்விதல் நிமதத்திால்
பணற்ககாள்நப்ட்டுள்ந

பாட்டிப்ரீட்மச ாத்டப்ட்டுள்நது.

ஆாய்ச்சிகநாகும்.

ஓய்வூசபறுதல் / நேணலயிலிருந்து விடுவித்தல் /



பதவி நீங்கல்

கங்ரின் பகாட்ாட்மப்
Method)

தன்டுத்தி

(Regression

இங்மகயின்

2019.01.01ஆந் திகதி முடல் 2019.12.31ஆந் திகதி

பளிணண்விதல் அநவுபகால்கள் ணற்றும்

பமயில்

நீாவிதாடலுக்கு

திமஞக்கநத்தின்

டவிகளில்
கமணதாற்றும்
உத்திபதாகத்டர்கள்

ல்பபறு
10
ஏய்வில்

இமயில்

சணன்ாகான்ம உருபாக்குடல் ஆகித
விபசாத
பிரிவிால்

அனுப்பிமபக்கப்ட்ள்நகன்துன், 04பர்

பணற்ககாள்நப்ட்டுள்ந

பசமபயிலிருந்து விடுவிக்கப்ட்டுள்நர்.

ஆாய்ச்சிகநாகும்.

ஆோய்ச்சி டலடிக்ணககளியோன முன்நனற்மம்
2019ஆம்

ஆண்டில்

ஆோய்ச்சி

லளிண்டயவில்
நம்படுத்துதல்

ற்றும்

அபிவிருத்திப்
பிரிவு,
கோயநிணய
ோற்ம
கற்ணககள் நிணயம், நதசி லளிண்டயவில்



நிணயம் ற்றும் விலேோ லோனிணய பிரிவினோல்
நற்சகோள்ரப்பட்டுள்ர ஆோய்ச்சிகள்.


பிபதாக

WRF

அணர்வு

இங்மகக்காக

பணம்டுத்துடல்

அன்ா

திர்வுகூல்

ணற்றும்

நீண்கா காநிம திர்வுகூல்கமந

கருணணாற்ல்

(2020-2100) டதார் கசய்டல் ணற்றும் ல்பபறு

விமநவு கற்மக ணற்றும் பணம்டுத்துடல்

துமகள் மீடா அடன் டாக்கத்மட ஆய்வு

படிக்மககளும்
பருகின்.

படிக்மககளுக்கா
பணற்ககாள்நப்ட்டு
9
ாட்களுக்கா

பட்சி நிம பணற்ார்மப ( ணாடாந்டம்),
நீண்கா காநிம திர்வுகூல் (

திர்வுகூல்கள்

ணாடாந்டம்), ணற்றும் உகநாவித காநிம

பனங்கப்டுகின்து.

இங்மகயில்

இடி

காதுணக்கள்,

சமூகத்திருக்காக

கணால்கமநப்
தன்டுத்தி
இத்டவுகமந உறுதிப்டுத்துடல்.


யிற்சி

ாத்டப்ட்டுள்நது. இடற்கு Green Climate
Fund அணுசமஞ பனங்கப்ட்துன்

இங்மக பானிமயில் டாக்கம் கசலுத்தும்
ல்பபறு உகநாவித காநிம சுட்டிகள்

கசய்ணல்.


Model)
சுஆநுளு

பளிணண்விதாநகாருபருக்கா

படிக்மககள்

ற்றித கற்மக.


Forecasting

ணற்றும்
(Weather

நிறுபத்தின்

பணற்ககாள்நப்டுகின்.


பளிணண்விதல் ஆாய்ச்சி
திர்வுகூல் கணினி ணாதிரியின்
Research
and
கசதற்ாட்டுக்காக

பின்பரும் துமகளில் ஆாய்ச்சி ணற்றும்
அபிவிருத்தி

டலடிக்ணககணர



அன்ாம்

சுாமி

டகபல்கமநப்

கற்றுக்ககாள்படற்காக
சர்பபடச

முனக்கத்துா

படசித

ணமன
அதிகரிப்டற்குத்
படமபதா
பளிணண்விதல் கபப்நிம சுட்டிகள்,

முன்கச்சரிக்மக
கடார்புகமந

அடாபது மு –சுட்டி (K- index) இஉதர்த்தி

படிக்மககள்
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மீப

பத
சுாமி

ணற்றும்
அாத

நிமதத்துன்
பணம்டுத்துபடற்கா

பணற்ககாள்நப்ட்துன்,
இந்திதாவின்

படசித

டற்பாது

சமுத்தி

பளிணண்வில்

டகபல்

தன்டுத்துபமட பாக்காகக் ககாண்டு

நிமதம்
(INCOIS), இந்துபசிதாவின்
பானிம, காநிம ணற்றும் புவியிதல்

குறிப்பிட்
டப்பிர்களுன்
பச்சுபார்த்மடகமந அடாபது ருபகா

கௌதீகவிதல்

(BMKG),

கமடதால்

அாத

ாத்துடல்.

நிறுபம்

அவுஸ்திபலிதாவின்
முன்கச்சரி;க்மக

சுாமி

நிமதம்

(JATWC)



ணற்றும் டாய்ாந்தின் பத எருங்கிமஞந்ட
ல்இர்
முமமண

முகாமணத்துப

அாத
முன்கச்சரிக்மக
(RIMES), ணற்றும் ப்ான்
கசிபிக்

சுாமி

முன்கச்சரிக்மக
அாத

நிமதம்

முன்கச்சரிக்மக



நிமதம்

Weather Research and Forecasting பான்
கணிடரீதிதா ணாதிரிகள் ணற்றும் மத
ஆாய்ச்சிகமந
பணற்ககாள்ளுடல்.

RIMES நிறுபத்துன் இமஞந்து 18பது
ருபகா கமடதாம (Monsoon Forum)
இந்ட பரும் ப்பில் 28ஆந் திகதி



JICA

கடார்ந்தும்

ன்ககாமகளின் கீழ் காத்துவில்

ணற்றும் புத்டநம் ஆகித ணாபட்ங்களில் 02
காப்ர்
பார்
இதந்திங்கமந

பகட்பார் கூத்தில் ாத்திதது. இதில்
உரித நிறுபங்கமநச் பசர்ந்ட 40இற்கும்

காருத்தும் ணிகமத ஆம்பித்டல்.

உத்திபதாகத்டர்க்ந



ங்பகற்ர்.
Green Certficate fund ன்ககாமகளின் கீழ்

கபள்நப்கருக்கு ணற்றும் ணண்சரிவிால்
ற்டும்
உயிர்
ஆத்துக்கமந
குமப்டற்காக ணமனணானி சுத பiஅ

பளிணண்விதாநர்களுக்கா
Geo
Information System (GIS) ற்றித 10 ாள்
யிற்சி அணர்வு ாத்டப்ட்து.

னடிநசதபமனn கபனசண டாபிக்கும்
ணிகள் பணற்ககாள்நப்டுகின்.


எதிர்கோய இயக்குகள்

டனிதார் துமயுன் இமஞந்து காநிம
ணாற்ங்கள்
ற்றித
ஆாய்ச்சிகமந
பணம்டுத்துபடற்கா



உக

பங்கி

ன்ககாமகளின்

நீர்ப்ாச

கீழ்

பமதமணப்ம



CresMPA
அபடானிப்பு


திமஞக்கநத்மட வீணதப்டுத்துபற்கும்



கடாழிநுட் இதலுமணமத பநர்த்டல்.
அாதங்கள்

உற்த்தித்திம

ணற்றும்

பானிம

பணம்டுத்துபடற்காக
உத்திபதாகத்டர்களுக்கு

ஊக்கணளித்டல்.

கல்வி யிற்சிகளின் கீழ் பளிணண்விதல்

அர்த்ட

காநிம
திமஞக்கந

/ கடாழிநுட் பசமப உத்திபதாகத்டர்களின்


சர்பபடச

ஆாய்ச்சிகமந

படிக்மககள்

பணற்ககாள்நப்டுகின்.


மத

நிறுபங்களுன்இமஞந்து அபடானிப்பு
பமதமணப்ம பணம்டுத்துடல்.

பணம்டுத்துபடற்கும்

படமபதா

படிக்மககமந

பணற்ககாள்ளுடல்;.

திமஞக்கநத்திால்

கசதற்டுத்டப்டும்
கருத்திட்த்தின் ஊாக

டதார்

டிமுமமத டதார் கசதற்டுத்துடல்.

கடார்புகமந பணி பருகின்து.

அதிகணா

டங்கமந

கசய்படற்காக
உத்திபதாகத்டர்கமநப்
யிற்றுவிப்டற்கா
இண்ாபது

அாத

ஆகிதபற்றுன் திமஞக்கநத்தின் சுாமி



பபமத்திட்த்மட

விண்கபளி படிக்மககளுக்காக சர்பபடச
நிதணங்களுக்கு
ற்
டநிதண

ணற்றும்



டவுகமந

திமஞக்கந
கடார்ந்தும்

இமஞதத்டநத்மட
தனுறுதிமிக்க பமகயில்

பணம்டுத்துடல்.

ணற்றும்

பணம்டுத்துபடற்காக
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சமுத்தி அபடானிப்பு பமதமணப்பிம

பங்கியின் ன்ககாமகளின் கீழ் CRIP

டாபித்து கற்ம ணற்றும் கற்காழில்

பளிணண்விதல்

திர்வுகூம பணம்டுத்துடல்.

வீணதப்டுத்டல்
முன்கடுக்கப்டுகின்.



Mobile App என்ம அறிமுகம் கசய்டல்.



உரித பளிணண்விதாநர்களுக்கு Linux



பங்கி

திர்வுகூம

ன்ககாமகளின்
பணம்டுத்தும்

பணற்ககாள்நப்டும்

அது சார்ந்ட ஆாய்ச்சி படிக்மககமந

படிக்மக பணற்ககாள்நப்டுகின்து.
உக

பிரிவிால்

ணிகள்

கணிடரீதிதா திர்வுகூல்கள் ணற்றுமு;

ற்றித ாகறிமத யிற்றுவிப்டற்கா


NWP

திமஞக்கநத்தின்

தனுறுதிமிக்க

கீழ்

பமகயில்

பண;ககாள்படற்காக நசச கணினிமத

பாக்கில்

ககாள்பவு

யிற்சி அணர்விம MET Norway/ ECMWF
எழுங்குகசய்தப்டுகின்து. உக

பகள்விப்த்திங்கமநக்
பண;ககாள்நப்டுகின்து.
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கசய்படற்கா
பகால்

14

அணர்த் முகமத்து
நிமனம்

මානව සම්පත්
විෂයය ක්ෂෂේත්රය
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ற்றும் கண முக்கி நிறுணங்ைளுடன்

அறிமுகம்
இனங்கையின்

என்றிகந்து நிர ற்றும் பின் அணர்த்

அணர்த்

முைரகத்து
எருங்கிகப்பு

முைரகத்துத்திற்ைரண முன்க நிறுணம்
அணர்த்

முைரகத்து

தரடர்புகட
எத்துகப்புடன்

சைன

குகநத்துக்தைரள்ற்ைரை
பிதச

நிகனரகும்.

பிதச ட்டத்தின் ததழிவு அதர நிகன

ப்பிணர்ைளின்
அணர்த்ங்ைகப
தசி

ட்டத்தினரண

குகநப்பு
ரட்ட

திட்டங்ைகப

முைரகத்துத்திற்ைரண

இது

தசி

சகதக்கு
அணர்த்

ததினளிப்கத

அடிப்தகடரைக்தைரண்ட

முகநயிலிருந்து

முைரகத்துத்திற்ைரண

நினரதுடன்

அதி

தகு

ஜணரதிததி

அர்ைளின்

கனக

ற்றும்

அகச்சுக்ைளின்

பிதிநிதித்தும்

விதசடரை குறிப்பிடப்தட்டுள்ப கீழ்ரும்
தர்ந்தடுக்ைப்தட்ட
விடங்ைளுக்கு

அகச்சிணரல்
அற்க்கு
ங்கும்
தணியிகண

தற்தைரள்பப்தடுகின்நது.

அணர்த்

தைரண்ட எரு அகப்பு ஆகும். அணர்த்
முைரகத்துத்திற்ைரண தசி சகதயின்
கண உறுப்பிணர்ைள் ஆது சட்டத்தில்

அகக்ைப்தட்டுள்பது. தசி தைரள்கைத்
திட்டத்திணரல்
மூதனரதர
ழிைரட்டல்

முைரகத்து
ழிைரட்டல்

முைரகத்து

முன்க

ட்ட

நிறுணம்

தசி

அணர்த்

பிரின் துகத் கனகயுடணரண, உர்

முைரகத்துச் சட்டத்தின் 13 ஆம் பிரிவிற்கு

ங்கும் தணியிகண,
ங்ைப்தட்டுள்பதுடன்,

தசல்தடுத்துற்ைரை

அணர்த் முகமத்துத்துக்கண தசி சமத

ஆண்டின் 13 ஆம் இனக்ை இனங்கை ததழிவு
இந்

சைன

எருங்கிகப்பு கூறுைள் நிறுப்தட்டுள்பது.

சகதயின்கீழ் தசல்தடும் நிறுணரை, 2005

அகரை

டடிக்கைைகப

ரட்டங்ைளிலும்

ற்றும்

எருங்கிகத்து தசல்தடுத்தும் ததரறுப்பு
இந் நிறுணத்திற்கு ங்ைப்தட்டுள்பது.
ததழிவு

டடிக்கைைகப
தசய்ல் ன்தகரகும்.

ததரறுப்தரண
அகச்சர்ைள்,
ரைர
சகதைளின் பி அகச்சைர்ைள் (அரல்
ைனந்துதைரள்ப

இனரவிடின்

ரைர

சகதயின் ஆளுர்) ற்றும் தரரளுன்நத்தின்

தளிதறி
முன்தணரக்கி
அணுகுமுகநதரன்கந
ததற்றுக்தைரள்ற்ைரை,தைரள்கைரீதிரண

ந்து திர்ைட்சி உறுப்பிணர்ைகபக் தைரண்ட
எரு குழு ஆகிதரர் ஆர்

ரற்நதரன்கந தரக்கி இனங்கையின்
ததழிவு முைரகத்துத்க முழுகரை

அணர்த் முகமத்து நிமனம் தடர்தண

உள்படங்கி
குகநக்கும்

அணர்த் முைரகத்து நிகனத்தின் தசி

ைட்டகப்தரை

ஒரு சுருக்கண அறிமுகம்

அணர்த்
அதரங்ைகப
திட்டங்ைளுக்ைரண
தசல்
2005

ஆண்டின்

13

ததரறுப்தரது இனங்கைக தரதுைரப்தரண

ஆம்

சமூைரை ரற்றிகப்தது ஆகும். அற்ைரை

இனக்ைமுகட இச் சட்டம் ரறிது.

தணிப்தரபர் ரைத்தின் கனகயின் கீழ்
ஆறு துகநைகபக் தைரண்டரை அணர்த்

இச் சட்டத்தின் கீழ் நிறுப்தட்ட அணர்த்

முைரகத்து

முைரகத்து

நிகனத்தின்

முக்கி

தணிைபரது,
முன்ணரத்

அணர்த்ங்ைகப
திட்டங்ைகப

குகநத்ல்,
ரரித்ல்,

ததரறிமுகந
அற்ைக

ததரதுக்ைள் விழிப்புர்க ற்தடுத்துல்,
ஆதத்து
நிகனயிலுள்ப
க்ைளுக்கு

கீழ்ருரறு;
1.

முன்தணச்சரிக்கை
விடுத்ல்,
அச
நிகனகைளின் தசற்தரட்டு டிக்கைைள்,

நிகனத்தின்

டிகக்ைப்
தட்டுள்பது.
அன்
முக்கி
பிரிவுைள்

அணர்த்ங்ைகப

குகநத்ல்,

ற்றும் அபிவிருத்தி பிரிவு
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தசட்தரட்டு

ஆரய்ச்சி



2.

முன்ணரத் ற்றும் திட்டமிடல் பிரிவு

3.

தயிற்சி ற்றும் விழிப்புர்வு பிரிவு

அடிப்தகடரைக்தைரண்டு தசி அணர்த்

4.

அச
டடிக்கைைள்
ற்றும்
முன்தணச்சரிக்கை ங்கும் பிரிவு

முைரகத்து ற்றும் தசி அசநிகன
தசல்தரட்டு திட்டங்ைகப உருரக்குல்.

5.

னிப பிரிவு

6.

நிதி பிரிவு

தசி

தைரள்கைக



ஆதத்துைகப கப்தடரக்குல் ற்றும்
ஆதத்து நிகனகைகப திப்பீடுல்.


இந் தசி ததரறுப்பிகண ரடு முழுதிலும்

தயிற்சி
ற்றும்
விழிப்புர்வு
நிைழ்ச்சிைகப எருங்கிகத்ல் ற்றும்

தசல்தடுத்துற்ைரை அணர்த் முைரகத்து
நிகனத்தின்
கீழ்
ரட்ட
அணர்த்

டத்துல்.

முைரகத்து

எருங்கிகப்பு



கூறுைள்

அச

எவ்தரரு ரட்டத்திலும் ரபித்து அணர்த்
முைரகத்து
விகணத்திநணரைவும்

முன்ணரத் திட்டங்ைகப ரரிப்தற்ைரை
நிறுணங்ைளுக்கு

ங்குல்

ததரறிமுகநயிகண

உட்தட

அர்த்ங்ைளுக்கு

ததினளிப்தற்கு

தமிக்ைரைவும்

எத்துகப்பு
முன்ணரத்

தசட்தரடுைகப தசல்தடுத்ல்.

ரட்டினுள் தசட்தடுத்ப் தடுகின்நது.



முன்தணச்சரிக்கைைகப தற்தைரள்ளுல்
ற்றும் அற்கந தனரக்ைல்.



அச
நிகன
தசட்தரடுைகப
முைரகத்தும் தசய்ல் ற்றும் தசரகண

தக்கு, தணி ற்றும் குறிக்தகள்கள்
தக்கு

ற்றும் மீட்பு தணிைகப எருங்கிகத்ல்.

இனங்கையில் தரதுைரப்தரண
நிகனததநரண அபிவிருத்தியும்.

சமுரமும்



அணர்த்
எருங்கிகத்ல்.

தணி
இற்கை, தரழினுட்த ற்றும் னிணரல்
ற்தடுத்ப்தடும்
இடர்ைகப
முகநரை
முைரகத்தும்

நிரங்ைகப ங்குல் உட்தட பின்

தசய்னூடரை

சமுரத்திலும்
ற்றும்
ரட்டிலும்
தரதுைரப்தரண ைனரச்சரத்க உருரக்குல்.

டடிக்கைைகப



அணர்த்ங்ைகப குகநத்ல்.



ஆரய்ச்சி
ற்றும்
டடிக்கைைள்.



அணர்த் அதரங்ைகப குகநப்தற்ைரை
அபிவிருத்திச்

அபிவிருத்தி

தசட்தரட்டுடன்

என்றிகத்ல்.
குறிக்தகள்கள்



ைரனநிகன ரற்நங்ைளுக்ைரண இகசரக்ை
நிைழ்ச்சிைகப எருங்கிகத்ல்.



அணர்த்
அதரங்ைகபக்
குகநக்கும்
டடிக்கைைள் தரடர்தரை அகச்சுக்ைள்,

அகச்சுக்ைள், திகக்ைபங்ைள், நிதிச்சட்ட
நிறுணங்ைள், ரைர சகதைள், உள்ளுரட்சி
நிறுணங்ைள், ரட்ட, பிதச ற்றும் கிர
உத்திதரைத்ர்ைள்
ததரன்ந
ரடபரவி
நிருரை

ைட்டகப்பின்

மூனம்

திகக்ைபங்ைள்,
ததரலீஸ்,

கீழ்ரும்

முப்தகட
னிர்த்

ற்றும்
துகந

தணிைகப எருங்கிகத்ல், தசல்தடுத்ல்
ற்றும் தட்தரர்க தசய்ல்.

நிறுணங்ைள்,உள்ரட்டு
ன்ணரர்
தரண்டு
நிறுணங்ைள்,
சர்தச
ன்ணரர் தரண்டு நிறுணங்ைள் ற்றும்

அணர்த் முகமத்து நிமனத்தின் தணிகள்

கண தரடர்புகட நிறுணங்ைளுடன்
இகந்து தசய்னதடுல்.

அணர்த்

முைரகத்து

நிகனத்திற்கு

ததரறுப்தளிக்ைப்தட்டுள்ப தணிைள்.
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அணர்த்ங்ைகப குகநத்ல், ததினளித்ல்
ற்றும்

அர்த்ங்ைளுக்கு

பின்

மீட்பு

திட்டங்ைகப எருங்கிகத்ல் ற்றும்
தசல்தடுத்துல்
ஆகிற்றிற்ைரண
தளிரட்டு உவிகப் ததறுல்.

அணர்த் க்க விமபவுகளின் தகுப்தய்வு


குறிப்பு:

அணர்த்ங்களின் க்க விமபவுகள் தற்றி
அணர்த்திணரல்

தர்ம

தரதிக்ைப்தட்டர்ைளிகண

தளிப்தடுத்துற்கு எட்டுதரத் புள்ளிவிங்ைளும்

நட்சி, தள்பம், நினச்சரிவு, தனத் ைரற்று

தன்தடுத்ப்தட்டுள்பது

அல்னது சூநரளி புல் ற்றும் மின்ணல்

உரம் : எரு ருடத்தில் எரு தர் இண்டு முகந

ததரன்ந இற்கை ததழிவுைபரல் 2019 ஆம்

தரதிக்ைப்தட்டரல்,

ஆண்டில்

ைருப்தடுகிநது.

தரதிக்ைப்தட்ட

தரத்

க்ைள்

தரகை சுரர் 1,6222,773 ஆை இருந்து, 975,385

தரத்ம்

இண்டு

தர்ைபரை

வீடுகளின் தசம்

ததர்
ைடுகரண
நட்சிரல்
தரதிக்ைப்தட்டுள்பணர் ற்றும் 589,796 ததர்

2019 ஆம் ஆண்டில் ற்தட்ட அணர்த்தின்
அடிப்தகடயில், தட்டரதி ரத்தில் அதிை

தள்பத்ரல் தரதிக்ைப்தட்டுள்பணர். இநப்பு
ற்றும் ைரங்ைளின் ண்ணிக்கை முகநத 106
ற்றும் 164 ஆகும். 2018 உடன் எப்பிடும்ததரது,

ண்ணிக்கையினரண வீடுைள் தசகடந்ண.
2019 ஆம் ஆண்டில் தனத் ைரற்று ற்றும்

ைரரல் ததரணர்ைள், ைரகடந்ர்ைள்
ற்றும்
இநந்ர்ைளின்
ண்ணிக்கை

தள்பத்ரல்
தரத்ம்
6,108
வீடுைள்
தசகடந்துள்பண,
தலும்
தரசரண
ரக்ைத்க ைரலி ரட்டத்தில் ரசிைளிணரல்

தரடர்தரை 2019 ஆம் ஆண்டில் ைணிசரண
குகநப்பு ைரப்தட்டது.

உப்தட்டுள்பது;.
தரத்ம்
1,425

தள்பம் ைரரை
வீடுைள்
ஏபவு

தசகடந்துள்பண,
ரட்டத்தில் 43

அதில்
வீடுைள்

ரத்கந
முற்றிலுரை

அழிக்ைப்தட்டண.
2019 ல் ற்தட்ட தல்தறு அணர்த்ங்ைள்
ைரரை

வீடுைள்

ஏபவு

முழுகரை தசகடந்ண
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ற்றும்

அண்பரை 511 வீடுைள் அழிகடந்து

kw;Wk;

199969

,we;jdu;.

வீடுைள்

தனத்

ைரற்று

ற்றும்

17

Ngu;

kpd;dy;

fhuzkhf

சூநரழிைரரை தரதிப்தகடந்துள்பது;

;

gy;NtW mdh;j;jq;fs; fhuzkhf 2019 Mk;
Mz;by; gjpthd nkhj;j ,wg;Gfspd;
vz;zpf;if 106 egu;fs; kw;Wk; 30% ePupy;
%o;fp ,we;jdh; kw;Wk; ,uz;lhtJ mjpf
vz;zpf;ifapyhd

,wg;Gfs;

Mf

,Ue;j R+whtsp Gay;fshy; epfo;e;jd.
kpd;dy;>
nts;sk;
kw;Wk;
tpyq;F
jhf;Fjy;fs; Nghd;w NguopTfs; KiwNa

KOikahf moptile;j tPLfs

16%> 12% kw;Wk; 8% ,we;jdh;.

gFjpastpy; moptile;j tPLfs

,wg;Gfs;>
fhzhky;
fhag;gl;Ls;sik

25%

Nghjy;

kw;Wk;

ePupy; %o;fp nkhj;jk; 32 Ngu; ,we;jdu;>
,J
2019
Mk;
Mz;by;
mjpf
vz;zpf;ifapyhd ,wg;GfshFk;> ,jpy;
xU
(1)
egh;
fhzkw;NghAs;sik
Fwpg;gplj;jf;fJ. R+whtsp Gay;fs; kw;Wk;
nts;sj;jhy;
Vw;gl;l
,wg;Gfspd;
vz;zpf;if KiwNa 26 kw;Wk; 13 MFk;.
Ethnuypah
khtl;lj;jpy;
mjpf
vz;zpf;ifapyhd
,wg;Gfs;
gjpthfpAs;sd> gyj;j fhw;W my;yJ
R+whtsp Gay; fhuzkhf 16 Ngu; ,we;jdu;
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khtl;lq;fs;
fk;gh`h,

mk;ghiw,
gJis

kl;lf;fsg;G,

kw;Wk;

Ky;iyj;jPT

(glk; 2.8)
Etunuypah, fhyp, `k;ghe;Njhl;il kw;Wk;
kl;lf;fsg;G khtl;lq;fspy; ,Ue;J mjpf
vz;zpf;ifapyhd
,wg;Gfs;
gjpthfpAs;sd
2019 xl;Lnkhj;jkhf 2019 Mk; Mz;by;,
ehl;bd; midj;J khtl;lq;fSk; NtWgl;l
mdh;j;jq;fspdhy;
ghjpf;fg;gl;Ls;sd
kw;Wk; nts;sj;jhy; 23 khtl;lq;fshy;
Fwpg;gplj;jf;f

jhf;fk;

Vw;gl;lJ,

22

khtl;lq;fs; fLikahd twl;rp epiyia
ntspg;gLj;jpd.

அணர்த்
முகமத்து
நிமனத்ன்
தணிபர்கள் ண்ணிக்மக ற்றும் தணிட்
தகுதி

ஊழிர்கமப ஆட்தசர்ப்பு தசய்ல்
ிறுயத்தில்

தற்போதுள்

ணிப்ோர்

தயி

பன்று

வயற்ிடங்கில்

ணிப்ோர் (வெனட்ோடுகள்) தயிக்கோக
இங்கக

இபோணுயப்

கட

உத்திபனோகத்தர் ஒருயகப தற்கோலிகநோக
இகணப்புச்

வெய்ன

ட்டுள்து.

101

அியிருத்தி உத்திபனோகத்தர் தயிகில்
100

தயிகளுக்கோக

யமங்கப்ட்டுள்துடன்,

அநநதி
2020

ஆம்

ஆண்டில் அவ் வயற்ிடங்கக பூர்த்திக்
வெய்யதற்ககோ

பதகயனோ

அநநதிகள்

2020

வப்ட்டு
ஏகன

www.desinventra.lk jutpd; mbg;gilapy;

பூர்த்திக்

mdh;j;jg; ghjpg;Gfspd; RUf;fk; - 2019

பநற்வகோள்ப்டும்.

Mz;by;

mjpf

ghjpg;Gf;Fs;shd
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ஒதுக்கீடுகள்

பகோபப்ட்டுள்.
ஆண்டில்

gy;NtW mdh;j;jq;fs; fhuzkhf 2019 Mk;

ிதி

வெய்ன

ஆம்

வயற்ிடங்ககயும்
டயடிக்கக

31.12.2019 திகதியில் தணிட் தகுதி கல்கள்
ணினோர் யகக

அநநதிக்கப்ட்ட
எண்ணிக்கக

தற்போகதன
எண்ணிக்கக

வயற்ிடங்கள்
எண்ணிக்கக

ணிப்ோர் ோனகம்

1

1

0

பநதிக ணிப்ோர் ோனகம்

1

1

0

ணிப்ோர்

6

3

3

உள்க கணக்கோய்யோர்

1

1

0

18

0

18

உதயி ணிப்ோர்

15

12

3

உதயி ணிப்ோர் ( நோயட்ட )

25

25

0

கணக்கீட்டு அதிகோோி

1

1

0

ிர்யோக அதிகோோி

1

0

1

ிபத்திபனக உதயினோர்

1

0

1

யிெோபகண அதிகோோி

1

1

0

பதோக போக்கு / புயினினல் தபவு வதோகுதி

1

1

0

தபவு வதோகுதி ஆய்யோர்

1

1

0

தகயல் வதோமில்நுட் அதிகோோி

1

0

1

யகனகநப்பு வதோகுதி ிருயோகி

1

0

1

நூகர்

1

1

0

101

0

101

வநோமிவனர்ப்ோர்

2

0

2

தகயல் வதோமில்நுட் உதயினோர்

6

6

0

அகெயும் நற்றும் அகெனோ பகநபோ யல்லுர்

1

1

0

வதோடர்பு வதோமில்நுட் யல்லுர்

3

2

1

யோவோலி இனக்குயர்

1

1

0

201

186

15

39

38

1

35

34

1

465

316

149

உ ணிப்ோர்

ஆய்யோர்

அியிருத்தி உத்திபனோகத்தர்

பகோகநத்துய உதயினோர் / அர்த்த
பகோகநத்துய உதயினோர்
ெோபதி
அலுயக உதயினோர்
வநோத்தம்

2019.12.31 திகதிம புதி ஆட்தசர்ப்புக்கள்
தயி

எண்ணிக்கக

யிெோபகண அதிகோோி

01

பதோக போக்கு / புயினினல் தபவு வதோகுதி ஆய்யோர்

01

ெோபதி

02
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2019.12.31 திைதிக விண்ப்தங்ைகப தைரல்
தவி

ண்ணிக்மக

முகமத்து உவிபர் (தழில்நுட்தற்ந)

ட்ட
அணர்த்
ஒருங்கிமப்பு கூறுகள்

15
ரட்ட

முகமத்து

கூறின்
அணர்த்

தசி அபவினண முக்கி தசல்தடுகள்

முைரகத்து


உவிரபர்ைள், முைரகத்து உவிரபர்ைள்,
அலுனை

2.2

தணிரட்

தரகுதியிலும் உவி தணிப்தரபர் (ரட்ட),
ரட்ட

முைரகத்து

எருங்கிகப்பு ததரறிமுகந
கீத
கப்தடத்தில் ைரட்டப்தட்டுள்பது.

எவ்தரரு ரட்ட அணர்த் முைரகத்து
எருங்கிகப்பு

அணர்த்

உவிரபர்

எருர்

ற்றும்

சரதிதரருர் உள்படங்குகின்நணர்.
ரட்டம்
அர்த்ங்ைளுக்கு
உள்பரகும்

சட்டத்தின்

2005 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இனக்ை அணர்த்
முைரகத்து
டடிக்கைைள்

ன்கக்கு இங்ை ரட்ட அணர்த்
முைரகத்து உவிரபர்ைள் ண்ணிக்கை
ரறுதடும்.
தரத்
டுத்துக்தைரள்ளும்ததரது,

அணர்த்
முகமத்துச்
திருத்ங்கள்

சட்டத்தின்
திருத்
அணர்த்
முைரகத்து

நிறுணத்திணரல்
தசய்ப்தட்டுள்பதரடு

ண்ணிக்கைக
25
உவி

அன்

அனுதிக்ைரை
சட்டர
சர்ப்பிக்ைப்தட்டுள்பது.

தணிப்தரபர்ைள் (ரட்ட), ரட்ட அணர்த்
முைரகத்து உவிரபர்ைள்,முைரகத்து

நிகநவுச்
கபு
அதிதரிடம்

உவிரபர்ைள் ன்ந கையில் 113 ததர் 25
ரட்டங்ைளில்
தசகயில்



ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பணர்.

தசி

தைரழும்பு, ைழுத்க, ைரலி, ரத்கந ற்றும்
யம்தரந்தரட்கட ரட்டங்ைளில் ரட்ட

திட்டதரன்கந டிகக்கும் அசித்க
2005 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இனக்ை ததரிடர்

அணர்த்

முைரகத்து
சட்டத்திணரல்
டுத்துக்
ைரட்டப்தட்டுள்பது. தசி அச நிகன
தசல்தரட்டுத் திட்டம் மூனம் ரட்டினுள்

முைரகத்து

கூறுைளுக்கு

இரணு

(NEOP)

எருங்கிகப்பு
ற்றும்

தகடயிணரும்

விரணப்
இகப்புச்

தசய்ப்தட்டுள்பணர்.
ைழுத்க

அச

நிகன

தசல்தரட்டுத்

ததரிடர்ைள் இடம்ததநக்கூடி சந்ர்ப்தங்ைள்
விரிக்ைப் தடுதுடன் ரட்டினுள் ற்தடும்

ரட்டத்கத்

கண

ைரனநிகன, நீர், உயிரில்,தரழில்நுட்த ற்றும்

ரட்ட

அணர்த்

னிணரல்

எருங்கிகப்பு

கூறுைள்

ரட்டங்ைளின்
முைரகத்து

தசி அச நிமன தசல்தட்டுத் திட்டம்

வி

ததினளிக்கும்

ரட்ட தசனைங்ைளில் நிறுப்தட்டுள்பண.

ற்தடுத்தும்

ததழிவுைளுக்கு

ததரறிமுகநைள்

உள்படங்குகின்நண.
தசி
தசல்தரட்டுத்
திட்டத்க

கீழ்ரும் கப்தடத்தில் ரட்ட அணர்த்
முைரகத்து எருங்கிகப்பு ததரறிமுகந

அதில்
அசைரன
ளிதில்

அணுகுற்ைரை,
தசி
அசைரன
தசல்தரட்டுத் திட்டம் 1-தரகுதி ற்றும் 2-

ைரட்டப்தட்டுள்பது.

தரகுதி
ண
இண்டு
தரகுதிைபரை
மும்தரழிைளிலும் ரரிக்ைப்தட்டது. எரு
நிறுணத்தின் சரத்திக்கூறு ற்றும் நிந்
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ததரறுப்கத மீறும் அசநிகன ற்தட்டரல்

ழிைரட்டல்ைள் இகடக்ைரன முைரகத்து

நிறுணங்ைள்

குழுவின்

ற்றும்

னிதர்ைளுக்ைரண

அனுதிக்ைரை

முன்கக்ைப்தட்டு

ததரறுப்புைகப எப்தகடக்ை உவுல்; முன்
ச்சரிக்கை ததரறிமுகநக தசல்தடுத்துல்

மீண்டும்
தட்குறிப்பிட்ட
நிறுணங்ைள்
ற்றும் இனங்கை மின்சர சகத, இனங்கை

ற்றும் தசி அச நிகன தசல்தரடுைகப

அணுசக்தி சகத, சுைரர அகச்சு, ததரலீஸ்

எருங்கிகத்ல்,

ற்றும்

தசி

அச

நிகன

குடிவு

ற்றும்

தசல்தரட்டுத் திட்டத்தின் தரகுதி 1 இன்

திகக்ைபம்

மூனமும்;

முன்கக்ைப்தட்டுள்பதுடன்

நிறுண

ததரறுப்புைள்

ற்றும்

னும்

குடிைல்வு

நிறுணங்ைளுக்கு
அற்ைகரை

தணிைள் தசி அசைரன தசல்தரட்டுத்
திட்டத்தின்
தரகுதி
2
மூனமும்

சுைரர அகச்சு, இனங்கை மின்சர சகத
ற்றும் இனங்கை அணுசக்தி சகத னும்

விரிக்ைப்தட்டுள்பண.

நிறுணங்ைளிணரல்

ழிைரட்டல்ைள்

ரரிக்ைப்தட்டுள்பது. கண நிறுணங்ைளும்
மும்தரழிைளிலும் ரரிக்ைப்தட்டுள்ப தசி
அசைரன

தசல்தரட்டுத்

ற்ததரது

திட்டத்திற்கு

அனுதிக

ற்றும்

ததற்றுக்தைரள்ளும்



தைரண்டு,அச தசல்தரடு அகநயின் முனம்
தற்தைரள்ளும் தனிைளுக்ைரை இகடக்ைரன



தசங்ைல்ைள்

இருப்பின்

அற்கந

திருத்ம் தசய்ற்கு திட்டமிடப்தட்டுள்பது.

க, தசி அசைரன தசல்தரட்டுத்
திட்டத்தின் தரகுதி 2 இக ழிைரட்டனரைக்

முைரகத்து
குழுவின்
ங்ைப்தட்டுள்பது.

ரரிப்ததில்

ஈடுதட்டுள்பது. இந் தசல்தரட்டில் குகநைள்

திர்ைரனத்தில் அணர்த் முைரகத்து தசி
சகதயின்

ழிைரட்டல்ைகப

இமடக்கன முகமத்து குழு (IMC)

அணர்த்

முைரகத்து

நிகனத்தின்

முைரகத்து டடிக்கைைள் தரடர்தரண
தீர்ரணங்ைள் டுக்கும்
தசட்தரட்டிகண

இக்ைம்

தற்தைரள்து

இகடக்ைரன

குழுவிணரனரகும்.அன்

நிறுண அணர்த் முன்ணத்த் திட்டம்

முைரகத்து

(IDMP)

முைரகத்து

மூனம்

அகச்சின்

அணர்த்

தசனரபரின்

2005 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இனக்ை அணர்த்

கனகயில் 2019 ஆண்டினுள் 06 கூட்டங்ைள்
டத்ப்தட்டுள்பது. அணர்த் முைரகத்து

முைரகத்துச்
சட்டத்தின்தடி,
நிறுண
அணர்த் முைரகத்து திட்டங்ைளுக்ைரண

நிகனத்தின்

ழிைரட்டுல்ைகபத் ரரிப்தன் ததரறுப்பு
அணர்த்
முைரகத்து
நிகனத்திற்கு

1) தசனரபர்,

ங்ைப்தட்டுள்பது. அற்ைக, அணர்த்
முைரகத்து அகச்சின் கீழுள்ப தசி

2) நிதி

முைரகத்து

ற்றும்

திட்டமிடல்

அகச்சு

-

பிதிநிதி - உறுப்பிணர்
3) ததிக்ைரப்பு

ற்றும்

ை

அபிவிருத்தி

அகச்சு - பிதிநிதி - உறுப்பிணர்
4) ரைர சகதைள் ற்றும் உள்ளுரட்சி

ழிைரட்டல்ைள்
அவ்

அணர்த்

அகச்சு - கனர்

திகக்ைபம் ற்றும் தசி அணர்த் நிர
தசகைள்
நிகனம்
ன்தற்றுடன்
ரரிக்ைப்தட்டது.

முைரகத்து

குழுவின் உள்படக்ைம் கீழ்ருரறு;

ைட்டிட அகச்சி நிறுணம், ரனிகனயில்

என்றிகந்து

இகடக்ைரன

அகச்சு - பிதிநிதி - உறுப்பிணர்

ழிைரட்டல்ைகப

5) தணிப்தரபர்

தசல்தடுத்துற்கு முன்ணரை 10 தங்ைரபர்

ரைம்,

தசி

ைட்டிட

ஆரய்ச்சி நிறுணம் - - உறுப்பிணர்

நிறுணங்ைளுக்கு திவிட தசனர்தரன்று
நிைழ்த்ப்தட்டு,
அவ்
ழிைரட்டல்ைளின்

6) பி ைக்ைரபர், அணர்த் முைரகத்து

தசனரக்ைம் தரடர்தரை நிறுண ட்டத்தில்
அரனிப்புைள்
ததநப்தட்டண.
இறுதி

அணர்த்

அகச்சு - உறுப்பிணர்
7) தணிப்தரபர்
ரைம்,

முைரகத்து நிகனம் - தசனரபர்
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அதததரன்று ைக்ைரய்வு விணரக்ைள் ற்றும்

கக்கய்வு ற்றும் நிருகக் குழு (AMC)
அணர்த்

முைரகத்து

அறிக்கைைளில் ழுப்தப்தடும் அரனிப்புைள்

நிகனத்தின்

ற்றும் ைக்ைரய்வு ற்றும் முைரகத்து
குழுவின் தரிந்துகைளுக்ைரை நிகனத்திணரல்

தசல்தரடுைகப ைக்ைரய்வுக்கு உள்பரக்கும்
தசப்தடு
தரடர்தரை
ைக்ைரய்வு

தற்தைரள்பப்தடும்

ஆதனரசகணைள் ங்கும் குழு ைக்ைரய்வு

ற்றும்ம்

ற்றும் நிருரைக் குழுரகும். 2019 டிசம்தர் 31,

ஆரப்தடும்.

திருத்ங்ைளின்

குறித்தும்

இதில்

அபவு
தலும்

நினப்தடி அன் உறுப்பிணர்ைளின் விதங்ைள்
கீழ்ருரறு;
திரு  வீ
(கனர்)

ஜணர

-

திரு டப்  ர்சிறி
(உறுப்பிணர்)

-

திரு ச் யு
ததரன்தசைர
(உறுப்பிணர்)

-

ஆர்

திருதி தை  சுதத்ர
ல்ததரன (உறுப்பிணர்)

-

திருதி  பீ ஆர்
அதைரன்
(அரனிப்தரபர்)
திரு தை  நிரந்
(உறுப்பிணர்)
திரு தஜ ச் பீ ஜனத்
(உறுப்பிணர்)

-

தணிப்தரபர்,
திகநதசரி
வு தசனவு பிரிவு, ததரது
திகநதசரி
தணிப்தரபர்
ரைம்,
அணர்த்
முைரகத்து
நிகனம்
பி
ைக்ைரபர்,
ர்த்தித்
முைரகத்து
அகச்சு
சிதட்ட உவிச் தசனரபர்,
ரைர சகதைள் ற்றும்
உள்ளுரட்சி அகச்சு
ைக்ைரய்வு உர் அதிைரரி,
ைக்ைரய்ரபர்
ரைம்
திகக்ைபம்
பிதி தணிப்தரபர் - நிதி
அ.மு.நி.
உள்பை
ைக்ைரய்ரபர்,
அ.மு.நி.

ைக்ைரய்வு

பிரிவிணரல்

விடங்ைள்

ைனந்துகரடப்
விதிமுகநைள்

தட்டது.
133

ற்றும்

134

கூட்டங்ைள்

டத்ப்தட்டு உள்பை நிருரை தரகுதியிகண
எழுங்ைரைவும்

துல்லிரைவும்

தைரண்டுதசல்ற்கு

தகரண

ழிைரட்டல்ைள்

நிருரைத்திற்கு

ங்ைப்தட்டுள்பண. அணரலும், ஆண்டுக்குரி
ரன்ைரம் ைக்ைரய்வு ற்றும் முைரகத்து
குழு
கூட்டத்திகண
டத்
முடிரல்
ததரய்விட்டது.
இனங்கையின் பங்ைளுக்கு முன்னுரிக
அளித்து
அணர்த்
முைரகத்து
ததரறுப்ததற்ைப்தடும்

தன்தடுத்திகக உறுதிச் தசய்ல் ற்றும்
அணர்த்
முைரகத்து
நிகனத்தின்

நிதி
மூனம்

எவ்தரரு பிரிகயும் மீபரய்விச் தசய்ல்

ைரட்டப்தட்டுள்ப தணிைள், முைரகத்து
ற்றும்
ைக்ைரய்வு
திகக்ைபத்தின்
சுற்நறிக்கைைளில்

குழு

முன்கூட்டித நிச்சயிக்ைப்தட்ட இனக்குைகப
அகடயும்
குறிக்தைரளுடன்
பங்ைகப
சிக்ைணரைவும்
விகணத்திநணரைவும்

இதில்

அன்தடி

முைரகத்து

திட்டங்ைள், நிைழ்ச்சிைள் ற்றும் தணிைளின்

ழுப்தப்

தட்டிருந் ைக்ைரய்வு விணரக்ைளின் மூனம்
சுட்டிக்ைரட்டப்தட்டிருந்
அரனிப்புைள்
தரடர்தரண

ற்றும்

நிகனத்திணரல்

தசி ைக்ைரய்வு அலுனைத்திணரல் ற்றும்
உள்பை

அணர்த் முைரகத்து நிகனத்தின் 2019
ஆண்டுக்குரிரை ரன்கு (04) ைக்ைரய்வு

ற்றும்

அன்

தசல்தரடுைளுக்ைரை

எதுக்ைப்தட்ட நிதிைகப தசனவு தசய்ற்ைரை,
அனுதிக்ைப்தட்ட
ைரன
ல்கனக்குள்

ங்ைப்தட்டுள்ப

ஆதனரசகணைள் ற்றும் தசி ைக்ைரய்வுச்
அகரை

குறிப்பிட்ட தரக்ைங்ைகப உண்கரைத

ைக்ைரய்வு ற்றும் முைரகத்து குழுவில்

அகடந்துள்பர ற்றும் பூர்த்திச் தசய்ப்தட்ட

சட்டத்தின்
விடங்ைள்

நிங்ைளுக்கு
ைனந்ரதனரசித்து

திட்டங்ைள்

உரி

அல்னது

நிைழ்ச்சிைள்

அத்

திருத்ங்ைகப தசய்துதைரள்ற்ைரை அணர்த்
முைரகத்து நிகனத்தின் நிருரைத்திற்கு

திட்டங்ைளின்
திர்தரர்ப்புைளுக்கிங்ை
ன்தக நிர்யித்ல், ைக்ைரய்வு ற்றும்

தகரண
தட்டுள்பண.

முைரகத்து குழுவிற்கு எப்தகடக்ைப்தட்ட
ததரறுப்புைபரகும்.
அகண
திர்ரும்

ழிைரட்டல்ைள்

ங்ைப்

ஆண்டுைளிலும்
குழுவிணரல்
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சிநப்தரை

நிகநதற்ந

திர்தரர்க்ைப்

தடுகின்நது.

குமநத்ல், ஆய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி பிரிவு

ஆரய்ச்சி

ற்றும்

அபிவிருத்தி

ங்ைப்தட்டுள்பதுடன்
ததரதுத் திகநதசரியிணரல் 2019 ஆண்டிற்ைரண
கீழ்ரும் நிதி எதுக்கீடுைள் குகநத்ல்,

அவ்

பிரிவுக்கு
ஆண்டின்

ததௌதீை ற்றும்நிதி முன்தணற்நமும் கீத
குறிக்ைப்தட்டுள்பது.

2019 ஆண்டிற்கண நிதி ஒதுக்கீடுகள் ற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டின் நிதி ற்றும் ததௌதீக முன்தணற்ந
சம்சம்.
தசனவு
மனப்பு

3-2509
10-2509

7-2509

கருத்திட்டம்

அணர்த்ங்ைகப
குகநக்கும்
ைருத்திட்டங்ைள்
அபிவிருத்திச்
தசற்தரட்டினுள்
அணர்த் அதர
குகநப்பிகண
என்றிகத்ல்
அணர்த் அதர திப்பீடு

2019
ஆண்டுக்கண
நிதி
ஒதுக்கீடுகள்
(ரூ.மிலி.)

நிதி முன்தணற்நம் (ரூ.மிலி.)

முன்தணற்நம்

ததௌதீக
முன்தணற்நம்
(%)

200

131.23

மகயில்
சீதுகள்
42.63

10

7.17

4.4

90

15

9.72

0

80

06. அணர்த்ங்ைள்

பிரிவின் ததறுப்புக்கள் ற்றும் தணிகள்

90

தரடர்தரண
வு
தரகுதிைகப டத்திச் தசல்லுல் ற்றும்
அற்கந இற்கநப்தடுத்துல் .
07. அணர்த் அதரமுள்ப ரட்டங்ைகப
எருங்கிகத்து,
அணர்த்
அதர
திப்பீட்டுப்
தணிைகப
தற்தைரள்ற்ைரை
அணர்த் அதர
முைரகத்து
ழிைரட்டல்ைகப
ங்குல்.
08. ரட்ட,பிதச ற்றும் கிர அலுனர்
பிரிவு
ட்டங்ைளில்,
ை
சகத
ல்கனைளுக்கு உட்தட்ட பிதசங்ைள்
ற்றும்
தரிவு
தசய்ப்தட்ட
துகநைளுக்ைரண
அணர்த்
அதர
திப்பீடுைகப
தற்தைரள்ற்ைரண
வுைகப திட்டுல், திப்பீடுைகப
தற்தைரள்ளுல்/இற்கநப்தடுத்துல்
ற்றும்
அணர்த்
அதர
திப்பீடு
தரடர்தரை
உரி
ப்பிணர்ைகப
அறிவூட்டுல்.

01. தசி

ற்றும் ரட்ட ட்டத்தில்
அணர்த் ஆதத்துைகப குகநப்தற்ைரண
மூதனரதர
திட்டங்ைகப
ரரித்ல்
ற்றும் தசல்தடுத்ல்
02. அணர்த் அதர குகநப்பிகண பிரண
அபிவிருத்திச்
தசற்தரட்டினுள்
என்றிகப்தற்குத்
தகரண
டடிக்கைைகப தற்தைரள்ளுல்.
03. ைரனநிகன
ரற்நங்ைள்
தரடர்தரை
உருைப்தடுல்,
ழுல்
ற்றும்
குகநத்லுக்குரி
தசல்தரடுைகப
கண நிறுணங்ைளுடன் எருங்கிகத்து
தசல்தடுத்துல்.
04. அகச்சின்
ஆதனரசகணைளின்
அடிப்தகடயில்
அணர்த்ங்ைளின்
இப்புைள்,தசங்ைள்
தரடர்தரை
திப்பிடுல்,
தரகடப்புகட
நிறுணங்ைகப
எருங்கிகத்து
பின்
அணர்த்
றுசீகப்பு,
புணகப்பு
திட்டங்ைகப தசல்தடுத்ல்.
05. அணர்த்
அதர
முைரகத்தும்
தரடர்தரண ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி
தணிைகப தற்தைரள்ளுல்.
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தததுத் திமநச்தசரியிணல் 2019 ஆண்டிற்கக கீழ்ரும் நிதி ஒதுக்கீடுகள் குமநத்ல், ஆய்ச்சி ற்றும்
அபிவிருத்தி பிரிவுக்கு ங்கப்தட்டது.
தசனவு
மனப்பு

கருத்திட்டம்

2019 ஆண்டிற்கண
ஒதுக்கீடுகள் (ரூ.மில்)

3-2509

அணர்த்ங்ைகப குகநக்கும் ைருத்திட்டங்ைள்

200

10-2509

அணர்த் அதர குகநப்பு முகநகக பிரண அபிவிருத்தி

10

தசல்தரட்டினுள் என்றிகத்ல்
7-2509

அணர்த் அதர திப்பீடு

15

தத்ம்

225

குகநத்ல், ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி பிரிவிணரல் அணர்த்ங்ைகப குகநக்கும் திட்டங்ைகப
தசல்தடுத்ல், அர்த்ங்ைகப இணங்ைரணுல் ற்றும் ரட்ட ட்டத்தில் அணர்த் சுவிங்ைகப
ரரித்ல், அணர்த் முைரகத்து டடிக்கைைளுக்ைரை ஆரய்ச்சி தங்ைளிப்பிகண ங்குல் ற்றும்
அணர்த் அதர குகநப்பு முகநகக பிரண அபிவிருத்தி தசல்தரட்டினுள் என்றிகத்ல்
ததரன்ந நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளுக்கு முன்னுரிக ங்கி அணர்த் முைரகத்து நிகனத்தின்
ததரறுப்புக்ைள் ற்றும் தணிைகப தற்தைரள்ப தங்ைளிப்பு ங்குகின்நது.

அற்கம, 2019 ஜணரி முல் டிசம்தர் மயினண நிதி ற்றும் ததௌதீக முன்தணற்நத்தின் சம்சம்
பின்ருறு.
தசனவு
மனப்பு

3-2509

10-2509

7-2509

கருத்திட்டம்

அணர்த்ங்ைகப
குகநக்கும்
ைருத்திட்டங்ைள்
அணர்த்
அதர
குகநப்பு
முகநகக
பிரண அபிவிருத்தி
தசல்தரட்டினுள்
என்றிகத்ல்
அணர்த்
அதர
திப்பீடு

அணர்த்ங்கமப
தசல்தடுத்ல்

குமநக்கும்

2019
ஆண்டிற்கண

நிதி முன்தணற்நம் (ரூ.மில்)

ததௌதீக
முன்தணற்நம்

ஒதுக்கீடுகள்
(ரூ.மில்)

முன்தணற்நம்

மகசமுள்ப
பில்கள்

(%)

200

131.23

42.63

90

10

7.17

4.4

90

15

9.72

0

80

ஆண்டிற்ைரைவும் ததரதுத் திகநச்தசரியிணரல்

திட்டங்கமப

எதுக்கீடு

தசய்ப்தடும்

நிதியிகண

முைரகத்தும்
தசய்து
அணர்த்ங்ைகப
குகநக்கும்
திட்ட
முன்தரழிவுைளின்

இனங்கையினுள் அணர்த்ங்ைகப குகநக்கும்
திட்டங்ைகப தசல்தடுத்துது இப்பிரிவின்

முன்னுரிகப்
தடுத்லுக்கு
அக
திட்டங்ைள் தசல்தடுத்ப் தடுகின்நண. இதில்

முக்கி தசல்தரடு ஆதரடு எவ்தரரு
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தல்கைரண

அர்த்ங்ைகபக்குகநக்கும்

அணர்த்

முைரகத்து

நிகனத்திற்கு

திட்டங்ைள் அற்றுக்குரி நில் அகச்சின்

அறிக்கை ங்ைப்தடும்.

மூனம் அவ் அகச்சின் எதுக்கீடுைகபக்
தைரண்டு தரற்தைரள்ப ஊக்குவிப்ததுடன்,

அணர்த்ங்ைள் தரடர்தரண ைல்ைள் ற்றும்

முன்னுரிக

அடிப்தகடயில்

அணர்த்ங்ைகப

குகநக்கும்

தசல்தடுத்ல்

அணர்த்

ரட்ட

கண

அபவில்

முன்தரழிவுைகப

திட்டங்ைகப

தைரண்டு,

முைரகத்து

அடிப்தகடரைக்

சர்ப்பிக்ைப்தட்ட

திட்டங்ைகப

நிகனத்திணரல் தற்தைரள்பப்தடுகின்நது.

முன்கக்ைப்தட்ட
குகநத்ல்

தசல்தடுத்துற்ைரை

ரூ.200

மில்லின் தரகைக 2019 ஆண்டுக்ைரண
இதில்,

ரட்ட

அபவில்

தைரப்தடும்

குகநக்கும்

ைருத்திட்ட

அனுதிக்ைப்தட்டது (ஆண்டின் தரடக்ைத்தில்

முன்தரழிவுைகப ைணத்தில்தைரண்டு தசி
ட்டத்தில் நிமிக்ைப்தடும் குழுதரன்றிணரல்

ரூ .100 மில்லின் ற்றும் ஜூன் ரத்தில் ரூ
.100 மில்லின் ததரதுத் திகநச்தசரியிணரல்

அணர்த் குகநப்பி ைருத்திட்டங்ைள் தரிவுச்

எதுக்ைப்தட்டது).

அணர்த்ங்ைகப

தசய்ப்

தடுதுடன்,

அன்

ததரதுத்

விரிரண திப்பீடு அறிக்கைைள்
தரழில்நுட்த
அறிக்கைைள்மீது

2019 க்ைரண எதுக்கீடுைளிலிருந்து

தசலுத்துல்ைள், சரிரண தற்தரர்கயின் கீழ்
தசலுத்ப்தட
தண்டியிருந்ரல்
இந்
எதுக்கீடுைள் தற்தைரள்ப தண்டியிருந்து.

திட்டங்ைகப

முைரகத்து

உவி

அணர்த்

2018 ஆண்டிலிருந்து 2019 ஆண்டுக்கு தரடர்ந்து

தணிப்தரபரிணரல்

தடிரை தற்தரர்க தசய்ப் தடுதரடு,
தசி ட்டத்திலும் ைருத்திட்ட முன்தணற்நம்
தற்ப்தரர்க

தசய்ப்தடும்.

எவ்தரரு

திட்டத்திற்கும்

தகரண

தல்தறு

தரழில்நுட்த

தங்ைளிப்புைள்

ரட்ட

ட்டத்தில்

அற்குரி

68.71

தரகைக தசலுத் எதுக்ைப்தட்டது. ைடந்
ஆண்டின் இறுதியில் ங்ைப்தட்ட இந்

முைரகத்து
நிகனம்
அணர்த்
முைரகத்து அகச்சினுடரை டடிக்கை
ரட்ட

ரூ.

மில்லின் தரகைக 2018 ஆம் ஆண்டில்
தசல்தடுத்ப்தட்ட திட்டங்ைளின் நிலுகத்

ற்றும்
ைணம்

தசலுத்தி
ரட்ட
தசனரபர்ைளுக்கு
எதுக்கீடுைகப
விடுவிக்ை
அணர்த்

தசல்தடுத்துல்

மூனம்

பின்ணர்

அக்ைருத்திட்ட முன்தரழிவுைகப உரிரை

தற்தைரள்ளும்.

திகநச்தசரியின்

ந்
03
ைருத்திட்டங்ைளுக்ைரை

முடிவுறுத்ப்தடர
ரூ.12.9
மில்லின்

எதுக்கீடு

தசய்ப்தட்டதரடு,

இத்ஹ்டிட்டங்ைள்
பூர்த்திக்
தசய்ப்தட்டு
ைட்டங்ைள் தசலுத்ப்தட்டுள்பண.
2019 ஆண்டுக்ைரண ஆம்தத்தில் எதுக்ைப்தட்ட

தரழில்நுட்த

நிறுணங்ைளிலிருந்து
ததற்றுக்தைரள்பப்
தடுதரடு, ரட்டச் தசனைத்தின் ற்றும்

ரூ.100

பிதச தசனைத்க ஊடை நிதி தரிரற்நங்ைள்
ைருத்திட்டத்திகண

தரடர்ந்து ந் ைருத்திட்டங்ைளுக்ைரை நிதி
எதுக்கீடு தற்தைரண்டபின் மிகுதியிருந்

முகநரண

நிதியிகண இண்டு புதி ைருத்திட்டங்ைளுக்ைரை

தற்தைரள்பப்தடும்.
நிகநவு

தசய்பின்

ைபப்தரிதசரகண தற்தைரண்ட
ைருத்திட்டம்
தற்றிைரை
தசய்கக்குரி
தரிந்துகைளுடன்

எதுக்கீடுைளிலிருந்து

தட்குறிப்பிட்ட நிலுக தசலுத்துல் ற்றும்

எதுக்ைப்தட்டது.

பின்ணர்,
பூர்த்திக்

அன் பின்ணர் 2019 ஜூன் ரம் எதுக்ைப்தட்ட
ரூ.100 மில்லின் புதி எதுக்கீடுைள் மூனம் 13

தரழில்நுட்த
ரட்ட

மில்லின்

அணர்த்

ைருத்திட்டங்ைளுக்ைரை
ங்ைப்தட்டண.

முைரகத்து உவிப் தணிப்தரபர் மூனம்
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நிதி

எதுக்கீடுைள்

ஆண்டின் இறுதியில் ற்தட்ட அச அணர்த்

தசய்ற்ைரைவும்

நிகனைகப

ஆதத்ரண

ைணத்தில்தைரண்டு

ததினளித்து
ததரலிமரக்

அணர்த்

முன்ணரத்ங்ைளுக்ைரை
கதைகப
தைரள்ணவு

ைண்டி

ைற்ைகப

பிதசத்தில்

அைற்றுற்ைரைவும்

அணர்த் அதரங்ைகப குகநக்கும் தசனவு
கனப்பின் கீழ் எதுக்கீடுைள் ங்ைப்தட்டண

2019 ஆண்டின் புதி கருத்திட்டங்கள்
ட்டம்

ஒதுக்கீட்டுத்
தமக

பிதச தசனகம்

தணகமன

12,400,000.00

5,588,007.60

85

புத்ப

10,000,000.00

-

100

டுல்ன

1,997,264.59

1,664,043.24

100

26,938,468.20

3,165,089.17

100

கழுத்ம
அம்தமந
திருதகமன

கண்டி

ததௌதீக
முன்தணற்நம்
(%)

தை

ததரது கிறுைள்
அகத்ல்
(தை,புத்ப
டுல்ன,
சிம்தனரண்டு)
தசட்டிதரகபம்
தற்கு
ததருகப

ட்டக்கபப்பு

நிதி
முன்தணற்நம்

4,300,000.00

1,119,229.16

100

10,000,000.00

1,507,369.70

100

அடடரகபச்தசகண

5,500,000.00

5,323,473.34

100

ைந்பரய்

1,000,000.00

970,000.00

100

தசருவின

6,000,000.00

ைண்ைடதைரதன

9,800,000.00

ைண்ைடதைரதன

3,229,640.40

அக்குநக

5,820,000.00
6,178,670.00

100

2,414,910.00

956,091.75

100

950,000.00

100
100

வுனி

வுனிர

6,700,000.00

ஹம்தந்தட்மட

யம்தரந்தரட்கட

8,838,634.17

த்மப

டத்

2,581,752.57

-

100

ததனன்றும

னங்ைரபு

7,418,514.12

-

100

அச அணர்த் நிமனகளில் ததலிஸக்
மதகமப தகள்ணவு தசய்ல்
.

6,677,799.90

2,500,000.00 2,5000,000.00

2019 ஆண்டிற்குள் அற்கந ைக்குத்தீர்க்ை

அறிவிக்ைப்தட்டுள்பது.

இனரல்

நிதிமுன்தணற்நம்

சினற்றின்

ததரணரல்
ததௌதீை

ைருத்திட்டங்ைள்

முன்தணற்நம்

அற்கு

ரூ.117.57

100
100

100

அகரை
மில்லின்

100%

ஆதரடு, கைசமுள்ப தற்றுசீட்டுக்ைளின்

ைரப்தட்டரலும்
நிதி
முன்தணற்நம்
குகநரைத ைரப்தடுகிநது. அத்துடன் அப்

ததறுதி ரூ.51 மில்லின் ஆகும். எரு
ைருத்திட்டம் ரத்திம் முடிவுறுத்ப்தடர

தற்றுசீட்டுைள்
கைசமுள்பகைபரை
ரட்ட
உவி
தணிப்தரபர்ைபரல்

என்நரை
திர்ரும்
நீடிக்ைப்தடவுள்பது.
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அணர்த் அத குமநப்பிமண பிண

துகநைளின் நிபுர்ைள் இத் தரழில்நுட்த

அபிவிருத்திச்

குழுக பிதிநிதித்து தடுத்துகின்நணர். இக்

தசல்தட்டினுள்

குழு என்றுகூடி ைருத்திட்டத்திற்குரி திர்ைரன
தசட்தரடுைகப
திட்டமிடல்
ற்றும்

ஒன்நமணத்ல்
அணர்த் முைரகத்து விடரணது எரு
கூட்டு தசல்தட்டரைதண்டிதரடு இற்ைரை
சைன

துகநைளிணதும்

முக்கிரணரகும்.

தங்ைளிப்பு
இற்கை

தற்தரர்க தற்தைரள்பப்தடும்.
2019

மிை

அணர்த் அதர
அபிவிருத்திச்

இவ் ழிைரட்டல்ைகப ரரிக்கும் முகநக
தரடர்தரை

அதர முைரகத்துத்துக்கு தங்ைளிப்பிகண
ததற்றுக்தைரள்பதண்டி 10 துகநைகப

நிறுணத்திணரல்

ழிைரட்டல்ைள்
ரரிக்ைப்தட்டண.
அன்பின்ணர் முல் கபு தரழில்நுட்த

தசல்தடுத்ப் தடுகின்நது.
இத்திட்டம் அச ற்றும்னிரர் னுமிரு

தசல் குழுவிடம் சர்ப்பிக்ைப்தட்டு குழு
உறுப்பிணர்ைளின்
ைருத்துக்ைள்

துகநைகபயும் என்றிகத்து தசட்தடுத்ப்
தடுதரடு இத்துகநைளினுள் அணர்த் அதர

ததற்றுக்தைரள்பப்தட்டதரடு

மூன்று

சந்ர்ப்தங்ைளில்

குகநப்தது தரடர்தரை விரண ைணத்திற்கு
தைரண்டு ருன் மூனம் அணர்த் அதர

தரழில்நுட்த

தசல்குழுவுடன்
இது
தரடர்தரை
ைனந்ரதனரசித்து
அக்
ைருத்துக்ைளுக்கு
அகரை
டிகக்ைப்தட்ட
இறுதி

அபிவிருத்திச்
இன்
மூனம்

கபிகணயும் தரழில்நுட்த
சர்பிக்ைப்தட்டன்
பின்ணர்

அர்த்ங்ைரணிைளும்
ன்கக
மிை
தைரை குகநத்துக்தைரள்ப கூடிதரடு

குழுவிடம்
ஆதனரசை

நிறுணத்திணரல் அவ் இருந்து தளியீட்டிகண
அணர்த்

அனுடரை
னி,
ததௌதீை
ற்றும்
ததரருபரர பங்ைகப தரதுைரத்துக்தைரண்டு

முைரகத்து

நிகனத்திற்கு

கைளிக்ைப் தட்டது.
அற்ைக, கீழ்ரும் துகநைளில் அணர்த்

நிகனரண அபிவிருத்தியிகண தரக்கி ரட்கட

அதர குகநப்பிகண பிரண அபிவிருத்திச்

தங்ைளிப்பிகண

தசல்தரட்டினுள்

ங்ைனரம்.

என்நகணப்தற்ைரண

ழிைரட்டல்ைள்

அணர்த்
அதர
முைரகத்துத்க
அபிவிருத்தியின் பிரண தசல்தரட்டுடன்

தசல்குழுதரன்று
அகக்ைப்தட்டுள்பதரடு,

ஆதனரசை

தரழில்நுட்தக் குழு அறிவூட்டப்தட்டதுடன்,
அன்ததரது
தரழில்நுட்த
குழுவின்
ைருத்துக்ைள் ற்றும் இக்ைங்ைளின் கீழ்

இணங்ைண்டு, அணர்த் அதர குகநப்பிகண
பிரண
அபிவிருத்திச்
தசல்தரட்டினுள்
என்நகணக்கும் ைருத்திட்டம் அத்துகநைளினுள்

என்றிகக்கும்
தசல்தடுத்துற்ைரை

தற்தரர்க

டடிக்கைைள் தற்தைரள்பப்தட்டண.

ைணத்தில்தைரண்டு தடிரைத அணர்த்

தைரண்டுதசல்ற்கு

ழிைரட்டல்ைகப

ரரிப்தற்குரி

கடமுகநத்ன்கக

தசல்தரட்டினுள்
என்நகணப்தது
முக்கி
தரக்ைரகும்.
இன்

குகநப்பிகண பிரண
தசல்தரட்டினுள்

என்நகணப்தற்ைரண

சைன துகநைளின் தசட்தரடுைளுடன் அணர்த்
அதர
குகநத்ல்
என்றிகக்ைப்தட

பிரண

தற்குறிப்பிட்ட

அன்ததரது ைண்டறிப்தட்ட 10 துகநைளினுள்

அதரமுள்பதிணரல் நீர்,க ஆைரம் னும்

குகநப்பிகண

ஆண்டில்

தரழில்நுட்த குழு கூட்டம் இடம்ததற்நதரடு,

ற்றும்

னிணரல் உருரக்ைப்தடும் அணர்த்ங்ைள்
ரட்டின் ந்தரரு இடத்திலும் நிைக்கூடி

தண்டியுள்பது.

ஆம்

ரரித்ல்

நிகநவுதசய்ப்தட்டுள்பது.

திட்டத்க
தரழில்நுட்த

01. தசி திட்டமிடல்
02. ை அபிவிருத்தி
03. தசி

தல்தறு

ற்றும்

ரைர

அகத்ல் ற்றும் அபிவிருத்தி
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04. உள்ளுரட்சி

டடிக்கைைள் தற்தைரள்ளும் அததம்

05. சுற்றுனரத்துகந

தற்குறிப்பிட்ட

திட்டத்க

06. னிர்த் துகந
07. சுைரரம்

தசல்தடுத்துன்
மூனம்
அதரங்ைகப
குகநக்கும்

அணர்த்
நிகனரண

08. நீர் ற்றும் சுைரரம்

ைனரச்சரம்

09. சுற்நரடல் தரதிப்பு ஆய்வுைள்

நீண்டைரன தரக்ைரகும்.

என்கந

உருரக்குது

இன்

10. தசி அணர்த் முைரகத்து மூதனரதரங்ைள்
அணர்த் முைரகத்து நிகனத்திணரல் இவ்
ழிைரட்டைள் அச்சிடப்தட்டு தரடர்புகட

துகநைளிலும்
அன்ததரது

தரழில்நுட்த

உறுப்பிணர்ைளின்
அத்துகநைளுக்குரி
அணர்த்
ஆதத்து

முைரகத்து

தரடர்தரண

அணர்த்

ஆண்டில்

தடுகின்நது.
தசல்

அணர்த்

சிறுர்ைளுக்ைரை
விழிப்புர்க

அதர

திப்பீட்டிகண

தரடசரகன ட்டத்தில் தற்தைரள்ற்ைரை
கைநூல் என்றிகண டிகத்ல் 2019 ஆம்

எவ்தரரு

திர்தரர்க்ைப்

அடிப்தகட
ததற்று,

தசல்தடுத்துற்கு

இனகுரக்ை

தரடசரகன

ைருததரருைள்

துகநைளுக்கு ங்ை உத்தசிக்ை தடுதரடு
அவ்ழிைரட்டல்ைகப

அற்ைக

தல்தறு

குழு

தற்தைரள்பப்தட்டதரடு
தரழில்நுட்த

இது

மூனங்ைள்

தன்தடுத்ப்தட்டு ைல்வி அகச்சின் பூ

கனகயில்
நிறுணங்ைளினுள்
முைரகத்துக

தங்ைளிப்புடன் தற்தைரள்பப்தட்டது.
டிகக்ைப்தட்ட கைநூலின் 10000 பிதிைள்
சிங்ைப தரழியிலும், 3000 பிதிைள் மிழ்

என்றிகப்தற்ைரண குழுக்ைகப உருரக்கி
அன் மூனம் தற்ததரந் ழிைரட்டல்ைகப
தசய்னதடுத்துக
ஊக்குவிப்தற்கும்
திட்டத்தின் பின்தரடரும் டடிக்கைைகப

தரழியிலும் அச்சிடுற்கு டடிக்கை
டுக்ைப்தட்டதரடு
இக்
கைநூகன
தன்தடுத்தி
இனங்கையின்
சைன

தற்தைரள்ற்கும் திர்தரர்க்ைப் தடுகின்நது.

தரடசரகனைளும்



திப்பீடு
தரடர்தரண
இனபக
தம்தடுத்துற்கு
திர்ரும்
ஆண்டில்

குமநப்மத ஒன்றிமத்ல்
அதர

குகநத்கன

கையில்

தரடசரகன தரகுதியினுள் அணர்த் அதர

கல்வித் துமநயினுள் அணர்த் அதக்

அணர்த்

உள்படங்கும்

சமூைப்

தசனரற்ந திர்தரர்க்ைப் தடுகின்நது.

தடுத்துற்ைரண மிை ததரருத்ரண துகநரை
தரடசரகன

தரகுதியிகண



குறிப்பிடனரம்

அதர முைரகத்துத்க சிறுர் ணதில்
குகநத்கன

டத்க

சமுரத்தில்
அகயும்.
அணர்த்
ரழ்க்கை

அணர்த்
ப்பிக்கும்

அதரங்ைகப
தக்ைரை

னி

ரறுன்

அத

தக
ைல்வித்
துகநயினுளிருந்த
தனசந்ர்தங்ைளில் ததனரங்கிதரடு, அது

சந்ர்ப்தரை

குகநத்ல்

அணர்த்

தசி அபவில் ைல்வித் துகநயினுள் அணர்த்
அதர திப்பீதடரன்றிகண தற்தைரள்ளும்

அதரங்ைகப

ரற்நரை

துமநயினுள்

திப்பீட்டிமண தற்தகள்ளுல்

ன்ததரடு சிறு தருத்திலிருந்த அணர்த்
நிகனரட்டுது

கல்வித்

ைரனத்தின்
தகரைவும்
இருந்து.
அற்ைக, 2019 ஆண்டில் இனங்கையின்
தரடசரகனைளுக்ைரண
அதர
குறிைரட்டி

எரு
மூனம்

என்றிகண நிர்ரணிக்ை தகரண ஆம்த
கனயீடுைள் தற்தைரள்ற்கு இப்பிரிவிணரல்

ரத்தின் எட்டுதரத் துகநைளிலும் அணர்த்
அதரங்ைகப குகநத்கன தசல்தடுத்துது

டடிக்கை டுக்ைப்தட்டது.

இனகுரகும். தல்தறு துகநைளினுள் அணர்த்
அதர குகநத்கன என்றிகப்தற்ைரண
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ைல்வி

அகச்சுடன்

ஆம்த

எருருக்கும்

தகப்தடும்

வுைகப

ைனந்துகரடல்ைள் டத்தி பின்ணர் கப

இகத்திலிருந்து

ைல்வி தணிப்தரபர்ைள் ற்றும் தரடசரகன
அதிதர்ைள் அறிவூட்டப்தட்டு தற்குறிப்பிட்ட

ததற்றுக்தைரள்ளும் சதி ங்ைப்தட்டுள்பது.

அதர

குறிைரட்டியிகண

வுைகப

அணர்த்ங்ைள்

ரரிப்தற்ைரண

திட்டுற்குரி
என்றுதசர்த்ல்

தற்தைரள்பப்
என்றுதிட்டப்தட்ட
முனரம்

விடுவிக்ைப்தட்டுள்பதரடு

எவ்தரரு

நிைழ்வுக்கு உரித்ரணரை ரட்ட, பிதச

தடுகின்நது.வுைள்
பின்ணர்
அற்கந

தசனரபர் பிரிவுைளுக்கு அக குறிப்பிட்ட
அர்த்த்திணரல் குறிப்பிட்ட ைரனப்தகுதியில்

ஆண்டின்

ைரனரண்டில்

ைடந்ைரன

ங்கி www.desinventar.lk ண இகபத்தில்

ற்ததரது

ைணினிரக்ைப்தட்டு,2020

தரடர்தரண

ைல்ைள் அகணத்தும் உள்படங்கி வு

தடிங்ைள்

விநிதரைம் முடிவுத்ப்தட்டுள்பதரடு அது
வுைள்

இனசரை

ற்தட்ட உயிரிப்புைள், தரதிக்ைப்தட்ட க்ைள்,
தசகடந்
தசரத்துக்ைள்
தரடர்தரண

இந்

திப்பிடுலுக்குரி அறிக்கையிகண பூர்த்திக்

ைல்ைள்

தசய் திர்தரர்க்ைப் தடுகின்நது.

ண்ணில்

தரகுதியினுள்

ரீதிரை

இத்வு

உள்படக்ைப்தட்டுள்பது.

தரடசரகனைளினுள் அணர்த் அதர குகநத்ல்

அணர்த் முைரகத்து நிகனத்தின் அச

தடர்தரண
தீர்ரணங்ைள்
டுக்கும்ததரது
இம்மூனம் முக்கிரதரடு அணர்த் அதர

தசல்தட்டு பிரிவிணரல் தளியிடும் நிகன
அறிக்கைைள்
ததரனத
சுைரர,

குகநத்ல்
தரடர்தரண
தரழில்நுட்த
அணுகுமுகநைளும் துகரைவிருக்கும்.

ணப்தரதுைரப்பு, நீர்ப்தரசண ற்றும் ரைண
விதத்துக்ைள்
தரடர்தரண
ததரலீஸ்



அறிக்கைைள் (www.police.lk) ததரன்ந துகநைளில்
ததற்றுக்தைரள்ளும் ைல்ைளும் இத் வு

Desinventar வுத்பம்

அணர்த் அதரங்ைகப குகநத்துக்தைரண்டு
அபிவிருத்தி தணிைகப தற்தைரள்ற்ைரை

தரகுதியினுள் உள்படக்ைப்தட்டுள்பண. இத்

ஆரய்ச்சிைள்
விடதரன்று

இற்கநப்தடுத்ப்

வு

டத்துது
முக்கிரண
ஆதரடு இவ் ஆரய்ச்சி

தசல்தடுத்ப் தடுகின்நது.

திட்டமிடப்தட்டு
இதில் அணர்த்

வுத்
தரகுதியிகண
இற்கநப்தடுத்ல்
தரடர்தரைவும்
அகண
தம்தடுத்ல்
தரடர்தரைவும்
நிறுணங்ைகப

இற்கநப்தடுத்ப்தட்ட

வுத்பதரன்று முக்கி அம்சரதரடு
இந்
தகக
அகடரபங்ைண்டு
குகநத்ல்,

ஆரய்ச்சி ற்றும்
டத்திச்

தசல்னப்

அபிவிருத்தி

டத்ப்தட்டதரடு,
ற்தடுத்திக்தைரண்ட

தடுகின்நது.

இகத்பத்தில்
ைரப்தடுதரடு

ப்பிணர்
தடுத்தி 40

தங்ைளிப்பில்
2019.06.25
திைதி
அதில்
இணக்ைண்ைள்

தசல்தடுத்ப்தட்டண.

அத்துடன்
riskinfo
இகப்தக்ைமும்
இற்கநப்தடுத்ப் தடுகின்நது. இச் சைன
வுைளும்
நிகனயில்

உரி
பிதிநிதித்து

ப்பிணர்ைளின்
தசனர்தரன்று

பிரிவிணரல் 2008 ஆண்டிலிருந்து Desinventara
வுத்பம்

தடுதரடு புதி வு

தகரண டடிக்கைைகப இணங்ைண்டு

அதரங்ைகப
குகநத்ல்
தரடர்தரண
ஆய்வுைளுக்கு அடித்பரக்கிக் தைரள்ற்கு
துல்லிரை

தசல்முகநரை

மூனங்ைகப இணங்ைண்டு இகண தலும்
துல்லிரணதரரு வு தரகுதிரக்குற்கு

டடிக்கைைள்
தடிப்தடிரை
நீண்ட
ைரனத்துக்கு விரிரண தப்ததல்கனக்குள்
தவும்
கையில்
தசல்தடுத் தண்டும்.

தரகுதி

2019 ஆண்டில் தல்தறு துகநைகப சரர்ந்

திநந்
ந்

நிறுணங்ைள் ற்றும் தர்ைளிணரல், அணர்த்
முைரகத்து நிகனத்திற்கு விடுக்ைப்தட்ட
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தைரரிக்கைைளின்

மூனமும்

இகத்பத்தின்

மூனமும்

தரகுதியிலிருந்து
ததற்றுக்தைரள்பப்
அபிவிருத்தி

அதததரன்று
இத்

ங்குதும் இனூடரை குகநத்ல், ஆரய்ச்சி

வுத்

ற்றும்

ைல்ைள்
தட்டுள்பண.
ை

அதிைர

சகத,

அபிவிருத்திப்

பிரிவிணரல்

தற்தைரள்பப்தடுதரடு
அன்மூனம்
அணர்த் முைரகத்து துகநக்ைரை புதி னி

தைனனி

பங்ைள் உருரகுது இன் தக்ை விகபரை

தல்ைகனக்ைைம், தைரழும்பு தல்ைகனக்ைைம்,

குறிப்பிடனரம்.

தசி நீர்ங்ைல் ற்றும் டிைரனகப்புச்


சகத, விசர ற்றும் ைன ைரப்புறுத்துச்
சகத, ைரலி அபிவிருத்தி ற்றும் சுற்நரடல்
அகச்சு, .த. சுற்நரடல் ன்நம், JICA

ற்றும்

ததரனத

முப்தகடயிணர்

உள்ரட்டு

(சட்டமனட்)

புமகப்தடங்கமப

தன்தடுத்தி

அணர்த்ங்கமப உள்பகி பிதசங்கள்
ற்றும் கல்கமப தளிப்தடுத்ல்

நிறுணம், MAS CAPITAL ததரன்ந னிரர்
நிறுணங்ைள்

தசற்மகக்தகள்

அணர்த் முன்ணரத்ங்ைளுக்ைரை ததரனத

தளிரட்டு

அச

அணர்த்

ததினளிப்புைளுக்ைரைவும்,

ஆரய்ச்சிரபர்ைள் இத் வு தரகுதியிலிருந்து

அணர்த்ங்ைள்

வுைகப

இடம்ததற்றுள்ப பிதசங்ைள் அதததரன்று
ஆதத்துக்குள்பரகி
க்ைள்
தரடர்தரண
வுைள்
மிைவும்
முக்கிரணதரரு

ததற்று

தல்தறு

ற்றும்
தன்தடுத்தியுள்பணர்.


ஆரய்ச்சிைள்

தீர்ரணங்ைளுக்ைரை

இடம்ததநக்கூடி

ைரணிரகும்.
இத்
ததற்றுக்தைரள்ற்ைரை

Riskinfo அத கல் இமத்பம்
(riskinfo web potal)

ற்றும்

வுைகப
வீண

புவியில் வுைகப (Geospatial Data) இந்

தரழில்நுட்தத்க தன்தடுத்தி ைல்ைகப
தளிப்தடுத்திக்தைரள்து

இகத்பத்தில்

குகநத்ல்,ஆரய்ச்சி

உள்படக்குது

(upload)

ற்றும்

அபிவிருத்தி

இன்கீழ் தற்தைரள்பப் தடுகின்நது. இப்

பிரிவிணரல்

புவியில்
வுைள்
உள்ரட்டு
ற்றும்
தளிரட்டு
ஆரய்ச்சிரபர்ைளிணரல்
தன்தடுத்ப் தடுதரடு அன் மூனம்

ைரனநிகன
முன்ணறிவிப்புைளின்
அடிப்தகடயில் அணர்த்ம் ற்தடமுன் ற்றும்
ற்தட்ட பின் சட்டகனட் புகைப்தடங்ைகப

அணர்த்ங்ைள் இடம்ததறும், இடம்ததநக்கூடி

ததற்றுக்தைரண்டு

பிதசங்ைள்

தசய்ன்

தரடர்தரண

ஆய்வுைகப

தற்தைரள்பப்தடுகின்நது.

அற்கந
மூனம்

தற்தைரள்பல், தீர்ரணங்ைள் டுத்ல் ற்றும்

இண்டரம்நிகன

திர்ைரன

அடிப்தகடரைக்தைரண்டு

திட்டங்ைகப

ரரித்ல்

தற்தைரள்பப் தடுகின்நது.

ைல்ைகப

தகுப்தரய்வு
ற்ததரக
ைல்ைகப

தற்குறிப்பிட்ட

ததறுற்கு

டடிக்கை

தற்தைரள்பப் தடுகின்நது.
ந்தரரு

ைட்டமும்

இல்னரது

இகத்பத்தின் மூனம் இத் வுைள்
ததற்றுக்தைரள்பக் கூடிதரடு அன் மூனம்

இந்
புகைப்தடங்ைள்
சர்தச
தசற்கைக்தைரள் தரழில்நுட்த நிறுணங்ைள்

அணர்த்

மூனம் ததற்றுக்தைரள்பப் தடுதரடு அணர்த்

முைரகத்தும்தரடர்தரை

தணிரற்றும் நிறுணங்ைள் ற்றும் தர்ைளுக்கு

முைரகத்து

ஆவு

ஆரய்ச்சி

விதசட சந்ர்ப்ததரன்று “இன்டர்தணல்

ஊக்குவிப்ததும்
தடுகின்நது.

சரர்ட்டர்”
(International
Charter)
ற்றும்
“தசண்ட்டில் ஷிர” (Sentiual Asia) னும்

ங்குதும்

டடிக்கைைகப
தற்தைரள்பப்

தல்ைகனக்ைைங்ைளில்
ைல்விைற்கும்
ரர்ைளுக்கு
தகரண
தயிச்சி

நிகனத்திற்கு

நிறுணங்ைளிணரல்
அர்த்தரன்றுக்கு
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அற்ைரண

ங்ைப்தட்டுள்பதரடு
முன்
முகநரண

ழிமுகநைளினூடரை இந் நிறுணங்ைளுக்கு

முகநரண

அறிவித்ன்

தீர்ரணங்ைகப

பின்அவ்

அணர்த்

பிதசங்ைள்
புகைப்தடங்ைகப

அதர

உள்படங்குரறு

ததற்றுக்தைரள்பப்தடுதுடன்

ற்தரடுைள்
எவ்தரரு

ததற்று

தகரண

தசய்ப்தட்டுள்பண.
விடத்திற்கு

இதில்
அக

தரடர்புகட

தரழில்நுட்த

நிறுணம்

முன்னும் பின்னும் புகைப்தடங்ைள் அணர்த்

ற்றும்

அகச்சுக்கு

குறிப்பிட்ட

முைரகத்து

தைரரிக்கைைகப

டடிக்கை

அர்த்த்திற்கு

கடமுகநைளின்தடி

நிகனத்திற்கு
டுக்ைப்தடும்.

ங்ை

தரழில்நுட்த

நில்

சர்ப்பித்லும்

தற்தைரள்தரடு

எவ்தரரு

ைடி

ைருவிைகப
தன்தடுத்தி
இப்புகைப்தகடைகப தகுப்தரய்வு தசய்ல்

தரிரற்நத்தின்ததரதும்
விண்ப்தரருக்கு
எரு பிதிக அனுப்பி அருக்கு அறிவூட்டல்

அன் பின் தற்தைரள்பப்தடும்.

ங்ைப்தடும்.



ட்ட

அபவினண

ததது

அனுப்தப்தட்ட

க்கள்

எவ்தரரு

புகர்கள், தகரிக்மககள், முன்தழிவுகள்

ழுத்துமூன

ற்றும் விசமகளுக்கு ததினளித்ல்

ங்ைப்தட்டுள்பதரடு
தரழில்நுட்த
முைரகத்து

சர்ப்பிக்ைப்தடும் புைரர்ைள்,
முன்தரழிவுைள்
ற்றும்

தைரரிக்கையின்தடி

அற்கு

ததினளித்ல்

தீர்ரனிக்ைப்தடும்.

இக்



நிகநதற்றுற்கு தங்ைளித்ல் குகநத்ல்,

விதசட
ைருத்திட்டதரன்கந
தசல்தடுத்துற்ைரை ற்ததரது இக்ைத்க

பிரிவின்

குறிக்தைரபரகும்.
அணர்த்

ற்தடுத்திக்தைரண்டு
முைரகத்து

தரடர்புகட
முடிந்து.

விட

ல்கனக்குட்தட்ட தைரரிக்கைைளுக்ைரை தசி
அபவில்
ற்றும்
ரட்ட
அணர்த்
முைரகத்து

கூறினுடரை

தரிதசரகணைள்

தற்தைரண்டு

அறிக்கைைளின்

மண கருத்திட்டங்கள்
 JICA கருத்திட்டம்

தைனனி தி டிநினத்தினுள் நினவும் ஆதத்து
நிகனக குகநப்தற்ைரை JICA நிறுணத்துடன்

ைணத்தில் தைரண்டு க்ைள் திர்தரர்ப்புைகப
அபிவிருத்தி

ைடிங்ைளுக்கும்

ைரனநிகன ரற்நங்ைளிணரல் ற்தடும் ஆதத்து
நிகனைகப
அடிப்தகடரைக்
தைரண்டு

அகரை தரழில்நுட்த தரிந்துகைகபயும்

ற்றும்

அறிவூட்டல்ைள்
அணர்த்
நிகனத்திணரல்

கிகடத்துள்பதரடு சைன
ததினளிக்ைப்தட்டுள்பது.

ைடிங்ைளுக்ைரை தீர்வு ங்கும் இலுக மீது
ைணம்
தசலுத்தி
அமுலிலுள்ப
சட்ட
வித்திமுகநைள்
ற்றும்
இனபவுக்கு

ஆரய்ச்சி

தடிரை

விண்ப்தரருக்கு ங்ைப்தட்டுள்பது. 2019
ஆண்டில்
இவ்ரநரண
266
ைடிங்ைள்

விசரகைள் ன்தற்றுக்கு ததினளித்லும்
இப்பிரிவிணரல்
தற்தைரள்பப்தடுதரடு
சர்ப்பித்துள்ப

ததினளித்ல்

தற்தைரள்பக்கூடி ழிைரட்டல்ைள் ற்றும்

அணர்த்ங்ைகப குகநப்தற்கு உரிரை ததரது
க்ைளிணரல்
அணர்த்
முைரகத்து
நிகனத்திற்கு
தைரரிக்கைைள்,

ைடித்திற்கும்

எப்தந்ங்ைளில்

அற்ைக 2020

தகரண

இந்

ஆண்டில்
உள்நுக

ஆண்டில் ைருத்திட்டம்

ஆம்பிப்தற்கு உத்தசிக்ைப் தடுதுடன்
திர்ரும் ரன்கு ஆண்டு ைரனத்திற்குள்

அற்றின்

அடிப்தகடயில்

ைருத்திட்ட
இனக்குைகப
திர்தரர்க்ைப் தடுகின்நது.

டுக்ைதண்டி டடிக்கைைள் தரடர்தரை

168

அகடற்கு

முன்ணத் ற்றும் திட்டமிடல் பிரிவு

நிகன

திப்பீடுைள்,

தரடர்தரண

அறிமுகம்

தசனை

அச

பிரிவுைள்,

ததரன்நற்றுக்ைரை
திட்டங்ைகப
முைரகத்து
ற்றும்

துகந

நிறுணங்ைள்

அணர்த்

முைரகத்து

ரரித்ல்
நிகனத்தின்

திட்டமிடல்

தரடர்தரண

ைல்ைள் இத்

திட்டங்ைளில்

உள்படங்குகின்நது.


அணர்த்
முன்ணரத்

பிரிவின்

பிதசத்திலுள்ப

தரடர்புகட ப்பிணர்ைளின் ததரறுப்புக்ைள்

ஆதத்துக்குட்தட்ட கிர அலுனர் பிரிவுைள்
ற்றும்

ைல்ைள்,

நிகனங்ைள்

னி ற்றும் ததௌதீை பங்ைள் ற்றும்
ததழிவு
ததினளித்து
ததரறிமுகநயுடன்

2005 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இனக்ை அணர்த்
முைரகத்துச்
சட்டத்தின்
தடி
ரட்ட/பிதச

பிரண

ட்ட
திட்டங்கள்

அபவினண

முன்ணத்

2019 ஆண்டில் ததநப்தட்ட ரூ.18 மில்லின்

முக்கி

நிதிக

தைரண்டு

ரட்ட

அபவினரண

தணிைளில் என்நரகும். தள்பம், நினச்சரிவு,

நிைழ்ச்சிைள் ரட்ட அணர்த் முைரகத்து

சுணரமி,

கூறுைளினுடரை தசல்தடுத்ப் தட்டத்துடன்

சூநரளி

ததரன்ந

இனங்கையில்

அடிக்ைடி ற்தடும் ஆதத்துைளுக்கு அணர்த்

அன்

முன்ணரத் டடிக்கைைகப திட்டமிடுல்

ததௌதீை
முன்தணற்நம்
100%
ஆைவும்
அறிவிக்ைப்தட்டுள்பது.
2019 ஆண்டில் 25 ரட்டங்ைளில் ததழிவு

அணர்த்
முைரகத்து
நிகனத்தின்
முன்ணரத் ற்றும் திட்டமிடல் பிரிவின்
திட்டமிடல் தணிைளில் என்நரகும்.

ஆண்டு

வோது
திகச்பெோினிோல்
அங்கீகோிக்கப்ட்ட
ஒதுக்கீடுகள்

வெவு

19.8
25.0
18.0

19.5
24.93
16.8

2017
2018
2019

நிதிமுன்தணற்நம்

99.51%

ஆைவும்,

முன்ணரத்
திட்டங்ைகப
உருரக்குல்
ற்றும் அது தரடர்தரண மீபவுைளுக்ைரை ரூ.18
மில்லின் நிதியிகண எதுக்கீடு தசய்ப்தட்டது.
ரட்டின் ததரருபரர நிகனகக ற்றும்
ததழிவுைளிணரல்
தரதிப்புைகப

சமூைத்துக்கு
ற்தடும்
ைணத்தில்தைரண்டு

ரட்டங்ைளுக்கு

எதுக்கீடுைள்

விடுவிக்ைப்தடும். ரட்டங்ைளிகடத நிதி
எதுக்கீடுைள் விதரகிக்ைப்தட்ட முகந ற்றும்

எரு

அற்றின் ததௌதீை ற்றும் நிதி முன்தணற்நம்
கீழ்ருரறு.

துக தசல்தரட்டு ஆரை அணர்த்
முன்ணரத்
திட்டத்க
குறிப்பிடனரம்.

ரட்ட, பிதச தசனை பிரிவுைள் ற்றும்

ரட்டங்ைளினுள்
ற்தடும்
அர்த்ங்ைளுக்ைரை ததினளிக்கும் அதி உரி

கிர அலுனர் பிரிவுைள் ட்டத்தில் ததழிவு
முைரகத்து
சரத்திபத்க

முைரகத்து

ரட்ட

லுவூட்டுற்ைரண தல்தறு முன்ணரத்

குழுதரகும்.

திட்டமிடல் தசல்தரடுைளுக்ைரை 2019 ஆம்

குழுவின் அங்ைத்தும், துகக் குழுக்ைள்

ஆண்டில் முன்ணரத் திட்டமிடல் பிரிவின்

ற்றும்
அர்ைளின்
ததரறுப்புக்ைளும்

மூனம் எதுக்கீடுைள் ங்ைப்தட்டது. ததழிவு

ததரறிமுகநக

அணர்த்

உருரக்குற்ைரண

நிறுணரது

முைரகத்து

தணிைளும்
ரணதன்று

முைரகத்து திட்டங்ைள் அச்சிடுல் ற்றும்

திட்டத்தினுள்
ஆப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.
நிருரை பிதசங்ைள் தரடர்தரண ைல்ைள்,

ரர்

நினவும்

தசனர்வுைளுக்ைரை ரட்ட ற்றும் பிதச

ஆதத்துைள்,

விகபவுைள்,

ஆதத்து

/

மீபவுச்

தசய்ல்

ன்தற்றுக்ைரை ப்பிணர்ைளின் கூட்டங்ைள்,

நிகனைளின்

தற்தைரள்பப்தட்ட

தசய்ல்

ஆதத்து

தசனை பிரிவுைள் ட்டத்தில் எதுக்கீடுைள்

169

ங்ைப்தட்டுள்பண. சுணரமி, தள்பம் ற்றும்

பிரிவிணரல்

நினச்சரிவு தரடர்தரண எத்திகை நிைழ்ச்சிைள்

ங்ைப்தட்டது.

டத்துல்,
ஆதத்துக்ைள்
தரடர்தரண
கதடங்ைகப ரரித்ல், ஆதத்து நிகன

ரூ.1.73

மில்லின்

எதுக்கீடுைள்

தகுப்தரய்வு, கிரமீ ட்டத்தில் ததழிவு

தரி நீர்த்தக்க அமகள் சர்ந் ததழிவுகள்
தடர்தண முன்ணத் டடிக்மககள்

முைரகத்து குழுக்ைகப ப்பித்ல் ததரன்ந

புல் ைரற்று அல்னது நினடுக்ைம் ற்தடும்

சமூை

சந்ர்ப்ததரன்றில்

ட்டத்தின்

ததழிவு

ததினளிப்பு

நீர்த்தக்ை

அகைகப

நிைழ்ச்சிைகப டத்துல், நீர்த்தக்ை அகைள்

சரர்ந்து

உகடற்கு
அகைளின்

முன்ணரத்ரை, நீர்த்தக்ை
கீழ் பிதசங்ைளில் ரழும்

ரய்ப்கத

க்ைளுக்ைரை

அச

முன்ணரத் திட்டங்ைகப சமூை தங்ைளிப்புடன்

நீர்த்தக்ை அகைளின் கீழ் தகுதிைளில் ரழும்
சமூைத்திணரின்
முன்ணரத்
திநகண

உருரக்குல் ற்றும் ரட்ட முன்தணற்ந

தம்தடுத்தும்

மீபரய்வு

ஆம்பிக்ைப்தட்டண. 2019 ஆம் ஆண்டினுள் 19

நிகன

கூட்டங்ைகப

ததழிவுைள்

இடம்ததநவுள்ப
ைணத்தில்

தைரண்டு,தர்ந்தடுக்ைப்தட்ட

ததினளிப்பு

டத்துற்ைரைவும்

நிைழ்ச்சித்

முக்கி

திட்டங்ைள்

இப் பிரிவிணரல் எதுக்கீடுைள் ங்ைப்தடும்.

அகைள்



எத்திகை
நிைழ்ச்சித்
திட்டங்ைள்
யம்தரந்தரட்கட, இத்திணபுரி, குருரைல்,

சிறி ற்றும் த்தி அபவினண தழில்
முற்சிபர்கமப அறிவூட்டும் திட்டம்

சரர்ந்

விழிப்புர்வு

ற்றும்

அனுரபும், ததரனன்றுக, அம்தரகந,
கிளிதரச்சி ைண்டி ற்றும் நுதலிர

சிறி ற்றும் த்தி அபவினரண தரழில்
முற்சிரபர்ைகப அறிவூட்டும் நிைழ்ச்சிைள்
ரட்ட
ட்டத்தில்
தற்தைரள்பப்

ரட்டங்ைளில் டத்ப்தட்டது. தசரகண
ற்றும்
மீட்பு,
முலுவி
முைரம்
முைரகத்தும்
ற்றும்
கிரங்ைளின்

தடுதரடு
ரூ.0.38
மில்லின்
எதுக்கீடுைகபக்தைரண்டு டத்ப்தட்டது. 2019

தரதுைரப்பு ததரன்ந டடிக்கைைள், துக

ஆம்

பிச்சர ததரறிமுகநதரன்கந உருரக்குல்,
அகடரப
குறிப்பு
தனகைைகப

ஆண்டில்

12

ரட்டங்ைளில்

குழுக்ைகப உருரக்குல், முன்தணச்சரிக்கை

இந்

நிைழ்ச்சிைள் டத்திதுடன் அன் ததௌதீை
முன்தணற்நம் 100% ஆகும்.


ைரட்சிப்தடுத்ல்
தரதுைரப்தரண

ட்ட அணர்த் முகமத்துத் திட்டம்

31

டிசம்தர்

2019

நினப்தடி,

ற்றும் இறுதி ைட்டரை
இடங்ைளுக்கு
க்ைகப

தைரண்டுச்தசல்னல்
தரடர்தரை
எத்திகை
நிைழ்ச்சிைகப டத்துன் மூனம் நீர்த்தக்ை
அகைளின்
கீழ்
தகுதிைளில்
ரழும்

16

ரட்டங்ைளில் ரத்திம் ரட்ட அணர்த்
முைரகத்து திட்டம் ரரித்து நிகநவுச்

சமூைத்திணக
அறிவூட்டும்
இத்திட்டத்தில் உள்படக்கிது.

தசய்ப்தட்டது. இற்ைரை ரூ.2.21 மில்லின்

நிைழ்ச்சிைள்

எதுக்கீடு ங்ைப்தட்டது.


ட்ட அபவினண ஒத்திமக நிகழ்ச்சிகள்

ட்டினுள்
நீரில்
மூழ்கி
ண்ணிக்மகம குமநத்ல்



ரட்டினுள் நீரில் மூழ்கிரல் ற்தட்டதண

தள்பம் ற்றும் நினச்சரிவு ஒத்திமக
ட்ட நிகழ்ச்சி

இநக்கும்

அறிவிக்ைப்தடும் இநப்புக்ைளின் ண்ணிக்கை
அதிைரிக்கும் ன்க ைடந் தன ஆண்டுைபரை

இந் நிைழ்ச்சிைள் ைழுத்க, ைரலி, ரத்கந,
இத்திணப்புரி, திருதைரகன, அம்தரகந
ற்றும் கிளிதரச்சி னும் ரட்டங்ைளில்
டத்த தட்டது. இற்ைரை முன்ணரத்

ைரப்தடுகின்நது. இந் நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின்
தரக்ைரது,
ஆதத்ரண
பிதசங்ைளில்
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அகடரப தனகைைகப ரபித்ல் ற்றும்

2019

குபங்ைள், ஆறுைள் தரட்டிைள் ததரன்நற்றில்

தரடசரகனயின்

குளிக்ை
ஆகும்.

ஆசிரிர்ைளுடன்
இகந்து
அப்
தரடசரகனயின் அணர்த் அதர கதடத்க

கூடரதண க்ைகப அறிவுறுத்ல்
ரத்க,
ததுகப,
ரத்கப,

தைைரகன,

இத்திணப்புரி,

குருரைல்,

அனுரபும்,

ரழ்ப்தரம்,

முல்கனத்தீவு

ற்றும்

ன்ணரர்

மூல்குல்

ரட்டங்ைளில்

தரடர்தரண
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ஆம்

ரரித்ல்,

ஆண்டில்

டத்ப்தட்டண.

ரர்ைள்

அணர்த்ங்ைள்

ற்றும்

தரடர்தரை

அறிவூட்டுல் ற்றும் எத்திகை நிைழ்ச்சிைகப

நீரில்

டத்துல் இன் தரக்ைங்ைபரகும்.

அகடரப

பிதச
ட்டத்தில்
தயிற்ச்சிபர்கமப
தயிற்றுவிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

தனகைைள் ரபிக்ைப்தட்டண.

மத்திசமன அச நிமன முன்ணத்
திட்டங்கமபத் ரித்ல்

அணர்த்

கத்திசரகன அச நிகன முன்ணரத்

லுவூட்டல்ைள், னதணரம்பு ற்றும் ைண்டி

திட்டங்ைகபத்

புரிகைள்

ரரிப்தன்

தரக்ைரது

முக்கி

கத்திசரகன

ரட்ட

முைரகத்து

அகச்சு,

அகச்சடன்
ட்டத்திலிருந்து

சமூை

என்றிகந்து
கிரமீ

தணிரபர்ைளின் தரதுைரப்பு, தரரளிைளின்

ட்டம்கயினரண அணர்த் முைரகத்து

தரதுைரப்பு, அச ததழிவு நிகனகைளில்
கத்திசரகனைகப
தரக்கி
ரும்
தரரளிைளுக்கு சிகிச்கசளித்ல் ற்றும்

ததரறிமுகநக
தயிற்ச்சிரபர்ைகப
நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்

அற்க்கு ததினளிப்தற்ைரண திட்டங்ைகப
குத்னரகும்.
இந்
நிைழ்ச்சியின்ததரது

இடங்ைகப அகடரபம் ைரணுல் ற்றும்
அணர்த் அதர கதடங்ைகப ரரித்து

கத்திசரகனயினுள் ற்றும் சுற்றுப்புந
பிதசங்ைளின் இற்கை ற்றும் கண

அச அணர்த் நிகனைளின்ததரது கிரமீ
க்ைளுக்கு
அறிவித்ல்
ங்கும்

அணர்த்ங்ைகப

அகடரபம்

ைண்டு,

அத்

முகநகதரன்று

லுவூட்டுற்ைரை
தயிற்றுவிக்கும்
கீழ்
தரதுைரப்தரண

ரரிக்ைப்

தடுகின்நது.

உருரக்கி,

இதுக 10 ரட்டங்ைளில் 87 பிதச

அற்ைக அணர்த்ங்ைகப குகநப்தற்ைரண
டடிக்கைைகப
தற்தைரள்பல்,
அறிவூட்டுல் ற்றும் எத்திகை நிைழ்ச்சிைகப

ட்டத்தினரண நிைழ்ச்சிைள் 2019 ஆம் ஆண்டில்
டத்தி நிகநவுச் தசய்ப்தட்டுள்பண. இற்ைரை
ரூ. நிதி ரட்டங்ைளுக்கு ங்ைப்தட்டது.

ைல்ைளின்

கதடங்ைகப

டத்துல்
தரடர்தரண
ைல்ைள்
உள்படங்கி திட்டதரன்நரகும். இத் திட்டம்
22

ரட்டங்ைளில்

தருமக்கன முன்ணத் திட்டம் தசி -,
ட்ட ற்றும் பிதச

டரத்தி

முடிவுறுத்ப்தட்டுள்பது.

தடசமன அணர்த்
திட்டங்கள்
ைல்வி

அகச்சு

தன்தற்கு ற்றும் டகிக்கு தருக

ததுகப்பு

அழுத்முள்ப
ரட்டங்ைளின்
ரட்ட
தசனரபர்ைளுடன் தற்தைரண்ட முன்ணரத்

நிகழ்ச்சித்

தசட்தரடுைபரை முன்தணச்சரிக்கை ங்கும்
ற்றும்

அணர்த்

முகநக, அச நிகனப்தடுத்ல், குழுக்ைபரை

முைரகத்து
நிகனம்
என்றிகந்து
அணர்த்
அதரமுள்ப
தரடசரகனைளின்

நிகனப்தடுத்ல் ற்றும் நிர தசகைள்,
ற்றும் முைரம்ைகப முைரகத்தும் தசய்ல்

ரர்ைளின்
தசய்ற்ைரை
தசல்தடுத்ப்

உறுதிச்
திட்டம்
25

தரடர்தரை
ைனந்துகரட
தடுகின்நது.
அனுடரை ற்தடக்கூடி உயிர்ைள் ற்றும்
தசரத்துக்ைள் தசங்ைகப குகநத்துக்தைரள்ப

ரட்டங்ைளிலும் இவ்ரநரண 79 நிைழ்ச்சிைள்

திர்தரர்க்ைப் தடுகின்நது. தசி ட்டத்தின்

தரதுைரப்பிகண
இந்
நிைழ்ச்சித்
தடுகின்நது.
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ைரனநிகன நிறுணங்ைபரகி ரனிகனயில்

முைரகத்து திட்டம், இனங்கையின் அணர்த்

திகக்ைபத்திணரல்

முைரகத்தும்

ைடும்

க

ற்றும்

தரடர்தரண

விரிரண

புல்ைரற்று தரடர்தரைவும், தசி ைட்டிட
ஆரய்ச்சி நிறுணத்திணரல்
நினச்சரிவுைள்

ைட்டகப்கத குறிப்ததரடு அதில் ரட்டின்
அணர்த் அதரங்ைகப குகநப்தற்ைரண ந்து

தரடர்தரைவும்,

ருட திட்டம் உள்படங்குகின்நது. அணர்த்

நீர்ப்தரசண

திகக்ைபத்திணரல் தள்பம் தரடர்தரைவும்

முைரகத்து

ைணிப்புைள்

முன்ணறிவித்ல்ைகப

அத்திட்டத்திகண அடிப்தகடரைக் தைரண்டு

அடிப்தகடரைக் தைரண்டு தசி அபவின்

தசி அச நிகன தசல்தரட்டுத் திட்டம்,

தைபர் நிறுணங்ைள் ற்றும் ததினளிப்பு
குழுக்ைபரை முப்தகடைள், ததரலீஸ் ற்றும்

நிறுண அணர்த் முைரகத்து திட்டம்
ற்றும் கண அணர்த் முைரகத்து

சிவில் தரதுைரப்பு திகக்ைபத்துடன் ஆம்த

திட்டங்ைள் உருரக்ைப் தடுகின்நது.

ற்றும்

ைனந்துகரடல்ைகப
உத்திதரைத்ர்ைள்

தரதிப்புக்குள்பரகும்

அகரை

டத்துதரடு
க்கி ரடுைளின் அணர்த் அதரங்ைகப

ரட்ட,பிதச ற்றும்கிரமீ அபவுக
அச

சட்டத்திற்கு

க்ைள்

குகநப்தற்ைரண தசன்டரய் ைட்டகப்புக்கு

ற்றும்

அகரை ரரிக்ைப்தட்ட 2018 – 2030 ைரன

அற்கந

தகுதிக்ைரண தசி அணர்த் முைரகத்து

திர்தரக்கி உயிர் ற்றும் தசரத்துக்ைளுக்கு
ற்தடும் தசங்ைகப குகநத்துக்தைரள்ற்கு
இன் மூனம் திர்தரர்க்ைப் தடுகின்நது..

திட்டத்தின்
ற்ததரது
தளியிடப்
தட்டுள்பதரடு, அன் முனரம் ற்றும்

இத்திட்டத்தின் மூனம் ருடரந்ம் ரட்கட

இண்டரம்
தட்டில்)

தரதிக்கும் தன்தற்கு ற்றும் டகிக்கு
தருக ைரனைட்டத்தில் ரட்டில் ற்தடும்

விடத்துடன் தரடர்புகட சைன தங்ைரபர்
நிறுணங்ைளுக்கும்
ைருத்துக்ைள்
ற்றும்

ைடும்

முன்தரழிவுைள் ததறுற்ைரை சர்பிக்ைப்

க

நிகனகைகப
அற்றிணரல்

ற்றும்

புல்ைரற்று

அடிப்தகடரைக்
தரதிக்கும்

தைரண்டு

தரகுதி
அணர்த்

(தசல்தரடுைளின்
முைரகத்து

தட்டுள்பது.

ரட்டங்ைளின்

நினச்சரிவு, புல்ைரற்று) உரி ரட்டங்ைகப

ஒன்றிமந் திட்டம் (2020 – 2024) ற்றும்
முக்கி
தசல்தட்டுக்
குறிகட்டிகமப
ரித்ல் (KPI)

ரர்நிகனப் தடுத்துது தரக்ைரகும்.

என்றிகந் திட்டதரன்கந ரரிப்தன்

அணர்த் முைரகத்து குழுக்ைகப அகத்து
ற்தடக்கூடி நிகனகைளுக்ைரை (தள்பம்,

அசிம் தன ஆண்டு ைரனரை அணர்த்
முைரகத்து
நிகனத்தின்
தகரை

2019 ஆண்டரனுள் தருக முன்ணரத்
நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள், தசி, ரட்ட ற்றும்

இருந்து.

பிதச ன்ந கையில் 25 ரட்டங்ைளிலும்
152 நிைழ்ச்சிைள் டத்தி ,உகடக்ைப்தட்டண.

நிறுணத்திற்கு

அடிப்தகடயினரண

விகபவுைள்
முைரகத்து

தசல்முகநதரன்கந
உருரக்குற்ைரை
(Results Based Management) இத்திட்டத்தின் மூனம்

தசி அணர்த் முகமத்து திட்டம் 2018 –
2030

தசல்தட

முற்சிக்ைப்

அற்ைக
குறிைரட்டிைகப

2005 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இனக்ை ததழிவு
முைரகத்து சட்டத்தின் தடி தசி அணர்த்
முைரகத்து திட்டத்திகண அடிப்தகடரைக்

அடிப்தகடரைக்
என்கந 2020 -

தைரண்டு கண சைன திட்டங்ைகபயும்
ரரிக்ை தண்டியுள்பது. தசி அணர்த்

தட்டுள்பது.

முக்கி
தசல்தரட்டுக்
ரரித்ல்
(KPI)
தைரண்ட
ைட்டகப்பு
2024 ைரன தகுதிக்ைரை

உருரக்ைப்தட்டுள்பது.
இன்
மூனம்
நிறுணத்தின் எட்டுதரத் தணி தைரப்பு (Work
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Basket)

ற்றும்

தல்தறு

பிரிவுைளில்

முைரகத்து

நினத்திற்கு

அகடரபம் ைரப்தட்ட குறிப்பிட்ட தணி

தட்டுள்பதரடு

தைரப்புைகப (Divisions Work Basket) குறிப்பிட்ட
ஆண்டுைளினுள்
நிகநதற்றும்
முகந

முைரகத்து
விழிப்புர்வு

தரடர்தரை

முைரகத்தும்

அற்ைக

விரிக்ைப்
இன்

மூனம்

தட்டுள்பது.
திர்தரர்க்ைப்

ற்றும்

அற்ைகரை
நிகன
பிரிவு

ப்பிணர்ைளுக்கு

ைட்டகப்புடன்

விழிப்புர்வு

ைரனப்
தகுதியினுள்
முன்தைரண்டுச் தசல்ரகும்.

ந்து

ஆண்டு

நிறுணத்க

அணர்த்

தயிற்சி
அணர்த்

தரடர்தரை

கண

தடுரது, விகணத்திநணரண முைரகத்து
திர்ரும்

கைளிக்ைப்
ற்றும்
அதர

ததரதுக்ைள்
தரடர்புகட

தயிற்சிளிக்கும்
ற்தடுத்தும்

ற்றும்
தணிைகப

தற்தைரண்டு ருகிநது.
2019 ஆம் ஆண்டில், தசி, ரட்ட, பிதச

இன் திர்ைரன டடிக்கைைபரை ஆண்டில்
புதிரை ரற்நகடயும் உனை ததரக்குைள் மீதும்

தசனை பிரிவு ட்டங்ைளில் ததரன்று கிரமீ
ட்டம் க ரட்டின் சைன ரட்டங்ைளும்

அதததரன்று உனைபரவி அணர்த் அதர

உள்படங்கும்

முைரகத்து சரன்ைள் ழிரண புதி

ரட்டங்ைளில்

தசல்தரடுைளுக்ைரை எவ்தரரு பிரிவுக்கும்

நிகனகைகப புரிந்துதைரண்ட அற்றுக்கு

அதததரன்று
உத்திதரைத்ர்ைளுக்ைரைவும்

அகரை
24 ரட்டங்ைள் பூரைவும்
முன்னுரிக அடிப்தகடயில் தயிற்சிளிக்கும்

அற்றின்
தரழில்

கையில்
நினவும்

எவ்தரரு

அணர்த்

அதர

இக்ைப்தரட்டு எப்தந்ங்ைள் (Work Agreements)
ற்தடுத்திக்
தைரள்ற்கு
சந்ர்ப்தம்

ற்றும்
விழிப்புக
நிைழ்ச்சிைள்
விரிரண

ங்ைப்தட்டுள்பது. அன் மூனம் உர்
நிறுணத்திற்கு
நிறுணத்தின்
எவ்தரரு

தசல்தடுத்ப்தட்டண.
இற்றில்
தங்குதற்றிர்ைளின் ண்ணிக்கை 29,403

ஊழிரிணரலும்

ஆகும். தயிற்சி ங்கும் ற்றும் விழிப்புர்வு

தசப்தரடுைளிணதும்

தற்தைரள்ளும்

சைன

விகணத்திநகணயும்,

ற்தடுத்தும்

ற்தடுத்தும்
முகநயில்

நிைழ்ச்சிைளுக்கு

ற்றும்

தனதிைரை

தசல்திநகணயும் ன்நரை திப்பீடு தசய்

தசி

ரட்ட

முடியுரணதரடு
அது
எட்டுதரத்
நிறுணத்தின் முன்தணற்நத்துக்கு உவிரை

ைண்ைரட்ச்சிைள் மூனரைவும் அணர்த் அதர
முைரகத்தும் தரடர்தரை ததரதுக்ைள்

அகயும் அணரல் அசின் அச தசகயில்

ற்றும்

திர்தரர்க்கும் விகபவுைள் அடிப்தகடயினரண

அறிவூட்டப்தட்டணர்.

தசகக ததற்றுக்தைரள்ற்கு இத்திட்டம்

தரர்கயிட ந்ர்ைளின் ண்ணிக்கை சுரர்

ழிகுக்கும்.

61,000

தரடசரகன

அபவினரண

ரர்ைள்
ைண்ைரட்ச்சிைகப

ஆகும்.

இந்நிைழ்ச்சிைகப

தசல்தடுத்துற்ைரை 2019 ஆம் ஆண்டில்
ததரது திகநதசரியிலிருந்து ரூ.19.5 மில்லின்

தயிற்சி ற்றும் விழிப்புர்வு பிரிவு

நிதி எதுக்கீடுைள் ங்ைப்தட்டதரடு அன்
நிதி

அறிமுகம்

முன்தணற்நம்

முன்தணற்நம்

2005 ஆம் ஆண்டு 13 ஆம் இனக்ை அணர்த்

98%

ணவும்

100%

ததௌதீை
ணவும்

அறிவிக்ைப்தட்டுள்பது. 2013 முல் 2019 க
தயிற்சி
ற்றும்
விழிப்புர்வு

முைரகத்து சட்டத்திணரல் இனங்கையின்
அணர்த் ,முைரகத்து தணிததரறுப்புைகப

நிைழ்ச்சிைளுக்ைரை

விகணத்திநணரைவும்
தனுள்பரைவும்
ரட்டினுள் தசல்தடுத்துற்கு தகரண

எதுக்கீட்டுத்

ங்ைப்தட்ட
தரகைைள்

கதடத்தில் ைரட்டப்தட்டுள்பண.

எருங்கிகப்பு தசய்ல் ற்றும் திட்டங்ைகப
தசல்தடுத்தும்
ததரறுப்பு
அணர்த்
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நிதி
கீழ்ரும்

தசி

அபவினரண

விழிப்புர்வு

தயிற்சி

ற்றும்

நிைழ்ச்சிைள்

முைரகத்து

அணர்த்

ததற்றுக்தைரள்து இத்திட்டத்தின் அடிப்தகட

முைரகத்து நிகனத்தின் தயிற்சி ற்றும்
விழிப்புர்வு
பிரிவின்
மூனம்

தரக்ைரகும்.
அற்ைக, அணர்த் முைரகத்து நிகனம்

டத்ப்தட்டதரடு ரட்ட. பிதச தசனை
பிரிவுைள்

ற்றும்

கிரமீ

ற்றும்

அபவினரண

தரடர்தரண

இகபஞர்

தகடணி

தயிற்சிததறும்

இகபஞர்

அறிகயும்

புரிகனயும்

ங்ைப்தட்டு அர்ைகப ரட்ட அபவில்

மூனம்
தசல்தடுத்ப்தட்ட

தகடணி

யுதிைளுக்கு அணர்த் அதர முைரகத்தும்

இந்நிைழ்ச்சிைகப
தற்தரர்க
தணிப்தரபர் - தயிற்சி ற்றும்

அச
நிகனகைளிலும்
அதததரன்று
அணர்த் முைரகத்து தசற்றிட்டங்ைளிலும்

தற்தைரள்பப்தட்டது.அற்ைக 2019 ஆம்
ஆண்டில்

இகபஞர்

48

நிகனங்ைளில்

எருங்கிகப்பு கூறுைள் மூனம் தசல்தடுத்ப்

விழிப்புர்வு,

தசி

என்றிகந்து

நிைழ்ச்சிைள் ரட்ட அணர்த் முைரகத்து
தட்டண.
தசய்ல்,

தசல்தரட்டிற்ைரை

தசி

தங்ைளிப்பு ங்ைச் தசய்யும் முகநகயின்

அபவிலிருந்து கிரமீ ட்டம் கயினரண

கீழ்

நிைழ்ச்சிைள் தரடர்தரண விரிரண விங்ைள்

இவ்

அறிவூட்டல்

டத்ப்தட்டண.

கீத ரங்ைப்தட்டுள்பண.

2019

நிைழ்ச்சிைள்

ஆம்

ஆண்டில்

25

ரட்டங்ைளிலும் அவ்ரநரண அறிவூட்டல்
நிைழ்ச்சிைள் டத்ப்தட்டதரடு அற்றில் 6,831
201
7–

இகபஞர் யுதிைள் தங்குதற்றிணர். இற்க்கு
தனதிைரை தசி இகபஞர் தசகைள்

2018

ன்நத்தரடு
ட்டத்தின்

201
6–

என்றிகந்து
பிதச
இகபஞர்
சமூைத்திணக

அறிவூட்டும் நிைழ்ச்சிைளும் டத்ப்தட்டதரடு

2019

அற்றில்

668

இகபஞர்

யுதிைள்

தங்குதற்றிணர்.
2015

2013



2014
குிப்பு 6.1 - னிற்ெி நற்றும் யிமிப்புணர்வு
ிோிவுக்கு
பதல்
யகப யமங்கப்ட்ட



அணர்த்

முகமத்தும்

தடர்தக

தடசமன ஆசிரிர்கமப
தசி நிகழ்ச்சித் திட்டம்.

அறிவூட்டும்

அணர்த் முகமத்து நிமனம் ற்றும்

அணர்த் அதர முைரகத்தும் தரடர்தரை

தசி இமபஞர் தமடணியுடன் தசி
இமபஞர் தசமகள் ன்நம் ஒன்றிமந்து

தரடசரகன

சமூைத்திற்கு

ற்தடுத்தி

தரடசரகன

அணர்த் முகமத்து தசல்தட்டிற்கக

உயிர்ைளும்

இமபஞர்
யுதிகளின்
தங்களிப்மத
ததற்றுக்தகள்ளும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்.

தரதுைரப்தற்ைரண
திட்டதரன்று

ரர்ைளின்
தசரத்துக்ைகபயும்

2018

விரிரண
ஆம்

அணர்த் முைரகத்து
ைல்வி
அகச்சு

அணர்த் அதர முைரகத்தும் தரடர்தரண

விழிப்புர்வு

நிைழ்ச்சித்

ஆண்டிலிருந்து

நிகனம் ற்றும்
என்றிகந்து

தைரட்தரட்டு ற்றும் கடமுகந அறிக
தம்தடுத்தி
அணர்த்
முைரகத்து
தசல்தரடுைள்
தரடர்தரை
இகபஞர்

ஆம்பிக்ைப்தட்டது.

தகடணியில்
யுதிைளின்

எருங்கிகப்கத ற்தடுத்ல், தரடசரகன
அணர்த்
தரதுைரப்பு
ழிைரட்டல்ைள்

தயிற்சிததறும்
தங்ைளிப்கத

இகபஞர்
அணர்த்
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அன்ததரது,
ற்றும்

அணர்த்

முைரகத்து

நிகனம்

ைல்வி

அகச்சு

உத்திதரைத்ர்ைளுக்கிகடத

தரடர்தரை தரடசரகன அதிதர்,ஆசிரிர்ைளின்

ததற்றுக்தைரள்பக்கூடி

அறிகயும் புரிகனயும் தம்தடுத்தி சைன
தரடசரகனைளுக்குரண தரடசரகன அணர்த்

ைரட்சிப்ததரருட்ைள்
தட்டுள்பதரடு
அற்கந

தரதுைரப்பு

தரடசரகன

திட்டங்ைகப

பின்ணணியிகண

ரரிப்தற்ைரண

உருரக்குல்

ன்தண

கையில்
டிகக்ைப்
தன்தடுத்தி

ணர்ைள்

ற்றும்

ததரதுக்ைளிகடத அணர்த் முைரகத்தும்

திட்டமிடப்தட்டது.

தரடர்தரை

விழிப்புர்க

ற்தடுத்துற்ைரை தசி ற்றும் ரட்ட


தசி

ற்றும்

பிதச

அபவில் ைண்ைரட்ச்சிைள் டத்ப்தடுகின்நது.
இத்திட்டம்
2019
ஆம்
ஆண்டில்

அபவினண

கண்கட்ச்சிகளினுடக

தடசமன

ர்கமபயும்
தததுக்கமபயும்
அணர்த்
முகமத்தும்
தடர்பில்

ஆம்பிக்ைப்தட்டது.

அறிவூட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்

ைண்டி, அனுரபும், ததரனன்றுக ற்றும்

அக்ைண்ைரட்சிைள்
ைரலி

அணர்த்

முைரகத்து

தசல்தரடு

ததினளித்ல்
ற்றும்

தரடர்தரைவும்

ஆண்டில்
ைழுத்க,

ரட்டங்ைளில்
சுரர்

61000

ததர்

ைரட்ச்சிக்கூடத்திற்கு ருகைந்து அறிகயும்
புரிந்துர்கயும் ததற்றுக் தைரண்டணர்.

த்துரர்த்

கடமுகந

அம்தரகந,

னும்

டத்ப்தட்டதரடு

தரடர்தரைவும் அச நிகனகைளின்ததரது

2019

அறிக

2019 ஆம் ஆண்டு தததுக்கள் ற்றும் தடசமன ர்களுக்கு அணர்த் அத முகமத்தும்
தடர்தக டத்ப்தட்ட கண்கட்சிகளின் விங்கள்.
தட
ர் இன.

கண்கட்சி மடததற்ந இடம்

ட்டம்

கனந்துதகண்டர்கள்

கனந்து
தகண்ட
ண்ணிக்
மக
5000

1

டி ஸ் தசணரரை ைல்லூரியின்
ைண்ைரட்சி

அம்தரகந

ரர்ைள் ற்றும்
ததரதுக்ைள்

2

ைழுத்க முஸ்லீம் ைல்லூரியின்
ைண்ைரட்சி

ைழுத்க

ரர்ைள் ற்றும்
ததரதுக்ைள்

20000

3

ைண்டி தைட்த ைல்லூரியின்
ைண்ைரட்சி

ைண்டி

ரர்ைள்

1500

4

ஜட்ட சந் ைண்ைரட்சி

அனுரபும்

ததரதுக்ைள்

3500

5

V-2025 Enterprise Sri Lanka ர்த்ை

அனுரபும்

ததரதுக்ைள்

16500

ரழ்ப்தரம்

ததரதுக்ைள்

2500

ைண்ைரட்சி
6

V-2025 Enterprise Sri Lanka ர்த்ை

ைண்ைரட்சி
7

ஷில்ததமணர தரழில்நுட்த
ைண்ைரட்சி

ததரனன்று
க

ததரதுக்ைள்

10000

8

ஹிந் ைல்லூரியின் ைல்வி
ைண்ைரட்சி

ைரலி

ரர்ைள் ற்றும்
ததரதுக்ைள்

2000

தத்ம்
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உத்திதகத்ர்களுக்கு

தரதிப்புைளுக்கு

உள்பரகும்

அணர்த் முகமத்தும் தடர்தக
விழிப்புர்ம
ற்தடுத்தும்
தசி

அழுத்ங்ைளும்

ைடுகரண

நிருக

கி

க்ைளின்

ண

விகபவுைகப

ற்தடுத்துகின்நது. ஆைத, அச அணர்த்
நிகனகைள்
தரடர்தரண
ைல்ைகப

நிகழ்ச்சித் திட்டம்

க்ைளுக்கு

உடணடிரை

ங்குது

ரனிகன ற்றும் ைரனநிகன ரற்நங்ைளிணரல்

அத்திரசிரகும். விதசடரை, ற்ததரக

ற்தடும்
அணர்த்
குகநப்தற்கும்
அற்ைரை

ைரனங்ைளிதன

தயிற்சிளித்து

அதரங்ைகப
சமூைத்திற்கு

சமூைத்க

தசல்தரட்டிற்கு

ற்தடும்

ன்கக

ழிடத்தும்

அணர்த்ங்ைளின்

ததரறுத்து

மிை

குறுகி

ைரனத்துக்குள் அத்ைல்ைகப க்ைளுக்கு
ங்கி அர்ைளின் உயிர்ைளின் ற்றும்

எத்துகப்கத

ததற்றுக்தைரள்ற்கும் இந் நிைழ்ச்சியிகண
நிருரை
கிர
உத்திதரைத்ர்ைளுக்கு

தசரத்துக்ைளின்

ததரதுநிருரை, உள்ரட்டலுல்ைள், ரைர

தசல்தரடு தரடர்தரண அறிவு, புரிந்துர்வு

சகதைள் ற்றும் உள்ளூரட்சி அகச்சு ற்றும்

ற்றும்

அணர்த்

நிகனம்

நிகனகைள் தரடர்தரண ைல்ைகப மிை

ஆண்டில்

சபரைவும், க்ைள் உரும் கையிலும்
ஊடைங்ைள்
மூனம்
ங்குது
மிை
ைடிணரணரகும். இந் நிகனக ைரரை

என்றிகந்து

முைரகத்து
2019

ஆம்

தரதுைரப்பிகண

தண்டியுள்பது.

ஆம்பிக்ைப்தட்டது. அணர்த் அதரங்ைகப
குகநப்தற்குரி தரழில்நுட்த தன்தரடுைள்
ஊடரை நிருரை கிர உத்திதரைத்ர்ைளின்

அணர்த்

அனுதமின்றி

ற்தடுத்

முைரகத்து
அச

அணர்த்

அணர்த்
முைரகத்து
தசல்தரடு
தரடர்தரை ரட்ட அபவில் ஊடைவினரபர்

அறிக தம்தடுத்தி அர்ைளின் தசகக
தலும் விகணத்திநணரைவும் தனுள்பரைவும்
ததற்றுக்தைரள்தும், அணர்த் அதரங்ைகப

விழிப்புர்வு நிைழ்ச்சி திட்டங்ைள் அணர்த்
முைரகத்து நிகனத்திணரல் ஆம்பிக்ைப்

குகநப்தற்கு உரி தல்தறு தரழில்நுட்த
நிறுணங்ைகப ற்றும் அந் நிறுணங்ைளுக்கு

தட்டுள்பண.

இகடயினரண
ைட்டிதழுப்புதும்

அணர்த்

எருங்கிகப்கத
இன்
முக்கி

முைரகத்து

தசல்தரட்டில்

தங்ைளிப்பு ங்கும் முக்கி தரழில்நுட்த
நிறுணங்ைளிணதும் எத்துகப்கத ததற்று

தரக்ைரகும். அன்தடி 2019 ஆண்டில் தற்கு,
சதரைமு, த்தி, டதற்கு ற்றும் தற்கு

ரட்ட ட்டத்தில் ஊடைவினரபர்ைளுக்கு

ரைரங்ைளுக்கு எரு ரைரத்திற்கு எரு

அணர்த்

முைரகத்து

தசல்தரடு

நிைழ்ச்சி ன்ந கையில் 05 ரைரங்ைளில் 02
ரள் தயிற்சி திட்டதரன்றிகண தரழில்நுட்த

தரடர்தரண

புரிந்துர்வு,

நிந்ங்ைள் தங்ைளிப்புடன் டரத்ப்தட்டது.

தசல்திட்டங்ைள் கடமுகந தடுத்ப்தட்டண.
இன் மூனம் திர்தரர்க்ைப் தடுரது,



ட்ட ததரிடர் முகமத்து தசல்தடு

ஊடைவினரபர்ைளிணரல்

தடர்தக

அறிவு

ற்றும்

அனுதங்ைகப ங்கி தயிற்சி ங்கும்

து

ஊடை

ட்ட

அபவினண

நிறுணங்ைளின் மூனம் அச நிகனகைள்

ஊடகவினபர்களுக்கண

அறிவூட்டல்

தரடர்தரண

நிகழ்ச்சித் திட்டம்

ைல்ைகப

துல்லிரைவும்

துரிரைவும் ங்கி க்ைளின் உயிர்ைகபயும்
தசரத்துக்ைகபயும் தரதுைரத்து, அச அணர்த்

ற்ததரக ைரனங்ைளிதன அதிைரித்து ரும்
அணர்த் அதர நிகனகைளிணரல் அச

நிகனகைளுக்கு

அணர்த் நிைழ்வுைளின்ததரது க்ைள் ரழ்கை
சீர்குகனதரடு உயிர் ற்றும் தசரத்துத்

மிை

ததினளிப்தற்க்ைரண

உர்வுமிக்ை சூதனரன்கந ற்தடுத்துதும்,
சபரை

ஊடைங்ைளின்

ழிரை

ைல்ைகப க்ைளுக்கு குறுகி ைரனத்தினுள்

தசங்ைளும் ற்தடுகின்நண. அது ரத்திமின்றி
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ங்குற்கு

டடிக்கைதடுப்ததும்

சுணரமி, நினடுக்ைம் ததரன்ந அணர்த்ங்ைள்

ஆகும்.
2019

தரடர்தரைவும்
ஆம்

ஆண்டில்

விழிப்புர்வு
முைரகத்து

திட்டம்

நிகனத்தின்

ழிடத்துலின்

கீழ்

ரனிகனயில்

திகக்ைபம்,

திகக்ைபம்,

அணர்த்

தரடர்தரைவும் அறிவு ற்றும் புரிந்துர்வு

பூ

ற்தடும்கையில்

டரத்ப்தட்டதரடு,

தசி

முகந

நிர

நிறுணம்

உத்திதரைத்ர்ைள்
தரடர்தரை
விழிப்புர்வு

ன்தற்றின்

தள்பம்,

நட்சி,

சுணரமி,

ற்றும் அணர்த் முைரகத்து நிகனத்தின்

நிைழ்ச்சிைளுக்கு

எட்டுதரத் தசகைள் உள்படக்கிரை 5
கைரண துண்டுப்பிசுங்ைள், தரழில்நுட்த

ஊடக கனந்துமடல்கமப
தசய்ல்

நிறுணங்ைளின் தங்ைளிப்புடன் டிகத்து
644,000 பிதிைள் அச்சிடப்தட்டு ரட்ட
அணர்த் முைரகத்து கூறுைள் மூனம் ரடு

ற்தடு

நினவும் அச
அணர்த் நிகனகைள்
தரடர்தரை க்ைகப அறிவூட்டுற்ைரை

முழுதும் விநிதரகிப்தற்கு
தற்தைரள்பப் தடுகின்நது.

தல்தறு
தரழில்நுட்த
நிறுணங்ைகப
தரடர்பு தடுத்தி ஊடை ைனந்துகரடல்ைகப
ற்தரடு தசய்ல் அணர்த் முைரகத்து
நினத்திணல்

புரிந்துர்வு

நினடுக்ைம் ததரன்ந அணர்த்ங்ைள் தரடர்தரை

தங்ைளித்ணர்.


தரடர்தரண

தட்டுள்பது.

அந்ந்
துகநைள்
ஊடைவினரபர்ைளுக்கு

ற்தடுத்தும்

அச

ற்தடும்கையில்
இத்துண்டுப்பிசுங்ைள்
மூன்று
தரழிைளிலும்
டிகக்ைப்

தசகைள் நிகனம் ற்றும் தசி ைட்டிட
ஆரய்ச்சி

ற்றும்

நிகனகைளின்ததரது தசட்தட தண்டி

நீர்தரசணத்

அணர்த்

சபரண

துண்டுப்பிசுங்ைள் ரரிக்ைப்தட்டுள்பதரடு,
ததரதுக்ைளுக்கு
எவ்தரரு
அணர்த்ம்

ஊடைவினரபர்

நிைழ்ச்சித்

மிை

தற்தைரள்பப்



தடுகின்நது.

டடிக்கை

அணர்த் முகமத்து
நிமனத்தின்
இமத்பம் ற்றும் சமூக ஊடக
மனமப்மத இற்நப்தடுத்துல்

அன்தடி, 2019 ஆம் ஆண்டின் தன்தற்கு
அர்த்ங்ைள் தரடர்தரண முன்தணச்சரிக்கை

தருகரல் ற்தட்ட ததழிவு நிகனக
குறித்து அறிவூட்டுல் ற்றும் நினவும் நட்சி

ற்றும்
ததரதுக்ைகப
அறிவூட்டல்
தரடர்தரண
முன்ணறிவித்ல்ைள்
ற்றும்

நிகனக குறித்து ததரதுக்ைகப அறிவூட்டும்
ஊடை சந்திப்புைள் தகக்தைற்த ஆண்டு

ைல்ைள்

அணர்த்

நிகனத்தின் உத்திதரைபூர் இகத்பம்

பூரைவும் தற்தைரள்பப்தட்டது.

ஊடரை


முைரகத்து

ங்ைப்தடுகின்நது.

தனதிைரை,

துண்டுப்பிசுங்கள் மூனம் ததது க்கள்
ற்றும் தடசமன ர்கமப அணர்த்
முகமத்தும் தடர்பில் அறிவூட்டுல்

பிதல்ரண

கனகப்புைகப

அற்க்கு
சமூை

இற்நப்தடுத்துல்

விழிப்புர்வு பிரிவின் கீழுள்ப ஊடை பிரிவின்
மூனம் தற்தைரள்பப் தடுகின்நது. முக்கிரை

அணர்த் முைரகத்தும் தரடர்பில் ததரது

அச

க்ைள் ற்றும் தரடசரகன ரர்ைகப

வுைள்

அறிவுறுத்தும் நிைழ்ச்சிைளின்ததரது எவ்தரரு
அணர்த்ம்

தரடர்தரைவும்

துண்டுப்பிசுங்ைள்
தடுகின்நது.
முைரகத்து

மிை

அணர்த்
ற்றும்

நிகனகதரன்றின்ததரது
ைல்ைகப

துரிரை

ஊடைங்ைளுக்கு ங்குல், தசி ற்றும்

சபரண

சர்தச

விநிதரகிக்ைப்

நிறுணங்ைகப

தகரண

அற்ைகரை
அணர்த்
நிகனத்தின் எட்டுதரத்

அறிவூட்டுற்கு

வுைகப இற்கநப்தடுத்துல்

ரபரந்ம் தற்தைரள்பப் தடுகின்நது.

தசல்தரடு தரடர்தரைவும்,தள்பம், நட்சி,
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எருங்கிகப்பு

அணர்த்
அத
முகமத்தும்
தடர்தண ட்ட ட்டத்தின் தயிற்சி
ற்றும் விழிப்புர்வு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்

2019

ஆண்டிற்ைரண

முைரகத்தும்

அணர்த்

தரடர்தரண

அதிைரரிைள்,

கூறுைளில்

ரட்ட

விழிப்புர்வு
தற்தைரள்ளும்ததரது

அதர

அறிவு

ரட்ட

தணிபுரியும்

அபவில்

க்ைள்

நிைழ்ச்சிைகப
அர்ைளின் ததரருள்

ற்றும்

திநன்ைகப

விழிப்புர்வு

தம்தடுத்துற்ைரை அணர்த் அதரங்ைகப

நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளுக்ைரை எதுக்ைப்தட்ட ரூ.7.9

குகநத்ல் தரடர்தரண ரன்குரள் திவிட

மில்லின் நிதி எதுக்கீடுைகப தன்தத்தி, 25

நிைழ்ச்சிைள் 03 இக இனங்கை அபிவிருத்தி

ரட்டங்ைளிலும் 347 நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள்

நிருரை
நிறுணத்துடன்
டரத்ப்தட்டது.
சிங்ைப

ட்டத்தின்

தயிற்சி

ற்றும்

தசட்தடுத்ப் தட்டண. இத்திட்டங்ைள் பிதச

இகந்து
தரழியில்

ட்டத்திலும் கிரமீ ட்டத்திலும் அந்ந்
ரட்ட
அணர்த்
முைரகத்து

டத்ப்தட்ட இந்நிைழ்ச்சியில் 102 ரட்ட

எருங்கிகப்பு கூறுைள் மூனம் தசட்தடுத்

ைனந்துக்தைரண்டணர்.

முைரகத்து உவிரபர் உத்திதரைத்ர்ைள்

தட்டண. அவ் அச உத்திதரைத்ர்ைளுக்ைரை 75
ஆண்டிற்ைரண அணர்த் முைரகத்து நிகன

தயிற்சி ற்றும் விழிப்புர்வு நிைழ்ச்சிைள்
டரத்தட்டதரடு, அற்றில் 5216 அச
உத்திதரைத்ர்ைள்

அதிைரரிைளின்
எதுக்ைப்தட்ட
ரூ.531,000/-

தங்குதற்றிணர்.முப்தகடைகப சரர்ந் 3228
அதிைரரிைளுக்ைரை 33 நிைழ்ச்சிைள் ற்றும்

அதிைரரிைளின் அணர்த் அதர முைரகத்தும்
தரடர்தரண முதுரணி ற்றும் ைனரநிதி

கிரமீ
சமூைத்துக்கு
விழிப்புர்க
ற்தடுத்தும் நிைழ்ச்சிைளுக்ைரை 17422 கிரமீ

தட்டதடிப்புைளுக்ைரை ங்ைப்தட்டுள்பது.

க்ைகப இகத்துக்தைரண்டு 239 நிைச்சிைள்
டத்ப்தட்டது.


அணர்த் முைரகத்து நிகன தணிரட்
தரகுதியிணருக்ைரண

அதர

விகணத்திநணரைவும்

குறுகி
ைரன
உத்திதரைத்ர்ைள்

தசட்தரட்டிகண
தசல்திநணரைவும்

தணிரட்

ைற்கைதறிைளில்
62
ைனந்துதைரண்டணர்.

ஊழிர்ைளின்

அகடரபம்

தகைளுக்கு

அகரை

ைரப்தட்ட
ைணினி

மூனம்

ைடகரற்றும் உத்திதரைத்ர்ைளின் ைல்

ரட்டினுள் தசல்தடுத்தி ற்தடும் சரல்ைகப
தற்றிக்தைரள்து அணர்த் முைரகத்து
நிகன

அர்ைளின்

ைடகைளுடன் தடிரை தரடர்புகட 19

அணர்த் முகமத்து நிமன தணிட்
தகுதியின் இனபவு தம்தட்டு நிகழ்ச்சி
திட்டங்கள்

அணர்த்

தட்ட பின் தடிப்புக்ைரை
நிதி
எதுக்கீடுைளிலிருந்து
தரகையிகண
இண்டு

தரழில்நுட்த

அறிக

தம்தடுத்லுக்ைரை

ரூ.500000- நிதி எதுக்கீடுைள் ங்ைப்தட்டண.

தரகுதியிணருக்கு
ததரறுப்தரகும்.

அற்ைக, அச தரழில் முைரகத்து

இற்ைரை, அணர்த் முைரகத்து நிகன

நிறுணத்துடன்
(NIBM)
என்றிகந்து
அலுனை உள்ளீடுைள் தரடர்தரண 03 ரள்

ங்ைப்தட்டுள்ப

முக்கி

தணிரட் தரகுதியிணரின் வீண தரழில்நுட்த
தம்தடுத்திக்

தசல்முகந ைணினி ைழ்ச்சிைள் இண்டு
டரத்ப்தட்டதரடு தரடர்தரடல் அறிக

தைரள்ற்ைரை ரூ.03 மில்லின் தரகைக
முலீடு தசய்து இனபவி தம்தரட்டு

தம்தடுத்துற்ைரை தரடர்தரடல் பிரிவின்
இண்டு
தரழில்நுட்த
உவி

நிைழ்ச்சிைள் தசல்தடுத்ப்தட்டண. இன் கீழ்

உத்திதரைத்ர்ைள் ஸ்ரீ னங்ைர தடலிதைரம்

ரட்ட

தயிற்சி நிகனத்தில் ைல் தரழில்நுட்த

அறிகயும் துகநசரர் விடங்ைள் தரடர்தரண
புரிந்துர்கயும்

அணர்த்

முைரகத்து

கனகப்பு
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தயிற்சி

தறிதரன்றில்

ைனந்துதைரள்ற்ைரை

நிதி

எதுக்கீடுைள்

ைரலி,

ததலி

பிதசத்தில்

ங்ைப்தட்டண. குறிப்பிட்ட ைற்கைதறிைள்

அகக்ைப்தட்டுள்ப

தரடர்தரண
ைல்ைள்
ங்ைப்தட்டுள்பண.

அருைரகயில் நிைழ்தரன்றிகணயும், 2004
சுணரமி
ததகனயிணரல்
முனரரை

கீத

ரக்ைப்தட்ட


தசி ததுகப்பு திண நிகழ்ச்சி

2004

ஆம்

ஆண்டு

ததழிவிணரல்

35000

ைல்முகண

டிசம்தர்

24

க்கும்

கரைக்

சுணரமி

தைரபும்

அம்தரகந

ரட்டத்தின்

சரய்ந்ருது

பிதசத்க

தைரண்டு

கனகத்துத்தில்

தற்தட்ட

பிரண

அசில்

அம்தரகந

அதிைர
ரட்டச்

ரத்திமின்றி தன பில்லின்ைள் திப்புள்ப

தசனரபர், பிதச தசனரபர்ைள் ற்றும்
ததரதுக்ைள் தங்ைளிப்பில் விதசட சர்

உள்ைட்டகப்பு சதிைகபயும் இக்ைச் தசய்

நிைழ்வுைளும்

அப்ததகன

நிைழ்ச்சிைளும் டரத்ப்தட்டண.

உயிர்ைகப து ரய்ரடு இந்து. அது

தன

ததரதுக்ைள்

ரட்டங்ைளின்

ரழ்க்கைக

விழிப்புர்வு

சீர்குகன

தசய்து.
இந்

ததரதுக்ைள்

அச தசல்தட்டு நிமனம்
ததழிவில்

இநந்

க்ைகப

அறிமுகம்

நிகணவுகூரும் கையில், 2005 அகச்சக
தத்தித்தின்தடி, டிசம்தர் 26 தசி தரதுைரப்பு

2005 ஆம் ஆண்டின் 13 இனக்ை அணர்த்
முைரகத்து சட்டத்திற்கு அகரை அணர்த்

திணரை
அறிவிக்ைப்தட்டுள்பது.
அற்ைகரை 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் 26

முைரகத்து நிகனத்தில் ரபிக்ைப்தட்டுள்ப
அச தசல்தரட்டு பிரிவு 24x7 ணி தமும்

திைதின்று
சுணரமி
ற்றும்
கண
ததழிவுைளில் உயிரிந் க்ைகப நிகணவு
கூர்ந்து சர்  நிைழ்ச்சிைளுக்கு முக்கித்தும்
ங்கி அணர்த் முைரகத்து நிகனத்தில்

இங்கி ருதரடு அணர்த் நிகனைள்
உருரகிரும்
வித்கயும்,
ததினளிப்பு
தற்தைரள்பதண்டி
அபகயும்

ற்றும் 25 ரட்ட அணர்த் முைரகத்து

தரடர்ச்சிரை திப்பிடுகின்நது. அணர்த்த்தின்

எருங்கிகப்பு
கூறுைகப
ய்ரைக்
தைரண்டு அசி ரணர்ைள் ததரன்று

அபவு

பிதச

ட்டத்தின்

முைர்

நிறுணங்ைளின் ைட்டுப்தரட்டு ல்கனக
ைடந்துச் தசன்நதும் தசி அபவினரண அச

ரட்ட/பிதச தசனரபர்ைள் உட்தட அச
அதிைரரிைள்
ற்றும்
ததரதுக்ைளின்
பிரர்த்கணைள் தசய்ப்தட்டண.

தசல்தரட்டு பிரிவு, அச தரதினளிப்பு
குழுவுடன் எருங்கிகந்து தடுல், மீட்பு
ற்றும் ஆதத்து நிகனகைளுக்கு ஆபரகியுள்ப

சர் நிைழ்ச்சிைளுக்கு தனதிைரை ததரது

சமூைத்திணக
தரதுைரப்தரை
அைற்றுல்
டடிக்கைைகப
எருங்கிகப்புச்

க்ைளுக்கு அணர்த் முைரகத்து தசட்தரடு

தசய்கின்நது.

தங்ைளிப்பில்

தரடர்தரண

இநந்ர்ைளுக்ைரை

விழிப்புர்க

ற்தடுத்ல்,

சிரணங்ைகப எழுங்குச் தசய்ல் ததரன்ந

அச

நிைழ்வுைள்
தரதுைரப்பு

"முன்ணரத்க" தரடர்ச்சிரை ததணுல்
ற்றும் அச அகப்பு நிகன 117

2019

ஆம் ஆண்டின் தசி
திணத்க
முன்னிட்டு

தசி

நிகனத்தின்

இனக்ைத்துடன் 24x7 ணி தம் பூரைவும்
தசல்தடுற்கு தகரண பங்ைகப

தசட்தடுத்ப் தட்டண.
விதசடரை

தசல்தரட்டு

தரதுைரப்பு

திணத்க

அதிைரிப்தன் மூனம் அச தசல்தரட்டு
பிரிவின் தசக ம் தரடர்தரை விதசட

முன்னிட்டு 2004 சுணரமி ததழிவிணரல்
உயிரிந் க்ைகப நிகணவுகூரும் கையில்

ைணம் தசலுத்ப்தட்டுள்பது.
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அதததரன்று

ற்தடும்

தரதிக்ைப்தட்ட

தரதிப்கத திப்பீடு தசய்து அற்ைகரை

குறிப்பிடனரம்.

ற்தடக்கூடி அர்த்ங்ைளுக்கு ததினளிக்கும்
தசல்முகந தரடர்தரை தீர்ரனிப்ததும்,

தரடர்புகட தரழில்நுட்த நிறுணங்ைகப

அன்
தரிடும்

மூனம்

அர்த்த்திணரல்

திர்ைரனத்தில்

அர்த்ங்ைளுக்கு

டடிக்கைைகப
முன்ணறிவிப்பு

திட்டமிட்டு,
முகநைகப

அகத்து

திர்தைரள்ப

ரட்டங்ைபரை

தருக

நிகனகைளுக்ைரண

ஆத்ம் (Monsoon Meeting) ற்றும் தற்தைரள்ப

ததினளிக்கும்

தண்டி

தல்தறு

டடிக்கைைள்

தரடர்தரை

ைனந்ரதனரசித்து, உத்திதரைபூர் ரனிகன

தன்தடுத்தி

அறிக்கைக்கு

அற்க்கு இகரை தசல்தடுதும் அச
தசல்தரடு
நிகனத்திணரல்

அகரை

உள்பரைக்கூடி

தரதிப்புக்கு

சைன

ரட்டங்ைள்

தரடர்தரை ஊடைங்ைள், தரகனததசி, ததக்ஸ்,

தற்தைரள்பப்தடுகின்நது.

இகத்பம் ற்றும் சமுை கபங்ைளின்
மூனரை
தரடர்ச்சிரை
க்ைளுக்கு

2019 ஆம் ஆண்டு தன்தற்கு ற்றும்
டகிக்கு தரும கக ற்தட்ட
கடும் மல் ற்தட்ட தள்பம் ற்றும்
நினச்சரிவுகள்

விழிப்புர்வு

ற்தடுத்ப்

தட்டது.

ஆதத்ரண

இடங்ைளில்

தள்பங்ைளிணரல்

ரித்து நின்ந தர்ைகப மீட்தற்ைரை தடகுைள்
ற்றும் மீட்புப்தணி குழுக்ைள் தன்தடுத்
தட்டதரடு,
அதைரண
தரகைள்

2019 ஆம் ஆண்டு ஜணரி ரம் முல் டிசம்தர்
ரம் கயினரண ைரனப் தகுதிக்குள்
அறிவிக்ைப்தட்டுள்ப தள்பம் ைரரை

தள்பத்திணரல் மூடப்தட்டக ைரரை
நினத்தின் ழிரை உவி ங்கும் குழுக்ைகப

தரதிக்ைப்தட்ட
தரத்
குடும்தங்ைளின்
ண்ணிக்கை 138,550 ஆகும். ரட்ட அணர்த்

அனுப்த முடிர ைரத்திணரல் க்ைகப
மீட்டுக்தைரள்ற்ைரை தயலிதைரப்டர் மூனம்

முைரகத்து எருங்கிகப்பு கூறுைபரல்
உவிைள்
தைரப்தடும்
ததரது
அச

உவி ங்ைப்தட்டது. அணர்த் முைரகத்து

தசல்தரட்டு நிகனத்திணரல் ததரலீஸ் ற்றும்

நிகனத்திணரல் ங்ைப்தட்ட முன்கூட்டி

முப்தகடைளின் உவியுடன் மீட்புப்தணிைள்,

தளிதறும்

க்ைகப
தரதுைரப்தரண
இடங்ைளுக்கு
தைரண்டுச் தசல்லுல் ற்றும் அச நிகன
நிரங்ைள் ங்குல் டடிக்கைைள்

ததரலீஸ் ற்றும்
கனகப்புைள்

எருங்கிகப்புச் தசய்ப்தட்டண.

க்ைள் தரதுைரப்தரண

அறிவித்ல்ைள்

ஊடைங்ைள்,

அணர்த் முைரகத்து
ழிரை
க்ைளுக்கு

ங்ைப்தட்டதரடு

அதில்

90%

வீரண

இடங்ைகப தரக்கி

தசன்நதரடு, சுரர் 10% வீரண க்ைள்
விதசடரை 2019 அக்தடரதர், ம்தர் ற்றும்

தள்பத்தில்

டிசம்தர் ரங்ைளில் நினவி சீற்ந ைரனநிகன

க்ைகப மீட்தற்ைரை ததரலீஸ் ற்றும்
முப்தகடைளுடன்
இகந்து
அணர்த்

ைரரை
ற்தட்ட
தள்ப அணர்த்
நிகனகயிணரல் ததுகப,நுதலிர, ைண்டி,
ட்டக்ைபப்பு,

அம்தரகந,

சிக்கிக்தைரண்டணர்.

இந்

முைரகத்து நிகனத்திணரல் தரடர்ச்சிரை

ன்ணரர்,

டடிக்கைைள் தற்தைரள்பப்தட்டண.

முல்கனத்தீவு, ததரனன்றுக, அனுரபு,
புத்பம், குருரைல், யம்தரந்தரட்கட ற்றும்

 நினச்சரிவுகள்

ரழ்ப்தரம் னும் ரட்டங்ைளின் க்ைள்
தரதிக்ைப்
தட்டணர்.
ற்தட்ட
ைடும்

சீற்ந

கவீழ்ச்சி ைரரை ைழுத்க, ரத்கந,
இத்திணபுரி
ற்றும்
ைரலி
னும்
ரட்டங்ைளின்
க்ைள்
அதிைரை

இத்திணபுரி தைைரகன ற்றும் ரத்கந
ரட்டங்ைளில் ற்தட்டதரடு இத்திணபுரி
ற்றும் ரத்கந ரட்டங்ைளில் தன

ைரனநிகனயில்

பர்ச்சிதரடு

நினச்சரிவுைள் ற்றும் நினச்சரிவு அதரங்ைள்
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ைடுகரண

ஆதத்துைள்

ைரனப்தகுதிக்குள்

இந்

நிைழ்ந்து.

கட்டுத்

அணர்த்

நினச்சரிவுைள்

தீ

ற்றும்

விதத்துகளுக்கண

உடணடி

தரடர்தரை இரணு கனகைம் ற்றும்
தரதுைரப்பு அணியிணர் கரை பததிக்கு

தசட்தடுகள்.
2019
ஜணரி
முல்

அறிவிக்ைப்தட்டு

இனங்கையில்

தடுல்

டடிக்கைைளில்

ற்றும்

தகடயிணர்

மீட்பு
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மண

தீ

ததினளிப்ததச்

ஆைஸ்ட்

ைரட்டுத்

தீ

க

தல்ைள்

ஈடுதடுத்ப்

ததிரகியுள்பதரடு அணர்த் முைரகத்து

2019 ஆண்டில் தருைரன க ைரரை

நிகனத்தின் திநகரண ைல் தரடர்பு
கனகப்கதப் தன்தடுத்தி ைரல்துகந,

தட்டணர்.
ற்தட்ட அணர்த் நிகனகைளிணரல் 156062
குடும்தங்கைச்
தசர்ந்
643487
தர்ைள்
தரதிப்புக்கு

உள்பரகிணர்.

அதில்

60

விரணப்தகட, ரணும் ற்றும் பிரந்தி
தீகப்பு நிகனங்ைளின் உவிைகப ததற்று
தீகப்பு
டடிக்கைைள்

ததர்

உயிரிந்து, 113 ததர் ைரகடந்து தலும் 7

தற்தைரள்பப்தட்டது.

ததர் ைரரல் ததரயுள்பணர். 375 வீடுைள்

ஆண்டுைகப

முழுகரை

19521

ஆண்டில்
ைரட்டுத்
ைரப்தடுகின்நது

கற்று

முன் அறிவித்ல்கள்

தசகடந்தரடு

வீடுைளுக்கு தகுதி தசம் ற்தட்டது.


தரும
ற்தடுல்.

கத்ல்

கடும்

2018

ற்றும்

எப்பிடும்ததரது
தீ

2019

2019
ஆம்

அதிைரிப்பு

அணர்த் முைரகத்து நிகனத்தின் முன்
அறிவிப்பு ங்கும் 77 தைரபுங்ைள் 2009 ஆம்

2019 ஆம் ஆண்டில் ைடும் ைற்று ைரரை 13376
குடும்தங்ைள்
தரதிப்புக்கு
உள்பரகிண.
மீட்புப்தணிைகப எருங்கிகத்ல், வீதிைகப
சீரக்குல், தரகனத்தரடர்பு ற்றும் மின்சர

ஆண்டில்
ைடற்ைக
பிதசங்ைளில்
ரபிக்ைப்தட்டதரடு,
அக்தைரபுங்ைகப
றுசீகக்கும் தணிைள் ற்ததரது நிகநவு

இகப்புைகப றுசீகத்ல் அதததரன்று
தசி அணர்த் நிர தசகைள் நிகனம்

தசய்ப்தட்டுள்பது.தலும்,

ற்றும் அணர்த் முைரகத்து அகச்சின்
எத்துகப்கத
ததற்று
தரதிக்ைப்தட்டர்ைளுக்கு
நிரங்ைகப

தம்தடுத்துற்ைரை வீணப் தடுத்ப்தட்ட
தரகுதிதரன்று

(ஸ்ம்ஸ்)

தருகக்ைரனம்
முன் து வீடுைள்

அருைரகயிலுள்ப ஆதத்ரண ங்ைள் ற்றும்

முைரகத்து

தடிரைவும்

அணர்த்

நிகனத்திணரல்

க்ைளுக்கு

விழிப்புர்க

முன்தணச்சரிக்கை
விபம்தப்தடுத்தும்

அறிவித்ல்ைகப
இனபக

தம்தடுத்லுக்ைரை

அணர்த் முைரகத்து

நிகனம் அதிை முன்னுரிக ங்கியுள்பது.
ற்ததரது ரட்டின் கூடுனரண பிதசங்ைள்

கிகபைகப அைற்றும் தடிரைவும், அற்ைரை
தரதுைரப்தரண
டடிக்கைைகப
தற்தைரள்ளும்

சமூை

தசல்தடுத்ப்தட்டுள்பது.ரட்ட கூறுைளில்
ற்றும்
கிரமீ
ட்ட
சமூைங்ைளினுள்

ங்குல்
ன்தற்றில்
அணர்த்
முைரகத்து நிகனம் தசனரற்ந கூடிரை
இருந்து.
ஆம்தரகுற்கு

மூனம்

குறுந்தசய்தி

உள்படங்கும் கையில் இந் முன்ணறிவித்ல்
ங்கும்
தரகுதி
விரிரக்ைப்தட்டுள்பது.தலும்

அறிவுகைள் ங்ைப்தட்டண.

VHF

தசல்முகநயினுடரை க ட்டம் க
தரடர்தரடல்ைகப தனரக்குற்ைரை திருத்
தகனைள் தற்தைரள்பப்தடுகின்நது.
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 சர்தச

சுணரமி

தற்தைரள்ற்ைரை சைன எருங்கிகப்பு

முன்தணச்சரிக்கை

நிகனத்துடன்

டடிக்கைைகபயும் தற்தைரள்பல்.

எருங்கிகந்து
முன்தணச்சரிக்கை

 2019 ஆம் ஆண்டு சணரதிததி தர்லுக்கு

அறிவித்ல்ைகப ததற்றுக்தைரள்ற்ைரண
கனகப்பு இற்கநப்தடுத்ப் தட்டது.

இகரை தர்ல் திகக்ைபத்துடன்
என்றிகந்து அச நிகன ததினளிப்பு

(IOTWMS)

திட்டங்ைகப ரரித்து அச அணர்த்
நிகனகதரண்டின்
ததரது
தர்ல்

இனங்கைக்கு

 அகணத்து பிரந்தி ஊடை நிருதர்ைளும்
து முன் அறிவிப்பு தரகுதிதரடு
இகத்துக்தைரள்ப தட்டணர்.

தசல்தரட்டுக்கு டங்ைல் ற்தடரது 24

 அச அணர்த் நிகனகதரன்றின்ததரது

டடிக்கைைகப
தற்றிைரை
தற்தைரள்ற்ைரை சைன எருங்கிகப்பு

ணி

அல்னது அற்க்கு முன்ணர் சைன அணர்த்
டடிக்கைைளுக்ைரண முன் அறிவித்ல்ைள்
ங்குற்ைரண

கிரமீ

முைரகத்து

நிகனத்துக்கு விடுக்ைப்தட்ட சைன ைல்
தைரரிக்கைைளுக்கும் அணர்த் முைரகத்து

 தசி ைட்டிட ஆரய்ச்சி நிறுணத்திணரல்
2019 ஆம் ஆண்டில் 60 நினச்சரிவு ச்சரிக்கை
அறிவித்ல்ைள்

தரிதசரகண

தரகணரபர்ைள்
23000
க

நீர்ப்தரசண
தளியிடப்தட்ட

 ம் 5 புனகப்தரிசில் தரீட்கச, ை.ததர.
ை.ததர.

உர்

தரீட்கசத் திகக்ைபத்துடன் என்றிகந்து

நிகனகதரண்டின்

தசி ைட்டிட அகச்சி நிறுணத்திணரலும்,

அணர்த்

ததரது

தரீட்கச

தசல்தரட்டுக்கு டங்ைல் ற்தடரது 24
ணி
தம்
முழுதும்
தரீட்கச
டடிக்கைைகப

பிரிவினுடரை

 ன்னிக்ை கரனி தரகுதிதரன்று

அச நிகன ததினளிப்பு திட்டங்ைகப
அச

117

திகக்ைபத்ரல்
அறிவித்ல்ைளும்

அச
தசல்தரட்டு
க்ைளுக்கு ங்ைப்தட்டண.

தரீட்கச னும் தரீட்கசைளிக்கு இகரை

ரரித்து

ங்ைப்தட்டண.

தளியிடப்தட்ட 336 அறிவித்ல்ைளும்
க்ைளுக்கு ங்ைப்தட்டண. அதததரன்று
தள்ப அதரங்ைகப அறி ருற்ைரை

டடிக்கைைள்

தரீட்கச,

ற்தடக்கூடி

அதததரன்று சீற்ந ைரனநிகன தரடர்தரை
ரனிகனயில்
திகக்ைபத்திணரல்

தற்தைரள்பப்தட்டண.
சரர

நினச்சரிவு

பிதசங்ைளுக்கு

டடிக்கைைள்
ற்றும்
தற்தரர்க
டடிக்கைைள் தற்தைரள்பப்தட்டண.

அதிைரிப்தற்ைரண

தரதுைரப்பு

ற்தட்டுள்பது.

 முன்தணச்சரிக்கை அறிவிப்பு தைரபுங்ைளின்
தரரிப்பு தசல்தரடுைகப சிநப்தரை

 தரகுதியின்
ண்ணிக்கைக

கனர்ைள்,

முன்தணச்சரிக்கை
குறுஞ்தசய்தியிகண
சமூைத்திற்கு
ங்ைக்கூடி
நிகன

நிகனத்தின் ைல் உத்திதரைத்ரினுடரை
(Information Officer) ததினளிக்ைப்தட்டுள்பது.

ரபரந்

குழு

துகநயிணர் உட்தட முக்கி தரடர்புைகப
உள்படக்குன் மூனம் அச அணர்த்
நிகனகதரண்டின்ததரது

 ைல் அறியும் உரிக தற்றி சட்டத்திற்கு

ததணுல்,

தர்ல்

 இந் வு தரகுதிக்கு அச அதிைரரிைள்,

ைல்ைகப

அணர்த்

முழுதும்

டடிக்கைைகபயும் தற்தைரள்பல்.

இற்கநப்தடுத்துல்.
அகரை

தம்

ரனிகனயில்

திகக்ைபத்திணரலும்

நீர்ப்தரசண

திகக்ைபத்திணரலும்

ரபிக்ைப்தட்டுள்பது.

அந்

வுைகப

ஆரயும் சந்ர்ப்தத்க ங்குல் இந்

தற்றிைரை

ஆண்டில் இடம்ததற்நகயும் அன் மூனம்
இனங்கையில் ததரழியும் கன தரடர்தரண
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கரனி

வுைள்

உடணடிரை

தசய்ப்தட்டுள்பணர்.

நிகனயினுள்

தசல்தரட்டு நிகனத்தில் 24 ணி தம்

அணர்த் முைரகத்து
தற்தைரள்ற்கு

டடிக்கைைள்
தகரண

பூரைவும் முப்தகட ற்றும் ைரல்துகந
தகடயிணர் தணிரற்றுதரடு இதுக

தீர்ரணங்ைகப

தற்தைரள்து

ற்தட்ட

தரிந்துக்தைரள்ப

கூடி

இனகுரகியுள்பது.

அணர்த்

முப்தகட

இந்நிகனயில்

அச

நிகனகைளின்ததரது

பததி

கனகைத்துடன்

எருங்கிகந்து மிை குறுகி ைரனத்துக்குள்

அமப்பு நிமனம்

தகரண

2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தசல்தடும் அணர்த்

நிரண
தணிைளுக்ைரை
அனுப்புற்கு

முைரகத்து அகப்பு நிகனம் (தரடர்பு

இடங்ைளுக்கு

மீட்பு

ற்றும்

தகடணிைகப
டடிக்கை

தற்தைரள்பப்தட்டது.

இனக்ைம் 117) அணர்த் நிகனகைளின் ததரது
க்ைளுடன்
தரடர்தரடல்ைகப

தல்குறிப்பிட்ட கையில் 2019 ஆம் ஆண்டில்

ற்தடுத்துற்ைரை

ரபிக்ைப்தட்டுள்பது.

ற்தட்ட தள்பங்ைள், நினச்சரிவுைள், ைரட்டுத்

அணர்த்ங்ைள் ைரரை க்ைளுக்கு ற்தடும்

தீ விதத்துைள் ற்றும் சரர தீ விதத்துக்ைள்

சிக்ைல்ைள் ற்றும் தரதிப்புைள் தரடர்தரை

உட்தட

தடிரை தைள்விைகப ழுப்புன் மூனம்
உடணடிரை தீர்வுைகப ததற்றுக்தைரள்ற்கு

அதததரன்று

அர்த்ங்ைளின்ததரது
முப்தகடைளுடணரண

அச அகப்பு நிகனத்தின் வு தரகுதி
தன்ததரருள்

தசல்தடுத்ப் தடுகின்நது.

முப்தமடகள்

ரட்டின் ந்தரரு தகுதியிலும் ற்தடும்
ந்தரரு அணர்த் நிகனகயிலும் தடுல்
ற்றும் மீட்புப்தணிைள் அதததரன்று அச
ததினளிப்பு டடிக்கைைள் முப்தகடைளிணரல்
மிை தற்றிைரை நிகநதற்நப்தட்டண.
இந்
நிகனத்துடன்
எருங்கிகப்பு
டடிக்கைைகப
தற்தைரள்ற்ைரண
முப்தகடைளின்
எருங்கிகப்பு
அதிைரரிதரருரின் கீழ் முப்தகட ற்றும்
ைரல்துகந

அதிைரரிைள்

ைரல்துகந ற்றும்
எருங்கிகப்பு

ைரல்துகந
ற்றும்
முப்தகடைளின்
எருங்கிகப்பு டடிக்கைைள் கீழ்ருரறு

தரடர்ச்சிரை
டடிக்கை

தற்தைரள்பப்தட்டது.

கல்துமந
ற்றும்
ஒருங்கிமப்பு டடிக்மககள்

ைரத்ரல்

டடிக்கைைகப தலும் தனுள்பரைவும்
விகணத்திநணரைவும்
தற்தைரள்ற்ைரை

இற்கநப்தடுத்ல்
ற்றும்
அகப்பு
நிகனத்க புதுப்பித்ல் தற்தைரண்டு 24
ணி
தம்
பூரைவும்
தசல்தடுத்துற்கு

தருக

ததரதிலும்

நிர தசகைள் குழுக்ைளின் தசகைள்
ததற்றுக்தைரள்பப்தட்டண.
தலும்
திர்ைரனத்தில்
ற்தடக்கூடி

அகப்புைளுக்கு

இற்கநப்தடுத்ப்தட்டது.

அணர்த்ங்ைளின்

ைழிகடந் குடிநீர் கிறுைகப சுத்திைரிக்கும்
தணிைளிலும் முப்தகடைளின் மீட்பு ற்றும்

அச அகப்பு நிகனம் தரடர்ச்சிரை
தசனரற்றுகிநது. 2019 ஆம் ஆண்டில் 288,357
ண்ணிக்கைரண
ததினளிக்ைப்தட்டுள்பண.

சைன

இகப்புச்

183

ஒவ்தரு அணர்த் நிமனமயின் தததிலும் மீட்பு தணிகளுக்கக முப்தமடகள் ற்றும் கல்துமந
கனந்துதகண்ட ட்டங்கள் ற்றும் பிண அணர்த்ங்கள்
கற்று தீ ற்றும் மண தீ விதத்துக்கள்

முப்தகட
அணியிணர்
ற்றும்
ைரல்த்துகந

ட்டம்
ன்ணரர், ைண்டி, தரணரைகன, ததுகப,
ைம்தயர, ைரலி, இத்திணப்புரி

தங்குதற்றி விம்

குருரைல், ைம்தயர, நுதலிர, தரணரைகன,
இத்திணபுரி, ததுகப.

132 இடங்ைளில் ற்தட்ட தீ
விதத்துைகப ைட்டுப்தடுத்
முப்தகட அதிைரரிைளிணரல்
டடிக்கை
தற்தைரள்பப்தட்டது.

ன்ணரர், ைம்தயர.
தரும கனத்தில் ற்தட்ட கடும் ம கக ற்தட்ட தள்பங்கள், நினச்சரிவுகள் ற்றும்
குபங்கள் தகந்ளிப்புகள்
ட்டம்

முப்தகட
அணியிணர்
ற்றும்
ைரல்த்துகந

தங்குதற்றி விம்

ரழ்ப்தம்,கிளிதரச்சி, முல்கனத்தீவு,
ைம்தயர, இத்திணப்புரி, தைரழும்பு,
புத்பம், யம்தரந்தரட்கட, தரணரைகன,
ததுகப
ட்டக்ைபப்பு, ைரலி, ரத்க, குருரைல்,
ததரனன்ணறுக, ைழுத்க

 தள்பம் ற்றும் மண ததழிவுகள்

தடுல் ற்றும் மீட்பு தடர்தண அணர்த்
முகமத்து 12 ள் திவிட தயிற்சிதறி
அணர்த்

நிகனகைளின்ததரது

தன்தற்கு, டகிக்கு
தருக ற்றும் அகைளுக்கு
இகடயினரண க ைரரை
ற்தட்ட நிகனக ைரரை
ற்தட்ட அணர்த் நிகனகைளுக்கு
முப்தகடயிணர்ைகப மீட்பு ற்றும்
நிரப் தணிைளில் ஈடுதடுத்ல்
தற்தைரள்பப்தட்டது.

முப்தகடைள்

தடர்தண
டடிக்மககளுக்கு

ற்றும் ைரல்துகந சரர்ந் தடுல் ற்றும் மீட்பு
குழுக்ைள் அதததரன்று சுைரர துகநயின் தடுல்

உதகங்கமப

ற்றும் மீட்பு குழுக்ைள் மிை முக்கிரண ற்றும்
தரரட்டுக்குரி
தங்ைளிப்புைகப
ங்கிண.

தகிர்ந்ளித்ல்.

அற்ைக, தடுல் ற்றும் மீட்பு குழுக்ைகப
லுவூட்டும்
தரக்ைத்துடன்,
உனை
சுைரர
நிறுணத்தின் (WHO) அனுசகயில், ரதுறுஏர விதசட தகடணியிணர் தயிற்சி தரடசரகன ற்றும்
ைம்ததரன

-

இனங்கை

இரணு

அணர்த்

திச்தசனரற்று
தயிற்சி
நிகனம்
னும்
இடங்ைளின் தடுல் ற்றும் மீட்பு குழுக்ைகப
சரர்ந் 248 உறுப்பிணர்ைளுக்கு
டரத்ப்தட்டுள்பது. இற்ைரண

தயிற்சிதறிைள்
நிதி உவிைள்

ற்றும் தரழில்நுட்த உவிைள் உனை சுைரர
நிறுணத்திணரல் ங்ைப்தட்டது.
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2018

ததினளிப்பு
தமண
ஆம்

ஆண்டில்

தகள்ணவு தசய்து 2019 ஆம் ஆண்டில்
 இனங்கையில்
அடிக்ைடி
நிைழும்
ததழிவுைளுக்கு
ததினளிக்ை
தகரண

ததினளிப்பு

உதைங்ைகப தைரள்ணவு தசய்து
தரதிப்புைள்
ற்தடும்
ரட்டங்ைளுக்கு
தகிர்ந்ளிக்கும்
டடிக்கைைளும் அச தசல்தட்டு
பிரிவின்
மூனம்
தற்தைரள்பப்
தடுகின்நது.
ரட்ட
அபவில்
தைரப்தட்ட தகைள் ற்றும் ைடந்
அணர்த்
நிகனகைளின்ததரது
திதரக்கி

சிக்ைல்ைள்

ற்றும்

அனுதங்ைகப
தைரண்டு

அடிப்தகடரைக்

இக்

தற்தைரள்பப்தட்டதரடு

தைரள்ணவு

இந்திங்ைள் முப்தகட ற்றும் ைரல்

டடிக்கைைள்
தற்தைரள்பப்
தடுகின்நது. அன்தடி, ஆண்டதரறும்
தன

உதைங்ைகப

துகநக்கு ங்ைப்தட்டது.
 அச

தைரள்ணவு

தசய்து

ததினளிப்பு

தகரண

உதைங்ைகப

நிகனத்திற்கு
ைனந்துகரடல்

தகசதரன்று (Conference Table) 2019 ஆம்
ஆண்டு டிசம்தர் ரம் 30 ஆம் திைதி ஈ ச்

ரட்டங்ைளுக்கு அவ் உதைங்ைள்
அணர்ங்ைளுக்கு
தசல்தரட்டுக்கு

தசல்தட்டு

தகரைவிருந்

டடிக்கைைளுக்ைரை
ங்ைப்தட்டது.
ததினளிக்கும்

தடகு

குத நிறுணத்தின் மூனம் ரூ.462,399.00
விகனக்கு ததறுகை தசல்தரட்டிற்கு
அகரை தைரள்ணவு தசய்ப்தட்டது.

தைரள்ணவு தசய்யும்ததரருட்டு 2019
ஆண்டிற்ைரை

அச

தசல்தட்டு
எதுக்கீட்டுக்கு

SPILLEX 2019 ஒத்திமக நிகழ்ச்சியிமண டத்துல்

அது

ைடல்சரர் சுற்நரடல் தரதுைரப்புஅதிைர சகத

தரடர்தரை
இகடக்ைரன
முைரகத்து குழுவிற்கு தைரரிக்கை
சர்பிக்ைப்தட்டு 2019.08.26 ஆம் திைதி

ற்றும் அணர்த் முைரகத்து நிகனம்
உட்தட
தரடர்புகட
நிறுணங்ைள்

பிரிவுக்கு
கிகடக்ைப்ததநரதரடு

என்றிகந்து ைடலில் ற்தடும் ண்தய்
சிகவு
ததழிவுக்கு
உரிரை

டரத்ப்தட்ட குழு கூட்டத்தின்ததரது
எட்டுதரத் ததினளிப்பு உதை
தகப்தரட்டில்
20%
ததற்றுக்தைரள்ற்ைரை

எத்திகைதரன்று 2019 ப்ல் ரம் 4 ற்றும் 5
திைதிைளில்
அணர்த்
முைரகத்து
நிகனத்தின் கனகயில் டரத்ப்தட்டது.

அபக
அனுதி

ங்ைப்தட்டது.

அன்ததரது சைன சம்த ைட்டகப அகப்கத

2018 ஆம் ஆண்டில் தைரள்ணவு தசய்ற்கு

(ICS)

டடிக்கை தற்தைரள்பப்தட்ட 49 தடகு
சங்கிலி அரிரள்ைள், 85 தைரடரிைள், 37
தப்தங்ைள், 12 இநப்தர் தடகுைள், 273

தவிநிகனைள்
ற்றும்
ததரறுப்புைகப
முகநரை
தகிர்ந்ளிக்ைப்தட்டு
பிரண

உததரைதடுத்தி

தசல்தரட்டு
முைரகத்து

உயிர்ைரப்பு அங்கிைள், 97 ததரதுக்ைள்
தரடர்தரடல் ைருவி அகப்புைள், 980 ன்ணர

அதிலுள்ப

அகநரை
நிகனத்தின்

உரி

அணர்த்
அச

ைத்திைள், 37 தடகு இந்திங்ைள், 140 (100

தசல்தரட்டு அகநக தன்தடுத் தட்டது.
அதிலுள்ப தரடர்தரடல் கனகப்கத

மீட்டர்) உயிர்ைரப்பு தடரக்ைள், 7 (200 மீட்டர்)

அந்ரளில் தன்தடுத்தி எத்திகைக்குரி சைன

உயிர்ைரப்பு தடரக்ைள், 200 உயிர்ைரப்பு
ததரதிைள், 64 கரனிைள், 10 ரததரலின் சீட்

அறிவிப்புத் தகைள் பூர்த்திதசய்துதைரள்பப்
தட்டண.

ற்றும்

10

தயின்தைரட்

தக

அடிப்தகடயின் கீழ் 25 ரட்டங்ைளுக்கும்

தன ஆண்டுைபரை டரத்ப்தடும் இந் எத்திகை

முப்தகட ற்றும் ைரல் துகநயிணருக்கும்

நிைழ்ச்சிக்ைரை 2019 ஆண்டில் ைரலிமுைத் திடகன

ங்ை டடிக்கை தற்தைரள்பப்தட்டது.

தன்தடுத்தி கடமுகந எத்திகைதரன்று
தற்தைரள்பப்தட்டது.
இற்ைரை
இக

 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதி தரைத்தில் 35
தடகு
இந்திங்ைள்
தைரள்ணவு

தசல்தரட்டு
ைட்டகப
அதிைரரிைபரை
ைடல்சரர் சுற்நரடல் தரதுைரப்பு அதிைர

தசய்ப்தட்டண.
ததறுகை

அக்

தைரள்ணவுைள்

தசல்தரட்டிற்கு

சகதயின்

அகரை
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கனர்

அர்ைளும்,

அணர்த்

முைரகத்து

நிகனத்தின்

தணிப்தரபர்

ற்றும்

சர்தச

ஊடைங்ைளுக்ைரைவும்

ரைர்ைளும் ைடரமிற்றிணர்.

தசல்தடுத்ப் தட்டது.

தசி ண்தய் ைசிவு ற்தசல் திட்டத்தின்

அதததரன்று தசி ற்றும்சர்தச அபவில்

தடி அகணத்து ற்தரடுைளும் தசல்தடுத்

சமூை னங்ைள் ழிரைவும் தரடர்ச்சிரை

தட்டதரடு Table Top Exercise ற்றும் Field

க்ைள்

Exercise (கயில் தற்தைரள்ளும் பிரந்தி

தற்தைரள்பப்தட்டண.

விழிப்புர்வு

தசல்தரடுைள்

டடிக்கைைள்) உள்படங்கி முழுகரண

தசி அசநிமன தசல்தட்டுத் திட்டம் (த.
அ. தச. தி.)

எத்திகைதரன்று டரத்ப்தட்டது.
எவ்தரரு

ஆண்டும்

தற்தைரள்பப்தடும்
தசி அசநிகன தசல்தரட்டுத் திட்டம்
மூனம் ரட்டினுள் ததழிவுைள் ற்தடக்கூடி

எத்திகை திட்டத்தில் உள்ப குகநதரடுைள்
அடுத் ஆண்டில் நிர்த்திக் தசய்ப்தட்டு

சந்ர்ப்தங்ைள்

அத்தரடு விதசட சந்ர்ப்தங்ைளுக்கு உரிரை
ழும்

விடங்ைளுக்கு

தீர்வுைகப

அடுத்

டிகத்து

ற்றும்

திர்தரர ண்தய் ைசிவு அச்சுறுத்லுக்கு
ரரகுல்,
தயிற்சி
ததறுல்,

ற்தடுத்தும்

அனுள் உள்படங்குகின்நண. எரு நிறுணத்தின்
சரத்திபத்க
ற்றும்
நிகனரண
ததரறுப்புைகப மீறும் கையினரண அச

தீர்ரணங்ைள்
தகரண

நிகனதரன்றின்ததரது நிறுணங்ைள் ற்றும்
தர்ைளுக்கு
ததரறுப்புைகப
தகிர்ந்ளிப்தற்ைரண சதிைகப ற்தடுத்ல்,
தன்தணச்சரிக்கை
ததரறிமுகநக

உவுகின்நது.

அச
நிமனமகளின்ததது
ஒருங்கிமத்ல்

தசல்தடுத்ல்,
தசல்தரடுைகப

ஊடக

நிறுண
ததழிவு நிகனகைளின்ததரது

24 ணி

தமும்

மின்ணணு

ஊடைங்ைகப

னிணரல்

ததழிவுைளுக்ைரண ததினளிப்பு ததரறிமுகநைள்

இடங்ைளுக்குரி குறிப்பிட்ட உதைங்ைகப
விநிதரகித்ல் ததரன்ந டடிக்கைைகப
தற்தைரள்ற்கு இந் எத்திகை தயிற்ச்சி

அச்சீட்டு

தடுதரடு

இனங்கையினுள் ற்தடும் ரனிகனயில்,
நீரியில்,
உயிரில்,
தரழில்நுட்தவில்

ஆண்டில்

ற்தடக்கூடி

சந்ர்ப்தங்ைளுக்கு ற்நரறு
டுத்ல்,
தீர்வுைரல்,

விரிக்ைப்

ற்றும்

அச
எருங்கிகத்ல்

ததரறுப்புைள்

ற்றும்

தக
ற்றும்
தணிைள்

தரடர்தரை
இதில்
விபக்ைப்தட்டுள்பண.
மும்தரழிைளிலும் ரரிக்ைப்தட்டுள்ப த. அ.

தன்தடுத்தி

தச. தி. க்ைரண அகச்சக அங்கீைரம் 2017
ஆைஸ்ட்
22
திைதிக
ற்றும்

முன்ணறிவித்ல்ைகப ங்கி ததரதுக்ைள்
விழிப்புர்க ற்தடுத்தும் டடிக்கைைள்

அத/17/2130/715/032

தரடர்ச்சிரை தற்தைரள்ப தடுகிநது.

இனக்ை

அகச்சக

விஞ்ஞரதணத்தில்

மூனம்

தலும் 2019 ஆம் ஆண்டில் ற்தட்ட தள்ப
நினகக்கு முன்ணரை உரி தத்தில்

ங்ைப்தட்டுள்பதரடு, அதில் திருத்ங்ைகப
பூர்த்திச் தசய்து மீப அனுதி ததறுற்ைரை

முன்ணறிவித்ல்ைள்
தளியிடப்தட்டண.

ரர் தசய்ப்தட்டு ருகின்நது.

ஊடைங்ைள்

மூனம்

7.10 2017 ஆம் ஆண்டில் அச தசல்தட்டு
பிரிவிணல் தற்தகள்பப்தட்ட
தசல்தடுகள்

தலும்
ஊடைங்ைள்
ழிரை
க்ைள்
விழிப்புர்க ற்தடுத்தும் டடிக்கைைள்
ற்றும் ைல் தளியிடல் டடிக்கைைள்
தற்தைரள்பப் தட்டதரடு அகண தசி
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மண

அச

தசல்தட்டு

டடிக்மககமப

அறிக்கைைளுடன்கூடி கதடங்ைள் ற்றும்

இனகுக்குல்

வுைகப

 பிரிட்டன்

சரல்ஃததரர்ட்

முன்கத்து

உடணடிரை

தீர்ரணங்ைகப
டுக்ை
தகரண
ைல்ைகப ங்கும் தசல்முகநதரன்கந

(Salford)

தல்ைகனக்ைைத்தின் மூனம் இனங்கையின்

உருரக்குல்,

அணர்த்

ரரித்து ங்குல் ற்றும் அவ் அறிக்கைைள்

முைரகத்துத்திகண

இனகுரக்குற்ைரை

Emergency Response

மூனம்

தகரண

தகரண

அறிக்கைைகப

நிறுணங்ைள்

ற்றும்

Mobilize Software Platform உள்படங்கி டச்

தர்ைளுக்கு விழிப்புர்வு ற்தடுத்ல் ததரன்ந

தடபிள்

தன முக்கி விடங்ைள் இந் அனகை
ப்பிப்தன் மூனம் தற்தைரள்ப திர்தரர்க்ைப்

(Touch

Table)

என்று

அணர்த்

முைரகத்து
நிகனத்தின்
அச
தசல்தரட்டு பிரிவுக்கு 2019 ஆம் ஆண்டு
டிசம்தர்

ரத்தில்

ங்ைப்தட்டது.
தசல்தரட்டு
தற்தைரள்ப

தடுகின்நது.

ன்தைரகடரை

அன்முனம்

அச
தசல்தட்டு
பிரிவிணல்
தற்தகள்பப்தடும் தசல்தடுகள்

அச

டடிக்கைைகப
தகரண
தனவி

தன்ததரருள்ைகப



உள்படக்கி

தசல்தரடுைகப
எருங்கிகப்பு
தசய்னரம்.
கதடங்ைகப
மிை
இனகுரை
சதிைளும்,
தளிரை

எருங்கிகத்ல்.
இந்து
ஆஸ்திதலி
புவிப்ததரகநக்
ைண்டத்ட்டு ைட்டகப்பில் ரத்தில்னரது

தகுப்தரய்வு
தசய்யும்
உரி இடங்ைகப மிை
அரனிக்கும்

பூமியில்
ற்தடும்
நினடுக்ைங்ைகப
ைண்ைரணித்ல் ற்றும் அது தரடர்தரை

பூமியிலுள்ப சைன புவிப்ததரகநக் ைண்டத்ட்டு
ைட்டகப்புக்ைளிலும் ற்தடும் நின அதிர்வுைள்

சதிைளும்,

தனவிரண தரடல்ஸ் (Model) அரது,

தரடர்தரண ைல்ைகப USGS APP மூனம்
ததற்றுக்தைரண்டு அற்றின் அடிப்தகடயில்

Flood Inundation Modal, Landslide In fact Modal,
Tsunami
Inundation
Modal
ததரன்ந

தகக்தைற்த ரனிகனயில் திகக்ைபம்

தரடல்ைகப இனகுரை தசல்தடுத்தும்

அத்தரடு புவிச்சரிவில் ற்றும் சுங்ைப்

சதிைளும், எவ்தரரு நிறுணங்ைள் எரு
தசற்தரட்டுக்ைரை தன கைரண platform

தணிைத்துடன்
டடிக்கைைகப
நிறுணங்ைளின்

ைகப தன்தடுத்தியுள்பததரது அற்கந
எத தகடக்கு தைரண்டுரும் சதிைளும்

நிகனதரன்கந
ற்றும்

அகநயினுள்

எருங்கிகப்புச்

முன்தணச்சரிக்கை

இனகுரக்குற்ைரை

அச

அச

எருங்கிகப்பு

தசய்ல்

ரபிக்ைப்தட்டது.

ததினளிப்பு

ஆண்டில்

தள்பம்

அன்மூனம்

ற்தட்ட

ரய்ப்புைள்
தரடர்தரை
ங்ைப்தடுகின்நது.

உள்படங்கி

அறிவுறுத்ல்

விழிப்புர்வு

2019


இடங்ைகப

அகடரபம் ைண்டு, அந் நிகனகைகப
எருங்கிகப்புச்
தசய்ற்ைரை
விதசட
வுைள்

கூறுைகப

ற்றும்
தகரண
ழிைரட்டல்ைகப
தற்தைரண்டு,
சுணரமி
ற்தடக்கூடி

ங்குகன

ங்ைல் கப்தட அனகு (Emergency Mapping
Unit)

தற்தைரண்டு
அந்
தரழில்நுட்த

அற்றில் ரிக்டர் அபவு 5 க்கு தற்தகைள்
தரடர்தரை ரட்ட அணர்த் முைரகத்து

 GIS Unit (அனதகன்மந) பித்ல்
தசல்தரட்டு

எருங்கிகப்பு

ைல்ைளின்தடி ைணத்தில் தைரள்பதண்டி
அபவினரண நினடுக்ைங்ைள் தன்தடும்ததரது

இதில் உள்படங்குகின்நது.

அச

(GSMB)

திணசரி நிகன அறிக்கைைள் ரரித்ல்.

ரட்ட

அணர்த்

முைரகத்து

எருங்கிகப்பு கூறுைளிலிருந்து முகநரண

சுருக்ைரண
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தடிங்ைள்

மூனம்



ததற்றுக்தைரள்பப்தடும்

அச

தசல்தரட்டு

நிகனத்க

ைல்ைளின்தடி தசி அபவினரண ரபரந்

தரர்கயிட ருதர்ைகப அறிவூட்டல்.

நிகன அறிக்கை எரு ரளுக்கு மூன்று முகந
இற்நப்தடுத்ப்தட்டு
இகபத்துக்கு

உள்ரட்டு/தளிரட்டு ரர் குழுக்ைள்,
தரதுைரப்பு துகந அதிைரரிைள், தரடர்புகட

தசலுத்ப்தடுகின்நது. அதததரன்று அந் நிகன

ப்பிணர்ைள்,

அறிக்கைைள் சணரதிததி தசனைம், பிரின்

ததரன்நர்ைளுக்ைரை, அச தசல்தரடுைள்,

தசனைம் ற்றுதரதுைரப்பு அகச்சு னும்

முக்குறிவிப்பு
முைரகத்தும்

நிறுணங்ைளுக்கு ததக்ஸ் மூனம் அனுப்தப்
தடுகின்நண. சுரர் 1095 சரர நிகன
அறிக்கைைள் 2019 தளியிடப்தட்டுள்பதரடு

அச

அதிைரரிைள்

ங்குல்,
அணர்த்
ததரன்ந
விடங்ைள்

தரடர்தரை வீடிதர ரரட்டு அகந ற்றும்

விதசட நிகனகைளின்ததரது விதசட நிகன

அச தசல்தட்டு அகந ன்தற்கந
தன்தடுத்தி சுரர் 20 அறிவூட்டல் நிைழ்ச்சிைள்

அறிக்கைைள் ங்ைப் தடுகின்நண.

டரத்ப்தட்டண.



அணர்த்
எத்திகை
தயிற்சிைளுக்கு
தகரண தரழில்நுட்த உவிைகப

நிதி ற்றும் கக்குகள் பிரிவு

ங்குல்.

2019 டிசம்தர் 31 ஆம் திகதிக்கு நிதி முன்தணற்நம்

சுணரமி,
தள்பம்
ற்றும்
நினச்சரிவு
தரடர்தரண எத்திகை நிைழ்ச்சிைள் தல்தறு

2019

ற்றும் பிரந்தி ட்டங்ைளில் தற்தைரள்ப
அற்றுக்கு

அணர்த்

முைரகத்து

நிகனத்திற்கு
ரூ.587.5 மில்லின் நிதி
எதுக்கீடுைள்
ததரது
திகநச்தசரியிணரல்
ங்ைப்தட்டிருந்து.
அதிலிருந்து
ரூ.300

ட்டங்ைளில்
தற்தைரள்ப
தடுதரடு
ருடரந்ம் சுணரமி எத்திகை நிைழ்ச்சி சர்தச
தடுகின்நது.

ஆண்டுக்ைரை

மில்லின்ைகப
தரடர்ச்சிரண

தகரண

தரழில்நுட்த உவிைள் அச தசல்தரட்டு
பிரிவிணரல் ங்ைப்தடுகின்நண. அற்க்கு

தசய்து

ரூ.287.79

நிறுணம்
தசனவுைளுக்ைரை
மில்லின்

து
எதுக்கீடு

தசனழிக்ைப்

சுணரமி,

தட்டதரடு மூனண தசனவுைளுக்ைரை ரூ.287.5

தள்பம்
ற்றும்
நினச்சரிவு
எத்திகை
நிைழ்ச்சிைள் தசி, பிதச ற்றும் கிரமீ

மில்லின் எதுக்கீடு தசய்து ரூ.205.68 மில்லின்
தசனழிக்ைப்
தட்டது.
எட்டுதரத்

அபவுைளில் டரத்ப்தடும்ததரது தகரண

எதுக்கீடுைளில்

தரழில்நுட்த உவிைள் ரட்ட அணர்த்

நினப்தடி
கீழ்ருரறு
தற்தைரள்பப்தட்டுள்பது.

தனதிைரை

முைரகத்து

ரட்டங்ைளில்

எருங்கிகப்பு

கூறுைளுக்கு

ங்ைப்தடுகின்நண.
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2019 டிசம்தர் 31 திணத்தின்
தசனவுைள்

தசனவு
மனப்பு
இன:
130-2-7-21503

ஒதுக்கீடு
(திருத்)
(ரூ.மில்.)

உண்மண
தசனவு
(ரூ.மில்.)

300

287.79

நிதி
96

ததௌதீக:
96

3

100

100

5.5

3.94

72

72

15

9.72

65

95

14

13.72

98

100

15

9.72

65

95

15

9.72

65

95

14

13.72

98

100

10

7.17

72

95

287.50

205.68

67

83

கருத்திட்டம்/நிகழ்ச்சி/தசல்தடு

மீபரும் / தடர்ச்சிண தசனவுகள்

முன்தணற்நம் %

மூனண தசனவுகள்
130-2-7-22201 (I)

அ.மு.நி. உத்திதரைத்ர்ைளின் இனபவு
தம்தரடு

130-2-7-22201 (II),(iii)

பதரடங்ைள், ைல் தரழில்நுட்த ைருவிைள்
ற்றும் கண அலுனை உதைங்ைள்
தைரள்ணவு தசய்ல்
இனங்கைக்ைரண தல்கை ஆதத்து இடர்
விங்ைகப ரரித்ல்

130-2-7-72509
130-2-7-82103
130-2-7-72509
130-2-7-72509
130-2-7-82103
130-2-7-102509

3

தள்பம் ற்றும் நினச்சரிவுைளின் ததழிவு
திச்தசல் ததரறிமுகநயின் திநகண
லுப்தடுத்துல் - தடகு இந்திங்ைகப
தைரள்ணவு தசய்ல்
இனங்கைக்ைரண தல்கை ஆதத்து இடர்
விங்ைகப ரரித்ல்
இனங்கைக்ைரண தல்கை ஆதத்து இடர்
விங்ைகப ரரித்ல்
தள்பம் ற்றும் நினச்சரிவுைளின் ததழிவு
திச்தசல் ததரறிமுகநயின் திநகண
லுப்தடுத்துல் - தடகு இந்திங்ைகப
தைரள்ணவு தசய்ல்
அபிவிருத்திச் தசல்தரட்டில் அணர்த் அதர
குகநப்கத என்றிகத்ல்
தத் முலீட்டு தசனவுகள்
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15

Njrpa fl;bl Muha;r;rp
epWtdk

මානව සම්පත්
විෂයය ක්ෂෂේත්රය
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vkJ njhiyNehf;F
ghJfhg;ghd

fl;likf;fg;gl;l

kz;rhpT mdh;j;j
,lh; Kfhikj;Jt
nraw;ghLfis Kd;ndLg;gjw;fhd Njrpa

#oiy

cUthf;Fjy;

ika ];jdkhf Njrpa fl;bl Muha;r;rp
epWtdk;
nghWg;Ngw;Ws;sJ@
Mgj;J

vkJ gzpf;$w;W

tiuglkhf;fy;>
Kd;ndr;rhpf;iffis

Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpia Cf;Ftpj;jy;
kw;Wk; epiyj;J epw;f nra;jy; kw;Wk;

toq;Fjy;

Ma;T>
kw;Wk;

nkd;ikahd kw;Wk; fbdkhd jzpg;G
gzpfis
nray;gLj;Jjy;.
kz;rhpT

mdh;j;j ,lh; Fiwg;G kw;Wk; ghJfhg;ghd
fl;likf;fg;gl;l #oYf;fhd njhopy;El;g

Vw;glf;$ba midj;J khtl;lq;fspYk;
fl;Lkhdk; my;yJ mgptpUj;jp gzpfis

Nritfis toq;Fjy;

Muk;gpg;gjw;F
Kd;dh;
kjpg;gPl;L
mwpf;iffs;

mwpKfk;

njhlh;ghd
toq;Fk;

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdkhdJ
(NBRO),
mdh;j;j
Kfhikj;Jtk;>
Gtpapay;
njhopy;El;gk;>
Rw;Wr;#oy;>
fl;Lkhdg; nghUl;fs; kw;Wk; fl;likg;G
nghwpapay; Nghd;w gy;NtW Jiwfspy;
Muha;r;rp kw;Wk;
mgptpUj;jp gzpfis
Nkw;nfhz;L tUk; epWtdkhFk;. Njrpa
fl;bl Muha;r;rp epWtdk; gy Jiwfisr;
Nrh;e;j
epGzh;fis
xUq;fpizj;J
njhopy;El;g
MNyhrid
Nritfis
toq;FfpwJ kw;Wk; ehl;bw;F Njitahd
ghJfhg;ghd
fl;likf;fg;gl;l
#oiy
cUthf;f
,e;epWtdk;
Kidfpd;wJ.
NkYk;>
Njrpa
mgptpUj;jpapy;
murhq;fj;jpw;F cjTtJk;> mdh;j;j ,lh;
Fiwg;G
%yk;
tho;f;ifj;
juj;ij
tsg;gLj;JtJk; Njrpa fl;bl Muha;r;rp
epWtdj;jpd;
Fwpf;Nfhs;fspy;
xd;whf

kz;rhpT
kw;Wk;

,lh;
mJ

njhopy;El;g
ghpe;Jiufis
nghWg;G
NBRO
Tf;F

xJf;fg;gl;Ls;sJ
nghWg;gw;w
kdpj
nraw;ghLfshy;
Vw;gLk;
kz;rhpTfshy;
kf;fs; kw;Wk; nrhj;Jf;fSf;F Vw;gLk;
Nrjj;ij
Fiwf;Fk;
vd;W
vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.
murhq;fj;jpd;
kPs;
FbNaw;wj;jpl;lj;jpd; fPo; mdh;j;jj;jpw;F
gypahdth;fSf;fhd tPlikg;Gf; fl;likg;G
mikf;Fk; gzpfspy; NBRO jPtpukhf
<Lgl;Ls;sJ.
Njrpa
fl;bl
Muha;r;rp
epWtdk;
nfhOk;gpy;
cs;s
jiyik
mYtyfj;jpYk;
kw;Wk;
kz;rhpT
Vw;glf;$ba khtl;lq;fspd; 10 khtl;l
mYtyfq;fspypUe;Jk;
,aq;FfpwJ.
Nkw;Fwpg;gpl;l
midj;J
NritfSk;>
fl;Lkhd nghUl;fs; Muha;r;rp kw;Wk;
ghpNrhjidg; gphpT> Rw;Wr;#oy; Ma;Tfs;

cs;sJ.
Njrpa
fl;bl
Muha;r;rp
epWtdj;jpd;
gzpfs;
gd;Kfj;jd;ik

kw;Wk; Nritfs; gphpT> Gtp njhopy;El;g
nghwpapay; kw;Wk; Nrhjid gphpT> kdpj

tha;e;jit> NkYk; mjd; epGzj;Jtk;
tho;f;if #oypy; gytpjkhd rpf;fy;fis
vjph;nfhs;Sk;NghJ cjTtjw;fhf gy;NtW
Jiwfspy;
tphptilfpwJ>
kiyfs;>
nkd;ikahd ikjhdq;fs;> khRgl;l fhw;W>
mRj;jkhd
ePh;>
Nkhrkhd
fl;Lkhdk;
kw;Wk;
jukw;w
fl;blg;
nghUl;fs;
Nghd;wit ,jw;Fs; cs;slq;Fk;.

FbNaw;wj; jpl;lkply; kw;Wk; gapw;rpg; gphpT>
kz;rhpT
Muha;r;rp
kw;Wk;
,lh;
Kfhikj;Jt
gphpT
kw;Wk;
fUj;jpl;l
Kfhikj;Jtg; gphpT Mfpa Kf;fpa MW
njhopy;El;g
gphpTfs;
%yk;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. mj;NjhL> %d;W
ISO mq;fPfhuk; ngw;w Ma;tfq;fs;>
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eph;thfg;

gphpT>

njhlh;ghly;
nraw;wpl;l

epjpg;

gphpT>

jfty;

nrytpdq;fis g+h;j;jp nra;a njhlh;Gila

njhopy;El;g gphpT kw;Wk;
myF
kw;Wk;
cs;sf

Jiwfspd; Nrhjid kw;Wk; MNyhrid
Nritfis Nkw;nfhs;fpwJ. xt;nthU

fzf;fha;T
myF Mfpait mjd; nray;ghLfSf;F

Mz;Lk;

NghJkhd

ம ி்if

tUtha;

<l;lg;gLfpd;wJ>
,e;j
Mz;by;
950.0
kpy;ypad; &gha;f;F kpifahf 40.0 kpy;ypad;

NkYk; cjTfpd;wd
Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;> murpd;

&gha; <l;lg;gl;Ls;sJ.

epjpAjtpAld;
nray;gLj;jg;gLk;
mgptpUj;jpj; jpl;lq;fis Nkw;nfhs;fpwJ.
NkYk;> gd;dhl;L cjtp epWtdq;fshd
n[a;f;fh
(JICA, UNDP,
AIIB>
cyf tq;fp, ADPC Nghd;wit kw;Wk;
gy njhopy;El;g xj;Jiog;Gj; jpl;lq;fspy;
rh;tNjr njhopy;El;g Kfth; epiyaq;fs;
,aq;Ffpd;wd.

Nrhjid kw;Wk; MNyhrid gzp %yk; tUtha;

epjpepiy mwpf;if
njhlh; nrytpdk; :
khtl;l
mYtyfq;fis ,af;f murplkpUe;J &. 28.0
kpy;ypad;@ midj;J ,ju nrytpdfSk;
epWtdj;jpdhy; <l;lg;gLfpwJ.
%yjd nryT : ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 572.5
kpy;ypad; &ghapypUe;J 417.0 kpy;ypad;
&gha;.
epWtdk; rhh; Kd;Ndw;w epiy

xUq;fpize;j tUtha; kw;Wk; epfu kpif tUtha

nghJ Kd;Ndw;w epiy : Njrpa fl;bl
Muha;r;rp epWtdk; mjd; njhlh;r;rpahd
mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;w epiy :
2019 Mz;bw;F 609.0 kpy;ypad; Ugha;f;fhd epjp xJf;fPlhf> fPo;f;fhZk; mgptpUj;jpj; jpl;lq;fis
nray;gLj;j Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk; xJf;fPLfis ngWfpwJ. mJ rhh;e;j tptuq;fs; fPNo
cs;s ml;ltizapy; nfhLf;fg;gl;Ls;sd.
ml;ltiz 1.0 mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; mtw;wpd; Kd;Ndw;wk; gw;wpa tptuq;fs;
njhlh;
,yf;f
k;
1

fUj;jpl;l tptuq;fs;

2019
Mz;L
epjp
xJf;fPL

kz;rhpT ,lh; kjpg;gPl;L mwpf;if
toq;Fk; eilKiw (LRAR)

28.0
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Kd;Ndw;wk
;/,yf;F

epjp

ngsjPf
mk;rk;

,yf;F

28.00

100%

Kd;Ndw;w
epiy

28.00

100%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

kz;rhpT Ma;T> Muha;r;rp kw;Wk;
mgptpUj;jp

105.0

kz;rhpT jzpg;G nraw;wpl;lk;
(,yq;if murpd; epjpAjtp)

165.0

kz;rhpT ,lh; tpgu mwpf;ifia
mgptpUj;jp nra;jy;.

nkhj;jk;

195

100%
55%

90.2
100%

10.0

100%

Kd;Ndw;w
epiy

10.0

100%

,yf;F

106.0

Kd;Ndw;w
epiy
,yf;F

115.0
10.0

100%

Kd;Ndw;w
epiy
,yf;F

8.42

85%

25.0

100.0

25.0

Kd;Ndw;w
epiy

12.95

55%

35.0

,yf;F

35.0

100%

Kd;Ndw;w
epiy

14.66

45%

,yf;F

60.0

100%

Kd;Ndw;w
epiy

1.15

10%

,yf;F

35.0

35.0

Kd;Ndw;w
epiy

28.12

80%

609.0

,yf;F

609.0

100%

Kd;Ndw;w
epiy

443.5

73%

60.0

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;
%yk;
fl;bl kjpg;gPL kw;Wk; epge;jid
mwpf;ifaplYf;fhd mikg;ig
cUthf;Fjy;

Kd;Ndw;w
epiy

165.0

100%

30.00

10.0

muR 50.0 kpy;ypad; &gha;. – JICA)
mdh;j;jj;jpdhy; ghjpg;Gf;Fs;shFk;
gpuNjrq;fspy; thOk; kf;fSf;F
Kd;thh;g;G (Pre-cast)
Kiwapyhd mdh;j;jq;fSf;F
jhf;Fg;gpbf;f;f; $ba tPLfis
eph;khzpj;jy;.
(35.0 kpy;ypad; - Njrpa fl;bl
Muha;r;rp epWtd MNyhrid> 65.0
kpy;ypad; - fl;Lkhdk;)
kz;rhpT mdh;j;j ,lh; Fiwg;G
eltbf;iffSf;fhd (gJis
kw;Wk; fz;b) mtj;ij I f;fhd
jpwid Nkk;gLj;Jtjw;fhf khtl;l
mYtyfq;fis epWTjy;

105.0

Kd;Ndw;w
epiy
,yf;F

106.0

kz;rhpT kw;Wk; mjDld;
njhlh;Gila mghaq;fis
jzpj;jy; kw;Wk; mJ njhlh;ghd
tpidj;jpwd; tYt+l;Lk; tifapy;
fl;likg;G kw;Wk; fl;likg;G mw;w
eltbf;iffis mgptpUj;jp
nra;jy; kw;Wk; gad;gLj;jy;. (JICA)
(25.0 kpy;ypad; &gha;. – ,yq;if

Kd;Ndw;w
epiy
,yf;F

100%

30.0

10.0

,yq;ifapy; ,urhad mdh;j;j
,lh;fs; gw;wpa jpl;lkpl;l gFg;gha;T
kjpg;gPL

105.0

,yf;F
30.0

jhdpaq;F kiokhdp
tiyaikg;ig tphpthf;Ftjd;
%yk; epfo;Neu kz;rhpT Kd;fzpg;G
kw;Wk; Kd;ndr;rhpf;if jpwid
Nkk;gLj;jy;
jzpg;G eltbf;iffshy; kz;rhpT
ghjpg;igf; Fiwj;jy; (AIIB)

,yf;F

100%

100%
100%

100%
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tUtha; <l;Lk; fUj;jpl;lq;fs;
gphpT

fl;Lkhdg;
nghUl;fs;
Muha;r;rp kw;Wk;
ghpNrhjid
Rw;Wr;#oy;

fUj;jpl;lk; /MNyhrid gzpapd; tpsf;fk;

<l;ba
tUtha;
(&gh.
kpy;ypad;)
40.0

fl;Lkhdg; nghUl;fs; ghpNrhjid kw;Wk; mJ njhlh;ghd
njhopy;El;g Nritfs;

Gtp njhopy;El;g
nghwpapay;

kz;> ePh;> fopTePh; ghpNrhjid> fhw;wpd; juk;> xyp> ,iur;ry;
fz;fhzpg;G kw;Wk; Rw;Wr;#oy; MNyhrid Nritfs;
Kf;fpa cs;fl;likg;Gf; fUj;jpl;lj;jpw;fhd jiutop Ma;Tfs;
kw;Wk; tbtikg;G

kdpj FbNaw;wj;
jpl;lkply; kw;Wk;
gapw;rp

jhf;Fg;gpbf;Fk; tifapyhd fl;Lkhd eilKiwfs;> gwf;Fk;
fyj;jpd; (Drone) %ykhd fsMa;T kw;Wk; kdpj FbNaw;wj;
jpl;lkply; Nritfs; gw;wpa MNyhrid

kz;rhpT Muha;r;rp
kw;Wk; ,lh;
Kfhikj;Jtk;
fUj;jpl;l
Kfhikj;Jtk;

mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fSf;fhd kz;rhpT ,lh; kjpg;gPL

nghJthdit

70.0
235.0
30.0

115.0

fl;Lkhd fUj;jpl;l Kfhikj;Jtk;> fl;blq;fspd; tphpry;
mstPL kw;Wk; FiwghL jpUj;jk;> fl;likg;G xUikg;ghL
kjpg;gPL njhlh;ghd Nritfs;
Vida tUkhdk;

60.0
50.0

nkhj;jk;

600.0

Jiz epjpepiy kjpg;gPl;bd; fPo; Kjy; 4 khjq;fSf;F Kd;nkhopag;gl;l fUj;jpl;lq;fs;
njhlh;
fUj;jpl;lj;jpd; ngah;
,yf;fk;

1

kz;rhpT ,lh; kjpg;gPl;L mwpf;if toq;Fk; eilKiw
(LRAR) (tUlhe;jk;)

2

kz;rhpT Ma;T> Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp
(tUlhe;jk;)

3

kz;rhpT jzpg;G nraw;wpl;lk; (,yq;if murpd; epjpAjtp)
(tUlhe;jk;)
kz;rhpT ,lh; tpgu mwpf;ifia mgptpUj;jp nra;jy;.
(246.0 kpy;ypad; &gha;.)
jhdpaq;F kiokhdp tiyaikg;ig tphpthf;Ftjd;
%yk; epfo;Neu kz;rhpT Kd;fzpg;G kw;Wk;
Kd;ndr;rhpf;if jpwid Nkk;gLj;jy; (tUlhe;jk;)
jzpg;G eltbf;iffshy; kz;rhpT ghjpg;igf; Fiwj;jy;
(AIIB) (2019-2023) (18>720.0 kpy;ypad; &gha;.)

4
5
6
7

,yq;ifapy; ,urhad mdh;j;j ,lh;fs; gw;wpa jpl;lkpl;l
gFg;gha;T kjpg;gPL (25.0 kpy;ypad; &gha;. )

8

kz;rhpT kw;Wk; mjDld; njhlh;Gila mghaq;fis
jzpj;jy; kw;Wk; mJ njhlh;ghd tpidj;jpwd; tYt+l;Lk;
tifapy; fl;likg;G kw;Wk; fl;likg;G mw;w
eltbf;iffis mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk;
gad;gLj;jy;. (JICA) (225.0 kpy;ypad; &gha;.)
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2020 Mz;bw;fhd
Kd;nkhopag;gl;l
nkhj;j kjpg;gPL
(kpy;ypad;
&gha;..)

4
khjq;fSf;F
Kd;nkhopag;
gl;l xJf;fPL
(kpy;ypad;
&gha;..)

50.0

7.0

110.0
200.0
35.0
10.0

25.0

30.0
10.0
1.0

3>952.0

330.0

15.0

3.0

225.0

60.0

9

10

11

mdh;j;jj;jpdhy; ghjpg;Gf;Fs;shFk; gpuNjrq;fspy;
thOk; kf;fSf;F Kd;thh;g;G (Pre-cast)
Kiwapyhd mdh;j;jq;fSf;F jhf;Fg;gpbf;f;f; $ba
tPLfis eph;khzpj;jy;. (18>279 kpy;ypad; &gha;.)
kz;rhpT mdh;j;j ,lh; Fiwg;G eltbf;iffSf;fhd
(gJis kw;Wk; fz;b) mtj;ij I f;fhd jpwid
Nkk;gLj;Jtjw;fhf khtl;l mYtyfq;fis epWTjy;
(300.0 kpy;ypad; &gha;.)
Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk; %yk;
fl;bl kjpg;gPL kw;Wk; epge;jid mwpf;ifaplYf;fhd
mikg;ig cUthf;Fjy; (115.0 kpy;ypad; &gha;..)
nkhj;jk;

rpf;fy;fs; kw;Wk; rthy;fs;

mjhtJ>
tpQ;QHd njhopEl;g kw;Wk; Muha;rp
eltbf;iffs;
Jiwapy;
tzpf
mbg;gilapy;
Kd;ndLf;fg;gLk;
epWtdkhd Njrpa fl;bl Muha;r;rp
mikg;Gf;F Njithad jifikfisg;
g+u;j;jp
nra;Js;s>
jpwikahd
tpQ;Qhdpfs; Nghd;wtu;fis jw;NghJ
murhq;f
epWtdq;fSf;fhd



20.0

140.0

20.0
7>241.0

4.0
590.0

Njrpa fl;bl Muha;r;rp mikg;ghdJ
ghuhSkd;w
rl;lj;jpdhy;
jhgpf;fg;glhik
tplakhikahy;>

gpur;rpidf;Fupa
epWtd

rl;lnkhd;wpdhy;
nraw;ghLfs;

jhgpg;gjw;fhd
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.

rl;l%yj;Jf;fhd Fwpg;gpl;l jug;gpdupd;
cld;ghl;ilg; ngw;W> ,Wjp gpujpfs;
rl;ltiuQu;
jpizf;fsj;jpd;
thapyhf mw;Nwhdp n[duy; rl;lkh
mjpgu;
jpizf;fsj;Jf;F
Mw;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJld;>
tpiutpy;
ghuhSkd;w rl;lj;jpdhy; jhgpg;gjpy;
jhkjk; fhzg;gLfpwJ.

mq;fPfupf;fg;gl;Ls;s rk;gs Kiwapd;
fPo; Ml;Nru;g;gJ rpukkhd fhupakhf
,Ug;gpDk;>
mq;fPfupf;fg;gl;Ls;s
gjtpfspd;
vz;zpf;if
fUj;jpy;
nfhs;sf; $basT g+u;j;jp nra;a
Kbe;Js;sJ.
Mdhy;>
epWtdj;jpy;
cs;s
jpwikahd
cj;jpNahfj;ju;fis
njhlu;r;rpahf
jf;f
itj;jpUg;gJ
rpukkhf
mike;Js;sikahy;>
epWtdj;jpd;
,yf;fplg;gl;Ls;s
nrayhw;Wjpwid
miltJ rpukkhf mike;Js;sJ.



100.0

nra;ag;gLk; rk;gsj;ijAk; fUj;jpy;
nfhz;L jFe;j rk;gs Kiwnahd;iw
jahu;
nra;tJ
epWtdj;jpd;
Kd;Ndw;wj;jpy;
ghupa
gq;fspg;G
ey;Ftjhf mikAk;.

Nj.f.M.mikg;gpd; nrayhw;Wifapy; rpy
tplaq;fs;
jhf;fk;
nrYj;jpAs;sd.



2>484.0



jdpahu; epWtdq;fSld; Nghl;bAld;
nraw;gl;L> epWtdj;jpd;
cw;gj;jpj;
jpwd;
kw;Wk;
tpidj;jpwid
mjpfupj;Jf;
nfhs;tjw;fhf
jdphu;
epWtdq;fspdhy;
nfhLg;gdT
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Nj.f.M.mikg;ghdJ
rl;luPjpahdnjhnU
epWtdkhf
jhgpf;fg;glhikahy;>
Nghl;bj;jd;ikAld; gzpfs; kw;Wk;
fUj;jpl;lq;fisg;
ngw;Wf;nfhs;tJ
rpukkhf miktjd; fhuzkhf> jdJ
tUkhdj;ijf; nfhz;L nraw;ghLfis
Kd;ndLf;Fk; epWtdk; vd;w tifapy;>
mjd;
Nehf;fq;fis
miltjpy;
jilfs; fhzg;gLfpd;wd.

eLj;ju

fhyg;gFjpapy;

Nkk;gLj;j
eltbf;iffs
fPo;f;

Kd;nkhopag;gl;Ls;s

Fwpg;gplg;gl;Ls;s

jw;fhy
njhopy;El;g
kw;Wk;
Njitg;ghLfSf;fikthf
mjpfkhd mjp etPd
kw;Wk; fs cgfuzk;
etPd td;nghUs; kw;Wk;
nfhz;l
fzdp
epWtdj;jpd;
,izg;gjd;

epWtd

Nkk;gLj;j

gupNrhjid
Ma;T
NkYk;
Ma;T $l
kw;Wk; mjp
nkd;nghUs;
Mfpatw;iw

mtu;fSf;F nghUj;jkhd
nfhLg;gdit

kw;Wk;
kw;Wk;

epWtdj;jpd;

Cf;Ftpg;G
toq;f

Kd;nkhopag;gLfpwJ.
,jd;
%yk;
epWtd MNyhrid Nrit tUkhdk;
Nkk;gLk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.


mtu;fsJ

fy;tp kw;Wk; njhopw; Jiw tsu;r;rp
njhlu;gpy;
kl;Lg;gLj;jg;gl;l
tha;g;Gf;fNs
toq;fg;gLfpd;wd.
rpwg;ghd
nraw;ghl;bw;fhd
Cf;Ftpg;ghf
nghUj;jkhd
gapw;rp
kw;Wk; Gyikg;guprpy;fs; toq;Ftjd;
%yk;
fy;tp kw;Wk; njhopw; Jiw
tsu;r;rp
tha;g;Gf;fis
mjpfupf;f
vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. ,J kWGwj;jpy;
Muha;r;rp
nraw;ghLfs;

Muha;r;rp

epiwT
nra;tjw;F
Copau;fs;
mspf;Fk; gq;fspg;ig fUj;jpy; nfhz;L

nraw;ghLfspy;
%yk;
epWtd

Copau;fSf;F

fl;bl

nra;ag;gLfpwJ.
vdNt
MNyhrid
Nrit nraw;ghLfis kpf tpiuthf

,aYikia NkYk; mjpfupf;f KbAk;.
mj;Jld;
,e;j
eltbf;if
%yk;
epWtd Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp
nraw;ghLfs;
kw;Wk;
Rakhf
tUkhdkPl;Lk;
,aYik
Mfpad
Nkk;ghL milAk;.


Njrpa

eilKiw nryT mjd; MNyhrid
Nrit
tUkhdk;
%yNk
<L

eltbf;iffs;

epWtd
nraw;ghl;il
Kd;nkhopag;gl;Ls;sd.




epWtdj;ij

khtl;l
kw;Wk;
nraw;wpl;l
mYtyfq;fspy;
gzpahw;Wk;
Copau;fs;
kw;Wk;
mtru
fhy
nraw;ghLfspy;
<LgLk;
Copau;fs;
MfpNahu;
mtu;fsJ
gzpapd;
jd;ikapd;
epkpj;jk;
jkJ
gzpaplq;fSf;F
mUfpy;
trpg;gJ
tpUk;gj;jf;fJ. jw;NghJ Copau;fs;
J}u
,lq;fspy;
,Ue;J
gzpf;F
tUtjhy;
jhkjq;fs;
Vw;gLfpd;wd.
vdNt jw;NghJ kw;Wk; vjpu;fhyj;jpy;
mtu;fsJ gzpaplq;fSf;F
mUfpy;
cupa tpLjp trjpfis epu;khzpj;J
toq;f
Kd;nkhopag;gLfpwJ.
,jd;%yk; mtrufhy nraw;ghLfspd;
,aYik Nkk;ghL milAk;.

mgptpUj;jp
MNyhrid

Nrit
nraw;ghLfs;
Mfpatw;wpd;
juj;ij Nkk;gLj;j cjTk;.
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16

Njrpa mdu;j;j epthuz
Nritfs; epiyak

මානව සම්පත්
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Nritfs;) mdu;j;j xUq;fpizg;ghsu;fshf

mwpKfk;

nraw;gLfpd;whu;fs;.
Njrpa
mdu;j;j
epthuz
Nritfs;
epiyakhdJ 1996Mk; Mz;by; Njrpa
mdu;j;j Kfhikj;Jt epiyakhf r%f
Nritfs; kw;Wk; r%f eyNdhk;Gif
mikr;rpd;
fPo;
jhgpf;fg;gl;Ls;sJ.
epthuzk;>
Gdu;tho;tspg;G
kw;Wk;
Gduikg;G
eltbf;iffis
jpl;lkpLtjw;fhfTk;
nraw;gLj;Jtjw;fhfTk;
2005.12.08Me;
jpfjp

1422/22 Mk;

,yf;f

Nehf;F
mdu;j;jq;fSf;Fg;

gzp
,aw;ifahfTk;
Vw;gLj;jg;gLfpd;w

mjptpNrl

nfhz;L tUtjd; %yk; kdpj capu;fs;>
nrhj;Jf;fs;
kw;Wk;
kf;fs;
tho;it
ghJfhj;jy;.

tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; %yk; ,J Njrpa
mdu;j;j epthuz Nritfs; epiyakhg;
ngauplg;gl;L
kPs;Fbaku;j;jy;
kw;Wk;
mdu;j;j epthuz Nritfs; mikr;Rf;F

Nehf;fk;

Mk;

,yf;f tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpufhuk;
2010.04.30

Me;

jpfjp

r%fk;> Rw;whly; kw;Wk; nghUshjhuj;Jf;F
mdu;j;jq;fspdhy;
Vw;gLj;jg;gLfpd;w
jPq;Fgaf;Fk;
jhf;fq;fis
jzpg;gjw;fhfTk;
mdu;j;j
epthuzk;
toq;fYf;fhd Njrpa nfhs;ssTfisg;
gyg;gLj;Jtjd;
%yk;
epiyahd
mgptpUj;jpf;fhd
Njrpa
Nehf;fj;Jf;F
gq;fspg;G ey;Fjy;.

Kjy;

mKy;gLj;jg;gLkhW mdu;j;j Kfhikj;Jt
mikr;rpd; fPo; ,aq;fptUfpd;wJ.
Njrpa

mdu;j;j

epthuz

epiyakhdJ
nfhOk;G
07>
khtj;ijapy; mike;Js;sJld;>

kdpju;fspdhYk;
mdu;j;jq;fspdhy;

Vw;gLk;
Mgj;jhd
jhf;fq;fSf;F
gjpypUj;jy;
kw;Wk;
toik
epiyf;F

2007.01.09 Me; jpfjpa 1482/9 Mk; ,yf;f

1651/220

rpwe;j

epthuz Nritfs; Clhf ghJfhg;Gkpf;f
,yq;ifia Nehf;fpg; gazpj;jy;.

tu;j;jkhdpapd; %yk; mdu;j;j epthuz
Nritfs;
epiyak;
jhgpf;fg;gl;lJ.

nghWg;gspf;fg;gl;lJ.

gpd;duhd

Nritfs;
tpe;ah
mdu;j;j

Kfhikj;Jt mikr;rpd; mikr;ru; kw;Wk;
nrayhsupdhy;
toq;fg;gLfpd;w

,e;j
Nehf;fq;fis
tpidj;jpwd;
kpf;fjhfTk;
gaDWjpkpf;fjhfTk;
Nkw;nfhs;tjw;fhf Njrpa mdu;j;j epthuz
Nritfs; epiyak;> mdu;j;j epthuz

MNyhridfs; kw;Wk; topfhl;ly;fspd; fPo;
nraw;gLfpd;wJ.
mdu;j;j
Kfhikj;Jt
mikr;rpdhy;
toq;fg;gLfpd;w
MNyhridfSf;F Vw;g> Fwpg;gpl; khtl;l

eltbf;ififs
eilKiwg;gLj;Jjy;

nrayfq;fs; kw;Wk; gpuNjr nrayfq;fs;
Clhf
,jd;
fUj;jpl;lq;fs;
kw;Wk;
Ntiyj;jpl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd.
NkYk;>
Fwpg;gpl;l
nrayhsu;fsJ
Nkw;ghu;itapd; fPo; mgptpUj;p cjtpahsu;
( mdu;j;j Kfhikj;Jtk; )> mgptpUj;jp
cj;jpNahfj;ju;
(
mdu;j;j
epthuz

jpl;lkpLjy;>
kw;Wk;
gpd;dha;T

eltbf;ififs Nkw;nfhs;fpd;wJ. ,e;j
eltbf;iffs; Njrpa tuT - nryT
Rw;wwpf;if

03/2016,

Njrpa

,aw;if

mdu;j;jq;fSf;fhd fhg;GWjpf; nfhs;if
kw;Wk; fhyj;Jf;Ff; fhyk; ntspaplg;gLk;
mikr;ruit ep&gq;fs;> Rw;wwpf;iffspd;
MNyhridfspd;
gpufhuk;
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Kd;ndLf;fg;gLk;.

,jw;fika>

ehd;F

3. kf;fSf;F

tpopg;Gzu;T+l;Lk;

Kd;Dupik
Jiwfspd;
fPo;
,aw;if
mdu;j;jq;fspdhy; ghjpf;fg;gLk; kf;fSf;F

Ntiyj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jjy;.

epthuz
Nrit
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.

epWtdj;jpd; epjpj; Nju;r;rp

Njrpa

mdu;j;j

epiyak;
Jiwfs;

toq;fy;

epthuz

Kd;ndLf;Fk;

Kd;Dupik

1. mdu;j;j Kfhikj;Jt
Nkw;nfhs;Sjy;.
2. jfty;
gyg;gLj;Jjy;.

Njrpa
,aw;if
mdu;j;j
fhg;GWjp
Ntiyj;jpl;lj;jpdhy; toq;fg;gl;ls;s epjp
Vw;ghLfs;
kw;Wk;
jpiwNrup
epjpiag;
gad;gLj;jp>
mdu;j;jq;fspdhy;
ghjpf;fg;gLk;
kf;fSf;F
epthuzk;
toq;Fk;
fUj;jpl;lq;fs;
kw;Wk;
Ntiyj;jpl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd.

Nritfs;

nraw;ghLfis

njhopEl;g

Kiwia

epWtdj;jpd; epjpj; Nju;r;rp
Njrpa

,aw;if

jpiwNrup

mdu;j;j

epjpiag;

fhg;GWjp

gad;gLj;jp>

Ntiyj;jpl;lj;jpdhy;

mdu;j;jq;fspdhy;

toq;fg;gl;ls;s

ghjpf;fg;gLk;

epjp

kf;fSf;F

Vw;ghLfs;
epthuzk;

kw;Wk;
toq;Fk;

fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; Ntiyj;jpl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd
2019Mk; Mz;byhd jpiwNrup epjp Vw;ghLfs; kw;Wk; nryTfs;

njhlu;
,yf;fk;

nryT tpguk;

epjp Vw;ghLfspd;
msT &.

nryT &.

01

kPz;nlOk;

998,343,000.00

638,574,440.68

02

%yjdk;

3,979,252,000.00

1,944,405,255.33

4,977,595,000.00

2,582,979,696.01

nkhj;jk;

Kd;Dupik
Jiwfspd;
mbg;gilapy;
Njrpa
mdu;j;j
epthuz
Nritfs;
epiyaj;jpdhy;
2019Mk;
Mz;by;
nraw;gLj;jg;gl;Ls;s Ntiyj;jpl;lq;fSk;
mtw;wpd; Nju;r;rpAk;

 mdu;j;j

epthuz>

Gdu;tho;tspg;g[

kw;Wk;
kWrPuikg;
Nkw;nfhs;Sjy;

eltbf;iffis



tpidj;jpwd;kpf;f
gaDWjpkpf;f mdu;j;j
Nritfs;
ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F
epthuzk; toq;Fjy;.



mdu;j;jq;fs;
fhuzkhf
Nrjkile;Js;s
tPLfs;>
rpwpa
kw;Wk;
eLj;ju
mstpyhd
tu;j;jfq;fSf;F e~;l<L toq;fy;.



mdu;j;jk; kw;Wk; mdu;j;j mghak;
fhuzkhf
mfw;wg;gLk;
FLk;gq;fis kPs;Fbaku;j;Jjy; (
mdu;j;j mghaq;fis milahsk;
fhZjy;

kw;Wk;
epthuz

/ mdu;j;jk; ,lk;ngw;W

xU
tUl
ghJfhg;ghd
Fbaku;j;Jjy; )

%yk;
Jupj
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fhyg;gFjpapDs;
,lj;jpy;





cyu; fhyepiy fhuzkhf Vw;gLk;

kw;Wk;

ghjpg;ig

Vw;gLj;Jjy;

Fiwg;gjw;fhf

epjp

ghJfhg;ghd
epiyaq;fspy;
trjpfis Nkk;gLj;Jjy;
mdu;j;j
mdu;j;j

kdpjuhy;
mdu;j;jq;fSf;fhd
cs;slq;fhJ)
mdu;j;jq;fspdhy;

epthuz

Nritapd; thapyhf ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F

Mff;Fiwe;j
gjpypUg;gpid

,lk;ngw;W

fhyg;gFjpapy; mjw;fhd
Njrpa mdu;j;j epthuz

Nritfs;
epiyak;
Nkw;nfhs;fpd;wJ.
mdu;j;jk; ,lk;ngw;wJ Kjy; kf;fSf;Fj;
Njitahd
toq;Fjy;

rikj;;j
czTfis
kw;Wk;
mdu;j;j
epiyik

jPtpukilAk;
gl;rj;jpy;
mtu;fisg;
ghJfhg;gd ,lq;fSf;F Mw;Wg;gLj;Jjy;
Mfpatw;iw Nkw;nfhs;fpd;wJ. mdu;j;j
epiyik toikf;Fj; jpUk;gp kPz;Lk; jkJ
FbapUg;GfSf;Fj;
jpUk;Gk;
mtu;fsJ
mbg;gilj;

tiuiapy;
Njitfis

toq;Fjy;>
capupoe;jtu;fs;
kw;Wk;
mq;ftPdkile;jtu;fSf;fhd e~;l <l;bid
toq;Fjy; kw;Wk; jkJ ehshe;j tho;f;if
toikf;F
jpUk;Gk;
tiuapy;
cyu;
toq;fy; Mfpad Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.

 ,aw;if

mdu;j;j

fPo;

,f;fhg;GWjp
Kf;fpakhf

cUthf;fg;gLk;
fhg;gPLfs;
,aw;if

ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;fhd rikj;j czT>
cyu;
czT>
capupof;Fk;
kw;Wk;
mq;ftPkilAk;
egu;fSf;F
fhg;GWjp
e~;l<L
toq;fy;
Nkw;nfhs;sg;gLk;.
NrjkilAk;
tPLfs;>
kidg;nghUl;fs;>
rpwpa kw;Wk; eLj;ju ifj;njhopy;fs;
kw;Wk;
mf;ifj;njhopy;fspd;
fUtpfs;>
,ae;jpu cgfuzq;fs; kw;W ,Ug;Gf;fspd;
kjpg;gPl;Lg; ngWkjpf;fSf;Nfw;g fhg;GWjp
e~;l<L toq;fg;gLk;.
2019Mk; Mz;by;
tUlhe;j fhg;GWjp jtizg; gzj;Jf;fhd
mur gq;fspg;G 1500 kpy;ypadhFk;. Njrpa
,aw;if
mdu;j;j
fhg;GWJp
Ntiyj;jpl;lj;jpd;
fPo;
,aw;if
mdu;j;jq;fSf;fhf 15 gpy;ypad; fhg;GWjp
fpilf;fg;ngwtJld;> mjpy; 2.5 gp;y;ypad;
Jupj
epthuzq;fSf;fhf tUlhe;jk;
xJf;fPL
nra;ag;gLfpwJ.
,aw;if

Jupj epthuzq;fis toq;Fjy;.

mdu;j;jnkhd;W

nghWg;G epjpaj;Jld; Njrpa
epthuz
Nritfs;

Rdhkp> G+kpajpu;r;rp> nts;sk;> kz;rupT>
#whtsp cs;spl;l ( twl;rp> jP kw;Wk;

cj;jpNahfj;ju;fSf;Fj; Njitahd
mwpT kw;Wk; gaw;rpia toq;Fjy;.

,aw;if

Njrpa

Kd;ndLf;fg;gl;lJ.
nfhs;ifj;
njhlupd;

mdu;;j;j
Nrit

mdu;j;j

fhg;GWjpNtiyj;jpl;lkhdJ

epiyaj;jpdhy; 2016 Vg;gpwy; khjk; 01Me;
jpfjp
Kjy;
ehL
g+uhfTk;

tpidj;jpwd;kpf;fjhfTk;
gaDWjpkpf;fjhfTk;

 tpidj;jpwd;kpf;f

trjpfis

fhg;GWjp
mdu;j;j

Kfhikj;Jtk; Fwpj;J
epthuz
Nritfis

Nkw;nfhs;tjw;fhf
epthuz

ngsjPf

mdu;j;jq;fspdhy;
Vw;gLk;
nrhj;J
el;lq;fspd; fPo; tPLfs;> rpwpa kw;Wk;
eLj;ju
mstpyhd
ifj;njhopy;fSf;F
Vw;gLk; fl;bl Nrjq;fSf;F tUlhe;jk;
12.5
gpy;ypad;
fhg;GWjpf;
fhg;gPL
cupj;jhfpwJ.

fhg;GWjp

Ntiyj;jpl;lk;
2016 tuT - nryTj; jpl;l gpNuuizahf
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s
,aw;if
mdu;j;j
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fhg;GWjp jpl;lj;jpd; fPo; e~;l<L toq;fg;gLk; tpjk; gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sJ.
rikj;j czT ( xUNtis)
cyu; czT ( xU FLk;gj;Jf;fhd
mq;fj;jtu;fspd; vz;zpf;iff;F Vw;g)

capupog;Gfs; / mq;ftPdKw;wtu;fs;
tPl;L Nrjq;fs;
kid cgfuzq;fs;
rpwpa kw;Wk; eLj;ju tu;j;jq;fSf;fhd Nrjk;
ifapUg;G> fUtp> cgfuzq;fSf;fhd Nrjk;

&.300
mq;fj;jtu;f
spd; vz;zpf;if
1
2
3
4
5 ,w;F mjpfkhd
1.
&. 250,000.00
&. 2,500,000.00
&. 25000.00
&. 2,500,000.00
&.100,000.00

Jupj epthuzk; toq;Fjy;

Nkw;Fwpg;gpl;l
172723

619427

egu;fs;

FLk;gq;fisr;

Nru;e;j

ghjpf;fg;gl;Ls;shu;fs;.
28003FLk;gq;fisr;
475

egu;fs;

,e;j

kf;fspy;
105914

Nru;e;j

ghJfhg;G

epiyaq;fspy;

jq;f itf;fg;gl;bUe;jhu;fs; vd;gJld;> 96
capupog;Gf;fSk;
Nrjq;fSk;
Nrjq;fSk;

562KOmstpyhd tPl;L

29799 gFjpastpyhd tPl;L
1140

rpwpa

kw;Wk;

fhg;GWjp
epjp &.

Jupj epthuzk; toq;Fjy;
capupog;GfSf;fhd
e~;l<L
toq;Fjy;
mtru gjpypUg;G
nkhj;jk;

mdu;j;jq;fspdhy;

eltbf;iffs;
jpiwNrupapd;
epjp
Vw;ghLfis
gad;gLj;jp
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.
Fwpg;gpl;l
Nju;r;rpahdJ fPNo fhl;lg;gl;Ls;sJ.

eLj;ju

mstpyhd
tu;j;jfepiyaq;fSf;fhd
Njrq;fSk; gjpthfpAs;sd.

tplak;

900
1200
1400
1600
1800

ghjpf;fg;gl;Ls;stu;fSf;F Jupj epthuzk;
toq;fypd; fPo;> rikj;j czT> cyu;
czT>
FbePu;
kw;Wk;
ghJfhg;G
epiyaq;fspy;
jq;f
itf;fg;gl;Ls;s
kf;fSf;fhd
mbg;gil
trjpfis
toq;Fk; eltbf;iffs;
Njrpa ,aw;if
mdu;j;j fhg;GWjp Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld;,
fhg;GWjpapdhy;
fhg;gPL
nra;ag;glhj
mdu;j;jq;fs; kw;Wk; mtru gjpypUg;G

2019 [dtup khjk; Kjy; ehl;ilg; ghjpj;j
,aw;if mdu;;j;jq;fs; fhuzkhf

epjp &.

Ntiyj;jpl;l
120,006,862.62
6,950,000.00

jpiwNrup epjp Vw;ghL
(1501 nryTj; jiyg;G )
&.
1,185,300.00
-

126,956,862.62

30,088,433.00
31,273,733.00

mdu;j;jq;fspdhy; Nrjkile;Js;s tPLfs;>
rpwpa
kw;Wk;
eLj;ju
mstpyhd

ifj;njhopy;fspy; fl;blq;fSf;F Vw;gLK;
Nrjq;fSf;fhf
kjpg;gPl;Lf;
FOtpdhy;

tu;j;jfq;fSf;fhd Njrq;fis kPs;eptu;j;jp
nra;jy;

Nkw;nfhs;sg;gLk;
Nrj
kjpg;gPl;il
mbg;gilahff; nfhz;L Mff;$ba &.2.5

,aw;if
mdu;j;jq;fspdhy;
nrhj;Jf;fSf;fhd
Nrjq;fs;>

Vw;gLk;
tPLfs;

kpy;ypad; tiuapyhd fhg;GWjpf; fhg;gPL
fpilf;fg;ngWk;. gpwpnjhU fhg;GWjpapdhy;

mstpyhd

fhg;gPL nra;ag;glhj> tUlhe;j tUkhdk;

kw;Wk;

rpwpa

kw;Wk;

eLj;ju
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&.10

kpy;ypaid

tpQ;rhj

eLj;ju
mstpyhd
Mff;$ba &.2.5kpy;ypad;

rpwpa

kw;Wk;

rku;g;gpf;fg;gLk;

tu;j;fq;fSf;F
tiuaiwapy;

10,000/-

Kw;gzf;nfhLg;gdT

toq;fg;gLfpwJ. 2018 kw;Wk; 2019 Mk;
Mz;Lfspy;
,lk;ngw;w
mdu;j;jq;fs;

,aw;if
mdu;j;jq;fs;
fhuzkhf
Nrjkile;Js;s
tPLfSf;F
e~;l<L

fhuzkhf
nrhj;Jf;fSf;F

kjpg;gPl;L
gzpfs;
tpz;zg;gg;gbtq;fs;

Nrjkile;Js;s
gpd;tUkhW
e~;l<L

toq;fg;gl;Ls;sJ.

2018
tplak;

tpz;zg;gg;
gbtq;fsp
d;
vz;zpf;i
f

ghjpf;fg;gl;Ls;s
tPLfSf;F
&.10,000/tiuapy; Kw;gzk; nrYj;Jjy;
nrhj;J tPLfs;
Nrjq;f
kidg; nghUl;fs;
Sf;fh
d
rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd
e~;L<L
tu;j;jf epiyaq;fs;
ngw;Wf; rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd
nfhs;
tu;j;ff;
fl;blq;fs;
kw;Wk;
Sjy;
fUtpfs;
nkhj;jk;

epjp &.

epjp &.

23,130

298,651,700.00

24059

226,669,254.19

5,564

215,125,212.50

134

997,910.00

189

5,555,607.20

4,602

179,358,389.95

334

9,127,470.00

29,351

529,457,899.70

28,661

406,027,644.14

,lq;fspy;
kPs;Fbaku;j;Jtjw;fhf
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;s
mikr;ruit
mq;fPfhuj;jpd;
gpufhuk;>
gJs;is>
Etnuypah> fz;b> khj;jis> Nffhiy>
fSj;Jiw>
khj;jiw>
,uj;jpdGup>
mk;ghe;Njhl;il> fhyp> nfhOk;G> fk;g`>
FUehfy; kw;Wk; nkhzwhfiy Mfpa
khtl;lq;fspy;
121
gpuNjr
nrayfq;fspyhd khtl;l nrayhsu;fs;
kw;Wk;
gpuNjr
nrayhsu;fsJ

kw;Wk; mdu;;j;j mghak;
fhuzkhf mfw;wg;gLk; FLk;gq;fis
kPs;Fbaku;j;Jjy;

Nffhiy
khtl;lj;jpy;
2016
kw;Wk;
2017Mk;
Mz;Lfspy;
NkYk;
rpy
khtl;lq;fspy;
,lk;ngw;w
kz;rupT
mdu;j;jk; fhuzkhf tPLfs; Nrjkile;j
kw;Wk; kz;rupT cau; mghak; fhuzkhf
jhk;
Fbaku;e;Js;s
,lq;fspypUe;J
mfw;wg;gl Ntz;Lnkd Njrpa fl;bl
Muha;r;rp
mikg;gpdhy;
milahsk;
fhzg;gl;Ls;s
FLk;gq;fis

Nkw;ghu;itapy;
,e;j
Ntiyj;jpl;lk;
Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpwJ.
,jw;Nfw;g>
Njrpa
fl;bl
Muha;r;rp
mikg;gpdhy;
jhk;
FbapUf;Fk;
,lq;fspypUe;J mfw;wg;gg Ntz;Lnkd
,Jtiuapy; milahsk; fhzg;gl;Ls;s

14

jw;NghJ milahsk; fhzg;gl;Ls;s kw;Wk;
vjpu;fhyj;jpy;
milahsk;
fhzg;gLk;
15,025

FLk;gq;fis

2019.11.25
tpz;zg;g
g;gbtq;f
spd;
vz;zpf;i
f

 mdu;j;jk;

kPs;Fbaku;j;Jk;
Ntiyj;jpl;lk;
khtl;lq;fspy; Kd;ndLf;fg;gLfpwJ.

Fwpg;gpl;l

tPLfis
tpiutpy;
jpUj;jpf;
nfhs;jtjw;fhf ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F &.

e~;l<L toq;fg;gLk;.

toq;Ftjw;fhf
Nkw;nfhs;sg;gl;L

tiuapy;

11,517

gadhspf;

kPs;Fbaku;j;JjyhdJ

ghJfhg;ghd
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FLk;gq;fis
,e;j

epWtdj;jpd;

njhopEl;g

gq;fspg;G

kw;Wk;

Njrpa

&.1.2 kpy;ypad; toq;Fjy;.

mdu;j;j epthuz Nritfs; epiyaj;jpd;
epjp toq;Fjy; kw;Wk; xUq;fpizg;gpd; fPo;

kP;s;Fbaku;j;Jtjw;fhf
fhzg;gl;Ls;s
murhq;ff;

Kd;ndLf;fg;gLfpwJ.
mikr;ruit

mq;fPfhuj;Jf;F

gpd;tUk; 03 khw;W
gadhspfspd;

cl;fl;likg;G
trjpfis
mgptpUj;jp
nra;jYk; ,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo;

Vw;g<

re;ju;g;gq;fspd; fPo;
FLk;gq;fis

Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wJ.

kPs;Fbaku;j;Jk;
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd.
1

tPl;Lld;
fhzpia
nfhs;tdT
nra;tjw;F &.1.6 kpy;ypad; toq;Fjy;.

2

fhzpiaf; nfhs;tdT nra;J tPl;il
fl;Ltjw;F>
fhzpf;F
&.0.4
kpy;ypaDk;> tPl;il epu;khzpg;gjw;F
&.1.2 kpy;ypaDk; toq;Fjy;.

3

milahsk;
fhzpfspy;

Nffhiy
Kjy;

khtl;lj;jpy; 2016Mk; Mz;L
Kd;ndLf;fg;gl;LtUk;

kPs;Fbaku;j;jy;

Ntiyj;jpl;lj;jpd;

kPs;Fbaku;j;j

Ntz;ba

1,688

FLk;gq;fspd; kj;jpay; ,Jtiuapy;
FLk;gq;fs;
ghJfhg;Gkpf;f
Fbaku;j;jg;gl;Ls;shu;fs;
,jw;fhf
nrytplg;gl;Ls;s

mur fhzpapy; tPl;il epu;khzpg;gjw;F

fPo;
1644

,lq;fspy;
vd;gJld;>
nkhj;jg;

gzj;njhif &. 1,939.48 kpy;ypadhFk;.

2017Mk; Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;l kPs;Fbaku;j;jy; Ntiyj;jpl;lj;jpd; Nju;r;rpahdJ gpd;tUk;
ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sJld;> ,jw;fhf nrytplg;gl;Ls;s nkhj;j epjpj;njhif &.
2,880.61 kpy;ypadhFk;.
njhl
khtl;lk;
kPs;Fbaku;j;j fhzpj; Jz;Lfs;
epu;khzpf;
epu;khzg;
u;
Ntz;ba
toq;fg;gl;L;s;s
fg;gl;L
gzpfs; g+u;j;jp
,yf;
FLk;gq;fspd;
kw;Wk; tPLfis
tUk;
nra;ag;gl;Ls;s
fk;
vz;zpf;if
epu;khzpg;gjw;fhd
tPLfspd;
tPLfspd;
fhzpapidf;
vz;zpf;i
vz;zpf;if
nfhz;Ls;s
f
FLk;gq;fspd;
vz;zpf;if
1
mk;ghe;Njhl;il
106
87
28
59
2
fhyp
353
265
119
144
3
khj;jiw
419
294
84
206
4
,uj;jpdGup
2,277
984
435
223
5
Nffhiy
183
131
20
57
6
fSj;Jiw
1,694
690
242
446
7
fz;b
1,278
290
272
9
8
gJs;is
3,608
538
43
3
9
khj;jis
472
153
82
1
10
Etnuypah
1,088
818
109
0
11
FUehfy;
8
3
0
3
12
fk;g`
9
3
0
3
13
nkhzwhfiy
7
4
4
0
14
nfhOk;G
16
2
0
2
nkhj;jk;
11,518
4,262
1,438
1,156
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eptpj;jpfy kPs;Fbaku;j;jy; fUj;jpl;lk;

cyu; fhyepiy fhuzkhf ,lk;ngWk;
ghjpg;ig
Fiwg;gjw;fhf
epjp
kw;Wk;
ngsjPf trpjpfis Vw;ghL nra;jy;

kl;lj;jpy; njupT nra;ag;gl;Ls;s 325
gHJfhg;G
epiyaq;fspd;
Jg;guNtw;ghL
kw;Wk;
cl;fl;likg;G
trjpfis
Nkk;gLj;Jk; gzpf;s 2018Mk; Mz;by;
Muk;gpf;fg;gl;ld.
,jw;fhf
kjpg;gPL
nra;ag;gl;Ls;s nkhj;j epjpj;njhif &.

ehl;ilg; ghjpf;Fk; twz;l fhyepiy
fhuzkhf
jkJ
ehshe;j
FbePu;
Njitiag;
g++u;j;jp
nra;J
nfhs;s
KbahJ
Vuhskhdtu;fs;
ghjpf;fg;gLfpd;whu;fs;.
2017,y;
1,113,858
FLk;gq;fSk;
2018,y;
567,987 FLk;gq;fSk; 2019,y;
312,383

325.25

Mz;Lf;fhf

epiyaq;fspd;
Nkk;gLj;Jjy;

xJf;fPL

,jpy

2018Mk;

nra;ag;gl;Ls;s

epjpahdJ &. 102 MFk;. ,jpy; &. 92.47
nrytpy;
trjpfs;
Nkk;gLj;jg;gl;l
ghJfhg;G epiyaq;fspd; vz;zpf;if 164
MFk;.
2019Mk;
Mz;by;
24
khtl;lq;fspyhd
189
gpuNjr
nrayfq;fspy;
etPdkag;gLj;jYf;fhf
trjpg;gLj;jg;gl;l ghJfhg;G epiyaq;fspd;
vz;zpf;if 99 MFk;. ,jw;fhf &.100
kpy;ypad;
epjp
xJf;fPL
nra;ag;gl;Ls;sJld;>
,e;j
epjpiag;
gad;gLj;jp 96 epiyaq;fspd; epu;khzg;

FLk;gq;fSk; ghjpf;fg;gl;Ls;shu;fs;. ,e;j
kf;fspd;
FbePu;
Njitiag;
g+u;j;jp
nra;tjw;fhf ehl;bd; xl;Lnkhj;j khtl;l
nrayfq;fSf;Fk; 364 bnuf;lu; gTru;fs;>
133
nyhwp
gTru;
kw;Wk;
11936
ePu;j;jjhq;fs;
toq;fg;gl;Ls;sJld;>
2019Mk; Mz;by; FbePu; toq;Ftjw;fhf
&.124.33
kpy;ypad;
Fwpg;gpl;l
khtl;l
nrayhsu;fSf;F toq;fg;gl;Ls;sJ.

 hJfhg;G

kpy;ypadhFk;.

gzpfs;
,jw;fhf

trjpfis

epiwT
&.

51.99

nra;ag;gl;ls;sd.
kpy;ypad;

epjp

nrytplg;gl;Ls;sJ.

 mdu;j;j

epthuz Nritfs;
Kiwikia gyg;gLj;Jjy;

,aw;if
,lu;fspdhy;
ghjpf;fg;gLk;
kf;fSf;F Vw;gLk; neUf;fbisf; Fiwj;J
mjw;F rpwg;ghf Kfk; nfhLg;gjw;fhf
njhlu;r;rpahf
mdu;j;jq;fSf;F
cs;shFk;
gpuNjrq;fspy;
khtl;l

jfty;

mdu;j;j epthuz Nrit eltbf;iffis
,yFgLj;Jk; nghUl;L 2013Mk; Mz;by;
cUthf;fg;gl;l mdu;j;j epthuz Nrit
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toq;Fk;

jpl;lkhdJ

2017Mk;

Mz;by;

Ntz;ba

cyf czT mikg;gpd; (WFP) njhopEl;g

milahsk;

ghJfhg;G
jfty;fs;

fhzg;gl;Ls;s

epiyaq;fs;

gw;wpa

cjtpAld;
epthuz
Nrit
toq;Fk;
nghwpKiwia
tpidj;jpwd;kpf;fjhfTk;



gaDWjpkpf;fjhfTk;
nghUl;L
mdu;j;j

Nkw;nfhs;Sk;
epthuz
Nritfs;

ghJfhg;G
epiya
toq;Feu;fsJ jfty;fs;



Nrit

mdu;j;j
epthuz Nritfs; Kd;Maj;j
kw;Wk; gjpypUg;G jpl;lkhd ( epr;rakw;w

mdu;j;j epthuz
gw;wpa jfty;fs;



mtru

epiyikapd;NghJ

jpl;lk;) Nkk;gLj;jp> mjid xd;iyd; juT
Kiwikahf

Njitg;gLnkd
fhzg;gl;Ls;s

( On Line System)

Nkk;gLj;Jk;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.



cj;jpNahfj;ju;

jw;Nghija
epr;rakw;w
jpl;lj;ij
tUlhe;jk;
,w;iwg;gLj;Jtjd;
%yk;
gpuNjr
kl;lj;jpyhd
murhq;f
cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; epthuz Nrit
cj;jpNahfj;ju;fspd; Nkw;ghu;itapd; fPo;
jpl;lq;fis
NkYk;
rpwg;ghd
Nkw;nfhs;tjw;fhd
,aYik

gpupTfspd;

njhlu;ghly; jfty;fs;


nts;s
mghaj;Jf;F
fpuhk cj;jpNahfj;ju;
tiuglk;



milahsk;
fhzg;gl;Ls;s
fpuhk
cj;jpNahfj;ju; gpupTfspy; ghjpf;Ff;F
cl;glf;$ba
vz;zpf;if



milahsk;
nghUl;fs;

http://www.ndrsc.lk/ ,izaj;jsk;
Clhf
ve;jnthU
gad;ghl;lhsUf;Fk;
ngw;Wf;nfhs;sf;$bathW
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.

jpBu;
mdu;j;j
epiyikapd;NghJ
epthuzg; gzpfSf;fhf Neubahfj;
njhlu;GgLk;
cj;jpNahfj;ju;fspd;
njhlu;ghly; jfty;fs;
fpuhk

FOf;fs;

gw;wpa tpguk;
,j;jfty;fis

gzpfs;

,e;j
Kiwikia
Muk;gpf;fg;gl;L
mgptpUj;jp
fl;lj;jpy;
fhzg;gLtJld; http://contingenc
y-planning.ndrsc.lk
,izaj;jsk;
Clhf
mtru
epiyikapd;NghJ
nraw;gLtjw;Fj;
Njitahd
gpd;tUk;
jfty;fis
juT
Kiwikapy;
cs;slf;fk;
nraw;ghLfs;
jw;NghJ
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd


czTg;

Nrit

cl;glf;$ba
gpupTthupahd

fhzg;gLfpwJ.

FLk;gq;fspd;
epr;rakw;wjd;ikapid
jpl;lkpLk;
Kiwikapid
NkYk;
gyg;gLj;Jtjw;fhfTk; Fwpg;gpl;l jpl;lj;ij
guprPypj;jy; kw;Wk; xj;jpif mg;gpahrq;fs;

ghjpg;Gf;F cl;glf;$ba FLk;gq;fis
jq;f
itf;ff;$ba
epiyaq;fspd; jfty;fs;

ghJfhg;G



ghJfhg;G epiyaq;fspd; fUkkhw;wy;
FOf;fs; gw;wpa jfty;fs;

cyf
czT
xj;Jiog;Gld;



vjpu;fhyj;jpy;

Nkw;nfhs;sg;gl;ld.

mgptpUj;jp

nra;a

210

mikg;gpd;
2019

njhopEl;g
tUlj;jpy;

2020Mk; Mz;by; nraw;gLj;jg;glTs;s fUj;jpl;lq;fs;
fUj;jpl;lj;jpd; ngau;

Nffhiy
khl;lj;jpy;
kz;rupT
mghaj;Jf;F
cl;gl;Ls;s
gpuNjrq;fspy;
tPLfis
epu;khzpj;jy;
kz;rupT
mghak;kpf;f
kw;Wk;
kz;rupT fhuzkhf ghjpf;fg;gLk;
kf;fis kPs;Fbaku;j;jy;
mdu;j;jq;fs;
fhuzkhf
ghjpf;fg;gLk;
kf;fis
jq;f
itf;Fk; ghJfhg;G epiyaq;fis
Nkk;gLj;Jjy;
nts;sk; kw;Wk; kz;rupT fhuzkhf
mdu;j;jq;fSf;F cl;gLk; tPjpfis
Gduikj;jy;

kjpg;gPL
nra;ag;gl;Ls;s
nkhj;j fpuak;
&.kp.(TEC)
2,838

Fiwepug;G kjpg;gPl;Lf;F Vw;g
xJf;fPL nra;a
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s fpuak; &.
kp.
30

21,050

200

325

30

2,108

epjp xJf;fPL nra;ag;gltpy;iy

211

