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பணிப்பாளர் ாயகத்தின் செய்தி 
 
த ொகை ிப்பு புள்ரிலிப  ிகைக்ைரொனது இயங்கைின் த சி புள்ரிலிப நிறுலனொை 

லிரங்குலதுடன் அசொங்ைத்துக்குத் த கலொன புள்ரிலிபத்  வுைள் தசைரித் ல், பம்பல் ற்றும் அச 

நிறுலனங்ைரிற்கும் ஏகன  வுப் பொலகனொரர்ைரிற்கும் புள்ரிலிபத்  வுைகர லறங்கு ல் 

என்பலற்றுக்கு பி ொனொை தபொறுப்புகட ொைவும் லிரங்குைின்மது. நொட்டின் பல்தலறு துகமைரின் 

க்ைரில், சபைப் தபொருரொ ொ நிகயகைள் சம்பந் ொன  வுைகர தசைரித் ல், லறங்கு ல் ஆைின 

அடங்ையொை, புள்ரிலிப தசகலைள் த கலப்படும் சைய அச பைலைங்ைரிற்கும் த ொறில் சொர் 

அலுலயர்ைகரப் பிற்றுலித்து, பைிக்ைர்த் லும் அ ன் பைிொகும். அத்துடன் புள்ரிலிப லிடங்ைள் 

த ொடர்பில் உ லி த கலப்படும் பைலைங்ைரிற்கு அ ன் த ொறிநுட்ப பிரிவுைரினுடொை புள்ரிலிப 

ஆதயொசகனச் தசகலைகரபம் லறங்குைிமது. 

 

 ிகைக்ைரத் ினொல் தற்தைொள்ரப்பட்ட பல்தலறு நடலடிக்கைைள் தலற்மிைொை பூர்த் ி தசய்ப்பட்டக 

ைொைொை இவ்லொண்டு லிதசடொைப் பொட்டப்பட்டது. 
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உகறப்புடனொன தசகலகபம் ிைவும் பொொட்டுைிதமன்.  ிகைக்ைரத் ின் இயக்ைிகன நிகமதலற்ம 
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லருடாந்த செயாற்றுகை அமிக்கை - 2016 

1. அமிபைம   

தடமகைணடயப்ன ணற்றும் னள்நிபித் டயகஞக்ைநணமது மட்டின் அிபினத்டயக்கு தைமள்கைைகந 
உனபமக்ைவும், டயட்ணயவும் நமக்குகத னள்நிபிங்ைலக்குப் தமறுப்ம ணத்டயத அசயன் னைபமகும். 
ந்டநபில் டவுைள் நடகபப்டும் ணமஞபர்ைள் தடமக்ைம் சர்பநடச தன்டுத்துர்ைலக்கு டயகஞக்ைநம் 
டவுைகந பனங்குையது. டயகஞக்ைநத்டமல் த்டப்டும் தடமகைணடயப்னைள்,அநபடீுைநின் அடிப்கதில் 
பிபசமதம், பர்த்டைம், கைத்தடமனயல், சத்தடமகை, நடசயத பனணமம் ணற்றும் கத ணக்ைநிதல் 
டைபல்ைகந உரித ைமத்டயல் நணற்டி நடகபப்மடுைநின் யகநபற்றுடக டயகஞக்ைநம் தடமர்ச்சயதமை 
நணற்தைமண்டு பனையது.  

 
சதாகய ந ாக்கு 
மட்டின் அிபினத்டய இக்குைகந ய்தும் தமனட்டு, னள்நிபித் டவுைகநத் துரிடணமை பனங்குபடயல் 
ிமந்டயதத்டயன் னன்நமடிதமைத் டயைழ்டல். 
 
செல் ந ாக்கு 
உைச் சூனயல் பநணயக்ை மதமன்க உனபமக்கும் தமனட்டு, டந்டயநமமதத் டககணதின் ைரழ் 
அர்ப்ஞம்ணயகு அலுபர்ைநின் நசகபப் தன்மடு, ணற்றும் னடயத தடமனயல்நுட்ம் ன்பற்யன் னெம் 
பிகத்டயன் ணயக்ை னகதில் னள்நிபிங்ைகந சரிதமைவும், துரிடணமைவும் பனங்ைய, மட்டின் சனெை, 
தமனநமடம அிபினத்டயக்குப் ங்ைநிப்க பனங்குடந இடன் தசதல்நமக்ைமகும். 
 

2. திகைக்ைரத்தின் செற்பாடுைள் 
இத்டயகஞக்ைநத்டயன் தசதற்மடுைள் ின்பனம் னென்று ந்ட ிரிவுைகநக் தைமண்டினக்ையன். 

2.1 டயகஞக்ைநத்டமல் மத்டப்டும் தடமகைணடயப்னைலம் அநபடீுைலம். 

2.2 மட்டின் சனெைப் தமனநமடம யககணைள் சம்ந்டணம டவு நசைரித்டல், ைஞித்டல் தடமர்மை 
டயகஞக்ைநத்டமல் நணற்தைமள்நப்ட் கத னள்நிபி நபகைள். 

2.3 சய அகணச்சுக்ைநிலும் டயகஞக்ைநங்ைநிலும் அகணந்துள்ந, டயகஞக்ைநத்டயன் ையகந 
அலுபைங்ைநமல் மத்டப்டும் தடமகைணடயப்னைலம் அநபடீுைலம். 

2.1 திகைக்ைரத்தால்  டாத்தப்படும சதாகைதிப்புைளும அரலடீுைளும 

2.1.1 அெ, அெ ொர்புத்துகமில் உள்நராரின் சதாகைதிப்பு - 2016 
 

அச (ணத்டயத அச, ணமைமஞ அச) ணற்றும் அச சமர்னத்துக, அவ்பலுபர்ைநின் ணக்ைநிதல், சனெை, 
தமனநமடமத் டைபல்ைள் நசைரிக்ைப்ட்டு மட்டின் தைமள்கை ஆக்ைம் ணற்றும் தடமனயற் 
டயட்ணயயன் தமனட்டு இத்தடமகைணடயப்ன த்டப்டுையது. இத்தடமகைணடயப்ிற்ைம அயவுறுத்டற் 
கைநூல் டதமரித்டல், குயதீட்டுப் ட்டிதல் டதமரித்டல், ணத்டயத அசு/ணமைமஞஅசு/அச சமர்னப் 
ிரிகப உள்நக்ையதபமறு 10 யறுபங்ைகந தடரிவு தசய்து தடமகைணடயப்ின் னன் ரீட்சயத்டல் 
நணற்தைமள்நல், அடன் ிைமம் பிமக்தைமத்டயல் டயனத்டஞ் தசய்டல், சை அச, அச சமர்ன 
யறுபங்ைகநனேம் ிடயயடயத்துபப்டுத்தும் பகைதில் தடமகைணடயப்ன இகஞப்ன உத்டயநதமைத்டர்ைள், 
உடபி இகஞப்ன உத்டயநதமைத்டர்ைகந யதணயத்து அபர்ைலக்குத் தடநிவுடுத்தும் யைழ்ச்சயத்டயட்ம் 
த்துடல், அபர்ைநின் உடபினேன் தடமகைணடயப்னச் சட்ைம்  டதமரித்டல் நமன் தடமகைணடயப்ின் 
னன் டயட்ணயல் நபகைள் இவ்பனத்டயல் நணற்தைமள்நப்ட். டயகஞக்ைநத்டயன் டககண 
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அலுபைச் சுற்மயலும் ணமபட் தசதை சுற்மயலும் ணமைமஞ சகச் சூனயலும் கூடித 
ண்ஞிக்கைதிர் ஞிதமற்றும் யறுபங்ைநில் 100 திற்சய யைழ்ச்சயத்டயட்ங்ைகந த்டய 

இத்தடமகைணடயப்ன ற்ய தடநிவுடுத்டப்ட் ின்ர் 2016 பம்ர் 17 ஆம் டயைடய அச, அச சமர்னத் 
துகதின் சை யறுபங்ைகநனேம் உள்நக்ைய மநமபித ரீடயதில் தடமகைணடயப்ன 
நணற்தைமள்நப்ட்து. இத்தடமகைணடயப்ில் நபகனரிநபமர் சம்ந்டணம டைபல் நசைரித்டலுக்கு 
சணமந்டணமை எவ்தபமன அச, அச சமர்னத் துக யறுபத்டயதும் ைமஞி ைட்ம், பமைம், 
உைஞம் நமன் யறுபச் தசமத்துைள் சம்ந்டணம சமமம்சத் டைபல்ைகந யற்டுத்டலும் 
நணற்தைமள்நப்ட்து.  
 

இத்தடமகைணடயப்ிற்நைற் ிடம அகணச்சுைள், ணமைமஞ ிடண தசதைங்ைள், ணமைமஞ அகணச்சுைள், 
ணமபட் தசதைங்ைள் ணற்றும் அகணச்சு என்யன் ைரழ் பமட யறுபங்ைநமல் டதமரிக்ைப்ட் R4 

சமமம்ச அயக்கைைகந அலுபைத்டயல் நசைரித்டல் இவ்பனத்டயல் ஆம்ிக்ைப்ட்துன் 
இவ்பனத்டயல் 60% ணம சமமம்ச அயக்கைைள் நசைரிக்ைப்ட்.  
 

தடமகைணடயப்னத் டவுப் குப்மய்வு, ஆம், இறுடய அயக்கை தபநிதில் ன் 2016 இனுள் 

நணற்தைமள்நத் டயட்ணயப்ட்டினந்த்து. ினும் 2016 இற்ைம தசதற்டயட்ம் சணர்ப்ிக்ைப்ட் ின் 
தடமகைணடயப்ன னகதில் ணமற்ம் ற்ட்டமல் னன் தடமகைணடயப்ன படிக்கைைள், தடமகைணடயப்ன 
படிக்கைைலக்கு கூடித ைமம் நடகபப்ட்கணதமல் அடக 2016 இனுள் னர்த்டய தசய்த 
இதபில்க. 
 

2.1.2 சபாருராதாத் சதாகைதிப்பு – 2013/14 
 

I. லிலொத் துகமில் தவு நெைரித்தல் 
 

இங்கைதின் தமனநமடமத் துகதிலுள்ந அகணப்ன ரீடயதம ணமற்ங்ைகந இங்ைமணும் 
தமனட்டு பிபசமதம், கைத்தடமனயல், பர்த்டை, நசகபைள் துகைகந உள்நக்கும் பகைதில் 
த்டப்ட்து. 
 
பிபசமதப் ிரிபின் டவு நசைரித்டல் இன ைட்ங்ைநில் நணற்தைமள்நப்ட்து. னடமபடமை 
பிபசமதத் தடமகைணடயப்னக்கு ற் 20 க்ைனக்கு நணற்ட் நடமட்ங்ைகந யற்டுத்தும் 
படிக்கைைள் நணற்தைமள்நப்ட்துன் அடற்ைமை அயக்கை என்றும் தபநிதிப்ட்து. 
இண்மபது ைட்ம் பிபசமதத்டயற்குரித சை கூறுைநிதும் பிரிபம டைபல்ைள் 
நசைரிக்ைப்ட்துன் அத்டைபல்ைநிகநத தரித ைணக்ைமஞி, சயயத ைணக்ைமஞி ணற்றும் 
நடமட்ங்கந உள்நக்ையதபமறு ைணச்தசய்கைதமநர், ைணச்தசய்கைதமநர் குடித்டம், ைமஞிப் 
தன்மடு ணற்றும் உரிகண, எவ்தபமன திர்ைநின் ைரலம் திரிப்டும் யப்ப்ன, 
ஆழ்ைல்/ன்ரீ்/ஆற்று ீர் ணீன் ிடிப்ன நமன் பிதங்ைலக்குரித டைபல்ைள் நசைரிக்ைப்ட். 
 
இத்தடமகைணடயப்ில் நசைரிக்ைப்ட் டைபல்ைகநப் தன்டுத்டயத் டதமரிக்ைப்ட் சய 
அயக்கைைள் தபநிதிப்ட். அடன் ிைமம் நடமட்ங்ைள் ற்யத சமமம்ச அயக்கை, 
ைநத்டயல் டவு நசைரிக்ைப்ட் டனஞத்டயல் டதமரிக்ைப்ட் சமமம்ச அயக்கை ன்பற்கக் 
தைமண்டு சயறு ைணக்ைமஞி ற்யத ஆம் அயக்கைனேம் ணன்மர், னல்கத்டீவு, ையநிதமச்சய 
ணமபட் அயக்கைைலம் டற்நமது டயகஞக்ைந இகஞதத்டயல் ிசுரிக்ைப்ட்டுள்நது. கத 
ணமபட் அயக்கைைலம் இறுடய அயக்கைனேம் 2017 இனுள் தபநிதித் டயட்ணயப்ட்டுள்நது. 
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II. லிலொற்ம துகமில் தவு நெைரித்தல் 
 
        பிபசமதணற் துகதமது இண்டு யகைநில் உள்நக்ைப்ட்டுள்நது. ட்டிதல் டுத்தும் 

யக ணற்றும் பிணம டவு நசைரிக்கும் யக. பிணம டவு நசைரிப்மது சை மரித 
யறுபங்ைள் ணற்றும் சயயத ணற்றும் டுத்ட யறுபங்ைநின் ணமடயரிதியனந்து 
நணற்தைமள்நப்ட்டுள்நது. 

 
         கைத்தடமனயல் ிரிபின் டவுன் கூடித அயக்கை இவ்பனம் தபநிதிப்ட்டுள்நது. அத்துன் 

பர்த்டைம் ணற்றும் நசகபைலக்ைம அயக்கைதின் டதமரிப்ன டற்சணதம் நணற்தைமள்நப்ட்டு 
பனையது. அத்துன் னகசமம ிரிபிற்ைம டவுைநின் ஆய்வு இம்தற்று பனையது. 

 

2.1.3 நாதல் ைாைாை இமந்த/ ைாகடந்நதார் ற்றும சொத்துக்ைளுக்கு ஏற்பட்ட 

நெதம ெமபந்தான சதாகைதிப்பு – 2013 
 
இத்தடமகைணடயப்மது தமது யர்பமை ணற்றும் உள்மட்டு அலுபல்ைள் அகணச்சயமலும் தடமகைணடயப்ன 
னள்நிபித் டயகஞக்ைநத்டயமலும் இகஞந்து 2013 ஆம் ஆண்டு த்டப்ட்து. தடமகைணடயப்னத் டவுைநின் 
தசம்கணகதச் சரிமர்த்டல், டவுப் குப்மய்வு, இறுடய அயக்கை தபநிதில் ன் 2016 இல் 
நணற்தைமள்நத் டயட்ணயப்ட்டினந்த்து. தடமகைணடயப்ில் நசைரிக்ைப்ட் டவுைநில் நணமடல் ைமஞணமை 
இந்ட/ைமதணகந்நடமரின் டவுைநின் தசம்கண சரிமர்க்ைப்ட்டு டவுப் குப்மய்பின் ின்ர் 
அத்தடமகைணடயப்ின் இறுடய அயக்கை டதமரிக்கும் படிக்கைைள் நணற்தைமள்நப்டுையன். 
 
2.1.4. ைைனி அமிவு ெமபந்தான அரலடீு 

ைல்பி அகணச்சும் தடமகைணடயப்ன, னள்நிபித் டயகஞக்ைநனம் இகஞந்து மசமகச் சயறுபர்ைள் ணற்றும் 
ஆசயரிதர்ைநின் ைஞி அயகபக் ைஞிக்கும் தமனட்டு இங்கை அச மசமகைள் ணற்றும் அச 
அங்ைரைமம் தற் டிதமர் மசமகைநில் 2014 இல் இவ்பநபடீு நணற்தைமள்நப்ட்து. அநபடீ்டுக்ைம 
தடமனயல்நுட் உடபி இத்டயகஞக்ைநத்டமல் பனங்ைப்ட்துன் டவுைகநக் ைஞிப்டுத்துடற்ைம ைஞி 
யைழ்ச்சயத்டயட்ம் டதமரித்டல் ணற்றும் டவுைகநக் ைஞிப்டுத்தும் கத படிக்கைைலக்ைம 
தடமனயல்நுட் உடபி பனங்குடல் ன் 2016 இல் பனங்ைப்ட்து. 

2.1.5 க்ைரில், சுைாதா அரலடீு – 2016 
 

டயகஞக்ைநத்டயமல் CAPI (                            )  க                      
                   ,              - 2016            .                    

                                                  2016             . 
                                                          ,           , 
                  தமனட்ைள் ணற்றும் கபத்டயத உைஞங்ைகநக் தைமள்பவு தசய்டல், 
நமக்குபத்து பசடயைலக்ைம ற்மடுைள் ன்                டயட்ப் ிரிபமல் 
நணற்தைமள்நப்ட். அநபடீ்டுப் டிபம் டதமரித்டல், CAPI                                    

உள்நக்குடல், ைநப் ரீட்சயத்டல், இண்மம் யகத் டவுைகநப் தடமகுத்டல் ன் ICF சர்பநடச யறுப 
அயவுறுத்டல் ணற்றும் பனயைமட்யன் ைரழ் நணற்தைமள்நப்ட்து. அநபடீ்டிது ைநத்டயல் டவுநசைரித்டல், 
டவுைகநத் டககண அலுபைத்டயற்கு அனுப்னடல் ன் னர்த்டயதகந்த்துன் ஆம், இறுடய அயக்கை 
டதமரித்டலுக்குத் நடகபதம படிக்கைைள் ஆம்ிக்ைப்ட்டுள்நது. டற்நமது டவுைகந தபநிதிடும் 
தசதன்னக டயட்ணயப்ட்டு பனையது. 
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2.1.6 ெிறுலர் செற்பாட்டு அரலடீு – 2016 

சயறுபர் தசதற்மட்டு அநபடீு 5 – 17 பததுகத சயறுபர்ைநின் தமனநமடம படிக்கைைகநக் 
ைண்ைமஞிக்கும் தமனட்டு த்டப்டுையது. தடமனயல் ணற்றும் தடமனயற் சங்ை உவுைள்  அகணச்சயன் 
நபண்டுநைமநிற்ையஞங்ை சர்பநடச தடமனயல் ஸ்டமத்டயன் தடமனயல்நுட் ணற்றும் யடய உடபினேன் 
இவ்பநபடீு மநமபித ரீடயதில் 25000 படீ்டுக் கூறுைகந ணமடயரிதமைப் தன்டுத்டய 2016 இல் 

நணற்தைமள்நப்ட்துன் 2016 நண ணமடணநபில் அவ்பநபடீ்டின் ைந படிக்கைைள் னர்த்டய தசய்தப்ட்து. 
நசைரிக்ைப்ட் டவுைநின் ைஞிப்டுத்டல், டயப்ித்டல் நபகைள் னடிபகந்து, இறுடயத் டவுைநின் 
ணடயப்டீ்டு அட்பகஞைள் சர்பநடச தடமனயல் ஸ்டமத்டயற்கு பனங்ைப்ட்துன் இறுடய அயக்கைதின் 
குப்மய்வு படிக்கைைள் னர்த்டயதகந்துள்ந. 

2.1.7  குடித்தன லருான, செயலின அரலடீு – 2016 

குடித்ட பனணம, தசபி அநபடீு மட்டின் பமழ்க்கைத் ட ணட்ங்ைகந அநபிடும் தமனட்டு குடித்ட 

பனணமம் ணற்றும் நுைர்வுச் தசபிம் சம்ந்டணம டைபல்ைகந பனங்கும் நமக்ையல் 3 
பனங்ைலக்தைமனனக த்டப்டுையது. இவ்பநபடீு பயத குடித்டங்ைகந இங்ைமணுபடற்கும் 
அசமங்ைத்டயற்கும் கத யறுபங்ைநிற்கும் டைபல்ைகந பனங்குபடற்கும் பயத குடித்டங்ைகந 
நணம்டுத்டல் ணற்றும் நடசயத டீர்ணமங்ைள் டுத்டல் ன்பற்றுக்ைம யைழ்ச்சயத் டயட்ங்ைகநத் டயட்ணயல் 
தமனட்டும் னக்ையதணமடமகும். 

குடித்ட பனணம,  தசபி அநபடீ்டின் மன்ைமம் ைமமண்டு பக ைந பகைள் டற்நமது  
னர்த்டயதகந்துள்ந. டப்ட் ைம அட்பகஞக்நைற் டவுைள் ைஞிப்டுத்டல்  நபகைகந ணமபட் 
அலுபைங்ைநில் னர்த்டயதகந்துள்நதுன் டவுைகநக் டயப்ித்டல், டயனத்டல் ன்வும் 
னர்த்டயதகந்துள்ந. 

2.1.8. இயங்கைத் சதாறிற்பய அரலடீு- 2016 

இங்கைத் தடமனயற் அநபடீு, இங்கைதிலுள்ந  நபகதிலுள்நநமர், நபகதற்நமர் ணற்றும் 
தடமனயற்ம் ன்பற்யன் ணட்ங்ைள், நமக்குைகந அநபிடும் தமனட்டு படிபகணக்ைப்ட்டுள்நது. 

இங்கைத் தடமனயற் அநபடீு, 1990 இயனந்து தடமர்ச்சயதமை த்டப்டுபதுன் இடன் னெம் 

பனமந்ட, ைமமண்டுத் டவுைள் தபநிதிப்டுையன். 

தடமனயற் அநபடீ்டின் ைந படிக்கைைள் மன்கு ைமமண்டிற்கும் னர்த்டய தசய்தப்ட்டுள்நது. உரித ைம 
அட்பகஞக்நைற் டவுைள் ைஞிப்டுத்டல், டயப்ித்டல் படிக்கைைள் ணமபட் அலுபைங்ைநில் 
நணற்தைமள்நப்ட்துன் அபற்யன் தசம்கண ிரிபின் ஊமைச் சரிமர்க்ைப்ட்து. அத்துன் ைமமண்டு 
அயக்கை டதமரித்டல், தபநிதில் ணற்றும் இகஞதத்டயல் ிசுரித்டல் ன் உரித ைமப்குடயதில் 
நணற்தைமள்நப்ட். 

தைமரித அசயன் யடய உடபிதின் ைரழ், KOSTAT  யைழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் ஊமை tablet ைஞிைகநப் (CAPI 

னகதின் ைரழ் ) தன்டுத்டய இங்கைத் தடமனயற் அநபடீ்டின் ைந படிக்கைைகந 2017 இயனந்து 

நணற்தைமள்ந டயர்மர்க்ைப்டுையது. இந்யைழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் டயட்ணயல், னன்நமடி அநபடீ்டு 
படிக்கைைள் னர்த்டயதகந்துள்நதுன் ைந உத்டயநதமைத்டர்ைகநப் திற்றுபிக்கும் படிக்கைைள் 
ஆம்ிக்ைப்ட்டுள்நது. 
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அட்டலகை: 1 : இயங்கை சதாறிற்பய அரலடீு 2016 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.9. ச ல் அறுலகடின் திப்பீட்டு அரலடீு 
 
2015/16 தனம்நமைம், 2016 சயறுநமைத்டயற்ைம தல் திரிப்ட் யப்ப்நவு சமசரி பிகநச்சல், 

தணமத்ட உற்த்டயகத ணடயப்ில் ன் இடனூமை நணற்தைமள்நப்டுையது. 2015/16 தனம்நமைம், 2016 
சயறுநமைத்டயன் தமனட்டு தல் திரிப்டும் ணமபட்ங்ைநில் தல் திரிப்டும் ீர்மசத்கடப் 
ிடயயடயத்துபப்டுத்தும் க்ைர்/தக்நதர் என்றுக்குரித சமசரி தல் அறுபக இவ்பநபடீ்டில் 
ணடயப்ிப்டுையது. 
 
இங்கு நடசயத ரீடயதமைவும் ணமபட் ரீடயதமைவும் திரிப்டும் , அறுபக தசய்தப்டும் ப்நகப 
ைஞிப்ிடும் தமனட்டும் தல் பிகநச்சக ணடயப்ிடும்  தமனட்டும் அநபடீு நணற்தைமள்நப்ட்து. 
அத்துன் ணமபயப் ிநடசங்ைநில் சயறு னைமகணத்துபப் ிரிவு ரீடயதமைவும் நணற்டி னள்நிபிங்ைள் 
ைஞிக்ைப்ட். 
 
அடன் ிைமம், 2015/16 தனம்நமைத்டயல் தல் திரிப்ட் ப்நவு, சமசரி பிகநச்சல், தணமத்ட 

உற்த்டய ணடயப்ில் ணற்றும் 2016 சயறு நமைத்டயல் நணற்டி ணடயப்டீுைலக்குரித டைபல்ைள் நசைரிக்ைப்ட். 
நணற்டி அநபடீ்டுக்குச் சணமந்டணமை தல் திரிடுடல் தடமர்ம எவ்தபமன தல் பகைக்நைற் 
திரிப்டும் ப்நவு, தற்ைமஞி டப்டுத்டப்டும் னக, உப்மபகஞ, னச்சயதைமல்யப் மபகஞ 
நமன் டைபல்ைலம் நசைரிக்ைப்ட். 
 

2.1.10. நதிகய, இமப்பர்,சதங்கு உற்பத்திச் செயலின அரலடீு 

2014/15 இற்ைம நடதிக, இப்ர், தடங்கு ஆையத ிடம திர்ைநின் உற்த்டயச் தசவுைகநக் 
ைஞிப்ில் படிக்கைைள் னர்த்டய தசய்தப்ட்து. என ையநமையமம் நடதிகதின் உற்த்டயச் தசபிம் 
ைஞிப்ிடுபடற்ைம பிரிபம டைபல்ைள்  இங்கைத் நடதிகச் சகதின் நடதிக ஆகஞதமநர் 
ிரிபில் டயவு தசய்தப்ட் நடதிகத் தடமனயற்சகைநியனந்து தப்ட்து. இப்ர் உற்த்டயச் 
தசபிம், இப்ர் அிபினத்டயத் டயகஞக்ைநத்டயன் உடபினேன் நணற்தைமள்நப்ட் அநபடீ்டின் 
அடிப்கதில் ைஞிக்ைப்டுையது. தடங்கு உற்த்டய தசபிம் சம்ந்டணம அநபடீு தடமகைணடயப்ன 
னள்நிபிம் டயகஞக்ைநத்டமல் மத்டப்டுையது. இவ் அநபடீுைநியனந்து தற் டைபல்ைநின் ஊமை 
2014/15 பனத்துக்ைம நடதிக, இப்ர், தடங்கு உற்த்டயச் தசபிம் ைஞிப்ிப்டுையது.  
 

2.1.11 லிலொ உற்பத்தி ெமபந்தான அரலடீு – 2016/17 

பிபசமத துகதில் ற்ட் ைட்கணப்ன ரீடயதிம ணமற்ம் ற்ய ஆய்வு தசய்னேம் நமக்ையல் இவ்பனம் 
னடயததடமன அநபடீ்க த்ட டயட்ணயப்ட்டுள்நது. அடன்ைரழ் பிபசமதத் துககதச் சமர்ந்ட படீ்டுக் 

சுட்சடண் இயங்கை ஆண் சபண் 

தடமனயற்ம் (15 பததும் அடற்கு நணலும்) (’000) 8,311 5,304 3,007 
தடமனயல் அற்நமர் (’000) 363 154 209 
தடமனயற்த்டயல் ங்குற்றும் சடபடீம் 53.8 75.1 35.9 
ஞினரிநபமர் சடபடீம் (%) 4.4 2.9 7.0 
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கூறுைநின் ணக்ைநிதல் டைபல்ைள், யப்தன்மடு திர்ச்தசய்கை அகணப்ன, ைமல்க பநர்ப்ன, 
திர்ச்தசய்கை உற்த்டயச் தசபிம், இனப்னக்ைநின் தடமகை ன் சம்ந்டணம டைபல்ைகநச் 
நசைரிப்டற்கு இவ்பநபடீ்டில் டயட்ணயப்ட்டுள்நது. அடற்ைகணத அநபடீ்டுக்ைம டிபம் டதமரிக்கும் 
ணற்றும் அநபடீ்டிக நணற்தைமள்லம் னக தடமர்ம ஆம்க் ைட் படிக்கைைள் 
டயட்ணயப்ட்டுள்ந. 

2.1.12. கைத்சதாறில் உற்பத்தி ெமபந்தான ைாயாண்டு அரலடீு – 2015 

உற்த்டய யறுபங்ைநின் உற்த்டயணட்ம், னெப்தமனள் நுைர்வு, பனபமய், தடமனயல் அணர்வு உற்த்டய 
நமன்பற்யன் அண்ணயத்ட பிங்ைகநப் தறும்தமனட்டு இவ்பநபடீு மத்டப்டுையன்து. 

2015 இன் மன்ைமம் ைமமண்டு, 2016 இன்1ம்,2ம்,3ம் ைமமண்டுக்ைம ைந படிக்கைைள் நணற்தைமள்நப்ட்டு 
அபற்றுக்ைம பநர்ச்சய படீம் ணடயப்டீு தசய்தப்ட்டு நடசயத ைஞக்குைள் டதமரித்டலுக்கு உடபிதமை 
அத்டைபல்ைள் பனங்ைப்ட். 
 

2.1.13. உருகரக் ைிறங்கு உற்பத்தி திப்பீடு அரலடீு - 2016 
 

உனகநக்ையனங்கு அறுபக சம்ந்டணம டைபகப் தறும்தமனட்டு ைமஞிப்ப்நவு, டயர்மர்க்ைப்ட் 
அறுபக சம்ந்டணம டைபல்ைள் நசைரிக்ைப்டுையன். 
 
இவ்பநபடீு 2016 இல் நுபதயதம ணமபட்த்டயல் னென்று ைட்ங்ைநில் த்டப்ட்துன் துகந 
ணமபட்த்டயல் இன ைட்ங்ைநில் த்டப்ட்து. இங்கு ைந படிக்கைைள் பரி / தப்பரி, ப்ல் / நண, 
ஆைஸ்ட் / தசதம்ர் ைமப்குடயைநில் நணற்தைமள்நப்ட்துன் அவ்பநபடீ்டுப் தறுநறுைநின் ிைமம் 
2016 இல் உனகநக்ையனங்கு திரிப்ட் ப்ன, ணமடமந்டம் டயர்மர்க்ைப்டும் உற்த்டயகத டயர்வு கூல் 
ன் நணற்தைமள்நப்ட். 
 

2.1.14. சபரி சலங்ைா உற்பத்தி அரலடீு - 2016 

2016 இல் இவ்பநபடீு தரித தபங்ைமதச் தசய்கைதமநர்ைநின்  ண்ஞிக்கை ணற்றும் ைமஞிப் ப்நவு 
ன்பற்றுக்ைகணத ிநடச தசதைப் ிரிவு ரீடயதமை அனுமடனம், தமன்றுகப, ணமத்டகந 
ணமபட்ங்ைநிலும் அகு னைமகணப் ிரிவு ரீடயதமை ணைமபய ‚சற்‛ பதத்டயலும் த்டப்ட்து. 

தரித தபங்ைமதம் உற்த்டய ணடயப்டீ்டுக்ைம இவ்பநபடீு சயறுநமைத்டயன் நமது நணற்தைமள்நப்டுபடமல் 
அடன் ைந படிக்கைைள் 2016 ஆைஸ்ட்/தசப்தம்ர் ைமப்குடயதில் நணற்தைமள்நப்ட்து. 

 
இவ்பநபடீ்டுப் தறுநறுைநின் ிைமம் 2016 இல் ி.தச.ிரிவு ரீடயதமைவும் ணைமபய -‚ச்‛ பதத்டயல் 
அகு னைமகணப் ிரிவு ரீடயதமைவும் தரித தபங்ைமதம் திரிப்டும் யப்ப்நவு , டயர்மர்க்ைப்டும் 
உற்த்டய உள்நக்ையத இறுடய அயக்கை டதமரிக்ைப்ட்து. 
 

2.1.15. லருடாந்த  ிர்ாைக் கைத்சதாறில் ெமபந்தான அரலடீு – 2015 

இவ்பநபிட்டின் ஊமை யர்ணமஞக் கைத்தடமனயல் அகணப்ன ற்யத தைமள்கை ணற்றும் டயட்ம் டதமரிக்ைத் 
நடகபதம டவுைள் தற்றுக்தைமள்நப்டுையன். ைந படிக்கைைள், அட்பகஞ டயப்ித்டல், 
குயதடீில், டவுைகந ைஞிப்டுத்டல் ணற்றும் இறுடய அயக்கை டதமரித்டல் ன் நணற்தைமள்நப்ட். 
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2.1.16. பனமந்டக் கைத்தடமனயல் அநபடீு – 2015 

பனமந்டக் கைத்தடமனயல் அநபடீு - 2015 இற்ைம ைந படிக்கைைள், ைநத்டயயனந்து தற் 
பிமக்தைமத்துக்ைகநப் டயப்ித்டல், குயதடீில், ைஞிப்டுத்டல் படிக்கைைள் கதற்துன் இறுடய 
அயக்கை டதமரித்டல் கதற்று பனையது. 

பனமந்டக் கைத்தடமனயல் அநபடீு - 2016 க்ைம ைந படிக்கைைள் நணற்தைமள்நப்ட்டு ைநத்டயயனந்து 
தற் பிமக்தைமத்துக்ைகநப் டயப்ித்டல், குயதடீில், ைஞிப்டுத்டல் நபகைள் கதற்று பனையது. 

2.1.17. லருடாந்த லர்த்தை, நெகலைள் அரலடீு - 2016 
 
இவ்பனத்துக்ைம பிமக்தைமத்கடத் டயட்ணயடுடல், அநபடீு ற்ய ைந அலுபர்ைலக்குத் தடநிவூட்டும் 
திற்சயத் டயட்ம் த்துடல், ைந படிக்கைைள் ன் நணற்தைமள்நப்ட்துன் ைநத்டயயனந்து தற் 
பிமக்தைமத்துக்ைள் டயப்ித்டல், குயதடீில், ைஞிப்டுத்டல் நபகைள் நணற்தைமள்நப்ட்டு பனையது. 
 
2.1.18. லிகயைகரப் பரீட்ெிக்கும அரலடீு  

டயகஞக்ைநத்டயன் பிகைலம் கூயைலம் ிரிபின் ிடம ஞிைநில் என்று, தைமலம்ன நுைர்நபமர் 
பிகச்சுட்தண்கஞ ணமடமந்டம் ைஞிப்ிட்டு தபநிதிடுடமகும். இச்சுட்தண் ைஞிக்ைத் நடகபதம  
பிகத்  டைபல்ைகநப் தறும்தமனட்டு பிகைலம் கூயைலம் ிரிபின் அலுபர்ைநிமல் தைமலம்ன 
ணமபட்த்டயன் ைப் ிநடசங்ைகந உள்நக்ையதபமறு பிகைகநப் ரீட்சயக்கும் அநபடீு 
நணற்தைமள்நப்டுையது. தைமனம்ன நுைர்நபமர் பிகச் சுட்தண் ைஞித்டலுக்கு தைமலம்ன ைப் 
ிநடசத்டயலுள்ந 14 ணத்டயத யகதங்ைநியனந்து தடமர்ச்சயதமை தமனட்ைள், நசகபைநின்  பிகைள் 
தப்டுையன்.  

இங்கு தடரிவு தசய்தப்ட் தமனட்ைள், நசகபைநின் பிகத் டைபல்ைள் தடமர்ச்சயதமை எவ்தபமன 
தமனலக்கும் உரித குயதடீுைலக்ைகணத தற்றுக்தைமள்நப்டுையன். இவ்பநபடீ்டுத் டைபயன் ஊமை 
தைமலம்ன நுைர்நபமர் பிகச்சுட்தண் ைஞிப்ிப்ட்டு தபநிதிப்ட்டு பனையது. 

2.2. இயங்கைின் ெபைப், சபாருராதா  ிகயகைள் ெமபந்தான தவு நெைரித்தல், 
ைைித்தல் சதாடர்பில் திகைக்ைரத்தால்  டாத்தப்படும ஏகன புள்ரிலிப 
 டலடிக்கைைள். 
 

2.2.1. ச ற் புள்ரிலிபம 
 

தல் பிகநச்சக ணடயப்டீு தசய்னேம் அநபடீ்டியனந்து தற் டவுைகநக் தைமண்டு தறும், சயறு 
நமைத்டயற்ைம ணமபட் ணட்த் டைபல்ைள் தபநிதிடுடல் ன் நணற்தைமள்நப்ட். அத்துன் 
ணைமபயப் ிநடசங்ைநில் சயறு னைமகணத்துபப் ிரிவு ரீடயதமைவும் னள்நிபிங்ைள் ைஞிக்ைப்ட்டு 
தபநிதிப்ட்து. 
 

2.2.2. க்ைரில் புள்ரிலிபங்ைள் 

சத்தடமகை தடமகைணடயப்ன 2012 இயனந்து தற்றுக் தைமள்நப்ட் டைபல்ைநின் அடிப்கதில் ணக்ைநிதல் 
னள்நிபிங்ைள் டதமரிக்ைப்ட்டு மமலணன்ம், அச யறுபங்ைள், டிதமர் யறுபங்ைள், 
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ஆமய்ச்சயதமநர்ைள், ணமஞபர்ைள் நமன் ல்நபறு னைபர்ைநமல் பிடுக்ைப்ட் நபண்நைமலக்ைகணத 
பனங்ைப்ட்.  

குடிச தடமகைணடயப்ன 2012 இல் தற்றுக் தைமள்நப்ட் டைபல்ைநின் அடிப்கதில் உதிர்பமழ் 
அட்பகஞ (Life Table) டதமரிக்ைப்ட்டு டயகஞக்ைந இகஞதத்டநத்டயல் தபநிதிப்ட்து. 

அத்துன் குடிச, படீ்டு பசடயைள் தடமகைணடயப்ன - 2021 இற்ைம தடமகைணடயப்னக் ைண்த்டயன் அநகபத் 

டீர்ணமித்டல் (ை, ையமணப் ிரிவு தமனட்டு), டயனத்டஞ் தசய்தப் நபண்டித 210 தடமகைணடயப்னக் 

ைண்ங்ைள் இங்ைமஞப்ல் ன் கதற்துன் அபற்யல் 78 னன்யற்டுத்டற் டிபங்ைள் 

இற்கப்டுத்டலுக்ைமை ைநத்துக்கு அனுப்ப்ட்து.நணலும் மரிஸ் 21 நபகத்டயட் உடபினேன் “NSDS 

Country Training Programme” யைழ்ச்சயத்டயட்ம் த்துடல், னள்நிபி அயகப நணம்டுத்தும் 
யைழ்ச்சயத்டயட்த்டயன் ைரழ் ஊைம் ணற்றும் ஆசயரிதர்ைலக்குத் தடநிவூட்டும் 2 நபகத்டயட்ங்ைலம் 
கதற். 

2.2.3. நட்டு ியப் பிர்ைள் ற்றும ைால் கடைரின் புள்ரிலிபங்ைள் 

நமை ரீடயதமை அயபிப்நமரின் உடபினேன் நசைரிக்ைப்டும் நணட்டு யங்ைநில் திரிப்டும் திர்ைநின் 
யப்ப்நவு, உற்த்டயக்குரித னள்நிபிங்ைள் ணற்றும் பனமந்டம் நசைரிக்ைப்டும் ைமல்கப் 
னள்நிபிங்ைள் ன்பற்கத் தடமகுத்து அச தைமள்கை பகுத்டல் ணற்றும் கத யறுபங்ைலக்குத் 
டவு பனங்ைல் ன் நணற்தைமள்நப்ட்து.. 
 
இங்கு யந்டப்திர்ைள், டற்ைமயைப் திர்ைள் ன்பற்யன் ைரழ் சயறு ற்றுணடயப் திர்ைள், னங்ைள், ணக்ைய 
பகை, டமிதங்ைள் நமன் அங்ைமை 60 பகைைகந உள்நக்ையதபமறு திரிப்ட் யப்ப்நவு, 
அறுபக தசய்தப்ட் தனம்நமைம் ணற்றும் சயறுநமைத்துக்ைமை ணடயப்ிப்ட்டு தபநிதிப்டுையது. 
 

2.2.4 ைால் கடப் புள்ரிலிபம நெைரித்தல் - 2016 

2016 இல் ைமல்கப் னள்நிபிங்ைநின் டத்கட நணம்டுத்தும் தமனட்டு ைமல்க பநர்க்ைப்டும் சை 
படீ்டுக் கூறுைள், அச, டிதமர் ண்கஞைலக்குச் தசன்று டைபல்ைள் நசைரிக்ைப்ட். இங்கு சு, னகண, 
ஆடு, தசம்ணயதமடு, ன்ய, நைமனய,  பமத்து நமன்பற்யன் டைபல்ைலம் பிங்குைநின் ண்ஞிக்கைனேம் 
மல், டதிர், னட்க உற்த்டய சம்ந்டணம டைபல்ைலம் ைய.உ.ிரிவு ரீடயதமைச் நசைரிக்ைப்டுையன். 

நசைரிக்ைப்டும் டைபல்ைள் ி.தச.ிரிவு ரீடயதமைவும் ணமபட் ரீடயதமைவும் டதமரிக்ைப்ட்டு 2016 இற்ைமை 
நணற்குயப்ிட் பிங்கு பகைக்கும் மல், னட்க உற்த்டய சம்ந்டணம ணடயப்டீும் டதமரிக்ைப்ட்து. 

2.2.5 இகமச்ெிக்ைாை சைால்யப்படும லியங்குைரின் புள்ரிலிபங்ைள் 

2016 ஆம் ஆண்டில், 2015 இற்ைம உள்லமட்சய யறுபங்ைநின் ஊமை இகச்சயக்ைமை பிங்குைகநக் 
தைமல்லும் உரிணம் தற் பிங்குைள் அறுக்கும் யகதங்ைநியனது நசைரிக்ைப்ட். 

இத்டைபல்ைநின் ஊமை 2015 ,ற்ைம, ணமபட் ரீடயதமை இகச்சயக்ைமக்க் தைமல்ப்டும் பிங்குைநின் 
னள்நிபிர்ஙைள் டதமரிக்ைப்ட். 
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2.2.6. உைவு ஐந்சதாகைத்தாள் 
 

ர் எனபனக்குரித உஞவு பனங்ைல் பனமந்ட ந்தடமகைத்டமநில் ைமட்ப்ட்டுள்நது. மட்டின் 
நமமக்கு ணட்ம் நணற்டி சுட்தண்ஞினூமை குயப்ிப்டுையது. 2015 இன் பிபசமத உற்த்டயைகநக் 
ைனத்டயற் தைமண்டு இது டதமரிக்ைப்ட்டுள்நது. 
 

2.2.7. இயங்கைத் நதெி ைைக்குைள் 

இங்கைத் நடசயத ைஞக்குைள் டதமரிக்கும் உத்டயநதமைனர்பணம தமறுப்ன தடமகைணடயப்ன, னள்நிபித் 
டயகஞக்ைநத்டயம் பனங்ைப்ட்டுள்நதுன் ைமமண்டு ரீடயதம, பனமந்ட ரீடயதம நடசயத ைஞக்குைலம் 
டதமரிக்ைப்டுையன். 

2016 இல் 2010  அடிப்க பனணமைக் தைமண்டு டதமரிக்ைப்ட் நடசயத ைஞக்குைள் ணற்றும் கத 
பிதங்ைள் ின்பனணமறு : 

1. பனமந்ட தணமத்ட உள்மட்டு உற்த்டய, கத நுண்-தமனநமடம குயைமட்டிைள் ன் 2010  
அடிப்கதமைக் தைமண்டு 2015 இற்ைம உற்த்டய, பனணமம், தசபிம் ன்பற்யனூமைத் 
டதமரிக்ைப்ட். ைமமண்டு ரீடயதம தணமத்ட உள்மட்டு உற்த்டய ணற்றும் கத நுண்-
தமனநமடமக் குயைமட்டிைள் ன், 2010 இன் அடிப்கதில் 2015 இன் 4 ஆம் ைமமண்டிற்கும் 
2016 இன் 1ஆம், 2ஆம் , 3ஆம் ைமமண்டுைநின் தமனட்டு உற்த்டய, தசபிம் ஆையத இன 
அனுகுனகைநினூமைத் டதமரிக்ைப்ட். இம்ணடயப்டீுைள் தமதுணக்ைலக்கு தபநிதிப்ட்துன் 
டயகஞக்ைந இகஞதத்டயலும் ிசுரிக்ைப்ட்து. 

2. 2015 பனத்டயதும் , 2015 மன்ைமம் ைமமண்டிதும் ணடயப்டீுைள் தபநிதிடுகைதில், ஊைத்கடத் 
தடநிவுடுத்தும் திற்சயப்ட்க த்டப்ட்து. 

3. ணீநமய்வுக் தைமள்கைதிமல் கூப்ட்பமறு, 2014 இன் ைமமண்டு, பனமந்ட ணடயப்டீுைலம் 2016 
இன் 1ம், 2ம் ைமமண்டு ணடயப்டீுைலம் ணீநமய்வு தசய்தப்ட்டு டயகஞக்ைந இகஞதத்டயல் 
ிசுரிக்ைப்ட்து. 

4. நடசயத ைஞக்குத் டவுைகந நணம்டுத்தும்  தமனட்டு டவு பனங்கும் யறுபங்ைநம பிபசமத, 
கைத்தடமனயற் ிரிவுைலக்கு எவ்தபமன திற்சயப்ட்கனேம் நசகபைள் ிரிவுக்கு 3 
திற்சயப்ட்கைலம் த்டப்ட். 

5. இங்கைதின் தமனநமடமச் தசதற்மடுைநிமல் பனங்ைப்டும் தமனட்ைள், நசகபைநின் னடிவுப் 
தமனள், இகயக, இறுடய நுைர்வு, ற்றுணடய, இக்குணடய, தணமத்ட னெடபமக்ைம் நமன் 
சம்ந்டணம பிரிபம டைபல் பனங்கும் ‚பனங்ைல், தன்மட்டு அட்பகஞ‛ 2010 ஆம் ஆண்க 

அடிப்க பனணமக்க் தைமண்டு இற்கப்டுத்டப்ட்து. 2010 ஆம் ஆண்டிற்ைமை உள்நடீ்டு 
தபநிதடீ்டு அட்பகஞைள் டதமரிக்ைப்ட்டு டயகஞக்ைந இகஞதத்டயல் ிசுரிக்ைப்ட்து. 

6. சமர்க் மடுைகந ிடயயடயத்துபப்டுத்டய இந்டயதமபில் 2016 இல் கதற் சமர்க் ணமமட்டுக்குத் 

நடகபதம டைபல்ைகந பனங்குடல் ணற்றும் ‚சமர்க் மடுைநின் நடசயத ைஞக்கு ணடயப்டீுைள் 2015‛ 
டதமரித்டல் ன் நணற்தைமள்நப்ட்துன் கத உள்மட்டு, தபநிமட்டு னைபர்ைலக்குத் 
நடகபதம டைபல்ைள் குப்மய்வு தசய்தப்ட்டு ைமத்நடமடு அனுப்ி கபக்ைப்ட். 
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7. 2010 அடிப்க பனணமக்க் தைமண்டு ‚இங்கைத் நடசயத ைஞக்குைள் - 2015‛ பனமந்ட அயக்கை 
டதமரிக்ைப்ட்து. 

அட்டலகை 2 :                                                  2013 – 2016 (2010 
அடிப்பகட லருடம) 
 

* ணீநமய்வு தசய்தப்ட்து   ** டற்ைமயைணமது 

அட்டலகை 3 ; ைாயாண்டு நதெி ைைக்கு திப்பீடுைரின் பிதான குமிைாட்டிைள், 2014 1ம ைாயாண்டு - 

2016, 3ஆம ைாயாண்டு (அடிப்பகட - 2010) 

 

* ணீநமய்வு தசய்தப்ட்து   ** டற்ைமயைணமது 

 
 

சுட்சடண் 2013 2014* 2015* 2016** 

தணமத்ட உள்மட்டு உற்த்டயதின் பநர்ச்சய (%) 
 

3.4 5.0 4.8 4.4 

டிரின் தணமத்ட உள்மட்டு உற்த்டய (னொம) 
 

466,112 498,828 522,355 558,363 

டிரின் தணமத்ட உள்மட்டு உற்த்டய (அ.தமர்) 
 

3,610 3,821 3,844 3,835 

டிரின் தணமத்ட நடசயத பனணமம் (னொம) 
 

455,126 487,462 508,936 542,669 

டிரின் தணமத்ட நடசயத பனணமம் (அ.தமர்) 
 

3,525 3,734 3,745 3,727 

டிரின் தணமத்ட உள்மட்டு உற்த்டய (அ.தமர்) பநர்ச்சய (%) 
 
 

7.7 5.8 0.6 -0.2 

டிரின் தணமத்ட நடசயத பனணமம் (அ.தமர்) பநர்ச்சய (%) 
 

7.1 5.9 0.3 -0.5 

தணமத்ட உள்மட்டு உற்த்டயதின் உள்நக்ைணமை 
பிகச்சுட்தண்(2002=100) 

122 126 127 131 

தணமத்ட உள்மட்டு உற்த்டயதின் உட்ையக பிகச் 
சுட்தண்ஞின் டி ஞபகீ்ைம் (%) 
 

6.2 2.9 0.8 3.6 

சுட்சட 

2014* 2015* 2016** 

ைாயாண்டு 

 

ைாயாண்டு 

 

ைாயாண்டு 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

தணமத்ட 
உள்மட்டு 
உற்த்டயதின் 
பநர்ச்சய (%) 

1.3 2.2 5.1 10.6 4.6 7.0 5.3 2.9 5.1 2.4 4.6 5.3 

தணமத்ட 
உள்மட்டு 
உற்த்டயதின் 
உள்நக்ைணமை 
பிகச்சுட்தண்(
2002=100) 

132.3 128.0 126.8 117.8 135.2 128.8 127.5 117.7 139.1 134.8 128.9 124.4 

தணமத்டஉள்மட்டு
உற்த்டயதின்உட்
ையகபிகச்சுட்
தண்ஞின்டி
ஞபகீ்ைம் (%) 

2.7 4.2 2.8 2.5 2.2 0.6 0.5 -0.1 2.9 4.6 1.1 5.7 
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2.2.8.  நதெி நுைர்நலார் லிகயச் சுட்சடண் – (அடிப்பகட 2013=100) 

தடமகைணடயப்ன, னள்நிபித் டயகஞக்ைநத்டமல் தபநிதிப்ட் அண்கணத நுைர்நபமர் பிகச் சுட்தண், 
நடசயத நுைர்நபமர் பிகச் சுட்தண்ஞமகும். டயகஞக்ைநம், இச்சுட்தண்கஞ எக்நமர் 2015 இயனந்து 

ணமடமந்டம் 21 மட்ைள் இகதப நிதில் தப நிதிடுையது. இச்சுட்தண் 2012/2013 இல் நுைர்நபமர்தசவு 
அடிப்கதம யகைகநக் தைமண்டுள்நதுன், சர்பநடச சயந்ட னக்ைங்ைலன் கூடித னடயத 
னகைகநனேம் ிடயயக்கும் பகைதில் சை ணமைமஞங்ைநிலும் உள்ந பிகைள் நசைரிக்ைப்ட்டு 
தன்டுத்டப்டுையது. 

டயகஞக்ைநணமது, 1953 இயனந்து ப்ல் 2008 பக தைமலம்ன ணமைப் ிநடசத்துக்ைம நுைர்நபமர் 

பிகச் சுட்தண்கஞ ணமத்டயம் ைஞித்து தப நிதிட்டு பந்த்து. 2008,நண ணமத்த்டயயனந்து டயகஞக்ைநம் 
தைமலம்ன ணமபட்த்டயலுள்ந ைப் ிநடசங்ைகந உள்நக்ைய சுட்தண் ைஞிப்ிட்டு பனையது. ினும் 
னல மட்டுக்குணம பிக ணமற்த்கட அநபிடுபடற்ைம நடகப னந்த்து. குடித்ட பனணம, தசபி 
அநபடீு 2012/13, மட்டிலுள்ந சை குடித்டங்ைகநனேம் ிடயயடயத்துபப்டுத்தும் பகைதில் நுைர்வுச் 
தசபித்டயன் சை பகைைகநனேம் உள்நக்ையனேள்நது. நடசயத நுைர்நபமர் பிகச் சுட்தண்ஞின் 
அடிப்க பனணமை 2013 ைனடப்டுையது. நடசயத நுைர்நபமர் பிகச் சுட்தண்ஞிற்ைமை எவ்தபமன 

ணமபட் ைத்டயலுள்ந 03 பிக நசைரிப்ன யகதங்ைநியனந்து சந்கடக் கூகதிலுள்ந எவ்தபமன 
பிதத்டயன் தமனட்டும் பிக நசைரிக்ைப்டுையது. 

டயகஞக்ைநம் நடசயத நுைர்நபமர் பிகச் சுட்தண் (அடிப்க 2013 = 100)  இங்கைதிலுள்ந 

ஞபகீ்ைத்டயன் உத்டயநதமைனர்ப அநபீமை 2015 எக்நமரில் இனந்து தபநிதி ஆம்ித்டது. 2015 இதும் 

2016 பரி - பம்ர் பகதமதுணம நடசயத நுைர்நபமர் பிகச் சுட்தண்ஞின் அகசவுைள் 
ின்பனணமறு : 

அட்டலகை 4: சைாளமபு நுைர்நலார் லிகயச் சுட்சடண் (அடிப்பகட 2013=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ாதம 
சுட்சடண் 

2015 2016 

. 112.8 112.0 

தப். 108.9 110.8 

ணமர்ச் 107.6 110.0 

ப். 107.0 111.6 

நண 108.0 113.7 

னைன் 109.1 116.1 

னைக 108.9 115.2 

ஏை. 108.4 113.3 

தசப். 108.4 113.5 

எக்நம. 109.2 114.7 

பம்ர் 112.0 116.6 

டிசம்ர் 113.2 118.0 
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2.2.9. ெில்யகம ற்றும உற்பத்திாரர் லிகயைள் 
 

பிகைலம் கூயைலம் ிரிபின் ியதடமன தசதற்மடு, ணமபட் சயல்க ணற்றும் உற்த்டயதமநர் 
பிகைகநச் நசைரித்டமகும். சயல்க பிக நசைரிப்னப் டிபங்ைள் ணமைமஞ அடிப்கதில் ணீநமய்வு 
தசய்தப்டுையன். தமனட்ைள் ணற்றும் மமபிட பிதங்ைநின் சயல்க பிகைள் சை ணமபட் 
ைங்ைநிலும் டயகஞக்ைநக் ைந அலுபர்ைகந அணர்த்டய பமமந்டனம் இன பமங்ைலக்தைமன னகனேம், 
ணமடமந்டனம் ைமமண்டு ரீடயதமைவும் நசைரிக்ைப்டுையன். உள்லரில் உற்த்டய தசய்னேம் உற்த்டயதமநர் 
பிக நசைரிப்ன, ிநடச தசதமநர் ிரிவு ரீடயதமை இகஞக்ைப்ட்டுள்ந அலுபர்ைநமல் 
நணற்தைமள்நப்டுையது. 

 

2015 பரி - டிசம்ர் பகதம ைமத்கட உள்நக்ைய தைமலம்ன ணமபட்த்டயலுள்ந தடரிவு தசய்தப்ட் 

தமனட்ைநின் பமமந்ட சயல்க பிகைள் சம்ந்டணம பிகச் தசய்டய தபநிதடீ்டின் 24 ஆபது டயப்ன 

அச்சயப்ட்டு தபநிதிப்ட்து. அத்துன் 2012 - 2015 ைமப்குடயகத உள்நக்ைய தடரிவு தசய்தப்ட் 

சயல்க ணற்றும் உற்த்டயதமநர் பிகைநின் தசய்டய தப நிதடீ்டின் 33 ஆபது டயப்னம் அச்சயப்ட்டு 
தபநிதிப்ட்து. 

 
இந்ட சயல்க ணற்றும் உற்த்டயதமநர் பிகைள் நடசயத ைஞக்குள் ைஞிப்ிடும் தமனட்டு 
டயகஞக்ைநத்டயன் நடசயத ைஞக்குைள் ிரிபிற்கும் டவுப் மபகஞதமநர்ைநின் நடகப தமனட்டும் 
பனங்ைப்டுையன். தடரிவு தசய்தப்ட் அத்டயதமபசயதப் தமனட்ைநின் டயந்ட சந்கடச் சயல்க பிகைள் 
ற்யத தசய்டய தபநிதடீுைள் டதமரிக்ைப்ட்டு மடயடய தசதமநர், யடய அகணச்சு ணற்றும் ணத்டயத 
பங்ையதின் உரித அடயைமரிைலக்கு பமமந்டம் அனுப்ப்ட். பமமந்ட பிகத் டைபல்ைள் டயகஞக்ைந 
இகஞதத்டயலும் ிசுரிக்ைப்ட். ஆனேடப்கதின் அலுபர் ணற்றும் கத டத்டயனக்ைம உஞவு 

பிதங்ைநின் மநமந்டச் தசபிம் 2016 இற்ைமை ணமடமந்ட அடிப்கதில் ணடயப்டீு தசய்தப்ட்டு 

இமணுபத் டநடயதிம் கைதநிக்ைப்ட்து. 
 

2.2.10. உற்பத்திாரர் லிகயச் சுட்சடண் (PPI) (அடிப்பகட 2013 Q4=100) 

மட்டின் நடசயத னள்நிபி யைழ்ச்சயத்டயட்த்டயல் உள்நக்ைப்டும் அடிப்க பிதணமை உற்த்டயதமநர் 
பிகச் சுட்தண் இங்ைமஞப்டுபதுன் உள்மட்டு உற்த்டயதமநர் டணது உற்த்டயைலக்கு தறும் பிக 
நபறுமடுைள் இடன் னெம் ைஞிக்ைப்டுையது. இவ்பகைத் நடசயத ைஞக்குைள் ைஞிப்ிலுக்கும் அடன் ட 
நணம்மட்டுக்கும் இவ்பிகச் சுட்தண் அபசயதணமடமகும். இங்கை ணத்டயத பங்ையநமன் யறுபங்ைள், 
டயட்பமக்ைபிதமநர்ைள் நமன்நமர்க்கும் இது அபசயதணமடமகும். 
 
ணமடமந்ட பிபசமத பிகைள், டயகஞக்ைநத்டயன் ைந அலுபர்ைநமல் ிநடச தசதமநர் ிரிவு ரீடயதமை 
நசைரிக்ைப்டுையன். பிபசமதப் தமனட்ைநின் பிகைள், ிநடச தசதமநர் ிரிபிலுள்ந னென்று 
பிபசமத யகதங்ைநியனந்து நசைரிக்ைப்டுையன். உற்த்டய ணற்றும் தன்மட்டுப் ிரிபின் ணமடமந்ட 
உற்த்டயதமநர் பிகைள் ைமமண்டு ரீடயதமைச் நசைரிக்ைப்டுையன். உற்த்டயப் ிரிபின் உற்த்டயதமநர் 
பிகைள் நணல்,தடன், ணத்டயத ணமைமஞங்ைநிலுள்ந 375 யறுபங்ைநியனந்து நசைரிக்ைப்டுையன். 

இச்சுட்தண்ஞின் அடிப்கக்ைமம் 2013, 4 ஆம் ைமமண்டுக்கும், உற்த்டயதமநர் பிகச்சுட்தண் னடல் 

டகபதமை 2015 இண்மம் ைமமண்டின் தமனட்டு தபநிதிப்ட்து. 2015, 2016 னடமம் ைமமண்டு 
னென்மம் ைமமண்டு ன்பற்றுக்ைம உற்த்டயதமநர் பிகச் சுட்தண்ஞின் அகசவுைள் ின்பனணமறு : 
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அட்டலகை 5: உற்பத்திாரர் லிகயச் சுட்சடண்ைின் அகெவுைள் (அடிப்பகட2013 Q4=100) 

ாதம 

சுட்சடண் 

2015 2016 

. 107.3 103.7 

தப். 103.2 105.8 

ணமர்ச் 101.9 101.4 

ப். 102.9 102.6 

நண 105.8 104.8 

னைன் 105.5 107.0 

னைக 107.2 107.8 

ஏை. 105.3 106.0 

தசப். 105.8 107.0 

எக்நம. 104.7 109.9 

பம்ர் 106.3 113.4 

டிசம்ர் 107.2 115.3 

 
 

2.2.11. ெர்லநதெ ப்பீட்டு  ிைழ்ச்ெித்திட்டம 
ஆசயத அிபினத்டய பங்ையதிமல் த்டப்டும் ஆசயத சுிக் சர்பநடச எப்டீ்டு யைழ்ச்சயத்டயட்த்டயன் ைரழ் 
தைமலம்ன ணமபட்த்டயலுள்ந னக்நைமட்க, ையமண்ட்மஸ், தபள்நபத்கட, மதன்ிட், ைடுபக, 
நமணமைண ஆையத இங்ைநில் 297 பிதங்ைகந உள்நக்ைய பமமந்ட ரீடயதமைவும் (42 பிதங்ைள்), 

ணமடமந்ட ரீடயதமைவும் (71 பிதங்ைள்) ைமமண்டு ரீடயதமைவும் (114 பிதங்ைள்) ஆண்டுக்கு இன 

னகதமைவும் (70 பிதங்ைள்) பிகைள் நசைரிக்ைப்டுையன். 2016 இன் தமனட்டு சை நசைரிக்ைப்ட் 
பிகைலம் சரிமர்க்ைப்ட்டு ைஞிப்டுத்டப்ட்டு ஆசயத அிபினத்டய பங்ையக்கு அனுப்ப்ட். 

2.2.12. உள்ளூாட்ெிப் புள்ரிலிபம 

டயகஞக்ைநத்டயனூமை எவ்தபமன பனனம் உள்லமட்சய னள்நிபிம் டதமரிக்ைப்டுையது. இடன்தமனட்டு 
சை ணமைசகைள், ைசகைள், ிநடச சகைகந உள்நக்ைய உள்லமட்சய யறுபங்ைநின் 
பனணம,தசபித் டவுைள் ணற்றும் அடனூமை பனங்ைப்டும் நசகபைள், உட்ைட்கணப்ன பசடயைள் 
அங்ைமை தமதுத் டைபல்ைள் ன் நசைரிக்ைப்டுையன். இந்ட சை டைபல்ைலம் ணமபட்ப் 
னள்நிபிப் ிரிபினூமை உள்லமட்சய யறுபங்ைநிணயனந்து தற்றுக்தைமள்நப்டுையன். இவ்பமறு 
தப்டும் டைபல்ைள் ஆய்வு தசய்தப்ட்டு இங்கைதின் தணமத்ட உள்மட்டு உற்த்டய ைஞிப்ிலுக்ைமை 
டயகஞக்ைநத்டயன் நடசயத ைஞக்குைள் ிரிவுக்கு பனங்ைப்டுபதுன் பனமந்டம் தபநிதிப்டும் 
னள்நிபித்தடமகுப்ன, னள்நிபிக் கைநூல் நமன்பற்யலும் இத்டைபல்ைள் உள்நக்ைப்டுையன்து.  

2.2.13. ஆாய்ச்ெி ற்றும லிநெட ைற்கை  டலடிக்கைைள் 

I. உத்திநாைபூர்ல புள்ரிலிப  ிைழ்ச்ெித்திட்டம 

உத்டயநதமைனர்ப னள்நிபி யைழ்ச்சயத்டயட்த்டயன் ஊமை மட்டின் ல்நபறு யறுபங்ைநின் 
டவுைகநப் தன்டுத்டயத் டதமரிக்ைப்டும் சுட்தண்ைகந இங்ைண்டு னகப்டி பனங்குடற்குத் 
நடகபதம எலங்குைள் நணற்தைமள்நப்ட். இந்யைழ்ச்சயத்டயட்ம் நடசயத டவுக் குலவுன் 
இகஞந்ட 23 உகுலக்ைநின் ஊமை நணற்தைமள்நப்டுபதுன் இங்கு எவ்தபமன பிதத்டயற்குனரித 

PUB-SO002
Highlight

PUB-SO002
Highlight

PUB-SO002
Highlight



லருடாந்த செயாற்றுகை அமிக்கை 2016 
 

50   
 

ிடம யறுபங்ைகந இங்ைண்டு அந்யறுபங்ைநின் ிடயயடயைகந அகதமநப்டுத்தும் 
உகுல இனப்ின் அவ்வு குலபின் ஊமை ைநத்துக்குரித சுட்தண்ைகந இங்ைண்டு அச்சுட்தண் 
டதமரிக்கும் னக, தபநிதிப்டும் ைம அநவு நமன்பற்க உள்நக்ையத னல அயக்கை 
என்று டதமரிக்ைப்ல் நபண்டும். 2016 னடிபில் இவ்வு குலக்ைநில் 22 னற்மை 
ர்த்டயதசய்தப்ட்டு இறுடய அயக்கை கைதநிக்ைப்ட்து. கத உ குலக்ைநின் நபகைள் 

டற்நமது நணற்தைமள்நப்ட்டு பனையது. 

II. ஆண்,சபண் பிரிவு ரீதிான புள்ரிலிபங்ைகர தாரித்தல் 

டயகஞக்ைநத்டமல் த்டப்டும் தடமகைணடயப்னைள், அநபடீ்டுத் டைபல்ைள், கத ஆடமங்ைகநப் 
தன்டுத்டயப் தற் டைபல்ைகநக் தைமண்டு ஆண், தண் ிரிவு ரீடயதம  னள்நிபிங்ைள் 
டதமரிக்ைப்ட்டு அகப டயகஞக்ைந  இகஞதப் க்ைத்டயல் நசர்க்ைப்ட்டுள்நது. 

III. நதெி தைலல்ைள் ஆகைக்குளவுக்குரி பைிைள் 

மட்டின் டவு பனங்கும் னென்று ிடம யறுபங்ைநம தடமகைணடயப்னத்,னள்நிபித் 
டயகஞக்ைநம் , இங்கை ணத்டயத பங்ைய , தமதுத் டயகநசய ணற்றும் நடசயத தடமர்மற் 
தடமனயல்நுட் யறுபம் ஆையதபற்க எனங்ையகஞத்து அண்கணத , ம்த்டகுந்ட டவுைகந 
தபநிதிடுடல் , ரிசரயத்டல் , டவுைநின் ிடய உனபமடகத் டபிர்த்டல் , சைனக்கும் டவு 
பனங்ைல் ன்பற்க அடிப்கதமைக் தைமண்டு 2015 இல் நடசயத டைபல் குலதபமன்று 
ஸ்டமிக்ைப்ட்து. டைபல் குலக் கூட்ங்ைநில் ங்கு ற்றுபடன் னெம் இக்குல நபகைநில் 
ஈடுடுடல் , டயகஞக்ைநத்டமல் தடமர்ச்சயதமை நணற்தைமள்நப்ட்து.  

IV. ொர்க் புள்ரிலிபங்ைள் தாரித்தல் 

சமர்க் அகணப்ன மடுைநின் னள்நிபி யறுபங்ைநமல் பனமந்டம் சமர்க் அகணப்ன தசதைத்டயற்கு 
அனுப் நபண்டித SAARC in figures ,  SAARC Statistical Year Book  தபநிதடீுைநில் இங்கைக்குரித 
னள்நிபிங்ைள் / சுட்தண்ைள் SAARC Expert Group, SAARC Catalogue of Publications, SAARC Manual, Statistical 

Systems ஆையத அயக்கைைலம் சமர்க் தசதைத்டயற்கு அனுப்ி கபக்ைப்ட்து. சமர்ை னள்நிபி 
யறுபங்ைநின் டகபர்ைநின் பனமந்ட கூட்த்டயல் உன்ட்பமறு, இங்கைக்குரித சை 
ஆபஞங்ைநிதும் சணர்ப்ித்டல் எனங்ையகஞக்ைப்ட்து. 

V. சலரி ாட்டு லினாக்ைளுக்கு லிகடரித்தல் 

க்ையத மடுைள் அகணப்ி யறுபங்ைள், கத சர்பநடச ணற்றும் ிமந்டயத அகணப்னக்ைநமல் 
அனுப்ப்டும் பிமக்ைலக்கு பிகதநித்டல், சர்பநடச யறுபங்ைநின் டவு பிண்ஞப்ங்ைலக்கு 
டயகஞக்ைநத்டமல் ைஞிக்ைப்டும்டவுைகநனேம் கத யறுபங்ைநமல் பனங்ைப்டும் 
டவுைகநனேம் அந்யறுபங்ைலக்கு பனங்ை படிக்கை டுத்டல் ன் நணற்தைமள்நப்ட். 
அத்துன் சர்பநடச அகணப்னக்ைள் / யறுபங்ைநிமல் னள்நிபிப் ிரிவுக்குரித ல்நபறு 
தபநிதடீுைலக்ைம ைனத்துக்ைள் ஆமய்டல் ணற்றும்  பிம் நைட்கும் சத்டர்ப்த்டயல் உரித 
உள்மட்டு யறுபத்துன் தடமர்ன தைமண்டு நடகபைகநப் னர்த்டய தசய்டலும் டயகஞக்ைநத்டமல் 
தடமர்ச்சயதமை நணற்தைமள்நப்ட்து. 

VI. ஆாய்ச்ெிபம லிநெட ைற்கைைளும 

டயகஞக்ைந அலுபர்ைகந ஆமய்ச்சய படிக்கைைநில் ஈடுடுத்டலும் அடனூமை 
டயகஞக்ைநத்டயனுள் ஆமய்ச்சய படிக்கைதில் அபர்ைகந ிசயத்டணகதச் தசய்டலும் இடன் 
நமக்ைணமகும். டயகஞக்ைநத்டயனுள் ஆமய்ச்சய படிக்கைதில் ஈடு பினம்னம் யகநபற்றுத்ட 
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அலுபர்ைநிணயனந்து அடிப்க ஆமய்ச்சய ிநகஞைள் தப்டுபதுன் அவ்பலுபர்ைலக்கு 
னகசமர் ஆமய்ச்சயப் ிநகஞ டதமரிக்கும் னக ற்யனேம் ஆமய்ச்சய னக ற்யத திற்சய 
தறும் சந்டர்ப்த்கட பனங்குடல் ற்யனேம் டயட்ணயப்டுையது. 

VII. தத்துலானி பட்டங்ைளுக்ைான புயகப்பரிெில்  ிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைள் 

இந்யைழ்ச்சயத்டயட்ம், டயகஞக்ைந நபகைகந அலுபர்ைலக்கு உள்மட்டுப் ல்ைகக்ைனைங்ைநில் 
த்டப்டும் ைமயடயப்ட்க் ைற்கை தயைநில் இகஞந்து தைமள்ந ஊக்குபிக்கும் தமனட்டு 
அயனைப்டுத்டப்ட்டுள்நது. யகநபற்றுத்ட அலுபர் உள்ந ிரிவுைள், யறுபங்ைலக்கு 
யைழ்ச்சயத்டயட்ம் ற்யத பிங்ைகநனேம் பிண்ஞப்ங்ைகநனேம் அனுப்ி, அடயல் ங்கு தைமள்ந 
பினம்ி னஞப்டுத்டயத பிண்ஞப்ங்ைள் நணடயை படிக்கைக்ைமை அனுப்ப்ட்டுள்ந. 

VIII. பற்கூட்டி தவு சலரிிடப்படும  ாட்குமிப்பு  

னற்கூட்டித டவு தபநிதிப்டும் மட்குயப்ன 2016 இற்ைமை பனத் தடமக்ைத்டயல் டதமரிக்ைப்ட்டு 
டயகஞக்ைந இகஞதத்டயல் ிசுரிக்ைப்ட்து. இடக இற்கப்டுத்டல் தடமர்ச்சயதமை பனம் 
னலபதும் நணற்தைமள்நப்ட்து. 

2.2.14. லிாபா ெமபந்தான புள்ரிலிபப் பதிநலடு (Statistical Business Register) 

பிதமம சம்ந்டணம னள்நிபிப் டயநபடு டதமரித்டலுக்குத் நடகபதம யறுபம் ற்யத டைபல்ைள் 
உள்மட்டு இகபரித் டயகஞக்ைநத்டயணயனந்து தப்டுபதுன் உள்மட்டு இகபரித் டயகஞக்ைநம், 
ைம்ிப் டயபமநர் டயகஞக்ைநம், சுற்றுமச் சக ஆையத யறுபங்ைநின் டவுத்டநத்துன் இப்னள்நிபி 
நபகத்டயட்த்டயன் ைரழ் சர்பநடச பகப்ின்ல் என்று அகணக்ைப்ட்டுள்நது. அத்துன் ஆசயத 
அிபினத்டய பங்ையப் ிடயயடயைள், இப்னள்நிபி நபகனேன் தடமர்னகத  கத யறுப 
உறுப்ிர்ைநின் ங்ைநிப்னன் திற்சயப்ட்க என்று த்டப்ட்துன் யறுபச் சட்ைத்டயனுள் 
இனனக ைஞக்ையப்ட் யறுபத்கட ீக்குடல், யறுபச் சட்ைத்கடச் சரமக்குடல் ன்வும் 
நணற்தைமள்நப்ட். 

2.2.15.    ைட்டடப் புள்ரிலிபங்ைள் 

இங்கைதின் ணமை சக, ை சக, ிநடச சக ஆையத உள்லமட்சயப் ிநடச சகைகந 
உள்நக்ையதபமறு ணமடமந்டம் ைட்ப் னள்நிபிங்ைள் நசைரிக்ைப்டுையன். இப்னள்நிபிங்ைள், ிநடச 
தசதைப் ிரிவுைநில் இகஞக்ைப்ட் னள்நிபி உத்டயநதமைத்டர் அல்து னள்நிபி உடபிதமநரிமல் 
நசைரிக்ைப்டுையன். எவ்தபமன ணமடனம் இகசவுச் சமன்யடழ் பனங்குடல் சம்ந்டணம டைபல்ைள், 
ைட்ப் னள்நிபிங்ைள் நசைரிக்ை உடவும் BS/U/NEW டிபத்கடப் தன்டுத்டய நசைரிக்ைப்டுையன். 
அடன்ைரழ் னர்த்டய தசய்தட் னடயத ைட்ங்ைள், இகஞப்னைள் ணமற்ஞ் தசய்தப்டும் குடிதினப்னைள், 
பசயப்ிணல்மட ைட்ங்ைள் ன்பற்யன் ணமடிைநின் ண்ஞிக்கை, யப்ப்நவு, ணடயப்ிப்ட் 
தசபிம் ன் தப்ட். நணலும் அக்ைட்ங்ைநின் யம், சுபர், கூக ன்பற்றுக்குப் 
தன்டுத்டப்ட் னெப்தமனட்ைலம் நசைரிக்ைப்ட். எவ்தபமன ணமடனம் பனங்ைப்ட் ைட் 
உரிணங்ைநின் ண்ஞிக்கை, ைட்த்டயன் ைரனம யப்ப்ன ன்வும் பிமக்தைமத்டயன் குடய II        
              . 

ணமடமந்டம் நசைரிக்ைப்டும் ைட்ப் னள்நிபிங்ைநின் தசம்கணகதச் சரிமர்க்கும் தமனட்டு எவ்தபமன 
ணமடனம் ணமபட்ப் னள்நிபிபிதமநர் ஊமை உள்லமட்சய யறுபம் என்யன் டைபல் நசைரித்டல் 
நணற்மர்கப தசய்தப்டுையது. 
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ைட்ப் னள்நிபிம் நசைரித்டல் னடயத ணமடயரிப் டிபணம BS/U/NEW  ஊமை 2015 னைக ணமடத்டயயனந்து 
டவு நசைரித்டற் ைந நபகைள் நணற்தைமள்நப்டுையது. இதுபக தற் டைபல்ைள் குப்மய்வு 
தசய்தப்ட்டு பனமந்ட னள்நிபித் தடமகுப்ிற்கு டதமரித்டலுக்கு பனங்ைப்டுையது.  

2.2.16.  கைத்சதாறில் உற்பத்திச் சுட்சடண் (IIP)  

இச்சுட்தண் ைஞித்டலுக்கு கைத்தடமனயல் உற்த்டயதில் உதர் ங்ைநிப்னச் தசலுத்தும் கைத்தடமனயற் 
தமனட்ைள் உள்நக்ைப்டுையன். இங்கு கைத்தடமனயற் ிரிபின் பநர்ச்சய, குறுையத ைமப் தமனநமடமப் 
நமக்கு, த்கட ன் இச்சுட்தண்ஞிமல் இங்ைமஞப்டுையன். 2016 இன் னடமம், இண்மம், 

னென்மம் ைமமண்டுக்ைம ைந படிக்கைைள், 2016 இன் னடமம், இண்மம், னென்மம் ைமமண்டு 
எக்நமர் ணமடத்டயற்ைம உற்த்டயச் சுட்தண் ைஞித்டல், அயக்கை தபநிதில் ன் 
நணற்தைமள்நப்ட். 

2.2.17.  பிற்ெி பிரிவு 

னள்நிபிப் திற்சயப் ிரிபின் ஊம 2016 இல் ின்பனம் திற்சய தயைள் த்டப்ட். 

ைற்கைதின் ததர் 

திற்சய தற் 
அலுபர் 

ண்ஞிக்கை 

1.   டணயழ் தணமனயப் திற்சய (ணட்ம் III ) 117 

2.   சயங்ைந தணமனயப் திற்சய 13 

3.   அங்ைய தணமனயப் திற்சய 35 

4. தபநிமட்டுக் ைற்கைதில் ங்குற்யத ின் திற்சய அணர்கப த்துடல் 16 

5.   அடிப்கக் ைஞிப் திற்சய 41 

6.   அலுபை உடபிதமநர்ைலக்ைம திற்சயதய 19 

7.   சுட்தண் சம்ந்டணம திற்சய 10 

8.   அடிப்கப் னள்நிபிப் திற்சய 18 

9. SPSS திற்சய 15 

10. ணமபட்ப் னள்நிபிப் ிரிபிலுள்ந டைபல் தடமனயல்நுட் 
அலுபர்ைலக்ைம ைஞிப் திற்சய 

57 

11. அிபிலுத்டய அலுபர்ைநின் பலுவூட்ல் திற்சய 40 

12. ைஞக்ைமய்வு பிமக்ைலக்ைம பிகதநித்டல் சம்ந்டணம 
தடநிவுடுத்டல் யைழ்ச்த்டயட்ம் 

34 

13. நமடகப் ல்ைகக்ைனைத்டயன் பிபசமதப் ட்ப்ின்டிப்ன யறுப 
ணமஞபர்ைலக்ைம திற்சய  

16 

14. டைபல் தடமனயல்நுட் உடபிதமநர்ைலக்ைம னைமகணத்துபப் திற்சய 28 

15. அடிப்கப் னள்நிபிம் ற்யத ைற்கைதய  (Module திற்சய) 18 

16. ல்கக்ைனைங்ைநின் தடமனயல் பல்லுர்ைலக்ைம தடநிதவுடுத்டல் 
யைழ்ச்சயத்டயட்ம் 

80 

17. னடயத டைபல் தடமனயல்நுட் அலுபர்ைலக்ைம திற்சய 10 

18. ைந அலுபர்ைலக்ைம டவு நசைரித்டற் டயன் அிபினத்டய 
யைழ்ச்சயத்டயட்ம் 

15 
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19. அயக்கை லதுடல் ற்யத திற்சய 13 

20. உள்நக்ை னைமகணத் டீர்வுக்ைம னன்கபப்ன 24 

21. GIS ிநதமைத்டயன் டயந்ட னெம்  (Module திற்சய) 26 

22. னடயத னள்நிபிபிதமநர்ைலக்ைம தடநிவுடுத்டற் திற்சயத்டயட்ம் 58 

23. அடிப்கக் ைஞிப் திற்சயதய 16 

24. ணமடயரி அநபடீ்டு னக ணற்றும் ணடயப்ிடுடல் சம்ந்டணம திற்சயதய 24 

25. டயகஞக்ைநத்டயல் ைஞி பகதகணப்ன ணீநகணப்டற்ைம 
யைழ்ச்சயத்டயட்ம்  

27 

26. ைநத்டயல் டவு நசைரித்டயல் டயர்தைமள்லம் சபமல்ைள் சம்ந்டணம 
திற்சய (Module திற்சய) 

27 

27. Master Trainers – Group 1 40 

28. Master Trainers – Group 2 47 

29. தபநி யறுபங்ைலன் இகஞந்ட டயகஞக்ைந அலுபர்ைலக்ைம 
திற்சய 

67 

30. டைபல் தடமனயல்நுட் டயன் அிபினத்டய யைழ்ச்சயத்டயட்ம் 29 

31. டயகஞக்ைந பகதகணப்க ணீநகணப்டயல் லம் ிச்சயகைகநத் 
டீர்த்டல்  

30 

32. CsPro ைஞிப் திற்சயதய 26 

 
2.2.18.  தைலற் சதாடர்பாடற் சதாறில்நுட்ப பிரிவு 

டயகஞக்ைநத்டயமமை த்டப்டும் தடமகைணடயப்னைள், அநபடீுைநின் டவு பகைப்டுத்டல் 
படிக்கைைகநனேம் சய அகணச்சுக்ைள், டயகஞக்ைநங்ைலன் இகஞந்ட னள்நிபிப் ிரிவுைலக்குரித 
டவு பகைப்டுத்டல் படிக்கைைகநனேம் டைபற் தடமர்மற் தடமனயல்நுட் ிரிவு நணற்தைமள்ையது. 

I. சதாறிற்பய அரலடீு – 2015/16 
நணற்டி அநபடீ்டுக்குரித டவுக்நைமப்னைள் டதமரிக்ைப்ட்டு னடிபகந்துள்நது. 
 

II. சுங்ைப் புள்ரிலிபம - 2015 
2015 எக்நமர் - 2016 தசப்தம்ர் பகதம டவுக்நைமப்ன டதமரித்டல், பனணமப் னள்நிபிம் 
டதமரித்டல் ன் னர்த்டய தசய்தப்ட். 
 

III. லருடாந்த நலகயலாய்ப்பு அரலடீு – 2016 
தடமனயல் டயகஞக்ைநத்டயன் னள்நிபிப் ிரிபின் ஊமை பனமந்டம் நணற்தைமள்நப்டும் 
இவ்பநபடீ்டின் டவுக்நைமப்னைள் பகைப்டுத்டல் னடிபகந்துள்ந. 
 

IV. சபாருராதாத் சதாகைதிப்பு – 2013/14  
(கைத்சதாறில் ற்றும லிலொப் பிரிவு) 
டவுக்நைமப்ன டதமரித்டல், அட்பகஞ ணமடயரிக்குரித ைஞி யைழ்ச்சயத்டயட்ம் ன் னர்த்டய 
தசய்தப்ட். 
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V. திகைக்ைர இகைத்கத லிருத்தி செய்தல் 
2016 இற்கு டயட்ணயப்ட் டயகஞக்ைந இகஞத நணம்டுத்டல் படிக்கைைள் ணற்றும் 
இற்கப்டுத்டல் படிக்கைைள் னடிபகந்துள்ந. 
 

VI. துரிதப்படுத்தப்பட்ட தவு  ிைழ்ச்ெித்திட்டம(ADP) 
டயட்ணயப்ட் டவுத்டந நணம்டுத்டல் ணற்றும் இற்கப்டுத்டல் படிக்கைைள் உரித பகைதில் 
நணற்தைமள்நப்ட்து. 
 

VII. டிஜிட்டல் ைாட்ெிப்படுத்தற் பிரிவு (Digital Display Unit) 
டவுப் ம்ற் ிரிபிற்குரித அண்கணத டவுைகந உள்நக்ைய இற்கப்டுத்டல் படிக்கைைள் 
நணற்தைமள்நப்ட்து. 
 

VIII. க்ைரில் சுைாதா அரலடீு - 2016 
டவுக்நைமப்ன டதமரித்டல் நணற்தைமள்நப்ட்டு பனையது. 
 

IX. “ யங்ைா ெிஸ் ” (Lanka SIS) புள்ரிலிபத் தைலல் பகமக 
‚ ங்ைம சயஸ் ‛ டைபல் னககத நணம்டுத்டல் ணற்றும் இற்கப்டுத்டயன் ஊமை டவுப் 
மபகஞதமநர்ைநிற்கு இகுபமைத் டயகஞக்ைநத் டவுைகநப் தற்றுக்தைமள்ந இதலும். 
 

X. ெிறுலர் செற்பாட்டு அரலடீு 2014/15 
சயறுபர் தசதற்மடு சம்ந்டணம னள்நிபிங்ைள் டதமரித்டல் னர்த்டய தசய்தப்ட்டுள்நது. 

XI. KOSTAT நலகயத்திட்டம 

KOSTAT நபகத்டயட்த்டயனூமை பனங்ைப்ட் உடபிதின் ைரழ் பீ பசடயைலன் கூடித இன 

ைஞி ஆய்வுகூங்ைள் யறுபப்ட். அவ்வுடபித்டயட்த்டயன் ைரழ் CAPI              
                     ங்     து. 

XII. அெ, அெ ொர்புத்துகம நலகயலாய்ப்பு ெமபந்தான சதாகைதிப்பு 2016 

இத்தடமகைணடயப்ிற்ைம ைஞி யைழ்ச்சயத்டயட்ம் டதமரித்டல் நணற்தைமள்நப்ட்து. 

XIII. ைைனி லகயகப்பு ீரகத்தல் 

ைஞி நசபரில் இதங்கு தணன்தமனநம பின்நமஸ் 12 இக சம்ந்டணம தணன்தமனள் 

இற்கப்டுத்டப்ட்து. 

XIV. ைைனிப் பாரிப்பு 

டயகஞக்ைநக் ைஞி பகதகணப்ினூமை பன்தமனள் ணற்றும் தணன்தமனகந எலங்ைம 
னகதில் இதங்ைச் தசய்தப்ட்து. 

2.2.19. சலரிீட்டுப் பிரிவு 

டயகஞக்ைநத்டயன் டயர்பனம் பனத்டயற்ைம தசதற்டயட்ம், பனமந்ட தசதமற்றுகை அயக்கை, 
னள்நிபித் தடமகுப்ன, னள்நிபிக் கைதக்ை நூல் (ஆங்ையம்/சயங்ைநம்/டணயழ்), னள்நிபித் டவுத்டமள், 
தசய்டயணல் ணற்றும் டயகஞக்ைநத்டயன் ைந மட்குயப்நடு டதமரித்டல், தபநிதிடுடல்  இப்ிரிபிமல் 
நணற்தைமள்நப்டும் ிடம நபகைநமகும். 

PUB-SO002
Highlight



                                                                    லருடாந்த செயாற்றுகை அமிக்கை - 2016 

 

 55 

 

 ைநங்ைநின் ண்ஞிக்கைக்கு ற் சய பனங்ைநின் டவுைகந உள்நக்ையத் டதமரிக்ைப்டும் னள்நிபித் 

தடமகுப்ன 2016 ணற்றும் னள்நிபிக் கைதக்ைநூல் – 2016 ன் உரித ைமத்டயனுள் டயகஞக்ைந 
இகஞதத்டயல் ிசுரிக்ைப்ட்துன் அச்சயப்ட்டும் பியநதமையக்ைப்ட்து. 

டயகஞக்ைநத்டயன் தசதல்நமக்ையக யகநபற்றும் நமக்ையல் 2017 இற்ைம தசதற்டயட்ம் அங்ைரைரிக்ைப்ட் 
ணடயப்டீ்டின் ைரழ் டதமரிக்ைப்ட்து. டயகஞக்ைநத்டயன் ிரிவுைள் ணற்றும் அகணச்சுைள், டயகஞக்ைநங்ைநில் 
இகஞக்ைப்ட் னள்நிபிப் ிரிவுைநினூமை நணற்தைமள்நப்டும் நபகைள் ணற்றும் உரித 
பனத்டயற்ைம ஆம் அயக்கை அங்ைம பனமந்ட தசதமற்றுகை அயக்கை –2015 
தபநிதிப்ட்துன் அடன் 350 இறுபட்டுைள் மமலணன்த்டயற்கு அனுப் படிக்கை டுக்ைப்ட்து. 
டயகஞக்ைநத்டயன் இற்கப்டுத்டப்ட் டைபல்ைள் அங்ைமை னள்நிபிச் தசய்டய தபநிதடீு 2016, 
ஆண்டுக்கு இன டகபைநிலும் ல்நபறு துகைநின் ைரலம் டதமரிக்ைப்ட் னள்நிபித் டவுத்டமள் –2016 
னம்தணமனயைநிலும் அச்சயப்ட்டு பியநதமையக்ைப்ட்துன் டயகஞக்ைந இகஞதத்டயலும் தபநிதிப்ட்து. 

டயகஞக்ைநத்டயமல் தபநிதிப்டும் தபநிதடீுைலக்குரித ISBN/ISSN இக்ைங்ைகந தற்றுக்தைமள்நல் 
ணற்றும் அவ் தபநிதடீுைலக்ைமை பிகநைமல் ன்வும் உரித ைமத்டயல் நணற்தைமள்நப்ட்து. 

நசைரிக்ைப்டும் டவுைகந தபநிதிடுபடற்ைம ிடம தமறுப்ன டயகஞக்ைநத்கடச் சமனம். 
இவ்நபகைகந யகநபற்றும் தமனட்டு டயகஞக்ைநத்டமல் தபநிதிப்டும் தபநிதடீுைகந பிகபமை 
உள்மட்டு / தபநிமட்டு யறுபங்ைள் ணற்றும் டிர்ைநிகநத பியநதமையத்டலும் நணற்தைமள்நப்டுையது. 

அத்துன் நடசயத தைமள்கைைள் ணற்றும் தமனநமடம அகணச்சயன் தமனட்டு 2016.09.30 ம் டயைடய பகதம 

டயகஞக்ைந தசதமற்றுகை அயக்கை டதமரிக்ைப்ட்து. 

2.2.20 அச்ெிடல் பிரிவு 
 

டயகஞக்ைநத்டமல் நணற்தைமள்நப்டும் தடமகைணடயப்ன, அநபடீுைலக்ைம டிபங்ைள், பிமக்தைமத்துக்ைள், 
அயவுறுத்டல்ைள் ணற்றும் தடமகைணடயப்னக்ைள், அநபடீுைநின் அயக்கைைள் ன் டயகஞக்ைந 
அச்சைத்டயமல் அச்சயப்டுையது. 
 

 2016 இல் ின்பனம் தபநிதடீுைள், டயகஞக்ைந அச்சைத்டயல்  அச்சயப்ட். 
 

I. னள்நிபித் தடமகுப்ன 2015 
II. தபநிக்ைந மட்குயப்நடு 
III. தற் னள்நிபிர்ஙைள் 2014/15 தனம்நமைம்  

IV. திர் உற்த்டயதின் னக்ையத குயைமட்டிைள் 
V. குடிச,படீ்டு பசடயைள் தடமகைணடயப்ன - 2012 இறுடய அயக்கை (சப்ைனப / தடன் / ப / ணத்டயத / 

பநணல் / ஊபம / ப ணமைமஞங்ைள்) 
VI. தமனநமடமத் தடமகைணடயப்ன - 2013/14 பிபசமத படிக்கை ற்யத ைஞக்தைடுப்ன 

உத்டயநதமைத்டர்ைநின் சமன்யடழ்ைள் 
VII. அடிப்கப் னள்நிபி நூல் 
VIII. உனகநக்ையனங்ையன் ணடயப்ிப்ட் ப்நவும் உற்த்டயனேம் 2015  
IX. தடமனயற் அநபடீ்டு அயக்கை 2015 (I,II,III          )      

X. இங்கைதில் சுதணமை அயபிக்ைப்ட் நடசயத சுைமடம அநபடீு - 2014   
XI. தற் னள்நிபிம் 2015 (சயறுநமைம்)    
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XII. பமமந்ட சயல்க பிகைநின் தசய்டய தபநிதடீு - 2015 (தைமலம்ன ணமபட்ம்)    

XIII. ைஞக்ைமய்பமநர் அடயடயதின் அயக்கை (சயங்ைநம் / டணயழ் / ஆங்ையம்) 
XIV. னள்நிபி தசய்டயத்டமள் 2016 (1ம் தபநிதடீு)   

XV. Data Collection Post Module  
XVI. பனமந்ட யகநபற்றுகை அயக்கை - 2015 
XVII. சுைமடம அயக்கை 
XVIII. கைத்தடமனயல் உற்த்டயச் சுட்தண் அயக்கை 
XIX. னள்நிபி டவுத்டமள் 
XX. அகணச்சயன் யகநபற்றுகை அயக்கை 
XXI. தடமனயற் பனமந்ட அயக்கை - 2015 
XXII. அச, அச சமர்னத்துக நபகபமய்ப்ன சம்ந்டணம தடமகைணடயப்னக்ைம அயவுறுத்டற் கைநூல்   

(சயங்ைநம் / டணயழ்) 
XXIII. GIS ிநதமை அகு 
XXIV. கைத்தடமனயல் உற்த்டய அயக்கைச் சுட்தண் 
XXV. உனகநக்ையனங்கு உற்த்டய ணடயப்டீ்டு பிபஞம் 
XXVI. தடமகைணடயப்னத் டவுத் டமள் (சயங்ைநம் / டணயழ் / ஆங்ையம்) 
XXVII. னள்நிபிக் கைதக்ை நூல் 2016 
XXVIII. பிபசமதப் னள்நிபிம் 2015 
XXIX. தடரிவு தசய்தப்ட் சயல்க, உற்த்டய பிகைநின் தசய்டய தபநிதடீு 2012 - 2015 
XXX. உஞவு ந்தடமகைத் டமள் (சயங்ைநம்) 

 

2.2.21. லகபட பிரிவு 

2021 ஆம் ஆண்டில் த்டப்வுள்ந குடிச, படீ்டு பசடயைள் தடமகைணடயப்ிற்கு னன்னுரிகணபனங்ைய 
ைம்ம, குனஞமைல், தணமமை, துகந, நைைமக ணமபட்ங்ைநில் தசய்ணடயப் ங்ைள் டபிக்ைம் 
தசய்டல் னடிபகந்துள்நதுன் இத்டயனரி, நுபதயதம ணமபட்ங்ைநில் னகநத 17%, 25% ணமகப 
னர்த்டயதகந்துள்ந. அத்துன் அம்ணமபட்ங்ைநிலும் ைண்டி, ணமத்டகந, அம்மக ணமபட்ங்ைநிலும் 
குடிச, படீ்டுபசடயைள் தடமகைணடயப்ன - 2012  தன்டுத்டய பகங்ைகந ஸ்ைமிங் தசய்டலும் 
னடிபகந்துள்ந. நணலும் ைம்ம, குனஞமைல், தணமைமை, துகந, இத்டயனரி, நைைமக, ைண்டி 
ணமபட்ங்ைநில் னபிதிதற் டவு னக டதமர்டுத்டலும் னர்த்டய தசய்தப்ட்டுள்நது. ைம்ம, ைலத்டக, 
குனஞமைல், துகந ணமபட்ங்ைநில் பகங்ைகந Geo Referencing படிக்கை நணற்தைமள்நப்ட்துன் 

தணமமை ணற்றும் நைைமக ணமபட்ங்ைநில் னகநத 4, 5 ிநடச தசதைப் ிரிவுைநில் Geo 
Referencing படிக்கை னர்த்டயதகந்துள்நது. ையமண உத்டயநதமைத்டர் ிரிவு பகங்ைகந 
டியட்ல்டுத்தும் படிக்கைைள் ைலத்டக, ைம்ம ணமபட்ங்ைநில் னர்த்டயதகந்துள்நதுன் 
குனஞமைல், துகந, தணமமை ணமபட்ங்ைநில் னகநத 95%, 49%, 09%ணம ையமண உத்டயநதமைத்டர் 
ிரிவு பகங்ைள் னர்த்டயதகந்துள்ந. நைைமக ணமபட்த்டயல் பகம் டியட்ல்டுத்டல் 
ஆம்ிக்ைப்ட்டுள்நது. தடன், ப ணமைமஞங்ைநின் ணமபட்ங்ைநில் பகம் டியட்ல்டுத்டல் 
ரிசரயக்ைப்ட்டு னடிபகந்துள்நது. 
 
டயகஞக்ைநத்டயன் ைந அலுபர்ைள் ணற்றும் ையமண உத்டயநதமைத்டர்ைள் மபிப்டற்கு அயவுறுத்டற் 
கைமல்ைள் டதமரிக்ைப்ட்துன் தடமகைணடயப்ன பகங்ைள் பகங்ைள் டதமரிக்கும் னககத 
ரீட்சயக்கும் தமனட்டு ைலத்டக, ைம்ம ணமபட்ங்ைநில் ைநப் ரீட்கசைள் கதற். அத்துன் 
ைமய ணமபட்த்டயன் 9 ிநடச தசதைப் ிரிவுைலக்குரித பகங்ைள் அச்சயப்ட். நணலும் அச 
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அகணச்சுைள், டயகஞக்ைநங்ைள் அகப தடமர்ம யறுபங்ைநின் நபண்டுநைமலக்ையஞங்ை பகம் 
டதமரித்டலும் நணற்தைமள்நப்ட்து. 

 

2.2.22. தவுப் சலரிீட்டு பிரிவு 
 

I. நுண் தவுைகர சலரிிடுதல் 
 
தடமகைணடயப்ன, னள்நிபித் டயகஞக்ைநத்டயன் நுண் டவு தப நிதிடும் தைமள்கைக்ையஞங்ை 
இவ்பனத்டயல் 72 பிண்ஞப்ங்ைலக்கு இபசணமைவும் 2 பிண்ஞப்ங்ைலக்கு ஞ 
அபடீ்டின்டினேம் டவுைள் பனங்ைப்ட். 
 

II. பாாளுன்ம லினாக்ைளுக்கு லிகடரித்தல் 
 

இங்கைப் மமலணன் அகணச்சர்ைநின் பமய்னெ பிமக்ைலக்கு பிகதநிக்ைத் நடகபதம 
டைபல்ைகந பனங்கும் தமனட்டு ஞிப்மநர் மதைத்டயம் அனுப்ப்டும் பிண்ஞப்த்டயற்குத் 
டைபல் பனங்ைப்ட்து. உரித மமலணன் பிமவுக்கு டயகஞக்ைநத்டயன் ல்நபறு ிரிவுைலன் 
தடமர்க ற்டுத்டய டயகத் டதமரித்து யடய அகணச்சயன் மமலணன் அலுபல்ைள் 
டயகஞக்ைநத்டயற்கு பிகபில் இப்ிரிபினூமை அனுப்ி கபக்ைப்டுையது. இத்டகைத 

பிண்ஞப்ங்ைள் 3, 2016 இல் ையகக்ைப் தற்துன் அபற்றுக்ைம டயல்ைலம் அனுப்ி 
கபக்ைப்ட். 

 
III. ஏகன  ிறுலனங்ைரின் தவு லிண்ைப்பத்திற்கு தைலல் லறங்குதல் 

 
ஞிப்மநர் மதைத்டயற்கு அனுப்ப்டும் ல்நபறு அகணச்சுக்ைள், டயகஞக்ைநங்ைள்/ கத அச, 
அச சமர்ற் யறுபங்ைள் ணற்றும் டிப்ட்பர்ைநின் பிண்ஞப்த்டயற்கு ற் டைபல்ைள் 
பனங்ைப்டுையன். இவ்பனத்டயல் சமடமஞ டமல் னெணமைவும் ணயன்ஞ்சல் னெணமைவும் 280 
டவு பிண்ஞப்ங்ைநிற்கு டயல் பனங்ைப்ட்.  

 

IV. திகைக்ைரப் பைிாரர்ைரின் தவுத் தரத்கதப் நபணுதல் 
 

தடமகைணடயப்ன னள்நிபித் டயகஞக்ைநப் ஞிதமநர்ைநின்  டவுத் டநத்கடப் நணுபடன் ஊமை 
உதர் னைமகணத்துபத் நடகபக்ைம டைபல் பனங்குடலும் இப்ிரிபமல் தசய்தப்டுையது. 
இத்டவுத்டநம் டயகஞக்ைநத்டயன் யர்பமைப் ிரிபமல் பனங்ைப்டும் டைபல்ைள் ணற்றும் உரித 

அலுபர்ைநிணயனந்து தப்டும் டைபல்ைகநப் தன்டுத்டய 2016 இல் இற்கப்டுத்டப்ட்து. 

 
V. திகைக்ைர சலரிீட்டு லிற்பகனக் ைருபீடம  டத்துதல் 

 
டயகஞக்ைநத்டமல் தப நிதிப்டும் அச்சு தப நிதடீுைகந பிற்க தசய்டல் இக்ைனணீத்டயல் 
நணற்தைமள்நப்டுையது. நணலும் 2016 தப்பரி 02 ஆம் 03 டயைடயைநில் கதற் நைமட்க தசன் 

நடமணஸ் பித்டயதமத  ைல்பிக் ைண்ைமட்சய தமனட்டும் 2016 எக்நமர் 12,13,14 ஆம் டயைடயைநில் 
கதற் தைமலம்ன அனும பித்டயதமதத்டயன் ைல்பிக் ைண்ைமட்சய தமனட்டும் அபர்ைநின் 
நபண்டுநைமநின் ிைமம் டயகஞக்ைந தபநிதடீுைநின் பிற்கக் ைனணீம் யறுபப்ட்து. 
அத்துன் 2016 இல் 552 தபநிதடீ்டுப் ிடயைலம் 02 CD                          . 
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2.2.23. நூயை பிரிவு 
 

டயகஞக்ைந நூைம் ையையத்டற் ிரிவு, னத்டைம் இபல் தறுடற் ிரிவு  இன ிரிவுைகநக் தைமண்டுள்நது. 
ையையத்டற் ிரிவுச் நசகப டயகஞக்ைந அலுபர்ைலக்கு ணமத்டயம் பனங்ைப்ட்டுள்நதுன் ின்பனம் 
நசகபைள் தற்றுக்தைமள்லம் பசடயைள் நூைத்டயல் உள்நது. 
 

 மர்கபதிற் நசகப 
 தமனநக்ைப் க்ை நசகப 
 நூைத் டவுத்டந ஆய்வு 
 நமட்நமப் ிடயச் நசகப 
 நூை பகதகணப்னச் நசகப 
 

அத்துன் டயகஞக்ைநம் டபிர்ந்ட தப நிதமட்ைலக்கு மர்கபதிற் நசகப ணமத்டயம் பனங்ைப்ட்டுள்நது. 
டயகஞக்ைந தபநிதடீுைள், இங்கை தபநிதடீுைள், சர்பநடச தபநிதடீுைள் ணற்றும் ல்நபறு 
பிதங்ைலக்குரித இகஞ நூல்ைள் ன்பற்கக் ைன் தைமடுத்டற் ிரிவு தைமண்டுள்நது. மர்கபதிற் 
ிரிபில் கனத டயகஞக்ைந நூல்ைலம் கபக்ைப்ட்டுள்ந. நூைத்டயல் இல்மட  தபநிதடீுைகநப் மர்க்ை 
நபண்டித நடகப ற்டின் நூை பகதகணப்னச் நசகபதின் ைரழ் நபறு நூைங்ைநியனந்து 
தபநிதடீுைகநப் ரிணமற்ம் தசய்து தைமள்நமம். 
 

I. நூயை நூல்ைகர டிஜிட்டல்படுத்தல் 
இகஞத அடிப்கதம டன்ிதங்கு நூை நூல் பித்தடமகுப்ன னகதின் ைரழ் நூை நூல்ைநின் 
பிம் உள்நக்ைப்ட்டுள்நது. இடற்ைமை டயந்ட தணன்தமனநம KOHA தன்டுத்டப்டுையது. 

 

II. நூல்ைகரக் சைாள்லனவு செய்தல் 
டயகஞக்ைந அலுபர்ைநிணயனந்து தற் ல்நபறு பிதங்ைலக்குரித (னள்நிபிம், ைஞி 
பிஞ்ஜமம், தமனநிதல், தமது அயவு, பமறு) நூல்ைநின் ட்டிதல் ணற்றும் நூைமடயடயதிமல் 
தடரிவு தசய்தப்ட் நூல்ைநின் ட்டிதல் ன்பற்க தைமண்டு தபநிதடீ்டு யறுபங்ைலக்குச் 
தசன்று தடரிவு தசய்தப்ட் 200 நூல்ைள் ணமத்டயம் தைமள்பவு தசய்தப்ட்து. 
 

III. செய்தித்தாள்ப் பிரிவு 
நூைத்டயல் சயங்ைநம், டணயழ், ஆங்ையம் ஆையத னம்தணமனயைநிலும் தபநிதிப்ட் மநமந்ட 
தசய்டயத்டமள்ைகந பனங்குடல், டயகஞக்ைந தபநிதடீுைள், டயகஞக்ைநத்டயற்குரித த்டயரிகைச் 
தசய்டயைகந நமட்நமப் ிடய தசய்து உரித ிரிவுைலக்கு  பனங்குடல், நடகபதம சந்டர்ப்த்டயல் 
தற்றுக்தைமண் தசய்டயக்குரித இகஞத னைபரித் டைபல்ைகந டைபற் தடமனயல்நுட்ப் ிரிவுக்கு 
பனங்குடல் ன் நணற்தைமள்நப்டுையன். 
 

IV.  ீடிக்ைப்பட்ட நெகல 
 

 தமனநக்ைப் க்ை நசகப (Content Page Service) 
நுைத்டயற்கு உள்மட்டு, தபநிமட்டு ரீடயதமை ையகக்ைப்தறும் னத்டைங்ைள் சஞ்சயகைைள் 
ற்ய டயகஞக்ைந அலுபர்ைலக்கு தடநிவுடுத்தும் தமனட்டு இச்நசகப 
நணற்தைமள்நப்டுையது. இது ணமடமந்டம் ணயன்ஞ்சல் ஊமை அலுபர்ைலக்குத் 
தடரிபிக்ைப்டுையது. 
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 ‚அம அிணன்‛ ைல்பிக் ைண்ைமட்சய 
நுநைதைமக அனும பித்டயதமதத்டயன் 75பது பனப் னர்த்டயகத னன்ிட்டு எலங்கு 
தசய்தப்ட் ‘அனும அிணன்’ ைல்பிக் ைண்ைமட்சயக்கு டயகஞக்ைந தப நிதடீ்டுக் ைனணீம் 
என்று 3 மட்ைலக்கு த்டப்ட்து. 

 
 நூைத் டவு னககண ற்ய அலுபர்ைலக்குத் தடநிவுடுத்தும் 

யைழ்ச்சயத்டயட்ம் 
டயகஞக்ைந நூைத் டவுத்டநம் (KOHA)                                 
                                  . 

 
V. நூயைப் புத்தைங்ைரின் சதாகைதிப்பு 

டயகஞக்ைநத்டயன் தசமத்து னைமகணப் ிரிபின் தயதமள்கைதின் ைரழ் த்டப்ட் னடமபது 
னத்டைம் ற்யத அநபீமகும். இவ்பனமந்ட அநபடீ்டிமல் தற்றுக்தைமள்நப்டும் டவுைநின் 
ஊமை நூை னைமகண ற்ய டயர்ைமத் டயட்ணயல் நணற்தைமள்நமம். 

 
2.2.24. சலரிக்ைர பைாகத்துலப் பிரிவு 

 
ணமபட் னள்நிபிப் ிரிவுைள் ணற்றும் டககண அலுபைத்டயற்ையகதில் இகஞப்க ற்டுத்டய 
எவ்தபமன ிரிவுைலக்குனரித ல்நபறு ற்மடுைள், தௌடீை பநங்ைகந பனங்குடல் இப்ிரிபினூமை 
நணற்தைமள்நப்டுையது. அடன்ிைமம் ைமமண்டு ரீடயதமை ணமபட்ப் னள்நிபி ிவுத் டகபர்ைநிதும் 
ைந அலுபர்ைநிதும் ணமடமந்ட ிதமஞச் தசவு, டமல், தடமகதடமர்ன ணற்றும் ைமையடமடய தமனட்ைள், 
ரிதமனலக்ைம யடய ற்மடு, சமடய ட்ம, நணடயைநக் தைமடுப்வு, ணயன்சமம், ீர், சுைமடம 
படிக்கைைள் நமன் அலுபைத் நடகபைலக்ைம ற்மடுைள் இடன் னெம் நணற்தைமள்நப்டுையது.   

இவ்பனத்துக்ைம ணமபட்ப் னள்நிபிப் ிரிவுத் டகபர்ைநின் பனமந்ட திற்சயப்ட்க 2016.04.04 
ஆம் 05 ஆம் டயைடயைநில் தக்ர் தைமப்நைடுப ைண ஆமய்ச்சய ணற்றும் திற்சய யறுபத்டயல் 
கதற்துன் ணமபட்ப் னள்நிபிப் ிரிவுத் டகபர்ைநின் இண்மபது பனமந்ட திற்சயப்ட்க 

2016.12.22 ஆம் 23 ஆம் டயைடயைநில் படீ்டுத்டயட்ம் ணற்றும் ைட் யகதத்டயலும் கதற்து. 

அகணச்சுக்ைள், டயகஞக்ைநங்ைள், ணமைமஞ சகைநில் அகணந்துள்ந னள்நிபிப் ிரிவுைநில் ஞிைள் ற்ய 
பிசமரித்டல், பநர்ச்சய னக, டயர்தைமள்லம் ிச்சயகைள், டீர்வு நதமசகைள் ற்ய ஆநமசயத்டல் ன் 
ணக்ைநிதல், கைத்தடமனயல் ணற்றும் பிபசமதக் குலக் கூட்ங்ைகந த்துபடன் ஊமை நணற்தைமள்நப்ட்து. 

பிகத்டயன் ணயக்ை ணமபட் அலுபைத்கடத் தடரிவு தசய்னேம் னக, நணற்மர்கபப் ஞி 
எப்கக்ைப்ட் டககண அலுபைப் ிரிவுைநிமல் பனங்ைப்டும் அயக்கைைநின் அடிப்கதில் 
நணற்தைமள்நப்டும் னற்ரீட்கசதமை கனகப்டுத்டப்டுையது. அடன் ிைமம் உரித ணடயப்டீ்டு 
அயக்கைைள் இப்ிரிபிமல் தற்றுக்தைமள்நப்ட்டு பனையது. 

ணமபட்ப் னள்நிபிக் கைதக்ைநூல் டதமரித்டலுக்குத் நடகபதம டவு அட்பகஞைள் ற்யத 

அயவுறுத்டல்ைள் ணமபட்ப் னள்நிபிப் ிரிவுைலக்கு பனங்ைப்ட்டுள்நது. 2014 இயனந்து னள்நிபிக் 
கைதக்ைநூல் டதமரித்டல், ணமபட்ப் னள்நிபிப் ிரிவுைநிமல் நணற்தைமள்நப்டுபடமல் அடற்ைம 

ணமபட் அலுபர்ைலக்கு திற்சயப்ட்க என்று 2016 ணமர்ச் 17 ஆம் 18 ஆம் டயைடயைநில் திற்சயப் 

ிரிபில் த்டப்ட்து. 16 ணமபட்ங்ைலக்ைம னள்நிபிக் கைதக்ைநூல் அச்சயல் னர்த்டயதகந்துள்நது. 
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2017, ணமபட்ப் னள்நிபிக் கைதக்ைநூல் டதமரித்டயல் நணற்தைமள்ந நபண்டித டயனத்டங்ைள் ற்யக் 

ைந்துகதமடும் குலக் கூட்ம் என்று 2016.12.06 ஆம், 07 ஆம் டயைடயைநில் கூடிக் ைந்துகதமப்ட்து. 

அடன்தமனட்டு 05 ணமபட்ப் னள்நிபிக் கைதக்ை நூல் டதமரிக்கும் அலுபர்ைள் ங்குற்யர். 

2.3 ெியஅகச்சுைள், திகைக்ைரங்ைரிலுள்ர திகைக்ைர ைிகர அலுலயைங்ைரில்                                                                      

 டாத்தப்பட்ட சதாகைதிப்புைளும அரலடீுைளும 

2.3.1 லருடாந்த நலகயலாய்ப்பு அரலடீு 

இடன் னெம் மடு னலபடயலுனள்ந அச, டிதமர் துகப் ஞிதமநர்ைள் ணற்றும் ஊனயதர் 
நசணமயடயதத்டயற்குப் ங்ைநிப்ன தசய்னேம் பர்த்டை, நசகப யறுபங்ைள் சம்ந்டணமை பனத்டயன் னைன் 
ணமட னடிபில் நபக மட்ைநின் அடிப்கதில் டைபல்ைள் பிையடமசமணமைத்  தடரிவு தசய்தப்ட் 
ணமடயரிைநின் டி டமல் னெணமை பனமந்டத் டைபல்ைள் நசைரிக்ைப்டுையன்.  இவ்பயக்கைதின்  ஊமை 
மட்டின் நபகபமய்ப்ன, கைத்தடமனயல் ணற்றும் தடமனயல் பகுப்மக்ைத் டைபல்ைள் அங்ைமை 
தடமனயமநர்ைள் ைநத்துக்குரித டைபல்ைள் பனமந்டம் நசைரிக்ைப்ட்டு ‚ பனமந்ட நபகபமய்ப்ன அநபடீு 
‛தபநிதிப்டும்.  
 

2.3.2 ொெரி உகறப்புைள், நலகய செய்த ைித்திாயங்ைள் ெமபந்தான அரலடீு 
 
இவ்பநபடீ்டினூமை கூய சகைள் ைட்கநச் சட்த்டயன் ையழ் சம்நம் தறும் யறுபங்ைநின் நசகப 
யகக்நைற் ஞிதமநர்ைநின் உகனப்னைநின் நபறுமடுைள் ஆமதப்டுையது. இங்கு கூயைள் சகதின் டி 
தடரிவு தசய்தப்ட் யறுபங்ைநில் இனந்து எவ்தபமன பனனம் ணமர்ச், தசம்தம்ர் ணமடங்ைநில் 
பனத்துக்கு இனனக டமல் னெம் டைபல் நசைரிக்ைப்டுபதுன் அடன் னெம் எவ்தபமன நசகப 
யகக்நைற் உகனப்ன சம்ந்டணம டைபல் நசைரிக்ைப்டுையது. இத்டைபல்ைள் “சமசரி உகனப்னைள், நபக 
ணஞித்டயதமங்ைள் சம்ந்டணம அநபடீு “இல் தபநிதிப்டுபதுன் அடன் னெம் நசகப யகக்நைற் 
உகனப்னைலம் ஆமதப்டுையது.  

2.3.3 ஆைக் குகமந்த கூயிச் சுட்சடண் தாரித்தல் 

கூய சகைள் ைட்கநச் சட்த்டயன் ைரழ் தடமனயல் டயகஞக்ைநத்டயனூமை கூயைள் சகதமல் 
யர்ஞதிக்ைப்ட் ஆைக் குகந்ட கூய அடிப்கதில் ணமடமந்டம் ஆக்க் குகந்ட கூய படீச் சுட்தண் 
ைஞிக்ைப்டுையது. இச்சுட்தண் பிபசமத (தனந்நடமட்க்) கைத்தடமனயல், பமஞிம், நசகபைள் நமன் 
ிடம துகைலக்கு டித்டிதமைவும் கூட்மைவும் ைஞிக்ைப்டுையது. அத்துன் இச்சுட்தண்ைநின் 
னெம் ிடம துகைநிலுள்ந ஆைக் குகந்ட கூய ணட் ணமற்ங்ைள் அநபிப்டுையன். இச்சுட்தண் 
இங்கை ணத்டயத பங்ைய, தடமகைணடயப்ன னள்நிபித் டயகஞக்ைநம், சர்பநடச தடமனயல் ஸ்டமம் 
அங்ைமை ல்நபறு யறுபங்ைலக்கு ணமடமந்ட ரீடயதிலும் ைமமண்டு ரீடயதிலும் பனமந்டனம் 
பனங்ைப்டுையது.  

2.3.4 சதாறிற் புள்ரிலிபங்ைகர சலரிிடுதல் 

உள்மட்டு டவுப் மபகஞதமநர்ைலக்கு இங்கைத் தடமனயற்ச் சந்கட தடமர்ம தடமனயற் 
னள்நிபிங்ைள், அடயல் ஈடுடும் சத்தடமகை, ணக்ைநிதல் டைபல்ைள், தடமனயற்ம், பிக, சம்நம், 
பனணமம், தசபிம்  சம்ந்டணம சனெைப் தமனநமடம ணற்றும்  தடமனயல் இகஞப்ன, தடமனயற் 
ைட்கநச் சட்த்கட கனகப்டுத்டல் சம்ந்டணம டைபல் அங்ைமை ‚ தடமனயற் னள்நிபிம் ‚ 
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னும் தபநிதடீு பனமந்டம் தபநிதிப்டுையது. இடற்குத் நடகபதம டைபல்ைள் ல்நபறு 
டயகஞக்ைநங்ைள், யறுபங்ைநின் ஊமை நசைரிக்ைப்டுையது. 
 
மட்டின் சை தடமனயல் யகதங்ைநியனந்தும் தடமனயற் ைட்கநச் சட்த்டயன் ைரழ் நணற்தைமள்நப்டும் 
தடமனயல் நணற்மர்கப ணமடமந்ட அயக்கைைள், 14 டிபங்ைநில் தப்ட்டு ஊனயதர் நசணம யடயதத்டயற்கு 
ங்ைநிப்னச் தசய்னேம் னடயத யறுபங்ைகந இங்கைக் கைத்தடமனயல் பகுப்மக்ைத்டயற்நைற் CSpro 
டவுத்டநத்டயற்கு உள்நக்ைய டவுைகந இற்கப்டுத்டல் நணற்தைமள்நப்ட்து. 

2.3.5 ைல்லிப் புள்ரிலிபங்ைள் 

ைல்பி அகணச்சயலுள்ந னள்நிபிக் ையகந அலுபைத்டயனூமை பனமந்டம் நணற்தைமள்லம் அச 
மசமகைநின் தடமகைணடயப்ிற்கு சணமை டிதமர் மசமகைள், ிரிநபமக்ைள், ஆசயரிதர் திற்சயக் 

ைல்லூரிைள், ைல்பிக் ைல்லூரிைள் சம்ந்டணம டைபல்ைலம் 2016 இல் நசைரிக்ைப்ட். 

2015, 2016 பனங்ைலக்கு அச மசமகைள், ிரிநபமக்ைள், டிதமர் மசமகைள், ஆசயரிதர் திற்சயக் 
ைல்லூரிைள், ைல்பி யறுபங்ைள் ணற்றும் னகசமமக் ைல்பிப் ிரிவுைநின் தடமகைணடயப்ன படிக்கைைள் 
நணற்தைமள்நப்ட்டு டவுத்டநம் டதமரித்டல் னர்த்டய தசய்தப்ட்டுள்நதுன் அவ்பனங்ைலக்குரித ஆம் 
அயக்கை தபநிதிப்ட்டுள்நது.  

2.3.6 கலத்திப் புள்ரிலிபங்ைள் 

கபத்டயதப் னள்நிபிப் ிரிபினூமை மடு னலபடயலனள்ந அச கபத்டயதசமகத் டநத்டயன் னெணமை  
உள்நமதமநர், தபநிநமதமநர், இப்னக்ைள், நமதமநர் ைட்டில்ைள், டமய்ணமனம் சயறுபர்ைலம், ணிடபநம், 
பிநச கபத்டயத யனஞர்ைள், ல் கபத்டயதர் நசகப நமன் ிரிவுைள் சம்ந்டணம டவுைள் 
நசைரிக்ைப்டுபதுன் உரித ணமடயரிப் டிபங்ைள் உரித யறுபங்ைலக்கு பனங்ைப்ட்டு னர்த்டய தசய்தப்ட் 
டிபங்ைள் உரித ைமப்குடயதில் தற்றுக்தைமள்நப்ட்து. 

2016 இன் இறுடயக் ைமமண்டிற்ைம உள், தபநி நமதமநர்ைள் தடமர்ிம இறுடய அயக்கைைள் 
தற்றுக்தைமள்நப்ட்டுக் தைமண்டினக்ையன்து. அத்துன் ணமடமந்டம் தப்டும் சயறுபர் ணற்றும் ைர்ிஞித் 
டமய்ணமர் தடமர்ம அயக்கைைள் டயனப்டயதம ணட்த்டயல் உள்ந. 

2016 இற்ைம ல் கபத்டயத நசகபத் டவு நசைரித்டலுக்கு னடயத ணமடயரிப்டிபம் இங்ைமஞப்ட்டு 
பனங்ைப்ட்து. அம்ணமடமந்ட அயக்கைைள் ணைைண, ல் சுைமடம யறுபத்டயனூமை ிரிவுக்கு 
பனங்ைப்ட்து. 

2015 இறுடயதநபில் 2011 இற்ைம டவுப் குப்மய்வு னர்த்டய தசய்தப்ட்துன் அடற்கு னந்டயத, ிந்டயத 
பனங்ைநின்  டவுைகநப் குத்து இறுடயத் டவுக் நைமப்ன டதமரித்டல் இவ்பனம் நணற்தைமள்நப்ட்து. 

ினும் 2014 இற்ைம டவுப்குப்மய்பிற்கு னன்னுரிகண பனங்ைல், சயறுபர் தசதற்மட்டு அநபடீு ணற்றும் 

சுைமடம அநபடீ்டுக்கு அலுபர்ைகந பிடுபித்டல் ன் ைமஞணமை 2011 இற்ைம இறுடயத் டவுக்நைமப்ன 
டதமரித்டல் டமணடணகந்டது. 

2014 இற்குரித டவுப்குப்மய்வு னர்த்டய தசய்தப்ட்துன் 2013 இற்ைம டவுக் நைமப்னைநின் தசம்கண 
சரிமர்க்ைப்ட்டு பனையது. அடற்கு இகஞதமை டவுைகநக் ைஞிப்டுத்துபடற்கு பிகத்டயன் ணயக்ை 

எலங்குைள் நணற்தைமள்நப்டுபதுன் இவ்பனம் 2014,2015 பனங்ைநின் டவுைள் ைஞிப்டுத்டல் னர்த்டய 

தசய்தப்ட்டு 2016 40% ணம டவுைள் ைஞிப்டுத்டப்ட்டுள்நது. 2015, 2016 டவுைள் தடமர்ில் கபத்டயதப் 
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னள்நிபிங்ைகநக் ைஞிப்டுத்டல் தமனட்டு னடயத யைழ்ச்சயத்டயட்ம் என்று ஆம்ிக்ைப்ட்துன், 2016 
இற்ைம டவு ைஞிப்டுத்டல் னர்த்டயதகந்துள்நது. டற்நமது 2016 இற்ைம டவுைள் உள்நக்ைப்ட்டு 

பனையது. 

2010 இல் இங்ைமஞப்ட் eIMMR              2012                        

       ப்ட்துன், 2013 இல் 98 கபத்டயதசமகைள் தபற்யைணமை யறுபப்ட். அத்துன் 2014 இல் 

னடயடமை 75 கபத்டயதசமகைலம் 2015 இல் னடயடமை 127 கபத்டயதசமகைலம் 2016 இல் னடயடமை 124 
கபத்டயதசமகைலம் உள்நக்ைப்ட்துன், டற்நமது  இவ்நபகத்டயட்ம் மநமபித ரீடயதில் 424 
கபத்டயதசமகைநில் தசதற்டுத்டப்ட்டுள்நது. 

2016 இன் தமனட்டு சுைமடம கபத்டயத அடயைமரிைள் அலுபை ணட்த்டயல் சத்தடமகை ணடயப்டீு 

டதமரிக்ைப்ட்டு தபநிதிப்ட்து. இடற்ைமை குடிச, படீ்டு பசடயைள் தடமகைணடயப்ன - 2012 இன் இறுடய 

அயக்கைதிலுள்ந ையமண உத்டயநதமை ிரிவுச் சத்தடமகைகத அடிப்கதமை தைமள்நப்ட்து. 2017 
சத்தடமகை ணடயப்டீு டதமரிக்ைத் நடகபதம சுைமடம கபத்டயத அடயைமரிைள் ஞிணக 
இற்கப்டுத்டலும் னர்த்டய தசய்தப்ட்து. 

2016 இல் 26 ிநடச சுைமடம நசகபப் ஞிப்மநர் அலுபைங்ைநில் eIMMR                     
                                                                    
                     நி டுத்தும் ைனத்டங்கு த்டப்ட்து. 

2.3.7 லாழ் ிகயப் புள்ரிலிபங்ைள் 

டயபமநர் மதைம், டயகஞக்ைநத்டயன் னள்நிபிப் ிரிபினூமை இங்கைதில் பனமந்டம் டயவு 
தசய்தப்டும் ிப்ன, பிபமைம், இப்ன னள்நிபிங்ைள் ணற்றும் இப்னக்குரித ைமஞங்ைள் நமன் டவுைள் 

நசைரிக்ைப்ட்டு அயக்கை டதமரிக்ைப்ட்டு தபநிதிப்டுையது. 2011, 2012, 2013 பனங்ைலக்ைம 

ணஞங்ைலக்ைம ைமஞங்ைலக்குரித இற்கப்டுத்டப்ட் டவுைள் தபநிதிப்ட்துன் 2014 க்குரித 

டவுைள்  ைஞிப்டுத்டல் னர்த்டயதகந்துள்நது. அத்துன் 2014 இற்ைம இறுடயத் டவுைள் தபநிதிடும் 

தமனட்டு டதமரிக்ைப்ட்டு பனையது.  2015, 2016 இற்குரித ணக்ைநிதல் டவுைள் டற்நமது ணமபட் 
அலுபைங்ைநில் இனந்து தப்ட்டு பனையது. 

அத்துன் ட்மண்டு சத்தடமகை ணடயப்டீும்இப்ிரிபினூமை நணற்தைமள்நப்ட்துன் 2016 இற்குரித 
பததுப் ிரிவு ணற்றும் ணமபட் ரீடயதமை ட்மண்டு சத்தடமகை டதமரிக்ைப்ட்டு டவுப் 
மபகஞதமநர்ைலக்கு பனங்ைப்ட்து. 2015 இற்ைம பமழ்யகப் னள்நிபிச் சுட்தண் (உடம: தசப்ணற் 
ிப்ன படீம், தசப்ணற் இப்ன படீம், சத்தடமகை பநர்ச்சய படீம் நமன்) டதமரித்டல் 
னடிபகந்துள்நது. 

2.3.8 சுங்ைப்புள்ரிலிபங்ைள் 

இங்கை சுங்ைத்டயன் டமிதங்கு டவு பகைடுத்டற் ிரிபியனந்து ைஞிப்டுத்டப்ட் 
ற்றுணடய/இக்குணடய சம்ந்டணம டவுைகந மநமந்டம் தற்றுக்தைமள்நல்,தபநிமட்டு பர்த்டைப் 
னள்நிபிங்ைலக்குரித டைபல்ைகந ைஞித்டல், இக்குணடய/ற்றுணடய , ணீள் ற்றுணடயக்ைம டவுைகந 
நபமைக் நைமகபப்டுத்டல், ிகனதம டவுைகந பலபற்டமக்ைய ணமடமந்ட பலபற் 
ைஞிப்டுத்டப்ட் டவுக்நைமப்கத் டதமரித்டல், னள்நிபித் டவு பிற்கப் ிரிபின் பிகத்டயகப் 
நணுடல் ன் இப்ிரிபின் னக்ையத தமறுப்னைநமகும். தபநிமட்டு பர்த்டைப் னள்நிபிங்ைள் ணமடமந்ட 
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டதமரிக்ைப்ட்டு அம்ணமடம் னடிபகந்து 15 மட்ைநினுள் இங்கை ணத்டயதபங்ைய, தமதுத் டயநசரி, 
ல்நபறு அகணச்சுைள், டயகஞக்ைநங்ைள், உள்மட்டு, தபநிமட்டு யறுபங்ைள் ணற்றும் ஆமய்ச்சயதமநர்ைள் 
ஆையநதமனக்கு பியநதமையக்ைப்ட்து. 

2.3.9 ைடற்சமாறில் புள்ரிலிபங்ைள் 

ணீன்ிடி ணற்றும் ீரிதல் பநத்துக அகணச்சயலுள்ந னள்நிபி ைகநதின் னெம் ைகநதம, ஆழ்ையல் 
ிடிக்ைப்ட் ணீன்ைநின் அநவு, ணீிற்ைம தணமத்ட சயல்க பிகைள், ணீன் ணற்றும் ணீன் சமர்ந்ட உத்டய 
தமனட்ைநின் இற்க்குணடய, ற்றுணடய தடமர்ிம டைபல்ைள் நசைரிக்ைப்டுையன்து. 

ணீன்ிடிப் னள்நிபிம் 2016 தபநிதடீு டதமரிக்ைப்ட்து.  

மரித ைல்சமர் ணீன்ிடித் டவு நசைரித்டல் யைழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் ைரழ் நசைரிக்ைப்ட் டவுைள் 
ைஞிணதப்டுத்டப்டுையன்.  

ஸ் உற்த்டய ணற்றும் குநிர் அகைள் தடமர்ம அநபடீு 2016 இற்ைம 75% ணம ணமடயரிச் சட்ங்ைள் 
இற்கப்டுத்டப்ட். நணலும் கு ைட்டுணம அநபடீ்டுக்ைம ணமடயரிச்சட்ம் இற்கப்டுத்டப்ட்துன் 
இது தடமர்ிம அயக்கை டதமரித்து தபநிதி நடகபதம அடிப்கத் டவுைள் நசைரிக்ைப்ட்து. 

3  ிர்லாைம 

3.1 பிரிவுைள், ைிகர அலுலயைங்ைள் ற்றும ாலட்ட அலுலயைங்ைள் 

3.1.1 பிரிவுைளும அயகுைளும 

2016 ஆம் ஆண்டு ின்பனம் 15 தடமனயல்நுட், நசகபைள் ிரிவுைலன் நணடயை ிரிவு என்றும் 
தசதற்மட்டில் இனந்டதுன் உள்நைக் ைஞக்ைமய்வுப் ிரிகபனேம் தைமண்டினந்டது. 

ிரிவு 1 - குடிசத் தடமகைணடயப்னம் ணக்ைநிதலும் 
ிரிவு 2 - கைத்தடமனயல், யர்ணமஞம், பர்த்டை, நசகபைள் 
ிரிவு 3 - பிபசமதனம் சுற்மலும் 
ிரிவு 4 - நடசயத ைஞக்குைள் 
ிரிவு 5 - தபநிதடீுைள் 
ிரிவு 6 - நூை ஆபஞணமக்ைல் 
ிரிவு 7 - டைபற் தடமர்மற் தடமனயல்நுட்பிதல் 
ிரிவு 8 - யர்பமைனம் ைஞக்ையதலும் 
ிரிவு 9 - ணமடயரி அநபடீுைள் 
ிரிவு10 - அச்சயல் 
ிரிவு11 - தபநிக்ைந னைமகணத்துபம் 
ிரிவு12 - னள்நிபிப் திற்சய 
ிரிவு15 - ஆமய்ச்சயனேம் பிந ைற்கைைலம் 
ிரிவு16 - பிகைலம் கூயைலம் 
ிரிவு18 - பகங்ைள் 
டவுப் ம்ற்ிரிவு 
உள்நைக் ைஞக்ைமய்வுப் ிரிவு 
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3.1.2 அகச்சுக்ைள், திகைக்ைரங்ைரில் உள்ர ைிகர அலுலயைங்ைள் 

இத்டயகஞக்ைநம் ல்நபறு னக்ையத அகணச்சுக்ைள், டயகஞக்ைநங்ைநில் 40 ையகந அலுபைங்ைகநக் 
தைமண்டுள்நது. இக்ையகநைள் எவ்தபமன்றும் ிடயப்ஞிப்மநர், சயநஷ் னள்நிபிபிதமநர், 
னள்நிபிபிதமநர் அல்து னள்நிபி உத்டயநதமைத்டர் அல்து னள்நிபி உடபிதமநர் எனபரின் 
தமறுப்ில் உள்நது. 

3.1.3 ாலட்ட அலுலயைங்ைள் 

ணமபட்ச் தசதைங்ைநிலுள்ந 25 ணமபட் அலுபைங்ைகநனேம் ணைமபய அிபினத்டய அடயைம சகதின்  
“ச்” ிநடசத்டயல் டம்னத்நடைபில் எனஅலுபைத்கடனேம் இத்டயகஞக்ைநம் தைமண்டுள்நது. இகபைள் 
எவ்தபமன்றும் ிடயப்ஞிப்மநர், சயநஷ் னள்நிபிபிதமநர், அல்து னள்நிபிபிதமநர் தமறுப்மை 
உள்நதுன் னள்நிபி உத்டயநதமைத்டர்ைள் ணற்றும் னள்நிபி உடபிதமநர்ைள் அபரின் ைரழ் 
இகஞக்ைப்ட்டுள்நமர். எவ்தபமன ணமபட்த்டயலும் டயகஞக்ைநத்டமல் த்டப்டும் தடமகைணடயப்னைள், 
அநபடீுைலக்குரித டவு நசைரித்டல் இவ்பலுபைத்டமல் நணற்தைமள்நப்டுையது. அத்துன் ணமபட்த்டயனுள் 
னள்நிபி இகஞப்ன படிக்கைைலம் இம்ணமபட் அலுபைத்டமல் நணற்தைமள்நப்டுையது. 

3.1.4 ாைாைெகபைரில் உள்ர புள்ரிலிப ஆரைிினர் 

தடமனயல்சமர் னள்நிபி ஆநஞிதிக அணர்த்துபடன் னெம் ணமைமஞசகைநிற்கு னள்நிபிச் 
நசகபைகந ணமைமஞசகைலக்கு பனங்குடல் தடமப்ட்து. டற்ைமயைணமைப் னள்நிபி ஆநஞிதிக 
ணமைமஞசகைலக்கு இகஞப்டற்ைம எலங்குைள் ணமைமஞசகைலன் தசய்தப்ட். இவ்தபமலங்குைள் 
னள்நிபிக் கூட்டிகஞப்கனேம் னள்நிபித்டத்கட மணரித்டகனேம் ஆநஞிதிக 
ையர்ந்டநித்டகனேம் உறுடயதசய்ட. 

3.2 ஆரைிினர் 

 பதலி 
அங்ைீைரிக்ைப்ப

ட்ட 
பதலிைி  

2016.12.31ம 
திைதிின் நபாதுள்ர 

பதலிைி 

சலற்மிடங்ைரின் 
எண்ைிக்கை 

1 ஞிப்மநர் மதைம் 1 1 0 

2 நணடயைப் ஞிப்மநர் மதைம் 
(னள்நிபிம்) 

3 1 2 

3 நணடயைப் ஞிப்மநர் 
மதைம்(டைபல்தடமனயல்நுட்ம்) 

1 0 1 

4 நணடயைப் ஞிப்மநர் மதைம் 
(யர்பமைம்) 

1 1 0 

5 ஞிப்மநர் (னள்நிபிம்) 11 4 7 

6 ஞிப்மநர் (யர்பமைம்) 1 0 1 

7 ஞிப்மநர் (ICT) 2 0 2 

8 ிடண ைஞக்ைமநர் 1 1 0 

9 ிடண உள்நைக் ைஞக்ைமய்பமநர் 1 1 0 
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10 ிடயப் ஞிப்மநர் (னள்நிபிம்) 34 0 34 

11 ிடயப் ஞிப்மநர் (ICT) 6 3 3 

12 ிடய/ உடபிப் ஞிப்மநர் (யர்பமைம்) 1 1 1 0 

13 உடபிப் ஞிப்மநர் (ICT) 14 6 8 

14 ைஞக்ைமநர் 1 2 2 0 

15 உள்நைக் ைஞக்ைமய்பமநர்  1 1 0 1 

16 சயநஷ் னள்நிபிபிதமநர் 3  30 0 

17 னள்நிபிபிதமநர் 1,7 114 56 

18 அச்சை னைமகணதமநர் 1 1 0 1 

19 யர்பமை உத்டயநதமைத்டர் 1 1 0 

20 னள்நிபிப் பகஜர் 1 0 1 

21 நூைபிதமநர் 3 3 0 

22 தணமனயததர்ப்மநர் 3 2 1 

23 
டைபற்  தடமர்மற் தடமனயல்நுட் 
உத்டயநதமைத்டர் - SLICTS 

30 12 18 

24 னள்நிபிஉத்டயநதமைத்டர் 494 336 158 

25 னள்நிபி உடபிதமநர் 202 189 0 

26 அிபினத்டய உத்டயநதமைத்டர் 2 64 57 7 

27 பவுதசவுத்டயட் உடபிதமநர் 2 1 1 0 

28 பகபிதமநர் 1 1 0 

29 டைபற் தடமர்மற் தடமனயநுட் 
உடபிதமநர் - SLICTS 

250 227 23 

30 அச்சயயன் ின்ம அச்சயடுர் 5 0 5 

31 தமயபர் (அச்சயல்) 2 0 2 

32 தடமனயல்நுட் உத்டயநதமைத்டர் 1 0 1 

33 அச்சை னன் அச்சயடுர் 2 0 2 

34 Offset யநடம இதந்டய இதக்குர் 1 0 1 

35 னகக் ைட்டுக்ைமப்மநர் 
3
 6 2 0 

36 சயநஸ் னக இதக்குர் 3 4 3 0 

37 நமர்ணன் (அச்சயல்) 1 0 1 

38 அச னைமகண உடபிதமநர் 170 112 58 

39 டவுப்டயவு இதக்குர் 8 5 3 

200 
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40 டவுப்டயவு இதக்குர்/குயதடீ்டு 
லதுர்  

42 36 6 

41 சயங்ைந தணமனயனெ லதுர்  10 9 1 

42 டணயழ் தணமனயனெ லதுர்  20 17 3 

43 னகைப்க் ைனபி இதக்குர் 3 

னத்டைம் ைட்டுபர் (அச்சயல்) 

யநடம இதந்டய இதக்குர் 

டைடுஆக்குர் 

தமய உடபிதமநர் 

அச்சுக் நைமர்ப்பர் 

தமயஉடபிதமநர் 

தைமம்நமணீட்ர்இதக்குர் 

சமடயைள் 

குநினொட்டிஇதந்டயஇதக்குர் 

தமயப்ிரிவுஊனயதர்ைள் 

அலுபைஉடபிதமநர்நசகப 
(யந்டம்) 

அலுபைஉடபிதமநர்நசகப 
(டயகஞக்ைந) 

 

1 1 0 

44 யநடம இதந்டய இதக்குர் 
5
 2 2 0 

45 டைடு ஆக்குர் 
4
 1 1 0 

46 தமய உடபிதமநர் 
3
 2 2 0 

47 அச்சுக் நைமர்ப்பர் 1 1 0 

48 சமடயைள் 55 50 5 

49 குநினொட்டி இதந்டய இதக்குர் 
3
 1 1 0 

50 அச்சயல் இதந்டய உடபிதமநர் 1 0 1 

51 அலுபை உடபிதமநர் நசகப 
(யந்டம்) 

107 99 8 

52 அலுபை உடபிதமநர் நசகப 
(டயகஞக்ைந) 

10 9 1 

 சாத்தம 1783 1343 422 

 ட்டமரி திலுர்  0 4 0 

 சமடய(அகணதம்) 3 2 1 

 அலுபை உடபிதமநர் 
நசகப(அகணதம்) 

3 1 2 

 சாத்தம 1789 1350 425 

 
1. இப்டபிைள் உரித நசகபப்டபிதின் / III அல்து II ம் பகுப்னப் டபிைநமகும். ணட்டுப்டுத்டப்மட 

ஞிதமநர்ைள் டபினேதர்வு னெம் பகுப்ன II அல்து III இற்கு தசல்மது இப்டபிதிநநத 
இனக்ைமம். அங்ைரைரிக்ைப்ட் டபிதின் ைரழ் டம் III அலுபர் டம் II அலுபரின் டயற் ைகண 
அலுபமை யதணயத்டமைமது. 

 

2. இங்கை அிபினத்டய உத்டயநதமைத்டர் நசகபக்கு உள்நரீ்த்டலுக்கு உட்ல். 
 

3. டபி பையப்பர்ைலக்கு டிப்ட் பகைதிலும் ின்ர் இத்துச் தசய்தப்ட்லுக்கும் உரித. 
 

4. டபி பையப்பர்ைலக்கு டிப்ட் பகைதிலும் ின்ர் இத்துச் தசய்தப்லுக்கும் உரிததுன் 
இப்டபி இத்துச் தசய்தப்ட் ின் ‚ னன் அச்சைத் டயட்பிதமநர் ‚ னும் ததனம் MT 1-2006A  

சம்ந அநவுத் டயட்னம் தைமண் 3 னடயத டபிைள் ரிந்துகக்ைப்ட்து. 
 

5. டபி பையப்பனக்கு டிப்ட் பகைதிலும் ின் இத்துச் தசய்டலுக்கு ரிந்துகக்ைப்ட்துன் 
இப்டபி இத்துச் தசய்தப்ட் ின் ‚ யநடம இதந்டய இதக்குர் ‚ னும் டபிப் ததனம் MT 1-

2006A  சம்ந அநவுத்டயட்னம் தைமண் 3 டபிைள் ரிந்துகக்ைப்ட்து. 
 



                                                                    லருடாந்த செயாற்றுகை அமிக்கை - 2016 

 

 67 

 

6. டபி பையப்பனக்கு டிப்ட் பகைதிலும் ின் இத்துச் தசய்டலுக்கும் ரிந்துகக்ைப்ட்துன் 
இப்டபி இத்துச் தசய்தப்ட் ின் ‚ ைஞி அச்சுக் நைமர்ப்பர் / படிபகணப்மநர் ‚ னும் டபிப் 
ததனம் MT 1-2006A  சம்ந அநவுத்டயட்னம்  தைமண் 2 னடயத டபிைள் ரிந்துகக்ைப்ட்து.  

 

7. அங்ைரைரிக்ைப்ட் 200 னள்நிபிபிதமநர் டபிைநில் 37 சயநஸ் னள்நிபிபிதமநர் 
டபிைலம் உள்நக்ைப்டுபடமல் ஆட்நசர்ப்ன தசய்டயன் நமது இன டபிைலம் இகஞந்ட 200 
டபிதஞிகதக் ைனத்டயற் தைமள்நல் நபண்டும். 
 

3.3. ா ாடுைள், ைருத்தங்குைள், பிற்ெிப்பட்டகமைரில் பங்குபற்மிநார் – 2016 

இய. சபர்  ிைழ்ச்ெித்திட்டம 

1 
டயனணடய.நை.ம்.டீ.ஸ்.டீ.ைனஞமத் 

ிடயப் ஞிப்மநர் 

SNA திற்சய 
ப்மன், 12 - 18 பரி 2016 

2 

டயன.ம்...ி.குஞநசை 

சயநஷ் னள்நிபிபிதநமநர்  

ணக்ைநிதல் ணற்றும் சத்தடமகை டயர்வுகூல் சம்ந்டணம 
சர்பநடச திற்சயப்ட்க. 
ியப்கன்ஸ், 11  - 22 பரி 2016 

3 

டயனணடய.ஏ.ஆர்.பிநகுஞசயங்ை 

னள்நிபி உத்டயநதமைத்டர் 

ணக்ைநிதல் ணற்றும் சத்தடமகை டயர்வுகூல் சம்ந்டணம 
சர்பநடச திற்சயப்ட்க. 
ியப்கன்ஸ், 11  - 22 பரி 2016 

4 

டயன.பி.டீ.அனுனத்ட 

னள்நிபி உடபிதமநர் 

ணக்ைநிதல் ணற்றும் சத்தடமகை டயர்வுகூல் சம்ந்டணம 
சர்பநடச திற்சயப்ட்க. 
ியப்கன்ஸ், 11  - 22 பரி 2016 

5 

டயன.ி..னை.பர்ஞசயய 
னள்நிபிபிதநமநர் 

சயந்ட தமனநமடமத் டீர்ணமம் டுத்டலுக்ைம எனங்ையகஞந்ட 
நுண்தமனநிதற் னள்நிபிம் ற்யத தைமள்நநகபக் 
ைட்டிததலப்னம் ைனத்டங்கு 

ைம்நமடிதம, 21 - 22 பரி 2016 

6 

டயன.ி.டீ.டீ.ீயஸ் 

 உடபி ஞிப்மநர் (தடமனயல்நுட்ம்) 

SAARCSTAT இகஞதப்க்ைத்கட இற்கப்டுத்டல் ற்யத சமர்க் – 
ஆசயத அிபினத்டய பங்ையதின் னடமபது திற்சய 
யைழ்ச்சயத்டயட்ம்.   

மையஸ்டமன், 15 - 16 தப்பரி 2016 

7 

 

டயன..ீடீ.ி.டி.குஞடயை 

னள்நிபி உத்டயநதமைத்டர் 

SAARCSTAT இகஞதப்க்ைத்கட இற்கப்டுத்டல் ற்யத சமர்க் – 
ஆசயத அிபினத்டய பங்ையதின் னடமபது திற்சய 
யைழ்ச்சயத்டயட்ம்.   

மையஸ்டமன், 15 - 16 தப்பரி 2016 

8 

டயன.நை.ஆர்.னை.ஸ்.ண்ம 

னள்நிபி உத்டயநதமைத்டர் 

சுகணப் தமனநமடமக் குயைமட்இைள் சம்ந்டணம அிபினத்டய 
நபகத்டயட்ம். 
தணமங்நைமயதம, 29 ணமர்ச் - 01 ப்ல் 2016 

9 

டயன.ஆர்.ச்.ஸ்.அநமதக்ை 

ஞிப்மநர் 

உத்டயநதமைப் னள்நிபிப் திற்சய சம்ந்டணம ிமந்டயதப் 
திற்சயப்ட்க. 
ப்மன், 29 தப்பரி - 03 ணமர்ச்  2016 

10 

டயனணடய.ிள்னை..சர.பிநண்ம 

னள்நிபிபிதநமநர் 

தைமள்கை அடிப்க ஆடமத்டயற்ைம டவுப் குப்மய்வு 
யைழ்ச்சயத்டயட்ம்.  

இத்டமய, 14 - 18 ணமர்ச் 2016 

PUB-SO002
Highlight
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11 மக்ர்..ந.சடசயங்ை 

ஞிப்மநர் மதைம் 

ஆசயத, சுிக் தமனநிதற் னள்நிபி பமம். 
டமய்மந்து, 02 - 04 நண 2016 

12 டயனணடய.டீ.ன்.னசயங்ை 

னள்நிபிபிதநமநர் 

ஆசயத, சுிக் தமனநிதற் னள்நிபி பமம். 
டமய்மந்து, 02 - 04 நண 2016 

13 

டயனணடய.கப..ீமக்  

னள்நிபிபிதநமநர் 

சயயத அநபிநம ைற்தடமனயல், டவு நசைரித்டலுக்ைம 
ிமந்டயதப் திற்சயப்ட்க. 
இந்நடமநயதம, 07 -08 ணமர்ச் 2016 

14 

டயனணடய.னை.ல்நை.தநம 

னள்நிபிபிதநமநர் 

சயயத அநபிநம ைற்தடமனயல், டவு நசைரித்டலுக்ைம 
ிமந்டயதப் திற்சயப்ட்க. 
இந்நடமநயதம, 07 -08 ணமர்ச் 2016 

15 டயன.ம்.டீ.சுில் நசமமதக்ை 

ிடயப் ஞிப்மநர் 

சக்டயப் னள்நிபிம் ற்யத சர்பநடசப் திற்சயப்ட்க.  
சரம, 23 - 25 நண 2016 

16 டயனணடய...ம்.தர்மண்நம 

ஞிப்மநர் 

னைமகணத்துப அிபினத்டய யைழ்ச்சயத்டயட்ம். 
ணநயதம, 18 - 22 ப்ல் 2016 

17 

டயன.டீ.ய.ஸ்.ய.னசயங்ை 

நணடயைப் ஞிப்மநர் மதைம் 

ணநயதம டயந்ட ல்கக்ைனைத்டயல் தைமள்கை டயட்ணயல், 
அனமக்ைலுக்ைம சர்பநடச யைழ்ச்சயத்டயட்ம். 
ணநயதம, 02 - 09 நண 2016 

18 

டயனணடய.டீ.டீ.ஸ்மதக்ை 

னள்நிபிபிதநமநர் 

சயறுபர்ைள் உரிகண, இனப்ன ற்யத இண்மபது தடமனயல்நுட்ச் 
தசதணர்வு. 
டமய்மந்து, 27 -29 ப்ல் 2016 

19 

டயன.நை.ஸ்.ய.டயைத் 

னள்நிபி உத்டயநதமைத்டர் 

சயறுபர்ைள் உரிகண, இனப்ன ற்யத இண்மபது தடமனயல்நுட்ச் 
தசதணர்வு. 
டமய்மந்து, 27 -29 ப்ல் 2016 

20 
டயனணடய..ஆர்.ண்ம,  

நணடயைப் ஞிப்மநர் மதைம் 

28பது குடிச தடமகைணடயப்ன ணமமடு 

அதணரிக்ைம, 07/09/2016 – 19/09/2016 

21 

டயன.ந.ம்.ஸ்.னை.ி.தண 

 னள்நிபிபிதநமநர் 

டவு நசைரித்டல், நடசயத அநபடீ்டு னைமகணத்துபத்கட 
நணம்டுத்துடற்ைம டைபற் தடமனயல்நுட் னககணகத 
அனல்டுத்துடல். 
ியப்கன்ஸ், 07 - 08 ூக 2016 

22 

 

டயன.டீ.ஆர்.ம்.சர.ம்.த்மதக்ை 

னள்நிபிபிதநமநர் 

டவு நசைரித்டல், நடசயத அநபடீ்டு னைமகணத்துபத்கட 
நணம்டுத்துடற்ைம டைபற் தடமனயல்நுட் னககணகத 
அனல்டுத்துடல். 
ியப்கன்ஸ், 07 - 08 ூக 2016 

23 

டயன..ம்.ி.அநசயங்ை 

னள்நிபிபிதநமநர் 

பிபசமதப் னள்நிபித் தடமர்மல் ற்யத ிமந்டயதப் 
திற்சயதய. 
தைமரிதம, 27 ூன் - 01 ூக 2016 

24 

டயனணடய..ீநை.டீ.ச்.தணிக்நை 

னள்நிபிபிதநமநர் 

பிபசமதப் னள்நிபித் தடமர்மல் ற்யத ிமந்டயதப் 
திற்சயதய. 
தைமரிதம, 27 ூன் - 01 ூக 2016 

25 
டயனணடய.ஈ...ி.தைமபத்ட 

னள்நிபிபிதநமநர் 

ைட்க்ைக ற்யத னலம்நர்க் ிமந்டயத திற்சயப்ட்க. 
டமய்மந்து, 09 - 11 நண 2016 
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26 

டயன..ய.ஸ்.ைமரிதபசம் 

னள்நிபிபிதநமநர் 

2015 – 2016 ஆற்ல் எப்னகணகதக் தைமள்பவு தசய்டல் ற்யத 
இண்மபது ிமந்டயதப் திற்சயப்ட்க. 
டமய்மந்து, 06 - 10 ூன் 2016 

27 

டயனணடய.டீ.டீ..ீ.தசபித் 

ிடயப் ஞிப்மநர் 

த்ட பனணமம் தறும் மடுைள், ைங்ைள் ற்யத ைற்ல் 
யைழ்வு. 
சயங்ைப்னர், 12  ூக 2016 

28 

டயன.ி..னை.பர்ஞசயய 
னள்நிபிபிதநமநர் 

SUT திற்சய ணற்றும் இற்கப்டுத்டல் யைழ்ச்சயத்டயட்ம். 
டமய்மந்து, 27 ூன் - 01 ூக 2016 

29 

டயன.ந.ஸ்.ன்..ீடர்ணபர்ட 

சயநஷ் னள்நிபிபிதநமநர் 

உத்டயநதமைப்னர்பப் னள்நிபிம் ற்யத னென்மபது சர்பநடச 
ணமமடு. 
அதர்மந்து, 30 ஆைஸ்ட் - 01 தசப்தம்ர். 2016 

30 

டயன.ி.ம்.ஆர்.தர்மன்நம 

ிடயப் ஞிப்மநர் 

CAPI னக அடிப்கதிம டவு உள்நடீ்டு னககதத் 
டமித்டல். 
தைமரிதம, 25 - 31 ூக 2016 

31 

டயன.ிள்னை.ச்..ீிள்னை.பீசயய 
ிடயப் ஞிப்மநர் 

CAPI னக அடிப்கதிம டவு உள்நடீ்டு னககதத் 
டமித்டல். 
தைமரிதம, 25 - 31 ூக 2016 

32 

டயன.நை.ம்.ஆர்.பிக்ணசயங்ை 

ிடயப் ஞிப்மநர் 

CAPI னக அடிப்கதிம டவு உள்நடீ்டு னககதத் 
டமித்டல். 
தைமரிதம, 25 - 31 ூக 2016 

33 

டயன.நை.ல்.சய.ஸ்.பீசூரித 

ிடயப் ஞிப்மநர் 

CAPI னக அடிப்கதிம டவு உள்நடீ்டு னககதத் 
டமித்டல். 
தைமரிதம, 25 - 31 ூக 2016 

34 

டயன..ீடீ.டீ.ரீிஸ் 

ிடயப் ஞிப்மநர் 

CAPI னக அடிப்கதிம டவு உள்நடீ்டு னககதத் 
டமித்டல். 
தைமரிதம, 25 - 31 ூக 2016 

35 

டயன.ஈ.ம்.டீ.க்ைமதக்ை 

உடபிப் ஞிப்மநர் 

CAPI னக அடிப்கதிம டவு உள்நடீ்டு னககதத் 
டமித்டல். 
தைமரிதம, 25 - 31 ூக 2016 

36 

டயன.ச்.டி.ஸ்.தமன்நசைம 

னள்நிபிபிதநமநர் 

CAPI னக அடிப்கதிம டவு உள்நடீ்டு னககதத் 
டமித்டல். 
தைமரிதம, 25 - 31 ூக 2016 

37 

டயன.ஸ்.னங்குன்ன் 

னள்நிபி உத்டயநதமைத்டர் 

CAPI னக அடிப்கதிம டவு உள்நடீ்டு னககதத் 
டமித்டல். 
தைமரிதம, 25 - 31 ூக 2016 

38 

டயன.ஈ.ம்.சர.டீ நசம் 

னள்நிபிபிதநமநர் 

யகதம அிபினத்டய 2020 யைழ்ச்சய யலுக்கு ஆடபமை 
ணமற்றுடயமநிப் னள்நிபிம் ற்யத .ம.ிமந்டயதக் கூட்ம். 
டமய்மந்து, 26 - 28 ூக 2016  

39 
டயன.ி.ம்.ி.அனுகுணம 

ஞிப்மநர் 

பிபசமதத் தடமகைணடயப்ன 2020 ற்யத யைழ்ச்சயத் டயட்ம். 
டமய்மந்து, 19/09/2016 – 23/09/2016 

40 

மக்ர்..ந.சடசயங்ை 

ஞிப்மநர் மதைம் 

சமர்க் னள்நிபி யறுபத் டகபர்ைநின் 8 ஆபது ணமமடு. 
இந்டயதம, 29-31 ஆைஸ்ட் 2016 
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41 

டயனணடய.னை.ணநைஸ்பன் 

ிடயப் ஞிப்மநர் 

சமர்க் னள்நிபி யறுபத் டகபர்ைநின் 8 ஆபது ணமமடு. 
இந்டயதம, 29-31 ஆைஸ்ட் 2016 

42 

டயனணடய.நை.ம்.டி.ஸ்.டி.ைனஞமத் 

ிடயப் ஞிப்மநர் 

சமர்க் னள்நிபி யறுபத் டகபர்ைநின் 8 ஆபது ணமமடு. 
இந்டயதம, 29-31 ஆைஸ்ட் 2016 

43 

டயன..ீல்...நணந்ட 

னள்நிபிபிதநமநர் 

ஆசயத – சுிக் ிமந்டயத சர்பநடச தடமனயல் இம்ததர்வுப் 
னள்நிபித்டயன் டவு நசைரித்டலுக்ைம இண்மபது 
திற்சயப்ட்க. 
தைமரிதம, 10 - 12 எக்நமர் 2016 

44 

டயனணடய.ஸ்.சர.பிக்ணஆமச்சய 
னள்நிபி உடபிதமநர் 

ஆசயத – சுிக் ிமந்டயத சர்பநடச தடமனயல் இம்ததர்வுப் 
னள்நிபித்டயன் டவு நசைரித்டலுக்ைம இண்மபது 
திற்சயப்ட்க. 
தைமரிதம, 10 - 12 எக்நமர் 2016 

45 

டயன.ஈ.ம்.ம்.நை.க்ைமதக்ை 

னள்நிபிபிதநமநர் 

தணமத்ட உள்மட்டு உற்த்டய நணம்டுத்டலுக்ைம SNA 2008 

சம்ந்டணம ிமந்டயதப் திற்சயதய. 
தைமரிதம, 22-30 ஆைஸ்ட் 2016 

46 

டயன.டி.ய.ஸ்.ய.னசயங்ை 

நணடயை ஞிப்மநர் மதைம் 

யகதம அிபினத்டய 2030 யைழ்ச்சய யல் 
அனல்டுத்டலுக்ைம னள்நிபிம் ற்யத ஆசயத – சுிக் 
ணமமடு. 
டமய்மந்து, 24-26 ஆைஸ்ட் 2016 

47 

டயனணடய.நை.ம்.ம்.குணமரிமணய 
நணடயை ஞிப்மநர் மதைம் 

னைமகணத்துப அிபினத்டய யைழ்ச்சயத்டயட்ம். 
ணநயதம, 20-26 தசப்தம்ர் 2016 

48 

மக்ர்..ந.சடசயங்ை 

ஞிப்மநர் மதைம் 

யகதம அிபினத்டய இக்குைநிற்ைம னள்நிபிம் 
சம்ந்டணம உ – ிமந்டயதப் திற்சயப்ட்க. 
இந்டயதம, 05-09 தசப்தம்ர் 2016 

49 

டயனணடய.ந.நை..ீன்.ததைமடி 

சயநஷ் னள்நிபிபிதநமநர் 

2015-2016 இன் ஆற்ல் எப்னகணக் தைமள்பவு தசய்டல் ற்யத 
னென்மபது ிமந்டயதப் திசயப்ட்க. 
ியப்கன்ஸ், 12-16 தசப்தம்ர் 2016 

50 

டயன.ஏ.ம்.ி.குணம 

னள்நிபி உடபிதமநர் 

பிபசமதப் னள்நிபிங்ைலக்ைம ணமடயரிதில் னகைள் 
சம்ந்டணம னென்மபது ிமந்டயதப் திற்சயதய.  

இந்நடமநயதம, 10 - 21 எக்நமர் 2016 

51 

டயனணடய.நை.ம்.ஸ்.பிணத் 

னள்நிபி உத்டயநதமைத்டர் 

சனெைப் னள்நிபிக் தைமள்நநகப பலுப்டுத்துபடற்ைம திற்சய 
யைழ்ச்சயத்டயட்ம். 
தைமரிதம, 10 - 21 எக்நமர் 2016 

52 

டயன.ம்.ந.ணமர்ைஸ் தர்மண்நம 

னள்நிபிபிதநமநர் 

ஆசயத, நமப்ித மடுைலக்ைம தடமகத்தடமர்ன 
உட்ைட்கணப்ன யர்ணமஞம் சம்ந்டணம ைனத்டங்கு – 2016. 
சரம, 13 - 28 தசப்தம்ர் 2016 

53 

டயன.டி.ல்.டயரிசயங்ை 

னள்நிபிபிதநமநர் 

ஆசயத, நமப்ித மடுைலக்ைம தடமகத்தடமர்ன 
உட்ைட்கணப்ன யர்ணமஞம் சம்ந்டணம ைனத்டங்கு – 2016. 
சரம, 13 - 28 தசப்தம்ர் 2016 

54 

டயனணடய.ஈ...ி.தைமபத்ட 

னள்நிபிபிதநமநர் 

யகதம அிபினத்டய இக்குைள் சம்ந்டணம ிமந்டயத 
தைமள்நநகபக் ைட்டிததலப்னபத்ைம திற்சயப்ட்க. 
டமய்மந்து, 05 -07 எக்நமர் 2016 
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55 

டயன.ஸ்.ம்.ச்.ன்.சணநைமன் 

னள்நிபிபிதநமநர் 

அர்த்டப் னள்நிபிம் சம்ந்டணம யனஞர் குலபின் 
மன்ைமபது கூட்ம். 
ியப்கன்ஸ், 05 - 06 எக்நமர் 2016 

56 

டயன.டி.டீ.ம்.ஸ்.டி.தநம 

னள்நிபிபிதநமநர் 

பிதமம னள்நிபிப் டயநபடு சம்ந்டணம 
திற்சயப்ட்கனேம் தமனநமடமப் னள்நிபிம் சம்ந்டணம 
ிமந்டயத யைழ்ச்சயத்டயட்னம் 

டமய்மந்து, 30 பம்ர். - 02 டிசம்ர். 2016 

57 

தசல்பி.ம்.ய.ிள்னை..சயதமணய 
னள்நிபிபிதநமநர் 

பிதமம னள்நிபிப் டயநபடு சம்ந்டணம 
திற்சயப்ட்கனேம் தமனநமடமப் னள்நிபிம் சம்ந்டணம 
ிமந்டயத யைழ்ச்சயத்டயட்னம் 

டமய்மந்து, 30 பம்ர். - 02 டிசம்ர். 2016 

58 

டயனணடய.நை..ஸ்.ி.தைமடிைம 

னள்நிபிபிதநமநர் 

அிபினத்டயதகந்து பனம் மடுைலக்ைம பிதமமப் 
னள்நிபிப் டயநபடு ற்யத திற்சயப்ட்க. 
ப்மன், 07 - 11 பம்ர் 2016 

59 

டயன.ஸ்.டமசயங்ைம் 

சயநஷ் னள்நிபிபிதநமநர் 

பிபசமத உற்த்டயச் தசவுப் னள்நிபிம் சம்ந்டணம 
ிமந்டயதப் திற்சயதய. 
தைமரிதம, 21 - 25 பம்ர் 2016  

60 

டயன.டி.ம்.நை.ி.நை.டயமமதக்ை 

ிடயப் ஞிப்மநர் 

உஞவுத் டமித அநபடீ்டு னககணைள் ணற்றும் ைநஞ்சயத 
னைமகணத்துபம் சம்ந்டணம ைனத்டங்கு 

இந்டயதம, 09 - 11 பம்ர் 2016 

61 

டயனணடய.சர.டி.டீ சயல்பம 

ிடயப் ஞிப்மநர் 

யகதம அிபினத்டய இக்குைள் ணற்றும் மய சணத்டயப 
நணம்மடு சம்ந்டணம ஆசயத, சுிக் ிமந்டயதக் 
ைந்துகதமல். 
டமய்மந்து,  15-17 பம்ர் 2016 

62 

மக்ர்..ந.சடசயங்ை 

ஞிப்மநர் மதைம் 

யகதம அிபினத்டயக்ைம 2030 யைழ்ச்சய யயன் 
உத்டயநதமைப்;ர்ப னள்நிபிம் சம்ந்டணம குலபின் ந்டமபது 
தசதணர்வு. 
டமய்மந்து, 14-16 டிசம்ர் 2016 

63 

டயனணடய.கப.ய.ஆர்..குடயை 

சயநஷ் னள்நிபிபிதநமநர் 

பிபசமத, ையமணயதப் னள்நிபித்கடநணம்டுத்துபடற்ைம ஆசயத, 
சுிக் ிமந்டயதக் குலபின் ஆமபது கூட்ம். 
டமய்மந்து,  15-17 பம்ர் 2016 

64 
டயனணடய.கப.ய.ஆர்..குடயை 

சயநஷ் னள்நிபிபிதநமநர் 

ஆசயத, சுிக் ிமந்டயத ணடயப்டீ்டுணன் ணமமடு.  
பிதட்மம்,  21-25 பம்ர் 2016 

65 

டயனணடய.டி.டி.ய..தசபித் 

ிடயப் ஞிப்மநர் 

ஆசயத, சுிக் னள்நிபி யறுப ஆலகைச் சகதின் 12பது 
தசதணர்வு. 
டமய்மந்து, 12-13 டிசம்ர் 2016 

 

3.4 பதலிபர்வுைள், புதி  ினங்ைள், லிடுலிப்புைள், பதலி லியைல்ைள், பதலி 
சலமிதாக்ைல்ைள் ற்றும இகரப்பாமல்ைள் 

பதலிபர்வுைள் 

நணடயை ஞிப்மநர் மதைம் (னள்நிபிம்)  01 

ஞிப்மநர் (னள்நிபிம்)  08 

PUB-SO002
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னடயத யதணங்ைள் 
னள்நிபிபிதநமநர்  01 
அலுபை உடபிதமநர் நசகப  15 
அலுபை உடபிதமநர் நசகப (டற்ைமயை)  02 

சமடய (டற்ைமயை)  02 

லிடுலிப்புைள் 

னள்நிபி உடபிதமநர்  01 

டவுப் டயவு இதக்குர்  01 

அலுபை உடபிதமநர் நசகப  01 

 
பதலி சலமிதாக்ைல்ைள்  

னள்நிபி உடபிதமநர்  01 

டைபல் தடமனயல்நுட் நசகப உடபிதமநர்  01  

டவுப் டயவு இதக்குர்  01 

குயதடீ்டு லதுபிகஜர் (சயங்ைந தணமனயனெம்)  01 

அலுபை உடபிதமநர் நசகப  01 

அலுபை உடபிதமநர் நசகப (டயகஞக்ைநத்டயற்குரித)  01 

 
இகரப்பாமல்ைள் 

ஞிப்மநர் (னள்நிபிம்)  02 

ஞிப்மநர் (டைபல் தடமனயல்நுட்ம்)  01 

சயநஸ் னள்நிபிபிதநமநர்  05 

னள்நிபிபிதநமநர்   04   

னள்நிபி உத்டயநதமைத்டர்  07 

அச னைமகண உடபிதமநர்  03 

டைபல் தடமனயல்நுட் நசகப உடபிதமநர்  05  

சயநஸ் அகணப்ன இதக்குர்  01 

னத்க்ைம் ைட்டுபர் (அச்சைம்)  01 
சமடய  01 

 

இடாற்மம 

ிடயப் ஞிப்மநர் (டைபல் தடமனயல்நுட்ம்)  01 

டைபல் தடமனயல்நுட் உத்டயநதமைத்டர்  14 

அிபினத்டய உத்டயநதமைத்டர்  11 

அச னைமகண உடபிதமநர்  45 

டைபல் தடமனயல்நுட் நசகப உடபிதமநர்  53 

சமடய  14 

அலுபை உடபிதமநர் நசகப  24 

ட்டமரி திற்சயதமநர்  04 

 

பதலி லியைல் 

னள்நிபி உத்டயநதமைத்டர்  03 

டைபல் தடமனயல்நுட் நசகப உடபிதமநர்  01 
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இமப்புக்ைள் 
னள்நிபி உத்டயநதமைத்டர்  01 

 

3.5 உள்ரைக் ைைக்ைாய்வு  டலடிக்கைைள் 
 

2016 இல் உள்நைக் ைஞக்ைமய்வுப் ிரிபமல் நணற்தைமள்நப்ட் யகநபற்றுகைைள் பனணமறு : 
 

 2016 இற்குரித உள்நைக் ைஞக்ைமய்வு நபகத்டயட்ம் டதமரிக்ைப்ட்டு நடசயத தைமள்கைைள் ணற்றும் 
தமனநமடம அலுபல்ைள் அகணச்சுச் தசதமநரிற்கும் ைஞக்ைமய்பமநர் அடயடயக்கும் 
அனுப்ப்ட்து. 

 2016 இற்ைம ஆம் அயக்கை சணர்ப்ித்டல். 
 ைரநன குயப்ிட் ணமபட்ப் னள்நிபிப் ிரிவுைநின் நமது யர்பமைம் ரிசரயக்ைப்ட்டு அயக்கை 

சணர்ப்ிக்ைப்ட்து ; ைம்ம, நைைமக, இத்டயனரி, குனஞமைல், ைலத்டக, ைமய ணற்றும் ைல்பி 
அகணச்சயன் ணமபட்ப் னள்நிபிப் ிரிவு. 

 திற்சயப் ிரிபின் லீவுைள், திற்சய நபகத்டயட்ம் த்துடல் ற்யப் ரிசரயத்டல். 
 டயகஞக்ைநத்டயன் ிடம ைநஞ்சயதப் ிரிவு, ணமடயரி அநபடீ்டுப் ிரிவு, பகப் ிரிவு, நூைப் 

ிரிவு, டவு ம்ற் ிரிவு, டமப் ிரிவு, கைத்தடமனயல், யர்ணமஞ, பர்த்டை, நசகபைட் ிரிவு, 
ைஞக்குைள் ிரிவு ஆையத ிரிவுைநில் அலுபர்ைநின் லீவு ரிசரயக்ைப்ட்டு அயக்கை 
சணர்ப்ிக்ைப்ட்து.  

 பங்ைய ைஞக்ையஞக்ை, யடயப் னத்டை ணமடயரி ரிசரயக்ைப்ட்து. 
 2015 எக்நமர் ணமட இன்தபன்ரி, யடயப் னத்டைம், தசவுப் டயநபடு ன் ரீட்சரயக்ைப்ட்து. 

2016 இன் பங்ையக் ைஞக்ையஞக்ைம், ைமசுப் னத்டைம், தசவுப் டயநபடு, தமது கபப்னக் ைஞக்கு, 

ைஞக்குத் தடமகுப்ன ணமடயரி ன் ரிசரயக்ைப்ட்து. 2015 இன் எதுக்ைரட்டுக் ைஞக்கு 
ரிசரயக்ைப்ட்து. 

 தமனட்ைகந ைஞக்தைடுப்ன அயக்கை, இன்தபன்ற்ய னத்டைம் ரிசரயக்ைப்ட்து. தபநிதடீ்டுப் ிரிவு, 
நடசயத ைஞக்குைள் ிரிவு, ணமடயரி அநபடீ்டுப் ிரிவு, பகபிதற் ிரிவு, பிபசமதனம் சூனலும் 
ிரிவு, கைத்தடமனயல், யர்ணமஞ, நசகபைட் ிரிவு, திற்சயப் ிரிவு, டமப் ிரிவு ஆையதபற்யல் 
தமனட்ட்டி இமப்ன, தமனட் ைஞக்தைடுப்ன அயக்கை ன் ரிசரயக்ைப்ட்டு குக, ணயகை 
ன் ற்ய அயக்கைதிப்ட்து. 

 2016 இன் தசதற்டயட்ம் ணற்றும் தறுகைத் டயட்த்டயன் யடய, தௌடீை பநர்ச்சய ரிசரயக்ைப்ட்டு 

அயக்கைதிப்ட்து. 2015 இன் தசதற்டயட்ம், யகநபற்றுகை அயக்கை ரிசரயக்ைப்ட்டு அயக்கை 
சணர்ப்ிக்ைப்ட்து. 

 2015 இல் தைமள்பவு தசய்தப்ட் தர்ைலக்குரித நைமப்ன ரிசரயத்டல், தபநிதில் ணற்றும் தமக் 
னத்டைங்ைநில் ரிசரயக்ைப்ட்து. பமைத் டயனத்ட தமக் னத்டை உள்நக்ைம்  ரிசரயக்ைப்ட்து. 
க்ஸ் இதந்டயம், நமட்நமப் ிடய இதந்டயங்ைகநக் தைமள்பவு தசய்டல், மணரித்டல் ற்ய 
ரிசரயத்டல். ிடம ைநஞ்சயதக் நைமப்ன, இனப்ன ரிசரயக்ைப்ட்து. ஸ்ைமிங் இதந்டயங்ைநின் 
தசதற்மடு ணற்றும் நசகப உன்டிக்கைக்கு  அகணத நசகப உள்நடம ப் ரிசரயக்ைப்ட்து. 

 நூைப் னத்டைங்ைள் தைமள்பவு தசய்டல், இன்தபன்யதில் உள்நக்ைல் நமன் பிதங்ைள் 
ரிசரயக்ைப்ட்து. னத்டை அநபடீு ற்யத உள்நைக் ைஞக்ைமய்வுப் ரிசரக ன்வும் 
நணற்தைமள்நப்ட்து. 

 அச அலுபர்ைநின் னற்ஞ B ைஞக்கு ரிசரயக்ைப்ட்டு அயக்கை சணர்ப்ிக்ைப்ட்து. 
 பிபசமதனம் சூனலும் ிரிபில் கதறும் பிபசமதத் தடமகைணடயப்ன 2013/14 யடய, தௌடீை பநர்ச்சய 

ரிசரயக்ைப்ட்து. 
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 ணக்ைநிதல், சுைமடம அநபடீு நணற்தைமள்ந நபண்டித படீ்டுக்கூறுைநின் ட்டிதல் நைமப்ன ணமடயரி 
ரிசரயக்ைப்ட்து. தைமடுப்வு பவுச்சர் ணமடயரி, திற்சய பகுப்னச் தசவு பவுச்சர் ன் 
ரிசரயக்ைப்ட்து. 

 பனமந்டக் கைத்தடமனயல், பனமந்ட  யர்ணமஞக் கைத்தடமனயல்  அநபடீுைநின் யடய, தௌடீை 
பநர்ச்சயைள் ரிசரயக்ைப்ட்டு அயக்கைதிப்ட்து. 

 பிகத்டயன் ணயக்ை ணமபட் அலுபைம் தடரிவு தசய்டல், ணமபட் னள்நிபிக் கைதக்ை நூல் 
டதமரித்டல் ன் ரிசரயக்ைப்ட்டு அயக்கைதில். 

 நடதிக,தடங்கு, இப்ர் உற்த்டயச் தசபி அநபடீ்டின் பநர்ச்சய ரிசரயக்ைப்ட்டு 
அயக்கைதிப்ட்து. 

 டமப் ிரிபின் சுதபிக்நைமகப ணமடயரி ரிசரயக்ைப்ட்து. சம்ந ற்ம், தசதமற்றுகை 
அயக்கை சணர்ப்ித்டயன் ணமடயரி ரிசரயத்டல். சம்நப் டயநபடு, ண்டிகைக் தைமடுப்வு, 
சம்நணற் பிடுனக ன்பற்யன் ணமடயரி ரிசரயக்ைப்ட்டு அயக்கைதில். டயகஞக்ைநத்துக்குரித 
பமைப் மபகஞ, மணரிப்ன ரிசரயத்டல். 

 2016 இற்ைமை 04 உள்நைக் ைஞக்ைமய்வு னைமகணக் குலக் கூட்ங்ைள் த்டப்ட். 

4.  ிதி அமிக்கை 2016 

2016ம் ஆண்டுக்ைம தணமத்ட ணடயப்ிப்ட் தசபிம், அடன் ற்னகத பகதகதின் ைரழ் னொம 
1,134,742,040 (1,134.74 ணயல்யதன்) ஆகும். ணீண்டுபனம் தசபிம் னொம 857,980,000 (857.98 ணயல்யதன்) 

ஆைவும் னெடச் தசபிம் னொம 276,762,040 (276.76 ணயல்யதன்) ஆைவும் இனந்டது. “ணீண்டுபனம் 
தசபிம் 2016” அட்பகஞதின்டி உண்கணதம ணீண்டுபனம் தசபிம் னொம 838,283,719 (838.28 
ணயல்யதன்) ஆை இனந்டது. “னெடச் தசபிம் 2016” இன்டி தசபனயக்ைப்ட் உண்கணதம னெடச் 
தசபிம் னொம 249,630,348 (249.63 ணயல்யதன்) ஆை இனந்டது. 

ணீண்டுபனம் தசபிம்: 

ணடயப்ிப்ட் தசபித்துக்கும் உண்கணதம தசபித்துக்கும் இகதிம நபறுமடுைள் ின்பனம் 
பகைதின் ைரழ் இங்ைமஞப்ட்டு அடற்ைம ைமஞங்ைலம்  ின்பனணமறு பிரிக்ைப்டுையன்.  

 இவ்பனத்டயல் பமகை பமைங்ைள் நடகபப்பில்க 

 தைமடுக்ைப்பினந்ட பவுச்சரிற்கு ைட்டுயடய நமடமகண. 

னெடச் தசபித்டயன் ைரழ் ணடயப்ிப்ட் தசபித்துக்கும் உண்கணச் தசபித்துக்கும் இகப்ட் 
நபறுமடுைள் 
 

 டயர்மர்த்டபமறு இதந்டயங்ைநில் தரித டயனத்டங்ைள் நடகபப்மகண. 

 ணடயப்ிப்ட் நபகைலக்கு நமடயதநவு ற்மடுைள் எதுக்ைரடு தசய்தப்மகண. 

 தைமடுக்ைப்பினந்ட பவுச்சர்ைநிற்கு நமடயதநவு ைட்டுயடய ையகக்ைமகண. 

 தபநிமட்டு உடபிதின் ைரழ் ையகத்டயனந்ட தணமத்ட யடயக்கும் ற்மடு எதுக்ைப்ல்.  
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டகப்ன    252 தடமகைணடயப்ன னள்நிபித் டயகஞக்ைநம் 

யைழ்ச்சயத் டயட்ம்  01  இதக்ைச் தசதற்மட்டு யைழ்ச்சயத் டயட்ம் 

ைனத்டயட்ம்   01  யர்பமை, னள்நிபிச் நசகப 

ீண்டுலரும செயலினம - 2016 

  பயதனச் செயலினம – 2016 
 
ைருத்திட்டம 

 
லாக்குப் பைம 

2016 
திப்பிடப்பட்டது 

(ரூபா) 

2016 
உண்கச் 
செயலினம 

(ரூபா) 
 
 
 
 
1 
 
 

னெடச்தசபிம் 
1. தசமத்துக்ைநின் 

னகணப்னம் நணம்மடும் 

6,500,000.00 5,356,182.00 

2. னெடச் தசமத்துக்ைகந 
உகணதமக்குடல் 

207,553,225.00 186,995,843.00 

  கத னெடச்   
தசபிம் 

62,708,815.00 57,278,323.00 

சாத்தம 
276,762,040.00 249,630,348.00 

அொங்ை நெகலைரின் பற்பைக் ைைக்கு(ஏ. பீ. ஏ. ஜ.ீ எஸ்.)  2520011 – 2016 

 அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட எல்கய 
(ரூபா) 

உண்க எல்கய 
(ரூபா) 

ஆைக் கூடித பவு ல்க 40,000,000.00 35,557,373.00 

ஆைக் குகந்ட ற்று ல்க 28,000,000.00 36,288,023.19 
ஆைக் கூடித பவு ணீடய ல்க 220,000,000.00 141,333,974.41 

 

 
ைருத்திட்டம 
 

 
லாக்குப் பைம 

2016 
திப்பிடப்பட்டது 

(ரூபா) 

2016 
உண்கச் 
செயலினம 

(ரூபா) 
 
1 

1 டிர் நபடமடயைள் 694,000,000.00 689,846,816.00 

2 கத ணீண்டுபனம் 
தசபிம் 

163,980,000.00 148,436,903.00 

சாத்தம 857,980,000.00 838,283,719.00 
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