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குடியபவு, குடினகல்வுத் திணணக்கம் 
 

தசனாற்றுணக அிக்ணக – 2016 
 
 
 
அிபகம்:  
 

1948 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இனக்க குடிருவோர், குடிகல்வோர் சட்ட த்ிறள்ப ற்தோடுகறக்கு அம, 
இனங்மகப் திமைகள் அல்னோவோர் இனங்மகக்குள் உட்திவசிப்தத்மக் கட்டுப்தடுத்ல், இனங்மகப் 
திமைகள் அல்னோ மண திமசகறம், தர்கறம் இனங்மகினிருந்து வபிவறும 
எறேங்குனமநப்தடுத்ல், இனங்மகப் திமைகள் அல்னோ ிரும்தத்கோ தர்கமப இனங்மகினிருந்து 
வபிவற்றுல் னனோண டடிக்மககமப டுக்கும் த்தும் குடிவு, குடிகல்வுத் ிமக்கபத்ிடம் 
உரித்ோக்கப்தட்டுள்பது. இனங்மகப் திமைகறக்கு கடவுச்சீட்டுகமப ிிவோகித்ல், வபிோடுகபில் 
திநக்கும் இனங்மகப் திமைகபின் திள்மபகறக்கு இந் ோட்டுக் குடினேரிமம ங்குல், இனங்மகக் 
குடினேரிமக்கோக ிண்ப்திக்கும் இனங்மகர் அல்னோவோருக்கு இந் ோட்டுக் குடினேரிமம ங்குல் 
னனோண திகறம் இத் ிமக்கபத்ிணோல் ிமநவற்நப்தடுகின்நது. 
 
னாக்கு  
 

திோந்ித்ில் னன்வணோடி குடிவு, குடிகல்வு வசமோகத் ிகறேல் 
 
தசனற்ணி 
 

வசி தோதுகோப்மதனேம், சனெக ிறேிங்கமபனேம் வதிப் தோதுகோத்றம், வதோருபோோ அதிிருத்ிற்கோண 
ோய்ப்னகமப ற்தடுத்ி ண்ம் ோட்டினிருந்து வபிவறு வோமனேம் ோட்டிற்குள் ருவோமனேம் 
எறேங்குனமநப்தடுத்துறம், திமைகள் வசமகமப ங்குறம். 
 
ணிகள் 
 

 இனங்மகப் திமைகறக்கு கடவுச்சீட்டுகமப ிிவோகித்றம், அவணோடிமந் திகறம். 
 

 வபிோட்டுப் திமைகறக்கு சீோ அனுிப் தத்ிங்கமப ிிவோகித்றம், அவணோடிமந் 
திகறம். 

 

 இட்மடக் குடினேரிமம ங்குதுடன் வோடர்னமட திகள். 
 

 ல்மனக் கட்டுப்தோடு. 
 

 வதோதுோண ிருோகனம், ிி ிருோக டடிக்மகறம் 
 
சட்டத் தத்துயங்கள்  

 

 இனங்மகச் சணோக வசோசனிசக் குடிசின் அசினமப்ன. 
 

 1948 ஆம் ஆண்டின்18 ஆம் இனக்க திைோவுரிம சட்டம். 
 

 1948 ஆம் ஆண்டின்20 ஆம் இனக்க குடிருவோர், குடிகல்வோர் சட்டம். 
 

 1949 ஆம் ஆண்டி ன்3 ஆம் இனக்க  இந்ி, தோகிஸ்ோன் குடிிருப்தோபர்கபின் குடினேரிம வோடர்தோண  
சட்டம். 
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 1956குடிருவோர், குடிகல்வோர் எறேங்குிிகறம் வோடர்னமட ிருத்ங்கறம். 
 

 1967 ஆம் ஆண்டி ன்14 ஆம் இனக்க இந்ி – இனங்மக உடன்தடிக்மகம (சிநிோ – சோஸ்ிரி 
உடன்தடிக்மக) மடனமநப்தடுத்துற்கோண சட்டம். 

 

 1988 ஆம் ஆண்டின்39 ஆம் இனக்க தினோள்கறக்குதிைோவுரிம ங்குற்கோணசட்டம். 
 

 2003 ஆம் ஆண்டின்35 ஆம் இனக்க இந்ி ம்சோிிணருக்கு திைோவுரிம ங்குற்கோண சட்டம். 
 

 வற்வசோன்ண சட்டங்கறடன் வோடர்னமட எறேங்குிிகறம், கட்டமபகறம். 
 

 குடிவு, குடிகல்வு  கட்டுப்தோட்டோபர் ோகத்ிணோல் வபிிடப்தடுகின்ந சுற்நநிக்மககறம், 
அநிவுறுத்ல்கறம். 
 

ிருயாகம் 
 
1. ணினாட் ததாகுதி யிபம் 
 

ிமக்கபத்ின் தி ிமநவற்று உத்ிவோகத்ர் ன்ந மகிறம், கக்கீட்டு உத்ிவோகத்ர் ன்ந 
மகிறம் ிமக்கபத்ின் திகமப னன்வணடுத்துச் வசல்றம் வதோறுப்ன குடிவு, குடிகல்வு 
கட்டுப்தோட்டோபர் ோகத்ிடம் உரித்ோக்கப்தட்டுள்பது. கட்டுப்தோட்டோபர் ோகத்ின் ிடோத்னிணதும், 
வற்தோர்மிணதும் கீழ் வனிக கட்டுப்தோட்டோபர் ோகம், 05 கட்டுப்தோட்டோபர்கள், தி கக்கோபர், 
உள்பகக் கக்கோய்ோபர் ிமக்கபத்ின் அந்ந்ப் திரிவுகறக்குப் வதோறுப்தோகச் வசற்தடுகின்நணர். 

 
அங்கீகரிக்கப்ட்ட நற்றும் னசணயனில் ஈடுட்டுள் ணினாட் ததாகுதி யிபம் – 2016 
 

 தயி னசணய அங்கீகரிக்கப்ட்ட 
ண்ணிக்ணக 

ிவும் 
ண்ணிக்ணக 

தயற்ிடங்கின் 
ண்ணிக்ணக 

1. கட்டுப்தோட்டோபர் ோகம் இன.ி.வச. (ிவசட ம்) 01 01 - 
2. வனிக கட்டுப்தோட்டோபர் 

ோகம் 
இன.ி.வச. (ிவசட ம்) 01 01 - 

3. கட்டுப்தோட்டோபர் இன.ி.வச. 05 05 - 
4. தி கக்கோபர் இன.க.வச. 01 01 - 
5. திி/ உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் இன.ி.வச. 39 33 06 
6. திி/ உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் ிமக்கப 10 07 03 
7. கக்கோபர் இன.க.வச. 02 02 - 
8. உள்பகக் கக்கோய்ோபர் இன.க.வச. 01 01 - 
9. ிருோக உத்ிவோகத்ர் அ.ன.உ.வச. 02 02 - 
10. சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந 

உத்ிவோகத்ர் 
ிமக்கப 36 14 22 

11. அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர் 

ிமக்கப 358 331 27 

12. வோிவதர்ப்தோபர் வோிவதர்ப்தோபர் 
வசம 

02 02 - 

13. திற்சி னகோமோபர் இமந் வசம 01 01 - 
14. வு – வசனவுத் ிட்ட 

உிோபர் 
இமந் வசம 01 01 - 

15. அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர் அதிிருத்ி உ. வசம 20 20 - 
16. கோனோபர் ிமக்கப 03 03 - 
17. அச னகோமத்து 

உிோபர் 
அ.ன.உ.வச. 368 368 - 

18. வற்ன உத்ிவோகத்ர் ிமக்கப 01 01 - 
19. கடவுச்சீட்டு உிோபர் ிமக்கப 35 31 04 
20. சோி சோி வசம 30 30 - 
21. அறனக உிோபர் அ.உ.வச. 104 103 01 
22. அ சிற்றூிர் அ 10 05 05 
 தநாத்தம்  1,031 963 68 
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ආගමන හා විගමන දෙපාර්තදේන්තුදේ 

               සංවිධාන ේයූ හය 

 

 

 

 

னநதிக கட்டுப்ாட்டார் ானகம் 

 

கட்டுப்தோட்டோபர் 
(வகோள்மக ற்றும் அதிிருத்ி) 

திி ஆமோபர் 
(இந்ி –இனங்மக) 

தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(சட்

ட
ம்
) 

 

தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(வகோள்

ம
க 

ற்
று
ம்
 அ

தி
ிரு

த்

ி) 

 

அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர்  
னகோமத்து உிோபர் 

 

தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(கு

டி
னே
ரி
ம


) 

 

அதிிருத்ி 
உத்ிவோகத்ர்  
னகோமத்து 
உிோபர் 

 

 
தி கக்கோபர் 

 
க

க்கோப
ர் (வ

கோடு
ப்தண

வு
) 

 க
க்கோப

ர் (
ரு


ோண

ம்
) 

 

அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர்  
வு – வசனவுத் ிட்ட உிோபர் 
னகோமத்து உிோபர் 

 

ிருோக 
உத்ிவோகத்ர் 

(ிி) 

 

கட்டுப்ாட்டார் ானகம் 

ஆணணனார் (இந்தின – இங்ணக) 

 

கட்டுப்தோட்டோபர் 
(ிருோகம்) 

தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(தோ

ரி
ப்ன) 

 
தி

ி/ உ


ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(
ோதண

ம்
) 

 

தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(வ
கோள்

ன

ல்
) 

 

தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(

ண
ி
 

ப
ம்
) 

 

திற்சி னகோமோபர் 

 

சோி 
அறனக உிோபர் 

சிற்றூிர் 
 

 

வ

ோ

ிவ
த

ர்ப்தோப
ர் 

 

அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர்  
னகோமத்து உிோபர் 
 
 

 

ிருோக 
உத்ிவோகத்ர் 

(ோதணம்) 

 

கடவுச்சீட்டு உிோபர் 

 

கட்டுப்தோட்டோபர் 
(கடவுச்சீட்டு) 

 

தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(கட

வு
ச்சீட்

டு
) 

 
தி

ி/ உ


ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(
ிரு

த்

ங்
கள்

) 
 

தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(வ

ப
ிோட்

டு
த்
 தூ


கம்

) 

 
தி

ி/ உ


ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(
தோல்

) 
 

தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
( ... அ

ற

ன
கம்

) 
 

அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர்  
னகோமத்து உிோபர் 

 
அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர்  
னகோமத்து உிோபர் 

 

கட்டுப்தோட்டோபர் 
(கல் 

வோில்தட்தம்) 

 

 

தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(உ


ிர்

ோண
த்
 

க
ல்
) 

 தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(ட


டி
க்ம

க) 

 தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(
க

ல்
 வ


ோ

ில்
த
ட்
தம்

) 
 

குடியபவு, குடினகல்வுத் திணணககத்தின் ிறுயக் கட்டணநப்பு 

 
உள்பகக் 

கக்கோய்ோபர் 
 

அதிிருத்ி 
உத்ிவோகத்ர்  
னகோமத்து 
உிோபர் 

 

கட்டுப்தோட்டோபர் 
(ல்மனக் 

கட்டுப்தோடு ற்றும் 
சீோ) 

 

தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(னன

ண
ோய்

ன) 

 
தி

ி/ உ


ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(து

ம
ந
ன

கம்
) 

 தி
ி/ உ



ிக் கட்

டு
ப்தோட்

ட
ோப

ர் 
(

சீோ) 

 

அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர் 

 

சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர் 

 

அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர்  
னகோமத்து உிோபர் 

 

 
கோனோபர் 
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1. ிருயாகப் ிரிவு 
 

இப் திரிவு கட்டுப்தோட்டோபர் (ிருோகம்) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் இங்குதுடன், 
வதோதுோண ிருோகம். திற்சி ற்றும் ணி ப அதிிருத்ி, வகோள்னல் னனோண திகள் இப் 
திரிின் கீழ் ிமநவற்நப்தடுகின்நண. 

 
1:1 ிருயாகக் கிண  
 

ணினாட் ததாகுதி 
 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 02 
2. ிருோக உத்ிவோகத்ர் 01 
3. வோிவதர்ப்தோபர்  02 
4. அச னகோமத்து உிோபர் 27 
5. சோி 30 
6. அறனக உிோபர் 04 
7. சிற்றூிர் 05 

 
தா டயடிக்ணககள் 
 

ஆட்னசர்ப்புகளும், தயிபனர்வுகளும் 
 

 தயி ண்ணிக்ணக தயிபனர்த்தப்ட்ட தயி 
1. சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர் 01 உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் (2016.06.13) 
2. அச னகோமத்து உிோபர்I 06 அ.ன.உ.வச. அினேர் குப்ன 

3. அச னகோமத்து உிோபர் II 02 அ.ன.உ.வச. I 
4. அச னகோமத்து உிோபர் III 25 அ.ன.உ.வச. II 

 
னசணயனில் ிபந்தபநாக்கல் 
 

அச னகோமத்து உிோபர் ம் IIIச் வசர்ந் உத்ிவோகத்ர்கள் –03 
 
யிணத்தின்காண் தணடப் ரீட்ணசகண டாத்துதல் 
 

அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர்கறக்கோண 2016 ஆம் ருடத்ிற்கோண ிமணத்ிநன் கோண் மடப் 

தரீட்மச 2017.03.19ஆம் ிகி டோத்ப்தட்டது. 
 
இடநாற்ங்களும், ஏய்வுதலும் - 2016 
 

 தயி இடநாற்ம் தற்று 
யந்னதார் 

இடநாற்ம் 
தற்றுச் தசன்னார் 

ஏய்வு தற்றுச் 
தசன்னார் 

1. இனங்மக ிருோக வசம 
உத்ிவோகத்ர்கள் 

08 12 - 

2. உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 
(ிமக்கப) 

- - 02 

3. அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர் - - 02 
4. அச னகோமத்து உிோபர் 98 50 11 
5. அறனக உிோபர் வசம 13 - 03 
6. சோி வசம 03 - 01 
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எளக்காற்று டயடிக்ணககள் 
 

 ஆம்திக்கப்தட்டுள்ப ஆம்த ிசோமகபின் ண்ிக்மக     – 05 
 னடிக்கப்தட்டுள்ப ஆம்த ிசோமகபின் ண்ிக்மக     – 01 
 ஆம்திக்கப்தட்டுள்ப னமநோண எறேக்கோற்று ிசோமகபின் ண்ிக்மக – 00 
 னடிக்கப்தட்டுள்ப னமநோண எறேக்கோற்று ிசோமகபின் ண்ிக்மக   – 00 
 வமன இமடிறுத்ம் வசய்ப்தட்ட உத்ிவோகத்ர்கபின் ண்ிக்மக   – 01 
 தி ீக்கம் வசய்ப்தட்ட உத்ிவோகத்ர்கபின் ண்ிக்மக    – 00 
 
1:2 னிற்சி நற்றும் அியிருத்தி கிண  
 

கட்டுப்தோட்டோபர் (ிருோகம்) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் இப் திரிவு இங்குகின்நது. 
 

ணினாட் ததாகுதி - 2016 
 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. திற்சி னகோமோபர் 01 
2. அச னகோமத்து உிோபர் 03 
3. அறனக உிோபர் 01 

 
குடிவு, குடிகல்வு ிமக்கபத்ிற்கு  இமக்கப்தட்டுள்ப ல்னோ உத்ிவோகத்ர்கபிணதும் 
திற்சித் வமகமப இணங் கண்டு, வதோருத்ோண ணி ப அதிிருத்ி ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கமப, 

 

 ிட்டிடுல். 
 எறேங்கு வசய்ல். 
 அனல் வசய்ல். 
 மண வசற்தோடுகமப எருங்கிமப்னச் வசய்ல். 
 வபிோட்டுப் திற்சிகறக்கோண ோய்ப்னகமப இணங் கண்டு, அற்நிற்குரி டடிக்மககமப 

டுத்ல். 
 திற்சி ற்றும் அதிிருத்ி வசற்தோடுகறக்கோக ருடோந்ம் எதுக்கப்தடுகின்ந ிி 

எதுக்கீடுகறக்கு வனிகோக, வபி ிறுணங்கள், தூகங்கள், சர்வச அமப்னகள் ஊடோக 
திோட் வோகுிக்கோண திற்சி ோய்ப்னகமப இணங் கண்டு, அற்றுடன் வோடர்னமட 
திகமப ிமநவற்றுல். 

 
2016 ஆம் யருடத்தில் டாத்தப்ட்ட னிற்சி ிகழ்ச்சிகள் 

 

 னிற்சி ிகழ்ச்சி/ தசனநர்வு டாத்தப்ட்ட 
திகதி 

இக்கு ணயக்கப்ட்ட குள ங்குற்ினனாரின் 
ண்ணிக்ணக 

1. னி உத்ிவோகத்ர்கறக்கோண ஆம்தப் 
திற்சிச் வசனர்வு 
(திற்சி, அதிிருத்ிப் திரிவு வகட்வதோர் கூடம்) 

2016.01.04 
2016.01.08 

திிமன உத்ிவோகத்ர்கள், 
அச னகோமத்து உி 
உத்ிவோகத்ர்கள்,  
அறனக உிோபர்கள். 

40 

2. உிர்ோணக் கடவுச்சீட்டுகள் கருத்ிட்டத்ின் 
னன்வணற்நம் வோடர்தோக கனந்துமோடும் 
வசனர்வு 

2016.01.23 திிமன உத்ிவோகத்ர்கள் 24 

3. ிமபோட்டுத்துமந ற்றும் உடல் 
ஆவோக்கி ிவசட ிகழ்ச்சித் ிட்டத்ம 
அனல் வசய்ல். ிமபோட்டு, உடற் திற்சி 
வோடர்தில் திற்சிகமப வசய்து கோட்டல் 
(திற்சி, அதிிருத்ிப் திரிவு வகட்வதோர் கூடம்) 

2016.01.25 ிமக்கப உத்ிவோகத்ர்கள் 
அமணரும் 

300 

4. Training program on finger print feature 

identification and ICAO photo standard 

compliance. 

2016.02.10 இனங்மக ிருோக வசம 
உத்ிவோகத்ர்கறம், அிகோம் 
வதற்ந உத்ிவோகத்ர்கறம். 

30 

5. Workshop on Readmission  

(Hotel Renuka) 

2016.02.17 சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கள். 

17 
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6. Case Management System RCMS  

(Hotel Renuka) 

2016.02.24 சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கள். 

17 

7. மகவசன் னகோமத்தும் வோடர்தில் 
வபிவூட்டல் வசனர்வு (திற்சி, 
அதிிருத்ிப் திரிவு வகட்வதோர் கூடம்) 

2016.03.03 உிக் கட்டுப்தோட்டோபர், 
அச னகோமத்து உி 
உத்ிவோகத்ர்கள், அறனக 
உிோபர்கள் 

50 

8. குடிவு, குடிகல்வு சிவஷ்ட அிகோம் 
வதற்ந உத்ிவோகத்ர்கறக்கும், அிகோம் 
வதற்ந உத்ிவோகத்ர்கறக்குோண 
ஆங்கமபப் தரீட்சிப்தது வோடர்தில் 
திற்சிச் வசனர்வு (திற்சி, அதிிருத்ிப் 
திரிவு வகட்வதோர் கூடம்) 

2016.03.09 சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கறம், அிகோம் 
வதற்ந உத்ிவோகத்ர்கறம். 

26 

9. கடவுச்சீட்டுப் திரிின் கடம டடிக்மககள் 
வோடர்தினோண ிவசட வசனர்வு. 
(அவதக பவு) 

2016.03.19 திிக் கட்டுப்தோட்டோபர்கள், 
உிக் கட்டுப்தோட்டோபர்கள். 

35 

10. இனஞ்சம் அல்னது ஊல் ிோம் 
வோடர்தோண திற்சி ிகழ்ச்சி. 
(கட்டுோக்கோ தண்டோோக்கோ ிோண 
ிமன ஏய்மந வகட்வதோர் கூடம்) 

2016.04.05 
2016.04.08 

சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கள். 

85 

11. னி உத்ிவோகத்ர்கறக்கோண திற்சிச் 
வசனர்வு 

2016.04.26 
2016.04.29 

அச னகோமத்து உி 
உத்ிவோகத்ர்கள், அறனக 
உிோபர்கள் 

25 

12. வர்மந சிந்மண, ல்மனக் கட்டுப்தோடு, 
சீோ டடிக்மககள், இட்மடக் குடினேரிம 
ஆகி ிடங்கள் வோடர்தில் திிமன 
உத்ிவோகத்ர்கறக்கோண திற்சிச் 
வசனர்வு (இனங்மக ன்நக் கல்றரி) 

2016.04.30 திிமன உத்ிவோகத்ர்கள் 50 

13. அச ஆ னகோம, தோதுகோத்ல், வதிப் 
தோதுகோத்ல், வதோறுப்ன ீக்கம் வசய்ல் 
வோடர்தோண வசனர்வு 

2016.05.11 திிமன உத்ிவோகத்ர்கள், 
அச னகோமத்து உி 
உத்ிவோகத்ர்கள்,  
அறனக உிோபர்கள். 

60 

14. உற்தத்ித் ிநன் ஊக்குிப்ன ிகழ்ச்சி 2016.06.09 திிமன உத்ிவோகத்ர்கள், 
அச னகோமத்து உி 
உத்ிவோகத்ர்கள், 
அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர்கள்,  
அறனக உிோபர்கள். 

40 

15. உற்தத்ித் ிநன் வோடர்தோண சோன்நிழ் 
தோடவநி (12 ோள்) 

2016.06.14 
2016.09.06 

அச னகோமத்து உி 
உத்ிவோகத்ர்கள். 

03 

16. வதோமப் வதோருள், சிகட் தோமணின் 
வோசோண தோிப்னகறம், சனெகத் 
ோக்கங்கறம்– னற்றுவோய் வோடர்தோண 
வசனர்வு (னன்ணங்கு பவு) 

2016.06.20 உத்ிவோகத்ர்கள் அமணரும். 80 

17. உற்தத்ித் ிநன் ிகழ்ச்சித் ிட்டம் 2016.06.22 சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கள், அச 
னகோமத்து உி 
உத்ிவோகத்ர்கள், 
அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர்கள்,  
அறனக உிோபர்கள். 

20 

18. வதோது க்கள் வோடர்ன ற்றும் 
மனமத்தும் வோடர்தோண வசனர்வு. 
(இனங்மக அதிிருத்ி ிருோக ிறுகம்) 

2016.07.08 திிமன உத்ிவோகத்ர்கள். 45 

19. இனஞ்சம் அல்னது ஊல் வோடர்தோண 
ிோம் வோடர்தோண திற்சி ிகழ்ச்சி. 
(கட்டுோக்கோ தண்டோோக்கோ ிோண 
ிமன ஏய்மந வகட்வதோர் கூடம்) 

2016.07.13 சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கள், அிகோம் 
வதற்ந உத்ிவோகத்ர்கள். 

85 

20. ிருோக ரீிோண எறேங்குிிகறம், 
அற்நின் மடனமநப் தன்தோடும் – 
சோல்கறம், அோணங்கறம் (வணுகோ 
வ ோட்டல்). 

2016.07.25 சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கள். 

25 

21. Strengthening the government capacity to 

combat human smuggling & other cross 

border crimes in Sri Lanka. (Hotel 

Renuka). 

 

 

2016.07.26 
2016.08.05 

சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கள், அிகோம் 
வதற்ந உத்ிவோகத்ர்கள். 

25 
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22. Travel documents  

(Training and development unit) 

2016.07.27 
2016.08.03 

சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கள், அிகோம் 
வதற்ந உத்ிவோகத்ர்கள். 

25 

23. Inland Immigration Enforcement  

(Hotel Renuka) 

2016.07.29 
2016.08.05 

சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கள், அிகோம் 
வதற்ந உத்ிவோகத்ர்கள். 

20 

24. Finger Print Science 2016.10.28 திிமன உத்ிவோகத்ர்கள் 15 

25.  ட்டங்கள் ற்றும் க் கட்டுப்தோட்டுக் 
கருிகள் வோடர்தோண திற்சிச் வசனர்வு 

2016.11.01 திிமன உத்ிவோகத்ர்கள், 
அச னகோமத்து உி 
உத்ிவோகத்ர்கள், 
அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர்கள்,  
அறனக உிோபர்கள். 

35 

26. Investigation of Narcotics 

(Department of Immigration & 

Emigration) 

2016.11.09 சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கள், அிகோம் 
வதற்ந உத்ிவோகத்ர்கள். 

20 

27. 2016.05.15 ஆம் ிகிக்குப் தின்ணர் இடோற்நம் 
வதற்று ிமக்கபத்ிற்கு ந் னி 
உத்ிவோகத்ர்கறக்கோண ஆம்தப் திற்சிச் 
வசனர்வு 

2016.11.10 
2016.11.11 

அச னகோமத்து உி 
உத்ிவோகத்ர்கள், அறனக 
உிோபர்கள் 

15 

28. கவணடி தூதுோன 
உத்ிவோகத்ர்கபிணோல் டோத்ப்தட்ட 
திற்றுிப்தோபர்கறக்குப் திற்சிபிக்கும் 
வசனர்வு 

2016.11.28 
2016.12.09 

அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கள். 

15 

29. Visa and Boarder Management 

Formalities/ Procedures and operations. 

(Excel of Distance Learning Centre) 

2016.12.02 ிமநவற்று (திிமன) 
உத்ிவோகத்ர்கள். 

45 

30. ல்மனக் கட்டுப்தோட்டு ற்றும் சீோ 
டடிக்மககள் வோடர்தோண ிவசட 
வசனர்வு. 
(இனங்மக அதிிருத்ி ிருோக ிறுகம்) 

2016.12.03 திிமன உத்ிவோகத்ர்கள். 50 

31. Outbound Training 

Outside Colombo – Canadian Council 

2016.12.05 
2016.12.09 

அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கள். 

25 

32. ல்மனக் கட்டுப்தோட்டு ற்றும் சீோ 
டடிக்மககள் வோடர்தோண ிவசட 
வசனர்வு. – கட்டுோக்கோ தண்டோோக்க 
ிோண ிமனத்ில் கடமோற்றுல் 
வோடர்தில் குடிவு, குடிகல்வு 
உத்ிவோகத்ர்கமபத் வபிவூட்டும்  
வசனர்வு. 

2016.12.10 அிகோம் வதற்ந 
உத்ிவோகத்ர்கள். 

20 

33. கடவுச்சீட்டுகமப ிிவோகிக்கும் னி 
மடனமநின் னன்வணற்நம் – ிருோக 
டடிக்மககமப இற்மநப்தடுத்ல். 

2016.12.17 
2016.12.18 

திோந்ி அறனகங்கமபச் 
வசர்ந் ல்னோ 
உத்ிவோகத்ர்கறம். 

60 

 
1:3 தகாள்பதல் கிண  
 

2016 ஆம் ருடத்ிற்கோண வகோள்னல் ிட்டத்ிற்கு அம வற்வகோள்பப்தட்ட திகபின் 
னன்வணற்நம்: 

 

 தகாள்பதல் தசய்னப்ட்ட தாருள் தறுநதி (ரூ.) 
1. அறனக உதகங்கறம், பதோடங்கறம் 42,530,154.23 
2. அச்சு இந்ிங்கறம், ிற்தட இந்ிங்கறம் 1,340,192.00 
3. கிணி னமநமக்குரி உதகங்கப 122,223,977.73 
4. ஸ்வகணர் இந்ிங்கள் 1,058,400.00 
5. வற்றுக் கடவுச்சீட்டுகறம், கடவுச்சீட்டு அச்சுப் திகறக்கோண சோனம் 549,176,629.39 
6. கட்டிடங்கமப ிர்ோித்றம், னிோக தகுிகமபச் வசர்த்றம் 86,769,383.05 
7. சீோ ஸ்ரிக்கர்கள் 13,423,375.00 
8. மதங்கறம், திந ற்தோடுகறம் 8,899,413.70 
9. ஆங்கமப ருடி டுத்ல் (ஸ்வகன் வசய்ல்) 1,689,120.00 
 தநாத்தம் 827,110,645.10 
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யினசட ணிகள் 
 

1. ணினாட் ததாகுதினிணப ஊக்கப்டுத்தல் 
 

ிமக்கபப் திோட் வோகுிிணம ஊக்கப்தடுத்தும் டடிக்மகோக 2016 ஆம் ருடத்ில் 
கோண்தித் வசனோற்றுமகம அடிப்தமடோகக் வகோண்டு, ிகச் சிநந் உத்ிவோகத்ர்கறக்கோக 
சோன்நிழ்கள், தோோட்டுல்கள், தரிசுகள் ன்தண ங்கப்தட்டண. இங்கு தரிசில்கமப ங்குற்கோக 
ிமக்கபத்ின் னன்னரிச் சங்கத்ின் அனுசம வதற்றுக் வகோள்பப்தட்டது. அந்ந் வசம 
குிகறக்கு அம ிகச் சிநந் உத்ிவோகத்ர்கபோகத் வரிவு வசய்ப்தட்ட 
உத்ிவோகத்ர்கபின் ண்ிக்மக ருோறு: 

 

 னசணய யகுதி/ தயி ண்ணிக்ணக 
1. சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர் 01 
2. அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர் 06 
3. கடவுச்சீட்டு உிோபர் 02 
4. னகோமத்து உிோபர் 07 
5. அறனக உிோபர் 04 
6. அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர் 01 
7. சோி 01 

 
 
2. திணணக்கத்ணத புதின கட்டிடத்தில் ிறுவுதல் 

 

இத் ிமக்கபோணது, ஆணந் இோைகருோ ோத்ம, இன. 41 இல் அமந்துள்ப ணிோர் 
கம்தணிவோன்நிற்குச் வசோந்ோண கட்டிடத்ில் ோடமக அடிப்தமடில் டோத்ிச் வசல்னப்தட்டதுடன், 
2016.08.29ஆம் ிகி இத் ிமக்கபம், தத்னல்மன “சுகுறுதோோ” கட்டிடத் வோகுிில் 
ிறுப்தட்டது. இன் வதோது “சுகுறுதோோ” னி கட்டிடத்ில் குடிவு, குடிகல்வுத் ிமக்கபத்ம 
ிறுவுல் வோடக்கம் ற்கணவ இருந் வசம ிமனம் அமப் வதற்நிருந் கட்டிடத்ம கட்டிட 
உரிமோபரிடம் எப்தமடத்ல் ம, தோரி திகள் அன்நோட கடமகறக்கு த்ிில் 
ிமநவற்நப்தட்டண. கல் வோில்தட்தத்மப் தன்தடுத்ி கிணி னமநமவோன்நினூடோக 
அன்நோட வசமகமப ங்கும் இத் ிமக்கபத்ம னி கட்டிடத் வோகுிவோன்நினுள் 
ிறுவுவன்தது சோல் ிமநந் திவோன்நோக இருந் வதோிறம், எவவோரு அசோங்க வமன 
ோபில் ட்டும் அறனகத்ம னெடி, னி கட்டிடத் வோகுிில் குடிவு, குடிகல்வுத் 
ிமக்கபத்ம ிறுவும் டடிக்மககள் ல்னோ உத்ிவோகத்ர்கபின் தங்கபிப்னடனும், 
எத்துமப்னடனும் வற்வகோள்பப்தட்டது. 
 
3. னயண ஆய்தயான்ண னநற்தகாள்ல் 
 

ிமக்கபப் திகபின் ிரிோக்கம் ற்றும் னி திகள் ந்து வசரும் வதோக்கினுள் ணி பப் 
தன்தோட்டின் ன்மம ஆய்வு வசய்து, வமோண ீபமப்னகமப வற்வகோள்றம் வோக்குடன் 
வமன ஆய்வோன்மந  வற்வகோள்றம் திகள் ஆம்திக்கப்தட்டண. 
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2. கடவுச்சடீ்டுப் ிரிவு 
 

கட்டுப்தோட்டோபர் (கடவுச்சீட்டு) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் திோணோக கடவுச்சீட்டுக் கிமப, 
கடவுச்சீட்டு ோரித்ல் கிமப, கடவுச்சீட்டு ிருத்க் கிமப, வபிோட்டுத் தூகக் கிமப, தோல் 
கிமப ஆகி கிமபகள் இங்குகின்நண. 
 
2:1 கடவுச்சடீ்டுக் கிண  
 

இத் ிமக்கபத்ின் வசமமப் வதற்றுக் வகோள்ற்கோக வதோது க்கள் கூடுனோக ருமக ரும் 
கிமப கடவுச்சீட்டுக் கிமப ன்தது குநிப்திடத்க்கது. வபிோட்டு வமன ோய்ப்ன, சுற்றுனோ, 
ருத்துச் சிகிச்மச, ோத்ிம னனோண தல்வறு வமகறக்கோகவும் வபிோடு வசல்றம் 
வோக்கில் கடவுச்சீட்டுகறக்கோக ிண்ப்திக்கும் ிண்ப்தோரிகறக்கு சர்வச ரீிில் ற்றுக் 
வகோள்பப்தட்டதும் ிகச் சரிோண கல்கள் அடங்கிதுோண கடவுச்சீட்டுகமப ிிவோகிக்கும் 
திகள் இப் திரிிணோல் னன்வணடுக்கப்தடுகின்நது. இங்கு திோண அறனகத்ின் கடவுச்சீட்டுக் 
கிமபக்கு வனிகோக, கண்டி, வுணிோ, ோத்மந ஆகி இடங்கபில் 03 திோந்ி அறனகங்கள் 

ிறுப்தட்டுள்பதுடன், 2015 ஆம் ருடத்ினிருந்து திவச வசனகங்கள் ஊடோக ிண்ப்தங்கமப 
ற்றுக் வகோள்றம் னமந இமடிறுத்ப்தட்டுள்பது. 
 
கட்டுப்தோட்டோபர் (கடவுச்சீட்டு) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் இக் கிமப இங்குகின்நது. 
 
ணினாட் ததாகுதி - 2016 

 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. திிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 01 
2. உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 16 
3. அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர் 07 
4. அச னகோமத்து உிோபர் 56 
3. அறனக உிோபர் 18 

 
கடவுச்சடீ்டுப் ிரியின் னாக்கங்கள் 
 

வபிோட்டு வமன ோய்ப்ன, வபிோட்டு சுற்றுப் தம், ருத்து சிகிச்மச வதோன்ந 
தல்வறுதட்ட வமகமப அடிப்தமடோகக் வகோண்டு, கடவுச்சீட்டிற்கோக ிண்ப்திக்கும் 
ிண்ப்தோரிகறக்கு சர்வச அங்கீகோத்மப் வதற்ந ிகச் சரிோண கல்கள் அடங்கி 
கடவுச்சீட்டுகமப ிிவோகித்ல். 
 
ணிகள் 
 

வசம வதறுணர்கபோக இருக்கும் க்கபின் உச்ச சிகள் வோடர்தில் கூருர்வுடன் வசற்தட்டு, 
வபிோடு வசல்றம் இனங்மகர்கறக்கு கடவுச்சீட்டுகமப ிிவோகித்ல். 
 
2016 ஆம் யருடத்தில் ிணனயற்ப்ட்ட பக்கின ணிகள்  
 

கடவுச்சீட்டுக்கோக ிண்ப்திப்வதோரின் உிர்ோணத் வுகமபப் வதற்றுக் வகோள்றம் 
கருத்ிட்டத்ினுள் னகங் வகோடுக்க வர்ந் சிற்சின வோில்தட்த ற்றும் மடனமநச் 
சிங்கறக்கு த்ிிறம் கூட, ிமக்கபத்ின் னி கட்டிடத் வோகுிினுள், ோடிக்மகோபர் 
வசமகமப இமடிறுத்தும் கோனப்தகுி தும் இன்நி கடவுச்சீட்டுப் திரிம ிறுி கடவுச்சீட்டு 
ிிவோக டடிக்மககமப வற்வகோள்பல். 
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தயற்ிகள் 

 
உிர்ோணக் கடவுச்சீட்டுகமப ிிவோகிக்கும் வோிற்தோட்டின் கீழ், ிண்ப்தோரிகபிடிருந்து 
வதற்றுக் வகோள்பப்தட்ட மகில் அமடோபங்கமப எப்திட்டுப் தோர்க்கும் வோிற்தோடு (Biometric 

Project Phace)வற்நிகோக ஆம்தித்து மக்கப்தட்டது. 
 

சயால்கள் 

 
01. சர்வச சிில் ிோண வசமகள் அமப்தின் அபவுவகோல்கறக்கு னற்நிறம் வதோருத்ோண 

ணிதர் னமகப்தடங்கமபவோடநோ னமந (Online)னெனம் ிமக்கபத்ின் வுத் பத்ிற்கு 
வடிோகப் வதற்றுக் வகோள்பல், 10 ில்கபிணதும் மகில் அமடோபங்கமபப் வதற்றுக் 
வகோள்பல், ஆகக் கூடி ோடிக்மகோபர் வசம சிகள், சிநந் ஆபி மகோபல் ஆகி 
திரிவுகபில் ிருப்ிமடனேம் ித்ில் ிமபவுப் வதருக்கனமட கடவுச்சீட்டு ிிவோகத் 
வோிற்தோவடோன்மந ிமக்கபத்ின் னி பில் மடனமநப்தடுத்ல். 

 
02. சர்வச ரீிில் ிகவும் அங்கீகரிக்கப்தட்ட னி வோில்தட்தங்கறடனும், தோதுகோப்ன 

கருிகறடனும் கூடி கடவுச்சீட்வடோன்மந அநினகம் வசய்ல். 
 

 
கடவுச்சடீ்டு யிினனாக டயடிக்ணககின் பன்னற்ம் - 2016 

 

 
ிபதா அலுயகம் 
 

இபாைதந்தி
ப 

உத்தினனாகபூர்
ய 

ல்ா 
ாடுகளுக்குநா

து 

நத்தின கிமக்கு 
ாடுகளுக்கா

து 

அயசப 
சான்ித

ழ் 

அணடனா
ச் 

சான்ிதழ் 

தநாத்த
ம் 

401 1,846 355,317 177,452 23,398 12 558,426 
 

 
ிபாந்தின அலுயகங்கள் 
 

  உத்தினனாகபூர்ய ல்ா 
ாடுகளுக்குநாது 

நத்தின கிமக்கு 
ாடுகளுக்காது 

அயசப சான்ிதழ் 
(தம்திய னாத்திணப) 

தநாத்தம் 

1. கண்டி 08 32,158 12,861 6,900 51,927 
2. வுணிோ 01 15,558 5,868 817 22,244 
3. ோத்மந 01 19,361 4,130 2,636 26,128 

 

 
2016 ஆம் யருடத்தில் யிினனாகிக்கப்ட்ட ல்ா யிதநா கடவுச்சடீ்டுகிதும் ண்ணிக்ணக 
 

இபாைதந்தி
ப 

உத்தினனாகபூர்
ய 

ல்ா 
ாடுகளுக்குநா

து 

நத்தின கிமக்கு 
ாடுகளுக்கா

து 

அயசப 
சான்ித

ழ் 

அணடனா
ச் 

சான்ிதழ் 

தநாத்த
ம் 

401 1,856 422,394 200,311 33,751 12 658,725 
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2012 ததாடக்கம் 2016 யணப கடவுச்சடீ்டுகண யிினனாகித்தல் (கடவுச்சடீ்டு யணகனின் 
அடிப்ணடனில்) 
யருடம் இபாைதந்திப உத்தினனாகபூர்ய ல்ா 

ாடுகளுக்குநாது 
நத்தின கிமக்கு 

ாடுகளுக்காது 
அயசப 

சான்ிதழ் 
அணடனாச் 
சான்ிதழ் 

தநாத்தம் 

2012 288 899 303,524 230,482 35,697 04 570,894 
2013 338 998 284,231 214,352 17,611 06 517,536 
2014 309 1,043 234,943 198,815 14,786 06 449,902 
2015 471 1,313 287,438 176,963 25,180 02 491,367 
2016 401 1,856 422,394 200,311 33,751 12 658,725 

 

 
 
2:2 கடவுச்சடீ்டு தனாரித்தல் கிண  
 

கட்டுப்தோட்டோபர் (கடவுச்சீட்டு) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் இக் கிமப இங்குகின்நது. 
 
னிோக கடவுச்சீட்டுகமபத் ோரிப்தற்கோக கடவுச்சீட்டுக் கிமபிடிருந்தும், வபிோட்டுத் தூகக் 
கிமபிடிருந்தும் இக் கிமபக்குக் கிமடக்கப் வதறுகின்ந ிண்ப்தங்கள் உரி தரீட்சித்ல்கறக்கு 
உட்தடுத்ப்தட்டன் தின் கீழ்க் கோட்டப்தட்டோறு டடிக்மக னன்வணடுக்கப்தடுகின்நது. 
 
வு உள்பரீ்த்ல் (Data Entry), அத் வுகமப உறுிப்தடுத்ிக் வகோள்பல் (Validate), 
ிண்ப்தோரிின் னமகப்தடத்மனேம், மகவோப்தத்மனேம் ருடி டுத்ல் (Capture), 
அச்சிடுல்(Print), அச்சிடப்தட்ட கடவுச்சீட்டுகபில் ோற்நங்கறம், அோணிப்னகறம் இருப்தின் 
அற்மந 4 ஆம் தக்கத்ில் அச்சிடுல் (Observation Print), க் கட்டுப்தோடு (Quality Assurance), 

கடவுச்சீட்டுகமப வனிவணட்டிங் வசய்ல், தரீட்சித்ல், எப்திட்டுப் தோர்த்றம் 4 ஆம் தக்கத்ம 
ருடி டுத்றம் (Compare & 4

th
 Page Scan), இறுி ப் தரிவசோமண (Quality Control)னனோண 

கட்டங்கபின் தின்ணர், எருோள் வசமின் கீழ் ிிவோகிக்கப்தடுகின்ந கடவுச்சீட்டுகள், 
கடவுச்சீட்டுக் கிமபக்கும், சோோ வசமின் கீழ் ிிவோகிக்கப்தடுகின்ந கடவுச்சீட்டுகள் தோல் 
கிமபக்கும், வபிோட்டுத் தூகங்கறக்கு அனுப்த வண்டி கடவுச்சீட்டுகள் வபிோட்டுத் தூகக் 
கிமபக்கும் அனுப்தி மக்கப்தடுகின்நது. 
 
கடவுச்சீட்டு ிருத்ங்கறக்கோக கடவுச்சீட்டு ிருத்க் கிமபிணோல் அனுப்தப்தடுகின்ந 
ிண்ப்தங்கள் உரி தரீட்சித்ல்கபின் தின்ணர் வு உள்பரீ்த்ல் (Data Entry), அத் வுகமப 
உறுிப்தடுத்ிக் வகோள்பல்(Validate), ிருத்ங்கமப 4 ஆம் தக்கத்ில் அச்சிடுல் (Observation Print) 
னனோண கட்டங்கபின் தின் கடவுச்சீட்டு ிிவோகிக்கப்தடுகின்நது. 
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ணினாட் ததாகுதி - 2016 

 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. திிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 02 
2. உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 01 
3. அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர் 01 
4. அச னகோமத்து உிோபர் 53 
5. கடவுச்சீட்டு உிோபர் 18 
6. அறனக உிோபர் 10 

 
2:3 கடவுச்சடீ்டு திருத்தக் கிண  
 

கட்டுப்தோட்டோபர் (கடவுச்சீட்டு) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் இக் கிமப இங்குகின்நது. 
 
ணினாட் ததாகுதி - 2016 

 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. திிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 01 
2. அச னகோமத்து உிோபர் 06 
3. அறனக உிோபர் 02 

 
கடவுச்சடீ்டு திருத்தம் – 2016 

 

 கடவுச்சடீ்டு யணக கடவுச்சடீ்டுகின் ண்ணிக்ணக 
1. ல்னோ ோடுகறக்குோக வசல்றதடிோக்குல் 390 
2. ணிிப் த ட்டுப்தடுத்மன இத்துச் வசய்ல் 2,053 
3. இட்மடக் குடினேரிமம உட்வசர்த்ல் 376 
4. கடவுச்சீட்டினிருந்து திள்மபகமப ீக்குல் 2,310 
5. வசி அமடோப அட்மட இனக்கத்ம உட்வசர்த்ல் 4,209 
6. ிருத்ிற்கு னன்னுள்ப வதம இடுல் 255 
7. வதம ோற்றுல் 4,038 
8. ிருத்ிற்கு தின்னுள்ப வதம இடுல் 1,668 
9. திந ிருத்ங்கள் (கட்டின்நி) 01 
10. திந ிருத்ங்கள் 01 15,814 
11. திந ிருத்ங்கள் 02 224 
12. திந ிருத்ங்கள் 03 02 
13. வதம ோற்றுல் (திந) 03 
14. திமக் குநிப்திடுல் 39,629 
15. கோனத்ம ீடித்ல் 346 
 தநாத்தம் 71,318 
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கடவுச்சடீ்டு திருத்தம் (2012 ததாடக்கம் 2016 யணப) 
 கடவுச்சடீ்டு யணக 2012 2013 2014 2015 2016 
1. ல்னோ ோடுகறக்குோக வசல்றதடிோக்குல் 1,496 2,557 473 - 390 
2. எரு வபிோட்டுப் தத்ிற்கோக வசல்றதடிோக்குல்  667 541 - 397 - 
3. ணிிப் த ட்டுப்தடுத்மன இத்துச் வசய்ல் 1,264 1,309 1,151 1,289 2,053 
4. வசல்றதடிக் கோனத்ம ீடித்ல் 28,740 10,384 2,368 - - 
5. இட்மடக் குடினேரிமம உட்வசர்த்ல் - - 11 209 376 
6. ோய்/ ந்மின் கடவுச்சீட்டில் திள்மபகமப உட்வசர்த்ல்  2,207 1,856 1,496 794 - 
7. ோய்/ ந்மின் கடவுச்சீட்டினிருந்து திள்மபகமப 

ீக்குல் 
2,656 2,361 2,219 2,190 2,310 

8. ோய்/ ந்மின் கடவுச்சீட்டில் திள்மபகபின் னி 
னமகப்தடங்கமப உட்வசர்த்ல் 

93 137 135 47 - 

9. வசி அமடோப அட்மட இனக்கத்ம உட்வசர்த்ல் 1,496 1,671 2,070 2003 4,209 
10. ிருத்ிற்கு னன்னுள்ப வதம இடுல் 34 40 16 48 255 
11. ிருத்ிற்கு தின்னுள்ப வதம இடுல் 2,224 2,036 2,033 1,898 1,668 
12. வதம ோற்றுல் 3,984 3,399 3,119 3,265 4,038 
13. வதம ோற்றுல் (திந) 02 07 03 02 03 
14. திமக் குநிப்திடுல் 47,347 55,655 66,922 54,400 39,629 
15. திமக் குநிப்திடுல் (கட்டின்நி) 02 02 - 880 - 
16. திந ிருத்ங்கள் (கட்டின்நி) 137 151 81 09 01 
17. திந ிருத்ங்கள் 01 33,316 27,462 28,669 20,844 15,814 
18. திந ிருத்ங்கள் 02 1,363 995 913 330 224 
19. திந ிருத்ங்கள் 03 28 27 17 07 02 
20. னதுப்தித்ல் - - - - 346 
 தநாத்தம் 127,056 110,590 111,696 88,612 71,318 

 
வதற்வநோரின் கடவுச்சீட்டுகபில் திள்மபகமப உட்வசர்த்ல் 2015.08.10 ஆம் ிகிின் தின்ணர் 
ிறுத்ப்தட்டுள்பது. அற்கம, இத் ிணத்ிற்குப் தின் து ித்ிோசின்நி எவ்வோருரும் 
ணிோண கடவுச்சீட்வடோன்மநப் வதற்றுக் வகோள்பல் வண்டும். 
 

கடவுச்சீட்டு ிருத்ம் (2012 வோடக்கம் 2016 ம) 
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2:4 தயிாட்டுத் தூதபகக் கிண  
 

கட்டுப்தோட்டோபர் (கடவுச்சீட்டு) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் இக் கிமப இங்குகின்நது. 
 
ணினாட் ததாகுதி - 2016 

 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. திிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 01 
2. உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 01 
3. அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர் 01 
4. அச னகோமத்து உிோபர் 15 
5. கடவுச்சீட்டு உிோபர் 01 
6. அறனக உிோபர் 04 

 
தயிாட்டுத் தூதபகக் கிணனின் ணிகள் 

 

 வபிோட்டுத் தூகங்கபினிருந்து கிமடக்கும் ிண்ப்தங்கறடன் வோடர்னமடோக 
கடவுச்சீட்டுகமப ிிவோகித்ல். 
 

 ற்கோனிக கடவுச்சீட்டுகமப ிிவோகிப்தற்கும், வபிோடு வசன்றுள்ப இனங்மகர்கபின் 
கடவுச்சீட்டுகபில் ிருத்ங்கமப வற்வகோள்ற்கும் அங்கீகோம் ங்குல். 

 

 வபிோட்டுத் தூகங்கபிணோல் ிணப்தட்டுள்ப சந்ர்ப்தங்கபில் வபிோடு வசன்றுள்ப 
இனங்மகர்கபின் கடவுச்சீட்டுகறடன் வோடர்னமட திமற்ந ன்மம உறுி வசய்து 
அநிக்மககமபப் வதற்றுக் வகோடுத்ல். 

 
2016 ஆம் யருடத்தில் ிணனயற்ப்ட்ட யினசட ணிகள், தயற்ிகள், சயால்கள் 

 

வற்வசோன்ண வோக்கங்கமபனேம், திகமபனேம் ிமநவற்றுதுடன் வோடர்னமட ிவசட 
திகமப னற்று னறேோக ிமநவற்றுல். 
 
2016 ஆம் ருடத்ில் இக் கிமபிணோல் ிிவோகிக்கப்தட்ட கடவுச்சீட்டுகள் வோடர்தோண ிதங்கள் 
கீழ்க் கோட்டப்தட்டுள்பண. 
 
இக் கிணனிால் யிினனாகிக்கப்ட்ட கடவுச்சடீ்டுகள் –2016 

 

 நாதம் கடவுச்சடீ்டுகின் ண்ணிக்ணக 
1. ைணரி 2,848 
2. வதப்ரி 2,049 
3. ோர்ச் 3,783 
4. ப்திநல் 4,788 
5. வ 5,229 
6. ைூன் 4,491 
7. ைூமன 3,271 
8. ஏகஸ்ட் 4,562 
9. வசப்டம்தர் 3,485 
10. எக்வடோதர் 3,322 
11. ம்தர் 3,673 
12. டிசம்தர் 3,021 
 தநாத்தம் 44,522 
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2012 ததாடக்கம் 2016 யணப இப் ிரியிால் யிினனாகிக்கப்ட்ட கடவுச்சடீ்டுகள் ததாடர்ா 
யிபம் 
 

 நாதம் 2012 2013 2014 2015 2016 
1. ைணரி 2,813 2,117 2,829 2,027 2,848 
2. வதப்ரி 1,731 2,225 3,312 3,152 2,049 
3. ோர்ச் 3,752 3,329 3,768 3,551 3,783 
4. ப்திநல் 3,426 3,298 3,446 4,082 4,788 
5. வ 3,785 3,219 2,921 3,052 5,229 
6. ைூன் 3,770 4,256 3,346 3,573 4,491 
7. ைூமன 3,169 3,271 3,858 3,497 3,271 
8. ஏகஸ்ட் 2,956 1,027 3,329 3,951 4,562 
9. வசப்டம்தர் 2,609 3,524 3,297 3,307 3,485 
10. எக்வடோதர் 3,343 3,015 3,632 3,112 3,322 
11. ம்தர் 2,610 3,918 2,010 1,833 3,673 
12. டிசம்தர் 2,721 2,512 4,080 1,908 3,021 
 தநாத்தம் 36,685 35,711 39,828 37,045 44,522 

 
 
 

 
 
 
 
2016 ஆம் யருடத்தில் இக்குகளும், பன்னற்ங்களும் 
 

வற்வசோன்ண வோக்கங்கமபனேம், திகமபனேம் ிமநவற்றுதுடன் வோடர்னமட ிவசட 
திகமப னற்று னறேோக ிமநவற்றுல். 
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2012 ததாடக்கம் 2016 யணப இப் ிரியிால் யிினனாகிக்கப்ட்ட 
கடவுச்சடீ்டுகள் ததாடர்ா யிபம் 
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2:5 தால் கிண  
 

சோோ வசமின் கீழ் எப்தமடக்கப்தட்ட ிண்ப்தங்கறக்குரி கடவுச்சீட்டுகள் ோரிக்கப்தட்டு 
னடிந்ன் தின், அக் கடவுச்சீட்டுகமப திவுத் தோனில் ிண்ப்தோரிக்கு அனுப்னல் ற்றும் 
சோோ வசமின் கீழ் எப்தமடக்கப்தட்ட ிண்ப்தங்கறக்குரி கடவுச்சீட்டுகமப துரிோகப் 
வதற்றுக் வகோள்ற்கோக னன்மக்கப்தடுகின்ந வகோரிக்மககபின் வதோது “குநித் ிணத்ில் 
ிிவோகிக்கும்” னமநின் கீழ் கடவுச்சீட்டுகமபத் ோரித்து ிண்ப்தோரிிடம் எப்தமடத்ல் 
ன்தண இக் கிமபின் திோண திகபோகும். 
 

கட்டுப்தோட்டோபர் (கடவுச்சீட்டு) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் இக் கிமப இங்குகின்நது. 
 

ணினாட் ததாகுதி - 2016 
 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 01 
2. அச னகோமத்து உிோபர் 08 
3. கோப்தோபர் 01 
4. அறனக உிோபர் 02 

 

நாதாந்தம் தாில் இடப்ட்ட கடவுச்சடீ்டுகள் –2016 
 

 நாதம் கடவுச்சடீ்டுகின் ண்ணிக்ணக 
1. ைணரி 9,750 
2. வதப்ரி 9,023 
3. ோர்ச் 9,053 
4. ப்திநல் 4,473 
5. வ 10,025 
6. ைூன் 8,049 
7. ைூமன 7,642 
8. ஏகஸ்ட் 12,154 
9. வசப்டம்தர் 8,685 
10. எக்வடோதர் 9,757 
11. ம்தர் 8,829 
12. டிசம்தர் 7,427 
 தநாத்தம் 104,867 

 

சாதாபண னசணயனின் கீழ் தாில் இடப்ட்ட கடவுச்சடீ்டுகள் 2012– 2016 
 

யருடம் 2012 2013 2014 2015 2016 
தோனில் இடப்தட்ட கடவுச்சீட்டுகள் 85,957 70,961 69,768 71,817 104,867 
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3. தகாள்ணக, அியிருத்தி நற்றும் நறுசபீணநப்புப் ிரிவு 
 

இப் திரிவு கட்டுப்தோட்டோபர் (வகோள்மக , அதிிருத்ி, றுசீமப்ன)/ திி ஆமோபர் (இந்ிோ – 
இனங்மக)  அர்கபின் வற்தோர்மின்  கீழ் இங்குகின்நது . இப் திரிவு திோணோக இந்ி – 
இனங்மகப் திமை கிமப, வகோள்மக ற்றும் அதிிருத்ிக் கிமப, சட்டக் கிமப ஆகி கிமபகமபக் 
வகோண்டுள்பது. 
 

3:1 தகாள்ணக, அியிருத்தி நற்றும் நறுசபீணநப்புக் கிண  
 

கட்டுப்தோட்டோபர் (வகோள்மக, அதிிருத்ி, றுசீமப்ன) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் இக் கிமப 
இங்குகின்நது. 
 
ணினாட் ததாகுதி - 2016 

 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. திிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 01 
2. அச னகோமத்து உிோபர் 02 
3. அறனக உிோபர் 01 

 
2016ஆம் யருடத்தில் ிணனயற்ப்ட்ட ணிகள் 
 

1. 2017 ஆம் ருடத்ிற்கோண வசற் ிட்டத்மத் (Action Plan)ோரித்ல். 
 

2. 2015 ஆம் ருடத்ிற்கோண வசனோற்றுமக அநிக்மகமத் ோரித்ல். 
 

3. ிமக்கபத்ிணோல் திந ிறுணங்கறக்கு அனுப்த வண்டி ோோந் ற்றும் கோனோண்டு 
னன்வணற்ந அநிக்மககமபத் ோரித்ல். 

 

4. னெனணக் கருத்ிட்டங்கமபனேம், மண கருத்ிட்டங்கமபனேம் எருங்கிமப்னச் வசய்ல், 
ிடோத்ல் ற்றும் வற்தோர்ம வசய்ல். 

 

5. வர்ரிமச அமச்சுடனும், மண ிறுணங்கறடனும், வகோள்மக டடிக்மககறடன் 
வோடர்னமட கடமகமப எருங்கிமப்னச் வசய்ல். 

 

6. ிமக்கபத்ின் தல்வறுதட்ட வமகபின் அடிப்தமடில் அமச்சமப் தத்ிங்கமபத் 
ோரித்து, அமச்சமின் அங்கீகோத்மப் வதற்றுக் வகோள்ற்கு டடிக்மக டுத்றம், 
திந அமச்சுகபிணோல் அமச்சமக்குச் சர்ப்திக்கப்தட்ட அமச்சமத் தத்ிங்கள் சோர்தில் 
அோணிப்னகமப னன்மப்தற்கு டடிக்மக டுத்றம். 

 

7. ிமக்கபச் சுற்நநிக்மககமப வபிிடுல். 
 

2016 ஆம் யருடத்தில் அணநச்சபணயக்குச் சநர்ப்ிக்கப்ட்ட அணநச்சபணயப் த்திபங்கள் 
 

1. இோைந்ி ற்றும் உத்ிவோகனர் கடவுச்சீட்டுகமப ிிவோகிக்கும் மடனமநமச் 
சீமத்ல் வோடர்தோண அமச்சமப் தத்ிம். 
 

2. குடிவு, குடிகல்வுத் ிமக்கபத்ிணதும், ஆட்கமபப் திவு வசய்னேம் ிமக்கபத்ிணதும் 
திோந்ி அறனகங்கமபனேம், உத்வச டவல் அதிிருத்ி அிகோ சமதிணதும், ம்த 
வசனகத்ிணதும் அறனகங்கமபனேம் குருோகனில் ிறுவுல் வோடர்தோண அமச்சமப் 
தத்ிம். 

 

3. குடிருவோர், குடிகல்வோர் சட்டத்ம மடனமநப்தடுத்துற்கோண அனுசம 
ிமனவோன்மந அமத்ல் வோடர்தோண அமச்சமப் தத்ிம். 
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4. இோைந்ி ற்றும் உத்ிவோகனர் கடவுச்சீட்டுகமப மத்ிருக்கும் தர்கமப சீோ அனுிப் 
தத்ிங்கமபப் வதற்றுக் வகோள்ினிருந்து ிடுிப்தற்கோக, இனங்மகச் சணோக வசோசனிசக் 
குடிசுக்கும், வைோர்ைிோ அசுக்கும் இமடில் மகச்சோத்ிடப்தடுகின்ந உடன்தடிக்மக 
வோடர்தோண அமச்சமப் தத்ிம். 

 

5. இோைந்ி ற்றும் உத்ிவோகனர் கடவுச்சீட்டுகமப மத்ிருக்கும் தர்கமப சீோ அனுிப் 
தத்ிங்கமபப் வதற்றுக் வகோள்ினிருந்து ிடுிப்தற்கோக, இனங்மகச் சணோக வசோசனிசக் 
குடிசுக்கும், தினிப்மதன்ஸ் குடிசுக்கும் இமடில் மகச்சோத்ிடப்தடுகின்ந உடன்தடிக்மக 
வோடர்தோண அமச்சமப் தத்ிம். 

 

6. னனம்வதர்வு டடிக்மககள் வோடர்தில் சுிஸ் சஷ்டிப் வதமக்கும், இனங்மகச் சணோக 
வசோசனிசக் குடிசுக்கும் இமடில் வசய்து வகோள்பப்தடுகின்ந எத்துமப்ன  உடன்தடிக்மக 
வோடர்தோண அமச்சமப் தத்ிம். 

 

7. இனத்ிணில் த அங்கீகோம் (Electronic Travel Authorization)ங்கப்தடுகின்ந 
இமத் பத்ில் Mobitelஇனட்சிமணமக் கோட்சிப்தடுத்ல் வோடர்தோண அமச்சமப் 
தத்ிம். 

 
2016 ஆம் யருடத்தில் ிணனயற்ப்ட்ட பக்கின ணிகள் 
 

1. ிருவகோமனில் அமந்துள்ப குடிவு, குடிகல்வுத் ிமக்கபத்ிற்குச் வசோந்ோண 
கோிின் தோதுகோப்ன ற்றும் ல்மனகமப ிர்ம் வசய்னேம் மகில் கோிமச் சுற்நி 
ில்  வனிவோன்மந அம த்றம், அக் கோிில் உத்ிவோகத்ர்கறக்கோண 
ிடுிவோன்மந அமப்தற்குத் வமோண அங்கீகோங்கமபப் வதற்றுக் வகோள்பறம். 
இற்கோக கட்டிடத்ிற்கோண ிட்ட மமதத் ோரித்துக் வகோள்ற்கும், வமோண ிி 
எதுக்கீடுகமப எதுக்கிக் வகோள்ற்கும் டடிக்மக டுத்றம். 

 

2. கம்த ோ, கட்டோமண, கறினத் கோிில்  குடிவு, குடிகல்வு சட்டங்கமப 
றவூட்டும் ிமனவோன்மந அமப்தற்கு த் வமோண அங்கீகோங்கமபப் வதற்றுக் 
வகோள்பறம், கட்டிடத்ிற்கோண ிட்ட மமதத் ோரித்துக் வகோள்ற்கும், வமோண ிி 
எதுக்கீடுகமப எதுக்கிக் வகோள்ற்கும் டடிக்மக டுத்றம். 

 

3. கட்டுோக்க தண்டோோக்க சர்வச ிோண ிமனத்ில் அமந்துள்ப திிமன 
உத்ிவோகத்ர் ஏய்மநம தறேதுதோர்த்ல். 

 

4. கட்டுோக்க தண்டோோக்க சர்வச ிோண ிமனத்ில் அமந்துள்ப திிமன 
உத்ிவோகத்ர் ஏய்மநம ிஸ்ரிக்கும் வோக்குடன், னி னென்று ோடிக் கட்டிடவோன் மந 
அமத்ல். 

 

5. தத்னல்மனில் அமந்துள்ப ஆள்  அமடோப வசனகக் கட்டிடத்ில் குடிவு, 
குடிகல்வுத் ிமக்கபத்ம ிறுவுல். 

 

6. குடிவு, குடிகல்வுத் ிமக்கபத்ிணதும், ஆட்கமபப் திவு வசய்னேம் ிமக்கபத்ிணதும் 
திோந்ி அறனகங்கமபனேம், அவ வதோன்று ம்த அதிிருத்ி அிகோ சமதின் திோந்ி 
அறனகத்மனேம், ம்த வசனகத்மனேம் குருோகல் கரில் ிறுவுற்குத் வமோண 
ஆம்த கட்ட டடிக்மககமப வற்வகோள்பல். 
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3:2 இந்தின – இங்ணக ிபணைகள் கிண 
 

குடிவு, குடிகல்வு கட்டுப்தோட்டோபர் ோகம் அர்கள், தினமநப்தட்டோக இந்ி ம்சோி 
க்கமப திவு வசய்ற்கோண ஆமோபர் திம கிப்ததுடன், கட்டுப்தோட்டோபர் (வகோள்மக , 
அதிிருத்ி, றுசீமப்ன) அர்கள், தினமநப்தட்டோக இந்ி ம்சோி க்கமப திவு 
வசய்ற்கோண திி ஆமோபோக வசற்தடுோர். 
 
ணினாட் ததாகுதி - 2016 

 
 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. அச னகோமத்து உிோபர் 01 

 
இனங்மகில் சிக்கும் இந்ி ம்சோி க்கமப திவு வசய்ல் ற்றும் அர்கறக்குத் 
வமோண சந்ர்ப்தங்கபில் து திவு வோடர்தோண கல்கமப உறுிப்தடுத்தும் கடிங்கமப 
ிிவோகித்ல் னனோண திோண திகள் இக் கிமபிணோல் ிமநவற்நப்தடுகின்நது. 
 
தநது திவு ததாடர்ா தகயல்கண உறுதிப்டுத்தும் கடிதங்கண யிினனாகித்தல் 2012– 2016 
 

 உரின சட்டம் 2012 2013 2014 2015 2016 
1. 1949 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் இனக்கச் சட்டம் - - - - 149 
2. 1967 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இனக்கச் சட்டம் - - - - 48 
3. 1988 ஆம் ஆண்டின் 39 ஆம் இனக்கச் சட்டம் 14 09 19 48 49 

4. 2003 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இனக்கச் சட்டம் 08 02 03 02 01 

5. 2003 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இனக்கச் சட்டத்ின் கீழ் 
அநிித்ல் கடிங்கமப ிிவோகித்ல் 

- - 01 - - 
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3:3 சட்டக் கிண 
 

இக் கிமப கட்டுப்தோட்டோபர் (வகோள்மக, அதிிருத்ி, றுசீமப்ன) அர்கபின் வற்தோர்மின்  
கீழ் இங்குகின்நது. 
 
ணினாட் ததாகுதி - 2016 

 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. திிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 01 
2. அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர் 01 
3. அச னகோமத்து உிோபர் 02 
4. அறனக உிோபர் 01 

 
சட்டக் கிணனின் னாக்கங்களும், ணிகளும் 

 

குடிவு, குடிகல்வுத் ிமக்கபத்ின் சட்டப் திரிின் னெனம், குடிவு, குடிகல்வுத் 
ிமக்கபத்ின் திகறடன் வோடர்னமட சட்ட ிட்டங்கறெடோக அபிக்கப்தட்டுள்ப சட்டத் 
த்துங்கமப  மடனமநப்தடுத்துற்குத் வமோண ஆவனோசமணகமபனேம், எத்துமப்மதனேம் 
ங்குன் னெனனம், வமகறக்கு ற்நோறு குநித் சட்ட ிட்டங்கபில் ிருத்ங்கமப 
வற்வகோள்ற்கு டடிக்மக டுப்தன் னெனனம் ிமக்கபத்ின் திகமப ிமணத்ிநனுடன் 
வற்வகோள்ற்கு எத்துமப்ன ங்கப்தடுகின்நது. 
 
சட்டக் கிணனிால் 2016 ஆம் யருடத்தில் ிணனயற்ப்ட்ட ணிகள் 
 

1. ிமக்கபத்ிணோல் வோடப்தட்ட க்குகறடன் வோடர்னமட அமப்தோம ற்றும் 
திடிோமகமப வகோறேம்ன ீோன் ீின்நத்ின் னெனம் வதற்றுக் வகோள்பறம், அவ் 
அமப்தோமகமப/ திடிோமகமப உரி தர்கபிடம் எப்தமடப்தற்கு டடிக்மக 
டுத்றம். 
 

2. குடிவு, குடிகல்வு கட்டுப்தோட்டோபர் ோகத்ிற்கு அல்னது ிமக்கபத்ின் வவநோரு 
உத்ிவோகத்ருக்கு ீின்நத்ின் னன் சோட்சிபிக்கும் வதோருட்டு அமப்தோம 
னன்மக்கப்தட்டுள்ப சந்ர்ப்தங்கபில், அற்றுடன் வோடர்னமட கல்கமபனேம் 
வகோப்னகமபனேம் ோர் வசய்து, உரி உத்ிவோகத்ர்கமப உரி ோபில் ீின்நத்ின் னன் 
வோன்றுற்குத் வமோண டடிக்மககமப டுத்ல். 
 

3. ீின்ந உத்வுகமப மடனமநப்தடுத் னடிோ, கல்கள் னர்த்ிில்னோ ீின்ந 
உத்வுகள் வோடர்தில் 726 ிபக்கக் கடிங்கள் உரி ீின்நங்கறக்கு அனுப்தப்தட்டண. 
 

4. ிவசட வதோனிஸ் குற்நப் னனணோய்வு அனகுகபிணோறம், வதோனிஸ் ிமனங்கபிணோறம், 
வோசடிகறடன் வோடர்னதட்ட தல்வறு தர்கபின் கல்கமபக் வகட்டு, அனுப்தப்தட்ட 
கடிங்கறக்கு 33 தில் கடிங்கள் அனுப்தப்தட்டண. 
 

5. ணி உரிமகள் ஆமக்குறேிற்குச் வசய்ப்தட்ட னமநப்தோடுகபில் ிமக்கபத்ம 
திிோிோகப் வதரிடப்தட்ட 03 சந்ர்ப்தங்கபில் இனஞ்சம் அல்னது ஊல் ிசோம 
ஆமக்குறேிணோல் வகோப்தட்ட ிசோமகறக்குத் வமோண கல்கமபனேம், 
சோட்சிங்கமபனேம் ங்குல். இத் ிமக்கபத்ம திிோிோகக்  குநிப்திட்டு உர் 
ீின்நத்ில்  வோடுக்கப்தட்டுள்ப 04 அடிப்தமட உரிம வோடர்தோண க்குகள் 
ன்தற்நின்21வதோது அோணிப்ன அநிக்மககள் ோரிக்கப்தட்டு சர்ப்திக்கப்தட்டண. ோோ 
ிறுணத்ின் உத்ிவோகத்வோருர் வோடர்தில் அந் ிறுணத்ிணோல் டோத்ப்தட்ட  
எறேக்கோற்று  ிசோமவோன்நின் வதோது ம், சுகோோ அமச்சிணோல் டோத்ப்தட்ட இண்டு 
னமநோண எறேக்கோற்று ிசோமகபின் வதோதும்  னுோர் ப்தில் சோட்சிோபோகவும் 
சோட்சி அபிக்கப்தட்டது. 
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6. ிமக்கபத்ின் திகமப னன்வணடுத்துச் வசல்ற்குத் வமோண கட்டிடங்கள், டீுகள் 
ன்தண வோடர்தில் உரி ப்னகறக்கிமடில் வசய்து வகோள்பப்தடுகின்ந குத்மக 
எப்தந்ங்கமபத் ோரித்து மகச்சோத்ிடுற்கோக னன்மத்றம், இவ் எப்தந்ங்கமபப் 
திவு வசய்ற்கு டடிக்மக டுத்றம். (கண்டி, ிருவகோமன, ோத் மந, ோகம்ன 
 ிந் ோைதக்  துமநனகம், த்மன திோந்ி அறனகங்கள்). 
 

7. ிமக்கபத்ின் திோண அறனகம் இங்கி ந் வகோறேம்ன 10, ஆணந் இோைகருோ 

ோத்ம, இன. 41 இல் அமந்துள்ப கட்டிடத்ம அன் உரிமோபரிடம் ிருப்தி 
எப்தமடப்தற்குத் வமோண ஆங்கமபத் ோரித்றம், உரி டடிக்மககமப 
வற்வகோள்பறம். 

 

8. ிமக்கப டடிக்மககறடன் வோடர்னமட திகள் வோடர்தில் உள்றெர் ிறுணங்கறடன் 
ிமக்கபம் ற்தடுத்ிக் வகோண்டுள்ப 23 எப்தந்ங்கள் சோர்தில் அோணிப்னகள் 
னன்மக்கப்தட்டுள்பண. 

 

9. சர்வச னனம்வதர் அமப்தின் எத்துமப்னடன் குடிருவோர், குடிகல்வோர் சட்டத்ில் 
ிருத்ங்கமப வற்வகோள்ற்கோக, ற்வதோது மடனமநிறள்ப சட்டத்ிற்கும், 
ற்வதோதுள்ப ினங்கறக்கும் இமடில் கோப்தடுகின்ந இமடவபிம இணங் கோணும் 
மகில் குறேக்கமப (Gap Analysis Committee)அமத்றம், ிருத்ங்கறக்குரி 
வோசமணகமபத் ோரித்து சட்ட மஞர் ிமக்கபத்ிற்கு அனுப்தி மத்றம். 

 

10. வபிோடுகபில் சட்டிவோோகத் ரித்ிருக்கும் இனங்மகர்கமப ீபப் வதோறுப்வதற்நல் 
வோடர்தில் வபிோட்டறல்கள் அமச்சில் மடவதற்நவோப்தி  சங்கத்துடணோண 3 து  
எருங்கிமப்னக் கூட்டத்ில் தங்குதற்றுல். 

 

11. சுிட்சர்னோந்துடன் வகோறேம்தில் மடவதற்ந னனம்வதர்ந்வோர் வோடர்தோண உடன்தடிக்மகின் 
மிமணத் ோரிப்தற்குப் தங்கபிப்னச் வசய்ல். 

 

12. இோைந்ி ற்றும் உத்ிவோகனர் கடவுச்சீட்டுகமப மத்ிருப்வதோர்கறக்கு இரு ப்ன 
இனச சீோ ங்கும் உடன்தடிக்மகமத் ோரிப்தற்குத் வமோண எருங்கிமப்ன 
டடிக்மககமப, வபிோட்டறல்கள் அமச்சுடன் இமந்து வற்வகோள்ற்கு 
டடிக்மக டுத்ல். 
 
மகச்சோத்ிடப்தட்ட உடன்தடிக்மககள்: வைோர்ைிோ, கசகஸ்ோன், தினிப்மதன்ஸ். 
 

எருங்கிமப்னச் வசய்ப்தட்டு உடன்தடிக்மக மகச்சோத்ிடப்தடவுள்ப ோடுகள் : தங்கபோவஷ், 
வைோர்ைிோ. 

 

13. வகோறேம்தில் மடவதற்ந அவுஸ்ிவனி எத்துமப்ன ோோட்மடப் திிிித்துப்தடுத்ல். 
 

2016.01.01 ததாடக்கம் 201 6.12.31 யணபனிா காப்குதினில் திணணக்கத்ணதப் 
ிபதிிதித்துயப்டுத்தும் யணகனில் சட்டப் ிரிவுீதிநன்த்தின் பன் சாட்சினம் அிப்தற்காகத் 
னதான்ின தடணயகள் 
 
  2016.01.01 ததாடக்கம் 2016.12.31 யணப 

உனர் 
ீதிநன்

ம் 

னநன்பணனீட்
டு ீதிநன்ம் 

யணிக 
ீதிநன்

ம் 

னநல் 
ீதிநன்

ம் 

நாயட்ட 
ீதிநன்

ம் 

ீதயான் 
ீதிநன்

ம் 
1 வகோறேம்ன 03 02 03 12 02 19 

2 ீர்வகோறேம்ன - - - 02 - 27 

3 திந - - - 02 02 24 
 தநாத்தம் 03 02 03 16 04 70 



 
 
 

23 

 

 

4. யசீா நற்றும் ல்ணக் கட்டுப்ாட்டுப் ிரிவு 
 

4:1 யசீா கிண  
 

கட்டுப்தோட்டோபர் (சீோ ற்றும் ல்மனக் கட்டுப்தோடு) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் சீோ கிமப, 
துமநனகக் கிமப, ிசோமக் கிமப ஆகி கிமபகள் இங்குகின்நண. 
 
1948 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இனக்க குடிருவோர், குடிகல்வோர் சட்டத்ின் (iii) ஆம் திரிின் கீழ் 
இனங்மகப் திமை அல்னோவோர் இனங்மகக்குள் திவசித்ல், ரித்ிருத்ல், வபிவறுல் ன்தண 
எறேங்குனமநப்தடுத்ப்தடுகின்நது. இன் கீழ் இனங்மகக்கு ருமக ந் வபிோட்டர்கறக்கோக 
1952 குடிவு, குடிகல்வு எறேங்குிிகபில் 02 வோடக்கம் 35 மினோண எறேங்குிிகபி ன் 
திகோம் சீோ அனுிப் தத்ிங்கமப ிிவோகித்ல் ற்றும் சீோ ீடிப்ன னனோண திகள் இப் 
திரிிணோல் ிமநவற்நப்தடுகின்நது. இனங்மகக்கு ருமக ரும் வபிோட்டர்கறக்கு இந் 
ோட்டில் சட்டனர்ோக ரித்ிருப்தற்கோக வசல்றதடிோண சீோ இப் திரிிணோவனவ 
ங்கப்தடுகின்நது. சீோ ங்கும் வதோது இனங்மகின் வசி தோதுகோப்ன வதப்தடுகின்நது 
ன்தம அத்ோட்சிப்தடுத்ி ண்ம் வசி அதிிருத்ிக்குப் தங்கபிப்னச் வசய்து சீோ 
வகோள்மகம மடனமநப்தடுத்துன் திோண வோக்கோகும். 
 

வற்வசோன்ண வோக்கங்கமப அமடனேம் மகிறம், திகமப ிடோத்ி அனல் வசய்னேம் 
மகிறம் 2016 ஆம் ருடத்ிற்கோக சீோ திரிிற்கு இமக்கப்தட்டிருந் திோட் வோகுி 
ருோறு: 
 

ணினாட் ததாகுதி - 2016 
 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. திிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 02 
2. உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 02 
3. சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர் 01 
4. அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர் 01 
5. அச னகோமத்து உிோபர் 28 
6. அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர் 04 
7. கடவுச்சீட்டு உிோபர் 01 
8. அறனக உிோபர் 09 

 
இற்கு வனிகோக, ிிப் திரிினிருந்து ோந்வோறும் இமக்கப்தடுகின்ந அச னகோமத்து 
உிோபர் வசமமச் வசர்ந் உத்ிவோகத்ர்கள் இருர் சிநோப்தர் திரிில் வசமில் 
ஈடுதட்டணர். 
 

2016 ஆம் யருடத்தில் பன்னற்ம் 
 

2016.01.01 ததாடக்கம் 2016.12.31 ஆம் திகதி யணபனிா காப்குதினில் பன் அங்கீகாபம் 
யமங்குதல், புதிதாக யசீா யமங்குதல் நற்றும் யசீா ீடிப்பு ததாடர்ா யிபங்கள் யருநாறு: 

 
 யிபம் ண்ணிக்ணக 
1. இனத்ிணில் த அங்கீகோத்மப் வதற்றுக் வகோடுத்ல் (ETA). 2,191,516 
2. னிோக சீோ ங்குல் (சித்ல் சீோ) 22,673 
3. சீோ ீடிப்ன 1. சித்ல் சீோ 

            2. சுற்றுனோ சீோ 
22,483 
60,109 

4. சோர்க் சீோ 1,209 
5. இட்மடக் குடினேரிம சீோ (இனங்மகர்) 2,538 
 தநாத்தம் 2,300,498 
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யசித்தல் யசீா ீடிப்பும், யசீா யமங்கலும் – 2016 

 

 யணக யசீா 
ீடித்தல் 

யசீா 
யமங்கல் 

தூதபகங்களுக்கு 
அனுப்ப்ட்ட 

தக்ஸ் 
தசய்திகள் 

யிநா 
ிணனங்களுக்கு 

அனுப்ப்ட்ட 
தசய்திகள்(Landing 

Endorsement) 
1. னலீட்டுச் சமதில் வசமில் 

ஈடுதட்டுள்வபோர் 
4,319 2,944 3,666 157 

2. இனங்மகப் வதற்வநோரின் திள்மபகள் 179 329 - - 
3. திமைகள் சட்டத்ின் 5.2 ஆம் 

திரிின் கீழ் 
- 1,615 - - 

4. திமைகள் சட்டத்ின் 5.1 ஆம் 
திரிின் கீழ் 

- 467 - - 

5. குருோர் 800 247 157 32 
6. ீின்ந உத்வு 123 11 - - 
7. இோைந்ி - 822 74 08 
8. னன்ன இனங்மகர்கபோக இருந்வோர் 2,047 1,480 - - 
9. ருத்துக் கோிகள் ீது ருமக 

ந்வோர் 
416 389 - - 

10. அச சோர்தற்ந ிறுணங்கள் 111 116 274 23 
11. அசதுமநில் கடமோற்ந 

ருமக ந்வோர் 
2,849 4,420 3,580 392 

12. சர்வச அச சோர்தற்ந 
ிறுணங்கள் 

92 103 17 - 

13. ணிோர்துமநில்கடமோற்ந 
ருமக ந்வோர் 

3,141 6,314 2,353 180 

14. திவு வசய்ப்தட்ட இந்ிர்கள் - 30 - - 
15. சம் சோர்ந் திகறக்கு ந்வோர் 437 1,039 1,356 191 
16.  ீண்டகோன சிப்திட சீோ ( 05 

ருடங்கள்) (RGS) 

16 03 - - 

17. இனங்மகப் திமைகபின் ோழ்க்மகத் 
தும 

3,350 1,165 01 - 

18. SSRV (My Dream Home) 172 56 - - 
19. கடம ிித்ம் (உத்ிவோகனர் 

தங்கள்) 
355 293 868 65 

20. ோர்கள்/ னனமப் 
தரிசில்ோர்கள் 

4,076 3,734 2,233 119 

 தநாத்தம் 22,483 22,673 14,665 1,168 
 
 

யசீா கிணனிால் ிணனயற்ப்ட்ட பக்கின ணிகள் 
 

01. சீோ ங்குற்கோண வர்னகப் தரீட்மசகபின் வதோது வரி ந் ிடங்கறக்கு உரிோக 
அல்னது குடிவு, குடிகல்வு கட்டுப்தோட்டோபர் ோகத்ிற்குக் கிமடக்கப்வதற்ந 
னமநப்தோடுகமப ிசோம வசய்ன் தின், சீோ ங்குற்கு அடிப்தமடோக அமந் 
ிறுணங்கபின் ற்றும் வோடர்னமட தர்கபின் வகோரிக்மககபின் அடிப்தமடில் 
ங்கப்தட்ட சீோக்கமப, உரி ிசோமகமப டோத்ி இத்துச் வசய்றம் கமினில் 
வசர்த்றம். 
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02. 2014 ஆம் ருடத்ில் வசி தோதுகோப்ன வோடர்தோண ிவசட ினங்கபின் கீழ் தோகிஸ்ோன், 
ஆப்கோணிஸ்ோன், கிப்து, சிரிோ இணத்ர்கள் இந் ோட்டிற்கு ருமக ரும் வதோது, அச 
னனணோய்வுப் திரிிடம் னன்மக்கப்தட்டு தோதுகோப்ன ீர்மகமபப் வதற்றுக் வகோள்றம் 
டடிக்மககமப வோடர்ந்தும் வற்வகோள்பல். 
 

03. ோர் சீோக்கமபப் வதற்று இந் ோட்டில் ரித்ிருக்கும் ோமனீவு ோர்கள், அர்கபில் 
ங்கி ோழ்வோர், தோதுகோனர்கள் கடந் சின ருடங்கபோகசுற்றுனோ சீோக்கமபப் வதற்று இந் 
ோட்டிற்கு ருமக  ந்ன் தின் து சீோக்கமப, ோர் சீோக்கபோக ோற்நிக் 
வகோள்ில் கோப்தட்ட திச்சிமணகமபத் ீர்த்துக் வகோள்ற்கு உரி கல்ி 
ிறுணங்கபிடிருந்து25 வமோண கல்கமபப் வதற்றுக்வகோள்ற்கோக ிவசட வுப் 
தடிவோன்று ோரிக்கப்தட்டதுடன், அப் தடித்மப் னர்த்ி வசய்ன் தின் சித்ல் சீோ 
ங்கப்தடுகின்நது. வபிோட்டு ோ திக்குகறக்கு, திக்குணிகறக்கு, ருத்து 
ோர்கறக்குகட்டம் அநிட்டு சீோ ங்கும் மடனமந ம வோடர்ந்தும் 
வற்வகோள்பல். 

 

04. இதும அனனில் இருந் சீோ ங்கும் னமநம ீபோய்வு வசய்து ற்கோனத்ிற்குப் 
வதோருத்ோணோறு இற்மநப்தடுத்தும் வதோருட்டு  ிிக்கப்தட்ட குறேின் அநிக்மகக்கு 
அம அடுத் கட்ட டடிக்மககமப டுத்ல். 

 

05. சீோ ங்கும் ிண்ப்தங்கமப ருடி டுக்கும் னமந (Scanning)குநித் ருடத்ில் 
மடனமநப்தடுத்ப்தட்டது. இன் னற் கட்டோக 2014 ஆம் ருடம் வோடக்கம் 2016 
வதப்ரி 07 ஆம் ிகி மினோண வகோப்னகறம், இண்டோது கட்டோக 2016 வதப்ரி 08 
வோடக்கம் 2016 எக்வநோதர் 01 ஆம் ிகி மினோண வகோப்னகறம் ருடி டுக்கப்தட்டண. 
இப் திகள் சஞ்வச னங்கோ (ணிோர்) கம்தணிோல் ிமநவற்நப்தட்டது. 

 

06. இநப்தர் னத்ிமமப் தித்து னநக்குநிப்ன இடுற்குப் தினோக சீோ ஸ்ரிக்கர் னெனம் சீோ 
ங்கும் மடனமந 2016.06.15 ஆம் ிகி ஆம்திக்கப்தட்டம இவ் ருடத்ில் 
ஆம்திக்கப்தட்ட சோகோண டடிக்மகவோன்நோகும். இனூடோக வதோனி சீோ ங்கும் 
டடிக்மககள் டுக்கப்தடுகின்நது. 

 

07. குடிவு, குடிகல்வுத் ிமக்கபம் 2016.08.26ஆம் ிகி வோடக்கம் தத்னல்மன, 
“சுகுறுதோோ” னி கட்டிடத்ில் ிறுப்தட்டமத் வோடர்ந்து, சீோ திரிோணது “சுகுறுதோோ” 
கட்டிடத்ின் ோன்கோம் ோடிில் A, B, Cதகுிகபில் வதோி இடசிகறடன் கூடிோக 
ிறுப்தட்டுள்பது. இன் னெனம் அதும சீோ திரிில் இருந்து ந் இடசிப் 
திச்சிமணக்குத் ீர்வு கோப்தட்டது. 

 

08. குடிவு, குடிகல்வுத் ிமக்கபம்னி கட்டிடத்ில் ிறுப்தட்டமத் வோடர்ந்து 
2016.08.26ஆம் ிகி வள்பிக்கிம ட்டும் சீோ திரிவு கடமகபில் இருந்து 

ினகிிருந்துடன், 2016.08.29ஆம் ிகி ிங்கட்கிம வோடக்கம் ம வதோல் சீோ திரிவு 
இங்கத் வோடங்கிது. 

 

09. 2016 எக்வநோதர் 03 ஆம் ிகி வோடக்கம் அந்ந் ிடத்ிற்குப் வதோறுப்தோண 
உத்ிவோகத்ர்கபிணோல், து ிடத்ிற்குரி ிண்ப்தங்கமப ருடி டுக்கும் திகள் 
ஆம்திக்கப்தட்டண. அற்கடுத் ோத்ினிருந்து அோது 2016.10.10ஆம் ிகி வோடக்கம் 
ருடி டுக்கப்தட்ட ிண்ப்தப்தடிங்கமப ீண்டும் ிண்ப்தோரிகபிடத்ில் வதற்றுக் 
வகோடுப்தினூடோக, சீோ திரிில் வமற்ந ித்ில் ஆங்கள் ந்து குிது 
ட்டுப்தடுத்ப்தட்டம 2016 ஆம் ருடத்ில் அமடந் னக்கி  வற்நிோகும். 

 

10. சீோ ங்கும் வோிற்தோட்மட ீள் வதோநிில்ப்தடுத்ி ண்ம், சீோ 
ங்குற்கோண னி னமநமவோன்று திோண கிமபில் ிறுப்தடுறம், அற்கோக 
வமோண கருிகமபப் வதோருத்துறம். 

 



 
 
 

26 

 

11. வரிவு வசய்ப்தட்ட எருசின ோடுகறக்கோக சுற்றுனோ சீோக்கமப ீடிக்கும் டடிக்மககமப 
இமத்பத்ினூடோக வற்வகோள்துடன் வோடர்னமட ஆம்த டடிக்மககள் தற்நி 
கனந்துமோடுல். 

 

12. கடணட்மட (Credit Card) னெனம் சீோ கட்டங்கமப அநிடும் னமந 2016.12.09ஆம் ிகி 
வோடக்கம் ஆம்திக்கப்தட்டன் னெனம் ோடிக்மகோபர்கறக்கு ிகவும் சிோக இருத்றம், 
வகோடுக்கல் ோங்கல்கமப வபிப்தடத் ன்மனேடன் வதிச் வசல்ன னடிறம். 

 

13. திரிின் னன்வணற்ந ீபோய்வுக் கூட்டங்கமப ோத்ிற்கு இரு டமகள் டோத்துன் 
னெனம் ினவும் குமநதோடுகள், திச்சிமணகள் கனந்துமோடப்தட்டு அற்றுக்கு ீர்வு கோல்.  

 
2017 ஆம் யருடத்தில் அபல் தசய்யதற்கு திர்ார்க்கப்டுகின் கருத்திட்டங்கள் 
 

1. கட்டுோக்கோ தண்டோோக்கோ சர்வச ிோண ிமனத்ில் ருமக ரு சீோ 
மடனமநம ன்ணிக்கப்தடுத்தும் வோக்குடன், திகறக்கு இனகுோக சீோக்கமபப் 
வதற்றுக் வகோள்பக் கூடிோறு Kiosks இந்ித்மப் வதோருத்துல். 

 

2. ற்வதோது மடனமநிறள்ப சீோ ங்கும் னமநமம வோடர்ந்தும் வசம் வகோண்ட 
ித்ிறம், னி சிகமப அநினகம் வசய்னேம் ித்ிறம் ீள் வதோநிில்ப்தடுத்ல். 

 

3. சுற்றுனோ சீோக்கமப ீடிக்கும் வோிற்தோட்மட வோடநோ னமந (Online)னெனம் வற்வகோள்பக் 
கூடி ித்ில் னி னமநமவோன்மந அநினகம் வசய்ல். 

 

4. சீோ ிண்ப்தங்கமப சர்ப்தித் சந்ர்ப்தம் வோடக்கம் சீோ னநக்குநிப்மதப் வதற்றுக் 
வகோடுக்கும் மோண எட்டுவோத்த் வோிற்தோட்டிணதும் கல்கமப குறுஞ் வசய்ிோக 
உரி ிண்ப்தோரிகறக்கு அநிிப்தற்கு னமநமவோன்மந ிர்ோித்ல். 

 

5. சீோ ஸ்ரிக்கர்கமப ிிவோகிப்தற்கோக வதோருட்தட்டில் னமநமவோன்மந அநினகம் 
வசய்ல். 

 

6. னி எறேகு ரிமச னகோமத்து னமந ஊடோக ிமணத்ிநன் ிக்கோறும், 
வபிப்தமடோகவும் ோடிக்மகோபர்கறக்கு சிகமபச் வசய்ல். 

 

7. 2017 வு – வசனவுத் ிட்ட வோசமணகறக்கு அம சீோ கட்டங்கபில் ிருத்ங்கமப 
வற்வகோள்ினூடோக அசோங்க ருோணத்ம அிகரித்றம், னண்தோடுகமப ீக்குறம். 
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4:2 துணபகக் கிண  
 

கட்டுப்தோட்டோபர் (சீோ) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் இக் கிமப இங்குகின்நது. 
 

ணினாட் ததாகுதி - 2016 
 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
 திிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 01 
1. உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 02 
2. சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர் 33 
3. அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர் 312 
4. அச னகோமத்து உிோபர் 07 
5. அறனக உிோபர் 03 

 

இங்ணகனிலுள் அங்கீகரிக்கப்ட்ட உள்யருதல் நற்றும் தயிச் தசல்ல் துணபகங்கள் 
 

1. தண்டோோக்க சர்வச ிோண ிமனம் – கட்டுோக்க 

2. த்மப ோைதக்ஷ சர்வச ிோண ிமனம் 

3. வகோறேம்ன ிோண ிமனம் – இத்னோமண 

4. தனோனி ிோண ிமனம் 

5. வகோக்கமன ிோண ிமனம் 

6. வகோறேம்னத் துமநனகம் 

7. கோனித் துமநனகம் 

8. ோகம் ருகுணுன கிந் ோைதக்ஷ துமநனகம் 

9. ிருவகோமனத் துமநனகம் 

10. கோங்வகசன்துமநத் துமநனகம் 

11. மனன்ணோர் இநங்குதுமந 

12. தமச்வசோமன துமநனகம் 

13. எறில் துமநனகம் 

 

அந்தந்த துணபகங்கள் ஊடாக இங்ணகக்கு யருணக தந்த நற்றும் தயினனின ர்கின் 
ண்ணிக்ணக –2016 

 

 துணபகம் யருணக 
தந்னதாரின் 

ண்ணிக்ணக 

தயினனினனாரின் 
ண்ணிக்ணக 

தநாத்தம் 

1. கட்டுோக்க சர்வச ிோண 
ிமனம் 

3,622,708 3,580,898 7,203,606 

2.  ம்தோந்வோட்மட துமநனகம் 78 61 139 
3. த்மப ிோண ிமனம் 2,262 2,697 4,959 
4. வகோறேம்னத் துமநனகம் 10,792 10,055 20,847 
5. கோனித் துமநனகம் 15,531 13,807 29,338 
6. தமச்வசோமன துமநனகம் 166 130 296 
7. ிருவகோமனத் துமநனகம் 519 622 1,141 
8. இத்னோமண ிோண ிமனம் 20 35 55 
 கூட்டுதநாத்தம் 3,652,076 3,608,305 7,260,381 
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நாதாந்தம் இங்ணகக்கு யருணக தந்த நற்றும் தயினனின இங்ணகனர்கள் நற்றும் 
தயிாட்டயர்கள் ததாடர்ா யிபம் –2016 

 

  யருணக தந்னதாரின் ண்ணிக்ணக தயினனினனாரின் ண்ணிக்ணக 

 நாதம் இங்ணகனர்கள் தயிாட்டயர்கள் யருணக 
தந்னதாரின் 
தநாத்த 

ண்ணிக்ணக 

இங்ணகனர்கள் தயிாட்டயர்கள் தயினனினனாரின் 
தநாத்த 

ண்ணிக்ணக 

1. ைணரி 120,521 204,011 324,532 119,837 226,586 346,423 
2. வதப்ரி 97,538 205,216 302,754 111,153 213,511 324,664 
3. ோர்ச் 118,312 201,211 319,523 109,722 200,585 310,307 
4. ப்திநல் 142,724 146,322 289,046 132,485 170,339 302,824 
5. வ 116,039 134,024 250,063 112,645 141,054 253,699 
6. ைூன் 119,997 126,773 246,770 99,501 115,424 214,925 
7. ைூமன 133,863 220,266 354,129 111,121 173,875 284,996 
8. ஏகஸ்ட் 137,734 197,583 335,317 152,826 231,865 384,691 
9. வசப்டம்தர் 120,782 157,939 278,721 138,335 170,948 309,283 
10. எக்வடோதர் 111,106 159,571 270,677 118,044 158,984 277,028 
11. ம்தர் 115,969 177,793 293,762 108,056 163,715 271,771 
12. டிசம்தர் 150,419 236,363 386,782 134,061 193,633 327,694 
 தநாத்தம் 1,485,004 2,167,072 3,652,076 1,447,786 2,160,519 3,608,305 
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யனங்கின் அடிப்ணடனில் இங்ணகக்கு யருணக தந்த தயிாட்டயர்கள் –2016 
 

 நாதம் ஆிரிக்கா ஆசினா அவுஸ்தினபினா னபாப்ா யட அதநரிக்கா ததன் அதநரிக்கா  அந்தாட்டிக் ி தநாத்தம் 

1. ைணரி 1,473 94,639 8,560 88,675 10,133 418 01 112 204,011 
2. வதப்ரி 1,359 91,678 5,458 97,056 9,126 436 - 103 205,216 
3. ோர்ச் 1,997 92,329 7,527 88,675 10,090 435 - 158 201,211 
4. ப்திநல் 1,475 77,642 6,086 53,354 7,343 295 - 127 146,322 
5. வ 1,548 85,287 4,664 34,178 7,823 299 - 225 134,024 
6. ைூன் 1,070 72,234 7,270 36,755 9,099 249 - 96 126,773 
7. ைூமன 1,954 107,962 8,965 89,573 11,409 276 - 127 220,266 
8. ஏகஸ்ட் 1,698 101,084 7,833 76,374 10,197 230 - 167 197,583 
9. வசப்டம்தர் 2,112 90,464 7,626 50,620 6,628 340 - 149 157,939 
10. எக்வடோதர் 1,320 86,939 5,441 58,643 6,708 354 - 166 159,571 
11. ம்தர் 1,723 90,531 7,397 69,974 7,612 361 - 195 177,793 
12. டிசம்தர் 3,365 106,658 17,995 93,483 14,275 502 - 85 236,363 
 தநாத்தம் 21,094 1,097,447 94,822 837,360 110,443 4,195 01 1,710 2,167,072 
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துணபகங்கின் அடிப்ணடனில் இங்ணகக்கு யருணக தந்த இங்ணகனர்கள் –2016 
 

 நாதம் கட்டுானக்க சர்யனதச 
யிநா ிணனம் 

தணபச்னசாண 
துணபகம் 

நத்தண யிநா 
ிணனம் 

தகாளம்புத் 
துணபகம் 

காித் 
துணபகம் 

திருனகாணநணத் 
துணபகம் 

தநாத்தம் 

1. ைணரி 120,352 - 41 64 52 12 120,521 

2. வதப்ரி 97,358 - 39 70 65 06 97,538 

3. ோர்ச் 118,094 - 52 77 72 17 118,312 

4. ப்திநல் 142,060 01 63 497 97 06 142,724 

5. வ 115,720 02 124 67 123 03 116,039 

6. ைூன் 119,704 - 97 71 120 05 119,997 

7. ைூமன 133,594 - 110 58 81 20 133,163 

8. ஏகஸ்ட் 137,534 - 79 60 54 07 137,734 

9. வசப்டம்தர் 120,625 01 58 31 59 08 120,782 

10. எக்வடோதர் 11,369 04 70 573 83 07 111,106 

11. ம்தர் 115,745 12 58 54 89 11 115,969 

12. டிசம்தர் 150,185 09 54 48 114 09 150,419 

 தநாத்தம் 1,481,340 29 845 1,670 1,009 111 1,485,004 

 
துணபகங்கின் அடிப்ணடனில் இங்ணகக்கு யருணக தந்த தயிாட்டயர்கள் –2016 
 
 நாதம் கட்டுானக்க சர்யனதச 

யிநா ிணனம் 
ஹம்ாந்னதாட்ணட 

துணபகம் 
நத்தண 
யிநா 

ிணனம் 

தணபச்னசாண 
துணபகம் 

தகாளம்புத் 
துணபகம் 

காித் 
துணபகம் 

இபத்நாண 
யிநா 

ிணனம் 

திருனகாணநண 
துணபகம் 

தநாத்தம் 

1. ைணரி 201,603 04 13 02 881 1,489 06 13 204,011 
2. வதப்ரி 203,115 16 30 17 846 1,155 03 34 205,216 
3. ோர்ச் 199,048 08 50 07 692 1,379 - 27 201,211 
4. ப்திநல் 144,201 03 72 01 773 1,261 - 11 146,322 
5. வ 132,322 11 61 - 444 1,175 - 11 134,024 
6. ைூன் 125,112 02 75 01 472 1,068 - 43 126,773 
7. ைூமன 218,507 07 232 - 440 1,027 03 50 220,266 
8. ஏகஸ்ட் 195,712 01 181 - 521 1,132 - 36 197,583 
9. வசப்டம்தர் 156,128 03 229 - 369 1,143 - 67 157,939 
10. எக்வடோதர் 156,122 06 62 55 2,033 1,252 08 33 159,571 
11. ம்தர் 175,254 15 261 32 973 1,210 - 48 177,793 
12. டிசம்தர் 234,244 02 151 22 678 1,231 - 35 236,363 
 தநாத்தம் 2,141,368 78 1,417 137 9,122 14,522 20 408 2,167,072 

 
ாட்டிற்குள் ிபனயசிப்தற்கு அனுநதி நறுக்கப்ட்ட தயிாட்டயர்கள்(Refused Entry)–2016 
 

 ாடு/ இத்தயர் 

ை


ய
ரி
 

த
ப்
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ரி
 

ந
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ர்
 

த
ந

ாத்
த
ம்

 

1. தங்கபோவஷ் - - 01 01 - 02 - 05 - 01 13 12 35 

2. இந்ிோ 25 17 13 26 12 25 21 09 23 22 16 08 217 

3. சுடீன் 01 - - - - - - 01 - 01 - - 03 

4. தனஸ்ீன் - - - - 03 - 01 - - - - - 04 

5. கரூன் - - - - - - - - - - 01 13 14 

6. தோகிஸ்ோன் 23 20 21 23 30 02 11 34 11 10 42 12 239 

7. சீணோ - 35 34 15 12 14 06 17 28 39 10 - 210 

8. ஆப்கோணிஸ்ோன் 22 32 42 06 01 04 01 17 03 01 02 35 166 

9. ஷ்ோ 01 - 02 - - 01 - 01 - 02 - - 07 

10. இந்வோவணசிோ - - 01 - - - - - - 02 - - 03 

11. திோன்ஸ் - - 02 - - - - - - - - - 02 

12. சவுி அவதிோ - - - - - - 01 - - - - - 01 
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13. கிர்கிஸ்ோன் - 01 - - - - - - - - - - 01 

14. அவுஸ்ிவனிோ 01 02 - - - - - - - - - - 03 

15. மைரீிோ - - - 02 - - - 02 - 03 - 01 08 

16. அவரிக்கோ - - - - - - - - 01 - - - 01 

17. ஈோன் - 03 - - - 02 04 - - 01 - 02 12 

18. வைர்ணி 01 - - - - - 01 01 - - - 01 04 

19. உக்வன் - - - - 03 - - - - - - - 03 

20. இத்ோனி - - - - 01 - - - - - - - 01 

21. திரித்ோணிோ 01 - - 01 - - - 02 - - - - 04 

22. ைரிவகோஸ்ட் 01 - - 01 - - 01 - - - - - 03 

23. ினேசீனோந்து - - - - - - - - - - - 04 04 

24. ோமனத்ீவு 01 - - - 01 - - 01 02 - - - 05 

25. ைப்தோன் 01 - - - - - - - - - 01 - 02 

26. கிணி 01 - - - - - - - - - - - 01 

27. கணடோ - - - 01 01 - - - - - 01 01 04 

28. சிோனிவோன் - - - - - 01 - - - - - - 01 

29. உஸ்தகிஸ்ோன் - - - - - - - - - - 01 - 01 

30. துர்கி - - - 01 - - - - - - - - 01 

31. சிங்கப்னர் - - - - - - - - - 01 - - 01 

32. னட்டோன் - - - - - - - - - 01 - - 01 

33. சிரிோ - - - - - - 01 - 05 - - - 06 

34. வதோலீிோ - - - - - - - - - 01 - - 01 

35. குமத் - - - - - - - - - 01 - - 01 
36. வதோபம் 08 - 21 - - - - 01 - 35 13 - 78 
37. ோய்னோந்து - - 01 - 01 02 - 03 - - - - 07 
38. வர்னோந்து - - - 01 - - - - - - - - 01 
39. வன் - - - - 08 - - - - - - - 08 
40. தினிப்மதன்ஸ் - - - 01 - - - - - - - - 01 
41. உகன்டோ - - - - 03 - - - - - - - 03 
42. கோணோ - - - - 01 02 - - - 01 - - 04 
43. ஆர்ைன்டீணோ - - - 01 - - - - - - - - 01 
44. ஸ்வதய்ன் - - - - - - - - - - - 03 03 
45. வகோரிோ - - - 01 01 - - - - - - - 02 
46. கிப்து 02 - 11 05 06 01 04 03 03 - - 06 41 
47. வனசிோ - - 02 - - - - 01 - - - - 03 
48. னருசி - - 01 - - - - - - - - - 01 
49. இஸ்வல் - - 02 - - 02 01 - 01 - - - 06 
50. ன்சோணிோ - 03 - - - - - 03 - - - - 03 
 தநாத்தம் 89 113 154 85 84 58 55 98 78 123 99 98 1,134 
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ாட்டிற்குள் ிபனயசிப்தற்கு அனுநதி நறுக்கப்ட்ட தயிாட்டயர்கள்(Refused Entry)–2016 
 

 
 
கப்ற் ணினாட் ததாகுதினிரின் யருணக –2016 
 

 நாதம் தகாளம்புத் 
துணபகம் 

காித் 
துணபகம் 

திருனகாணநணத் 
துணபகம் 

தணபச்னசாண 
துணபகம் 

ஹம்ாந்னதாட்ணட 
துணபகம் 

தநாத்தம் 

1. ைணரி 505 1,477 28 07 01 2,018 
2. வதப்ரி 421 1,087 13 17 12 1,550 
3. ோர்ச் 497 1,315 38 07 02 1,859 
4. ப்திநல் 491 1,190 17 08 03 1,709 
5. வ 483 1,234 28 01 11 1,757 
6. ைூன் 474 1,155 10 - 03 1,642 
7. ைூமன 428 1,099 37 - 04 1,568 
8. ஏகஸ்ட் 526 1,102 28 - - 1,656 
9. வசப்டம்தர் 374 1,137 74 - 05 1,590 
10. எக்வடோதர் 468 1,121 35 10 06 1,640 
11. ம்தர் 498 968 92 44 12 1,614 
12. டிசம்தர் 571 1,226 32 31 02 1,862 
 தநாத்தம் 5,736 14,111 432 94 61 20,465 
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கப்ற் ணினாட் ததாகுதினிர் தயினனறுதல் –2016 
 

 நாதம் தகாளம்புத் 
துணபகம் 

காித் 
துணபகம் 

திருனகாணநணத் 
துணபகம் 

தணபச்னசாண 
துணபகம் 

ஹம்ாந்னதாட்ணட 
துணபகம் 

தநாத்தம் 

1. ைணரி 471 1,303 20 08 01 1,803 
2. வதப்ரி 447 1,056 20 17 09 1,549 
3. ோர்ச் 512 1,262 38 09 03 1,824 
4. ப்திநல் 395 1,163 22 06 04 1,590 
5. வ 517 1,216 26 01 09 1,769 
6. ைூன் 470 1,097 68 - 06 1,641 
7. ைூமன 455 1,090 33 - 03 1,581 
8. ஏகஸ்ட் 510 881 35 - - 1,426 
9. வசப்டம்தர் 420 936 33 02 04 1,395 
10. எக்வடோதர் 399 1,000 34 09 07 1,449 
11. ம்தர் 513 951 69 59 16 1,608 
12. டிசம்தர் 514 1,053 41 25 - 1,633 
 தநாத்தம் 5,623 13,008 439 136 62 19,268 

 
 

 
 
கப்ற் ணினாட் ததாகுதினிருக்கு ிணணபி ஸ்ரிக்கர்கண யிினனாகித்தல் – நாதாந்த 
யருநாம் –2016 
 

 நாதம் யிினனாகிக்கப்ட்ட 
ஸ்ரிக்கர்கின் ண்ணிக்ணக 

யருநாம் (அதகான்ின் 

தறுநதி ரூ. 1,000/-) ரூ. 

1. ைணரி 3,066 3,066,000 
2. வதப்ரி 2,560 2,560,000 
3. ோர்ச் 3,655 3,655,000 
4. ப்திநல் 3,549 3,549,000 
5. வ 2,577 2,577,000 
6. ைூன் 3,121 3,121,000 
7. ைூமன 2,714 2,714,000 
8. ஏகஸ்ட் 3,020 3,020,000 
9. வசப்டம்தர் 2,575 2,575,000 
10. எக்வடோதர் 2,947 2,947,000 
11. ம்தர் 3,266 3,266,000 
12. டிசம்தர் 2,523 2,523,000 
 தநாத்தம் 35,573 35,573,000 
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கடவுச்சடீ்டுகண யிணபயா தாதிச் னசணய பம் அனுப்புயதற்கு அங்கீகாபம் யமங்குதல் –
2016 
  

இனங்மகில் தூங்கள் அமப் வதற்நில்னோ ோடுகறக்குச் வசல்னத் வமப்தடுவோருக்கு அந் 
ோடுகறக்குள் திவசிப்தற்குத் வமோண சீோக்கமபப் வதற்றுக் வகோள்ற்கோக, அந் ோடுகபின் 
தூகங்கள் அமந்துள்ப ோவடோன்நிற்கு கடவுச்சீட்மட ிமோண வதோிச் வசம னெனம் 
அனுப்னற்கு இன் கீழ் அங்கீகோம் ங்கப்தடுகின்நது. (உோோக ினேசீனோந்து ோட்டிற்கோண 
சீோமப் வதற்றுக் வகோள்ற்கோக இந்ிோின் னதுடில்னி கரில் அமந்துள்ப ினேசீனோந்து 
தூகத்ிற்கு, ிண்ப்தோரிின் கடவுச்சீட்டு வதோிச் வசம னெனம் அனுப்தப்தடும்). 
 

இற்கம 2016 ஆம் ருடத்ில் 30,676 கடவுச்சீட்டுகமப ிமக்கப அங்கீகோத்ின் ிமோண 
கீழ் வதோிச் வசம னெனம் அனுப்னற்கு அனுி அபிக்கப்தட்டதுடன், இற்கோக 
கடவுச்சீட்வடோன்நிற்கு ரூ. 1,000/- அநிடப்தடுகின்நது. இற்கம 2016 ஆம் ருடத்ில் ரூ. 

30,676,000/- ருோணம் ஈட்டப்தட்டது. 
 

கடவுச்சடீ்டுகண யிணபயா தாதிச் னசணய பம் அனுப்புயதில் பன்னற்ம் – 2014 – 2016 
 

 2014 2015 2016 
ருோணம் (ரூ.) 26,286,000.00 28,820,000.00 30,676,000.00 

 

 
4:3 யிசாபணணக் கிண  
 

கட்டுப்தோட்டோபர் (சீோ) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் இக் கிமப இங்குகின்நது. 
 

ணினாட் ததாகுதி –2016 
 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 01 
2. சிவஷ்ட அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர் 01 
3. அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர் 07 

 
 
நிரிஹா தடுப்பு பகாநில் தடுத்து ணயக்கப்ட்டிருந்த தயிாட்டயர்கண ாட்டிிருந்து 
தயினனற்றுதல் –2016 
 

 ாடு/ இத்தயர் ண்ணிக்ணக 
1. தங்கபோவஷ் 46 
2. சீணோ 04 
3. இந்ிோ 75 
4. ஈோன் 04 
5. ஈோக் 02 
6. அவுஸ்ிவனிோ 02 
7. வைர்ணி 02 
8. வனதணோன் 03 
9. திரித்ோணிோ 01 
10. மைரீிோ 03 
11. தோகிஸ்ோன் 09 
12. கணடோ 01 
13. ஷ்ோ 01 
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14. உக்வன் 02 
15. ோய்னோந்து 01 
16. வனசிோ 01 
17. சுடீன் 01 
18. வன் 01 
 தநாத்தம் 159 

 
நித யினாாபத்ணத எமிக்கும் னதசின ய ிணனத்தின் (NCHTRC) கீழ் ணடதற் னிற்சி 
ிகழ்ச்சிகில் ங்கிப்புச் தசய்தல் 
 

 2015 – 2019  ணி ிோதோத்ம எிப்தற்கோண ிநனமந ிட்டத்ிற்குப் தங்கபிப்மத 
ங்குல். 
 

 ணி ிோதோம் வோடர்தோண ி டடிக்மக மடனமநக்கு (S.O.P.)தங்கபிப்மத 
ங்குல். 

 
ிணனயற்ப்ட்ட பக்கின ணிகள் 
 

அகிகள் வோடர்தோண சர்வச சட்டம் வோடர்தில் க்கி ோடுகள் அகிகறக்கோண 
தூதுோனத்ின் (UNHCR)அனுசமில் 40 அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர்கமப 
வசனர்வோன்நில் தங்குதற்நச் வசய்ல். 
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5. தகயல் ததாமில்தட்ப் ிரிவு 
 

கட்டுப்தோட்டோபர் (கல் வோில்தட்தம்) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் இப் திரிவு 
இங்குகின்நது. 
 
ணினாட் ததாகுதி –2016 

 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் (கல் வோில்தட்தம்) 01 
2. அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர் 05 
3. அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர் 01 
4. அச னகோமத்து உிோபர் 03 
5. கடவுச்சீட்டு உிோபர் 03 
6. அறனக உிோபர் 01 

 
ிமக்கபத்ின் ற்வதோது தன்தோட்டிறள்ப வன்வதோருள் னமநமகமபனேம், ன்வதோருள் 
னமநமகமபனேம் மடின்நி வதிச் வசல்தும், வதோது க்கறக்கு உரி வசமகமப 
ங்கும் அவவமப, அசுக்கு உச்ச ன்ம கிமடக்கும் ித்ில் னி வோில்தட்த 
னமநமகமப அநினகம் வசய் ண்ம் கல் னமநமம ிருத்ி வசய்துவ கல் 
வோில்தட்தப் திரிின் திோண திோகும். 
 
அவ வதோன்று, இத் ிமக்கபத்ின் கிணி னமநமக்கோண வசமகமப ங்கும் வபி 
ிறுணங்கறடன் வசய்து வகோண்டுள்ப எப்தந்ங்கமப உரிோறு இற்மநப்தடுத்துல், 
எப்தந்ங்கபின் திகோம் டடிக்மககமப டோத்ிச் வசல்னல் ற்றும் வற்தோர்ம வசய்ல் 
ன்தணவும் இப் திரிிணோல் ிமநவற்நப்தடுகின்ந இன்னும் சின திகபோகும். 
 
வற்வசோன்ண திோண திகறக்கு வனிகோக, கீழ்க் கோணும் னக்கி திகறம் கல் 
வோில்தட்தப் திரிிணோல் ிமநவற்நப்தடுகின்நது. 
 
(1) 1. வதோது க்கபின் வமகள் வோடர்தில் கூருர்வுடன் வசற்தட்டு, இக்கத்ிறள்ப ந்து 

(05) கிணி வன்வதோருள் வோடினேனர்கறக்கும் வமோண வம்தடுத்ல்கமபச் வசய்து, 
அற்நின் ிமபவுப் வதருக்கத்மக் கூட்டுல். 
 

2. ிமக்கபத்ம தத்னல்மன னி கட்டிடத் வோகுிில் ிறுவும் வதோது, னி 
அறனகக் கட்டிடத் வோகுிக்கோண கிணி னமநமம சிநந் னமநில் ிறுவுில் 
வமோண ஆம்த கட்டப் திகமப ிமநவற்நிக் வகோடுத்ல். எட்டுவோத் வுத் 
பத்மனேம் வோடர்ச்சிோக இங்கும் ித்ில் வதிச் வசன்று, இச் சோல்ிகு திம 
ிகச் சரிோக ிமநவற்றுல். 

 

3.  உிர்ோணக் கடவுச்சீட்டுகமப ிிவோகிக்கும் கருத்ிட்டத்ின்இண்டோம் கட்டோண 
மகில் அமடோபங்கமப உறுிப்தடுத்மன, 2016 ஆம் ருடத்ில் னற் கோனோண்டில் 
னர்த்ி வசய்ல். 
 

(2) காணாநல் னா அல்து கயாடப்ட்ட கடவுச்சடீ்டுகள் அகு (SLTD) 
 

கோோல் வதோண ற்றும் கபோடப்தட்ட கடவுச்சீட்டுகள் வோடர்தில் வதோனிஸ் 
ிமனங்கபிணோல் வதற்றுத் ப்தடுகின்ந கல்கள், த்ி கல் திகத்ிணோல் அல்னது 
வபிோட்டுத் தூகங்கபிணோல் வடிோக ிமக்கபத்ிற்கு கல்கள்/ ிதங்கள் அனுப்தடீு 
வசய்ப்தடும். அற்மந னனணோய்வு வசய்து, அவ்ோநோண கடவுச்சீட்டுகமப ீண்டும் தோிக்க 
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னடிோோறு வசல்றதடிற்நோக்கி, சர்வச வதோனிசுக்கு (INTERPOL)அநிிக்கப்தடும். 
இவ்ோநோண கடவுச்சீட்டுகமபப் தோித்து வறு தர்கள் வபிோடு வசல்மத் டுப்தற்கு 
டடிக்மக டுக்கப்தட்டிருப்ததுடன், இவ்ோநோண சட்டிவோச் வசல்கமபத் டுப்தவ (SLTD) 
னமநமின் திோண திோகும். 
 
இற்கம, 2016.01.01 வோடக்கம் 2016.12.31 மினோண கோனப்தகுிில் த்ி கல் 

திகத்ிணோறம்(NCB), வபிோட்டுத் தூகங்கபிணோறம் (SLDM)8,303 கடவுச்சீட்டுகள் 

ிமக்கபத்ிற்கு அனுப்தப்தட்டதுடன், இற்றுள்5,663 கடவுச்சீட்டுகள் சர்வச வதோனிஸ் வுத் 
பத்ிற்கு (INTERPOL Data Base) அனுப்தப்தட்டது. 

 
(3) எருங்கிணணந்த தகயல் பகாணநத்துய அகு (IEMS) 
 

குடிவு, குடிகல்வு வோடர்தோண கல்கமபனேம், னள்பி ிதங்கமபனேம் ங்குற்கோக 
எருங்கிமந் கல் னகோமத்து அனகு(IEMS) ிறுப்தட்டது. இனங்மகில் அமந்துள்ப 
வபிோட்டுத் தூகங்கள் வடிோக இவ் அனகுடன் வோடர்ன வகோள்துடன், வமோண வதோது 
சீோ ங்குற்கு னன் வபிோட்டுக் கடவுச்சீட்டுகள் வோடர்தில் திமற்ந ன்மம 
ஊர்ைிம் வசய்து வகோள்தும் இவ் அனகு ஊடோகோகும். 2016.01.01 வோடக்கம் 2016.12.31 
மினோண கோனப்தகுிில் 1,932 ிபக்க ிசோமகறக்கு து ிமக்கபத்ின் இவ் 
அனகு ஊடோக தில் ங்கப்தட்டுள்பது. 

 
 தூதபகம்/ ிறுயம் அிக்கப்ட்ட தில்கள் 
1. வைர்ன் தூதுோனம் 100 
2. திோன்ஸ் தூதுோனம் 86 
3. வோர்வ தூதுோனம் 16 
4. சுிட்சர்னோந்து தூதுோனம் 336 
5. வர்னோந்து தூதுோனம் 02 
6. அவரிக்க தூதுோனம் 69 
7. இத்ோனி தூதுோனம் 09 
8. அவுஸ்ிவனிோ உர்ஸ்ோணிகோனம் 137 
9. கணடோ உர்ஸ்ோணிகோனம் 17 
10. திரித்ோணி உர்ஸ்ோணிகோனம் 169 
11. வோமக ிப்தடீ்டு, னள்பிிதத் ிமக்கபம் 07 
12. இனங்மக உர்ஸ்ோணிகோனம், திரித்ோணிோ (திரித்ோணிோில் 

இருக்கும் இனங்மகர்கபிணோல் கடவுச்சீட்டிற்கோக ிண்ப்திக்கும் 
வதோதும், ிண்ப்தத்ம சர்ப்திப்தற்கு னன் திமற்ந ன்ம 
உறுி வசய்ப்தடுகின்நது) 

955 

13. இனங்மக த்ி ங்கி ிிப் னனணோய்வு அனகு 23 
14. வபிோட்டறல்கள் அமச்சு 04 
15. ோய்னோந்து தூதுோனம் 02 
 தநாத்தம் 1,932 
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6. கணக்கீட்டுப் ிரிவு 
 

தி கக்கோபரின் வற்தோர்மின் கீழ் கக்கீட்டுப் திரிவு இங்குதுடன், இப் திரிின் 
திோட் வோகுி ருோறு. 
 
ணினாட் ததாகுதி - 2016 
 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. கக்கோபர் (ருோணம்) 01 
2. கக்கோபர் (வகோடுப்தணவு) 01 
3. ிருோக உத்ிவோகத்ர் (ிி) 01 
4. வு – வசனவுத் ிட்ட உிோபர் 01 
5. அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர் 03 
6. அச னகோமத்து உிோபர் 20 
7. சிநோப்தர் 36 
8. அறனக உிோபர் 06 

 
ிதி பகாணநத்துயம் 
 

குடிவு, குடிகல்வுத் ிமக்கபத்ின் ிி னகோமத்து டடிக்மககமப சீோக 
வற்வகோள்வ ிிப் திரிின் திோண திோகும். ருோணம் ஈட்டும் ிமக்கபம் ன்ந 
மகில், ிமக்கபத்ின் ருிகமபனேம், வசனிணங்கமபனேம் னகோம வசய்ல், அச 
உத்ிவோகத்ர்கறக்கோண னற்தக் கக்கு டடக்மககமப உரி ல்மனக்குள் வதிச் 
வசல்னல், ிமநவசரிச் சுற்நநிக்மககறக்கு அமோக, இத் ிமக்கபத்ின் ருடோந்/ ோோந் 
அநிக்மககமப (ருடோந் வு – வசனவு ிப்தடீு, ருடோந் ருி ிப்தடீு, எதுக்கீட்டுக் 
கக்கு, ோோந் கக்குப் வதோிப்ன) ோரித்து உரி ிகிக்கு ிமநவசரிிடம் சர்ப்தித்ல், ிிப் 
திோங்கறக்கு அமோக ிி டடிக்மககமப ிடோத்ல் ன்தணவும் இப் திரிிணோல் 
ிமநவற்நப்தடுகின்ந திகபோகும். 
 
யருநா இக்கும் பன்னற்பம் 
 

2016 ஆம் ருடத்ிற்கோண ிமக்கபத்ின் ிப்தடீு வசய்ப்தட்ட வோத் ருோண இனக்கு ரூ. 

12,000.0 ில்னிணோக இருந்துடன், ருோணம் ஈட்டனின் பர்ச்சிமக் கணத்ிற் வகோண்டு, 

ருோண இனக்கு ிருத்ப்தட்டு ரூ. 15,000.0ில்னின் ம ருோண இனக்மக அிகரிப்தற்கு 

ிமநவசரிிணோல் டடிக்மக டுக்கப்தட்டது. இற்கம 2016 ஆம் ருடத்ில் ிருத்ி ிப்தடீு 

வசய்ப்தட்ட ருோண இனக்மகனேம் ோண்டி 2016 ஆம் ருடத்ில் ஈட்டப்தட்ட வோத் ருோணம் 

ரூ. 15,629.0ில்னிணோகக் கோப்தட்டது. இற்கம ிருத்ப்தட்ட ருோண இனக்கிறம் தோர்க்க ரூ. 

629.0ில்னின் வனிக ருோணம் திவு வசய்ப்தட்டுள்பது. 2016 ஆம் ருடத்ிற்கோண ிப்தடீு 

வசய்ப்தட்ட ருோணத்துடன் வோக்கும் வதோது இது 24.2% ீ அிகரிப்தோகும். அவ வதோன்று 2015 
ஆம் ருடத்ிற்கோண ருோணத்துடன் எப்திடும் வதோது 2016 ஆம் ருடத்ில் 54.63%ீ உர் 
ருோண அிகரிப்மதக் கோட்டுகின்நது. ிர்தோர்க்கப்தட்ட அபமத் ோண்டி சுற்றுனோப் 
திோிகபின் ருமக கோோக  இனத்ிணில் த அங்கீகோ ம்(ETA)ங்குில் ற்தட்ட 
அிகரிப்னம், இட்மடக் குடினேரிமச் சோன்நிழ் ிிவோக டடிக்மககள் துரிப்தடுத்ப்தட்டு, 
ிமணத்ிநனுடன் னவணடுக்கப்தட்டதுவ இவ் ருோண அிகரிப்திற்கு திோண கோிகபோகும். 
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2016 ஆம் யருடத்தில் திணணக்கத்தின் ிபதா யருநாம் ஈட்டல் பங்களூடாக ஈட்டப்ட்ட 
யருநாம் ததாடர்ா யிபம் 
 

 யிபம் யருநாம் (ரூ.) 
i. கடவுச்சீட்டு ிிவோகனம், ிருத்ங்கறம் 2,602,701,825.83 
ii. வபிோட்டுத் தூகங்கறடணோண கடவுச்சீட்டு டடிக்மககள்  1,235,650,754.44 
iii. துமநனக டடிக்மககள் 65,763,000.00 
iv. சீோ ங்கறம், சீோ ீடித்றம் 1,041,235,093.60 
v. இனத்ிணில் த அங்கீகோத்மப் வதற்றுக் வகோடுத்ல் (ETA) 7,810,353,777.04 
vi. குடினேரிமப் திரிவு 2,873,651,440.00 
 தநாத்தம் 15,629,355,890.91 

 
 

 
 
 
யருநாப் குப்ாய்வு –2011 - 2016 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1. கடவுச்சீட்டு ருோணம் 2,064,103,335 2,226,238,950 2,092,488,502 2,133,548,087 2,104,719,692 2,602,701,827 
2. வபிோட்டுத் 

தூகங்கறடணோண ருோணம் 
963,519,650 935,513,122 1,062,648,099 1,064,296,091 1,027,633,544 1,235,650,754 

3. துமநனக டடிக்மககள் 35,885,000 49,219,000 71,397,000 72,488,000 74,065,000 65,763,000 
4. சீோ ங்கறம், சீோ 

ீடித்றம் 
595,177,260 696,896,744 751,379,693 800,098,823 917,471,394 1,041,235,094 

5. இனத்ிணில் த 
அங்கீகோத்மப் வதற்றுக் 
வகோடுத்ல் (ETA) 

- 2,104,201,938 3,510,925,846 4,034,041,937 5,133,896,060 7,810,353,777 

6. குடினேரிமப் திரிவு 105,972,500 169,181,850 35,253,730 46,422,010 850,008,800 2,873,651,440 
 கூட்டு தநாத்தம் 3,764,657,745 6,181,251,604 7,524,092,870 8,150,894,948 10,107,794,490 15,629,355,891 

இனத்ிணில் த அங்கீகோ னமந (ETA)2012 ஆம் ருடத்ினிருந்து அனல் வசய்ப்தட்டது. 

 
 
 
 
 

கடவுச்சீட்டு வோத் 
ருோணம்

17%

வபிோட்டுத் தூக 
ருோணம்

8%

சீோ
57%

திந
18%

யருநாப் குப்ாய்வு - 2016
குடியபவு, குடினகல்வுத் திணணக்கம்
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2016 ஆம் யருடத்தில் நதிப்ீடு தசய்னப்ட்ட தசவும் (திருத்தப்ட்ட), உண்ணநனா தசவும் 
 

2016 ஆம் ருடத்ிற்கோண ிமக்கபத்ின் வசனவு ிப்தடீு (ிருத்ப்தட்ட) ரூ. 2,161.79 
ில்னிணோகும். இில் ரூ. 1,045.28 ில்னின் ீண்வடறேம் வசனிணங்கறக்கோகவும், ரூ. 1,116.47 
ில்னின் னெனணச் வசனிணங்கறக்கோகவும் எதுக்கப்தட்டது. 2016 ஆம் ருடத்ில் வோத் 

உண்மோண வசனவு ரூ. 1,980.41 ில்னிணோகும். இில் ரூ. 1,037.91 ில்னின் ீண்வடறேம் 

வசனிணங்கறக்கோகவும், ரூ. 942.45 ில்னின் னெனணச் வசனிணங்கறக்கோகவும் வசனவு 
வசய்ப்தட்டது. 

 

 
ிதி பன்னற்ம் (தசயிங்கள்) – 2016 
 

யிபம் 2016 
திருத்தப்ட்ட 

நதிப்ீடு 
(ரூ.) 

உண்ணநனா 
தசவு 
(ரூ.) 

ிதி பன்னற்ம் 
(%) 

நீண்தடளம் தசவுகள் 1,045,279,000 1,037,909,000 99% 

ணிதர் வணோிகள் 558,066,000 557,185,000 100% 

திோச் வசனவுகள் 27,850,000 25,657,000 92% 

ங்கல்கள் 34,675,000 33,483,000 97% 

தோரிப்னச் வசனவுகள் 128,593,000 128,329,000 100% 

எப்தந்ச் வசனவுகள் 284,576,000 281,745,000 99% 

மண ீண்வடறேம் வசனவுகள் 11,519,000 11,510,000 100% 

பதச் தசவுகள் 1,116,469,000 942,454,000 84% 

னெனணச் வசோத்துக்கமப னணமத்றம், 

வம்தடுத்றம் 

45,855,000 32,710,000 71% 

னெனணச் வசோத்துக்கமப டுத்துக் வகோள்பல் 183,489,000 71,377,000 39%* 

திற்சினேம், ிநன் ிருத்ினேம் 4,000,000 1,237,000 31%** 

மண னலீடுகள் 883,125,000 837,130,000 95% 

71

33

01
837

2016 பதச் தசவு (ரூ.நி.)

னெனணச் 
வசோத்துக்கமப 
னணமத்றம், வம்த
டுத்றம்

னெனணச் 
வசோத்துக்கமப 
டுத்துக் வகோள்பல்

திற்சினேம், ிநன் 
ிருத்ினேம்

மண னலீடுகள்

5572633

128

294

2016 - நீண்தடளம் தசவு 
(ரூ.நி.)

ணிதர் 
வணோிக
ள்
திோச் 
வசனவுகள்

ங்கல்கள்

தோரிப்னச் 
வசனவுகள்
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கூட்டு தநாத்தம் 2,161,748,000 1,980,363,000 92% 

 
*ினுோங்வகோமட டுப்ன ிமனத்ம அமப்தற்கு ிோக றேந் க்கள் ிர்ப்ன கோோக 
இத் டுப்ன ிமனத்ின் ிர்ோப் திகமப இமடிறுத்துற்கு வர்ந்ோறம், கட்டுோக்கோ 
திிமன உத்ிவோகத்ர் ஏய்மநின் ிர்ோப் திகமப னடிப்தற்கு னடிோல் 
வதோணின் கோோகவும் ிி எதுக்கீடு வசிக்கப்தட்டுள்பது. 

 
** 2016 ஆம் ருடத்ில் ிமக்கபத்ம தத்னல்மன “சுகுறுதோோ” னி கட்டிடத்ில் 
ிறுவுற்கோண டடிக்மககள் வற்வகோள்பப்தட்டிணோல் ிட்டிடப்தட்டோறு திற்சி 
ிகழ்ச்சிகமப மடனமநப்தடுத் னடிோல் வதோணது. 

 
7. ிபைாவுரிணநப் ிரிவு 
 

1948 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இனக்க திைோவுரிமச் சட்டத்ிணோல் திைோவுரிமப் திரிிற்கு 
ிிச்சட்டத் த்தும் அபிக்கப்தட்டுள்பது. திைோவுரிமச் சட்டத்ம அனல் வசய்னேம் 
ிமநவற்றுத் த்தும் வர்ரிமச அமச்சின் வசனோபருக்வக உண்டு. திைோவுரிமச் சட்டத்ின் 
கீோண ற்தோடுகறம், ிமநவற்று மடனமநகறம், குடிருவோர், குடிகல்வோர் சட்டத்ின் கீழ் 
கட்டுப்தடுத்ப்தடுகின்ந வபிோட்டுத் தூகங்கறெடோக கடவுச்சீட்டு ிிவோக வோிற்தோட்டுடன் 
வடிோகத் வோடர்னதடுோல், திைோவுரிமப் திரிவு குடிவு, குடிகல்வுத் ிமக்கபத்ில் 
ிறுப்தட்டுள்பது. இங்கு அமச்சுச் வசனோபரின் ிமநவற்றுத் த்துங்கள் உிச் 
வசனோபவோருர் ஊடோக அனல் வசய்ப்தடுதுடன், அத் த்துங்கள் திைோவுரிமப் திரிின் 
திிக் கட்டுப்தோட்டோபவோருரூடோக மடனமநப்தடுத்ப்தடும். இப் திரிின் திோட் வோகுி 
ருோறு: 
 
ணினாட் ததாகுதி - 2016 
 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. உிக் கட்டுப்தோட்டோபர் 02 
2. அதிிருத்ி உத்ிவோகத்ர் 01 
3. அச னகோமத்து உிோபர் 26 
4. அறனக உிோபர் 05 

 
ணிகள் 
 

திைோவுரிமப் திரிிணோல் 1948 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இனக்க திைோவுரிமச் சட்டத்ின் கீறேள்ப 
ற்தோடுகள் கீழ்க் கோட்டப்தட்ட அடிப்தமட ிடங்கள் ஊடோக அனல் வசய்ப்தடுகின்நது. 
 
 சட்டத்தின் 5 (2) ஆம் ிரியின் கீழ் ிபைாவுரிணநணனப் திவு தசய்தல் 
 

எருர் அல்னது இருருவ இனங்மகர்கபோக இருக்கும் வதற்வநோருக்கு வபிோடுகபில் 
திநந் திள்மபகள் இப் திரிின் கீழ் திவு வசய்ப்தடும். 

 
 சட்டத்தின் 8 ஆம் ிரியின் கீழ் இங்ணகப் ிபைாவுரிணநணன நீ யமங்குதல் 
 

வபிோவடோன்நில் திோைோவுரிமமப் வதற்றுக் வகோண்டன் கோோக, இனங்மகப் 
திைோவுரிமம இந்வோருக்கு ீண்டும் இனங்மகப் திைோவுரிமம வதற்றுக் வகோடுப்ததுடன் 
வோடர்னமட திகள் இப் திரிின் கீழ் ிமநவற்நப்தடுகின்நது. 
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 சட்டத்தின் 11 ஆம் ிரியின் கீழ் இங்ணகப் ிபைாவுரிணநணன திவு தசய்தல் 
 

ோய் அல்னது ந்ம இனங்மகர்கபோக இருந்து சட்டத்ின் 5 (2)  ஆம் திரிின் கீழ் திவு 

வசய்ம 22 து ம  வசய்த் நி எருர் இப் திரிின் கீழ் திவு வசய்ப்தடும். 
 
 சட்டத்தின் 12 ஆம் ிரியின் கீழ் ிபைாவுரிணநணன நீ யமங்குதல் 
 

இனங்மகப் திமைம ோழ்க்மகத் துமோகக் வகோண்ட வபிோட்டுப் வதண்கறக்கு இப் 
திரிின் கீழ் திைோவுரிம ங்கப்தடுகின்நது. 

 
 சட்டத்தின் 13 ஆம் ிரியின் கீழ் ிபைாவுரிணநணன யமங்குதல் 
 

ிக னக்கி சனெக வசமோற்நி அல்னது வோிற்றுமந, மகத்வோில் அல்னது 
ிசோத்துமநில் ினவோருோண, இனங்மகில் சோோ திமைவோன்நோக ோறேம் 
ிர்தோர்ப்னடன் இருக்கும் திைோவுரிமச் சட்டத்ின் 11, 12  ஆம் திரிவுகபின் கீழ் 
திைோவுரிமமப் வதற்றுக் வகோள்ப உரித்ில்னோ எருருக்கு இனங்மகப் திைோவுரிமம 
ங்கும் டடிக்மக இப் திரிின் கீழ் வற்வகோள்பப்தடுகின்நது. 

 
 சட்டத்தின் 13 (அ) ஆம் ிரியின் கீழ் ிபைாவுரிணநணன யமங்குதல் 
 

5 ருட வசல்றதடி சீோ அனுிப் தத்ிவோன்று அல்னது னநக்குநிப்ன ங்கப்தட்டுள்ப 
ற்றும் வபிோட்டு னலீட்டோபர்கள் ற்றும் வோிற்றுமநோபர்கறக்கோக அசோங்கத்ிணோல் 
அங்கீகரிக்கப்தட்ட ிிட ருமக ருவோர் ிட்டவோன்நில் திவு வசய்ப்தட்டுள்ப 
வனும் ஆவபோருருக்கு திின் னெனம் இனங்மகப் திைோவுரிமம ங்குற்கு இப் 
திரிின் கீழ் டடிக்மக டுக்கப்தடுகின்நது. 

 
 சட்டத்தின் 19 ஆம் ிரியின் கீழ் இபட்ணடப் ிபைாவுரிணநணன யமங்குதல் 
 

19 (2)  ஆம் திரிின் னெனம் வபிோடுகபில் திைோவுரிமம வதற்றுக் வகோள்பல் கோோக, 
இனங்மகப் திைோவுரிமம இந் ஆவபோருர், அந் ோட்டின் திைோவுரிம இருக்கும் வதோவ 
இனங்மகப் திைோவுரிமம ங்குல் இப் திரிின் கீழ் வற்வகோள்பப்தடுகின்நது. 
 
இங்கு, சட்டத்ின் 19 (3)  ஆம் திரிின் னெனம், வபிோடுகபில் சித்ல் சீோில் 
இருப்வதோருக்கு இனங்மகப் திைோவுரிம இருக்கும் வதோவ குநித் ோட்டிற்கோக இட்மடக் 
குடினேரிமம ங்குல். 

 
 சட்டத்தின் 20 ஆம் ிரியின் கீழ் டயடிக்ணக னநற்தகாள்ல் 
 

சட்டத்ின் 20 (1)  ஆம் திரிின் கீழ் 1948.11.15 ஆம் ிகி அல்னது அற்கு னன் திநந் 

எருோக இருப்தின் ற்றும் அத் ிகிக்கு திநிவோரு ோட்டின் திமைோக இருப்தின், 1952.12.31 
ஆம் ிகி அல்னது அந் ஆறக்கு 22 ோகும் ிகி ஆகி இண்டில், திந்ி க்கூடி 
ிகிில் திநிவோரு ோட்டின் குடினேரிமம, அந் ோட்டு சட்டத்ின் திகோம் மகிட்டு, உரி 
உத்ிவோகத்ருக்கு அநிிக்கும் தட்சத்ில் ி, இனங்மகப் திமைோல் னடிவுறுல் 
வோடர்தில் டடிக்மக வற்வகோள்பப்தடுகின்நது. 
 
சட்டத்ின் 20 (2)  ஆம் திரிின் கீழ் வனும் ஆவபோருர் தம்தமோகவ இனங்மகப் 
திமைோக இருக்கும் ற்றும் சட்டம் அனனோணோல், அந் ஆபின் திநப்ன இடம்வதற்ந வதோது 
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அல்னது அன் தின் திநிவோரு ோட்டின் திமைோக இருப்தின், 1952.12.31 ஆம் ிகி அல்னது 
அவ்ோறு திநிவோரு ோட்டின் திமைோக இருந் ிகிினிருந்து எரு ருடம் கடந்து 
ஆம்தோகும் ிகி அல்னது அந் ஆறக்கு 22 ோகும் ிகி ஆகி இண்டில், திந்ி 
க்கூடி ிகிில் திநிவோரு ோட்டின் குடினேரிமம, அந் ோட்டு சட்டத்ின் திகோம் 
மகிட்டு, உரி உத்ிவோகத்ருக்கு அநிிக்கும் தட்சத்ில் ி, இனங்மகப் திமைோல் 
னடிவுறுல் வோடர்தில் டடிக்மக வற்வகோள்பப்தடுகின்நது. 
 
சட்டத்ின் 20 (3)  ஆம் திரிின் கீழ் தம்தமோகவ இனங்மகப் திமைோக இருக்கும் 
ஆவபோருர் சு ிருப்திவனவ திநிவோரு ோட்டின் திமைோக இருக்கும் தட்சத்ில், அந் 
ஆபின் இனங்மகப் திைோவுரிம இத்ோல் வோடர்தில் டடிக்மக வற்வகோள்பப்தடுகின்நது. 
 
சட்டத்ின் 20 (4)  ஆம் திரிின் கீழ் இனங்மகப் திைோவுரிமக்கோக ீண்டும் ிண்ப்திக்கும் 

ஆவபோருரிணோல் ணது சு வபிோட்டு திோைோவுரிமம 03 ோ கோனப்தகுிக்குள் 
மகிடோ தட்சத்ில் அந் ஆபின் இனங்மகப் திோைோவுரிம இத்ோல் வோடர்தில் 
டடிக்மக வற்வகோள்பப்தடுகின்நது. 

 
ிபைாவுரிணந சட்டத்தின் கீழ் 2016.01.01 ததாடக்கம் 2016.12.31 யணபனிா காப்குதினில் 
யிினனாகிக்கப்ட்ட சான்ிதழ்கள் 
 

 சட்டத்தின் உரின ிரிவு கிணடக்கப் தற் 
யிண்ணப்ங்கள் 

அச்சிடப்ட்ட சான்ிதழ்கின் 
ண்ணிக்ணக 

1. சட்டத்ின் 5 (2) ஆம் திரிவு 10,254 8,276 
2. சட்டத்ின் 8 ஆம் திரிவு 34 12 
3. சட்டத்ின் 11 ஆம் திரிவு 105 51 
4. சட்டத்ின் 12 ஆம் திரிவு 15 08 
5. சட்டத்ின் 19(2), 19(3) ஆம் திரிவுகள் 14,722 17,544 
6. சட்டத்ின் 20 ஆம் திரிவு 108 108 
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2016 ஆம் யருடத்தில் ிணனயற்ப்ட்ட பக்கின ணிகள், தயற்ிகள் நற்றும் சயால்கள் 
 

 1948 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இனக்க திைோவுரிமச் சட்டத்ின் 19 ஆம் திரிின் கீழ் இட்மடக் 
குடினேரிமம ங்கும் னி னமந 2015.03.23 ஆம் ிகி ஆம்திக்கப்தட்டது. அற்கம 2016 
ஆம் ருடத்ில் தண்டோோக்க ஞோதகோர்த் சர்வச ோோட்டு ண்டதத்ிறம் ( 05 
மதங்கள்), “சுகுறுதோோ” கட்டிட வகட்வதோர்கூடத்ிறம் இட்மடக் குடினேரிமச் சோன்நிழ்கமப 
ிிவோகிக்கும் மதங்கள் டோத்ப்தட்டு வவன ிதரிக்கப்தட்டோறு இட்மடக் குடினேரிமச் 
சோன்நிழ்கள் ிிவோகிக்கப்தட்டண. 
 

 இனங்மக கபிர் திகத்ின் வண்டுவகோறக்கு இங்க, குடும்தக் கட்டமப்மத றவூட்டும் 
மகில் 2016.10.13 ஆம் ிகி கிபிவோச்சிில் மடவதற்ந “னிசக்ி” ணப்தடுகின்ந ங்மகர் 
சக்ி டோடும் வசமில் திோைோவுரிமப் திரிின் உத்ிவோகத்ர்கள் கனந்து வகோண்டணர். 

 

 சிமநச்சோமனகள் றுசீமப்ன, னணர்ோழ்வு, ீள் குடிர்த்ல், இந்து ச ிகோங்கள் 
அமச்சின் வண்டுவகோறக்கு இங்க, இனங்மக அகிகறக்கு திைோவுரிம ங்கும் 
மகில் 2016.11.25  ஆம் ிகி வுணிோில் மடவதற்ந டோடும் வசமில் 
திோைோவுரிமப் திரிின் உத்ிவோகத்ர்கள் கனந்து வகோண்டணர். 

 
8. உள்கக் கணக்காய்வுப் ிரிவு 
 

கக்கோபர் (உள்பகக் கக்கோய்வு) அர்கபின் வற்தோர்மின் கீழ் உள்பகக் கக்கோய்வுப் திரிவு 
இங்குகின்நது. 
 
ணினாட் ததாகுதி - 2016 
 

 தயி/ னசணய ண்ணிக்ணக 
1. அச னகோமத்து உிோபர் 02 

 
குிக்னகாள் 
 

 ிமக்கபத்ின் ிி டடிக்மககள் வோடர்தில் வதிச் வசல்னப்தடுகின்ந உள்பக ிருோக 
னமந வோடர்தில் வடிப் தோர்த்து, அந் டடிக்மககபில் கோப்தடுகின்ந றுகள் ற்றும் 
வோசடிகமபத் டுப்தற்கோகவும், வபிக் வகோர்ற்கோகவும் ஈடுதடுத்ப்தடுகின்ந உள்பக 
னமநோண வசோமணகள் ற்றும் வதோி ன்ம ன்தண வோடர்தில் வோடர்ச்சிோண 
கிப்தடீுகமபனேம், சுோீண ிப்தடீுகமபனேம் டோத்ிச் வசல்னல். 
 

 ிமக்கபத்ிற்கு ிிக்கப்தட்ட அல்னது ிமக்கபத்ிணோல் வதோறுப்வதற்கப்தட்ட 
அதிிருத்ித் ிட்டங்கள், ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் அமடப் வதற்ந  னன்வணற்நங்கமப 
ிச்சிப்தற்கோக கக்கீட்டு உத்ிவோகத்ருக்கும், னன்வணற்ந ீபோய்வுக் குறேிற்கும் 
உிோக இருத்ல். 

 

 வதோருத்ோண சந்ர்ப்தங்கபில் இப் திகபில் ஈடுதட்டுள்பர்கறக்கும், ிமக்கபத் 
மனருக்கும், னன்வணற்ந ீபோய்வுக் குறேிற்கும் இமடில் எருங்கிமப்தோபோக 
வசற்தடுல். 

 
 
உள்கக் கணக்காய்வுப் ிரியின் ணிகள் 
 

 றுகமபனேம் வோசடிகமபனேம் டுப்தற்கோக ிமக்கபத்ினுள் அனல் 
வசய்ப்தடுகின்நஉள்பக வசோமணகள் ற்றும் ிருோக னமந ன்தண, ிட்ட அடிப்தமடிறம், 
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அவ வதோன்று உண்மோண வசற்தோடுகபின் அடிப்தமடிறம் வற்நிபித்துள்பணோ? 
ன்தமத் வடிப் தோர்த்ல். 
 

 கக்குகபிணதும், திந அநிக்மககபிணதும் ம்தகத் ன்மம ிச்சிப்தற்குத் வமோண 
கல்கள் ங்கப்தடுகின்நணோ? ன்தமத் வடிப் தோர்த்ல். 

 

 திோட் வோகுிிணருக்கு எப்தமடக்கப்தட்டுள்ப வதோறுப்னகமப ிமநவற்றுில், 
அர்கபின் வசனோற்றுமகின் த்ம ிப்தடீு வசய்ல். 

 

 ல்னோ ிோண ட்டங்கபினிருந்தும் ிமக்கபத்ின் ஆணங்கள் ந்பவு தூத்ிற்கு 
தோதுகோக்கப்தட்டுள்பது ன்தமத் வடிப் தோர்த்ல். 

 

 ோதணிிக் வகோம, ிிப் திோங்கள், வதோது ிருோகத்ிற்குப் வதோறுப்தோண 
அமச்சிணோறம், ிமநவசரிிணோறம் கோனத்ிற்குக் கோனம் ிிவோகிக்கப்தட்டுள்ப 
அநிவுறுத்ல்கள் கமடப்திடிக்கப்தடுன்நணோ? ன்தமத் வடிப் தோர்த்ல். 

 

 ணீ் ிம், வமற்ந ற்றும் வமக்கு அிகோகச் வசய்ப்தடுகின்ந வசனவுகமபத் 
டுப்தற்கும் அவ வதோன்று அற்மநக் கண்டு திடிப்தற்கும் வரிவு வசய்ப்தடுகின்ந உள்பக 
ிருோக னமநம வற்நிபித்துள்பம தற்நித் வடிப் தோர்த்ல். 

 

 ிமக்கபத்ின் ிி டடிக்மக னமந ற்றும் வனும் ிிச் வசனவுக்குக் கோோக 
அமனேம் டடிக்மககமபப் தரீட்சித்ல் ற்றும் ிமக்கபத்ின் ஆணங்கள், வசோத்துக்கள் 
தோதுகோப்தோகவும் னமநோகவும், சிக்கணோகவும் உதவோகிக்கப்தடுகின்நணோ? ன்தமத் வடிப் 
தோர்த்ல். 

 

 தட்தில் அல்னது கக்கீட்டு வகோங்கபினிருந்து அப்தோற்தட்டு, னகோமத்துக் 
வகோத்ினிருந்து ிமக்கபத்ின் வசற்தோட்டு டடிக்மககமப தரீட்சித்றம், அது 
வோடர்தில் அநிக்மக சர்ப்தித்றம். 

 

 வமனகள், ிட்டங்கள், கருத்ிட்டங்கபின் னன்வணற்நம் ற்றும் அது வோடர்தோண ிகழ்ச்சித் 
ிட்டங்கள் ற்றும் வ அட்டமகள் ந்பவு தூம் இனக்குகமப அமடில் 
ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பது ன்தம ிப்தடீ்டிற்கு உட்தடுத்துல். 

 

 வமனகள் மடனமநப்தடுத்ப்தடுகின்நம ோோற்குக் கோோக அமகின்ந 
திச்சிமணகள், துமநகள் வோடர்தில் இற்மநப்தடுத்ப்தட்ட ப தண்ோய்வுகமப டோத்துல். 

 

 அவ்ோநோண வசற்தோட்டு டடிக்மககமப வற்தோர்ம வசய்ில் தன்தடுத்ப்தடுகின்ந 
ிருோக டடிக்மககமப ிப்தடீ்டிற்கும், ீபோய்ிற்கும் உட்தடுத்துல். 

 
2016ஆம் யருடத்தில் ிணனயற்ப்ட்ட பக்கின ணிகள் 
 

குடிவு, குடிகல்வுத் ிமக்கபத்ம தத்னல்மன, “சுகுறுதோோ” னி கட்டிடத்ிற்கு வகோண்டு 
வசல்றம் திக்கு னமணப்னடணோண தங்கபிப்மதச் வசறத்துல். 
 
சயால்கள் 
 

வதோி திோட் வோகுி இல்னோம. 
இமக்கப்தடுகின்ந திோட் வோகுிிணர் ீண்டகோனம் இப் திரிில் ரித்து ிற்கோம. 
 
2016 ஆம் யருடத்திற்கா இக்குகளும், பன்னற்ங்களும் 
 

குடிவு, குடிகல்வுத் ிமக்கபத்ம தத்னல்மன, “சுகுறுதோோ” னி கட்டிடத்ிற்கு வகோண்டு 
வசல்றம் வதோது, உள்பகக் கக்கோய்வுத் ிட்டத்ிற்கு அப்தோற்தட்ட திகபில் ஈடுதட்ட, ருடத்ில் 
ிர்தோர்க்கப்தட்ட திகறள் சுோர் 65% ீத்ம னடிப்தற்கு னடிந்து. 
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9. னாம்புணக டயடிக்ணககள் 
 

ன்புரிச் சங்கத்திால்2016ஆம் யருடத்தில் பன்தடுக்கப்ட்ட பக்கின ணிகள் 
 

சுோர் ஆிம் (1,000) ிமக்கபப் திோபர்கமப அங்கத்ர்கபோக் வகோண்ட ிமக்கபத்ின் 
குடிவு, குடிகல்வு னன்னரிச் சங்கம், னன்னரிச் சங்க அங்கத்ர்கபிணதும், அர்கபது குடும்த 
அங்கத்ர்கபிணதும், வதோதுோக னறேச் சனெகத்ிணதும் னன் கருி, ச, சனெக, கனோச்சோ 
ரீிில் தல்வறு ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கமப அனல் வசய்து ருகின்நது. இனூடோக, உடல், உப 
ரீிோக ஆவோக்கிோண திோபர்கமப உருோக்கி, அர்கபின் ிமணத்ிநன் ிக்கதும், 
ிருப்ிகோணதுோண வசம ஊடோக வதோது க்கறக்கு ிகச் சிநந் வசமம ங்குவ 
வோக்கோகும். 
 

 திகதி ிகழ்ச்சித் திட்டம் 
1. 2016.01.01 னதுருட வகோண்டோட்டனம், கடந் ருடத்ில் ிமணத்ிநனுடன் வசமோற்நி 

ிமக்கபப் திோட் வோகுிிணமப்தோோட்டி ிருது ங்கி வகௌிக்கும் 
ிகழ்வும். 
 

2. 2016.01.01 2016 ஆம் ருடத்ில் திநந் ோள் தரிசோக சுர்க் கடிகோவோன்று ீம் ங்குல். 
 

3. 2016.01.08 2015 த்ோர் தண்டிமக சோர்தில் ருடோந்ம் எறேங்கு வசய்ப்தடுகின்ந 
“බිළිඳුහෙටනත්තක්” ன்நமக்கப்தடுகின்ந “திஞ்சு உள்பங்கபில் த்ோர்” ிகழ்ச்சி 
டோத்ப்தட்டதுடன், இந் ிகழ்ச்சிின் வதோது றும ிமனிறள்ப குடும்தங்கமபச் 
வசர்ந் 50 திள்மபகறக்கு, தோடசோமன உதகங்கள், தோிகள், உவுப் வதோருட்கள் 
ன்தண ங்கப்தட்டண. இந் ிகழ்ின் வதோது இனங்மகின் னன்ணி இமசக் 
குறேோண னின் வதவோ மனமினோண “வரின்ஸ்” இமசக் குறேிணோல் கவோல் 
கீங்கள் தோடப்தட்டு கிழ்ிக்கப்தட்டது. 
 

4. 2016.01.21 “ප්ර  ்තිභාප්රகණාම” ன்நமக்கப்தடுகின்ந “திணநக்கு ாபாட்டு 2016” னனமப் தரிசில் 

ங்கும் மதம், வகோறேம்ன 05, னத் ைந்ி ந்ி வகட்வதோர் கூடத்ில் 
ோண்னிகு அமச்சர் ஸ்.தி. ோின்ண அர்கபின் மனமில் மடவதற்நது. 
இில் 5 ஆம் குப்ன னனமப் தரிசில் தரீட்மசில் சித்ிமடந் 46 
ோர்கறக்கும், க.வதோ.. (சோ..) தரீட்மசில் சித்ிமடந் 35 ோர்கறக்கும், 

உர் ப் தரீட்மசில் சித்ிமடந்து தல்கமனக்ககப் திவசம் வதற்ந 24 
ோர்கறக்கும், ிவசட ிநமகமபக் கோட்டி 13 ோர்கறக்கும் 

சோன்நிழ்கறம், தப் தரிசில்கறம் ங்கப்தட்டண. இற்கோக ரூ. 1,078,000/- வசனவு 
வசய்ப்தட்டது. 
 

5. 2016.07.30 ிமக்கப ஊிர்கறக்கிமடில் அிக்கு ஆறுவதர் வகோண்ட கிரிக்கட் வதோட்டித் 
வோடர், தத்னல்மன, வதனத்ம, னத்ோச மோணத்ில் டோத்ப்தட்டது. இில் 
வதண்கறக்கோண வற்நிக் கிண்த்ம கிணிப் திரிவு கிரிக்கட் குறேவும், 
ஆண்கறக்கோண வற்நிக் கிண்த்ம அிகோம் வதற்ந உத்ிவோகத்ர் கிரிக்கட் 
குறேவும் மகப்தற்நிக் வகோண்டண. 
 

6.  வகோறேம்திறம், வகோறேம்மதச் சூவுள்ப திவசங்கபிறம் வள்பப் வதருக்கு 
கோோக அணர்த்ிற்குள்போண க்கறக்கு, ிமக்கபப் திோட் வோகுிின் 
உினேடன், உனர் உவுப் வதோருட்கமபனேம், திந அத்ிசிப் வதோருட்கமபனேம், 
ோரித் உவுகமபனேம் தகிர்ந்பிப்தற்கு டடிக்மக டுக்கப்தட்டது. இற்கோக 
வகோவனோன்ணோம, கடுமப, ோன, கன, ல்ோமண ஆகி திவசங்கள் 
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வரிவு வசய்ப்தட்டு இப் வதோருட்கள் தகிர்ந்பிக்கப்தட்டண. 
 
 

7.  வள்பத்ிணோல் வசமடந் ிமக்கபப் திோட் வோகுிிணோண து 
அங்கத்ர்கறக்கு, அர்கறக்கு ற்தட்ட வசத்ின் ன்மமக் கணத்ில் 
டுத்து, னன்னரிச் சங்கத்ின் ிித்ினிருந்து ரூ. 330,000/- ிி தகிர்ந்பிக்கப்தட்டது. 
 

8. 2016.07.01 ிமக்கபத்ம, தத்னல்மன, “சுகுறுதோோ” கட்டிடத்ில் ிறுவும் வதோது, து 
ிமக்கபப் திோட் வோகுிிணருக்கோண உவுச்சோமனக்கோக 7 ஆம் ோடிில் 
இடசிகள் எதுக்கப்தட்டிருந்ோல், உவுச்சோமனம ிகவும் அகோண, ில் 
வகோஞ்சும் ித்ில் ிறுவுற்கு டடிக்மக டுத்ல். இற்கோக னன்னரிச் 
சங்கத்ின் ிித்ினிருந்து சுோர் ரூ. 3,000,000/- வசனவு வசய்ப்தட்டது. 
 

9. 2016.07.01 “சுகுறுதோோ” திோண கட்டிடத்ம அண்டிோக உள்ப கட்டிடத்ில் 
உவுச்சோமனக்கோக உவுகமபத் ோரிப்தற்கோக எதுக்கித் ப்தட்ட இடத்ம 
சுத்ம், சுகோோம் வதப்தட்ட ித்ில் அமத்துக் வகோள்றம் மகில், 
தரினோண சமல் கூடவோன்று அமக்கப்தட்டது. இற்கோக னன்னரிச் 
சங்கத்ின் ிித்ினிருந்து சுோர் ரூ. 1,000,000/- வசனவு வசய்ப்தட்டது. 
 

10. 2016.07. ிமக்கபப் திோட் வோகுிின் தோடல் ிநமம வபிக் வகோரும் 
மகில், இனங்மக எனிதப்னக் கூட்டுத்ோதணத்ிணோல் ிமக்கபத்ின் 
உவுச்சோமனில் தோடகர்கபின் தோடல்கமப எனிப்திவு வசய்ல். 
 

11. 2016.08.01 ிமக்கபப் திோட் வோகுிிணருக்கும், வசமகமபப் வதற்றுக் வகோள்ப ருமக 
ரும் வசம வதறுணர்கறக்கும் சுத்ோண குடிீமப் வதற்றுக் வகோடுக்கும் மகில், 
உவுச்சோமன உட்தட ிமக்கபத்ின் 7 ோடிகபிறம் ீர் டிகட்டும் 

இந்ிங்கமபப் வதோருத்துற்கு டடிக்மக டுத்ல். இற்கோக ரூ. 475,000/- 
வசனவு வசய்ப்தட்டது. 
 

12. 2016.08.25 ிமக்கபத்ின் வசமகமபப் வதற்றுக் வகோள்ற்கோக வசம வதறுணர்கள் ருமக 
ரும் “திச” ன்நமக்கப்தடுகின்ந னன்ணங்கு அறனகக் கட்டிடத்ில் 
கட்டுப்தோட்டோபர் ோகத்ின் திப்னமகறக்கு அம, னமகப்தடச் வசம, ிற் 
திி தண்ணும் வசம,  வதோி அனுப்னல் வசம, ிண்ப்தங்கமப கிணி னெனம் 
ிப்னம் வசம ஆகி வசமகமபப் வதற்றுக் வகோள்ற்கோண சிகள் 
வசய்ப்தட்டதுடன், வதோது க்கறக்கு ரித்ிருப்தற்கு சிோக 300 வதருக்கு 
உட்கோர்ற்கோண இருக்மக சிகறம் வசய்ப்தட்டண. இற்கு வனிகோக 
னன்ணங்கு அறனகக் கட்டிடத்ில் தற்றுச்சீட்டுகமப ிிவோகிக்கும் 06 
கருதடீங்கள், வற்தோபர் கருதடீம், ிண்ப்தங்கமப ிிவோகிக்கும் கருதடீம் 
னனோண கருதடீங்கமப ிறுவுற்கும் டடிக்மக டுக்கப்தட்டது. வறம் இங்கு 
வோமனக்கோட்சி இந்ிங்கள் வதோருத்ப்தட்டு, சிற்றுண்டிச்சோமனவோன்றும் 
ஆம்திக்கப்தட்டுள்பது. இந் ல்னோ கருதடீங்கறம் எவ அபில் அகோக 
அமக்கப்தட்டுள்பம குநிப்திடத்க்கது. இற்கோக ரூ. 5,615,000/- வசனவு 
வசய்ப்தட்டது. 
 

13. 2016.08.29 ிமக்கபத்ம அனங்கரிப்தற்கோக னச்சோடிகமப மப்தற்கு டடிக்மக டுத்ல். 
 

14. 2016.09. ிமக்கப னன்னரிச் சங்க அங்கத்ர்கறக்கு கூடி இடசிகறடன் கூடிோக, 
ோசிப்தற்கோண சிகறடன் தனகத்ம அமப்தற்கு டடிக்மக டுத்ல். 
இற்கோக ரூ. 1,500,000/- வசனவு வசய்ப்தட்டது. 2016 ஆம் ருடத்ில் தனகத்ிற்கு 

தல்கமபக் வகோள்ணவு வசய்ற்கோக ரூ. 320,000/- வசனவு வசய்ப்தட்டது. 
 

15. 2016.12.22 2016 த்ோர் தண்டிமக சோர்தில் ருடோந்ம் எறேங்கு வசய்ப்தடுகின்ந 



 
 
 

48 

 

“බිළිඳුහෙටනත්තක්” ன்நமக்கப்தடுகின்ந “திஞ்சு உள்பங்கபில் த்ோர்” ிகழ்ச்சி 2016 
ஆம் ருடத்ிறம் வகோனோகனோக டோத்ப்தட்டதுடன், இந் ிகழ்ச்சிின் வதோது 
றும ிமனிறள்ப குடும்தங்கமபச் வசர்ந் 50 திள்மபகறக்கு, தோடசோமன 
உதகங்கள், தோிகள், உவுப் வதோருட்கள் ன்தண ங்கப்தட்டண. இந் 
ிகழ்ின் வதோது இனங்மகின் னன்ணி இமசக் குறேோண னின் வதவோ 
மனமினோண “வரின்ஸ்” இமசக் குறேிணோல் கவோல் கீங்கள் தோடப்தட்டு 
கிழ்ிக்கப்தட்டது. 
 

16. 2016.12.29 2016 ஆம் ருடத்ில் இடம் ோற்நம் வதற்றுச் வசன்ந உத்ிவோகத்ர்மபனேம், 
ருடோந் இடோற்நங்கமபப் வதற்றுச் வசல்றம் உத்ிவோகத்ர்கமபனேம் ோழ்த்தும் 
ிகழ்வு. 
 

17. 2016.12.30 ிமக்கபப் திோட் வோகுிிணதும், அர்கபது குடும்த உறுப்திணர்கபதும் தங்குதற்றுறடன் 
ருட இறுி கபிோட்ட ிகழ்சி தத்னல்மன அவதக பில் டோத்ப்தட்டது.  
 

 

 

 

 


