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1.அறி$க�. 
ஒ3 நா*2# இய�ைக வள�க8� ��கிய இட� வகி(ப. நில வளமா��. ச�ப�ரதாய ெபா3ள,யC வ�Hஞான-திC 

நில�, உைழ(), Lலதன� �ய�சியாMைம எN� உ�ப-தி- ெதாழி�பா*2C காண(ப4கி#ற 04 காரண�க8� 

�தலிட� வகி(ப. Pமியா��. இQவாA நில� உ�ப-தி- ெதாழி�பா*2C ப�ரதான ஊடகமாக வ�ள��வ.ட#, ப�ற 

உ�ப-தி� காரண�கள,# அ2(பைடயாக6� வ�ள��கி#ற..  எSதெவா3 நா*2T� காண(ப4கி#ற அைன-. இய�ைக 

வள�க8� Pமிைய அ2(பைடயாக� ெகாMேட அைமய( ெப�A�ளன. உதாரணமாக கன,(ெபா3*க�, ந<1, மரHெச2 

ெகா2க�, ப�ராண�க� �தலான வள�க� ஏேதNெமா3 வ�த-திC நில-தி# .ைண வளேம.  

 

Pமி எN� பத�, நில-தி# ேம�பர(ப�T�ள மM வள�, ப�ற Pேகால அைம()க� அேதேபா#A நில-.�க2ய�T�ள 

கன,(ெபா3*க� எ#ற பரS. வ�@Sத வள�கைள உ�ளட�கியதாக அைமய(ெப�ற ெசாCலாக வ�ள��கி#ற.. எனேவ, Pமி 

எN� பத� ெவAமேன Pமிய�# மV.�ள ேபா1ைவ அCல. படல� அCல. Pமிய�# மV. ந<ராC Lட(படாத ப�ரேதச� 

ம*4மCல எ#ப. �றி(பாக W*2� கா*ட(ப4கி#ற.. 

Pமி எN� பத�, நில-தி# ேம�பர(ப�T�ள மM வள�, ப�ற Pேகால அைம()க� அேதேபா#A நில-.�க2ய�T�ள 

கன,(ெபா3*க� எ#ற பரS. வ�@Sத வள�கைள உ�ளட�கியதாக அைமய(ெப�ற ெசாCலாக வ�ள��கி#ற.. எனேவ, Pமி 

எN� பத� ெவAமேன Pமிய�# மV.�ள ேபா1ைவ அCல. படல� அCல. Pமிய�# மV. ந<ராC Lட(படாத ப�ரேதச� 

ம*4மCல எ#ப. �றி(பாக W*2� கா*ட(ப4கி#ற.. 

ஆ�கில ெமாழிய�C Pமி, நில� ஆகிய இரM2��� LAND எN� பத� பாவ��க(ப*டாT�, �? அCல. பரSத அளவ�C 

கலS.ைரயா4� ேபா. ,மி எN� பத-ைத=�, அத# ேவறா�க(ப*ட ப�திெயா#A ெதாட1ப�C கலS.ைரயா4� ேபா. 

காண� எN� பத-ைத=� பாவ�(ப. மிக( ெபா3-தமானதா��. இ�� தமிY ெமாழிய�C Pமி, காண� எN� பத�க� 

பய#ப4-த(ப4வைத( ேபா#ேற, சி�கள ெமாழிய�C J#ය, ඉඩම எ#ற பத�க� பய#ப4-த(ப4கி#றன.  

 

காண�, ெநகிY6- த#ைமய�ற வழ�கைல� ெகாMட.�, பய#ப4-த(படாத ேபா. அ@(ப��� உ*ப4கி#ற.மான ஓ1  

இய�ைக வளமா��. எனேவ, ஒ3 நா*2# அப�வ�3-திய�C அ-தியவசியமான.� ப�ரதானமான.மான காரண�யாக 

வ�ள��வ. சிறSத நில( பய#பா4� பாவைன=மா��. இல�ைக ேபா#ற வ�வசாய-ைத( ப�ரதான சீவேனாபாயமாக� 

ெகாMட ம�க� வா?� நா4கள,C நில-தி�� இ3(ப. ெவAமேன  ெபா3ளாதார(  ெபAமதி ம*4மCல. அQவாறான 

நா4கள,C காண�=ட# ப�#ன,( ப�ைணSத சLக, கலா"சார ெபAமதி=� காண(ப4கி#ற.. இத# காரணமாக காண� வ�டய� 

ெதாட1பான நடவ2�ைகக�, ம�கள,# அ#றான வாY�ைக=ட# ப�#ன,(ப�ைணSத மிக6� [3ண16ைடய கடைமயாகேவ 

காண(ப4கி#ற..  

பழ�கால� ெதா*ேட �? நில-தின.� உ@ைம அரச3�ேக இ3Sத..  காண�கைள ம�க8�� பகி1Sதள,��� உ@ைம=� 

அரசன,ட-திேலேய காண(ப*ட.. இ�� அரசனாC காண�கைள உ@-தா��� வ�த� L#A  �ைறகள,C 

ேம�ெகா�ள(ப*4�ள.. �தலாவதாக அரசN�காக அCல. அரச �4�ப-தி�காக பCேவA நப1கள,னாT� 

நிைறேவ�ற(ப4கி#ற ேசைவக�, பண�வ�ைடக� சா1ப�C நப1க8�� காண�கைள( பகி1Sதள,(பதா��. இைவ நி/தக� என 

அைழ�க(ப*ட.ட#, அSதSத" ேசைவய�# அளவ��ேக�ப காண�ய�# அள6 த<1மான,�க(ப*ட.. ப#சைல ேபா#ற ெபௗ-த 

வழிபா*4-தள�க8�காக காண�க� வழ�க(ப*டைம  இரMடாவ. �ைறயா�ெம#ப.ட#, இ. வ�காரக� என 

அைழ�க(ப*ட.. ேகாவ�Cக8�காக காண�க� வழ�க(ப*டைம L#றாவ.  �ைறயா�ெம#ப.ட#, இ. ேதவாலக� என 

அைழ�க(ப*ட.. ேபா1-.�ேகய1, ஒCலாSத1 ஆ*சி� கால-திT� [ட இல�ைகய�C காண(ப*ட ச�ப�ரதாய காண� 

�காைம-.வ �ைறைமய�C மா�ற� ஏ�பாடத ேபாதிT�, ப�@-தான,ய1கள,# ஆ*சி� கால-திC அ.வைர காண(ப*4 

வSத காண� �காைம-.வ �ைற �?ைமயான மா�ற-தி�� உ*ப*ட.. 

1927, 1955, 1983 ஆகிய வ3ட�கள,C காண� ஆைண��?�க� நியமி�க(ப*டன. இQ ஆைண��? அறி�ைககைள, இS 

நா*2# காண� நி3வாக-திC ம*4மCலா. காண�( பய#பா4, உ@ைம எ#பன ெதாட1ப�C அ� கால-திC காண(ப*ட 

ப�ர"சிைனகைள( ப�(பாE6 ெசE., சிபா@Wக� �#ைவ�க(ப*ட ெபAமதி மி�க ஆவண�களாக6� க3த �2=�. 

1840 ஆ� ஆM2# 12 ஆ� இல�க அரசா�க� காண�க� (அ-.மVறி� ைக(ப�றC) க*டைள" ச*ட�, 1897 ஆ� ஆM2# 01 

ஆ� இல�க த@W நில� க*டைள" ச*ட�, 1931 ஆ� ஆM2# 20 ஆ� இல�க காண� நி3ணய க*டைள" ச*ட�, 1935 ஆ� 

ஆM2# 19 ஆ� இல�க காண� அப�வ�3-தி க*டைள" ச*ட�, 1947 ஆ� ஆM2# 08 ஆ� இல�க அரசா�க� காண�க� 

க*டைள" ச*ட�, 1979 ஆ� ஆM2# 07 ஆ� இல�க அரசா�க� காண�க� (உைடைமைய மVள( ெபறC) ச*ட�, 1979 ஆ� 

ஆM2# 43 ஆ� இல�க காண�� ெகாைட (சிற() ஏ�பா4க�) ச*ட�, 1998 ஆ� ஆM2# 21 ஆ� இல�க உ@-.( பதி6" 

ச*ட� �தலான ச*ட�க�, அரசா�க� காண�கள,# அப�வ�3-தி, ேபண�( பா.கா-தC, நி3வாக� �தலான வ�டய�கள,C 

��கிய தி3()�ைனகளா��. 

நா*2# சLக, ெபா3ளாதார அப�வ�3-திய�C காண� ம�A� பாரா8ம#ற மAசீரைம() அைம"W மிக ��கிய சாதகமான 

தா�க-ைத" ெசT-.கி#ற.. 1927 அரச ேபரைவய�C காண�, கம-ெதாழிC வ�டய� ெதாட1ப�C நியமி�க(ப*ட �?வ�# 

சிபா@Wகள,# ப2, 1932 இC கம-ெதாழிC, காண� அைம"W�, 1935 இC காண� ஆைணயாள1 நாயக- திைண�கள�� 

நிAவ(ப*டன.  
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நா*2# நிைலேபறான அப�வ�3-திைய ேநா�காக� ெகாM4, ம*4(ப4-த(ப*ட நில வள-ைத பய#ப4-.வத�கான 

திற#�ைறகைள வ���� பண�க� காண� அைம"சினாC ேம�ெகா�ள(ப4கி#ற.. இதிC ப�ரதானமாக அரசா�க� 

காண�கைள=�, தன,யா1 காண�கைள=� �றி(பாக இன� கா^� பண�க8�, காண�கள,# உ@-ைத நி3ணய� ெசE=� 

பண�க8� காண� உ@-. நி3ணய- திைண�கள-தினாC ேம�ெகா�ள(ப4வ.ட#, அரசா�க� காண�கைள நி3வகி��� 

பண�க� காண� ஆைணயாள1 நாயக- திைண�கள-தினாC ேம�ெகா�ள(ப4கி#ற.. அரசா�க� காண�க8�கான நில 

அளைவ வைரபட�க8�, நில"ச�தி நிகY"சி- தி*ட-தி# கீY தன,யா1 காண�க8�கான நில அளைவ வைரபட�க8� நில 

அளைவ- திைண�கள-தினாC தயா@�க(ப4கி#ற.. ப�ரேதச/ மாவ*ட காண�( பய#பா*4ட# ெதாட1)ைடய தி*ட�கைள 

வ���� பண�க� ம�A� பCேவA ேதைவக8�காக6� காண�கள,# த�நிைலைய- த<1மான,��� பண�க� காண� உபேயாக 

ெகா�ைக- தி*டமிடC திைண�கள-தினாC நிைறேவ�ற(ப4கி#ற.. 

நில அளைவயாள1கைள( பதி6 ெசEதC, பதி6 ெசEய(ப*ட நில அளைவயாள1க8�� வ3டாSத அNமதி( ப-திர�கைள 

வ�நிேயாகி-தC, பதி6 ெசEய(ப*ட நில அளைவயாள1கள,ட-திC ெதாழிCசா1 நி)ண-.வ-ைத( ேபண�" ெசCலC 

�தலான ேநா�க�கைள( ப�ரதானமாக� ெகாM4, 2002 ஆ� ஆM2# 17 ஆ� இல�க நில அளைவ" ச*ட-திT�ள 

ஏ�பா4கள,# ப�ரகார� நில அளைவ( ேபரைவ 2003 இC நிAவ(ப*ட.. அ-.ட# நில அளைவ- திைண�கள-தி# பய��சி 

நிAவனமான திய-தலாைவய�C அைமS.�ள நில அளைவ ம�A� படமா�கC நிAவன�, நில அளைவ ம�A� படமா�கC 

ஆகிய வ�டய( பர()க� ெதாட1பாக ப@Pரண அறிைவ=� அNபவ�கைள=� மாணவ1க8��( ெப�A� ெகா4(பத�காக 

அ1(பண�()ட# ெசய�ப*4 வ3கி#ற.. 

இத�� ேமலதிகமாக, 1972 காண� சீ1தி3-த" ச*ட-தி# கீY நிAவகி�க(ப*4�ள காண� சீ1தி3-த  ஆைண��?  

இல�ைக" சனநாயக" ேசாசலிச� �2யரசி# 2015 சனவ@ 18 ஆ� திகதிய அதிவ�ேசட வ1-தமான, Lல�, காண� அைம"சி# 

வ�டய( பர(ப�# கீY ெகாM4 வர(ப*ட.. இத�கைமய காண� ம�A� பாரா8ம#ற மAசீரைம() அைம"W உ*பட அத# 

கீY உ�ள திைண�கள�க8� நா*2# ந<4 நிைல�க�[2ய  அப�வ�3-தி�காக  சிறSத ேசைவைய நிைறேவ�ற(ப4கி#ற.. 
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காண� ம��� பாரா�ம�ற ம�சரீைம�� அைம�� 

 
 

1.1 .ேநா5 

நிைலேபறான அப�வ�3-தி�காக சிறSத 

�ைறய�C பய#ப4-த(ப*ட 

நில வள� 

 

 

 

1.2 ெசய�பண� 

சி�கல�ற உ@-ைத=� உ"ச பய#பா*ைட=� 

சகல3��� ெப�A� ெகா4-., அைன-.- 

தர(ப�ன1க� சா1ப�T� ெகா�ைக வ�-தC, 

அ�C ெசEதC, ஒ3�கிைண-தC Lல� நில 

வள-ைத வ�ைன-திற# மி�கவாA �காைம 

ெசE. நிைலேபறான அப�வ�3-தி��( 

ப�கள,()" ெசEதC. 
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1.3  ேநாக7க8 
1. ேதசிய காண�� ெகா�ைகைய இ�ைற(ப4-.தT� அ�C ெசEதT�. 

2. எதி1கால சSததிய�ன3�காக ெபௗத<க" `ழைல ேபண�( பா.கா-தC. 

3. அரசா�க� காண�க� ேபண�( பா.கா�க(ப4வைத உAதி ெசEதC. 

4. காண�( பய#பா*4 ெகா�ைகைய அ�C ெசEதC. 

5. அரசா�க� காண�க� தவறாக( பய#ப4-த(ப4வைத=�, அ@()�� உ*ப4வைத=� த4(பத�� 
நடவ2�ைக எ4-தC. 

6. அரசா�க� காண�கைள சிறSத �ைறய�C �காைம ெசEதT� உகSத காண�கைள, காண�க� 
இCலாத ம�கள,ைடேய பகி1Sதள,-தT�, அப�வ�3-தி ெசEதT�. 

7. அப�வ�3-தி- தி*ட�க8�காக6� ம�A� அ-தியாவசியமான ேதைவக8��� காண�கைள ெப�A� 
ெகா4-தC. 

8. நா*2T�ள அைன-.� காண�கள,ன.� உ@-ைத உAதி ெசE. உ@-.( பதிவ�ைன ேம�ெகா�ளC. 
 

 

 

 

1.4 அைம�சி� ப�ரதான வ�டய� பர��க8 

1. கால-தி# ேதைவ��( ெபா3-தமானவாA காண�� ெகா�ைககைள வ�-தT�, அ�C   ெசEதT�. 

2. அப�வ�3-தி( பண�க8�காக தன,யா1 காண�கைள எ4-.� ெகா�ள ேந@4� ேபா. அவ�ைற  
எ4-.� ெகா�ளC. 

3. காண�ய�# உ@ைமைய( பா.கா-த வMண� சி�கல�ற உ@-ைத உAதி(ப4-தC. 

4. அரசா�க� காண�கைள �காைம ெசEதC. 

5. காண� அள-தC, நில அளைவ வைரபட�கைள- தயா@-தC ம�A� காண� ெதாட1பான தகவC 
ேசைவக�. 

6. நிைலேபறான அப�வ�3-திய�# ெபா3*4 காண� உபேயாக- தி*ட�கைள வ�-தT�, அவ�ைற 
அ�C ெசEதT�. 

7. காண�க� ெதாட1ப�லான ேதசிய தர6/ தகவC �ைறைமைய நிA6தC. 

8. காண� அைம"சி# கீ?�ள நிAவன�க� ம�A� வள�க� ெதாட1ப�C நCலா*சிைய( ேப^தC. 
 

 

 

 

 



 

 

 

     2. காண� ம��� பாரா�ம�ற ம�சரீைம�� அைம�சி� க>டைம�� 

                   
 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

தைலைம நிதி 

அதிகா@ 

ேமலதிக ெசயலாள1 

(காண�) 

இ.நி.ேச.வ�ேசட வ�() 

 

ேமலதிக 

ெசயலாள1 

(நி3வாக�) 

இ.நி.ேச.வ�ேசட 

வ�() 

ப�ரதம கண�காள1 

இ.க.ேச - I 

 

சிேரaட உதவ�" 

ெசயலாள1 

(ப��சவ�ய) 

 இ.நி.ேச - I 

பண�(பாள1 (காண� 

எ4-தC)இ.நி.ேச - 

I 

சிேரaட உதவ�" 

ெசயலாள1 (காண�) 

இ.நி.ேச - I 

சிேரaட உதவ�" 

ெசயலாள1 (நி3வாக�) 

இ.நி.ேச - I 

 

 

உதவ�( 

பண�(பாள1 

(ப��சவ�ய) 
II/III 

 ( 

 

 

ப�ரதி( பண�(பாள1/ 

உதவ�( பண�(பாள1 

(காண�� ெகா�ைக) 

இ.நி.ேச -  11/111 

உதவ�" 

ெசயலாள

1(நி3வா

க�)இ.நி.

ேச -  

உதவ�" 

ெசயலா

ள1(நி3

வாக�)இ.

நி.ேச -  

ப�ரதி( 

பண�(பாள1/ 

உதவ�( 

பண�(பாள1(

காண� 

எ4-தC) 
NIRP 

இ.நி.ேச -  

ப�ரதி( 

பண�(பாள1/ 

உதவ�( 

பண�(பாள1 

(காண� 

எ4-தC) 

இ.நி.ேச -  

உதவ�" 

ெசயலா

ள1 

(காண�) 

இ.நி.ேச -  
11/111 

�ைறைம 

ப�(பாEவாள1 

ெமாழிெபய1(

பாள1 

நி3வாக 

உ-தி

ேயாக-த

தகவC 

ெதாட1பாடC 

ெதாழிb*ப 

உ-திேயாக-த1 

 

தகவC 

ெதாட1பாடC 

ெதாழிb*ப 

உதவ�யாள1 

 

கண�ன, தர6 

இய��ன1 

 

அப�வ�3-தி 

உதவ�யாள1 

 

bMணாE6 

உதவ�யாள1 

 

�காைம-.வ 

உதவ�யாள1 

 

 

தி*டமிடC 
உதவ�யாள1 

 

�#ேன�ற 
மVளாE6 

உதவ�யாள1 

 

�காைம-.வ 
உதவ�யாள1 

 

 

ச*ட 
உதவ�யா

ள1  

�காைம
-.வ 

உதவ�யா
ள1 

 (I, II, III) 

 

அப�வ�3-

தி 

உ-திேயா

க-த1 

�காைம

-.வ 

உதவ�யா

ள1 

 அTவலக 
உதவ�யாள1 

 

கமறா 
இய��ன@
# 

 

சாரதி 

 
 

கமறா 
இய��ன1 

 

bMணாE6 

உதவ�யாள1 

 

�காைம-.வ 

உதவ�யாள1 

 

ப�ரதி( 

பண�(பாள1/ 

உதவ�( 

பண�(பாள1(

தி*டமிடC) 

இ.தி.ேச 

 

கண�காள

1(வழ�கC

)  

இ.க.ேச 
II/III 

ப�ரதம உ�ளக� 

கண�காEவாள1 

இ.க.ேச - I 

 

ச*ட 

உ-திேயாக

-த1 

கண�காள1

(ெகா4(பன

6) இ.க.ேச 

- 11-11  

 

வழ�கC 

உதவ�யாள1 

வர6ெசல6

- தி*ட 

உதவ�யாள1 

�காைம-

.வ 

உதவ�யாள1 

 

அTவ
லக 
உதவ�
யாள1 

சா
ர
தி 

ஊடக 

உதவ�யாள1 

ேமலதிக ெசயலாள1 

(அப�வ�3-தி) 

இ.நி.ேச.வ�ேசட வ�() 

ேமலதிக ெசயலாள1 

(பாரா8ம#ற 

மAசீரைம()) 

இ.நி.ேச.வ�ேசட 

வ�() 

சிேரaட உதவ�" 

ெசயலாள1 

(பாரா8ம#ற 

மAசீரைம()) 

கண�கா
ள1  

 இ.க.ேச 

I/III 

 

நி3வாக 
உ-திேயாக

-த1 

அப�வ�3-தி  

உ-திேயாக-

த1  

�காைம-.

வ 

உதவ�யாள1 

ெமாழிெப

ய1(பாள1 

சா
ரதி 

அTவ
லக 
உதவ�

 

தகவC 

ெதாட1பாட

C 

ெதாழிb*ப 

உ-திேயாக-

த1 

 

வர

ேவ�

ஒ3�கி

ைண(பா

ள@# 

ெசயலாள

1 

(ெசயலாள

3�காக 

அTவலக 
உதவ�யாள1 

 

சாரதி 

பண�(பாள1 

(காண�� 

ெகா�ைக)  

   இ.நி.ேச -  1 

  ெசயலாள1 

 

       6 
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3.   மன?த வள $காைம��வ� 

3.1   பண�யா> ெதா5தி க>டைம�� 
 

ெதா
ட1 
இல. 

அ�கீக@�க(ப*ட பதவ�( ெபய1 

ப
த
வ
�க
ள
,#

 
எ
M

ண
��
ை

க
  

�
S
த
ிய

 வ
3

ட
-
த
ிC

 
எ
M

ண
��
ை

க
  

20
17
 

ஓ
E
6
 ெ

ப
ற
C
 

வ3ட-திC மா�ற�க� 2018 நட(பா
M2C 
இ3Sத 
எM
ண��
ைக  
2018 

இடமா�ற

�க� 

ஆ
*
ே
ச
1(

)
 

ப
த
வ
� 
உ
ய
16

 

ப
த
வ
� 
வ
�ல

க
C
 

ெ
ச
#

ற
 

வ
S
த
 

1. ெசயலாள1 01 01 01 - 01 - - - 01 

2. இராஜா�க ெசயலாள1 01 01 - 01 - - - - 00 

3. 
ேமலதிக ெசயலாள1 –(நி1வாக�) 
இ.நி.ேச. வ�ேசட வ�() 

01 01 - 01 01 - - - 01 

4. ப�ரதான நிதி உ-திேயாக-த1 01 00 - - 01 - - - 01 

5. ேமலதிக ெசயலாள1 – (காண�) 
இ.நி.ேச. வ�ேசட வ�() 

01 01 - - - - - - 01 

6. ேமலதிக ெசயலாள1 – (நில"ச�தி) 
இ.நி.ேச. வ�ேசட வ�() 

01 00 - - 01 - - - 01 

7. சிேரaட உதவ�" ெசயலாள1 – (நி3வாக�) 
இ. நி.ேச. வ�() I 

01 01 - 02 02 - - - 01 

8. சிேரaட உதவ�" ெசயலாள1 – (காண�) 
இ.நி.ேச. வ�() I 

01 01 - - - - - - 01 

9. சிேரaட உதவ�" ெசயலாள1 – (நில"ச�தி) 
இ.நி.ேச. வ�() I 

01 00 - - 01 - - - 01 

10. ப�ரதம கண�காள1 
இ.க.ேச. I 

01 01 - 01 01 - - - 01 

11 . 
பண�(பாள1 (காண� எ4-தC) இ.நி.ேச. I 01 01 - - - - - - 01 

12. 

பண�(பாள1  
 பண�(பாள1 (காண�� ெகா�ைக)  
இ.நி.ேச. வ�() I 
(இ.நி.ேச. I) 

01 01 - 01 01 - - - 01 

13. ப�ரதம உ�ளக கண�காEவாள1  
இ.க.ேச. I 

01 01 - 01 01 - - - 01 

14. பண�(பாள1- bMணாE6    
இ.நி.ேச. I 

01 00 - - - - - - 00 

15. கண�காள1 இ.க.ேச. II/III 02 02 - - - - - - 02 

16. 
ப�ரதி( பண�(பாள1/ உதவ�( பண�(பாள1 
(தி*டமிடC) 
இ.தி.ேச. II/III 

01 01 - - - - - - 01 

17. உதவ�" ெசயலாள1 (காண�) இ.நி.ேச. II/III 01 01 - 01 01 - - - 01 

18. 
ப�ரதி( பண�(பாள1/ உதவ�( பண�(பாள1 
(காண�� ெகா�ைக) இ.நி.ேச. II/III 

01 01 - - - - - - 01 

19. 
ப�ரதி( பண�(பாள1/ உதவ�( பண�(பாள1  
(காண� எ4-தC) இ.நி.ேச. II/III 

01 01 - 01 01 - - - 01 

20. 
ப�ரதி( பண�(பாள1/ உதவ�( பண�(பாள1  
(காண� எ4-தC – இ.நி.ேச. II/III 

01 01 - - - - - - 01 

21. உதவ�" ெசயலாள1 (நி3வாக�)  
இ.நி.ேச. II/III 

01 01 - - - - - - 01 

22. 
உதவ�" ெசயலாள1 (ெகா��தC/ நி3வாக�)  
இ.நி.ேச. II/III 

01 01 - - - - - - 01 

23. உதவ�" ெசயலாள1 (நில"ச�தி) இ.நி.ேச. - II/III 01 01 - - - - - - 01 

24. ச*ட உ-திேயாக-த1 01 01  01     - 
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ட1 
இல. 
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வ3ட-திC மா�ற�க� 2018 நட(பா
M2C 
இ3Sத 
எM
ண��
ைக 
2018 

இடமா�ற

�க� 

ஆ
*
ே
ச
1(

)
 

ப
த
வ
� 
உ
ய
16

 

ப
த
வ
� 
வ
�ல

க
C
 

ெ
ச
#

ற
 

வ
S
த
 

25. நி3வாக உ-திேயாக-த1 அ.�.உ. –அ.உ.ேச  01 01 - - - - - - 01 

26.  ெமாழிெபய1(பாள1 02 02 - - - - - - 02 

27. �ைறைம ப�(பாEவாள1 01 00 - - - - - - - 

28. ெசயலாள@# ஒ3கிைண() ெசயலாள1 01 01 - 01 01 - - - 01 

29. தகவC ெதாழிCb*ப உ-திேயாக-த1 02 - - - - - - - 00 

30. அப�வ�3-தி உ-திேயாக-த1* 249 249 - 08 03 - - - 244 

31. 

bMணாE6 உதவ�யாள1 (காண� எ4-தC) 

07 உ-திேயாக-த1க� அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1 ேசைவய�C 
உ�ள <1�க(ப*4�ளன1.) 

111 109 - - - - - - 102 

32. 

bMணாE6 உதவ�யாள1 (உ-திேயாக-த1 

ஒ3வ1 அப�வ�3-தி உ-திேயாக-த1 

ேசைவய�C உ�ள <1�க(ப*4�ளா1) 
03 01 - - - - - - 01 

33. �#ேன�ற மVளாE6 உதவ�யாள1 02 02 - - - - - - 01 

34. ஊடக உதவ�யாள1 01 01 - - - - - - 01 

35. ச*ட உதவ�யாள1 03 00 - - - - - - 00 

36. வர6 ெசல6- தி*ட உதவ�யாள1 01 00 - - - - - - 00 

37. வழ�கC உதவ�யாள1 01 00 - - - - - - 00 

38. அப�வ�3-தி உதவ�யாள1 01 00 - - - - - - 01 

39. தி*டமிடC உதவ�யாள1 02 02 - 02 - - - - 00 

40. 
தகவC ெதாட1பாடC ெதாழிCb*ப 

உதவ�யாள1 06 03 - 01 01 - - - 03 

41. �காைம-.வ உதவ�யாள1  58 37 01 08 28 - - 01 55 

42. W3�ெக?-தாள1(சி�கள�) 02 -        

43. W3�ெக?-தாள1(ஆ�கில�) 01 -        

44. கண�ன, தர6( பதி6 இய��ன1 01 01 - - - - - - 01 

45. வ <2ேயா பட(ப�2(பாள1 01 01 - - - - - - 01 

46. பட(ப�2(பாள1 01 00 - - - - - - 00 

47. உதவ�( பட(ப�2(பாள1 01 01 - - - - 01 - 00 

48. சாரதி** 22 17 - 01 01 - - - 16 

49. அTவலக உதவ�யாள1 29 27 02 03 04 - 02 02 22 

 ெமா-த� 528 476 04 35 53 00 03 03 483 
• அப�வ�3-தி உ-திேயாக-த1 ேசைவய�C உ�ள <1�க(ப*4�ள உ-திேயாக-த1க� 

**   சாரதி ஒ3வ1 உய�@ழS.�ளா1 
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  3.2  இடமா�ற7க8 ெதாடFபான வ�பர7க8 

            இல7ைக நிFவாக� ேசைவ 

ெதாட1 
இல ெபய3� பதவ�=� 

இடமா�ற� ெப��� ெச�ற இடமா�ற� ெப�� வ/த 

திகதி ேசைவ நிைலய� திகதி ேசைவ நிைலய� 

01 
ெசCவ�.ஜ<.சி.எg.தில�கர-
ன 

சிேரaட உதவ�" 
ெசயலாள1 
(நி3வாக�)  

02.01.2018 
அைம"சரைவ 
அTவலக� 

  

02 ெசCவ�.எ�.எ#.எg.@யாசா 
உதவ�" 
ெசயலாள1 
(காண�) 

13.03.2018 
�ஸலி� சமய ம�A� 
கலாசார அTவCக� 
திைண�கள� 

  

03 தி3மதி.i.ேக.2.எ�.திலான, 
உதவ� 
பண�(பாள1 
(காண� எ4-தC) 

14.03.2018 கCவ� அைம"W   

04 தி3.ப7.எ�.நாணாய�கா1 
சிேரaட உதவ�" 
ெசயலாள1 
(நி3வாக�) 

11.05.2018 ஜனாதிபதி அTவலக�   

05 தி3.ஜி.வ�ஜி-த ந#த�மா1 
ேமலதிக 
ெசயலாள1(நி3
வாக�) 

11.04.2018 

உ�நா*டTவCக�, 
வடேமC மாகாண 
அப�வ�3-தி ம�A� 
கலாசார அTவCக� 
அைம"W 

  

06 தி3.எ#.ப7.வ�.சி.ப�யதில�க 
இராஜா�க 
ெசயலாள1 

17.05.2018 
மகள <1, சிAவ1 
அTவCக� அைம"W 

  

07 தி3மதி.ேக.�ணவ1தன 
பண�(பாள1 
(காண��  
ெகா�ைக) 

19.06.2018 

இைளஞ1 அTவCக�, 
க3-தி*ட 
�காைம-.வ ம�A� 
ெத# மாகாண 
அப�வ�3-தி அைம"W 

  

08 
ெசCவ�.ேஜ.ப7.எ�.எC.ப�@யத
1சன, 

உதவ�" 
ெசயலாள1 
(காண�) 

  
23.02.2018 
(New 
Appointment ) 

இல�ைக 
அப�வ�3-தி நி1வாக 
நிAவன� 

09 
தி3மதி.ஏ.எg.ேக.ேஹமசS
திர 

உதவ�( 
பண�(பாள1 
(காண�� 
எ4-தC) 

  
23.02.2018 
(New 
Appointment ) 

இல�ைக 
அப�வ�3-தி நி1வாக 
நிAவன� 

10 
தி3மதி.ட(ள,i.எ�.2.ப�ராS
. 

ேமலதிக 
ெசயலாள1 
(நி3வாக�) 

  16.04.2018 

W�Aலா அப�வ�3-தி 
ம�A� கிறிgதவ 
சமய அTவCக� 
அைம"W 

11 தி3.Wவ�Sத எg.சி�க()ள, 
சிேரaட உதவ�" 
ெசயலாள1 
(நி3வாக�) 

  19.07.2018 

சLக நலேநா�பC 
ம�A� அ2(பைட 
ைக-ெதாழிC 
அைம"W 

12 தி3மதி.ஈ.ஏ.ஆ1.ெர^கா 
ேமலதிக  
ெசயலாள1 
 (ப�� சவ�ய) 

  20.09.2018 
காண� ஆைணயாள1 
நாயக- திைண�கள� 

13 
தி3மதி.2.ப�.லியனப*டெபS
தி 

சிேரaட உதவ�" 
ெசயலாள1 (ப�� 
சவ�ய) 

  01.11.2018 
ெதவ�bவர ப�ரேதச 
ெசயலக� 

14 
தி3மதி.ஆ1,ப7.ஆ1.ரணசி�
ஹ 

பண�(பாள1 
(காண�� 
ெகா�ைக) 

  01.11.2018 
கCவ� ம�A� உய1 
கCவ� அைம"W 
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இல7ைக கணகாளF ேசைவ 
 

ெதாட1 
இல 

ெபய3� பதவ�=� 

இடமா�ற� ெப��� ெச�ற இடமா�ற� ெப�� வ/த 

திகதி ேசைவ நிைலய� திகதி 
ேசைவ 
நிைலய� 

01 தி3மதி.ஜி.எg.ேக.சிCவா 
ப�ரதம உ�ளக 
கண�காEவாள1  
 

17.01.2018 
)-தசாசன அைம"W 

  

02 தி3மதி.ேக.22.ர-நாய�க 
ப�ரதம உ�ளக 
கண�காள1  
 

 

30.04.2018 ஆ* பதி6- திைண�கள�  
 

03 ெசCவ�.ேக.ேக.சி.க#ன�கர 
ப�ரதம உ�ளக 
கண�காEவாள1  
 

 
 23.03.2018 

ெபாலிg நிைலய� 

04 ெசCவ� எC.எ�.ெதனவ�க 
ப�ரதம உ�ளக 
கண�காள1  
 

 
 18.04.2018 

கCவ� அைம"W 

 
 
 
 

இைண/த ேசைவ  

அரச  $காைம��வ உதவ�யாளF  ேசைவ 

ெதாட1 
இல. 

ெபய3� பதவ�=� 

இடமா�ற� ெப�A" ெச#ற இடமா�ற� ெப�A" வSத 

திகதி ேசைவ நிைலய� திகதி ேசைவ நிைலய� 

01. தி3மதி.2.எ�.ஐ.சHசீவ

ன, 

அ.�.உ.ேச.II 
06.03.2018 

அரச ேசைவக� 

ஆைண��? 

  

02 தி3மதி.2ஏ.w.உேதசி�கா அ.�.உ.ேச.III 
18.05.2018 

பதவாள1 நாயக- 

திைண�கள� – க�பஹ 

  

03 தி3.2.எ�.எC.திசாநாய�

க 

அ.�.உ.ேச.III 
18.05.2018 

�2வர6 �2யகC6 

திைண�கள� 

  

04 தி3மதி.ஐ.கல(ப-தி அ.�.உ.ேச.II 
24.05.2018 

ெதாழிலாள1 திைண�கள� – 

க�பஹ 

  

05 ெசCவ�.ேக.எC.2.எg.க

64வாவ 

அ.�.உ.ேச.III 
18.06.2018 

காண� உ@-. நி1ணய- 

திைண�கள� 

  

06 தி3மதி.எ#.எ".எ�.எ#.

ேபாC 

அ.�.உ.ேச.III 
13.07.2018 

காண� உ@-. நி1ணய- 

திைண�கள� 

  

07 தி3மதி.எ".எ#.வ-..ர அ.�.உ.ேச.II 
01.08.2018 

ந<1பாசன- திைண�கள�   

08 தி3.2.2வE.அN3-த அ.�.உ.ேச. 

III 01.10.2018 

இல�ைக வ�மான(ைட 

தைலமயக� 

  

09 ெசCவ�.ேக.சி.ஆ1.வ <ரசி�

க 

அ.�.உ.ேச. 

III 

20.08.2018 

  அப�வ�3-தி 

உ-திேயாக-த1 

பதவ��காக இ( 

பதவ�ய�லி3S. 

வ�4வ�-தC 

(இராஜினாமாெசEதC 

என� க3தி 

ெசய�ப4-த(ப*4�

ள..) 
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ெதாட1 
இல. 

ெபய3� பதவ�=� 

இடமா�ற� ெப�A" ெச#ற இடமா�ற� ெப�A" வSத 

திகதி ேசைவ நிைலய� திகதி ேசைவ நிைலய� 

10 தி3.ப7.எC.ப�@யSத அ.�.உ.ேச.I 
 

 21.03.2018 ஹ�ெவCல ப�ரேதச 

ெசயலக� 

11 தி3மதி.ட(ள,i.ேஜ.ேக.

மாயா.#ன 

அ.�.உ.ேச. II 
 

 28.05.2018 )-தசாசன அைம"W 

12 ெசCவ�.ப7.ப7.ஜி.எ�. 

ெந-மிண� 

அ.�.உ.ேச. 

III  

 20.06.2018 காண� உ@-. 

நி1ணய- 

திைண�கள� 

13 ெசCவ�.வE.எ".த1சி�கா அ.�.உ.ேச. 

III 
 

 10.07.2018 )திய நியமன�க� 

14 தி3.2.ேக.2.ேஜ.திசாநாய

�க 

அ.�.உ.ேச. 

III 
 

 15.05.2018 )திய நியமன�க� 

15 ெசCவ�.ப7.ஏ.w.பபசரா அ.�.உ.ேச. 

III 
 

 15.05.2018 )திய நியமன�க� 

16 ெசCவ�.ேஜ.எ#.நிசா#தி அ.�.உ.ேச 

III. 
 

 15.05.2018 )திய நியமன�க� 

17 ெசCவ�.ஏ.ப7.மCகாSதி அ.�.உ.ேச. 

III 
 

 15.05.2018 )திய நியமன�க� 

18 தி3.எC.ஜி.எ".ெசனர- அ.�.உ.ேச. 

III 
 

 15.05.2018 )திய நியமன�க� 

19 தி3மதி.எ�.2.ட(ள,i. 

ச.ரான, 

அ.�.உ.ேச. 

III 
 

 15.05.2018 )திய நியமன�க� 

20 தி3மதி.எ�.ஜி.எ�.2. 

வ�மலர-ன 

அ.�.உ.ேச. 

III 
 

 15.05.2018 )திய நியமன�க� 

21 ெசCவ�.ட(ள,i.ேக.2.w.

�மா@ 

அ.�.உ.ேச. 

III  

 16.05.2018 )திய நியமன�க� 

22 ெசCவ�.ப7.ஜி.w.எg. 

பரணகம 

அ.�.உ.ேச. 

III  

 15.05.2018 )திய நியமன�க� 

23 தி3மதி.வE.ஆ1.i.எ� 

.ப�ேரமர-ன 

அ.�.உ.ேச. 

III  

 21.05.2018 )திய நியமன�க� 

24 தி3மதி.2.வ�.எ�. 

சிறிய�ஜன, 

அ.�.உ.ேச. 

III  

 01.08.2018 ந<1பாசன- 

திைண�கள� 

25 தி3.ேஜ.ஏ.ஐ.ஜ<வSதர அ.�.உ.ேச. 

III  

 01.08.2018 இல�ைக 

வ�மான(பைட 

தைலமயக� 

26 ெவCவ�.ஏ.ஜ<.எ#. 

ம.வSதி 

அ.�.உ.ேச. 

III  

 19.10.2018 )திய நியமன�க� 

27 ெசCவ�.எ#.ஜ<.எg.2.ஜ<. 

கயானா 

அ.�.உ.ேச. 

III  

 19.10.2018 )திய நியமன�க� 

28 ெசCவ�.ஆ1.எ�.எg.எ�.

ேஹர- 

அ.�.உ.ேச. 

III  

 19.10.2018 )திய நியமன�க� 

29 ெவCவ�.எ#.2.ஏ.ேஜ. 
யாபா 

அ.�.உ.ேச. 
III  

 19.10.2018 )திய நியமன�க� 

30 ெசCவ�.எ�.ஆ1. 
)�சிேஹவா 

அ.�.உ.ேச. 
III  

 19.10.2018 )திய நியமன�க� 

31 ெசCவ�.எ�.ட(ள,i.சி. 
ப�@யத1சன, 

அ.�.உ.ேச. 
III  

 19.10.2018 )திய நியமன�க� 

32 ெசCவ�.2.எ".ட(ள,i. 
ம.ச�க 

அ.�.உ.ேச. 
III  

 19.10.2018 )திய நியமன�க� 
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33 ட(ள,i.ட(ள,i.எ�.ேக.

2.ஜயமக 

அ.�.உ.ேச. 

III  

 19.10.2018 )திய நியமன�க� 

34 ெசQவ�.ேக,எC.2.எg.க

64வாவ 

அ.�.உ.ேச. 

III  

 15.10.2018 )திய நியமன�க� 

35 தி3.22.வE.அN3-த அ.�.உ.ேச. 

III  

 15.10.2018 )திய நியமன�க� 

36 ெசCவ�.எ".ஏ.ஆ1.எg.

ெஹ*2ஆர"சி 

அ.�.உ.ேச. 

III  

 15.11.2018 காண� உ@-. 

நி1ணய- 

திைண�கள� 

 
தகவ! ம��� ெதாடFபாட! ெதாழி!I>ப உதவ�யாளF ேசைவ 

ெதாட1 

இல. ெபய3� பதவ�=� 
இடமா�ற� ெப��� ெச�ற இடமா�ற� ெப�� வ/த 

திகதி ேசைவ நிைலய� திகதி ேசைவ நிைலய� 

01 
தி3மதி.ஐ,எg.ெஹ*2ஆர"
சி 

தகவC ம�A� 
ெதாட1பாடC 
ெதாழிCb*ப 
உதவ�யாள1 3/11 

2018.03.05 கCவ� அைம"W 
வ�சாகா வ�-தியாலய� 

  

02 தி3மதி.ஜி.வ�.நேராஷன, 

தகவC ம�A� 
ெதாட1பாடC 
ெதாழிCb*ப 
உதவ�யாள1 3/11 

  2018.05.23 கCவ� அைம"W 

 

அப�வ�J�தி உ�திேயாக�தF ேசைவ 
ெதாட

1 
இல. 

ெபய3� பதவ�=� 

இடமா�ற� ெப��� ெச�ற இடமா�ற� ெப�� வ/த 

திகதி 
ேசைவ 

நிைலய� 
திகதி ேசைவ நிைலய� 

01 
தி3மதி.ஐ.ஜி.ஜி.ேக. 
�ணதில�க 

அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1  2018.07.31 

உ�நா*டTவC
க� அைம"W 

  

02 தி3மதி.ட(ள,i.ஏ.எ#
.ப�@யத1சன, 

அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1 

2018.12.03 காண� 
ஆைணயாள1 
நாயக- 
திைண�கள� 

  

03 தி3மதி.ேக.எ�.அ.
ேகாரல 

அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1 

2018.04.02 Wகாதார 
ேபாஷைண 
ம�A� Wேதச 
ைவ-திய 
அைம"W 

  

04 தி3மதி.எC.ஜி.ேஜ.வ <
@ய�மா@ 

அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1  

2018.06.01 காண� உ@-. 
நி1ணய- 
திைண�கள� 

  

05 தி3மதி.எ".ட(ள,i.எ
g.ப�யேச�கர 

அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1  

2018.11.25 உய1 கCவ� 
ம�A� கலாசார 
அTவCக� 
அைம"W 

  

06 தி3மதி.எg.ஏ.சி.அ
ேயாமி 

அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1  

2018.11.25 பதிவாள1 
நாயக- 
திைண�கள� 

  

07 தி3மதி.எg.ஆ1.2.ஐ.
ரண.�க 

அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1  

  2018.07.20 மகள <1 ம�A� சிAவ1 
அTவCக� 
அைம"W 

08 தி3மதி.எ".ஏ.எ#.2.க
3ணார-ன 

அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1  

  2018.04.02 Wகாதார ேபாஷைண 
ம�A� Wேதச 
ைவ-திய அைம"W 

09 
தி3மதி.ேக.2.ஜி.எ#.
ப�@ய�கன < 

அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1  

 
 2018.06.28 காண� உ@-. நி1ணய- 

திைண�கள� 
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ஒ�றிைண/த சாரதி 

ெதாட1 இல ெபய3� பதவ�=� 

இடமா�ற� ெப��� ெச�ற இடமா�ற� ெப�� வ/த 

திகதி ேசைவ நிைலய� திகதி 
ேசைவ 
நிைலய� 

01 தி3.w.எ�.ப7.ெத#னேகா# சாரதி II 
 

18.06.2018 
உ�நா*டTவCக� 

அைம"W 
 

 

 

இைண/த� ேசைவ - (அப�வ�J�தி உ�திேயாக�தF ேசைவய�! உ8ள#Fக�ப>ட உ�திேயாக�தFகைளM� உ>பட) 

ெதாட1 
இல 

ெபய3� பதவ�=� 

இடமா�ற� ெப��� ெச�ற இடமா�ற� ெப�� வ/த 

திகதி ேசைவ நிைலய� திகதி 
ேசைவ 
நிைலய� 

01 தி3மதி.எ�,ேக,ப�.சHசீவன, 
தி*டமிடC 
உதவ�யாள1 

 

28.02.2018 
ஆ*பதி6- 
திைண�கள� 

 

  

02 
தி3மதி.ட(ள,i.சி.ப�.வ��கிரம
சி�க 

bMணாE6 
உதவ�யாள1 (காண� 
எ4-தC) 

 

28.02.2018 ஆ*பதி6- திைண�கள�    

03 தி3மதி.ஆ1.எ#.த<பான, 
அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1 III 

 

02.05.2018 
காண� உ@-. நி1ணய- 
திைண�கள� 

  

04 தி3மதி.எ�.2.ப�.எ�.ஜயதில�க 
அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1 III 

 

12.11.2018 ஆசி@ய1 ேசைவ   

05 தி3மதி.எ#.ஆ1.ேஜ.நி"ச�க 
அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1 III 

 
 06.03.2018 

ஆ*பதி6- 
திைண�கள�  

06 தி3.ஏ.எ".எg.�ணவ1தன 
அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1 III 

 
 02.04.2018 

ஆ*பதி6- 
திைண�கள�  

07 
தி3மதி.ஆ1.ஏ.நிேராஷா 
Wஜ<வன < 

அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1 III 

 
 10.05.2018 

காண� உ@-. 
நி1ணய- 
திைண�கள� 

 
அNவலக உதவ�யாளF ேசைவ 

ெதாட1 
இல 

ெபய3� பதவ�=� 

இடமா�ற� ெப��� ெச�ற இடமா�ற� ெப�� வ/த 

திகதி ேசைவ நிைலய� திகதி 
ேசைவ 
நிைலய� 

01 தி3.எ".ஏ.Wஜி- ப�ரய�கர அ.உ.ேச.III 
 

02.03.2018 
உ�நா*டTவCக� 
அைம"W 

 
 

02 
தி3.ட(ள,i.தN�க சமVர 
ப�ராS. 

அ.உ.ேச.III 
 

02.03.2018 
உ�நா*டTவCக� 
அைம"W 

 
 

03 ெசCவ�.ேக.எg.ப�.ெபேரரா அ.உ.ேச.III 
 
02.03.2018 

W�Aலா அப�வ�3-தி 
ம�A� கிறிgதவ சமய 
அTவCக� அைம"W 

 
 

04 தி3மதி.2.2.எg.மCகாSதி அ.உ.ேச.III 
 
19.06.2018 

�2வர6 �2யகC6 
திைண�கள� 

 
 

05 தி3.ஜி.2.எ#.ப�@யத1சன அ.உ.ேச.III 
 

 20.03.2018 
உ�நா*டTவCக
� அைம"W 

06 தி3.எ�.2.எC.ெபேரரா அ.உ.ேச.III 
 

 20.03.2018 
க�பன,க� பதி6- 
திைண�கள� 

07 தி3.ேக.எ�.எ�.@யாg அ.உ.ேச.III 

 

 31.05.2018 

ந<1பாசன, ந<1 
வள�க� ம�A� 
அன1-த 
�காைம-.வ 
திைண�கள� 
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3.3. தாபன நடவOைகக8 

ெதாடF 

இல. வ�பர� 

$/திய வJட� - 2017 நட�� வJட� - 2018 

கிைடக�

ெப�றைவ 
அ7கீகPக�

ப>டைவ எRசிய� கிைடக�

ெப�றைவ 
அ7கீகPக�

ப>டைவ 
எRசி

ய� 

01 ேந1�க( பw*ைச நடா-தC    01 01 - 

02 ேசைவ நிரSதரமா�கC 02 02 - 15 15 - 

04 ச�பள ஏ�ற� 216 216 - 151 151 - 

05 ஆ*ேச1() நைட�ைற வ�-தC    01 01 - 

06 ேசைவைய வ�*4" ெசCலC    01 01 - 

07 ெவள,நா*4 வ�4�ைற அ�கீக@-தC    01 01 - 

08 அைம"சரைவ( ப-திர�க�    23 19 04 
 

3.4.   மன?த வள அப�வ�J�தி  

3.4.1  ெவள?நா>T� பய��சி� பாடெநறி 
ெதாF 
இல 

பய��சி நி�வன� ெபயF பதவ� ெவள?நா>T� 
பய��சி�ெப�ற 

நாT  

கால� 

01 

Public Administrative & 

Development 

தி3மதி.எ".ஏ.எ# 
.ப�யWமன 

உதவ�� 
ெசயலாளF 
(நி�வக�) 

 ேகரல, 
இ/தியா 

2018.07.29 $த! 
2018.08.04 வைர 

02 

Second Country study visit – 

capacity Building Training 

Program for Class 1 (Batch 2 & 

3) Officers of the Sri Lanka 

Accounting Service 

ெசCவ�.ட(ள,i.ஏ.2. 
வ�ேஜர-ன 

ப�ரதான நிதி 
உ�திேயாக�தF 

இ/தியா 2018.09.09 $த! 
2018.09.15 வைர 

03 

Land Acquisition & Infrastructure 

Development through Land Trust 

in Laws : a Policy Framework for 

Asia - Philippines 

ெச!வ�.பU.ஆF.ேக.ேம
தா 

பண��பாளF 
(காண� எT�த!) 

ப�லி�பU� 2018.09.10 $த! 
2018.09.12 வைர 

04 
Smart Geospatial Expo 2018 

Seoul, Korea 

திJ.ட�ள?W.எ�. 
கJணார�ன 

ெசயலாளF ெகாPயா 2018.09.11 $த! 
2018.09.16 

05 

2018 Seminar or the Construction 

& Management of Industrial Park 

of Sri Lanka 

திJமதி.ட�ள?W.எ 
தி�தி ப�ரா/� 

ெமலதிக 
ெசயலாளF 
(நிJவாக�) 

சனீா 2018.09.24 $த! 
2018.10.16 வைர 

06 

Millennium Challenge 

Corporation ( MCC ) Compact 

Negotiation in Washington D.C. 

from October 1-5-2018 

திJ.ட�ள?W.எ�. 
கJணார�ன 

ெசயலாளF அமPகா 2018.09.24 $த! 
2018.10.16 வைர 

07 
Public Administrative & 

Development – Kerala – India 

 

ெச!வ�.ேக.சி.சி. 
கXண7கர 

ப�ரதான நிதி 
உ�திேயாக�தF 

இ/தியா 2018.11.25 $த! 
2018.12.01 வைர 

08 

2018 Ministerial work shop on 

state Land Management Under 

Belt & Road Initative – From 

27 August to 05 September 

2018 – China 

திJ.எ!.பU.எY.பU 
.தயார�ன 

ேமலதிக 
ெசயலாளF 
(காண�) 

சனீா 2018.11.25 $த! 
2018.12.01 வைர 

09 

National Institute of Land & 

Survey ( Malayasia ) 

திJ.ஜி.ஏ.ேக.எ�.ஏ. 
காறிய�பF 

உதவ�� 
ெசயலாளF 
(காண� எT�த!) 

ெமேலசயீா 2018.11.25 $த! 
2018.12.01 வைர 
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3.4.2. உ8நா>T� பய��சி� பாடெநறி – 2018 
ெதா

F 

இல 

ெபயF பதவ� பாடெநறி நி�வன� பாடெநறி
கான 
க>டண� 

கால� 

01 
திJமதி.ேக.எ�.எY.O.ப�மசி

றி 

உதவ�" 
ெசயலாள1 
(நி3வாக�) 

Diploma In English for 

Professionals (DEP)  

மிேலாதா 

பய��சி 

நி�வன� 
75,000 2018.12.23 –

2019.12.23 

02 

திJ.ட�ள?W.O.எY.ப�.சிறிவF

தன 

கண�காள1 
(வழ�கC) 

ச�பள� தயாP�� 

பய��சி பாடெநறி 

ேதசிய 

உ�ப-திதிற# 

வாESத 

அTவலக� 

13,000 

    
2018.11.19 – 
      
2018.11.21  

03 

திJமதி.ேஜ.எ�.நிஷா/தி அ.$.உ ச�பள� தயாP�� 

பய��சி பாடெநறி 

ேதசிய 

உ�ப-திதிற# 

வாESத 

அTவலக� 

13,000 
2018.11.19 

-2018.11.21 

04 

ெச!வ�.ேக.ச/திமா 

திJ.எ!.ஜி.எ�.ெசனர� 

ெச!வ�.ேகாஷத# ேசனார�ன 

அ.$.உ 
அ.$.உ 
அ.$.உ 

ெதாழி! பா�கா�� 

ம��� �காதார 

$காைம��வ� 

ேதசிய 

உ�ப-திதிற# 

வாESத 

அTவலக� 

15,000 2018.08.07 

05 

ெச!வ�.ட�ள?W.ேக.O.ேதஜா 

திJ.ஜி.ஏ.எ!ஆF.ஆPயர�ன 

ெச!வ�.O.எ�.ந�தன# 

அ.$.உ 
த.ெதா.உ 
அ.$.உ 

சிY சிமா ேதசிய 

உ�ப-திதிற# 

வாESத 

அTவலக� 

15,000 2018.08.21 

06 

ெச!வ�.வ�சலா ச�ரான # 

ெச!வ�.எ�.தFசிகா 

அ.$.உ 
அ.$.உ 

ேதசிய உைழ�� 

ஆரா\] 

நி�வன�தினா! 

நடா�த�பT� 

சா�றித^ வ�ழா 

ேதசிய 

உைழ�� 

ஆரா\] 

நி�வன� 
26,000 2018.09.18 

07 

திJமதி.வ\.எ�.ப�.வ�சலா 

ெச!வ�.ேக.எ�.ஐ.ப�PயதFசன # 

கணகாள
F 
அ.உ�தி
ேயாக�தF 

ெப�ைக ெசய�பாT 

ெதாடFபான பய��சி 

பாடெநறி 

மிேலாதா 

பய��சி 

நி�வன� 
36,000 

2018.10.29-

30 

08 

ெச!வ�.பU.ஆF.ேக.ேமதா 

ஜி.ஏ.ேக.எ�.ஏ.காறிய�பF 

பண��பாள
F 
(கா.எT�த
!) 
அ.உ.(கா.எ) 

Diplomas Workshops & Short 

Terms Programmes Conducred 

by SLIDA 

SLIDA 

220,000 12 Months 

09 

சகல பதவ�நிைல 

உ�திேயாக�தFக8 

அைம�சி

N8ள 

சகல 

பதவ�நி

ைல 

உ�திேயாக

�தFக8 

கா.ம.பா.ம.அைமசசி# 

பதவ�நிைல 

உ-திேயாக-த1க� 

55ேள 

க7க 

 

197,093.85 

2018.08.17 –

18 

10 

திJமதி.ப�ராபன? ெபேரரா அ.$.உ ஒ�பUT சாF/த நிFவாக 

5றி��க8 

ேதசிய 

உ�ப-திதிற# 

வாESத 

அTவலக� 

5000 2018.10.30 
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 4.  நிதி $காைம��வ� 

       4.1  ெசல] மதி�பUT 

 $/திய வJட� 2017 (`பா) நட�� வJட� 2017 (`பா) 

நிதி ஒ�கீT 

 

ெசல] 

 

ேசமி�� 

 

ெசல] 
(%) 

நிதி 
ஒ�கீT 

 

ெசல] 

 

ேசமி�� 

 

ெசல] 
(%) 

01.ெசய�பா>T 

 நிக^�சி�  
 தி>ட� 1 

                

தன,நப1 
ேவதன�க� 

10,485,000.00 10,360,279.61 124,720,39 98.81% 11,050,000.00 9,846,995.57 1,203,004.4
3 

89% 

ஏைனய மVMெட?� 12,150,000.00 1,121,401.08  
11,028,598.92 

9.23% 15,580,000.00 14,011,135.80 1,568,864.2
0 

90% 

Lலதன�         
2001 250,000.00 - 250,000.00  916:000.00 915,467.20 - 99% 

2002 100,000.00 98,892.72 1,107.28 98.89% 100,000.00 - 100,000.00 0% 

2003 1,600,000.00 1,593,025.59 6,974.41 99.56% 1,600,000.00 1,512,774.80 87,225.20 95% 

2101 - - - - - - - - 

2102 850,000.00 794,961.25 55,038.75 93.52% 250,000.00 250,000.00  100% 

2103 400,000.00 387,766.50 12233.50 96.94% 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100% 
02. .ெசய�பா>T 
 நிக^�சி� தி>ட� 2 

        

தன,நப1 
ேவதன�க� 

232,410,000.00 79,548,005.93 152,861,994.07 34.23% 
 

586,200,000.0
0 

539,712,062.0
3 

46,487,937.
97 

92% 

ஏைனய மVMெட?�     194,680,000.0
0 

156,821,999.0
4 

37,858,000,
06 

80% 

Lலதன�         
2001 200,000.00 125,741.95 74,258.05 62.87% - - -  

2002 200,000.00 194,250.00 5,750.00 97.13% 100,000.00 - 100,000.00 0% 

2003 200,000.00 1,991,222.52 8,777.48 95.61% 1,000,000.00 237,189.56 762,810.44 24% 

2102 1,750,000.00 618,525.50 1,131,474.50 35.34% 1,986,800.00 1,847,612.26 139,187.74 93% 

2103     200,000.00 - 200,000.00 0% 
நி3வாக ம�A� 
தாபன" ேசைவக� 

11,505,000.00 11,335,335.33 169,664.67 98.53% 250,000,000.0
0 

224,361,343.3
7 

25,638,656.
63 

90% 

தன,நப1 
ேவதன�க� 

10,650,000.00 10,143,048.38 506,951.62 95.24% 38,800,000.00 33,339,436.59 5,460,563.4
1 

85% 

ஏைனய மVMெட?�         
Lலதன� 500,000.00 - 500,000.00  450,000.00 291,840.00, 

 
158,160.00 65% 

2001 100,000.00  - 100,000.00 - 200,000.00 122,296.45 77,703.55 61% 

2002 1,000,000.00 998,595.92 1,404.08 99.86% 2,000,000.00 1,282,430.21 717,569.79 64% 

2003 - - - - 768,200.00 768,200.00 - 100% 

2101 200,000.00 172,940.00, 27,060.00 86% 653,359.50 653,539.50 - 100% 

2103 500,000.00 - 500,000.00  450,000.00 291,840.00, 
 

158,160.00 65% 

04.காண� 

அப�வ�3-தி� 
காண� எ4-.� 
ெகா�ளT� 

        

153-2-3-4-2105 
நில"ச�தி நிகY"சி- 
தி*ட� 

400,000,000.00 3,189,546.81 396,810,453.19  380,000,000.0
0 

347,074,726.81 32,925,273.
19 

91% 

 
ப�� சவ�ய 
153-2-3-5-2105 
அரச பண�க8�காக  
காண� எ4-.�  
ெகா�ளC 

2,345,000,000.
00 

895,284.00 2,344,104,716.0
0 

 2,265,450,000
,00 

1,979,212,716
.43 

286,237,283
.57 

87% 
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4.2 அரசா7க உ�திேயாக�தFகள?� $�பண ப� கண5        

வைரயைற $/திய வJட� (2017) 

(`பா) 

நட�� வJட� ( 2018) 

(`பா) 

மதி�பUT  உXைமயான மதி�பUT  உXைமயான  

ெசலவ�# உ"ச எCைல 17,000,000.00 17,512,096.00 18,000,000.00 15,678,220.97 

ஆக� �ைறSத ப�A எCைல 7,500,000.00 12,507,664.00 6,500,000,00 12,848,063.99 

ைவ() உ"ச மVதி எCைல 43,216,000.00 43,215,214.10 49,000,000.00 46,045,371.08 
 

4.4. அைசM� ெசா��க8 

ெதாடF 
இல. 

ெசா-. வைக வJட 
ஆர�ப�தி
! நிைல  

வJட�தி! ஏ�ப>ட மா�ற7க8 வJட 
இ�திய�
! நிைல 

 

எT�� 
ெகா8ள! 
(+) 

ெகா8வன] 
(+) 

ஏல 
வ��பைன 
(-) 

உP�தாக
! 
(-) 

அக��த!/ 
ெபா��� 
ந#க! 
(-) 

1 ைகயட�க- ெதாைலேபசி 4     1 3 

2 ப�g இயSதிர� 23     2 21 
3 �ள,1சாதன( ெப*2 6      6 
4 ைம�ேராேவQ அ4() 3      3 
5 ப�ெலMட1 3      3 

6 மி# ேக-தC 19  3 5   17 
7 ெகா2� க�ப� 5      5 
8 )-த1 சிைல 2      2 

9 ெவM பலைக 16  1    17 

10 ெவM பலைக தா�கி 3      3 

11 =.ப�.எg 78 4 13 23   72 

12 கண�ன,- ெதா�தி 101   9   93 

13 �ள,�*2 இயSதிர� 34  3    37 

21 ெசா�W� கதிைரக� 59 1 12 9   63 

22 ேசாவா� கதிைரக� 3     1 2 

23 சா(பா*4 ேமைச 11 1    - 12 

24 சா(பா*4 கதிைர -      - 

25 �லக அTமா@ (உ3��) 1      1 

26 �லக அTமா@ (பலைக) 11 - - - - - 11 

27 �லக வாசி() ேமைச 02 - - - - - 02 

28 �லக வாசி() கதிைர 
(ெர�சி#) 

11 - - - - - 11 

29 கMணா2 ேமைச (வ*ட�) 5 - - - - - 05 

30 ப7ரT உ3��� கதிைர 12 - - - - - 12 

31 உ3�� அTமா@ 30 - 5 - - - 35 

32 4 லா"சி ெகாMட அTமா@ 73 - 5 - - - 78 
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ெதாடF 

இல. 

ெசா-. வைக வJட 

ஆர�ப�தி! 

நிைல  

வJட�தி! ஏ�ப>ட மா�ற7க8 வJட 

இ�திய�! 

நிைல 

 

எT�� 

ெகா8ள! 

(+) 

ெகா8வன] 

(+) 

ஏல 

வ��பைன 

(-) 

உP�தாக! 

(-) 

அக��த!/ 

ெபா��� 

ந#க! 

(-) 

33 நிைறேவ�A 
உ-திேயாக-த@# 
கதிைர (எ�.2.எQ) 

7 - - - - - 7 

34 ேகா() ரா�ைக 35 - 1 - - - 36 

35 இ3�)� கதிைர 
(ெர�சி#) 

3 - - - - - 03 

36 எ?.வ�ைனஞ1 ேமைச 25 3 2 - - - 30 

37 உ-திேயாக-த1 ேமைச 106 - 7 - - - 113 

38 நிைறேவ�A 
உ-திேயாக-த1 ேமைச 

20 - - - - - 20 

39 நிைறேவ�A 
உ-திேயாக-த1 ேமைச 
(கMணா2- த*4) 

2 - 2 - - - 2 

40 கண�ன, ேமைச 71 - 9 1 - - 79 

41 அTவலக உதவ�யாள1 
ேமைச (சிறிய.) 

8 2 - - - - 10 

42 கண�ன, கதிைர 156 2 15 - - - 173 

43 ேமைச (உ3��) 1 2 - - - - 3 

44 ம2கணன, 15 1- - - - - 16 

45 ெபாEேல3 2 - - - - - 02 

46 நிழ� ப�ரதி பM^� 
இயSதிர� 

17 - 1 - - - 18 

47 gப7�க1 80 - - - - - 80 

48 பதவ�நிைல அTவல1 
கதிைர 

38 2 3 - - - 43 

49 ைக ப�2=�ள கதிைர 42 - - - - - 42 

50 த*ட"W இயSதிர� 2 - - - - - 02 

51 ந<1 வழ�கி(�ள,1/`4) 4 - 1 - - - 5 

52 ந<1 வழ�கி(சாதரண�) 3 - - 1 - - 2 

53 ந<1 W-திக@() 01 - - - - - 01 

54 நிைலேகாC மி#வ�சிறி 14 - 6 - - - 20 

55 �லக �Cக� 2220 - 67 - - - 2,287 

56 �-.வ�ள�� 01 - - - - - 01 

57 �லக அTமா@ 
(கMணா2) 

07 - 1 - - - 08 

58 உல1 ெப*2 01 - - - - - 01 

59 ைடனமி� 
ைம�ேராேபா# 

01 - - - - - 01 
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ெதாடF 

இல. 

ெசா-. வைக வJட 

ஆர�ப�தி

! நிைல  

வJட�தி! ஏ�ப>ட மா�ற7க8 வJட 

இ�திய�! 

நிைல 

 

எT�� 

ெகா8ள! 

(+) 

ெகா8வன] 

(+) 

ஏல 

வ��ப

ைன 

(-) 

உP�தாக! 

(-) 

அக��த!

/ ெபா��� 

ந#க! 

(-) 

60 ைமேராேபா� தா7கி 01 - - - - - 01 

61 5ர! பதிவாகி 03 - - - - - 03 

62 ெலாப� கதிைர 65 - - - - - 65 
63 சிறிய கச� பதிய� 01 - - - - - 01 

64 ெகவ� OM>O Yேரப�8 
ெமசி� 

05 - 1 - - - 06 

65 ைஹ ைப கதிைர 02 - 2 - - - 4 

66 வ�J/தினF கதிைர 135 - 19 - - - 154 

67 மcOய� ைப கதிைர 07 - - - - - 07 

68 

மாநா*4 மMடப 
ேமைச(மர�)  02 - - - - - 02 

69 

மாநா*4 மMடப ேமைச 
(.M4)  10 - - - - - 10 

70 ப�� ெப�g  _ - 2 - - - 2 
71 gப�றி� ப4�ைக  - - 2 - - - 2 
72 ேபா� ப4�ைக  04 - - - - - 04 

73 
பண� கா()( ெப*2 01 - - - - - 01 

74 
பண( ெப*2  02 - - - - - 02 

75 

மாநா*4 மMடப கதிைர 
(ேலா ப�) 55 - - - - - 55 

76 

மாநா*4 மMடப கதிைர 
(ைக ப�)  48 - - - - - 48 

77 
வ <2ேயா ைல� ம�A� 
தா�கி (2.சி) 01 - - - - - 01 

78 
வ <2ேயா ைல� ம�A� 
தா�கி (ஏ.சி) 01 - 1 - - - 02 

79 ப�ள�ேபா� ெறாலி 01 - 01 - - - 02 
80 ச6M* சிgர�  02 - - - - - 02 
81 பC�டக- திைர 3 - - - 2 - 03 
82 மி# திைர  3 - - - - - 03 
83 கா*சிப4-தC பலைக 1 - - - - - 01 
84 ைற அTமா@  1 - - - - - 01 
85 வ32  5 - - - - - 05 

86 
ெநா# �ன,ய1 எ2�றி� 

சிgர� 
1 - - - - - 01 

87 அரச இல"சிைன 2 - 1 - - - 02 

88 

)-த1 சிைலைய 

ைவ��� [ட�  
1 - - - - - 01 

89 

கா*சி(ப4-.� அTமா@

  
1 - - - - - 01 
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ெதாடF 

இல. 

ெசா-. வைக வJட 

ஆர�ப�தி! 

நிைல  

வJட�தி! ஏ�ப>ட மா�ற7க8 வJட 

இ�திய�! 

நிைல 

 

எT�� 

ெகா8ள! 

(+) 

ெகா8வன] 

(+) 

ஏல 

வ��பைன 

(-) 

உP�தாக! 

(-) 

அக��த!/ 

ெபா��� 

ந#க! 

(-) 

90 ேக.வ�.ஏ.  1 - - - - - 01 

91 ெசய�பா>T 

க>T�பா>T $ைறைம 1 - - - - - 01 

 
அNவலக அNமாP

  2 - - - - - 02 

92 
அறிவ��த! பலைக 

(Oய��ற!)  1 - - - - - 01 

93 
வ #Oேயா கெமரா  22 - - - - - 22 

94 
சாதரண கெமரா  17 1 1 - - - 17 

95 
இJ�� ைற  

2 - - - - - 02 

96 
ெக� வXO  

1 - - - - - 01 

97 
ஜ#� வXO  5 - 1 - - - 05 

98 
ேவX வXO  1 1 1 - - - 03 

99 
ேமா>டாF ைசகி8

  1 - - - - - 01 

100 
ேமா>டாF காF  1 - - - - - 01 

101 
ேகY 5கF  1 - - - - - 01 

102 
�T ந#F ��திகP��

  2  1 - - - 03 

103 
ந#F தா7கி 500 ட  

4 - 2 - - - 06 

104 
தXண#F ேமா>டாF

  - - 3 - - - 03 

105 
இJ�� ஏண�  

- - 18 - - - 18 

106 
ெச�ற! ய  

- - 08 - - - 08 

107 
ைடணமி ேமைச

  - - 08 - - - 08 
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ெதாடF 

இல. 

ெசா-. வைக வJட 

ஆர�ப�தி! 

நிைல  

வJட�தி! ஏ�ப>ட மா�ற7க8 வJட 

இ�திய�! 

நிைல 

 

எT�� 

ெகா8ள! 

(+) 

ெகா8வன] 

(+) 

ஏல 

வ��பைன 

(-) 

உP�தாக! 

(-) 

அக��த!/ 

ெபா��� 

ந#க! 

(-) 

108  
ைக=�ள இ3�) கதிைர - 04 - - - - 04 

109 

கதிைர ( மர�/ L�கிC)

  
- - 1 - - - 01 

110 

மாநா*4 மMடப 

கதிைரக�  
  3    03 

111 
எ?.வ�ைனஞ1 

கதிைரக� (�ச#) 
  1    01 

 
112 

மர @அTமா  
  1    01 

 
113 

இ3�) அTமா@ 

(ெலா�க3ட# [2ய.)   1    1 

114 

120 96 24 மர 
அTமா@   1    1 

115  ைறg ��க1    1    1 

116 

அவNட# [2ய 

ஹாg ��க1  
  1    1 

117 
மி�ஸ1 கிைற#ட1   1    1 

118  
�� அய#    3    3 

119 
இ3�)( பலக    4    4 

120 
மி#சார அவ#    1    1 

121 
கி"ச# ெற�   1    1 

123 ப�ேர* ெராg*ட1        

124 வ�கிi� கிள,ன1        

125 

2 கதைவ=ட# [2ய 
அTமா@ 

       

126 கிராg க*ட1        

127 ைபய�#2# ெமஸி#        

128 

மாநா*4 மMடப 

ேமைச        

ெமா-த� 3864 23 241 18 3 22 4088 
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5. அப�வ�J�தி நடவOைககள?� ேபா� அைம�சி� கீe8ள ப�P]கள?� ப7கள?�� 

5.1 காண� அப�வ�J�தி ம��� காண�  ெகா8ைக� ப�P] 

அரசா�க� காண�கைள உ"ச ம*ட-திC பய#ப4-.� ேநா��ட# ேதசிய காண�� ெகா�ைகக8�� ஏ�ப கால-தி# ேதைவ��(  

ெபா3-தமான வ�த-திC காண� வ�டய� ெதாட1பான ச*ட�கள,C தி3-த�கைள" ெசEதC, அரசா�க� காண�கைள( ேபண�( 

பா.கா-தC, அப�வ�3-தி ெசEதC, �காைம ெசEதC, W�றாடC சமநிைல ேபண(ப4� வ�த-திC பCேவA ப�@6க8�கிைடய�T� 

சிறSத ஒ3�கிைண(ைப( ேப^தC, த<வ�C தன,ெயா3 காண� நி3வாக �ைறைமெயா#ைற( ேபண�" ெசCலC, பCேவA 

நிAவன�க8��� அேத ேபா#A ெபா. ம�க8��� அரசா�க� காண�கைள( பகி1Sதள,-தC, பகி1Sதள,�க(ப*4�ள காண�க8�கான 

உ@-ைத( ெப�A� ெகா4-தC �தலான பண�கள,# ேபா. உ@ய அரச நிAவன�க8டN� உ-திேயாக-த1க8டN� சிறSத 

ெதாட1ப�ைன( ேபண�" ெசCலC, காண�( ப�ர"சிைனக8�� ச@யான த<16கைள( ெப�A� ெகா4-தC, காண�கைள வ�ைன-திற# 

மி�கவாA�, உ�ப-தி வ�ைள6( ெப3�க�ைடயவாA� ஈ4ப4-தி� ெகா�வதி�டாக நா*2# அப�வ�3-தி��( ப�கள,()" ெசEதC 

எ#பன இ( ப�@வ�# ப�ரதான பண�களா��. 

இத# ேபா. அரசா�க� ெகா�ைகக8�� ஏ�)ைடயதாக, காண� வ�டய-தி��@ய ச*டதி*ட�க�, ெகா�ைகக� எ#பவ�ைற அறி�க� 

ெசEதC, அவ�றிC தி3-த�கைள ேம�ெகா�ளC, காண� உ@-. நி3ணய( பண�க�, காண� உ@-. நி3ணய" சா#றிதYகைள 

வ�நிேயாகி-தC, நியதி" ச*ட நிAவன�க�, மாகாண சைபக�, உ��ரா*சி நிAவன�க�, அரச திைண�கள�க� �தலான 

நிAவன�க8��- ேதைவயான காண�கைள வ�4வ�-தC, பா@ய வ�வசாய� �2ய�3()க�, ம-திய வ�()� காண�க�, எCைல()ற ஓர 

இடHசா1Sத காண�க� எ#பவ�A�கான அள,()( ப-திர�கைள வ�நிேயாகி��� நடவ2�ைககைள ஏ�பா4 ெசEதT� வழிநடா-தT�, 

இல�ைக �த�*4" சைபய�# கீY பதி6 ெசE. ெகாM4�ள வ�ேசட க3-தி*ட�க8�காக காண�கைள வ�4வ���� 

நடவ2�ைககைள வழிநடா-தC, இல�ைகய�C நில அளைவ நடவ2�ைககைள வ�ைன-திற# மி�கவாA �#ென4��� வைகய�C 

நில அளைவ- திைண�கள-ைத வழிநடா-தC, Wய வ�3()டனCலா. இட�ெபய1Sேதாைர மV��2யம1-.� ெகா�ைகைய அ�C 

ெசEதC �தலான பCேவA பண�க� �#ென4�க(ப4கி#றன. 

கால-தி# ேதைவெயன அைடயாள� காண(ப*டத# ப�# காண� அப�வ�3-தி� க*டைள" ச*ட-திC ேம�ெகா�ள ேவM2ய 

தி3-த�க� அட�கிய வைர6 வ1-தமான,ய�C ப�ரW@�க(ப*டத# ப�#), இத�� மாகாண சைபகள,# இண�க(பா4 கிைட�காததி# 

காரணமாக, இதைன மVM4� வைரS. த�சமய� ச*ட மா அதிப@# அவதான,()கைள( ெப�A� ெகா�வத�காக 

�#ைவ�க(ப*4�ள.. இத# Lல� வ�ேசட சSத1(ப�க� தவ�ர அள,()( ப-திர�கள,T�ள நிபSதைனகைள ந<��வத��- 

த<1மான,�க(ப*4�ள.. அேத ேபா#A ப�#N@ைம ப��ைளகைள" ெச#றைட=� வ�த� கா*ட(ப*4�ள ச*ட-தி# அ*டவைண இல. 

III தி3-த(ப*4 ஆM/ ெபM இ3 பாலா3��� சமமான வாE(ப�ைன( ெப�A� ெகா4-தC, காண�ய�# உைடைமைய அNபவ�-. 

வ3பவ3�� �#N@ைம வழ��தC �தலான வ�டய�கைள அறி�க� ெசEவத��� ேயாசைன �#ைவ�க(ப*4�ள.. அேத 

ேபா#A காண� அப�வ�3-தி க*டைள" ச*ட�, அரச காண�� க*டைள" ச*ட�, காண� அள,()" (வ�ேசட ஏ�பா4க�) ச*ட� ம�A� 

காண� எ4-த� ச*ட� எ#பவ�றிC தி3-த� ெசEவத�� நடவ2�ைககைள ேம�ெகாM4 வ3கி#ற.. இத# Lல� இல�ைகய�C 

வ�வசாய ம�க8��� ம-திய வ�()- தி*ட� ம�A� கிராம வ�gத@() தி*ட-தி# கீY வழ�க(ப*4�ள அரச� காண�க8ட# 

ெதாட1)ைடய நிபSதைனகள,C தி3-த�கைள ேம�ெகா�வத# Lல� �றி-த காண�கைள அப�வ�3-தி( பண�க8�காக வ�@வாக 

பய#ப4-.வத�� ேதைவயான ஏ�பா4கைளேம�ெகா�வத�காகஎதி1பா1�க(ப4கி#ற.. 

 

காண� அப�வ�J�தி ம��� காண� ெகா8ைக� ப�P] கீ^ காf� பண�கைள நிைறேவ�றி வJகி�ற�. 

� ேதசிய காண�� ெகா�ைகைய அ�C ெசEதT�, கால-தி�� ஏ�றவாA காண� வ�டய� சா1Sத ச*ட தி*ட�கள,C 

தி3-த�கைள" ெசEதT�. 

 

� அரசா�க� காண�க� க*டைள" ச*ட-தி# கீY நப1க8�� அரசா�க� காண�கைள ந<Mடகால� �-தைக அ2(பைடய�T�, 

அள,()( ப-திர�க� ஊடாக6� ெப�A� ெகா4(பத�காக மாM)மி� அைம"ச@# அ�கீகார-ைத( ெப�A� ெகா�வத�� 

நடவ2�ைக எ4-தC. 

 

� ந<Mடகால� �-தைக( ப-திர�கைள=�, அள,()( ப-திர�கைள=� அதிேமத� ஜனாதிபதி அவ1கள,# ைகெயா(ப-ைத( 

ெப�A� ெகா�வத�காக ஜனாதிபதி ெசயலக-தி�� அN()தC. 

 

� ந<Mடகால� �-தைக( ப-திர�க�, அள,()( ப-திர�க� சா1Sததாக காண(ப4கி#ற ப�ர"சிைனக� ெதாட1ப�C ெசய�ப4தC. 

 

� காண� உ@-. நி3ணய- திைண�கள-தினாC �#ைவ�க(ப4கி#ற கிராம�கைள நி1ணய� ெசEவத�காக மாM)மி� 

அைம"ச@# அ�கீகார-ைத( ெப�A� ெகா�ளC. 

 

� ெபௗ-த வ�காைரக8��� ப�ற மத வழிபா*4- தள�க8��� காண��ைக உAதிகைள=�, ஆர�ப �-தைக( 

ப-திர�கைள=� ெப�A� ெகா4(பத�காக அதிேமத� ஜனாதிபதி அவ1கள,ன.� மாM)மி� அைம"ச@ன.� அ�கீகார-ைத( 

ெப�A� ெகா�வத�� �#ைவ-தC. 
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� Wனாமி ேபா#ற இய�ைக அன1-த�கள,னாC இட�ெபய1Sத ம�க8�� மா�A� காண�கைள( ெப�A� ெகா4-தC. 

 

� அரச நிAவன�க8�� காண�கைள( பராத<ன(ப4-தC.  

 

� பCேவA காண�( ப�ர"சிைனக� ெதாட1ப�T� த<வ�ைன நா2 அைம"சி�� வ3ைக த3� ம�க8��, ேதைவயான 

பண�()ைரக� அட�கிய க2த�கைள- தயா@-. உ@ய நிAவன�கள,ட� சம1(ப�(பத�� நடவ2�ைக எ4-தT�, அைவ 

ெதாட1பான �#ேன�ற-ைத- ேத2( பா1-தT�. 

 

� ஜனாதிபதி ெசயலக-திலி3S./ ப�ரதம1 அTவலக-திலி3S./ அைம"Wகள,லி3S./ மாகாண சைபகள,டமி3S./ ெபா. 

ம�கள,டமி3S. கிைட�க( ெபA� காண�� ேகா@�ைகக� ம�A� காண�( ப�ர"சிைனக� ெதாட1ப�C நடவ2�ைக 

ேம�ெகா�ளC. 

 

� பCேவA காண�( ப�ர"சிைனக� ெதாட1ப�T� ேகார(ப4கி#ற வ�ள�க�க8�காக ேதைவயான ஆேலாசைனகைள உ@ய 

நிAவன�க8�� அN()தC. 

 

� மாM)மி� அைம"ச@ட� �#ைவ�கப4கி#ற காண�( ப�ண��க�, ேம#�ைறய74க� ெதாட1பாக bMணாE6கைள/ 

வ�சாரைணகைள நடா-.வத�� நடவ2�ைக எ4-தC. 

 

� அரசா�க� காண�கைள வ�ைன-திற# மி�கவாA �காைம ெசEவ. ெதாட1ப�C மாவ*ட ம*ட-திC காண� வ�டய-தி��( 

ெபாA(பான உ-திேயாக-த1க8ட# கலS.ைரயா2, அத# ேபா. எ?கி#ற ப�ர"சிைனக8�காக ஆேலாசைன வழ��தT�, 

த<16கைள( ெப�A� ெகா4-தT�. 

 

� மாவ*ட ம*ட கலS.ைரயாடCகள,# ேபா.�, ெபா. ம�க� �ைற(பா4கள,# ேபா.� ெவள,� ெகாணர(ப4கி#ற 

அ-.மVறிய காண� ைக(ப�AதCக� ெதாட1பாக ச*ட நடவ2�ைகக8�� இற��தC. 

 

� காண� சீ1தி3-த ஆைண��?வ���@ய காண�கைள �-தைக�� வழ��வத�காக ெகௗரவ அைம"ச@ன.� 

அைம"சரைவய�ன.� அ�கீகார-தி�� சம1(ப�-தC. 

 

� காண� சீ1தி3-த ஆைண��?வ���@ய காண�கைள ச*ட wதியான த<1மான�க8�� ெகௗரவ அைம"ச@# அ�கீகார-தி�� 

சம1(ப�-தC.  

 

� ஜனாதிபதிய�ட� [Aக எN� நிகY"சி- தி*ட-தி# கீY கிைட�க(ெபA� காண�( ப�ர"சிைனக8ட# ெதாட1)ைடய  

நடவ2�ைககைள  ேம�ெகா�ளC. 
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2018.01.01 ெதாடக� 2018.12.31 வைர காண� அப�வ�J�தி ம��� காண� ெகா8ைக� 
ப�P]கள?! $�ேன�ற� 
 

ெதாடF 
இலக� 

ெசய�பாTக8 $�ேன�ற
� 

01 1. மாM)மி� அைம"ச@# அ�கீகார-தி�காக காண� ஆைணயாள1 நாயக-தினாC 
அN(ப(ப*ட ந<Mடகால �-தைக( ப-திர�க�, அள,()( ப-திர ேகா()க� 

3402 

2. காண� ஆைணயாள1 நாயக-திட� வ�னவ(ப*ட அள,()( ப-திர�க�, 
ந<Mடகால� �-தைக( ப-திர ேகா()க� 

778 

3. மாM)மி� அைம"ச@# அ�கீகார-ைத( ெப�A, மVM4� காண� ஆைணயாள1 
நாயக-திட� ஒ(பைட�க(ப*ட ேகா()க�  

2614 

4. த�சமய� ெசய�ப*4� ெகாM23��� அள,()( ப-திர�க�, ந<Mடகால� 
�-தைக( ப-திர ேகா()க� 

10 

02 1. அதிேமத� ஜனாதிபதி அவ1கள,# உ3வேந1(ப2யான ைகெயா(ப-தி�காக 
(Facsimiled signature காண� ஆைணயாள1 நாயக-திடமி3S. ெப�ற �-தைக( 
ப-திர�க�, அள,()( ப-திர�கள,# எMண��ைக (வ�ேசட அள,()( ப-திர�க�, 
காண��ைக அள()( ப-திர�க�, Wனாமி அள,()( ப-திர�க�, இரா^வ அள,()( 
ப-திர�க�) 

1845 

2. காண� ஆைணயாள1 நாயக-திடமி3S. வ�னவ(ப*ட  வ�டய�கள,# 
எMண��ைக 

441 

3. அதிேமத� ஜனாதிபதி அவ1கள,# உ3வேந1(ப2யான ைகெயா(ப-தி�காக 
(Facsimiled signature) ஜனாதிபதி ெசயலக-தி�� அN(ப(ப*ட �-தைக( 
ப-திர�கள,ன.�, அள,()( ப-திர�கள,ன.� எMண��ைக 

1404 

4. த�சமய� ெசய�ப*4� ெகாM23��� அள,()( ப-திர�க8�, ந<Mடகால� 
�-தைக( ப-திர�க8� 

03 1. காண� உ@-. நி3ணய- திைண�கள-தினாC மாM)மி� அைம"ச@# 
அ�கீகார-தி�காக அN(ப(ப*ட ெதள,வான ேகா()கள,# எMண��ைக 

4 

2. மாM)மி� அைம"ச@# அ�கீகார-தி�காக" சம1(ப��க(ப*ட  ெதள,வான 
ேகா()கள,# எMண��ைக 

4 

3. த�சமய� ெசய�ப*4� ெகாM23��� ேகா()கள,# எMண��ைக - 
04 1. பCேவA அரச நிAவன�க8���, உ��ரா*சி நிAவன�க8���, 

�(பைடக8��� காண�கைள( பராத<ன(ப4-.வத�காக காண� ஆைணயாள1 
நாயக-திடமி3S. கிைட�க( ெப�ற ேகா()க� 

141 

2. காண� ஆைணயாள1 நாயக-திடமி3S. வ�னவ(ப*ட  வ�டய�கள,# 
எMண��ைக 

46 

3. பாரத<ன(ப4-தT�காக அதி ேமத� ஜனாதிபதிய�ட� இ3S. அ�கீகார�     
ெபற(ப*டைவக� 

95 

4.  த�சமய� ெசய�ப*4� ெகாM23��� ைகயள,�க(ப*ட ேகா()கள,# 
எMண��ைக 

- 

05 5. மாM)மி� ஜனாதிபதிய�# அ�கீகார-தி�காக சம1(ப��க(ப*ட Wனாமி அள,()( 
ப-திர ேகா()க� 

636 

6. காண� ஆைணயாள1 நாயக-திட� வ�னவ(ப*ட ேகா()க� 74 
7. மாM)மி� ஜனாதிபதிய�# அ�கீகார-தி�காக சம1(ப��க(ப*ட Wனாமி அள,()( 

ப-திர� ேகா()க�  
562 

8. த�சமய� ெசய�ப*4� ெகாM23��� Wனாமி அள,()( ப-திர� ேகா()க� - 
06 1. ஜனாதிபதிய�ட� [Aக எN� நிகY"சி- தி*ட-தி# கீY நடவ2�ைகக� 

ேம�ெகா�ள(ப*ட காண� அைம"Wட# ெதாட1)ைடய  காண� ெதாட1பான 
ப�ர"சிைனக� 

525 

2. ஜனாதிபதிய�ட� [Aக எN� நிகY"சி- தி*ட-தி# கீY ேவA 
நிAவன�க8��� மVM4� ஜனாதிபதி ெசயலாள@ட� சம1(ப��க(ப*ட  காண� 
ெதாட1பான ப�ர"சிைனக� 

67 

07 1. ஜனாதிபதி  அTவலக-திடமி3S.  கிைட�க( ெப�ற காண� ெதாட1பான 
ப�ர"சிைனகைள காண� ஆைணயாள1 நாயக-திட� ஒ(பைட-தC 

59 

2. ப�ரதம1 அTவலக-திடமி3S.  கிைட�க( ெப�ற காண� ெதாட1பான 
ப�ர"சிைனகைள காண� ஆைணயாள1 நாயக-திட� ஒ(பைட-தC 

95 

3. ெபா.ம�கள,டமி3S. கிைட�க( ெப�ற காண� ெதாட1பான ப�ர"சிைனகைள 
காண� ஆைணயாள1 நாயக-திட� ஒ(பைட-தC 

536 
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5.2  காண� எT�� ெகா8ள! ப�P] 

அரசா�க-தினாC �#ென4�க(ப4கி#ற அப�வ�3-தி( பண�க8�காக அரசா�க� காண�க� இCலாத ேபா. அத�காக 
தன,யா1 காண�கைள எ4-.� ெகா�வத�காக 1950 ஆ� ஆM2#  9  ஆ� இல�க காண� எ4-த� ச*ட�� அ-.ட# 
ெதாட1)ைடயதாக தி3-த(ப*ட ஏ�பா4க8�� அைமவாக காண� எ4-த� பண�க� �#ென4�க(ப4வ. இ( 
ப�@வ�னாC ஆ��. ேமT� அப�வ�3-தி( பண�க8��- ேதைவயான தன,யா1 காண�கைள அரW�� எ4-.� 
ெகா�வத�காக காண� எ4-.� ெகா�ளC ச*ட-தி# கீY நடவ2�ைக ேம�ெகா�வ.� அைம"Wக8��� 
திைண�கள�க8��� எ4-.� ெகா�ள(ப*ட காண�க8�காக ந*டஈ4 ெசT-.தC காண� எ4-த� பண�கைள 
�ைறயாக அ�C ெசE=� வைகய�C காண� எ4-தC உ-திேயாக-த1கைள வழிநடா-.வ.� இ( ப�@வ�# 
பண�களா��. 
 
த�சமய� ஆர�ப��க(ப*4�ள பா@ய அப�வ�3-தி- தி*ட�கைள அ�C ெசEவத�காக காண�கைள எ4-.� ெகா�ள 
ேந@4வ.ட#, இத�காக ெப3மளவ�லான காண� எ4-த� ப�ேரரைணக� த�சமய� காண� அைம"சி��� 
கிைட-.�ள.. அவ�A� ேதசிய ��கிய-.வ� வாESத கீY� கா^� அப�வ�3-தி- தி*ட�க� சா1ப�C 
�#N@ைம வழ�க(ப*4 நடவ2�ைகக� �#ென4�க(ப*4 வ3கி#றன. ேமT�, தன,யா1 காண�கைள அரW�� 
எ4-.� ெகா�8� ேபா. Wய வ�3()டனCலா. இட�ெபய1Sேதாைர மVள� �2யம1-.� ேதசிய ெகா�ைக�� ஏ�ப, 
�றி-த நிAவன�க� ெசய�ப4கி#றனவா எ#ப.� காண� எ4-த� ப�@வ�னாC கMகாண��க(ப4கி#ற.. 
 
 1. ெத#ன,ல�ைக அதிேவக வ <தி� க3-தி*ட� (மா-தைற – ஹ�பாSேதா*ைட ந<2()). 
 2. ம-திய அதிேவக வ <தி� க3-தி*ட�. 
 3. Aவ#)ர அதிேவக வ <தி க3-தி*ட� 
 4. ேதசிய ெந4Hசாைலக� .ைற க3-தி*ட-தி# கீY த<6 �?வ.� வ <திகைள அகலமா�கC. 
 5. ேபராதைன – ப.ைள – ெச�கல2 வ <தி அப�வ�3-தி- தி*ட�. 
 6. மா-தைற - கதி1காம� )திய )ைகய�ரத வ <தி நி1மாண-தி*ட�. 
 7. ெமாறகஹகSதஃ க8க�ைக அப�வ�3-தி- தி*ட�. 
 8.    ந<1 வழ�கC க3-தி*ட�கைள Wவ <க@() ெசE.ெகா�ளC          
 9.    ேவரgக�க அப�வ�3-தி- தி*ட�.          
10.    பCேவA நகர அப�வ�3-தி- தி*ட�க8�காக Wவ <க@() ெசE.ெகா�ளC      
11.  திற�ைற நகர அப�வ�3-தி க3-தி*ட�        
12.    நகர ).(ப�-தC க3-தி*ட�  
13.   ைல� ெறய�C றா#சி� க3-தி*ட�   
14.  யா# ஒயா ந<1-ேத�க- தி*ட�.         
15.    ெமாணராகைல ந<1-ேத�க- தி*ட�.       
16.  உமா ஒயா பCேவA அப�வ�3-தி- தி*ட�.  
17.    பCேவA ந<1(பாசன� க3-தி*ட�.  
18.  பஹல மCவ. ஓயா ந<1-ேத�க- தி*ட� 
19. �Mடசாைல – ஹாரகம ந<1 வள�கC க3-தி*ட� 
20. கM2. வட�� பாத.�பர ந<1 வழ�கC க3-தி*ட� 
21.  ெபாCகஹெவல, ெபா.ெஹர ம�A� அளQவ ந<1 வழ�கC க3-தி*ட� 
22. வ�சC மா-தைள ந<1 வழ�கC க3-தி*ட� 
23. ம#னா1 கா�A ச�தி க3-தி*ட� 
24.    மி#வT அைம"சி# கீ?�ள பCேவA க3-தி*ட�க�.       
25.  கிராம வ�gத@()� க3-தி*ட�க� – மMச@6 ம�A� ெவ�ள-தினாC  

இட�ெபய1Sெதா3�காக 
26.     அைம"Wகள,# ேதைவக8�காக – பாடசாைல ைவ-தியசாைல வ�ைளயா*4 ைமதான�க�   

�தலானைவ. 
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2018-01-01  திகதிய�லிJ/� 2018-12-31 வைரய�லான காண� எT��ெகா8ள! ெதாடFபாக  $�ேன�ற� 

ெதாடF 
இலக

� 

வ�டய� 

2 ஆ� ப�Pவ�� கீழான 
க>டைள ப�ற�ப��த! 

4 ஆ� ப�Pவ�� கீழான 
க>டைள ப�ற�ப��த! 

5 ஆ� ப�Pவ�� கீழான 
க>டைள ப�ற�ப��த! 

38 ஆ� ப�Pவ�� 
கா��வாசக� (அ) வ�� 

கீழான க>டைள 
ப�ற�ப��த! 

50, 39 

வ�Yத#ரண
� 

(ெஹடயா
F) 

ேகா��க8 வ�Yத#ரண
� 

(ெஹட
யாF) 

ேகா��க8 வ�Yத#ரண
� 

(ெஹடயா
F) 

ேகா��க8 வ�Yத#ரண� 
(ெஹடயாF) 

ேகா��க8 ேகா��க8 

1. 
.ைற�க�க�,ெந4Hசாைலக�(
HW) 72.0634 86 0.7107  1  159.7023 52 238.7403 58 08 

2. 
கCவ� 0.0035 1 8.7727 2 1.0112 02 0.8751 02 02 

3. 
காண� இCலாத ம�க8�� 
காண�கைள( பகி1Sதள,-தC 

39.91858 19 20.46 11 67.056 37 131.3487 48 13 

4. 
பா@ய ந<1(பாசன- தி*ட�க� 
(IR,MV) 

2944.395 12 374.7456 17 75.3746 04 186.031 12 0 

5. 
�2ந<1 வசதிகைள வழ�கC(WS) 269.2947 99 7.1483 19 12.2794 41 16.0467 45 07 

6. 
பா.கா()(D,LO) 59.0556 15 36.0052 14 7.0256 07 5.6816 13 01 

7. 
நகர அப�வ�3-தி- 
தி*ட�க�(UDA,LRB) 

275.4695 45 6.9234 2 150.8609 39 39.0684 29 08 

8. 
மி# வசதிகைள வழ�கC(CEB) 4.01998 09 1.2895 2 94.0808 48 52.9962 20 01 

9. 
ப�ற பகிர�க ேதைவக8�காக 411.5063 130 214.6107 53 154.0189 39 383.0748 55 07 

 ெமா�த� 4075.7263 416 670.6661 121 721.4103 269 1053.863 282 47 
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5.3  ப�� சவ�ய (நில" ச�தி) 

5.3.1 பண�க8 
நா*4 ம�கள,# காண� உ@-ைத உAதி ெசE=� ம-திய நிைலயமாக" ெசய�ப4வேத நில"ச�தி( ப�@வ�# ப�ரதான பண�யா��. 

இத�காக ேதைவயான ெகா�ைககைள வ�-தC, �றி-த திைண�கள�க8டN�, நிAவன�க8டN� ஒ3�கிைண(ைப( 

ேப^தC, �#ேன�ற மVளாE6கைள ேம�ெகா�ளC �தலானைவ இ( ப�@வ�# ப�ற பண�களா��. இS நிகY"சி- தி*ட-தி�� நில 

அளைவ- திைண�கள�, காண� உ@-. நி3ணய- திைண�கள�, காண� ஆைணயாள1 நாயக- திைண�கள�, பதிவாள1 நாயக- 

திைண�கள� ஆகிய திைண�கள�க� ப�கள,()" ெசEகி#றன. நில அளைவ- திைண�கள-தினாC எCைலக� இட(ப*4 

கட-திர� வைரபட�கைள- தயா@��� பண�க� ேம�ெகா�ள(ப4கி#ற.. காண�ய�# உ@-ைத உAதி ெசE=� பண�க� 

ேம�ெகா�ள(ப4வ.ட#, காண� ஆைணயாள1 நாயக- திைண�கள� சி�கCக� காண(ப4கி#ற அரசா�க� காண�க� ெதாட1ப�C 

ெசய�ப*4 அ( ப�ர"சிைனகைள- த<1(பத�� நடவ2�ைக எ4(பதி�டாக இS நிகY"சி- தி*ட-தி��- தன. ப�கள,(ைப 

வழ��கி#ற.. இ�� பதிவாள1 நாயக- திைண�கள� காண�ைய( பதி6 ெசE. உ@-." சா#றிதYகைள வ�நிேயாகி���. 

 

5.3.2 நில�சதி நிக^�சி� தி>ட�தி� வ�Pவாக� 

த�சமய� நில"ச�தி நிகY"சி- தி*டமான., நா*2# 18 மாவ*ட�கள,C அ�CெசEய(ப4கி#றேதா4 இர-தின)@ மாவ*ட� - 
பலா�ெகாைட, ெவலிெகெபால, �3வ�*ட, இர-தின)@, நிவ�-திகைல, அயகம, கM2 மாவ*ட-திC ெதா?வ, உட(பலா-த, 
உ4bவர, க�கவ*ட� ேகாறைள, ஹா@gப-.ைவ, ய*2bவர,  bவெரலியா மாவ*ட� - ெகா-மைல, மா-தைள மாவ*ட�, 
த�)�ைள, கேலெவைள, க�பஹா மாவ*ட� - தி6ல(ப�*2, மV@கைம, மிNவா�ெகாைட, அ-தனகைல, ஜா-எல, வ-தைள, 
க�பஹா, க*டாைன, ெதா�ேப, மகைற, அbராத)ர� மாவ*ட� - த�)-ேதகைம, தலாைவ, ராஜா�கனய, கிழ�� bவரக�பலா-த, 
ெகா?�) மாவ*ட� -  ேஹாமாகைம, ெமாற*4ைவ, இர-மலாைன, ெகgேபைவ, ெதஹிவைள, ஹ�பாSேதா*ைட மாவ*ட� - 
T^க�ெவெஹர, திgஸமகாராம, ஹ�பாSேதா*ைட, ெபள,அ-ைத, �3ணாகC மாவ*ட�  - @த<கைம , ப#னைல, �3ணாகC, 
மCலவ(ப�*2, வா@ய(ெபாைல வா@ய(ெபாைல, ெமாணராகல மாவ*ட� - சிய�பலாM4ைவ, ப.ைள மாவ*ட� - 
மகியா�கைன, @த<மாலிய-த, ெபால#னAைவ மாவ*ட� - ெமதி@கி@ய, ஹி��ரா�ெகாைட, க8-.ைற மாவ*ட� - பாணS.ைற, 
க8-.ைற, ெஹாரண, மா-தைற மாவ*ட� ெவலிகம, மா-தைற, காலி மாவ*ட� - காலி, ஹி�க4ைவ, ேககாைல மாவ*ட� –
கலிக�வ )-தள� மாவ*ட� - ெவ#ன()ைவ, )-தள� ெவ#ன()ைவ, )-தள�, யாY(பாண மாவ*ட� -  நC�1 ஆகிய 58 
ப�ரேதச ெசயலாள1  ப�@6கள,C அ�C ெசEய(ப4கி#ற..  
 

5.3.3 நில� சதி நிக^�சி� தி>ட� – நிதி $�ேன�ற� 

2017.01.01 ெதாடக� 2017.12.31  வைர  
திைணகள� 2018 ஆ� வJட�தி�கான 

அ7கீகPக�ப>ட ஒ�கீT 

(`.மி!லிய�) 

ெசல] 

(`.மி!லிய�) 

நிலஅளைவ- திைண�கள� 
`. 238.55 மி!லிய� `. 220.47 மி!லிய� 

காண� உ@-. நி1ணய- திைண�கள� 
`. 96.4 மி!லிய� `. 88.81 மி!லிய� 

காண� ஆைணயாள1 நாயக- திைண�கள� 
`. 16.82 மி!லிய� `. 12.13 மி!லிய� 

பதிவாள1 நாயக- திைண�கள�  
`. 25.4 மி!லிய� `. 23.50 மி!லிய� 

ப�ரதான அTவலக� 
`. 2.83  மி!லிய� `. 2.16  மி!லிய� 

ெமா�த� 
`. 380 மி!லிய� `. 347.07 மி!லிய� 

 

5.3.4  நில" ச�தி நிகY"சி- தி*ட� – ெபௗத<க �#ேன�ற� 
            2018.01.01 �தC 2018.12.31 வைர 

அளக�ப>ட கட�திர! 
வைரபட7கள?� 

எXண�ைக – நில 
அளைவ� திைணகள�  

 

சிபாP� ெச\ய�ப>T 
அ7கீகPக�ப>டைவ – 
காண� உP�� நிJணய� 

திைணகள� 

பதி] ெச\ய�ப>ட 
உP��� சா�றித^கள?� 

எXண�ைக –  
பதிவாளF நாயக� 

திைணகள� 

149,983 61,226 53,052 
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5.3.5. அைசயா ெசா��க8  

ெதாடF 
இல. 

ெசா�� வைக 
வJட 

ஆர�ப�தி
! நிைல 

வJட�தி! ஏ�ப>ட மா�ற7க8 
வJட 

இறிதிய�! 

நிைல 
எT�� 

ெகா8ள! 

ெகா8

வன] 
ஏல 

வ��பைன 
அக�
�த! 

1 பார வாகன� - - - - - - 
2 ெக( வM2 - - - - - - 
3 ேமா*டா1 கா1 - - - - - - 
4 வா# - - - - - - 
5 �"ச�கர வM2  - - - - - - 
6 ைச�கி� - - - - - - 
7 ப�ரதி பM^� இயSதிர� 0 - - - - 0 

8 நிழ� ப�ரதி பM^� 

இயSதிர� 1 - - - - 1 

9 கண�ன,க� 4 - - - - 4 

10 கண�ன, அ"W இயSதிர� 0  - - - - 0 

11 ல(ெரா( கண�ன, 4 - - - - 4 

12 ப�g இயSதிர� 1   - - - - 1 
13 த*ட"W இயSதிர� - - - - - - 
14 மி# இய�க த*ட"W 

இயSதிர� - - - - - - 

15 பண�கா()( ெப*2 1 - - - - - 
16 கமரா 1    - - - - 1 
17 வ <2ேயா கமரா - - - - - - 
18 ெதாைல�கா*சி( ெப*2 - - - - - - 
19 வாெனாலி( ெப*2 - - - -  - 
20 �ள,1சாதன( ெப*2 - - - - - - 
21 )ெராெஜ�ட1 1 - - - - 1 

ெமா�த� 13 - - - - 13 
 

5.4  நி3வாக( ப�@6 

காண� ம�A� பார8ம#ற மAசீரைம() அைம"W ம�A� இத#; அதிகார வர�ப�# கீY 

ெசய�ப*4�ெகாM23�கி#ற கீேழ �றி(ப�ட(ப*ட�ள திைண�கள�கள,# அைன-. நி1வாக  ம�A� தாபன 

ெசய�பா4க�. 

1.    நில அளைவ- திைண�கள� 

2.    காண� ஆைணயாள1 நாயக- திைண�கள� 

3.    காண� உ@-. நி3ணய- திைண�கள� 

4.    காண� உபேயாக, ெகா�ைக- தி*டமிடC திைண�கள� 

5.    காண� சீ1தி3-த ஆைண��? 

6.    பார8ம#ற சீ1தி3-த( ப�@6 

7.    காண� Wவ <க@() மVளாE6 சைப 
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8.  பாரா8ம#ற வாELல வ�னா�க8�கான வ�ைடஇ ெபா. மN��?இ பாரா8ம#ற ஆேலாசைன� �?   

ெதாட1பான நடவ2�ைககைள கMகாண�-தC 

9. எCலா உ-திேயாக-த1கள,ன.� Wயவ�பர� ேகாைவக� ெதாட1பாக6� நடவ2�ைக ேம�ெகா�ளT�, அ� 

ேகா()கைள( ேபண�" ெசCலT�. 

10. உ�நா*4, ெவள,நா*4( பய��சிக�, )லைம( ப@சிCக� ெதாட1பான நடவ2�ைகக�. 

11. எCலா உ-திேயாக-த1கள,ன.� ஒ?�கா�A நடவ2�ைககைள �#ென4-." ெசCலC. 

12. ஆ�கில� ம�A� தமிY ெமாழிெபய1() பண�கைள ேம�ெகா�ளC. 

13. உ-திேயாக-த1க8�கான W�க- த<1ைவய�ற வாகன�கைள இற��மதி ெசEதC ெதாட1பான 

நடவ2�ைகக�. 

14. தபாC ெதாட1பான அைன-.வ�த நடவ2�ைககைள=� ேபண�" ெசCலC. 

15. அைம"சிT�ள ப?.பா1() ம�A� பராம@() ெதாட1பான அைன-.வ�த நடவ2�ைககைள=� 

ேம�ெகா�ளC. 

16. அைம"சி# ேபா��வர-. ெதாட1பான அைண-.வ�த நடவ2�ைககைள=� ேம�ெகா�ளC. 

         பண���? ெதாட1ப�லான தகவCகைள இ�ைற(ப4-தC.  

 

   5.5    நிதி( ப�@6 

1.   வ3டாSத மதி(ப74கைள- தயா@-தC. 

2.   காW( )-தக-ைத=�, ெசல6( ேபேர*ைட=� ேபண�" ெசCலC. 

3.   எCலாவ�த ெசல6கைள=� ஏ�ப.ட# ெதாட1)ைடயதாக நடவ2�ைக ேம�ெகா�ளC. 

4.   ச�பள� ெசT-.� �ைறைமைய ெதாட1ப�C வழிகா*டC. 

5.   மாதாSத கண��( ெபாழி()கைள- தயா@-தT�, திைறேச@�� அN()தT�. 

6.   வ3டாSத ஒ.�கீ*4� கண��கைள- தயா@-தC. 

7.   கண�காE6 வ�ள�க ஏ*ைட( ேபண�" ெசCலT�, அரசா�க� கண��க� �? ெதாட1பான           

நடவ2�ைகக8�. 

8.   களHசியசாைல நடவ2�ைகக8�, ெசா-.�கைள( ேபண�( பா.கா-தT�. 

9.   ெபா3* கண�ெக4() நடவ2�ைகக�. 

10.   ெகா��தC நடவ2�ைகக�. 

11.   நில"ச�தி ம�A� க�A� ெகாMட பாட�க8� நCலிண�க�� ெதாட1பான ஆைண��?வ�# 

சிபா@Wகைள அ�C ெசEதC எ#பவ�றி�காக நிதி ஒ.�கீ4கைள ஒ.��தT� ஒ3�கிைண-தT�. 

12.   வ3டாSத கண��க� சம(ப4-தT�, வ3டாSத கண��க� மVளள,-தT� 

13.   ��பண ப� கண�� 

14.   வ�கி கண�� இண�க� [�A 

அரச கண��� �? 

15.   ெபா. நிAவன�கைள ஆE6 ெசE. ெகா�வத�கான �? ( ேகா() 

 

 5.6 தி*டமிடC ப�@6 

      தி*டமிடC ப�@வ�# பண�கைள 10 ப�ரதான ப�@6கள,# கீY ப�#வ3மாA W3�கமாக வ�ள�கலா�. 

1) அைம"சி# சா1ப�C 

o வ3டாSத ெசய� தி*ட� 

o ம-தியகால- தி*ட� 

o வா3டாSத� அைம"சி# வ3டாSத வர6 - ெசல6- தி*ட ெவள,ய74 அப�வ3-தி நிகY"சி- தி*ட�க� 

ெதாட1பான அறி�ைக=� 

  ெசயலா�Aைக அறி�ைக �தலான அறி�ைககைள-  தயா@-தC. 

 

2) இQ அறி�ைககைள பாரா8ம#ற-தி��" சம1(ப�-தT�, ப�ரதம அைம"ச1 அTவலக�, ேதசிய தி*டமிடC    

திைண�கள�, ேதசிய    வர6 ெசர6- திைண�கள�, கண�காEவாள1 அதிபதி திைண�கள� ஆகிய 

திைண�கள�கள,ட� �#ைவ-தT�. 
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 3) மாதாSத �#ேன�ற மVளாE6� [*ட�க8�� அைமய காலாM4 �#ேன�ற அறி�ைககைள- தயா@-., 

நிதி, தி*டமிடC அைம"சி# இைணய- தள-திC உ*ேச1-தC. 

 

 4) அரச நிAவன�க8ட# தி*டமிடC பண�கைள ஒ3�கிைண-தC. 

 

5) அைம"சி�டாக நிைறேவ�ற(பட ேவM2ய  ேதசிய அப�வ�3-தி நிகY"சி- தி*ட�கள,#  ெசய�பா4கைள     

ஏ�பா4 ெசEதT� வழிநடா-தT�. 

 

6) �#ேன�ற மVளாE6� [*ட�கைள நடா-தC. 

 

    7)  காண� அைம"சி# பண�()ைரக8�� அைமய ப�@6கள,ன.�, நிAவக�கள,ன.� தி*டமிடC ேதைவகள,# 

       அ2(பைடய�C க3-தி*ட�கைள  தயா@-தC, அ� க3-தி*ட�கைள அ�C ெசEதC, �#ேன�ற�கைள 

       மதி(ப74 ெசEதC ம�A� எதி1பா1�க(ப*ட இல��கைள அைடவத�காக ஒ-.ைழ() வழ�கC. 

 

8)  பாரா8ம#ற-தினாC அைழ�க(ப4கி#ற வ�வசாய ம�A� �? [*ட நடவ2�ைககைள ஒ3�கிைண-தC.  

 

9)  அரசா�க-தினாC கால-தி�� கால� நைட�ைற(ப4-த(ப4கி#ற அப�வ�3-தி ெசய�தி*ட�க� 

ெதாட1ப�C 

   ெதாட1)ைடய நிAவன�க� ஃ திைண�கள�க8�� ெத@ய(ப4-தி�ெகா�ளC, �#ேன�ற�கைள 

  ெப�A�ெகா�ளC ம�A� ெதாட1)ைடய நிAவன�க8�� அவ�ைற ெநறி(ப4-தC. 

 

10) 2016 ஆ� ஆM2# 12 ஆ� இல�க தகவC அறி=� ச*ட� ெதாட1பான நடவ2�ைகக�. 

 

5.7 ச*ட( ப�@6 

1. அைம"சிைன அCல. ெசயலாள@ைன அCல. ேமலதிக ெசயலாள@ைன அCல. பண�(பாள@ைன க*சி; ஒ#றாக க3தி 

ந<திம#றி�� ெகாM4வர(ப4கி#ற வழ��க� ெதாட1பாக ச*டமா அதிப1 திைண�கள-.ட# ஒ3�கிைனS. 

ெசய�ப4கி#ற அேத ேவைள, ந<திம#றி�� ெகாM4வர(ப4கி#ற அைன-. ச*ட ெசய�பா4க� ெதாட1பாக .ைண)@தC. 

 

2. அைம"சி# பCேவA வைகயான கடைமக� ெதாட1பான ஆவண�கைள தயா1ெசE.ெகா�8தC, �ைறய74க�, 

ஆ*ேசபைனக� ம�A� ��ற அறி�ைககைள தயா1ெசE. ெகா�வ. ெதாட1பாக வழிகா*டCகைள வழ�கி�ெகா�8தC 

ம�A� ேம�பா1ைவ ெசE.ெகா�8தC. 

3. அைம"W ப�ரதிவாதி க*சியாக ப�ரச#னமாகி#ற வழ��க� ெதாட1பாக ச*டமா அதிப1 திைண�கள-தி# சிேரgட ம�A� 

கன,gட வழ�கறிஞ1க8ட# நைடெபAகி#ற கலS.ைரயாடCகள,C ப��ெகா�8தC ம�A� அைம"சி# த<1மான�கைள 

வழ�கி�ெகா�8தC. 

4. ேமேல �றி(ப�ட(ப*4�ள `Yநிைலகள,C அவதான,()�கைள வழ�கி�ெகா�வத�A  நடவ2�ைககைள ேம�ெகா�8தC 

ம�A� ச�பSத(ப*ட நிAவன�க8ட# ஒ3�கிைனS. ெசய�ப*4�ெகாM23�கி#ற அேத ேவைள, அவசியமான 

ஆவண�க� ம�A� அறி�ைககைள ேதைவ ஏ�ப4மிட-. வழ�கி ச*டமா அதிப1 திைண�கள-தி�� .ைண)@தC. 

5. அைம"சான. வழ�� ஒ#றி# க*சியாக ப�� ெகா�8கி#ற சSத1(ப-திC அைம"W சா1ப�C இல�ைக மன,த உ@ைம 

ஆைண��?6�� ஆவண�கைள சம1ப�-.�ெகா�வத�� அவசியமான நடவ2�ைககைள எ4-.�ெகா�8தC.  

6. கால-தி# ேதைவ�� ஏ�ப த�ேபா. இ3�கி#ற ச*ட வ�திக�இ க*டைள" ச*ட�க� ம�A� ச*ட�க� ேபா#றவ�றிC 

அறி�க(ப4-த(ப4கி#ற தி3-த�க� ெதாட1பாக அைம"W ம�A� ச*ட வைர=ன1 திைண�கள� ம�A� ச*டமா அதிப1 

திைண�கள�க8�� இைடய�C ச@யான ஒ3�கிைண(ப�ைன ஏ�ப4-.தC. 

7. அைம"சி# பCேவA ப�@6கள,னாC ெகாM4வர(ப4கி#ற ச*ட ப�ர"சைனக� ெதாட1ப�C அவதான,()�க� ம�A� 

வழிகா*டCகைள வழ�கி� ெகா�8தC ம�A� அவசிய� ஏ�ப4� இட-. அவ�ைற நாளாSத பதிேவ4க8ட# 

பw*சி-தC. 

8. இQ அைம"சி# ப�@6க� ம�A� இத# அதிகார வர�ப�# கீY வ3கி#ற ம�ைறய நிAவன�க� ச�மSதமான வ�டய�க� 

ெதாட1பாக ந<திம#றிC வழ�� ெதாடர(ப*ட வழ��க� ெதாட1பாக அைம"ச1 அCல. ெசயலாள1 சா1ப�C ஆதார�க� 
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ம�A� ஆவண�கைள சம1ப�-.�ெகா�வத�காக இல�ைக மன,த உ@ைம ஆைண��? ம�A� ந<திம#றி�� 

சLகமள,-தC. 

9. மாகாண காண� ஆைணயாள1 (வடேமC) உ�ளட�கலாக மாகாண காண� ஆைணயாள1க� ம�A� ந<திம#ற வழ��க� 

ெதாட1ப�C அதிகாரமள,�க(ப*ட அTவல1க8�� அவசியமான வழிகா*டCக� ம�A� உதவ�கைள வழ�கி�ெகா�8தC 

ம�A� ப�ரதானமாக ச*ட ப�@வ�# உதவ�க� ேதைவ(ப4கி#ற ெசய�பா4க� ெதாட1ப�C உதவ�கைள வழ�கி�ெகா�8தC. 

10. ந<திம#ற வழ��கள,C ம�A� ந<திம#றினாC வழ�க(ப4கி#ற வழ�� த<1()�கள,C ந<திம#ற பதிவாள3ட# 

ஒ3�கிைனS. ெசய�படC ம�A� ச*டமா அதிப1 திைண�கள-தி# க*டைளகைள ப�#ப�றி�ெகா�8கி#ற 

ெசய�பா4கைள ேம�ெகா�வ. ெதாட1ப�C ஒ3�கிைணS. ெசய�படC. 

2018 ஆ� வ3ட-தி�கான ெப�ற வழ��க� எMண��ைக 2018 ஆ� வ3ட-திC 

�2வைடSத வழ��க� 

காண� எ4-.� ெகா�ளTட# ெதாட1)ைடய 31 18 

காண� அப�வ�3-தி பண�க8ட# ெதாட1)ைடய 04 7 

நி3வாக பண�க8ட# ெதாட1)ைடய - 02 

ஏைனய ( Others ) 39 04 

 

5.8    உ8ளக கணகா\]� ப�P] 
 காண� அைம"சி# ெசயலாள@# Pரண கMகாண�(ப�# கீY உ�ளக� கண�காE6( ப�@6 ெசய�ப4கி#ற..  
 அைம"W�, அைம"சி# கீ?�ள திைண�கள�க8� ந�பக- த#ைம=ட# நிதி அறி�ைககைள- தயா@(பைத உAதி  

ெசE=� வைகய�C மதி(ப74கைள ேம�ெகாM4, வ�3-தி  ெசEவத�� ேயாசைன �#ைவ(பத�� இ( ப�@வ�னாC  
            நடவ2�ைக எ4�க(ப*4�ள.  

 2018 ஆ� வ3ட-திC 12  உ�ளக� கண�காE6 வ�சாரைணக� �#ென4�க(ப*ட.ட#, இத�கான ப�#  
ஆE6� ேம�ெகா�ள(ப*4�ளன.   
 

கண�காE6 வ�ள�க ஏ*ைட சம1(ப��க(ப*ட நிAவன� கண�காE6 

வ�ள�க 

ஏ*ைடய�# 

எMண��ைக 

காண� ம�A� பாரா8ம#ற மAசீரைம() அைம"W 03 

காண� உ@-. நி3ணய- திைண�கள� 05 

காண� உபேயாக, ெகா�ைக- தி*டமிடC திைண�கள� 03 

காண� சீ1தி3-த ஆைண��? 01 

ெமா-த� 12 

  

**அேத ேபா#A அைம"சி# கண�காE6 ம�A� �காைம-.வ� �?� [*ட�க�, திைண�கள�க�, நில அளைவ( 
ேபரைவ எ#பவ�றி# கண�காE6 ம�A� �காைம-.வ� �?� [*ட�க� உ@யவாA நடா-த(ப*4�ளன. 
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5.9  பாரா8ம#ற சீ1தி3-த( ப�@6 

5.9.1 ப�@வ�T�ள உ-திேயாக-த1க� 

ெதா
ட1 
இ
ல 

அNமதி�க(ப*ட பதவ� அNமதி�க(

ப*ட பதவ� 

ெவ�றிட� 

2017 ஆ� 

வ3ட-திC 

எMண��ைக 

2018 ஆ� வ3ட-திC ஏ�ப*ட மா�ற�க� நட() 

வ3ட-

திC 

எMண�

�ைக 

ஓE6 ெபறC இடமா�ற�க� ஆ*ேச1() பதவ� 
உய1
6 

 

ெச#ற வSத 

01 ேமலதிக ெசயலாள1 01 01 -     01 

02 சிேரaட உதவ�" 
ெசயலாள1 

01 01 -    01 - 

03 கண�காள1 01 01 -     01 
04 ெமாழிெபய1(பாள1 01 - -     - 

05 நி3வாக உ-திேயாக-த1 01 - -     - 
06 அரச �காைம-.வ 

உதவ�யாள1 
13 11 01 01 02 - - 11 

07 அப�வ�3-தி 
உ-திேயாக-த1 

12 11 -     12 

08 தகவC  
ெதாழிCb*ப உதவ�யாள1 

02 02 -     02 

09 வரேவ�பாள1 01 01 -     01 

10 அTவலக( பண�யாள1 08 08 01 
    

06 

11 சாரதி 10 04 -     04 

 
 
 

ெமா-த� 51 40 02     38 

       

   5.9.2 இடமா�ற7க8 ெதாடFபான வ�பர7க8 

ெதாட1 
இல. 

ெபய1  பதவ� இடமா�ற� ெப��� ெச�ற இடமா�ற� ெப�� வ/த 

திகதி 
ேசைவ 

நிைலய� 
திகதி 

ேசைவ 

நிைலய� 

01 தி3மதி.ப7.ஜி.2.ரதனப�@பா அ.�.உ.I 2018.03.02 �2வர6 �2யகC6 
திைண�கள� 

- - 

02 தி3மதி.ப7.ஏ.த1சன < அ.�.உ.II  - 2018.03.02 கCவ� அைம"W 

03 தி3மதி.எ�.ஜி.ேஜ.ப�.�மா@ அ.உ.III  - 2018.03.08 அரசா�க 
ப�(பாEவாள1 
திைண�கள� 

04 ஜி.i.ட(ள,i.க3சி�க அ.உ.ேசIII 2018.05.15 கCவ� அைம"W -  
 

5.9.3 தாபன நடவOைகக8 
ெதாட1 
இல 

வ�பர7க8 கட/த வJட� - 2017 நட�� வJட� - 2018 

கிைடக�ெப�றைவ 
அ7கீகPக�

ப>டைவ 

எRசிய

� 

கிைடக�ெப�ற

ைவ 

அ7கீகPக�ப

>டைவ 
எRசிய� 

01 ேசைவ 
நிரSதரமா�கC    04   

02 பதவ� உய16     02   
03 ச�பள ஏ�ற� 34 28 06 37 28 09 
04 ெவள,நா*4 

வ�4�ைற 
அ�கீக@-தC 

01      
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5.9.4   2018 ஆ� வ3ட-தி�கான பய��சி பாடெநறி 
ெதாட1 

இல�க

� 

நடா-த(ப*ட பய��சி பாடெநறி ப��ெப�ற �? இட� எMண�

�ைக 

01 பாரா8ம#ற உA(ப�ன1க8�கான சாரதி பய��சி – 

ேகா*பா4 wதியாக6� ெசய#�ைற wதியாக6� 

பாரா8ம#ற �?வ�# சாரதிக� அ-.3கி@ய ேதசிய 

ெப3Sேதா*ட 

�காைம-.வ நிAவன� 

02 

02 அைம"சி# பதவ�நிைல உ-திேயாக-த1க8�கான 

க3-.ர�� 

சகல அைம"சின.� ெசயலாள1, 

ெமலதிக ெசயலாள1, ப�ரதான 

கண�காள1 ம�A� ச*ட 

உ-திேயாக-த1 

இல�ைக பாரா8ம#ற� 01 

03 பாரா8ம#ற உA(ப�ன1க8�கான சாரதி பய��சி – 

ேகா*பா4 wதியாக6� ெசய#�ைற wதியாக6� 

(வட மாகாண�) 

பாரா8ம#ற �?வ�# சாரதிக� 

(தமிY ெமாழி Lல�) 

தCெசவண இரா^வ 

வ�4�ைற வ�4தி 
02 

04 பாரா8ம#ற உA(ப�ன1க8�கான பய��சி (தமிY 

ெமாழி Lல�) 

பாரா8ம#ற �?வ�# ெசயலாள1, 

த*ெட?-தாள1, அTவலக 

உதவ�யாள1 (தமிY ெமாழி Lல�) 

தCெசவண இரா^வ 

வ�4�ைற வ�4தி 
01 

05 ேமC மாகாண பாரா8ம#ற உA(ப�ன1க8�கான 

பய��சி 

பாரா8ம#ற �?வ�# ெசயலாள1, 

த*ெட?-தாள1, அTவலக 

உதவ�யாள1 

ெஹ�ட1 ெகா(ேபக4வ 

கமநல அTவCக� 

ஆராE"சி ம�A� பய��சி 

நிAவன� 

01 

06 ேமC மாகாண சிேரaட பதவ�நிைல 

உ-திேயாக-த1க8�காக பாரா8ம#ற 

ச*ட-தி*ட�க� ம�A� ெசய��? 

ெதாட1ப�லான க3-.ர�� (ஒ3 நா�) 

மாகாண சைப, மாவ*ட ெசயலக�க�, 

ப�ரேதச ெசயலக�க� எ#பவ�றி# 

பதவ�நிைல உ-திேயாக-த1க� 

ெஹ�ட1 ெகா(ேபக4வ 

கமநல அTவCக� 

ஆராE"சி ம�A� பய��சி 

நிAவன� 

01 

07 அைம"சி# கீ?�ள நிAவன�கள,# பதவ�நிைல 

உ-திேயாக-த1க8�கான க3-.ர�� 

திைண�கள�க�, [*4-தாபன�க�, 

அதிகார சைப ம�A� ஏைனய 

நிAவன�கள,C உ-திேயாக-த1க� 

இல�ைக பாரா8ம#ற� 01 

08 அைம"சி# உ-திேயாக-த1க8�கான  ெவள,()ற 

பய��சி நிகY"சி- தி*ட� 

பாரா8ம#ற மAசீரைம() ப�@வ�# 

உ-திேயாக-த1க� 

மகாவலி அப�வ�3-தி 

அதிகார சைபய�# 

அப�வ�3-தி நிைலய� – 

கிரா.3 ேகா*ைட 

01 

09 ம-திய மாகாண பாரா8ம#ற 

உA(ப�ன1க8�கான பய��சி 

பாரா8ம#ற �?வ�# ெசயலாள1, 

த*ெட?-தாள1, அTவலக 

உதவ�யாள1 

�Mடசாைல ேதசிய  

கைலயர�க� 
01 

10 ம-திய மாகாண சிேரaட பதவ�நிைல 

உ-திேயாக-த1க8�காக பாரா8ம#ற 

ச*ட-தி*ட�க� ம�A� ெசய��? 

ெதாட1ப�லான க3-.ர�� (ஒ3 நா�) 

மாகாண சைப, மாவ*ட ெசயலக�க�, 

ப�ரேதச ெசயலக�க� எ#பவ�றி# 

பதவ�நிைல உ-திேயாக-த1க� 

�Mடசாைல ேதசிய  

கைலயர�க� 
01 

11 ம-திய மாகாண பாரா8ம#ற 

உA(ப�ன1க8�கான பய��சி 

பாரா8ம#ற �?வ�# ெசயலாள1, 

த*ெட?-தாள1, அTவலக 

உதவ�யாள1 

காலி, ஹசாரா வ�4�ைற 

வ�4தி 
01 

12 ெத# மாகாண சிேரaட பதவ�நிைல 

உ-திேயாக-த1க8�காக பாரா8ம#ற 

ச*ட-தி*ட�க� ம�A� ெசய��? 

ெதாட1ப�லான க3-.ர�� (ஒ3 நா�) 

மாகாண சைப, மாவ*ட ெசயலக�க�, 

ப�ரேதச ெசயலக�க� எ#பவ�றி# 

பதவ�நிைல உ-திேயாக-த1க� 

காலி, ஹசாரா வ�4�ைற 

வ�4தி 
01 

13 வட மாகாண பாரா8ம#ற உA(ப�ன1க8�கான 

பய��சி 

பாரா8ம#ற �?வ�# ெசயலாள1, 

த*ெட?-தாள1, அTவலக 

உதவ�யாள1 

அbராத)ர ப�Sதிய அAவைட 

ெதாட1பான ெதாழிb*ப 

நிAவன� 

01 

1

4 

வட மாகாண சிேரaட பதவ�நிைல 

உ-திேயாக-த1க8�காக பாரா8ம#ற 

ச*ட-தி*ட�க� ம�A� ெசய��? 

ெதாட1ப�லான க3-.ர�� (ஒ3 நா�) 

மாகாண சைப, மாவ*ட ெசயலக�க�, 

ப�ரேதச ெசயலக�க� எ#பவ�றி# 

பதவ�நிைல உ-திேயாக-த1க� 

அbராத)ர ப�Sதிய அAவைட 

ெதாட1பான ெதாழிb*ப 

நிAவன� 

01 

 

5.9.5  2018 ஆ� ஆM2�காக ெகௗரவ பார8ம#ற உA(ப�ன1க8�கான கா()Aதி தி*ட� ம�A� ெகௗரவ பார8ம#ற 

உA(ப�ன1க8�காக வழ�க(ப*ட அTவலக உபகரண�க� 
 ெபௗத#க $�ேன��� நிதி $�ேன�ற� 

2016-2017 ஆ� ஆM2�கான கா()Aதி- ெகௗரவ பார8ம#ற 
உA(ப�ன1க8�கான கா()Aதி தி*ட�  

 
128 
 

�பா 18 மிCலிய# 

ெகௗரவ பார8ம#ற உA(ப�ன1க8�காக வழ�க(ப*ட அTவலக 
உபகரண�க� 

45 �பா 15 மிCலிய# 
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5.9.6 பாரா8ம#ற சீ1தி3-த ப�@வ�# வர6 ெசல6-தி*ட மதி(ப74 (122-01-02) 

 $/திய வJட� 2017 (`பா) ெசல6 
சத 

வ <த�% 

நட�� வJட� 2018 (`பா) ெசல6 
சத 

வ <த�% நிதி ஒ�கீT 

 

ெசல] 

 

ேசமி�� 

 

நிதி ஒ�கீT 

 

ெசல] 

 

ேசமி�� 

 

ெசய�பா>T 

 நிக^�சி�  

 தி>ட�  2 

        

தன,நப1 
ேவதன�க� 
(1001,1003) 

573,500,000 

534,495,201/- 39,004,799/- 93.2% 585,200,000/- 538,834,915/- 46,365,085/- 92% 
ஏைனய 
மVMெட?�  

201,646,000 
188,278,363/- 13,369,637/- 93.4% 195,680,000 157,686,397/- 37,993,603/- 8.6% 

Lலதன�   
              

2002 100,000/- - 100,000/- 0% 100,000/- - 100,000/- 0% 

2003 1,000,000/- 176,755/- 823,245/- 17.7% 1,000,000/- 237,190/- 762,810/- 23.7% 

2102 1,700,000/- 1,657,675/- 42,325/- 97.5% 1,986,800/- 1,847,612/- 139,188/- 93% 

2103 1,000,000/- - 1,000,000/- 0% 200,000/- - 200,000/- 0% 

2105 - - - - - - - - 

2202 20,000,000/- 18,863,636/- 1,136,364/- 94.3% 69,450,000/- 30,883,335/- 38,566,665/- 44.5% 

2401 4,000,000/- 3,345,850/- 654,150/- 83.6% 4,195,000/- 4,157,775/- 37,225/- 92.5% 

ெமா-த� 

802,946,000/- 

 

746,817,450/- 56,128,520/- 93% 857,811,800/- 733,647,224/- 124,164,576/- 85.5% 

 

 

5.9.7.அரசா�க உ-திேயாக-த1கள,# ��பண ப� கண�� (பாரா8ம#ற சீ1தி3-த( ப�@6) 

 $/திய வJட� (2017) நட�� வJட� ( 2018 
மதி�பUT  உXைமயான மதி�பUT  உXைமயான  

ெசலவ�# உ"ச எCைல 
18,000,000/- 5,313,344.72 15,000,000/-  

5,945,331/-  
 

ஆக� �ைறSத ப�A 
எCைல 
 2,500,000/- 4,440,141.30 2,500,000/-  4,987,041/-  
ைவ() உ"ச எCைல 21,500,000/- 7,942,357/- 21,500,000/-  8,900,647/-  

 
வJமான கண5   (hiviTle<x!sQi<kqVk<kh<!hqiqU) 

 

  வைரயைற 

$/திய வJட� (2017) நட�� வJட� ( 2018 

மதி�பUT  உXைமயான மதி�பUT  உXைமயான  

ெசலவ�# உ"ச எCைல 
18,000,000/- 5,313,344.72 15,000,000/-  

5,945,331/-  

 
ஆக� �ைறSத ப�A 

எCைல 

 2,500,000/- 4,440,141.30 2,500,000/-  4,987,041/-  
ைவ() உ"ச 

எCைல 21,500,000/- 7,942,357/- 21,500,000/-  8,900,647/-  
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5.9.8. அைசM� ெசா��க8  

ெதாடF 
இல. 

ெசா�� வைக 
வJட 

ஆர�ப�தி
! நிைல 

வJட�தி! ஏ�ப>ட மா�ற7க8 
வJட 

இறிதிய�! 

நிைல 
எT�� 

ெகா8ள! 

ெகா8

வன] 
ஏல 

வ��பைன 
அக�
�த! 

1 பார வாகன� 01 - - - - - 
2 ெக( வM2 06 - - - - - 
3 ேமா*டா1 கா1 05 - - - - - 
4 வா# 01 - - - - - 
5 �"ச�கர வM2  - - - - - - 
6 ைச�கி� 01 - - - - - 
7 ப�ரதி பM^� இயSதிர� 0 - - - - 0 

8 நிழ� ப�ரதி பM^� 

இயSதிர� 1 - - - - 1 

9 கண�ன,க� 4 - - - - 4 

10 கண�ன, அ"W இயSதிர� 0  - - - - 0 

11 ல(ெரா( கண�ன, 4 - - - - 4 

12 ப�g இயSதிர� 1   - - - - 1 
13 த*ட"W இயSதிர� - - - - - - 
14 மி# இய�க த*ட"W 

இயSதிர� - - - - - - 

15 பண�கா()( ெப*2 1 - - - - - 
16 கமரா 1    - - - - 1 
17 வ <2ேயா கமரா - - - - - - 
18 ெதாைல�கா*சி( ெப*2 - - - - - - 
19 வாெனாலி( ெப*2 - - - -  - 
20 �ள,1சாதன( ெப*2 - - - - - - 
21 )ெராெஜ�ட1 1 - - - - 1 

ெமா�த� 13 - - - - 13 
 

 

 

5.9.8 ெபௗத#க வள $காைம��வ� 
அைசயா ெசா��க8 

ெதாடF 

இல. 

ெசா�� வைக வJட 

ஆர�ப�தி! 

நிைல 

வJட�தி! ஏ�ப>ட மா�ற7க8 
வJட 

இ�திய�! 
நிைல 

எT�� 

ெகா8ள! 

ெகா8வன] ஏல 

வ��பைன 

அக��த! 

 
01 காண� (ஏ�க1) 40 ேப1" - - - - 40 ேப1" 

02 க*2ட�க� - - - - - - 
03 நி1மாண�க� - - - - - - 

 


