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1. அறி�க�. 

 

ஒ. நா(+# இய�ைக வள க3! ��கிய இட� வகி&ப� நில வளமா��. ச�ப�ரதாய ெபா.ள,ய� 

வ�>ஞான�தி� நில�, உைழ&', Bலதன� �ய�சியாCைம எD� உ�ப�தி� ெதாழி�பா(+� 

காண&ப/கி#ற 04 காரண�க3! �தலிட� வகி&ப� Gமியா��. இHவா9 நில� உ�ப�தி� 

ெதாழி�பா(+� ப�ரதான ஊடகமாக வ�ள �வ�ட#, ப�ற உ�ப�தி� காரண�கள,# அ+&பைடயாக1� 

வ�ள �கி#ற�.  எJதெவா. நா(+K� காண&ப/கி#ற அைன�� இய�ைக வள க3� Gமிைய 

அ+&பைடயாக� ெகாCேட அைமய& ெப�9!ளன. உதாரணமாக கன,&ெபா.(க!, ந�*, மர>ெச+ 

ெகா+க!, ப�ராண�க! �தலான வள க! ஏேதDெமா. வ�த�தி� நில�தி# �ைண வளேம.  

 

Gமி எD� பத�, நில�தி# ேம�பர&ப�K!ள மC வள�, ப�ற Gேகால அைம&'க! அேதேபா#9 

நில���க+ய�K!ள கன,&ெபா.(க! எ#ற பரJ� வ�:Jத வள கைள உ!ளட�கியதாக அைமய&ெப�ற 

ெசா�லாக வ�ள �கி#ற�. எனேவ, Gமி எD� பத� ெவ9மேன Gமிய�# மM�!ள ேபா*ைவ அ�ல� 

படல� அ�ல� Gமிய�# மM� ந�ரா� Bட&படாத ப�ரேதச� ம(/ம�ல எ#ப� �றி&பாக N(+� 

கா(ட&ப/கி#ற�. 

Gமி எD� பத�, நில�தி# ேம�பர&ப�K!ள மC வள�, ப�ற Gேகால அைம&'க! அேதேபா#9 

நில���க+ய�K!ள கன,&ெபா.(க! எ#ற பரJ� வ�:Jத வள கைள உ!ளட�கியதாக அைமய&ெப�ற 

ெசா�லாக வ�ள �கி#ற�. எனேவ, Gமி எD� பத� ெவ9மேன Gமிய�# மM�!ள ேபா*ைவ அ�ல� 

படல� அ�ல� Gமிய�# மM� ந�ரா� Bட&படாத ப�ரேதச� ம(/ம�ல எ#ப� �றி&பாக N(+� 

கா(ட&ப/கி#ற�. 

ஆ கில ெமாழிய�� Gமி, நில� ஆகிய இரC+��� LAND எD� பத� பாவ��க&ப(டாK�, �P 

அ�ல� பரJத அளவ�� கலJ�ைரயா/� ேபா� 0மி எD� பத�ைத8�, அத# ேவறா�க&ப(ட 

ப�திெயா#9 ெதாட*ப�� கலJ�ைரயா/� ேபா� காண� எD� பத�ைத8� பாவ�&ப� மிக& 

ெபா.�தமானதா��. இ � தமிQ ெமாழிய�� Gமி, காண� எD� பத க! பய#ப/�த&ப/வைத& 

ேபா#ேற, சி கள ெமாழிய�� 0%ය, ඉඩම எ#ற பத க! பய#ப/�த&ப/கி#றன.  

 

காண�, ெநகிQ1� த#ைமய�ற வழ கைல� ெகாCட��, பய#ப/�த&படாத ேபா� அ:&ப��� 

உ(ப/கி#ற�மான ஓ*  இய�ைக வளமா��. எனேவ, ஒ. நா(+# அப�வ�.�திய�� 

அ�தியவசியமான�� ப�ரதானமான�மான காரண�யாக வ�ள �வ� சிறJத நில& பய#பா/� 

பாவைன8மா��. இல ைக ேபா#ற வ�வசாய�ைத& ப�ரதான சீவேனாபாயமாக� ெகாCட ம�க! வாP� 

நா/கள,� நில�தி�� இ.&ப� ெவ9மேன  ெபா.ளாதார&  ெப9மதி ம(/ம�ல. அHவாறான நா/கள,� 

காண�8ட# ப�#ன,& ப�ைணJத சBக, கலாசார ெப9மதி8� காண&ப/கி#ற�. இத# காரணமாக காண� 

வ�டய� ெதாட*பான நடவ+�ைகக!, ம�கள,# அ#றான வாQ�ைக8ட# ப�#ன,&ப�ைணJத மிக1� 

T.ண*1ைடய கடைமயாகேவ காண&ப/கி#ற�.  

பழ கால� ெதா(ேட �P நில�தின�� உ:ைம அரச.�ேக இ.Jத�.  காண�கைள ம�க3�� 

பகி*Jதள,��� உ:ைம8� அரசன,ட�திேலேய காண&ப(ட�. இ � அரசனா� காண�கைள உ:�தா��� 

வ�த� B#9  �ைறகள,� ேம�ெகா!ள&ப(/!ள�. �தலாவதாக அரசD�காக அ�ல� அரச 

�/�ப�தி�காக ப�ேவ9 நப*கள,னாK� நிைறேவ�ற&ப/கி#ற ேசைவக!, பண�வ�ைடக! சா*ப�� 

நப*க3�� காண�கைள& பகி*Jதள,&பதா��. இைவ நி1தக� என அைழ�க&ப(ட�ட#, அJதJத 

ேசைவய�# அளவ��ேக�ப காண�ய�# அள1 த�*மான,�க&ப(ட�. ப#சைல ேபா#ற ெபௗ�த 

வழிபா(/�தள க3�காக காண�க! வழ க&ப(டைம  இரCடாவ� �ைறயா�ெம#ப�ட#, இ� 

வ�காரக� என அைழ�க&ப(ட�. ேகாவ��க3�காக காண�க! வழ க&ப(டைம B#றாவ�  

�ைறயா�ெம#ப�ட#, இ� ேதவாலக� என அைழ�க&ப(ட�. ேபா*���ேகய*, ஒ�லாJத* ஆ(சி� 

கால�திK� Tட இல ைகய�� காண&ப(ட ச�ப�ரதாய காண� �காைம��வ �ைறைமய�� மா�ற� 

ஏ�பாடத ேபாதிK�, ப�:�தான,ய*கள,# ஆ(சி� கால�தி� அ�வைர காண&ப(/ வJத காண� 

�காைம��வ �ைற �Pைமயான மா�ற�தி�� உ(ப(ட�. 
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1927, 1955, 1985 ஆகிய வ.ட கள,� காண� ஆைண��P�க! நியமி�க&ப(டன. இH ஆைண��P 

அறி�ைககைள, இJ நா(+# காண� நி.வாக�தி� ம(/ம�லா� காண�& பய#பா/, உ:ைம எ#பன 

ெதாட*ப�� அ� கால�தி� காண&ப(ட ப�ரசிைனகைள& ப�&பா<1 ெச<�, சிபா:Nக! �#ைவ�க&ப(ட 

ெப9மதி மி�க ஆவண களாக1� க.த �+8�. 

1840 ஆ� ஆC+# 12 ஆ� இல�க அரசா க� காண�க! (அ��மMறி� ைக&ப�ற�) க(டைள ச(ட�, 1897 

ஆ� ஆC+# 01 ஆ� இல�க த:N நில� க(டைள ச(ட�, 1931 ஆ� ஆC+# 20 ஆ� இல�க காண� 

நி.ணய க(டைள ச(ட�, 1935 ஆ� ஆC+# 19 ஆ� இல�க காண� அப�வ�.�தி க(டைள ச(ட�, 1947 

ஆ� ஆC+# 08 ஆ� இல�க அரசா க� காண�க! க(டைள ச(ட�, 1979 ஆ� ஆC+# 07 ஆ� இல�க 

அரசா க� காண�க! (உைடைமைய மMள& ெபற�) ச(ட�, 1979 ஆ� ஆC+# 43 ஆ� இல�க காண�� 

ெகாைட (சிற&' ஏ�பா/க!) ச(ட�, 1998 ஆ� ஆC+# 21 ஆ� இல�க உ:��& பதி1 ச(ட� �தலான 

ச(ட க!, அரசா க� காண�கள,# அப�வ�.�தி, ேபண�& பா�கா�த�, நி.வாக� �தலான வ�டய கள,� 

��கிய தி.&'�ைனகளா��. 

நா(+# சBக, ெபா.ளாதார அப�வ�.�திய�� காண� அைமN மிக ��கிய சாதகமான தா�க�ைத 

ெசK��கி#ற�. 1927 அரச ேபரைவய�� காண�, கம�ெதாழி� வ�டய� ெதாட*ப�� நியமி�க&ப(ட 

�Pவ�# சிபா:Nகள,# ப+, 1932 இ� கம�ெதாழி�, காண� அைமN�, 1935 இ� காண� ஆைணயாள* 

நாயக� திைண�கள�� நி9வ&ப(டன.  

நா(+# நிைலேபறான அப�வ�.�திைய ேநா�காக� ெகாC/, ம(/&ப/�த&ப(ட நில வள�ைத 

பய#ப/��வத�கான திற#�ைறகைள வ���� பண�க! காண� அைமசினா� 

ேம�ெகா!ள&ப/கி#ற�. இதி� ப�ரதானமாக அரசா க� காண�கைள8�, தன,யா* காண�கைள8� 

�றி&பாக இன  கா^� பண�க3�, காண�கள,# உ:�ைத நி.ணய� ெச<8� பண�க3� காண� உ:�� 

நி.ணய� திைண�கள�தினா� ேம�ெகா!ள&ப/வ�ட#, அரசா க� காண�கைள நி.வகி��� பண�க! 

காண� ஆைணயாள* நாயக� திைண�கள�தினா� ேம�ெகா!ள&ப/கி#ற�. அரசா க� காண�க3�கான 

நில அளைவ வைரபட க3�, நிலச�தி நிகQசி� தி(ட�தி# கீQ தன,யா* காண�க3�கான நில அளைவ 

வைரபட க3� நில அளைவ� திைண�கள�தினா� தயா:�க&ப/கி#ற�. ப�ரேதச/ மாவ(ட காண�& 

பய#பா(/ட# ெதாட*'ைடய தி(ட கைள வ���� பண�க! ம�9� ப�ேவ9 ேதைவக3�காக1� 

காண�கள,# த�நிைலைய� த�*மான,��� பண�க! காண� உபேயாக ெகா!ைக� தி(டமிட� 

திைண�கள�தினா� நிைறேவ�ற&ப/கி#ற�. 

நில அளைவயாள*கைள& பதி1 ெச<த�, பதி1 ெச<ய&ப(ட நில அளைவயாள*க3�� வ.டாJத 

அDமதி& ப�திர கைள வ�நிேயாகி�த�, பதி1 ெச<ய&ப(ட நில அளைவயாள*கள,ட�தி� ெதாழி�சா* 

நி'ண��வ�ைத& ேபண� ெச�ல� �தலான ேநா�க கைள& ப�ரதானமாக� ெகாC/, 2002 ஆ� ஆC+# 

17 ஆ� இல�க நில அளைவ ச(ட�திK!ள ஏ�பா/கள,# ப�ரகார� நில அளைவ& ேபரைவ 2003 இ� 

நி9வ&ப(ட�. அ��ட# நில அளைவ� திைண�கள�தி# பய��சி நி9வனமான திய�தலாைவய�� 

அைமJ�!ள நில அளைவ ம�9� படமா�க� நி9வன�, நில அளைவ ம�9� படமா�க� ஆகிய வ�டய& 

பர&'க! ெதாட*பாக ப:Gரண அறிைவ8� அDபவ கைள8� மாணவ*க3��& ெப�9� ெகா/&பத�காக 

அ*&பண�&'ட# ெசய�ப(/ வ.கி#ற�. 

இத�� ேமலதிகமாக, கJதளா< சீன,� ைக�ெதாழி�சாைலைய8� 1972 காண� சீ*தி.�த ச(ட�தி# கீQ 

நி9வகி�க&ப(/!ள காண� சீ*தி.�த  ஆைண��Pைவ8�  இல ைக சனநாயக ேசாசலிச� 

�+யரசி# 2015 சனவ: 18 ஆ� திகதிய அதிவ�ேசட வ*�தமான, Bல�, காண� அைமசி# வ�டய& 

பர&ப�# கீQ ெகாC/ வர&ப(ட�. இத�கைமய காண�  அைமN உ(பட அத# கீQ உ!ள 

திைண�கள க3� நா(+# ந�/ நிைல�க�T+ய  அப�வ�.�தி�காக  சிறJத ேசைவைய 

நிைறேவ�ற&ப/கி#ற�. 
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காண� அைம�� 

  1.1  ேநா� 

நிைலேபறான அப�வ�.�தி�காக  சிறJத  

�ைறய�� பய#ப/�த&ப(ட  

நில வள� 

 

 

  1.2 ெசய�பண� 

சி�கல�ற உ:�ைத8� உச பய#பா(ைட8�  

சகல.��� ெப�9� ெகா/��, அைன���  

தர&ப�ன*க! சா*ப�K� ெகா!ைக வ��த�,  

அ�� ெச<த�, ஒ. கிைண�த� Bல� நில  

வள�ைத வ�ைன�திற# மி�கவா9 �காைம  

ெச<� நிைலேபறான அப�வ�.�தி��&  

ப கள,&' ெச<த�. 
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1.3 ேநாக/க� 
1. ேதசிய காண�� ெகா!ைகைய இ�ைற&ப/��தK� அ�� ெச<தK�. 

2. எதி*கால சJததிய�ன.�காக ெபௗத�க `ழைல ேபண�& பா�கா�த�. 

3. அரசா க� காண�க! ேபண�& பா�கா�க&ப/வைத உ9தி ெச<த�. 

4. காண�& பய#பா(/ ெகா!ைகைய அ�� ெச<த�. 

5. அரசா க� காண�க! தவறாக& பய#ப/�த&ப/வைத8�, அ:&'�� உ(ப/வைத8� 
த/&பத�� நடவ+�ைக எ/�த�. 

6. அரசா க� காண�கைள சிறJத �ைறய�� �காைம ெச<தK� உகJத காண�கைள, 
காண�க! இ�லாத ம�கள,ைடேய பகி*Jதள,�தK�, அப�வ�.�தி ெச<தK�. 

7. அப�வ�.�தி� தி(ட க3�காக1� ம�9� அ�தியாவசியமான ேதைவக3��� 
காண�கைள ெப�9� ெகா/�த�. 

8. நா(+K!ள அைன��� காண�கள,ன�� உ:�ைத உ9தி ெச<� உ:��& பதிவ�ைன 
ேம�ெகா!ள�. 

 

 

1.4 அைம�சி) ப�ரதான வ�டய� பர� க� 

1. கால�தி# ேதைவ��& ெபா.�தமானவா9 காண�� ெகா!ைககைள வ��தK�, அ��   
ெச<தK�. 

2. அப�வ�.�தி& பண�க3�காக தன,யா* காண�கைள எ/��� ெகா!ள ேந:/� ேபா� 
அவ�ைற  எ/��� ெகா!ள�. 

3. காண�ய�# உ:ைமைய& பா�கா�த வCண� சி�கல�ற உ:�ைத உ9தி&ப/�த�. 

4. அரசா க� காண�கைள �காைம ெச<த�. 

5. காண� அள�த�, நில அளைவ வைரபட கைள� தயா:�த� ம�9� காண� ெதாட*பான 
தகவ� ேசைவக!. 

6. நிைலேபறான அப�வ�.�திய�# ெபா.(/ காண� உபேயாக� தி(ட கைள வ��தK�, 
அவ�ைற அ�� ெச<தK�. 

7. காண�க! ெதாட*ப�லான ேதசிய தர1/ தகவ� �ைறைமைய நி91த�. 

8. காண� அைமசி# கீP!ள நி9வன க! ம�9� வள க! ெதாட*ப�� ந�லா(சிைய& 
ேப^த�. 
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2222....        காண�  அைம�சி) க�டைம�     

 

         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ெசயலாள* 

ேமலதிக ெசயலாள* (காண�) 

இ.நி.ேச. வ�ேசட வ�&' 

 

ேமலதிக 

ெசயலாள* 

(நிலச�தி)இ.நி.ேச. 

வ�ேசடவ�&' 

சிேரbட உதவ� 

ெசயலாள* (காண�) 

இ.நி.ேச - I 

பண�&பாள* 

(காண� எ/�த�) 
இ.நி.ேச - I 

பண�&பாள* 

(காண�� ெகா!ைக) 

இ.நி.ேச - I 

 உதவ� 

ெசயலாள* 

(காண�) 

இ.நி.ேச -  11/111 

 

 
dCணா<1 

உதவ�யாள*/ 
�காைம��வ 

உதவ�யாள* 

 

 

dCணா<1 

உதவ�யாள*/ 
�காைம��வ 

உதவ�யாள* 

 

 
dCணா<1 

உதவ�யாள*/ 
�காைம��வ 

உதவ�யாள* 

ேமலதிக ெசயலாள* 

நி.வாக�� நிதி8�) 

இ.நி.ேச. வ�ேசட வ�&' 

சிேரbட உதவ� 

ெசயலாள* (நி.வாக�) 

இ.நி.ேச - I 

ப�ரதி& 

பண�&பாள*/ 
உதவ�& 

பண�&பாள*(காண� 

எ/�த�) 
NIRP 

இ.நி.ேச -  11/111 

 

ப�ரதி& 

பண�&பாள*/ 
உதவ�& 

பண�&பாள* 

(காண� எ/�த�) 

இ.நி.ேச -  11/111 

 

 
 

ப�ரதி& பண�&பாள*/ 

உதவ�& பண�&பாள* 

(காண�� ெகா!ைக) 

இ.நி.ேச -  11/111 

 

 

சிேரbட உதவ� 

ெசயலாள* 

((நிலச�தி) இ.நி.ேச - I 
 

�ைறைம ப�&பா<வாள* 

தகவ� 

ெதாட*பாட� 

ெதாழிd(ப 

உ�திேயாக�த* 

 

தகவ� 

ெதாட*பாட� 

ெதாழிd(ப 

உதவ�யாள* 

 

கண�ன, தர1 

இய��ன* 

 

 
 

கண�காள* 

(ெகா/&பன1) 

இ.க.ேச - 11-11 / 

11-1 

 

 

வழ க� 

உதவ�யாள* 

வர1ெசல1� 

தி(ட உதவ�யாள* 

�காைம��வ 

உதவ�யாள 

உதவ� 

ெசயலாள*(

நி.வாக�)

இ.நி.ேச -  
11/111 

 

உதவ� 

ெசயலாள* 

(நி.வாக�11) 

இ.நி.ேச -  
11/111 

 

 
ச(ட உதவ�யாள* / 

�காைம��வ 
உதவ�யாள* 

அKவலக 
உதவ�யாள* 

 

சாரதி 

நி.வாக 

உ�திேயாக�த* 
ெமாழிெபய

*&பாள* 

அப�வ�.�தி 

உதவ�யாள* 

 

dCணா<1 

உதவ�யாள* 

 
 

 

தி(டமிட� 
உதவ�யாள* 

 

�#ேன�ற 
மMளா<1 

உதவ�யாள* 
 

�காைம��வ 
உதவ�யாள* 

 
 

 
 

ப�ரதி& 

பண�&பாள*/ 

உதவ�& 

பண�&பாள*(தி(ட

மிட�) இ.தி.ேச 

- 11/111 

 

 
 

கமறா இய��ன* 

 

கமறா 
இய��ன:# 
உதவ�யாள* 

பண�&பாள* 

(dCணா<1) 

இ.நி.ேச - I 

ப�ரதம கண�காள* 

இ.க.ேச - I 

 

 

கண�காள* 

(வழ க�) 

இ.க.ேச - 11-11 / 

11-1 

 

 
 

ெசயலாள* 

(நிலச�தி) 
இ.நி.ேச - 

11/111 

 

ப�ரதம உ!ளக� 

கண�கா<வாள* 

இ.க.ேச - I 

 

ச(ட 

உ�தி

ேயாக�

த* 

ப�ரதி& 

பண�&பாள*

/ உதவ�& 

பண�&பாள(

தி(டமிட�)  

இ.தி.ேச - 
11/111 

 

கண�கா

ள* 

இ.க.ேச - 
11-11  

 

 
அப�வ�.�தி உ�திேயாக�த* 

�காைம��வ உதவ�யாள* 

சாரதி அKவலக 
உதவ�யா

ள* 
 

இராஜா க 

ெசயலாள* 

ஊடாக உதவ�யாள* 
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3.   மன!த வள �காைம#$வ� 

3.1   பண�யா� ெதா�தி க�டைம�  

 
 

 

ெதா
ட* 
இல. 

அ கீக:�க&ப(ட பதவ�& ெபய* 

பத
வ
�க
ள
,#

 எ
C

ண
��
ை

க
  

�
J
த
ிய

 வ
.

ட
�
த
ி�

 
எ
C

ண
��
ை

க
  

2
0
1

5
 

ஓ
<
1
 ெ

ப
ற
�

 

வ.ட�தி� மா�ற க! 2016 நட&பா
C+� 
இ.Jத 
எC
ண��
ைக  

2016 

இடமா�ற

 க! 

ஆ
(
ே
ச
*&

' 

ப
த
வ
� 
உ
ய
*1

 

ப
த
வ
� 
வ
�ல

க
�
 

ெ
ச
#

ற
 

வ
J
த

 

1. ெசயலாள* 01 01 - - - - - - 01 

2. இராஜா க ெசயலாள* 01 - - 01 02 
 

 
 

01 

3. 
ேமலதிக ெசயலாள* – (நி.வாக�� நிதி8�) 
இ.நி.ேச. வ�ேசட வ�&' 

01 01 - 01 01 - - - 01 

4. ேமலதிக ெசயலாள* – (காண�) 
இ.நி.ேச. வ�ேசட வ�&' 

01 01 - - - - - - 01 

5. ேமலதிக ெசயலாள* – (நிலச�தி) 
இ.நி.ேச. வ�ேசட வ�&' 

01 01 - 01 - - - - - 

6. 
சிேரbட உதவ� ெசயலாள* – (நி.வாக�) 
இ. நி.ேச. வ�&' I 

01 01 - 01 01 - - - 01 

7. 
சிேரbட உதவ� ெசயலாள* – (காண�) 
இ.நி.ேச. வ�&' I 

01 01 - - - - - - 01 

8. 
சிேரbட உதவ� ெசயலாள* – (நிலச�தி) 
இ.நி.ேச. வ�&' I 

01 - - - - - - - - 

9. 
ப�ரதம கண�காள* 
இ.க.ேச. I 

01 01 - - - - - - 01 

10. 
பண�&பாள* (காண� எ/�த�)  
இ.நி.ேச. I 

01 01 - - - - - - 01 

11. 

பண�&பாள* (காண�� ெகா!ைக)  
இ.நி.ேச. வ�&' I 
(இ.நி.ேச. I) 

01 01 - - - - - - 01 

12. 
ப�ரதம உ!ளக கண�கா<வாள*  
இ.க.ேச. I 

01 01 - - - - - - 01 

13. 
பண�&பாள* (dCணா<1)  
இ.நி.ேச. I 

01 - - - - - - - - 

14. கண�காள* இ.க.ேச. II/III 
02 - - - 02 - - - 02 

15. 

ப�ரதி& பண�&பாள*/உதவ�& பண�&பாள* 
(தி(டமிட�) 
இ.தி.ேச. II/III 

01 01 01 - - - - - - 

16. 
ப�ரதி& பண�&பாள*/உதவ�& பண�&பாள* 
(காண�) இ.நி.ேச. II/III 

01 01 - - - - - - 01 

17. 
ப�ரதி& பண�&பாள*/உதவ�& பண�&பாள* 
(காண�� ெகா!ைக) இ.நி.ேச. II/III 

01 01 - - - - - - 01 

18. ப�ரதி& பண�&பாள*/உதவ�& பண�&பாள*  
(காண� எ/�த�) இ.நி.ேச. II/III 

01 01 - - - - - - 01 

19. 

ப�ரதி& பண�&பாள*/உதவ�& பண�&பாள*  
(காண� எ/�த� - NIRP) 
இ.நி.ேச. II/III 

01 01 - - - - - - 01 

20. 
உதவ� ெசயலாள* (நி.வாக�)  
இ.நி.ேச. III 

01 01 - - - - - - 01 

21. 
உதவ� ெசயலாள* (ெகா!�த�/நி.வாக�)  
இ.நி.ேச. III 01 01 - - - - - - 01 

22. உதவ� ெசயலாள* (நிலச�தி) இ.நி.ேச. - II/III 
      

 
  

23. ச(ட உதவ�யாள* 01 - - - - 01 - - 01 

24. நி.வாக உ�திேயாக�த* அ.�.உ. – உ.ேச 01 01 - - - - - - 01 

25. 
ெசயலாள:# இைண&' ெசயலாள* 01 01 - - - - - - 01 
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ெதா
ட* 
இல. 

அ கீக:�க&ப(ட பதவ�& ெபய* 

ப
த
வ
�க
ள
,#

 எ
C

ண
��
ை

க
 

�
J
த
ிய

 வ
.

ட
�
த
ி�

 
எ
C

ண
��
ை

க
 2
01
5 

ஓ
<
1
 ெ

பற
�

 

வ.ட�தி� மா�ற க! 2016 
நட&பா
C+� 
இ.Jத 
எC
ண��
ைக 

2016 

 
இடமா�ற
 க! 

ஆ
(
ே
ச
*&

' 

ப
த
வ
� 
உ
ய
*1

 

ப
த
வ
� 
வ
�ல

க
�

 

ெ
ச
#

ற
 

வ
J
த
 

26. ெமாழி ெபய*&பாள* 02 02 - 01 01 - - - 02 

27. 
தகவ� ெதாட*பாட� ெதாழி�d(ப 
உ�திேயாக�த* 

02 - - - - - - - - 

28. அப�வ�.�தி உ�திேயாக�த* 249 249 - 06 06 01 - 01 249 

29. dCணா<1 உதவ�யாள* (காண� எ/�த�) 111 111 
 

01 - - - 02 108 

30. 
dCணா<1 உதவ�யாள* 03 02 - - - - - - 02 

31. �#ேன�ற மMளா<1 உதவ�யாள* 02 02 - - - - - - 02 

32. ஊடக உதவ�யாள* 01 01 - - - - - - 01 

33. ச(ட உதவ�யாள* 03 - - - - - - - - 

34. வர1 ெசல1� தி(ட உதவ�யாள* 01 - - - - - - - - 

35. வழ க� உதவ�யாள* 01 - - - - - - - - 

36. அப�வ�.�தி உதவ�யாள* 02 01 - - - - - - 01 

37. தி(டமிட� உதவ�யாள* 02 02 - - - - - - 02 

38. 
தகவ� ெதாட*பாட� ெதாழி�d(ப 
உதவ�யாள* 

06 03 - - - - - - 03 

39. �காைம��வ உதவ�யாள* – I, II, III 57 42 01 08 05 - 01 - 37 

40. கண�ன, தர1& பதி1 இய��ன* 01 01 - - - - - - 01 

41. �ைறைம ப�&பா<வாள* 01 - - - - - - - - 

42. வ �+ேயா பட&ப�+&பாள* 01 01 - - - - - - 01 

43. பட&ப�+&பாள* 01 - - - - - - - - 

44. உதவ�& பட&ப�+&பாள* 01 01 - - - - - - 01 

45. அKவலக& பண�யாள* 29 26 - 02 02 09 08 - 27 

46. சாரதி 22 17 01 01 05 - - - 20 

 
ெமா#த� 524 480 03 22 26 10 08 03 479 
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    3.2 இடமா�ற/க� ெதாட=பான வ�பர/க� 

      இல/ைக நி=வாக� ேசைவ 

 

ெ
த
ாட

* 

இ
ல
. ெபய.� பதவ�8� 

இடமா�ற� ெப��� ெச)ற இடமா�ற� ெப�� வ1த 

திகதி ேசைவ நிைலய� திகதி ேசைவ நிைலய� 

01 கலாநிதி தி.மதி 
எ.எ�.எf.ஜய� க  

 

ேமலதிக 
ெசயலாள* 
(நிலச�தி) 
 

2016.02.10 
ேதசிய இ. கிைண&'  
ம�9� சகவாQ1 
அைமN  

  

02 
தி.மதி.ஆ*.எ�.எf.ப�. 
Nவ*ணல�தா  

சிேரbட உதவ� 
ெசயலாள* 
(நி.வாக�) 

2016.03.31 
ெபக! ம�9� சி9வ* 
வ�வகார அைமN 

  

03 தி..சி.கமேக  
இராஜா க 
அைமச* 2016.10.24 '�தசாசன அைமN   

04 
தி.மதி.கDஜா 
�.ேகஷ#  

ேமலதிக 
ெசயலாள* 
(நி.வாக�) 

2016.11.09 
அரசா க ேசைவ 
ஆைண��P   

05 தி..சி.கமேக  
இராஜா க 

ெசயலாள*                                                                2016.02.08 '�தசாசன அைமN 

06 ெச�வ� வ<.எ�.ப2.வ�சலா  
கண�கா<வாள* 
(ெகா/&பன1)  

  2016.02.09 
ப�ரதான ெசயலாள*, 
ம�திய மாகாண� 

07 
ெச�வ�.ஜி.சி.எf.தில�கர
�ன  

சிேரbட உதவ� 
ெசயலாள* 
(நி.வாக�) 

  2016.04.01 
அரசா க ேசைவ 
ஆைண��P 

08 
தி..ட&.+.எf.ப�.சிறிவ*த
ன  

கண�கா<வாள* 
(வழ க�)  

  2016.04.26 
ேம� மாகாண 
ைக�ெதாழி� 
திைண�கள�  

09 
தி..ஜி.வ�ஜி�த நJத 
�மா*   

ேமலதிக 
ெசயலாள* 
(நி.வாக�) 

  2016-11-15 
காண� சீ*தி.�த 
ஆைண��P  

10 
தி..சர� சJதிரசிறி 
வ��தான  

இராஜா க 

ெசயலாள*   2016.11.22 பா�கா&'  அைமN 

 
 

 

இைண1த� ேசைவ (ெமாழி ெபய=�பாள= ேசைவ/ அரச �காைம#$வ உதவ�யாள=  ேசைவ/ தகவA 

ெதாட=பாடA ெதாழிAB�ப உதவ�யாள=/ இைண1த சாரதி/ அCவலக� பண�யாள=) 

ெ
த
ாட

* 
இ
ல

 

ெபய.� பதவ�8� 

இடமா�ற� ெப�9 ெச#ற இடமா�ற� ெப�9 வJத 

திகதி ேசைவ நிைலய� திகதி ேசைவ நிைலய� 

01. தி..எ�.எ�.எ.ெமாஹம(   அ.�.உ.ேச.III 2016.01.01 ெபாலிf அதிகா: கா:யாலய�   

02. தி.மதி.ப�:ய கா 
ப�ரா#+க�பல 

அ.�.உ.ேச. II 2016.01.04 �+வர1 �+யக�1� 

திைண�கள� 
  

03. ெச�வ�.ஏ.ஜயேச�கர  அ.�.உ.ேச. II 2016.01.06 ஜனாதிபதி ெசயலக�   

04. எ#.எ�.எ�.மஸூ(  ெமாழி 

ெபய*&பாள* 

(சி கள/ தமிQ) 

2016.01.11 �+வர1 �+யக�1� 

திைண�கள� 
  

05 தி..எ.எf.சி.ெபா#ேச�கா 

 
அ.உ.ேச.III 2016.02.29 ெதாழிd(ப� க�வ� பய��சி� 

திைண�கள�  

 

  

06 தி.மதி.எ�.எ#.சJதிமாலி  அ.உ.ேச.III 2016.02.29 ெவள,நா(/ வள க! 

திைண�கள� 

  

07 தி..எf.ஏ.ேக.எ�.சமரவ �ர  அ.உ.ேச.III 2016.02.29 கண�கா<வாள* தைலைம 

அதிபதிய�# திைண�கள�  

  

 

08 தி.மதி.ட&.எf.ஈ.எ#.�மா:  அ.உ.ேச.III 2016.02.29 ப�ரேதச ெசயலக�,  ெமார(/வ    

09 தி..ேக.+.ஆ*.ச�தயஜி� அ.உ.ேச.III 2016.02.29 க�வ� அைமN   

10 தி..எ.தயார�ன  

  

அ.உ.ேச.III 2016.02.29 ெதாைகமதி&' '!ள,வ�பர� 

திைண�கள� 
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ெ
த
ாட

* 
இ
ல
. 

ெபய.� பதவ�8� 

இடமா�ற� ெப�9 ெச#ற இடமா�ற� ெப�9 வJத 

திகதி ேசைவ நிைலய� திகதி ேசைவ நிைலய� 

11. தி.மதி.எ�.ஜி.எ�.க.ணார�ன  

 
அ.உ.ேச.III 2016.02.29 க(+ட� திைண�கள�    

12. அ<.எ�.சJதிரல�தா  அ.�.உ.ேச. I 2016.03.01 ப�ரேதச ெசயலக�, களன,ய   

13. ெச�வ�.ேக,ஜி.ேஜ.எ�.க.ணார�
ன  

அ.�.உ.ேச. III 2016.05.02 ஜனாதிபதி ெசயலக�   

14. தி.மதி.எ�.ேக.நாலன, 
ேசாமல�தா 

 

அ.�.உ.ேச. I 2016.05.02 ப�ரேதச ெசயலக�, ெதா�ேப   

15. தி..எ�.எ�.ேக.ர�நாய�க  அ.உ.ேச.III 2016.08.03 இல ைக நில அளைவ� 

திைண�கள� 
  

16. தி.மதி.+.வ�.ப�மிண� அ.�.உ.ேச. I 2016.08.22 ேதசிய ெபௗத�க தி(டமிட� 

திைண�கள� 

 

  

17. தி.மதி.+.எf.+ெசா<சா  அ.�.உ.ேச. 2016.09.06 ேதசிய kதனசாைல� 

திைண�கள� 
  

18. தி..எ�.dவ# ப�:யத*சன 
ெபேரரா 

அ.உ.ேச. II 2016.10.31 அைமசரைவ  அKவலக�  

 

  

19. தி.மதி.ஈ.ப2.ப2.எ�வ�(+கல அ.�.உ.ேச. III 2016.11.01 ஜனாதிபதி ெசயலக�   

20. தி..ேக..வா# �மார 

 
சாரதி  II 2016.11.18 ப�ரேதச ெசயலக�, 

திர&பேன 

 

  

21. l.ஏ.ெத#னேகா# அ.�.உ.ேச. I   2016.01.01 ெதாழிd(பவ�ய� 

க�m:க!, ப�ைள 
 

22. ெச�வ�. சீன,யா அமி� ெமாழி 

ெபய*&பாள* 
  2016.01.01 அரசக.ம ெமாழிக! 

திைண�கள� 

23. ெச�வ�.l.எ#.+.ெபேரரா 

 
அ.�.உ.ேச III   2016.01.04 ெபாலிf அதிகா: 

கா:யாலய�, 

அ�பாைற 

 

24. தி..+.எ�.எ�.திசாநய�க அ.�.உ.ேச .II   2016.01.19 பl(ைச� 

திைண�கள� 

25. தி.மதி.ப�.எ�.Nமனாவ�தி 
  

அ.உ.ேச. II   2016.03.01 ெவள,நா(/ 

அKவ�க! அைமN 

26. தி..எf.ட&.ர�நாய�க 

 

அ.உ.ேச. 

வ�ேசட 
  2016.04.01 ெவள,நா(/ 

அKவ�க! அைமN 

27. தி..எ�.எf.ஏ.இராஜப� ஷ 

 
சாரதி II   2016.05.23 ஜனாதிபதி ெசயலக� 

28. தி..சர� வசJத + ேசர�  சாரதி II   2016.05.23 ஜனாதிபதி ெசயலக� 

29. தி..l.எ�.ஏ.எ#.பCடார சாரதி III   2016.05.23 ஜனாதிபதி ெசயலக� 

30. தி..ஆ*.ப�.ப�ரபா� கி�சிறி சாரதி III   2016.05.23 ஜனாதிபதி ெசயலக� 

31. தி.மதி.எ.ஏ.வ �.எ�.ெஹ(+ 
ஆரசி 

அ.�.உ.ேச. II   2016.06.14 ஜனாதிபதி ெசயலக� 

32. ெச�வ�.ேக.ஏ.+.எf.எ�.ஜயவ*த
ன 

அ.�.உ.ேச. III   2016.08.15 கிராமிய� 

ைக�ெதாழி� ம�9� 

Nயெதாழி� 

ஊ��வ�&' அைமN 

 

33. தி..ட&.எ�.எ#.த*மப�:ய  

 
சாரதி III   2016.12.01 பா�கா&' அைமN 

 

 

 இைண1த� ேசைவ 

ெதாட* இல 
ெபய.� பதவ�8� 

இடமா�ற� ெப��� ெச)ற இடமா�ற� ெப�� வ1த 

திகதி ேசைவ நிைலய� திகதி 
ேசைவ 
நிைலய� 

01 
தி.மதி.எ�.ஜி.எ�.எf. + சி�வா  2015.11.18 ஆசி:ய* ேசைவ   

02 தி.மதி.ப2.எ�.ஜயவ*தன 2016.05.16 ஆசி:ய* ேசைவ   

03 தி..n.ஜி.n.+.எ#.பCடார 2016.09.01 'ைகய�ரத திைண�கள�   
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அப�வ�'#தி உ#திேயாக#த= ேசைவ 

ெதா*
இல 

ெபய.� பதவ�8� 

இடமா�ற� ெப��� ெச)ற இடமா�ற� ெப�� வ1த 

திகதி 
ேசைவ 

நிைலய� 
திகதி ேசைவ நிைலய� 

01 
ெச�வ�.அேயானா 
இரணசி ஹ 

அப�வ�.�தி 
உ�திேயாக�த* III 2016.01.06 ஆசி:ய* ேசைவ   

02 ெச�வ�. ஆ*.இJதி�கா 

அப�வ�.�தி 
உ�திேயாக�த* III 2016.01.25 

ப�ரதம அைமச* 
அKவலக� 

 

  

    03 ெச�வ�.ஏ.+.இல கேகா
# 

அப�வ�.�தி 
உ�திேயாக�த* III 

2016.02.28 வ�ைளயா(/��
ைற அப�வ�.�தி� 
திைண�கள� 

 

  

04 

தி..ேக.எ.வ�ேஜேச�
கர 

 

அப�வ�.�தி 
உ�திேயாக�த* III 2016.03.01 

உ!நா(டKவ�
க! அைமN 

  

05 
ெச�வ�.எ.ஜி.ஆ*.வ �ரசி 
ஹ 

அப�வ�.�தி 
உ�திேயாக�த* III 2016.03.31 

உ!நா(டKவ�க! 
அைமN 

 
 
 

 

06 
தி.மதி.எ�.ட&.ஏ.ேஜ.மட
கெபால  

 

அப�வ�.�தி 
உ�திேயாக�த* III 2016.08.01 

ெவள,நா(/ 
வள க! 
திைண�கள� 

  

07 
தி.மதி.ேக.எ�.ஐ.அமாலி 
 

அப�வ�.�தி 
உ�திேயாக�த* III   2016.02.15 

அன*�த �காைம��வ 
அைமN 

08 தி.மதி.n.எf.தமயJதி 
 

அப�வ�.�தி 
உ�திேயாக�த* III   2016.06.01 

ச*வேதச வ*�தக ம�9� 
உபாய�ைற அப�வ�.�தி 
அைமN 

09 தி..எf.ஐ கர# 

 

அப�வ�.�தி 
உ�திேயாக�த* III   2016.08.05 

ெப.Jேதா(ட� 
ைக�ெதாழி� அைமN 

10 
ெச�வ�.ஏ.ேக.எ�.அ��
ேகாறேள 

அப�வ�.�தி 
உ�திேயாக�த* III   2016.09.21 'ைகய�ரத திைண�கள� 

11. 
தி.மதி.எ.எ�.எ#.ேக.ேக
.ேஹர� 

அப�வ�.�தி 
உ�திேயாக�த* III   2016.09.01 

காண� ஆைணயாள* 
நாயக�தி# திைண�கள� 

 

12 
தி.மதி.ஐ.ஜி.+.எ�. 
வ�ேஜபCடார  

அப�வ�.�தி 
உ�திேயாக�த* III   2016.12.06 உ!நா(டKவ�க! அைமN 

 

 

 

3.3.தாபன நடவ(ைகக� 

ெதாட= 

இல. 
வ�பர� 

�1திய வ'ட� - 2015 நட�  வ'ட� - 2016 

கிைடக�

ெப�றைவ 

அ/கீக-க

�ப�டைவ 
எFசிய$ 

கிைடக

�ெப�ற

ைவ 

அ/கீக-க

�ப�டைவ 

எFசி

ய$ 

01 ஆ(ேச*&' - - - 10 10 - 

02 
பl(ைச நடா�த� - - - - - - 

03 ேந*�க& பl(ைச நடா�த� 01 - - 01 02 - 

04 ேசைவ நிரJதரமா�க� 06 05 01 02 02 - 

05 பதவ� உய*1 06 06 - 08 08 - 

06 ச�பள ஏ�ற� 441 421 20 266 266 - 

07 ேசைவ ந�+&' - -   - - - - 

08 ஆ(ேச*&' நைட�ைற வ��த� 01 01 - 01 - 01 

09 ேசைவைய வ�(/ ெச�ல� - - - 02 02 - 

10 ேவைல இைடநி9�த� - - - - - - 

11 மMள ேசைவய�� அம*�த� - - - - - - 

12 ஒP�கா�9 வ�சாரைண - - - - - - 

13 ெவள,நா(/ வ�/�ைற அ கீக:�த� 11 11 - 02 02 - 

14 ெவள,நா(/& 'லைம&ப:சி� 01 01 - 14 14 - 
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15 அைமசரைவ& ப�திர க! 22 21 01    

16 ப�ைண ஆர�ப��தல       

17 கட# அ கீக:�த�       

 ஆதன� கட#       

 வாகன� கட#       

 ஏைனயைவ                       

 
 

3.4    மன!த வள அப�வ�'#தி  

3.4.1. ெவள!நா�G� பய��சி� பாடெநறி 
 

ெதா= 

இல 

பய��சி நி�வன� ெபய= பதவ� ெவள!நா�G� 
பய��சி�ெப�ற 

நாG  

கால� 

01 

Australia Awards  

Scholarship Academic year 

2016 intake 

 

தி.மதி.ேக.ஏ.l.எf,கஹJதவல 

  

காண� உபேயாக தி(டமிட� 

உ�திேயாக�த* 

ஆfதிேரலிய 2016.01.05  

2016.01.25 

02 
ெகா!�த� +&ேலாமா 

பாடெநறி  (DIPPCA) 

தி.மதி.வ<.எ�.ப�.வ�சலா கண�காள* ெகா/&பன1 மேலஷியா 2016.03.12  

2016.03.24 

03 Emotional Balance for 

Higher Productivity 

தி..எf.+.நJதன  

 

கண�காள* இJதியா 2016.04.20 

2016.04.29 தி..ப�.ஏ.ஜயநJத ப�ரதி பண�&பாள* 

(கா.உ.ெகா.தி.தி) 

ெச�வ� வசJதா �மா: பதி� ப�ரதி பண�&பாள* 

(நி.வாக�) 

தி.மதி.ஆ*.எ�.வ��கிரமர�ன உதவ�& பண�&பாள* (மாவ(ட 

காண�� ெகா!ைக)   

தி.மதி.சJதிரா ெசனவ�ர�ன  உதவ�& பண�&பாள* (மாவ(ட 

காண�� ெகா!ைக) 

தி..ஐ.+.+�கி: பCடார உதவ� பண�&பாள* (மாவ(ட 

காண�� ெகா!ைக) 
தி..எ�.ஏ.நஜி& உதவ�& பண�&பாள* (மாவ(ட 

காண�� ெகா!ைக)   
தி.மதி.எf.ஏ.எ#.எ�.சமர� க உதவ�& பண�&பாள* (மாவ(ட 

காண�� ெகா!ைக)   

04 Planning and Management 

of National Mapping and 

Surveying  

தி..எ.+.எ#.க�ேதரா நிலஅளைவ அ�திய(சக* ஜ&பா# 2016.08.21 

2016.12.17 

05 2016 – Seminar on 

Economic Development 

and Financial Management 

for Sri Lanka  

தி.மதி.ட&.ஏ.+.வ�ேஜர�ன 

 
பண�&பாள* நிதி 

(நிலஅளைவ� திைண�கள�) 
 

சீனா 2016.08.15 

2016.09.13 

06 Advance Certificate Course 

on Special information 

technology for urban 

Planning and Management 

தி.மதி.ஏ.எ#.ேஜ.ப�ராJ� காண� உபேயாக தி(டமிட� 

உ�திேயாக�த* 

இJதியா 2016.09.28 

2016.11.22 

07 Natural resource 

Management for 

sustainable rural 

development   

தி..l.ெஜகத�fவர# காண� உபேயாக தி(டமிட� 

உ�திேயாக�த* 

இJதியா 2016.10.03 

2016.10.30 

08 SAARC Special training 

programme Land 

development Policy and 

Management  

தி.மதி.ப�.எf.எதி:வ��கிறம 

 
காண� உபேயாக தி(டமிட� 

உ�திேயாக�த* 

ெகா:யா 2016.10.12 

2016.11.01 

தி..ஆ*.ப�.ஆ*.இராஜபp 

 
காண� ஆைணயாள* நாயக� 
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ெதா= 

இல 

பய��சி நி�வன� ெபய= பதவ� ெவள!நா�G� 
பய��சி�ெப�ற 

நாG  

கால� 

09 Support effective and 

transparent governance of 

Land for Economic benefit 

(Sri Lanka) 

ெச�வ�.ஆ*.ட&.ஆ*.எ#.சீ.ரணவாரன உதவ�& பண�&பாள* ஆfதிேரலியா 2016.10.29 

2016.11.26 
தி..எ�.வ�.ெஹ(+ஆரசி உதவ�& பண�&பாள* 

10 Foreign training 

Programme on big data 

Course  

தி..l.எ#.கா:யவச� 

 
உதவ� ஆைணயாள* (காண� 

அப�வ�.�தி) 

ெத# ெகா:யா 2016.07.17 

2016.07.28 

11 Roles and Contribution of 

Land Administration in 

Malaysian Development  

தி.மதி.n.ேக.+.மேஹஷிகா 
திலான, 
 

உதவ� ெசயலாள* மேலஷியா 2016.08.14 

2016.08.28 

12 Australian Awards 

fellowship  

தி..ட&.ப�.எ�.ஜி.ஆ*.சாJத �மார 

 
சி.உ.ெச.(காண�) ஆfதிேரலியா 2016.10.29 

2016.11.27 

13 Public Sector Leadership 

Programme 

தி..எf.எ.வ<.எf.ெபாரலfஸ 

 
உதவ� ெசயலாள* 

(நி.வாக�) 

சி க&G* 2016.10.10 

2016.10.14 

14 Australian Awards 

fellowship 

தி.மதி.ேக.�ணவ*தன  

 
பண�&பாள* (காண�� 

ெகா!ைக) 

ஆfதிேரலியா 2016.10.31 

2016.11.25 

 

 

3.4.2. உ�நா�G� பய��சி� பாடெநறி 
ெதா

ட= 

இல 

பய��சி 
நி�வன� 

ெபய= பதவ� பாடெநறி 
கால� 

க�ட

ண� 

1.  திற#க! 
அப�வ�.�தி 
நி9வன� 

தி.மதி.ஏ.ஏ.ஐ.அ�தப��  அ.�.உ அரச உ�திேயாக�த*க3�கான 
��பண� கண��  

2016.03.03 
2016.03.04 8500/= 

2.  USAID தி..ஜி.ஏ.ேக.எ�.ஏ.காறிய&ப
* 

உதவ� பண�&பாள* 
(காண� 
எ/���ெகா!ள�) 

Invitation Procurement Training  2016.11.25 
2016.11.17 - 

3.  SLIDA தி.மதி.+.நயனா நJதன � 
 

அ.�.உ அKவலக �காைம��வ�� 
மன&பா#ைம வ�.�தி ெச<தK� 

2016.03.14 
2016.03.18 - 

4.  SLIDA தி.மதி.ட&.எ�.சி.ப�:யJதி�
கா 

 

�.உ ெதாழிைல8� ஒP�க�ைத8� 
சமநிைலய�� ெகாC/ ெச�வத�காக 
உண*1சா* dCணறி1 

2016.03.08 

- 

5.  SLIDA ட&.+.எf.ப2.சிறிவ*தன ப�ரதம கண�காள* Induction training Programme 2016.04.25 
2016.04.29 

 

6.  SLIDA ட&.+.எf.ப2.சிறிவ*தன ப�ரதம கண�காள* Human Resource Management  2016.06.27 
2016.06.29 

 

7.  SLIDA ட&.+.எf.ப2.சிறிவ*தன ப�ரதம கண�காள* Public Financial Management  2016.05.31 
2016.06.06 

 

8.  SLIDA ட&.+.எf.ப2.சிறிவ*தன ப�ரதம கண�காள* Module on Retirement Benefit 
Management 

2016.07.25 
2016.07.29  

9.  SLIDA ட&.+.எf.ப2.சிறிவ*தன ப�ரதம கண�காள* Module on relationship 
Management  

2016.08.18 
2016.08.22  

10.  Academy of 
Financial 
Studies  

ட&.+.எf.ப2.சிறிவ*தன ப�ரதம கண�காள* அரச ெகா!�த� ெசய��ைற 2016.05.02 
2016.05.11  

11.  SLIDA தி..ஜி.ஏ.ேக.எ#.ஏ.காறிய&ப
* 

உதவ� பண�&பாள* 
(காண� எ/�த�) 

Certificate in Project 
Management 

2016.08.01 
2016.08.12  

12.  
SLIDA 

ேக.ஞானசJதிர# 

 
உதவ� பண�&பாள* 
(காண�� ெகா!ைக) 

Certificate in Project 
Management 

2016.08.01 
2016.08.12  

13.  SLIDA ெச�வ�.ஆ*.எ.ேஹவாேகா&
பர 

ச(ட உ�திேயாக�த* Workshop on Essence of a 
customer friendly organization  

2016.12.19 
2016.12.20  

14.  
SLIDA 

ெச�வ�.ஆ*.எ.ேஹவாேகா
&பர 

ச(ட உ�திேயாக�த* Workshop on Six thinking Hats 2016.09.22 
2016.09.23 

 
 

15.  
SLIDA 

தி..ட&.+.எf.ப�.சிறிவ*தன 

 
கண�காள* Induction Training Programme 2016.10.11 

2016.10.14  

16.  இல ைக 
ம#ற� 
க�m: 

தி.மதி.ஜி.கஜான � பண�&பாள* (காண�� 
ெகா!ைக) 

Revenue Administration Management 
information System  

2016.02.09 
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4 .   நிதி �காைம#$வ� 

4.1  ெசல. மதி�பHG 

 �1திய வ'ட� 2015 (Iபா) நட�  வ'ட� 2016 (Iபா) 

நிதி ஒ$கீG 

 

ெசல. 

 

ேசமி�  

 

ெசல. 
(%) 

நிதி 

ஒ$கீG 

 

ெசல. 

 

ேசமி�  

 

ெசல. 
(%) 

01.ெசய�பா�G 

 நிகL�சி#  

 தி�ட� 
                

அைம�ச= அCவலக�                 
தன,நப* ேவதன க! 18,500,000 14,148,448 4,351,552 71% 8,900,000 7,630,485 1,269,515 85% 

ஏைனய மMCெடP� 41,710,000 32,928,674 9,090,773 79% 10,150,000 8,916,399 1,233,601 87% 

Bலதன�         

2001 700,000 407,729 292,271 58% 250,000 234,380 15,620 93% 

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

2003 3,700,000 3,202,007 497,993 87% 1,150,000 1,141,830 8,170 99% 

2101 - - - - - - - - 

2102 1,100,000 690,377 409,623 63% 500,000 499,915 85 99% 

2103 4,000,000 - 4,000,000 0% 500,000 500,000 0 100% 

02. .ெசய�பா�G 

 நிகL�சி# தி�ட� 
        

அைம�ச= அCவலக�         

தன,நப* ேவதன க!     11,988,000 11,710,352 277,648 97% 

ஏைனய மMCெடP�     10,500,000 9,122,357 1,377,643 86% 

Bலதன�         

2001     5,216,000 4,761,242 454,758 91% 

2002     100,000 94,091 5,909 94% 

2003     1,000,000 988,702 11,298 98% 

2101     35,000,000 32,302,250 2,697,750 92% 

2102     500,000 499,917 83 99% 

2103     500,000 499,950 50 99% 

03. ெசய�பா�G 

 நிகL�சி# தி�ட� 
        

நி.வாக ம�9� தாபன 
ேசைவக! 

        

தன,நப* ேவதன க! 213,310,000 198,600.378 14,709,622 93% 234,600,000 227,181,321 7,418,679 96% 

ஏைனய மMCெடP� 241,110,000 224,460,421 16,649,079        93% 30,975,000 26,284,469 4,690,531 84% 

Bலதன�          

2001 1,000,000 388,850 611,150 39% - - - - 

2002 300,000 48,005 251,995 16% 800,000 713,062 86,939 89% 

2003 4,000,000 1,980,328 2,019,672 50% 4,000,000 3,629,888 370,112 90% 

2102 2,000,000 1,111,361 888,640 56% 1,600,000 1,342,559 257,441 83% 

2401 1,500,000 1,445,460 53,540 96% 1,600,000 1,489,096 110,904 93% 

04.  காண� 

அப�வ�.�தி8�  

காண� எ/��� 

ெகா!ளK� 

            

153-2-3-4-2105 

நிலச�தி நிகQசி� 

தி(ட� 
546,000,000 308,357,559 237,642,441 56% 500,000,000 362,600,915 137,399,085 72% 

153-2-3-5-2105 

அரச பண�க3�காக  

காண� எ/���  

ெகா!ள� 

2,100,000,000 1,540,989,623 559,010,377 73% 2,345,000,000 1,427,991,596 917,008,404 60% 

153-2-3-7-2502 

க�9� ெகாCட 
பாட க3� 
ந�லிண�க�� 
ெதாட*பான 
ஆைண��Pவ�# 
சிபா:Nகைள அ�� 
ெச<த� – (LLRC) 

400,000,000 77,402,795 322,597,205 19% 50,000,000 23,745,039 26,254,961 47% 

153-2-3-8-2502 

காண� ெதாட*பான 
தகவ� �ைறைம 
தாப��த� 

25,000,000 - 25,000,000 0% 20,000,000 19,957,603 42,397 99% 
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153-2-3-9-2502 

அன*�த 

எதி*�ெதறிதK�காக 

இல�க�ைறப(ட 

மாதி:ெயா#ைற 

தயா:&பத�கான 

ேதைவயான திறைன 

வ�.�திெச<த�  

2,000,000 - 2,000,000 0% 2,000,000 - 2,000,000 0% 

153-2-3-10-2501 

கJதளா< சீன,� க�பன,� 

ைக�ெதாழி�சாைல 17,973,672 17,156,457 817,215 95% 10,500,000 10,344,455 155,545 98% 

153-2-3-11-2502 

காண� வ கி - - - 
 

195,000,000 108,234,295 86,765,705 55% 

ெமா#த� 
3,623,903,672 2,423,318,472 1,200,893,148  3,482,429,000 2,292,516,168 1,189,912,833  

 
 
4.2 அரசா/க உ#திேயாக#த=கள!) ��பண ப� கண�     

   
வைரயைற �1திய வ'ட� (2015) 

(Iபா) 

நட�  வ'ட� ( 2016) 

(Iபா) 

மதி�பHG  உMைமயான மதி�பHG  உMைமயான  

ெசலவ�# உச எ�ைல 14,400,000.00 13883159.00 16,000,000.00 15,512,085.58 

ஆக� �ைறJத ப�9 எ�ைல 6,500,000 8,158,834.51 6,000,000.00 8,114,290.48 

ைவ&' உச மMதி எ�ைல 50,000,000.00 37,279,542.15 50,000,000.00 39,071,552.59 
 

   

4.3 வ'மான கண�  

 �1திய வ'ட� (2015) நட�  வ'ட� ( 2016) 

மதி&ப2/ இ�ைல இ�ைல 

வ.ட வ.மான� இ�ைல இ�ைல 

வ��தியாச� (+ / -) இ�ைல இ�ைல 

   
 

 4.4      ெபௗதOக வள �காைம#$வ� 

 4.4.1   அைசயா ெசா#$க�     

 

*  2012 ெதாட�க�, காண� ஆைணயாள* நாயக� திைண�கள�தினா� அைம�க&ப(ட “மிஹிக�த ெம�ர” 'திய     க(+ட�தி# 3 

ஆ� மா+ய�� அைமN அKவலக� நடா�தி ெச�ல&ப/கி#ற�. 

   

 

 

ெதாட= 

இல. 

ெசா#$ வைக வ'ட 

ஆர�ப#திA 

நிைல 

வ'ட#திA ஏ�ப�ட மா�ற/க� 
வ'ட இ�திய�A 

நிைல 

எG#$ 

ெகா�ளA 

ெகா�வன. ஏல 

வ��பைன 

அக��தA 

1 காண� (ஏ�க*)  - - - - - 

2 க(+ட க! * - - - - * 

3 நி*மாண க! - - - - - - 
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4.4.2 அைசR� ெசா#$க� 

ெதாட* 

இல. 

ெசா�� வைக வ.ட 

ஆர�ப�தி

� நிைல  

வ.ட�தி� ஏ�ப(ட மா�ற க! வ.ட 

இ9திய�� 

நிைல 

 

எ/��� 

ெகா!ள� 

(+) 

ெகா!வன

1 

(+) 

ஏல 

வ��ப

ைன 

(-) 

உ:�

தா�க� 

(-) 

அக�9த�/ 

ெபா9&' 

ந��க� 

(-) 

1 
ைகயட�க� ெதாைலேபசி 4 - 0 - - - 4 

2 
ப�f இயJதிர� 20 - 3 - - - 23 

3 
�ள,*சாதன& ெப(+ 4 - 1 - - -  5 

4 
ைம�ேராேவH அ/&' 2 - - - - - 2 

5 
ப�ெலCட* 1 - - - - - 1 

6 
மி# ேக�த� 19 - 3 - - 3 19 

7 
ெகா+� க�ப� 5 - - - - - 5 

8 '�த* சிைல 2 - - - - - 2 

9 White Board 15 - - - - - 15 

10 White Board Stand 3 - - - - - 3 

11 UPS 84 - 12 - - 16 80 

12 கண�ன,� ெதா�தி 113 1 15 20 1 4 104 

13 �ள,w(+ இயJதிர� 30 - - - - - 30 

14 Printers 65 - 16 12 - - 69 

15 Cordless Phone 5 - - - - 2 3 

16 ெதாைல�கா(சி& ெப(+ 11 - - - - 1 10 

17 ம�க! ெதாட*பாட� �ைறைம 1 - - - - - - 

18 த1ல (ச கீத உபகரண�) 1 - - - - - 1 

19 +ர� (ெபா#ேகா) 1 - - - - - 1 

20 Accordion 1 - - - - - 1 

21 Cusion visitor chairs 5      5 

22 Sofa Set 7 - - - - - 8 

23 Dining Table 3 - 1 - - - 3 

24 Dining Chairs 12 - - - - - 12 

25 kலக அKமா: (உ.��) 3 - - - - - 03 

26 kலக அKமா: (பலைக) 11 - - - - - 11 

27 kலக வாசி&' ேமைச 02 - - - - - 02 

28 
kலக வாசி&' கதிைர (ெர�சி#) 

12 - - - - - 11 

29 
கCணா+ ேமைச (வ(ட�) 

5 - - - - - 05 

30 
ப2ரK உ.��� கதிைர 

12 - - - - - 12 

31 
உ.�� அKமா: 

27 - 3 - - - 30 

32 4 drawer cabinets 
70 

- 3 - - - 73 

33 Executive Table MDF 
7 

- - - - - 7 

34 ேகா&' ரா�ைக 
35 - - - - - 35 

35 இ.�'� கதிைர (ெர�சி#) 3 - - - - - 03 



17 

 

ெதாட= 

இல. 

ெசா�� வைக 
 

வ.ட 

ஆர�ப�தி

� நிைல  

வ'ட#திA ஏ�ப�ட மா�ற/க� 

எG#$ 

ெகா�ள

A 

(+) 

ெகா�வ

ன. 

(+) 

ஏல 

வ��ப

ைன 

(-) 

உ-#

தாக

A 

(-) 

அக��தA/ 

ெபா��  

நOகA 

(-) 

வ'ட 

இ�திய�

A நிைல 

36 எP�வ�ைனஞ* ேமைச 
24 - 3 - - - 25 

37 Staff Table 
109 

- - - - - 106 

38 
நிைறேவ�9 உ�திேயாக�த* 
ேமைச 

20 
- - - - - 20 

39 
Glass pad (நிைறேவ�9 
உ�திேயாக�த* ேமைச) 

2 
- - - - - 02 

40 
கண�ன, ேமைச 67 

- 4 - - - 71 

41 

அKவலக உதவ�யாள* ேமைச 
(சிறிய�) 

8 
- - - - - 08 

42 
கண�ன, கதிைர 179 

- 2 5 - 20 156 

43 
ேமைச (உ.��) 1 

- - - - - 01 

44 
ம+� கண�ன, 18 

- - - - 3 15 

45 
ெபா<ேல. 2 - - - - - 02 

46 
நிழ� ப�ரதி பC^� இயJதிர� 15 - 4 - - 2 17 

47 
fப2�க* 80 - - - - - 80 

48 
பதவ�நிைல கதிைர 35 - 3 - - - 38 

49 
ைபப�+8டனான கதிைர 42 - - - - - 42 

50 
த(டN இயJதிர� 2 - - - - - 02 

51 Water Dispenser ( Hot & Cool) 
4 - - - - - 04 

52 Water Dispenser (nomal) 
04 - - 1 - - 03 

53 
ேவா(ட* ப��ட* 01 - - - - - 01 

54 
நிைலேகா� மி#வ�சிறி 08 - 6 - - - 14 

55 
kலக k�க! 2134 - 86 - - - 2,220 

56 
���வ�ள�� 01 - - - - - 01 

57 
kலக அKமா: (கCணா+) 07 - - - - - 07 

58 Dry Box 
01 - - - - - 01 

59 Dynamic Microphone 
01 - - - - - 01 

60 Microphone  stand 
01 - - - - - 01 

61 Voice Recorder 
03 - - - - - 01 

62 Lobby chairs 
65 - - - - - 65 

63 Small Cassette recorder 01 - - - - - 01 
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ெதாட= 

இல. 

ெசா�� வைக வ'ட 

ஆர�ப#

திA 

நிைல  

வ'ட#திA ஏ�ப�ட மா�ற/க� வ'ட 

இ�தி

ய�A 

நிைல 
 

எG#$ 

ெகா�ள

A 

(+) 

ெகா�வன

. 

(+) 

ஏல 

வ��ப

ைன 

(-) 

உ-#தா

கA 

(-) 

அக��த

A/ 

ெபா��  

நOகA 

(-) 

64 Heavy duty staples machine 05 - - - - - 05 

65 High back chairs 02 - - - - - 02 

66 Visitor Chairs 135 - - - - - 135 

67 
Medium Back Chairs 07 - - - - - 07 

68 Conference Table (Wooden) 02 - - - - - 02 

69 Conference Table (Pieces) 10 - - - - - 10 

70 Bunk beds _ - - - - - - 

71 Foam Matress  04 - - - - - 04 

72 
பண� கா&'& ெப(+ 

01 - - - - - 01 

73 
பண& ெப(+ 

02 - - - - - 02 

74 Conference Chair (low back) 55 - - - - - 55 

75 Conference Chair (high back) 48 - - - - - 48 

76 Vedio Light & Stand - DC 01 - - - - - 01 

77 Vedio Light & Stand - AC 01 - - - - - 01 

78 Platform Trolly 01 - - - - - 01 

79 Sounds Systems 02 - - - - - 02 

80 Multi media Projectors 5 - - - 2 - 03 

81 Electrical Screen 2 - 1 - - - 03 

82 Display Board 1 - - - - - 01 

83 Dry Cabinet 1 - - - - - 01 

84 Scanners 5 - - - - - 05 

85 Non-linear Editing System 1 - - - - - 01 

86 
அரச இலசிைன 

1 - 1 - - - 02 

87 

'�த* சிைலைய ைவ��� 
Tட� 1 - - - - - 01 

88 Display Cabinet 1 - - - - - 01 

89 10 KVA  Online 1 - - - - - 01 

90 
 

Access Control Systems 
 

1 - - - - - 01 

91 Office Cupboard 1 - - - - - 01 

92 
வ �+ேயா கெமரா 

2 - - 1 - - 01 
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ெதாட= 

இல. 

ெசா�� வைக வ'ட 

ஆர�ப#தி

A நிைல  

வ'ட#திA ஏ�ப�ட மா�ற/க� வ'ட 

இ�தி

ய�A 

நிைல 

 

எG#$ 
ெகா�ளA 

(+) 

ெகா�வன
. 
(+) 

ஏல 
வ��ப
ைன 
(-) 

உ-#தா
கA 
(-) 

அக��தA/ 
ெபா��  
நOகA 

(-) 

 
93 

கெமரா 
2 - - - - - 02 

94 
Steel Reck 1 - - - - - 01 

95 

ெக& வC+ 
20 2 - - - - 22 

96 
ஜ�& வC+ 

15 1 1 - - - 17 

97 

ேவC வC+ 
2 - - - - - 02 

98 

ேமா(டா* ைச�கி! 
1 - - - - - 01 

99 

ேமா(டா* கா* 
4 - 1 - - - 05 

100 
ேகf ��க* 0 - 1 - - - 01 

101 
Hot water Filter  0 - 1 - - - 01 

102 
Water Tank 500 L 0 - 1 - - - 01 

103 
தCண �* ேமா(டா* 0 - 1 - - - 01 

ெமா�த� 3781 4 173 39 4 57 3,858 

 

5. அப�வ�'#தி நடவ(ைககள!) ேபா$ அைம�சி) கீ,�ள ப�-.கள!) ப/கள!�  

5.1 காண� அப�வ�'#தி ம��� காண�  ெகா�ைக� ப�-. 

அரசா க� காண�கைள உச ம(ட�தி� பய#ப/��� ேநா��ட# ேதசிய காண�� ெகா!ைகக3�� ஏ�ப கால�தி# 

ேதைவ��&  ெபா.�தமான வ�த�தி� காண� வ�டய� ெதாட*பான ச(ட கள,� தி.�த கைள ெச<த�, அரசா க� 

காண�கைள& ேபண�& பா�கா�த�, அப�வ�.�தி ெச<த�, �காைம ெச<த�, N�றாட� சமநிைல ேபண&ப/� 

வ�த�தி� ப�ேவ9 ப�:1க3�கிைடய�K� சிறJத ஒ. கிைண&ைப& ேப^த�, த�வ�� தன,ெயா. காண� நி.வாக 

�ைறைமெயா#ைற& ேபண� ெச�ல�, ப�ேவ9 நி9வன க3��� அேத ேபா#9 ெபா� ம�க3��� அரசா க� 

காண�கைள& பகி*Jதள,�த�, பகி*Jதள,�க&ப(/!ள காண�க3�கான உ:�ைத& ெப�9� ெகா/�த� �தலான 

பண�கள,# ேபா� உ:ய அரச நி9வன க3டD� உ�திேயாக�த*க3டD� சிறJத ெதாட*ப�ைன& ேபண� ெச�ல�, 

காண�& ப�ரசிைனக3�� ச:யான த�*1கைள& ெப�9� ெகா/�த�, காண�கைள வ�ைன�திற# மி�கவா9�, உ�ப�தி 

வ�ைள1& ெப.�க�ைடயவா9� ஈ/ப/�தி� ெகா!வதிxடாக நா(+# அப�வ�.�தி��& ப கள,&' ெச<த� 

எ#பன இ& ப�:வ�# ப�ரதான பண�களா��. 

இத# ேபா� அரசா க� ெகா!ைகக3�� ஏ�'ைடயதாக, காண� வ�டய�தி��:ய ச(டதி(ட க!, ெகா!ைகக! 

எ#பவ�ைற அறி�க� ெச<த�, அவ�றி� தி.�த கைள ேம�ெகா!ள�, காண� உ:�� நி.ணய& பண�க!, காண� 

உ:�� நி.ணய சா#றிதQகைள வ�நிேயாகி�த�, நியதி ச(ட நி9வன க!, மாகாண சைபக!, உ!yரா(சி 

நி9வன க!, அரச திைண�கள க! �தலான நி9வன க3��� ேதைவயான காண�கைள வ�/வ��த�, பா:ய 

வ�வசாய� �+ய�.&'க!, ம�திய வ�&'� காண�க!, எ�ைல&'ற ஓர இட>சா*Jத காண�க! எ#பவ�9�கான 

அள,&'& ப�திர கைள வ�நிேயாகி��� நடவ+�ைககைள ஏ�பா/ ெச<தK� வழிநடா�தK�, இல ைக �தz(/ 

சைபய�# கீQ பதி1 ெச<� ெகாC/!ள வ�ேசட க.�தி(ட க3�காக காண�கைள வ�/வ���� நடவ+�ைககைள 

வழிநடா�த�, இல ைகய�� நில அளைவ நடவ+�ைககைள வ�ைன�திற# மி�கவா9 �#ென/��� வைகய�� நில 

அளைவ� திைண�கள�ைத வழிநடா�த�, Nய வ�.&'டன�லா� இட�ெபய*Jேதாைர மM!�+யம*��� ெகா!ைகைய 

அ�� ெச<த� �தலான ப�ேவ9 பண�க! �#ென/�க&ப/கி#றன. 

கால�தி# ேதைவெயன அைடயாள� காண&ப(டத# ப�# காண� அப�வ�.�தி� க(டைள ச(ட�தி� ேம�ெகா!ள 

ேவC+ய தி.�த க! அட கிய வைர1 வ*�தமான,ய�� ப�ரN:�க&ப(டத# ப�#', இத�� மாகாண சைபகள,# 

இண�க&பா/ கிைட�காததி# காரணமாக, இதைன மMC/� வைரJ� த�சமய� ச(ட மா அதிப:# அவதான,&'கைள& 

ெப�9� ெகா!வத�காக �#ைவ�க&ப(/!ள�. இத# Bல� வ�ேசட சJத*&ப க! தவ�ர அள,&'& ப�திர கள,K!ள 
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நிபJதைனகைள ந���வத��� த�*மான,�க&ப(/!ள�. அேத ேபா#9 ப�#D:ைம ப�!ைளகைள ெச#றைட8� 

வ�த� கா(ட&ப(/!ள ச(ட�தி# அ(டவைண இல. III தி.�த&ப(/ ஆC/ ெபC இ. பாலா.��� சமமான 

வா<&ப�ைன& ெப�9� ெகா/�த�, காண�ய�# உைடைமைய அDபவ��� வ.பவ.�� �#D:ைம வழ �த� 

�தலான வ�டய கைள அறி�க� ெச<வத��� ேயாசைன �#ைவ�க&ப(/!ள�. அேத ேபா#9 காண� 

அப�வ�.�தி� க(டைள ச(ட�, அரசா க� காண�க! க(டைள ச(ட�, காண�� ெகாைட (சிற&' ஏ�பா/க!) ச(ட�, 

காண� எ/��� ெகா!ள� ச(ட� ஆகிய ச(ட கள,� தி.�த கைள ேம�ெகா!வத�காக ேதைவயான நடவ+�ைகக! 

எ/�க&ப(/ வ.கி#றன. இத# Bல� இல ைக வ�வசாய ம�க3���, அேத ேபா#9 ம�திய வ�&' ம�9� கிராம 

வ�fத:&ப�# கீQ வழ க&ப(/!ள அரசா க� காண�க! ெதாட*பாக உ!ள நிபJதைனகள,� தி.�த கைள 

ெச<வத# Bல� �+Jதள1  ேபா(+மி�க  சJைதய�� ெசய�ப/வத�� எதி*பா*�க&ப/கி#ற�. 

காண� அப�வ�'#தி ம��� காண� ெகா�ைக� ப�-. கீL காU� பண�கைள நிைறேவ�றி வ'கி)ற$. 
 

�  ேதசிய காண�� ெகா!ைககைள அ�� ெச<த�, காண� க(டைள ச(ட கள,� தி.�த கைள ெச<த�. 

� அரசா க� காண�க! க(டைள ச(ட�தி# கீQ நப*க3�� அரசா க� காண�கைள ந�Cடகால� ��தைக 

அ+&பைடய�K�, அள,&'& ப�திர க! ஊடாக1� ெப�9� ெகா/&பத�காக மாC'மி� அைமச:# 

அ கீகார�ைத& ெப�9� ெகா!வத�� நடவ+�ைக எ/�த�. 

� ந�Cடகால� ��தைக& ப�திர கைள8�, அள,&'& ப�திர கைள8� அதிேமத� ஜனாதிபதி அவ*கள,# 

ைகெயா&ப�ைத& ெப�9� ெகா!வத�காக ஜனாதிபதி ெசயலக�தி�� அD&'த�. 

� ந�Cடகால� ��தைக& ப�திர க!, அள,&'& ப�திர க! சா*Jததாக காண&ப/கி#ற ப�ரசிைனக! ெதாட*ப�� 

ெசய�ப/த�. 

� காண� உ:�� நி.ணய� திைண�கள�தினா� �#ைவ�க&ப/கி#ற கிராம கைள நி*ணய� ெச<வத�காக 

மாC'மி� அைமச:# அ கீகார�ைத& ெப�9� ெகா!ள�. 

� ெபௗ�த வ�காைரக3��� ப�ற மத வழிபா(/� தள க3��� காண��ைக உ9திகைள8�, ஆர�ப ��தைக& 

ப�திர கைள8� ெப�9� ெகா/&பத�காக அதிேமத� ஜனாதிபதி அவ*கள,ன�� மாC'மி� அைமச:ன�� 

அ கீகார�ைத& ெப�9� ெகா!வத�� �#ைவ�த�. 

� Nனாமி ேபா#ற இய�ைக அன*�த கள,னா� இட�ெபய*Jத ம�க3�� மா�9� காண�கைள& ெப�9� 

ெகா/�த�. 

� அரச நி9வன க3�� காண�கைள& பராத�ன&ப/�த�.  

� ேதசிய காண�� ெகா!ைகைய அ�� ெச<தK�, கால�தி�� ஏ�றவா9 காண� வ�டய� சா*Jத ச(ட 

தி(ட கள,� தி.�த கைள ெச<தK�. 

� ப�ேவ9 காண�& ப�ரசிைனக! ெதாட*ப�K� த�*வ�ைன நா+ அைமசி�� வ.ைக த.� ம�க3��, 

ேதைவயான பண�&'ைரக! அட கிய க+த கைள� தயா:�� உ:ய நி9வன கள,ட� சம*&ப�&பத�� 

நடவ+�ைக எ/�தK�, அைவ ெதாட*பான �#ேன�ற�ைத� ேத+& பா*�தK�. 

� ஜனாதிபதி ெசயலக�திலி.J�/ ப�ரதம* அKவலக�திலி.J�/ அைமNகள,லி.J�/ மாகாண 

சைபகள,டமி.J�/ ெபா� ம�கள,டமி.J� கிைட�க& ெப9� காண�� ேகா:�ைகக! ம�9� காண�& 

ப�ரசிைனக! ெதாட*ப�� நடவ+�ைக ேம�ெகா!ள�. 

� ப�ேவ9 காண�& ப�ரசிைனக! ெதாட*ப�K� ேகார&ப/கி#ற வ�ள�க க3�காக ேதைவயான 

ஆேலாசைனகைள உ:ய நி9வன க3�� அD&'த�. 

� மாC'மி� அைமச:ட� �#ைவ�கப/கி#ற காண�& ப�ண��க!, ேம#�ைறய2/க! ெதாட*பாக 

dCணா<1கைள/ வ�சாரைணகைள நடா��வத�� நடவ+�ைக எ/�த�. 

� அரசா க� காண�கைள வ�ைன�திற# மி�கவா9 �காைம ெச<வ� ெதாட*ப�� மாவ(ட ம(ட�தி� காண� 

வ�டய�தி��& ெபா9&பான உ�திேயாக�த*க3ட# கலJ�ைரயா+, அத# ேபா� எPகி#ற 

ப�ரசிைனக3�காக ஆேலாசைன வழ �தK�, த�*1கைள& ெப�9� ெகா/�தK�. 

� மாவ(ட ம(ட கலJ�ைரயாட�கள,# ேபா��, ெபா� ம�க! �ைற&பா/கள,# ேபா�� ெவள,� 

ெகாணர&ப/கி#ற அ��மMறிய காண� ைக&ப�9த�க! ெதாட*பாக ச(ட நடவ+�ைகக3�� இற �த�. 
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2016.01.01 ெதாடக� 2016.12.31 வைர காண� அப�வ�'#தி ம��� காண� ெகா�ைக� 
ப�-.கள!A �)ேன�ற� 
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ெசய�பாGக� �)ேன

�ற� 

01 

1. மாC'மி� அைமச:# அ கீகார�தி�காக காண� ஆைணயாள* நாயக�தினா� 
அD&ப&ப(ட ந�Cடகால ��தைக& ப�திர க!, அள,&'& ப�திர ேகா&'க! 4131 

2. காண� ஆைணயாள* நாயக�திட� வ�னவ&ப(ட அள,&'& ப�திர க!, ந�Cடகால� 
��தைக& ப�திர ேகா&'க! 480 

3. த�சமய� ெசய�ப(/� ெகாC+.��� அள,&'& ப�திர க!, ந�Cடகால� ��தைக& 
ப�திர ேகா&'க! 554 

4. மாC'மி� அைமச:# அ கீகார�ைத& ெப�9, மMC/� காண� ஆைணயாள* 
நாயக�திட� ஒ&பைட�க&ப(ட ேகா&'க!  

 
 

4884 
 

02 
 

1. அதிேமத� ஜனாதிபதி அவ*கள,# உ.வேந*&ப+யான ைகெயா&ப�தி�காக (Facsimiled signature 
காண� ஆைணயாள* நாயக�திடமி.J� ெப�ற ��தைக& ப�திர க!, அள,&'& 
ப�திர கள,# எCண��ைக (வ�ேசட அள,&'& ப�திர க!, காண��ைக அள&'& ப�திர க!, 
Nனாமி அள,&'& ப�திர க!, இரா^வ அள,&'& ப�திர க!) 

 
 

1248 

2. அதிேமத� ஜனாதிபதி அவ*கள,# உ.வேந*&ப+யான ைகெயா&ப�தி�காக (Facsimiled signature) 
ஜனாதிபதி ெசயலக�தி�� அD&ப&ப(ட ��தைக& ப�திர கள,ன��, அள,&'& 
ப�திர கள,ன�� எCண��ைக 

370 

3. காண� ஆைணயாள* நாயக�திடமி.J� வ�னவ&ப(ட  வ�டய கள,# எCண��ைக 

 691 

4. த�சமய� ெசய�ப(/� ெகாC+.��� அள,&'& ப�திர க3�, ந�Cடகால� ��தைக& 
ப�திர க3� 27 

03 

1. காண� உ:�� நி.ணய� திைண�கள�தினா� மாC'மி� அைமச:# அ கீகார�தி�காக 
அD&ப&ப(ட ெதள,வான ேகா&'கள,# எCண��ைக 10 

2. மாC'மி� அைமச:# அ கீகார�தி�காக சம*&ப��க&ப(ட  ெதள,வான ேகா&'கள,# 
எCண��ைக 12 

3. த�சமய� ெசய�ப(/� ெகாC+.��� ேகா&'கள,# எCண��ைக 

- 

04 

1. ப�ேவ9 அரச நி9வன க3���, உ!yரா(சி நி9வன க3���, �&பைடக3��� 
காண�கைள& பராத�ன&ப/��வத�காக காண� ஆைணயாள* நாயக�திடமி.J� கிைட�க& 
ெப�ற ேகா&'க! 

119 

2.  காண� ஆைணயாள* நாயக�திடமி.J� ேம�ெகா!ள&ப(ட ைகயள,&'கள,# எCண��ைக 
05 

3. த�சமய� ெசய�ப(/� ெகாC+.��� ைகயள,�க&ப(ட ேகா&'கள,# எCண��ைக 
11 

4. அதிேமத� அைமச* அவ*கள,# அ கீகார�ைத& ெப�9, காண� ஆைணயாள* 
நாயக�திட� ஒ&பைட�க&ப(ட எCண��ைக  67 

 
5. மாC'மி� ஜனாதிபதி அவ*கள,னா� அ கீகார� வழ க&ப(/!ள  ைகயள,�க&ப(ட 

ேகா&'கள,#  எCண��ைக   
23 

05 

1. ஜனாதிபதி  அKவலக�திடமி.J�  கிைட�க& ெப�ற காண� ெதாட*பான ப�ரசிைனகைள 
காண� ஆைணயாள* நாயக�திட� ஒ&பைட�த� 120 

2. ப�ரதம* அKவலக�திடமி.J�  கிைட�க& ெப�ற காண� ெதாட*பான ப�ரசிைனகைள 
காண� ஆைணயாள* நாயக�திட� ஒ&பைட�த� 125 

3. ெபா�ம�கள,டமி.J� கிைட�க& ெப�ற காண� ெதாட*பான ப�ரசிைனகைள காண� 
ஆைணயாள* நாயக�திட� ஒ&பைட�த� 1025 
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5.2 காண� எG#$ ெகா�ளA ப�-. 

அரசா க�தினா� �#ென/�க&ப/கி#ற அப�வ�.�தி& பண�க3�காக அரசா க� காண�க! இ�லாத ேபா�, 

அத�காக தன,யா* காண�கைள எ/��� ெகா!வத�காக 1950 ஆ� ஆC+#  9  ஆ� இல�க காண� எ/�த� 

ச(ட�� அ��ட# ெதாட*'ைடயதாக தி.�த&ப(ட ஏ�பா/க3�� அைமவாக காண� எ/�த� பண�க! 

�#ென/�க&ப/வ� இ& ப�:வ�னா� ஆ��. ேமK�, அப�வ�.�தி& பண�க3��� ேதைவயான தன,யா* 

காண�கைள அரN�� எ/��� ெகா!வத�காக காண� எ/��� ெகா!ள� ச(ட�தி# கீQ நடவ+�ைக 

ேம�ெகா!வ��, அைமNக3���, திைண�கள க3��� எ/��� ெகா!ள&ப(ட காண�க3�காக ந(டஈ/ 

ெசK��த�, காண� எ/�த� பண�கைள �ைறயாக அ�� ெச<8� வைகய�� காண� எ/�த� 

உ�திேயாக�த*கைள வழிநடா��வ�� இ& ப�:வ�# பண�களா��. 
 

த�சமய� ஆர�ப��க&ப(/!ள பா:ய அப�வ�.�தி� தி(ட கைள அ�� ெச<வத�காக காண�கைள எ/��� 

ெகா!ள ேந:/வ�ட#, இத�காக ெப.மளவ�லான காண� எ/�த� ப�ேரரைணக! த�சமய� காண� 

அைமசி��� கிைட��!ள�. அவ�9! ேதசிய ��கிய��வ� வா<Jத கீQ� கா^� அப�வ�.�தி� 

தி(ட க! சா*ப�� �#D:ைம வழ க&ப(/ நடவ+�ைகக! �#ென/�க&ப(/ வ.கி#றன. ேமK�, 

தன,யா* காண�கைள அரN�� எ/��� ெகா!3� ேபா� Nய வ�.&'டன�லா� இட�ெபய*Jேதாைர மMள� 

�+யம*��� ேதசிய ெகா!ைக�� ஏ�ப, �றி�த நி9வன க! ெசய�ப/கி#றனவா எ#ப�� காண� எ/�த� 

ப�:வ�னா� கCகாண��க&ப/கி#ற�. 

1. ெத#ன,ல ைக அதிேவக வ �தி� க.�தி(ட� (மா�தைற – ஹ�பாJேதா(ைட ந�+&'). 

2. ம�திய அதிேவக வ �தி� க.�தி(ட�. 

3. ேதசிய ெந/>சாைலக! �ைற க.�தி(ட�தி# கீQ த�1 �Pவ�� வ �திகைள அகலமா�க�. 

4. ேபராதைன – ப�ைள – ெச கல+ வ �தி அப�வ�.�தி� தி(ட�. 

5. மா�தைற - கதி*காம� 'திய 'ைகய�ரத வ �தி நி*மாண�தி(ட�. 

6. ெமாறகஹகJத/ க3க ைக அப�வ�.�தி� தி(ட�. 

7. ந�* வழ க� க.�தி(ட கைள அ�� ெச<த�.  

8. ேவரfக க அப�வ�.�தி� தி(ட�. 

9. ப�ேவ9 நகர அப�வ�.�தி� தி(ட க!. 

10. யா# யா ந�*�ேத�க� தி(ட�. 

11. ெமாணராகைல ந�*�ேத�க� தி(ட�. 

12. ெத�. ஒயா ந�*�ேத�க� தி(ட�. 

13. உமா ஒயா ப�ேவ9 அப�வ�.�தி� தி(ட�. 

14. ப�ேவ9 ந�*&பாசன� க.�தி(ட�. 

15. மி#வK அைமசி# கீP!ள ப�ேவ9 க.�தி(ட க!. 

16. கிராம வ�fத:&'� க.�தி(ட க! – மCச:1 ம�9� ெவ!ள�தினா� இட�ெபய*Jெதா.�காக 

17. அைமNகள,# ேதைவக3�காக – பாடசாைல, ைவ�தியசாைல, வ�ைளயா(/ ைமதான க! 

�தலானைவ. 

 

2016 ஆ� வ.ட�தி�காக ெபா�வான காண� எ/��� ெகா!ள�க! சா*ப�� ந(டஈ/ ம�9� வ(+ 

ெசK��வத��  திைறேச:ய�னா� w. 2345 மி�லிய# நிதி ஒ��க&ப(ட�ட#, 2016.12.31 காண� 

உ:ைமயாள*க3�� ந(டஈ/ ம�9� வ(+ ெசK��வத�காக ப�ரேதச ெசயலாள*க3�� வழ �� ெபா.(/ 

w. 1523.94 மி�லிய# நிதி ஒ��கீ/ மாவ(ட ெசயலாள*க3�� வ�/வ��க&ப(ட�. அத�கைமய, ப�ரேதச 

ெசயலாள*கள,னா� w 1427.99 மி�லிய# நிதி காண� உ:ைமயாள*க3�� ெசK�த&ப(/!ள�. 
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2016.01.01 :න திகதிய�லி'1$ 2016.12.31 வைரய�லான காண� எG#$ெகா�ளA ெதாட=பாக �)ேன�ற� 

ெதாட= 

இலக

� 

வ�டய� 

2 ஆ� ப�-வ�) கீழான 

க�டைள ப�ற�ப�#தA 

4 ஆ� ப�-வ�) கீழான 

க�டைள ப�ற�ப�#தA 

5 ஆ� ப�-வ�) கீழான 

க�டைள ப�ற�ப�#தA 

38 ஆ� ப�-வ�) 

கா� வாசக� (அ) வ�) 

கீழான க�டைள ப�ற�ப�#தA 

50, 39 

வ�WதOரண� 

(ெஹடயா=) 

ேகா� க

� 

வ�WதOரண� 

(ெஹடயா=) 

ேகா� க

� 

வ�WதOரண� 

(ெஹடயா=) 

ேகா� க

� 

வ�WதOரண� 

(ெஹடயா=) 

ேகா� க

� 

ேகா� க� 

1. 
�ைற�க க!,ெந/>சாைலக! 

1320.4369 204 90.9291 9 1189.5204 172 1322.5742 161 3 

2. 
க�வ� 

88.7405 7 0.6519 3 11.3522 1 11.6917 3 5 

3. 
காண� இ�லாத ம�க3�� காண�கைள& 

பகி*Jதள,�த� 229.58064 90 47.9269 11 164.4602 38 85.3294 26 7 

4. 
பா:ய ந�*&பாசன� தி(ட க! 

1673.8386 11 133.2773 7 3502.1423 28 3395.6988 15 1 

5. 
�+ந�* வசதிகைள வழ க� 

19.48474 66 1.0361 12 227.3485 44 226.3445 31 1 

6. 
பா�கா&' 

64.1748 23 294.1864 16 170.8531 16 24.2812 5 9 

7. 
நகர அப�வ�.�தி� தி(ட க! 

163.1693 21   55.2877 8 56.3481 8 6 

8. 
மி# வசதிகைள வழ க� 

21.22717 19 8.4999 4 31.6781 7 19.4772 7 1 

9. 
ப�ற பகிர க ேதைவக3�காக 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ெமா#த� 
3681.96394 514 632.92681 88 5724.20324 346 5077.43021 271 38 

                           

2016 வ.ட�தி�கான ந(டஈ/ ம�9� வ(+ ெசK��வத��  திைறேச:ய�னா� ஒ��க&ப(ட �P நிதி ஒ��கீ/  -  w. 2345 மி�லிய# 

              2016 ஆ� வ.ட�தி� ப�ரேதச ெசயலக க3�� வ�/வ��க&ப(ட நிதி ஒ��கீ/                                          -  w. 1523.94 மி�லிய# 

                2016 ஆ� வ.ட�தி� ப�ரேதச ெசயலாள*கள,னா� ெசலவ�ட&ப(ட நிதி�ெதாைக               -   w. 1427 மி�லிய#
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5.3   நில�சதி� ப�-. 

இல ைகய�� காண�ய�# உ:ைமைய உ9தி ெச<�, எதி*கால சJததிய�ன.�காக இ� காண� 

வள�ைத& ேபண�& பா�கா��� ேநா��ட# அ�� ெச<ய&ப/கி#ற நிலச�தி ேதசிய நிகQசி� 

தி(டமான�, ேதசிய ெபா.ளாதார அப�வ�.�தி8ட# ப�#ன,& ப�ைணJ� காண&ப/கி#ற��, 

அத��& ப�கபலமாக ெசய�ப/கி#ற�மான நிகQசி� தி(டமாக வ�ள �கி#ற�. காண�ய�# 

சி�கல�ற உ:�ைத உ9தி ெச<�, காண� உ:ைமயாள:# உ:�ைத& பதி1 ெச<வதிxடாக 

ம�க3�� தைலநிமி*J� வாQவத�கான `ழைல அைம��� ெகா/&பத# Bல��, தம� 

காண�கைள அப�வ�.�தி ெச<� ெகா!வத���, அ� காண�கைள எதி*கால �தz/க3�� 

ஈ/ப/�தி நப*கள,# அப�வ�.�தி�� T+ய வா<&ைப& ெப�9� ெகா/&பத���, இத# Bல� 

ேதசிய அப�வ�.�தி��& ப கள,&' ெச<வத���, இH உ:�� நி.ணய ேதசிய ேவைல� 

தி(டமான நிலச�தி நிகQசி� தி(ட�தி# Bல� வழி வ��க&ப/கி#ற�.  

5.3.1 ேநா� 

காண�& ப�ண��க! அ�ற Nப2(ச� நிைறJத சBக�. 
 

5.3.2 ெசய�பண� 
உ9திமி�க காண� உ:�திxடாக இல ைகய�# அப�வ�.�தி�� உச ப கள,&ைப ெச<த�. 

 

5.3.3 �றிேகா�க� 

1. இல ைகய�� காண�& பதி1 �ைறைய ந�பக� த#ைம8ைடயதாக1�, வ�ைன�திற# 
மி�க�மான இல�வான �ைறைமெயா#றாக மா�றியைம�த�. 
 

2. காண�& ப�ரசிைனகைள8� ப�ண��கைள8� த�*�� ைவ&பதிxடாக காண�ய�# 
உ:ைமைய உ9தி ெச<த�. 

 

3. சிறJத காண� �காைம��வ�ைத �#ென/��� வைகய�� கண�ன,மய&ப/�த&ப(ட 
காண�� தகவ� �ைறைமெயா#ைற நி91த� 

 

5.3.4 பண�க� 

நா(/ ம�கள,# காண� உ:�ைத உ9தி ெச<8� ம�திய நிைலயமாக ெசய�ப/வேத நிலச�தி& 

ப�:வ�# ப�ரதான பண�யா��. இத�காக ேதைவயான ெகா!ைககைள வ��த�, �றி�த 

திைண�கள க3டD�, நி9வன க3டD� ஒ. கிைண&ைப& ேப^த�, �#ேன�ற 

மMளா<1கைள ேம�ெகா!ள� �தலானைவ இ& ப�:வ�# ப�ற பண�களா��. இJ நிகQசி� 

தி(ட�தி�� நில அளைவ� திைண�கள�, காண� உ:�� நி.ணய� திைண�கள�, காண� 

ஆைணயாள* நாயக� திைண�கள�, பதிவாள* நாயக� திைண�கள� ஆகிய திைண�கள க! 

ப கள,&' ெச<கி#றன. நில அளைவ� திைண�கள�தினா� எ�ைலக! இட&ப(/ கட�திர! 

வைரபட கைள� தயா:��� பண�க! ேம�ெகா!ள&ப/கி#ற�. காண�ய�# உ:�ைத உ9தி ெச<8� 

பண�க! ேம�ெகா!ள&ப/வ�ட#, காண� ஆைணயாள* நாயக� திைண�கள� சி�க�க! 

காண&ப/கி#ற அரசா க� காண�க! ெதாட*ப�� ெசய�ப(/ அ& ப�ரசிைனகைள� த�*&பத�� 

நடவ+�ைக எ/&பதிxடாக இJ நிகQசி� தி(ட�தி��� தன� ப கள,&ைப வழ �கி#ற�. இ � 

பதிவாள* நாயக� திைண�கள� காண�ைய& பதி1 ெச<� உ:�� சா#றிதQகைள வ�நிேயாகி���. 

 

5.3.5 நில�சதி நிகL�சி# தி�ட#தி) வ�-வாக� 

த�சமய� நிலச�தி நிகQசி� தி(டமான�, நா(+# 18 மாவ(ட கள,� 
அ��ெச<ய&ப/கி#றேதா/ இர�தின': மாவ(ட� - பலா ெகாைட, ெவலிெகெபால, �.வ�(ட, 
இர�தின':, நிவ��திகைல, அயகம, கC+ மாவ(ட�தி� ெதாPவ, உட&பலா�த, உ/dவர, 
க கவ(ட� ேகாறைள, ஹா:fப��ைவ, ய(+dவர,  dவெரலியா மாவ(ட� - ெகா�மைல, 
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மா�தைள மாவ(ட�, த�'!ைள, கேலெவைள, க�பஹா மாவ(ட� - தி1ல&ப�(+, மM:கைம, 

மிDவா ெகாைட, அ�தனகைல, ஜா-எல, வ�தைள, க�பஹா, க(டாைன, ெதா�ேப, மகைற, 
அdராத'ர� மாவ(ட� - த�'�ேதகைம, தலாைவ, ராஜா கனய, கிழ�� dவரக�பலா�த, ெகாP�' 
மாவ(ட� -  ேஹாமாகைம, ெமாற(/ைவ, இர�மலாைன, ெகfேபைவ, ெதஹிவைள, 
ஹ�பாJேதா(ைட மாவ(ட� - K^க�ெவெஹர, திfஸமகாராம, ஹ�பாJேதா(ைட, 

ெபள,அ�ைத, �.ணாக� மாவ(ட�  - :த�கைம , ப#னைல, �.ணாக�, ம�லவ&ப�(+, 

வா:ய&ெபாைல வா:ய&ெபாைல, ெமாணராகல மாவ(ட� - சிய�பலாC/ைவ, ப�ைள மாவ(ட� 

- மகியா கைன, :த�மாலிய�த, ெபால#ன9ைவ மாவ(ட� - ெமதி:கி:ய, ஹி �ரா�ெகாைட, 
க3��ைற மாவ(ட� - பாணJ�ைற, க3��ைற, ெஹாரண, மா�தைற மாவ(ட� ெவலிகம, 
மா�தைற, காலி மாவ(ட� - காலி, ஹி�க/ைவ, ேககாைல மாவ(ட� –கலிக�வ '�தள� 
மாவ(ட� - ெவ#ன&'ைவ, '�தள� ெவ#ன&'ைவ, '�தள�, யாQ&பாண மாவ(ட� -  ந�m* 
ஆகிய 58 ப�ரேதச ெசயலாள*  ப�:1கள,� அ�� ெச<ய&ப/கி#ற�.  
 
 

காண� ஆவண/கைள (ஏGகைள) வ'( கண�ன!மய�பG#$� நிகL�சி# தி�ட� 

(E Land registry) 
நிலச�தி நிகQசி� தி(ட�ைத அ�� ெச<8� ேபா�, ஆர�ப ம�9� வ�:வான 

dCணா<ெவா#9 இட�ெப9� சJத*&ப கள,� காண� ஏ/கைள� ைகயா!வ� ெப.� 

ப�ரசிைனயாக உ!ள�. இத�காக மிக1� சிரம&பட ேவC+ய�.&ப�ட#, இதைன ேநர��, 

உைழ&'� ெசலவா�� ெதாழி�பாடாக� �றி&ப�டலா�. e-Land Registry நிகQசி� தி(ட� அ�� 

ெச<ய&ப/வதிxடாக, dCணா<1கைள ேம�ெகா!3� உ�திேயாக�த*க3�� தம� 

அKவலக�தி� இ.J� ெகாC/ அ�ல� காண�& பதி1 அKவலக�திK!ள கண�ன, Bல� 

ேகா&'கைள& பl(சி�� dCணா<1கைள ேம�ெகா!ள� T+யதாக இ.���. 
 

பதிவாள* நாயக� திைண�கள�தி# ஒ��ைழ&'ட#) காண� ஆவண கைள (ஏ/கைள வ.+ 

கண�ன,மய&ப/��� (Scanning) நிகQசி� தி(ட� அ��  ெச<ய&பட1!ள�. இJ நிகQசி� 

தி(ட�தி�� அைமய காண�& பதி1 அKவலக கள,� உ!ள காண�& பதிேவ/கைள வ.+ 

இல�திரன,ய� வ+வ�தி�கைமவாக& பய#ப/��வத��� தி(டமிட&ப(/!ள�. இத# ப�ரகார� 

'திய ெகா/�க� வா க�க! இட�ெப9� ேபா� கண�ன,மய&ப/�த&ப(ட நிகQசி� தி(ட�தி�� 

அைமவாக அ� ெகா/�க� வா க�க! பதி1 ெச<ய&பட1!ள�. 
 

இத# ப�ரகார�, 2016 ஆ� ஆC+� 09 காண�& பதி1 அKவலக கள,� இJ நிகQசி�தி(ட�ைத 

நைட�ைற&ப/��வத�காக நிதி வள ப கள,&' காண� அைமசினா� வழ க&ப(ட�. 
 

 

5.3.6  2016.01.01 ெதாடக� 2016.12.31  வைர நில�சதி நிகL�சி# தி�ட#தி) �)ேன�ற� 

 
 

அளக�ப�ட கட#திரA 
வைரபட/கள!) 

எMண�ைக – நில 
அளைவ# திைணகள�  

 

சிபா-� ெசZய�ப�G 
அ/கீக-க�ப�டைவ – 
காண� உ-#$ நி'ணய# 

திைணகள� 

பதி. ெசZய�ப�ட 
உ-#$� சா)றிதLகள!) 

எMண�ைக –  

பதிவாள= நாயக# 
திைணகள� 

வழ/க�ப�ட  அள!� � 
ப#திர/க� ம��� 
அ[மதி� 
ப#திர/கள!) 
எMண�ைக – காண� 
ஆைணயாள= நாயக# 
திைணகள� 

 
133,727 

 
60,830 35,031 18,596 
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2016.01.01 ெதாடக� 2016.12.31  வைர நில�சதி நிகL�சி# தி�ட#தி) 

�)ேன�ற� 

திைணகள� 2016 ஆ� வ'ட#தி�கான 

அ/கீக-க�ப�ட ஒ$கீG 

(I.மிAலிய)) 

ெசல. 

(I.மிAலிய)) 

நிலஅளைவ� திைண�கள� 250 237.9 

காண� உ:�� நி*ணய� திைண�கள� 140 90.9 

காண� ஆைணயாள* நாயக� திைண�கள� 50 9.0 

பதிவாள* நாயக� திைண�கள�  25 19.9 

ப�ரதான அKவலக� 35 4.7 

ெமா#த� 500 362.6 

 

 5.3.6  அைசR� ெசா#$க� - 2016       
   

ெதாட= 
இல. 

ெசா#$ வைக 
வ'ட 

ஆர�ப#தி
A நிைல 

வ'ட#திA ஏ�ப�ட மா�ற/க� 
வ'ட 

இறிதிய�A 

நிைல 

எG#$ 

ெகா�ளA 

ெகா�

வன. 
ஏல 

வ��பைன 
அக�
�தA 

1 பார வாகன� - - - - - - 

2 ெக& வC+ - - - - - - 

3 ேமா(டா* கா* - - - - - - 

4 வா# - - - - - - 

5 �ச�கர வC+  - - - - - - 

6 ைச�கி! - - - - - - 

7 ப�ரதி பC^� இயJதிர� 1 - - - - 1 

8 நிழ� ப�ரதி பC^� 

இயJதிர� 
2 - - - 1 1 

9 கண�ன,க! 8 - - - 4 4 

10 கண�ன, அN இயJதிர� 2  - - - 2 0 

11 ல&ெரா& கண�ன, 7 - - - 3 4 

12 ப�f இயJதிர� 1   - - - - 1 

13 த(டN இயJதிர� - - - - - - 

14 மி# இய�க த(டN 
இயJதிர� 

- - - - - - 

15 பண�கா&'& ெப(+ - - - - - - 

16 கமரா 1    - - - - 1 

17 வ �+ேயா கமரா - - - - - - 

18 ெதாைல�கா(சி& ெப(+ 1 - - - 1 0 

19 வாெனாலி& ெப(+ - - - -  - 

20 �ள,*சாதன& ெப(+ - - - - - - 

21 'ெராெஜ�ட* 1 - - - - 1 

ெமா#த� 24 - - - 11 13 
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5.4 நி'வாக� ப�-. 

நி.வாக& ப�:வ�னா� ப�#வ.� பண�க! நிைறேவ�ற&ப/கி#றன காண� அைமசின��, அைமசி# கீP!ள 
திைண�கள களான. 
1. நில அளைவ� திைண�கள� 

2.  காண� ஆைணயாள* நாயக� திைண�கள� 

3.  காண� உ:�� நி.ணய� திைண�கள� 

4.      காண� உபேயாக, ெகா!ைக� தி(டமிட� திைண�கள� 

5.      காண� சீ*தி.�த ஆைண��P 

6.    கJதலா< சீன,� க�பன, ைக�ெதாழி�சாைல  
 

� அைமசரைவ அவதான,&'க!, அைமசரைவ& ப�திர க! ெதாட*பான நடவ+�ைகக!. 

� பாரா3ம#ற வா<Bல வ�னா�க3�கான வ�ைட, ெபா� மD��P, பாரா3ம#ற ஆேலாசைன� �P 

ெதாட*பான நடவ+�ைககைள கCகாண��த� 

� எ�லா உ�திேயாக�த*கள,ன�� Nயவ�பர� ேகாைவக! ெதாட*பாக1� நடவ+�ைக ேம�ெகா!ளK�, அ� 

ேகா&'கைள& ேபண� ெச�லK�. 

� உ!நா(/, ெவள,நா(/& பய��சிக!, 'லைம& ப:சி�க! ெதாட*பான நடவ+�ைகக!. 

� எ�லா உ�திேயாக�த*கள,ன�� ஒP�கா�9 நடவ+�ைககைள �#ென/�� ெச�ல�. 

� ஆ கில� ம�9� தமிQ ெமாழிெபய*&' பண�கைள ேம�ெகா!ள�. 

� உ�திேயாக�த*க3�கான N க� த�*ைவய�ற வாகன கைள இற��மதி ெச<த�   

    ெதாட*பான நடவ+�ைகக!. 

� தபா� ெதாட*பான அைன��வ�த நடவ+�ைககைள8� ேபண� ெச�ல�. 

� அைமசிK!ள பP�பா*&' ம�9� பராம:&' ெதாட*பான அைன��வ�த  

    நடவ+�ைககைள8� ேம�ெகா!ள�. 

�  அைமசி# ேபா��வர�� ெதாட*பான அைண��வ�த நடவ+�ைககைள8� ேம�ெகா!ள�.  
 

5.5    நிதி� ப�-. 

� வ.டாJத மதி&ப2/கைள� தயா:�த�. 

� காN& '�தக�ைத8�, ெசல1& ேபேர(ைட8� ேபண� ெச�ல�. 

� எ�லாவ�த ெசல1கைள8� ஏ�ப�ட# ெதாட*'ைடயதாக நடவ+�ைக ேம�ெகா!ள�. 

� ச�பள� ெசK��� �ைறைமைய ெதாட*ப�� வழிகா(ட�. 

� மாதாJத கண��& ெபாழி&'கைள� தயா:�தK�, திைறேச:�� அD&'தK�. 

� வ.டாJத ஒ��கீ(/� கண��கைள� தயா:�த�. 

� கண�கா<1 வ�ள�க ஏ(ைட& ேபண� ெச�லK�, அரசா க� கண��க! �P ெதாட*பான நடவ+�ைகக3�. 

� கள>சியசாைல நடவ+�ைகக3�, ெசா���கைள& ேபண�& பா�கா�தK�. 

� ெபா.( கண�ெக/&' நடவ+�ைகக!. 

� ெகா!�த� நடவ+�ைகக!. 

� நிலச�தி ம�9� க�9� ெகாCட பாட க3� ந�லிண�க�� ெதாட*பான ஆைண��Pவ�# சிபா:Nகைள 

அ�� ெச<த� எ#பவ�றி�காக நிதி ஒ��கீ/கைள ஒ���தK� ஒ. கிைண�தK�. 

� வ.டாJத கண��க! சம&ப/�தK�, வ.டாJத கண��க! மMளள,�தK� 

 

  

 

5.6 தி�டமிடA ப�-. 

� தி(டமிட� ப�:வ�# பண�கைள 7 ப�ரதான ப�:1கள,# கீQ ப�#வ.மா9 N.�கமாக வ�ள�கலா�. 

1) அைமசி# சா*ப�� 

 

 வ.டாJத ெசய� தி(ட� 

 ம�தியகால� தி(ட� 

வா.டாJத� அைமசி# வ.டாJத வர1 - ெசல1� தி(ட ெவள,ய2/ அப�வ.�தி நிகQசி� தி(ட க! 

ெதாட*பான அறி�ைக8� 

 ெசயலா�9ைக அறி�ைக �தலான அறி�ைககைள�  தயா:�த�. 
 

2) இH அறி�ைககைள பாரா3ம#ற�தி�� சம*&ப��தK�, ேதசிய தி(டமிட� திைண�கள�, ேதசிய    வர1 ெசர1� 
திைண�கள�, கண�கா<வாள* அதிபதி திைண�கள� ஆகிய திைண�கள கள,ட� �#ைவ�தK�. 
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3) மாதாJத �#ேன�ற மMளா<1� T(ட க3�� அைமய காலாC/ �#ேன�ற அறி�ைககைள� தயா:��, நிதி, 
தி(டமிட� அைமசி# இைணய� தள�தி� உ(ேச*�த�. 

 
4) அரச நி9வன க3ட# தி(டமிட� பண�கைள ஒ. கிைண�த�. 

 
5) அைமசிxடாக நிைறேவ�ற&பட ேவC+ய  ேதசிய அப�வ�.�தி நிகQசி� தி(ட கள,#  ெசய�பா/கைள ஏ�பா/ 

ெச<தK� வழிநடா�தK�. 
 

6) �#ேன�ற மMளா<1� T(ட கைள நடா�த�. 
 

7) காண� அைமசி# பண�&'ைரக3�� அைமய ப�:1கள,ன��, நி9வக கள,ன�� தி(டமிட� ேதைவகள,# 

அ+&பைடய�� க.�தி(ட கைள  தயா:�த�, அ� க.�தி(ட கைள அ�� ெச<த�, �#ேன�ற கைள மதி&ப2/ 

ெச<த� ம�9� எதி*பா*�க&ப(ட இல��கைள அைடவத�காக ஒ��ைழ&' வழ க�. 
 

8)  பாரா3ம#ற�தினா� அைழ�க&ப/கி#ற வ�வசாய ம�9� �P T(ட நடவ+�ைககைள 
ஒ. கிைண�த�.  

 

 

5.7  ச�ட� ப�-. 

 

1. கால�தி# ேதைவ&பா(+�கைமய  க(டைள ச(ட கள,K� ச(ட கள,K� ேம�ெகா!3� 

தி.�த க3ட# ெதாட*'ைடய ச(ட வைர1 பண�க3�� ஒ��ைழ&ைப வழ �த�. 
 

2. அைமைச ப�ரதிநிதி&ப/�தி ெகௗரவ ந�தி ம#ற� ம�9� இல ைக மன,த உ:ைமக! 

ஆைண��Pவ�# �#ன,ைலய�� ஆஜ*ப/�த�. 
 

 

3. ேதைவப/� சJத*&ப கள,�  ச(டமா அதிப* திைண�கள��ட# ஒ#றிைணJ� பண�கைள  

ேம�ெகா!ள�. 
 

4. ேதைவப/� சJத*&ப கள,�  மாகாண காண� ஆைணயாள*கள,னாK� அதிகார�ெப�ற 

உ�திேயாக�த*கள,னாK� �#ைவ�க&ப/� வழ�� நடவ+�ைககைள சிறJத �ைறய�� நடா�தி 

ெச�வத�காக ஆேலாசைனகைள வழ �த�. 
 

5. அைமசி# கீP!ள ப�:1களா� சம*&ப��க&ப/� ச(ட lதியான ப�ரசிைனக!  ெதாட*ப�� 

அவதான,&'�கைள  தயா:�தK� அறி{(ட� ெச<தK�. 
 

 

6.  ெபா�வாக ச(ட& ப�:வ�னா� வழ க&படேவC+ய பண�க3�� ஒ��ைழ&' வழ �த�. 
 

காண� எ/��� ெகா!ள�, காண� அப�வ�.�தி நடவ+�ைகக! ம�9� நி*வாக� பண�க3ட#  ெதாட*'ைடயதாக 

2016 ஆ� ஆC+� கிைட�க&ெப�ற வழ��கள,# எCண��ைக8� த�ேபா� �+�க&ப(ட வழ��கள,# 

எCண��ைக8�. 
 

 

2016 ஆ� வ'ட#திA   கிைடக�ெப�ற     2016 ஆ� வ'ட#திA �(க�ப�ட 

வழ�கள!) எMண�ைக      வழ�கள!) எMண�ைக    
 

காண� எ/��� ெகா!ளKட# ெதாட*'ைடயைவ 22    07 
 
 
 

காண� அப�வ�.�தி& பண�க3ட# ெதாட*'ைடயைவ 11    03 

 

நி.வாக நடவ+�ைகக3ட# ெதாட*'ைடயைவ 11      - 
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 5.8    உ�ளக கணகாZ.� ப�-. 

� காண� அைமசி# ெசயலாள:# Gரண கCகாண�&ப�# கீQ உ!ளக� கண�கா<1& ப�:1 
ெசய�ப/கி#ற�.  

� அைமN�, அைமசி# கீP!ள திைண�கள க3� ந�பக� த#ைம8ட# நிதி அறி�ைககைள� 
தயா:&பைத உ9தி ெச<8� வைகய�� மதி&ப2/கைள ேம�ெகாC/, வ�.�தி  ெச<வத�� 
ேயாசைன �#ைவ&பத�� இ& ப�:வ�னா� நடவ+�ைக எ/�க&ப(/!ள�. 

� 2016 ஆ� வ.ட�தி� 25  உ!ளக� கண�கா<1 வ�சாரைணக! �#ென/�க&ப(ட�ட#, இத�கான 
ப�# ஆ<1� ேம�ெகா!ள&ப(/!ளன.   

 

கண�கா<1 வ�ள�க ஏ(ைட சம*&ப��க&ப(ட நி9வன� கண�கா<1 

வ�ள�க 

ஏ(ைடய�# 

எCண��ைக 

காண� அைமN 07 

காண� உ:�� நி.ணய� திைண�கள� 06 

காண� உபேயாக, ெகா!ைக� தி(டமிட� திைண�கள� 07 

நில அளைவ& ேபரைவ  05 

ெமா�த� 25 

  

� அேத ேபா#9 அைமசி# கண�கா<1 ம�9� �காைம��வ� �P� T(ட க!, 
திைண�கள க!, நில அளைவ& ேபரைவ எ#பவ�றி# கண�கா<1 ம�9� �காைம��வ� �P� 
T(ட க! உ:யவா9 நடா�த&ப(/!ளன. 

 


