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jiytuplkpUe;J nra;jp 

 

khu;r; 2020y; nghWg;Ngw;w 8tJ Njrpa fy;tp Mizf;FOtpd; 

(NEC) jiytu; vd;w tifapy; ,e;jr; nra;jpia toq;Ftjpy; 
kfpo;r;rp milfpNwd;. jw;Nghija Mizf;FO khu;r; 2020y; 
nghWg;Ngw;whYk;> Nfhtpl;-19 njhw;WNeha;; 1tJ miy fhuzkhf 
[_d; 2020 ,d; gpw;gFjpapy;jhd; jdJ gzpiaj; njhlq;fpaJ. 
Jujpu;\;ltrkhf> Nfhtpl; 19 njhw;WNehapd; 2tJ miy fhuzkhf 
mf;Nlhgu; khjj;jpd; gpw;gFjpapy; ,Ue;J gzpfs; kPz;Lk; 
ghjpf;fg;gl;ld. ,e;jf; FWf;fPLfSf;F kj;jpapy;> fy;tpj; Jiwia 
gbg;gbahf tpupTgLj;Jtjw;Fk; khw;Wtjw;Fk; VJthf Njrpa fy;tp 

Mizf;FOit rPu;jpUj;jTk; tYg;gLj;jTk; Gjpa Mizf;FO gy Kw;Nghf;fhd 
eltbf;iffis vLj;Js;sJ. 

fy;tpj; Jiwapy; cr;r mikg;ghf NEC ,d; rhj;jpakhd gq;ifAk; mJ tfpf;ff;$ba Gjpa 

tfpghfq;fsAk;  Fwpg;ghf NtW ve;j cr;r/xOq;FKiw fy;tp mikg;Gk; mj;jifa 
nray;ghLfis epiwNtw;w Kbahj gFjpfspy; Gjpa Mizf;FO mwpe;jpUf;fpd;wJ. 
,r;R+oypy;> Njrpa fw;wy; jpwd; fl;likg;ig (mjhtJ Njrpa fy;tp ,yf;Ffs;> mbg;gil 
Nju;r;rpfs;; kw;Wk; epiy tpsf;fq;fs; my;yJ gy;NtW epiy fy;tpf;fhd fw;wy; KbTfs; - 
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nra;jYk; mit MFk;. 

vdNt> Gjpa Mizf;FO gy Kw;Nghf;fhd rPu;jpUj;jq;fis Nkw;nfhz;Ls;snjhL ,e;j 

nraw;ghl;bd; Kjy; gbahf>NEC ,d; %Nyhgha jpl;lk; (2020-2025) jahupf;fg;gl;L 

mq;fPfupf;fg;gl;L> mij jPtpukhd Kiwapy; nray;gLj;jj; njhlq;fpAs;sJ. NEC MdJ> 
jw;Nghija Mizaj;jpd; MAl;fhyj;jpw;Fs;> mjd; Gjpa ghu;it kw;Wk; Nehf;fj;jpy; gy 
tfpghfq;fis  epiwNtw;Wk; fy;tpj; Jiwapd; cr;r mikg;ghf Nkw;fpsk;g KbAk; vd;W 
ehd; cWjpahf ek;GfpNwd;. 
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mj;jpahak; 01 - epWtd gf;fj;Njhw;wk;/ nraw;gLj;jy; RUf;fk; 

 

1.1 mwpKfk; 
1991 Mk; Mz;L ,yf;fk;;. 19 jhq;fpa Njrpa fy;tp Mizf;FO rl;lj;jpd; %yk; Njrpa fy;tp 
Mizf;FO jhgpf;fg;gl;ljhdJ> fy;tpf; nfhs;iffs; kw;Wk; jpl;lq;fis kPsha;T nra;jy; 
kw;Wk; gue;j Njrpa fy;tpf; nfhs;if njhlu;ghf [dhjpgjpf;F gupe;Jiufs;nra;jy; cs;spl;l 
fy;tpf; nfhs;ifapd; njhlu;r;rpia cWjpnra;tjw;fhf kw;Wk; khwptUk; NjitfSf;F Vw;wthW 
fy;tp Kiwikapd; Vw;Gilik Fwpj;J fUj;jhly; nra;aTk; r%fj;jpd;>fy;tpf; 
nfhs;ifapd;midj;J mk;rq;fspYk; [dhjpgjpf;F  gupe;Jiu nra;Ak; mgpyhirapyhFk;.  

 

,isQu;fs; njhlu;gpyhd  [dhjpgjp Mizf;FOtpd; mwpf;ifapd; 4 Mk; mj;jpahaj;jpd; 

gpufhuk; fy;tpf; nfhs;ifapy; xUkpj;j fUj;ijvl;Ltij Nehf;fkhff; nfhz;l " fy;tpf; 

nfhs;iff;fhd Njrpaf; nfhs;if Mizf;FO " xd;iw epWTtjw;fhd mtruj; Njit 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jJ.  " mj;jifaMizf;FO cldbahf gj;jhz;Lj; jpl;lj;ijj; 

jahupg;gijj; njhlq;f Ntz;Lk; vd;gNjhL 1991 Mk; Mz;bypy; me;jj; jpl;lj;ij nray;gLj;jj; 

njhlq;f Ntz;Lk; " vd ,isQu;fSf;fhd [dhjpgjp Mizf;FOtpd; mwpf;ifapy; Fwpg;gpl;l 
Nkw;gb tplaq;fis mbg;gilahff;nfhz;L fhyj;Jf;F fhyk; Vw;gLk; murpay; khw;wq;fspd; 
fhuzkhf Vw;gLj;jg;gLk; nry;thf;FfspypUe;J tpLgl;ljhd  fy;tp Kiwikf;fhf xU 
epiyahd kw;Wk; cWjpahd nfhs;ifia tFg;gjd; Kf;fpaj;Jtj;ij czu;e;J mjw;fhf 

1991 Mk;Mz;bd,yf;fk; 19 jhq;fpa Njrpa fy;tp Mizf;FO rl;lj;jpd; fPo;  Njrpa fy;tp 
Mizf;FOjhgpf;fg;gl;lJ. . 
 

Njrpaf; fytp Mizf;FO rl;lj;jpd;  gpupT 2 (1) kw;Wk;gpupT 2 (3) Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; 
Njrpa fy;tp Mizf;FOtpdhy; [dhjpgjpaplk;rku;g;gpf;fg;gl;l gupe;Jiufs; cs;slq;fpa 
mwpf;ifapd; mbg;gilapy; fy;tpapd;midj;J mk;rq;fSf;Fk; nghWg;ghd midj;J 
mjpfhuq;fSk; epWtdq;fSk; ,zq;f Ntz;ba Njrpa fy;tpf; nfhs;if  [dhjpgjpahy; 
fhyj;Jf;F fhyk; mt;tg;NghJ ntspaplg;gl Ntz;Lk;. 

 

Mizf;FOtpd; rl;lj;jpd; gpupT 4 (1) ,d;gb>Mizf;FOtpd;; mikg;ghdJ fy;tp>epu;thfk; kw;Wk; 

Kfhikj;Jtk; Mfpa Jiwfspy;,aYik nfhz;l  10 Ngu; kw;Wk;  mjpfhug;G+u;tkhf 

epakpf;fg;gLk; 05 cWg;gpdu;fisAk; [dhjpgjp epakpg;gNjhL rl;lj;jpd; 5 Mk; gpuptpd; fPo; 
epakpf;fg;gLk; KONeu jiytu; kw;Wk; cg jiytu; vDk; ,UtiuAk; Mizf;FO 
nfhz;Ls;sJ. 

 

jw;NghJ nraw;gl;L tUtJ 8tJ Mizf;FOthFk; (28.02.2020 njhlf;fk;) 
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1.2 epWtd ,yf;Ff;$w;Wgzpf;$w;W kw;Wk;Kf;fpa nraw;ghLfs; 

 

Nehf;F 
 

உள்ளூர் நற்பொம் உகாயின சயால்கள திர்ககாள்ளும் யளகனில் அளநதினா, 

என்பொட்ட நற்பொம் நர்த்தினா சபதானத்ளத உபையாக்க, யாழ்ாள் பளயதும் பன்கூட்டிநன 

கல்யி கற் எபை சபகம். 

 
gzp 

கல்யினின் தபம், காபைத்தம் நற்பொம் தபத்ளத நநம்டுத்தும் நாக்கில் கண்காணிப்பு நற்பொம் 

சான்ிதழ் ாத்திபங்களுடன் நதசின கல்யிச் சான்பொகள், இக்குகள், தின் யியபங்கள் 

நற்பொம் கல்யித் தகுதினின் தபங்களத் தனாாிப்தற்கா பன்ணி ிபொயநாக அங்கீகாபம். 

 
 

 

1.3 Kf;fpa nraw;ghLfs; 
 

(m) fy;tpf;nfhs;if kw;Wk; jpl;lkpliyclDf;Fld; kWguprPyid nra;jy; kw;Wk; gue;j 
mstpy; Njrpa fy;tpf; nfhs;if njhlu;ghf rdhjpgjpf;F gupe;Jiu nra;jy; 
cs;spl>fy;tp nfhs;ifapd; njhlu;r;rpahd Ngziy cWjpg;gLj;jy; kw;Wk;  kw;Wk; 
r%fj;jpd; khwptUk; NjitfSf;F Vw;wthW fy;tp 
KiwianghUj;jkhf;fpf;nfhs;s>fy;tpf; nfhs;ifapd;midj;J mk;rq;fs; njhlu;ghf 
rdhjpgjpf;F gupe;Jiufs; Kd;itj;jy;. 

 

(M)eilKiwg;gLj;jg;gLk; Njrpaf; fy;tpf; nfhs;if kw;Wk; jpl;lk; my;yJ jpl;lq;fis 
mt;tg;NghJ kjpg;gha;T nra;jy; kw;Wk; gFg;gha;T nra;J>Njitg;gl;lhy;>me;jf; 
nfhs;if>jpl;lk; my;yJ jpl;lq;fspy; VNjDk; nra;aNtz;ba khw;wq;fisr; rdhjpgjpf;F 
gupe;Jiuj;jy;. 

 

(,) Mizf;FOtpd;MNyhridf;fhf [dhjpgjpahy; Mizf;FOtpw;F gupe;Jiuf;fg;gLk; fy;tp 
njhlu;ghd midj;Jtplaq;fspYk; [dhjpgjpf;F MNyhrid toq;Fjy;. 
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1.4 mq;fj;jth; ml;ltiz 

NATIONAL EDUCATION COMMISSION 

CHAIRMAN  

VICE CHAIRMAN VICE CHAIRMAN 

SECRETARY 

SENIOR POLICY 

RESEARCH OFFICER  

POLICY RESEARCH 

OFFICER  

POLICY RESEARCH 

OFFICER  

POLICY RESEARCH 

OFFICER  

POLICY RESEARCH 

OFFICER  

DRIVER  

SECURITY 

GUARD

SECURITY 

GUARD
OFFICE AIDE OFFICE AIDE OFFICE AIDE OFFICE AIDE

ADMINISTRATIVE 

OFFICER 

PROGRAMME 

OFFICER 

(INFORMATION) 

PROGRAMME 

OFFICER 
(FINANCE ) 

PROGRAMME 

OFFICER 
(POLICY/PLANNING)

PROGRAMME 

OFFICER 
(POLICY/PLANNING)

PROGRAMME 

OFFICER 

(POLICY/PLANNING)

PROGRAMME 

OFFICER 
(POLICY/PLANNING)

MANAGEMENT 

ASSISTANT 

MANAGEMENT 

ASSISTANT 
MANAGEMENT 

ASSISTANT 
MANAGEMENT 

ASSISTANT 

MANAGEMENT 

ASSISTANT 

MANAGEMENT 

ASSISTANT 
MANAGEMENT 

ASSISTANT 

DRIVER  DRIVER  DRIVER  DRIVER  DRIVER  

MANAGEMENT 

ASSISTANT 

MANAGEMENT 

ASSISTANT  

MANAGEMENT 

ASSISTANT

Organizational Structure of National Education Commission 

ASSISTANT/DEPUTY

SECRETARY
ACCOUNTANT

SENIOR POLICY 

RESEARCH OFFICER  

SENIOR POLICY 

RESEARCH OFFICER  

DEVELOPMENT 

OFFICER

DEVELOPMENT 

OFFICER

DEVELOPMENT 

OFFICER

DEVELOPMENT 

OFFICER

SENIOR POLICY 

RESEARCH OFFICER  

SENIOR POLICY 

RESEARCH OFFICER  
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ஆளணனத்தின் உபொப்ிர்கள் 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

அதிகாபப்பூர்ய உபொப்ிர்கள் 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

நற் உபொப்ிர்கள் 

நபாசிாினர் ச். அநகுணயர்த 

தளயர் 

 

திபை கிங்ஸ்லி ிபந்து 

துளணத் தளயர் (திட்டநிடல்) 
 

திபைநதி த்நிி பணவீப 

துளணத் தளயர் (nfhs;if) 

 

திபை. ி.நக.பெ. யிக்கிபநசிங்க 

தளயர், பன்ாம் ிள நற்பொம் 
கதாமிற்கல்யி ஆளணனம் 

 

நபாசிாினர் கி சி.நக. கநபபா 

கசனார், கல்யி அளநச்சு 

 

ம்.ம் திபை.ளபதீன் 

காது ிர்யாகம், உள்ாட்டலுயல்கள், நாகாண சளகள் நற்பொம் 

உள்ளூபாட்சி அளநச்சின் நநதிக கசனார் 

 

திபை .டி.ம்.நே ண்டாப  

இனக்குdh;;, Njrpa jpl;lkpkly; 

Jiw,  epjp mikr;R 

 

நபாசிாினர் சம்த் அநபதுங்க        

சாதி, ல்களக்கமக 
நாினங்கள் ஆளணக்குள 
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திபை. டாக்டர் டி.ஃப். ினசிி 

பன்ாள் துளணநயந்தர், 

கதாமிற்கல்யி கதாமில்தட் 

ல்களக்கமகம் 

 

டாக்டர் கி ண்டாப 

பீடாதிதி, கல்யி பீடம், ககாளம்பு 

ல்களக்கமகம் 

 

காிதி அதபைத்த கதின 

குமந்ளத பம்ினல் ிபுணர், 

ங்கள் நடி ஆஃப் ாிட்ஜ்நய குமந்ளதகள் 

நபைத்துயநள 

 

திபைநதி டாக்டர் இந்திபா ி தக 

பன்ாள் துளத் தளயர், 

ஆபம் நற்பொம் ஆபம்க் கல்யிப் ள்ி, 

இங்ளக திந்த ல்களக்கமகம் 

 

திபை டி.ம்..ஆர்.ி. திசாானக்க  

கசனார், உனர் கல்யி, கதாமில்தட்ம் 

நற்பொம் புத்தாக்க அளநச்சகம் 

 

டாக்டர் ஹர்ரா அாஸ் 

தளயர், நகட்நய சர்யநதச ள்ி 

 

திபை.சுயாநிாதன் யிநல் 

பத்த யிாிவுளபனார், 

கநாமினினல் நற்பொம் ஆங்கிம் துள, 

னாழ்ப்ாணப் ல்களக்கமகம் 
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mj;jpahak;  02 - Kd;Ndw;wk; kw;Wk; vjpu;fhy fz;Nzhl;lk; 
 
2.1 rpwg;G rhjidfs;>rthy;fs; kw;Wk; vjpu;fhy ,yf;Ffs; 

 

mwpKfk; 
Njrpa fy;tp Mizf;FOTf;Ftoq;fg;gl;lg;gl;l Kf;fpa gzpfs; gpd;tUkhW . 

1.  jw;NghJs;s Ntiy epfo;r;rpj; jpl;lq;fiskPsha;T kw;Wk; gFg;gha;T nra;tJ %yk; 
ehl;bd; fy;tpf;nfhs;iffis kjpg;gPL nra;jy;. 

2.  jw;Nghija NjitfSf;F Vw;g fy;tpf; nfhs;if Kd;nkhopTfis ,w;iwg;gLj;jy;;. 

3.  jw;Nghija nfhs;iffs;>jpl;lq;fs; kw;Wk; Ntiyj;jpl;lq;fs; 
gw;wpakjpg;gha;Tfs;>gFg;gha;Tfs;>kjpg;gPLfs; kw;Wk; etPdkhf;fy;mbg;gilapy; fy;tpf; 
nfhs;iffs; Fwpj;J [dhjpgjpf;F gupe;Jiufis toq;Fjy; . 

 
Njrpa fy;tp Mizf;FO Nkw;fz;l nray;ghLfis Nkw;nfhs;tjw;fhf gpd;tUk; 
ehd;FgFjpfspd; fPo; ehd;F epiyapaw; FOf;fis epWtpAs;sJ . 

1. nghJf; fy;tpf;fhd epiyapaw; FO. 

2. Kd; gps;isg;  gUt mgptpUj;jf;fhd epiyapaw; FO. 

3. cau;fy;tpf;fhd epiyapaw; FO 

4. njhopy;El;gk; kw;Wk; njhopw;fy;tpf;fhd epiyapaw; FO. 
 

epiyapaw; FOf;fs;_ 

 

 

 

 

 

 

 

xt;nthU epiyapaw; FOTk;mur kw;Wk; jdpahu;  Jiwfis gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; 15 Kjy; 20 

Ngu;tiuapyhd Jiwrhu; ty;Ydu;fis cWg;gpdu;fshf nfhz;bUf;Fk;.  

 

2020 Mk; Mz;bw;fhd jpl;lkplg;gl;l eltbf;iffspd; nrayilit gpd;tUkhWRUf;fkhff; 
$wyhk;. 
 

nghJf; fy;tpj; Jiw. 

 ghlrhiyfs; tifg;ghL Nfhl;ghLfs; kPsha;T  
jw;NghJ ,yq;ifapy; eilKiwapYs;s fPo;f;Fwpg;gpl;l ghlrhiy tifg;ghL   

 1 AB - cau;ju tpQ;Qhd ghlq;fSk;  ghlq;fSk; fw;gpf;fg;gLk; ghlrhiyfs; 

 1C - cau;ju fiy kw;Wk; tzpfk; kl;Lk;fw;gpf;fg;gLk; ghlrhiyfs; 

 tif 3 - 1 Mz;LKjy; Mz;L 5 tiu tFg;Gfs; kl;LNk cs;s ghlrhiyfs; 

nghJf; 
fy;tpf;fhd 
epiyapaw; FO 

Kd;gps;isg;  
gUt 
mgptpUj;jpf;fhd  
epiyapaw; FO. 

 

njhopy;El;gk; kw;Wk; 
njhopw;fy;tpf;fhd 
epiyapaw; FO. 

 

cau;fy;tpf;fhd 
epiyapaw; FO 
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 tif2 - 1 Kjy; 9 tiu tFg;Gfs kl;LNk cs;s ghlrhiyfs; 
Nkw;fhZk; ghlrhiy tifg;ghL njhlu;ghf rg;ufKtkhfhz ghlrhiyfis ikakhf itj;J 

2019 Mk; Mz;L Nkw;nfhs;sg;gl;l fzf;nfLg;gpd; mwpf;ifia Mizf;FO cWg;gpdu;fsplk; 
rku;g;gpj;j gpd;du;>ngwg;gl;l fUj;Jf;fs; kw;Wk; MNyhridfis cs;slf;fp ,Wjp mwpf;if 
,w;iwg;gLj;jg;gl;lJ. me;;j ,Wjp mwpf;if rg;ufKt khfhz fy;tp gzpg;ghsUf;F 
Kd;itf;fg;gl;lNjhL epytpa Nfhtpl; ngUe;njhw;W epytuj;jpdhy; jpl;lkpl;lgb rg;ufKt 
khfhz fy;tpmjpfhutYf;fSld; me;j mwpf;if Fwpj;J fye;Jiuahl ,ayhJ Ngha;tpl;lJ. 
 

mwpf;if %yk;rku;g;gpf;fg;gl;l Kd;nkhopTfs;/ gupe;Jiufs;    

1. ghlrhiyfs;tptuizahf;fk; ju;f;f uPjpahf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gNjhL Muk;g kw;Wk; 
,uz;lhk; epiy ghlrhiyfs;Nghd;w ghlrhiyfs; tiffs; ,uz;L kl;LNk jhgpf;fg;gl  
Ntz;Lk; . 

 1-5 juq;fiskl;LNk nfhz;l Muk;gg; ghlrhiyfs;  

 6-13 tFg;Gfs; tiuapyhd ,ilepiyg; ghlrhiyfs; 

2. ghlrhiyfSf;Fkhztu;fis cs;sPu;g;G nra;tJ  mUfpy; ,Uf;Fk; ; tPLfSf;F 
vy;iyg;gLj;jg;gl Ntz;Lk; . 

3. 30 * 30 tptuf;Fwpg;Gfspd;gb tFg;giwfs; tbtikf;fg;gl Ntz;Lk; . 

4. ,uz;lhk; epiyg; ghlrhiyfSf;F Njitf;Nfw;gtpLjp trjpfis toq;Ftjw;fhd 
Kd;nkhopT. 

5. kw;Wk; ru;tNjr kw;Wk;  jdpau; ghlrhiyfs; kw;Wk; gpupNtdhf;fs; juepu;zajj;jpw;F Vw;g 
tifg;gLj;jg;gl;L ,iza topahf  gjpT nra;ag;gl Ntz;Lk;. 

6 gps;is jpdKk; ghlrhiyf;Fr; nry;tij Cf;Ftpf;f gy;NtW eyj;jpl;lq;fs; elj;jg;gl 

Ntz;Lk; (rPUil toq;Fjy;>czT toq;Fjy; Nghd;wit) 

7. midj;Jg;ghlrhiyfspd; gz;Gj;juj;ijAk; Nkk;gLj;j Ie;jhz;LfSf;F xUKiw 
mjpgu;fs;>Mrpupau;fs;kw;Wk; ,ju mjpfhupfs; ,lkhw;wk; nra;ag;gl Ntz;Lk;. 

8. xUghlrhiyapy; khztu;fspd; vz;zpf;ifia Kfhikj;Jtk; nra;a Ntz;Lk; 

(mjpfgl;rk; 1500 khztu;fs;). 

9. tWik>ghlrhiyapypUe;J tPl;Lf;fhdnjhiyT>ngw;Nwhupd; Fiwe;j ftdpg;G Nghd;w 
r%fg;gpur;ridfshy; ghjpf;fg;gl;l ghlrhiy,iltpyFk; gps;isfSf;F Njitf;Nfw;g 
,uz;lhk; epiyg;ghlrhiyfSf;F tpLjp trjpfis toq;Fjy; . 

 

 ghlrhiy mbg;gilapyhd njhopy; topfhl;LjYf;fhd Njrpaf;nfhs;ifia 
cUthf;Fjy;. 

2016 ,y; njhFf;fg;gl;lnghJf; fy;tpf;fhd nfhs;if tpjpfspy; cs;slq;fpaghlrhiynjhopy;  
topfhl;Ljy; gw;wpamj;jpahaj;ij kPsha;T nra;tNj ,jd; Nehf;fkhFk;. Ghlrhiy mjpgu;fs;;> 
njhopy; topfhl;Ljypy; <LgLk; Mrpupau;fs;> ghlrhiy khztu;fs;>njhopy; 
topfhl;LjYf;Fupajhf nraw;gLk; mur kw;Wk; mur rhuh epWtdq;fspd; mYtyu;fs;;> 
Kaw;rpahz;ikahsu;fs;; kw;Wk; ,isQu; mikg;Gfs; Nghd;w jug;gpduplkpUe;J  ngwg;gl;l 
fUj;Jfs; kw;Wk; MNyhridfspd; mbg;gilapy; ghlrhiy mbg;gilapyhd njhopy; 
topfhl;Ljy; Fwpj;j nfhs;if Kd;nkhopT tiuT cUthf;fg;gl;lJ. ,e;j tiuT Nkyjpf 
fye;JiuahlYf;FvLj;Jf;nfhs;sg;gLk; vd vjpu;ghu;f;fg;gl;l NghjpYk;> jw;NghJ epyTk; Nfhtpl; 
njhw;W epiyik fhuzkhf jpl;lkpl;lgb mjid Kd;ndLf;f Kbatpy;iy. 
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 nghJf;fy;tpapy;STEM fy;tp mKyhf;fj;jpd; jw;Nghija epiy gw;wpa Ma;T 

STEMvd;gJ tpQ;Qhdk;;> njhopy;El;gk;> fzpjk; kw;Wk; nghwpapay; Nghd;wghlq;fspy; 
ghlq;fSf;fpilahd fw;wy; gpuNtrk;; vdgNjhL mjd; NghJ mq;F fw;iffs;  fw;gpj;jy; -
fw;wy; cz;ikahd cyfcjhuzq;fSld; xd;wpizf;fg;gl;ljhf ,Uf;Fk;. mNj 

tifapy;>,e;j Ma;T %yk; ,yq;ifapy;STEMfy;tpapy; rkfhy  epiyik kw;Wk; me;j 
gpuNtrj;jpd; vjpu;fhy gazj;jpd; NkYk; Cf;Ftpg;gLtJ njhlu;ghd gupe;Jiufisr; 

nra;Ak;Nehf;fq;fSf;fhf nfhz;L tug;gl;lJ. ,jd; NghJ NkYk; STEM fy;tpgpuNtrk; 
njhlu;ghf gpujhd gq;Fjhuu;fspd; tpopg;Gzu;T>ngsjPf kw;Wk; kdpj tsq;fs;>fw;gpj;jy; 
rhjdq;fs;; kw;Wk; ghlrhiy trjpfs;gw;wpa gpujhd mk;rq;fs; rpytw;wpd; njhlu;ghf epytuj;ij  

guprPypj;J kjpg;gpLtjw;Fvjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. epyTk; Nfhtpl; njhw;WNeha; R+o;epiyapy;> 2020 Mk; 
Mz;L ,ayf;$bajhf ,Ue;jJ ,e;j  Ma;tpd;  Nehf;fq;fs; kw;Wk; gpur;ridfis 
,dq;fhzy; kl;LNk. 

 

 Mrpupau; thz;ikj;JtmgptpUj;jp  nfhs;ifia  kPz;Lk;kjpg;gPL nra;jy; (2014 

Njrpa fy;tp Mizf;FOMa;Tf; fw;if kw;Wk; 2016 nghJf; fy;tp 
nfhs;ifKd;nkhopTf;F njhlu;GilaJ) 

,yq;ifapy; Mrpupau; njhopy; thz;ik cau;r;rp Fwpj;J Njrpa fy;tp Mizf;FO vg;NghJk; 
ftdk; nrYj;jpajhf ,Ue;jJ. mjd;gb Mrpupau; njhopy;thz;ik  tsu;r;rpf;F nghUj;jkhd 
nfhs;if kw;Wk; %Nyhgha khu;f;f jiyaPLfs; rl;lfj;ij  jpl;lkpLk; Nehf;fj;Jld;> 

“,yq;ifapy; Mrpupau; fy;tp Kiwikapd;; rkfhyepiyik: Mrpupau;fspd; thz;ikj;Jtj;Jf;F 

rhu;ghd nfhs;iffs;> jpl;lq;fs; kw;Wk; gad;ghLfs;” vd ngauplg;gl;l Ma;T Muk;gpf;fg;gl;lJ. 
,jpNy Njrpa Njitfs; kw;Wk; cyfshtpa Nghf;FfSf;F Vw;g Mrpupau; njhopy;thz;ik 
mgptpUj;jp  gw;wpa FiwghLfs; Fwpj;J gpu];jhgpg;gJ ,yf;fhf vjpu;ghu;f;fg;gl;bUe;jJ.  

epytpa Nfhtpl; njhw;WNeha; R+o;epiyapy;> 2020 Mk; Mz;by; ,ayf;$bajhf ,Ue;jJ Ma;tpd; 
Nehf;fq;fs; kw;Wk; vOtpdhf;fis ,dq;fz;lJ kl;LNk. 

 

njhopy;El;g kw;Wk; njhopw;fy;tp Jiw.  

 njhopy;El;g>njhopy; fy;tp kw;Wk; gapw;rp (TVET ) epWtdq;fspy;NVQ 5 kw;Wk; 6 epiy 

kl;lq;fs; njhlu;ghd bg;Nshkhepfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; nraw;ghL>juk; 

kw;Wk;nghUj;jg;ghL kjpg;gPL nra;tJ Fwpj;j Ma;T. 

Njrpa njhopw;fy;tpj; jFjp epiy 5 kw;Wk; 6 kl;lq;fspy; bg;Nskhfw;ifnewpfs;  jpl;lkpl;l 
Kiwapy; nray;gLj;jg;gLfpwjh vd;gijAk; >me;jg; ghlnewpfSf;fhd khztu;fspd; Nfhupf;if 
kw;Wk; me;jfw;ifnewpfis  Kbg;gjpy; khztu;fspd; Kd;Ndw;;wj;ij cWjpnra;J nfhs;Sk; 

vjpu;g;ghu;f;fg;ghu;g;G;njhopw;gapw;rp epiyaq;fspy; njhlu;Gila fw;ifnewpfis  nray;gLj;j 

NghJkhd tsq;fs;cs;sjh vd;gijf; fz;lwpjy;;NVQ 5 kw;Wk; 6 bg;Nshkhfw;ifnewpfs; 
nray;gLj;Jtij fz;fhzpf;f %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp 
Mizf;FOthy;mwpKfg;gLj;jg;gl;l fz;fhzpg;G nghwpKiwapd; nray;jpwidf; fz;lwptJ,e;j 
Ma;tpd; Nehf;fkhFk;. 
 
njhopy;El;g>njhopy; fy;tp kw;Wk; gapw;rp epWtdq;fs; %yk; toq;fg;gLk;  gapw;rp jpl;lq;fs; 

gw;wp; Njrpa njhopy;Kiw jFjp (NVQ) 5 vDk;kl;lj;ij G+u;j;jp nra;J KiwikapypUe;J 

ntspNaWtjw;F  my;yJ Nkw; gbg;G tptfhuq;fSf;FKd;Ndhf;fp Nghtjw;F kw;Wk; 6 ,d; epiy 

Kbtpy; cau; bg;Nshkhngw;Wf;nfhz;L ntspNaWtjw;F mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ.NVQ 3/4 
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epfo;r;rp jpl;lq;fspy; ,Ue;J NVQ 5 kl;lepfo;r;rp jpl;lk; tiu  khztu;fs;,yFthf efu;tjw;F 
Ntz;ba trjpfs; toq;FjYf;F jw;NghJ,Uf;Fk; ,ilntspfs; epug;GjYf;FNtiyj;jpl;lq;fs; 

mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sd. NVQ 5/6epfo;r;rp jpl;lk; mwpKfj;Jld; f.ngh.j (cau;ju) jFjpfSld; 
rfpjkhd khztu;fSf;F mjw;Fcs;thq;fg;gLtjw;F tha;g;G toq;fg;gl;bUg;gNjhL  kw;Wk; 
,ilntsp epug;Gjy; epfo;r;rpj;  jpl;lq;fspd; nghUj;jg;ghl;il kPsha;T 
nra;tjw;Fvjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 

NkYk; NVQ5/6 epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; nraw;gLj;jtJ gw;wpa njhopy;El;g kw;Wk; njhopy; 

fy;tpMizf;FOtpd;; (TVEC)fz;fhzpg;GnghwpKiwfspy; nray;jpwd; kjpg;gPL nra;tJ kw;Wk; 
,zf;fkpd;ikfs;,Uf;fpwjh Nghd;w kw;Wk; mtrpak;  vd;why;>FiwghLfis rup nra;a 
Njitahd  nfhs;ifjiyaPLfis ,dq;;fhz;gJ,jd; %yk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.epytpa 

Nfhtpl; njhw;WNeha; R+o;epiyapy;>2020 Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sf;$bajhf ,Ue;jJ  ,e;j  
Ma;tpd; vOtpdhf;fis kw;Wk; Nehf;fq;fis ,dq;fz;lJ kl;LNk. 

 

jfty; kw;Wk; juT jsj;ij Kfhikj;Jtk; nra;jy; 

 fy;tp juT js Kfhikj;Jt KiwikiamgptpUj;jpnra;jy; kw;Wk; fy;tpf;F 
tpupthd Gs;sptpgu  mbj;jsj;jpidmgptpUj;jp nra;jy; 

fy;tpNahLnjhlu;ghd gq;Fjhuu;fs; %yk; jPu;khdk; Nkw;nfhs;Sk; nrad;Kiwapy; juT 
Nrfupg;G>epuw;gLj;jy;>gFg;gha;T nra;Ak;; fyhr;rhuj;ij gapw;Wtpg;gjd; %yk; ,yq;ifapy; fy;tp 
mikg;gpy; Kfhikj;Jtk;>jpl;lkply;>Nkw;ghu;itia Nkk;gLj;Jk; tpidj;jpwid  cau;j;Jjy; 
,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;. 

nraw;wpl;lj;ij njhlq;ftjw;fhf 2020.06.07 md;Wepfo;epiy njhopy;El;gj;jpD}lhf 
xUmbg;gil xU fye;JiuahlYk; midj;J epiyapaw; FOfsplKk;Kd;nkhopTfis 
Kd;itj;J mjd; gb ngw;Wf;nfhz;l fUj;Jf;fs; kw;Wk; Kd;nkhopTfs; Fwpj;j fye;Jiuahly;  

20.12.2020 md;W elj;jg;gl;lJ. ,jd; NghJ ,yq;ifapy; fy;tp gw;wpaGs;sptpgu rQ;rpifia 

(Statistical Digest on Education)jahupg;G nra;a xU epGzu; FO epakpf;fg;gl;lJ. Kd;nkhopag;gl;l 
fy;tp Gs;sptpgu rQ;rpifapd; mbg;gil Nehf;fkhdJ> ,yq;ifapd; xl;L nkhj;j fy;tp 
Gyj;ijAk; jOTkhW Gs;sptpgu jfty;fis njhFg;gjhFk;. nfhs;if tFg;ghsu;fs;>jpl;l 
tbtikg;ghsu;fs;>Muha;r;rpahsu;fs; kw;Wk; Vidatu;fs; rupahd KbTfs; vLf;f gad;gLj;j 
,ayf;$bajhf  fy;tp Kiwikapy; gy;NtW Jiz gpupTfs; (cau; fy;tp>nghJ fy;tpkw;Wk; 
njhopy;El;g kw;Wk; njhopw;fy;tp) Nghf;Ffs; kw;Wk; vjpu;fhy fzpg;Gfs; ,e;j 

rQ;rpifapy;rpj;jupf;fg;gl jPu;khdkhfpapUe;jJ. epytpa Nfhtpl; njhw;WNeha;R+o;epiyapy;> 2020 

Mk; Mz;bw;fhd,uz;lhk; epiy Mjhu juTfis kl;LNk Nrfupf;f KbAkhf ,Ue;jJ. 

 

Njrpa fy;tpMizf;FOtpd;  Mtzikaepiyak;; / E}yfj;ij Nkk;gLj;jy; 
fy;tp Gj;jfq;fs;>rQ;rpiffs;;>mwpf;iffs;>rl;lq;fs; kw;Wk; Vida fy;tp gw;wpa Mtzq;fs; 
Nrfupf;fg;gl;L  Njrpa fy;tpMizf;FOtpd; Mtz ikaepiyak; tplajhd Gyq;fSf;F 
mika gad;gLj;j trjpahdthW Nkk;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

 

Njrpa fy;tpMizf;FOtpd;  ,izajsj;ij Nkk;gLj;Jjy; 
Njrpa fy;tpMizf;FOf;F ftu;r;rpfukhd,izaj;jsj;ij cUthf;FtJ ,jd; 

Nehf;fkhFk;.jw;NghJ ,Uf;Fk; ,izaj;jsk; ghtidahsu; (Customer Friendly) Neakhdjhf  
,y;iynad;gjhy; gadhsu;fs; mtu;fSf;Fj; Njitahdij Njbf;nfhs;sYk;  epWtdq;fNshL 
njhlu;G nfhs;sy; ,yFthdjhdthW cs;slf;fy; Kfhikj;J Kiwikia  mwpKfk; nra;J 
Nkk;gLj;JtJ %ykhf ,jid tpidj;jpwid mjpfupf;fr;nra;ayhk; vd;gJ vjpu;g;ghu;f;ifahFk;.  
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“NEC News”  nra;jprpw;Nwl;bd; jahupg;G 

rkfhy fy;tp nfhs;if / nfhs;if tFj;jy; njhlu;ghd mbg;gil Kaw;rp njhlu;ghf 
kf;fSf;F tpsf;fj;ij Vw;gLj;j kw;Wk; epyTk; jw;fhy epytuk; njhlu;ghf kf;fs; 

fye;Jiuahliy  Muk;gpf;Fk; Nehf;fj;Jld; jahupf;fg;gl;l “NEC News” vDk; ngaupy; 2020  
Mk; Mz;Lf;fhf nra;jp rpw;NwL ntw;wpfukhf Mf;fg;gLtjw;F ,ayf;$bajhf ,Ue;jJ. 
Gjpjhf 8tJ Njrpa fy;tp Mizf;FOtpd; jiytu;> cg jiytupd; nra;jpfSld; 
cWg;gpdu;fspf; fyit tpguk;> gzpahsu;fs; FOkk; kPs;fl;likg;G nra;ag;gLjy; > Gjpa 
gzpahsu;fis Ml;Nru;j;jy;> epWtd nraw;ghl;by; Nkw;nfhs;sg;gLk; khw;wq;fs;> Njrpa fy;tp 

nfhs;if rl;lfk; (2020-2030) jahupj;jy;> Njrpa fw;wy; Nju;r;rp rl;lfk; (NLCF) jahupj;jy;> 
epWtdj;jhy; 2020 Mk; tUlj;Jf;fhf Nkw;nfhz;l Ma;Tfs; njhlu;ghf tpguq;fs; ,jpy; 
cs;slq;fpAs;sJ. 
 

Njrpa fy;tp Nehf;fq;fs; (NEGs) cUthf;fg;gl;L epiwtiljy;>Njrpa fy;tp Nehf;f  

mbg;gilapyhd mbg;gil Nju;r;rpfs; (NEG-BCs)  mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; Njrpa 

fy;tp Nehf;f  mbg;gilapyhd Nju;r;rpfSf;fhd  ,yq;if jFjp rl;lf (SLQF) 
kl;lepiy tptuq;fs;> mjid mbg;gil Nju;r;rpfSld; tptuizahf;fk; nra;jy;  

 

nghJf; fy;tp Kiwikf;F Nehf;ff;$w;W ntspg;gLj;Jifia jahu; nra;tJ kw;Wk;   f.ngh.j 

(rhjhuzju) kw;Wk;  f.ngh.j (cau;ju) rkijahf ,yq;if jFjpfs; rl;lfk;  (SLQF) 1 kw;Wk; 2 

kl;lq;fSf;Ftptuq;fs; jahupg;G nra;tJ,jd; Nehf;fq;fshFk;. ,jw;fhf 2020 Mk; Mz;Lf;F 
nghUe;Jk;cupa gq;Fjhu epGzu; FOf;fSld; fye;Jiuahly; Rw;Wfs; Ie;J eilngw;wd. 

,jw;fhfxU tiuT nrayhf;fk; ngw;wNjhL mJ 2021 tUlj;jpy; KbTnra;a Kd;nkhopag;gl;l 
Njrpa fy;tp nfhs;ifrl;lf  Mtzj;jpy;Kjy; gFjpnad jahupf;fg;gl jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  

 

2.2 rthy;fs;  
Njrpa fy;tp fy;tp Mizf;FOtpd; eLj;juf; fhy nraw;rhjidfs; mgptpUj;jp  
jpl;lj;jpd;gb>nghJf; fy;tp>cau; fy;tp>njhopy;Jiw kw;Wk; njhopy; fy;tpnjhlu;ghf  
rthy;fs; kw;Wk; vjpu;fhy ,yf;Ffs; fPNo cs;sthwhFk;. 

 
 
2.3 vjpu;fhy,yf;Ffs;  

 trjpfSld; $ba Gjpa ,lj;jpy; Njrpa fy;tp Mizf;FOitepWTjy;. 

 epWtdj;jpd;Gjpa tbtikg;ig eilKiwg;gLj;jf;$ba fy;tprhu;gzpf;FOtpdiu  
Ml;Nru;g;G nra;tjw;Fk; Ml;Nru;f;fg;gl;l GjpamYtyu;fis  ePz;l fhyj;jpw;F 
jf;fitj;Jf;nfhs;s ,aYkhdjhf  Ml;Nru;g;G eilKiwia kWguprPyidnra;J 
nghUj;jkhd mDkjpfisg; ngWjy;. 

 gj;jhz;L Njrpafy;tpf; nfhs;ifia cUthf;Fjy; kw;Wk; mDkjp ngWjy; 

 gj;jhz;L Njrpa fy;tpf;nfhs;ifia cUthf;Fjy; kw;Wk; xg;Gjy; 

 ru;tNjrg; ghlrhiyf; fy;tp kw;Wk;Kd; gps;isg;gUt mgptpUj;jp njhlu;ghf  
juepu;zaq;fis cWjpg;gLj;jpf;nfhs;sTk; me;j juepu;zaq;fis cupa Kiwapy; 
gpd;gw;wg;gLfpd;wdth vd kPsha;T nra;tjw;F ,aYkhdjhf  Njrpaf; 
fy;tpMizf;FOTf;F mjpfhuk; mspf;Fk; Njrpaf; fy;tp Mizf;FO rl;lj;jpd; 
jpUj;jk; nra;jy; kw;Wk;mDkjp ngWjy;. 
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mj;jpahak; 03 – Mz;bd; xl;Lnkhj;j epjp nray;jpwd; 
 
3.1 epjpr; nrayhw;Wiff; $w;W 
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3.2 - 
3.3 epjp epiyikf; $w;W 
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3.4 epjp epiyikf; $w;W 
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3.5ிதி அிக்ளகக்கா குிப்புகள் 
 

அிக்ளகனின் அடிப்ளட 
 

01 ேயாி 2020 பதல் டிசம்ர் 31‚ 2020 யளபனிா காப்குதி அிக்ளகனிடாகும் 
 

ிதி அிக்ளககளுக்கா காம். ிதிிள அிக்ளககள் இங்ளக பானில் அபைகாளநனில் 

யட்டநிடப்ட்டுள் பாய். 
 

3.6 யபையாளன நசகாிப்தற்கா கசனல்தின் - கதாடர்புளடனது அல் 
 
 

3.7 எதுக்கப்ட்ட யிதிகளப் னன்டுத்துயதன் கசனல்தின். 
 

யளக 

ற்ாடு 

எதுக்கப்ட்ட எதுக்கீடுகள் ப. உண்ளநனா 

கசவு 

ப. 

யிதிகளப் 

னன்டுத்தினது  

இபொதினின் 

சதவீதம்(%). 

ற்ாடுகள் 

அசல் 

ற்ாடுகள் 

இபொதி 

ற்ாடுகள் 

kPz;LtUk; 41,000,000  48,604,000 48,240,417 99 
%yjd 4,000,000  7,000,000 3,710,904 53 
 
 

3.8 இந்த திளணக்கம்/நாயட்ட கசனகம்/நாகாணத்திற்கு யமங்கப்ட்டுள் ற்ாடுகள் 

(கதாடர்ந்து) ிதி அடிப்ளடனில் நற் அளநச்சகங்கள் நற்பொம் துளகள் எபை பகயபாக 

கவுன்சில் எளங்குபளகள் 208. - கதாடர்புளடனது அல் 
 
 

3.9 ிதி அல்ாத கசாத்துகளப் புகாபிக்கும் கசனல்தின் 
 

கசாத்து 

குிபடு 
 

குிபடு 

யிக்கம் 
 

இபைப்பு 

31.12.2020 ஆக 

யாாினத்தின் டி 

கணக்ககடுப்பு 

அிக்ளக ப.000 
 

இபைப்பு 

31.12.2020 டி 

ிதி 

ிள ப. 000 
 

fzf;fPL 
Nkw;nfhs;sg;
gltpUf;Fk; 
& 000 

அிக்ளகனிடல் 

பன்நற்ம் 

சதயிதம் % 

9152  
 

இனந்திபங்கள் 46,262,830 46,262,830 - - 
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3.10 து இக்கம்:ச்இடீ//ன்இசி/ப்/2020 

திகதி: - 2021நந 21 

ணிப்ார் ானகம்  

அபச கணக்குகள் திளணக்கம்  

 

நதசின கல்யி ஆளணக்குளயின் 2020 திசம்ர் 31 ஆம் திகதினில் படியளடந்த ஆண்டிற்கா ிதிக் கூற்பொக்கள் 

கதாடர்ாக 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்க நதசின கணக்காய்வு சட்டத்தின் 11 (1) ஆம் ிாியின் ிபகாபம் 

கணக்காய்யார் அதிதி கயினிடும் சுபைக்க அிக்ளக  

1. ிதிக் கூற்பொக்கள் 

1.1  பளப்மிபெள் அிப்ிபானம் 

நதசின கல்யி ஆளணக்குளயின் 2020 திசம்ர் 31 ஆம் திகதினில் உள்யாா ிதி ிளக் கூற்பொ நற்பொம் 

அத்திகதினில் படியளடந்த ஆண்டிற்கா ிதி சார்ந்த கசனாற்பொளகக் குிப்பு நற்பொம் காசுப் ாய்ச்சல்கள் 

உள்டங்கின 2020 திசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதினில் படியளடந்த ஆண்டிற்கா யபைநாக்கூற்பொக்கள், 2018 

ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்க நதசின கணக்காய்வு சட்டத்தின் ற்ாடுகளுடன் நசர்த்து யாசிக்க நயண்டின 

இங்ளக ோனக நசாசலிர குடினபசின் அபசினளநப்ின் 154 (1) ஆம் உபொப்புளபனிலுள் 

ற்ாடுகின் ிபகாபம் கணக்காய்வு கசய்னப்ட்ட. 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்க நதசின 

கணக்காய்வு சட்டத்தின் 11 (1) ஆம் ிாியின் ிபகாபம் நதசின கல்யி ஆளணக்குளவுக்கு குிப்பீடு 

கசய்னப்டும் இந்த ிதிக் கூற்பொ ற்ின து அிப்ிபானபம் அயதாிப்பும் இந்த அிக்ளகனில் 

உள்டக்கப்ட்டுள். இங்ளக ோனக நசாசலிர குடினபசிது அபசினளநப்ின் 154 (6) ஆம் 

உபொப்புளபபெடன் நசர்த்து யாசிக்க நயண்டின 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்க நதசின கணக்காய்வு 

சட்டத்தின் 10 ஆம் ிாியின் ிபகாபம் சநர்ப்ிக்க நயண்டின கண்ககாய்யார் தளளந அதிதி கயினிடும் 

அிக்ளக காக் கிபநத்தில் ாபாளுநன்த்திற்கு சநர்ப்ிக்கப்டும்.   

 

இந்த அிக்ளகனிலுள் 1.6 ஆம் ந்தினில் யியாிக்கப்ட்டுள் யிடனங்கின் தாக்கங்கள் தயிப, 2020 ஆம் 

ஆண்டு திசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதிற்கா  இந்த ஆளணக்குளயின் ிதிக் கூற்பொக்களும் நற்பொம் 

அத்திகதினில் படியளடந்த ஆண்டிற்கா ிதி சார்ந்த கசனாற்பொளகபெம் நற்பொம் காசுப் ாச்சல்களும்  

காதுயாக ற்பொக் ககாள்ப்ட்ட இங்ளக கணக்கீட்டு ினநங்களுக்கு ற்  உண்ளநனா நற்பொம் 

ினானநா எபை ிளளன ிபதிலிக்கின் ன்து து அிப்ிபானநாகும்.  

 

1.2 பளப்மிபெள் அிப்ிபானத்திற்கா அடிப்ளட 

இந்த அிக்ளகனிலுள் 1.6 ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள் யிடனங்கின் அடிப்ளடனில் து 

கணக்காய்வு அிப்ிபானம் பளப்மினப்ட்டது.  இங்ளக கணக்காய்வு ினநங்களுக்கு (SLAuSs) ற் 

து கணக்காய்ளய ான் நநற்ககாண்டுள்நன். ிதிக் கூற்பொக்கள் கதாடர்ா து காபொப்பு,  

கணக்காய்யார்கின் காபொப்புக்கள் தம் ந்தினில் நநலும் யியாிக்கப் ட்டுள்து. து 

பளப்மிபெள் அிப்ிபானத்திற்கா அடிப்ளடளன பன்ளயப்தற்கு நாதிவு காபைத்தநா 

கணக்காய்வு சான்பொகள ான் கற்பொக் ககாண்நடன்  ம்புகின்நன்.  

 

1.3 காபொப்புக் கூபொம் தளளந அதிகாாிக்கு ிதிக் கூற்பொக்கள் கதாடர்ாக இபைக்கின் காபொப்புக்கள் 

காதுயாக ற்பொக் ககாள்ப்ட்ட கணக்கீட்டு நகாட்ாடுகளுக்கு இணங்க 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் 

இக்க நதசின கணக்காய்வு சட்டத்தின் 38 ஆம் ிாியில் குிப்பீடு கசய்னப்ட்டுள் ற்ாடுகளுக்கு அளநன 

உண்ளநனா நற்பொம் ினானநா எபை ிளளன ிபதிலிக்கக் கூடின யளகனில் ிதிக் கூற்பொக்கள 

தனாாித்து யமங்குயதும் அத்தளகன ிதிக் கூற்பொக்கள் நநாசடி அல்து ிளம அல்து ிழ்கூற்பொ ீங்கினதா 

ன்ளத உபொதிப்டுத்தும் காபைட்டு உள்கக் கட்டுப்ாடுகள நநற்ககாள்யதும் காபொப்புக் கூபொம் 

தளளந அதிகாாினின் காபொப்ாகும்.  

 

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்க நதசின கணக்காய்வு சட்டத்தின் 16 (1) ஆம் ிாியின் ிபகாபம் இந்த 

ஆளணக்குளயின் யபைடாந்த நற்பொம் கா ாீதினா ிதிக் கூற்பொக்கள தனாாிக்கக் கூடினயாபொ 
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யபைநாங்கள், கசயிங்கள், கசாத்துக்கள், காபொப்புக்கள் ன் கதாடர்ா புத்தகங்களபெம் நற்பொம் 

திநயடுகளபெம் பளனாக நணுதல் நயண்டும். 

 

நதசின கணக்காய்வு சட்டத்தின் 38 (1) (இ) உ ிாியின் ிபகாபம் னதள் எபை உள்கக் கட்டுப்ாட்டு 

பளளந தனாாிக்கப்ட்டு நணப் டுகின்தா ன்ளத காபொப்புக் கூபொம் தளளந அதிகாாி 

உபொதிப்டுத்திக் ககாள்வும் நற்பொம் அதற்கு இணங்க அத்தளகன பளளநனின் னதள் தன்ளந ற்ி 

அவ்யப்காளது எபை நீாய்ளய நநற்ககாள்த் நதளயனா நாற்ங்கள கசய்னவும் நயண்டும்.     

 

1.4 ிதி கூற்பொக்கள் கதாடர்ாக கணக்காய்யாபைக்கு உள் கணக்காய்வு ற்ின காபொப்புக்கள் 

எட்டுகநாத்தநாக ிதிக் கூற்பொக்கள் நநாசடி அல்து தயபொ காபநணாக ற்டக் கூடின அளத்து 

காபைண்ளநனா ிழ் கூற்பொக்கிலிபைந்து ீங்கி இபைக்கின்யா ன்தற்கா எபை ினானநா 

உபொதிப்ாட்ளடப் கற்பொக் ககாள்யதும் து அிப்ிபானத்ளத உள்டக்ககின் எபை கணக்காய்யார் 

அிக்ளகளன கற்பொக் ககாடுப்தும் து குிக்நகாாகும். ினானநா எபை உபொதிப்ாடு, உபொதிப்ாட்டின் 

எபை உனர் ிளனாக காணப்ட்டாலும் இங்ளக கணக்காய்வு ினநங்களுக்கு இணங்க 

நநற்ககாள்ப்டுகின் கணக்காய்யில் காபைண்ளநனா எபை புழ்கூற்பொ காணப்ட்டால் அதள ல்ா 

நபங்கிலும் கண்டுிடிக்கும் ன்தற்கு அது உத்தபயாதநிக்காது. நநாசடி நற்பொம் தயபொ தினாக 

அல்து கூட்டாக நாதினவு காய்னா கூற்பொக்கள நதாற்பொயிக்கக் கூடினயாகும். அதன் நாதின 

தன்ளந இந்த ிதி கூற்பொக்கின் அடிப்ளடனில் ாிசீளனார்கால் நநற்ககாள்ப் டும் 

காபைாதாபம் சார் தீர்நாங்கள் நீதா தாக்கத்தின் அடிப்ளடனில் தங்கினிபைக்கும்.  

 

இங்ளக கணக்காய்வு ினநங்களுக்கு ற் கணக்காய்யின் எபை ாகநாக ன்ால் கதாமில்பள தீர்ப்பும் 

கதாமில் னபம் ிபநனாகிக்கப்ட்டு து கணக்காய்வு நநற்ககாள்ப்ட்டது. நநலும்: 

• கயிப்டுத்தப்ட்டுள் து கணக்காய்வு அிப்ிபானத்திற்கா எபை அடிப்ளடளன ற்டுத்திக் 

ககாள்ளும் நாது நநாசடி அல்து தயபொ காபணநாக ிதிக் கூற்பொக்களுக்கு ற்டக் கூடின தயா 

கூற்பொக்கின் காபைண்ளநனா இடர்கள இங்கண்டு நதிப்பீடு கசய்பெம் காபைட்டு  சநநனாசித 

உகந்த கணக்காய்வு ளடபளகள் திட்டநிடப்ட்டு கசனல் டுத்தப்ட்ட. தயாக குிப்ிடுயதன் 

காபணநாக ற்டும் நாதின காய்னா கூற்பொக்கிலிபைந்து ளம் இடர்கள யிடவும், நநாசடினாக 

ிகழ்கின் இடர்கள் கடுளநனாளயனாக இபைப்து அளய காய்னா, நாலினா ஆயணங்கள 

தனாாித்தல், நயண்டுகநன்பொ யிட்டுயிடுதல், தயாக காட்டுதல் அல்து உள்கக் 

கட்டுப்ாடுகிலிபைந்து யிகுதல்  நான் காபணங்கிாாகும்.  

 

• உள்கக் கட்டுப்ாட்டின் னன்தகுதன்ளந ற்ின எபை அிப்ிபானத்ளத கயிப்டுத்தும் 

ண்ணத்தின்ி, சநநனாசித உகந்த கணக்காய்வு ளடபளகள திட்டநிடும் காபைட்டு உள்கக் 

கணக்காய்வு ற்ின அிவு கற்பொக் ககாள்ப்ட்டது.  

 

• கயிப்டுத்தல்கள் உள்டங்கின ிதிக் கூற்பொக்கின் கட்டளநப்பு, உள்டக்கம் ன்யற்பொக்குாின 

அடிப்ளடனா ககாடுக்கல்யாங்கல்கள் நற்பொம் சம்யங்கள் ஆகின உகந்தயாபொ ினானநா 

யிததத்தில் ிதிக் கூற்பொக்கில் உள்டக்கப்ட்டுள்யா  நதிப்ிடப்ட்டது.     

 

• ிதிக் கூற்பொக்கின் கட்டளநப்பு நற்பொம் உள்டக்கம் ஆகினயற்பொக்கு உாின அடிப்ளடனா 

ககாடுக்கல்யாங்கல்கள் நற்பொம் சம்யங்கள் உகந்தயாபொ ினானநா யிதத்தில் 

உள்க்கப்ட்டுள்யா அநத நால் கயிப்டுத்தல்கள் அடங்கின கூற்பொக்கள் கநாத்தநாக 

சநர்ப்ிக்கப் ட்டுள்யா  நதிப்ிடப்ட்டது.     
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து கணக்காய்யில் கண்டுிடிக்கப்ட்டுள் பக்கினநா கணக்காய்வு படிவுகள், உள்க் கட்டுப்ாட்டு 

பளளநனின் ிபதா வீங்கள் அநத நால் ளன யிடனங்கள் ன் ன்ால் காபொப்புக் கூபொம் 

தளளந அதிகாாினின் கயத்திற்கு ககாண்டு யபப்ட்டுள்.  

 

1.5 ளன சட்டத் நதளயப்ாடுகள் ற்ின அிக்ளக 

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்க நதசின கணக்காய்வு சட்டத்திது 6 (ஈ) ிாியின் ிபகாபம் கீழ்காணும் 

யிடனங்கள ான் கயிப்டுத்துகின்நன்.   

 

(அ) ிதிக் கூற்பொ பன்ளன ஆண்டுடன் எத்ததாக காணப்டுகின்ளந.  

(ஆ) பன்ளன ஆண்டு கதாடர்ாக ிதிக் கூற்பொக்கள் ற்ி ன்ால் கசய்னப்ட்டிபைந்த சிாாிசுகள் 

ளடபளப்டுத்தப்ட்டிபைந்தளந.  

 

1.6 ிதிக் கூற்பொக்கள் ற்ின அிப்ிபானம் 

1.6.1. ிதி ிளக் கூற்பொ 

1.6.1.1. ிதி சாபாத கசாத்துக்கள் 

 ின்யபைம் அயதாிப்புகள் நநற்ககாள்ப்டுகின்.  

(அ) 2020 ஆம் ஆண்டில் ககாள்யவு கசய்னப்ட்டிபைந்த 49,523 பா கதாளக கபொநாபளடன 

தாடங்கள் தயபொதாக கதாடர்ாடல் சார்ந்த உகபணங்கின் கீழ் கணக்கு 

காட்டப்ட்டிபைந்த.  

(ஆ) திளநசாினிலுள் அச்சீட்டு குிப்புகின் ிபகாபம் 45,018,493 பா கபொநதி யாய்ந்த ிளனா 

கசாத்துக்கின் ிலுளய, ிதி ிளக் கூற்ில் 45,156,061 பா  காட்டப்ட்டிபைந்தது. அதன் 

யிளயாக 137,568 பா கதாளகனா எபை யித்தினாசம் அயதாிக்கப்ட்டது.  

 

1.6.2. ளயப்புக் கணக்கு ிலுளய 

2020 திசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதிற்கா ளயப்புக் கணக்கு ிலுளய ற்ின கூற்ில், ஆளணக்குளயின் 

கணக்கு புத்தகங்களுக்கு ற் 2,450 பா ிலுளய காணப்ட்டது. திளநசாினின் கணக்கு புத்தகத்திற்கு 

இணங்க அந்த ிலுளய 32,450 பாயாக காணப்ட்டது. அதன் ிபகாபம் 30,000 பா கதாளகனா எபை 

யித்தினாசம் அயதாிக்கப்ட்டது.  

 

1.6.2. காசுப் ாய்ச்சல் ற்ின கூற்பொ 

1.6.3. ிதி சார்ந்த கசனற்ாடுகிலிபைந்து உபையாகின காசுப் ாய்ச்சல்கள்  

2020 திசம்ர் 31 ஆம் திகதினில் படியளடந்த ஆண்டிற்கா காசுப் ாய்ச்சல் ற்ின கூற்பொக்கில் ிதி 

சார்ந்த கசனற்ாடுகிலிபைந்து உபையாகின காசுப் ாய்ச்சல்கின் கீழ் கிளடப்வு 9,175 பா  தின 

நயண்டினிபைந்தும், ிதி சார்ந்த கசனற்ாடுகிலிபைந்து உபையாகின ிதித் கதாளகனாக ந்த எபை 

கபொநாத்திலும் காசுப் ாய்ச்சல் கூற்ில் குிப்ிடப்ட்டிபைக்கயில்ள.  

 

1.6.4. ஆயணங்களும் நற்பொம் புத்தகங்களும் நணப்ட்டிபைக்காளந 

 கீழ்காணும் அயதாிப்புகள் நநற்ககாள்ப்டுகின்.   

  

ஆயண யளக  உாின ிபநாணக் 

குிப்பு 

அயதாிப்புகள்  

(அ) காபொப்புக்கள் ற்பொக்கள் 

ஆயணம்  

ிதிப் ிபநாணக் குிப்பு 

இக்கம் 214 

நணப்ட்டிபைக்கயில்ள 

(ஆ) காது ளயப்பு ஆயணங்கள்  ிதிப் ிபநாணக் குிப்பு 

இக்கம் 571  

இற்ளப்டுத்தப்ட்டிபைக்கயில்ள 
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2. ிதிசார்நீாய்வு 

2.1. கசயி பகாளநத்துயம் 

இந்த ஆளணக்குளயின் குிக்நகாள்களபெம் நற்பொம் நாக்கங்களபெம் ிளநயற்ிக் ககாள்யதற்கு 

எதுக்கப்ட்டிபைந்த நதின ிதிநனற்ாடுகில் ிதி னன்டுத்தப்டாதுள் 7 கசயி தளப்புகளுக்குாின 

ிலுளயகின் கபொநாம் 1,491,775 பாயாக இபைந்தது. அது நதின ிதிநனற்ாடுகில் தற்பொக்கு 25 

பதல் தற்பொக்கு 100 வீத அயில் காணப்ட்டளந அயதாிக்கப் ட்டது.      

 

2.2. ற்பொக்களுக்கும் நற்பொம் கடப்ாடுகளுக்குநா உடன்ாட்ளட ட்டுதல் 

நீாய்வு ஆண்டு காப் குதிற்குாின கூட்டுத் கதாளகனாக 161,110 பா  தியாகினிபைந்த 02 ற்பொ 

யிடனங்கள் ற்பொக்கள் கதாடர்ா கூற்பொக்கில் குிப்ிடப்ட்டிபைக்கயில்ள.  
 

2.3. ிபதா காபொக் கூபொம் அதிகாாி கசய்ன நயண்டின உபொதிப்டுத்தல் 

(அ) 2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்க நதசின கணக்காய்வு சட்டத்தின் 38 ஆம் ிாியிலுள் 

ற்ாடுகின் ிபகாபம், ிபதா காபொக் கூபொம் அதிகாாினால் நதசின கல்யி ஆளணக்குளயின் 

ிதிக் கட்டுப்ாடுகின் ிநித்தம் எபை னதள் உள்கக் கட்டுாட்டு பளளந தனாாிக்கப் ட்டு 

அது நணப்டுகின்து ன்தற்கு அந்த ிபதா காபொக் கூபொம் அதிகாாி உபொதிப்ாடு அித்தல் 

நயண்டும் ன்பொம் நற்பொம் அத்தளகன கட்டுப்ாட்டு பளளந ற்ி அவ்யப்காளது நீாய்வு 

கசய்னப்ட்டு அதன் ிபகாபம் அந்தக் கட்டுப்ாட்டு பளளநளன னதள்தாக 

நணிச்கசல்யதற்கு உாின நதளயனாக நாற்ங்கள் கசய்னப்டுதல் நயண்டும் ன்பொம் அந்த 

நீாய்வு ளத்துபம் நநற்ககாள்ப்ட்டு அந்த நீாய்வு அிக்ளகனின் எபை ிபதி 

கணக்காய்யார் அதிதிற்கு சநர்ப்ிக்கப் டுதல் நயண்டும் ன்பொம் குிப்பீடு கசய்னப்ட்டுள் 

நாதிலும், அவ்யாா எபை நீாய்வு கசய்னப்ட்டளநக்கா எபை கூற்பொ கணக்காய்வுக்கு 

சநர்ப்ிக்கப்ட்டிபைக்கயில்ள.   
 

(ஆ) உள்க கணக்காய்வு கபைந யிடனத்ளத உாின பளனில் நநற்ககாண்டு ிளநயற்பொம் பகநாக 

னதள் எபை பளனினல் உண்டு ன்தற்கு ிபதா காபொப்புக் கூபொம் அதிகாாிபெம் நற்பொம் 

காபொப்புக் கூபொம் அதிகாாிபெம் உபொதி அிக்க நயண்டும் ன்ிபைந்த நாதிலும், இந்த 

அிக்ளகனின் 5.1 ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள் அயதாிப்ின் ிபகாபம் அந்த நதளயப்ாடு 

ிளநயற்ப்ட்டிபைக்கயில்ள.  
 

2.4. சட்டங்களுக்கும் நற்பொம் எளங்குயிதிகளுக்கும் இணங்காளந 

 கீழ்காணும் அயதாிப்புகள் நநற்ககாள்ப்டுகின்.  

சட்டங்களுக்கா / எளங்குயிதிகளுக்கா 

குிப்பு 

யிபம்  

ிதிப் ிபநாணக் குிப்பு இக்கம் 756 (6)  யபைடாந்த காபைட்கள் கணக்ககடுப்பு டத்தப்ட்டு 

அது கதாடர்ா அிக்ளக 2021 ஆம் ஆண்டு நார்ச் 

நாதம் 31 ஆம் திகதிற்கு பன்ர் கணக்காய்யார் 

அதிதிற்கு சநர்ப்ிக்கப்டுதல் நயண்டும் ன்ிபைந்த 

நாதிலும், கணக்காய்வு அிக்ளக திகதி யளபனிலும் 

அந்த அிக்ளக சநர்ப்ிக்கப்ட்டிபைக்கயில்ள.  

(ஆ) 2016 ஆம் ஆண்டு திசம்ர் நாதம் 29 

ஆம் திகதின 30/2016 ஆம் இக்க காது 

ிபையாக சுற்ிக்ளகனின் 3.1 ஆம் ிாிவு  

எவ்கயாபை ாிகாபைள் ாிசீள படிந்து 12 நாத 

காப் குதினின் ின்ர் அல்து 25000 கிநா 

நீற்ர் அயா தூபம் ஏடினதன் ின்ர் அல்து 

யாக ன்ேிதடன் சம்ந்தநா பக்கின 

ளதுார்ப்ின் ின்ர் நீண்டும் ாிகாபைள் 

ாிசீலித்து ார்க்க நயண்டும் ன்ிபைந்தும், 

ஆளணக்குளவுக்கு கசாந்தநா யாகங்களுக்கு 

அவ்யாபொ ாிகாபைள் ாிசீளகள் 

நநற்ககாள்ப்ட்டிபைக்கயில்ள.   

(இ) 2018 ஆம் ஆண்டு சயாி நாதம் 24 ஆம் 

திகதின 02/2018 ஆம் இக்க காது ிபையாக 

சுற்ிக்ளக 

ஆளணக்குளவுக்குாின எபை நித யங்கள் 

அியிபைத்தித் திட்டம் தனாாிக்கப்ட்டிபைக்கயில்ள.  
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3. கசனற்ாட்டு நீாய்வு  

3.1. கசனாற்பொளக 

3.1.1. தூபநாக்கும் நற்பொம் கசனற்ணிபெம் 

ஆளணக்குள 1992 ஆம் ஆண்டு சநர்ப்ித்த கல்யிக் ககாள்ளகக்கா திட்டப் ிநபபளணகின் 

அடிப்ளடனில் 1997 ஆம் ஆண்டு ோதிதி அயர்கிால் எபை கல்யிக் ககாள்ளக 

ிபகடப்டுத்தப்டிபைந்த நாதிலும், அதன் ின்ர் பன்ளயக்கப்ட்டிபைந்த கல்யிக் ககாள்ளகக்கா 

திட்டப் ிநபபளணகின் ககாள்ளககாக ிபகடப்டுத்தப்ட்டிபைக்கயில்ள.  

 

3.1.2. யபைடாந்த கசனாற்பொளக அிக்ளக  

2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் நாதம் 28 ஆம் திகதின 2/2020 ஆம் இக்க காது ிதி சுற்ிக்ளகனின் 10.2 ஆம் 

ந்தினின் ிபகாபம் அபச ிதிகள் திளணக்கம் கயினிட்டுள் 14 ஆம் இக்க யமிகாட்டலில் 

குிப்ிடப்ட்டுள் நாதிாிப் டியத்திற்கு ற் ஆளணக்குளயின் யபைடாந்த கசனாற்பொளக அிக்ளக 

தனாாிக்கப்ட்டிபைக்கயில்ள.    

 

3.2. கபொளககள் 

நதசின கல்யி ஆளணக்குளயின் ஆபாய்ச்சி நற்பொம் அியிபைத்தி கசயி யிடனத்தின் (2507) கீழ் 2020 ஆம் 

ஆண்டு கதாடர்ா 05 ஆபாய்ச்சித் திட்டப் ிநபபளணகின் ிநித்தம் 600,000 பா 

கசலுத்தப்ட்டிபைந்தாலும், கயித் தபப்புகளுக்கு நத்தினிலிபைந்து தின் யாய்ந்த ிபுணர்கள நதர்ந்கதடுத்த 

நாது கபொளக ற்ின யமிகாட்டல் ிபநாணக் குிப்ின் யமிகாட்டல்கள் ின்ற்ப்ட்டிபைக்கயில்ள. 

நநலும் அநத நால் அந்த ஆபாய்ச்சி திட்டப் ிநபபளணகின் ிநித்தம் நீாய்வு குள அதன் அங்கீகாபத்ளத 

2021 ஆம் ஆண்டு கப்பையாி நாதம் 10 ஆம் திகதி யமங்கினிபைந்த நாதிலும், குித்த அந்த அங்கீகாபத்திற்கு 

பன்ர் அதாயது 2020 ஆம் ஆண்டு திசம்ர் நாதம் 14 ஆம் திகதி 120,000 பா வீதம் 600,000 பா ணம் 

தின் யாய்ந்த ிபுணர்கள் ிநித்தம் கசலுத்தப்ட்டிபைந்தது.  

 

3.3. கடப்ாடுகளும் நற்பொம் காபொப்புக்களும்  

2017 ஆம் ஆண்டு ப்பல் நாதம் 27 ஆம் திகதின 255/2017 ஆம் இக்க காதுக் கணக்குகள் ற்ின 

சுற்ிக்ளகனின் 02 (அ) ந்திற்கு இணங்காத யளகனில் ஞ்சின 1,075,631 பா காபொப்புக்களுக்கு 

உடன்ாடு ட்டப்ட்டிபைந்தது.  

 

4. ிளனா அியிபைத்தி 

4.1. ிளனா அியிபைத்தி குிக்நகாள்கள இங்காணுதல் 

ிளனா அியிபைத்தி ற்ின க்கின ாடுகின் 2030 ஆம் ஆண்டிற்கா ிகழ்ச்சி ிபல் ற்ி 

ஆளணக்குள அிந்து ககாண்டு, ஆளணக்குளயிால் ற்புளடனதாக்கிக் ககாள்க் கூடின ிளனா 

அியிபைத்தி இக்கு நற்பொம் குிக்நகாள்கள் இங்காணப்ட்டிபைந்தாலும், அத்தளகன இக்ளக அளடந்து 

ககாள் நயண்டின தீர்வுகளபெம் குித்த இக்கின் அடிப்ளடனில் அவீடு கசய்பெம் சுட்டிளன இங்காண 

டயடிக்ளக டுக்கப்ட்டிபைக்கயில்ள.  

 

5. ல்ாட்சி 

5.1. உள்கக் கணக்காய்வு 

2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இக்க நதசின கணக்காய்வு சட்டத்தின் 40 (1) ஆம் ிாியின் ிபகாபம், அளத்து 

ிபொயங்கிதும் உள்கக் கணக்காய்ளய நநற்ககாள்ளும் காபைட்டு அந்த ிபொயங்கின் ிபையாக 

சளகள் உள்கக் கணக்காய்யார் எபையளப ினநித்துக் ககாள் நயண்டும் ன்ிபைந்தாலும், இந்த 

ஆளணக்குளவுக்கு உள்கக் கணக்காய்யார் எபையர் ினநிக்கப்ட்டு எபை உள்கக் கணக்காய்வு ிாிவு 

தாிக்கப்ட்டிபைக்கயில்ள. நநலும் ிபல் அளநச்சின் உள்கக் கணக்காய்வு ிாியின் ஊடாக கணக்காய்வு 

சார் கபைந யிடனங்கள ிளநயற்ிக் ககாள்யதற்கு நயண்டுநகாள் யிடுக்கப்ட்டிபைந்த நாதிலும், இது 

யளப அதற்கா எளங்குகள் தும் கசய்னப்டயில்ள.  
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6. நித யங்கள் பகாளநத்துயம் 

6.1. இளணந்த தயினணிக்கும் நற்பொம் உண்ளநனா தயினணிக்கும் உாின கசவுகள் 

 ஆளணக்குளவுக்கு அதநதிக்கப்ட்டுள் ஆணி ண்ணிக்ளக 45 ஆகும். உண்ளநனா 

ஆணினின் ண்ணிக்ளக 34 ஆகும். ஆளகனால் ஆணனில் நநலும் 11 கயற்ிடங்கள் 

ிவுகின்ளந அயதாிக்கப்ட்டது.  

 

 

டப்ிபே.ம்.ி.. கான்நசக்கா 

உதயிக் கணக்காய்யார் அதிதி  

கணக்காய்யார் அதிதிற்காக 
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2020 திசெந்ப் 31 ஆந் திகதியுட் முடிவடட்த ஆண்டுக்கா ததசின க்வி ஆடணக்குழுவி் ிதிக் 

கூ்றுக்க் சதாடப்ாக 2018 ஆந் ஆண்டி் 19 ஆந் இக்க ததசின கணக்கான்வுெ ் ெட்டத்தி் 11(1) ஆந் 

பிபிவி்  ினதிகி் பிபகாபந் கணக்கான்வாப் அதிதியி் சுருக்க அறிக்டக. 

தட்பு 335 

இ. 
கணக்கான்வு 

அவதாி்புக் 

தி்க் 

1.5 ிதிக்கூந்றுக்கப் பாண கய்து  

1.5.1 ிதி ினமக் கூந்று  

1.5.1.1 ிதி சாச ்சசா்துக்கப் 

(அ) இ் சதறுதி ‘ியூசிகாஸ்’ சண்சதாயப் பென் சிாக கக்கிடத் 

தடுகிண்நது. இறுதிக் கக்குகமப ் ாித்ததின் ந்தட்ட பிமபேண் 

காாக, அது கன்சாடப்ு உதகங்கபிண் கீ் காட்டத்தடு 

கிண்நது. 

(ஆ) அசச்ிடத்தட்ட 
திமந சசி குறித்புகப் 

சசி கன்வி ஆமக்குழுவிண் சசனவிண ் மனத்பு 012 இலிய்து 335 

ஆக (சசத்ட்த ் 2020 இலிய்து மடபமநக்கு ய் மகபேன்) 

ாந்நத்தடட்ிய்து. அதும கக்கிடத்தட்ட சசாத்ுக்கபிண் சதறுதி 

மனத்பு 335 இந்கு ாந்நத்தடட்ுப்பது. ஆணான் சசத்ட்த ்பன் டிச்த ்

31 ம ாங்கத்தட்ட ிமனாண சசா்துக்கபிண் தித்பு சசனவிண ்

மனத்பு 335 இன் இந்மநத்தடு்த்தடவின்மன. இண் தித்பு சசனவு ் 

மனத்பு 335 இன் இந்மநத்தடு்த்தட வின்மன. சதறுதிகப், 2021 

சணிபேன் இந்மநத்தடு்த்தட்டிய்ண, அ் ச்தின் அண் சதறுதி 

அசச்ிடத்தட்ட திமநசசி குறித்புகபின் அறிக்மகபேடத்தடவின்மன. 

1.5.2 மத்புக் கக்கு பதிகப் 

(அ) 
ஆமக்குழுவிண் ிதிக் கூந்றுக்கபிண்தடி, சதாது மத்புக் கக்கிண் பதி 

32,450.00 யதாாகு். 2020.12.31  இலுப்ப இயத்புக் கூந்றிண் பிதி 

பிண்ணிமத்பு 1 இன் காட்டத்தடுகிண்நது. 

(ஆ) இறுதிக் கக்குகமப ் ாிக்கு் சதாது, 2020 டிச்த ் 31 ஆ் திகதி 

மத்புக் கக்கிண் பதி 30,000.00 யதாாக இய்து. 

(இ) திமநசசி குறித்புகபிண்தடிாண 9,175.00 யதா, 2020 ஆ் ஆ்டிந்காண 

ாந்நங்கபிண் சா் சதறுதி 9,175.00 யதாாகு். இது இறுதிக் 

கக்குகபின் சிாகக் குறித்பிடத்தடட்ுப்பது. சாடப்ுமட மனத்பு 

335 இண் மத்புக் கக்கு சுயக்க ் ாமப (பிண்ணிமத்பு 2) இங்சக 

இமக்கிண்சநண். 

1.5.3 த ஓட்டக் கூந்று 

1.5.3.1 ிதிபித்பு 

சசந்தாடுகபிலிய்து 

உயாக்கத்தடு் 

தத்புக்க் 

இ்ிறுண்திணான் அநவிடத்தடு் ப்திம ் தீம்பேலிய்து 9,175.00 

யதா சதறுதிாண சாமகாணது கானா்டுக்சகாயபமந உப்ாடட்ு 

இமநி ் திமக்கப்திண் கக்கின் வு மக்கத்தடுகிண்நது. இது 

குறுக்கு குறித்புகப் பென் சச்த்தடுசாய சகாடுக்கன் ாங்கனாகு். 

1.5.4 
ததிசடுகமபயு் பு்கங்கமபயு் சதணுந்கு் றுன் 

 
(அ) கடத்தாடுகப் 

ந்று் சதாறுத்புகப் 
2021 ஆ் ஆ்டிலிய்து, த்திங்கப் ந்று் சதாறுத்புகமப பமநாக 

இந்மநத்தடு்துந்காண ந்தாடுகப் சந்சகாப்பத் தடட்ுப்பண. 



tUlhe;j mwpf;if 2020 
 

 

 

24 
 

 
(ஆ) 2021 ஆ் ஆ்டிலிய்து, அந்சகந்த சதாது மத்பு ததிசடம்ட 

இந்மநத்தடு்துந்கு ந்தாடுகப் சந்சகாப்பத்தடட்ுப்பண. 

2 ிதி பபா்வு 

2.1 சசனவிமண பகாம 

சச்ன் 

சகாவிட ் சாந்றுசா் ிமனம காாக அலுனகத் திகப் 

சாடாான், அ் ஆ்டிந்காக ஒதுக்கீடு சச்த்தடட் யடா்  

ப்சடழு்  ஒதுக்க்  ஞ்சிபேய்து. 

சசனாபாக சசந்தட்டிய் ச.்ஜி.சசன்வி அத்சா கன் 2020.09.25 

ஆ் திகதிபேலுய்து இடாந்ந் சச்த்தட்டசாடு, அ் 

அலுனயக்காண சதாக்கு்து சகாடுத்தணவு ஞ்சிபேய்து.(1401) 

2.2 சதாறுத்புகப் ந்று் 

கடத்தாடுகமப 

ததிவுசச்ன்  

2021 ஆ் ஆ்டிலிய்து தாித்புக்காக வுத் ததிசடு 

ஆ்பிக்கத்தடட்ு இந்மநத்தடு்த்தடட்ுப்பதுடண், கக்கா்வு 

சகப்விபேன் குறித்பிடத்தட்ட வுகப், கானா்திண் று காாக 

வுகப் அறிக்மக I இன் குறித்பிடத்தடவின்மன.  

2.3 பி  கக்கா்வு அலுனான் சந்சகாப்பத்தட்ட சாண்றுத்தடு்ன்கப் 

(அ) ஆமக்குழுவிண் ிதிக் கடட்ுத்தாடட்ிந்கு தனுப்ப அகக் கடட்ுத்தாடட்ு 

பமநம இயத்தாகவு், அ் பமநமகப் அ்த்சதாது தித்தா்வு 

சச்த்தடட்ு சமாண ாந்நங்கப் சச்த்தடு ாகவு் ணக்கு ்

சிவிக்கத்தடுகிண்நது. அ்மக தித்தா்வுகபிண் ழு்துத் 

ததிவுகமப தாித்தந்கு் சமாண அறிவுறு்ன்கப் 

ங்கத்தடட்ுப்பண. திக்ான்தின் அ் ஆங்கமப 

கக்கா்வுக்குச ்சத்்பித்தந்கு ந்தாடுகப் சச்த்தடு். 

(ஆ) இ்ிறுக்திண் சாப்ின் ணிாக அகக் கக்கா்வுத்  பிிவிமண 

ட்துந்குத் ததினாக, ிமச அமசச்ிண் கக்கா்வுத் பிிவிண் 

பென் சமமத் பூ்்தி சச்யுாறு சகாிக்மக விடுக்கத் தடட்ுப்பது. 

ந்சதாம சாசாண சுகாா ிமனம காாக 2020 ஆ் 

ஆ்டிந்காண அகக் கக்கா்விமண ட் படிவின்மன. 

2.4 சட்டங்கப், விதிகப் ந்று் ஒழுங்குவிதிகளுடண்  இங்காம 

 
(அ) யடா்  சதாயட்  கக்சகடுத்சதாண்று ட்த்தட்டது. சகாவிட ்

சாந்றுசா் காாக அலுனகத் திகப் சாடா கா்ான், 

யடா் சதாயட ் கக்சகடுத்பிண் பிண்ண ் சச் ச்டி 

சதாயடக்மப அகந்று் டடிக்மககமப சந்சகாப்ப படிவின்மன. 

இண் விமபாக, உி அறிக்மககமப கக்கா்வுக்கு சத்்பிக்க 

படிா ிமன ந்தடட்ுப்பது. 

(ஆ) ஆமக்குழுவிண் ாகணங்கபிண் ிசதாயப் தாமணபேன் மக்கு 

ாநாண ாந்நங்கப் இன்னா கா்திணான் ிசதாயப் தாமண 

சசாமண ட்த்தடவின்மன ண்ததுடண், திக்ான்தின் அ்ாநாண 

சசாமணகமப கான்துக்குக்கான் சந்சகாப்ளுாறு் அறிவுறு்ன் 

ங்கத்தடட்ுப்பது. 

(ஆ) ஆமக்குழு சாடத்ாண ணிப அபிவிய்தி் திட்ட் ாிக்கு் 

தி மடசதந்றுக்சகா்டியகிண்நது. 

2.5 ங்கிக் கக்குகமப 

பகாமசச்ன் 

கானாதிாண காசசாமனகப் சாடத்ாக ிதி ஒழுங்குவிதிகபிண்தடி 

சமாண ந்தாடுகப் சச்த்தடட்ுப்பண. 

3 சசன்தாடட்ு தித்தா்வு 
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3.1 சசனாந்றுமக 

3.1.1 சாமனசாக்கு 

ந்று் சசந்தி 

இ் ஆமக்குழுவிண் சசந்தாடு, சகாப்மக பண்சாழிவுகமப 

ாி்து அந்மந சணாதிததிக்கு தி்தும சச்து டட்ுசாகு் 

ண்ததுடண், அது சணாதிததிான் சகாப்மகாக அறிவிக்கத்தடுகிண்நது. 

3.1.2 யடா் 

சசனாந்றுமக 

அறிக்மக 

2020 ஆ் ஆ்டுக்காண யடா் சசனாந்றுமக அறிக்மக 

ாிக்கத்தடுகிண்நது. 

3.2 சதறுமக உி ஆ்வு பண்சாழிவுகளுக்காண பபா்வுக் குழுவிண் தி்தும 

பேண்தடி, விசாபிண் அனுதுமத் சதந்நண் பிண்ண,் இ் ஆா்சச்ி 

பண்சாழிவுகமப ் ாித்தந்கு ஆம்ான் அங்கீகிக்கத்தட்ட 

சகாடுத்தணவு சசலு்த்தடு். ஆ்வு பண்சாழிவு களுக்காக பபா்வுக் 

குழுக் கூட்ட்ம ட்துந்காண திகதிமத் தண்தடு் படிாண் 

அடித்தமடபேன், சசான்னத்தட்ட குழுவிண் தி்துமகளுக்கமாக 

திய்ங்கமபச ் சச்ந்கு இங்கிண் அடித்தமடபேன் த் 

சசலு்துந்கு மனிண் அனுதி சதநத்தடட்ுப்பது. 

3.3 கடத்தாடுகப் ந்று் 

சதாறுத்புகப் 

ாபா் கடமகமப ் சாட்ந்காக, கக்கா்வு விசாமபேன் 

குறித்பிடத்தடட்ுப்ப சசனவிண  விடங்கபிண் ந்தாடுகளுக்கு அத்தான் 

அதிக சசந்தாடுகப் சந்சகாப்பத்தடட்ுப்பண. 2017.04.25 ஆ் 

திகதிபேடத்தட்ட 255/2017 ஆ் இனக்க சதாதுக் கக்குகப் 

சுந்நறிக்மகபேண் 02 (ஆ) ஆ் த்திபேண் தடி திக்ான்தின் சசனவுகமப 

ியகித்சதண். 

4. ிமனாண அபிவிய்தி 

4.1 ிமனாண 

அபிவிய்தி 

இனக்குகமப 

இணங்காணுன் 

ிமனாண அபிவிய்தி சாக்குகப் ந்று் இனக்குகமப அமடந் 

காண அபவுசகான்கப்,  இ்க் சகாப்மககமப மடபமநத்தடு்து் 

ிறுணங்களுடண் சாடப்ுமடம ஆமகான், இ் ிறுண் அது 

சாடத்ாண குறிகாட்டிகமப அமடாப் கா ச்டி 

அசிபன்மன ண்தம ாண் அாணிக்கிண்சநண்,. சகாப்மக குக்கு் 

திபேன் இ் சாக்கங்கப் குறி்து கண் சசலு்த்தடு் ண்தம 

சலு் சிவி்துக் சகாப்கிசநண். 

5 ன்னாட்சி 

5.1 அகக் கக்கா்வு ஆமக்குழுவிந்கு ணிாண அகக் கக்கா்வுத் பிிம 

ந்தடு்துந்கு ததினாக, உி திகமப அமசச்ிண் அகக் 

கக்கா்வுத் பிிவிண் ஊடாக சந்சகாப்ளுாறு சகாிக்மக 

விடுக்கத்தடட்ுப்பது. 

6 ணி ப பகாம்து் 

6.1 இமக்கத்தடட்ுப்ப தவிபேண ் ந்று் உ்மாண தவிபேணயக்காண சசனவு 

(அ) ஆமக்குழுவிண் அங்கீகிக்கத்தட்ட திாபக்பிண் ்ிக்மக 45 

ஆகு். கக்கா்வு் திகதிபேன் சந்றிடங்கபிண் ்ிக்மக 20 ஆகு். 

09 சந்றிடங்களுக்கு ஆட்சசத்்பு சச்த்தடட்ுப்பது. ஞ்சியுப்ப 

தவிகளுக்கு திக்ான்தின் ஆடச்சத்்பு சச்ந்கு ் 

திட்டபடத்தடுகிண்நது. 

(ஆ) இ் அமண்து கன்வித் தவிகளுக்காண ஆடச்சத்்பு ந்சதாது 

ிமநமட்துப்பது. 
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mj;jpahak; 04 - nraw;rhjid Fwpfhl;bfs; 
 

4.1 epWtdj;jpd; nraw;rhjid Fwpfhl;bfs;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fwpg;gpl;l Fwpfhl;bfs; vjpu;ghu;f;fg;gLk; ntspaPl;bd; rjtPjkhf (%) cz;ikahd ntspaPL 

100% -90% 75% -89% 50% -74% 50 % குளவு 

  
  

 

  
   

nghUe;jhJ 
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mj;jpahak; 05 - epiyNgwhdmgptpUj;jp ,yf;Ffis ( SDGs )miljy; 

 

5.1epiyNgwhdmgptpUj;jp ,yf;Ffs;  
midtUf;Fk; rkkhd jukhd fy;tpia cWjp nra;jy; kw;Wk; tho;ehs; KOtJk;fw;wy; 
tha;g;Gfis Nkk;gLj;Jjy;. 
 
5.2 epiyNgwhdmgptpUj;jp ,yf;Ffspd; milTfs; kw;Wk;rthy;fs; 
fy;tp nfhs;if tFf;Fk; nray;ghl;bd; NghJ nghUe;Jk; epiyNgwhdmgptpUj;jp 
,yf;Ffis( SDG )miltij epr;rag;gLj;jpf;nfhs;tjw;fhf  Njrpa fy;tpMizf;FOtpdhy; 

Njitahd gbKiwfs; vLf;fg;gl;Ls;sd.  mjd;gb>Njrpa fy;tpf; nfhs;ifrl;lf 2020-2030 

mwpf;ifapd; jahupg;G [_iy 2020 ,y; njhlq;fg;gl;lJ kw;Wk; epiyNgwhdmgptpUj;jp 

,yf;Ffis( SDG )miltjd; mbg;gilapy;nfhs;if gupe;Jiufis ,izf;f jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

 
,yf;F: cs;slf;fk; kw;Wk; epahakhd juq;nfhz;l fy;tpia cWjp nra;a kw;Wk; 
midtUf;Fk;  tho;f;if ePbj;j fw;wy; tha;g;Gfis Nkk;gLj;jy;.  . 

5.2.1 Mz;L 2030 ,y; midj;Jk; ngz;; gps;isfs; kw;Wk;Mz;gps;isfSf;F nghUj;jkhd  
kw;Wk; gaDs;s fw;wy; NgWfis nfhz;L tu epahakhd kw;Wk; gz;Gjuk; kpf;f 
Muk;g  kw;Wk; ,uz;lhk; epiy fy;tp KOikailtij cWjpg;gLj;jy;  

5.2.2 2030 Mk; Mz;bw;Fs; midj;Jg;ngz; gps;isfs;  kw;Wk; Mz; gps;isfSf;F 
jukhd Kd; gps;isg;gUt mgptpUj;jp>ftdpg;G kw;Wk; Muk;gf;fy;tpf;fhd mZfiyg; 
ngWtij cWjp nra;jy; kw;Wk; ,jd; %yk; mtu;fis Muk;gf;fy;tpf;F 
jahu;gLj;jy; 

5.2.3 Mz;L 2030 MFk; NghJ>gy;fiyf;fofk;cl;gl nfhs;sf;$bathwhf  kw;Wk; jukpf;f 
njhopy;El;g>njhopy; kw;Wk; %d;whk;epiy fy;tpf;F midj;J ngz;fSf;Fk;  
Mz;fSf;Fk;rkkhd mZfiycWjpg;gLj;jy; 

5.2.4 Mz;L 2030 MFk; NghJ Ntiytha;g;G kw;Wk; Kaw;rpahz;ikf;F 
Ntz;banjhopy;El;gk; kw;Wk; njhopy; jpwd;fs; cl;gl nghUj;jkhd jpwd;fs; 
nfhz;l ,isQu; AtjpfspdJk; kw;Wk; tsu;e;jtu;fspdJk; vz;zpf;ifapy;  
fzprkhdit  tsu;r;rp ghu;f;ff;$bajhf ,Uj;jy;. 

5.2.5 Mz;L 2030 MFk; NghJ>mq;ftPd jdpegu;fs;>Mjpthrpfs;; kw;Wk; ,lu;Neu;tpy; cs;s 
gps;isfs;cl;gl,lu;Neu;tpy; cs;s gpuptpdUf;F fy;tpapy;ngz; Mz; r%fj;jpd; 
Kuz;ghLfis xopf;f kw;Wk; midj;J epiyfy;tp kw;Wk; njhopy; gapw;rpf;F rkkhd 
mZfiy cWjpg;gLj;jy;. 

5.2.6 Mz;L 2030 MFk; NghJ>Mz;fs; kw;Wk; ngz;fs; ,Ujug;gpYk; midj;J  ,isQu; 
Atjpfs; kw;Wk; tsu;e;jtu;fsplk;  fzprkhd msTvOj;jwpT kw;Wk; fzpj jpwd; 
ngw;Wf;nfhz;bUg;gij  cWjpg;gLj;jy; 

5.2.7 Mz;Lfs; 2030 MFk; NghJ>epiyNgwhd mgptpUj;jpf;fhd fy;tp kw;Wk; epiyNgwhd 

tho;f;if Kiw>kdpj cupikNfhuy;fs;>ngz; Mz; rkj;Jtk;>rkhjhd kw;Wk; 

td;Kiwaw;w fyhr;rhuj;ij Cf;ftpj;jy;> cyfshtpa FbAupik kw;Wk; fyhr;rhu 

gd;Kfj;jd;ikia kjpf;Fk;  kw;Wk;epiyNgwhd mgptpUj;jpf;F fyhr;rhu 

gq;fspg;Gfspy; epiyNgwhd mgptpUj;jpf;F  Ntz;ba mwpT kw;Wk; jpwd;fis 

midj;J fw;Nghu;fSk;  ngw;Wf;nfhs;tij cWjp nra;jy;. 
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mj;jpahak; 6 - kdpj tsgf;fj; Njhw;wk; 
 
6.1 gzpahsu; vz;zpf;if Kfhikj;Jtk; 
 mq;fPfupf;fg;gl;lgzpahsu;f

spd; vz;zpf;if 
fpilf;ff;$bagzpahsu;f
spd; vz;zpf;if 

ntw;wplq;fs;/(Nkyjpfkhd
it) 

rpNul;l epiy 

12 03 

 

0 9 
%d;;whk; epiy 

11 04 07 
,uz;lhk; epiy 10 07 03 
Muk;g epiy 

12 10 02 

 
 

6.2 ிபொயத்தின் கசனல்திில் அதிகநா ஊமினர்கின் ற்ாக்குள. 

காபைத்தநற்து 
 
6.3 kdpjts mgptpUj;jp  
2020 Mk; Mz;by; Nfhtpl; 19nfhNuhdh njhw;WNeha;fhuzkhf>,J njhlu;ghf eltbf;if vLf;f 
Kbatpy;iy  
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mj;jpahak; 07 - ,zf;fmwpf;if 
 

njhlupy. tpz;zg;gpf;f Ntz;ba Njit ,zf;f 
epiy 
(,zf;fkhd 
/ ,zf;fkw;w) 

,y;iy 
vd;why; 
RUf;fkhd 
tpsf;fk; 
juTk; 

vz;zpf;if 
,zf;fkpy;iyhikia 
vjpu;fhyj;jpy; 
jtpu;g;gjw;F 
Kd;nkhopAk; Jy;ypa 
jPu;khd mKyhf;fk; 

1 gpd;tUk;epjpepiy mwpf;iffs; / 
fzf;Ffs; cupa jpfjpapy; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd 

   

1.1  tUlhe;j epjp mwpf;iffs; ,zf;fkhdJ   

1.2  mur mYtyu;ffspd; Kw;gz fzf;F ,zf;fkhdJ   

1.3  tu;j;jf kw;Wk; jahupg;G Kw;gz 
fzf;F (tzpf Kw;gz fzf;Ffs;) 

 nghUe;jhJ nghUe;jhJ 

1.4  fsQ;rpa Kw;gz fzf;F  nghUe;jhJ nghUe;jhJ 

1.5  rpwg;G Kw;gz fzf;F ,zf;fkhdJ   

1.6  kw;wit xd;Wkpy;iy xd;Wkpy;iy xd;Wkpy;iy 

2 Gj;jfq;fs; kw;Wk; Mtzq;fisg; 

guhkupj;jy; (&. 4 45) 
   

2.1  nghJ epu;thf Rw;wwpf;if267/2018,d; 
gb epiyahd nrhj;Jf;fspd; 
gjpNtl;il ,w;iwg;gLj;jy;; kw;Wk; 
guhkupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

2.2  jdpg;gl;l Cjpa Mtzq;fs; / 
jdpg;gl;l Cjpa 
ml;ilfis,w;iwg;gLj;jy;; 
kw;Wk;guhkupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

2.3  fzf;fha;T tpdty; gl;baiy 
,w;iwg;gLj;jy;; kw;Wk; guhkupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

2.4  cs;sffzf;fha;T gjpit 
,w;iwg;gLj;jy;; kw;Wk; guhkupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

2.5  midj;J khjhe;j fzf;Fr; 
RUf;fq;fisAk; (CIGAS) 
jahupj;J>cupajpfjpapy; jpiwNrupapy;; 
rku;g;gpj;jy; 

,zf;fkhdJ   

2.6  fhNrhiy kw;Wk; fhRf;fl;lis 
gjpNtl;ilg; ,w;iwg;gLj;jp NgZjy; 

,zf;fkhdJ   

2.7  nghUl; gjpT Mtz gjpNtl;il  
,w;iwg;gLj;jp NgZjy;  

,zf;fkhdJ   

2.8  njhif gjpNtl;L Mtzj;ij 
,w;iwg;gLj;jp NgZjy; 

,zf;fkhdJ   

2.9  Nrjg; gjpNtl;ilg; ,w;iwg;gLj;jp 
NgZjy;; 

,zf;fkhdJ   

2.10  nghWg;G gl;baiy ,w;iwg;gLj;jp 
NgZjy;; 

,zf;fkhdJ   

2.11  Jiz Jz;Lg;gpuRug; Gj;jfg; 
gjpNtl;ilg; ,w;iwg;gLj;jp NgZjy;; 

,zf;fkhdJ   
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(GA-N20) 

3 epjpf;fl;Lg;ghl;bw;fhd nray;ghLfspd; 

gpujpepjpj;Jtk; (ep. x 135 ) 
   

3.1  epjp mjpfhuq;fs; epWtdj;jpw;Fs; 
mjpfhuq;fis toq;Fjy; 

,zf;fkhdJ   

3.2  epjp mjpfhu epWtdj;jpw;Fs; 
mjpfhuq;fis khw;WtJ gw;wp 
epWtdj;jpw;Fnjuptpj;jpUj;jy; 

,zf;fkhdJ   

3.3  xt;nthU guptu;j;jidAk; ,uz;L 
my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 
mjpfhupfshy;mq;fPfupf;fg;gl;bUj;jy; 

,zf;fkhdJ   

3.4  11.05.2014jpfjpapl;l muRfzf;F 

Rw;wwpf;if vz;.171/2004,d; gb muR 
Cjpak; toq;Fk; nkd;nghUs; 
njhFg;igg; 
gad;gLj;Jtjpy;fzf;fhsu;fspd; 
fl;Lg;ghl;bd; fPo; nray;gLjy; 

,zf;fkhdJ   

4 tUlhe;j jpl;lq;fis jahupj;jy;    

4.1  tUlhe;jmKyhf;f epfo;r;rpj;jpl;lk; 
jahupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

4.2  tUlhe;jngWif jpl;lkply; epfo;r;rpj;  
jpl;lj;ij jahupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

4.3  tUlhe;j 
cs;sffzf;fha;Tepfo;r;rpj;jpl;l 
jahupj;jy; 

 cs;sf 
fzf;fha;T 
gpupT 
,y;yhik 

,jw;F Njitahd 
cjtpfis kw;w 
jpizf;fsq;fspypUe;
J ,Ue;J ngw 
Vw;ghL nra;ag;gLk; 

4.4   tUlhe;j cj;Njr fzf;if jahupj;J 
cupa  jpfjpapy; Njrpa tuTnryT 
jpizf;fsj;Jf;F  (NBD) rku;g;gpj;jy;; 

,zf;fkhdJ   

4.5  tUlhe;j gzg;Gof;f mwpf;ifia 
jpiwNrup  nray;ghl;Lj; 
jpizf;fsj;Jf;F cupa 
jpfjpapy;rku;g;gpj;jy; 

,zf;fkhdJ   

5 fzf;fha;it tprhuizfs;    

5.1  fzf;fhsu; ehafk; epu;zapj;j 
jpfjpf;Fs; midj;J fzf;fha;T 
Nfs;tpfSf;Fk;gjpyspj;jpUj;jy; 

,zf;fkhdJ   

6 cs;sffzf;fha;T    

6.1  ep.x134 (2) DMA / 1-2019,d; gb 
Mz;bd; njhlf;fj;jpy; fzf;fhsu; 
ehafj;Jld; fye;jhNyhrpj;j gpwF 
cs;sf ; fzf;fha;T jpl;lj;ijj; 
jahupj;jy; 

 cs;sf 
fzf;fha;T 
gpupT 
,y;yhik. 

,jw;F Njitahd 
cjtpfis kw;w 
jpizf;fsq;fspypUe;
J ,Ue;J ngw 
Vw;ghL nra;ag;gLk; 

6.2  midj;J cs;sf fzf;fha;T 
mwpf;iffSf;Fk; xU khjj;jpw;Fs; 
gjpyspj;jy; 

 nghUe;jhJ.  

6.3  2018Mk; Mz;bd;19Mk; ,yf;f Njrpa 

fzf;fha;T rl;lj;jpd;Jizg;gpupT40 (4) 
,d; mbg;gilapy;midj;J 
cs;sffzf;fha;T mwpf;iffspd; 
gpujp;fisAk; fzf;fha;T Kfhikj;Jt 
jpizf;fsj;Jf;Frku;g;gpj;jy; 

 nghUe;jhJ.  

6.4  epjp xOq;FKiw134 (3) ,d; gb 
midj;J cs;sf fzf;fha;T 
mwpf;iffspd; gpujp;fisAk; 
fzf;fha;T ehafj;jplk;rku;g;gpj;jy; 

 nghUe;jhJ.  
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7 fzf;fha;Tkw;Wk; Kfhikj;J FO    

7.1  DMA Rw;wwpf;if1-2019,d; gb 
njhlu;Gila Mz;by; 

Fiwe;jJ04fzf;fha;T kw;Wk; 
Kfhikj;Jt  
FOf;fiselj;jpapUj;jy; 

 Nfhtpl;19gpur;
ridfs;fhu
zkhf nra;a 
Kbatpy;iy. 

 

8 nrhj;J Kfhikj;Jtk;  
 

   

8.1  nrhj;J Kfhikj;Jt Rw;wwpf;if 

vz;.01/2017,d; mj;jpahak;07,d; 
gb>nrhj;J thq;Fjy; kw;Wk; 
KiwNfLfs; gw;wpa 
jfty;fis>fl;Lg;ghl;lhsu; ehaf 
;mYtyfj;jpw;F rku;g;gpj;jy; 

,zf;fkhdJ   

8.2  Nkw;gb Rw;wwpf;ifapd; 

mj;jpahak;13,y; me;jr; Rw;wwpf;ifapd; 
Vw;ghLfisxUq;fpizf;f nghUj;jkhd 
njhlu;G mjpfhupia epakpj;J>me;j 
mjpfhup gw;wpajftiyf; fl;Lg;ghl;lhsu; 
ehaf mYtyfj;jpw;Fj; njuptpj;jy; 

,zf;fkhdJ   

8.3  nghJ epjpr; Rw;wwpf;if 

,yf;fk;05/2016f;F ,zq;f nghUl; 
fzf;nfLg;Gfis elj;jp cupa 
mwpf;iffis 
fzf;fha;thsu;ehafj;jpw;F cupa 
jpfjpapy; rku;g;gpj;jpUj;jy; 

,zf;fkhdJ
. 

  

8.4  tUlhe;jnghUl;fzf;nfLg;gpy; 
ntspg;gLj;jg;gl;l Nkyjpf>Fiwthf 
kw;Wk; gpwgupe;Jiufis Rw;wwpf;ifapy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhy vy;iyf;Fs; 
nra;jpUj;jy; 

Vw;wjhf 
,y;iy. 

Nfhtpl;19gpur;
ridfs;fhu
zkhf nra;a 
Kbatpy;iy. 

 

8.5  gOjile;jnghUl;fis 

mfw;Wjy;772f;F ,zq;f nray;gLj;jy; 

Vw;wjhf 
,y;iy. 

Nfhtpl;19gpur;
ridfs;fhu
zkhf nra;a 
Kbatpy;iy. 

 

9 thfd Kfhikj;Jtk;    

9.1  ,Ug;gpYs;sthfdq;fSf;fhd jpdrup 
rhujp  gjpTfs; kw;Wk; khjhe;j 
RUf;fmwpf;iffisj; jahupj;J>cupa 
jpfjpapy; fzf;fhsu; ehafj;jplk; ; 
rku;g;gpj;jpUj;jy; 

 Nfhug;gLk; 
NghJ 
njhlu;Gila 
jfty;fs; 
toq;fg;gLk;. 

khje;NjhWk; 
fzf;fhsu; 
ehafj;Jf;F cupa 
jfty;fis 
rku;g;gpf;f 
mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ. 

9.2  gOjile;J06khjq;fSf;Fs;mfw;wg;gly;; 
nra;ag;gl;bUf;f Ntz;Lk; 

Vw;wjhf 
,y;iy. 

  

9.3  thfd rk;gt gjpT Gj;jfq;fis 
itj;jpUe;J mtw;iw 
,w;iwg;gLj;jpNgZjy; ; 

,zf;fkhdJ   

9.4  xt;nthU thfd  tpgj;J njhlu;ghfTk 

ep.x.103>104>109kw;Wk;110f;F ,zq;f 
nraw;gLjy; 

,zf;fkhdJ   

9.5  29.12.2016jpfjpapl;l nghJepu;thf 

Rw;wwpf;if ,yf;fk;2016/30,d; 

gj;jp3.1,d; tpjpfSf;F,zq;f 
thfdq;fspd; vupnghUs; vupg;G kW 
Ma;T nra;jy; 

,zf;fkhdJ   
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9.6  Fj;jiff; fhyj;jpw;Fg; gpwF>tup thfd 
gjpT Gj;jfq;fspd; KO 
cupikAk;ifafg;gLj;jg;gLj;jy; 

,zf;fkhdJ   

10 tq;fp fzf;F Kfhikj;Jtk;    

10.1  tq;fp fzf;fpzf;ff; $w;W 
mwpf;iffis cupa jpfjpapy; 
jahupj;J cWjpg;gLj;jp 
fzf;fha;Tf;Frku;g;gpj;jpUj;jy; 

,zf;fkhdJ
. 

  

10.2  kPsha;T nra;ag;gl;l Mz;by; my;yJ 
mjw;F Ke;ija Mz;by; Kd; 
nfhzug;gl;l kw;Wk; nrayw;w tq;fpf; 
fzf;Ffisj; jPu;j;jpUf;f Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ
. 

  

10.3  tq;fp fzf;fpzf;f $w;W  
mwpf;iffspy; ntspg;gLj;jg;gl;l 
epYitfs; njhlu;ghdepjpapay; 
tpjpKiwfSf;F ,zq;fr; 
nray;gl;L>me;j epYitfis xU khj 
fhyj;jpw;Fs;nrYj;jpapUf;f Ntz;Lk;. 

,zf;fkhdJ
. 

  

11 xJf;fPLfspd;; gad;ghL 
 

   

11.1  toq;fg;gl;l xJf;fPL; mtw;wpd; 
tuk;Gfis kPwhj tifapy; nryT 

,zf;fkhdJ
. 

  

11.2  ep .x.94 (1) ,d; gb>toq;fg;gl;l 
xJf;fPl;bd; gad;ghl;bw;Fg; 
gpwF>xJf;fPl;L tuk;ig kPwhky;>Mz;bd; 
,Wjpapy; nghWg;Gfisg; ngWjy; 

,zf;fkhdJ
. 

  

12 mur mjpfhupfspd; Kw;gz fzf;Ffs;    

12.1  vy;iyg;ghl;Lf;F ,zq;Fjy; ,zf;fkhdJ
. 

  

12.2  epYitapy; cs;s fld; kPjpfhyj;ij  
gFg;gha;T nra;jy; 

,zf;fkhdJ
. 

  

12.3  Xuhz;Lf;F Nky; ngw;w fld; ghf;fpia 
nrYj;jpapUf;f Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ
. 

  

13 nghJ itg;G fzf;F    

13.1  fhyhtjpahd itg;Gfisg; gw;wp571d; 
gb nray;gl;bUf;f Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ
. 

  

13.2  nghJ itg;Gj;njhiff;fhd 
fl;Lg;ghl;Lf; fzf;ifg; ,w;iwg;gLj;jp 
NgZjy;; 

,zf;fkhdJ
. 

  

14 Kw;gzfzf;F    

14.1  guprPyidf;F cl;gl;l Mz;bd; 
,Wjpapy; jpiwNrup nray;ghl;Lj; 
jpizf;fsj;Jf;F gzg;Gj;jfj;jpd; 
kPjpia mDg;gpapUf;f Ntz;Lk;. 

,zf;fkhdJ
. 

  

14.2  ep.x. gpupT371,d; fPo;toq;fg;gl;l 
cldb ,ilf;fhy xg;ge;jk;>me;j 
nray;ghL Kbe;j xU khjj;jpw;Fs;jPu;T 
fhzg;gl;lJ. 

,zf;fkhdJ
. 

  

14.3  ngh.r.371,d; gbmq;fPfupf;fg;gl;l 
vy;iyia kPwhj cz;ikahd 
,ilf;fhy xg;ge;jj;ij toq;Fjy; 

,zf;fkhdJ
. 

  

14.4  jpiwNrup Gj;jfq;fSld; mjpfgl;r 
fzf;F ,Ug;G khjhe;j xg;gPL 

,zf;fkhdJ
. 

  

15 tUtha; fzf;F    
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15.1  Nrfupf;fg;gl;l tUkhdj;jpy; ,Ue;J 
cupa tpjpKiwfspd;gb 
jpUg;gpr;nrYj;jpapUf;f Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ
. 

  

15.2  Nrfupf;fg;gLk; tUtha; itg;G 
fzf;fpy; tuT itf;fg;glhky; 
NeubahftUkhdj;jpy; tuT itf;fg;gl 
Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ
. 

  

15.3  ngh.r.176gw;whf;FiwtUtha; 
mwpf;iffis fzf;fhsu; ehafj;Jf;F 
rku;g;gpj;jy; 

,zf;fkhdJ
. 

  

16 kdpj ts Kfhikj;Jtk;    

16.1  mq;fPfupf;fg;gl;l gzpahsu; vy;iyf;Fs; 
gzpahsu;fis nfhz;bUj;jy; 

,zf;fkhdJ
. 

  

16.2  midj;J Copau;fSf;Fk; 
vOj;Jg;G+u;tkhf flikg; gl;baiy 
toq;fpapUf;fNtz;Lk; 

,zf;fkhdJ
. 

  

16.3  20.09.2017jpfjpapl;lvk;.v];.b04/2017Rw;
wwpf;ifapd;gbmidj;J 
mwpf;iffisAk; Kfhikj;Jt 
Nritfs; jpizf;fsj;jpw;F 
rku;g;gpj;jpUf;fNtz;Lk;. 

,zf;fkhdJ
. 

  

17 nghJkf;fSf;F jfty;fis toq;Fjy;    

17.1  jfty; mwpAk; rl;lk; kw;Wk; 
tpjpKiwfspd;gb jfty; mjpfhupia 
epakpj;jy;kw;Wk; jfty; Mtzj;ij 
,w;iwg;gLj;jp Ngzy; 

,zf;fkhdJ
. 

  

17.2  epWtdj;ijg; gw;wpa jfty;fs; mjd; 
,izajsj;jpd; %yk; 
toq;fg;gLfpd;wd>NkYk; ,izajs 
topahfNth my;yJ khw;W topfs; 
%ykhfNth epWtdk; 
Fwpj;jghuhl;Lfs;/Fw;wr;rhl;Lfis 
ntspapl nghJkf;fSf;F cjTjy; 

,zf;fkhdJ
. 

  

17.3  jfty; rl;lj;jpd; gpupT08kw;Wk;10d; gb 
tUlj;jpw;F,uz;L Kiw my;yJ 
tUlj;jpw;F xU Kiw mwpf;iffis 
rku;g;gpj;jy; 

,zf;fkhdJ
. 

  

18 Fbkf;fs; rhrdj;ij 
eilKiwg;gLj;Jjy; 

   

18.1  nghJ epu;thfk; kw;Wk; Kfhikj;Jt 
mikr;rpd; Rw;wwpf;if ,yf;fk; 05/2008 

kw;Wk; 05/2018 (1) ,d; gb Fbkf;fs; 
/Nrit ngWeu;  rhrdj;ij 
cUthf;Fjy; kw;Wk; nray;gLj;Jjy; 

   

18.2  Nkw;gb Rw;wwpf;ifapd; gj;jp2.3,d; 
gb>Fbkf;fs;/Nrit ngWeupd;; 
rhrdj;jpd; tiuT kw;Wk; 
nray;gLj;jiyfz;fhzpf;fTk; kjpg;gPL 
nra;aTk; epWtdq;fs; xU 
topKiwia cUthf;Fjy; 

 Njitahd 
gzpfs; 
eilngw;W 
tUfpd;wd 

Njitahd gzpfs; 
eilngw;W tUfpd;wd 

19 kdpj tsj; jpl;lkpliytFj;jy;    

19.1  24.01.2018jpfjpapl;l nghJepu;thf 
Rw;wwpf;if 

vz;.02/2018,izg;G02mbg;gilapy; 
kdpjtsj; jpl;lj;ij jahupj;jy; 

 Njitahd 
gzpfs; 
eilngw;W 
tUfpd;wd 

Njitahd gzpfs; 
eilngw;W tUfpd;wd 

19.2  Nkw;fz;l kdpjtsj; jpl;lj;jpy; cs;s 
xt;nthU CopaUf;Fk; 

 Nfhtpl;19mi
j 
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tUlj;jpw;FFiwe;jJ12kzpNeu 
gapw;rpiacWjp nra;jpUf;f Ntz;Lk; 

ntw;wpfukhfn
ra;a 
Kbatpy;iy. 

19.3  Nkw;$wpa Rw;wwpf;ifapd; 

,izg;G01,y; nfhLf;fg;gl;Ls;s 
tbtikg;gpd; mbg;gilapy; KO 
Copau;fSf;Fk;tUlhe;jpu nray;jpwd; 
xg;ge;jq;fspy; ifnaOj;jpl;bUf;f 
Ntz;Lk;. 

 Njitahd 
gzpfs; 
eilngw;W 
tUfpd;wd 

Njitahd gzpfs; 
eilngw;W tUfpd;wd 

19.4  Nkw;fz;l Rw;wwpf;ifapd;6.5tJ 
gj;jpapd;gb kdpjts Nkk;ghl;Lj; 
jpl;lk;>jpwd; Nkk;ghl;Lj;jpl;lq;fis 
cUthf;Fjy;>jpwd; Nkk;ghl;Lj; 
jpl;lq;fisr; 
nray;gLj;Jjy;Mfpatw;wpd; nghWg;gpy; 
%j;j mjpfhup xUtiu epakpj;jy; 

 Njitahd 
gzpfs; 
eilngw;W 
tUfpd;wd 

Njitahd gzpfs; 
eilngw;W tUfpd;wd 

20 fzf;fha;T tpdTjy;fSf;F 
gjpyspj;jy; 

   

20.1  Ke;ija Mz;Lfspy; fzf;fhsu; 
ehafk;; ntspaplg;gl;l 
fzf;fha;TtpdTjypy;Rl;bf;fhl;lg;gl;l 
FiwghLfs; rup nra;ag;gl;ld. 

,zf;fkhdJ
. 

  

 
 
 

எய்.ஆர். கஹயசிலினாா 

கசனல் திட்ட அலுயர் (ிதி) 

நதசின கல்யி ஆizf;FO 


