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tho;tpd; vOr;rp mgptpUj;jp jpizf;fsk; 
 

2013 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க வாழ்வின் ழுச்சிச் சட்டத்தின் னேலம் தாபிக்கப்பட்ட வாழ்வின் 

ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களத்தின்  நநாக்கங்கணளநிணறநவற்றிக் ககாண்டு  ,நாட்டுக்கும் ,

நாட்டின் ணழ மக்கலக்கும் விணைத்திறன்மிக்கதும் தரம்வாய்ந்ததுமாை நசணவயிணை 

வழங்குவதற்Fkhf  201 6 ஆம் ஆண்டில் அர்ப்பைிப்னடன் கசயற்பட்ட வாழ்வின் ழுச்சி 

அபிவினோத்தித் திணைக்களத்தின் அணைத்து பைியாளர்கலக்கும் னெதற்கண் நன்றிகணளத் 

கதாிவித்துக் ககாள்கிநறன் . 

 

நமலும் நமலுள்ளபிரகாரம்மக்கலக்காை நசணவகணளவழங்கும் நபாது ,உாிய வழிகாட்டல்கணள 

வழங்கி  ,இத்திணைக்களத்திற்கு எத்துணழப்ன வழங்கிய நிதி அணமச் R  கபாதுத் திணறநசாி , ; 

சனேகவலுவூட்டல்மற்ன்ம் நலநைாம்னணக அணமச்சின் கசயலாளர்கள் உட்பட  உாிய 

உத்திநயாகத்தர்கள் அணைவனோக்கும்  ,னெழுg;பைியாளர்களின் சார்பாகவும் நன்றிகணளத் 

கதாிவித்துக் ககாள்கின்நறன்  .நமலும்  ,திணைக்களத்தின் அபிவினோத்திச் கசயற்பாடுகள்  ,

நிவாரைங்கள் மற்ன்ம் சனேக நலன்னாிச் நசணவகணள உாிய னெணறயில் நமற்ககாள்வதற்கு 

வழங்கி வனோம் எத்துணழப்னக்காகவும்கடணமகணள அர்ப்பைிப்னடன் நிணறநவற்றியணமக்காகவும் 

நாட்டிலுள்ள மாவட்ட கசயலாளர்கள்  /மாவட்ட நமலதிகப் பைிப்பாளர் நாயகங்கள்  ,பிரநதச 

கசயலாளர்கள் அணைவனோக்கும் மைமார்ந்த நன்றிகணளத் கதாிவித்துக் ககாள்கின்நறன் . 

 

இன்தியாக 2016 ஆம் ஆண்டில் மது திணைக்களத்தின் கடணமகணள நமற்ககாள் ள பல 

வணககளிலும் எத்துணழப்ன வழங்கிய அணைத்து அரசாங்க நின்வைங்கலக்கும் ணைய 

நின்வைங்கலக்கும்தைிநபர்கலக்கும்நன்றிகணளத் கதாிவித்துக்ககாள்கின்நறன் . 

 

 
 
 

பைிப்பாளர் நாயகம் 

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களம் 
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மது நநாக்கு 
 

 

 

“வன்ணம நிணலயிணை எழித்து, வாழ்வாதார கபானோளாதார 

நடவடிக்ifனொடாக வலுவூட்டப்பட்ட சனெதாயகமான்ன் ” 
 
 
 

 

மது பைி 
 

 

“மக்கணள வலுவூட்டி, மைித னேலதைத்ணத அபிவினோத்தி கசய்வதும், 

வாழ்வாதார நடவடிக்ணககணள நமம்படுத்துவதுடன் , கிராமிய 

உட்கட்டணமப்ன வசதிகணள அபிவினோத்தி கசய்வதனூடாக நதசிய 

அபிவினோத்திணயத் துாிதப்படுத்துவதற்குப் பங்களிப்னச்  கசய்வதும் 

உைவுப் பாதுகாப்ணப உன்திப்படுத்தி, வன்ணம எழிக்கப்பட்ட மற்ன்ம் 

சனேக சமத்துவத்திணை உன்திப்படுத்துவதுமாை சுனட்சனெள்ள 

நதசகமான்ணறக் கட்டிகயழுப்னவதற்கு உச்ச அளவில் பங்களிப்னச்  

கசய்தல்” 
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01.  பைிப்பாளர் நாயகத்தின் ஆசிச் கசய்தி 
 

1995 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்கச் சட்டத்தின் னேலம் தாபிக்கப்பட்டினோந்த இலங்ணக சனெர் த்தி 

அதிகாரசணப  ,1996 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இலக்கச் சட்டத்தின் னேலம் தாபிக்கப்பட்டினோந்த இலங்ணக 

கதன் பிராந்திய அபிவினோத்தி அதிகாரசணப  ,2005 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் இலக்கச் சட்டத்தின் னேலம் 

தாபிக்கப்பட்டினோந்த இலங்ணக  clul;l அபிவினோத்தி அதிகாரசணப ஆகிய னேன்ன் அதிகாரசணபகணளனம் 

மணலநாட்டு கிராம னைரணமப்னத் திணைக்களம்  ,சனெர்த்தி ஆணையாளர் நாயகத் திணைக்களம் ஆகிய 

இரண்டு திணைக்களங்கணளனம் உள்ளடக்கியதாக 05 அரசாங்க நின்வைங்கணள எனோங்கிணைத்து  ,2013 

ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இலக்க tho;tpd; vOr;rp சட்டத்தின் னேலம்  ,வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் 

திணைக்களம் தாபிக்கப்பட்டது  .வாழ்வின் ழுச்சிச் சட்டத்தின் xOங்குகலக்குற்ப  ,ககளரவ 

கபானோளாதார அபிவினோத்தி அணமச்சாிைால் 2014 ைவாி 03 ஆந் திகதிய 1843/47 ஆம் இலக்க வர்த்தமாைி 

அறிவித்தல் கவளியிடப்பட்டதன் பின்ைர்  ,இத்திணைக்களம் உத்திநயாகனர்வமாகத் 

தாபிக்கப்பட்டது.பின்ைர்  ,நமற்குறித்த 05 நின்வைங்ளிலும் பைி னாிந்த 26,000 இற்கும் நமற்பட்ட 

ஊழியர்கள் னதிய திணைக்களத்திற்கு உள்வாங்கப்பட்டைர்  .இத்திணைக்களத்தின் கசயற்பாடுகள் 

நாட்டின் 25 மாவட்டங்களிலுனெள்ள 331 பிரநதச கசயலாளர் பிாிவுகளிலுள்ள 14,022 கிராம 

உத்திநயாகத்தர் பிாிவுகணள உள்ளடக்கும் வணகயில் நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது  .

அதற்கணமயதிணைக்களத்தின்நடவடிக்ணககணள நமற்ககாள்வதற்காைமாவட்ட 

நமலதிகபைிப்பாளர்நாயகங்கள்மாவட்ட கசயலாளர்கள் மாவட்டவாழ்வின் ; 

ழுச்சிபைிப்பாளர்கள்>பிரநதச கசயலாளர்கள் நநரடியாகபங்களிப்னச் கசய்கின்றைர். 
 

நாட்டின் கபானோளாதார அபிவினோத்திச்  nraw;ghLfs; நமம்படுத்தும் நநாக்கிணைஅணடனம் கபானோட்டு  ,

வன்ணமணய எழிப்ப தற்கும் சனேக சமத்துவதத்திணை உன்திப்படுத்துவதற்குமாை நதசிய ககாள்ணகணய 

நணடனெணறப்படுத்தி  ,தைி நபர்  ,குடும்பf;FOf;fs; மற்ன்ம்  ,மக்கணளணமயமாகக் ககாண்ட வாழ்வாதார 

அபிவினோத்திச் கசயற்பாடுகணள நமம்படுத்துவது இத்திணைக்களத்தின் பிரதாை குறிக்நகாள்களில் 

என்றாகும்   .இதற்காக, நாடுனராகவும் வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணடஅணமப்னக்கள் 

உனோவாக்கப்பட்டு ,நதசிய மற்ன்ம் பிரநதச மட்ட எனோங்கிணைப்ன வணலயணமப்பிணைகட்டிகயழுப்னவதன் 

ஊடாக  ,குன் நிதி வங்கி த் கதாகுதியிணை நமம்படுத்துவதன்  ஊடாக இலக்கிடப்பட்ட 

மக்கலக்குகுன்நிதிக் கடன்வசதிகணளவங்கிசனெதாய நதசிய அபிவினோத்தி நடவடிக்ணககணள வழங்குவதும் 

நதசிய அபிவினோத்திச் கசயற்திட்டங்கலக்கு  மக்கணள என்ன் திரட்டுதல் வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் 

திணைக்களத்தின் மற்ன்கமானோ அடிப்பணட குறிக்நகாள ; என்றாகும்.இதற்காக  ,201 3 ஆம் ஆண்டின் 01 

ஆம் இலக்க வாழ்வின் ழுச்சிச் சட்டத்தின் ற்பாடுகலக ;Nfw;g இத்திணைக்களம் பின்வனோம் னேன்ன் 

பிரதாை துணறகணளக் ககாண்டதாக இயங்கி வனோகின்றது 
 

(I) பதவிக் கட்டணமப்ன ககாண்ட திணைக்களத் துணற  

(II) சனெதாய  mbg;gil வங்கி னெணறணமத் துணற 

(III) சனெதாய mbg;gil mikg;Gj; Jiw 
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(I) பதவிக் கட்டணமப்ன ககாண்ட திணைக்களத் துணற 

திணைக்களத்தின் உத்திநயாகனர்வ கட்டணமப்பாைது கீழுள்ள பதவிக் கட்டணமப்னக்கணளக் 

ககாண்டதாகும். பைிப்பாளர் நாயகத்தின் உத்திநயாகனர்வ தணலணமத்துவத்தின் கீழ் 14 பிரதாை 

பிாிவுகளின் பிரதாைிகள் ஊடாக கசயற்படும் அதாவது நமலதிக பைிப்பாளர் நாயகம், மைிதவளனெம் 

நிர்வாகனெம், சனேக பாதுகாப்ன, மற்ன்ம் நலன்னாி, மற்ன்ம் சனேக அபிவினோத்தி சனெதாய அடிப்பணட 

அணமப்ன, சந்ணதப்படுத்தல், திட்டமிடலும் கநறிப்படுத்தலும், பயிற்சினம் ஆராய்ச்சினம், வாழ்வாதார 

அபிவினோத்தி மற்ன்ம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கி ஆகிய பிாிவுப் கபான்ப்ன பைிப்பாளர்களால்பிரதம 

கைக்காளர், பிரதம கைக்காய்வாளர்கள், தகவல் கதாழில் நுட்பம், மற்ன்ம் ஊடகம் ஆகிய பிாிவுகளின் 

தணலவர்கள் தணலணமக் காாியாலயத்திலும் 25 மாவட்டங்கலம் உள்ளடங்குகின்றவான் கடணம 

நடவடிக்ணககணள நமறககாள்கின்றைர். மாவட்ட மட்டத்தில், மாவட்ட நமலதிகப் பைிப்பாளர் 

நாயகங்கள் / மாவட்டச் கசயலாளர்களின் கநறிப்படுத்தலின் கீழ் உள்ள மாவட்ட வாழ்வின் ழுச்சிப் 

பைிப்பாளர்கள்  மற்ன்ம் அப்பைியாளர்களின் ஊடாக மாவட்ட, பிரநதச கசயலகப் பிாிவுகள் மற்ன்ம் 

கிராம உத்திநயாகத்தர் பிாிவு மட்டத்தில் வாழ்வின் ழுச்சி சட்டத்தின் நநாக்கங்கணள அணடந்து 

ககாள்வதற்கு குறித்த பைிகள் கசயற்படுத்தப்படுகின்றது. சனெதாய அடிப்பணட வங்கி நடவடிக்ணககள், 

சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னக்கணள கட்டகயழுப்னதல் மற்ன்ம் அபிவினோத்தி கனோத்திட்டங்கணள கிராம 

மட்டத்தில் கசயற்படுத்துவது பிரநதச கசயலாளர்களின் தணலணமயில் வாழ்வின் ழுச்சி 

னெகாணமயாளர்கள், மற்ன்ம் வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தி உத்திநயாகத்தர்கள் உட்பட ணைய 

களத்துணற பைியாளர்களால் நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது. 
 
 

(II) சனெதாய mbg;gil வங்கி னெணறணமத் துணற 

இப்பிாிவின்பைிகளாவைதணலணமக்காாியாலத்தின் வங்கி நிதிப் பைிப்பாளாின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும் 

பைியாளர்கள் Clhf   ,நாடு னெழுவதிலுனெள்ள 332பிரநதச கசயலகப்  பிாிவுகலக்குமாை சனெதாய 

அடிப்பணடவங்கிச் சங்கங்கள் மற்ன்ம் கிராம உத்திநயாகத்தர் பிாிவு மட்டத்தில் இயங்கும் 1074 

வங்கிகலக்குாியசகலபைியாளர்கள் ஊடாக இந்த வங்கி னெணறணம  இயங்கி வனோகின்றது  .

அந்தவங்கிகளின்ஊடாகசனெர்த்திநிவாரத்திணைவழங்குதல்  ,பயைாளிகளின் கட்டாயச் நசமிப்ன 

ணவப்னக்கணளப் நபைி வனோதல்  ,பயைாளிகலக்கும் குணறந்த வனோமாைம் கபன்நவானோக்கும் குன்நிதி 

கடன்கணள வழங்குதல்   ,மீதனெள்ள நிதிகணள அதிக பயன்கணளத் தனோம் னேலங்களில் னெதலீடு கசய்தல்  ,

நவன் சனெக நலன்னாி கசயற்பாடுகணள னென்கைடுத்தல் நபான்றநடவடிக்ணககள்நமற்ககாள்கின்றது. 

 

2016ம்ஆண்டிற்குள்வாழ்வாதாரநடவடிக்ணககலக்காை கடன்  வசதிகணள  அத்தியாவசிய கிராமிய 

மக்கலக்குப் பல்நவன் திட்டங்களின்ஊடாக வழங்கப்பட்டினோந்த கடைின் 

கபன்மதியிணை26239.6மில்லியன் னௌபாவாகக் 

காைப்பட்டது.அதற்குாியகடன்களின்ண்ைிக்ணக684,798ஆகும். 1999கதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்டின் 

இன்தியில் கடன்களின் நதறிய கபன்மதியாைதுனௌபாமில்லியன்180,229.25ஆகும் . அதற்குறிய 

கமாத்தகடன்களின்ண்ைிக்ணகயாைது7,536,257ஆகும். 

நமலும்இப்பிாிவின்சகலநடவடிக்ணககலம்தகவல் கதாழில்நுட்ப னெணறயினூடாக 

கசயற்படுத்தப்பட்டுமக்கலக்குவிணைத்திறன்; மிக்கதும்தரம; வாயந்ததுமாை 

நசணவகணளவழங;கஉத்நதசிக்கப்பட்டுள்ளது.இப்பிாிவிற்;குறியகசயற;திறன் 

கதாlர்பாைதகவல்கள்14ம்இலக்கஅத்தியாயத்தில்; குறிப்;பிடப்பட்டுள்ளது. 
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(III) rKjha mbg;gil mikg;Gf;fs; Jiw 

வாழ்வின் ழுச்சிச் சட்டத்தின் 09 கதாடக்கம்14ஆம்  பிாி வுகலக்கணமய> சனெதாய அடிப்பணட 

அணமப்னக்கணள அணமப்பது கதாடர்பாை ஆரம்ப எழுங்குகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை .சட்டத்தின் குறித்த 

பிாிவுகளின்படி  ,அணமப்ன விதிக்நகற்ப  உத்திநயாகனர்வமாக சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னக்கணள  

அணமப்பதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதுடன்  ,அதற்குாிய அணமப்ன விதி நகல் தயாாிக்கப்பட்டு சட்டமா 

அதிபர் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது  .சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னக்கணள பலப்படுத்தி ,

மக்கணள வலுவூட்டி அவர்கணள சனேக கபானோளாதார மற்ன்ம் ஆத்மீக ாீதியில் அபிவினோத்தி கசய்து  ,

சனெதாய அடிப்பணட வங்கி மற்ன்ம் வாழ்வாதார  நவ ணலத்திட்டங்களின் கபானோட்டுனென்ணவக்கும் 

நநாக்கில்  ,201 6ஆம் ஆண்டில்  34 ,6 29 சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னக்கள் உனோவாக்கப்பட்டை .சட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறிக்நகாள்கணள அணடனம் நநாக்கில்  ,2016ஆம் ஆை ;டுகலள் பயிலுைர்கணள 

பயிற்ன்விக்கும் 03 நிகழ்ச்சிகள் (சிங்களம் கமாழினேலம் 02 மற்ன்ம் தமிழ் கமாழி னேலம் 01) நடாத்தப்பட்டு> 

கதாிவு கசய்யப்பட்ட 142 னெகாணமயாளர்கலக்குசனெதாய  அடிப்பணட  அணமப்னக்கணள 

பலப்படுத்துவதற்காகவும் நமம்படுத்துவதற்காகவும் கு றித்த விடய விளக்கம் வழங்கப்பட்டது. அத்துடன் 

சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னக்கணள சட்ட ாீதியாக ஆரம்பித்து அவற்றின் அங்கத்துவத்திணையணடய 

மக்கணள வலுவூட்டும் நடவடிக்ணககள் அடுத்த வனோடங்களில் நமற்ககாள்ளவும் உள்ளது. 

இப்பிாிவிற்குாிய 2016 ம் ஆண்டின்  கசயலாற்ன்ணக கதாடர்பாை விாிவாை தகவல்கள் அத்தியாயம் 08 

இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 

நமலும் 201 6ம் ஆண்டிற்குறிய வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களத்திைால் கபற்ன்க் 

ககாள்ளப்பட்ட கசயலாற்ன்ணக கதாடர்பாை விபரம் கீநழ தரப்பட்டுள்ளது. 

 
 

வாழ்வாதார அபிவினோத்திணய அடிப்பணடயாகக் ககாண்ட அபிவினோத்திச் கசயற்திட்டங்கள் 
 

2016ஆம் ஆண்டில் வாழ்வாதார அபிவினோத்தித் கனோத்திட்டங் கணள கசயற்படுத்தும்  கபானோட்டு 1220 

மில்லியன் னௌபா அணமச்சின் எதுக்கீடாக இத் திணைக்களத்திற்கு கிணடக்கப்கபற்றது  .வாழ்வாதார 

அபிவினோத்தித் துணறயில் நணடனெணறப்படுத்தப்பட்ட கசயற்திட்டங்களில்  ,விவசாய அபிவினோத்தி க் 

கனோத்திட்டம் ,மினோக வளர்ப்ன கசயற்திட்டம்  மீன்பிடி அபிவினோத்திக் கனோத்திட்டம் ,சுயகதாழில் அபிவினோத்தி 

நபான்ற கனோத்திட்டங்கணள நணடனெணறப்படுத்துவதன் ஊடாக  வாழ்வின் ழுச்சி (சனெர்த்தி) பயைாளிக் 

குடும்பங்களிைதும்குணறந்த வனோமாைம் கபன்ம் குடும்பங்களிை தும் வனோமாை மட்டத்ணத 

நமம்படுத்துவதற்கும் கனோக் குடும்பங்களிை சுகாதார மற்ன்ம் நபாசணை மட்டத்ணத நமம்படுத்துவது 

னேலம் கதாழிற் சந்ணதக்குப் கபானோத்தமாை கதாழிலாளர்கணள வழங்குவதற்காகத் கதாழிற் பயிற்சி 

வழங்குவதும்  இப்பிாிவின் னெக்கிய பைியாகும். 
 

2016ஆம் ஆண்டில்  இத்திணைf;களத்தின் சகல அபிவினோத்தி பிாிவுகளிைால்1,141.07  மில்லியன் னௌப  

கசலவிற்கு இலக்காகக் ககாண்ட நவணலத்திட்டங்கள் 41,605 கனோத்திட்டங்களில் 38,644  திட்டங்கள் 
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னர்த்தி கசய்யப்பட்டை . அதற்கணமய 2016 ஆம் ; ஆண்டில; அணடந்து ககாண்ட நிதியியல்  93% 
னென்நைற்றமாைது 93% மாகும் ன்பதும் கபௌதிக னென்நைற்மாைது 93% மாகும். 
 

இப்பிாிவுகளின் கீழ் நமநல காட்டப்பட்ட உப பிாிவுகலம் மாவட்ட மட்டத்தில் 

நணடனெணறப்படுத்தப்பட்ட கனோத்திட்டங்கல க்கும் கசயற்திட்டங்கலம்  ,கசலவிடப்பட்ட கதாணககலம் 

கனோத்திட்டங்கள் மற்ன்ம் பயைாளிகள் கதாடர்பாை நமலதிக தகவல்கலம் 10 ஆம் அத்தியாயத்தில் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

ணைய துணறகளின் கசயலாற்ன்ணக 

 

2016 ஆம் ஆண்டில்ணைய நசணவகள் மற்ன்ம ; அபிவினோத்திப் பி hpவுளின் கசயற்திறன்  கதாடா ;பாை 

தரவுகள் மற்ன்ம் விபரங்கள் கீநழ குறிப்பிடப்பட்டு ள்ள gpufhuk; இவ் அறிக்ணகயில் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. உதவிச் நசணவ ன்ற வணகயில் நி h;வாகபயிற்சி மற்ன்ம் விசாரணைப்பிாிவின் 

கசயலாற்ன்ணக 02>03 மற்ன்ம் 04 ஆம் அத்தியாயங்கல ம் சனேகப் பாதுகாப்ன மற்ன்ம் சனேக நலன்னாிப் 

பிாிவின் கசயலாற்ன்ணக கதாடர்பாை விாிவாை தகவல்கள் 0 6மற்ன்ம் 07 ஆம் அத்தியாயத்திலும் சனேக 

அபிவினோத்திப் பிாிவின் கசயலாற்ன்ணக கதாடர்பாை தகவல்கள் 0 8 அத்தியாயத்திலும் தரப்பட்டுள்ளை. 

சந்ணதப்படுத்தல் பி hpவின் கசயலாற்ன்ணக அத்தியாயம் 1 1 இலும்  இதற்கு நமலதிகமாக தகவல் 

கதாழில்நுட்பப் பிாிவின் கசயலாற்ன்ணக 12வது அத்தியாயத்திலும் ஊடகப் பிாிவின் கசயலாற்ன்ணக 

13வது அத்தியாயத்தின் கீழும் கைக்கறிக்ணக பற்றிய விபரம் 15 வது அத்தியாயத்திலும் 

காட்டப்பட்டுள்ளது.     
 

இத் திணைக்களத்தின் னெக்கியமாை நவணலத்திட்டமாை  வாழ்வின் ழுச்சி (சனே h;த்தி) நிவாரை 

நவணலத்திட்டம் 201 6 ஆம் ஆண்டிற்கு ாிய சாராம்சப்படுத்தப்பட்ட னென்நைற்றம் கீநழ 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறாகும். உதவிகபற்ற  1,409,843  நபனோக்கு வழங்கப்பட்ட உதவிப் பைத்தின் 

கதாணக னௌபா மில்லியன்  40.740 ஆவதுடன் இத் கதாணக கசலவிடப்பட்டது.அவ் வனோடத்தில் 

திணைக்களத்திற்காக எதுக்கப்பட்ட னௌபா மில்லியன் 58.25னெழு எதுக்கீட்டுத் கதாணகயில் இனோந்ததாகும். 
 

இதற்கு நமலதிகமாக சனேக பாதுகாப்ன நவணலத்திட்டத்தின் கீழ் 201 6 ஆம் ஆண்டின் சனேக பாதுகாப்ன 

நிதியத்தின்  னௌபா மில்லியன் 987,59   கசலவிட்டு பயைாளிகள் 223,996 நபனோக்கு தங்களது அன்றாட 

வாழ்க்ணகயில் பிறப்ன னெதல் இறப்ன வணர னெக்கியமாை சந்தா ;ப்பங்களின் நபாது உதவி வழங்குவதற்கு 

னெடிந்தது. 
 

நமற்குறிப்பிட்ட அபிவினோத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கலக்காை எதுக்கீட்டுக்கு நமலதிகமாக 201 6 ஆம் 

ஆண்டில் உத்திநயாகத்தா ;கலக்காை பயிற்சி மற்ன்ம் கட்டணமப்ன அபிவினோத்திக்காக திணறநசா pயில் னௌபா 

மில்லியன் 8 கிணடக்கப்கபற்றதுடன்  அந்த னௌபா மில்லியன் 8 கசலவிடப்பட்டு அலுவலக 

ஊழியா;கள்7056 நபனோக்கு பயிற்சி வாய்ப்னகள் மற்ன்ம் நன்ணமகள் வழங்கப்பட்டுள்ளை. அதற்காை 

னென்நைற்றமாைது 100% வீதமாகும். 50 கனோத்திட்டங்கணள  நணடனெணறப்படுத்துவதற்கு 

ண்ைியினோந்ததுடன் னர்த்தி கசய்யக்கூடிய கனோத்திட்டங்களின் ண்ைிக்ணகயாைது 92 ஆகும். 
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இணவ தவிர 201 6 ஆம் ஆண்டில்னென்ைா ; குறிப்பிடப்பட்ட அரச நின்வைங்கள் 05  திணைக்களத்திற்கு 

உள்வாங்கப்ப்டட உத்திநயாகத்தர்கலக்காை ஏய்வூதியச் கசயற்பாடுகள் மற்ன்ம் அக்ரஹார காப்னன்திச் 

கசயற்பாடுகள் ன்பவற்ணற நணடனெணறப்படுத்துவதற்காக உாிய நகாணவகணளத் தயாாிக்கும் 

கசயற்பாடுகலம் நின்வைத்திற்காை ஆட்நசர்ப்ன நணடனெணறகள் நின்வைத்தின் நிர்வாகக் 

கட்டணமப்ணபத் தயாாித்தல் அரசாங்க ஏய்வூதியத் திணைக்களம் நசணவ ஆணைக்குழு மற்ன்ம் 

னெகணமத்துவ நசணவகள் திணைக்களம் நபான்ற நின்வைங்கலடைாை  கதாடர்ச்சியாக  கதாடர்பாடல் 

எனோங்கிணைப்ன ன்பவற்ணற நமற்ககாண்டது. 
 

நமற்குறித்த பின் ைைியில்திணைக்களமாைது தாபை மற்ன்ம் நிர்வாக ாீதியாை ஸ்திரப்படுத்துவதற்கு 

குறித்த பல்நவன் சிக்கல்கள் மற்ன்ம் பிரச்சிணைகலக்கு னெகங்ககாடுத்து னௌ. மில். 1,141.07  

பயைாளிகளிைதும் குணறந்த வனோமாைம் கபன்நவாாிைதும் வாழ்க்ணகத் தரத்திணை உயர்த்துவதற்கு 

கசலவிட்டு 38,644 அபிவினோத்தி கனோத்திட்டங்ணள நாடுனராகவும் கசயற்படுத்தக் கூடியதாக இனோந்தணமனம் 

பல்நவன் திட்டங்கள் ஊடாக 684,798 பயைாளிகலக்கு னௌபா. மில்லியன் 26,239.6  கடைாக வழங்கக் 

கிணடத்ணம திணைக்களம் கபற்ன்க் ககாண்ட கவற்றியாகும். அதன் னேலம் வாழ்வின் ழுச்சிச் சட்டத்திை 

04 பிாிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இலக்குகணள ஏரளவுக்நகனும் அணடய னெடிந்தது. நமலும் மது நாட்டின் 

வாழ்வின் ழுச்சி (சனெர்த்தி) மற்ன்ம் குணறந்த வனோமாைம் கபன்ம் மக் கணள வலுவூட்டிஅவர்களது 

வாழ்வாதாரம் மற்ன்ம் கபானோளாதார அபிவினோத்திச் கசயற்பாடுகணளத் துாிதப்படுத்தி அவர்கணள 

வன்ணமயிலினோந்து விடுவித்து அவர்கணள நாட்டின் பிரதாை கபானோளாதார திணசயில் கசயலூக்கமிக்க 

நிணலயாை பங்காளர்களாக உனோவாக்கும் உன்ைத குறிக்நகாணள அணடவதற்காக இத்திணைக்களம் 

நீண்டகதானோ பயைத்ணத  2016ம் அண்டில் ககாண்டது . அதைால் திர்வனோம் வனோடங்களில் அக் 

குறிக்நகாணள அணடவதற்காக கைிப்னக்குள்ளாக்கப்பட்ட அர்ப்பைிப்னள்ள மைித வளகமான்ணற 

உனோவாக்கும் நநாக்கத்துடன் திர்காலத் திட்டங்கள் தயாாிக்கப்பட்டு நணடனெணறப்படுத்தப்படும் 

ன்பணதக் கூறிக்ககாள்ள வினோம்னகின்நறன். 
 
 
 
 

நீல் பண்டார ஹப்னஹின்ை 

பைிப்பாளா ;நாயகம்                                                                                                           

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களம் 
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0 2  . நிர்வாகப் பிாிவின் கசயலாற்ன்ணக 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 . பிரதாை குறிக்காள்கல் 
 

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களம் உனோவாக்கப்பட்டதிலினோந்து அணமச்சுடன் 

நமற்ககாள்ளப்பட்டு வனோகின்ற விநசட கலந்துணரயாடல்கள் மற்ன்ம் எனோங்கிணைப்னச் கசயற்பாடுகள் 

கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

 ஆட்நசர்ப்னக்கள் மற்ன்ம் பதவி உயர்வு நணடனெணறயிணை நணடனெணறப்படுத்துதல். 

 பைியாளர்களின் நடத்ணதகள்  ,எழுக்காற்ன்ப் நடவடிக்ணககணளப்  நபைி வனோதல்  ,நாளாந்த 

கடணமகலக்குத் நதணவயாை வசதிகணள வழங்குதல். 

 நின்வைத்தின் நடத்ணதச் கசயற்பாட்டிணை உன்திப்படுத்துதல். 

 அலுவலகக் கட்டணமப்பி ணைத் தயாாித்தல் மற்ன்ம் அலுவலக அணமப்னப் பதிவிணைத் 

தயாாித்தல். 

2.1.2  . நாளாந்தக் கடணமகள் 
 

 நாளாந்த தபால் கதாடர்பாை நடவடிக்ணககள். 

 பிாிவுகள் மற்ன்ம் பிாிவுசார் எனோங்கிணைப்பிணை நமற்ககாள்லதல். 

 கபாது மக்களின் நகாாிக்ணககலக்குப் பதிலளித்தல். 

 பைியாளர்களின் நகாாிக்ணககள் கதாடர்பில் நடவடிக்ணககணள நமற்ககாள்ளல் 

 பைியாளர் தைிநபர் நகாணவகணள பராமாித்தல்,நபைிச் கசல்லல், மற்ன்ம் எழுங்குபடுத்தல் 

 நபாக்குவரத்து அலணக னெகாணம கசய்தல். 

 ஊழியர் சம்பளங்கள் , ககாடுப்பைவுகள் மற்ன்ம் பிரயாை ப் படிகள்  மற்ன்ம் 

அணைத்துககாடுப்பைவுகலடனும் கதாடர்னணடய பட்டியல் ககாடுப்பைவுகணளச்  

நமற்ககாள்வதற்குாிய நடவடிக்ணககள் . 

 உத்திநயாகத்தர்கணள இணைப்ன  கசய்வது  கதாடர்பா ை னள்ளி விபர அறிக்ணககணளப் 

பராமாித்தல் . 

 மாவட்டங்கலக்கு இணடயிலாை இடமாற்றச் கசயற்பாடுகள். 

 உத்திநயாகத்தர்கலடன் கதாடர்னபடுகின்ற எழுக்க நிர்வாக நடவடிக்ணககள் 

 

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களத்தின் நிர்வாகப் பிாிவு  -தாபை ,பயிற்சி மற்ன்ம் 

விசாரணைகலக்குாிய நடவடிக்ணககணள நமற்ககாள்கின்றது  .நிர்வாகத்தின் நபாது 

திர்ககாள்கின்ற நாளாந்த நடவடிக்ணககள் மற்ன்ம் ககாள்ணகத் தீர்மாைங்கணள 

நணடனெணறப்படுத்துதல் ன்பை இப்பிாிவின் கீழ் நமற்ககாள்ளப்படுகின்ற னெக்கியமாை 

கடணமயாகும். 
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2.1.3   . விநசட எப்பணடகள், 
 

 நிர்வாகப் பிாிவு க்குாிய பாராலமன்ற விைாக்கலக்கு றிய பதில் கணள வழங்கு வதும் 

அணமச்சுடைாை கதாடர்னகலம்.          

 கபாது மக்கள் னெணறப்பாட்டுக் குழுவுடன் கதாடர்னணடய கடணமப் பைிகள் .    

 நிர்வாகப் பிாிவுக்குாிய கைக்காய்வுக் விசாரணைகலக்காைபதில்கணளத் தயார்படுத்துதல் 

மற்ன்ம் எனோங்கிணைப்னச் கசய்தல். 

பாராலமன்ற ஆநலாசணைக் கசயற்குழுக் கூட்டங்களில் ழுப்பப்படும் விடயங்கள் கதாடர்பில் 

நடவடிக்ணக டுத்தல் மற்ன்ம் அது கதாடர்பில் பிாிவுகளின் தணலவர்கலக்கு அறிவித்தல். 

 விணைத்திறன் தணடதாண்டல் பாீட்ணசகள் மற்ன்ம் ணைய பதவி உயர்வுப் பாீட்ணசகணள 

நடாத்துதல் /கதாடர்பாடல் பைிகணள னர்த்திகசய்தல் 

 நிலவிவனோம் பதவி கவற்றிடங்கணளக் கவைத்திற் ககாண்டு னதிய உத் திநயாகத்தர்கணள 

ஆட்நசர்ப்னச் கசய்தல். 

2.1.4    . பதவியைியிைர்  
 

களப் பைியில் ஈடுபட்டுள்ள வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தி உத்தி நயாகத்தர்கள் உள்ளடங்கலாக 

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களத்தின் கமாத்த பைியாளர்களின் ண்ைிக்கயாைது 24,011 

ஆகும். 

 

பதவி 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

ண்ைிக்ணக 

தற்நபாது உள்ள 

ண்ைிக்ணக 
கவற்றிடங்கள் 

நிர்வாக ,மற்ன்ம் அபிவினோத்தி பிாிவின் பதவியைியிைர் 

பைிப்பாளர் நாயகம் 1 1 0 

நமலதிகப்  பைிப்பாளர் நாயகம்  7 1 6 

பைிப்பாளர் 19 12 11 

மாவட்ட வாழ்வின் ழுச்சிப் பைிப்பாளர்  25 25 0 

பிரதிப் பைிப்பாளர்  /உதவிப் பைிப்பாளர் 21 20 1 

மாவட்ட வாழ்வின் ழுச்சி பிரதிப் 

பைிப்பாளர் 
50 14 36 

கதாகுதி வாழ்வின் ழுச்சி 

உதவிப் ைிப்பாளர்ப  
160 0 160 

பிரநதச வாழ்வின் ழுச்சி உதவிப் 

பைிப்பாளர் 
332 0 332 

நினோவாக உத்திநயாகத்தர் 7 2 5 

சிநரஷ்ட வாழ்வின் ழுச்சி னெகாணமயாளர்  205 0 205 

வாழ்வின் ழுச்சி னெகாணமயாளர்  2557 2399 158 

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தி 

உத்திநயhfத்தர் 
27437 20707 6730 

னெகாணமத்துவ உதவியாளர் 
 

477 371 106 

உப கமாத்தம் 
31298 

 
23552 
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அட்டவணை – 01 உத்நதச பதவியைினோம் கவற்றிடங்கலம் (கபாழிப்ன) 
  

பிரதாை கைக்காளர் 7 1 6 

பிரதாை உள்ளகக் கைக்காய்வாளர் 1 1 0 

கைக்காளர் 27 19 8 

உள்ளகக் கைக்காய்வாளர் 8 4 4 

நிதி உதவியாளர் 7 1 6 

சிநரஷ்ட உள்ளகக் கைக்காய்வு உத்திநயாகத்தர் 25 0 25 

உள்ளகக் கைக்காய்வு உத்தநயாகத்தர் 78 77 1 

உள்ளகக் கைக்காய்வு உதவியாளர்  128 120 8 

உப கமாத்தம் 281 223 58 

 

கதாழில்நுட்பப் பிாிவின் பதவியைி 

கபாறியியலாளர் 6 0 6 

கதாகுதிப் பகுப்பாய்வாளர் 1 1 0 

கமாழிகபயர்ப்பாளர் 7 3 4 

சட்ட உத்திநயாகத்தர் 1 1 0 

பயிற்சி மற்ன்ம் ஆய்வு உத்திநயாகத்தர் 35 10 25 

ஊடக உத்திநயாகத்தர் 2 2 0 

கதாழில்நுட்ப உத்திநயாகத்தர் 6 6 0 

தகவல் கதாழில்நுட்ப உதவியாளர் 
365 0 365 

உப கமாத்தம் 423 23 400 

 

ணைய பதவியைியிைர் 

சாரதி 297 133 164 

அலுவலக உதவியாளர் 441 67 374 

சணமயல்காரர் 8 1 7 

கதாழிலாளர் 16 12 4 

உப கமாத்தம் 762 213 549 

கமாத்தக் கூட்டுத்கதாணக 32764 24011 8,753 

னெம்  - டணஞக்கந னெக்கூறு 
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1. சனெக பலுவூட்ல் ணற்றும் னம்னணக  
    ககௌப அணணச்சர்   - டன. ஸ். ி டசதக்க அபர்கள்  
 

2. சனெக பலுவூட்ல் ணற்றும் னம்னணக  
    ககநப ிட அணணச்சர்  – டன. ஞ்சன் ணதக்க அபர்கள் 
 

3. சனெக பலுவூட்ல் ணற்றும் னம்னணக  
    அணணச்சன் கசதநர்  – ணஹந்ட கசபித் அபர்கள் 

 

னச னதக உறுப்திணர்கபின் பதர்ப்தட்டில் 

 

உத்னகத்ரின் பதர் 
 

1) டன. ீல் ண் ஹப்னஹன்   - டணபர்  

2) கட ஆர். ம். னக. த்தக்க   – ககௌப அணணச்சரின் ஆனசகர் 

3) டன. ம்.னக. ந்து ஹரிச்சந்ட   – னணடக கசதநர் (கணதஅிபினத்ட) 
4) கட ி.. கரிபந்கடித    – டணபர் (சச) 

5) கட ம். சூரித    – ஞிப்நர் (ணனத்துப றுபம்) 

6) கட டீ. ம். அத் டசதக்க  – (கநிப் ல்கணக்கனகம்) 

7) டன அித் டிந்ட டங்கல்    – ககௌப அணணச்சரின் ஆனசகர் 

8) டன. .ீ . .ீ கட்ரினக    – ஞிப்நர் (ட அணணச்சு) 

9) டன.னக.னக. ச் சந்டடக்க   – ஞிப்நர் (குறுட) 

10) டன. . .ீ கபல்ப்ிநி    – ஞிப்நர் (சனெக பலுவூட்ல் ணற்றும்   
       கணதஅிபினத்ட)       
 
 

11) டன. .ீ ஆர் டீ. ச். அனுபன்ச  – ிடப் ஞிப்நர் (சனடத அடிப்ண  
       அிபினத்ட)       

12) டனணட டீ. ன். சஞ்சபி   – கசதநர் 

 

 

அணமச்சரவர்கள், பிரதிணமச்சரவர்கள்,கசயலாளர் மற்ன்ம் 

கட்டுபாட்டுச்ணப அங்கத்தவர்கள் 
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ங்க னககத்து சகதின் உறுப்திணர் பதர்ப்தட்டில் 

உத்னகத்ர் பதர் 

1) டன ீல் ண் ஹப்னஹன்  – ஞிப்நர் தகம் (டணபர்)  

2) டன .னக.னக .ல் .சந்டடக்க  – ஞிப்நர் (குறுட)  

3) டன  .ரீ .ப ீ .பீனசத    – ஞிப்நர் (அங்கத்டபர்)  

4) டன  .ச் .அத்     – ிடப் ஞிப்நர் (அங்கத்டபர்)  

5) கட சுில் தந்ட பட்ஞ  –( தண அங்கத்டபர்)  

6) கட ீ  . .கரிபகடித   –( தண அங்கத்டபர்)  

7) கட ஆர்  .ஆம்னக .த்தக  –( தண அங்கத்டபர்)  

8) டன  .ம் .ணனெர்த்ட    – ஞிப்நர் (டட்ணல் அங்கத்டபர்)  
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சனெக ததுகப்ன க ம்திக்ககச் சகதின் அங்கத்ர் பதர் தட்டில் 

உத்னகத்ர் பதர் 

1) டன ீல் ண் ஹப்னஹன்   – ஞிப்நர் தகம்  

2) டன. னை. அனு சந்ட பரீ்த்   – ஞிப்நர் (சனெக துகப்ன) 

3) டன. னை. .ீ த்சரி     –னணடக கசதநர் ககள்ணக ணற்றும்  
       கனநட பிபசத அணணச்சு)  

4) டன. ச். . ஸ். சணன்குண   – ஞிப்நர் (ட அணணச்சு) 

5) ஸ். டீ. உபத்ட    – னணடககசதநர் (ர்பகம்) 

6) டன. ம்.னக. ந்து ஹரிச்சந்ட   - னணடக ஞிப்நர்   

7) கட ஆர். ம்.னக. த்தக  – ககௌப அணணச்சன் ஆனசகர் 

8) டன டீ. .ீ ம். ி. பினசரி    – அங்கத்டபர் 

9) னசரிதர் அது னசத்   – அங்கத்டபர் 

10) .ீ .ீ தசங்க     – அங்கத்டபர் 

11) சட்த்டஞி ன் ணனகஷ் கன - அங்கத்டபர்    
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2.1.5 ழ்ின் ளச்சஅதிினத்த்கக்கபத்ன் திகன 
 உத்னகத்ர்கபின் பதர்ப்தட்டில் 2016 

 
 

1. திப்தபர் கம் 

1. டனணட.சந் பிக்ணசங்ஹ -  (2015.12.04 னடல்2016.10.07பண) 

2. ீல் ண் ஹப்னஹன் -  (2016.10.11னடல்இன்று பண) 

 

2.  னனக  உி திப்தபர்  கம் 

 டன. ஆர்.ச்.டீ.ீ. குணச  - (2016.08.31கடக்கம்) 
 
 
3. தி கக்கபர் 

 
ஸ்.ம்.ஸ்.ீத்தக்கஅபர்கள் 
 
 

4. திப்தபர்திகள் 
 
1. டன ச.டீ. களுஆய்ச்ச அபர்கள் -  ஞிப்நர்(ணிட பநம்) 

2. டன ஸ்.ம்.ஆர்.ஸ். ண்அபர்கள்-  ஞிப்நர்(பழ்படம்( 2014.07.27 – 2016.10.17 பண) 

3. டன ..ீ கபல்ப்ிநி அபர்கள் -  ஞிப்நர்(சனெக பலுவூட்ல் ணற்றும்கணத   

      அிபினத்ட )(2016.10.11 னடல்இது பணதில்)  

  

4. டனணட. டீ.. சுந்டிதச -  ஞிப்நர்(குறுட( 2015.01.28 – 2016.10.17பண) 

5. டன னக.னக.ல். சந்டடக்க -  ஞிப்நர்(குறுட) 2016.11.01 -னடல் இன்று பண) 

6. டன அனுஸ். பரீ்த்  -  ஞிப்நர்(சனடத அடிப்ண அணணப்ன)  

(சனெக துகப்னம் ன்னரினேம்) 2016.11.01 –னடல் 
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7. னக.னகத்ணச அபர்கள்  -  ஞிப்நர்(டட்ணலும் கப்டுத்டலும்) 

8. டனணட கந்டடசதக்க  -  ஞிப்நர்(திற்ச ணற்றும் ஆய்ச்ச) 

9. டன.ிள்னை..ப்ங்கடக்க  -  ஞிப்நர்(சனெக அிபினத்டனேம் சுற்லும்) 

10. .ீடீ.டீ. குண   -  ஞிப்நர்(சந்ணடப்டுத்டல் - 2016.10.25 னடல் 

11. ஸ்.ஸ்.. குத்  -  ஞிப்நர்( சனடத அடிப்ண அணணப்ன) - 2016.10.25 னடல் 

12. ம்.அய்.. பஹப்டீன்  -  ஞிப்நர்(குறுட பக்கு/கனக்கு) - 2016.10.25 னடல் 

 

5. கக்கபர்திகள் 
 
1. .ீ.ஸ். குண அபர்கள்(ட ணற்றும் ககடுப்வு) 
 

2. னக.னக.ல். சந்டடக்கஅபர்கள்- 2014.09.16– 2016.11.01 

 

6. திண உள்பகக் கக்கய்பர்        
   
ஆர்..ீ ீ.அனனகன்     -2016.01.21  கடக்கம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

7 . ட்ட ழ்ின் ளச்சப் திப்தபர் திகள் 

 
 1) டன.னக. . ம் கன   - கம்ஹ (க..கப)  

 2) டனணட .ீ . ஸ். உடதசங்கி  - களுத்துண (க..கப) 

 3) டன. ிள்னை . ஆர். பிணசரி  - கண்டி (க..கப) 

 4. டன. ம். ஸ். ம். சப்ஸ்  – குனஞகல்  

 5. டன. ச். ம். ச. ஸ் னஹத்   – னககண (க.கப) 

 6. டன. டம்ணக்க சடசங்ஹ   - இத்டனரி (க.கப)  

 7. டன னக. டீ. பிக்ணசங்ஹ   – ணத்டணந (க.கப) 

 8. டனணட ச். ம். ஸ் .னக.னக. னஹத் – தபகத (க.கப) 

 9. டன.னக. ி. ினணடச    – டனனகஞணண (டல்) 

 10. டனணட . டபன்    – கநிகச்ச (க.கப) 

 11. டனணட ச். ஆர். சண   – ககளம்ன (க.கப) 

 12. டன. னை. ி. ஸ். பித்டனக  – க (க.கப) 

 13. டனணட டீ. ஸ். . ிதடச   – அம்ண (க.கப) 

 14. டனணட ம். சந்டண    – அதடனம் (க.கப) 

 15. டன. ிள்னை. . டர்ணச   – கணகண (டல்) 

 16. டனணட னதபி கனஞசனெர்த்ட  – னல்ணத்டீவு (க.கப) 

 17. டன. னள்னை. ம். ி. பினண்  – துணந 

18. டன னக. . ஸ். சல்    – ணத்டண (டல்) 

19. டன. ன். .ீ ி. னஹத்ட   – ஹம்னடட்ண (டல்) 

 20. டன. .ீ குஞட்ஞம்    – ணட்க்கநப்ன 

 21. டன. ஸ். . ன் ிரிதசந்ட  – னத்டநம்  (க.கப) 

22. டன. ஞ்சன் னபன் ஜ்ஹல் – கன்றுணப (க.கப) 

23. டன. ணனகஸ்பன்    – தழ்ப்ஞம் (டல்) 

24. டனணட சனனடபி த்ணஞ்சன்  – பவுித 

 25. டன. ி. ிகன்    – ணன்ர் (க.கப) 
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8. திப் திப்தபர் திகள் 
 
1. டன ணனகஸ்கன    -ி.ஞிப்நர்(டட்ணலும் கப்டுத்டலும்) 

2. டன ஸ்.தய்ச்ச    -ி.ஞிப்நர்(திற்ச ணற்றும் ஆய்ச்ச) 

3. டன ச்.னக.ஞபீ    -ி.ஞிப்நர் (பழ்பட அிபினத்ட) 

4. டனணட ஆர்.ம்.ல்.ிள்னை.ல். த்தக -ி.ஞிப்நர் (கண்டி ணபட்ம்) 

5. டன .ீ.ீல்.ஆர்.ன்.ஸ். ண்  -ி.ஞிப்நர் (கண்டி ணபட்ம்) 

6. டன ஸ்.ஆர்.பினசக    -ி.ஞிப்நர் (නීති) 

7. டன ஸ். பன்ிகண    -ி.ஞிப்நர் (ணத்டணணபட்ம்) 

8. டன கிணசனக    -ி.ஞிப்நர் (கணபட்ம்) 

9. டனணட ஸ்.டீ. கல்தஞி   - ி.ஞிப்நர் (கணபட்ம்) 

10. டன. ஞ்சத்டசல்ப    -ி.ஞிப்நர் (ணத்டணணபட்ம்) 

11. டன. .ீஆர்.டி.ச். அதபன்ச   -ி.ஞிப்நர்(பங்கக் கண்கஞிப்ன) –டணணணக்  
       கரிததம்)  
 

9. உிப் திப்தபர் திகள் 
 
1. டன. ஆந்ட கணனக   - ஹம்ந்னடட்ண ணபட்ம் 

2. டனணட அய்.டீ.ன்.சஞ்சபி  - சனெக அிபினத்ட–டணணணக் கரிததம் 

3. டன. ஸ்..ீ பஞிகதுங்க அபர்கள் - ணடணபட்ம் 

4. டன. அய்.ச.ன.குஞத்அபர்கள் - ர்பகம் - டணணணக் கரிததம் 

5. டன. .ீடீ.ஆர்.னக. கன  - கண்டிணபட்ம் 

6. டன. .ப். ிஞந்து அபர்கள்  -  ககளம்ன  

7. கசல்பி. ிள்னை.ம்.டீ.னை. பினத் - ர்பகம் - டணணணக் கரிததம் 

 

10. ர்க உத்னகத்ர் திரிவு 

 
1. டன. .ீ.உீனல் தசந்ட  - ர்பகம் - டணணணக் கரிததம் 

2. டன. டீ..ீ இநங்கடக (டல் ர்பக உத்டனதகத்டர் டம் 
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03. திற்ச ற்றும் ஆய்ச்ச னகனத்ட்டம் – 2016 பசனற்றுகக அநக்கக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 ம் ஆண்டின் னக்க குநக்னகள்கல்-:  

 உள்நகப் ஞிதநர்கநின் அவு, டணண ணற்றும் ண அிபினத்ட 
 பழ்பின் ளச்ச டணஞக்கநத்டற்குச் கசந்டண திற்ச  ணதங்கணந பிணத்டன் 

ணக்கடகவும், உற்த்டத்டன் ணக்கடகவும் ணரித்துச் கசன்று திற்ச 
படிக்ணககநில்ஈடுடுத்துடல். 

 கசதற்டுத்டப்டும் னபணத் டட்ங்கநின் கபற்னடல்பி ணகணந இங்கணுடல், 
ணற்றும் னடத அணுகுனணகணந இங்கணுடல். 
 

னற்தடி திககப கநனற்றும் பதனட்டு ட்டடப்தடுகன்ந னகனத்ட்டங்கள் 

 அச ஞிதநர் எனபனக்கு கசந்டண ஞிகள் கறுப்னக்கள் கடர்ில் 
உத்டனதகத்டர்கணந பிநக்கணநித்டல். 

 ஞிதநர்களுக்க பிதத்துன் இணஞந்ட அபிண எளங்குடுத்துடல். 
 திற்ச ணதங்ணந னணதகவும், கசதற்ன் ணக்கடகவும் ணரித்துச் கசல்ல். 
 டற்னது கசதற்டுகன் னபணத்டட்ங்கநின் கபற்கண ண, ணற்றும் னடத 

அனுகுனணணந இங்கனுடல்.. 
 ஆட்னசர்ப்ன னணக்னகற் உத்டனதகத்டர்கநின் கனட்டு ககணநக் கற்டற்க 

பசடகணந பனங்குடல். 
 கபநிட்டு னணணப்ரிசல் ககநின் எனங்கணஞப்னம் உள்ட்டு அனுபப் 

ரிணற்ங்கணந சந்டர்ப்த்டண ற்டுத்டக் ககடுத்டலும். 

 

குகநந் னணம் பதறுனர் உட்தட ழ்ின் ளச்சப் தணபிககப லுவூட்டும் 
கடககபில் ஈடுதடும் ழ்ின் ளச்ச அதிினத்த் கக்கப திபர்கப அநவு 
ற்றும் நககள் கநந்கவும் பசற்தடுத்ப்தடும் னகனத்ட்டங்கபின் 
னன்னணற்நத்ன் திகம் ன அணுகுனகநகள் படர்தில் ஆய்ந்து தர்ப்தது திற்ச 
ற்றும் ஆய்ச்ச திரிின் குநக்னகபகும். இக் குநக்னகள்ககப உறுதடுத்தும் பதனட்டு 
உத்னகத்ர்கபின் திற்சககப இணங்கனுல், தனுள்ப ித்ல் ட்டடல், 
பசற்தடுத்ல், ஒனங்ககப்னச் பசய்ல், ற்றும் கட்டுல் ன்தண இப்திரிின் 
திண திகபகும்.    
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3.1அச ஊர் ஒனரின் திப்பதறுப்னகள்படர்தில் உத்னகத்ர்ககப 
ிபக்கபித்ல். 
 

இங்ணக சனர்த்ட அடக சண, உட் அிபினத்ட அடக சண,னன் றுபங்கநில் கணணதற்த 
உத்டனதகத்டர்கள், டணஞக்கந னசணபதின் கனட்டு இணஞந்டதுன் அசங்க ஊனதர் எனபக 
அந்டனக்க னபண்டித துணகள் உள்நங்கத திற்ச கணடினைண டதரித்து அதுகடர்ில் பிநக்கணநிக்கும் 
னக்கல் ஆம் கட்ங்கநக ணபட் ணட்த்டல் உத்டனதகத்டர்கணந கடரிவு கசய்து ககண்டு பழ்பின் 
ளச்ச னகணணதநர் 100 னர் உள்நங்கத திலுர்கள் குள என்ணத் டதரித்து அபர்களுக்கு னணற்டி 
கணடினைணக்ககண்டு இனள் திற்ச னபணத்டட்ம் என்று னடசத சனெக னசணபகள் றுபத்துன் 
என்ணஞந்து கசதற்டுத்டதது.  

    எதுக்கத கடணக  - னொ. ணல்  0.85  

    கசவுகள்   - னொ. ணல் 0.72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. திபர்களுக்கண ிடத்னடு இகந் திற்ச ங்கல். 
 

பழ்பின் ளச்ச டணஞக்கநத்டன் எவ்கபன பிதத்துணக்கு உரிதபறு ணபட் அலுபகங்கநில் கணணப் 
ஞிகநில் ஈடுடும் உத்டனதகத்டர்கநின் அணப னணலும் எளங்குடுத்துபடற்கும் னடத னடத பிதங்கணந 
பனங்கும்கனட்டும் பிதத்னடடு இணஞந்ட திற்ச என்ண பனங்குபடற்கு படிக்ணககள் 
னணற்ககள்நப்ட்து. இடன்கனட்டு ணபட் ணட்த்டல் னபணத்டட்ங்கணந எளங்கு கசய்து திற்ச 
ணற்றும் ஆய்ச்சப் ிரிபின் அங்ககத்துன் கசதற்டுகது.  

   எதுக்கத கடணக        -னொ. ணல் 5.0 
 

   கசவுகள்        -னொ. ணல் 5.0 
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03.3 திற்ச கனங்கப னகநகவும்பசற்நநன் க்ககவும் தரித்துச் பசல்னல். 

1. பழ்பின் ளச்ச டணஞக்கநத்டற்குச் கசந்டண திற்ச ணதங்கள் களள்நபகும்  

 ங்ககண சணகபப திற்ச ணதம் 
 

 ல்ம்ண பழ்பின் ளச்ச திற்ச ணதம்       
  

 ணத்டண பழ்பின் ளச்ச திற்ச ணதம்       
  

 கண அிபினத்ட ஆய்ச்ச ணற்றும் திற்ச ணதம் 

இப் திற்ச ணதங்கநின் ர்பக படிக்ணககள் னணத ிகம் த்ட உள்நக ணற்றும் 
கபநிதக திற்ச டட்ங்கநின் கனட்டு தன்டுத்துபடன் ிட குக்னகநகும்.சணகபப 
திற்ச ணதம், ணற்றும் ல்ம்ண திற்ச ணத அிபினத்ட ணற்றும் டனத்டங்கணந னணற்ககண்டு 
பணகதடிப்ணதில்கபநிறுபங்களுக்கு பனங்குபடற்கக கனத்டண ணக்குள்நக்குபடற்கும் 
ப்ண்டில் னணற்ககண் ஞிகநில் அங்குகன்து.   

   எதுக்கத கடணக        -னொ. ணல் 12.50 
 

   கசவுகள்        -னொ. ணல்  07.87 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

03.4. பபிட்டுப் னனகப் தரிசல் தடபநகபின் ஒனங்ககப்னம் அனுதப்தநற்நல் 
கழ்சகளும் 

 டணஞக்கநத்டல் ஞிதற்றும் உத்டனதகத்டர்களுக்கு பனங்கப்டுகன் கபநிட்டுப் னணணப் ரிசல் 
கதின் கனட்டு எனங்கணஞப்ிண னணற்ககள்பது இப்ிரிபின் னெம் னணற்ககள்நப்டுகன்து. இடன் 
கழ் ப்ண்டில் கபநிட்டுப் னணணப் ரிசல்கள் 10 பனங்குபடற்கு படிக்ணககள் 
னணற்ககள்நப்ட்டுள்ந. இடற்குனணடகணக உள்ளூர் ரீடதக ல்னபறு அனுபப் ரிணற்ல் 
னபணத்டட்ங்கள் உத்டனதகத்டர்கநின் கனட்டு ஆம்ிக்கப்ட்து. அடன் கழ்னடணப் 
ல்கணக்கனகத்துன் என்ணஞந்ட சனெக அிபினத்ட ணற்றும் சனெகப் ஞிகடர்சர்பனடச 
ட்ணதின்கனட்டு ணபட் பழ்பின் ளச்சப் ஞிதநர்கள் 25னர் கந்து ககள்நச் கசய்தப்ட்டுள்நர். 

   எதுக்கத கடணக        -னொ. ணல் 3.5 
   கசவுகள்        -னொ. ணல் 3.4 

 

3.5 ஆட்னசர்ப்ன னகநக்குந தடபநககபக் கற்கும் பதனட்டு கட்டத்கணச் பசலுத்துல். 
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பழ்பின் ளச்ச டணஞக்கநத்டல் ஞிதற்றுகன் உத்டனதகத்டர்களுக்கு ககணநக் கற்கும் 
கனட் கட்ஞங்கள் இப்ிரிபின் ல் ட எதுக்கடுகள் பனங்கப்டுகன்து. இடன் னெம் ட 
படிக்ணகணந கசதற்ன் ணக்கடகவும், சரிதகவும் னணற்ககண்டு கசல்படற்குத் னடணபத அணப 
பனங்குடல் உட் உத்டனதகத்டர்கநின் பிணத்டன் ணட்த்டண உதர்த்ட கடனற் டணகணணதிண 
உதர்த்துபடற்குத் னடணபத பசடகணந பனங்குபடண னக்கக ககண்டுள்நது. இடற்கு ப்ண்டில் 50 
உத்டனதகத்டர்களுக்கு கதிண கற்டற்குட எதுக்கடுகள் பிடுபிக்கப்ட்டுள்நது. 

எதுக்கத கடணக        -னொ. ணல்  .1.5 0 
 

கசவுகள்        -னொ. ணல் 1.67 
 

அட்டக 03.01 ட்டத்ற்னகற்த டத்ப்தட்ட திற்ச னகனத்ட்டங்கபின் ண்ிக்கக 
 

படர் 
இனக்கம் 

ட்டம் ஒதுக்க பகக (னொ.) பசனிட்ட பகக(னொ.) 

01. னத்டநம் 475410.00 399005.00 

02. இத்டனரி 242776.00 242776.00 

03. குனஞகண 939252.00 737044.40 

04. னககண 280,480 217,950 

05. கணஞகண 152,790 95,476 

06. கம்ஹ 960310.00 777661.00 

07. தபகத 102280.00 102280.00 

08. அம்ண 43250.00 41950.00 

09. ணத்டணந 16500.00 16060.00 

10. துணந 278950.00 274150.00 

11. க 54870.00 54870.00 

12. ணத்டண 187170.00 177493.00 

13. டனனகஞணண 24158.00 99970.00 

14. களுத்டண 52900.00 52900.00 

15. ஹம்னடட்ண 233400.00 233400.00 

16. அனுடனம் 741960.00 739764.00 
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17. ணன்ர் 257150.00 228280.00 

18. கன்றுணப 190,100 82430.00 

19. தழ்ப்ஞம் 816120.00 294098.50 

20. னல்ணத்டீவு 176930.00 100474.00 

21. கநிகச்ச 184100.00 119687.00 

22. பவுித 80810.00 161620.00 

23. ணட்க்கநப்ன 169200.00 115825.00 

பத்ம் 
6,037,496.00 6,660,866.00 

 
 

னெம் – டணஞக்கந னெக்கூறு 

பணம் 03.01- ணபட் திற்சகநின்கனட்டு ட எதுக்கடுகணந கசவு கசய்ட கடணக 
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nkhj;j Kd;Ndw;w;k; 

  

னகனத்ட்டம்    ஒதுக்க பகக( னொ).பசனிட்ட பகக( னொ).  

01 .  ஞிப்நர் ஆற்ல்களுக்க பினத்ட  - 7.50   5.00 

 

02. உத்டனதகத்டர் கபநிட்டு னணணப் ரிசல் 

 /அதபப் ரிணற்ல் னபணத்டட்ம்   - 3.50   3.40 
  

03. ஆட்னசர்ப்ன னணக்னகற் உத்டனதகத்டர்களுக்க  

கக் கட்ஞத்ணட கசலுத்துடல்   - 1.50   1.67 

  

04. அச ஞிதநர் எனபர் அந்டனக்க னபண்டித  
பிதங்கள் கடர்ில் ஞிதநர்கணந பிநக்கணநித்டல்- 0.85   0.72 
  

05. குறுடதிதல் பங்கப் ஞிதநர்களுக்க  
கஞிப் திற்ச      - 2.15   1.19 
  

06. திற்ச ணதங்கணநத் டனத்துடல்  - 12.5   7.87 

  

 கணத்டம்     - 28.00   19.85 
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04. ிசகப் திரிின் பசனற்றுகக 

 

 

 

 

 

 

 

னற்தடி குநக்னகள்கப கநனற்நக்பகள்ளும் பதனட்டு 

1) ஆம் பிசணஞகணந னணற்ககள்நல். 
 

2) குற்ப்த்டரிணககணந பனங்குபதும் பிநக்கம் னகலும்.      
  

3) னணத எளக்கற்று பிசணஞதிண னணற்ககள்நல்.      
  

4) எளக்கற்றுக் கட்ணநகணந பனங்குடல்.        
  

5) னணன்னணதடீுகள் கடர்ில் னடணபத படிக்ணககணந னணற்ககள்நல், ஆகத கணணகணந 
அடிப்ணதகக் ககண்டு 2016ம் ஆண்டிற்குள் னணற்ககள்நப்ட்து. அடற்குத னன்னற்ங்கள் கனன 
கட்ப்ட்டுள்நது 

1) 2016ம் ஆடிற்ண்குதடது னணத எளக்கற்று பிசணஞ அக்ணக  - 12  

2) 2016ம் அண்டிற்குதபறு அடிப்ண பிசணஞகளுக்குத கட்ணநகள்  - 26  

3) 2016ம் ஆண்டிற்குபறு ஆம் பிசணஞகள் / உள்நகக் கஞக்கய்வு அக்ணககள்  - 87  

4) 2016ம் ஆண்டிற்குதபறு பனங்கப்ட்டுள்ந   குற்ப் த்டரிணககள்   - 53  

5) 2016ம் ஆண்டிற்குதப ஞி ீக்கங்கள்       – 23 

6) 2016ம் ஆண்டிற்குதபறு எளக்கற்று பிசணஞக்குட்ட்டக ணீநச் னசணபதில் அணர்த்துடல்- 05  

7) 2016ம் ஆண்டிற்குதடக ஞிணத பிட்டுச்கசன் உத்டனதகத்டர்கள் ணற்றும் ணத பிதங்கள்கடர்ில் – 134
 (எளக்கற்றுக் கட்ணந டபிர்ந்ட) னணன்னணதடீ்டுக் குளபின் சரிசுகளுக்ணணத களள்ந ிகம் 
டீர்ணங்கணந பனங்குடல். 

 டண்ணனேன் ணீநப் ஞிதிண பனங்குடல்  – 15 
 கரித்டல்      - 119  

8) எளக்கற்றுக் கட்ணநகளுக்கு டகனணன்னணதடீுகளுக்குதடக அசங்க னசணபகள் ஆணஞக் 
குளபிற்கு அனுப்ப்ட் அக்ணககநின் ண்ஞிக்ணக       -   04  

 

சட்த்டண ணடக்கன் ணற்றும் எளக்கனள்ந ஞிதநர்ணந உனபக்குபடன் 
ஊக பிணத்டன்ணக்க தனுறுட பய்ந்ட னசணபகதன்ண ணனபற் 
ஊனல்னணசடிகநற் னன்ணடரித டணஞக்கநம் என்ண உனபக்கும் 
னக்கத்டண உனடப்டுத்டக்ககள்ளும் கசதற்டுகநிகநின் னது றுபத்டல் 
கணண னரினேம் சக உத்டனதகத்டர்களும் னணற்ககள்கன் ஞிப் னக்கஞிப்ன 
னணசடிகள் ணற்றும் குற்ச்கசதற்டுகளுக்குதடக்க கணக்கப்கறும் 
னணப்டுகள் கடர்ில் எளக்கற்று படிக்ணகணந னணற்ககள்நல். 
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ினசட ிடங்கள் – 

பிசணஞப் ிரிபின் அலுபக பநபின் கனட்டு பனங்கத இத்டண டதர்ப்டுத்துடல், ணற்றும் ணத 
உட்கட்ணணப்ன பசடகணநப் னர்த்ட கசய்படற்கு கம் கசன்ணணதில் உத்டனதகத்டர்களுக்கு உதர்ந்டட்ச 
பிணத்டனுன் படிக்ணககணநனணற்ககள்படற்கு பய்ப்னக்கள் இனக்கபில்ண. 2016 ம் ஆண்டிற்குள் 
ிரிபின் இன உத்டனதகத்டர்கள் இணற்ம்கற்ணணனேம் னணலும் இன உத்டனதகத்டர் என டணபதில் 
ிசப பிடுனண கற்றுக் ககண்ணணனேம் பிசணஞப் ிரிபின் பிணத்டண உதர்த்துபதுகடர்ில் 
அடகண ின்ணவுகளுக்குச் கசன்றுள்நது. 

அவ்ப ணதில் இனந்டலும் 2015ம் ஆண்டுன் எப்ிடும்னது 2016ம் ஆண்டில் னற்த்டக்க 
பநர்ச்சதிணப் கற்றுள்நது.  

2016.11.01ம் ஆண்டினந்து பிசணஞப் ிரிபின்கனட்டு னளன உடபிப் ஞிப்நர் எனபண தணத்டதும், 
ிரிபின் பசடகள் ணற்றும் ஞிதநர்கள் அடகநபில் னஞப்டுத்டதினப்தும் கபத்டற் ககண்டு 2017ம் 
ஆண்டிற்குள் அடணபி கூடித பிணத்டண டர்ப்ர்ப்டணனேம் பிதனள் அதத்டனகன்னன்
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னெனம் – கக்கப னெனக்கூறு 

 

05. 2016அதிினத் கனத்ட்டங்கபின் பத் னன்னணற்நம் 

 
திரிவுகள் ற்றும் ட்டங்களுக்கக 2016ம் ஆண்டில் ழ் னகனத்ட்டங்கள் – (பதப்ன) னன்னணற்ந 
அட்டக இனக்கம் 5.01 லும் 5.02 லும் குநப்திடப்தட்டுள்பது. 

 

 

அட்டக 05-01-2016- ழ் அதிினத் 28னகனத்ட்டங்கபின் னன்னணற்நம் (பதப்ன) – திரிவுகளுக்க  

ப.இ னகனத்ட்டம் 
பத்  ஒதுக்கடு  

(னொ..) 
 ஒதுக்கடு 

ிடுித்ல்(னொ..) 

கட்டு 
ிடுித்ல் 

(னொ..) 

பசனவுகள் 

(னொ..) 

 
ஒதுக்கட்டுக்க 
பத் பசனவு 

ீம் 

1 பழ்பட அிபினத்ட 
னபணத்டட்ம் 

577.06 577.06 575.01 558.82 97% 

2 சந்ணடப்டுத்டல் னணம்ட்டு 
னபணத்டட்ம் 

248.69              247.43             236.08  234.38 94% 

3 சனெக அிபினத்ட னபணத்டட்ம்              211.00               210.50             210.02  210.04 99% 

4 சனடத அடிப்ண  அிபினத்ட 
னபணத்டட்ம் 

               11.00  10.74 10.71 8.51 77% 

5 டகபல்கடனல்தட் னபணத்டட்ம் 54.25 52.09              45.78  53.05 98% 

6 கது திற்சகள் னபணத்டட்ம்                20.00                 15.28                 7.91  7.91 40% 

7 ஊக னபணத்டட்ம்                23.00  22.69 22.69 22.69 99% 

8 சனர்த்ட ஆய்வு னபணத்டட்ம்                52.00  48.09              42.98  42.98 83% 

9 னன்னற் ணீநய்வு ணற்றும் 
கப்டுத்டல் னபணத்டட்ம் 

                 3.00                   3.00                 2.69  2.69 90% 

பத்ம் 1,200.00 1,186.88 1,153.87 
1,141.07 95% 
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     அட்டக 05-01-2016 - ழ் அதிினத்29னகனத்ட்டங்கபின் 
னன்னணற்நம் (பதப்ன) – ட்டங்களுக்க 

  

  

 
        

ப.இ ட்டம் 

ிடுி-
த்பத் 
ஒதுக்கடு 

ிடுித் 

பத் 

கட்டு 
 

பத்ச் 
பசனவுகள் 

கட்டு 
க்க 

பசனவு ிம் 

 
ஒதுக்கட்டுக்

க 

பத்பசன
வு ிம் 

1 ககளம்ன 33.30 30.37 28.54 94% 86% 

2 கம்ஹ 58.18 60.39 55.19 91% 95% 

3 களுத்டண 38.59 38.31 38.31 100% 99% 

4 க 46.30 45.75 45.75 100% 99% 

5 ணத்டண 39.38 38.66 38.66 100% 98% 

6 ஹம்ந் 
னடட்ண 

34.04 33.41 33.41 100% 98% 

7 இத்டனரி 69.50 68.07 68.07 100% 98% 

8 னககண 45.78 45.77 45.77 100% 100% 

9 கண்டி 66.13 68.69 62.87 92% 95% 

10 ணத்டணந 32.18 31.56 31.56 100% 98% 

11 தபகத 44.88 37.82 37.82 100% 84% 

12 துணந 61.71 55.74 55.74 100% 90% 

13 கணகண 30.66 30.34 30.40 100% 99% 

14 குனஞகண 73.65 70.21 70.22 100% 95% 

15 னத்டநம் 45.03 44.40 44.40 100% 99% 

16 அதடனம் 46.32 44.91 44.99 100% 97% 
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னெனம் – கக்கப னெனக்கூறு 

 

 

 

  

17 கன்றுணப 43.89 42.31 42.31 100% 96% 

18 அம்ண 50.46 45.54 45.54 100% 90% 

19 ணட்க்கநப்ன 40.03 40.03 40.03 100% 100% 

20 பவுித 24.88 24.87 24.87 100% 100% 

21 டனனகஞணண 28.89 27.18 27.18 100% 94% 

22 தழ்ப்ஞம் 37.94 36.98 36.98 100% 97% 

23 கநிகச்சு 20.94 20.88 20.78 100% 99% 

24 னல்ணத்டீவு 19.10 19.04 19.04 100% 100% 

25 ணன்ர் 22.72 22.76 22.76 100% 100% 

26 டணணணக் 
கரிததம் 

132.40 129.88 129.88 - 98% 

உதபத்ம் 1,186.88 1,153.87 1,141.07 99% 96% 

  

டணணணக் 
கரிததம்             

(ணபட்த்டற்கு 
பிடுபிக்கட ட 
எதுக்கடு)  

13.12 - - - - 

பத்ம் 1,200.00 1,153.87 1,141.07 99% 95%   
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6 .சனேக நலன்னாிப் பிாிவின் கசயலாற்ன்ணக 
 

குணறந்த வனோமாைம் கபன்ம் குடும்பங்களின் கபானோளாதார மட்டம் வன்ணமக் நகாட்டுக்கு 

கீழ் கசல்லாத விதத்தில் நிணலயாக ணவத்தினோப்பதுடன் அவர்கலக்குச் சனேக 

கபானோளாதார ாீதியில் வலுவூட்டுவதற்கு எத்துணழப்ன வழங்குவது. 

 

வாழ்வின் ழுச்சி (சனெர்த்தி) நவணலத்திட்டம் 
 

1995 ஆம் ஆண்டில் சனெர் த்தி நிவாரை நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு னென்ைர் 

நணடனெணறப்படுத்தப்பட்ட கபனோம்பாலாை நிவாரை நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் அடிப்பணடக் 

குறிக்நகாள் சனேக நலநைாம்பலாகக் காைப்பட்டது  .ைினும் சனெர் த்தி நிவாரை 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் னேன்ன் வணகயாை அபிவினோத்தி அணுகுனெணறகளின் ஊடாக வன்ணமணய 

எழிப்பணத இலக்காகக் ககாண்டு னெழு நாட்ணடனம் உள்ளடக்கிய விதத்தில் 

நணடனெணறப்படுத்தப்படுகின்றது. 
 
 

நிவாரை அணுகுனெணற 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எனோங்கிணைந்த அபிவினோத்தி அணுகுனெணறவன்ணம எழிப்ன அணுகுனெணற 

 
 

வாழ்வின் ழுச்சி ( சனெர்த்தி) நிவார  நவணலத் த்திட்டத்தின் னெக்கிய பண்ன அது நாட்டின் 

எட்டுகமாத்த அபிவினோத்திணய இலக்காகக் ககாண்டு அபிவினோத்திணய நநாக்கி 

நணடனெணறப்படுத்தப்படவதாகும்  .அதைால்  ,சனேகத்திலுள்ள குணறந்த வனோமாைம் கபன்ம் 

குடும்பங்களின் ஆகக் குணறந்த வாழ்க்ணகத் தரத்ணதப் நபைி வனோவதற்காக சிறிதளவு நிதி உதவி 

வழங்கப்படுவதுடன் ,அவர்களின் குடும்பங்களின் வனோமாை மட்டத்ணத நமம்படுத்துவதற்காக னெழு 

நாட்டிைதும் கபானோளாதாரச் கசயற்பாடுகணள பயனுன்தி வாய்ந்த னெணறயில் 

எனோங்கிணைப்பதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்குமாை உபாயமாக இதணை அணழக்க னெடினம். 
 

 

1995 ஆம் ஆண்டு னெதல் சனெர் த்தி நிவாரைக் ககாடுப்பைவு அட்ணடகளாக வழங்கப்பட்ட 

நபாதிலும் 2012 வரவுகசலவுத்திட்ட னென்கமாழிவுகளின் பிரகாரம் அதுவணரயில் வழங்கப்பட்டு 

வந்த சனெர் த்தி நிவாரைம் சனெர்தி வங்கிச் சங்கங்களின் ஊடாகப் பயைாளிகலக்கு வழங்கும் 

நடவடிக்ணக ஆரம்பிக்கப்பட்டது  .சனெர்த்திப் பயைாளிகளிடம்  நசமிக்கும் பழக்கத்ணதனம் அதன் 

னேலம் னெதலீடு கசய்வதற்காை ஊக்குவிப்ணபனம் வழங்குவநத இதன் குறிக்நகாளாகும். 
 

2016ஆம் ஆண்டின் சனெர்திப் பயைாளிகளின் ண்ைிக்ணக 1,409,843ஆகக் காைப்பட்டதுடன் 

அதற்காக  40.73பில்லியன் னௌபா நிதி கசலவிடப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவணை 6.1 கடந்த 05 வனோடங்களில் சனெர்தி நிவாரைம் கபற்ற பயைாளிகளின் ண்ைிக்ணக 

(201 2 -201 6) 
 

ஆண்டு 
பயைாளிகளின் 

ண்ைிக்ணக 

2012.  1,516,543 

2013.  1,477,173 

2014.  1,479,811 

2015.  1,453,078 

2016. 1,453.843 

 

னேலம் திணைக்கள னேலம் 
 

அட்டவணை 6.2  கடந்த 05 வனோடங்களில் சனெர்தி நிவாரை நவணலத்திட்டத்தின் கசலவு 

(201 2 -201 6) 
 

ஆண்டு கசலவு னௌபா 

2012.  10,553,188,655.62 

2013.  15,255,979,958.73 

2014.  15041,799,341.62 

2015.  40,209,736,640.00 

2016. 40,740,170,648.31 

 

னேலம் திணைக்கள னேலம் 
 

அட்டவணை 6.3 2016 ஆம் ஆண்டில் நிவாரை நவணலத்திட்டத்திற்குறியவான் 

ககாடுப்பைவுகள் பகிரப்பட்ட விதம் 
 

குடும்ப அங்கத்தவர் 

ண்ைிக்ணக நிவாரைத்தின்  

கபன்மதி னௌபா 

 

கட்டாயச் 

நசமிப்ன 

னௌபா. 

சனேக பாதுகாப்ன 

னௌபா. 

வீடணமப்ன 

கலாத்தர் னௌபா. 
பயைாளிக்குடும்ப

த்திற்கு கிணடக்கும் 

கதாணக னௌபா. 

04 அல்லது 04 க்கு 

நமற்பட்ட 
3500-/  300-/  45-/  10-/  3145-/  

03 வணர 2500-/  200-/  45-/  10-/  2245-/  

03 க்கு குணறந்த 1500-/  100-/  45-/  10-/  1345-/  

வலுவூட்டப்பட்ட 

குடும்பங்கள் 
420-/  365-/  45-/  10-/  - 

 
னேலம் திணைக்கள னேலம் 
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6.1 கட்டாயச் நசமிப்ன னௌபா-: 
 

சனெர்த்திப் பயைாளி கணள  நசமிப்னப் பழக்கத்தி ணை ற்படுத்தும் நநாக்கில் எவ்கவானோ 

பயைாளியிடமினோந்து கட்டாயச் நசமிப்னக்காை பங்களிப்ன  கபறப்படுவதுடன்  ,நதனும் 

னெதலீட்டுத்  நதணவயின் நபாது  ,திடீர் நநாய்களின் காரைமாக ணவத்தியசாணலயில் 

அனுமதிக்கப்படுகின்ற  நபாது  ,உயர் கல்வித் நதணவயின் நபாது கட்டாயச் நசமிப்னப் பைத்ணத 

மீளப் கபற னெடினம். 

 

6.2 சனேக பாதுகாப்ன-: 
 

சனெர்திப் பயைாளிக் குடும்பகமான்றில் நிகழும் மரைம்  ,தினோமைம்  ,ணவத்தியசாணலயில் 

அனுமதிக்கப்படுதல்  ,பிள்ணளப் நபன்  ,குடும்பம் கபானோளாதார மட்டத்தில் கீழ் மட்டத்தில் 

விழுவணதத் தடுத்தல் ன்பவற்ன்க்கு உதவி வழங்கும் நநாக்கில் உனோவாக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்ன 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு எவ்கவானோ பயைாளினம் பங்களிப்னச் கசய்வது அவசியமாகும். 

 

6.3 வீடணமப்ன கலாத்தர்-: 
 

பயைாளிக் குடும்பங்களின் வீடணமப்னத் நதணவகணளப் னர்த்தி கசய்னம் நநாக்கில் எவ்கவானோ 

பயைாளியிைதும் பங்களிப்னத் கதாணகயின் னேலம் கட்டிகயழுப்பப்படும் வீடணமப்ன நிதியமாகும். 

 

6.4 சனெர்த்தி பயைாளிகளின் கபானோட்டாை னள்ளி விபரம் 
 

சனெர்த்திநிவாரைம்உண்ணமயிநலநய கிணடக்க நவண்டிய பயைாளிகணள இைங்காணும் 

கபானோட்டு நாடு னராகவும் கைக்ககடுப்பிணை நடாத்தி 2016ம் ஆண்டு னெடிவணடனம் நபாது 

கைக்ககடுப்பிணை னர்த்தி கசய்து அதன் கபானோட்டு னௌ. மில்லியன் 42.98 கசலவிடப்பட்டுள்ளது.  

 

6.5பயைாளிக்கு கிணடக்கும் கதாணக னௌபா-: 

 

சனெர்த்தி வங்கியின் ஊடாகப் பயைாளிக்கு கிணடக்கும் பைத்தின் னேலம் உைவு மற்ன்ம் ணைய 

நதணவகணளப் னர்த்தி கசய்வதற்காகத் தான் வினோம்னம் ந்தகவானோ நிணலயத்திலும் 

கபானோட்கணளனம் நசணவகணளனம்  கபற்ன்க் ககாள்வதற்காக  வாய்ப்னக்கள் 

ற்படுத்தப்பட்டுள்ளை.அந்த நிவாரை கதாணககள் தணலணமயகத்திலினோந்து மாவட்ட 

கசயலகங்கலக்கு வழங்குவதற்கும் பின்ைர் உாிய பிரநதச கசயலகத்திற்கு வழங்குவதற்க் கும் 

அதனூடாக சனெர்தி வங்கியில் ணவப்னச் கசய்து பயைாளிகளின் கைக்குகளில் ணவப்னச் 

கசய்வதற்கு நீண்ட காலம் டுக்கின்றது  .அதைால் 2015 ஆம் ஆண்டு னெதல் பயைாளியின் 

கைக்கு உள்ள வங்கி வலயத்தின் சனெர்தி வங்கிக்கு  ,தணலணமயகத்திலினோந்து நநரடியாக ணவப்னச் 

கசய்வதன் ஊடாக அத் கதாணகயிணைப் பயைாளியின் கைக்கில் ணவப்னச் கசய்னம் கசயன்னெணற 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது  .இதன் னேலம் குன்கிய காலத்தில் பயைாளிக்குாிய பைத்ணதப் 

கபற்ன்க்ககாள்வதற்காை வாய்ப்னக் கிணடத்துள்ளது. 
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அட்டவணை – 6.4 2016ஆம் ஆண்டில் சனெர்திப் பயைாளிகளின் குடும்பங்களின் ண்ைிக்ணக மாவட்டத்திற்நகற்ப 

 

மாவட்டம் னௌபா420/= னௌபா .1500 /= னௌபா .2500 /= னௌபா3500/= 

பயைாளிகளின் கமாத்த 

ண்ைிக்ணக 

ககாழும்ன 1,164 21,431 8,985 15,975 47,555 

கம்பஹா 
6,506 41,115 21,059 41,945 110,625 

கலத்துணற 5,412 23,774 10,414 20,959 60,559 

கண்டி 6,760 31,202 14,318 31,198 83,478 

மாத்தணள 2,852 15,831 7,628 14,285 40,596 

நுவகரலியா 7,706 12,643 5,988 12,746 39,083 

காலி 7,454 20,475 11,545 29,522 68,996 

மாத்தணற 4,217 23,425 10,896 24,122 62,660 

அம்பாந்நதாட்ணட 6,095 15,201 9,736 23,212 54,244 

யாழ்ப்பாைம் 0 13,297 9,166 31,164 53,627 

மன்ைார் 0 3,127 2,213 7,826 13,166 

வவுைியா 2,721 2,884 1,591 4,726 11,922 

னெல்ணலத்தீவு 44 2,068 2,490 6,464 11,066 

கிளிகநாச்சி 0 2,907 1,946 6,786 11,639 

மட்டக்களப்ன 16,904 21,002 10,099 31,499 78,694 

அம்பாணற 13,462 21,124 10,635 28,046 73,267 

தினோநகாைமணல 6,279 11,316 5,757 14,863 38,215 

குனோநாகல் 8,118 51,256 26,783 54,956 141,113 

னத்தளம் 1,385 22,054 8,728 18,784 50,951 

அநுராதனரம் 4,490 22,900 11,260 21,335 59,985 

கபாலைன்ணவ 3,790 7,576 5,527 10,769 27,662 

பதுணள 5,450 19,082 9,554 21,355 55,441 

கமாைராகணல 6,781 12,670 7,745 18,031 45,227 

இரத்திைனாி 10,459 26,230 20,315 49,064 106,068 

நககாணல 7,893 19,258 11,443 25,410 64,004 

கமாத்தம் 135,132 463,848 245,821 565,042 1,409,843 

 
  னேலம் திணைக்கள னேலம்  

  

 2016 ஆம் ஆண்டின் ைவாி மாதம் னெதல் டிசம்பர் மாதம் வணரயாை காலப் பகுதியில் சனெர்த்தி 

நிவாரைத்திற்காக மாவட்ட மட்டத்தில் எதுக்கீடுகள் பகிரப்பட்ட விதம் கீநழ 

காட்டப்பட்டுள்ளது, 
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khtl;lk; 
ij khrp gq;Fdp rpj;jpiu itfhrp Mdp Mb Mtzp Gul;lhjp Ig;grp fhh;j;jpif 

khh;fop 

 

KO 
xJf;fPL 

nfhOk;G 
116,064,04

0 115,854,620 115,193,060 114,556,360 114,501,940 
        
106,146,800  

       
121,857,240        113,457,560        113,813,860  

       
112,343,900          111,319,560  

       
111,010,380  

     
1,366,119,320.00  

fk;g`h 
279,137,10

0 278,379,860 275,604,360 270,941,640 268,508,960 
        
267,618,000  

       
266,894,480        266,500,120        266,242,340  

       
265,402,620          264,830,080  

       
263,860,020  

     
3,233,919,580.00  

fSj;Jiw  
142,160,48

0 141,885,600 141,475,940 140,879,660 140,508,360 
        
140,052,220  

       
139,411,140        139,000,920        138,645,580  

       
138,226,880          137,414,580  

       
137,325,540  

     
4,600,038,900.00  

fz;b 

204,446,70
0 203,839,220 203,074,820 202,080,680 201,051,140 

        
200,096,800  

       
198,815,560        197,232,720        197,092,200  

       
196,530,540          195,516,020  

       
194,630,200  

     
2,394,406,600.00  

khj;jis  96,663,360 96,289,720 95,838,980 95,463,040 95,241,220 
           
94,975,380  

          
94,808,820  

         
94,744,800           94,628,920  

          
94,404,120             94,234,180  

          
94,011,840  

     
1,141,304,380.00  

 

Etnuypah  

 83,014,360 82,995,040 82,917,720 82,917,720 82,923,160 
           
82,764,940  

          
82,508,120  

         
82,485,280           82,366,820  

          
82,086,200             81,935,540  

          
81,782,020  

     
3,535,710,980.00  

 

fhyp 
172,036,38

0 171,291,980 170,788,960 170,216,460 169,610,060 
        
169,166,200  

       
168,663,900        167,992,040        167,217,220  

       
166,996,520          166,492,540  

       
166,032,680  

     
2,026,504,940.00  

khj;jiw  

155,547,14
0 154,915,340 155,180,240 152,117,160 151,541,820 

        
150,526,060  

       
150,842,520        150,503,240        150,024,800  

       
149,607,060          149,169,760  

       
148,575,640  

     
1,818,550,780.00  

 

`k;ghe;Njhl;il  

132,597,88
0 132,309,480 131,983,860 131,595,720 130,831,880 

        
130,744,500  

       
130,169,840        130,026,020        129,511,540  

       
129,157,880          126,663,000  

       
130,943,400  

     
1,566,535,000.00  

 

aho;g;ghzk; 
152,630,00

0 152,630,000 152,632,000 152,625,500 152,526,500 
        
152,526,500  

       
152,389,000        152,324,500        152,225,500  

       
152,120,500          152,142,000  

       
151,934,500  

     
1,828,706,500.00  

 

kd;dhh; 37,723,000 37,708,000 37,685,000 37,685,000 37,619,000 
           
37,614,000  

          
37,614,000  

         
37,610,000           37,603,000  

          
37,603,000             37,612,000  

          
37,614,000  

         
451,690,000.00  

 

tTdpah 26,276,280 26,276,280 26,284,780 26,290,280 26,116,040 
           
26,101,460  

          
26,095,120  

         
26,110,700           26,112,120  

          
26,090,120             26,074,120  

          
25,987,320  

         
313,814,620.00  

Ky;iyj;jPT 32,297,480 32,297,480 32,297,480 32,297,480 32,310,480 
           
32,083,980  

          
32,083,980  

         
32,081,980           32,089,980  

          
32,092,980             31,987,480  

          
31,969,480  

         
385,890,260.00  

fpspnehr;rp 33,556,000 33,567,000 33,557,000 33,557,000 33,476,500 
           
33,435,000  

          
33,435,000  

         
33,396,000           33,404,000  

          
33,404,000             32,996,500  

          
32,976,500  

         
400,760,500.00  

 

kl;lf;fsg;G 

176,516,18
0 176,337,440 176,207,180 175,811,820 175,635,820 

        
175,340,240  

       
175,065,860        174,821,580        174,655,100  

       
174,184,260          173,932,340  

       
173,756,480  

     
2,102,264,300.00  

 

mk;ghiw  

165,424,74
0 165,082,340 164,817,540 164,206,220 163,862,460 

        
163,595,000  

       
163,161,020        163,006,140        162,636,180  

       
154,722,160          169,564,560  

       
162,088,540  

     
1,962,166,900.00  

jpUNfhzkiy 87,549,460 87,463,820 87,332,940 87,307,460 86,783,600 
           
86,765,040  

          
86,704,540  

         
86,763,020           86,669,200  

          
87,439,500             87,233,780  

          
86,024,180  

     
1,044,036,540.00  

FUehfy;  

352,401,62
0 350,677,200 349,605,820 348,139,120 345,889,780 

        
343,958,700  

       
343,955,700        342,422,520        341,752,640  

       
344,855,120          344,162,640  

       
339,597,060  

     
4,147,417,920.00  

Gj;jsk; 
129,834,84

0 129,131,380 128,502,120 126,990,180 126,462,900 
        
126,078,120  

       
124,213,400        123,390,660        122,808,860  

       
122,102,500          121,574,300  

       
121,226,700  

     
1,502,315,960.00  

mEuhjGuk; 
142,362,60

0 142,064,060 142,134,200 141,536,060 141,249,240 
        
140,453,160  

       
140,361,280        140,006,380        138,849,680  

       
139,628,140          139,174,080  

       
139,058,300  

     
1,686,877,180.00  

nghyd;dWit  66,531,080 66,495,980 66,298,020 65,793,400 65,488,780 
           
65,343,240  

          
64,970,580  

         
64,861,860           64,822,080  

          
64,734,540             64,559,640  

          
64,464,800  

         
784,364,000.00  

gJis 

131,989,38
0 131,850,560 131,814,400 131,488,860 131,301,820 

        
130,984,720  

       
130,778,680        130,673,380        130,236,880  

       
130,055,600          129,768,640  

       
129,539,500  

     
1,570,482,420.00  

nkhduhfiy 

107,496,60
0 107,412,720 107,254,200 107,496,600 105,028,520 

        
105,013,340  

       
104,722,760        104,765,840        104,651,220  

       
104,517,800          104,344,220  

       
104,324,020  

     
1,267,027,840.00  

,uj;jpdGhp 
275,038,66

0 273,583,020 272,886,300 271,747,000 271,054,760 
        
270,295,880  

       
269,459,500        268,721,040        268,112,760  

       
267,714,880          266,997,820  

       
266,249,280  

     
3,241,860,900.00  

Nffhiy  

155,033,26
0 154,809,980 154,349,060 153,649,420 153,128,640 

        
152,630,780  

       
152,032,680        151,543,900        151,374,780  

       
150,649,140          150,220,940  

       
149,744,560  

     
1,829,167,140.00  

nkhj;jk;  

3,454,328,6
20 3,445,148,120 3,435,715,980 3,417,389,840 3,402,653,380     3,384,310,060    3,391,014,720    3,374,442,200    3,367,547,260  

   
3,356,669,96
0      3,359,920,320    3,344,726,940  

  
40,733,867,400.00  
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07 சனெக ததுகப்னப் திரிின் பசனற்றுகக 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 ழ்ின் ளச்ச சனெக ததுகப்ன த்கண உனக்குல் - 
 
08 ம் இக்க ம்ிக்ணகப் கறுப்ன உறுடதின் னெம் 1997 – 01 – 01ம் டகடதினந்து அனலுள்நபறு 
சனர்த்ட ஆணஞதநர் தகத் டணஞக்கநத்டன் கழ் சனர்த்ட சனெக துகப்ன டதம் ஆம்ிக்கப்ட்டு 
ணரிக்கப்ட்டு பனகன்து. இந் டதணது அசங்கத்டற்கு கசந்டண பஞிகணல்ட றுபம் 
என்க கனடப்டுகன்து. அடற்கணணத சனெக துகப்ன டதம் அசங்கத்டன் ட 
எதுக்கடுகநினந்துகசதற்டும் றுபம் என்ல் ன்துன் றுபத்டல் பனணம் 
உணனக்கப்டுபடல் இவ்பறு பணகப்டுத்டலுக்கு உள்நகனேள்நது. 
 
 

7.2 னககத்தும்-:  

 

டதத்டண னகணணத்துபம் கசய்பது சனர்த்ட சனெக துகப்ன ம்ிக்ணக 
கறுப்னச்சணதில்னணற்ககள்நப்டுகன்து. அடன் அணணப்ன களள்ந ிகம். 11 
அங்கத்டபர்கநகும் 

 

உத்னக னர்க ணம் பதறும் அங்கத்ர்கபகும். 

 

 டதம் கசந்டண டணஞக்கந டணபர்–டணபர் 
 டதம்கசந்டண அணணச்சன் கசதநது உ ிடட எனபர் 
 சனெக னசணபகள் பிதப்கறுப்ன அணணச்சன் கசதநது உ ிடட எனபர் 
 ட அணணச்சன் கசதநது உ ிடட எனபர் 
 ககள்ணக டட்ணல்கனநட பிபக அணணச்சன்கசதநது உ ிடட எனபர் 
 டற்னணடத சனெக துகப்ன ிரிவுப் கறுப்னப் ஞிதநர் 
 

ிடப் பதறுப்ன அகச்சல் க்கப்தட்ட அங்கத்ர்கள் 05 னதர். 
 

 

7.3 த்ன் பதனட்டு ககடக்கன்ந ககடப்தணவுகள்-:  

 

 சனர்த்ட தநிகள் சுத பினப்த்துன் பனங்குகன் னொ 100/= இற்க ணடந்ட ங்கநிப்ன 
 அசங்க பங்ககநில்னணற்ககள்நப்டுக்கன் னடலீடுகநினந்து உணனக்கன் பட்டி 

பனணம். 
 

 
 
 
 

பழ்பின் ளச்ச (சனர்த்ட) தநிக் குடும்ங்கநின் அத்டதபசதணகனநட 
ணற்றும் சனெக சந்டர்ப்ங்கந ிப்ன, பிபகம், ணபத்டதசண னசர்த்டல், இப்ன, 
ணற்றும் சப்கட னணணப் ரிசன் கனட்டு டனேடபிகணந பனங்குடல் சனெக 
துகப்னப் ிரிபின் னக்கத ஞிதகும். னணலும் சனர்த்டப் தநிகள் அல்ட 
குடும்ங்கநின் இட்ணக் குனணடப் னற்றுக்கும் டனேடபிகள் பனங்கப்டுகன்து. 
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7.4 உத்னச னக்கங்கள்   -:  

 

 சனர்த்ட பஞம்கறும் தநிகள், டணதுகனநடபடிக்ணககநில் ஈடுடும்னது 
டர்பிடணகவும், டர்ப்ர்ப்னனும் னகம்ககடுக்கன் டதிதல் ரீடத கஷ்ங்கணநக் 
குணத்து அபர்கநது சனெக ணற்றும் பழ்க்ணகத் டத்டண துகத்டல். 
 

 பஞம் தநிகள் ணற்றும் பஞம்கட தநிகளுக்க னசண ணட்த்டண 
உதர்த்ட அபர்கநது சனெக ணற்றும்கனநட ணகணந கட்கதளப்னபடற்கு கசதற்டுடல். 
 

 

7.5 திகள் 

 குடும்த்டன் கனநட, சனெக ணகள் கனன பிளகன் ணகந, ணஞம், 
னய்பய்ப்டுடல் னன் சந்டர்ப்ங்கநில் னணற்ககள்நனபண்டி ற்டுகன் கசவுகணந 
குணத்துக் ககள்ந டனேடபிகணந பனங்குடல். 

 குடும்த்டன் அத்டதபசத சனெக ரீடத னடணபப்டுகணந ிள்ணநப்னறு, 
டனணஞத்டன்கனட்கசவுகணநக் குணத்துக் ககள்ளும் கனட்டு டனேடபிதிண 
பனங்குடல். 

 சனர்த்ட தநிக் குடும்ங்கநில் க.க.ட சடஞ டத்டல் சப்க சத்டணந்து க.க.ட. 
உதர்டத்டல் கல்பி கற்கும் ணஞபர்களுக்கு சப்கட னணணப் ரிசல்கணந பனங்குடல். 

 சனெக துகப்ன ம்ிக்ணககறுப்னச் சணதின் அங்ககத்டடிப்ணதில் இங்கஞப்ட் 
பினச கனத்டட்ங்கநின்கனட்டு கநடக ணற்றும் டதிதல் ரீடத பசடகணந பனங்குடல். 

 

7.6 த்ன் னெனம் ற்னதது ங்கப்தடுகன்ந ன்ககள்-: 

 

01. திள்கபப் னதற்நன் னதது-:  

 பழ்பின் ளச்ச தநிக் குடும்ங்கநின் சட்னர்பண னடபது இண்பது ணற்றும் 
னென்பது ிள்ணநப்னறுக்குனொ 7500/= படீம் கணக்கப்கறுகன்து. இங்கு ணஞணணந்ட 
ிள்ணநப்னதின் 07 ணடங்கணநக் கந்டடக உறுடப்டுத்டக்ககண்டன் ின்ர் 
குத்டககடுப்வுகள் னணற்ககள்நப்டும். 

 னணன னொ 7500/= இற்குனணடகணக பழ்பின் ளச்ச தநி ணற்றும் தநிதல்ட 
இட்ணக் குனந்ணடப்னற்ன்கனட்டு களள்ந ிகம்ககடுப்வுணந னணற்ககள்நல் 

 இன ிள்ணநகளுக்கும்ணடந்டம் னொ 500/= படீம் என பனம் பண 60000/= னொவும்  
 னென்று ிள்ணநகள் அல்து அடலும் கூடித ிள்ணநப்னற்ன்கனட் 

சந்டர்ப்த்டல் ணடந்டம் னொ 120000/= வும் கணக்கப்கறும். 
 

02 . னம் ஒன்நன்னதது-:  

பழ்பின் ளச்ச தநிக் குடும்ங்கநின் தநி அல்து அபது / அபது 
ிள்ணநகநின் சட் ரீடத 02 டனணஞங்கநின் கனட்டு னொ 7500/= படீம்ககடுப்வுகணந 

பனங்கல். 
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03. கத்சகனில் அனுத்ன்னதது-:        
  

 பழ்பின் ளச்ச தநிக் குடும்ங்கநின் தநி, பழ்க்ணகத்துணஞ, ணற்றும் குடும்த்டன் 
டனணஞணகட ிள்ணநகள் ணபத்டதசணதில் அனுணடக்கப்டுணத்து ள் என்றுக்கு னொ 
250/= படீம் பனத்டல் 30 ட்கநின் கனட்டு உதர்ந்டட்சம் னொ 7500/=  கசலுத்துடல்.  
 

04. ம் ஒன்நன்னதது-: 

 

 பழ்பின் ளச்சப் தநிக் குடும்ங்கநின் அபது பழ்க்ணகத்துணஞ, டனணஞணகட 
ிள்ணநகள் ணற்றும் தநி அங்கத்டபர் (அங்கத்துப பிண்ஞப்ப் டிபத்டல்கதர் 
குப்ிப்ட்டுள்ந டய் ணற்றும் டகப்ின் ணஞத்டல் கற்னர் இல்ணல் 
துகபர்கநின் கழ் டங்க பழ்னபர்கநக உள்நபர்கநின் ணஞத்டன்கனட்டு னொ 
15,000/= படீம்ககடுப்வுகள் னணற்ககள்நப்டும்.  

 

05. சப்ப னனகப்தரிசல் னகனத்ட்டம் -: 

 

 பறுணண ண ல்ணதிடிப்ணதில் கறுப்னணபக்கும் டுனகள்கநின் 
அடிப்ணதில்ட்டின் 25 ணபட்ங்கநிலும் பிதித்துள்ந தநிக் குடும்ங்கநின் கல்பிப் 
கதுத்டட சடஞ டத்டல் சந்ட பணகதில் சத்டதணந்து கல்பிப் கதுத் டட 
உதர்டம் கற்கும் ணஞபர்களுக்கு ணடம் என்றுக்கு னொ 1500/= படீம் என 
கல்பிதண்டின்கனட்டு னொ 36000/= ற்க கடணக கணக்கப்கறும். என பனத்டல் 1000 
னணணப் ரிசல் கறுனபர் இடன்கனட்டு கடரிவுகசய்தப்ட்டு னணணப்ரிசல்கள் 

பனங்கப்டும். 
 

7.7 சனெக ததுகப்ன த்ன் னெனம் பகள்ணவுபசய்ப்தட்ட கனண பசத்துக்கள் 

: 

 

 னபபிசனர்த் கனம் 

சனெக துகப்ன டதத்டன் னெம் 2016ம் ஆண்டில்ககள்பவு கசய்தப்ட்டுள்ந இந்ட 
ணதம் டணஞக்கநத்டன் உத்டனதகத்டர்கநிதும் ணத றுபங்கநின் திற்ச 
படிக்ணககளுக்கக தன்டுத்டப்டும். 
கத்துபில் பஸ்ட  சுற்று பிடுட 
 

 ப ரி டணஞக்கநத்டற்குச்கசந்டண கஞி என்ல் அணபச னர்த்ட 
கசய்தப்ட்டினந்ட இந்ட சுற்று பிடுட 2003ம் ஆண்டில் துகப்ன டதத்டற்கு  
எப்ணக்கப்ட்து. அந்ட டதத்டன் னெம் இடன் னஞணணப்ன படிக்ணககள் 
னணற்ககள்நப்ட்துன் னடணபத சக உகஞங்களும் ககள்பவு கசய்தப்ட்து. 
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08. சனெக அதிினத்ப் திரிின் பசனற்றுகக  

 

சனெக அிபினத்ட ன்து சனெகத்டன் சக ிரிவுகநிதும் கணத்ட அிபினத்டதகும். கணத்ட 
சனெகத்டலும் ஆத்ணீக அிபினத்டதில் ணந்ட சூனல் என்ண உனபக்குபது  இடன் ிட 
குக்கநகும்.    

 

8.1 தின்ணி 

"சனெக அதிினத்ின்ந பதனப, அதிினத்பன்நகண ற்தடுத்னடிது” .ன் 
டணப்ிண அடிப்ணதக்க்ககண்டு 2016ம் ஆண்டில் சனெக அிபினத்டதின் கனட்டு இப்ிரிபின் 
னெம் கசதற்டுத்டப்டும் னபணத்டட்ங்கள்கடர் பிங்கள் கனன குப்ிப்ட்டுள்ந.  

 சக பசட பய்ப்னகநற் சனெகப் ிரிபிரின் சனெக ரீடத கறுணடதிண சுட்டிக்கட் 
படிக்ணககணந னணற்ககள்நல். 

 பறுணண ணக்குக் கஞண சனெக ரீடத கஞிகணந இங்கண்டு டீர்வுகணந 
னணற்ககள்நல். 

 குணந்ட பறுணம் கறுனபரிதும் அக்குடும்ங்கநிதும் ிள்ணநகநிதும் சனெக ணற்றும் 
கச ரீடத கறுணடதிண அடகரிக்கும் கனட்டு னபணத்டட்ங்கணந கசதற்டுத்டல். 

 ஆத்ணீக ணற்றும் ல்களக்க பினத்ட ணந்ட குடும்ம் என்ண உனபக்குடல். 

 சனெக அிபினத்ட னபணத்டட்த்டன் கழ் கசதற்டுகன் சக னபணத்டட்ங்கநிலும் 
னன்ணடரிதக ணபட்த்டற்கு என கணத்டணகடரிவு கசய்து அடண 
அிபினத்டகசய்படற்குத் னடணபத படிக்ணககணநனணற்ககள்நல். 

8.2 ற்னதக திப்பதறுப்னக்கள் 

னணற்டி னக்கங்ணந ணனபற்க் ககள்ளும் கனட்டு 2016ம் ஆண்டில் சனெக அிபினத்ட ிரிவுக்கு 
னொ ணல்தன் 211 இற்க டணனசரி ட எதுக்கடுகள் கணக்கப்கற்றுள்ந  .ழ்ின் 
ளச்சனச அதிினத் னகனத்ட்டங்கப இந் ிகணப் தன்தடுத் டுளி ரீில் 
பசற்தடுத்துது சனெக அதிினத்ப் திரிின் பதறுப்தக இனந்து .இடற்கு னணடகணக சனெக 
அிபினத்ட ணன்த்டன் டதங்கணந தன்டுத்டனேம் இவ்பண்டில் சனெக அிபினத்ட 
னபணத்டட்ங்கநின் இக்குகள் னர்த்டகசய்தப்ட்டுள்ந. 

இடற்ணணத கழ் குப்ிப்டுகன் ிகம் 06 ிட ிரிவுகநின் கழ் உத்னடச னபணத்டட்ங்கள் 
கசதற்ட். 

01 னணட டடுப்ன ஆத்ணக அிபினத்ட, ணற்றும் ணகழ்ச்சத குடும் னபணத்டட்ங்கள் 

02. சறுபர் துகப்ன சறுபர் கனக ணற்றும் கச்ச னபணத்டட்ங்கள் 

 

03 . உநபநத்துணஞ ணற்றும் கடனல் பனகட்ல்கள். 
 

04 . சர்னடச ணவு ட னபணத்டட்ங்கள் 
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05 . டரித சபித கண னபணத்டட்ங்கள் 

 

06. டரித ிதச பீணணப்ன னபணத்டட்ங்கள் 

 

 

8.2.1 ன கப்பதனள் டுத்ல்  ,ஆத்ீக அதிினத் ற்றும் கழ்ச்சண குடும்த 
னகனத்ட்டங்கள் 

சனெகத்டல் ணக அனக இம் என்க்க்க்கூடிதடக ஆம் சனெக அக குடும்த்டன் 
த்ணடகள்,அவ்பநவு தூம் சனெக னதணக்க கஞத்டடிப்ணதிகும். பீனட்டித் 
டன்ணணத சனெக னணதில் குடும் அகன் அங்கத்டபர்கநது அன்ன, கனணஞ, 
எனபனக்ககனபர் ணடத்டல், ணற்றும் சனெக கடர்னகள் சணடபணந்து அபர்கள் 
சகனம்னட்டித் டன்ணணத பழ்க்ணக னணக்கு னக்கப்ட்டுள்நர். இது பீ சனெக 
பிதத்டல் ம் கூறுகன் சனெக ரீடத உண்ணணகநகும். 
 

ஆணகதில் குடும் அகண சப்கப் ப்டுத்ட சனெகத்டல் ணக அனக என இணக 
ஆக்கும்னக்கல் ணகழ்ச்சத குடும் அிபினத்ட னபணத்டட்த்டணகசதற்டுத்ட 
உத்னடசத்துள்நது. அடன் கழ் ினடச கசதகப் ிரிவு ணட்த்டல் கழ் குப்ிப்டும் 
இக்கண கபற்க் ககள்ளும்கனட்டு கசதற்டுகள் னணற்ககள்நப்ட்து. 
 

 குடும்த்டன் ணகழ்ச்சக்கு டணகந னணடப்கனள் ,னணகப்பண, கடர்னட் 
ணக்கநின் பிநக்கத்டண பினத்டகசய்டல். 

 குடும்த்டன் அங்கத்டபர்கள் எனபனக்ககனபர் அன்னகசலுத்டக் ககண்டு ணடப்நித்து  
பழ்படனூக ணகழ்ச்ச அடகரிப்ிண பிநக்கச்கசய்டல். 

 சந்து படீ்டு னகணணத்துபத்டன் ஊக குடும்த்டல் ணகழ்ச்சதிண ற்டுத்டக் 
ககள்ந னடினேம் ன்டண அபிக்கச் கசய்டல். 

 குடும்த்டன் சக அங்கத்டபர்கநிதும் துகப்ன னசம் ணற்றும் சுடந்டம் 
ன்பற்ண ணகழ்ச்சத குடும்த்டல்னணம்டுத்டல்.. 

 சனெக ரீடத பிளணதங்கணந. துகக்கும் இசண பினந்து பினப்னள்ந 
சுற்ல் னதணக்க குடும் அககன்ண உனபக்குடல். . 

 உல், உந ணற்றும் சனெகம் ஆகத னென்று ிரிவுகநிலும் ணிடர் எனபர் கற்றுக் 
 ககள்ளும் டனப்டணகடர்ில் னளணணத கூட்டு என்ன் கசதற்ட்டுக்கு 
 கஞணகும் ன்ண உறுடப்டுத்துடல். 
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னணடப்கனள் டடுப்ன ,ஆத்ணக அிபினத்ட ணற்றும் ணகழ்ச்சத குடும் னபணத்டட்ங்கள் 

 ண்ஞிக்ணக       - 529   

 இடன் கனட்டு கசப கடணக னொ ணல்தன்  - 8.403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

னணடப்கனள் டடுப்ன ணற்றும் ணகழ்ச்சத குடும்பணத்டட்ம் கம்ஹ ணபட்ம் 

னணடப்கனள் டடுப்ன ணற்றும் ணகழ்ச்சத குடும் னபணத்டட்ம் 
தழ்ப்ஞ ணபட்ம் 
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8.2.2 சறுர் ததுகப்ன ற்றும் சறுர் கக னகனத்ட்டம் 

டர்க உகன் உதிரிங்கள் ட்டின் சர்கனந. அபர்கள் அந்ட 
ணனரிணணதிணப்கறுப்னற்டற்கும் அபர்கநின் உணககணனகூட்டுபடற்கும் டணணகணந 
பினத்துகசய்து அபலும், ண உறுடதிலும் ணந்ட ிள்ணநகநக இனத்டல்னபண்டும். அவ்பறு 
பிநங்கும் சர்கள் சந்ட ஆளுணணனேணதபர்கநக பழ்ணப டககள்நக்கூடிதனிணம்ககண் 
ிணகநக ணநத உணக கபல்ச்கசய்பது இந்ட னபணத்டட்த்டன் அடிப்ண னக்கணகும். 
பழ்பின் ளச்ச சனர்த்ட ககக்குள சறுபர்  கனகம் ன் கதரில் ிரிவு என்றுக்கு எனகசதற்டுள்ந 
சறுபர் கனகம் என்று ற்கனப ஆம்ிக்கப்ட்டுள்நதுன் ணீள் னஞணணப்னச் கசய்னேம் படிக்ணககள் 
இவ்பண்டில் னணககள்நப்ட்து. 

 னணடப்கனளுக்கு அடிணணதகும் இக்கணப்ட் குளணப சர்கணந அடனந்து ணீட்து 
சறுபர் கனக னபணத்டட்த்டன் எனனக்கணகும்.  

 எவ்கபன கணத்டலும் கசதற்டுள்ந சறுபர் கனகம் என்ண ஆம்ித்டல் (னஞ சறுபர் 
உக ணகப்னத்டகத்டன் னெம்) 

 சறுபர் துகப்ன, ணற்றும் உரிணணகள் கடர்ிலும் சறுபர்கநின் கணணகள், கறுப்னக்கள் 
ணற்றும் உரிணணகள் கடர்ிலும் கற்னர்கணநனேம் சறுபர்ணநனேம் பினப்னட்டுடல். 

 சறுபர்களுக்ககட பன்னணகணந குணப்தும் சறுபர் துகப்ிண அடகரிப்தும். 
 எவ்கபன கணத்டலும் பளம் சறுபர்கநின் கனட்டு கச ணற்றும் அனகதல் 

கறுணடகணந னணம்டுத்துடல், அணப பநர்த்டல். கண கழ்ச்சகள்னன்பற்ண 
கசதற்டுத்துடல் அடன் னெணக உஞர்வு னர்பண சர்கணந உனபக்குடல் 

 ிரிவு ணட்த்டல் டிக்கப்டும் சறுபர் கனகங்களுக்கு ஆகக்குணந்டது ிள்ணநகள் 60% 
த்டபது ங்னகற்ன (பதது 5-18 இணப்ட் ிள்ணநகள்) 

 சண கசல்லும் பதடணனேணதபக இனப்ினும் சணகசல்ட சறுபர்களுக்க 
சணகநில் அனுணடப்டற்கு ஊக்குபிப்தும் ின்ஞி ஆய்வு படிக்ணககளும் 
 
டு டளபித ரீடதில் கசதற்டுத்டப்டும் இந்ட சறுபர் கனக னபணத்டட்ங்கநினூக 
ணஞப ணஞபிகநின் கச ணற்றும் இக்கத ஆற்ல்ணந கணனகூட்டுபதும் அந்ட 
ஆற்ல்ணந னடசத ணட்த்டற்கு ககண்டு பனம் கனட்டு ினடச ணபட் ணற்றும் 
ணட்த்ட ணபட்ங்கநின் கனட்டு னட்டித்கடர்கள் த்டப்ட். 2016 ம் ஆண்டில் 
ணபட் ணட்ம் பணதில் கடரிவுகசய்தப்ட் சர்களுக்கு னடசத ணட்ப்னட்டிகணந 2016 
எக்னர் ணடம் 22, ணற்றும் 2 3ம் டகடகநில் ணடம்ன டணழ்  பித்டததத்டல் சப்கட 
ணற்றும் டணழ் ஆகதகணனதில் 12னட்டி கழ்ச்சகள் 03 பததுத்கடகுடகநின் 
ஊகனட்டிதில் கந்துககள்நச் கசய்தப்ட்து. 
 
 

 கசதற்டுத்டப்ட் கழ்ச்சகநின் ண்ஞிக்ணக  - 71  
 கசபகதகடணக ண்ஞிக்ணக    - 7. 41 

 

 

 

 



 

 
 
 

43 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சறுபர் துகப்ன ணற்றும் சறுபர் கனக னபணத்டட்ம் - 2016  
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8.2.3 உபபத்துக ற்றும் பல் கட்டல்கள் 

பறுணணதிண எனக்கும் ஞிகநின் கழ் சனர்த்ட ணற்றும் பழ்பின் ளச்ச அிபினத்டத் 
டணஞக்கநத்டன் இனது பனச்னசணபக் கத்டற்குள் பறுணணதின் ல்னபறு டணசகணந 
இங்கண்டற்கும் அபற்ண சனெக ணற்றும் டிர் கஞிகள் ஊக ந்துள்நடண ிணனதின் 
அனந்துககள்படற்கும் ல்னபறு கசதற்டுகள் னணற்ககள்நப்ட். அச் கசதற்டுகள் 
ஊககனநட ரீடத ணீள்பனணக ணக்கள் சனெகத்டல் பிதப்க இனந்டலும் 
இடற்குப்கனத்டணடக ஆட்கநின் உநரீடத பினத்ட என்ணனத அல்து டங்க பளம் ண 
ணதில் ிடண குணடு என்ணக் கண்து கஷ்ணடகும். 

கனநட பநர்ச்சனேன் இணஞந்டடக தநிகநின் உநத்டண பினத்டகசய்னேம் ணற்றும் 
டங்க பளம் ண ணதிணக் குணக்கும் னபணத்டட்ம் என்க ‚உந பநத்துணஞ ணற்றும் 
கடனல் பனகட்ல்‛ அனகப்டுத்டப்ட்டுள்நது. அடன் கழ் ணக்கநின் உந த்டண பினத்டகசய்து 
சுத த்துனும் சுத பினப்த்துனும் அன் பழ்க்ணகதில் டன்னகங்ககடுக்கன் 
ிச்சணஞகளுக்கு அச்சணன் னகம்ககடுக்கும்கனட்டு அபர்கணந னள்ந ஆளுணணனேள்ந சனெக 
ணக்கநக ஆக்கும்னக்கல் உநபநத்துணஞ ணற்றும்கடனல் பனகட்ல் னபணத்டட்ங்கள் 529 னொ 
ணல்தன் 8.4 கசபில் டுனகவும் சக ினடச கசதக ிரிவுகளும் உள்பங்கப்டுகன் 
ிகம்கசதற்டுத்டப்ட்து. இடற்கக சனெக னசணபகள் அணணச்சன் கழ் ினடச கசதகப் 
ிரிவுகநிலும் ஞினரினேம் உநபந உடபிதநர்களுன் என்ணஞந்து அபர்களுன் ினபசண 
னபணத்டட்ம் கசதற்டுத்டப்ட்து. 

 

 கசதற்டுத்டப்ட் னபணத்டட்ங்கநின் ண்ஞிக்ணக   - 400 

 

 கசபகத கடணக னொ ணல்தன்     - 7.78 

 

8.2.4 சர்னச ஞதகர்த் ணங்ககபக் பகண்டடும் னகனத்ட்டங்கள் 

 

8.2.4.1 சர்னச கபிர் ணம் (ர்ச் - 08) 
 

ஆத்ணக ரிடத ண்னகள் ணந்ட சுடீ்சணக்கதும் ககநபண சனெகம் என்ண கட்டிகதளப்னம் 
கனட்டு சந்ட குடும்ச் சூனல் என்ண உனபக்கும் னது கண்கநின் ஞிகள் ணகப் 
கநதபில் அணணனேம் அத்துன் சனெகத்டன் சப் கசதற்டுகளுக்கு கண் டணணணத்துடலுள்ந 
னக்கதத்துபத்டண ணீண்டும் பிநங்கக் ககள்நக்கூடிதது கத்டன் னடணபப்க இனந்டது. 
சர்பனடச ணகநிர் டத்துன் இணஞந்டடக ‚டரிதிதச‛ பீணணப்ன னபணத்டட்த்டன் கழ் னகணற் 
கண்கணந அடிப்ணதகக் ககண் குடும்ங்களுக்கு ினடச கசதகப் ிரிவு என்னந்து இண்டு 
கண்களுக்கு 25 ணபட்ங்களும் உள்நங்குகன் ிகம் 662 படீுகள் பனங்கப்ட்டுள்ந.  
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8.2.4.2சர்னச ளத்நவு ணம் பசப்படம்தர் - 08  

குணந்ட பனணம்கறும் ணக்கநின்’ அடகணனர் கனந்னடட்ப் ினடசத்டலும், க னசரிப் 
ினடசங்கநிலும் பழ்க்ணகதிண கத்ட பனகன்ர். அபர்கநில் சண கசல் னபண்டித 
பதடல் உள்ந இனப்ினும் குடும்த்டல் உள்ந பறுணண கஞணக சண கசல்ட ிள்ணநகள் 
அடகணகும். ளட பசக்க னடிதட 5 இற்கும் 14 இற்கும் இணப்ட் பதடணனேணத சர்கணந 
னணப்டி சணகநில் அனுணடப்து. ளத்டவு படீத்டண அடகரிப்து ணற்றும் ி 

கசபிங்கநின் கனட்டு ஈடுச் கசய்பதுஇந்ட னபணத்டட்த்டன் கழ் னணற்ககள்நப்ட்து. 

8.2.4.3சர்னச சறுர் ற்றும் னனர் ணம் – ஒக்டதர் 01 
 

பழ்பின் ளச்ச ககக்குள சறுபர் கனக கச ணற்றும் இக்கத னட்டிகள் பத, ினடச ணற்றும் 
ணபட் ணட்த்டல் த்ட கபற் கற் சறுபர்களுக்கு ரிசல்கள் ணற்றும் சன்டழ்கணந பனங்கும் 
னபணத்டட்ங்கணந த்துடல் ணற்றும் னடனதர் ணரிப்ன கற்னர் பனட்டு 
.னபணத்டட்ங்ணந கசதற்டுத்டல் 

 கசதற்டுத்டப்ட் னபணத்டட்ங்கநின் ண்ஞிக்ணக   - 535 
 

 கசபகத கடணக னொ ணல்தன்     - 5.940 

8.2.4.4சர்னச னககத்ல் ர்ப்னத் ணம்- ன  31 

குணந்ட பனணம்கறும் ணக்களுக்கு டக்கத்டண ற்டுத்தும் ிட கஞிதது அபர்கநது 
பநப்ற்க்குண ணத்டணன் அடணனேம் ணீச்கசன் ல்னபறு சனெக பினட கசதற்டுகநில் 
ஈடுட்டு உள்ந பநங்கணந அனப்து ன்தும் கஞக்கூடித என பிதணகும் . இடன் னக்கதத்துபம் 
சனெக பினட கசதற்டுகந னணடப்கனள் ம்றும் னணகத்டல் பண ன் 
இங்கஞப்ட்டுள்நது. இடன் னெம் கனநட கசவுகள் னசடத்துக்குள்நகன்து. 

சர்னடச னணகத்டல் டர்ப்ன டத்டன் னக்கங்கநபது சகண னசடங்கள் சுகடப் ிரிவு 
ணத்டணன் னணகத்டல் பண /ணற்றும் அடன் னெம் கபநிதிப்டுகன் னணககநினந்து சனெக 
சுற்ல் ணற்றும் கனநட ரீடத டப்னக்கள் ற்டுபண டபிர்ப்தும் டனணடத டர்க 
டணனணதிண துகப்டற்கு ங்கநிப்ன கசய்கன்து.ஆணகதில் 1996ம் ஆண்டினந்து இது 
பணதில் எவ்கபன பனனம் இதுபணதில் எவ்கபன பனனம் னண 31ம் டகட சர்பனடச 
னணகத்டல் டர்ப்ன டத்டண டணப்கக் ககண்டு எவ்கபன பனனம் ககடி பிற்ண 
னபணத்டட்ங்கள் கசதற்டுத்டப்டுகன்து . இடற்கு னணடகணக னணகப்டற்கக கசபிடும் 
கடணகதிண ட்டின் அிபினத்டக்கு தன்டுத்டப்டும்கனட்டு ினடச ணபட் ணற்றும் னடசத 
ணட்த்டல் ல்னபறு னபணத்டட்ங்கள் கசதற்டுத்டப்டுகன்து. 

21ம் னணதகவும் 2016ம் ஆண்டில் னணகத்டல் டர்ப்ன டத்டண னன்ிட்டு ‚சககட் னணகதின் 
பிடுடணதது சகனக்கும் பழ்படற்க னதணக்க சூனல் என்கும்‛ ன் டணப்ின் கழ் 
அச்சப்ட் ககடி, ஸ்ரிக்கர்கள், டு னகவும் பினதகப்டற்கு படிக்ணககள் 
னணற்ககள்நப்ட்டுள்நதுன் இடற்கக னடசத ணன்த்டனந்து கசபகதகடணக  னொ ணல்தன் 
24.21 ஆகும். 21 பனங்கள் னகவும் கற்றுக்ககண் அடகூடித பனணணக சடண னரிந்து 
இம்னண ககடி பிற்ண பனணணது னொ ணல்தன் 229.62 ஆக சடணணக்க 
பனணத்டணப் கற்றுக்ககள்ந னடிந்டது.   
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8.2.5 ரி சி க னகனத்ட்டம் 

டிர் அிபினத்ட ன்துகனநட உல்,  உந, சனெக , ஆத்ணக ணற்றும் சுற்ல் ஆகத சக 
ிரிவுகநிலும் னளணணத என அிபினத்டதின் கனட்டு ஆட்கணந கப்டுத்துபடகும். 
டிர்கநின் குடும்ங்கநின் குளக்கநில் ணற்றும் ணக்கநின் பனணணீட்ல்கநின்கனட்டு டட்ணட்டு 
கனத்டட்ங்கநின் கனட்டு பசடகணந ற்டுத்டகடனல் பய்ப்னக்கணந 
அடகரிக்கச்கசய்துகனநட அிபினத்டச்கசதற்டுணநனணம்டுத்ட னபண்டினேள்நது. பழ்பட 
அிபினத்டதிண ற்டுத்டக்ககண் ணக்கநின் ின்கனட்டு னதனள்நனர்ணணத சனெக 
சூனலுள்ந சனெக அிபினத்ட னபணத்டட்ங்கநின் னெம் டர்ப்ர்க்கப்டுகன்து. அடற்குத் 
னடணபத சனெக ின்ஞிதிணக் கட்டிகதளப்ி ங்னகற்னக் கணத பிசணஞதின் னெம்  
குடும்ங்ணந என்ணஞத்துக்ககண் கணம் என்ண ர்ணஞிப்து ணடரிக் கணத்டண 
உனபக்குபடன் அடிப்ண படிக்ணககநகும்..  

2015ம் ஆண்டில்  அடிப்ணதக  ணபட்த்டல் என ினடச கசதகப் ிரிவு என்னந்து சனெக 
ணற்றும் கனநட ரீடத அடகண சபல்களுக்குள்ந கணம் என்ண ணடரிக் கண 
னபணத்டட்த்டன்கனட்டுகடரிவுகசய்துள்நது. அடண சனெக  ணற்றும் கநடக ரீடதக அிபினத்ட 
கசய்து ணபட்த்டன் ிட ணடரிக் கணணக உனபக்கப்டும். இக்கப்ட் அிபினத்ட 
ணகநினந்து னளணணதக கசய்து ணபட்த்டன் ,ிட ணடரிக்கணணக உனபக்கப்டும். 
இக்கப்ட் அிபினத்ட ணகநினந்து னளணணதக னணககள்நப்ட் ணடரிக் கணம் 
என்க அடண உனபக்க னபண்டும் ன்டல் 2016 ணற்றும் 2017 ஆண்டுகநில் அடண 
னளணணத னணற்ககள்நப்ட் ணடரிக் கணம் என்க அடண உனபக்க னபண்டும் ன்டல் 
2016 ணற்றும் 2017ம் ஆண்டுகநில் அடணனளணணத னர்த்ட கசய்படற்கு உத்னடசத்துள்நது. 

2015ம் எவ்கபன ினடச கசதகப் ிரிபிற்கும் என ணடரிக் கணம் ன் பணகதில் 332 கணங்கள் 
கடரிவு கசய்தப்ட்டுள்ந . அடன் ின்ர் 2016ம் ஆண்டிற்குள் ினடச கசதகப் ிரிவு ணட்த்டல் 
அம்ணடரிக்கணங்கநின் ஆம்ப் ஞிகள் ஆம்ிப்டற்கு உள்நது. இங்கு னடசத கப்டுத்டல் குள, 
ணபட் கப்டுத்டல் குள, ினடச கப்டுத்டல் குளக்கள் னெம் ணடரிக் கணத்டன் ஆம் 
படிக்ணகணந கசதற்டுத்துபதுகடர்ில் கண்கிப்ன ணற்றும் ிண்ி ஆய்வுகள் 
னணற்ககள்நப்டுகன்து. இங்கு பஞங்கள், றுபத் டணபர்கள், கடண்ர் அணணப்னக்கள் ணற்றும் 

சர்பனடச னணகத்டல் டர்ப்ன டக் ககண்ட்ம் 2016 னண - 31 
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சக கறுப்னக் கூனபண்டித உத்டனதகத்டர்கணநக்ககண் கூட்டிணஞந்ட னபணத்டட்ம் என்ல் 
இணஞந்து சனெக ணற்றும் கௌடக கபல்களுக்கு டீர்வுகணந க, சனெக அிபினத்ட, பழ்பட, 
சனடத அடிப்ண, குறுடதிதல், ணற்றும்சந்ணடப்டுத்டல் ஆகத ிரிவுகநின் கூட்டுப் ங்கநிப்ன 
இடன்கசதற்ட்டு னணதகும். 

 கசதற்டுத்டப்ட் னபணத்டட்ங்கநின் ண்ஞிக்ணக  - 568 

 கசபகத கடணக னொ ணல்தன்     - 32.91 

 
 

8.2.6 ரிதிஸ டீகப்ன னகனத்ட்டம் 

குணந்ட பனணம் கறுனபர், படீில்ட எவ்கபன குடும்த்டற்கும் பகீன்ண பனங்குபண 
னக்ககக் ககண்டு பழ்பின் ளச்ச னபணத்டட்த்டனுள்ணகக் கபர்ச்சகண னபணத்டட்ண 
‚டரிதிதச‛ பீணணப்ன னபணத்டட்ம் கசதற்டுகன்து . கஞினேள்ந பீக. இனப்ினும் 
பகீன்ண அணணத்துக் ககள்ந னடிததுள்ந குடும்ங்களுக்கு அந்ட உரிணணகள் பனங்கப்ட்டுள்நது. 
இங்கு பினசணக குடும் அங்கத்டபர்கள் அடகண அடலும் சண கசல்லும் பதடணனேணத 
கண் ிள்ணநகள் உள்ந பதது னடர்ந்ட கற்னர்கணநப் ணரிக்கும் குடும்ங்களுக்கும் ணற்றுத் 
டனுள்நப் கற்னர், சனகட சனகடரிகள் உள்ள் குடும்ங்கள், ிடணக அணனப்பர் இந்து 
அல்து அங்கபீனற் பதது பந்ட ிள்ணநகள் உள்ந குடும்ங்கள்,கற்னண அல்து ட்ிம் 
டங்கபளம் சண கசல்லும் சர்கள் உள்ந குடும்ங்கள், அணபச னர்த்ட கசய்தப்ட்டு  
பனங்கள் கந்தும் கட்டிகதளப்ி னடிக்க னடிதட படீுகள் கடர்ில் கூடித கபம் 
கசலுத்டப்ட்டுள்நது. 

 

 ர்ணஞிக்கப்ட் படீுகநின் ண்ஞிக்ணக   -  1003 

 கசபகத கடணக னொ ணல்தன்    - 145.8 
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கம்ஹ ணபட்ம் ணனுபங்ககண கடககண பக்கு அனகரி 
கநி அம்ணபின் படீ்டின் னன்ணத ணனேம் டற்னணடத ணதம் 

 



 

 
 
 

49 

8.2.7னன்னணற்ந ீபய்வு  
 
இது இன கட்ங்கநின் கழ்கசதற்டும். 
 

 ணபட் ணட்த்டல் 
 னடசத ணட்த்டல் 

 
8.2.7.1 ட்ட ட்டத்னண னன்னணற்ந ீபய்வு 
 
இது 03 ணடங்களுக்ககனனண ணபட்ச் கசதநர், ணபட் பழ்பின் ளச்சப் ஞிப்நர், 
ணபட் பித னகணணதநர் , டணணணதக னகணணதநர், னகணணத்துப ஞிப்நர், பத 
னகணணதநர்கநின் ணற்றும் சனெக அிபினத்ட உடபிதநர்கநின் ங்னகற்னன் த்டப்ட்து. இடன் 
கனட்டு எதுக்கடுகள் சனெக அிபினத்டப் ிரிபினந்து பிடுபிக்கப்ட்து. 2016ம் ஆண்டில் 146 
னபணத்டட்ங்கள் த்டப்ட்டுள்நது. 

 
8.2.7.2 னச ட்ட னன்னணற்ந ீபய்வு 
 
இதுவும் னென்று ணடத்டககனனண ன் பணகதில் ணபட் சனெக அிபினத்ட 
னகணணதநர்கணந ககளம்னக்கு பபணனத்து இந்ட னபணத்டட்ம் த்டப்டுகன்து. 2016ம் 
ஆண்டில் 03 னபணத்டட்ங்கள் த்டப்ட்து. 
 

 கசதற்டுத்டப்ட் னபணத்டட்ங்கள்   - 149 
 கசபகத கடணக னொ ணல்தன்  - 1.80  

 

8.3சனெக அதிினத் ன்நம்  

 
1995 ஆண்டின் 30ம் இக்க சனர்த்ட சட்த்டற்கு ற்டக குணந்ட பனணம் கறுனபக 

இங்கஞப்ட் ணக்கநின் கனநட, சனெக, ஆத்ணக ணற்றும் உட்கட்ணணப்ன பசடகள் ஆகத 

னென்று பணகத அிபினத்டப் ினபசங்கணந பினத்டகசய்பது பினசண ஞிப்கன்கும். 

உண்ணணதனனத ணிட ணற்றும் ஆத்ணக ரீடத இணஞப்னன் இந்ட அிபினத்ட ினபசங்கணந 

அணந்துககள்ளும்கனட்டு எவ்கபன ினடச கசதகனம் உள்நங்குகன் ிகம் சனெக 

அிபினத்ட ணன்ம் ஆம்ிக்கப்ட்டுள்நது. இந்ட ணன்ங்கநின் ஞிகணந 

கசதற்டுத்டச்கசய்னேம்னக்கல் ணபட் சனெக அிபினத்டகசதற்டுத்டச் கசய்னேம்னக்கல் ணபட் 

சனெக அிபினத்ட ணன்ம் ணற்றும்னடசத ணட்த்டண ிடடத்துபப்டுத்டனடசத அிபினத்ட ணன்ம் 

டிக்கப்ட்டுள்நது.  

 

இந்ட ணன்த்டன்கனட்டு ட னசகரிப்டுபது சர்பனடச னணகத்டல் டர்ப்னககடி டத்ணட டணப்கக் 

ககண்டு பிற்ணகசய்தப்டும் னணடத் டடுப்னககடி னபணத்டட்த்டனூக ஈட்ப்டுகன் சக 
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அிபினத்ட ணன்த்டல் படப்டுகது. ஈட்டும் பினணத்டனந்து 6% த்டண அச்சுச் கசபக 

ணபட் ணற்றும்னடசத சனெக அிபினத்ட ணன்ங்கநில் பவுணபக்கப்டுகன்து. 
 

இந்ட டதத்டன் டதிணப் தன்டுத்ட னென்று பணகத அிபினத்டப் ினபசங்கணந 

உறுடப்டுத்டக்ககள்ளும்கனட்டு ினடசகசதகப் ிரிவு ணட்த்டல் சனெக அிபினத்ட 

னபணத்டட்ங்கள்கசதற்டுத்டப்டுகன்து. அடற்ணணத 2016ம் ஆஞடில் சனெக அிபினத்ட 

ணன்ங்கநினந்து டுனகவும்கசதற்டுத்டப்ட் னபணத்டட்ங்கள் கனன கட்ப்ட்டுள்நது. அடன் 

ிகம் னொ ணல்தன் 114.89 இணஞத் டண்டித கடணகதிணப் தன்டுத்ட டு டளபித ரீடதில் 

அிபினத்ட னபணத்டட்ங்கள் கசதற்டுத்டப்ட்டுள்நது. 

 

அட்டக 08 -01 - சனெக அதிினத் ன்நத்ன் ங்கபினனந்து பசற்தடுத்ப்தட்ட 
னகனத்ட்டங்கபின் னன்னணற்நம் 

 

படர் 
இனக்கம் 

பசற்தடுத் 
னகனத்ட்டங்கள் 

னகனத் 
ட்டங்கபின் 
ண்ிக்கக 

பகக னொ. 

01 

னணட ணற்றும் னணகத்டல் டடுப்ன, 
ஆத்ணக அிபினத்டதின் ஊக 
ணகழ்ச்சத குடும்ம் 

1451 5,418,441.64 

02 
சறுபர் துகப்ன, சறுபர் கனக ணற்றும் 
இக்கத னபணத்டட்ங்கள்  

933 7,018,222.87 

03 
சசு டரித னணணப் ரிசல் 
னபணத்டட்ங்கள் 

2403 14,352,065.00 

04 
சண கசல்ட ிள்ணநகணந 
சணதில் அனுணடத்டல் 

66 537,383.00 

05 
சண கசல்லும் சர்களுக்கு 
சண உகஞங்ணந பனங்கல் 

2754 10,760,433.85 

06 
உநபநத்துண ணற்றும் கடனல் 
பனகட்ல் 

125 670,265.60 

07 

சர்பனடச ஜகர்த்ட டக் 
ககண்ட்ம் 597 3,019,051.74 

08 
டரித ிதஸ பீணணப்ன 
னபணத்டட்ம் 

274 20,661,980.00 

09 படீுகணந டனத்துடல் 619 22,543,233.70 

10 துப்னபற்ட்டு னபணத்டட்ம் 1905 16,184,350.00 

11 
ணற்றுத்டநிகநின் ன்னரி 
னபணத்டட்ம் 

125 6,467,105.39 

12 ணடரி கண னபணத்டட்ம் 248 2,855,224.74 

13 ணதணப 208 4,409,541,25 

பத்ம் 11708 114,897,298.78 

னெம் டணஞக்கந னெக்கூறு 
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09 சன அடிப்தகட அகப்னப் திரிின் பசனற்றுகக 

 

 

 

 

 
 

மக்கணள கபானோளாதார ாிதியாகவும் ஆன்மீக ாீதியாகவும் வலுவூட்டுப் கபானோட்டுசனெர்த்தி  

அபிவினோத்தி நவணலத்  திட்டத்தின் கீழ் சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னக்கணள ஆரம்பிப்பதற்கு 

நடவடிக்ணககள் நமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளை .அதைடிப்பணடயில்  ,2013 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் 

இலக்க வாழ்வின் ழுச்சிச் சட்ட  எழுங்குகளின்  ஊடாகப் கபானோளாதார அபிவினோத்திச் 

கசயற்பாடுகணள நமம்படுத்துவதற்கு வன்ணமணய எழி ப்பதும்  ,சனேக சமத்துவத்திணை 

உன்திப்படுத்தலும்  ,நதசிய ககாள்ணகணய நணடனெணறப்படுத்த லும் கபானோட்டு தைிநபர் 

குடும்பங்கள்  ,குழுக்கள் மற்ன்ம்மக்கணள  ணமயமாகக் ககாண்டு அபிவினோத்தி  

நவணலத்திட்டங்கணள நணடனெணறப்படுத்துவ தணை குறிக்நகாளாகக் ககாண்டுள்ளது  .எவ்கவானோ 

அபிவினோத்தி நவணலத் திட்டனெம் மக்கணள அடிப்பணடயாகக் ககாண்டு சனெதாய அடிப்பணட 

அணமப்பின் ஊடாக கசயற்படுகின்றது. அதன் பிரகாரம் எவ்கவானோ கிராம உத்தி நயாகத்தர் 

பிாிவிற்காகவும் அல்லது கிராம உத்தி நயாகத்தர் பிாிகவான்றின் நதனும் எனோ பகுதிக்காகவும் 

அல்லது சில கிராம உத் திநயாகத்தர்  பிாிவுகளின் நதனும் எனோ பிாிவுக்கு அல்லது கிராம 

உத்திநயாகத்தர் பிாிவிற்காக வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட அணமப்பிணைஆரம்பித்தல் 

நவண்டும். 
 

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களத்தின் கீழ் இப்பிாிவின் பைிகணள  

நமற்ககாள்லம்கபானோட்டு மக்கள் கதாடர்னபடுகின்ற அடிமட்ட எழுங்கணமக்கப்பட்ட அலகு இந்த 

சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னக்களாகும் .வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட அணமப்ன ன்பது 

வாழ்வின் ழுச்சிச் சட்டத்தி ன்உத்நதச கநறிப்படுத்தல்  கசயற்பாடுகளி ல்மக்கள் 

கதாடர்னபடுகின்ற கிராமிய மட்டத்திலாை ஏர் அணமப்பாகும்  .இந்த அலணக அடிப்பணடயாகக் 

ககாண்டு வாழ்வின் ழுச்சி பி ரநதச அணமப்னக்கலம்  ,வாழ்வின் ழுச்சி மாவட்டக் குழுக்கலம்  ,

வாழ்வின் ழுச்சி நதசிய  நபரணவ ன்ற வணகயில் கமாத்த அணமப்னக்களின் கட்டணமப்ன 

கட்டிகயழுப்பப்படும். 
 

வாழ்வின் ழுச்சிச் சட்டத்திற்கு ற்ப வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களத்திைால் 

நமற்ககாள்ளப்பட நவண்டிய அணைத்து அபிவினோத்திச் கசயற்பாடுகளிலும் மக்கள் 

கதாடர்னபடுகின்ற அடிமட்டத்திலுள்ள எழுங்கணமக்கப்பட்ட அலகாை சனெதாய அடிப்பணட 

அணமப்னக்கணள அடிப்பணடயாகக் ககாண்டு மக்களின் னெழுணமயாை பங்நகற்னடன் 

நிணறநவற்றப்படல் நவண்டும் .சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னக்கணளனம் தாபிப்பதும் அதநைாடு 

இணைந்ததாக பிரநதச அணமப்னக்கணளளனம் மாவட்டக் குழுக்கணளனம் ஆரம்பித்து நடாத்தி 

கசல்லல் நவண்டு ம்.இந்த அணைத்து அணமப்னக்கணளனம் தாபித்து இற்ணறப்படுத்துவது பராமாித்துச் 

கசல்வது னெகாணம கசய்வது உட்பட அவ் அணமப்னக்களின் அணைத்துச் கசயற்பாடுகணள னம் நமற்பார்ணவ 

கசய்வது சனெதாய அடிப்பணட அணமப்னப்பிாிவிைால் நமற்ககாள்ளப்படும். 
. 

 
 

ணிற்றும்பதபகபங்ககபப்தனப்தடுத்துணல்னெனம்ணிதர்கபிணதும்குடும்தங்
கபிணதும்சனத்ணதும்சனெகற்றும்பதனப 
கனகககபனம்தடுத்துற்ககஅநவு ,

ணப்தங்குற்றும்நகககபினத்பசய்துசன அடிப்தகடஅகப்னக்கள்  ,

தினசஅகப்னக்கள் ற்றும் ட்டக்குளக்கள்ன்தற்நன்ஊடக க்ககப 
லுவூட்டுல். 
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9.1 சன அடிப்தகட அகப்னப் திரிிணல்னற்பகள்பப்தட்ட திகள்  2016  

 

பழ்பின் ளச்ச சனடத அடிப்ண அணணப்னக்கணந கட்டிகதளப்ி ப்டுத்தும்கனட்டு 
ணக்கணந பலுவூட்ச் கசய்படற்கு சனடத அடிப்ண அணணப்னப் ிரிவு கசதற்டுத்துகன் 
ஞிகள் களள்ந ிகணகும். 
 

 சறுகுளக்கணந உனபக்கும்கனட்டு ஆட்கணந சுதணக ஊக்கப்டுதுபதும் 
அபர்களுக்’கு  பனகட்ண னணற்ககள்பதும்.      
      

 அங்கத்டபர்கநது னசணப்னப் னக்கங்கணந னணம்டுத்டக்ககள்ளும்கனட்டு 
ஊக்குபித்டல், பழ்பட கசதற்டுணநனணம்டுத்துபதும் எத்துணனப்ிண பனங்கும் 
படிக்ணககணநனணற்ககள்நலும். .        
      

 அங்கத்டபர்கநின் கடனற்டணணகள் ணற்றும் அணப னணம்டுத்தும் கனட்டு 
னடணபப்க் கூடித னபணத்டட்ங்கணந கசதற்டுத்ட படிக்ணகணந  
னணற்ககள்நல். .   

 அங்கத்டபர்கநின் ஙனகற்னன் சணடப் ஞிகணந எளங்கு கசய்டல், உற்த்ட 
ணற்றும் சந்ணடப்டுத்டல் படிக்க்களுக்க பசடகணந பனங்குடல். 

 

 

இச்சக ஞிகணநனேம் னணத பிடத்டல்கசதற்டுத்துடல்கனட்டு டுனகவுனள்ந 
சனர்த்ட சங்கங்கணந சனடத அடிப்ண அணணப்னக்கணந டவுகசய்பது ஆம் 
ஞிதகவுள்நது.. 

 

9.2 சன அடிப்தகட அகப்ன  ிிகணத் ரித்ல் 

 

சனடத அடிப்ண அணணப்னக்கள் னெம் கணத ணட்த்டனுள் ணக்கணந பலுவூட்டுபதும் 
குத்ட னணற்டி ஞிகணந னணற்ககள்ளும்கனட்டு சனடத அடிப்ண அணணப்னக்கணந 
னணத ிகம் அஞிடட்டுபது அத்டதபசதணடகும்.சனடத அடிப்ண 
அணணப்னக்கள் டவு கசய்னேம் படிக்ணககணந ஆம்த்டனனத னணற்ககள்ந 
னபண்டிதடல் அடற்குத் னடணபத ஆம் சட்னம் அணணக்கும் ஞிகள் 2016ம் 
ஆண்டிற்குள் னணற்ககள்நப்ட்டுள்நது. 
 

னக்கதணக கணத ணட்த்டல் இதுபணதில் கசதற்ட் சனர்த்ட சங்கங்கள், சனடத 
அடிப்ண அணணப்னக்கநக டவு கசய்படற்கும், அந்ட அணணப்னக்கணந ரீட்சக்கும் 
படிக்ணககநின்கனட்டு ினடச அணணப்னக்கணந கட்டிகதளப்னபதும், அந்ட சக 
அணணப்னக்கணநனேம் கண்கிப்ின் கனட்டு ணபட்க் குளபிண உனபக்குபதும் 
ஆம்த்டனனத னணற்ககள்ந னபண்டினேள்நது. 
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இடற்கக 2016ம் ஆண்டிற்குள் சனடத அடிப்ண அணணப்ன பிட , ினடச அணணப்ின் அணணப்ன 
பிட ணற்றும் ணபட்க் குளபின் அணணப்ன பிட ஆகத னென்றும் கட்ணநகநின் கலும் 
டதரிக்கப்ட்டு அந்ட அணணப்ன பிடகள் னென்று கணனகநிலும் கணனகதர்ப்ன கசய்பது னர்த்ட 
கசய்த சட் பணஜர் டணஞக்கநத்டற்கு சணர்ப்ிப்டற்கு படிக்ணககள் 
னணற்ககள்நப்ட்டுள்நது. 
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9.3 னன்னணற்ந ீபய்வு 

9.3.1 திற்றுணர்கப திற்றுிக்கும் னகனத்ட்டம் 

 

ணனணதிலுள்ந சனர்த்ட சங்கங்கணந டவு கசய்னேம் கசதற்டுகள் கடர்ிலும் சனடத 
அடிப்ண அணணப்னக்கணந ப்டுத்ட கட்டிகதளப்னம் கனட்டு டதரிக்கப்ட் சனடத 
அடிப்ண அணணப்ன பிட ணற்றும் கட்ணநகநின் கல்கடர்ில் சக உத்டனதகத்டர்கள் 
ணற்றும் தநிகளுக்கு பிநக்கத்டண பனங்குபடற்கும் சனடத அடிப்ண அணணப்ின் 
ஊகனணற்ககள்ந னபண்டித ஞிகள் கடர்ில் பிநக்கணநிப்டற்கும் கடரிவு கசய்தப்ட் 144 
திற்றுர்கள் குளக்கணந ஈடுடுத்டக்ககள்ந படிக்ணககள் னணற்ககள்நப்ட். 

ஆம் கட்த்டன் கழ் திற்றுர் குளபின்கனட்டுஇதுகடர்ில் பினப்னட்டும் 02 ள் 
னபணத்டட்ங்கள் னென்று எளங்கு கசய்தப்ட்டுள்ந. இண்டு சங்கந கணனனெ னப
ணத்டட்ம் ங்ககண சணகபப ணற்றும் ல்ம்ண திற்ச ணதங்கநில் 
கபற்கணக த்ட னக்கப்ட்து. இப் திற்ச னபணத்டட்ங்கநின் னெம் களள்ந பிதத் 
டணப்னக்கள் ஊக அணப பனங்குபடற்கு படிக்ணககள்னணற்ககள்நப்ட்து. 

1. இப்திற்ச னபணத்டட்த்டனூக திற்ச உத்டனதகத்டர்களுக்கு சனடத 
அடிப்ண அணணப்ின் னக்கங்கள் ணற்றும் குறுக்னகள்கணந அணந்து ககள்படற்கு 
உத்டனதகத்டர்கநின் ணணதிண பினத்டகசய்டல்.  

2. அணணப்ன பிடகளுக்கு ற்டக சனடத அடிப்ண அணணப்ிண டவு 
கசய்பதுகடர்ில் ஆம் பிநக்கத்டண பனங்குபடணனணற்ககள்நல் 

3. சனடத அடிப்ண அணணப்னக்கநின் கஞக்கட்டு ணற்றும் கஞக்கய்வு படிக்ணககள் 
ஆகத பிதத் டணப்னக்கள் ஊக பிநக்கத்டண பனங்குபடற்கு 
படிக்ணகணநனணற்ககள்நல்.  
 

இப் திற்சதின் ின்ர் இண்ம் கட்த்டன் கழ் திலுர் குளக்கநல் ணபட்ம் ணற்றும் 
ினடச ரீடதகவுள்ந சக பழ்பின் ளச்ச னகணணதநர்கள் , அிபினத்ட உத்டனதகத்டர்கள் 
ணற்றும் ணக்கணந பிநக்கணநிக்கும் னபணத்டட்ங்கள் டு டளபித ரீடதல் எனங்குகசய்து சக 
ணபட்ங்கநிலும் திற்ச னபணத்டட்ங்கணந கசதற்டுத்துபது அபசதணது  
அபிக்கப்ட்டுள்நது. 

9.3.2 ட்ட ற்றும் தினச ட்டத்ல் உத்னகத்ர்ககப ிபக்கபிக்கும் 
னகனத்ட்டம் 

 

திற்சதநர்கநக உத்டனதகத்டர்கநல் ணபட் ணற்றும் ினடச ரீடதில் உள்ந சக 
பழ்பின் ளச்ச னகணணதநர்கள்  அிபினத்ட உத்டனதகத்டர்கள், ணற்றும் ணக்கணந 
பிநக்கணநிக்கும் னபணத்டட்ங்கணந டு னகவும் எளங்குகசய்து சக ணபட்ங்கநிலும் 
திற்ச டட்ங்கணந கசதற்டுத்துபது ணபட்ங்களுக்க ட எதுக்கடுகணந 
பிடுபிப்டற்கும் படிணககள் னணற்ககள்நப்ட்டுள்ந. அடற்கணணத 243 
னபணத்டட்ங்கணந த்துபடற்கு படிக்ணககள் னணற்ககள்நப்ட்டுள்ந. சக 
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உத்டனதகத்டர்களுக்கும் அணணப்ன பிடதின் கல்கடர் ஆம் பிநக்கத்டண 
பனங்கதணணனேம் அடற்ணணத சனடத அடிப்ண அணணப்ிண டவு கசய்பதுகடர்ில் 
ஆம் பிநக்கத்டண பனங்கதது. அடன் னெம் இடன் அடிப்ண னக்கணக இனந்டது 
ின்ணந்ட ணதில் இதங்கத சனடத அடிப்ண அணணப்னக்கணந கசதற்ன் ணக்க 
ணற்றும் /னடத சனடத அடிப்ண அணணப்க த்துன் கட்கதளப்னபடன்  ஊக 
னணப்டித பிடத்டல் அணணப்ிண டவுகசய்து படிக்ணகணநனணற்ககள்படகும். 
அடன் னெம் கணத ணட்த்டல் சனெக கனநட அிபினத்ட படிக்ணககள் சனடத 
அடிப்ண அணணப்னக்கநில்கசதற்ட்டு ினடச, ணபட் ணற்றும்னடசத ணட்ம் பண 
னணப்டிதகவும் சப்கவும் னபணத்டட்ங்கணந எளங்குகசய்துகசதற்டுத்துபது 
னக்கணக இனந்டது. 
 
 
 
 

  

இந்ட னபணத்டட்ங்கநின் னன்னற்ம் கனன கட்ப்ட்டுள்நது. 
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9.4 னன்னற் ணீநய்வு 

 

சன அடிப்தகட திரிின் னெனம் டத்ப்தட்ட னகனத்ட்டங்கபின் னன்னணற்நம்  -
2016 

சனடத அடிப்ண ிரிவுக்கு எதுக்கப்ட்டுள்ந ட எதுக்கட்டின் அநவு னொ.ணல்   11.00  

அட்பணஞ 09-01 சனடத அடிப்ண அணணப்னப் ிரிபின் கசதற்றுணக - 2016 

 

கடர்  
இக்கம் 

னபணத்டட்ம் 
னபணத்டட்ங்கநின் 
ண்ஞிக்க 

உண்ணணதகசவு 
(னொ) 

1 
அணணப்னபிட கல்கநின் சட்ரீடத 
அணணப்னகடர் கந்துணதல் 

02 

5,905.00 

2 

சனடத அடிப்ணஅணணப்ன பிட 
னென்றுகணனதிலும்கணன 
கதர்க்ககணன கதர்ப்னக் 
கட்ஞங்கநின்கசவு 

60,287.41 

3 

சனடத அடிப்ணச் சங்கங்கணந 
டவுகசய்பதுகடர்ில் பழ்பின்’ 
ளச்ச னகணணதநர்கள், ணற்றும் 
பழ்பின் ளச்ச அிபினத்ட 
உத்டனதகத்டர்கணந பிநக்கணநிக்கும் 
னபணத்டட்ம் 

243 9,296,400.68 

4 
திற்றுர்கணநப் திற்றுபிக்கும் 
னபணத்டட்ம் (T.O.T) 

03 260,719.90 

5 

பழ்பின் ளச்ச சனடத அடிப்ண 
சங்க ணற்றும் பங்கணந சட் 
ணதணக்கும் னண கடர்ில் 
பிநக்கணநிக்கும் னபணத்டட்ம் 

20 1,224,903.00 

 பத்ம் 
 

268 

 

10,848,215.99 

 

 

னெம்– டணஞக்கந னெக்கூறு  
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10. பழ்பட அிபினத்டப் ிரிபின் கசதற்றுணக 
 

 

 

 

 
 

 

 

குணந்ட பனணம் கறும் குடும்ங்கநின் பனண ணதிண உதர்த்துடல், சகட ணற்றும் 
னதசண ணணணதிண னணம்டுத்துடல், ணன பிபசதத்துண கடனல் ணற்றும் 
னதற் ணக்கணந உனபக்குடல், உட் கடனற் சந்ணடகளுக்குப் கனத்டணபர்கணந 
பனங்கும் கனட்டு கடனல் திற்சகணந பனங்குடல். ஆகத னக்கங்ணந னன்ணபத்துக் 
ககண்டு 2016ம் ஆண்டு பழ்பின் ளச்ச பழ்பட அிபினத்ட னபணத்டட்ங்கள் 
கசதற்டுத்டப்ட்து. இடன் கழ் குப்ிப்டும் ிகம் னடத ணற்றும் பினசண 
னபணத்டட்ங்கள் 06  கசதற்டுத்துபடற்க பய்ப்னக்கள் கணக்கப் கற்றுள்நதுன் அடன் 
கனட்டு னொ ணல்தன் 577.06 ற்க டணனசரி எதுக்கட்நபில் பழ்பட, அிபினத்ட 
ிரிவுக்கு உட்டுத்டப்ட்து. பழ்பின் ளச்ச னபணத்டட்ண பறுணணதிண குணப்டற்கக 
25 ணபட்ங்கள் னகவும் எவ்கபன கண உத்டனதகத்டர் ிரிவும் உள்நங்குகன் ிகம் 
கசதற்டுத்டப்டுகன் அசங்கத்டன் னக்கத னபணத்டட்ண கடணகதல் சனர்த்ட 
தநிகள், ணற்றும் குணந்ட பனணம் கறும் ணக்கநின் பழ்க்ணகப் 
ணடதிணஅபர்களுக்குத் னடணபத பிடத்டல் தனுறுட பய்ந்டடக னணம்டுத்டக் 
ககள்ளும் கனட்டு களள்ந ிகம் ங்கநிப்னகள் பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

பிபசதம், கல்ண பநர்ப்ன, ணீன்ிடி, ணற்றும் ணகத்கடனல் ஆகத துணகநில் 
உற்த்டதிண னணம்டுத்துபதும், னடதகடனல் பய்ப்னக்கணந ற்டுத்துபடன் ஊக 
பழ்பின் ளச்ச (சனர்த்ட) தநிதின் ணற்றும் குணந்ட பனணம் கறும் ணக்கநின் 
பழ்பட டத்டண உதர்த்துபது இப் ிரிபின் ஞிப்கறுப்கும். 
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அட்ணஞ10 -01  -அசங்கத்டதும் தநிகநிதும் ங்கநிப்னன் னர்த்ட கசய்ப்ட் 
னபணத்டட்ங்கநின் கநடீக ணற்றும் ட னன்னற்ம் -2016 

 

னகனத்ட்டம் 

ஒதுக்க 
 

ஒதுக்கட்டின் 
அபவு (னொ. 

ல்) 

னடிவுக் 
கனத்ட்டங்

கபின் 
ண்ிக்

கக 

பசனவுக
ள் னொத 
ல். 

திபர்கபி
ன் 

தங்கபிப்ன(னொ. 
ல்) 

தணபிக் 
குடும்தங்கபின் 
ண்ிக்கக 

ச்ணச ணக்க / கண பணககள் 
ணற்றும் உள்ளூர்க் கனங்குகள் / கடு 
பநர்ப்ன னபணத்டட்ம்  

22.89 12,239 20.08 50.78 525,166 

ிட பழ்பட அிபினத்ட 
னபணத்டட்ம் 

282.85 17,531 277.89 138.95 17,531 

கனனடட்ப் ினடச ணக்கள் 
சர்ந்ட னணடக பனணணீட்ல் 
னபணத்டட்ம் 

50.00 1,710 39.03 3.90 
 

1,710 

சனர்த்ட ணடரிக் கண 
னபணத்டட்ம் 

79.00 3,805 76.85 15.37 3,805 

னகணல்ட கத்டல் 
திர்ச்கசதணகனேம் பினச 
கனத்டட்னம் 

50.92 2,840 48.78 24.39 2,840 

பழ்பட அிபினத்டக்கு 
துணஞனரிகன் உட்கட்ணணப்ன 
பசடகள் னபணத்டட்ம் 

91.38 62 90.25 9.03 123,775 

கனத்ட்ட ர்க பசனவு   5.30  0 
கணத்டம் 577.04 38,187 558.19 242.42 674,737 
 

 

10.1 கசயற்படுத்தப்படும் நவணலத்திட்டங்களின் கபளதீக நிணல   
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10.1.1 தச்கச க்கந / கக கககள் ற்றும் உள்ளூர்க் கங்குப் திர்கள் ற்றும் 

கடுபர்ப்ன னகனத்ட்டம்  
 
 

அசங்கத்டல் கசதற்டுத்டப்ட் ‚டர்ணகப் கறுப்னள்ந என பிபசதம், னதற் ணக்கள் 

ணற்றும் சுற்ல் துகப்ன‛ ஆகத னபணத்டட்ங்களுக்குள் இணஞந்டடக னசடப் 

சணநதிப்ட் திர்ச் கசய்ணககநின் கழ் ச்சுப் கனநற் னத்டம்னடத ணக்க / கண 

பணககள், ணற்றும் உள்ளூர் கனங்கு பணககணந டது படீ்டுத் னடட்த்டனந்து ணக இகுபக 

கற்றுக்ககள்நக்கூடித படீத்டலும் சுற்ல் துகப்னகணநனேம் னக்ககக்ககண்டு இந்ட 

னபணத்டட்ம் எவ்கபன ணபட்த்டலும் கசதற்டுத்டப்ட்து. இடன் கழ் குப்ிப்டும் 

னபணத்டட்ங்கள் கசதற்டுத்டப்ட்.  

 
1. ச்ணச ணக்க / கணபணககள் ணற்றும் உள்ளூர் கனங்கு பணகணநப் திரிடும் 

னபணத்டட்ம் (ச்சுப்கனநற் கண பணககளும் கனங்குகளும்) 
 
2. கடு பநர்ப்ன னபணத்டட்ம் (சனர்த்ட ககம்) 

 

 

 

ணடரிக் கணம் 
3,805, 10%

ச்ணச ணக்க
12,239, 32%

பதனந்னட்டம்
1,710,  5%

னதகல்ன / ினசட
2,840, 7% ிட பழ்படம்

17,531  46%

உட்கட்ணணப்ன 0%
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10.1.2. கடு பர்ப்ன னகனத்ட்டம் (சனர்த் கணகம்) 
 
 

 

னடம் டபணஞக்குள் ஆம்ிக்கப்ட் அந்ட னபணத்டட்த்டன் கனட்டு னொ.ணல்தன் 25.03 

இற்க எதுக்கடுகள் னணற்ககள்நப்ட்டுள்நதுன் அது கண உத்டனதகத்டர் ிரிவுகநின் 

ண்ஞிக்ணக ணற்றும் சனர்த்டப் தநிகநின் ண்ஞிக்ணகதிண அடிப்ணதகக் ககண்டு 

அந்டந்ட ணபட்ங்களுக்கு பனங்கப்ட்து. அவ்பறு இனந்தும் 2016ம் ஆண்டினந்து னடல் 07 

ணடங்கநில் இனந்ட பட்சத கண  கஞணக இந்ட னபணத்டட்ம் எவ்கபன 

ணபட்த்டலும் அனல் கசய்தப்ட்து இறுடத் டபணஞதிகும் ன்து இங்கு பினசணக 

சுட்டிக்கட்ப்ல் னபண்டும். இந்ட ணணதின் அடிப்ணதில் எதுக்கப்ட் ட 

எதுக்கட்நபினந்து 22.89 அநபிணட இடன் கனட்டு ஈடுடுத்டக் ககள்பதுன் ஞ்சத 

ட எதுக்கட்நபது ிட பழ்பட அிபினத்ட னபணத்டட்த்டன் கனட்டு சக்கஞ் 

கசய்துககள்ந குத்ட ணபட்த்டல் படிக்ணககணந னணற்ககண்து.   
 

எவ்கபன ிரிபினந்தும் 50 தநிக் குடும்ங்கணந இந்ட னபணத்டட்த்டன் னெம் 

உள்நக்கக் ககள்ந டட்ணட்டினந்டலும் இம் கற் பட்சண கஞணக 

னணற்ககள்நப்ட் ணகநின் அடிப்ணதில் 12,239 கண உத்டனதகத்டர் ிரிவுகநில் என 

ிரிபினக்கு தநிக் குடும்ங்கள் / படீ்டுத்னடட்ம், ஆக்க குணந்டது 42 அக் 

கனத்டட்த்டனூக அிபினத்ட கசய்ப்ட்துன் அந்ட படீ்டுத் னடட்ங்கநில் ச்ணச ணக்க, 

கணபணககள் 05, உள்ளூர் கனங்கு பணககள் 05  திரிடுபடற்கு ஊக்கணநிக்கப்ட்து. அத்துன் 

சுற்ல் துகப்ின் கனட்டு கடு பநர்ப்ின் கழ் அந்டந்ட ினடசத்டற்குப் கனத்டண ணக் 

கன்று பணககணந, சண, சணதத்டணபர்கள், அசங்க அலுபகங்கள், படீ ணற்றும் 

கல்பய்கநின் இன க்கங்கநில் னன் கது இங்கநில் திரிடுபடற்கு படிக்ணககள் 

னணற்ககள்நப்ட்டினந்டடதுன் இந்ட கட்டு ணங்கணந துகத்துக் ககள்படண 

தநிகளுக்கு எப்ணக்கப்ட்டுள்நது. இந்ட னபணத்டட்ம் பழ்பின் ளச்ச 

டணஞக்கநத்டல் இங்ணகதின் பப் துகப்ின் கனட்டு னணற்ககள்நப்ட் 

ஞிகதன்கும் ன்துன் 2017ம் ஆண்டிற்குள் இடன் னன்னற்த்டண அந்து 

ர்க்கப்வுள்நது. 
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அட்டக10 -0 2 -தச்கச க்கந / கககககள் ற்றும் உள்ளூர்க் கங்கு கககள் 
ற்றும் கடு பர்ப்ன னகனத்ட்டத்ன் னன்னணற்நம். 

 
னகனத்ட்டம் 

பசற்தடுத்ப்தடும் 
திரிவுகபின் 
ண்ிக்கக 

தணபிக் 
குடும்தங்கபின் 
டீ்டுத் னட்ட 
ண்ிக்கக 

ஒதுக்க  
ஒதுக்கட்டின் அபவு 

(னொத. ல்) 

கக்கப பத் 
பசனவு (னொ.ல்) 

 
12,239 

 

 
525,166 

 
22.89 

 
20.08 

 

 

 

 

මූාශ්රபය  -දෙපාර්තදේන්තු මූාශ්ර 

னெம்– டணஞக்கந னெக்கூறு 
 

 
 
 
 
 

 

 

இந்ட னபணத்டட்த்டன் பினசத்துபணது குத்ட கணத்டன் க்கத்டனனத திரிப் 

னபண்டித ச்ணச ணக்க பணககள், கணபணககள் கனங்கு பணககள் ணற்றும் கட்டு 

ணக்கன்றுகணந னடடிச்கசல்பதும், னடணபப்டுணத்து ணத்டம் கனங்கு பணககள் ணற்றும் கட்டு 

ணக்கன்றுகநின் கனட்டு கசபி னபண்டினேள்நது. இங்கு னணன குப்ிட் ிகம் 525166 

டத்ப்தட்ட டத்ப்தட்ட 
ிப்னர்வு 

னகனத்ட்டம்– 
9,015பசனவுகள் – 

னொ.ல். 4,76 

னசணப் தசகபகபின் 
ண்ிக்கக – 96 னொ ல் 
பசனவுகள் – னொ.ல் 0.48 

கககக / கங்கு / 
கடுபர்ப்தின் பதனட்டு தணபிப் 

தங்கபிப்ன  

ல் னொ 50.78 

கக்கப பசனவு னொ.. 14.75  
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தநிக் குடும்ங்கநிலும் படீ்டுத் னடட்ங்கநில் திரிடுபடன் னக்கதத்துபம் ணற்றும் திர்ச் 

கசய்னேம் திற்சப் ட்ணகநின் கனட்டும் னசடப் சணந அகுகணநக் கட்கதளப்னடல். 

ககள்பவு கசய்னேம் கனட்டும் பனங்கப்ட்டண தன்டுத்டப்ட்டினந்டது. 

 

10.2 திணண ழ் அதிினத் னகனத்ட்டம் 
 

இந்ட னபணத்டட்ம் 25 ணபட்ங்கநிலும் எவ்கபன கண உத்டனதகத்டர் ிரிவும் 

உள்நங்குகன் ிகம் கசதற்டுத்டப்ட்துன் பழ்பட அிபினத்டதின் கனட் 

ிட னபணத்டட்ம் அணணந்டதுன் பிபசதம் கல்ண பநம், ணீன்ிடி, சறுணகத்கடனல், 

ணற்றும் கடனல் னதற்ச அிபினத்ட உட்ட் கடனண இக்ககக் ககண் கடனல் திற்ச 

னபணத்டட்ங்கள் இடன் கழ் கசதற்டுத்டப்ட்து. 

னபணத்டட்த்டண கசதற்டுத்தும் கனட்டு னொ.ணல்தன் 282.85 ணட்நபி ட எதுக்கடு 

அந்ட ணபட்ங்கநின் சனர்த்ட தநிதின் ண்ஞிக்ணக ணற்றும் பறுணணச் சுட்டிகணந 

அடிப்ணதகக் ககண்டு 25 ணபட்ங்களுக்கும் எதுக்கடு பனங்கப்டுபதுன் ணபட்ங்கநிலுள்ந 

அிபினத்ட டன்களுக்குப் கனத்டண ிகம் பிகடச ரீடதில் சக்கக் ககள்படற்குத் 

னடணபத ஆனசணகள் பனங்கப்ட்து. 

இங்கு 03 பனங்கநில் அந்டந்ட தநிணந பளவூட்க்கூடித ிகம் தநிகணந 

இங்கண்டற்கு ஆனசணகள் பனங்கப்டுபதுன் என கனத்டட்த்டன் ணடப்டீ்டுச் 

கசபினந்து 50% த்டண / அசங்கத்டன் ங்கநிப்ன ஆகவும் ஞ்சத 50% த்டண 

தநிதின் ங்கநிப்ன என்கவும் ன் பணகதில் னபணத்டட்ம் கசதற்டுத்டப்ட்து. 

அத்துன் அந்டந்ட கனத்டட்த்டற்ணணத அசங்கத்டன் உதர்ந்டட்ச ங்கநிப்து னொ 10,0000/= 

த்டனந்து னொ 80000/= பணதகும். 

அடன் ிகம் னொ ணல்தன் 277.89 கசவு கசய்து களள்ந ிகம் 17531 பழ்பட 

கனத்டட்ங்கள் கசதற்டுத்டப்ட்டு 17,531 தநிக் குடும்ங்கநின் பனண ணட்த்டண 

பினத்ட கசய்னேம் கனட்டு படிக்ணககள் னணற்ககள்நப்ட்து.  
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அட்டக10 -0 3 -திண ழ் அதிினத் னகனத்ட்டத்ன் பதபக ற்றும் 
 னன்னணற்நம் – 2016 

 

கனத்ட்ட கககள் 
கனத்ட்ட
ங்கபின் 

ண்ிக்க 

 
கக்கபத் 

ன் பசல்வு னொ. 
ல் 

தணபிகபின் 
தங்கபிப்ன 
(னொ.ல்) 

தணபிக் 
குடும்தங்க

பின் 
ண்ிக்

கக 
பிபசத அிபினத்ட கனத்டட்ம் 3,373 38.62 19.31 3,373 
கல்ணபந அிபினத்ட னபணத்டட்ம் 4,852 52.65 26.33 4,852 
ணீன்ிடி அிபினத்டக் கனத்டட்ம்  217 4.48 2.24 217 
ணகத்கடனல் ணற்றும்கடனல் னதற்ச 
அிபினத்ட கனத்டட்ம் 

5,587 79.75 39.87 5,587 

கடனண இக்ககக் ககண்கடனல் திற்சக் 
கனத்டட்ம் 

3,502 102.39 20.48 3,502 

கணத்டம் 17,531 277.89 108.23 17,531 
 

னெனம்– கக்கப னெனக்கூறு 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிபசத அிபினத்ட கனத்டட்ங்கநித்னடனத ணநகுப் திர்ச் கசய்ணகதின் கனட்டு 

அடகநபி தநிகநின் ண்ஞிக்ணகத 429 னர் ன்ணணகணநப் கற்னந்டதுன் 

அடன்கனட்டு னொ ணல்தன் 2.07 கசபகதினந்டது. அத்துன் அடகநபி தநிகள் 

பிபசதத்ணடத் கடனல் ஈடுட் குணந்ட பனணம் கறுனபர் ன்டல் னொ.ணல்தன் 5.07 

 கசபிட்டு 392 தநிகளுக்கு னடணபப்ட் ிகம் பிபசத உகஞங்ணநப் கற்றுக் 

ககள்ந உடபிகள் பனங்கப்ட்டினந்டது. அத்துன் னொ.ணல்தன் 5.172 கசபிட்டு 274 

தநிகளுக்கு கறுணட னசர்க்கப்ட் பிபசத உற்த்டகணந பினத்ட கசய்து ககள்ந 
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டப்ங்கநிப்ன பனங்கப்ட்டன் ஊக சனர்த்ட உற்த்டதநர்கணந உனபக்கக் கூடிதடக 

இனந்டது. 

 

இவ்பிடத்டனனத கல்ண பநர்ப்னக் கனத்டட்த்டன் கழ் குடிணசத் துண ணட்த்டல் னகன 

பநர்ப்ின் கனட்டு 2776 னனக்கு னொ ணல்தன் 16.04 னேம் பஞிக ரீடதக னகன பநர்ப்ின் 

கனட்டு 905 னனக்கு னொ.ணல்தன் 9.92  னேம் 163 கணபப் சுக்கணந 163 தநிகளுக்கு 

பனங்க னொ ணல்தன் 5.77 வும் கசபிப்ட்டுள்நது.  

 

இங்கு பினசணக சுட்டிக்கட்னபண்டிதது சனர்த்டப் தநிக் குடும்ங்கநின்கடனற் 18 

பதடற்கும் 35 இற்கும் இணப்ட் பதடணனேணத இணநஜர் 

னேபடகளுக்கககசதற்டுத்டப்ட்கடனண இக்ககக்ககண்டு கடனல் திற்ச 

னபணத்டட்த்டன் கழ் 1466னனக்கு ஊர்த்ட சட அனுணடசட்டிணப் கறுபடற்க இறுடப் 

திற்சதிண பனங்குபடற்கக னொ.ணல்தன் 42.43 னேம் 871னனக்கு’ இதந்ட இதக்குர் 

திற்சதிண பனங்க னொ.ணல் 31.16 கசபிப்ட்டுள்நது. (இணஞப்ன இக்கம் 01 இன் னெம் 

இக் கனத்டட் குப்ய்வு சுட்டிக் கட்ப்ட்டுள்நது.) 
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10.3பதனந்னட்டத்துகந க்கள் சர்ந் னனகண னணீட்டல் 
னகனத்ட்டங்கள் 

 

கனனடட்த்துண சர்ந்டடக பளம் குணந்ட பனணம் கறும் / பழ்பின் ளச்சப் 

தநி ணக்கநின் பழ்க்ணகத் டத்டண கட்டிகதளப்னம் கனட்டு இவ்பண்டிற்குள் பினச 

கபஞ் கசலுத்டப்ட்துன் அடன் கனட்டு 06 ணபட்ங்களுக்குபழ்பட அிபினத்டக் 

கனத்டட்ங்கணந கசதற்டுத்தும் கனட்டு னொ.ணல்தன் டணனச ட எதுக்கடு 

பனங்கப்ட்து. 

 

 

 

 

 
 

இந்ட ட எதுக்கட்நபது கனந்னடட் ணக்கள் கடணகதிண அடிப்ணதகக் ககண்டு னககண, 

இத்டனரி, கண்’டி, ணத்டண, தபகத, ணற்றும் துணந ஆகத ணபட்ங்களுக்கு ‘எதுக்க 

பனங்கப்ட்துன் கசதற்டுத்டப்ட் பழ்பட கனத்டட்ங்கநின் களள்ந ிகணகும். 
 

அட்டக10 -0 4 –பதனந்னட்டத்துகந க்கள் சர்ந்னனக னணீட்டல் னகனத்ட்டத்ன் 
பதபக ற்றும்  னன்னணற்நம்-2016 

 

கனத்ட்ட கககள் 
கனத்ட்டங்

கபின் 
ண்ிக்

கக 

 
கக்கப 

த்ன் பசனின் 
னொ. ல் 

தணபிகபின் 
தங்கபிப்ன 
னொ.ல் 

தணபிக் 
குடும்தங்க

பின் 
ண்ிக்

கக 
பிபசத அிபினத்ட கனத்டட்ம் 166 3.66  166 
கல்ணபந அிபினத்ட னபணத்டட்ம் 928 19.79  928 
ணகத்கடனல் ணற்றும்கடனல் னதற்ச 
அிபினத்ட கனத்டட்ம் 

463 11.67  463 

கடனண இக்ககக் ககண் கடனல் 
திற்ச கனத்டட்ங்கள் 

153 3.91  153 

பத்ம் 1,710 39.03  1,710 
னெனம்– கக்கப னெனக்கூறு 
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இந்ட னபணத்டட்த்டல் தநிதின் ங்கநிப்து 40% ற்கும் ன்துன் உதர்ந்டட்ச 

டணஞக்கநப்ங்கநிப்து னொ 50000/= ணக இனந்டது. ‘இங்கு கல்ண பநர்ப்னக் 

கனத்டட்டணனணம்டுத்டக் ககள்ந னணலுள்ந ிகம் கூடுட தநிகள் 

ஈடுடுத்டப்ட்துன் இங்கு குடிணசத்துண ணட்த்டல்னகனபநர்ப்னக்கு 305 னனக்கு கணபப்சு 

பநர்ின் 105னனம் ஈடுடுத்டப்ட்ர். 

 

10.4 சனர்த் ரிக் க னகனத்ட்டம் 

 

தனுறுடபய்ந்ட உற்த்ட னணதின் ஊக குடும்த்டன்னசண ணற்றும் உஞவுப் 

துகப்ிண ற்டுத்தும்னக்கல் எவ்கபன ணபட்னம் ிடடத்துபப்டுத்துகன் ிகம் 

சனர்த்ட ணடரிக் கண னபணத்டட்ம்கசதற்டுத்டப்ட்துன் இந்ட னபணத்டட்த்டண 

கூட்ப் ினபசம் என்னூக குளபக, சுற்ல்னதணக்க ணற்றும் ிரிவுக்கும் 

னன்ணடரிதிணப் கற்றுக்ககள்நக் கூடித பிடத்டல் கசதற்டுத்துபடற்குத் னடணபத 

ஆனசணகள் பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 

அடற்ணணத இவ்ப னபணத்டட்ங்கணந ணக இகுபக கசதற்டுத்டகூடித ணகச் சந்ட. 

உத்டனதகத்டர்களுன் னற்த்டக்க ணட்த்ட உட்கட்ணணப்ன பசடகணநககண் 40 

கணங்கள் கடரிவு கசய்தப்ட்துன் இக்கணங்கநில் ணக்கணந பலுவூட்டும்கனட்டு 

னடணபத அிபினத்டப் ஞிகள் னணற்ககள்நப்ட்து. 
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இங்கு இத்டணஞக்கநத்டன் னெம் கசதற்டுத்தும் அிபினத்டப் ஞிகளும் கூட்டிணஞந்ட 

ிகம்அக்கணங்கநில் அிபினத்ட படிக்ணககள் அிபினத்ட படிக்ணகணந 

கசதற்டுத்துன் அடன் கழ் பழ்பட கனத்டட்ங்கள், சணடப்டுத்டல் அிபினத்டக் 

கனத்டட்ங்கள், சணடப்டுத்டல் அிபினத்டக் கனத்டட்ங்கள், குறுடக் கன் பசடகணந 

பனங்குடல், சனெக ணற்றும் ஆத்ணக அிபினத்ட னபணத்டட்ங்கணநகசதற்டுத்டல், 

உட்கட்ணணப்ன பசடகள் அிபினத்டக் கனத்டட்ங்கள், ணற்றும் சனடத அடிப்ண 

அணணப்னக்கணந ப்டுத்துபடற்கும் பய்ப்னக்கள் பனங்கப்ட். 

 

இடன் ிகம் பழ்பட அிபினத்ட கசதற்ட்டுத் டட்ணலுக்னகற் என கணத்டற்கு 

னொ ணல்தன் 02 ன் ிகம் 40 கணங்களுக்கும் னொ ணல்தன் 79 உன் சந்ணடப்டுத்டல் 

அிபினத்ட னபணத்டட்ங்கநினூக என கணத்டற்கு னொ ணல்தன் 05 ன் ணகதில் ட 

எதுக்கட்டிண பனங்குபடற்கு படிக்ணககள் னணககள்நப்ட்துன் அடன் ிகம் என 

கணத்டற்கு னொ ணல்தன் 07  இற்க ட எதுக்கட்டிண எதுக்க பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 

இந்ட னபணத்டட்த்டன் னக்கத குக்னகநது உற்த்டக் கணங்கணநக் கட்டிகதளப்னபடற்கு 

ன்லும் அக் குக்னகணந அணந்து ககள்ந ‘பய்ப்னக் கணத்டது என ச கணங்களுக்கு 

ணத்டனணதகும். இங்கு பினச பழ்பட கனத்டட்ங்கள் ணற்றும் பழ்பட அிபினத்டக்கு 

துணஞனரிகன் கனத்டட்ங்கள் கடர்ிலும்  கூடித கபஞ் கசலுத்டப்ட்லும் 

னன்ணடரிணக்க சனர்த்டக் கணம் என்ண உனபக்கும் கனட்டு டட்ணல் 

னணற்ககள்நப்ட்டினக்கபில்ண. இந்ட னபணத்டட்ம் னணககள்நப்ட்து 03ம் 

டபணஞக்குள்னநதகும் ன்து கஞணக உள்நடல் கம்னதுணடகபில்ண ன்து 

அடற்கு அடகண ிநவு கஞணக இனந்டது. 

 

வ்பறு இனந்டலும் சனர்த்ட ணர்க் கணம், இனம்ன / உனக்கு ஆனேட உற்த்டக் கணம், 

கனணண் உற்த்டக் கணம் இந்ட னபணத்டட்த்டனூககசதற்டுபது னக்கதணடகும். 

அத்துன் கட்டுதணகநி கடல்ணகநில் உதிணப் துகத்துக்ககள்பது 

அசடஞண ண உள்ந கணங்களுக்கு கணத்டணச் சுற் ணன்னபகணந 

ர்ணஞித்துக்ககள்நக் கூடிதடக இனந்டணணனேம் இங்கு பினசணக சுட்டிக் கட்ப்ல் 

னபண்டும். 
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அட்டக10 -0 5 -சனர்த் ரிக் க னகனத்ட்டத்ன் பதபக ற்றும்  
னன்னணற்நம் 2016 

 
 

ிச அதிினத் 
கனத்ட்டம் 

கனத்ட்டங்
கபின் 

ண்ிக்
கக 

கக்க 
பத்ன்பசனவு 

(னொ.ல்) 

தணபிகபி
ன் 

தங்கபிப்ன(னொ.
ல்) 

திக்கும் 
அங்கத்ர்

கபின் 
ண்ிக்

கக 
கல்ணபந அிபினத்ட 
னபணத்டட்ம் 2,508 24.52 4.90 2,508 

ணீன்ிடி அிபினத்டக் 
கனத்டட்ம்  484 18.26 3.65 484 

ணகத்கடனல் ணற்றும்கடனல் 
னதற்ச அிபினத்ட 
கனத்டட்ம் 

729 20.86 4.17 729 

சணடப்டுத்டல் அிபினத்ட 
கனத்டட்ம் 66 1.52 0.30 66 

உட்கட்ணணப்ன பசடகள் 
அிபினத்டக் கனத்டட்ம் 18 11.06 2.21 18 

திற்ச னபணத்டட்ங்கள் 31 0.32 0 31 
கணத்டம் 3,805 76.85 15.23 3,805 

 

னெனம்– கக்கப னகரி 
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இந்ட னபணத்டட்ங்கணநகசதற்டுத்தும்னது என ஞிக்க உதர்ந்டட்ச டணஞக்கநத்டன் 

ங்கநிப்து னொ 75000/= ஆகும் ன்துன் தநிப் ங்கநிப்து 20% ணக இனந்டது. 

 
 

10.5 னதகல்ன கனத்ல் திர்ச்பசய்ககனேம் ினசட கனத்ட்ட அதிினத் 
னகனத்ட்டனம் 

 

னகணல்ட கத்டல் திரிக்கூடித ண, ம்னட்ன், பணன, ப்சனன் னபணககள் 
உட்கூடித னகள்பினேள்ந கதகபங்கதம், உனணநக் கனங்கு பணககள் ணற்றும் ணநகய் 
னன் திர்கணந திரிடுபதும் ில்தப்டுத்துடண னக்ககக்ககண்டுகசதற்டுத்டப்ட் 
இந்ட னபணத்டட்ங்களுக்கு னொ ணல்தன் 50.92 இற்க ட எதுக்கடுகள் எதுக்கப்ட்து. 
 
இங்கு கூடித பிணநனே ணகச் சந்ட உள்ட்டு கபநிட்டு சந்ணடபய்ப்ிண 
உறுடப்டுத்டவும் பட்சத கத்டலும் திரிக்கூடித பிடத்டல் தநிகணந ஈடுச் 
கசய்பது இடன்னெம் டர்ப்ர்க்கப்ட்துன் அந்டந்ட ணபட்ஙகநில் ணகச் சந்ட 
ஆற்லு திர்ச்கசய்ணககளுக்கக ணபட்ங்கநின் னடணபப்டுகளுக்கணணத ட 
எதுக்கடுகள் பனங்கப்ட்து. . 
 

இங்கு எவ்கபன தநிக்கும் டணஞக்கநத்டன் உச்சட்ச ங்கநிப்து னொ 50000/= ஆகும் 
ன்துன் கனத்டட்ம் என்ல் ணடப்டீ்டுச்கசபினந்து 50% த்டண தநிதலும் ஞ்சத 
50% த்டண டணஞக்கநனம் னணற்ககண்து.  
 

இங்கு னகணல்ட ணற்றும் திரிக்கூடித திர்கள்கடர்ில் தநிகள் 
ஊக்கப்டுத்டப்ட்துன் னடத திர்ச்கசய்ணககணநனணற்ககள்பது டற்னதுள்ந 
திர்ச்கசய்ணகணநனணம்டுத்துபடற்குத் னடணபத ங்கநிப்ன பனங்கப்ட்து. 
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அட்பணஞ 10.06 –னகணல்ட திர்ச்கசய்ணகனேம் பினச கனத்டட் 
 னபணத்டட்ங்கநின்கௌடீக ணற்றும் ட னன்னற்னம் - 2016  

 
 

கனத்ட்ட கக கனத்ட்டத்ன் 
ண்ிக்கக 

கக்கபச் 
பசனவு 
(னொ.ல்) 

தணபிகபின் 
தங்கபிப்ன(னொ.ல்) 

தணபிக் 
குடும்தங்கபின் 
ண்ிக்கக 

பிணட உனணநக் கனங்கு திர்ச் 
கசய்ணக 

331 7.01 3.51 331 

கரித கபங்கதச் கசதணக 368 6.74 3.37 368 
ணநகய் திர்ச் கசய்ணக 281 5.58 2.79 281 
க்கண திர்ச் கசய்ணக 120 2.33 1.16 120 
பணனப் திர்ச் கசய்ணக 128 2.64 1.32 128 
ம்னட்ன் திர்ச் கசய்ணக 33 0.01 0.01 33 
ககடித்னடண திர்ச்கசதணக 20 0.20 0.10 20 
ணனந்டணக திர்ச் கசய்ணக 31 0.40 0.20 31 
ப்ச திர்ச்கசய்ணக 46 1.07 0.53 46 
கபற்ண திர்ச்கசய்ணக 160 0.37 0.18 160 
கடுகு திர்ச்கசய்ணக 98 1.23 0.61 98 
ணநகுப் திர்ச்கசய்ணக 257 1.18 0.59 257 
னணடகனகப் திர்ச் கசய்ணக 490 4.00 2.00 490 
கபட்டுணர் திர்ச்கசய்ணக 51 0.30 0.15 51 
னடதிண திர்ச் கசதணக 1 0.15 0.07 1 
கணபப்சு பநர்ப்ன ணற்றும் 
ணட்டுத் கடளபம் ர்ணஞித்டல் 

61 9.83 4.91 61 

பிபசத னெட உகஞங்கள் 364 5.74 2.87 364 
பத்ம் 2,840 48.78 24.37 2,840 

 

னெனக்கூறு–கக்கப னெனக்கூறு 

இங்கு னகணல்ட ணற்றும் பினசண திர்கணந திரிடுபதுகடர்ில் தநிகணந 
ஊக்கப்டுத்டப்ட்துன் னடத திர்ச்கசய்ணககணநனணற்ககள்பது டற்னதுள்ந 
திர்ச்கசய்ணகணநனணம்டுத்துபடற்குத் னடணபத ங்கநிப்ன பனங்கப்ட்து. 
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10.7 பழ்பட அிபினத்டக்கு உடவுகன்’ உட்கட்ணணப்ன பசடகள் அிபினத்ட 
னபணத்டட்ம் 

 

2016ம் ஆண்டின் பழ்பின் ளச்ச பழ்பட அிபினத்டனப ணத்டட்த்டன் கழ் குணந்ட 
பனணம்கறுனபனக்கு அத்டதபசதண உட்கட்ணணப்ன பசடகள் கனத்டட்த்டன்கனட்டும் 
ட எதுக்கடுகணந பனங்குபடற்குண உட்கட்ணணப்ன பசடகள் கனத்டட்த்டன் கனட்டும் ட 
எதுக்கடுகணந பனங்குபடற்கு படிக்ணககள் னணற்ககள்நப்ட்து. இடற்கக னொ ணல்தன் 
91.61 இற்க ட எதுக்கட்நபிண கண்டி, தபகத, பவுித,னககண, குனஞகல், 
அம்ண ணற்றும் ஹம்ந்னடட்ண ஆகத ணபட்ங்களுக்குத 14 கனத்டட்ங்கணந 
கசதற்டுத்தும் கனட்டு பனங்கப்ட்து.  
 

இக் கனத்டட்ங்கநித்னட கது ணசகூத்கடகுடகணந ர்ணஞித்டல் ீர் பினதகத் 
டட்ங்கணந பிஸ்டரித்டல், படீ அிபினத்ட, குனய்க் கஞறு ணற்றும் பிபசதக் கஞறுகநின் 
ர்ணஞம்னன் கனத்டட்ங்கணந ர்ணஞிப்டற்கு படிக்ணககள்னணற்ககள்நப்ட்து. இடன் 
ிகம்123775 தநிகநின் பனணணீட்டும் படிக்ணகணந இகுபக ணனபற்க் 
ககள்படற்குதடக இக் குப்ிப்டும் கனத்டட்ங்கள்கசதற்டுத்டப்ட்டண சுட்டிக் கட் 
னடினேம். 

 

 

 

 
 
 

 
அட்டக 10.07 ழ் அதிினத்க்கு உவுகன்ந உட்கட்டகப்ன சகள் 

னகனத்ட்டத்ன் பதபக ற்றும்  னன்னணற்நம் 
 

கனத்ட்ட கக 
கனத்ட்டத்ன் 
ண்ிக்கக 

ங்க 
பகக னொத 

கக்கபத் 
ற்குச் 

பசனவு(னொ.ல்) 

தணபிக் 
குடும்தங் 
கபின் 

ண்ிக்கக 
கது ணசகூத்கடகுட 
ர்ணஞம் 

02 16.45 16.19 105,000 

ீர் பினதகத் டட்னம் குனய் 
கஞறு ர்ணஞம் ணற்றும் 
டனத்துடல் 

02 34.98 34.98 2,153 

படீ அிபினத்ட 07 37.55 37.04 16,532 
ம்ரித க்ணகத்கடனல் 51 2.03 2.03 90 
கணத்டம் 62 91.01 90.24 123,775 

னெனம்–கக்கப னெனக்கூறு 
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10.8 பத் னன்னணற்நம்  

 
இவ்பறு 2016 ஆண்டில் 06 னபணத்டட்ங்கநினூக பழ்பட அிபினத்ட அிபினத்ட 
னபணத்டட்ங்கணந உற்த்டத்டன் ணக்கடகவும் கபற்கணகவும் கசதற்டுத்ட னடினேணக 
இனந்டதுன் ணன என க பணதணக்குள் சனர்த்ட தநிகணந பலுவூட்டுடற்கு 
அடித்டநணப்ட்து.கசதற்டுத்டப்ட் சக பழ்பட கனத்டட்ங்களுக்கக பனங்கத 
கடணக ணிதணகும் ன்துன் தநிகநின் ங்கநிப்னக்கணநனேம் அடலுட்டுத்ட 
கனத்டட்ங்கநின் னடல் கறுணடதிண அடகரிக்கச் கசய்படற்கு 
பட்டிக்ணககணநனணற்ககள்படற்கு படிக்ணககணநனணற்ககள்படன் ஊக குணந்ட 
பனணம் கறுபரிதும் சனர்த்டப் தநிகநிதும் பனண ணதிண கூடுடக 
பினத்ட கசய்தவும் கணத்டது. 
 
அத்துன் சனர்த்ட பங்கச் சங்கங்கள் ணட்த்டல்கசதற்டும் பழ்பட சுனற்ச டதங்கள் 
ஊகவும் பழ்பட அிபினத்ட னபணத்டட்ங்கணந கசதற்டுத்தும்னது தநிக்கு 
அபர்கநது ங்கநிப்ிண பனங்குபடற்கு ட இல்ட சந்டர்ப்த்டல் பனங்க பழ்பட 
னபணத்டட்ங்கணந ணக இகுபக்க படிக்ணககள் னணற்ககள்நப்ட்து. 
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அட்டக 10.08 ழ் அதிினத் னகனத்ட்டத்ன் கனத்ட்ட ட்டத்ல் 
பத் னன்னணற்நனம் பதௌக ற்றும்  னன்னணற்நனம் - 2016 

 

 
கனத்ட்ட 

கக 

கனத்ட்ட 
னடிவுகபின் 
ண்ிக்க 
(னொ.ல்) 

தச்கச 
க்கந / 

ககககக
ள் ற்றும் 
உள்ளூர்க் 
கங்கு / 

கடுபர்ப்
ன 

னகனத்
ட்டம் 

திணண 
ழ் 
அதிினத்
னகனத் 
ட்டம் 

பதனந்னட்
டத்துகந 
க்கள் 

சர்ந்னன
க 

னணீ
ட்டல் 

னகனத்
ட்டம் 

சனர்த் 
ரிக் 
க 

னகனத்
ட்டம் 

தனல்
ன 

கனத்ல் 
திர்ச்பசய்
கககள், 
ற்றும் 
ினசட 

கனத்ட்ட
னகனத்
ட்டங்கள் 

ழ் 
அதிி

னத்க்கு 
உவும் 

உட்கட்கப்ன 
சகள் 

னகனத்ட்ட
ங்கள் 

 
பத்ம் 

பிபசத 
அிபினத்ட 

ண்ஞிக்ணக 12,239 3.373 166 2,508 2,618  20,904 
கடணக 20.09 38.62 3.66 24.84 35.85 122.74 

கல்ண 
பநர்ப்ன 

ண்ஞிக்ணக  4,852 928 484 62 6,326 
கடணக 52.65 19.79 18.26 9.62 100.30 

ணீன்ிடு 
அிபினத்ட 

ண்ஞிக்ணக 271    217 
கடணக 4.48 4.48 

ணகத்கடனல் 
ணற்றும்கடனல் 
னதற்ச 
அிபினத்ட. 

ண்ஞிக்ணக 5,587 463 795 118 6,963 
கடணக 79.75 11.67 22.69 2.55 116.70 

கடனலுக்னகற்
கடனல் 
திற்ச 

ண்ஞிக்ணக 3,502 153  42 3,697 
கடணக  

102.39 
 

3.91 
 

0.76 
 

107.10 
உட்கட்ணணப்ன 
பசடகள் 

ண்ஞிக்ணக   18  62 80 
கடணக 11.06 90.25 101.30 

கணத்டம் 
ண்ஞிக்ணக 12,239 17,531 1,710 3.805 2,840 62 38,187 
கடணக 20.09 277.89 39.03 76.85 48.78 90.25 552.89 

 

னெனம்–கக்கப னெனக்கூறு 
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பணம்10-01–பழ்பட அிபினத்ட னபணத்டட்த்டன் கனத்டட் ணட்த்டல் 
கணத்ட னன்னற்னம் கநடக ணற்றும் ட னன்னற்னம்.  
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80 
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பிபசத 
கனத்டட்ம்
ம் 

ணனக 
பநர்ப்ன 
கடு 

ணீன்ிடிகளுக்கு ணகத்கடனல் 
கனத்டட்ம் 

கடனல் திற்ச 
கனத்டட்ம் 

உட்கட்ணணப்ன   
பசடகள்           
கனத்டட்ம் 
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11 சந்கப்தடுத்ல் அதிினத்ப் திரிின் பசனற்றுகக 

 

உற்தத்பனக்கு ண ஒன ிகன, டிக்கபனக்கு சலுககிகன, ற்றும் 

சுபல் ய்ப்னக்ககப னம்தடுத்துகண அடிப்தகட கனப்தகக் 

பகண்டசகப்தடுத்ல் அதிினத்ப் திரிின் னக்க குநக்னகபணது “குகநந் 

னணம் பதறுனரின் “ன உற்தத்க்கண சக ய்ப்னக்கப ிஸ்ரிப்தகும்‛ 

 

பழ்பின் ளச்ச அிபினத்டத் டணஞக்கநத்டன் சந்ணடப்டுத்டல் ிரிபின் னெம் பழ்பின் ளச்ச 

பீணணப்ன அிபினத்ட கத்டர் டதத்டனந்து குணந்ட பனணம் கறுனபனக்கு படீுகணந 

ர்ணஞிக்கும் னபணத்டட்ங்கள், சத ணற்றும் டுத்ட அநபி உற்த்டதநர்கநின் 

உற்த்டகணந பிற்ண கசய்டல், ணற்றும் தத பிண என்ண பனங்குபித்டல், உட் அபர்கநது 

உற்த்டகளுக்கு சந்ணட பய்ப்னக்கணந பிஸ்டரித்துக் ககடுக்கும் னக்கத்டண ககண்டு பனந்டம் 

டட்ணப்ட் னபணத்டட்ங்களுக்னகற் டணனசரி ட எதுக்கடுகள் னெம் சணடப்டுத்டல் 

அிபினத்ட னபணத்டட்ங்கள் கசதற்டுத்டப்டுகன்து. 

2016ம் ஆண்டில் இந்ட னபணத்டட்த்டண கசதற்டுத்துபடற்கக கத்டர் டதத்டன் னெம் னொ 

ணல்தன் 825.75, ணற்றும் சணடப்டுத்டல் னபணத்டட்ங்களுக்கு னொ ணல்தன் 230.24  னொ 

ணல்தன் 1055.99 கசபிப்ட்டுள்நது.  

11.1 சந்கப்தடுத்ல் அதிினத் னகனத்ட்டம் – 2016 

னக்கு 

"க்கள் னக்க ர்த்க சனெகம் ஒன்று" 

தி 

உற்த்டதநர்களுக்கு ததண என பிண, படிக்ணகதநர்களுக்கு சலுணக பிண ணற்றும் கடனல் 

பய்ப்னக்கணந னணம்டுத்டல்” 

பழ்பின் ளச்ச தநிகநின் உற்த்டகள் ணற்றும் னசணபகநின் கனட்டு ினடச ணபட் 

ணற்றும்னடசத ணட்த்டல் சந்ணட பய்ப்னக்கணந பிஸ்டரித்டல் உட் னடத உற்த்டகணந சந்ணடதில் 

அனகப்டுத்ட சுதகடனல் பய்ப்னக்கணந பிஸ்டரிப்டண னக்ககக் ககண் 07 ிட 

னபணத்டட்ங்கநின் கழ் 2016ம் ஆண்டில் பழ்பின்’ ளச்ச சந்ணடப்டுத்டல் அிபினத்ட 

னபணத்டட்ம் கசதற்டுத்டப்ட்து. அடன் கணத்டச்கசபது 230.24 னொ ணல்தகும் ன்துன் 

டதிதல் ரீடதக 90% என னன்னற்த்டண ணகப்ற்னேள்நது. 
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னபகனத்ட்டம்     nrytpl;l njhif னகனத்ட்டம்/கனத்ட்டங்கபின்  
        

        னொ.ல்   ண்ஞிக்ணக 
1. ணடும் பிற்ண பசடகள் னணம்ட்டு னபணத்டட்ம்   31.91   658 
2. குணசக் கநஞ்சதசண ர்ணஞிக்கும் னபணத்டட்ம்   14.17   154 
3. பழ்பின் ளச்ச பர்த்டகச் சங்கங்கள் ஆம்ித்டலும் னணம்டுத்டலும்  16.65   331 
4. சணடப்டுத்டல் அபிண னணம்டுத்லும் இனள் திற்ச  

னபணத்டட்னம்       12.59   317 
5. பழ்பின் ளச்ச ணடரிக் கண னபணத்டட்ம்    131.51   28 
6. பழ்பின் ளச்ச பிற்ண ணதங்கணந ர்ணஞித்ல்   12.77   03 
7. பிற்ண கண்கட்ச னபணத்டட்ம்     10.67   01  
பத்ம்        230.24   1492 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. 1.1 டடும் ிற்தகண சகள் னம்தட்டு னகனத்ட்டம் 

உற்த்டதநனக்கும் படிக்ணகதநர்களுக்கும்தூ ணணதிண குணக்கும்னக்கல் 
(இணதடீ்நர் எனபரின் டணதடீு இன்) தகர்னபரினணகசன்று டது உற்த்டகணந 
பிற்ண கசய்து கூடித பிணகதன்ணப் கற்றுக்ககள்படலுள்ந சந்டர்ப்த்டண 
பிஸ்டரித்துச் கசல்லும் ஊக்கச் கசல்லும் கனட்டு இந்ட னபணத்டட்ம். 
கசதற்டுத்டப்ட்து. பிபசதம், ணகத்கடனல் உட் னசணபகளும் கூட்டிணஞந்து 
பிற்ண பய்ப்னக்கணந பிஸ்டரிப்டற்கு இங்கு கபஞ் கசலுத்டப்ட்து. 
இடன்கனட்டு 2016ம் ஆண்டில் னொ.ணல்தன் 31.91கசபிப்ட்துன் பனங்கத 
ணடும் பண்டிகள் ணற்றும் பிற்ணக் கூங்கநின் ண்ஞிக்ணக 658 ஆகும். டு 
னகவும் பிதித்துள்ந பழ்பின் ளச்ச உற்த்டதநர்கநின் உற்த்டகணந 
டுத்துச்கசல்படலுள்ந ிச்சணகணந இங்கண்டு எவ்கபன உற்த்டதநரிணனந்தும் 
னடணபப்டுகள் ணற்றும் னகரிக்ணககநின் ிகண இந்ட னபணத்டட்ம் 
கசதற்டுத்டப்ட்துன் டுத்ட அநபி ணற்றும் சதநப ணடும் பண்டிகள். 
ணற்றும் ககட்டில்கணந பனங்குபதுனணற் ககள்நப்ட்து. டுத்ட அநபி 200 
ணடும் பண்டிகளும் சதநபி ணடும் பண்டிகளுன் 458 பிற்ணக் 
கூங்களும் உற்த்டதநர்கநின் னக்குபத்து படிக்ணககணந பிஸ்டரிக்கும்கனட்டு 
இவ்பண்டிற்குள் ணபட் ணட்த்டல் பனங்கப்ட்து.(இணஞப்ன 01)  

31.91
14.17

16.65

12.59131.51

12.77
10.67 ජංගම අමවි පහසුකම් ප්රලර්ධන ලැඩසටහන

ගෘහසථ් ගබඩා ඉඳිකිරීමම් ලැඩසටහන

දිවිනැගුම ලයාපාරික සංගම් පිහිටුවීම හා 
ප්රලර්ධනය

අමවිකරණ දැනුම ලර්ධනය කිරීමම් මදදින 
පුහුණු ලැඩසටහන

දිවිනැගුම ආදර් ගම්මාන ලැඩසටහන

දිවිනැගුම අමවි මධයස්ථාන ඉඳිකිරීම

මලළද ප්රදර්න  ලැඩසටහන

ணடும் பிற்ண பசடகள் னணம்ட்டுனபணத்டட்ம் 
 

குதிச் கநஞ்சதசண ர்ணஞிக்கும் னபணத்டட்ம்  
 

பழ்பின் ளச்ச பர்த்டகச் சங்கங்கள் 
ஆம்ித்டலும்னணம்டுத்டலும் 
 

சணடப்டுத்டல் அபிண னணம்டுத்லும் இனள் திற்ச 
னபணத்டட்னம்   

பழ்பின் ளச்ச ணடரிக் கண னபணத்டட்ம் 
 
பழ்பின் ளச்ச பிற்ண ணதங்கணந ர்ணஞித்ல் 
  
பிற்ண கண்கட்ச னபணத்டட்ம்  
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(ணத்டண ணபட்ம்  - ணடும் பண்டிகளும் கூங்களும்) 

 

11.1.2. குடிகசசர் கபஞ்சசகன  ர் னகனத்ட்டம் 

 

உற்த்டதநர்கநின் உற்த்டகணந கணத்டணகனசகரித்துணபத்துக்ககண்டு 

சந்ணடக்னகள்பிகள் ணற்றும் பிதச்கசதற்டுகளுக்கணணத இனப்னக்ணந பிடுபிக்கும் 

சந்டர்ப்த்டண கற்றுக்ககள்ளும் னக்கல் கநஞ்சதசணணந ர்ணஞிக்கும் 

னபணத்டட்ம் னணற்ககள்நப்ட்து. அங்கு ணணகத 

இனப்னக்கணநனசகரித்துணபத்துக்ககண்டு கூடித பிணதில் பிற்ணகசய்பது உட் 

னெப்கனட்கணந கணத்டணகனசகரித்துணபத்துக்ககள்ளும் கனட்டு 200 

கநஞ்சதசணகணந ர்ணஞிப்டண இக்ககக் ககள்நப்ட்துன் னொ. ணல்தன் 

14.79 இற்க டணஞக்கந ட எதுக்கட்டிண கசபிடுபடற்கு ணடப்ிப்டுபதுன் என 

கநஞ்சதசணதிண ர்ணஞிக்கும்கனட்டு னொ 100000/= இற்க உதர்ந்டட்ச 

கடணகதிண எனதநிதின்கனட்டு ணடப்ிப்ட் னொ ணல்தன் 14.17  

கசபிட்டு 154 கநஞ்சதசணகள் இவ் னபணத்டட்த்டன் கழ் ர்ணஞிக்கப்ட்து. 

(இணஞப்ன  01)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ணத்டண ணபட்ம் – குடிணசக் கநஞ்சதசண ர்ஞதம்)(கணண ணபட்ம் - குடிணசக் கநஞ்சதசண ர்ஞதம்) 
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11.1.3 ழ்ின் ளச்ச ர்த்க சங்கம் அகத்லும் னம்தடும் 

 

ினடச கசதகப் ிரிபில் பிதித்துள்ந பழ்பின் ளச்ச உற்த்டதநர்கணந என்றுடட்டி 
கூட்கனடசத சந்ணடதில்கசதற்டுத்துபடற்கு ம் பய்ந்ட பர்த்டக பணதணணப்ன 
என்ணக் கட்டிகதளப்னபடண னக்ககக் ககண்டு இந்ட 78 
னபணத்டட்ம்கசதற்டுத்டப்ட்து. டுனகவும் டிக்கப்ட்டுள்ந பர்த்டக சங்கங்கநின் 
ண்ஞிக்கதது 331 ஆகும் ன்துன் அந்ட சங்கங்கநின் ஆம் கசதற்டுகள் ணற்றும் 
றுப ரீடதகசதற்டுகணந ஆம்ித்து திற்சத் னடணபகநின்கனட்டு டணஞக்கநத்டன் 
ட எதுக்கடுகள் பனங்கப்ட்து. னன்னற்ணது களள்ந ிகணகும்.  

 

 

 

 

 

 

(ணத்டண ணபட்ம் – பர்த்டக சங்கம் அணணத்டல்) 

11.1.4. சகப்தடுத்ல் அநிகண னம்தடுத்தும் இனள் திற்ச னகனத்ட்டம் 

ினடச கசதகப் ிரிபிற்குள் சதநபி உற்த்டகள் ணற்றும்                              
னசணபகநில் ஈடுட்டுள்னநர்கநின் பர்த்டக அபிணனணம்டுத்துபண னக்ககக் ககண்டு 
இனள் திற்ச னபணத்டட்ங்கள் 317 இடன் கழ்கசதற்டுத்டப்ட்டுள்நதுன் 
திற்ப்ட்பர்கநின் ண்ஞிக்கதது 17618 ஆகும். 

திற்ச உள்படக்கம்  

னனம் ள் 

 தகர்னபர் கடர்னகணந ணரித்துச்கசல்பதும்னணம்டும் 

 கபற்கணகடனல் னதற்சதநர் எனபரினள்ந ண்னகணநனேம் ஆற்ல்கணநனேம் 
பினத்டகசய்டல். 

 உற்த்ட டப்டுத்டல் ணற்றும் ிச்சம். 
 

இண்ம் ள் 

 சணடதிணகபற் ககண்கடனல் னதற்ச அனுபப் 

ரிணற்ங்கணநனணற்ககள்ளும்கனட்டு கநத்துண அபடிப்ன பிதம் 
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ினடச கசதகப் ிரிவு ணட்த்டல் கசதற்டுத்டப்ட் இப்திற்ச னபணத்டட்ங்கநின் 
கனட்டு கசபிட் கடணக னொ ணல்தன் 12.59 ஆகும் 

 

 

 

 

 

 

(ணத்டண ணபட்ம் – திற்ச னபணத்டட்ம்      )  (கணஞகணணபட்ம் -கநத்டந கண்கிப்ன பிதம்) 

11.1.5. ழ்ின் ளச்ச ரிக் க னகனத்ட்டம் 

பழ்பின் ளச்ச அிபினத்ட டணஞக்கநத்டன் னெம் சனர்த்ட ணடரிக் கணங்கநக 
அிபினத்டகசய்னேம் கனட்டுகடரிவுகசய்தப்ட் ணடரிக் கணங்கநின் உற்த்டகளுக்கக 
சந்ணடப்டுத்டல் படிக்ணககணந னணம்டுத்தும் னக்கல் என கணத்டன்கனட்டு னொ.ணல்தன் 5 
எதுக்கப்ட்து. இடன் கழ் சந்ணடப்டுத்டல் உட்கட்ணணப்ன பசடகள் உட் கது உட்கட்ணணப்ன 
பசடகள் அிபினத்ட கனத்டட்ங்களும் கூ டு னகவும் 28 ணடரிக் கணங்கநில் 
கசதற்டுத்டப்ட்து. 

   அட்பணஞ11- 01(  பழ்பின் ளச்ச ணடரிக் கம்ம் 2016) 

ணபட்ம் ணடரிக் கணத்டன்கதர்  பசனிடப்தட்ட பகக னொ. 

ககளம்ன கன்பத்ட பக்கு 2.52 

கம்ஹ டனடுப/இதுகண 7.51 

களுத்டண னடிதண 4.97 

கண்டி ஹகணண 5.18 

ணத்டணந உஹனபிணட 4.95 

தபகத ணககம்ன 5.50 

னககல்ண அம்ணப 5.00 

இத்டனரி சகணண 5.00 

குனஞகண ணணப 5.64 

னத்டநம் படகண 5.00 

அதடனம் கணகண 4.99 

கன்றுணப டககணப/டண/தடிதல்ப 13.88 

துணந ணதுகணண 5.00 

கணஞகண இகரிதக 5.00 

க உக்பத்ணட 5.00 

ணத்டண ணபப 5.00 

ஹம்ந்னடட்ண னச்ச அப்னச்சன 2.25 

பவுித ஏணந்ணட 5.00 

கநிகச்ச னனங்கபில் 5.00 

னல்ணத்டீவு எட்னட்குநம் 5.00 

டனனகஞணண னசனபிண 4.05 

ணட்க்கநப்ன ணபடினபம்ன 5.00 

ணன்ர் னணன்டன் 5.00 

அம்ண சனபடனம் 4.97 
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தழ்ப்ஞம் ககல்ன்கட்டி 5.08 

கணத்டம் 131.49 

 

 

 

 

(ணத்டண ணபட்ம் – ணடரிக் கணத்டன் படீ ர்ணஞம்)   (கன்றுணப ணபட்ம்-னகன்பி ணடரிக் கணனபணத்டட்ம்) 

11.1.6 ழ்ின் ளச்ச ிற்தகண கன ர்ம் 

பழ்பின் ளச்ச உற்த்டதநர்கநின் உற்த்டகளுக்குள்ந சணடக் னகள்பி பிஸ்டரிக்கும்னக்கல் 
ல்னபறு உற்த்டகணநனேம் னசணபகணநனேம் பனங்கும் ணதங்கணந ணபட் ணட்த்டல் 
ஆம்ிக்கும் கனட்டு டட்ணப்ட்துன் இத்டனரி , னத்டநம், ணற்றும் ணன்ர் ஆகத 
ணபட்ங்கநில் பிற்ண ணதங்கநின் னடம் கட்ம் னர்த்டகசய்தப்ட்து. எவ்கபன 
ணபட்த்டன் கனட்டும் டட்ணப்ட் பிற்ண ணதங்கணந ர்ணஞிப்டற்கக கசபிட் 
கடணக னொ ணல்தன் 12.76 ஆகும். 
 

 

ட்டம்  கசபிட் கடணகனொ.ல் 

    இத்டனரி    1.99 

    னத்டநம்     6.76 

    ணன்ர்     4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ணன்ர் ணபட்ம் – பிற்ண ணதம்)   (கணகணணபட்ம் – பிற்ண ணதம்) 

 

 

னெம் – டணஞக்கந னெக்கூறு 
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11.1.7 பர்த்டகக் கண்கட்ச னபணத்டட்ம் 

"ட ிந்து னத்து "  -2016 ‚னத்ட பிதர்ணப‛ -2016 ன்டண டணப்கக்ககண் பழ்பின் ளச்ச 
பர்த்டக கண்கட்ச னபணத்டட்ம்கசதற்டுத்டப்ட்து . பிபசதம், கல்ண பநர்ப்ன, ணீன்ிடி, 
ணகத்கடனல், ணற்றும் னசணபகள் ஆகத ிரிவுகநில் உற்த்டதநர்கணந னடசதசந்ணடதில் அனகஞ் 
கசய்டல் ணற்றும் பழ்பின் ளச்ச சந்ட கடனல் னதற்சதநணகடரிவுகசய்து 
ட்டுடல்குட்டுத்தும்னக்கல் இந்ட னபணத்டட்ணபட் ணட் னடசத ணட்த்டல் ககளம்ன, 
த்டனல்ண டதத்ட பபில் த்டப்ட் இக் கண்கட்சதின்கனட்டு னொ ணல்தன் 
5.1கசபிப்ட்து. உற்த்டகளுக்கு ல் பிற்ண பய்ப்னக்கள்கணத்டதுன் 
அப்கனட்கநின்கனட்டுகதநபி கட்ணந பய்ப்னக்கள் கணப்டன் ஊகனடசத சணடதில் 
தணனபடற்கு உற்த்டதநர்களுக்கு பய்ப்னக் கணத்த்து. 

 

(டதத்ட உத ,த்டனல்ண – னத்ட பிதணப கண்கட்ச) 

 

11.2 டீகப்ன பனத்ர் னகனத்ட்டம் 

 

 னக்கு-: 

"சகன ழ்ின் ளச்ச தணபிக் குடும்தத்ற்கும் ந்ண ஒன டீு" 

 தி:- 

பழ்பின் ளச்ச தநிக் குடும்ங்கநித்னடனத பீணணப்னகத்டர் சட்டிளப்ிணனணற்ககள்பது 
ணடந்டம்கசதற்டுத்டனணற்ககண்டு பனபதுன் அக் குடும்ங்கநினந்து ந்டண 
பகீன்ற்க உரித்டண பனங்குடல், பீற் தநிகநின் பிடுகணந டனத்துடல், 
பகீன்ணக் கட்டிக்ககள்படற்கு கஞி எணககள்பவு கசய்டல் ணற்றும் 
அபர்கணநகனநட, சனெக, கல்பி ணற்றும் கச்ச ரீடதக ப்டுத்துபடன் ஊக ஆத்ணீக 
ண்னகணந அிபினத்ட கசய்டல் 
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இனக்குகள்:-  

01. எவ்கபன பழ்பின் ளச்சப் தநிக் குடும்ங்களும் பழ்பின் ளச்ச பீணணப்ன அிபினத்ட 
கத்டர் சட்டிளப்ன னபணத்டட்த்டல் ங்கநிப்னகசய்து ககள்நல்     

02. எவ்கபன ணடனம் பழ்பின் ளச்ச கத்டர் சட்டிளப்ிணனணற்ககண்டு 200 தநிக் 
குடும்ங்களுக்கு னொ 2 இட்சம் படீம் 200 படீுகணந பனங்க பனந்டம் 2,400னரின் படீ்டுப் 
ிச்சணதிணத்டீர்ப்டன் னெம் தநிக் குடும்ங்கநின் ந்டண படீில்ப் ிச்சணக்கு 
ணத டீகபன்ண பனங்குடல். 
 

03. ணடந்டம் பனங்கப்டும் படீ்டு கபற்தநர்களுக்கு 200 கபற்கணந பனங்கதடன் ின்ர் 
ணணகதகவுள்ந னடனும் னடணபகள் இனப்ின் அடண இந்ட டதத்டன் னக்கங்கள் 
ணனபறுகன் பிடத்டல் தன்டுத்டக்ககள்நல், ணற்றும் உள்ளூர் ணபட்ச் சந்ணடதில் ணகப் 
தனுள்ந பித்த்டல் னடலீடுகணநனணற்ககள்படனூக கணக்கும் பனணங்கணந ணீண்டும் இந் 
டதத்டன் குக்னகள்கணந ணனபற்ப்டுகன் பிடத்டல் ஈடுடுத்டக்ககள்நல். 

 

குநக்னகள்கள் 

01. பழ்பின் ளச்சப் தநிக் குடும்ங்கநின் ன்னரிகணந அடகரிப்டற்கக அபர்கநது டற்கக 
படீ்டுப் ிச்சணஞக்களுக்கு ந்டண டீர்கபன்ண பனங்குடல்.     

02. பழ்பின் ளச்சப் தநிக் குடும்ங்கநின் டகபல்கள் உள்நங்கத டவுத் கடகுடதிண 
இற்ணப்டுத்டத பிடத்டல் ணரித்துச் கசல்ல்.        

03.  பழ்பின் ளச்சப் தநிக் குடும்ங்கநின் ந்டண படீ்டுப் ிச்சணஞகணநத் டீர்ப்டன் 
ஊக அபர்கணந கனநட, சனெக, கல்பி ணற்றும் கச்ச ரீடதக ப்டுத்துபதும் அபர்கநது 
ஆத்ணக ண்னகணந னணம்டுத்துபதும்         

04. கபற்கறும் தநி ணத பகீன்ற்க உத்டணக் கூறும் சந்டர்ப்த்டல் 
தநிகநின்கனநட, ணதிண கட்டிளப்னம்கனட்டு கனத்டண கனத்டட்ங்கநில் 
ஈடுச் கசய்டல்.          
  

2016ம் ஆண்டில் ணபட் ணட்த்டல் படீுகணந ர்ணஞிக்கும்கனட்டு ணடந்டம் 
சட்டிளப்னக்கணநனணற்ககண்டு எவ்கபனபனனம் 200 தநிகள் படீம் கடரிவு கசய்தப்ட்ர். அடன் 
ிகம் 12 சட்டிளப்னத் டபணஞகநில் 2400 பிடுணந ர்ணஞிக்கும் கனட்டு கடரிவுகசய்துககள்நப்ட்துன் 
என படீ்டிக்கு இதுபணதில் பனங்கத னொ 150,000/= கடணக னொ 200,000/= பண அடகரிக்கப்ட்து. களள்ந 
அட்பணஞக்னகற் எவ்கபன ணபட்த்டற்கும் படீுகணந ர்ணஞிப்டற்க ட பிடுபிக்கப்ட்டுள்நது. 
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அட்டக 11.02.2016ம் ஆண்டின்பதனட்டு சட்டிளக்கப்தட்ட பற்நபர்கபின் ண்ிக்ககனேம் 
ிடுித் பககனேம் 

ட்டம் 

2016ம் ஆண்டின் 
பதனட்டண பற்ந 

பதற்ந டீுகபின் 
ண்ிக்கக 

ிடுித் பகக னொ 

ல் 

ககளம்ன 84 16.8 

கம்ஹ 192 38.4 

களுத்டண 108 21.6 

கண்டி 144 28.8 

ணத்டணந 72 14.4 

தபகத 60 12.0 

னககல்ண 108 21.6 

இத்டனரி 180 36.0 

குனஞகண 240 48.0 

னத்டநம் 84 16.8 

அதடனம் 96 19.2 

கன்றுணப 48 9.6 

துணந 96 19.2 

கணஞகண 72 14.4 

க 120 24.0 

ணத்டண 108 21.6 

ஹம்ந்னடட்ண 96 21.6 

பவுித 24 4.8 

கநிகச்ச 24 4.8 

னல்ணத்டீவு 24 4.8 

டனனகஞணண 60 12.0 

ணட்க்கநப்ன 132 26.4 

ணன்ர் 24 4.8 

அம்ண 120 24.0 

தழ்ப்ஞம் 84 16.8 

கணத்டம் 2400 480 
 

னெம் டணஞக்கந னெக்கூறு  

 

2014 ணற்றும் 2015 ஆகத இன பனங்கநின்கனட்டு கத்டர் சட்டிளப்க்கள் 
னணற்ககள்நப்பில்ண ன்துன் 2016ம் ஆண்டின் கப்பரி ணடத்டல் அந்ட இன 
பனங்களுக்குத சட்டிளப்னக்கள்னணற்ககள்நப்ட்டு தநிகள்கடரிவுகசய்தப்ட்து. அடன் 
ிகம் களள்ந ிகம் 2400 படீுகளுக்க னொ ணல்தன் 360 கபற்கற்னனக்கு 
பிடுபிக்கப்ட் கடணகத னொ 150,00/= பனங்கப்ட்து. 
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அட்பணஞ 11.03 2014 ணற்றும் 2015 ஆகத இன பனங்கநின் கனட்டு சட்டிளக்கப்ட் 
கபற்தநர்கநின் ஞிக்ணகனேம் பிடுபித்ட கடணகனேம் 

ணபட்ம் 

2014 

ணற்றும்பனங்கநின்கனட்டு 
கபற் கற் படீுகநின் 

ண்ஞிக்ணக 

பிடுபித்த் கடணக 
னொ.ணல் 

ககளம்ன 74 11.1 

கம்ஹ 187 28.05 

களுத்டண 100 15.0 

கண்டி 135 20.25 

ணத்டணந 66 9.9 

தபகத 59 8.85 

னககல்ண 101 15.15 

இத்டனரி 
174 26.1 

குனஞகண 236 35.4 

னத்டநம் 
76 11.4 

அதடனம் 91 13.65 

கன்றுணப 43 6.45 

துணந 93 13.95 

கணஞகண 64 9.6 

க 116 17.4 

ணத்டண 106 15.9 

ஹம்ந்னடட்ண 93 13.95 

பவுித 24 3.6 

கநிகச்ச 24 3.6 

னல்ணத்டீவு 24 3.6 

டனனகஞணண 60 9 

ணட்க்கநப்ன 132 19.8 

ணன்ர் 
24 3.6 

அம்ண 120 18 

தழ்ப்ஞம் 
83 12.45 

கணத்டம் 2400 345.75 

னெம் – டணஞக்கந னெக்கூறு 

 

 

 

 

 

 

கத்டர் சட்டிளப்ன 2016ம் ஆண்டு)(னத்டநம் –கத்டரில்கபற்கற் படீு ர்ணஞம்) 
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12. டகபல் கடனல்தட் ிரிபின் கசதற்றுணக 
 
 

 

07 .  கல் பல்நுட்த திரிின்பசனற்நகக 

 

 

12.1 இ- ழ்ின் ளச்ச கழ்ச்சத் ட்டத்க கடனகநப்தடுத்துல் இன் 

 கழ் ணிடபந  னகணணத்துப கணடினைன் ஊக சக உத்டனதகத்டர்கநிதும் 
டகபல்கணந  னணணணப்டுத்துடல். பழ்பின் ளச்ச அிபினத்டத் டணஞக்கநத்டன் 23,800 
ணட்நபி  உத்டனதகத்டர்கநின்டகபல்கணநனேம் னணணணப்டுத்துடல். ( Human Resource 

Management)) 

 

12.2 தணபி னககத்து படினைனன் ஊடக க உத்னகத்ர் திரிவுகபின் 
கல்ககபனேம்  ம் பதறுனரின் கல்ககபனகநகப்தடுத்துல் (Customer 

Relationship Management) 

 

12.3 ழ்ின் ளச்ச சன அடிப்தகட ங்கககப கணிப்தடுத்தும் 
னகனத்ட்டம் 

 இடன் கழ் னன்னடிச்கசதற்டட்த்டற்குரித 8 பங்ககளுக்ககணன்கனள் 
உனபக்கப்ட்டு  னடிக்கப்ட்டுள்நது. கஞிகணன்கனணந ICTA  றுபத்துன் இணஞந்து 
இணஞதத்டன் ஊக  இணத பங்ககணநகடர்னடுத்துடல் 2016ம் ஆண்டின் இறுடதில் 
258 பங்ககளுக்குகணன்கனள்  பனங்கப்ட்டுள்ந. 2017ம் ஆண்டில் சக பங்ககளுக்கும் 
படிக்ணகதநர்கணந டவு கசய்னேம் கனட்டு கணன்கனணந Online பிடத்டல் பனங்குடல். 

 

12.4  2017ம் ஆண்டுக்குரி சனர்த்டீகப்ன அதிினத்பனத்ர் சட்டிளப்தின் 
வுத்பகுிகண ரித்ல் இன் கழ் 

 ினடச கசதகத்டற்கு ணடம் என்றுக்கு என படீு படீம் பனங்குபடற்கு படிக்ணககணந 
 னணற்ககள்நல். அடன் ிகம் ணடம் என்றுக்கு 331 பிடுகள் படீம் பனம் என்றுக்கு 3972 
 படீுகணந பனங்குடல். 

12.5 ழ்ின் ளச்ச அதிினத் கக்கபத்ன் உத்னகனர் இகத்பத்க 
 னகநகப்தடுத் தரித்ல்.  

பழ்பின் ளச்ச அிபினத்டத் டணஞக்கநத்டன் கணணகநில் டகபல் கடனல்தட்த்ணட 
அடகணக தன்டுத்ட பிணத்டன்ணக்கடகவும் தனுறுட பய்ந்டடகவும் 
அடகரிக்கச்கசய்து ணக்களுக்கு ணகவும் துரிடணதும் டம் பய்ந்த்துண னசணபதிண 
பனங்குபடற்கு எத்துணனப்ன பனங்குடல் 
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 றுபத்டல் கபநிதிப்டும் சுற்க்ணககணந இணஞதடநத்டன் ஊக ிசுரித்டல். 

12.6 பழ்பின் ளச்ச அிபினத்டத் டணஞக்கநத்டற்க துரிட அணனப்ன இ 0112-887722  
 கசதற்டுத்தும் னது கணக்கன் னணப்டுகணந உரித ிரிவுகளுக்கு  னன்ணபத்து 
டீர்வுகணந பனங்க ணக்களுக்கு  னசணப பனங்குடல். 

 

12.7  டு னகவுனள்ப தணபிகள் ற்றும் னக ிண்ப்தித்துள்ப ல்னன் 2.3
 னதரின் கல்ககப கணிப்தடுத்துதும் 

 

 இடன் கழ் அக் கஞித் டகபல்கநினந்துகனத்டண  பஞம்கறுனபணத் 
கடரிவுகசய்னேம்  படிக்ணககநின்கனட்டு னடடககணன்கனள்  என்ணத் டதரித்து 
சரிதக பஞத்டணப்  க கனத்டணபர்கணந கடரிவுகசய்டல். 

 

12.8 2016 ம் ஆண்டில் ஆம்திக்கப்தட்ட “ ஜணதிடம் பசல்லுங்கள் ( Tell to President)

 ன கனத்னங்களுக்குரி னகநப்தடுககப திநக்கம் பசய்து ( Download) அச்சுப்தி 
 ஒன்நகண பதற்றுக்பகண்டு குநத் திரிவுக்கு னன்கப்ததும் கனகப்திகண 
 னகநகப்தடுத்துதும். 

  



 

 
 
 

87 

 

13. பசனற்றுகக அநக்கக 2016ஊடகப் திரிவு 

 
 
 

பறுணணத் டன்ணணதிண குணக்கச் கசய்னேம் அிபினத்டப் ஞிகளுக்கும் குணந்ட பனணம் 
கறும் ணக்கள்கடகுடதினக்கும் ஊக்கத்டன்கனட்டுனடள்ககடுக்கும்கடர்ல் னணகணநக் 
கட்டிகதளப்ி பழ்பின் ளச்ச னபணத்டட்த்டண பிரிப கனத்டல் என்றுக்குட்டுத்ட 
அடன் அிபினத்டதிண ணகப் தனுள்நடக ணக்கநித்னடனத டுத்துச்கசல் உரித ிச்ச 
படிக்ணககணந னணற்ககள்நல். . 

 

 
13.1 னன்னணற்ந ீபய்வு 

 
13.1.1.சனர்த்பசய்ப்தத்ரிகக (சங்கப ப  )ந்ம் ணணபசய்த் 
தத்ரிககின்அநுதந்ம்ஒன்நக திசுரித்ல் 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

னணணட இடழ்  ூன் ணட இடழ்ூண ணட இடழ்    ஆகஸ்ட் ணட இடழ் 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

கசப்ம்ர் ணட இடழ்எக்ர் ணட இடழ்பம்ர் ணட இடழ்டகசம்ர்ணட இடழ்   
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01. சனர்த்பசய்ப்தத்ரிகக (ழ்ப) ணகன்பசய்ப் தத்ரிககின் அநுதந்ம் ஒன்நக 
திசுரித்ல்  
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 னணணட இடழ்  ூன் ணட இடழ்ூண ணட இடழ்ஆகஸ்ட் ணட இடழ் 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 கசப்ம்ர் ணட இடழ்எக்ர் ணட இடழ்பம்ர் ணட இடழ்டகசம்ர்ணட இடழ் 
 

 

13.1.3 ”ரிக்கன “ன்ந பகனக்கட்ச கழ்சனச னொதஹணி ஊடக ஒவ்பன சத்ற்கு 
ஒனனகந ங்கட்கக தி .த  .6.00 ிக்கு ழ்ின் ளச்ச ஊக்கனள்ப க்கபின்பசய்கள் 
உள்படங்க தடத்துடணண சஞ்சககனச அகனரிகசினூடக பிதப்தப்தடும். 

 

13.1.4 சனர்த் தினசந்பணன கழ்ச்ச 
 

இங்ணக எநிப்னக் கூட்டுத் டத்டனூக சிக்கணண டங்கநில் ன .  .11 ணஞிதினந்து ண்கல் 12 
ணஞிபண சனர்த்ட னபணத்டட்த்டன் அிபினத்டப் ஞிகள் ணற்றும் தநிக் குடும்ங்கணநகநின் 
டகபல்கள் உள்நங்கத பக கழ்ச்ச னம் என்ண எபிப்னடல். 

 
 

  



 

 
 
 

89 

13.1.5 தினசபடர்தடல் கனகப்திகண தனப்தடுத்தும் தட்டகநகள் டத்துல். 

 

சனர்த்ட னபணத்டட்த்டன் அிபினத்டப் ஞிகள்கடர் இத்டிதல் ணற்றும் அச்சு 
ஊகங்கள் ஊக பிநக்கணநித்டல் ணற்றும் ிச்ச படிக்ணககநின் கனட்டு கடர்ல் 
பணதணணப்ிண ப்டுத்தும் னபணத்டட்ங்கணந கசதற்டுத்டல். 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ினடசகடர்ல் பணதணணப்ின் பணணணப்ிண த்ட (03 ட்ணகள்) 
 

02. சனர்த் னகனத்ட்டம் ஆம்தக 22 னடங்கபின் தின்ணர் சனர்த் 
கத்கண ித்கண ழ்பக்கு பபதர்ப்னச் பசய்ல். 
 

03. சனர்த் னகனத்ட்டத்ன்தல்னறு கதங்கபில் தன்தடுத்க் கூடி 
திகம் ஒனக் கனிககபபகள்ணவுபசய்ல். (இன் னெனம் 
அன்பதனட்டுபசனிடப்தடும் தநபவு பககிகண ீப்தடுத் னடினேம்) 
 

04. ழ்ின் ளச்ச அதிினத்த் கக்கபத்ன் ஊடகனற்பகள்பப்தடுகன்ந 
ினசடகதங்கள் ற்றும் அதிினத்ச்பசற்தடுகள் ஊடக 
டடிக்கககபனற்பகள்பல்.. 
உம்89- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ணடந்டகத்டர் சட்டிளப்ன  
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சப்கட னணணப் ரிசல் பனங்குடல் 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

சனர்த்ட ககக்குள சறுபர் கனக இக்கத ணற்றும் கச்சனட்டிகள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

சனர்த்ட னடசத பர்த்டக கண்கட்ச 
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09. பசனவு ிதம் 

09.1 கசய்டப் த்டரிணக அனுந்டம் கபநிதடீு    (சங்கநம் ணற்றும் டணழ்) 

  சங்கநம்          -     னொ2,683,250.00       

   டணழ்     -    னொ1,779,250.00   
                     னொ.4,462,500.00 
 

 கசய்டத்டள் பிநம்ம் ிசுரித்டல்      னொ. 166,500.00 
           னொ.4,629,000.00  
 

 ட எதுக்கடு அனுந்டத்டன் கனட்டு        னொ.3,400,000.00   
 பிநம்த்டன் கனட்டு           னொ.1,500,000.00  
           னொ.4,900,000,00      

 கசவு           னொ.4,629,000,00                   
 லுணப        னொ. 271,000.00  

 

09.2 னொபஹி பிநம்ங்கள் – டரிதத்ட பனஞ 

 கசவுகள்              னொ.4,046,580.00               
 னொபஹி பிநம்ங்கள்       னொ. 271,440,00     
               னொ.4,318,020.00  
 

 ட எதுக்கட்டிண ணற்றுடல்           னொ.1,000,000.00      
               னொ.5,318,020.00                                 
ினடச கடர்கன்றுக்கு டத்டங்கள் (TAB) ககள்பவு   னொ. 4,000,000.00  
               னொ.   9,318,020.00               
 கசவுகள்          னொ.  681,980.00                                                                                                                    

               
09.3 ினடச கடர்ல் ட்ண                                                               
 ட எதுக்கடு         னொ .1000,000.00 
 கசபில் 1  கட்ம் 374,520.00 

      2  கட்ம் 264,900.00 

     3  கட்ம் 284, 900.00     னொ.  924,320.00 

 ணீட         

             75,680.00 
 

 

09.4 பக கழ்ச்சகள் 

 

 ட எடக்கடு  

           னொ. 3,600,000.00 
 கசபில்      

 
 ட எதுக்கட்டிணஞ ணற்றுடல்        1000,000.00  

 எப்னக் கனபிகணந ககள்பவு கசய்டல்        689,000.00  னொ.  1,689,000.00  
    

           னொ. 1,911.000.00 
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14. சன அடிப்தகட ங்கப் திரிின் பசனற்றுகக  
 
1996 ஆம் ஆண்டில் ஆம்பிக்கப்பட்ட சனெர் த்தி அதிகாரசணபயின் “கடன் பிாிவு ”காலத்தின் நதணவக்நகற்ப  

ககாள்ணக ாீதியாை  மாற்றங்கள் காரைமாக 1998 ஆம்ஆண்டில் வங்கி நிதிப் பிாிவு ைப் 

கபயாிடப்பட்டது  .

அதைடிப்பணடயில்வங்கிநிதிப்பிாிவுநுண்நிதிச்கசயற்பாடுகணளனம்வாழ்வின்ழுச்சிப்பயைாளிகளின்நச

மிப்னப்பழக்கத்ணத னம் நமம்படுத்தும் கசயற்பாடுகணளனம் அதிகாிக்கச் கசய்வதற்கு நடவடிக்ணகணள 

டுத்தது  .வ்வாறாயினும் 2013 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இலக்க வாழ்வின் ழுச்சிச் சட்டத்தின் ஊடாக 

இலங்ணக சனெர் த்தி அதிகாரசணப வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களமாக மாற்றப்பட்டது  .

அதுவணர காலனெம் இலங்ணக சனெர் த்தி அதிகாரசணபயின் கீழ் காைப்பட்ட வங்கிகலம் சங்கங்கலம் 

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களத்தின்கீழ்சனெதாய  அடிப்பணட வங்கியாக்வும் சனெதாய  

அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்களாகவும்கபயர்மாற்றம்கசய்யப்பட்டை . 

நநாக்கு-: 
 

 ”நிணலநபறாை அபிவினோத்தியின் நுண் நிதிப் பலம்“ 
 
 
] 

மது பைி-: 

 

 ”சாதகமாை மற்ன்ம் சுற்றாடல் நநயமிக்க  மைப்பாங்கி ன் நமம்பாட்டுடன்  சனேக 

 வலுவூட்டலுக்காை விணைத்திறன்மிக்கதும் பயனுன்தி வாய்ந்ததுமாை  விதத்தில்  நதசத்துக்கு நுண் 

 நிதிச் நசணவகணள வழங்குதல்“ 
 
 

அறினெகம் -: 

 

 1996 ஆம் ஆண்டில் இலங்ணக சனெர் த்தி அதிகாரசணப ஆரம்பிக்கப்பட்டணத  அ டுத்து அதன் 

 மற்ன்கமானோ பிாிவாக ‘கடன் பிாிவு ’ஆரம்பிக்கப்பட்டது .காலநவாட்டத்தில் ற்பட்ட மாற்றங்களின் 

 அடிப்பணடயில் இப்பிாிவு  1998 ஆம் ஆண்டில் ‘வங்கி நிதி நடவடிக்ணககள் பிாிவு  ’ை 

 கபயாிடப்பட்டது . 

 

 1995 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க இலங்ணக சனெர் த்தி அதிகாரசணபச் சட்டத்திற்கு இைங்க 

 நதசிய சனெர் த்தி நவணலத் திட்டத்ணத நணடனெணறப்படுத்துவதற்காக 1996 ஆம் ஆண்டில் சனெர் த்தி 

 வங்கிச் சங்கங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் , குணறந்த வனோமாைம் கபன்பவர்களி ன் நசமிப்னப் 

 பழக்கத்ணத அதிகாித்து ,அதனூடாக  னெதலீட்டு ஆற்றணல  வளர்ப்பதற்கும் உற்பத்தி மற்ன்ம் நசணவ 

 வினோத்திக்கு னேலதைத்ணத (கடன் வசதிகள்) வழங்கவும் னெணறயற்ற கடன் ககாடுக்கல் 

 வாங்கல்கணளக் குணறப்பதற்கும் அதனூடாக அவர்கணள கடன் சுணமயிலினோந்து விடுவித்து 

 இலாபகரமாை நின்வைனெணறகயான்றிணை ற்படுத்தவும் திர்பார்க்கப்பட்டது.  

சனெர்த்தி அபிவினோத்தி நவணலத்திட்டத்திற்கணமய காலத்தின் நதணவக்நகற்ற விதத்தில் 2013ம் 

ஆண்டின் 01ம் இலக்க வாழ்வின் ழுச்சி சட்டத்திற்கணமய கபானோளாதார அபிவினோத்திச் 

கசயற்பாடுகணள விாிவுபடுத்துவதிலும் வன்ணம நிணலயிணை குணறக்கும் கபானோட்டு சனேக 

சமத்துவத்திணை உன்திப்படுத்தும் நதசிய ககாள்ணகயிணை நணடனெபடுத்துவதற்காை 

னென்நைாடியாை குறிக்நகாள்கணள நிணலநின்த்தும் நநாக்கில் நணடனெணறயிலுள்ள வைிக வங்கி 

வணலயணமப்னக்களால் நசணவகணள வழங்கும் நபாது னெக்கியத்துவம் காட்டப்படாத குணறந்த 
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வனோமாைம் கபன்நவார் கதாடர்பில் னெணறயாை கவைத்திணைச் கசலுத்தி வன்ணமயிணை எழிக்கும் 

குறிக்நகாள்கலக்கு இணைந்ததாக சனெதாய அடிப்பணட மட்டத்தில் மக்களது சிக்கைப் 

பழக்கவழக்கங்கணள வினோத்தி கசய்தல், மக்கணள கபானோளாதார ாீதியாக வலுவூட்டுதல் மற்ன்ம் 

அவர்களது நிதித்நதணவப்பாடுகணள நிணறநவற்ன்வதன் ஊடாக வனோமாை வினோத்தியின் 

கபானோட்டும் நாட்டின் நதசிய உற்பத்திக்கு கூடிய பங்களிப்பிணை கபற்ன்க்ககாள்லம் அடிப்பணடக் 

குறிக்நகாள்கள் குன்நிதித்கதாகுதியின் ஊடாக நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது. இத் கதாகுதிக்கு 

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களத்தின் தணலணமக் காாியாலயத்தின் சனெதாய 

அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவு பிரநதச சனெதாய அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவு பிரநதச சனெதாய அடிப்பணட 

வங்கிச் சங்கங்கள் 331 உடன் நாடுனராகவும் அணமந்துள்ள சனெதாய அடிப்ணட வங்கிகள் 1074 

கசாந்தமாகின்றது.     

குறிக்நகாள்கள்  
 

01. வாழ்வின் ழுச்சிப் பயைாளிகளின்நசமிப்னப் பழக்கத்ணத ஊக்குவித்தல்  

02. னெதலீட்டு ஆற்றணல நமம்படுத்துதல்  

03. உற்பத்தியாற்றணல நமம்படுத்துவதன் ஊடாக வனோமாைத்ணத அதிகாித்தல்  

04. வாழ்வின் ழுச்சிப் பயைாளிகலக்கு கடன் வசதிகணள வழங்குதல்  

05. வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளின் வளர்ச்சிக்கு த் நதணவயாை  வசதிகணளனம் 

பயிற்சிகணளனம் வழங்குதல் 
 

அதைடிப்பணடயில் உனோவாக்கப்பட்ட வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளிைதும் சனெதாய 

வங்கிச்சங்கங்களிைதும் கதாழிற்பாட்டு அலுவலகமாக வங்கி நிதி நடவடிக்ணகப் பிாிவு மாறி யதுடன் ,

நமற்குறித்த குறிக்நகாள்கணள  நநாக்கி  அந்நின்வைங்கணள  கநறிப்படுத்துவது வங்கி நடவடிக்ணகப் 

பிாிவின் கபான்ப்பாகவும் கடணமயாகவும் மாறியது  . 
 

சனெதாய  அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவின் பைிப் கபான்ப்னக்கள் 
 

1. வங்கித் கதாகுதிக்காை னதிய கடன் திட்டங்கணள அறினெகப்படுத்து வதும் அவற்ன்க்குத் 

நதணவயாை சுற்றறிக்ணககணளனம் கநறிப்படுத்தல் அறிவுன்த்தல்கணளனம் கவளியிடுதல். 

2. ணைய கநறிப்படுத்தல் நடவடிக்ணககலக்குத்  நதணவயாை வழிகாட்டல்கணளனம் 

அறிவுன்த்தல்கணளனம் வழங்குதல். 

3. ணவப்னக்கணள ஊக்குவிக்கும்  நவணலத்திட்டங்கணள  அறினெகஞ் கசய்தலும் அதற்குத் 

நதணவயாை வழிகாட்டல்கள் அறிவுன்த்தல்கணள வழங்குதலும்  

4. வங்கி நிதி யங்கணள னெதலீடு கசய்தல் மற்ன்ம் பிரநதச மட்டத்தில் அறிவுன்த்தல் கணள 

வழங்குதல். 

5. நுண்நிதிப் காப்னட்டு நடவடிக்ணகணள நமற்ககாள்லதல் 

6. அணைத்து வங்கிகளிலும் நதசிய மட்டத்தில் விசாரணை நடவடிக்ணககணள நமற்ககாள்லதலும் 

அது கதாடர்பில் அறிவுன்த்தல்கள் வழங்குவதும் 

7. வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகள் மற்ன்ம் வங்கிச் சங்கங்களின் இன்திக் 

கைக்குகலக்காக வழங்கப்படும் கைக்காய்வு அறிக்ணககளின் பிரகாரம் இன்திக் கைக்குகணள  

உன்திபடுத்துவதும் இலாபபகிர்வுக்காை கட்டணளகணள வழங்குதலும் . 

8. வங்கிகலக்காை மீள் நிதினை ட்டல் கடன் வசதிகணள வழங்குதலும் கடன் பகுப்பாய்வு  

நடவடிக்ணககள் நமற்ககாள்லதலும். 

9. வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகலக்கும் வங்கிச் சங்கங்கலக்குமாை 

காைிகணளச் சுவீகாித்தல்  /ககாள்வைவு கசய்தல் நடவடிக்ணககள் மற்ன்ம்  வங்கிக் கட்டிட 

நிர்மாைத்திற்காை நிதியங்கணள வழங்குவதும் கசாத்துக்கணள னெகாணமத்துவம் கசய்வதும். 



 

 
 
 

94 

10. வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட னெகாணமச் சணப யிணைக்கூட்டுதல்  ,னெகாணமத்துவப் 

பத்திரங்கணளச் சமர்ப்பித்தல் மற்ன்ம் அக்கட்டணளகணள நணடனெணறப்படுத்துதல் . 

11. அணைத்து சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகணளனம் வங்கிச் சங்கங்கணளனம் கண்காைிப்னச் 

கசய்தல், நமற்பார்ணவ கசய்தல் ,பின் பைிஆய்வுகணள நமற்ககாள்லதல். 

12. இலங்ணக மின்சார சணபனடன் இணைந்து “விதுலி அத்வல ” கடன் நிகழ்ச்சிணய 

நணடனெணறப்படுத்துதல். 

13. வாழ்வின் ழுச்சிப் பயைாளிகள்  ,சனெதாய அடிப்ணட சங்கங்கள் வங்கிச் சங்கங்கள் ஊடாக 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட நின்வைங்கல டனும்அணமப்னக்கலடனும் 

கசயற்படுத்தப்படுகின்றகனோத்திட்டங்கணள எனோங்கிணைப்னச் கசய்தல். 

14. வாழ்வாதார மற்ன்ம் சந்ணதப்படுத்தல் பிாிவிைால் நணடனெணறப்படுத்தப்படும்  

நவணலத்திட்டங்கலக்கு சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்களின் ஆக்கனர்வமாை 

பங்களிப்ணப வழங்க நடவடிக்ணகணள நமற்ககாள்ளல். 

 

இதற்கு இைங்க வங்கி நிதி நடவடிக்ணககள் பிாிவின் கசயற்பாடுகள் இனோ வணகப்படும். 
 

1. சனெதாய அடிப்பணட வங்கி மற்ன்ம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்க நவணலத்திட்டம் . 

2. சனெதாய அடிப்ணட வங்கிக்குள் கசயற்பாடுகள் 
 
 

1. சனெதாய அடிப்ணட வங்கி நவணலத்திட்டம்  
 

 

வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளின் ஆரம்பமாைது 07 கட்டங்களில் கசயற்பட்டதுடன் 

2016.12.31ம் திகதியில் வடக்கு கிழக்கு மாவட்டங்கலம் உட்பட்டதாக நாடுனராகவும் 1074 வங்கிகலம் 331 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்கலம் இயங்குகின்றது. 
 

இதற்கணமய பார்க்குமிடத்து சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளாக ஆரம்பமாை கிணள வணலயணமப்னக்கள் 

இந்நாட்டின் குன்நிதித் துணறயில் நாடுனராகவும் விாிவணடந்துள்ள பாறியளவிலாை சிறிய குன்நிதி வங்கி 

நின்வை கட்டணமப்பாக குன்கிய காலத்திற்குள் உனோவாகினள்ளதுடன் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்க 

வணலணமப்ன சர்வநதச மட்டத்தில் குன்நிதித் துணறயில் சுட்டிக்காட்டக் கூடிய இடம் என்றிணைப் 

கபற்ன்ள்ளது  .குன்நிதித் துணறயில் பிரபலமாைவர்களிடத்நதநய வினோச்சமாகவுள்ள எனோ இடத்திணைப் 

கபற்ன்ள்ள சனெதாய அடிப்பணட வங்கித்கதாகுதி  ,வன்ணமயிணை எழிக்கும் 

குறிக்நகாள்கலக்குற்றதாகணவப்னகணள நசகாிப்பதில் விநசட நிணலயிணைப் கபற்ன்ள்ளதுடன் னதிய 

வங்கிகதாழில்நுட்ப னெணறகணளப் பின்பற்றி வங்கிகணள கைிைிமயப்படுத்தும் நடவடிக்ணககள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு கசயற்படுத்தப்பட்டு வனோகின்றது  . 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.1 வங்கி அங்கத்துவனெம் பங்கு னேலதை னென்நைற்றனெம் 

 

வாழ்வின் ழுச்சி பயைாளிகள்  னௌ 500 -/ இற்காை பங்ககான்றிணை ககாள்வைவு கசய்வதன் னேலம்  

அவர்கலக்கு சனெதாய அடிப்ணட வங்கிச் சங்கத்தின் அங்கத்துவம் கிணடப்பதுடன் அவர்கள் வங்கியின் 

பங்குதாரர்களாவர். 
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14.1 னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 

வங்கிச் சங்கங்களின் அங்கத்துவ னென்நைற்றம் ( -2000-201 6 ) 

 

ஆண்டு கபண்கள் ஆண்கள் கமாத்தம் 

கடந்த வனோடத்துடன் 

எப்பிடுணகயில் 

வளர்ச்சி 

வளர்ச்சி 

வீதம்% 

2000 9,43,142 6,28,094 1,571,236 3,26,300 26 

2001 10,42,158 6,63,905 1,706,063 1,34,827 9 

2002 11,49,226 7,16,833 1,866,059 1,59,996 9 

2003 12,75,273 7,77,222 2,052,495 1,86,436 10 

2004 13,51,769 8,06,470 2,158,239 1,05,744 5 

2005 14,28,848 8,24,846 2,253,694 95,455 4 

2006 15,16,985 8,53,604 2,370,589 1,16,895 5 

2007 15,75,509 8,72,490 2,447,999 77,410 3 

2008 16,41,872 8,59,900 2,501,772 53,773 2 

2009 16,91,112 8,96,947 2,588,059 86,287 3 

2010 18,30,840 9,70,693 28,01,533 2,13,475 8 

2011 18,81,808 9,87,740 2,869,548 68,015 2 

2012 2,0,79,173 1,0,78,546 3,157,719 2,88,171 9 

2013 21,99,135 11,21,833 3,320,968 1,63,249 5 

2014 23,89,133 12,14,461 3,603,594 2,82,626 7.8 

2015 2,503840 12,53,016 3,756,856 1,53,262 4.08 

2016 2,543,403 1,248,042 3,791,445 34,589 0.91 
 

னெம் – டணஞக்கந னெக்கூறு 

 

16 வனோட காலப்பகுதியினுள் அங்கத்துவத்தின் பரம் பலாைது  1 ம் னள்ளிவிபரக் குறிப்பில் 

காட்டப்பட்டுள்ளது   .னதிய அங்கத்தவர்களாக 2016 ஆம் ஆண்டிலும் 34,589 நபர் னதிதாக பங்களிப்னச் 

கசய்துள்ளதுடன் பல்நவன் சனேக  ,கபானோளாதாரப் பிரச்சிணைைகல க்குமத்தியில் நிதி நின்வைங்கள் 

திர்நநாக்கிய கநனோக்கடியாை கபானோளாதார நிணலணமயிலும் மது சனெதாய  அடிப்பணட  வங்கி த் 

கதாடர்பில் வாடிக்ணகயாளர்கள் ணவத்துள்ள நம்பிக்ணகணய இதன்  னேலம் அறிந்து ககாள்ள னெடினம். 
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விநசடமாக  2015 ஆம் ஆண்டில் சனெதாய  அடிப்பணட  வங்கிகளின் ஊடாக அறினெகப்படுத்தப்பட்ட  ‘திாிய 

சவிய ’விநசட கடன் திட்டம் உள்ளடங்கலாக அதுவணரயில் நணடனெணறயிலினோந்து சுயகதாழில்  ,விவசாய ,

மிஹிய  ,சுவசக்தி  ,இடர்  ,கினோள கடன் ,கயாவுன் திாிய  ,நுகர்நவார்  ,வாழ்வாதாரம் நபான்ற கடன் 

திட்டங்கலம் இந்த வளர்ச்சிக்குப் பங்களிப்னச் கசய்தை. 
 

 

 

14.2 னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 

 

அங்கத்தவர்கள் கசலுத்திய பங்குப் பைம் (2000 – 201 6) 
 
 

ஆண்டு கதாணக (னௌபா .மில்). வளர்ச்சி (னௌபா .மில்). வளர்ச்சி வீதம்% 

2000.  985.16.  397.98.  67.80.  

2001.  1,383.15.  397.99.  40.40.  

2002.  1,679.79.  296.64.  21.40.  

2003.  1,930.37.  250.57.  14.90.  

2004.  2,206.62.  276.25.  14.30.  

2005.  2,601.01.  394.40.  17.90.  

2006.  3,096.44.  495.42.  19.00.  

2007.  3,639.53.  543.10.  17.50.  

2008.  3,989.90.  350.37.  9.63.  

2009.  4,212.42 222.52.  5.58.  

2010.  4,790.47 578.05.  13.72.  

2011.  5,370.53.  580.06.  12.11.  

2012.  6,380.00.  1,009.69.  15.83.  

2013.  7,101.00.  721.00.  10.15.  

2014.  8,499.50.  1,398.50.  16.45.  

2015 .  9.927.81 1,428.31.  14.39.  

2016 1179100 186319 15.80 

 
னெம் – டணஞக்கந னெம் 
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16 வனோடங்களில் பங்கு னேலதைத்தின் பரம்பலா ைது  2 ம் குறிப்பின் (1 ஆம் வணரனக் குறிப்ன  )னேலம் 

காட்டப்பட்டுள்ளை  .ஆரம்ப காலத்தில் பங்கு னேலதைத்தின் வளர்ச்சி 68 % ஆகக் காைப்பட்ட 

நபாதிலும் ,கடந்த ஆண்டுகளில் வளர்ச்சி வீதம் துாிதமாக வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது  .நடப்பாண்டிணை 

னென்ணைய வனோடத்துடன் எப்பிடுணகயில் பங்கு னேலதைத்தில் வளர்ச்சி அவதாைிக்கப்பட்ட 

நபாதிலும் வளர்ச்சி வீதம் ஆரம்ப கால வளர்ச்சினடன் எப்பிடுணகயில் குணறந்துள்ளது  .இந்த 

நிணலயிணை நமலும் மீளாய்வு கசய்து  பங்கு னேலதைத்தின் வளர்ச்சிணய பகுப்பாய்வு கசய்து 

வங்கிகளின் நிரந்தர இனோப்னக்குப் பங்களிப்னச் கசய்னம் விதத்தில் வாழ்வின் ழுச்சி 

பயைாளிகளின், குணறந்த வனோமாைம் கபன்நவார் மற்ன்ம் வாழ்வாதார  அபிவினோத்தி 

நடவடிக்ணககளில் ஈடுபடுநவானோம் உட்பட்ட வணகயில் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவின் 

திர்காலத் திட்டமிடணலத் தயாாிப்பதுகதாடர்பில் கவைம் கசலுத்தப்படுகிறது. 2015 ஆம் 

ஆண்டில் னௌபா மில்லியன் 9,927.81 ஆக்க் காைப்பட்ட பங்கு னேலதைம் 2016 ஆம் ஆண்டின் 

இன்தியில் னௌபா மில்லியன் 11,791.00 வணர வளர்ச்சிணயக் காட்டுகிறது. 
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னடம்

14.1. கனக் குநப்ன
தங்கு னெனண பர்ச்ச (%)

பநர்ச்ச படீம்
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1.2 வங்கிச் சங்க ணவப்ன நவணலத்திட்டம் 
 
 

3. னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 

(ணவப்னக்கள்(அங்கத்தவர் ,அங்கத்தவரல்லாத ,கூட்டு ,சின்வர் மற்ன்ம் திாிய மாதா ( )2000 – 2016)  
 
 

ஆண்டு ண்ைிக்ணக வளர்ச்சி கதாணக (னௌபா) வளர்ச்சி )%( 

2000 2,645,574 1,220,922 2,033.45 1,264.50 

2001 3,035,233 389,659 3,111.16 1,077.71 

2002 3,296,569 261,336 3,857.10 745.94 

2003 3,680,786 384,217 4,710.80 853.70 

2004 3,989,539 308,753 5,751.81 1,041.01 

2005 4,229,575 240,036 6,824.88 1,073.07 

2006 4,394,498 164,923 8,131.66 1,306.78 

2007 4,613,504 219,006 9,875.63 1,743.97 

2008 5,081,229 467,725 11,356.79 1,481.16 

2009 5,167,854 86,625 13,536.65 2,179.86 

2010 5,505,853 337,999 15,906.77 2,370.12 

2011 5,524,025 18,172 18,907.33 3,000.56 

2012 6,206,484 682,459 20799.06 1,891.73 

2013 6,383,307 176,823 23,916.57 3,117.52 

2014 6,822,409 439,102 29,436.10 5,519.53 

2015  7,096,317 273,908 36,528.03 7,091.93 

2016 7,417,540 321,223 43,716.00 7,187.97 

 

னெம் – டணஞக்கந னெம் 
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2016 ஆம் ஆண்டில் 7,187 .9 7 மில்லியன் னௌபா ணவப்னச் கசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் வங்கி  நவ ணலத்திட்டம் 

கதாடர்பில் கதாடர்ந்தும் நம்பிக்ணகணவ த்து கசயற்பட்டுள்ளதுடன் விநசடமாக  201 6 சிங்கள  ,தமிழ் னது 

வனோடத்திற்காை னது வனோட நசமிப்ன நிகழ்ச்சி மற்ன்ம் மார்ச் 8 ஆந் திகதி ககாண்டாடப்படும் உலக மகளிர் 

திைம் ன்பவற்ணற இலக்காகக் ககாண்டு நணடனெணறப்படுத்தப்பட்ட திாியமாதா நசமிப்ன வளர்ச்சி 

நவணலத்திட்டங்கள் இந்த ணவப்னக்களின் வளர்ச்சிக்குப் பங்களிப்னச் கசய்தை  .ணைய நபாட்டித் தன்ணம 

ககாண்ட குன்நிதி நின்வைங்கலடன் எப்பிடுணகயில் இந்த வளர்ச்சி நபாற்றப்பட நவண்டியதாகும் . 

 

1.3 சனெதாய  அடிப்பணட வங்கிச் சங்க கடன் நவணலத்திட்டம். 
 

 வாழ்வின் ழுச்சி நிவாரைம் கபன்நவார் உள்ளிட்ட குணறந்த வனோமாைம் 

கபன்நவாாின்கதாழில்னெயற்சியாண்ணம ஆற்றல்கணள இைம் கண்டு  ,சுய பலத்தின் ஊடாக 

வன்ணமயிலினோந்து விடுபடுவதற்குத் நதணவயாை சூழணலக் கட்டிகயழுப்னவதற்குத் நதணவயாை 

நிதி வசதிகள் சனெதா ய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கக் கடன்  நவணலத் நவ ணலத்திட்டத்தின் கீழ் 

கசயற்படுகின்றது.. 

 அங்கத்தவர்களின் னேலதை நிதிய ம்மற்ன்ம் அவசர நிதித்  நதணவகணள சமாளிப்பதற்காை விநசட 

கடன் நவணலத்திட்டங்கள் சில அறினெகப்படுத்தப்பட்டு நணடனெணறப்படுத்தப்பட்டு வனோகின்றது. 

 சுயகதாழில்  ,மிஹிய கடன்  ,கினோள அபிவினோத்தி  கயா வுன் திாிய  ,வாழ்வாதாரக் கடன் 

நிகழ்ச்சிகளின் ஊடாக வனோமாை மீட்டல்கனோத்திட்டங்கலக்கு  100,000 -/ னௌபா னெதல் 250,000 -/ னௌபா 

வணர கடன் வ ழங்கப்படுகின்றது  .விவசாய நடவடிக்ணககலக்காை  நிதியத்திற்காக 75,000 னௌபா 

வணரயாை கடன் கதாணக கபற்ன்க் ககாள்வதற்காை வசதிகள் கசய்யப்பட்டுள்ளை  . 
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ஆண்டு

2. கனக் குநப்ன
கப்னத் பகக பர்ச்ச (%)

ணபப்னக்கள்
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 2010 ஆம் ஆண்டின் இன்தி அணரப்  பகுதியில் நணடனெணறப்படுத்தப்பட்ட மகுடம் அபிவினோத்திக் 

கடன் திட்டத்தின் கீழ் அதுவணரயில் வழங்கப்பட்டு வந்த சுயகதாழில் கடன் 

வணரயணறயாைது 100,000 னௌபாவிலினோந்து 250,000 -/ னௌபா வணர அதிகாிக்கப்பட்டது . 

 

 வீகடான்றிணை நிர்மாைித்தல்  ,அணரகுணறயாக னர்த்தி கசய்யப்பட்டுள்ள வீடுகளின் 

நவணலகணளப் னர்த்தி கசய்தல் . வீடுகளில் தினோத்த நவணலகணள  நமற்ககாள்லதல் நபான்ற 

நதணவகலக்கு 50,000 -/ னௌபா வணர கடன் வசதிகணளப் கபற்ன்  ,வீட்டுத் நதணவகணளப் னர்த்தி 

கசய்வதற்கு அங்கத்தவர்கலக்கு உதவி கசய்வதற்கு வங்கிச் சங்கம் தயாராக உள்ளது  . 

 அவசரப் பைத் நதணவகளின் நபாது அநியாய வட்டிக்காரர்களின் பிடியிலினோந்து விடுபட்டு மிகவும் 

இலகுவாக பைத் நதணவகணளப் னர்த்தி கசய்து ககாள்வதற்கு நுகர்நவார்  ,இடர்  ,சுவசக்தி கடன் 

திட்டத்தின் ஊடாக அங்கத்தவர்கலக்கு வசதிகள் கசய்து ககாடுக்கப்பட்டுள்ளை . 

 2010 ஆம் ஆண்டின் இன்தியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட விதுலி அத்வல கடன் திட்டத்தின் கீழ் சனெர் த்திப் 

பயைாளிகலக்கும் குணறந்த வனோமாைம் கபன்ம் வங்கிச் சங்கங்களின் அங்கத்தவர்கலக்கும் தாம் 

வதினம் வீட்டுக்கு மின் இணைப்ணபப் கபன்வதற்காக 30,000 -/ னௌபா உச்ச ல்ணலக்கு உட்பட்ட 

வணகயில் கடன் வழங்கப்படுகின்றது. 

 தறநபாது வட்டி வீதங்கள் வனோமாைமீட்டல் கனோத்திட்டங்களின் கபானோட்டு வழங்கப்படுகின்ற 

கடன்கலக்கு சனெர்த்திப் பயைாளிகள் மற்ன்ம் குணறந்த வனோமாைம் கபன்நவானோக்கு வனோடாந்த வட்டி 

வீதம் 8% இல் வழங்கப்படுகின்றது.  

 2015 ஆம் ஆண்டில் குணறந்த வனோமாைம் கபன்ம் மக்கலக்காக அறினெகப்படுத்தப்பட்ட 100,000 னௌபா 

திாிய சவிய கடன் திட்டத்தின் கீழ் 4 % வீத வட்டி அறவிடப்படுகின்றது. 

 2016ஆம் ஆண்டின் இன்தி வணரயில் 462,970  அங்கத்தவர்கலக்கு 26,184.25 மில்லியன் னௌபா 

கடைாக வழங்கப்பட்டினோந்தது . 
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14.4 னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 

 

கடன்கணள வழங்குதல்( 1999 – 201 6) 
 

ஆண்டு ண்ைிக்ணக (திரட்டிய) கதாணக(னௌபா .மில்) 

வனோடத்தினுள் 

வழங்கப்பட்ட கடன்கள் 

(னௌபா .மி) 

1999 209,818 966.31 966.31 

2000 481,475 2,788.50 1,822.19 

2001 813,334 5,552.75 2,764.24 

2002 1,016,392 7,448.08 1,895.33 

2003 1,340,126 10,503.30 3,055.22 

2004 1,697,866 13,977.81 3,474.51 

2005 2,149,135 20,725.03 6,747.22 

2006 2,527,841 26,035.09 5,310.06 

2007 2,952,840 32,843.04 6,807.93 

2008 3,450,469 42,757.37 9,914.36 

2009 3,721,662 48,352.73 5,595.36 

2010 4,160,596 58,531.61 10,178.88 

2011 4,682,822 71,721.04 13,189.43 

2012 5,085,275 87,046.00 15,324.96 

2013 5,360,115 98,056.00 11,010.00 

2014 6,388,489 127,805.40          29,749.40  

2015  6,851,459 153,989.65          26,184.25  

2016 7,536,257 180,229.25 26,239.60 

 

னெம் – டணஞக்கந னெம் 
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14. 5னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 
 

கடன்கணளவணகப்படுத்தல் 2016 .12.31 ஆந் திகதியில்திரட்டியது 
 

கடன் வணக 
கதாணக 

(னௌபா.மி) 
பங்களிப்ன 

சுயகதாழில் 88,806 49.27 

விவசாயம் 12,65 7.01 

ணையணவ (மிஹிய  ,மீன்பிடி  ,சுவசக்தி  ,இடர்  ,கினோள 

கடன்,கயாவுன் திாிய வாழ்வா தார சுழற்சி நிதி, 

ரட்டவினோநவா வாழ்வாதார அபிவினோத்தி) 

22,949 12.73 

நுகர்வு 7,946 4.40 

ைனனது 10,632 6.00 

வீடணமப்ன 23,536 13.05 

திாிய சவிய  3,170 1.75 

சஹை அனோை 6,442 3.57 

மணை அலகுகளில் உட்கட்ணமப்ன வசதிகள் 4,003 2.22 

அவசர வர்த்தகக் கடன் 94 0.05 

கமாத்தம் 180,229 100.00 

னேலம் – திணைக்கள னேலக்கூன் 
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ஆண்டு

14.3 கனக் குநப்ன
கடன் ங்கல்

ණය නිකුත් කිරීමම් ලර්ධනයகடன் ங்குன் 
பர்ச்ச
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1.4 வங்கிச் சங்கங்களின் நமலதிக நிதியங்கணள னெதலீடுகசய்தல் 
 

(நிணலயாை ணவப்னக்கள் மற்ன்ம் திணறநசாி உண்டியல்கள்) 
 
 வங்கிகளின் கசாத்துக்களின் உச்ச பயணை அணடனம் நநாக்கில் கடன் விண்ைப்பதாரர்கலக்கு 

கடன்கள் விடுவிக்கப்பட்டதன் பின்ைர் நமலதிக மாகவுள்ள நிதியத்திணை  ,சனெதாய 

அடிப்பணடவங்கிச் சங்கத்தின்  ஊடாக திணறநசாியின் சுற்றறிக்ணகக்கு இைங்க அரசாங்க 

வங்கிகளில் மாத்திரம் னெதலீடு கசய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது .இதன் னேலம் சனெதாய 

அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்கணள நிதியியல் ாீதியாக பலப்படுத்துவநத நநாக்கமாகும்.  
  

Ranjhopy; 49.27

gapர்கசய்ணக 7.01

Vidait 12..73

Efh;Nthh;4.4

[dGGJ7 6

tPlikg;G 13.05

r`z mUை 3.57

kid myF 
cl;;fl;likg;G trjpfs;

0.05

4. வணரனக் குறிப்ன

கடன் வணகப்படுத்தல்
Ranjhopy;

gaph;

Vidait

Efh;Nthh;

[dGGJ

tPlikg;G

r`z mUz

kid myF 
cl;;fl;likg;G 
trjpfs;
அச 
ர்த்கக் 
கடன் 

ரிசி  

டரித சபித 1.75 
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4.னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள். 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளிலுள்ள நமலதிக நிதிணய னெதலீடு கசய்தல்( 2000 – 201 6) 

 

ஆண்டு 
கதாணக 

(னௌபா .மில்) 

வளர்ச்சி (னௌபா. 

மில்). 
வளர்ச்சி )%( 

2000 1,620 1,038 178.00 

2001 3,175 1,555 95.99 

2002 5,097 1,922 60.54 

2003 5,914 817 16.03 

2004 7,828 1,914 32.36 

2005 7,417 -411 (5.25) 

2006 9,936 2,519 33.96 

2007 13,791 3,855 38.80 

2008 18,833 5,042 36.56 

2009 24,039 5,206 27.64 

2010 27,248 3,209 13.35 

2011 39,048 11,800 43.31 

2012 42,098 3,050 7.81 

2013 55,690 13,592 32.29 

2014 48,309 (7,381)  (15.27)  

2015  55,906 7,597 13. 53  

2016 68,782 12,786 18.72 

 
னெம் – டணஞக்கந னெம் 
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 சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளின் நமலதிகமாை நிதி னெதலீடு கள்6 வது னள்ளிவிபரக் குறிப்பின் னேலம் 

காட்டப்பட்டுள்ளதுடன்  ,வங்கியின் ஆரம்ப கால னெதலீட்டு வளர்ச்சி அதிகாித்துக் காைப்பட்ட நபாதிலும் 

பிற்காலங்களில் அது வீழ்ச்சியணடந்துள்ளது  .கடன் நவ ணலத்திட்டத்தின்  நிகழ்ச்சியின் விாிவாக்கத்தின் 

காரைமாக னெதலீடு கசய்ய னெடினமாை நிதியின் அளவு படிப்படியாக மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நபாதிலும் 

2016ஆம் ஆண்டில் ணவப்னக்களின் வளர்ச்சியின் காரைமாக னெதலீட்டில் வளர்ச்சி அவதாைிக்கப்பட்டது  .

இது எனோ சிறந்த அறிகுறியாகும். 
 
 

 
02 வங்கி நிதி நடவடிக்கப் பிாிவின் கசயற்பாடுகள் 

 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கி நடவடிக்ணக கணள நாடு னெழுவதிலும் தாபிக்கப்பட்டுள்ள சனெதாய 

அடிப்பணட வங்கிகள் மற்ன்ம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்க நிதிச் கசயற்பாட்டு அலகாகத் 

கதாழிற்படுணகயில் அதனுடன் இணைந்த வணகயில் பாாியளவிலாை பைிகள் 

நமற்ககாள்ளப்படுகின்றை. 

 

அதற்கணமய  ,சனெதாயஅடிப்பணட வங்கி நடவடிக்ணகப்  பிாிவின் அணைத்துச் கசலவுகலம் 

அப்பிாிவிைால் நமற்ககாள்ளப்படுவதுடன் அத ற்கு நமலதிகமாக சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகள் 

மற்ன்ம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்களின் கட்டடங்கணள நிர்மாைிப்பதற்கும் தினோத்த 

நவணலகணளச் கசய்வதற்குமாை கசலவுகள்   ,கைக்காய்வு உத்திநயாகத்தர்கலக்காை பிரயாை ப் 

படிகள்  ,னலன் விசாரணை உத்திநயாகத்தர்கலக்காை பிரயாை ப் படிகள்  ,வங்கிகளின் 

ஆண்டறிக்ணககணளத் தயாாிப்பதற்காை கசலவுகள்  ,பயிற்சிச் கசலவுகள் ன்பை இதில் 

உள்ளடங்குகின்றை .நமலும் மீள் நிதியிடல் கடன்கணள வங்கிச் சங்கங்கலக்கு வழங்குதல்  ,மிஹிய 
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14.5. கனக் குநப்ன
 ீச ீ பர்ச்ச

அிபினத்ட
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fl;lha 
Nrkpg;gpw;fhd 

nrYj;jpa tl;b 
763

gphptpd; eph;thf 
nryT 217.6

nryit 
tpQ;rpa 

tUkhdk;, 157.04

6.1. கனக் குநப்ன
பசனவு

KjyPL,   
1722.16

fld; 
toq;fypy

205.5;mwtpl 
Kbahf; 
fld; 
kPz;Lk; 

nrYj;jy; 0

Nkyjpf 
tUkhdk;, 

0.2

6.2. கனக் குநப்ன
னணம்

வட்டி மீளளிப்ன  ,பைியாளர்கலக்காைகடன்கணள வழங்குதல்நபான்ற வற்ன்க்காை நிதியத்திணை 

வங்கிகளின் வங்கி நிதிப் பிாிவின் வனோமாைத்தின் னேலம் நமற்ககாள்ளப்படுகின்றை  .வங்கி மற்ன்ம் 

குறித்த நமம்பாட்டு  மற்ன்ம் விளம்பரச் கசயற்பாடுகலக்காகவும் இப்பிாிவிைால் நிதி 

கசலவிடப்படுகின்றது . சனெதாய அடிப்பணட வங்கி நடவடிக்ணகப் பிாிவாக கமாத்த வனோமாைங்கள் 

மற்ன்ம் கசலவுகள் கீழுள்ளவாறாகும். 

 
 

14.7 Gள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள். 

 

2016ஆம் ஆண்டின் வனோமாைங்கலம் கசலவிைங்கலம் 

 
 

 

னெம் – டணஞக்கந னெம் 

 
 
 
 

சனெதாய அடிப்பணட நடவடிக்ணககள் பிாிவு னெகாணமத்துவச் கசயற்பாடுகலக்காகப் பின்வனோம் 

உத்திநயாகத்தர்கணள நசணவயில் அமர்த்தி வங்கி நடவடிக்ணககணள கநறிப்படுத்தல் நவணலத்திட்டங்கணள 

கசயற்படுத்தல், னென்நைற்ற நடவடிக்ணககள் மற்ன்ம் பிற கநறிப்படுத்தல் நடவடிக்ணககணள 

நமறககாள்கின்றது. 

கசலவு னௌபா .மில். வனோமாைம் னௌபா .மில். 

கட்டாயச் நசமிப்னக்கலக்காகச் 

கசலுத்திய வட்டி 
1>041>00 னெதலீட்டின் னேலம் 1>722.16 

பிாிவின் நிர்வாகச் கசலவுகள்  217.60 கடன் வழங்கள் னேலம் 205.50 

கசலணவ மிஞ்சிய வனோமாைம் 669.08 

அறவிட னெடியாக் கடன் 

அறவீடுகள் 
0 

நமலதிக வனோமாைங்கள் 0.02. 

கமாத்தச் கசலவுகள் 1>927.68 கமாத்த வனோமாைம் 1,927.68. 
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14.8 னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 

 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கி நடவடிக்ணகப் பிாிவின் பைியாளர்கள் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
னெம் – டணஞக்கந னெம் 

நமநல குறிப்பிட்டுள்ள பிரகாரம்சனெதாய அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவில் நமற்ககாள்ளப்படுகின்ற 

கசயற்பாடுகணளப் பின்வனோமான் விபாிக்க னெடினம். 
 

 

 

2.1 சனெதாய அடிப்பணடவங்கிகளில் கட்டாயச் நசமிப்னக் கைக்குச் கசயற்பாடுகள். 
 
 

2.1.1 அறினெகம். 

 

 குணறந்த வனோமாைம் கபன்ம் மக்கணள அதிகம் அதிகமாகச் நசமிப்பதற்குப் பழக்க ப்படுத்துதல் ,

அவர்களின் திர் கால நன்ணமக்காக கட்டாயச் நசமிப்ன  நவ ணலத்திட்டம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது.இங்கு அரசாங்கத்திைால் வழங்கப்படும் நிவாரைத் கதாணகயின் எனோ 

பகுதி கட்டாயச் நசமிப்பாக எவ்கவானோ நிவாரைம் கபனோநவானோக்கும் எதுக்கப்படும். 
 
 
 
 
 

 
பதவி 

தற்நபாது உள்ள 

ண்ைிக்ணக 

1.  பைிப்பாளர் 01 

2.  பி .பைிப்பாளர் - 

3.  உ .பைிப்பாளர் - 

4.  சனெர்த்தி னெகாணமயாளர் 29 

5.  எனோங்கிணைப்ன 

உத்திநயாகத்தர் 

01 

6.  நமம்பாட்டு ஊக்குவிப்ன 

உத்திநயாகத்தர் 

01 

7.  சனெர்த்தி அபிவினோத்தி 

உத்திநயாகத்தர் 

17 

8.  ழுதுைர்கள் 01 

9.  கைிைித்தரவு பதியிைர்கள் 0 

10.  தட்கடழுத்தாளர் 0 

11.  அலுவலக உதவியாளர் 02 

12.  சாரதி 0 
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இது வணரயில் வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களத்திைால் வழ ங்கப்படும் நிவாரை 

னெத்திணரகள் குடும்ப அங்கத்தவர்களின் ண்ைிக்ணககல க்நகற்ப  மாற்றமணடந்துள்ளை  .

குடும்ப அங்கத்தவர்களின் ண்ைிக்ணக 04 அல்லது அதற்கு நமற்பட்டதாக இனோப்பின் 3,500 

னௌபாவும்  ,அங்கத்தவர் ண்ைிக்ணக 03 ஆக இனோப்பின் 2,500 னௌபாவும்  ,அங்கத்தவர் 

ண்ைிக்ணக 3 இற்கு குணறவாக இனோப்பின் 1,500 னௌபாவும் வலுவூட்டப்பட்ட குடும்பங்கலக்கு 

420 னௌபாவும் வழங்கப்பட்டுள்ளை  .இந்த உதவு கதாணகப் கபன்மதியிலினோந்து கட்டாயச் 

நசமிப்பாக னெணறநய 300 னௌபா  ,200 னௌபா மற்ன்ம் 270 னௌபா  100 னௌபா கதாணககள் 2015 ஆம் 

ஆண்டு னெதல் மாதாந்தம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கியில்உள்ள பயைாளிகளின் கைக்குகளில் 

ணவப்னச் கசய்யப்படுகின்றை  .1995 ஆம் ஆண்டு னெதல் காைப்பட்ட கட்டாயச் நசமிப்னப் 

பைம் இரண்டு கட்டங்களாக  நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது. 
 

1. 1999 நவம்பர் னெதல் 2012 ஆம் ஆண்டு வணரயில் கட்டாயச் நசமிப்ன நிதி யங்கள் ,

வழங்கப்பட்டுள்ள பிரநதச கசயலகங்களிைால் எவ்கவானோ பயைாளினம் உாித்தாகும்  

சனெதாய அடிப்பணட ‘வங்கிச் சங்கங்களின்  ’கபயாில் குறித்த கட்டாயச் நசமிப்ன 

நிதியங்கள் மாதாந்த னெதலீட்டுக்காக  சனெதாய அடிப்பணட  வங்கி ப்  பிாிவுக்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது.         

  

2. 1995 னெதல் 1999 எக்நடாபர் மாதம் வணரயில் மக்கள் வங்கியிலும் இலங்ணக வங்கியிலும் 

னெதலீடு கசய்யப்பட்டுள்ள நிதியங்களில் (பயைாளிகலக்கு கசாந்தமாை நிதியங்களில் )

25 % வங்கி நிதிப் பிாிவிற்கு வரவணழக்கப்பட்டுனெதலீடுகள் நமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது .

2012 மார்ச் மாதம் னெதல் வங்கி கணளக் குறித்த நிதிகள் னெதலீடு கசய்யப்படுவதைால் 

தணலணமயகத்திைால் கட்டாயச் நசமிப்ன கதாடர்பில் னெதலீடு கசய்யப்படுவதில்ணல. 
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வங்கி நிதிப் பிாிவில் னெதலீடு கசய்யப்பட்ட கட்டாயச் நசமிப்ன நிதியங்கள் கீழ் 

குறிப்பிடப்படுகின்றவாறாகும் 

14.9 னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 
 

னெதலீட்டின் கபானோட்டு கிணடக்கப் கபற்ற கட்டாயச் நசமிப்ன (2000 - 2013)  

 

ஆண்டு நிதியம் (னௌபா .மில) வளர்ச்சி (னௌபா .மில்) வளர்ச்சி )%( 

2000.  1,045.   - 

2001.  2,424.  1,379.  131.96.  

2002.  3,852.  1,428.  58.91.  

2003.  5,510.  1,658.  43.04.  

2004.  6,652.  1,142.  20.73.  

2005.  7,349.  697.  10.48.  

2006.  8,282.  933.  12.70.  

2007.  9,099.  817.  9.86.  

2008.  9,960.  861.  9.46.  

2009.  10,738.  778.  7.81.  

2010.  12,886.  2,148.  20.00.  

2011.  13,702.  816.  6.33.  

2012.  11,726 (1,976)  (14.42)  

2013.  12,760.  1,034.  8.82.  

2014.  - - - 

 
னெம் – டணஞக்கந னெம் 
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14.7. கனக் குநப்ன
கட்டச் னசப்ன
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2.1.2. கட்டாயச் நசமிப்ன வட்டிக் ககாடுப்பைவு  . 

 

னெதலீட்டுக்காக வங்கி நிதிப் பிாிவுக்கு அனுப்பப்படும் கட்டாயச் நசமிப்ன நிதி யங்கள் னெதலீட்டு 

அலகிைால் னெதலீடு கசய்யப்பட்டு உணழக்கப்படும் வட்டியிலினோந்து எவ்கவானோ வனோடத்தின் 

இன்தியிலும் எவ்கவானோ சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கத்திற்கு வட்டிகள் கசலுத்தப்படுகின்றை    .

நமலும்  ,2006 ஆம் ஆண்டு னெதல் வாழ்வின் ழுச்சிச் சங்கங்கணளகசய ற்பாடுள்ளதாக பலப்படுத்தும் 

நநாக்கில் இந்த வட்டிக்  ககாடுப்பைவுகள்  சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்கள் ஊடாகச் 

கசலுத்தப்படுகின்றது  .நமலும் சனெதாய  அடிப்பணட வங்கிகள்  /வங்கிச் சங்கங்கலக்காை 

கதாழில்நுட்ப மற்ன்ம் பயனுன்தி வாய்ந்த திட்டங்கணள அறினெகப்படுத்தும் நநாக்கில் 2008 ஆம் ஆண்டு 

னெதல் கட்டாயச் நசமிப்னக்காை வட்டி நநரடியாக சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்களின் 

நணடனெணறக் கைக்கிற்கு அனுப்பப்படுகின்றை .இதன் னேலம் வங்கி நிதி நடவடிக்ணககள் பிாிவிைால் 

வனோடகமான்ன்க்கு 3 மில்லியன் னௌபாணவ நமலதிக வனோமாைமாக உணழக்க னெடிந்தது ( .வாியிலுள்ள 

பைத்தின் பிடிபைக் காலத்ணத  எனோ நாளாகக் குணறத்ததன் னேலம்  )கட்டாயச் நசமிப்னக்காகப் 

பயைாளிகலக்கு வழங்கப்படும் வட்டி வீதம் நபாட்டித் தன்ணம ககாண்ட வர்த்தக வங்கிகலடன் 

எப்பிடுணகயில் உயர் ந்த கபன்மதியில் காைப்படுகின்றது  .இது கைக்குகணள ணவத்தினோக்கும் 

பயைாளிகலக்கு வழங்கப்படுகின்ற விநசட சிறப்னாிணமயாகும். 
 
 

14.10 னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 

கட்டாயச் நசமிப்ன கசலுத்திய வழங்கப்பட்ட வட்டி (2000 - 201 6) 

 

ஆண்டு கசலுத்தப்பட்ட வட்டி வீதம் % 

2000.  14.0.  

2001.  17.75.  

2002.  13.0.  

2003.  8.1.  

2004.  7.5.  

2005.  7.75.  

2006.  10.06.  

2007.  14.0.  

2008.  14.0.  

2009.  14.0.  

2010.  9.5.  

2011.  7.1.  

2012.  7.5.  

2013.  6.5.  

2014.  6.0.  

2015.  6.0.  

2016. 6.0 
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னெம் – டணஞக்கந னெம் 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.2  கடன் திட்டம் 
 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கி நிதி நடவடிக்ணககள் பிாி வால், வங்கிச் சங்கங்களிைால் 

நணடனெணறப்படுத்தப்படுகின்ற கடன் திட்டங்கலக்குத் நதணவயாை நிதி யங்கணள 

வழங்குகின்ற நபாநத, வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்கள ஊழியர்கலக்காகவும் பல 

கடன் திட்டங்கணள நணடனெணறப்படுத்தி வனோகின்றது.  அதற்கணமய சனெதாய அடிப்பணட  

வங்கி நடவடிக்ணகணள பிாிவிைால் நணடனெணறப்படுத்தப்படும் கடன் திட்டங்கணளப் 

பின்வனோமான் வணகப்படுத்திக்காட்ட னெடினம். 

 

 2.2.1 பயைாளிகலக்காை கடன் திட்டம்  

 

 2.2.2 ஊழிர்கலக்காை கடன் திட்டம்  

 

2.2.1. பயைாளிகலக்காக கசயற்படுத்தப்படும் கடன் திட்டம் 

 

2.2.1.1மீள்நிதினைட்டல் கடன் திட்டம். 

 

வங்கிகள் கடன் கணள வழங்குவது தம்மால் நசகாிக்கப்படு கின்ற ணவப்னக் களிலினோந்நத 

பயன்படுத்துகின்றை  .அதற்காக கமாத்த ணவப்னக்களில் 80 % வணர மாத்திரம் 

பயன்படுத்துவதற்கு வங்கிச் சங்கங்கலக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது  .அதற்கு அப்பால் 

வழங்கப்படும் கடன்கள் விடயத்தில் ற்படும் நிதி கநனோக்கடிகணள ஈடுகசய்வதற்காக வங்கி 

நடவடிக்ணகப் பிாிவில் மீள் நிதியிடல் வசதிகணள வங்கி வட்டி வீதத்ணத விடக் குணறந்த 

வட்டி வீதத்தில் வங்கிகலக்கு  வழங்குகின்றது  .சுயகதாழில் ,விவசாயம் ,மீன்பிடி ,கால்நணட 

வளர்ப்ன  ,வியாபாரம் நபான்றவனோமாைமீ ட்டும்கனோத்திட்டங்கலக்கு கடன்கள் 
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வழங்கப்படுகின்றை  .மீள் நிதியிட் டல் கடன் திட்டங்கள்  ,சனெதாய அடிப்பணட  சங்கங்கள் 

ஊடாககசயற்படுவதுடன் வங்கி நிதி நடவடிக்ணகப் பிாிவு 4 % வனோடாந்த வட்டி வீதத்தில் 

சனெதாய அடிப்பணடச் சங்கங்கலக்கு  கடன்கணள வழங்குகின்றது  .சனெதாய 

அடிப்பணடசங்கங்களால் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகலக்கு 5 % வட்டிக்கு மீள்நிதினைட் டல் 

கடன் நிதியங்கணள வழங்குகின்றது. 
 

11. னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 
 

மீள்நிதினைட்டல் கடன் நவணலத்திட்டத்தின்  னென்நைற்றம் (1999 - 201 6) 
 

 

09.வணரனக் குறிப்ன 

 

மீள்நிதினைட்டல் கடன் நவணலத்திட்டத்தின் னென்நைற்றம் 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ஆண்டு 
கடன் 

ண்ைிக்ணக 

பயைாளிகளின் 

ண்ைிக்ணக 

விடுவித்த 

கதாணக 

(னௌ.மி). 

அறவிடப்படும் 

சதவீதம் )%( 

1999.    3.00.  100.  

2000.    52.00.  92.  

2001.    117.00.  101.  

2002.    177.00.  100.  

2003.  637.  23,223.  233.00.  100.  

2004.  786.  27,605.  283.00.  

 

101.  

2005.  849.  11.  523.  102.  

2006.  971.  175.  5,578.  100.  

2007.  1,040.  324.  12,588.  100.  

2008.  1,072.  472.  18,400.  100.  

2009.  1,097.  44,180.  523.58.  100.  

2010.  1,110.  45,284.  571.11.  91.  

2011.  1,112.  45,399.  581.42.  95.  

2012.  1,132.  46,145.  613.12.  100.  

2013.  1,163.  48,460.  710.91.  100.  

2014.  1,175.  49,332.  761.64.  100.  

2015.  1,179.  49,798.  797.88.  100.  

2016. 1,118 50,506 851,44 100. 
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09. வணரனக் குறிப்ன 
 

மீள்நிதினைட்டல் கடன்நவணலத்திட்டத்தின் னென்நைற்றம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 ஆம் ஆண்டில்கசய ற்பட்ட சஹை அனோை  நவ ணலத்திட்டத்திணை கசயற்படுத்தும் நபாது 

கடன்கணள வழங்குவதற்குப் நபாதிய ளவு கசயற்பட்ட  பை ம்இல்லாத சனெதாய அடிப்பணட 

வங்கிகலக்கு  ,சனெதாய அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவிைால் உணழக்கப்பட்ட நிதிணயப் பயன்படுத்தி 

மீள்நிதினைட்டல் கடன்கள் வழங்கப்பட்டை  .ஊழியர்கலக்கு நமாட்டார் ணசக்கிள் கணள 

வழங்குவதற்குப் நபாதியளவுநிதிணயக் ககாண்டிராத சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்கலக்கு வங்கி 

நிதிப் பிாிவிைால் உணழத்த நிதிணயப் பயன்படுத்தி மீள்நிதினைட்டல் கடன்கள் வழங்கப்பட்டை. 

 

2015 ஆம் ஆண்டில்  கசயற்படுத்திய  திாிய சவிய  நவ ணலத்திட்டத்திற்கு கடன் கணள வழங்குகின்ற 

நபாது   ,நபாதியளவு பை ம்இல்லாத சனெதாய  அடிப்பணட  வங்கிகலக்கு  ,நமநல கூறப்பட்டவான் 

வங்கி நிதிப் பிாிவிைால் உணழத்த நிதிணயப் பயன்படுத்தி மீள்நிதினைட்டல் கடன்கள் வழங்கப்பட்டை. 
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11.1 வணரனக் குறிப்ன– 
 

மீள்நிதியிடல் கடன் நிகழ்ச்சியின் னென்நைற்றம் (2014- 201 6) 
 

ஆண்டு குறித்த கடன் வணக 

கடன்களின் 

ண்ைிக்ணக 

(வங்கி) 

கதாணக (னௌபா) 

 

2014.  

2014.  

2015.  

 

சஹை அனோை  –மீள்நிதினைட்டல் 

நமாட்டார் ணசக்கிள் மீள்நிதினைட்டல் 

திாிய சவிய மீள்நிதினைட்டல் 

 

18.  

02.  

36.  

 

82, 500,000.  

5, 050,000.  

558, 077,600.  

 
 

 

2.2.1.2 மிஹிய  (8 ,%10 )% சலுணக வட்டி மீளளிப்ன 

 

 

சபத  ,ைனனது  ,வீட்டுக் (ககதர)  கடன்  நவ ணலத்திட்டம்  2010 ஆம் ஆண்டில் 

இணடநின்த்தப்பட்டதுடன் இக்கடன் திட்டத்திற்குப் பதிலாக சுயகதாழில்  ,பியச மற்ன்ம் 

மிஹிய நவ ணலத்திட்டங்கள் நணடனெணறப்படுத்தப்படுகின்ற து.இதைடிப்பணடயில் சனெதாய 

அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்களின் வனோமாைமீட்டல் திட்டங்கள் அணைத்துக்கும் சலுணக வட்டி 

மீள்நிதினைட்டல் சனெதாய அடிப்பணட  பிாிவிைால்நமற்ககாள்ளப்பட்டது .சனெதாய அடிப்பணட 

வங்கிகளின் நிதி யியல் நட்டங்கணளக் குணறப்பதற்காகச் சலுணகக் கடன் வட்டி வழங்குவது 

இதன் குறிக்நகாளாகும்  .2013.12.31 ஆந் திகதியின் பின்ைர் அறவிடப்பட்ட வட்டிகலக்கு 

சலுணக வட்டி மீளளிப்னச் கசய்யப்படவில்ணல  .2013.12.31 ஆந் திகதி வணர அறவிடப்பட்ட 

வட்டிகலக்காக மாத்திரம் இந்த வனோடத்திலும் வட்டிச் சலுணக வழங்கப்பட்டது. 
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12. னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 

 

வங்கிகலக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சலுணக வட்டிகளின் அளவு 

2009 - 2016 

 

வனோடம் கதாணக னௌபா 

2009.  250,143.00 

2010.  3,108,269.00 

2011.  2,496,830.25 

2012.  23,566,040.32 

2013.  91,706,854.90 

2014.  147,685,633.11 

2015.  240,179,298.54 

2016. 275,798,422.70 

 
னெம் – டணஞக்கந னெம் 
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10. கனக் குநப்ன
ங்ககளுக்கு ங்கப்தட்டுள்ப சலுகக ட்டி

கடணக

2016
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2.2.1.3விதுலி அத்வல கடன் நவணலத்திட்டம் 

 

சகலனோக்கும் மின் விநிநயாக த்திணை வழங்கும் நநாக்கில் வாழ்வின் ழுச்சி பயைாளிகலக்கும் 

குணறந்த வனோமாை கபன்ம் குடும்ப அலகுகலக்கும் மின் இணைப்ன வழங்குவதற்காக மின்சக்தி 

ாிசக்தி அணமச்சிைால் விதுலி அத்வல கடன் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது  .இந்ந 

நவணலத்திட்டத்திற்கு கபானோளாதார அபிவினோத்தி அணமச்சும் மின்சக்தி மற்ன்ம் ாிசக்தி 

அணமச்சும் வழிகாட்டியதுடன் .தற்நபாது அது சனேக வலுவூட்டல்  ,நலநைாம்னணக அணமச்சு ,

இலங்ணக சனெர் த்தி அதிகாரசணப தற்நபாணதய வாழ்வின் ழுச்சித் திணைக்களம ;  ,இலங்ணக 

மின்சார சணப ன்பை இதற்கு கசயலூக்கமிக்க பங்களிப்ணப வழங்கி வனோகின்றை. 

 

நாடு னெழுவதிலுனெள்ள வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட வங்கி வணலயணமப்பின் ஊடாக 

எநர தடணவயில் இந்த சலுணக அடிப்பணடயிலாை ”விதுலி அத்வல  “கடன் 

நவணலத்திட்டத்திணை நணடனெணறப்படுத ற்குறிய நிதி யங்கள் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிப்  

பிாிவிைால் வழங்கப்படுகின்றது . 

 

இந் நவணலத்திட்டத்தின் உத்நதச நன்ணமகளாவை 

 

I. குணறந்த வனோமாைம் கபன்பவர்களா ல் கசயற்படுத்தப்படும் அல்லதுகச யற்படுத்த 

உத்நதசித்துள்ள  சின் ணகத்கதாழில்கணளனம் விற்பணை அபிவினோத்தி நிகழ்ச்சிகணளனம் 

விணைத்திறன்மிக்கதாக ஆக்கி கபானோளாதார ஆற்றணல நமம்படுத்துதல் . 

II. வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தநவணல த்திட்டத்திற்கு கடன் நகாாிக்ணக கள் அதிகாித்து 

னதிய அங்கத்தவர்கள் சனெதாய அடிப்பணட வங்கியில் நசர்ந்துணவப்னக்கள் 

அதிகாிக்கின்றது. 

III. சனெதாய அடிப்பணட வங்கி நடவடிக்ணககள்  பிாிவிைால் வழங்கப்படும் நசணவக் 

கட்டைங்கள் காரைமாக வங்கிகளின் வனோமாை ஆற்றணல நமம்படுத்தக்கூடியதாக 

உள்ளணம  

IV. சனெதாய அடிப்பணட  வங்கிச் சங்கங்களின் நிதி ஆற்றல்  ,விணைத்திறன்  ,நம்பிக்ணக 

ன்பை நமலும் வினோத்தியணடதல்  ,  

 

இந்த விதுலி அத்வல கடன்  நவ ணலத்திட்டத்தின் கீழ் பயைாளிகலக்கு வழங்கப்படும் 

அதிகபட்சக்கடன் கதாணகயாைது 30,000 =/ னௌபாவாகும்  .60 மாதங்களில் 12 % வனோடாந்த 

வட்டினடன் கடன் கதாணக தவணைப்பைமாக அறவிடப்படும். 

   

இங்கு மின்சார சணபயிைால் அறினெகப்படுத்தப்ப டுகின்ற கடன் விண்ைப்பப்படிவத்ணத உாிய 

நுகர்நவார் நசணவ நிணலயத்திலினோந்து கபற்ன்கந றிப்படுத்தல் ஆநலாசணை  இலக்க ம் 05 

இற்கு இைங்க தணகணமகணளப் னர்த்தி கசய்துள்ள விண்ைப்பங்கணள னெணறநய வாழ்வின் 

ழுச்சி அபிவினோத்தி உத்திநயாகத்தர்  ,வாழ்வின் ழுச்சி னெகாணமயாளர்  ,பிரநதச கசயலாளர் 

ஆகிநயார் சிபாாிசு கசய்து மின்சார சணபக்குச் சமர்ப்பித்ததன் பின்ைர் மின் இணைப்ன 

வழங்கப்படும் . 
 

2010 ஆம் ஆண்டில் இந்த விதுலி அத்வல கடன்  நவ ணலத்திட்டத்துடன் கதாடர்னணடய இனோதரப்ன 

எப்பந்தம் இலங்ணக சனெர் த்தி அதிகாரசணபக்கும் (தற்நபாணதய வாழ்வின் ழுச்சித் திணைக்களம்  )
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இலங்ணக மின்சார சணபக்கும் இணடயில் ணகச்சாத்திடப்பட்டதுடன் அவ் ஆண்டில் கடன்கள் துவும் 

விடுவிக்கப்பட்டினோக்கவில்ணல . 

 

2014 ஆம் ஆண்டிலும் இந்த விதுலி அத்வல கடன்  நவணலத்திட்டம் கதாடர்பாை இனோதரப்னஎப்பந்தம் 

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களத்திற்கும் இலங்ணக மின்சார சணபக்கும் இணடயில் 

ணகச்சாத்திடப்பட்டது. 
 
 

13. னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 
 

விதுலி அத்வல கடன் நவணலத்திட்டத்தின் னென்நைற்றம் 
 

)2011 – 2015( 
 

ஆண்டு 

சனெதாய அடிப்பணடவங்கிப் பிாிவுவிைால் மின்சார சணபக்கு 

மின்சார சணபயிைால் 

பயைாளிகலக்கு/குணறந்த வனோமாைம் 

கபன்நவானோக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ள வழங்கப்பட்டுள்ள 

கடன்களின் 

ண்ைிக்ணக 

கதாணக 

(னௌபா.மில்.) 

கிணடக்கநவண்டி

யகதாணக  

(னௌபா.மில்.) 

கடன்களின் 

ண்ைிக்ணக 

கதாணக 

(னௌபா.மில்.) 

2011 02 350 335.08 20,694 354 
2012 07 747 675.32 44,932 853 
2013 09 1080 861.67 64,520 1,237 
2014 13 1537 1,106.18 80,153 1,537 
2015 15 1782 1,036.93 97,831 1,899 
2016 16 1984 1,082.52 101,800 1,985 

 
2.2.2. வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களத்தின் ஊழியர் குழாத்திற்காை கடன் வழங்கல் திட்டம் 

 

2.2.2.1. நுகர்நவார் கடன் வழங்கல் திட்டம். 
 
 2004 கபப்ரவாி மாதத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இவ்நவணலத்திட்டம் 2008 வணரயில் வாழ்வின் ழுச்சி 

அபிவினோத்தி உத்திநயாகத்தர்கலக்கு மாத்திரம் 9% வனோடாந்த வட்டி வீதத்தில் 50,000 னௌபா கடன்  

கதாணக வழங்கப்பட்டது. இக் கடன் திட்ட மாைது அணைத்து ஊழியர்கல க்குமாைதாகும். கடணை 

மீளச் கசலுத்துவதற்காை காலம் 60 மாதங்களாகும். 50,000/- ஆகக் காைப்பட்ட கடன் கதாணக 

2010.10.18 ஆந் திகதி னெதல் 100,000/- ஆக அதிகாிக்கப்பட்டது. 2013.12.18 ஆந் திகதி னெதல் இந்ந  

நவணலத்திட்டம் மாவட்டங்கலக்குப் விாிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது . 2015.01.19 ஆந் திகதி னெதல் இந்த 

கடன்கணள வழங் குவது நின்த்தப்பட்டுள்ளதுடன், அறவிட் டு நடவடிக்ணககள்  கசயற்பாடுகள் 

மாவட்ட மட்டத்தில் நமற்ககாள்ளப்படுகின்றை. 
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14. னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 
 

2015.12.31 ஆந் திகதியில் ஊழியர் நுகர்வுக் கடன் 

(திரட்டிய) 
 

வழங்கிய கடன்களின் 

ண்ைிக்ணக 

கதாணக (னௌபா.மி) 

28,308 2, 001.00.  

 
 

னெம் – டணஞக்கந னெம் 

2.2.2.2 பைியாளர்கலக்காை வீடணமப்னக் கடன் திட்டம் 

2004 ூன் மாதத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இ ந்த நவணலத்திட்டம்  வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் 

திணைக்களத்தின் நிரந்தர மாைபைியாளர்கலக்காக சனெதாய அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவின் 

னெதலீடுகளிலினோந்து உணழக்கப்பட்ட வனோமாைத்தின் னேலம் நிதி எதுக்கீ டுகள் 

நமறககாள்ளப்பட்டது .கடன் நவணலத்திட்டத்தின் கீழ் காைிகயான்ணறக் ககாள்வைவு கசய்தல்  ,

னதிய வீகடான்ணற நிர்மாைித்தல்  ,வீகடான்ணறக் ககாள்வைவு கசய்தல்  ,வீகடான்ன்க்கு எனோ 

பகுதிணயச் நசர்த்தல் அல்லது விாிவுபடுத்துதல் ன்பவற்ன்க்குக் கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றை   .

கடணை மீளச் கசலுத்துவதற்காை காலம் 15 வனோடங்கள் வணர நீடிக்கப்பட்டுள்ளது  .வீடணமப்னக் 

கடன் திட்டத்தின் கீழ் 2015.12.31 ஆந் திகதி வணரயில் வழங்கப்பட்டுள்ள கடன்களின் விபரம் 

பின்வனோமான் காைப்பட்டது . 2 010.01.01 ஆந் திகதி னெதல் குறித்த வட்டி வீதம் 10 % வணர 

குணறக்கப்பட்டுள்ளதுடன்  ,2014.11.01 ஆந் திகதி னெதல் இக்கடன்கணள அறவிடும் கசயற்பாடுகள் 

மாவட்ட மட்டத்திற்குப் பரவலாக்கப்பட்டுள்ளது  .2015.01.19 ஆந் திகதி னெதல் இந்த கடன் வழங்கல் 

திட்டம் இணடநின்த்தப்பட்டுள்ளது. 
 

15. னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 

 

2016 .12.31 ஆந் திகதியில் வீடணமப்னக் கடன்கள் 
 

(திரட்டிய) 

 

 

 

 
 
 
 

னெம் – டணஞக்கந னெம் 

2.2.2.3நமாட்டார் ணசக்கிள் கடன்  திட்டம். 

 

வழங்கி கடன்களின் 

ண்ைிக்ணக 

கதாணக 

னௌபா.மில்லியன் 

2,129 

 

905.08.  
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2004 நவம்பர் மாதத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த கடன் திட்டத்தின் கபானோட்டு  ,வங்கி நிதி  

நடவடிக்ணக பிாிவின் னெதலீட்டின் னேலம் உணழக்கப்பட்ட வனோமாைத்தில் நிதி எதுக்கப்பட்டது  . 
 

வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களத்தின் நிரந்தர ஊழியர்கலக்கு மாத்திரம் இந்த கடன்  

நவணலத்திட்டம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது  .10  % வனோடாந்த வட்டி வீதத்தின் கீழ் 150,000 னௌபா 

உச்ச ல்ணலக்கு உட்பட்ட வணகயில் 60 மாதாந்தத் தவணைகளில் தினோப்பிச்  கசலுத்த  நவண்டும் 

ன்ற அடிப்பணடயில் நமாட்டார் ணசக்கிள் கடன்கள் வழங்கப்பட்டை  .2014.12.31 ஆந் திகதியின் 

பின்ைர் நமாட்டார் ணசக்கிள் கடன்கணள மாவட்ட மட்டத்தில் வழங்குவதற்கு  

எப்பணடக்கப்பட்டினோந்ததுடன்  2014.11.01 ஆந் திகதி னெதல் இந்தக் கடன்கள அறிவிடும் பைினம் 

மாவட்ட மட்டத்திற்குப் பரவலாக்கப்பட்டுள்ளது  .2015.01.19 ஆந் திகதி னெதல் இந்த கடன் வழங் கும் 

திட்டம் இணடநின்த்தப்பட்டுள்ளது . 
 

 
 

16. னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 
 

2016 .12.31 ஆந் திகதியில் நமாட்டார் ணசக்கிள் கடன் 

(திரட்டிய) 45 
 

வழங்கிய கடன்களின் 

ண்ைிக்ணக 

கதாணக னௌபா.மில். 

4067.  368.03.  

 

னெனம் – கக்கப னெனக்கூறு 

 

2.3 விநசட ஊழியர் கடன் திட்டம் 
 

வாழ்வின் ழுச்சி திணைக்களத்தின் நிரந்தரமாை பைியாளர்கலக்கு அரசாங்கத்திைால் வழங்கப்படுகுன்ற 

கடன் திட்டங்கலக்கு நமலதிகமாக விநசட ஊழியர் கடன் திட்டங்கலக்கு நமலதிகமாக விநசட ஊழியர் 

கடன் என்றாக உயர்நதபட்சம் னௌபா 1000000.00 இற்கு உட்பட்டதாக இக்கடன் திட்டம் 

கசயற்படுத்தப்படும். வாழ்வின் ழுச்சி அபிவினோத்தித் திணைக்களத்தின்  இணைய னென்ைர் பலநவன் கடன் 

திட்டங்களின் ஊடாக நன்ணமகணள வழங்குவது இதன் குறிக்நகாளாகும். இக் கடன் திட்டமாைது 2016நம 

மாதம் 01ம் திகதியிலினோந்து கசயற்படுத்தப்படுகின்றது. 
 

17 னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 
 

2016-02-31 ஆம் திகதியpல் வpநசட Cழியர் கடன் திட்டம் 
 

(திரட்டியது) 
 

வழங்கிய கடைின் விபரம் 
 

கதாணக னௌ. மில். 

தணலணமக் காாியாலயம் 
 

114.968 

மாவட்டத்திற்காைது 
 

818.84 

 

னெனம் – கக்கப னெனக்கூறு 

 
2.4  ஊழியர் உடல் விபத்துக் காப்னன்தி 
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சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகலக்குச் கசாந்தமாை பைத்ணத வங்கிகளிலினோந்து வர்த்தக 

வங்கிகளில் ணவப்னச் கசய்வதற்குக் ககாண்டு கசல்லும் நபாதும் வர்த்தக வங்கிகளிலினோந்து சனெதாய 

அடிப்பணட வங்கிகலக்கு பைத்ணதக் ககாண்டு வனோம் நபாதும் நிகழும் ககாள்ணள களின் நபாது 

வங்கி ஊழியர்கலக்கு ற்படும் உடல் ாீதியாை விபத்துக்கலக்காக இ வ் நவணலத்திட்டத்தின்  கீழ் 

நட்டஈடு வழங்கப்படுகின்றது  .20 0 5 எக்நடாபர் மாதம் னெதல் நணடனெணறப்படுத்தப்பட்ட உடல் 

விபத்துக் காப்னன்தி நிதியத்திற்கு எவ்கவானோ வங்கி னம் வனோடகமான்ன்க்கு 1,000 -/ தவணைப் பைம் 

கசலுத்தி காப்னன்தி  கசய்துககாள்ளல் நவண்டும்.  
 

இதன் கீழ் கபற்ன்க் ககாள்ள னெடினமாை ஆகக் கூடிய நட்டஈடு 2015.08.19 ஆந் திகதி னெதல் னெதல் 

நணடனெணறக்கு வனோம் வணகயில் அணைத்து உத்திநயாகத்தர்கலக்கும் 300.000 ஆகும். 

 

2016ஆம் ஆண்டில் இவ் நவணலத்திட்டத்தின் கீழ் வங்கிகளி லினோந்து காப்னன்தித் தவணைப் பைமாக 

1,298\5,480னௌபா கிணடத்துள்ளதுடன் 2016ஆம் ஆண்டில் 1,027,600கிணடத்துள்ளது  .உடல் 

விபத்துக்கலக்காை நட்ட <டாக 2016 .12.31 ஆந் திகதி வணரயில் 1,786,270 -/ னௌபா 

கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

2.5 வாழ்வின்  ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்க ணகயினோப்பிலுள்ள காசுக் காப்னடு 

2.5.1வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்gணட வங்கிகளில் ணகயினோப்பிலுள்ள காசுமற்ன்ம் 

அவ்வங்கிகளிலினோந்து வர்த்தக வங்கிகலக்குக் காணசக் ககாண்டு கசல்கின்றநபாது ம் ற்படும் களவு 

மற்ன்ம் ககாள்ணளகளிைால் ற்படும் நிதி இதன் னேலம் ஈடு கசய்யப்படும். 

2.5.2வங்கி மற்ன்ம்வங்கிச் சங்கங்களின் நாளாந்த திரவத்தன்ணமத் நதணவகணளக் கவைத்திற் ககாண்டு 

அதற்கணமயஇக்காப்னடுகளின் கபானோட்டு கட்டுப்பாட்டுச் சணபனடன் கலந்துணரயாடி தீர்மாைித்துக் 

ககாள்ள னெடினம்  .அதற்காக வனோடாந்த தவணைப் பைத்ணத சனெதாய அடிப்பணட வங்கி நிதிப் 

பிாிவுக்குஅனுப்பிகாப்னட்டணப கபன்வதற்குத் நதணவயாை நடவடிக்ணககள் எழுங்குகசய்யப்பட்டுள்ை .

அதன் னென்நைற்றம் 2016 .12.31 ஆந் திகதி யில்சகல வங்கிகலம் இனோப்னப் கபட்டகம் பயன்படுத்தப்படுகின்ற  

இந்தக் காப்னன்திப் னட்ணகணயப் கபற்றினோந்த்து. 

 

2.5.3ஊழியர் உடல் விபத்து மற்ன்ம் ணகயினோப்பிலுள்ள காசுக் காப்ன டு கதாடர்பில் 2015 ஆம்ஆண்டு 

வணரயில் கவளியிடப்பட்டுள்ள அணைத்துச் சுற்றறிக்ணககணளனம் தினோத்தங்கணளனம் இரத்துச் கசய்து 

2015.08.14 ஆந் திகதி னதிய சுற்றறிக்ணககயான்ன் கவளியிடப்பட்டுள்ளது  .அதன் பிரகாரம்2016ஆம் ஆண்டில் 

ணகயினோப்பிலுள்ள காசுக் காப்னன்தி ல்ணலணய 10 இலட்சத்திலினோந்து 20 இலட்சம் வணர அதிகாிப்பதற்கு 

நடவடிக்ணககள் நமறககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

2.5.4வங்கிச் சங்கங்கள் (உடல் விபத்துக் காப்னன்தித் பைனெம் அடங்கலாக  )மற்ன்ம் மகா சங்கங்களால் 

அனுப்பப்பட்ட தவணைப் பைம்  ,சனெதாய அடிப்பணட வங்கி பிாிவிைால் உனோவாக்கப்பட்டுள்ள நிதியத்தில் 

ணவப்னச் கசய்யப்பட்டு பயனுன்தி வாய்ந்த னெணறயில் னெதலீடு  கசய்து நிதியம் விாிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது . 
 

2.5.52016 .12.31 ஆந் திகதி யில் ணகயினோப்பிலுள்ள காசுக் காப்னன்தி நட்டஈடாக 4,104,150.82னௌபா 

(திரட்டியதாக கசலுத்தப்பட்டுள்ளது . 
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2.6 சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளிைதும்   ,சனெதாய அடிப்பணடவங்கிச் சங்கங்களிைதும் 

கவளிவாாியாை கைக்காய்வு 
 

வாழ்வின் ழுச்சி வங்கிகள் மற்ன்ம் வங்கிக் சங்கங்களின்நடவடிக்ணகணள எவ்கவானோ வனோடத்தின் 

இன்தியிலும் அதாவது ைவாி 1 ஆந் திகதி னெதல் டிசம்பர் 31 ஆந் திகதி வணரயாை காலப் பகுதியில் 

நமற்ககாள்ளப்பட்ட கசயற்பாடுகள் கதாடர்பில்  கைக்காய்வு கசய்து வனோடாந்த கைக்காய்வு 

அறிக்ணககயான்ன் தயாாிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஆரம்ப காலத்தில் அவ் அறிக்ணகணயத் தயாாிக்கும் 

அதிகாரம் பிரநதச கசயலகங்களின் கைக்காளர்கலக்கு வழங்கப்பட்டினோந்தது  .ைினும் அப்பைி 

கவற்றிகரமாக நமற்ககாள்ளப்படாணமயிைால் அவ்வான் அறிக்ணககள் தயாாிக்கப்படா த 

வனோடங்கலக்காை கைக்காய்வு அறிக்ணககணளத் தயாாிப்பதற்காக அரசாங்க /அரசாங்க 

நிர்வாகத்திலுள்ள நின்வைங்களின் கைக்காளர்கள் கவளிவாாியாை கைக்காய்வு 

உத்திநயாகத்தர்களாக நியமிக்கப்பட்டு அவர்களின் நசணவகள் கபறப்பட்டை. 

 

2006 ஆம் ஆண்டின் பின்ைர் இன்ன் வணரயில்உள்ளகக் கைக்காய்வுப் பிாிவு  ,கைக்காய்வுகணள 

நமற்ககாண்டு நிதிக் கூற்ன்க்கணளத் தயாாித்து கைக்காய்வுக் கனோத்துக்கலடன் சனெதாய  அடிப்பணட  

வங்கிகலக்கு உள்ளக்க் கைக்காய்வுப் பிாிவால் இதுணரயில் நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது. 
 

இதற்கு நமலதிகமாக சிறந்த சாியாை தீர்மாைங்ணள நமற்ககாள்லம் கபானோட்டு “ர்ைஸ்ட்  ன்ட் 

யங்” பட்டயக் கைக்காளர் நின்வைத்திற்கு 2013, 2014, 2015 ஆகிய வனோடங்களின் இன்தித் 

கைக்குகணள கைக்காய்வு கசய்வதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2.7 வங்கிக் கண்காைிப்ன அலகு. 
 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கி நடவடிக்ணகப் பிாிவிைால் வழங்கப்பட்டகநறிப்படுத்தல் ஆநலாசணைகள் 

மற்ன்ம் சுற்றறிக்ணககலக்கு இைங்க வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய  அடிப்பணட வங்கிகளிைதும் சனெதாய 

அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்களிைதும் கநறிப்பாட்டு நடவடிக்ணககள்  னெணறயாக 

நமற்ககாள்ளப்படுகின்றைவா ன்பணத கண்காைிப்பித்தலும் வழிகாட்டல் நடவடிக்ணகணள 

நமற்ககாள்வதற்கும் எட்டுகமாத்த வங்கிச்சங்ககதாகுதி யிைதும் விணைத்திறணைனம் பயனுன்தித் 

தன்ணமணயனம் நமம்படுத்துவணதக் குறிக்நகாளாகக் ககாண்டு ”வங்கி கன்காைிப்ன அலகு   “சனெதாய 

அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவினுள் தாபிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அப்பிாிவிைால் பின்வனோம் கசயற்பாடுகள் 

நமற்ககாள்ளப்படுகின்றை. 

 

* வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணடவங்கிகள் மற்ன்ம் வங்கிச் சங்கங்களின் 

கைக்காய்வு விசா ரணை நசாதணைகள் கைக்காய்வு அறிக்ணககள் னேலனெம் நவன் 

விதத்திலும் கிணடக்கப்கபன்ம் னெணறப்பாடுகலக்கு இைங்க பி ண்பைி ஆய்வு   

நடவடிக்ணககணள நமற்ககாள்ளல்  ,அதற்கணமய கவளிக்காட்டப்படும்  

குணறபாடுகணளச் சாிகசய்தல் மற்ன்ம் உள்ளகக் கைக்காய்வு  ,சட்ட விசாரணைகள் 

மற்ன்ம் குறித்த பிாிவுகலக்குத் நதணவயாை தகவல்கணள வழங்கி நதணவயாை 

எனோங்கிணைப்ணப நமற்ககாள்கின்றது. 
 

* வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட வங்கி மற்ன்ம் வங்கிச்சங்கங்களின் கைக்கீட்டுச் 

கசயற்பாடுகள் தாபைச் கசயற்பாடுகளிலும் நாளாந்தச் கசயற்பாடுகளிலும் 

காைப்படும் குணறபாடுகணளச் சீர்கசய்வதற்கு நடவடிக் ணகணயநமற்ககாள்லம் 

நதணவயாை அறிவுன்த்தல்கணளனம் வழங்கி வாடிக்ணகயாளர்கணளப் பாதுகாப்பதற்கு 

நடவடிக்ணக டுக்கின்றது. 
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* மாதாந்த ஆள்சார் பாீட்ணச மீதிகணளச் சமப்படுத்தும் கசயற்பாடுகள் ,வங்கி நடமாடும் 

நசணவ  ,வாழ்வின் ழுச்சி வங்கிகணள என்றிணைத்தல்  ,இயற்ணக அைர்த்தங்களின் 

காரைமாக வங்கிச் சங்கங்கலக்கு ற்படும் நசதங்களின் காரைமாக வங்கிச் 

கசயற்பாடுகணள மீண்டும் வழணமக்கு ககாண்டு வனோவதற்குத் நதணவயாை  

ஆநலாசணைகணள வழங்குவதும் தினோத்தங்கணள நமற்ககாள்லம் நடவடிக்ணககணள 

நமற;ககாள்வதும். 
 

* வாழ்வின் ழுச்சி சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளிலும் வங்கி ச் சங்கங்களிைதும் 

காலத்துக் காலம் ற்படும் பல்நவன்பட்ட நதணவப்பாடுகளின் பிரகாரம் 

நதணவயாைகநறிப்படுத்தல் அறிவுன்த்தல்கணளனம் வழிகாட்டல்கணளனம் 

வழங்குவதன் ஊடாக வங்கி களிைதும் வங்கி ச் சங்கங்களிைதும் பயனுன்தித் 

தன்ணமணய நமம்படுத்துவதற்குப் பங்களிப்ன ச் கசய்வது ”சனெதாய அடிப்பணட” 

வங்கி/வங்கிச் சங்கஎழுங்குபடுத்தல்  மற்ன்ம் கன்காைிப்ன பிாிவிைால்  ’

நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது. 
 
 

* கதாடர்ச்சியாக நமற்பார்ணவ , கசய்தல் உட்பட திடீகரை ற்படும் நதணவகலக்கு 

உதவி வழங்குதல்  ,எனோங்கிணைப்னச் கசயற்பாடுகள் ன்பவற்ணற 

இலகுபடுத்துவதற்காக வங்கி மகாசங்க எழுங்குபடுத்தல்கண்காைிப்ன பிாிவுகள் 25 

மாவட்டங்களிலும் அணமக்கப்பட்டுள்ளை  .201 6ஆம் ஆண்டில் சனெதாய அடிப்பணட 

வங்கி/வங்கிச் சங்க எழுங்குபடுத்தல் கண்காைிப்ன  அலகி ல் நதசிய மட்டத்தில் 3 

னென்நைற்ற மீளாய்வுகணள நடாத்தியது .அதன் நபாது இைங்காைப்பட்ட அதிகமாை 

பிரச்சிணைகள் அவ் ஆண்டிநலநய தீர்க்கப்பட்டுள்ளை  .  
 
 

2.8  பயிற்சி நடவடிக்ணககள் 
 

 

1074 சனெர்த்தி வங்கிகணளக் ககாண்ட வணலயணமப்பிைதும் 332 மட்டளவிலாை சனெதாய 

அடிப்பணடச்சங்கங்களிைதும் பைியாளர்க லக்கு வங்கி நடவடிக்ணககள் மற்ன்ம் ணைய 

விடயங்கலக்குறியவான் பயிற்சிகணள வழங்கும் கசயற்பாடுகணள திணைக்களத்தின் பயிற்சிப் பிாிவு 

எனோங்கிணைப்னச் கசய்கின்றது. 
 

வாடிக்ணகயாளர்கலக்கு மிகவும் விணைத்திறன்மிக்கதும் பயனுன்திவாய்ந்ததுமாை நசணவயிணை 

வழங்குவதற்காக பைியாளர்களிடத்தில் அறிணவனம் திறன்கணளனம் சிறந்த மைப்பாங்குகணளனம் 

வினோத்தி கசய்வது இவ் அலகின் பைிப்கபான்ப்பாகும். 

 

அதைடிப்பணடயில்  ,வங்கியின் கசயற்பாடுகள் கதாடர்பாை கதளிணவ வழங்கும் வங்கி 

நடவடிக்ணககள் மற்ன்ம் கைக்கீட்டுச் கசயன்னெணறகள் கதாடர்பாை அடிப்பணடப் பயிற்சிகநறிணயப் 

பயில்வதற்காை வாய்ப்ன எவ்கவானோ வங்கி ப்பைிப்பாளனோக்கும் வழங்கப்படுகின்றது   .இது தவிர  ,

சனெதாய அடிப்பணட வங்கி நடவடிக்ணககள்  மற்ன்ம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளின்  கைக்கீட்டுச் 

கசயற்பாடுகள் கதாடர்பில் பயிற்சிகபறாத வங்கிச்சங்கபைியாளர்கலக்குப் பயிற்சியளிப்பதற்கும் 

நடவடிக்ணககள் டுக்கப்பட்டுள்ளை .நமலும் ,இலங்ணக வங்கியாளர் பயிற்சி நின்வைத்தின் ஊடாகப் 

பயிற்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டதுடன் 2016ஆம் ஆண்டினுள் வங்கி உத்திநயாகத்தர்கலக்காை 

வழிகாட்டல் மற்ன்ம் நமற்பார்ணவப் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகயான்ன்ம் நடாத்தப்பட்டது  .அதன் கீழ் 61 

னெகாணமயாளர்கள் பயிற்சி கபற்றைர் .2015 ஆம் ஆண்டில் நுண் நிதிச் சான்றிதழ் பாடகநறிணயப் னர்த்தி 

கசய்த உத்திநயாகத்தர்களின் ண்ைிக்ணக 489 ஆகும். 
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2.9னெகாணமத்துவத் தகவல் அலகு 

1074 சனெதாய அடிப்பணட வங்கிககளின் தகவல்கணள னெகாணம  கசய்வது வங்கி நிதிச் நடவடிக்ணககள் 

பிாிவின் தகவல் னெகாணமத்துவ அலகின் னேலம்  நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது  .அதைடிப்பணடயில் ,

எவ்கவானோ வங்கி னம்வங்கிச்சங்கனெம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்க லம் மாதாந்தம் தமது 

வங்கிகளின் னென்நைற்றத்ணத  ,வழங்கப்பட்டுள்ள படிவங்கள் ஊடாக தகவல் மற்ன்ம் னெகாணமத்துவ 

அலகிற்கு அறி க்ணகயிடல் நவண்டும்  .அத்தரவுகணளத் தயாாித்து  சனெதாய அடிப்பணட  வங்கிகளின் 

தற்நபாணதய நிணல கதாடர்பாகப் பகுப்பாய்வு கசய்து தகவல்கணளச் சமர்ப்பிப்பதற்கும் வங்கிச் 

சங்கங்களின் னென்நைற்றத்ணதப் பாராட்டுவதற்குத் நதணவயாை வீ கிதாசார பகுப்பாய்வுகணள 

உனோவாக்குவதற்கும் அதைடிப்பணடயில் வங்கிச் சங்கங்கணளப் பாராட்டுவதற்குத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது   .நமலும் கைிைித் கதாழில்நுட்பத்ணதப் பயன்படுத்தி வங்கி களிைதும் 

வங்கிச்சங்கங்களிைதும் தகவல்கணள வங்கி நிதி  நடவடிக்ணககள்  பிாிவுக்குப் கபன்வதற்கு 

நடவடிக்ணககள்நமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளை. 

 

சனெதாய அடிப்பணட  வங்கிகணளக் கைிைிமயப்படுத்தும் நடவடிக்ணககள் கவற்றியளித்தணதத் 

கதாடர்ந்து நமலும் பயனுன்தி வாய்ந்ததும் விணைத்திறன்மிக்கதுமாை னெணறயில் வங்கிகளின் 

தற்நபாணதய நிணலணயப் பகுப்பாய்வு கசய்வதற்கும் பாராட்டும் கசயற்பாடுகணள நமற்ககாள்வதற்கும் 

நடவடிக்ணககள் நமற்ககாள்ளப்படுகின்றது. .201 6ஆம் ஆண்டில் நதசிய மட்டத்திலாை 21 வங்கிச் சங்க 

னென்நைற்ற மீளாய்வு நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டை . 
 

கமாத்த வங்கித் கதாகுதிணைனம் நிணலநபராை நிதி அலககான்றாக உனோவாக்கும் நநாக்கிலும் 

ஊழியர்கணள ஊக்குவிக்கும் திர்ப்பார்ப்பிலும் வங்கிகணள தரப்படுத்துதல் மற்ன்ம் மதிப்னட் 

நவணலத்திட்டம் என்றிணை கசயற்படுத்த நடவடிக்ணககள் நமறககாள்ளப்பட்டுள்ளது. அந்த 

நவணலத்திட்டத்திணை எவ்கவானோ வனோடனெம் நமம்படுத்தி கசயற்படுத்துவது 

கபானோத்தமாைதாகும். 
 
2.9 ணவப்னக்கள் நமம்பாட்டு அலகு 

 
வங்கித் துணறயில் எனோ னெக்கியமாை பிாிவாை ணவப்னக்கணளநமம்படுத்துவது  ,சனெதாய 

அடிப்பணட வங்கித் துணறயில் அறினெகப்படுத்துவதற்கு அண்ணமக் காலத்தில்  சனெதாய 

அடிப்பணட வங்கிப் பிாிவில் நடவடிக்ணககள் நமற்ககாள்ளப்பட்டது   .அதைடிப்பணடயில் ,

சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளின் ணவப்னக் கணளநமம்படுத்தும் பைிகளின் கபானோட்டு  வங்கி 

நிதிச் நடவடிக்ணககள் பிாிவின் ணவப்ன க்கள் நமம்பாட்டு அலகின் ஊடாக விநசட  

நவணலத்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளை. 
 

 2016 ஆம் ஆண்டிலும்நதசிய கலாசாரக் வழக்கான்கணளனம் விணளயாட்டுக்கணளனம் 

திர்காலச் சந்ததியிைனோக்காகப் பாதுகாத்தால் மற்ன்ம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகணள 

மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யப்படுத்துதல் ன்பவற்ணறக் குறிக்நகாளாகக் ககாண்டு நாடு 

னெழுவதிலுள்ள எவ்கவானோ வங்கினம் உள்ளடக்கும் வணகயில்1000 னது வனோட விழாக்கள் 

நடாத்தப்பட்டை. இதற்காக வங்கி நிதி நடவடிக்ணககள் பிாிவிைால் வங்கிகலக்கு 10.5 

மில்லியன் னௌபா வழங்கப்பட்டது. 

 

 சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளின் நசமிப்ன நமம்பாட்டுக்கு 2015 ஆம் ஆண்டிள் பின்வனோம் 

05 நவணலத்திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டு நடாத்தப்பட்டை.  

 



 

 
 
 

124 

I. சிங்கள - தமிழ் னத்தாண்ணட னென்ைிட்டு னத்தாண்டுக் ககாடுக்கல் வாங்கல் 

வாரகமான்ன் பிரகடைப்படுத்தப்பட்டு 1,756 மில்லியன் னௌபா ணவப்னக்களாகச் 

நசகாிக்கப்பட்டது.     

 

II. 2016 மார்ச் 08 ஆந் திகதி சர்வநதச மகளிர் திைத்ணத னென்ைிட்டு திாியமாதா 

ணவப்னநமம்பாட்டு திட்டகமான்ன் வங்கிச் சங்கத்தில் கவற்றிகரமாக 

நணடனெணறப்படுத்தப்பட்டது. அதன் நபாது னதிதாக 26,434 கைக்குகள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் 35.2 மில்லியன் னௌபா நசகாிக்கப்பட்டது.     

 

III. உலக சின்வர் திைத்ணத னென்ைிட்டு சின்வர் ணவப்னக்கணளநம ம்படுத்தும 

நவணலத்திட்டங்கள் நணடனெணறப்படுத்தப்பட்டது. 

 

IV. ணதப்கபாங்கல் திை ணவபவத்ணத அடிப்ணடயாகக் ககாண்ட நமம்பாட்டு 

நவணலத்திட்டங்கள். 

 

V. நத்தார்ணவபவத்திணை அடிப்பணடயாக ககாண்ட நமம்பாட்டு 

நவணலத்திட்டங்கள் 
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03. கபாதுவாை விடயங்கள் 
 

 

03.1 னதிய ஆண்டில் இப்பிாிவிைால் நமற;ககாள்ளப்பட்ட ணைய நவணலத்திட்டங்கலம் 

கசயற்பாடுகலம் 
 

 

 2016 ஆம் ஆண்டி ன் கபானோட்டுசனெதாய அடிப்பணட வங்கிகணள ந்து 

இலக்குகணளக் ககாண்டு எழுங்குபடுத்தப்பட்ட னெணறயில் வனோடம் 

னெழுவதற்குமாை வங்கி  நடவடிக்ணககள் கதாடர்பாை கசயற்பாட்டுத் 

திட்டகமான்ன் தயாாிக்கப்பட்டு சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகள் அதைடிப்பணடயில் 

வழிப்படுத்தப்பட்டை.  
 

கபனோம்பாலாை சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகளின் நடவடிக்ணககள் ற்கைநவ 

கைிைி வசதிகணள வழங்கி இணைய வசதியின் ஊடாக தணலணமயகத்தின் 

னெகாணமத்துவ தகவல் அலகிற்குத் தகவல்கணள வழங்குவதற்காை வழிகாட்டல்கள் 

ற்கைநவ வழங்கப்பட்டுள்ளை. 
 

 சனெதாய அடிப்ணட வங்கிகளால் மாதாந்தம் கட்டிட வாடணகயாக 

திணைக்களத்திற்கு வழங்கினள்ள கட்டிட வாடணக நிதியத்திலினோந்து சனெதாய 

அடிப்பணட வங்கி மற்ன்ம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் சங்கங்களின் நிர்மாைம், 

தினோத்தல் நடவடிக்ணககள் மற்ன்ம் உட்கட்ணமப்ன வசதிணள நமம்படுத்தும் 

நடவடிக்ணககள்நமற்ககாள்ளப்பட்டதுடன் அதன் னென்நைற்றமாைது கீழுள்ள 

பிரகாரமாகும். 
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18. னள்ளிவிபரக் குறிப்னக்கள் 

கட்டட  நிர்மாைங்கள் தினோத்த நவணலகள்மற்ன்ம் காைிகணள ககாள்வைவு கசய்வதன் னென்நைற்றம் 
 

 
2016.12.31 ஆந் திகதியில் உள்ளவான் 

 
 

 

நவணலத்திட்டம் 
கனோத்திட்டங்களின் 

ண்ைிக்ணக 
நிதி னென்நைற்றம் 

(னௌபா.மில்) 

னதிதாக நிர்மாைிக்கப்பட்ட சனெதாய 

வங்கிச் மற்ன்ம்  சனெதாய அடிப்பணட  

வங்கிச் சங்கங்கள்  கட்டடங்களின் 

பகுதிகணளச் நசர்த்தல் 

23. 27.112. 

தினோத்த நவணலகள் கசய்யப்பட்ட 

சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகள் 

மற்ன்ம் சனெதாய அடிப்பணட வங்கிச் 

சங்கக் கட்டடங்கள்  

04. 1.67. 

காைி ககாள்வைவு   
 

னெம் – டணஞக்கந னெம் 

 

 சனெதாய அடிப்பணட  வங்கிகள் கைிைிமயப்படுத்தப்பட்டுள்ள இரத்திைனாி, 

அம்பாந்நதாட்ணட, கமாைராகணல தவிர ணைய மாவட்டங்களின் சனெதாய 

அடிப்பணடவங்கிகணள கைிைிமயப்படுத்துவற்காை கமன்கபானோணள 

உனோவாக்குவதற்காக ஸ்ரீலங்கா கரலிககாம் நின்வைம் கதாிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

நமலும், அணைத்து சனெதாய அடிப்பணட  சங்கங்களிைதும் பயைாளிகளின் தரவுத் 

கதாகுதிகயான்ணற உனோவாக்குவதற்காை நடவடிக்ணககலம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளை. 
 
 

 
இதுவணர 300 சனெதாய அடிப்பணட வங்கிகள் கைைிமயப்படுத்தும் நடவடிக்ணககள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2017ம் ஆண்டில் அந்த நடவடிக்ணககணள னர்த்தி கசய்ய 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
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tUlhe;j kjpg;gPl;by; 
Fwpg;gpl;l epfo;r;rpapd; 

ngah; 

 
 

tuT nrytpy; 
kjpg;gPL nra;jy;. 

 

xJf;fPl;bid 
gphpj;jy; 

K.nu 66 kw;Wk; 
K.nu 69 
khw;Wjy; 

KO njhifia 
gphpj;jy; 

KO njhif 

Gadpd; kpFjp  

(1+2+3) (4-5) 

    

& & & & & & 

  

  GdUj;jhgdk;     

 

  

 

    

1 

 
,yf;fhd epfo;r;rpfs; 
 414,860,000 9,600,000 15,000,000 424,460,000 328,406,481 96,053,519 2 

  
 

    (15,000,000) 

  

    

2 mgptpUj;jp epfo;r;rp  47,277,040,000 5,738,400,000 901,000,000 53,015,440,000 50,977,685,264 2,037,754,736 3 

        (901,000,000)         

  
cg nkhj;jk;                        
(GdUj;jhgdk;)  47,691,900,000 5,748,000,000 0 53,439,900,000 51,306,091,745 2,133,808,255   

  %yjdk;   

 

  

 

      

1 
,yf;fhd epfo;r;rpfs; 
 86,950,000 0 0 86,950,000 21,094,203 65,855,797 2 

2 mgptpUj;jp epfo;r;rp 1,233,000,000 0 0 1,233,000,000 1,002,902,728 230,097,272 3 

  
cg nkhj;jk;                        
(%yjdk;;) 1,319,950,000 0 0 1,319,950,000 1,023,996,931 295,953,069   

  KO nkhj;jk;                         49,011,850,000 5,748,000,000 0 54,759,850,000 52,330,088,676 2,429,761,324   

15. கஞக்கட்டு அக்ணககள் 

எதுக்கட்டு அக்ணககள் 2016 


