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ெதாைலேநா 

இலைக பராதியதி பரதான 

மக ைமய ேபாவர 

திடதிைன ெகாட நாடாக திகழ  ெசத. 





பண 

ெபாமகள  வாவாதாரதிைன 

ேமப  ெபா 

திய ெதாழிப ேலாபாயகைள பயபதி மிக உனதமான  

ேபாவர உகடைம வசதிகைளெசயபத 

ம அபவதியைன நிைலேபறாக ென  ெசத. 

 































































































































உளடக

பதி 1

 அறிக  



 நிவாக பவனா நிைறேவறபட பண  

 ஆ ஆ நிவாக தாபனபவனா நிைறேவறபடெசயபாக

 உளக நிவாக பவனா நிைறேவறபட ெசயபாக      
 ேபாவர பவனா நிைறேவறபட  ெசயபாக  

7ஆ ஆ காண பவனா நிைறேவறபட ெசயபாக  

 7ஆ ஆ ைகயரத தாபன பவனா நிைறேவறபட  ெசயபாக 

சட பவனா நிைறேவறபட ெசயபாக  

அைமசரைவ பவனா நிைறேவறபட  ெசயபாக 



7ஆ  ஆ திடமிட பவனா நிைறேவறபட  ெசயபாக ....... 

 

நிதிசா காைமவ ம ேனற ...................................................... 

ெகாத சைப  

நிதிசா காைமவ 



. 7ஆ  ஆ வமான  ேசைவ பவனா நிைறேவறபடெசயபாக  

 

7ஆ ஆ உளக கணகா பவனா நிைறேவறபட

லனா ெதாடபலான வபர  ெபாழி  



திய ைகயரத வ திக அபவதி ப  

மாதைற – கதிகாம திய ைகயரத வ தி  

 ைகயரத வ தியைன நிமாணபதடாக கிைட சக ம 
ெபாளாதார பயக  

கதிடதி தேபாைதய ேனற  

கதிடதி கீ ஒபத கபனயனா தேபா தி  ெசயபள 
பண ெசயபாக  

உ நிதியகள ல கதிடதிடாக இடெபற பண  
ெசயபாக. 

கதிடதி கீ தேபா இடெப வ  ெசயபாக  

நிதிசா ேனற 

னாக – கபரண திய ைகயரத வ தி 

ெகா றநக ைகயரததிைன மிமயமாக கதிட 


வ தி பாகா  ெதாடபான  ேதசிய சைப  

 அறிக 
 வ தி பாகா  ெதாடபான  ேதசிய சைபய ேநாகக   
 வ தி பாகா  ெதாடபான  ேதசிய சைபய ெசயபாக ம

அதிகாரக   

2017 ஆ ஆ வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைபய ெசயபாக   
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பதி 


இலைக ைகயரத திைணகள  

அறிக 

ஒெமாத பபா 

ெசயபா கா  

உகடைம வசதிக  

ைகயரத வ திக, கடக ம பாலகைள ேமபத. 

ைகயரத அண  

ைசைகமமிவளைறைம 

நிதிசா ேனற  

ைகயரத ேசைவய தர ம நபகதைமயைன ேமபவத 
ெனகப வ பரதான ெசயபாக 

ைகயரத ேசைவயைன ென ெசேவைளய கெகா 
பரசிைனக  



 ேமாடா வாகன  ேபாவர திைணகள 

அறிக  

 திைணகளதி ெசயபாக 

வடாத ெசயபா திடதி வககைள ெசயபவத ேனற 

 சாரதிகைள வ ள வழ  திடதிைன அபத 

 ஈ – ேமாடா கதிட  

பாத ஒகீகள கீ அபதப லதன கதிடகள ேனற 

ஆ ஆ ேனற  

 ேமாடா வாகன சடகைள தித ெசத  

 திய வ தி சமிைஞகைள அறிக ெசத 

2.5.3 தட பண (அபராத)  ென   

  ஆ ஆ ெதாடப மதிபடபட வமான ம உைம
ெசலவன  

 

 இலைக ேபாவர சைப   

அறிக  

ேப ஓட ெசயபாடாக ெப ெகாட ேனற  

சகபயக ெதாடப இலைக ேபாவர சைபய பகள  

இலைக ேபாவர சைபய ேப அணயைன ேமப  
ெசயபாக.  

நிதிசாேனற  

மள கயைமகபட ெசயபா தேபாைதய ேனற  

தகவ ெதாழிபதிைன பயபத.  

ஆ ஆ ெகாவன ெசத 

உகடைம வசதிகைள ேமப ெசயபாக 

ஆ ஆ ெனபத எதிபாகபட கதிடக  



ேதசிய ேபாவர  ஆைண  

அறிக 

ேதசிய ேபாவர ஆைணவ ெசயபாக ம அத 
ேனற  90 
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பதி 


இலைக ைகயரத திைணகள  

அறிக 

ஒெமாத பபா 

ெசயபா கா  

உகடைம வசதிக  

ைகயரத வ திக, கடக ம பாலகைள ேமபத. 

ைகயரத அண  

ைசைகமமிவளைறைம 

நிதிசா ேனற  

ைகயரத ேசைவய தர ம நபகதைமயைன ேமபவத 
ெனகப வ பரதான ெசயபாக 

ைகயரத ேசைவயைன ென ெசேவைளய கெகா 
பரசிைனக  



 ேமாடா வாகன  ேபாவர திைணகள 

அறிக  

 திைணகளதி ெசயபாக 

வடாத ெசயபா திடதி வககைள ெசயபவத ேனற 

 சாரதிகைள வ ள வழ  திடதிைன அபத 

 ஈ – ேமாடா கதிட  

பாத ஒகீகள கீ அபதப லதன கதிடகள ேனற 

ஆ ஆ ேனற  

 ேமாடா வாகன சடகைள தித ெசத  

 திய வ தி சமிைஞகைள அறிக ெசத 

2.5.3 தட பண (அபராத)  ென   

  ஆ ஆ ெதாடப மதிபடபட வமான ம உைம
ெசலவன  

 

 இலைக ேபாவர சைப   

அறிக  

ேப ஓட ெசயபாடாக ெப ெகாட ேனற  

சகபயக ெதாடப இலைக ேபாவர சைபய பகள  

இலைக ேபாவர சைபய ேப அணயைன ேமப  
ெசயபாக.  

நிதிசாேனற  

மள கயைமகபட ெசயபா தேபாைதய ேனற  

தகவ ெதாழிபதிைன பயபத.  

ஆ ஆ ெகாவன ெசத 

உகடைம வசதிகைள ேமப ெசயபாக 

ஆ ஆ ெனபத எதிபாகபட கதிடக  



ேதசிய ேபாவர  ஆைண  

அறிக 

ேதசிய ேபாவர ஆைணவ ெசயபாக ம அத 
ேனற  90 

 ஆ ஆ கதிடகைள அபதியேவைளய 
     கெகாள சவாக.  

ஆ ஆ எதிபாக  


 ேதசிய ேபாவர மவ நிவக  

அறிக  

ேநாக 

நிவகதி ெசயபாக 

தேபாைதய ேனற 

நிவதி வமான ெசலவன நிலவரதிசப 31  ஆ திகதி வைர) 

ஏைனய அபவதி ெசயபாக  

ஆ ஆ கதிடகைள அபதிய ேவைளய கெகாள  
சவாக. 



சிவ வமான ேசைவக அதிகார சைப............................................... 

அறிக

ேநாகக 

ேலாபாய  

ேனறஜனவ – திசப வைர 

தேபாைதய நல ெசயபாக  

மனத வள ேமபா ெசயபாக  

நிதிசா கைள பபா ெசத  

 ஆ ஆ கதிடகைள அபேவைளய கெகாள 
சவாக  

ஆ ஆஅபவத திடமிடபட ெசயபாக  



வைரயகபட வமான நிைலய ம வமான ேசைவக (இலைக) கபன 

அறிக 

ஆ ஆ வமான நிைலய ம வமான ேசைவக கபனய ெபௗதிக 
ம நிதிசா ேனற 

ெபௗதிக ேனற  

 படாரநாயக  சவேதச வமான நிைலயதி வமான நடமாடக (வாதி, 
பயணக ம சர நடமாடக) 

 மதைள ராஜபச சவேதச வமான நிைலயதி வமான 
நடமாடக  

திய வமான ேசைவகைள ஆரபத  

படாரநாயக  சவேதச வமான நிைலயதி ஓபாைதய தித பணயைன 
நிைற ெசத. 

நவ ன பாணடனான வமாெமாறான A380 வமானதிைன பணடாரநாயக 

சவேதச வமான நிைலயதி தைரயறகய வசதி   
தானயகி சா ககாண (ADS) கதிடதிைன நிைற    ெசத  

  ெதெதகிழ ம வகாள வடாடனான சவேதச வமான ேசைவக 
அைமப 13 வ ெசய ட  

வைர ரமலான வமான நிைலயதி பரதான திட   

2018ஆ ஆ திடமிடபட ெசயபாக  
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படாரநாயக சவேதச வமான நிைலயதி  இரடாவ வமான
பயணக ைனய கதிட   

இைடகால ைனய கதிட   
வமான நிைலய வதி 

படாரநாயக சவேதச வமான நிைலயதிள வமான பயணக ைனய 
கடதிைன (PTB) மளைமத ம அத கடைமபைன னதாபன 
ெசத.   

வமானேசைவெபாறியய கதிடக  

 நிவனதி நிதிசா   



வைரயகபட லதிவ   ெபாறியயலாள பரதிேயக கபன
 அறிக  

ஆ ஆ நிவன ெப ெகாட ேனற (ெபௗதிக ம 
நிதி)  

உகடைம வசதிக  

வைளதிறனான நிகசி திடக  

ேனற  

 ஆ ஆ ெனபத எதிபாகபட கதிடக  






  
























படாரநாயக சவேதச வமான நிைலயதி  இரடாவ வமான
பயணக ைனய கதிட   

இைடகால ைனய கதிட   
வமான நிைலய வதி 

படாரநாயக சவேதச வமான நிைலயதிள வமான பயணக ைனய 
கடதிைன (PTB) மளைமத ம அத கடைமபைன னதாபன 
ெசத.   

வமானேசைவெபாறியய கதிடக  

 நிவனதி நிதிசா   



வைரயகபட லதிவ   ெபாறியயலாள பரதிேயக கபன
 அறிக  

ஆ ஆ நிவன ெப ெகாட ேனற (ெபௗதிக ம 
நிதி)  

உகடைம வசதிக  

வைளதிறனான நிகசி திடக  

ேனற  

 ஆ ஆ ெனபத எதிபாகபட கதிடக  






  








































பதி


அைமசி ெசயபா




















10

Mk; Mz;bd; nraw;ghl;L mwpf;if 2017

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;R















































11

Mk; Mz;bd; nraw;ghl;L mwpf;if 2017

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;R















































1. அறிக 

வைரவான ெபாளாதார வளசிெயாறிைன எட ெசத, அதைன ென 
ெசவத ைறசாத ேபாவர திடெமா அதியாவசியமான கவெயாறா. 

அதைன நறாக  ெகா  ேபாவர ம சிவ வமான ேசைவக அைம 2017 
ஆ ஆ ைறசா ேபாவர திடெமாறிைன ெதாட ென 
ெசவத பல நிகசி திடக ம கதிடகைள அபதி  ெவறிகரமான  
பலாபலகைள வ கள. 

அத பரகார, ேபாவர ேசைவக அபவதி ெதாடப வடாத பாதடாக 
ஒகபள  நிதி ஒகீகைள பரதானமாக ெகா வைளதிறான ேபாவர  

பகள த ெசவத 2017 ஆ ஆ அைமசி கீள  திைணகளக ம 

நியதி சைப நிவனகைள  பகள ெசவ  திடமிடபட  கதிடக ெதாடப 
லதனகைள த ெசவத நடவைக எகபள. 

தேபாள  ைகயரத  வ திகைள பபாத, திய ைகயரத வ திகைள நிமாணத,  
இலைக ேபாவர சைப ெதாடப 500 திய ைகயரத எஜிகைள ெகாவன 
ெசத, ேபக ெதாடப  ெதாழிபதிைன த, இலைக வமான 
நிைலய ம வமான ேசைவக கபனயடாக படாரநாயக வமான நிைலயதி 
வமான பயணககான ைனய  கடதி அபவதி ெசயபாகைள 
ஆரபத ேபாற கதிடக, உனதமான கதிடகளாக கவனதிெகாள . 

உலகளாவய ழ நிைலைமககிணக மிசார ேபாவர ேசைவயைன 
ேமபவைத பரதானமாக ெகா நகற ைகயரத ேபாவரதி வைளதிறைன 
ேமபத ெதாடப பல நிகசி திடகைள உளடகி ைகயரத ேபாவர 
ேசைவக அபவதி ேதைவயான ெசயபாக ஆரபகபளன. பாரபய 
சடவைரயைறயலி வலகி திய பாண அைமய சிறத எதிகாலதிகான ேபாவர 
ேசைவெயாறிைன அைமபத சகல பதாரகைள பகள ெசவ இலைக வா 
மகள ேபாவர ேதைவபாகைள தி ெசவத நடவைக எ வகிற.

இவா ேதசிய ேபாவர திடதிைன மிக நவ ன பாணட வைளதிறனாகி 
இலைக உய ெபாளாதார ேமபாெடாறிைன ெகா வவத பகளபைன வழகி 
இவைமசி சகல பக, திைணகளக ம நியதி சைப நிவனக   ஆ 
ஆ அபதிய நிகசி திடக ம  ெசயபாக ெதாடப தகவகைள 
அபைடயாக ெகா தயாகபள. 

 தாபன பவனா நிைறேவறபட கடைம
ெபா 

     201 ஆ ஆ தாபன நிவாக பவனா 
நிைறேவறபட ெசயபாக. 
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தாபன நிவாக ப 2017 ஆ  ஆ 1850 வைரயான கதக கிைடக 

ெபளட, அ ெதாடப உய நிவகக ைவகப  ேதைவயான 
நடவைகக  ெனகபளன.

(I) ேமாடாவாகனேபாவரதிைணகள

 ேமாடா வாகன ேபாவர திைணகளதி சாரதிக அமதி 
பதிரககான ெகாத  ெதாடப ம ெகாத நைடைற வவத 
ம தேபாள ஒபத காலதிைன ேம ஒ வட ந ெசவத 
அல வழன ஒவைன  ேதெத வைர ேபாற இர தலி 
வ தின வைர ந ெசவத ைவகபட அைமசரைவ 
வஞாபனதி  ஆ திகதி அகீகார கிைடக ெபள. 

 ேமாடா வாகன ேபாவர திைணகளதி ேமாடா வாகன பேசாதக  
பதவகான ஆேச திடதிைன தயா  அரசாக ேசைவக 
ஆைணவ அகீகாரதிகாக ைவகபள.

 வாகன இலக தகக ம ககைள அசபத தேபாள  ஒபத 
காலதைன 06 மாத காலபதி  ஆ திகதி  வைர அல திய 
ஒபதகார ஒவைன ெத ெச வைரயான  ேபாற  இர, தலி 
வ தினதிைன ந ெசவ ைவகபட அைமசரைவ வஞாபனதி 
ஆ திகதி  தமான வழகபள. 

 ேமாடா வாகன ேபாவர திைணகளதி கடைமயா திைணகளசா 
நியமனதா சகல உதிேயாகதகைள இைணத ேசைவ உள  ெச 
ெசயபாகைள வைரபமா இைணத ேசைவக பணபாள நாயகதி 
அறிவகபள.     



 ெவரெகர திய காபகதிைன நிமாண ேகாைவகைள ைறயாக 
கழசியபவத  ேதைவயான நடவைக எகபள. 


 ேமாடா வாகன சடதி கீ அறவ  ெசயப தட பணதிைன (அபராத) 
அதிகத ெதாடப பசி அறிைகயவத அதிேமத ஜனாதிபதி 
நியமிள  வ  அறிைக அைமசரைவய  அகீகாரதிகாக 
ைவகபளட,  ஆ திகதி அ ெதாடப தமான 
வழகபள.


 வாகன உமி ெபா  சைபய ஊழிய எணைக ெதாடப  ஆ 
திகதி காைமவ ேசைவக திைணகளதி அகீகார  கிைடக ெபள.


 சாரதி அமதி பதிரக வழவதகான ெசைற பயசியைன  
ெவளயாைன ெகா நிைறேவறி ெகாவத ெபாதமான  பதியனைன 
இனகாத ெதாடப ைவகபட அைமசரைவ வஞாபன ெதாடப 
 ஆ திகதி தமான கிைடக ெபளட அ ெதாடப 
ெவாறிைன நியமி எதிவ நடவைகக இடெப வகிறன. 
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 உமி கபா கதிடதி திய ெகாத ெசயபாக நிைறவைட 
வகிறன.

 

(II) இலைகேபாவரசைப 


 இலைக ேபாவர சைபயைன மளைம ெசயபாக.


இலைக ேபாவர சைபய ஆேச திடதிைன அகீகத  ெதாடப 
காைமவ ேசைவக திைணகளதி ைவகபளட, இைற 
வைரய ேதசிய சபளக ம ஆளண ஆைணட கலைரயாடப 
வகிற. 


 இலைக ேபாவர சைபய ஊழிய பதவக 24,886 என  ஆ திகதி 
அகீககபள. 


 இலைக ேபாவர சைபய மக ெசாதமான ேப கபனகள 
கடைமய ஈபளவக வழகபள பாகக ெதாடப இழப 
நிதியைன வழவத உய அைமசரைவ வஞாபனெமா 
ைவகபளட,  ஆதிகதி அைமசரைவ தமான கிைடக  
ெபள.  

 இலைக ேபாவர சைபய மாதாத ேனற மளா டதி 
அைமசி பரதிநிதி ஒவைன வழத. 
 

 இலைக ேபாவர சைபய ேபாகள ேசதமான உதிபாககைள வ 
ெசயபாக அைமசி பரதிநிதி ஒவைன ெப  ெகாத. 

 

 இலைக ேபாவர சைப ெதாடப கிைடக ெப ைறபாக ம  
வனாக ெதாடப  ேதைவயான  நடவைககைள எத. 
 

 ைல பண பகிகி ெதாடப  நிவாரணகைள வழவத   ெதாழிலாள 
ம  ெதாழி  ெதாடக  அைமசி தைலயட ெசயபத. 

 

 இலைக ேபாவர சைப உய நிவனசா ெசயபாகைள ெனத 
ம ேதைவயான ஒகிைண ெசயபாகைள ெனத. 
 

(III) ேதசியேபாவரமவநிவக 


 ஆ ஆ  ேதசிய ேபாவர  மவ நிவகதிய நிவன சா 
ெசயபாக ம ஒகிைண ெசயபாக சயானவா 
இடெபளட, பவ ெசயபாக பரதானமாக  இடெபளன. 
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 உளக பயசியைன நிைற ெசள மவகைள, ேதசிய ேபாவர 
மவ நிவகதி ேசைவ அவத  அைமசரைவ வஞாபனெமா 
ைவகபள. 

 நிணவ ெபற மவ,  60 வயதி ேமபட ைவதியக ம 60 
வயதி ேமபட மவ  ஆட ெதாழிப வனக, ேதசிய 
ேபாவர மவ நிவகதி கடைம ஈபவ ெதாடப 
அைமசரைவ வஞாபனெமா  ஆ திகதி ைவகபள.



 ேதசிய ேபாவர மவ நிவகதி உதிேயாகத ழா  ஆ 
திகதிய காைமவ ேசைவக திைணகளதிடாக அகீககபள.



 ேதசிய ேபாவர மவ நிவகதி கபகா, க, அராதர கிைள 
அவலககள திய கடதிைன நிமாண ெசயபாக ெதாடப  அரச 
யசிக திைணகளதி அகீகாரதிகாக ைவகபள. 
அைமசரைவ வஞாபனெமா தயாகப வகிற.



 ேகெகாட பரதான அவலக கடதிைன பத.


IV)லதிவெபாறியயலாளபரதிேயககபன 

லதிவ ெபாறியயலாள பரதிேயக கபனய நிவன சா ெசயபாக ம 
ஒகிைண ெசயபாக சயானவா இடெபளட, பவ ெசயபாக 
பரதானமாக  இடெபளன. 

 வைரயகபட லதிவ ெபாறியயலாள (பரதிேயக) கபனய ஓ ெபற 78 
ஊழியக பணெகாைடயைன வழத ெதாடப ைவகபட 
அைமசரைவ வஞாபனதி  ஆ திகதி அகீகார கிைடக ெபள.


 காைமவ ேசைவக திைணகளதிலி கிைடகெபற  ஆேலாசைனகள 
கீ,  லதிவ ெபாறியயலாள கபனய ஆேச திடதிைன தயா 
ெசயபாக அநிவகதிடாக ெனகப வகிற. 



 வைரயகபட லதிவ ெபாறியயலாள (பரதிேயக) கபனய  ெசயபாகைள 
ைறசா வைகய ென ெசவத ெவறிடக நில சில 
பதவக உதிேயாகதகைள ஆேச ெசவத நடவைக 
எகபள.



 வைரயகபட லதிவ ெபாறியயலாள (பரதிேயக) கபனய ேனற 
மளா டதி அைம பரதிநிதி ஒவைன வழத.



 ேனற மளா டகள எ  பரசிைனகள தைலயத ம 
லதிவ  ெபாறியயலாள நிவகதி நடாதப ேனற மளா டதி 
அைம பரதிநிதி ஒவைன வழத.
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 உளக பயசியைன நிைற ெசள மவகைள, ேதசிய ேபாவர 
மவ நிவகதி ேசைவ அவத  அைமசரைவ வஞாபனெமா 
ைவகபள. 

 நிணவ ெபற மவ,  60 வயதி ேமபட ைவதியக ம 60 
வயதி ேமபட மவ  ஆட ெதாழிப வனக, ேதசிய 
ேபாவர மவ நிவகதி கடைம ஈபவ ெதாடப 
அைமசரைவ வஞாபனெமா  ஆ திகதி ைவகபள.



 ேதசிய ேபாவர மவ நிவகதி உதிேயாகத ழா  ஆ 
திகதிய காைமவ ேசைவக திைணகளதிடாக அகீககபள.



 ேதசிய ேபாவர மவ நிவகதி கபகா, க, அராதர கிைள 
அவலககள திய கடதிைன நிமாண ெசயபாக ெதாடப  அரச 
யசிக திைணகளதி அகீகாரதிகாக ைவகபள. 
அைமசரைவ வஞாபனெமா தயாகப வகிற.



 ேகெகாட பரதான அவலக கடதிைன பத.


IV)லதிவெபாறியயலாளபரதிேயககபன 

லதிவ ெபாறியயலாள பரதிேயக கபனய நிவன சா ெசயபாக ம 
ஒகிைண ெசயபாக சயானவா இடெபளட, பவ ெசயபாக 
பரதானமாக  இடெபளன. 

 வைரயகபட லதிவ ெபாறியயலாள (பரதிேயக) கபனய ஓ ெபற 78 
ஊழியக பணெகாைடயைன வழத ெதாடப ைவகபட 
அைமசரைவ வஞாபனதி  ஆ திகதி அகீகார கிைடக ெபள.


 காைமவ ேசைவக திைணகளதிலி கிைடகெபற  ஆேலாசைனகள 
கீ,  லதிவ ெபாறியயலாள கபனய ஆேச திடதிைன தயா 
ெசயபாக அநிவகதிடாக ெனகப வகிற. 



 வைரயகபட லதிவ ெபாறியயலாள (பரதிேயக) கபனய  ெசயபாகைள 
ைறசா வைகய ென ெசவத ெவறிடக நில சில 
பதவக உதிேயாகதகைள ஆேச ெசவத நடவைக 
எகபள.



 வைரயகபட லதிவ ெபாறியயலாள (பரதிேயக) கபனய ேனற 
மளா டதி அைம பரதிநிதி ஒவைன வழத.



 ேனற மளா டகள எ  பரசிைனகள தைலயத ம 
லதிவ  ெபாறியயலாள நிவகதி நடாதப ேனற மளா டதி 
அைம பரதிநிதி ஒவைன வழத.



 பணபாள சைப டகளேபா எ வடயகள ேதைவயான உதவயைன 
வழத.
 

V)   ஆ ஆ  வ தி பாகா ெதாடபலான ேதசிய சைபய

நிவன சா ெசயபாக ம ஒகிைண ெசயபாக

சயானவா இடெபளட பவ ெசயபாக பரதானமாக
இடெபளன

 வ தி பாகா ெதாடபலான ேதசிய சைபயைன, ேதசிய வ தி பாகா   
ஆைணவாக ேபாவர அைமசி கீ அைமப ெதாடப அைமசரைவய 
அமதியைன ெப ெகாத. 
இைற வைரய அைம ம திைணகள உபட 11 நிவனகளைன ெகாட 
ெவாறிடாக  ேதசிய வ தி பாகா ஆைணவ சட வைர 
ெனகப வகிற. 

   

 வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைபய சைப பதிரக ெதாடப  ேம 
நடவைககைள எேபா அைமசி தைலயைன வழத. 

மனதவளேமபாெதாடபஇடெபறெசயபாக 
 


நிகசி திடகள 

எணைக 

கலெகாட 
உதிேயாகதகள 

எணைக

உநா  

ெவளநா  



2.2 உளகநிவாகபவனாநிைறேவறபடெசயபாக 

நிகசி திட ெசயபாக



தபா





 கிைடகிற ம அகிற கதகைள 
ைகேயப  இடெபள.

 அறாட தபாகைள பகிதளப  
இடெபள.

 திைர ெபாறி எதிரதிைன பராமத 
ம அ  ெதாடபலான  ெகாபன  
ெசயபாக இடெபளன.



பரதிேயக ேகாைவகைள 
ென  ெசத.

 நிைறேவ 
உதிேயாகதக



 வடாத ெசயபா அறிைககைள   
ெப ெகாத, அகீகத 
இடெபள.

 சபள ஏறதிைன  ெப ெகா  
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 ெமாழிெபய
உதிேயாகதக

 அபவதி 
உதிேயாகதக

 அரச காைமவ உதவ 
உதிேயாகதக

 சாரதிக

 அவலக பணயாள 
ேசைவ உதிேயாகதக



ெசயபாக இடெபளன.

 இைளபாத, இடமாற  ெதாடபலான 
நடவைகக இடெபளன.

 ெவளநா வைறக  ெதாடப நிவாக
ெசயபாகஇடெபளன

 03/2016 சபள மசீரைம,  ேசைவ சாறித 
வழ  ெசயபாக இடெபளன.

 தைடகா பைச  ெதாடபலான வணப 
பவக ம பைசககான  
வணப பவகைள உய அதிகா 
அத  இடெபள.


 சாரதிக ம அவலக பணயாள   
ேசைவயைன  ேசத உதிேயாகதககான 
தலாவ ம இரடாவ வைனதிற 
கா தைடபைசகைள நடாத.

 இைண உதிேயாகதகைள (Associated Officers) 
அபவதி  ேசைவ உள  ெசத 
இடெபள




ெகௗரவ அைமச ம  
ெகௗரவ  பரதியைமச 
அவகள அவலக 
ழா  ெதாடபலான 
தகவக.



 ெகௗரவ அைமச ம  ெகௗரவ  
பரதியைமச அவகள அலவ ழாமிைன 
நியமித, ேசைவயைன த, சபள 
மசீரைம ேபாற ெசயபாக 
இடெபளன.


 ஊழிய ேசமலாப நிதியைன ெப 
ெகாவத ேதைவயான நிவனசா  
ெசயபாகைள ெனத.


அரகார காதி  
ெசயபாக.


 அைம உதிேயாகதகள பகள  
பயகைள ேகா வணபகைள 
உதிபதி காதி நிதியதி 
ைவப  இடெபள.


 இலதிரனய அரகார அைடகைள  
ெபெகாவத உதிேயாகதகள 
வணப பவகைள அரகாரா ப 
அத ம ெபறபட இலதிரனய 
அரகார அைடகைள உதிேயாதக 
அத இடெபள.



பசீகைள மநிர 
ெசயபாக 

 ெகௗரவ அைமச ம பரதியைமச 
அவக கலெகாட  உதிேயாகவ   
ைவபவகள எகபட ைகபடக 
ம வ ேயா கிள ெதாடபலான  
பசீகைள தபதகான உய  
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 ெமாழிெபய
உதிேயாகதக

 அபவதி 
உதிேயாகதக

 அரச காைமவ உதவ 
உதிேயாகதக

 சாரதிக

 அவலக பணயாள 
ேசைவ உதிேயாகதக



ெசயபாக இடெபளன.

 இைளபாத, இடமாற  ெதாடபலான 
நடவைகக இடெபளன.

 ெவளநா வைறக  ெதாடப நிவாக
ெசயபாகஇடெபளன

 03/2016 சபள மசீரைம,  ேசைவ சாறித 
வழ  ெசயபாக இடெபளன.

 தைடகா பைச  ெதாடபலான வணப 
பவக ம பைசககான  
வணப பவகைள உய அதிகா 
அத  இடெபள.


 சாரதிக ம அவலக பணயாள   
ேசைவயைன  ேசத உதிேயாகதககான 
தலாவ ம இரடாவ வைனதிற 
கா தைடபைசகைள நடாத.

 இைண உதிேயாகதகைள (Associated Officers) 
அபவதி  ேசைவ உள  ெசத 
இடெபள




ெகௗரவ அைமச ம  
ெகௗரவ  பரதியைமச 
அவகள அவலக 
ழா  ெதாடபலான 
தகவக.



 ெகௗரவ அைமச ம  ெகௗரவ  
பரதியைமச அவகள அலவ ழாமிைன 
நியமித, ேசைவயைன த, சபள 
மசீரைம ேபாற ெசயபாக 
இடெபளன.


 ஊழிய ேசமலாப நிதியைன ெப 
ெகாவத ேதைவயான நிவனசா  
ெசயபாகைள ெனத.


அரகார காதி  
ெசயபாக.


 அைம உதிேயாகதகள பகள  
பயகைள ேகா வணபகைள 
உதிபதி காதி நிதியதி 
ைவப  இடெபள.


 இலதிரனய அரகார அைடகைள  
ெபெகாவத உதிேயாகதகள 
வணப பவகைள அரகாரா ப 
அத ம ெபறபட இலதிரனய 
அரகார அைடகைள உதிேயாதக 
அத இடெபள.



பசீகைள மநிர 
ெசயபாக 

 ெகௗரவ அைமச ம பரதியைமச 
அவக கலெகாட  உதிேயாகவ   
ைவபவகள எகபட ைகபடக 
ம வ ேயா கிள ெதாடபலான  
பசீகைள தபதகான உய  

உதிசீகைள தயா கணக 
ப அத  இடெபள.


 ெகௗரவ அைமச, பரதி அைமச உபட 
அைம ெசயலாள ம அவலக 
ழாமி  அவலக, வதிவட, ைகயடக ம  
உளக ெதாைலேபசி கடணகைள  
ெசத  இடெபள.


 ந, மிசார ம ர ெசத  
ெசயபாககான கடணகைள தத 
இடெபள.


 ெசதி பதிைககைள வழத ெதாடப 
ெசயபத ம பசீககான  
ெகாபன ெதாடப நடவைக எத  
இடெபள.



அைடயாள அைடக, 
ைகயரத ம ேப 
பரயாண அமதி 
பதிரகைள வழத.




 அைடயாள அைடகைள வழ  உளக  
ெசயபாக இடெபளன.

 ைகயரத, ேப பரயாண அமதி பதிரக 
வழ நைடைறடனான ெசயபாக  
இடெபளன.

 ெவள நிவனகடனான 
ெதாடக.




 பேவறான களைறக   ெதாடப   ெவள 
நிவனகட ஒகிைண 
இடெபள.

 ெவள நிவனக எகாய  வடயக  
ெதாடப அைமசிைன வழிணத 
இடெபள.




வைற  ெதாடபலான  
ெசயபாக.





 அைமசி அவலக ழாமி மாதாத வர 
ம  ெவள ெசைக அறிைகக 
வழகபளன.

 வைற பதிேவைன நாளவைரபத 
இடெபள.

 ேமலதிக  ேநர பயண ெசலக வைற
ைகயரத ஆைணசீக வழத ம
ைகயரத பரயாண பசீகைள தத

இடெபள

 ெவளநா வைறக, பரசவ வைறகைள 
பதிேவ பதித ம கத  ேகாைவகைள 
ென  ெசத  இடெபள.




லா வதிக



 ைகயரத திைணகளதி உதான லா 
வதிகைள ஒத ம அதகான 



18

Mk; Mz;bd; nraw;ghl;L mwpf;if 2017

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;R

நிதியைன ைகயரத திைணகளதி 
பரதிய  ெசத  இடெபள.

 அதகான பதிேவக ென  
ெசலபள.




சைக அபைடய 
ேமாடா வாகனக 
அமதி பதிரகைள 
வழத.



அைம ம அத கீள  நிவனகள 
உதிைன  ெகாட உதிேயாகதக சைக 
அபைடய  ேமாடா வாகனக அமதி 
பதிரகைள வழத ெனகபள. 




நிலெமெகவர  ஜனாதிபதி 
மக ேசைவ ேதசிய 
நிகசி திடதி 
ஒகிைண  
ெசயபாக.



இ நிகசி திட  ெதாடப அைமசி கீள  
நிவனகைள ஒகிைண ெச  ெசயபாக 
இடெபளன.



டக  ம 
ைவபவதிைன  
ஒகிைண  ெசத.




 நிைறேவ உதிேயாகதககான  
டகைள ஒகிைண  ெசத 
இடெபள.

 உளக தாபன பவ வடயக   ெதாடப 
டக ஒகிைண  ெசயபத.

  வட ஆரப,  வடதிைன 
ெகாடாத  ெதாடப  ைவபவ ஒகி
ைண  ெசயபடைம.



ேதசிய  ேபாவர  
ஆைணகான 
ெசயபாக.




 ேப கடண ெகாைக திதக 
ெதாடப நடவைக எத.

  ெசயலாள   ஆேலாசைனகள ேப  
ெவாறிைன நியமி ேதசிய ேபாவர 
ஆைண சடதி கீழான பவைன 
தேபாைதய காலதி  ெபாதயவா 
தித ெசத.

   ெகௗரவ அைமச ம ெசயலாள 
ைவகப ேவேகா, ைறபாக, 
ேமைறயக ெதாடப நடவைக 
எத.

 பயணக ேசைவ அமதி பதிரக இர 
ெசவ  ெதாடபலான ேமைறயக ம 
நடவைக எத.

 ேதசிய ேபாவர ஆைணவ 
அைமசி  இடெபறேவய  சகல 
நிவனசா ெசயபாகைள 
ெனகபள.

தகவ சடதிகான  சகல 
ெசயபாக

 ஆ  ஆ 12 ஆ இலக தகவ சடதி 
பரகார, ேகாரபட தகவகைள,  உய நபக 
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நிதியைன ைகயரத திைணகளதி 
பரதிய  ெசத  இடெபள.

 அதகான பதிேவக ென  
ெசலபள.




சைக அபைடய 
ேமாடா வாகனக 
அமதி பதிரகைள 
வழத.



அைம ம அத கீள  நிவனகள 
உதிைன  ெகாட உதிேயாகதக சைக 
அபைடய  ேமாடா வாகனக அமதி 
பதிரகைள வழத ெனகபள. 




நிலெமெகவர  ஜனாதிபதி 
மக ேசைவ ேதசிய 
நிகசி திடதி 
ஒகிைண  
ெசயபாக.



இ நிகசி திட  ெதாடப அைமசி கீள  
நிவனகைள ஒகிைண ெச  ெசயபாக 
இடெபளன.



டக  ம 
ைவபவதிைன  
ஒகிைண  ெசத.




 நிைறேவ உதிேயாகதககான  
டகைள ஒகிைண  ெசத 
இடெபள.

 உளக தாபன பவ வடயக   ெதாடப 
டக ஒகிைண  ெசயபத.

  வட ஆரப,  வடதிைன 
ெகாடாத  ெதாடப  ைவபவ ஒகி
ைண  ெசயபடைம.



ேதசிய  ேபாவர  
ஆைணகான 
ெசயபாக.




 ேப கடண ெகாைக திதக 
ெதாடப நடவைக எத.

  ெசயலாள   ஆேலாசைனகள ேப  
ெவாறிைன நியமி ேதசிய ேபாவர 
ஆைண சடதி கீழான பவைன 
தேபாைதய காலதி  ெபாதயவா 
தித ெசத.

   ெகௗரவ அைமச ம ெசயலாள 
ைவகப ேவேகா, ைறபாக, 
ேமைறயக ெதாடப நடவைக 
எத.

 பயணக ேசைவ அமதி பதிரக இர 
ெசவ  ெதாடபலான ேமைறயக ம 
நடவைக எத.

 ேதசிய ேபாவர ஆைணவ 
அைமசி  இடெபறேவய  சகல 
நிவனசா ெசயபாகைள 
ெனகபள.

தகவ சடதிகான  சகல 
ெசயபாக

 ஆ  ஆ 12 ஆ இலக தகவ சடதி 
பரகார, ேகாரபட தகவகைள,  உய நபக 

 வழத உபட தகவ சடதிகான ெசயபாக 
ெனகபளன. 

அைமசி உதிேயாகத 
ழாமி தகவகைள 
நாளவைரபத ம 
அ ெதாடபலான 
ெசயபாக. 

உதிேயாகத ழாமி தகவகைள 
நாளவைரபத ம நி.ப. 71 வணபதிைன 
காைமவ ேசைவக திைணகளதி 
ைவ அகீகத ேபாற ெசயபாக 
இடெபளன. 




ேதத ெசயபாக



ேததக ஆைணவனா ைவகபட 
நிபக ெதாடப நிவனக ம சகல 
பகைள வழிணத, ேதத வாெக 
பண. ேபாற ெசயபாக ெனகபடைம. 




கட வழத  ெதாடப 
நிவனசா ெசயபாக.




அைமசி சகல உதிேயாகதக ேதைவயான 
கட வசதிக (பைக பண, இட கட,  
ஆதன கட, வேசட பண) வழத ெதாடப 
உய நிவனசா ெசயபாகைள ெனத.




ேகாைவகைள அகத.




      மதாைன றாடலி அைமய ெபற 
காபகதி ேகாைவக அகறபளன.

    காபகதி ேதைவயான 20 இராைகக  

தயாகபளன. 



ேபாவரபவனாநிைறேவறபடெசயபாக

  ஆ ஆ ேபாவர ம சிவ வமான ேசைவக அைம, 86 
வாகனகைள ெகாட  வாகன அணெயா காணபட.  

 அவாகன அணய  ஆ ஆ  ேபாவர ம சிவ வமான 
ேசைவக அைமசி  கீ  காணபட  வாகனக பவ ைறைமய 
பேவறான நிவனகள ேவேகாகைமய அநிவனக உ 
ஒபைடகபள. 

ெதாட 
இலக 

ஒபைடகபட நிவன எணைக 

 இலைக ேபாவர சைப 
 ைகயரத திைணகள 
 ேதசிய ேபாவர  ஆைண 
 ஜனாதிபதி ெசயலக 

ெமாத 

 15 வாகனகள உைமயைன ஒபைடதத பன அைமசி வாகன அண 
2018 ஆ ஆ 71  வாகனகேள இதன.  
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  ஆ ஆ அைம உதான 09 வாகனக தி வபக 
உப பபாகபளன.  2011  ஆ ஆலி தி  வபக 
ெதாடப நி.ப. 104 லனாக பவமா இடெபள. 

ெதா.
இல. 

ஆ 

வப 
இடெபற  

வாகனகள 
எணைக 

லனா 
ெசயபாக
  நிைற 
ெசயபட

வறி 
எணைக 

லனா 
ெசயபாக
  நிைற 

ெசயபடாத
வறி 

எணைக 

பற 


    

வபக ெதாடப  சகல 
லனா ெசயபாக 
தி ெசயபளன. 


    

01 வப  ெதாடப, 
லனா ெசயபாகைள 
ெனபத 
ேதைவயான தகவக  
ேகாைவய 
இலாைமயனா,  
ேதைவயான  ேம 
நடவைக எபத  
நடவைக எகப 
வகிற. 


    

வபக ெதாடப  சகல 
லனா ெசயபாக 
தி ெசயபளன. 


    

வபக ெதாடப  சகல 
லனா ெசயபாக 
தி ெசயபளன. 


    

லனா ெசயபாக 
நிைறவைடயாதேகாைவக 
 வழகபள. 


    

வபக ெதாடப  சகல 
லனா ெசயபாக 
தி ெசயபளன.

















லனாவைன 
ெனப 03 
ேகாைவக  
வழகபள. 06 
வப ெசயபாக  
இன  இடெப 
வவதா  
ைவகபடாைம. 
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லனாவைன 
ெனப 03 
ேகாைவக  
வழகபள. 06 
வப ெசயபாக  
இன  இடெப 
வவதா  
ைவகபடாைம. 

2.3  ஆ காண பவனா நிைறேவறபட
ெசயபாக 

1. ஜனவ    ெதாடக திசப ஆ திகதி வைரயான காலபதிய காண 
ெதாடபலான ெசயபாட  ெதாடபான 1  கதக மாதிர கிைடக  
ெபளட, அசகல கதக உய வைகய நடவகைக 
எகபளட பல கலைரயாட க நடாதப தகைள  ெப  
ெகாபத  நடவைக எகபள. 

2. அத ேமலாக அைமசரைவ அகீகாரதிைன ெப ெகாவத இலைக  
ேபாவர சைப ெதாடப 01 அைமசரைவ வஞாபன ம ைகயரத 
திைணகள ெதாடப 07 அைமசரைவ வஞாபனக ெதாடப அைமசரைவ 
அகீகார கிைடக  ெபள. 

3. ைகயரத திைணகளதி உதான காணகைள தைக வழவதகான 
நிவாக ெசயபாக தகாலிகமாக ேபாவர ம சிவ வமான  ேசைவக 
அைம அைமசரைவ தமானதிடாக ஒபைடகபளதா ைகயரத 
காணகைள தைக வழத, ஒபைடத ம அரசி அபவதி 
ெசயபாக காணகைள வவத ேபாற ைகயரத திைணகளதினா 
இடெபள ைகயரத காணக  ெதாடபலான  சகல   ெசயபாகமான 
நடவைகக அ.ம.ப.17/2051/709/075 எற இலக 2017.10.04 ஆ திகதிய அைமசரைவ 
தமானதிடாக  மள ைகயரத திைணகளதி  ஒபைட வைர எமா  
இடெபள. 

 

ைகயரததிெகன ஒகபட காணகள அமறி யேபாைர 
ைறசாபவதகாக நடாதபட  நிகசி திடக. 

ெபாலனைவ மாவட 

4. அமப/16/0512/709/028 எற அைமசரைவ தமான இலக ம 2016.05.18  ஆ திகதிய 
தமானதிடாக ைகயரத திைணகளதிற உதான ைகயரததிெகன 
ஒகபட காணகள ய யபாளகைள அைடயாள காபத, 
ைறசாபவத ெபறபட அகீகாரதி கீ ெபாலனைவ ம பைள  
ேபாற மாவடககான  பரேதச  ெசயலக  பரகள ைகயரததிெகன 
ஒகபட  காணகைள பயபபவகைள இனகா நிகசி திடக 
நடாதபளட, அநிகசி திடகள, ைகயரததிெகன ஒகபட 
காணகைள பயபபவகளடமி தேபா 10 வடக அதிகமான கால  
வாபவக 1073 ேப ம 10 வடக ைறவான கால  வாபவக 1957 
ேப என அைடயாள காணபளட, அைமசரைவ தமானதி பரகார, 
நடவைக எகபட ேவய 10 வடதிைன தா பயபபவக  
ெதாடப மாதிரமா.  அத பரகார அைடயாள காணபட 1073 ேப ெதாடப 
ெசயபட ைறைம பவமாறா.  
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  ெசயபாக 

ெபௗதிக ேனற 
ெமாத தைக 

உடபைககட 
அமறிேயா 

 அளகபட எணைக   

 

நிகசி திடதி 
ைவகப 
இனகாணபட 
பயபபவகளலி 
வணப பவகட 
ஒர ெசயட 
எணைக 

  

 மதிப அபபட 
எணைக 

  


பைரகபடாத உப 
திைணகளகள 
எணைக 

  


தயாகபட 
பசீகள 
எணைக 

  

 

திதட தயாகபட 
பசீகள 
எணைக (50%  
ெகாபன திடதிைன 
உளடகி) 

  

 ெபறபட மதிபகள 
எணைக 

  

 

அைடயாள காணபட  பயபபவக ெதாடப பசீகள 
தயாகபளட,  அவகளடமி அறவடபட  ேவய நிதி பா.  
ஆ.   ஆ திகதி நடாதபட நடமா நிகசி திடதி தேபா தைக 
உடபைககட பயபபவகளடமி பா.  , அமறி 
பயபபவகளடமி பா.    அறவ  ெசயபள 

பன தித ெசயப  தயாகபட  பசீககாக அறவ  ெசயபட 
 ேவய  ெமாத நிதி பா.  ஆ.  அதேள  ஆ திகதி 
நடாதபட நடமா நிகசி திடதிேபா பயபபவக ஏ ேப ல 
ெமாத நிதி (பா. ) வழகபளட, பயபபவக ஆ ேப ல 
ெமாத நிதிய  பதி (பா. ) ெகாபன ெசயபள. 

அத பரகார நடாதபட ஒெமாத நிகசிதிடதிேபா உடபைககட  
பயபபவகளடமி அறவடபட ேவய  ெமாத நிதி பா.  ஆ 
எபட அமறி பயபவகளடமி  அறவ   ெசயபட ெமாத நிதி பா. 
 ஆ. 
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ெமாத நிதிய  பதி (பா. ) ெகாபன ெசயபள. 
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பைளமாவட 
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ெதாட  
இலக 

ெசயபா ெபௗதிக ேனற 

 அளவ  ெசயபட எணைக  

 

நிகசி திடதி ைவகப 
இனகாணபட பயபபவகளலி 
வணப பவகட ஒர ெசயட 
எணைக 

 

 மதிப அபபட எணைக  

5. அமப  ம  ஆ திகதிய அைமசரைவ தமானதிடாக 

தகாலிகமாக ேபாவர ம சிவ வமான ேசைவக அைம ஒபைடகபட 
அதிகார  அமப/ எற இலக ம  ஆ திகதிய அைமசரைவ 
தமானதிடாக மள ைகயரத திைணகளதி  ஒபைடகபளதா 
ேமறிபட  நிகசி திடகைள அபவத   ைகயரத திைணகளதி  
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  ஊழிய ேசமலாப நிதி ெதாடப  இலைக ேபாவர சைபயனா  ெசதபட 
ேவய  நிைவ பகள  பணதிைன ெசவ  ெதாடப, இலைக 
ேபாவர சைபயனா   இழபக ம  வ பண  ெசதியேபா,  
உைம ஒபைடகபடாத காணக  அதிகார ஒபைட சாறிதழிைன ெப 
ெகாவத  அைமசரைவ அகீகார  கிைடக ெபற  காண க 
சிலவறி  வவ ெகாபன  பதிரகைள ெப ெகாவதகான  
ெசயபாகைள மிக வைரவ ெசவத கலைரயாடப   இட பேசாதிகப 
உய நிவனகைள ெதாடபதி  ேதைவயான நடவைகக  
ெனகபளன. 

2.4 26 ஆ ஆ ைகயரத தாபன பவனா

நிைறேவறபடெசயபாக 
 ைகயரத திைணகளதி உதான சகல நிைறேவ உதிேயாகத பதவக, 

ேசைவக நியமிபதிலி ஓதிய ெப வைரயான இடமாறக, 
ஒகா நடவைக, ஒபத அபைடய கீ ஆேச ெசவதகான கடைம 
ெசயபாக ம மள ேசைவய அமவதகான கடைம ெசயபாகைள 
அைமசிடாக, ஏைனய பற நிவகக ம அரசாக ேசைவக  
ஆைணவடாக நிைறேவறபத.
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 ெவளநா வைறக, தி வப வைறக, தி வப இழப 
ெதாடபலான கடைம ெசயபாைள  நிைறேவத.

 ெதாழி சக ெசயபாக ேசைவயலி வவ ெசத,  ெதாழி சக 
ேவேகாக ம  ஏைனய ைறபாக ெதாடப நடவைக எத.

 பாவைனயலி அகறபள தடவாளக, இ பாைத கைடக 
உபட ேசதமைடத ெபாகைள சைக வைலய ெபெகாவத  
பேவறான பதியனரா ெசயபட ேவேகாக ெதாடப நடவைக 
எத.

 ைகயரத திைணகளதி ேசைவய ஈப அரசிய பழிவாகக மம 
ைல பண பகிக உபடவக ேம ைவள  ேவேகாக 
ெதாடப உய கடைமகைள நிைறேவத.

 ைகயரத திைணகளதிகான திய அவலக ழா, காைமவ  ேசைவக 
பணபாள நாயகதினா  ஆதிகதி அகீககபளட,  அதகான  
ஆளண ம  சபள அள திட ெதாடப  ேம  தித ெசயப 
வகிற.  இதி உவாகிள பரசிைனக ெதாடப அைமசரைவயனா  உப 
ெவா தாபகப திய சபள மளைமெபாறிைன தயாபத 
நடவைக எகப வகிற.

 பவ பதகவக ெதாடப திய ஆேச திட  இைற வைரய 
அகீககபள.

 சட உதிேயாகத பதவ
 ைகயரத நிைலய ெபாபாள அதி வேசட வ
 அதியசக, பரதி அதியசக, உதவ அதியசக (ைகயரத  பாகா)
 உதவ ேபாவர அதியசக (சதி பாகா) ம உதவ அதியசக 

(எதிர)
 ைகயரத சாரதி உதவயாள
 ெதாழிப காைமவ உதவயாள பதவ
 ஆரப  ெதாழிப ேசைவகான பதவ
 ைகயரத நிைலய ெபா ேசைவ (இைடகால ஏபாகள கீ

 திடமிட வன தர)
 ஆேலாசக பதவ
 திட வன/ஆராசி உதவயாள (வேசட வ)
 ஆராசி உதவயாள தர)
 பரதி ெபா காைமயாள (ேபாவர)
 கபைற எந ( ), கபைற நிவாகி ( 

அமதிசீ பேசாதக, ேசஜ, ேப ெபகான ஊழிய, பல, சர, 
சமிைஞ கான, ெபா பேசாகத, லா பயணகள 
அமதிசீகைள பேசாதிேபா, பராம நிவாகி பதவக  உதான  
காைமவ உதவாள  ெதாழிப சாராத 02 வ  ெதாதிய  
ஆேச திட.

 ச சாரதிக

பவ பதவக 6/2006 அரசாக நிவாக நிபதி பரகார இைற 
வைரய திய ஆேச திட தயாகப அகீககபதா, 
அதிட ேம  தித ெசயப வரபகிற. 
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ெதாடபலான கடைம ெசயபாைள  நிைறேவத.

 ெதாழி சக ெசயபாக ேசைவயலி வவ ெசத,  ெதாழி சக 
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வகிற.  இதி உவாகிள பரசிைனக ெதாடப அைமசரைவயனா  உப 
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 சட உதிேயாகத பதவ
 ைகயரத நிைலய ெபாபாள அதி வேசட வ
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 ெதாழிப காைமவ உதவயாள பதவ
 ஆரப  ெதாழிப ேசைவகான பதவ
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 திட வன/ஆராசி உதவயாள (வேசட வ)
 ஆராசி உதவயாள தர)
 பரதி ெபா காைமயாள (ேபாவர)
 கபைற எந ( ), கபைற நிவாகி ( 

அமதிசீ பேசாதக, ேசஜ, ேப ெபகான ஊழிய, பல, சர, 
சமிைஞ கான, ெபா பேசாகத, லா பயணகள 
அமதிசீகைள பேசாதிேபா, பராம நிவாகி பதவக  உதான  
காைமவ உதவாள  ெதாழிப சாராத 02 வ  ெதாதிய  
ஆேச திட.

 ச சாரதிக

பவ பதவக 6/2006 அரசாக நிவாக நிபதி பரகார இைற 
வைரய திய ஆேச திட தயாகப அகீககபதா, 
அதிட ேம  தித ெசயப வரபகிற. 


 ைகயரத நிைலய ெபா ேசைவ

 ைகயரத ககாண காைமவ ேசைவ

 ைகயர சாரதிக ேசைவ

 ைகயரத காவல ேசைவ

 இைற வைரய பவ பதவகள  ஆேச திட அரசாக ேசைவக 
ஆைண அகீகாரதிகாக ைவகபள. 

 ஆரப தர   ெதாழிப சாராத பதவக 

 ெகாத உதிேயாகத/ேபாவர கிரய உதிேயாகத 

 அதியசக, பரதி ெபா காைமயாள, உதவ அதியசக 

    (ெகாத) 
 ைகயரத  ெதாழிப உதவயாள, ைகயரத ெசயபா உதவயாள  

(ெபாலிெம, ெபாெம,லா வதி ெபாபாள) 
 பரதான பாகா உதிேயாகத 

 

 ஏைனய பதவகள 06 பதவக ெதாடப ஆேச திட 
வைரபதப தாபன பணபாள  நாயகதின ம  சபள ஆளண 
 ெசயலாளன  பைரக ெபறபளன.   ேம 03 பதவக  
ெதாடப  ேதசிய சபளக  ஆைணவ  ெசயலாளன ம  
தாபன பணபாள நாயகதின  பைரகைள ெப ெகாவத 
ைவகபள.  

 ஆேச திட  அகீககபள  சில  பதவக ெதாடப  திதாக 
ஆேச ெசவத  ேதைவயான  நடவைகக எகப வகிறன. 

 ைகயரத திைணகளதி ஏைனய பதவக ெதாடப  ஆேச திட 
தயாகப வகிற.  

 ைகயரத திைணகளதி 50 உதிேயாகதகள பைண பணதிைன  
வவத, அேறான காலதிைன இர ெசத என  192 நிகக 
இடெபளன. 

 ைகயரத திைணகளதிய பவ  கதிடக ெதாடப ம 
இலைக ேபாவர  சைபய ெசயபாகய ெவள நாடவக 
ெதாடப   பவமா  வ சா  அமதி பதிரக வழகபளன. 
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2.5 சடபவனாநிைறேவறபடெசயபாக 
  ஆ ஆ  நடவைக எகபட  திய  வழகள எணைக  44
 திய மனத உைம ைறபாகள எணைக  05

நிைறேவவதநடவைகஎகபளசடக 

  ஆ ஆ  ஆ இலக ேமாடா வாகன (தித) சட
  ஆ ஆ  ஆ இலக ேதசிய ேபாவர (தித) சட

ேமாடா வாகன சடதி கீ  வதிகப, ெவளயடபட  ஒ 

வதிகள எணைக  05

 ேமாடா வாகன (ேமாடா ைறசிகி) ஒ வதிக    எற இலக 
ம 9.22 ஆ திகதிய வதமான அறிவத

 ேமாடா வாகன (ேமாடா ைறசிகி) ஒ வதிக    எற இலக 
ம  ஆ திகதிய வதமான அறிவதலிடாக தித ெசயபட  
எற இலக ம ஆ திகதிய வதமான அறிவத.

 ேமாடா வாகன (நானாவத) ஒ வதிக   எற இலக ம 
 ஆ திகதிய வதமான அறிவத

 ேமாடா வாகன (அைடயாளக, ைசைக ம வ திகைள அைடயாளமி 
ஒ வதிக) –  எற இலக ம  ஆ திகதிய வதமான 
அறிவத
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2.5 சடபவனாநிைறேவறபடெசயபாக 
  ஆ ஆ  நடவைக எகபட  திய  வழகள எணைக  44
 திய மனத உைம ைறபாகள எணைக  05

நிைறேவவதநடவைகஎகபளசடக 

  ஆ ஆ  ஆ இலக ேமாடா வாகன (தித) சட
  ஆ ஆ  ஆ இலக ேதசிய ேபாவர (தித) சட

ேமாடா வாகன சடதி கீ  வதிகப, ெவளயடபட  ஒ 

வதிகள எணைக  05

 ேமாடா வாகன (ேமாடா ைறசிகி) ஒ வதிக    எற இலக 
ம 9.22 ஆ திகதிய வதமான அறிவத

 ேமாடா வாகன (ேமாடா ைறசிகி) ஒ வதிக    எற இலக 
ம  ஆ திகதிய வதமான அறிவதலிடாக தித ெசயபட  
எற இலக ம ஆ திகதிய வதமான அறிவத.

 ேமாடா வாகன (நானாவத) ஒ வதிக   எற இலக ம 
 ஆ திகதிய வதமான அறிவத

 ேமாடா வாகன (அைடயாளக, ைசைக ம வ திகைள அைடயாளமி 
ஒ வதிக) –  எற இலக ம  ஆ திகதிய வதமான 
அறிவத



ேமாடா வாகன ேபாவர சடதி கீ  ஆரப வைரக தயாகப  
சட வைரஞ   ைவகபள  பவ வைரக ம ஒ 
வதிகள எணைக  08 


 கைமயான தவக   ெதாடபலான அபராததிைன தித ெசவத 

ேமாடா வாகன சடதிைன திவதகான சட வைர. 
 ேமாடா வாகன (தள அபராத) ஒ வதிக 

 ேமாடா வாகன (கடண) ஒ வதிக 

 ேமாடா வாகன (தி வபகைள அறிைகய) ஒ வதிக 

 ேமாடா வாகன (ெரா ைசகி) ஒ வதிக. 
 ேமாடா வாகன (அதிேவக வ தி) ஒ வதிக. 
 ேமாடா வாகன (சகர வ  பயணக  ேசைவ அமதி பதிரக) 

ஒ வதிக 

 ேமாடா வாகன (பாகா  கவசக) ஒ வதிக 

 
 

  ஆ ஆ அைமசரைவ பவனா

நிைறேவறபடெசயபாக 


 பாராமற வனாக ம பாராமறதிைன பேபா  ெமாழிக

7 ஆ ஆ பாராமற வாெமாழி வனாக 24 ம  பாராமறதிைன 
பேபா ெமாழிக 04 ெதாடப வைடக வழகபளன எபட, 
சடக ம ஒ வதிக ெதாடப  03 வவாதக நடாதபடன. 

ெபா மசைபக

 ஆ ஆ 02 ெபா மசைப டக பாராமறதி நடாதபள.  
அத ேமலாக  ஆ ஆ 42 திய ெபா மக கிைடக ெபளட, 
அத ன கிைடக ெப  நடவைகக நிைறவைடயா காணப  மகைள 
உளடகி உய  சகல ெபா  மக ெதாடபலான  அறிைகக  உய  
நிவனக ைவத ம  அ ெதாடபலான  அறிைககைள ேகா  
ஒகிைண ெசத  இடெபள.
 
ைறசா ககாண சைபக

பாராமற உபனகளனா அைமகள வடய பர ெதாடப 
ைவகப வ  ெபாமகள  பரசிைனக ம ெபா பரசிைனக  
ெதாடப அைமசி கீள நிவககைள  ெதாடபதி  வைடயளத  
இடெபள.  
 
 பாத ஒகிைண ெசயபாக 
8 பாத வவாத ம ெதாடபான ெசயபாகைள ஒகிைண ெசத 
இடெபளன. 
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 அைமசரைவ வஞாபனக 
7 ஆ  ஆ 131 அைமசரைவ வஞாபனக அைமசரைவ அவலகதி  
ைவகபளட அவஞாபனக ெதாடப எகபட தமானகளைன 
உய நிவகக/பக ைவ ெசயபாக  இடெபளன. 

 
 அைமசரைவ அவதானக  
7 ஆ ஆ ஏைனய அைமகளனா ைவகபட 30 அைமசரைவ 
வஞாபனக ெதாடப அவதானக ெபறபளன. 
 

3.  ஆ ஆ திடமிட பவனா
நிைறேவறபடெசயபாக 


 ைகயரத திைணகள, இலைக ேபாவர சைப, ேமாடா வாகன 
ேபாவர திைணகள, ேதசிய ேபாவர ஆைண, ேதசிய 
ேபாவர மவ நிவக,  வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைப, சிவ 
வமான ேசைவக அதிகார சைப, வைரயகபட வமான நிைலய ம வமான 
ேசைவக (இலைக) கபன ம லதிவ ெபாறியயலாள பரதிேயக  கபன 
ேபாற நிவககட அபவதி ெசயபாக ெதாடப ஒகிைண 
டகைள நடாத ம  அ ெதாடப நடவைககைள ெனத.



  ஆ ஆ ெதாடப அைம ம உய நிவககட ெசயபா 
திடதிைன தயாபத  ேவைலதிடகைள நடாத ம 
அெசயபாகைள ஒகிைணத.



  ஆ ஆ ெதாடப ேபாவர ம சிவ வமான ேசைவக அைம 
அவலகதி ெசயபா திடதிைன தயாத ம அைமசி கீள 

 நிவக/ப 
அைமசரைவ 

வஞாபனகள 
எணைக 

 இலைக ைகயரத திைணகள 


வைரயகபட வமான நிைலய ம 
வமான ேசைவக கபன 



 இலைக ேபாவர சைப 
 ேமாடா வாகன ேபாவர திைணகள 
 ேதசிய ேபாவர  ஆைண 
 சிவ வமான ேசைவக அதிகார சைப 
 ேதசிய ேபாவர மவ நிவக 
 வைரயகபட லதிவ ெபாறியயலாள கபன 
 அைம 

ெமாத 
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 அைமசரைவ வஞாபனக 
7 ஆ  ஆ 131 அைமசரைவ வஞாபனக அைமசரைவ அவலகதி  
ைவகபளட அவஞாபனக ெதாடப எகபட தமானகளைன 
உய நிவகக/பக ைவ ெசயபாக  இடெபளன. 

 
 அைமசரைவ அவதானக  
7 ஆ ஆ ஏைனய அைமகளனா ைவகபட 30 அைமசரைவ 
வஞாபனக ெதாடப அவதானக ெபறபளன. 
 

3.  ஆ ஆ திடமிட பவனா
நிைறேவறபடெசயபாக 


 ைகயரத திைணகள, இலைக ேபாவர சைப, ேமாடா வாகன 
ேபாவர திைணகள, ேதசிய ேபாவர ஆைண, ேதசிய 
ேபாவர மவ நிவக,  வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைப, சிவ 
வமான ேசைவக அதிகார சைப, வைரயகபட வமான நிைலய ம வமான 
ேசைவக (இலைக) கபன ம லதிவ ெபாறியயலாள பரதிேயக  கபன 
ேபாற நிவககட அபவதி ெசயபாக ெதாடப ஒகிைண 
டகைள நடாத ம  அ ெதாடப நடவைககைள ெனத.



  ஆ ஆ ெதாடப அைம ம உய நிவககட ெசயபா 
திடதிைன தயாபத  ேவைலதிடகைள நடாத ம 
அெசயபாகைள ஒகிைணத.



  ஆ ஆ ெதாடப ேபாவர ம சிவ வமான ேசைவக அைம 
அவலகதி ெசயபா திடதிைன தயாத ம அைமசி கீள 

 நிவக/ப 
அைமசரைவ 

வஞாபனகள 
எணைக 

 இலைக ைகயரத திைணகள 


வைரயகபட வமான நிைலய ம 
வமான ேசைவக கபன 



 இலைக ேபாவர சைப 
 ேமாடா வாகன ேபாவர திைணகள 
 ேதசிய ேபாவர  ஆைண 
 சிவ வமான ேசைவக அதிகார சைப 
 ேதசிய ேபாவர மவ நிவக 
 வைரயகபட லதிவ ெபாறியயலாள கபன 
 அைம 

ெமாத 

நிவககள  திடதிைன தயாத ெதாடப பகளபைன 
வழத ம உய ஒகிைண ெசயபாகைள ெனத.

 அைமமஅைமசிகீளநிவககளமாதாதகாலாமவடாத 
ேனற மளா டகைள நடாத, அறிைககைள தயாத ம 
ேனற மளா  ெசயபாகைள ெனத.



 ெபாளாதார காைமவ ெதாடபலான அைமசரைவ வடாக 
கலைரயாடப வடயக ெதாடப இ வாரக ஒ தைடைவ 
ேனறதிைன, கதிட காைமவ ம ககாண 
திைணகளதி அறிைகய அநிவககட ஒகிைண  
ெசயபாகைள ெனத.



  ஆ ஆ  ெதாடப பாத மதிபைன தயாபத நிவககைள 
ஒகிைணத ம அகலைரயாடகள  ெதாடப கண பட 
இைண நடவைக எத.



 ேபாவர அைமட ெதாடபட கதிடகள ேனறதிைன 
ககாணத,  அறிைககைள தயாத ம நிதி அைம, ஜனாதிபதி 
அவலக ம  பரதம அவலகதி ைவத.



 பாராமற பாத நிைல வாததி ைவத  ெதாடப அைமசி 
கீள  சகல நிவககமான ேனற அறிைககைள தயாத ம 
பாராமறதி ைவத.



 ஆ ஆ அைமசி ெசயபா அறிைகயைன தயா ைவத.


 வைமயைன ஒழித எற நிகசி திடதி கீ ஜனாதிபதி ெசயலகட 
இைண  நிகசி திடகைள அபத.



 ஜனாதிபதி ெசயலகதிடாக ஒகிைண ெசயப  கதிட ேனற 
மளா டக ெதாடபலான ேதைவயான அறிைககைள தயா 
ைவத.



  ஆ ஆ ெதாடப ெசயபா திட/ெகாத திடதிைன 
தயாபதகாக அைம உதிேயாகதக ம நிவன பரதிநிதிகள 
பெகாளட ேவைலதிடெமாறிைன நடாத.



 ேதசிய ேபாவர ெகாைகயைன நாளவைரபத ெதாடப 
ேபாவர ம  தகவ ெதாழிப ெதாடபலான  பாராமற ைறசா 
ககாண வ  ஆேலாசைனககைமய  அபத ம ேதசிய 
ேபாவர ெகாைகயைன  ெபாமக  ககைள ெப ெகாத 
வைர,   வைரபத.



 அைம மட ம திைணகள மடதி  ெகாத ெசயபாக  
பகள வழத.



 ெவளநா வள திைணகளதிடாக ெதாழிப உதவயைன அபைடயாக  
ெகா அைம வழகப வேசட கைகக ம அைமசினா 
அைடயாள காணப வேசட கதிடகைள திடமிட ம 
ஒகிைணத.
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 ேபாவர ம சிவ வமான ேசைவக அைம உதான உதிேயாகவ 
இைணயதளதிைன அறாட நாளவைரபத (அைமசி வேசடமான 
ைவபவ,  வவாத ேபாற  தணக ெதாடப அறிைககைள வழத, 
வ ேயா காசி, ைகபடக, ெகாத, வதமான அறிவத ம  
ஊழியகைள  ஆேச ெசத ெதாடபலான  அறிவதகைள ெவளயத)

 ேதசிய தகவக ைமய (1919) உட ெதாட அைம ம அதட 
ெதாடபான நிவனகள தகவகைள வழத



 இலைக தகவ ெதாழிப பரதிநிதிவ நிவனட  ெதாடப  அரச 
வைலயைம LGN ii  வசதிகைள ெப ெகாத.



 மகாவலி அபவதி ம றாட அைமட இைண ேபாவர 
களைறகான றாட நிகசி திடக  அைமசி பகளபைன 
வழத.



 ஏைனய ேநெராத அைமக ம பேவறான நிவககளனா 
ெனகபவ அபவதி ெசயபாகளேபா உய டக ம 
ேவைலதிடகள கலெகா ேதைவயான ஒகிைண  ெசயபாகைள 
ெனத.

 ஜனாதிபதி அவலகதிடாக ைவகப ெபாமகள மனைறகைள  
ேதைவயான நிவகக ைவத ம அ ெதாடப வைடயளத.

 அவலகதி பைழய கத ேகாைவக ஏைன ைறசா வைகய தயாத 
ம கத  ேகாைவகைள பத.



 மாதைற கதிகாம ைகயரத வ தியைன நிமாண கதிடதிகான  
கதிட அவலகக ம ஒகிைணபைன ென 
அகதிடகைள அப ெசயபாக ெதாடப பட  
ெசயபாகைள ெனத.



 ெத அதிேவக வ தியைன ெகா வைர ந ெசத  ெப ெதக 
அைமசி கதிட  ெசயபா  பரதிநிதிவபத.



 இலைக அரசினா அசரைண வழகப வ ேபாவர  களைறகான  
நிகசி திடகைள ஒகிைணத.
 ேபாற சவேதச ேவைலதிடதிகான 

ேபாவர களைறய இலைகய பரதிநிதிகான ெசயபாகைள

ெனத

  நிவனட இைண ெவளநாகள பரதிநிதிகட  
ேவைலதிடதிைன நடாத.



 அைம ம அைமசி கீள  நிவகககான கணகாக ம 
காைமவ   டகள  கலெகாத ம தமானகைள 
அப பட  ெசயபாகைள ெனத.



 திடமிட ப உய அைமசரைவ வஞாபனகைள தயாத ம 
ஏைனய ேநெராத அைமகளடாக ைவகப அைமசரைவ  
வஞாபனக அவதானகைள  வைரபத.

 
 ேப தபட ேமபாகான ெசயபாகைள ேதசிய ேபாவர  

ஆைணட இைண ஒகிைண ெசவ அகதிடகைள காைம 
ெசத.
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 ேபாவர ம சிவ வமான ேசைவக அைம உதான உதிேயாகவ 
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 இலைக தகவ ெதாழிப பரதிநிதிவ நிவனட  ெதாடப  அரச 
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 ெத அதிேவக வ தியைன ெகா வைர ந ெசத  ெப ெதக 
அைமசி கதிட  ெசயபா  பரதிநிதிவபத.
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ஆைணட இைண ஒகிைண ெசவ அகதிடகைள காைம 
ெசத.



 அைம உதான நிவககள தரகைள ெபெகாத, 
அதகவகளடாக அைம இைணயதளதி தரகைள நாளவைரபத 
ம தரகைள உளடகி சி அறிைகெயாைற அைரயா தயாத.



 இ அைம ம அைம உதான நிவனகளடாக  அபதப  
கதிடக  ெதாடபலான  அறிைககைள, ேவேகாகள கீ மாவட 
ஒகிைண  ைவத.



 பாய நகர ம ேம அபவதி அைமசிடாக அபதப வ  
கதிட இவைமசின ம அத கீள  நிவனகளன 
உதிேயாகதகள பகளபைன வழத



 அநத காைமவ அைமசி ேதசிய அநத காைமவ ஒகிைண சைப  
ெதாடப அைம பரதிநிதியாத.

 வ தி அபவதி அதிகார சைப உதான வட வ தி ெதாடக கதிடதி 
பதார  நிவனகள ஒகிைண ேனற மளா  டதி  
அைம பரதிநிதியாத.



 ஜனாதிபதி  ெசயலகதி  ஒகிைணட, படாரநாயக ஞாபகாத சவேதச 
மடபதி 2017  மா மாத  31 ஆ திகதி ம  ஏர 1, 2, 3, 4 ஆ திகதிகள 
நடாதபட நிைலேபறான  க ககாசி ம   வட  சைத  நிகசி 
திட ெதாடப  அைம ம  அத கீள நிவனகள ெசயகமான 
பகளட மன கவ ககாசி டாரகைள  அைம ெபாமகளைன 
வழிணத.



 ெகா ெகாவவலி பதரல வைர ேப ைம வைசயைன 
   தயாபதகாக  ேம மாகாண, பாய நகர அபவதி அைம, 
ேதசிய திடமிட திைணகள,  ெகா மாநகர சைப, இலைக  ெபாலி ம 
வ தி அபவதி அதிகார சைபட ஒகிைண  ெசயபாகைள  
ேமெகாத, சைப டகள கலெகாத 

 
 பாராமறதி நடாதப ைறசா ககாண   டதி Sectoral 

Oversight Committee Meeting) அபவதி கதிடக ெதாடபலான அறிைககைள 
தயாத. 

 

 வேசட ேவேகாளலாம ெவளநபகளனா ைவகப  கதிடகைள 
Unsolicited அபத ெதாடப ெபாளாதார காைமவ ெதாடபலான  
அைமசரைவ ட இைண ஒகிைண ெசயபாகைள ெனத. 

 
 தகவக ம ெதாடபாட ெதாழிபகைள பரதிநிதிவப 

நிவகதி பரதான தாக உதிேயாகத    எறவா 
அைமசிைன பரதிநிதிவபதி  டகள கல ெகாத. 

 
 பாத உைரயைன அபைடயாக ெகா ேதசிய பாத திைணகளதினா 

பேரகப கதிடகைள அபத ெதாடப ஒகிைண 
ெசயபாக. 

 

 ெகௗரவ அைமச ம  ெகௗரவ பரதியைமச கலெகா நிகசி 
திடக ெதாடப  ைவத ம   உைரகைள  தயாத. 
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 கைரேயார பாகா ம லா ைகெதாழிகான  பரசிைனகைள 
தபத அைமகபட பாராமற உப ெசயவனா, ைகயரத 
திைணகளதிய வடயகைள கலைரயாத இடெபள. 

 

 வபக ம  வ தி ெநசலிைன தபதகாக CCTV Operation System திைன 
அறிக  ெச ICTA  நிகசி திடதி கீ  பாராமறதி  ட  
நடாதபளட, அத பைரக பாராமறதி ைவகபள. 

 

 கடபைட, இராவம ம  ெபாலி  வழகப   இலவச  பயண  
சீககான  கடணகைள அறவ  ெசவ  தாமதமாத  ெதாடப   திய 
ேலாபாயெமாறிைன அறிக ெசம ெசயபாகைள ஒகணாத. 

 

 பாய நக,  ேம மாகாண ம க  அபவதி  அைமசி கீ அப  
திடமிடபட  ேபாவர  கதிடகய பகளகைள  வழத. 

 
 

நிதிசாகாைமவமேனற 

    ெகாதக

 

 ஆ  ஆ 
ெசயபதபட 
ெகாதகள 
எணைக

ஆ ஆ 
தி ெசயபட 
ெகாதகள 
எணைக


அைமசரைவயனா 
நியமிகபட  ெகாத 
க

 


அைம ெகாத 
க

 

   4 நிதிசாகாைமவ 



 ஆ   ஆ ெதாடப 
ஒகபள  ஏபாக ம 
உைம ெசல

உய அறிைகக ஏகனேவ 
ைவகபளன.


ஏபாகைள மறி ெசல ெசயபட 
ெசல தைலக

இைல 



வைனதிறைன அதிகபத ெசயபட  
ெசயபாக



உதிேயாகதக 
வைனதிறட அரச 
கடைமகைளயாவட,  பயசி 
ேதைவயான உதிேயாகதக  அ 
ெதாடப  ைவகபத. 



 ஆ ஆ கணகீ 
அறிைககைள தயாத ம 
திைறேசட  ஒர ெசத.


சகல அறிைகக தயாகப, 
திைறேச தககட  ஒர 
ெசயபள.
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 கைரேயார பாகா ம லா ைகெதாழிகான  பரசிைனகைள 
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தி ெசயபட 
ெகாதகள 
எணைக


அைமசரைவயனா 
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ைவகபளன.


ஏபாகைள மறி ெசல ெசயபட 
ெசல தைலக

இைல 



வைனதிறைன அதிகபத ெசயபட  
ெசயபாக



உதிேயாகதக 
வைனதிறட அரச 
கடைமகைளயாவட,  பயசி 
ேதைவயான உதிேயாகதக  அ 
ெதாடப  ைவகபத. 



 ஆ ஆ கணகீ 
அறிைககைள தயாத ம 
திைறேசட  ஒர ெசத.


சகல அறிைகக தயாகப, 
திைறேச தககட  ஒர 
ெசயபள.
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   236,172,770.46 222,555,597.30 94.23

   107,100,000.00 103,166,119.80 96.33

   64,500,000.00 63,490,528.03 98.43 

   3,500,000.00 3,485,680.26 99.59

   39,100,000.00 36,189,911.51 92.56


  8,400,000.00 5,522,057.72 65.74 

   1,400,000.00 682,507.96 48.75

   7,000,000.00 4,839,549.76 69.14


  14,367,651.06 14,179,144.43 98.69


  7,167,651.06 7,167,651.06 100.00 

   7,000,000.00 6,857,893.37 97.97

   200,000.00 153,600.00 76.80


  18,700,000.00 15,950,134.57 85.29

   15,000,000.00 13,079,724.47 87.20

   2,700,000.00 2,692,543.24 99.72

   1,000,000.00 177,866.86 17.79


  86,065,119.40 82,233,361.50 95.55

   6,126,505.37 6,126,505.37 100.00

   3,100,000.00 3,043,214.50 98.17

   10,000,000.00 9,861,650.06 98.62
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   236,172,770.46 222,555,597.30 94.23

   107,100,000.00 103,166,119.80 96.33

   64,500,000.00 63,490,528.03 98.43 

   3,500,000.00 3,485,680.26 99.59

   39,100,000.00 36,189,911.51 92.56


  8,400,000.00 5,522,057.72 65.74 

   1,400,000.00 682,507.96 48.75

   7,000,000.00 4,839,549.76 69.14


  14,367,651.06 14,179,144.43 98.69


  7,167,651.06 7,167,651.06 100.00 

   7,000,000.00 6,857,893.37 97.97

   200,000.00 153,600.00 76.80


  18,700,000.00 15,950,134.57 85.29

   15,000,000.00 13,079,724.47 87.20

   2,700,000.00 2,692,543.24 99.72

   1,000,000.00 177,866.86 17.79


  86,065,119.40 82,233,361.50 95.55

   6,126,505.37 6,126,505.37 100.00

   3,100,000.00 3,043,214.50 98.17

   10,000,000.00 9,861,650.06 98.62

   57,838,614.03 56,511,963.95 97.71

   9,000,000.00 6,690,027.62 74.33


  1,540,000.00 1,504,779.28 97.71 

      


1,540,000.00 1,504,779.28 97.71


  290,757,708.09 36,516,287.50 12.56




 


5,300,000.00 



1,239,079.41 



23.38 


   1,000,000.00 529,280.00 52.93 

   300,000.00 0.00 0.00 

   4,000,000.00 709,799.41 17.74 


  284,057,708.09 34,032,708.09 11.98 

   3,906,716.50 3,906,716.50 100.00 

   150,991.59 125,991.59 83.44 




   


280,000,000.00 30,000,000.00 

   1,400,000.00 1,244,500.00 88.89 




Staff Training 1,400,000.00 1,244,500.00 88.89 


  526,930,478.55 259,071,884.80 49.17 
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5. 7 ஆ ஆ வமான ேசைவக
பவனாநிைறேவறபடெசயபாக



1. வமான ேசைவக ைகெதாழி  ேனற ெதாடப  வமான களைற  
இைணகபட  சகல  ெசயபாகைள வைனதிற ம வைளதிறனாக 
(சவேதச  அகீகாரதிகாக) நிைறேவவத ேதைவயான சடக, ஒ 
வதிகைள தயாத, நாளவைரபத ம அபவத 
ேதவையான பகளபைன நத.


2. வடாத நடாதப  சவேதச  சிவ  வமான ேசைவக அைமப வமான 
ேசைவகள பவதைனக ெதாடபலான  10 வ கதர   திசப 4 ஆ  
திகதி  ெதாடக 8 ஆ திகதி வைர  இநா இலைகய நடாதபட.  66 
நாகளலி  426 பரதிநிதிக இதி கல ெகாளன எபட, 456 
இதர டக நடாதபடன.
இலைகயனா ண ஒபதட வமான ேசைவக உடபைகக 
ெதாடப  ஒபமிட நாகளாக, தாலா பஹாமா, கடா, சிபாேவ, சிலி, 
ஆகனதா, ெடாமினக யர, கி (ெகலன யர) ம இதாலி 
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5. 7 ஆ ஆ வமான ேசைவக
பவனாநிைறேவறபடெசயபாக



1. வமான ேசைவக ைகெதாழி  ேனற ெதாடப  வமான களைற  
இைணகபட  சகல  ெசயபாகைள வைனதிற ம வைளதிறனாக 
(சவேதச  அகீகாரதிகாக) நிைறேவவத ேதைவயான சடக, ஒ 
வதிகைள தயாத, நாளவைரபத ம அபவத 
ேதவையான பகளபைன நத.


2. வடாத நடாதப  சவேதச  சிவ  வமான ேசைவக அைமப வமான 
ேசைவகள பவதைனக ெதாடபலான  10 வ கதர   திசப 4 ஆ  
திகதி  ெதாடக 8 ஆ திகதி வைர  இநா இலைகய நடாதபட.  66 
நாகளலி  426 பரதிநிதிக இதி கல ெகாளன எபட, 456 
இதர டக நடாதபடன.
இலைகயனா ண ஒபதட வமான ேசைவக உடபைகக 
ெதாடப  ஒபமிட நாகளாக, தாலா பஹாமா, கடா, சிபாேவ, சிலி, 
ஆகனதா, ெடாமினக யர, கி (ெகலன யர) ம இதாலி 

எபனவா. ண ஒபததி மாதிர ஒபமிட  நாகளாக  இதியா, 
ரசிய டைம, ஓமா, கசகதா,  ஐகிய அரா எமிேர  அர,  ெத 
ஆபகா, ஐகிய இராசிய ம ெச யர எபனவா.  கி ம 
சிெச ேபாற அரக   ெதாடப    ஒபமிடபள. 
தசானயாட  இ தரபனரா  ஒபமிடபள.

ேம   இத ன  ஜைமகா,  ஐகிய அெமகா, ெமாசிய, வடா 
ம பேரசி ஆகிய நாகட ஒபமிடபள  உடபைகக  ெதாடப  
இ நாகள  அகீககபட  பரதிநிதிகளனா ஒபமிடப அத 
ஒபதகைள அபவத ேதைவயான நடவைகக எகபளன.



3. இலைககான  ேதசிய சிவ வமான ேசைவக ெகாைகெயா  
ெமாழிகள வைரயப, ெபாமக ககளைன ேகடறிவத   ெசதி 
பதிைககள ெவளயடபடத  பன தயாகபட  இதி வைர   
ஆ திகதி அைமசரைவ பதிரெமாறிடாக அைமசரைவ  
ைவகபள.  பன  ஒேடாப மாத   ஆ திகதி நடாதபட 
அைமசரைவ டதி பவ உதிேயாகதகைள ெகாட 
ெவாறிடாக  வைரவைன ேம  ஆரா அறிைகெயாறிைன 
ைவபத ஆேலாசைனக வழகபளன. 

 ேபாவர ம சிவ வமான ேசைவக அைமசி  
    ெசயலாள (தவசாள) 
 அரச யசிக திைணகளதி  பணபாள நாயக 
 சைதபத ம த ெகாைகக  
    திைணகளதி  பணபாள நாயக. 
 அரச நிதி ெகாைகக திைணகளதி பணபாள நாயக 
 சிவ வமான ேசைவக அதிகார சைபய பணபாள நாயக 
 ேபாவர ம சிவ  வமான ேசைவக அைமசி  
    ெசயலாளனா  தமானகப ஏைனய உய   
    பதாரகளலி  ஒ பரதிநிதி எறவா. 

 
அத பரகார அத தலாவ ட  நவப மாத 22  ஆ திகதி 
நடாதபட. அதி நிதி ம ெபாசன ஊடக அைமசி 
லனாகளடாக  எகாடபடவா  வ வதி  ேபாற  வடயக 
ெதாடப,  ெகாைகசா  வழிகாட,  நிதிசா ெகாைககடனான  நா 
பரபர  ெபாளாதார ெகாைககட ெதளவான ெதாடெபா உள 
எபதா அத ெகாைகசா  வழிகாடலிைன  மிக வவாக  ஆ ெச  
வடயகைள ைவத  ேவ என  கலைரயாடபளதா அ 
ெதாடப ஒெவா திைணகளதி  அவதானபைன  மள ெப ம 
ஒ தைடைவ  டெமாறிைன  இதி அறிைகயைன தயா 
ைவபத தமானகபள.

 

4. அைமசி கீள நிவனகளனா இடெப வ  பேவறான 
ெசயபாகளடாக அவறிைன அபவதகான  சடக, ஒசா 
ெசயபாக ெதாடப தைலய  அதிகாரதிைன வழவத நடவைக 
எத. 

5. மடகள உளக  வமானேசைவ கதிடதி  வமான  ஓ பாைத, இற 
பாைத ம வ பர மதமான  பண  ெசயபாகைள  இலைக  வமான 
பைடயனைன ெகா  ென  அ ெதாடப ெசல ெசயபட 
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பணதிைன சிவ வமான ேசைவக அதிகார சைபயனா இலைக வமான 
பைடயன வழவத ேதைவயான  ஒகிைண ெசயபாக  
ெனகபளன. 

6.  ஆ ஆ  ஆ இலக சிவ வமான ேசைவக சடதி 18 வ 
ப பன ேசகபட 18 (அ) திய பெவாறிைன அறிக ெச அதி 
உய திதகட இதி வைரவைன  அரச வதமான அறிவதலி 
ெவளயவத,  அத பன அத சட வைரவைன பாராமறதி  
ைவபத  அைமசரைவ அகீகார ேதைவயா. அதபன இசட 
வைரவைன வதமான அறிவதலி ெவளயவத  அரச அசக அதிபதி 
 ஆ திகதி ைவகபள. 

 

 

6. 7 ஆ ஆ உளக கணகா
பவனா நிைறேவறபட  கடைமக
ெதாடபலானவபரெபாழி 


நிவக      இடெபற லனாகள 

         எணைக

 ேபாவரஅைம     
 ெகாபைன அய ைகயரத வ தி கதிட  
 ைகயரத திைணகள     
 ேமாடா  வாகன ேபாவர திைணகள   
 இலைக ேபாவர சைப     
 லதிவ  ெபாறியயலாள பரதிேயக கபன  
 லதிவ  ெபாறியயலாள பரதிேயக கபன

(பணெகாைட பசி)    87 ேகாைவக

 வ தி பாகா  ெதாடபான  ேதசிய சைப   
 சிவ வமான ேசைவக அதிகார சைப   




ேகாெதாடபனாயதட    
அரச கணக ெதாடபனாயதட  
கணகா காைமவ ட   


7. தியைகயரதவ திகஅபவதிப

ெபாமக வைனதிற ம இலாபகரமானமான ேபாவர  
ேசைவெயாறிைன வழவதகான நிைலேபறான ெகாைகெயாறான  ேபாவர  
களைறயைன கெய  ேதைவபாகைள அைடயாள க ெபா  
ேபாவர ேசைவக ைமயைன வழகி ஆகய வைகய  
ெபெதக திடதிடாக இடெப பயணக ம படகைள 

கலைரயாட 
றிகட 
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பணதிைன சிவ வமான ேசைவக அதிகார சைபயனா இலைக வமான 
பைடயன வழவத ேதைவயான  ஒகிைண ெசயபாக  
ெனகபளன. 

6.  ஆ ஆ  ஆ இலக சிவ வமான ேசைவக சடதி 18 வ 
ப பன ேசகபட 18 (அ) திய பெவாறிைன அறிக ெச அதி 
உய திதகட இதி வைரவைன  அரச வதமான அறிவதலி 
ெவளயவத,  அத பன அத சட வைரவைன பாராமறதி  
ைவபத  அைமசரைவ அகீகார ேதைவயா. அதபன இசட 
வைரவைன வதமான அறிவதலி ெவளயவத  அரச அசக அதிபதி 
 ஆ திகதி ைவகபள. 

 

 

6. 7 ஆ ஆ உளக கணகா
பவனா நிைறேவறபட  கடைமக
ெதாடபலானவபரெபாழி 


நிவக      இடெபற லனாகள 

         எணைக

 ேபாவரஅைம     
 ெகாபைன அய ைகயரத வ தி கதிட  
 ைகயரத திைணகள     
 ேமாடா  வாகன ேபாவர திைணகள   
 இலைக ேபாவர சைப     
 லதிவ  ெபாறியயலாள பரதிேயக கபன  
 லதிவ  ெபாறியயலாள பரதிேயக கபன

(பணெகாைட பசி)    87 ேகாைவக

 வ தி பாகா  ெதாடபான  ேதசிய சைப   
 சிவ வமான ேசைவக அதிகார சைப   




ேகாெதாடபனாயதட    
அரச கணக ெதாடபனாயதட  
கணகா காைமவ ட   


7. தியைகயரதவ திகஅபவதிப

ெபாமக வைனதிற ம இலாபகரமானமான ேபாவர  
ேசைவெயாறிைன வழவதகான நிைலேபறான ெகாைகெயாறான  ேபாவர  
களைறயைன கெய  ேதைவபாகைள அைடயாள க ெபா  
ேபாவர ேசைவக ைமயைன வழகி ஆகய வைகய  
ெபெதக திடதிடாக இடெப பயணக ம படகைள 

கலைரயாட 
றிகட 

ஏறியறத, ைகயரத ேசைவ நாடெகாளப எதிபாேபா,  தேபாள  
ைகயரத வ திக திடதிைன  ேமபவட திய  ைகயரத வ திகைள அபவதி  
ெசவத அர திடமிள. 

அத பரகார ெமாழியபட திய ைகயரத வ திக ெதாடபலான தகவக 
பவமா.




கதிட மதிபடபட  
ெசல (அ.ெடா.மி) 

கதிட 
கால 







மாதைற – ெபலிஅத – கதிகாம திய 
ைகயரத வ தி (115 கி.ம.)






 
(கதிட 
அலாக)






னாக – கபரண திய ைகயரத வ தி (80 
கி.ம.)







(கதிட 
அலாக) 

 ெகா றநகரக  ைகயரத 
கதிட 
(ஆசிய அபவதி வகிய உதவய 
கீ)

 

(கதிட 
அலாக)



அத ேமலாக ைகயரத வ திக வைலயைமபைன வவதகாக தேபா 
காணப ைகயரத வ திக அபவதி திடெமாறிைன தயாபத ேதைவயான  
நடவைகக எகப வகிறன.

 

7.1மாதைறகதிகாமதியைகயரதவ தி

பவமா  கடகள கீ  நிமாண  பணக தி  ெசயபவத 
உேதசிகபட இவ திய ெமாத நள 115 கி.ம. ஆ.
 

கட ரள கி.ம . 

மாதைறயலி  ெபலிஅத 
வைர

 தேபா  மான பண நிைற  
ெபள

ெபலிஅதவலி கபாேதாைட 
வைர 



   (நிமாண, ஓட ெசயபா, மள  
ைகயள எற அபைடய கீ 
நிமாணபத அைமசரைவ அகீகாரதி  
ைவகபள.) 

 கபாேதாைடயலி 
கதிகாம வைர 


 (இைற வைரய தமான 
எகபடவைல.)
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7இைகயரதவ தியைனநிமாணபதடாக கிைடக ெப

சகமெபாளாதாரபயக

 மாதைற கதிகாம திய ைகயரத வ தியைன நிமாணபதடாக, நா 
ைகயரத  ேபாவர களைறய  ஏப  ேமபாடாக  ெகா. 
காலி,  மாதைற ேபாற நகர  பரேதசகட  வைரவ  ெதாடெகா 
இயைம, கபாேதாைட ம ெமானராகல மாவடதி மக நிவாரணக 
கிைடத அதடாக அபரேதசக த ெபாளாதார  ேமபாைன எட 
.



 ஒ மணதியாலதி 120 ைம  ேவகதிைன  ெகாட அதிேவக ைகயரத 
வ தியைன நிமாணபத எதிபாகபளதா அதடாக நகர ம கிராம  
பரேதசககிைடேய  ேநர ம வைரவான  ெதாடெபாைற உவாத.


 வவசாய பரேதசகளான  கபாேதாைட,  ெமானராகல  ேபாற மாவடகைள 
உளடமா இைகயரத வ தியைன நிமாண, அபரேதசகள  வவசாய, 
மப ம பா உபதியைன மிக இலவ  ெகா, காலி, மாதைற 
ேபாற நகர  பரேதசக  ெகா  ெசத ம நகர  
பரேதசகளலி  மாதைற, கபாேதாைட,  ெமானரகால  பரேதசக 
இலவாக  ெபாறி ெதாதிக, உர ம கனயவளகைள ெகா ெசலய 
சாதனெமாறாக அைம.



 ஏைனய ேபாவர சாதனகட ஒபேபா, ைகயரததிடாக எெபா 
சிகனட,  சிேநகவமான ழலி மிக ைறவான  ெசலவ கீ  
ேபாவர  ேசைவெயாறிைன மக வழவத .  அதடாக 
க ெபாகள வைல அதிகபா ஏப பரசிைனக த காண 
.


 கபாேதாைட ைறக, மதைள சவேதச வமான நிைலய, கபாேதாைட 
எெபா நிர நிைலய, சவேதச கேரன நிைலய, மியவல  ைகெதாழி 
நகர ம கபாேதாைட நிவாக  ெதாதி ைகயரத  ேபாவர 
வசதிகைள வழவதடாக பரேதசதி  ெபாளாதார அபவதி  ெசயபா  
ைமய  ேபாவர வைலயைமபாக ைகயரத  ேபாவரதிைனயாத.



 வணகதிய தலக, ெபாேபாகிடக, லா இடக மிக 
பரமாடமானளவ அைமகபள இவடகைள ேநாகி ெவளநா உலாச 
பயணக ைகயரத  ேபாவர வசதிகளடாக  வைரவ அைடய  
எபதா  பரேதசகள ைகெதாழி  ேமபா இயமாத. 



71.இகதிடதிதேபாைதயேனற

 தலாவ கடமாக மாதைறயலி ெபலி அத வைரயான  ெதாதியைன 
நிமாணபத சீன கபனெயாட உடபைக ைகசாதிடபளட  
அ ெதாடப ேதைவயான நிதி சீன எசி வகிய ழசி கட திடெமாறி 
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7இைகயரதவ தியைனநிமாணபதடாக கிைடக ெப

சகமெபாளாதாரபயக

 மாதைற கதிகாம திய ைகயரத வ தியைன நிமாணபதடாக, நா 
ைகயரத  ேபாவர களைறய  ஏப  ேமபாடாக  ெகா. 
காலி,  மாதைற ேபாற நகர  பரேதசகட  வைரவ  ெதாடெகா 
இயைம, கபாேதாைட ம ெமானராகல மாவடதி மக நிவாரணக 
கிைடத அதடாக அபரேதசக த ெபாளாதார  ேமபாைன எட 
.



 ஒ மணதியாலதி 120 ைம  ேவகதிைன  ெகாட அதிேவக ைகயரத 
வ தியைன நிமாணபத எதிபாகபளதா அதடாக நகர ம கிராம  
பரேதசககிைடேய  ேநர ம வைரவான  ெதாடெபாைற உவாத.


 வவசாய பரேதசகளான  கபாேதாைட,  ெமானராகல  ேபாற மாவடகைள 
உளடமா இைகயரத வ தியைன நிமாண, அபரேதசகள  வவசாய, 
மப ம பா உபதியைன மிக இலவ  ெகா, காலி, மாதைற 
ேபாற நகர  பரேதசக  ெகா  ெசத ம நகர  
பரேதசகளலி  மாதைற, கபாேதாைட,  ெமானரகால  பரேதசக 
இலவாக  ெபாறி ெதாதிக, உர ம கனயவளகைள ெகா ெசலய 
சாதனெமாறாக அைம.



 ஏைனய ேபாவர சாதனகட ஒபேபா, ைகயரததிடாக எெபா 
சிகனட,  சிேநகவமான ழலி மிக ைறவான  ெசலவ கீ  
ேபாவர  ேசைவெயாறிைன மக வழவத .  அதடாக 
க ெபாகள வைல அதிகபா ஏப பரசிைனக த காண 
.


 கபாேதாைட ைறக, மதைள சவேதச வமான நிைலய, கபாேதாைட 
எெபா நிர நிைலய, சவேதச கேரன நிைலய, மியவல  ைகெதாழி 
நகர ம கபாேதாைட நிவாக  ெதாதி ைகயரத  ேபாவர 
வசதிகைள வழவதடாக பரேதசதி  ெபாளாதார அபவதி  ெசயபா  
ைமய  ேபாவர வைலயைமபாக ைகயரத  ேபாவரதிைனயாத.



 வணகதிய தலக, ெபாேபாகிடக, லா இடக மிக 
பரமாடமானளவ அைமகபள இவடகைள ேநாகி ெவளநா உலாச 
பயணக ைகயரத  ேபாவர வசதிகளடாக  வைரவ அைடய  
எபதா  பரேதசகள ைகெதாழி  ேமபா இயமாத. 



71.இகதிடதிதேபாைதயேனற

 தலாவ கடமாக மாதைறயலி ெபலி அத வைரயான  ெதாதியைன 
நிமாணபத சீன கபனெயாட உடபைக ைகசாதிடபளட  
அ ெதாடப ேதைவயான நிதி சீன எசி வகிய ழசி கட திடெமாறி 

கீ ெப அத பரகார நிமாண பணக  இடெபள. தலாவ கட  
ெதாடப (மாதைறயலி  ெபலிஅத வைர) உய காண அைன 
ஒபைடகபளட இழப  ெகாபன  ெசயபாக நிைற  
ெசயபளன.
 
 ைகயரத வ திய நள  கி.ம.(மாதைறயலி ெபலி அத வைர)
 ஒபதகார     சீ.எ.சீ. கபன  சீனா
 ஆேலாசைன  ேசைவ   மதிய ெபாறியயலாள ேசைவக 

       ஆேலாசைன பணயக.
 கதிட காலபதி     
 கதிடதி  ெமாத  ெசல – ெடால  மிலிய

 ைகயரத நிைலயக ெகணர, பபரத, வகனல, ெபலிஅத
 உப ைகயரத நிைலயக – பலவ,  ெவெவரேகன

 பாலதி  நள   மற
 மதகள எணைக  
 நிலரகக    மற ம 268 மற)




 கதிடதி கீ ஒபத கபனயனா தேபா நிைற

ெசயபளபணெசயபாக

இைற வைரய ெமாத பணகள % தி ெசயபளட,ைசைக ம மி 
சமிைஞக திடதிைன  ேச ெமாத கதிட ெசயபாகைள   ஆ 
ஆ நிைறவ நிைற ெசவத உேதசிகபள.  அத பரகார பவ 
நிமாண பண  ெசயபாக  இதி கடதி  வள.   

 பாலக

 ரக பாைதக

 நில பண ம மதகைள நிமாணத

 ைகயரத பாைதயைன அைமபத ேமைன நிமாண  ெசயபாக

 

இ ெதாதிய  ைசைக ம மி சமிைஞக திடதி நிமாண பணகைள 
ெனபத நடவைகக எகபளன. 

 

 உ நிதியகளலி கதிடதிடாக இடெபற

பணெசயபாக

7ஆஆெதாடபஒகபடநிதிபா5மிலியனா

 ஒபைடகபட  காணகள 100% இழப  ெகாபனக  வழகப நிைற  

ெசயபளன.  

 இழப  ெதாடப தேபா  ெகாபன  ெசயபள  ெமாத நிதி பா. 991 
மிலியனா. 
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 மாதைற நிவள கைகயடாக 100 மற நளதிைன ெகாட பால  

     நிமாணகப நிைற  ெசயபள. 

ெசல  ெசயபட நிதி – பா. 263 மிலியனா (2009) 
 தலாவ கடதி ஒபைடகபட  காணகள உதிைன ைகயளத நிைற  

ெசயபள.  

 மாற வசிபடக ம காண ேமபா நிைற  ெசயபள.

 இைற வைரய நிமாண பணகள 82% தி ெசயபளன.



கதிடதிகீதேபாஇடெபவபணக

ைகயரத ஓட ெதாடப ைசைக திடதிைன உளடகிய இத 27  கி.ம. ைகயரத 
வ தி 2018 ஜனவ  04 கடகள ஒபைடபத உடபைக ைகசாதிடபள.  
அத பரகார  மாதைறயலி ெகணர வைரயான (6 கி.ம.) பண ெசயபாக 
2018 ஒேடாப  மாததி நிைற ெபவத உேதசிகபள.

உேதசிகபட  
ெசயபாக

நிமாணகபள 
அள  

ைகயரத பாலகைள 
நிமாணத



ைகயரத ரக வ திக 
 
  
 
ைகயரத நிைலயக 
ைகயரத வ திய பண 
ைசைக ம மி சமிைஞ 



 நிதிசாேனற

இகதிட  ெதாடப  ஆ ஆ ஒகபள ெவளநா நிதி பா. 
 ஆ. உ திய ஒகபள நிதியனள பா.  
ஆ.  ஆ திகதியளவ ெவள திய ஒகபள நிதிய பா. 
 ெசல ெசயபளட அ ெவளநா ஒகீகள % 
மாதிரேமயா.  ஒகபள உ நிதிகளலி  ஆ திகதியள 
ெசல  ெசயபள நிதி பா.  ஆ. அ சதவ ததி  ஆ. 

மாதைற கதிகாம திய ைகயரத வ தியைன நிமாணபத ேமலாக  இபவடாக 
இனவகாலகள அபவத அைடயாள காணபள திய ைகயரத 
வ திக ம அத தேபாைதய ேனற பவமா காடபள.

 

னாககபரணதியைகயரதவ தி

இவ திய  ெமாத நள 84 கி.ம ஆ.  திய ைகயரத வ தி ெதாடப சாதிய வள 
கைக ெபாறியயாள பணக ெதாடபலான மதிய ஆேலாசைன பணயகதினா 



45

Mk; Mz;bd; nraw;ghl;L mwpf;if 2017

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;R

 மாதைற நிவள கைகயடாக 100 மற நளதிைன ெகாட பால  

     நிமாணகப நிைற  ெசயபள. 

ெசல  ெசயபட நிதி – பா. 263 மிலியனா (2009) 
 தலாவ கடதி ஒபைடகபட  காணகள உதிைன ைகயளத நிைற  

ெசயபள.  

 மாற வசிபடக ம காண ேமபா நிைற  ெசயபள.

 இைற வைரய நிமாண பணகள 82% தி ெசயபளன.



கதிடதிகீதேபாஇடெபவபணக

ைகயரத ஓட ெதாடப ைசைக திடதிைன உளடகிய இத 27  கி.ம. ைகயரத 
வ தி 2018 ஜனவ  04 கடகள ஒபைடபத உடபைக ைகசாதிடபள.  
அத பரகார  மாதைறயலி ெகணர வைரயான (6 கி.ம.) பண ெசயபாக 
2018 ஒேடாப  மாததி நிைற ெபவத உேதசிகபள.

உேதசிகபட  
ெசயபாக

நிமாணகபள 
அள  

ைகயரத பாலகைள 
நிமாணத



ைகயரத ரக வ திக 
 
  
 
ைகயரத நிைலயக 
ைகயரத வ திய பண 
ைசைக ம மி சமிைஞ 



 நிதிசாேனற

இகதிட  ெதாடப  ஆ ஆ ஒகபள ெவளநா நிதி பா. 
 ஆ. உ திய ஒகபள நிதியனள பா.  
ஆ.  ஆ திகதியளவ ெவள திய ஒகபள நிதிய பா. 
 ெசல ெசயபளட அ ெவளநா ஒகீகள % 
மாதிரேமயா.  ஒகபள உ நிதிகளலி  ஆ திகதியள 
ெசல  ெசயபள நிதி பா.  ஆ. அ சதவ ததி  ஆ. 

மாதைற கதிகாம திய ைகயரத வ தியைன நிமாணபத ேமலாக  இபவடாக 
இனவகாலகள அபவத அைடயாள காணபள திய ைகயரத 
வ திக ம அத தேபாைதய ேனற பவமா காடபள.

 

னாககபரணதியைகயரதவ தி

இவ திய  ெமாத நள 84 கி.ம ஆ.  திய ைகயரத வ தி ெதாடப சாதிய வள 
கைக ெபாறியயாள பணக ெதாடபலான மதிய ஆேலாசைன பணயகதினா 

இடெபள. இைற வைரய ழசா கைக அறிைக  மதிய றாட அதிகார 
சைப ைவகபள. கதிடதிைன ென ெசவத 
ேதைவயான  அவலக ழாமிைன ஆேச  ெசத,  கதிட காைமவ 
அலகிைன ஆரபத ம கதிட ெதாடப காணகைள வ க  
ெகாத ெதாடப அைமசரைவ அகீகார கிைடக ெபள. ஏைனய 
உதிேயாகதகைள ஆேச  ெசத  ெதாடப ேதைவயான நடவைக 
எகப வகிற.  அளைவ ெசயபாக ம நிலதிைன பசி பணக 
நிைற  ெபளன.  



தேபாைதயேனற 

இைகயரத வ திக கதிடதி  ஆரப அளைவ ெசயபாக,  ம பேசாதைன 
ெசயபாக ம ந  அறிவய கைக ெசயபாக  தேபா நிைற 
ெசயபளட. ழ ஆ ெசயபாக நிைற ெப மதிய றாட அதிகார 
சைப ேம நடவைகயைன எ ெபா ஒபைடகபள. ேம காணயைன 
ஒபைட ெசயபாக  ஆரபகபளன.  அைமசரைவ அகீகாரதி அைமய 
ைவகபள கதிட ெமாழி ம வைல ெகாபன இைற வைரய 
பபா ெசயப (ெதாழிப ம நிதிசா) இதி கடதி வள. 

இகதிடதி உ நிதியகளலி  ஆ ஆ ெதாடப பா. 70 மிலிய  

ஒகபள. அ  திசப  ஆ திகதி வைரய இநிதியகளலி  
பாவகபள. அ பா.  மிலியனா.

இகதிட ெதாடப சீன எசி  வகிய நிதி ஒகீகைள ெப ெகாவத 
உேதசிகபள.



 ெகா றநக ைகயரததிைன மிசாரப

கதிடCSRP)

இகதிட, ேபாவர ம சிவ வமான ேசைவக அைமசி ெசயபாட  
இலைக ைகயரத ேசைவட இைண,  ஆசிய அபவதி வகி கட உதவகள 
கீ  அபதப.  இைற வைரய ஆரப கைக ஆக  நிைற ெப  
அத வவான திடகைள தயாத  ஆரபகபள.



கதிடதிடகைளதயாத 


 எதிவ காலகள மிசார ைகயரததிைன  ேசைவயபவைத 
ேநாகமாகெகா திய இைண ைகயரத வ திகைள நிமாணபத ம  
தேபா காணப  ைகயரத வ திகைள  பபத ேதைவயான  வவான  
திடகைள தயாத ம அத பரகார  வ தி ெதாதிக உதான நில 
 ேகாைன தமானத.

 கதிடதி ல பாதிளான பரேதசகள வா சகல 
யபாளகள சக ம ெபாளாதார நிைலக ம தேபா காணப 
ெசாக ெதாடப  ஆெவாறிைன ெனத.
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 கதிடதி ல  பாதிளானவகைள மள யமவத ம  
இழபகைள வழத  திடகைள தயாத.

 கதிடதி உதான பரேதசகள ழசா மதிபகைள ெனத.




காணவ கநைடைற 


இைண ைகயரத வ திகைள நிமாணத ம  தேபாள  ைகயரத வ திகைள 
பத, ைகயரத திைணகளதி உதான வ தி ஒககள ெனபத 
திடக தயாகபளட,  அதியாவசியமானேவைளகள மாதிரேம பரதிேயக 
காணகைள வ கபத நடவைக எகபள.



இழபவழமமேயதிட 

 ைகயரத வ திகெகன ஒகபட இட ம ைகயரத திைணகளதி 

உதான காணகள வசி  யபாளகைள நிரதர உதிைன ெகாட  
வ   அலகள  யமத அல இழபகைள வழவதடாக  உய 
வாழைக தரதிைன வழவத நடவைக எகப.

 பாதிளான ெசாக  சைத ெபமதியைன அபைடயாக ெகா  
உய பதியன இழபகைள வழவத நடவைக எகப.

 ம ேயற ெசயபாேபா  பாதிளான  பதியன  கக 
ம  ெமாழிகைள கவனதி ெகா  ேதைவயான திடகள 
தயாகபளன.

கதிடெசயபாக 


 மிசார ைகயரததிைன ேசைவயபவைத ேநாகாக ெகா 
ெனகபட ைகயரத வ திகைள பத, இைண திய ைகயரத வ திகைள 
நிமாணத ம அ ெதாடப ைகயரத நிைலயகைள பத 
பவமா இடெபள.
 களன பளதா ைகயரத வ தியைன மதாைனயலி  பாக  

வைரயான இரைட ைகயரத வ திெயாறாக நிமாண பாகவலி 
அவசாவைள வைரள  ைகயரத வ தியைன பத.

 பரதான வ திய மதாைனயலி இராகம வைரயாகள  ேகாண வ தி, 4 
வழிகைள ெகாட இராகமவலி ெவயெகாட  வைரயள  இரைட வ தி, 3 
வழிகளைன ெகா நிமாணகபளட, ெவயெகாடவலி 
இரகன வைரயள இரைட வ தியைன  பத.

 கடகைரேயார வ திய ெகா ெகாவவலி பாணைற வைரள 
இரைட வ தியைன 03 வழிகைள ெகாட  வ திெயாறாக நிமாணகப 
எபட, பாணைறயலி கைற  வைர ள இரைட வ தியைன 
பத.

 தள வ திய  இராகமவலி  மகவ வைரள  இரைட வ தியைன 
ேமபத ம கநாயக சவேதச வமான நிைலயட  ைகயரத 
வ தியைன  ெதாடபத.
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 கதிடதி ல  பாதிளானவகைள மள யமவத ம  
இழபகைள வழத  திடகைள தயாத.

 கதிடதி உதான பரேதசகள ழசா மதிபகைள ெனத.




காணவ கநைடைற 


இைண ைகயரத வ திகைள நிமாணத ம  தேபாள  ைகயரத வ திகைள 
பத, ைகயரத திைணகளதி உதான வ தி ஒககள ெனபத 
திடக தயாகபளட,  அதியாவசியமானேவைளகள மாதிரேம பரதிேயக 
காணகைள வ கபத நடவைக எகபள.



இழபவழமமேயதிட 

 ைகயரத வ திகெகன ஒகபட இட ம ைகயரத திைணகளதி 

உதான காணகள வசி  யபாளகைள நிரதர உதிைன ெகாட  
வ   அலகள  யமத அல இழபகைள வழவதடாக  உய 
வாழைக தரதிைன வழவத நடவைக எகப.

 பாதிளான ெசாக  சைத ெபமதியைன அபைடயாக ெகா  
உய பதியன இழபகைள வழவத நடவைக எகப.

 ம ேயற ெசயபாேபா  பாதிளான  பதியன  கக 
ம  ெமாழிகைள கவனதி ெகா  ேதைவயான திடகள 
தயாகபளன.

கதிடெசயபாக 


 மிசார ைகயரததிைன ேசைவயபவைத ேநாகாக ெகா 
ெனகபட ைகயரத வ திகைள பத, இைண திய ைகயரத வ திகைள 
நிமாணத ம அ ெதாடப ைகயரத நிைலயகைள பத 
பவமா இடெபள.
 களன பளதா ைகயரத வ தியைன மதாைனயலி  பாக  

வைரயான இரைட ைகயரத வ திெயாறாக நிமாண பாகவலி 
அவசாவைள வைரள  ைகயரத வ தியைன பத.

 பரதான வ திய மதாைனயலி இராகம வைரயாகள  ேகாண வ தி, 4 
வழிகைள ெகாட இராகமவலி ெவயெகாட  வைரயள  இரைட வ தி, 3 
வழிகளைன ெகா நிமாணகபளட, ெவயெகாடவலி 
இரகன வைரயள இரைட வ தியைன  பத.

 கடகைரேயார வ திய ெகா ெகாவவலி பாணைற வைரள 
இரைட வ தியைன 03 வழிகைள ெகாட  வ திெயாறாக நிமாணகப 
எபட, பாணைறயலி கைற  வைர ள இரைட வ தியைன 
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 தள வ திய  இராகமவலி  மகவ வைரள  இரைட வ தியைன 
ேமபத ம கநாயக சவேதச வமான நிைலயட  ைகயரத 
வ தியைன  ெதாடபத.

ேமறிபட திய நிமாணக, பபதகான வவைமக ம  
திடகைள தயாதலிைன  ெனதத பன பவ கால 
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 திய ைகயரத மி சமிைஞ திடெமாறிைன அைமத.
 மதாைன ம மாளகாவைதகிைடேய ேமலதிக வ திகைள நிமாணத.
 திய ைழ  சீகைள வழ திடெமாறிைன அைமத.
 இரமலானவ அைமய ெபற ைகயரத ெதாழிப பயசி நிைலயதிைன 

கதிடதிடாக அறிக ெசயப திய ெதாழிப பயசிகைள 
வழ  நிைலயெமாறாக ேமபத.

கதிடபயக 
 வைளதிற ம  ைறவான ெசலவைன ெகாட  ேபாவர 
ேசைவெயாறிைன  வழவதடாக பயணக ெதாடப ைகயரத ேபாவரதி 
அதிக  வாகைள வழத.

 ெகா  நாேதா வைக த  வாகனகள அளவைன ைறபதடாக 
ைகயரத ேபாவரதி அதிக வாகைள வழத.

 ைகயரத  வ திகைள  காரணமாக ெகா  இடெப வபக ம   
வாகனகள ெநசலிைன ைறத.

 நவ னமயப ைகயரத நிைலயகள பயணக அதிக வசதிகைள வழத 
ம அத கீ ெபக ம  வேசட ேதைவகைள ெகாட நபக றிபட 
வசதிகைள வழத.

 ைகயரத பயணகள பாகாபைன உதிபத.
 ைகயரதகள  ஏபடய வபகைள ைறத.



இகதிட  ெதாடப ஆசிய அபவதி வகி வழ நிதி வமா. 

சாதிய வள கைக ெதாடபலான   ஆேலாசைனசா ேசைவ  ெடா. 1 மி. 
உதவ

திடமிட ம ெகாத ஆேலாசைனசா ேசைவக அ.ெடா. 10 மி.
கதிடதிைன அபவத அ.ெடா. 300 மி. (தலாவ கட)
கதிடதிைன அபவத அ.ெடா. 300 மி. (இரடாவ கட)



 வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைப

 அறிக 

ஆஆஆஇலகெகாடேமாடாவாகனதிதசடதி ல
நிவபள ேபாவரஅைமசிகீவ திபாகாெதாடபான ேதசிய சைப
ெசயபகிறஅைனவபாகாபானவ திஒைறைய ஏபதஎற
கெபாள கீ ெசயபகிற ஒேரெயா அரச நிவனமாக அைமவ வ தி பாகா
ெதாடபானேதசியசைபயாஇதசைப தவசாள தைலைமவதி   அரச
நிவனகமஅரசசாபற நிவனெமாறி பரதிநிதிகளா ஆனட ேமாடா
வாகனேபாவர சடதி  அபவனாஇதசைபயகடைமெபாறி
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 காபட,அறித சைபகாக நிதி வழவதகாக வ திபாகா நிதிய

நிவபளஇதநிதிகாகறா தரபன அைன ேமாடாவாகனகாதி 
நிதியலிவ திபாகாவ வதிகபவடஅவாஅறவடபடவெதாைக
மாதாதஇதநிதிஉயகாதிநிவனலவரைவகப

ெதாைலேநா 

“அைனவபாகாபானவ திஒைற”

ெசயபண 

“நிைலபாஅபவதியெபாவ திவபகளறசகைத உவாத”



 வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைபய ேநாகக 

 ஒகாமசடேபறசாரதிகஉவாவதடாகஉயபயதிவாத
சாரதிேசைவெயாைறஉவாவதகாகேதைவயானபனணதயாத

 வபளாகிதபஓவதாபாதிகபடபககாகநிதிதவவழத

மஅதைகயவபகைளைறபதநடவைகெயத

 வ தி ம அ ைகயாளபகிற வாகனக ம ேபாவர ெசகிற
பயணகஉபடபாதசாகள பாகாகாகஎகபடேவய நடவைககைள

அைடயாளகாணமநைடைறபத

 வ தி பாகா ெதாடபாக தர ேசகத லானாக ம ஆராசிகைள

நடாதமசவேதசேதசியஒகிைணைபேமபத

 அர ைற அரச சாபற அைமக ம தனயா நிவனகட இைண

ேதசிய வ தி பாகா ெகாைக ெசயைறபத ம ேதாவகப
பலவ னகைளகபத

 வ தி வபகள காரணமாக ஊனற நபகள னவாவ ேதைவயான

நடவைககைளேமெகாள

 ெபாளாதார ெதாழிப ம சகமாக தியாக நைடைறபத மான

ெசயபா நடவைகக ம ழ ந பாகா நடவைகக

பபவதகாகநிதிதவமஆேலாசைனவழக

 ேதசியேபாவர ெகாைகையதயாபமஅத  ெசயபாக

பகளெசத

 வ தி பாகா ெதாடபான சடகைள தயாத ம தித ேபாற
ெசயபாகேதைவயானபகளகைளவழத



  வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைபய 
ெசயநடவைகக ம அதிகாரக 

ேமாடாவாகனேபாவரசடதிஅபவகீநிவபளவ திபாகா
ெதாடபானேதசியசைபயெசயநடவைககபவமாஅைமயெபதேவ
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“நிைலபாஅபவதியெபாவ திவபகளறசகைத உவாத”



 வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைபய ேநாகக 
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மஅதைகயவபகைளைறபதநடவைகெயத

 வ தி ம அ ைகயாளபகிற வாகனக ம ேபாவர ெசகிற
பயணகஉபடபாதசாகள பாகாகாகஎகபடேவய நடவைககைள
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நடாதமசவேதசேதசியஒகிைணைபேமபத

 அர ைற அரச சாபற அைமக ம தனயா நிவனகட இைண

ேதசிய வ தி பாகா ெகாைக ெசயைறபத ம ேதாவகப
பலவ னகைளகபத

 வ தி வபகள காரணமாக ஊனற நபகள னவாவ ேதைவயான

நடவைககைளேமெகாள

 ெபாளாதார ெதாழிப ம சகமாக தியாக நைடைறபத மான

ெசயபா நடவைகக ம ழ ந பாகா நடவைகக

பபவதகாகநிதிதவமஆேலாசைனவழக

 ேதசியேபாவர ெகாைகையதயாபமஅத  ெசயபாக

பகளெசத

 வ தி பாகா ெதாடபான சடகைள தயாத ம தித ேபாற
ெசயபாகேதைவயானபகளகைளவழத



  வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைபய 
ெசயநடவைகக ம அதிகாரக 

ேமாடாவாகனேபாவரசடதிஅபவகீநிவபளவ திபாகா
ெதாடபானேதசியசைபயெசயநடவைககபவமாஅைமயெபதேவ

பவவன ெதாடபாக மதிய தரக களசியசாைல நித ம அத ல 
ேமாடா வாகனகள அள ம அவறி அசகைள ேபா இைணபாக 
ெதாடபான தகவக ஒதிரத ம பத 

 வ திவபக  மரணக க காயக ம அதகான காரணகைள 
கணனமயபத

 வ தி பாகா ெதாடபான உநா ம சவேதச ளவபரக 
திரத.

 வ தி பாகா ெதாடபாக சவேதச தியாக எகப நடவைகக 
ெதாடபான தகவக உள  ெசத 

 வ திபாகாவடயெதாடபானஇைணயகணனவசதிகளடனானலகசாைலைய
ெகாநடாத

 ெதாடைடய வடயக ெதாடபான ஆராசிக ம ெபா ஆராசி 
ேதைவபாக ஏறவாஆதரவளத

 வடயபரபயவா ெசயப சவேதச தாபனகட உறகைள ேபத 
ம அவகள அபவ ம அறி பமாறிெகாள.

 வ தி பாகா ம அதட ெதாடைடய வடயபர கதிடககான

ெபாைப ஏ அரச ம அரச சாபற றித தாபனக அறி ம
தகவகைளவழத

 வ திபாகாெதாடபாககதிடகைளதயாதமெசயைறபத

 அரச ம அரச சாபற அைமகட வ தி பாகா ம ெதாடைடய

நடவைககஒகிைணத.

 கடறியபடாதவாகனகளனாவபளானநபகநடஈவழத

 வ திபாகாெதாடபாகநடவைகககாகநிதிசாமஉதவெபெகாள

 வ தி பாகா ம ெதாடைடய ெகாைகக ம கதிடக ெதாடபாக
அரஆேலாசைனவழத



வ தி வபக ைறகப மிக பாகாபான வ தி ஒைற ம வ தி 
வபக ைறத சைத உவாவதகாக  ெசயைற திட

தயாகபடட வ தி வபகைள ைறபதகாக பவ ெசயதிட 
அைற உளடகபள.வ திவபகைளைறபதகான ெசயதியான

அைற

 வழிணவடாகமனபாகிமாறைதஏபத

 சடைத அபவதடாக தவக வதிலி டபவதய

வாகைளைறத

 ெதாழிப ெசயபாக ஊடாக வபக ைறபதள இயைம 
 பறி  கடறியப ெசயைறபத
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 வாகனகைள மாற ெசயய ம உபதபட ேவய கவகைள

அைடயாளகாணமவபத

 பாதசாக பாகா உதிபதவத ைறசா  ெசயைறெயாைற 
 நைடைறபத. 

 ேமறிபட அைன காரணகைள ெசயபவதடாக  திெசப 
ஆ திகதியாேபா ஐகிய நாக அைமப இலகாக ெகாள வாகன

வபகள ல மரணமைட எணைக % வைர ைறபத

நடவைகெயத



  ஆ ஆ வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய 
 சைபய ெசயபாக  

 சடைத அபத ம வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைப 
ஆைணவாக நியமித 

இேபாதாேபா  வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைப ஆைணவாக

உவாவத ேதைவயான அைன நடவைகக  ெசயபபட

திதக சட வைரஞ திைணகளதி அவ மாதிர ேமெகாளபட

ேவ 

 காப ெபறாத வாகன வபகளா பாதிகபேடா நடஈ 
ெசத 

 வ திபாகாெதாடபானேதசியசைபய வழிகாடட நிைலயயவம

ேதசிய சைபய அகீகார ெபற பாதிகபடவரககாக 2017 ஆ வடய 
ெகௗரவேபாவரமசிவவமானேசைவகஅைமசெகௗரவநிமசிறிபால 

சிவாஅவகளதைலைமவதிஇதநடஈவழநிகசிஇடெபற 

திகதி இட 
பாதிகபடவ

கள 
எணைக 

ெசதபட 
நடஈ 
ெதாைக (.) 


ேபாவர ம

சிவ வமானேசைவக

அைமேகேபாட
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சிவ வமானேசைவக

அைமேகேபாட
 

(2017 வடய 

வணபதாககாக2
018.01.18 நிதி நெகாைட 

வழகபட. 

ேபாவர ம

சிவ வமானேசைவக

அைமேகேபாட 
34 

ெமாதெசல 12,350,000.00 
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 ஆராசி ம றா

இ சகர வக வபளா காரணக, ேமாடா ைசகிக

வபளா காரணக, ைகயரத வபக ம  சயான ைறய

ெவைளேகா அைமகபடாதித ெதாடபான ேநாட 
ேமெகாளபபட அதகாக ெத ெகா ேபாதனா ைவதியசாைல,இலைக

கடைளக நிவன,பாவைனயாள அவக அதிகாரசைப ம இலைக கடடைள

அவலகெதாடெகாடன.  

 பாகாபற ைகயரத பாைத சதிகட ெதாடப வழி
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பலைககஇைணஆரபகபட இதகதிடதிஆரபகடமாகஇவாறான

வழி பலைகக நித     இடகள ேமெகாளப வகிறன 
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அறித ைகயரத நிைலயதி ம பரதான வ தி இ மகி ெபாமகைள 
வ பலைகக ெபா ேதசிய நிகசிதிட ேபாவர ம சிவ

வமானேசைவகபரதி அைமசதைலைமவதி இடெபற. 

 ேதசிய மடதி மாணவக பயசி வழ நிகசிதிடகைள 
நைடைறபதபவதைன வழிட ம வாகனகைள 
ஒப நிகசிதிட  ;   

றிள    பாடசாைலகள மாணவ மாணவகள பேகப ேதசிய பாடசாைல

மாணவ வாகன ஒப நிகசிதிட             ஆ திகதி ெகா ஆனத

கய லரன மடபதி நடாதபட  அத பன அைன

பாடசாைலகள வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைப ல மாணவ சககைள

அைமத ஆரபகப  நா ராள    மாவடக உளட வைகய

அபைடெசயபாகஆரபகபடன 



ேதசிய மடதி மாணவ பயசி நிகசிதிடக

நைடைறபதபவதைனவழிட  

 மாவட நடாதபட திகதி 

1. யாபாண 2017.01.16 ஆ திகதி த 2017.01.21 வைர 

2. ணாகைள 2017.02.20 
2017.05.04 
2017.10.24 ஆ திகதி த 2017.10.29 வைர 

3. க 2017.05.19 

4. ெகா 2017.10.01 
2017.10.23 
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2017.11.13 

5. கபஹ 2017.11.06 

 
  ஊடக வைலயைம  ம   தாபனட இைண

ேமெகாளபடவழிநிகசிதிட

யாபாண மாவட அைமள ேதெதகபட பாடசாைலக சில 
ஒப நிகசிதிடதி அகவ பாடசாைலக கடறியபளன..  
இத ேமலதிகமாக, இத நகரகள,ைசகி ஓபவக, ேமாடா ைசகி 
ெசனக, பாதசாக ம ேப சாரதிக   பரரக வழத 
ம ஒலி, ஒள ஊடககள ல வ தி வபகளலி தவப ெதாடபாக 
வழிண வழகபட. ேம ைசகிகள எதிெராள கக ஒவ 
இேக ஒ சிற நிகசியாக இத. அத பன அைன பாடசாைலகள வ தி 
பாகா ெதாடபான ேதசிய சைபயனா மாணவ சகக நிவ ஆரபகப 
நா 05 மாவடக உளட வைகய அபைடய ெசயபாக 
ஆரபகபடன. இதகாக வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைபய ல 
ெசலவடபட ெதாைக பா .00 ஆக இபட  ஊடக வைலயைம ல 
ெசலவடபட ெதாைக பா . ஆ. அதகைமய ெமாத ெசல பா  
ஆ.

திகதி இட ெசயபாக 

 ெவப மகள க  
வ தி வபக பறிய வழிண,வ ேயா 
நாடாகைள காபத  பரரக; 
பகிதளதத 




மதன மட மகள க 
வ தி வபகளலி தவப ெதாடபாக 
வழிட   

 சாவகேச இ க 
 பரரக; பகிதளதத ம ஒலி
ஒள ஊடககள ல வ தி வபகளலி 
தவப ெதாடபாக வழிட   

 ெநலிய க 
வாகன ஒைற  பயசி 
நிகசிதிடகைள நடாத  


யாபாண மதிய மகா 
வதியாலய 

மாணவகைள வழிட, வ ேயா 
நாடாகைள காபத  


யாபாண நகர சகர 
வ சாரதிகைள 
வழிட 

ைசகிகள எதிெராள கக ஒத 
ேமாடா ைசகி ஓபவக, பாதசாக 
ம ேப சாரதிக 
பரரகைள பகிதளத . 



  சாரதி உமகைள வணபபவக  வ தி பாகா 
ெதாடபாக வழி நிகசிதிடகைள நைடைறபத  




உம ெபற சகர வாகன சாரதிககாக நடாதப கடாய பயசி ெசயலம 
ெதாட த நிகசிதிடமாக 2017.09.18 ஆ திகதி ேமாடா வாகன ேபாவர 
திைணகள ேகேபா டதி நடாதபட. அதபன சகல வாரெகா 
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திைணகள ேகேபா டதி நடாதபட. அதபன சகல வாரெகா 

தடைவ இத கடாய பயசி ெசயலம நடாதபடட,.2017 வடய உய 
இவாறான 11 ெசயலமக நடாதபடன. இத நிகசிதிடதிேபா அறித 
சாரதி உம ெபற  வணபதாரககாக வ தி வபக ெதாடபான ஒலி, ஒள 
ஊடககள ல காெனாள நாடாகைள ககாசி ைவபதடாக அபைட 
அவழிண வழகபட. அைன வணபதார வ தி சமிைஞ , ேமாடா 
வாகன சடக ம ேம எதிெராள கக ஒவ இேக ஒ சிற 
நிகசியாக இத. ேமாடா வாகன ஒைற ம சடேபற சாரதியாக 
மாவத ெசபட ேவய எவாெறன ெதாடபாக ஒெவா வடயய 
சிறபறிள தி ஜவகளா வழிடப.

 மாகாணவ திபாகாஅலகநிதமபத 

வடமதிய, வட ேம, மதிய, ேம, ெத, ஊவா ேபாற மாகாண சைபகள உய 
மாகாண பரதம ெசயலககள,மாகாண தலைமச தைலைமவதி ம 
அைம ெசயலாளகள பேகப  மாகாண வ தி பாகா அலக  நிவபட. 
 ெசவதகிப வட, கிழ,சபரகவ மாகாணகள மேமயா. 
சபரகவ நிகசிதிட  திெசப மாததி நைடைறபதப. 
 

 தைலகவச  பாவைன ெதாடபாக தரநிைல                  வட இலைக

தரகடைளபணயகடஇைணெசயலாத 
அைன தைலகவச தயா  தரக உடபவ இ இடெபற 

இத தைலகவச  தரதி இையவாக தயா ெசத இேபாதாேபா

ஆரபகபபட, தைலகவச பாவைன ெதாடபாக உய வதமான

அறிவத ெவளயடபட. சகர வ ேவக எைல, இைக வா,  கடண

மட  ெதாடபான வதமான அறிவத தமாக ெவளயவத ேதைவயான

நடவைகக எகபளன           ஆ திகதி சகர வ திய வதமான

ம ேமாடா ைசகி தைலகவச தரநிைலபவ ெதாடபான கலைரயாட

ெகௗரவஅைமசதைலைமவதிமெசயலாளபேகபநடாதபட 

 ேமாடா வாகன அபராத சட திதியைமகப சனாதிபதி ெசயலக 
ேபாவர ம சிவ வமானேசைவக அைம ம ஏைனய 
உய நிவனகட இைண ெசயலாத

  ஆ திகதி ேமாடா வாகன தடவ சட ெதாடபான கலைரயாட

ேபாவரமசிவவமானேசைவகஅைமசெகௗரவநிமசிறிபாலசிவா

அவகளதைலைமவதிநடாதபட 

 பாடசாைல  வககாக ைறசா தரநிைல அறிகபத

ம பாடசாைல சிறாககாக பாகாபான ைறய

ேபாவரெசவதகான ேதைவயான சடக திடமிட ம

அவைற ெசயபவதகாக சாரதிகள மனபாகி மாறைத

ஏபவழிண    நிகசிதிடகநைடைறபத 

பாடசாைல சிறாக ேபாவர ேசைவ பரதிநிதிபதபட ேவய ைற ம 
வ தி பாகா ெதாடபாக அ பரதிநிதிகைள வழிட 2017.06.24 ஆ திகதி பைள லக 
ேகேபாடதி ஆரப நிகசிதிட நடாதபட. அதகைமய 2017 வடதி 
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பயதி வாத சாரதி ேசைவைய ஏப ேநாட, 5 மாகாணகள அவாறான 
20 நிகசிதிடக நடாதப கிடதட 4000 அள வழி நடவைகக 
ேமெகாளபளன.

 திரசர  கய'  ககாசி
2017.03.30  இலி 2017.04.04 நிைலபா அபவதி ககாசிகாக வபைன 
காசியர வவைமதஇ ேமெகாளபடட  வபைன காசியரைக 
பாைவயவதகாக வ பாைவயாளக வ தி வபக பறிய காெணாள 
நடாக ககாசி ைவபதடாக ம  பரரகைள பகிதள  வ தி 
வப ெதாடபாக வழிட ேமெகாளபடட, அவகள கக ம 
ெமாழிக எ ல ெபெகாள இ ேமெகாளபட நடவைகய 
ஒறா. இதகாக ெசலவடபட ெதாைக பா 463,771.00 ஆ. அ வ தி பாகா 
ெதாடபான ேதசிய சைப ல ெசலவடபட. 

 பயசி ம த நடவைகக 

 ேதசிய மடதி ெசயபதபகிற பயசியள ம  த 
நடவைகக 

 ம  ஆ திகதி க ெபா மவமைனய  ம எபலிபய

ேபாற மவமைனகள ைவதிய பதவயண ம அத சாரதிக வ தி பாகா
ெதாடபாக வழி நிகசிதிட அறித மவ மைன ேகேபா டதி

நடாதபட. க நிகசிதிட, க ெபா ைவதியசாைலய பணபாள 
ம வடேம மாகாணதி  சிேரஷட பரதி ெபாலி மாஅதிப தைலைமவதி 
நடாதபடட  வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைபய  தவசாள பேகப 
நடாதபட.  இத நிகசிதிட வைரயாளகளா வப பற 
சயான ைறய சிகிைச ெசய ேவய ைற ம வ தி வபகைள 
தவெகா ைற எவாெறபைத’ ேம ெதளபதபட. இர 
நிகசிகள பேகறிய மவமைன  ஊழியக எணைக 234 ஆ. இலைக 
மவ சகட இைண, மவக, ெசவலியக ம சபதபட 
பணயாளககான வழிண திட W.H.O அசரைணயடாக நடாதபட. அத 
ல சகர வ சாரதிக பயதிவாத சகர  வ ேசைவகளள  
ஈபதி ேகாபா தியாக  ம ெசயைற 24 பயசி நிகசித திடக  
நா பேவ பதிகள நடாதபட. மாவட ெசயலக மடதி அரச 
ேசைவய அைன ேமாடா ைசகி உைமயாளககாக நிகசிதிடக 
நடாதபடன. 

 
 ஆசிய பயசி ககள பயசி ெபகிற ஆசியக ம 

தாதிமாக ககள மாணவ தாதிமாககாக வ தி பாகா 
ெதாடபாக பயசி வழத 



ஹாபகம கவ கய ஆசிய கபத வ தி பாகா ெதாடபாக 
வழி நிகசிதிட 2017.08.04  ஹாபகம கவகய நடாதபடட 
அறகாக பேகறியகள எணைக 401 ஆ. இ வபக ெதாடபான காெணாள 
காபத, வாகன வபகைள கபத, வ தி சடகைள பபத, 
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பயதி வாத சாரதி ேசைவைய ஏப ேநாட, 5 மாகாணகள அவாறான 
20 நிகசிதிடக நடாதப கிடதட 4000 அள வழி நடவைகக 
ேமெகாளபளன.

 திரசர  கய'  ககாசி
2017.03.30  இலி 2017.04.04 நிைலபா அபவதி ககாசிகாக வபைன 
காசியர வவைமதஇ ேமெகாளபடட  வபைன காசியரைக 
பாைவயவதகாக வ பாைவயாளக வ தி வபக பறிய காெணாள 
நடாக ககாசி ைவபதடாக ம  பரரகைள பகிதள  வ தி 
வப ெதாடபாக வழிட ேமெகாளபடட, அவகள கக ம 
ெமாழிக எ ல ெபெகாள இ ேமெகாளபட நடவைகய 
ஒறா. இதகாக ெசலவடபட ெதாைக பா 463,771.00 ஆ. அ வ தி பாகா 
ெதாடபான ேதசிய சைப ல ெசலவடபட. 

 பயசி ம த நடவைகக 

 ேதசிய மடதி ெசயபதபகிற பயசியள ம  த 
நடவைகக 

 ம  ஆ திகதி க ெபா மவமைனய  ம எபலிபய

ேபாற மவமைனகள ைவதிய பதவயண ம அத சாரதிக வ தி பாகா
ெதாடபாக வழி நிகசிதிட அறித மவ மைன ேகேபா டதி

நடாதபட. க நிகசிதிட, க ெபா ைவதியசாைலய பணபாள 
ம வடேம மாகாணதி  சிேரஷட பரதி ெபாலி மாஅதிப தைலைமவதி 
நடாதபடட  வ தி பாகா ெதாடபான ேதசிய சைபய  தவசாள பேகப 
நடாதபட.  இத நிகசிதிட வைரயாளகளா வப பற 
சயான ைறய சிகிைச ெசய ேவய ைற ம வ தி வபகைள 
தவெகா ைற எவாெறபைத’ ேம ெதளபதபட. இர 
நிகசிகள பேகறிய மவமைன  ஊழியக எணைக 234 ஆ. இலைக 
மவ சகட இைண, மவக, ெசவலியக ம சபதபட 
பணயாளககான வழிண திட W.H.O அசரைணயடாக நடாதபட. அத 
ல சகர வ சாரதிக பயதிவாத சகர  வ ேசைவகளள  
ஈபதி ேகாபா தியாக  ம ெசயைற 24 பயசி நிகசித திடக  
நா பேவ பதிகள நடாதபட. மாவட ெசயலக மடதி அரச 
ேசைவய அைன ேமாடா ைசகி உைமயாளககாக நிகசிதிடக 
நடாதபடன. 

 
 ஆசிய பயசி ககள பயசி ெபகிற ஆசியக ம 

தாதிமாக ககள மாணவ தாதிமாககாக வ தி பாகா 
ெதாடபாக பயசி வழத 



ஹாபகம கவ கய ஆசிய கபத வ தி பாகா ெதாடபாக 
வழி நிகசிதிட 2017.08.04  ஹாபகம கவகய நடாதபடட 
அறகாக பேகறியகள எணைக 401 ஆ. இ வபக ெதாடபான காெணாள 
காபத, வாகன வபகைள கபத, வ தி சடகைள பபத, 

வாகனெமாைற இயவதன ெசயபட ேவய வத ம ெதாழிப 
ேகாளாக, வபதிேபா ததவ வழகபட ேவய வத ெதாடபாக 
வைரகைள நடாத ேமெகாளபடட வைரகய ேகவக 
ேககப பசிக வஙவ வேசட சதபமாக அைமத.இதகாக ேதசிய 
பாகா சைப ெசலவடபட ெதாைக பா.   ஆக இபட ேதசிய கவ 
நிவனதி ல பா நிதி ெசலவடபள. 

 மிகெபய தனயா நிவனகள ேபாவரேசைவக பயதி வாயத 
நிைலைம  ெகா வவதகாக ேதைவயான ஆேலாசைனக  ம 
பயசிகைள வழத

வ தி பாகா ெதாடபாக வாகெமாைற இயவத ன ெசயபட ேவய

வத ம ெதாழிப ேகாளாக ஏபேபா,  வபதிேபா ததவ

வழகபட ேவய வத ெதாடபாக ேதாடகள,ெவலிசர, ேககாைள ம ஜாஎல 
பரெட நிவனதி சாரதிக ம பதவயண அவலககான நிகசிதிட 
நடாதபடட திெசப 21  ஆ திகதி ேபாவர ம சிவ வமானேசைவக  
அைமசி அசரைணட வபக கெகாத இ.ேபா.ச சாரதிககாக இ.ேபா.ச  
தைலைம அவலக ேகேபா டதி நிகழசிதிடெமா நடாதபட.  


 ஊடககமமிசாரழாைகபரதளவசதியளத 

ஓலி, ஒள;  ஊடக ல வ தி வபகைள தபதகாக  ெபாமகைள  
வழிண காெணாள 04 நாடாகைள தயா ேதசிய பவாஹின ஓலிபர 
தாபன ல 2017.04.10 ஆ திகதியலி   வடகாக  ஓலி, ஒள;  
ஊடக ல ேமெகாளபட. இதகாக ெசலவடபட பா .00ஆ. 
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அைமசி கீள நிவனகள  

ெசயபா




 
 
 
 
 
 
 
 

வ பதி 
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இலைகைகயரததிைணகள 

 
 

அறிக 
 
2017 ஆ ஆகான ேதசிய ேபாவர கடைமப பயணக ம சர 
ெபாக ேபாவர ெதாடபாக இலைக ைகயரத திைணகள சிறத ேசைவயைன 
வழவதா திதியைடய ய நிைல காணபகிற. மிக சிகனமான, 
வைனதிறனான ம றாட நல கதிய ஏ ெகாளபட ேபாவர 
ைறயாக, அதிகளவலான பயணக ம படகைள ஒேர ைறய ெகா 
ெசல. மமறி, வ தி ேபாவரதி உள சிக நிைலைமகைள ைற 
ெவேவபட சவாகைள றகண அறாட சிறத ேசைவைய வழவதி 
ைகயரத திைணகள கிய இடதிைன ெபகிற.  

 
ேனா 

 
“ெத ஆசியாவேலேய மிக வைனதிறனான ைகயரத ேபாவர வழனகளாக 

ஆத.” 
 

ெதாைலேநா 
 

பயணக ம சர ெபாக  ேபாவரதிகாக பாகாபாக, நபைக 
பாதிரமாக, றிபட ேநரதி ேசைவய ஈபதி, சிகனமான, வைனதிறனான 

ைகயரத ேபாவர ேசைவெயாைற வழத. 
 

1 ஒெமாதமளா 

பரதான ேபாவர ேசைவ ைறகள இலைக ைகயரத ேசைவ மிக 
கியமாெதாறா. 2017 ஆ ஆ பயணக ம சர ெபாகைள ஏறி 
இறக ல இலைக ெபாளாதார ைறய கிய பகளைப வழகிள. 
இதனா ைகயரத பாைதகைள சீரான ைறய பராமத, ைகயரத ெதாடபான 
நடவைககைள சயான ைறய ேபண ெசல, சமிைசக ம 
ெதாைலெதாட கடைமைப பராமத ம நவ னமயபத ேபாற 
நடவைககைள 2017 ஆ ஆ வைரவாக நைடைறபதபட உள. 2017 ஆ 
ஆ நிைறேவறபடள கியமான நடவைககள பரதானமானதாக ைகயரத 
சாத அைச ெசாகைள ெகாவன ெசத, ெத கதைரய இ ெத 
பயாகல வைர இரைட ைகயரத பாைதயைமைப நிைற ெசத, களனெவலி ைகயரத 
பாைதய ேதெதகபட இடகள நிமான பணகைள நிைற ெசத, ைகயரத 
பயணக பயண ெபக 200 இ னநிமான பணகைள ஆரபத, பாகாபான 
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ைகயரத கடைவக 200 ஐ நிமான ெசத ேபாற பணகைள திய ெசயதிடகளாக 
ெசயபதபள.  
2017 ஆ ஆ ஒெமாத நடவைககைள ஆரா பா ேபா வமான 
பா 6,477.11 மிலியனாக, 2016 ஆ ஆ வமான பா 6,462.55 மிலியனாக 
அைமள. இ 2016 ஆ ஆட ஒப ேபா 0.23% அளவலான மிக சிறிய 
அதிகைபேய காகிற. 2016 ஆ ஆட ஒப ேபா பயணக வ த 0.5% 
அதிகைப காய ேபா 2016 ஆ ஆகான பயணக எணைக 136.05 
மிலியனாக 2017 ஆ ஆ 136.66 மிலியனாக காணபகிற. 2017 ஆ 
ஆகான படகைள ேபாவரதி ல கிைடத வமான, ஏறி இறகிய 
படகள ெதா ெபமான ஓரள அதிகைப காவேதா அகாலதி 
படகைள ஏறி இறகியத ெபற வமான ைறேய பா 408.96 மிலியன 
இ பா 429.11 மிலியனாக, படகள ெபமான ெதா மிலிய 1.98 
ெதாடக ெதா மிலிய 1.99 ஆக அதிகள. இகாலகடதி பயணக 
கிேலாமற 2016 ஆ ஆ 7413.12 மிலிய கிேலாமற ஆக 2017 ஆ ஆ 
வ 7495.06 மிலிய கிேலாமற ஆக உள ேபாதி சராசயாக 1.1% இ 
சர ெதா கிேலாமற ெபமான 2016 ஆ 139.91 ஆக 2017 ஆ ஆ 144.79 
ஆக காணபட. அத சராச ெபமான 3.5% ஆ அதிகைப காகிற. 
 
எவாறாய 2017 ஆ ஆ ெமாத வமானதி பயணக ல கிைடத 
வமான 0.15% ைறவைனேய காகிற. இ ெமாத வமான ைறவைடய பரதான 
காரணமாக அைமகிற. அதகான பரதான காரணமாக 2017 ஆ ஆ ைகயரத 
ெதாழிளால சகதினா ேமெகாளபட பண பகிக வளகிற. இதனா 
ெநர ைகயரத ேசைவ, நகரககிைடயலான ைகயரத ேசைவ, அவலக ேநர    
ைகயரத ேசைவ ேபாறவறி தாமதக, பயணதைடக, ஏபடதினா 
வமான பாய அளவ பாதிகபட. 
 
ேம கடத காலகள ைகயரத பயணகள எணைக அதிகத ேபாதி ெமாத 
பயணக வமான ைறவைடேத காணபகிற. இத பரமான காரணமாக அைமவ 
பயணக பவகால சீ ெபமதிய சராசயாக 40% ம பயணகளடமி 
அரவடபேத ஆ. 2017 ஆ ஆ பவகால சீகைள ெபெகா 
பயணகள எணைக சராசயாக 4% ஆக அதிக உள. இ 2017 ஆ ஆ 
பவகால சீ பயணகள எணைக 69.76 மிலிய ஆக 2016 ஆ ஆ 
பவகால சீ பயணக எணைக 67.07 மிலிய ஆக காணபட. ேம 
சாதாரண பயண சீ பயணகள எணைக 2017 ஆ ஆ 67.03 மிலிய ஆக 
2016 ஆ ஆ 68.97 மிலிய ஆக காணபட. இ வமானதி சராசயாக 3% 
ைறைவ ஏபதிள.  
 
ேம ைகயரதகழி ஒகீகைள ம வபைன ெசத ைறவைடதைம, ெபாதிக 
ேபாவர ல ெப வமான ைறவைடதைம, எெண ேபாவர ல 
ெப வமான ைறவைடதைம ேபாறன ெமாத வமான ைறவைடய 
காரணகளாக அைமள.      
 
2017 ஆ ஆ இதிய ெமாத ெசல பா 26,969.53 மிலிய  ஆக, 
அதனபைடய பா.14,080.65 மிலிய ம ஏ ெசலவாக ம 
பா.12,883.05 மிலிய லமன ெசலவாக அைம. 2016 ஆ ஆ லமன 
ெசல பா.15,694.11 மிலிய ஆக காணபட ேபாதி, 2016 ஆ ஆட ஒப 
ேபா லதன ெசலவ 2017 ஆ ஆ 17.87% ம ைறவான நிைல 
காணபகிற. வடமாகாண ைகயரதபாைத சீதிதக ம 
நைடைறபதப அ நிைறவைட இபதா  அதகான ெகாபனக 
ெபமள ெசதபடைமேய லதன ெசல ைறவைடய பரதான  
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ைகயரத கடைவக 200 ஐ நிமான ெசத ேபாற பணகைள திய ெசயதிடகளாக 
ெசயபதபள.  
2017 ஆ ஆ ஒெமாத நடவைககைள ஆரா பா ேபா வமான 
பா 6,477.11 மிலியனாக, 2016 ஆ ஆ வமான பா 6,462.55 மிலியனாக 
அைமள. இ 2016 ஆ ஆட ஒப ேபா 0.23% அளவலான மிக சிறிய 
அதிகைபேய காகிற. 2016 ஆ ஆட ஒப ேபா பயணக வ த 0.5% 
அதிகைப காய ேபா 2016 ஆ ஆகான பயணக எணைக 136.05 
மிலியனாக 2017 ஆ ஆ 136.66 மிலியனாக காணபகிற. 2017 ஆ 
ஆகான படகைள ேபாவரதி ல கிைடத வமான, ஏறி இறகிய 
படகள ெதா ெபமான ஓரள அதிகைப காவேதா அகாலதி 
படகைள ஏறி இறகியத ெபற வமான ைறேய பா 408.96 மிலியன 
இ பா 429.11 மிலியனாக, படகள ெபமான ெதா மிலிய 1.98 
ெதாடக ெதா மிலிய 1.99 ஆக அதிகள. இகாலகடதி பயணக 
கிேலாமற 2016 ஆ ஆ 7413.12 மிலிய கிேலாமற ஆக 2017 ஆ ஆ 
வ 7495.06 மிலிய கிேலாமற ஆக உள ேபாதி சராசயாக 1.1% இ 
சர ெதா கிேலாமற ெபமான 2016 ஆ 139.91 ஆக 2017 ஆ ஆ 144.79 
ஆக காணபட. அத சராச ெபமான 3.5% ஆ அதிகைப காகிற. 
 
எவாறாய 2017 ஆ ஆ ெமாத வமானதி பயணக ல கிைடத 
வமான 0.15% ைறவைனேய காகிற. இ ெமாத வமான ைறவைடய பரதான 
காரணமாக அைமகிற. அதகான பரதான காரணமாக 2017 ஆ ஆ ைகயரத 
ெதாழிளால சகதினா ேமெகாளபட பண பகிக வளகிற. இதனா 
ெநர ைகயரத ேசைவ, நகரககிைடயலான ைகயரத ேசைவ, அவலக ேநர    
ைகயரத ேசைவ ேபாறவறி தாமதக, பயணதைடக, ஏபடதினா 
வமான பாய அளவ பாதிகபட. 
 
ேம கடத காலகள ைகயரத பயணகள எணைக அதிகத ேபாதி ெமாத 
பயணக வமான ைறவைடேத காணபகிற. இத பரமான காரணமாக அைமவ 
பயணக பவகால சீ ெபமதிய சராசயாக 40% ம பயணகளடமி 
அரவடபேத ஆ. 2017 ஆ ஆ பவகால சீகைள ெபெகா 
பயணகள எணைக சராசயாக 4% ஆக அதிக உள. இ 2017 ஆ ஆ 
பவகால சீ பயணகள எணைக 69.76 மிலிய ஆக 2016 ஆ ஆ 
பவகால சீ பயணக எணைக 67.07 மிலிய ஆக காணபட. ேம 
சாதாரண பயண சீ பயணகள எணைக 2017 ஆ ஆ 67.03 மிலிய ஆக 
2016 ஆ ஆ 68.97 மிலிய ஆக காணபட. இ வமானதி சராசயாக 3% 
ைறைவ ஏபதிள.  
 
ேம ைகயரதகழி ஒகீகைள ம வபைன ெசத ைறவைடதைம, ெபாதிக 
ேபாவர ல ெப வமான ைறவைடதைம, எெண ேபாவர ல 
ெப வமான ைறவைடதைம ேபாறன ெமாத வமான ைறவைடய 
காரணகளாக அைமள.      
 
2017 ஆ ஆ இதிய ெமாத ெசல பா 26,969.53 மிலிய  ஆக, 
அதனபைடய பா.14,080.65 மிலிய ம ஏ ெசலவாக ம 
பா.12,883.05 மிலிய லமன ெசலவாக அைம. 2016 ஆ ஆ லமன 
ெசல பா.15,694.11 மிலிய ஆக காணபட ேபாதி, 2016 ஆ ஆட ஒப 
ேபா லதன ெசலவ 2017 ஆ ஆ 17.87% ம ைறவான நிைல 
காணபகிற. வடமாகாண ைகயரதபாைத சீதிதக ம 
நைடைறபதப அ நிைறவைட இபதா  அதகான ெகாபனக 
ெபமள ெசதபடைமேய லதன ெசல ைறவைடய பரதான  

காரணமாகிள. இகாலதி ம ஏ ெசல 2016 ஆ ஆ பா.13,396.29  
மிலியனாக 2017 ஆ ஆ பா. 14,080.66 மிலியனாக காணபடட இ 
ம ஏப ெசலவ 5.1% உயைவ காள. இதகான பரதான காரணமாக 
ேசைவயாளகள சபள அதிகதைமேய வளகிற.    
 

 ஆ ைகயரத ேசைவய திறைமைய ேமபவதகாக
கீவெசயபாகேமேகாளப 
  
2016 வேசட வர ெசல திடதி கீ களனெவலி ைகயரத பாைத ேமபாகான 
ெசயதிட ஆரபமானட 2017 ஆ ஆ அத ெசயதிட ெதாடகிற. அத 
அபைடய கீ வ அபவதி திடக ெசயபதபகிறன. 
 

 நாராயபட, மெகாைட, ஒமாகைம, ெகாடைவ ம பாைக ேபாற ைகயரத 
நிைலயகைள நளபத ம உயத. 

 ேபைல, நாராயபட, ேகெகாட, மஹரகம ம ெகாடைவ ேபாற 
ைகயரத நிைலயகள சமிைசகைள ேம ேமபத. 

 மதாைனய இ ஒமாகைம வைரயலான ைகயரத பாைதைய பத. 
 ற ேமாட கா 02 இைன ெகாவன ெசத. 
 ேதைவயற வதிவடவாளகைள வலத இதனபைடய UNHABITANT  

நிவனதிடாக பசீலைன ெச ைகயரத திைணகள அளவட ெதாடபாக 
நடவைககள ஈபட.    

 ைகயரத நிைலய கடகைள பத. 
       

இத ேமலாக பயணகள பயண ெபக 200 ஐ நவ னபத, இதிய கட 
நெகாைடய   ைகயரத எஜிக 10, இயகதளக 06, பயணகள 
பயணெபக 160, எெண ெகாகளக 30, கேடன பேள ேவக 20 ெகாவன 
ெசவத நடவைக ேமெகாளபள. ேம உடரட ைகயரத பயணதிகாக 
எஜி 12, இயகதள 09 ெகாவன ெசவத நடவைக ேமெகாளபள. 
ேம ைகயரத திைணகளதி பரதான திடதிைன (Master Plan) அைமபத 
அமதி கிைடள.  
 
 

ெசயபாகா 

அைடள ெசயபாகாய ேனறைத பவ அடவைண 
காகிற. 

கா 2016 (மிலிய) 2017 (மிலிய) 

ைகயரதகி. ம 12.17 11.37 
பயணக எணைக 136.05 136.66 
பயணக கி.ம. 7,413.12 7,495.06 
சரக ெபாக கி.ம 139.91 144.79 
சர ெபாக ெதா 1.98 1.99 
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 உகடைமவசதிக 

ைகயரதவ திைறைமகடகபாலகபத 

2017 ஆ ஆ ைகயரத வ திக ைறைமய பராம ெசயபாக ம 
ேமபத ெதாட அபதபளட, அ ெதாடப தடவாளக, 
ெகாகிற சிபக, சிப மரகைடக, பளா கி ேபாறவைற பயபதி 
வ தி ைறைமைய நல நிலைமய ேபண மாயத. ேம வைனதிறனான 
ைகயரத ேபாவர ேசைவெயாைற வழவதகாக கீவ ெசயபாகைள 
நைடைறபத நடவைக ேமெகாளபள.   
 

 களனெவலி வ தியைன பத தடவாள, ரய பலைக, ெபல 
உெசத. 

 ெத பயாகைலயலி அகைம வைர இரைட ைகயரத வ திய 
நிமானபணகைள அபத. 

 ைகயரத நிைலய கடகைள அைமத, பத.  

 ைகயரத பாைத வைலயைமைப ஏபத தடவாள, ரய கைடகைள 
ெகாவன ெசத. 

 க, ேபராதைன, ககனாைவ இரைட ைகயரதவ தி நிமானபணக 
அபத. 

 சீவ – கநாயக இரைட ைகயரதவ தி நிமானபணகைள நிைற ெசத. 

 ெபஜிய கட வழ திடதி அபைடய ெகாவன ெசயபட திய 
உேலாக பாலக 07 ெபாதபட திடமிடபள.  

 அதி  04 பாலக 2016 ஆ ஆ ெவௗளவைத, அலாைன ம 
கெகாைடய ெபாதபடட, 2017 ஆ ஆ ெதஹிவைளய திய 
பால ஒ ெபாதபள. ேம 03 பாலக கீ கா பதிகள   
ெபாதபடள. 

 ைகயரத பால ெபாத, ைகயரத நிைலயகள தபத ேபாற 
ெசயபாக ச வர இடெபவகிறன. 

 

ேம ைகயரத நிைலயகள வசதிகைள அதிகத ெதாடபான நடவைகக சவர 
இட ெபகிற அேதேவைளய 34  நிைலயகைள ேமய ேவைல இனேத 
நிைறேவறிள. ேம 10 ைகயரத நிைலயகள பாைத மா தடவாளக 
திதாக நிமானகபள.  
  
 

ைகயரதஅண

இதனபைடய ைகயரத அணய தைமைய ேமபவதகாக நிரதரமான 
நடவைக ேமெகா ேபா சி பத 12,423, பரதான பத 1,259, 
பயணகள பயணெபக 18, ைகயரத எஜிக 04, இயக களக 01 
ேபாறவைற ெகா நடவைக ேமெகாளபட. தேபாைதய ைகயரத 
அணகள ைகயரத எஜிகள 64 எஜிக ேசைவ பயபதபடட 65 
அதிேவக ெதாடக ஓடதி பயபதபளன. ேம இதிய கட 
திடதி கீ ைகயரத அண ெகாவன ெசய உடரட ைகயரத பயணதிகாக 
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எஜி ம  அதிேவக ெதாடக ெகாவன ெசவதகான தகட 
நடவைகக நிைற ெசயபள.    
 

சமிைசமமிவளைறைம 

சமிைச ைறைமயைன ெதாட   ேப ெசயபாக ம ேமபத 
வைனதிறனான ைகயரத ேசைவெயாைற வழவத ம கியமாக தாக 
ெசதிள.  2017 ஆ ஆ ைசைக ைறைமய ேமபா ம   ேபண  
ெசயபாக இவ பரதான இட வகிகிறன. 
 

 பாகாபான ைகயரத பாைதயைன அைமத. 
       இதனபைடய ைகயரத  வ திக 30 திதாக தாபகபளைத 

அ ேம 100 ைகயரத  வ திக னரைம ெசயேதைவயான 
நடவைகக ேமெகாளபள. 

 

 கைரேயார ைகயரத பாைத ெதாடபாக சமிைச ைறைமயைன தாபபதகான  
ெசயபாகைள அபத. 

        2017 ஆ ஆ இதிய ெத கைரய இ ெத பயாகல வைர 
ைகயரத பாைதைய இர ேபா திதாக ெபாதபட சமிைச ம 
மிவள ெபாகைள ெகாவன ெதாடபான நடவைகக றாக 
நிைறவைடள.  
 

 ேபைல – நாேரபட ைகயரத பாைதககிைடய Touch Panel ைசைக ம 
மிவளகைள ெபாத. 
 

 சீவ – கநாயக வைர  ைகயரத பாைதய சமிைச ம மிவளகைள 
ெபாத. 

 

நிதிசாேனற 

வமான/ெசல 2016 (.மி) 2017 (.மி) 

வமான   

சாதாரண பயண சீக 4,308.46 4,280.63 
பவகால பயண சீக 1,057.85 1,077.28 
ெபாதிக ம கதக 169.35 171.27 
சர ெபாக ம 
காநைட வளக. 

408.96 429.11 

பற 517.94 518.80 
ெமாத 6,462.56 6,477.11 

ெசலக  
மவ ெசலக (.மி)  13,396.29 14,080.65 
லதன ெசலக (.மி) 15,694.11 12,883.05 
ெமாத 29,090.40 26,963.71 
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அதிகபதகாக  ஆ ஆ அபதப வ

ெசயபாகளஆஆவைரெதாடெசபரதான

ெசயபாக 
 

 200 பயணக ைகயரத  ெபகைள பத. 

    உடரட ைகயரத பாைதகான 12 எஜிகைள ெகாவன ெசத.   

 உடரட ைகயரத பாைதககான 09 வேவக ெதாடகைள ெகாவன 
ெசத 

 ெபாகஹவைலய இ நாக வைர ம அகம ெதாடக 
காலி வைரய இரைட ைகயரத பாைதயைன நிமானத.  

 ெகா வடாரதி ைகயரத ேசைவைய வதி ெசவதகாக 
ஆ நடவைககைள ேமெகாள ஆசிய அபவதி வகிட 
இைண ஒபததி ைகசாதிட. 

 களனெவலி ைகயரத பாைதயைன வதி ெசத. 

 மேஹா த ஓமைத வைரயலான ைகயரத வ தி பத 

 ெபாகஹெவல த நாக வைரயலான இரைட ைகயரத வ தி 

 பாகாபான ைகயரத கடைவகைள நிமானத.  

ேம இதியாவனா வழகபட கட ெதாைக கீ ெகாவன ெசயபட ைகயரத 
அணக ெதாடபான வபர பவமா. 
 

 

 ைகயரத ேசைவைய  ெதாட ேப ேபா க

ெகாசவாக 
 பயணக ம சர ெபாக ேபாவர கடணகைள அதிககாததா 

ைகயரத வமான வதிய பாதக வைள. 

 அைன ைகயரத பாைத வைலயைமப இடெப பாகாபற ைகயரத 
 பாைதகைள சீபத. 

இல 
 

வைகக 
மதிப 
ெதாைக 

(அ.ெடா.மி) 
நிககால ேனற 

01. ைகயரத எஜிக 10 42.5 2017.03.03 ஆ திகதி ஒபத 
ைகசாதிடபட. 

02. இயக சதி 06  58.04 2017.03.03 ஆ திகதி ஒபத 
ைகசாதிடபட. ேம 
பணதெதாைக 
ெசதபள. 

03. பயணெபக 160   திதாக ெடட பதிைக 
வழகபள.  

04. எெண ேட 30 
கேடன பள ேவக 

4.26 தத நப ஒபத 
வழகபள.  
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ெசதபள. 

03. பயணெபக 160   திதாக ெடட பதிைக 
வழகபள.  

04. எெண ேட 30 
கேடன பள ேவக 

4.26 தத நப ஒபத 
வழகபள.  

 பைழய ைகயரத எஜிகைள ேசைவயப ேபா ெதாடசியான 
பபாத ெசயபாக ேதைவபட. 

 சமிைச ம ெதாடபாட ேசைவ ைறைம மிக பைழைமயான ைற 
ைகயாளபட. 

   பயசியளத ைறைம தபா ம திய தகாலிகமானவகைள 
ேசைவயபத மபதபத 

 சனெநச வடாரதி ைறவான பாைத ைறைம காணபட.  

 ைகயரத காணகள அமதியற வதிவடவாளக இத. 

 நில காைமவ, ெசயபா காைமவ, ெதாைக கபா, மனத வள 
காைமவ, பராம ெசயபாக ேபாற பதிகள தகவ ெதாழி ப 
பாவைன மபதபத.  
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2 

ேமாடாவாகனேபாவர
திைணகள 

.1 அறிக 

இலைகய பதி ெசயபடாத ேமாடா வாகனகைள பதி ெசவத 1928 சனவ 
மாத  01 ஆ ஆ ேமாடா வாகன  ேபாவர பதிவாள 
அவலகஆரபகபடட, அ  1951 இலக 14 ஐ ெகாட ேமாடா வாகன 
சடதி ல திைணகளமாக தாபகபட. இ நா ேமாடா வாகனகைள 
பதி ெசத, ககாணத, சாரதி அமதிபதிரகைள  வநிேயாகித, வ தி 
பாகா ம றாட நலபய வைகயலான வைனதிற வாத, 
பயதி வாதமான ேசைவக வழகப வகிறன. 

தேபா இலைகய வாகன பயபாக தகதிய அதிக காணபவடேன 
பரபட திைணகள பணக அள ம தரமான வைகய தி ெசவ 
ெதாடபாக நாராேஹபய பரதான அவலகைத ைமயமாக ெகா, ேவரஹர 
சாரதி அமதிபதிர ப ம ெபபாலான மாவட அவலகக (online) ஊடாக 
தம நடவைககைள ெனளன. 

அைன மாவட அவலகக நிகநிைல ((online) ெதாடபாட ல 
நாராேஹபடய அைமள பரதான அவலகட ெதாட ெகா, 
கிராமிய/பரேதச மடதிலான ேசைவெபநகள எதிபாக/ேதைவபாக 
எபவைற தமாக நிைறேவவத, நவ ன வசதிக ம திய 
ெதாழிபதிடாக ேசைவெபநகளஎதிபாகைள இலபவ 
திைணகளதி அபலாைசயா. 

 

ெதாைலேநா 
“சிறத ேமாடா வாகன ேபாவர ெசயபாெடாறி ல  மகள உய 

அபமானைத ெவெறத” 

 

திைணகளதிபணேநா 
“தைனபாறட ய பணயாெதாதிய ஒறிைணத யசியடாக, 

ேபாவர சட ம ஏைனய சட ஏபாக எபனவைற 
நைடைறபவத ஊடாக  மக  அபணட,  நவ ன 

ெதாழிபட யமான ேமாடா வாகன ேபாவர  ேசைவைய வழத” 

 

.  திைணகளதிெதாழிக

திைணகளதினா நிைறேவறபகிற பரதான பணக 06  வதிகள கீ  
வைகபதபகிறன.  
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i. ஓடநிைலயள ேமாடா வாகன திய பதி 

    2017.12.31 ஆ திகதியளவ பதி ெசயபட வாகனகள எணைக 451,653 ஆ. 
 

ii. வாகன உ மாற பதி 
 2017ெசப  31 ஆ திகதியளவ ேமெகாளபட உ பமாற பதிகள 

எணைக 708,201 ஆ.  

iii. சாரதி அமதிபதிர வநிேயாக ேசைவ 

திைணகள ஆரபதி  இேத சாரதி அமதிபதிர வநிேயாக ெசயபாக றி 
வளசி க, தேபா வநிேயாகிபகிற சவேதச தரநிணயக அைமவான  
திய மா அைட சாரதி அமதி பதிர வைர பணாம வளசி கள. 
சவேதச தரநிணயக அைமவான திய மா  சாரதி அமதி அைட ேபாலியாக 
அசிடபவைத  தவ ெபா உய தரதிலான பாகா உபாயக  
ைகயாளபளட, இ அமதி அைடயைன ெபகிறவ இரத மாதி 
உளடகபள. ேவரஹர அவலகைத ைமயமாக ெகா ஏைனய மாவட 
அவலககள ல சாரதி அமதி அைடக வநிேயாகிகப ேபா,  இர 
பரதான  ைறக ைகயாளபகிறன. அைவயாவன, 
 

I. Online (நிகநிைல ெதாடைடய) 

ேவரஹர அவலகைத ைமயமாக ெகா  ஹபாேதாைட, அராதர, கபஹா, 
கைற, னாகைல, ெமானராகைல, யாபாண ம க ஆகிய மாவட 
அவலககள நைடைறபதபகிறன.  

 

II.  Off Line (நிகநிைல ெதாடைடய) 
ஏைனய மாவட அவலகக சாரதி அமதிபதிரக வநிேயாகி ேபா 
இதிட கைடபகபகிறன.  

 2017 சனவய இ ெசப மாத 31 வைர வநிேயாகிகபள ெமாத சாரதி 
அமதிபதிரகள எணைக 667,332 ஆ. சாரதி அமதிபதிர வநிேயாக 
ேசைவயான பேவ வைகயைன ெகாளட, அத ேபா திய 
வணபதாரக ெதாடபாக வநிேயாகிகபகிற திய சாரதி 
அமதிபதிரக ேமலதிகமாக சாரதி அமதிபதிரகைள பத, இைண 
பரதிகைள வநிேயாகித உபட  பவ அடவைணய எணைககட 
றிபடபள ேமலதிக ேசைவக வழகபகிறன. 
 

ேவரஹர அவலகதி சாரதி அமதிபதிரகைள அசிவத ேமலதிகமாக 
ஹபாேதாைட ம அராதர மாவட அவலகக ெதாடபாக சாரதி 
அமதிபதிரகைள அசி ெபாறிைறெயா தாபகபள. 
 
 

iv. ேமாடா வாகனகட ெதாடைடய ெதாழிப ேசைவக 

பரதான அவலக உபட ஏைனய வாகனகளனா ேமெகாளபகிற ெதாழிப 
ேசைவக பரதானமாக 20 வதிகள கீ வைகபதபத வட, அத 
ஒெவா வதி உய வபரக  பவமா கமாக தரபள. 
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v. ைக தரநிணய பேசாதைனகைள ககாணத  

(றாடைல பாகா ேநாட) 

 
றாட மாசைடவைத தவ, றாட மாசைடய யவாறான வாகனகள 
இ ெவளேயறபகிற ைகைய கப ேநாட 2008 சனவ மாத 25 
ஆ திகதி ெவளயடபட இல. 1533/17 ஐ ெகாட அதிவேசட வதமானய கடைள 
ம 2009  ஆ 08 ஆ இலகைடய ேமாடா வாகன (திதபட) சடதி 
அைமய,  இல. 1557/14 ேதசிய றாட ( ைக தரநிணய எெபா ம வாகன 
இறமதி நியமக) அதி வேசம வதமானகைமய 2008 நவப மாத 17 ஆ திகதிய   
இ நைடைறபதப வைகய ைக தரநிணய பேசாதைன நடவைகக 
ஆரபகபடன. 

ைக தரநிணய நிகசிதிடைத நைடைறபகிற திய ஒபதகாரகைள  
ஆேசப ெதாடபான ெபைக ெசயைற  அபதபளட, 13 
ேபெகாட ெசயதிட ெவாறி ல திய ெமாழி ேகார ஆவண 
தயாகப அ ெசயைற ெதாடரப வகிற. 

# பணக 2017.12.31 
திகதியளவ 

01 சாரதி அமதிபதிரதிகான எல பைச  நடாத  432,553 
02 சாரதி அமதிபதிரதிகான பரேயாகல பைச  நடாத 

 
763,590 

03 இலக தக வநிேயாக ( ெகா) 486,411 
04 இலக தக வநிேயாக ( பற மாகாணக) 156,225 
05 கரா, திய வயாபார நிவனகைள பேசாதித 75 
06 கரா, திய வயாபார நிவனகைள பதி ெசத 86 
07 கரா, திய வயாபார நிவனகைள பத 971 
08 சாரதி ககைள பேசாதித 67 
09 நகமாதிகைள வநிேயாகித 532 
10 C.M.T. இலக வநிேயாகித 05 
11 ேரல இலக வநிேயாகித 3790 
12 க ஏலவபைன வாகனகC.M.T. இலக வநிேயாகித 03 
13 உள பேசாதைன 560 
14  உளகைள கணனமயபத  
15 நிைற சாறித வநிேயாகித 11,020 
16 அைடயாள சாறித வநிேயாகித 1794 
17 தைட கடைளகைளவநிேயாகித 1575 
18 தைட கடைளகைள நத 1504 
19 வாகன வபகைள பேசாதித 5837 
20 வேசட  அவகள கலெகாள 338 
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அைமய,  இல. 1557/14 ேதசிய றாட ( ைக தரநிணய எெபா ம வாகன 
இறமதி நியமக) அதி வேசம வதமானகைமய 2008 நவப மாத 17 ஆ திகதிய   
இ நைடைறபதப வைகய ைக தரநிணய பேசாதைன நடவைகக 
ஆரபகபடன. 

ைக தரநிணய நிகசிதிடைத நைடைறபகிற திய ஒபதகாரகைள  
ஆேசப ெதாடபான ெபைக ெசயைற  அபதபளட, 13 
ேபெகாட ெசயதிட ெவாறி ல திய ெமாழி ேகார ஆவண 
தயாகப அ ெசயைற ெதாடரப வகிற. 

# பணக 2017.12.31 
திகதியளவ 

01 சாரதி அமதிபதிரதிகான எல பைச  நடாத  432,553 
02 சாரதி அமதிபதிரதிகான பரேயாகல பைச  நடாத 

 
763,590 

03 இலக தக வநிேயாக ( ெகா) 486,411 
04 இலக தக வநிேயாக ( பற மாகாணக) 156,225 
05 கரா, திய வயாபார நிவனகைள பேசாதித 75 
06 கரா, திய வயாபார நிவனகைள பதி ெசத 86 
07 கரா, திய வயாபார நிவனகைள பத 971 
08 சாரதி ககைள பேசாதித 67 
09 நகமாதிகைள வநிேயாகித 532 
10 C.M.T. இலக வநிேயாகித 05 
11 ேரல இலக வநிேயாகித 3790 
12 க ஏலவபைன வாகனகC.M.T. இலக வநிேயாகித 03 
13 உள பேசாதைன 560 
14  உளகைள கணனமயபத  
15 நிைற சாறித வநிேயாகித 11,020 
16 அைடயாள சாறித வநிேயாகித 1794 
17 தைட கடைளகைளவநிேயாகித 1575 
18 தைட கடைளகைள நத 1504 
19 வாகன வபகைள பேசாதித 5837 
20 வேசட  அவகள கலெகாள 338 

அவாேற நடமா ைக தரநிணய பசீைன ெதாடபான உபகரணகள ெபைக 
நடவைககைள ேமெகாவட, ேபராதைன ம ெமாரவ பகைலகழக ம 
ேதசிய கடக ஆராசி நிவனட  ைக தரநிணய அளவ  ம அ றித  
ஆ பணக ேமெகாளப வகிறன. 

பதி ெசயபகிற அதிக  வாகனகள  எணைக காரணமாக நகர ம 
அைரபதி நகர பதிகள வாவனா ஏபகிற பாதிகைள ைறபத 
திைணகளதினா நைடைறபதபகிற ைக தரநிணய நிகசிதிடக  
ெமேம  வடபத ேவ. 

 வ திகள ஓ ெசலபகிற வாகனகைள பசிபதகாக களாக இைண 
வ தி பேசாதைன ம தல பேசாதைனக ேமெகாளப. அதேபா 3,971 
வ தி பேசாதைனக ஆ சனவ மாததி இ ெசப 31 வைர 
ேமெகாளபளன. அ காலபதிய  1,623 ைக கசி வாகனக 
இனகாணபளட, அவைற பசீலைன ெசவத நடவைக  
எகபளன. 

அவாேற வாகனகள தித ேவைலக ம   ேபண ெதாடபாக 
ெதாழிபவயலாளக பயசியள நிகசிதிடக நா ராள 8 
தலகள நடாவத ேநர பேசாதைனக நடாதபளட, அ ெதாடபாக 
இரமலாைன, காலி,  இரதின, க, பைள, அபாைற, அராதர ம 
னாகைல  ெதாழிபக ககள நடாவத நடவைக எகபள. 

ெகா, கபஹா, க,  அராதர ம ெபாலனைவ பரேதசகள 52 கராக 
பேசாதைன ெசயப  பயசிெபற 46  கரா உைமயாளகள வபரக வாகன 
ைக தரநிணய பேசாதைன  நிைலயகள காசிபதபவத  இநாகள 
நடவைகக ேமெகாளப வகிறன. 

உய தராதரகட ய வானகைள ெசவ ெதாடபாக அ சபதமாக 
அவலக வழிவதகஞமான நிகசிதிடக ஊடாக 880  ெபாலிஸா 
ம CETRACநிவனதி ல  ஏபா ெசயப 8 நிகசிதிடகள 700 
அவலக வழிட நிகசிதிடகள கல ெகாளன. ேபராதைன 
பகைலகழக ெசயதிட அவலக இைண ஏபா ெசத க பரேதச 
பாடசாைல மாணவககான வழிட நடவைகக ேமெகாளபடட 75 
பாடசாைல மாணவக கலெகாடன. 

அத ேமலதிகமாக ைக தரநிணய பேசாதைன தர காைமவ ெதாடபாக online 
தர திரட  ைறைமைய வவத நடவைக எகபளட அ 
தரகள  e–revenue license ஐ ெப ெகாவத .  ேம, வாகன ைக 
தரநிணய பேசாதைன நிைலயகளனா 2017.01.01 இலி 2017.12.31  ஆ திகதி வைர 
ேமெகாளபட   பேசாதைனகளன எணைக 5,535,148 ஆ. அதி 4,422,422  
தலாவ பேசாதைனயலி, மேளபா பன சிதியைடளன. 

இத ேபா ரணமாக சிதியைடயதவறிய வாகனகள எணைக 1,575,936ஆ. 
ைஸலச பரசிைனக காணபகிற,  எெபா ைறைமய ைறபாக 
காணபகிற, ைக தரநிணய ைறைமக  பலவ னமைட காணபகிற அல 
எஜின அசாதாரண சத  ேபாற இேனாரன ைறபாக இ வாகனக 
ைக தரநிணய பேசாதைனய  சிதியைடய தவவதகான காரணகளாக 
அைமவட, இ பறி வாகன உதாளக வழிடக வழகபகிறன. 
பன றித ஆேலாசைனக ேமாடா வாகன பரேசாதக ஒவ ககாணப கீ 
சிபா ெசயப ேமாடா வாகன ேபாவர திைணகளதி வாகன ைக 
தரநிணய பவ அவலகளனா றித வாகனக பேசாதைன ெசயப. 
வாகனமான, ைக பேசாதைன ைறைமய தரநிணயக உபளனவா 
எப பறி,இயதிரதி நிைலபறி பேசாதைன ெசயபடத பன   
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சிதியைடய தவ ேமாடா வாகன ெதாடபாக ேமாடா வாகன கடைள சடதி 
இல. 194/198 பவ கீ  தைடதர / மளைமபதகான கடைளக வதிகப. 

மளபேசாதைன ெசபயான  ஆேலாசைனட தைடதர வழகபட ேபா  
ேமேல றிபடபட  ைறபாக மளைமகப றித வாகன  ம ேமாடா 
வாகன ேபாவர திைணகள காபகப, அ கடைள நகப வைர 
வாகனைத பாைதய ெசவ றமாவட, றித காலஎைலய 
மபேசாதைனபதபடாத  வாகனக கைரநிரபயலிலிடப.  

 

vi. வ தி பாகா ெதாடபான பணக 

திைணகளதி பரதான பணக ேமலதிகமாக வ தி பாகாபைன உதிப 
ெபா ெவள நிவனகட ஒறிைண  பேவ நிகசிதிடக  
ெனகப வகிறன. அதகைமய இவைர பரதான பல ேனா 
ெசயதிடக ேபணப வகிறன. அைவயாவன, 

 வ தி ேபாவர சாரதி அமதிபதிர வழ இநா பயசி 
நிகசிதிடக நடாதபடைம.. 

 ேதசிய ேபாவர ஆைணட இைண சகரவ சாரதிக 
ேச வழிட நிகசிதிடக நடாதபைம. 

 ெபாலி உதிேயாகதக பயசி பாடெநறிக ெநறிபதபடைம ம 
வளவாளகைள வழகபைம 

 வ தி பாகா ெதாடபான  ேதசிய சைபய ல நடாதபம பாடெநறிகைள 
ெநறிபத 

ம 

 வளவாளக வழகபைம.. 
 

  வடாத ெசயலாற திடதி ேலாபாய

ெசயபாகளேமபா 

  சாரதிககானேனறளைறைமஅபத 

வ தி சடகைள ம வைகய வாகன ெச சாரதிக ம ெபாபற 
வததி  வாகனகைள ஓ ெச  சாரதிக  ஆகிேயானா நாேதா 
அதிக ெச வ தி வபக காரணமாக பல உயக பலியாகிறன. வ தி 
வபகள அளவைன மபவைத ேநாகாக ெகா, ெபாபற வததி 
வாகன ஓ ெச சாரதிகள சாரதி அமதிபதிரதிைன றிபட காலதி 
இைடநிவ ெதாடபாக, ‘சாரதிககான ேனற ள ைறைம’ (Driver Improvement 
Point System ) பறி இல. 1726/12 ம 2011.01.05 ஆ திகதிய அதிவேசட வதமானய 
பரகபட.   

2017 இல. 18 ஐ ெகாட ேமாடா வாகன (திதபட) சடதி ல சாரதி 
ேனற ளவழக  ைறய ெபய, ‘ சாரதி ேதசியைமகான ள வழக’ 
(Demerit Points System)  என திதபள. அவாேற சாரதி ேதசியைம ள வழக 
ைறைய பரேயாக தியாக நைடைறபவ ெதாடபாக ள வழ அதிகார 
ெபாலமா அதிப ஊடாக அவலகளட ஒபைடபத ேதைவயான சடதியான 
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சிதியைடய தவ ேமாடா வாகன ெதாடபாக ேமாடா வாகன கடைள சடதி 
இல. 194/198 பவ கீ  தைடதர / மளைமபதகான கடைளக வதிகப. 

மளபேசாதைன ெசபயான  ஆேலாசைனட தைடதர வழகபட ேபா  
ேமேல றிபடபட  ைறபாக மளைமகப றித வாகன  ம ேமாடா 
வாகன ேபாவர திைணகள காபகப, அ கடைள நகப வைர 
வாகனைத பாைதய ெசவ றமாவட, றித காலஎைலய 
மபேசாதைனபதபடாத  வாகனக கைரநிரபயலிலிடப.  

 

vi. வ தி பாகா ெதாடபான பணக 

திைணகளதி பரதான பணக ேமலதிகமாக வ தி பாகாபைன உதிப 
ெபா ெவள நிவனகட ஒறிைண  பேவ நிகசிதிடக  
ெனகப வகிறன. அதகைமய இவைர பரதான பல ேனா 
ெசயதிடக ேபணப வகிறன. அைவயாவன, 

 வ தி ேபாவர சாரதி அமதிபதிர வழ இநா பயசி 
நிகசிதிடக நடாதபடைம.. 

 ேதசிய ேபாவர ஆைணட இைண சகரவ சாரதிக 
ேச வழிட நிகசிதிடக நடாதபைம. 

 ெபாலி உதிேயாகதக பயசி பாடெநறிக ெநறிபதபடைம ம 
வளவாளகைள வழகபைம 

 வ தி பாகா ெதாடபான  ேதசிய சைபய ல நடாதபம பாடெநறிகைள 
ெநறிபத 

ம 

 வளவாளக வழகபைம.. 
 

  வடாத ெசயலாற திடதி ேலாபாய

ெசயபாகளேமபா 

  சாரதிககானேனறளைறைமஅபத 

வ தி சடகைள ம வைகய வாகன ெச சாரதிக ம ெபாபற 
வததி  வாகனகைள ஓ ெச  சாரதிக  ஆகிேயானா நாேதா 
அதிக ெச வ தி வபக காரணமாக பல உயக பலியாகிறன. வ தி 
வபகள அளவைன மபவைத ேநாகாக ெகா, ெபாபற வததி 
வாகன ஓ ெச சாரதிகள சாரதி அமதிபதிரதிைன றிபட காலதி 
இைடநிவ ெதாடபாக, ‘சாரதிககான ேனற ள ைறைம’ (Driver Improvement 
Point System ) பறி இல. 1726/12 ம 2011.01.05 ஆ திகதிய அதிவேசட வதமானய 
பரகபட.   

2017 இல. 18 ஐ ெகாட ேமாடா வாகன (திதபட) சடதி ல சாரதி 
ேனற ளவழக  ைறய ெபய, ‘ சாரதி ேதசியைமகான ள வழக’ 
(Demerit Points System)  என திதபள. அவாேற சாரதி ேதசியைம ள வழக 
ைறைய பரேயாக தியாக நைடைறபவ ெதாடபாக ள வழ அதிகார 
ெபாலமா அதிப ஊடாக அவலகளட ஒபைடபத ேதைவயான சடதியான 

ஏபாகைள அதடாக ேமாடா வாகன சடதி உளடவத நடவைக 
எகப. 
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பரகப, அ சட ஏபாக அைமய இள வழக ைற 
அபதபட ேவ. 

   ஈேமாடெசயதிட

வாகனகைள பதி ெச பணக ெதாடபாக தகவ ம ெதாடபாட 
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ெசயதிடதி பரதான றிேகாளா.  இ ெதாடபான ெசயபாைன மவா 
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இனகாணபட திய ெசயபாக அைமய ஈ – ேமாட ெசயதிடைத 
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மவாகபடதியெசயதிடகபவமா 

1. வாகன இறமதியாளக, வாகன உபதியாளக ம வாகன பதி 

2. வாகனதி தலாவ உைமயாள பதி 

3. வாகன உ மாற ம வாகனதி ஏைனய மாறககான பதி 

4. வாகன வ திரட நிவன ம ேசைவ வழநகைள ெநறிபத. 
5. ைறபாகைள வசாரைண ெசத ம எதிகைள ெநறிப 

ெசயைற 

6. ஆவண காைமவ ெசயைற. 
இத உய ெபைக நடவைகக ஏெகனேவ ஆரபகபளட, 2018 இரடா 
காலா இதய ைறைமயாக ஒபத ைகசாதிடபடள. இ 
ைறைமயாக ெதாடபாக வழகபள கால சடகமான 12 மாதகளா. 

2.4 வர ெசலதிட ஒகீகள அபைடய

ெனகபடலதனெசயதிடகளேமபா 

திைணகளதினா நைடைறபதபகிற அதிக லதனமிடப 
ெசயதிடகளாக, 

 பரதான அவலக நிமாண பணக 

 ேவரஹர உப அவலக நிமாணப பணக 

 மனதவள காைமவ ெதாடபாக பயசி நிகசிதிடகைள அபத 

 சாரதி அமதிபதிரக அசிட ெதாடபாக ெசலவடப கடண 

ஆகியனவைற றிபட .. 
 

 பரதானஅவலகநிமாணக 

நாராேஹபட பரதான அவலக நிமாண பணக றி இத கீ கவன 
ெசதபவட,  03 மிலிய இதெகன ஒகபள.  
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 கணன பவ நவ னமயபத பணக 

 சட பவ நவ னமயபத பணக 

 

 ேவரஹரஉபஅவலகதிநிமாணபணக 

சாரதி பயசி ஓபாைதய நிமாண பணக தப சாரதிககான பரேயாக பைசக 
நடாதபகிறன. 

 

 ேவரஹரஆவணவகநவ னவசதிகடயெரெபாதமி 
நிமாணகபட ஆவணவகதி  திய வசதிகட ய ‘ெர’ ெபா பணக 
தபளன.   ைவகபள  ஆவணகைள இலவாக  கடறியய 
வைகய இலகமி அைமகபள ‘ெர’கி ேகாக ைவகபளட,  
ேம அபண இடெப வகிற.  

 

  மாவட அவலககள நிமாண பணக 

ெபா மக பரபட ம வைனதிற வாத ேசைவைய வழ  பரதான  
றிேகாைன அபைடயாக  ெகா இயகிற எம திைணகள இவைர 
நாடளாவய மாவட அவலகடாக உய ேசைவகைள வழவத ன 
ெசயலாறி வகிற. 

இ மாவட அவலகக ல பரதானமாக சாரதி அமதி பதிரக ெதாடபான 
வணபகைள ெபாேபற, அமதி பதிரகைள வநிேயாகித ெதாடபான 
எல ம பரேயாக தியான பைசக நடாதபகிறன.னாகைல, 
கபஹா, கைற, அராதர, ெமானராகைல, யாபாண ம க ஆகிய 
மாவட அவலகக ஊடாக Onlineவசதிகள கீ சாரதி அமதிபதிரக 
வநிேயாகிகபகிறன.  ஏைனய மாவட அவலககள அமதிபதிரக 
வநிேயாகிகப ேபா Offlineைறேயைகயாளபகிற. இவா மாவட 
அவலகக நிமாணத ம நவ னமயபத பணக ெதாடபாக ஏபாக 
ஒகபடவைல.  

 நில ெமஹவர சனாதிபதி மக ேசைவய கீ திைணகளதி 
பகள 

 

நில ெமஹவர சனாதிபதி மக ேசைவய கீ கிளெநாசி, ைலத, வனயா 
ம மனா ஆகிய மாவடகள அைன பரேதச ெசயலககைள 
உளடகியவா நடமா ேசைவக நடாதபடட, னாகைல மாவடதி இ 
நடமா ேசைவ ெனகப வகிற. அ ேசைவகள வாகன உைம மாற, 
பதி சாறிதழி இைண பரதிகைள வழத, இலகதக 
வணபதிதவக ேசைவ வழக, வாகன வபகள தரபேசாதைனக 
ம ெதாழிப பக உய அவக, சாரதி அமதிபதிரகைள 
வநிேயாகிபதய வணபபவகைள ெபாேபற, எல பைசகைள 
நடாத, பரேயாக பைசகள ஈபத ஆகிய ேசைவக வழகபடன. 

அதிேமத சனாதிபதிய, “ைமதி ஆசி நிைலயான நா” எ ெகாைக 
அைமய BMICH இ நைடெபற ‘வவாதார க’ ககாசி ம பைக சைத 
ெதாடபாக திைணகளதி ஒைழ வழகபட.  



73

Mk; Mz;bd; nraw;ghl;L mwpf;if 2017

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;R

 கணன பவ நவ னமயபத பணக 

 சட பவ நவ னமயபத பணக 

 

 ேவரஹரஉபஅவலகதிநிமாணபணக 

சாரதி பயசி ஓபாைதய நிமாண பணக தப சாரதிககான பரேயாக பைசக 
நடாதபகிறன. 

 

 ேவரஹரஆவணவகநவ னவசதிகடயெரெபாதமி 
நிமாணகபட ஆவணவகதி  திய வசதிகட ய ‘ெர’ ெபா பணக 
தபளன.   ைவகபள  ஆவணகைள இலவாக  கடறியய 
வைகய இலகமி அைமகபள ‘ெர’கி ேகாக ைவகபளட,  
ேம அபண இடெப வகிற.  

 

  மாவட அவலககள நிமாண பணக 

ெபா மக பரபட ம வைனதிற வாத ேசைவைய வழ  பரதான  
றிேகாைன அபைடயாக  ெகா இயகிற எம திைணகள இவைர 
நாடளாவய மாவட அவலகடாக உய ேசைவகைள வழவத ன 
ெசயலாறி வகிற. 

இ மாவட அவலகக ல பரதானமாக சாரதி அமதி பதிரக ெதாடபான 
வணபகைள ெபாேபற, அமதி பதிரகைள வநிேயாகித ெதாடபான 
எல ம பரேயாக தியான பைசக நடாதபகிறன.னாகைல, 
கபஹா, கைற, அராதர, ெமானராகைல, யாபாண ம க ஆகிய 
மாவட அவலகக ஊடாக Onlineவசதிகள கீ சாரதி அமதிபதிரக 
வநிேயாகிகபகிறன.  ஏைனய மாவட அவலககள அமதிபதிரக 
வநிேயாகிகப ேபா Offlineைறேயைகயாளபகிற. இவா மாவட 
அவலகக நிமாணத ம நவ னமயபத பணக ெதாடபாக ஏபாக 
ஒகபடவைல.  

 நில ெமஹவர சனாதிபதி மக ேசைவய கீ திைணகளதி 
பகள 

 

நில ெமஹவர சனாதிபதி மக ேசைவய கீ கிளெநாசி, ைலத, வனயா 
ம மனா ஆகிய மாவடகள அைன பரேதச ெசயலககைள 
உளடகியவா நடமா ேசைவக நடாதபடட, னாகைல மாவடதி இ 
நடமா ேசைவ ெனகப வகிற. அ ேசைவகள வாகன உைம மாற, 
பதி சாறிதழி இைண பரதிகைள வழத, இலகதக 
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அதிேமத சனாதிபதிய, “ைமதி ஆசி நிைலயான நா” எ ெகாைக 
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ெதாடபாக திைணகளதி ஒைழ வழகபட.  

 .மனதவள காைமவ ெதாடபான பயசி நிகசிதிடகைள 
நைடைறபத. 

திைணகளதி பணயாகிற அவலகள வைனதிறைன, உபதிதிறைன 
ேம வ ெபா இ ஆ பா 2 மிலிய ஒகீக கிைடக 
ெபளட, இவைர பா 1.46 மிலிய ெசலவடபள. இ ெதாடபாக 
அவலக உநா, ெவளநா பயசி நிகசிதிடக ம ெவள 
ெசயபாகட ய பயசி படைறகள  ஈபதபளன. ேம இத கீ 
ஒேராப ம ெசப மாதகள,  ஆைணயாள நாயகதி தைலைமய கீ ஒ 
ெசயலமவ 200 அவலக கலெகாளய எணக வதி ெதாடபான 03 
நிகசிதிடக ெசயபதபடன. அதடாக அவலகள எணக வதி  
எதிபாகபடட இ ெசயலம களன ெவதல ஓதிய வைற 
வதிய இலைக அபவதி நிவாக நிவகததி நடாதபட. 

 

2.5. ஆஆகானெசயலாைக 

ேமாடாவாகனேபாவரதிைணகளபணகளதேபாைதய

ேமபா 

ேமாடாவாகனசடதிதிதகேமெகாள 

ேமாடா வாகன சடைத கதிய  மளைமக ேவெமன இனகாணபட 
திதக உளடகபட சட பாராமறதி சமபகப 2017.10.03 ஆ 
திகதி  அகீகார ெபறபட. அ 2017 இல. 18  ஐ ெகாட ேமாடா வாகன 
திதபட) சடமாக பரகடனபதபள.  

தியவ திசமிைஞகைளஅறிகபத 

1987 மா 13 ஆ திகதி ம இல.444/18ஐ ெகாட அதிவேசட வதமானய 
பரகபட ேமாடா வாகன (சமிைஞக),கடைளக இர ெசயப, 
தகாலதி ஏறவா 2015 இல. 03 ஐ ெகாட ேமாடா வாகன (றியக, 
சமிைஞக, அைடயாளக ம வ தி ளயட) கடைள இல. 1940/21 ம 
2015.11.12 ஆ திகதிய அதி வேசட வதமானய பரகபட அ கடைளக 
பாராமறதி சமபகப,  அகீகார ெபெகாவத நடவைக 
எகபள. 

தடபணெசயைற

ேமாடா வாகன சடதி கீ வாகன  றகய தட பண ெதாடபான 
திதக றி ஆரா அறிைகயவதகாக அதிேமத சனாதிபதி அவகளா 
நியமிகபட வனா தயாகபட அறிைக அதிேமத சனாதிபதி அவக 
சமபகபட. அ அறிைகய சிபா ெகௗரவ ேபாவர ம சிவ வமான 
ேசைவக அைமசினா அைமசரைவ சமபகபடத பன அைமசரைவயனா 
அகீகாரமளகபட. அதகைமய ேமாடா வாகன சடதி ேமெகாள ேவய 
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திடகைள வைரபவதகாக சடவைரஞ  திைணகள ேபாவர ம 
சிவ ேசைவக அைம ஊடாக அபள. 

அவாேற அைமசரைவயனா அகீகாரமளகபள  சிபாக அடகிய 
அறிைகய, ெபாலி அவலகளனா வழகப தல தடபணதி தித 
ேமெகாவத ேதைவயானஆரப ஒகீக 2017 இல. 18 ஐ ெகாட ேமாடா 
வாகன (திதபட) சடதி உளடகபளட, அத கீ ேதைவயான 
கடைளக சடவைரஞ திைணகளதினா தயாகப ேபாவர அைமசிட 
ஒபைடகப. அதி சில தட பண வதிக சபதமாக ப வக 
சககடனான கலைரயாடகள ேமெகாளபட ேகாைகக அைமய 
திதகைள ெசவத உேதசிகபதட, அ அைமசரைவயன 
அகீகாரட திவதகாக சட வைரஞ திைணகள ேபாவர ம 
சிவ ேசைவக அைமசினா அபபள. 

2017 இல. 18 ஐ ெகாட ேமாடா வாகன (திதபட) சடதி ல தல தட 
பண ெசவ ெதாடபான ஏபாக வதகபளன. அதகைமய எதெவா 
அச அவலகதிேகா அல றிெதாகபள எதெவா அரசாக 
நிவனதிேகா அல றிெதாகபட இலதிரனய சாதன வாயலாகேவா 
ெசவதகான ஏபாக அறிகபதபளன. றித ெகாபனகைள 
ெசதய அரசாக நிவனக, இலதிரனய சாதனக கடைளக ல  
பரகபளன. அ சபதமான  ெபைக நடவைக சட, ஒ ெதாடபான 
அைமசி தைலைமய ெனகபவதாக அறியகிைடளன.  

 2017 ஆகானமதிபடபடவமானஉளபயான

வமான 

வமான வபர / வமான 
தைல 

2017 
மதிபடபட 

வமான 
.மி.. 

2016.12.31உ
ளப 

வமான 
.மி. 

2017.12.31உ
ளப 

வமான 
.மி. 

ெசா ேமாடா வாகன வ   1 ,500.00 1,400.41 1,286.94 

ேமாடா வாகன  வபைன   வ 70.00 64.54 69.41 

ேமாடா வாகன  ேபாவர 
சடதி கீ அறவடப கடண 

9,000.00 8,847.50 9,171.94 

தைவ வ சைக அமதி 
பதிதிரதி கீ அறவடப வ 

900.00 692.54 132.55 

ெமாத வமான 
11,470 .00 

 
11,005.03 10,660.86 

ல : ேமாடா வாகன ேபாவர திைணகள 
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திடகைள வைரபவதகாக சடவைரஞ  திைணகள ேபாவர ம 
சிவ ேசைவக அைம ஊடாக அபள. 

அவாேற அைமசரைவயனா அகீகாரமளகபள  சிபாக அடகிய 
அறிைகய, ெபாலி அவலகளனா வழகப தல தடபணதி தித 
ேமெகாவத ேதைவயானஆரப ஒகீக 2017 இல. 18 ஐ ெகாட ேமாடா 
வாகன (திதபட) சடதி உளடகபளட, அத கீ ேதைவயான 
கடைளக சடவைரஞ திைணகளதினா தயாகப ேபாவர அைமசிட 
ஒபைடகப. அதி சில தட பண வதிக சபதமாக ப வக 
சககடனான கலைரயாடகள ேமெகாளபட ேகாைகக அைமய 
திதகைள ெசவத உேதசிகபதட, அ அைமசரைவயன 
அகீகாரட திவதகாக சட வைரஞ திைணகள ேபாவர ம 
சிவ ேசைவக அைமசினா அபபள. 

2017 இல. 18 ஐ ெகாட ேமாடா வாகன (திதபட) சடதி ல தல தட 
பண ெசவ ெதாடபான ஏபாக வதகபளன. அதகைமய எதெவா 
அச அவலகதிேகா அல றிெதாகபள எதெவா அரசாக 
நிவனதிேகா அல றிெதாகபட இலதிரனய சாதன வாயலாகேவா 
ெசவதகான ஏபாக அறிகபதபளன. றித ெகாபனகைள 
ெசதய அரசாக நிவனக, இலதிரனய சாதனக கடைளக ல  
பரகபளன. அ சபதமான  ெபைக நடவைக சட, ஒ ெதாடபான 
அைமசி தைலைமய ெனகபவதாக அறியகிைடளன.  

 2017 ஆகானமதிபடபடவமானஉளபயான

வமான 

வமான வபர / வமான 
தைல 

2017 
மதிபடபட 

வமான 
.மி.. 

2016.12.31உ
ளப 

வமான 
.மி. 

2017.12.31உ
ளப 

வமான 
.மி. 

ெசா ேமாடா வாகன வ   1 ,500.00 1,400.41 1,286.94 

ேமாடா வாகன  வபைன   வ 70.00 64.54 69.41 

ேமாடா வாகன  ேபாவர 
சடதி கீ அறவடப கடண 

9,000.00 8,847.50 9,171.94 

தைவ வ சைக அமதி 
பதிதிரதி கீ அறவடப வ 

900.00 692.54 132.55 

ெமாத வமான 
11,470 .00 

 
11,005.03 10,660.86 

ல : ேமாடா வாகன ேபாவர திைணகள 

 

ெசலவன 

வமான வபர / 
வமான தைல 

2017 
மதிபடபட 

வமான 
.மி. 

2016.12.31 
உளப 

வமான .மி. 

2017.12.31 
உளப 

வமான .மி. 

மவ ெசலவன 1,985.82 2,126.88 1,967.97 

லதன ெசலவன 1,360.80 1,115.21 1,218.66 

ெமாத வமான 3,346.62 3,242.10 3,186.63 

ல : ேமாடா வாகன ேபாவர திைணகளம 
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இலைக ேபாவர சைப 

3.1 அறிக 

இலைகய பயண ேபாவர ேசைவ அரச ைற பகளப கியவ 
ெபற நிவகமான இலைக ேபாவர சைப (இ.ேபா.ச) ஆ ரா தின 
மக ேசைவய ஈபள அரச நிவகக கிய இடைத வகிகிற.  

ெதாைல ேநா 

“பராதியதி அதி சிறத பயண ேபாவரதாள.” 

றிேகா 

“ெபா மக பாகாபான, நபதத, வசதிகள வ திபயண ேபாவர 
ேசைவைய நியாயமான கடண ைறய கீ ேசைவ அபணட ெசயலா 
உபதிவளமிக பணயாள ல, சகல வளகைள உச நிைலய பயபதி 
ெபெகா, ெபாளாதார திய சமநிைலைய ேப நிவகமாக இயக.” 

ெசயபாநிைல 

2017 ஆ ஆ ெதாடக த தேபா வைர இ.ேபா.ச அத ப ெசயலாறலி 
ேபா பல சவாகைள தைடகைள எதிெகாட.  ஆய த வசள ப 
அணைய ெகா இலைக ரா கிராமகள நகரகள பர வா பயண 
ெச ெபா மக அதி உய ேசைவைய அளக த.  அதேகப கடத சில 
மாதகள ெசயலா நிைல கீ வமா 

2017 ஆ ஆ ஜனவ  ெசப 

நாளாத 
ெசயலாற 
அளகபட பக 
ெதாைக 

5,980 

நாளாத ெசயலாறிய 
பக ெதாைக 

5,274 

 
ெமாத மாதாத கி.ம ஒ 

ெசயலாறிய கி.ம 
ெதாைக 

448,133,415 37,344,451  

வழிபய வவா 
() 

27,171,512,655 2,470,137,514 60.63 

ெமாத வவா () 42,164,607,439 3,833,164,131 94.09 
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இலைக ேபாவர சைப 

3.1 அறிக 

இலைகய பயண ேபாவர ேசைவ அரச ைற பகளப கியவ 
ெபற நிவகமான இலைக ேபாவர சைப (இ.ேபா.ச) ஆ ரா தின 
மக ேசைவய ஈபள அரச நிவகக கிய இடைத வகிகிற.  

ெதாைல ேநா 

“பராதியதி அதி சிறத பயண ேபாவரதாள.” 

றிேகா 

“ெபா மக பாகாபான, நபதத, வசதிகள வ திபயண ேபாவர 
ேசைவைய நியாயமான கடண ைறய கீ ேசைவ அபணட ெசயலா 
உபதிவளமிக பணயாள ல, சகல வளகைள உச நிைலய பயபதி 
ெபெகா, ெபாளாதார திய சமநிைலைய ேப நிவகமாக இயக.” 

ெசயபாநிைல 

2017 ஆ ஆ ெதாடக த தேபா வைர இ.ேபா.ச அத ப ெசயலாறலி 
ேபா பல சவாகைள தைடகைள எதிெகாட.  ஆய த வசள ப 
அணைய ெகா இலைக ரா கிராமகள நகரகள பர வா பயண 
ெச ெபா மக அதி உய ேசைவைய அளக த.  அதேகப கடத சில 
மாதகள ெசயலா நிைல கீ வமா 

2017 ஆ ஆ ஜனவ  ெசப 

நாளாத 
ெசயலாற 
அளகபட பக 
ெதாைக 

5,980 

நாளாத ெசயலாறிய 
பக ெதாைக 

5,274 

 
ெமாத மாதாத கி.ம ஒ 

ெசயலாறிய கி.ம 
ெதாைக 

448,133,415 37,344,451  

வழிபய வவா 
() 

27,171,512,655 2,470,137,514 60.63 

ெமாத வவா () 42,164,607,439 3,833,164,131 94.09 

 

2 ப ெசயலாறலி கள ேனற. 

2017 ஆ ஆ சராசயாக நாெளா 5,265  அதிகமான பக 
ெசயலாறபபட இெதாைக ெசயலாற அளகபட பகள ஏறதாழ 
87% ஆ.    ெசயலாற அளகபட பக யாவைற ெசயலாற 
யாைமகான காரண சாரதி நடாநகள பறாைறயா.  சாரதிக 
நடாநகைள ஆேசக ேவயப இ.ேபா.ச ம சீரைம திட காரணமாக 
இபயானெதா இகடான நிைல இ.ேபா.ச தளபள.   

கடத சில மாதகள சராசயாக நாெளா 6000 பக ேமலாக ெசயலாற 
அளகபடட தேபாள ப அணைய ெகாேட இமடைத 
ேபணயதாயதா இத ப அணகாக திய பக ேசகப ேபா 
ைறளதா பைழய பகைள ெசயலாற அளகேவய நிைலைம 
ஏபள.   

2017 ஆ ஆ கடத சில மாதக 5,265 பகைள பயபதி ஏறதாழ 448 
மிலிய கிேலா மறக ெசயலாறபடன.  இ நாெளா ஏறதாழ 1.34 
மிலிய கிேலா மடரா.  இதப ஒ ப சராசயாக நா ஒ 254 கிேலா 
மடகைள ெசயலாறியகிற. 

கடத 12 மாதகள எம பரதான வவா வளமான வழிபய வவா  பா 
27,171,512,655.00 பாவா.  அதாவ பா 27,171.00 மிலிய ெதாைகயா.   அதைன 
ெசயலாறிய கிேலாமற ெதாைகட ஒப ேபா கிேலாமற ஒறிகான வவா 
பா  60.63  கியதா. 

2017 ஜனவ த  ஒேடாப வைர  இ.ேபா.ச பகள பயணத பயணக ெதாைக 
1005.21 மிலிய ேமபடதா.  இதி வழைமயான கடணைத ெசதி 
பயண பயணக ெதாைக  749.67 மிலிய, பவகாலசீ பயணபவக 207.04  
மிலிய,  இலவச ெசைகசீட பயண பயணக  48.50  மிலிய ஆ.   

இவா ெசயலாற நடவைககைள ேமபவதகாக கீகா 
நைடைறக ேமெகாளபடன.  

 

 இலதிரனய சீ இயதிர பயபா 

இ.ேபா.ச ஏகனேவ இலதிரனய சீஇயதிரகைள சீ வநிேயாகிபதகாக 
பயபதிவகிற.   அட எலா பக ேதைவப 8750 இலதிரனய 
சீ இயதிரக தேபா இ.ேபா.ச வட உள.  2012 ஆ ஆ ஆரபகபட 
இதிடதிகாக இவைர  பா 326.61 மிலிய ெதாைக ெசலவடபள.  இ சீ 
இயதிரக யா தேபா பாவைனய உளன.  
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ெகாவன ெசத சீ இயதிர வவர 

ஆ 
ெகாவன 

ெசத 
ெதாைக 

வவர 
ெபமதி 

(பா.மி) 

2012 1,000 
பா . 43,120வைலயசீ 
இயதிரக(35+45+200) ம 720 சீ 
இயதிரகபா 38,500 வைலய 

39.79 

2012 900 
900 சீ இயதிரக பா 50,160.20  ப  

45.14 
2012.07.09  அ ெபறபடன 

2013 900 
900 சீ இயதிரக  பா 50,160.20  
வைலய 45.14 
2013.1.28  அ ெபறபடன 

2014 900 
900 சீ இயதிரக  பா 50,160.20  
வைலய 45.14 
2014.10.10  அ ெபறபடன 

2016 1,300 
ேபாவர அைமசா ெபறபட நிதி 
ெதாைகயனா ெசதபட   44.76 
பா 34,430.66*1300)  

2016 2,500 
ேபாவர அைமசா ெபறபட நிதி 
ெதாைகயனா ெசதபட(பா.28100*2500)  

70.25 

2017 1,250 
ேபாவர அைமசா ெபறபட நிதிைய 
பயபதி ெகாத ஆைண 
பறபகபள (பா 29112*600)  

36.39 

ெமாத 8,750  326.61 

 

3.3. சகநைமகாக இ.ேபா.சவபகள 

இ.ேபா. சைபயா ேமெகாளப ெசயலாற நடவைகக இலாபைத ம 
கதி ெகாளா சக ேமபாைட ேநாகாக ெகா ப வ ேசைவக 
ேமெகாளபகிறன. 

 வயகாைல த பதிய இர கைடசி பயணக ெசயலாற. 

இலைகய பரேதசக யா அடகலாக வயகாைல த பதிய இர 
கைடசி பயணகைள ேசைவயாவதல நா ெபாளாதார பகளப 
ெகபாக வளகிற பணயாளகள ேபாவர ேதைவகைள 
நிைறேவவதி இ.ேபா.ச ஆ ேசைவகளனா கடத காலகளலி அத 
ஏபட நட ெசாதரம.   ஆய இ.ேபா.ச சக ெபாெபன கதி 
ெதாடசியாக இ ேசைவகைளயாறி வகிற. 

 கிராமிய ப ேசைவ ெசயலாற 

கிராம ெபாளாதாரைத கெயவதகாக கிராமகைள நகரகைள 
இைண ேபாவர ஊடகமாக ெசயப இ.ேபா. சைபய ேசைவக 
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ெகாவன ெசத சீ இயதிர வவர 

ஆ 
ெகாவன 

ெசத 
ெதாைக 

வவர 
ெபமதி 

(பா.மி) 

2012 1,000 
பா . 43,120வைலயசீ 
இயதிரக(35+45+200) ம 720 சீ 
இயதிரகபா 38,500 வைலய 

39.79 

2012 900 
900 சீ இயதிரக பா 50,160.20  ப  

45.14 
2012.07.09  அ ெபறபடன 

2013 900 
900 சீ இயதிரக  பா 50,160.20  
வைலய 45.14 
2013.1.28  அ ெபறபடன 

2014 900 
900 சீ இயதிரக  பா 50,160.20  
வைலய 45.14 
2014.10.10  அ ெபறபடன 

2016 1,300 
ேபாவர அைமசா ெபறபட நிதி 
ெதாைகயனா ெசதபட   44.76 
பா 34,430.66*1300)  

2016 2,500 
ேபாவர அைமசா ெபறபட நிதி 
ெதாைகயனா ெசதபட(பா.28100*2500)  

70.25 

2017 1,250 
ேபாவர அைமசா ெபறபட நிதிைய 
பயபதி ெகாத ஆைண 
பறபகபள (பா 29112*600)  

36.39 

ெமாத 8,750  326.61 

 

3.3. சகநைமகாக இ.ேபா.சவபகள 

இ.ேபா. சைபயா ேமெகாளப ெசயலாற நடவைகக இலாபைத ம 
கதி ெகாளா சக ேமபாைட ேநாகாக ெகா ப வ ேசைவக 
ேமெகாளபகிறன. 

 வயகாைல த பதிய இர கைடசி பயணக ெசயலாற. 

இலைகய பரேதசக யா அடகலாக வயகாைல த பதிய இர 
கைடசி பயணகைள ேசைவயாவதல நா ெபாளாதார பகளப 
ெகபாக வளகிற பணயாளகள ேபாவர ேதைவகைள 
நிைறேவவதி இ.ேபா.ச ஆ ேசைவகளனா கடத காலகளலி அத 
ஏபட நட ெசாதரம.   ஆய இ.ேபா.ச சக ெபாெபன கதி 
ெதாடசியாக இ ேசைவகைளயாறி வகிற. 

 கிராமிய ப ேசைவ ெசயலாற 

கிராம ெபாளாதாரைத கெயவதகாக கிராமகைள நகரகைள 
இைண ேபாவர ஊடகமாக ெசயப இ.ேபா. சைபய ேசைவக 

நடதிேலேய இயகிறன.  இதனா சிறிய பகைள பயபதி கிராமிய 
வழிகைள பலபதி இ ேசைவகைள இயவத நடவைக எப இ நா 
கிராமிய ெபாளாதார ததிரதி ேதைவயான ேசைவயா.  எனேவ ேம 250 
சிறிய பக ெகாவன ெசவத நடவைக ேமெகாளபகிற.   

 

 பாடசாைல ேசைவ ப ெசயலாற 

இ.ேபா.ச தாகிற ப நாைளய எதிகாலதி சக பயகைள ஏபதி 
ெகாபதகாக அதிக, வவா த ெசயலாற சதபகைள பயபதி 
ெகாளா,  எமிடள மபதபட ப வக ல எதிகால 
பரபைர இடமளபதகாக பாடசாைல பைளகைள றித ேநரதி ஏறி 
ெசவத ல, ம வ  ெகா ெசவத ல ேதசிய 
ெசயலாறலி இ.ேபா.ச ஈபள.  
 
அதிகாைலய பாடசாைல ேநர வ பனஇ.ேபா.ச பக பாடசாைல 
சிறாகைள இலகாக ெகா பரயாண ேநரக உவாகப ெசயலாறலி 
ஈபதபளன.  இ ேபால நா ரா அணளவாக 3000 பக இ 
ேசைவய ஈபகிறன. 
 
இத ேமலதிகமாக பள சிறாகள ேபாவரதிகான ேதசிய 
ேபாவரஆைணவனா ஒ ெசயபட சி சறிய பாடசாைல ப சி 
சறிய திடதி கீ இ.ேபா.ச பக நா ரா சகல பரேதசகள தன 
பகளைப நகிள.   அதேகப சி சறிய திடதிகாக இ,ேபா.ச 744 பகைள 
ஒகிள.   

 

 பவகாலசீ இலவசபயணசீேசைவ 

.பாடசாைல, பகைலகழக மாணவக, வளரேதா ஆகிய பேவ மடதினன 
ேபாவர ேதைவகைள நிைறேவவத இ.ேபா.ச ேமெகா நடவைக 
ல நாள பயண ெச ெபா மக ெபாளாதார தியாக நிவாரண 
கிகிற.  அதனபைடய 2017ஆ ஆண கடத 11 மாத காலபதிய ம 
இத வசதிகைள பயபதி 182.76 மிலிய பயணக இ.ேபா.ச பகள 
பயணளன 
 

 ேதசிய வழா காலகள வேசட நிைலைமகளேபா நைடெபகிற 
ப ேசைவக 

சிகள, தமி, தா வழா, ெவசா, ெபாேசா வழா, க, கதிகாம அசல ெபரெகர 
வழா, சிவெனாளபாத மைல ேசைவ ஆகிய சமய கியவ வாயத வழாக 
வேசட ப ேசைவகைள இ.ேபா.ச ெசயலாறி சக வேதானராக ெசயபகிற.  
இத ேமலதிகமாக பாராமற ஊழியகள பரயாண ேதைவகைள தி ெசத,  
பகைலகழக மாணவக ேபாவர வசதிகைள வழக, மஹரகம  
ேநா ைவதியசாைலைய ைமயமாக ைவ ேபாவர வசதிகைள வழக, 
பைடயனகான ேபாவர ேசைவகைள வழக, ேதசிய இைளஞ 
னணகான ேபாவர வசதிகைள வழக, அவலக ேசைவகட 
ெதாடைடய ேபாவர ேசைவகைள வழக, ேதசிய வழாகள ேபா அவசிய 
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ேபாவரேசைவ வழக ேபாற ேசைவக இ.ேபா.ச ல 
ேமெகாளபகிறன. 

 

 அதிேவக ெநசாைலகள ேபாவர ேசைவ  

இலைகய வ தி ைறய திதாக அறிகபதபள அதிேவக ெநசாைல 
ைற ெசயலாவத வதைரகபட பகைள ஈபவத ல 
பயண ேபாவர நடவைககள இ.ேபா.ச ஈபடயதாய.  அதேகப 
தேபா இலைகய அதிேவக ெநசாைல ைறடாக ெசயலா எம உலாச 
பக நவ ன உலகிேகறவா அைமளன.   அதேகப ெத வழிய 61 
பக, கநாயக அதிேவக ெநசாைல வழிய 29 பக 
ெசயலாறபகிறன.   
 

 இ.ேபா.ச ைகயரதஇைணதேசைவ 

ர இடகள இ ைகயரத ல வ பயணக அவலக  
ைகயரத ல வ ெச ஊழியக தம ேசடக ெசலயவா 
ெகா நகைர ைமயபதி ைகயரத நிைலயகள இ.ேபா.சைகயரத இைண 
ேசைவைய நடாவதகான சகல ஒக ெசயபளன.  
  

 இ.ேபா.ச ஒறிைணத ேசைவ 
பயணகைள ெசயலா ேபா இ.ேபா.ச, தனயாைறட இைண ேபாவர 
ேசைவகைள ேமெகாவட தேபா 11 பவ பரேதசகள 770 ஒகிைணத  
ேசைவக ேமெகாளப வகிறன. 
 

 சமாதரமான ேபாவர ேசைவக ெசயலிழ ேபா இ.ேபா.ச அள 
ேசைவ 

சமாதிரமான ேபாவர ேசைவகள அக ஏபகிற ெசயலிழபனா 
நிகதி உளா எம மக வேசட நிவாரண ேசைவ வழவ 
இ.ேபா.சவா.  எமிடள பவக ல கிராமகள நகரகள 
ெசயலா பேவ சதரபகள இட மக ேபாவரவசதிகைள 
இ.ேபா.ச அளள. 
 

3.4 இ.ேபா.ச ப அண அபவதி நடவைக 

 500 திய எசி கைள ெபா திட 

இதிடதிகீ 489 திய எசி க ெகாவன ெசயபடன.    தேபா த 
கடமாக 326 எசி க 3,781,600 அெமக ெடாலக, இரடா கடமாக 163 
எசி க 1,874,500 அெமக ெடாலக ெமாதமாக 489 எசி க யா 
பக 5,656,100 அெமக ெடாலக ெகாவன ெசயபடன.  இத எசி 
க பகள ெபாதபவதகாக அபபளட, இதி சகல எசி 
க ஏகனேவ பக ெபாதபளன.   05 ப உடேகாக 
பபாதக ேமெகாளபடன.   
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ேபாவரேசைவ வழக ேபாற ேசைவக இ.ேபா.ச ல 
ேமெகாளபகிறன. 

 

 அதிேவக ெநசாைலகள ேபாவர ேசைவ  

இலைகய வ தி ைறய திதாக அறிகபதபள அதிேவக ெநசாைல 
ைற ெசயலாவத வதைரகபட பகைள ஈபவத ல 
பயண ேபாவர நடவைககள இ.ேபா.ச ஈபடயதாய.  அதேகப 
தேபா இலைகய அதிேவக ெநசாைல ைறடாக ெசயலா எம உலாச 
பக நவ ன உலகிேகறவா அைமளன.   அதேகப ெத வழிய 61 
பக, கநாயக அதிேவக ெநசாைல வழிய 29 பக 
ெசயலாறபகிறன.   
 

 இ.ேபா.ச ைகயரதஇைணதேசைவ 

ர இடகள இ ைகயரத ல வ பயணக அவலக  
ைகயரத ல வ ெச ஊழியக தம ேசடக ெசலயவா 
ெகா நகைர ைமயபதி ைகயரத நிைலயகள இ.ேபா.சைகயரத இைண 
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 இ.ேபா.ச ஒறிைணத ேசைவ 
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 சமாதரமான ேபாவர ேசைவக ெசயலிழ ேபா இ.ேபா.ச அள 
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3.4 இ.ேபா.ச ப அண அபவதி நடவைக 

 500 திய எசி கைள ெபா திட 
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 ப னதாரண 

283 பக ேபாவர, சிவவமான ேபாவர அைமசிடமி கிைடத நிதி 
ல “பனதாரண திடதிகீ“  னதாரண ெசயபடன.  இபக 
ஏகனேவ அணட ேசகப ெசயலாறலி ஈபளன.   இதகான ெசல  88.43 
மிலிய பாவா. 

 250 சிறிய ப ெசயதிட 

ெகா ெவளேய ஒறமான கிராம வழிய ெபய பகைள ெசயலாவ 
சிரம.  எனேவ அதைகய இடகள ப ேபாவரைத நடாவத இ.ேபா. சைப 
சிறியபகேள ேதைவபகிறன.  இேதைவைய தி ெச ெபா 250 சிறிய திய 
பககான  வைலக ேகாரப  அ ெதாடபான ெதாழிப மதிப  
அறிைக அைமசரைவ நியமித ெகாவன வனா ஏெகாளபள.  
இவா உய நிதி ஒகீ இைமயா இ பண டகி கிடகிற.  2018 ஆ 
ஆ ேதசிய வர ெசல திடதி இதகான உேதச பேரரைணயாக இதிட 
ம திைறேசயன ெபா வயாபார யசிக திைணகளதின வதைரட  
சமபகபள.   

 2200 பெசயதிட 

2014 ஆ ஆ ப அணைய நிைலயாக ேமப ேநாகி தவைண 
கடணகள பண ெச அபைடய 2200 திய பக ெகாவன 
ெசயபடன.   இதகாக 2014 த 2017 சப மாத வைர ெமாத 6,650.52 மிலிய 
பா ெசதபட.  இெதாைகய  2,840.75 மிலிய பா திைறேசநிதியலி 
3,809.78 மிலிய பா  இ.ேபா.ச வவாயலி ெசதபட. 

 ெசா ப ெசயதிட 

இபக தாக ேசைவய ஈபதபளட இதகாக ெசத ேவய 
 பண ேபாவர அைமசினா இ.ேபா.சைபயா ெசதபடாய.  
ெபா நலவர நாகள தைலவகள டதிெகன இறமதி ெசத பக 
அட த தவைண கடண ெகாபன அபைடய இ.ேபா.சவ 
சாடபட. இபககான  பணமாக  பா 946.54 மிலிய பா  2014 
ஆஆலி 2017 ஆக வைர  ெசதி கபள.   
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 பனதாரண ெசயதிட 

நா ஒ ப ஒ ஏறதாழ 233 கி.ம ெசயலாகிற.  இத பகள உள 
எசி ம கிய ெப சராச 200,000 கிேலா மற ெசயலாறிய பபாத 
ேமெகாள ேவய நிலைம உளாகிறன. அதனபைடய நா ஒ எசி 
க 6  கிய ெப 6 பபாக ேவய நிலைம உளாகிறன.   
இப திய பக 2200, சிறிய பக 80, அதி ெசா பக 15 ம திய 
எசி க  489 இ.ேபா.ச வச உளதா இைவக ெசயலாறிய கிேலா மறைர 
ைறதத பன நாெளா எசி 3 உ கிய ெப 3 உ பபாக ேவய 
நிைலைம ஏப.  

இபயானெதா நிைலைமய கீ வடாத 1100 எசி, 1100 கிய ெப  
ேதைவப.  இத ேதைவகைள தி ெசவதகாக சாைல ம பராதிய 
ேவைலகளக வாயாக எசி, கியெபக பபாதநடவைகக 
ேமெகாளபவட இத ேமலதிகமாக தேபாள ப அணைய ேபவத 
னதாரண ெசவத 2017 ஆஆ ேதசிய வர ெசலதிடதி ஊடாக 
திைறேச 850 மிலிய பா ஒகீ ெசத.  இத நிதிைய பயபதி எசிக 
கிய ெபக, ப உடேகாக, பக ஆகியன தின பபாகபகிறன.  
2017 ஆ ஆ சப மாத அளவ இவா பபாதகாக ஏபட ெசல 1074  
மிலிய பா ஆ.    

2017 ஆ ஆ ப னதாரண திட (வ வழைமயான) 

 எதிபாகபட 
உைமய 

நிைறேவறபட 

எசிக 960 819 
கிய ெபக 960 844 
ப உடேகாக 480 319 

 

3.5 . நிதி ேனற  

2017 ஆ ஆ ஆரப த சப மாத வைர 27,171.52 மிலிய பா 
வழிபய வவாயாக கிைடத.    இ ெமாத வமானதி  65% ஆ.   இத 
ேமலதிகமாக பாடசாைல,  இலவச பயண ெசைக சீக ம வேசட வாடைக, சகல 
மள நிரப ெதாைகட  இைண  ெமாத வவா 42,164.61  மிலிய பாவாக 
இத.   

சகல சாைலக தம பகளப ல ெசயலா ெசலகைள  சமாளதட சகல 
மள நிரபகட கடத 7 மாதகளாக ேதமானதி ன இலாபகரமாக இயக 
த. 
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சகல சாைலக தம பகளப ல ெசயலா ெசலகைள  சமாளதட சகல 
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 இ.ேபா.ச ஊழியகள ஊழிய ேசமலாப நிதிய ெகாபன ெதாடபான 
தேபாைதய நிலைம 

2010 ஆ ஆ இ  2015 ஆ ஆ வைர இ.ேபா.ச ஊழியகள ஊழிய 
ேசமலாபநிதி ெசதபடவைல.   2015.01.01 திகதிய உளவாறாக நிைவ 11,832 
மிலிய பா ஆ.  ெசதபடாம நிதி ைவகபத  இ.ேபா.ச ஊழியகள 
ேசமலாபநிதி ெகாபன ம 2015 ஆ இ ெசதபட.   அதேகப 
2015 ஆ ஆ 1962.93 மிலிய பா  2016 ஆஆ 3044.47 மிலிய பா 
2017 ஆ ஆ 1963.46 மிலிய பா ஆகெமாத 6,970.85 மிலிய பா 
ெசதபட.  எனேவ இேபா ஊழியகள ெசதபட ேவய ேசமலாப நிதி 
3375.74 மிலிய பா ஆ.   

இெதாைகைய ெசவதகாக இ.ேபா.ச ெசாதமான 13 காணக 
இ.ேபா.ச இலவச ெகாைடயாக அளகப பன இ.ேபா.ச காணகைள திைறேச 
ெசாதமான Provident Property Lanka  Ltd கபன நிவகிபதெகன சாத ெசயபட.  
ேமறித காணகள ெகாதலாவைல பாகா பகைல கழகதி ேபாதனா 
ைவதியசாைல அைமள காணய ெபா 5054 மிலிய பா பாகா அைம 
ேமறித கபன அளபத அைமசரைவ அமதியளத.   இ நிதிைய 
பயபதி ேசமலாப நிதிய மதிைய ெசவத திடமிடபள.     இத 
நைடைறய பன ஊழியகள ேசமலாபநிதி 565.25 
பாமிலியமேமநிைவயாகெசதேவள. 

2015 ஆ ஆ த தேபா வைர ஊழிய ேசமலாப நிதிய உய ைறய 
ெசதபவட அதேகப 2015 ெசதப மாததிலி 2017 நவப மாத வைர 
5,130.41 மிலிய பா ஊழியகள சபளதிலி கழிகப ஊழிய ேசமலாப 
ெபமதி அத வத மாதகள இலைக மதிய வகி அவத நடவைக 
எகபளட எதிகாலதி இதைகய பணக எவைத தவபெதன 
தமானகபள.     

 

 இ.ேபா.ச ஊழியக பணெகாைட ெகாபன ெதாடபான தேபாைதய 

நிலைம 

 

2015 ஆ ஆ ெசத ேவய பணெகாைட நிைவய ெபமதி 3,212 மிலிய 
பா ஆ.  அத ெதாைக ெகாபன 2015 ஆ வடதி ஆரபகபடட, 
அதனபைடய 2015 ஆ 64.64 மிலிய பா.  2016 ஆ ஆ 2,419.07  
மிலிய பா பா, 2017 ஆ அ 59.89 மிலிய பாமாக ெமாதமாக 2,543.60 
மிலிய பா ெகாபன ெசயபள.  அதப எதிகாலதி ெகாபன 
ெசய ேவய பணெகாைட ெகாபன ெபமதி பா மிலிய 668.40 மிலிய 
பா ஆ.    

 
எதிகாலதி இதைகய பணக எவைத தவ கமாக ஊழியக 
இைளபா ேபா அவக பணெகாைடைய ஒேர தடைவய அல தைவைணய 
ெசதி மா சாைல காைமவதி அறிவகபள.   
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3.6  மளவைம நைடைறய தேபாைதய நிைல 

2015 ஆ ஆ ேபாவர, சிவ வமான ேபாவர அைமசின 
திைறேசயன வழிகாடட இ.ேபா.ச மளவைம திட ஒைற தயாத. 
இதிடதி ல இ.ேபா.ச வைன பலபதி ெகாள வைனதிறடனான 
உபதி வளள தரமான ேசைவைய மக ஊழியக வழகி உனதமான 
எதிகாலெமாைற உவாக ெமன எதிபாகபள.   இத 
நைடைறய கீ இ.ேபா.ச வ பேவ திடகைள நைடைறபத 
திடமிடபளட அதேகறவா சிறத பதவயணெயாறிைன ேபவதகாக 
கியமாக பவ நிகசி திடக நிைறேவறபடளன.  

 யவப இைளபா திடதி கீ ேமலதிக ஊழியக (சாரதிக, 
நடாநக ெபாறிவலக தவர) தம வப கீ இைளபாவதகான 
சதரப வழகபட. 

   2015.12.01  தினதளவாறாக 35,952 இ.ேபா.ச ஊழியக  ேசைவயாறியட,  இத 
ெதாைக இ.ேபா.ச வ தாகயாத ஊழிய ெதாைக எபதா அைமசின 
திைறேசயன ஒதலி அபைடய யமாக இைளபாற வ உழியக 
யமாக  இைளபா திட அறிகபதபட.   அத திடதி கீ 4005 
வணபக சமபகபததன.   இவைரய 3,708 ஊழியக யவப 
ேப இைளபாவத  இடமளகபடட, எதிகாலதி.   அதேகப 2017.09.30 ஆ 
திகதியளவாறாக  நிரதரமான ஊழியகள ெதாைகைய  31,199 ஆக ைறபத  
இய. 

 இ.ேபா.ச பதவயண  அமதி ெப ெகாள 

 

2005 ஆ ஆ இ.ேபா.ச உவாகபடத பன, இவைர நைடைறய 
இலாத ஊழிய பதவயண திடைத தேபா அமதி ெகாள 
யதாயத. 

 

 ஆேச ம பதவ உய திட, ஒதிைசவான காரணக 

இவைர இ.ேபா.ச வ ஆேச ம பதவய திடதி எதவத 
அமதிகபட நைடைறக இைல எபதா ஏ ெகாளபட ைறய 
ல தேபா தயாகபள நைடைறைய அமதி ெகாவத 
ேதைவயான நடவைகக ேமெகாளப வகிறன.  அதனபைடய ேதசிய 
சபள, பதவயண ஆைண, காைமவ ேசைவக  திைணகள ேபாற 
நிவனகட இைண இவைர கலைரயாடக நடாதப வகிறன.   
இ.ேபா.சைபகான  பதவய, ஆேசகான திட அமதிகபட பன 
ேதைவயலாத பதவ உயகைள ஆேசகைள நித.   
 
இத நடவைகக ேமலதிகமாக இ.ேபா.சைப ஊழியக  2006 ஆ 30 ஆ  
இலக காைமவ திைணகள றிைகேகப இதர நியதி சட ைறயான 
தாபன ஊழியக வழகபட நாளவைரயாகிய சபளதி அளவ   
அமதி ெபவத, மிகவ சிறத எதிகாலைத உவாவத, உளக 
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நிவாக நடவைகக சிறபாக நைடெபவத அவசியமான சட ழைல 
உவாவதமான  நடவைகக எகப.  
 
இத நிலைம சமாதரமாக ஊழியக பயசி வழவதகான நடவைகக 
ேமெகாளபவட ஊழியகள உபதி வள திறைன அதிகபத பவ 
பயசிதிடகைள இவா உவாவதகான நடவைகக 
எகபகிறன. 
 

 கணன அறி ம  வயாபார காைமவ சபதமான கைக ெநறி 
இ.ேபா.ச உய, மதிய மடதிள I ஆ தர த  VIII  ஆ தர வைரயான ஊழியக 
62 நிைலயகள ெதாழி பயசி அதிகார சைப ல கணன அறி, வயாபார 
காைமவ சாறித பாடெநறிய தலா கட ஆரபகபள.  இ 
பாடெநறி இ.ேபா.ச ஊழியக 1506 ேப அபபளன.  
 

பயசி  பாடெநறி  நடாத  

இ.ேபா.ச உழியகள ெபபாலாேனா ெதாழி பயசி ெபறவக அல.  எனேவ 
அவக பயசியள வளசியைடய ெசத ேவ.  தேபா இ.ேபா.ச ம 
சீரைம நிகசி திட ெசயபதபட வபதா ைறத ெதாழி ெசலவன ல 
நவ ன ெதாழிபைத பயபதி வைனதிற உபதி வள நிைறத ேசைவைய 
அள, இலைக ேபாவர சைபய ெசயபா இழபலி அதைன வவக 
இயெமன எதிபாகபகிற.  இதப இ.ேபா.ச சைப நவ ன ெதாழிபைத 
பயபத, வைன திறைன உபதி வளைத அதிகக பயசி ல 
அபவதி ெசய ேவ.  அேத ேபா மிக ைறத திதிட ேசைவய 
ஈபள பதவயணயனைர ஊவபதகான பயசி நிகசி திடக 
அதியாவசிய.  ஆய இத ேதைவயான நிதி ஒகீைட ெபவ 
சிரமமாயபதா ேதைவேகறவா பயசி நிகசி திடகைள ஒ ெசய 
யாள.  தேபா ஆகில ெமாழி பயசி ெநறி, மதிய, கீமட பணயாளககான 
ெதாழி 

பணக ெதாடபான பயசி ெநறி, சாரதி ேபாதனாசியககான எ பைச 
ஆயத ெச பயசி ெநறி ஆகியன நடாதப வகிற.  அட Microsoft Excel – 
Advance Analysis Tools பயசி ேவைலகளதி உழியக அபபளன.  

 பயணக ேபாவர வேசட சாரதி அமதிபதிர வழவதகாக 

சாரதிக பயசி வழக. 

2014 ஆ வட இல 1848/29 ஆ வேசட வதமான ெவளய ல ேமாடா 
ேபாவர ஆைணயாள நாயகதினா பயணக ேபாவர வேசட பறி 
ெசயபட சாரதி பதிர இலாம பயணக ேபாவரதி  ஈபட டா என 
ஆைண பறபகபள.  அதப ேமாடா ேபாவர ஆைணயாள நாயகதி 
சாப  இத பயசி நடவைக இ.ேபா.ச பயசி, ஆராசி ம அபவதி பதி 
ல ெசயபதபகிற.  அதப  இ.ேபா.ச தனயா ம இ.ேபா.ச சாரதிககாக 
நாள எலா பரேதசக உளட வதமாக இத பயசி படைற 
நடாதபகிற.  தனயா ப சாரதி ஒவட இ பா 1800.00 கடணமாக 



86

Mk; Mz;bd; nraw;ghl;L mwpf;if 2017

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;R

அறவடபவட, இ.ேபா.ச சாரதி ஒவட பா 900.00  கடண அறவடபவட 
இ.ேபா.ச ல பா 900.00 கடண ெசதப ெமாத கடணமாக   பா 1800.00  
அறிவடபகிற.    

இவைர இ.ேபா.ச சாரதிக 9,787 ேப தனயா சாரதிக 7,936 ேப பயசி 
ெபளன.  

 

3.7 தகவ ெதாழிபைத பயபத 

தேபா நைடைறயள மளவைம நைடைறயகீ ஊழியக யமாக 
இைளபா நடவைக வைடத பன அழியக ேமெகாட அவலக 
நடவைககைள  நவ ன ெதாழி ப ல ேமெகாள பவ ெசயதிடக 
நைடைறபதபளன.   

 சபள தயா ெமெபா திடைத நைடைறபத 

இத ெமெபாளான தேபா எலா பராதிய அவலககள 
நைடைறபதபவகிற.    ரஜரட, சரகவ, ம வெரலிய ேபாற 
பராதிய அவலககள தேபா திதியளகய ெபேபக 
ெபறபளன.  எதிகாலதி எலா சாைலகள  இத ைறைம 
நைடைறபதப. 
 

 ப வைய ைமயமாக ெகாட வமான ெசல பபா ைறைய 

நைடைறபத 

 

இத நடவைகய கீ ேனா ெசதிடமாக ரஜரட பராதிய ெத 
ெசயபபட, அபரேதச தேபா அத ைறைமைய ெசயபதி 
வகிற.   எதிகாலதி ஏைனய பராதியக இத ைறைமைய 
அபவத எதிபாககபகிற. 

 

 கணனட ெதாடைடய உபகரணகைள பகிதளத 

125 கணனக, 125 .ப.எக,  60 அ ெபாறிக இத ெசயதிடதி கீ 
ெகாவன ெசயபடட, ெபாறியய ப ைம அளகப 
அைன சாைலக  பகிதளகபளன.   

 ஜ.ப.எ  உபகரண ெபாத 

ஜ.ப.எ ெதாழிபைத ைமயமாக ைவ பகைள ககாண ெசவதகான 
நடவைக ெதாடகபளட இத ெசயதிடைத நைடைறபவதி 
காணப ைறபாகைள கடறி சீ ெச ம நைடைறபவத 
நடவைகக ேமெகாளப வகிறன.   

 இலதிரனய சீ இயதிர பயபத 

ேமேல றபட ேபா இத ெசயதிட ெதாழிப தியாக 
நைடைறபதபள. 
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அறவடபவட, இ.ேபா.ச சாரதி ஒவட பா 900.00  கடண அறவடபவட 
இ.ேபா.ச ல பா 900.00 கடண ெசதப ெமாத கடணமாக   பா 1800.00  
அறிவடபகிற.    

இவைர இ.ேபா.ச சாரதிக 9,787 ேப தனயா சாரதிக 7,936 ேப பயசி 
ெபளன.  

 

3.7 தகவ ெதாழிபைத பயபத 

தேபா நைடைறயள மளவைம நைடைறயகீ ஊழியக யமாக 
இைளபா நடவைக வைடத பன அழியக ேமெகாட அவலக 
நடவைககைள  நவ ன ெதாழி ப ல ேமெகாள பவ ெசயதிடக 
நைடைறபதபளன.   

 சபள தயா ெமெபா திடைத நைடைறபத 

இத ெமெபாளான தேபா எலா பராதிய அவலககள 
நைடைறபதபவகிற.    ரஜரட, சரகவ, ம வெரலிய ேபாற 
பராதிய அவலககள தேபா திதியளகய ெபேபக 
ெபறபளன.  எதிகாலதி எலா சாைலகள  இத ைறைம 
நைடைறபதப. 
 

 ப வைய ைமயமாக ெகாட வமான ெசல பபா ைறைய 

நைடைறபத 

 

இத நடவைகய கீ ேனா ெசதிடமாக ரஜரட பராதிய ெத 
ெசயபபட, அபரேதச தேபா அத ைறைமைய ெசயபதி 
வகிற.   எதிகாலதி ஏைனய பராதியக இத ைறைமைய 
அபவத எதிபாககபகிற. 

 

 கணனட ெதாடைடய உபகரணகைள பகிதளத 

125 கணனக, 125 .ப.எக,  60 அ ெபாறிக இத ெசயதிடதி கீ 
ெகாவன ெசயபடட, ெபாறியய ப ைம அளகப 
அைன சாைலக  பகிதளகபளன.   

 ஜ.ப.எ  உபகரண ெபாத 

ஜ.ப.எ ெதாழிபைத ைமயமாக ைவ பகைள ககாண ெசவதகான 
நடவைக ெதாடகபளட இத ெசயதிடைத நைடைறபவதி 
காணப ைறபாகைள கடறி சீ ெச ம நைடைறபவத 
நடவைகக ேமெகாளப வகிறன.   

 இலதிரனய சீ இயதிர பயபத 

ேமேல றபட ேபா இத ெசயதிட ெதாழிப தியாக 
நைடைறபதபள. 

 

3.8 2017 ஆ ஆ ெகாவன  

 வ சைக அபைடய மாக 
அேநக சதபகள இ.ேபா.ச பக ேதைவயான மாக ெகாவன 
ெசவதி நிதி தியான சிகக ஏபவதா பகைள பபா ெசயலாற 
அளதலி தாமத ஏபட.   சில சதபகள மாக ெகாவனவ 
ைறேகக நைடெபவதகான சதபக அனத.  நா ரா பயணக 
வழகப ேசைவக திதிகரமான மடதி ேபணபவத தாமத இறி, 
ைறத ெசலவ தரமான மாகைள ெப ெகாவதகான ேதைவ 
ஏபள.   

இத நிைலைம த கா கமாக 2011 ஆ ஆ இ.ேபா.ச வ மாக 
ெகாவன ெசவத வழகபட வ சைக அபைடய கீ, வழந 
தைட பயபதி இ.ேபா.ச ெபய, இ.ேபா.ச ல ெகாகப பய ம 
வவரறிப கீ, மாக இறமதி ெச இ.ேபா.ச றிப 
களசியகள ைகயைப ேபவதகாக,  அவா இறமதி ெசயபகிற 
மாக ேதைவ ஏறவா இ.ேபா.ச சாைல ம பராதிய ேவைலகளக 
கட அபைடய வழவத வைடய வழநகைள ெத ெசவதகாக 
2011 ஆ ஆ திறத வைலக ேகாரபடன. அத வைலக ேகாரலி ல 
ேமறபட நைடைறகள பரகார மாக இறமதி ெசவதகான ைறத 
வைலகைள வைலறிய  இெப (தனயா) நிவன வழனராக ெத 
ெசயபட.   ப ஒ நிவன ம வழக நடவைகய ஈபடதனா 
ஏபட தாமத காரணமாக   இெப (தனயா) நிவன உடபட வைலக 
ம அத நைடைறக அைமவாக மாகைள இறமதி ெச 
வநிேயாகிபத அத ஏலதி வணப ெசதித இரடாவ வழநரான 
நிப ஒேடா ேமா (தனயா) நிவன ெத ெசயபட.   

20112015 காலபதிகள ேமறித இ கபனகளடமி இ.ேபா.ச வ ேதைவயான 
மாக ெகாவன ெசயபடன.  அ கெபனகள தேபாைதய நிைல வமா. 

 

  இெப (தனயா) நிவன 

2011 த 2015 வைர காலபதிய இ.ேபா.ச இத நிவனதிடமி ேமெகாட 
மாக ெகாவன சபதமாக தேபா நிதியய ற த பவ ல 
லனா ெசயப, இலச ஊழ ஆைணவ ஜனாதிபதி லனா 
ஆைண ேபாற நிவனகள ல லனா நடவைகக 
ேமெகாளப வகிறன.  அட நிதியய ேமாச ப ல இத 
நிவன எதிராக வழ தாக ெசயபளதாக ெதய வள.  
தேபா அத நிவனதிடமி மாக ெகாவன ெசவ 
நிதபளட  இ.ேபா.ச அத நிவனட ெசயபட ஒபத இர 
ெசயபள.   

 நிப ஒேடா ேமா (தனயா) நிவன 

இ.ேபா.சைபயா இத நிவன ெகாக ேவய ெதாைக ெகாகபடாதத 
காரணமாக நவ த நைடைற ெசறத ல றிபட நிவன சபதமாக 
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ேமெகாளபட நவ த அைமய அத நிவன ெகாக ேவய பண 
ெதாைக றாக ெகாகப  ெசயபட.   
 

பக மாக ைண ெபாக 

தேபா இ.ேபா.ச பக ேதைவயான மாக ெகாவன ெசவதகான 
வைலற நைடைறக அைமவாக அைமசரைவ ெகாவன , ம 
திைணகள ெகாவன  ல ெகாவன ேமெகாளபகிற.   

அதனபைடய அைமசரைவ ெகாவன  ல இ.ேபா.ச பக ேதைவயான 
1312 மா வைகககான வைல ேகாரக ேகாரபளட அத வழியாக 1344 
வைகயான மாககான அமதிகபட வைலக, வழநக 
அமதிகபளன.   ஏைனய மதி 168 மாக திறத சைதய ல 
வைலறக ேகாரப ெகாவன ெசவதகான அமதி வழகபள.   

ேம திைணகள ெகாவன   ல  955  மாக வைலேகாரக 
ேகாரப அத கீ 727 வதிககான வைலக  வழநக  
அமதிகபள.   இவறி மதமாகள  228 மாம திறத சைத ல 
இ.ேபா.ச ெகாவன நைடைற அைமவாக வைலேகாரப ெகாவன ெசமா 
அறிவகபள.  

இ.ேபா.ச வ ேதைவயான டய க, டய மள நிரப, டய பதனட, எெண, 
உரா நகிக ெகாவனவகாக அைமசரைவயா நியமிகபட ெகாவன 
வ அபைவகபள.    

 
அட 2017 ஆ ஆ 489 திய எசி க ெகாவன ெசயபடன.   
 

3.9  உகடைம வசதிகைளஅபவதிெசத

இ.ேபா.ச  சிவ ெபாறியய ப ல தேபா 25 ெசயதிடக 
ெதாடகபடளட,  அவ  தேபா 10 ெசதிடக நிைறெபளன.  
அதகாக ெசலவாகிய பணெதாைக  பா  3,537,352.00 ஆ.   ேவைல றாத ஏைனய 
15 ெசதிடக நைடெப வவட, அத ெசயபாகான மதிப ெசயபட 
ெதாைக ஏறதாழ  பா 31,339,256.00 ஆ 
 

3.10 2017 ஆ ஆ ெசயபத எதிபாகப திடக  

ப அண அபவதி ெதாடபான யசிக 
வர ெசல 
திட மதிப 

(பா.மி) 
ெகாபன அபைடய ெகாவன ெசத 2200 பககான 
திைறேச தவைண கடண 

1,000.00 

ப அணய னதாரண ேபண 1,150.00 

5054 ஆசனகைடய 1000 பக ெகாவன 6,000.00 
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ேமெகாளபட நவ த அைமய அத நிவன ெகாக ேவய பண 
ெதாைக றாக ெகாகப  ெசயபட.   
 

பக மாக ைண ெபாக 

தேபா இ.ேபா.ச பக ேதைவயான மாக ெகாவன ெசவதகான 
வைலற நைடைறக அைமவாக அைமசரைவ ெகாவன , ம 
திைணகள ெகாவன  ல ெகாவன ேமெகாளபகிற.   

அதனபைடய அைமசரைவ ெகாவன  ல இ.ேபா.ச பக ேதைவயான 
1312 மா வைகககான வைல ேகாரக ேகாரபளட அத வழியாக 1344 
வைகயான மாககான அமதிகபட வைலக, வழநக 
அமதிகபளன.   ஏைனய மதி 168 மாக திறத சைதய ல 
வைலறக ேகாரப ெகாவன ெசவதகான அமதி வழகபள.   

ேம திைணகள ெகாவன   ல  955  மாக வைலேகாரக 
ேகாரப அத கீ 727 வதிககான வைலக  வழநக  
அமதிகபள.   இவறி மதமாகள  228 மாம திறத சைத ல 
இ.ேபா.ச ெகாவன நைடைற அைமவாக வைலேகாரப ெகாவன ெசமா 
அறிவகபள.  

இ.ேபா.ச வ ேதைவயான டய க, டய மள நிரப, டய பதனட, எெண, 
உரா நகிக ெகாவனவகாக அைமசரைவயா நியமிகபட ெகாவன 
வ அபைவகபள.    

 
அட 2017 ஆ ஆ 489 திய எசி க ெகாவன ெசயபடன.   
 

3.9  உகடைம வசதிகைளஅபவதிெசத

இ.ேபா.ச  சிவ ெபாறியய ப ல தேபா 25 ெசயதிடக 
ெதாடகபடளட,  அவ  தேபா 10 ெசதிடக நிைறெபளன.  
அதகாக ெசலவாகிய பணெதாைக  பா  3,537,352.00 ஆ.   ேவைல றாத ஏைனய 
15 ெசதிடக நைடெப வவட, அத ெசயபாகான மதிப ெசயபட 
ெதாைக ஏறதாழ  பா 31,339,256.00 ஆ 
 

3.10 2017 ஆ ஆ ெசயபத எதிபாகப திடக  

ப அண அபவதி ெதாடபான யசிக 
வர ெசல 
திட மதிப 

(பா.மி) 
ெகாபன அபைடய ெகாவன ெசத 2200 பககான 
திைறேச தவைண கடண 

1,000.00 

ப அணய னதாரண ேபண 1,150.00 

5054 ஆசனகைடய 1000 பக ெகாவன 6,000.00 

500 திய எசி க ெகாவன 1,250.00 

250 சிறிய பக ெகாவன 1,250.00 
சாரதி பயசி பாடசாைலக ேதைவயான 24 வாகனக 
ெகாவன  

156 
சாரதி பயசி பாடசாைலக  ேதைவயான 24 பயசி மாதி 
கவக (Simulators) 

20.4 

100 கீதள பக ெகாவன 2,800.00 

ஆதக இயதிர ெதாதி ெகாவன 270.548 

ப அண அபவதி ெமாத ெசல 13,896.95 
 

கடடகளன நிவனகளன அபவதி 
நடவைகக  

சாைல ம சீரைம னதாரண 1,005.00 

ஊழிய பயசி  93.75 

தகவ ெதாழிப  த 218.885 

கணகீ ெமெபா ெகாவன 9.8 
கடடகளன நிவககளன அபவதி யசிகான 
ெமாத ெசல 

1,327.44 
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110,619 9,872 8.92 

 32,645 3,365 10.31 
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 63,308 5,517 8.71 
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 21,295 1,777 8.34 



102

Mk; Mz;bd; nraw;ghl;L mwpf;if 2017

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;R

 60,472 8,799 14.55 

 26,575 2,024 7.62 

 10,233 987 9.65 

 4,772 332 9.96 

 14,712 1,838 12.49 

 6,974 497 7.13 

 22,261 2,560 11.50 

 75,277 7,878 10.47 

 28,259 2,579 9.13 

 21,550 2,284 10.60 

 20,719 2,196 10.60 

 4,813 591 12.28 

 11,974 1,326 11.07 

 17,269 2,239 12.97 

 25,045 1,592 6.36 

 751,786 74,104 9.86 

        

  ,        
       


 %     

     









103

Mk; Mz;bd; nraw;ghl;L mwpf;if 2017

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;R

 60,472 8,799 14.55 

 26,575 2,024 7.62 

 10,233 987 9.65 

 4,772 332 9.96 

 14,712 1,838 12.49 

 6,974 497 7.13 

 22,261 2,560 11.50 

 75,277 7,878 10.47 

 28,259 2,579 9.13 

 21,550 2,284 10.60 

 20,719 2,196 10.60 

 4,813 591 12.28 

 11,974 1,326 11.07 

 17,269 2,239 12.97 

 25,045 1,592 6.36 

 751,786 74,104 9.86 

        

  ,        
       


 %     

     













  
   %  %   
      
      
     
     







  






























      

      

      

      

      

      

      



104

Mk; Mz;bd; nraw;ghl;L mwpf;if 2017

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;R
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 2017.04.06  2017.12.02 25 12,385
 2017.04.22 2017.10.21 04 898
 2017.05.20 2017.08.13 04 362
 2017.05.22  2017.08.28 06 1,139
 2017.09.09  2017.10.01 05 679



5.5 

 







 52,764,719.00 38,701,906.82 764,995.00 
 38,799,186.60 28,945,936.81 4,205,753.15 
 42,533,507.45 31,209,533.21 212,342.62 
 29,026,965.75 30,988,935.08 444,185.62 
 38,636,414.50 28,309,395.30 230,211.50 
 40,784,032.35 26,578,030.23 12,577.50 
 47,607,137.99 28,732,958.50 22,297,202.50 
 61,655,970.40 39,650,916.34 782,472.75 
 59,196,085.00 29,687,245.43 1,706,427.50 
 64,592,409.00 32,630,978.76 779,825.00 
 65,260,756.90 33,396,562.06 9,737,470.16 
 57,529,706.25 37,496,438.58 52,108.50 
 598,386,891.19 386,328,837.12 41,225,571.80 
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வைரயகபடவமானநிைலயம
வமானேசைவகஇலைககபன 

 
 

7.1 அறிக 
 

ெசயேநா 
“ஆசிய பராதியதி ெசயதிறட,சிறத நணட தநிைல   

வமானேசைவ ைமயமாக திகத'. 
 

ெசயபண 
'நா அயரா உைழட அைன ெதாழிபாகளடாக ேபாயபைடயலான வா 
ேபாவர வசதிக  ம ேசைவகைள வழவ, எம தாபனதி ம அகைற 

கா தரபனகள மனநிைறவைன உதி ெசவேதயா”. 
 

தாபனதிெதாழிபாக/ெசயபாக 
ெகா வா பயண தகவ பராதியதி வண தைரய வமானக 
ம பயணகள பாகா உதிப தயைண ேசைவக ம பாகா 
ேசைவக உளடகலாக வாதி ேசைவகைள வழத ைனய ம அதட 

ெதாடைடய பயணக வசதிகைள வழ நடவைககைள ேபவ கபனய 
பரதான ெதாழிபாகளா. 

 

7.2 2017வடவைரயகபடவமானநிைலயம

வமானேசைவகஇலைக கபனெபௗதகமநிதிநிைல

ேனற 
 

 7.2.1. ெபௗதகவளசி 
7.2.1.1 படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி (ப.ச.வ) வமான 
அைசக (வமானக, பயணக ம வா சர)    

  

படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி வமான அைசகள அறிைக வட 
வட பகப 2017 வட ம நிைலபதி ெப சைதைன 
பைடள.  படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி வமான ஓபாைத 
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வைரயகபடவமானநிைலயம
வமானேசைவகஇலைககபன 

 
 

7.1 அறிக 
 

ெசயேநா 
“ஆசிய பராதியதி ெசயதிறட,சிறத நணட தநிைல   

வமானேசைவ ைமயமாக திகத'. 
 

ெசயபண 
'நா அயரா உைழட அைன ெதாழிபாகளடாக ேபாயபைடயலான வா 
ேபாவர வசதிக  ம ேசைவகைள வழவ, எம தாபனதி ம அகைற 

கா தரபனகள மனநிைறவைன உதி ெசவேதயா”. 
 

தாபனதிெதாழிபாக/ெசயபாக 
ெகா வா பயண தகவ பராதியதி வண தைரய வமானக 
ம பயணகள பாகா உதிப தயைண ேசைவக ம பாகா 
ேசைவக உளடகலாக வாதி ேசைவகைள வழத ைனய ம அதட 

ெதாடைடய பயணக வசதிகைள வழ நடவைககைள ேபவ கபனய 
பரதான ெதாழிபாகளா. 

 

7.2 2017வடவைரயகபடவமானநிைலயம

வமானேசைவகஇலைக கபனெபௗதகமநிதிநிைல

ேனற 
 

 7.2.1. ெபௗதகவளசி 
7.2.1.1 படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி (ப.ச.வ) வமான 
அைசக (வமானக, பயணக ம வா சர)    

  

படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி வமான அைசகள அறிைக வட 
வட பகப 2017 வட ம நிைலபதி ெப சைதைன 
பைடள.  படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி வமான ஓபாைத 

ேமவ கதிட ெதாடபாக சனவ 06 ம ஏர 06 எற இைடபட 
காலபதி பகெபாதி 08 மணதியால கால வமான ஓபாைத டேவ 
ஏபதா  அெதாழிபானா ஏப தாக ைறகப உய வமான 
அைசகைள பதிெசத வடமாக திக. காலைற ேதா பயண ெச சில 
வமானக இர ெசயபடைம  காரணமாக அதிகள வமானக வமான ஓபாைத 
திறதித காலபதி தன ெதாழிபாகைள  ேமெகாவத அவகள ேநர 
அடவைணய  தித  ேமெகாதன. ேதசிய வமானேசைவ உபட திய 
வமானேசைவெயா இத காலபதி மதைள இராஜப சவேதச 
வமானநிைலயதிடாக தம வமானபயணக  கால ைறகைமய 
ேமெகாதன. 2017 ஆ வடதி படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதினா 
, எணைக வமானகள அைசக  ைகயாளபள.. வேச ம 
றப இைடவழி பயணக உபட வமானநிைலயைத பாவைன ெசத ெமாத 
பயணகள எணைக 9,919,305 ஆக இத. ேம அகாலபதி ைகயாளபடட 
ெமாத வா சரகள எணைக 274,042 ெம. ெதாகளா.. இ ைறேய  2% , 5% 
ம 10% ஆன ஒப தியான சதவ த வளசியா.  
 

7.2.1.2 மதைள இராஜப சவேதச வமானநிைலயதி (ம.இ.ச.வ) 
வமான அைசக 

 

ேமேல வவகபடவா படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி வமான ஓபாைத 
தகாலிகமாக யைம காரணமாக,  மதைள இராஜப சவேதச வமானநிைலயதி 
வமானக ம வமான பயணக அைசக எற இர வளசி ஏபட. 
இத காரணமாக 2017 வட த காலா மதைள இராஜப சவேதச 
வமானநிைலய வரலாறி உய ெபேபகைள ெவளபவத மாக 
அைமதித. 
   
2017 வட நா உளக தியாக 440 வமான அைசக ம சவேதச 
தியாக 978 வமான அைசகமாக அதாவ ெமாத 1,418 வமான அைசக 
அறிைகயடபட . வமானபயணகள வளசி, கடத வடக நிகராக 6 
மடகாக காணபட. அதாவ 2016 வட அறிைகயடபட 6,207 இ ஒப  
தியாக ேநாேபா 2017 வட வமான பயணகள எணைக 38,387 ஆ. 
2017 வட காலபதி ைகயாளபட வமான சரகள எணைக 60 ெம.ெதா 
அளவ ைறவா. 

 

7.2.1.3 திய வமானேசைவகைள ெதாடத 
 

 க எயா வமான ேசைவ ஆரபத  
2017 சனவ மாத 19 ஆ திகதி பஹேர யரசி ேதசிய வமானேசைவயான '”க 
எயா” வமான ேசைவ வாரெமா ஏ தடைவக ேநர அடவைணப  
படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயைத ைகயாளப வமான ெதாழிபா 
நடவைகக ஆரபத. அதாவ ெகாபலி பயண ெச வமான 
பயணக ரமான ம வைனதிறமிக வமான ைமயமான பஹேர 
சவேதச வமானநிைலயதிடாக பரதான ேசடமான மதியகிழ ம 
ஐேராபாவ பயணகைள  ேமெகாட. 
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 ைசனா சத வமானேசைவைய ஆரபத  
ைசனா சத வமானேசைவ ெகா ம சீனாவ வா இைடேய ேநர 
வமானபயணகைள ெதாடத, 2017 ெசெதப மாத 26 ஆ திகதி 
ஆரபகபட. வாரெமா  தடைவக ப ெகா ஊடாக 
மாைலதவலி சீனா வமான பயணகைள ெதாடவதகாகேவ இ 
ெசயபட. 
 

7.2.1.4 படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி வமான ஓபாைத 
ேமவ நடவைகக தி ெசத  

1986 ஆ ஆ இத வமான ஓபாைதய ெதாழிபா நடவைககைள 

ஆரபகபபட, படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி ஒேரெயா வமான 
ஓபாைதயாக இ இதைம காரணமாக நடகாலெதா இத ேம வ 
நடவைகக ேமெகாள ேவய அதிக ேதைவபா நிலவயைம காரணமாக  
ஓபாைதய ேம வ நடவைகக த தடைவயாக பா 7.2 பலியனான ெசலவ 
நிைற ெசயபளன. 2017 ஆ ஆ சனவ மாத 06 ஆ திகதி இத கதிட 
ெதாடகப 2017 ஏர மாத 06 ஆ திகதி நிைற ெசயபட. 24 மணதியாலக 
ரா வமானநிைலய திறகப ேவைலக தி ெசயப வைர ெதாழிபா 
நடவைகைக ேமெகாளபளன. நாேதா .ப. 08.30 மண ெதாடக ப.ப. 16.30 ஆன 
காலபதி வைர மாதிரேம டபத. ஓ பாைத ேம வ ெசயப, ேமபரப 
உரா ேதைவயான மடதி  ேபணபட.  படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதா 
கிடதட நாெளா ெமாத வமான ,பயண தடைவக 170 ஆனள ைகயாளபவட, 
அதி   90% ன வமானக ெதாழிபா ேநர அடவைண ம தயாெச, வமான 
ஓபாைத டபத காலதி அறித வமான ஓபாைதய மசீரைம 
நடவைகக ைம வழகப ெசயலாறிய. அைன வமான ேசைவக 
ம உய தரபனக இத கதிடதி கியவைத அறி அவகள 
அதிகபச ஒைழட கதிட சிறபான ைறய திெசயப படாரநாயக 
சவேதச வமானநிைலயதி தரைத ேம உயவத இயமாக இதத காரணமாக 
அத ெபமதி ேம அதிககபள. 

 

7.2.1.5 அதிநவ ன A380 ரக வமான கநாயக படாரநாயக சவேதச 
வமானநிைலயதி தைரயறக. 

'எமிேர' வமானேசைவய நவ ன ரக உலகி வஷாலமான வமானமான  A380 ரக 
வமான கநாயக படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி 2017 ஓகட மாத 14 
ஆ திகதி தைரயறக ேமெகாளபட. இவா உலகி மிக ெபய 
வமானெமா படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி தைரயறகியைம ம 
அகிலி வமான கிளபயைம ெதாடபாக கேபா திதாக ேமவ 
ெசயப, சீதிதபட படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி வமான 
ஓபாைதயான உலகிள எதெவா மிக ெபய வமானெமா 
தைரயறகெசயய ம வமானெமா கிளவத ேவய வசதிகைள 
உதிபதபகிற நபகரமான தைமேயயா. அறித வமானதி ல 
ைகயாளபட வமான பயணகள எணைக 1037 ஆ.   
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 ைசனா சத வமானேசைவைய ஆரபத  
ைசனா சத வமானேசைவ ெகா ம சீனாவ வா இைடேய ேநர 
வமானபயணகைள ெதாடத, 2017 ெசெதப மாத 26 ஆ திகதி 
ஆரபகபட. வாரெமா  தடைவக ப ெகா ஊடாக 
மாைலதவலி சீனா வமான பயணகைள ெதாடவதகாகேவ இ 
ெசயபட. 
 

7.2.1.4 படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி வமான ஓபாைத 
ேமவ நடவைகக தி ெசத  

1986 ஆ ஆ இத வமான ஓபாைதய ெதாழிபா நடவைககைள 

ஆரபகபபட, படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி ஒேரெயா வமான 
ஓபாைதயாக இ இதைம காரணமாக நடகாலெதா இத ேம வ 
நடவைகக ேமெகாள ேவய அதிக ேதைவபா நிலவயைம காரணமாக  
ஓபாைதய ேம வ நடவைகக த தடைவயாக பா 7.2 பலியனான ெசலவ 
நிைற ெசயபளன. 2017 ஆ ஆ சனவ மாத 06 ஆ திகதி இத கதிட 
ெதாடகப 2017 ஏர மாத 06 ஆ திகதி நிைற ெசயபட. 24 மணதியாலக 
ரா வமானநிைலய திறகப ேவைலக தி ெசயப வைர ெதாழிபா 
நடவைகைக ேமெகாளபளன. நாேதா .ப. 08.30 மண ெதாடக ப.ப. 16.30 ஆன 
காலபதி வைர மாதிரேம டபத. ஓ பாைத ேம வ ெசயப, ேமபரப 
உரா ேதைவயான மடதி  ேபணபட.  படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதா 
கிடதட நாெளா ெமாத வமான ,பயண தடைவக 170 ஆனள ைகயாளபவட, 
அதி   90% ன வமானக ெதாழிபா ேநர அடவைண ம தயாெச, வமான 
ஓபாைத டபத காலதி அறித வமான ஓபாைதய மசீரைம 
நடவைகக ைம வழகப ெசயலாறிய. அைன வமான ேசைவக 
ம உய தரபனக இத கதிடதி கியவைத அறி அவகள 
அதிகபச ஒைழட கதிட சிறபான ைறய திெசயப படாரநாயக 
சவேதச வமானநிைலயதி தரைத ேம உயவத இயமாக இதத காரணமாக 
அத ெபமதி ேம அதிககபள. 

 

7.2.1.5 அதிநவ ன A380 ரக வமான கநாயக படாரநாயக சவேதச 
வமானநிைலயதி தைரயறக. 

'எமிேர' வமானேசைவய நவ ன ரக உலகி வஷாலமான வமானமான  A380 ரக 
வமான கநாயக படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி 2017 ஓகட மாத 14 
ஆ திகதி தைரயறக ேமெகாளபட. இவா உலகி மிக ெபய 
வமானெமா படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி தைரயறகியைம ம 
அகிலி வமான கிளபயைம ெதாடபாக கேபா திதாக ேமவ 
ெசயப, சீதிதபட படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி வமான 
ஓபாைதயான உலகிள எதெவா மிக ெபய வமானெமா 
தைரயறகெசயய ம வமானெமா கிளவத ேவய வசதிகைள 
உதிபதபகிற நபகரமான தைமேயயா. அறித வமானதி ல 
ைகயாளபட வமான பயணகள எணைக 1037 ஆ.   

 

7.2.1.6 தனயக சா ண ேமபாைவ (ADS) கதிடைத 
நிைறேவற  

சவேதச சிவ வமானேசைவக அைமப பராதிய திடதி இையவாக ெகா 
பறத தகவக பராதியதி (FIR) தனயக சா ண ேமபாைவ 
ேமபவதடாக  பராதியதி ஒபதான வமான ண ேமபாைவ 
உதிபதி ெகா தனயக சா ண ேமபாைவ  B கதிட பா 200 
பலிய ெசலவா 2017   இரடா காலா  ெகா வரபட. 
ெகா பறத தகவ பராதியதி அவசர வபக, எதிபாகபடாத நிகக, 
ைற ெகாள இகதிடதி அபபராயமா. 

         

7.2.1.7 ெதகிழ ஆசியாவ (SEA) வகாள வடாட (BOB) 
ெதாடைடய சவேதச சிவ வமான ேசைவக அைமப  13 ஆ உப 
பராதிய பண  

ேமறிபட  கதிடதி உதியாேயாகவ அராபண  2017 வடதி 
ெநாெவப மாததி ெகாப இடெபற. அறித அராபண ேமறிபட 
வாசகதி றிபடப 13 ஆ மாநாட  சம வகிதாசாரமாக இத. அ 
இலைக சிவ வமானேசைவக அதிகாரசைபயா ஒகைமகபடட,  2017 
ெநாெவப 14 த 16 வைர ெகாப இடெபற. மினெபாக ம 
வாேனாட எதிரவய  தைலவரான டள. வமலசாதி அவக இத  
நாகள உதிேயாகவ தைலைமவ வகிதா.  

 

7.2.1.8    2030 வைர இரமலாைன வமானநிைலயதி பரதான திட  

வைரயகபட வமானநிைலய ம வமானேசைவக (இலைக) கபனய 
பணபாளனால 2017 ஒேடாப மாத அகீககபட இரமலாைன வமானநிைலயதி 
ெப திட ேதைவயான மாறகட  ஏபத   அைமசரைவய 
அகீகாரட  ேமெகாளப.. இலைக வமானபைடய ெதாழிபாக ேவ 
இடதி மாறெசைத ேபா இரமலாைன வமானநிைலயதி  ேதாறமள 
ைறய ெதாழி வயான வாக கிரகிபத ேதைவயான ெதாழிவாயான 
திட கயைமப இத அட. 

 

7.3 2018வடதிதிடமிடபடகதிடக: 
 

7.3.1 படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி இரடா வமான 
பயணக ைனய கதிட 

படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி இரடா வமான பயணக ைனய 
கதிட பல வடகளாக காகிதாகிக மாதிர மபதபதட, 
பேவ காரணகளா தளைவகபட ேவய. ஆைகயா  2018 வடதி 
இரடா ைனய கதிடமான, கிய நடவைகயாக கவனதி எ   
ெகாளபபட, அத ல  படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயைத 
பரவலாவதடாக ெதாழிபா ெகாளள அதிகெகாவ மிக கியெமன 
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கதபள.  படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி ைகயாள மான 
வமான பயணக ெகாளளவான வட 06 மிலிய அள 2011 வடேதா 
வசிள, ஆைகயா படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதிடாக ேபாவர 
ெச வமான பயணக வமானநிைலயதிள பயணக ெநச காரணமாக 
அெசகயதி கெகாபத ஏபள. இரடா ைனய கட தி 
ெசதத பன வட 09 மிலிய வமான பயணக ெகாளள 
வேசவட, அத ல படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி ைகயாளபட 
மான ெமாத வா பயணக ெகாளள வட வமான பயணக 15 
மிலியனா. இத கதிட இ  ெபாதிகளா ெசயபதபவட, அைவ 
ெபயகளாக, ெபாதி; 'A' ம ெபாதி 'B' ஆ. அைவ ெவேவறாக 02 ேகவபதிரகளாக 
வழகப. ெபாதி;  'A' வமான பயணக ைனய கட ம இைணகபட 
ேவைலக உபட இரடா ம றா வமான பயணக தமிட 
மடபடனான கடகளா ஆனட, அ ஒபததி மிகைறத 
வைலறிபடாளடனான ேப வாைதக வட இதிய ேனறட 
காணபடன.  B ெபாதி உபதபவ ெவளயாக அைமள வாதிதள ம 
ஏறிடமா. அறித ஒபத ஏகனேவ ' ஹஸாமா அேடா ேகாபேரஷ ' ( 

) எற ஒபத கபனய வழகபபட, அத ஒமித ெபமதி 
ஜபா ெய 1,152,73,761 ம இலைக பா 4,456,377,248 ஆ. அத ஒபத கால 
எைல 30 மாதகளா. 2017 வட வைடேபா அறித ேவைலகள 
ேனற 4% ஆ. 
 

7.3.2  இைடகால ைனய கதிட  

இரடா ைனயதி ேவைலக வைட வைரயான இைடகால காைமவ 
நடவைகக ேமெகாவத றப ைனயமாக தேபாள வமான பயணகைள 
ைகயா ெகாளள  2 மிலியனா அதிக ேநாகி இைடகால ைனய 
படாரநாயக சவேதச வமானநிைலய வளாகதி நிமாணபத  
ெசயபள. அ எதிபாகபடட ெமாத த பா 3 பலியனாக 
இபட, அைமசரைவயனா நியமிகபட ெகாத  ெதாழிப 
மதிபா  ல உய ெமாழிெதாட ஆரா சமபகபள.   

 

7.3.3 வமானநிைலய ேஹாட 

வைரயகபட வமானநிைலய ம வமானேசைவக (இலைக) கபனயா 
அைமசரைவய அகீகாரட படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி ேநராக 
உள வளாகதி வமானநிைலயதிய 02.5 ெஹேடய காண ைகயாளப 02 
ேஹாடக நிமாணபத, உய அபைட நடவைகக ேமெகாளபளன. 
இத காணய சமமான இ பதிகள 4 நசதிர ம  2 நசதிர ேஹாடக 
நிமாணகப. வாவழி பண அகதவக, வமான பயணக, வமானகள 
அளவ அதிகள வமான பயணக, இைடவழி வமானக, எதிபாகபட 
வமான பயணக , ஏைனய வமானக ைகயாபவக ம ஏேத ரக வமான 
பயணக இத கதிடதிடாக ேநரயாக பயக கிைட. இறித 
அைன ேஹாட ைறதபச  100 அைறகைள ெகாபட, 
ஏெகாளபட தரககைமய, ெதாழிைற நிைலயக, ேகைக ம 
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கதபள.  படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி ைகயாள மான 
வமான பயணக ெகாளளவான வட 06 மிலிய அள 2011 வடேதா 
வசிள, ஆைகயா படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதிடாக ேபாவர 
ெச வமான பயணக வமானநிைலயதிள பயணக ெநச காரணமாக 
அெசகயதி கெகாபத ஏபள. இரடா ைனய கட தி 
ெசதத பன வட 09 மிலிய வமான பயணக ெகாளள 
வேசவட, அத ல படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி ைகயாளபட 
மான ெமாத வா பயணக ெகாளள வட வமான பயணக 15 
மிலியனா. இத கதிட இ  ெபாதிகளா ெசயபதபவட, அைவ 
ெபயகளாக, ெபாதி; 'A' ம ெபாதி 'B' ஆ. அைவ ெவேவறாக 02 ேகவபதிரகளாக 
வழகப. ெபாதி;  'A' வமான பயணக ைனய கட ம இைணகபட 
ேவைலக உபட இரடா ம றா வமான பயணக தமிட 
மடபடனான கடகளா ஆனட, அ ஒபததி மிகைறத 
வைலறிபடாளடனான ேப வாைதக வட இதிய ேனறட 
காணபடன.  B ெபாதி உபதபவ ெவளயாக அைமள வாதிதள ம 
ஏறிடமா. அறித ஒபத ஏகனேவ ' ஹஸாமா அேடா ேகாபேரஷ ' ( 

) எற ஒபத கபனய வழகபபட, அத ஒமித ெபமதி 
ஜபா ெய 1,152,73,761 ம இலைக பா 4,456,377,248 ஆ. அத ஒபத கால 
எைல 30 மாதகளா. 2017 வட வைடேபா அறித ேவைலகள 
ேனற 4% ஆ. 
 

7.3.2  இைடகால ைனய கதிட  

இரடா ைனயதி ேவைலக வைட வைரயான இைடகால காைமவ 
நடவைகக ேமெகாவத றப ைனயமாக தேபாள வமான பயணகைள 
ைகயா ெகாளள  2 மிலியனா அதிக ேநாகி இைடகால ைனய 
படாரநாயக சவேதச வமானநிைலய வளாகதி நிமாணபத  
ெசயபள. அ எதிபாகபடட ெமாத த பா 3 பலியனாக 
இபட, அைமசரைவயனா நியமிகபட ெகாத  ெதாழிப 
மதிபா  ல உய ெமாழிெதாட ஆரா சமபகபள.   

 

7.3.3 வமானநிைலய ேஹாட 

வைரயகபட வமானநிைலய ம வமானேசைவக (இலைக) கபனயா 
அைமசரைவய அகீகாரட படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி ேநராக 
உள வளாகதி வமானநிைலயதிய 02.5 ெஹேடய காண ைகயாளப 02 
ேஹாடக நிமாணபத, உய அபைட நடவைகக ேமெகாளபளன. 
இத காணய சமமான இ பதிகள 4 நசதிர ம  2 நசதிர ேஹாடக 
நிமாணகப. வாவழி பண அகதவக, வமான பயணக, வமானகள 
அளவ அதிகள வமான பயணக, இைடவழி வமானக, எதிபாகபட 
வமான பயணக , ஏைனய வமானக ைகயாபவக ம ஏேத ரக வமான 
பயணக இத கதிடதிடாக ேநரயாக பயக கிைட. இறித 
அைன ேஹாட ைறதபச  100 அைறகைள ெகாபட, 
ஏெகாளபட தரககைமய, ெதாழிைற நிைலயக, ேகைக ம 

வைளயா வசதிகட, கதரக / மாநாக வசதிகேளாய ம 
கைடெதாதியா ம ஏைனய உய வசதிகட ய, இலைக லா 
ஒவதிக ம வழிகாடககைமய இைவ நிமாணகப. எதிகால 
வாகைள எதிேநாகிள தடாளகளா தனதனயாக யாதன இ 
கதிடககைமயேவ இத ேஹாட கமானக ம ெதாழிபா 
நடவைகக ேமெகாளபகிற.  40 வட தைக ைற, ம பக 
மான அபைடய இகாணக இ களாக வழகபகிறன. 

 

7.3.4  படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி உள வமான 
பயணக ைனய கட  (PTB) மகடைமத ம திய 
மாதிய  அைமத 

படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி ெதாழிபத மான வமான பயணக 
எணைக, அள அதிககப இபதா, படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி 
உள வமான பயணக ைனய கட ெதாட உசளவ பயபவத 
ேவேயபள. ஆைகயா நில வமான பயணக ைனய கட திய 
மாதிய கடைமகப மகடைமபத திடமிடபபட, ஏகனேவ அத 
அபைட ேவைலக ஆரபகபளன. வமானநிைலயதி வைகத ைனயதி 
வர பரேதசதி '' பதி திய மாதிய கடைமகப, 'ைழ மடப' எற 
எணகைவ  ெசயபதி, அத மி ம மினவய உபகரணகளா ஆன 
தைவகளற கைடெதாதி நிமாணகபவட, றப ைனயதி ெபாமக திர 
மடப பரவலாகப வகிற. றப ைனயதி நைடபாைத சீரைமத ஒேடாப 
மாத  ெசயபட.  படாரநாயக சவேதச வமானநிைலயதி  இத நடவைகக 
2018 வடதி வைடதத பன,  ேதாறடனாக, வசதிகேளாய ைனய 
கடமாக மாற ெசயப.   
 

7.3.5 வாேனாட எதிரவய கதிட 

ெதாழிபா நடவைகக ேமெகாகிற வமான பறத பராதியதிய 
வமானகள உதரவாத உதிப ெபா ேமெகாவதள ெதாழிப 
மாறகைள ெசவதய கதிடக பல எதிவ பல வட காலக 
நைடைறபவத எதிபாகப.  
 

கதிட 
ெமாத 

மதிபடபடெசலமி 

வடய 
வரெசல 

ெகாத மி 
1. வாெசல சாத தகவக 

காைமவ (AIM) அைம 
711 154 

2. வா ேபாவர 
கைமவ அைம (ATM) 

665 144 

3. தனயக காலநிைல 
அவதான அைம ம 
வமானநிைலய ைனய 
தகவக   அைம  

175 60 


இத கதிடகாக எம நிவனதினா நிதியட ெசயபகிற.  
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 தாபனதிநிதிக 


     சனவ மாததிலி திெசப மாத காலபதி  .மி 

வபர
கணகா 
ெசயபடாத

சனவயலி 
திெசப கணகா 

ெசயபட

வமான
வாதி லமான வமானக 

 

வாதி லமலாத 
வமானக 

 

நிதி வமானக  

ெமாத இயலள வமான  

ெசலக

பதவயணயனர ெசலக
 

தாபன ம நிவாக ெசலக  

பபாதக ம ேபத 
ெசலக 

 

ேதமான ஒகக  

நிதி ெசலவனக  

நிதிெசயபாகள ம ெசலாவண 
இலாப நடக 

 

ெமாத ெசலக  

வ திய இலாப / நட  

வகான ஒகக  

வ பதிய இலாப /  (நட)  
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 தாபனதிநிதிக 


     சனவ மாததிலி திெசப மாத காலபதி  .மி 

வபர
கணகா 
ெசயபடாத

சனவயலி 
திெசப கணகா 

ெசயபட

வமான
வாதி லமான வமானக 

 

வாதி லமலாத 
வமானக 

 

நிதி வமானக  

ெமாத இயலள வமான  

ெசலக

பதவயணயனர ெசலக
 

தாபன ம நிவாக ெசலக  

பபாதக ம ேபத 
ெசலக 

 

ேதமான ஒகக  

நிதி ெசலவனக  

நிதிெசயபாகள ம ெசலாவண 
இலாப நடக 

 

ெமாத ெசலக  

வ திய இலாப / நட  

வகான ஒகக  

வ பதிய இலாப /  (நட)  




 













வைரயகபட லதிவ எசினய 
(தனயா) கபன 

8.1 அறிக 

இ நிவகதி கிய ேநாக யாெதன இ.ேபா.ச பகைள ைறத ெசலவ 

உய தரதி பபா மக ேசைவகாக அணய ேசத. 

ேநா 

“இலைக மக நல கவசிகரமான ேபாவர ேசைவ உதத” 

பண 

”இலைக ேபாவர சைபயன தனயா ப உைடைமயாளகளன பதைடத 

பகைள சைக ெசலவ உய  தரதி பபா ேசைவ ேசத” 

8.2 2017 ஆ ஆ நிவாக ஈய ேனற (ெபௗதக, நிதி) 

மாத பெதாைக 
இ.ேபா.ச வட 

இ கிைடத 
நிதி  

உபதி 
ெசல  

நிவகதி 
இலாப  

யனவ  06 7,026,171 4,849,638 2,176,533 
ெபரவ 06 7,617,669 5,274,707 2,342,962 
மா 07 9,970,601 6,892,353 3,078,248 
ஏர 01 292,241 197,141 95,100 
ேம     
 06 8,849,912 5,242,392 3,607,520 
ைல 06 8,689,460 6,028,437 2,661,023 
ஆக 07 9,277,279 6,417,580 2,859,699 
ெசதப 07 10,501,905 7,252,076 3,249,829 
ஒகேதாப 07 9,342,366 6,460,538 2,881,828 
நவப 07 10,037,597 6,926,951 3,110,646 
சப 07 8,964,814 6,172,071 2,792,743 
ெமாத 67 90,570,015 61,713,884 28,856,131 
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8.3 உகடைம வசதிக 

லதிவ எசினய கபனய காண அள ஏறதாழ 24  ஏககளா. இத 

பல படைறக உளன.  ெதாடகதி இலைக ேபாவர  சைப ெசாதமான 

சகல பக இபடைறக ப பாகபடன.  தேபா பாவகபடாத பல 

கடடக உளன.   அவைற பபா பயபவத எதிபாகபகிற.   

 

8.4 உபதி நிகசிதிடக 

 2017 ஆ ஆ பல கடடக பபாகப ப உபதி 

பயபதபட.   

 கடத ஆ 03-04 பக மாதெமா பபாகபட.  ஆனா 2017 ஆ 

ஆ இ ெதாைக மாதெமா 05-06 ஆக அதிகத.    

 இவா கடத ஆைட கா வைரவாக பபாதகைள ேமெகா 

பகைள சாைலக அவத நடவைக எகபள.   

 பைறக தக நிைற காணபட வளக ரவாகப இனய ழைல 

உவாகியட, வளவ ஒகிறி நிதபத ப பாக யாத பக 

தேபா வளவ ஒ பகதி ேநதியாக நிதபள.  

 

8.5 ேனற  

 35 ஆக பைழைம வாத இயதிரக பதி திய  உபகரணக ெகாவன 

ெசயப பபாத வைரவாக வைனதிறட நைடெபகிற.   . 

 பாகாபற ேவலிக பதி திய பாகாபான மதிக நிவக வள 

அைமகபடட பாகாபற ேவலிக உள ஏைனய இடகள பாகா ேவலிக 

அைமகபடன.   

 ப நிைலயலித கழிவைறகைள ப அவைற பாவைன வவத 

நடவைக எகபள.  

 இலைக ேபாவர சைப ெசாதமான பகைள அைமசி ெசாதமான, இதர 

நிவககள வாகனகைள பபாத.   

 ைகயரத திைணகளதி ேதைவயான ஆண வைககைள உபதி ெசவத ல 

ேமலதிகமான வவா கிய.   
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8.3 உகடைம வசதிக 

லதிவ எசினய கபனய காண அள ஏறதாழ 24  ஏககளா. இத 

பல படைறக உளன.  ெதாடகதி இலைக ேபாவர  சைப ெசாதமான 

சகல பக இபடைறக ப பாகபடன.  தேபா பாவகபடாத பல 

கடடக உளன.   அவைற பபா பயபவத எதிபாகபகிற.   

 

8.4 உபதி நிகசிதிடக 

 2017 ஆ ஆ பல கடடக பபாகப ப உபதி 

பயபதபட.   

 கடத ஆ 03-04 பக மாதெமா பபாகபட.  ஆனா 2017 ஆ 

ஆ இ ெதாைக மாதெமா 05-06 ஆக அதிகத.    

 இவா கடத ஆைட கா வைரவாக பபாதகைள ேமெகா 

பகைள சாைலக அவத நடவைக எகபள.   

 பைறக தக நிைற காணபட வளக ரவாகப இனய ழைல 

உவாகியட, வளவ ஒகிறி நிதபத ப பாக யாத பக 

தேபா வளவ ஒ பகதி ேநதியாக நிதபள.  

 

8.5 ேனற  

 35 ஆக பைழைம வாத இயதிரக பதி திய  உபகரணக ெகாவன 

ெசயப பபாத வைரவாக வைனதிறட நைடெபகிற.   . 

 பாகாபற ேவலிக பதி திய பாகாபான மதிக நிவக வள 

அைமகபடட பாகாபற ேவலிக உள ஏைனய இடகள பாகா ேவலிக 

அைமகபடன.   

 ப நிைலயலித கழிவைறகைள ப அவைற பாவைன வவத 

நடவைக எகபள.  

 இலைக ேபாவர சைப ெசாதமான பகைள அைமசி ெசாதமான, இதர 

நிவககள வாகனகைள பபாத.   

 ைகயரத திைணகளதி ேதைவயான ஆண வைககைள உபதி ெசவத ல 

ேமலதிகமான வவா கிய.   

 

8.6 2018 ஆ ஆ நிைறேவறபட எதிபாகப 
திடக 

 இலைக ேபாவர சைப தனயா ெசாதமான பகைள பபாத 

 

 தேபா பாவகபடாத கடடகைள வாடைக வத 

 

 ைகயரத திைணகள ேபாற நிவகக ேவய ஆண வைககைள உபதி ெசத. 
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