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வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகள்: 

பாராளுமன்றத்திற்கு அப்பால் 

“வரவு செலவுத் திடட் வாக்குறுதிகள்: பாராளுமன்றத்திற்கு 

அப்பால்” என்பது அரசாங்கம் அதன் வருடாந்த வரவு சசலவுத ்திட்ட 

வாக்குறுதிகளை நிளைவவை்றுவளத பின்சதாடரந்்து கவனிக்கும் ஒரு 

முன்வனாடி இளைய வமளடயாகும். 

2017 ஆம் ஆை்டு சதாடங்கப்பட்ட இந்த இளைய வமளட, அரசாங்கத்தின் 

வருடாந்த வரவு சசலவுத்திட்ட உளர சம்பந்தமான இரை்டு அடிப்பளடயான 

வகை்விகளுக்கு பதிலைிக்க முளனகின்ைது. 

▪ (i) அரசாங்கம் சசால்வளத சசய்கின்ைதா? 

▪ (ii) அரசாங்கம் சசய்வளத சசால்கின்ைதா? 

இக்வகை்விகளுக்கான பதில்களை பகிரங்கமாக வழங்குவதன் மூலம், இந்த 

இளைய வமளட பின்வருவனவை்ளை அளடய முயல்கின்ைது. 

▪ (i) அரசாங்கத்தின் வரவு சசலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகைின் சவைிப்பளட 

தன்ளமளய வமம்படுத்தல் 

▪ (ii) இவ்வாக்குறுதிகளுக்கு அரசாங்கத்ளத சபாறுப்பாைி ஆக்குதல் 

செயற்படும் விதம் 

BudgetPromises.Org இளைய வமளடயானது, வரவு சசலவுத் திட்ட உளரயில் 

உை்ை ரூ.500 மில்லியனுக்கு வமை்பட்ட புதிய சசலவின முன்சமாழிவுகளை 

அல்லது ‘வாக்குறுதிகளை’ கை்காைிக்கிைது. (இம்முன்சமாழிவுகளை வரவு 

சசலவுத் திட்ட உளரயின் பின்னிளைப்பு 2 இல் காைலாம்). 2019 ஆம் 

ஆை்டில், சசலவீன ஒதுக்கீடு இல்லாத சட்டங்கை் மை்றும் விதிமுளைகைில் 

ஏை்படும் மாை்ைங்கை் வபான்ை சகாை்ளக முன்சமாழிவுகளையும் இந்த 

இளைய வமளடயானது கை்காைிக்க ஆரம்பித்தது. 
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ஆை்டு 

சசலவீன முன்சமாழிவுகை் 
சகாை்ளக 

முன்சமாழிவுகை் 

சதரிவு 

சசய்வதை்கான 

அைவுவகால்1 

முன்சமாழிவுகைின் 

எை்ைிக்ளக 

திட்டங்கைின் 

சமாதத் 

மதிப்பு 

முன்சமாழிவுகைின் 

எை்ைிக்ளக 

 2017 
ரூ.1பில்லியனுக்கு 

வமை்பட்டது 
 37 

ரூ. 116,910 

மில்லியன் 
எதுவுமில்ளல 

 2018 
ரூ.1பில்லியனுக்கு 

வமை்பட்டது 
 38 

ரூ. 149,350 

மில்லியன் 
எதுவுமில்ளல 

 2019 

ரூ.500 

மில்லியனுக்கு 

வமை்பட்டது 

 37 
ரூ. 100,875 

மில்லியன் 
 22 

 

 

 

இந்த இளைய வமளடயானது வருடத்துக்கு இரை்டு தடளவகை் 

புதுப்பிக்கப்படும், அத்துடன் ஒவ்சவாரு சசலவீன முன்சமாழிவும் இரை்டு 

குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி 

மதிப்பிடப்படுகின்ைது: சவளிப்படடத்தன்டம மை்றும் முன்னனற்றம். 

சகாை்ளகத் திட்டங்கை் நிளைவவை்ைப்படுவது ஒவர ஒரு 

குறிகாட்டியான முன்னனற்றத்டத மாத்திரம் பயன்படுத்தி 

கை்காைிக்கப்படுகின்ைது. சகாை்ளகத் திட்டங்கைின் நிளல, தகவல் 

அறியும் உரிளமச ்சட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் சசய்யப்பட்ட வகாரிக்ளககைில் 

தங்கியிருக்காமல், முக்கியமாக சபாதுசவைியில் கிளடக்கும் தகவல்களைப் 

பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படுகின்ைது. எனவவ, சகாை்ளகத் திட்டங்கைின் 

மதிப்பீடானது சவைிப்பளடத்தன்ளம குறிகாட்டிளயக் 

சகாை்டிருக்கவில்ளல. 

முதல் ஆறு மாதங்களுக்கான, வருட நடுப்பகுதி சசயல்திைன் மதிப்பீடானது 

அக்வடாபர ்மாதத்தில் சவைியிடப்படும். அவதவவளை, முழு வருடத்திை்கான 

ஆை்டிறுதி சசயல்திைன் மதிப்பீடானது சதாடரந்்து வரும் வருடத்தின் 

ஏப்ரல்/வம மாதங்கைில் சவைியிடப்படுகின்ைது.2 

 

1 2017 மை்றும் 2018 ஆம் ஆை்டுகைில் சதரிவு சசய்வதை்கான அைவுவகால், திட்டத்திை்காக 

முன்சமாழியப்பட்ட சசலவின ஒதுக்கீட்ளட மாத்திரம் அடிப்பளடயாகக் சகாை்டிருந்தது. 2019 

ஆம் ஆை்டில் வரவு சசலவுத்திட்ட உளரயின் அறிக்ளகயிடும் வடிவம் மாறியதனால், 

சதரிவுசசய்வதை்கான அைவுவகால் முன்சமாழியப்பட்ட சசலவின ஒதுக்கீடு மை்றும் 

ஏை்கனவவ ஒதுக்கப்பட்ட சதாளகளய அடிப்பளடயாகக் சகாை்டுை்ைது. 

2 2019 ஆம் ஆை்டுக்கான வரவுசசலவுத் திட்ட உளர தாமதமானதுடன், 2019 மாரச் ்

மாதத்திவலவய பாராளுமன்ைத்தில் சமரப்்பிக்கப்பட்டது. எனவவ 2019 ஆம் ஆை்டில் 

ஆை்டிறுதி மதிப்பீடு மாத்திரவம முன்சனடுக்கப்பட்டது. 
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1. செலவீன முன்சமாழிவுகள் 

1.1. சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்காணிப்பான் 

இசச்ுட்டியானது ஒவ்சவாரு வாக்குறுதி சதாடரப்ாகவும் அரசாங்கம் தான் 

சசய்வது பை்றி எந்தைவு சவைிப்படுத்துகிைது என்பளதக் கை்காைிக்கிைது. 

இக்கை்காைிப்பான் ஆனது, ஒவ்சவாரு வாக்குறுதிகளையும் 

நளடமுளைப்படுத்துவது சதாடரப்ான தகவல்களை வழங்குவதில் 

காைப்படும் அரசாங்கத்தின் சவைிப்பளடத் தன்ளமயின் நிளலளய 

அைவிடுகின்ைது. அரசாங்க இளையத்தைங்கை் மை்றும் தகவல் அறியும் 

உரிளமச ்சட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் சசய்யப்பட்ட வகாரிக்ளககைில் இருந்து 

சபை்றுக்சகாை்ைப்பட்ட தகவல்களை கை்காைிப்பான் 

பயன்படுத்துகின்ைது. 2017 மை்றும் 2018 ஆம் ஆை்டுகைில் அரசாங்க 

நிறுவனங்களுக்கு விஜயம் சசய்தும், முளைசாரா வகாரிக்ளககைின் 

மூலமாகவும் தகவல்கை் திரட்டப்பட்டன. எனினும், இந்த தகவல் வசகரிக்கும் 

முளை நிறுதத்ப்பட்டுை்ைது. 

வருட நடுப்பகுதி மதிப்பீடானது, ஒவ்சவாரு வாக்குறுதியினதும் முதல் ஆறு 

மாதத்திை்கான முன்வனை்ைம் சதாடரப்ான தகவல்களை வழங்குவதில் 

காைப்பட்ட அரசாங்கத்தின் சவைிப்பளடத் தன்ளமயின் அைளவ 

மதிப்பிடுகின்ைது. ஆை்டிறுதி மதிப்பீடானது, முழு வருடத்திை்குமான 

முன்வனை்ைம் சதாடரப்ான தகவல்களை வழங்குவதில் காைப்பட்ட 

சவைிப்பளடத் தன்ளமயின் அைளவ மதிப்பிடுகின்ைது. 

மதிப்பீட்டின் வபாது கிளடக்கும் தகவல்களை அடிப்பளடயாகக் சகாை்டு 

சவைிப்பளடத்தன்ளம பின்வருமாறு வளகப்படுதத்ப்படுகின்ைது: 

 

சவைிப்பளடயை்ைது - வாக்குறுதியின் முன்வனை்ைளதப்பை்றித் 

தீரம்ானிப்பதை்கு வதளவயான எவ்வித 

தகவலும் இல்ளல. 

 

 

மட்டுப்படுதத்ப்பட்டது - கை்காைிக்கப்படும் கால 

இளடசவைியில் ஒரு முழுளமயான 

மதிப்பீட்ளட வழங்குவதை்குப் வபாதுமான 

தகவல்கை் இருக்கவில்ளல. 

 

 

ஒத்துளழக்கப்படாதது - வாக்குறுதியின் முன்வனை்ைம் 

சதாடரப்ான தகவல்கை் கடும் 

முயை்சியினால் சபைப்பட்டது அல்லது 

கடும் முயை்சியினால் மதிப்பிடப்பட்டது. 
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ஒத்துளழக்கப்பட்டது - வாக்குறுதியின் முன்வனை்ைம் 

சதாடரப்ான வவை்டுவகாை்களுக்கு, 

தகவல்கை் காலதாமதமின்றி 

வழங்கப்பட்டது. 

 

 

சவைிப்பளடயானது - வாக்குறுதியின் முன்வனை்ைம் 

சதாடரப்ான முழுத் தகவல்களும் 

முன்வந்து சவைிப்படுத்தப்பட்டது. 

 

  

1.2. அரெ நிறுவனங்களுக்கான சவளிப்பணடத்தன்ணம 

தரவரிணெ 

அரச நிறுவனங்கை் தாங்கை் சபாறுப்வபை்றுை்ை வாக்குறுதிகை் சதாடரப்ாக 

தகவல்களை சவைியிடுவதில் உை்ை சவைிப்பளடத்தன்ளமளய ஒப்பிட்டு 

தரவரிளசளய இது வழங்குகின்ைது. ஒவ்சவாரு நிறுவனமும் 0 முதல் 100 

வளரயில் மதிப்சபை்களைப் சபை்றுக்சகாை்ளும், 100 என்பது உயரந்்த பட்ச 

சவைிப்பளடத்தன்ளமளய குறிக்கின்ைது. அதன் பின்னர ்அரச நிறுவனங்கை் 

மதிப்சபை்கை் அதிகமானது முதல் குளைவானது வளர 

தரவரிளசப்படுத்தப்படும், குறித்த ஆை்டில் அவை்றின் சசயல்திைளன இது 

சவைிப்படுத்துகின்ைது. 

நிறுவனத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகை் ஒவ்சவான்றுக்குமான 

மதிப்சபை்கைின் சராசரிளயக் கைக்கிடுவதன் மூலம் அரச நிறுவனத்தின் 

சமாதத் புை்ைிகை் கைக்கிடப்படுகின்ைன. ஒவ்சவாரு வாக்குறுதியும் 0 முதல் 

100 வளர மதிப்சபை்களைக் சகாை்டிருக்கும். ஒவ்சவாரு தனிப்பட்ட 

வாக்குறுதிக்குமான மதிப்சபை்கை் கீழ்வருவனவை்றின் அடிப்பளடயில் 

கைக்கிடப்படும். (1) வாக்குறுதியின் முன்வனை்ைதள்த மதிப்பிடுவதில் 

தகவல்கைின் பயன்பாட்டுத்தன்ளம (2) தகவல்களைப் சபை்றுக்சகாை்வதில் 

காைப்படும் இலகுத்தன்ளம. 

தகவலின் பயன்பாடு: கிளடதத் தகவல்கை் முழுளமயாக 

பயன்படுதத்ப்படக்கூடியளவ, பகுதியைவில் பயன்படுதத்ப்படக்கூடியளவ 

அல்லது பயன்படுதத் முடியாதளவ என்ை அடிப்பளடயில் ஒவ்சவாரு 

வாக்குறுதிக்கும் 100, 50 அல்லது 0 என்ை ஆரம்ப மதிப்சபை்கை் 

வழங்கப்படும். 

தகவல்களைப் சபை்றுக்சகாை்வதில் காைப்படும் இலகுத்தன்ளம: 

பயன்பாட்டிை்காக வழங்கப்பட்ட ஆரம்ப மதிப்சபை், தகவல்களைப் 

சபை்றுக்சகாை்வதில் காைப்படும் இலகுத்தன்ளமக்கு ஏை்ப 

மாை்ைப்படுகின்ைது. தகவல்கை் வகாரப்பட்டதன் பின்னர ்வழங்கப்படும், 
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அதாவது தகவல் அறியும் உரிளமசச்ட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் சசய்யப்பட்ட 

வகாரிக்ளககைின் மூலமாக சபைப்படும் தகவல்களுடன் ஒப்பிடுளகயில், 

தகவல்களைக் வகாருவதை்கு முன்னவர அவை்ளை வழங்கும், அதாவது 

ஒன்ளலன் மூலம் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு அதிக மதிப்சபை்கை் 

வழங்கப்படும். 

 

1.3. முன்னனற்றக் கண்காணிப்பான் 

இந்தச ்சுட்டியானது அரசாங்கம் தாம் சசய்வதாக சசால்பவை்ளை 

எந்தைவுக்கு சசய்கிைது என்பளதக் கை்காைிக்கின்ைது. இது அரசாங்கம் 

அதன் வாக்குறுதிகளை நிளைவவை்றுவதை்காக அரசாங்கதத்ினாவலவய 

நிரை்யிக்கப்பட்ட வநர அட்டவளை மை்றும் ளமல் கை்கை் என்பவை்ளை 

அடிப்பளடயாகக் சகாை்டு அதன் முன்வனை்ைதள்த மதிப்பிடுகின்ைது 

ஒரு வாக்குறுதியின் வருட நடுப்பகுதி மதிப்பீடானது பின்வருமாறு 

வளகப்படுத்தப்படுகின்ைது: 

 

தகவல் 

சவைிப்படுதத்ப்படவில்

ளல 

- வாக்குறுதி சம்பந்தமாக எவ்வித 

தகவல்களும் இன்ளம, அல்லது 

காைப்படும் தகவலினால் எவ்வித 

உபவயாகமும் இன்ளம. 

 

 

ளகவிடப்பட்டுை்ைது - வாக்குறுதி ளகவிடப்பட்டுை்ைது 

அல்லது பிை்வபாடப்பட்டுை்ைது. அத்துடன் 

அதன் அமுலாக்கம் 

கை்காைிக்கப்படும் 
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காலஇளடசவைியில் திட்டமிடப்படாது 

ஒத்திளவக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

 

புைக்கைிப்பட்டுை்ைது - வாக்குறுதி அமுல்படுத்தப்பட 

திட்டமிடப்பட்டுை்ைது, ஆனால் 

திட்டமிட்டபடி ஆரம்பிக்கப்படவில்ளல 

 

 

பின்தங்கியுை்ைது - வாக்குறுதி 

அமுல்படுதத்ப்பட்டுக்சகாை்டிருக்கின்ை

து, ஆனால் திட்டமிடப்பட்ட 

காலஅட்டவளையுடன் ஒப்பிடும் வபாது 

பின்தங்கியுை்ைது. 

 

 

முன்வனறியுை்ைது - வாக்குறுதி 

நிளைவவை்ைப்பட்டுக்சகாை்டிருக்கின்ை

துடன் குறிதத் இலக்ளக குறிப்பிடப்பட்ட 

வநரத்தினுை் அல்லது அதை்கு முன்னர ்

அளடவதை்கான நிளலயில் 

காைப்படுகின்ைது.3 

 

ஒரு வாக்குறுதியின் ஆை்டிறுதி மதிப்பீடானது பின்வருமாறு 

வளகப்படுத்தப்படுகின்ைது: 

 

தகவல் 

சவைிப்படுதத்ப்படவில்ளல 

- வாக்குறுதியின் நிளலளமளய 

தீரம்ானிப்பதை்குரிய தகவல்கை் 

வழங்கப்படவில்ளல. அல்லது 

வழங்கப்பட்ட தகவல் 

வபாதுமானதாகவவா 

உபவயாகமானதாகவவா 

இருக்கவில்ளல. 

 

 

ளகவிடப்பட்டுை்ைது - வாக்குறுதியில் எவ்வித 

முன்வனை்ைமும் இல்ளல, அல்லது 

வாக்குறுதியானது அமுலாக்கல் 

திட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

 

3 ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்குறுதி ஜூன் 30 2019 அன்ளைக்கு இலக்கிடப்பட்ட அளடவின் 90% இளன 

அளடந்திருக்கும் பட்சத்தில் அவ்வாக்குறுதி முன்வனை்ைகரமானது என 

வளகப்படுத்தப்படுகின்ைது 
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முன்வனை்ைம் அை்ைது - வாக்குறுதியின் முன்வனை்ைம் 

இலக்கில் 33% க்கும் குளைவாக 

அளடயப்பட்டுை்ைது. 

 

 

பகுதியைவு நிளைவவறியது - வாக்குறுதியின் முன்வனை்ைம் 

இலக்கில் 33% க்கும் 66% க்கும் 

இளடயில் அளடயப்பட்டுை்ைது. 

 

 

கைிசமானைவு 

நிளைவவறியது 

- வாக்குறுதியின் முன்வனை்ைம் 

இலக்கில் 66% க்கும் 80% க்கும் 

இளடயில் அளடயப்பட்டுை்ைது. 

 

 

முை்ைாக நிளைவவறியது - வாக்குறுதியின் முன்வனை்ைம் 

இலக்கில் 80% க்கும் அதிகமாக 

அளடயப்பட்டுை்ைது. 

 

  

2. சகாள்ணகத் திட்டங்கள் 

வரவு சசலவுத்திட்ட உளரயில் அரசாங்கம் உறுதியைிக்கும் சகாை்ளககைின் 

முன்வனை்ைங்களைக் கை்காைிக்கும் வளகயில் 2019 ஆம் ஆை்டில் 

budgetpromises.org தனது வநாக்கத்ளத விரிவாக்கிக் சகாை்டது. இந்த 

திட்டங்களுக்கு எந்த சசலவின ஒதுக்கீடும் இல்ளல. 

‘நிளைவவை்ைப்பட்டது’ அல்லது ‘பகுதியைவில் நிளைவவை்ைப்பட்டது’ எனக் 

கருதப்படுவதை்கு சட்ட ரீதியான சசயை்பாடு அல்லது ஒழுங்குமுளை 

அறிவிப்பு (வரத்த்மானி) வதளவப்பட்ட திட்டங்கை் சதரிவு சசய்யப்பட்டன. 

பகிரங்கமாக சபாதுசவைியில் கிளடக்கும் தகவல்கை் அதாவது வரத்்தமானி 

அறிவித்தல்கை், அரசாங்க சுை்ைறிக்ளககை் மை்றும் அளமசச்ரளவ முடிவுகை் 

சதாடரப்ான அரசாங்க தகவல் திளைக்கை அறிக்ளககை் ஆகியவை்ளைப் 

பயன்படுத்திவய திட்டங்களை நிளைவவை்றுவதில் உை்ை முன்வனை்ைம் 

சதாடரப்ில் மதிப்பிடப்படுகின்ைது. சகாை்ளக சதாடரப்ில் எந்தவித தகவலும் 

பகிரங்கமாக கிளடக்காத சந்தரப்்பத்தில், கடிதங்கை், சதாளலவபசி 

அளழப்புக்கை் மை்றும் மின்னஞ்சல் மூலமாக அளமசச்ுக்கைிடம் 

வநரடியாகத் சதாடரப்ு சகாை்ைப்பட்டது. 
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2.1. முன்னனற்றக் கண்காணிப்பான் 

வரவு சசலவுத்திட்ட உளரயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சகாை்ளகத் 

திட்டங்களை சசயை்படுத்துவதில் அரசாங்கம் முன்சனடுத்த 

முன்வனை்ைத்தின் அைவிளன இது கை்காைிக்கின்ைது. 

 

தகவல் 

சவைிப்படுதத்ப்படவில்ளல 

- வாக்குறுதி சம்பந்தமாக எவ்வித 

தகவல்களும் இன்ளம, அல்லது 

காைப்படும் தகவலினால் எவ்வித 

உபவயாகமும் இன்ளம. 

 

 

நிளைவவை்ைப்படவில்ளல - திட்டத்தின் எந்தசவாரு பகுதிக்கும் 

வதளவப்படும் சட்டம் அல்லது 

ஒழுங்குமுளை அறிவித்தல்கை் 

(வரத்்தமானி) சவைியிடப்படவில்ளல. 

இதளன சம்மந்தப்பட்ட அளமசச்ு/அரச 

நிறுவனம் எழுத்து மூலம் 

உறுதிப்படுத்தியுை்ைது. 

 

 

பகுதியைவில் 

நிளைவவை்ைப்பட்டுை்ைது 

- திட்டத்தின் முழுளமக்கும் அன்றி ஒரு 

சில பகுதிகளுக்கு, வதளவப்படும் சட்டம் 

அல்லது ஒழுங்குமுளை அறிவித்தல் 

(வரத்்தமானி) சவைியிடப்பட்டுை்ைது. 

 

 

நிளைவவை்ைப்பட்டுை்ைது - சகாை்ளகத் திட்டமானது முழுளமயாக 

நிளைவவை்ைப்பட்டுை்ைது. திட்டத்தின் 

முழுளமக்கும் வதளவப்படும் சட்டம் 

அல்லது ஒழுங்குமுளை அறிவித்தல் 

(வரத்்தமானி) சவைியிடப்பட்டுை்ைதுடன், 

வமலதிக எந்த நடவடிக்ளகயும் 

வதளவயில்ளல. 
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3. முன்னனற்றம், திறந்த நிணல மற்றும் தரவரிணெ மதிப்பீடுகளின் 

விவரங்கள். 

வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி  

சவளிப்படடத்தன்டை கண்

காணிப்பான்  

முன்னேற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசென்சி தரவரிடெ 

சசாட்டு நீரப்ாசனம், 

வகாழி வவைாை்ளம, 

உைவூப் சபாருடக்ளை 

தகரத்தில் அளடத்தல், 

சபருந்வதாட்டம் 

உை்ைடங்கைாக 

விவசாயம் மை்றும் 

விவசாயப் 

பதப்படுதத்ல் 

சசயை்பாட்டில் 

ஈடுபட்டுை்ை 

கம்பனிகை் மை்றும் 

வ ாட்டலகை், தமது 

தனிப்பட்ட 

பாவளனக்காக சூரிய 

சக்தியிலிருந்து 

மின்சாரத்திளன உை 

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது பகுதியைவு நிளைவவறியது 

 

நிதி அளமசச்ு 

(முன்னதாக நிதி மை்றும் 

சவகுசன ஊடக 

அளமசச்ு) 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்ட, சசயல் 

திட்ட மை்றும் முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. அத்துடன் 

முன்வனை்ைம் குறித்த வமலதிக 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட தகவலுக்கான 

வகாரிக்ளகக்கு, குறித்த 

அரசாங்க நிறுவனத்தினால் 

வழங்கப்பட்ட பதிலிலிருந்து 

சபைப்பட்டது. 

2018 ஆம் ஆை்டு நடவடிக்ளக 

திட்டத்தில் 

பட்டியலிடப்பட்டுை்ை எட்டு 

அம்சங்கைில் நான்கு மட்டுவம 

நிளைவு சசய்யப்பட்டுை்ைன. 

எனவவ முன்வனை்ைம் 50% என 

மதிப்பிடப்படுகிைது. 
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அறுவககாறு திை்மக் 

கழிவு மீை் சுழை்சி, 

கழிவு முகாளமப் 

பகுதியிளன 

அபிவிருத்தி சசய்தல்  

 

சவைிப்பளடயானது பகுதியைவு நிளைவவறியது மாநகர மை்றும் வமல் 

மாகாை அபிவிருத்தி 

அளமசச்ு 

முன்வனை்ைம் குறித்த 

தகவல்கை், குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

பதிவவை்ைப்பட்டிருந்த சசயல் 

திட்ட மை்றும் முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. அத்துடன், 

வமலதிக தகவல்கை், 2016 ஆம் 

ஆை்டின் 12 ஆம் இலக்க 

தகவல் உரிளம சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

மை்றும் மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட தகவலுக்கான 

வகாரிக்ளகக்கு, குறித்த 

அரசாங்க நிறுவனத்தினால் 

வழங்கப்பட்ட பதில்கைிலிருந்து 

சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

63% அளடயப்பட்டுை்ைது. 

 

நிலத்தடி 

நீர ்கை்காைிப்பு  

சபாறிமுளைக்கு 

ஒத்துளழப்பு 

வழங்குதல் 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது முை்ைாக நிளைவவறியது கமத்சதாழில், கிராமியப் 

சபாருைாதார 

அலுவல்கை், கால்நளட 

வைங்கை் அபிவிருத்தி, 

நீரப்்பாசனம், 

கடை்சைாழில் மை்றும் 

நீரகவை மூலங்கை் 

அபிவிருத்தி அளமசச்ு 
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 (முன்னதாக நீரப்்பாசன, 

நீரவ்ை முகாளமத்துவ 

மை்றும் அனரத்்த 

முகாளமத்துவ அளமசச்ு) 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட, 

சசயல் திட்ட மை்றும் 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

93% அளடயப்பட்டுை்ைது. 

 

ஒவ்சவாரு பிரவதச 

சளப பிரிவிலும் அரச 

தனியார ்

சவைிப்பளடயானது பகுதியைவு நிளைவவறியது மாநகரங்கை் மை்றும் 

வமை்கு அபிவிருத்தி 

அளமசச்ு 
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கூட்டுப்பங்வகை்புடன் 

பசுளமப் 

பூங்காக்களைத் 

தாபிதத்ல் 

 

முன்வனை்ைம் குறித்த 

தகவல்கை், குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

பதிவவை்ைப்பட்டிருந்த சசயல் 

திட்ட மை்றும் முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. அத்துடன், 

வமலதிக தகவல்கை், 2016 ஆம் 

ஆை்டின் 12 ஆம் இலக்க 

தகவல் உரிளம சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

மை்றும் மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட தகவலுக்கான 

வகாரிக்ளகக்கு, குறித்த 

அரசாங்க நிறுவனத்தினால் 

வழங்கப்பட்ட பதில்கைிலிருந்து 

சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

39% அளடயப்பட்டுை்ைதாக 

மதிப்பிடப்பட்டுை்ைது. 

ஒவ்சவாரு சசயல் 

திட்டத்திை்குமான நிதி ஒதுக்கீடு 

வழங்கப்படாதளமயால், சசயல் 

திட்டத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுக் 

காட்டப்பட்ட சசயல்களை 

அவை்றின் சமாத்த 

சசலவீனத்தால் எளடயிடுவதன் 

மூலம் சசயை்பாடுகைின் 

முன்வனை்ைம் மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டது. ஒவ்சவாரு 

துளை சசயல் 

திட்டத்திை்குமான சமாத்த 

சசலவீனமானது, 2018 வரவு 

சசலவுத்திட்ட வாக்குறுதியின் 

வபாது ஒதுக்கப்பட்ட 

நிதித்சதாளகளய மீறியுை்ைது. 

 

நிவ்வைா எைிய 

மாதிரிப் பூங்கா  

சவைிப்பளடயானது முன்வனை்ைம் அை்ைது மாநகர மை்றும் வமல் 

மாகாை அபிவிருத்தி 

அளமசச்ு 
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 முன்வனை்ைம் குறித்த 

தகவல்கை், குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

பதிவவை்ைப்பட்டிருந்த சசயல் 

திட்ட மை்றும் முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. அத்துடன், 

வமலதிக தகவல்கை், 2016 ஆம் 

ஆை்டின் 12 ஆம் இலக்க 

தகவல் உரிளம சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

மை்றும் மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட தகவலுக்கான 

வகாரிக்ளகக்கு, குறித்த 

அரசாங்க நிறுவனத்தினால் 

வழங்கப்பட்ட பதில்கைிலிருந்து 

சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

10% அளடயப்பட்டுை்ைதாக 

மதிப்பிடப்பட்டுை்ைது. 

ஒவ்சவாரு சசயல் 

திட்டத்திை்குமான தனி நிதி 

ஒதுக்கீடு 

வழங்கப்படாதளமயால், ஒட்டு 

சமாத்த முன்வனை்ைமானது, 

வாக்குறுதியின் கீழ் 

காைப்படும் அளனத்து சசயல் 

திட்டங்கைினதும் சராசரி 

சபௌதீக முன்வனை்ைத்ளதக் 

கைிப்பதன் மூலம், 

தீரம்ானிக்கப்பட்டது. 

வாக்குறுதியின் கீழ் 

பட்டியலிடப்பட்ட நான்கு 

வாக்குறுதிகைில் இரை்டுக்கு 

முன்வனை்ைம் சதாடரப்ான 

தரவுகை் வழங்கப்படாளமயால், 

அவை்றின் முன்வனை்ைம் 0% என 

கருதப்பட்டது. 

 

10 

கைப்புக்களை  சுத்தப்

படுத்தல் 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது பகுதியைவு நிளைவவறியது கமத்சதாழில், கிராமியப் 

சபாருைாதார 

அலுவல்கை், கால்நளட 

வைங்கை் அபிவிருத்தி, 

நீரப்்பாசனம், 
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 கடை்சைாழில் மை்றும் 

நீரகவை மூலங்கை் 

அபிவிருத்தி அளமசச்ு 

(முன்னதாக 

கடை்சைாழில், 

நீரகவைமூல அபிவிருத்தி 

மை்றும் கிராமிய 

சபாருைாதார 

அலுவல்கை் அளமசச்ு) 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட, 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்ட, சசயல் 

திட்ட மை்றும் முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

45% அளடயப்பட்டுை்ைது. 

 

சிறிய மை்றும் நடுதத்ர 

குைங்கைின் தூர ்

எடுதத்ல். 

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது கைிசமானைவு நிளைவவறியது கமத்சதாழில், கிராமியப் 

சபாருைாதார 

அலுவல்கை், கால்நளட 

வைங்கை் அபிவிருத்தி, 

நீரப்்பாசனம், 

கடை்சைாழில் மை்றும் 

நீரகவை மூலங்கை் 

அபிவிருத்தி அளமசச்ு 

(முன்னதாக 

கமத்சதாழில் அளமசச்ு) 
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முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட, 

சசயல் திட்ட மை்றும் 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

75% அளடயப்பட்டுை்ைதாக 

மதிப்பிடப்பட்டுை்ைது. ஒட்டு 

சமாத்த முன்வனை்ைமானது, 

சசயல் திட்டத்தில் 

பட்டியலிடப்பட்ட அளனத்து 

சசயல் திட்டங்களையும் 

அவை்றுக்கான நிதி 

ஒதிக்கீட்டால் எளடயிடுவதன் 

மூலம், தீரம்ானிக்கப்பட்டது. 

நடப்பு சசயை்பாடுகளுக்கான 

முன்வனை்ைம் 50% என 

கருதப்பட்டது. 

 

விவசாயிகளுக்கு 

பங்கைிப்பு காப்புறுதி 

திட்டசமான்றிளன 

அறிமுகப்படுத்தல் 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது முை்ைாக நிளைவவறியது கமத்சதாழில், கிராமியப் 

சபாருைாதார 

அலுவல்கை், கால்நளட 

வைங்கை் அபிவிருத்தி, 

நீரப்்பாசனம், 

கடை்சைாழில் மை்றும் 

நீரகவை மூலங்கை் 

அபிவிருத்தி அளமசச்ு 

(முன்னதாக 

கமத்சதாழில் அளமசச்ு) 
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முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

இருப்பினும், நடு வருடாந்த 

மதிப்பீட்டின் வபாது சபைப்பட்ட 

சசயல் திட்டத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுை்ை, திட்ட 

இலக்குகளை ஒப்பிட 

முடியாததால், சபைப்பட்ட 

தகவலின் அடிப்பளடயில் 

முன்வனை்ைத்ளத தீரம்ானிக்க 

முடியவில்ளல. கருத்திட்ட 

முகாளமத்துவம் மை்றும் 

கை்காைிப்புத் 

திளைக்கைத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கப்சபை்ை "சசப்டம்பர ்

30, 2018 ஆம் வததி அன்ைான 

சபரிய அைவிலான அபிவிருத்தி 

திட்டங்கை் மை்றும் 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்கைின் 

முன்வனை்ைம்" என்ை தகவலுக்கு 

இைங்க முன்வனை்ை அைவு 

மதிப்பிடப்பட்டது. 

கருத்திட்ட முகாளமத்துவம் 

மை்றும் கை்காைிப்புத் 

திளைக்கைத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கப்சபை்ை 

தகவல்களுக்கு இைங்க, 2018 

சசப்டம்பர ்30 ஆம் வததி 

அன்ைான முன்வனை்ைம், 2018 

ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

100% என 

அறிக்ளகயிடப்பட்டுை்ைது. 

இருப்பினும் மின்னஞ்சல் மூலம் 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்திடம் இருந்து 

சபை்றுக்சகாை்ட தகவல்கைின் 

படி, குறித்த வாக்குறுதிக்கு 

வரவு சசலவுத் திட்டத்தில் 

ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் 22% 

மட்டுவம 2018 இல் 

திளைவசரியால் 

அைிக்கப்பட்டுை்ைது. எனவவ, 

ஆரம்ப சசயல் திட்டத்தில் 

சசய்வதாக பட்டியலிடப்பட்ட 

சபரும்பாலான 

நடவடிக்ளககளை 

வமை்சகாை்ளுவதை்கு 

வபாதுமான நிதி 

இருக்கவில்ளல. 
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மீன்பிடித் 

துளைமுகங்கை் 

மை்றும் இைங்கு 

துளைகை் என்பவை்ளை 

அபிவிருத்தி சசய்தல் 

மை்றும் வமம்படுத்தல் 

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது முை்ைாக நிளைவவறியது கமத்சதாழில், கிராமியப் 

சபாருைாதார 

அலுவல்கை், கால்நளட 

வைங்கை் அபிவிருத்தி, 

நீரப்்பாசனம், 

கடை்சைாழில் மை்றும் 

நீரகவை மூலங்கை் 

அபிவிருத்தி அளமசச்ு 

(முன்னதாக 

கடை்சைாழில், 

நீரகவைமூல அபிவிருத்தி 

மை்றும் கிராமிய 

சபாருைாதார 

அலுவல்கை் அளமசச்ு) 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்ட, சசயல் 

திட்ட மை்றும் முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

87% அளடயப்பட்டுை்ைதாக 

மதிப்பிடப்பட்டுை்ைது. ஒட்டு 

சமாத்த முன்வனை்ைமானது, 

சசயல் திட்டத்தில் 

பட்டியலிடப்பட்ட அளனத்து 

சசயல் திட்டங்களையும் 

அவை்றுக்கான நிதி 

ஒதிக்கீட்டால் எளடயிடுவதன் 

மூலம், தீரம்ானிக்கப்பட்டது. 

முன்ளனய 

சசயல்திட்டங்கைின் படி 

. 
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(திருத்தப்பட்ட பின்னர)், 

விரிவான வடிவளமப்பு 

கட்டத்தில் உை்ை 

சசயை்பாடுகைின் முன்வனை்ைம் 

2% எனவும் சகாை்முதல் 

கட்டத்தில் உை்ை 

சசயை்பாடுகைின் முன்வனை்ைம் 

5% எனவும் கருதப்பட்டது. 

அபிவிருத்தி 

வங்கியிளனத் 

தாபிதத்ல் 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவைிப்படுத்தப்படவில்ளல 

நிதி அளமசச்ு 

(வரவு சசலவுத்திட்ட 

உளரயில் இவ் 

வாக்குறுதி, முதலில் 

வதசிய சகாை்ளககை் 

மை்றும் சபாருைாதார 

அலுவல்கை் அளமசச்ுக்கு 

வழங்கப்பட்டிருந்தது.) 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட, 

சசயல் திட்ட மை்றும் 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

இருப்பினும், இத்தகவல்கை் 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளதத் 

தீரம்ானிப்பதை்கு 

வபாதுமானதாக இல்ளல. 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளதத் 

தீரம்ானிப்பதை்கு வபாதுமான 

தகவல்கை் இல்ளல. 
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கிராம சக்தி, வறுளம 

ஒழிப்பு நிகழ்சச்ித் 

திட்டம் 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவைிப்படுத்தப்படவில்ளல 

சனாதிபதி சசயலகம் 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்ட, சசயல் 

திட்ட மை்றும் முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. முன்வனை்ைம் 

குறித்த வமலதிக தகவல்கை் 

ஜனாதிபதியின் ஊடகப் 

பிரிவின் இளையத்தைத்தில் 

இருந்தும் சபைப்பட்டன. 

இருப்பினும், சசயல் திட்டத்தில் 

காட்டப்பட்ட திட்டம் 

சதாடரப்ான இலக்குகளுடன் 

இவை்ளை ஒப்பிட 

முடியாளமயினால், சபைப்பட்ட 

தகவல்கைின் அடிப்பளடயில் 

முன்வனை்ைத்ளத தீரம்ானிக்க 

முடியவில்ளல. 

முன்வனை்ைம் பை்றிய விரிவான 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட, 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்டிருந்த 

வபாதிலும், அவரக்ைது 

இலக்குகளை அளடய அவரக்ை் 

எடுத்த நடவடிக்ளககை் மை்றும் 

அதனால் ஏை்ைப்பட்ட 

முன்வனை்ைம் என்பவை்ளை 

தீரம்ானிக்க முடியவில்ளல. 

 

 

 

மில்வலனியாவில் 

வராஜானா   

சதாழிை்பூங்காவிை்கு  

ஒத்துளழக்கப்பட்டது ளகவிடப்பட்டுை்ைது அபிவிருத்தி உபாய 

முளைகை் மை்றும் 

சரவ்வதச வரத்்தக 

அளமசச்ு 
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உடக்ட்டளமப்பு 

வசதிகளை வழங்குதல் 

 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்ட, 

பதில்கை் மை்றும் குறித்த அரச 

நிறுவனத்தின் 

இளையத்தைத்தில் இருந்து 

சபை்றுக்சகாை்ட சசயல் 

திட்டம் என்பவை்றின் இருந்து 

சபைப்பட்டது. முன்வனை்ைம் 

குறித்த வமலதிக தகவல்கை், 

கருத்திட்ட முகாளமத்துவம் 

மை்றும் கை்காைிப்புத் 

திளைக்கைத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கப்சபை்ை "சசப்டம்பர ்

30, 2018 ஆம் வததி அன்ைான 

சபரிய அைவிலான அபிவிருத்தி 

திட்டங்கை் மை்றும் 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்கைின் 

முன்வனை்ைம்" என்ை தகவலில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

இருப்பினும், தாய்லாந்து 

முதலீட்டுப் பங்குதாரரான 

வராஜானா இை்டஸ்ட்ரீஸ் உடன் 

எந்த ஒப்பந்தமும் 

எட்டப்படாளமயால் எழுந்த 

சசயல் பரப்பு மாை்ைம் 

வாக்குறுதியின் சசயல் பரப்பு 

மாை்ைப்பட்டளமயால், 

இவ்வாக்குறுதி 

ளகவிடப்பட்டுை்ைதாக 

வளகப்படுத்தப்பட்டுை்ைது. 
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காரைமாக, இவ் வாக்குறுதி 

ளகவிடப்பட்டுை்ைதாக 

தீரம்ானிக்கப்பட்டது. 

வவளல 

வாய்ப்பு  தயாரிப்பு 

நிதியம்” 

ஒன்றிளனத் MNPEAயில்

 தாபிதத்ல் 

 

சவைிப்பளடயை்ைது தகவல் 

சவைிப்படுத்தப்படவில்ளல 

வதசிய சகாை்ளககை், 

சபாருைாதார 

அலுவல்கை், 

மீை்குடிவயை்ைம், 

புனரவ்ாழ்வைிப்பு, 

வடக்கு மாகாை 

அபிவிருத்தி மை்றும் 

இளைஞர ்அலுவல்கை் 

அளமசச்ு 

(முன்னதாக இளைஞர ்

அலுவல்கை், கருத்திட்ட 

முகாளமத்துவம் மை்றும் 

சதன் அபிவிருத்தி 

அளமசச்ு) 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்திை்கு வழங்கப்பட்ட 

சதாளலவபசி அளழப்பிை்கும், 

2016 ஆம் ஆை்டின் 12 ஆம் 

இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான 

வவை்டுவகாளுக்கும் 

எந்தசவாரு தகவலும் 

வழங்கப்படவில்ளல. வமலும், 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளத தீரம்ானிக்கப் 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளதத் 

தீரம்ானிப்பதை்கு வபாதுமான 

தகவல்கை் இல்ளல. 
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பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த 

தகவலும் குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கவில்ளல. 2016 ஆம் 

ஆை்டின் 12 ஆம் இலக்க 

தகவல் அறியும் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரச 

நிறுவனம்,'இளைஞர ்

அலுவல்கை், கருத்திட்ட 

முகாளமத்துவம் மை்றும் சதன் 

அபிவிருத்தி அளமசச்ு' என்பன 

தமது கடளமயின் கீழ் இல்ளல 

எனவும், தகவல் அறியும் 

உரிளமச ்சட்டத்தின் கீழான 

எமது தகவலுக்கான 

வகாரிக்ளகளய சபாருத்தமான 

அளமசச்ுக்கு 

வமை்சகாை்ளுமாறும், 

பதிலைித்தது. எவ்வாைாயினும், 

28.12.2018 அன்று 

சவைியிடப்பட்ட 

வரத்்தமானி(இலக்கம் 2103/33) 

அறிக்ளகயின் படி இளைஞர ்

அலுவல்கை் அளமசச்ானது, 

வதசிய சகாை்ளககை், 

சபாருைாதார அலுவல்கை், 

மீை்குடிவயை்ைம், 
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புனரவ்ாழ்வைிப்பு, வடக்கு 

மாகாை அபிவிருத்தி, சதாழில் 

பயிை்சி மை்றும் திைன்கை் 

அபிவிருத்தி மை்றும் இளைஞர ்

அலுவல்கை் அளமசச்ின் கீழ் 

சகாை்டுவரப்பட்டது. (18.03.2019 

அன்று சவைியிடப்படட் 

வரத்்தமானி (இலக்கம் 2115/1) 

அறிக்ளகயின் படி, இது 

தை்வபாது வதசிய சகாை்ளககை், 

சபாருைாதார அலுவல்கை், 

மீை்குடிவயை்ைம், 

புனரவ்ாழ்வைிப்பு, வடக்கு 

மாகாை அபிவிருத்தி மை்றும் 

இளைஞர ்அலுவல்கை் 

அளமசச்ாகும்) 

இளைஞர ்

பளடயைியினால் 

நடாதத்ப்பட்ட திைன் 

அபிவிருத்தி நிகழ்சச்ித் 

திட்டத்திை்கான 

ஒத்துளழப்பு 

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது கைிசமானைவு நிளைவவறியது வதசிய இளைஞர ்

பளடயைி 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்ட, சசயல் 

திட்ட மை்றும் முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

78% அளடயப்பட்டுை்ைது. 
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வஜரம்ன் சதாழில்நுட்ப 

கல்லூரியுடன் 

இளைந்து சுவிஸ் 

மை்றும் வஜரம்ன் 

அரசாங்கங்கை் ஐந்து 

சதாழில்நுட்பக் 

கல்லூரிகளைத் 

ஸ்தாபித்தல் 

 

சவைிப்பளடயை்ைது தகவல் 

சவைிப்படுத்தப்படவில்ளல 

வதசிய சகாை்ளககை், 

சபாருைாதார 

அலுவல்கை், 

மீை்குடிவயை்ைம், 

புனரவ்ாழ்வைிப்பு, 

வடக்கு மாகாை 

அபிவிருத்தி மை்றும் 

இளைஞர ்அலுவல்கை் 

அளமசச்ு 

(முன்னதாக இளைஞர ்

அலுவல்கை், கருத்திட்ட 

முகாளமத்துவம் மை்றும் 

சதன் அபிவிருத்தி 

அளமசச்ு) 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்திை்கு வழங்கப்பட்ட 

சதாளலவபசி அளழப்பிை்கும், 

2016 ஆம் ஆை்டின் 12 ஆம் 

இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான 

வவை்டுவகாளுக்கும் 

எந்தசவாரு தகவலும் 

வழங்கப்படவில்ளல. வமலும், 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளத தீரம்ானிக்கப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த 

தகவலும் குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளதத் 

தீரம்ானிப்பதை்கு வபாதுமான 

தகவல்கை் இல்ளல. 
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இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கவில்ளல. 2016 ஆம் 

ஆை்டின் 12 ஆம் இலக்க 

தகவல் அறியும் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரச 

நிறுவனம்,'சதாழில் நுட்ப 

மை்றும் சதாழிை்கல்வி' என்பன 

தமது கடளமயின் கீழ் இல்ளல 

என பதிலைித்தது. 

 

கல்வி மறுசீரளமப்பு 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது கைிசமானைவு நிளைவவறியது கல்வி அளமசச்ு 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்ட, சசயல் 

திட்ட மை்றும் முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. இருப்பினும், 

முன்வனை்ைமானது அளனத்து 

நடவடிக்ளககளூடாகவும் ஒவர 

மாதிரியாக 

அறிக்ளகயிடப்படாததன் 

காரைத்தால், சபைப்பட்ட 

முன்வனை்ைம் பை்றிய விரிவான 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட, 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்டிருந்த 

வபாதிலும், அவரக்ைது 

இலக்குகளை அளடய அவரக்ை் 

எடுத்த நடவடிக்ளககை் மை்றும் 

அதனால் ஏை்ைப்பட்ட 

முன்வனை்ைம் என்பவை்ளை 

தீரம்ானிக்க முடியவில்ளல. 

கருத்திட்ட முகாளமத்துவம் 

மை்றும் கை்காைிப்புத் 
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தகவல்கைின் அடிப்பளடயில் 

முன்வனை்ைத்ளத தீரம்ானிக்க 

முடியவில்ளல. கருத்திட்ட 

முகாளமத்துவம் மை்றும் 

கை்காைிப்புத் 

திளைக்கைத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கப்சபை்ை "சசப்டம்பர ்

30, 2018 ஆம் வததி அன்ைான 

சபரிய அைவிலான அபிவிருத்தி 

திட்டங்கை் மை்றும் 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்கைின் 

முன்வனை்ைம்" என்ை தகவலுக்கு 

இைங்க முன்வனை்ை அைவு 

மதிப்பிடப்பட்டது. 

திளைக்கைத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கப்சபை்ை 

தகவல்களுக்கு இைங்க, 2018 

சசப்டம்பர ்30 ஆம் வததி 

அன்ைான முன்வனை்ைம், 2018 

ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட, இலக்கில் 

80% ஆகும். 

ஆசிரியரக்ளுக்கான 

சதாடரச்ச்ியான 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவைிப்படுத்தப்படவில்ளல 

 

கல்வி அளமசச்ு 
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சதாழில்சார ்

அபிவிருத்தி 

 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்ட, சசயல் 

திட்ட மை்றும் முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. இருப்பினும், 

முன்வனை்ைமானது அளனத்து 

நடவடிக்ளககளூடாகவும் ஒவர 

மாதிரியாக 

அறிக்ளகயிடப்படாததன் 

காரைத்தால், சபைப்பட்ட 

தகவல்கைின் அடிப்பளடயில் 

முன்வனை்ைத்ளத தீரம்ானிக்க 

முடியவில்ளல. 

முன்வனை்ைம் பை்றிய விரிவான 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட, 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்டிருந்த 

வபாதிலும், அவரக்ைது 

இலக்குகளை அளடய அவரக்ை் 

எடுத்த நடவடிக்ளககை் மை்றும் 

அதனால் ஏை்ைப்பட்ட 

முன்வனை்ைம் என்பவை்ளை 

தீரம்ானிக்க முடியவில்ளல. 

 

வயம்ப, சபரகமவ 

மை்றும் சமாரட்டுவ 

பலக்ளலகழகத்தில் 

மருத்துவ பீடங்களைத் 

ஸ்தாபித்தல் 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது பகுதியைவு நிளைவவறியது நகரத் திட்டமிடல், 

நீரவ்ழங்கல் மை்றும் 

உயரக்ல்வி அளமசச்ு 

(முன்னதாக உயரக்ல்வி 

மை்றும் கலாசார 

அலுவல்கை் அளமசச்ு) 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

தகவல் உரிளம சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட, 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்டிருந்த 

தகவல்கைின் அடிப்பளடயில், 

வாக்குறுதியின் குறித்த ஒரு 
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பதிலாக வழங்கப்பட்ட, சசயல் 

திட்ட மை்றும் முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. இருப்பினும் 

ரூபாய் 900 மில்லியன்கை் 

ஒதுக்கப்பட்டிருந்த, 

வாக்குறுதியின் கைிசமானைவு 

சபரிய பகுதியின்(சபரகமுவ 

பல்களலக்கழகத்தில் அரச 

மருத்துவ பீடங்களை நிறுவுதல்) 

முன்வனை்ைத்ளத 

மதிப்பிடமுடியாளமயால் 

ஒட்டுசமாத்த முன்வனை்ைத்ளத 

தீரம்ானிக்க முடியவில்ளல. 

கருத்திட்ட முகாளமத்துவம் 

மை்றும் கை்காைிப்புத் 

திளைக்கைத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கப்சபை்ை "சசப்டம்பர ்

30, 2018 ஆம் வததி அன்ைான 

சபரிய அைவிலான அபிவிருத்தி 

திட்டங்கை் மை்றும் 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்கைின் 

முன்வனை்ைம்" என்ை தகவலுக்கு 

இைங்க முன்வனை்ை அைவு 

மதிப்பிடப்பட்டது. 

 

பகுதிக்கான(வயம்ப 

பல்களலக்கழகத்தில் மருத்துவ 

பீடத்ளத நிறுவுதல்) 

முன்வனை்ைம் 55%ஆக இருந்தது. 

இருப்பினும் ரூபாய் 900 

மில்லியன்கை் 

ஒதுக்கப்பட்டிருந்த, 

வாக்குறுதியின் கைிசமானைவு 

சபரிய பகுதியின்(சபரகமுவ 

பல்களலக்கழகத்தில் அரச 

மருத்துவ பீடங்களை நிறுவுதல்) 

முன்வனை்ைத்ளத 

மதிப்பிடமுடியாளமயால் 

ஒட்டுசமாத்த முன்வனை்ைத்ளத 

தீரம்ானிக்க முடியவில்ளல 

கருத்திட்ட முகாளமத்துவம் 

மை்றும் கை்காைிப்புத் 

திளைக்கைத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கப்சபை்ை 

தகவல்களுக்கு இைங்க, 2018 

சசப்டம்பர ்30 ஆம் வததி 

அன்ைான முன்வனை்ைம், 2018 

ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட, இலக்கில் 

57% ஆகும். எனவவ 

வாக்குறுதியின் ஒட்டு சமாத்த 

முன்வனை்ைம் 56% என 

மதிப்பிடப்பட்டது. சசயல் 

திட்டத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுக் 

காட்டப்பட்ட சசயல்களை 
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அவை்றின் நிதி ஒதுக்கீட்டால் 

எளடயிடுவதன் மூலம் 

சசயை்பாடுகைின் முன்வனை்ைம் 

மதிப்பீடு சசய்யப்பட்டது. 

7 புதிய சதாழிநுட்ப 

பீடங்கைில் 

சதாழில்நுட்பப்பிரிவு 

பட்டப்படிப்பு 

திட்டங்களை 

விரிவாக்குதல் 

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது பகுதியைவு நிளைவவறியது நகரத் திட்டமிடல், 

நீரவ்ழங்கல் மை்றும் 

உயரக்ல்வி அளமசச்ு 

(முன்னதாக உயரக்ல்வி 

மை்றும் கலாசார 

அலுவல்கை் அளமசச்ு) 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட, 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்ட 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

51% அளடயப்பட்டுை்ைது. 

சசயல் திட்டத்தில் 

பட்டியலிடப்பட்டுக் காட்டப்பட்ட 

சசயல்களை அவை்றின் நிதி 

ஒதுக்கீட்டால் எளடயிடுவதன் 

மூலம் சசயை்பாடுகைின் 

முன்வனை்ைம் மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டது. 

 

தியகமவில் 

விளையாட்டுப் 

பாடசாளல 

மை்றும் களலக்கழகம்  

ஒத்துளழக்கப்பட்டது பகுதியைவு நிளைவவறியது சதாளலத்சதாடரப்ுகை், 

சவைிநாட்டு 

வவளலவாய்ப்பு மை்றும் 

விளையாட்டுத்துளை 

அளமசச்ு 

(முன்னதாக மாகாை 
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ஒன்றிளனத் 

ஸ்தாபித்தல் மை்றும் 

2020 இல் சதை்காசிய 

விளையாட்டு வைாகம் 

  

தயாரப்டுத்தல  

 

சளபகை், உை்ளூராட்சி 

மை்றும் 

விளையாட்டுத்துளை 

அளமசச்ு) 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், வாக்குறுதியின் 

கீழ் 2018 ம் ஆை்டுக்குை் 

நிளைவு சசய்யப்பட வவை்டிய 

நடவடிக்ளககை், ஆனால் 2019 

ை்கு காலம் தாழ்த்தப்பட்டுை்ைது 

என 50% ஆனளவ 

மதிப்பிடப்பட்டுை்ைன. எனவவ 

வாக்குறுதியின் முன்வனை்ைம் 

2018 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ்31 

ஆம் வததி அன்று 50% என 

மதிப்பிடப்பட்டது. 

 

சுகததாச சவைியக 

விளையாட்டரங்கிளன 

வமம்படுதத்ல்  

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது முன்வனை்ைம் அை்ைது சதாளலத்சதாடரப்ுகை், 

சவைிநாட்டு 

வவளலவாய்ப்பு மை்றும் 

விளையாட்டுத்துளை 

அளமசச்ு 

(முன்னதாக மாகாை 

சளபகை், உை்ளூராட்சி 

மை்றும் 

விளையாட்டுத்துளை 

அளமசச்ு) 
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முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், வாக்குறுதியின் 

கீழ் 2018 ம் ஆை்டுக்குை் 

நிளைவு சசய்யப்பட வவை்டிய 

நடவடிக்ளககை், ஆனால் 2019 

ை்கு காலம் தாழ்த்தப்பட்டுை்ைது 

என 90% ஆனளவ 

மதிப்பிடப்பட்டுை்ைன. எனவவ 

வாக்குறுதியின் முன்வனை்ைம் 

2018 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ்31 

ஆம் வததி அன்று 10% என 

மதிப்பிடப்பட்டது. 

 

 

குளைந்த வருமானம் 

சபறுபவரக்ளுக்கு 2020 

அைவில் நகர ்மீை் 

உருவாக்கல் 

கருத்திட்டத்தின் கீழ் 

20,000 வீட்டு 

அலகுகளை 

வழங்குதல்  

 

சவைிப்பளடயானது கைிசமானைவு நிளைவவறியது மாநகர மை்றும் வமல் 

மாகாை அபிவிருத்தி 

அளமசச்ு 

முன்வனை்ைம் குறித்த 

தகவல்கை், குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

பதிவவை்ைப்பட்டிருந்த சசயல் 

திட்ட மை்றும் முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. அத்துடன், 

வமலதிக தகவல்கை், 2016 ஆம் 

ஆை்டின் 12 ஆம் இலக்க 

தகவல் உரிளம சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

மை்றும் மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட தகவலுக்கான 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

75% அளடயப்பட்டுை்ைது.சசயல் 

திட்டத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுக் 

காட்டப்பட்ட சசயல்களை 

அவை்றின் நிதி ஒதுக்கீட்டால் 

எளடயிடுவதன் மூலம் 

சசயை்பாடுகைின் முன்வனை்ைம் 

மதிப்பீடு சசய்யப்பட்டது. 
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வகாரிக்ளகக்கு, குறித்த 

அரசாங்க நிறுவனத்தினால் 

வழங்கப்பட்ட பதில்கைிலிருந்து 

சபைப்பட்டது. 

வடக்கு மை்றும் கிழக்கு 

மாகாைங்கைில் 

வீடுகளை 

நிரம்ாைித்தல் 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது முை்ைாக நிளைவவறியது வீடளமப்பு, 

நிரம்ாைத்துளை மை்றும் 

கலாசார அலுவல்கை் 

அளமசச்ு 

(முன்னதாக வீடளமப்பு 

மை்றும் நிரம்ாைத்துளை 

அளமசச்ு) 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்திை்கு வநரில் 

சசன்றிருந்தும், 2016 ஆம் 

ஆை்டின் 12 ஆம் இலக்க 

தகவல் உரிளம சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான 

வவை்டுவகாளுக்கும் 

எந்தசவாரு தகவலும் 

வழங்கப்படவில்ளல. வமலும், 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளத தீரம்ானிக்கப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த 

தகவலும் குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கவில்ளல. கருத்திட்ட 

முகாளமத்துவம் மை்றும் 

கை்காைிப்புத் 

கருத்திட்ட முகாளமத்துவம் 

மை்றும் கை்காைிப்புத் 

திளைக்கைத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கப்சபை்ை 

தகவல்களுக்கு இைங்க, 2018 

சசப்டம்பர ்30 ஆம் வததி 

அன்ைான முன்வனை்ைம், 2018 

ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட, இலக்கில் 

87% ஆகும். சசயல் திட்டத்தில் 

பட்டியலிடப்பட்டுக் காட்டப்பட்ட 

சசயல்களை அவை்றின் நிதி 

ஒதுக்கீட்டால் எளடயிடுவதன் 

மூலம் சசயை்பாடுகைின் 

முன்வனை்ைம் மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டது. 
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திளைக்கைத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கப்சபை்ை "சசப்டம்பர ்

30, 2018 ஆம் வததி அன்ைான 

சபரிய அைவிலான அபிவிருத்தி 

திட்டங்கை் மை்றும் 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்கைின் 

முன்வனை்ைம்" என்ை தகவலுக்கு 

இைங்க முன்வனை்ை அைவு 

மதிப்பிடப்பட்டது. 

வதாட்டத்துளையில்  வீ

டுகளை 

நிரம்ாைித்தல் 

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது பகுதியைவு நிளைவவறியது  

மளலநாட்டு புதிய 

கிராமங்கை், 

உட்கட்டளமப்பு வசதிகை் 

மை்றும் சமுதாய 

அபிவிருத்தி அசமசச்ு 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

51% அளடயப்பட்டுை்ைது. 

 

 

கிராமபுர வீடுகளுக்கு 

அவை்றிளன 

வமம்படுத்துவதை்காக 

சவைிப்பளடயை்ைது தகவல் 

சவைிப்படுத்தப்படவில்ளல 

வீடளமப்பு, 

நிரம்ாைத்துளை மை்றும் 

கலாசார அலுவல்கை் 

அளமசச்ு 

(முன்னதாக வீடளமப்பு 
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வீடட்ு உரிளமயாைர ்

வீடட்ுத் திட்டம். 

 

மை்றும் நிரம்ாைத்துளை 

அளமசச்ு) 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்திை்கு வநரில் 

சசன்றிருந்தும், 2016 ஆம் 

ஆை்டின் 12 ஆம் இலக்க 

தகவல் உரிளம சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான 

வவை்டுவகாளுக்கும் 

எந்தசவாரு தகவலும் 

வழங்கப்படவில்ளல. வமலும், 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளத தீரம்ானிக்கப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த 

தகவலும் குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கவில்ளல. 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளதத் 

தீரம்ானிப்பதை்கு வபாதுமான 

தகவல்கை் இல்ளல. 

 

நகர ்மீைாக்கல் 

கருத்திட்டம் 

 

சவைிப்பளடயானது கைிசமானைவு நிளைவவறியது மாநகர மை்றும் வமல் 

மாகாை அபிவிருத்தி 

அளமசச்ு 

முன்வனை்ைம் குறித்த 

தகவல்கை், குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

பதிவவை்ைப்பட்டிருந்த 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

77% அளடயப்பட்டுை்ைது. 

சசயல் திட்டத்தில் 
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அத்துடன், வமலதிக தகவல்கை், 

2016 ஆம் ஆை்டின் 12 ஆம் 

இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

மை்றும் மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட தகவலுக்கான 

வகாரிக்ளகக்கு, குறித்த 

அரசாங்க நிறுவனத்தினால் 

வழங்கப்பட்ட பதில்கைிலிருந்து 

சபைப்பட்டது. 

பட்டியலிடப்பட்டுக் காட்டப்பட்ட 

சசயல்களை அவை்றின் நிதி 

ஒதுக்கீட்டால் எளடயிடுவதன் 

மூலம் சசயை்பாடுகைின் 

முன்வனை்ைம் மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டது. துளை சசயல் 

திட்டத்திை்கான முன்வனை்ைம் 

குறிப்பிடப்பட்டு ஆனால் 

அதை்கான நிதி ஒதுக்கீடு 

வழங்கப்பட்டிருக்காளமயால், 

சமாத்தமாக சசயல் 

திட்டத்திை்கான சராசரி 

முன்வனை்ைம் கைக்கிடப்பட்டு, 

அதன் நிதி ஒதுக்கீட்டால் 

எளடயிடப்பட்டுை்ைது. 

கை்டி, அனுராதபுரம், 

காலி மை்றும் 

யாழ்பாைம் வபான்ை 

நகரக்ைில் நகராக்கல் 

மை்றும் மூவலாபாய 

நகர ்

அபிவிருத்தித்திட்டம்  க

ருத்திட்டம். 

 

சவைிப்பளடயானது முை்ைாக நிளைவவறியது மாநகர மை்றும் வமல் 

மாகாை அபிவிருத்தி 

அளமசச்ு 

முன்வனை்ைம் குறித்த 

தகவல்கை், குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

பதிவவை்ைப்பட்டிருந்த 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

அத்துடன், வமலதிக தகவல்கை், 

2016 ஆம் ஆை்டின் 12 ஆம் 

இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

83% அளடயப்பட்டுை்ைது. 

சசயல் திட்டத்தில் 

பட்டியலிடப்பட்டுக் காட்டப்பட்ட 

சசயல்களை அவை்றின் நிதி 

ஒதுக்கீட்டால் எளடயிடுவதன் 

மூலம் சசயை்பாடுகைின் 
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தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

மை்றும் மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட தகவலுக்கான 

வகாரிக்ளகக்கு, குறித்த 

அரசாங்க நிறுவனத்தினால் 

வழங்கப்பட்ட பதில்கைிலிருந்து 

சபைப்பட்டது. 

முன்வனை்ைம் மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டது. 

கல்முளன மை்றும் 

சம்மாந்துளரக்கான 

பிரதான நகர ்

அபிவிருத்தித் 

திட்டத்திளன 

சசயை்படுத்தல், நகர 

திட்டமிடல் மை்றும் நீர ்

வழங்கல் 

அளமசச்ினால் 

பின்தங்கிய 

பிரவதசங்கைில் 

நகராக்கத்திளன 

அபிவிருத்திசசய்தல் 

 

சவைிப்பளடயை்ைது தகவல் 

சவைிப்படுத்தப்படவில்ளல 

நகரத் திட்டமிடல், 

நீரவ்ழங்கல் மை்றும் 

உயரக்ல்வி அளமசச்ு 

(முன்னதாக நகரத் 

திட்டமிடல் மை்றும் 

நீரவ்ழங்கல் அளமசச்ு) 

தகவல் வவை்டி குறித்த 

அரசாங்க நிறுவனத்திை்கு 

வமை்சகாை்ைப்பட்ட 

சதாளலவபசி 

அளழப்புக்களுக்கும், 2016 ஆம் 

ஆை்டின் 12 ஆம் இலக்க 

தகவல் உரிளம சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான 

வவை்டுவகாளுக்கும் 

எந்தசவாரு தகவலும் 

வழங்கப்படவில்ளல. வமலும், 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளத தீரம்ானிக்கப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த 

தகவலும் குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளதத் 

தீரம்ானிப்பதை்கு வபாதுமான 

தகவல்கை் இல்ளல. 
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இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கவில்ளல. 

மத்திய 

அதிவவகப்பாளத 

திட்டம் 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது கைிசமானைவு நிளைவவறியது  

சநடுஞ்சாளலகை், வீதி 

அபிவிருத்தி மை்றும் 

சபை்வைாலிய வை 

அபிவிருத்தி அளமசச்ு 

(முன்னதாக 

சநடுஞ்சாளலகை் 

மை்றும் வீதி அபிவிருத்தி 

அளமசச்ு) 

தகவல் வவை்டி குறித்த 

அரசாங்க நிறுவனத்திை்கு 

வமை்சகாை்ைப்பட்ட 

சதாளலவபசி 

அளழப்புக்களுக்கும், 2016 ஆம் 

ஆை்டின் 12 ஆம் இலக்க 

தகவல் உரிளம சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான 

வவை்டுவகாளுக்கும் 

எந்தசவாரு தகவலும் 

வழங்கப்படவில்ளல. வமலும், 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளத தீரம்ானிக்கப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த 

தகவலும் குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கருத்திட்ட முகாளமத்துவம் 

மை்றும் கை்காைிப்புத் 

திளைக்கைத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கப்சபை்ை, 2018 

சசப்டம்பர ்30 ஆம் வததி அன்று 

முடிவளடந்த காலத்திை்கான 

தகவல்களுக்கு இைங்க, 

திட்டத்தின் தனித்தனி 

பிரிவுகளுக்கான 

முன்வனை்ைத்ளத 

தீரம்ானிக்கக்கூடியதாக 

இருந்தது. பிரிவு I இன் இரை்டு 

பகுதிகளுக்குமான 

முன்வனை்ைம் ஆை்டுக்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்டஇலக்கில்(75% 

மை்றும் 19%) 84% மை்றும் 32% 

என தீரம்ானிக்கப்பட்டுை்ைது. 
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கிளடக்கவில்ளல. கருத்திட்ட 

முகாளமத்துவம் மை்றும் 

கை்காைிப்புத் 

திளைக்கைத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கப்சபை்ை "சசப்டம்பர ்

30, 2018 ஆம் வததி அன்ைான 

சபரிய அைவிலான அபிவிருத்தி 

திட்டங்கை் மை்றும் 

நிகழ்சச்ித்திட்டங்கைின் 

முன்வனை்ைம்" என்ை தகவலுக்கு 

இைங்க முன்வனை்ை அைவு 

மதிப்பிடப்பட்டது. 

பிரிவு II இன் இரை்டு 

பகுதிகளுக்குமான 

முன்வனை்ைம் ஆை்டுக்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட 

இலக்கில்(100% மை்றும் 45%) 83% 

மை்றும் 96% என 

தீரம்ானிக்கப்பட்டுை்ைது. பிரிவு 

III, நிலம் 

சகாை்வனவுத்திட்டத்தின் 

ஒட்டுசமாத்த முன்வனை்ைம் 

ஆை்டுக்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட(100%) 

இலக்கில் 80% என 

தீரம்ானிக்கப்பட்டுை்ைது. பிரிவு 

IV இன் முன்வனை்ைம் 

ஆை்டுக்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட(75%) 

இலக்கில் 91% என 

தீரம்ானிக்கப்பட்டுை்ைது. 

எனவவ வாக்குறுதியின் 2018 

ஆம் ஆை்டுக்கான 

முன்வனை்ைம் கைிசமானது 

எனத் தீரம்ானிக்கப்பட்டது. 

கிராமப்புர வீதி 

வரலப்பின்னளல 

வமம்படுதத்ல் 

 

சவைிப்பளடயை்ைது தகவல் 

சவைிப்படுத்தப்படவில்ளல 

சநடுஞ்சாளலகை், வீதி 

அபிவிருத்தி மை்றும் 

சபை்வைாலிய வை 

அபிவிருத்தி அளமசச்ு 

(முன்னதாக 

சநடுஞ்சாளலகை் 
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மை்றும் வீதி அபிவிருத்தி 

அளமசச்ு) 

தகவல் வவை்டி குறித்த 

அரசாங்க நிறுவனத்திை்கு 

வமை்சகாை்ைப்பட்ட 

சதாளலவபசி 

அளழப்புக்களுக்கும், 2016 ஆம் 

ஆை்டின் 12 ஆம் இலக்க 

தகவல் உரிளம சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான 

வவை்டுவகாளுக்கும் 

எந்தசவாரு தகவலும் 

வழங்கப்படவில்ளல. வமலும், 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளத தீரம்ானிக்கப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த 

தகவலும் குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கவில்ளல. 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளதத் 

தீரம்ானிப்பதை்கு வபாதுமான 

தகவல்கை் இல்ளல. 

 

சவை்ைம் மை்றும் 

மை்சரிவு காரைமாக 

வசதத்திை்குை்ைான 

வீதிகளை 

புனரளமதத்ல் 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது முை்ைாக நிளைவவறியது சபாது நிருவாக மை்றும் 

அனரத்்த முகாளமத்துவ 

அளமசச்ு 

(முன்னதாக நீரப்்பாசன, 

நீரவ்ை முகாளமத்துவ 

மை்றும் அனரத்்த 

முகாளமத்துவ அளமசச்ு) 
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 முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட, 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்ட 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

82% அளடயப்பட்டுை்ைது. 

சசயல் திட்டத்தில் 

பட்டியலிடப்பட்டுக் காட்டப்பட்ட 

சசயல்களை அவை்றின் 

உத்வதச சமாத்த 

சசலவீனத்தால் எளடயிடுவதன் 

மூலம் சசயை்பாடுகைின் 

முன்வனை்ைம் மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டது. வாக்குறுதிகை் 

2018 இை்கு முன்னர ்

அைிக்கப்பட்டிருப்பதால், 

சசயல் திட்டங்களுக்கான நிதி 

ஒதுக்கீடு 2018 இல் 

ஒத்திருக்கவில்ளல. இதன் 

காரைமாக சசயல் 

திட்டங்களை அவை்றின் நிதி 

ஒதுக்கீட்டால் எளடயிட்டு 

மதிப்பிட முடியவில்ளல. 

 

இலங்ளக வங்கிக்கான 

மூலதன உட்சசலுதத்ல் 

 

சவைிப்பளடயானது முை்ைாக நிளைவவறியது நிதி அளமசச்ு 

(முன்னதாக நிதி மை்றும் 

சவகுசன ஊடக 

அளமசச்ு) 
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முன்வனை்ைம் சதாடரப்ான 

தகவல்கை் இலங்ளக வங்கியின் 

இளையத்தைத்தில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. வமலதிக 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தினால் 

வழங்கப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

100% அளடயப்பட்டுை்ைது. 

 

சதாழில்நுட்பத்ளதயும் 

டிஜிட்டலம்யப்படுதத்

ளலயும் 

உடச்சலுத்துவதினனூ

டாக வசளவ 

வழங்களல 

வமம்படுத்துவதை்கு 

தகவல் மை்றும் 

சதாடரப்ாடல் 

சதாழில்நுட்ப 

நிறுவனம் 

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது கைிசமானைவு நிளைவவறியது சதாளலத்சதாடரப்ுகை், 

சவைிநாட்டு 

வவளலவாய்ப்பு மை்றும் 

விளையாட்டுத்துளை 

அளமசச்ு 

(முன்னதாக 

சதாளலத்சதாடரப்ுகை், 

டிஜிட்டல் உட்கட்டளமப்பு 

வசதிகை் மை்றும் 

சவைிநாட்டு சதாழில் 

வாய்ப்புகை் அளமசச்ு) 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட 

சசயல் திட்ட மை்றும் 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

77% அளடயப்பட்டுை்ைது. 

சசயல் திட்டத்தில் 

பட்டியலிடப்பட்டுக் காட்டப்பட்ட 

சசயல்களை அவை்றின் நிதி 

ஒதுக்கீட்டால் எளடயிடுவதன் 
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மூலம் சசயை்பாடுகைின் 

முன்வனை்ைம் மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டது. சசயல் 

திட்டத்தில் காைப்படும் ஒரு 

சசயல்பாட்டிை்கு (கல்வியில் ICT) 

சசயல் திட்டத்தில் சபௌதீக 

இலக்குகை் 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்ளல. 

வமலும் முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயில் இவை்றின் 

முன்வனை்ைம் சதாடரப்ாக எந்த 

தகவல்களும் இருக்கவில்ளல. 

இதன் காரைமாக இது 

கைிப்பீடுகைில் இருந்து 

விடுபட்டுை்ைது. 

வடக்கு மை்றும் கிழக்கு 

மாகாைங்கைிலுை்ை 

மாை்றுத் திைனுளடய 

சபை்கைின் 

வதளவகளை எடுத்துக் 

கூறுவதை்கான 

சபாருைாதார 

அதிகாரமைிதத்ல், 

சமூக உட்கட்டளமப்பு 

அபிவிருத்தி மை்றும் 

விவசட நிகழ்சச்ித் 

திட்டங்கை் 

ஆகியவை்ளை 

ளமயமாகக் சகாை்டு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவைிப்படுத்தப்படவில்ளல 

வதசிய ஒருளமப்பாடு, 

அரசகரும சமாழிகை், 

சமூக வமம்பாடு மை்றும் 

இந்து சமய அலுவலகை் 

அளமசச்ு 

(முன்னதாக வதசிய 

ஒருளமப்பாடு, 

நல்லிைக்கம் மை்றும் 

அரசகரும சமாழிகை் 

அளமசச்ு) 

முன்வனை்ைம் பை்றிய தகவல் 

வவை்டி குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்திை்கு 

வமை்சகாை்ைப்பட்ட 

சதாளலவபசி அளழப்புக்கு 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளதத் 

தீரம்ானிப்பதை்கு வபாதுமான 

தகவல்கை் இல்ளல. 
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நல்லிைக்கதள்த 

வலுவூட்டுதல். 

 

எந்தசவாரு தகவலும் 

வழங்கப்படவில்ளல. 2016 ஆம் 

ஆை்டின் 12 ஆம் இலக்க 

தகவல் உரிளம சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட, 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக சசயல் திட்ட அறிக்ளக 

சபைப்பட்டது. வமலும், 

வாக்குறுதியின் 

முன்வனை்ைத்ளத தீரம்ானிக்கப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த 

தகவலும் குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தின் 

இளையத்தைத்தில் 

கிளடக்கவில்ளல. 

வடக்கு மை்றும் கிழக்கு 

மாகாைங்ைிலுை்ை 

மாை்றுத் திைனுளடய 

சபை்கைின் 

வதளவகளை எடுத்துக் 

கூறுவதை்கான 

சபாருைாதார 

அதிகாரமைிதத்ல், 

சமூக உட்கட்டளமப்பு 

அபிவிருத்தி மை்றும் 

விவசட நிகழ்சச்ித் 

திட்டங்கை் 

ஆகியவை்ளை 

ளமயமாகக் சகாை்டு 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது முை்ைாக நிளைவவறியது வதசிய சகாை்ளககை், 

சபாருைாதார 

அலுவல்கை், 

மீை்குடிவயை்ைம், 

புனரவ்ாழ்வைிப்பு, 

வடக்கு மாகாை 

அபிவிருத்தி மை்றும் 

இளைஞர ்அலுவல்கை் 

அளமசச்ு 

(முன்னதாக 

மீை்குடிவயை்ைம், 

புனரவ்ாழ்வைிப்பு, 

வடக்கு அபிவிருத்தி 

மை்றும் இந்துமத 

அலுவல்கை் அளமசச்ு) 
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நல்லிைக்கதள்த 

வலுவூட்டுதல். 

 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

100% அளடயப்பட்டுை்ைது. 

 

கடன் கூட்டுைவூச ்

சங்கங்கைினூடாக 

வடக்கு மை்றும் வட 

மத்திய 

மாகாைங்கைிலுை்ை 

கடன்பட்டுை்ை 

மக்களுக்கு 

ஆதரவைித்தல் 

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது முை்ைாக நிளைவவறியது வதசிய சகாை்ளககை், 

சபாருைாதார 

அலுவல்கை், 

மீை்குடிவயை்ைம், 

புனரவ்ாழ்வைிப்பு, 

வடக்கு மாகாை 

அபிவிருத்தி மை்றும் 

இளைஞர ்அலுவல்கை் 

அளமசச்ு 

(முன்னதாக 

மீை்குடிவயை்ைம், 

புனரவ்ாழ்வைிப்பு, 

வடக்கு அபிவிருத்தி 

மை்றும் இந்துமத 

அலுவல்கை் அளமசச்ு) 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

100% அளடயப்பட்டுை்ைது. 
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உை்பத்தியாைர ்

கூட்டுைவுச ்

சங்கங்கைினூடாக வட 

மாகாைத்திலுை்ை 

சதரிவுசசய்யப்பட்ட 

சிறு 

ளகதச்தாழில்களுக்கு 

ஆதரவைித்தல் 

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது முை்ைாக நிளைவவறியது வதசிய சகாை்ளககை், 

சபாருைாதார 

அலுவல்கை், 

மீை்குடிவயை்ைம், 

புனரவ்ாழ்வைிப்பு, 

வடக்கு மாகாை 

அபிவிருத்தி மை்றும் 

இளைஞர ்அலுவல்கை் 

அளமசச்ு 

(முன்னதாக 

மீை்குடிவயை்ைம், 

புனரவ்ாழ்வைிப்பு, 

வடக்கு அபிவிருத்தி 

மை்றும் இந்துமத 

அலுவல்கை் அளமசச்ு) 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட வகாரிக்ளகக்கு, 

குறித்த அரசாங்க 

நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

98% அளடயப்பட்டுை்ைது. 

 

உை்நட்டில் 

இடம்சபயரந்்துை்ை 

முஸ்லீம்கைின் 

மீை்குடிவயை்ைம் - 

வீடளமப்பு மை்றும் 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது கைிசமானைவு நிளைவவறியது ளகத்சதாழில், வாைிப 

அலுவல்கை், 

நீை்டகாலமாக 

இடம்சபயரந்்த 

நபரக்ைின் 

மீை்குடிவயை்ைம், 

கூட்டுைவுத்துளை 

அபிவிருத்தி, சதாழில் 
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உடக்ட்டளமப்புகைின் 

ஏை்பாடு 

 

பயிை்சி மை்றும் திைன்கை் 

அபிவிருத்தி அளமசச்ு 

(முன்னதாக 

ளகத்சதாழில் மை்றும் 

வாைிப அலுவல்கை் 

அளமசச்ு) 

முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்ட 

முன்வனை்ை அறிக்ளகயில் 

இருந்து சபைப்பட்டது. அத்துடன் 

முன்வனை்ைம் குறித்த வமலதிக 

தகவல்கை், மின்னஞ்சல் மூலம் 

விடுக்கப்பட்ட தகவலுக்கான 

வகாரிக்ளகக்கு, குறித்த 

அரசாங்க நிறுவனத்தினால் 

வழங்கப்பட்ட பதிலிலிருந்து 

சபைப்பட்டது. 

கிளடக்கப்சபை்ை தகவல்கைின் 

அடிப்பளடயில், 2018 ஆம் 

ஆை்டு டிசம்பர ்31 ஆம் வததி 

அன்று, 2018 ஆம் ஆை்டிை்சகன 

நிரை்யிக்கப்பட்ட இலக்கில் 

72% அளடயப்பட்டுை்ைது. 

சசயல் திட்டத்தில் 

பட்டியலிடப்பட்டுக் காட்டப்பட்ட 

சசயல்களை அவை்றின் நிதி 

ஒதுக்கீட்டால் எளடயிடுவதன் 

மூலம் சசயை்பாடுகைின் 

முன்வனை்ைம் மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டது. களடத்சதாகுதி 

மை்றும் வபருந்து 

நிளலயத்துடனான மன்னார ்

நகரின் மீை் புனருத்தானம் 

மை்றும் முசலி பிரவதச சளபப் 

பிரிவில் உை்ை 

சிலாவத்துளையின் நகராக்கல் 

அபிவிருத்தி திட்டம் ஆகிய 

சசயல்பாடுகைின் 

முன்வனை்ைம் 50% என 

கருதப்பட்டது. காரைம் 

நடுவருட மதிப்பீட்டின் வபாது 
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சபைப்பட்ட முன்வனை்ை 

அறிக்ளகயின் படி இதை்கான 

அனுமதி வழங்கப்பட்டு 

வவளலகை் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. இவத 

வபான்று பாடசாளலகை், 

ளவத்தியசாளலகை் மை்றும் 

PMU கைின் நடவடிக்ளக மை்றும் 

பராமரிப்புச ்சசயல்பாடுகை் 

சதாடரப்ான திட்டம் 100% 

முன்வனை்ைம் அளடந்ததாக 

கருதப்பட்டது. காரைம், இச ்

சசயல்பாட்டுக்கான நிதி 

ஒதுக்கீடு பூரைமாக 

பாவிக்கப்பட்டுை்ைது. 

காைாமல்வபான 

நபரக்ை் சதாடரப்ான 

அலுவலகத்ளதத் 

தாபிப்பதை்கான 

ஆதரவு (OMP)  

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவைிப்படுத்தப்படவில்ளல 

வதசிய ஒருளமப்பாடு, 

அரசகரும சமாழிகை், 

சமூக வமம்பாடு மை்றும் 

இந்து சமய அலுவலகை் 

அளமசச்ு 

(முன்னதாக வதசிய 

ஒருளமப்பாடு, 

நல்லிைக்கம் மை்றும் 

அரசகரும சமாழிகை் 

அளமசச்ு) 
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முன்வனை்ைம் பை்றிய 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்ட 

வகாரப்்புக்கைில் இருந்து 

சபைப்பட்டது. அவரக்ைது 

இலக்குகளை அளடய அவரக்ை் 

எடுத்த நடவடிக்ளககை் மை்றும் 

அதனால் ஏை்ைப்பட்ட 

முன்வனை்ைம் என்பவை்ளை 

தீரம்ானிக்க முடியவில்ளல. 

இருப்பினும் சபைப்பட்ட 

தகவல்கை் வாக்குறுதியில் 

காைப்பட்ட குறித்த இலக்குகை் 

மை்றும் முன்வனை்ைம் பை்றிய 

நடவடிக்ளககளை 

சகாை்டிருக்காளமயால், 

அத்தகவல்களைக் சகாை்டு 

முன்வனை்ைத்ளத தீரம்ானிக்க 

முடியவில்ளல. 

முன்வனை்ைம் பை்றிய விரிவான 

தகவல்கை், 2016 ஆம் ஆை்டின் 

12 ஆம் இலக்க தகவல் உரிளம 

சட்டத்தின் கீழ் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட, 

தகவலுக்கான வகாரிக்ளகக்கு 

பதிலாக வழங்கப்பட்டிருந்த 

வபாதிலும், அவரக்ைது 

இலக்குகளை அளடய அவரக்ை் 

எடுத்த நடவடிக்ளககை் மை்றும் 

அதனால் ஏை்ைப்பட்ட 

முன்வனை்ைம் என்பவை்ளை 

தீரம்ானிக்க முடியவில்ளல. 
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சபாறுப்புத்துறத்தல் 

இந்த இளைய வமளடயில் பிரசுரிக்கப்பட்டுை்ை தகவல்கை் அளனத்தும் அரச ஆவைங்கை், உத்திவயாகபூரவ் சவைியீடுகை், 

சபாது ஆவைங்கை் மை்றும் தகவல் அறியும் உரிளம சடட்த்தின் மூலம் சபை்றுக்சகாை்ைப்பட்ட தகவல்கை் என்பவை்ளை 

அடிப்பளடயாகக் சகாை்டு சதாகுக்கப்பட்டுை்ைது. இந்த இளைய வமளடயில் பிரசுரிக்கப்படும் தகவல்கை் எளவயும் 

சவரிட்வட ரிசரச் ்நிறுவனத்தினவதா அந்நிறுவனத்தில் பைிபுரிபவரக்ைினவதா தனிப்பட்ட வநாக்வகா கருத்துக்கவைா 

கிளடயாது. இந்த இளையவமளடயில் உை்ை தகவல்கைின் காரைமாக ஏை்படும் எவ்வளகயான இழப்புக்கை் மை்றும் 

வசதங்கைிை்வகா அல்லது ஏை்படலாம் என அனுமானிக்கக்கூடிய எவ்வளகயான இழப்பு, வசதம் அல்லது நை்சபயரிை்கான 

கைங்கங்கைிை்வகா சவரிட்வட ரிசரச் ்நிறுவனம் சபாறுப்சபடுக்காது. 

இந்த இளையவமளடயில் பிரசுரிக்கப்படும் தரவுகை் அளனத்ளதயும் நம்பகமான மூலங்கைில் இருந்து 

சபை்றுக்சகாை்வதை்கான அளனத்து முயை்சிகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் அவதவவளை, அத்தரவுகளைக் சகாை்டு சபை்ை 

சபறுவபறுகைில் காைப்படும் தவறுகை் அல்லது விடுபடல்கைிை்கு சவரிட்வட ரிசரச் ்நிறுவனவமா budgetpromises.org குழு 

அங்கத்தவரக்வைா சபாறுப்பாக மாடட்ாரக்ை். சவரிட்வட ரிசரச் ்நிறுவனத்தின் அனுமதியின்றி இந்த இளையவமளடயில் 

உை்ை உை்ைடக்கங்களை வைிக வநாக்கத்திை்காக திருத்தவவா, சவைியிடவவா, ளகமாை்ைவவா, பரவலாக்கவவா, விை்பளன 

சசய்யவவா, மீை்பதிக்கவவா, இதளனத் தழுவி புதிய உை்ைடக்கங்களை உருவாக்கவவா, பகிரந்்தைிக்கவவா, 

மீை்இடுளகயிடவவா அல்லது காடச்ிப்படுத்தவவா எவரிை்கும் அனுமதியில்ளல. அத்துடன் சவரிடவ்ட ரிசரச் ்நிறுவனத்தின் 

முன் அனுமதியின்றிவயா, முன் அனுமதியுடவனா இந்த இளையவமளடயில் உை்ை தரவுகளைக் சகாை்டு 

மீை்உருவாக்கப்படும் எவ்வளகயான சவைியீடுகைிை்கும் budgetpromises.org குழு சபாறுப்சபடுக்காது. 

budgetpromises.org எவ்விதமான அரசியல் கட்சிகளை பிரதிநிதிப்படுத்துவவதா, ஆதரிப்பவதா, ஒப்புதல் வழங்குவவதா அல்லது 

எவ்விதமான அரசியை் கடச்ிகளுடவனா அரசியலுடன் சம்பந்தப்படட் நிறுவனங்கைினுடவனா சதாடரப்ுபட்டது அல்ல. 

அத்துடன் எமது பகுப்பாய்வுகை் அளனத்தும் புை்ைிவிபரங்களை மாத்திரம் அடிப்பளடயாகக் சகாை்ட அனுமானங்கை் 

ஆகும். 

இந்த இளையவமளடயில் உை்ை அளனத்து தரவுகளும் மக்கை் மத்தியில் விழிப்புைரள்வ ஏை்படுத்தும் வநாக்கில் எவ்வித 

கடட்ைங்களும் இன்றி வழங்கப்படுகின்ைது. இத்தரவுகளைப் பாவிப்பதை்கு பாவளனயாைர ்மை்றும் சவரிட்வட ரிசரச் ்

அல்லது budgetpromises.org குழுவினரிை்கும் இளடயில் எவ்வித ஒப்பந்தங்கவைா, புரிந்துைரவ்ுகவைா கிளடயாது. 
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இந்த இளையவமளட இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுை்ை தரவுகைின் வபாக்கிளன குறித்துக்காட்டுவதை்காக, budgetpromises.org 

இனால் சுயாதீனமாக தயாரிக்கப்படட் பல பகுப்பாய்வுகளையும் 

உை்ைடக்கியுை்ைது. இப்பகுப்பாய்வுகளை மீை் உருவாக்கம் சசய்யும் முன் சவரிட்வட ரிசரச் ்நிறுவனத்தின் அனுமதிளயப் 

சபறுவது கட்டாயமாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


