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வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகள்: 

பாராளுமன்றத்திற்கு அப்பால் 

“வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகள்: பாராளுமன்றத்திற்கு 
அப்பால்” என்பது அரொங்கம் அதன் வருடாந்த வரவு செலவுத் திட்ட 
வாக்குறுதிகளை நிளறவவற்றுவளத பின்சதாடர்ந்து கவனிக்கும் ஒரு 
முன்வ ாடி இளைய வமளடயாகும். 

2017 ஆம் ஆண்டு சதாடங்கப்பட்ட இந்த இளைய வமளட, 
அரொங்கத்தின் வருடாந்த வரவு செலவுத்திட்ட உளர ெம்பந்தமா  
இரண்டு அடிப்பளடயா  வகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முள கின்றது. 

▪ (i) அரொங்கம் சொல்வளத செய்கின்றதா? 
▪ (ii) அரொங்கம் செய்வளத சொல்கின்றதா? 

இக்வகள்விகளுக்கா  பதில்களை பகிரங்கமாக வழங்குவதன் மூலம், 
இந்த இளைய வமளட பின்வருவ வற்ளற அளடய முயல்கின்றது. 

▪ (i) அரொங்கத்தின் வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகளின் 
சவளிப்பளட தன்ளமளய வமம்படுத்தல் 

▪ (ii) இவ்வாக்குறுதிகளுக்கு அரொங்கத்ளத சபாறுப்பாளி ஆக்குதல் 

செயற்படும் விதம் 

BudgetPromises.Org இளைய வமளடயா து, வரவு செலவுத் திட்ட உளரயில் 
உள்ை ரூ.500 மில்லியனுக்கு வமற்பட்ட புதிய செலவி  முன்சமாழிவுகளை 
அல்லது ‘வாக்குறுதிகளை’ கண்காணிக்கிறது. (இம்முன்சமாழிவுகளை 
வரவு செலவுத் திட்ட உளரயின் பின்னிளைப்பு 2 இல் காைலாம்). 2019 
ஆம் ஆண்டில், செலவீ  ஒதுக்கீடு இல்லாத ெட்டங்கள் மற்றும் 
விதிமுளறகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் வபான்ற சகாள்ளக 
முன்சமாழிவுகளையும் இந்த இளைய வமளடயா து கண்காணிக்க 
ஆரம்பித்தது. 
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ஆண்டு 

செலவீ  முன்சமாழிவுகள் சகாள்ளக 
முன்சமாழிவுகள் 

சதரிவு 
செய்வதற்கா  
அைவுவகால்

1 
முன்சமாழிவுகளின் 
எண்ணிக்ளக 

திட்டங்களின் 
சமாத்த 
மதிப்பு 

முன்சமாழிவுகளின் 
எண்ணிக்ளக 

 2017 ரூ.1பில்லியனுக்கு 
வமற்பட்டது  37 ரூ. 116,910 

மில்லியன் எதுவுமில்ளல 

 2018 ரூ.1பில்லியனுக்கு 
வமற்பட்டது  38 ரூ. 149,350 

மில்லியன் எதுவுமில்ளல 

 2019 
ரூ.500 

மில்லியனுக்கு 
வமற்பட்டது  37 ரூ. 100,875 

மில்லியன்  22 

 
 
 
இந்த இளைய வமளடயா து வருடத்துக்கு இரண்டு தடளவகள் 
புதுப்பிக்கப்படும், அத்துடன் ஒவ்சவாரு செலவீ  முன்சமாழிவும் இரண்டு 
குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி 
மதிப்பிடப்படுகின்றது: சவளிப்பணடத்தன்ணம மற்றும் முன்னேற்றம். 
சகாள்ளகத் திட்டங்கள் நிளறவவற்றப்படுவது ஒவர ஒரு 
குறிகாட்டியா  முன்னேற்றத்ணத மாத்திரம் பயன்படுத்தி 
கண்காணிக்கப்படுகின்றது. சகாள்ளகத் திட்டங்களின் நிளல, தகவல் 
அறியும் உரிளமச் ெட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வகாரிக்ளககளில் 
தங்கியிருக்காமல், முக்கியமாக சபாதுசவளியில் கிளடக்கும் 
தகவல்களைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படுகின்றது. எ வவ, சகாள்ளகத் 

 

1 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் சதரிவு செய்வதற்கா  அைவுவகால், திட்டத்திற்காக 
முன்சமாழியப்பட்ட செலவி  ஒதுக்கீட்ளட மாத்திரம் அடிப்பளடயாகக் சகாண்டிருந்தது. 
2019 ஆம் ஆண்டில் வரவு செலவுத்திட்ட உளரயின் அறிக்ளகயிடும் வடிவம் மாறியத ால், 
சதரிவுசெய்வதற்கா  அைவுவகால் முன்சமாழியப்பட்ட செலவி  ஒதுக்கீடு மற்றும் 
ஏற்க வவ ஒதுக்கப்பட்ட சதாளகளய அடிப்பளடயாகக் சகாண்டுள்ைது. 
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திட்டங்களின் மதிப்பீடா து சவளிப்பளடத்தன்ளம குறிகாட்டிளயக் 
சகாண்டிருக்கவில்ளல. 

முதல் ஆறு மாதங்களுக்கா , வருட நடுப்பகுதி செயல்திறன் 
மதிப்பீடா து அக்வடாபர் மாதத்தில் சவளியிடப்படும். அவதவவளை, முழு 
வருடத்திற்கா  ஆண்டிறுதி செயல்திறன் மதிப்பீடா து சதாடர்ந்து வரும் 
வருடத்தின் ஏப்ரல்/வம மாதங்களில் சவளியிடப்படுகின்றது.2 

1. செலவீ  முன்சமாழிவுகள் 

1.1. சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்காணிப்பான் 

இச்சுட்டியா து ஒவ்சவாரு வாக்குறுதி சதாடர்பாகவும் அரொங்கம் தான் 
செய்வது பற்றி எந்தைவு சவளிப்படுத்துகிறது என்பளதக் 
கண்காணிக்கிறது. இக்கண்காணிப்பான் ஆ து, ஒவ்சவாரு 
வாக்குறுதிகளையும் நளடமுளறப்படுத்துவது சதாடர்பா  தகவல்களை 
வழங்குவதில் காைப்படும் அரொங்கத்தின் சவளிப்பளடத் தன்ளமயின் 
நிளலளய அைவிடுகின்றது. அரொங்க இளையத்தைங்கள் மற்றும் தகவல் 
அறியும் உரிளமச் ெட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வகாரிக்ளககளில் 
இருந்து சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட தகவல்களை கண்காணிப்பான் 
பயன்படுத்துகின்றது. 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் அரொங்க 
நிறுவ ங்களுக்கு விஜயம் செய்தும், முளறொரா வகாரிக்ளககளின் 
மூலமாகவும் தகவல்கள் திரட்டப்பட்ட . எனினும், இந்த தகவல் 
வெகரிக்கும் முளற நிறுத்தப்பட்டுள்ைது. 

வருட நடுப்பகுதி மதிப்பீடா து, ஒவ்சவாரு வாக்குறுதியி தும் முதல் ஆறு 
மாதத்திற்கா  முன்வ ற்றம் சதாடர்பா  தகவல்களை வழங்குவதில் 
காைப்பட்ட அரொங்கத்தின் சவளிப்பளடத் தன்ளமயின் அைளவ 
மதிப்பிடுகின்றது. ஆண்டிறுதி மதிப்பீடா து, முழு வருடத்திற்குமா  
முன்வ ற்றம் சதாடர்பா  தகவல்களை வழங்குவதில் காைப்பட்ட 
சவளிப்பளடத் தன்ளமயின் அைளவ மதிப்பிடுகின்றது. 

 

2 2019 ஆம் ஆண்டுக்கா  வரவுசெலவுத் திட்ட உளர தாமதமா துடன், 2019 மார்ச் 
மாதத்திவலவய பாராளுமன்றத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது. எ வவ 2019 ஆம் ஆண்டில் 
ஆண்டிறுதி மதிப்பீடு மாத்திரவம முன்ச டுக்கப்பட்டது. 

 



 

6 
 

மதிப்பீட்டின் வபாது கிளடக்கும் தகவல்களை அடிப்பளடயாகக் சகாண்டு 
சவளிப்பளடத்தன்ளம பின்வருமாறு வளகப்படுத்தப்படுகின்றது: 

 

 

சவளிப்பளடயற்றது - வாக்குறுதியின் முன்வ ற்றளதப்பற்றித் 
தீர்மானிப்பதற்கு வதளவயா  எவ்வித 
தகவலும் இல்ளல. 
 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது - கண்காணிக்கப்படும் கால 
இளடசவளியில் ஒரு முழுளமயா  
மதிப்பீட்ளட வழங்குவதற்குப் வபாதுமா  
தகவல்கள் இருக்கவில்ளல. 

 

 

ஒத்துளழக்கப்படாதது - வாக்குறுதியின் முன்வ ற்றம் 
சதாடர்பா  தகவல்கள் கடும் 
முயற்சியி ால் சபறப்பட்டது அல்லது 
கடும் முயற்சியி ால் மதிப்பிடப்பட்டது. 

 

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது - வாக்குறுதியின் முன்வ ற்றம் 
சதாடர்பா  வவண்டுவகாள்களுக்கு, 
தகவல்கள் காலதாமதமின்றி 
வழங்கப்பட்டது. 
 

 

சவளிப்பளடயா து - வாக்குறுதியின் முன்வ ற்றம் 
சதாடர்பா  முழுத் தகவல்களும் 
முன்வந்து சவளிப்படுத்தப்பட்டது. 
 

 

1.2. அரெ நிறுவ ங்களுக்கா  சவளிப்பளடத்தன்ளம 
தரவரிளெ 

அரெ நிறுவ ங்கள் தாங்கள் சபாறுப்வபற்றுள்ை வாக்குறுதிகள் 
சதாடர்பாக தகவல்களை சவளியிடுவதில் உள்ை 



 

7 
 

சவளிப்பளடத்தன்ளமளய ஒப்பிட்டு தரவரிளெளய இது வழங்குகின்றது. 
ஒவ்சவாரு நிறுவ மும் 0 முதல் 100 வளரயில் மதிப்சபண்களைப் 
சபற்றுக்சகாள்ளும், 100 என்பது உயர்ந்த பட்ெ சவளிப்பளடத்தன்ளமளய 
குறிக்கின்றது. அதன் பின் ர் அரெ நிறுவ ங்கள் மதிப்சபண்கள் 
அதிகமா து முதல் குளறவா து வளர தரவரிளெப்படுத்தப்படும், குறித்த 
ஆண்டில் அவற்றின் செயல்திறள  இது சவளிப்படுத்துகின்றது. 

நிறுவ த்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் ஒவ்சவான்றுக்குமா  
மதிப்சபண்களின் ெராெரிளயக் கைக்கிடுவதன் மூலம் அரெ 
நிறுவ த்தின் சமாத்த புள்ளிகள் கைக்கிடப்படுகின்ற . ஒவ்சவாரு 
வாக்குறுதியும் 0 முதல் 100 வளர மதிப்சபண்களைக் சகாண்டிருக்கும். 
ஒவ்சவாரு தனிப்பட்ட வாக்குறுதிக்குமா  மதிப்சபண்கள் 
கீழ்வருவ வற்றின் அடிப்பளடயில் கைக்கிடப்படும். (1) வாக்குறுதியின் 
முன்வ ற்றத்ளத மதிப்பிடுவதில் தகவல்களின் பயன்பாட்டுத்தன்ளம (2) 
தகவல்களைப் சபற்றுக்சகாள்வதில் காைப்படும் இலகுத்தன்ளம. 

தகவலின் பயன்பாடு: கிளடத்த தகவல்கள் முழுளமயாக 
பயன்படுத்தப்படக்கூடியளவ, பகுதியைவில் பயன்படுத்தப்படக்கூடியளவ 
அல்லது பயன்படுத்த முடியாதளவ என்ற அடிப்பளடயில் ஒவ்சவாரு 
வாக்குறுதிக்கும் 100, 50 அல்லது 0 என்ற ஆரம்ப மதிப்சபண்கள் 
வழங்கப்படும். 

தகவல்களைப் சபற்றுக்சகாள்வதில் காைப்படும் இலகுத்தன்ளம: 
பயன்பாட்டிற்காக வழங்கப்பட்ட ஆரம்ப மதிப்சபண், தகவல்களைப் 
சபற்றுக்சகாள்வதில் காைப்படும் இலகுத்தன்ளமக்கு ஏற்ப 
மாற்றப்படுகின்றது. தகவல்கள் வகாரப்பட்டதன் பின் ர் வழங்கப்படும், 
அதாவது தகவல் அறியும் உரிளமச்ெட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 
வகாரிக்ளககளின் மூலமாக சபறப்படும் தகவல்களுடன் ஒப்பிடுளகயில், 
தகவல்களைக் வகாருவதற்கு முன் வர அவற்ளற வழங்கும், அதாவது 
ஒன்ளலன் மூலம் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு அதிக மதிப்சபண்கள் 
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வழங்கப்படும். 

 

1.3. முன்வ ற்றக் கண்காணிப்பான் 

இந்தச் சுட்டியா து அரொங்கம் தாம் செய்வதாக சொல்பவற்ளற 
எந்தைவுக்கு செய்கிறது என்பளதக் கண்காணிக்கின்றது. இது அரொங்கம் 
அதன் வாக்குறுதிகளை நிளறவவற்றுவதற்காக அரொங்கத்தி ாவலவய 
நிர்ையிக்கப்பட்ட வநர அட்டவளை மற்றும் ளமல் கற்கள் என்பவற்ளற 
அடிப்பளடயாகக் சகாண்டு அதன் முன்வ ற்றத்ளத மதிப்பிடுகின்றது 

ஒரு வாக்குறுதியின் வருட நடுப்பகுதி மதிப்பீடா து பின்வருமாறு 
வளகப்படுத்தப்படுகின்றது: 

 

தகவல் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்

ளல 
- வாக்குறுதி ெம்பந்தமாக எவ்வித 
தகவல்களும் இன்ளம, அல்லது 
காைப்படும் தகவலி ால் எவ்வித 
உபவயாகமும் இன்ளம. 
 

 

ளகவிடப்பட்டுள்ைது - வாக்குறுதி ளகவிடப்பட்டுள்ைது 
அல்லது பிற்வபாடப்பட்டுள்ைது. 
அத்துடன் அதன் அமுலாக்கம் 
கண்காணிக்கப்படும் 
காலஇளடசவளியில் திட்டமிடப்படாது 
ஒத்திளவக்கப்பட்டுள்ைது. 



 

9 
 

 

 

புறக்கணிப்பட்டுள்ைது - வாக்குறுதி அமுல்படுத்தப்பட 
திட்டமிடப்பட்டுள்ைது, ஆ ால் 
திட்டமிட்டபடி ஆரம்பிக்கப்படவில்ளல 
 

 

பின்தங்கியுள்ைது - வாக்குறுதி 
அமுல்படுத்தப்பட்டுக்சகாண்டிருக்கின்ற

து, ஆ ால் திட்டமிடப்பட்ட 
காலஅட்டவளையுடன் ஒப்பிடும் வபாது 
பின்தங்கியுள்ைது. 

 

 

முன்வ றியுள்ைது - வாக்குறுதி 
நிளறவவற்றப்பட்டுக்சகாண்டிருக்கின்ற

துடன் குறித்த இலக்ளக குறிப்பிடப்பட்ட 
வநரத்தினுள் அல்லது அதற்கு முன் ர் 
அளடவதற்கா  நிளலயில் 
காைப்படுகின்றது.3 

 

  
ஒரு வாக்குறுதியின் ஆண்டிறுதி மதிப்பீடா து பின்வருமாறு 
வளகப்படுத்தப்படுகின்றது: 

 

தகவல் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்ளல - வாக்குறுதியின் நிளலளமளய 

தீர்மானிப்பதற்குரிய தகவல்கள் 
வழங்கப்படவில்ளல. அல்லது 
வழங்கப்பட்ட தகவல் 
வபாதுமா தாகவவா 
உபவயாகமா தாகவவா 
இருக்கவில்ளல. 

 

3 ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்குறுதி ஜூன் 30 2019 அன்ளறக்கு இலக்கிடப்பட்ட அளடவின் 90% 
இள  அளடந்திருக்கும் பட்ெத்தில் அவ்வாக்குறுதி முன்வ ற்றகரமா து எ  
வளகப்படுத்தப்படுகின்றது 
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ளகவிடப்பட்டுள்ைது - வாக்குறுதியில் எவ்வித 

முன்வ ற்றமும் இல்ளல, அல்லது 
வாக்குறுதியா து அமுலாக்கல் 
திட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 

முன்வ ற்றம் அற்றது - வாக்குறுதியின் முன்வ ற்றம் 
இலக்கில் 33% க்கும் குளறவாக 
அளடயப்பட்டுள்ைது. 

 

 

பகுதியைவு நிளறவவறியது - வாக்குறுதியின் முன்வ ற்றம் 
இலக்கில் 33% க்கும் 66% க்கும் 
இளடயில் அளடயப்பட்டுள்ைது. 

 

 
கணிெமா ைவு 
நிளறவவறியது - வாக்குறுதியின் முன்வ ற்றம் 

இலக்கில் 66% க்கும் 80% க்கும் 
இளடயில் அளடயப்பட்டுள்ைது. 

 

 

முற்றாக நிளறவவறியது - வாக்குறுதியின் முன்வ ற்றம் 
இலக்கில் 80% க்கும் அதிகமாக 
அளடயப்பட்டுள்ைது. 

 
  

2. சகாள்ளகத் திட்டங்கள் 

வரவு செலவுத்திட்ட உளரயில் அரொங்கம் உறுதியளிக்கும் 
சகாள்ளககளின் முன்வ ற்றங்களைக் கண்காணிக்கும் வளகயில் 2019 
ஆம் ஆண்டில் budgetpromises.org த து வநாக்கத்ளத விரிவாக்கிக் 
சகாண்டது. இந்த திட்டங்களுக்கு எந்த செலவி  ஒதுக்கீடும் இல்ளல. 

‘நிளறவவற்றப்பட்டது’ அல்லது ‘பகுதியைவில் நிளறவவற்றப்பட்டது’ எ க் 
கருதப்படுவதற்கு ெட்ட ரீதியா  செயற்பாடு அல்லது ஒழுங்குமுளற 
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அறிவிப்பு (வர்த்தமானி) வதளவப்பட்ட திட்டங்கள் சதரிவு செய்யப்பட்ட . 
பகிரங்கமாக சபாதுசவளியில் கிளடக்கும் தகவல்கள் அதாவது 
வர்த்தமானி அறிவித்தல்கள், அரொங்க சுற்றறிக்ளககள் மற்றும் 
அளமச்ெரளவ முடிவுகள் சதாடர்பா  அரொங்க தகவல் திளைக்கை 
அறிக்ளககள் ஆகியவற்ளறப் பயன்படுத்திவய திட்டங்களை 
நிளறவவற்றுவதில் உள்ை முன்வ ற்றம் சதாடர்பில் மதிப்பிடப்படுகின்றது. 
சகாள்ளக சதாடர்பில் எந்தவித தகவலும் பகிரங்கமாக கிளடக்காத 
ெந்தர்ப்பத்தில், கடிதங்கள், சதாளலவபசி அளழப்புக்கள் மற்றும் 
மின் ஞ்ெல் மூலமாக அளமச்சுக்களிடம் வநரடியாகத் சதாடர்பு 
சகாள்ைப்பட்டது. 

2.1. முன்வ ற்றக் கண்காணிப்பான் 

வரவு செலவுத்திட்ட உளரயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சகாள்ளகத் 
திட்டங்களை செயற்படுத்துவதில் அரொங்கம் முன்ச டுத்த 
முன்வ ற்றத்தின் அைவிள  இது கண்காணிக்கின்றது. 

 

தகவல் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்ளல - வாக்குறுதி ெம்பந்தமாக எவ்வித 

தகவல்களும் இன்ளம, அல்லது 
காைப்படும் தகவலி ால் எவ்வித 
உபவயாகமும் இன்ளம. 
 

 

நிளறவவற்றப்படவில்ளல - திட்டத்தின் எந்தசவாரு பகுதிக்கும் 
வதளவப்படும் ெட்டம் அல்லது 
ஒழுங்குமுளற அறிவித்தல்கள் 
(வர்த்தமானி) சவளியிடப்படவில்ளல. 
இதள  ெம்மந்தப்பட்ட அளமச்சு/அரெ 
நிறுவ ம் எழுத்து மூலம் 
உறுதிப்படுத்தியுள்ைது. 

 

 

பகுதியைவில் 
நிளறவவற்றப்பட்டுள்ைது - திட்டத்தின் முழுளமக்கும் அன்றி ஒரு 

சில பகுதிகளுக்கு, வதளவப்படும் ெட்டம் 
அல்லது ஒழுங்குமுளற அறிவித்தல் 
(வர்த்தமானி) சவளியிடப்பட்டுள்ைது. 
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நிளறவவற்றப்பட்டுள்ைது - சகாள்ளகத் திட்டமா து முழுளமயாக 
நிளறவவற்றப்பட்டுள்ைது. திட்டத்தின் 
முழுளமக்கும் வதளவப்படும் ெட்டம் 
அல்லது ஒழுங்குமுளற அறிவித்தல் 
(வர்த்தமானி) சவளியிடப்பட்டுள்ைதுடன், 
வமலதிக எந்த நடவடிக்ளகயும் 
வதளவயில்ளல. 
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3. முன்வ ற்றம், திறந்த நிளல மற்றும் தரவரிளெ மதிப்பீடுகளின் 

விவரங்கள். 

வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

அறுவககாறு திண்மக் 
கழிவு மீள் சுழற்சி, 
கழிவு முகாளமப் 
பகுதியிள  
அபிவிருத்தி செய்தல் 

 

ஒத்துளழக்கப்படாதது பின்தங்கியுள்ைது மாநகர மற்றும் 
வமல் மாகாை 
அபிவிருத்தி 
அளமச்சு 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிக்ளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 

இவ்வாக்குறுதியின்கிழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முதல் ஆறு 
மாதத்திற்கா  முன்வ ற்றம் 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள் நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருந்து 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும் 
இக்வகாரிக்ளகயின்வபரிலா  
தகவல் வமன்முளறயீடு 
ஒன்ளறத் தாக்கல்செய்வத 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்டவதாடு 
செயல் திட்டங்களும் 
முன்வ ற்ற அறிக்ளகயூம் 
சதாடர்ச்சியா  
அறிக்ளகயிடல் 
வளரச்ெட்டகத்ளத 
பயன்படுத்தாளமயி ால் 
அவற்ளற மதிப்பிடுவதற்கு 
கணிெமா ைவு முயற்சி 
வதளவப்பட்டவதாடு அவற்ளற 
எளிதாக இைக்கப்படுத்தவும் 
முடியவில்ளல. 

சொட்டு நீர்பாெ ம், 
வகாழி வவைாண்ளம, 
உைவூப் 
சபாருட்களை 
தகரத்தில் அளடத்தல், 

ஒத்துளழக்கப்படாதது பின்தங்கியுள்ைது நிதி மற்றும் 
சவகுெ  ஊடக 
அளமச்சு 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 

இவ்வாக்குறுதியின்கீழ் சில 
செயற்பாடுகள்  
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

சபருந்வதாட்டம் 
உள்ைடங்கைாக 
விவொயம் மற்றும் 
விவொயப் 
பதப்படுத்தல் 
செயற்பாட்டில் 
ஈடுபட்டுள்ை 
கம்பனிகள் மற்றும் 
வ ாட்டலகள், தமது 
தனிப்பட்ட 
பாவள க்காக சூரிய 
ெக்தியிலிருந்து 
மின்ொரத்திள  உற 

 

அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுக்கப்பட்ட 
ஒரு வகாரிக்ளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள் நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருந்து 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட .எனி
னும் 
இக்வகாரிக்ளகயின்வபரிலா  
தகவல் வமன்முளறயீடு 
ஒன்ளறத் தாக்கல்செய்வத 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முன்வ ற்றம் 
சதாடர்பா  தகவல்கள் முதல் 
மூன்று மாதங்களுக்கு ( 
ஜ வரி – மார்ச் வளர) 
மாத்துPரவம 
கிளடக்கக்கூடியதாக 
உள்ைவதாடுஇ 
அச்செயற்பாடுகள் 
இக்காலப்பகுதிக்காக 
நிர்ையிக்கப்பட்ட 
இலக்ளகவிட 
பின் ளடவூற்றிருந்த . 
கிளடக்கும் தகவல்களின் 
அடிப்பளடயில் இ 2018 மார்ச் 
31 ஆம் திகதி 
அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 0% மாக இருந்த 
அவதவவளைஇ 
இக்காலப்பகுதிக்கா  
இலக்குகள் தரப்படவில்ளல. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

நிலத்தடி நீர் 
கண்காணிப்பு 
சபாறிமுளறக்கு 
ஒத்துளழப்பு 
வழங்குதல் 

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது பின்தங்கியுள்ைது 
நீர்ப்பாெ , நீர்வை 
முகாளமத்துவ 
மற்றும் அ ர்த்த 
முகாளமத்துவ 
அளமச்சு 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள் நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 

இவ்வாக்குறுதியின்கிழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ 
இவ்வாக்குறுதியின்கிழா  
செயற்பாடுகின்; முதல் ஆறு 
மாதத்திற்கா  முன்வ ற்றம் 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருந்து 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 

ஒவ்சவாரு பிரவதெ 
ெளப பிரிவிலும் அரெ 
தனியார் 
கூட்டுப்பங்வகற்புடன் 
பசுளமப் 
பூங்காக்களைத் 
தாபித்தல் 

 

சவளிப்பளடயற்றது தகவல் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்ளல 

மாநகர மற்றும் 
வமல் மாகாை 
அபிவிருத்தி 
அளமச்சு 

இவ்வாக்குறுதி சதாடர்பாக 
எவ்வித தகவல்களும் இல்ளல. 

இவ்வாக்குறுதி சதாடர்பாக 
எவ்வித தகவல்களும் 
இல்லாததால்இ 
முன்வ ற்றத்தளத 
தீர்;மானிக்க முடியவில்ளல. 

 

நிவ்வைா எளிய 
மாதிரிப் பூங்கா 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது பின்தங்கியுள்ைது மாநகர மற்றும் 
வமல் மாகாை 
அபிவிருத்தி 
அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

 “2018 மார்ச் 31 ஆம் 
திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையித்தில் 
சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளகயின்மூலம்; 
தகவல்கள் சபறப்பட்ட . 
எனினும், முழு 
காலப்பகுதிக்குமா  
முன்வ ற்றத்ளத 
மதிப்பிடுதற்கு இத் தகவல்கள் 
வபாதுமா ளவயல்ல. 

இவ்வாக்குறுதியின்கிழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முன்வ ற்றம் 
சதாடர்பா  தகவல்கள் முதல் 
மூன்று மாதங்களுக்கு ( 
ஜ வரி – மார்ச் வளர) 
மாத்துPரவம கிளடகக்கூடிதாக 
உள்ைவதாடுஇ 
அச்செயற்பாடுகள் 
இக்காலப்பகுதிக்காக 
நிர்ையிக்கப்பட்ட 
இலக்ளகவிட 
பின் ளடவூற்றிருந்த . 
கிளடக்கும் தகவல்களின் 
அடிப்பளடயில் இ 
முன்வ ற்றம் 40% இலக்குடன் 
ஒப்பிடுளகயில் 15% மாகவவ 
இருந்தது 

 

10 கைப்புக்களை 
சுத்தப்படுத்தல் 

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது பின்தங்கியுள்ைது 
கடற்சறாழில், 
நீரகவைமூல 
அபிவிருத்தி மற்றும் 
கிராமிய 
சபாருைாதார 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

அலுவல்கள் 
அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள் நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருந்து 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 

இவ்வாக்குறுதியின்கீழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  முன்வ ற்றம் 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. கிளடக்கும் 
தகவல்களின் அடிப்பளடயில் 
இ 2018 ஜூன்; 30 ஆம் திகதி 
அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 61% இலக்குடன் 
ஒப்பிடுளகயில் 22% மாகவவ 
இருந்தது. 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது பின்தங்கியுள்ைது கமத்சதாழில் 
அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

சிறிய மற்றும் நடுத்தர 
குைங்களின் தூர் 
எடுத்தல் 

 

2018 மார்ச் 31 ஆம் 
திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளகயின்மூலம்; 
தகவல்கள் சபறப்பட்ட . 
எனினும், முழு 
காலப்பகுதிக்குமா  
முன்வ ற்றத்ளத 
மதிப்பிடுதற்கு இத் தகவல்கள் 
வபாதுமா ளவயல்ல. 

இவ்வாக்குறுதியின்கிழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முன்வ ற்றம் 
சதாடர்பா  தகவல்கள் முதல் 
மூன்று மாதங்களுக்கு 
மாத்திரவம கிளடகக்கூடிதாக 
உள்ைவதாடுஇ 
அச்செயற்பாடுகள் 
இக்காலப்பகுதிக்காக 
நிர்ையிக்கப்பட்ட 
இலக்ளகவிட 
பின் ளடவூற்றிருந்த . 
கிளடக்கும் தகவல்களின் 
அடிப்பளடயில் இ 2018 மார்ச் 
31 அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 10% இலக்குடன் 
ஒப்பிடுளகயில் 8% மாகவவ 
இருந்தது 

 

விவொயிகளுக்கு 
பங்களிப்பு காப்புறுதி 

ஒத்துளழக்கப்படாதது பின்தங்கியுள்ைது கமத்சதாழில் 
அளமச்சு 



 

22 
 

திட்டசமான்றிள  
அறிமுகப்படுத்தல் 

 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் 2018 மார்ச் 
மாத இறுதிக்குள் நிதி 
முன்வ ற்றம் குறித்து , 
விவொய அளமச்சு மூலம் 
இளையத்தில் 
சவளியிடப்படும் ஆவைம்; 
மற்றும் (iii) தகவல் சபரும் 
உரிளம(RTI) ெட்டத்தின்கீழ் 
விடுககப்பட்ட ஒரு 
வகாரிக்ளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள் நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருந்து 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 

இவ்வாக்குறுதியின்கிழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முன்வ ற்றம் 
சதாடர்பா  தகவல்கள் முதல் 
மூன்று மாதங்களுக்கு 
மாத்துPரவம கிளடகக்கூடிதாக 
உள்ைவதாடுஇ 
அச்செயற்பாடுகள் 
இக்காலப்பகுதிக்காக 
நிர்ையிக்கப்பட்ட 
இலக்ளகவிட 
பின் ளடவூற்றிருந்த . 
கிளடக்கும் தகவல்களின் 
அடிப்பளடயில், 2018 மார்ச் 31 
அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 10% இலக்குடன் 
ஒப்பிடுளகயில் 5% மாகவவ 
இருந்தது. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

மீன்பிடித் 
துளறமுகங்கள் 
மற்றும் இறங்கு 
துளறகள் 
என்பவற்ளற 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது முன்வ றியுள்ைது 
கடற்சறாழில், 
நீரகவைமூல 
அபிவிருத்தி மற்றும் 
கிராமிய 
சபாருைாதார 
அலுவல்கள் 
அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

அபிவிருத்தி செய்தல் 
மற்றும் வமம்படுத்தல் 

 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிக்ளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள் நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருந்து 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 

இவ்வாக்குறுதியின்கீழ் 
அட்டவள ப்படுத்தப்பட்ட 
செயற்பாடுகள் முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  அவற்றின் 
இலக்குகளுக்வகற்ப 
முன்வ ற்றமளடகின்ற . 
கிளடக்கும் தகவல்களின் 
அடிப்பளடயில், 2018 ஜூன்; 30 
அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 41% இலக்குடன் 
ஒப்பிடுளகயில் 34% மாகவவ 
இருந்தது. 

 

அபிவிருத்தி 
வங்கியிள த் 
தாபித்தல் 

ஒத்துளழக்கப்படாதது புறக்கணிப்பட்டுள்ைது வதசிய 
சகாள்ளககள் 
மற்றும் 
சபாருைாதார 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

 அலுவல்கள் 
அளமச்சு 

தகவல் சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுக்கப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
தகவல்கள் 
சபற்றுக்கசகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும் அது 
வமன்முளறயீசடான்றின் 
பின் வர கிளடக்கப்சபற்றது. 

வபாதாத நிதி ஒதுக்கீடு 
காரைமாக 
இம்முன்சமாழிளவ 
அமுல்படுத்துவதற்கு எவ்வித 
நடவடிக்ளககளும் 
வமற்சகாள்ைப்படவில்ளல. 

 

ஒத்துளழக்கப்படாதது பின்தங்கியுள்ைது ெ ாதிபதி 
செயலகம் 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

கிராம ெக்தி, வறுளம 
ஒழிப்பு நிகழ்ச்சித் 
திட்டம் 

 

தகவல் சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுக்கப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திடடங்கள்இ நிதித் திடடங்கள் 
மற்றும் முன்வ ற்ற 
அறிக்களகள் 
ஆகியவற்றிலிருந்து 
தகவலல்கை 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும்இ செயல் 
திட்டங்களும் முன்வ ற்ற 
அறிக்ளகயூம் சதாடர்ச்சியா  
அறிக்ளகயிடல் 
வளரச்ெட்டகத்ளத 
பயன்படுத்தாளமயி ால் 
அவற்ளற மதிப்பிடுவதற்கு 
கணிெமா ைவூ முயற்சி 
வதளவப்பட்டவதாடு, அவற்ளற 
எளிதாக இைக்கப்படுத்தவூம் 
முடியவில்ளல. 

இவ்வாக்குறுதியின்கீழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும், முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  முன்வ ற்ற 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. கிளடத்த 
தகவல்களின் அடிப்பளடயில், 
2018 ஜூன்; 30 ஆம் திகதி 
அன்றுள்ைவாறு 78 கிராமெக்தி 
ெங்கங்கள் மாத்திரவம 
ஸ்தாபிக்கப்பபட்டிருந்த . 
மாறாக, 2018 ஆண்டிற்கா  
கிராம ெக்தி ெங்கங்களின் 
இலக்கிடப்பட்ட எண்ணிக்ளக 
1,000 ஆகும். 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

மில்வலனியாவில் 
வராஜா ா 
சதாழிற்பூங்காவிற்கு 
உட்கட்டளமப்பு 

ஒத்துளழக்கப்படாதது பின்தங்கியுள்ைது அபிவிருத்தி உராய் 
முளறகள் மற்றும் 
ெர்வவதெ வர்த்தக 
அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

வெதிகளை 
வழங்குதல் 

 

தகவல் சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுக்கப்பட்ட 
ஒரு வகாரிக்ளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயற் 
திட்டங்கள், நிதித் திட்டங்கள் 
மற்றும் முன்வ ற்ற 
அறிக்களகள் 
ஆகியவற்றிலிருந்து 
தகவலல்கை 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும், செயல் திட்டங்களும் 
முன்வ ற்ற அறிக்ளகவும் 
சதாடர்ச்சியா  
அறிக்ளகயிடல் 
வளரச்ெட்டகத்ளத 
பயன்படுத்தாளமயி ால் 
அவற்ளற மதிப்பிடுவதற்கு 
கணிெமா ைவு முயற்சி 
வதளவப்பட்டவதாடு, அவற்ளற 
எளிதாக இைக்கப்படுத்தவும் 
முடியவில்ளல. 

இவ்வாக்குறுதியின்கிழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  முன்வ ற்றம் 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

“வவளல வாய்ப்பு 
தயாரிப்பு நிதியம்” 
ஒன்றிள த் 
MNPEAயில் தாபித்தல் 

 

ஒத்துளழக்கப்படாதது புறக்கணிப்பட்டுள்ைது இளைஞர் 
அலுவல்கள், 
கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவம் 
மற்றும் சதன் 
அபிவிருத்தி 
அளமச்சு. 

தகவல் சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுக்கப்பட்ட 
ஒரு வகாரிக்ளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
தகவல்கள் 
சபற்றுக்கசகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும் அது கணிெமா  
பின்சதாடர் நடிவடிக்களகயின் 
பின் வர கிளடக்கப்சபற்றது. 

இம்முன்சமாழிளவ அமுல்டுத்த 
எவ்வித முயற்சிகளும் 
வமறசகாள்ைப்படவில்ளல. 

 

இளைஞர் 
பளடயணியி ால் 
நடாத்தப்பட்ட திறன் 
அபிவிருத்தி 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது முன்வ றியுள்ைது வதசிய இளைஞர் 
பளடயணி 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்திற்கா  
ஒத்துளழப்பு 

 

தகவல் சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுக்கப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திடடங்கள்இ நிதித் திடடங்கள் 
மற்றும் முன்வ ற்ற 
அறிக்களகள் 
ஆகியவற்றிலிருந்து 
தகவலல்கை 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 

இவ்வாக்குறுதியின்கீழ் 
அட்டவள ப்படுத்தப்பட்ட 
செயற்பாடுகள் முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  அவற்றின் 
இலக்குகளுக்வகற்ப 
முன்வ ற்றமளடகின்ற . 
கிளடக்கும் தகவல்களின் 
அடிப்பளடயில், 2018 ஜூன்; 30 
அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 60% இலக்ளக 
விஞ்சி 75% மாகவவ இருந்தது. 

 

 

வஜர்மன் சதாழில்நுட்ப 
கல்லூரியுடன் 
இளைந்து சுவிஸ் 
மற்றும் வஜர்மன் 
அரொங்கங்கள் ஐந்து 
சதாழில்நுட்பக் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்ளல  

இளைஞர் 
அலுவல்கள், 
கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவம் 
மற்றும் சதன் 
அபிவிருத்தி 
அளமச்சு. 



 

31 
 

வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

கல்லூரிகளைத் 
ஸ்தாபித்தல் 

 

தகவல் சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுக்கப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
தகவல்கள் 
சபற்றுக்கசகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும், எவவித இலக்குகளும் 
வழங்கப்படாததால் 
முன்வ ற்றத்ளத 
மதிப்பிடுவதற்கு தகவல்கள் 
பயனுள்ைளவயாக 
இருக்கவில்ளல. 

இவ்வாக்குறுதி சதாடர்பாக 
கிளடக்கும் தகவலகளின் 
அடிப்பளடயில் 
முன்வ ற்றத்ளத தீர்மானிக்க 
முடியவில்ளல. 

 

கல்வி மறுசீரளமப்பு மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்ளல 

கல்வி அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

 2018 மார்ச் 31 ஆம் 
திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையித்தில் 
சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளகயின்மூலம் 
தகவல்கள் சபறப்பட்ட . 
எனினும்இ சதாடர்ச்சியா  
அறிக்ளகயிடல் 
வளரச்ெட்டகத்ளதப் 
பயன்படுத்தாளமயி ால் 
கிளடக்கும் தகவலகள் 
பயன்படுத்த முடியாதளவயாக 
உள்ைவதாடுஇ இைக்கப்படுத்த 
முடியாதளவயாகவும் உள்ை . 

இவ்வாக்குறுதி சதாடர்பாக 
கிளடக்கும் தகவலகளின் 
அடிப்பளடயில் 
முன்வ ற்றத்ளத தீர்மானிக்க 
முடியவில்ளல. 

 

ஆசிரியர்களுக்கா  
சதாடர்ச்சியா  

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்ளல 

கல்வி அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

சதாழில்ொர் 
அபிவிருத்தி 

 

தகவல் சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள், நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருநது 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும், முழு 
காலப்பகுதிக்குமா  
முன்வ ற்றத்ளத 
மதிப்பிடுதற்கு இத் தகவல்கள் 
வபாதுமா ளவயல்ல. 

இவ்வாக்குறுதி சதாடர்பாக 
எவ்வித தகவல்களும் 
இல்ளலயாளகயால்இ 
முன்வ ற்றத்ளத தீர்மானிக்க 
முடியவில்ளல. 

 

வயம்ப, ெபரகமவ 
மற்றும் சமாரட்டுவ 
பலக்ளலகழகத்தில் 

ஒத்துளழக்கப்படாதது தகவல் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்ளல 

உயர்கல்வி மற்றும் 
கலாொர 
அலுவல்கள் 
அசமச்சு 
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மருத்துவ பீடங்களைத் 
ஸ்தாபித்தல் 

 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டுஇ கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் 
உரிளம(RTI)ெட்டத்தின்கீழ் 
விடுககப்பட்ட ஒரு 
வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள், நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருநது 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும், பரிசீலள க்குட்பட்ட 
பல்களலக்கழகங்களுக்ககா  
செயல் திட்டங்களும் 
முன்வ ற்ற அறிக்ளகவும் 
சதாடர்ச்சியா  
அறிக்ளகயிடல் 

இவ்வாக்குறுதி சதாடர்பாக 
கிளடக்கும் தகவலகளின் 
அடிப்பளடயில் 
முன்வ ற்றத்ளத தீர்மானிக்க 
முடியவில்ளல. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

வளரச்ெட்டகத்ளத 
பயன்படுத்தாளமயி ால் 
அவற்ளற மதிப்பிடுவதற்கு 
கணிெமா ைவு முயற்சி 
வதளவப்பட்டவதாடு, அவற்ளற 
எளிதாக இைக்கப்படுத்தவும் 
முடியவில்ளல. 

7 புதிய சதாழிநுட்ப 
பீடங்களில் 
சதாழில்நுட்பப்பிரிவு 

ஒத்துளழக்கப்படாதது தகவல் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்ளல 

உயர்கல்வி மற்றும் 
கலாொர 
அலுவல்கள் 
அசமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

பட்டப்படிப்பு 
திட்டங்களை 
விரிவாக்குதல் 

 

தகவல் சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள், நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருநது 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும், பரிசீலள க்குட்பட்ட 
பல்களலக்கழகங்களுக்ககா  
செயல் திட்டங்களும் 
முன்வ ற்ற அறிக்ளகவும் 
சதாடர்ச்சியா  
அறிக்ளகயிடல் 
வளரச்ெட்டகத்ளத 
பயன்படுத்தாளமயி ால் 
அவற்ளற மதிப்பிடுவதற்கு 
கணிெமா ைவு முயற்சி 
வதளவப்பட்டவதாடு, அவற்ளற 
எளிதாக இைக்கப்படுத்தவும் 
முடியவில்ளல 

இவ்வாக்குறுதி சதாடர்பாக 
கிளடக்கும் தகவலகளின் 
அடிப்பளடயில் 
முன்வ ற்றத்ளத தீர்மானிக்க 
முடியவில்ளல. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

தியகமவில் 
விளையாட்டுப் 
பாடொளல மற்றும் 
களலக்கழகம் 
ஒன்றிள த் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது பின்தங்கியுள்ைது 
மாகாை ெளபகள், 
உள்ளூராட்சி 
மற்றும் 
விளையாட்டுத்து

ளற அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

ஸ்தாபித்தல் மற்றும் 
2020 இல் சதற்காசிய 
விளையாட்டு வைாகம் 
தயார்படுத்தல 

 

2018 மார்ச் 31 ஆம் 
திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையித்தில் 
சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளகயின்மூலம்; 
தகவல்கள் சபறப்பட்ட . 
எனினும், முழு 
காலப்பகுதிக்குமா  
முன்வ ற்றத்ளத 
மதிப்பிடுதற்கு இத் தகவல்கள் 
வபாதுமா ளவயல்ல. 

இவ்வாக்குறுதியின்கிழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முன்வ ற்றம் 
சதாடர்பா  தகவல்கள் முதல் 
மூன்று மாதங்களுக்கு 
மாத்துPரவம கிளடகக்கூடிதாக 
உள்ை . கிளடக்கும் 
தகவல்களின் அடிப்பளடயில், 
2018 மார்ச் 31 
அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 10% 
இலக்கிற்களமய 10% மாக 
இருந்தது. 

 

சுகததாெ சவளியக 
விளையாட்டரங்கிள  
வமம்படுத்தல் 

 

ஒத்துளழக்கப்படாதது பின்தங்கியுள்ைது 
மாகாை ெளபகள், 
உள்ளூராட்சி 
மற்றும் 
விளையாட்டுத்து

ளற அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள், நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருநது 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும்இ 
இக்வகாரிக்ளகயின்வபரிலா  
தகவல் வமன்முளறயீடு 

இவ்வாக்குறுதியின்கிழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  முன்வ ற்றம் 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. கிளடக்கும் 
தகவல்களின் அடிப்பளடயில், 
2018 ஜூன்; 30 ஆம் திகதி 
அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 64% இலக்குடன் 
ஒப்பிடுளகயில் 23% மாக 
பின் ளடவூற்றிருந்தது. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

ஒன்ளறத் தாக்கல்செய்வத 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

குளறந்த வருமா ம் 
சபறுபவர்களுக்கு 2020 
அைவில் நகர் மீள் 
உருவாக்கல் 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது முன்வ றியுள்ைது மாநகர மற்றும் 
வமல் மாகாை 
அபிவிருத்தி 
அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

கருத்திட்டத்தின் கீழ் 
20,000 வீட்டு 
அலகுகளை 
வழங்குதல் 

 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள், நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருநது 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 

இவ்வாக்குறுதியின்கீழ் 
அட்டவள ப்படுத்தப்பட்ட 
செயற்பாடுகள் முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  அவற்றின் 
இலக்குகளுக்வகற்ப 
முன்வ ற்றமளடகின்ற . 
கிளடக்கும் தகவல்களின் 
அடிப்பளடயில், 2018 ஜூன் 30 
அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 69% இலக்குடன் 
ஒப்படுளகயில் 63% மாக 
இருந்தது. 

 

வடக்கு மற்றும் 
கிழக்கு 
மாகாைங்களில் 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது பின்தங்கியுள்ைது வீடளமப்பு மற்றும் 
நிர்மாைத்துளற 
அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

வீடுகளை 
நிர்மாணித்தல் 

 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள், நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருநது 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 

இவ்வாக்குறுதியின்கிழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  முன்வ ற்றம் 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. கிளடக்கும் 
தகவல்களின் அடிப்பளடயில், 
2018 ஜூன்; 30 ஆம் திகதி 
அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 64% இலக்குடன் 
ஒப்பிடுளகயில் 54% மாகவவ 
இருந்தது. 

 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது பின்தங்கியுள்ைது மளலநாட்டு புதிய 
கிராமங்கள், 
உட்கட்டளமப்பு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

வதாட்டத்துளறயில் 
வீடுகளை 
நிர்மாணித்தல் 

வெதிகள் மற்றும் 
ெமுதாய 
அபிவிருத்தி 
அசமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

 தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள், நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருநது 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 

இவ்வாக்குறுதியின்கீழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும், முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  முன்வ ற்றம் 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. கிளடக்கும் 
தகவல்களின் அடிப்பளடயில், 
2018 ஜூன்; 30 ஆம் திகதி 
அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 20% 
இலகளகவிட குளறவா தாக 
இருந்தது. 

 

கிராமபுர வீடுகளுக்கு 
அவற்றிள  
வமம்படுத்துவதற்காக 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது பின்தங்கியுள்ைது வீடளமப்பு மற்றும் 
நிர்மாைத்துளற 
அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

வீட்டு உரிளமயாைர் 
வீட்டுத் திட்டம் 

 

தகவல் சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள், நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருநது 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 

இவ்வாக்குறுதியின்கீழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . 
எனினும், முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  முன்வ ற்றம் 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. கிளடக்கும் 
தகவல்களின் அடிப்பளடயில், 
முன்வ ற்றம் 
நிர்ையிக்கப்பட்ட இலக்கின் 
37% மாகவவ இருந்தது. 

 

நகர் மீைாக்கல் 
கருத்திட்டம் 

சவளிப்பளடயற்றது தகவல் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்ளல 

மாநகர மற்றும் 
வமல் மாகாை 
அபிவிருத்தி 
அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

 இவ்வாக்குறுதி சதாடர்பாக 
எவ்வித தகவல்களும் இல்ளல. 

இவ்வாக்குறுதி சதாடர்பாக 
எவ்வித தகவல்களும் 
இல்ளலயாளகயால்இ 
முன்வ ற்றத்ளத தீர்மானிக்க 
முடியவில்ளல. 

 

கண்டி, அனுராதபுரம், 
காலி மற்றும் 
யாழ்பாைம் வபான்ற 
நகர்களில் நகராக்கல் 

ஒத்துளழக்கப்படாதது பின்தங்கியுள்ைது மாநகர மற்றும் 
வமல் மாகாை 
அபிவிருத்தி 
அளமச்சு 
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மற்றும் மூவலாபாய 
நகர் 
அபிவிருத்தித்திட்டம் 
கருத்திட்டம் 

 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள், நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருநது 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும்இ 
இக்வகாரிக்ளகயின்வபரிலா  
தகவல் வமன்முளறயீடு 
ஒன்ளறத் தாக்கல்செய்வத 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

இவ்வாக்குறுதியின்கிழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  முன்வ ற்றம் 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. கிளடக்கும் 
தகவல்களின் அடிப்பளடயில் , 
2018 ஜூன்; 30 ஆம் திகதி 
அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 15.9% 
இலககுடன் ஒப்பிடுளகயில் 
7.3%, மாக 
பின் ளடவூற்றிருந்தது. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

கல்முள  மற்றும் 
ெம்மாந்துளரக்கா  
பிரதா  நகர் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது பின்தங்கியுள்ைது நகரத் திட்டமிடல் 
மற்றும் நீர்வழங்கல் 
அளமச்சு 
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அபிவிருத்தித் 
திட்டத்திள  
செயற்படுத்தல், நகர 
திட்டமிடல் மற்றும் நீர் 
வழங்கல் 
அளமச்சி ால் 
பின்தங்கிய 
பிரவதெங்களில் 
நகராக்கத்திள  
அபிவிருத்திசெய்தல் 

 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள், நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருநது 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும்இ முழு 
காலப்பகுதிக்குமா  
முன்வ ற்றத்ளத 
மதிப்பிடுவதற்கு இத் 
தகவல்கள் 
வபாதுமா ளவயல்ல. 

இவ்வாக்குறுதியின்கிழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முன்வ ற்றம் 
சதாடர்பா  தகவல்கள் முதல் 
மூன்று மாதங்களுக்கு 
மாத்துPரவம கிளடகக்கூடிதாக 
உள்ைது. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

மத்திய 
அதிவவகப்பாளத 
திட்டம் 

 

சவளிப்பளடயா து பின்தங்கியுள்ைது சநடுஞ்ொளலகள் 
மற்றும் வீதி 
அபிவிருத்தி 
அளமச்சு 

2018 மார்ச் 31 ஆம் 
திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளகயின் வாயிலாக 
இவ்வாக்குறுதியின் 
மு வ ற்றம் சதாடர்பா  
கணிெமா ைவு தகவல்கள் 
கிளடக்கககூடியதாக உள்ை . 

இவ்வாக்குறுதியின்கீழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முதல் ஐந்து 
மாதங்களுக்கா  முன்வ ற்றம் 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. 

 

கிராமப்புர வீதி 
வரலப்பின் ளல 
வமம்படுத்தல் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்ளல 

சநடுஞ்ொளலகள் 
மற்றும் வீதி 
அபிவிருத்தி 
அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

 2018 மார்ச் 31 ஆம் 
திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளகயிலிருந்து சில 
தகவல்கள் 
சபறப்பட்ட .இருப்பினும், முழு 
வாக்குறுதிக்குமா  
ஒதுக்கீட்ளட அது நிவர்த்தி 
செய்வதற்கும் , 
முன்வ ற்றத்ளத மதிப்பீடு 
செய்வதற்குமா  தகவல் 
வபாதுமா தாக 
இருக்கவில்ளல . 

இவ்வாக்குறுதி சதாடர்பாக 
கிளடக்கும் தகவல்களின் 
அடிப்பளடயில் 
முன்வ ற்றத்ளத மதிப்பிட 
முடியவில்ளல. 

 

சவள்ைம் மற்றும் 
மண்ெரிவு காரைமாக 
வெதத்திற்குள்ைா  

ஒத்துளழக்கப்படாதது தகவல் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்ளல நீர்ப்பாெ , நீர்வை 

முகாளமத்துவ 
மற்றும் அ ர்த்த 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

வீதிகளை 
பு ரளமத்தல் 

முகாளமத்துவ 
அளமச்சு 
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 தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள் நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருந்து 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும் கிளடக்கும் 
தகவல்கள் 
பூரைமற்றளவயாளகயால், 
இவ்வாக்குறுதிக்கா  
மு வ ற்றத்ளத 

இவ்வாக்குறுதி சதாடர்பாக 
கிளடக்கும் தகவல்களின் 
அடிப்பளடயில் 
முன்வ ற்றத்ளத மதிப்பிட 
முடியவில்ளல. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

மதிப்பிடுவதறகு அவற்ளறப் 
பயன்படுத்த முடியாது. 

இலங்ளக 
வங்கிக்கா  மூலத  
உட்செலுத்தல் 

 

சவளிப்பளடயற்றது தகவல் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்ளல 

நிதி மற்றும் 
சவகுெ  ஊடக 
அளமச்சு 

இவ்வாக்குறுதி சதாடர்பாக 
எவ்வித தகவல்களும் இல்ளல. 

இவ்வாக்குறுதி சதாடர்பாக 
எவ்வித தகவல்களும் 
இல்ளலயாளகயால்இ 
முன்வ ற்றத்ளத தீர்மானிக்க 
முடியவில்ளல. 

 

சதாழில்நுட்பத்ளதயும் 
டிஜிட்டலம்யப்படுத்த

ளலயும் 
உட்செலுத்துவதி னூ

டாக வெளவ 
வழங்களல 
வமம்படுத்துவதற்கு 
தகவல் மற்றும் 

ஒத்துளழக்கப்படாதது பின்தங்கியுள்ைது சதாளலத்சதாடர்பு

கள், டிஜிட்டல் 
உட்கட்டளமப்பு 
வெதிகள் மற்றும் 
சவளிநாட்டு 
சதாழில் 
வாய்ப்புகள் 
அளமச்சு 
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சதாடர்பாடல் 
சதாழில்நுட்ப 
நிறுவ ம் 

 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள் நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருந்து 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும்இ கிளடக்கும் 
தகவல்கள் 
பூரைமற்றளவயாளகயால், 
இவ்வாக்குறுதிக்கா  
மு வ ற்றத்ளத 

இவ்வாக்குறுதியின்கீழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . 
எனினும், முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  முன்வ ற்றம் 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. கிளடக்கும் 
தகவல்களின் அடிப்பளடயில், 
2018 ஜூன்; 30 ஆம் திகதி 
அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 65% 
இலக்ளகவிட பின் ளடவூற்று 
( இலககுகள் தரப்படாத சில 
கருத்திட்டங்களைத தவிர்த்து) 
63% மாக இருந்தது. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

மதிப்பிடுவதறகு அவற்ளறப் 
பயன்படுத்த முடியாது. 

வடக்கு மற்றும் 
கிழக்கு 
மாகாைங்களிலுள்ை 
மாற்றுத் திறனுளடய 
சபண்களின் 
வதளவகளை எடுத்துக் 
கூறுவதற்கா  
சபாருைாதார 
அதிகாரமளித்தல், 

ஒத்துளழக்கப்பட்டது ளகவிடப்பட்டுள்ைது வதசிய 
ஒருளமப்பாடு, 
நல்லிைக்கம் 
மற்றும் அரெகரும 
சமாழிகள் 
அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

ெமூக உட்கட்டளமப்பு 
அபிவிருத்தி மற்றும் 
விவெட நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் 
ஆகியவற்ளற 
ளமயமாகக் சகாண்டு 
நல்லிைக்கத்ளத 
வலுவூட்டுதல் 

 

தகவல் சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிக்ளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து தகவல் 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

வரவூ செலவூத் திட்ட 
உளரயி ால் நியமிக்கப்பட்ட 
அரொங்க நிறுவ த்த்p ால் 
இம்முன்சமாழிவூ இப்வபHது 
நிளறவவற்றப்படுவதில்ளல. 

 

கடன் கூட்டுறவூச் 
ெங்கங்களினூடாக 
வடக்கு மற்றும் வட 
மத்திய 
மாகாைங்களிலுள்ை 
கடன்பட்டுள்ை 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது பின்தங்கியுள்ைது 
மீள்குடிவயற்றம், 
பு ர்வாழ்வளிப்பு, 
வடக்கு அபிவிருத்தி 
மற்றும் இந்துமத 
அலுவல்கள் 
அளமச்சு 
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மக்களுக்கு 
ஆதரவளித்தல் 

 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள் நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருந்து 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும் கிளடக்கும் 
தகவல்கள் 
பூரைமற்றளவயாளகயால், 
இவ்வாக்குறுதிக்கா  
மு வ ற்றத்ளத 

இவ்வாக்குறுதியின்கிழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும், முதல் மூன்று 
மாதங்களுக்கா  தகவல்கள் 
மாத்திரவம 
கிளடகக்க்கூடியதாக இருநதது. 
முன்வ ற்றம் இலக்ளகவிட 
குளறவாக இருந்தது. 
கிளடக்கும் தகவல்களின் 
அடிப்பளடயில், 2018 மார்ச்; 31 
ஆம் திகதி அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 20% இலக்குடன் 
ஒப்பிடுளகயில் 5% மாகவவ 
இருந்தது. மதிப்பீட்டின் முழு 
காலத்திற்கா  முன்வ ற்றம் 
(2018 ஜ வரி-ஜூன்) 
நிர்ையிக்கப்பட முடியாததால் 
முன்வ ற்றம் பின்தங்கியதாக 
கருதப்படுகிறது. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

மதிப்பிடுவதறகு அவற்ளறப் 
பயன்படுத்த முடியாது. 

உற்பத்தியாைர் 
கூட்டுறவுச் 
ெங்கங்களினூடாக வட 
மாகாைத்திலுள்ை 
சதரிவுசெய்யப்பட்ட 
சிறு 

ஒத்துளழக்கப்படாதது பின்தங்கியுள்ைது 
மீள்குடிவயற்றம், 
பு ர்வாழ்வளிப்பு, 
வடக்கு அபிவிருத்தி 
மற்றும் இந்துமத 
அலுவல்கள் 
அளமச்சு 
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ளகத்சதாழில்களுக்கு 
ஆதரவளித்தல் 

 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள் நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருந்து 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும் கிளடக்கும் 
தகவல்கள் 
பூரைமற்றளவயாளகயால், 
இவ்வாக்குறுதிக்கா  
மு வ ற்றத்ளத 

செயல் திட்டங்களும் 
முன்வ ற்ற அறிக்ளகயும் 
சதாடர்ச்சியா  
அறிக்ளகயிடல் 
வளரச்ெட்டகத்ளத 
பயன்படுத்தாளமயி ால் 
அவற்ளற மதிப்பிடுவதற்கு 
கணிெமா ைவு முயற்சி 
வதளவப்பட்டவதாடு, அவற்ளற 
எளிதாக இைக்கப்படுத்தவும் 
முடியவில்ளல. 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

மதிப்பிடுவதறகு அவற்ளறப் 
பயன்படுத்த முடியாது. 

உள்நட்டில் 
இடம்சபயர்ந்துள்ை 
முஸ்லீம்களின் 
மீள்குடிவயற்றம் - 

ஒத்துளழக்கப்படாதது பின்தங்கியுள்ைது ளகத்சதாழில் 
மற்றும் வாணிப 
அலுவல்கள் 
அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

வீடளமப்பு மற்றும் 
உட்கட்டளமப்புகளின் 
ஏற்பாடு 

 

தகவல் சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள், நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருந்து 
தகவல்கள் 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும்இ அது; 
வமன்முளறயீடு ஒன்ளறத் 
தாக்கல்செய்து கணிெமா  
பின்சதாடர் நடவடிக்ளகயின் 
பின் வர 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

இவ்வாக்குறுதியின்கீழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும் முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  முன்வ ற்றம் 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. 

 

காைாமல்வபா  
நபர்கள் சதாடர்பா  
அலுவலகத்ளதத் 
தாபிப்பதற்கா  
ஆதரவு (OMP) 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது பின்தங்கியுள்ைது வதசிய 
ஒருளமப்பாடு, 
நல்லிைக்கம் 
மற்றும் அரெகரும 
சமாழிகள் 
அளமச்சு 
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வரவு செலவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பளடத்தன்ளம கண்

காணிப்பான் 

முன்வ ற்றக் கண்காணிப்

பான் 

ஏசஜன்சி 

தரவரிளெ 

 2018 மார்ச் 31 ஆம் 
திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையித்தில் 
சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளகயின்மூலம்; 
தகவல்கள் சபறப்பட்ட . 
எனினும், முழு 
காலப்பகுதிக்குமா  
முன்வ ற்றத்ளத 
மதிப்பிடுவதற்கு இத் 
தகவல்கள் 
வபாதுமா ளவயல்ல. 

இவ்வாக்குறுதியின்கீழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும் முதல் மூன்று 
மாதங்களுக்கா  தகவல்கள் 
மாத்திரவம 
கிளடகக்க்கூடியதாக இருநதது. 
முன்வ ற்றம் இலக்ளகவிட 
குளறவாக இருந்தது. 
கிளடக்கும் தகவல்களின் 
அடிப்பளடயில், 2018 மார்ச்; 31 
ஆம் திகதி அன்றுள்ைவாறா  
முன்வ ற்றம் 40% இலக்குடன் 
ஒப்பிடுளகயில் 30% மாகவவ 
இருந்தது. மதிப்பீட்டின் முழு 
காலத்திற்கா  முன்வ ற்றம் 
(2018 ஜ வரி-ஜூன்) 
நிர்ையிக்கப்பட முடியாததால் 
முன்வ ற்றம் பின்தங்கியதாக 
கருதப்படுகிறது. 
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பான் 
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வடக்கு மற்றும் 
கிழக்கு 
மாகாைங்ளிலுள்ை 
மாற்றுத் திறனுளடய 
சபண்களின் 
வதளவகளை எடுத்துக் 
கூறுவதற்கா  
சபாருைாதார 
அதிகாரமளித்தல், 

ஒத்துளழக்கப்படாதது பின்தங்கியுள்ைது 
மீள்குடிவயற்றம், 
பு ர்வாழ்வளிப்பு, 
வடக்கு அபிவிருத்தி 
மற்றும் இந்துமத 
அலுவல்கள் 
அளமச்சு 
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ெமூக உட்கட்டளமப்பு 
அபிவிருத்தி மற்றும் 
விவெட நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் 
ஆகியவற்ளற 
ளமயமாகக் சகாண்டு 
நல்லிைக்கத்ளத 
வலுவூட்டுதல் 

 

தகவல்கள் (i) 2018 மார்ச் 31 
ஆம் திகதியன்றுள்ைவாறு 
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 
மற்றும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
முன்வ ற்றம்” என்று 
தளலப்பிடப்பட்டு, கருத்திட்ட 
முகாளமத்துவ மற்றும் 
கண்காணிபப்புத் 
திளைக்கைத்தி ால் 
இளையத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ளக; மற்றும் (ii) தகவல் 
சபரும் உரிளம(RTI) 
ெட்டத்தின்கீழ் விடுககப்பட்ட 
ஒரு வகாரிகளகயின்வபரில் 
சபாறுப்பா  
நிறுவ ங்களிடமிருந்து 
கிளடக்கப்சபற்ற செயல் 
திட்டங்கள், நிதித் திட்டம் 
மற்றும் முன்வ றற்றம் பற்றிய 
அறிக்ளக ஆகியவற்றிலிருந்து 
சபற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட . 
எனினும், செயல் திட்டங்களும் 
முன்வ ற்ற அறிக்ளகயூம் 
சதாடர்ச்சியா  
அறிக்ளகயிடல் 
வளரச்ெட்டகத்ளத 
பயன்படுத்தாளமயி ால் 
அவற்ளற மதிப்பிடுவதற்கு 

இவ்வாக்குறுதியின்கீழ் சில 
செயற்பாடுகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ை . எனி 
னும்இ முதல் ஆறு 
மாதங்களுக்கா  முன்வ ற்றம் 
இலக்ளகவிட குளறவாக 
இருந்தது. 
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கணிெமா ைவூ முயற்சி 
வதளவப்பட்டவதாடு, அவற்ளற 
எளிதாக இைக்கப்படுத்தவூம் 
முடியவில்ளல 

 
சபாறுப்புத்துறத்தல் 

இந்த இணைய னமணடயில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அணேத்தும் அரெ ஆவைங்கள், உத்தினயாகபூர்வ 
சவளியீடுகள், சபாது ஆவைங்கள் மற்றும் தகவல் அறியும் உரிணம ெட்டத்தின் மூலம் சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட 
தகவல்கள் என்பவற்ணற அடிப்பணடயாகக் சகாண்டு சதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இணைய னமணடயில் 
பிரசுரிக்கப்படும் தகவல்கள் எணவயும் சவரிட்னட ரிெர்ச் நிறுவேத்திேனதா அந்நிறுவேத்தில் 
பணிபுரிபவர்களிேனதா தனிப்பட்ட ன ாக்னகா கருத்துக்கனளா கிணடயாது. இந்த இணையனமணடயில் உள்ள 
தகவல்களின் காரைமாக ஏற்படும் எவ்வணகயாே இழப்புக்கள் மற்றும் னெதங்களிற்னகா அல்லது ஏற்படலாம் எே 
அனுமானிக்கக்கூடிய எவ்வணகயாே இழப்பு, னெதம் அல்லது  ற்சபயரிற்காே களங்கங்களிற்னகா சவரிட்னட 
ரிெர்ச் நிறுவேம் சபாறுப்சபடுக்காது. 

இந்த இணையனமணடயில் பிரசுரிக்கப்படும் தரவுகள் அணேத்ணதயும்  ம்பகமாே மூலங்களில் இருந்து 
சபற்றுக்சகாள்வதற்காே அணேத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் அனதனவணள, அத்தரவுகணளக் சகாண்டு 
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சபற்ற சபறுனபறுகளில் காைப்படும் தவறுகள் அல்லது விடுபடல்களிற்கு சவரிட்னட ரிெர்ச் நிறுவேனமா 
budgetpromises.org குழு அங்கத்தவர்கனளா சபாறுப்பாக மாட்டார்கள். சவரிட்னட ரிெர்ச் நிறுவேத்தின் 
அனுமதியின்றி இந்த இணையனமணடயில் உள்ள உள்ளடக்கங்கணள வணிக ன ாக்கத்திற்காக திருத்தனவா, 
சவளியிடனவா, ணகமாற்றனவா, பரவலாக்கனவா, விற்பணே செய்யனவா, மீள்பதிக்கனவா, இதணேத் தழுவி புதிய 
உள்ளடக்கங்கணள உருவாக்கனவா, பகிர்ந்தளிக்கனவா, மீள்இடுணகயிடனவா அல்லது காட்சிப்படுத்தனவா எவரிற்கும் 
அனுமதியில்ணல. அத்துடன் சவரிட்னட ரிெர்ச் நிறுவேத்தின் முன் அனுமதியின்றினயா, முன் அனுமதியுடனோ 
இந்த இணையனமணடயில் உள்ள தரவுகணளக் சகாண்டு மீள்உருவாக்கப்படும் எவ்வணகயாே சவளியீடுகளிற்கும் 
budgetpromises.org குழு சபாறுப்சபடுக்காது. 

budgetpromises.org எவ்விதமாே அரசியல் கட்சிகணள பிரதிநிதிப்படுத்துவனதா, ஆதரிப்பனதா, ஒப்புதல் 
வழங்குவனதா அல்லது எவ்விதமாே அரசியற் கட்சிகளுடனோ அரசியலுடன் ெம்பந்தப்பட்ட 
நிறுவேங்களினுடனோ சதாடர்புபட்டது அல்ல. அத்துடன் எமது பகுப்பாய்வுகள் அணேத்தும் புள்ளிவிபரங்கணள 
மாத்திரம் அடிப்பணடயாகக் சகாண்ட அனுமாேங்கள் ஆகும். 

இந்த இணையனமணடயில் உள்ள அணேத்து தரவுகளும் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்தும் ன ாக்கில் 
எவ்வித கட்டைங்களும் இன்றி வழங்கப்படுகின்றது. இத்தரவுகணளப் பாவிப்பதற்கு பாவணேயாளர் மற்றும் 
சவரிட்னட ரிெர்ச் அல்லது budgetpromises.org குழுவிேரிற்கும் இணடயில் எவ்வித ஒப்பந்தங்கனளா, 
புரிந்துைர்வுகனளா கிணடயாது. 

இந்த இணையனமணட இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரவுகளின் னபாக்கிணே குறித்துக்காட்டுவதற்காக, 
budgetpromises.org இோல் சுயாதீேமாக தயாரிக்கப்பட்ட பல பகுப்பாய்வுகணளயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. இப்பகுப்பாய்வுகணள மீள் உருவாக்கம் செய்யும் முன் சவரிட்னட ரிெர்ச் நிறுவேத்தின் 
அனுமதிணயப் சபறுவது கட்டாயமாகும். 
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