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“வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகள்:
பாராளுமன்றத்திற்கு அப்பால்”
“வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகள் : பாராளுமன்றத்திற் கு
அப் பால் ” என்பது அரொங் கம் அதன் வருடாந்த வரவு செலவுத் திட்ட
வாக்குறுதிகடள நிடறனவற் றுவடத பின் சதாடர்ந்து கவனிக்கும் ஒரு
முன் னனாடி இடணய னமடடயாகும் .
2017 ஆம் ஆண்டு சதாடங் கப் பட்ட இந்த இடணய னமடட, அரொங் கத்தின்
வருடாந்த வரவு செலவுத்திட்ட உடர ெம் பந்தமான இரண்டு அடிப் படடயான
னகள் விகளுக்கு பதிலளிக்க முடனகின் றது.
(i)
(ii)

அரொங் கம் சொல் வடத செய் கின் றதா?
அரொங் கம் செய் வடத சொல் கின் றதா?

இக்னகள் விகளுக்கான பதில் கடள பகிரங் கமாக வழங் குவதன் மூலம் , இந்த
இடணய னமடட பின்வருவனவற் டற அடடய முயல் கின்றது.
(i)
(ii)

அரொங் கத்தின் வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகளின்
சவளிப் படட தன்டமடய னமம் படுத்தல்
இவ் வாக்குறுதிகளுக்கு அரொங் கத்டத சபாறுப் பாளி ஆக்குதல்

செயற்படும் விதம்
BudgetPromises.Org இடணய னமடடயானது, வரவு செலவுத் திட்ட உடரயில்
உள் ள ரூ.500 மில் லியனுக்கு னமற் பட்ட புதிய செலவின முன் சமாழிவுகடள
அல் லது ‘வாக்குறுதிகடள’ கண்காணிக்கிறது. (இம் முன் சமாழிவுகடள வரவு
செலவுத் திட்ட உடரயின் பின் னிடணப் பு 2 இல் காணலாம் ). 2019 ஆம்
ஆண்டில் , செலவீன ஒதுக்கீடு இல் லாத ெட்டங் கள் மற் றும் விதிமுடறகளில்
ஏற் படும் மாற் றங் கள் னபான்ற சகாள் டக முன் சமாழிவுகடளயும் இந்த
இடணய னமடடயானது கண்காணிக்க ஆரம் பித்தது.
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சகாள் டக
முன் சமாழிவுகள்

செலவீன முன் சமாழிவுகள்
ஆண்டு

சதரிவு
செய் வதற் கான
அளவுனகால் 1

முன் சமாழிவுகளின்
எண்ணிக்டக

திட்டங் களின்
சமாத்த
மதிப் பு

முன் சமாழிவுகளின்
எண்ணிக்டக

2017

ரூ.1பில் லியனுக்கு
37
னமற் பட்டது

ரூ. 116,910
மில் லியன்

எதுவுமில் டல

2018

ரூ.1பில் லியனுக்கு
38
னமற் பட்டது

ரூ. 149,350
மில் லியன்

எதுவுமில் டல

2019

ரூ.500
மில் லியனுக்கு
னமற் பட்டது

ரூ. 100,875
மில் லியன்

22

37

இந்த இடணய னமடடயானது வருடத்துக்கு இரண்டு தடடவகள்
புதுப் பிக்கப் படும் , அத்துடன் ஒவ் சவாரு செலவீன முன் சமாழிவும் இரண்டு
குறிகாட்டிகடளப் பயன்படுத்தி
மதிப் பிடப் படுகின் றது: சவளிப் படடத்தன்டம மற் றும் முன்னனற் றம் .
சகாள் டகத் திட்டங் கள் நிடறனவற் றப் படுவது ஒனர ஒரு
குறிகாட்டியான முன்னனற் றத்டத மாத்திரம் பயன்படுத்தி
கண்காணிக்கப் படுகின் றது. சகாள் டகத் திட்டங் களின் நிடல, தகவல்
அறியும் உரிடமெ் ெட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய் யப் பட்ட னகாரிக்டககளில்
தங் கியிருக்காமல் , முக்கியமாக சபாதுசவளியில் கிடடக்கும் தகவல் கடளப்
பயன்படுத்தி மதிப்பிடப் படுகின் றது. எனனவ, சகாள் டகத் திட்டங் களின்
மதிப் பீடானது சவளிப் படடத்தன்டம குறிகாட்டிடயக்
சகாண்டிருக்கவில் டல.
முதல் ஆறு மாதங் களுக்கான, வருட நடுப் பகுதி செயல் திறன் மதிப் பீடானது
அக்னடாபர் மாதத்தில் சவளியிடப் படும் . அனதனவடள, முழு வருடத்திற் கான
ஆண்டிறுதி செயல் திறன் மதிப் பீடானது சதாடர்ந்து வரும் வருடத்தின்
ஏப் ரல் /னம மாதங் களில் சவளியிடப் படுகின் றது2.
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2017 மற் றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் சதரிவு செய் வதற் கான அளவுனகால் , திட்டத்திற் காக

முன் சமாழியப்பட்ட செலவின ஒதுக்கீட்டட மாத்திரம் அடிப்படடயாகக் சகாண்டிருந்தது. 2019
ஆம் ஆண்டில் வரவு செலவுத்திட்ட உடரயின் அறிக்டகயிடும் வடிவம் மாறியதனால் ,
சதரிவுசெய் வதற் கான அளவுனகால் முன் சமாழியப்பட்ட செலவின ஒதுக்கீடு மற் றும்
ஏற் கனனவ ஒதுக்கப்பட்ட சதாடகடய அடிப்படடயாகக் சகாண்டுள் ளது.
2019 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்ட உடர தாமதமானதுடன் , 2019 மார்ெ்
மாதத்தினலனய பாராளுமன்றத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது. எனனவ 2019 ஆம் ஆண்டில்
ஆண்டிறுதி மதிப்பீடு மாத்திரனம முன் சனடுக்கப்பட்டது.
2
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1. செலவீன முன்சமாழிவுகள்
1.1. சவளிப்படடத்தன்டம கண்காணிப்பான்
இெ்சுட்டியானது ஒவ் சவாரு வாக்குறுதி சதாடர்பாகவும் அரொங் கம் தான்
செய் வது பற் றி எந்தளவு சவளிப் படுத்துகிறது என்படதக் கண்காணிக்கிறது.
இக்கண்காணிப் பான் ஆனது, ஒவ் சவாரு வாக்குறுதிகடளயும்
நடடமுடறப் படுத்துவது சதாடர்பான தகவல் கடள வழங் குவதில்
காணப் படும் அரொங் கத்தின் சவளிப் படடத் தன்டமயின் நிடலடய
அளவிடுகின் றது. அரொங் க இடணயத்தளங் கள் மற் றும் தகவல் அறியும்
உரிடமெ் ெட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய் யப் பட்ட னகாரிக்டககளில் இருந்து
சபற் றுக்சகாள் ளப் பட்ட தகவல் கடள கண்காணிப் பான்
பயன்படுத்துகின் றது. 2017 மற் றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் அரொங் க
நிறுவனங் களுக்கு விஜயம் செய் தும் , முடறொரா னகாரிக்டககளின்
மூலமாகவும் தகவல் கள் திரட்டப் பட்டன. எனினும் , இந்த தகவல் னெகரிக்கும்
முடற நிறுத்தப் பட்டுள் ளது.
வருட நடுப் பகுதி மதிப் பீடானது, ஒவ் சவாரு வாக்குறுதியினதும் முதல் ஆறு
மாதத்திற் கான முன்னனற் றம் சதாடர்பான தகவல் கடள வழங் குவதில்
காணப் பட்ட அரொங் கத்தின் சவளிப் படடத் தன் டமயின் அளடவ
மதிப் பிடுகின் றது. ஆண்டிறுதி மதிப் பீடானது, முழு வருடத்திற் குமான
முன் னனற் றம் சதாடர்பான தகவல் கடள வழங் குவதில் காணப் பட்ட
சவளிப் படடத் தன் டமயின் அளடவ மதிப் பிடுகின் றது.
மதிப் பீட்டின் னபாது கிடடக்கும் தகவல் கடள அடிப் படடயாகக் சகாண்டு
சவளிப் படடத்தன்டம பின் வருமாறு வடகப் படுத்தப் படுகின்றது:
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சவளிப் படடயற் றது

- வாக்குறுதியின் முன்னனற் றடதப் பற் றித்
தீர்மானிப் பதற் கு னதடவயான எவ் வித
தகவலும் இல் டல.

மட்டுப் படுத்தப் பட்டது

- கண்காணிக்கப் படும் கால
இடடசவளியில் ஒரு முழுடமயான
மதிப் பீட்டட வழங் குவதற் குப் னபாதுமான
தகவல் கள் இருக்கவில் டல.

ஒத்துடழக்கப் படாதது

- வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்
சதாடர்பான தகவல் கள் கடும்
முயற் சியினால் சபறப் பட்டது அல் லது
கடும் முயற் சியினால் மதிப் பிடப் பட்டது.

ஒத்துடழக்கப் பட்டது

- வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்
சதாடர்பான னவண்டுனகாள் களுக்கு,
தகவல் கள் காலதாமதமின்றி
வழங் கப் பட்டது.

சவளிப் படடயானது

- வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்
சதாடர்பான முழுத் தகவல் களும்
முன்வந்து சவளிப் படுத்தப் பட்டது.

1.2. அரெ நிறுவனங்களுக்கான சவளிப்படடத்தன்டம
தரவரிடெ
அரெ நிறுவனங் கள் தாங் கள் சபாறுப் னபற் றுள் ள வாக்குறுதிகள் சதாடர்பாக
தகவல் கடள சவளியிடுவதில் உள் ள சவளிப் படடத்தன்டமடய ஒப் பிட்டு
தரவரிடெடய இது வழங் குகின்றது. ஒவ் சவாரு நிறுவனமும் 0 முதல் 100
வடரயில் மதிப் சபண்கடளப் சபற் றுக்சகாள் ளும் , 100 என்பது உயர்ந்த பட்ெ
சவளிப் படடத்தன்டமடய குறிக்கின் றது. அதன் பின்னர் அரெ நிறுவனங் கள்
மதிப் சபண்கள் அதிகமானது முதல் குடறவானது வடர
தரவரிடெப் படுத்தப்படும் , குறித்த ஆண்டில் அவற் றின் செயல் திறடன இது
சவளிப் படுத்துகின்றது.
நிறுவனத்தின் கீழ் வழங் கப் பட்ட வாக்குறுதிகள் ஒவ் சவான்றுக்குமான
மதிப் சபண்களின் ெராெரிடயக் கணக்கிடுவதன் மூலம் அரெ நிறுவனத்தின்
சமாத்த புள் ளிகள் கணக்கிடப் படுகின் றன. ஒவ் சவாரு வாக்குறுதியும் 0 முதல்
100 வடர மதிப்சபண்கடளக் சகாண்டிருக்கும் . ஒவ் சவாரு தனிப் பட்ட
வாக்குறுதிக்குமான மதிப் சபண்கள் கீழ் வருவனவற் றின் அடிப் படடயில்
கணக்கிடப் படும் . (1) வாக்குறுதியின் முன்னனற் றத்டத மதிப் பிடுவதில்
தகவல் களின் பயன்பாட்டுத்தன்டம (2) தகவல் கடளப் சபற் றுக்சகாள் வதில்
காணப் படும் இலகுத்தன்டம.
தகவலின் பயன்பாடு: கிடடத்த தகவல் கள் முழுடமயாக
பயன்படுத்தப் படக்கூடியடவ, பகுதியளவில் பயன்படுத்தப் படக்கூடியடவ
அல் லது பயன்படுத்த முடியாதடவ என்ற அடிப் படடயில் ஒவ் சவாரு
வாக்குறுதிக்கும் 100, 50 அல் லது 0 என்ற ஆரம் ப மதிப் சபண்கள்
வழங் கப் படும் .
தகவல் கடளப் சபற் றுக்சகாள் வதில் காணப் படும் இலகுத்தன்டம:
பயன்பாட்டிற் காக வழங் கப் பட்ட ஆரம் ப மதிப் சபண், தகவல் கடளப்
சபற் றுக்சகாள் வதில் காணப் படும் இலகுத்தன்டமக்கு ஏற் ப
மாற் றப் படுகின்றது. தகவல் கள் னகாரப் பட்டதன் பின் னர் வழங் கப் படும் ,
அதாவது தகவல் அறியும் உரிடமெ்ெட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய் யப் பட்ட
னகாரிக்டககளின் மூலமாக சபறப் படும் தகவல் களுடன் ஒப் பிடுடகயில் ,
தகவல் கடளக் னகாருவதற் கு முன்னனர அவற் டற வழங் கும் , அதாவது
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ஒன்டலன் மூலம் வழங் கப் படும் தகவல் களுக்கு அதிக மதிப் சபண்கள்
வழங் கப் படும் .

1.3. முன்னனற்றக் கண்காணிப்பான்
இந்தெ் சுட்டியானது அரொங் கம் தாம் செய் வதாக சொல் பவற் டற
எந்தளவுக்கு செய் கிறது என்படதக் கண்காணிக்கின்றது. இது அரொங் கம்
அதன் வாக்குறுதிகடள நிடறனவற் றுவதற் காக அரொங் கத்தினானலனய
நிர்ணயிக்கப் பட்ட னநர அட்டவடண மற் றும் டமல் கற் கள் என்பவற் டற
அடிப் படடயாகக் சகாண்டு அதன் முன்னனற் றத்டத மதிப் பிடுகின்றது
ஒரு வாக்குறுதியின் வருட நடுப் பகுதி மதிப் பீடானது பின்வருமாறு
வடகப் படுத்தப் படுகின் றது:
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தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில்
டல

- வாக்குறுதி ெம் பந்தமாக எவ் வித
தகவல் களும் இன் டம, அல் லது
காணப் படும் தகவலினால் எவ் வித
உபனயாகமும் இன்டம.

டகவிடப் பட்டுள் ளது

- வாக்குறுதி டகவிடப் பட்டுள் ளது அல் லது
பிற் னபாடப் பட்டுள் ளது. அத்துடன் அதன்
அமுலாக்கம் கண்காணிக்கப் படும்
காலஇடடசவளியில் திட்டமிடப் படாது
ஒத்திடவக்கப் பட்டுள் ளது.

புறக்கணிப் பட்டுள் ளது

- வாக்குறுதி அமுல் படுத்தப் பட
திட்டமிடப் பட்டுள் ளது, ஆனால்
திட்டமிட்டபடி ஆரம் பிக்கப் படவில் டல

பின் தங் கியுள் ளது

- வாக்குறுதி
அமுல் படுத்தப் பட்டுக்சகாண்டிருக்கின் ற
து, ஆனால் திட்டமிடப் பட்ட
காலஅட்டவடணயுடன் ஒப் பிடும் னபாது
பின் தங் கியுள் ளது.

முன் னனறியுள் ளது

- வாக்குறுதி
நிடறனவற் றப் பட்டுக்சகாண்டிருக்கின் றது
டன் குறித்த இலக்டக குறிப் பிடப் பட்ட
னநரத்தினுள் அல் லது அதற் கு முன்னர்
அடடவதற் கான நிடலயில்
காணப் படுகின் றது.3

ஒரு வாக்குறுதியின் ஆண்டிறுதி மதிப் பீடானது பின்வருமாறு
வடகப் படுத்தப் படுகின் றது:

3

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

- வாக்குறுதியின் நிடலடமடய
தீர்மானிப் பதற் குரிய தகவல் கள்
வழங் கப் படவில் டல. அல் லது
வழங் கப் பட்ட தகவல்
னபாதுமானதாகனவா
உபனயாகமானதாகனவா
இருக்கவில் டல.

டகவிடப் பட்டுள் ளது

- வாக்குறுதியில் எவ் வித
முன்னனற் றமும் இல் டல, அல் லது
வாக்குறுதியானது அமுலாக்கல்
திட்டத்திலிருந்து நீ க்கப் பட்டுள் ளது.

முன் னனற் றம் அற் றது

- வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்
இலக்கில் 33% க்கும் குடறவாக
அடடயப் பட்டுள் ளது.

ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்குறுதி ஜூன் 30 2019 அன் டறக்கு இலக்கிடப்பட்ட அடடவின் 90% இடன

அடடந்திருக்கும் பட்ெத்தில் அவ் வாக்குறுதி முன்னனற் றகரமானது என
வடகப்படுத்தப்படுகின்றது
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பகுதியளவு நிடறனவறியது

- வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்
இலக்கில் 33% க்கும் குடறவாக
அடடயப் பட்டுள் ளது.

கணிெமானளவு
நிடறனவறியது

- வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்
இலக்கில் 66% க்கும் 80% க்கும்
இடடயில் அடடயப்பட்டுள் ளது.

முற் றாக நிடறனவறியது

- வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்
இலக்கில் 80% க்கும் அதிகமாக
அடடயப் பட்டுள் ளது.

2. சகாள்டகத் திட்டங்கள்
வரவு செலவுத்திட்ட உடரயில் அரொங் கம் உறுதியளிக்கும் சகாள் டககளின்
முன் னனற் றங் கடளக் கண்காணிக்கும் வடகயில் 2019 ஆம் ஆண்டில்
budgetpromises.org தனது னநாக்கத்டத விரிவாக்கிக் சகாண்டது. இந்த
திட்டங் களுக்கு எந்த செலவின ஒதுக்கீடும் இல் டல.
‘நிடறனவற் றப் பட்டது’ அல் லது ‘பகுதியளவில் நிடறனவற் றப்பட்டது’ எனக்
கருதப் படுவதற் கு ெட்ட ரீதியான செயற் பாடு அல் லது ஒழுங் குமுடற
அறிவிப் பு (வர்த்தமானி) னதடவப் பட்ட திட்டங் கள் சதரிவு செய் யப் பட்டன.
பகிரங் கமாக சபாதுசவளியில் கிடடக்கும் தகவல் கள் அதாவது வர்த்தமானி
அறிவித்தல் கள் , அரொங் க சுற் றறிக்டககள் மற் றும் அடமெ்ெரடவ முடிவுகள்
சதாடர்பான அரொங் க தகவல் திடணக்கள அறிக்டககள் ஆகியவற் டறப்
பயன்படுத்தினய திட்டங் கடள நிடறனவற் றுவதில் உள் ள முன்னனற் றம்
சதாடர்பில் மதிப் பிடப் படுகின்றது. சகாள் டக சதாடர்பில் எந்தவித தகவலும்
பகிரங் கமாக கிடடக்காத ெந்தர்ப்பத்தில் , கடிதங் கள் , சதாடலனபசி
அடழப் புக்கள் மற் றும் மின்னஞ் ெல் மூலமாக அடமெ்சுக்களிடம்
னநரடியாகத் சதாடர்பு சகாள் ளப் பட்டது.

2.1. முன்னனற்றக் கண்காணிப்பான்
வரவு செலவுத்திட்ட உடரயில் அறிமுகப்படுத்தப் பட்ட சகாள் டகத்
திட்டங் கடள செயற் படுத்துவதில் அரொங் கம் முன் சனடுத்த
முன் னனற் றத்தின் அளவிடன இது கண்காணிக்கின் றது.
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தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவி
ல் டல

- வாக்குறுதி ெம் பந்தமாக எவ் வித
தகவல் களும் இன் டம, அல் லது காணப் படும்
தகவலினால் எவ் வித உபனயாகமும் இன்டம.

நிடறனவற் றப் படவில்
டல

- திட்டத்தின் எந்தசவாரு பகுதிக்கும்
னதடவப் படும் ெட்டம் அல் லது ஒழுங் குமுடற
அறிவித்தல் கள் (வர்த்தமானி)
சவளியிடப் படவில் டல. இதடன
ெம் மந்தப் பட்ட அடமெ்சு/அரெ நிறுவனம்
எழுத்து மூலம் உறுதிப் படுத்தியுள் ளது.

பகுதியளவில்
நிடறனவற் றப் பட்டுள்
ளது

- திட்டத்தின் முழுடமக்கும் அன் றி ஒரு சில
பகுதிகளுக்கு, னதடவப் படும் ெட்டம் அல் லது
ஒழுங் குமுடற அறிவித்தல் (வர்த்தமானி)
சவளியிடப் பட்டுள் ளது

நிடறனவற் றப் பட்டுள்
ளது

- சகாள் டகத் திட்டமானது முழுடமயாக
நிடறனவற் றப் பட்டுள் ளது. திட்டத்தின்
முழுடமக்கும் னதடவப் படும் ெட்டம் அல் லது
ஒழுங் குமுடற அறிவித்தல் (வர்த்தமானி)
சவளியிடப் பட்டுள் ளதுடன், னமலதிக எந்த
நடவடிக்டகயும் னதடவயில் டல.

3. முன்னேற்றம், திறந்த நிணை மற்றும் தரவரிணை மதிப்பீடுகளின்
விவரங்கள்.
வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

சிறிய மற் றும் நடுத்தர
சதாழில் முயற் சி
உத்தரவாத
நிதியசமான்றிடனத்
தாபித்தல்

ஒத்துடழக்கப் பட்டது

முற் றாக நிடறனவறியது

நிதி,
சபாருளாதாரம்
மற் றும்
சகாள் டக
னமம் பாட்டு
அடமெ்சு

நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் மூலமாகவும் ,
மற் றும் 2016ஆம் ஆண்டு தகவல்
அறியும் ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு
மறுசமாழியாகவும்
முன்னனற் றத்துக்கான தரவுகள்
கிடடக்கப் சபற் றன.

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி 31 டிெம் பர்
2019 வடரயான
காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான
இலக்கின் 100% ஆகும் .
ஆரம் பத்தில் ADBயுடன்
இடணந்து ஒரு னதசிய கடன்
உத்தரவாத நிறுவனம் (NCGI)
ஒன்டற தாபிப் பனத
திட்டமாக இருந்ததாக

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப்பிடப்பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களி
ல் நிதி,
சபாருளாதாரம்
மற் றும்
சகாள் டக
அபிவிருத்தி
அடமெ்சு
கூட்டாக
முதலாவது

11

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

அடமெ்சு சதரிவித்தது.
ஆனால் , இதடன தாபிக்கும்
செயல் முடறயில் ஏற் பட்ட
பிரெ்சிடனகள் காரணமாக
மத்திய வங் கியின் கீழ் ரூ.
500 மில் லியன் ஒதுக்கீட்டில்
ஒரு கடன் உத்தரவாதத்
திட்டம் ஆரம் பிக்கப்பட்டது.
இது பின் னர் NCGIக்கு
மாற் றப் படுவனத
னநாக்கமாக இருந்தது.
வரவுசெலவுத்திட்ட
உடரயின் படி ரூ. 500
மில் லியன் ஒதுக்கீட்டுடன்
மத்திய வங் கியின் கீழ் ஒரு
நிதியத்டத தாபிப் பனத
னநாக்கமாக
இருந்தடமயினால்
இப் பரிந்துடர
பூரணப் படுத்தப் பட்டுள் ளதா
கக் கருதப் படுகின்றது.

இடத்டதப்
சபற் றுள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப்பட்ட
ெராெரி 75
புள் ளிகளின்
அடிப்படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப்ப
ட்டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப்படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப்பிடப்பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 5
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப்படுத்தி
யடத
அடிப்படடயாக
க் சகாண்டு

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப்பட்டுள்
ளது.

நங் வமு லங் கா”எனும்
சதானிப்சபாருளில் நுண்
மற் றும் சிறு டகத்சதாழில்
அபிவிருத்

13

சவளிப் படடயற் றது

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

டகத்சதாழில்
மற் றும்
வழங் கல்
முகாடமத்துவ
அடமெ்சு

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய.

வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றத்டதக்
கணிக்கத் னதடவயான
எவ் விதத் தகவலும் இல் டல

2019 ஆம் ஆண்டில்
மதிப்பிடப்பட்ட 16
அரெ
நிறுவனங் களில்
டகத்சதாழில்
மற் றும் வழங் கல்
முகாடமத்துவ
அடமெ்சு கூட்டாக
இறுதி இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட ெராெரி
0 புள் ளிகளின்
அடிப்படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப்பட்ட
து (ஒதுக்கீட்டின்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
அடிப்படடயில்
ெராெரி). 2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப்பிடப்பட்ட
இந்த அடமெ்சின்
கீழ் வரும் 3
திட்டங் களுக்கான
தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப்படடயாகக்
சகாண்டு இந்தப்
புள் ளி
வழங் கப்பட்டுள் ள
து

பாடொடல
மாணவர்களுக்கு இலவெ
குவடளப் பால்

14

ஒத்துடழக்கப் படாதது

முற் றாக நிடறனவறியது

கல் வி அடமெ்சு

நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் மூலமாகவும் ,
மற் றும் 2016ஆம் ஆண்டு தகவல்
அறியும் ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு
மறுசமாழியாகவும்
முன்னனற் றத்துக்கான தரவுகள்

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி 31 டிெம் பர்,
2019 வடரயான
காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான
இலக்கின் 86% ஆகும் . இந்

2019 ஆம் ஆண்டில்
மதிப்பிடப்பட்ட 16
அரெ
நிறுவனங் களில்
கல் வி அடமெ்சு
ஏழாவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட ெராெரி

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

கிடடக்கப் சபற் றன. எனினும்
நிகழ் ெசி
் த் திட்டம் மற் றும்
முன்னனற் ற அறிக்டக ஆகியடவ
ெரியான அறிக்டகயிடல்
கட்டடமப் டபப்
பின் பற் றாதபடியினால் அவற் டற
ஒழுங் கடமக்க முடியவில் டல.
ஆடகயால் , எமது
விண்ணப் பத்துக்கு மறுசமாழியாகக்
கிடடத்த தரவுகடள மதிப் பீடு
செய் வதற் கு குறிப் பிட்டளவு முயற் சி
எடுக்கனவண்டிய நிடல இருந்தது.

நிகழ் ெசி
் திட்டம் மற் றும்
முன்னனற் ற அறிக்டக
என்பன நிடலயான
அறிக்டகயிடல் வடிவத்டத
பயன்படுத்தவில் டல.
நிகழ் ெசி
் திட்டம் 400,000
நன் டம சபறுநடரக்
குறிப் பிட்டிருந்தது. ஆனால் ,
இது நாளாந்த, வாராந்த
மற் றும் மாதாந்த இலாக்கா
என்படதக்
குறிப் பிடவில் டல.
இரண்டாம் காலாண்டில்
இந்த திட்டம் ஆரம் பமாகும்
என நிகழ் ெசி
் த் திட்டம்
சதரிவித்தது. நிகழ் ெசி
்
திட்டம் 2019ம் ஆண்டு
ஜனவரி முதல் டிெம் பர்
வடரயான வாராந்த
நன் டம சபருநர்களின்
எண்ணிக்டகடயக்
குறிப் பிட்டிருந்தது. 2019ம்
ஆண்டு மார்ெ் முதல்
டிெம் பர் வடரயான
வாராந்த நன் டம

62.5 புள் ளிகளின்
அடிப்படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப்பட்ட
து (ஒதுக்கீட்டின்
அடிப்படடயில்
ெராெரி). 2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப்பிடப்பட்ட
இந்த அடமெ்சின்
கீழ் வரும் 1
திட்டத்துக்கான
தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப்படடயாகக்
சகாண்டு இந்தப்
புள் ளி
வழங் கப்பட்டுள் ள
து.

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

சபருநர்களின் ெராெரி
எண்ணிக்டகடயக்
(அதாவது 400,000 நன் டம
சபறுநடர) சகாண்டு
முன்னனற் றம்
கணிக்கப் பட்டது. இெ்
செயல் திட்டம் மீதான பணி
இரண்டாவது காலாண்டில்
ஆரம் பிக்குசமன இந்
நிகழ் ெசி
் த் திட்டம்
சதரிவித்தது. எனனவ, ஏப் ரல்
முதல் டிெம் பர் வடரயான
தகவல் கள் மாத்திரனம இவ்
முன்னனற் ற
மதிப் பீட்டிற் காக கவனத்தில்
சகாள் ளப் பட்டது.)
னதடவயுடடயவர்களுக்கு
துப் பரனவற் பாட்டு
வெதிகடள வழங் கல்
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சவளிப் படடயற் றது

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

நகர
அபிவிருத்தி, நீ ர்
வழங் கல்
மற் றும்
வீடடமப் பு
வெதிகள்
அடமெ்சு

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

17

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

தகவல் அறியும் உரிடமெ் ெட்டம்
2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம்
இலக்கத்தின் கீழ் தகவல் களுக்காக
முன் டவக்கப்பட்ட னகாரிக்டகயின்
கீழ் எந்த தகவலும்
சபறப்படவில் டல. தகவல் அறியும்
னகாரிக்டக 2020 மார்ெ் 12 அன் று
அடமெ்ெகத்திடம்
முன் டவக்கப்பட்டது. சகானரானா
டவரஸ் பரவலால் , தகவல் கடளப்
சபறுவதற் கான காலக்சகடு மார்ெ்
16 முதல் னம 10 வடர தவிர்த்து
கணக்கிடப்பட்டது. இருப்பினும் ,
எதிர்பார்க்கப்பட்ட திகதிகளுக்கு
முன் னர் தகவல் கள்
சபறப்படவில் டல. வடலதளத்
னதடுதல் மூலம் எந்த தகவலும்
கிடடக்கவில் டல.

கருத்திட்ட முகாடமதுவம்
மற் றும் கண்காணிப்புத்
திடணக்களத்தினால்
சவளியிடப் பட்ட இடணய
சவளியில் கிடடக்கக்கூடிய
தகவல் களின்
அடிப் படடயில் , 2019ம்
ஆண்டிற் கான இலக்குஇ
2019 செப் டம் பர் 30ம் திகதி
100 வீத முன் னனற் றமாகும் .

2019 ஆம் ஆண்டில்
மதிப்பிடப்பட்ட 16
அரெ
நிறுவனங் களில்
நகர அபிவிருத்தி,
நீ ர் வழங் கல்
மற் றும் வீடடமப்பு
வெதிகள் அடமெ்சு
எட்டாவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட ெராெரி
61.3 புள் ளிகளின்
அடிப்படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப்பட்ட
து (ஒதுக்கீட்டின்
அடிப்படடயில்
ெராெரி). 2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப்பிடப்பட்ட
இந்த அடமெ்சின்
கீழ் வரும் 7
திட்டங் களுக்கான
தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப்படடயாகக்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
சகாண்டு இந்தப்
புள் ளி
வழங் கப்பட்டுள் ள
து.

னபரூந்து நிடலயங் கள்
மற் றும் புடகயிரத
நிடலயங் களில்
துப் பரனவற் பாட்டு
வெதிகடள னமம் படுத்தல்

18

மட்டுப் படுத்தப் பட்டது

முற் றாக நிடறனவறியது

"தகவல் அறியும் உரிடமெ் ெட்டம்
2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம்
இலக்கத்தின் கீழ் ,
தகவல் களுக்காக
முன் டவக்கப்பட்ட னகாரிக்டகயின்
கீழ் எந்த தகவலும்
சபறப்படவில் டல. தகவல் அறியும்
னகாரிக்டக 2020 மார்ெ் 12 அன் று
அடமெ்ெகத்திடம்
முன் டவக்கப்பட்டது. சகானரானா
டவரஸ் பரவலால் , தகவல் கடளப்
சபறுவதற் கான காலக்சகடு மார்ெ்
16 முதல் னம 10 வடர தவிர்த்து
கணக்கிடப்பட்டது. இருப்பினும் ,

வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றத்டதக்
கணிக்கத் னதடவயான
எவ் விதத் தகவலும் இல் டல

தரவரிடெ

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
நகர
அபிவிருத்தி, நீ ர்
வழங் கல்
மற் றும்
வீடடமப் பு
வெதிகள்
அடமெ்சு
எட்டாவது

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்
எதிர்பார்க்கப்பட்ட திகதிகளுக்கு
முன் னர் தகவல் கள்
சபறப்படவில் டல. வடலதளத்
னதடுதல் மூலம் எந்த தகவலும்
கிடடக்கவில் டல. கருத்திட்ட
முகாடமதுவம் மற் றும்
கண்காணிப்புத்
திடணக்களத்தினால்
சவளியிடப்பட்ட ""பாரிய
அளவிலான னமம் பாட்டுத்
திட்டங் கள் மற் றும் திட்டங் களின்
முன் னனற் றம் "" என் ற
அறிக்டகயின் மூலம் 2019
செப்டம் பர் 30 ஆம் னததி வடர
முன் னனற் றம் குறித்த தகவல் கள்
சபறப்பட்டன. "
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முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 61.3
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 7
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

வடக்கு மற் றும் கிழக்கில்
செங் கல் மற் றும் ொந்து
வடக வீடடமப்புத் திட்டம்
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ஒத்துடழக்கப் பட்டது

முற் றாக நிடறனவறியது

ெமூக
வலுவூட்டல்
மற் றும் னதாட்ட
உட்கட்டடமப் பு
அபிவிருத்தி
அடமெ்சு

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு அடமய
முன்னனற் ற அறிக்டக
கிடடக்கப் சபற் றது. இந்த
அடமெ்சின் னமற் பார்டவயின் கீழ்
முன் சமாழியப் பட்ட
பரிந்துடரகளிற் கு இரண்டு
சவவ் னவறு விண்ணப் பங் கள்
அனுப்பிடவக்கப் பட்டன. ஒரு
விண்ணப் பத்துக்கு மட்டும் பதில்
கிடடத்தது. எனினும் இத்தகவல்
இரண்டு பரிந்துடரகளின்
முன்னனற் றத்டதயும் கணிப் பதற் குப்

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி 31 டிெம் பர்
2019 வடரயான
காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான
இலக்கின் 91% ஆகும் .
முன்னனற் ற அறிக்டகக்கு
அடமய சமாத்த
வீட்டுத்சதாகுதிகடளயும்
அவற் றின் நிடறவு
நிடலடயயும் கருத்தில்
சகாண்டு
கணிப் பிடப் பட்டுள் ளது.

2019 ஆம் ஆண்டில்
மதிப்பிடப்பட்ட 16
அரெ
நிறுவனங் களில்
ெமூக வலுவூட்டல்
மற் றும் னதாட்ட
உட்கட்டடமப்பு
அபிவிருத்தி
வெதிகள் அடமெ்சு
ஒன் பதாவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட ெராெரி
55.9 புள் ளிகளின்
அடிப்படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப்பட்ட
து (ஒதுக்கீட்டின்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

னபாதுமான தகவல் கடள
உள் ளடக்கியிருந்தது. ஆடகயால்
இந்த பதில் /மறுசமாழி இரண்டு
பரிந்துடரகளினதும்
சவளிப் படடத்தன்டமக்
கண்காணிப் பானுக்கு பரிசீலடன
செய் யப் பட்டுள் ளது.

ஏற் றுமதி ெந்டத அணுகல்
மற் றும் னதசிய ஏற் றுமதி
உபாயம்
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ஏசென்சி
தரவரிணை
அடிப்படடயில்
ெராெரி). 2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப்பிடப்பட்ட
இந்த அடமெ்சின்
கீழ் வரும் 3
திட்டங் களுக்கான
தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப்படடயாகக்
சகாண்டு இந்தப்
புள் ளி
வழங் கப்பட்டுள் ள
து.
வரவு செலவுத்திட்ட
உடர

ஒத்துடழக்கப் பட்டது

முற் றாக நிடறனவறியது

தரவரிடெ

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு மறுசமாழியாக
முழு ஆண்டுக்குமான
முன்னனற் றத்துக்கான தரவுகள்

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி 31 டிெம் பர்
வடரயான காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான
இலக்கின் 83% ஆகும் .

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
டகத்சதாழில்
ஏற் றுமதி

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

கிடடக்கப் சபற் றன. னதசிய
ஏற் றுமதி மூனலாபாயத்திற் கான
நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் வடலதள
னதடல் களின் மூலம்
கிடடக்கக்கூடியதாகவுள் ளது.
ஆயினும் , முன்னனற் றத்டதக்
கணிப் பிடுவதற் கு இடவ
னபாதுமானதாக இருக்கவில் டல.
ஆகனவ, தகவல் அறியும் ெட்டத்தின்
மூலம் சபற் றுக்சகாள் ளபட்ட
தகவல் கள் முன்னனற் றத்டதக்
கணிப் பீட்டிற் காக முழுடமயாகப்
பயன்படுத்தப் பட்டன.

2016ஆம் ஆண்டின் 12ஆம்
இலக்க தகவல் அறியும்
உரிடம ெட்டத்தின் படி
தகவல் கடளப் சபறுவதற் கு
தாக்கல் செய் த
விண்ணப் பத்திற் கு
வழங் கப் பட்ட முன் னனற் ற
அறிக்டகயின் படி னதசிய
ஏற் றுமதித் திட்டத்திற் கு (NES)
முதலில் ஒதுக்கப் பட்ட
சதாடக ரூ. 1,140 மில் லியன்
ஆகும் . இதில் ரூ. 250
மில் லியன் புதிய
முயற் சிகளுக்கும் , ரூ. 890
மில் லியன் ஏற் கனனவ
சதாடர்கின்ற
முயற் ெசி
் களுக்கும்
ஒதுக்கப் பட்டிருந்தன.
வரவுசெலவுத்திட்ட
அறிக்டக மற் றும்
இடணப் புக்கள் ரூ. 250
மில் லியடனப் பற் றி மட்டும்
சதரிவிப் பதால் , இந்த
பரிந்துடரயின் னநாக்க
எல் டல னதசிய ஏற் றுமதித்

மற் றும்
முதலீட்டு
ஊக்குவிப் பு
அடமெ்சு
ஆறாவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது..

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்
திட்டத்தின் புதிய
முயற் சிகடள மட்டும்
உள் ளடக்குவதாக
அடமகின்றது.
வரவுசெலவுத்திட்ட
அறிக்டகயில் ெந்டத
அணுகல் திட்டத்திற் காக
(MAP) முதலில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
ஒதுக்கீடு அடமெ்சினால்
சதரிவிக்கப் பட்ட
சதாங் கியுடன்
ஒன்றிப் னபாகின்றது. னமலும்
NESஇன் புதிய முயற் சிகள்
மற் றும் MAP
ஆகியவற் றுக்கான
ஒதுக்கீடுகள்
திருத்தப் பட்டதாகவும் ,
அவ் வாறு திருத்தப் பட்ட
ஒதுக்கீடுகளின்பாடு
அறிக்டககள்
முன்னனறுவதாகவும்
முன்னனற் ற அறிக்டக
சதரிவிக்கின் றது.
குறிப் பிட்ட முன் னனற் ற
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ஏசென்சி
தரவரிணை

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

படிமுடறகள் மற் றும்
திருத்தப் பட்ட
ஒதுக்கீடுகடள
உபனயாகித்து
கணக்கிடப் பட்ட ெராெரிடய
டவத்து முன் னனற் றம்
கணிப் பிடப் பட்டது.
பிங் கிரிய மற் றும்
வாகவத்டத டகத்சதாழிற்
னபட்டடகளின்
உட்கட்டடமப் பு வெதிகள்
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பகுதியளவு நிடறனவறியது

தரவரிடெ

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு மறுசமாழியாக
முன்னனற் றத்துக்கான தரவுகள்
கிடடக்கப் சபற் றன.

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி செப்டம் பர்
31, 2019 வடரயான
காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றம் 2019ஆம்
ஆண்டிற் கான இலக்கின்
52% ஆகும் . இத்திட்டத்தின்
உப-நடவடிக்டககள் பற் றிய
விபரம் மற் றும் அவற் றின்
நிடறவு நிடல சதாடர்பான
விபரம் ஆகியவற் டற
முன்னனற் ற அறிக்டக

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப்பிடப்பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களி
ல்
டகத்சதாழில்
ஏற் றுமதி
மற் றும்
முதலீட்டு
ஊக்குவிப்பு
அடமெ்சு
ஆறாவது

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

டகத்சதாழிற்
னபட்டடகடள தாபித்தல் காங் னகெந்துடற, மாந்டத
கிழக்கு, பரந்தன் ,
சகாண்டெ்சி, கிண்ணியா,
ெம் மாந்துடற மற் றும்
திருனகாணமடல
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

குறிப் பிட்டிருந்தது. எனினும்
இவ் வுப
நடவடிக்டககளுக்கான நிதி
ஒதுக்கீடுகள் குறித்து
இவ் வறிக்டகயில் எதுவும்
சதரிவிக்கப் படவில் டல.
ஆகனவ ஒவ் சவாரு உபநடவடிக்டகக்கும் ெம
முக்கியத்துவம் சகாடுத்து
அவற் றின் ெராெரிடயக்
சகாண்டு முன் னனற் றத்திக்
கணிப் பிடப் பட்டுள் ளது.

இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.

சவளிப் படடயற் றது

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

டகத்சதாழில்
மற் றும்
வழங் கல்
முகாடமத்துவ
அடமெ்சு

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு எவ் வித

வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றத்டதக்
கணிக்கத் னதடவயான
எவ் விதத் தகவலும் இல் டல

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்
தகவல் களும் கிடடக்கவில் டல.
இடணயத்தளத்திலும்
இவ் வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்
சதாடர்பான தகவல் கள்
கிடடக்கவில் டல.

26

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
டகத்சதாழில்
மற் றும்
வழங் கல்
முகாடமத்துவ
அடமெ்சு
கூட்டாக இறுதி
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 0
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 3
திட்டங் களுக்கா

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

கல் வி சிறப் புத்
னதர்ெ்சிக்கான
புலடமப் பரிசில்
நிதியத்திற் கான (Scholarship
for Educational Excellence (SEE)
Fund) பங் களிப் பு
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டகவிடப் பட்டுள் ளது

நிதி,
சபாருளாதாரம்
மற் றும்
சகாள் டக
னமம் பாட்டு
அடமெ்சு

நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் மூலமாகவும் ,
மற் றும் 2016ஆம் ஆண்டு தகவல்
அறியும் ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு
மறுசமாழியாகவும்
முன்னனற் றத்துக்கான தரவுகள்
கிடடக்கப் சபற் றன.

2016ஆம் ஆண்டின் தகவல்
அறியும் உரிடம இலக்கம்
12விற் கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்தின்
அடிப் படடயில்
சபற் றுக்சகாள் ளப் பட்ட
தகவலின்படி இந்த
வாக்குறுதி
அமுல் படுத்தப் படவில் டல

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
நிதி,
சபாருளாதாரம்
மற் றும்
சகாள் டக
அபிவிருத்தி

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

உறுகுடண
பல் கடலக்கழக இடணந்த
சுகாதார விஞ் ஞான
பீடத்திடன மற் றும் ஸ்ரீ
ஜயவர்தனபுர
பல் கடலக்கழக
மருத்துவபீட ஆய் வுகூட
வெதிகடள அபிவிருத்தி
செய் தல்
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

என நிதி அடமெ்சின் னதசிய
வரவுசெலவுத்திட்ட
திடணக்களம் சதரிவித்தது.

அடமெ்சு
கூட்டாக
முதலாவது
இடத்டதப்
சபற் றுள் ளது.

மட்டுப் படுத்தப் பட்டது

கணிெமானளவு
நிடறனவறியது

உயர் கல் வி,
சதாழிநுட்பம்
மற் றும்
புத்தாக்க
அடமெ்சு

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டம் 12ஆம் இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்துக்கு பதிலாக
தகவல் கள் கிடடக்கப் சபற் ற
தகவல் கள் முன்னனற் றத்டதக்
கணிப் பிடுவதற் குப் னபாதுமானதாக
இல் டல.செப் டம் பர் 30, 2019
வடரயான முன்னனற் றத்தின் அளவு
பற் றிய தரவுகள் திட்ட

திட்ட முகாடமத்துவம்
மற் றும் கண்காணிப்புத்
திடணக்களத்திநாடாக
இடணயத்தில்
கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி செப்டம் பர்
30, 2018 வடரயான
காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றம் 2019ஆம்

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
உயர்கல் வி,
சதாழில் நுட்பம்
மற் றும்
புத்தாக்க

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

முகாடமத்துவம் மற் றும்
கண்காணிப்புத் திடணக்களத்தில்
இருந்த "செப் டம் பர் 30, 2019 வடரயில்
பாரிய அளவு அபிவிருத்தித்
திட்டங் கள் மாறும் நிகழ் ெசி
் களின்
முன்னனற் ற நிடல (Progress of Large
Scale Development Projects and
Programmes as at 30th September 2019)
என்னும் அறிக்டகயின் மூலம்
கிடடக்கப் சபற் றன.

ஆண்டிற் கான இலக்கின்
75% ஆகும் .
அவ் வருடத்திற் கான
தகவல் கள் கிடடக்காத
பட்ெத்தில் இத்தரவுகளின்
அடிப் படடயில்
முன்னனற் றம்
கணிப் பிடப் பட்டுள் ளது.

அடமெ்சு
பத்தாவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 37.5
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 1
திட்டத்துக்கான
தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.
வரவு
செலவுத்திட்ட
உடர 106:
பகுதியளவு
பயன்படுத்தக்கூ
டிய தகவல் கள்
கருத்திட்ட
முகாடமத்துவம்
மற் றும்
கண்காணிப் பு
திடணக்களத்தி
ன்
இடணயத்தளத்
தில்
கிடடக்கப் சபற்
றன.

வீட்டில் குருதி சுத்திகரிப் பு
செய் யக்கூடிய
இயந்திரங் கடள
வழங் குதல் மற் றும் மீள்
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தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

சுகாதார மற் றும்
சுனதெ டவத்திய
னெடவகள்
அடமெ்சு

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு மறுசமாழியாக
முன்னனற் றத்துக்கான தரவுகள்
மற் றும் செயல் திட்டம்
கிடடக்கப் சபற் றன. பல் னவறு
தடடவகள் பல் னவறு தகவல்
உத்தினயாகத்தர்களிடம் நாம்
அனுப் பப் பட்டபடியினால்
இவ் விண்ணப் பத்டத
னமற் சகாள் ளுதல் ெற் று சிரமமான
காரியமாக இருந்தது. இறுதியில்
நாம் இந்த விண்ணப்பத்டத னதசிய
சிறுநீ ரக டமயத்துக்கு
அனுப்பினனாம் . எனினும் ,
கிடடக்கப் சபற் ற தகவல் கள் ,
குறிப் பிட்ட பரிந்துடரக்கு
சதாடர்பில் லாமல் இருந்தது.

வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றத்டதக்
கணிக்கத் னதடவயான
எவ் விதத் தகவலும் இல் டல

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
சுகாதாரம்
மற் றும் சுனதெ
மருத்துவ
னெடவகள்
அடமெ்சு
கூட்டாக இறுதி
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 0
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்

பிரொரண நீ ர் சுத்திகரிப் பு
சபாறிகளுடனான குருதி
சுத்திகரிப் பு
நிடலயங் கடள
வலுப் படுத்தல்
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஆதலால் முன்னனற் றத்டதக்
கணிப் பிட இயலாதிருந்தது.

சுகிதபுரவர நகர
அபிவிருத்தி
நிகழ் ெசி
் த்திட்டம்
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சவளிப் படடயானது

ஏசென்சி
தரவரிணை
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 1
திட்டத்துக்கான
தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

கணிெமானளவு
நிடறனவறியது

நகர
அபிவிருத்தி, நீ ர்
வழங் கல்
மற் றும்
வீடடமப் பு

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
வெதிகள்
அடமெ்சு

அடமெ்சின் இடணயத்தளத்தில்
கிடடக்கப் சபற் ற செயல் திட்டம்
மற் றும் முன்னனற் ற அறிக்டகயின்
மூலம் தகவல் கள் சபறப் பட்டன.
2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டம் 12ஆம் இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட விண்ணப் பமும்
இடணயத்தில் அடங் கியுள் ள
தரவுகடளனய சுட்டிக்காட்டின.
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கிடடக்கப் சபற் ற
தகவல் களின்
அடிப் படடயில் , 2019 ஆம்
ஆண்டுக்கான
முன்னனற் றத்தின் அளவு அவ்
ஆண்டிற் கான இலக்கின் 79
வீதமாக கணிக்கப் பட்டது.
முழு ஒதுக்கீடுகள் ,
நிகழ் ெசி
் த்திட்ட அறிக்டக
மற் றும் முன் னனற் ற
அறிக்டக என்பனவற் றில்
குறிப் பிடப் பட்ட
செயற் பாடுகள் என்பன
இணங் கவில் டல. அதாவது,
200 மில் லியன் ரூபா எனக்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
செயற் பாடுகள்
நிகழ் ெசி
் த்திட்டதில்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள னபாதும் ,
முன்னனற் ற அறிக்டகயில்
காணப் படவில் டல. இெ்
செயற் பாடுகள் 100 %
பூர்த்தியானடவயாகக்

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
நகர
அபிவிருத்தி, நீ ர்
வழங் கல்
மற் றும்
வீடடமப் பு
வெதிகள்
அடமெ்சு
எட்டாவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 61.3
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

னபடர வாவியின் நீ ர்
தரத்திடன சீர்ப்படுத்தல
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

மட்டுப் படுத்தப் பட்டது

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

சகாள் ளமுடியும் . மீதமுள் ள
செயற் பாடுகளின்
முழுடமத்தன்டமத்
தன் டமயின் அளவு,
முன்னனற் ற
அறிக்டகயிலிருந்து
எடுக்கப் பட்டது.
பினரரடணயின்
ஒட்டுசமாத்த
முன்னனற் றமானது,
அடனத்துெ்
செயற் பாடுகளின் ெராெரி
முன்னனற் றத்டத
அடிப் படடயாகக் சகாண்டு
கணிக்கப் பட்டது.

(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 7
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

நகர
அபிவிருத்தி, நீ ர்
வழங் கல்
மற் றும்
வீடடமப் பு
வெதிகள்
அடமெ்சு

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

அடமெ்சினுடடய
இடணயத்தளத்தில் வாக்குறுதியின்
நிகழ் ெசி
் த்திட்டம்
கிடடக்கப் சபற் றது. னமலும் ,
திருத்தப் பட்ட ஒதுக்கீட்டுடன் கூடிய
புதுப் பிக்கப் பட்ட நிகழ் ெசி
் த்திட்டமும்
RTI விண்ணப் பம் மூலம்
கிடடக்கப் சபற் றது. இது
சதாடர்பான முன்னனற் ற அறிக்டக
அடமெ்சின் இடணயத்தளத்தில்
கிடடக்கும் என RTI
விண்ணப் பத்திற் கான பதில்
சதரிவித்தனபாதும் அது
இடணயத்தளத்தில் இருக்கவில் டல.

2016ஆம் ஆண்டின் 12ஆம்
இலக்க தகவல் அறியும்
உரிடம ெட்டத்தின் படி
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கடமய
திருத்தப் பட்ட நிகழ் ெசி
் த்
திட்டம் வழங் கப் பட்டது.
இதன் படி, குறிப் பிட்ட
முன்னனற் ற அறிக்டகடய
அடமெ்சின்
இடணயத்தளத்தில்
சபற் றுக்சகாள் ளலாம் என
அந்த தகவலில்
சதரிவிக்கப் பட்டது.
எனினும் , அதடனப்சபற
முடியவில் டல. ஆடகயால் ,
கிடடக்கப் சபற் றிருக்கும்
தரவுகள் வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றத்டத மதிப் பிடப்
னபாதுமானதாக இல் டல.

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
நகர
அபிவிருத்தி, நீ ர்
வழங் கல்
மற் றும்
வீடடமப் பு
வெதிகள்
அடமெ்சு
எட்டாவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 61.3
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 7
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

யாழ் ப்பாண நகர மண்டப
மீள் நிர்மாணம்
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ஒத்துடழக்கப் பட்டது

முற் றாக நிடறனவறியது

நகர
அபிவிருத்தி, நீ ர்
வழங் கல்
மற் றும்
வீடடமப் பு
வெதிகள்
அடமெ்சு

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி 31 டிெம் பர்

2019 ஆம்
ஆண்டில்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு மறுசமாழியாக
முன்னனற் றத்துக்கான தரவுகள்
மற் றும் செயல் திட்டம்
கிடடக்கப் சபற் றன. னமலும் ,
அடமெ்சின் இடணயத்தளத்திலும்
இத்தகவல் கள் கிடடக்கப் சபற் றன.
எனினும் இவ் விரு
மூலங் களினூடாகவும்
சபற் றுக்சகாள் ளப் பட்ட தகவல் கள்
ஒன்றுடன் ஒன்று
ஒன்றிப் னபாகவில் டல. எனினும்
பிரசுரிக்கப் பட்ட திகதி மற் றும்
மூலங் கள் கிடடக்கப் சபற் ற
திகதியில் அடிப் படடயில் RTI
விண்ணப் பத்திற் கு கிடடத்த
மறுசமாழிடய மிகவும் பிந்திய
தரவுகடளக் சகாண்டதாகக்
கருத்தில் சகாள் ளப்பட்டது. RTI
மறுசமாழினய மிகவும் பிந்திய
தகவல் கடளக் சகாண்டதாக
அடமெ்சின் தகவல்
உத்தினயாகத்தரினால் வாய் மூலம்
உறுதிசெய் யப் பட்டது. ஆடகயால் ,

2019 வடரயான
காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான
இலக்கின் 83% ஆகும் .
2016ஆம் ஆண்டின் தகவல்
அறியும் உரிடமெ் ெட்டம்
(RTI) இலக்கம் 12 விற் கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு
வழங் கப் பட்ட
தகவல் களுக்கடமயவும்
குறித்த அடமெ்சின்
இடணயதளத்திலிருந்தும்
முன்னனற் றம் சதாடர்பான
தரவுகள் சபறப் பட்டன.
இருந்தனபாதிலும் , RTI
தகவலில் மற் றும்
அடமெ்சின்
இடணயத்தளத்தில்
குறிப் பிடப் பட்ட
பூரணப் படுத்தப் பட்ட
முன்னனற் றப் படிமுடறகள்
ஒன்றுடன் ஒன்று

மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
நகர
அபிவிருத்தி, நீ ர்
வழங் கல்
மற் றும்
வீடடமப் பு
வெதிகள்
அடமெ்சு
எட்டாவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 61.3
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

மடலயக மரபுரிடமயிடன
னபணிப் பாதுகாத்தல்
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

அடமெ்சின் இடணயத்தளத்தில்
கிடடக்கப் சபற் ற தரவுகள்
உனபாயிக்கப் படமுடியாது என
கருத்தில் சகாள் ளப் பட்டது.

ஒன்றிப் னபாகவில் டல.
இவ் விரு மூலங் களின்
பிரசுரிக்கப் பட்ட திகதி
மற் றும் கிடடக்கப் சபற் ற
திகதிக்கடமய RTI தரவுகள்
மிகவும் பிந்திய
தகவல் களாக
சதரிவுசெய் யப் பட்டது.
இதடன அடமெ்சின் தகவல்
அதிகாரியும் வாய் மூலமாக
உறுதிப் படுத்தினார்.
குறிப் பிட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு
வழங் கப் பட்ட தகவலில் ரூ.
550 மில் லியன் திருத்தப் பட்ட
ஒதுக்கீடாகக்
குறிப் பிடப் பட்டிருந்தது.

மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 7
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

ஒத்துடழக்கப் பட்டது

முற் றாக நிடறனவறியது

புத்தொென,
கலாொர மற் றும்
ெமய
அலுவல் கள்
அடமெ்சு

நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் மூலமாகவும் ,
மற் றும் 2016ஆம் ஆண்டு தகவல்

முன்னனற் ற
அறிக்டகயின் படி,31

2019 ஆம்
ஆண்டில்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

அறியும் ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு
மறுசமாழியாகவும்
முன்னனற் றத்துக்கான தரவுகள்
கிடடக்கப் சபற் றன.

டிெம் பர் 2019 வடரயான
காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான
இலக்கின் 85% ஆகும் .

மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
புத்தொெனம் ,
கலாெ்ொரம்
மற் றும் மத
அலுவல் கள்
அடமெ்சு
கூட்டாக
முதலாவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 75
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 2
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

வரவு
செலவுத்திட்ட
உடர 135
மற் றும் 179:
தகவல் அறியும்
உரிடமெ்
ெட்டத்தின் கீழ்
தாக்கல்
செய் யப் பட்ட
னகாரிக்டககளி
ன் ஊடாக
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
இரண்டு
திட்டங் களுக்கு
மான
முழுடமயான
பயன்படுத்தக்கூ
டிய தகவல் கள்
கிடடக்கப் சபற்
றன. அத்துடன்
இது
நிர்ணயிக்கப் பட்
ட
காலப் பகுதிக்கு
ள்
கிடடக்கப் சபற்
றது.

னபாகம் படர சிடறெ்ொடல
மீள்
அபிவிருத்திக்கருத்திட்டம்
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ஒத்துடழக்கப் பட்டது

முற் றாக நிடறனவறியது

சதாழில் துடற
ஏற் றுமதி
மற் றும்
முதலீட்டு
ஊக்குவிப் பு
அடமெ்சு

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி 31 டிெம் பர்
2019 வடரயான

019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு மறுசமாழியாக
முன்னனற் ற அறிக்டக மற் றும்
நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் என்பவற் றின்
தரவுகள் கிடடக்கப்சபற் றன.

காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான
இலக்கின் 130% ஆகும் .
நிகழ் ெசி
் த் திட்டம் மற் றும்
முன்னனற் ற அறிக்டக
ஆகியடவ
ஒன்றிப் னபாகவில் டல.
எனினும் முன் னனற் ற
அறிக்டகயில்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
இலக்குகடளக் சகாண்டு
முன்னனற் றம்
கணிப் பிடப் பட்டுள் ளது.

16 அரெ
நிறுவனங் களில்
டகத்சதாழில்
ஏற் றுமதி
மற் றும்
முதலீட்டு
ஊக்குவிப் பு
அடமெ்சு
ஆறாவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 71.7
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 3
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

கல் முடன வாடழெ்னெடன,
தடல மன்னார் மற் றும்
ெம் மாந்துடற நகர
அபிவிருத்தி
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சவளிப் படடயற் றது

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

அரொங் கத்தின் எந்த நிறுவனங் கள்
வரவு செசெலவுத் திட்ட
முன் சமாழிவுகடள
நடடமுடறப் படுத்தும்
சபாறுப்புடடயடவ என வரவு
செலவுத் திட்ட உடர2019
குறிப் பிடாததால் , னதசிய வரவு
செசெலவுத் திட்ட திடணக்களத்தில்
தகவல் அறியும் உரிடமெ் ெட்டம் 2016

RTI விண்ணப் பம்
னகாருவதற் கு இதடன
அமுல் படுத்தும் அடமெ்சு
சதாடர்பான
உறுதிப் படுத்தல் னதசிய
வரவுசெலவுத்திட்ட
திடணக்களத்திடம் இருந்து
கிடடக்கவில் டல.

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்
ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்கத்தின்
கீழ் முன்டவக்கப் பட்ட னகாரிக்டக
மூலம் தகவல் கள் சபறப் பட்டன.
அதன் படி நகர திட்டமிடலுக்குப்
சபாறுப் பான அடமெ்னெ
முன் சமாழிவுகடள
நடடமுடறப் படுத்தும் சபாறுப் பு என
அடடயாளம் காணப் பட்டது. தகவல்
அறியும் உரிடமெ் ெட்டம் 2016 ஆம்
ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ்
நகர அபிவிருத்தி, நீ ர்வழங் கல்
மற் றும் வீடடமப் பு வெதிகள்
அடமெ்சில் ஜனவரி 27, 2020 அன்று
னகாரிக்டக முன்டவக்கப் பட்டது.
இருந்தனபாதும் , இவ் விடயம் தமது
அடமெ்சின் கீழ் வரவில் டலசயன
அடமெ்சு குறிப்பிட்டது. னவசறாரு
தகவல் அறியும் னகாரிக்டக னதசிய
வரவு செசெலவுத் திட்ட
திடணக்களத்தில் னம 13, 2020 அன்று
முன் சமாழிவுகடள நிடறனவற் றும்
நிறுவனங் கடள அறியும் சபாருட்டு
முன்டவக்கப் பட்டது. அதன் பதில் ,
நகர திட்டமிடல் , நீ ர் வழங் கல் மற் றும்
உயர் கல் வி அடமெ்சு என
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முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

மட்டுப் படுத்தப் பட்டது

கணிெமானளவு
நிடறனவறியது

நகர
அபிவிருத்தி, நீ ர்
வழங் கல்
மற் றும்
வீடடமப் பு
வெதிகள்
அடமெ்சு

செப் டம் பர் 30, 2018 வடரயில் பாரிய
அளவு அபிவிருத்தித் திட்டங் கள்

திட்ட முகாடமத்துவம்
மற் றும் கண்காணிப்புத்

2019 ஆம்
ஆண்டில்

கூறப் பட்டது. டிெம் பர் 10 2019
திகதியிடப் பட்ட 2153/12
இலக்கமுடடய வினெட
வர்த்தமானியின்படி, நியமிக்கப் பட்ட
புதிய அடமெ்ெரடவடயயில் இந்த
சபயரில் அடமெ்ெரடவ ஒன்று
இல் டல. எனனவ முன் சமாழிவுக்கான
செயல் படுத்தும் நிறுவனத்டத
அடடயாளம் காண முடியவில் டல
மற் றும் தகவல் அறியும்
னகாரிக்டகயின் மூலம் முன் சமாழிவு
குறித்த தகவல் கடளப் சபற
முடியவில் டல. வடலதளத் னதடல்
மூலம் எந்த தகவலும்
கிடடக்கவில் டல.
'பிரஜா ஜல அபிமான்" நீ ர்
வழங் கல் திட்டம
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

மாறும் நிகழ் ெசி
் களின் முன்னனற் ற
நிடல (Progress of Large Scale
Development Projects and Programmes as at
30th September 2018) என்னும்
அறிக்டகயின் மூலம் முன்னனற் றம்
சதாடர்பான தகவல் கள் திட்ட
முகாடமத்துவம் மற் றும்
கண்காணிப்புத் திடணக்களத்தின்
இடணயத்தளத்தில்
கிடடக்கப் சபற் றன.

திடணக்களம் மூலம்
இடணயத்தில்
கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி செப்டம் பர்
30, 2019 வடரயில்
2019இற் கான இலக்கில் 120%
பூர்த்தியாகியுள் ளது. முழு
ஆண்டுக்கான தரவுகள்
இல் லாதடமயால் இதத்
தரவுகடளக் சகாண்னட
முன்னனற் றம்
கணிப் பிடப் பட்டுள் ளது.

மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
நகர
அபிவிருத்தி, நீ ர்
வழங் கல்
மற் றும்
வீடடமப் பு
வெதிகள்
அடமெ்சு
எட்டாவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 61.3
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 7
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

ெஹெர னபரூந்து
நவீனமயப் படுத்தல்
நிகழ் ெசி
் த்திட்டம்
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சவளிப் படடயானது

முன்னனற் றம் அற் றது

நகர
அபிவிருத்தி, நீ ர்
வழங் கல்
மற் றும்
வீடடமப் பு
வெதிகள்
அடமெ்சு

அடமெ்சின் இடணயத்தளத்தில்
கிடடக்கப் சபற் ற செயல் திட்டம்
மற் றும் முன்னனற் ற அறிக்டகயின்
மூலம் தகவல் கள் சபறப் பட்டன.

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி 31 டிெம் பர்
2019 வடரயான
காலப் பகுதியில்

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டம் 12ஆம் இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட விண்ணப் பமும்
இடணயத்தில் அடங் கியுள் ள
தரவுகடளனய சுட்டிக்காட்டின.
மின்னஞ் ெல் மூலம் தகவல்
உத்தினயாத்தரிடமிருந்து னகாரப் பட்ட
சதளிவுபடுத்தல் கள் மூலம் ஏடனய
தகவல் கள் சபறப் பட்டன.

னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான
இலக்கின் 3,7% ஆகும் .

நிறுவனங் களில்
நகர
அபிவிருத்தி, நீ ர்
வழங் கல்
மற் றும்
வீடடமப் பு
வெதிகள்
அடமெ்சு
எட்டாவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 61.3
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 7
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

இலங் டக னபாக்குவரத்து
ெடபக்கு நவீன
வெதிகளுடன் கூடிய
பாவடனயாளர் இடயபு
நியமங் களுடடய 250 புதிய
னபரூந்துகடள சகாள் வனவு
செய் தல்
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ஒத்துடழக்கப் படாதது

முன்னனற் றம் அற் றது

நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் மூலமாகவும் ,
மற் றும் 2016ஆம் ஆண்டு தகவல்
அறியும் ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி 31 டிெம் பர்
வடரயான காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான

னபாக்குவரத்து
னெடவகள்
முகாடமத்துவ
அடமெ்சு

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

மறுசமாழியாகவும்
முன்னனற் றத்துக்கான தரவுகள்
கிடடக்கப் சபற் றன. எனினும்
நிகழ் ெசி
் த் திட்டம் மற் றும்
முன்னனற் ற அறிக்டக ஆகியடவ
ெரியான அறிக்டகயிடல்
கட்டடமப் டபப்
பின் பற் றாதபடியினால் அவற் டற
ஒழுங் கடமக்க முடியவில் டல.
ஆடகயால் , எமது
விண்ணப் பத்துக்கு மறுசமாழியாகக்
கிடடத்த தரவுகடள மதிப் பீடு
செய் வதற் கு குறிப் பிட்டளவு முயற் சி
எடுக்கனவண்டிய நிடல இருந்தது.

இலக்கின் 26% ஆகும் . செயல்
திட்டம் மற் றும்
வழங் கப் பட்ட முன் னனற் ற
அறிக்டக ஒன்றுடன் ஒன்று
ஒன்றிப் னபாகவில் டல.
அடமெ்ெரடவ அனுமதி
கிடடத்த னபாதும்
குறிப் பிட்ட அடமெ்சு
சதாழில் நுட்ப
மதிப் பீடுகடள
னமற் சகாண்டு
வருவதாகவும் , இதற் கான
சடண்டர் ஒப் பந்தத்டத
வழங் குவது சதாடர்பான
முடிடவ அடமெ்சு இன்னும்
எடுக்கவில் டல என
முன்னனற் ற அறிக்டக
சதரிவிக்கின் றது.
ஆடகயால் "CAPC மற் றும் TEC
ஆகியவற் டற நியமித்தல் "
வடரயான ெகல
படிமுடறகளும்
பூர்த்தியாகிவிட்டன என்ற
அடிப் படடயில்
முன்னனற் றம்

னபாக்குவரத்து
னெடவகள்
முகாடமத்துவ
அடமெ்சு
கூட்டாக
முதலாவது
இடத்டதப்
சபற் றுள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 75
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 1
திட்டத்துக்கான

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

ரண் மாவத் கிராமிய வீதி
பராமரிப் பு மற் றும்
நிர்மாண நிகழ் ெசி
் த்திட்டம்
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

மதிப் பிடப் பட்டுள் ளது.
பூரணப் படுத்தப் பட்ட
படிமுடறகளுக்கு
ஒதுக்கப் பட்ட வாரங் களின்
எண்ணிக்டக மற் றும் எல் லா
படிமுடறகடள
முடிப் பதற் காக
அனுமானிக்கப் பட்ட
காலத்தின் விகிதத்தின்
அடிப் படடயில்
முன்னனற் றத்தின்
ெதவிகிதம்
கணிப் பிடப் பட்டுள் ளது.

தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது

சவளிப் படடயற் றது

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

வீதிகள் மற் றும்
சநடுஞ் ொடலக
ள் அடமெ்சு

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு எவ் வித
தகவல் களும் கிடடக்கவில் டல.
இடணயத்தளத்திலும்
இவ் வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்

வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றத்டதக்
கணிக்கத் னதடவயான
எவ் விதத் தகவலும் இல் டல

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
வீதிகள் மற் றும்
சநடுஞ் ொடலக

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்
சதாடர்பான தகவல் கள்
கிடடக்கவில் டல.
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முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
ள் அடமெ்சு
கூட்டாக இறுதி
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 0
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 1
திட்டத்துக்கான
தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது

அரெதுடற ஊழியர்களுக்கு
ரூபா 2,500 மாதாந்த
இடடக்கால சகாடுப் பனவு
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முற் றாக நிடறனவறியது

நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் மூலமாகவும் ,
மற் றும் 2016ஆம் ஆண்டு தகவல்
அறியும் ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு
மறுசமாழியாகவும்
முன்னனற் றத்துக்கான தரவுகள்
கிடடக்கப் சபற் றன.

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி 31 டிெம் பர்
2019 வடரயான
காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான
இலக்கின் 100% ஆகும் .
இந்தப் பரிந்துடரக்கான
நிதி இதற் சகன
ஒதுக்கப் பட்ட சதாடகயில்
இருந்து
பயன்படுத்தப் பட்டதாக RTI
விண்ணப் பத்தின் மூலம்

நிதி,
சபாருளாதாரம்
மற் றும்
சகாள் டக
னமம் பாட்டு
அடமெ்சு

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
நிதி,
சபாருளாதாரம்
மற் றும்
சகாள் டக
அபிவிருத்தி
அடமெ்சு
கூட்டாக
முதலாவது

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

சபறப் பட்ட தகவல்
சதரிவித்தது. னமலும் ரூ. 2.5
பில் லியன் னமலதிக னெமிப் பு
சவளினய
மாற் றப் பட்டுள் ளது.
ஆடகயால் , செலவினங் கள்
ஒதுக்கீட்டட
விடக்குடறவாக
இருந்தனபாதும்
முன்னனற் றம் 100% ஆக
மதிப் பீடு செய் யப் பட்டது.

இடத்டதப்
சபற் றுள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 75
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 5
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

ஓய் வூதிய திருத்தம்
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டகவிடப் பட்டுள் ளது

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு
மறுசமாழியாகவும்
முன்னனற் றத்துக்கான தரவுகள்
கிடடக்கப் சபற் றன.

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி 31 டிெம் பர்,
2019 வடரயில் குறிப்பிட்ட
இப் பரிந்துடர
அமுலாக்கப் படவில் டல.
இப் பரிந்துடர
அமுலாக்கப் படும் என
சபாது நிர்வாக சுற் றறிக்டக
35/2019 இல் (திகதி 10.12.2019)
சதரிவிக்கப் பட்டிருந்தது.
எனினும் அடமெ்சினால்
வழங் கப் பட்ட RTI
பதிலுக்கடமய, சபாது
நிர்வாக சுற் றறிக்டக 35/2019
(திகதி 20.01.2020) அடமய
இப் பரிந்துடர

திறன் கள்
அபிவிருத்தி,
னவடலவாய் ப் பு
மற் றும் சதாழில்
உறவுகள்
அடமெ்சு

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
திறன் கள்
அபிவிருத்தி,
னவடலவாய் ப் பு
மற் றும் சதாழில்
உறவுகள்
அடமெ்சு
கூட்டாக
முதலாவது
இடத்டதப்
சபற் றுள் ளது.

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

அமுலாக்கப் படவில் டல என
சதரிவிக்கப் பட்டது.

அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 75
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 1
திட்டத்துக்கான
தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

இராணுவத்தின்
கமாண்னடா, சீருடட,
வாடடக மற் றும்
நன் னடத்டத
சகாடுப் பனவுகடளத்
திருத்துதல்

மட்டுப் படுத்தப் பட்டது

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

பாதுகாப் பு
அடமெ்சு

இப் பரிந்துடரயின் முன்னனற் றம்
குறித்து 2016ஆம் ஆண்டு தகவல்
அறியும் ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு
கடற் படடயினரிடமிருந்து மட்டுனம
பதில் கிடடத்திருந்தது. வான்படட
மற் றும் இராணுவத்தினரிடம் இருந்து
பதில் கள் கிடடக்கப்சபறவில் டல.
ஆடகயால் , தரவுகள் னபாதாடம
காரணமாக கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின் அடிப் படடயில் முழு
முன்னனற் றத்டதக் கணிப் பிடுவது
ொத்தியப் படவில் டல.

கிடடத்திருக்கும் தகவல் கள்
வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றத்டதக்
கணிக்கப் னபாதுமானதாக
இல் டல
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2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
பாதுகாப் பு
அடமெ்சு
பதினனாராவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 13.5
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 2

இலத்திரனியல் அரெ
டிஜிற் றல் ஆவண முகாடம
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டகவிடப் பட்டுள் ளது

தகவல் மற் றும்
சவகுென ஊடக
அடமெ்சு

கிடடக்கப் சபற் ற தரவுகளின்
அடிப் படடயில் , அடமெ்ெரடவ
அனுமதி கிடடக்காததன்
காரணமாக இந்த பரிந்துடர
நிடறனவற் றப் படவில் டல. மாறாக
இது 2020-2022 இல் செயல் படுத்தப் பட
திட்டமிடப் பட்டிருக்கிறது.

நிகழ் ெசி
் த்திட்டம்
மூலமாகவும் , மற் றும்
2016ஆம் ஆண்டு தகவல்
அறியும் ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு
மறுசமாழியாகவும்
முன்னனற் றத்துக்கான
தரவுகள்
கிடடக்கப் சபற் றன.

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
தகவல் மற் றும்
சவகுென ஊடக
அடமெ்சு
கூட்டாக
முதலாவது
இடத்டதப்
சபற் றுள் ளது.

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 75
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 1
திட்டத்துக்கான
தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

'கிராமெக்தி" உற் பத்தி
கிராமங் கள்
நிகழ் ெசி
் த்திட்டம்

சவளிப் படடயற் றது

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

ெமூக
வலுவூட்டல்
மற் றும் னதாட்ட
உட்கட்டடமப் பு
அபிவிருத்தி
அடமெ்சு

அரொங் கத்தின் எந்த நிறுவனங் கள்
வரவு செசெலவுத் திட்ட
முன் சமாழிவுகடள
நடடமுடறப் படுத்தும்
சபாறுப்புடடயடவ என, வரவு
செலவுத் திட்ட உடர2019
குறிப் பிடாததால் , னதசிய வரவு
செசெலவுத் திட்ட திடணக்களத்தில்
தகவல் அறியும் உரிடமெ் ெட்டம் 2016
ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்கத்தின்
கீழ் முன்டவக்கப் பட்ட
னகாரிக்டகக்கு ஜனாதிபதி
செயலகனம இவ் முன் சமாழிவுகடள
நடடமுடறப் படுத்துவதற் கு
சபாறுப் பான நிறுவனம் என
அடடயாளம் காணப் பட்டது. னமலும்
இந்த முன் சமாழிவுக்கான தகவல்
அறியும் னகாரிக்டக 2020 ஜனவரி 30
அன்று ஜனாதிபதி செயலகத்தில்

வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றத்டதக்
கணிக்கத் னதடவயான
எவ் விதத் தகவலும் இல் டல
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2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
ெமூக
வலுவூட்டல்
மற் றும் னதாட்ட
உட்கட்டடமப் பு
அபிவிருத்தி
வெதிகள்
அடமெ்சு
ஒன்பதாவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்
னமற் சகாள் ளப் பட்டது. ஜனாதிபதி
செயலகம் இந்த முன் சமாழிவு
அவர்களின் எல் டலக்கு உட்பட்டது
அல் ல என்று கூறியதால் , தகவல்
அறியும் னகாரிக்டக பின் னர் 15
ஜூன் 2020 அன்று ெமூக வலுவூட்டல்
மற் றும் னதாட்ட உள் கட்டடமப் பு
அபிவிருத்தி அடமெ்சிற் கு
மாற் றப் பட்டது. இவ் வாறான
இடமாற் றத்தின் விடளவாக
தாமதமான காலக்சகடு காரணமாக,
மதிப் பீட்டு னநரத்தில் தகவல் கள்
சபறப் படவில் டல. வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றம் குறித்த எந்த தகவலும்
இடணய வழி னதடலின் மூலம்
கிடடக்கவில் டல. எனனவ, ெமூக
வலுவூட்டல் மற் றும் னதாட்ட
உள் கட்டடமப் பு னமம் பாட்டு
அடமெ்ெகம் "மூடப்பட்டது " என
வடகப் படுத்தப் பட்டுள் ளது.
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முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
ெராெரி 55.9
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 3
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

ஸ்மார்ட் ஸ்ரீ லங் கா
நிகழ் ெசி
் த்திட்டம்

சவளிப் படடயற் றது

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

விடளயாட்டுத்
துடற மற் றும்
இடளஞர்
விவகார
அடமெ்சு

-

-

-

ஒத்துடழக்கப் பட்டது

முன்னனற் றம் அற் றது

நிதி,
சபாருளாதாரம்
மற் றும்
சகாள் டக
னமம் பாட்டு
அடமெ்சு

நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் மூலமாகவும் ,
மற் றும் 2016ஆம் ஆண்டு தகவல்
அறியும் ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு
மறுசமாழியாகவும்
முன்னனற் றத்துக்கான தரவுகள்
கிடடக்கப் சபற் றன.

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி 31 டிெம் பர்
2019 வடரயான
காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான
இலக்கின் 20மூ ஆகும் . வரவு
செலவுத்திட்டஉடரயில்
சதரிவிக்கப் பட்டது னபான்று
அனர்த்த முகாடமத்துவ
வருநிகழ் வுத்தினட்டத்தின்

அனர்த்த முகாடம
எதிர்பாரா செலவின
நிதியத்திற் கு ஒதுக்கீடு
செய் வதற் கான ஏற் பாடு
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2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
நிதி,
சபாருளாதாரம்
மற் றும்
சகாள் டக
அபிவிருத்தி

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

கீழ் ரூபா. 20 பில் லியடன
இடடக்காலப் பகுதிக்கும்
அதில் ரூபா 10 பில் லியடன
2019ம் ஆண்டிற் கும்
ஒதுக்கப் பட்டிருந்தது.
எனினும் எதிர்பாராத
நிகழ் வுகள்
நடடசபறாடமயின்
காரணமாக ஒதுக்கீட்டில் ரூ.
8 பில் லியன் சதாடக
ஏடனய திட்டங் களுக்கு
மாற் றப் பட்டுள் ளது என
தகவல் அறியும் உரிடம
ெட்டத்தின் கீழ்
சபற் றுக்சகாள் ளப் பட்ட
தகவல் சதரிவித்தது.
குறிப் பிட்ட பரிந்துடரயின்
னநாக்கம் ஒதுக்கப் பட்ட
சதாடக
இடடக்காலப் பகுதியில்
உபனயாகப் படுவதற் காக
என்றபடியினால்
ஆண்டுக்குரிய
முன்னனற் றம்
அவ் வாண்டிற் கான

அடமெ்சு
கூட்டாக
முதலாவது
இடத்டதப்
சபற் றுள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 75
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 5
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

னதசிய இயற் டக அனர்த்த
காப் புறுதித் திட்டம்
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

இலக்கின 0மூ ஆக்க
கணிப் பிடப் பட்டுள் ளது.

அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது

சவளிப் படடயற் றது

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

பாதுகாப் பு
அடமெ்சு

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு எவ் வித
தகவல் களும் கிடடக்கவில் டல.
இடணயத்தளத்திலும்
இவ் வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்
சதாடர்பான தகவல் கள்
கிடடக்கவில் டல.

வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றத்டதக்
கணிக்கத் னதடவயான
எவ் விதத் தகவலும் இல் டல

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
பாதுகாப் பு
அடமெ்சு
பதினனாராவது
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 13.5
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 2
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

னயான் டி சில் வா
கடலயரங் கின்
புனரடமப் பு
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ஒத்துடழக்கப் பட்டது

முன்னனற் றம் அற் றது

புத்தொென,
கலாொர மற் றும்
ெமய
அலுவல் கள்
அடமெ்சு

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

இழப் பீட்டுக்கான
அலுவலகத்திடன
தாபித்தல்
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

கிடடக்கக்கூடிய தகவல் களின்
அடிப் படடயில் , 31 டிெம் பர், 2019
வடரயான காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019 ஆம்
ஆண்டுக்கான இலக்கின் 5% ஆகும் .
நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் மற் றும்
முன்னனற் ற அறிக்டகயில்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள இலக்கு
இணங் கவில் டல. இருந்தனபாதிலும் ,
முன்னனற் ற அறிக்டகயில்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள தகவல் கள் ,
வருட இறுதியில் பதிவிடப் பட்டதால் ,
ஆகப் பிந்திய தகவல் களாகக்
சகாள் ளப் பட்டன. ஆகனவ,
முன்னனற் ற அறிக்டகயில்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள இலக்குகளின்
அடிப் படடயில் முன்னனற் றம்
கணிக்கப் பட்டது.

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி 31 டிெம் பர்
2019 வடரயான
காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான
இலக்கின் 5% ஆகும் .
நிகழ் ெசி
் த் திட்டத்தில்
சகாடுக்கப் பட்ட
இலக்குகளும் முன் னனற் ற
அறிக்டகயில்
சகாடுக்கப் பட்ட
இலக்குகளும்
ஒன்றிப் னபாகவில் டல.
ஆடகயால் , முன் னனற் றம்
மிகவும் பிந்திய
தகவல் கடள உள் ளடக்கிய
முன்னனற் ற அறிக்டகயின்
அடிப் படடயில்
கணிக்கப் பட்டுள் ளது.

சவளிப் படடயற் றது

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

ஏசென்சி
தரவரிணை

நீ தி, மனித
உரிடமகள்
மற் றும் ெட்ட

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
மறுசீரடமப் பு
அடமெ்சு

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு எவ் வித
தகவல் களும் கிடடக்கவில் டல.
இடணயத்தளத்திலும்
இவ் வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்
சதாடர்பான தகவல் கள்
கிடடக்கவில் டல.
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வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றத்டதக்
கணிக்கத் னதடவயான
எவ் விதத் தகவலும் இல் டல

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
நீ தி, மனித
உரிடமகள்
மற் றும் ெட்ட
மறுசீரடமப் பு
அடமெ்சு
கூட்டாக இறுதி
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 0
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 3
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

இழப் பீட்டுக்கான
அலுவலகத்திடன
தாபிக்கும் வடர காணாமற்
னபானவர்களுக்காக
உதவியளிப் பு
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சவளிப் படடயற் றது

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட

வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றத்டதக்
கணிக்கத் னதடவயான
எவ் விதத் தகவலும் இல் டல

நீ தி, மனித
உரிடமகள்
மற் றும் ெட்ட
மறுசீரடமப் பு
அடமெ்சு

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்
விண்ணப் பத்திற் கு எவ் வித
தகவல் களும் கிடடக்கவில் டல.
இடணயத்தளத்திலும்
இவ் வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்
சதாடர்பான தகவல் கள்
கிடடக்கவில் டல.
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முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
நீ தி, மனித
உரிடமகள்
மற் றும் ெட்ட
மறுசீரடமப் பு
அடமெ்சு
கூட்டாக இறுதி
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 0
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
வரும் 3
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

படன நிதியத்திற் கான
ஆரம் ப மூலதனம்
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சவளிப் படடயற் றது

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு எவ் வித
தகவல் களும் கிடடக்கவில் டல.
இடணயத்தளத்திலும்
இவ் வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்

வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றத்டதக்
கணிக்கத் னதடவயான
எவ் விதத் தகவலும் இல் டல

டகத்சதாழில்
மற் றும்
வழங் கல்
முகாடமத்துவ
அடமெ்சு

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
டகத்சதாழில்
மற் றும்
வழங் கல்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்
சதாடர்பான தகவல் கள்
கிடடக்கவில் டல.
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முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
முகாடமத்துவ
அடமெ்சு
கூட்டாக இறுதி
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 0
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 3
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

வடக்கில் முதலீட்டு உதவி
நிகழ் ெசி
் த்திட்டம
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முற் றாக நிடறனவறியது

ெமூக
வலுவூட்டல்
மற் றும் னதாட்ட
உட்கட்டடமப் பு
அபிவிருத்தி
அடமெ்சு

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டம் 12ஆம் இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்துக்கு பதிலாக
தகவல் கள் கிடடக்கப் சபற் றன.
அடமெ்சின் கீழ் வரம்
பரிந்துடரகடள இரண்டு சவவ் னவறு
விண்ணப் பங் கள் அனுப் பப் பட்டன.
ஒரு விண்ணப் பத்துக்கு மட்டும் பதில்
கிடடக்கப் சபற் றது. ஏசனனினும் ,
இத்தகவலில் இரண்டு
பரிந்துடரகளினதும்
முன்னனற் றத்டதக்

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி செப்டம் பர்
31, 2019 வடரயான
காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றம் 2019ஆம்
ஆண்டிற் கான இலக்கின்
91% ஆகும் . முன் னனற் ற
அறிக்டகயில்
குறிப் பிட்டுள் ளவாறு
இப் பரிந்துடரயின் கீழ்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
திட்டங் களின் எண்ணிக்டக

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
ெமூக
வலுவூட்டல்
மற் றும் னதாட்ட
உட்கட்டடமப் பு
அபிவிருத்தி
வெதிகள்
அடமெ்சு
ஒன்பதாவது

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

கணிப் பிடுவதற் குப் னபாதுமான
தரவுகள் இருக்கவில் டல. ஆடகயால்
இப் பதிலானது இவ் விரு
பரிந்துடரகளின்
சவளிப் படடத்தன்டமக்
கண்காணிப் பானுக்காகக்
கருத்தில் சகாள் ளப் படுகின்றது.

மற் றும் அவற் றின்
அண்ணளவான நிடறவு
நிடலடய கணிப் பீடு
செய் து அவற் றின் ெராெரி
கணிப் பிடப் பட்டுள் ளது.

இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 55.9
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 3
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

வரட்சியினால்
பாதிக்கப் பட்ட
பிரனதெங் களிலுள் ள
சபண்களுக்கான கடன்
நிவாரண நிகழ் ெசி
் த்திட்டம்
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நிதி,
சபாருளாதாரம்
மற் றும்
சகாள் டக
னமம் பாட்டு
அடமெ்சு

நிகழ் ெசி
் த்திட்டம் மூலமாகவும் ,
மற் றும் 2016ஆம் ஆண்டு தகவல்
அறியும் ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு
மறுசமாழியாகவும்
முன்னனற் றத்துக்கான தரவுகள்
கிடடக்கப் சபற் றன.

கிடடக்கப் சபற் ற
தரவுகளின்படி 31 டிெம் பர்
2019 வடரயான
காலப் பகுதியில்
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
முன்னனற் றத்தின் அளவு 2019
ஆம் ஆண்டுக்கான
இலக்கின் 100% ஆகும் .
இதற் காக ஒதுக்கப் பட்ட
சதாடகயிலிருந்து ரூ. 420
மில் லியன்
விநினயாகிக்கப் பட்டதாக RTI
விண்ணப் பத்தின் மூலம்
சபறப் பட்ட தகவல்
சதரிவித்தது. எனினும் இந்த
விநினயாகத்தின்மூலம்

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
நிதி,
சபாருளாதாரம்
மற் றும்
சகாள் டக
அபிவிருத்தி
அடமெ்சு
கூட்டாக
முதலாவது
இடத்டதப்
சபற் றுள் ளது.
அடமெ்சினால்

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி
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சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

னமதிப் பீடு செய் யப்பட 45,000
னபருக்கு மாறாக 45,139
சபருநர்கள்
நன் டமயடடந்ததாகத்
சதரிவிக்கப் பட்டது.

சபறப் பட்ட
ெராெரி 75
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 5
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை

பல் னவறுபட்ட
நிகழ் ெசி
் த்திட்டங் கள் மூலம்
நல் லிணக்கம் மற் றும்
நிடலனபறான
வாழ் வாதாரம்

சவளிப் படடயற் றது

தகவல்
சவளிப் படுத்தப் படவில் டல

நீ தி, மனித
உரிடமகள்
மற் றும் ெட்ட
மறுசீரடமப் பு
அடமெ்சு

2016ஆம் ஆண்டு தகவல் அறியும்
ெட்டத்தின் 12ஆம்
இலக்கத்துக்கடமய
னமற் சகாள் ளப் பட்ட
விண்ணப் பத்திற் கு எவ் வித
தகவல் களும் கிடடக்கவில் டல.
இடணயத்தளத்திலும்
இவ் வாக்குறுதியின் முன்னனற் றம்
சதாடர்பான தகவல் கள்
கிடடக்கவில் டல.

வாக்குறுதியின்
முன்னனற் றத்டதக்
கணிக்கத் னதடவயான
எவ் விதத் தகவலும் இல் டல

2019 ஆம்
ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
16 அரெ
நிறுவனங் களில்
நீ தி, மனித
உரிடமகள்
மற் றும் ெட்ட
மறுசீரடமப் பு
அடமெ்சு
கூட்டாக இறுதி
இடத்டதப்
பிடித்துள் ளது.
அடமெ்சினால்
சபறப் பட்ட
ெராெரி 0
புள் ளிகளின்
அடிப் படடயில்
இந்த தரவரிடெ
தீர்மானிக்கப் பட்
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா
க்குறுதி

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா
ணிப்பான்

முன்னேற்றக் கண்கா
ணிப்பான்

ஏசென்சி
தரவரிணை
டது
(ஒதுக்கீட்டின்
அடிப் படடயில்
ெராெரி). 2019
ஆம் ஆண்டில்
மதிப் பிடப் பட்ட
இந்த
அடமெ்சின் கீழ்
வரும் 3
திட்டங் களுக்கா
ன தகவல் கடள
சவளிப் படுத்திய
டத
அடிப் படடயாக
க் சகாண்டு
இந்தப் புள் ளி
வழங் கப் பட்டுள்
ளது.

சபாறுப்புத்துறத்தல்

இந்த இடணய னமடடயில் பிரசுரிக்கப் பட்டுள் ள தகவல் கள் அடனத்தும் அரெ ஆவணங் கள் , உத்தினயாகபூர்வ
சவளியீடுகள் , சபாது ஆவணங் கள் மற் றும் தகவல் அறியும் உரிடம ெட்டத்தின் மூலம் சபற் றுக்சகாள் ளப் பட்ட
தகவல் கள் என்பவற் டற அடிப் படடயாகக் சகாண்டு சதாகுக்கப் பட்டுள் ளது. இந்த இடணய னமடடயில்

77

பிரசுரிக்கப் படும் தகவல் கள் எடவயும் சவரிட்னட ரிெர்ெ் நிறுவனத்தினனதா அந்நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர்களினனதா
தனிப் பட்ட னநாக்னகா கருத்துக்கனளா கிடடயாது. இந்த இடணயனமடடயில் உள் ள தகவல் களின் காரணமாக ஏற் படும்
எவ் வடகயான இழப்புக்கள் மற் றும் னெதங் களிற் னகா அல் லது ஏற் படலாம் என அனுமானிக்கக்கூடிய எவ் வடகயான
இழப் பு, னெதம் அல் லது நற் சபயரிற் கான களங் கங் களிற் னகா சவரிட்னட ரிெர்ெ் நிறுவனம் சபாறுப்சபடுக்காது.
இந்த இடணயனமடடயில் பிரசுரிக்கப் படும் தரவுகள் அடனத்டதயும் நம் பகமான மூலங் களில் இருந்து
சபற் றுக்சகாள் வதற் கான அடனத்து முயற் சிகளும் எடுக்கப் பட்டிருக்கும் அனதனவடள, அத்தரவுகடளக் சகாண்டு
சபற் ற சபறுனபறுகளில் காணப் படும் தவறுகள் அல் லது விடுபடல் களிற் கு சவரிட்னட ரிெர்ெ் நிறுவனனமா
budgetpromises.org குழு அங் கத்தவர்கனளா சபாறுப் பாக மாட்டார்கள் . சவரிட்னட ரிெர்ெ் நிறுவனத்தின் அனுமதியின் றி
இந்த இடணயனமடடயில் உள் ள உள் ளடக்கங் கடள வணிக னநாக்கத்திற் காக திருத்தனவா, சவளியிடனவா,
டகமாற் றனவா, பரவலாக்கனவா, விற் படன செய் யனவா, மீள் பதிக்கனவா, இதடனத் தழுவி புதிய உள் ளடக்கங் கடள
உருவாக்கனவா, பகிர்ந்தளிக்கனவா, மீள் இடுடகயிடனவா அல் லது காட்சிப் படுத்தனவா எவரிற் கும் அனுமதியில் டல.
அத்துடன் சவரிட்னட ரிெர்ெ் நிறுவனத்தின் முன் அனுமதியின்றினயா, முன் அனுமதியுடனனா இந்த இடணயனமடடயில்
உள் ள தரவுகடளக் சகாண்டு மீள் உருவாக்கப் படும் எவ் வடகயான சவளியீடுகளிற் கும் budgetpromises.org குழு
சபாறுப்சபடுக்காது.
budgetpromises.org எவ் விதமான அரசியல் கட்சிகடள பிரதிநிதிப் படுத்துவனதா, ஆதரிப் பனதா, ஒப்புதல் வழங் குவனதா
அல் லது எவ் விதமான அரசியற் கட்சிகளுடனனா அரசியலுடன் ெம் பந்தப் பட்ட நிறுவனங் களினுடனனா சதாடர்புபட்டது
அல் ல. அத்துடன் எமது பகுப் பாய் வுகள் அடனத்தும் புள் ளிவிபரங் கடள மாத்திரம் அடிப் படடயாகக் சகாண்ட
அனுமானங் கள் ஆகும் .
இந்த இடணயனமடடயில் உள் ள அடனத்து தரவுகளும் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்டவ ஏற் படுத்தும் னநாக்கில்
எவ் வித கட்டணங் களும் இன்றி வழங் கப்படுகின்றது. இத்தரவுகடளப் பாவிப் பதற் கு பாவடனயாளர் மற் றும் சவரிட்னட
ரிெர்ெ் அல் லது budgetpromises.org குழுவினரிற் கும் இடடயில் எவ் வித ஒப் பந்தங் கனளா, புரிந்துணர்வுகனளா கிடடயாது.
இந்த இடணயனமடட இங் கு குறிப் பிடப்பட்டுள் ள தரவுகளின் னபாக்கிடன குறித்துக்காட்டுவதற் காக, budgetpromises.org
இனால் சுயாதீனமாக தயாரிக்கப் பட்ட பல பகுப் பாய் வுகடளயும்
உள் ளடக்கியுள் ளது. இப் பகுப் பாய் வுகடள மீள் உருவாக்கம் செய் யும் முன் சவரிட்னட ரிெர்ெ் நிறுவனத்தின்
அனுமதிடயப் சபறுவது கட்டாயமாகும் .
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