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வரவு செலவுத்திட்ட வாக்குறுதிகள்: பாராளுமன்றத்திற்கு 

அப்பால் 

“வரவு செலவுத்திட்ட வாக்குறுதிகள்: பாராளுமன்றத்திற்கு அப்பால்” 

என்பது publicfinance.lk தளத்தின் கீழுள்ள ஒரு டாஷ்னபாரட்ு ஆகும். இது 

வருடாந்த வரவு செலவுத்திட்ட உமரயில் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகமள 

நிமறனவற்றுவதில் அரொங்கத்தின் செயல்திறமனக் கண்காணிக்கிறது. 

2017 ஆம் ஆண்டு சதாடங்கப்பட்ட இந்த டாஷ்னபாரட்ு, அரொங்கம் வருடாந்த 

வரவு செலவுத்திட்ட உமரயில் முன்மவக்கும் வாக்குறுதிகள் குறிதத் இரண்டு 

அடிப்பமடக் னகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க முமனகிறது: 

• அரொங்கம் சொல்வமதெ ்செய்கிறதா? 

• அரொங்கம் செய்வமதெ ்சொல்கிறதா? 

இந்தக் னகள்விகளுக்கான பதில்கமளப் பகிரங்கமாக வழங்குவதன் மூலம் 

டாஷ்னபாரட்ு கீழுள்ளவற்மற அமடய முயல்கிறது. 

(i) அரொங்கத்தின் வரவு செலவுத்திட்ட வாக்குறுதிகளின் 

சவளிப்பமடத்தன்மமமய னமம்படுத்துதல் 

(ii) இவ்வாக்குறுதிகளுக்கு அரொங்கதம்தப் சபாறுப்பாக்குதல்  

 

இது எப்படி செயல்படுகிறது? 

2020 ஆம் ஆண்டில் வரவு செலவுதத்ிட்ட உமர இல்லாத காரணத்தால் 

டாஷ்னபாரட்ு 24 அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானங்கமளக் கண்காணித்தது. ஜனவரி 

முதல் ஜுன் 2020 வமரயான செலவின மற்றும் ஒழுங்குமுமற சகாள்மகத் 

தீரம்ானங்கள் இதில் அடங்கும். சகாள்மகமய 

நமடமுமறப்படுத்துவதற்கான நிறுவனத்மத அமடயாளம் காண்பதற்கான 

திறன் மற்றும் கண்காணிக்கக்கூடிய விமளவுகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பமடயில் கண்காணிப்பதற்கான தீரம்ானங்கள் சதரிவுசெய்யப்பட்டன. 

2019 ஆம் ஆண்டில் வரவு செலவுத்திட்ட முன்சமாழிவுகளின் முன்னனற்றம் 

உயிரத்த் ஞாயிறு தாக்குதல்களால் பாதிக்கப்பட்டது. ஆகனவ 2019 வரவு 

செலவுத்திட்ட உமரயிலிருந்து 8 முன்சமாழிவுகள் 2020 ஆம் ஆண்டில் 

அவற்றின் முன்னனற்றத்மத மதிப்பிடுவதற்காகத் சதரிவுசெய்யப்பட்டன. 

பின்வருவனவற்மற இந்தத் தளம் கண்காணித்தது:   
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ஆண்

டு 

 

சதரிவுசெய்யப்பட்ட செலவின முன்சமாழிவுகள் சதரிவுசெய்யப்

பட்ட சகாள்கக 

முன்சமாழிவுக

ள் 

சதரிவுசெய்வதற்

கான அளவுககால்* 

முன்சமாழிவுக

ளின் 

எண்ணிக்கக 

திட்டங்களி

ன் சமாத்த 

மதிப்பு 

முன்சமாழிவுக

ளின் 

எண்ணிக்கக 

2017 ரூ.1 பில்லியனுக்கு 

னமற்பட்டது 

37 ரூ. 116,910 

மில்லியன் 

0 

 

2018 ரூ.1 பில்லியனுக்கு 

னமற்பட்டது 

38 ரூ. 149,350 0 

2019 ரூ.500 

மில்லியனுக்கு 

னமற்பட்டது 

37 ரூ. 100,875 22 

  

 

இந்தத் தளம் வருடத்துக்கு இரண்டு தடமவகள் புதுப்பிக்கப்படும். அத்துடன் 

ஒவ்சவாரு செலவின மற்றும் ஒழுங்குமுமற அமமெெ்ரமவத ்

தீரம்ானங்கள்/முன்சமாழிவுகள் இரண்டு குறிகாட்டிகமளப் பயன்படுத்தி 

மதிப்பிடப்படுகிறது: சவளிப்பகடத்தன்கம மற்றும் முன்கனற்றம். 

அமனத்து அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானங்கள்/முன்சமாழிவுகளின் நிமல 

பகிரங்கமாகப் சபாதுசவளியில் கிமடக்கும் தகவல்கள் மற்றும் தகவல் 

அறியும் உரிமமெ ் ெட்டங்களின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்படும் 

னகாரிக்மககமளப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படுகிறது. 

முதல் ஆறு மாதங்களுக்கான வருட நடுப்பகுதி செயல்திறன் மதிப்பீடு 

அக்னடாபர ்மாதத்தில் சவளியிடப்படும். அனதனவமள முழு வருடத்திற்குமான 

ஆண்டிறுதி செயல்திறன் மதிப்பீடு சதாடரந்்து வரும் வருடத்தின் ஏப்ரல்/னம 

மாதங்களில் சவளியிடப்படுகிறது. ** 

*2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் சதரிவு செய்வதற்கான அளவுனகால், 

திட்டத்திற்காக முன்சமாழியப்பட்ட செலவின ஒதுக்கீட்மட மாத்திரம் 

அடிப்பமடயாகக் சகாண்டிருந்தது. 2019 ஆம் ஆண்டில் வரவு செலவுத்திட்ட 

உமரயின் அறிக்மகயிடும் வடிவம் மாறியதால் சதரிவுசெய்வதற்கான 

அளவுனகால் முன்சமாழியப்பட்ட செலவின ஒதுக்கீடு மற்றும் ஏற்கனனவ 

ஒதுக்கப்பட்ட சதாமகமய அடிப்பமடயாகக் சகாண்டிருந்தது. 
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**2019 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத ்திட்ட உமர தாமதமானதுடன், 2019 

மாரெ் ் மாதத்தினலனய பாராளுமன்றத்தில் ெமரப்்பிக்கப்பட்டது. எனனவ 2019 

ஆம் ஆண்டில் ஆண்டிறுதி மதிப்பீடு மாத்திரனம முன்சனடுக்கப்பட்டது. 2020 

ஆம் ஆண்டில் வரவு செலவுத்திட்ட உமர இல்லாத காரணத்தால் அந்த 

ஆண்டிலும் ஆண்டிறுதி மதிப்பீடு மட்டுனம முன்சனடுக்கப்பட்டது. 

1. அமமச்ெரமவ முடிவுகள் 

1.1. சவளிப்பகடத்தன்கம கண்காணிப்பான்  

இெச்ுட்டியானது ஒவ்சவாரு அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதி 

சதாடரப்ாகவும் அரொங்கம் தான் செய்வது பற்றி எந்தளவு 

சவளிப்படுத்துகிறது என்பமதக் கண்காணிக்கிறது. இந்தக் 

கண்காணிப்பான் ஒவ்சவாரு அமமெெ்ரமவத ்

தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதிகமள நமடமுமறப்படுத்துவது சதாடரப்ான 

தகவல்கமள வழங்குவதில் காணப்படும் அரொங்கத்தின் 

சவளிப்பமடத்தன்மமயின் நிமலமய அளவிடுகிறது.  அரொங்க 

இமணயதளங்கள் மற்றும் தகவல் அறியும் உரிமமெ ்ெட்டதத்ின் கீழ் தாக்கல் 

செய்யப்பட்ட னகாரிக்மககளில் இருந்து சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்கமள 

கண்காணிப்பான் பயன்படுத்துகின்றது. 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் 

அரொங்க நிறுவனங்களுக்கு விஜயம் செய்தும், முமறொரா 

னகாரிக்மககளின் மூலமாகவும் தகவல்கள் திரட்டப்பட்டன. எனினும் இந்தத் 

தகவல் னெகரிக்கும் முமற நிறுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

வருட நடுப்பகுதி மதிப்பீடானது அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானங்கள்/வரவு 

செலவுத்திட்ட வாக்குறுதிகளின் முதல் ஆறு மாதத்திற்கான முன்னனற்றம் 

சதாடரப்ான தகவல்கமள வழங்குவதில் காணப்பட்ட அரொங்கத்தின் 

சவளிப்பமடத்தன்மமயின் அளமவ மதிப்பிடுகிறது. ஆண்டிறுதி 

மதிப்பீடானது முழு வருடத்திற்குமான முன்னனற்றம் சதாடரப்ான 

தகவல்கமள வழங்குவதில் காணப்பட்ட சவளிப்பமடதத்ன்மமயின் அளமவ 

மதிப்பிடுகின்றது. 

சவளிப்பமடத்தன்மம வமககள் செலவின மற்றும் சகாள்மக 

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானங்கள்/முன்சமாழிவுகளுக்குப் சபாதுவானமவ. 

மதிப்பீட்டின்னபாது கிமடக்கும் தகவல்கமள அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு 

சவளிப்பமடத்தன்மம பின்வருமாறு வமகப்படுதத்ப்படுகிறது: 
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 சவளிப்பமட

யற்றது 

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதியின் 

முன்னனற்றமதப் பற்றித் தீரம்ானிப்பதற்குத் 

னதமவயான எவ்வித தகவலும் இல்மல 

 

 மட்டுப்படுத்த

ப்பட்டது 

மதிப்பீட்டின் முழுக்காலத்திற்கும் அமமெெ்ரமவத் 

தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதியின் முன்னனற்றத்மதத் 

தீரம்ானிப்பதற்குப் னபாதுமான தகவல்கள் 

கிமடக்கவில்மல. 

 
ஒத்துகைக்க

ப்படாதது 

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதியின் 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான தகவல்கமளப் சபறுவதற்கும் 

மதிப்பிடுவதற்கும் கடும் முயற்சி னதமவப்பட்டது 

 
ஒத்துகைக்க

ப்பட்டது 

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதியின் 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான னவண்டுனகாள்களுக்கு 

தகவல்கள் காலதாமதமின்றி வழங்கப்பட்டன 

 
சவளிப்பகட

யானது 

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதியின் 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான முழுத் தகவல்களும் னகட்பதற்கு 

முன்னனர சவளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன 
  

 

1.2. அரெ நிறுவனங்களுக்கான சவளிப்பகடத்தன்கம தரவரிகெ 

இது அரெ நிறுவனங்கள் தாங்கள் சபாறுப்னபற்றுள்ள அமமெெ்ரமவத ்

தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதிகள் சதாடரப்ான தகவல்கமள 

சவளியிடுவதிலுள்ள சவளிப்பமடத்தன்மமமய ஒப்பிட்டு தரவரிமெமய 

வழங்குகிறது. ஒவ்சவாரு நிறுவனமும் 0 முதல் 4 வமரயில் புள்ளிகமளப் 

சபற்றுக்சகாள்ளும். 4 என்பது உயரந்்தபட்ெ சவளிப்பமடத்தன்மமமயக் 

குறிக்கிறது. அதன் பின்பு அதிக புள்ளிகமளப் சபற்ற அரெ நிறுவனங்கள் 

முதல் குமறந்த புள்ளிகமளப் சபற்ற நிறுவனங்கள் வமர 

தரவரிமெப்படுத்தப்படும். இது குறிதத் ஆண்டில் அவற்றின் செயல்திறமன 

சவளிப்படுத்துகிறது. 

நிறுவனத்தின் னமற்பாரம்வயின் கீழ் வரும் ஒவ்சவாரு அமமெெ்ரமவத ்

தீரம்ானத்துக்குமான மதிப்சபண்களின் ெராெரிமயக் கணக்கிடுவதன் மூலம் 

அரெ நிறுவனத்தின் சமாதத்ப் புள்ளிகள் கணக்கிடப்படுகின்றன. ஒவ்சவாரு 

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானமும் 0 முதல் 100 வமர மதிப்சபண்கமளக் 

சகாண்டிருக்கும். ஒவ்சவாரு தனிப்பட்ட அமமெெ்ரமவத ்

தீரம்ானத்திற்குமான மதிப்சபண்கள் (1) அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானத்தின் 

முன்னனற்றத்மத மதிப்பிடுவதில் தகவல்களின் பயன்பாட்டுத்தன்மம (2) 
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தகவல்கமளப் சபறுவதிலுள்ள இலகுத்தன்மம ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் 

கணக்கிடப்படுகிறது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டில் வரவு செலவுதத்ிட்ட உமர இல்லாத காரணத்தால் 

ஒதுக்கீடுகள் சதாடரப்ில் தகவல்கமளப் சபற முடியவில்மல என்பதால் அந்த 

ஆண்டு நிறுவனங்களின் தரவரிமெ எளிதான ெராெரி முமறமயப் 

பயன்படுத்திக் கணக்கிடப்பட்டது. 

தகவலின் பயன்பாடு: கிமடத்த தகவல்கள் முழுமமயாக 

பயன்படுதத்க்கூடியமவ, பகுதியளவில் பயன்படுத்தக்கூடியமவ அல்லது 

பயன்படுதத் முடியாதமவ என்ற அடிப்பமடயில் ஒவ்சவாரு அமமெெ்ரமவத ்

தீரம்ானத்துக்கும் 0, 1, 2, 3 அல்லது 4 என்ற ஆரம்ப மதிப்சபண்கள் 

வழங்கப்படும். 

தகவல்ககளப் சபறுவதிலுள்ள இலகுத்தன்கம: தகவல்கமளப் 

சபற்றுக்சகாள்வதில் காணப்படும் இலகுத்தன்மமக்கு ஏற்ப 

பயன்பாட்டிற்காக வழங்கப்பட்ட ஆரம்ப புள்ளிகள் மாற்றப்படுகின்றன. 

தகவல் அறியும் உரிமமெெ்ட்டதத்ின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 

னகாரிக்மககளுக்கு வழங்கப்படும் அதாவது னகட்கப்பட்டதன் பின்னர ்

வழங்கப்படும் தகவல்களுடன் ஒப்பிடுமகயில், தகவல்கமளக் னகாருவதற்கு 

முன்னனர அவற்மற ஒன்மலன் மூலம் வழங்கும் தகவல்களுக்கு அதிக 

புள்ளிகள் வழங்கப்படும். 
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2. செலவின அமமச்ெரமவத் தீர்மானங்கள்/ முன்சமாழிவுகள்  

2.1. முன்கனற்றக் கண்காணிப்பான் 

இந்தெ ் சுட்டியானது அரொங்கம் தாம் செய்வதாகெ ் சொல்வகத 

எந்தளவுக்குெ ் செய்கிறது என்பமதக் கண்காணிக்கிறது. அமமெெ்ரமவத ்

தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதிகளுக்குப் சபாறுப்பான நிறுவனங்களால் 

உருவாக்கப்பட்ட காலக்சகடு மற்றும் மமல் கற்கமள அடிப்பமடயாகக் 

சகாண்டு அவற்மற நமடமுமறப்படுத்துவதில் அரொங்கதத்ின் முன்னனற்ற 

நிமலமய மதிப்பிடுகிறது. 

வருட நடுப்பகுதி மதிப்பீட்டின் முன்னனற்றம் பின்வருமாறு 

வமகப்படுத்தப்படுகிறது: 

 

 தகவல் 

சவளிப்படுதத்ப்படவில்

மல 

வாக்குறுதி ெம்பந்தமாக எவ்வித 

தகவல்களும் இன்மம, அல்லது 

காணப்படும் தகவலினால் எவ்வித 

உபனயாகமும் இன்மம. 

 மகவிடப்பட்டுள்ளது  வாக்குறுதி மகவிடப்பட்டுள்ளது அல்லது 

பிற்னபாடப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் அதன் 

அமுலாக்கம் கண்காணிக்கப்படும் 

காலஇமடசவளியில் திட்டமிடப்படாது   

ஒத்திமவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 புறக்கணிப்பட்டுள்ளது வாக்குறுதி அமுல்படுத்தப்பட 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, ஆனால் 

திட்டமிட்டபடி ஆரம்பிக்கப்படவில்மல 

 பின்தங்கியுள்ளது வாக்குறுதி 

அமுல்படுதத்ப்பட்டுக்சகாண்டிருக்கின்ற

து, ஆனால் திட்டமிடப்பட்ட 

காலஅட்டவமணயுடன் ஒப்பிடும் னபாது 

பின்தங்கியுள்ளது. 

 முன்னனறியுள்ளது வாக்குறுதி 

நிமறனவற்றப்பட்டுக்சகாண்டிருக்கின்றது

டன் குறிதத் இலக்மக குறிப்பிடப்பட்ட 

னநரத்தினுள் அல்லது அதற்கு முன்னர ்
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அமடவதற்கான நிமலயில் 

காணப்படுகின்றது.1 

 
 

ஆண்டிறுதி  மதிப்பீட்டின்  முன்னனற்றம் பின்வருமாறு   

வமகப்படுத்தப்படுகிறது: 

 

தகவல் 

சவளிப்படுத்த

ப்படவில்மல 

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதியின் நிமலமயத் 

தீரம்ானிக்கத் தகவல் கிமடக்கவில்மல அல்லது கிமடத்த தகவல் 

னபாதுமானதாகனவா, பயனுள்ளதாகனவா இல்மல 

 

 

மகவிடப்பட்டு

ள்ளது  

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதியில் எவ்வித 

முன்னனற்றமும் இல்மல அல்லது அமமெெ்ரமவத் 

தீரம்ானம்/வாக்குறுதி செயல் திட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது 

 

முன்னனற்றமற்

றது 
அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

இலக்கில் 33% க்கும் குமறவாக எட்டப்பட்டுள்ளது 

 

பகுதியளவு 

நிமறனவறியது 
அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

இலக்கில் 33% - 66% க்கும் இமடயில் எட்டப்பட்டுள்ளது 

 

கணிெமான 

அளவு 

நிமறனவறியது 

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

இலக்கில் 66% - 80% க்கும் இமடயில் எட்டப்பட்டுள்ளது 

 

முற்றாக 

நிமறனவறியது 
அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

இலக்கில் 80%க்கும் அதிகமாக உள்ளது 

 

3. சகாள்மக அமமச்ெரமவத் தீர்மானங்கள் 

2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தத் தளம் தனது னநாக்கத்மத விரிவுபடுத்தி, வரவு 

செலவுத்திட்ட உமரயில் அரொங்கம் முன்மவக்கும் சகாள்மக 

உறுதிப்பாடுகளின் முன்னனற்றத்மதக் கண்காணிப்பமதயும் 

இமணத்துக்சகாண்டது. இந்த அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானங்களுக்கு செலவின 

ஒதுக்கீடுகள் கிமடயாது.  

 

1 ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்குறுதி ஜூன் 30 2019 அன்மறக்கு இலக்கிடப்பட்ட அமடவின் 90% இமன 

அமடந்திருக்கும் பட்ெத்தில் அவ்வாக்குறுதி முன்னனற்றகரமானது என 

வமகப்படுத்தப்படுகின்றது 
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”நிமறனவற்றப்பட்டன” அல்லது ”பகுதியளவில் நிமறனவற்றப்பட்டன” எனக் 

கருதுவதற்கு ெட்ட உருவாக்கம் அல்லது ஒழுங்குமுமற அறிவித்தல்கள் 

(வரத்்தமானி)  னதமவப்படுவதன் அடிப்பமடயில் இந்த அமமெெ்ரமவத ்

தீரம்ானங்கள்/முன்சமாழிவுகள் சதரிவுசெய்யப்படுகின்றன. வரத்த்மானி 

அறிவிப்புகள், அரொங்க சுற்றறிக்மககள், அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானங்கள் 

குறிதத் அரொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அறிக்மககள், தகவலறியும் 

உரிமமெ ் ெட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட னகாரிக்மககள் னபான்ற 

பகிரங்கமாகப் சபாதுசவளியில் கிமடக்கும் தகவல்கள் மூலம் இந்தத் 

தகவல்கள் சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டன. 

 

3.1. முன்கனற்றக் கண்காணிப்பான் 

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானங்கள்/முன்சமாழிவுகமள செயல்படுத்துவதில் 

அரொங்கத்தின் முன்னனற்றதம்த இது கண்காணிக்கிறது. 

 

சவளிப்படுத்

தப்படவில்

கல 

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானம்/முன்சமாழிவின் நிமலமயத் 

தீரம்ானிக்கத் தகவல்கள் கிமடக்கவில்மல அல்லது கிமடத்த 

தகவல் னபாதுமானதாகனவா, பயனுள்ளதாகனவா இல்மல 

 

 

நிகறகவற்றப்

படவில்கல 

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானம்/முன்சமாழிவின் எந்தசவாரு 

பகுதிக்கும், னதமவப்படுகின்ற ெட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுமற 

அறிவித்தல் (வரத்்தமானி) சவளியிடப்படவில்மல. இமத 

ெம்பந்தப்பட்ட அமமெச்ு/அரெ நிறுவனம் எழுத்து மூலம் 

உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

 

பகுதியளவில் 

நிகறகவற்றப்

பட்டுள்ளது 

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானம்/முன்சமாழிவின் முழுமமக்கும் அன்றி 

ஒரு சில பகுதிகளுக்கு மட்டும், னதமவப்படுகின்ற ெட்டம் அல்லது 

ஒழுங்குமுமற அறிவித்தல் (வரத்்தமானி) சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 

நிகறகவற்றப்

பட்டுள்ளது 

அமமெெ்ரமவத் தீரம்ானம்/முன்சமாழிவு முழுமமயாக 

நிமறனவற்றப்பட்டுள்ளது. அமமெெ்ரமவத் 

தீரம்ானம்/முன்சமாழிவின் முழுமமக்கும் னதமவப்படும் ெட்டம் 

அல்லது ஒழுங்குமுமற அறிவித்தல் (வரத்்தமானி) 

சவளியிடப்பட்டுள்ளதுடன் னமலதிக எந்த நடவடிக்மகயும் 

னதமவயில்மல. 
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4. முன்னேற்றம், திறந்த நிணை மற்றும் தரவரிணை மதிப்பீடுகளின் விவரங்கள். 
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னபரூந்து நிமலயங்கள் 

மற்றும் புமகயிரத 

நிமலயங்களில் 

துப்பரனவற்பாட்டு 

வெதிகமள னமம்படுத்தல் 

%lg;gl;Ls;sJ 

 

ntspg;gLj;jg;gltpy;iy 

 

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் நீர ்

வழங்கல் அமமெச்ுநகர 

அபிவிருத்தி மற்றும் நீர ்

வழங்கல் அமமெச்ு 

2016 Mk; Mz;bd;> 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd chpikr;  rl;lj;jpd; 
fPo; G+Hj;jp nra;ag;gl;L toq;fg;gl;l 
tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; 
,izaj;jsq;fs; Clhf 
jfty;fisr; rhpghHj;jypd; fPo; 
tpLf;fg;gl;l Nfhhpf;iff;F ,zq;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;s 
Kbatpy;iy. jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd chpikhdJ> efu 
mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G 
mikr;rplkpUe;J> efu mgptpUj;jp> 
flNyhug; ghJfhg;G> fopTg;nghUs; 
ntspNaw;wk; kw;Wk; Jg;GuT 
Vw;ghl;L eltbf;iffs; ,uh[hq;f 
mikr;Rf;F khw;wg;gl;lJ. 
,Ug;gpDk; ,e; epfo;r;rpj; jpl;lj;ij 
eilKiwg;gLj;Jk; nghWg;G 
jk;Kilajy;y vd ,uh[hq;f 
mikr;R Fwpg;gpl;l gpd;dH 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd chpikahdJ> 
mikr;ruitaplk; xg;gilf;fg;gl;lJ. 
vt;thwhapDk; mikr;ruitahdJ> 

epfo;r;rpj; jpl;lj;ij 
eilKiwg;gLj;Jk; epWtdj;ij 
,dq;fhz Kbahjjhy; epfo;r;rpj 
jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wj;ij kjpg;gplf; 
$ba tifapy; vt;tpjkhd  
jftiyAk; ngw;Wf;nfhs;s 
Kbatpy;iy. 

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPl;L trjp 
mikr;R 12 Mk; ,lj;ijg; ngw;Wf; 
nfhz;lJ. ntspg;gilj; jd;ikapd; 
kl;lj;ij mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
1.67 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa 
,j; jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 3 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs;> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  
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,e; epfo;r;rpj; jpl;lj;ij 
eilKiwg;gLj;Jk; nghWg;igf; 
Fwpg;gpl;l xU mikr;rpw;F toq;fj; 
jtwp tpl;lJ.  
,jd; tpisthf Kd; nkhopag;gl;l 
epfo;r;rpj; jpl;lkhdJ> ngUefu 
mikr;rpd; fPo; efu mgptpUj;jp 
mjpfhurig %yk; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ. 
vt;thwhapDk;; murhq;fj;jpy; 
khw;wq;fs; Vw;gl;l gpd;dH efu 
mgptpUj;jp mjpfhu rigahdJ> efu 
mgptpUj;jp mikr;rpd; fPo; 
khw;wg;gl;lJ. ,Wjpapy; efu 
mgptpUj;jp mikr;rhdJ> ,e; 
epfo;r;rpj; jpl;lj;jpid 
eilKiwgLj;Jk; mikg;ghf 
khwpaJ. 

 

சுகிதபுரவர நகர அபிவிருத்தி 

நிகழ்ெச்ித்திட்டம் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் நீர ்

வழங்கல் அமமெச்ு 

epfo;r;rpj; jpl;lq;fSld; 
njhlHGila nraw;ghl;Lj; 
jpl;lq;fs; kw;Wk; Kd;Ndw;w 
mwpf;iffshdJ ,izaj; 
jsq;fspy; xd;iydpy; fpilf;fpd;w 
NghjpYk;> gy;NtW mwpf;iffisg; 
ngw;Wf; nfhs;sf; $ba ,izaj; 
jsj;jpy; (webchecks) ,e; 
epfo;r;rpj; jpl;lk; njhlHghd 
jfty;fs; vJTk; toq;fg;gltpy;iy 
vd  jfty;fisg; ngw;Wf; 

epfo;r;rpj;  jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wj;ij 
kjpg;gplf; $ba tifapy; 2020 Mk; 
Mz;by; vt;tpjkhd jfty;fSk;   
fpilf;ftpy;iy. 

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
13MtJ; ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 
6 mur  epWtdq;fspy; efu 
mgptpUj;jp> flNyhu ghJfhg;G> 
fopTg;nghUs; ntspNaw;wk; kw;Wk; 
Jg;guT Vw;ghl;L eltbf;iffs; 
,uh[hq;f mikr;Rk;; xd;whFk;. 
ntspg;gilj; jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
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nfhs;tjw;fhd chpikapd; 
mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
jfty;fs; Fwpg;gpLfpd;wJ. NkYk; 
2020 Mk; Mz;by;> efu mgptpUj;jp> 
ePH toq;fy; kw;Wk; tPlikg;g 
trjpfs; mikr;rpdhy; 420 ,yl;rk; 
,yq;if &gh ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
gpd;dH nray;j; jpl;ljpw;fhd 
thf;Ffisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
rpwg;G Vw;ghLfs; nra;J 
nfhLf;fg;gl;lJ. vt;thwhapDk; 
,jidg; gw;wp xd;iyd; 
mwpf;iffspy; vJTk; 
Fwpg;gplg;gltpy;iy 

 

Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
1 Gs;spapd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;lnkhd;W> 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  

 

ெஹெர னபரூந்து 

நவீனமயப்படுத்தல் 

நிகழ்ெச்ித்திட்டம் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

னபாக்குவரத்து அமமெச்ு 

2016 Mk; Mz;bd;> 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd chpikr;  rl;lj;jpd; 
fPo; G+Hj;jp nra;ag;gl;L jhf;fy; 
nra;ag;gl;l jfty;fSf;fhd 
Nfhhpf;iff;F ,zq;f> mJ 
Muk;gj;jpy; gjpT nra;ag;gl;l 
efu;g;Gw mgptpUj;jp kw;Wk; 
tPl;Ltrjp mikr;rplk; ,Ue;Njh 
gpd;dH mjid khw;wpg; gjpT nra;j 
Nghf;Ftuj;J mikr;rplk; ,Ue;Njh 
jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;s 
Kbatpy;iy. ,Ug;gpDk;> efu 
mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;g 
trjpfs; mikr;rpd; kjpg;gPl;bd; fPo;> 

Xd;iydpy; fpilf;Fk; 
jfty;fshdJ gphpj;jwpaf; 
$bajhff; fhzg;glhikapdhy; mj; 
jfty;fis mbg;gilahff; nfhz;L 
tUlhe;j ,yf;Ffs; kw;Wk; mtw;wpd; 
Kd;Ndw;wk; Fwpj;J  njspthf 
kjpg;gpLtJ fbdkhdJ. Xd;iydpy; 
jfty;fs; toq;fg;gl;Ls;s 
tpjj;jpw;F ,zq;f  kjpg;gPnlhd;iwr; 
nra;tjw;F kjpg;gPl;lhsH jd;dstpy; 
fzprkhd msT mDkhdq;fis 
Nkw;nfhs;s Ntz;ba epiy 
Njhd;Wk;. 

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
13MtJ; ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 
6 mur  epWtdq;fspy; 
Nghf;Ftuj;J mikr;Rk;; xd;whFk;. 
ntspg;gilj; jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
1 Gs;spapd mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;lnkhd;W> 2020 Mk; 
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,izaj; jsj;jpd; xd;iydpy; KO 
mz;bw;Fkhd jfty;fs; 
fhzg;ghltpbDk; $l rpy 
jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;sf; 
$bajhf ,Ue;jJ 

 

Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  

 

இலங்மக னபாக்குவரத்து 

ெமபக்கு நவீன வெதிகளுடன் 

கூடிய பாவமனயாளர ்

இமயபு நியமங்களுமடய 250 

புதிய னபரூந்துகமள 

சகாள்வனவு செய்தல் 

சவளிப்பமடயற்றது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

இலங்மக னபாக்குவரத்து 

ெமப (னபாக்குவரத்து 

அமமெச்ு) 

 2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f> 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd chpikr;  rl;lj;jpd; 
gpupT II (d) ,id Nkw;Nfhs; 
fhl;b jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd  Nfhupf;if  
epuhfupf;fg;gl;lJ. ,Ug;gpDk;> 2019 
Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy;>  Fwpj;j 
epfo;r;rpj; jpl;lk; njhlu;ghd 
Kd;Ndw;w mwpf;iffs; kw;Wk; 
nraw;ghl;Lj; jpl;lq;fis 
Nghf;Ftuj;J Nrit Kfhikj;Jt 
mikr;R  toq;fpaJ. ,Ug;gpDk; 
NgUe;Jfspid tpiy nfhLj;J 
thq;FtJ njhlHghd jfty;fs; 
vJTk; xd;iydpy; fpilf;ftpy;iy. 

epfo;r;rpj;  jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wj;ij 
kjpg;gplf; $ba tifapy; 2020 Mk; 
Mz;by; vt;tpjkhd jfty;fSk;   
fpilf;ftpy;iy. 

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
ehd;fhk; ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 
5 mur  epWtdq;fspy; Njrpa 
,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp 
mjpfhu  rigAk;  xd;whFk;. 
ntspg;gilj; jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
3 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;l Kd;nkhopnthd;W> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
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 cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  

 

ரண் மாவத் கிராமிய வீதி 

பராமரிப்பு மற்றும் நிரம்ாண 

நிகழ்ெச்ித்திட்டம் 

ஒத்துமழக்கப்பட்டது கணிெமானளவு 

நிமறனவறியது 

கிராமிய வீதிகள் மற்றும் 

ஏமனய உட்கட்டமமப்பு 

வெதிகள் இராஜாங்க 

அமமெச்ு 

2016 Mk; Mz;bd;> 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd chpikr;  rl;lj;jpd; 
fPo; G+Hj;jp nra;ag;gl;L jhf;fy; 
nra;ag;gl;l jfty;fSf;fhd 
Nfhhpf;iff;F ,zq;f> jfty;fs; 
ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ. 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd chpikahdJ 
mikr;ruitapy; ,Ue;J ,uh[hq;f 
mikr;rpw;F khw;wg;gl;lJ. NkYk; 
xd;iydpy; ,J njhlHghd 
jfty;fs; vJTk; toq;fg;gltpy;iy.  

 

jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
chpikr;  rl;lj;jpw;F ,zq;f 
ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
jfty;fshdJ> Mz;Lf;fhd ngsjPf 
hPjpahd ,yf;Ffs; vJTk; 
epHzapf;fg;gltpy;iy vdTk; 
fl;lzq;fisr; nrYj;Jtjw;fhd 
nryTfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ljhfTk; 
Fwpg;gpLfpd;wJ. 2019 Mk; 
Mz;bw;fhd>  jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;s Kbahky; cs;sikahy;;> 
,r; nray;j; jpl;l Kd; nkhopthdJ 
jfty;fs; vJTk; ntspg;gLj;jg;glhj 
nray;j; jpl;l Kd;nkhopthf 
tifg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
vt;thwhapDk;> 2020 Mk; Mz;by; 
ngwg;gl;l jfty;fSf;F ,zq;f 
fl;lzq;fisr; nrYj;Jtjw;fhd 
epjp gad;gLj;jg;gl;Ls;sikahy;;>  
ngsjPf uPjpahd Kd;Ndw;wk; 
Vw;gl;Ls;sjhff; Fwpg;gplg;Lfpd;wJ. 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
ehd;fhk; ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 
5 mur  epWtdq;fspy; fpuhkpa 
tPjpfs; kw;Wk; Vida 
cl;fl;likg;G ,uh[hq;f mikr;Rk;   
xd;whFk;. ntspg;gilj; jd;ikapd; 
kl;lj;ij mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
3 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;l Kd;nkhopnthd;W> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
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vdNt> tuT nryTj; jpl;l xJf;fPL 
kw;Wk; eilKiwr; nrytpdq;fspd; 
mbg;gilapy;> ghHf;fpd;w NghJ 
Fwpg;gplj;jf;fsT Kd;Ndw;wk; 
Vw;gl;Ls;sjhff; fUjg;gLfpd;wJ. 

 

nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  

 

கிராமெக்தி" உற்பத்தி 

கிராமங்கள் 

நிகழ்ெச்ித்திட்டம 

ஒத்துமழக்கப்பட்டது கணிெமானளவு 

நிமறனவறியது 

ெமுரத்்தி, வதிவிடப் 

சபாருளாதார, நுண்நிதிய, 

சுயசதாழில், வியாபார 

அபிவிருத்தி மற்றும் 

கீழுமழப்பு பயன்பாட்டு அரெ 

வளங்கள் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அமமெச்ு 

2016 Mk; Mz;bd;> 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd chpikr;  rl;lj;jpd; 
fPo; G+Hj;jp nra;ag;gl;L jhf;fy; 
nra;ag;gl;l jfty;fSf;fhd 
Nfhhpf;iff;F ,zq;f> Njrpa tuT 
nryTj; jpl;l jpizf;fsj;jplk; 
,Ue;J jfty;fs; ngw;Wf; 
nfhs;sg;gl;lJ. ,Ug;gpDk; 
Fwpg;gpl;l epfo;r;rpj; jpl;lj;ij 
rKu;jp> tjptplg; nghUshjhu> 
Ez;epjpa> Ranjhopy;> tpahghu 
mgptpUj;jp kw;Wk; gad;gLj;jg;glhj 
mur ts mgptpUj;jp ,uh[hq;f 
mikr;Nr eilKiwg;gLj;jp 
tUtjhf gpd;dH epjp mikr;R 
Fwpg;gpl;lJ. nray;j;jpl;l Kd; 
nkhoptpy; 2020 Mk; Mz;Lf;fhf 

Fwpj;j epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; ngsjPf 
,yf;Ffisg; gw;wpNah ngsjPf 
mgptpUj;jpiag; gw;wpNah 
jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
chpikr; rl;lj;jpd; fPo; 
Fwpg;gplg;gltpy;iy. mjw;Fg; gjpyhf 
epjp Fwpj;jhd Kd;Ndw;w 
mwpf;iffs; gad;gLj;jg;gl;ld. 
jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
chpikr; rl;lk; Fwpj;J jkJ gjpiy 
toq;fpa Njrpa tuTnryTj; jpl;l 
jpizf;fskhdJ xJf;fPL 
nra;ag;gl;l epjpj; njhif kw;Wk; 
cz;ikahd nrytpdq;fshdJ> 
jpizf;fsj;jpy; fpilf;fff; $ba 
jfty;fspd; mbg;gilapy; 
mike;jpUg;gjhfTk;> ,jidj; jtpw 
Nkyjpf jfty;fs; Njitg;gbd; 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
ehd;fhk; ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 
5 mur  epWtdq;fspy; rKu;j;jp> 
tjptplg; nghUshjhu> Ez;epjpa> 
Ranjhopy;> tpahghu mgptpUj;jp 
kw;Wk; gad;gLj;jg;glhj  mur 
tsq;fs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f 
mikr;Rk;  xd;whFk;. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
3 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
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Fwpg;gplg;gl;l ve;j xU tplak; 
njhlHghd jftYk; xd;iydpy; 
toq;fg;gltpy;iy.  

 

jw;NhJ ,e; epfo;r;rpj; jpl;lj;ioj 
eilKiwg;gLj;jp tUk;> rKu;jp> 
tjptplg; nghUshjhu> Ez;epjpa> 
Ranjhopy;> tpahghu mgptpUj;jp 
kw;Wk; gad;gLj;jg;glhj mur ts 
mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;rplk; 
jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
chpikf; Nfhhpf;ifapidj; jhf;fy; 
nra;tjd; %yk; ngw;Wf; nfhs;s 
KbAnkd; Fwpg;gpLfpd;wJ. NkYk; 
,r; nray;j; jpl;lkhdJ Fwpg;gl;l 
tUlj;jpw;Fs; epWtdq;fSf;f 
khw;wg;gl;bUg;gjhfTk; jpizf;fsk; 
Fwpg;gpLfpd;wJ.  

 

nray;jpl;l Kd;nkhopnthd;W> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  

 

அனரத்்த முகாமம எதிரப்ாரா 

செலவின நிதியத்திற்கு 

ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான 

ஏற்பாடு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

அனரத்்த முகாமமத்துவ 

நிமலயம் 

jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd chpikr; rl;lj;jpd; 
fPo; G+Hj;jp nra;ag;gl;L Muk;gj;jpy; 
ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; jhf;fy; 
nra;ag;gl;L mjd; gpd;dH> Njrpa 
ghJfhg;G kw;Wk; mdHj;j 
Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;rpw;F 
khw;wg;gl;lJ. vt;thwhapDk; ,g; 
nghWg;G jkf;F 
khw;wg;gl;Ls;sjidg; gw;wp 
mwptpf;Fk; fbjq;fs; vJTk; 
jkf;Ff; fpilf;ftpy;iy vd 
,uh[hq;f mikr;r Fwpg;gpl;ljidj; 
njhlHe;J jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd chpikf; 

jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
chpikr;  rl;lj;jpw;F ,zq;f 
ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
jfty;fshdJ> mdHj;j 
Kfhikj;Jt epiyaj;jpd;> 2020 Mk; 
Mz;L brk;gH khjk; 31 Mk; jpfjp 
tiuapyhd Kd;Ndw;w mwpf;ifr; 
rhuhk;rk;> mdHj;jq;fspd; 
tpisthfj; Njhd;Wk; jhf;fq;fspd; 
jPtpuj;ijf; Fiwg;gJ njhlHghd 
Ma;Tfs; kw;Wk; topKiwfis 
tpUj;jp nra;jy; Fwpj;jhd 2020 Mk; 
Mz;Lf;fhd nrad;Kiwj;; jpl;lk;> 
mdHj;jq;fis vjpHnfhs;tjw;fhd 
Maj;jq;fisj; jpl;lkpLk; gphptpd;> 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
13MtJ ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 
6 mur  epWtdq;fspy; mdHj;j 
Kfhikj;Jt epiyaKk; xd;whFk;. 
ntspg;gilj; jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
1 Gs;spapd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 2 
nray;jpl;lq;fs;> 2020 Mk; Mz;by; 
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Nfhhpf;ifahdJ Neubahf mdHj;j 
Kfhikj;Jt epiyaj;jplk; kPs; 
jhf;fy; nra;ag;gl;lJ. nray;j;jpl;l 
Kd; nkhoptpy; Fwpg;gplg;gl;l ve;j 
xU tplak; njhlHghd jftYk; 
xd;iydpy; toq;fg;gltpy;iy. 

 

2020 Mk; Mz;Lf;fhd nrad;Kiwj;; 
jpl;lk;> gapw;rp kw;Wk; tpopg;GzHit 
Vw;gLj;jy; Fwpj;jhd 2020 Mk; 
Mz;Lf;fhd jpUj;jg;gl;l 
nrad;Kiwj;; jpl;lk;> kw;Wk; mdHj;j 
Kfhikj;Jt epiyaj;jpw;fhd> 2020 
Mk; Mz;bd; nrad;Kiwj;; jpl;lk; 
vd;gtw;wpid cs;slf;fp ,Ue;jJ. 
vt;thwhapDk; ,e;j Mtzq;fs; 
vjpYNk mdHj;j 
Kfhikj;Jtj;jpw;fhd vjpHghuhr; 
nryTfSf;fhd epjpak; Fwpj;jhd 
vt;tpjkhd jfty;fSk; 
cs;slf;fg;glhikapdhy; nray;j; 
jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wj;ij kjpg;gPL 
nra;a KbahJ.  

 

kjpg;gha;tpw;F cl;gLj;jg;gl;l NghJ 
mJ njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld. 

 

னதசிய இயற்மக அனரத்்த 

காப்புறுதித் திட்டம் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

அனரத்்த முகாமமத்துவ 

நிமலயம் 

jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd chpikr; rl;lj;jpd; 
fPo; G+Hj;jp nra;ag;gl;L Muk;gj;jpy; 
ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; jhf;fy; 
nra;ag;gl;L mjd; gpd;dH> Njrpa 
ghJfhg;G kw;Wk; mdHj;j 
Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;rpw;F 
khw;wg;gl;lJ. vt;thwhapDk; ,g; 
nghWg;G jkf;F 
khw;wg;gl;Ls;sjidg; gw;wp 
mwptpf;Fk; fbjq;fs; vJTk; 
jkf;Ff; fpilf;ftpy;iy vd 
,uh[hq;f mikr;r Fwpg;gpl;ljidj; 

jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
chpikr;  rl;lj;jpw;F ,zq;f 
ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
jfty;fshdJ> mdHj;j 
Kfhikj;Jt epiyaj;jpd;> 2020 Mk; 
Mz;L brk;gH khjk; 31 Mk; jpfjp 
tiuapyhd Kd;Ndw;w mwpf;ifr; 
rhuhk;rk;> mdHj;jq;fspd; 
tpisthfj; Njhd;Wk; jhf;fq;fspd; 
jPtpuj;ijf; Fiwg;gJ njhlHghd 
Ma;Tfs; kw;Wk; topKiwfis 
tpUj;jp nra;jy; Fwpj;jhd 2020 Mk; 
Mz;Lf;fhd nrad;Kiwj;; jpl;lk;> 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
13MtJ ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 
6 mur  epWtdq;fspy; mdHj;j 
Kfhikj;Jt epiyaKk; xd;whFk;. 
ntspg;gilj; jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
1 Gs;spapd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
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njhlHe;J jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd chpikf; 
Nfhhpf;ifahdJ Neubahf mdHj;j 
Kfhikj;Jt epiyaj;jplk; kPs; 
jhf;fy; nra;ag;gl;lJ. nray;j;jpl;l 
Kd; nkhoptpy; Fwpg;gplg;gl;l ve;j 
xU tplak; njhlHghd jftYk; 
xd;iydpy; toq;fg;gltpy;iy. 

 

mdHj;jq;fis vjpHnfhs;tjw;fhd 
Maj;jq;fisj; jpl;lkpLk; gphptpd;> 
2020 Mk; Mz;Lf;fhd nrad;Kiwj;; 
jpl;lk;> gapw;rp kw;Wk; tpopg;GzHit 
Vw;gLj;jy; Fwpj;jhd 2020 Mk; 
Mz;Lf;fhd jpUj;jg;gl;l 
nrad;Kiwj;; jpl;lk;> kw;Wk; mdHj;j 
Kfhikj;Jt epiyaj;jpw;fhd> 2020 
Mk; Mz;bd; nrad;Kiwj;; jpl;lk; 
vd;gtw;wpid cs;slf;fp ,Ue;jJ. 
vt;thwhapDk; ,e;j Mtzq;fs; 
vjpYNk mdHj;j 
Kfhikj;Jtj;jpw;fhd vjpHghuhr; 
nryTfSf;fhd epjpak; Fwpj;jhd 
vt;tpjkhd jfty;fSk; 
cs;slf;fg;glhikapdhy; nray;j; 
jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wj;ij kjpg;gPL 
nra;a KbahJ.  

 

mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 2 
nray;jpl;lq;fs;> 2020 Mk; Mz;by; 
kjpg;gha;tpw;F cl;gLj;jg;gl;l NghJ 
mJ njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld. 

 

அரொங்க ொரப்ற்ற 

உயரக்ல்வி நிறுவனங்களில் 

பட்டப் பாடசநறிகமள 

கற்பதற்காக 

மாணவரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் 'வட்டியற்ற 

மாணவர ்கடன்' திட்டத்தில் 

உள்வாங்கப்படுவதற்கான 

வாய்ப்புகமள 

விரிவுபடுத்துதல் 

ஒத்துமழக்கப்பட்டது பகுதியளவு நிமறனவறியது கல்வி அமமெச்ு 
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 2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
,y 12 jfty; mwpAk; cupikr; 
rl;lj;jpd; fPo; G+Hj;jp nra;ag;gl;L 
tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F ,zq;f  
nrad;Kiwj; jpl;lq;fSk;> 
Kd;Ndw;w mwpf;iffSk; ngw;Wf; 
nfhs;sg;gl;lJ.  NkYk; nray; 
jpl;l Kd; nkhoptpy; Fwpg;gplg;gl;l 
ve;j xU tplak; njhlHghd 
jftYk; xd;iydpy; 
toq;fg;gltpy;iy. 

 

2020 Mk; Mz;bw;fhd nrad;Kiwj; 
jpl;lj;jpy; 5000 khztu;fs;fis  
,yf;fhff; nfhz;bUg;gjhff; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s NghjpYk;> 
Kd;Ndw;w mwpf;iff;F ,zq;f> 2020 
Mk; Mz;bd; ehd;fhtJ fhyhz;bd; 
epiwtpy; 2242 khztHfs; khj;jpuNk 
NrHj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sdH. 
NrHj;Jf; nfhs;sg;gl;l rpWtHfspd; 
vz;zpf;ifahf Kd;Ndw;w 
mwpf;ifapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 2242 
khztHfs; vd;Dk; vz;zpf;iff;Fk;> 
khztHfisr; NrHj;Jf; nfhs;tJ 
njhlHghf IFSL epWtdj;jpy; 
RUf;f mwpf;ifapy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s 2020 Mk; Mz;by; 
gjpT nra;J nfhs;sg;gl;l 
rpWtHfspd; vz;zpf;if 2569 
vd;Dk; juTfSf;Fk; ,ilapy; rpW 
NtWghL fhzg;gLfpd;wJ. 
fzpg;gPLfis Nkw;nfhs;tjw;fhf 
Kd;Ndw;w mwpf;ifapy; 
cs;slf;fg;gl;Ls;s juTfNs 
vLf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
fy;tp mikr;rhdJ ehd;fhk; 
,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;lJ. 
ntspg;gilj; jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
3 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs; 2> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld 

 

2019 ஆம் ஆண்டின் தீரப்்பனவு 

செய்யப்படாத பட்டியல்கமள 

தீரப்்பதற்கு ஏற்பாடுகமளப் 

சபற்றுக் சகாள்ள 

சவளிப்பமடயானது பகுதியளவு நிமறனவறியது னதசிய வரவு செலவு திட்ட 

திமணக்களம் (நிதி 

அமமெச்ு) 

2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;if Clhf 

jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
cupikr; rl;lj;jpd; fPo; tpLf;fg;gl;l 
Nfhupf;if Clhf ngw;Wf; 
nfhs;sg;gl;l jfty;fSf;F ,zq;f 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
epjp mikr;R %d;whk; ,lj;jpy; 
cs;s epWtdkhf njhpT 
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jfty;fs; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ. 
Njrpa tuT nryTj; jpl;l 
jpizf;fsKk;> jpiwNrhp 
nraw;ghLfs; jpizf;fsKk; ,r; 
nray; jpl;lj;ij 
eilKiwg;gLj;Jk; nghWg;ghdJ 
jk;Kilajy;y vd mbf;fb xd;iw 
xd;W rhbf;nfhz;L 
,Ue;jikapdhy;> jfty;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd cupikr; 
rl;lj;jpd; fPo; tpLf;fg;gl;l 
Nfhupf;ifahdJ Njrpa tuT 
nryTj; jpl;l jpizf;fsj;jpw;Fk;> 
jpiwNrhp nraw;ghLfs; 
jpizf;fsj;jpw;Fk; ,ilapy; gy 
jlitfs; khw;wg;gl;lJ. ,Wjpapy; 
Njrpa tuT nryTj; jpl;l 
jpizf;fsj;jplk; ,Ue;Nj 
Nfhhpf;iff;fhd gjpy; fpilj;jJ. 
mikr;ruitj; jPHkhdq;fspy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpfSf;Fr; 
rkkhd  nrYj;jg;ghj fl;lzq;fs; 
njhlHghd jfty;fshdJ epjp 
mikr;rpdJ> xd;iydpy; 
fhzg;gLfpd;w 2019 Mk; Mz;bd; 
tUlhe;j mwpf;ifapy; 
fhzg;gLfpd;wJ. epfo;r;rpj; jpl;l 
Kd; nkhopT njhlHghd 
jfty;fshdJ> epjp mikr;rpdJ> 
xd;iydpy; fhzg;gLfpd;w 2019 Mk; 
Mz;bd; tUlhe;j mwpf;ifapYk;> 
2021 Mk; Mz;bd; tuT nryTj; 
jpl;l ciuapYk; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

rl;l tiuQhpdhy; cWjpj; jPHkhdk; 
xd;W tiuag;gl;lNjhL> 2019 Mk; 
Mz;bd; ,r; nrYj;jg;glhj 
fl;lzq;fisr; nrYj;JkhW rl;lkh 
mjpghpdhy; mDkjp toq;fg;l;lJ. 
,t;TWjpj; jPHkhdkhdJ> thg]; 
ngwg;gl;lNjhL ghuhSkd;wj;jpy; 
rkHg;gpf;fg;gl;l gpd;dH> thf;fspg;G 
epiyf;F Kd;ndLj;Jr; 
nry;yg;gltpy;iy. vdNt Nkw; 
Fwpg;gpl;l mikr;ruitj; jPHkhdj;ij 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd 
Kaw;rpfisj; jpiwNrhp 
Kd;ndLf;ftpy;iy. vt;thwhapDk; 
xd;iydpy; fhzg;gLfpd;w 
jfty;fSf;F ,zq;f 242.7 
gpy;ypad; ,yq;if &gh 
nrYj;jg;gl;ljhff; 
Fwpg;gplg;gLfpd;wJ. vdNt 
Kd;Ndw;wkhdJ gf;fr; rhHghdJ vd 
tifg;gLj;jg;gLfpd;wJ.  
 Mdhy; jPu;khdk; jpUk;gg; 
ngwg;gl;lJld; ghuhSkd;wj;jpy; 
jhf;fy; nra;ag;gl;lhYk; mJ 
thf;fspg;G epiyf;F nry;ytpy;iy. 
vdNt> mikr;ruit Kbit 
nray;gLj;j jpiwNrup njhlu;e;J 
nraw;gltpy;iy ,Ug;gpDk;> 
epfo;epiyapy; fpilf;Fk; 
jfty;fSf;F mika vy;.Nf.Mu; 
242.7 gpy;ypad; toq;fg;gl;L ,Ue;jJ 
,jdhy; Kd;Ndw;wk; 
gFjpastpyhdJ vd 
tifg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

nra;ag;gl;lJ. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
3.40 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa 
,j; jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 5 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs;> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.   jPu;khdpf;fg;gl;lJ 
(jpwe;jntspAld; ,izf;fg;gl;l 
kjpg;ngz;fspd; mbg;gilapy; vspa 
ruhrup). ,e;j kjpg;ngz; 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gplg;gl;l 5 jpl;lq;fs; 
Fwpj;j jfty;fis ntspapl;ljd; 
mbg;gilapy; mike;jJ> mit 
mjpfhuj;jpd; fPo; ,Ue;jd. 
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பண்டாரநாயக்க ெருவனதெ 

விமான நிமலய அபிவிருத்தி 

கருத்திட்டம் - கட்டம் II 

படிநிமல 2 சபாதி அ 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

(இலங்மக) 

வமரயறுக்கப்பட்டவிமான 

நிமலயம் மற்றும் விமான 

னெமவகள் 

 2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
,zq;f vt;tpjkhd jfy;fisAk; 
ngw;Wf; nfhs;s Kbatpy;iy. 
toiaWf;fg;gl;l ,yq;if tpkhd 
epiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; 
,izaj; jsj;jpy; 3 
khjq;fSf;fhd epfo;r;rpj; jpl;lKk; 
nray;j; jpl;lq;fis Muk;gpg;gJ 
njhlHghd tpguq;fiag; gw;wpAk; 
Fwpg;Gf;fs; fhzg;gl;l NghjpYk; 
eilKiwj; jpl;lq;fs; njhlHghd 
tplaq;fs; vJTk; fhzg;gltpy;iy. 
jdpj;Jtkhd njhlHG tpsf;f 
tiuglkhdJ (Entity 
Relationship Diagram –
ERD) TEC kjpg;G kw;Wk; 
Vw;fdNt eilKiwapy; cs;s 
nray; jpl;lq;fspd; fPohd fld; 
kjpg;G vd;gtw;Wld; ,r; nray; 
jpl;lj;ij xU RUf;fkhd 
tpsf;fj;Jld; gl;baypLfpwJ.  

 

nray; jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wj;ij 
kjpg;gPL nra;tjw;Fg; NghjpasT 
jfty;fs; fpilf;ftpy;iy. 
vt;thwhapDk; xd;iydpy; ,Ue;J 
ngw;Wf; nfhs;sf; $ba 
jfty;fSf;F ,zq;f> ,r; nray; 
jpl;lk; cz;ikapNyNa 2020 Mk; 
Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.   

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
13MtJ ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 
6 mur  epWtdq;fspy; 
tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if tpkhd 
epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; 
epWtdKk; xd;whFk;. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
1 Gs;spapd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;lnkhd;W> 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  
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'கமட்ட சகயக் - ரட்டட்ட 

சஹட்டக்' - ஒவ்சவாரு 

குடும்பத்திற்கும் வெதியான 

வீசடான்று 

சவளிப்பமடயானது பகுதியளவு நிமறனவறியது னதசிய வீடமமப்பு 

அபிவிருத்தி அதிகாரெமப 

கிராமிய வீடமமப்பு மற்றும் 

நிரம்ாணத்துமற மற்றும் 

கட்டிட சபாருட்கள் சதாழில் 

னமம்பாட்டு இராஜாங்க 

அமமெச்ு 

2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
,zq;f vt;tpjkhd jfy;fisAk; 
ngw;Wf; nfhs;s Kbatpy;iy. 
jfty;fis toq;FkhW 
Ntz;LNfhs; tpLj;jtH jdpahH 
epWtdnkhd;whff; 
fhzg;gl;likapdhy;> jfty; 
toq;Fk; mjpfhuk; gilj;jtHfs; 
2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
gFjp 1 gphpT 3 (1) ,id 
Nkw;Nfhs;fhl;b jfty;fs; 
toq;Ftjid epuhfhpj;jJ. nray;j; 
jpl;l Kd;nkhoptpy; fhzg;gLfpd;w 
jfty;fshdJ> 2021 Mk; Mz;L 
ngg;uthp khjk; 10 Mk; jpfjp 
,lg;gl;l ghuhSkd;w `d;rhl; 
mwpf;ifapy; fhzg;gLfpd;wJ.   

 

ghuhSkd;wj;jpy; vOg;gg;gl;l 
Nfs;tpfSf;F gjpyspf;Fk; tifapy; 
fpuhkpa tPlikg;G epHkhzj;Jiw 
kw;Wk; fl;blg; nghUl;fs; njhopy; 
Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;rH> 
11>317 tPLfis epHkhzpf;Fk; 
gzpfs; Vw;fdNt 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sNjhL 5>000 tPLfs; 
nghJkf;fSf;F md;gspg;ghf 
toq;fg;gl;Ls;sd vd;Wk; 
Fwpg;gpl;Ls;shH.   

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
Kjyhkplj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 6 
epWtdq;fspy; Njrpa tPlikg;G 
mgptpUj;jp mjpfhu rigAk; 
xd;whFk;. ntspg;gilj; jd;ikapd; 
kl;lj;ij mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
4 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;l Kd;nkhopnthd;W> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.    

 



 

24 
 

வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதி சவளிப்படடத்தன்டை கண்காணிப்பான் முன்னேற்றக் கண்காணிப்பான் ஏசென்சி தரவரிடெ 

150,000 வீடுகளுக்கான குடிநீர ்

இமணப்புகமள வழங்குதல் 

ஒத்துமழக்கப்பட்டது முன்னனற்றம் அற்றது னதசிய நீர ்வழங்கல் மற்றும் 

வடிகால் அமமப்பு அமமெச்ு 

2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
gjpyspf;Fk; tifapy;> nrad;Kiwj; 
jpl;lq;fisAk;> Kd;Ndw;w 
mwpf;iffisAk; toq;fpdH. Muk;g 
fl;l epjp xJf;fPL Nghd;w nray; 
jpl;l Kd; nkhoptpy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghJthd 
jfty;fs; xd;iydpy; fhzg;gl;l 
NghjpYk;> nray; jpl;lj;jpd; 
Kd;Ndw;wj;ij kjpg;gPL nra;tjw;F 
mit NghJkhdjhf ,y;iy.   
     

 

nray; jpl;l Kd;Ndw;w mwpf;ifapy; 
,yf;F itf;fg;gl;l 150>000 
,izg;Gfspy; Kjy; 2 fhyhz;L 
fhyg;gFjpf;Fs;  42>770 ,izg;Gfs; 
toq;fg;gl;ljhf Kd;;Ndw;w 
mwpf;ifapy; Fwpg;gplg;gLfpd;wJ.  
Nfhtpl; 19 ,d; tpisthf nray; 
jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wkhdJ 
ghjfkhd Kiwapy; ghjpg;gpw;F 
cl;gl;bUg;gjhf jfty;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd cupikr; 
rl;lj;jpd; fPo; tpLf;fg;gl;l 
Nfhupf;iff;fhd gjpyspg;Gf;fspy; 
Fwpg;gplg;gLfpd;wJ.    

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
ehd;fhk; ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 
5 mur  epWtdq;fspy; Njrpa ePH 
toq;fy; kw;Wk; tbfgyikg;G 
rigAk;  xd;whFk;. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
3 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;l Kd;nkhopnthd;W> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  

 

பல்கமலக்கழக 

அனுமதியிமன சபறும் 

மாணவரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் "மஹசபால 

புலமமப்பரிசில்" தவமணத ்

சவளிப்பமடயற்றது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

வரத்்தக அமமெச்ு 

2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 

,k; Kbtpd; Kd;Ndw;wj;ij 
jPu;khdpg;gjw;Fg; NghjpasT 
jfty;fs; fpilf;ftpy;iy. ,yf;f 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
fy;tp mikr;rhdJ ehd;fhk; 
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சதாமகமய அதிகரித்தலும் 

இந்த புலமமப்பரிசில் 

வாய்ப்புகளின் 

எண்ணிக்மகமய 

விரிவுபடுத்துதலும் 

fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
,zq;f vt;tpjkhd jfty;fisAk; 
ngw;Wf; nfhs;s Kbatpy;iy. 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;ifahdJ 
tu;j;jf mikr;Rf;F khw;wk; 
nra;ag;gl;l NghjpYk; vt;tpjkhd 
kWnkhopAk; fpilf;ftpy;iy.  
kfhnghy Gyikg; ghprpy; jpl;lj;jpd; 
nryTfs; Fwpj;jhd jfty;fs;  
xd;iydpy; fhzg;gl;l NghjpYk; 
mit mikr;ruitapd; ,j; 
jPHkhdj;Jld; Neubahfj; 
njhlHGilait my;y.    

 

jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
cupikr; rl;lj;jpd; fPo; tpLf;fg;gl;l 
Nfhupf;iff;F ,zq;f vt;tpjkhd 
jfty;fisAk; ngw;Wf; nfhs;s 
Kbatpy;iy. 2020 –  2021 Mk; 
Mz;Lf;fhd  epjp Kfhikj;Jt 
mwpf;ifahdJ (gp];fhy; mwpf;if)> 
[dthp khjj;jpy; ,Ue;J Xf];l; 
khjk; tiuahd fhyg;gFjpf;fhd 
kfhnghy Gyikg; ghprpy; jpl;lj;jpd; 
nryTfs; Fwpj;jhd jfty;fisf; 
Fwpg;gpl;Ls;sJ. ,Ug;gpDk; mDkhd 
mbg;gilapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
msTfspd;  Mdhy; Fwpg;gpl;l 
msT mDkhdj;ijg; gad;gLj;jhky; 
,e;j jftiy Kd;Ndw;wj;ij 
kjpg;gpLtjw;Fg; gad;gLj;j KbahJ. 

 

,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;lJ. 
ntspg;gilj; jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
3 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs; 2> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld 

 

பண்டாரநாயக்க ெரவ்னதெ 

விமான நிமலயத்தில் 

பயணிகள் 

முமனவிடத்திற்கான வினெட 

நுமழவுப்பாமத 

சவளிப்பமடயற்றது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

ெற்றுலாத்துமற அமமெச்ு 

2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
,zq;f vt;tpjkhd jfty;fisAk; 
ngw;Wf; nfhs;s Kbatpy;iy. 
toq;fg;gl;l thf;FWjpfspd; 
Kd;Ndw;wk; njhlHghd vj; 
jfty;fisAk; ,izaj; 
jsq;fspy; fhz Kbatpy;iy.  

Fwpg;gpl;l Mz;by; epfo;r;rpj;  
jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wj;ij kjpg;gplf; 
$ba tifapy; vt;tpjkhd 
jfty;fSk; fpilf;ftpy;iy. 

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
,Wjp ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 6 
mur  epWtdq;fspy; Rw;Wyhj;Jiw 
mikr;Rk;; xd;whFk;. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
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 0 Gs;spapd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;lnkhd;W> 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld. 

 

ஸ்னடடியம் கமவில் 1,000 

வீட்டு அலகுகமள 

வடிவமமத்தலும் 

நிரம்ாணித்தலும் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடமமப்பு அமமெச்ு 

2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
,zq;f vt;tpjkhd jfty;fisAk; 
ngw;Wf; nfhs;s Kbatpy;iy. 
“ mgptpUj;jpr; nray; jpl;lq;fs; 
njhlHghd jfty;fis mwpe;J 
nfhs;tJ nghJ kf;fspd; chpik 
vd;w mbg;gilapy; nghJkf;fSf;F 
jfty;fis ntspg;gLj;Jjy; 2021;”  
“ 2020 Mk; Mz;L [_d; khjk; 30 
Mk; jpfjp tiuapy;> mgptpUj;jpr; 
nray; jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fspd; ngsjPf hPjpahdJk; 
epjp hPjpahdJkhd Kd;Ndw;wk;”  
vd;Dk; jiyg;Gf;fspy; 
ntspaplg;gl;Ls;s Mtzq;fspy; 

2020 Mk; Mz;L [_d; khjk; 30 Mk; 
jpfjp tiuapy;> mgptpUj;jpr; nray; 
jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fspd; ngsjPf hPjpahdJk; epjp 
hPjpahdJkhd Kd;Ndw;wk;”  vd;Dk; 
jiyg;gpy; ntspaplg;gl;Ls;s 
Mtzj;jpw;F ,zq;f> mikr;rpd; 
“ nfhOk;G khefu kPSUthf;fj; 
jpl;lj;jpw;fhd MjuT”  vd;gjd; fPo; 
tUfpd;w MW nray; jpl;lq;fspy; 
xd;whf ,r; nray; jpl;lk; 
tpsq;Ffpd;wJ. MfNt epjp kw;Wk; 
ngsjPf hPjpahd ,yf;FfisAk;> 
Kd;Ndw;wj;ijAk; Fwpj;j 6 nray; 
jpl;lq;fSf;Fk; jdpj;jdpahf 
toq;fhky; “ nfhOk;G efu 
kPSUthf;fj; jpl;lj;jpw;fhd MjuT" 
vd;w jiyg;gpd; fPNo 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPl;L trjp 
mikr;R 12 Mk; ,lj;ijg; ngw;Wf; 
nfhz;lJ. ntspg;gilj; jd;ikapd; 
kl;lj;ij mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
1.67 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa 
,j; jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 3 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs;> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
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nray; jpl;lk; njhlHghd 
miuFiwahd jfty;fis 
xd;iydpy; fhzf; $bajhf 
cs;sJ. Fwpg;gpl;l nray; jpl;lk; 
Fwpj;jhd nrad;Kiwj; jpl;lq;fNsh 
Kd;Ndw;w mwpf;iffNsh 
xd;iydpy; fhzg;gltpy;iy 

 

xUq;fpizf;fgl;Ls;sd. 
vt;thwhapDk;> 2020 Mk; Mz;L 
[_d; khjk; 30 Mk; jpfjp md;W 
“ ];Nlbak;fk nray; jpl;l 
tbtikg;G kw;Wk; mjw;fhf 
xJf;fg;gl;l ,lj;jpid 
xOq;FgLj;Jk; gzpfs; ele;J 
nfhz;bUf;fpd;wd”  vd  
,t;thtzj;jpy;; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 
mgptpUj;jpr; nray; jpl;lq;fs; 
njhlHghd jfty;fis mwpe;J 
nfhs;tJ nghJ kf;fspd; chpik 
vd;w mbg;gilapy; nghJkf;fSf;F 
jfty;fis ntspg;gLj;Jjy; 2021;”  
vd;Dk; Mtzj;jpy; ,r; nray; 
jpl;lkhdJ njhlUtjhff; 
gl;bayplg;gl;Ls;sNjhL> 
epHkhdpf;fg;gl Ntz;ba fl;bl 
myFfspd; vz;zpf;if> nray; 
jpl;lk; eilKiwg;gLj;jg;glTs;s 
fhyg; gFjp> nray; jpl;lj;jpy; 
cs;slq;Fk; tplaq;fs; vd;gtw;iwg; 
gw;wpa nghJthd jfty;fis 
toq;Ffpd;wJ. vt;thwhapDk; 
,t;thtzq;fs; ,uz;Lf;Fk; 
,ilapy; NtWghLfs; 
fhzg;gLtNjhL> mjpy; 
fhzg;gLfpd;w jfty;fshdJ> nray; 
jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wj;ij 
Jy;ypakhff; fzpg;gpLtjw;Fg; 
NghJkhdjhf ,y;iy.    

 

toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  
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ஒனபனெக்கரபுரவில் 

(அருனனாதய மாவத்மத, 

இராஜகிரிய) 300 வீட்டு 

அலகுகமள வடிவமமத்தலும் 

நிரம்ாணித்தலும் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

கிராமிய வீடமமப்பு,  

நிரம்ாணத்துமற மற்றும் 

கட்டிட சபாருட்கள் சதாழில் 

னமம்பாட்டு இராஜாங்க 

அமமெச்ு 

 2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
,zq;f vt;tpjkhd jfty;fisAk; 
ngw;Wf; nfhs;s Kbatpy;iy. 
“ 2020 Mk; Mz;L [_d; khjk; 30 
Mk; jpfjp tiuapy;> mgptpUj;jpr; 
nray; jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fspd; ngsjPf hPjpahdJk; 
epjp hPjpahdJkhd Kd;Ndw;wk;”  
vd;Dk; jiyg;gpy; 
ntspaplg;gl;Ls;s Mtzj;jpy;> ,r; 
nray; jpl;lq;fs; njhlHghd 
miuFiwahd jfty;fs; 
fhzg;gLfpd;wd. Fwpj;j nray; 
jpl;lj;jpw;fhd nrad;Kiwj; 
jpl;l;fs;> Kd;Ndw;w mwpf;iffs; 
Nghd;wtw;iw xd;iydpy; fhz 
Kbatpy;iy.  

 

“ 2020 Mk; Mz;L [_d; khjk; 30 
Mk; jpfjp tiuapy;> mgptpUj;jpr; 
nray; jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fspd; ngsjPf hPjpahdJk; epjp 
hPjpahdJkhd Kd;Ndw;wk;”  vd;Dk; 
jiyg;gpy; ntspaplg;gl;Ls;s 
Mtzj;jpw;F ,zq;f> mikr;rpd; 
“ nfhOk;G khefu kPSUthf;fj; 
jpl;lj;jpw;fhd MjuT”  vd;gjd; fPo; 
tUfpd;w MW nray; jpl;lq;fspy; 
xd;whf ,r; nray; jpl;lk; 
tpsq;Ffpd;wJ. MfNt epjp kw;Wk; 
ngsjPf hPjpahd ,yf;FfisAk;> 
Kd;Ndw;wj;ijAk; Fwpj;j 6 nray; 
jpl;lq;fSf;Fk; jdpj;jdpahf 
toq;fhky; “ nfhOk;G efu 
kPSUthf;fj; jpl;lj;jpw;fhd MjuT" 
vd;w jiyg;gpd; fPNo 
xUq;fpizf;fgl;Ls;sd. 
vt;thwhapDk;> 2020 Mk; Mz;L 
[_d; khjk; 30 Mk; jpfjp md;W 
“ xNgNrf;fuGu nray; jpl;l 
tbtikg;G kw;Wk; mjw;fhf 
xJf;fg;gl;l ,lj;jpid 
xOq;FgLj;Jk; gzpfs; ele;J 
nfhz;bUf;fpd;wd”  vd  
,t;thtzj;jpy;; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 
,Ug;gpDk; mjpy; fhzg;gLfpd;w 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPl;L trjp 
mikr;R 12 Mk; ,lj;ijg; ngw;Wf; 
nfhz;lJ. ntspg;gilj; jd;ikapd; 
kl;lj;ij mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
1.67 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa 
,j; jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 3 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs;> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  
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jfty;fshdJ> nray; jpl;lj;jpd; 
Kd;Ndw;wj;ij Jy;ypakhff; 
fzpg;gpLtjw;Fg; NghJkhdjhf 
,y;iy.    

 

இந்திய கடன் வெதியின் கீழ் 

சூரிய ெக்தி 

கருத்திட்டங்கமள 

செயற்படுத்துதல் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

மின்ெக்தி  அமமெச்ு 

2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
,zq;f vt;tpjkhd jfty;fisAk; 
ngw;Wf; nfhs;s Kbatpy;iy. ,r; 
nray; jpl;lj;jpw;fhd nrad;Kiwj; 
jpl;lq;fs;> Kd;Ndw;w mwpf;iffs; 
Nghd;wtw;iw xd;iydpy; fhz 
Kbatpy;iy. ,Ug;gpDk; ,yq;if 
epiyngWjF mjpfhurigf;F 
fpilf;fg;ngw;w fldpy; ,Ue;J xU 
gFjpiag; gad;gLj;jp> ghhpa 
mstpshd #hpa kpd;epiyak; 
xd;wpid mikg;gjd; 
rhj;jpaf;$Wfs; Fwpj;jhd 
Kd;dha;T xd;wpid elhj;Jtjw;Fj; 
Njitahd MNyhrfHfisj; njhpT 
nra;tjw;fhd tpiyf;Nfhuy;fis 
tpLj;Js;sJ 

 

nray; jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wj;ij 
kjpg;gpLtjw;F vt;tpjkhd jftYk; 
fpilf;ftpy;iy. xd;iydpy;; 
fhzg;gLk; Mu;t 
ntspg;ghLfSf;fhd Nfhupf;if 
MtzkhdJ> ,r; nray; jpl;lj;jpd; 
xU gFjpiaahtJ 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd jpl;lq;fs; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;L tUtjhf 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
13 MtJ ,lj;ijg; ngw;Wf; 
nfhz;l 6 mur  epWtdq;fspy; 
kpd;tY kw;Wk; kPs; Gj;jhf;f rf;jp 
mikr;Rk;; xd;whFk;. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
1 Gs;spapd mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;lnkhd;W> 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld. 
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"பல்பணி அபிவிருத்தி 

செயலணிசயான்மறத்" 

தாபித்தல் 

ஒத்துமழக்கப்பட்டது பகுதியளவு நிமறனவறியது பல்னநாக்கு அபிவிருத்தி 

செயலணி 

திமணக்களம்(ஜனாதிபதி 

செயலகம்) 

 2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;if Clhf 
jfty;fs; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ. 
mj;Jld; jpizf;fsj;jpw;fhd 
cj;Njr xJf;fPLfSk;> tUlhe;j 
xJf;fPLfSk; xd;iydpy; KiwNa 
2020 Mk; Mz;bYk; 2021 Mk; 
Mz;bYk; mq;fPfhpf;fg;gl;l cj;Njr 
tuT nryTj; jpl;lq;fspy; 
fhzg;gLfpd;wd. 

 

gy;Nehf;F mgptpUj;jpg; gzpf;FOj; 
jpizf;fskhdJ 2019 Mk; Mz;L 
brk;gH khjk; 19 Mk; jpfjp 
epWtg;gl;ljhf> jfty;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd cupikr; 
rl;lj;jpd; fPo; tpLf;fg;gl;l 
Nfhupf;if Clhf ngw;Wf; 
nfhs;sg;gl;l jfty;fspy; 
Fwpg;gplg;gLfpd;wJ. ,j; 
jpizf;fskhdJ Muk;gj;jpy; 
ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; ,Ue;jJ. 
,Ug;gpDk; 2020 Mk; Mz;L 
nrg;nlk;gH khj;jpy; ,Ue;J jdJ 
nrhe;jr; nrytpy; gzpfis 
Kd;ndLf;f Muk;gpj;jJ. mjd; 
nraw;ghLfspy; KjyhtJ fl;lj;jpd; 
NghJ 34>553 egHfs; gapw;rp 
epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;fhf 
epakpf;fg;gl;ldH. COVID 19 
Neha;j; njhw;W jhf;fj;jpd; 
fhuzkhf ,j; jpizf;fsj;jpd; 
gpujhd gzpfshdJ 
kl;Lg;gLj;jg;glNth rpy Ntisfspy; 
epWj;jg;glNth ntz;Lnkd 
jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
cupikr; rl;lj;jpy; 
Fwpg;gplg;gLfpd;wJ.   
 

 



 

31 
 

வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதி சவளிப்படடத்தன்டை கண்காணிப்பான் முன்னேற்றக் கண்காணிப்பான் ஏசென்சி தரவரிடெ 

 

இலங்மகயின் வடக்கு 

மற்றும் கிழக்கு 

மாகாணங்களில் நிலவிய 

னமாதல் களினால் 

பாதிக்கப்பட்ட 

குடும்பங்களுக்கு புதிய 

சதாழினுட்பத்துடன் கூடிய 

சகாங்கிறீட் சபனல் சிக்கன 

நிரந்தர வீடுகமள 

நிரம்ாணித்தல் 

சவளிப்பமடயற்றது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

கிராமிய வீடமமப்பு மற்றும் 

நிரம்ாணத்துமற மற்றும் 

கட்டிட சபாருட்கள் சதாழில் 

னமம்பாட்டு இராஜாங்க 

அமமெச்ு 

2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
,zq;f vt;tpjkhd jfty;fisAk; 
ngw;Wf; nfhs;s Kbatpy;iy. 
toq;fg;gl;l thf;FWjpfspd; 
Kd;Ndw;wk; njhlHghd vj; 
jfty;fisAk; ,izaj; 
jsq;fspy; fhz Kbatpy;iy 

 

toq;fg;gl;l thf;FWjpfspd; 
Kd;Ndw;wj;ij kjpg;gplf; $ba 
tifapy; vt;tpjkhd jfty;fSk; 
fpilf;ftpy;iy. 

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPl;L trjp 
mikr;R 12 Mk; ,lj;ijg; ngw;Wf; 
nfhz;lJ. ntspg;gilj; jd;ikapd; 
kl;lj;ij mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
1.67 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa 
,j; jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 3 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs;> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  

 

வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகாரெமபயினால் 

சவளிப்பமடயற்றது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

சநடுஞ்ொமலகள் அமமெச்ு 
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நமடமுமறப்படுத்தப்படும் 

கருத் திட்டங்களுக்கும் 

னதசிய நீரவ்ழங்கல், 

வடிகாலமமப்புெ ்

ெமபயினால் 

நமடமுமறப்படுத்தப்படும் 

கருத்திட்டங்களுக்கும் 

நிதியிடல் 

2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
,zq;f vt;tpjkhd jfty;fisAk; 
ngw;Wf; nfhs;s Kbatpy;iy. 
toq;fg;gl;l thf;FWjpfspd; 
Kd;Ndw;wk; njhlHghd vj; 
jfty;fisAk; ,izaj; 
jsq;fspy; fhz Kbatpy;iy. 

 

toq;fg;gl;l thf;FWjpfspd; 
Kd;Ndw;wj;ij kjpg;gplf; $ba 
tifapy; vt;tpjkhd jfty;fSk; 
fpilf;ftpy;iy. 

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
,Wjp ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 6 
mur  epWtdq;fspy; 
neLQ;rhiyfs; mikr;Rk;; 
xd;whFk;. ntspg;gilj; jd;ikapd; 
kl;lj;ij mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
0 Gs;spapd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;lnkhd;W> 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld. 

 

வடக்கு மற்றும் வடமத்திய 

மாகாணங்களில் வசிக்கும் 

கடன் சநருக்கடிகளுக்கு 

ஆளாகியுள்ள மக்களுக்கு 

நுண் நிதி கடன் வெதியிமன 

வழங்கும் 

நிகழ்ெச்ித்திட்டத்மத 

சதாடரந்்தும் முன்சனடுத்தல் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

நிதி அமமெச்ு 

2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; epjp mikr;rplk; jhf;fy; 
nra;ag;gl;l Nfhupf;if Clhf ,r; 
nray;j; jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wk; 
njhlHghd jfty;fshdJ  

mDuhjGu khtl;l nrayfj;jpypUe;J 
khj;jpuNk ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
jfty;fshdJ> nray; jpl;lj;jpd; 
Kd;Ndw;wk; njhlHghd jfty;fis 
2021 Mk; Mz;L [dthp khjk; 31 
Mk; jpfjp tiuapy; nkhj;jkhf 
toq;fp ,Ue;jJ.; tUlhe;j 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
epjp mikr;R %d;whk; ,lj;jpy; 
cs;s epWtdkhf njhpT 
nra;ag;gl;lJ. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
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mDuhjGu khtl;l 
nrayfj;jpypUe;J ngw;Wf; 
nfhs;sg;gl;ld. toq;fg;gl;l mj; 
jfty;fshdJ 
KOikaw;witahfTk; Ghpe;J 
nfhs;tjw;Fr; rpukkhfTk; 
fhzg;gLfpd;wJ. nray; jpl;lk; 
njhlHghd nghJj; jfty;fshdJ 
xd;iydpy; fhzg;gLfpd;wJ.  

 

mbg;gilapy; ntt;Ntwhfg; gphpj;J 
jfty;fs; toq;fg;gltpy;iy. ,e; 
epfo;r;rpj; jpl;lkhdJ 2018 Mk; 
Mz;by; ,Ue;Nj eilKiwf;F 
te;Js;sikahy;  2020 Mk; Mz;by; 
Kd;Ndw;wq;fs; Vw;gl;Ls;sjh 
vd;gjid cWjpahff; $w 
KbahJs;sJ.  2018 Mk; Mz;L 
xf;NlhgH khjk; 22 Mk; jpfjp 
khtl;l nrayfj;jpdhy; 23.599 
kpy;ypad; ,yq;if &gh ngw;Wf; 
nfhs;sg;gl;ljhfTk; ,j; 
njhifahdJ 2021 Mk; Mz;L 
[dthp khjk; 31 Mk; jpfjp 
tiuapy; nrytplg;gl;ljhfTk; 
Kd;Ndw;w mwpf;ifapy; 
Fwpg;gplg;gLfpd;wJ. vdNt 
tUlj;jpw;fhd Kd;Ndw;wj;ij 
kjpg;gPL nra;tjw;W NghjpasT 
Mjhuq;fs; ,y;iy.  

 

toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
3.40 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa 
,j; jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 5 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs;> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.   jPu;khdpf;fg;gl;lJ 
(jpwe;jntspAld; ,izf;fg;gl;l 
kjpg;ngz;fspd; mbg;gilapy; vspa 
ruhrup). ,e;j kjpg;ngz; 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gplg;gl;l 5 jpl;lq;fs; 
Fwpj;j jfty;fis ntspapl;ljd; 
mbg;gilapy; mike;jJ> mit 
mjpfhuj;jpd; fPo; ,Ue;jd. 

 

COVID - 19 சதாற்று 

னநாய்க்சகதிரான 

பணிகளுக்குத் னதமவயான 

மருத்துவ உபகரணங்கமள 

சபற்றுக் சகாள்ளும் 

சபாருட்டு 800 யப்பான் 

சயன்கள் சகாண்ட 

சவளிப்பமடயற்றது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

சுகாதார அமமெச்ு 

2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
,zq;f miuFiwahd 
jfty;fisNa ngw;Wf; nfhs;s 
Kbe;jJ. “ mikr;ruitj; 

toq;fg;gl;l thf;FWjpfspd; 
Kd;Ndw;wj;ij kjpg;gplf; $ba 
tifapy; vt;tpjkhd jfty;fSk; 
fpilf;ftpy;iy. 

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
,Wjp ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 6 
mur  epWtdq;fspy; Rfhjhu 
mikr;Rk;; xd;whFk;. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
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கருத்திட்டமல்லாத யப்பான் 

மானிய உதவி“ 

jPHkhdq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
MW epthuz Kaw;rpfSf;F 
,zq;f ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw 
mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; fPo; 
gjpTnra;Js;s Rw;Wyh topfhl;bfs; 
xt;nthUtUf;Fk;>  20,000/- 
,yq;if &ghtpidAk;> Rw;Wyhg; 
gazpfis Vw;wpr; nry;Yk; thfdr; 
rhujpfSf;F 15,000 /- ,yq;if 
&ghtpidAk;> xUKiw khj;jpuk; 
toq;Fk; nfhLg;dthf ,yq;if 
Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhu 
rig toq;Fjy; Ntz;Lk; Fwpg;G 
3>4)”  vd jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
toq;fg;gl;l gjpypy; njspthff; 
Fwpg;gplg;gLfpd;wJ. ,yq;if 
Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp 
mjpfhurigapd; nraw;ghl;L 
mwpf;if> ,yq;ifr; Rw;Wyhj;Jiw 
: Rw;Wyhj;Jiw njhlHghd kPsha;T 
2020 vd;w jiyg;gpy; xd;iydpy; 
fhzg;gLfpd;w mwpf;ifahdJ 
epthuz Kaw;rpfs; njhlHghd 
miuFiwahd jfty;fis 
toq;Ffpd;wJ.  

 

toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
0 Gs;spapd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;lnkhd;W> 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld. 

 

COVID - 19 சதாற்றின் 

பின்னரான 

ஒத்துமழக்கப்பட்டது முற்றாக நிமறனவறியது இலங்மக சுற்றுலாத்துமற 

அபிவிருத்தி அதிகார ெமப 

(சுற்றுலாத்துமற அமமெச்ு) 
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சுற்றுலாத்துமறக்கு 

நிவாரணம் வழங்குதல் 

2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
,zq;f miuFiwahd 
jfty;fisNa ngw;Wf; nfhs;s 
Kbe;jJ. “ mikr;ruitj; 
jPHkhdq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
MW epthuz Kaw;rpfSf;F 
,zq;f ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw 
mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; fPo; 
gjpTnra;Js;s Rw;Wyh topfhl;bfs; 
xt;nthUtUf;Fk;>  20,000/- 
,yq;if &ghtpidAk;> Rw;Wyhg; 
gazpfis Vw;wpr; nry;Yk; thfdr; 
rhujpfSf;F 15,000 /- ,yq;if 
&ghtpidAk;> xUKiw khj;jpuk; 
toq;Fk; nfhLg;dthf ,yq;if 
Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhu 
rig toq;Fjy; Ntz;Lk; Fwpg;G 
3>4)”  vd jfty;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd cupikr; rl;lj;jpd; 
fPo; tpLf;fg;gl;l Nfhupf;iff;F 
toq;fg;gl;l gjpypy; njspthff; 
Fwpg;gplg;gLfpd;wJ. ,yq;if 
Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp 
mjpfhurigapd; nraw;ghl;L 
mwpf;if> ,yq;ifr; Rw;Wyhj;Jiw 
: Rw;Wyhj;Jiw njhlHghd kPsha;T 
2020 vd;w jiyg;gpy; xd;iydpy; 
fhzg;gLfpd;w mwpf;ifahdJ 
epthuz Kaw;rpfs; njhlHghd 
miuFiwahd jfty;fis 
toq;Ffpd;wJ.  

jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
cupikr; rl;lj;jpd; fPo; tpLf;fg;gl;l 
Nfhupf;iff;F toq;fg;gl;l gjpypy; 
njspthff; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjw;F 
,zq;f> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw 
mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; fPo; 
gjpTnra;Js;s Rw;Wyh topfhl;bfs; 
xt;nthUtUf;Fk;>  20,000/- 
,yq;if &ghtpidAk;> Rw;Wyhg; 
gazpfis Vw;wpr; nry;Yk; thfdr; 
rhujpfs; xt;nthUtUf;Fk; 15,000 
/- ,yq;if &ghtpidAk;> xUKiw 
khj;jpuk; toq;Fk; nfhLg;dthf 
,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp 
mjpfhu rig toq;Fjy; Ntz;Lk;. 
(Fwpg;G 3>4)”  ,jid mbg;gilahf; 
nfhz;L ,t;tpuz;L epthuz 
Kaw;rpfspd; Kd;Ndw;wk; khj;jpuNk 
kjpg;gha;T nra;ag;gl;Ls;sJ. ngsjPf 
,yf;Ffs; njhlHghd jfty; 
vjidAk; xd;iydpy; ,Ue;Njh 
jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd 
cupikapd; fPnoh ngw;Wf; nfhs;s 
KbahJs;sNjhL> ,jw;F khw;wPlhf 
epjpj;Jiw rhHe;J Kd;Ndw;wNk 
gad;gLj;jg;Lfpd;wJ. ,jid 
mbg;gilahff; nfhz;L Rw;Wyh 
topfhl;bfs; xt;nthUtUf;Fk;>  
20,000/- ,yq;if &ghtpid 
xUKiw khj;jpuk; toq;Fk; 
nfhLg;dthf toq;Ftjw;F 35 
kpy;ypad; ,yq;if &gh xJf;fPL 
nra;ag;gl;lNjhL 40.32 kpy;ypad; 
,yq;if &gheilKiwapy; 
nrytplg;gl;Ls;sJ.  mtHfsJ 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
,Wjp ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 6 
mur  epWtdq;fspy; Rw;Wyhj;Jiw 
mikr;Rk;; xd;whFk;. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
0 Gs;spapd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;lnkhd;W> 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld. 
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 Nehf;f vy;iyf;Fs; Vida epthuz 
Kaw;rpfSf;fhd epjp xJf;fPLfs; 
nra;ag;glhky; ,Ug;gjdhy; mtw;wpd; 
Kd;Ndw;wj;ij kjpg;gPL nra;tJ 
rhj;jpakw;wJ.  

 

நிதி (திருத்த) மனொதா சவளிப்பமடயானது பகுதியளவில் 

நிமறனவற்றப்பட்டுள்ளது 

நிதி அமமெச்ு 

 அரசாங்க அச்சக திணைக்களத்தின் 
இணையதள ஒன்ணைனில் இருந்து 
பெற்றுக் பகாள்ளக் கூடியதாக 
உள்ள, 2020 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் 
இைக்க திருத்தப்ெட்ட நிதி 
மசசாதாவின் ஊடாகத் தகவல்கள் 
பெற்றுக் பகாள்ளப்ெட்டது.  2016 
ஆம் ஆண்டின், 12 ஆம் இைக்க 
தகவல்கணளப் பெற்றுக் 
பகாள்வதற்கான உரிணமச்  சட்டத்தின் 
கீழ் பூர்த்தி பசய்யப்ெட்டு தாக்கல் 
பசய்யப்ெட்ட தகவல்களுக்கான 
சகாரிக்ணக கூட ஒன்ணைனில் உள்ள 
குறித்த தகவல் மூைத்திணன 
ச ாக்கிசய வழி டத்தியது 

 

2020 ஆம் ஆண்டு ஒக்சடாெெர் மாதம் 
12 ஆம் திகதி அன்று 2020 ஆம் 
ஆண்டின் 2 ஆம் இைக்க 
திருத்தப்ெட்ட நிதி மசசாதாவின் பிரிவு 
36 திருத்தப்ெட்டசதாடு 2020 ஆம் 
ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 01 ஆம் 
திகதிஇ  முதல்  ணடமுணைக்கு வரும் 
வணகயில் ெடுகடன் மீள் 
பகாடுப்ெனவு வரி இரத்துச் 
பசய்யப்ெட்டது 

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
epjp mikr;R %d;whk; ,lj;jpy; 
cs;s epWtdkhf njhpT 
nra;ag;gl;lJ. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
3.40 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa 
,j; jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 5 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs;> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.   jPu;khdpf;fg;gl;lJ 
(jpwe;jntspAld; ,izf;fg;gl;l 
kjpg;ngz;fspd; mbg;gilapy; vspa 
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ruhrup). ,e;j kjpg;ngz; 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gplg;gl;l 5 jpl;lq;fs; 
Fwpj;j jfty;fis ntspapl;ljd; 
mbg;gilapy; mike;jJ> mit 
mjpfhuj;jpd; fPo; ,Ue;jd. 

 

சிறுவரக்மளத் சதாழிலுக்கு 

அமரத்்துவதற்கு எதிரான 

ெரவ்னதெ தினத்திற்கு 

முற்றிலும் சபாருந்தும் 

வமகயில் 2020 ஆம் ஆண்டு 

ஜூன் மாதம் 12 ஆம் திகதி 

ஒருவமரத் சதாழிலுக்கு 

அமரத்்தக் கூடிய ஆகக் 

குமறந்த வயதாக 16 

வயதிமனப் 

பிரகடணப்படுத்தும் 

வமகயில் சதாழிலாளர ்

ெட்டங்களில் 

திருத்தங்கமளக் சகாண்டு 

வருதல்.      

சவளிப்பமடயானது பகுதியளவில் 

நிமறனவற்றப்பட்டுள்ளது 

சதாழில் அமமெச்ு 

அரசாங்க அச்சக திணைக்களத்தின் 
இணையதள ஒன்ணைனில் இருந்து 
பெற்றுக் பகாள்ளக் கூடியதாக 
உள்ள, 2020 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் 
இைக்க திருத்தப்ெட்ட நிதி 
மசசாதாவின் ஊடாகத் தகவல்கள் 
பெற்றுக் பகாள்ளப்ெட்டது.  2016 
ஆம் ஆண்டின், 12 ஆம் இைக்க 
தகவல்கணளப் பெற்றுக் 
பகாள்வதற்கான உரிணமச்  சட்டத்தின் 
கீழ் பூர்த்தி பசய்யப்ெட்டு தாக்கல் 
பசய்யப்ெட்ட தகவல்களுக்கான 
சகாரிக்ணக கூட ஒன்ணைனில் உள்ள 
குறித்த தகவல் மூைத்திணன 
ச ாக்கிசய வழி டத்தியது 

 

1.    1954 ஆம் ஆண்டின் கணட 
மற்றும் அலுவைக ஊழியர்கள் சட்ட 
இைக்கம் 19 (அத்தியாயம் 129)                                   
2. 1956 ஆம் ஆண்டின் சட்ட இைக்கம் 
47 பெண்கள், இணளஞர்கள் மற்றும் 
சிறுவர்களுக்கான பதாழில்வாய்ப்பு 
சட்டம்                     3. 
குணைந்தெட்ச ஊதியங்கள் (இந்திய 
பதாழிைாளர்) கட்டணளச் சட்டத்ணத 
திருத்துவதற்கான சட்டம் (அத்தியாயம் 
135)                  4. 1942 
ஆம் ஆண்டின் 45 ஆம் இைக்க 
பதாழிற்சாணைகள் கட்டணளச்சட்டம். 
5. 1958 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் 
இைக்க ஊழியர் வருங்காை ணவப்பு 
நிதிச் சட்டத்தின் விதிகளின்ெடி 
31.10.1958 சததியிட்ட சமைதிக அரச 
வர்த்தமானியில்  பவளியிட்டு 
அறிவிக்கப்ெட்ட உத்தரவுகள். 

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
njhopy; mikr;R Kjyhkplj;jpy; 
cs;s epWtdkhf njhpT 
nra;ag;gl;lJ. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
4 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;l Kd;nkhopnthd;W> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.    
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சிறு அளவிளான விவொய 

வியாபார பங்குமடமம 

நிகழ்ெச்ித்திட்டத்தின் கீழ் 

பயனாளிகளுக்கு 

வழங்கப்படும் கடன் 

வெதிகளின் ஆகக் கூடிய 

கடன் மட்டத்மத 

அதிகரித்தலும், விவொய 

சபறுமதி ெங்கிலி செயல் 

திட்ட ஆதரவாளரக்ளுக்கு 

சபாருத்தமான கடன் 

வெதிகமளயும், மானிய 

வெதிகமளயும் வழங்குதலும் 

வரயறுக்கப்பட்டது பகுதியளவில் 

நிமறனவற்றப்பட்டுள்ளது 

விவொய அமமெச்ு 

சிறு அளவிளான விவசாய வியாொர 
ெங்குணடணம நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 
(SAPP), ெணிப்ொளர்  இைங்ணக 
மத்திய வங்கியின் பிராந்திய 
சமம்ொட்டுத் துணையின் 
ெணிப்ொளருக்கு முகவரியிட்டு 
அனுப்பிய கடிதம் அவரது ணகயில் 
கிணடத்தது. இருப்பினும் இந் 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கணள 
 ணடமுணைப்ெடுத்துவது பதாடர்ொன 
தகவல்கள் எதுவும் கிணடக்கவில்ணை. 
எனசவ சொதிய தகவல்கள் 
இல்ைாததால் பெைப்ெட்ட 
தகவல்களின் அடிப்ெணடயில் முழு 
முன்சனற்ைத்ணத தீர்மானிக்க 
முடியவில்ணை. 

 

சிறு அளவிளான விவசாய வியாொர 
ெங்குணடணம நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் 
(SAPP) கீழ் ெயனாளிகளுக்கு 
வழங்கப்ெடும் கடன் வசதிகளின் ஆகக் 
கூடிய கடன் மட்டத்ணத 300,000/- 
ரூொவிலிருந்து 500,000/- ரூொவணர 
அதிகரிக்கப்ெட்டது. விவசாய பெறுமதி 
சங்கிலி பசயல் திட்ட 
ஆதரவாளர்களுக்கு இயந்திர 
சாதனங்கணள பகாள்வனவு பசய்வதற்கு 
பொருத்தமான கடன் வசதிகணள 
வழங்குவது பதாடர்ொன தகவல்கள் 
எதுவும் காைப்ெடவில்ணை. 

 

 
2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
tptrha mikr;R gj;jhk; ,lj;ijg; 
ngw;Wf; nfhz;lJ. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
2.5 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa 
,j; jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 2 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs;> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  

 

சபரிய சவங்காயத்திற்கான 

அரொங்கத்தின் 

ஆகக்குமறந்த உத்தரவாத 

விமலமய உயரத்்துவதன் 

மூலம் சபரிய சவங்காய 

சவளிப்பமடயானது பகுதியளவில் 

நிமறனவற்றப்பட்டுள்ளது 

விவொய அமமெச்ு 

விவசாயத்துணை அணமச்சின் 
இணையத் தளத்தில் இருந்து இச் 
பசயல் திட்டம் பதாடர்ொன 
பசயன்முணைத் திட்டங்கள் மற்றும் 

மகாவலி, விவசாயம், நீர்ப்ொசனம் 
மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி 
அணமச்சினால் பவளியிடப்ெட்ட 
விசசட வர்த்தமானி அறிவித்தல் 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
tptrha mikr;R gj;jhk; ,lj;ijg; 
ngw;Wf; nfhz;lJ. ntspg;gilj; 
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விவொயிகளின் 

வருமானத்மத அதிகரித்தல் 

முன்சனற்ை அறிக்ணக என்ெவற்றில் 
இருந்து தகவல்கள் பெற்றுக் 
பகாள்ளப்ெட்டன. குறித்த திட்டம் 
பதாடர்ொன பசயற்ொட்டு திட்டம் 
மற்றும் அபிவிருத்தி அறிக்ணக 
என்ென காைப்ெட்டன. 2016 ஆம் 
ஆண்டின், 12 ஆம் இைக்க 
தகவல்கணளப் பெற்றுக் 
பகாள்வதற்கான உரிணமச்  சட்டத்தின் 
கீழ் பூர்த்தி பசய்யப்ெட்டு தாக்கல் 
பசய்யப்ெட்ட தகவல்களுக்கான 
சகாரிக்ணகக்குக் கூட ஒன்ணைனில் 
உள்ள தகவல்கணளப் ொர்க்கும்ெடிசய 
வழி  டத்தப்ெட்சடாம். 

 

ஊடாக பெரிய பவங்காயத்தின் விணை 
100/- ரூொவாக உயர்த்தப்ெட்டது. 
இருப்பினும் பவங்காய உற்ெத்திணய 
அதிகரிப்ெது பதாடர்ொக எவ்விதமான 
ஏற்ொடும் காைப்ெடவில்ணை 

 

jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
2.5 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa 
,j; jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 2 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs;> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld 

வரத்்தக மற்றும் னெமவ 

அமடயாளங்கமள பதிவு 

செய்வதற்கும், அதன்படி 2003 

ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க 

அறிவுொர ்சொத்துெ ்

ெட்டத்தில் திருத்தங்கமளெ ்

செய்வதற்கும் 

உலசகங்கிலும் வரத்்தக 

முத்திமரகமள பதிவு 

செய்வதற்கும் 

நிரவ்கிப்பதற்கும் 

பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் 

மாட்ரிட் சநறிமுமறயிமன 

(Madrid Protocol) அணுகுதல்   

சவளிப்பமடயானது நிமறனவற்றப்படவில்மல வரத்்தக அமமெச்ு 

அரசாங்க அச்சக திணைக்களத்தின் 
இணையத்தள ஒன்ணைனில் இருந்து 
பெற்றுக் பகாள்ளக் கூடியதாக 
உள்ள, 2021 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் 
இைக்க திருத்தப்ெட்ட புைணமச் 
பசாத்துக்கள் மசசாதாவின் ஊடாகத் 
தகவல்கள் பெற்றுக் பகாள்ளப்ெட்டது.   

 

கிணடக்கப்பெற்ை தகவல்களுக்கு 
இைங்க 2021 ஜனவரி 18 ஆம் திகதி 
வணரயில் 2021 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் 
இைக்க திருத்தப்ெட்ட புைணமச் 
பசாத்துக்கள் மசசாதாவில் ; எவ்விதமான 
திருத்தமும் பசய்யப்ெடவில்ணை 

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
tHj;jf mikr;R 11 Mk; ,lj;ijg; 
ngw;Wf; nfhz;lJ. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
2 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 2 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs;> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
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cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  

 

'உள்நாட்டு இமறவரி (திருத்த 

ெட்டமூலம்) 

சவளிப்பமடயானது நிமறனவற்றப்பட்டுள்ளது நிதி அமமெச்ு 

உள் ாட்டு இணைவரித் 
திணைக்களத்தின் இணையத்தள 
ஒன்ணைனில் காைப்ெடும் 
(திருத்தப்ெட்ட) அறிவித்தைான  
PN/IT/2020-03 இல் இருந்துதகவல் 
பெைப்ெட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டின் 
12 ஆம் இைக்க தகவல் அறியும் 
உரிணமச் சட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் 
பசய்யப்ெட்ட தகவல்களுக்கான 
சகாரிக்ணகயும் ஒன்ணைனில் 
காைப்ெடும் இத்தகவல் மூைத்திணன 
ச ாக்கிசய வழி டத்தியது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 1 
ஆம் திகதியில் இருந்து  ணடமுணைக்கு 
வரும் வணகயில், நிறுத்தி 
ணவக்கப்ெட்ட வரிகளில் இருந்தான 
வட்டி வருமானத்திற்கு 
வரிவிைக்களித்தல் ; உணழக்கும் சொது 
பசலுத்தும் வரி வீதங்கணளத் 
திருத்துதல்,  பதாழிைாளர் ஒருவர் 
தனது பதாழில் ஒப்ெந்தத்ணத 
முடித்தவுடன் அவணரத் பதாழிலில் 
இருந்து நீக்குவதற்கு முன்னர் 
அவருக்கு வழங்கப்ெடும் வருடாந்த 
விடுமுணை ஊதிய வருமானத்துடன் 
பதாடர்புணடய, வருமான வரிகளில் 
திருத்தங்கணளக் பகாண்டு வருதல், 
வருமான வரி விைக்கு மற்றும் 
வருமான வரி வீதங்களில் 
மாற்ைங்கணளச் பசய்தல் 
என்ெவற்றுடன் பதாடர்புணடய 
திருத்தங்கணள பசய்திருப்ெதாக 
அறிவிக்கும் வணகயில் உள் ாட்டு 
இணைவரித் திணைக்களம் 2020 ஆம் 
ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 18 ஆம் 
திகதி PN/IT/2020 என்னும் 
அறிவித்தணை பவளியிட்டது. சமலும், 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
epjp mikr;R %d;whk; ,lj;jpy; 
cs;s epWtdkhf njhpT 
nra;ag;gl;lJ. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
3.40 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa 
,j; jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 5 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs;> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.   jPu;khdpf;fg;gl;lJ 
(jpwe;jntspAld; ,izf;fg;gl;l 
kjpg;ngz;fspd; mbg;gilapy; vspa 
ruhrup). ,e;j kjpg;ngz; 2020 Mk; 
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உள் ாட்டு இணைவரித் 
திணைக்களத்தின், 2021 ஆம் 
ஆண்டின் 10 ஆம் இைக்க திருத்தச் 
சட்டமானது 2021 ஆம் ஆண்டு சம 
மாதம் 13 ஆம் திகதி 
அத்தாட்சிப்ெடுத்தப்ெட்டது 

 

Mz;by; kjpg;gplg;gl;l 5 jpl;lq;fs; 
Fwpj;j jfty;fis ntspapl;ljd; 
mbg;gilapy; mike;jJ> mit 
mjpfhuj;jpd; fPo; ,Ue;jd. 

 

உத்னதெ பயங்கரவாதத் 

தமடெ ்ெட்டமூலத்மத மீளப் 

சபறுதல் 

முடிவுற்றுள்ளது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல  

சவளிநாட்டு அலுவல்கள் 

அமமெச்ு 

2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இைக்க 
தகவல்கணளப் பெற்றுக் 
பகாள்வதற்கான உரிணமச் சட்டத்தின் 
கீழ் தாக்கல் பசய்யப்ெட்ட 
தகவல்களுக்கான சகாரிக்ணகயின் கீழ் 
எவ்விதமான தகவல்கணளயும் 
பெற்றுக் பகாள்ள முடியவில்ணை. 
வழங்கப்ெட்ட வாக்குறுதிகளின் 
முன்சனற்ைம் பதாடர்ொன 
எவ்விதமானதகவல்களும் 
இணையத்தில் காைப்ெடவில்ணை. 

 

வழங்கப்ெட்ட வாக்குறுதிகளின் 
முன்சனற்ைம் பதாடர்ொக தீர்மானிக்க 
முடியாமல் உள்ளது 

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
,Wjp ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 6 
mur  epWtdq;fspy; ntsptptfhu 
mikr;Rk;; xd;whFk;. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
0 Gs;spapd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;lnkhd;W> 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.  
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சபருந்னதாட்டத் துமற 

ஊழியரக்ளின் ெம்பளம் 

சதாடரப்ான பினரரமணமய 

நமடமுமறப்படுத்தல் 

முடிவுற்றுள்ளது தகவல் 

சவளிப்படுத்தப்படவில்மல 

சபருந்னதாட்டத்துமற 

அமமெச்ு 

2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இைக்க 
தகவல்கணளப் பெற்றுக் 
பகாள்வதற்கான உரிணமச் சட்டத்தின் 
கீழ் தாக்கல் பசய்யப்ெட்ட 
தகவல்களுக்கான சகாரிக்ணகயின் கீழ் 
எவ்விதமான தகவல்கணளயும் 
பெற்றுக் பகாள்ள முடியவில்ணை. 
வழங்கப்ெட்ட வாக்குறுதிகளின் 
முன்சனற்ைம் பதாடர்ொன 
எவ்விதமான தகவல்களும் 
இணையத்தில் காைப்ெடவில்ணை 

 

வழங்கப்ெட்ட வாக்குறுதிகளின் 
முன்சனற்ைம் பதாடர்ொக தீர்மானிக்க 
முடியாமல் உள்ளது 

 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
,Wjp ,lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;l 6 
mur  epWtdq;fspy; 
ngUe;Njhl;lj;Jiw mikr;Rk;; 
xd;whFk;. ntspg;gilj; jd;ikapd; 
kl;lj;ij mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
0 Gs;spapd; mbg;gilapNyNa ,j; 
jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 
nray;jpl;lnkhd;W> 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld. 

 

வமரயறுக்கப்பட்ட CHEC 

னபாரட்் சிட்டி சகாழும்பு 

தனியார ்நிறுவனத்தினால் 

முன்சமாழியப்பட்ட  

சவளிப்பமடயானது நிமறனவற்றப்பட்டுள்ளது நிதி அமமெச்ு 

அரசாங்க அச்சகத் திணைக்களத்தின் 
இணையத்தளத்தில் காைப்ெடுகின்ை 

நிதி அணமச்சரினால் 2020 ஆம் ஆண்டு 
 வம்ெர் மாதம் 24 ஆம் திகதி அன்று 
பவளியிடப்ெட்ட விசசட 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
epjp mikr;R %d;whk; ,lj;jpy; 
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வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதி சவளிப்படடத்தன்டை கண்காணிப்பான் முன்னேற்றக் கண்காணிப்பான் ஏசென்சி தரவரிடெ 

சகாழும்பு துமறமுக 

நகரத்தில் முதலீடுகமளெ ்

செய்வதற்கான 

வியூகங்கமளயும், 

செயல்திட்ட அபிவிருத்தி 

நிமலமமமயயும் 

ெலுமககமளயும் வழங்குதல். 

விசசடமான வர்த்தமானியில் இருந்து 
தகவல்கள் பெற்றுக் பகாள்ளப்ெட்டது  

 

வர்த்தமானியில் பகாழும்பு சொர்ட் 
சிட்டியிணன மூசைாொய சமம்ொட்டுத் 
திட்டமாக இனங் கண்டுள்ளார் 
சமற்குறிப்பிட்ட சட்டமூைத்தில் ெகுதி 
3 உெ பிரிவு (2) இதணனச் பசய்து 
முடித்துள்ளது.   

 

cs;s epWtdkhf njhpT 
nra;ag;gl;lJ. ntspg;gilj; 
jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
3.40 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa 
,j; jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 5 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs;> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.   jPu;khdpf;fg;gl;lJ 
(jpwe;jntspAld; ,izf;fg;gl;l 
kjpg;ngz;fspd; mbg;gilapy; vspa 
ruhrup). ,e;j kjpg;ngz; 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gplg;gl;l 5 jpl;lq;fs; 
Fwpj;j jfty;fis ntspapl;ljd; 
mbg;gilapy; mike;jJ> mit 
mjpfhuj;jpd; fPo; ,Ue;jd. 

 

மதுவரி கட்டமளெ ்ெட்டத்தின் 

(52 ஆம் அத்தியாயம்) கீழான 

அதிவினெட வரத்்தமானி 

அறிவித்தமல பாராளுமன்ற 

சவளிப்பமடயானது நிமறனவற்றப்பட்டுள்ளது நிதி அமமெச்ு 

சிறு அளவிளான விவசாய வியாொர 
ெங்குணடணம நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 
(SAPP), ெணிப்ொளர்  இைங்ணக 
மத்திய வங்கியின் பிராந்திய 
சமம்ொட்டுத் துணையின் 

சிறு அளவிளான விவசாய வியாொர 
ெங்குணடணம நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் 
(SAPP) கீழ் ெயனாளிகளுக்கு 
வழங்கப்ெடும் கடன் வசதிகளின் ஆகக் 
கூடிய கடன் மட்டத்ணத 300,000/- 

2020 Mk; Mz;by; kjpg;gha;T 
nra;ag;gl;l 24 mur epWtdq;fspy;> 
epjp mikr;R %d;whk; ,lj;jpy; 
cs;s epWtdkhf njhpT 
nra;ag;gl;lJ. ntspg;gilj; 
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வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதி சவளிப்படடத்தன்டை கண்காணிப்பான் முன்னேற்றக் கண்காணிப்பான் ஏசென்சி தரவரிடெ 

அங்கீகாரத்திற்காக 

ெமரப்்பித்தல் 

ெணிப்ொளருக்கு முகவரியிட்டு 
அனுப்பிய கடிதம் அவரது ணகயில் 
கிணடத்தது. இருப்பினும் இந் 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கணள 
 ணடமுணைப்ெடுத்துவது பதாடர்ொன 
தகவல்கள் எதுவும் கிணடக்கவில்ணை. 
எனசவ சொதிய தகவல்கள் 
இல்ைாததால் பெைப்ெட்ட 
தகவல்களின் அடிப்ெணடயில் முழு 
முன்சனற்ைத்ணத தீர்மானிக்க 
முடியவில்ணை. 

 

ரூொவிலிருந்து 500,000/- ரூொவணர 
அதிகரிக்கப்ெட்டது. விவசாய பெறுமதி 
சங்கிலி பசயல் திட்ட 
ஆதரவாளர்களுக்கு இயந்திர 
சாதனங்கணள பகாள்வனவு பசய்வதற்கு 
பொருத்தமான கடன் வசதிகணள 
வழங்குவது பதாடர்ொன தகவல்கள் 
எதுவும் காைப்ெடவில்ணை. 

 

jd;ikapd; kl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;L 
toq;fg;gLk; Gs;spfspd; ruhrhpiaf; 
Fwpj;J epw;Fk; ruhrhpg; Gs;spfspd; 
mbg;gilapy; mikr;rpdhy; 
ngwg;gl;l vspa ruhrup Gs;spfshd 
3.40 Gs;spfspd; mbg;gilapNyNa 
,j; jutupir jPu;khdpf;fg;gl;lJ. 
mjpfhuKilatHfspd; fPopUe;j 5 
nray;jpl;l Kd;nkhopTfs;> 2020 
Mk; Mz;by; kjpg;gha;tpw;F 
cl;gLj;jg;gl;l NghJ mJ 
njhlHghd jfty;fis 
xspTkiwtpd;wp ntspg;gilahf 
toq;fpaikia mbg;gilahff; 
nfhz;Nl vspa ruhrhpg; Gs;spfs; 
toq;fg;gl;ld.   jPu;khdpf;fg;gl;lJ 
(jpwe;jntspAld; ,izf;fg;gl;l 
kjpg;ngz;fspd; mbg;gilapy; vspa 
ruhrup). ,e;j kjpg;ngz; 2020 Mk; 
Mz;by; kjpg;gplg;gl;l 5 jpl;lq;fs; 
Fwpj;j jfty;fis ntspapl;ljd; 
mbg;gilapy; mike;jJ> mit 
mjpfhuj;jpd; fPo; ,Ue;jd. 
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ப ொறுப்புத்துறத்தல் 

இந்த இமணய னமமடயில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அமனத்தும் அரெ ஆவணங்கள், உத்தினயாகபூரவ் 

சவளியீடுகள், சபாது ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல் அறியும் உரிமம ெட்டத்தின் மூலம் சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட 

தகவல்கள் என்பவற்மற அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு சதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இமணய னமமடயில் 

பிரசுரிக்கப்படும் தகவல்கள் எமவயும் சவரிட்னட ரிெரெ் ்நிறுவனத்தினனதா அந்நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவரக்ளினனதா 

தனிப்பட்ட னநாக்னகா கருத்துக்கனளா கிமடயாது. இந்த இமணயனமமடயில் உள்ள தகவல்களின் காரணமாக ஏற்படும் 

எவ்வமகயான இழப்புக்கள் மற்றும் னெதங்களிற்னகா அல்லது ஏற்படலாம் என அனுமானிக்கக்கூடிய எவ்வமகயான 

இழப்பு, னெதம் அல்லது நற்சபயரிற்கான களங்கங்களிற்னகா சவரிட்னட ரிெரெ் ்நிறுவனம் சபாறுப்சபடுக்காது. 

இந்த இமணயனமமடயில் பிரசுரிக்கப்படும் தரவுகள் அமனத்மதயும் நம்பகமான மூலங்களில் இருந்து 

சபற்றுக்சகாள்வதற்கான அமனத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் அனதனவமள, அத்தரவுகமளக் சகாண்டு 

சபற்ற சபறுனபறுகளில் காணப்படும் தவறுகள் அல்லது விடுபடல்களிற்கு சவரிட்னட ரிெரெ் ்நிறுவனனமா 

budgetpromises.org குழு அங்கதத்வரக்னளா சபாறுப்பாக மாட்டாரக்ள். சவரிட்னட ரிெரெ் ்நிறுவனத்தின் அனுமதியின்றி 

இந்த இமணயனமமடயில் உள்ள உள்ளடக்கங்கமள வணிக னநாக்கத்திற்காக திருத்தனவா, சவளியிடனவா, 

மகமாற்றனவா, பரவலாக்கனவா, விற்பமன செய்யனவா, மீள்பதிக்கனவா, இதமனத ்தழுவி புதிய உள்ளடக்கங்கமள 

உருவாக்கனவா, பகிரந்்தளிக்கனவா, மீள்இடுமகயிடனவா அல்லது காட்சிப்படுதத்னவா எவரிற்கும் அனுமதியில்மல. 

அத்துடன் சவரிட்னட ரிெரெ் ்நிறுவனத்தின் முன் அனுமதியின்றினயா, முன் அனுமதியுடனனா இந்த இமணயனமமடயில் 

உள்ள தரவுகமளக் சகாண்டு மீள்உருவாக்கப்படும் எவ்வமகயான சவளியீடுகளிற்கும் budgetpromises.org குழு 

சபாறுப்சபடுக்காது. 

budgetpromises.org எவ்விதமான அரசியல் கட்சிகமள பிரதிநிதிப்படுத்துவனதா, ஆதரிப்பனதா, ஒப்புதல் வழங்குவனதா 

அல்லது எவ்விதமான அரசியற் கட்சிகளுடனனா அரசியலுடன் ெம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களினுடனனா சதாடரப்ுபட்டது 

அல்ல. அத்துடன் எமது பகுப்பாய்வுகள் அமனத்தும் புள்ளிவிபரங்கமள மாத்திரம் அடிப்பமடயாகக் சகாண்ட 

அனுமானங்கள் ஆகும். 
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இந்த இமணயனமமடயில் உள்ள அமனத்து தரவுகளும் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்தும் னநாக்கில் 

எவ்வித கட்டணங்களும் இன்றி வழங்கப்படுகின்றது. இதத்ரவுகமளப் பாவிப்பதற்கு பாவமனயாளர ்மற்றும் சவரிட்னட 

ரிெரெ் ்அல்லது budgetpromises.org குழுவினரிற்கும் இமடயில் எவ்வித ஒப்பந்தங்கனளா, புரிந்துணரவ்ுகனளா கிமடயாது. 

இந்த இமணயனமமட இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரவுகளின் னபாக்கிமன குறித்துக்காட்டுவதற்காக, budgetpromises.org 

இனால் சுயாதீனமாக தயாரிக்கப்பட்ட பல பகுப்பாய்வுகமளயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. இப்பகுப்பாய்வுகமள மீள் உருவாக்கம் செய்யும் முன் சவரிட்னட ரிெரெ் ்நிறுவனத்தின் 

அனுமதிமயப் சபறுவது கட்டாயமாகும். 

 

 


