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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 உடரயில் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகடள 

நிடறனவற்றுவதில் அரொங்கத்தின் செயல்திறடனக் கண்காணிக்கிறது. 

2017 ஆம் ஆண்டு சதாடங்கப்பட்ட இந்த டாஷ்னபாரட்ு, அரொங்கம் வருடாந்த 

வரவு செலவுத்திட்ட உடரயில் முன்டவக்கும் வாக்குறுதிகள் குறிதத் இரண்டு 

அடிப்படடக் னகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க முடனகிறது: 

• அரொங்கம் சொல்வடதெ ்செய்கிறதா? 

• அரொங்கம் செய்வடதெ ்சொல்கிறதா? 

இந்தக் னகள்விகளுக்கான பதில்கடளப் பகிரங்கமாக வழங்குவதன் மூலம் 

டாஷ்னபாரட்ு கீழுள்ளவற்டற அடடய முயல்கிறது. 

(i) அரொங்கத்தின் வரவு செலவுத்திட்ட வாக்குறுதிகளின் 

சவளிப்படடத்தன்டமடய னமம்படுத்துதல் 

(ii) இவ்வாக்குறுதிகளுக்கு அரொங்கதட்தப் சபாறுப்பாக்குதல்  
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இது எப்படி செயல்படுகிறது? 

வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகள்: பாராளுமன்றத்திற்கு அப்பால் என்ற 

டாஷ்னபாரட்ு ஆனது வரவு செலவுத் திட்ட உடரயில் வாசிக்கப்படும் செலவின 

முன்சமாழிவுகள் அல்லது 'வாக்குறுதிகடள கண்காணிக்கிறது. 2019 ஆம் 

ஆண்டில், இதத்ளம், செலவின ஒதுக்கீடு இல்லாத ெட்டம் மற்றும் 

ஒழுங்குமுடற மாற்றங்கள் னபான்ற ஒழுங்குமுடற முன்சமாழிவுகடள  

கண்காணிக்கத் சதாடங்கியது. 2021 ஆம் ஆண்டின் மத்திய ஆண்டு 

மதிப்பீடானது 31 செலவின முன்சமாழிவுகடளக் கண்காணித்தது. 

ஆண்டிறுதி மதிப்பீட்டில் 31 செலவின முன்சமாழிவுகளுக்கு னமலதிகமாக 12 

ஒழுங்குமுடற முன்சமாழிவுகள் பரிசீலிக்கப்படும்.பின்வருவனவற்டற 

இந்தத் தளம் கண்காணித்தது:   

 

ஆை்

டு 

 

சதரிவுசெய்யப்பட்ட செலவின முன்சமாழிவுகள் சதரிவுசெய்யப்

பட்ட சகாள்ணக 

முன்சமாழிவுக

ள் 

சதரிவுசெய்வதற்

கான அளவுககால்* 

முன்சமாழிவுக

ளின் 

எை்ைிக்ணக 

திட்டங்களி

ன் சமாத்த 

மதிப்பு 

முன்சமாழிவுக

ளின் 

எை்ைிக்ணக 

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 

20201 - 24 - 10 

 
1 In 2020 due to the absence of a budget speech the platform tracked 24 cabinet decisions—a combination of 
expenditure and regulatory policy decisions—made from January to June 2020. The decisions tracked were chosen 
based on the ability to identify an implementing agency and those that contained trackable outcomes. In 2019, the 
progress of budget proposals were hindered as a result of the Easter Sunday Attacks. Therefore, 8 proposals from 
the 2019 Budget Speech were chosen to assess their progress in 2020 



 

5 
 

2021 
ரூ.1 பில்லியனுக்கு 

னமற்பட்டது 31 ரூ.284,000 12 

  

 

இந்தத் தளம் வருடத்துக்கு இரண் டு தடடவகள் இற்டறப்படுத்தப்படும். 

முன்சமாழிவுகள் இரண்டு குறிகாடட்ிகடளப் பயன்படுத்தி 

மதிப்பிடப்படுகின்றன: சவளிப்பணடத்தன்ணம மற்றும் முன்கனற்றம். நடு 

ஆண்டு மதிப்பீடானது, குறித்த ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களுக்கான 

செலவினத் திடட்ங்களின் முன்னனற்றம் மற்றும் சவளிப்படடத்தன்டமடய 

மதிப்பிடுகிறது. ஆண்டிறுதி மதிப்பீடானது செலவினம் மற்றும் ஒழுங்குமுடற 

முன்சமாழிவுகள் ஆகிய இரண்டினதும் முன்னனற்றம் மற்றும் 

சவளிப்படடத்தன்டமடய மதிப்பிடுகிறது. ஆண்டு இறுதி மதிப்பீடுகளுக்கான 

சவளிப்படடத்தன்டம குறிகாட்டி, செலவின மற்றும் ஒழுங்குமுடற 

முன்சமாழிவுகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் சவளிப்படடத்தன்டம மதிப்பீடுகடள 

ஒருங்கிடணக்கிறது. 

2021 ஆம் ஆண்டின் நடு ஆண்டுக்குரிய மதிப்பீடுகளுக்கு, அடனத்து 

முன்சமாழிவுகளுக்குமான RTI விண்ணப்பங்கள் 15 நவம்பர ் , 2021 அன்று 

தாக்கல் செய்யப்பட்டன. 17 நவம்பர ் முதல் 15 ஜனவரி 2022 வடர சபறப்பட்ட 

தகவல்கள் மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டன. தகவல் சபறுவதற்கான 

காலக்சகடு 2016 இன் RTI ெட்டம் 12 ஆம் இலக்கத்டத அடிப்படடயாகக் 

சகாண்டது. இந்தக் காலக்சகடுவிற்கு அப்பால் சபறப்பட்ட எந்தத் தகவலும் 

மதிப்பீடுகளுக்கு உட்படுத்தப்படவில்டல. 

 

*2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் சதரிவு செய்வதற்கான அளவுனகால், 

திட்டத்திற்காக முன்சமாழியப்பட்ட செலவின ஒதுக்கீட்டட மாத்திரம் 

அடிப்படடயாகக் சகாண்டிருந்தது. 2019 ஆம் ஆண்டில் வரவு செலவுத்திட்ட 

உடரயின் அறிக்டகயிடும் வடிவம் மாறியதால் சதரிவுசெய்வதற்கான 

அளவுனகால் முன்சமாழியப்பட்ட செலவின ஒதுக்கீடு மற்றும் ஏற்கனனவ 

ஒதுக்கப்பட்ட சதாடகடய அடிப்படடயாகக் சகாண்டிருந்தது. 

**2019 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத ்திட்ட உடர தாமதமானதுடன், 2019 

மாரெ் ் மாதத்தினலனய பாராளுமன்றத்தில் ெமரப்்பிக்கப்பட்டது. எனனவ 2019 

ஆம் ஆண்டில் ஆண்டிறுதி மதிப்பீடு மாத்திரனம முன்சனடுக்கப்பட்டது. 2020 

ஆம் ஆண்டில் வரவு செலவுத்திட்ட உடர இல்லாத காரணத்தால் அந்த 

ஆண்டிலும் ஆண்டிறுதி மதிப்பீடு மட்டுனம முன்சனடுக்கப்பட்டது. 
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1. சவளிப்பணடத்தன்ணம  

1.1. சவளிப்பணடத்தன்ணம கை்காைிப்பான்  

இெச்ுட்டியானது ஒவ்சவாரு அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதி 

சதாடரப்ாகவும் அரொங்கம் தான் செய்வது பற்றி எந்தளவு 

சவளிப்படுத்துகிறது என்படதக் கண்காணிக்கிறது. இந்தக் 

கண்காணிப்பான் ஒவ்சவாரு அடமெெ்ரடவத ்

தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதிகடள நடடமுடறப்படுத்துவது சதாடரப்ான 

தகவல்கடள வழங்குவதில் காணப்படும் அரொங்கத்தின் 

சவளிப்படடத்தன்டமயின் நிடலடய அளவிடுகிறது.  அரொங்க 

இடணயதளங்கள் மற்றும் தகவல் அறியும் உரிடமெ ்ெட்டதத்ின் கீழ் தாக்கல் 

செய்யப்பட்ட னகாரிக்டககளில் இருந்து சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்கடள 

கண்காணிப்பான் பயன்படுத்துகின்றது. 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் 

அரொங்க நிறுவனங்களுக்கு விஜயம் செய்தும், முடறொரா 

னகாரிக்டககளின் மூலமாகவும் தகவல்கள் திரட்டப்பட்டன. எனினும் இந்தத் 

தகவல் னெகரிக்கும் முடற நிறுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

செலவின முன்சமாழிவுகளில் முதல் ஆறு மாத முன்னனற்றம் குறிதத் 

தகவல்கடள சவளியிடுவதில் அரொங்கம் எந்த அளவு 

சவளிப்படடத்தன்டமடய சகாண்டது என்படத நடு ஆண்டு மதிப்பீடு 

அளவிடுகிறது. ஆண்டு இறுதி மதிப்பீடானது, முழு ஆண்டுக்குமான செலவின 

மற்றும் ஒழுங்குமுடற முன்சமாழிவுகள் ஆகிய இரண்டினதும் முன்னனற்றம் 

குறிதத் தகவல்கடள சவளியிடுவதில் அரொங்கத்தின் 

சவளிப்படடத்தன்டமடய அளவிடுகிறது. 

சவளிப்படடத்தன்டம வடககள் செலவின மற்றும் சகாள்டக 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானங்கள்/முன்சமாழிவுகளுக்குப் சபாதுவானடவ. 

மதிப்பீட்டின்னபாது கிடடக்கும் தகவல்கடள அடிப்படடயாகக் சகாண்டு 

சவளிப்படடத்தன்டம பின்வருமாறு வடகப்படுதத்ப்படுகிறது: 

 

 

 

 சவளிப்படட

யற்றது 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதியின் 

முன்னனற்றடதப் பற்றித் தீரம்ானிப்பதற்குத் 

னதடவயான எவ்வித தகவலும் இல்டல 
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 மட்டுப்படுத்த

ப்பட்டது 

மதிப்பீட்டின் முழுக்காலத்திற்கும் அடமெெ்ரடவத் 

தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதியின் முன்னனற்றத்டதத் 

தீரம்ானிப்பதற்குப் னபாதுமான தகவல்கள் 

கிடடக்கவில்டல. 

 
ஒத்துணைக்க

ப்படாதது 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதியின் 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான தகவல்கடளப் சபறுவதற்கும் 

மதிப்பிடுவதற்கும் கடும் முயற்சி னதடவப்பட்டது 

 
ஒத்துணைக்க

ப்பட்டது 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதியின் 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான னவண்டுனகாள்களுக்கு 

தகவல்கள் காலதாமதமின்றி வழங்கப்பட்டன 

 
சவளிப்பணட

யானது 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதியின் 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான முழுத் தகவல்களும் னகட்பதற்கு 

முன்னனர சவளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன 

  

 

1.2. அரெ நிறுவனங்களுக்கான சவளிப்பணடத்தன்ணம தரவரிணெ 

இது அரெ நிறுவனங்கள் தாங்கள் சபாறுப்னபற்றுள்ள அடமெெ்ரடவத ்

தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதிகள் சதாடரப்ான தகவல்கடள 

சவளியிடுவதிலுள்ள சவளிப்படடத்தன்டமடய ஒப்பிட்டு தரவரிடெடய 

வழங்குகிறது. ஒவ்சவாரு நிறுவனமும் 0 முதல் 4 வடரயில் புள்ளிகடளப் 

சபற்றுக்சகாள்ளும். 4 என்பது உயரந்்தபட்ெ சவளிப்படடத்தன்டமடயக் 

குறிக்கிறது. அதன் பின்பு அதிக புள்ளிகடளப் சபற்ற அரெ நிறுவனங்கள் 

முதல் குடறந்த புள்ளிகடளப் சபற்ற நிறுவனங்கள் வடர 

தரவரிடெப்படுத்தப்படும். இது குறிதத் ஆண்டில் அவற்றின் செயல்திறடன 

சவளிப்படுத்துகிறது. 

நிறுவனத்தின் னமற்பாரட்வயின் கீழ் வரும் ஒவ்சவாரு அடமெெ்ரடவத ்

தீரம்ானத்துக்குமான மதிப்சபண்களின் ெராெரிடயக் கணக்கிடுவதன் மூலம் 

அரெ நிறுவனத்தின் சமாதத்ப் புள்ளிகள் கணக்கிடப்படுகின்றன. ஒவ்சவாரு 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானமும் 0 முதல் 100 வடர மதிப்சபண்கடளக் 

சகாண்டிருக்கும். ஒவ்சவாரு தனிப்பட்ட அடமெெ்ரடவத ்

தீரம்ானத்திற்குமான மதிப்சபண்கள் (1) அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானத்தின் 

முன்னனற்றத்டத மதிப்பிடுவதில் தகவல்களின் பயன்பாட்டுத்தன்டம (2) 

தகவல்கடளப் சபறுவதிலுள்ள இலகுத்தன்டம ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் 

கணக்கிடப்படுகிறது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டில் வரவு செலவுதத்ிட்ட உடர இல்லாத காரணத்தால் 

ஒதுக்கீடுகள் சதாடரப்ில் தகவல்கடளப் சபற முடியவில்டல என்பதால் அந்த 
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ஆண்டு நிறுவனங்களின் தரவரிடெ எளிதான ெராெரி முடறடயப் 

பயன்படுத்திக் கணக்கிடப்பட்டது. 

தகவலின் பயன்பாடு: கிடடத்த தகவல்கள் முழுடமயாக 

பயன்படுதத்க்கூடியடவ, பகுதியளவில் பயன்படுத்தக்கூடியடவ அல்லது 

பயன்படுதத் முடியாதடவ என்ற அடிப்படடயில் ஒவ்சவாரு அடமெெ்ரடவத ்

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

வழங்கப்படும். 

தகவல்கணளப் சபறுவதிலுள்ள இலகுத்தன்ணம: தகவல்கடளப் 

சபற்றுக்சகாள்வதில் காணப்படும் இலகுத்தன்டமக்கு ஏற்ப 

பயன்பாட்டிற்காக வழங்கப்பட்ட ஆரம்ப புள்ளிகள் மாற்றப்படுகின்றன. 

தகவல் அறியும் உரிடமெெ்ட்டதத்ின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 

னகாரிக்டககளுக்கு வழங்கப்படும் அதாவது னகட்கப்பட்டதன் பின்னர ்

வழங்கப்படும் தகவல்களுடன் ஒப்பிடுடகயில், தகவல்கடளக் னகாருவதற்கு 

முன்னனர அவற்டற ஒன்டலன் மூலம் வழங்கும் தகவல்களுக்கு அதிக 

புள்ளிகள் வழங்கப்படும். 

 

 

 

2. முன்கனற்றம் 

2.1 செலவின முன்சமாழிவுகளுக்கான முன்கனற்றக் 

கை்காைிப்பான்  

இந்தெ ் சுட்டியானது அரொங்கம் தாம் செய்வதாகெ ் சொல்வணத 

எந்தளவுக்குெ ் செய்கிறது என்படதக் கண்காணிக்கிறது. அடமெெ்ரடவத ்
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தீரம்ானங்கள்/வாக்குறுதிகளுக்குப் சபாறுப்பான நிறுவனங்களால் 

உருவாக்கப்பட்ட காலக்சகடு மற்றும் டமல் கற்கடள அடிப்படடயாகக் 

சகாண்டு அவற்டற நடடமுடறப்படுத்துவதில் அரொங்கதத்ின் முன்னனற்ற 

நிடலடய மதிப்பிடுகிறது. 

வருட நடுப்பகுதி மதிப்பீட்டின் முன்னனற்றம் பின்வருமாறு 

வடகப்படுத்தப்படுகிறது: 

 

 தகவை் 

வவளிப்படுதத்ப்படவிை்

லை 

வாக்குறுதி ைம்பந்தமாக எவ்வித 

தகவை்களும் இன்லம, அை்ைது 

காணப்படும் தகவலினாை் எவ்வித 

உபன ாகமும் இன்லம. 

 லகவிடப்பட்டுள்ளது  வாக்குறுதி லகவிடப்பட்டுள்ளது அை்ைது 

பிற்னபாடப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் அதன் 

அமுைாக்கம் கண்காணிக்கப்படும் 

காைஇலடவவளியிை் திட்டமிடப்படாது   

ஒத்திலவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 புறக்கணிப்பட்டுள்ளது வாக்குறுதி அமுை்படுத்தப்பட 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, ஆனாை் 

திட்டமிட்டபடி ஆரம்பிக்கப்படவிை்லை 

 பின்தங்கியுள்ளது வாக்குறுதி 

அமுை்படுதத்ப்பட்டுக்வகாண்டிருக்கின்ற

து, ஆனாை் திட்டமிடப்பட்ட 

காைஅட்டவலணயுடன் ஒப்பிடும் னபாது 

பின்தங்கியுள்ளது. 

 முன்னனறியுள்ளது வாக்குறுதி 

நிலறனவற்றப்பட்டுக்வகாண்டிருக்கின்றது

டன் குறிதத் இைக்லக குறிப்பிடப்பட்ட 

னநரத்தினுள் அை்ைது அதற்கு முன்னர ்

அலடவதற்கான நிலையிை் 

காணப்படுகின்றது.2 

 

 

 
2 ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்குறுதி ஜூன் 30 2019 அன்றைக்கு இலக்கிடப்பட்ட அறடவின் 90% இறை அறடந்திருக்கும் 
பட்சத்தில் அவ்வாக்குறுதி முன்னைற்ைகரமாைது எை வறகப்படுத்தப்படுகின்ைது 
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ஆண்டிறுதி  மதிப்பீட்டின்  முன்னனற்றம் பின்வருமாறு   

வடகப்படுத்தப்படுகிறது: 

 

தகவல் 

சவளிப்படுத்த

ப்படவில்டல 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதியின் நிடலடயத் 

தீரம்ானிக்கத் தகவல் கிடடக்கவில்டல அல்லது கிடடத்த தகவல் 

னபாதுமானதாகனவா, பயனுள்ளதாகனவா இல்டல 

 

 

டகவிடப்பட்டு

ள்ளது  

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதியில் எவ்வித 

முன்னனற்றமும் இல்டல அல்லது அடமெெ்ரடவத் 

தீரம்ானம்/வாக்குறுதி செயல் திட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது 

 

முன்னனற்றமற்

றது 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

இலக்கில் 33% க்கும் குடறவாக எட்டப்பட்டுள்ளது 

 

பகுதியளவு 

நிடறனவறியது 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

இலக்கில் 33% - 66% க்கும் இடடயில் எட்டப்பட்டுள்ளது 

 

கணிெமான 

அளவு 

நிடறனவறியது 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

இலக்கில் 66% - 80% க்கும் இடடயில் எட்டப்பட்டுள்ளது 

 

முற்றாக 

நிடறனவறியது 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானம்/வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

இலக்கில் 80%க்கும் அதிகமாக உள்ளது 

 

2.2 ஒழுங்குமுணற முன்சமாழிவுகளுக்கான முன்கனற்றக் 

கை்காைிப்பான்  

2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தத் தளம் தனது னநாக்கத்டத விரிவுபடுத்தி, வரவு 

செலவுத்திட்ட உடரயில் அரொங்கம் முன்டவக்கும் சகாள்டக 

உறுதிப்பாடுகளின் முன்னனற்றத்டதக் கண்காணிப்படதயும் 

இடணத்துக்சகாண்டது. இந்த அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானங்களுக்கு செலவின 

ஒதுக்கீடுகள் கிடடயாது.  

”நிடறனவற்றப்பட்டன” அல்லது ”பகுதியளவில் நிடறனவற்றப்பட்டன” எனக் 

கருதுவதற்கு ெட்ட உருவாக்கம் அல்லது ஒழுங்குமுடற அறிவித்தல்கள் 

(வரத்்தமானி)  னதடவப்படுவதன் அடிப்படடயில் இந்த அடமெெ்ரடவத ்

தீரம்ானங்கள்/முன்சமாழிவுகள் சதரிவுசெய்யப்படுகின்றன. வரத்்தமானி 

அறிவிப்புகள், அரொங்க சுற்றறிக்டககள், அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானங்கள் 

குறிதத் அரொங்க தகவல் திடணக்களத்தின் அறிக்டககள், தகவலறியும் 

உரிடமெ ் ெட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட னகாரிக்டககள் னபான்ற 

பகிரங்கமாகப் சபாதுசவளியில் கிடடக்கும் தகவல்கள் மூலம் இந்தத் 

தகவல்கள் சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டன. 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானங்கள்/முன்சமாழிவுகடள செயல்படுத்துவதில் 

அரொங்கத்தின் முன்னனற்றதட்த இது கண்காணிக்கிறது. 
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சவளிப்படுத்

தப்படவில்

ணல 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானம்/முன்சமாழிவின் நிடலடயத் 

தீரம்ானிக்கத் தகவல்கள் கிடடக்கவில்டல அல்லது கிடடத்த 

தகவல் னபாதுமானதாகனவா, பயனுள்ளதாகனவா இல்டல 

 

 

நிணறகவற்றப்

படவில்ணல 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானம்/முன்சமாழிவின் எந்தசவாரு 

பகுதிக்கும், னதடவப்படுகின்ற ெட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுடற 

அறிவித்தல் (வரத்்தமானி) சவளியிடப்படவில்டல. இடத 

ெம்பந்தப்பட்ட அடமெச்ு/அரெ நிறுவனம் எழுத்து மூலம் 

உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

 

பகுதியளவில் 

நிணறகவற்றப்

பட்டுள்ளது 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானம்/முன்சமாழிவின் முழுடமக்கும் அன்றி 

ஒரு சில பகுதிகளுக்கு மட்டும், னதடவப்படுகின்ற ெட்டம் அல்லது 

ஒழுங்குமுடற அறிவித்தல் (வரத்்தமானி) சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 

நிணறகவற்றப்

பட்டுள்ளது 

அடமெெ்ரடவத் தீரம்ானம்/முன்சமாழிவு முழுடமயாக 

நிடறனவற்றப்பட்டுள்ளது. அடமெெ்ரடவத் 

தீரம்ானம்/முன்சமாழிவின் முழுடமக்கும் னதடவப்படும் ெட்டம் 

அல்லது ஒழுங்குமுடற அறிவித்தல் (வரத்்தமானி) 

சவளியிடப்பட்டுள்ளதுடன் னமலதிக எந்த நடவடிக்டகயும் 

னதடவயில்டல. 
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3. முன்னனற்றம், திறந்த நிலல மற்றும் தரவரிலெ மதிப்பீடுகளின் 

விவரங்கள். 

வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

ைட்டத்துலற உட்கட்டலமப்பு 

அபிவிருத்தி 

 

ஒத்துலைக்கப்பட்டது பின்தங்கியுள்ளது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நீதி லமைச்ு 

நலடமுலறப்படுத்தும் அலமப்பாக 

நீதி லமைச்ு உள்ளலத NBD (னதசி  

வரவு வைைவுத்திட்ட திலணக்களம்) 

அலட ாளம் கண்டது. 

நீதி லமைச்ிடம் தாக்கை் 

வை ் ப்பட்ட தகவை் அறியும் 

உரிலமக் னகாரிக்லகக்குப் பதிைாக, 

வைப்வடம்பர ்30, 2021 வலர ான 

ைட்டப் பிரிவின் முன்னனற்ற 

அறிக்லக வைங்கப்பட்டது. வரவு 

வைைவுத்திட்ட வாக்குறுதிகளின் 

வதளிவான விபரங்கலள முன்னனற்ற 

அறிக்லக வைங்கவிை்லை. அத்துடன் 

நீதிமன்றங்களின் 

உட்கட்டலமப்புகலள மட்டும் 

கவனத்திை் வகாள்வதாை் 

ெனவரி 1 முதை் வைப்வடம்பர ்

30 2021 வலர ான ைட்டப் 

பிரிவின் முன்னனற்ற 

அறிக்லக' எனத் 

தலைப்பிடப்பட்ட 

ஆவணத்திை், வபாறியி ை் 

அைகு எனத் தலைப்பிடப்பட்ட 

பிரிவு வரவு வைைவுத்திட்ட 

முன்வமாழிவுகளின் கீைான 

திட்டங்களின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ான சுருக்கத்லதத் 

தருகிறது. திருத்தப்பட்ட 

ஒதுக்கீடு ரூ.2,794 மிை்லி னிை் 

வைப்வடம்பர ்இறுதியிை் ரூ.480 

மிை்லி ன் 

வைைவிடப்பட்டுள்ளது. இதன் 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

வாக்குறுதிகளின் பிற அம்ைங்கள் 

வதாடரப்ிைான முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவது சிரமமாக உள்ளது. 

இந்த முன்வமாழிவு வதாடரப்ான 

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தகவை்கள் 

இலண த்திை் இருந்து வபறப்பட்டன. 

 

பிரகாரம் திட்டத்தின் நிதி 

நிலை முன்னனற்றம் 17% 

ஆகும். ஆவணத்திை் 

திட்டமிடை் பிரிவு எனத் 

தலைப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதி 

நிதி நிலை முன்னனற்றத்லத 

ஒப்பிடுவதற்கான வதளிவான 

இைக்குகலள வைங்கவிை்லை. 

எனனவ வருடத்தின் முதை் ஆறு 

மாதங்களிை் ஒதுக்கீட்டின் 

சுமார ்50% 

வைைவிடப்பட்டிருக்க 

னவண்டும் என 

அனுமானிக்கப்படுகிறது. 

இதலன அடிப்பலட ாகக் 

வகாண்டாை் இந்தத் திட்டம் 

இைக்லக எட்டவிை்லை. 

னமலும் திருத்தப்பட்ட 

ஒதுக்கீட்டுத் வதாலக 

ஒட்டுவமாத்த வரவு 

வைைவுத்திட்ட வாக்குறுதிக்கா 

என்பலதத் தகவை்கள் 

வதளிவாகக் குறிப்பிடவிை்லை. 

எனனவ 2021 வரவு வைைவுத் 

திட்ட உலரயிை் 

குறிப்பிடப்பட்ட ஆரம்ப 

ஒதுக்கீடான ரூ.6,000 மிை்லி ன் 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

வமாத்த வாக்குறுதிக்குமான 

ஒதுக்கீடாகக் கருதப்படுகிறது. 

 

கிராமி  

மருத்துவமலனகளின் 

அபிவிருத்தி  

 

ஒத்துலைக்கப்படவிை்லை புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

சுகாதார அலமைச்ு 

மற்றும் அரை னைலவ, 

மாகாண ைலபகள் 

மற்றும் உள்ளுராட்சி 

அலமைச்ு 

 

 

சுகாதார அலமைச்ு மற்றும் அரை 

னைலவ, மாகாண ைலபகள் மற்றும் 

உள்ளுராட்சி அலமைச்ு ஆகி  

இரண்டும் இதற்குப் வபாறுப்பானலவ 

என NBD அலட ாளம் கண்டது. அரை 

னைலவ, மாகாண ைலபகள் மற்றும் 

உள்ளுராட்சி அலமைச்ிடம் தாக்கை் 

வை ் ப்பட்ட தகவை் அறியும் 

உரிலமக் னகாரிக்லகக்கு இந்த 

முன்வமாழிவு தங்கள் அலமைச்ின் 

னமற்பாரல்வயின் கீை் வரவிை்லை என 

பதிைளிக்கப்பட்டிருந்தது. சுகாதார 

அலமைச்ு தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லக கிலடத்தலத 

உறுதிப்படுத்தி து. னமலும் 

மதிப்பீட்டுக் காைப்பகுதியிை் 

ஒதுக்கீட்டுத் வதாலக ான 

ரூ.5,000 மிை்லி ன் 

கிலடக்கவிை்லை என சுகாதார 

அலமைச்ு பதிைளித்திருந்தது 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

மதிப்பீட்டுக் காைப்பகுதியிை் ஒதுக்கீடு 

வை ் ப்பட்ட வதாலக தமக்குக் 

கிலடக்கவிை்லை எனவும் 

குறிப்பிட்டிருந்தது. தகவை்கள் 

கிலடக்கப்வபற்றலத 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு அலமைச்ுடன் 

பை்னவறு தடலவகள் வதாடரல்ப 

ஏற்படுத்த னவண்டியிருந்தது. 

முன்வமாழிவு வதாடரப்ான எந்தத் 

தகவலும் இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 

 

கிராமப்புற விலள ாட்டு 

அபிவிருத்தி 

 

ஒத்துலைக்கப்பட்டது 

 

பின்தங்கியுள்ளது 

 

கிராமி  மற்றும் 

பாடைாலை 

உட்கட்டலமப்பு 

வைதிகள் 

னமம்பாட்டு 

இராொங்க 

அலமைச்ு  

 

அரை னைலவ, மாகாண ைலபகள் 

மற்றும் உள்ளுராட்சி அலமைச்ு 

இதற்குப் வபாறுப்பானது என NBD 

அலட ாளம் கண்டது. எனனவ குறித்த 

அலமைச்ிடம் தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லக ஆரம்பத்திை் தாக்கை் 

வை ் ப்பட்டது. அரை னைலவ, மாகாண 

ைலபகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி 

அலமைச்ிடம் தாக்கை் வை ் ப்பட்ட 

னகாரிக்லகக்குப் பதிைாக, குறித்த 

முன்வமாழிவு தமது அலமைச்ின் 

னமற்பாரல்வயின் கீை் வராது எனவும் 

" பை்னவறு திட்டங்களுக்காக 

இராொங்க அலமைச்ுக்கு 

ரூ.3,000 மிை்லி ன் ஒதுக்கீடு 

வை ் ப்பட்டுள்ளலத அந்த 

அலமைச்ின் 

இலண த்தளத்திை் 

வவளியிடப்பட்டுள்ள 

2021க்கான முன்னனற்ற 

அறிக்லக காட்டுகிறது. 

எனினும் 'கிராமி  

விலள ாட்டு அபிவிருத்தித் 

திட்டம்' எனத் தலைப்பிட்ட 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

இலளஞர ்மற்றும் விலள ாட்டு 

அலமைச்ிை் தாக்கை் வை ்யுமாறும் 

எங்களுக்கு ஆனைாைலன வைங்கி து. 

இலளஞர ்மற்றும் விலள ாட்டு 

அலமைச்ிடம் தாக்கை் வை ் ப்பட்ட 

னகாரிக்லக பின்னர ்கிராமி  மற்றும் 

பாடைாலை விலள ாட்டு 

உட்கட்டலமப்பு வைதிகள் னமம்பாட்டு 

இராொங்க அலமைச்ிடம் 

மாற்றப்பட்டது. அங்னக முன்வமாழிவு 

வதாடரப்ான பகுதி ளவு தகவை்கள் 

கிலடக்கப்வபற்றன. அலமைச்ின் 

முன்னனற்ற அறிக்லக மற்றும் 

இராொங்க அலமைச்ின் கீை் வரும் சிை 

திட்டங்களின் முன்னனற்ற அறிக்லக 

இலண த்திை் முன்கூட்டின  

வவளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. 

 

திட்டம் வதாடரப்ான தகவை்கள் 

மட்டுனம தகவை் அறியும் 

உரிலமக் னகாரிக்லகக்கான 

பதிலிை் வைங்கப்பட்டிருந்தது. 

இது முன்னனற்ற அறிக்லகயிை் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 16 

திட்டங்களிை் ஒன்றாகும். சிை 

குறிப்பிட்ட உப திட்டங்கள் 

முன்வனடுக்கப்பட்டுள்ளதற்கா

ன ைான்றுகலள இலண த்திை் 

கிலடக்கும் தகவை்களிை் 

இருந்து வபற முடிகிறது. இதன் 

மூைம் இராொங்க அலமைச்ு 

வரவு வைைவுத் திட்ட 

வாக்குறுதில  

நலடமுலறப்படுத்த 

ஆரம்பித்துள்ளது என்பலத 

அறி ைாம். எனினும் 

அலனத்துத் 

திட்டங்களுக்குமான 

இைக்குகள் வதளிவாகக் 

குறிப்பிடப்படாததாை் 

திட்டமிட்டபடின  முன்னனற்றம் 

இருக்கிறதா அை்ைது 

திட்டமிட்டலத விட முன்னராக 

நலடவபறுகிறதா என்பலத 

மதிப்பிட முடி விை்லை. 

எனனவ முன்னனற்றத்தின் 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

மதிப்பீடு பின்தங்கியுள்ளது என 

வைங்கப்பட்டுள்ளது." 

 

கிராமி  பாடைாலைகளின் 

அபிவிருத்தி 

 

வவளிப்பலட ற்றது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

கை்வி அலமைச்ு 

 

அரை னைலவ, மாகாண ைலபகள் 

மற்றும் உள்ளுராட்சி அலமைச்ு மற்றும் 

கை்வி அலமைச்ு ஆகி  இரண்டும் 

இதற்குப் வபாறுப்பானலவ என NBD 

அலட ாளம் கண்டது. குறித்த 

முன்வமாழிவு தமது னமற்பாரல்வயின் 

கீை் வராது என அரை னைலவ, மாகாண 

ைலபகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி 

அலமைச்ு எங்களுக்கு அறிவித்தது. 

தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லகல  கை்வி அலமைச்ு 9 

மாகாணங்களிலும் உள்ள கை்வி 

அலமைச்ுகளுக்கு மாற்றி து. 

ைம்பந்தப்பட்ட அலமைச்ுகள் தகவை் 

அறியும் உரிலமக் னகாரிக்லகல  

அலமைச்ுக்களின் கீழுள்ள கை்வித் 

திலணக்களத்திற்கு மாற்றின. எனினும் 

எந்தத் தகவை்களும் கிலடக்கவிை்லை. 

முன்வமாழிவு வதாடரப்ான எந்தத் 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை 

அை்ைது இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

தகவை்களும் இலண த்திலும் 

கிலடக்கவிை்லை. 

 

கழிவு முகாலமத்துவம் - 

பிரனதை ைலப 

 

வவளிப்பலட ானது 

 

புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

மாகாண ைலபகள் 

மற்றும் உள்ளுராட்சி 

விவகாரங்கள் 

இராொங்க 

அலமைச்ு 

 

இதற்குப் வபாறுப்பான அலமப்பாக 

அரை னைலவ, மாகாண ைலபகள் 

மற்றும் உள்ளுராட்சி அலமைல்ை NBD 

அலட ாளம் கண்டது. ஆகனவ 

ஆரம்பத்திை் தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லக அரை னைலவ, மாகாண 

ைலபகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி 

அலமைச்ிடம் தாக்கை் வை ் ப்பட்டது. 

அதன் பிறகு அது மாகாண ைலபகள் 

மற்றும் உள்ளுராட்சி விவகாரங்கள் 

இராொங்க அலமைச்ுக்கு 

மாற்றப்பட்டது. இராொங்க 

அலமைல்ைத் வதாடரப்ுவகாண்டு இது 

வதாடரப்ிை் அறிந்துவகாள்வதற்காக 

எடுக்கப்பட்ட அலனத்து மு ற்சிகளும் 

பைனற்றுப் னபாயின. எனினும் 

இராொங்க அலமைச்ின் கீழுள்ள 

திட்டங்களின் நிதி நிலை முன்னனற்றம் 

முன்கூட்டின  இலண த்திை் 

வவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. " 

ெுன் 30, 2021 அன்று நிதி நிலை 

முன்னனற்றத்தின் மூைம் 

இலண த்திை் 

வவளிப்படுத்தப்பட்ட 

தகவை்களின் அடிப்பலடயிை் 

வரவு வைைவுத் திட்ட 

வாக்குறுதிக்காக ரூ.1,600 

மிை்லி ன் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

எனினும் ஒதுக்கீட்டுத்வதாலக 

எதுவும் வைைவு 

வை ் ப்படவிை்லை. நிதி நிலை 

வதாடரப்ிை் எந்தவவாரு 

முன்னனற்றமும் 

இடம்வபறவிை்லை என்பலதக் 

கருத்திை் வகாண்டு 

வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

'புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது' என 

வலகப்படுத்தப்படுகிறது. 

 



 

19 
 

வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

 

உட்கட்டலமப்பு - பிரனதை 

ைலப 

 

வவளிப்பலட ானது 

 

புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

மாகாண ைலபகள் 

மற்றும் உள்ளுராட்சி 

விவகாரங்கள் 

இராொங்க 

அலமைச்ு 

 

"இதற்குப் வபாறுப்பான அலமப்பாக 

அரை னைலவ, மாகாண ைலபகள் 

மற்றும் உள்ளுராட்சி அலமைல்ை NBD 

அலட ாளம் கண்டது. ஆகனவ 

ஆரம்பத்திை் தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லக அரை னைலவ, மாகாண 

ைலபகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி 

அலமைச்ிடம் தாக்கை் வை ் ப்பட்டது. 

அதன் பிறகு அது மாகாண ைலபகள் 

மற்றும் உள்ளுராட்சி விவகாரங்கள் 

இராொங்க அலமைச்ுக்கு 

மாற்றப்பட்டது. இராொங்க 

அலமைல்ைத் வதாடரப்ுவகாண்டு இது 

வதாடரப்ிை் அறிந்துவகாள்வதற்காக 

எடுக்கப்பட்ட அலனத்து மு ற்சிகளும் 

பைனற்றுப் னபாயின. எனினும் 

இராொங்க அலமைச்ின் கீழுள்ள 

திட்டங்களின் நிதி நிலை முன்னனற்றம் 

முன்கூட்டின  இலண த்திை் 

வவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. " 

 

ெுன் 30, 2021 அன்று நிதி நிலை 

முன்னனற்றத்தின் மூைம் 

இலண த்திை் 

வவளிப்படுத்தப்பட்ட 

தகவை்களின் அடிப்பலடயிை் 

வரவு வைைவுத் திட்ட 

வாக்குறுதிக்காக ரூ.1,600 

மிை்லி ன் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

எனினும் ஒதுக்கீட்டுத்வதாலக 

எதுவும் வைைவு 

வை ் ப்படவிை்லை. நிதி நிலை 

வதாடரப்ிை் எந்தவவாரு 

முன்னனற்றமும் 

இடம்வபறவிை்லை என்பலதக் 

கருத்திை் வகாண்டு 

வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

'புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது' என 

வலகப்படுத்தப்படுகிறது. 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

பை்கலைக்கைக 

உட்கட்டலமப்பு வைதி - நகர 

பை்கலைக்கைகத்லத 

ஸ்தாபித்தை்  

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

திறன்கள் 

அபிவிருத்தி, 

வதாழிற்கை்வி, 

ஆரா ்ைச்ி மற்றும் 

புத்தாக்க 

இராொங்க 

அலமைச்ு 

 

தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லகக்குக் கிலடத்த பதிலிை் 

வை ை் திட்டம் எதுவும் இை்லை எனக் 

குறிப்பிட்டு, திட்டத்தின் கீை் 

முன்வனடுக்கப்பட்ட வை ற்பாடுகள் 

பட்டி லிட்டிருந்தன. கூடுதைாக நகர 

பை்கலைக்கைகங்கலள 

ஸ்தாபிப்பதற்கான திட்ட அறிக்லகயும் 

வைங்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் 

குறிப்பிடத்தக்க எந்தவவாரு 

வை ற்பாட்டு அை்ைது நிதி 

இைக்குகனளா முன்னனற்றங்கனளா 

வைங்கப்படவிை்லை. னமலும் 

வாக்குறுதிகள் வதாடரப்ான 

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தகவை்கள் 

இலண த்திலிருந்து வபறப்பட்டன. 

 

தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லகக்குக் கிலடத்த 

பதிை் வதளிவற்றதாக 

இருந்ததுடன் வை ற்பாட்டு 

அை்ைது நிதி முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்குப் 

ப ன்படுத்தக்கூடி  வலகயிை் 

எந்தவவாரு அளவீட்லடயும் 

வகாண்டிருக்கவிை்லை. எனனவ 

வாக்குறுதி 

வதாடங்கப்பட்டதற்கான 

தகவை்கள் காணப்படுகின்ற 

னபாதும் முன்னனற்றங்கலள 

ஒப்பிடுவதற்கு இைக்குகள் 

இை்ைாலம ாை் 

வாக்குறுதி ானது 

'வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை' 

என வலகப்படுத்தப்படுகிறது 

 

 ாலன - மனித னமாதை் 

 

வவளிப்பலட ற்றது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

வனஜீவராசிகள் 

பாதுகாப்புத் 

திலணக்களம் 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

வனவிைங்கு மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு 

அலமைச்ு இதற்குப் வபாறுப்பான 

அலமைை்ாக NBD அலட ாளம் கண்டது. 

எனனவ ஆரம்பத்திை் குறித்த 

அலமைச்ிை் தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லக தாக்கை் வை ் ப்பட்டது. 

தகவை் அறியும் உரிலமக் னகாரிக்லக 

பின்னர ்வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு, 

 ாலன னவலிகள் மற்றும் அகழிகள் 

அலமத்தை் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு 

னவலைத்திட்டங்கள் மற்றும் காடுகலள 

மீண்டும் வளரத்்தை் மற்றும் 

வனவளங்கள் அபிவிருத்தி இராொங்க 

அலமைச்ிற்கு மாற்றி து. இராொங்க 

அலமைச்ு பின்னர ்வனஜீவராசிகள் 

பாதுகாப்பு அலமைச்ிற்கு மாற்றி து. 

திலணக்களத்திடமிருந்து 

உறுதிப்படுத்தை் கடிதம் 

கிலடக்கப்வபற்ற னபாதும் தகவை் 

எதுவும் கிலடக்கவிை்லை. னமலும் 

வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ான எந்தத் தகவலும் 

இலண த்திலும் கிலடக்கவிை்லை. 

 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை 

அை்ைது இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 

 

 

வனப் பாதுகாப்பு 

 

வவளிப்பலட ற்றது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

வனப் பாதுகாப்பு 

திலணக்களம் 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

  

வனவிைங்கு மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு 

அலமைச்ு இதற்குப் வபாறுப்பான 

அலமைை்ாக NBD அலட ாளம் கண்டது. 

எனனவ ஆரம்பத்திை் குறித்த 

அலமைச்ிை் தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லக தாக்கை் வை ் ப்பட்டது. 

அலமைச்ு அந்தக் னகாரிக்லகல  

வனப் பாதுகாப்புத் திலணக்களத்திற்கு 

மாற்றி து. திலணக்களத்திை் இருந்து 

உறுதிப்படுத்தை் கடிதம் 

கிலடக்கப்வபற்ற னபாதும் தகவை் 

எதுவும் கிலடக்கவிை்லை. னமலும் 

வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ான எந்தத் தகவலும் 

இலண த்திலும் கிலடக்கவிை்லை. 

 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை 

அை்ைது இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 

 

வதாலைதூரக் கை்வி 

 

வவளிப்பலட ற்றது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

கை்வி மறுசீரலமப்பு, 

திறந்த 

பை்கலைக்கைகங்க

ள் மற்றும் 

வதாலைக்கை்வி 

ஊக்குவிப்பு 

இராொங்க 

அலமைச்ு  

கை்வி அலமைல்ை இதற்குப் 

வபாறுப்பான அலமைை்ாக NBD 

அலட ாளம் கண்டது. எனனவ 

ஆரம்பத்திை் குறித்த அலமைச்ிை் 

தகவை் அறியும் உரிலமக் னகாரிக்லக 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை 



 

23 
 

வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

தாக்கை் வை ் ப்பட்டது. அலமைச்ு 

அந்தக் னகாரிக்லகல  கை்வி 

மறுசீரலமப்பு, திறந்த 

பை்கலைக்கைங்கள் மற்றும் 

வதாலைக்கை்வி ஊக்குவிப்பு 

இராொங்க அலமைச்ிற்கு மாற்றி து. 

திலணக்களத்திை் இருந்து அடிக்கடி 

வதாடரப்ு வகாண்டதுடன், 

உறுதிப்படுத்தை் கடிதமும் 

கிலடக்கப்வபற்றது. எனினும் தகவை் 

எதுவும் கிலடக்கவிை்லை. னமலும் 

வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ான எந்தத் தகவலும் 

இலண த்திலும் கிலடக்கவிை்லை. 

 

அை்ைது இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 

 

 

வதாழிற்கை்வி 

 

ஒத்துலைக்கப்படவிை்லை 

 

புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

திறன்கள் 

அபிவிருத்தி, 

வதாழிற்கை்வி, 
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தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

கை்வி அலமைச்ு இதற்குப் வபாறுப்பான 

அலமைை்ாக NBD அலட ாளம் கண்டது. 

அலமைச்ிை் தாக்கை் வை ் ப்பட்ட 

தகவை் அறியும் உரிலமக் னகாரிக்லக 

பின்னர ்திறன்கள் அபிவிருத்தி, 

வதாழிற்கை்வி, ஆரா ்ைச்ி மற்றும் 

புத்தாக்க இராொங்க அலமைச்ிற்கு 

மாற்றப்பட்டது. அங்கிருந்து 

உறுதிப்படுத்தை் கடிதம் 

கிலடக்கப்வபற்றது. எனினும் தகவை் 

அலுவைருடன் வதாடரை்ச்ி ாக 

வதாடரல்ப ஏற்படுத்தி  னபாதும் 

தகவை் எதுவும் கிலடக்கவிை்லை. 

எனினும் வாக்குறுதி வதாடரப்ான 

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தகவை் ெனாதிபதி 

ஊடகப் பிரிவின் இலண த்தளத்திை் 

காணப்படுகிறது. 

 

ெனாதிபதியின் ஊடகப் 

பிரிவிை் கிலடக்கும் தகவை்கள் 

மாணவர ்உதவித்வதாலகத் 

திட்டம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளலத 

உறுதிப்படுத்துகிறது. எனினும் 

திட்டத்லத 

நலடமுலறப்படுத்துவது 

வதாடரப்ாக எந்தக் கூடுதை் 

தகவலும் கிலடக்கவிை்லை. 

அரசுக்குை ்வைாந்தமான 

வதாழிற்கை்வி நிலை ங்களிை் 

தற்னபாது ஆண்டுக்கு 100,000 

மாணவரக்ள்அனுமதிக்கப்படும் 

நிலையிை் இது 200,000 ஆக 

அதிகரிக்கப்படும் என வரவு 

வைைவுத்திட்ட உலரயின் 

முன்வமாழிவிை் 

வதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 

எனினும் இந்த கூற்லற 

ஆதரிக்கும் எந்தப் 

புள்ளிவிபரங்கலளயும் வபற 

முடி விை்லை. 

 

ஆரா ்ைச்ி மற்றும் 

புத்தாக்க 

இராொங்க 

அலமைச்ு  

 

 

வபருந்னதாட்டம் 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

வபருந்னதாட்ட 

அலமைச்ு, கம்பனி 

னதாட்டங்கலள 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

 மறுசீரலமத்தை், 

னதயிலை 

னதாட்டங்கள் ைாரந்்த 

பயிரை்வ்ை ்லககள், 

னதயிலை 

வதாழிற்ைாலைக

லள 

நவீனம ப்படுத்துத

ை் மற்றும் ஏற்றுமதி 

னமம்பாட்டு 

இராொங்க 

அலமைச்ு, வதன்லன, 

கித்துள் மற்றும் 

பலன வை ்லக 

னமம்பாடு 

இராொங்க 

அலமைச்ு, கரும்பு, 

னைாளம், 

மரமுந்திரிலக, 

மிளகு, கறுவா, 

கராம்பு, வவற்றிலை 

உள்ளிட்ட 

சிறுனதாட்டப் 

பயிரை்வ்ை ்லக 

அபிவிருத்தி, அலவ 

ைாரந்்த வதாழிை்கள் 

மற்றும் ஏற்றுமதி 

னமம்பாட்டு 

வபருந்னதாட்ட அலமைச்ு இதற்குப் 

வபாறுப்பான அலமைை்ாக NBD 

அலட ாளம் கண்டது. வபருந்னதாட்ட 

அலமைச்ின் பதிலிை், வமாத்த 

ஒதுக்கீடான ரூ.2,000 மிை்லி ன் 

பிரிக்கப்பட்டு அலமைை்ரலவ அலமைச்ு 

மற்றும் மூன்று இராொங்க 

அலமைச்ுகளிலடன  

பகிரப்பட்டுள்ளதாக 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அலமைை்ரலவ 

அலமைச்ுக்குக் கிலடத்த ரூ.250 

மிை்லி ன் ஒதுக்கீட்லடப் 

ப ன்படுத்தும் வலகயிை் வை ை் 

திட்டம் மற்றம் முன்னனற்ற அறிக்லக 

அலமந்துள்ளது. ைம்பந்தப்பட்ட 

இராொங்க அலமைச்ுகளிடம் தகவை் 

அறியும் உரிலமக் னகாரிக்லக 

மீண்டும் தாக்கை் வை ் ப்பட்ட 

னபாதும் எந்தப் பதிலும் 

கிலடக்கவிை்லை." 

 

வமாத்த வரவு வைைவுத் திட்ட 

ஒதுக்கீட்டின் 12.5 ைதவீதத்துடன் 

மட்டுனம (250 மிை்லி ன்) 

அலமைச்ு வைங்கி  வை ை் 

திட்டம் மற்றும் முன்னனற்ற 

அறிக்லக வதாடரப்ுபடுகிறது. 

வை ை் திட்டம் எந்த 

இைக்குகலளயும் 

வைங்கவிை்லை. எனினும் 

முன்னனற்ற அறிக்லகயிை் 

வவறுமனன இதுவலர 

முன்வனடுக்கப்பட்ட 

வை ற்பாடுகள் மாத்திரம் 

பட்டி லிடப்பட்டுள்ளன. எனனவ 

முன்னனற்றத்லத வை ற்பாடு 

மற்றும் நிதி ரீதி ாக அளவிட 

முடி விை்லை. னமலும் 

ஒதுக்கீட்டின் மீதி 88 

ைதவீதத்தின் (1750 மிை்லி ன்) 

முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை. 

 



 

26 
 

வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 
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இராொங்க 

அலமைச்ு  

.    

 

வைாட்டு நீரப்்பாைனம் 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

வபருந்னதாட்ட 

அலமைச்ு, கம்பனி 

னதாட்டங்கலள 

மறுசீரலமத்தை், 

னதயிலை 

னதாட்டங்கள் ைாரந்்த 

பயிரை்வ்ை ்லககள், 

னதயிலை 

வதாழிற்ைாலைக

லள 

நவீனம ப்படுத்துத

ை் மற்றும் ஏற்றுமதி 

னமம்பாட்டு 

இராொங்க 

அலமைச்ு, வதன்லன, 

கித்துள் மற்றும் 

பலன வை ்லக 

னமம்பாடு 

இராொங்க 

அலமைச்ு, கரும்பு, 

னைாளம், 

மரமுந்திரிலக, 

மிளகு, கறுவா, 

" வபருந்னதாட்ட அலமைச்ு இதற்குப் 

வபாறுப்பான அலமைை்ாக NBD 

அலட ாளம் கண்டது. வபருந்னதாட்ட 

அலமைச்ின் பதிலிை், வமாத்த 

ஒதுக்கீடான ரூ.1,500 மிை்லி ன் 

பிரிக்கப்பட்டு அலமைை்ரலவ அலமைச்ு 

மற்றும் மூன்று இராொங்க 

அலமைச்ுகளிலடன  

பகிரப்பட்டுள்ளதாக 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அலமைை்ரலவ 

அலமைச்ுக்குக் கிலடத்த ரூ.75 

மிை்லி ன் ஒதுக்கீட்லடப் 

ப ன்படுத்தும் வலகயிை் வை ை் 

திட்டம் மற்றம் முன்னனற்ற அறிக்லக 

அலமந்துள்ளது. ைம்பந்தப்பட்ட 

இராொங்க அலமைச்ுகளிடம் தகவை் 

அறியும் உரிலமக் னகாரிக்லக 

மீண்டும் தாக்கை் வை ் ப்பட்ட 

" வமாத்த வரவு வைைவுத் திட்ட 

ஒதுக்கீட்டின் 5 ைதவீதத்துடன் 

மட்டுனம (75 மிை்லி ன்) 

அலமைச்ின் தகவை்கள் 

வதாடரப்ுபடுகின்றன. வை ை் 

திட்டம் எந்த இைக்குகலளயும் 

வைங்கவிை்லை. எனினும் 

முன்னனற்ற அறிக்லகயிை் 

வவறுமனன இதுவலர 

முன்வனடுக்கப்பட்ட 

வை ற்பாடுகள் மாத்திரனம 

பட்டி லிடப்பட்டுள்ளன. எனனவ 

முன்னனற்றத்லத வை ற்பாடு 

மற்றும் நிதி ரீதி ாக அளவிட 

முடி விை்லை. னமலும் 

ஒதுக்கீட்டின் மீதி 95 

ைதவீதத்தின் (1425 மிை்லி ன்) 

முன்னனற்றத்லத 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

னபாதும் எந்தப் பதிலும் 

கிலடக்கவிை்லை." 

 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை." 

 

கராம்பு, வவற்றிலை 

உள்ளிட்ட 

சிறுனதாட்டப் 

பயிரை்வ்ை ்லக 

அபிவிருத்தி, அலவ 

ைாரந்்த வதாழிை்கள் 

மற்றும் ஏற்றுமதி 

னமம்பாட்டு 

இராொங்க 

அலமைச்ு  

 

வபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு  

 

ஒத்துலைக்கப்பட்டது 

 

முன்னனறுகிறது 

 

வபாதுமக்கள் 

பாதுகாப்பு அலமைச்ு 

மற்றும் வபாலிஸ் 

தலைலம கம் 

 

வபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அலமைச்ு 

இதற்குப் வபாறுப்பான அலமைச்ு என 

NBD கண்டறிந்தது. திட்டம் வதாடரப்ான 

பகுதி ளவு தகவை்கலள வைங்க 

முடியும் என வபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு 

அலமைச்ு பதிைளித்ததுடன் மீதித் 

தகவை்களுக்காக தகவை் அறியும் 

உரிலமக் னகாரிக்லகல  வபாலிஸ் 

தலைலம கத்திற்கு அனுப்பிலவத்தது. 

எனினும் வபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு 

அலமைச்ினாை் வைங்கப்பட்ட 

தகவை்கள் மதிப்பீட்லட 

தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லகக்கு கிலடத்த 

பதிலிை் வைப்வடம்பர ்30, 2021 

வலர ான வை ை் திட்டம் 

மற்றம் முன்னனற்ற அறிக்லக 

என்பன வைங்கப்பட்டிருந்தன. 

வபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு 

திட்டத்தின் கீை் 29 உப 

திட்டங்கள் உள்ளன. அதிை் 17 

திட்டங்கள் இைக்லக 

அலடந்துவிட்டன அை்ைது 

இைக்லகத் தாண்டியுள்ளன. 

வபரும்பாைான திட்டங்கள் 



 

28 
 

வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

முன்வனடுக்கப் னபாதுமானதாக 

இருக்கவிை்லை. 

 

இைக்லக எட்டியுள்ளதாை் வரவு 

வைைவுத்திட்ட வமாத்த 

வாக்குறுதியும் 

'முன்னனறுகிறது' என 

அலட ாளம் காணப்படுகிறது. 

 

விலள ாட்டுப் 

வபாருளாதாரம் 

 

ஒத்துலைக்கப்படவிை்லை 

 

பின்தங்கியுள்ளது 

 

இலளஞர ்மற்றும் 

விலள ாட்டு 

அலமைச்ு 

. 

 

இலளஞர ்மற்றும் விலள ாட்டுத் 

துலற அலமைச்ு இலத 

நலடமுலறப்படுத்தும் அலமைச்ு என 

NBD கண்டறிந்தது. நிறுவன பதிவுை ்

ைான்றிதலை வைங்கியும் கூட, தகவை் 

அறியும் உரிலமக் னகாரிக்லக 

வாயிைாக தகவை்கலளக் னகாருவதற்கு 

வவரிட்னட ரினைரை்ச்ுக்கு உள்ள தகுதி 

குறித்து அலமைச்ிடம் தாக்கை் 

வை ் ப்பட்ட தகவை் அறியும் 

உரிலமக்னகாரிக்லகக்கான பதிலிை் 

னகள்வி எழுப்பப்பட்டிருந்தது. 

வதாலைனபசி வாயிைாக அலமைச்ுடன் 

வதாடரப்ுகலள ஏற்படுத்தி  னபாதும் 

இைங்லக கம்பனிகள் 

திலணக்களத்திடம் இருந்து 

உறுதிப்படுத்தலைப் வபறும் வலரயிை் 

எந்தத் தகவலும் வைங்கப்பட முடி ாது 

வகாழும்பு – வராரின்டன் 

மற்றும் குருநாகை் – 

மாளிகாபிட்டி  

லமதானங்களிை் 

வை ற்லக ான ஓடுதடங்கள் 

மதிப்பிடப்பட்ட ரூ.1,800 

மிை்லி ன் வைைவிை் 

வவற்றிகரமாக 

வை ை்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக 

DPMM இரண்டாவது காைாண்டு 

அறிக்லக குறிப்பிடுகிறது.வரவு 

வைைவுத் திட்ட வாக்குறுதியின் 

ஒரு பகுதி ாக ஓடுதடங்கள் 

உருவாக்கப்படும் என வரவு 

வைைவுத்திட்ட உலரயிை் 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆகனவ 

வாக்குறுதில  வை ை்படுத்த 

வதாடங்கி தற்கு ைான்று 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

எனத் வதரிவிக்கப்பட்டது. எனினும் 

முன்வமாழிவு குறித்த பகுதி ளவு 

தகவை்கள் DPMM 2வது காைாண்டு 

அறிக்லகயிை் கிலடக்கிறது. 

 

உள்ளது. எனினும் 

வாக்குறுதியின் பிற 

வை ற்பாடுகளின் 

முன்னனற்றம் குறித்து 

எந்தவிதத் தகவை்களும் 

கிலடக்கவிை்லை. 

 

இளம்வபண் 

வதாழிை்மு ற்சி ாளரக்ள் 

 

வவளிப்பலட ற்றது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

ைமுரத்்தி மற்றும் 

வதிவிடப் 

வபாருளாதார 

இராொங்க 

அலமைச்ு  

 

 

இலளஞர ்மற்றும் விலள ாட்டு 

அலமைச்ு, கூட்டுறவு னைலவகள், 

ைந்லதப்படுத்தை் அபிவிருத்தி மற்றும் 

நுகரன்வார ்பாதுகாப்பு இராொங்க 

அலமைச்ு மற்றும் ைமுரத்்தி, வதிவிடப் 

வபாருளாதார, நுண் நிதி , 

சு வதாழிை் மற்றும் வி ாபார 

அபிவிருத்தி இராொங்க அலமைச்ு 

ஆகி  மூன்றும் இதற்குப் வபாறுப்பான 

அலமைச்ுக்களாக NBD அலட ாளம் 

கண்டது. தங்கள் அலமைச்ின் 

னமற்பாரல்வயிை் இந்த முன்வமாழிவு 

வரவிை்லை என கூட்டுறவு னைலவகள், 

ைந்லதப்படுத்தை் அபிவிருத்தி மற்றும் 

நுகரன்வார ்பாதுகாப்பு இராொங்க 

அலமைச்ு பதிைளித்திருந்தது. ைமுரத்்தி, 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை 

அை்ைது இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

வதிவிடப் வபாருளாதார, நுண் நிதி , 

சு வதாழிை் மற்றும் வி ாபார 

அபிவிருத்தி இராொங்க அலமைச்ு 

தகவை் அறியும் உரிலம விண்ணப்பம் 

கிலடத்ததாக உறுதிப்படுத்தை் 

கடிதத்லதன ா பதிலைன ா 

அளிக்கவிை்லை. திட்டம் வதாடரப்ிை் 

இலண த்திை் னதடி னபாது ைமுரத்்தி 

இராொங்க அலமைச்ு கண்காணிக்கும் 

அலமப்பாகை ்வை ற்படும் 

அலமைை்ரலவ தீரம்ானம் 

கிலடக்கப்வபற்றது." 

 

ைமுரத்்தி குடும்பங்கலள 

வலுவூட்டை் 

 

வவளிப்பலட ானது 

 

பின்தங்கியுள்ளது 

 

ைமுரத்்தி 

அபிவிருத்தி 

திலணக்களம் 

 
 ைமுரத்்தி, வதிவிடப் வபாருளாதார, 

நுண் நிதி , சு வதாழிை் மற்றும் 

வி ாபார அபிவிருத்தி இராொங்க 

அலமைச்ு இதற்குப் வபாறுப்பானது என 

NBD அலட ாளம் கண்டது. இராொங்க 

அலமைச்ிடம் தாக்கை் வை ் ப்பட்ட 

தகவை் அறியும் உரிலமக் னகாரிக்லக 

ைமுரத்்தி அபிவிருத்தி 

திலணக்களத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. 

அங்கிருந்து எந்த உறுதிப்படுத்தனைா 

"DPMM 2ம் காைாண்ட 

அறிக்லகயிை் 

வைங்கப்பட்டுள்ள 

தகவை்களின் அடிப்பலடயிை், 

வாக்குறுதி ானது 

திட்டமிடப்பட்டலத விடப் 

பின்தங்கியுள்ளது. எனனவ 

DPMM மதிப்பீடுகளின் பிரகாரம் 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

னகாரிக்லகக்கான பதினைா 

கிலடக்கவிை்லை. எனினும் 

வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ான தகவை்கள் DPMM 2ம் 

காைாண்ட அறிக்லகயிை் கிலடக்கிறது. 

 

'பின்தங்கியுள்ளது' என 

வலகப்படுத்தப்படுகிறது. " 

 

இந்திய கடன் வெதியின் கீழ் 

சூரிய ெக்தி 

கருத்திட்டங்கடள 

செயற்படுத்துதல் 

வவளிப்பலட ானது 

 

பின்தங்கியுள்ளது 

 

நகர அபிவிருத்தி, 

கழிவுப்வபாருள் 

அகற்றுலக மற்றும் 

ைமூக 

துப்பரனவற்பாட்டு 

அலுவை்கள் 

இராொங்க 

அலமைச்ு  

 

நகர அபிவிருத்தி, கழிவுப்வபாருள் 

அகற்றுலக மற்றும் ைமூக 

துப்பரனவற்பாட்டு அலுவை்கள் 

இராொங்க அலமைச்ு இதற்குப் 

வபாறுப்பான அலமைை்ாக NBD 

அலட ாளம் கண்டது. வை ை் திட்டம் 

மற்றும் நலடமுலறப்படுத்தப்பட்ட 

வை ை் திட்டம் இலண த்திை் 

கிலடக்கும் என தகவை் அறியும் 

உரிலமக் னகாரிக்லகக்குப் பதிை் 

அளிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் வை ை் 

திட்டத்லத மட்டுனம வபற முடிந்தது. 

2021ம் ஆண்டுக்கான முன்னனற்ற 

அறிக்லக கிலடத்ததுடன் 

வாக்குறுதியின் முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்குப் 

ப ன்படுத்தப்பட்டது. 

வை ை் திட்டம் மற்றும் 

முன்னனற்ற அறிக்லக 

இராொங்க அலமைச்ின் 

இலண த்தளத்திை் 

கிலடக்கிறது. வை ை் திட்டம் 

வை ற்பாட்டு இைக்குகலள 

ஒவ்வவாரு மாதமும் பிரித்து 

வைங்குகின்ற னபாதும் 

முன்னனற்ற அறிக்லக ானது 

வை ற்பாட்டு முன்னனற்றத்லத 

2021 வைப்வடம்பர ்இறுதி அன்று 

வைங்குகிறது. திட்டத்திை் 33 

தனிப்பட்ட திட்டங்கள் 

காணப்படுகின்றன. அவற்றிை் 5 

திட்டங்கள் ெனவரி முதை் ெுன் 

2021க்குள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

வைப்வடம்பர ்இறுதியிை் 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

 வை ற்பாட்டு முன்னனற்றத்தின் 

அடிப்பலடயிை் 5 திட்டங்களும் 

திட்டமிடப்பட்ட இைக்குகலள 

எட்டவிை்லை. 

 

அலனவருக்கும் நீர ்2021 

 

ஒத்துலைக்கப்பட்டது 

 

பின்தங்கியுள்ளது 

 

நீர ்வைங்கை் 

அலமைச்ு 

 
 2016ம் ஆண்டின் 12ம் இை. தகவை் 

அறியும் உரிலமை ்ைட்டத்தின் கீை் 

தாக்கை் வை ் ப்பட்ட னகாரிக்லகக்குப் 

பதிை் கிலடத்தது. திருத்தப்பட்ட வை ை் 

திட்டம் மற்றும் 2021ம் ஆண்டின் 

மூன்றாவது காைாண்டின் இறுதியிை் 

முன்னனற்றம் ஆகி வற்லற நீர ்

வைங்கை் அலமைச்ு வைங்கி து. 

வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ான தகவை்கள் இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 

 

" தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லகக்குக் கிலடத்த 

பதிலிை் வை ை் திட்டம் மற்றும் 

2021ம் ஆண்டின் மூன்றாம் 

காைாண்டின் இறுதியிை் 

வை ற்பாட்டு மற்றும் நிதி 

முன்னனற்றம் வதாடரப்ான 

தகவை்கள் கிலடத்தன. 

'அலனவருக்கும் நீர'் 

திட்டத்தின் கீை் 8 உப 

திட்டங்களும் வமாத்தம் 145 

தனிப்பட்ட திட்டங்களும் 

காணப்படுகின்றன. ஒவ்வவாரு 

தனிப்பட்ட திட்டங்களுக்குமான 

வை ற்பாட்டு முன்னனற்றம் 

வைங்கப்பட்ட னபாதும் 

ஒட்டுவமாத்தமாக 

'அலனவருக்கும் நீர'் 

திட்டத்திற்கு 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

வைங்கப்படவிை்லை. 145 

திட்டங்களிை் 107 திட்டங்களின் 

வை ற்பாட்டு முன்னனற்றம் 

வை ை் திட்டத்திை் 

குறிப்பிடப்பட்ட இைக்லக விடப் 

பின்தங்கியுள்ளன." 

 

குடிநீர ்

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

நீர ்வைங்கை் 

அலமைச்ு 

 

நீர ்வைங்கை் அலமைல்ை இதற்குப் 

வபாறுப்பான அலமைை்ாக அலட ாளம் 

கண்டதுடன் 'அலனவருக்கும் நீர'் 

திட்டம் மற்றும் 'குடிநீர'் திட்டம் 

ஆகி லவ வதாடரப்ிை் தகவை்கலளக் 

னகாரி நீர ்வைங்கை் அலமைச்ிடம் 

இரண்டு தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லககள் தாக்கை் 

வை ் ப்பட்டன. தகவை்கள் 

வைங்கப்பட்டனபாது 'அலனவருக்கும் 

நீர'் திட்டத்திற்கு மட்டுனம வதளிவான 

வை ை் திட்டம் மற்றும் முன்னனற்ற 

அறிக்லக காணப்பட்டது. மீதி 

தகவை்கள் அலனத்தும் குடிநீர ்

வைங்கை் அலமைச்ின் வபாதுவான 

தகவை்களாகக் காணப்பட்டதுடன் 

தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லகக்குப் பதிை் 

கிலடத்திருந்தாலும் அந்தத் 

தகவை்கள் முன்வமாழிவுக்குப் 

வபாருத்தமற்றலவ ாக 

இருந்தன. எனனவ 

முன்வமாழிவின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ிை் எந்த 

மதிப்பீட்லடயும் னமற்வகாள்ள 

முடி விை்லை. 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

'குடிநீர'் முன்வமாழிவு வதாடரப்ான 

தகவை்கலள அலட ாளம் காண 

முடி ாமை் னபானது. னமலும் 

வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ிைான எந்தத் தகவலும் 

இலண த்திை் கிலடக்கவிை்லை. 

 

மக்கலள லம ப்படுத்தி  

சுகாதார னைலவகள் 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

சுகாதார அலமைச்ு 

 

முன்வமாழிவுக்குப் வபாறுப்பான 

அலமைை்ாக சுகாதார அலமைல்ை NBD 

அலட ாளம் கண்டதுடன் குறித்த 

அலமைச்ிை் தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லக தாக்கை் வை ் ப்பட்டது. 

தகவை் அறியும் உரிலமை ்ைட்டத்தின் 

பிரகாரம் 14 நாட்களுக்குள் பதிை் 

அனுப்பி லவக்கப்படும் என 

அலமைச்ின் தகவை் அலுவைர ்

வதாலைனபசி வாயிைாக எங்களுக்குத் 

வதரி ப்படுத்தினார.் எனினும் 

சுகாதார அலமைச்ிடம் இருந்து 

கிலடக்கப்வபற்ற இறுதிக் கடிதத்திை் 

குறித்த முன்வமாழிவு தங்கள் 

அலமைச்ின் னமற்பாரல்வயின் கீை் 

வரவிை்லை எனக் 

" சுகாதார அலமைச்ின் 

னமற்பாரல்வயின் கீை் குறித்த 

முன்வமாழிவு வராது என 

அலமைச்ு வதரிவித்ததுடன் 

அலத நலடமுலறப்படுத்தும் 

அலமப்லபயும் அலட ாளம் 

காண முடி ாததாை் 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத மதிப்பிட 

எந்தத் தகவை்களும் 

கிலடக்கவிை்லை." 

 



 

35 
 

வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. னமலும் குறித்த 

முன்வமாழிலவ நலடமுலறப்படுத்தும் 

அலமப்பு எது என்பலதயும் வதரிவிக்க 

சுகாதார அலமைை்ாை் முடி விை்லை. 

னமலும் வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ான எந்தத் தகவலும் 

இலண த்திலும் கிலடக்கவிை்லை. 

 

குைந்லதகளும் கரப்்பிணித் 

தா ்மாரக்ளும் 

 

வவளிப்பலட ற்றது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

மகளிர ்மற்றும் 

சிறுவர ்அபிவிருத்தி, 

முன்பள்ளி மற்றும் 

ஆரம்பக் கை்வி, 

பாடைாலைகள் 

உட்கட்டலமப்பு 

வைதிகள் மற்றும் 

கை்விை ்னைலவகள் 

இராொங்க 

அலமைச்ு 

 

 

முன்வமாழிவுக்குப் வபாறுப்பான 

அலமைை்ாக சுகாதார அலமைல்ை NBD 

அலட ாளம் கண்டதுடன் குறித்த 

அலமைச்ிை் தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லக தாக்கை் வை ் ப்பட்டது. 

ஆரம்பத்திை் தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லக சுகாதார அலமைச்ிடம் 

தாக்கை் வை ் ப்பட்டாலும் பின்னர ்

அது குடும்ப சுகாதாரப் 

பணி கத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. 

முன்வமாழிவானது திரினபாஷா 

உற்பத்தில  அதிகரிப்பதற்கு 

விவைாயிகளிடம் இருந்து மூைப் 

வபாருட்கலளக் வகாள்வனவு வை ்து 

அவற்லற களஞ்சி ப்படுத்துவது 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை 

அை்ைது இலண த்திலும் 

கிலடக்கவிை்லை. 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

வதாடரப்ானது என குடும்ப சுகாதாரப் 

பணி கத்தின் பதிலிை் 

வதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இது 

திரினபாஷா லிமிவடட்டினாை் 

முன்வனடுக்கப்படுவதுடன் அது 

சுகாதார அலமைச்ின் 

னமற்பாரல்வயின் கீை் வராது எனவும், 

மகளிர ்மற்றும் சிறுவர ்அபிவிருத்தி, 

முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கை்வி, 

பாடைாலைகள் உட்கட்டலமப்பு 

வைதிகள் மற்றும் கை்விை ்னைலவகள் 

இராொங்க அலமைச்ின் 

னமற்பாரல்வயின் கீை் வருவதாகவும் 

வதரிவித்திருந்தது. எனினும் 

ஆ ்வுக்கான தகவை் னைகரிப்புக்கான 

இறுதித் திகதில க் கடந்த பின்னர ்

குடும்ப சுகாதாரப் பணி கத்திடம் 

இருந்து தகவை் கிலடக்கப்வபற்றதாை் 

தகவை் அறியும் உரிலமக் னகாரிக்லக 

இராொங்க அலமைச்ிடம் மீண்டும் 

தாக்கை் வை ் ப்படவிை்லை. னமலும் 

வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ான எந்தத் தகவலும் 

இலண த்திலும் கிலடக்கவிை்லை. 

 

வவளிப்பலட ற்றது தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

லகத்வதாழிை் 

அலமைச்ு 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

கனிம மணை்களின் 

அலட ாளத்திலனப் 

பதிவுவை ்தை் 

 

   

தகவை் அறியும் உரிலமக் னகாரிக்லக 

கிலடக்கப்வபற்றலத லகத்வதாழிை் 

அலமைச்ு உறுதிப்படுத்தி து. எனினும் 

எந்தத் தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை. 

னமலும் வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ான எந்தத் தகவலும் 

இலண த்திலும் கிலடக்கவிை்லை. 

 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை 

அை்ைது இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 

 

பாரம்பரி  கிராமங்களின் 

அபிவிருத்தி 

 

ஒத்துலைக்கப்பட்டது 

 

பின்தங்கியுள்ளது 

 

பிரம்பு, பித்தலள, 

மட்பாண்டங்கள், 

தளபாடங்கள் 

மற்றும் கிராமி  

லகத்வதாழிை் 

னமம்பாட்டு 

இராொங்க 

அலமைச்ு 

 

நலடமுலறப்படுத்தும் அலமைை்ாக 

லகத்வதாழிை் அலமைச்ு இருப்பலத 

NBD அலட ாளம் கண்டது. எனினும் 

லகத்வதாழிை் அலமைச்ிடம் தாக்கை் 

வை ் ப்பட்ட தகவை் அறியும் 

உரிலமக் னகாரிக்லக பிரம்பு, 

பித்தலள, மட்பாண்டங்கள், 

தளபாடங்கள் மற்றும் கிராமி  

லகத்வதாழிை் னமம்பாட்டு இராொங்க 

அலமைச்ுக்கு மாற்றப்பட்டது. 

இராொங்க அலமைச்ு தகவை் அறியும் 

உரிலமக் னகாரிக்லகக்கு 

பதிைளித்ததுடன் முன்வமாழிவுக்கான 

வை ை் திட்டத்லதயும் முன்னனற்ற 

" வை ை் திட்டம் மற்றும் 

முன்னனற்ற அறிக்லக என்பன 

இராொங்க அலமைச்ினாை் 

வைங்கப்பட்டன. வை ற்பாட்டு 

முன்னனற்றம் வதாடரப்ான 

தகவை்கள் 

முழுலம ானலவ ாக 

இை்லை. எனனவ 

மதிப்பிடுவதற்கு நிதி 

முன்னனற்றம் மட்டுனம 

ப ன்படுத்தப்பட்டது. 

இரண்டாவது காைாண்டு 

இறுதியிை் 6 உப திட்டங்களிை் 4 

மட்டுனம 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

அறிக்லகல யும் வைங்கி து. 

எனினும் திட்டத்தின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ான தகவை்கள் வதளிவாக 

இை்ைாததாை் நிதி வதாடரப்ான 

முன்னனற்றம் மட்டுனம 

மதிப்பிடுவதற்குப் 

ப ன்படுத்தப்பட்டது. 

 

வதாடங்கப்பட்டுள்ளன. உப 

திட்டத்லதப் வபாறுத்து, நிதி 

முன்னனற்றம் 5 ைதவீதம் முதை் 

44 ைதவீதமாக மாறுபடுகிறது." 

 

னதசி ப் பாதுகாப்பு 

 

வவளிப்பலட ற்றது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

பாதுகாப்பு அலமைச்ு 

 

 பாதுகாப்பு அலமைச்ு இதற்குப் 

வபாறுப்பாக உள்ளலத NBD 

அலட ாளம் கண்டது. தகவை் அறியும் 

உரிலமை ்ைட்டத்தின் 5 (1) (h) (ii) பிரிவின் 

கீை் தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லக நிராகரிக்கப்பட்டது. 

இந்தப் பிரிவு ரகசி த் தகவலை 

வவளிப்படுத்துவதன் அடிப்பலடயிை் 

தகவை் அறியும் உரிலம 

விண்ணப்பத்லத நிராகரிப்பதற்கு 

அரை நிறுவனங்கலள அனுமதிக்கிறது. 

மதிப்பீட்டுக் காைப்பகுதி முழுவதும் 

தகவை் அறியும் உரிலம 

விணணப்பங்கலள பாதுகாப்பு 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை 

அை்ைது இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 

 



 

39 
 

வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

அலமைச்ு வதாடரச்ி ாக 

நிராகரித்திருந்தது. 

 

100,000 கினைாமீட்டர ்வீதித் 

திட்டம் 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

வநடுஞ்ைாலைகள் 

அலமைச்ு 

 

"தகவை் அறியும் உரிலமக் னகாரிக்லக 

வநடுஞ்ைாலைகள் அலமைச்ிடம் 

தாக்கை் வை ் ப்பட்டது. அது பின்னர ்

வீதி அபிவிருத்தி அதிகார ைலபக்கு 

மாற்றப்பட்டது. வநடுஞ்ைாலைகள் 

அலமைச்ுடன் வதாடரல்ப ஏற்படுத்தும் 

மு ற்சிகள் பைனளிக்கவிை்லை. 2016ம் 

ஆண்டின் 12ம் இை. தகவை் அறியும் 

உரிலமை ்ைட்டத்தின் கீை் தாக்கை் 

வை ் ப்பட்ட னகாரிக்லகக்கு எந்தப் 

பதிலும் வபறப்படவிை்லை. னமலும் 

வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ிை் எந்தத் தகவலும் 

இலண த்திலும் இை்லை. " 

 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை 

அை்ைது இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 

 

கிராமப்புற பாைங்கள் 

நிரம்ாணம் 

 

வவளிப்பலட ற்றது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

வநடுஞ்ைாலைகள் 

அலமைச்ு 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

"தகவை் அறியும் உரிலமக் னகாரிக்லக 

வநடுஞ்ைாலைகள் அலமைச்ிடம் 

தாக்கை் வை ் ப்பட்டது. 

வநடுஞ்ைாலைகள் அலமைச்ுடன் 

வதாடரல்ப ஏற்படுத்தும் மு ற்சிகள் 

பைனளிக்கவிை்லை. 2016ம் ஆண்டின் 

12ம் இை. தகவை் அறியும் உரிலமை ்

ைட்டத்தின் கீை் தாக்கை் வை ் ப்பட்ட 

னகாரிக்லகக்கு எந்தப் பதிலும் 

வபறப்படவிை்லை. னமலும் 

வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

வதாடரப்ிை் எந்தத் தகவலும் 

இலண த்திலும் இை்லை." 

 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை 

அை்ைது இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 

 

 

 

கமட ைன்னினவதன  

(கிராமத்துக்கு 

வதாலைத்வதாடரப்ு)  

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

வதாழிை்நுட்ப 

அலமைச்ு 

 

"வதாழிை்நுட்ப அலமைச்ு இதற்குப் 

வபாறுப்பானது என NBD அலட ாளம் 

கண்டது. 2016ம் ஆண்டின் 12ம் இை. 

தகவை் அறியும் உரிலமை ்ைட்டத்தின் 

கீை் தாக்கை் வை ் ப்பட்ட னகாரிக்லக 

கிலடக்கப்வபற்றதாக வதாலைனபசி 

வாயிைாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

னபாதும் பதிை் எதுவும் 

கிலடக்கவிை்லை. இலண த்திை் 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை 

அை்ைது இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 

இலண த்திை் கிலடத்த 

தகவை்களும் முன்னனற்றத்லத 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தகவை்கனள 

கிலடத்தன." 

 

மதிப்பிடுவதற்குப் 

னபாதுமானதாக இை்லை.  

 

வதாழிை்நுட்பப் பூங்காக்கள் 

 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

வதாழிை்நுட்ப 

அலமைச்ு 

 

"வதாழிை்நுட்ப அலமைச்ு இதற்குப் 

வபாறுப்பானது என NBD அலட ாளம் 

கண்டது. 2016ம் ஆண்டின் 12ம் இை. 

தகவை் அறியும் உரிலமை ்ைட்டத்தின் 

கீை் தாக்கை் வை ் ப்பட்ட னகாரிக்லக 

கிலடக்கப்வபற்றதாக வதாலைனபசி 

வாயிைாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

னபாதும் பதிை் எதுவும் 

கிலடக்கவிை்லை. இலண த்திை் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தகவை்கனள 

கிலடத்தன." 

 

காலியிை் வதாழிை்நுட்பப் 

பூங்காங்கள் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக 

இலண த்திை் வை ்திக் 

கட்டுலரகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

எனினும் இலத 

உறுதிப்படுத்தும் வலகயிை் 

அலமைச்ின் 

இலண த்தளத்தினைா 

எந்தவவாரு அரைாங்க 

நிறுவனத்திடம் இருந்னதா 

தகவை்கள் கிலடக்கவிை்லை. 

 

வதாழிை்நுட்ப முன்னனற்றம் 

 

வவளிப்பலட ற்றது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

வதாழிை்நுட்ப 

அலமைச்ு 

 

"வதாழிை்நுட்ப அலமைச்ு இதற்குப் 

வபாறுப்பானது என NBD அலட ாளம் 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

கண்டது. 2016ம் ஆண்டின் 12ம் இை. 

தகவை் அறியும் உரிலமை ்ைட்டத்தின் 

கீை் தாக்கை் வை ் ப்பட்ட னகாரிக்லக 

கிலடக்கப்வபற்றதாக வதாலைனபசி 

வாயிைாக உறுதிப்படுத்தி  னபாதும் 

பதிை் எதுவும் கிலடக்கவிை்லை. 

இலண த்திை் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

தகவை்கனள கிலடத்தன." 

 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை 

அை்ைது இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 

இலண த்திை் கிலடத்த 

தகவை்களும் முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்குப் 

னபாதுமானதாக இை்லை.  

 

குளம் புனரலமப்பு 

 

வவளிப்பலட ற்றது 

 

தகவை் 

வவளிப்படுத்தப்படவிை்லை 

 

கிராமி  வ ை்கள் 

மற்றும் அது ைாரந்்த 

குளங்கள், 

நீரத்்னதக்கங்கள் 

மற்றும் நீரப்்பாைன 

அபிவிருத்தி 

இராொங்க 

அலமைச்ு 

 

முன்வமாழிவுகளுக்குப் வபாறுப்பான 

அலமைச்ுக்கள் எதுவவன்ற NBD பதிலின் 

அடிப்பலடயிை் வநாவம்பர ்8, 2021 

நீரப்்பாைன அலமைச்ிடம் தகவை் 

அறியும் உரிலமக் னகாரிக்லக தாக்கை் 

வை ் ப்பட்டது. அலத 

உறுதிப்படுத்தும் கடிதமும் 

அலமைச்ிடம் இருந்து 

முன்வமாழிவின் 

முன்னனற்றத்லத 

மதிப்பிடுவதற்கு எந்தத் 

தகவலும் வைங்கப்படவிை்லை 

அை்ைது இலண த்திை் 

கிலடக்கவிை்லை. 

 

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 
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வரவு வைைவுத் திட்ட வாக்குறு

தி 

வவளிப்பலடத்தன்லம கண்காணிப்பா

ன் 

முன்னனற்றக் கண்காணிப்பா

ன் 
ஏவென்சி 

கிலடக்கப்வபற்றது. அலமைை்ரலவ 

அலமைச்ு தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லகல  பின்னர ்இராொங்க 

அலமைச்ுக்கு மாற்றி து. இராொங்க 

அலமைச்ு தகவை் அறியும் உரிலமக் 

னகாரிக்லகக்குப் பதிலைன ா 

கிலடக்கப்வபற்றலத உறுதிப்படுத்தும் 

கடிதத்லதன ா வைங்கவிை்லை. 

 

ruhrhpg; Gs;spfs; 

toq;fg;gl;ld.  

 

 

 

 

 

 

சபாறுப்புத்துறத்தல் 

இந்த இலண  னமலடயிை் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள தகவை்கள் அலனத்தும் அரை ஆவணங்கள், உத்தின ாகபூரவ் 

வவளியீடுகள், வபாது ஆவணங்கள் மற்றும் தகவை் அறியும் உரிலம ைட்டத்தின் மூைம் வபற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட 

தகவை்கள் என்பவற்லற அடிப்பலட ாகக் வகாண்டு வதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இலண  னமலடயிை் 

பிரசுரிக்கப்படும் தகவை்கள் எலவயும் வவரிட்னட ரிைரை் ்நிறுவனத்தினனதா அந்நிறுவனத்திை் பணிபுரிபவரக்ளினனதா 

தனிப்பட்ட னநாக்னகா கருத்துக்கனளா கிலட ாது. இந்த இலண னமலடயிை் உள்ள தகவை்களின் காரணமாக ஏற்படும் 

எவ்வலக ான இைப்புக்கள் மற்றும் னைதங்களிற்னகா அை்ைது ஏற்படைாம் என அனுமானிக்கக்கூடி  எவ்வலக ான 

இைப்பு, னைதம் அை்ைது நற்வப ரிற்கான களங்கங்களிற்னகா வவரிட்னட ரிைரை் ்நிறுவனம் வபாறுப்வபடுக்காது. 
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இந்த இலண னமலடயிை் பிரசுரிக்கப்படும் தரவுகள் அலனத்லதயும் நம்பகமான மூைங்களிை் இருந்து 

வபற்றுக்வகாள்வதற்கான அலனத்து மு ற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் அனதனவலள, அத்தரவுகலளக் வகாண்டு 

வபற்ற வபறுனபறுகளிை் காணப்படும் தவறுகள் அை்ைது விடுபடை்களிற்கு வவரிட்னட ரிைரை் ்நிறுவனனமா 

budgetpromises.org குழு அங்கதத்வரக்னளா வபாறுப்பாக மாட்டாரக்ள். வவரிட்னட ரிைரை் ்நிறுவனத்தின் அனுமதியின்றி 

இந்த இலண னமலடயிை் உள்ள உள்ளடக்கங்கலள வணிக னநாக்கத்திற்காக திருத்தனவா, வவளியிடனவா, 

லகமாற்றனவா, பரவைாக்கனவா, விற்பலன வை ் னவா, மீள்பதிக்கனவா, இதலனத ்தழுவி புதி  உள்ளடக்கங்கலள 

உருவாக்கனவா, பகிரந்்தளிக்கனவா, மீள்இடுலகயிடனவா அை்ைது காட்சிப்படுதத்னவா எவரிற்கும் அனுமதியிை்லை. 

அத்துடன் வவரிட்னட ரிைரை் ்நிறுவனத்தின் முன் அனுமதியின்றின ா, முன் அனுமதியுடனனா இந்த இலண னமலடயிை் 

உள்ள தரவுகலளக் வகாண்டு மீள்உருவாக்கப்படும் எவ்வலக ான வவளியீடுகளிற்கும் budgetpromises.org குழு 

வபாறுப்வபடுக்காது. 

budgetpromises.org எவ்விதமான அரசி ை் கட்சிகலள பிரதிநிதிப்படுத்துவனதா, ஆதரிப்பனதா, ஒப்புதை் வைங்குவனதா 

அை்ைது எவ்விதமான அரசி ற் கட்சிகளுடனனா அரசி லுடன் ைம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களினுடனனா வதாடரப்ுபட்டது 

அை்ை. அத்துடன் எமது பகுப்பா ்வுகள் அலனத்தும் புள்ளிவிபரங்கலள மாத்திரம் அடிப்பலட ாகக் வகாண்ட 

அனுமானங்கள் ஆகும். 

இந்த இலண னமலடயிை் உள்ள அலனத்து தரவுகளும் மக்கள் மத்தியிை் விழிப்புணரல்வ ஏற்படுத்தும் னநாக்கிை் 

எவ்வித கட்டணங்களும் இன்றி வைங்கப்படுகின்றது. இதத்ரவுகலளப் பாவிப்பதற்கு பாவலன ாளர ்மற்றும் வவரிட்னட 

ரிைரை் ்அை்ைது budgetpromises.org குழுவினரிற்கும் இலடயிை் எவ்வித ஒப்பந்தங்கனளா, புரிந்துணரவ்ுகனளா கிலட ாது. 

இந்த இலண னமலட இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரவுகளின் னபாக்கிலன குறித்துக்காட்டுவதற்காக, budgetpromises.org 

இனாை் சு ாதீனமாக த ாரிக்கப்பட்ட பை பகுப்பா ்வுகலளயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. இப்பகுப்பா ்வுகலள மீள் உருவாக்கம் வை ்யும் முன் வவரிட்னட ரிைரை் ்நிறுவனத்தின் 

அனுமதில ப் வபறுவது கட்டா மாகும். 

 

 


