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சசயல்ந ாக்கு 
“உயிருக்கும் மேலாக நாட்டைக் காப்ம ாம்” 

 

சசயற்பைி 
யுத்தவெற்றியின்  ின்னர் நாட்டினது அ ிெிருத்தி வெயன்முடறக்கு உதவுதல் 

 
 

பைிகள் 
(1) நாட்டில் நிலவும்  ாதுகாப்பு நிலடேகளுக்கு ஏற்  ெந்தர்ப் த்திற்கு ஏற்ற ெிதத்தில் ஆயுதப்  டைகளுக்கும் வ ாலிஸாருக்கும் உதெி ஒத்தாடெ 

ெழங்கும் வ ாருட்டு  ின்னணிப்  டையாக வெயற் ைல். 
 

(2)  யங்கரொத அச்சுறுத்தல் நிலவும் காலப் ிரிெில் அதனால்  ாதிப்புறும் கிராேங்கள் ேற்றும் நகரங்கடை  ாதுகாப் தற்கு நைெடிக்டக எடுத்தல். 
 

(3) நட்டினுள் ெட்ைத்டதயும் ஒழுங்டகயும்  ாதுகாக்கும்  ணிகளுக்கு  ாதுகாப்பு  டைகளுக்கும் வ ாலிஸாருக்கும் உதவுதல். 
 

(4) மதெிய முக்கியத்துெம் ொய்ந்த ெிழாக்கள் ேற்றும் மெறு ெிமெை ெந்தர்ப் ங்கைில் அதற்குரிய  ாதுகாப்ட  ெழங்குெதற்கு நைெடிக்டக எடுத்தல். 
 

(5) நாட்டினுள் ஏற்டும்  ல்மெறு ட்ை அனர்த்தங்கள் (வெள்ைப் வ ருக்கு, ேண்ெரிவு, சுனாேி ம ான்ற) ெந்தர்ப் ங்கைில் அெற்டற ஆற்றுப் டுத்தும் 
 ணிகளுக்கு உதவுதல். 

 

(6) ோகாண  ெட கள் ேற்றும் உள்ளூராட்ெி ெட கள், ெிகாடரகள் ேற்றுே ேத ெழி ாட்டுத்தைங்கள் ஆகியெற்றின் ெிறு ேற்றும் ேத்திய தர நிர்ோணப் 
 ணிகடை மேற்வகாள்ளும் ம ாது ெிெில்  ாதுகாப்பு  திடணக்கைத்தினது ஊழியர்  டையின் மெடெடய ெழங்குதல். 

 

(7) அரொங்க நிறுெனங்களுக்கு  ாதுகாப்பு ெழங்கும் ம ாது இந்த திடணக்கைத்துைன் ஒப் ந்தம் மேற்வகாள்ைப் ட்டு  ாதுகாப்பு  மெடெடய ெழங்குதல். 
 

(8) இந்த திடணக்கைத்தின் கலாொர குழுக்கைின் மெடெடய அரொங்க நிறுெனங்கைின் டெ ெங்களுக்கு ெழங்குதல். 
 

(9) யாடனகளுக்கும் ேனிதர்களுக்கும் ேத்தியில் நிலவும்  ிணக்குகள் காரணோக ஏற்புடைய  ிரமதெங்கைில் ஏற் டும்  ாதிப்புக்கடை குடறப் தற்கு 
ெனெீெராெிகள் திடணக்கை உத்திமயாகத்தர்களுக்கு உதவும் வ ாருட்டு அத்திடணக்கைத்தில் ெிெில்  ாதுகாப்பு உத்திமயாகத்தர்கடை கைடேயில் 
ஈடு டுத்தல். 
 

(10) இலங்டக முழுெதுமுள்ை வதாள்வ ாருள் முக்கியத்துெம் ேிக்க  ிரமதெங்கைின்  ாதுகாப்ட  உறுதிப் டுத்தல் ேற்றும் சுற்றுலாத்துடற 
முக்கியத்துெம்ேிக்க இைங்களுக்கு  ஏற்புடையொறு  ாதுகாப்பு ெழங்குதல். 

 

(11) ெமூக நலமனாம் ல்  ணிகளுக்கு உதவுதல். 
 

(12) ெனாதி தி, ெிையத்திற்கு வ ாறுப் ான அடேச்ெர் அல்லது அரொங்கத்தினால்  ணிக்கப் டும் ெிமெை  ணிகைில் ஈடு ைல். 
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பைிப்பாளர்  ாயகத்தின் ஆசிச்சசய்தி.............. 
 
ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கைத்தின் தற்ம ாடதய முன்மனற்றத்டத எடுத்துக் காட்டும் 2016 ஆம் ஆண்டின் வெயலாற்றுடக அறிக்டகக்கு ஆெிச் வெய்திவயான்டற 
ெழங்குெதில் வ ருேகிழ்ச்ெி அடைகின்மறன். 
 
முப் து ெருை வகாடூர யுத்தம் முடிவுக்கு வகாண்டு ெருெதற்கு ெிமெை  ங்கைிப்ட ச் வெலுத்திய ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையணி யுத்தம் நிடறெடைந்த  ின்னர்  
திடணக்கை அந்தஸ்டதப் வ ற்றுக்வகாண்ை  ின்னர் அதன் வெயற் ாடுகள்  டிப் டியாக ோற்றேடைந்தன. அதற்கடேய இது ெடரயில்  ின்னணிப்  டையாக 
மேற்வகாண்ை வெயற் ாடுகளுக்கு அப் ாற்  வென்று நாட்டின் அ ிெிருத்திக்கு ெக்தி ேிக்க ஊழியர்  டையாகவும் வ ாது திடறமெரிக்கு  ாரிய ெருோனத்டத 
ஈட்டித்தரும் நிறுெனோகவும் முன்னணி ெகிக்கின்றது.  
 
2016 ஆம் ஆண்டு திடணக்கைம் மேலும் ஒரு  டி  முன்மனாக்கிச் வென்று அதிமேதகு ெனாதி தி அெர்கைின் அறிவுடரக்கு அடேய வ ாலிஸ் திடணக்கைத்தின் 
 ணிகளுக்காக 3000  டை ெரீர்களும் ென ெீெராெிகள் திடணக்கைத்தின்  ேின்ொர மெலிகைின்  ராேரிப்புக்கு தற்ம ாது இடணப்புச்  வெய்யப் ட்டுள்ை 2500  டை 
ெரீர்களுக்கு மேலதிகோக யாடனகடை துரத்தும்  ணிக்காக 500 ெரீர்களும் வதாள்வ ாருைியல் பூேிகடைப்   ாதுகாக்கும் வ ாருட்டு தற்ம ாது கைடேயில் 
ஈடு டுத்தப் ட்டுள்ை ெரீர்களுக்கு மேலதிகோக அந்த இைங்கைின்  ாதுகாப்புப்  ணிகளுக்காக மேலும்  டை ெரீர்கடை  இடணப்புச் வெய்ததன் மூலமும் 
திடணக்கைத்தின் வெயற் ாடுகள் மேலும் ெிரிவு டுத்தப் ட்டுள்ைன.  
 

திடணக்கைத்தின் ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினர் நாட்டின் அடனத்து ோெட்ைங்கடையும் உள்ைைக்கி தற்ம ாது 23  டையணி முகாம்கள் ேற்றும் 05  யிற்ெிப்  ாைொடலகளுக்கு இடணப்புச் 
வெய்யப் ட்டுள்ைனர்.  அெர்கள் நாட்டின் ஒவ்வொரு  ிரமதெங்களுக்கும் உரிய  ழெடக, ேரக்கறிகள், தானியங்கள் ம ான்ற ெிெொய கருத்திட்ைங்கள், கால்நடை ெைர்ப்பு கருத்திட்ைங்கள், 
வெங்கல் கருத்திட்ைம் ேற்றும்  ல்மெறு ட்ை டகப் ணிப் வ ாருட்கள் உற் த்திம ான்ற கருத்திட்ைங்களுக்கும்அரெ நிறுெனங்கைின் தனிப் ட்ை  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கும் தேது  ங்கைிப்ட ச் 
வெய்துெருகின்றனர். மேலும் நாட்டின் அ ிெிருத்திக்கு மநரடியாக தேது  ங்கைிப்ட  ெழங்கிஅரொங்க ேற்றும் அரச்ொர் ற்ற நிறுெனங்கைின் ெிறு ேற்றும் ேத்திய தர நிர்ோணிப்புப்  ணிகளுக்கு 
உைல் உடழப்ட யும் ெழங்கி ெருகின்றனர். நாட்டின் கல்ெி ேறுேலர்ச்ெி, ேத ேற்றும் கலாொர ேறுேலர்ச்ெிக்கான  ங்கைிப்புக்களும் ெழங்கப் டுகின்றன. அத்மதாடு நாட்டின் சுகாதார நிடலடய 
கட்டிவயழுப்புெதற்காக வைங்கு ஒழிப்பு இயக்கங்கள், ம ாடதப்வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள், இரத்ததானநிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் ேற்றும் ெிறுநீரக மநாடய கட்டுப் டுத்துெதற்காக 
திடணக்கைத்தினால்   ாரிய  ங்கைிப்பும் ெழங்கப் ட்டுள்ைது. மேலும் ெிங்கைெர்கள் ேற்றும் தேிழர்களுக்கு ேத்தியில் நல்லிணக்கத்டத ஏற் டுத்தும் வ ாருட்டு புனர்ொழ்ெைிக்கப் ட்ை  தேிழ் 
இடைஞர் யுெதிகள் 3500  ம ர் ெிெில்  ாதுகாப்புத் திடணக்கைத்தில்  இடணப்புச் வெய்யப் ட்டு ெைக்கு  ோகாணத்தில்  ெிமெைோக கிைிவநாச்ெி, முல்டலத்தீவு ம ான்ற ோெட்ைங்கைில் 
ெிெொய ேற்றும் ஏடனய அ ிெிருத்திப்  ணிகைில்  ஈடு டுத்தப் ட்டு நட்புறவுக்கு வெயல் ெடிெம் வகாடுக்கப் ட்டுள்ைது. 
 
திடணக்கைத்தின் ெகல அங்கத்தெர்களுக்கும் நிரந்தர நியேனம் ெழங்கப் ட்டு ஓய்வூதிய நன்டே கிடைத்திருப் தும்  ாரிய வெற்றியாக கருத முடியும். அத்மதாடு திடணக்கைத்தில்  ணியாற்றும் 
 டையினரதும் அெர்கைது குடும்  அங்கத்தினரதும் நலன்புரிக்கான நலத்திட்ைங்கள், சுெ ெெிய நிதியம், ெிறுநீரக நிதியம் என் ெற்றினூைாக  ல நன்டேகள் அெர்களுக்கு ெழங்கப் டுகின்றன. 
மேலும் ேகைிர் மெடெகள்  ிரிெின் மூலமும் திடணக்கைத்திற்குள் நலன்புரிக்வகன  ல திட்ைங்கள் முன்வனடுக்கப் ட்டு ெருகின்றன. அெற்றுள் குடறந்த ெருோனம் வ றுகின்ற குடும் ங்களுக்கு 
ெைீடேப்புத் திட்ைம் முக்கிய இைம் வ றுகின்றது. அத்மதாடு  டையினருக்கு நட்ைஈடு, சுகாதார நலப் ாதுகாப்பு, ெத்திர ெிகிச்டெகளுக்கான நிதியுதெி, கைன் ெெதிகள் ேற்றும்  ிள்டைகைினது 
கல்ெிக்கான  ல உதெிகளும் வெய்யப் ட்டு ெருகின்றன. மேலும் மூக்குக் கண்ணாடி ேற்றும் ெக்கர நாற்காலி ெழங்குதல், ேருத்துெ ெிகிச்டெ நிகழ்ச்ெித் திட்ைங்கடை ஒழுங்கு வெய்தல் ம ான்ற 
 ல்மெறு ட்ை ெமூக நலத்திட்ைங்கடை வதாைர்ந்தும் முன்வனடுப் தற்கு எேது  டையணி தயாராக உள்ைது. 
 
வதாைரான  யிற்ெியின் மூலம்  டையினரின் அறிவு, ஆற்றல் ேற்றும் எண்ணப் ாடுகடை ெிருத்தி வெய்து அெர்கடை  யனுள்ை ெிதத்தில் மெடெயில் ஈடு டுத்துெது மநாக்கோக உள்ைது.அதன் 
மூலம் ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையணி அங்கத்தெர்கைின் வ ாருைாதார, ெமூக ேற்றும் கலாொர அ ிெிருத்திடய ஏற் டுத்தி நாட்டின் அ ிெிருத்திக்கு அெர்கைது முழுடேயான ஒத்துடழப்ட  
வ ற்றுக்வகாள்ைவும் எதிர் ார்க்கப் டுகின்றது.இது ெடரயிலும் மேற்வகாள்ைப் ட்ை நலத்திட்ைங்களுக்கு மேலதிகோக எதிர் காலத்தில் தாய் நாட்டின் அ ிெிருத்தி ேற்றும் ெமூகப்  ணிகளுக்கு 
வேன்மேலும்  ங்கைிப்ட  ெழங்குெதற்கும் எதிர் ார்க்கின்மறாம். அத்தடகய எதிர் ார்ப்புக்கடை நிடறமெற்றிக்வகாள்ெதற்கு திடணக்கைத்தின் ஆைணியினருக்கும், ெிெில் ஆைணியினருக்கும் 
ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கும் ேன உறுதியும் ெக்தியும் கிடைக்க மெண்டுவேன உைோற ிரார்த்திக்கின்மறன். 
 
 
சந்திரரத்ன பல்நலகம 
பைிப்பாளர்  ாயகம் 
 

 

V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

நமலதிக பைிப்பாளர்  ாயகத்தின் ஆசிச்சசய்தி..............  

2016 ஆம் ஆண்டுக்காக ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கைத்தினால் வெைியிைப் டுகின்றவெயலாற்றுடக அறிக்டகக்கு ஆெிச் வெய்திவயான்டற ெழங்குெதில் 

வ ருேகிழ்ச்ெி அடைகின்மறன். 

 

ெைோன மதெத்டத மநாக்கி  யணிக்கும் இத்தருனத்தில் ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினர் அெர்கைது உச்ெ உைல் உடழப்ட  ெழங்கி  ல்மெறு ட்ை 

கருத்திட்ைங்கள் ஊைாக நாட்டின் அ ிெிருத்திக்கு மநரடியாக  ங்கைிப்புச்வெய்து ெருகின்றனர். மேலும் புன்னிய பூேி, ேத ெழி ாட்டுத்தைங்கள் புனரடேத்தல், 

யாடனகளுக்கும் ேனிதர்களுக்கும் இடையிலுள்ை   ிணக்குகளுக்கு தீர்வு காணும் வ ாருட்டு எேது திடணக்கைத்தினால் ேின்ொர மெலிகள் அடேக்கப் ட்டு 

 ராேரிக்கப் ட்டு ெருகின்றன. மேலும்அரெ நிறுெனங்களுக்கு  ாதுகாப்புச் மெடெ ெழங்குதல் ம ான்ற  ணிகைின்  மூலமும் இந்த திடணக்கைத்தினால் 

 ாரிய  ங்கைிப்பு ெழங்கப் டுகின்றது. மேலும் நகர அலங்கார கருத்திட்ைங்கள், ெங்கீத ேற்றும் நைனக் குழுக்கள் மதெிய டெ ெங்கைில் கலந்துவகாண்டு 

தேது திறடேகடை காட்டுெதன் மூலம் திடணக்கைத்திற்கு வ ருடேயும்  கீர்த்தியும்கிடைக்கப்வ ற்றுள்ைது.  

 

 ல ெருைங்கைாக நாட்டை  டுகுழிக்கு இட்டுச் வென்ற வகாடூர யுத்தத்டத முடிவுக்கு வகாண்டுெருெதற்கு உயிர் தியாகத்துைன் கைடேயாற்றிய எேது திடணக்கை அங்கத்தெர்கள் ெேகால  

மதடெடயக்  கருதி நாட்டின் அ ிெிருத்திப்  ணிகளுக்கு  ங்கைிப்புச் வெய்ெதனூைாக தற்ம ாடதய புதிய அரொங்கத்தின் கீழ் ஓய்வூதிய உரிடேடயயும் வ ற்றுக்வகாண்டுள்ைனர்.  

 

இவ்ொறு நாட்டினது அ ிெிருத்திக்கு  ாரிய  ங்கைிப்ட ச் வெய்த ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு திடணக்கை ேட்ைத்தில்அெர்கைது நலப்  ணிகளுக்காக  நடைமுடறப் டுத்தப் டுகின்ற 

நிதியங்கள் ஊைாக  ாரிய  ணிவயான்று  முன்வனடுக்கப் டுகின்ற அமதமநரம் ேகைிர் மெடெகள்  ிரிெினாலும் ெைீடேப்பு, கல்ெி, சுகாதாரம் உள்ைிட்ை  ல்மெறு துடறகளுக்கு உதெி 

ஒத்தாடெகள் ெழங்கப் ட்டு ெருகின்றன.  

 

கைந்த ஆண்டின் வெற்றிக்காக  ாதுகாப்பு அடேச்ெின் வெயலாைர் வகௌரெ வ ாறியியலாைர் திரு கருணாமென வெட்டிஆரச்ெி ேற்றும் எேது திடணக்கைத்தின்  ணிப் ாைர் நாயகம் திரு 

ெந்திரரத்ன  ல்மலகே ஆகிமயாரால் எேது திடணக்கைத்திற்கு ெழங்கப் ட்ைஅறிவுடரகள் ேற்றும் ெழிகாட்ைல்கடை  நன்றியுணர்வுைன் ஞா கப் டுத்த ெிரும்புகின்மறன். எதிர் ெரும் ெருைத்திலும் 

இவ்ொறான  ல  ாரிய  ணிகடை மேற்வகாள்ெதற்கு  டையணியினருக்கு ெக்தியும் டதரியமும் கிட்ைட்டும் என உைோற  ிரார்தடன வெய்கின்மறன். 

 

 

ரியர் அட்மிரல்நேமால் சபர்னாந்து, ஆர்எஸ்பி, வஎீஸ்வ,ீ யுஎஸ்பி,எம்எஸ்ச,ீபீஎஸ்ச ீ

நமலதிக பைிப்பாளர்  ாயகம் 
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தணலணமயக ஆளைியினர் – பைிப்பாளர்  ாயகம், நமலதிக பைிப்பாளர்  ாயகம், பைிப்பாளர்கள், பிரதிப் 
பைிப்பாளர்கள் மற்றும் உதவிப் பைிப்பாளர்கள் 

 
 

சதா
இல 

 
சபயர் 

 
பதவி 

உத்திநயாகபூர்வ 
ணகயடக்க 

சதாணலநபசி இல 

உத்திநயாகபூர்வ 
 ிணலயான சதாணல 

நபசி இல 
1 திரு. ெந்திரரத்ன  ல்மலகே  ணிப் ாைர் நாயகம் 0718650901 0112588116 
2 ரியர் அட்ேிரல்மேோல் வ ர்னாந்து மேலதிக  ணிப் ாைர் நாயகம் 0718650900 0112554643 
3 வகப்ைன் எஸ்.என்.மக. த்ம ரிய  ணிப் ாைர் (வ றுடக / ம ாக்குெரத்து) 0718650903 0115744707 
4 திரு மக.டி.என்.கருணாதிலக  ணிப் ாைர் (நிதி / ஊழியர் மெேலா  நிதி) 0718650908 0112506723 
5 திரு ெிேல் எஸ்.மக.லியனகே  ணிப் ாைர் (நிர்ொகம்) 0714869644 0112507322 
6  ிரிமகடியர் ஜ.ீ .ீடி.ையஸ்  ணிப் ாைர் (ஆைணி நிர்ொகம்) 0714281340 0112507322 
7 கர்ணல் ை ிள்யு.எம்.கருணா ால  ணிப் ாைர் (கருத்திட்ைம்) 0718650904 0115744705 

0113144655 
8 வகப்ைன் க ில உம மெகர  ணிப் ாைர் (வெயற் ாட்டு) 0718650902 0112055856 
9 வலப்டினன்ட் மகர்ணல்  ி.மக.என்.ஆர்.ரத்னெிங்க  ணிப் ாைர் ( யிற்ெி) 0718650913 0115730993 

0113133568 
10 கோண்ைர் ெீ. ி. திராஜ  ிரதிப்  ணிப் ாைர் (வெயற் ாட்டு) 0777305732 0112506259 
11 திரு எம்.டி.ஐ.எஸ்.கருணாமென உதெிப்  ணிப் ாைர்(கணக்குகள்/வகாடுப் னவு) 0718650912 0115733270 
12 திரு  ி. .ீஜ.ீெி.என். ண்ைார உதெிப்  ணிப் ாைர் (நிர்ொகம்) 0718650909 0115730996 
13 திரு மஜ.ஏ.வஜரீட்  உதெிப்  ணிப் ாைர் (உள்ைக கணக்காய்வு) 0718650911 0115733900 
14 வெல்ெி டீ.எம்.ெஜெீனி உதெிப்  ணிப் ாைர் (கருத்திட்ைம் / நிதி) 0712188179 0115733270 
15 மேஜர் எல்.எம்.ெி.எஸ்.குோரதுங்க  ணிப் ாைர் ( நலன்புரி/ ஊைகம்/ ெங்கீதம் ேற்றும் 

நுன்கடல/ நலமனாம் ல்/ சுெெெிய/கட்ைடை 
தை தி/ ஜனெக்தி நிதியம்) ஊைகப் ம ச்ொைர் 

0718650968 0115730997 
0113150454 

16 மேஜர் டீ.எம்.ஏ.மக. வேன்டிஸ்  ிரதிப்  ணிப் ாைர் ( யிற்ெி),  ணிப் ாைர் 
நாயகம் அதி உதெியாைர், நிடறமெற்றுச் 
வெயலாைர்,  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர் (மெொ 
ெனிதா  ிரிவு) 

0718650907 0113137557 

17  ிரதான வ ாலிஸ்  ரிொதகர் திரு 
 ி.மஜ.ஏ.ெிமஜசுந்தர 

 ணிப் ாைர் (ெிடையாட்டு) உதெிப்  ணிப் ாைர் 
(ம ாக்குெரத்து) / நிடலய கட்ைடை அதிகாரி 

0718650910 0115744703 

 
 
 

IX 



 

 

பதவி ிணல உத்திநயாகத்தர்கள் 
 

 
சதா
இல 

 
சபயர் 

 
பதவி 

உத்திநயாகபூர்வ 
ணகயடக்க 

சதாணலநபசி இல 

உத்திநயாகபூர்வ 
 ிணலயான 

சதாணல நபசி இல 
1 வலப்டினன்ட் கோன்ைர் எல்.மஜ.எம். ண்ைாரதிலக  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர் 

(வதாழில்நுட் ம்) 
0714445935  

2 வலப்டினன்ட் ஏ.மக.ைப்.ஜ.ீஎஸ். ரத்நாயக்க  ணிப் ாைர் நாயகத்தின் வெயலாைர்  0718650946  

3 அதிகார ெகுப்பு வலப்டிவனன்ட் எம்.எஸ். 
ருென்புர 

 தெிநிடல உத்திமயாகத்தர் ( ணிப் ாைர் 
நாயக வெயலகம்)  ணிப் ாைர் நாயக உதெி 
அதி உதெியாைர் 

0718650941  

4 வ ாலிஸ்  ரிமொதகர் திரு எஸ்.ஏ. கரெிட்ை  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்(கருத்திட்ைம்) 0718650917  

5 வ ண் வ ாலிஸ்  ரிமொதகர் எஸ்.மக. 
ேொனாே 

மேலதிக  ணிப் ாைர் நாயக தனிப் ட்ை 
வெயலாைர்  

0718650919 0115730995 

6 உ  வ ாலிஸ்  ரிமொதகர்  திரு 
எச்.எச்.எஸ்.வ ான்மெகா 

 தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்( யிற்ெி) ேற்றும் 
 திமெட்ைடற வ ாருப் ாைர் 

0718373263  

7 உ  வ ாலிஸ்  ரிமொத திரு ை ிள்யு.எஸ். ந்துல  தில் கைடே  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர் 
(ஆைணி நிர்ொகம் II)  தடலடேயக நிர்ொக 
ேற்றும்  ாதுகாப்புக்கு வ ாறுப் ான 
 தெிநிடல உத்திமயாகத்தர் 

0718650923  

   
 

மாவட்ட உத்திநயாகத்தர்கள் 
 

  

1 திரு  ி.எல்.ஏ.எஸ்.ேஞ்சுை  ோெட்ை உத்திமயாகத்தர் 

(உள்ைககணக்காய்வு) 
0718650948  

2 திருேதி ஐ. ி.ஏ.வெௌேினி  ோெட்ை உத்திமயாகத்தர் (வ றுடக) 0718650922  

3 திருேதி மக.என்.ெஞ்ெீென ீ ோெட்ை உத்திமயாகத்தர் ( திமெட்ைடற) 0773234797  

4 திரு ஜ.ீடெ. ி.வ மரரா ோெட்ை உத்திமயாகத்தர் (ெம் ைம்) 0719653824  

5 திருேதி ஆர்.எஸ்.குோரிொேி ோெட்ை உத்திமயாகத்தர் (உள்ைக 
கணக்காய்வு) 

0715187180  

6 திரு மஜ.மக. ி.என்.ெதுரங்க ோெட்ை உத்திமயாகத்தர் (ெம் ைம்) 0774516438  

 
 

X 



 

 

பணடயைி கட்டணளயிடும் அதிகாரிகள் 
 

சதா
இல 

 
சபயர் 

 
பணடயைி / பயிற்சி பாடசாணல 

உத்திநயாகபூர்வ 
ணகயடக்க 

சதாணலநபசி 
இல 

உத்திநயாகபூர்வ 
 ிணலயான 

சதாணலநபசி 
இல 

1 கர்ணல் ஆர்.டி. கருணாரத்ன ெில் த்து  0717576651 0255627666 

2 கர்ணல் என்.ஜ.ீஜ.ீஎஸ்.திலகரத்ன மகாேரண்கைெல 0718650933 0262255069 

3 கர்ணல்  ி.மக. .ீஆர்.ேில்லொன வொரவ் த்தான 0718650935 0255273402 

4 கர்ணல் ஏ.மக.மெவெல்ல வோணராகடல  0718650939 0552055397 

5 கோன்ைர் டீ.ெீ. ேீகெவ ால ேகாஓயா 0773530355 0632244154 

6 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ரி.ஜ.ீடி.எம்.ஏ. ி. திஸாநாயக்க வெலிஒய  0718650930 0255628400 

7 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் டெ.எம்.புஞ்ெி ண்ைார புத்தைம் 0718650934 0322267444 

8 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் மஜ.ஜி.கமனவகாை முல்டலத்தீவு 0712270304 0113150452 

9 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் எஸ்.மக.எம்.எம்.என்.மக.ேென்மத வென்னெத்த 0773299949 0112533558 

10 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ரி.எம்.எஸ்.  வதன்னமகான்  உென 0718650962 0632050949 

11 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ை ிள்யு.எம். ி.ஏ.ெிமஜமகான் அனுராதபுரம்  0718650952 0253246140 

12 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ை ிள்யு.ை ிள்யு.ரத்ன ிரிய  ந்து ஒன்றிடணக்கப் ட்ை  டையணி 
அலுெலகம் கிைிவநாச்ெி/ முல்டலத்தீவு 

0718650972 0213734882 

13 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் எஸ்.எஸ். ெிமஜதிலக்க கதிர்காேம் 0717576553 0472236346 

14 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் மக. ி.மக.  ிரியந்த மெருெில 0718650905 0265673222 

15 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் 
ைப்.ஆர்.ைப்.எம்.எஸ்.ஆர்.எம்.டீ.ெரீமகான் 

திருமகாணேடல 0714961678 0252234032 

16 வலப்டினன்ட் கர்ணல் எம்.ஐ.ெி.வ ர்னாந்து வ ாலனறுடெ 0718650914 0275679193 

17 வலப்டினன்ட் கர்ணல் ஐ.மக.ஏ.ை ிள்யு. வ மரரா கண்டி 0711971648 0812229681 

18 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ரி.எம்.ஜ.ீ ி.வதன்னமகான் வக ித்திவகால்லாெ 0718298216 0255628000 

19 வலப்டினன்ட்  கர்ணல்  ி. .ீஜ.ீெிதானமக கட்டுநாயக்க 0711972481 0112255144 

20 வலப்ன்ன்ட் கர்ணல் ரீ.எச்.என்.எச்.வ மரரா ெவுனியா 0715565898 0245679600 
21 மேஜர் ை ிள்யு.ஏ.ெி.எஸ். ெரீெிங்க கிைிவநாச்ெி 0773743215 0215687010 

22 மேஜர் எஸ்.ஏ.என்.மெனாதீர வேதிரிகிரிய  0718389665 0275679821 

23 மேஜர் ை ிள்யு. ெர்ணகுலசூரிய அம் ாடற 0718650932 0632242051 

 
பயிற்சிப் பாடசாணலகள் கட்டணளயிடும் அதிகாரிகள் 

1 வலப்டினன்ட் மகர்ணல் ஈ. ி.எஸ். ேங்கை கல்கிரியாகே  யிற்ெிப்  ாைொடல 0773368023 0252052762 

2 வலப்டின்ன்ட் மகர்ணல் மஜ.டி.யு.ரீ.குோர  ெலலந்த  யிற்ெிப்  ாைொடல 0718063862 0632242167 

3 மேஜர்  .ீமக.ஆர்.யு.வராட்ரிமகா கல் ிட்டி  யிற்ெிப்  ாைொடல 0718836668 0252260603 

4 மேஜர் எம்.ஜ.ீ ி. ோரெிங்க மெரு ிட்ை நுன்கடல  யிற்ெிப்  ாைொடல 0718650943 0342289402 

5 வகப்ைன் எஸ்.ஏ.என். சு ெிங்க ேிெிந்தடல  யிற்ெிப்  ாைொடல 0718650959 0252266575 
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துணைப் பணடயைிக் கட்டணளயிடும் அதிகாரிகள் 
 

சதா
இல 

 
சபயர் 

 
பதவி 

உத்திநயாகபூர்வ 
ணகயடக்க சதாணலநபசி 

இல 

உத்திநயாகபூர்வ 
 ிணலயான சதாணல 

நபசி இல 
1 மேஜர் ஏ.ை ிள்யு.ஆர்.வதன்னமகான் புல்மோட்டை 0718650969  

புத்தங்கல 

2 மேஜர் மக.ஜயெரீ கூரகடல 0718650928  

3 வ ாலிஸ்  ரிமொதகர் எம்.எஸ்.குலனந்த  லாெுகல 0718650947  

4 உ  வ ாலிஸ்  ரிமொதகர் .எல். ி.அம ெிக்கிரே உென 0711518550  

5 உ  வ ாலிஸ்  ரிமொதகர் ரி.எஸ்.அதென் இறக்காேம் 0711222875  

6 ோெட்ை உத்திமயாகத்தர் . திரு சுனில் ெம் த்நுெர 0712238850  

7 ோெட்ை உத்திமயாகத்தர் யு.எஸ்.நுென் ெிேலரத்ன ெிலச்ெிய 0718650969  

 
 

விநசட கருத்திட்டங்கள் 
 

சதா
இல 

 
சபயர் 

 
பதவி 

கடணம ணகயடக்க 
சதாணலநபசி இல 

கடணம  ிணலயான 
சதாணல நபசி இல 

1 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் எம்.ைப்..என்.மக. ேடுகல்ல ெிகாரேகாமதெி கருத்திட்ைம் 0717314351  

2 வகப்ைன் ெீ.ராஜ க் ே வகாழும்பு கருத்திட்ை 

வ ாறுப் திகாரி II 

0718650960  
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உள்ளடக்கம் 
 

            பிரிவு               பக்கம் 
1.  பைிப்பாளர்  ாயகத்தின் அலுவலகம்          1  -  4 

 உள்ைக கணக்காய்வு  ிரிவு 

2.  நசவா வனிதா பிரிவு           5  -  8 
 மெொ ெனிதா  ிரிவு             

3.  நமலதிக பைிப்பாளர்  ாயகத்தின் அலுவலகம்        9  -  16 
  டையணி கட்ைடை நிதியம்  

 நலத்திட்ை நிதியம் 

 சுெெெிய நிதியம் 

 ெிடையாட்டு நிதியம் 

4.  சிவில்  ிர்வாகப் பிரிவு           17  -  22 
 ெிெில் நிர்ொகப்  ிரிவு 

 நட்ைஈட்டுப்  ிரிவு 

5.   ிதிப் பிரிவு            23  -  28 
 நிதிப்  ிரிவு             

 ெம் ைப்  ிரிவு              

6.  சபறுணக மற்றும் நபாக்குவரத்துப் பிரிவு        29    -  36 
 வ றுடகப்  ிரிவு 

 ம ாக்குெரத்துப்  ிரிவு 

 வதாழில்நுட்  ேற்றும்  ராேரிப்புப்  ிரிவு 

 ஆராய்ச்ெி ேற்றும் அ ிெிருத்திப்  ிரிவு 

7.  ஆளைி  ிர்வாகப் பிரிவு           37  -  42 
 ஆைணி நிர்ொகப்  ிரிவு 

 சுயெி ரக் மகாடெப்  ிரிவு 

 ஓய்வூதியப்  ிரிவு 
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  கருத்திட்ைப்  ிரிவு 
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 வெயற் ாட்டுப்  ிரிவு 
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  யிற்ெிப்  ாைொடலகள் 

11.   லன்புரிப் பிரிவு           113  - 120 
 நலன்புரிப்  ிரிவு 
 ஊைகப்  ிரிவு 
 அடையாை அட்டைப்  ிரிவு 
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உள்ளக கைக்காய்வுப் பிரிவு 

                           உத்திநயாகத்தர்கள் :-      சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :- 
 நிடறமெற்றுத்தர உத்திமயாகத்தர்கள்  – 01   ோெட்ை உத்திமயாகத்ர்   – 02 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 01   ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினர்  – 05 

          சமாத்தப் பணடயினர்   -  07 

 
 
வதாைர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  அணமய 2016 ஆம் 
ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட 
பைிகள்  

சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு  
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள்  
( ிதி /சபௌதகீ)  

 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 

 ிதிச் 
சசலவு (ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி /சபௌதகீ)  
 

1 ெகல ோகாண அலுெலகங்கடையும் 
கணக்காய்வு வெய்தல்  

- 23  டைப் ிரிவுகைினதும்  புத்தகங்கடையும்  
ஆெணங்கடையும்  ரிமொதித்தல்  

- 13  டைப்  ிரிவுகைின் வ ௌதீக  ரிமொதடனடய 
மேற்வகாள்ைப் ட்டுள்ைது. எஞ்ெிய 9  டைப் 
 ிரிவுகைினதும் ெிரிொன கணக்குகள் கணக்காய்வு 
வெய்யப் ட்டுள்ைன. 

2 ெகல ெிெில்  ாதுகாப்பு  யிற்ெி 
முகாம்கடையும்  கணக்காய்வு 
வெய்தல் 

-  யிற்ெிப்  ாைொடலக்ை 05  ஐ கணக்காய்வு 
வெய்தல்  

- மெரு ிட்ை  யிற்ெி  ாைொடலயின் வ ௌதீக 
 ரிமொதடனடய மேற்வகாள்ைப் ட்டுள்ைது. 04 
 யிற்ெிப்  ாைொடலகைின் உறுதிச்ெீட்டுக்கள் 
கணக்காய்வு வெய்யப் ட்டுள்ைன. 

3 தடணக்ைத்தினால் 
முன்வனடுக்கப் டும் ெகல 
கருத்திட்ைங்கடையும்  ரிமொதித்தல் 

- 23  டைப் ிரிவுகளுக்குமுரிய 
கருத்திட்ைங்கைின் புத்தகங்கள் ேற்றும் ேற்றும் 
கருத்திட்ைங்கடை கண்காணித்தல்  

- 23  டைப் ிரிவுகளுக்குரிய கருத்திட்ை அறிக்டககள் 
ெருோனச் வெலவு கணக்குகள்  ற்றிய 
எழுோறான ரிமொதடனகள் நைாத்தப் ட்டுள்ைன. 

4 வகாடுப் னவு உறுதிச்ெீட்டுக்கடை 
 ரிமொதித்தல்  

- ெகல ோதாந்த உறுதிச்ெீட்டுக்கடையும் 
 ரிமொதித்தல்  

- 2015 வெப் ைம் ர் முதல் 2016 ஜூடல ெடரயிலான 
ோதாந்த வகாடுப் னவு உறுதிச் ெீட்டுக்கடைப் 
 ரிமொதித்தல்  

5 ஒவ்வொரு அலுெலகங்கைிலும் 
மேற்வகாள்ைப் டுகின்ற  ல்மெறு ட்ை 
கருத்திட்ைங்கைின் கணக்கு 
புத்தகங்கடைப்  ரிமொதித்தல் ேற்றும் 
ெருோன வெலவு  இணக்கம்  

- 23  டைப்  ிரிவுகைினாலும் 
முன்வனடுக்கப் டுகின்ற கருத்திட்ைங்கைின் 
கணக்கு புத்தகங்கள்  ரிமொதடன ேற்றும் 
ெருோன வெலவு இணக்கம்  

-  டைப் ிரிவுகைின் கருத்திட்ைங்கைில் எழுோறாக 
 ரிமொதித்தல் ேற்றும் இணக்கப் டுத்தல்  

6  டையினருக்கு கைடேகடை  
முன்வனடுத்துச் வெல்ல மதடெயான 
அறிவுடரகடை ெழங்குதல்  

- கைடேகடை நிடறமெற்றுெதற்கு 
 ின் ற்றிவயாழுக மெண்டிய ெட்ை திட்ைங்கள் 
ேற்றும் அறிவுடரகடை ெழங்குதல் 

-  டைப்  ிரிவுகைின் கணக்காய்ெின் ம ாது 
தடலடேத்துெ  ாைவநறிகைில் ெிறந்த  டைப் 
 ிரிடெ மதர்ந்வதடுக்கும் ம ாது கைடேகடை 
நிடறமெற்றுெது வதாைர் ாக மதடெயான 
அறிவுடரகடை ெழங்குதல்  

7 கருத்திட்ை கணக்குகள் வதாைர் ாக 
 யிற்ெி நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் 
நைாத்துதல்  

- கருத்திட்ைங்கடை முன்வனடுக்கும் 
உத்திமயாகத்தர்களுக்கு கருத்திட்ை கணக்கீடு 
 ற்றிய அடிப் டை அறிடெப்  
வ ற்றுக்வகாடுத்தல்  

- அறிவூட்ைல்  யிற்ெி நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் 14 க்கு 
 ங்கைிப்புச் வெய்யப் ட்டுள்ைது. 

8 கணக்காய்வு முகாடேத்துெக் குழு 
கூட்ைங்கடை நைாத்துதல் 

- - - முதலாெது இரண்ைாெது ேற்றும் மூன்றாெது 
தெடணகைில் 03 கூட்ைங்கள் நைாத்தப் ட்டுள்ைன. 
இறுதித் தெடணக்கான கூட்ைம் 2017.02.07 ஆம் 
திகதி நைாத்த திட்ைேிைப் ட்டுள்ைது. 
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நசவா வனிதா பிரிவு 
 

 

 ிறுவனக் கட்டணமப்பு 
 

 
தணலவி 

 
 
 

மெொ ெனிதா  ிரிவு 
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நசவா வனிதா பிரிவு 
                    உத்திநயாகத்தர்கள் :-     சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :- 
 நிடறமெற்றுத்தர உத்திமயாகத்தர்கள்   –    01   உ  முகாரி   –  02 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்           -    01    ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினர்  –  01 

                               சமாத்தப் பணடயினர்   - 03 

 

 
 
சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  அணமய 2016 ஆம் 
ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட 
பைிகள்  

சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு  
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள்  
( ிதி /சபௌதகீ)  

 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 

 ிதிச் 
சசலவு (ரூ.) 

 
 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி /சபௌதகீ)  

 

1 ெகல ோகாண அலுெலகங்கடையும் 
கணக்காய்வு வெய்தல்  

- 23  டைப் ிரிவுகைினதும்  புத்தகங்கடையும்  
ஆெணங்கடையும்  ரிமொதித்தல்  

- 13  டைப்  ிரிவுகைின் வ ௌதீக  ரிமொதடனடய 
மேற்வகாள்ைப் ட்டுள்ைது. எஞ்ெிய 9  டைப் 
 ிரிவுகைினதும் ெிரிொன கணக்குகள் கணக்காய்வு 
வெய்யப் ட்டுள்ைன. 

2 ெகல ெிெில்  ாதுகாப்பு  யிற்ெி 
முகாம்கடையும்  கணக்காய்வு 
வெய்தல் 

-  யிற்ெிப்  ாைொடலக்ை 05  ஐ கணக்காய்வு 
வெய்தல்  

- மெரு ிட்ை  யிற்ெி  ாைொடலயின் வ ௌதீக 
 ரிமொதடனடய மேற்வகாள்ைப் ட்டுள்ைது. 04 
 யிற்ெிப்  ாைொடலகைின் உறுதிச்ெீட்டுக்கள் 
கணக்காய்வு வெய்யப் ட்டுள்ைன. 

3 தடணக்ைத்தினால் 
முன்வனடுக்கப் டும் ெகல 
கருத்திட்ைங்கடையும்  ரிமொதித்தல் 

- 23  டைப் ிரிவுகளுக்குமுரிய 
கருத்திட்ைங்கைின் புத்தகங்கள் ேற்றும் ேற்றும் 
கருத்திட்ைங்கடை கண்காணித்தல்  

- 23 டைப் ிரிவுகளுக்குரிய கருத்திட்ை அறிக்டககள் 
ெருோனச் வெலவு கணக்குகள்  ற்றிய 
எழுோறான ரிமொதடனகள் நைாத்தப் ட்டுள்ைன. 

4 வகாடுப் னவு உறுதிச்ெீட்டுக்கடை 
 ரிமொதித்தல்  

- ெகல ோதாந்த உறுதிச்ெீட்டுக்கடையும் 
 ரிமொதித்தல்  

- 2015 வெப் ைம் ர் முதல் 2016 ஜூடல ெடரயிலான 
ோதாந்த வகாடுப் னவு உறுதிச் ெீட்டுக்கடைப் 
 ரிமொதித்தல்  

5 ஒவ்வொரு அலுெலகங்கைிலும் 
மேற்வகாள்ைப் டுகின்ற  ல்மெறு ட்ை 
கருத்திட்ைங்கைின் கணக்கு 
புத்தகங்கடைப்  ரிமொதித்தல் ேற்றும் 
ெருோன வெலவு  இணக்கம்  

- 23  டைப்  ிரிவுகைினாலும் 
முன்வனடுக்கப் டுகின்ற கருத்திட்ைங்கைின் 
கணக்கு புத்தகங்கள்  ரிமொதடன ேற்றும் 
ெருோன வெலவு இணக்கம்  

-  டைப் ிரிவுகைின் கருத்திட்ைங்கைில் எழுோறாக 
 ரிமொதித்தல் ேற்றும் இணக்கப் டுத்தல்  

6  டையினருக்கு கைடேகடை  
முன்வனடுத்துச் வெல்ல மதடெயான 
அறிவுடரகடை ெழங்குதல்  

- கைடேகடை நிடறமெற்றுெதற்கு 
 ின் ற்றிவயாழுக மெண்டிய ெட்ை திட்ைங்கள் 
ேற்றும் அறிவுடரகடை ெழங்குதல் 

-  டைப்  ிரிவுகைின் கணக்காய்ெின் ம ாது 
தடலடேத்துெ  ாைவநறிகைில் ெிறந்த  டைப் 
 ிரிடெ மதர்ந்வதடுக்கும் ம ாது கைடேகடை 
நிடறமெற்றுெது வதாைர் ாக மதடெயான 
அறிவுடரகடை ெழங்குதல்  

7 கருத்திட்ை கணக்குகள் வதாைர் ாக 
 யிற்ெி நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் 
நைாத்துதல்  

- கருத்திட்ைங்கடை முன்வனடுக்கும் 
உத்திமயாகத்தர்களுக்கு கருத்திட்ை கணக்கீடு 
 ற்றிய அடிப் டை அறிடெப்  
வ ற்றுக்வகாடுத்தல்  

- அறிவூட்ைல்  யிற்ெி நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் 14 க்கு 
 ங்கைிப்புச் வெய்யப் ட்டுள்ைது. 

8 கணக்காய்வு முகாடேத்துெக் குழு 
கூட்ைங்கடை நைாத்துதல் 

- - - முதலாெது இரண்ைாெது ேற்றும் மூன்றாெது 
தெடணகைில் 03 கூட்ைங்கள் நைாத்தப் ட்டுள்ைன. 
இறுதித் தெடணக்கான கூட்ைம் 2017.02.07 ஆம் 
திகதி நைாத்த திட்ைேிைப் ட்டுள்ைது. 
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நமலதிக பைிப்பாளர்  ாயகத்தின் 
அலுவலகம் 

 
 

 ிறுவனக் கட்டணமப்பு 
 

 
நமலதிக பைிப்பாளர்  ாயகம் 

 
 
 

  
       
      மேலதிக  ணிப் ாைர்   டையணி நிடறமெற்று  ஜனெக்தி காப்புறுதி  நலத்திட்ை     சுெெெிய    ெிடையாட்டு 
      நாயகத்தின் அலுெலகம்  நிதியம்   நிதியம்   நிதியம்      நிதியம்     நிதியம் 
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பணடயைி  ிணறநவற்று ிதியம் 
 

                உத்திநயாகத்தர்கள் :-      சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :- 
                       தெி நிடல உத்திமயாகத்தர்    -  01     முகாரி             – 01 
   சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்     -  01    உ  முகாரி           – 01 

                        சமாத்தப் பணடயினர்       - 02 

 

 

 

 

 

 

சதாடர் 

இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  

அணமய 2016 ஆம் ஆண்டில்  

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக  

 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள்  

சசலவு சசய்ய 

உத்நதசிக்கப்பட்ட  ிதிச் 

சசலவு (ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்

ட இலக்குகள்  

( ிதி /சபௌதகீ)  

சசலவு 

சசய்யப்பட்ட  ிதிச் 

சசலவு(ரூ.) 

 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி /சபௌதகீ) 

 

1  டையணி நிடலயங்களுக்கு காகிதாதிகள் 

ேற்றும் மெறு வெலவுகளுக்காக நிதி 

ெழங்கல் 

4,200,000.00 - 4,140,000.00 23  டைப் ிரிவுகள் ேற்றும் 05  யிற்ெிப் 

 ாைொலடகளுக்கு நிதி ெழங்குதல்  

2  ணிப் ாைர் நாயகத்தின் உத்திமயாக பூர்ெ 

ொெஸ்தலத்தின் நீர், ேின்ொர, வதாடலம ெி 

 ட்டியல்கள் தீர்த்தல் 

அந்தந்த ோதங்களுக்குரிய 

 ட்டியல்கைிலுள்ை வோத்த 

வதாடகடயயும் வெலுத்தல்  

- 40,929.45 ெருைத்திற்குரிய நீர், ேின்ொர, வதாடலம ெி 

 ட்டியல்கள் தீர்க்கப் ட்டுள்ைன 

3 மேலதிக  ணிப் ாைர் நாயகத்தின் 

உத்திமயாக பூர்ெ ொெஸ்தலத்தின் நீர், 

ேின்ொர, வதாடலம ெி  ட்டியல்கள் தீர்த்தல் 

அந்தந்த ோதங்களுக்குரிய 

 ட்டியல்கைிலுள்ை வோத்த 

வதாடகடயயும் வெலுத்தல் 

- 258,682.96 ெருைத்திற்குரிய நீர், ேின்ொர, வதாடலம ெி 

 ட்டியல்கள் தீர்க்கப் ட்டுள்ைன 

4 உணவு ெடேப் ெர்கள் இருெருக்கு, 

ெிறுநீரக தடுப்பு ஒருங்கிடணப்புச் 

வெயலாைர்,  இடெக்குழு உத்திமயாகத்தர் 

ேற்றும் நைனக் கடலஞர்களுக்கு  ோதாந்த 

வகாடுப் னவு வெலுத்தல் 

1,550,000.00 - 1,500,000.00 ஐந்து உத்திமயாகத்தர்களுக்கு ோதாந்த 

வகாடுப் னவு  வெலுத்தப் ட்டுள்ைது.  

5 தேிழ் வோழி உத்திமயாகத்தர் ஒருெருக்கு 

வகாடுப் னவு வெலுத்தல் 

85,000.00 - 69,334.36 ஒரு உத்திமயாகத்தருக்கு ோதாந்த வகாடுப் னவு  

வெலுத்தப் ட்டுள்ைது 
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ஜனசக்தி காப்புறுதி ிதியம் 
 

                            உத்திமயாகத்தர்கள் :-     ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையணி :- 
  தெி நிடல உத்திமயாகத்தர்            –    01    முகாரி   –  01 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்           -    01    உ  முகாரி  –  01 

           சமாத்தப் பணடயினர்             - 02 

 
 

                              
 -    

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட  ிதிச் 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 
 

சசலவு சசய்யப்பட்ட 
 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி 
/சபௌதகீ) 

 

1 ேரணவேய்திய அங்கத்தெர்களுக்கு 
காப்புறுதி நலன்கள் ெழங்கல் 

நலன் மகாரிக்டகக்கு 

அடேய 

- 2,800,000.00 07 அங்கத்தெர்களுக்கு ெழங்கப் ட்ைது 

2 கடுடேயான மநாய்கைினால் 
 டீிக்கப் ட்டுள்ை அங்கத்தெர்களுக்கு 
நிதியுதெி  வெய்தல் 

நலன் மகாரிக்டகக்கு 

அடேய 

- ெருைத்தினுள் நலன் மகாரிக்டககள் முன்டெக்கப் ைெில்டல 
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 லத்திட்ட ிதியம் 
 

  உத்திநயாகத்தர்கள் :-   சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி -: 

  தெி நிடல உத்திமயாகத்தர் - 01  முகாரி - 03 

 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள் - 01  உ  முகாரி - 04  

     ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர் - 02 

     சமாத்தப் பணடயினர் - 09 

 
 

 
 
 
 

 
சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட  ிதிச் 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 
 

சசயற்படுத்த 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

பைிகள் 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி 
/சபௌதகீ) 

 

1 அங்கத்தெரின் ேரணத்திற்காக நலக் 
வகாடுப் னவு  

மகாரிக்டககளுக்கு  
அடேய வகாடுப் னவு 

வெய்தல் 

மகாரிக்டககளுக்கு  
அடேய வகாடுப் னவு 

வெய்தல் 

22,030,194.39 89 அங்கத்தெர்களுக்கு நலக் வகாடுப் னவு 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

2 ஓய்வூதிய நலக் வகாடுப் னவு 
- - 112,666,490.88 

312 அங்கத்தெர்களுக்கு நலக் வகாடுப் னவு 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

3 ேருத்துெ  நலக் வகாடுப் னவு 
- - 11,258,105.66 

658 அங்கத்தெர்களுக்கு நலக் வகாடுப் னவு 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

4 உறெினர் ேரணம்  நலக் வகாடுப் னவு 
- - 38,393,700.00 

1677அங்கத்தெர்களுக்கு நலக் வகாடுப் னவு 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

5 கல்ெி  நலக் வகாடுப் னவு 
- - 16,665,250.00 

979 அங்கத்தெர்களுக்கு நலக் வகாடுப் னவு 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

6 அங்கத்துெப்  ணம் வெலுத்தல்  
- - 1,617,105.00 

86 அங்கத்தெர்களுக்கு  அங்கத்துெப்  ணம் 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

7 கைன் ெழங்குதல் 
- - 33,200,000.00 

334 அங்கத்தெர்களுக்கு கைன் 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

8 வதாடலம ெி  ட்டியல்கள் வெலுத்துதல் 
- - 844,942.84 

95 அங்கத்தெர்களுக்கு வதாடலம ெிக் 
கட்ைணம் வெலுத்தப் ட்டுள்ைது 

9 தடலடேயகத்தில்  ணியாற்றும் 
உத்திமயாகத்தர்களுக்கான மதநீர்  வெலவு 

- - 484,812.06 
300 அங்கத்தெர்களுக்கு மதனரீ் 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 
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சுவசவிய ிதியம் 

 

  உத்திநயாகத்தர்கள் :-   சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி -: 

  தெி நிடல உத்திமயாகத்தர் - 01  உ  முகாரி -  01 

 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள் - 01  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர் - 02  

     சமாத்தப் பணடயினர் -  03 

 

 
 
 
 

 

 
சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட  ிதிச் 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 
 

சசயற்படுத்த 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

பைிகள் 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி 
/சபௌதகீ) 

 

1 ேரணவேய்திய அங்கத்தெர்களுக்கு நலக் 
வகாடுப் னவு 

மகாரிக்டககளுக்கு  
அடேய வகாடுப் னவு 

வெய்தல் 

மகாரிக்டககளுக்கு  
அடேய வகாடுப் னவு 

வெய்தல் 

80,500,000.00 88  அங்கத்தெர்களுக்கு நலக் வகாடுப் னவு 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

2 ேருத்துெ நலக் வகாடுப் னவு 
- - 2,326,100.00 

651  அங்கத்தெர்களுக்கு நலக் வகாடுப் னவு 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

3 தீராத மநாய்களுக்கு நலக் வகாடுப் னவு 
- - 28,250,000.00 

157  அங்கத்தெர்களுக்கு நலக் வகாடுப் னவு 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

4 யாப் ிலுள்ை மநாய்களுக்கு நலக் 
வகாடுப் னவு 

- - 19,755,000.00 
418  அங்கத்தெர்களுக்கு நலக் வகாடுப் னவு 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

5 துடணெி /  ிள்டைகள் / வ ற்மறாரின் 
இறப்புக்கான நலக் வகாடுப் னவு 

- - 10,250,000.00 
77  அங்கத்தெர்களுக்கு நலக் வகாடுப் னவு 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

6 அங்கெனீேடைந்ததன்  காரணோக  
நலக்வகாடுப் னவு 

- - 2,140,000.00 
17  அங்கத்தெர்களுக்கு நலக் வகாடுப் னவு 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

7 முற் ணம் ெழங்குதல் - - 1,402,500.00 24 டைப் ிரிவுகளுக்கு 

8 தடலடேயகத்தில்  ணிபுரியும் 
உத்திமயாகத்தர்களுக்கு மதனரீ் ெழங்குதல் 

- - 472,759.20 
300 உத்திமயாகத்தர்களுக்குமதனரீ் 
ெழங்குதல் 
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விணளயாட்டு ிதியம் 
    உத்திநயாகத்தர்கள் :-   சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி -: 

 நிடறமெற்றுத்தர உத்திமயாகத்தர் - 01  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர் - 02 

 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள் - 01  சமாத்தப் பணடயினர் - 02 

 

 
சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  அணமய 2016 
ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட 
பைிகள் 

சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் 
( ிதி /சபௌதகீ) 

 

சசயற்படுத்த 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

பைிகள் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி 
/சபௌதகீ) 

 

1 உடதப் ந்தாட்ைம்  
250,500.00 

திறடேயுள்ை 100 ெரீர்கடை 
இனம்காணல்  

148,650.00 திறடேயுள்ை 50 ெரீர்கடை 
இனம்காணப் ட்டுள்ைனர் 

2  டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையிலான 
உடதப்  ந்தாட்ைப் ம ாட்டிவயான்டற 
நைாத்துதல் 

- 

 டைப் ிரிவுகள் ேட்ைத்தில் 
உடதப் ந்தாட்ை அணிகடை  
இனம்காணல் 

113,640.00 

 டைப் ிரிவுகள் ேட்ைத்தில் 
நைாத்தப் ட்ை ம ாட்டிகைில்  25 
ெரீர்கள் இனம்காணப் ட்டுள்ைனர்  

3 கூடைப்  ந்து ெிடையாட்டை  
அறிமுகம்வெய்தல் - 

இந்த  ெிடையாட்டை அறிமுகம் 
வெய்ெதற்கு கூடைப் ந்து ெங்கத்தின்  
ஆமலாெகர் ஒருெரின் கீழ் 
வெயலேர்வொன்டற நைாத்துதல்  

42,500.00 

83 கூடைப் ந்து  ெரீாங்கடனகடை  
இணம்காணல்  ேற்றும் எதிர்காலத்தில் 
02 அணிகடை மதர்ந்வதடுத்தல்  

4 அரெ மெடெ  கூடைப் ந்து ம ாட்டிக்கு 
அணிவயான்டற அனுப்புதல் - 

கட்டுநாயக்க  டைப் ிரிடெ 
 ிரதிநிதித்துெப்  டுத்தி 12 ம ர் வகாண்ை 
அணிடய  ங்மகற்கச் வெய்தல்  

6,000.00 

திறடேயுள்ை 12 ெரீர்கடை 
இனம்காணப் ட்டுள்ைனர் 

5 கிரிக்கட் 
550,000.00 

திறடேயுள்ை 60 ெரீர்கடை 
இனம்காணல் 

391,961.00 
திறடேயுள்ை 30 ெரீர்கடை 
இனம்காணப் ட்டுள்ைனர் 

6  டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையிலான 
கிரிக்கட் ம ாட்டிவயான்டற நைாத்துதல் - 

 டைப் ிரிவுகள் ேட்ைத்தில் கிரிக்கட் 
அணிகடை  இனம்காணல் 485,000.00 

 டைப் ிரிவுகள் ேட்ைத்தில் 
நைாத்தப் ட்ை கிரிக்கட் ம ாட்டிகைில்  
15 ெரீர்கள் இனம்காணப் ட்டுள்ைனர் 

7 மகால்ப் ெிடையாட்டு 
50,000.00 

திறடேயுள்ை ஒரு ெடீரடர 
இனம்காணல் 

59,200.00 
மகால்ப்  ெிடையாட்டில் திறடேயுள்ை 
ஒரு ெரீ்ர் இனம்காணப் ட்டுள்ைார் 

8 எல்மல ம ாட்டிகள் நைாத்துதல் 
100,000.00 

திறடேயுள்ை 60 ெரீர்கடை 
இனம்காணல் 

101,000.00 
திறடேயுள்ை 32 ெரீர்கடை 
இனம்காணப் ட்டுள்ைனர் 

9  டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையிலான 
எல்மல  ம ாட்டிவயான்டற நைாத்துதல் 

- 
 டைப் ிரிவுகள் ேட்ைத்தில் எல்மல 
அணிகடை  இனம்காணல் 

524,200.00 

 டைப் ிரிவுகள் ேட்ைத்தில் 
நைாத்தப் ட்ை எல்மல ம ாட்டிகைில்  
ஆண்கள்  ேற்றும் வ ண்கள் என இரு 
அணிகள் இனம்காணப் ட்டுள்ைன 

10 க டி ம ாட்டிடய  ஆரம் ித்தல் 
- 

திறடேயுள்ை 100 க டி ெரீர்கடை 
இனம்காணல் 

368,386.00 
திறடேயுள்ை 100 ெரீர் ெரீாங்கடனகள் 
இனம்காணப் ட்டுள்ைனர்  

11 நீச்ெல் ேற்றும் உயிர் காப்பு 
ெிடையாட்டுக்கள் 

550,000.00 
திறடேயுள்ை 100 ெரீர் ெரீாங்கடனகடை 
இனம்காணல் 

1,423,575.00 
திறடேயுள்ை 50 ெரீர் ெரீாங்கடனகள் 
இனம்காணப் ட்டுள்ைனர்  
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சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  அணமய 
2016 ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் 
( ிதி /சபௌதகீ) 

 

சசயற்படுத்த 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

பைிகள் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி 
/சபௌதகீ) 

 

12 வுேூ  
50,000.00 

திறடேயுள்ை 50 ெரீர் 
ெரீாங்கடனகடை இனம்காணல் 

47,100.00 திறடேயுள்ை 08 ெரீர் ெரீாங்கடனகள் 
இனம்காணப் ட்டுள்ைனர் . 

13 ஜூமைா 
20,000.00 

திறடேயுள்ை 10 ெரீர் 
ெரீாங்கடனகடை இனம்காணல் 12,500.00 

திறடேயுள்ை 04 ெரீர் ெரீாங்கடனகள் 
இனம்காணப் ட்டுள்ைனர் . 

14 கராட்டி 
700,000.00 

திறடேயுள்ை 50 ெரீர் 
ெரீாங்கடனகடை இனம்காணல் 1,507,480.00 

திறடேயுள்ை 28 ெரீர் ெரீாங்கடனகள் 
இனம்காணப் ட்டுள்ைனர் . 

15 ேல்யுத்தம் 
10,000.00 

திறடேயுள்ை 20 ெரீர் 
ெரீாங்கடனகடை இனம்காணல் 12,000.00 

திறடேயுள்ை 05 ெரீர் ெரீாங்கடனகள் 
இனம்காணப் ட்டுள்ைனர் . 

16 2015 மதெிய டெக்கிமலாட்ைப்  ம ாட்டியில் 
முதலாேிைம் வென்ற ெரீாங்கடனக்கும்  
இன்னுவோரு  ெரீாங்கடனக்கும் 02  
டெக்கில்கள் ெழங்குதல் 

1,080,000.00 

டெக்கில் ஓட்ைப் ம ாட்டியில் 
திறடேயுள்ை 18  ெரீ்ர் 
ெரீாங்கடனகடை இணம்கானல்  
ேற்றும் மோட்ைார் டெக்கில்  
ஓட்ைப் ம ாட்டிக்கு 05  ம டர  
இனம்காணல்  

1,080,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
டெக்கில்  மரெிங் ேற்றும்   ஸ்மைன்ைட் 
 ிரிெில்  திறடேக் காட்டும் 18 ெரீ்ர் 
ெரீாங்கடனகள்   மதெிய ேட்ைத்தில்  
 ங்மகற்கச் வெய்து அெர்கைது  
திறடேகடை நாைறியச்  வெய்ெதற்கு  
இரண்டு  ெரீர்கள் இனம்காணப் ட்டுள்ைனர் 

17 12  வதற்காெிய ெிடையாட்டுப் ம ாட்டிக்கு 
திடணக்கை  டெக்கில் ெங்கத்தினால்  
ெரீாங்கடனகடை  ங்மகற்கச் வெய்தல் 

491,722.00 491,722.00 

18 ெிோனப்  டை டெக்கில் ஓட்ைப் 
ம ாட்டிக்கு  ெரீ்ர்  ெரீாங்டனகடை  
 ங்மகற்கச் வெய்ெதற்காக டெக்கில் 
உ கரணங்கள் ெழங்குதல் 

218,100.00 218,100.00 

19 எஸ்எல்டி ஸ் ீைஸ் டெக்கில் ஒட்ைப் 
ம ாட்டிக்கு  ெரீ்ர்  ெரீாங்டனகடை  
 ங்மகற்கச் வெய்தல் 

18,000.00 18,000.00 

20 2016  டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையிலான 
டெக்கில் ஓட்ைப்  ம ாட்டிவயான்டற 
நைாத்துதல் 

152,156.00 152,156.00 

21 டெக்கில்  ஓட்ைப் ம ாட்டியாைர்கள்  
இருெடர மதெிய  ம ாட்டிகளுக்கு 
 ங்மகற்றகச்வெய்தல் 

50,780.00 50,780.00 

16 



 

 
 
 
 

சிவில்  ிர்வாகப் பிரிவு 
 
 

 ிறுவன கட்டணமப்பு 
 
 

பைிப்பாளர் ( ிர்வாகம்) 
 
 

 
                       

சிவில்  ிர்வாகப் பிரிவு                   ட்டஈட்டுப் பிரிவு 
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சிவில்  ிர்வாகப் பிரிவு 

                      உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-   சிவில் ஆளைி :- 
                                     நிடறமெற்றுத்தர உத்திமயாகத்தர்கள்         – 01    முகாரி   – 01   அ ிெிருத்தி உத்திமயாகத்தர்கள்   – 03 
                                    சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்          - 02                                         உ  முகாரி  – 02  அரெ முகாடேத்துெ உதெியாைர்  - 05 

                                                    ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்                    -   05                                         சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்                         - 08 
                                                                  சமாத்தப் பணடயினர்  - 08  

 

 
 

 
 

சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  அணமய 2016 ஆம் 
ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட 
பைிகள் 

சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் 
( ிதி /சபௌதகீ) 

 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 

 ிதிச் 
சசலவு(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி /சபௌதகீ) 
 

1 2016ஆம் ஆண்டு நிர்ொக ேற்றும் நிதி 
நைெடிக்டககடை நாைதுெடரப் டுத்தி 
ம ணிெருெதற்கு தா ன 
சுற்றறிக்டககடை வெைியிடுதல் 

- திடணக்கை தடலடேயகம் ேற்றும் 
 டைப் ிரிவுகள், உ   டைப் ிரிவுகைில் 
ேற்றும்  யிற்ெிப்  ாைொடலகைில் நிர்ொக 
ேற்றும் நிதி நைெடிக்டககடை 
முடறயாகப் ம ணுதல் 

- 2016 ஆம் ஆண்டு திடணக்கை ேட்ைத்தில் 13 
சுற்றறிக்டககள் ேற்றும் 04 சுற்ற்றிக்டக 
கடிதங்கள் வெைியிைப் ட்டு நிர்ொக ேற்றும் நிதி 
நைெடிக்டககள் ெீர் டுத்தப் ட்டுள்ைன 

2 2016 நிர்ொக அறிக்டகடய  
வெைியிடுதல் 

- அறிக்டகடய தயாரித்து 2016 ஜூன் 
ோதத்திற்கு முன்னர்  வெைியிைல் 

- 2015ஆம் ஆண்டுக்கான நிர்ொக அறிக்டக  2015 
ஜூன் ோதம் 01 ஆம் திகதிவெைியிைப் ட்டு 
மும்வோழிகைிலும் அச்ெிைப் ட்டுள்ைது 

3 2017வெயற் திட்ைத்டத தயாரித்தல் - அறிக்டகடய தயாரித்து 2017 ெனெரி 
ோதத்திற்கு முன்னர்  வெைியிைல் 

- 2017  ஆம் ஆண்டுக்கான வெயற்திட்ை அறிக்டக 
தயாரிக்கப் ட்டு டிெம் ர் ோதம் 17 ஆம் திகதி 
வெைியிைப் ட்டுள்ைது 

4 ெிெில் நிர்ொகப்  ிரிவுக்கு 
இடணக்கப் ட்டுள்ை இடணந்த மெடெ 
ஆைணியினரின் நிர்ொக 
நைெடிக்டககடை மேற்வகாள்ைல் 
ேற்றும் வெற்றிைங்கடை நிரப்புதல் 

- வெற்றிைோகவுள்ை அ ிெிருத்தி 
உத்திமயாகத்தர்கள் ேற்றும் முகாடேத்துெ 
உதெியாைர் வெற்றிைங்கடை நிரப்புதல் 
ேற்றும் அெர்கைது நிர்ொக ெிையங்கடை 
ஒழுங்கு டுத்தல் 

- அ ிெிருத்தி உத்திமயாகத்தர்  தெி 02 உம் 
ேற்றும் அனுேதிக்கப் ட்டுள்ை  அரெ 
முகாடேத்துெ உதெியாைர்  தெி 15 உம் 
நிரப் ப் ைல் 

5 ோதாந்த வதாடலம ெி, ேின்ொர 
ேற்றும் நீர்  ட்டியல்கடை ெீர்வெய்தல் 

65,460,000.00 ோதாந்தம் கிடைக்கப்வ றும்  ட்டியல்கடை 
உரிய முடறயில்  வெலுத்தல் 

57,654,875.16  ிரிவுக்கு கிடைக்கப்வ ற்ற  ட்டியல்கள் 
ோதாந்தம் வெலுத்தப் ட்டுள்ைன 

6  ணியாைர் கலந்துடரயாைல்கடை 
நைாத்துதல் ேற்றும்  ின்னூட்ைம் 
வெய்தல் 

- அலுெலக நைெடிக்டககடை ெிறந்த 
முடறயில்  ம ணுதல் ேற்றும் கைடேகள்  
வதாைர் ாக உள்ை  ிரச்ெிடனகடை 
கலந்துடரயாடுதல் 

- ோதாந்தம்   ணியாைர் கலந்துடரயாைல்கள் 06 
நைாத்தப் ட்டுள்ைன. 

7 இடணந்த மெடெகடைச் மெர்ந்த 
உத்திமயாகத்தர்களுக்கும் ெிெில் 
 ாதுகாப்பு  டையினருக்கும்  யிற்ெி 
ொய்ப்புக்கடை ஏற் டுத்தல் 

- உத்திமயாகத்தர்கைின் ெிையப்  ரப்பு 
 ற்றிய  வதைிடெப் வ ற்றுக்வகாடுத்தல் 
ேற்றும்  யிற்ெிகளுக்கு அனுப்புதல் 

- இலங்டக அ ிெிருத்தி நிர்ொக நிறுெனம்,  
மதெிய  வதாழிற் கல்ெி நிறுெனம்,   ிராக் 
நிறுெனம்  ம ான்றெற்றில்  நடைப்வ ற்ற 31 
 ாைவநறிகளுக்கு ெிெில் உத்திமயாகத்தர்கள் 
உற் ை ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கடை 
அனுப்புதல் 
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சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  அணமய 2016 
ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட 
பைிகள் 

சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் 
( ிதி /சபௌதகீ) 

 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 

 ிதிச் 
சசலவு(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி /சபௌதகீ) 
 

8 உள்ைக கணக்காய்வு ெிொரடணகள் 
வதாைர் ாக நைெடிக்டக எடுத்தல் 
(தடலடேயகம்,  டைப் ிரிவுகள், 
 யிற்ெி  ாைொடலகள், 
கைஞ்ெியொடலகள்  ம ான்ற) 

-  ிரிவுக்கு கிடைக்கும் கணக்காய்வு 
ெிொரடணகள் ேற்றும் உள்ைக ெிொரடண 
கடிதங்களுக்கு மதடெயான 
நைெடிக்டககடை எடுத்தல் 

- 2016 ஆம் ஆண்டு  ிரிவுக்கு கிடைத்துள்ை 
கணக்காய்வு ெிொரடணகளுக்கு  மதடெயான 
தகெல்கடை  டைப் ிரிவுகள் ேற்றும் 
 ிரிவுகைிலிருந்து வ ற்று கணக்காய்வு  ிரிவுக்கு 
முன்னிடலப் டுத்தல் 

9 நிதிக் கட்டுப் ாட்டுக்கு  ணிப் ாைர் 
(நிதிக்கு) உதவுதல் 

- நிதிப்  ிரோணம் 135 இன்  ிரகாரம் நிதி 
அதிகாரங்கடை  கிர்ந்தைித்தல் 

- ெருைத்தினுள்  கிடைக்கப் வ ற்ற வகாடுப் னவு 
உறுதிச்ெீட்டுக்களுக்கு வகாடுப் னவு ெி ாரிசு 
ேற்றும் அனுேதிடய ெழங்கி நிதிப்  ிரிவுக்கு 
முன்னிடலப் டுத்தல் 

10 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்கைின் 
நிரந்தரோக்கல் கடிதங்கள், உள்ைரீ்ப்புக் 
கடிதங்கள், திருத்த கடிதங்கள் 
தயாரித்தல் ேற்றும் ெரி ாரத்தல் 
நைெடிக்டககள் 

- 2016 ஆம் ஆண்டுக்குள் ெகல ெிெில் 
 ாதுகாப்பு  டை அங்கத்தெர்களுக்கும் 
நிரந்தர நியேனக் கடிதங்கடை 
ெழங்குெதற்கு நைெடிக்டக எடுத்தல் 

- 5000 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு நிரந்தர 
நியேனக் கடிதங்கள் ேற்றும் திருத்திய 
கடிதங்கடை தயாரித்து அெர்களுக்கு ெழங்குதல் 

11 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்கைின் 
ஓய்வூதியம் தயாரிக்கும்  ணிக்கு 
உதவுதல் 

- 2015.04.23  ஆம் திகதிக்குப்  ின்னர் 
ஓய்வூவ ற்ற அங்கத்தெர்களுக்கு 
ெிடரொக ோதாந்த ஓய்வூதியத்டதப் 
வ ற்றுக்வகாடுக்கும் நைெடிக்டகடய 
ஆரம் ித்தல் 

- 2016வெப்ைம் ர்  ோதத்திலிருந்து ஓய்வு வ ற்ற 
அங்கத்தெர்களுக்கு  ஓய்வூதியம் ெழங்க 
நைெடிக்டக எடுத்தல்  

12 திடணக்கைத் மதடெப் ாட்டுக்கு 
அரொங்க காணிகடை சுெகீரிக்கும் 
நைெடிக்டககடை மேற்வகாள்ைல் 

- திடணக்கைத்தினால் முன்வனடுக்கப் டும் 
கருத்திட்ைங்களுக்கு  முடறயான 
ெிதத்தில் காணிகடைப் வ ற்றுக்வகாள்ைல் 

-  டைப் ிரிவுகைினால் முன்டெக்கப் டும் 
மகாரிக்டககளுக்கு காணி நில அைடெ 
நைெடிக்டககடை  மேற்வகாண்டு  
திடணக்கைத்திற்கு  முடறயான ெிதத்தில் 
காணிகடை சுெகீரிப் தற்கு நைெடிக்டக எடுத்தல்  

13 அக்கரொர  ெிண்ணப் ங்கள் ேற்றும் 
நலக்வகாடுப் னவு  வதாைர் ாக 
நைெடிக்டக எடுத்தல் 

-  ிரிவுக்கு  கிடைக்கும்  அக்ரொர 
ெிண்ணப் ங்டை ேற்றும் 
நலக்வகாடுப் னவு ெிண்ணப் ங்கடை 
ெரி ார்த்து  மதெிய  காப்புறுது  வ ாறுப்பு 
நிதியத்திற்கு  முன்னைித்தல் 

- அக்ரொர அங்கத்தினர்கைின்  2917  
ெிண்ணப் ங்கள் ேற்றும் தங்க   வெள்ைி 
ெிண்ணப் ங்கள் 6317 ேற்றும் நலக்வகாடுப் னவு 
ெிண்ணப் ங்கள் 762  மதெிய  காப்புறுதி   
வ ாறுப்பு நிதியத்திற்கு  முன்னிடலப்  டுத்தல் 

14 இைர் கைண், உற்ெெ முற் ணம் 
ேற்றும் ெிமெை முற் ணம் வதாைர் ான  
ெகல நைெடிக்டககடையும் 
மேற்வகாண்டு கணக்கு கிடைக்கு  
ெழங்குதல் 

-  ிரிவுக்கு  கிடைக்கப்வ றும் ெகல கைன் 
ெிண்ணப் ங்கடையும்  ெரி ார்த்து  
ெி ாரிசுகள் ேற்றும் அனுேதி  வ றப் ட்ை 
 ின்னர்  கணக்குக் கிடைக்கு ெழங்குதல் 

- இைர் கைன்    மகாடெகள் 481 ேற்றும்  
 ிரிவுக்கு  கிடைக்கப் வ ற்ற ெகல ெிமெை 
முற் ண ேற்றும் உற்ெெ முற் ண 
ெிண்ணப் ங்களும்  ெரி ார்க்கப் ட்டு  
வகாடுப்னவுக்கான ெி ாரிசு வெய்யப் ட்ைதன் 
 ின்னர் கணக்கு  கிடைக்கு ெழங்குதல் 
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 ட்டஈட்டுப் பிரிவு 
 

                 உத்திநயாகத்தர்கள் :-      சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-   
 நிடறமெற்று உத்திமயாகத்தர்கள்   – 02   முகாரி   – 01 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள் எண்ைிக்ணக  – 02   ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர் - 01 
         சமாத்த பணடயிைர்  - 02 

 
 

 
 

சதாடர் 

இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  அணமய 

2016 ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட 

பைிகள் 

சசலவு சசய்ய 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 

 

சசலவு 

சசய்யப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி 

/சபௌதகீ) 

 

1 ேரணவேய்திய ேற்றும் பூரணோக  

அங்கெனீமுற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு 

அங்கத்தெர்கைின் / ஊர் காெல்  டை 

அங்கத்தெர்கைின்  தங்கிொழ்மொருக்கு 

ோதாந்த வகாடுப் னவு  ெழங்குதல் 

.88,793,339.12 ேரணவேய்திய ெிெில் 

 ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கள் 285  

ம ருக்கு ோதாந்த வகாடுப் னவு  

ெழங்குதல் 

 .88,793,339.12 ேரணவேய்திய ெிெில்  ாதுகாப்பு 

அங்கத்தெர்கள் 285  ம ரின்  தங்கி  

ொழ்மொருக்கு ோதாந்த வகாடுப் னவு  

ெழங்குதல் 

2 கைடேயில் உள்ை  ம ாது 

ேரணவேய்திய ெிெில்  ாதுகாப்பு 

 டைெரீ்ர்கைது இறுதிக் கிரிடககளுக்கு   

வகாடுப் னவு வெய்தல் 

- அங்கத்தினர்கைது  

மகாரிக்டககளுக்கு  அடேய  

வகாடுப்னவு ெழங்கப் டுகின்றது 

 

2016  ஆம் ஆண்டு வகாடுப் னவு  வெய்யப் ைெில்டல 
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 ிதிப் பிரிவு 
 
 

 ிறுவனக் கட்டணமப்பு 
 

 
                             பைிப்பாளர் ( ிதி) 

 
 
 

 

  கைக்குப் பிரிவு          சம்பளப் பிரிவு  
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கைக்குப் பிரிவு 
               உத்திநயாகத்தர்கள் :-                      சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-    சிவில் ஆளைி :- 
 நிடறமெற்றுத்தர உத்திமயாகத்தர்கள்  –    02   உ  முகாரி  – 04   அரெ முகாடேத்துெ உதெியாைர்  - 03 
                        சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  -    02            ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர் – 08   சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 03 

        சமாத்தப் பணடயினர்  - 12 
2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு வரவு சசலவுத் திட்டத்திற்கு அணமய 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது 
2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசலவுத் தணலப்பு சசலவுத் 
தணலப்பு 

இல 

சசலவு சசய்ய உத்நதசிக்கப்பட்ட  ிதிச் 
சசலவு 

(2016 ஆம்  ஆண்டு உத்நதச ஏற்பாடு) 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் 
( ிதி /சபௌதகீ) 

(2016 ஆம் ஆண்டு கிணடத்த சமாத்த ஏற்பாடு)(ரூ.) 

சசலவு சசய்யப்பட்ட  ிதிச் 
சசலவு 

(சசலவு சசய்யப்பட்ட சமாத்தச் 
சசலவு)       (ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
இலக்குகள்  ( ிதி 

/சபௌதகீ) 
% ஆக 

மீண்சடழும் 
ெம் ைமும் மெதனமும் 1001               6,076,945,000.00                                               5,984,232,000.00                  5,983,990,530.47  100.00 
மேலதிகமநரம், ெிடுமுடற நாள் ெம் ைம் 1002                    15,769,000.00                                                      3,600,000.00                         3,379,718.02  93.88 
மெறு வகாடுப் னவுகள் 1003             10,375,531,000.00                                             10,222,100,000.00                  9,702,706,807.05  94.92 
 ிரயாணச் வெலவு - உள்நாடு 1101                    44,964,000.00                                                      2,300,000.00                         2,025,302.29  88.06 
 ிரயாணச்  வெலவு - வெைிநாடு 1102                         900,000.00                                                         260,000.00                            255,417.20  98.24 
காகிதாதிகளும் அலுெலக மதடெகளும் 1201                    24,276,000.00                                                      8,500,000.00                         8,428,390.40  99.16 
எரிவ ாருள் 1202                  112,000,000.00                                                    60,360,000.00                       53,507,011.60  88.65 
உணவு  ானங்களும் ெீருடையும் 1203                  896,125,000.00                                                  756,000,000.00                     748,924,882.52  99.06 
ேருத்துெ ெழங்கல்கள் 1204                    80,000,000.00                                                         350,000.00                            337,663.22  96.48 
மெறு ெழங்கல்கள் 1205                  128,435,000.00                                                    38,900,000.00                       38,289,593.26  98.43 
ொகனம்  ராேரிப்பு 1301                    75,000,000.00                                                    40,000,000.00                       39,992,157.04  99.98 
இயந்திரங்களும் உ கரணங்களும் 1302                    17,000,000.00                                                      3,500,000.00                         3,386,897.99  96.77 
கட்டிைங்கள் ேற்றும் நிர்ோணிப்புக்கள் 1303                    35,000,000.00                                                    24,800,000.00                       24,226,422.17  97.69 
ம ாக்குெரத்து 1401                    10,000,000.00                                                      1,550,000.00                         1,083,560.00  69.91 
த ால் ேற்றும் வதாடலவதாைர்பு 1402                    12,840,000.00                                                      4,200,000.00                         4,122,470.49  98.15 
நீரும் ேின்ொரமும் 1403                    30,540,000.00                                                    27,000,000.00                       26,588,308.33  98.48 
குத்தடகக் கூலி 1404                    30,000,000.00                                                    25,200,000.00                       25,187,496.19  99.95 
மெறு மெடெகள் 1405                    14,000,000.00                                                      5,000,000.00                         4,977,454.62  99.55 
நலன்புரி நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் 1501                  250,846,000.00                                                      5,718,000.00                         5,717,178.00  99.99 
அரெ அலுெலர்கைின் ஆதனக் கைன் ெட்டி 1506                      1,000,000.00                                                           65,000.00                              59,140.58  90.99 
உப சமாத்தம்          18,231,171,000.00                                       17,213,635,000.00          16,677,186,401.44  96.88 

மூலதனம் 
கட்டிைங்கள் ேற்றும் நிர்ோணிப்புக்கள் 2001                  140,000,000.00                                                    34,757,000.00                       33,932,779.47  97.63 
இயந்திரங்களும் உ கரணங்களும் 2002                    25,000,000.00                                                    10,000,000.00                         8,487,586.13  84.88 
ொகன ழுது ார்ப்பு 2003                    40,489,000.00                                                    40,400,000.00                       40,391,083.54  99.98 
ொகனம் 2101                  184,000,000.00  - - - 
தை ாைங்களும் ேடனப்வ ாருட்களும் 2102                  121,028,000.00                                                    21,600,000.00                       21,523,029.27  99.64 
இயந்திரங்களும் கருெிகளும் 2103                  187,995,000.00                                                    16,000,000.00                       15,364,678.25  96.03 
ஆைணிப்  யிற்ெி 2401                    14,000,000.00                                                      4,300,000.00                         4,222,592.94  98.20 
முதலீடுகள் 2502                  191,000,000.00                                                  191,000,000.00                     186,549,509.35  97.67 
உப சமாத்தம்                903,512,000.00                                             318,057,000.00                310,471,258.95  97.61 
முழுசமாத்தம்          19,134,683,000.00                                       17,531,692,000.00          16,987,657,660.39  96.90 
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 விவசாயம்  சசங்கல்  கால்நடை வவறு  விவசாயம்  சசங்கல்  கால்நடை வவறு  விவசாயம்  சசங்கல்  கால்நடை வவறு

1 அம்பாடை 7,150.00             -                      -                  1,628,616.81        1,635,766.81        85,052,612.93         3,690,249.00        2,763,540.00        4,911,491.11          96,417,893.04         85,045,462.93         3,690,249.00         2,763,540.00        3,282,874.30           94,782,126.23         

2 கந்தளாய் 95,441.99           120,071.90         -                  4,878,072.88        5,093,586.77        27,273,163.35         6,157,357.50        3,867,168.59        7,488,202.81          44,785,892.25         27,177,721.36         6,037,285.60         3,867,168.59        2,610,129.93           39,692,305.48         

3 ககோமரண்கடவல 139,775.00         -                      231,520.00     1,521,940.00        1,893,235.00        4,807,746.50           2,844,480.00        1,031,400.00        2,061,183.50          10,744,810.00         4,667,971.50           2,844,480.00         799,880.00           539,243.50              8,851,575.00           

4 வசருவில 144,299.00         1,107,059.30      50,493.36       3,412,835.55        4,714,687.21        26,793,470.60         1,470,533.00        2,423,602.37        5,306,029.10          35,993,635.07         26,649,171.60         363,473.70            2,373,109.01        1,893,193.55           31,278,947.86         

5 சவன்னவத்டத -                      -                      -                  42,290.54             42,290.54             679,817.00              51,536.00             13,680.00             919,444.00             1,664,477.00           679,817.00              51,536.00              13,680.00             877,153.46              1,622,186.46           

6 அனுராதபுரம் 235,080.00         -                      -                  2,859,912.65        3,094,992.65        9,643,646.00           4,118,068.00        1,490,275.41        6,094,719.15          21,346,708.56         9,408,566.00           4,118,068.00         1,490,275.41        3,234,806.50           18,251,715.91         

7 கதிர்காமம் -                      -                      -                        -                        57,140.00                16,000.00             278,000.00           198,000.00             549,140.00              57,140.00                16,000.00              278,000.00           198,000.00              549,140.00              

8 கண்டி 15,680.00           716,865.00         16,800.00       473,295.86           1,222,640.86        678,108.00              1,505,583.00        46,345.00             1,462,812.73          3,692,848.73           662,428.00              788,718.00            29,545.00             989,516.87              2,470,207.87           

9 முல்டலத்தீவு 2,597,790.00      277,580.00         283,950.00     614,730.00           3,774,050.00        14,163,670.55         785,568.00           1,857,866.00        2,117,229.00          18,924,333.55         11,565,880.55         507,988.00            1,573,916.00        1,502,499.00           15,150,283.55         

10 உஹன 217,070.00         471,380.00         -                  944,718.00           1,633,168.00        26,591,467.00         1,981,236.50        3,020,037.50        10,532,930.00        42,125,671.00         26,374,397.00         1,509,856.50         3,020,037.50        9,588,212.00           40,492,503.00         

11
ஒன்ைிடைந்த கட்ைடளத் தடலடமயகம் - 

கிளிசநாச்சி 1,850.00             76,200.00           -                  202,520.00           280,570.00           1,062,000.00           84,600.00             110,000.00           326,843.00             1,583,443.00           1,060,150.00           8,400.00                110,000.00           124,323.00              1,302,873.00           

12 கட்டுநாயக்க -                      -                      -                  33,878.20             33,878.20             205,620.00              255,000.00           394,000.00           3,414,360.00          4,268,980.00           205,620.00              255,000.00            394,000.00           3,380,481.80           4,235,101.80           

13 மகாஓயா -                      -                      -                  2,696,048.60        2,696,048.60        57,688,720.65         678,009.00           1,467,381.00        2,773,196.02          62,607,306.67         57,688,720.65         678,009.00            1,467,381.00        77,147.42                59,911,258.07         

14 பஹல்லந்த -                      -                      -                  17,500.00             17,500.00             -                          -                        -                        200,730.60             200,730.60              -                           -                         -                        183,230.60              183,230.60              

15 வில்பத்து 210,330.00         -                      -                  5,915,155.00        6,125,485.00        9,125,431.25           2,914,047.00        1,397,025.00        5,336,112.00          18,772,615.25         8,915,101.25           2,914,047.00         1,397,025.00        (579,043.00)             12,647,130.25         

16 கல்கிாியாகம 37,118.00           -                      -                  -                        37,118.00             89,300.00                109,100.00           -                        -                          198,400.00              52,182.00                109,100.00            -                        -                           161,282.00              

17 சகபித்திசகால்லாவ 294,024.64         -                      2,780.00         486,591.33           783,395.97           20,279,077.35         5,956,201.00        1,679,168.70        4,199,012.17          32,113,459.22         19,985,052.71         5,956,201.00         1,676,388.70        3,712,420.84           31,330,063.25         

18 சமதிாிகிாிய 117,040.00         -                      -                  120,405.00           237,445.00           4,341,363.30           11,280,985.50      1,732,588.65        712,040.00             18,066,977.45         4,224,323.30           11,280,985.50       1,732,588.65        591,635.00              17,829,532.45         

19 சபாலனறுடவ 418,142.50         -                      362,718.00     1,363,401.25        2,144,261.75        27,104,323.00         973,590.50           7,809,200.16        5,040,914.40          40,928,028.06         26,686,180.50         973,590.50            7,446,482.16        3,677,513.15           38,783,766.31         

20 வவுனியா 1,074,255.00      -                      -                  903,152.50           1,977,407.50        21,133,630.00         11,585,310.00      72,000.00             2,658,860.00          35,449,800.00         20,059,375.00         11,585,310.00       72,000.00             1,755,707.50           33,472,392.50         

21 சஹாசராவ்பத்தான 132,355.00         110,980.00         -                  382,330.00           625,665.00           2,637,011.75           20,000.00             6,862,091.00        3,965,911.00          13,485,013.75         2,504,656.75           (90,980.00)             6,862,091.00        3,583,581.00           12,859,348.75         

22 கிளிசநாச்சி -                      135,900.00         -                  1,303,200.00        1,439,100.00        11,715,526.00         338,406.00           2,130,970.00        3,012,847.00          17,197,749.00         11,715,526.00         202,506.00            2,130,970.00        1,709,647.00           15,758,649.00         

23 சமாைராகடல 472,340.00         -                      -                  41,400.00             513,740.00           9,530,125.00           -                        -                        1,472,211.00          11,002,336.00         9,057,785.00           -                         -                        1,430,811.00           10,488,596.00         

24 புத்தளம் -                      -                      -                  90,860.00             90,860.00             32,469,756.00         662,272.00           1,995,959.00        2,358,913.50          37,486,900.50         32,469,756.00         662,272.00            1,995,959.00        2,268,053.50           37,396,040.50         

25 சவலி ஓயா 107,447.50         -                      -                  7,516,083.61        7,623,531.11        9,454,534.25           4,752,657.50        2,233,446.49        4,886,063.00          21,326,701.24         9,347,086.75           4,752,657.50         2,233,446.49        (2,630,020.61)          13,703,170.13         

26 நைன மற்றும் சங்கீத வருமானம் - - - - - - - - 26,338,272.20        26,338,272.20         - - - 26,338,272.20         26,338,272.20         

27 பாதுகாப்புச் வசடவ வருமானம் - - - - - - - - 204,518,089.28      204,518,089.28       - - - 204,518,089.28       204,518,089.28       

சமாத்தம் 6,317,188.63     3,016,036.20     948,261.36    37,448,937.78     47,730,423.97     402,577,260.48      62,230,789.50     44,675,744.87     312,306,416.57     821,790,211.42      396,260,071.85      59,214,753.30      43,727,483.51     274,857,478.79      774,059,787.45      

2016  வருடத்தின் சனவரி முதல்  நவம்பர் வரை பரடப் பிரிவுகள் மற்றும்  பயிற்சிப் பாடசாரைகள் மூைம்   நரடமுரைப்படுத்தப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் வருமான  சசைவு அைிக்ரக 

சதாைர் 

இல
படையைி / பயிற்சிப் பாைசாடல

 சசலவு
சமாத்தம்

 வருமானம்
சமாத்தம்

 இலாபம்
சமாத்தம்
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சம்பளப் பிரிவு 
         உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-   சிவில் ஆளைி :- 
           நிடறமெற்றுத்தர உத்திமயாகத்தர்கள்     – 01  ோெட்ை உத்திமயாகத்தர் – 02  அரெ முகாடேத்துெ உதெியாைர்  - 01 
           சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்       -  01  உ  முகாரி  - 08  சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள் - 01 
      ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர் – 08  
      சமாத்த வரீ்ர்கள்   - 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

சதாடர் 

இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  அணமய 

2016 ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட 

பைிகள் 

சசலவு சசய்ய 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 

(ரூபா மில்லியன்) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 

(ரூபா மில்லியன்) 

சசலவு 

சசய்யப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 

(ரூபா மில்லியன்) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  

( ிதி /சபௌதகீ) 

 

1 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 

ோதாந்த ெம் ைம் ெழங்கல் 

16,452.48 - 13,111.5 - 

2 2016  ெிெில்  ாதுகாப்பு 

அங்கத்தெர்களுக்கு ெிங்கை தேிழ் 

புத்தாண்டு முற் ணம் ெழங்கல் 

300 - 285.9 - 

3 2016  ெிெில்  ாதுகாப்பு 

அங்கத்தெர்களுக்கு ராேஸான் உற்ெெ 

முற் ணம் ெழங்கல் 

9.50 - 9.07 - 

4 நத்தார்  ண்டிடக முற் ணம் ெழங்கல் 4 - 3.81 - 
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2016 வருடத்தில் சிவில் பாதுகாப்பு அங்கத்தவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கல் அறிக்ணக 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

மாதம் 

மாவட்ட 
உத்திநயாகத்தர் முகாரி உப  முகாரி சிவில் பாதுகாப்பு வரீர் இரந்த / அங்கவனீ நவறு (ஓய்வுசபற்ற) சமாத்தம் 

பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

சதாணக 

(ரூ) 

மில்லியன் 

பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

சதாணக          

(ரூ)  

மில்லியன் 

பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

சதாணக 

(ரூ) 

மில்லியன் 

பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

சதாணக 

(ரூ) 

மில்லியன் 

பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

சதாணக 

(ரூ) 

மில்லியன் 

பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

சதாணக 

(ரூ) 

மில்லியன் 

பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

சதாணக 

(ரூ) 

மில்லியன் 

ெனெரி 
24 .0.80 

1909 

 
61.79 3343 102.38 33038 948.97 292 7.94 39 0.84 38645 1,122.72 

வ ப்ருெரி 
23         0.75 1909 58.85 3343 97.54 33046 903.35 292 7.78 39 0.77 38652 1,069.04 

ோர்ச் 
22 0.76 1901 60.93 3341 101.55 33055 942.91 285 7.58 37 0.83 3641 1,114.56 

ஏப் ரல் 
22 0.76 1903 61.29 3338 102.27 33034 945.94 283 7.53 35 0.81 38615 1,118.60 

மே 22 0.75 2578 94.96 5800 236.69 29766 833.88 236 6.14 37 0.91 68439 1,173.33 

ஜூன் 
22 0.75 2578 81.79 5795 174.39 29754 836.61 273 7.15 37 0.87 38459 1,101.56 

ஜூடல 
22 0.74 2581 81.29 5850 174.90 29677 827.73 329 7.19 36 0.87 38495 1,092.72 

ஆகஸ்ட் 22 0.75 2578 81.42 5840 175.10 29612 824.65 330 7.19 36 0.89 38418 1,090.00 

வெப்ைம் ர் 
22 0.72 2572 80.5 5834 173.63 29542 821.88 332 7.23 33 0.84 38335 1,084.80 

ஒக்மைா ர் 
21 0.68 2562 78.84 5826 170.35 29502 807.55 330 7.20 0 0 38241 1,064.62 

நெம் ர் 
21 0.68 2556 76.97 5811 165.90 29441 787.93 329 7.16 0 0 38158 1,038.64 

டிெம் ர் 
21 0.70 2552 78.11 5813 167.59 29425 787.38 327 7.13 0 0 38138 1,040.91 

சமாத்தம் 8.84  896.74  1,842.29  10,268.78  87.22  7.63  13,111.50 

28 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சபறுணக மற்றும் நபாக்குவரத்துப் பிரிவு 
 

 

 ிறுவனக் கட்டணமப்பு 
 

 
 பைிப்பாளர் (சபறுணக மற்றும் நபாக்குவரத்து) 

 

 
 

    
   

        சபறுணகப் பிரிவு    நபாக்குவரத்துப் பிரிவு      சதாழில்நுட்ப மற்றும் பராமரிப்பு    ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்திப் 
   பிரிவு      பிரிவு 
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சபறுணகப் பிரிவு 
   உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-  
           நிடறமெற்றுத்தர உத்திமயாகத்தர்கள்  -  01  ோெட்ை உத்தமயாகத்தர்  -   01  
            சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்   –  01  முகாரி   –   02  
      உ  முகாரி  -   12 
      ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர் –   05 
      சமாத்த வரீ்ர்கள்   -    20 

 

 

வதாைர் 
இல 

2016 திட்ைேிைல் அறிக்டக ேற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிடணந்த திட்ைத்திற்கு  (2014-2016)  அடேய 2016 ஆம் ஆண்டில்  2016 ஆம் ஆண்டு உண்டேயாக  

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள்  சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு  
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகள்  

( ிதி /சபௌதகீ)  

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 
 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
இலக்குகள்  ( ிதி 

/சபௌதகீ)  
 

வழங்கல் 
1 ெருைாந்தம் ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கைத்தின் ஆண் டையினர் 

/ வ ண்  டையினர்களுக்கு மதடெயான ெீருடைகள் ேற்றும் 
ஆ ரணங்கடை வகாள்ெனவு வெய்தல் 

756,000,000.00 அங்கத்தெர்கள் 38000 748,924,882.52 அங்கத்தெர்கள் 38000 

2 திடணக்கைத்தின் நிர்ொக  ணிக்கைடேகளுக்கு மதடெயான 
காகிதாதிகள் ேற்றும் உ கரணங்கடை வகாள்ெனவு வெய்தல் 

8,500,000.00  டைப் ிரிவு          - 23 
 யிற்ெிமுகாம்கள்   - 05 
துடணப்  ிரிவு       - 02 

8,428,390.40  டைப் ிரிவு      - 23 
 யிற்ெிமுகாம்கள் - 05 
துடணப்  ிரிவு   - 02 

3 ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கை தடலடேயகம்,  டைப் ிரிவு, 
துடணப்  ிரிவு ேற்றும்  யிற்ெி முகாம்களுக்கு  ேற்றும் ெிமெை 
கருத்திட்ைங்களுக்கு மதடெயான சுத்திகரிப்பு வ ாருட்கள் 
ேற்றும் வ ாது உ கரணங்கடை வகாள்ெனவு வெய்தல், ெங்கீதக் 
குழுக்களுக்கு  மதடெயான வ ாருட்கள் ேற்றும் நைன 
உடைகடை வகாள்ெனவு வெய்தல் ராேரிப்புக்கு மதடெயான 
ேின் வ ாருட்கடை வகாள்ெனவு வெய்தல் 

38,900,000.00  டைப் ிரிவு       - 23 
 யிற்ெிமுகாம்கள்  – 05 
துடணப்  ிரிவு    - 02 

38,289,593.26  டைப் ிரிவு      - 23 
 யிற்ெிமுகாம்கள் - 05 
துடணப்  ிரிவு   - 02 

4 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின்  யிற்ெிகைின் ம ாது  
மதடெயான முதலுதெி ேருந்துகடை வகாள்ெனவு வெய்தல் 

350,000.00  டைப் ிரிவு  - 23 
 யிற்ெிமுகாம்கள்– 05 
துடணப்  ிரிவு  - 01 

337,663.00  டைப் ிரிவு- 23 
 யிற்ெிமுகாம்கள் - 05 
துடணப்  ிரிவு - 01 

5 எரவ ாருள் 53,556,000.00 திடணக்கைத்திற்குரிய ெகல 
ொகனங்களுக்கும் 
எரிவ ாருள் 

53,507,011.60 திடணக்கைத்திற்குரிய 
ெகல ொகனங்களுக்கும் 
எரிவ ாருள் 

பராமரிப்பு 
6 ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கை தடலடேயகம்,  டைப் ிரிவு, 

துடணப்  ிரிவு ேற்றும்  யிற்ெி முகாம்கள் ேற்றும் கருத்திட்ை 
கட்டிைப்  ணிகளுக்கும்  ராேரிப்புப்  ணிகளுக்கும் கட்டிைப் 
வ ாருட்கடைவகாள்ெனவு வெய்தல் 

24,800,000.00 கட்டிடங்கள் அணமத்தல் 
மோல்ம       - 02 
வகாண்ைச்ெி    – 02 
அனுராதபுரம்   – 01 
முல்டலத்தீவு  – 01 
ெில் த்து      - 01 

24,226,422.17  
மோல்ம          - 02 
கஜூெத்டத      – 02 
அனுராதபுரம்     – 01 
முல்டலத்தீவு    – 01 
ெிலச்ெிய        - 01 
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சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  அணமய 2016 ஆம் 
ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 
 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
இலக்குகள்  ( ிதி /சபௌதகீ) 

 

வழங்கல் 
7 திடணக்கைத்தின் ொகனங்களுக்கு மதடெயான 

வ ாருட்கடை வகாள்ெனவு வெய்தல் 
40,000,000.00 ையர்         - 1333 

ரியுப்         - 695 
வகாலர்       – 490 
 ற்றறி       - 185 

39,992,157.04 ையர்    - 1333 
ரியுப்    -  695 
வகாலர்  –  490 
 ற்றறி  -  185 

8 இயந்திரங்கள் ேற்றும் இயந்திரொதனங்கைின்  ராேரிப்புச் 
வெலவுகள் 

3,500,000.00 குைிரூட்டிகள்          -  95 
ேின் ிரப் ாக்கி         –  34 
நிழற்  ிரதி  இயந்திரம் –  30 
குைிர்ொதனப் வ ட்டி    - 20 

3,386,897.99 குைிரூட்டிகள்         - 95 
ேின் ிரப் ாக்கி        – 34 
நிழற்  ிரதி இயந்திரம் – 30 
குைிர்ொதனப் வ ட்டி  - 20 

நசணவகள் 
9 ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கை தடலடேயகம்,  டைப் ிரிவு, 

துடணப்  ிரிவு ேற்றும்  யிற்ெி முகாம்கள் ேற்றும் 
கருத்திட்ைங்கைில் உள்ை ம ாட்மைா வகாப் ி இயந்திரம், 
கணினி, ேின்  ிறப் ாக்கி, ேின் ேற்றும் இலத்திரனியல் 
இயந்திரங்கள்  ழுது ார்த்தல் 

71,220,655.00  டைப் ிரிவு        - 23 
 யிற்ெிமுகாம்கள்   - 05  
துடணப்  ிரிவு     - 01 

4,977,454.62  டைப் ிரிவு        - 23 
 யிற்ெிமுகாம்கள்   - 05  
துடணப்  ிரிவு     - 02 

மூலதனச் சசாத்துக்கள் மறுசரீணமப்பு மற்றும்  விருத்தி 

10 கட்டிைங்கள் ேற்றும் நிர்ோணிப்புக்கள் 34,757,000.00 மோல்ம        - 02 
கஜூெத்டத    – 02 
அனுராதபுரம்   – 01 
முல்டலத்தீவு  – 01 
ெிலச்ெிய      - 01 

33,932,454.62 மோல்ம         - 02 
கஜூெத்டத     – 02 
அனுராதபுரம்    – 01 
முல்டலத்தீவு   – 01 
ெிலச்ெிய       - 01 

11 இயந்திரங்கள் ேற்றும் இயந்திரொதனங்கள் 10,000,000.00 குைிரூட்டிகள்          - 95 
ேின் ிரப் ாக்கி          – 34 
நிழற்  ிரதி  இயந்திரம் – 30 
குைிர்ொதனப் வ ட்டி    - 20 

8,487,586.13 குைிரூட்டிகள்          - 95 
ேின் ிரப் ாக்கி         – 34 
நிழற்  ிரதி  இயந்திரம் – 30 
குைிர்ொதனப் வ ட்டி    - 20 

மூலதனச்  சசாத்துக்கள்  ணகப்பற்றல் 

12 ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கை தடலடேயகம்,  டைப் ிரிவு, 
துடணப்  ிரிவு ேற்றும்  யிற்ெி முகாம்கள் ேற்றும் 
கருத்திட்ைங்களுக்கு  மதடெயான  இயந்திர உ கரணங்கள் 
ேற்றும் கருெிகடை வகாள்ெனவு வெய்தல் 

21,600,000.00  டைப் ிரிவு        - 23 
 யிற்ெிமுகாம்கள்   - 05  
துடணப்  ிரிவு     - 02 

21,523,029.27  டைப் ிரிவு        - 23 
 யிற்ெிமுகாம்கள்   - 05  
துடணப்  ிரிவு     - 02 

13 இயந்திரங்கள் ேற்றும் இயந்திரொதனங்கள்  ராேரிப்பு 16,000,000.00 குைிரூட்டிகள்          - 95 
ேின் ிரப் ாக்கி         – 34 
நிழற்  ிரதி  இயந்திரம் – 30 
குைிர்ொதனப் வ ட்டி    - 20 

15,364,678.25 குைிரூட்டிகள்           - 95 
ேின் ிரப் ாக்கி          – 34 
நிழற்  ிரதி  இயந்திரம்  – 30 
குைிர்ொதனப் வ ட்டி    - 20 
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நபாக்குவரத்துப் பிரிவு 
 

        உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
 நிடறமெற்றுத்தர உத்திமயாகத்தர்கள்  – 01  முகாரி    – 04  
  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்  - 01  உ  முகாரி   - 07 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 02  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்  – 45  
      சமாத்த வரீ்ர்கள்    - 56 

 
 
 

சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 
 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி /சபௌதகீ) 
 

1 திடணக்கைத்திலுள்ை கனரக ொகனங்கள்,  ாரம் 
குடறந்த ொகனங்கள் ேற்றும்  மோட்ைார்  
டெக்கில் உட் ை ெகல ொகனங்கைினதும் ெிறு 
 ழுது ார்ப்புக்கடை  வெய்தல் 

40,000,000.00 திடணக்கை 
ொகனங்கைின் ெிறு 
 ழுது ார்ப்புக்கடை  
வெய்தல் 

39,992,157.04 திடணக்கைத்திற்குரிய 388 ொகனங்கைின் ெிறு 
 ழுது ார்ப்புக்கள் மேற்வகாள்ைப் ட்ைன 

2 திடணக்கைத்திலுள்ை கனரக ொகனங்கள்,  ாரம் 
குடறந்த ொகனங்கள் ேற்றும்  மோட்ைார்  
டெக்கில் உட் ை ெகல ொகனங்கைினதும் 
 ிரதான  ழுது ார்ப்புக்கடை  வெய்தல் 

40,400,000.00 திடணக்கை 
ொகனங்கைின்  ிரதான 
 ழுது ார்ப்புக்கடை  
வெய்தல் 

40,391,083.54 திடணக்கைத்திற்குரிய 127 ொகனங்கைின்  
 ிரதான    ழுது ார்ப்புக்கள் 
மேற்வகாள்ைப் ட்ைன 

3 திடணக்கைத்திலுள்ை கனரக ொகனங்கள்,  ாரம் 
குடறந்த ொகனங்கள் ேற்றும்  மோட்ைார்  
டெக்கில் உட் ை ெகல ொகனங்கைினதும் 
எரிவ ாருள் ெழங்கல் 

53,556,000.00 - 53,507,011.60 ொகனப்  ம ாக்குெரத்துக்கு ெருைத்திற்குள் 
996,956 லீட்ைர் எரிவ ாருள் ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

4  யிற்ெிப்  ாைொடலகள் ேற்றும் ோகாண 
அலுெலகங்கைின் கைடேகளுக்காக 
ெழங்கப் ட்டுள்ை ெகல ொகனங்கைினதும் தரப் 
 ரிமொதடன வெய்தல் 

- ெகல ொகனங்கைினதும் 
தரப்  ரிமொதடன 
வெய்தல் 

- தடலடேயக  ணிப் ாைர்கைின் ெகல 
ொகனங்கைினதும் தரப்  ரிமொதடன  
வெய்யப் ட்டுள்ைன 

5 ெகல ொகன ொரதிகளுக்கும் வதாழில்நுட்  
அறிவு, ொகனப்  ராேரிப்பு, ெதீி ஒழங்குகள் 
ேற்றும் ஒழுக்கம் வதாைர் ாக அறிவுறுத்தல் 
ெகுப்புக்கடை நைாத்துதல் 

- ொரதிகளுக்கு  மதொயன  
ெிைய அறிடெ 
ெழங்குதல் 

- ொரதிகள் 10 ம ருக்கு மதெிய வதாழில் கற்டக 
நிறுெனத்தினால் ஒரு நாள்  யிற்ெி 
நிகழ்ச்ெித்திட்ைவோன்று நைாத்தப் ட்ைது 

6  ாெடனக்கு உதொத வ ாருட்கடை  
கைஞ்ெியப் டுத்தல் ேற்றும் உரிய  முடறயில் 
அெற்டற அகற்றுதல் 

- ெகல  கழிவுப்  
வ ாருட்கடையும்   திவு  
வெய்து   
கைஞ்ெியப் டுத்தல் 

- ெகல  ாடனக்கு உதொத வ ாருட்களும்  திவு 
வெய்யப் ட்டு மெரு ிட்ை   டைப் ிரிவு  
முகாேில்  கைஞ்ெியப் டூத்தப் ட்டுள்ைன. 
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சதாழில்நுட்ப மற்றும் பராமரிப்பு பிரிவு 
 

              உத்திநயாகத்தர்கள் :-     சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-       
  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்  - 01   உ  முகாரி   – 01 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 01   ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்கள்   - 12 
       சமாத்த வரீ்ர்கள்   - 13  

 

 

வதாைர் 
இல 

2016 திட்ைேிைல் அறிக்டக ேற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிடணந்த திட்ைத்திற்கு  (2014-2016)  அடேய 
2016 ஆம் ஆண்டில்  

2016 ஆம் ஆண்டு உண்டேயாக  

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள்  சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்
ட  ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்
ட இலக்குகள்  
( ிதி /சபௌதகீ)  

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி 
/சபௌதகீ)  

 

1 ெகல வதாழில்நுட்  ேற்றும்  ராேரிப்பு  ிரச்ெிடனகடை 
தீர்த்தல் 

- - - ெகல வதாழில்நுட்  ேற்றும்  ராேரிப்பு 
 ிரச்ெிடனகடை தீர்த்தல் 

2 ெருைாந்தம் நடைவ றும் சுதந்திர தின ெிழா 
டெ ெத்தில்  ங்குவகாள்ளும்  டையினர் 
தங்குேிைங்கைில் மதடெயான ெகல உட்கட்ைடேப்பு 
ெெதிகடையும் வெய்துவகாடுத்தல் 

- - -  டையினருக்கு மதடெயான 84 நீர் 
 வுெர்கள் ெழங்குதல் 

3 ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கைத்தினால் ெருைாந்தம் 
நைாத்தும் புத்தாண்டு ெந்டதக்கு மதடெயான ெகல 
வதாழில்நுட்   ராேரிப்பு ெெதிகடை வெய்தல் 

- - - ெிற் டன கூைங்கள் 32,  ிரதே ெிருந்தினர் 
மேடை 01, ெங்கீத குழுவுக்கான  ாரிய 
மேடை, ேற்றும் ெரமெற்பு மதாரடண 01 

4 தடலடேயகம் ேற்றும் முகாம்கைில் ேின்ொர ேற்றும் 
இலத்திரனியல் உ கரணங்கைின்  மகாைாறுகடை 
இனம்காண்டு  தீர்த்தல் ேற்றும்  தகெல்கடைப் வ றுதல் 

- - - குைிரூட்டிகள் 38, ேின் ெிெிறி 08, ேின் 
குேிழ்கள் 60  மகாைாறுகடை தீர்த்தல் 

5 திடணக்கைத்தின் அன்றாை இலத்திரனியல் 
உ கரணங்கைின்   ராேரிப்பு ேற்றும் மதடெயான 
வதாழில்நுட்   இலத்திரனியல் உ கரணங்கடை 
ெழங்குதல் 

- - - அன்றாைம் அறிெிக்கப் டும் வதாழில்நுட்  
மகாைாறுகள் தீர்க்கப் ட்ைன 

6 தடணக்கைத்தின்  இடணயத்தை ேற்றும் அ ிெிருத்தி  
நைெடிக்டககள் வதாைர் ாக  ஆராய்ச்ெி ேற்றும் 
அ ிெிருத்திப்  ிரிவுக்கு உதவுதல் 

- - - இடணயத்தை  ிரச்ெிடனகள் 100-160 அைவு  
தீர்க்கப் ட்டுள்ைன 

7 தடலடேயக ேற்றும்  டைப்  ிரிவுகளுக்கு ெழங்கியுள்ை 
குைிரூட்டிகடை  வ ாருத்தல் ேற்றும்  ழுது ார்ப்பு  

- - - முகாம்களுக்கு புதிதாக குைிரூட்டிகடை  
வ ாருத்தல் 

8 வ றுடகப்    ிரிவுக்குத்  மதடெயான வதாழில்நுட்  
ெடகயடீுகடை ெழங்குதல் 

- - - வ று டகப்  ிரிவுக்கு  முன்டெக்கப் டும் 
மகாடெகளுக்கு  மதடெயான  
வதாழில்நுட்  ெடகய்யடீுகள் 
ெழங்கப் ட்டுள்ைன 

9  ணிப் ாைர் நாயகத்தினால் வதாழில்நுட்  ேற்றும் 
 ராேரிப்பு  ிரிவுக்கு   ணிக்கப் டும்   ணிகடை 
நிடறமெற்றல் 

- - - அறிெிக்கப் ட்ை ெகல வதாழில்நுட்  ேற்றும் 
 ராேரிப்பு  ிரச்ெிடனகள் தீர்க்கப் ட்ைன 

34 



 

 

 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு 
         உத்திநயாகத்தர்கள் :-              சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்  - 01  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்  – 06 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 01  சமாத்த வரீ்ர்கள்    - 06  
    

 

சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 
 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 
 ிதிச் சசலவு   

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி /சபௌதகீ) 
 

1 ஆராய்ச்ெி ேற்றும் அ ிெிருத்தி  ிரிவுக்கு 
ஏற்புடைய  ெகல  ிரச்ெிடனகடையும் 
தீர்த்தல் 

- - - அறிெிக்கப் ட்ை  ஆராய்ச்ெி ேற்றும் அ ிெிருத்தி 
 ிரிவுக்கு ஏற்புடைய ெகல  ிரச்ெிடனகடையும் தீர்த்தல் 

2 ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கைத்திற்குரிய 
 டைப் ிரிவுகைின் ெகல கணினிகைினதும் 
மகாைாறுகடை கண்ைறிந்து  ழுது ார்த்தல் 

- - - அன்றாைம் ஏற் டும் கணினிகைின் மகாைாறுகடை 
ெீர்வெய்தல் ேற்றும்  2016  ஆம் ஆண்டில் தடலடேயக 
ேற்றும்  டைப்  ிரிவுகைின் கிடைக்கப் வ ற்ற 400 
கணினிகள்  ழுது ார்க்கப் ட்ைன 

3 தடலடேயகத்தின் இடணயத்தை 
கட்ைடேப்ட   ராேரித்தல் ேற்றும் புதிய 
இடணப்புக்கடை ெழங்குதல் 

- - - இடணயத்தை மகாைாறுகள் 100 –200 அைவு  
தீர்க்கப் ட்ைன 

4 ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கைத்திற்குரிய 
 டைப் ிரிவுகைின் ெகல கணினிகைினதும் 
அச்சு இயந்திரங்கடையும் ெடலயடேப்பு 
வெய்யும்   வேன்வ ாருடை  வ ாருத்தல் 

- - - 15 கணினிகள் ேற்றும் 20 அச்சு இயந்திரங்களுக்கு 
வேன்வ ாருள் வ ாருத்தல் 

5  ணிப் ாைர் நாயகத்தின்  ாதுகாப்பு வகேரா 
கட்ைடேப்ட   ராேரித்தல் 

- - - வகேரா கட்ைடேப் ில் மகாைாறு ஏற் ட்ை உைன் ெகல 
குடற ாடுகளும் தீர்க்கப் ட்ைன 

6 தடலடேயக மகட்ம ார்கூைத்தில்  ெிழா 
டெ ெங்கைின் ம ாதும் நடைவ றும் 
கருத்தரங்குகைின் ம ாதும் ேல்டி ேீடியா  
இயந்திரங்கடைப் வ ாருத்துதல் ேற்றும் 
வெயற் டுத்தல் 

- - - ெருைத்தில் 15  தைடெகள் மேற்வகாள்ைப் ட்ைன 

7 தடலடேயகத்தின் உள்ைக  வதாடலம ெி 
கட்ைடேப்ட   ராேரித்தல் ேற்றும் புதிய 
இடணப்புக்கடை ெழங்குதல் 

- - -  ிரச்ெிடனகள் ஏற் ட்ை எல்லா ெந்தர்ப் த்திலும் அடெ 
தீர்க்க்கப் ட்ைன. 2016  ஆம் ஆண்டில் 06 புதிய 
இடணப்புக்கள் ெழங்கப் ட்ைன 

8 நிடலயான வதாடலம ெிகள் வதாைர் ாக 
ஏற்புடைய நிறுெனத்துைன்  
ஒருங்கிடணப்ட  ஏற் டுத்தல் 

- - -  ிரச்ெிடனகள் ஏற் ட்ை எல்லா ெந்தர்ப் த்திலும் 
நிறுெனத்துைன் வதாைர்புவகாண்டு அெற்டற தீர்த்தல் 

9 அத்தியாெெிய கைடேகைின் ம ாது  ராேரிப்பு 
 ிரிவுக்கு உதவுதல் 

- - - திடணக்கைத்தினால்  மேற்வகாள்ைப் டும் ெகல டெ ெ 
ெந்தர்ப் ங்கைிலும்  ராேரிப்பு  ிரிவுக்கு உதவுதல் 
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ஆளைி  ிர்வாகப் பிரிவு 
 
 

 ிறுவன கட்டணமப்பு 
 
 

பைிப்பாளர் (ஆளைி  ிர்வாகம்) 
 

 

 
 

         ஆளைி  ிர்வாகப் பிரிவு       ஓய்வூதியப் பிரிவு   தனிப்பட்ட நகாணவகள் பிரிவு 
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ஆளைி  ிர்வாகப் பிரிவு 

              உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-  சிவில் உத்திநயாகத்தர்கள்    
 நிடறமெற்றுத்தர உத்திமயாகத்தர்கள்  – 01  முகாரி   – 06  அரெ முகாடேத்துெ உதெியாைர்  - 01 
  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்  - 01  உ  முகாரி  - 14  சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள் - 01 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 02  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர் – 22  
      சமாத்த வரீ்ர்கள்   - 42 

 

 
சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 
 ிதிச் சசலவு( 

ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி /சபௌதகீ) 
 

1 ெிெில்  ாதுகாப்பு உத்தமயாகத்தர்கைின் 
நியேனத்டத உறுதிப் டுத்தி கடிதம் ெழங்குதல் 

- - - 2197 அங்கத்தெர்களுக்கு நிரந்தர நியேனக் 
கடிதங்கள் ெழங்குதல் 

2 அங்கத்தெர்களுக்கு ேீண்டும் மெடெடய 
ெழங்குதல் (கருடண அடிப் டையில்  நீதிேன்ற 
தீர்ப் ின்  ிரகாரம் – குற்றேற்றெர் என ெிடுதடல 
வெய்யப் ைல்) 

- - - 88  அங்கத்தெர்களுக்கு ேீை மெடெ ெழங்குதல் 

3 மெடெயிலிருந்து நீக்கல்,  தெி ெிலகல் ேற்றும் 
மெடெ வெறிதாக்கல் 

- - - ெருைத்தில்  மெடெயிலிருந்து நீக்கல் 19,  தெி 
ெிலகல் 37 ேற்றும் மெடெ வெறிதாக்கல் 201 ஏற்  
நைெடிக்டக எடுத்தல் 

4 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் இைோற்றம் 
வதாைர் ான நைெடிக்டககள் 

- - - ெருைத்திற்குள் 425 அங்கத்தெர்களுக்கு 
இைோற்றம் ெழங்குதல் 

5  தெி உயர்வு நைெடிக்டககள் - - - ெருைத்தில்  தெி உயர்வுகள் ெழங்கப் ைெில்டல 

6 ஓய்வுவ றுடக  நைெடிக்டககள் - - - 283 அங்கத்தெர்கைின் ஓய்வுவ றுடக நைெடிக்டக 

7 வெ ைிநாட்டு லீவு முடிெடைந்த 
உத்திமயாகத்தர்கடை ேீண்டும்  மெடெயில்   
இடணத்தல் வதாைர் ான நைெடிக்டககள் 

- - - 86 அங்கத்தெர்களுக்கு ேீண்டும் மெடெ 
ெழங்குதல் 

8 வெைிநாட்டு ேற்றும் மெறு காரணங்களுக்கு லீவு 
வ ற்றுக்வகாண்ைெர்கள் லீவு காலம் முடிந்த 
 ின்னர் ேீண்டும் கைடேக்கு ெமூகேைித்தல் 

- - - 131 அங்கத்தெர்களுக்கு ேீண்டும் மெடெ 
ெழங்குதல் 

9 அங்கத்தெர்கைின் ஒழுக்காற்று நைெடிக்டககள் 
(மெடெயிலிருந்து நீக்கல்,   ணித்தடை, 
இைோற்றம், ேீண்டும்  மெடெ ெழங்குதல், 
எச்ெரிக்டக கடிதங்கள் ெழங்குதல்)  

- - - 138 அங்கத்தெர்கள்  வதாைர் ாக ஒழுக்காற்று 
நைெடிக்டக எடுத்தல் 

10  ல்மெறு நிறுெனங்கைின்   மதடெகளுக்கு  
ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின்  எண்ணிக்டக 
அறிக்டககடை தயாரித்தல் 

- - - நிறுெனங்களுக்கு மதடெயான ெடகயில் 
ோதாந்த  காலாண்டு அறிக்டககடை தயாரித்து 
ெழங்குதல் 

11 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் ெம் ை 
 ரிோற்றங்கள் வதாைர் ான  நைெடிக்டககள் 

- - - 38225 அங்கத்தெர்களுக்கு ஏற்புடைய ெம் ைப் 
 ரிோற்றம்  மேற்வகாள்ைல் 
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ஓய்வூதியப் பிரிவு 

 

         உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-  சிவில் ஆளைி     
  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர் - 01   உ  முகாரி  – 03  அரெ முகாடேத்துெ உதெியாைர்     - 02 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள் - 01   ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர் - 02  சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்           - 02 
      சமாத்த வரீ்ர்கள்   - 05   
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 
சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் 

சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்ப

ட்ட  ிதிச் 
சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 
 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 
 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி 
/சபௌதகீ) 

 

1 2015.04.23  ஆம் திகதியிலிந்து 2016.12.31 ஆம் 
திகதி ெடரஓய்வூ  வ ற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு 
 டையினரினருக்கு ஓய்வூதியம்  
வ ற்றுக்வகாடுத்தல் 

- 437 அங்கத்தெர்கள் - 2015 ஆம் ஆண்டு ஓய்வுவ ற்ற 20 ம ருக்கு 
ஓய்வூதியம் ெழங்கப் ட்டுள்ைது. 

2 2015.04.23  ஆம் திகதிக்குப்  ின்னர் ஓய்வு வ ற்ற 
ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்’கத்தெர்’களுக்கு  
ெிதடெகள் அனாடதகள்  ங்கைிப்பு 
நிதியத்திற்கு  திவு  வெய்ெதற்கு மதடெயான  
ெிண்ணப் ங்கடை ஓய்வூதியத் 
திடணக்கைத்திற்கு அனுப்புதல் 

- 141 அங்கத்தெர்கள் - 73 ெிண்ணப் ங்கள் அனுப் ப் ட்டுள்ைன. 

3 ெிதடெகள் அனாடதகள்  ங்கைிப்பு எண்கடைப் 
வ ற்றுக்வகாள்ை ஓய்வூதியத் திடணக்கைத்திற்கு 
அனுப்புெதற்கு PD3  ெிண்ணப் ங்கடை 
தயாரித்தல் 

-  
 

 

- 15 ெிண்ணப் ங்கள் ஓய்வூதிய 
திடணக்கைத்திற்கு அனுப் ப் ட்டுள்ைன. 

4 2015.04.23 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் ேரணவேய்திய, 
அங்கெனீமுற்ற ேற்றும் ஓய்வுவ ற்ற 
அங்கத்தெர்களுக்கு ஓய்வூதிய நன்டேகடைப் 
வ ற்றுக்வகாடுத்தல் 

- - - 2870 அங்கத்தெர்கைின் வ யர்  ட்டியல் 
அடேச்ெரடெயின் அங்கீகாரத்திற்கு 
ெேர்ப் ிக்கப் ட்டுள்ைது. 
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தனிப்பட்ட நகாணவகள் பிரிவு 
          உத்திமயாகத்தர்கள் :-    ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையணி :-  
  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்  - 01  ோெட்ை உத்தமயாகத்தர்   - 01  
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 01  முகாரி    – 01  
      உ  முகாரி   - 01 
      ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்  – 02  
      சமாத்த வரீ்ர்கள்    - 05 

 

 
 
 

 
 

 
 

சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  அணமய 2016 
ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 
 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி 
/சபௌதகீ) 

 

1 ெிெில்  ாதுகாப்புத் திடணக்கைத்தின் ெகல 
அங்கத்தெர்கைினதும் (தற்ம ாது மெடெயிலுள்ை/ 
ஓய்வுவ ற்ற /ேரணவேய்திய)  தனிப் ட்ை  
மகாடெகைின் அந்தரங்கத்தன்டேடயப்  ாதுகாத்த 
ெண்ணம் நாைது ெடரப் டுத்தல் 

- 38500 தனிப் ட்ை 
மகாடெகள் 

- 38525 தனிப் ட்ை மகாடெகள் 

2 2015.04.23 ஆம் திகதி நிரந்தர நியேனம் வ ற்ற 
ெிெில்   ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் தனிப் ட்ை 
மகாடெகடை கணினி ெடலயடேப்புப்  டுத்தல் 

- 38500 தனிப் ட்ை 
மகாடெகடை கணினி 
ெடலயடேப்புப்  டுத்தல் 

- 38510 தனிப் ட்ை மகாடெகள் கணினி 
ெடலயடேப்புப்  டுத்தப் ட்டுள்ைன 

3 மெடெயிலுள்ை ெிெில்   ாதுகாப்பு 
அங்கத்தெர்கைின் தனிப் ட்ை மகாடெகடை 
இலக்க ெரிடெப் டுத்தல் 

- 38500 தனிப் ட்ை 
மகாடெகளுக்கு 
உத்திமயாகபூர்ெ எண்’ 
ெழங்குதல் 

- 38521 மகாடெகள் 
இலக்கேிைப் ட்டுள்ைன. 

4 நிரந்தர நியேனம் ெழங்கப் ட்ை  ின்னர் தனிப் ட்ை 
மகாடெகளுக்கு உள்ைைக்கப் ை மெண்டிய 
ொன்றிதழ்கள் ேற்றும் அறிக்டககைின் மூலப் 
 ிரதிகடை தனிப் ட்ை மகாடெயில் உட் டுத்தல் 
(ேருத்துெ அறிக்டககள், ெத்தியப்  ிரோணங்கள், 
கைடேப் வ ாறுப்ம ற்றல் கடிதங்கள் என் ன) 

- - - 2016 ஆம் ஆண்டில் 19000 
மகாடெகளுக்கு ொன்றிதழ்கை’ 
ேற்’றும் அறிக்டககடை இைல். 

5  ாைவநறி அறிக்டககடை மகாடெகைில் இைல் - - - ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கள் 1200 
தனிப் ட்ை மகாடெளுக்கு  ாைவநறி 
அறிக்டககடை உட் டுத்தல் 
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கருத்திட்டப் பிரிவு 
 

 
 ிறுவன கட்டணமப்பு 

 
 

பைிப்பாளர் (கருத்திட்டம்) 
 

 
 கருத்திட்ைப்  ிரிவு 
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கருத்திட்டப் பிரிவு 

              உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-  
 நிடறமெற்று உத்தமயாகத்தர்   - 01  உ  முகாரி   - 03  
  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்  - 01  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்  – 11  
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 02  சமாத்த வரீ்ர்கள்    - 14      

       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாடர் 

இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  அணமய 

2016 ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 

உத்நதசிக்கப்பட்

ட  ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 

 

சசலவு 

சசய்யப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  

( ிதி /சபௌதகீ) 

 

1 ெிெொய கருத்திட்ைங்கள் 90,800,000.00 172,681,000.00 28,633,633.60 200,255,088.63 

2 கால்நடை ெைர்ப்பு  கருத்திட்ைங்கள் 17,930,000.00 100,650,000.00 1,455,704.00 38,183,194.40 

3 மெறு கருத்திட்ைங்கள் 30,700,000.00 61,000,000.00 34,373,866.87 167,416,011.60 

4 ெிமெை கருத்திட்ைங்கள்             

(நிர்ோணிப்பு ேற்றும் நகர அலங்காரம்) 
- 

 

- 
- 68,886,785.05 
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சசயற்பாட்டுப் பிரிவு 
 
 
 
 
 
 

 ிறுவன கட்டணமப்பு 
 
 

பைிப்பாளர்(சசயற்பாட்டு) 
 
 

 
 
                 வெயற் ாட்டுப்  ிரிவு  ேின்ொர மெலி ஒருங்கிடணப்பு  ிரிவு      டைப்  ிரிவு 

 
 

                              
                                                                                                     துடண  டைப்  ிரிவு 
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சதாழிற்பாட்டுப் பிரிவு 

                 உத்திநயாகத்தர்கள் :-         சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-    சிவில்  ஆளைி     
              நிடறமெற்று உத்தமயாகத்தர்  - 02   முகாரி   - 03   அரெ முகாடேத்துெ உதெியாைர்   -  01 
               தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்  - 01   உ  முகாரி  – 02   சமாத்த எண்ைிக்ணக  -  01 
              சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள் - 03   ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர் - 04 
        சமாத்த வரீ்ர்கள்   - 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  அணமய 2016 ஆம் ஆண்டில் 2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 
 ிதிச் சசலவு (ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் 
( ிதி /சபௌதகீ) 

 

சசலவு சசய்யப்பட்ட 
 ிதிச் சசலவு (ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி /சபௌதகீ) 
 

1 அரொங்க ேற்றும்  தனியார் நிறுெனங்கைின் 
 ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு  டையினடர 
ஈடு டுத்தல் 

- 625,207,786.72 - ரூ ா.494,746,273.59 (ெகல  டைப் ிரிவுகைிலிருந்தும் 
2000 அைெில் ஈடு டுத்தப் ட்டுள்ைனர்) 

2 சுதந்திர ெிழாக் வகாண்ைாட்ைத்டத 
ஒழுங்கு டுத்தல் 

- 700  டையினடர ஈடு டுத்தல் - 700  டையினடர ஈடு டுத்தல் 

3 யுத்த வெற்றி அணிெகுப்புக்கு  ாதுகாப்பு 
திட்ைேிைல் 

- மதடெக்மகற்   டையினடர 
ஈடு டுத்தல் 

- மதடெக்மகற்   டையினடர ஈடு டுத்தல் 

4 டெ ெங்களுக்கு  ாதுகாப்ட  திட்ைேிைல் - டெ ெங்கள் நடைவ றும் 
 ிரமதெங்களுக்கு  டையினடர  
ஈடு டுத்துெதற்கு கட்ைடையிடும் 
அதிகாரிக்கு அறிெிக்கப் ட்ைது 

 
டெ ங்கள் நடைப்வ றும்  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரிகளுக்’கு  டை 
ெரீர்கடை ஈடு டுத்துெதற்கு அறிவுறுத்தல் ெழங்கப் ட்டுள்ைது. 

5 வ ாலிஸ் நிடலயங்களுக்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு 
உத்திமயாகத்தர்கடை ஈடு டுத்தல் 

- 2477  டையினடர ஈடு டுத்தல் -  
கைடேகளுக்காக இடணப்புச் வெய்யப் டும் 
அங்கத்தெர்கைது  டையணிகைிலிருந்து  நிர்ொக 
நைெடிக்டககள் மேற்வகாள்ைப் ட்டுள்ை 
ஒருங்கிடணப்பு  ணிப் ாைர் (வெயற் ாடு) ஊைாக  
மேற்வகாள்ைப் ட்டுள்ைன.   

6 வதாள்வ ாருைியல் முக்கியத்துெம் ொய்ந்த 
இைங்கைின்  ாதுகாப்புக் கைடேயில் ஈடு டுத்தல் 

- 5000  டையினடர ஈடு டுத்தல் - 

7 ேின்ொர மெலிகளுக்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு 
 டையினடர ஈடு டுத்தல் 

- 2000  டையினடர ஈடு டுத்தல் - 

8 யாடனகடை துரத்துெதற்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு 
ெரீர்கடைப்  யன் டுத்தல் 

- 650  டையினடர ஈடு டுத்தல் - 

9 இரண்டு ோதங்களுக்கு ஒரு முடற ேின்ொர 
மெலிடய கண்காணித்தல் 

- 18 ேின்ொர மெலிகடை கண்காணித்தல் - ேின்ொர  மெலிகள்  ாரேரிக்கப் ட்டும் 
 டைப் ிரிவுகைினால் 12  ேின்ொர  மெலிகள் 
கண்காணிக்கப் ட்டுள்ைன. 

10 மூன்று ோதங்களுக்கு ஒருமுடற  மதாட்ைா 
கைஞ்ெியத்டத அெதானித்தல் 

- 23  டைப் ிரிவுகள் 5  யிற்ெிப் 
 ாைொடலகள்  ரீட்ெித்தல் 

- 23  டைப் ிரிவுகள் 5  யிற்ெிப்  ாைொடலகள் 
 ரீட்ெிக்கப் ட்ைன 

11 முன்று ோதங்களுக்கு ஒர முடற யுத்த உ கரண 
கைஞ்ெியத்டத  ரீட்ெித்தல் 

- 23  டைப் ிரிவுகள் 5  யிற்ெிப் 
 ாைொடலகள்  ரீட்ெித்தல் 

- 23  டைப் ிரிவுகள் 5  யிற்ெிப்  ாைொடலகள் 
 ரீட்ெிக்கப் ட்ைன 

12 ெருைத்திற்கு இரு முடற மதாட்ைாக்கைின் 
டகயிருப்ட   ரிமொதித்தல் 

- 23  டைப் ிரிவுகள் 5  யிற்ெிப் 
 ாைொடலகள்  ரீட்ெித்தல் 

- 23  டைப் ிரிவுகள் 5  யிற்ெிப்  ாைொடலகள் 
 ரீட்ெிக்கப் ட்ைன 

13 ோகாண  அதிகார எல்டலகளுகளுக்குள் 
கைச்சுற்றுலா மேற்வகாள்ைல் (இரண்டு 
ோதங்களுக்கு ஒரு முடற) 

- 23  டைப் ிரிவுகள் 5  யிற்ெிப் 
 ாைொடலகள்  ரீட்ெித்தல் 

- 23  டைப் ிரிவுகள் 5  யிற்ெிப்  ாைொடலகள் 
 ரீட்ெிக்கப் ட்ைன 
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1 சிவில் போதுகோப்புத் திணைக்களம் 2 4 3 15 17 13 54 14 6 1 5 26 12 1 2 14 29 3 3 16 20 46 85 188 80 253 188 550 1.441

2 பபோலனறுணவ 1 1 2 1 1 2 179 7 348 16 1398 74 1925 97 2026 5.309

3 திருககோைமணல 1 1 2 1 3 4 1 136 17 348 39 1188 57 1673 113 1792 4.696

4 வசருவில 1 1 1 1 2 128 5 296 17 1127 53 1551 75 1629 4.269

5 ககோமரண்கடவல 2 2 86 6 114 24 802 54 1002 84 1088 2.851

6 பகபித்திபகோல்லோவ 1 1 2 2 4 2 156 3 248 23 1283 73 1689 99 1793 4.699

7 பவலிஓயோ 2 2 1 1 2 1 1 142 13 260 35 1340 167 1743 216 1963 5.144

8 வவுனியோ 1 2 3 1 2 3 1 70 30 162 80 745 223 978 333 1317 3.451

9 அனுரோதபுரம் 1 1 2 2 4 4 4 4 12 153 21 338 57 1816 105 2307 183 2507 6.570

10 அம்போணை 1 3 4 1 3 4 1 174 6 427 40 1971 220 2572 267 2847 7.461

11 மகோஓயோ 1 1 2 1 3 149 5 324 37 1708 189 2181 231 2416 6.331

12 வில்பத்து 3 3 3 3 6 1 141 1 325 5 1507 23 1974 29 2012 5.273

13 புத்தளம் 1 1 1 1 2 1 95 1 195 9 1071 33 1362 43 1408 3.690

14 கமல் மோகோை 2 2 2 1 2 3 8 1 50 4 128 59 651 209 830 272 1112 2.914

15 ப ோரப்பத்தோணன 2 2 1 1 56 1 126 7 662 67 844 75 922 2.416

16 கதிர்கோமம் 1 1 4 2 1 7 60 9 133 18 888 43 1081 70 1159 3.037

17 கண்டி 2 2 1 1 2 60 7 187 25 652 63 899 95 998 2.615

18 உ ன 1 2 3 1 1 2 1 91 6 248 55 1144 144 1483 206 1694 4.439

19 கட்டுநோயக்க 1 1 1 1 1 1 1 58 4 138 36 667 121 863 162 1028 2.694

20 கிளிபநோச்சி 2 2 1 1 0 488 1058 488 1058 1549 4.059

21 முல்ணலத்தீவு 5 5 5 5 13 19 599 982 631 982 1623 4.253

22 பமோைரோகணல 2 2 0 2 195 22 316 44 1819 79 2332 145 2479 6.496

23 பமதிரிகிரிய 1 1 2 3 1 1 5 115 7 173 31 1085 12 1373 50 1430 3.747

24 கசருபிட்ட 2 4 6 2 1 3 3 1 4 1 10 6 29 28 219 63 258 98 369 0.967

25 மிகிந்தணல பயிற்சி போடசோணல 2 2 1 1 3 2 5 11 2 25 14 61 10 97 26 131 0.343

26 கல்கிரியோகம பயிற்சிப் 1 2 3 2 2 8 8 4 29 7 84 7 117 14 144 0.377

27 கல்பிட்டி பயிற்சிப் போடசோணல 1 1 2 2 2 2 9 4 27 5 40 5 50 0.131

28 ப ல்லந்த பயிற்சிப் போடசோணல 2 3 5 2 2 5 1 6 10 44 6 49 2 103 8 124 0.325

சமாத்தம் 2 4 3 15 24 27 75 58 6 1 18 83 67 2 14 46 129 13 8 2367 203 5030 797 25239 4216 32649 5224 38160 100

-
-
-
-  
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 சவில் பாதுகாப்புத் திரணக்களத்தின்  ஆளணி  அரமப்பு - 2016 டிசம்பர்

திரணக்கள தரைரமயகம் 

/ பரடயணி / பயிற்சிப் 

பாடசாரைகள்

சிவில் உத்திசயாகத்தர்கள் உத்திசயாகத்தர்கள் ஏரனய தைங்கள் மாவட்ட முகாரி உப முகாரி சிவில் சமாத்தம்

சமாத்தம்

24சிவில் உத்திசயாகத்தர்கள்
மாவட்ட உத்திசயாகத்தர் /முகாரி/ உப முகாரி / சிவில் பாதுகாப்பு வைீர்
இைாணுவ/ கடற்பரட/விமானப்பரட/ சபாைிஸ் 
இைாணுவ/ கடற்பரட/விமானப்பரட/ சபாைிஸ் / ஏரனய தைங்கள் 
இரணந்த சாைதிகள் சசரவ / சுகாதாை சதாழிைாளி
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மின்சார நவலி ஒருங்கிணைப்பு பிரிவு 

 

              உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-       
  ிரிவு வ ாறுப்பு உத்திமயாகத்தர்  - 01  உ  முகாரி   - 03 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 01  சமாத்த வரீ்ர்கள்    - 03  
       

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

சதாடர் 
இல 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணக மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு  (2014-2016)  
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு  
(ரூபா) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதீக) 
 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 
 ிதிச் சசலவு 

(ரூபா) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  
( ிதி /சபௌதீக) 

 

1  ராேரிப்பு ெரீர்களுக்கு உணவுக் வகாடுப் னவு 70,895,250.00 - 70,726,762.00 அங்கத்தெர்கள்1654 

2 காெல் கூைங்கள் அடேத்தல் 5,750,000.00 - 5,593,330.00 காெல் கூைங்கள் 15 

3 ெதிெிை  காெல் கூைங்கள் அடேத்தல் 3,766,992.39 - 3,716,935.25 காெல் கூைங்கள்  03 

4 ேின்ொர மெலி  ராேரிப்பு நைெடிக்டககடை 
மேற் ார்டெ வெய்தல் 

 எரிவ ாருள் வெலவு (ஆரம்  06 
ோதங்கள்) 

 எரிவ ாருள் வெலவு (இறுதி 06 
ோதங்கள்) 

 

1,308,000.00 

 

- 

 

1,308,000.00 
 

- 

1,308,000.00 
- 

1,068,845.00  
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பணடப்பிரிவு  ிணலயங்கள் 
 

1. சபாலனறுணவ பணடப் பிரிவு 
2. திருநகாைமணல பணடப் பிரிவு 
3. நசருவில பணடப் பிரிவு 
4. நகாமரன்கடவல பணடப் பிரிவு 
5. சகபித்திசகால்லாவ பணடப் பிரிவு 
6. சவலிஓயா பணடப் பிரிவு 
7. வவுனியா பணடப் பிரிவு 
8. அனுராதபுரம் பணடப் பிரிவு 
9. அம்பாணற  பணடப்பிரிவு 
10. மகாஓயா பணடப் பிரிவு 
11. வில்பத்து பணடப் பிரிவு 
12. புத்தளம் பணடப் பிரிவு 
13. ச ாரவசபாத்தாணன பணடப் பிரிவு 
14. கதிர்காமம் பணடப் பிரிவு 
15. கண்டி பணடப் பிரிவு 
16. உ ன பணடப் பிரிவு 
17. சவன்னவத்த  பணடப்பிரிவு 
18. கட்டு ாயக்க  பணடப் பிரிவு 
19. கிளிச ாச்சி  முல்ணலத்தவீு ஒன்றிணைந்த பணடப் பிரிவு 
20. கிளிச ாச்சிபணடப் பிரிவு 
21. முல்ணலத்தவீு பணடப் பிரிவு 
22. சமாைராகணல பணடப் பிரிவு 
23. சமதிரிகிரிய  பணடப் பிரிவு 
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சபாலனறுணவ  பணடப்பிரிவு 
 

    உத்திநயாகத்தர்கள் :-     சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  -   01   முகாரி                    -   186   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்           -   03   உ  முகாரி     -   364 
 வோத்த உத்திமயாகத்தர்கள்  -   04   சிவில் பாதுகாப்பு வரீர்   –   1472 
       சமாத்த வரீ்ர்கள்   -   2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 

அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 

உத்நதசிக்கு

ம் பணட 

வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு (ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்ப

டும்  

வருமானம் 

(ரூ.) 

 

எதிர்பார்க்கப்ப

டும் இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்

றப்பட்ட 

கருத்திட்ட

ங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 

பணடயினர் 

எண்ைிக்

ணக 

ஏற்பட்ட 

சசலவு 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள்  

வநல் 69 538 5,500,000.00 22,700,00.00 17,200,000.00 07 538 1,380,450.70 20,315,777.00 18,935,326.30 

துடணப் 
 யிர்கள் 

25 200 550,000.00 2,600,000.00 2,050,000.00 20 150 - 878,845.00 878,845.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 
ோடு 07 07 25,000.00 300,000.00 275,000.00  07 07 - 19,038.80 19,038.80 

மகாழி - - - - - 14 35 195,438.00 2,425,695.00 2,230,257.00 

ேீன்  07 22 175,000.00 2,500,000.00 2,325,000.00 07 22 80,500.00 1,154,970.50 1,074,470.50 
ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

வெங்கல் 40 350 15,000.00 3,500,000.00 3,485,000.00 50 400 820344.80 2,896,820.00 2,076,475.50 

அப் ியாெக் 
வகாப் ிகள் 

- - - - - 01 02 - 51,257.50 51,257.50 

மெறு - - - - - 06 1000 - 7,494,743.50 7,494,743.50 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 
 

சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு 100  டையினடர ஈடு டுத்தி வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் 05 ஐ மேற்வகாள்ை திட்ைேிைப் ட்ை ம ாதிலும் 684 ம ரின் 
 ங்மகற்புைன் 57 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்  நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 800 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் 50 நைாத்துதல்  

03 முன் ள்ைிகைின் கைடேகளுக்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கள் 50 ம டர ஈடு டுத்தல் 
 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்’டு அரெ நிறுெனங்கைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு ேற்றும் நகர அலங்கார  ணிகைில் ேற்றும்  ல்மெறு ட்ை கருத்திட்ைங்களுக்கு 965 
 டையினடர ஈடு டுத்தல் 

02 ெேய  ெழி ாட்டுத்தைங்கைின்  ாதுகாப்புக்காக ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 258  ம டர  ஈடு டுத்தல்  

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு   வ ண் ெரீாங்கடனகைின்  ாைொடல வெல்லும் 1638  ிள்டைகளுக்கு 13318 அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல்  

02 2016 ஆம் ஆண்டில் ெிெில்  ாதுகாப்பு   வ ண் ெரீாங்கடனகைின்  ாைொடல வெல்லும் 871  ிள்டைகளுக்கு  ெீருடை ெழங்குதல்  

02 ேகைிர்  மெடெ ெைீடேப்பு திட்ைத்தின் கீழ் ெைீற்ற 10 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 10 ெடீுகள் நிர்ோணித்து டகயைித்தல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 தடலடேத்துெப்  யிற்ெி வநறிகள் 04 இற்கு  ெிெில்   ாதுகாப்பு  வ ண்  ெரீாங்கடனகள் 158  ம டர  ங்மகற்கச் வெய்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01  டைப் ிரிவுகளுக்கு  இடையிலான வ ண்கள்  ிரிவு எல்மல ொம் ியன் ேற்றும் ஆண்கள்  ிரிவு இரண்ைாம் இைம் ேற்றும் கராத்மத வெற்றிகள்    

02  டைப் ிரிவுகளுக்கு  இடையிலானகயிறிளுத்தல்  ம ாட்டி ொம் ியன் உள்ைிட்ை வேய்ெல்லுனர் ம ாட்டிகளுக்கு  ெரீர்கடை  ங்மகற்கச்  வெய்து 
வெற்றிகடைப் வ றல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன. 
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திருநகாைமணல  பணடப்பிரிவு 

 

 உத்திநயாகத்தர்கள் :-     சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி       -  01   ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்கள்          -   01   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்        -  05                 முகாரி               -  153 

 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்        -  06   உ  முகாரி                 –  387 
       ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்     - 1245 
                                                                   சமாத்த வரீ்ர்கள்    - 1786 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) அணமய 
2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கு

ம் பணட 
வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 
 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வநல் 63 636 8,040,000.00 25,728,000.00 17,673,000.00 56 838 163,891.99 30,064,539.65 29,900,647.66 

மொைம் 20 61 1,169,700.00 5,670,000.00 4,500,300.00 02 13 16,720.00 1,001,502.00 984,782.00 

துடணப் 
 யிர்கள் 

18 151 315,000.00 1,755,750.00 1,440,750.00 10 58 - 689,514.00 689,514.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 

மகாழி 4 33 173,600.00 6,422,000.00 6,248,400.00 03 22 - 568,286.75 568,286.75 

ோடு 1 3 9,600.00 300,000.00 290,400.00 01 03 - 16,000.00 568,286.75 

ஆடு  2 16 22,750.00 315,000.00 292,250.00 01  - 86,400.00 86,400.00 

மெறு 11 80 896,200.00 3,591,720.00 2,695,520.00 04 35 - 1,493,974.34 1,493,974.34 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

வெங்கல் 18 247 160,150.00 10,374,000.00 10,213,850.00 09 103 - 8,500,377.50 8,500,377.50 

ெீமேந்துக்கல் 01 07 184,000.00 684,500.00 500,500.00 03 10 299,099.10 757,006.40 457,907.30 

அப் ியாெக் 
வகாப் ிகள் 

01 17 1,339,102.00 2,187,000.00 847,898.00 01 15 60,000.00 532,836.89 472,836.89 

மெறு  14 122 1,656,858.00 5,175,120.00 3,518,262.00 25 132 45,889.60 7,658,416.00 7,612,526.40 
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2016 ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 
 

சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு 3600  டையினடர ஈடு டுத்தி வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்24 ஐ மேற்வகாள்ை திட்ைேிைப் ட்ை ம ாதிலும் 2400 ம ரின் 
 ங்மகற்புைன் 18 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்  நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 1700 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்90 நைாத்துதல்  

03 முன் ள்ைிகைின் கைடேகளுக்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கள்31ம டர ஈடு டுத்தல் 
 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 அரெ நிறுெனங்கைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 28 ம டர ஈடு டுத்த உத்மதெித்த  ம ாதிலும் 35   டையினடரஈடு டுத்தல் 

02 39 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கடை ஈடு டுத்தி ேின்ொர மெலிகடை  ராேரித்தல்  

03 2016  ஆம் ஆண்டு 92  டையினடர ஈடு டுத்தி ேத ெழி ாட்டுத்தைங்கடை சுத்திகரித்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு   வ ண் ெரீாங்கடனகைின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு 268263 அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல்  

02 ெைீற்ற 18 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு ெடீுகள் நிர்ோணித்தல் ேற்றும் ேரணவேய்திய 02 ெரீ்ர்கள் இருெருக்காக மெண்டி ெடீுகடை 
நிர்ோணித்தல்  

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 ஆரம்   யிற்ெி, தடலடேத்துெப்  யிற்ெி, கணினி, ேர மெடல வதாழில்நுட் ம் ேற்றும் கனிஷ்ை தடலடேத்துெப்  யிற்ெி உள்ைிட்ட் 39  யிற்ெி 
வநறிகளுக்கு  222 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்கடை  ங்மகற்கச் வெய்து அெர்கைது ெிைய அறிடெ ெைர்த்துக்வகாள்ெதற்கான ெந்தர்ப் த்டத ெழங்குதல்  

02 2016 ஆம் ஆண்டு வெயலேர்வுகள் ேற்றும்  யிற்ெி வநறிகளுக்கு உத்திமயாகத்தர்கள் 06  ம டர   ங்மகற்கச் வெய்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 07 தங்கம், 18 வெௌைி ேற்றும் 08 வெண்கைப்  தக்கங்கள் உட் ை 2016  ஆம் ஆண்டு  டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையிலான நீச்ெல் ேற்றும் உயிர் காப்பு 
ம ாட்டிகைில் முதலாம் இைத்டதப் வ ற்றுக்வகாள்ைல் 

02 2016  டைப்  ிரிவுகளுக்கு இடையிலான கயிறிழுத்தல்  ம ாட்டி (ஆண்கள்) ம ாட்டியில் முதலாேிைத்டதப் வ ற்றுக்வகாள்ைல் ேற்றும் 
 டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையிலான கராத்மத  ம ாட்டியில் ஏழாம் இைத்டதப் வ ற்றுக்வகாள்ைல் 

நவறு  டவடக்ணககள் 

01 ெலுடக ெிடல  அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெிற் டன நிடலயங்கைிலிருந்து ரூ ா. 104,827.08 ெருைாந்த இலா ம் அடைதல் 

02 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன. 
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நசருவில  பணடப்பிரிவு 

 

  உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01  முகாரி                    -    133   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்           - 01  உ  முகாரி          -   313 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 02  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்   – 1180 
                                                           சமாத்த வரீ்ர்கள்   - 1626 
       

 
 
 
 
 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) அணமய 
2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 
பணட வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு (ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வநல் 38 763 3,878,000.00 16,620,000.00 12,742,000.00 334 1494 75,696.00 17,030,098.93 16,954,402.93 

துடணப் 
 யிர்கள் 

02 26 5,000.00 30,000.00 25,000.00 11 67 71,575.00 1,472,213.00 1,400,638.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 

ோடு 20 62 
- 

375,000.00 375,000.00 09 38 
- 

1,829,960.57 1,829,960.57 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

வெங்கல் 08 201 60,000.00 1,000,000.00 940,000.00 01 10 
- 

114,400.00 114,400.00 

ெீமேந்து கல் 01 08 600,000.00 1,000,000.00 400,000.00 01 07 1,106,065.00 1,385,922.00 279,857.00 

அப் ியாெக் 
வகாப் ிகள் 

01 05 200,000.00 350,000.00 150,000.00 01 06 62,629.00 80,946.00 18,317.00 

ேின் 
குேிழ்கள் / 
ேணல் 

01 25 500.000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 01 25 518,601.94 2,079,000.00 1,560,398.06 

மெறு 
02 08 20,000.00 50,000.00 30,000.00 27 127 

- 
5,022,774.30 5,022,774.30 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் இல சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு 120  டையினடர ஈடு டுத்தி வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்மேற்வகாள்ை திட்ைேிைப் ட்ை ம ாதிலும் 2911 ம ரின்  ங்மகற்புைன் 108 
நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்  நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 96 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்111 நைாத்துதல்  

03 முன் ள்ைிகைின் கைடேகளுக்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கள்30ம டர ஈடு டுத்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு அரெ நிறுெனங்கைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 12  டையினடரஈடு டுத்தல் 

02 2016 ஆம் ஆண்டு 16 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கடை ஈடு டுத்தி ேின்ொர மெலிகடை  ராேரிக்க உத்மதெித்த ம ாதிலும் 20 ம டர  ஈடு டுத்தி  ராேரிப்பு 
நைெடிக்டககடை மேற்வகாள்ைல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு   வ ண் ெரீாங்கடனகைின்  ாைொடல வெல்லும் 1889  ிள்டைகளுக்கு இலெெோக அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல்  

02 ெைீற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கள் 13  ம ருக்கு ெடீுகள் நிர்ோணித்தல் ேற்றும் ேரணவேய்திய 04 ம ரின் ெடீுகடை  ழுது ார்க்க நைெடிக்டக 
எடுக்கப் ட்ைது. 

03 தரம் 05 புலடேப்  ரிெில், கா.வ ாத. (ொ.தரம்) ெித்திவயய்திய ேற்றும்  ல்கடலக்கழக நுடழவு வ ற்ற 08 ம ருக்கு புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 03 தடலடேத்துெப்  யிற்ெி வநறிகளுக்கு  105 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்கடை  ங்மகற்கச் வெய்து அெர்கைது ெிைய அறிடெ ெைர்த்துக்வகாள்ெதற்கான 
ெந்தர்ப் த்டத ெழங்குதல் 
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நகாமரண்கடவல  பணடப்பிரிவு 

 

      உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01  முகாரி                             -     92   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்           - 01  உ  முகாரி           -  138 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 02  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்    –    856 
      சமாத்த வரீ்ர்கள்    - 1086 

 

 
 

 ெீமேந்து கற்கள் (மெலி தூன்கள்) 45, 2000 அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ேற்றும் 75 ேின் குேிழ்கள் எஞ்ெியிருப் தால் எதிர் ார்க்கப் ட்ை ெருோனத்டத ெருைத்தில் அடைய முடியெில்டல 
 
 
 

 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கு

ம் பணட 
வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 
எண்ைிக்

ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 
வநல் 

09 348 5,063,680.00 48,160,000.00 43,096,320.00 09 351 1,755,329.30 420,809,450.00 419,054,120.20 

மொைம் 
08 80 723,900.00 5,937,200.00 5,213,300.00 06 78 168,128.00 629,152.00 461,024.00 

எல்லு 04 09 12,500.00 5,239,000.00 5,226,500.00 02 20 13,650.00 43,200.00 29,550.00 

ேரக்கறி 05 15  1,012,500.00 1,012,500.00 04 14 11,340.00 36,800.00 25,460.00 

கவு ி - - - - - 01 ஏக்கர் 02 - 2,250.00 2,250.00 

காலான் - - - - - 01 ஏக்கர் - - 11,400.00 11,400.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 

ோடு 02 11 - 368,100.00 368,100.00 02 11 - 414,000.00 414,000.00 

ேீன் - - - - - 01 - - 617,400.00 617,400.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

வெங்கல் 09 247 - 11,000,000.00 11,000,000.00 09 250 - 4,707,780.00 4,707,780.00 

ெீமேந்துக் கல் - - - - - 01 23 595,286.00    599,050.00 3,764.00 

அப் ியாெக் வகாப் ி - - - - - 01 04 265,180.00    196,775.00 - 

ேின் குேிழ் - - - - - 01 04 365,485.00   357,630.00 - 

ம க்கரி - - - - - 01 09 1,140,055.00 2,057,148.00 917,093.50 

ெிடக அலங்காரம் - - - - - 01 01  29,055.00 29,055.00 

ொகன, இயந்திர 

 ழுது ார்ப்பு  

- - - - - 01 02 - 32,920.00 32,920.00 

உணெகம் - - - - - 02 08 114,769.00 121,210.00 6,441.00 
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2016 ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் இல சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு 420ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ங்மகற்புைன் 129 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தப் ட்டுள்ைன 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 864 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்64 நைாத்துதல்  

03 முன் ள்ைிகைின் கைடேகளுக்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கள்52ம டர ஈடு டுத்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு அரெ நிறுெனங்கைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 12  டையினடரஈடு டுத்தல் 

02 2015 ஆம் ஆண்டு  ேின்ொர மெலி ராேரிப்பு கைடேகளுக்கு 30  டையினடர ஈடு டுத்த உத்மதெிக்கப் ட்ைது. ஆயினும் 41 ம ர் அப் ணிக் கைடேயில் 
ஈடு டுத்தப் ட்ைனர் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு   வ ண் ெரீாங்கடனகைின்  ாைொடல வெல்லும்  1066  ிள்டைகளுக்கு இலெெோக 8420 அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல்  

02 ெைீற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கள் 16  ம ருக்கு16 ெடீுகள் நிர்ோணித்தல்  

03  ாைொடல வெல்லும் 03  ிள்டைகளுக்கு புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 03 தடலடேத்துெப்  யிற்ெி வநறிகளுக்கு  105 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்கடை  ங்மகற்கச் வெய்து அெர்கைது ெிைய அறிடெ ெைர்த்துக்வகாள்ெதற்கான 
ெந்தர்ப் த்டத ெழங்குதல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 திறடேயுள்ை ெிடையாட்டு ெரீர்கடை அடையாைம் கண்டு  ெிடையாட்டு  டையணிவயான்று அடேக்கப் ட்டு  டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையிலான 
ம ாட்டிகளுக்கு   ங்மகற்கச்  வெய்தல்  

 நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன 

02 2016.01.01 ஆம் திகதி மகதிவுல்சவவ அருகில் உைவகசமான்று ஆரம்பிக்கப்பட்டு சிறப்பாக  டாத்தப்பட்டு வருகின்றன 
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சகபித்திசகால்லாவ  பணடப்பிரிவு 

 

              உத்திநயாகத்தர்கள் :-                       சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  -   01  ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்கள்     -     02   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்கள்  -  05  முகாரி                                 -   159 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  -  06                                  உ  முகாரி                  –   271 
                                                                                ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்                      - 1356 
                                                                                                                                       சமாத்த வரீ்ர்கள்                                    -  1788 

 
 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வதங்கு  - - - - 4 13 கன்று கருத்திட்ைம் 
வநல் 09 360 722,960.41 2,611,349.00 1,888,388.59 65 477 400,940.00 8,841,502.30 8,440,562.30 

மொைம் 12 420 2,023,962.50 4,488,000.00 2,464,037.50 36 439 645,990.00 6,295,948.50 5,649,958.50 

உளுந்து - 

317 

60,612.48 611,000.00 550,387.52 07 32 65,170.00 406,087.50 340,917.50 

குரக்கன் - 26,814.40 681,100.00 654,285.60 07 31 11,200.00 327,702.00 316,502.0 

 யறு - 1,450.00 30,000.00 28,550.00 01 03 1,300.00 30,300.00 29,000.00 

கவு ி - 3,920.00 28,000.00 24,080.00 01 02 2,430.00 4,375.00 1,945.00 

எல்லு - 75,600.00 960,000.00 884,400.00 - - - 45,000.00 45,000.00 

பூெனிக்காய் - 124,079.97 704,999.96 580,919.99 03 22 2,882.00 110,052.00 107,170.00 

ேிைகாய் - 16,640.00 135,000.00 118,360.00 02 15 1,400.00 70,110.00 68,710.00 

ெத்தடகப் 
 ழம் 

- 
- - - 03 16 1,140.00 100,357.50 99,217.50 

கறி ேிைகாய் - - - - 01 02 1,000.00 7,000.00 6,000.00 

வெண்டி - - - - 01 03 - 16,860.00 16,860.00 

கத்தரி - - - - 02 19 - 109,100.00 109,100.00 

நிலக் கைடல - - - - 03 18 5,000.00 107,162.50 102,162.50 

கக்கரிக்காய் - - - - 01 09 - 5,015.00 5,015.00 

ேரெள்ைி - - - - 01 02 - 5,000.00 5,000.00 

 ப் ாெி - - - - 02 20 - 250,038.00 250,038.00 

கிமலா  
வகாய்யா 

- 
- - - 04 08 - 42,410.00 4,2410.00 

ொடழ - - - - 08 23 - 209,451.50 209,451.50 

முந்திரிடக - - - - 03 05 - 8700.00 8700.00 
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கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படு
ம் இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவ
ற்றப்பட்ட 
கருத்திட்
டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 

ோடு 3 24 10,000.00 150,000.00 140,000.00 04 30 2,780.00 755,529.70 752,749.70 

ேீன் - - - - - 01 12 - 613,000.00 613,000.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

வெங்கல் 15 250 - 5,000,000.00 5,000,000.00 15 87 - 5,836,148.00 5,836,148.00 

அப் ியாெ 
வகாப் ிகள் 

- - - - - 01 03 23,130.00 101,612.00 78,482.00 

நலன்புரி ெிற் டன 
நிடலயங்கள் 

- - - - - 02 04 322,114.17 1,459,229.89 1,137,115.72 

உணெகங்கள் - - - - - 02 05 - 271,26.00 271,206.00 

ெிடக  அலங்காரம் - - - - - 01 01 - 79,559.00 79,559.00 

அரிெி  வ ாதியிைல் 
நிடலயம் 

- - - - - 02 15 55,823.89 1,107,479.75 1,051,655.86 

தை ாை உற் த்தி - - - - - 01 03 66,710.00 - - 

ேின்  வதாழில்நுட்  
கருத்திட்ைம் 

- - - - - 01 01 3,300.00 10,00.00 7,300.00 

குடிநீர் கருத்திட்ைம் - - - - - 01 04 10,000.00 56,250.00 46,250.00 

ெிைக்குோறு 
கருத்திட்ைம் 

- - - - - 01 05 - 109,500.00 109,500.00 

மெதனப்  ெடை - - - - - 07 11 - 5,200.00 5,200.00 

64 



 

 

2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 
 

சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு1239ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ங்மகற்புைன் 78 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 150 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்30 நைாத்துதல்  

03 முன் ள்ைிகைின் கைடேகளுக்கு 81ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினடர ஈடு டுத்தல் 
04 2016 ஆம் ஆண்டு 195 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கைின்  ங்கைிப்புைன் இரத்த தான நிகழ்வுகள் 02 நைாத்துதல் 

05 தரம் 5 புலடேப்  ரிெில்  ரீட்டெக்குத் மதாற்றும் ோணெர்களுக்கு கருத்தரங்குகடை ஏற் ாடு வெய்து அெர்கைது அறிவு ேட்ைத்டத அதிகரித்தல் 

சபாதுச் சசயற்பாடுகள் 
01 2016 ஆம் ஆண்டு அரெ நிறுெனங்கைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 80 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்கடை ஈடு டுத்தல் 

02 எல் ின்ஸ்ைன் கருத்திட்ைம், மலாொர் கருத்திட்ைம்  ேற்றும்  ிரபுக்கள்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 06 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்கடை  ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 2016 ஆம் ஆண்டில் ெிெில்  ாதுகாப்பு   வ ண் ெரீாங்கடனகைின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு 12784 அப் ியாெக் வகாப் ிகள் 
ெழங்குதல்ேற்றும்  ாலர்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு ெீருடை ெழங்குதல். 

02 ெைீற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 11 ெடீுகள் நிர்ோணிக்க  ேகைிர் மெடெ  ிரிவுக்கு உதவுதல் 
 

03 ெருைத்தில் அங்கெனீமுற்றெர்களுக்கு ெக்கர நாற்காைி, டகப் ிடி ேற்றும் மூக்குக் கண்ணாடி ெழங்குதல். 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 தடலடேத்துெப்  யிற்ெி, கணினி, ம க்கரி உற் த்தி, உைற்  யிற்ெி ேற்றும் மதகப்  யிற்ெி ம ான்ற 17  ாைவநறிகளுக்கு  ெிெில்  ாதுகாப்பு 
ெரீர்கள் 132 ம டர  யிற்ெிகளுக்கு அனுப் ி அெர்களுக்குரிய ெிைய அறிடெ ெழங்குதல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 ஆெிய  ாரம் தூக்குதல் ம ாட்டியில் மூன்றாம் இைத்டதப் வ ற்றுக்வகாள்ைல் ேற்றும் அரெ மெடெ வொலிம ால் ம ாட்டியில் இரண்ைாம் 
இைத்டதப்  வ றுக்வகாள்ைல் 

02  டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையிலான வேய்ெல்லுநர்  ம ாட்டியில் ஓட்ைப்  ம ாட்டியில் முதலாேிைத்டதயும் இரண்ைாம் இைத்டதயும் 
வ ற்றுக்வகாள்ைல் அத்மதாடு உயரம்  ாய்தல்  ம ாட்டியில் இரண்ைாம் இைத்டதப் வ ற்றுக்வகாள்ைல்  

03  டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையிலான டெக்கில் ேற்றும் கராத்மத  ம ாட்டிகள், ெக்தி  ாரம் தூக்கும் ம ாட்டி,  ிரெித்தி வ ற்றெர்கைின் குறுகிய தூர 
நீச்ெல்  ம ாட்டி, முப் ாய்ச்ெல் ேற்றும் 110 தடைதாணைல் ஆகிய ம ாட்டிகளுக்கு ெரீ்ர்கடை  ங்குவகாள்ைச் வெய்து மூன்றாம் இைத்டதப்  
வ ற்றுக்வகாள்ைல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் நலன் கருதி நலன்புரி  ெிற் டன நிடலயவோன்டற நைாத்துதல் ேற்றும் ெருைத்தில் 230,604.87 இலா ம் 
வ றல் 
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சவலிஓயா  பணடப்பிரிவு 
 

உத்திநயாகத்தர்கள் :-     சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01                          ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்கள் -     02   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்               - 03                        முகாரி                                -   155 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்           - 04                         உ  முகாரி                   –   297 
                                                                                                                                                              ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்                        - 1507 

                                                                                                                                                                               சமாத்த வரீ்ர்கள்                       - 1959  

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) அணமய 
2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 
 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட  ிகர 

இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 
வநல் 30 530 4,080,000.00 9,367,680.00 5,287,680.00 30 441 637,049.50 10,012,015.75 9,374,966.25 

மொைம் 10 145 630,000.00 3,528,000.00 28,980,000.00 10 33 19,340.00 707,996.00 688,656.00 

ொடழ 08 66 840,000.00 5,600,000.00 4,760,000.00 10 44 4,750.00 544,725.00 539,975.00 

 ப் ாெி 05 28 396,000.00 3,000,000.00 2,604,000.00 01 02 4,750.00 127,457.00 122,707.00 

ேரெள்ைி 03 10 - 400,000.00 400,000.00 04 15 - 122,509.00 122,509.00 

நிலக்கைடல 06 40 48,000.00 640,000.00 592,000.00 04 17 6,000.00 134,267.00 128,267.00 

ேிைகாய் 02 16 10,600.00 320,000.00 309,400.00 01 03 - 28,140.00 28,140.00 

ேரமுந்திரிடக 02 10 24,000.00 1,800,000.00 1,776,000.00 01 02 - 4,840.00 4,840.00 

வகாய்யா - - - - - 04 17 4,750.00 10,680.00 5,930.00 

பூெனிக்காய் 01 05 20,000.00 480,000.00 460,000.00 02 14 - 11,860.00 1,1860.0 

சுண்ைங் கத்தரி 03 15 30,000.00 1,800,000.00 1,770,000.00 01 04 - 63,830.00 63,830.00 

கத்தரி 01 15 14,500.00 480,000.00 465,500.00 02 08 - 35,600.00 35,600.00 

வெற்றிடல 01 02  42,000.00 42,000.00 02 06 - 217,510.00 217,510.00 

எல்லு 01 15 10,710.00 225,000.00 214,290.00 01 03 2,040.00 38,080.00 36,040.00 

முலாம்  ழம் - - - - - 03 12 6,710.00 130,780.00 124,070.00 

அெடர - - - - - 04 03 - 8,210.00 8,210.00 

வெண்டிக்காய் - - - - - 01 02 - 24,987.00 24,987.00 

 ாகற்காய் - - - - - 01 07 6,000.00 87,280.00 81,280.00 

முள்ைங்கி - - - - - 03 02 900.00 2,340.00 1,440.00 

ெட்டுக் கத்தரி - - - - - 01 02 1,370.00 4,560.00 3,190.00 

 கீ்கங்காய் - - - - - 01 02 3,000.00 2,380.00  -  620.00 

அன்னாெி - - - - - 01 06 217,110.00 எதிர்காலத்தில் அறுெடை வெய்யப் டும் 

கலப்புப்  யிர்கள் - - - - - 03 12 - 106,358.00 106,358.00 

 

  ரீ்க்கங்காய்  யிர்ச் வெய்டகயினால் எதிர் ார்க்கப் ட்ை அறுெடை கிடைக்கப்வ றாத காரணத்தினால் ெருைத்தில் எதிர் ார்க்கப் ட்ை ெருோனத்டத ஈட்டிக்வகாள்ை முடியெில்டல 
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 ச சவு கருத்திட்டத்ணத மீண்டும் ஆரம்பித்த காரைத்தினால் பழுதுபார்ப்புக்கள் மற்றும் குளிரூட்டல் இயந்திரங்கணள சபாருத்துவதற்கான சசலவுகளின் கீ்  உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. எனநவ 

நதறிய இலாபத்தின் கீ்   ட்டம் காட்டப்படினும் ஏற்புணடய உற்பத்திகளின் இலக்கு அணடயப்சபற்றுள்ளன. 
 உற்பத்திக்கான  சந்ணதசயான்று இல்லாத காரைத்தினால் வருடத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருமானத்ணத அணடய முடியவில்ணல. எஞ்சியணவ ணகயிருப்பில்உள்ளன. 

 

 

 - - - - 01 06 217,110.00 ඉදිරියේදිඅස්වනුයෙළීමසිදුකරයි. 
 

கருத்திட்டம் 
2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) அணமய 

2016 ஆம் ஆண்டு 
2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 
 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்
றப்பட்ட 

கருத்திட்டங்
கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 
எண்ைிக்

ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட  ிகர 
இலாபம் 

(ரூ.) 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் - - - - - 01 06 217,110.00 ඉදිරියේදිඅස්වනුයෙළීමසිදුකරයි. 

ோடு 03 09 - 400,000.00 400,000.00 03 16 4,150.00 209,411.51 205,261.51 

ேீன் 05 52 75,000.00 4,320,000.00 4,245,000.00 04 45 - 2,477,384.00 2,477,384.00 

அலங்கார 
ேீன்கள் 02 10 30,000.00 750,000.00 720,000.00 01 03 13,340.00 198,937.00 185,597.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 
வெங்கல் 12 160 480,000.00 1760,000.00 1,280,000.00 26 111 - 4,873,274.00 4,873,274.00 

ெீமேந்துக்கல் 03 26 50,000.00 - - 05 33 1,718,975.10 2,665,910.00 946,934.00 

டகத்வதாழில் 02 21 200,000.00 - - 01 16 78,905.60 327,115.00 248,209.40 

வநெவு 01 08 200,000.00 - - 03 109 6,934,086.26 88,040.00  (6,846,046.29) 

ஈர்க்கு 04 21 80,000.00 600,000.00 520,000.00 04 35 120,338.50 926,575.00 806,236.50 

தும்புத்தடி 01 05 20,000.00 150,000.00 130,000.00 01 13 - 234,000.00 234,000.00 

மயாகட் 03 13 90,000.00 300,000.00 210,000.00 03 12 238,696.90 1,025,876.20 787,179.30 

உணெகம் 04 27 750,000.00 - - 05 66 318,247.81 18,545,545.25 18,227,297.44 

குடி நீர் 01 10 - - - 02 05 12,743.00 332,674.00 319,931.00 

நலன்புரி 
ெிற் டன 
நிடலயங்கள் 

- - - - - 

02 04 118,122.00 434,897.34 316,755.34 

LED  ேின் 
குேிழ் 

- - - - - 
01 01 58,700.00 46,435.00       (2,265.00) 

வதாழில்நுட்  - - - - - 01 04 - 203,520.00 203,520.00 

ேறக்கறி 
ெிற் டன 
நிடலயங்கள் 

- - - - - 

04 17 40,800.00 5,425,887.00 5,385,087.00 

CSD ஓய்ெடற - - - - - 01 07 - 35,000.00 35,000.00 

காைான் - - - - - 01 02 - 184,450.00 184,450.00 

வகான்கிரீட் - - - - - 02 14 77,700.00 648,175.00 570,475.00 

உற்ெெ 
வ ாருட்கள் 

- - - - - 
01 03 - 96,500.00 96,500.00 

பூச்ொடிகள் - - - - - 01 06 - 249,000.00 249,000.00 

ம க்கரி - - - - - 01 06 - 263,518.00 263,518.00 

கருொடு - - - - - - - - 74,940.00 74,940.00 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு 1099 ம ரின்  ங்மகற்புைன் 110 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்  நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 1500 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்123 நைாத்துதல்  

03 முன் ள்ைிகள் ேற்றும்  ாைொடலகைின் கைடேகளுக்கு 79  டையினடர ஈடு டுத்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 
01 2016 ஆம் ஆண்டு அரொங்க அலுெலகங்கைின்   ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 52  டையினடர ஈடு டுத்தல் 

02 ேின்ொர மெலி  ராேரிப்பு  கைடேகளுக்கு 40  டையினடர ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெைீற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 10 ெடீுகள் நிர்ோணிக்க  ேகைிர் மெடெ  ிரிவுக்கு உதவுதல் 

02 ேரணவேய்திய ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர் ஒருெரது தங்கி ொழ்மொருக்கு புதிய ெவீைான்று கட்டுதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 தடலடேத்துெ  ாைவநறிக்கு   டையினர் 136 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு  மதடெயான  யிற்ெிடய வ ற்றுக்வகாடுத்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01  டைப் ிரிவுகளுக்கிடையிலான கண்காட்ெி உைற் யிற்ெிம ாட்டியில் இரண்ைாெது இைத்டதப் வ ற்றுக்வகாள்ைல் 

02  டைப் ிரிவு வேய்ெல்லுநர்  ம ாட்டிகைில் ஆண்கள்  ிரிெில் முதலாெது இைத்டதப்  வ ற்றுக்வகாள்ைல்  

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன 

02 2016 ஆம் ஆண்டு ெதிெிை ம்ற்றும் கைஞ்ெிய கட்டிைங்கள் அடேக்கப் ட்டுள்ைன. 
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வவுனியா  பணடப்பிரிவு 

 

      உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-       
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01                               ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்கள்      -      01   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்  - 05                              முகாரி                       -    100 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள் - 06                               உ  முகாரி                         –    242 
ெிெி                                                                                                                                                                                           ாதுகாப்பு ெரீர்                                 -    968 

             சமாத்த வரீ்ர்கள்           -    1311 

 
 
 
 
 
 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) அணமய 

2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 

உத்நதசிக்கும் 

பணட வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  

வருமானம் 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும் 

இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 

பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 

சசலவு 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட  ிகர 

இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

ெயல் (மேட்டு 

நிலம்) 04 
250 3,496,000.00 

10,640,000.00 7,144,000.00 06 170 791,200.50 3,403,797.00 2,612,596.50 

ெயல் (மெற்று 

நிலம்) 05 
75 

625,000.00 2,625,000.00 2,000,000.00 12 353 - 7,249,351.00 7,249,351.00 7,249,351.00 7,249,351.00 

மொைம் 15 534 3,564,000.00 11,088,000.00 7,524,000.00 15 250 145,000.00 7,848,118.00 7,703,118.00 

உழுந்து 02 04 170,000.00 875,000.00 705,000.00 08 109 305,200.00 அறுெடை  வெய்யப் ைெில்டல 

எல்லு - - - - - 03 85 76,500.00 1,762,280.00 1,685,780.00 

 ப் ாெி - - - - - 01 05 29,330.00 அறுெடை  வெய்யப் ைெில்டல 

வகாடி மதாடை - - - - - 01 05 29,700.00 அறுெடை  வெய்யப் ைெில்டல 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

வெங்கல் 16 320 150,000.00 8,000,000.00 7,850,000.00 30 450 - 16,129,000.00 16,129,000.00 

வதன்மனாடல - - - - - 12 40 - 1,541,520.00 1,541,520.00 
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2016 ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 

 

 
 
 
 
 
 

சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு 100  டையினடர ஈடு டுத்தி வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்12 ஐ மேற்வகாள்ை திட்ைேிைப் ட்ை ம ாதிலும் 1754 ம ரின்  ங்மகற்புைன் 
102 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்  நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 1120 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்புநிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்97 நைாத்துதல்  

03 25 முன் ள்ைிகள் ேற்றும்  ாைொடலகைின் கைடேகளுக்கு 48  டையினடர ஈடு டுத்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 அரெ நிறுெனங்கைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 04  டையினடர ஈடு டுத்தல் 

02 ேின்ொர மெலி  ராேரிப்புக்க 20 ம டர ஈ டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும்18  ம டர ஈடு டுத்தி  ராேரிக்கப் ட்ைது 

03 ெேய ேற்றும் கலாொர நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை அமுல் டுத்துெதற்கு 50  ம டர ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 
01 2016 ஆம் ஆண்டில் ெிெில்  ாதுகாப்பு   வ ண் ெரீாங்கடனகைின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு 7561 அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்கல் 

02 ெைீற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 07ெடீுகள் நிர்ோணித்தல் 
03  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு 09 புலடேப்  ரிெில்கள் ெழங்குதல் 02 ேடிக் கணினிகடை ெழங்குதல் 
04 உலக ெிறுெர் தினத்டதவயாட்டி  ாைொடல  ிள்டைகளுக்கு “இசுரு உதான” கணக்குகள் 63 திறந்து  ிள்டைகைிைம் ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 
01 தடலடேத்துெ  ாைவநறி 03 க்கும் உைற்  யிற்ெி  ாைவநறிகளுக்கும் 116  டையினடரஅனுப் ி அெர்களுக்கு  மதடெயான  யிற்ெிடய வ ற்றுக்வகாடுத்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 அரெ  மெடெ ம ாட்டிகள்,  டைப் ிரிவுகளுக்கிடையிலான நீச்ெல்  ம ாட்டிகள், வேய்ெல்லுநர் ேற்றும் க டி  ம ாட்டிகளுக்கு  ெரீர்கடை  ங்கு ற்றச் 
வெய்து  வெற்றியீட்ைல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன 
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அனுராதபுரம் பணடப்பிரிவு 

      உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-      
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01   முகாரி       -   174   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்  - 15   உ  முகாரி           -   395 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள் - 16   ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்    – 1921 
      சமாத்த வரீ்ர்கள்                  - 2490 

 

 
 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டுள்ள 
சசலவு 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 
வநல் 11 347 3,425,744.00 7,856,275.00 4,430,531.00 25 282 344,735.20 5,050,308.00 4,705,572.80 

மொைம் 11 514 2,201,265.00 9,497,250.00 7,295,985.00 11 209 423,846.70 5,155,626.00 4,731,779.30 

இஞ்ெி - - - - - 01 05 917,100.00  254,125.00 - 

ேரெள்ைி - - - - - 01 05 20,900.00 அறுெடை வெய்யப் ைெில்டல 
எல்லு - - - - - 10 176 29,640.00 417,070.00 387,430.00 

 ப் ாெி - - - - - 02 23 - 984,700.00 984,700.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 
ோடு 01 08 50,000.00 1,875,000.00 1,825,000.00 01 08 - 365,063.00 365,063.00 

மகாழி,  - - - - - 08 53 - 1,455,685.00 1,455,685.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 
வெங்கல் 09 282 195,750.00 10,117,600.00 9,921,850.00 12 - - 2,902,322.00 2,902,322.00 

ெீமேந்து கல் 03 21 120,000.00 304,000.00 184,000.00 02 19 1,625,680.00 2,053,121.00     429,100.00 

வதன்மனாடல - - - - - 05 06 -    491,670.00     491,670.00 

அப் ியாெ வகாப் ிகள் - - - - - 01 03 - 79,800.00     79,800.00 

உணெகம் - 
கல்குைம் 

- - - - - 01 03 -     503,857.50     503,857.50 

 யிட் - - - - - 02 03 - 127,185.00 127,185.00 

ொெடனத் 
திரெியங்கள் 

- - - - - 02 05 - 220,445.00 220,445.00 

உணவு கருத்திட்ைம் - - - - - 01 12 - 1,550,107.00 1,550,107.00 

ெிற் டன 
நிடலயங்கள் 

- - - - - 04 19 - 112,600.00 112,600.00 

மதங்காய் ெிற் டன 
அங்காடி -வேல்ெிரிபுர 

- - - - - 01 05 - 137,600.00 137,600.00 

ேட் ாண்ை 
கருத்திட்ைம் 

- - - - - 01 02 - 34,500.00 34,500.00 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு 2289 ம ரின்  ங்மகற்புைன்வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்83 நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 
02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 6000 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்300 நைாத்தப் ட்ைன 

03 முன் ள்ைிகள் கைடேகளுக்கு 300ெிெில்  ாதுகாப்புப்  டையினடர ஈடு டுத்தல் 
சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 2016 அரொங்க அலுெலகங்கைின்  ாதுகாப்புப்  ணிக்கு105ெிெில்  ாதுகாப்புப் டையினடர ஈடு டுத்தல் 
02 2016 ஆம் ஆண்டு ேின்ொர மெலி  ராேரிப்புக்காக ேற்றும் நிர்ோணிப்புக்கு 160 ம டர ஈ டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும் 154  ம டர ஈடு டுத்தி  ராேரித்தல் 
03 வ ௌத்த ெிகாடரகைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 565ெிெில்  ாதுகாப்புப் டையினடர ஈடு டுத்தல் 

04 இரத்த தானம், ெயமராகம்  ற்றிய ெிழிப்புணர்வு ேற்றும் நுைம்புகள் உற் த்தியாகும் இைங்கள்  ற்றி அறிவூட்ைல் நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் 15 ஐ 556 ெிெில் 
 ாதுகாப்புப்  டையினடரக் வகாண்டு நைாத்துதல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 
01 ெிெில்  ாதுகாப்பு   வ ண் ெரீாங்கடனகைின்  ாைொடல வெல்லும் 2202 ிள்டைகளுக்கு அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல்  ேற்றும் புலடேப்  ரிெில் 

ெழங்குதல் 
02 ெைீற்ற 18 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு ெடீுகள் நிர்ோணிக்க  ேகைிர் மெடெ  ிரிவுக்கு உதவுதல். மெடெயிலுள்ை ேற்றும் ேரணவேய்திய 

ெரீ்ர்கைிகைின்  குதியைவு  நிடறவுவெய்யப் ட்ை ெடீுகடை  பூர்த்தி வெய்ெதற்கு நிதியுதெி ெழங்குதல் 
03 தரம் 5 புலடேப்  ரிெில், க.வ ா.த. (ொ.த) க.வ ா.த.(உ.தர) ெித்திவயய்திய ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் 08  ிள்டைகளுக்கு புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் 

04 உலக ெிறுெர்  தினத்டதவயாட்டி 2016 ஆம் ஆண்டு ேற்றும் 2015.10.01 முதல் 2015.12.31 ஆம் திகதி ெடர  ிறந்த ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் 
 ிள்டைகளுக்கு ரூ ா. 2000/-வ றுேதியான ெங்கி கணக்குகள் ஆரம் ித்தல் 

05 முன் ள்ைி கடல நிகழ்ச்ெிகள், டதயல் இயந்திரம் ெழங்குதல் ேற்றும் ெர்ெமதெ ேகைிர் தினத்டதவயாட்டி ெிெில்  ாதுகாப்பு வ ண் அங்கத்தெர்களுக்கு 
மதனரீ் மகாப்ட  ெழங்குதல் உள்ைிட்ை  ல்மெறு ட்ை நிகழ்ச்ெிகடை ஒழுங்கு வெய்தல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 
01 ஆரம்   யிற்ெி  ாைவநறிகள் ேற்றும் தடலடேத்துெ  யிற்ெிகள் 13 க்கு  ெிெில்   ாதுகாப்பு   டையினர் 147 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு மதடெயான 

 யிற்ெிடய ெழங்குதல் 
02 முதலுதெி ேற்றும் இைர் முகாடேத்துெம், கனிஷ்ை உைற்  யிற்ெி ஆமலாெடன ேற்றும் முக அலங்காரம்  வைவநறிகள் உள்ைிட்ை 08  ாைவநறிகளுக்கு 60 

ம டர ஈடு டுத்தல்  
விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01  டைப் ிரிவுகளுக்கிடையிலான ம ாட்டிகள், அரெ மெடெகிரிக்கட்,வேய்ெல்லுனர்,டெக்கிமலாட்ைம் ேற்றும்  ல்மெறு ட்ை ெிடையாட்டு நிகழ்ச்ெிகைில்  
ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினடர  ங்குவகாள்ைச் வெய்து அெர்கைது ெிடையாட்டுத் திறன்கடை  ெிருத்தி  வெய்தல். 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன 
02 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் நலன் கருதி நலன்புரி  04 ெிற் டன நிடலயங்கள் நைாத்தப் ட்டு ெருகின்றன 
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அம்பாணற  பணடப்பிரிவு 
       உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        

  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி      -      01   ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்கள்     -      01   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்           -     07   முகாரி                       -    180 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்     -     08   உ  முகாரி                          –   467 
      ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்            - 2191 

      சமாத்த வரீ்ர்கள்             - 2389 

 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) அணமய 
2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கு

ம் பணட 
வரீர்கள் 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 
எண்ைிக்

ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வநல் 105 545 9,923,500.00 38,400,600.00 28,477,100.00 113 915 - 27,474,598.00 27,474,598.00 

கவு ி 05 118 855,500.00 1,770,000.00 914,500.00 41 412 - 11,785,427.50 1,178,5427.50 

மொைம் 63 575 5,978,000.00 21,435,400.00 14,457,400.00 71 632 13680.00 26,059,047.00 26,045,367.00 

கரும்பு 16 208 2,200,000.00 10,164,000.00 7,964,000.00 34 190 - 11,891,386.43 11,891,386.43 

நிலக்கைடல 06 43 585,200.00 1,100,000.00 514,800.00 08 103 - 3,501,250.00 3,501,250.00 

ெத்தடகப்  ழம் 05 84 1,340,640.00 5,880,000.00 4,539,360.00 22 179 - 4,575,500.00 45,75,500.00 

பூெணிக்காய் 08 86 1,272,800.00 3,010,000.00 1,737,200.00  

காலநிடல ோற்றங்கள் காரணோக  யிற்வெய்டக நடைவ றெில்டல எல்லு 02 23 156,000.00 390,000.00 234,000.00 

ேிைகாய் 10 108 1,417,500.00 2,160,000.00 742,500.00 

மெறு - - - - - 03 13 - 838,802.00 838,802.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 

மகாழி 04 50 720,000.00 1,125,000.00 405,000.00 03 22 - 1,097,900.00 1,097,900.00 

ேீன் - - - - - 04 29 - 1,738,020.00 1,738,020.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

வெங்கல் 01 27 570,000.00 1,890,000.00 1,320,000.00 07 49 - 1,375,949.00 1,375,949.00 

ெீமேந்து கல் 01 03 522,500.00 900,000.00 377,500.00 01 11 - 1,090,000.00 1,090,000.00 

ஈர்க்குோர் 04 23 2,070,000.00 2,760,000.00 690,000.00 04 20 - 1,110,500.00 1,110,500.00 

காலான் 03 60 612,000.00 1,743,000.00 1,131,000.00 01 02 - 174,500.00 174,500.00 

ேட் ாண்ைங்கள் 01 10 230,000.00 1,000,000.00 770,000.00 01 16 - 454,220.00 454,220.00 

மெறு 01 05 250,000.00 500,000.00 250,000.00 13 44 - 3,525,428.11 3,525,428.11 
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2016 ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு 4395 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ங்மகற்புைன் 167 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 3250 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்200 நைாத்துதல்  

03 முன் ள்ைிகைின் ேற்றும்  ாைொடல கைடேகளுக்கு 83 ம டரயும் ேற்றும்  ாைொடலகளுக்கு 66 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினடர ஈடு டுத்தல். 53 
முன் ள்ைிகளுக்கும் 43  ாைொடலகளுக்கும் அெர்கடை  இடணப்புச் வெய்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 
01 2016 ஆம் ஆண்டு அரெ நிறுெனங்கைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 37  டையினடர ஈடு டுத்தல் 

02 ேின்ொர மெலி  ராேரிப்புக்காக 119  ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினடர ஈடு டுத்தி  ராேரித்தல் 

03 35 ெேய ெழி ாட்டுத்தைங்கைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 105  டையினடர ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 
01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும் 2888  ிள்டைகளுக்கு அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல் 

02 ெைீற்ற  15 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 15 ெடீுகள் நிர்ோணித்தல் 

03 5 ஆம் ஆண்டு புலடேப்  ரிெில், வ ாத (ொ.த), கவ ாத (உ.த)  ெித்திவ ற்ற 03 ேற்றும்  ல்கடலக்கழக  ிரமெெம் வ ற்ற 04 ெிெில்  ாதுகாப்பு 
அங்கத்தெர்கைின்  ிள்டைகளுக்கு புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 
01 ஆரம்   யிற்ெி  ாைவநறிகள் ேற்றும் தடலடேத்துெ  யிற்ெிகள் 17 க்கு  ெிெில்   ாதுகாப்பு   டையினர் 189 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு மதடெயான 

 யிற்ெிடய ெழங்குதல் 
02 முதலுதெி ேற்றும் இைர் முகாடேத்துெம், புடகப் ைம் எடுத்தல் ேற்றும் நச்சுத் தன்டேயற்ற நாடு  ம ான்ற  ியற்ெி  வைவநறிகள் 12  க்கு அனுப் ி 

அெர்கைது ெிைய அறிடெ  மேம் டுத்தல் 
விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01  டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையிலான கயிறிழுத்தல், உடதப் ந்தாட்ைம், நீச்ெல் ேற்றும் டெக்கிமலாட்ைப்  ம ாட்டி  ம ான்ற ம ாட்டி நிகழ்ச்ெிகைில் 
முதலாேிைத்டதப்  வ ற்றுக்வகாள்ைல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் நலன் கருதி நலன்புரி  ெிற் டன நிடலயவோன்டற நைாத்துதல்  
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மகாஓயா  பணடப்பிரிவு 
     உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-       

  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01   முகாரி    -   154   
 வோத்த உத்திமயாகத்தர்கள்  - 03   உ  முகாரி   -   361 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்          - 04                 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்    – 1897 
      சமாத்த வரீ்ர்கள்    - 2412 

 
 இந்த கருத்திட்டம் 2016  ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்படவில்ணல, முன்ணனய வருடத்தில் எஞ்சியிருந்த ணகயிருப்பு விற்பணன மூலம் சபறப்பட்ட வருமானம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  
 அரசாங்க காைிகள் இல்லாத காரைத்தினால் தனிப்பட்ட காைிகளில் கருத்திட்டங்கள் முன்சனடுக்கப்படுகின்றன. தனிப்பட்டவர்கள் அந்த கருத்திட்டத்திற்கான சசலுகணளப்  

சபாறுப்நபற்றுள்ளனர். 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 
பணட வரீர்கள் 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 
 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 
வநல் 46 535 9,865,426.00 26,102,910.00 16,237,484.00 56 941 - 23,818,998.50 23,818,998.50 

துடணப் 
 யிர்கள் 

69 710 12,084,180.00 38,337,120.00 26,252,940.00 46 843 - 30,011,425.50 30,011,425.50 

ேிைகாய் - - - - - 04 09 - 108,000.00 108,000.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 
ோடு 02 11 39,285.00 344,400.00 305,115.00 01 04 - 99,471.50 99,471.50 

ேீன்      02 56 - 792,400.00 792,400.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 
வெங்கல் 02 35 3,319,632.00 8,985,600.00 5,665,968.00 09 - -  456,996.00 456,996.00 

ெீமேந்து கல் - - - - - 02 16 உற் த்தி வெய்யப் ட்ை வெங்கற்கள் ெிற் டன 
வெய்யப் ைாத காரணத்தினால் ெருோனத்டதக் 
காட்ை முடியாது  

வேைல் - - - - - 01 23 - 169,000.00 169,000.00 

டதயல் - - - - - 03 10 - 240,153.00 240,153.00 

இரும்புருக்கு - - - - - 01 06 - 166,900.00 166,900.00 

ஈர்க்கு - - - - - 02 10 - 390,750.00 390,750.00 

வகான்கிறடீ் 
உற் த்திகள் 

- - - - - 01 03 - 145,670.00 145,670.00 

ம க்கரி 
உற் த்திகள் 

- - - - - 01 24 - 175,155.00 175,155.00 

ெடக 
அலங்காரம் 

- - - - - 01 03 - 103,520.00 103,520.00 

இடியப் ம் - - - - - 01 18 - 532,000.00 532,000.00 

உணெகம் - - - - - 01 18 - 142,324.00 142,324.00 

 ைகுச் 
மெடெகள் 

- - - - - 01 04 - 90,536.48 90,536.48 

காலான் 
கருத்திட்ைம் 

- - - - - 01 03 - 147,91.00 147,91.00 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு360ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ங்மகற்புைன் 36வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 13 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்324 நைாத்துதல்  

03 27 முன் ள்ைிகைின் கற்டகநைெடிக்டககளுக்கு 65ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினடர ஈடு டுத்தல் 
 

சபாது சசயற்பாடுகள் 
01 அரெ நிறுெனங்கைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 33 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினடர ஈடு டுத்தல் 

02 ேின்ொர மெலி  ராேரிப்புக்க 133 ம டர ஈ டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும் 123 ம டர ஈடு டுத்தி  ராேரிக்கப் ட்ைது 

03 37 ெேய ெழி ாட்டுத்தைங்கைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 60  டையினடர ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 
01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும் 2752   ிள்டைகளுக்கு 17649 அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல் 

02 ெைீற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 10 ெடீுகள் நிர்ோணித்து அெர்கைிைம் டகயைித்தல் 

03 5 ஆம் ஆண்டு புலடேப்  ரிெில், கவ ாத (ொ.த), கவ ாத (உ.த) ேற்றுே  ல்கடலக்கழக  ிரமெெம் வ ற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின்  ிள்டைகள் 
20 ம ருக்கு புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் 

04 04 கற் ிணித் தாய்ோர்களுக்கு ம ாெடணப் வ ாதிகள் ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 
01 தடலடேத்துெ  யிற்ெிகள் 10 க்கு  ெிெில்   ாதுகாப்பு   டையினர் 144 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு மதடெயான  யிற்ெிடய ெழங்குதல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 
01 தாய்லாந்தில் நடைப்வ ற்ற வொலிம ால் ம ாட்டிக்கு ெரீ்ர்கடை  ங்மகற்கச் வெய்து வெற்றியீட்ைப் ட்டுள்ைது.  டைப் ிரிவு க டி அணி ெலய ேட்ைத்தில் 

முதலாம் இைத்டத வென்றுள்ைது. 
நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன 
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வில்பத்து  பணடப்பிரிவு 

     உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி - 01   ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்கள்           -    01   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்  - 08   முகாரி                        -  142 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள் - 09   உ  முகாரி                       –    330 
      ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்          - 1530 
      சமாத்த வரீ்ர்கள்               - 2003 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படம் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வநல் 12 56 2,670,720.00 4,943,400.00 2,272,680.00 21 56 - 2,549,126.50 2,549,126.50 

துடணப் 
 யிர்கள் 

56 385 5,025,520.00 13,971,500.00 8,945,980.00 57 147 393,490.00 6,092,991.75 5,699,501.75 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

வெங்கல் 04 12 100,000.00 1,620,000.00 1,520,000.00 07 56 - 2,168,855.00 2,168,855.00 

ெீமேந்து கல் 05 14 4,500,000.00 7,200,000.00 2,700,000.00 05 147 - 752,400.00 752,400.00 

மெறு 12 17 40,000.00 167,500.00 127,500.00 77 89 - 6,674,384.00 6,674,384.00 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்களுக்கு 36 ம டர ஈடு டுத்தி 03நிகழ்ச்ெித் திட்ைங்கடை மேற்வகாள்ை திட்ைேிைப் ட்ை ம ாதிலும் 
100ம ரின்  ங்மகற்புைன் 12 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 100ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்12நைாத்துதல்  
03  ிரமதெத்திலுள்ை  ாைொடலகைின் கைடேகளுக்கு 13 டையினடர கற் ித்தலில் ஈடு டுத்தல் 
04 ேர நடுடக நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் 02 ேற்றும் இரத்த்தான நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் 02 ஐ 700 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ஙமகற்புைன் நைாத்துதல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 
01 அரொங்க அலுெலகங்கைின்  ாதுகாப்புக் கைடேகளுக்காக22ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினடரஈடு டுத்தல் 

02 ேின்ொர மெலி  ராேரிப்புக்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினர்72  ம டர ஈடு டுத்தி  ராேரித்தல் 

03 புனித பூேி ேற்றும் வ ௌத்த ெிகாடரகைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 45  டையினடர ஈடு டுத்தல் அத்மதாடு ெிமெை கைடே, புலனாய்வுக் கைடே, 
வநல்வகாள்ெனவு ம ான்ற  ணிகைில் 40 ம டர ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 
01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு இலெெோக அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல் 

01 ெைீற்ற 11ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு ெடீுகள் நிர்ோணித்து டகயைித்தல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 
01 உைற்  யிற்ெி  ாைவநறிகள் 04 க்கு 1947 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினடர ஈடு டுத்தி அெர்களுக்கு மதடெயான  யிற்ெிடய ெழங்குதல்.  

02 டதயல், ேின் வ ாறியியல், மேென் ேற்றும் கணினி ேற்றும்  ல்மெறு ட்ை 05  ாைவநறிகளுக்கு 88 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினடர ஈடு டுத்தி அெர்களுக்கு 
மதடெயான  யிற்ெிடய ெழங்குதல்.   

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01  ல்மெறு ட்ை ெிடையாட்டுப் ம ாட்’டிகைில்  டைப் ிரிவுக்கு இடணப்புச் வெய்யப் ட்டுள்ைெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினடர  ங்கு ற்றச் வெய்து வெற்றிகள் 
ஈட்ைப் ட்டுள்ைன. அெர்கைது ெிடையாட்டுத் திறன்கடை ெிருத்தி வெய்ெதற்கு ெிடையாட்டுக் குழு வொன்று வதரிவு வெய்யப் ட்டு அெர்களுக்கான 
 யிற்ெிகள் ெழங்’கப் டுகின்றன. 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் நலன் கருதி நலன்புரி  ெலுடக ெிடலயில் வ ாருட்கடை  ெிற் டன வெய்யும் ெிற் டன நிடலயவோன்டற 
நைாத்துதல்  
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புத்தளம்  பணடப்பிரிவு 

         உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி      -  01   ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்கள்     -      01   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்      - 02   ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்          -      96 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்       - 03   உ  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்          –   204 
                                                           ெிெில்  ாதுகாப்பு ெிப் ாய்       -  1104 

      சமாத்த வரீ்ர்கள்         -  1405 

 
 நமற்படி கருத்திட்டங்கள் தனியார் காைிகளில் நமற்சகாள்ளப்பட்டு வருவநதாடு, திணைக்களத்திலிருந்து  ிதி ஒதுக்கீடுகள் சபற்றுக்சகாள்ளப்படவில்ணல என்பநதாடு 

தனிப்பட்டவர்களினால் ஏற்புணடய சசலவுகள் நமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 
 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 
எண்ைிக்

ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வநல் 287 143 6,760,285.00 10,762,500.00 4,002,215.00 222 111 - 8,168,363.50 8,168,363.50 

துடணப் 
 யிர்கள் 1003 531 8,625,800.00 42,254,000.00 33,628,200.00 520 301 - 24,018,893.00 24,018,893.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 

ஆடு - - - - - 01 01 - 250,800.00 250,800.00 

 சு ோடுகள் - - - - - 05 63 - 546,479.00 546,479.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 
வெங்கல் 

04 61 261,500.00 7,027,200.00 6,765,700.00  04 41 - 562,272.00 562,272.00 

கருொடு 
04 37 1,686,000.00 3,409,000.00 1,723,000.00 04 45 - 1,491,350.00 1,491,350.00 

மெறு (ெிடக 
அலங்காரம்,வந
ல் ஆடல, 
அங்கம்வ ாற, 
கூறகல) 

- - - - - 6 98 - 2,413,743.00 2,413,743.00 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 
 

சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்களுக்கு 1023 ம டர ஈடு டுத்தி 87 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 80ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்15 ஐநைாத்துதல்  

03 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 535 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்11 ஐ நைாத்துதல்  

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 அரொங்க அலுெலகங்களுக்கு 168 ம டர  ாதுகாப்பு கைடேகைில் ஈடு டுத்தல் 

02 2016 ஆம் ஆண்டு ேின்ொர மெலி  ராேரிப்புக்கு 150 ம டர ஈ டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும் 164  ம டர ஈடு டுத்தி  ராேரித்தல் 

03 ெிகாடரகள் ேற்றும் ெேய ெழி ாட்டுத்தைங்கைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 76  டையினடர ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும் 7374 ிள்டைகளுக்கு அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல் 

02 ெைீற்ற 04 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 08 ெடீுகள் நிர்ோணித்தல் ேற்றும்  கதியைெில் நிர்ோணிக்கப் ட்டுள்ை 05 ெடீுகைின்  ணிகடை பூர்த்தி 
வெய்தல் 

03 5 ஆம் ஆண்டு புலடேப்  ரிெில்  ரீட்டெயில் வ ற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் 03  ிள்டைகளுக்கு புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் கவ ாத (ொ.த), 
கவ ாத ெித்திவ ற்ற 03  ிள்டைகள் ேற்றுே  ல்கடலக்கழக  ிரமெெம் வ ற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின்  ிள்டைகள் 04 ம ருக்கு புலடேப் 
 ரிெில் ெழங்குதல் ேற்றும் ேடிக் கணினி ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 தடலடேத்துெ  யிற்ெிகள்,  அடிப் டைப்  யிற்ெி  வநறிகள்  15 க்கு  ெிெில்   ாதுகாப்பு   டையினர் 100 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு மதடெயான 
 யிற்ெிடய ெழங்குதல் 

02 முதலுதெி, ெங்கி  யிற்ெி ேற்றும் உைற்  யிற்ெி ஆமலாெடன  யிற்ெி வநறிகளுக்கு 40 அங்கத்தெர்கடை ஈடு டுத்தி அெர்கைது அறிவு ேட்ைத்டத 
அதிகரித்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 வேய்ெல்லுநர் ம ாட்டிகள், கரப் ந்து, கிரிக்கட், டெக்கிமலாட்ைம், எல்மல  உள்ைிட்ை  ல்மெறு ட்ை ெிடையாட்டு நிகழ்ச்ெிகைில் ெிெில்  ாதுகாப்பு 
அங்கத்தெர்கள் 80 ம டர இடணப்புச் வெய்து அெர்கைது ெிடையாட்டுத் திறன்கடை மேம் டுத்தல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன. 
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ச ாரவசபாத்தாணன  பணடப்பிரிவு 

    உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-       
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01  முகாரி            -   57   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்           - 02  உ  முகாரி   - 133 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 03  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்    – 729 
      சமாத்த வரீ்ர்கள்              - 919 

 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 
 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர 

இலாபம் 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 
வநல் 13 251 1,920,500.00 6,142,500.00 4,222,000.00 03 13 161,180.00 495,309.00 334,129.00 

மொைம் 06 196 1,380,000.00 5,175,196.00 3,795,196.00 05 33 23,675.00 1,487,292.75 1,463,617.75 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 
நதி ேன்ற 
கட்ைடையின் ம ரில் 
ெழங்கப் டும் 
ோடுகடை 
 ராேரித்தல் 

01 02 - - - 01 01 - - - 

         ஏணனய கருத்திட்டங்கள்  

வெங்கல் 11 432 - 5,616,000.00 5,616,000.00 01 05 - 20,000.00 20,000.00 

வெற்றிடல 01 04 20,000.00 75,000.00 55,000.00 01 04 - 144,900.00 144,900.00 

உற்ெெ வ ாருட்கள் 
ொைடக 

01 - - - - 01 01 4,000.00 58,480.00 54,480.00 

ெிடக அலங்காரம் 01 02  100,000.00 100,000.00 01 03 - 104,114.00 104,114.00 

ஈர்க்குோர் 02 07 45,000.00 250,000.00 205,000.00 02 05 - 362,480.00 362,480.00 

நன்னரீ் ேீன் ெிற் டன 01 02 - 100,000.00 100,000.00 14 228 - 7,416,379.00 7,416,379.00 

ேணல் 01 04 60,000.00 180,000.00 120,000.00 01 07 - 307,000.00 307,000.00 

 ட்ைடற மெடல 01 02 50,000.00 110,000.00 60,000.00 01 08 - 169,728.00 169,728.00 

அப் ியாெக் வகாப் ி - - - - - 01  - 419,015.00 419,015.00 

கால்  துடைப் ான் - - - - - 03 09 11,979.00 395,530.00 383,551.00 

காலணி - - - - - 01 10 - 283,250.00 283,250.00 

பூச்ொடி - - - - - 03 15 - 461,476.00 461,476.00 

ேின் குேிழ்  - - - - - 01 03 17,250.00 137,770.00 120,520.00 

 திக் - - - - - 01 10 - 264,770.00 264,770.00 

மதன் ெைர்ப்பு வ ட்டி - - - - - 01 15 - 406,300.00 406,300.00 
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கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 
 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர 

இலாபம் 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள்  

கலப்பு  யிர்கள் - - - - - 01 32 - 495,510.00 495,510.00 

 ாைொடல ேற்றும் 
வ ண்கள் டகப்ட கள் - - - - - 

01 03 - 495,050.00 495,050.00 

தும்புத்தடி - - - - - 01 05 - 173,980.00 173,980.00 

 சும் ால் - - - - - - 21 - 401,257.00 401,257.00 

மெலித தூண்கள் - - - - - 01 03 - 19,600.00 19,600.00 

இனிப்புப்  ண்ைங்கள் - - - - - - 02 - 55,100.00 55,100.00 

ொெடனத் 
திரெியங்கள் - - - - - 

- 01 - 89,775.00 89,775.00 

ொகனம் ெர்ெிஸ் - - - - - - 03 - 127,500.00 127,500.00 

ெந்டத ெிற் டன - - - - - 01 09 - 312,642.00 312,642.00 

நிர்ோணம் (தச்சு 
/மேென்) - - - - - 

- 06 - 67,143.00 67,143.00 

வநல் குற்றுதல்  - - - - - - 03 - 10,000.00 10,000.00 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 
 

சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தின் கீழ்342 ம ரின் ங்மகற்புைன் 12 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 800 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்36நைாத்துதல்  

03  ாைொடலகைின் கைடேகளுக்கு 40ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கடைகற் ித்தலில் ஈடு டுத்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 
01 அரொங்க அலுெலகங்களுக்கு 05ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கடை  ாதுகாப்பு கைடேகைில் ஈடு டுத்தல் 

02 2016 ஆம் ஆண்டு ேின்ொர மெலி  ராேரிப்புக்கு 150 ம டர ஈ டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும் 164  ம டர ஈடு டுத்தி  ராேரித்தல் 

03 ேத ெழி ாட்டு தைங்கைின் ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 76 டையினடர ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 
01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல் ேற்றும் கவ ாத (உ.த) ெித்தி வ ற்ற ெிெில் 

 ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின்  ிள்டைகளுக்கு புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் 
02 ெைீற்ற 13ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு ெடீுகள் நிர்ோணித்து  அெர்கைிைம் டகயைித்தல் 
03  ாலர்  ாைொடல ஆெிரியர்களுக்கு ெிறுெர் துஷ் ிரமயாகம், தகெல் வதாழில்நுட் ம், திறன் ெிருத்தி ேற்றும் ெிறுெர் ோனெீக எண்ணக்கருக்கள் ெிருத்தி 

வெயலேர்வுகடை நைாத்தி அெர்களுக்கு மதடெயான வதாழில் அறிடெ ெழங்குதல் 
04 கடுடேயான மநாயாைர்களுக்கு ேருத்துெ ெெதிகடை ஏற் டுத்தல் ேற்றும் ம ாோக்கு  ற்றி அறிவூட்டுதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 
01 தடலடேத்துெப்  யிற்ெி, உைற்  யிற்ெி ஆமலாெடன, ம க்கரி உற் த்திகள், மெதனப்  ெடைஉற் த்தி  ற்றிய  ாைவநறிகள் 04 க்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு 

அங்கத்தினர்கள் 71 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு  யிற்ெியைித்தல் 
விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைத்தினுள்  டைப் ிரிவு ேட்ைத்தில் நைாத்தப் ட்ை  ல்மெறு ட்ை ெிடையாட்டு நிகழ்ச்ெிகளுக்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கடை  ங்மகற்கச் 
வெய்தல் அத்மதாடு நீச்ெல்  ம ாட்டிகளுக்காக 04 ம டர  இடணப்புச் வெய்து அெர்கைது ெிடையாட்டுத் திறடன மேம் டுத்துெதற்கு நைெடிக்டக எடுத்தல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 வொரவ்ெ த்தடன நகரில் 2016.09.13 ஆம் திகதி வ ாது ேக்கள்  நலன்புரி ெிற் டன நிடலயவோன்டற ஆரம் ித்து வ ாருட்கடை ெிற் டன வெய்ெதன் 
மூலம் ரூ ா. 207,900.78 இலா ம் வ றப் ட்டுள்ைது. 
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கதிர்காமம்  பணடப்பிரிவு 

  உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01   முகாரி      -    69   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்   - 07   உ  முகாரி     -   151 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 08   உ  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்    –   931 
      சமாத்த வரீ்ர்கள்      -   1151 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கு

ம் பணட 
வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 
 

எதிர்பார்க்கப்ப
டும் இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர 

இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வநல் 
- - - - - 01 09 117,743.00 212,090.00 94,347.00 

மொைம் 
10 60 1,851,250.00 4,500,000.00 2,648,750.00 01 20 280,000.00 649,921.00 369,921.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

வெங்கல் 

03 - - 1,080,000.00 1,080,000.00 

 டையினர் அரொங்க நிறுெனங்கள் ேற்றும் வதாள்வ ாருள்   ாதுகாப்பு  
கைடேகைில் ஈடு டுத்தப் ட்டுள்ைதனால் கருத்திட்ைங்கைிலிருந்து 

நீக்கப் ட்டுள்ைனர்   

ெிறட்டை அனல் 
01 08 60,000.00 300,000.00 240,000.00 01 05 70,000.00 449,000.00 379,000.00 

ஈர்க்கு 
05 30 1,728,000.00 3,600,000.00 1,872,000.00 03 14 85,000.00 872,000.00 787,000.00 

வதன்னம்  ானி 
01 05 15,000.00 300,000.00 285,000.00 01 02 50,000.00 290,000.00 240,000.00 

ோெி 
01 08 144,000.00 288,000.00 144,000.00 

 டையினர் அரொங்க நிறுெனங்கள் ேற்றும் வதாள்வ ாருள்   ாதுகாப்பு  
கைடேகைில் ஈடு டுத்தப் ட்டுள்ைதனால் கருத்திட்ைங்கைிலிருந்து 

நீக்கப் ட்டுள்ைனர்   வகாப் ரா 
01 05 60,000.00 240,000.00 180,000.00 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 
 

சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தின் கீழ்250 ம டர ஈடு டுத்தி 18 திட்ைங்கடை மேற்வகாள்ை திட்ைேிைப் ட்ை ம ாதிலும் 179ம ரின் 
 ங்மகற்புைன் 11 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 350 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்50நைாத்துதல்  

03 2016 ஆம் ெருைம்  ாைொடலகைின் கற் ித்தல் கைடேகளுக்கு 20 டையினடர ஈடு டுத்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு அரொங்க அலுெலகங்களுக்கு 304 ம டர  ாதுகாப்பு கைடேகைில் ஈடு டுத்தல் 

02 2015 ஆம் ஆண்டு ேின்ொர மெலி  ராேரிப்புக்கு ேற்றும் நிர்ோணிப்புக்கு  250 ம டர ஈ டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும் 210  ம டர ஈடு டுத்தி  ராேரித்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்தரம் 05 புலடேப்  ரிெில்  ரீட்டெயில் ெித்திவயய்திய ோணெர்கள் 08 ம ருக்கு புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் 

02 ெைீற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 08 ெடீுகள் நிர்ோணித்தல் ேற்றும்  குதியைெில் நிர்ோணிக்கப் ட்டிருந்த 03 ெடீுகடை பூரணப் டுத்தல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 தடலடேத்துெப்  யிற்ெி  ாைவநறி 09 ேற்றும் ஒழுங்கு டுத்தல்  ாைவநறி 02 க்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கள் 59 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு 
 யிற்ெியைித்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 அரெ மெடெ கிரிக்கட் ம ாட்டிகள் 03 ேற்றும் வொலிம ால் ம ாட்டிகள் 02 க்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு  டை ெரீர்கடை  ங்மகற்கச் வெய்து அந்த  
ம ாட்டிகைில் முதலாேிைம் ேற்றும் இரண்ைாம் இைத்டதப்  வ ற்றுக்வகாள்ைல்.  

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01  டைப் ிரிெினால்   நைாத்தப் டும்  ெிற் டன நிடலயத்தின் மூலம் ரூ ா. 23375.00 ெருோனம் ஈட்ைல் 
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கண்டி  பணடப்பிரிவு 

   உத்திமயாகத்தர்கள் :-     ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையணி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01   முகாரி    -  67   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்           - 03   உ  முகாரி   - 212 
 வோத்த உத்திமயாகத்தர்கள்  - 04   ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்    – 715 

                                வோத்த ெரீ்ர்கள்   kk        - 994       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 சறீற்ற கால ிணல, இயற்ணக மற்றும் கிருமிகளின் சதாற்று காரைமாக மற்றும் உணழப்பு  குணறவு காரைமாக கருத்திட்டங்கள் மூலம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

இலக்குகணள அணடய முடியவில்ணல 
 
 
 
 
 
 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-

2016) அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 

உத்நதசிக்கும் 

பணட 

வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 

சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  

வருமானம் 

(ரூ.) 

 

எதிர்பார்க்கப்படும் 

இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 

பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 

சசலவு 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வநல் 08 40 486,000.00 1,750,000.00 1,264,000.00 03 29 9,975.00 119,158.00 109,183.00 

மொைம் 06 83 120,000.00 640,000.00 520,000.00 14 60 17,100.00 226,072.00 208,972.00 

ேரக்கறி 
23 172 357,250.00 2,797,600.00 2,439,750.00 05 15 22,925.00 710,969.00 688,044.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 

ோடு  - - - - - 02 04 - 94,087.00 94,087.00 

மகாழி - - - - - 01 01 - 47,600.00 47,600.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

ெீமேந்துக் கல் 04 08 2,206,000.00 3,628,000.00 1,468,000.00 02 06 1,697,640.00 2,161,849.00 464,209.00 

ஊது த்தி 02 12 264,660.00 418,200.00 153,540.00 05 30 - 995,370.00 995,370.00 

உணெகம் - - - - - 01 02 10,000.00 124,000.00 114,000.00 
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2015 ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 
 

சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்களுக்கு 188 ம ரின்  ங்மகற்புைன் 16 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 300 ம டர ஈடு டுத்தி ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்05 நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 அரொங்க அலுெலகங்களுக்கு 366 ம டர  ாதுகாப்பு கைடேகைில் ஈடு டுத்தல் 

02 2016 ஆம் ஆண்டு ேின்ொர மெலி  ராேரிப்புக்கு 195 ம டர ஈ டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும் 191  ம டர ஈடு டுத்தி  ராேரித்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு இலெெோக 808 அப் ியாெக் வகாப் ி  வதாகுதிகள் ெழங்குதல் 

02 ெைீற்ற 02 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு ெடீுகள் நிர்ோணித்தல் ேற்றும்  குதியைெில் நிர்ோணிக்கப் ட்டுள்ை ெிெில்  ாதுகாப் அங்கத்தெர்கைின் 
ெடீ்டு மெடலடய நிடறவு  வெய்ய நிதியுதெி வெய்தல் 

03 5 ஆம் ஆண்டு புலடேப்  ரிெில்  ரீட்டெயில் வ ற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் 04  ிள்டைகளுக்கு புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் கவ ாத (ொ.த), 
கவ ாத ெித்திவ ற்ற 01  ிள்டைகள் ேற்றுே  ல்கடலக்கழக  ிரமெெம் வ ற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின்  ிள்டைகள் 04 ம ருக்கு புலடேப்  ரிெில் 
ெழங்குதல் ேற்றும் ேடிக் கணினி ெழங்குதல் 

04 ெர்ெமதெ ேகைிர் தினத்டதவயாட்டி இந்த  டைப் ிரிெின்  ெிெில்  ாதுகாப்பு  ெரீாங்கடனகள் 96 ம ருக்கு ேக் ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 தடலடேத்துெப்  யிற்ெி  ாைவநறி 15  க்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கள் 84 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு  யிற்ெியைித்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 அரெ மெடெ வேய்ெல்லுநர் ம ாட்டியில் முதலாம் இைத்டதயும் ேற்றும்  ல்மெறு ட்ை ெிடையாட்டு ம ாட்டிகளுக்கு ெரீர் ெரீாங்கடனகடை ங்கு ற்றச் 
வெய்தல் 

02 எல்மல, வொலிம ால், கராத்மத, நீச்ெல் ம ான்ற  ல்மெறு ட்ை ெிடையாட்டு ம ாட்டிகளுக்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர் ெரீாங்கடனகடை  ங்மகற்கச் வெய்து  
அதற்கான  யிற்ெிகடை ெழங்குதல் 
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உ ன  பணடப்பிரிவு 

     உத்திநயாகத்தர்கள் :-       சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-       
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி    - 01   ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்கள்          -   01   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்     - 04   முகாரி    -   97 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்    -  05   உ  முகாரி   –  303 
      ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்  - 1288 
      சமாத்த வரீ்ர்கள்             - 1689 

 
 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர 

இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வநல் 
03 598 5,535,985.00 32,292,000.00 26,756,015.00 04 485 - 13,743,742.00 13,743,742.00 

மொைம் 
18 238 2,103,087.00 7,616,000.00 5,512,913.00 22 321 - 6,658,252.00 6,658,252.00 

துடணப்  யிர் 
12 180 1,585,883.00 9,257,000.00 7,671,117.00 32 365 231,600.00 7,006,463.00 6,774,863.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 
 சுோடு 04 21   (39,060.00)   1,386,000.00   1,346,940.00  04 30 -   1,218,070.00   1,218,070.00  

நீதிேன்ற 
கட்ைடையின் ம ரில் 
ெழங்கப் டும் 
ோடுகள், ஆடுகடை 
 ராேரித்தல் 

03 05  -   -   -  08 21   21,750.00  - - 

ஆடு 01 02    25,000.00       120,000.00         95,000.00  - - -          5,000.00           5,000.00  

ேீன் 04 25 148,500.00   1,800,000.00    1,651,500.00  08 54 -  1,791,377.50    1,791,377.50  

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

வெங்கல் 03 19 93,024.00 1,482,000.00 1,388,976.00 02 22 24,300.00 637,102.50 612,802.50 

டதயல் கருத்திட்ைம் 04 32 48,000.00 1,920,000.00   1,872,000.00  06 33 34,700.00   1,298,380.00  1,263,680.00  

ெிடக அலங்காரம் 01 05 84,000.00 360,000.00      276,000.00  01 5 -     165,960.00       165,960.00  

ெீமேந்துக் கல் 04 20 1,080,000.00  2,160,000.00   1,080,000.00  04 19 
  

410,180.00  
 1,181,634.00      771,454.00  

இடலக் கஞ்ெி  02 05 61,820.00 324,000.00      262,180.00  01 4  22,785.00     214,180.00       191,395.00  
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 ஒவ்சவாரு கருத்திட்டத்திற்கும்  இணைப்பு சசய்யப்பட்ட பணடயினர் வருடம் முழுவதும் கருத்திட்டங்களில்  இணைப்புச் சசய்யப்படவில்ணல. நதணவகளுக்கு ஏற்ப பிரநதசத்திற்கு    சவளிநய 

 ிர்மாைிப்பு / பாதுகாப்பு  கடணமகளுக்கு  மற்றும் விநசட  கருத்திட்டங்களுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டு  அதிகமான பணடயினர்  ஈடுபடுத்தப்பட்டதனால் எதிர்பாரக்கப்பட்ட வருமான இலக்குகணள 
அணடந்துசகாள்ள முடியவில்ணல. 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 
 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர 

இலாபம் 

(ரூ.) 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

ேிைகாய் 
அடரக்குேிைம் 

21 152  3,952,686.00  12,780,390.00   8,827,704.00  

01 03 -     55,955.00  
       

55,955.00  

ஈர்க்கு 
05 30      5,130.00   1,039,700.00  

  

1,034,570.00  

பூச்ொடிகள் 
16 117   536,495.00   4,975,660.00  

  

4,439,165.00  

டகப் ணிகள் 
01 03      2,450.00      175,900.00  

     

173,450.00  

இனிப்புப் 
 ண்ைங்கள் 

02 13 120,664.00      663,822.00    543,158.00  

வகான்கிரீட் 
தயாரிப்புக்கள் 

01 05 55,580.00   293,200.00  237,620.00  

ம க்கரி உற் த்திகள் 01 12 46,450.00  754,450.00     708,000.00  

அப் ியாெ 
வகாப் ிகள் 

01 05 9,600.00  144,573.00   134,973.00  

G 10 மகானகல ெதீி 
கருத்திட்ைம் 

01 10 - 102,900.00      102,900.00  
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2018ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 
 

சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்களுக்கு 2999 ம ரின்  ங்மகற்புைன் 118 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 4418 ம டர ஈடு டுத்தி 258 ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

03  ாலர்  ாைொடலகைில் 73ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினடர கற் ித்தலில் ஈடு டுத்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 அரொங்க அலுெலகங்கைில் 13 ம டர  ாதுகாப்பு கைடேகைில் ஈடு டுத்தல் அத்மதாடு  ிரபுக்கைின்  ாதுகாப்புக்கு ஒருெடர இடணப்புச் வெய்தல் 

02 ேின்ொர மெலி  ராேரிப்புக்கு 48 ம டர ஈ டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும் 43 ம டர ஈடு டுத்தி  ராேரித்தல் 

03 ெிகாடரகைின்  ாதுகாப்பு  ணிகளுக்கு 41ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினடர ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும் 1720 ிள்டைகளுக்கு அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல் 

02 ெைீற்ற 08 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 08 ெடீுகள் நிர்ோணித்து டகயைித்தல் 

03 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் 5 ஆம் ஆண்டு புலடேப்  ரிெில்  ரீட்டெ, கவ ாத (ொ.த), கவ ாத (உ.த) ெித்திவயய்திய 27 ம ருக்கு புலடேப்  ரிெில் 
ெழங்குதல்  

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 தடலடேத்துெப்  யிற்ெி  ாைவநறி 14 க்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கள் 140 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு  யிற்ெியைித்தல் 

02 கணினி  யிற்ெி, டதயல், கணக்கியல், உைற்  யிற்ெி  ஆமலாெடன ேற்றும் ெங்கீத  யிற்ெி வநறிகள் உள்ைிட்ை 17  ாைவநறிகளுக்கு  அங்கத்தினர்கள் 73 
ம டர   ங்மகற்கச் வெய்து  அெர்கைது ெிைய அறிடெ ெிரிவு டுத்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01  டைப் ிரிவுகளுக்கிடையிலான ெிடையாட்டுப்  ம ாட்டிகைில் 04 ஆம் இைத்டதயும்  ேற்றும்  டைப்  ிரிவுகளுக்கு இடையிலான க டி  ம ாட்டியில்  ங்கு 
 ற்றி முதலாேிைத்டதப்  வ ற்றுக்வகாள்ைல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

     01       ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன. 
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சவன்னவத்த  பணடப்பிரிவு 

     உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-       
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01  ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்கள்          -   01   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்           - 09  முகாரி    -   54 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 10  உ  முகாரி   –  187 
      ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்       -  860 
      சமாத்த வரீ்ர்கள்             -  1102 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-
2016) அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கு

ம் பணட 
வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 
 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட  ிகர 

இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

துடணப்  யிர்கள் 
02 02 90,000.00 395,000.00 305,000.00 11 70 526,162.00 2,115,992.00 1,589,830.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 

 சும் ால் 01 70 10,000,000.00 10,500,000.00 5,000,000.00  டையினர் அரெ நிறுெனங்கைில் கைடேயில் ஈடு ட்ைதனால் கருத்திட்ைம் 
ஆரம் ிக்கப் ைெில்டல 

மகாழி 01 02 684,860.00 1,214,360.00 529,500.00 

ேீன் 02 04 560,000.00 965,000.00 455,000.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

வெங்கல், ெீவேந்து 
கல் 

02 06 938,000.00 1,386,000.00 448,000.00 02 06 267,610.00 325,500.00 61,000.00 

தன்னரீ் ம ாத்தல் 01 08 2,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00  டையினர் அரெ நிறுெனங்கைில் கைடேயில் ஈடு ட்ைதனால் கருத்திட்ைம் 
ஆரம் ிக்கப் ைெில்டல 

டகத்வதாழில் 01 06 280,000.00 424,000.00 144,000.00 

 ிரம்பு,வநெவு 03 09 186,000.00 680,000.00 494,000.00 09 38 203,170.00 778,190.00 575,000.00 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தின் கீழ்300 ம டர ஈடு டுத்தி 35 திட்ைங்க்ை திட்ைேிைப் ட்ை ம ாதிலும் 520 ம ரின்  ங்மகற்புைன் 24 
நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 03 ம டர ஈடு டுத்தி 12 ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

03  ாலர்  ாைொடலகைில் 07 ெிெில்  ாதுகாப்பு டையினடர கற் ித்தலில் ஈடு டுத்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 வ ாலிஸ் நிடலயங்கள் ேற்றும் அரொங்க அலுெலகங்கைில் 434 ம டர  ாதுகாப்பு கைடேகைில் ஈடு டுத்தல் 

03 ெிகாடரகைின் நிர்ோணிப்பு  ணிகள்,  ராேரிப்பு ேற்றும்  ாதுகாப்பு உள்ைிட்ை  ணிகளுக்கு 54 ம டர ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும் 428   ிள்டைகளுக்கு இலெெோக அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல் 

02 ெைீற்ற 03ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 03 ெடீுகள் நிர்ோணித்தல் ேற்றும் கர்ப் ிணித்  தாய்ோர் மூெருக்கு ம ாெடணப்  வ ாதிகள் ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 தடலடேத்துெப்  யிற்ெி  ாைவநறி 04 க்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கள் 38 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு  யிற்ெியைித்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01  டைப் ிரிவுகளுக்கிடையிலான ெிடையாட்டுப்  ம ாட்டிகைில் ேற்றும் மதெிய  ெிடையாட்டுப் ம ாட்டிகைில்  டைப்  ிரிவுகளுக்கு  இடணப்புச் 
வெய்யப் ட்டுள்ை  டை  ெரீ்ர்கடை  ங்மகற்கச் வெய்து முதலாம் இைத்டதப் வ ற்றுக்வகாள்ைல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன. 

     02       ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு ெலுடக அடிப் டையில் வ ாருட்கடை ெழங்க ெிற் டன நிடலயவோன்டற நைாத்துதல் 
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கட்டு ாயக்க  பணடப்பிரிவு 

  உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01   ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்கள்          -   01   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்   - 01   முகாரி    -   62 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 02   உ  முகாரி   –  174 
                                                           ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்  -  788 
      சமாத்த வரீ்ர்கள்              - 1025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 
பணட வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 
 

எதிர்பார்க்கப்படு
ம் இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்தி
ய 

பணடயினர் 
எண்ைிக்

ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர 

இலாபம் 

(ரூ.) 
விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வநல் 01 05 - 1,248,000.00 1,248,000.00  டையினர் அரெ நிறுெனங்கைில் கைடேயில் ஈடு ட்ைதனால் கருத்திட்ைம் 
நிறுத்தப் ட்ைது காலான் 01 03 - 192,000.00 192,000.00 

அன்னாெி 
03 15 - 104,000.00 104,000.00 02 09 - 164,500.00 164,500.00 

ேரெள்ைி - - - - - 01 05 - 42,267.00 42,267.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 
இரால் ெைர்ப்பு 

- - - - - 01 05 - 279,000.00 279,000.00 

மதன் ெைர்ப்பு 
02 09 - 864,000.00 864,000.00 01 05 - 200,000.00 200,000.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

ெீமேந்து கல் 06 23  2,208,000.00 2,208,000.00 02 10 - 535,000.00 535,000.00 

ேின் குேிழ்கள் - - - - - 01 05 - 246,500.00 246,500.00 

ெிைக்கு திரிகள் - - - - - 02 10 - 579,870.00 579,870.00 

டதயல் 07 30 - 2,880,000.00 2,880,000.00 02 07 - 633,500.00 633,500.00 

நார் கூடைகள் - - - - - 01 03 - 60,000.00 60,000.00 

தும்புத்தடி, தூரிடக - - - - - 01 05 - 361,040.00 361,040.00 

 ிறம்பு - - - - - 01 04 - 250,850.00 250,850.00 

ட கள் - - - - - 01 04 - 274,400.00 274,400.00 

ஈர்க்கு, தும்புத்தடி - - - - - 01 04 - 210,350.00 210,350.00 

லன்ச்ெீட் - - - - - 01 05 - 155,000.00 155,000.00 

டக துடைப் ான் - - - - - 02 10 - 308,670.00 308,670.00 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தின் கீழ்544 ம டர ஈடு டுத்தி 22நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் மூெடர  ஈடு டுத்தி 80 ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 அரொங்க அலுெலகங்கைில் 300 ம டர  ாதுகாப்பு கைடேகைில் ஈடு டுத்த உத்மதெித்த  ம ாதிலும் அங்கத்தினர்கள் 264 ம டர ெருைத்தினுள் இடணப்புச் 
வெய்யப் ட்ைது. 

02 ேின்ொர மெலி  ராேரிப்புக்கு  100ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினடர ஈடு டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும் 108 ம டர ஈடு டுத்தி  ராேரித்தல் 

மகளிர்  நசணவப் பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும் 624   ிள்டைகளுக்கு இலெெோக அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல் 

02 ெைீற்ற 03 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 03 ெடீுகள் நிர்ோணித்தல் அத்மதாடு ேரணவேய்திய ஒரு அங்கத்தெரின் தங்கி  ொழ்மொருக்கு 
ெவீைான்டற நிர்ோணித்தல் 

03 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் 5 ஆம் ஆண்டு புலடேப்  ரிெில்  ரீட்டெ 03  ம ருக்கும் கவ ாத (ொ.த) 03  ம ருக்கும் கவ ாத (உ.த) ெித்திவயய்திய 02 
ம ருக்கும் புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 தடலடேத்துெப்  யிற்ெி  ாைவநறி 05 க்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கள் 61 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு  யிற்ெியைித்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 அரெ மெடெ  எல்மல ெிடையாட்டுக்கள் ேற்றும்   டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையில் நைாத்தப் ட்ை ெிடையாட்டுப் ம ாட்டிகைில்  ங்மகற்கச் வெய்தல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

     01      ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன. 
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கிளிச ாச்சி முல்ணலத்தவீு ஒன்றிணைந்த கட்டணள  தணலணமயகம் 

      

     உத்திமயாகத்தர்கள் :-    ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையணி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01  முகாரி            -  13   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்           - 01  உ  முகாரி   -  21 
 வோத்த உத்திமயாகத்தர்கள்  - 02  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்    – 188 
      சமாத்த வரீ்ர்கள்      - 222 

 
 2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தின் கீழ் 40ம ரின்  ங்மகற்புைன் 10 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 25 ம டரஈடு டுத்தி 08 ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

03 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 100 ம ரின்  ங்மகற்புைன் ெருைத்தினுள் இரத்தான நிகழ்ச்ெித்திட்ைவோன்டற  நடைமுடறப் டுத்தல் 

மகளிர்  நசணவப் பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு இலெெோக அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல் 

03 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின் 5 ஆம் ஆண்டு புலடேப்  ரிெில்  ரீட்டெ , கவ ாத (ொ.த) , கவ ாத (உ.த) ெித்திவயய்திய  ிள்டைகளுக்கு புலடேப் 
 ரிெில் ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 தடலடேத்துெப்  யிற்ெி  ாைவநறி 03 க்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கள் 12 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு  யிற்ெியைித்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 கராத்மத, உடதப் ந்தாட்ைம், கிரிக்கட் ம ான்ற  ல்மெறு ட் ெிடையாட்டுக்களுக்கான  யிற்ெிகடை ெழங்குதல்  ேற்றும்   டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையில் 
நைாத்தப் ட்ை ெிடையாட்டுப் ம ாட்டிகைில்  ங்மகற்கச் வெய்தல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

     01      ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன. 
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கிளிச ாச்சி  பணடப்பிரிவு 

     உத்திமயாகத்தர்கள் :-    ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையணி :-       
    டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி     - 01   ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்   - 1546  
                       சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்         - 01            சமாத்த வரீர்கள்     -  1546       

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர 

இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வநல் ஏக்கர்249 220 3,738,050.00 18,648,000.00 14,909,950.00 02 137 783,443.20 3,125,581.00 2,342,137.80 

மெறு 
(ேறக்கறி,மொை
ம்ம ான்றன) 

ஏக்கர்468 
765 4.906,150.00 21,915,000.00 17,008,850.00 08 796 2,269,504.00 10,128,996.00 7,859,492.00 

வதன்டன ஏக்கர்150 100 1,176,000.00 - - 01 50 - 404,882.00 404,882.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 
ேீன் 01 05 - 480,000.00 480,000.00 03 16 - 642,800.00 642,800.00 

 ால் 01 05 100,000.00 2,000,000.00 1,900,000.00 02 11 - 581,180.00 581,180.00 

மகாழி 01 10 520,800.00 100,000.00 479,200.00 05 46 - 1,510,950.00 1,510,950.00 

 ன்றி 01 05 100,000.00 600,000.00 500,000.00 மநாய் காரணோக  ன்றிகள் இறந்துள்ைன 
ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

ெீமேந்து கல் 01 06 300,000.00 800,000.00 500,000.00 01 05 256,000.00 433,206.00 117,206.00 

டதயல் - - - - - 02 22 - 620,500.00 620,500.00 

ொப் ாட்டு 
 ார்ெல் 

- - - - - 01 07 - 333,814.00 333,814.00 

உணெகம் - - - - - 01 11 - 473,622.00 473,622.00 

வகான்கிரீட் 
தூண் - - - - - 01    02 - 237,790.00 237,790.00 

ொகன  
மெர்ெிஸ் 
நிடலயம் 

- - - - - 01 08 - 265,717.00 265,717.00 

ஈர்க்கு - - - - - 04 33 - 584,325.00 584,325.00 

டகப் ணி 02 42 227,520.00 500,000.00 272,480.00 02 55 - 836,890.00 836,890.00 

ேிக் ேர் ட ட் - - - - - 01 11 - 172,900.00 172,900.00 

புடகப் ை 
 ிமரம்  - - - - - 01 05 - 113,000.00 113,000.00 

புத்தகங்கள் 01 06 100,000.00 500,000.00 400,000.00 01 05 - 190,000.00 190,000.00 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 

சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தின் கீழ்544ம ரின்  ங்மகற்புைன் 22 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும் 
அங்கத்தினர்கள் 1651 ம ரின் ஒத்துடழப்புைன் 90 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன.  

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 500  ம டர ஈடு டுத்தி 25ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

03  ாலர்  ாைொடலகைில் 328 டையினடர கற் ித்தலில் ஈடு டுத்தல் ேற்றும்  ாைொடல  ிள்டைகளுக்கு மேலதிக ெகுப்புக்கடை நைாத்துெதற்கு 22 ம டர 
இடணப்புச் வெய்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 அரொங்க அலுெலகங்கைில் 21 ம டர  ாதுகாப்பு கைடேகைில் ஈடு டுத்த உத்மதெித்த  ம ாதிலும் 25 ம டர ெருைத்தினுள்  இடணப்புச் வெய்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும் 1614  ிள்டைகளுக்கு10719 அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல் 

02 ெைீற்ற 02 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 02 ெடீுகள் நிர்ோணித்து  டகயைித்தல் 

03 5 ஆம் ஆண்டு புலடேப்  ரிெில் ெித்திவ ற்ற  03  ிள்டைகளுக்கும், கவ ாத (ொ.த) ெித்தி வ ற்ற 18  ிள்டைகளுக்கும்  ல்கடழக்கழக அனுேதி வ ற்ற  03  
ோணெரக்களுக்கும் புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் 

04 முன் ள்ைி  ிள்டைகள் 907  ம ருக்கு ெீருடை ெழங்கப் ட்டுள்ைமதாடு, முன் ள்ைி ெிடையாட்டு நிகழ்ச்ெிகடை வெற்றிகரோக நைாத்துெதற்கு ஒத்துடழப்பு 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 அரெ மெடெ எல்மல ேற்றும்  டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையில் நைாத்தப் ட்ை ெிடையாட்டுக்களுக்கு ெரீர்கடை  யிற்றுெித்தல் ம ாட்டிகைில்  ங்மகற்கச் 
வெய்தல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன. 
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முல்ணலத்தவீு  பணடப்பிரிவு 
 

    உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01  முகாரி      -       18   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்           - 01  உ  முகாரி         -      05 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 02  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்          –  1413 
      சமாத்த வரீர்கள்      -  1436 

 
 
 
 
 
 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 
 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வநல் ஏக்கர் 07 90 569,687.89 837,200.00 267,512.11 ஏக்கர்  44 220 508,100.00 958,834.00 450,734.00 

ேறக்கரி ஏக்கர்  135 731 2,418,698.00 9,127,800.00 6,709,102.00 ஏக்கர்  97 807 218,632.00 11,795,725.55 11,577,093.55 

உழுந்து - 
- - - - 

ஏக்கர்  05 25 18,300.00 50,000.00 31,700.00 

கவு ி - 
- - - - 

ஏக்கர்  05 38 6,700.00 46,000.00 39,300.00 

மொைம் ஏக்கர் 07 20 87,620.00 196,000.00 108,380.00 ஏக்கர் 23 115 26,220.00 30,000.00 3,780.00 

ேரமுந்திரிடக ஏக்கர் 135 
270 1,861,880.00 6,115,000.00 4,253,120.00 

ஏக்கர் 10 50 50,000.00 490,815.00 440,815.00 

நிலக் கைடல ஏக்கர் 125 220 1,848,781.00 3,298,720.00 1,449,939.00 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 
மகாழி 

01 10 360,000.00 600,000.00 240,000.00 04 40 - 1,831,300.00 1,831,300.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

ெீமேந்துக் கல் 
01 20 5,328,000.00 7,540,000.00 2,212,000.00 01 15 508,100.00 958,834.00 450,734.00 

மெறு 
03 20 570,000.00 1,953,450.00 1,383,450.00 09 71 208,925.00 2,430,542.00 2,221,617.00 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தின் கீழ் 1000 ம ரின்  ங்மகற்புைன் 150  நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்த உத்மதெிக்கப் ட்ைது. 
ஆயினும்   2624 ம ரின்  ங்மகற்புைன் 217 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 785  ம டர ஈடு டுத்தி 26 ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன. அத்மதாடு 350 
அங்கத்தெர்கைின்  ங்கைிப்புைன் ேமனா தத்துெ நிகழ்ச்ெிகள் நைாத்தப் ட்டுள்ைன. 

     03  ாலர்  ாைொடலகைில் 193 டையினடர கற் ித்தலில் ஈடு டுத்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 அரொங்க அலுெலகங்கைில் 2 ம டர  ாதுகாப்பு கைடேகைில் ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்குஇலெெோக அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ேற்றும் ெீருடைகள் ெழங்குதல் 

02 ெைீற்ற 02 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 02 ெடீுகள் நிர்ோணித்து அெர்களுக்கு டகயைித்தல் 

03 5 ஆம் ஆண்டு புலடேப்  ரிெில் ெித்திவ ற்ற   ிள்டைகளுக்கும், கவ ாத (ொ.த) ெித்தி வ ற்றெர்களுக்கும்  ல்கடழக்கழக அனுேதி வ ற்மறாருக்கும் புலடேப் 
 ரிெில் ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 தடலடேத்துெப்  யிற்ெி  ாைவநறி 03 க்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கள் மூெடர ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு  யிற்ெியைித்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01  ாரம் தூக்கல், ஆணழகு, கராத்மத ேற்றும் வேய்ெல்லுநர்  ம ாட்’டிகள் உள்ைிட்ை ெிடையாட்டுக்களுக்கு ெரீர்கடை  யிற்றுெித்தல் ம ாட்டிகைில் 
 ங்மகற்கச் வெய்தல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு ெலுடக அடிப் டையில் வ ாருட்கடை ெழங்க ெிற் டன நிடலயவோன்டற நைாத்துதல் 

03 ெருைத்தினுள் முன் ள்ைி கட்டிைம், உ கரணங்கள் கைஞ்ெியம், உணெகம் ேற்றும் காெல் கூைத்டத நிர்ோணித்தல் 
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சமாைராகணல  பணடப்பிரிவு 

     உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-       
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01  ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்கள்          -   02   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்           - 01  முகாரி    -  217 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 02  உ  முகாரி   –  360 
                                                           ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்         - 1898 
      சமாத்த வரீர்கள்             - 2477 

 

 

 இந்த பணடப் பிரிவின் மூலம் 2016 ஆண்டுக்கான திட்டமிடல் அறிக்ணககயில் கால் ணட வளர்ப்புக்கான முன்சமாழிவுகளும் முன்ணவக்கப்பட்டன. ஆயினும் நதணவயான 
வளங்கள் மற்றும் கால ிணல மற்றும் சுற்றாடல் காரைிகள் ஒவ்வாத காரைத்தினால் அந்த கருத்திட்டம்  ணடமுணறப்படுத்தப்படவில்ணல. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) அணமய 
2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 

பணட 
வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 
 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர 

இலாபம் 

(ரூ.) 
விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வநல் 
11 42 610,000.00 1,500,000.00 890,000.00 17 116 175,200.00 1,355,000.00 1,179,800.00 

ேறக்கறி 
135 836 15,214,000.00 40,910,000.00 25,696,000.00 110 1276 3,500,654.00 8,840,529.00 5,339,875.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

அப் ியாெக் 

வகாப் ிகள் 02 - - - - 01 05 - 171,401.00 171,401.00 

மெறு 
02 08 60,500.00 550,000.00 489,500.00 20 89 - 1,295,110.00 1,295,110.00 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தின் கீழ்1580ம ரின்  ங்மகற்புைன் 115 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 500  ம டர ஈடு டுத்தி 30 ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் நடைமுடறப் டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும் 2200 ம ரின் 
 ங்கைிப்புைன் 122 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் முன்வனடுக்கப் ட்ைன. 

03  ாலர்  ாைொடலகைில் 13  டையினடர கற் ித்தலில் ஈடு டுத்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 அரொங்க அலுெலகங்கைில் ேற்றும்  ிற நிறுெனங்கைில் 288  ம டர  ாதுகாப்பு கைடேகைில் ஈடு டுத்தல் 

02 ேின்ொர மெலி  ராேரிப்புக்கு  108 ம டர ஈடு டுத்தி  ராேரித்தல் 

03 வ ௌத்த ெழி ாட்டுத்தைங்கள் ேற்றுே ஏடனய இைங்கைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 57 ம டர ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல் 

02 நிரந்தர ெைீற்ற 17ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு ெடீுகள் நிர்ோணித்தல் ேற்றும்  குதியைவு  நிடறவு வெய்யப் ட்ை ெடீுகளுக்கு நிதியுதெி 
ெழங்குதல் 

03 5 ஆம் ஆண்டு புலடேப்  ரிெில் ெித்திவ ற்ற   ிள்டைகளுக்கும், கவ ாத (ொ.த) ெித்தி வ ற்றெர்களுக்கும்  ல்கடழக்கழக அனுேதி வ ற்மறாருக்கும் 
புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் 

04  ல்மெறு ட்ை மநாய்கைினால்  டீிக்கப் ட்டுள்ைெர்களுக்கு  ேருத்துெ உதெி ெழங்குதல் ேற்றும் ெக்கர நாற்காைி ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 கல்கிரியாகே, கல் ிட்டி, ேிெிந்தடல ேற்றும்  ெலலந்த  யிற்ெி  ாைொடலகைில் நடைப்வ ற்ற தடலடேத்துெப்  யிற்ெி  ாைவநறி 13 க்கு ெிெில் 
 ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கள் 134 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு  யிற்ெியைித்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 2015 ஆம் ஆண்டு கராத்மத ம ாட்டியில் முதலாம் இைத்டத  வ றல் ேற்றும் 2015 அரெ மெடெ கரப் ந்து  ம ாட்டியில் ேகைிர்  ிரிவு  முதலாம் இைத்டதப் 
வ ற்றுக்வகாள்ைல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன 
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சமதிரிகிரிய  பணடப்பிரிவு 

      உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01  முகாரி            -  122   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்           - 06  உ  முகாரி   -   204 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 07  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்    – 1097 
      சமாத்த வரீர்கள்               -  1423 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) 
அணமய 2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 
பணட வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

 வநல் 
25 600 675,000.00 6,720,000.00 6,045,00.00 30 600 237,445.00 3,515,942.80 3,278,497.80 

துடணப் யிர் 
40 200 140,000.00 5,400.000.00 5,260,000.00 20 200 - 863,870.80 863,870.50 

கால் ணட வளர்ப்பு கருத்திட்டங்கள் 
ோடு 

08 27 
- 

360,000.00 360,000.00 07 14 
- 

149,738.65 149,738.65 

நீதிேன்ற 
கட்ைடையின் 
ம ரில் 
ெழங்கப் டும் 
ோடுகடைப்  
 ராேரித்தல் 

01 02 - 30,000.00 30,000.00 01 02 - - - 

ேீன் - - -   
01 24 

- 
1,567,050.00 1,567,050.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

வெங்கல் 
23 239 

80,000.00 
2,750,000.00 2,670,000.00 30 240 138,000.00 14,017,047.00 13,879,047.00 

ெிடக அலங்காரம் 02 02 96,000.00 480,000.00 384,000.00 05 05 - 387,285.00 387,285.00 

தும்புத்தடி 
- - 

- 
- - 01 05 

- 
229,655.00 229,655.00 

மெறு - - - - - 02 - - 130,284.00 130,284.00 
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2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தின் கீழ்525ம ரின்  ங்மகற்புைன் 12 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும் 
952  ம ரின்  ங்கைிப்புைன் 50 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 1400  ம டர ஈடு டுத்தி 108 ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன. 

02 சுற்றாைல் தினத்டதவயாட்டி ெிரேதான மெடலத் திட்ைங்கள் 03 ஐ 500 ெிெில்  ாதுகாப்பு  அங்கத்தெர்கைின்   ங்மகற்புைன் நைாத்துதல் ேற்றும் 
குைங்கடை துப்புரொக்கும் நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தில் இரண்டு ெிெில்  ாதுகாப்பு  ெரீர்கடை இடணப்புச் வெய்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 அரொங்க அலுெலகங்கைில் 119 ம டர  ாதுகாப்பு கைடேகைில் ஈடு டுத்தல் 

02 ேின்ொர மெலி  ராேரிப்புக்கு  140 ம டர ஈடு டுத்தி  ராேரித்தல் 

03 புன்னிய  பூேிகைது   ாதுகாப்பு  கைடேகளுக்காக ெிெில்  ாதுகாப்பு  ெரீர்கள் 36 ம டர இடணப்புச் வெய்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினரின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு இலெெோக 1266 அப் ியாெக் வகாப் ிகள் ெழங்குதல் 

02 ெைீற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு 05 ெடீுகள் நிர்ோணித்து டகயைித்தல் 

03 2016 ஆம் ஆண்டு 5 ஆம் ஆண்டு புலடேப்  ரிெில் ெித்திவ ற்ற   ிள்டைகளுக்கும், கவ ாத (ொ.த) ெித்தி வ ற்றெர்களுக்கும்  ல்கடழக்கழக அனுேதி 
வ ற்ற 06  ிள்டைகளுக்கு புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 கல்கிரியாகே, கல் ிட்டி, ேிெிந்தடல ேற்றும்  ெலலந்த  யிற்ெி  ாைொடலகைில் நடைப்வ ற்ற தடலடேத்துெப்  யிற்ெி  ாைவநறிகள் 16 க்கு ெிெில் 
 ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கள் 118 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு  யிற்ெியைித்தல் 

02 கணக்கீடு, புடகப் ைம் எடுத்தல் ேற்றும் ெங்கி  ாதுகாப்பு ம ான்ற  ல்மெறு ட்ை  ாைவநறிகள் 06 க்கு 48 ம டர ஈடு டுத்தி அெர்கைது அறிவு ேட்ைத்டத 
அதிகரித்தல் 

விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 திடணக்கை  டைப் ிரிவு கிரிக்கட் ம ாட்டியில் இரண்ைாம் இைம் ேற்றும் மதெிய வேய்ெல்லுநர் ம ாட்டிகளுக்கு ெரீர்கடை  ஈடு டுத்தி வெற்றிகள் 
வ றப் ட்டுள்ைன 
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பயிற்சிப் பிரிவு 

 
 ிறுவன கட்டணமப்பு 

 
பைிப்பாளர் (பயிற்சி) 

 
 

 
 

                                பயிற்சிப் பிரிவு                     பயிற்சிப் பாடசாணலகள் 
 

1. கல்கிரியாகம உயர் பயிற்சிப் பாடசாணல 
2. கல்பிட்டிய பயிற்சிப் பாடசாணல 
3. மிகிந்தணல பயிற்சிப் பாடசாணல 
4. நசருபிட்ட அழகியற்கணல பயிற்சிப் பாடசாணல 
5. ப லலந்த பயிற்சிப்  பாடசாணல 
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பயிற்சிப் பிரிவு 
 

         உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
 நிடறமெற்று உத்திமயாகத்தர்கள்  - 01  உ  முகாரி   –     05   
  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்கள்  - 01  ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்  -  03 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்  - 02  சமாத்த வரீர்கள்    -  08 

 
 
 

வதாைர் 
இல 

2016 திட்ைேிைல் அறிக்டக ேற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிடணந்த திட்ைத்திற்கு  (2014-2016)  அடேய 2016 ஆம் 
ஆண்டில்  

2016 ஆம் ஆண்டு உண்டேயாக  

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள்  சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகள்  

( ிதி /சபௌதகீ)  
 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 
 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி /சபௌதகீ)  
 

1 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினருக்கு  அடிப் டைப் 
 யிற்ெிகடை நைாத்துதல் - ஆண் 

- 06  ாைவநறிகடை 
நைாத்துதல் 

-  
அடிப் டை  ாைவநறிடய நைாத்தி 111 ம ருக்கு 
திடணக்கைம்  ற்றிய அறிடெ ெழங்குதல்  2 ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினருக்கு  அடிப் டைப் 

 யிற்ெிகடை நைாத்துதல் -  வ ண் 
- 03  ாைவநறிகடை 

நைாத்துதல் 
- 

3 வதாழிற்  யிற்ெி  ாைவநறிகள் - 12  ாைவநறிகடை 
நைாத்துதல் 

- கணினி  ாைவநறிகள் 07 நைாத்தப் ட்டுள்ைமதாடு 107 
அங்கத்தெர்களுக்கு கணினிப்  ாெடனப்  ற்றிய 
அடிப் டை அறிவு ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

4 முதலுதெி ேற்றும் அனர்த்த முகாடேத்துெ 
 ாைவநறிகடை நைாத்துதல் 

- 12  ாைவநறிகடை 
நைாத்துதல் 

- இரண்டு  ாைவநறிகள் நைாத்தப் ட்டுள்ைன. 153 ம ருக்கு 
அெெர  அெெர நிலடேகைின் ம ாது முதலுதெி 
ெழங்கும் முடறகள்  ற்றி  யிற்ெி அைிக்கப் ட்டுள்ைன. 

5 வநறியால்டக  ாைவநறி - 12  ாைவநறிகடை 
நைாத்துதல் 

- ஒரு  ாைவநறி நைாத்தப் ட்டு 29 அங்கத்தெர்களுக்கு 
உைற்  யிற்ெி  ற்றிய அறிவு ெழங்கப் ட்டுள்ைது. 

6  ாதுகாப்பு உத்திமயாகத்தர்கடை 
 யிற்றுெித்தல் 

- 12  ாைவநறிகடை 
நைாத்துதல் 

-  
13  ாைவநறிகள் நைாத்தப் ட்டுள்ைன. 968 ம ருக்கு 
மதடெயான  யிற்ெிகடை ெழங்குதல் 7  ாதுகாப்பு ேகாடேயாைர்கடை  யிற்றுெிக்கும் 

 ாைவநறி 
- 12  ாைவநறிகடை 

நைாத்துதல் 

- 

8 தடலடேத்துெ  ாைவநறி - - - 15  ாைவநறிகடை நைாத்தி 1937 அங்கத்தெர்களுக்கு 
தடலடேத்துெம்  ற்றிய அறிடெ ெழங்குதல் 

9 ஒரு நாள் துப் ாக்கிச் சூடு   ாைவநறிகடை 
நைாத்துதல் 

- - - ஒரு நாள் துப் ாக்கிச் சுடுதல்  ரிமொதடனகள் 11 
நைாத்தி 480 அங்கத்தினர்களுக்கு துப் ாக்கிச் சூடு  
ஆற்றடல மேம் டுத்தல் 
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கல்கிரியாகம  பயிற்சிப் பாடசாணல 

       உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி    -  01   ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்கள்          -   04   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்    - 09   உ  முகாரி   -   36 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்     - 10   ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்    –   91 
      சமாத்த வரீர்கள்               - 131 

 2016 ஆம் ஆண்டு  நபாதியளவு  ீரின்ணம காரைமாகசபரும் நபாகத்தில் மாத்திரம் பயிர்சசய்ணக நமறசகாள்ளப்பட்டது. 

 
2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தின் கீழ்180 ம ரின்  ங்மகற்புைன் 12 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும் 
150 ம ரின்  ங்மகற்புைன் 12 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன. 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 
02 ெைீற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு ெடீுகள் நிர்ோணித்து டகயைிக்கப் ட்ைன 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 
01 தடலடேத்துெப்  யிற்ெி  ாைவநறிகள் 05 க்கு ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கள் 804 ம டர அனுப் ி அெர்களுக்கு  யிற்ெியைித்தல் 
02 நச்சுத் தன்டேயற்ற நாவைான்டற கட்டிவயழுப்பும் மநாக்கில் 05 வெயலேர்வுகள் ேற்றும் கணினிப்  யிற்ெி, ம ாடதப் வ ாருள் கட்டுப் ாட்டு ேற்றும்  ேமனா 

தத்துெம்  ம ான்ற  ல்மெறு ட்ை  ாைவநறிகடை நைாத்தி 556 ெிெில்  ாதுகாப்பு உத்திமயாகத்தர்களுக்கு ெிைய அறிடெ ெழங்குதல். 
விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01 திடணக்கைத்தினால் ேற்றும்  ல்மெறு ட்ை அரெ நிறுெனங்கைினால் ஒழுங்கு வெய்யப் டும் ெிடையாட்டுக்களுக்கு ெரீர்கடை  யிற்றுெித்தல் 
ம ாட்டிகைில்  ங்மகற்கச் வெய்தல் 

நவறு  டவடிக்ணககள் 
01  டைப் ிரிவு  ெங்கீத குழுடெ ெங்கீதக் கச்மெரிகளுக்கு  ங்கு ற்றச் வெய்து ரூ.140,000.00 ெருோனம் வ றல் ேற்றும் ெங்கீதக் குழுெின் அங்கத்தெர்கள் 

இருெடர ஈடு டுத்தி ரூ ா. 300,000.00 ெருோனம் ஈட்டுதல். 
 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) அணமய 
2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 
பணட வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர 

இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 

வநல் ஏக்கர்  2½ 01 107,500.00 295,000.00 187,700.00 ஏக்கர் 2 1/2 01 44,245.00 89,300.00 45,055.00 

ஏணனய கருத்திட்டங்கள் 

வெங்கல் 30000 04 20,000.00 320,000.00 300,000.00 01 04 - 109,100.00 109,100.00 
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கல்பிட்டி  பயிற்சிப் பாடசாணல 

         உத்திமயாகத்தர்கள் :-       ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையணி :-       
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி  - 01  முகாரி    - 09   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்           -  03  உ  முகாரி   – 04 
 வோத்த உத்திமயாகத்தர்கள்  - 04  சிவில் பாதுகாப்பு வரீர்            - 32 
      சமாத்த வரீர்கள்    - 45 

       

 
2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தின் கீழ்236ம ரின்  ங்மகற்புைன் 30 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள்  நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

02 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்கள் 02 ம டர ஈடு டுத்தி 04 ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் நடைமுடறப் டுத்தப் ட்ைன 

சபாதுவான  சசயற்பாடுகள் 
01 அரொங்க அலுெலகங்கைில் 119 ம டர  ாதுகாப்பு கைடேகைில் ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 
01 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு  இலெெோக  அப் ியாெக் வகாப் ிகள்  ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 
01 இந்த  ாைொடல மூலம் தடலடேத்துெப்  யிற்ெி  ாைவநறிகள் 04 நைாத்தப் ட்டுள்ைது. அதன் மூலம் ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கள் 693 ம ருக்கு  யிற்ெி 

ெழங்கப் ட்டுள்ைது. 
02 தடலடேத்துெ  யிற்ெி, அடிப் டைப்  யிற்ெி, உைல் அலங்காரம், கணக்கீடு ேற்றும்  ியுகல்  யிற்ெி ம ான்ற  ல்மெறு ட்ை  ாைவநறிகள் 19 க்கு 33 ம டர 

ஈடு டுத்தி அெர்கைது அறிவு ேட்ைத்டத அதிகரித்தல் 
நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன 

 
 
 

 

 

கருத்திட்டம் 

2016 திட்டமிடல் அறிக்ணககள் மற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிணைந்த திட்டத்திற்கு (2014-2016) அணமய 
2016 ஆம் ஆண்டு 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்ணமயாக 

 ிணறநவற்ற 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்த 
உத்நதசிக்கும் 
பணட வரீர்கள் 

 

மதிப்பீடு 
சசய்யப்பட்டுள்ள 

சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும்  
வருமானம் 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்படும் 
இலாபம் 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட 
கருத்திட்டங்கள் 

ஈடுபடுத்திய 
பணடயினர் 

எண்ைிக்ணக 

ஏற்பட்ட 
சசலவு 
(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 
இலாபம் 

(ரூ.) 

சபறப்பட்ட 

 ிகர 

இலாபம் 

(ரூ.) 

விவசாய கருத்திட்டங்கள் 
வதன்டன 01 05 44,200.00 - - 01 03 26,000.00 நாற்று மேடை 
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மி ிந்தணல  பயிற்சிப் பாடசாணல 

          உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி     -  01   முகாரி      -    13   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்        - 05   உ  முகாரி         -   39 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்      -  06   ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்          –   71 
      சமாத்த வரீர்கள்      - 123 
 

       
2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்களுக்கு 576ம ரின்  ங்மகற்புைன் 48 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடைநடைமுடறப் டுத்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 

01 அரொங்க அலுெலகங்கைில் 04 ம டர  ாதுகாப்பு கைடேகைில் ஈடு டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 
01 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு  அப் ியாெக் வகாப் ிகள்  ெழங்குதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 இந்த  யிற்ெி  ாைொடலயின் மூலம் கனிஷ்ை தடலடேத்துெ  யிற்ெிகள் 03 நைாத்தப் ட்டு 234 ெிெில்  ாதகாப்பு அங்கத்தினர்களுக்கு  யிற்ெி 
ெழங்கப் ட்ைது. 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 ெருைாந்த வ ாருட் கணிப் டீு வெய்யப் ட்டுள்’ைமதாடு அதன் மூலம் முன்வனடுக்கப் ட்டுள்ை ெிைங்கள் உரிய முடறயில்  ின் ற்றப் ட்டுள்ைன 

02 நலன்புரி ெிற்டன நிடலயம் ேற்றும் ெிடக அலங்கார கூைத்டத ெிரிவு டுத்தி உைல் அலங்கார நிறுெனம் அடேக்கப் ட்டுள்ைது. 
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நசருபிட்டஅழகியல் பயிற்சிப் பாடசாணல 

         உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி       - 01   ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்கள்          -     01   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்     - 06   முகாரி    -     16 
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்        - 07   உ  முகாரி   –     57 
                                                           ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்                            -   282 
      சமாத்த வரீர்கள்                -  356 
 

2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 
 

சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தின் கீழ் 154ம ரின்  ங்மகற்புைன் 03 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் நடைமுடறப் டுத்தல் 

02 ெருைத்தில் ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கள் 14 ம டர ஈடு டுத்தி 06 ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு நிகழ்ச்ெிட்ைங்கள் நைாத்தல் 

03 ேர நடுடக நிகழ்ச்ெித் திட்ைங்கள், இரத்த தான நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் 03 ேற்றும் ெிரேதான நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் 12 ஐ 257 ம ரின்  ங்கைிப்புைன் 
நடைமுடறப் டுத்தல் 

04 வெள்ைத்தினால்  ாதிக்கப் ட்ைெர்களுக்கு நிொரணப் வ ாருட்கள் ெிநிமயாகிப் த்தற்கு 163ம டர ஈடு டுத்தல் 

சபாது சசயற்பாடுகள் 
01 அரெ நிறுெனங்கைின்  ாதுகாப்புக் கைடேகளுக்கு 04  டையினடர ஈடு டுத்தல் 

02 ெிகாடரகைின்  ாதுகாப்பு கைடேகளுக்கு 06 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்கடை இடணப்புச் வெய்தல் 
மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்கு  இலெெோக அப் ியாெக் வகாப் ிகள்  ெழங்குதல் 
02 மெொ ெனிதா ெைீடேப்பு கருத்திட்ைத்தின் கீழ் ெைீற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர் ஒருெருக்கு புதிய ெவீைான்டற நிர்ோணித்தல் 

03 2016 ஆம் ஆண்டு 5 ஆம் ஆண்டு புலடேப்  ரிெில் ெித்திவ ற்ற   ிள்டைகளுக்கும், கவ ாத (ொ.த) ெித்தி வ ற்றெர்களுக்கும்  ல்கடழக்கழக அனுேதி வ ற்ற 06 
 ிள்டைகளுக்கு புலடேப்  ரிெில் ெழங்குதல் அத்மதாடு ோற்றுத் திறனாைிகைின் நலன்புரிக்கு உதவுதல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 
01 இந்த  யிற்ெி  ாைொடலயின் மூலம் ெங்கீதப்  யிற்ெி,  ிரமதெ அ ிெிருத்தி ெங்கி  யிற்ெி, கணக்கீடு ேற்றும் ம ாடதப் வ ாருள் தடுப்பு ம ான்ற  யிற்ெி 

வநறிகள் ேற்றும் வெயலேர்வுகள் 15 நைாத்தப் ட்டுள்ைன. அதன் மூலம் 1593 ெிெில்  ாதுகாப்பு  அங்கத்தினர்களுக்கு  யிற்ெி ெழங்கப் ட்டுள்ைது. 
02 தனியார் நிறுெனங்கைின்  ாதுகாப்பு ஊழியர்களுக்கு  யிற்ெியைிப் தற்காக 06 நாள் ெதிெிை வெயலேர்டெ நைாத்துதல். ேற்றும் ஒரு நாள் துப் ாக்கிச் சூடு 

 யிற்ெி வநறிகள் 17  ெருைத்தினுள் நைாத்தப் ட்டுள்ைன. 
விணளயாட்டு  டவடிக்ணககள் 

01  யிற்ெிப்  ாைொடலயின்  டையினருக்கு  ல்மெறு ட்ை ெிடையாட்டுப் ம ாட்டிகடை நைாத்தல் ேற்றும்  யிற்ெியைித்தல் 2016 ஆம் ஆண்டு 
 டைப் ிரிவுகளுக்கு இடையிலான  கயிறிழுத்தல்  ம ாட்டியில் இரண்ைாம் இைத்டதப் வ ற்றுக்வகாள்ைல். 
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ப லலந்த  பயிற்சிப் பாடசாணல 

 
         உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        

  டைப்  ிரிவு கட்ைடை அதிகாரி        -   01   முகாரி   -   10   
 ஏடனய உத்திமயாகத்தர்      -   07   உ  முகாரி  -   50 
 வோத்த உத்திமயாகத்தர்கள்         -   08   சிவில் பாதுகாப்பு வரீர்   –   51 
      சமாத்த வரீர்கள்             -  111 

 
2016ஆம் ஆண்டில்  ிணறநவற்றப்பட்ட  பைிகள் 

 
சதாடர் 
இல 

சமூக சசயற்பாடுகள் 

01 2016 ஆம் ஆண்டு வைங்கு ஒழிப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைத்தின் கீழ் 50ம ரின்  ங்மகற்புைன் 48 நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை  நடைமுடறப் டுத்த உத்மதெித்த ம ாதிலும்  
500 அங்கத்தினர்கைின்  ங்மகற்புைன் 13 நிகழ்ச்ெித்திட்ங்கடை நடைமுடறப் டுத்தல் 

மகளிர் நசணவ பிரிவு 

01 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்கைின்  ாைொடல வெல்லும்  ிள்டைகளுக்க  இலெெோக அப் ியாெக் வகாப் ிகள்  ெழங்குதல் 

02 மெொ ெனிதா கருத்திட்ைத்தின் கீழ் நிரந்தர ெடீு அற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கு ெடீுகடை அடேத்துக்வகாடுத்தல் 

பயிற்சி  டவடிக்ணககள் 

01 இந்த  யிற்ெி  ாைொடலயின் மூலம் தடலடேத்துெ  யிற்ெிகள்  நைாத்தப் ட்டு 729 ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தினர்களுக்கு  யிற்ெி ெழங்கப் ட்ைது. 

நவறு  டவடிக்ணககள் 

01 இந்த  யிற்ெி  ாைொடலக்கு  இடணப்புச் வெய்யப் ட்ள்ை ெங்கீத குழுெின் மூலம் 2016 ஆம் ஆண்டு ரூ ா 182,000.00 ெருோனமும் நலன்புரி  
நிடலயத்தினால் ரூ ா. 83,442.00 ெருோனம் வ றப் ட்டுள்ைது. 
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 லநனாம்பல் பிரிவு 
 

 ிறுவன கட்டணமப்பு 
 

பைிப்பாளர் ( லன்புரி)/ ஊடகப் நபச்சாளர் 
 

 
 
        

                  லன்புரிப் பிரிவு           ஊடகப் பிரிவு அணடயாள அட்ணடப்      புலனாய்வுப் பிரிவு                                 

                                                                                                                              பிரிவு 

 

 

 

 

 

113 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 லநனாம்பல் பிரிவு 
         உத்திநயாகத்தர்கள் :-           சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        

 நிடறமெற்று உத்திமயாகத்தர்கள்     - 01   உ  முகாரி  –    04   
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்       - 01   ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர் -  03 
      சமாத்த வரீர்கள்   -  07 

 வடீ்டு ீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் மற்றும் ஓய்வுசபற்றவர்களுக்கு  ிணனவுச் சின்னங்கள் வழங்குவதற்கான சசலவுகள் திணைக்கள்த்தின்  லன்புரி  ிதியத்திலிருந்து சசலவு 
சசய்யப்பட்டுள்ளன. 

வதாைர் 

இல 

2016 திட்ைேிைல் அறிக்டக ேற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிடணந்த திட்ைத்திற்கு  (2014-2016)  அடேய 2016 

ஆம் ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்டேயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 

 

சசலவு சசய்யப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி /சபௌதகீ) 

 

1 ெகல  டைப் ிரிவுகைிலும் கைடேப் புரியும் 
அங்கத்தினர்களுக்கு ெடீுகடை கட்டுெதற்கு உைல் 
உடழப்பு ெழங்குதல் 

- - -  டைப்  ிரிவுகைினால்  மெண்ைப் ட்ை அைவுக்கு 
அங்கத்தெர்கள் ஈடு டுத்தப் ட்ைனர்  

2 அங்கெனீமுற்றுள்ை  டைெரீ்ர்களுக்கு டகப் ிடி 
ேற்றும் ெக்கர நாற்காலி ெழங்குதல்  

- - - டகப் ிடி 29 உம் ெக்கர நாற்காலி 33 உம் டகதாங்கல்கள் 06 
உம் ெழங்குதல் 

3 ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்களுக்கு ெிறுநீரக மநாய் 
நிொரணத்திற்கு ெிறிய நீர் சுத்திகரிப்பு 
இயந்திரங்கடை ெலுடக ெிடலயில் ெழங்குதல்   

- - ங்கத்தெர்கைின் 
ோதாந்த 
ெம் ைத்திலிருந்து 
அறெிைல் 

நீர் சுத்திகரிப்பு  இயந்திரங்கள்315 ெழங்குதல் 

4  டைப்  ிரிவுகள், துடணப்  டைப்  ிரிவுகள் ேற்றும் 
 யிற்ெி  ாைொடலகள் ெகலடதயும் உள்ைைக்கிய 
ெடகயில் நலன்புரிச் ெங்கத்தினால் நீர் சுத்திகரிப்பு  
இயந்திரங்கடை ெழங்குதல்  

- -  6,604.500.00 ெடீ்டு நீர் சுத்திகரிப்பு  இயந்திரங்கடை 250 இலெெோக 
ெழங்குதல் 

5 யுத்த்த்தின் ம ாது ேரணவேய்திய ேற்றும் 
அங்கெனீமுற்ற  டையினரின் குடும் ங்களுக்கு 
ெிருெர ெரப் ிரொத அட்டைகடை ெழங்குதல்  

- -  டையினர்  
மெடெ அதிகார 
ட யினால் 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது 

ெிருெர அட்டைகள் 335 ேரணவேய்திய ேற்றும் 
அங்கெனீேடைந்த  டைெரீ்ர்களுக்கு ெழங்குதல் 

6 தெடணக் வகாடுப் னவு அடிப் டையில் ேின் 
உ கரணங்கள், டகயைக்க வதாடலம ெிகள், ேடனப் 
வ ாருட்கள் ேற்றும் மோட்ைார் டெக்கில் 
ெழங்குதல் 

- - -  டைப்  ிரிவுகைினால்  மெண்ைப் ட்ை அைவுக்கு 
அங்கத்தெர்கள் ஈடு டுத்தப் ட்ைனர் 

7 நலன்புரிச்  ெங்கத்தினால் ஓய்வூதியம் 
வ ற்றெர்களுக்கு நிடனவுச் ெினினங்கள் ெழங்குதல் 

- -  133,000.00 நிடனவுச்  ெின்னங்கள் 19 ஓய்வுவ ற்ற ெிெில்  ாதுகாப்பு 
அங்கத்தெர்களுக்கு ெழங்கப் ட்ைன. 

8  டைப்  ிரிவுகள், துடணப்  டைப்  ிரிவுகள் ேற்றும் 
 யிற்ெி  ாைொடலகள் ெகலடதயும் உள்ைைக்கிய 
ெடகயில் ம ாடதப்வ ாருள் தடுப்பு 
வெயலேர்வுகடை நைாத்துதல் 

- - 
- காலி,மககாடல, வேதிரிகிரிய, வ ான்னறுடெ, வகாழும்பு, 

குருனாகல், நுெவரலியா, புத்தைம் ம ான்ற இைங்கைில் 
ெனாதி தி வெயலணியுைன் இடணந்து ோெட்ை நிகழ்ச்ெித் 
திட்ைங்கடை நைாத்துதல் ேற்றும் ெகல  டைப்  ிரிவுகடையும் 
உள்ைைக்கி நிகழ்ச்ெித் திட்ைங்கடை நைாத்துதல் 

9  ாைொடலகைின் தரவுகடை கணினி ேயப் டுத்தல் - - 
- 161  ாைொடலகளுக்கு 251 ஆெிரியர்கடை ஈடு டுத்தல் 
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ஊடகப்  பிரிவு 

     உத்திமயாகத்தர்கள் :-    ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையணி :-  
 நிடறமெற்று உத்திமயாகத்தர்கள்     - 01   உ  முகாரி  - 03  
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்       - 01   ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீர்   – 13   
      சமாத்த வரீர்கள்   - 16 

 

வதாைர் 

இல 

2016 திட்ைேிைல் அறிக்டக ேற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிடணந்த திட்ைத்திற்கு  (2014-2016)  அடேய 2016 ஆம் ஆண்டில் 2016 ஆம் ஆண்டு உண்டேயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 

 

சசலவு சசய்யப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி 

/சபௌதகீ) 

 

1 திடணக்கைத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள் (ெிடையாட்டு 
நிகழ்ெிகள் உட் ை) சுதந்திர தின  டெ ெம் ேற்றும் 
யுத்த வெற்றி அணிெகுப்பு ஆகிய அடனத்து  
டெ ெங்கடையும்  உள்ைைக்குதல்   

- ெகல அச்சு இலத்திரனியல் 
ஊைகங்கள்  ொயிலாக 
 ிரச்ொரம் வெய்தல்  

- ெகல அச்சு இலத்திரனியல் 
ஊைகங்கள்  ொயிலாக  ிரச்ொரம் 
வெய்யப் ட்டுள்ைது 

2  டைப் ிரிெினால்   வெய்யப் டும்  ெிெொய,  கால்நடை 
ெைர்ப்பு,  நன்னரீ் ேீன் ெைர்ப்பு,  வெங்கல் ேற்றும் 
ேரமுந்திரிடக  யிர்ச்வெய்டக , மெதனப்  ெடை 
தயாரித்தல் ம ான்ற ெகல கருத்திட்ைங்கைினதும் 
புடகப் ைங்கடை எல் ம் தயாரித்து ெிநிமயாகித்தல்  

- மதடெக்மகற்  ெழங்குதல் - மதடெக்மகற்  எல் ம் 
ெழங்கப் ட்டுள்ைன 

3 ேகைிர்  ிரிெின் ெகல நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்களுக்கும்  ஊைாக 
அனுெரடன ெழங்குதல் ேற்றும்  ரப்புதல்  

- ெகல அச்சு இலத்திரனியல் 
ஊைகங்கள்  ொயிலாக 
 ிரச்ொரம் வெய்தல் 

- ெகல அச்சு இலத்திரனியல் 
ஊைகங்கள்  ொயிலாக  ிரச்ொரம் 
வெய்யப் ட்டுள்ைது 

4 திடணக்கைத்தினால் மேற்வகாள்ைப் டும் ெகல நிகழ்ச்ெித் 
திட்ைங்களுக்கும் ஊைக அனுெரடண ெழங்குதல் ேறுறம் 
 ிரச்ொரம் வெய்தல் 

- ெகல அச்சு இலத்திரனியல் 
ஊைகங்கள்  ொயிலாக 
 ிரச்ொரம் வெய்தல் 

- ெகல அச்சு இலத்திரனியல் 
ஊைகங்கள்  ொயிலாக  ிரச்ொரம் 
வெய்யப் ட்டுள்ைது 

5  யிற்ெி  ாைொடலகைில்  யிற்ெடய முடிக்கும் 
 டைெரீ்ர்  குழு புடகப் ைங்கடை எடுத்தல்  

- ெகல  யிற்ெி 
 ாைவநறிடையும்   கற்கும் 
அங்கத்தெர்கைின் குழுப் 
புடகப் ைம் எடுத்தல் 

அங்கத்தெர்கைின் 
மதடெக்மகற்  
மெகரிக்கப் ட்ை 
 ணம் 

15  யிற்ெி  ாைவநறிகளுக்கான குழு 
புடகப் ைங்கள் ெழங்கப் ட்டுள்ைன  

6 ெிமெை ெந்தர்ப் ங்கைின்  வதரிவுவெய்யப் ட்ை 
புடகப் ைங்கடை தடலடேயக  அறிெித்தல்  லடகயில் 
காட்ெிப் டுத்தல்  

- ெிமெை ெந்தர்ப் ங்கைின் 
புடகப் ைங்கடை 
காட்ெிப் டுத்தல் . 

- வதரிவுவெய்யப் ட்ை புடகப் ைங்கடை 
தடலடேயக  அறிெித்தல் 
 லடகயில் காட்ெிப் டுத்தப் ட்டுள்ைது 

7 அங்கத்தெர்கைின்  ெிருப் த்திற்கு  அடேய  மெெத்த 
ெஞ்ெிடகடய ெடிெடேத்தல் தயாரித்தல் ேற்றும்  
அச்ெிட்டு  ெிநிமயாகித்தல் 

2,000,000.00 ெகல அங்கத்தெர்களுக்கும் 
தரோன ெஞ்ெிடகவயான்டறப்   
வ ற்றுக்வகாடுத்தல் 

 1,966,848.00 ெகல  டை ெரீ்ர் 
ெரீாங்கடனகளுக்கும் மெெத்த 5 
ஆெது ெஞ்ெிடக ெழங்கப் ட்டுள்ைது. 

8 அங்கத்தெர்கைின்  ெிருப் த்திற்கு  அடேய தினக் 
கலண்ைடர தயாரித்தல் ேற்றும்  அச்ெிட்டு  
ெிநிமயாகித்தல்  

2,000,000.00 ெகல அங்கத்தெர்களுக்கும் 
தினக் கலன்ைர் ெழங்குதல் 

 1,679,385.60 2017 ஆம் ஆண்டின் தினக் கலண்ைர் 
ெழங்கப் ட்டுள்ைது- 
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 அங்கத்தவர்களின் நதணவக்நகற்ப மற்றும் விருப்பத்திற்கணமய சஞ்சிணக, தினக் கலண்டர்கள், முகாதணமத்து மற்றும் நமணச  ாட்குறிப்பு  ஏடுகள் மற்றும்  

வா் த்து மடல்களுக்கு அறவிடப்பட்ட சதாணககளாகும். 
 
 

வதாைர் 

இல 

2016 திட்ைேிைல் அறிக்டக ேற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிடணந்த திட்ைத்திற்கு  (2014-2016)  அடேய 2016 ஆம் ஆண்டில் 2016 ஆம் ஆண்டு உண்டேயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 

உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதகீ) 

 

சசலவு சசய்யப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள்  ( ிதி 

/சபௌதகீ) 

 

9 அங்கத்தெர்கைின்  ெிருப் த்திற்கு  அடேய நாட் 
குறிப்ம டு (முகாடேத்துெ ேற்றும் மேடெ 
நாட்குறிப்பு) ெடிெடேத்தல் ேற்றும்  அச்ெிட்டு  
ெிநிமயாகித்தல் 

6,000,000.00 ெகல அங்கத்தெர்களுக்கும் 
தினக் 
குறிப்ம டுமுகாடேத்துெ 
ேற்றும்  மேடெ குறிப்ம டு 
ெழங்குதல் 

 6,713,773.00 2017ெருைத்திற்கான மேடெ 
குறிப்ம டுகள்18687 உம்  
முகாடேத்துெ குறிப்ம டுகள் 
4124உம் ெழங்கப் ட்டுள்ைன. 

10 இலத்திரனியல் ஊைகங்கைினூைாக  நைப்பு 
நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கடை ஒழுங்கு வெய்தல் 

- நைப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்ைங்கள் 
03 நைாத்தல் 

       - நான்கு அடலெரிடெகைில் 12 
நிகழ்ச்ெிகள்  ிரச்ொரம் 
வெய்யப் ட்டுள்ைன. 

11 புத்தாண்டு ொழ்த்து ேைல்கள் வெொக்    ொழ்த்து 
ேைல்கள் தயாரித்தல்  ெிநிமயாகித்தல் 

- அங்கத்தெர்கைின்   
மெண்டுதலுக்கு அடேய 
ொழ்த்து ேைல்கள் 
ெிநிமயாகித்தல் 

 381,559.20 அங்கத்தெர்கைின்   
மெண்டுதலுக்கு அடேய ொழ்த்து 
ேைல்கள் 26224 தயாரிக்கப் ட்ைன 

12 உத்திமயாகபூர்ெ இடணயத்தைத்டத ம ணிெரல் - நாைதுெடரப் டுத்தி 
ம ணிெருதல் 

-  நாைதுெடரப் டுத்தி 
ம ணிெரப் டுகின்றது 

13  டைப் ிரிெின்  முக்கிய நிகழ்வுகைின் ம ாது  
முன்டெப்புக்கள் ஆக்கங்கடை (Presentation) 
முன்டெத்தல் 

- மதடெக்மகற்  
நிகழ்வுகைின் ம ாது 
Presentationமுன்டெத்தல் 

- ெிமெை டெ ெங்களுக்கு Presentation 
10 முன்டெத்தல். 

14 ெடீிமயா காட்ெிகடை  வநறியால்டக வெய்து DVD  
வெைியிைல் 

- நைாத்தப் டும்  ெகல 
டெ ெங்கைின் ம ாதும் 
ெடீிமயா வநறியால்டக 
வெய்தல் 

- இந்த ெருைத்தில் நைாத்தப் ட்ை 70 
டெ ெங்கைின் ம ாதும் ெடீிமயா 
வநறியால்டக வெய்தல் 

15 LED திடரகள் ஊைாக டிஜிைல்(Projector) காட்ெிகடை 
ெழங்குதல் 

- ெிமெை நிகழ்வுகைின் 
ம ாது  ெடீிமயா மொல் 
வ ாருத்தல் ேற்றும் 
(Projector) வ ாருத்தல் 

- ெிமெை நிகழ்வுகள் 18  ெடீிமயா 
மொல் ேற்றும்நடைப்வ ற்ற ெகல 
ெிமெை டெ ெங்களும் 
வதாடலகாட்ெி திடரகள்  
மூலம்(Projector)மநரடி காட்ெிகடை 
ெழங்குதல் 
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அணடயாள அட்ணடப்  பிரிவு 

         உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
  நிடறமெற்று உத்திமயாகத்தர்கள்   - 01   ோெட்ை உத்திமயாகத்தர்    - 01  
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்     - 01   உ  முகாரி    - 01  
      ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்           - 01 
      சமாத்த வரீர்கள்               - 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

வதாைர் 
இல 

2015 திட்ைேிைல் அறிக்டக ேற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிடணந்த திட்ைத்திற்கு  (2014-2016)  அடேய 2016 ஆம் 
ஆண்டில் 

2016 ஆம் ஆண்டு உண்டேயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
இலக்குகள் 

( ிதி /சபௌதீக) 
 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட  ிதிச் 

சசலவு 
(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள் 
( ிதி /சபௌதீக) 

 

1 புதிய  அடையாை அட்டைகடை 
தயாரித்தல்  

- அங்கத்தெர்கைின் 
மெண்டுமகாளுக்கு  
அடேய 

- 798 அடையாை அட்டைகள் ெழங்குதல்  

2  டழய  அடையாை அட்டைகடை 
தயாரித்தல் 

- அங்கத்தெர்கைின் 
மெண்டுமகாளுக்கு  
அடேய 

- 2430 அடையாை அட்டைகள் 
ெழங்குதல் 

3  தெி உயர்வு  அடையாை அட்டைகடை 
தயாரித்தல் 

- அங்கத்தெர்கைின் 
மெண்டுமகாளுக்கு  
அடேய 

- 2363 அடையாை அட்டைகள் 
ெழங்குதல் 

4 கானாேல் ம ான  அடையாை 
அட்டைகடை தயாரித்தல். 

- அங்கத்தெர்கைின் 
மெண்டுமகாளுக்கு  
அடேய 

- 208 அடையாை அட்டைகள் ெழங்குதல் 

5  ிடழகள் திருத்தப் ட்ை  அடையாை 
அட்டைகடை தயாரித்தல் 

- அங்கத்தெர்கைின் 
மெண்டுமகாளுக்கு  
அடேய 

- 282 அடையாை அட்டைகள் ெழங்குதல் 

6 உத்திமயாகத்தர்  அடையாை 
அட்டைகடை தயாரித்தல் 

- உத்திமயாகத்தர்கைின் 
மெண்டுமகாளுக்கு  
அடேய- 

- 10 அடையாை அட்டைகள் ெழங்குதல் 
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புலனாய்வுப்  பிரிவு 

     உத்திநயாகத்தர்கள் :-    சிவில் பாதுகாப்பு பணடயைி :-        
 நிடறமெற்று உத்திமயாகத்தர்கள்     - 01   முகாரி    - 01  
 சமாத்த உத்திநயாகத்தர்கள்      - 01   உ  முகாரி   - 03 
      ெிெில்  ாதுகாப்பு ெரீ்ர்   - 02 
      சமாத்த வரீர்கள்    - 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வதாைர் 
இல 

2016 திட்ைேிைல் அறிக்டக ேற்றும் மூன்றாண்டு ஒன்றிடணந்த திட்ைத்திற்கு  (2014-2016)  அடேய 2016 ஆம் ஆண்டில் 2016 ஆம் ஆண்டு உண்டேயாக 

சசயற்படுத்த உத்நதசிக்கப்பட்ட பைிகள் சசலவு சசய்ய 
உத்நதசிக்கப்பட்ட 

 ிதிச் சசலவு 
(ரூ.) 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் 
( ிதி /சபௌதீக) 

 

சசலவு 
சசய்யப்பட்ட 
 ிதிச் சசலவு 

(ரூ.) 

 ிணறநவற்றப்பட்ட இலக்குகள் 
( ிதி /சபௌதீக) 

 

1 அரொங்கத்தின்  ாதுகாப்புக்கு, மதெிய  ாதுகாப்புக்கு 
ேற்றும் ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கைத்தின் 
அ ிெிருத்திக்கு  ங்கம் ெிடைெிக்கும் ெிையங்கள்  ற்றிய 
தகெல்கடை மெகரித்தல்  அது  ற்றி  ணிப் ாைர் 
நாயகத்டத அறிவூட்ைல் 

- ெிெில்  ாதுகாப்பு 
திடணக்கைத்திற்குள் நைக்கும்  
ஒழுக்க ெிமராத வெயல்கள் 
ேற்றும் ெட்ை ெிமராத 
வெயல்கள் வதாைர் ாக 
 ார ட்ெேின்றி நியாயோக 
புலனாய்வு வெய்து ெிெில் 
 ாதுகாப்பு திடணக்கைத்தின் 
கீர்த்திடய உயர்த்துதல்   

- திடணக்கைத்திற்கு இடணப்புச் 
வெய்யப் ட்டுள்ை மெறு 
நிறுெனங்கைின் உத்திமயாகத்தர்கள் 
ேற்றும் ஏடனய ெரிடெயினர் 
ேற்றும் ெிெில்  ாதுகாப்பு 
 டையினரின் ஒழுக்க ெிமராத 
வெயல்கள் ேற்றும் ெட்ை ெிமராத 
வெயல்கள் ேற்றும் துர்நைத்டதகள் 
வதாைர் ாக    ார ட்ெேின்றி 
நியாயோக புலனாய்வு  வெய்து 
அது வதாைர் ான அறிக்டககள் 
 ணிப் ாைர் நாயகத்திற்கு 
முன்டெக்கப் ட்டுள்ைது.  

2 திடணக்கைத்திற்கு  இடணப்பு வெய்யப் ட்டுள்ை மெறு 
 ாதுகாப்பு  ிரிவு உத்திமயாகத்தர்கள் ேற்றும் ஏடனய 
ெரிடெயினரின் ஒழுக்க ெிமராத வெயல்கள் ேற்றும் ெட்ை 
ெிமராத வெயல்கள் வதாைர் ாக  ணிப் ாைர் நாயகத்தின் 
 ணிப்புடரக்கு அடேய புலனாய்வு நைெடிக்டககடை 
மேற்வகாள்ைல் 

- - 

3 திடணக்கை அங்கத்தெர்கைின்  ஒழுக்க ெிமராத 
வெயல்கள் ேற்றும் ெட்ை ெிமராத வெயல்கள் வதாைர் ாக  
 ணிப் ாைர் நாயகத்தின்  ணிப்புடரக்கு அடேய 
புலனாய்வு நைெடிக்டககடை மேற்வகாள்ைல் 

- - 

4 திடணக்கை அங்கத்தெர்கள் வதாைர் ாக 
முன்டெக்கப் டும்  முடறப் ாடுகள் ேற்றும் 
குற்றச்ொட்டுக்கள் வதாைர் ாக ெிொரடண வெய்து 
 ணிப் ாைர் நாயகத்திற்கு அறிக்டகயிைல் 

- - 

5 அரெ, மதெிய ேற்றும் ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கைத்தின்  
 ாதுகாப்புக்கு குந்தகம் ெிடைெிக்கும் நிகழ்வுகடை 
 ணிப் ாைர் நாயகத்திற்கு அறிவூட்ைல்  

- - 

6 புலனாய்வுப்  ிரிடெ வெயலுக்கமுள்ைதாக ம ணிெரல்  - - 
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2016 சசயலாற்றுணக அறிக்ணக 
 

அனுமதி  -      ெந்திரரத்ன  ல்மலகே  -   ணிப் ாைர் நாயகம் 
 
ச றியால்ணக மற்றும் -      ரியர் அட்ேிரல் மேோல் வ ர்னாந்து  -  மேலதிக  ணிப் ாைர் நாயகம்           -  தெிொைர் 
மீள் திருத்தக் குழு     

-   வலப்டினன்ட்எம்.எஸ். ருென்புர -   தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்              -  அங்கத்தெர் 
        ( ணிப் ாைர் நாயகத்தின் அலுெலகம்) 
 

-   வ வ ா  திருேதி எஸ்.மக. ேொனாே -  மேலதிக  ணிப் ாைர் நாயகத்தின்         –  அங்கத்தெர் 
        தனிப் ட்ை உதெியாைர்    

 

-      திரு மக.எம்.மக. குோர  -   ிரதான முகாடேத்துெ உதெியாைர்      –  அங்கத்தெர் 
 
 
தயாரிப்பு  -      திரு ெிேல் எஸ்.மக.லியனகே  -   ணிப் ாைர் (நிர்ொகம்) 

-   திரு.  ி. .ீஜ.ீெீ.என். ண்ைார  -  உதெிப்  ணிப் ாைர் (நிர்ொகம்)  
     

 
தயாரிப்பு மற்றும்  -      வெல்ெி ை ிள்யு.ஏ.நதீகா ெெந்தி -  அ ிெிருத்தி உத்திமயாகத்தர் III 
கைினி தட்டச்சு  
 
முன் அட்ணட          -      ஊைகப்  ிரிவு, ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கைம் 
வடிவணமப்பு   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


