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ஆட்பதிவுத் திணைக்களம் 

செயலாற்றுணக அறிக்ணக 

2016 ம் ஆண்டு 

1. அறிமுகம். 

 

1968 ஆண்டின் 32 ம் இலக்க ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் ெட்டத்தின் ஒழுங்கு விதிகளுக்கு அளைய 

ஆட்பதிவுத் திளைக்கைத்தின் ஊடாக 1972 ம் ஆண்டு முதல் வயது 18 க்கு மைற்பட்ட இலங்ளகயில் 
ெட்டரீதியாக பதிவு செய்யப்பட்ட நிரந்தரைாக குடியிருப்பவர்களை பதிவு செய்தல் ைற்றும் 

அளடயாை அட்ளட வழங்குதல் ஆரம்பைாகியதுடன் அந்த ெட்டத்தில் மைற் சகாள்ைப்பட்ட 

திருத்தத்திற்கு ஏற்ப 2016 ம் ஆண்டு ஜுளல ைாதம் 07 ஆம் திகதியிலிருந்து ஆட்களைப் பதிவு 

செய்யும் வயது 15 ஆக ைாற்றப்பட்டது. 

 

ஆரம்ப காலத்திலிருந்து சகாழும்பு 05, சகப்சபட்டிசபால வதீி, இல. 38 முகவரியில் 
அளைந்திருந்த ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் திளைக்கைம் 2016 செப்டம்பர் ைாதம் 26 ஆம் திகதி 
முதல் பத்தரமுல்ளல, ஶ்ரீ சுபுத்திபுர வதீியில் “சுஹுருபாய” கட்டிடத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 ந ாக்கக் கூற்று 

நம்பகரைான ஆைளடயாைத்திளன உறுதிப்படுத்தும் மதெிய அளடயாை அட்ளட 

 

 பைிக் கூற்று 

ெகல இலங்ளகப் பிரளஜகளையும் உறுதிப்படுத்தும் ஆைளடயாைம். 
 

 ந ாக்கங்கள் 

இந்நாட்டிற்குள் ெகல இலங்ளகப் பிரளஜகைினதும் ைனித உரிளை, ெமூக , சபாருைாதார, அரெியல் 
ைற்றும் ெட்ட உரிளைகள் என்பவற்ளற பாதுகாப்பதுடன், நாட்ளட விட்டு செல்லும் ெந்தர்ப்பத்தில் 
பாதுகாப்பிளன வழங்குதல், அவரது தரவுகளை உள்ைடக்கி மதெிய பிரளஜகைின் தரவு 
ளையத்திளன உருவாக்குதல், எந்தசவாரு பிரளஜயினது ஆைளடயாைத்திளன உறுதிப்படுத்தும் 
ெந்தர்ப்பத்தில் மதெிய ைற்றும் மவறு நிறுவனங்களுக்கு தரவுகளை வழங்குதல் ைற்றும் 
இலங்ளகயின் மதெிய பாதுகாப்பிற்கும் அபிவிருத்திக்கும் ஒத்துளழப்பிளன வழங்குதல். 

 

 பிரதான கடணை 

 ெகல இலங்ளகப் பிரளஜயினதும் தனி நபர் தரவுகளை மெகரித்து மதெிய தரவுகள் 
ளையசைான்றிளன ஆரம்பித்து அதளன முன்சனடுத்துச் செல்லல். 

 சபாருத்தைான இலங்ளகப் பிளஜகளுக்கு மதெிய அளடயாை அட்ளடயிளன வழங்குதல். 
 மதெிய புலனாய்வு ைற்றும் பாதுகாப்பு பிரிவுகளுக்கு அவெியைாகின்ற மபாது நபர்கள் 

சதாடர்பான தரவுகளை விொரித்தல், உறுதிப்படுத்தல் ,தரவுகள் ைற்றும் அறிளவ பரிைாற்றம் 
செய்தல். 

 

 திணைக்களத்தின் சபாறுப்பு 

 ெகல இலங்ளகப் பிரளஜயினதும் தனிநபர் தரவுகளை மெகரித்து மதெிய நபர்கைின் தரவுகள் 
கைஞ்ெியத்திளன உருவாக்கி அதளன முன்சனடுத்துச் செல்லல். 

 குறித்த வயதிளன பூர்த்தி செய்த ெகல இலங்ளகப் பிரளஜகளும் பதிவு செய்யப்பட்டு  
மதெிய அளடயாை அட்ளடயிளன விநிமயாகித்தல். 

 இலங்ளகப் பிளஜகைது தனிநபர் தரவுகளை உறுதிப்படுத்தி அவற்ளற அத்தாட்ெிப்படுத்தல். 
 அரெ ைற்றும் ஏளனய நிறுவனங்களுடன் தரவுகள் ைற்றும் அறிவிளன பரிைாற்றம் செய்தல். 
 நவனீ சதாழிநுட்ப அறிவு ைற்றும் ைனித வைத்திளன விருத்தி செய்வதனூடாக 

திளைக்கைத்தின் திறளன கட்டிசயழுப்புதல். 
 மதெிய பாதுகாப்பிற்கும் நாட்டின் அபிவிருத்திக்கும் பங்கைிப்பிளன வழங்குதல்.  
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2.  அணடயாள அட்ணட வழங்கல். 
  

 ொதாரை மெளவ 
 

2016 ஆண்டில் ஜனவரி 01 ம் திகதி முதல் திெம்பர் 31 ம் திகதி வளரயான காலப் பகுதியில் ொதாரை 

மெளவயின் கீழ் திளைக்கைத்தால் வழங்கப்பட்ட அளடயாை அட்ளடகைின் எண்ைிக்ளக கீழ்வருைாறு :  

 

ைாதம் கிணடக்கப் சபற்ற 

விண்ைப்பங்களின் 

எண்ைிக்ணக 

விநிமயாகிக்கப்பட்ட அணடயாள 

அட்ணடகளின் எண்ைிக்ணக 

ஜனவரி 36,614 48,358 

சபப்ரவரி 33,608 36,144 
ைார்ச்சு 55,171 40,640 
ஏப்பிரல் 73,096 35,972 
மை 90,089 54,233 
ஜூன் 106,021 54,506 
ஜூளல 89,613 54,374 
ஆகஸ்ட் 105,561 78,124 

செப்டம்பர் 49,467 57,694 

ஒக்மடாபர் 61,869 74,237 

நவம்பர் 59,839 62,104 

டிெம்பர் 47,374 11,274 

சைாத்தம் 808,322 607,660 
 

மைமலயுள்ை வளகப்படுத்தலில் கிளடத்த விண்ைப்பங்கள் ைற்றும் வழங்கப்பட்ட அளடயாை அட்ளடகளுக்கு 

இளடமய காைப்படும் மவறுபாடு, உரிய முளறயில் பூரைப்படுத்தப் படாத ைற்றும் வலிதற்றதாக்கப்பட்ட 

விண்ைப்பங்கைாகும். 
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கவனிக்க : ெில ைாதங்கைில் கிளடக்கப்சபற்ற விண்ைப்ப படிவங்களுக்கு அதிகைாக விநிமயாகிக்கப்பட்ட 
அளடயாை அட்ளடகைின் எண்ைிக்ளக குளறந்திருப்பது உரிய முளறயில் பூரைப்படுத்தப்படாத 
விண்ைப்பங்களுக்கான அளடயாை அட்ளடகளை தயாரிக்க முடியாைல் மபானளையினாலாகும். ஏளனய 
ைாதங்கைில் அவ்விண்ைப்ப படிவங்கைில் காைப்பட்ட குளறபாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு அவற்றிற்கான 
மதெிய அளடயாை அட்ளடகளை தயாரித்தளைமய ெில ைாதங்கைில் சபற்றுக் சகாண்ட விண்ைப்பங்களுக்கு 
அதிகைாக விநிமயாகிக்கப்பட்ட அளடயாை அட்ளடகைின் எண்ைிக்ளக அதிகைானதற்கு காரைைாகும். 
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 ஒரு  ாள் நெணவ 

 

 

அவெர நிளலளைகைில் விளரவாக அளடயாை அட்ளடசபற்றுக் சகாள்ை விரும்பும்  விண்ைப்பதாரிகளுக்காக 

ஒமர நாைில்  அளடயாை அட்ளடளய வழங்கும் விளரவு மவளலத்திட்டம் (ஒரு நாள் மெளவ) 2003.09.01 

ஆரம்பைாகியது. இதன் கீழ் ஓர் அளடயாை அட்ளடக்கு  500/- ரூபா அரசு அனுைதித்த கட்டைம் 

அறவிடப்பட்டமதாடு 2015 ஜூளல ைாதம் 01 ஆம் திகதி முதல் ஒரு நாள் மெளவக் கட்டைம் 1000/- 
ரூபாவாக திருத்தியளைக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

ஒமர நாள் மெளவ மவளலத்திட்டத்தின் கீழ் 2016 ஆண்டில் ஜனவரி ைாதம் முதல் டிெம்பர் ைாதம் வளர 

ஒவ்சவாரு ைாதமும் வழங்கப்பட்ட அளடயாை அட்ளடகைின் எண்ைிக்ளக ைற்றும் அதன் ஊடாக திளைக்கைம் 

சபற்ற வருைானம் கீழ்வருைாறு :  

 

 
 

ைாதம் விநிமயாகிக்கப்பட்ட அளடயாை 

அட்ளடகைின் எண்ைிக்ளக  

சபற்ற வருைானம் (ரூபா) 

ஜனவரி 13039 13,039,000.00 
சபப்ரவரி 16336 16,336,000.00 
ைார்ச்சு 15762 15,762,000.00 
ஏப்பிரல் 8949 8,949,000.00 
மை 14811 14,811,000.00 
ஜூன் 19711 19,711,000.00 
ஜூளல 17011 17,011,000.00 
ஆகஸ்ட் 20333 20,333,000.00 
செப்டம்பர் 16169 16,169,000.00 
ஒக்மடாபர் 19188 19,188,000.00 
நவம்பர் 23635 23,635,000.00 
டிெம்பர் 20426 20,426,000.00 
சைாத்தம்  205370 205,370,000.00 
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 விண்ைப்பங்கள் சபற்றுக் சகாள்ளல் ைற்றும் அணடயாள அட்ணடகள் வழங்கல் 
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கிளடத்த விண்ைப்பங்கைின் எண்ைிக்ளக

விநிமயாகிக்கப்பட்ட அளடயாை அட்ளடகைின் 
எண்ைிக்ளக

 

ஆண்டு 

கிளடத்த 

விண்ைப்பங்கைின் 

எண்ைிக்ளக 

வழங்கப்பட்ட 

அளடயாை 

அட்ளடகைின் 

எண்ைிக்ளக 

ஆண்டு 

கிளடத்த 

விண்ைப்பங்கைின் 

எண்ைிக்ளக 

விநிமயாகிக்கப்பட்ட 

அளடயாை 

அட்ளடகைின் 

எண்ைிக்ளக 

1972 1,305,801 22,459 1994 545,121 493,093 

1973 5,570,696 680,024 1995 907,560 616,915 

1974 619,855 5,071,234 1996 816,275 853,191 

1975 72,268 248,694 1997 782,988 636,187 

1976 138,216 246,694 1998 771,597 655,580 

1977 152,221 221,783 1999 731,079 753,560 

1978 236,834 423,276 2000 758,463 651,787 

1979 186,813 194,436 2001 711,295 679,250 

1980 360,510 297,702 2002 794,357 700,000 

1981 479,724 474,577 2003 633,168 635,046 

1982 425,904 505,559 2004 607,111 524,241 

1983 358,830 342,088 2005 731,310 564,872 

1984 451,651 421,010 2006 1,196,276 897,674 

1985 446,619 458,557 2007 1,086,236 958,445 

1986 364,150 374,074 2008 933,663 818,407 

1987 372,108 353,819 2009 986,670 941,537 

1988 431,102 409,870 2010 899,349 890,084 

1989 365,966 333,083 2011 752,399 835,548 

1990 491,622 397,135 2012 900,751 781,922 

1991 676,681 646,150 2013 1,048,343  969,617  

1992 568,493 545,957 2014 957,382 881,721 
1993 528,628 468,494 2015 1,006,302 1,041,989 

   2016 1,011,469 804,580 

   சைாத்தம் 34,173,856 29,763,476 
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3. நதெிய அணடயாள அட்ணடகணள வி ிநயாகிக்கும்  டவடிக்ணகயிணன துரிதப்படுத்தும் 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டம். 

 

 ெிங்கள ைற்றும் தைிழ் சைாழிகளில் அச்ெிடப்பட்ட கைனிையப்படுத்தப்பட்ட அணடயாள 
அட்ணடயிணன அறிமுகப் படுத்தல். 
 

  ெிங்கை ைற்றும் தைிழ் இரு சைாழிகைிலும் அளடயாை அட்ளடகள் எழுதப்பட்டு வழங்கப்பட 
மவண்டுசைன்ற மவண்டுமகாைின் மபரில் ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட இல. SC Appilication No.93/2013(F/R) என்ற 
ைனித உரிளைகள் ைனுவின் விொரளை ெம்பந்தைாக உயர்நீதிைன்றத்தின் மூலம், இலத்திரனியல் 
மதெிய அளடயாை அட்ளடளய விநிமயாகிக்கும் வளர 2014.01.01 ம் திகதி முதல் ெிங்கை ைற்றும் 
தைிழ் இரு சைாழிகைிலும் அளடயாை அட்ளடகள் வழங்கப்பட மவண்டுசைன 
கட்டளையிடப்பட்டுள்ைது 
. 

  இதுவளர விநிமயாகிக்கப்பட்ட அளடயாை அட்ளட ளககைால் எழுதப்பட்டு ஒரு சைாழியில் 
ைாத்திரமை வழங்கப்பட்டது. அளடயாை அட்ளட இரு சைாழிகைிலும் ளககைால் எழுதப்படும் 
பட்ெத்தில் அதற்காக செலவிடப்படும் கால அைவானது முன்னர் ஒரு சைாழியில் ைாத்திரமை 
எழுதப்படும் கால அைவிளனவிடவும் இருைடங்கான கால அைவிளன செலவிட மவண்டி வரும். 
அவ்வாமற அதற்காக மதளவப்படும் உத்திமயாகத்தர்கைின் எண்ைிக்ளகயும் ைிக அதிகைாகும். 
இதற்கான தீர்வாக தகவல் சதாழினுட்பத்திளன பயன்படுத்தி ெிங்கை ைற்றும் தைிழ் ஆகிய இரு 
சைாழிகைிலுைான அச்ெிடப்பட்ட அளடயாை அட்ளடயிளன 2014.02.28ம் திகதி முதல் 
விநிமயாகிக்கின்ற நடவடிக்ளக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

 

 தற்காலிக எழுதுவிணனஞர் ( தைிழ் சைாழி )  ஆட்நெர்ப்பு செய்தல். 
 

மதெிய அளடயாை அட்ளட தயாரிப்பதற்காக விமெடைாக மெர்த்துக்  சகாள்ைப்பட்ட திளைக்கள் 
ஊழியர்கைாகிய தயாரிப்பு உதவியாைர்களுக்கிளடமய தைிழ் சைாழியில் எழுத மவண்டிய 
அளடயாை அட்ளடகளை தைிழில் எழுதக் கூடியவர்கள் குளறவாக இருப்பதன் காரைைாக தைிழ் 
சைாழியில்  அளடயாை அட்ளட வழங்குதலில் பின்னளடவு ஏற்பட்டுள்ைது.  

 

இது சதாடர்பாக அரெியலளைப்பு அலுவல்கள் ைற்றும் மதெிய ஒருங்கிளைப்பு அளைச்ெிற்குச் 
செய்யப்பட்டுள்ை மவண்டுமகாளுக்கு அளைய அந்த அளைச்ெின் ஊடாக ஐக்கிய நாடுகைின் 
அபிவிருத்தி மவளலத் திட்டத்தின் (UNDP)  உதவியின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் “நீதிக்கான ெை 
வாய்ப்பு (Equal Access to Justice) செயற்றிட்டத்தின் கீழ் பயிற்ெி சபற்ற 16 மபர் ஆரம்பத்தில் ரூபா 9000/- 
ைாதாந்த சகாடுப்பனவுக்களைய  தற்காலிக நியைனம் என்ற அடிப்பளடயில்  எழுதுவிளனஞர்கைாக 
(தைிழ் சைாழி) மெர்த்து சகாள்ைப்பட்டார்கள். அவ்வுத்திமயாகத்தர்கள் பின்வரும்  முளறயில் 
மெளவயில் அைர்த்தப்பட்டுள்ைனர்.; இதற்கான ஒதுக்கீட்டு நிதி மைமல கூறிய செயற்றிட்டத்தின் கீழ் 
சபற்றுக் சகாள்ைப்படுகின்றது.  

 

 

கால வளரயளற எழுதுவிளனஞர் 

எண்ைிக்ளக 
சகாடுப்பனவு முளற 

2009.08.07 - 2009.11.06 16 ைாதாந்த சகாடுப்பனவு &.9000/- 
2009.11.16 - 2010.03.15 16 

2010.04.15 - 2010.08.31 23 ைாதாந்த சகாடுப்பனவு &.10000/- 

2010.09.15 - 2011.02.14 07 

ைாதாந்த சகாடுப்பனவு &.15000/- 

2010.10.04 - 2011.02.14 23 

2011.08.01 – 2011.12.31 07 

2012.01.04 – 2012.05.31 07 

2012.06.06 – 2012.07.31 07 

2012.08.01 – 2012.12.31 07 

2013.04.08 – 2013.07.31 05 

2013.08.07 – 2013.12.31 07 

2014.05.16 – 2014.09.16 07 

2014.07.14 – 2014.09.16 01 

2014.11.01 – 2014.11.19 08 
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 ஒப்பந்த அடிப்பணடயில் தைிழ் சைாழிமூல எழுதுனர்கணள நெணவயில் இணைத்தல். 
 

2014.02.28ம் திகதி முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ெிங்கை ைற்றும் தைிழ் ஆகிய இரு சைாழிகைிலுைான 
அளடயாை அட்ளடகளை விநிமயாகிக்கும் புதிய கைனிையப்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்கு முளறக்மகற்ப 
எல்லா அளடயாை அட்ளடகளும் தைிழ் சைாழிக்கு ைாற்றப்பட மவண்டுசைன்பது அவெியைான 
விடயைாகும். அதற்காக திளைக்கைத்திற்கு இளைக்கப்பட்டுள்ை தைிழ் சைாழி மூலம் கடளை 
புரியக்கூடிய உத்திமயாகத்தர்கைின் தட்டுப்பாடு காரைைாக தைிழ் எழுதுனர்கள் 10 மபளர ஒப்பந்த 
அடிப்பளடயில் இளைத்துக் சகாள்ை முகாளைத்துவ மெளவ திளைக்கைத்தினால் அனுைதி 
வழங்கப்பட்டுள்ைது. அதன்படி கீழ்க்குறிப்பிட்டபடி ஒப்பந்த அடிப்பளடயில் உத்திமயாகத்தர்கள் 
இளைத்துக சகாள்ைப்பட்டனர். 

 

காலப்பகுதி எழுதுனர்கைின் 
எண்ைிக்ளக 

சகாடுப்பனவு முளற 

2014.11.21 – 2015.11.20 8 &பா. 437/-  

2015.01.16 - 2016.01.15 2 &பா. 437/- 

2015.11.21 - 2016.11.20 8 &பா. 437/- 

2016.01.16 – 2017.01.15 1 &பா. 437/- 

2016.11.21 – 2017.11.20 7 &பா. 437/- 
 

 ெிவில் பாதுகாப்பு அலுவலர்களின் நெணவணயப் சபற்றுக் சகாள்ளல். 

   

மதெிய அளடயாை அட்ளட தயாரித்தல் செயன்முளறயில் மநரடி பங்கைிப்பிளன வழங்கிய உற்பத்தி 
உதவியாைர்  சதாகுதி உத்திமயாகத்தர்கள் தர உயர்வுகள் சபற்று மவறு மெளவகளுக்குச் 

இளைக்கப்பட்டு சென்றளையினால் அளடயாை அட்ளட தயாரிக்கும் நடவடிக்ளகயில் 
இளைக்கப்படும் அலுவலர்கள் வளரயறுக்கப்பட்டனர். அதனால், ெிவில் பாதுகாப்பு உத்திமயாகத்தர்கள் 

47 மபர் 2010.09.20 ம் திகதி முதல் 2015 வளர இத் திளைக்கைத்தில் மெளவக்காக அைர்த்தப்பட்டனர். 2014 

ஆண்டு ஜனவரி ைாதம் முதல் அவ்வுத்திமயாகத்தர்கைில் 16 மபர் மெளவயில் இளைத்துக்  
சகாள்ைப்பட்டனர். 2015 ஆண்டு முகாளைத்துவ உதவியாைர் மெளவயில் புதிய உத்திமயாகத்தர்கள் 
இத் திளைக்கைத்திற்கு இளைக்கப்பட்டதுடன் 2015.10.13 ஆம் திகதி முதல் ெிவில் பாதுகாப்பு 
உத்திமயாகத்தர்கைின் மெளவ நிறுத்தப்பட்டது.  

 

 செய்முணறப் பயிற்ெி ைாைவர்கணளச் நெர்த்துக் சகாள்ளல். 

 

மைற்குறிப்பிட்ட அலுவலர்களுக்கு மைலதிகைாக சதாழிற்பயிற்ெி நிளலயங்கைிலிருந்து பயிற்ெி சபற்ற 

ைாைவர்களையும் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ைவாறு நாசைான்றுக்கு ரூபா 500 என்ற சகாடுப்பனவு அடிப்பளடயில் 

இளைத்துக்சகாள்ைப்பட்டுள்ைனர். 

 

  

கால வளரயளற 
பயிலுனர்கைின் 

எண்ைிக்ளக 
சதாழிற்பயிற்ெி நிளலயம் 

2011.08.10 – 2012.02.09 6 மதெிய இளைஞர் மெளவ ைன்றம் 

2011.08.15 – 2012.02.14 4 லலித் அதுலத்முதலி சதாழிற்பயிற்ெி நிளலயம்  

2011.12.08 – 2012.06.07 1 சதஹிவளை சதாழிற்பயிற்ெி நிளலயம்  

2012.04.02 – 2012.10.01 4 இலங்ளக சதாழிற்பயிற்ெி அதிகார ெளப 

2012.04.20 – 2012.10.19 1 கம்பஹா சதாழிநுட்ப கல்லூரி  

2012.10.01 – 2013.03.31 2 இலங்ளக சகாரிய சதாழிநுட்ப கல்லூரி  

2012.12.10 – 2013.06.09 1 கம்பஹா சதாழிநுட்ப கல்லூரி  

2013.01.21 – 2013.07.20 2 லலித் அதுலத்முதலி சதாழிற்பயிற்ெி நிளலயம்  

2014.07.07 – 2015.01.06 1 மதெிய பயிலுநர் ளகத்சதாழிற் பயிற்ெி 
அதிகாரெளப 

2014.07.15 – 2015.01.14 1 மதெிய பயிலுநர் ளகத்சதாழிற் பயிற்ெி 
அதிகாரெளப 

2014.02.18 – 2014.07.04 1 இலங்ளக உயர் சதாழில் நுட்பவியல் நிருவகம் 
2014.02.18 – 2014.08.17 2 இலங்ளக உயர் சதாழில் நுட்பவியல் நிருவகம் 
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2014.04.28 – 2014.10.27 1 இளைஞர் அலுவல்கள் ைற்றும் திறன்கள் 
அபிவிருத்தி அளைச்சு 

2014.05.20 – 2014.11.19 4 இளைஞர் அலுவல்கள் ைற்றும் திறன்கள் 
அபிவிருத்தி அளைச்சு 

2014.07.07 – 2015.01.06 1 மதெிய பயிலுநர் ளகத்சதாழிற் பயிற்ெி 
அதிகாரெளப 

2014.07.15 – 2015.01.14 1 இலங்ளக சதாழிற்பயிற்ெி அதிகார ெளப 

 

 2015.01.14 ஆம் திகதி முதல் இது வளர பயிற்ெிக்காக பயிலுன ைாைவர்கள் 
மெர்த்துக்சகாள்ைப்படவில்ளல. 
 

4. அணடயாள அட்ணட வழங்கல் பைிகளின் சபாருட்டு தகவல் சதாழில் நுட்பத்ணதப் 

பயன்படுத்தல். 

 

 கைனிக்கு அணைய இலக்கம் இடுதல். 

 

முதல் முளறயாக வழங்கப்படும் அளடயாை அட்ளட சதாடர்பில் இலக்கம் வழங்குதல் 2007 ஜனவரி 01 ம் 

திகதி முதல் திளைக்கைத்தில் இடம் சபற்று வகின்றது.  

 

 கைனிணய பயன்படுத்தி அணடயாள அட்ணட தயாரித்தல் 

 

கைனிளய பயன்படுத்தி ெிங்கைம் ைற்றும் தைிழ் இரு சைாழிகைிலும் அச்ெிடப்பட்டு விநிமயாகிக்கும் 
முளற 2014 சபப்ரவரி 28 ஆம் திகதி முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 
 

 கைனி சுட்டட்ணடகணள வழங்கல். 

 

சதாளலந்து மபான அளடயாை அட்ளடகள்  சதாடர்பில் இளைப் பிரதி வழங்கும் மபாது ைற்றும் 

ளவத்திருக்கும் அளடயாை அட்ளடயில் திருத்தங்கள் செய்யும் மபாது மதளவப்படும் திளைக்கை 

அறிக்ளக (சுட்டட்ளடகளை ) மதடுதல் ளகயால் மைறசகாள்ைப்பட்ட  ஒரு பைியாகும். தற்மபாது அந்த 

சுட்டட்ளடகள் கைனி ையப்படுத்தப்பட்டுள்ைதால் அளவ கைனி  ஊடாக ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.  

 

 

5.  டைாடும் நெணவ. 

 

மதர்தலில் வாக்கைித்தலுக்கு அளடயாை அட்ளட கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ைதனால் நடைாடும் மெளவ 

விளரவாக இடம் சபறச் செய்ய மவண்டிமயற்பட்டது. இந்த நடைாடும் மெளவ ஊடாக தூர இடங்கைில் 

வெிக்கும் ைக்கைிடம் சென்று பூரைப் படுத்தப்பட்ட விண்ைப்ப படிவங்களைப் சபாறுப்மபற்றல் இடம் 

சபறுகின்றது. நிளலய ைட்டத்தில்  செயற்படுத்தப்படும் நடைாடும்  மெளவ மவளலத் திட்டத்தின் கீழ் 2016 

ஜனவரி  ைாதம் முதல் டிெம்பர் ைாதம் வளரக்கும் 30,415 அளடயாை அட்ளடகள் விநிமயாகிக்கப்பட்டுள்ைன. 
 

சதா. 
இல. 

திகதி இடம் 
கிணடக்கப் சபற்ற 

விண்ைப்பங்களின் 

எண்ைிக்ணக 

1 2016.01.14 
சஹாரை, குருசகாட, சபாடிளலன் 
நிறுவனம் 330 

2 2016.01.20 சடாமயாட்டா லங்கா, வத்தளை 75 
3 2016.01.30 ைத்துை பண்டார கனிஷ்ட வித்தியாலயம் 130 

4 2016.01.31 ராகளை, குருகுலாவ புனித லாெரஸ் 
வித்தியாயலம் 40 

5 2016.02.12 குைியாப்பிட்டி, ைாஸ் மஹால்டின்ஸ் 
நிறுவனம் 

75 

6 2016.02.26 கண்டி, ைாநகர ெளப வைாகம் 248 
7 2016.03.12 ெவுத் ஏெியா எபரல்ஸ் தனியார் கம்பனி 105 

8 2016.03.18 
ஊவா ைாகாை நூலக மெளவ ெளப 
வைாகம்  15 

9 
2016.03.29 & 
2016.03.30 

சகாழும்பு ெட்டத்தரைிகள் ெங்கம் 63 
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10 
2016.04.01 & 
2016.04.02 

கண்டி, ைாநகர ெளப வைாகம் 60 

11 2016.04.02 கஹசபால விகாளர 40 
12 2016.04.07  683 பளட தளலளையகம் 

40 
13 2016.04.07  683 பளட தளலளையகம் 
14 2016.04.07 ெவுத் ஏெியா மகட்மவ தனியார் கம்பனி 19 
15 2016.05.04 ெிளறச்ொளலகள் ஊழிய முகாம் 48 
16 2016.05.04 மதெிய விளைதிறன் செயலகம் 142 
17 2016.05.17 ஓய்வூதிய திளைக்கைம் 78 
18 2016.05.17 ஶ்ரீ ஜயவர்தன புர ளவத்தியொளல 59 

19 
2016.06.14 - 
2016.06.15 கஹதுடுவ, ளஹட்ராைனி சதாழிற்ொளல 208 

20 2016.06.16 ரத்ைலாளன மதெிய நீர்வழங்கல் ைற்றும் 
நீர்வடிகாலளைப்பு ெளப 

166 

21 2016.06.16-21 பிபிளல பிரமதெ செயலகம் 

1800 

22 2016.06.16-21 சைதகம் பிரமதெ செயலகம் 
23 2016.06.16-21 ரத்துகல பிரமதெ செயலகம் 
24 2016.06.16-21 புத்தை பிரமதெ செயலகம் 
25 2016.06.16-21 படல்கும்புர பிரமதெ செயலகம் 
26 2016.06.23-27 சவல்லவாய பிரமதெ செயலகம் 

1200 
27 2016.06.23-27 தைைல்வில பிரமதெ செயலகம் 
28 2016.06.23-27 செவனகல பிரமதெ செயலகம் 
29 2016.06.23-27 கதிர்காைம் பிரமதெ செயலகம் 
30 2016/06/24 கைனி பிரமதெ செயலகம் 154 

31 2016.06.28  
பத்தரமுல்ளல சவ ிநாட்டு 
மவளலவாய்ப்பு பைியகம் 

81 

32 2016.07.01 சகாஹிலவத்ளத ெிறி பியதர்ஷிநாராை 187 

33 
2016.07.01-
2016.07.02 

சைதிரிகிரிய பிரமதெ செயலகம் 605 

34 
2016.07.07-
2016.07.12 

எலசஹர பிரமதெ செயலகம் 

2160 35 
2016.07.07-
2016.07.12 

ஹிங்குராங்சகாளட பிரமதெ செயலகம் 

36 
2016.07.07-
2016.07.12 

சவலிகந்த பிரமதெ செயலகம் 
37 2016.07.14 ைாத்தளற பிரமதெ செயலகம் 65 

38 2016.07.15 தம்புள்ளை கம் உதா விளையாட்டரங்கம் 258 

39 
2016.07.16-
2016.07.17 

திம்புலாகல பிரமதெ செயலகம் 
1213 

40 
2016.07.16-
2016.07.18 

லங்காபுர பிரமதெ செயலகம் 

41 
2016.07.22-
2016.07.23 

தைன்கடுவ பிரமதெ செயலகம் 850 

42 2016.07.30 சபாலன்னறுளவ மறாயல் கல்லூரி 523 

43 2016.08.06 ஹனீ்சகந்த ைகா வித்தியாலயம் 45 

44 2016.08.16 
அரெ அபிவிருத்தி ைற்றும் நிர்ைாைத்துளற 
கூட்டுத்தாபனம் 

54 

45 2016.08.29 கஹவத்ளத பிரமதெ செயலகம் 275 

46 2016.09.01 அட்டாைச்மெளன பிரமதெ செயலகம் 69 

47 2016.09.03 சகா/ெீவலி ைத்திய ைகா வித்தியாலயம் 138 

48 2016.09.03 ஶ்ரீ மபாதிரதநாராை விகாளர  114 

49 2016.09.10 மஹாைாகை மதர்தல்கள் பிரிவு 38 

50 2016.09.16 சவலிமவரிய கிறிஸ்துவ கல்லூரி 160 

51 2016.09.18 ைாத்தளை ஸாஹிரா கல்லூரி 90 

52 2016.09.21 
திறன் அபிவிருத்தி ைற்றும் சதாழிற் 
பயிற்ெி அளைச்சு 

32 

53 2016.09.24 எவரிவத்த விளையாட்டரங்கம் 121 
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54 2016.10.13   களரச்ெி பிரமதெ செயலகம் 
493 

55 2016.10.14 பூநகரி பிரமதெ செயலகம் 
56 2016.10.20   கண்டாவளை பிரமதெ செயலகம்  

475 
57 2016.10.21 பச்ெிளலப்பள்ைி பிரமதெ செயலகம் 
58 2016.10.20 யக்கல பளழய ெந்ளத  44 

59 2016.10.23 நாலந்தா வித்தியாலயம் 15 

60 2016.10.30  நியாகை பிரமதெ செயலகம் 

2,772 
61 2016.10.31 சவலிவிட்டிய – திவிதுர பிரமதெ செயலகம் 
62 2016.11.02 எல்பிட்டி பிரமதெ செயலகம் 
63 2016.11.03 பத்மதகம் பிரமதெ செயலகம் 
64  2016.11.05 ஹிக்கடுளவ (ரத்கை) பிரமதெ செயலகம் 

2,232 65  2016.11.06 அம்பலாங்சகாளட பிரமதெ செயலகம் 
66  2016.11.07 கடவத் ெதர பிரமதெ செயலகம் 
67 2016.11.11 லுணுகம்சவஹர பிரமதெ செயலகம் 84 

68 2016.11.12 ைாமபாளல நகர ெளப ... 200 

69 2016.11.12  ஹபராதுவ பிரமதெ செயலகம் 

4,031 

70 2016.11.13 இைதுவ பிரமதெ செயலகம் 
71 2016.11.14 யக்கலமுல்ல பிரமதெ செயலகம் 

72 2016.11.16 
ஹிக்கடுளவ (சபமரலிய) பிரமதெ 
செயலகம் 

73 2016.11.17 சபந்மதாட்ளட பிரமதெ செயலகம் 

74 2016.11.18 
சைாபிசடல் நிறுவன தளலளைக் 
காரியாலயம் 

46 

75 2016.11.19 
கிரிசைட்டியாகார புனித அந்மதானியார் 
மதவாலயம் 

173 

76 2016.11.20  பலப்பிட்டி பிரமதெ செயலகம் 
2297 

77  2016.11.21 கரந்சதனிய பிரமதெ செயலக பிரிவு 
78 2016.11.22 சகாம்பனித்சதரு 175- ென ெமூக நிளலயம் 112 

79 2016.11.25 சநலுவ பிரமதெ செயலக பிரிவு 
1873 

80 2016.11.27  அக்ைீைன பிரமதெ செயலக பிரிவு 

81 2016.11.26 
எண்மடரமுல்ல புனித செபஸ்தியன் 
வித்தியாலயம் 

464 

82 2016.11.26 
சவல்லம்பிட்டி மவரசகாட கனிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

220 

83 2016.11.27 கட்டியல ஶ்ரீ வாலுகாராளை 122 

84 2016.12.02  மகானபனீுவல பிரமதெ செயலகம் 

2,275 
85 2016.12.03 மபாமப சபாத்தல பிரமதெ செயலகம்  
86 2016.12.04 தவலை பிரமதெ செயலகம் 
87 2016.12.05 பத்மதகை (வந்துரம்ப) பிரமதெ செயலகம் 
88 

2016.12.06 & 
2016.12.07 

புதுக்களட நீதிைன்ற அருகாளை 107 

89 2016.12.11 
சகரவலப்பிட்டிய வித்தியாமலாக ைகா 
வித்தியாலயம் 

178 

90 2016.12.17 ெவுத் ஏெியா எபரல்ஸ் நிறுவனம் 29 

  
2016.12.31 வணர  டைாடும் நெணவயின் ஊடாக சபறப்பட்ட 

விண்ைப்பஙகள் சதாணக 
30,415 
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6. பயிற்ெி வழங்கல் செயற்பாடுகள். 
 

இத்திளைக்கை உத்திமயாகத்தர்கைின் சபறுமபற்றிளன விருத்தி செய்வதற்காக 2016 ம் ஆண்டு 
பூராகவும் அவர்கள் சவவ்மவறுபட்ட பயிற்ெி சநறிகைில் பங்குபற்றி இருந்தார்கள். இதனூடாக 
திளைக்கைத்தில் விளனத்திறனுடனான மெளவ செய்யவும் ைக்களுக்கு உடனடியான மெளவயிளன 
வழங்கவும் இது சபரிதும் உதவியாக காைப்பட்டது. 

 

2016 ம் ஆண்டில் திளைக்கை உத்திமயாகத்தர்கள் சபற்ற பயிற்ெிகள் ெம்பந்தைாக இளைப்பு 1 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ைது.  

 
7. ஊக்கக் சகாடுப்பனவு வழங்கல் 
 

2003 ம் ஆண்டு முதல் விண்ைப்பதாரிகைின் மகாரிக்ளககைின் மபரில் ஒமர நாைில் அளடயாை அட்ளட 
வழங்கும் சபாருட்டு ஒரு நாள் மெளவ ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  
 

இந்த ஒரு நாள் மெளவ பைிக்குழு சதாடர்பான முளறயான அனுைதியுடன் ஊக்கக் சகாடுப்பனவு  
வழங்கும் திட்டம் செயற்படுத்தப்படுகின்றது. இவ்வூக்கக் சகாடுப்பனவானது 2016 ம் ஆண்டிலும் 
நளடமுளறப்படுத்தப்பட்டுள்ைது 

 

8. ெட்டம் சதாடர்பான கடணைகள் 

 

குளறபாடுகள் சகாண்ட விண்ைப்ப படிவம் ெைர்ப்பித்தல், ஐயம் சகாள்ைக் கூடிய  விண்ைப்ப படிவ 
இலக்கத்ளத உறுதிப் படுத்தல், பல்மவறு அரெ ைற்றும் தனியார்  நிறுவனங்கள் ஊடாக மகாரப்படும் 
விைக்கங்களுக்குப் பதில் அைித்தல்,   ஐயத்துக்கிடைான  பிறப்புச் ொன்றிதளழ ஆய்வு செய்தல் ைற்றும் 
ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் ெட்டத்திளன ைீறுதல் மபான்றவற்றிற்கு தண்டம் அறவிடல் மபான்றளவ 
சதாடர்பில் 2016 ம் ஆண்டில்  நிளறமவற்றப்பட்ட பைிகள் ெம்பந்தைான விபரம் இளைப்பு II ல் 
தரப்பட்டுள்ைது:-  

 

 
9. சபௌதிக வளங்கணள முகாணைத்துவம் செய்தல் 
 
 

 காைிகள் ைற்றும் கட்டிடங்கள் 

 

இலக்கம் 45, சகப்பிட்டிசபால வதீி, சகாழும்பு – 05 என்ற இடத்தில் அளைந்திருக்கும் கட்டிடங்கள்  
திளைக்கைத்துக்குச் சொந்தைானது.  

  

 
 வாடணகக்கு எடுத்தல் 

 

திளைக்கைத்தின் விண்ைப்ப படிவங்களை கைஞ்ெியப் படுத்துவதன் சபாருட்டு நுமகசகாளடயில் 
அளைந்துள்ை 12,180 ெதுர அடி பரப்பைவுள்ை “ யமுனா கட்டிடத்ளத ”' ெகல குத்தளகத் சதாளகயுடன் 
ரூபா 527,250/= ைாதாந்த வாடளகக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
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 ஏணனய சொத்துக்கள் 
 

தற்மபாது திளைக்கைத்துக்கு சொந்தைான வாகனங்கள் சதாடர்பான விபரங்கள் கீமழ தரப்பட்டுள்ைன :- 
 

 இலக்கம் வாகனம் 

வளக சகாள்வனவு 
செய்த 
திகதி 

சகாள்வனவு 
செய்த சபறுைதி 

1 NA 2147 L 300 மவன் 
ைிட்சுபிெி L300 2006.05.24 4,450,000.00 

2 KB 8577 கார் 
நிொன் ஸன ீ சுபர் 
செலுன் 2006.05.23 3,400,000.00 

3 PA 9855 L 300 மவன் 
ைிட்சுபிெி L300 2006.11.22 4,250,000.00 

4 PB 6775 L 300 மவன் ைிட்சுபிெி L300 2008.08.11 6,250,000.00 

5 PC 3265 சகப் (CAB) வாகனம் ைமகந்திரா சபாசலமரா 2011.06.28 2,627,353.00 

6 KP 5832 ஜபீ் வாகனம் ைமகந்திரா ஸ்மகாபிமயா 2011.08.18 4,587,528.00 

7 WP 6059 மைாட்டார் ளெக்கிள் 
டீவஎீஸ் – ஸ்டார் 
ஸ்மபார்ட் 2011.06.14 104,496.00 

8 PE 1266 சகப் வாகனம் சடாமயாடா ளஹலக்ஸ் 2012.06.13 7,500,000.00 

9 KX 7866 கார் நிொன் ெில்பி 2014.01.19 9,390,000.00 

10 PF7780 சகப் (CAB) வாகனம் ைிட்சுபிெி L200 2014.12.18 6,390,000.00 

11 CAN6891 கார் நிொன் ென ீN17 2015.12.08 5,795,000.00 

12 CAN7833 கார் 

நிொன் ென ீN17 
2015.12.10 5,795,000.00 

13 KF6282 கார் டாட்டா இந்திமகா 
2016.08.01 1,935,000.00 
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10.  ிதி முன்நனற்றம்  
   

  2016 ம் ஆண்டுக்கான செலவு ைதிப்பீடு ைற்றும் செலவுகள் பின்வருைாறு 

 

 

 
 
 
 
 

 
* -  பாதுகாப்பான சவற்று அட்ளட   -  600,000 

-  சலைிமனடிங்  மரால்  -     1,840 

- அச்ெிடப்பட்ட அ.அட்ளட         -  810,009 

   1,411,849 

   

    

இ
ல 

 செயற்பாடுகள் 

செலவு திட்டம் 

2015 

(ரூ.ஆயிரத்தில்) 

செயல்ைதிப்படீு (ரூ. 
ஆயிரத்தில்) 2015.12.31 

  ைீண்டுவரும் செலவினம்    

1  தனிநபர் ெம்பைம் 549,700 நிதி 543,412 
  சப தீக  

2  ஏளனய  ைீண்டுவரும் செலவினம் 84,210 நிதி 82,851 
 சப தீக  

  சைாத்த ைீண்டுவரும் செலவினம்  633,910  626,263 

  நளடமுளறச் செலவு    

 
 

 
 

நிளலயானசொத்துக்களை புனர்நிர்ைானம் 
செய்தலும் அபிவிருத்தி செய்தலும் 

   

3 2001 கட்டிடமும் கட்டிட நிர்ைாைமும் 5,500 நிதி 5,090 
 சப தீக 3 

4 2002 இயந்திரமும் இயந்திர சபாருத்திகளும் 500 நிதி 453 
 சப தீக 1 

5 2003 வாகனங்கள் 500 நிதி 499 
 சப தீக 4 

  நிளலயான சொத்துக்களை ளகமயற்றல்    

6 2102 
 

தைபாடங்களும் அலுவலக உபகரைங்களும் 2,000 நிதி 1,747 
 சப தீக 7 

7 2103 இயந்திரமும் இயந்திர சபாருத்திகளும் 3,500 நிதி 3,458 
 சப தீக 53 

  ைனித வை அபிவிருத்தி    

8 2401 அலுவலர்களுக்கான பயிற்ெி(அ) 1,200 நிதி 1,188 
 சப தீக 435 

  ஏளனய நிளலயான செலவு    

9 2502 முதலீடு 75,000 நிதி 75,000 
 சப தீக *1,411,849 

  நளடமுளற செலவின் சைாத்தம் 88,200 நிதி 87,435 
 சப தீக  

  சைாத்தச் செலவு  722,110 நிதி  713,698 
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 2015 ம் ஆண்டிற்கான வருைான ைதிப்பீடு ைற்றும் வருைானம் கீழ் வருைாறு  

 

செயற்பாடுகள் வருைான ைதிப்பீடு 2015 
(ரூ.) 

செயல்ைதிப்பீடு 
2016.12.31 (ரூ.) 

ஒரு  ாள் நெணவ 
வருைானம்  

140,000,000 205,370,000 

தண்டப்பைம்/ 
கட்டைம்  

3,000,000 21,045,896 

முத்திணர வருைானம் 7,000,000 8,980,434 

சைாத்தம் 150,000,000 235,396,330 

 

 

11. பைிக்குழு விபரம் 

 

பைிக்குழுவின் புதிய நியைனம்,ஓய்வு சபறுதல், பதவி விலகல், இடைாற்றம், விடுவித்தல் ைற்றும் 
உயர்பதவி ஆகிய உத்திமயாகத்தர் எண்ைிக்ளக கீழ் வருைாறு 

 

 

I. புதிய ஆட்நெர்ப்பு 

 

   அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர் மெளவ உத்திமயாகத்தர்கள் 13 மபர்  

   அரெ முகாளைத்துவ உதவியாைர் மெளவ உத்திமயாகத்தர்கள் 20 மபர்  

   ொரதி மெளவயில் 02 மபர் 

 
II. இணளப்பாறிநயார் 

 

 அரெ முகாளைத்துவ மெளவ தரம் I 03 மபர் 

 அரெ முகாளைத்துவ மெளவ தரம் II 03 மபர் 

 அரெ முகாளைத்துவ மெளவ தரம் III 01 மபர் 

 அலுவலக உதவியாைர் மெளவ தரம் I ஒருவர். 
 
 

III. இராஜினாைா செய்தல் 

 

 அரெ முகாளைத்துவ மெளவ தரம் III 02 மபர் 

 அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர்  மெளவயில் ஒருவர்.  

 

 

IV.  இடைாற்றம் 

 

 இலங்ளக நிர்வாக மெளவயில் உத்திமயாகத்தர்கள் 2 மபர் இடைாற்றைாகி வந்திருப்பதுடன் 
உத்திமயாகத்தர்கள் 02 மபர் இடைாற்றம் சபற்று சென்றுள்ைனர். 

 அரெ முகாளைத்துவ உதவியாைர் மெளவ தரம் I இல் 05 மபர் இடைாற்றைாகி வந்திருப்பதுடன் 
உத்திமயாகத்தர் 06 மபர் இடைாற்றம் சபற்று சென்றுள்ைார். 

 அரெ முகாளைத்துவ உதவியாைர் மெளவ தரம் II இல் ஒருவர் இடைாற்றைாகி வந்திருப்பதுடன் 
05 மபர் இடைாற்றம் சபற்று சென்றுள்ைனர். 

 அரெ முகாளைத்துவ உதவியாைர் மெளவ தரம் III இல் 06 மபர் இடைாற்றைாகி வந்திருப்பதுடன் 
10 மபர் இடைாற்றம் சபற்று சென்றுள்ைனர். 

 அமுலாக்கல் உத்திமயாகத்தர் மெளவயில் 03 மபர் இடைாற்றம் சபற்று சென்றுள்ைனர். 
 அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர்கள் 17 மபர் இடைாற்றைாகி வந்திருப்பதுடன் உத்திமயாகத்தர் 14 மபர் 

இடைாற்றம் சபற்று சென்றுள்ைனர். 
 தகவல் சதாழிநுட்ப உதவியாைர் மெளவயில் 02 மபர் இடைாற்றைாகி வந்திருப்பதுடன் ஒருவர் 

இடைாற்றம் சபற்று சென்றுள்ைனர். 
 அலுவலக உதவியாைர் மெளவயில் 03 மபர் இடைாற்றைாகி வந்திருப்பதுடன் 04 மபர் இடைாற்றம் 

சபற்று சென்றுள்ைனர். 
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V. நெணவ விடுவிப்பு 

 

 அரெ முகாளைத்துவ உதவியாைர் மெளவயிலிருந்து 02 மபர் 

 அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர்கள் 19 மபர் 

 

VI. பதவி உயர்வு 

 

 இலங்ளக நிர்வாக மெளவ தரம் III உத்திமயாகத்தர் ஒருவர் தரம் I இற்கு  பதவியுயர்வு 
சபற்றுள்ைார். 

 இலங்ளக நிர்வாக மெளவ தரம் III உத்திமயாகத்தர் ஒருவர் தரம் II இற்கு  பதவியுயர்வு 
சபற்றுள்ைார். 

 அரெ முகாளைத்துவ உதவியாைர் மெளவ தரம் II உத்திமயாகத்தர் ஒருவர் தரம் I இற்கு 
பதவியுயர்வு சபற்றுள்ைார் , 

 உற்பத்தி உதவியாைர் மெளவ ஊழியர்கள் 05 மபர் அரெ முகாளைத்துவ உதவியாைர் மெளவ தரம் 

III இற்கு பதவியுயர்வு சபற்றுள்ைனர். 
 அலுவலக உதவியாைர் மெளவ தரம் II ஊழியர் இருவர் அலுவலக உதவியாைர் மெளவ தரம் I 

இற்கு  பதவியுயர்வு சபற்றுள்ைார். 
 

 

VII. இறப்பு  

 

  அலுவலக உதவியாைர் மெளவயில் ஊழியர் ஒருவர் 

 
 

 
 திளைக்கைத்தின் பைியாைர்கள் பற்றிய விபர அறிக்ளக இளைப்பு (III) இல் காைலாம் 
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12. உள்ளகக் கைக்காய்வுப் பிரிவு 

 
 ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் திளைக்கைத்தில் அதுவளர சவற்றிடைாகக் காைப்பட்டு வந்த பிரதான 

உள்ைகக் கைக்காய்வாைர் பதவி, 2015.11.03 ஆம் திகதி உத்திமயாகத்தசராருவர் நியைிக்கப்பட்டளதத் 
சதாடர்ந்து பூர்த்தி செய்யப்பட்டது. 
 

 திளைக்கைத்தின் உள்ைகக் கைக்காய்வுகளுடன் சதாடர்புளடய ைீைாய்வு நடவடிக்ளககள், 
கைக்காய்வு விைக்கங்களுக்கு ைறுசைாழி/ பதில் அைிப்பதில் காைப்படுகின்ற முன்மனற்றம், 
வருடாந்த செயற் திட்டத்தினதும், சகாள்முதல் திட்டத்தினதும் முன்மனற்றம் உள்ைிட்ட பிற நிதி 
ைற்றும் நிருவாக நடவடிக்ளககளுடன் சதாடர்புளடயதாக உரிய சுற்றறிக்ளககளுக்கும், ெட்ட 
திட்டங்களுக்கும் ஏற்ப செயற்படுதல், மைற்பார்ளவ செய்தல் ைற்றும் வித்தியாெங்கள்/ மவறுபாடுகள் 
சதாடர்பாக மதளவயான நடவடிக்ளககளை எடுக்கக் கூடியவாறு, 04 கைக்காய்வு ைற்றும் 

முகாளைத்துவக் குழுக் கூட்டங்கள், முளறமய 2016.01.29, 2016.05.12, 2016.10.19, 2016.12.29 ஆகிய 
திகதிகைில் நடாத்தப்பட்டன. 
 

 மைற்சொன்ன திகதிகைில் நடாத்தப்பட்ட கைக்காய்வு ைற்றும் முகாளைத்துவக் குழுக் கூட்டங்கள் 
மூலம் கீழ்க் காட்டப்பட்ட விடயங்களை அவதானித்தலும், நுண்ைாய்வு செய்தலும், மைற்பார்ளவ 
செய்தலும். 

 

 2015 ஆம் வருடத்திற்கான செயலாற்றுளக அறிக்ளகளயயும், 2016 ஆம் வருடத்திற்கான செயற் 
திட்டத்ளதயும், உரிய திகதிகைில் பாராளுைன்றத்திற்கும், மநர்வரிளெ அளைச்ெிற்கும் 
ெைர்ப்பிப்பதற்குத் மதளவயான பைிப்புளரகளை வழங்குதலும், அந் நடவடிக்ளககளை 
மைற்பார்ளவ செய்தலும். 
 

 திளைக்கை வைவில் இருந்த ஆதனங்கள் காைாைல் மபானளை சதாடர்பில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
ஆரம்ப விொரளைகளுடன் சதாடர்புளடய எல்லா நடவடிக்ளககளையும் ஒருங்கிளைப்புச் 
செய்து, மதளவயான மைற்பார்ளவகளை மைற்சகாண்டு, அதற்குரிய பைத்ளத உரிய 
நபரிடைிருந்து அறிவிட்டுக் சகாள்வதற்கு பைிப்புளர வழங்குதல். 

 
 வருடாந்த வாகனச் செலவு அறிக்ளக, நிளலயான சொத்துகள் மபமரடு, கைினி ஆதனங்கள் 

மபமரடு முதலான மபமரடுகளை முளறயாகப் மபைிச் செல்வதற்கு ஆமலாெளன வழங்குதலும், 
அந் நடவடிக்ளககளை மைற்பார்ளவ செய்தலும். 

 
 செயற் திட்டம், நி.பி. 135 இன் பிரகாரம் தத்துவைைித்தல், ஒதுக்கீட்டுக் கைக்கு, முற்பை ‘பி’ 

கைக்கு, கடந்த வருட சபாருட் கைிப்படீ்டு அறிக்ளககள், வருைானக் கைக்குகள் முதலான 
வருடாந்தம் ெைர்ப்பிக்க மவண்டிய அறிக்ளககளை ெரியாகத் தயாரித்துச் ெைர்ப்பிப்பதற்கு உரிய 
பிரிவுகளுக்கு பைிப்புளர வழங்குதல், அவற்றின் முன்மனற்றத்ளத ைீைாய்வு செய்தல் ைற்றும் 
மைற்பார்ளவ செய்தல். 

 

 நிதி முன்மனற்ற அறிக்ளக, சப தீக முன்மனற்ற அறிக்ளக, வங்கிக் கைக்கிைக்கக் கூற்றுகள், 
கட்டுநிதிக் கைக்கிைக்கக் கூற்றுகள், ளவப்புப் கைக்கிைக்கக் கூற்றுகள் முதலான ைாதாந்தம்/ 
காலாண்டு அடிப்பளடயில் ெைர்ப்பிக்க மவண்டிய அறிக்ளககளை இற்ளறப்படுத்துவதற்கு 
ஆமலாெளன வழங்குதலும், அந் நடவடிக்ளககளை மைற்பார்ளவ செய்தலும். 

 
 பிரமதெ அலுவலகங்கைிலும், ைாகாை அலுவலகங்கைிலும் நிலவும் நிருவாகப் பிரச்ெிளனகள் 

சதாடர்பில் அவதானித்தலும், அந் நடவடிக்ளககளை மைற்பார்ளவ செய்தலும். 
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 திளைக்கைம் சதாடர்பில் கைக்காய்வாைர் அதிபதியினால் சவைியிடப்பட்ட 18 கைக்காய்வு 

விைக்கக் மகாரிக்ளககளுக்கு 2016 ஆம் வருடத்தில் பதிலைித்து முடித்தல். 
 

 2015 ஆம் வருடத்திற்கு உரியதாக கைஞ்ெியொளல சபறுளககள் ைற்றும் கைஞ்ெியொளல 
விநிமயாகம் என்பன சதாடர்பாக கைக்காய்வுகளை மைற்சகாண்டு, கைக்காய்வு 
அறிக்ளகசயான்ளறச் ெைர்ப்பித்தல். 
 

 2015 ஆம் வருடத்திற்கு உரியதாக ஒருநாள் மெளவ அளடயாை அட்ளட விநிமயாகம் மூலம் 
சபறப்பட்ட வருைானங்களைப் பரீட்ெித்து, கைக்காய்வு அறிக்ளகசயான்ளறச் ெைர்ப்பித்தல். 
 

 2015 ஆம் வருடத்தின் நசவம்பர், திசெம்பர் அமத மபான்று 2016 ஆம் வருடத்தின் ஜனவரி ைாதம் 
ஆகிய ைாதங்களுக்கான ெம்பைப் மபமரடுகளையும், ெம்பைக் சகாடுப்பனவுகளையும் பரீட்ெித்து, 
கைக்காய்வு அறிக்ளகசயான்ளறச் ெைர்ப்பித்தல். 
 

 e-NIC கருத்திட்டத்தின் 2016 ஆம் வருடத்தின் ெனவரி சதாடக்கம் திசெம்பர் வளரயான 
சகாடுப்பனவுகளைப் பரீட்ெித்தல். 
 

 2016 ைார்ச் ைாதத்தில் அளடயாை அட்ளடகள் காைாைல் மபானளை பற்றி விொரளைசயான்ளற 
மைற்சகாண்டு, உள்ைகக் கைக்காய்சவான்ளற மைற்சகாண்டு அறிக்ளகசயான்ளறச் ெைர்ப்பித்தல். 
 

 2016 ெனவரி ைாதம் சதாடக்கம் மை ைாதம் வளர ஒருநாள் மெளவ வருைானங்களைப் பரீட்ெித்து, 
கைினி முளறளையில் காைப்படுகின்ற மகாைாறுகள் சதாடர்பில் அவதானிப்புகளை மைற்சகாண்டு, 
அக் மகாைாறுகளைச் ெரி செய்வதற்கான ெிபாரிசுகளை முன்ளவத்தல். 
 

 2016 ஆம் வருடத்தில் வாகனங்களைப் பாவித்தல் ைற்றும் பராைரிப்பு சதாடர்பில் பரீட்ெித்தல். 
 

 2016 ஆம் வருடத்தில் திளைக்கைப் பைியாட் சதாகுதியின் விடுமுளறகள் சதாடர்பில் பரீட்ெித்தல். 
 

 இவற்றிற்கு மைலதிகைாக 2016 ஆம் வருடத்திற்கான வங்கிக் கைக்கிைக்கக் கூற்றுகளையும், 
ைாதாந்த கைக்கு அறிக்ளககளையும் பரீட்ெித்தல். 
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13. இலத்திரனியல் நதெிய அணடயாள அட்ணட செயற்திட்டம் 

 

1. கருத்திட்டத்தின் ந ாக்கம் 

 15 வயதிற்கு மைற்பட்ட பிரளஜகைின் தரவுகள், உயிரியியல் பண்பு ரீதியான தரவுகளை உள்ைடக்கிய 
மதெிய பிரளஜகைின் தரவுத் தைத்திளன உருவாக்குதல்  

 தற்சபாழுது பாவளனயிலுள்ை மதெிய அளடயாை அட்ளடக்கு பதிலாக தனிநபர் ஆைளடயாைத்ளத 
மைலும் உறுதிப்படுத்தும் வளகயில் இலத்திரனியல் மதெிய அளடயாை அட்ளடயிளன விநிமயாகித்தல். 

 அரெ ைற்றும் ஏளனய நிறுவனங்களுடன் தகவல் பறிைாற்றிக் சகாள்ளும் ைற்றும் தகவல் 
உறுதிப்படுத்திக்சகாள்ளும் செயல்முளறளையிளன ஸ்தாபித்தல். 

 மதெிய பாதுகாப்பிற்கு ைற்றும் நாட்டின் அபிவிருத்திக்கு மதளவயான வெதிகளை வழங்கல். 

 
2. செயற்திட்ட பிரதான சபாறுப்புக்கள் 

 
 மதெிய பிரளஜகைின் தரவுத்தைத்திளன நிர்ைாைித்தல் ைற்றும் இலத்திரனியல் மதெிய அளடயாை 

அட்ளட விநிமயாகிப்பதற்கான ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் ெட்டமூலத்திளன திருத்தம் செய்தல் ைற்றும் 
அதற்கான வளரபுகளை தயார்ப்படுத்தல்.  

 செயற்திட்ட இயக்க செயற்பாடுகளை ைீைளைத்தல் 

 தரவுகள் மெகரிக்கும் நடவடிக்ளக சதாடர்பாக ஆட்களை பதிவு செய்யும் திளைக்கைத்தின் கிளைக் 
காரியாலயங்களை  செயலாற்று ைத்திய நிளலயங்கைாக நிறுவுதல் ைற்றும்  மதளவயான அடிப்பளட 
வெதிகளை ஏற்படுத்தி சகாடுத்தல்.  

 பாவளனயிலுள்ை அளடயாை அட்ளடயிளன புதிய படிவத்திற்கு அளைய பிைாஸ்டிக் அட்ளடயில் 
விநிமயாகித்தல்.  

 பத்தரமுல்ளலயில் அளைந்துள்ை  SPI கட்டிடத்தில் ஆட்களை பதிவு செய்யும் திளைக்கைத்தின் பிரதான 
காரியாலயம் ைற்றும் இலத்திரனியல்  அளடயாை அட்ளட செயற்திட்ட இயக்க கிளை என்பவற்ளற 
ஸ்தாபித்தல். 

 தகவல் சதாழிநுட்ப அடிப்பளட வெதிகளை அபிவிருத்தி செய்தல். 
 தரவு மெகரித்தல்  நிகழ்ச்ெித்திட்டத்திளன ( Data Capturing Programme) செயற்படுத்தல். 
 தரவு இலத்திரனியல்படுத்தல் (Digitizing) ைற்றும் தரவு ெரிபார்த்தல். (Data Verification) 
 பிரளஜகைின் தரவுகளை ைற்றும் உயிரியியல் பண்பு ரீதியான தரவுகள் ைற்றும் ICAO தரத்தில் 

சபற்றுக்சகாண்ட புளகப்படம் உள்ைடங்கைாக பிரளஜகைின் தரவுத் தைத்திளன அளைத்தல். 

 இலத்திரனியல் மதெிய அளடயாை அட்ளட விநிமயாகித்தல். 
 தகவல் பரிைாற்றம் செய்தல் ைற்றும்  தகவல் உறுதிப்படுத்தல் செயன்முளறயிளன  ஸ்தாபித்தல். 

 

 

 

3 . திருத்தப்பட்ட கருத்திட்டத் திட்டத்ணத அமுல் செய்தல் 

 

3.1 பின்னைி 
 

தகவல் சதாழில்நுட்பத்ளதப் பயன்படுத்தி தீவிலுள்ை எல்லா அரெ ைற்றும் தனியார் நிறுவனங்களும், 
விளனத்திறனுடன் தைது மெளவகளை ைக்களுக்குப் சபற்றுக் சகாடுக்கும் சதாழிற்பாட்டின் மபாது, ஆள் 
அளடயாைத்ளத உறுதிப்படுத்திக் சகாள்வதற்காக அடிப்பளடயாகக் சகாள்ைப்படுகின்ற பிரதான ஆவைம் 
அளடயாை அட்ளடயாகும். ஆட்கைின் அளடயாைத்ளத உறுதிப்படுத்துகின்ற மதெிய அளடயாை அட்ளட, 
1968 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்க ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் ெட்டத்தின் பிரகாரம், ஆட்களைப் பதிவு 

செய்யும் திளைக்கைத்தினால் 1972 சதாடக்கம் ைனித உளழப்ளப ைட்டும் பயன்படுத்தி விநிமயாகிக்கப்பட்டு 
வருகின்றது. இந்த முளறயினுள் காைப்படுகின்ற குளறபாடுகள் ைற்றும் புதிய சதாழில்நுட்பங்களுக்கு 
அளைய தயாரிக்கப்பட்டில்லாளை முதலான காரைிகள் காரைைாக பல்மவறு பிரச்ெிளனகள் 
மதான்றியுள்ைன. இதன் காரைைாக, சபாது ைக்கள், சபாது ைக்களுக்கான மெளவ வழங்கும் நிறுவனங்கள் 
அமத மபான்று இத் திளைக்கைமும் பாரிய ெிரைங்களுக்கும்,  அசெ கரியங்களுக்கும் முகங் 
சகாடுத்துள்ைன. இதன் காரைைாக நாட்டின் மதெிய பாதுகாப்ளபயும், நபர்கைின் பாதுகாப்ளபயும் 
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உறுதிப்படுத்துவது என்பது ெிரைைான காரியைாக அளைந்துள்ைது. மைலும், அளடயாை அட்ளடளயத் 
தயாரிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற இயந்திரங்கள்/ உபகரைங்கள் காலங் கடந்திருத்தல், இவற்றுக்குத் 
மதளவயான உதிரிப் பாகங்களை ெந்ளதயில் சபற்றுக் சகாள்ை முடியாதிருத்தல், அளடயாை அட்ளடக்காகப் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ற பாதுகாப்பான அட்ளடகளை ெந்ளதயில் சபற்றுக் சகாள்வது ெிரைைாக இருத்தல் 
முதலான காரைிகள் காரைைாக, அளடயாை அட்ளடகளை விநிமயாகிக்கும் பைியானது, 
திளைக்கைத்திற்கு சபரிதும் ெிரைைான காரியைாக அளைந்துள்ைது. 
 

தற்மபாது நளடமுளறயிலுள்ை அளடயாை அட்ளடயிலும், அதளன விநிமயாகிக்கும் நளடமுளறயிலும் 
காைப்படுகின்ற பிரச்ெிளனகளுக்குத் தீர்வாக, பிரளஜகளைப் பதிவு செய்வதற்கான இலத்திரனியல் தரவுக் 
கைஞ்ெியசைான்ளற அளைத்து, அதனடிப்பளடயில்  இலத்திரனியல் மதெிய அளடயாை அட்ளடசயான்ளற 
விநிமயாகிக்கும் கருத்திட்டத்திற்கு 2011.08.17 ஆம் திகதி அளைச்ெரளவ அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ைது. 
 

தற்ெையம் அளடயாை அட்ளடகளை விநிமயாகிக்கும் மபாது ஆள் அளடயாைத்ளத உறுதிப்படுத்திக் 
சகாள்ைல், ஆவைங்களை ைட்டும் அடிப்பளடயாகக் சகாண்டு இடம்சபறுவதால், அப் பைி ெரியாக 
இடம்சபறுவதில்ளல என்பது ஊர்ஜிதைாகியுள்ைது. எனமவ, உயிர்ைானத் தரவுகைாக ஆட்கைின் ளகவிரல் 
அளடயாைத்ளதப் சபற்றுக் சகாள்வதன் மூலம், ஆட்கைின் அளடயாைத்ளத ைிகச் ெரியாக உறுதிப்படுத்திக் 
சகாள்ை முடிவதால், புதிய முளறக்கு அளைய 15 வயதுக்கு மைற்பட்ட எல்லா இலங்ளகப் பிரளஜகைினதும் 
உயிர்ைானத் தரவுகைாக ளகவிரல் அளடயாைம் உள்ைடக்கப்பட்ட, நபர் சதாடர்பான விபரங்கள், குடும்பம் 
சதாடர்பான விபரங்கள் ைற்றும் ெர்வமதெ தரத்துடனான புளகப்படசைான்ளற உள்ைடக்கிய மதெிய ஆட்பதிவு 
சபயர்ப் பட்டியசலான்ளற நிறுவி, அதனடிப்பளடயில் இலத்திரனியல் மதெிய அளடயாை அட்ளடகளை 
விநிமயாகிப்பதற்குத் திட்டைிடப்பட்டுள்ைது. 
 

இதனிளடமய சுைார் 30 வருடங்கைாக நிலவிய யுத்தம் 2009 மை ைாதம் முடிவுக்குக் சகாண்டு 
வரப்பட்டளதத் சதாடர்ந்து ெிங்கை ைக்களுக்கும், தைிழ் ைக்களுக்கும் நாட்டின் எப்பாகத்திற்கும் 
பயைிப்பதற்கு ெந்தர்ப்பம் கிட்டியளதத் சதாடர்ந்து, பிரளஜசயாருவர் உயர் நீதிைன்றத்தில் தாக்கல் செய்த 
ைனுவிற்கு அளைய, தற்மபாது நளடமுளறயிலுள்ை அளடயாை அட்ளடளய ெிங்கைம், தைிழ் ஆகிய இரு 
சைாழிகைிலும் விநிமயாகிப்பதற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ைது. தற்மபாதுள்ை நளடமுளறக்கு அளைய 
இரு சைாழிகைில் அளடயாை அட்ளடகளை விநிமயாகிப்பதற்கு முடியாதாதலால், இலத்திரனியல் 
அளடயாை அட்ளடளய விநிமயாகிக்கும் நளடமுளற அமுலுக்கு வரும் வளர, இளடக்காலத் 
தீர்சவான்றிற்கு வரமவண்டி இருந்தது. இதற்களைய, இலத்திரனியல் மதெிய அளடயாை அட்ளடளய 
விநிமயாகிக்கும் நளடமுளறக்கான அடித்தைைாக இளடக்காலத் தீர்சவான்று, தற்மபாது நளடமுளறயிலுள்ை 
அளடயாை அட்ளட விநிமயாகிக்கும் சதாழிற்பாட்டிற்கு 2014 சபப்புருவரி ைாதம் 28 ஆம் திகதி 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
 

இதனிளடமய 15 வயதுக்கு மைற்பட்ட எல்லாப் பிரளஜகைினதும் விபரங்களை, வாழ்க்ளகத் தரவுகைாகவும், 
உயிர்ைானத் தரவுகைாகவும், ளகவிரல் அளடயாைங்களைப் சபற்றுக் சகாள்வது சதாடர்பில் மதளவயான 
எல்லா நடவடிக்ளககளும் ஆயத்தம் செய்யப்பட்டுள்ைன. இதற்காக ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் ெட்டத்திற்குக் 
சகாண்டு வரப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு அங்கீகாரத்ளதப் சபற்றுக் சகாள்வதற்கு, திட்டைிட்டளதப் பார்க்கிலும் 
கூடுதலான காலம் எடுத்ததினால், தரவுகளைச் மெகரிப்பதில் தாைதம் ஏற்பட்டது. 
 

மைலும், இலத்திரனியல் மதெிய அளடயாை அட்ளட முளறளய நிறுவுவதற்கான தகவல் சதாழில்நுட்ப 
உட்கட்டளைப்பு வெதிகளை நிறுவுவதற்கான மகள்விளய ளகயைித்து அமுல் செய்வதற்கு, திட்டைிட்டளதப் 
பார்க்கிலும் கூடுதலான காலம் எடுத்ததினால், இலத்திரனியல் மதெிய அளடயாை அட்ளடளய 
விநிமயாகிக்கும் நடவடிக்ளகக்காக, அதற்கான அடித்தைைாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டு, தற்ெையம் 
அமுலிலுள்ை, இளடக்காலத் தீர்வுக்கு, மதளவயான மைம்படுத்தல்களை செய்து, இலத்திரனியல் மதெிய 
அளடயாை அட்ளட கருத்திட்டத்தின் பைிகளை கட்டம், கட்டைாக அமுல் செய்வதற்குத் திட்டைிடப்பட்டது. 
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3.2 கட்டம் 1 
 

3.2.1 தற்நபாதுள்ள அணடயாள அட்ணடக்குப் பதிலாக பிளாஸ்ரிக் அட்ணடசயான்ணற வி ிநயாகித்தல் 

 

இளடக்காலத் தீர்வுக்கு அளைய, தற்மபாது பாவிக்கப்படுகின்ற ெிங்கை சைாழியில் ைட்டும் ளகயால் 
எழுதுவதற்கான பாதுகாப்பு அட்ளடளயக் சகாண்டு, ெிங்கைம், தைிழ் ஆகிய இரு சைாழிகைிலும் அளடயாை 
அட்ளடகளை விநிமயாகிப்பது ெிரைைாக உள்ைதால், இலத்திரனியல் மதெிய அளடயாை அட்ளடக்காக 
நிர்ைாைிக்கப்பட்டுள்ை தகவல்கள் அடங்கிய பிைாஸ்ரிக் அட்ளடசயான்ளற விநிமயாகித்தல். 
 

இளடக்காலத் தீர்வுத் சதாழிற்பாட்டுக்கான சைன்சபாருள், இலத்திரனியல் மதெிய அளடயாை அட்ளடளய 
விநிமயாகிப்பதற்கான மதளவகளுக்கு ஏற்ப நிர்ைாைிக்கப்பட்டுள்ைதால், அதனூடாக பிைாஸ்ரிக் 
அட்ளடசயான்ளற விநிமயாகிக்க  முடியுைாக இருக்கும். இதற்காக பிரதானைாக அச்சு இயந்திரங்களையும், 
பூர்வ அச்ெிடப்பட்ட பிைாஸ்ரிக் அட்ளடகளையும் சகாள்வனவு செய்வதற்குத் திட்டைிடப்பட்டுள்ைது. 
 

 

3.2.2 திணைக்களத்தின் பிரநதெ அலுவலகங்கள் ஊடாக இலத்திரனியல் மூலம் விண்ைப்பங்கள் 
சதாடர்பான தகவல்கணளப் சபற்றுக் சகாள்ளல் 

 

2007.06.06 ஆம் திகதிய அளைச்ெரளவத் தீர்ைானத்திற்கு அளைய, திளைக்கைத்தின் பைிகளை பிரமதெ, 
ைாகாை ைட்டங்கள் வளர பன்முகப்படுத்துவதற்கு அளைச்ெரளவயினால் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ைது. 
இதற்களைய தீவிலுள்ை 331 பிரமதெ செயலகங்கைிலும் திளைக்கைத்தின் அலகுகள் நிறுவப்பட்டு, அந்த 
ஒவ்சவாரு அலகிற்கும் அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர்கள் இருவர் வதீம் இளைக்கப்பட்டுள்ைனர். 
 

புதிய அளடயாை அட்ளடசயான்ளறப் சபற்றுக் சகாள்வதற்கு, சதாளலந்து மபான அளடயாை அட்ளடக்குப் 
பதிலாக இளைப் பிரதிசயான்ளறப் சபற்றுக் சகாள்வதற்கு, ைாறியிருக்கும் தகவல்களுக்கு அளைய 
அளடயாை அட்ளடளய ைாற்றிப் சபற்றுக் சகாள்வதற்கு என்றவாறு இவற்றிற்குரிய எல்லா 
விண்ைப்பங்களையும், திளைக்கைத்தின் பிரமதெ அலுவலங்களுக்குச் ெைர்ப்பித்து, அத் தகவல்களை 
இலத்திரனியல் ஊடகம் மூலம் சபற்றுக் சகாள்வதற்குத் திட்டைிடப்பட்டுள்ைது. இது சபாது ைக்களுக்கும் ைிக 
செ கரியைாக அளையும். இந்த முளறளய நிறுவுவதற்காக ஒவ்சவாரு பிரமதெ செயலகத்திற்கும் 02 
கைினிகள், 02 வருடி எடுக்கும் இயந்திரங்கள் (Scanner), அச்சு இயந்திரசைான்று (Printer) என்பன 
வழங்கப்பட்டுள்ைன. அத்துடன் தகவல்களை இலத்திரனியல் ஊடகம் மூலம் பிரதான அலுவலகத்திற்குப் 
சபற்றுக் சகாடுப்பதற்காக சதாடர்பாடல் இளைப்பு வெதிகள் (Connectivity) ஒவ்சவாரு பிரமதெ 
செயலகத்திலும் நிறுவப்பட்டுள்ைன. 
 

3.2.3 சபௌதகீ உட்கட்டணைப்பு வெதிகணள ஏற்படுத்தல் 

 

இலத்திரனியல் மதெிய அளடயாை அட்ளடளய விநிமயாகிக்கும் நளடமுளறளய அமுல் செய்வதற்காக 
இதுவளர அளைக்கப்பட்டுள்ை உட்கட்டளைப்பு வெதிகளுக்கு மைலதிகைாக, கீழ்க் காணும் உட்கட்டளைப்பு 
வெதிகளை நிறுவும் பைிகளும் முன்சனடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. 
 

i. இடர் ைீட்பு தரவு நிளலயத்ளத (Disaster Recovery Data Centre) அளைத்தல். 
ii. பிரதான தரவுக் கைஞ்ெியொளலளய பத்தரமுல்ளல புதிய கட்டிடத்தில் அளைத்தல். 
 

3.2.4 பிரணஜகளின் தகவல்கணளச் நெகரித்தலும், அத் தகவல்கணள இலத்திரனியல்ையப்படுத்தலும் 

 

i. 15 வயதுக்கு நைற்பட்ட பிரணஜகளின் வாழ்க்ணகத் தரவுகள், உயிர்ைானத் தரவுகள், ICAO 

தரத்துடனான புணகப்படம் என்பவற்ணற உள்ளடக்கியதாக தகவல்கணளச் நெகரித்தல். 
 

இத் தரவுகளைச் மெகரிப்பது சதாடர்பில் 14,022 கிராை உத்திமயாகத்தர் பிரிவுகளைச் மெர்ந்த கிராை 
உத்திமயாகத்தர்கள், பிரமதெ செயலாைர்கள்/ உதவிப் பிரமதெ செயலாைர்களுக்கு பயிற்ெி 
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அைிக்கப்பட்டதுடன், மதளவயான சபாருட்கள், உபகரைங்கள் அளனத்தும் ஒவ்சவாரு பிரமதெ 
செயலகத்திற்கும் வழங்கப்பட்டுள்ைன. அத்துடன் மதளவயான அறிவுறுத்தல்களும் வழங்கப்பட்டுள்ைன. 
 

 

ii. நெகரிக்கப்படுகின்ற தகவல்கணள வழங்குனர் ஒருவரூடாக இலத்திரனியல்ையப்படுத்தல் 

 

இதற்காக மதெிய மபாட்டி ரீதியிலான விளலைனுக்கள் அளழக்கப்பட்டு, வழங்குனர் ஒருவளரத் சதரிவு 
செய்து, அதற்காக அளைச்ெரளவயின் அங்கீகாரத்ளதப் சபற்று ஒப்பந்தம் ளகயைிக்கப்பட்டுள்ைது. 
தரவுகளைச் மெகரிக்கும் பைிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டவுடன், தரவுகளை இலத்திரனியல்ையப்படுத்தும் 
நடவடிக்ளககளை ஆரம்பிக்க முடியும் என்பதுடன், 11 ைாத காலப்பகுதிக்குள் இதளன முடிப்பதற்குத் 
திட்டைிடப்பட்டுள்ைது. 
 

 

 

iii. நதெிய ஆட்பதிவு சபயர்ப் பட்டியணல  ிறுவுதல் 

 

தரவுகளைச் மெகரிக்கும் பைிகளும், தரவுகளை இலத்திரனியல்ையப்படுத்தும் பைிகளும் 
முன்சனடுக்கப்பட்டுக் சகாண்டிருக்கும் மபாது, இலத்திரனியல்ையப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ைில்லியன் 
பிரளஜகைின் தகவல்கள் ைீது, மதெிய ஆட்பதிவு சபயர்ப் பட்டியளல ஆரம்பிக்கக் கூடியதாக இருக்கும். 

 

3.3 கட்டம் 2 - தகவல் சதாழில்நுட்ப உட்கட்டணைப்பு வெதிகணள ஏற்படுத்தல் 

 

3.3.1 இணடக்காலத் தரீ்வு சைன்சபாருணள விருத்தி செய்தல் 

 

தளகளையுள்ை வழங்குனசராருவர் மூலம், இலத்திரனியல் மதெிய அளடயாை அட்ளட விநிமயாக 
நளடமுளறக்கான இளடக்காலத் தீர்வுக்கான சைன்சபாருளை, உயிர்ைானத் தகவல்கள், ளகவிரல் 
அளடயாைம், குடும்ப விபரங்கள் ைற்றும் ICAO தரத்துடனான புளகப்படம் என்பவற்ளற உட்மெர்த்து 
நவனீையப்படுத்தல். 
 

3.3.2 பிரதான தரவுக் களஞ்ெியத்ணதயும், இடர் ைீட்பு தரவு  ிணலயத்ணதயும் (Disaster Recovery Data 

Centre)  ிறுவுதல் 

 

தளகளையுள்ை வழங்குனசராருவர் மூலம், மெவகம் (Servers), யூ.ப.ீஎஸ். (UPS) ைற்றும் மதளவயான பிற 
பிரிவுகளையும் உள்ைடக்கியதாக இந்த தரவு நிளலயங்கள் இரண்ளடயும் நிறுவுதல். 
 

3.3.3 தரவு  ிணலயங்கள் இரண்டிற்கும் சதாடர்பாடல் இணைப்புகணள  ிறுவுதல் 

 

 

3.3.4 தணகணையுள்ள வழங்குனசராருவர் மூலம், இலத்திரனியல் நதெிய அணடயாள அட்ணட  டவடிக்ணக 
அலணக (e-NIC Operations Unit), நதணவயான அலுவலக உபகரைங்கள் ைற்றும் வணலயணைப்பு 
இணைப்புகளுடன்  ிறுவுதல் 

 

 

3.4 கட்டம் 3 
 

மதெிய ஆட்பதிவு சபயர்ப் பட்டியளல அடிப்பளடயாகக் சகாண்டு, நவனீ குறியடீுகளுடன் கூடிய 
இலத்திரனியல் மதெிய அட்ளடளய விநிமயாகித்தலும், தகவல்களைப் பரிைாறிக் சகாள்ளும் 
முளறசயான்ளற வகுத்து அமுல் செய்தலும். 
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4. 2016.01.01 சதாடக்கம் 2016.12.31 ஆம் திகதி வணரயிலான காலப்பகுதியில் கருத்திட்டத்தின் 
முன்நனற்றம் 

 

 பைி/ விபரம்  ிதி 
ஒதுக்கீடு 

(ரூ.ைி.) 

 ிதி 
முன்நனற்ற

ம் 

(ரூ.ைி.) 

 ிதி 
முன்நனற்
ற வதீம் 

(%) 

சபௌதகீ 
முன்நனற்
ற வதீம் 

(%) 

1. சப தீக உட்கட்டளைப்பு வெதிகள் 
அபவிருத்தி 

249.38 156.48 62.7% 54.2% 

2. தகவல் சதாழில்நுட்ப உட்கட்டளைப்பு 
வெதிகள் அபிவிருத்தி 

376.00 182.19 48.5% 30% 

3. பிரளஜகள் தரவுகளைச் மெகரித்தல் 37.04 1.27 3.4% 9.2% 

4. பிரளஜகள் தரவுகளை இலத்திரனியல் 
ையப்படுத்தல் 

71.58 - 0% 0% 

5. அட்ளட தனிநபர் வழிப்படுத்தல் 200.00 76.0 38% 80% 

6. மூலதனச் செலவுகள் 10.0 - 0% 60% 

7. ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் 
திளைக்கைத்தின் அலகுகளையும், தரவு 
நிளலயங்களையும் கண்காைித்தலும், 
இற்ளறப்படுத்தலும். 

17.70 8.03 45.4% 33.3% 

8. ஆமலாெகர்களும், வைவாைர்களும் 16.45 12.09 73.5% 100% 

9. கருத்திட்ட முகாளையும், ஒழங்கு 
முளறப்படுத்தலும் 

21.85 19.97 91.4% 90% 

 சைாத்தம் 1,000.0 456.02 45.6% 50.7% 
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பயிற்ெி  ிகழ்ச்ெித்திட்ட அறிக்ணக (2016.01.01 இருந்து 2016.12.31 வணர) 

 

2016.01.01 சதாடக்கம் 2016.12.31 ஆம் திகதி வணரயிலான காலப்பகுதியில் பயிற்ெி  ிகழ்ச்ெிகளின் 
முன்நனற்றம் 

 

 பயிற்ெிப் பாடச றி செலவு 

(ரூ.) 
முன்நனற்றம் 

(பயிற்ெி  ிகழ்ச்ெிகளில் 
பங்குபற்றிய 

உத்திநயாகத்தர்களின் 
எண்ைிக்ணக) 

1. சபாது நிருவாகம் சதாடர்பான பட்டப்பின் படிப்புப் பாடசநறி 244,500.00 02 

2. தைிழ்சைாழி பயிற்ெிப் பாடசநறி 703,000.00 112 

3. மெளவ ஆரம்பப் பயிற்ெிப் பாடசநறி 5,540.00 40 

4. புதிய உதவி ஆளையாைர்களுக்கான மெளவ ஆரம்பப் 
பயிற்ெிப் பாடசநறி 

2,958.00 07 

5. நட்டங்களைப் பதிவு செய்தல்/ மெதங்கள் இழப்படீு ைற்றும் 
பதிவழித்தல் – திறன் அபிவிருத்தி நிதியம் 

25,500.00 03 

6. APFA நிறுவனத்தின் கைக்காய்வு விைக்கக் மகாரிக்ளககளை 
குளறப்பது சதாடர்பான பயிற்ெிப் பாடசநறி 

5,000.00 01 

7. கைினி வலயையப்படுத்தல் பாடசநறி - NIBM 125,000.00 02 

8. இலஞ்ெம் அல்லது ஊழளலத் தடுப்பது சதாடர்பான 
பயிற்ெிப் பாடசநறி 

76,800.00 233 

9. கருத்திட்ட அறிக்ளககளைத் தயாரித்தல்  02 

10. கருத்திட்ட அறிக்ளககளை எழுதுதல்  01 

11. அளைச்ெரளவப் பத்திரங்களைத் தயாரித்தல்  02 

12. சகாள்முதல் ைதிப்படீு சதாடர்பான பயிற்ெிப் பாடசநறி  01 

13. சொற் தயாரிப்பு (MS Office/ MS Word) சதாடர்பான உயர் 
பாடசநறி 

 01 

 சைாத்தம் 1,188,298.00 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              இணைப்பு  I 
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இணைப்பு II 
2015 ம் ஆண்டில் அணடயாள அட்ணட சதாடர்பில் நைற்சகாள்ளப்பட்ட ெட்ட முன்நனற்ற அறிக்ணக 

இல செயற்பாடு 

கிணடக்கப் 
சபற்ற 
விண்ைப்பங்கள்
/ கடிதங்கள் 

செயற்பாட்டில் 
உள்ள 
விண்ைப்பங்கள்/ 
கடிதங்கள் 

 ிணறவு 
செய்யப்பட்ட 

விண்ைப்பங்கள் 

/கடிதங்கள் 

 
01 

ெிக்கலான விண்ைப்பங்கள் 

i. ஒரு அளடயாை அட்ளட இலக்கம் 
இருவருக்கு அல்லது அதற்கு 
மைற்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருத்தல். 

ii. முதற் தடளவயாக விண்ைப்பிக்ளகயில் 
இரு விண்ைப்பங்களை ெைர்ப்பித்தல். 

iii. திருத்தம் செய்வதற்கான விண்ைப்பப் 
படிவத்ளத ெைர்ப்பிக்ளகயில் அதனுடன் 
விகாரப்படுத்திய அளடயாை 
அட்ளடயிளன இளைத்தல் ைற்றும் மவறு 
நபரின் அளடயாை அட்ளடயிளன 
இளைத்தல். 

iv. இரண்டு அளடயாை அட்ளட  
இலக்கங்களை ளவத்திருத்தல். 

v. பிரமதெ செயலாைரின் மைசலாப்பம் 
ெந்மதகத்திற்கிடைான விண்ைப்பங்கள்.  

vi. விண்ைப்ப படிவங்ளுடன் 
ெைர்ப்பிக்கப்படும் ெந்மதகத்திற்கிடைான 
பிறப்புச் ொன்றிதழ்களை பரீட்ெிப்பதற்காக 
பதிவாைர் காரியாலயங்களுக்கு 
அனுப்புதல். 

vii.  பளழய இலக்கங்கள் 
ஆவைப்படுத்தப்படுத்தப்பட்ட 
புத்தகங்கைில் காைப்படும் குளறபாடு. 

a) ஒரு அளடயாை அட்ளட  இலக்கம் 
இரு இடங்கைில் பதியப்பட்டிருத்தல். 

b)  தவறான அளடயாை அட்ளட  
இலக்கம் பதியப்பட்டிருத்தல். 

c) அலுவலர்கைினால் அளடயாை 
அட்ளட  இலக்கங்கள் உரிய 
முளறயில் பதிவு 
செய்யப்படாளையினால் ஏற்படும் 
தவறுகள். 

viii. மபாலி பிறப்புச் ொன்றிதழ்களை 
ெைர்ப்பிப்பதனால் மைற்சகாள்ைப்படும் 
ெட்ட நடவடிக்ளக. 
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02 i. பிறநாடுகைிலுள்ை அல்லது பிறநாடுகளுக்கு 
செல்லவுள்ை நபர்களுக்கு மதளவயான 
சபாலிஸ் விடுளகச் ொன்றிதழ் வழங்குதல் 
ைற்றும் இலக்கத்திளன உறுதிப்படுத்தல். 

ii. அளடயாை அட்ளட இலக்கங்ளை 
உறுதிப்படுத்தும் கடிதங்கள். 
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இல செயற்பாடு 

கிணடக்கப் 
சபற்ற 
விண்ைப்பங்கள்
/ கடிதங்கள் 

செயற்பாட்டில் 
உள்ள 
விண்ைப்பங்கள்/ 
கடிதங்கள் 

 ிணறவு 
செய்யப்பட்ட 

விண்ைப்பங்கள் 

/கடிதங்கள் 
03 அளடயாை அட்ளட  

இலக்கத்திளன உறுதிப்படுத்தல்   

 

i. விண்ைப்பதாரரின் 
மவண்டுமகாளுக்கிைங்க அளடயாை 
அட்ளட இலக்கத்திளன உறுதிப்படுத்தல். 

ii. பாதுகாப்பு பிரிவிற்காக ( சபாலிஸ், 
ஜனாதிபதி விொரளைப் பிரிவு, குற்றப் 
பரிமொதளன திளைக்கைத்திற்கு, அரெ 
புலனாய்வு மெளவக்கு ) 

iii. அரெ ைற்றும் தனியார் 
நிறுவனங்களுக்காக ( அரெ , தனியார் 
வங்கிகள், சதாழிலாைர் திளைக்கைம், 
ஊழியர் மெைலாப நிதியம் , குடி வரவு , 
குடியகல்வு திளைக்கைம், மைாட்டார் 
மபாக்குவரத்து திளைக்கைம், மதர்தல்கள் 
திளைக்கைம்) 

iv. சவைிநாட்டு முகவர் நிறுவனங்கள் 
சதாடர்பில் 

a. IOM,தூதுவராலயம்,ஆளையாைர் 
அலுவலகம். 

v. நீதி ைன்ற நடவடிக்ளககளுக்காக 
அளடயாை அட்ளட இலக்கங்களை 
பரிெீலித்தல். 
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04 மபாலி ஆவைங்களை இளைத்து அளடயாை 
அட்ளடகளை தயாரிப்பதற்கு ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட 
விண்ைப்பப்டிவங்கள் சதாடர்பான 
ஒழுங்குமுளறயான பரிமொதளன மைற்சகாள்ை 
குற்றவியல் பரிமொதளை திளைக்கைத்திற்கு 
முன்னிளலப்படுத்தியளை. 
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இணைப்பு III 

பைியாற்சறாகுதி விபரம்  2016.12.31 வணர  
பைியாளர் எண்ைிக்ணக பற்றிய விபர அறிக்ணக (பைியாற்சறாகுதி) 
 

பதவிப் சபயர் 
அனுைதிக்கப்பட்ட 

எண்ைிக்ளக  
தற்மபாதுள்ை 

எண்ைிக்ளக  
பற்றாக்குளற 

எண்ைிக்ளக  
மைலதிகம் 

ஆளையாைர் நாயகம்  1 1 - - 

பிரதி ஆளையாைர் நாயகம் 1 1 - - 

ஆளையாைர் 3 3 - - 

பிரதான கைக்காைர் 1 1 - - 

பிரதி/உதவி ஆளையாைர்  19 15 4 - 

பிரதி/உதவி  பைிப்பாைர் 1 - 1 - 

கைக்காைர்  1 1 - - 

உள்ைக கைக்காய்வாைர் 1 1 - - 

நிர்வாக உத்திமயாகத்தர்  2 2 - - 

சைாழி சபயர்ப்பாைர்  2 - 2 - 

வரவு செலவு உதவியாைர் (மதெிய 

பாதீட்டுத் திளனக்கைத்தினால் 

நியைிக்கப்படல் சதாடர்பாக ) 
1 1 - - 

அமுலாக்கல் உத்திமயாகத்தர்  65 64 1 - 

அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர் ⋆ 837 748 89 - 

பட்டதாரி பயிலுநர் ⋆                                            - 35 - - 

முகாளைத்துவ உதவியாைர்  282 168 114 - 

தகவல் சதாடர்பாடல் சதாழிநுட்ப 
உதவியாைர்  

10 9 1 - 

ொரதி  11 11 - - 

அலுவலகப்  பைியாைர் 90 69 21 - 

உற்பத்தி  உதவியாைர் * 31 31 - - 

ஆவை உதவியாைர் * 10 10 - - 

தற்காலிக தைிழ் இலிகிதர்கள் 

(ஒப்பந்த அடிப்பளடயில்) 08 07 1  

சைாத்தம் 1377 1143 234 - 

 

* இப்பதவிகள் வகிப்மபாருக்கு அப்பதவிகளுக்கு தனிநபர் என்ற வளகயில் அனுைதிக்கப்பட்டுள்ைதுடன் இப்பதவிகள் 
இல்லாது மபாகுைிடத்து ஏற்படும் சவற்றிடத்திளன அலுவலகப் உதவியார் எண்ைிக்ளகக்கு கைிக்கப்படும். 
அதன்படி அலுவலக உதவியாைர் எண்ைிக்ளக 131 ஆக மவண்டும். 

⋆ தற்மபாதுள்ை அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர்கள் 748 மபருக்கு மைலதிகைாக இப்பதவிக்காக பட்டதாரி பயிலுநர்கள் 
35 மபர் இளைக்கப்பட்டுள்ைனர். அதற்களைய அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர் பதவியில் 783 மபர் கடளையில் 
ஈடுபட்டுள்ைனர். இப் பட்டதாரி பயிலுனர்கள் அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர் பதவியில் நிரந்தர நியைனம் சபற்ற 
பின்னர் அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர் சவற்றிடங்கள் 54 ஆகும். 
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