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அத்தியாயம் ග01 – நிறுவனத்தின் ගவிவரம் ග/நிகைவவற்றுப் ගச ாழிப்பு 

 

1.1. mwpKfk 
 

Kfhikj;Jtj; jPh;khdq;fis vLg;gjw;F murhq;fj;jpw;Fk;> mikr;Rf;fSf;Fk;> 

jpizf;fsq;fSf;Fk; jfty;fis toq;Ftjid Nehf;fhff;nfhz;L murhq;f 

tUkhdq;fs;> murhq;f nrytpdq;fs;> Kw;gzf; fzf;Ffs; kw;Wk; itg;Gf; 

fzf;Ffs; cl;gl ,yq;ifapd; murpiw epjp eltbf;iffis mwpf;ifapLk; 

kj;jpa epWtdkhf mur fzf;Ffs; jpizf;fsk; njhopw;gLfpwJ.  
 

1.2 ග vkJ Nehf;F  

“murpiw epjp jfty;fs; njhlh;gpy; cd;dj epiyakhf” jpfo;tjhFk;.  
 

vkJ gzp  

 

jPh;khdk; vLg;gjw;Fk;> ,zf;fg;ghl;ilAk;> mwpf;ifapliyAk; Nkk;gLj;Jtjw;Fk; 

murhq;f mikr;Rf;fSf;Fk;> jpizf;fsq;fSf;Fk; murpiw epjp jfty;fisr; 

rkh;g;gpj;jy; kw;Wk; murhq;fj;jpd; xUq;fpize;j tUlhe;j epjp $w;Wf;fis 

mjd; rfy jug;gpdUf;Fk; toq;Fgth;fshfr; nraw;gLjy;. 

 

vkJ Nehf;fq;fs;  

► Njrpa tuTnryTj; jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;Jtjw;F mur 

epWtdq;fSf;F fzf;F hPjpahd cjtpfis toq;fy;. 

► Gs;sptpgutpay; jfty;fis cUthf;Ftjw;F rfy fzf;F 

myFfspypUe;Jk; jfty;fisj; jpul;Ltjd; %yk; fzf;Fj; juTj; jsk; 

xd;iwg; NgzptUjy; 

►    rh;tNjr fzf;fPl;L epakq;fSf;F Vw;g mur fzf;Ffspd; juj;ij 

njhlh;e;Jk; cah;j;Jjy;  

► mur epjp Kfhikj;Jtj;jpw;fhd nghWg;Gf;$wy; kw;Wk; ntspg;gilj; 

jd;ik vd;gtw;iw cWjpg;gLj;jy;  

► ,yj;jpudpay; tbtikg;Gf;fspy; fzf;fPl;Lj; jfty;fis jd;dpaf;f 

hPjpapy; cz;lhf;Ftjw;F fzf;fPl;L myFfspy; fzdpkag;gLj;jg;gl;l 

fzf;fPl;L nkd;nghUs; njhFjpnahd;iw mgptpUj;jp nra;jy;> 

eilKiwg;gLj;jy;> kw;Wk; guhkhpj;jy; vd;gtw;wpw;Fj; Njitahd cjtp 

toq;fy; 

► chpa fhyj;jpDs; jukhd jPh;khdq;fis vLg;gjw;F epjp Gs;sp 

tpguq;fisr; rkh;g;gpj;jy; 

► epjp nrayhw;WifAld; xUq;fpizg;gjw;F epjpay;yhj nrayhw;Wifr; 

Rl;bapd; mgptpUj;jpf;Fj; Njitahd Ma;Tfis Nkw;nfhs;sy 
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1.3 ග பிரதான ගசெயற் ாடுைள் 

1. murhq;f mikr;Rf;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fspy; epjp nfhLf;fy; thq;fy;fis 

mwpf;ifapLtjw;fhf kj;jpa fzf;fPl;L Kiwiknahd;iw eilKiwg;gLj;jy; 
 

2. murhq;f mikr;Rf;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fspy; fzdpkag;gLj;jg;gl;l 

fzf;fPl;L Kiwiknahd;iw nray;gLj;JtJld;> Nkk;gLj;jg;gl;l Kfhikj;Jt 

jfty; Kiwikiag; guhkhpj;J> khw;wkilfpd;w Njitf;Fg; nghUj;jkhd 

tpjj;jpy; mtw;iw ,w;iwg;gLj;jy;.  
 

3. Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l epakq;fSf;F mika fzf;fPl;L Kiwikiag; 

NgzptUtjw;Fj; Njitahd MNyhridfisAk;> topfhl;ly;fisAk; 

toq;FjYk;> mjw;Nfw;g fzf;fPl;L gjtpapdUf;F gapw;rp trjpfis toq;fYk;. 
 

4. tUkhdk; kw;Wk; nrytpdk; gw;wpa fzf;fPl;L jfty;fis fzf;fha;thsh; 

mjpgjpf;Fk;> kj;jpa tq;fpf;Fk; rh;tNjr ehza epjpaj;jpw;Fk; Mrpa mgptpUj;jp 

tq;fpf;Fk; Vida mt;thwhd epWtdq;fSf;Fk; toq;Fjy; 
 

5. epajpKiwj; NjitfSf;F Vw;g tUlhe;jk; FbauR fzf;Ffisj; jahhpg;gJk;>  

mtw;iw ghuhSkd;wj;jpw;Fr; rkh;g;gpg;gJk;.  
 

6. murhq;fj;jpd; cj;Njr rk;gs gl;bay; nrayhf;f njhFjp jilfspd;wp 

njhopw;gLtjw;Fj; Njitahd cjtpia toq;fy;. 

 

1.4 திகணக்ைளத்தின் ගபிரதான ගபிரிவுைள்  ග ගமாவட்ட  

 
1. ngUk;ghf kw;Wk; ml;LW fzf;F gpupT 

2. fzf;F njhopw;ghL kw;Wk; rk;gs nkd;nghUs; Kfhikj;Jt gpupT  

3. fl;likg;G mgptpUj;jp> gapw;rp kw;Wk; Kw;gzf; fzf;F gpupT  

4. epjp jfty;fs; kw;Wk; mwpf;ifaply; gpupT  

5. mur epjp Kfhikj;Jtk; kw;Wk; Kfhikj;Jt jfty; gpupT  

6. fzf;fPl;L nfhs;if gpupT  

7. fzf;F gpupT  

8. epUthf gpupT  
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அத்தியாயம் 02 – முன்வனற்ை ගமற்றும் ගஎதிர்ைால ගைண்வணாட்டம்  

 

mur epjpj; jfty;fis mwpf;if nra;tij mgptpUj;jp nra;jy;> mtw;iw 

tpidj;jpwdhfTk; tpisjpwdhfTk; Ngzpr; nry;Yjy; nghUl;L vkJ jpizf;fsj;jpd; 

jpwd;fisf; nfhz;L epUkhzpf;fg;gl;l NEW CIGAS nkd;nghUspy; nkd;NkYk;; 

Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba mgptpUj;jpfs;> 2020Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

mjdbg;gilapy;> Gjpa Njitg;ghLfs; kw;Wk; gadu;fsJ Jyq;fy;fspd; mbg;gilapy; 

CIGAS fzf;F fl;likg;nghd;iw Ngzpr; nry;tjw;Fj; Njitahd eltbf;iffs; 

vLf;fg;gl;lJld; NEW CIGAS epfor;rpj;jpl;lj;jpy; milahsq; fhzg;gl;l gpur;rpidfs; 

kw;Wk; FiwghLfis rupnra;tjd; Clhf rupahd fzf;fPl;L jfty;fs; fl;likg;ig 

Ngzpr; nry;tjw;F cupa eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  

 

rpfh]; nghopg;gpid xUq;fpizj;jy; kw;Wk; jug;gpdUf;F mwpf;if nra;jy; njhlu;gpy; 

NEW CIGAS ,iza nraypia (web app) ,d;dKk; mgptpUj;jp nra;tjw;F 

eltbf;if vLf;fg;gl;lJld; jpiwNrupapd; midj;J nryT myFfSf;FKupa 

nrhj;Jf;fis ntt;Ntwhf gupNrhjpg;gjw;F Vw;w tifapy; kj;jpa murpd; nrhj;Jf;fs; 

tiyaikg;ig> NritngWeu; juNtw;wk; nra;J nfhs;tjd; Clhf nryT 

myFfSf;F nrhj;Jf;fsJ Muk;g kPjp kw;Wk; nfhs;tdTfis xd;iyd; Kiwg;gb 

cs;slf;Ftjw;F trjpfis toq;Fk; nraw;ghL 2020Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;;lJ. 

  

NEW CIGAS epfo;r;rpj;jpl;lj;ij kpfr; rpwg;ghfg; Ngzpr; nry;Yk; nghUl;L> NEW 

CIGAS epfo;r;rpj;jpl;lk; kw;Wk; nrhj;J mwpf;ifaply; njhlu;ghd mwpTWj;jy; 

nraw;ghLfs; kw;Wk; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy; kw;Wk; CIGAS 

epfo;r;rpj;jpl;lj;ijg; gad;gLj;JNthUf;fhd cjtpf; FOf;fis Ngzpr; nry;Yk; 

eltbf;iffs; njhlu;r;rpahf Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  

  

2188/43Mk; ,yf;fk; kw;Wk; 2020.08.13Me; jpfjpa tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; Clhf 

gpufldg;gLj;jg;gl;l Gjpa mikr;Rf;fSf;fhd fzf;Ffs; Muk;gpf;fg;gl;L topelj;Jjy; 

njhlu;gpy; vLf;fg;gl Ntz;ba nraw;ghLfs; njhlu;gpy; cupa midj;J epWtdq;fSk; 

mwpTWj;jg;gLtjw;fhf njhlu;r;rpahd $l;lq;fs; elhj;jg;gLtjw;Fupa nraw;ghLfs; 

Kd;ndLf;fg;gl;ld. mjd;NghJ milahsq; fhzg;gl;l gpur;rpidfs; njhlu;gpy; cupa 

jug;gpdUld; njhlu;r;rpahf fye;Jiuahly;fis Nkw;nfhz;L jPu;Tfis vl;Ltjw;Fj; 

Njitahd mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; njhopEl;g cjtpfs; toq;Ftjw;F eltbf;if 

vLf;fg;gl;ld.  

 

,lk;ngw;w mikr;Rf;fsJ kPsha;Tfspd; mbg;gilapy; ,uj;Jr; nra;ag;gl;l 

mikr;Rf;fs; / jpizf;fsq;fs; / epWtdq;fspd; fzf;F %Lk; nraw;ghLfs; ,lk;ngw;w 
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tpjq;fs; kw;Wk; Gjpjhf mikr;Rf;fs; / jpizf;fsq;fs; / epWtdq;fs; 

jhgpf;fg;gLk;NghJ Gjpjhf fzf;Ffs; jpwf;fg;gl Ntz;ba tpjq;fs; njhlu;gpy; 

Njitahd mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; njhopEl;g cjtpfis toq;Ftjw;F eltbf;if 

vLf;fg;gl;lJ. 

  

mjD}lhf fle;j tUlj;Jld; xg;gpLifapy; 2020Mk; Mz;by; ,e;j nraw;ghl;by; xU 

Kd;Ndw;wj;ijf; fhzf;$bajhf ,Ue;jJld;> kj;jpa murpw;Fupa 1776 gpy;ypad; 

&gha;fs; ngWkjpahd nrhj;Jf;fis kjpg;gPL nra;J fzf;fpy; itg;gjw;F ,jd; 

Clhf tha;g;Gk; fpl;baJ.  

 

epjpahz;bd; ,Wjpapy; fzf;F %Ljy; njhlu;gpy; Njitahd topfhl;ly;fs; midj;J 

mikr;Rf;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fSf;Fk; toq;fg;gl;L> tUlhe;j xJf;fPl;Lf; fzf;F 

kw;Wk; tUlhe;j tUkhdf; fzf;fpw;Fg; gjpyhf> epWtdq;fsJ tUkhd kw;Wk; nryT 

tpguq;fs; cs;slf;fg;gl;L> fhR mbg;gilapd; fPohd epjpf;$w;Wj; njhFjpnahd;iwj; 

jahupj;J rku;g;gpf;FkhW mwpTWj;jy;fs; toq;fg;gl;ld. mt;thNw cupa tpjj;jpy; 

me;je;j epWtdq;fspy; jahupf;fg;gl;l> Kw;gzf; fzf;Ffs;> itg;Gf; fzf;Ffs; kw;Wk; 

,zf;ff; $w;Wf;fis gupNrhjpj;J> jPu;f;fg;glhjpUf;Fk; gpur;rpidfisf; nfhz;l 

epWtdq;fis tutioj;J me;jg; gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;Fupa topfhl;ly;fs; tUlk; 

KOtJk; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  

 

10 tUlq;fshf ml;LW mbg;gilapy; mur fzf;Ffisj; jahupg;gjw;F 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s mikr;ruitj; jPu;khdj;jpw;fika> mur epjpf; $w;Wf;fisj; 

jahupf;Fk;NghJ ml;LW mbg;gilapy; fzf;F Kiwfis gupkhw;wk; nra;Ak; tiuahd 

,ilf;fhyj;jpw;F> jw;NghJ gpd;gw;wg;gLfpd;w> nghJtpy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l fzf;fPl;L 

nfhs;iffSf;Fg; Gwk;ghf <LgLj;jpf; nfhs;sf;$ba tpjj;jpy;> njupTnra;ag;gl;l mur 

Jiwapd; fzf;fPl;L epakq;fs; 15,id mur fzf;Ffisj; jahupg;gjw;Fupa tpjj;jpy; 

jahupf;fg;gl;lJld; mjw;F ,izthf fzf;fPl;L rl;lfKk; (Accountig Framework) 

mgptpUj;jp nra;ag;gl;lJ. ,yq;if gl;laf; fzf;fhsu; epWtdj;jpdJk; kw;Wk; 

fzf;fha;thsu; jiyik mjpgjpapdJk; mDkjpiag; ngw;wjd; gpd;du; ,e;j epakq;fs; 

kw;Wk; fzf;fPl;L rl;lfk; vd;gd 2021 Mk; Mz;bd; epjpf; $w;Wf;fisj; 

jahupf;Fk;NghJ gad;gLj;Jtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. ,e;j fzf;fPl;L rl;lfj;ij 

mgptpUj;jp nra;Ak;NghJ epjp mwpf;ifaplypd; Nehf;fk;> epjp jfty;fsJ juk; kw;Wk; 

,ay;Gfs;> epjpf;$w;Wf;fSf;F fhuzkhf mikfpd;w mbg;gil mk;rq;fshd tUkhdk;> 

nryT> nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fs; vd;gdtw;iw tiutpyf;fzg;gLj;Jjy;> 

milahsq;fhZjy; kw;Wk; mstpLjy; Nghd;w $Wfs; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. 

  

jw;NghJ eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w murpd; rk;gs nkd;nghUshdJ njhopEl;g uPjpahf 

fhyq;fle;jjhff; fhzg;gLtjhYk; me;j rk;gs nkd;nghUshdJ jw;NghJs;s fzdp 

,ae;jpuq;fSf;F ,iaghf;fk; nra;a KbahJs;sikahYk; Gjpa rk;gs 
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nkd;nghUnshd;iw mgptpUj;jp nra;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

mjdbg;gilapy; mgptpUj;jp nra;ag;gl;Ls;s E-Payroll nkd;nghUspd; guPl;rhu;j;j 

fUj;jpl;lj;ij mikr;R kw;Wk; jpiwNrup jpizf;fsq;fs; 13,Yk; jw;NghJ 

eilKiwg;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ. mjdbg;gilapy; xU epWtdj;jpd; ,ay;Gf;F Vw;g 

vOfpd;w gpur;rpidfis mwpe;J mjdbg;gilapy; nkd;nghUis jdpg;gadhf;Fjy; 

(Customizing) Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wJ. 

  

,jw;Fg; Gwk;ghf gpNuupf;fg;gl;l jpiwNrup xUq;fpize;j Kfhikj;Jt jfty; 

fl;likg;ig (Intergrated Treasury Management Information System – ITMIS) mgptpUj;jp 

nra;Ak; nrad;Kiwf;F njhlu;r;rpahf gq;fspg;ig toq;FtJk; ,e;j tUlj;jpy; 

,lk;ngw;w nraw;ghlhFk;. ,jd;NghJ mur fzf;Ffs; jpizf;fsj;jpw;Fupa 2006Mk; 

Mz;L njhlf;fk; 2020Mk; Mz;L brk;gu; khjk; tiuahd fzf;F jfty;fSk;; ITMIS 

fl;likg;gpw;Fs; cs;slf;fg;gl;L me;jj; juTfsJ rupahd jd;ikAk; 

cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

  

tpNrl nryT myF> jpizf;fsk; kw;Wk; mikr;R gpujpepjpj;Jtg;gLj;jg;gLk; tifapy; 

48 nryTj; jiyg;Gf;fs; 2020Mk; Mz;by; ITMIS ((Intergrated Treasury Management 

Information System – ITMIS) epfo;r;rpj;jpl;lk; ntw;wpfukhf eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

,e;j 48 epWtdq;fSk; mwpf;ifaply; epjpj; jfty;fspd; mbg;gilapy; me;j 

epWtdq;fsJ ehshe;j fl;Lepjp Njitg;ghl;il jpiwNrup njhopw;ghl;L 

jpizf;fsj;jpdhy; ehshe;jk; jPu;khdpf;fg;gl;L fl;Lepjpfs; tpLtpf;fg;gLfpd;wd. 

mt;thW Nkw;nfhs;Sk;NghJ me;j epWtdq;fSf;Fj; Njitahd re;ju;g;gj;jpy; 

Njitahd fl;Lepjp njhifia kl;Lk; cj;jpNahfG+u;t tq;fpf; fzf;fpw;F Online 

,yj;jpudpay; gzg;gupkhw;wy; Clhf jpiwNrup gpujpr; nrayhsupd; cj;jpNahfG+u;t 

tq;fpf; fzf;fpypUe;J cupa epWtdj;jpd; cj;jpNahfG+u;t tq;fpf; fzf;fpw;F gupkhw;wk; 

nra;ag;gLk;. mt;thW nraw;gLk;NghJ me;j nryTj; jiyg;gpy; nryTfis jupf;Fk; 

vjpu;ghu;g;Gld; fl;Lepjp mehtrpakhf cj;jpNahfG+u;t fzf;fpw;Fg; ngw;Wf;nfhs;tij 

,ilepWj;Jtjw;F jpiwNrupf;F tha;g;Gf; fpilj;Js;sJld; mt;thW nrytpLk; 

Nehf;fj;Jld; tq;fpf; fzf;FfSf;F epjpia Nrfupj;J itj;Jf; nfhs;Sk; 

gzj;jpw;fhf jpiwNrup Vw;Fk; nryTfisf; Fiwg;gjw;F ,e;jf; fl;likg;ig 

ntw;wpfukhfg; gad;gLj;jf;$bajhf ,Ue;jJ. mt;thNw fl;Lepjp epr;rakhf Njitahd 

jug;gpdUf;F kl;Lk; fl;Lepjp toq;Ftjd; fhuzkhf fl;Lepjpf;fhff; fhzg;gLfpd;w 

re;ju;g;g nrytpid Fiwg;gjw;Fk; ,aYik Vw;gl;Ls;sJ. 

  

2020Mk; Mz;by; jpl;lkplg;gl;Ls;s tpjj;jpy; mur mikr;Rf;fs; kw;Wk; 

jpizf;fsq;fspy; ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;ij gad;gLj;Jtjw;F <LgLj;Jtjw;Fj; 

Njitahd gapw;rp mku;Tfs; Nfhtpl; njhw;WNeha; epiyikfs; fhuzkhf elhj;j 

Kbahkw; NghdJ. mjdhy; ,e;j ITMIS fl;likg;ig mur epWtdq;fspy; 
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eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd 2020Mk; Mz;Lf;fhd ,yf;fpid eilKiwg;gLj;j KbahJ 

NghdJ. 

  

ITMIS fzdp epfo;r;rpj;jpl;lj;ijg; gad;gLj;jp 2017Mk; Mz;L njhlf;fk; 

tuTnryTj;jpl;l cj;Njr kjpg;gPL jahupf;fg;gl;L te;jJ. mjd; Clhf Njrpa 

tuTnryTj;jpl;l jpizf;fsk; kw;Wk; nryTj; jiyg;Gf;fsJ midj;J 

cj;jpNahfj;ju;fSk; njhlu;r;rpahf ,f;fl;likg;gpd; Clhf jfty;fisg; gupkhw;wp 

tuTnryTj;jpl;l cj;Njr kjpg;gPl;ilj; jahupj;jdu;. mjd;NghJ Mtzq;fsw;w 

tpiuthd jfty; gupkhw;wj;jpd; fhuzkhf tuTnryTj;jpl;lj;ijj; jahupf;Fk; 

nraw;ghlhdJ tpidj;jpwdile;jJ. kj;jpag;gLj;jg;gl;;l juTf; fl;likg;gpy; 

tuTnryTj;jpl;lj;ijj; jahupf;Fk; midj;J re;jug;g;j;jpYk; toq;fg;gLfpd;w midj;J 

fl;lisfs; kw;Wk; epakq;fSld; jfty;fs; fsQ;rpag;gLj;jg;gl;Ls;sJld; me;jj; 

jfty;fis ve;jnthU re;ju;g;gj;jpYk; kPz;Lk; kPz;Lk; gpRf;fhy; nfhs;ifapd; 

mbg;gilapy; jPu;khdq;fis vLg;gjw;F ,yFthf tuTnryTj;jpl;l jpizf;fsk; 

trjpfis toq;fpAs;sJ. 

  

2019 xf;Nlhgu; khjk; njhlf;fk; epjpg;gpukhzk; 66 kw;Wk; 69,d; mbg;gilapy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w midj;J Vw;ghLfis khw;Wtjw;fhd trjpfs; 

Vw;gLj;jg;gl;Ls;sd. mjd;NghJ midj;J epWtdq;fsJk; epjpg;gpukhzk; 66 kw;Wk; 69 

khw;wy; gbtq;fis jahupf;Fk; cj;jpNahfj;ju; njhlf;fk; gpujhd fzf;fPl;L 

cj;jpNahfj;ju; tiuahd midj;J cj;jpNahfj;ju;fshYk; toq;fg;gl;l fl;lisfis 

cs;slf;fpa tpjj;jpy; jfty;fs; fsQ;rpag;gLj;jg;gl;Ls;sd. mt;thNw Mtzq;fsw;w 

tpjj;jpy; ,e;j nraw;ghLfs; ,izatop Clhf Nkw;nfhs;sg;gLtjhy; fhyk;> Copak; 

kw;Wk; nryTfs; Fiwf;fg;gl;L ,e;j nraw;ghLfis tpidj;jpwdhf Kd;ndLg;gjw;F 

kj;jpa murpd; midj;J epWtdq;fSf;Fk; trjpfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

  

2020 njhlf;fk; tuTnryTj;jpl;lj;ij mr;rpLtjw;F Njitahd juTfis jahupj;jy; 

kw;Wk; tuTnryTj;jpl;lj;ij ,yq;if ghuhSkd;wj;jpw;F mr;rplg;gl;l Gj;jfq;fshf 

toq;Ftjw;F Njitahd midj;J jahupg;Gf;fisAk; ITMIS fzdp fl;likg;gpd; 

Clhf Nkw;nfhs;tjw;F trjpfs; toq;fg;gl;Ls;sJ. mt;thNw fle;j tUlq;fspy; 

cz;ik nryTfs; njhlu;ghd jfty;fisAk; fl;likg;gpd; Clhfg; ngw;Wf; nfhs;s 

Kbe;jik fhuzkhf me;jj; jfty;fisAk; tuTnryTj;jpl;lj;jpy; cs;slf;Ftjw;F 

trjpfs; cs;sd. 

  

jpizf;fsj;jpdhy; cUthf;fg;gl;l mur epjp jfty;fs;> mur epjp Gs;sptpguq;fs; 

(Government Finance Statistics) 2014 ife;E}ypy; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s Gjpa 

KiwikfSf;F mika jahupg;gjw;F Njitahd eltbf;iffs; ,t;tUlj;jpy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  
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2019Mk; Mz;by; ru;tNjr ehza epjpaj;jpd; njhopEl;g cjtpfis toq;Fk; Kftu; 

FOtpdhy; toq;fg;gl;l nraw;wpl;lk; 2020 eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ. mjdbg;gilapy; 4 

tUl mur Jiwf;Fupa midj;J tu;j;jf epWtdq;fsJk; epjpj; jfty;fs;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf MS EXCEL Template xd;W jahupf;fg;gl;lJld; mjidg; 

gad;gLj;jp jfty;fisr; Nrfupj;jy; kw;Wk; gFg;gha;T nra;jy; Muk;gpf;fg;gl;ld. 

  

%Nyhgha epWtdk; vd;w uPjpapy; milahsq;fhzg;gl;l mur Jiwf;Fupa 36 tu;j;jf 

epWtdq;fsJ mur epjp Gs;sptpguq;fs;> 2015Mk; Mz;bd; Fbaurpd; ,Wjpf; 

fzf;Ffspy; cs;s epjpj; juT gFg;gha;Tf;F mika jahupf;fg;gl;l mur epjpg; 

Gs;sptpguq;fs; kw;Wk; xUq;fpizg;gpd; Clhf kj;jpa murpd; mur epjp 

Gs;sptpguq;fis jahupj;jyhdJ 2020Mk; Mz;by; G+u;j;jp nra;ag;gl;lJ. 

  

mur epjp Gs;sptpgu jfty; fl;likg;gpw;F Njitahd khfhz rigfsJ epjpf; 

$w;Wf;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;s juTfisg; mur epjp Gs;sptpgu jfty; fl;likg;gpw;F 

nghUe;jf;$ba tifapy; jahupf;fg;gl;l juT cs;sPl;L gbtq;fs; (Template) Clhf 

2015 kw;Wk; 2016 epjp Mz;LfSf;Fupa juTfis Nrfupg;gjw;F eltbf;if 

vLf;fg;gl;lJ. 

  

2020Mk; Mz;by; mikr;rpd; fl;likg;G kw;Wk; mtw;wpd; flikg;nghWg;Gf;fs; 

khw;wkile;jjd; fhuzkhf 2019Mk; Mz;by; fhzg;gl;l rpy mikr;Rf;fs; ,uj;Jr; 

nra;ag;gl;likAk;> Gjpa mikr;Rf;fs; cUthf;fg;gl;likAk;> rpy mikr;Rf;fsJ 

tplag;gug;Gf;fSk; khw;wk; ngw;wd. mjdbg;gilapy; fhzp kw;Wk; fl;blq;fis 

tpiykjpg;gPL nra;J fzf;F itf;Fk; nraw;ghLfspYk; khw;wq;fs; Vw;gl;ld. 

  

mjdbg;gilapy; mur mikr;Rf;fs;> jpizf;fsq;fs; kw;Wk; khtl;lr; nrayfq;fsJ 

vz;zpf;if 214Mf cau;e;jJld; mtw;Ws; 59 epWtdq;fSf;F fhzp kw;Wk; 

fl;blq;fs; ,y;iynad;gJ mwpf;if nra;ag;gl;ld. 2020 Mk; Mz;bd; Kbtpy; 10 

epWtdq;fs; jkf;Fr; nrhe;jkhd midj;J fhzp kw;Wk; fl;blq;fis tpiykjpg;gPL 

nra;J mtw;iw fzf;F itf;Fk; nraw;ghLfis epiwT nra;Js;sJ. 

  

mur mikr;Rf;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fSf;Fupa 103 fhzp kw;Wk; fl;blq;fSf;Fupa 

tpiykjpg;gPl;L mwpf;iffsJ gpujpfs; 2020Mk; Mz;by; mur fzf;Ffs; 

jpizf;fsj;jpw;F fpilf;fg;ngw;Ws;sJld; me;j tpiykjpg;gPl;L ngWkjpfs; 

fzf;fpyplg;gl Ntz;Lk; vd mwptpf;fg;gl;L cupa epWtdq;fSf;F fbjq;fs; 

mDg;gg;gl;ld. 

  

Rfhjhu mikr;rpd; kUj;Jt toq;fy; gpuptpd; kUe;Jfs; Kbf;Fupa Kftu;fs; Clhf 

toq;Ftjw;F Njitahd Neub kj;jpa];j eltbf;iffis ,j;jpizf;fsk; 

Nkw;nfhz;L tUtJld;> mjd; fPo; 2020 Mk; Mz;by; Rfhjhu mikr;rpw;Fupa 
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nghUl;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 12 ,d;nld;Lfis jpwg;gjw;F eltbf;if 

vLf;fg;gl;lJld;> mjd; ngWkjp 104 kpy;ypad;fshFk;. 

  

2020Mk; Mz;by; mur fzf;Ffs; FOf; $l;lk; 5 elhj;jg;gl;lJld; mjw;fhfr; 

rku;g;gpf;fg;gLfpd;w jpiwNrup mwpf;iff;Fj; Njitahd fzf;F mwpf;iffs; kw;Wk; 

epjp nraw;wpl;lk; njhlu;ghd jfty;fs; jahupf;fg;gl;L mwpf;if nra;ag;gl;lJ. NkYk; 

me;jf; $l;lj;jpy; gq;Fgw;wpa jpizf;fs gpujpepfshy; $l;lq;fspy; vOg;gg;gl;l 

gpur;rpidfisj; jPu;gg;jw;F jpizf;fsj;jpd; njhopy;rhu; uPjpapy; jPu;Tfs; toq;fg;gl;ld.  

 

lg;.V. rke;j cgee;j 

gzpg;ghsu; ehafk; 

mur fzf;Ffs; jpizf;fsk; 
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அத்தியாயம் 03 – 2020 டிெம் ர் 31 முடிவுற்ை வருடத்துக்ைான ஒட்டுசமாத்த நிதிச் 

செயலாற்றுகை  

3.1 ග நிதிச் ගசெயலாற்ைகைப் ග ற்றிய ගகூற்று  
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3.2 ග நிதி ගநிகலகம ග ற்றிய ගகூற்று  
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3.4 ග ைாசுப் ග ாய்ச்ெல் ග ற்றிய ගகூற்று  
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3.5 நிதிக் ගகூற்றுக்ைளுக்ைான ගகுறிப்புைள் 
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mikr;rpd; / jpizf;fsj;jpd; / khtl;lr ; nrayfj;jpd; ngau ;  : mur fzf;Ffs; jpizf;fsk;

nrytpdj ; jiyg;G ,yf;fk;:  250

epfo;r;rpj ; j pl;lj ;j pd ; ngau; : 01 - njhopw;ghl;L eltbf;fs;

mu;g ;gzpg;G ,y.

flg;g

hl;L 

,y.

khjk ; jpfjp jiyg;G
epfo ;r ;rpj; 

jpl ;lk ;
fUj;jpl ;lk ;

cg 

fUj;jpl ;

lk ;

nryT 

tplak ;
epjpa ply;

tplak ; gw;wpa 

tpguk ;
flg;ghL

flg;ghl;L 

k Pjp

nghWg;G

f;fSf;

F 

cs;sl

q;fpa 

jpfjp

nghWg;G

f;fspd; 

ngWkjp

nghWg;g

f;fSf;f

hd 

jpUj;jq;

fs ;

nghWg;Gf;

fis 

tpLtpj;jy;

nghWg;Gf;

fspd; 

k Pjp

1. mikr;R / murhq;fj; jpizf;fsk;

nkhj;jk ;                 -                 -                -                    -                   -   

2. murhq;ff; $l;Lj;jhgdk; /epajpr; 

rl;lKiwr; rigfs;

nkhj;jk ;                 -                 -                -                    -                   -   

3.  Vidait  (jdpahu;j; Jiw)

(i) Msdp 12/78 brk;gu; 31 250 1 1 0 1003 11
1003 -gpw 

nfhLg;gdTfs; 
34,347     -           

31 - 

brk;gu;
34,347    -         -             34,347     

(ii) Msdp 12/79 brk;gu; 31 250 1 1 0 1003 11
1003 -gpw 

nfhLg;gdTfs; 
576           -           

31 - 

brk;gu;
576          -         -             576           

(ii) Msdp 12/80 brk;gu; 31 250 1 1 0 1003 11
1003 -gpw 

nfhLg;gdTfs; 
1,019        -           

31 - 

brk;gu;
1,019      -         -             1,019       

(iii) tiuaWf;fg;gl;l mf;r]; ner;Ruy; Nthl;lu; 

(jdp) epWtdk; 
12/81 brk;gu; 31 250 1 1 0 1409 11 1409 - gpw 5,249        -           

31 - 

brk;gu;
5,249      -         -             5,249       

nkhj;jk ;        40,171      40,171              -                    -         40,171 

KO nkhj;jk ;        40,171      40,171              -                    -         40,171 

Fwpg;G-(iii)

flg;ghL kw;Wk; nghWg;Gf;fs; gw;wpa $w;W
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nfhLg;gdT / flg;ghLfspd; jd;ik gpd;tUkhW ,dq;fhzg;gl Ntz;Lk;.

  1. mikr;R / murhq;fj; jpizf;fsk;
  2. mur $l;Lj;jhgdq;fs;/ epajpr; rl;l epWtdq;fs; 
  3. jdpahH Jiw

      

        

xg;gk;:

gpujpg; gzpg;ghsu; (epjp) 

ngau;: vy;.gP. NtntyNf 

jpfjp: 2021.02.

nghWg;Gf;fs; vd;gJ Fwpj;j epjpahz;bDs; nghUl;fs; Nritfs; kw;Wk; epUkhz xg;ge;jq;fSld; njhlHGila nrhj;Jf;fs; kw;Wk; Nritfs; fpilf;fg; ngw;Ws;s NghjpYk; epjpahz;bDs; mjw;fhf 

rk;ge;jg;gl;l jug;gpdUf;F nfhLg;gdT nra;ag;glhj nfhLf;fy; thq;fy;fisf; Fwpf;Fk;.

flg;ghLfs; vd;gJ Fwpj;j epjpahz;bNy nghUl;fs; Nritfs; kw;Wk; epUkhz xg;ge;jq;fSld; njhlHGila Fwpj;j nrhj;Jf;fs; my;yJ Nritfs; epUkhzj;jpw;F fpilf;fg;ngwhj vdpDk; Fwpj;j 

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;Sk; Nehf;fj;Jld; ntspj; jug;gpdUld; nra;Jnfhz;l xg;ge;jq;fs; my;yJ vOj;J %y ,zf;fg;ghLfisf; Fwpf;Fk;.
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69 
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3.6 வருமான ගவெைரிப்பு ගசெயலாற்றுகை 

 

வருமோன 

குறியீடு  

வருமோன 

குறியீட்டின் 

விபரம் 

வருமோன மதிப்பீடு நெகரிக்கப்பட்ட வருமோனம் 

அெல் 

மதிப்பீடு 
இறுதி 

மதிப்பீடு 
சதோணக 

(ரூபோ) 

இறுதி 

வருமோன 

மதிப்பீடு % 

      

Vw;GilajhfhJ 

      

 

3.7 ஒதுக்கீட்டுப் ග யன் ாட்டின் ගசெயலாற்றுகை 

 

ஒதுக்கீட்டு 

வணக 

ஒதுக்கீடு 

உண்ணமயோன 

செலவினம் 

இறுதி ஒதுக்கீட்டின் % 

ஆக ஒதுக்கீட்டுப் 

பயன்போடு 

அெல்  
ஒதுக்கீடு  

ரூபோ. 

இறுதி 
ஒதுக்கீடு  

ரூபோ. 

மீண்சடழும் 56,650,000.00 56,650,000.00 54,941,113.00 96.98% 

மூலதனம் 25,950,000.00 25,950,000.00 11,119,450.00 42.85% 

 

3.8 நி.பி. குறிப்பு 208 பிரைாரம் ஏகனய அகமச்சுக்ைள்/ திகணக்ைளங்ைளின் 

முைவராை இத்திகணக்ைளம்  / மாவட்டச் செயலைம்/ மாைாண ெக க்ைான 

செலவினத்திற்ைான ஒதுக்கீடு 

 

சதோடர் 

இல. 

அணமச்சு/         

திணைக்களத்திலிருந்து 

சபறப்பட்ட ஒதுக்கீடு 

ஒதுக்கீட்டு 

ந ோக்கம் 

ஒதுக்கீடு 
உண்ணம

யோன 

செலவின

ம்  

ரூபோ. 

இறுதி 

ஒதுக்கீட்டின் 

% ஆக 

ஒதுக்கீட்டுப் 

பயன்போடு 

அெல்  

ஒதுக்கீடு 

ரூபோ. 

இறுதி 

ஒதுக்கீடு 

ரூபோ. 

       

Vw;GilajhfhJ 
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3.9 நிதி ගஅல்லாத ගசொத்து ගஅறிக்கையிடல் ගசெயலாற்ைகை 

 

ஆதன 

குறியீடு 
குறியீட்டு விபரம் 

.31.122020 

திகதிய 

சுற்றோய்வுச் 

ெணப அறிக்ணக 

படி மீதி  

ரூபோ. 

.31.122020 

திகதிய நிதி 

நிணலணம 

அறிக்ணக படி 

மீதி  

ரூபோ. 

எதிர்கோலத்தி

ல் கைக்கிட 

நவண்டியது 

ரூபோ. 

அறிக்ணகயி

டல் 

முன்நனற்ற

ம்  % 

9151 
கட்டிடம் மற்றும் 

கட்டணமப்பு     

9152 
இயந்திரம் மற்றும் 

உபகரைம் 37,560,749.28 37,560,749.28 - 100% 

9153 கோணி     

9154 அருவமோன செோத்துக்கள்     

9155 உயிரியல் செோத்துக்கள்     

9160  ணடசபறும் பணிகள்     

9180 குத்தணக செோத்துக்கள்     
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3.10 ைணக்ைாய்வாளர் ගநாயைத்தின் ගஅறிக்கை 
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77 
 

  



 

78 
 

  



 

79 
 

  



 

80 
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அத்தியாயம் 04 – ගசெயலாற்றுகைச் ගசுட்டிைள் 

 

4.1 நிறுவனத்தின் ග செயலாற்ைகைச் ග சுட்டிைள் ග (செயற் ாட்டுத் ග திட்டத்தின் ග

அடிப் கடயில்) 
 

tpNrl Fwpfhl;bfs; 

vjpu;ghu;f;fg;gl;l 
KbTg; nghUspd; 

rjtPjkhf  ග(%) ග 

 ගcz;ikahd ntspaPL 
100% 

- 90% 

75% - 

89% 

50% - 

74% 

fzf;Fg; gpupT 

jpizf;fsj;jpw;Fupa tUlhe;j epjp$w;Wf;fsJ njhFjpia cupa 
jpfjpf;F Kd;du; fzf;fha;thsu; jiyikajpgjpf;F rku;g;gpj;jy;. √   

xt;nthU nryTj; jiyg;gpd; xJf;FfsJ vy;iyfSf;Fs; nryTfis 
Kfhikj;Jtk; nra;J nfhs;Sjy; (xJf;FfsJ vy;iyfs; tpQ;rhik) √   

tq;fpf; $w;Wfspy; cs;s milahsq; fhzg;gl Kbahj tuTfs;> 
nryTfs; kw;Wk; 03 khjj;jpw;F Nkw;gl;l khw;wg;glhj fhNrhiyfs; 
fhzg;glhik 

√ 
  

tUlg;gFjpapy; rku;g;gpf;fg;gLfpd;w midj;J fzf;fha;T 
Iatpdhf;fSf;Fk; cupa fhyg;gFjpapy; gjpy;fis toq;Fjy;. √ 

  

epjp jfty; kw;Wk; mwpf;ifaply; gpupT 

268/2018 mur fzf;Ffs; Rw;wwpf;iff;fika 2019Mk; Mz;by; khjhe;j 
fzf;F nghopg;Gf;fis ngw;Wf; nfhs;Sjy;. √   

2020 tUlj;jpw;Fupa fzf;Fj; jfty;fis rku;g;gpj;jy;. √   

ITMIS fl;likg;gpy; fzf;Fj; jfty;fis ,w;iwtiug;gLj;jy; kw;Wk; 
,zf;fk; nra;jy;. √   

ngUk;ghf kw;Wk; ml;LW fzf;Fg; gpupT 

,Wjp epjpf; $w;Wf;fisj; jahupj;jy;.  √   

Nkyjpf xJf;Ffs; kw;Wk; ep.gp.66,d; fPo; xJf;Ffis khw;Wjy; 
kw;Wk; fzf;F itj;jy;.  √ 

  

gpujhd ny[upy; fzf;Ffis jpwj;jy; kw;Wk; fhyhz;L ,zf;f 
mwpf;iffis jahupj;jy;.   √ 

 

epjpay;yh nrhj;Jf;fis ,zf;fk; nra;jy;.  √   

mur epjp Gs;sptpgutpay; kw;Wk; Kfhikj;Jt jfty;fs; gpupT 
%Nyhgha epWtdk; vd;w uPjpapy; ru;tNjr epjpaj;jpd; Clhf 
milahsq;fhzg;gl;l mur Jiwf;Fupa 60 tu;j;jf epWtdq;fsJ 
mur epjp Gs;sptpguq;fis 2014 ife;E}Yf;fika tifg;gLj;Jjy;.  

√ 
  

2015> 2016 kw;Wk; 2017 tUlq;fspy; Fbaurpd; ,Wjpf; fzf;fpy; cs;s 
epjpj; juTfis 2014 ife;E}Yf;fika tifg;gLj;Jjy;.  √ 
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Njrpa tuTnryTj; jpl;l jpizf;fsj;jpw;Fupa %Nyhgha 
epWtdq;fs; kw;Wk; khfhz rigfsJ 2016Mk; Mz;bw;Fupa epjpj; 
jfty;fis 2014Mk; Mz;bd; ife;E}Yf;fika tifg;gLj;Jjy;.  

 √  

179 mur mikr;Rf;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fSf;Fupa fhzp kw;Wk; 
fl;blq;fsJ kjpg;gPl;L mwpf;iffis ngWjy;.  √  

milahsq; fhzg;gl;l fhzp kw;Wk; fl;blq;fis> kjpg;gPL nra;J 
Kbj;Js;s epWtdq;fsJ vz;zpf;if    √ 

kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s fhzp kw;Wk; fl;blq;fs; midj;ijAk; 
fzf;F itj;jy;.  √   

Rfhjhu mikr;Rf;Fupa ,d;ntd;l;upiaj; jpwj;jy;.  √   

fzf;F nraw;FO $l;lj;jpy; gq;Nfw;wy; kw;Wk; cupa jfty;fis 
mwpf;ifapLjy;.  √   

khfhz rigfsJ khjhe;j epjpj; jfty;fis xUq;fpizj;J 
mwpf;if jahupj;jy;.  √   

fl;likg;G mgptpUj;jp> gapw;rp kw;Wk; Kw;gz fzf;F gpupT 
New CIGAS fzdp epfor;rpj;jpl;lj;ij ,w;iwtiug;gLj;jp Ngzpr; 
nry;Yjy;. √   

mur jpizf;fsq;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fspYs;s Kw;gz “gP” 
fzf;fpd; epjpf; $w;Wf;fis gpd;D}l;ly; nraw;ghl;bw;fhf gFg;gha;T 
nra;J fzdpkag;gLj;Jjy;. 

√   

jpiwNrup gy;NtW Kw;gzf; fzf;FfsJ nfhLg;gdT kw;Wk; 
mwtPLfs;    

I) gpw murhq;fq;;fSf;fhf nfhLg;gdT nra;tjw;F 
mDkjpf;fg;gl;l Kw;gzf; fzf;Ffs; (25002)    

-   nfhLg;gdT √   

-   mwtPLfs;  √  

II) gP Kw;gzk; (25003)    

-   mwtPLfs;   √ 

fzf;F njhopw;ghL kw;Wk; rk;gs nkd;NghUs; Kfhikj;Jt gpupT 
GPS nkd;nghUs; gpujpia ntspapLjy;.  √   
GPS rk;gs nkd;nghUs; gad;ghl;bd; Clhf Vw;gLfpd;w 
gpur;rpidfSf;F cjtpfs; kw;Wk; njhopEl;g MNyhridfis 
toq;Fjy;.  

√   

2020.12.31 Me; jpfjpapy; nghJ itg;Gf; fzf;fpd; ,zf;f $w;W 
kw;Wk; fhyg;gFg;gha;T mwpf;iffis epWtdq;fspypUe;J ngw;Wf; 
nfhs;Sjy;.  

√   

nghJ itg;Gf; fzf;FfsJ jpizf;fs VLfspy; fhzg;gLk; kPjpfs;> 
jpiwNrup VLfsJ kPjpfSld; ,zq;fhjtw;iw rupnra;jy;.  √   

2 tUlq;fSf;F Nkw;gl;l itg;Gf;fs; njhlu;gpy; ep.gp.571,d; 
mbg;gilapy; fhyq;fle;j itg;Gf;fis jPu;j;jy;.   √  

nghJ itg;Gf; fzf;fpd; nryT kPjpfs; fhzg;gl;lhy; mtw;iwj; 
jPu;g;gjw;F eltbf;if vLj;jy;.  √   

Gjpa nghJ itg;Gf; fzf;ifj; jpwj;jy;.  √   
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gioa nghJ itg;Gf; fzf;Ffis epWtdq;fsJ Nfhupf;iff;fika 
%btpLjy;.  √   

jiyg;Gf;fSf;fpilNa nghJ itg;Gf; fzf;if khw;Wjy;.  √   

epUthfg; gpupT 

epWtdj;jpw;Fs; vspa> fljhrpfsw;w> tsq;fis KiwNa 
gad;gLj;Jfpd;w> tpidj;jpwdhd> rupahd kw;Wk; xOf;fKs;s 
Ntiyr; #oiy Ngzpr; nry;Yjy;.  √ 

  

epWtdj;jpw;Fs; gapw;rp mwptpid fl;bnaOg;Gjy; kw;Wk; mwptpidg; 
gfpu;e;jspj;jy;> nghJ epUthf nraw;ghLfis mgptpUj;jp nra;jy;.  √   

2020 Mk; Mz;bw;fhd nraw;wpl;l mwpf;ifia cupa jpfjpapy; 
jahupj;J mDg;Gjy;.  √   

2021 tUlhe;j nraw;wpl;lj;ij cupa jpfjpapy; jahupj;J mDg;Gjy;.  √   
rk;gs Vw;wk; kw;Wk; tpLKiwfis cupa jpfjpapy; mDkjpj;jy;.  √   
murhq;f epUthfr; Rw;wwpf;ifapd; Vw;ghLfSf;fika 
cj;jpNahfj;ju;fsJ jdpahs; Nfhitia ,w;iwtiug;gLj;Jjy;.  √   

murhq;f epUthfr; Rw;wwpf;if kw;Wk; jpiwNrup Rw;wwpf;ifapd; 
Vw;ghLfSf;fika thfd Kfhikj;Jtk;.  √   

 

அத்தியாயம் 05 ග – ග வ ண்தகு ග அபிவிருத்தி ග இலக்குைகள (SDG) ග அகடயும் ග
செயலாற்ைகை 

 

5.1 அகடயாளம் ග ைாணப் ட்ட ග வ ண்தகு ග அபிவிருத்தி ග இலக்குைகள ග
சுட்டிக்ைாட்டுை 

 

இலக்கு / 

குறிக்நகோள் 
அணடவுகள் குறிகோட்டிகள் 

இதுவணர 
அணடயப்சபற்ற 
முன்நனற்றம் 

0% 

- 

49% 

50% 

- 

74% 

75% 

- 

100% 
nraw;ghl;bw;F 
cl;gLj;Jk; 
Kiwfis 
tYg;gLj;Jjy; 
kw;Wk; 
epiyNgwhd 
mgptpUj;jpf;fhd 
G+Nfhs uPjpahd 
xj;Jiog;gpd; 
kWkyur;rp   

 juT 
Nkw;ghu;it 
kw;Wk; 
nghWg;Gf;fs;  

 nfhs;iffs; 
kw;Wk; 
epWtd 
uPjpahd 
fUj;Jf;fs; 

 eilKiwg;gLj;Jfpd;w 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w 
epWtdq;fsJ 
vz;zpf;if  

 epfo;r;rpj;jpl;lq;fsJ 
ntw;wp  

 mur tUkhdk; kw;Wk; 
nryTfs; njhlu;ghd 
rupahd jd;ik  

  

√ 
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5.2 வ ண்தகு ග அபிவிருத்தி ග இலக்குைளின் ග  ග அகடவுைள் ග மற்றும் ග ெவால்ைகள ග
சுருக்ைமாை ගவி ரிக்குை 

 

epiyNgwhd mgptpUj;jp ,yf;if mile;J nfhs;tjw;fhd ntw;wpahf tpN\l nryTg; 

gpupT, jpizf;fsk; kw;Wk; mikr;rpidg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; tifapy; 48 nryTj;  

jiyg;GfSf;Fupa  ITMIS (Intergraded Treasury Management Information System)  

Ntiyj;jpl;lj;jpid 2020 Mk; Mz;by;   ntw;wpfukhf eilKiwg;gLj;Jtjw;F 
,ayf;$bajhf ,Ue;jJ. me;jf; fhuzj;jpdhy; epiyNgwhd mgptpUj;jp ,yf;if 
mile;J nfhs;fpd;w NghJ jfty;fSf;Fupa Nkw;ghu;itg; gzpfshdJ kpf 
,yFthapUe;jd. mt;thNw ,e;j jpizf;fsj;jpd; mDkjpf;fg;gl;l gzpf;Fohk; 61 
vd;gJld; 08 gjtpfSf;Fupa cj;jpNahfj;ju;fs; Ml;Nru;g;G nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy. 
04 gjtpepiy cj;jpNahfj;ju;fSf;Fupa gjtpfSk;. Vida gjtpfs; 04 k; mjpy; 
cs;slf;fg;gLfpd;wd. epiyNgwhd mgptpUj;jpapid  mile;J nfhs;Sk;NghJ mit 
vkJ jpizf;fsj;jpw;F rthy;fshf fhzg;gLfpd;wd.    

அத்தியாயம் 06 – மனித ගவள ගவி ரம் ග 

 

6.1  தவியணி ගமுைாகமத்துவம் 
 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பதவியணி 
தற்நபோதுள்ள 
பதவியணி 

பதவிசவற்றிடம் / 

(அதிகப்படியோன)** 

சிநரட்ட 
16 12 04 

மூன்றோம் 

நிணல 
02 02 00 

இரண்டோம் 

நிணல 33 31 02 

ஆரம்ப நிணல 
10 08 02 

 

6.2  ற்ைாக்குகையான ගஅல்லது ගஅதிைப் டியான ගமனித ගவளங்ைள் ගநிறுவனத்தின் ග
செயலாற்றுகையிகன ග எவ்வாறு ග  ாதிக்கின்ைது ග என் கத ග சுருக்ைமாைக் ග
குறிப்பிடுை 

 
epWtdj;jpy; mDkjpf;fg;gl;l Msdpapdu; 61Mff; fhzg;gLtJld; 

epue;ju Msdpapdu; 53Mff; fhzg;gLfpd;wdu;. mjdbg;gilapy; ,e;epWtdj;jpy; 

fhzg;gLk; ntw;wplq;fspd; vz;zpf;if fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.   
 

gzpg;ghsu; - ,yq;if fzf;fhsu; Nrit 01 

cjtp  gpujp fzf;fhsu; - ,yq;if fzf;fhsu; Nrit 02 

cjtpg; gzpg;ghsu; - jfty; njhopEl;gk; 01 

mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju; 01 
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Kfhikj;Jt Nrit cj;jpNahfj;ju; 01 

rhujp 02 

NEW CIGAS gpuptpw;fhf jfty; njhopEl;g mwptpidf; nfhz;l fzf;fhsu; 

Nritapd; cjtpg; gzpg;ghsu; gjtpAk;;> xU cjtpg; gzpg;ghsu; (jfty; njhlu;ghly;) 

gjtpAk;> xU Kfhikj;Jt Nrit cj;jpNahfj;ju; gjtpAk;> ntw;wplkhff; 

fhzg;gLtjhy;> fl;likg;G gpuptpd; flikfis cupa Kiwapy; Mw;Wtjw;F 

KbahJs;sJ. mt;thNw mur epjp Gs;sptpgutpay; gpuptpy; xU mgptpUj;jp 

cj;jpNahfj;ju; gjtpAk; ntw;wplkhfpAs;sJ.   

 

6.3 மனித ගவள ගஅபிவிருத்தி 

 

2020 khu;r; khjj;jpy; Vw;gl;l Nfhtpl; 19 njhw;WNeha; epiyik fhuzkhf 2020Mk; 

Mz;by; jpl;lkplg;gl;l gapw;rpj; jpl;lq;fspd; mbg;gilapy; epWtdj;jpd; 

cj;jpNahfj;ju;fSf;F cupa tpjj;jpy; gapw;rpfs; Kd;ndLf;fg;gltpy;iy.  

 

அத்தியாயம் 07– இணக்ைப் ாட்டு ගஅறிக்கை  
 
 

இல. ஏற்புகடய வதகவப் ாடு 

இணக்ைப் ாட்டு 

நிகலகம 

(இணக்ைமானது/ 

இணக்ைமற்ைது) 

இணக்ைமற்ைதாயின் 

அது ற்றி சுருக்ைமாை 

வி ரிக்ை 

எதிர்ைாலத்தில் 

இணக்ைமற்ைதிகன 

தவிர்ப் தற்கு 

முன்சமாழியும் 

ெரியான 

நடவடிக்கையாது 

1 

பின்வரும் நிதி அறிக்கைைள் / 

ைணக்குைள் உரிய திைதியில் 

ெமர்ப்பிக்ைப் ட்டுள்ளன 
   

1.1 வருடோந்த  நிதி அறிக்ணககள் இணக்ைமானது   

1.2 
அரெ அலுவலர்கள் முற்பைக் 

கைக்கு 
இணக்ைமானது   

1.3 

வணிக மற்றும் உற்பத்தி 

முற்பைக் 

கைக்குகள்(வர்த்தக 

முற்பைக் கைக்குகள்) 

Vw;GilajhfhJ   

1.4 களஞ்சிய முற்பைக் கைக்கு Vw;GilajhfhJ   

1.5 சிறப்பு முற்பைக் கைக்கு இணக்ைமானது   

1.6 ஏணனய -   

2 

புத்தைங்ைள் மற்றும் 

 திவுைகளப் வ ணல் 

(நி.பி.445)  
   

2.1 

mur fzf;Ffs; 
Rw;wwpf;if 267/2018 இன் படி 

நிணலயோன செோத்து 

பதிநவட்ணட புதுப்பித்தல் 

மற்றும் பரோமரித்தல் 

இணக்ைமானது   
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2.2 

ஆள்ெோர் நவதனோதிகள் பதிவு / 

தனிப்பட்ட ஊதிய 

அட்ணடகணள புதுப்பித்தல் 

மற்றும் பரோமரித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

2.3 
கைக்கோய்வு வினோக்கள் 

பதிநவட்ணட புதுப்பித்தல் 

மற்றும் பரோமரித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

2.4 

உள்ளக கைக்கோய்வு 

அறிக்ணககள் பதிணவப் 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பரோமரித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

2.5 

அணனத்து மோதோந்த கைக்கு 

சுருக்கங்கணளயும் )CIGAS) 

தயோர் செய்து சபோது 

திணறநெரிக்கு உரிய திகதியில் 

ெமர்ப்பித்தல 

இணக்ைமானது 
  

2.6 

கோநெோணல மற்றும் கோசுக் 

கட்டணள பதிநவட்ணட 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பரோமரித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

2.7 
சபோருட் பதிநவட்டிணன 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பரோமரித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

2.8 
இருப்புப் பதிநவட்டிணன 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பரோமரித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

2.9 

 

இழப்பு பதிநவட்டிணன 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பரோமரித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

2.10 
சபோறுப்பு பதிநவட்ணட 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பரோமரித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

2.11 

அடிக்கட்ணட புத்தகங்களின் 

(GA – N20) பதிநவட்ணட 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பரோமரித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

03 நிதிக் ைட்டுப் ாட்டுக்ைான  ணிைகள ஒப் கடத்தல் (நி.பி. 135) 

3.1 

நிதி அதிகோரங்கள் 

நிறுவனத்திற்குள் 

பகிரப்பட்டன 

இணக்ைமானது 
  

3.2 

நிதி அதிகோரங்கள் 

பகிரப்படுகின்றணம பற்றி 

நிறிவனத்திற்குள் 

சதரியப்படுத்தப்பட்டது 

இணக்ைமானது 
  

3.3 

ஒவ்சவோரு சகோடுக்கள் 

வோங்களும் இரண்டு அல்லது 

அதற்கு நமற்பட்ட 

அலுவலர்கள் மூலம் 

இடம்சபறும் வணகயில் 

அதிகோரம் 

ஒப்பணடக்கப்பட்டது. 

இணக்ைமானது 
  

3.4 

2014.05.11 திகதிய அரெ 

கைக்கு சுற்றறிக்ணக இல. 

171/2004 இன் படி, அரசு ஊதிய 

சமன்சபோருள் சதோகுப்பின் 

செயல்போடுகள் 

கைக்கோளர்களின் 

கட்டுப்போட்டுக்கு 

உட்பட்டணவ. 

இணக்ைமானது 
  

4 வருடாந்த திட்டத்தகனத் தயாரித்தல் 
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4.1 
வருடோந்த செயற்போட்டு 

திட்டம் தயோரித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

4.2 
வருடோந்த சகோள்முதல் 

திட்டம் தயோரித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

4.3 
வருடோந்த உள்ளக 

கைக்கோய்வுத் திட்டம் 

தயோரித்தல் 

இணக்ைமானது   

4.4 

வருடோந்த மதிப்பீட்ணடத் 

தயோரித்தல் மற்றும் அணத 

நதசிய வ.செ.தி 

திணைக்களத்தில் (NBD) உரிய 

திகதியில் ெமர்ப்பித்தல்  

இணக்ைமானது   

4.5 

வருடோந்த கோசுப் போய்ச்ெல் 

அறிக்ணக திணறநெரி 

செயற்போட்டுத் 

திணைக்களத்துக்கு உரிய 

திகதியில் 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இணக்ைமானது   

5 ைணக்ைாய்வு வினாக்ைள் ග 

5.1 

அணனத்து கைக்கோய்வு 

வினோக்களுக்கும் 

கைக்கோய்வோளர்  ோயகத்துக்கு 

குறிப்பிட்ட திகதியில் பதில் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது 

இணக்ைமானது   

6 உள்ளைக் ைண்ைாய்வு  

6.1 

நி. பி. 134 )2( டி.எம்.ஏ / 1-2019 

படி, ஆண்டின் சதோடக்கத்தில் 

கைக்கோய்வோளர் 

 ோயகத்துடன் 

கலந்தோநலோசித்த பின்னர் 

உள்ளக கைக்கோய்வு திட்டம் 

தயோரித்தல் 

இணக்ைமானது   

6.2 

அணனத்து உள்ளக 

கைக்கோய்வு 

அறிக்ணககளுக்கும் ஒரு 

மோதத்திற்குள் பதிலளித்தல். 

இணக்ைமானது   

6.3 

அணனத்து உள்ளக 

கைக்கோய்வு அறிக்ணககளின் 

 கல்கணளயும் 2018 இன் 19 

ஆம் இலக்க நதசிய 

கைக்கோய்வுச் ெட்டத்தின் 

துணைப்பிரிவு 40 )4( இன் 

அடிப்பணடயில் 

கைக்கோய்வோளர்  ோயகத்துக்கு  

ெமர்ப்பித்தல். 

இணக்ைமானது   

6.4 

அணனத்து உள்ளக   

கைக்கோய்வு அறிக்ணககளின் 

 கல்கணளயும் 134 )3(  நிதி 

பிரமோனக் குறிப்பின் 

அடிப்பணடயில் 

கைக்கோய்வோளர்  ோயகத்துக்கு 

வழங்குதல். 

இணக்ைமானது   

7 ைணக்ைாய்வு ගமற்றும் ගமுைாகமத்துவக் ගகுழு 

7.1 

டிஎம்ஏ 1-2019 
சுற்றறிக்ணகயின் படி 
ஆண்டுக்கு குணறந்தது 04 
கைக்கோண்வு மற்றும் 
முகோணமத்துவக் குழுக் 
கூட்டங்கள் 
 டத்தப்பட்டுள்ளன 

இணக்ைமானது 

Kfhikj;Jt 
fzf;fha;T 
jpizf;fsj;jpdhy; 
2020.06.02Me; jpfjp 
ntspaplg;gl;l 2020Mk; 
Mz;bw;fhd 
fzf;fha;T kw;Wk; 
Kfhikj;Jt FOf; 
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$l;lq;fis elhj;Jjy; 
vd;w fbjj;jpw;fika> 
fhyhz;Lf;F xU Kiw 
vd;w uPjpapy; 
tUlj;jpw;F 4 
$l;lq;fs; elhj;jg;gl 
Ntz;Lk; vd;w 
NjitahdJ> Nfhtpl; 
19 epiyikfspd; 
fhuzkhf Vw;gl;l 
ghjfkhd #oypdhy; 
tpyf;fspf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

mjdbg;gilapy; 
2020Mk; Mz;by; 2 
fzf;fha;T kw;Wk; 
Kfhikj;Jt FOf; 
$l;lq;fs; 
elhj;jg;gl;ld.  

8 ஆதன ගமுைாகமத்துவம் 

8.1 

ஆதன முகோணமத்துவ 

சுற்றறிக்ணக இல. 01/2017, 

செோத்து சபறுணக மற்றும் 

அகற்றல் பற்றிய தகவல்கணள 

கம்ப்நரோலர் செனரல் 

அலுவலகத்தில் ெமர்ப்பிக்க 

நவண்டும் 

இணக்ைமானது 
  

8.2 

நமற்கண்ட சுற்றறிக்ணகயின் 

13 ஆம் அத்தியோயத்தின்படி, 

சுற்றறிக்ணகயின் விதிகணள 

அமுல்படுத்துவதற்கும், 

அத்தணகய அதிகோரிணய 

கம்ப்நரோலர் செனரல் 

அலுவலகத்திற்கு 

அனுப்புவதற்கும் 

சபோருத்தமோசதோரு சதோடர்பு 

அதிகோரி 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

இணக்ைமானது 
  

8.3 

அரெ நிதி சுற்றறிக்ணக இல. 

05/2016 இன் படி, சபோருட்கள் 

கைக்சகடுக்கப்பட்டு, 

சதோடர்புணடய அறிக்ணககள் 

கைக்கோய்வோளர்  ோயகத்துக்கு 

உரிய திகதியில் 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இணக்ைமானது   

8.4 

சுற்றறிக்ணகயில் 

குறிப்பிடப்பட்ட 

கோலகட்டத்தில் வருடோந்த 

கைக்சகடுப்பு மூலம் 

அதிகப்படியோன, 

குணறபோடுகள் மற்றும் பிற 

பரிந்துணரகள் 

செய்யப்பட்டுள்ளன 

இணக்ைமானது 
  

8.5 
நி.பி 772 இன் படி 
கழிக்கப்பட்ட சபோருட்கணள 
அகற்றுதல் இடம்சபற்றது 

இணக்ைமானது 
  

9 வாைன ගமுைாகமத்துவம் 

9.1 

குழும வோகனங்களுக்கோன 

தினெரி இயக்க அறிக்ணக 

மற்றும் மோதோந்த சுருக்க 

அறிக்ணககணளத் தயோரித்து 

அவற்ணற உரிய திகதியில் 

கைக்கோய்வோளர்  ோயகத்துக்கு 

ெமர்ப்பித்தல் 

இணக்ைமானது 
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9.2 

கழிப்பனவு செய்யப்பட்ட 

வோகனங்கள் கழிப்பனவு 

செய்யப்பட்டு ஆறு 

மோதங்களுக்குள் 

அகற்றப்படுதல் நவண்டும். 

இணக்ைமானது 
  

9.3 

வோகன பதிவு புத்தகங்கள்  

பரோமரிக்கப்படுவதுடன் 

புதுப்பிக்கப்படுதல் 

நவண்டும் 

இணக்ைமானது 
  

9.4 

ஒவ்சவோரு வோகன விபத்தும் 

நி.பி 103,104,109 மற்றும் 110 

இன் படி  ட வடிக்ணக 

எடுக்கப்படுதல் நவண்டும். 

இணக்ைமானது 
  

9.5 

2016.12.29 திகதிய சபோது 

நிர்வோக சுற்றறிக்ணக இல. 

2016/30 இன் பத்தி 3.1 இன் 

விதிகளின்படி வோகனங்களின் 

எரிசபோருள் போவணனயிணன 

மீண்டும் பரிசீலித்தல். 

இணக்ைமானது 
  

9.6 

குத்தணக வோகனங்களின்  

உரித்து பதிவு புத்தகம் 

குத்தணகக் கோலத்தின் பின்னர் 

மோற்றப்படும். 

இணக்ைமானது 
  

10 வங்கி ைணக்குைளின் முைாகம 

10.1 

உரிய திகதிகளில் வங்கி 

கைக்கிைக்க 

அறிக்ணககணளத் தயோரித்து 

ெோன்றளித்தல் மற்றும் 

கைக்கோய்வுக்கு ெமர்ப்பித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

10.2 

மீளோய்வு வருடத்தில் 

கோைப்பட்ட செயற்படோத 

வங்கிக் கைக்குகளிணனத் 

தீர்த்தல் 

இணக்ைமானது 
  

10.3 

வங்கி கைக்கிைக்க 

அறிக்ணகயில்  

சவளிப்படுத்தப்பட 

நவண்டிய நிலுணவகணள 

சவளிப்படுத்துதல் மற்றும் 

ெரிசெய்தல் மற்றும் ஒரு 

மோதத்திற்குள் அத்தணகய 

நிலுணவகணள தீர்த்தல். 

இணக்ைமானது 
  

11 நிதி ஏற் ாட்டிகனப்  யன் டுத்தல் 

11.1 

ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட  

ஏற்போடுகணள 

வணரயணறகணள மீறோதபடி 

செலவிடல். 

இணக்ைமானது 
  

11.2 

நி.பி. 94 (1) இன் படி 

ஒதுக்கீட்டு வரம்ணப மீறோத 

சபோறுப்புக்கள் வருட 

இறுதியில் சதோடர்ந்திருக்கும். 

இணக்ைமானது 
  

12 அரெ அலுவலர்ைளின் முற் ணக் ைணக்கு ග 

12.1 எல்ணலகளுக்கு இைங்குதல் இணக்ைமானது   

12.2 

நிலுணவயிலுள்ள கடன் 

நிலுணவ குறித்து ெரியோன 

ந ரத்தில் பகுப்போய்வு 

செய்திரு த்தல். 

இணக்ைமானது 
  

12.3 
ஒரு வருடத்திற்கும் நமலோக 

நிலுணவயில் உள்ள 

கடன்கணள அணடத்தல் 

இணக்ைமற்ைது   

13 ச ாது கவப்புக் ைணக்கு 

13.1 
கோலம் பிந்திய ணவப்புக்கணள 

அகற்றுவதற்கு நி.பி 571 

பிரகோரம்  டவடிக்ணக 

இணக்ைமானது 
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எடுத்தல் 

13.2 

சபோது ணவப்புகளுக்கோன 

கட்டுப்போட்டு கைக்ணக 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பரோமரித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

14 முன் ணக் ைணக்கு  

14.1 

மீளோய்வு ஆண்டின் இறுதியில் 

கோசுப் புத்தகத்தில் மீதி 

திணறநெரி செயற்போட்டுத் 

திணைக்களத்துக்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது 

இணக்ைமானது 
  

14.2 

நி.பி. 371 இன் அடிப்பணடயில் 

தற்செயலோன இணடக்கோல 

வழங்கல், அத்தணகய பணி 

நிணறவணடந்து மோதத்திற்குள் 

தீர்க்கப்படும்  

இணக்ைமானது 
  

14.3 

நி.பி. 371 இன் படி 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரம்ணப 

மீறோத தற்கோலிக இணடக்கோல 

வழங்கல்  

இணக்ைமானது 
  

14.4 

மோதந்நதோறும் திணறநெரி 

புத்தகங்களுடன் கைக்கு மீதி 

கைக்கிைக்கம் 

செய்யப்படுதல் நவண்டும் 

இணக்ைமானது 
  

15 வருமான ைணக்கு 

15.1 

விதிகளின்படி 

நெகரிக்கப்பட்ட 

வருமோனத்ணத திருப்பிச் 

செலுத்தியிருக்க நவண்டும் 

இணக்ைமானது 
  

15.2 

திரட்டப்பட்ட வருமோனம் 

ணவப்புக் கைக்கில் வரவு 

ணவக்கோமல் ந ரடியோக 

வருமோனத்திற்கு வரவு 

ணவக்கப்பட நவண்டும் 

இணக்ைமானது 
  

15.3 
நி.பி 176 இன் படி நிலுணவத் 

சதோணகணய கைக்கோய்வோளர் 

 ோயகத்துக்குச் ெமர்ப்பித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

16 மனித வள முைாகமத்துவம்  

16.1 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஊழியர்களின் எல்ணலக்குள் 

பணியோளர்கணளப் 

பரோமரித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

16.2 

ஊழியர்களின் அணனத்து 

உறுப்பினர்களுக்கும் 

கடணமகளின் எழுதப்பட்ட 

பட்டியல்கணள வழங்குதல் 

இணக்ைமானது 
  

16.3 

20.09.2017 நததியிட்ட 

எம்.எஸ்.டி சுற்றறிக்ணக இல. 

04/2017 இன் படி அணனத்து 

அறிக்ணககளும் 

முகோணமத்துவ நெணவகள் 

திணைக்களத்தில் 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இணக்ைமானது 
  

17 ச ாதுமக்ைளுக்ைான தைவல் வழங்ைல் 

17.1 

தகவல் உரிணமச் ெட்டம் 

மற்றும் ஒழுங்குமுணறகளின் 

அடிப்பணடயில் தகவல் 

அதிகோரி ஒருவணர நியமித்தல் 

இணக்ைமானது 
  

17.2 

அணமப்பு பற்றிய 

தகவல்கணள அதன் 

வணலத்தளத்தின் மூலம் 

வழங்குதல் மற்றும் 

இணக்ைமானது 
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வணலத்தளம் அல்லது மோற்று 

வழிகள் வழியோக 

நிறுவனத்தின் மீதோன சபோது 

கருத்துகள் / 

குற்றச்ெோட்டுகணள 

எளிதோக்குதல். 

17.3 

தகவல் அறியும் உரிணமச் 

ெட்டத்தின் 8 மற்றும் 10 

பிரிவுகளின் படி ஆண்டுக்கு 

இரண்டு அல்லது ஒரு முணற 

அறிக்ணககணள ெமர்ப்பித்தல். 

இணக்ைமானது   

18 பிரகெைள்  ட்டயத்திகனச் செயற் டுத்தல் 

18.1 

சபோது நிர்வோகம் மற்றும் 

முகோணமத்துவ சுற்றறிக்ணக 

இல. 05/2008 மற்றும் 05/2018 )1( 

இன் படி பிரணெகள் பட்டயம் 

/ பிரணெகள் வோடிக்ணகயோளர் 

ெோெனத்ணத உருவோக்குதல் 

மற்றும் செயற்படுத்துதல். 

இணக்ைமானது 
  

18.2 

சுற்றறிக்ணகயின் பத்தி 2.3 ஐப் 

சபோறுத்தவணர, பிரணெகள் 

பட்டயம் / பிரணெகள் 

வோடிக்ணகயோளர் ெோெனத்ணத 

செயல்படுத்தவும் அணத 

கண்கோணிக்கவும் மதிப்பீடு 

செய்யவும் நிறுவனம் ஒரு 

சபோறிமுணறணய 

அணமத்துள்ளது. 

இணக்ைமானது 
  

19 மனித வள திட்டத்திகனத் தயாரித்தல் 

19.1 

2018.01.24 திகதிய சபோது 

நிர்வோக சுற்றறிக்ணக இல. 

02/2018 இன் இணைப்பு 02 

படிவத்தின் அடிப்பணடயில் 

மனித வளத் திட்டம் 

தயோரித்தல். 

இணக்ைமானது 
  

19.2 

 ஊழியர்களின் ஒவ்சவோரு 

உறுப்பினருக்கும் 

குணறந்தபட்ெம் 12 மணிந ர 

பயிற்சி ஆண்டுக்கு 12 மணி 

ந ரத்திற்கும் குணறயோமல் 

இருப்பணத நமற்கண்ட மனித 

வள திட்டம் உறுதி செய்ய 

நவண்டும். 

இணக்ைமானது 
  

19.3 

நமற்கண்ட சுற்றறிக்ணகயின் 

இணைப்பு 01 இல் 

சகோடுக்கப்பட்டுள்ள 

படிவத்தின் அடிப்பணடயில் 

அணனத்து  ஊழியர்களுக்கும் 

வருடோந்த செயற்திறன் 

ஒப்பந்தம் 

ணகசயழுத்திடப்பட்டுள்ளது. 

இணக்ைமானது 
  

19.4 

நமற்கண்ட சுற்றறிக்ணகயின் 
6.5 வது பந்திக்கு ஏற்ப 
மனிதவள நமம்போட்டுத் 

திட்டம், திறன் நமம்போட்டுத் 
திட்டங்கள் மற்றும் திறன் 
நமம்போட்டுத் திட்டங்கணள 
செயற்படுத்தல் ஆகியவற்றின் 
சபோறுப்பில் ஒரு மூத்த 
அதிகோரிணய நியமித்தல். 
 

இணக்ைமானது   
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20 ைணக்ைாய்வு  ந்திைளுக்ைான ச ாறுப்புக்ைள் 

20.1 

முந்ணதய ஆண்டிற்கோன 

கைக்கோய்வோளர்  ோயகத்தின் 

கைக்கோய்வு பத்திகளோல் 

சுட்டிக்கோட்டப்பட்ட 

குணறபோடுகணள ெரிசெய்தல் 

இணக்ைமானது 

cz;ikahd tpjj;jpYk; epahakhd 
tpjj;jpYk; fzf;Ffs; 

rku;g;gpf;fg;gl;Ls;snjd fzf;fha;T 
jiyikajpgjp jkJ fUj;ijj; 

njuptpj;Js;shu; 

 


