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றனரகம் ற்றும் ணி ப அதிினத்றப் திரிவு 
 

றனரக ற்றும் ணி ப அதிினத்றப் திரிவு, கத்வரறல் அதிினத்றப் திரிவு, ிசரத் 
வரறல்தட்தப் திரிவு, றட்டறடல், கண்கரிப்ன, றப்தடீ்டுப் திரிவு, றறப் திரிவு, உள்பகக் கக்கரய்வுப் 
திரிவு ன்நரறு 06 திரண திரிவுகபின் கலழ் கத்வரறல் அஷச்சறன் கட்டஷப்னம் 
எலங்கஷக்கப்தட்டு திகள் றஷநஶற்நப்தடுகறன்நண. 
 

அஷச்சறன் றனரக ற்றும் ணி ப அதிினத்றப் திரிினுள், ரதணம், சட்டம், தரல், தனகம், 
ஆக் கரப்தகம் னும் உத திரிவுகள் அடங்கும். குநறப்தரக அஷச்சறன் வதரதுரண றனரக 
டடிக்ஷககலம், அஷச்சுக் கட்டிடத்றன் தரரிப்னப் திகலம் இப் திரிிணரஶனஶ 
ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நது. இற்கஷ தின்னம் திகள் றனரக ற்றும் ணி ப அதிினத்றப் 
திரிிணரல் றஷநஶற்நப்தடுகறன்நது. 
 

 அஷச்சுப் திரட் வரகுறஷனேம், அஷச்சர் அலுனகத்ஷச் ஶசர்ந் திரட் 
வரகுறஷனேம் ஶசர்ந் உத்றஶரகத்ர்கபின் சுிதக் ஶகரஷ சம்தந்ரண அஷணத்துப் 
திகலம். 
 

 அஷச்சுப் திரட் வரகுறின் வு, வபிஶறுல், ிடுனஷந, னஷகி ஆஷச்சலட்டுகள், 
தனகரனச் சலட்டுகள் னனரண அஷணத்துப் திகலம். 
 

 அஷச்சுப் திரட் வரகுறிணதும், அஷச்சர் அலுனகத்ஷச் ஶசர்ந் திரட் 
வரகுறிணதும் ஶனறக ஶக் வகரடுப்தணவு, ிடுனஷந ரள் வகரடுப்தணவு, திரச் 
வசனவுகள் வரடர்தரண அஷணத்துப் திகலம். 

 

 அஷச்சுப் திரட் வரகுற வரடர்தரண கல்கலம், ற.தி. 71 இன் கலழ் திகஷப 
அங்கலகரித்துக் வகரள்பல் வரடர்தரண டடிக்ஷககலம். 

 

 உத்றஶரகத்ர் தி வற்நறடங்கஷப றப்னல், ஆட்ஶசர்ப்ன, றணங்கள், தினேர்வு, 
இடரற்நங்கள் வரடர்தரண டடிக்ஷககள். 
 

 திறஷன உத்றஶரகத்ர்கபின் வசரத்துகள், வதரறுப்னகள் வரடர்தரக வபிப்தடுத்ப்தடுகறன்ந 
திகடணங்கஷபப் வதற்றுக் வகரள்பல் வரடர்தரண திகலம், அஷச்சறன் னடரந் 
வசனரற்றுஷக அநறக்ஷகஷ தரரலன்நத்றற்குச் சர்ப்திக்கும் திகலம். 
 

 ணி ப னகரஷத்தும், உள்ரட்டு, வபிரட்டுப் திற்சற றகழ்ச்சறகள் வரடர்தரண அஷணத்துப் 
திகலம். 

 

 அட்ஶடரணி த்துங்கள் வரடர்தரண கடஷகள். 
 

 அஷச்சறன் கரிகள், கட்டிடங்கள், உத்றஶரகனர் இல்னங்கள், சுற்றுனர ிடுறகள் வரடர்தரண 
அஷணத்துப் திகலம். 
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அட்டண i 
 அங்கலகரிக்கப்தட்ட 

திப் வதர் 
திகபின் 
ண்ிக்ஷக 

னந்ற னடத்றல் 
இனந் 

ண்ிக்ஷக 

னடத்றல் இடம்வதற்ந ரற்நங்கள் டப்ன 
னடத்றல் 
ண்ிக்ஷக ஏய்வுபதநல் இடரற்நம் 

பதற்றுச் பென்ந 
இடரற்நம் 
பதற்று ந் 

ஆட்செர்ப்ன தினேர்வு திந 

1. வசனரபர் 01 01 - - - - - - 01 
2. வசனரபர் 

(கத்வரறல் 
இரஜரங்க 
அஷச்சர்) 

01 01 - - - - - - 01 

3. ஶனறக 
வசனரபர் 
(இன.ற.ஶச. ிஶசட 
ம்) 

02 02 - 01 01 - 01 - 02 

4. ஶனறக 
வசனரபர் 
(இன.க.ஶச. ிஶசட 
ம்) 

02 02 01 - - - - - 01 

5. திரண றற 
உத்றஶரகத்ர் 

01 - - - - - 01 (தறல் 
கடஷ) 

- 01 

6. சறஶஷ்ட உிச் 
வசனரபர் 

04 03 - 01 02 - - - 04 

7. திப்தரபர் (உம்) 09 01 (தறல் 
கடஷ) 

- - - - - - 01 (தறல் 
கடஷ) 

8. திப்தரபர் 
(இன.க.ஶச. I) 

04 01 (தறல் 
கடஷ) 

- - - - 01 (தறல் 
கடஷ) 

- 01 

9. திப்தரபர் 
(இன.ற.ஶச. I) 

02 01 - - - - - - 01 

10. திப்தரபர் 
(இன.ற.ஶச. I) 

01 01 - - - - - - 01 

11. திப்தரபர் 
(ரட்ட ிசர) 

25 18 05 - - 04 - - 17 

12. தி கக்கரபர் 01 01 - - - - - - 01 
13. தி உள்பகக் 

கக்கரய்ரபர் 
01 01 - - - - - - 01 

14. உள்பகக் 
கக்கரய்ரபர் 

01 - - - - - - - - 

15. கக்கரபர் 04 02 - 01 01 - - 01* 03 
16. உிச் வசனரபர் 07 06 - 01 - - - - 05 
17. திறப் திப்தரபர்/ 

உிப் திப்தரபர் 
(இன.ற.ஶச. III/II) 

03 02 - 01 01 - - - 02 

18. திறப் திப்தரபர்/ 
உிப் திப்தரபர் 
(இன.க.ஶச. III/II) 

04 03 - - - - 01 - 02 

19. திறப் திப்தரபர்/ 
உிப் திப்தரபர் 
(இன.ற.ஶச. III/II) 

03 01 - - - - - - 01 

20. திறப் திப்தரபர்/ 
உிப் திப்தரபர் 
(அ.ர.ஶச. III/II) 

02 01 - - - - - - 01 

21. திறப் திப்தரபர்/ 
உிப் திப்தரபர் 
(இன..வர. ற்றும் 
வர.வர.ஶச. 2 II/I) 

01 - - - - - - - - 

22. திறப் திப்தரபர்/ 
உிப் திப்தரபர் 
(உம்) 
றஷக்கபப் தி 
(அ.ர.ஶச. III/II) 

58 61 01 - - - - - 60 

23. சட்ட அலுனர் 01 - - - - - - - - 
24. சட்ட உிரபர் 02 01 - - - - 01 - - 
25. இந்றில் 01 01 - - - - - - 01 

03. ணி ப னகரணத்தும் 
3.1.1 திரட் பரகுற கட்டணப்ன 
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வதரநறினரபர் 
26. றனரக 

உத்றஶரகத்ர் 
04 03 01 - - - - - 02 

27. வரறவதர்ப்தரபர் 02 01 - - - - - - 01 
28. கல், 

வரடர்தரடல் 
வரறல்தட்த 
உத்றஶரகத்ர் 

04 03 - - - - - - 03 

29. வசனரபரின் 
இஷப்னச் 
வசனரபர் 

01 - - - - - - - - 

30. அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

1,221 1,046 - 49 43 - - 18** 1,022 

31. அதிினத்ற 
உிரபர் 

64 60 - 04 01 - - - 57 

32. ிசரக் 
கண்கரிப்ன 
உத்றஶரகத்ர் 

06 05 - - - - - - 05 

33. தனக அறதர் 01 01 - - - - - - 01 
34. வரறல்தட்த 

உத்றஶரகத்ர் 
01 01 - - - - - 01** - 

35. கட்டிட 
ஶற்தரர்ஷரபர் 

01 - - - - - - - 01 

36. ஶரட்ட றனரகற 
(ிசரப் 
ஶதரணரசறரிர்) 

01 01 - - - - - - 01 

37. அச 
னகரஷத்து 
உிரபர் 

57 43 - 04 04 - - - 43 

38. னகரஷத்து 
உிரபர் 
(வரறல்தட்தம் 
அல்னர) 

04 04 - - - - - - 04 

39. வரறல்தட்த 
உிரபர் 

01 - - - - - - - - 

40. னஷகப்தடப் 
திடிப்தரபர் 

01 01 - - - - - - 01 

41. டீிஶர கர 
இக்குணர் 

01 01 - - - - - - 01 

42. றன்சர 
தட்தினரபர் 

01 01 01 - - - - - - 

43. சரற 71 55 02 02 03 - - - 54 
44. அலுனக 

உிரபர் 
70 64 - 01 - - - - 63 

45. தங்கபர 
வதரறுப்தரபர் 

01 01 - - - - - - 01 

46. தனக உிரபர் 01 - - - - - - - - 
47. சரற உிரபர் 02 02 - - - - - - 02 
48. னங்கர வரறனரபர் 06 06 - - - - - - 06 
49. வரறனரபர் 01 01 - - - - - - 01 

*பதரது றனரக அணச்ெறணரல் கத்பரறல் அணச்ெறற்கு இணக்கப்தட்ட உத்றசரகத்ர்கள். 
**திந செணகளுக்கு ினகறச் பென்ந உத்றசரகத்ர்கள். 
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அட்டண ii 
 வதனம் தினேம் இடரற்நம் வதற்றுச் வசன்ந இடரற்நம் வதற்று ந் 

றகற செண றணனம் றகற செண றணனம் 

1. றன. ம்.ஶக.ஜ.ீஸ்.த.ீஶக. ஜஶசக்க 
திப்தரபர் (றட்டறடல்) 

2016.01.05 வன் ரகர றட்டறடல் 
வசனகம் 

  

2. றன. டப்.டப்.ஸ். ங்கப 
திப்தரபர் (றட்டறடல்) 

  2016.01.06 ரட்டச் வசனகம், 
யம்தரந்ஶரட்ஷட. 

3. றன. ஶஜ.சல. ஶன 
றஷநஶற்றுப் திப்தரபர், 
இனங்ஷக யதி அறகர சஷத. 

2016.02.12 உள்ரட்டலுல்கள் 
அஷச்சு. 

  

4. றன. ஸ்.ஆர். குரஶக 
கக்கரபர் 

2016.02.25 இனங்ஷகத் ஷப்தஷட   

5. றனற ஶக.ஜ.ீடீ.ன். ஜசறங்ய 
கக்கரபர் 

  2016.02.26 இனங்ஷகத் ஷப்தஷட 

6. றனற த.ீம்.டப்.ஸ். குர்ண 
உிச் வசனரபர் 

2016.03.02 இநப்தர் அதிினத்றத் 
றஷக்கபம் 

  

7. றனற ம்.ஶக.ஶக.ஆர். அஶதீ 
ஶனறக வசனரபர் (றனரகனம், 
ணி ப அதிினத்றனேம்) 

  2016.04.25 சனெக லுவூட்டல், 
னஶணரம்னஷக அஷச்சு 

8. றன. ம்.த.ீஈ.ம். றஶசர 
உிப் திப்தரபர் (றட்டறடல்) 

  2016.09.07 கனத்றட்ட னகரஷத்து, 
கண்கரிப்னத் றஷக்கபம். 

9. றனற ம்.ஶக.ஶக.ஆர். அஶதீ 
ஶனறக வசனரபர் (றனரகனம், 
ணி ப அதிினத்றனேம்) 

2016.09.13 வதரது றனரக, 
னகரஷத்து அஷச்சு. 

  

10. றன. டீ.சல. சறநறதத்ண 
சறஶஷ்ட உிச் வசனரபர் 

2016.09.13 சுற்நரடல் அஷச்சு.   

11. றனற ஜ.ீல்.ஜ.ீ வதஶர 
சறஶஷ்ட உிச் வசனரபர் 

  2016.10.19 ஶல் ரகர சஷத. 

12. றனற ம்.ஶக.ரீ. சஜீண ீ
சறஶஷ்ட உிச் வசனரபர் 

  2016.11.09 கல்ி அஷச்சு. 

13. றன. ஶக.னை. ஜஶசக்க 
உிப் திப்தரபர் (றட்டறடல்) 

2016.11.22 ஜணரறதற வசனகம்.   

 
 

அட்டண iii 
 வதனம் தினேம் இடரற்நம் வதற்றுச் வசன்ந இடரற்நம் வதற்று ந் 

றகற செண றணனம் றகற செண றணனம் 

1. றனற டப்..சல. ணசுந் 
றகழ்ச்சறத் றட்ட உிரபர் 

2016.02.05  கனரச்சர அலுல்கள் 
றஷக்கபம் 

  

2. றனற ச்.த.ீ சறங்ய 
றகழ்ச்சறத் றட்ட உிரபர் 

  2016.04.26 ரவணரனற கன ஶசஷ 
றஷனம். 

3. றனற ஶக.னை.ஸ். ந்ற 
அதிினத்ற உிரபர் 

2016.08.01 உள்ரட்டலுல்கள் 
அஷச்சு. 

  

4. றனற டப்..டீ.ன்.. ணிகஆச்சற 
அதிினத்ற உிரபர் 

2016.09.30 கன அதிினத்றத் 
றஷக்கபம் 

  

5. றனற ஆர்.ம். ரசறங்ய 
அதிினத்ற உிரபர் 

2016.10.24 வபிரட்டலுல்கள் 
அஷச்சு. 

  

6. றன. ச்.சல.டீ.  வசரய்சர 
சட்ட உிரபர் 

2016.10.31 கபிர் ற்றும் சறறுர் 
அலுல்கள் அஷச்சு. 

  

3.2 இடரற்நங்கள் பரடர்தரண ிதங்கள் 
3.2.1 அகறன ரட்டுச் செண 

 

3.2.2 இணந் செண (அதிினத்ற 
உிரபர்) 
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அட்டண iv 

 வதனம் தினேம் இடரற்நம் வதற்றுச் வசன்ந இடரற்நம் வதற்று ந் 

றகற செண றணனம் றகற செண றணனம் 

1. றனற ச்.ஜ.ீடீ. னஷ்தரலீ 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.01.01 சனெக ஶசஷகள் 
றஷக்கபம் 

  

2. டீ.ம்.த.ீம். வசணித்ண 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.02.01 கல்ி அஷச்சு   

3. ஆர்..டப்.ஸ். ரஜதக்  
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.02.01 கரி உதஶரக, வகரள்ஷகத் 
றட்டறடல் றஷக்கபம் 

  

4. றனற ஜ.ீஆர். ந்ற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.02.01 ிசரத் றஷக்கபம்   

5. ய்.ம்.த.ீ ரப்தர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.02.01 ிசரத் றஷக்கபம்   

6. றன. த.ீ ிஜறன் 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.02.01 கம்தணிப் தறரபர் றஷக்கபம் 

7. றன. ஶக.ஜ.ீ.ஶக. வகப்வதட்டிர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.02.10 அதிினத்றத் றநனஷநகள், 
சர்ஶச ர்த்க அஷச்சு. 

8. றனற ச்.ஆர்.ஸ்.ல்.ஸ். ஜீ 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.02.24 திஶச வசனகம், 
ன்கடுஷ. 

  

9. றனற .னை. வன்ணக்ஶகரன் 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.03.08 ிசரத் றஷக்கபம்   

10. ஶக. சுன் 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.03.09 உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சு. 

11. றன. னை.ஆர்.ன்.ய். தண்டர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.03.21 உள்ரட்டலுல்கள் 
அஷச்சு. 

  

12. றனற ஜ.ீத.ீ சந்ீதண ீ
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.04.01 றன்சக்ற, னதுப்திக்கத்க்க 
சக்றலு அஷச்சு. 

13. றன. டீ.ஆர்..ம்.த.ீன். றசரரக்க 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.04.01 உர் கல்ி, வடுஞ்சரஷனகள் 
அஷச்சு 

14. றனற டப்.ச்.ன். ஜறனக்க 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.04.01 உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சு 

15. றனற ச்.. சந்ரனற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.04.01 உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சு   

16. ஶஜ.ஶக..சல. அஶதிக்கற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.04.01 உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சு 

17. றன. தி.ஜ.ீசல. னஷ்தகுர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.04.01 இனங்ஷக னஷகித் 
றஷக்கபம். 

  

18. றனற ஶஜ. கனர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.04.08 வதரது றனரக, னகரஷத்து 
அஷச்சு. 

19. றன. ஶக.ம்.ம்.ஸ். அஶசரக்க 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.05.02 அணர்த் னகரஷத்து 
அஷச்சு. 

  

20. றனற த.ீம்.டீ.டீ. தறரஜ 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.05.02 ஏய்வூறத் றஷக்கபம்.   

21. றனற டப்.ஜ.ீ.டீ. ரஜதக்  
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.05.18 அதிினத்றத் றநனஷநகள், 
சர்ஶச ர்த்க அஷச்சு. 

22. றனற தி.ச். அஶணரர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.05.31 கன அதிினத்றத் 
றஷக்கபம் 

  

23. றன. டப்.ம்.ஸ்.ஶக. ரசன 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.06.01 ணிலு, ஶஷன ரய்ப்ன 
அஷச்சு. 

  

24. றன. ச்.த.ீஜ.ீஸ்.ஶக. 
யறக்வகரடப்திட்டி 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.06.01 உர் கல்ி, வடுஞ்சரஷனகள் 
அஷச்சு. 

3.2.3 அதிினத்ற உத்றசரகத்ர் செண (அதிினத்ற 
உத்றசரகத்ர்) 
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25. றனற ச்.ஶக.ஶக. வதஶர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.06.01 ஶசற வகரள்ஷககள், 
வதரனபரர அலுல்கள் 
அஷச்சு. 

  

26. றனற ச்.ல்.ஸ். சுணந்ற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.06.01 உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சு. 

27. ம்.ஸ். கஜீ 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.06.08 கன அதிினத்றத் 
றஷக்கபம். 

  

28. றனற ம்.ச்.ப். னஷ்ர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.06.15 தறரபர் ரகத் 
றஷக்கபம். 

  

29. றன. ஶக.ஜ.ீ ஜந் னஷ்தகுர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.06.24 ஜணரறதற வசனகம்.   

30. றனற ம்.ஜ.ீஆர்.ன். கரந்ற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.06.30 வதனந் ஶரட்டக் 
ஷகத்வரறல் அஷச்சு. 

  

31. ம்.ஶக. ீசறங்ய 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.06.09 கன அதிினத்றத் 
றஷக்கபம். 

32. றனற ச்.ம்.ஸ்.ஸ். ஶயத் 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.06.13 உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சு. 

33. றனற ச்... ிரலீ 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.06.13 ஶசற வகரள்ஷககள், 
வதரனபரர அலுல்கள் 
அஷச்சு. 

34. றன. டீ..ஸ். னனதுகுர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.07.01 ிசரத் றஷக்கபம்.   

35. றனற ன்.த.ீன். சரங்ஜற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.07.01 ிசரத் றஷக்கபம்.   

36. றன. த.ீம். கறரிரந் 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.07.01 ிசரத் றஷக்கபம்.   

37. றனற .ீன்.. கரஞ்சணர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.07.01 வதனந் ஶரட்டக் 
ஷகத்வரறல் அஷச்சு. 

  

38. றனற ன்.டப்.ம். சந்றகரந்ற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.07.01 வதனந் ஶரட்டக் ஷகத்வரறல் 
அஷச்சு. 

39. றனற ம்.ல்.ஸ். குறனக்க 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.07.01 திஶச வசனகம், வயரஷ. 

40. றனற ஶஜ.ம்.ன். ஜசூரி 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.07.08 வபிரட்டு ஶஷன ரய்ப்ன 
அஷச்சு. 

41. றனற ல்.டப்.ஸ்.ல். ரஜதக்  
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.07.12 திஶச வசனகம், கபணி. 

42. றன. ஶக.ம்.த.ீஸ். சந்றசறநற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.07.01 ிசரத் றஷக்கபம்.   

43. றனற ச்.ம்.ஸ்.ஸ். ஜஶசண 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.07.01 ிசரத் றஷக்கபம்.   

44. றனற டப்..ன்.ஸ். றயறரி 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.07.01 ிசரத் றஷக்கபம்.   

45. றனற .ஜ.ீஸ்.ம். னங்கரறனக்க 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.07.12 ிசரத் றஷக்கபம்.   

46. றனற ஶக.ஶக.ன்.ஶக. ீ 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.07.28 கன அதிினத்றத் 
றஷக்கபம். 

  

47. றனற ம்.ஶக.ன்.ஆர். வரனனஶ 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.08.01 ீர்ப்தரசணத் றஷக்கபம்.   

48. றனற ஆர்.சல.. திரிங்கண ீ
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.08.01 அதிினத்றத் றநனஷநகள், 
சர்ஶச ர்த்க அஷச்சு. 

49. றனற ச்.ம்..ஶக. ீக்ஶகரன் 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.08.04 ிசரத் றஷக்கபம்.   

50. றனற சல. அக்ஶகரன் 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.08.09 ிசரத் றஷக்கபம்.   
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51. றனற தி.ஜ.ீடப்.ஜ.ீ குதுங்க 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.08.15 ிசரத் றஷக்கபம்.   

52. றனற ..ன். ிஶஜறனக்க 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.08.19 ிசரத் றஷக்கபம்.   

53. றனற ஶக.ம். ீகர றசரரக்க 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.08.30 ிசரத் றஷக்கபம்.   

54. றனற த.ீத.ீன். கண ீ
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.09.01 வதனந் ஶரட்டக் ஷகத்வரறல் 
அஷச்சு. 

55. றனற ஜ.ீம். ந்ற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.09.01 வங்குச் வசய்ஷகச் சஷத. 

56. றனற ஜ.ீல்.டீ. னக் ரந்ற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.09.01 உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சு. 

57. றனற ஜ.ீஜ.ீ வகௌல்ர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.09.01 திஶச வசனகம், அகனத்ஷ. 

58. றனற ம்..ன். குனறணி 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.09.01 சனரஞ்சரர் சலர்றனத்த் 
றஷக்கபம். 

  

59. றனற ஸ். ர்றனர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.09.02 கரி ஆஷரபர் ரகத் 
றஷக்கபம். 

60. றனற ம்.தி.. தூறகர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.09.21 திஶச வசனகம், 
தத்ஶகஷ. 

  

61. றனற ஶஜ.. ஜந்ற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.10.03 ஆட்கஷபப் தறவு வசய்னேம் 
றஷக்கபம். 

  

62. றன. ம்.டப்.சல.ஸ். குர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.10.03 அணர்த் னகரஷத்து 
அஷச்சு. 

63. றனற ச்.ம்.சல. ஶயத் 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.10.03 உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சு. 

64. றன. ஆர்.ம்.டப்.ஶக. த்ரக்க 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.10.04 தறரபர் ரகத் றஷக்கபம். 

65. றனற ஶஜ..ஸ்.ம். ஜசூரி 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.10.01 உள்ரட்டலுல்கள் 
அஷச்சு. 

  

66. றன. ஆர்.தி.டீ.தி. ரஜதக்  
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.10.11 கன ஶசஷகள் றஷக்கபம். 

67. றனற  டீ.. கர சரந்ண ீ
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.10.28 ிசரத் றஷக்கபம். 

68. றனற யர்ண ீஅஶதர்ண 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.11.01 வபிரட்டு ஶஷன ரய்ப்னகள் 
அஷச்சு. 

69. றனற ன்..ஶக. வஶனணவன 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.11.01 ஶர்ல்கள் ஆஷக்குல.   

70. றன. ச்...ன். ஶயணக்கஆச்சற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.11.01 ிசரத் றஷக்கபம்.   

71. றனற ச்.ஆர்.ஸ்.. தரீிஸ் 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.11.01 ிசரத் றஷக்கபம். 

72. ஸ்.டீ. ந்ரர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.11.01 உள்ரட்டலுல்கள் 
அஷச்சு. 

  

73. றனற ச்.ரீ. ஶரயறண ீ
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.11.02 திஶச வசனகம், 
ஶதனஷப. 

74. றனற ய்.ம்.ரீ. ல்கரந்ற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.11.07 உர் கல்ி, வடுஞ்சரஷனகள் 
அஷச்சு. 

75. றனற  டப்.ஆர்..ீ  சறல்ர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.11.07 ஶசற வகரள்ஷககள், 
வதரனபரர அலுல்கள் 
அஷச்சு. 

76. றனற டீ.ஶக.ன்.ரீ. வரக்கும்ன 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.11.07 அணர்த் னகரஷத்து 
அஷச்சு. 

77. றனற ம்.னை.டீ.ஜ.ீ குரசறநற   2016.11.10 வரல்வதரனள் றஷக்கபம். 
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(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 
78. றனற ம்.டீ.ஸ்.. குரரி 

(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 
2016.11.11 ஶர்ல்கள் ஆஷக்குல.   

79. றனற ஆர்.. சுர்னர 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.12.01 உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சு. 

80. றனற ம்..டப். திரந்து 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.12.01 உள்ரட்டலுல்கள் 
அஷச்சு. 

  

81. றனற .ம்.ன். அத்ரக்க 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.12.01 உள்ரட்டலுல்கள் 
அஷச்சு. 

  

82. டீ.ஸ். அனததுஶக 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.12.01 கன அதிினத்றத் 
றஷக்கபம். 

  

83. றன. ஸ்.த.ீ ம்ரனுஶல் 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

2016.12.02 கடற்வநரறல், ீரில் பத் 
றஷக்கபம். 

  

84. றனற ஆர்..ம்.ஸ். சறங்ய 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.12.08 அதிினத்றத் றநனஷநகள், 
சர்ஶச ர்த்க அஷச்சு. 

85. றனற ச்.ஶக.ஸ். றல்றணி 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.12.09 ஷகத்வரறல், ரித 
அலுல்கள் அஷச்சு. 

86. றனற தி.ல்.ன். குசறங்ய 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.12.20 கறரறப் வதரனபரர 
அலுல்கள் அஷச்சு. 

87. றனற த.ீஸ். றனங்கற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.12.20 திஶச வசனகம், 
வரடரங்வகரஷட. 

88. றன. ச்.டீ.சல.ன். திசறநற 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.12.29 கறரறப் வதரனபரர 
அலுல்கள் அஷச்சு. 

89. றனற ஸ்.ஸ். ஶயத் 
(அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்) 

  2016.12.29 திஶச வசனகம், 
கம்தயர. 

 
 
 

அட்டண v 
 வதனம் தினேம் இடரற்நம் வதற்றுச் வசன்ந இடரற்நம் வதற்று ந் 

றகற செண றணனம் றகற செண றணனம் 

1. றனற ஆர்.ஶக.ஸ். றல்யரண ீ
(அச னகரஷத்து உிரபர்) 

2016.01.03 ரட்டச் வசனகம், 
கரனற. 

  

2. றனற குனறகர கணி 
அம்தத் 
(அச னகரஷத்து உிரபர்) 

  2016.02.08 திஶச வசனகம், 
அக்ீண. 

3. றனற டப்.ம். குனசறங்ய 
(அச னகரஷத்து உிரபர்) 

  2016.03.01 கல்ி அஷச்சு 

4. றனற ரீ.ஸ்.ஸ். வதஶர 
(அச னகரஷத்து உிரபர்) 

  2016.03.03 வகர/ னஸ்னறம் கபிர் கல்லூரி. 

5. றனற ஈ.. னறனரண ீ
(அச னகரஷத்து உிரபர்) 

2016.03.16 திஶச வசனகம், 
கஷந. 

  

6. றனற ஸ்..ன். றல்றணி 
(அச னகரஷத்து உிரபர்) 

2016.04.25 கக்கரய்ரபர் அறதற 
றஷக்கபம். 

  

7. வசல்ி ஜ.ீய்.ஸ். வதஶர 
(அச னகரஷத்து உிரபர்) 

2016.07.20 ீர்ப்தரசண அஷச்சு.   

8. றனற ஜ.ீல்.ஆர். சரந்ண ீ
(அச னகரஷத்து உிரபர்) 

2016.08.01 கக்கரய்ரபர் அறதற 
றஷக்கபம். 

  

 
 
 
 

3.2.4 இணந் செண (அெ னகரணத்து உிரபர்) 
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அட்டண vi 

 வதனம் தினேம் இடரற்நம் வதற்றுச் வசன்ந இடரற்நம் வதற்று ந் 

றகற செண றணனம் றகற செண றணனம் 

1. றன. ச்..ம். யத்துறுசறங்ய 
சரற 

2016.03.03 ரக, ஶல் ரகர 
அதிினத்ற அஷச்சு. 

  

2. றன. ச்.ஸ்.ஶக. அன குர 
சரற 

2016.12.29 சட்டம், எலங்கு ற்றும் 
வன்தகுற அதிினத்ற 
அஷச்சு. 

  

3. றன. ரீ.ஜ.ீடப். அஶதத்ண 
சரற 

  2016.02.13 லுரர அதிினத்ற, 
ணசலரசறகள் அஷச்சு. 

4. றன. த.ீஆர்.ஶக. திஶசந்ற 
சரற 

  2016.04.01 ஶசற சகரழ்வு, அசகன 
வரறகள் அஷச்சு. 

5. றன. ஶஜ.ம்.ஸ்.ஶக. ஜறனக்க 
சரற 

  2016.06.06 வதரது றனரக, னகரஷத்து 
அஷச்சு. 

 
 

அட்டண vii 
 ிதம் னந்ற னடம் (2015) டப்ன னடம் (2016) 

கறணடக்கப் பதற்ந 
ண்ிக்ணக 

அங்கலகரிக்கப்தட்ட 
ண்ிக்ணக 

ஞ்ெற 
ண்ிக்ணக 

கறணடக்கப் பதற்ந 
ண்ிக்ணக 

அங்கலகரிக்கப்தட்ட 
ண்ிக்ணக 

ஞ்ெற 
ண்ிக்ணக 

1. ஆட்ஶசர்ப்ன - - - 06 04 02 
2. தரீட்ஷச டரத்துல் 44 44 - - - - 
3. ஶர்னகப் தரீட்ஷச 

டரத்துல் 
- - - - - - 

4. ஶசஷில் 
றந்ரக்குல் 

01 01 - 24 07 17 

5. தினேர்வு - - - 04 04 - 
6. சம்தப ற்நம் 

வசலுத்துல் 
1,307 1,229 78 446 446 - 

7. ஶசஷ ீடிப்ன 01 01 - - - - 
8. ஆட்ஶசர்ப்ன ஷடனஷந 

ரரித்ல் 
- - - - - - 

9. திஷ ிட்டு 
ினகறச் வசல்னல் 

01 01 - 03 03 - 

10. ஶஷன இஷடறறுத்ம் - - - - - - 
11. ீபச் ஶசஷில் 

அர்த்துல் 
01 01 - 01 01 - 

12. எலக்கரற்று 
டடிக்ஷக 

- - - - - - 

13. வபிரட்டு ிடுனஷந 
அங்கலகரித்ல் (ணிப்தட்ட) 

15 15 - 11 11 - 

14. வபிரட்டுப் னனஷப் 
தரிசறல் (ீண்டகரன தட்டப் 
தின் தடிப்னப் தட்டம்) 

03 03 - 01 அங்கலகரத்றற்கரக வதரது றனரக 
அஷச்சறற்கு அனுப்தப்தட்டது. 

15. அஷச்சஷப் 
தத்றம் 

53 41 12 
(அங்கலகரிக்கப்தடரது) 

55 48 07 
(அங்கலகரிக்கப்தடரது) 

16. திஷ ஆம்தித்ல் - - - - - - 
17. திஷ ிடுித்ல் - - - - - - 
18. கடன் அங்கலகரித்ல்       

 (i) ஆணக் கடன் 09 09 - 01 01 - 
 (ii) ரகணக் கடன் - - - - - - 

 (iii) ஷண கடன் - - - - - - 

3.2.4 இணந் செண (ெரற) 

 

3.3 ரதண டடிக்ணககள் 
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அட்டண viii 

 தரடவநற திற்சற றறுணம் உத்றஶரகத்ரின் வதர் தி கரனப்தகுற தரடவநறக் 
கட்டம் 
(னொ.ற.) 

1. றழ் வரற 
டிப்ஶபரர தரடவநற 

வகரலம்னப் 
தல்கஷனக்ககம் 

றனற குரண ீ
வதரனஸ்ம 

உிச் 
வசனரபர் 

2016.01.15 0.012 

2. கனரறறப் தட்டம் ஶதரஷணப் 
தல்கஷனக்ககம் 

றனற த.ீச். 
யந்துன்ஶய 

சறஶஷ்ட உிச் 
வசனரபர் 

2016.01.29 0.100 

3. உர் கல்ிக்கரண 
னள்பிிதில் 
வரடர்தரண தரடவநற 

ஶசற உர் கல்ி 
றஷனம் 

றன. ஶக.னை. ஜஶசக்க உிப் 
திப்தரபர் 

2016.03.12 
வரடக்கம் 
04 ரட்கள் 

0.020 

4. உர் கல்ிக்கரண 
னள்பிிதில் 
வரடர்தரண தரடவநற 

ஶசற உர் கல்ி 
றஷனம் 

றனற குரண ீ
வதரனஸ்ம 

உிச் 
வசனரபர் 

2016.03.12 
வரடக்கம் 
04 ரட்கள் 

0.020 

5. AAT தரடவநற AAT வ னங்கர றறுணம் றனற சல.ஸ். 
வயட்டிஆச்சற 

கக்கரபர் 2016.11.01 – 
2016.11.02 

0.011 

6. தட்டப் தின் தடிப்னப் 
தட்டம் 

வகரலம்னப் 
தல்கஷனக்ககம் 

றனற ஸ்.. ீர 
ர்ண ீ

உிச் 
வசனரபர் 

2016.11.15 0.125 

7. தட்டப் தின் தடிப்னப் 
தட்டம் 

வகரலம்னப் 
தல்கஷனக்ககம் 

றனற தூர 
ீக்வகரடி 

உிச் 
வசனரபர் 

2016.11.15 0.127 

8. தட்டப் தின் தடிப்னப் 
தட்டம் 

னகுணு தல்கஷனக்ககம் றன. .ஆர்.ம்.ஜ.ீ 
த்ண தண்டர 

உிப் 
திப்தரபர் 

2016.11.26 
வரடக்கம் 

0.077 

9. கஷனரிப் தட்டம் கபணிப் தல்கஷனக்ககம் றனற ஶக.ஜ.ீடீ.ன். 
ஜசறங்ய 

கக்கரபர் 2016.11.26 
வரடக்கம் 

0.107 

தரடவநறகபின் ண்ிக்ஷக - 07 தங்கு தற்நற உத்றசரகத்ர்கபின் ண்ிக்ணக - 09 பரத்ச் பெனவு 0.602 

 
 

அட்டண ix 
 தரடவநற திற்சற றறுணம் உத்றஶரகத்ரின் வதர் தி கரனப்தகுற தரடவநறக் 

கட்டம் 
(னொ.ற.) 

1. Joomla and Word 

Press ப் தன்தடுத்ற 
இஷத்ப 
ஷனஷப்ஷத 
அதிினத்ற வசய்து 
வரடர்தரண குறுகற 
கரனப் திற்சறப் 
தரடவநற 

இனங்ஷக றநந் 
தல்கஷனக்ககம் 

றன. ச்..ம். ஶசப்திரி கல் 
வரறல்தட்த 
உத்றஶரகத்ர் 

2016.05.28 – 
2016.08.06 
ஷ 
10 ர 
இறுற 
ரட்கள் 

0.02 

2. றனற ம்..ஶஜ. 
திரிர்ண ீ

கல் 
வரறல்தட்த 
உத்றஶரகத்ர் 

0.02 

தரடவநறகபின் ண்ிக்ஷக - 01 தங்கு தற்நற உத்றசரகத்ர்கபின் ண்ிக்ணக - 02 பரத்ச் பெனவு 0.04 

 
 

அட்டண x 
 தரடவநற திற்சற றறுணம் உத்றஶரகத்ரின் வதர் தி கரனப்தகுற தரடவநறக் 

கட்டம் 
(னொ.ற.) 

1. சலகரஸ் ற்றும் ஶத 
ஶரல் (Sigas & Pay roll) 

திற்சற 

றனரஶர றறுணம் றனற ரந்ற 
ிக்கறசறங்ய 

அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

2016.02.13 – 
2016.02.15 

0.016 

2. ஊடகச் வசனர்வு இனங்ஷக ஊடகப் 
திற்சற றறுணம் 

றனற த.ீன். சஜீண ீ அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

2016.08.10 – 
2016.08.12 

0.015 

3. சறில் றநன் அதிினத்ற றனற ஆர்.த.ீன். அதிினத்ற 2016.11.02 – 0.017 

3.4 ணி ப அதிினத்ற 
3.4.1 உள்ரட்டுப் திற்ெற றகழ்ச்ெறகள் - அகறன ரட்டுச் செண 

 

3.4.2 கல் பரறல்நுட்தச் செண 

 

3.4.3 அதிினத்ற உத்றசரகத்ர் செண 
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ஏய்வூறங்கஷபக் 
கிப்திடுலும், 
வகரடுப்தணவுகஷப 
ஶற்வகரள்பலும் 

றறம் சுஜீண ீ உத்றஶரகத்ர் 2016.11.03 

4. சறில் 
ஏய்வூறங்கஷபக் 
கிப்திடுலும், 
வகரடுப்தணவுகஷப 
ஶற்வகரள்பலும் 

றநன் அதிினத்ற 
றறம் 

றனற ல்..டீ. ர்ண ீ அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

2016.11.02 – 
2016.11.03 

0.017 

5. ஆங்கறன வரற 
டிப்ஶபரர தரடவநற 
(கட்டம் I) 

இனங்ஷக அதிினத்ற 
றனரக றறுகம் 
(SLIDA) 

றனற றரர சந்ரலீ அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

2016.11.06 0.025 

தரடவநறகபின் ண்ிக்ஷக - 04 தங்கு தற்நற உத்றசரகத்ர்கபின் ண்ிக்ணக - 05 பரத்ச் பெனவு 0.090 

 
 
 

அட்டண xi 
 தரடபநற திற்ெற றறுணம் உத்றசரகத்ரின் பதர் தி கரனப்தகுற தரடபநறக் 

கட்டம் 
(னொ.ற.) 

1. ஆங்கறன வரற 
டிப்ஶபரர தரடவநற 
(கட்டம் II) 

வ ஜர்ணன 
தல்கஷனக்ககம் 

றனற ச்.சல.டீ. வசரய்சர சட்ட 
உிரபர் 

2016.02.22 
வரடக்கம் 

0.025 

2. னஶகரன கல் 
னஷநஷ (GIS) 
வரடர்தரண தரடவநற 

வகரலம்னப் 
தல்கஷனக்ககம் 

றனற .ஸ்.. 
ஶயரதற 

றட்டறடல் 
உிரபர் 

2016.10.14 
வரடக்கம் 08 
ரட்கள் 

0.025 

3. ஆங்கறன வரற 
டிப்ஶபரர தரடவநற 

இனங்ஷக அதிினத்ற 
றனரக றறுகம் 
(SLIDA) 

றன. டீ.ல்.ஜ.ீ றனக்கத்ண ிசர 
கண்கரிப்ன 
உத்றஶரகத்ர் 

2016.11.13 0.042 

தரடபநறகபின் ண்ிக்ணக - 03 தங்கு தற்நற உத்றசரகத்ர்கபின் ண்ிக்ணக - 03 பரத்ச் பெனவு 0.092 

 
 

அட்டண xii 
 தரடபநற திற்ெற றறுணம் உத்றசரகத்ரின் 

பதர் 
தி கரனப்தகுற தரடபநறக் 

கட்டம் 
(னொ.ற.) 

1. சலகரஸ் ற்றும் ஶத ஶரல் 
திற்சற 

றனரஶர 
றறுணம் 

றனற கணி தூறகர 
தண்டர 

அச னகரஷத்து 
உிரபர் 

2016.02.13 – 
2016.02.15 

0.016 

2. எலக்கரற்று டடிக்ஷக 
னஷந 

வரறற் கல்ி 
றறுணம் 

றனற டப்.டீ. அஶணரர 
ந்ண ீ

அச னகரஷத்து 
உிரபர் 

2016.04.26 – 
2016.04.28 

0.008 

3. எலக்கரற்று டடிக்ஷக 
னஷந 

வரறற் கல்ி 
றறுணம் 

றனற ஸ்..ஶஜ. 
சத்துரிகர 

அச னகரஷத்து 
உிரபர் 

2016.04.26 – 
2016.04.28 

0.008 

தரடபநறகபின் ண்ிக்ணக - 02 தங்கு தற்நற உத்றசரகத்ர்கபின் ண்ிக்ணக - 03 பரத்ச் பெனவு 0.032 

 
 

அட்டண xiii 
 தரடபநற திற்ெற றறுணம் உத்றசரகத்ரின் 

பதர் 
தி கரனப்தகுற தரடபநறக் 

கட்டம் 
(னொ.ற.) 

1. ஊடகச் வசனர்வு இனங்ஷக ஊடகப் 
திற்சற றறுணம் 

றன. டப்.ஜ.ீ 
திஶறனக்க 

னஷகப்தடப் திடிப்தரபர் 2016.08.10 – 
2016.08.12 

0.015 

தரடபநறகபின் ண்ிக்ணக - 01 தங்கு தற்நற உத்றசரகத்ர்கபின் ண்ிக்ணக - 01 பரத்ச் பெனவு 0.015 

3.4.4 இணந் செண 

 

3.4.5 அெ னகரணத்து உிரபர் செண 

 

3.4.6 பரறல்நுட்தச் செண (னணகப்தடப் 
திடிப்தரபர்) 
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அட்டண xiv 

 தரடபநற திற்ெற றறுணம் உத்றசரகத்ரின் 
பதர் 

தி கரனப்தகுற தரடபநறக் 
கட்டம் 
(னொ.ற.) 

1. றன டிஷத்ல் 
வரடர்தரண குறுகற 
கரனப் திற்சறப் தரடவநற 

றர்ரக் 
ஷகத்வரறல் 
அதிினத்ற 
அறகர சஷத 

றனற ம்.த.ீ 
னறணக 

ிசரப் 
ஶதரணரசறரிர் 

2016.09.02 – 
2016.09.28  
(05 ரட்கள்) 

0.015 

தரடபநறகபின் ண்ிக்ணக - 01 தங்கு தற்நற உத்றசரகத்ர்கபின் ண்ிக்ணக - 01 பரத்ச் பெனவு 0.015 

 
அட்டண xv 

 தரடபநற திற்ெற றறுணம் உத்றசரகத்ரின் 
பதர் 

தி கரனப்தகுற தரடபநறக் 
கட்டம் 
(னொ.ற.) 

1. ஶற்ன 
உத்றஶரகத்ர், 
வரஷனஶதசற இக்குணர் 
அதிினத்ற வரடர்தரண 
வசனர்வு 

றநன் அதிினத்ற 
றறம் 

றன. டீ.. ஜர்ண அலுனக 
உிரபர் 

2016.03.09 0.005 

தரடபநறகபின் ண்ிக்ணக - 01 தங்கு தற்நற உத்றசரகத்ர்கபின் ண்ிக்ணக - 01 பரத்ச் பெனவு 0.005 

 
 
 

அட்டண xvi 
 தரடபநற திற்ெற றறுணம் உத்றசரகத்ரின் பதர் தி கரனப்தகுற தரடபநறக் 

கட்டம் 
(னொ.ற.) 

1. ிஷபரட்டு ற்றும் 
சுற்நரடல் ஊக்குிப்ன ரம் 

கத்வரறல் 
அஷச்சு 

அஷச்சு 
உத்றஶரகத்ர்கள் 

வதரது 2016.01.25 0.007 

2. கனத்றட்ட னகரஷத்து 
றகழ்ச்சற 

வயக்டர் 
வகரப்ஶதகடுஷ 
ிசர ஆரய்ச்சற, 
திற்சற றறுணம் 

அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர்கள், 
அச னகரஷத்து 
உிரபர்கள், 
அதிினத்ற 
உிரபர்கள் 

அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர், 
அச னகரஷத்து 
உிரபர், 
அதிினத்ற உிரபர் 

2016.04.27 0.05 

3. சர்ஶச சுற்நரடல் றணம் – 
2016 வகரண்டரடுல் 

கத்வரறல் 
அஷச்சு 

அஷச்சு 
உத்றஶரகத்ர்கள் 

வதரது 2016.06.05 0.01 

4. வகரள்னல் வரறற்தரடு 
வரடர்தரண திற்சற றகழ்ச்சற 

கத்வரறல் 
அஷச்சு 

வகரள்னல் 
டடிக்ஷககலடன் 
வரடர்னஷட 
உத்றஶரகத்ர்கள் 

வதரது  2016.07.13 0.02 

5. சரற திற்சறப் தரடவநற லுனுகம்வவய 
றகம்தத்ண 
ிடுனஷந ிடுற 

அஷச்சறன் சரறகள் சரற 2016.09.11 – 
2016.09.12 

0.002 

6. அலுனகச் ஶசஷ றநன் 
அதிினத்ற றகழ்ச்சற 

ஶசஷ ரரிப்னப் 
திற்சற றறுணம் – 
ஶதரஷண 

அலுனக உிரபர் 
ஶசஷஷச் ஶசர்ந் 
உத்றஶரகத்ர்கள் 

அலுனக உிரபர் 2016.11.05 – 
2016.11.06 

0.08 

7. னது னடத்றற்கரண ஆம்த 
றகழ்வு 

கத்வரறல் 
அஷச்சு 

அஷச்சறன் ல்னர 
உத்றஶரகத்ர்கலம் 

வதரது 2016.12.31 0.05 

தரடபநறகபின் ண்ிக்ணக - 07 பரத்ச் பெனவு 0.005 

 
 
 
 
 

3.4.7 பரறல்நுட்தச் செண (ிெரப் சதரணரெறரிர்) 

 

3.4.9 தம் பெலுத்ற டரத்ப்தட்ட தல்சறு திற்ெற றகழ்ச்ெறகள்/ பெனர்வுகள் 

 

3.4.8 அலுனக உிரபர் செண 
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தடம் 1 
அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்கள், அதிினத்ற உிரபர்கள் ற்றும் அச னகரஷத்து 
ஶசஷஷச் ஶசர்ந் உத்றஶரகத்ர்கலக்கரக, கத்வரறல் அஷச்சறன் திப்தரபர் 
(றட்டறடல்) றன. டப்.டப்.ஸ். ங்கப அர்கபிணரல் 2016.04.27 ஆம் றகற வயக்டர் 
வகரப்ஶதகடுஷ ிசர ஆரய்ச்சற, திற்சற றறுகத்றல் டரத்ப்தட்ட கனத்றட்ட 
னகரஷத்தும் வரடர்தரண திற்சற றகழ்ச்சற. 
 

 

தடம் 2 
அலுனக உிரபர்கலக்கரக, 2016.11.05, 2016.11.06 ஆம் 
றகறகபில் ஶதரஷண ஶசஷ ரரிப்ன திற்சற றறுகத்றல் 
டரத்ப்தட்ட அலுனகச் ஶசஷ றநன் அதிினத்ற றகழ்ச்சற. 
கத்வரறல் இரஜரங்க அஷச்சரின் வசனரபர் றன. டீ. ீ. 
தந்துனஶசண, உிச் வசனரபர் றனற ீர ர்ண,ீ 
அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர் றன. து ச குத்ண, அலுனக 
உிரபர்கஷபப் திறறறத்துப்தடுத்தும் ஷகில் றன. றல் 
றனக்கசறநற ஆகறஶரரல் ங்கப ிபக்ஶகற்நற வசனர்வு 
ஆம்திக்கப்தட்ட ஶதரது. 

 

உிச் வசனரபர் றனற ீர ர்ண,ீ சறஶஷ்ட உிச் 
வசனரபர் றனற ஶனக்கர வதஶர, திப்தரபர் (றட்டறடல்) றன. 
டப்.டப்.ஸ். ங்கப ஆகற உத்றஶரகத்ர்கபிணரல் அலுனகச் 

ஶசஷ றநன் அதிினத்ற றகழ்ச்சற றடரத்ப்தடுல். 

 

2016.12.31 ஆம் றகற ஷடவதற்ந னது னடத்றற்கரண 
ஆம்த றகழ்வு – றன. சந்ண குர்ண 
அர்கபிணரல் டரத்ப்தட்ட வசரற்வதரறவும், 
அஷச்சு உத்றஶரகத்ர்கபின் தங்குதற்றுலும் 
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அட்டண xvii 

 தரடவநற திற்சற றறுணம் உத்றஶரகத்ரின் வதர் தி கரனப்தகுற 

1. தனக கல் 
ஷனஷப்ன 

ஶசற தனக ற்றும் 
ஆப்தடுத்ல் சஷத 

வசல்ி ஆர்.த.ீனை. சசல 
ஜணரணந் 

தனக அறதர் 2016.03.16 

2. ரதணிறக் ஶகரஷ 
ற்தரடுகள் வரடர்தில் 
வபிவூட்டல் 

வதரது றனரக, 
னகரஷத்து 
அஷச்சு 

வசல்ி ஶக.னை.ஸ். 
ஶகரனஶக 

அச னகரஷத்து 
உிரபர் 

2016.08.11 – 
2016.08.12 

3. குல ற்றும் ணிதர் 
ஊக்கனெட்டல் 

இனங்ஷக அதிினத்ற 
றனரக றறுகம் 

றனற ஸ்.. ீர 
ர்ண ீ

உிச் வசனரபர்  
2016.06.16 

4. றனற உத்தனர 
குஶசக்க 

உிச் வசனரபர் 

5. வதரதுரண வகரள்னல் இனங்ஷக அதிினத்ற 
றனரக றறுகம் 

றனற ஶக.ஜ.ீடீ.ன். 
ஜசறங்ய 

கக்கரபர்  
 
2016.07.25 – 
2016.07.27 

6. றனற ..ீ ஜறர 
ந்ற 

உிச் வசனரபர் 

7. றனற ஸ்.. ீர 
ர்ண ீ

உிச் வசனரபர் 

8. ிஷனகூநல் வரடர்தரண 
வசனர்வு 

இனங்ஷக அதிினத்ற 
றனரக றறுகம் 

றனற ..ீ ஜறர 
ந்ற 

உிச் வசனரபர்  
2016.08.10 – 
2016.08.12 9. றனற ஸ்.. ீர 

ர்ண ீ
உிச் வசனரபர் 

10. றன. ஸ்.ரீ. சறநறரன்ண உிச் வசனரபர் 
11. றற னகரஷரபர்கள் 

அல்னரஶரனக்கரண 
உள்பகக் கக்கரய்வும், 
றனரகனம் 

இனங்ஷக அதிினத்ற 
றனரக றறுகம் 

றனற டப்.ம்.ஆர். 
ீக்வகரடி 

உிப் திப்தரபர் 2016.09.20 

12. உற்தத்ற ிஷபவுப் 
வதனக்கத்ஷனேம், 
த்ஷனேம் ஶம்தடுத்ல் 

இனங்ஷக அதிினத்ற 
றனரக றறுகம் 

றனற ஏ.ன்.ஆர். 
ர்த்ண 

அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர் 2016.08.15 

13. றன. து சகுத்ண அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர் 
14. றனற ன்.ஸ்.ன். 

வந்துஶக 
அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர் 

15. றனற டப்.ல்.. 
ீசறங்ய 

அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர் 

16. றனற த.ீடப். சசறங்ய அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர் 
17. அச றற 

னகரஷத்தும் 
இனங்ஷக அதிினத்ற 
றனரக றறுகம் 

றனற ச்.ம்.ன்.ஜ.ீ 
ஶயத் 

அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்  
 
 
2016.08.18 – 
2016.08.19 

18.   றனற ன்.ஸ்.ன். 
வந்துஶக 

அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர் 

19. அச றற 
னகரஷத்தும் 

இனங்ஷக அதிினத்ற 
றனரக றறுகம் 

வசல்ி டீ.சல.த.ீஸ். 
ீசறநற 

அச னகரஷத்து 
உிரபர் 

 
2016.03.10 - 
2016.03.00 20. வசல்ி .ம்.ன்.ஜ.ீ 

ஶயத் 
அச னகரஷத்து 
உிரபர் 

21. ரதண ிறக் 
ஶகரஷிலுள்ப 
ற்தரடுகள் 

இனங்ஷக அதிினத்ற 
றனரக றறுகம் 

றனற ஸ்..ஶஜ. 
சத்துரிகர 

அச னகரஷத்து 
உிரபர் 

 
2016.03.31 - 
2016.04.01 22. றனற டப்.டீ. அஶணரர 

ந்ண ீ
அச னகரஷத்து 
உிரபர் 

23. அச றற வரடர்தரண 
தரடவநற 

இனங்ஷக அதிினத்ற 
றனரக றறுகம் 

றனற டீ.ல்.த.ீஸ். 
ீசறநற 

அச னகரஷத்து 
உிரபர் 

 
2016.04.25 – 
2016.04.26 24. றனற ஜ.ீஜ.ீசல.ஶஜ. 

வதஶர 
அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர் 

தரடவநறகபின் ண்ிக்ஷக - 11 தங்கு தற்நற உத்றசரகத்ர்கபின் ண்ிக்ணக - 24  

3.4.10 இனெரக டரத்ப்தட்ட திற்ெற றகழ்ச்ெறகள்/ பெனர்வுகள் 
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அட்டண xviii 
 உரி ஶசஷ தரடவநறகபின்/ 

வசனர்வுகபின் 
ண்ிக்ஷக 

தங்கு தற்நற 
உத்றஶரகத்ர்கபின் 

ண்ிக்ஷக - 24 

வசனவு வசய்ப்தட்ட 
வரஷக 
(னொ.ற.) 

1. அகறன ரட்டுச் ஶசஷஷச் ஶசர்ந் உத்றஶரகத்ர்கள் 07 09 0.60 
2. கல் வரறல்தட்த ஶசஷஷச் ஶசர்ந் 

உத்றஶரகத்ர்கள் 
01 02 0.04 

3. இஷந் ஶசஷஷச் ஶசர்ந் உத்றஶரகத்ர்கள் 03 03 0.09 
4. அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர் ஶசஷஷச் ஶசர்ந் 

உத்றஶரகத்ர்கள் 
04 05 0.09 

5. வரறல்தட்த ஶசஷஷச் ஶசர்ந் உத்றஶரகத்ர்கள் - 
ிசரப் ஶதரணரசறரிர் 

01 01 0.01 

6. வரறல்தட்த ஶசஷஷச் ஶசர்ந் உத்றஶரகத்ர்கள் – 
தடப்திடிப்தரபர் 

01 01 0.01 

7. அச னகரஷத்து உிரபர் ஶசஷஷச் ஶசர்ந் 
உத்றஶரகத்ர்கள் 

02 03 0.03 

8. அலுனக உிரபர் ஶசஷஷச் ஶசர்ந் 
உத்றஶரகத்ர்கள் 

01 01 0.03 

9. தம் வசலுத்ற டரத்ப்தட்ட தல்ஶறு வசனர்வுகள் 07 வதரது 0.23 
10. இனசரக டரத்ப்தட்ட தல்ஶறு வசனர்வுகள் 11 24 - 
 பரத்ம் 38 49 1.13 

 
 
 
 

அட்டண xix 
 திற்சற றகழ்ச்சற ங்கற றறுணம் தங்குதற்நற 

உத்றஶரகத்ரின் வதர் 
தி திற்சற வதற்ந 

ரடு 
கரனப்தகுற 

1. கத்வரறல் அதிினத்ற 
வரடர்தரண சர்ஶச றறப் 

ஶதஷின் 39 து ரரடு 

கத்வரறல் அதிினத்ற 
வரடர்தரண சர்ஶச 
றறம் - IFAD 

றன. தி. ிஜத்ண வசனரபர் இத்ரனற 2016.02.17 – 
2016.02.18 

2. ஆசற - தசுதிக் ன 
ணரந்ங்கள் வரடர்தரண 

ஆஷக்குலின் 26 து 
ரரடு. 

உனக உவு ற்றும் 
ிசர அஷப்ன 

றன. டீ.சல. சறநறதத்ண சறஶஷ்ட உிச் 
வசனரபர் (ரதணம்) 

தினறப்ஷதன்ஸ் 2016.02.22 – 
2016.02.26 

3. கறரற அதிினத்றக்கரண தண் 
கடன் ங்கும் ஷடனஷந 
வரடர்தரண திற்சற றகழ்ச்சற 

ஆதிரிக்க – ஆசற கறரற 
அதிினத்ற அஷப்ன 
(AARDO) 

றனற தூர 
ீக்வகரடி 

உிப் திப்தரபர் 
(அதிினத்ற) 

தங்கபரஶஷ் 2016.02.23 – 
2016.03.05 

4. கறரற அதிினத்றக்கரண தண் 
கடன் ங்கும் ஷடனஷந 
வரடர்தரண திற்சற றகழ்ச்சற 

ஆதிரிக்க – ஆசற கறரற 
அதிினத்ற அஷப்ன 
(AARDO) 

றனற ஆர்.ஜ.ீ உத்தனர 
குஶசக்க 

சறஶஷ்ட உிச் 
வசனரபர் (ரதணம்) 

தங்கபரஶஷ் 2016.02.23 – 
2016.03.05 

5. அதிினத்றஷடந்து னம் 
ரடுகலக்கரண ணீ ிசரப் 
வதரனபரர னகரஷத்தும் 
வரடர்தரண வசனர்வு 

க்கள் சலணக் குடிசு றன. டீ.ம்.ஆர். குரசறநற தி கக்கரபர் சலணர 2016.04.15 – 
2016.05.05 

6. அதிினத்றஷடந்து னம் 
ரடுகலக்கரண ணீ ிசரப் 
வதரனபரர னகரஷத்தும் 
வரடர்தரண வசனர்வு 

க்கள் சலணக் குடிசு றன. த.ீல். ரஶசண தி உள்பகக் 
கக்கரய்ரபர் 

சலணர 2016.04.15 – 
2016.05.05 

7. அணர்த்ச் ஶசங்கஷபக் 
குஷநத்ல் ற்றும் கரனறஷன 
ரற்நங்கலக்குத் ரக்குப் 
திடித்ல் வரடர்தரண சர்ஶச 
வசனர்வு. 

ஆதிரிக்க – ஆசற கறரற 
அதிினத்ற அஷப்ன 
(AARDO) 

றன. டப்.டப்.ஸ். ங்கப திப்தரபர் 
(றட்டறடல்) 

சம்திர 2016.05.09 – 
2016.05.13 

3.4.11 உள்ரட்டுப் திற்ெற றகழ்ச்ெறகள் பரடர்தரண பதரறப்ன 

 

3.5 ணி ப அதிினத்ற – பபிரட்டுப் திற்ெறகள் 
3.5.1 பபிரட்டுப் திற்ெற றகழ்ச்ெறகள் - அகறன ரட்டுச் செண 
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8. ‚றஷனஶதநரண கறரற 
அதிினத்றக்கரண கரிக் 
வகரள்ஷக‛ னும் ஷனப்தினரண 
கரிக் வகரள்ஷக ஆய்வும், 
திற்சற றகழ்ச்சறனேம். 

கரிக் வகரள்ஷக கற்ஷக 
ற்றும் திற்சற  
வரடர்தரண சர்ஶச 
திற்சற றஷனம் 
(ICLPST)  

றன. ஜ.ீஜ.ீ யரிஸ்சந்ற உிப் திப்தரபர் 
(ஶசற உச் 
வசனகத்றன் 
குனரகல் திரந்ற 
அலுனகம்) 

ரய்ரன் 2016.05.20 – 
2016.06.17 

9. ஆசற ரடுகலக்கரண ிசர 
ற்றும் கரல்ஷட பங்கஷபப் 
ஶதணுனரகப் தன்தடுத்துல் 
வரடர்தரண வசனர்வு. 

வகரரிக் குடிசு றனற சல.ஸ். 
வயட்டிஆச்சற 

கக்கரபர் வகரரிக் 
குடிசு 

2016.05.22 – 
2016.05.28 

10. ‚சரர்க் ரடுகபில் சறநந் 
ிசரப் தக்க க்கங்கஷப 
றறுவுல்‛ னும் ஷனப்தினரண 
வசனர்வு. 

உனக உவு ற்றும் 
ிசர அஷப்ன 

றன. ம்.ஜ.ீ அஜறத் 
னஷ்தகுர 

திறப் திப்தரபர் 
(கத்வரறல் ஶசஷ) 

ரய்னரந்து 2016.05.25 – 
2016.05.27 

11. அதிினத்றஷடந்து னம் 
ரடுகபில் ிசர 
உற்தத்றகஷப 
னக்கப்தடுத்துற்கரண 
னஷநவரன்ஷந குப்தது 
வரடர்தரண வசனர்வு. 

க்கள் சலணக் குடிசு றன. ஶக.ச்.டப். ஶகஷ் 
கனரத்ண 

உிப் திப்தரபர் 
(ஶசற உச் 
வசனகம்) 

சலணர 2016.06.02 – 
2016.06.22 

12. ஶரட்டப் திர்கலக்கரண 
அறுஷடக்குப் திந்ற 
னகரஷத்து னஷநகள் 
வரடர்தரண சர்ஶச திற்சறச் 
வசனர்வு 

ஆசற உவு ற்றும் 
ிசரம் வரடர்தரண 
றறுணம் (AFACI)  

றன. .ஜ.ீடீ.ஸ்.ஶக. 
ிஶஜசுந் 

உிப் திப்தரபர் 
(ஶசற உச் 
வசனகம்) 

ரய்னரந்து 2016.06.15 – 
2016.06.28 

13. ஆசற – தசுதிக் கரிப் தன்தரடு 
வரடர்தரண வசனர்வு. 

உனக உவு ற்றும் 
ிசர அஷப்ன, 
றனேசலனரந்து. 

கனரறற (றன.) 
ச்.ம்.ஸ். யனீ்வகந் 

ஶனறக வசனரபர் 
(ிசரத் 
வரறல்தட்தம்) 

ரய்னரந்து 2016.06.27 – 
2016.07.29 

14. ஆசற – தசுதிக் கரிப் தன்தரடு 
வரடர்தரண வசனர்வு. 

உனக உவு ற்றும் 
ிசர அஷப்ன, 
றனேசலனரந்து. 

றனற ச்.ம்..னை.ஶக. 
ஶயத் 

திப்தரபர் 
(அதிினத்ற) 

ரய்னரந்து 2016.06.27 – 
2016.07.29 

15. ிசரப் னள்பிிதங்கள் 
வரடர்தரண வரடர்தரடல் ற்றும் 
ஆஶனரசஷண வரடர்தரண ன 
திற்சறப் தரடவநற 

ஆசற – தசுதிக் சனெகப் 
வதரனபரர ரரடு 
(ESCAP)  

றனற ஜ.ீஶக..டீ.ச். 
வணிஶக 

னள்பிிதினரபர்  வகரரிர 2016.06.27 – 
2016.07.01 

16. ிசரக் வகரள்ஷகவரன்ஷந 
குத்ல் 

ஜப்தரன் சர்ஶச 
எத்துஷப்ன றறுணம் 
(JICA) 

றனற றலூதர 
அம்ஶததிட்டி 

உிப் திப்தரபர் 
(றட்டறடல்) 

ஜப்தரன் 2016.08.14 – 
2016.09.17 

17. கறரங்கலக்கறஷடினரண 
தரிரற்நம் வரடர்தரண ஶனசற 
அனுதம் – கறரறப் திற்சற 
றறுணம் (INFRA) 

ஆதிரிக்க – ஆசற கறரற 
அதிினத்ற அஷப்ன 
(AARDO) 

றனற ஶக.ம்.ய்.ஸ். 
வதரனஸ்ம 

உிச் வசனரபர் 
(ரதணம்) 

ஶனசறர 2016.08.14 – 
2016.08.26 

18. வன்கறக்கு ஆசற ரடுகபில் 
கரல்ஷட ப உற்தத்றின் 
ஶதரது வபிஶற்நப்தடுகறன்ந 
தசுஷ ரனேக்கஷப  
ஶம்தடுத்துது வரடர்தரண 
வசனர்வு 

தசுஷ ரனே வரடர்தரண 
ிசர ஆரய்ச்சற 
றஷனம் (NZAGRC) 

றனற ச்.ம்..னை.ஶக. 
ஶயத் 

திப்தரபர் 
(அதிினத்ற) 

இந்ஶரஶணசறர 2016.08.16 – 
2016.08.17 

19. வப்த ண்டன ரடுகபில் தச் 
வசய்ஷகஷ ினத்ற வசய்ல். – 
10 து ரரடு. 

தினறப்ஷதன்ஸ் குடிசு கனரறற (றன.) 
ச்.ம்.ஸ். யனீ்வகந்  

ஶனறக வசனரபர் 
(ிசரத் 
வரறல்தட்தம்) 

தினறப்ஷதன்ஸ் 201608.30 – 
2016.09.20 

20. ிசர – உவுத் துஷநஷ 
அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு 
றஷனஶதநரண கறரற ரழ்க்ஷக 
னஷநகஷப 
ஶம்தடுத்துற்கரண  
வகரள்ஷககஷப குப்தற்கரண 
கனந்துஷரடல். 

சர்ஶச வரறல் 
அலுனகம் (ILO) 

றன. ன்.த.ீ ீ.சல. 
திறனக்க 

ஶனறக வசனரபர் 
(றப்தடீும், 
கண்கரிப்னம்) 

சுிட்சர்னரந்து 2016.09.26 – 
2016.09.30 

21. ஆசற – தசுதிக் வதரனபரரம் 
வரடர்தரண உனக ர்த்க 
அஷப்தின் திரந்ற உர் 
வரறற்றுஷந றநன் தரடவநற 

ர்த்கனம், 
அதிினத்றனேம் 
வரடர்தரண ரய்னரந்து 
சர்ஶச றறுணம் 
(TIITD) 

றன. டீ..ீ தந்துனஶசண இரஜரங்கச் 
வசனரபர் 

ரய்னரந்து 2016.10.10 – 
2016.10.14 

22. ஆசற உற்தத்ற ிஷபவுப் 
வதனக்க அஷப்தின் 

ஷனர்கபின் 57 து ரரடு 

ஆசற ிஷபவுப் வதனக்க 
அஷப்ன 
(APO) 

றன. தி. ிஜத்ண வசனரபர் ஶனசறர 2016.10.19 – 
2016.10.21 
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23. அதிினத்றஷடந்து னம் 
ரடுகலக்கரண ணீ ிசரப் 
வதரனபரர னகரஷ னும் 
ஷனப்தினரண கனந்துஷரடல் 

க்கள் சலணக் குடிசு றன. ஸ்.ல்.ஜ.ீ தந்துசறநற தி கக்கரபர் சலணர 2016.11.02 – 
2016.11.08 

24. அதிினத்றஷடந்து னம் 
ரடுகலக்கரண ணீ ிசரப் 
வதரனபரர னகரஷ னும் 
ஷனப்தினரண கனந்துஷரடல் 

க்கள் சலணக் குடிசு றன. த.ீஸ்.ஸ். 
ிஶஜத்ண 

சறஶஷ்ட உிச் 
வசனரபர் 
(வகரள்னல்) 

சலணர 2016.11.02 – 
2016.11.08 

25. அதிினத்றஷடந்து னம் 
ரடுகலக்கரண ணீ ிசரப் 
வதரனபரர னகரஷ னும் 
ஷனப்தினரண கனந்துஷரடல் 

க்கள் சலணக் குடிசு றனற தூர 
ீக்வகரடி 

உிப் திப்தரபர் 
(அதிினத்ற) 

சலணர 2016.11.02 – 
2016.11.08 

26. அதிினத்றஷடந்து னம் 
ரடுகலக்கரண ணீ ிசரப் 
வதரனபரர னகரஷ னும் 
ஷனப்தினரண கனந்துஷரடல் 

க்கள் சலணக் குடிசு றன. ஈ.ம்.ஸ். 
க்கரக்க 

உிப் திப்தரபர் 
(அதிினத்ற) 

சலணர 2016.11.02 – 
2016.11.08 

27. சறநற ற்றும் தண் ிசர 
உவுப் வதரனட்கஷபத் 
ரரிக்கும் ிரதரங்கபின் 
உற்தத்ற ிஷபவுப் 
வதனக்கத்ஷக் கூட்டுற்கரக 
வதண்கலக்குப் தரிக்கக் கூடி 
ிஷபவுப் வதனக்க னஷநகள் 
வரடர்தரண திற்சறச் வசனர்வு. 

ஆசற ிஷபவுப் வதனக்க 
அஷப்ன 
(APO) 

றனற ஶக.ஜ.ீடீ.ன். 
ஜசறங்ய 

கக்கரபர் 
(கனத்றட்டனம், 
றறனேம்) 

இந்றர 2016.11.07 – 
2016.11.11 

28. ிசர உற்தத்றகபின் வதறுற 
ஶசர்த்ல் னகரஷத்துத்றன் 
ஶதரது வரறல்தட்தங்கஷப 
ினத்ற வசய்ற்கரண 
வசனர்வு. 

ஆதிரிக்க – ஆசற கறரற 
அதிினத்ற அஷப்ன 
(AARDO) 

றனற ஸ்.ரீ. 
சறநறரன்ண 

உிச் வசனரபர் 
(கத்வரறல் ஶசஷ) 

ரய்னரந்து 2016.11.13 – 
2016.11.19 

29. 2016 KOPIA உர் 
அறகரரிகலக்கரண வகரரி 
னனஷப் தரிசறல் 

சர்ஶச ிசரம் 
வரடர்தரண வகரரி 
றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

(KOPIA) 

றன. தி. ிஜத்ண வசனரபர் வகரரிர 2016.11.14 – 
2016.11.18 

30. ிசர ற்றும் கறரற 
னள்பிிதங்கள் வரடர்தரண 
றஷனஶதநரண ஶரக்கங்கஷப 
கண்கரித்ல் -  வசனர்வு 

ிசர ற்றும் உவு 
ிற்தஷண வரடர்தரண  
வசனர்வு 
(AFMA)  

றன. ஸ்.ல்.ஜ.ீ தந்துசறநற தி கக்கரபர் ரய்னரந்து 2016.11.15 – 
2016.11.16 

31. கறக்கு ஆசற ரடுகபின் 
ிசர ரரடு 

கறக்கு ஆசற ரடுகபின் 
ிசர ரரடு 

றன. ன்.த.ீ ீ.சல. 
திறனக்க 

ஶனறக வசனரபர் 
(றப்தடீும், 
கண்கரிப்னம்) 

வகரரிர 2016.11.28 – 
2016.11.29 

32. கறக்கு ஆசற ரடுகபின் 
ிசர ரரடு 

கறக்கு ஆசற ரடுகபின் 
ிசர ரரடு 

றன. டீ.ஶக.ம்.ஆர். 
குரசறநற 

தி கக்கரபர் வகரரிர 2016.11.28 – 
2016.11.29 

33. கரதன் சறஷன வரடர்தரண 
வகரள்றநன் அதிினத்ற 
வசனர்வு  

உனக உவு ற்றும் 
ிசர அஷப்ன 
(EX-ACT) 

றன. டீ..ீ தந்துனஶசண இரஜரங்க 
வசனரபர் 

இந்றர 2016.12.12 – 
2016.12.15 

34. ிசர எத்துஷப்ன 

வரடர்தரண 05 து ரரடு 

(BIMSTEC) 

BIMSTEC ரரடு றன. த.ீன்.ன். ஜவத்ற திறப் திப்தரபர் 
(கனத்றட்டம்) 

னட்டரன் 2016.12.28 – 
2016.12.29 

 தங்கு தற்நற உத்றசரகத்ர்கபின் ண்ிக்ணக - 34 
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அட்டண xx 
 திற்சற றகழ்ச்சற ங்கற றறுணம் தங்குதற்நற 

உத்றஶரகத்ரின் 
வதர் 

தி திற்சற 
வதற்ந ரடு 

கரனப்தகுற 

1. கறரற அதிினத்ற 
வரடர்தரண னஶகரன கல் 
னஷநஷகபில் தன்தரட்டுப் 
வதரனட்கள் வரடர்தரண 
திற்சற (CIRDAP – NIRD & PR) 

கறரற அதிினத்ற 
வரடர்தரண ஶசற 
றறுணம் (NIRD) – 
ஆசற – தசுதிக் 
கறரற அதிினத்ற 
றஷனம் (CIRDAP) 

றனற .ஸ்.. 
ஶயரதற 

றட்டறடல் 
உிரபர் 

இந்றர 2016.01.04 – 
2016.01.13 

2. கனத்றட்டப் தகுப்தரய்வு 
வரடர்தரண திற்சறவநற. 

ஆதிரிக்க – ஆசற 
கறரற அதிினத்ற 
அஷப்ன (AARDO) 

றன. ஆர்.. அிந் அதிினத்ற 
உிரபர் 

கறப்து 2016.01.15 – 
2016.03.31 

3. அதிினத்றஷடந்து னம் 
ரடுகபில் ிசர 
உற்தத்றகஷப 
னக்கப்தடுத்துற்கரண 
னஷநவரன்ஷந குப்தது 
வரடர்தரண வசனர்வு. 

க்கள் சலணக் குடிசு றன. ரீ.ம்..த.ீ 
வன்ணக்ஶகரன் 

றகழ்ச்சறத் றட்ட 
உிரபர் 

சலணர 2016.06.02 – 
2016.06.22 

4. கரனறஷன ரற்நங்கலம், 
உவுப் தரதுகரப்னம். 

உவுப் தரதுகரப்ன 
த்ற றஷனம் 
(FSO) 

றனற ஆர்.ஸ். 
வனந்றரி 

ிசர 
அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் – 
கரனற 

ரய்னரந்து 2016.07.25 – 
2016.08.12 

5. கறரங்கலக்கறஷடினரண 
தரிரற்நம் வரடர்தரண 
ஶனசற அனுதம். 

ஆதிரிக்க – ஆசற 
கறரற அதிினத்ற 
அஷப்ன (AARDO) 

றனற கணி 
ஜசறங்ய 

றகழ்ச்சறத் றட்ட 
உிரபர் 

ஶனசறர 2016.08.14 – 
2016.08.26 

6. கறரறப் திஶசங்கபில் 
றஷனஶதநரண ரழ்ிற்கரக, 
சறற்நண்ட ிரதரங்கஷப 
ஶம்தடுத்துது வரடர்தரண 
திற்சறச் வசனர்வு. 

அக்தரர் யீட்கரன் 
கறரற அதிினத்ற 
றஷனம் - ஆதிரிக்க 
– ஆசற கறரற 
அதிினத்ற அஷப்ன 
(AARDO) 

றனற தி.. 
அஶணரர ல்கரந்ற 

வு – வசனவுத் 
றட்ட 
உிரபர் 

தரகறஸ்ரன் 2016.08.22 – 
2016.08.28 

7. கறரற அதிினத்ற 
றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப 
றட்டறடுலும், னகரஷனேம். 

இந்ற வரறல்தட்த 
ற்றும் வதரனபரர 
எத்துஷப்ன (ITEC)/ 
வரறல்தட்த 
எத்துஷப்ன (TCS) 
வகரலம்னத்த் றட்டம் 

றன. டப்.ஜ.ீ சுகத் 
ிக்கறஶக 

அதிினத்ற 
உிரபர் 

இந்றர 2016.10.31 – 
2016.11.27 

 தங்கு தற்நற உத்றசரகத்ர்கபின் ண்ிக்ணக - 07 
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அட்டண xxi 

 திற்சற றகழ்ச்சற ங்கற றறுணம் தங்குதற்நற 
உத்றஶரகத்ரின் 
வதர் 

தி திற்சற 
வதற்ந ரடு 

கரனப்தகுற 

1. தகர்ஶரனக்குள்ப 
திச்சறஷணகலம், தகர்ஶரர் 
கரட்டும் தறல்கலம் 
வரடர்தரண சர்ஶச 
திற்சறச் வசனர்வு 

தகர்ஶரர் அஷப்ன - 
Consumer Association of 

Penang  (CAP) 

றன. ஶக.த.ீ ஜந் 
னஷ்தகுர 

அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

ஶனசறர 2016.04.17 – 
2016.04.24 

2. கறரற அதிினத்ற 
வரடர்தரண திற்சறச் 

வசனர்வு - EICA 

ஆதிரிக்க – ஆசற 
கறரற அதிினத்ற 
அஷப்ன (AARDO) 

றன. ச்.த.ீஸ்.த.ீத.ீ 
ஸ். குர 

அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

கறப்து 2016.07.10 – 
2016.09.25 

3. அணர்த் னகரஷத்து 
னஷநகலம், ஶசங்கஷபக் 
குஷநப்தற்கரண 
கறஶரதரங்கலம். 

ஆதிரிக்க – ஆசற 
கறரற அதிினத்ற 
அஷப்ன (AARDO) 

வசல்ி டப்.ஜ.ீ னிணி அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

இந்றர 2016.07.11 – 
2016.08.07 

4. றுஷஷக் 
குஷநப்தற்கரண கறரறத் 
றநன்கஷப பர்த்வடுத்ல். 

ஆதிரிக்க – ஆசற 
கறரற அதிினத்ற 
அஷப்ன (AARDO) 

வசல்ி டீ.டப். 
அறகரரி 

அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

இந்றர 2016.07.11 – 
2016.08.07 

5. கறரறப் திஶசங்கபில் 
றஷனஶதநரண ரழ்ிற்கரக, 
சறற்நண்ட ிரதரங்கஷப 
ஶம்தடுத்துது வரடர்தரண 
திற்சறச் வசனர்வு 

அக்தரர் யீட்கரன் 
கறரற அதிினத்ற 
றஷனம் - ஆதிரிக்க – 
ஆசற கறரற 
அதிினத்ற அஷப்ன 
(AARDO) 

வசல்ி சந்ரலீ 
தனறயக்கர 

அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

தரகறஸ்ரன் 2016.08.22 – 
2016.08.28 

6. ணீ ிசர 
னகரஷத்தும் வரடர்தரண 
ரரடு 

க்கள் சலணக் குடிசு றனற ஆர்.ம்.ன். 
த்ரக்க 

அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

சலணர 2016.09.14 – 
2016.09.29 

7. ணீ ிசர 
னகரஷத்தும் வரடர்தரண 
ரரடு 

க்கள் சலணக் குடிசு வசல்ி ஜ.ீம். 
ரங்வகரட 

அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

சலணர 2016.09.14 – 
2016.09.29 

8. ணீ ிசர 
னகரஷத்தும் வரடர்தரண 
ரரடு 

க்கள் சலணக் குடிசு வசல்ி ஶக..டீ. 
ஶணரயரரீ 

அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

சலணர 2016.09.14 – 
2016.09.29 

9. ணீ ிசர 
னகரஷத்தும் வரடர்தரண 
ரரடு 

க்கள் சலணக் குடிசு றனற ச்.ம்.. 
குரரி 

அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

சலணர 2016.09.14 – 
2016.09.29 

10. ணீ ிசர 
னகரஷத்தும் வரடர்தரண 
ரரடு 

க்கள் சலணக் குடிசு றனற ஶக.த.ீடப். 
கலரஞ்சலீ 

அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

சலணர 2016.09.14 – 
2016.09.29 

11. றஷனஶதநரண கறரற 
ரழ்வு னஷநஷின் 
வதரனட்டு இற்ஷக ப 
னகரஷத்தும். 

ஆதிரிக்க – ஆசற 
கறரற அதிினத்ற 
அஷப்ன (AARDO) 

றன. டப்.டீ.ஆர். சம்தத் 
குர 

அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

இந்றர 2016.10.03 – 
2016.10.30 

12. றநணரற்நல் றக்க 
ிசரம் வரடர்தரண 
சர்ஶச திற்சறச் 
வசனர்வு (CIRDAP – NIRD 

& PR) 

ஆசற – தசுதிக் 
எனங்கறஷந் 
கறரற அதிினத்ற 
திற்சற றகழ்ச்சற 
(CIRDAP) 

றனற டீ.ன். 
ஶணரரி கனரத்ண 

அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

இந்றர 2016.12.12 – 
2016.12.21 

 தங்கு தற்நற உத்றசரகத்ர்கபின் ண்ிக்ணக - 12 
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தடம் 3 
கறரற அதிினத்ற வரடர்தரண னஶகரன கல் னஷநஷகபில் 
தன்தரட்டுப் வதரனட்கள் வரடர்தரண திற்சற (CIRDAP – NIRD & PR)  
இந்றரின் ஷயரதரத்றல் உள்ப கறரற அதிினத்ற திற்சற றஷனம் 

- கத்வரறல் அஷச்சறன் றட்டறடல் உிரபர், றனற 
.ஸ்.. ஶயரதற, வயக்டர் வகரப்ஶதகடுஷ ிசர 
ஆரய்ச்சற, திற்சற றறுகத்றன் ஆரய்ச்சற உத்றஶரகத்ர், றன. 
சறந்க்க ஜசூரி ஆகறஶரர் தங்குதற்றுல். 
 
 

தடம் 4 
கனத்றட்டப் தகுப்தரய்வு வரடர்தரண திற்சறவநற – 
சர்ஶச ிசர அதிினத்ற றஷனம் – கறப்து – 
கத்வரறல் அஷச்சறன் அதிினத்ற உிரபர், றன. 
ஆர்.. அிந் அர்கள் தங்குதற்றுல். 

 

தடம் 5 
றநணரற்நல் றக்க ிசரம் வரடர்தரண 
சர்ஶச திற்சறச் வசனர்வு (CIRDAP – NIRD & 

PR) – இந்றர – கத்வரறல் அஷச்சறன் 
அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர், வசல்ி ஶணரரி 
கனரத்ண அர்கள் தங்குதற்றுல். 

 

தடம் 6 
ணீ ிசர னகரஷத்தும் வரடர்தரண ரரடு – சலணர – 
கத்வரறல் அஷச்சறன் அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்கபரண 
றனற ஆர்.ம்.ன். த்ரக்க, வசல்ி ஜ.ீம். ரங்வகரட, 
வசல்ி ஶக..டீ. ஶணரயரரீ, றனற ச்.ம்.. குரரி, 
றனற ஶக.த.ீடப். கலரஞ்சலீ ஆகறஶரர் தங்குதற்றுல். 
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அட்டண xxii 
 வசரத்து ஷக 2016 னட 

ஆம்தத்றல் 
றஷன 

னடத்றல் ற்தட்ட ரற்நங்கள் 2016 னட 
இறுறில் 

றஷன 
டுத்துக் 

பகரள்பல் 
பகரள்ணவு 

பெய்ல் 
னத்றல் 
ிடுல் 

அகற்றுல் 

1. கரி (க்கர்) 42.48 - - - - 42.8 

2. கட்டிடங்கள் சுரர் 90,000 
சது அடி 

- - - - சுரர் 90,000 
சது அடி 

3. றர்ரங்கள் - - - - - - 
 
 

அட்டண xxiii 
 வசரத்து ஷக 2016 னட 

ஆம்தத்றல் 
றஷன 

னடத்றல் ற்தட்ட ரற்நங்கள் 2016 னட 
இறுறில் 

றஷன 
டுத்துக் 
பகரள்பல் 

பகரள்ணவு 
பெய்ல் 

னத்றல் 
ிடுல் 

அகற்றுல் 

1. தர ரகணம் 02 - - - - 02 

2. வகப் ண்டி 45 - - 02 - 43 

3. ஶரட்டரர் கரர் 31 - - - - 31 

4. ஶன் 03 - - - - 03 

5. னச்சக்க ண்டி - - - - - - 
6. ஶரட்டரர் ஷசக்கறள் 05 - - 01 - 04 

7. துிச்சக்க ண்டி - - - - - - 
8. திற தண்ணும் இந்றம் - - - - - - 
9. றற்தடப் திற இந்றம் 37 - 07 - - 44 

10. கிணி 250 - 24 - - 274 

11. கணி அச்சு இந்றம் 144 - 04 - - 148 

12. டிக் கிணி 38 - 06 - - 44 

13. தக்ஸ் இந்றம் 47 - - - - 47 

14. ட்டச்சு இந்றம் (சரரம்) - - - - - - 
15. ட்டச்சு இந்றம் (இனக்ஶரணிக்) - - - - - - 
16. தக் கரப்னப் வதட்டி 03 - - - - 03 

17. கர (டிஜறட்டல்) 07 - - - - 07 

18. டீிஶர கர 04 - - - - 04 

19. வரஷனக்கரட்சறப் வதட்டி 16 - - - - 16 

20. ரவணரனறப் வதட்டி 02 - - - - 02 

21. குபிர்சரணப் வதட்டி 11 - - - - 11 

 
 
 
 

3.6 ஆண னகரணத்தும் 
3.6.1 அணெர பெரத்துக்கள் 

 

3.6.2 அணெனேம் பெரத்துக்கள் 
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3.7 றற னகரணத்தும் 
 

அஷச்சறன் றற டடிக்ஷககஷப ிஷணத்றநனுடனும், ிஷபவுப் வதனக்கத்துடனும் றஷநஶற்றும் 
ஷகில் றறப் திரிரணது, 02 தி கக்கரபர்கபிணதும், 03 கக்கரபர்கபிணதும் கலழ், ங்கலும் 
வகரள்னலும், றறனேம் கனத்றட்டனம், வகரடுப்தணவும் கக்குகலம் ன்நரறு உத திரிவுகபரகப் 
திரிக்கப்தட்டு எலங்கஷக்கப்தட்டுள்பது. 
 

திகள் 
 

i. எதுக்கலட்டுச் சட்டத்றனூடரக எதுக்கப்தடுகறன்ந றற எதுக்கலடுகஷபப் தன்தடுத்ற 
ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந வசனவுகஷப ற்நலும், அசரங்க உத்றஶரகத்ர்கபின் னற்தக் கக்கு 
டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்பலும். 

 

ii. அஷச்சறன் னடரந் வசனிணங்கஷபனேம், னறகஷபனேம் றப்தடீு வசய்லும், அஷச்சறன் 
கலலள்ப றஷக்கபங்கபிணதும் இஷந் றறுணங்கபிணதும் னடரந் றப்தடீ்டு 
டடிக்ஷககஷப எனங்கறஷத்லும். 

 

iii. அஷச்சறன் கலலள்ப ிசரத் றஷக்கபம் உள்பிட்ட றஷக்கங்கலக்கும், ஷண 
றறுணங்கலக்கும் ஶஷரண ஆஶனரசஷணகஷபனேம் றகரட்டல்கஷபனேம் ங்கற அற்நறன் 
றற டடிக்ஷககள் வரடர்தில் கண்கரிப்ஷத ஶற்வகரள்பல். 

 

iv. அஷச்சறன் றஷனரண வசரத்துக்கள் ற்றும் தகர்வுப் வதரனட்கள் வரடர்தில் வதரனட் 
தட்டில்கஷபனேம், தகர்வுப் வதரனட் தட்டில்கஷபனேம் ஶதிச் வசல்னல், ஶற்தரர்ஷ வசய்ல், 
கபஞ்சற றனரகத்ஷ ஶற்வகரள்பல். 

 

v. னடரந் வதரனள் றப்தடீ்ஷட ஶற்வகரள்பலும், தின் ஆய்வு டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்பலும். 
 

vi. அதிினத்றத் றட்டங்கஷப அனல் வசய்னேம் ஶதரது, அஷணத்து ரகர சஷதகலக்கும், ரட்டச் 
வசனரபர்கலக்கும், அஷச்சறன் கலலள்ப றஷக்கபங்கலக்கும், றறச்சட்ட சஷதகலக்கும் 
ஶஷரண றற எதுக்கலடுகஷப எதுக்கலடு வசய்லும், வசனவு அநறக்ஷககஷப ஷத்து, 
அற்ஷந றஷநஶசரி கிணி அநறக்ஷககலக்கு அஷரக இங்குகறன்நர? ன்தஷ 
ஆரய்லும். 

 

vii. அஷச்சறலும், அஷச்சறன் கலலள்ப றஷக்கபங்கள், றறுணங்கள், கனத்றட்டங்கலடன் 
வரடர்னஷட கக்கரய்வு டடிக்ஷககபின் ஶதரது எனங்கறஷப்ஷத ஶற்வகரள்பல். 

 

viii. தரரலன்ந அசரங்கக் கக்குகள் குல ற்றும் வதரது னற்சறகள் குல ன்தற்நறன் 
ிபக்கங்கலக்கு றுவரற ங்கலும், இற்நறன் ிசரஷ டடிக்ஷககலக்கு எத்துஷப்ன 
ங்கலும். 

 

ix. உ வசனவு ிட றனரகனம், அனுடன் இஷந் தரதந்ங்கள் னகரஷனேம். 
 

x. உ ரணி றறக் வகரடுப்தணவுகஷப ஶற்வகரள்பலும், கக்குப் தறல் வரடர்தரண திகலம். 
 

xi. அஷச்சுப் திரட் வரகுறிணரின் சம்தபக் வகரடுப்தணவுகஷப ஶற்வகரள்பலும், 
அஶணரடிஷந் திகலம். 
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3.7.1 றற னகரணத்தும் – பெனவு றப்தீடு (னொ.ற.) 
அட்டண xxiv 

ிதம் னந்ற னடம் டப்ன னடம் 
றற 

எதுக்கலடு 
பெனவு செறப்ன பெனவு ீம் 

(%) 
றற 

எதுக்கலடு 
பெனவு செறப்ன பெனவு ீம் 

(%) 

1-1 கனத்றட்டம் 
ணிதர் சணரறகள் 31.23 24.37 6.86 78% 14.45 13.67 0.77 95% 
ணண ீண்படளம் 35.24 29.89 5.35 85% 20.38 18.55 1.82 91% 

வரத்ம் 66.48 54.26 12.21 82% 34.83 32.33 2.59 93% 

னெனணம்  

2001 15.68 5.21 10.46 33% 0.25 - 0.25 0% 
2002 0.05 0.0039 0.34 1% 0.1 0.028 0.071 28% 
2003 1.75 1.73 0.011 99% 1.15 1.13 0.014 99% 
2102 0.25 0.22 0.027 89% 0.5 - 0.5 0% 
2103 0.20 0.18 0.014 93% 0.5 0.49 0.004 99% 

வரத்ம் 18.23 7.36 10.86 40% 2.5 1.66 0.83 66% 

கூட்டு வரத்ம் 84.71 61.62 23.08 73% 37.33 33.89 3.43 91% 

ிதம் னந்ற னடம் டப்ன னடம் 
றற 

எதுக்கலடு 
பெனவு செறப்ன பெனவு ீம் 

(%) 
றற 

எதுக்கலடு 
பெனவு செறப்ன பெனவு ீம் 

(%) 

1-2 கனத்றட்டம் 
ணிதர் சணரறகள் 94.27 86.54 7.72 92% 87.9 85.42 2.47 97% 
ணண ீண்படளம் 71.93 61.21 10.71 85% 917.38 858.01 59.36 94% 

வரத்ம் 166.20 147.76 18.43 89% 1,005.28 943.44 61.84 94% 

னெனணம்  
2001 13.80 12.99 0.80 94% 47.60 12.81 34.78 27% 
2002 1.20 0.019 1.18 2% 1.20 0.06 1.13 6% 
2003 7.50 5.82 1.67 78% 8.00 2.41 5.58 30% 
2102 4.50 4.45 0.04 99% 32.20 0.43 31.76 1% 
2103 2.05 2.05 - 100% 2.50 2.49 0.006 100% 
2401 3.20 3.02 0.17 95% 3.20 3.19 0.007 100% 

வரத்ம் 32.25 28.3 3.88 88% 94.70 21.42 73.27 23% 

கூட்டு வரத்ம் 198.45 176.12 22.32 89% 1,099.98 964.86 135.12 88% 

ிதம் னந்ற னடம் டப்ன னடம் 
றற 

எதுக்கலடு 
பெனவு செறப்ன பெனவு ீம் 

(%) 
றற 

எதுக்கலடு 
பெனவு செறப்ன பெனவு ீம் 

(%) 

1-11 கனத்றட்டம் 
ணிதர் சணரறகள் 3.50 1.75 1.74 50% 13.12 12.54 0.57 96% 
ணண ீண்படளம் 2.97 1.73 1.23 58% 9.95 8.34 1.60 84% 
வரத்ம் 6.47 3.49 2.97 54% 23.07 20.88 2.10 91% 

னெனணம்  

2001 0.10 - 0.10 0% 0.25 - 0.25 0% 
2002 0.05 - 0.05 0% 0.10 0.09 0.0009 99% 
2003 0.4 0.4 - 100% 1.15 0.82 0.32 72% 
2102 0.20 0.10 0.09 55% 0.05 0.38 0.11 78% 
2103 0.20 0.16 0.037 81% 0.50 0.35 0.14 71% 

வரத்ம் 0.95 0.67 0.27 71% 2.50 1.66 0.83 67% 

கூட்டு வரத்ம் 7.42 4.16 3.25 56% 25.57 22.55 3.01 88% 
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ிதம் னந்ற னடம் டப்ன னடம் 

றற 
எதுக்கலடு 

பெனவு செறப்ன பெனவு ீம் 
(%) 

றற 
எதுக்கலடு 

பெனவு செறப்ன பெனவு ீம் 
(%) 

2-3 கனத்றட்டம் 
ணிதர் சணரறகள் 492.0 478.99 13.009 97% 507.90 502.118 5.78 99% 
ணண ீண்படளம் 86.2 58.99 27.20 68% 66.43 54.54 11.89 82% 
வரத்ம் 578.2 537.98 40.21 93% 574.33 556.65 17.67 97% 

னெனணம்  

2002 0.50 0.13 0.36 26% 0.52 0.014 0.50 3% 
2003 0.50 0.46 0.037 93% 0.60 0.49 0.10 83% 
2102 1.50 1.43 0.068 95% 1.50 0.33 1.16 22% 
2103 1.00 0.74 0.25 74% 1.24 1.24 0.04 100% 
2401 0.50 0.49 0.007 99% 0.60 0.55 0.043 93% 
2502 1,009.67 618.08 391.58 61% 4,904.21 2,137.84 2,766.36 44% 

வரத்ம் 1,013.67 621.34 392.32 61% 4,908.43 2,140.49 2,767.94 44% 

கூட்டு வரத்ம் 1,591.87 1,159.33 432.54 73% 5,482.76 2,697.15 2,785.61 49% 

ிதம் னந்ற னடம் டப்ன னடம் 
றற 

எதுக்கலடு 
பெனவு செறப்ன பெனவு ீம் 

(%) 
றற 

எதுக்கலடு 
பெனவு செறப்ன பெனவு ீம் 

(%) 

2-4 கனத்றட்டம் 
ணிதர் சணரறகள் 58.60 57.01 1.58 97% 54.73 49.95 4.77 91% 
ணண ீண்படளம் 50,291.30 49,577.45 713.84 99% 35,010.36 27,821.46 7,188.90 79% 

வரத்ம் 50,349.90 49,634.46 715.43 99% 35,065.09 27,871.42 7,193.67 79% 

னெனணம்  
2002 0.20 - 0.20 0% 0.22 0.027 0.19 12% 
2003 0.25 0.075 0.17 30% 0.26 - 0.26 0% 
2102 0.25 0.20 0.049 80% 0.25 0.22 0.02 91% 
2103 0.25 0.06 0.18 25% 0.25 0.17 0.07 69% 

வரத்ம் 0.95 0.33 0.61 36% 0.98 0.42 0.55 44% 

கூட்டு வரத்ம் 50,350.85 49,634.80 716.04 99% 35,066.07 27,871.84 7,194.22 79% 
 

2-5 கனத்றட்டம் 
ீண்படளம் 2,652.40 2,639.94 12.46 100% 3,141.21 3,072.34 68.87 98% 
னெனணம் 122.00 54.87 67.12 45% 114.0 82.77 31.22 73% 

கூட்டு வரத்ம் 2,774.40 2,694.82 79.58 97% 3,255.21 3,155.11 100.09 97% 

 
3.7.2 அெரங்க உத்றசரகத்ர்கபின் னற்த தி கக்கு 

அட்டண xxv 
ல்ஷனகள் னந்ற னட றப்தடீு 

(னொ.ற.) 
உண்ஷரண 

(னொ.ற.) 
டப்ன னட றப்தடீு 

(னொ.ற.) 
உண்ஷரண 

(னொ.ற.) 

பெனின் உச்ெ ல்ணன 35.50 27.53 32.00 29.62 
ஆகக் குணநந் வு ல்ணன 20.57 24.67 19.00 20.02 
உச்ெ தற்று ல்ணன 117.00 45.35 75.00 54.77 
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னக்கற குநறப்ன 1 
 
 
 
னசகரப ரீறரண குநறக்சகரள்கணப சரக்கற ... 
 
2000 ஆம் ஆண்டில் ற்தடுத்றக் வகரள்பப்தட்டு, 2015 ஆம் னடரகும் ஶதரது அஷடற்கு 
றர்தரர்க்கப்தட்டினந் அதிினத்ற இனக்குகஷபக் வகரண்ட னத்ரிம் அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷப 
அஷடவன்தது வற்நறபிக்கரது ன்தஷ அநறந்து வகரண்டஷத் வரடர்ந்து னன்னுக்கு ந் உனகறன் 
னற அதிினத்ற றகழ்ச்சற றனரக, றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷபக் குநறப்திடனரம். 
இற்கஷ, னத்ரிம் அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கள் உனக ரடுகபின் அதிினத்ற ஶஷனத் 
றட்டங்கஷப குப்தற்கும், அஶ ஶதரன்று அதிினத்ற உிகஷப ங்கும் ஶதரதும் னக்கற 
ிடரக ற்றுக் வகரள்பப்தட்டினந்து. ணினும், இவ் இனக்குகஷப அஷடனேம் ஶதரது உனகறன் எனசறன 
ரடுகள் வற்நறபித்துள்பஷஷக் கரட்டுகறன்ந ஶதரறலும், இன்னும் சறன ரடுகலக்கு அவ்ரறு வசய் 
னடிரதுள்பவன்தது வபிரணது. அஶ ஶதரன்று ட்டு (08) குநறக்ஶகரள்கலக்கு ட்டும் 
ட்டுப்தடுத்ப்தட்டினப்தன் கரரக, சறன னக்கற துஷநகள் உள்படக்கப்தடில்ஷன ன்ந 
ிர்சணங்கலம் கரப்தட்டண. 
 
னத்ரிம் அதிினத்ற ரரடும், னத்ரிம் அதிினத்ற குநறக்சகரள்களும் 
 
2002 ஆம் னடத்றல் க்கற ரடுகள் அஷப்ஷதச் ஶசர்ந் 189 ரடுகள் னத்ரிரம் னட 
திகடணத்ஷ றஷநஶற்நறக் வகரள்ற்கு இஷந்து வகரண்டண. இம் ரரட்டின் ஶதரஶ கலழ் 
ிதரிக்கப்தட் னத்ரிம் அதிினத்ற இனக்குகள் கட்டிவலப்த ப்தட்டண. 

 
 றுஷஷனேம், தட்டிணிஷனேம் எறத்ல். 
 அஷணனக்கும் ஆம்தக் கல்ி. 
 ஆண், வதண் சவுடஷ. 
 சறறுர் சுகரரம். 
 ரய் சுகரரம். 
 ிட்ஸ் தவுஷத் டுத்ல். 
 றஷனஶதநரண அதிினத்றக் வகரள்ஷககள் ஊடரக இற்ஷக பங்கஷபப் ஶதிப் தரதுகரத்ல். 
 அதிினத்றக்கரக உனகறன் தந்துதட்ட தங்கபிப்ன. 

 
னத்ரிம் அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கள் னெனம் னன்ஶணரக்கறச் வசல்லும் ிஷபவுப் வதனக்கனஷட 
அதிினத்ற கூட்வடரன்ஷந ற்தடுத்றக் வகரள்ற்கரண ஶதச்சுகள் னன்னுக்கு த் வரடங்கறதுடன், 
2012 ஆம் னடத்றல் திஶசறல் ரட்டின் ரிஶரர வஜணிய்ஶர கரில் ஷடவதற்ந க்கற ரடுகள் 
றஷனஶதநரண அதிினத்ற ரரட்டில் (Rio+20) றஷனஶதநரண அதிினத்ற குநறஶகரள்கபின் 
வரகுறவரன்ஷந குப்தற்கு இக்கம் கரப்தட்டதுடன், இற்கரக வபிப்தஷடரண வசற் 
குலவரன்ஷந றறப்தற்கும் ீர்ரணிக்கப்தட்டது. ஶலும், 2015 ஆம் னடத்றன் தின்ணரண 
கரனப்தகுறக்கரக க்கற ரடுகள் அதிினத்ற றகழ்ச்சற றனறல் இப் னற அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷப 
உட்ஶசர்ப்தற்கும் இக்கம் வரிிக்கப்தட்டது. 

னத்ரிம் அதிினத்ற இனக்குகள் 08 
 

 
றணனசதநரண ரடு – இணந் பர்ச்ெற 
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இப் னற குநறக்ஶகரள்கஷப குப்தற்கரண வசற் குலில் சுரர் 70 ரடுகபின் திறறறகள் 
அடங்கறினந்துடன், இன் இறுற ஷவு 2014 னைஷன ரபில் ரரிக்கப்தட்டினந்து. 
 
றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள் 17 
 
இவ்ரறு ரரிக்கப்தட்ட குநறக்ஶகரள் வரகுற அடங்கற 2015 அதிினத்றக்குப் திந்ற றகழ்ச்சற றல் 
2014 ஆம் னடத்றல் ஷடவதற்ந க்கற ரடுகள் வதரதுச் சஷதின் 68 து கூட்டத் வரடரில் 
னன்ஷக்கப்தட்டது. 
 
இற்கஷ 2015 இல் க்கற அவரிக்கரின் றனேஶரர்க் கரில் ஷடவதற்ந ரரட்டில், ‚து உனஷக 
ரற்றும்: றஷனஶதநரண அதிினத்றக்கரண 2030 றகழ்ச்சற றல்‛ (Transforming our world: 2030 agenda for sustainable 

development) ன்நஷக்கப்தட்ட இப் திச்சட்டம் அங்கலகரிக்கப்தட்டது. 
 
இந் றகழ்ச்சற றல், ரணிடன், றனம், வசௌதரக்கறம் ன்ற்நறற்கரண வசற் றட்டவரன்நரகும். அஶ 
ஶதரன்று, தந்துதட்ட சுந்றத்றனுள் உனக சரரணத்ஷ தனப்தடுத்தும் னற்சறனேம் இறல் 
கரப்தடுகறன்நது. றகக் கடுஷரண றுஷ உள்பிட்ட றுஷின் ல்னரப் தக்கங்கஷபனேம், 
ன்ஷகஷபனேம் எறப்தவன்தது, றஷனஶதநரண அதிினத்றின் தரரி னஶகரப ரீறரண சரனரக 
இணங் கரப்தட்டுள்பது. ல்னர ரடுகபிணதும், அஶ ஶதரன்று ல்னரத் ப்திணர்கபிணதும் 
எத்துஷப்னடணரண வசற்தரடுகபின் ஊடரக இத் றட்டம் அனல் வசய்ப்தடும். ரணிட ர்க்கத்ஷ 
றுஷின் திடிினறனந்து ிடுித்துக் வகரள்ற்கும், இப் னறஷ தசுஷ றக்க னறரக 
ரற்றுற்கும் இனூடரக டடிக்ஷக டுக்கப்தடுகறன்நது. இவ் உனஷக றஷனஶதநரணதும், 
றந்ரணதுரண தப் தரஷில் வகரண்டு வசல்லும் வதரனட்டு டுக்க ஶண்டி றடரணதும், 
தரரி ரற்நத்ஷ உண்டு தண்க் கூடிதுரண டடிக்ஷககஷப துரிரக டுப்தற்கும், கூட்டுப் 
தத்றன் ஶதரது ந் எனஷனேம் ஷகிடுறல்ஷன ணவும் உறுறவரற அபிக்கப்தட்டுள்பது. 
 
இந் றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கலள், 17 குநறக்ஶகரள்கலம், இக் குநறக்ஶகரள்கலடன் 
வரடர்னஷட 169 இனக்குகலம் அடங்கும். இஷ றஷனஶதநரண அதிினத்றனேடன் வரடர்னஷட தன 
துஷநகஷப உள்படக்குகறன்நண. இக் குநறக்ஶகரள்கலம், இனக்குகலம் 2016 சணரி ரம் 01 ஆம் 
றகறினறனந்து ஷடனஷநக்கு னதுடன், இற்ஷந 2030 ஆம் னடரகும் ஶதரது அஷடற்கு/ 
வற்நற வகரள்ற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது.  
 
றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கபில் கரப்தடுகறன்ந னக்கற ிடம் ரவணில், இக் 
குநறக்ஶகரள்கள் உனகறலுள்ப ல்னர ரடுகலக்கும் ற்னஷடரக இனப்தரகும். (னத்ரிம் 
அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கள் வதனம்தரலும் அதிினத்றஷடந்து னம் ரடுகலக்கு ற்னஷடரக 
இனந்ண). அஶ ஶதரன்று அதிினத்றனேடன் வரடர்னஷட கூடுனரண துஷநகள் உட்தடுரறு 
கூடுனரண குநறக்ஶகரள்கள் கரப்தடுதும் றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கபின் ற்றுவரன 
னக்கறரண சறநப்தம்சரகும். வதண்கஷப லுவூட்டல், சரரணம், தரதுகரப்ன, ல்னரட்சற னனரண 
ண்க்கனக்கலம் இறல் அடங்கறனேள்பஷ குநறப்திடத்க்கது. 
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றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள்கள் – “Sustainable Development Goals” அல்னது உனகனரி 
சரக்கங்கள் 

 

1. ல்னரிரண றுஷஷனேம், ல்னர இடத்றனறனந்தும் எறத்ல். 
 

2. தட்டிணிஷ இல்னரவரறத்ல், உவுப் தரதுகரப்ஷதனேம், உர் ஶதரசரக்ஷகனேம் அஷடல் ற்றும் 
றஷனஶதநரண ிசரத்ஷ ினத்ற வசய்ல். 

 

3. ஶரற்ந ஆஶரக்கறரண ரழ்ஷ உறுறப்தடுத்லும், ல்ஶனரனக்கும், ல்னர றலும் 
ன்ணடத்ஷஷ ினத்ற வசய்லும். 

 

4. சரணதும், உள்படங்கனரணதுரண (ல்னர சனெக ட்டங்கலக்கும் சந்ர்ப்தம் கறட்டுகறன்ந) 
கல்ிஷ கற்தற்கரண ரய்ப்னகஷப உறுறப்தடுத்லும், ல்ஶனரனக்கும் து ரழ்ரள் 
னலதும் கல்ி அநறஷப் வதற்றுக் வகரள்ற்கரண சந்ர்ப்தங்கஷப ினத்ற வசய்லும். 

 

5. ஆண், வதண் சனெக றஷனஷ அஷடலும், வதண்கஷபனேம், வதண் திள்ஷபகஷபனேம் லுவூட்டலும். 
 

6. ல்ஶனரனக்கும் சுத்ரண ீர் கறஷடக்கப் வதறுஷ உறுறப்தடுத்லும், றஷனஶதநரண ீர் 
னகரஷத்துத்ஷனேம், சுத்ம் சுகரரம் கறஷடக்கப் வதறுஷனேம் உறுறப்தடுத்லும். 

 

7. உறுறரணதும், ம்தகத் ன்ஷனேஷடதுரண, றஷனஶதநரண ற்றும் ணீ ரிசக்றக்கரண 
திஶசத்ஷ அஷணனக்கும் உறுறப்தடுத்ல். 

 

8. உறுறரணதும், உள்படங்கனரணதும், றஷனஶதநரணதுரண வதரனபரர பர்ச்சற, 
னலஷரணதும், ிஷபவுப் வதனக்கனஷடதுரண ஶஷன ரய்ப்ன, ல்ஶனரனக்கும் 
வகௌறக்க வரறல் னும் றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரஷப வற்நற வகரள்பல். 

 

9. ிரிரற்நலுஷட உட்கட்டஷப்ன சறகஷப றறுவுல், உள்படங்கனரணதும், 
றஷனஶதநரணதுரண ஷகத்வரறல் ஊக்குிப்ன ற்றும் னத்ரக்கங்கஷப உட்சரகப்தடுத்ல். 

 

10. ரடுகலக்குள்லம், ரடுகலக்கறஷடிலும் கரப்தடுகறன்ந ற்நத் ரழ்வுகஷபக் குஷநத்ல். 
 

11. கங்கஷபனேம், ணி குடிினப்னகஷபனேம், உள்படங்கனரணதும், தரதுகரப்தரணதும், 
ிரிரற்நலுஷடதும், றஷனஶதநரணதுரணரக ரற்நறஷத்ல். 

 

12. றஷனஶதநரண தகர்வுப் தக்க க்கங்கஷபனேம், உற்தத்ற னஷநகஷபனேம் உறுறப்தடுத்ல். 
 

13. கரனறஷன ரற்நங்கள் ற்றும் அன் ரக்கங்கஷப டுப்தற்கரண துரி டடிக்ஷககஷப 
டுத்ல். 

 

14. சனத்றம், கடல் ற்றும் கடல்சரர் பங்கஷப ஶதிப் தரதுகரத்லும், இற்ஷந றஷனஶதநரண 
அதிினத்றக்கரக ஈடுதடுத்றக் வகரள்பலும். 

 

15. வதௌீக சுற்நரடல் னஷநஷஷ தரதுகரத்ல், ீள் றறுல், றஷனஶதநரண தன்தரட்ஷட ினத்ற 
வசய்ல், றஷனஶதநரண ித்றல் கரடுகஷப னகரஷ வசய்ல், தரஷனணரஷனத் டுத்ல், 
றன அரிப்ஷதத் டுத்து அஷண ீபஷத்ல் ற்றும் உிர் தல்ஷகஷ இக்கப்தடுகறன்ந 
ஆதத்றனறனந்து டுத்ல். 

 

16. றஷனஶதநரண அதிினத்றக்கரக சரரணனம், உள்படங்கனரணதுரண சனெக அதிினத்ற, 
சகனனக்கும் றரரண அணுகுனஷநகஷப வதற்றுக் வகரடுத்ல் ற்றும் வதரறுப்ன றக்கதும், 
உள்படங்கனரணதுரண றறுணங்கஷப அந்ந் ட்டங்கபில் றறுவுல். 

 

17. றஷனஶதநரண அதிினத்றக்கரக உனகனரி எத்துஷப்னகஷப ஷடனஷநப்தடுத்தும் 
றனஷநகஷபனேம், இற்குப் னத்துிர் அபிக்கும் றனஷநகஷபனேம் லுப்தடுத்ல். 
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றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள் ஊடரக கணம் பெலுத்ப்தட்டுள்ப ிரிரண ந்து 
துணநகளும் னரறு: 

அட்டண xxvi 
 ிரிரண துணந ிதம் 
1. க்கள் எவ்வரன ரணிடத்றணிடத்றலும் கரப்தடுகறன்ந றுஷஷனேம், 

தட்டிணிஷனேம் எறப்தஷணனேம், ரணிட ர்க்கம் வகௌத்துடனும், ச 
அந்ஸ்துடனும், சுத்ம் சுகரரரண சூனறல் த்து ஆற்நல்கஷப 
வபிப்தடுத்ற ண்ம் ரழ்ற்கரண றனஷநகஷபனேம் 
உறுறப்தடுத்ல். 

2. னற ற்கரன ற்றும் றர்கரன சந்றகபின் ஶஷகலக்கு உிரக 
இனக்கும் ித்றல், றஷனஶதநரண உற்தத்ற ற்றும் தகர்வுப் தக்கங்கள் 
ஊடரக இற்ஷக பங்கஷப றஷனஶதநரண ித்றல் னகரஷ 
வசய்லும், கரனறஷன ரற்நங்கள் ற்றும் அன் ரக்கங்கஷப னகரஷ 
வசய்ற்கரண துரி டடிக்ஷககஷப டுத்து னறஷப் தரதுகரத்லும். 

3. சுதடீ்சம் ல்னர ரணிட ர்க்கனம் சுதடீ்சனள்ப றனப்றகரண ரழ்க்ஷகஷ 
அனுதிப்தஷனேம், சனெக, வதரனபரர, வரறல்தட்த னன்ஶணற்நங்கள் 
இற்ஷகனேடன் எத்றஷசந்து இடம்வதறுஷனேம் உறுறப்தடுத்ல். 

4. சரரணம் தனம், ன்னஷநகலம் அற்ந சரரணம், சத்தும் ற்றும் 
ல்ஶனரனம் என்நறஷந் சனெகவரன்ஷநக் கட்டிவலப்னற்கு 
உட்சரகனெட்டல். 

5. கூட்டு 
டடிக்ஷககள்  

இந் றகழ்ச்சற றஷன அனல்தடுத்துற்கரக ஶஷரண சறகஷபப் 
வதற்றுக் வகரள்ற்கு, உனகனரி எத்துஷப்னடன் றுஷஷனேம், 
றகவும் துன்தப்தடும் க்கள் ீது ிஶசட கணம் வசலுத்ற ண்ம், 
றஷனஶதநரண  அதிினத்றில் ரக்கம் வசலுத்தும் உனகனரி 
தங்குரர்கபிணதும் ற்றும் ல்னர ரடுகபிணதும், ல்னரத் 
ப்திணர்கபிணதும், ல்னர க்கபிணதும் தங்கபிப்ஷதப் வதற்று அனல் 
வசய்ல். 

னெனம்: 2015 இனங்ணக த்ற ங்கற அநறக்ணக 116 – 117 தக்கங்கள் 
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திரணரக ஶரக்கும் ஶதரது றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரபரணது, றுஷஷ எறத்ல், 
னறஷ ஶதிப் தரதுகரத்ல், சகனனக்கும் சுதடீ்சத்ஷ னச் வசய்ல் ஆகற ண்க்கனக்கஷபக் 
வகரண்ட வசற் றட்டரகும். றஷனஶதநரண அதிினத்றக்கு ஷடரக ிபங்கும் திரண ஷடரக 
றுஷ இணங் கரப்தட்டுள்பதுடன், இற்கஷ கடுஷரண றுஷ உட்தட ல்னர ி றுஷ 
றஷனஷகஷபனேம் எறப்தற்கு ிஶசட கணம் வசலுத்ப்தட்டுள்பது. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

இக் குநறக்ஶகரள்கலம், இனக்குகலம் ரணிட ர்க்கத்றணதும், னறிணதும் ஶம்தரட்டிற்கு றக 
னக்கறரண தந்து ிரிந் னற ந்து (05) துஷநகபின் கலழ் கரட்டப்தட்டுள்பது. இற்கஷ, 
ிசரத்துஷநனேடன் ஶடிரகப் தின்ணிப் திஷந் 07 றஷனஶதநரண அதிினத்ற ஶரக்கங்கள், 06 
ஷநனகரக வரடர்னதட்ட  ஶரக்கங்கள், இறுறரக எட்டுவரத்  னஶகரன ஶரக்கங்கஷப வற்நற 
வகரள்ற்கரக அஷச்சறணரல் அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் துங்கப்தட்டுள்பண. 

 

சுந்றம் அஷடந் ரள் வரடக்கம் இன்று ஷினரண கரனப்தகுறில் இனங்ஷக தடிப்தடிரக 
ிசரத்ஷப் திரணரகக் வகரண்ட குஷநந் னரணனஷட வதரனபரரத்றனறனந்து றகவும் 
தல்ஷகப்தடுத்ப்தட்ட ஶசஷகஷபப் திரணரகக் வகரண்ட கலழ் டுத் னரணம் வதறும் 
வதரனபரரரக ரற்நம் வதற்றுள்பது. 

 

இனங்ஷகஷ, ஶல் டுத் னரணம் ஈட்டும் ரவடரன்நரக அதிினத்ற வசய்ற்கு வகரள்ஷககஷப 
குக்கும் ஶதரது, றஷனஶதநரண வதரனபரர அதிினத்றவரன்ஷந அஷடற்கும், ல்னர ித்றலும் 
றுஷஷ எறக்கும் சரஷன வற்நற கரண்தற்கும் 2016 ஆம் னடத்றல் கத்வரறல் 
அஷச்சறணரல், கத்வரறல் துஷநில் னன்வணடுக்கப்தட்ட அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலம், இந் 
ஶரக்கங்கஷப அஷடற்கரக டுக்கப்தட்ட டடிக்ஷககலம் இங்கு ிரிரக ிதரிக்கப்தட்டுள்பது. 
 
பற்நற பகரள்ற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந அதிினத்ற இனக்குகள் 
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னக்கற குநறப்ன 2 
 
செற  றுரய் 

 
2000 – 2015 கரனப்தகுறில் றுஷஷ சரி தரறரல் குஷநக்கும் னத்ரிம் அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷப அஷடந் 
ரவடரன்நரக இனங்ஷக 2030 இல் றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷப அஷடற்கு றர்தரர்ப்ததுடன், ல்னர 
ித்றலும் றுஷஷ னடிவுக்குக் வகரண்டு னம் சரலுக்கு னகங் வகரடுத்துள்பது. இனங்ஷக ஶதரசரக்கு 
ட்டத்ஷ கரட்டும் சுட்டிகபில் குஷநந் னன்ஶணற்நத்ஷக் கரட்டுற்குப் திரண கரரக அஷந்றனப்தது 
றுஷனேம், உில் தரதுகரப்தற்ந றஷனனேம் ஆகும். இன் ிஷபரக கர்ப்திித் ரய்ரர்கபின் தனணீரண 
சுகரர ட்டம், உவு தகர்ில் ஶதரரஷ ட்டுல்னரது னரண உவு ஶஷபவரன்ஷநப் வதற்றுக் 
வகரள்றலுள்ப இனரஷஷனேம் இது கரட்டுகறன்நது. இங்கு னரணத்றற்கும், ஶதரசரக்குப் தற்நரக்குஷநக்கும் 
இஷடில் வனங்கற வரடர்ன கரப்தடுகறன்நது. றுஷிலுள்ப குடும்தங்கலக்கு ஶதரற உவு ங்கல், உள்லர் 
உற்தத்றகஷபக் கூட்டுற்கும், ிசர உற்தத்ற தல்ஷகப்தடுத்லுக்கும் ஶஷரண ிசரத்துஷந 
றநனஷநகள், அசரங்கத் ஷனடீு, அநறவு ற்றும் ங்கல் வரறற்தரடு ன்தற்ஷந ஶற்வகரள்து கட்டரரகும். 
ெணத்பரணக 
னட த்றில் சணத்வரஷக (‘000) 2015 – 20.9 
னரணப் தகறர்வு 
குடும்த னரணத்றன் வதனக்கம் (2012/13) – 0.48 
சரசரி னரணம் (2012/13) – ரம் னொ. 45,878/- 
டுத் னரணம் (2012/13) – ரம் னொ. 30,814/- 
ங்கறினத்ல் ிகறம் 2015 – 49.4%  
குடும்தவரன்நறன் உறுதிணர்கபின் சரசரி ண்ிக்ஷக (2012/13) – 3.9 
றுஷ 
ரவபரன்நறற்குப் வதற்றுக் வகரள்லம் கஶனரரி உவு அபவு (2012/13) – 2,111 
றுஷிலுள்ப குடும்தங்கபின் ீம் (2012/13) – 6.7 
இனங்ஷகில் றுஷின் திஶச ரீறரண தனரக்கம் – 2012/ 2013 
(அறக றுஷஷக் கரட்டும் ரட்டங்கள் – வரணநரகஷன, ட்டக்கபப்ன, னல்ஷனத்ீவு, ன்ணரர்) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
னெனம்: வரஷக றப்ன, னள்பிிதத் றஷக்கபம் 
ணி அதிினத்றச் சுட்டி – 188 ரடுகலக்கறஷடில் இனங்ஷக 73 து இடம் 
ஶஷன ரய்ப்ன (2015) 
ிசரம் – 28.2%, ஷகத்வரறல் – 26.0%, ஶசஷ – 45.8% 
 
 

ற்சதரதுள்ப ெரல்கள் 
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ிெரத்துணநனேடன் சடிரகவும், ணநனகரகவும் தின்ணிப் திணந் றணனசதநரண 
அதிினத்றக் குநறக்சகரள்களும், அக் குநறக்சகரள்கணப பற்நற கரண்தற்கரண றநனணநகளும், 
னன்சணரக்கற தரர்ணனேம் 
னக்கற குநறப்ன 3 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

தட்டிணிஷ எறத்து, உவுப் தரதுகரப்ஷதனேம், சறநந் 
ஶதரசரக்கு றஷனஷகஷபனேம் ற்தடுத்ற, றஷனஶதநரண 
ிசரத்துஷந அதிினத்றின் ஶதரது ட்தவப்த றஷன 
ரக்கங்கஷபக் குஷநத்ல் 

ிசரத்துஷநஷந ினத்ற வசய்னேம் ஷகில் னஷநரண 
ற்றும் னஷநரக அஷந்றர கல்ி, ிசரத்துஷந 
அதிினத்றக்கு வதண்கபின் தங்கபிப்ன ன்தற்ஷந ல்னர 
ித்றலும் வதற்றுக் வகரள்பல், ஆஶரக்கறரண க்கள் 
தம்தஷவரன்ஷந உனரக்கும் ஷகில் த்றல் சறநந் 
ிசர உற்தத்றகஷப அறகரித்லும், உவுகஷப ினத்ற 
வசய்லும். 
 

 

ிசரப் தரஷகஷப அஷத்ல், க ிசரச் 
வசய்ஷகத் ஶரட்டங்கஷபனேம், க தச் வசய்ஷகத் 
ஶரட்டங்கஷபனேம் ற்தடுத்ல் ற்றும் ிசரத்துஷநக்கரக 
சூரி சக்றஷப் தன்தடுத்துல் 

 

 

ஶற்வசரன்ண ல்னர இனக்குகஷபனேம் அஷடறனூடரக 
றஷனஶதநரண வதரனபரர அதிினத்றஷ அஷடல். 
றஷனஶதநரண ிசரத்துஷந அதிினத்றஷ ினத்ற 
வசய்ற்கரக றறுணங்கலக்கறஷடில் ஶசற ற்றும் 
சர்ஶச ரீறில் வரடர்னகஷபக் கட்டிவலப்னல். சட்ட 
றட்டங்கஷப ஷடனஷநப்தடுத்ல். 

 
 

ஶற்வசரன்ண ல்னர குநறக்ஶகரள்கபிணதும் ஶடி ற்றும் 
ஷநனக வரடர்னகள் ற்றும் வசற்தரடுகள் ஊடரக 
றர்தரர்க்கப்தட்ட ிசர உற்தத்ற ிஷபவுப் 
வதனக்கத்ஷக் கூட்டுல், வதரனபரரத்ஷக் 
கட்டிவலப்னல், வதண்கஷபனேம், ிசரிகள் 
சனெகத்ஷனேம் லுவூட்டுறனூடரக ங்கும், ல்னர 
ித்றலும் றுஷஷ எறத்ல். 
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னக்கற குநறப்ன 4 
 
கத்பரறல் அணச்ெறணரல் இணங் கரப்தட்ட னக்கற துணநகளும், இன் கலழ் அணட றர்தரர்க்கும் 
றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள்களும் 

அட்டண xxvii 

 னக்கற துணந திரண டடிக்ணகச் சுட்டி றணனசதநரண அதிினத்றக் 
குநறக்சகரள் 

1. உவுப் தரதுகரப்ன உற்தத்ற அறகரிப்ன 
வயக்டரர்/ வ.வர. 
றனத்றன் உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கம் – 
வயக்டரர் 
த உற்தத்றக் கறரங்கபின் ண்ிக்ஷக 
தணரபிகபின் ண்ிக்ஷக 

குநறக்ஶகரள்  1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 15 

2. தன்தரட்டுப் வதரனள் னகரஷத்தும் ஶசணப் தசஷண உற்தத்ற - வ.வர. 
இசரண உத்ஷ இடுல் – வய/ 
வ.வர. 
ற உம் - லீற்நர் 

குநறக்ஶகரள்  1, 2, 3 

3. இற்ஷக ப னகரஷத்தும் றஷனஶதநரண ண்ப னகரஷத்தும் – 
வயக்டரர் 

குநறக்ஶகரள்  1, 2, 3, 13, 15 

4. சட்ட றட்டங்கள் இற்ஷநப்தடுத்ப்தட்ட சட்ட றட்டங்கபின் 
ண்ிக்ஷக 

குநறக்ஶகரள்  16, 17 

5. தகர்ஶரர் சுகரரனம், றனப்றனேம். தணரபிகள் ண்ிக்ஷக 
தன்தரட்டுப் வதரனள் ண்ிக்ஷக 
க்கநற, தங்கபின் ரவபரன்நறற்கரக 
தகர்வு - கறரம் 

குநறக்ஶகரள்  2 

6. இஷபஞர் ற்றும் வதண்கள் தங்கபிப்ன தணரபிகள் ண்ிக்ஷக குநறக்ஶகரள்  5 
7. ிசர ஆரய்ச்சறனேம், வரறல்தட்த 

அதிினத்றனேம். 
னற ஆரய்ச்சறகபின் ண்ிக்ஷக 
கனப்திண ஷககபின் ண்ிக்ஷக 

குநறக்ஶகரள்  2 

8. ிசரிகஷப லுவூட்டல் தணரபிகள் ண்ிக்ஷக குநறக்ஶகரள்  1 
9. சந்ஷப்தடுத்ல் ங்கல் ற்றும் வதறுறஶசர் னகரஷ 

வசய்ப்தட்ட திர்கபின் ண்ிக்ஷக 
குநறக்ஶகரள்  12 

10. அச ற்றும் ணிரர்துஷந கூட்டு னற்சற தன்தரட்டுப் வதரனட்கபின் ண்ிக்ஷக 
ிஷ உற்தத்ற அபவு 

குநறக்ஶகரள்  2 

11. அநறவு னகரஷத்தும் திற்சறச் வசனர்வுகபின் ண்ிக்ஷக 
ிசரக் கல்லூரிகபின் 
ண்ிக்ஷகனேம், வபிஶறுஶரரின் 
ண்ிக்ஷகனேம் 

குநறக்ஶகரள்  4 

12. ிசரத்துஷந சரர்ந் சம்திர 
அநறவும், வசற்தரடுகலம் 

வசற்தரடுகபின் ண்ிக்ஷக குநறக்ஶகரள்  4 

13. ீர்ப்தரசண உட்கட்டஷப்ன சறகஷப 
ஶம்தடுத்ல் 

சது கற.ீ./ வயக்டரர் குநறக்ஶகரள்  2 

14. ரதண எனங்கறஷப்ன ஶசற/ ரகர/ திஶச ட்டத்றல் 
றறுப்தட்ட குலக்கபின் ண்ிக்ஷக 

குநறக்ஶகரள்  2, 17 

 

 
 
 
 
 
 
 

னக்கற துணநகள் 
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னக்கற குநறப்ன 5 
 
றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள்கணப அணடனேம் ணகில் அனல் பெய்ப்தட்ட 
கத்பரறல் அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கள், றநனணநகள் ற்றும் னன்சணரக்கற தரர்ண 

 

கத்பரறல் அணச்ெறணரல் அனல் பெய்ப்தடுகறன்ந அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கள் னெனம் 
அணடற்கு றர்தரர்க்கும் குநறக்சகரள்கபின் னன்னுரிணக்குப் பதரனத்ரணரறு றணனசதநரண 
அதிினத்றக் குநறக்சகரள்கள் கலழ்க் கரட்டப்தட்டுள்பது 
 

க்கள் தட்டிணிில் ரடுஷ னடிவுக்குக் வகரண்டு னல், ல்னர ட்டங்கஷபனேம் ஶசர்ந் க்கள் 
சனெகத்றற்கும் தரதுகரப்தரணதும், ஶதரசரக்குஷடதும், ஶதரற அபினரணதுரண உவுகள் னடம் 
னலதும் கறஷடக்கப் வதறுஷ உறுறப்தடுத்துற்கரகவும், றுஷஷ எறப்தற்கரகவும், 
 
குநறக்சகரள் 2 – தட்டிணிண எறத்ல், உவுப் தரதுகரப்ணதனேம், உர் சதரெரக்ணகனேம் அணடல், 
றணனசதநரண ிெரத்துணநண ஊக்குித்ல் 
 
 கத்வரறல் அஷச்சறற்கும், அஷச்சறன் கலலள்ப ல்னர றறுணங்கலக்கும் இஷடினரண வரடர்ன 

னெனம் உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ அனல் வசய்ல். இன் கலழ் இணங் 
கரப்தட்ட னக்கற துஷநகஷப அதிினத்ற வசய்ல். 
 

 வல் ற்றும் உவுப் திர் உற்தத்றஷனேம், ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷனேம் அறகரித்ல். 
 

 500,000 டீ்டுத் ஶரட்டங்கஷப அதிினத்ற வசய்ல். 
 

 உத்றற்கரக ரணி றற அபிப்னகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 
 

 வதறுறஶசர் னகரஷத்தும். 
 

 திர்ச் வசய்ஷகப் ஶதரகங்கஷப ீடித்ல். 
 

 ிசரத்துஷந வுத் பத்ஷ அஷத்ல். 
 

தந்/ ிரிரண குநறக்சகரள் 
 

 2030 னடரகும் ஶதரது ிசரத்துஷந உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷ இட்டிப்தரக்குல், 
சறநறபினரண உவு உற்தத்றரபர்கபின் னரணத்ஷ இட்டிப்தரக்குல். 

றநனணநகள் 
 

 2015 ஆம் னடத்துடன் எப்திடும் ஶதரது 2016 ஆம் னடத்றல் ிசர உற்தத்றகஷபனேம், 
தன்தரட்டுப் வதரனட்கஷபனேம் அறகரித்ல். 
 

 15 ிசர ஆரய்ச்சற றஷனங்கள் னெனம் ஶற்வகரள்பப்தட்ட இணினத்ற ஆரய்ச்சறகலம், 
அனூடரக உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷக் கூட்டுலும். 

 

 திர்ச் வசய்ஷகக்கரக ிசரச் சூல் னங்கஷப ஈடுதடுத்துல். 
 

 ண்பப் தரதுகரப்னம், னகரஷத்துனம். 
 

 த்றல் சறநந் ிஷ உற்தத்றஷ அத்ரட்சறப்தடுத்ல். (24 ிஷ அத்ரட்சறப்தடுத்ல் 
அலுனகங்கள், 05 ிஷ ஆய்வுகூடங்கள் ற்றும் 06 கட்டுப்தடுத்லுக்குப் தின்ணரண அனகுகள் 
ஊடரக னன்வணடுக்கப்தட்ட திகள்). 

 

 சறநந் ிசரப் தக்க க்கங்கள் னெனம் உற்தத்றஷ அறகரித்ல். 
 

னன்சணரக்கற தரர்ண 
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 றனப, ீர்ப னகரஷத்தும். 
 

 சுற்நரடல் ிசரத்துஷநஷ ஊக்குித்லும், ிசர இசரணப் வதரனட்கபில் 
ங்கறினப்தஷக் குஷநத்லும், ஶசணப் தசஷப தரஷணஷ அறகரித்லும். 

 

 உள்லர் ிஷிணங்கஷபனேம், திரிணங்கஷபனேம், ிசரப் தண்ஷ திரிகஷபனேம் 
தரதுகரத்ல், அடிப்தஷடச் ஶசஷகள், உஷப்ன, இற்ஷக பங்கள், கல்ி, வரறல்தட்தம் 
ன்தற்நறற்கரண திஶசங்கஷபக் கூட்டுறனூடரக ரழ்க்ஷகத் த்ஷக் கூட்டுல். 

 

 அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபக் குஷநப்தற்கரக டுக்கப்தட்டுள்ப டடிக்ஷககள். 
(அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்த றறுணத்றணரல் ஶற்வகரள்பப்தட்ட னற கண்டுதிடிப்னகள்). 

 

 சனெக தரதுகரப்ன னஷநகஷப சலஷத்ல். (ிசர, கனக் கரப்னறுறச் சஷதிணரல் 
னன்வணடுக்கப்தட்ட டடிக்ஷககள்). 

 

 ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற டடிக்ஷககஷப ினத்ற வசய்ல். (சனெக, வதரனபரர ஆரய்ச்சறகபின் 
வதரனட்டு, ிசரத் றஷக்கபம், வயக்டர் வகரப்ஶதகடுஷ ிசர ஆரய்ச்சற, திற்சற 
றறுகத்றணரல் னன்வணடுக்கப்தட்ட டடிக்ஷககள்). 

 
குநறக்சகரள் 13 – கரனறணன ரற்நங்கள் ற்றும் அன் தரறப்னகணபத் டுப்தற்கரக துரி 
டடிக்ணககணப டுத்ல் 
 

கரனறஷனனேடன் இஷந் அணர்த்ங்கள் ற்றும் இற்ஷக அணர்த்ங்கள் வரடர்தரக ிரிரற்நல் 
ன்ஷஷனேம், எப்ஶதறு ன்ஷஷனேம் (வகரள்பபவு) தனப்தடுத்லும், ிசரத்துஷந சரர்ந் 
தரறப்னகஷபக் குஷநப்தறனூடரக உற்தத்றகஷப றஷனரகப் ஶதிச் வசல்னலும், 
 

 ட்சற, அறனத் ன்ஷ, ீர்ப் வதனக்கு ன்தற்நறற்குத் ரக்குப் திடிக்கக் கூடி வல் ர்க்கங்கஷப 
உனரக்குல். 

 

 ண் கலிக் வகரண்டு வசன்று ண் பம் குன்றுஷத் டுப்தற்கும், உற்தத்றக் வகரள்பபஷ 
கூட்டுற்கும் டடிக்ஷக டுத்ல். 

 

 கரனறஷன அரணங்கஷப கணத்றற் வகரண்டு திர் உற்தத்ற னன்ணநறிப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ 
சலஷத்ல். 

 

 னற வரறல்தட்த னஷநகஷபப் தன்தடுத்துல் – ிசரத்துஷந வுத் பத்ஷ அஷத்ல். 
னஶகரன வு னஷநஷ (GIS) வரறல்தட்தத்ஷ தரிப்தன் னெனம் திர் உற்தத்ற வரடர்தரண 
வுகஷபச் ஶசகரித்லும், னன்ணநறிப்ன டடிக்ஷககலம். 

 

 அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபத் டுக்கும் ஷகில் கபஞ்சற சறகஷப ற்தடுத்ல். 
 

 ீஶந்து திஶசங்கஷப தரதுகரத்லும், ீர் பத்ஷப் ஶதிப் தரதுகரப்தற்கு டடிக்ஷக 
டுத்லும். 

 

 ஷீஷப் தனுக்கு டுக்கும் ஷகில் ஷீஷச் ஶசறப்தற்கரண ீர்த் ரங்கறகஷபப் வதற்றுக் 
வகரடுத்ல். 

 

 ிசரக் கரப்னறுற றறுணங்கள் ஊடரக அரண றஷனஷகஷபக் குஷநத்துக் வகரள்பலும், 
கரனறஷன அணர்த்ங்கள் கரரக ஶரிடும் ட்டம், ஶசம், கரனறஷன அகறகபின் ண்ிக்ஷக 
ன்தண வரடர்தில் னஷநரண ித்றல் ஶடிப் தரர்ப்தற்கு டடிக்ஷக டுத்லும். 

 

 வபிவூட்டல்/ அநறவுறுத்ல். 
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குநறக்சகரள் 15 – பதௌகீச் சூல் னணநணணப் தரதுகரத்ல், ீள் றறுல், றணனசதநரண 
தரணணண ஊக்குித்ல், கரடுகணப றணனசதநரண ித்றல் னகரண பெய்ல், 
தரணனணரணனத் டுத்ல், ண் களிக் பகரண்டு சதரணத் டுத்து ண் பத்ண ீள் 
பப்தடுத்ல், உிர் தல்ணகண இக்கப்தடுணனத் டுத்ல் ற்றும் திர் உற்தத்ற ிணபவுப் 
பதனக்கத்ணக் கூட்டுற்கரக, 

 

 ண்பப் தரதுகரப்னச் சட்டத்ஷ அனல் வசய்றனூடரக இடம்வதற்ந ரற்நங்கள். 
 

 வசடிப் தரதுகரப்னச் சட்டத்ஷ அனல் வசய்லும், னற சட்டங்கள் னெனம் இடம்வதற்ந ஶசஷகலம். 
 

 ஶசணப் தசஷப தரஷண னெனம் இடம்வதற்ந ரற்நங்கள். 
 

 வசடிப் தரதுகரப்ன ற்றும் ங்கஷப வட்டி ழீ்த்துல் கட்டுப்தடுத்ல் சட்டத்றன் னெனம் 
இடம்வதற்ந ஶசஷகள். 

 

 த உற்தத்றக் கறரங்கள் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் னெனம் உிர் தல்ஷகஷஷப் தரதுகரப்தற்கு 
டடிக்ஷக டுத்ல். 

 

 கனப்திண வசடிிணங்கஷப உனரக்குல். 
 
குநறக்சகரள் 06 – ெகனனக்கும் ீர் கறணடக்கப் பதநச் பெய்ல், றணனசதநரண ீர் னகரணத்தும் 
ற்றும் ஆசரக்கறம் ன்தண கறணடக்கப் பதநச் பெய்ண உறுறப்தடுத்ல். 
 

 ீர் னகரஷத்துத்றன் வதரனட்டு கன அதிினத்றத் றஷக்கபனம், ிசரத் 
றஷக்கபனம் டுத்துள்ப டடிக்ஷககள். 

 

 ச்சுக் கனக்கர உவுகள் ரரபரகக் கறஷடக்கும் ரவடரன்ஷந உனரக்கும் ஷகில், ஶசணப் 
தசஷப தரஷணஷ ஊக்குிப்தற்கும், றனக்கலழ் ீஷ னகரஷ வசய்ற்கும் டுக்கப்தட்டுள்ப 
டடிக்ஷககள். 

 

 ிசர இசரணப் வதரனட்கள் ீனடன் கனப்தஷத் டுப்தற்கரக டுக்கப்தட்டுள்ப 
டடிக்ஷககள். 

 

 ீர் ற்றும் ஆஶரக்கற சறகஷப ங்குற்கும், னகரஷ வசய்ற்கரகவும் டுக்கப்தட்டுள்ப 
டடிக்ஷககள் – கன அதிினத்றத் றஷக்கபத்றன் னெனம், ீர், ஆஶரக்கறம், சுகரரம் 
வரடர்தரண னன்ஶணரடிக் கனத்றட்டத்ஷ அனல் வசய்ல். 

 

 ீஶந்து திஶசங்கஷபப் ஶதிப் தரதுகரத்ல். 
 

 வபி ீர்ப்தரசணம், வசரட்டு ீர்ப்தரசணம் ற்றும் ீஷ இஷநப்தற்கரக சூரி சக்றஷப் 
தன்தடுத்துன் னெனம், றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷக் கட்டிவலப்னற்கரக டடிக்ஷக 
டுத்ல். 

 
குநறக்சகரள் 12 – றணனசதநரண நுகர்வுப் தக்கங்கணபனேம், உற்தத்றத் பரறற்தரடுகணபனேம் 
உறுறப்தடுத்ல் 
சற்பெரன்ண குநறக்சகரள்கணபனேம், றநனணநகணபனேம் அனல் பெய்றனூடரக, றணனசதநரண 
உற்தத்ற, நுகர்வு பரடர்தரண தத்து னட பகரள்ணகப் திச்ெட்டத்ண அனல் பெய்ல், 2030 
னடரகும் சதரது ணிதர் உவு ணீ் ித்ண னடிவுக்குக் பகரண்டு னல். 
 

 ஶசற ஶஷக்கு ற்த, வல் உட்தட திந உவுப் திர்கபின் உற்தத்றஷனேம், ிஷபவுப் 
வதனக்கத்ஷனேம் அறகரித்ல். 

 

 ிரதர றட்டவரன்ஷநனேம், ிஷனச் சுட்டிகஷபனேம் ரரித்ல். 
 

 அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபக் குஷநப்தற்கரக டுக்கப்தட்ட டடிக்ஷககள். 
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 உள்லர் உவு ஷககஷப ஊக்குித்ல். 
 

 இற்ஷக பங்கஷப னகரஷ வசய்னேம் ஷகில் சட்டங்கஷப அனல் வசய்ல். 
 

குநறக்சகரள் 04 – ெரணதும், உள்படங்கனரணதுரண (ெனெகத்றல் ல்னர ட்டங்கணபனேம் செர்ந் 
ெனெகத்றணனக்கும் ெந்ர்ப்தம் கறட்டுகறன்ந) கல்ிண கற்தற்கரண ரய்ப்னகணப உறுறப்தடுத்லும், 
ல்சனரனக்கும் து ரழ்ரள் னளதும் கல்ி அநறணப் பதற்றுக் பகரள்ற்கரண 
ெந்ர்ப்தங்கணப ினத்ற பெய்லும். 
 

 னஷநரணதும், னஷநரக அல்னரதுரண ிசரக் கல்ிஷப் வதற்றுக் வகரடுப்தறனூடரக, 
றஷனஶதநரண ித்றல் ரழ்க்ஷகத் த்ஷக் கூட்டுற்கு டடிக்ஷக டுத்ல். 

 

 ிசரக் கல்லூரிகலக்கு ரர்கஷப ஶசர்த்துக் வகரள்பலும், ஶசஷ ரரிப்ன திற்சறக் 
கல்லூரிகலடரக அர்கலக்குப் திற்சற அபித்லும். 

 

 வபிரட்டுப் திற்சறகலம், சர்ஶச அஷப்னகலடணரண வரடர்னகலம். 
 

 தரம்தரி அநறஷப் வதற்றுக் வகரடுப்தற்கரக டுக்கப்தட்டுள்ப டடிக்ஷககள். 
 
குநறக்சகரள் 05 – ஆண், பதண் ெனெக அந்ஸ்ண அணடலும், பதண்கணபனேம், னேறகணபனேம் 
லுவூட்டலும். 
 

 2017 றுஷஷ எறப்தற்கரண னடத்றல் வதண்கஷப லுவூட்டுற்கரண டடிக்ஷககஷப 
டுத்ல். இற்கஷ  ‚வயன வதரஜளன்‛ ன்நஷக்கப்தடுகறன்ந உள்லர் உவு ிற்தஷண 
றஷனங்கள் ஊடரக ஶடி ற்றும் ஷநனக வரறல் ரய்ப்னகஷப ற்தடுத்ல். இனூடரக 
குடும்த அனகறன் னரணத்ஷ அறகரித்ல். 
 

  ‚வயல்ற னட்‛ உகங்கள் ஊடரக உள்லர் உவு ஷககபின் தகர்ஷ ஊக்குித்லும், 
வரறல் ரய்ப்னகஷப ற்தடுத்லும். 
 

  “සිමු” வதண்கள் ிசரக் ககங்கஷப றறுவுறனூடரக வதண்கஷப லுவூட்டல். 
 

 னஷநரணதும், னஷநரக அல்னரதுரண கல்ிஷப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 
 

 டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷக றகழ்ச்சறத் றட்டத்றனூடரக வதரனபரரத்ஷக் கட்டிவலப்னற்குப் 
தங்கபிப்னச் வசய்ல். 

 
குநறக்சகரள் 03 – சரற்ந ரழ்ண உறுறப்தடுத்லும், ல்சனரனக்கும், ல்னர றலும் ல் 
ரழ்ண ஊக்குித்லும். 
 ிசரப் திர்ச் வசய்ஷகப் திஶசங்கபில் கண்டநறப்தடர சறறுீக ஶரஷக் 

கட்டுப்தடுத்துற்கு டடிக்ஷககஷப டுத்ல். 
 

 ச்சுக் கனக்கரதும், உர் ஶதரசரக்கு உள்பதுரண உள்லர் உவு ஷககஷப உட்வகரள்ஷ 
ஊக்குித்ல். 

 

 இசரண உப் தரஷணஷக் குஷநத்லும், ஶசணப் தசஷப உற்தத்றஷனேம், தரஷணஷனேம் 
ஊக்குித்லும். 

 

 தஷீடகஷபக் கட்டுப்தடுத்துற்கரக சுற்நரடல் ஶசம் வகரண்ட னஷநகஷபக் ஷகரபல். (இற்கரக 
ஶசற உச் வசனகனம், உக் கம்தணிகலம், ஶசற உவு ஊக்குிப்னச் சஷதனேம் டுத்துள்ப 
டடிக்ஷககள்). 
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 ச்சுக் கனக்கர உவுகள் ரரபரகக் கறஷடக்கும் இனங்ஷகஷ உனரக்குற்கரண 
டடிக்ஷககஷப டுத்ல். 

 

 குஷநப் தன்தரடுஷட தங்கஷப உற்தத்ற வசய்ற்கு ஊக்குித்ல். 
 

 ல்ன உவுப் தக்க க்கங்கஷபனேம், ிசரப் தக்க க்கங்கஷபனேம் கஷடப்திடிப்தற்கு 
ிசரிகள் சனெகத்ஷனேம், வதரது க்கஷபனேம் வபிவூட்டல். 

 

 ஶரற்ந சுகரண ரழ்ிற்கரக க்கநற, தங்கஷப உட்வகரள்பல். ணி தவரனரின் 
ரவபரன்நறற்கரண க்கநற, தங்கள் தகர்வு 200 கறரம் னும் வரணிப் வதரனலக்கு அஷ 
றஷனஶதநரண தகர்வுப் தக்க க்கங்கஷப ஊக்குிப்தற்கு டடிக்ஷக டுத்ல். 

 

 த உற்தத்றக் கறரங்கஷப உனரக்குலும், இற்கரக இரணு னகரம்கபின் றனங்கஷப உற்தத்ற 
ிஷபவுப் வதனக்கனஷட ித்றல் ஈடுதடுத்றக் வகரள்பலும். 

 

 ஶண ீபர்ப்ஷதனேம், ஶன் தரி உற்தத்றஷனேம் சலஷத்ல். 
 

குநறக்சகரள் 09 – ிரிரற்நலுணட உட்கட்டணப்ன ெறகணப றறுவுல், உள்படங்கனரணதும், 
றணனசதநரணதுரண ணகத்பரறல் ஊக்குிப்ன ற்றும் னத்ரக்கங்கணப உட்ெரகப்தடுத்ல். 
 

 அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்த றறுணம், இனங்ஷக ிசர ஆரய்ச்சற வகரள்ஷகப் ஶதஷ, 
வயக்டர் வகரப்ஶதகடுஷ ிசர ஆய்ச்சற, திற்சற றறுகம் ஆகற றறுணங்கள் னற 
உற்தத்றகஷப ஊக்குிப்தற்கரக/ உட்சரகனெட்டுற்கரக டுக்கப்தட்டுள்ப டடிக்ஷககள். 
 

 ிசரத் றஷக்கபத்றணரல் அஷக்கப்தட்ட ிசரக் கறறுகபின் ண்ிக்ஷகனேம், 2017 ஆம் 
னடத்றல் ிசரக் கறறுகஷபப் தன்தடுத்தும் ினம். 

 
குநறக்சகரள் 11 – கங்கணபனேம், ணி குடிினப்னகணபனேம், உள்படங்கனரணதும், தரதுகரப்தரணதும், 
ிரிரற்நலுணடதும், றணனசதநரணதுரணரக ரற்நறணத்ல். 
 

 ிசரத் வரறல்தட்தத் ஶரட்டங்கஷப உனரக்குல். 
 

 கங்கள் சரந்ரக தத் ஶரட்டங்கஷப அஷத்ல். 
 

 க ிசரத்துஷநஷக் கட்டிவலப்னற்கு டடிக்ஷக டுத்ல் – ஶசற உவு ஊக்குிப்னச் 
சஷத னெனம் க ரடி டீ்டுத் றட்டங்கள் சரர்ந்ரக வசடிகபில் டப்தட்ட றபகரய்ச் வசய்ஷககஷப 
ற்தடுத்ல். 

 

 ிசரச் வசய்ஷக னெனரண றன அனங்கரங்கள் ஊடரக உபச் சுகத்ஷப் வதற்றுக் வகரள்பல்/ 
ணத் றனப்றஷ அஷடல். 

 
குநறக்சகரள் 07 – ல்சனரரலும்  ரங்கறக் பகரள்பக் கூடிதும், ம்தகரணதும், றணனசதநரணதுரண 
ணீ ெக்றலுின் தக்கம் திசெறப்தண உறுறப்தடுத்ல். 
 

 ிசரத்துஷநனேடன் வரடர்னஷட ஜீ ரனேஷ உற்தத்ற வசய்ற்கரண னஷநவரன்ஷந 
ற்தடுத்ல். 

 

 குபினொட்டி கனஞ்சறசரஷனகஷப றறுவுல். 
 

 ஜணரறதற வசனகத்றணரல் அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந ‚என தில்னறன் கறபிரிசலடிர வசடிகள்‛ 
றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் சக்றலுஷனேம், உத்ஷனேம் உற்தத்ற வசய்ற்கு டடிக்ஷக டுத்ல். 
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குநறக்சகரள் 08 – உறுறரணதும், உள்படங்கனரணதும், றணனசதநரணதுரண பதரனபரர பர்ச்ெற, 
னளணரணதும், ிணபவுப் பதனக்கனணடதுரண சணன ரய்ப்ன, ல்சனரனக்கும் 
பகௌறக்க பரறல் னும் றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரணப பற்நற பகரள்பல். 
 

 இஷபஞர்கஷபக் கக்கூடி ிசர றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப சலஷத்ல். 
 

 னற ிசர இந்ற உதகங்கபின் தரஷணனேம், ிசரத்துஷநஷ ணீப்தடுத்லும். 
 

 ிசரத்துஷநில் ணி பத் றட்டத்ஷ ரரிப்தற்கு தங்கபிப்னச் வசய்றனூடரக வரறல் 
ரய்ப்னகலக்கரண ரய்ப்னகஷப இணங் கரல். 

குநறக்சகரள் 10 – ரட்டினுள்ளும், ரடுகளுக்கறணடிலும் கரப்தடுகறன்ந ற்நத்ரழ்வுகணபக் 
குணநத்ல். 
 

 னரண ற்நத்ரழ்ஷக் குஷநத்லும், சந்ஷஷ னகரஷ வசய்ற்கு டடிக்ஷக டுத்லும். 
 

 ற்நத்ரழ்ஷக் குஷநப்தறனூடரக றுஷஷக் குஷநத்ல். 
குநறக்சகரள் 16 – றணனசதநரண அதிினத்றக்கரக ெரரணனம், உள்படங்கனரணதுரண ெனெக 
அதிினத்ற, ெகனனக்கும் றரரண அணுகுனணநகணப பதற்றுக் பகரடுத்ல் ற்றும் பதரறுப்ன 
றக்கதும், உள்படங்கனரணதுரண றறுணங்கணப அந்ந் ட்டங்கபில் றறுவுல். 
 வகரள்ஷகத் றட்டங்கஷபத் ரரிப்தற்கரக ீர்ரணங்கஷப டுக்கும் அஷணத்துத் ப்திணர்கபதும் 

கனத்துகஷபக் ஶகட்டநறல். 
குநறக்சகரள் 14 – ெனத்ற, கடல் ற்றும் ெனத்ற பங்கணபப் சதிப் தரதுகரத்லும், அவ் 
பங்கணப றணனசதநரண அதிினத்றக்கரக ஈடுதடுத்றக் பகரள்பலும். 
 கத்வரறல் அஷச்சறன் எலங்குிறகலடன் ஶடிரகத் வரடர்னதட்டில்னர ஶதரறலும், ிசர 

இசரணப் வதரனட்கள் கரரக கடல்ீர் ரசஷடஷ கட்டுப்தடுத்துஷனேம், உவு ங்கல் 
வரறற்தரட்டின் றஷனஶதநரண ீடிப்ஷதனேம் அத்ரட்சறப்தடுத்ல். 

குநறக்சகரள் 17 – றணனசதநரண அதிினத்றக்கரக உனகனரி எத்துணப்னகணப 
ணடனணநப்தடுத்தும் றனணநகணபனேம், இற்குப் னத்துிர் அபிக்கும் றனணநகணபனேம் 
லுப்தடுத்ல். 
 ரத்துஷ திகடணத்றற்கு அஷ எஶ குநறக்ஶகரஷப வற்நற கரண்தற்கரக தல்ஶறு 

றறுணங்கலக்கறஷடிலும் றறுணங்கலக்கறஷடினரண வரடர்னகஷபப் ஶதிச் வசல்னல். 
 

 ஶசற, சர்ஶச ரீறரக ிசரத்துஷநனேடன் இஷந் றறுணங்கலக்கறஷடில் 
றறுணங்கலக்கறஷடினரண எனங்கறஷப்ஷதப் ஶதிச் வசல்னல். 

குநறக்சகரள் 01 – ல்னரிரண றுணணனேம், ல்னர இடத்றனறனந்தும் எறத்ல். 
இற்கஷ ஶடிரகவும், ஷநனகரகவும் தின்ணிப் திஷந் ஶற்வசரன்ண ல்னரக் 
குநறக்ஶகரள்கலடரகவும் றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷ ஊக்குித்து, ல்னர ித்றலுரண 
றுஷஷ னடிவுக்குக் வகரண்டு னற்கரக, 
ல்ஷனக் ஶகரட்டில் இனக்கும் றுஷஷ (ரவபரன்நறற்கு 1.25 அவரிக்க வடரனரிலும் குஷநந் 
னரணம் வதறுகறன்ந) அடிஶரடு எறத்ல், றுஷ ற்றும் அரண றஷனஷிலுள்ப க்கலக்கு 
வதரனபரர பங்கலக்குச் சரண திஶசவரன்ஷநப் வதற்றுக் வகரடுத்ல், கரனறஷனனேடன் 
இஷந் ல்ஷனப்னந றஷனஷகள் ற்றும் அணர்த் றஷனஷகபின் ஶதரது ற்தடக் கூடி 
தரறப்னகலக்கு ரக்குப் திடிக்கக் கூடிரறு  வசற்தடுல். றுஷில் ரடும் க்கள் ட்டுல்னரது 
றுஷக் ஶகரட்டில் இனக்கும் க்கள் ீண்டும் றுஷ றஷனக்குத் ள்பப்தடுஷத் டுக்கும் 
வதரனட்டு, ிசரத்துஷநில் வகரள்ஷக ரீறரண றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப ஆம்தித்ல், கரனறஷன 
ரற்நங்கள் கரரக ற்தடக் கூடி றுஷ றஷன கூடிக் வகரண்டு வசல்ஷத் டுத்ல், 
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றுஷில் ரடும் க்கபின் ீம் அறகரக உள்ப திஶச வசனரபர் திரிவுகலக்கரக ஶஷரண 
அபவு றற எதுக்கலடுகஷப எதுக்குல், கறரற ிசர அதிினத்றனேம், றுஷில் ரடும் க்கபின் 
ீம் அறகரக உள்ப கணம் ஈர்க்கப்தடர திஶச வசனரபர் திரிவுகஷபச் ஶசர்ந் க்கபின் 
றுரணத்ஷக் கூட்டுல். (அம்தரஷந, வரணநரகஷன ரட்டங்கபில் அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந 
கறரற அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள்). 

 
 

 ிசரிகஷப லுவூட்டலும், றுரண ற்நத்ரழ்ஷ குஷநப்தற்கு டடிக்ஷக டுத்லும். 
 

 டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷக னஷநகஷப அநறனகம் வசய்றனூடரக றுஷஷக் குஷநப்தறல் 
வசலுத்ற ரக்கங்கள். 

 

 சறநற ற்றும் டுத் அபினரண ிசரத் வரறல் னற்சற அதிினத்ற ஊடரக ிசரிகள் 
சனெகத்றன் னரணத்ஷக் கூட்டுற்கு டடிக்ஷக டுத்ல். 

 

 ஶம்தடுத்ப்தட்ட அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்தங்கஷப அநறனகம் வசய்ல். 
 

 சந்ஷ னகரஷத்தும். 
 

 ிக ிசரப் தண்ஷகஷப அஷத்ல். 
 

 வல் ிஷபச்சலுக்கு ஆகக் கூடி ிஷனவரன்ஷநப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 
 

 வரறல் னற்சற அதிினத்றக்கரக கடன் சறகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 
 

 அச ற்றும் ணிரர் தங்கபிப்ஷத அறகரித்ல். ர ற்றும் ரம்தம் சரர்ந் உற்தத்றக் 
ஷகத்வரறஷன லுவூட்டல் (ஏவகரல்ன ரம்தச் வசய்ஷகக் கனத்றட்டம் – அறுஷடக்குப் 
திந்ற வரறல்தட்த றறுணம்). 

 

 2017 னடத்ஷ றுஷ எறப்ன னடரகப் வதரிடுல். றுஷில் ரடும் க்கள் 
ட்டுல்னரது றுஷக் ஶகரட்டில் இனக்கும் க்கஷபனேம், ீண்டும் றுஷ றஷனக்குத் 
ள்பப்தடுஷத் டுக்கும் வதரனட்டு, ிசரத்துஷநின் தங்கபிப்ஷதக் கூட்டுல். 

 
றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள்கணப பற்நற கரணும் ணகில் றணனசதநரண 
அதிினத்றப் சதணண றறுவுல் 
 

 றஷனஶதநரண அதிினத்றச் சட்டத்றன் கலழ் றஷனஶதநரண அதிினத்றப் ஶதஷ றறுப்தடும் 
ன்ததுடன், சட்டத்றன் கலரண ற்தரடுகஷப அனல் வசய்ற்கரக, சகன ப்திணதும் அஶ 
ஶதரன்று றனர்கபதும் தங்கபிப்ன அத்ரட்சறப்தடுத்ப்தடுகறன்நது. 

 

 றஷனஶதநரண அதிினத்ற வரடர்தரண ஶசற வகரள்ஷக ற்றும் றநனஷநகள் சட்டத்றற்கு அஷ 
இடம்வதறுகறன்நது ன்தஷ உறுறப்தடுத்லும், அனல் வசய்ற்கரக சட்டப் திச்சட்டத்ஷத் 
ரரித்லும். 

 

 இற்ஷக பங்கலம், சனெக, வதரனபரர பங்கலம் சுற்நரடல் ஶசம் வகரண்ட ித்றல் சறநந் 
னஷநில் ஈடுதடுத்ப்தடுகறன்நது ன்தஷ உறுறப்தடுத்ல். அசரங்கத்றணரல் டுக்கப்தடுகறன்ந 
ல்னரத் ீர்ரணங்கபின் ஶதரதும், சுற்நரடல், சனெக, வதரனபரர கரிகள் ீது கணம் 
வசலுத்துலும், ஊக்குித்லும். இன் னெனம் றர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகஷப அஷடற்கு இனக்கு 
ஷக்கப்தட்டுள்பது. 
(னெனம்: தனனள்ப இனங்ணக – றட்டறட்ட தம்) 
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கத்பரறல் அணச்சு 
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றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள்கணப பற்நற கரணும் ணகில் னன்பணடுக்கப்தட்ட 
அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கள் - 2016 

 

கத்வரறல் அஷச்சறணரலும், அஷச்சறன் கலலள்ப றறுணங்கபிணரலும் கலழ் ிதரிக்கப்தட்டுள்பரறு தல்ஶறு 
றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் அனல் வசய்ப்தட்டண. இற்கஷ 2016 ஆம் னடத்றல் றஷனஶதநரண அதிினத்றக் 
குநறக்ஶகரள்கஷப அஷடனேம் ஷகில், திரணரக உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் 
வசய்ப்தட்டதுடன், இற்குச் சரந்றரக, சறநற குபங்கஷபனேம், கரல்ரய்கஷபனேம் னணஷத்ல், அச ற்றும் 
ணிரர்துஷந கூட்டு னற்சறின் கலழ் உர் த்றனரண ிஷ உற்தத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம், உ ரணித்றற்கரண றற 
ங்கல், ஶசணப் தசஷப உற்தத்றஷனேம், தரஷணஷனேம் ஊக்குிக்கும் றகழ்ச்சறத் றட்டம் உள்பிட்ட தல்ஶறு 
றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலம் அனல் வசய்ப்தட்டஷ குநறப்திடத்க்கது. 
 

அட்டண xxviii 

பரடர் 
இன. 

அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம்/ கனத்றட்டம் 2016 றற 
எதுக்கலடு 
(னொ. ற.) 

றனத்ப்தட்ட றற 
எதுக்கலடு 
(னொ. ற.) 

பெனவு 
(னொ. ற.) 

னன்சணற்ந 
ீம் 
(%) 

01. வு – பெனவுத் றட்ட சரெணணகள் - 2016 

1.1 உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 2,000.0 1,700.0 1,049.42 62% 

1.2 சறநற குபங்கஷபனேம், கரல்ரய்கஷபனேம் 
னணஷத்ல் 

2,000.0 2,000.0 1,935.0 96% 

1.3 அச ற்றும் ணிரர்துஷந கூட்டு னற்சறின் கலழ் 
உர் த்றனரண ிஷ உற்தத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

1,000.0 1,000.0 220.57 22% 

1.4 உ ரணித்றற்கரண றற ங்கல் 2,500.0 2,500.0 - - 

 உத பரத்ம் (i) 7,500.0 7,500.0 3,204.99 42% 

02. வு – பெனவுத் றட்ட சரெணணகள் - 2016 

2.1 உவுப் தரதுகரப்ஷத உறுற வசய்னேம் ிஶசட 
அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

400.0 400.0 240.86 60% 

2.2 ஶசணப் தசஷப உற்தத்றஷனேம் தரஷணஷனேம் 
ஊக்குிக்கும் றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

100.0 100.0 76.66 76% 

2.3 ீர், ஆஶரக்கறம் ற்றும் சுகரரம் வரடர்தரண 
னன்ஶணரடிக் கனத்றட்டம் (WASH) 

74.0 74.0 50.03 67% 

2.4 றநன் அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம் (GOSL/ ADB) 50.0 50.0 36.40 73% 

2.5 சர்ஶச வரடர்னகள் 35.0 31.6 30.09 95% 

2.6 ஶசற ிசர ஆரய்ச்சறத் றட்டத்ஷ 
தல்கஷனக்ககங்கலடன் இஷந்து அனல் 
வசய்ல் (NARP) 

20.0 20.0 13.07 65% 

2.7 வதரி வங்கர ிஷ உற்தத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 15.0 16.9 16.9 100% 

2.8 4 அரிசற ற்றுற னங்கஷப றறுவுறனூடரக 
அரிசற ற்றுறஷப் திதல்ப்தடுத்ல் 

10.0 10.0 5.54 55% 

2.9 ிசரப் திர் உற்தத்ற ிஷபச்சல் 
னன்ணநறிப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

0.5 0.5 0.24 47% 

2.10 உ ரணி றகழ்ச்சறத் றட்டம் 35,000.0 35,000.0 27,771.15 80% 

 உத பரத்ம் (ii) 35,704.5 35,703.0 28,240.91 79% 

 கூட்டுபரத்ம் 43,204.5 43,203.0 31,445.9 72% 
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4. உவு உற்தத்றக்கரண செற றகழ்ச்ெறத் றட்டம் (2016 - 2018) 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 1,700.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 1,049.42 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 62% 
 

அறகரித்து னம் சணத்வரஷகஷனேம், ரநறக் வகரண்டு வசல்லும் உவுப் தக்க க்கங்கஷபனேம் 
கணத்றற் வகரண்டு, உள்லர் உவு உற்தத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றனூடரக, உள்லரில் உற்தத்ற வசய்க் 
கூடி ல்னர உவு ஷககஷபனேம் உற்தத்ற வசய்து ன்ணிஷநஷடல், அறகரித்துச் வசல்லும் 
சணத்வரஷகக்குச் சரந்றரக உவுக்கரண ஶகள்ினேம் அறகரிக்கறன்நது. இணரல் ற்தடக் கூடி 
உவுத் ட்டுப்தரட்டிற்கு ீர்வு கரல், உள்லரில் உற்தத்ற வசய்க் கூடி உவுப் வதரனட்கள் 
வரடர்ந்தும் இநக்குற வசய்ப்தடுஷ றறுத்துலும், அற்கரகச் வசனரகும் அந்றச் வசனரிஷ 
ீப்தடுத்றக் வகரள்பலும், ிசரிகஷப வதரனபரர ரீறில் லுவூட்டுல் னனரண 
ஶரக்கங்கஷபப் திரணரகக் வகரண்டு அறஶகு ஜணரறதற அர்கபின் திப்னஷகலக்கு அஷ, 
உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டம் னென்று னட த்றகரன றகழ்ச்சறத் றட்டரக 2015.09.05 
ஆம் றகற இஷடுில் உத்றஶரகனர்ரக ஆம்தித்து ஷக்கப்தட்டது. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
உள்லர் றறஷ ஈடுதடுத்ற ீின் அஷணத்து ரட்டங்கபிலும் அனல் வசய்ப்தடுகறன்நஷ 
குநறப்திடத்க்கது. அத்துடன், இன் கலழ் ிசரம், ீன்திடி, கரல்ஷட ஆகற துஷநகஷபனேம் ினத்ற 
வசய்ற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது.  
 
பற்நற கரண்தற்கு றர்தரர்க்கும் றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள்கள்: 
 

 தட்டிணிில் ரடுஷ னடிவுக்குக் வகரண்டு னல், உவுப் தரதுகரப்ஷதனேம், உர் 
ஶதரசரக்ஷகனேம் அஷடல், றஷனஶதநரண ிசரத்ஷ ினத்ற வசய்ல். 
 

 றஷனஶதநரண உற்தத்ற னஷநகஷபனேம், தகர்வுப் தக்க க்கங்கஷபனேம் உறுறப்தடுத்ல். 
 

 கரனறஷன ரற்நங்கள் கரரக ற்தடக் கூடி தரறப்னகஷபத் டுப்தற்கரக துரி 
டடிக்ஷககஷப டுத்ல். 

 

 வதண்கள் தங்கபிப்ன. 
 

 றுஷஷ எறத்ல். 
 
உவு உற்தத்றக்கரண செற றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் திரண சரக்கங்கள்: 
 

இந் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 02 திரண திரிவுகபின் கலழ் அனல் பெய்ப்தடுகறன்நது. 
 

i. வல் உள்பிட்ட உத உவுப் திர்கபின் உற்தத்றஷனேம், உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷனேம் 
அறகரித்ல். 

 

ii. இணங் கரப்தட்ட னக்கற துஷநகஷப அதிினத்ற வசய்ல். 
 
உவு உற்தத்றக்கரண செற றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் திரண சரக்கங்கள்: 
 

 ல்ன ிசரச் வசய்ஷக தக்க க்கங்கஷபக் கஷடப்திடிப்தறனூடரக, உள்லரில் உற்தத்ற 
வசய்க்கூடி உவுப்வதரனட்கபில் ரட்ஷடத் ன்ணிஷநஷடச் வசய்லும், இவ் உவுப் 
வதரனட்கபின் இநக்குறக்கரகச் வசனிடப்தடுகறன்ந வதனந் வரஷக அந்ற வசரனரிஷ 
ீப்தடுத்றக் வகரள்பலும். 

 

 உவு உற்தத்றின் ஶதரது இசரண உங்கள், தஷீட ரசறணிகபின் தரஷணஷக் குஷநத்லும், 
சூல் ஶனள்ப ஶசணப் தசஷபப் தரஷணஷ ஊக்குித்லும். 
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 ஶனறக உவுப் வதரனட்கபின் ஷகினப்ஷத னஷநரக கபஞ்சறப்தடுத்லும், இற்ஷந சறநந் 
னஷநில் னகரஷ வசய்றனூடரக உவுப் தரதுகரப்ஷத ற்தடுத்லும். 

 

 ிசரச் சுற்நரடல் னங்கஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு திர் உற்தத்ற றகச்சறத் றட்டங்கஷப 
அநறனகம் வசய்லும், அனல் வசய்லும். 

 

 உற்தத்றத் வரறற்தரடுகபின் ஶதரது வதரனத்ரண வரறல்தட்த னஷநகஷபப் தன்தடுத்ற உற்தத்ற 
ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷ அறகரித்ல். 

 

 உள்லர் உவு உற்தத்றத் வரறற்தரட்டுடன் வரடர்னஷட அஷணத்து றறுணங்கலக்கறஷடிலும் 
சறநந் எனங்கறஷப்ஷத ற்தடுத்துலும், தரடசரஷனச் சனெகம், சறில் அஷப்னகள் ற்றும் வதரது 
க்கபின் அன்நரட ரழ்க்ஷகனேடன் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ என்நறஷத்லும். 

 

 உவு உற்தத்றில் ஈடுதடும் ிசரிகலக்கு த்றல் சறநந் உள்படீுகஷப வதற்றுக் வகரடுத்லும், 
அர்கபது உற்தத்றக்கரக னஷநரண சந்ஷப்தடுத்ல் னஷநகஷப ற்தடுத்லும். 

 

 ஆஶரக்கறரண க்கள் சனெகவரன்ஷந ரட்டிற்கு அபித்ல். 
 

 உவு உற்தத்ற இனக்ஷக வற்நற வகரள்ற்கு தங்கபிப்னச் வசய் னடினேரண அஷணத்துத் 
ப்திணர்கஷபனேம் என்று றட்டி, ிசர உற்தத்ற வசனிவரன்ஷந அல்னது ிசரிகள் 
தஷடவரன்ஷந கட்டிவலப்னலும், தரடசரஷனகபில், தல்கஷனக்ககங்கபில், ிசரிகள் திற்சற 
னகரம்கபில் வசன்னஷநச் வசனர்வுகஷபனேம், ரறரிச் வசய்ஷககஷபனேம் ற்தடுத்துலும். 

 

 ஆரய்ச்சற அநறஷனேம், கல்கஷபனேம் தரிரநறக் வகரள்லம் ஶதரது, தல்கஷனக்ககங்கலடனும், 
அச றறுணங்கலடனும், ணிரர்துஷநனேடனும் இஷந்து வசற்தடுல். 

 

 ர்ப்னட்டு ிர, ரற்று டும் ிர, ிஷபச்சஷன அறுஷட வசய்னேம் ிர, னத்ரிசறத் றனிர 
ஶதரன்ந கனரச்சர றகழ்வுகள் ஊடரக ரட்டு க்கபின் கணத்ஷ ஈர்த்ல்.  

 
றநனணநகள்: 
 

 க, ஏபவு க, கறரற, அலுனக பவு, தரடசரஷனகள், இரணு னகரம் ன்நரறு ல்னரப் 
திரிவுகஷபனேம் திறறறத்துப்தடுத்தும் ஷகில் டீ்டுத் ஶரட்ட ரறரிச் வசய்ஷககஷப 
ற்தடுத்ல். 

 

 த்றல் சறநந் ிஷகள் ரரபரகக் கறஷடக்கப் வதநச் வசய்ல், ிஷப் தரதுகரப்னம், 
அங்கலகரிக்கப்தட்ட ஷககலக்குரி அத்ரட்சறப்தடுத்ப்தட்ட ிஷ இனப்னகஷபப் ஶதிச் வசல்னலும் 
ற்றும் 50% ீ தங்கபிப்தில் ிசரிகலக்கு ிஷகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 

 இனங்ஷகில் கரப்தடுகறன்ந சூலுக்கும், திர் உற்தத்றக்கும் வதரனத்ரண வரறல்தட்தக் 
கனிகபிணதும், உதகங்கபிணதும் தரஷணஷப் திதல்ப்தடுத்ல். 

 

 ஶசணப் தசஷப உற்தத்றஷனேம், ஜீ உ உற்தத்றஷனேம் ஊக்குித்லும், இசரண உப் 
தரஷணஷக் குஷநத்லும். 

 

 ண்ப, ீர்பப் தரதுகரப்னம், ண்பப் தரதுகரப்ன னஷநகஷபனேம், ீர்பப் தரதுகரப்ன 
னஷநகஷபனேம் ஷடனஷநப்தடுத்துலும். 

 

 ீண்டகரன கரனறஷன றர்வுகூநல்கலக்கு ற்நரறு திர்ச் வசய்ஷககஷப அநறனகம் வசய்ல், 
கரனறஷன ரற்நங்கலக்கு இஷசவு வகரடுக்கும் ித்றல், ிசரச் சூல் னங்கலக்கு அஷ 
திர் ஷககஷப சறதரரிசு வசய்லும், தனல்னர கரனப் திர்கஷபனேம், னற திரிணங்கஷபனேம் 
அநறனகம் வசய்லும். 
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 வதண்கள் வரறல் னற்சற அதிினத்ற ஊடரக குடும்தப் ஶதரசரக்ஷகனேம், பங்கஷபனேம் னகரஷ 
வசய்ல். 

 

 ஶசற உற்தத்ற இனக்குகஷப அஷடக் கூடிரறு ிரிரக்கல் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப 
றட்டறடுல். 

 

 சம்திர உவு ஷககஷபப் திதல்ப்தடுத்லும், தரதுகரப்தரண உவு ஷககஷப உள்லர் 
தகர்ஶரனக்குப் வதற்றுக் வகரடுப்தற்கரக சறநந் ிசரச் வசய்ஷக னஷநகஷப 
ிசரிகபிடத்றல் அநறனகம் வசய்லும். 

 

 னறரக சட்டங்கஷப அநறனகம் வசய்லும், ற்கணஶ உள்ப சட்டங்கபில் றனத்ங்கஷப 
ஶற்வகரண்டு சட்ட ற்தரடுகஷப ினத்ற வசய்லும். 

 

 ஶசண ிசரச் வசய்ஷககஷப ினத்ற வசய்ல். 
 

 ணீ வரறல்தட்தங்கஷபப் திதல்ப்தடுத்லும், ஆரய்ச்சறகஷப ஶற்வகரள்பலும். 
 

 ிசரப் திர் உற்தத்றகஷபச் ஶசகரித்லும், இற்கரக ணிரர் துஷநின் தங்கபிப்ஷதப் வதற்றுக் 
வகரள்பலும். 
 

கனத்றட்டத்ண றரப்தடுத்ல்: 
 

 க்கபின் ஶதரசரக்குத் ஶஷஷ றஷநவு வசய்து, ஆஶரக்கறரண தம்தஷவரன்ஷந உனரக்கும் 
ஷகில் சுத்ம் சுகரரம் ஶதப்தட்ட உவு ஷககஷப உற்தத்ற வசய்ல். 
 

 உள்லர் ிசரிகபின் அஷடரபத்ஷப் தரதுகரத் ண்ம், அர்கபின் ரழ்க்ஷகத் த்ஷக் 
கட்டிவலப்னல். 

 

 ீண்டகரன கரனறஷன றர்வுகூநல்கலக்கு ற்நரறு திர்ச் வசய்ஷககஷப அநறனகம் வசய்ல், 
கரனறஷன ரற்நங்கலக்கு இஷசவு வகரடுக்கும் ித்றல், ிசரச் சூல் னங்கலக்கு அஷ 
திரிணங்கஷப வசய்ஷக தண்ணுல், தனல்னர கரனப் திர்கஷபனேம், னற திரிணங்கஷபனேம் 
அநறனகம் வசய்றனூடரக, உள்லரில் உற்தத்ற வசய்க் கூடி உவு ஷககபில் ரட்ஷடத் 
ன்ணிஷநஷடச் வசய்ல், இனூடரக உவுப் வதரனள் இநக்குறக்கரகச் வசனரகும் வதனந் 
வரஷக அந்றச் வசனரிஷ ீப்தடுத்றக் வகரள்பலும், ரட்டின் வதரனபரரத்ஷ அதிினத்ற 
வதநச் வசய்லும். 

 

 உவு உற்தத்றின் ஶதரது இசரண உங்கள், தஷீட ரசறணிகபின் தரஷணஷக் குஷநத்து, சூல் 
ஶனள்ப னஷநகஷபக் கஷடப்திடிப்தறனூடரக த்றல் சறநந் உவு ஷககள் ரரபரகக் 
கறஷடக்கப் வதநச் வசய்லும், றர்கரனங்கபில் ரட்டில் உவுத் ட்டுப்தரவடரன்று ற்தடரறனக்கச் 
வசற்தடுலும். 

 

 உற்தத்றத் வரறற்தரடுகபின் ஶதரது, இந்றரக்கல் னஷநகஷபனேம், னற வரறல்தட்த 
னஷநகஷபனேம், ிசரச் வசய்ஷக னஷநகஷபனேம் அநறனகம் வசய்றனூடரக திர் 
உற்தத்றஷனேம், உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷனேம் ினத்ற வசய்ல். 

 

 உவுப் தரதுகரப்ஷத உறுறப்தடுத்ல். 
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4.1 பல் உட்தட உத உவுப் திர்கபின் உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் 
அறகரித்ல் 

 

4.1.1 பல் உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரித்ல் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 67.50 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 67.29 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 99% 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 சறநந் ிசரச் வசய்ஷக னஷநகள் ற்றும் தரஷண ஊடரக 
தஷீடரசறணிகபின் தரஷணஷக் குஷநத்லும், இசரண உப் 
தரஷணஷ எலங்குனஷநப்தடுத்லும். 

 

 இந்றரக்கஷன அநறனகப்தடுத்துன் னெனம் உற்தத்றச் 
வசனஷக் குஷநத்லும், அறகரித் ிஷபச்சஷனப் வதற்றுக் 
வகரள்பலும். 

 

 ிஷணத்றநன் றக்க ீர் னகரஷத்துத்றற்கு ிசரிகஷபப் 
தக்கப்தடுத்ல். 

 

 வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந ஶதரகங்கபின் ண்ிக்ஷகஷ அறகரிப்தன் னெனம் 
ிசரிகபின் னரணத்ஷ அறகரித்ல். 

 

 வல் உற்தத்றச் வசனஷக் குஷநத்ல். 
 
 
 
 
 
 
 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 35 ரற்று டும் இந்றங்கஷபனேம் (Trans planters), 72 

கனப்ஷதகஷபனேம்  வதற்றுக் வகரடுத்ல். 
 

 கன ஶசஷ றஷன ட்டத்றல் 3,755 ண்பப் தரிஶசரஷணகஷப னர்த்ற வசய்ல். இற்கஷ 
10,400 இஷன ர் சுட்டிகஷப ிறஶரகறத்ல். 

 

 12,679 ிசரிகள் சரர்தில் 317 திற்சறத் வசனர்வுகஷப டரத்ல். 
 

 09 வபிக்கப ரட்கஷப டரத்ல். 
 

 814 ர ரறரிகஷபப் னர்த்ற வசய்ல். 
 

 400 னசல் ிஷ வல்ஷன இனசரக ிறஶரகறத்ல், 50% ீ தங்கபிப்தில் 1,419 னசல் ிஷ 
வல்ஷன ிறஶரகறத்ல், 2 கற.கற. ஷட வகரண்ட 380 ிஷ வல் வதரறகஷப ிறஶரகறத்ல். 

 

 21,385 வதரற வசய்னேம் உஷநகஷபனேம், 172 கப ிரிப்னகஷபனேம் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 
 
 
 

தடம் 7 
பற் பெய்ணக – அநுரனம் 
ரகரங்களுக்கறணடினரண 
 

 

தடம் 8 
பற் பெய்ணக – யெனக்க 

 

தடம் 9 
கப ிரிப்னகணபப் பதற்றுக் பகரடுத்ல் – பதரனறுண 

 

வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந ஶதரகம் 
சறறுஶதரகம்: ப்திநல் – வசப்வம்தர் 
வதனம் ஶதரகம்: எக்ஶநரதர் – வதப்ரி 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திஶசம்: ீவு னலதும் 
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வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந ஶதரகம் 
சறறுஶதரகம்: ரர்ச் – னைன் 
வதனம் ஶதரகம்: எக்ஶநரதர் – ஜணரி 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திஶசங்கள்: அதரனம்,  
வரணநரகஷன, ததுஷப, யம்தரந்ஶரட்ஷட, அம்தரஷந, இத்றணனரி, 
 றனஶகரஷன, குனரகல், னத்பம் 

 

4.1.2 செரப உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரித்ல் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 60.81 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 53.71 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 88% 
 

சரக்கங்கள்: 
 

 திர்ச் வசய்ஷக றனப்தப்ஷதனேம், உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷனேம்  
அறகரித்ல். 

 

 உள்லர் கனப்திண ஶசரப ிஷ உற்தத்றஷனேம், தரஷணஷனேம் 
அறகரித்ல். 

 

 ஶசரபச் வசய்ஷகக்கு இந்றரக்கஷன அநறனகம்  
 வசய்றனூடரக உற்தத்றச் வசனஷக் குஷநத்ல். 

 

 ண்பப் தரதுகரப்ன னஷநகஷப ஈடுதடுத்துறனூடரக  
ண் கலிக் வகரண்டு வசல்ஷக் கட்டுப்தடுத்ல். 

 
 
 
 
 
 
 

பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 னறரக னற திஶசங்கபில் (ல் கரிகபில்)  வசய்ஷக தண்ணுற்கரக, சறறு ஶதரகத்றற்கு 1,100 
வயக்டரரில் ஶசரபச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்ற்கரக 13,200 கற.கற. ிஷ ங்கப்தட்டுள்பது. 
அத்துடன், திர்ச் வசய்ஷகின் உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷ அறகரிக்கும் ித்றல் ரறரிச் 
வசய்ஷகரக ஶட்டுறனச் வசய்ஷகரக வதனம் ஶதரகத்றல் 994 வயக்டரரில் வசய்ஷக 
தண்ணுற்கரக 12,436 கற.கற. ிஷஷ ங்குல். 

 

 அதரனம் ரட்டத்றற்கரக ிஶசட கனத்றட்டவரன்நரக 2,168 வயக்டரர் றனப்தப்திற்கரக 27,100 
கற.கற. ிஷ அதரனம் ரட்டத்றற்கு ங்கப்தட்டுள்பது. இது ஶட்டுறன ரறரிச் வசய்ஷகரக 
ஶற்வகரள்பப்தட்டினப்ததுடன், ட்சற றஷன கரரக இனசரக ிஷகள் 
ிறஶரகறக்கப்தட்டண. 

 

 அதரனம், அம்தரஷந, ததுஷப,  வரணநரகஷன ஆகற ரட்டங்கபில் 144 வயக்டரர் றனப்தப்ன 
உட்தடுரறு ண்பப் தரதுகரப்ன கட்டுரணங்கஷப அஷத்ல். 

 

 ிசரிகள் சரர்தில் 105 திற்சற றகழ்ச்சறகஷப டரத்ல். 
 

 12 Ridgers with mini tractor உவு இந்றங்கஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 
 

 அதரனம் ரட்டத்றல் 50 க்கரில் வதரப் ஶகரர்ன் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்லம் ஷகில் 625 
கற.கற. ிஷஷ ிறஶரகறத்ல். 

 

 இரணு னகரம்கஷபச் ஶசர்ந் 12 வயக்டரர் றனப்தப்தில் (வசணகஷன, கரனற, அதரனம், 
வுணிர)  ஶசரபச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்ற்கரக MIH1 உர் கனப்திண ிஷகஷபப் வதற்றுக் 
வகரடுத்ல்  னெனம் ஶசரப உற்தத்றஷ அறகரிப்தற்கு ஊக்குிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

தடம் 10 
செரபச்  பெய்ணக – அநுரனம் 
ரகரங்களுக்கறணடில் 
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4.1.3 செரர அண உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரிப்தற்கரண 
றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 23.06 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 22.08 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 95% 
 

சரக்கம்: 
 

 2018 ஆம் னடரகும் ஶதரது ஶசற ஶஷில் 30% ீத்ஷப் னர்த்ற 
வசய்து வகரள்லம் ித்றல் திர்ச் வசய்ஷக றனப்தப்ஷதனேம், உற்தத்ற 
ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷனேம் அறகரித்ல். 

 
 
 
 
 
 
இது குஷநந் ஷழீ்ச்சறின் கலழ் வசய்ஷக தண்க் கூடி திவரன்நரகும். 
ற்சம் ஶசரர அஷச் வசய்ஷகில் ஈடுதட்டினப்தது அதரனம் ரட்ட 
ிசரிகள் ட்டுஶ ன்ததுடன், குனரகல், னத்பம், வுணிர, 
றனஶகரஷன, அம்தரஷந, ட்டக்கபப்ன, னல்ஷனத்ீவு, வரணநரகஷன 
ரத்ஷப ஆகற ரட்டங்கஷபச் ஶசர்ந் குஷநந் னரணம் வதறும் ிசரிகலக்கு த்றிலும் 
இச் வசய்ஷகஷ ிஸ்ரிப்தறனூடரக/  வகரண்டு வசல்றனூடரக, குஷநந் னரணம் வதறும் 
ிசரிகபின் னரணத்ஷ அறகரிக்கக் கூடிரக இனக்கும். 

 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 வதனம் ஶதரகத்றல் ஶசரர அஷச் வசய்ஷகஷ ிஸ்ரிக்கும் ஷகில் ிசரிகபின் 50% ீ 
தங்கபிப்தில் 170 வற்நறக் வரன் ஶசரர அஷ ிஷனேம், சறறு ஶதரகத்றல் ஶசரர அஷச் 
வசய்ஷகஷ ிஸ்ரிக்கும் ஷகில் 180 வற்நறக் வரன் ஶசரர அஷ ிஷ இனசரகவும் 
ிறஶரகறக்கப்தட்டண. 

 

 ிஷ உற்தத்றப் தண்ஷகஷப ஆம்திப்தற்கரக இனசரக ிஷகஷபனேம், ஶரய்த் டுப்ன 
னந்துகஷபனேம் வதற்றுக் வகரடுத்ல் (2017 சறறு ஶதரகத்றற்கரக ிஷகஷபப் வதற்றுக் வகரள்பல்) – 
இன் கலழ் 285 வற்நறக் வரன் ிஷ ங்கப்தட்டுள்பது. 

 

 ிசரிகலக்கரண 75 திற்சறச் வசனர்வுகலம், 02 வபிக்கப ரட்கலம், 02 ஊடக றகழ்ச்சறகலம் 
டரத்ப்தட்டுள்பது. 

 

 னறரக 40 ிசரக் கறறுகஷப அஷத்லும், 12 தஷ ிசரக் கறறுகஷபப் 
னணஷத்லும். அத்துடன், 169 ீர் இஷநக்கும் தம்னகள் ங்கப்தட்டுள்பதுடன், னற ஶசரர அஷ 
இணங்கஷபப் தரீட்சறத்னறன் கலழ் 760 தரிஶசரஷணகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பண. 

 

 உள்லர் கனப்திண ிஷ உற்தத்ற அறகரிக்கப்தட்டு, ிசரிகள் த்றில் உள்லர் ிஷப் 
தரஷண திதல்ப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

 
 
 
 

தடம் 11 
செரர அணச்  பெய்ணக – பபிக்கபக் 
கண்கரிப்ன, அநுரனம் 

 

வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந ஶதரகம் 
சறறுஶதரகம்: ஶ – னைன் - ஆகஸ்ட் 
வதனம் ஶதரகம்: வம்தர் – றவசம்தர் - வதப்ரி 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திஶசங்கள்: அதரனம், குனரகல், 
னத்பம், வுணிர, றனஶகரஷன, அம்தரஷந, ட்டக்கபப்ன, 
னல்ஷனத்ீவு, வரணநரகஷன ரத்ப 
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4.1.4 றனக்கடணன உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரித்ல் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 22.9 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 7.66 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 33% 
 

றநனணநகள்: 
 

 னற திஶசங்கலக்கும் றனக்கடஷனச் வசய்ஷகஷ ிஸ்ரித்ல். 
 

 அத்ரட்சறப்தடுத்ப்தட்ட றனக்கடஷன ிஷகஷப ரரபரகக் 
கறஷடக்கப் வதநச் வசய்ல். 

 

 சு ிஷ உற்தத்றஷ ஊக்குித்ல். 
 

 இந்றரக்கஷன அநறனகப்தடுத்துன் னெனம் உற்தத்ற 
ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷ அறகரித்ல். 

 

 த்றல் சறநந் ிஷகஷப தலஷடரது ஷத்றனக்கக் கூடி 
றநனஷநகஷப அநறனகம் வசய்ல். 

 

 இணினத்ற ிஷ உற்தத்றஷ ஊக்குித்ல். 
 

 னன்ஶணற்ந கண்கரிப்ன ற்றும் றப்தடீ்டுத் வரறற்தரட்டினூடரக வபிக்கப 
உத்றஶரகத்ர்கபின் வசனரற்றுஷகஷக் கூட்டுல். 

சரக்கங்கள்: 
 

 சறறு ஶதரகத்றல் வசய்ஷக தண்ப்தடர ல் கரிகபில் றனக்கடஷனச் வசய்ஷகஷ 
ிஸ்ரித்லும், வங்குச் வசய்ஷகில் அல்னது கனம்னச் வசய்ஷகில் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந 
னஷகிஷனச் வசய்ஷகக்கரண ரற்றுச் வசய்ஷகரக றனக்கடஷனச் வசய்ஷகஷ ிஸ்ரித்லும். 

 

 உற்தத்றச் வசனஷக் குஷநத்ல், உற்தத்றின் த்ஷ ஶம்தடுத்ல் ன்தற்ஷந ஶரக்கரகக் 
வகரண்டு சறநந் திர்ச் வசய்ஷக ிஞ்ஞரண னஷநகஷபக் ஷகரலலும், அசரங்கத்றன் ரணி 
உிகபின் கலழ் இந்றஶரதகங்கஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்லும். 

 

 சறநந் ீர் னகரஷத்துத் வரறல்தட்தங்கஷப அநறனகம் வசய்ல். 
 

 ிசர றனங்கள், தரதுகரப்னப் தஷட னகரம்கள், ிஷ உற்தத்றப் தண்ஷகள் ற்றும் ஆரய்ச்சற 
ிசரப் தண்ஷகபில் த்றல் சறநந் ிஷ உற்தத்றகஷப ஶற்வகரள்பலும், சு ிஷ 
உற்தத்றஷ ஶற்வகரள்பலும். 

 

 த்றல் சறநந் றனக்கடஷன ிஷகள் உவு தகர்ிற்கரகப் தன்தடுத்ப்தடுஷத் டுக்கும் 
ஷகில் னென்று அடுக்குகஷபக் வகரண்ட உஷநகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்து, றனக்கடஷன 
ிஷகஷப கபஞ்சறப்தடுத்ற ஷப்தற்கு ற்தரடு வசய்ல். 

 

 வபிக்கப உத்றஶரகத்ர்கஷப ஊக்கனெட்டி றனக்கடஷன உற்தத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ ினத்ற 
வசய்ல். 

 
 
 
 

தடம் 12 
பபிக்கபக் கண்கரிப்ன, 
பரணநரகணன 
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பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 னறரக னற திஶசங்கபில் றனக்கடஷனச் வசய்ஷக தண்ணுற்கரக 6,849 கற.கற. றனக்கடஷன 
ிஷஷ ிசரிகலக்கு ிறஶரகறத்லும், னறரக 171 ரறரிச் வசய்ஷககஷப றறுவுலும். 

 

 றனக்கடஷன உற்தத்றில் ஈடுதடும் ிசரிகலக்கு, ிசர இந்ற உதகங்கஷபப் வதற்றுக் 

வகரடுக்கும் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 15 ஶகரகற்றும் (Decorticater) இந்றங்கஷபனேம், 45 

ஶரடுகஷப அகற்றும் (Pod Remover) இந்றங்கஷபனேம் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 
 

 94 வபி ீர்ப்தரசண னஷநஷகஷப (Sprinklers) றறுவுன் னெனம் றனக்கடஷன உற்தத்றஷனேம், 
உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷனேம் அறகரிப்தற்கு டடிக்ஷக டுத்ல். 

 

 285 க்கர் றனப்தப்தில் 285 ரறரிச் வசய்ஷககஷப ஶற்வகரள்ற்கரக 11,405 கற.கற. தறவு 
வசய்ப்தட்ட றனக்கடஷன ிஷஷ ிறஶரகறத்ல். 

 

 ிசரிகபின் 50% ீ தங்கபிப்தில் 5,480 கற.கற. அத்ரட்சறப்தடுத்ப்தட றனக்கடஷன ிஷஷ 
ிறஶரகறத்ல். (137 ரறரிச் வசய்ஷககள்). 

 

 னக்கூட்டு அடுக்குகஷபக் வகரண்ட 700 வதரற வசய்னேம் உஷநகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 
 

 ிசரிகலக்கரண 15 திற்சற றகழ்ச்சறகஷபனேம், உத்றஶரகத்ர்கலக்கரண 04 திற்சற 
றகழ்ச்சறகஷபனேம் ற்றும் 03 வபிக்கப ரட்கஷபனேம் டரத்துல். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சறறுஶதரகம்: ப்திநல் – ஏகஸ்ட் 
வதனம் ஶதரகம்: எக்ஶநரதர் - ரர்ச் 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திஶசங்கள்: 
வரணநரகஷன, னல்ஷனத்ீவு, குனரகல், 
அதரனம், கரனற னங்கள். 

 

தடம் 13 
பபிக்கபக் கண்கரிப்ன – அநுரனம் 
ரகரங்களுக்கறணடினரண 
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4.1.5 தரெறப் தறு உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரித்ல் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 11.03 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 5.06 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 46% 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 தரசறப் தறுச் வசய்ஷக றனப்தப்ஷத அறகரித்லும், உற்தத்ற 
ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷ அறகரித்லும். 

 

 து உற்தத்றகள் சரர்தில் ிசரிகலக்கு கர்ச்சறகரண, 
றஷனரண ிஷனவரன்ஷநப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 

 அரிரள் கட்ஷடப் தப்தில் தறுச் வசய்ஷக ஶதரன்ந னற திர்ச் 
வசய்ஷக னஷநகஷப அநறனகம் வசய்றனூடரக உற்தத்றச் வசனஷக் 
குஷநத்ல். 

 

 இனரதகரண திர்ச் வசய்ஷகவரன்நரண தறுச் வசய்ஷகில் ஈடுதடுற்கு ிசரிகஷபத் 
தூண்டுல். 

 

 உவுப் தரதுகரப்ஷத உறுற வசய்னேம் ஶதரது ஶதரசரக்குத் ஶஷஷப் னர்த்ற வசய்ல். 
 

 குறுகறகரன கூடி ிஷபச்சஷனப் வதற்றுத் னகறன்நதும், ஶரய்கலக்கும், தஷீடகலக்கும்  ரக்குப் 
திடிக்கக் கூடிதுரண ிஷிணங்கஷப உற்தத்ற வசய்ல். 

 

 அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபக் கட்டுப்தடுத்தும் ஷகில், ண்டுகலக்கு ரக்குப் திடிக்கக் 
கூடி ிஷிணங்கஷப உற்தத்ற வசய்ல். 

 

 ட்சறக்கு ரக்குப் திடிக்கக் கூடி ிஷிணங்கஷப உற்தத்ற வசய்ல். 
 
 
 
 
 
 
 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 இற்கு னன்ன வசய்ஷக தண்ப்தடர 800 வயக்டரர் றனப்தப்தில் தறுச் வசய்ஷகஷ 

ஶற்வகரள்ற்கரக தறு ிஷகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். (அம்தரஷந வரணநரகஷன, 
வதரனறுஷ, யசனக்க, ன்ணரர், வுணிர, றனஶகரஷன). 

 

 05 தறு உற்தத்றக் கறரங்கஷப றறுல். இன் கலழ் 285 வயக்டரர் றனப்தப்தில் தறுச் 
வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்ற்கரக 7,125 கற.கற. தறு ிஷஷ ிறஶரகறத்ல். (அம்தரஷந – 02 
கறரங்கள், அதரனம் – 01 கறரம், வரணநரகஷன – 01 கறரம், குனரகல் – 01 கறரம்). 

 

 இனக்கு ஷக்கப்தட்ட 142 ரறரிச் வசய்ஷககஷபப் னர்த்ற வசய்ற்கரக 3,550 கற.கற. தறு 
ிஷகஷப ிறஶரகறத்ல். 

 

 தறுச் வசய்ஷக வரடர்தில் ிசரிகஷபத் வபிவூட்டும் ஷகில் 200 திற்சற றகழ்ச்சறகள், 20 
வபிக்கப ரட்கள், 02 வபிக்கப அரணிப்னகள் ன்தற்ஷந டரத்ல், 1,500 ிசரிகலக்குப் 
திற்சறபித்ல் ற்றும் 13,000 துண்டுப் திசுங்கஷப அச்சறட்டு ிறஶரகறத்ல். 

 

 04 வ.வர. தறவு வசய்ப்தட்ட தறு ிஷகஷப ிறஶரகறத்ல். 
 

தடம் 14 
பபிக்கபக் கண்கரிப்ன – 
றனசகரணன 

 

வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந ஶதரகம் 
சறறுஶதரகம்: ப்திநல் – னைஷன 
வதனம் ஶதரகம்: எக்ஶநரதர் – வதப்னனரி 
இஷடறஷன ஶதரகம்: வதப்னனரி – ப்திநல், னைஷன – எக்ஶநரதர் 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திஶசங்கள்: வரணநரகஷன, 
யம்தரந்ஶரட்ஷட, றனஶகரஷன, அதரனம், ரத்ஷப, 
அம்தரஷந. 
 
 

 

தடம் 15 
பபிக்கபக் கண்கரிப்ன – 
யம்தரந்சரட்ணட 
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 ிஷகஷப கபஞ்சறப்தடுத்ற ஷப்தற்கரக னக்கூட்டு அடுக்குகஷபக் வகரண்ட 1,900 உஷநகஷபப் 
வதற்றுக் வகரடுத்ல் னெனம் தறு உற்தத்றஷனேம், உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷனேம் 
கூட்டுற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 
 
4.1.6 பதரி பங்கர உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரித்ல் 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 23.28 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 15.17 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 65% 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 144 வயக்டரர் றனப்தப்தில் வதரி வங்கரச் வசய்ஷகஷ  
 ஶற்வகரள்ற்கரக 360 கற.கற. வதரி வங்கர ிஷஷ  
 ிறஶரகறத்ல் (த்ற ரகரம், டக்கு ரகரம், கறக்கு ரகரம், டஶல் ரகரம்). 

 

 109 வபி ீர்ப்தரசண னஷநஷகஷபப் வதரனத்துல். (ரத்ஷப – 
60, வுணிர – 09, அதரனம் – 40). 

 

 வள்பத்றணரல் தரறக்கப்தட்ட திஶசங்கபில் 1,000 வயக்டரரில் 
ீண்டும் வதரி வங்கரச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்ற்கரக 5,000 
கற.கற. வதரி வங்கர ிஷஷ ிறஶரகறத்ல். (ரத்ஷப, 
அதரனம், வதரனறுஷ, கரனற H னம்). 

 

 ிசரிகலக்கரக 100 திற்சற றகழ்ச்சறகஷபனேம், 50 வபிக்கப 
ரட்கஷபனேம், 01 ஊடக றகழ்ச்சறஷனேம் டரத்துல். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந ஶதரகம் 
சறறுஶதரகம்: ரர்ச் – னைஷன 
இஷடறஷன ஶதரகம்: றவசம்தர் - ப்திநல் 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திஶசங்கள்: ரத்ஷப, அதரனம், கரனற 
னம், வரணநரகஷன, அம்தரஷந, யம்தரந்ஶரட்ஷட, இத்றணனரி 

தடம் 16 
பதரி பங்கரம் பெய்ணக 
தண்ப்தட்ட கபபரன்று 

 

தடம் 17 
னெடும் உணநகணபப் பதற்றுக் பகரடுத்ல்  
 அநுரனம் ரகரங்களுக்கறணடினரண 
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4.1.7 ெறநற பங்கர உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரித்ல் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 20.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 1.89 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 9% 
 
 
 
 
 
 
 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 
 

 னறரக சறநற வங்கரச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்ற்கரக 112 கற.கற. சறநற வங்கர ிஷஷ 
ிறஶரகறத்ல். 

 

 ஷினறனந்து தரதுகரப்தற்கரண 02 னெடும் உஷநகஷப ங்குல். (ரழ்ப்தரம்). 
 

 14 வபி ீர்ப்தரசண னஷநஷகஷப ங்குல். 
 

 டக்கு ரகரத்றல் 1,600 வயக்டரர் றனப்தப்தில் சறநற வங்கரச் வசய்ஷகஷ 
ஶற்வகரள்ற்கரக 3,540 கற.கற. ரய்ப் னண்டு கறங்ஷகப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 
 

4.1.8 றபகரய் உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரித்ல் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 153.31 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 112.39 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 73% 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 சறறு ஶதரகத்றல் வற் வசய்ஷக தண்ப்தடர ல் கரிகஷப 
றபகரய்ச் வசய்ஷகக்கு ஈடுதடுத்துல். 
 

 தனல்னர கரனங்கபில் றபகரய் வசய்ஷக 
தண்ணுறனூடரக னடம் னலதும் வரடர்ச்சறரண 
றபகரய் உற்தத்றஷ ஶற்வகரள்பல். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந ஶதரகம் 
சறறுஶதரகம்: ஶ – வசப்வம்தர் 
வதனம் ஶதரகம்: ஜணரி - ப்திநல் 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திஶசங்கள்: றனஶகரஷன, ரழ்ப்தரம், 
னல்ஷனத்ீவு, ட்டக்கபப்ன, னத்பம், இத்றணனரி, அதரனம், 
கறபிவரச்சற. 

 
 

தடம் 18 
ெறநற பங்கரச் பெய்ணக பபிக்கபக் 
கண்கரிப்ன - ன்ணரர் 

வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந ஶதரகம் 
சறறுஶதரகம்: ரர்ச் - ஏகஸ்ட் 
வதனம் ஶதரகம்: வசப்வம்தர் - வதப்ரி 

 

தடம் 19 
ட்டக்கபப்தில் ிெரக் 
கறறுகணப அணத்ல் 

 

தடம் 20 
பபிக்கபக் கண்கரிப்ன, குனரகல் ரட்டம் – ிெரப் 
திப்தரபர் ரகனம், ரகர ிெரப் திப்தரபனம் 
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பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நன 
 

 620 ிசரக் கறறுகஷப அஷத்லும், ஷினறனந்து தரதுகரப்தற்கரண 51 னெடும் உஷநகஷப 
ிறஶரகறத்லும். 

 

 82 வயக்டரரில் 495 வபி ீர்ப்தரசண னஷநஷகஷபப் வதரனத்துல். 
 

 னற திஶசங்கபில் றபகரய்ச் வசய்ஷகஷ ஆம்திக்கும் வதரனட்டு 1,008 ீர் இஷநக்கும் தம்திகஷப 
ிறஶரகறத்ல். 

 

 னறரக 1,000 வயக்டரரில் றபகரய்ச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்ற்கரக 993 கற.கற. றபகரய் 
ிஷஷ ிறஶரகறத்ல். 

 

 றபகரய் உற்தத்றக் கறரங்கஷப றறுவும் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 05 றபகரய் ிஷ உற்தத்றக் 
கறரங்கஷப றறுவுல். (அதரனம் – 01 கறரம், அதரனம் ரகரங்கலக்கறஷடினரண – 02 
கறரங்கள், வதரனறுஷ ரகரங்கலக்கறஷடினரண – 02 கறரங்கள்). 

 

 10 றபகரய் உற்தத்றக் கறரங்கஷப றறுவுல். (அம்தரஷந – 02 கறரங்கள், குனரகல் – 03 
கறரங்கள், அதரனம் ரகரங்கலக்கறஷடினரண – 03 கறரங்கள், அதரனம் – 02 கறரங்கள்). 

 

 85 கப ிரிப்னகள், 15 அஷக்கும் ஆஷனகள், 11 வதரனறத்ீன் சலனர், 13,482  ரற்றுஶஷடத் ட்டுகள், 34 
ீர் வபிக்கும் இந்றங்கள் ன்தற்ஷந ிறஶரகறத்ல். 

 

 ிசரிகலக்கரக 40 திற்சற றகழ்ச்சறகஷபனேம், 16 வபிக்கப ரட்கஷபனேம், 25 ஊடக 
றகழ்ச்சறகஷபனேம் டரத்துல். 

 
 
4.1.9 உனணபக் கறங்கு உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரித்ல் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 328.27 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 132.584 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 இஷ பர்ப்னத் வரறல்தட்தத்றன் கலழ் 
அடிப்தஷட ிஷ உனஷபக் கறங்ஷக (G1) உற்தத்ற வசய்னேம் 
அனகறன் (சலரபி ிசரப் தண்ஷ) ஶஷனகள் னர்த்ற 
வசய்ப்தட்டுள்பண. 

 

 இஷ பர்ப்னத் வரறல்தட்தத்றன் கலழ்  அடிப்தஷட ிஷ 
உனஷபக் கறங்ஷக (G0) உற்தத்ற வசய்னேம் அனவகரன்று 
வகப்திட்டிப்வதரஷனில் அஷக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 50% ீ ிசரிகபின் தங்கபிப்தில் ிஷ உனஷபக் கறங்ஷக 
(G0), சறநற ற்றும் டுத் அபினரண ிசரிகலக்கு ிறஶரகறத்ல். 

 

வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந ஶதரகம் 
சறறுஶதரகம்: ஶ – வசப்வம்தர் (ததுஷப), னைன் – ஏகஸ்ட் (தவபிர) 
வதனம் ஶதரகம்: எக்ஶநரதர் - வதப்ரி (ததுஷப), வதப்ரி - ஶ 
(தவபிர), எக்ஶநரதர் – ரர்ச் (ரழ்ப்தரம்) 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திஶசங்கள்: தவபிர, ததுஷப, 
ரழ்ப்தரம். 

 

தடம் 21 
பபிக்கபக் கண்கரிப்ன – ரழ்ப்தரம் 

 

தடம் 22 
பபிக்கபக் கண்கரிப்ன – 
ததுணப 
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 சலரபி ிசரப் தண்ஷில் 400 சது ீற்நர் தப்னக் வகரண்ட 20 வதரனறத்ீன் டீுகஷப 
அஷப்தற்கரக றனம் வசப்தணிடப்தட்டுள்பது. அத்துடன், வதரனறத்ீன் டீுகலக்கரண தரதுகரப்னம் 
ங்கப்தட்டுள்பது. ஶலும், சலரபி ிசரப் தண்ஷில் 800 சது ீற்நர் தப்னக் வகரண்ட 03 
வதரனறத்ீன் டீுகஷப அஷப்தற்கரக றனம் வசப்தணிடப்தட்டுள்பது. 

 

 தரரி அபினரண குபினொட்டி கபஞ்சறசரஷனகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். G0 ிஷ உனஷபக் 
கறங்ஷக உற்தத்ற வசய்ற்கரக சறநறபினரண வதரனறத்ீன் டீுகஷப, 50% ீ அசரங்க 
தங்கபிப்தில் வதற்றுக் வகரடுத்ல். (சலரபி – 01, தண்டரஷப – 01). 

 

 ிசரிகபின் 50% ீ தங்கபிப்தில் எபித் வரிப்ன இஷ பர்ப்ன அனகுகஷப (தண்டரஷப – 
37, தவபிர – 17) றறுவுல், வசடி ிரற ஆய்வுகூட சறகஷப ஶம்தடுத்ல் ற்றும் 03 
கண்ரடி டீுகஷபனேம், இஷ பர்ப்ன அனவகரன்ஷநனேம் றறுவுல். 

 

 உனஷபக் கறங்குச் வசய்ஷக வரடர்தில் தவபிர, ததுஷப ரட்டங்கஷபச் ஶசர்ந் 100 ிசர 
உத்றஶரகத்ர்கலக்குப் திற்சறபிக்கப்தட்டுள்பது. ரழ்ப்தரம், கறபிவரச்சற, வுணிர, ன்ணரர், 
னத்பம், ததுஷப ஆகற ரட்டங்கபில் சூட்டுக்குத் ரக்குப் திடிக்கக் கூடி உனஷபக் கறங்கு 
இணங்கஷப வசய்ஷக தண்ணுல் திதல்ப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

 
4.1.10 கவுப்தி உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரித்ல் 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 6.64 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 3.92 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 59% 
 

உள்லர் கவுப்தி உற்தத்றஷ அறகரித்து, கவுப்தி உற்தத்றில் ன்ணிஷநஷ அஷடஷ ஶரக்கரகக் 
வகரண்டு இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் வசய்ப்தடுகறன்நது. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
னன்சணற்நம்: 
 

 னற திஶசங்கபில் னறரக 239.52 வயக்டரர் றனப்தப்தில் கவுப்திச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்பல். 
 

 114 கவுப்தி ரறரிச் வசய்ஷககஷப றறுவுல். 
 

 கவுப்தி ிஷ உற்தத்றக்கரக 27.82 வயக்டரரில் கவுப்திச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்பல். 
 

 04 இண்டு சறல்லு சூடு றறக்கும் இந்றங்கஷபப் (2W Coupled Threshers) வதற்றுக் வகரடுத்ல் 
னெனம் கவுப்தி உற்தத்றஷ அறகரிப்தற்கு தங்கபிப்னச் வசய்ல். 

 
 
 

தடம் 23 
பபிக்கபக் கண்கரிப்ன – ரழ்ப்தரம் 

 வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந ஶதரகம் 
சறறுஶதரகம்: ப்திநல் – னைஷன 
வதனம் ஶதரகம்: வம்தர் – ஜணரி 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திஶசங்கள்: வரணநரகஷன,  
யம்தரந்ஶரட்ஷட, அம்தரஷந, ட்டக்கபப்ன, வுணிர,  

குனரகல், கறபிவரச்சற. 
 

தடம் 24 
பபிக்கபக் கண்கரிப்ன – னல்ணனத்ீவு 
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4.1.11 உளுந்து உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரித்ல் 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 4.77 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 3.04 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 64% 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 னடரந் உலந்து உற்தத்றஷ 4,800 கறஶனரிணரல் அறகரித்ல். 
 

 உலந்துச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்லம் ஷகில் உலந்து ிஷ 
ரரபரகக் கறஷடக்கப் வதநச் வசய்ல். 

 

 றழ் க்கபிஷடஶ உலந்றணரல் ரரிக்கப்தட்ட ிஶசட உவு 
ஷககள் ரரபரகக் கறஷடக்கப் வதநச் வசய்ல். 

 

 திர்ச் வசய்ஷகக்கரகப் தன்தடுத்ப்தடரறனக்கும் கரிகபின் 
உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷ அறகரித்ல். 

 
 
சடி ற்றும் ணநனக தணரபிகள்: 1,500 (வரணநரகஷன, அதரனம், னல்ஷனத்ீவு, வுணிர, 
ன்ணரர், குனரகல்) 
 
ணண னக்கற கல்கள்: ட்சறக் கரனறஷனக்கு ன்கு ரக்குப் திடிக்கக் கூடி வசய்ஷகரக 
உலந்துச் வசய்ஷக கரப்தடுகறன்நது. ல் கரிகபிலும், குஷநப் தன்தரட்ஷடனேஷட கரிகபிலும் 
குஷநந் ீர் ங்கல் னஷநஷஷக் வகரண்டு உலந்துச் வசய்ஷக வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்நது. 
 
 
 
 
 
 
உள்லர் உலந்து உற்தத்றஷ அறகரிக்கும் ஷகில் ல் கரிகபிலும், குஷநப் 
தன்தரட்ஷடனேஷட கரிகபிலும் குஷநந் ீர்ப்தரசண னஷநகபின் கலழ் உலந்து வசய்ஷக 
தண்ப்தடுகறன்நது. 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 50% ீ அசரங்க தங்கபிப்தில் 325 வயக்டரர் றனப்தப்தில் னறரக உலந்துச் வசய்ஷகஷ 
ஶற்வகரள்ற்கரக 8,145 கற.கற. தறவு வசய்ப்தட்ட உலந்து ிஷஷ ிறஶரகறத்ல். (குனரகல், 
அதரனம், வரணநரகஷன, ன்ணரர், னல்ஷனத்ீவு). 

 

 அத்ரட்சறப்தடுத்ப்தட்ட உலந்து ிஷ உற்தத்றஷ ஊக்குிக்கும் ஷகில் 50% ீ அசரங்க 
தங்கபிப்தில் 106 வயக்டரர் றனப்தப்தில் உலந்துச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்ற்கரக 63,600 கற.கற. 
தறவு வசய்ப்தட்ட உலந்து ிஷஷ ிறஶரகறத்ல். (குனரகல், அதரனம், வரணநரகஷன, 
ன்ணரர், னல்ஷனத்ீவு). 

 

 உலந்து உற்தத்றின் ஶதரது தன்தடுத்துற்கரக 08 இந்றங்கஷபக் வகரள்ணவு வசய்லும், 20 
திற்சற றகழ்ச்சறகஷப டரத்துலும். 

 
 

தடம் 25 
உளுந்துச் பெய்ணக – அநுரனம் 
ரகரங்களுக்கறணடினரண 

 

வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந ஶதரகம் 
சறறுஶதரகம்: ரர்ச் – னைஷன 
வதனம் ஶதரகம்: எக்ஶநரதர் – வதப்னனரி 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திஶசங்கள்: வரணநரகஷன, 
யம்தரந்ஶரட்ஷட, அம்தரஷந, ட்டக்கபப்ன, வுணிர, குனரகல், 
னத்பம் ற்றும் கரனற னங்கள். 
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4.1.12 ள்ளு உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரித்ல் 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 8.71 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 2.14 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 25% 
 
ள்ல ன்தது இனங்ஷகில் ஶசஷணப் திர்ச் வசய்ஷக சரர்ந்ரக 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திவரன்நரகும். ள்ல வசய்ஷகஷ 
ிகப்தடுத்துறனூடரக இச் வசய்ஷகில் ஈடுதடும் 
ிசரிகபின் னரணத்ஷ அறகரிப்தற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 
அஶ ஶதரன்று தகர்ஶரனக்கும் தன்கஷபப் வதற்றுக் வகரள்பக் 
கூடிரக இனக்கும். இது 09 ர குறுகற கரன 
கனத்றட்டவரன்நரகும். 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 ள்ல சரர்ந் வதறுற ஶசர்க்கப்தட்ட உற்தத்றகஷப ஊக்குித்ல். (உ+ம்:  ள்ல சரர்ந் இணிப்னப் 
தண்டங்கள், ல்வனண்ஷ). 
 

 ள்லச் வசய்ஷக வரடர்தரண னற வரறல்தட்தங்கஷப ிசரிகள் த்றில் அநறனகம் வசய்ல். 
 
றநனணநகள்: 
 

 ள்ல உற்தத்றக் கறரங்கஷப றறுவுல். 
சடி ற்றும் ணநனக தணரபிகள்: 175 (அதரனம் ரட்டம்) 
 
 
 
 
 
 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 னற திஶசங்கபில் 2,000 வயக்டரர் றனப்தப்தில் னறரக ள்லச் வசய்ஷகஷ 
ஶற்வகரள்ற்கரக ள்ல ிஷஷ ிறஶரகறத்ல். (அதரனம் – 9,074 கற.கற.). 

 

 த்றல் சறநந் ள்ல ிஷஷ வதற்றுக் வகரள்ற்கரக 04 ள்ல உற்தத்றக் கறரங்கள் 
றறுப்தட்டுள்பண. (ணரத்ில்லு, கத்ஶக, ணல்ின, ன்ணரர்). 

 

 சு ிஷ உற்தத்றக்கரக 100 கறரம் ஷட வகரண்ட 5,000 தக்கற்றுகஷப ிசரிகபிடத்றல் 
ிறஶரகறத்ல். (குனரகல், னத்பம், அதரனம், யம்தரந்ஶரட்ஷட, வரணநரகஷன, ன்ணரர், 
ரழ்ப்தரம்). 

 

 ள்லச் வசய்ஷக வரடர்தரக 5,000 துண்டுப் திசுங்கஷப அச்சறட்டு ிறஶரகறத்ல். அத்துடன், 02 
திற்சறச் வசனர்வுகஷபனேம், 02 ஊடகச் வசனர்வுகஷபனேம் டரத்துல். 

 

 ள்ல ிஷிணங்கலக்கரக இசரண தகுப்தரய்வுகஷப ஶற்வகரள்பல். 
 
 
 

தடம் 26 
ள்ளுச் பெய்ணக – அநுரனம் 

 

 

வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந ஶதரகம் 
சறறுஶதரகம்: எக்ஶநரதர் - வதப்ரி 
வதனம் ஶதரகம்: ரர்ச் – னைஷன 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திஶசங்கள்: வரணநரகஷன, யம்தரந்ஶரட்ஷட, 

வுணிர, குனரகல், கறபிவரச்சற, அதரனம், ததுஷப, னல்ஷனத்ீவு. 
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4.1.13 குக்கன் உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரித்ல் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 6.21 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 2.91 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 47% 
 
 

சரக்கம்: 
 

 குக்கன் ன்தது இனங்ஷகில் ஶசஷணப் திர்ச் வசய்ஷக சரர்ந்ரக 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திவரன்நரகும். குக்கன் வசய்ஷகஷ 
ிகப்தடுத்துறனூடரக இச் வசய்ஷகில் ஈடுதடும் 
ிசரிகபின் னரணத்ஷ அறகரிப்தஶ இக் கனத்றட்டத்றன் 
ஶரக்கரகும். 

 
சடி ற்றும் ணநனக தணரபிகள்: 10,744 
 
 
 
 
 
 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 223 வயக்டரர் றனப்தப்தில் குக்கன் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்ற்கரக 1,786.5 கற.கற. 
அத்ரட்சறப்தடுத்ப்தட்ட குக்கன் ிஷஷ ிறஶரகறத்ல். (வரணநரகஷன, ததுஷப – யசனக்க 
ரகரங்கலக்கறஷடினரண, அம்தரஷந). 

 

 1,501.2 கற.கற. தறவு வசய்ப்தட்ட குக்கன் ிஷஷ ிறஶரகறத்ல். (வரணநரகஷன, ததுஷப – 
யசனக்க ரகரங்கலக்கறஷடினரண, அம்தரஷந, குனரகல்). 

 

 42 ஊடக றகழ்ச்சறகஷப டரத்துல், 45 திற்சற றகழ்ச்சறகஷப டரத்துல், 04 வபிக்கப ரறரிச் 
வசய்ஷககஷப றறுவுல். 

 

 ிஷபச்சஷன அறுஷட வசய்னேம் இந்றவரன்ஷநனேம், துப்தவு வசய்னேம் இந்றவரன்ஷநனேம் 
(ரத்ஷப) ிறஶரகறத்ல். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தடம் 27 
குக்கன் பெய்ணக – அநுரனம் 

 
 

வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந ஶதரகம் 
சறறுஶதரகம்: ப்திநல் - ஏகஸ்ட் 
வதனம் ஶதரகம்: வசப்வம்தர் - வதப்ரி 
வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திஶசங்கள்: வரணநரகஷன, யம்தரந்ஶரட்ஷட, 
அதரனம், ததுஷப. 
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4.1.14 த உற்தத்றக் கறரங்கள் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 194.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 139.29 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 72% 
 
த உற்தத்றணனேம், நுகர்ணனேம் அறகரித்ல் 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 த உற்தத்றக் கறரங்கஷப ிஸ்ரிப்தறனூடரக ரட்டில் த 
தகர்ிஷண ஊக்குிக்கும் ஷகில் தங்கள் ரரபரகக் 
கறஷடக்கப் வதநச் வசய்லும், உள்லர் த தகர்ிஷண 
அறகறத்லும். 

 

 ரபரந் ணிதர் த தகர்ஷ 200 கறரம் ஷ அறகரிக்கச் வசய்து, 
க்கபின் ஶதரசரக்கு ட்டத்ஷ உர்த்துல். 

 

 சறதரரிசு வசய்ப்தட்ட த ஷககலக்குரி த்றல் சறநந் டுஷகப் வதரனட்கஷப ரட்டில் 
திதல்ப்தடுத்ல். 

 

 உள்லர் ற்றும் தரம்தரி தச் வசய்ஷககஷப ஶற்வகரள்ற்கு 
ிசரிகஷபத் தூண்டுலும், குஷநப் தன்தரட்டுப் தங்கஷப 
(வகரய்ர, ரதுஷப, சலத்ரப் தம், கட்டுக்குனந்ஷப் தம், ினறக்கரய் 
னனறண) வசய்ஷக தண்ணுற்கு ிசரிகஷப ஊக்குித்லும், 
திதல்ப்தடுத்லும். 

 

 தங்கள் சரர்ந் வதறுற ஶசர்க்கப்தட்ட உற்தத்றக் ஷகத்வரறல்கபில் 
ஈடுதடுற்கு வரறல் னற்சறரபர்கஷபத் தூண்டுல். 

 

 த்றல் சறநந் த ற்றுற னெனம் அந்றச் வசனரி னரணத்ஷ 
ஈட்டுல். 

 
றநனணநகள்: 
 

 த்றல் சறநந் தச் வசடிகள் ரரபரகக் கறஷடக்கப் வதநச் வசய்லும், 
னன்ஶணற்நஷடந் வரறல்தட்த னஷநகஷபப் தன்தடுத்துறனூடரக 
உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷ அறகரித்லும். 

 

 ிக ஶரக்குடணரண தச் வசய்ஷககஷப ஆம்தித்ல். 
 

 ிசரச் சூல் னங்கலக்குப் வதரனத்ரண தச் வசய்ஷககஷபப் திதல்ப்தடுத்ல். 
 

 வங்குச் வசய்ஷக ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்ப றனத்றனறனந்து உச்ச தஷணப் வதற்றுக் வகரள்லம் 
ஷகில் துஷச் வசய்ஷகரக தச் வசய்ஷகஷப் திதல்ப்தடுத்ற, னரணத்ஷ அறகரித்ல். 

 

 தச் வசய்ஷகக் கறரங்கஷப ஆம்தித்லும், துஷச் வசய்ஷக னெனம் ண்ின் ஶற்தப்ஷதனேம், 
உிர் தல்ஷகஷஷனேம் தரதுகரப்தற்கு டடிக்ஷக டுத்லும். 

 

 த ற்றுறின் ஶதரது வபிரட்டுச் சந்ஷகலடணரண வரடர்னகஷப ினத்ற வசய்ல். 
 
 
 
 

தடம் 28 
தச் பெடிகணப ிறசரகறத்ல் (னல்ணனத்ீவு) – 
சனறக ிெரப் திப்தரபர் ரகம், ிெரத் 
றணக்கபம் 

 

தடம் 29 
த உற்தத்றக் கறரம் – 
ததுணப 
 

 

தடம் 30 
த உற்தத்றக் கறரங்கள் றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் கலழ், னத்பம், னற ளரன்குபம் – 
ணரத்ில்லு, றனற ம். ரசகஷ்ரீ அர்கபிணரல் பெய்ணக 
தண்ப்தட்டுள்ப தரி சரணடச் பெய்ணக 
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பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 வரிவு வசய்ப்தட்ட தணரபிகலக்கு 1,683,000 தச் வசடிகள் ிறஶரகறக்கப்தட்டதுடன், 1,373 த 
உற்தத்றக் கறரங்கள் றறுப்தட்டண. 

 

 03 டீிஶர தடக் கரட்சறகள், 01 தத்றரிஷக அநறித்ல், 05 ஷகரண குறுஞ் வசய்றகள் ஊடரக தச் 
வசய்ஷக வரடர்தில் வபிவூட்டல்கள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. அத்துடன், 2,000 திற்சற றகழ்ச்சறகள் 
டரத்ப்தட்டண. 

 

 வங்குச் வசய்ஷகின் கலழ் துஷச் வசய்ஷகரக தச் வசய்ஷககஷப ஶற்வகரள்லம் றகழ்ச்சறத் 
றட்டத்றன் கலழ் கம்தயரில் 06 த உற்தத்றக் கறரங்கள் றறுப்தட்டுள்பண. 

 

 ஊர ரகரத்றன் திதிஷன ரட்ட ிசரப் திற்சற றஷனத்றல் 1.6 க்கர் றனப்தப்தில் 
ரற்றுஶஷடகஷப அஷத்ல் ற்றும் ீர் தம்னம் றஷனவரன்ஷநனேம், ிசரக் 
கறவநரன்ஷநனேம் அஷப்தற்கரக னொ. 2.04 றல்னறன் றற வசனவு வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 
4.1.15 க்கநற உற்தத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 38.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 28.67 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 75% 
 
சரக்கங்களும், றநனணநகளும்:  
 

 தனல்னர கரனங்கள் உட்தட னடம் னலதும் க்கநறச் 
வசய்ஷகில் ஈடுதடுற்கு ஊக்குித்ல். 

 

 ஷினறனந்து தரதுகரப்னப் வதறுற்கரண னெடும் உஷநகபின் 
கலழ் ஈ னத்றல் க்கநறச் வசய்ஷகில் ஈடுதடுற்கு 
ஊக்குித்ல். 

 

 சுற்நரடல் ஶசம் வகரண்ட திர்ச் வசய்ஷக னஷநகஷப 
ஈடுதடுத்ல். 

 

 அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபக் குஷநத்ல். 
 

 க்கநற உற்தத்ற ிசரிகபின் னரணத்ஷ அறகரித்லும், வதறுற ஶசர்த்ல், வதரறிடல், 
தலஷடரது தரதுகரக்கும் னஷநகள் ன்தற்ஷந ினத்ற வசய்லும். 

 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 ஷினறனந்து தரதுகரப்னப் வதறுற்கரண 143 னெடும் உஷநகஷபப் 
வதற்றுக் வகரடுத்ல், 103 தண் ீர்ப்தரசண னஷநஷகஷப றறுவுல், 
ிசரக் கறறுகலக்கரக 573 ீர் இஷநக்கும் தம்திகஷப ங்குல். 

 

 வசய்ஷக தண்ரது ஷகிடப்தட்ட 164 வயக்டரர் ல் கரிில் 
க்கநறச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்பல். 

 

 தஷீடகஷப றர்வகரள்பக் கூடி 133 ஷனகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 
 

 10 க்கநற உற்தத்றக் கறரங்கஷப றறுவுல். 
 

தடம் 31 
க்கநறச் பெய்ணகக்குத் சணரண உதகங்கணப 
ிறசரகறத்ல் – ததுணப 

 

தடம் 32 
பெய்ணக தண்ரது ணகிடப்தட்ட ல் கரிகபில் ரற்றுப் 
திர்ச் பெய்ணகரக க்கநறச் பெய்ணக – கம்தயர 
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 5,904 திபரஸ்ரிக் கூஷடகஷபனேம், 2,500 ரற்றுஶஷடத் ட்டுகஷபனேம் ிறஶரகறத்ல். இனூடரக 
க்கநற உற்தத்றஷக் கூட்டி ஶசற உவு உற்தத்ற இனக்ஷக அஷடற்கு தங்கபிப்னச் 
வசலுத்துலும், ிசரிகஷப லுவூட்டுலும். 

 
உவு உற்தத்றக்கரண செற றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றனூடரக ெனெக, பதரனபரர அதிினத்றக்கு 
பெய்ப்தடுகறன்ந தங்கபிப்னம், திணைகணப லுவூட்டுற்கரண டடிக்ணககளும் 
 
தல்சறு துணநகளுக்குரண தங்கபிப்ன 
 

 உத உவுப் திர் உற்தத்றகஷப ரரபரகக் கறஷடக்கப் வதநச் வசய்ன் னெனம், ினங்கு உவு 
உற்தத்ற, இணிப்னப் தண்டங்கள் உற்தத்றக் ஷகத்வரறல், சறறு திள்ஷபகபிணதும், கர்ப்திித் 
ரய்ரர்கபிணதும் ஶதரசரக்குத் ஶஷ னனரண ஶஷகலக்குப் வதற்றுக் வகரடுப்தறனூடரக 
றஷனஶதநரண தகர்ிற்கரக ஈடுதடுத்ப்தடுகறன்நது. 

 

 சகனனக்கும் ஶரற்ந சுகரண ரழ்வு ன்ந றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரஷப வற்நற 
கரண்தற்கரக, சறறு திள்ஷபகபின் குஷந றஷந, ந் ஶதரசரக்கு ஶதரன்ந குஷநதரடுகபினறனந்து 
ீள்ற்கரக ங்கப்தடுகறன்ந திரண ஶதரசரக்குள்ப உரகற றரிஶதரர உற்தத்றின் ஶதரது 
திரண கனஷரக ஶசரபம் தன்தடுத்ப்தடுரல், ஶசரப உற்தத்றஷ அறகரிப்தன் னெனம் 
திரண ஶதரசரக்கு கனஷத் ஶஷஷ றர்த்ற வசய்து வகரள்பனரம். உலந்து ற்றும் ள்லச் 
வசய்ஷகஷ ினத்ற வசய்றனூடரக, டக்கு, கறக்கு க்கபின் ரழ்க்ஷகத் த்ஷ 
உர்த்துற்கும், க்கபின் ஶதரசரக்குத் ஶஷஷ றஷநவு வசய்து வகரள்ற்கும் னடினேம். 

 

 னடம் னலதும் க்கநறச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்பலும், தனல்னர கரனங்கபில் க்கநறச் 
வசய்ஷகஷ ஊக்குிப்தறனூடரக உற்தத்றஷ அறகரித்து, ிசரிகஷப லுவூட்டல். 

 

 ரபரந் க்கநற, தங்கபின் தகர்ஷ அறகரிக்கச் வசய்றனூடரக ஶரற்ந ஆஶரக்கறரண 
சனெகவரன்ஷநக் கட்டிவலப்னல். 

 

 த உற்தத்றகலக்கரக வதறுற ஶசர்க்கப்தட்ட உற்தத்றகஷப அநறனகம் வசய்ல், குஷநப் 
தன்தரடுஷட தங்கபின் தகர்ஷ அறகரிக்கச் வசய்ன் னெனம், தச் வசய்ஷகில் 
ஈடுதடுஶரஷ லுவூட்டல், இநக்குற வசய்ப்தடுகறன்ந தங்கபின் தகர்ஷக் குஷநத்து, உள்லர் 
தங்கஷப உட்வகரள்ன் னெனம் அந்றச் வசனரிஷ ீப்தடுத்றக் வகரள்பல். 

 

 த உற்தத்றக் கறரங்கஷப ஆம்திப்தறனூடரக வசடி ஶற்கிஷககஷப ற்தடுத்லும், உிர் 
தல்ஷகஷஷப் ஶதிப் தரதுகரத்லும். 

 
பதரனபரரத் ரக்கங்கள்: 
 

 உள்லர் ிசரிின் அஷடரபத்ஷப் தரதுகரத் ண்ம், அணது ரழ்க்ஷகத் த்ஷக் 
கட்டிவலப்னலும், உள்லரில் உற்தத்ற வசய்க் கூடி உவுகபில் ன்ணிஷநவு அஷடறனூடரக 
உவுப் வதரனட்கபின் இநக்குறக்கரகச் வசனரகும் வதனந்வரஷக அந்றச் வசனரிஷ 
ீப்தடுத்றக் வகரள்பலும். 

 
க்கள் ீது ற்தடுத்தும் ரக்கங்கள்: 
 

 உற்தத்ற அறகரிப்தறனூடரக ிசரிகள் லுவூட்டப்தடுல். 
 

 கரல்ஷட அதிினத்றக்குத் ஶஷரண உவு ஷககஷப ங்குல். இசரண உப் 
தரஷணனேம், தஷீடரசறணிப் தரஷணனேம் குஷநக்கப்தடுல், சுற்நரடல் ஶசம் வகரண்ட திர்ச் 
வசய்ஷக னஷநகஷபக் கஷடப்திடிப்தறனூடரக த்றல் சறநந் உவு ஷககஷப ரரபரகக் 
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கறஷடக்கப் வதநச் வசய்ல் ற்றும் இணினம் கரனங்கபில் ரட்டில் ற்தடக் கூடி உவுத் 
ட்டுப்தரட்ஷட ிர்த்துக் வகரள்ப னடில். 

 

 உவுப் தரதுகரப்ன உறுறப்தடுத்ப்தடுலும், அன் னெனம் றர்தரர்க்கப்தட்ட றஷனஶதநரண 
அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷப அஷட னடிலும். 

 

 100% ீம் ஶகரதுஷ ரவு/ அரிசற ரவு வகரண்டு உற்தத்ற வசய்ப்தட்ட உவு ஷககஷப 
உட்வகரள்ற்குப் தறனரக, அற்றுக்கு குக்கன் ரவு கனந் உவு ஷககஷப உட்வகரள்ற்கு 
க்கஷபப் தக்கப்தடுத்துறனூடரக வரற்நர ஶரய்கஷப றர்ப்தற்குத் ஶஷரண சக்றனேள்ப 
உவுகபின் ங்கஷன அறகரிக்க னடில். 

அடுத்கட்ட சரெணணகள் அல்னது சம்தடுத்ல்கள் பரடர்தரண ிதங்கள்: 
 

 அதரனம், வரணநரகஷன, அம்தரஷந ஆகற ரட்டங்கபில் ிசரிகபின் திர்ச் வசய்ஷக 
றனங்கபின் உரிஷ உறுற வசய்ப்தட்டில்ஷனரனரல், திர்ச் வசய்ஷககஷப சறநப்தரக 
ஶற்வகரள்ற்கரக அர்கபின் கரிகபின் உரிஷஷ உறுறப்தடுத்ல். 

 

 திர்ச் வசய்ஷக றனங்கலக்கு றந் ீர்ப்தரசண னஷநகஷப ற்தடுத்துறனூடரக வரடர்ந்து திர்ச் 
வசய்ஷககபில் ஈடுதடுற்கு சற வசய்ல். (உரம்: ிசரக் கறறுகஷப அஷத்ல்). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ஶற்வசரன்ண றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் அஷணத்ஷனேம் அனல் வசய் ஶதரறலும், 2016 ஆம் 
னடத்றல் கத்வரறல் டடிக்ஷககபின் றட்டி வதறுறரணது, 2015 ஆம் னடத்றல் 
அஷடப் வதற்ந 4.8% பர்ச்சறனேடன் எப்திடுஷகில் 4.2% ீத்றணரல் ழீ்ச்சறஷடந்து. 
குநறப்தரக னடத்றன் இண்டரது கரனரண்டில் றனி வள்பப் வதனக்கு றஷனஷனேம், அஶ 
ஶதரன்று றனி ட்சறக் கரனறஷன ஶதரன்ந னடம் னலதும் றனி சலற்ந கரனறஷன 
இவ்ரறு ிசரத்துஷந டடிக்ஷககள் தின்ணஷடற்கு திரண கரிகபரக அஷந்ண. 
இற்கஷ, வல், ஶிஷன, இநப்தர், தச் வசய்ஷக ஆகற திர்ச் வசய்ஷககபின் றட்டி 
வதறுற ழீ்ச்சறரணது, கத்வரறல் டடிக்ஷககபின் பர்ச்சற ழீ்ச்சறஷடற்கு திரண 
கரிரக அஷந் அஶ ஶஷப, ரணிப் திர்ச் வசய்ஷக, க்கநறச் வசய்ஷக, ண்வய் 
சகறரண தச் வசய்ஷக அஶ ஶதரன்று வசடிகஷப இணினத்ற வசய்ல் ற்றும் ிசர 
டடிக்ஷககலக்கரண துஷ டடிக்ஷககபின் றட்டி வதறுறனேம் னடத்றல் ழீ்ச்சற 
கண்டுள்பது. (2016 இனங்ஷக த்ற ங்கற அநறக்ஷக). 
 
 

 



 

 
P e r f o r m a n c e  Report 2016 

 
Page 65 

(ii) ிசெட துணநகபின் அதிினத்ற 
 
தன்தரட்டுப் பதரனள் (உள்படீு) னகரணத்தும் (ிெரப் தண்ண இந்றரக்கல்) 
 

ிசெட துணந கனத்றட்டங்கபின் 
ண்ிக்ணக 

றற எதுக்கலடு 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்நம் 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்ந 
ீம் (%) 

தன்தரட்டுப் பதரனள் 
(உள்படீு) னகரணத்தும் 

01 150.0 87.86 59% 

 
உற்தத்ற டடிக்ஷகின் ஶதரது வதரனத்ரண வரறல்தட்த னஷநகஷபப் 
தன்தடுத்ற உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷ கூட்டுற்கு டடிக்ஷக 
டுக்கப்தடுதுடன், இன் கலழ் இந்றரக்கஷன உள்லர் ிசர 
க்கபிஷடஶ திதல்ப்தடுத்தும் ஷகில் தன்தரட்டுப் வதரனள் 
(உள்படீு) னகரஷத்து றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் வசய்ப்தட்டது. 
இற்கஷ றஷனஶதநரண ிசரத்துஷந ஊக்குிப்ன டடிக்ஷககஷப 
வற்நற வகரள்ஶ (றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள் 2) திரண 
றர்தரர்ப்தரகும். 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 இசரண னஷநகலக்குப் தறனரக இந்றரக்கஷன ிசர க்கள் த்றில் 
திதல்ப்தடுத்துறனூடரக ச்சுக் கனக்கர சுத்ம் சுகரரம் ஶதப்தட்ட ிசர உற்தத்றகஷப 
க்கலக்குக் கறஷடக்கப் வதநச் வசய்ல். 

 

 சம்திர ிசரத்றனறனந்து ினகறச் வசல்லும் இஷபஞர் சனரத்ஷ ிசரத்றன் தக்கம் 
ஈர்த்வடுத்ல். 

 

 ிசரத்துஷந றர்ஶரக்கும் திரண திச்சறஷணவரன்நரண உஷப்னப் திச்சறஷணக்கு, 
இந்றரக்கல் னெனம் ீர்ஷப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 

 உற்தத்ற டடிக்ஷககஷப இந்றரக்கல் ஊடரக கரனத்ஷனேம், உஷப்ஷதனேம் ஶசறக்க 
னடிரல், உற்தத்றச் வசனஷக் குஷநத்து இனரதத்ஷ அறகரித்ல். 

 

 இந்றரக்கஷன அநறனகம் வசய்றனூடரக, அனுடன் இஷந் ஶசஷ ங்கும் வரறல் 
னற்சறரபர்கள் உனரக்கப்தடுதுடன், இனூடரக ஷநனக வரறல் ரய்ப்னகள் அறகரித்ல். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தடம் 33 
இறரக்கணன 
அநறனகம் பெய்ல் - 
அநுரன 

தடம் 34 

ிெர உதகங்கணப ிறசரகறத்லும், பபிவூட்டலும் - அநுரனம் ரகரங்களுக்கறணடினரண 
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இற்கஷ, வல் உட்தட உத உவுப் திர்கபின் உற்தத்றஷனேம், ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷனேம் 
அறகரிக்கும் ஶரக்குடன் தன்தரட்டுப் வதரனள் னகரஷத்து றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் கன 
அஷப்னகலக்கு ங்கப்தட்ட இந்ற உதகங்கள் வரடர்தரண ிதம் னரறு: 
 
 

அட்டண xxix 
 ிெர உதகங்கணப ிறசரகறத்ல் - பதரறப்ன 

ரகரம்/ றறுணம் 
க
ன

ப்ண
தனே

ட
ண

ரண
 2
 ெ

றல்
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 ண
க
 

உ

வு

 இ


ந்

ற
ம்
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ப

ில்
 ப
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ட
 

ப
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ம்
 இ


ந்

ற
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ப
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ரற்

று
 

டு
ம்
 இ


ந்

ற
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(T
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rs)

 

4 
ெற
ல்

லு
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ந்

ற
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ந
ற
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ந
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செ
ரப
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ண
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ந
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கு
ம்

 
இ


ந்

ற
ம்

 


ிண




ிடு
ம்

 க
ன


ி (

Se
ed

er
s) 

1. கறக்கு 20 31 14 08 09 02 06 02 01 - 
2. டக்கு 16 31 12 03 06 03 12 - - - 
3. டஶல் 05 40 20 - - 03 10 - - - 
4. ஊர 18 08 03 02 06 02 08 02 08 04 
5. ஶல் 03 - - - - - - - - 04 
6. சதிகனர 02 04 - - - 01 06 - - 07 
7. த்ற 06 01 - - 01 - - - - 03 
8. டத்ற 26 41 21 02 05 03 22 - 01 - 
9. வன் 10 39 19 - 01 01 07 - - 15 
10. கரனற னங்கள் 12 24 11 - 01 - - - - - 
11. ிஷ ற்றும் டுஷகப் 

வதரனள் அதிினத்ற 
றஷனம் 

- 16 - - - - - - - - 

12. FMRC 02 05 01 15 12 - 02 - - - 
13. ிசரக் கல்லூரிகள் 01 02 - - 01 - - - - - 
14. தட்டஅத் ிசரத் 

வரறல்தட்தப் னங்கர 
- 02 - - - - - - - - 

15. அரிசற ற்றுற 
றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக 

- 08 04 - - - - - - - 

16. FCRDI - - - - - - 02 - - - 
17. FMTC 01 04 03 - - - - - - - 
 பரத்ம் 122 256 108 30 42 15 75 04 10 33 
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கனத்றட்டக் கண்கரிப்ன: கண்கரிப்னப் திரிவு, கத்வரறல் அஷச்சு, கண்கரிப்ஷத ஶற்வகரண்ட 
உத்றஶரகத்ர்கள்: றனற ஶனக்கர வதஶர, சறஶஷ்ட உிச் வசனரபர், கத்வரறல் அஷச்சு, றன. சறட்ணி 
கஜரக்க, ஷனர், ிசர, கன கரப்னறுறச் சஷத, றனற றலூதர ன். அம்ஶததிட்டி, உிப் திப்தரபர் 
(கண்கரிப்னம், றப்தடீும்), கத்வரறல் அஷச்சு, றன. .டப். கனரத்ண, ிசர, கண்கரிப்ன உத்றஶரகத்ர், 
கத்வரறல் அஷச்சு. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.1.17 ிெர ஆரய்ச்ெற ற்றும் பரறல்நுட்த அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 

ிசெட துணந கனத்றட்டங்கபின் 
ண்ிக்ணக 

றற எதுக்கலடு (னொ.ற.) றற னன்சணற்நம் 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்ந ீம் 
(%) 

ிெர ஆரய்ச்ெற ற்றும் 
பரறல்நுட்த அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் 
றட்டம் 

25 90.89 80.36 88% 

 
உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ண அறகரிக்கும் ணகினரண இணினத்ற ிண உற்தத்ற: 
 

 குக்கன் – 42 கற.கற. இணினத்ற ிஷ, உலந்து – 42 கற.கற. இணினத்ற ிஷ, ஶசரபம் – 289 கற.கற. 
இணினத்ற ிஷ, ரய்ப் தம்தஷ CML 161 – 140 கற.கற., CML 194 - 110 கற.கற. ன்நரறு இணினத்ற 
ிஷகஷப உற்தத்ற வசய்லும், 0.5 வயக்டரரில் இணினத்ற ிஷகஷப றறுவுலும். றபகரய் 
உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷ அறகரிக்கும் ஷகில் உர் த்றனரண 365 கற.கற. றபகரய் 
ிஷஷ உற்தத்ற வசய்ல் ற்றும் F1 ிஷ உற்தத்றச் வசனஷக் குஷநக்கும் ஷகில் 
கந்ச் ஶசர்க்ஷகக்கரண னற னஷநகஷப அநறனகம் வசய்ல். 

 

 06 ிசரச் சூல் னங்கபில் க்கநறச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்லம் ஷகில் 14 ஷகரண 
வதரனத்ரண வரறல்தட்த னஷநகஷப அநறனகம் வசய்லும், 90 டீ்டுத் ஶரட்டங்கலக்கு 06 
ஷகரண க்கநற ிஷகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்லும். 

 

 உத உவு கபப் திர்கள், க்கநற ற்றும் தச் வசடிகஷப தனல்னர கரனங்கபிலும், னற 
திஶசங்கபிலும் வசய்ஷக தண்ணும் வதரனட்டு 19 னற திஶசங்கஷப இணங் கரல், கரனறஷன 
றஷனவரன்ஷந றறுவுல் ற்றும் கத்ரி, க்கரனற, கநற றபகரய் ன்தற்நறன் உர் த்றனரண 
ிஷகஷபப் வதற்றுக் வகரள்பல். 

 

 உ னகரஷத்துனம், ீர் னகரஷத்துனம். 
 

 னர் உற்தத்றஷனேம், அற்நறன் த்ஷனேம் ினத்ற வசய்ல் – 02 ஷகரண வரறல்தட்த 
னஷநகள், 04 ரறரி னர்ச் வசய்ஷகப் தண்ஷகஷப றறுவுல். 

 
 
 

தடம் 35 
குக்கன் 
ிணபச்ெணனத் 
துப்தவு 
பெய்னேம் 
இந்றங்கணப
ப் பதற்றுக் 
பகரடுத்ல் 
 

 

தடம் 36 
உடசக க்கற 
ிெர அணப்ணத 
கண்கரித்ல். இவ் 
அணப்தில் ற்ெம் 
143 ிெரிகள் 
அங்கத்ர்கபரக 
உள்பணர். உள்ளூர் 
குக்கன் ிண 
உற்தத்றில் 
னன்ணிணனிலுள்ப 
ிெர அணப்தரகும். 
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தீணடக் கட்டுப்தரடு: 
 

 வற் வசய்ஷகின் ஶதரது கதின றந ண்டுகஷப றர் வகரள்பக் கூடி வல்னறணங்கஷப உற்தத்ற 
வசய்ற்கரக 08 கனப்திண ஷககலம், GM றர்ப்ன வல்னறணங்கஷப உற்தத்ற வசய்ற்கரக 02 
கனப்திண ஷககலம் உற்தத்ற வசய்ப்தட்டுள்பண. அத்துடன், வஶணர ஷசஷணப் தரிப்தன் 
னெனம் வற் வசய்ஷகக்கு னைரிர உம் இடும் அபஷக் குஷநப்தற்கு டடிக்ஷக 
டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 தங்கபில் கரப்தடுகறன்ந ஶரய்கஷப உடணடிரக அநறந்து வகரள்ற்கரக அணுத்றண்ஞ் 
சரர்ந் தரஷண னஷந ினத்ற வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 

 ஶரய்கஷபனேஷட ரஷச் வசய்ஷகினறனந்து 20 ரறரிகஷபப் வதற்று, தஷீடகபின் உன 
இல்னகஷப ஆரய்ல், அணுத்றண்ஞ் சரர்ந் ட்டத்றல் ஶரய்கஷபக் கண்டநறற்கரக PCR 
வரறல்தட்தத்ஷப் தன்தடுத்துல், ஸ்ஶரதரி வசய்ஷகக்கரக னற உர் த்றனரண 10 தம்தஷ 
ிஷிணங்கஷப அநறனகம் வசய்ப்தட்டுள்பண. 

 
அறுணடக்குப் திந்ற பரறல்நுட்தனம், பதறுற செர்த்லும்: 
 

 ரம்தத்றற்குப் னச ஶண்டி வலகறன் அபஷத் ீர்ரணிப்தற்கரண வதரற னஷநவரன்ஷந 
அநறனகம் வசய்லும், வகரய்ர தங்கஷப வதரறிடுற்கரண னஷநவரன்ஷந அநறனகம் 
வசய்லும். 

 

 சுரர் 03 ர கரனம் றஷனரக ஷத்றனக்கக் கூடி உடன் கவுப்தி கநறவரன்ஷந ரரித்து 
உற்தத்ற வசய்ல் (Vegi Fingers & Vegi Balls). 

 
பரறல்நுட்தத்ண ிஸ்ரித்ல்: 
 

 உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷ அறகரிக்கும் ஷகில் னற வரறல்தட்தங்கஷப ிஸ்ரித்ல். 
இற்கஷ னற வரறல்தட்தங்கள் வரடர்தரண ிதங்கள் அடங்கற 2,000 துண்டுப் 
திசுங்கஷபனேம், சுவரட்டிகஷபனேம் ிசரிகபிடத்றல் ிறஶரகறத்ல். 

 
4.1.18 உவுப் தரதுகரப்ன 
 

ிசெட துணந கனத்றட்டங்கபின் 
ண்ிக்ணக 

றற எதுக்கலடு 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்நம் 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்ந ீம் 
(%) 

உவுப் தரதுகரப்ன 04 67.51 66.32 98% 

 
 கறனறரசறணிகஷபனேம், அற்நறன் றச்சம் ீறகஷபனேம் இணங் கரணும் றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ 

றறுவுல், இநக்குற வசய்ப்தடுகறன்ந ற்றும் ற்றுற வசய்ப்தடுகறன்ந க்கநற, தங்கபில் 
கறனறரசறணி றச்சம் ீறகஷப றர்ம் வசய்னேம் ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 
ஆய்வுகூடங்கஷப அத்ரட்சறப்தடுத்லும், 300 ரறரிகஷபப் தகுப்தரய்வு வசய்லும். 

 

 வதரனபரர அதிினத்றின் வதரனட்டு இநக்குறரபர்கலக்கும், ற்றுறரபர்கலக்கும் ற்றும் 
திந ிசரத்துஷந ப்திணர்கலக்கும் வசடித் டுப்னக் கரப்ன ஶசஷவரன்ஷந ற்தடுத்ல், 
ற்றுற ிசரிகஷபப் தறவு வசய்ல், உதகங்கஷபனேம், கிணி வன்வதரனள்கஷபனேம் 
வகரள்ணவு வசய்ல், ஷன டீுகஷப ஶம்தடுத்ல் ஆகற திகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பண. 

 

 திர் கறபிணிக் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றனூடரக 240 தஷீடக் கட்டுப்தரட்டு கறபிணிக்குகள் டரத்ப்தட்டதுடன், 
ரகரங்கலக்கறஷடினரண உத்றஶரகத்ர்கஷப (IPM) வபிவூட்டும் றகழ்ச்சறகலம் 
டரத்ப்தட்டண. 
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4.1.19 நுகர்சரர் றனப்றண சம்தடுத்ல் - ெறநந் ிெரப் தக்கங்கள் (Good Agricultural 

Practices - GAP) 
 
சறநந் ிசரப் தக்கங்கள் (GAP), இனங்ஷக சறநந் ிசரப் தக்கங்கள் றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ (SL-

GAP) உத்றஶரகனர்ரக அநறனகம் வசய்ல் ற்றும் சர்ஶச  றர்த்றற்குரி Good 

Agricultural Practices - GAP னும் அபவுஶகரல் சுட்டிஷ அநறனகம் வசய்றனூடரக, த்றல் சறநந் 
க்கநற, தங்கஷப உற்தத்ற வசய்ற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. ற்ஶதரது தரஷணிலுள்ப சறநந் 
ிசரப் தக்கங்கள், ற்றுக் வகரள்பப்தட்ட சுட்டிகஷபப் தரிக்கும் எனசறன ரடுகபரக THAI-GAP - 
ரய்னரந்து, J-GAP - ஜப்தரன், INDU-GAP - இந்றர, CHINA-GAP - சலணர, K-GAP – வகரரிர ஆகற 
ரடுகஷபக் குநறப்திடனரம். 

தடம் 37 – 38 – 39 
பற் பெய்ணகில் எனங்கறணந் தீணடக் கட்டுப்தரடு பரடர்தரண திற்ெற 
றகழ்ச்ெறகள் 
 

 

தடம் 40 – 41 – 42 
க்கநற ற்றும் திந திர்ச் பெய்ணகில் எனங்கறணந் தீணடக் கட்டுப்தரடு பரடர்தரண 
திற்ெற றகழ்ச்ெறகள் 

 

தடம் 43 – 44 – 45 
றந் பெடி கறபிணிக் பெடி னத்துர்களுக்குப் திற்ெறபித்ல் 
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ிசெட துணந கனத்றட்டங்கபின் 

ண்ிக்ணக 
றற எதுக்கலடு 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்நம் 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்ந ீம் 
(%) 

தகர்ஶரர் சுகரரனம், றனப்றனேம் 02 29.50 29.51 100% 

 
குநறக்சகரள்: 
 

சறநந் ிசரப் தக்கங்கள் (GAP) ஊடரக, சுத்ம் சுகரரம் ஶதப்தட்ட, த்றல் 

சறநந் ிசர உற்தத்றகஷப உள்ரட்டு ற்றும் வபிரட்டு சந்ஷகலக்கு ங்கும் 
வரறற்தரடுகஷபனேம், ிசர உற்தத்ற அத்ரட்சறப்தடுத்ல் வரறற்தரடுகஷபனேம் 
தனப்தடுத்துற்கு இனக்கு ஷக்கப்தட்டுள்பது. இது 2016 – 2018 த்ற கரன றகழ்ச்சறத் 
றட்டவரன்நரகும். இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் உள்லர் றறஷ ஈடுதடுத்ற ீவு னலதும் 
அனல்  வசய்ப்தடுகறன்நது.  
 
றநனணநகள்: 
 

 சறநந் ிசரப் தக்கங்கள் (Good Agricultural Practices - GAP) 
வரடர்தில் ிசர உற்தத்றரபர்கஷபத் வபிவூட்டலும், 
அர்கலக்கரண திற்சறகஷப அபித்லும். 

 

 சுத்ம் சுகரரம் ஶதப்தட்ட, த்றல் சறநந் ிசர உற்தத்றகஷப 
உற்தத்ற வசய்ற்கு ஊக்குித்ல். 

 

 சுத்ம் சுகரரம் ஶதப்தட்ட, த்றல் சறநந் ிசர உற்தத்றகஷப 
தகர்ற்கு தகர்ஶரஷத் தூண்டுல். 

 
 
 
 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 னஷநற்ந ித்றல் ிசர இசரணப் வதரனட்கள் 
தரிக்கப்தடுஷக் கட்டுப்தடுத்ல். 

 

 சுத்ம் சுகரரம் ஶதப்தட்ட, த்றல் சறநந் ிசர 
உற்தத்றகஷப உற்தத்ற வசய்ல். 

 

 றஷனஶதநரண சூவனரன்ஷநத் ஶரற்றுித்ல். 
 

 வதரனபரர உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷ ற்தடுத்ல். 
 

 உற்தத்றச் வசனஷக் குஷநத்லும், த்றல் சறநந் உற்தத்றகஷப ஶற்வகரள்றனூடரக சந்ஷப் 
வதறுறஷக் கூட்டிக் வகரள்பலும். 

 
 
 

தடம் 46 
SL-GAP இனட்ெறணணண பபிிட்டு ணத்லும், GAP 
ெரன்நறளம். 

 

தடம் 47 
ரண்னறகு அணச்ெரின் ணனணில் இனங்ணக ெறநந் ிெரப் தக்கங்கள் றகழ்ச்ெறத் 
றட்டத்ண (SL-GAP) உத்றசரகனர்ரக அநறனகம் பெய்னேம் றகழ்வு – சரட்டர்ஸ் ஜ் 
சயரட்டனறல். கனரறற (றன.) ச்.ம்.ஸ். யனீ்பகந், சனறக பெனரபர் (ிெரத் 
பரறல்நுட்தம்) அர்கபிணரல் த்றல் ெறநந் ிெர உற்தத்றகள் ணகபிக்கப்தடும் சதரது. 

 
 

தடம் 48 
GAP ரறரி ிெரப் தண்ண 
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பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 இனங்ஷக சறநந் ிசரப் தக்கங்கள் (SL-GAP) றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 400 க்கநற, த 
உற்தத்ற ிசரப் தண்ஷகலம், சறநந் ிசரப் தக்கங்கள் (GAP) றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 
22 ரறரி ிசரப் தண்ஷகலம் றறுப்தட்டுள்பண. 

 

 1,031 வபிவூட்டல் றகழ்ச்சறகஷப டரத்துல், ிசரிகலக்கரக 19 வபிக்கபச் சுற்றுனரக்கஷப 
எலங்கு வசய்ல், 22 GAP ரறரி ிசரப் தண்ஷகஷப றறுவுல், 12 ஊடக றகழ்ச்சறகஷப 
டரத்துல், சறநந் ிசரப் தக்கங்கள் (GAP) றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 57 ிசரக் 
கூட்டுநவுச் சங்கங்கஷப றறுவுல், ற்றுறஷ இனக்கரகக் வகரண்டு ிசரப் தண்ஷகஷபனேம், 
வதரறிடல் றஷனங்கஷபனேம் றறுவுல் ற்றும் 1,194 கண்கரிப்ன டடிக்ஷககள் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பண. 

 

 திரண அலுனகத்றலும், திரந்ற அலுனகங்கபிலும் சறகஷப 
ஶம்தடுத்லும், அத்ரட்சறப்தடுத்னறல் அறகரம் வதற்ந அனகுகஷப 
றறுவுலும். 

 

 ிசர வுத் பத்றற்கரக 1229 இனக்கத்றனூடரக ிசரத் 
கல்கஷப ஶசகரித்ல். 

 
றரப்தடுத்ல்: 
 

 ரணதும், சுத்ம் சுகரரம் ஶதப்தட்டதுரண க்கநற, தங்கஷப உற்தத்ற வசய்ற்கும், 
தகர்ற்கும் ஊக்குிப்தறனூடரக வதரது க்கபின் ஆஶரக்கறத்ஷ ினத்ற வசய்லும், வரற்நர 
ஶரய் அரணத்ஷக் குஷநத்லும். இனூடரக ல்ஶனரனக்கும் ஆஶரக்கறரண ரழ்ஷப் 
வதற்றுக் வகரடுப்தஶ இன் திரண ஶரக்கரகும். 

 
4.1.20 இற்ணக ப  னகரணத்தும் 
 

ிசெட துணந கனத்றட்டங்கபின் 
ண்ிக்ணக 

றற எதுக்கலடு 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்நம் 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்ந ீம் 
(%) 

இற்ஷக ப  னகரஷத்தும் 08 47.90 42.42 88% 

 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ றனப்தடரக்குற்கு 
(Mapping out the National Food Production program) ஶரக்கரகக் 
வகரள்பப்தட்டதுடன், ததுஷப, தவபிர, ஶககரஷப ரட்டங்கலக்கரக 2,625 
றனப்தடங்கள் ரரிக்கப்தட்டுள்பண. திரண இஷத்பத்துடன் னஶகரப 
வு னஷநஷ வரடர்னதடுத்ப்தட்டுள்பது. 

 

 றஷனஶதநரண றன னகரஷத்துத்றன் வதரனட்டு 02 வயக்டரர் 
றனப்தப்தில் றஷனஶதநரண ண்பப் தரதுகரப்ன னஷநகள் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 
குண்டசரஷன, சலரபி, ீப்தினறரண ிசரப் தண்ஷகபில் 1,026 கனத்றட்டங்கள் சரர்தில் 
வரறல்தட்த ஆஶனரசஷணகள் ங்கப்தட்டுள்பண. 

 

தடம் 49 

GAP க்கநற, தங்கள் ிற்தணண றணனம் 
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 ண்பப் தரதுகரப்ன, ீஷப் ஶதிப் தரதுகரத்ல் னஷநகலக்கரக 05 திஶசங்கள் அஷடரபம் 
கரப்தட்டுள்பண. ிசரச் சூல் தல்ஷகப்தடுத்ஷனப் தரதுகரப்தற்கரக 400 உிர் ஊன்ங்கள் 
(Germ plasmas) தரதுகரக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 ீண்டகரன கரனறஷன னன்ணநறித்லும், கரனறஷன னன்ணநறித்ஷன அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு 
திர்கஷப அநறனகம் வசய்ற்கும், ஊக்குிப்தற்கரகவும் கரனறஷன கல்கஷப, ிசரிகள் 
உட்தட உரி ப்திணர்கலக்கு துரிரகப் வதற்றுக் வகரடுப்தற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. 
இனூடரக ிசரச் வசய்ஷககலக்கு ற்தடக் கூடி ஶசங்கஷபக் குஷநப்தற்கும், ிசர 
உற்தத்றகஷப அறகரிப்தற்கும் டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது.  

 

 ீவு னலதும் உள்ப ிசரச் சூல் னங்கஷப திறறறத்துப்தடுத்தும் ஷகில், கரனறஷன 
வுத் பவரன்ஷந ரரித்து ஶதிச் வசல்னல் ற்றும் திர் னகரஷத்துத்றன் வதரனட்டு 
ீர்ரணங்கஷப டுக்கும் றநனஷநரக ட்தவப்தறஷனஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட உடணநறப்னத் 
வரறற்தரவடரன்ஷந (Alert System) அஷத்துக் வகரள்றனூடரக, கரனறஷன ரற்நங்கபின் 
தரறப்னகலக்கு ப்ஶதரதும் னகங் வகரடுக்க ஶரிடுகறன்ந ிசரிகள் உள்பிட்ட 
ிசரத்துஷநனேடன் வரடர்னஷட அஷணத்துத் ப்திணர்கலக்கறஷடிலும் ட்தவப்தறஷன 
கல்கஷப உடனுக்குடன் வதற்றுக் வகரடுப்தற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. இனூடரக 
ற்தடக்கூடி தரறப்னகஷபக் குஷநத்துக் வகரள்பக் கூடிரக இனக்கும். இற்கரக னொ. 4.46 
றல்னறன் றற வசனவு வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 

 கரனறஷன ரற்நங்கலக்கு இஷசரகும் ண்ம், தனல்னர கரனங்கபிலும், சம்திரரக 
திர்ச் வசய்ஷக ஶற்வகரள்பப்தடர திஶசங்கபில் வதரனத்ரண கரனறஷன கறரங்கள் 
னஷநஷ ஈடுதடுத்துலும், வதரனத்ரண திர்ச் வசய்ஷககஷப ஶற்வகரள்பலும், இனூடரக 
உவுப் திர்கபின் உற்தத்றஷ றஷனரக ஷத்றனப்தற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 கரனறஷன ரற்நங்கலக்கு இஷசரகும் ண்ம், ிசரச் சூல் னங்கலக்கு றகப் 

வதரனத்ரண திர்கஷபனேம், திர்ச் சுட்டிகஷபனேம் அநறனகம் வசய்ல். 
 

 கரனறஷன ரற்நங்கபின் தரறப்னகஷபக் குஷநப்தற்கரக ிசரச் சூல் னங்கலக்கு அஷ 
திர்கபின் ஷகஷஷ றப்தடீு வசய்லும், சறதரரிசுகஷப குத்லும். கரனறஷன ரற்நங்கபின் 
தரறப்னகஷபக் குஷநப்தற்கரக வதரனத்ரண ட்தவப்தறஷன கறரங்கள் னஷநஷ 
ஈடுதடுத்துலும், தனல்னர கரனங்கபில் வசய்ஷக தண்க் கூடி திர்கஷபனேம், 
திஶசங்கஷபனேம் இணங் கரலும்.  

 
 

தடம் 50- 51 – 52 – 53 – 54 
ிெரச் சூல் னங்களுக்கு றகப் பதரனத்ரண திர்கணபனேம், திர்ச் சுட்டிகணபனேம் அநறனகம் 
பெய்ல் பரடர்தில் இற்ணக ப னகரணத்து றணனத்றணரல் டரத்ப்தட்ட பபிவூட்டல் றகழ்ச்ெறகள் 
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4.1.21 ெட்டங்களும், ெட்ட றட்டங்களும் 
 

ிசெட துணந கனத்றட்டங்கபின் 
ண்ிக்ணக 

றற எதுக்கலடு 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்நம் 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்ந ீம் 
(%) 

ெட்டங்களும், ெட்ட றட்டங்களும் 03 2.50 2.78 111.2% 

 
கத்வரறல் அஷச்சு, அஷச்சறன் கலலள்ப ிசரத் றஷக்கபம், ஶசற உச் 
வசனகம் ஆகற றறுணங்கலடரக இத்துஷநனேடன் வரடர்னஷட 
சட்டறட்டங்கள் அனல் வசய்ப்தடுகறன்நண. இச் சட்டப் திச்சட்டத்ஷ 
தனப்தடுத்தும் வதரனட்டு, உரி சட்டறட்டங்கஷப ற்கரனத்றற்கு ற்நரறு 
றனத்துற்கும், ஶஷஶற்தடும் சந்ர்ப்தங்கபில் ிறப்தணவுகஷபனேம், 
எலங்குிறகஷபனேம் ிறப்தற்கும் டடிக்ஷக 
டுக்கப்தட்டுள்பது. 
 
கத்பரறல்துணநனேடன் பரடர்னதட்ட ெட்டங்கள், ெட்ட 
றட்டங்கள் னரறு: 
 

1980 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் இனக்க தஷீடரசறணிகள் 
கட்டுப்தரட்டுச் சட்டம் 
2003 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இனக்க ிஷகள் சட்டம் 
1999 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இனக்க வசடிகள் தரதுகரப்னச் சட்டம் 
1951 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் இனக்க ண்பப் தரதுகரப்னச் சட்டம் 
1951 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இனக்க ங்கஷப வட்டி ழீ்த்துல் கட்டுப்தரட்டுச் சட்டம் 
1988 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம் இனக்க உப் தரஷண எலங்கு னஷநப்தடுத்ல் சட்டம் 
 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 உரி சட்டங்கலடன் வரடர்னஷடரக எனங்கறஷப்னகஷபச் வசய்ல். 
 

 வசடிகள் தரதுகரப்னச் சட்டத்றன் கலழ் சட்ட ஷஞரிணரல் ஷப்தட்ட எலங்குிறகபின் 
திஷற்ந ன்ஷஷ சரிதரர்த்து தரீட்சறப்தற்கரக ிசரத் றஷக்கபத்றற்கு அனுப்னற்கு 
டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 ிஷகள் சட்டத்றன் கலழ் ஶசற ிஷகள் ஶதஷக்கு ரண்னறகு அஷச்சரிணரல் றறக்கப்தட 
ஶண்டி உறுப்திணர்கள் ரல்ரின் (04) வதர்கள் அங்கலகரத்றற்கரக னன்ஷக்கப்தட்டுள்பது. 
ரண்னறகு அஷச்சரிணரல் ஶறு ரல்ரின் (04) வதர்கள் திஶரிக்கப்தட்டன் கரரக, குநறத் 
வதர்கள் சட்ட ஷஞர் றஷக்கபத்றடம் னன்ஷக்கப்தட்டஷத் வரடர்ந்து ஷந்து 
அனுப்தப்தட்ட எலங்குிறகஷப ிசரத் றஷக்கபத்றற்கு அனுப்தி திஷற்ந ன்ஷ உறுற 
வசய்து வகரண்டன் தின், குநறத் ர்த்ரணி அநறித்ல் ரண்னறகு அஷச்சரின் 
ஷகவரப்தத்றற்கரக னன்ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 ிஷகள் சட்டத்றன் கலழ் ரரிக்கப்தட்ட எலங்குிறகபின் அண்பரண ஷஷ, னஷநரக 
ஷற்கரக சட்ட ஷஞர் றஷக்கபத்றடம் னன்ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

 

தடம் 55 – 56 
பெடிகள் தரதுகரப்னச் ெட்டத்றன் கலழ் 
திற்ெறபித்லும், அறகரம் பதற்ந 

உத்றசரகத்ர்கணப றறத்லும் 
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 தஷீடரசறணிகள் கட்டுப்தரட்டுச் சட்டத்றன் 9 ஆம் திரிின் கலழ் ிறக்கப்தட்ட எலங்குிறகள் 
2016.11.24 ஆம் றகற 1994/71 ஆம் இனக்க இனங்ஷகச் சணரக ஶசரசனறசக் குடிசறன் அறிஶசட 
ர்த்ரணிில் திசுரிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 தஷீடரசறணிகள் கட்டுப்தரட்டுச் சட்டத்றன் 11 ஆம் திரிின் கலழ் ிறக்கப்தட்ட எலங்குிறகள் 
2016.12.28 ஆம் றகற 1993/33 ஆம் இனக்க இனங்ஷகச் சணரக ஶசரசனறசக் குடிசறன் அறிஶசட 
ர்த்ரணிில் திசுரிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 தஷீடரசறணிகள் கட்டுப்தரட்டுச் சட்டத்றன் 20 ஆம் திரிவுடன் ஶசர்த்து ரசறக்கப்தடக் கூடி சட்டத்றன் 
26 ஆம் திரிின் கலழ் கத்வரறல் ிடத்றற்குப் வதரறுப்தரண அஷச்சனக்கு அபிக்கப்தட்டுள்ப 
த்துங்கபின் திகரம், தஷீடரசறணிகஷப இட்டன் தின் தஷீடரசறணிகஷப இட்டற்கும் 
ிஷபச்சஷன அறுஷட வசய்ற்கும் இஷடினரண கரனப்தகுறக்குள் ஶனும் தஷீடரசறணிகபின் 
றச்சம் ீறகள் கரப்தடுரின், அவ்ரறு அடங்கறினக்கக் கூடி உச்ச றச்சம் ீறின் அபவு 
வரடர்தரக ிறக்கப்தடுகறன்ந எலங்குிறகஷப சட்ட ஷஞர் றஷக்கபத்றன் னெனம் ஷந்து 
வகரண்டன் தின், அஷண அறிஶசட ர்த்ரணிில் திசுரிப்தற்கரக ரண்னறகு அஷச்சரின் 
அங்கலகரத்றற்கரக னன்ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 இஷநரி தரதுகரப்னச் சட்டம், இனங்ஷக ற்றுற அதிினத்றச் சட்டம், வதறுற ஶசர்த்ல் ரிச் 
சட்டம் ஆகற சட்டங்கபின் கலழ் கத்வரறல் ிடத்றற்குப் வதரறுப்தரண அஷச்சறன் 
வசனரபனக்கு அபிக்கப்தட்டுள்ப சட்டத் த்துங்கபின் திகரம் ிசரப் தன்தரட்டுப் 
வதரனட்கஷப (உள்படீுகஷப) இநக்குற வசய்ற்கரக சறதரரிசுகள் ங்கப்தட்டுள்பண. 

 

 உவுகபின் த்ஷ ஶம்தடுத்தும் ஷகில் னற சட்ட றட்டங்கள் வரடர்தில் திற்சறச் 
வசனர்வுகள் டரத்ப்தட்டுள்பண. 

 

 ரரிக்கப்தட்ட வசடிிணங்கள் தரதுகரப்னச் சட்டம் வரடர்தில் குல உத்றஶரகத்ர்கலடன் 2 சுற்றுப் 
ஶதச்சுரர்த்ஷகள் டரத்ப்தட்டுள்பண. இச் சட்டம் வரடர்தில் வபிவூட்டல்கள் ஶற்வகரள்பப்தட்டு, 
ிஷ ற்றும் டுஷகப் வதரனட்கபின் த்ஷ ஶம்தடுத்தும் டடிக்ஷககலம் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 

 
பெடிகள் ெரர்ந் பதரனட்கணப இநக்குற பெய்ற்கரண அனுறப் தத்றங்கணப ங்குதுடன் 
பரடர்னணட ெறதரரிசுகணப ங்குல் 
 

i.   பதரப் சகரன் (ணி நுகர்ிற்கரக) 
 

2016 ஆம் னடத்றல் வதரப் ஶகரன் இநக்குற வசய்ற்கரக 20 சறதரரிசுக் கடிங்கள் 

ிறஶரகறக்கப்தட்டதுடன், அற்கஷ வதரப் ஶகரன் 725 வற்நறக் வரன்கஷப இநக்குற வசய்ற்கு 
அனுற ங்கப்தட்டது. 
 
ii.  செரபம் (ினங்குவு உற்தத்றக்கரக) இநக்குற அனுறப் தத்றங்கணப ிறசரகறத்ல் 
 

2016 ஆம் னடத்றல் ினங்குவு உற்தத்றக்கரக 120,200 வற்நறக் வரன் ஶசரபத்ஷ இநக்குற 
வசய்ற்கரக, வதரனபரர னகரஷத்தும் வரடர்தரண அஷச்சஷ உத குலின் சறதரரிஷசப் 
வதற்றுக் வகரள்ற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டன் தின், குநறத் இநக்குறகஷபச் வசய்ற்கு 
ிசரப் திப்தரபர் ரகத்றணரல் இநக்குற அனுறப் தத்றங்கஷப ிறஶரகறப்தற்கு 
டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டது. 
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ிெரத் பரறல்நுட்த தன்தரட்டுப் பதரனட்களுக்கு (உள்படீுகளுக்கு) ரிச் ெலுணக ெறதரரிசுகணப 
ங்குல் 
 

ிசரத் வரறல்தட்த தன்தரட்டுப் வதரனட்கலக்கு, உரி சட்டங்கபின் கலழ் ிறக்கப்தட்டுள்ப ீர்ஷ 
ரி, வதறுற ஶசர்க்கப்தட்ட ரி (VAT), வசஸ் ரி ன்தற்நறற்கரக ரிச் சலுஷககஷபப் வதற்றுக் 
வகரள்ற்கரக ிண்ப்திக்கும் ஶதரது சறதரரிசுகள் ங்கப்தடுகறன்நண. 2016 ஆம் னட இறுறரகும் 
ஶதரது இவ்ரறு ங்கப்தட்ட சறதரரிசுகள் வரடர்தரண ிதம் னரறு: 
 

i. ீர்ஷ ரிச் சலுஷக சறதரரிசுகள் – 113 
ii. வதறுற ஶசர்க்கப்தட்ட ரி (VAT) ரிச் சலுஷக சறதரரிசுகள் – 19 
iii. வசஸ் ரிச் சலுஷக சறதரரிசுகள் - 92 
 
4.1.22 செற ிெர வுத்ப னணநண 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 167.92 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 156.69 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 93% 
 
2016 – 2018 உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ வற்நறகரக அனல் வசய்ல் உட்தட 
திந அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப அனல் வசய்னேம் ஶதரது இற்ஷநப்தடுத்ப்தட்ட கல்கஷப/ 
வுகஷபப் வதற்றுக் வகரள்து கட்டரரகும். ணஶ, இற்கரக கத்வரறல் அஷச்சறணதும், 
அஷச்சறன் கலலள்ப ல்னர றறுணங்கபிணதும் வுகள்/ கல்கள் அடங்கற ிசரத் வு 
னஷநஷவரன்று ரரிக்கப்தட்டுள்பது. இது த்ற கரனக் கனத்றட்டவரன்நரதுடன், இக் 
கனத்றட்டம் உள்லர் றறஷ ஈடுதடுத்ற அனல் வசய்ப்தடுகறன்நது. வகரலம்னப் தல்கஷனக்ககத்றன் 
கிணிப் திரிவுடன் இஷந்து, இத் வுத் பத்ஷ அஷப்தற்குத் ஶஷரண கிணி வன்வதரனள் 
ரரிக்கப்தட்டுள்பது. 
 
குநறக்சகரள்: 
 

 றகச் சரிரண இற்ஷநப்தடுத்ப்தட்ட வுகஷபப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடி ிசரத்துஷந வுத் 
பவரன்ஷந அஷத்ல். 

 
சரக்கங்கள்: 
 

 ிசரத்துஷநப் திர்ச் வசய்ஷககள், உற்தத்றகள் வரடர்தில் றகச் சரிரணதும், 
இற்ஷநப்தடுத்ப்தட்டதுரண வுத் பவரன்ஷநப் ஶதிச் வசல்னல். 

 

 அசரங்கத்றன் ரணி உிகள், ட்டஈடு, கரப்னறுற ன்ஷகள் ன்தற்ஷந துரிரகவும், 
னஷநரகவும் ிசரிகலக்குப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 

 அசரங்கத்றணரல் அனல் வசய்ப்தட்ட ிசர அதிினத்றக் கனத்றட்டங்கபின் 
னன்ஶணற்நங்கஷப அநறந்து வகரள்பலும், கண்கரித்ல், றப்தடீ்டு டடிக்ஷககஷப 
ஶற்வகரள்பலும். 
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றநனணநகள்: 
 

 ிசரத்துஷநின் அதிினத்றக்கு ணீ வரறல்தட்தங்கஷப தன்தடுத்துல். 
 

 உ ரணித்றற்கரண றற அபிப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டத்றல் வரடநர னஷந (Online) னெனம் தறவு 
வசய்து வகரண்டன் தின், உரி உ ரணித்றற்கரண றறஷ ங்குற்கு 2016 ஆம் னடத்றல் 
டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டது. 

 

 வுத் பத்துடன் இஷந்து  வசற்தடுற்கரக, ரட்ட ட்டத்றல் வரிவு வசய்ப்தட்ட கன 
அதிினத்றத் றஷக்கபத்றன் 25 அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்கள், 25 ிசரப் ஶதரணரசறரிர்கள் 
ன்நரறு 50 உத்றஶரகத்ர்கலக்குப் திற்சறபிக்கப்தட்டதுடன், இவ் உத்றஶரகத்ர்கபிணரல் 
ரட்டத்றலுள்ப ஷண உத்றஶரகத்ர்கலக்குப் திற்சறபிப்தற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டது. 

 

 அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலக்கரக வுகஷபப் வதற்றுக் வகரள்பல், வுகஷபப் தகுப்தரய்வு 
வசய்ல் ற்றும் கல் அநறக்ஷககஷபத் ரரித்ல். 

சடி ற்றும் ணநனக தணரபிகள்: 
 

 வகரள்ஷக குப்தரபர்கள் ற்றும் e-learning சற ஊடரக கல்ி டடிக்ஷககபில் ஈடுதடுஶரர். 
கனத்றட்டத்ண றரப்தடுத்ல்: 
 

 திர் உற்தத்ற வரடர்தரண வுகஷப தகுப்தரய்வு வசய்றனூடரக, ஶனறக உற்தத்றகஷபத் 
ிர்த்து, றஷனரண ிசர சந்ஷப்தடுத்ல் னஷநவரன்ஷந ற்தடுத்ற, ிசரிகலக்கு 
றஷனரண னரண ட்டவரன்ஷந அஷடந்து வகரள்ஷ உறுறப்தடுத்ல். 

 

 ரணி றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப னஷநரக அனல் வசய்ல். 
 

 இற்ஷக அணர்த்ங்கள் னெனம் திர்ச் வசய்ஷககலக்கு ற்தடுகறன்ந ஶசங்கள் வரடர்தரக 
கல்கஷப/ ிதங்கஷபப் வதற்றுக் வகரடுப்தன் னெனம் சனெகப் தரதுகரப்ன டடிக்ஷககஷப 
சலஷத்ல். 

 
இனக்குகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

 வன்வதரனள் அதிினத்றக்கரக னொ. 1.71 றல்னறன் (1 வன்வதரனள்), கிணி ன்வதரனள் ற்றும் 
திந உதகங்கஷப வகரள்ணவு வசய்ற்கரண வகரள்னல் டடிக்ஷககலக்கு னொ. 154.31 
றல்னறன் (கிணிகள் ற்றும் UPS – 1,158, கிணி அச்சு இந்றங்கள் ற்றும் DVD Writers – 559, 
அச்சு இந்றத்றற்கரண ஶரணர் – 1,118), ஶசஷகத்றற்கரக னொ. 1.0 றல்னறன் (01 ஶசஷகம் - வ 
னங்கர வனறவகரம் ஶசஷகத்றனுள் பவு னஷநஷஷ கபஞ்சறப்தடுத்ல்), ஆஶனரசஷணச் 
ஶசஷக்கரக னொ. 2.0 றல்னறன், தரரிப்னச் வசனவுகலக்கரக னொ. 4.0 றல்னறன், றனரகச் 
வசனவுகலக்கரக னொ. 0.28 றல்னறன் ன்நரறு வசனவுகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டினப்ததுடன், 02 
திற்சறச் வசனர்வுகலம் டரத்ப்தட்டுள்பண. 

 

 ீின் 559 கன ஶசஷ றஷனங்கலக்குரி வுகஷப உள்படீு வசய்னேம் டடிக்ஷககள் 
இடம்வதற்று னகறன்நண. 
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னக்கற ிடங்கள்: 
 

 உ ரணி றற அபிப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ னஷநரகவும், வபிப்தஷடத் ன்ஷனேடனும் 
ஶற்வகரள்பக் கூடிரக இனத்ல். 

 
தல்சறு துணநகளுக்குரண தங்கபிப்னம், கனத்றட்டம் கரரக ெனெக, பதரனபரர 
அதிினத்றிலும், க்கள் ீதும் ற்தடுத்தும் ரக்கங்களும் 
 

 திர் உற்தத்ற வரடர்தரண வுகஷப தகுப்தரய்வு வசய்றனூடரக, வசய்ஷக தண் ஶண்டி 
திஷ இணங் கரலும், இனூடரக ஶனறக உற்தத்றகஷபத் ிர்த்து டடிக்ஷக ஶற்வகரள்ப 
னடிலும். 

 

 சந்ஷ றனங்கஷப றஷனரண ட்டத்றல் ஶதிச் வசல்ன னடிறனூடரக றஷனஶதநரண 
வதரனபரரத்ஷ உறுறப்தடுத் னடில். 

 
ெனெகத் ரக்கங்கள்: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
அடுத் கட்ட சரெணணகள் அல்னது சம்தடுத்ல் பரடர்தரண ிதங்கள்: 
 

ிசரத்துஷநனேடன் வரடர்னஷட றகச் சரிரண வுகஷபப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடி னன்ஶணரடி 
வுத் பரக ரற்நறஷத்ல்.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தடம் 57 – 58 
2017.01.18 ஆம் றகற பகத்ரர ணரணத்றல் ணடபதற்ந 2017 ஆம் னடத்றற்கரண பெற் றட்டத்ண 
பபிிட்டு ணக்கும் ணதத்றல் அறசகு ைணரறதற அர்கபிணதும், ரண்னறகு கத்பரறல் 
அணச்ெரிணதும் ணனணில் வுத் பத்றற்கரண இணத்பம் ஆம்தித்து ணக்கப்தடுல். 
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4.2 உவுப் தரதுகரப்ன றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 400.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 240.86 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 60% 
 
4.2.1 டீ்டுத்சரட்டச் பெய்ணக ஊக்குிப்ன றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 

 

றற எதுக்கலடு: னொ. 226.725 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 147.55 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 72% 
 

இக் கனத்றட்டத்றன் வரடக்க ிர ஶசற கக்கரர் ரத்றற்குச் சரந்றரக 
எக்ஶநரதர் 10 ஆம் றகற ரடு லி ரீறரக டரத்ப்தட்டதுடன், ஶசற 
ட்டத்றனரண வரடக்க ிர ஶககரஷப ரட்டத்றன் றவுல்கன 
கறரத்றல் ஷடவதற்நது. 
 

கத்வரறல் அஷச்சும், ிசரத் றஷக்கபனம், கன 
ஶசஷகள் றஷக்கபனம் இஷந்து இக் கனத்றட்டம் அனல் 
வசய்ப்தடுதுடன், ஶசற உவு ஊக்குிப்னப் சஷதிணரல் டீ்டுத் 
ஶரட்டச் வசய்ஷகக்கு ஷகவகரடுக்கும் ித்றல் வசடிகபில் டப்தட்ட 
றபகரய்ச் வசய்ஷகக் கனத்றட்டம் னன்வணடுக்கப்தடுகறன்நது. 
 

 
சரக்கங்கள்: 
 

 குடும்தத்றற்குத் ஶஷரண உவு ற்றும் ஶதரசரக்குத் ஶஷஷ 
றஷநவு வசய்து வகரள்பல், உவு தகர்வுப் தக்க க்கங்கஷப ினத்ற 
வசய்ல் ற்றும் இல்னப் வதரனபரரத்ஷ தனப்தடுத்துறனூடரக 
றுஷ றஷனஷ கட்டுப்தடுத்துற்கு டடிக்ஷக டுத்ல். 

 

 ச்சுக் கனக்கர உவுகஷப தகர்ற்கு சந்ர்ப்தம் கறட்டுன் னெனம் 
ஆஶரக்கறரண ரழ்ிற்கு ற திநத்லும், சறநந் ிசரப் தக்க 
க்கங்கஷப ற்தடுத்துலும். 

 

 வபிஶற்நப்தடுகறன்ந கறவுப் வதரனட்கஷப னகரஷ 
வசய்றனூடரக சுற்நரடல் ஶசம் வகரண்ட ஶசணப் தசஷபப் 
தரஷணஷ ினத்ற வசய்ல். 

 

 றனத்றன் உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷ அறகரித்லும், கரப்தடுகறன்ந சறநற இடரினும் 
ிஷபவுப் வதனக்கனஷடரக வசய்ஷக தண்ணுற்குத் ஶஷரண னற வரறல்தட்த 
னஷநகஷப அநறனகம் வசய்லும். 

 

 சுற்நரடல் ஶசம் வகரண்ட திர்ச் வசய்ஷக னஷநகஷப ஊக்குிப்தறனூடரக உவுப் 
தரதுகரப்ஷதனேம், சுற்நரடல் தரதுகரப்ஷதனேம் ஶதிச் வசல்னல். 

 

 ணீ வரறல்தட்த னஷநகபின் தரஷணஷ திதல்ப்தடுத்துறனூடரக இஷபஞர்கஷப டீ்டுத் 
ஶரட்டச் வசய்ஷகில் ஈடுதடுற்குத் தூண்டுல். 

 

 கறரற டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷகஷப் ஶதரன்ஶந கர்ப்னந ிசரத்ஷனேம் கட்டிவலப்னற்கு 
கணம் வசலுத்துல். 

தடம் 59 
ரண்னறகு அணச்ெரின் தங்குதற்றுலுடன் 
சககரணப தகம்ண கறரத்றல் 
ணடபதற்ந ஆம்த ிர. 
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றநனணநகள்: 
 

 க, ஏபவு க ற்றும் கறரற டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷகஷ 
ஊக்குித்ல். 

 

 டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷக றகழ்ச்சறத் றட்டம் வரடர்தில் 
வபிவூட்டும் ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ றடரத்ல். 

 
 
னன்சணற்நம்: 
 
கத்பரறல் அணச்சு: 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 12.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 11.87 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 98% 
 
 றறுணங்கஷப எனங்கறஷக்கும் டடிக்ஷககஷப ஶற் வகரள்பல். 

 

 வபிவூட்டும் ஷகில் கூட்டங்கஷப டரத்துலும், கண்கரட்சறகஷப டரத்துலும். 
 
ிெரத் றணக்கபம்: 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 191.52 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 128.72 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 98% 
 

 245,951 தணரபிகலக்கு 1,021,766 தச் வசடிகஷபனேம், 295,680 ிஷப் தக்கற்றுகஷபனேம் 
ிறஶரகறத்ல். 

 

 இண்டரம் கட்டத்றன் கலழ் 200,000 ிஷப் தக்கற்றுகள் (கன ஶசஷகள் றஷக்கபம்) 
ிறஶரகறக்கப்தட்டுள்பண. 

 

 60 வரஷனக்கரட்சற றகழ்ச்சறகலம், 15 ரவணரனற றகழ்ச்சறகலம் எபி/ எனற தப்னச் வசய்ப்தட்டண. 
ஶலும், 55 உத்றஶரகத்ர்கலக்குப் திற்சற அபிக்கப்தட்டுள்பது. 

 
கன அதிினத்றத் றணக்கபம்: 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 22.66 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 7.45 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 32% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தடம் 60 
ரண்னறகு அணச்ெர் அர்கபிணதும், சககரணப ரட்ட ிெரப் 
திப்தரபர் றன. அல் அனப்திரி உள்பிட்ட உத்றசரகத்ர்கபிணதும் 
தங்குதற்றுலுடன் டீ்டுத் சரட்டச் பெய்ணக றகழ்ச்ெறத் றட்டம் ஆம்தித்து 
ணக்கப்தட்ட சதரது ... 

 

தடம் 61 
ிெரச் செணகள் திப்தரபர் றன. அைறத் னஷ்தகுர அர்களும், 
கத்பரறல் அணச்சு உத்றசரகத்ர்களும் பபிக்கபக் கண்கரிப்ன 
டடிக்ணககபில் – பனறபன கன செண றணனம் 

 
 



 

 
P e r f o r m a n c e  Report 2016 

 
Page 80 

 

ந்து இனட்ெம் டீ்டுத் சரட்டங்கணப அதிினத்ற பெய்ல்: 
 

டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷக ஊக்குிப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் “සිමු” ிசரப் வதண்கள் 

அஷப்னகள் றறுப்தட்டுள்பண. வதண்கள் ிசர அஷப்னகஷப றறுவும் ஶஷனத் றட்டத்றன் கலழ், 
ஆம்த கட்டத்றல் ந்து இனட்சம் தணரபிகஷப இனக்கரகக் வகரண்டு, இவ் ிசரப் வதண்கள் 
அஷப்னகள் ஊடரக டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷக றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ ஊக்குிப்தற்கு டடிக்ஷக 
டுக்கப்தட்டுள்பது.  
 
கண்கரிப்ன டடிக்ணககள்: 
 

கத்வரறல் அஷச்சறன் ஶனறக வசனரபர் (றட்டறடல், கண்கரிப்ன, றப்தடீு), உிப் திப்தரபர் 
(கண்கரிப்ன) றனற றலூதர அம்ஶததிட்டி – கத்வரறல் அஷச்சறன் கண்கரிப்னப் திரிவு 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.2.2 “பயனபதரைளன்” ன்நணக்கப்தடுகறன்ந உள்ளூர் உவு ிற்தணண றணனங்கணப றறுவுல் 
 

ிசெட துணந கனத்றட்டங்கபின் 
ண்ிக்ணக 

றற எதுக்கலடு 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்நம் 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்ந ீம் 
(%) 

இஷபஞர் ற்றும் வதண்கள் தங்கபிப்ன 01 60.6 36.2 59% 

 
இல்ன னரணத்ஷ ஈட்டும் திக்கரக வதண் வரறல் னற்சறரபர்கஷப உனரக்குற்கரக 
ிசரத் றஷக்கபத்றன் கபிர் ிசர ிரிரக்கல் திரிிணரல் னறரக அநறனகப்தடுத்ப்தட்ட 
வரறல் னற்சற டடிக்ஷகவரன்நரகும். ஆஶரக்கறரண ரழ்ிற்கரக, ச்சு கனக்கர, சுத்ம் 
சுகரரம் ஶதப்தட்ட, ஶதரரக்குள்ப உள்லர் உவு ஷககஷப க்கள் த்றில் திதல்ப்தடுத்ல், 
அவ்ரநரண உவு ஷககஷப இனகுரகப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடி சந்ஷப்தடுத்ல் 
ஷனஷப்வதரன்ஷந கட்டிவலப்னல், வதண்கஷபனேம் அஶ ஶதரன்று னேறகஷபனேம் 
லுவூட்டுறனூடரக அர்கபது னரண ட்டங்கஷப அறகரிப்தன் னெனம் குடும்த னரணத்ஷ 

தடம் 62 
2016.03.24 ஆம் றகறக்கு னன் ரத்ணப, தனரதத்ன, 
பரம்தபன றனற ெந்ர சயத் அர்கபின் 
டீ்டுத் சரட்டம் 
 

 

தடம் 63 
2016.03.24 ஆம் றகறன்று ரத்ணப, தனரதத்ன, 
பரம்தபன றனற ெந்ர சயத் அர்கபின் 
டீ்டுத் சரட்டம் – ரறரி டீ்டுத் சரட்டச் பெய்ணக 
றகழ்ச்ெறத் றட்டம் பற்நறகரக னடிக்கப்தட்ட டீ்டுத் 
சரட்டம் 
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அறகரிக்கச் வசய்ல், இனூடரக குடும்தத்றன் றுஷஷ எறத்ல் னனரணஷ இந் றகழ்ச்சறத் 
றட்டத்றன் திரண ஶரக்கங்கபரகும். 
 
குநறக்சகரள்களும் இனக்குகளும்: 
 

 வதண்கள் வரறல் னற்சற அதிினத்ற. 
 

 ஶதரட்டி றஷநந் ரழ்க்ஷக னஷநக்குள் சறக்கறினக்கும் க்கலக்கு சுத்ம் சுகரரம் ஶதப்தட்ட 
ஶதரசரக்குள்ப உவு ஶஷபவரன்ஷந இனகுரகப் வதற்றுக் வகரள்ற்கரண னஷநவரன்ஷந 
ற்தடுத்ல். 

 

 குடும்த னரணத்ஷ அறகரித்ல். 
 

 கறரற றுஷஷக் கட்டுப்தடுத்ல். 
 
றநனணநகள்: 
 

 சுத்ம் சுகரரம் ஶதப்தட்ட ஶதரசரக்குள்ப உவு ஶஷபவரன்ஷந தகர்ஶரனக்கு இனகுரகப் 
வதற்றுக் வகரள்பக் கூடிரறு ீவு னலதுக்குரண சந்ஷப்தடுத்ல் ஷனஷப்வதரன்ஷந 
ற்தடுத்துல். 

 

 ீண்டதூ தஸ் ஶசஷ ற்றும் திகள் தரிரற்ந றஷனங்கள் சரர்ந்ரக ‚வயனவதரஜளன்‛ 
ன்நஷக்கப்தடுகறன்ந உள்லர் உவு ிற்தஷண றஷனங்கஷப றறுவுன் னெனம் சுத்ம் 
சுகரரம் ஶதப்தட்ட ஶதரசரக்குள்ப உவு ஶஷபவரன்ஷந தகர்ஶரனக்கு இனகுரகப் வதற்றுக் 
வகரள்பக் கூடிரக இனத்ல். 

 

  ‚வயனவதரஜளன்‛ ன்நஷக்கப்தடுகறன்ந உள்லர் உவு ிற்தஷண றஷனங்கலக்கு வதரனட்கஷப 
ங்கும் வரறற்தரடுகலடன் ிசரப் வதண்கஷப இஷத்துக் வகரள்றனூடரக, ஷநனக 
வரறல் ரய்ப்னகள் உனரக்கப்தடுல். 

 
னன்சணற்நம்: 
 

 ரத்ஷந, றட்டம்னஷ, றனஶகரஷன, றன்ணஶனற ஆகற இடங்கபில் னறரக ‚வயனவதரஜளன்‛ 
உள்லர் உவு ிற்தஷண றஷனங்கள் அஷக்கப்தட்டண. 

 

 அதரனம், தட்டஅத், வதல்வவய, னனதூஷ ஆகற இடங்கபில் ற்ஶதரது டரத்றச் 
வசல்னப்தடுகறன்ந ‚வயனவதரஜளன்‛ உள்லர் உவு ிற்தஷண றஷனங்கள் 
ணீப்தடுத்ப்தட்டண. 

 

 கறரங்கஷப, அம்தரஷந, வதரனறுஷ, ஶதரஷண ஆகற இடங்கபில் அஷக்கப்தட்டுள்ப ‚வயன 
வதரஜளன்‛ உள்லர் உவு ிற்தஷண றஷனங்கலக்கரக, சுத்ம், சுகரரம் ஶதல் றஷனங்கஷப 
அஷத்ல். 

 
சடி ற்றும் ணநனக தணரபிகள்: 
 

இங்கு ிசரப் வதண்கள் ககங்கஷபச் ஶசர்ந் வதண்கள் ஶடி னரணம் ஈட்டுதர்கபரக 
இனப்ததுடன், வதரனட்கஷப ங்கும் வரறற்தரடுகலடன் இஷந்துள்ப வதண்கள் ஷநனக 
தணரபிகபரக உள்பணர். 
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றரப்தடுத்ல்: 
 

வதண்கள் வரறல் னற்சறரபர்கஷப உனரக்குஶ இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் திரண ஶரக்கரகும் 
ன்ததுடன், வதண்கபின் னரண றஷனஷ ினத்ற வசய்ன் னெனனம், அனூடரக குடும்த 
னரணத்ஷ அறகரிப்தறனூடரகவும் சனெக, வதரனபரர அதிினத்றஷ அஷடனேம் ஶரக்குடன் இக் 
கனத்றட்டம் அனல் வசய்ப்தடுகறன்நது. 
 
4.2.3 இரணு ிெரப் தண்ணகபில் ீண்டகரன தப் திர்ச் பெய்ணகக்குத் சணரண தச் 
பெடிகணபப் பதற்றுக் பகரடுத்ல் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 2.99 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 2.99 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 100% 
 
கத்வரறல் அஷச்சும், இனங்ஷகத் ஷப்தஷடின் கத்வரறல், 
கரல்ஷட திப்தரபர் சஷதனேம் இஷந்து, கத்வரறல் அஷச்சறன் 
றற எதுக்கலடுகஷபனேம், இனங்ஷகத் ஷப்தஷட றற எதுக்கலடுகஷபனேம் 
ஈடுதடுத்ற, வதரனறுஷ ரட்டத்றல் அஷந்துள்ப கந்க்கரடு 
இரணு ிசரப் தண்ஷ, வுணிர ரட்டத்றல் அஷந்துள்ப 

வணிக்தரம் இரணு ிசரப் தண்ஷ, இத்றணனரி ரட்டத்றல் 
அஷந்துள்ப குட்டிகன இரணு ிசரப் தண்ஷ ஆகற இரணு 
ிசரப் தண்ஷகபில் ீண்டகரன தப் திர்ச் வசய்ஷக 
கனத்றட்டவரன்று அனல் வசய்ப்தட்டது. இக் கனத்றட்டம் 2016 ஆம் 
னடம் வரடக்கம் அனல் வசய்ப்தட்டு னதுடன், னனரது 
னடத்றல் இற்குத் ஶஷரண தச் வசடிகள் கத்வரறல் 
அஷச்சறணரல் ிறஶரகறக்கப்தட்டது. இது த்றகரன 
கனத்றட்டவரன்நரகும் ன்ததுடன் உள்லர் றறஷ ஈடுதடுத்ற அனல் 
வசய்ப்தடுகறன்நது. 
 
கனத்றட்டத்றன் சரக்கங்கள்: 
 

 தன னடங்கபரக ஷகிடப்தட்டினந் கரிகஷப திர்ச் வசய்ஷகக்கரக ஈடுதடுத்துல். 
 

 ரறரி ிசரப் தண்ஷகபரக ரற்நறஷத்து, தரடசரஷன ரர்கலக்கு/ ிசரிகலக்கு/ 
திஶசரசறகலக்கு இன் னெனம் அநறஷப்  வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 

 தங்கள் ரரபரகக் கறஷடக்கப் வதறுஷ ஶலும் ினத்ற வசய்ல். 
 

 சுற்நரடனறன் றஷனஶதறு ன்ஷஷப் தரதுகரத்ல். 
 
னன்சணற்நம்: 
 

கந்க்கரடு இரணு ிசரப் தண்ஷில் 27.5 க்கர் றனப்தப்தில் 2,200 TOM EJC எட்டுனஷந 
ரம்தச் வசடிகலம், 5 க்கரில் 1,000 எட்டுனஷந ஶரஷடச் வசடிகலம், 5 க்கரில் 2,200 ரதுஷபச் 
வசடிகலம் டப்தட்டதுடன், வணிக்தரம் இரணு ிசரப் தண்ஷில் 20 க்கர் றனப்தப்தில் 1,600 
TOM EJC எட்டுனஷந ரம்தச் வசடிகலம், அஶ ஶதரன்று குட்டிகன இரணு ிசரப் தண்ஷில் 
30 க்கர் றனப்தப்தில் 2,400 TOM EJC எட்டுனஷந ரம்தச் வசடிகலம் டப்தட்டண. ஶலும், வணிக்தரம், 

தடம் 64 – 65 
கந்க்கரடு இரணு ிெரப் தண்ணில் ரம்தச் பெய்ணக 
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குட்டிகன இரணு ிசரப் தண்ஷகபில் 96,000 அண்ரசறச் வசடிகள் டப்தட்டுள்பஷனேம் 
குநறப்திடத்க்கது. 
 
கனத்றட்டத்றன் குநறக்சகரள்: 
 

தங்கள் ரரபரகக் கறஷடக்கப் வதறுஷ ஶலும் ினத்ற வசய்றனூடரகவும், வசய்ஷக 
தண்ப்தடர கரிகஷப வசய்ஷக தண்ணுறனூடரகவும் உிர் தல்ஷகஷஷப் ஶதிப் 
தரதுகரத்ல், கரனறஷன ரற்நங்கள் கரரக ற்தடக் கூடி ரக்கங்கஷப ிர்க்கும் வதரனட்டு 
ணரந் ஶற்கிஷககஷப ற்தடுத்ல், றஷனஶதநரண உற்தத்ற, தகர்வுப் தக்க க்கங்கஷப 
உறுறப்தடுத்துல், உவுப் தரதுகரப்ஷதனேம், உர் ஶதரசரக்ஷகனேம் அஷடல் ற்றும் றஷனஶதநரண 
ிசரத்ஷ ஊக்குித்து, ஆஶரக்கறரண ரழ்க்ஷகஷ உறுறப்தடுத்துல் ன்தணஶ இக் 
கனத்றட்டத்றன் திரண குநறக்ஶகரள்கபரகும். 
 
றரப்தடுத்ல்: 
 

இரணு னகரம்கலக்குச் வசரந்ரகவுள்ப திர்ச் வசய்ஷகக்கு றகவும் உகந் ணினும் ந்வரன 
தன்தரட்டிற்கும் டுத்துக் வகரள்பப்தடர கரிகள், தரதுகரப்ன ஶரக்கங்கள் கனற ஶதிச் 
வசல்னப்தடுகறன்நண. இக் கரிகஷப ிஷபவுப் வதனக்கனஷடரக ிசரக் கனத்றட்டவரன்நறற்குப் 
தன்தடுத்துன் னெனம், அறனறனந்து கறஷடக்கும் உற்தத்றகள் னெனம் உவுப் தரதுகரப்ஷத 
உறுறப்தடுத்துற்கு தங்கபிப்னச் வசய் னடிகறன்நது. 
 
4.2.4 செற சண ீபர்ப்ன அதிினத்றக் கனத்றட்டம் - 2016 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 4.5 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 2.93 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 65.11% 
 

இக் கனத்றட்டம் உள்லர் றறஷப் தன்தடுத்ற அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந குறுகறகரனக் 
கனத்றட்டவரன்நரகும்.  
 
 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 ஶன் தரி உற்தத்றஷ அறகரித்ல். 
 

 வதண்கள் ற்றும் இஷபஞர் குலக்கலக்கரண வரறல் னற்சற அதிினத்ற. 
 

 ஶண ீ பர்ப்ஷத ிஸ்ரிப்தறனூடரக திர்கலக்கறஷடில் கந்ச் ஶசர்க்ஷகஷ அறகரிக்கச் 
வசய்து, ிஷபச்சஷன அறகரித்ல். 

 

 வபிரடுகபினறனந்து இநக்குற வசய்ப்தடுகறன்ந ஶன் தரி அபஷ தடிப்தடிரகக் குஷநத்ல். 
 
றநனணநகள்: 
 

 ஶண ீபர்ப்ஷத திதல்ப்தடுத்தும் ஷகில், ஶஷரண உட்கட்டஷப்ன சறகஷப அதிினத்ற 
வசய்ற்கரக த்ற அசரங்கனம், ரகர ிசரத் றஷக்கபங்கலம் இஷந்து அனல் 
வசய்ப்தடுகறன்ந ஶண ீ குடிினப்னகஷப உனரக்கும் குலவரன்ஷநனேம், ஶண ீ பர்ப்ன 
உதகங்கஷப உற்தத்ற வசய்னேம் குலவரன்ஷநனேம் உனரக்குலும், அர்கபின் உற்தத்றகபின் 

தடம் 66 
திற்ெற றகழ்ச்ெறகபில் இணபஞர்கள் தங்குதற்றுல் 
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த்ஷப் ஶதிச் வசல்ற்கரக ரட்ட ட்டத்றல் உத்றஶரகத்ர் குலவரன்நறற்குப் 
திற்சறபித்து த்ஷ அத்ரட்சறப்தடுத்துற்கரண றகழ்ச்சறத் றட்டவரன்ஷந ஆம்தித்லும். 

 

 ஶண ீ பர்ப்ன வரடர்தரண திற்சறகஷபப் வதற்றுக் வகரள்ற்குத் ஶஷரண சறகஷப 
ிஸ்ரித்ல். 

 
சடிப் தணரபிகள்: 

 

 ரகரங்கலக்கறஷடினரண ஆலஷகப் திஶசங்கபரண அம்தரஷந 08, அதரனம் 08, 
வதரனறுஷ 08, யம்தரந்ஶரட்ஷட 08, வரணநரகஷன 08, யசனக்க 08 ஶண ீபர்ப்திலும், னர்ச் 
வசய்ஷகிலும் ஈடுதடுகறன்ந குலக்கள் ஷநனக தணரபிகபரர். 

 

 ரகர சஷத ஆலஷகப் திஶசங்கள்: வன் ரகரம் 24, டக்கு ரகரம் 24, டத்ற 
ரகரம் 08, கறக்கு ரகரம் 16, ஶல் ரகரம் 24, டஶல் ரகரம் 16, ஊர ரகரம் 08, 
சதிகனர ரகரம் 16, த்ற ரகரம் 16. 

 
பெற்தரடுகளும் னன்சணற்நனம்: 
 

 276 ஶண ீகுடும்தங்கள் உற்தத்ற வசய்ப்தட்டுள்பண. 
 

 ஶண ீவதட்டி உற்தத்றரபர்கள், வபிக்கப உத்றஶரகத்ர்கள் ன்நரறு 50 ஶதனக்கும், 200 ஶண ீ
குடும்த உற்தத்றரபர்கலக்கும் திற்சறபிப்தற்கு இனக்கு ஷக்கப்தட்டு, இவ் இனக்கு அஷடப் 
வதற்நது. இற்கஷ 175 ஶண ீவதட்டிகள், 75 றஷனஶகரள் தூண்கள், 01 ரனே சறனறண்டர், 01 ரனே 
அடுப்ன ன்தண ங்கப்தட்டுள்பண. 

 

 திந்துனுவ ஶண ீ பர்ப்ன அனகறன் ிரிவுஷ ண்டதம் அஷக்கப்தட்டு னகறன்நஷனேம் 
குநறப்திடத்க்கது.  

 
றரப்தடுத்ல்: 
 

 ஶண ீ பர்ப்ன சுவரறவனரன்நரக இஷபஞர்கலக்கும், வதண்கலக்கும் த்றில் 
திதல்ஷடறனூடரக வரறல் ரய்ப்னகள் ஶரற்றுிக்கப்தட்டு, குடும்தப் வதரனபரரம் 
தனப்தடுத்ப்தடுல். உள்லர் ஆனேர்ஶ னந்து ஷககஷப உற்தத்ற வசய்ற்கு ஶன் தரி 
கட்டரரகத் ஶஷப்தடுதுடன், உற்தத்ற வசய்ப்தடுகறன்ந ஶன் தரி இற்கரகப் 
தன்தடுத்ப்தடுரல் ஆஶரக்கறரண தம்தஷவரன்ஷந உனரக்குற்குத் துஷ னரிகறன்நது. 

 

 ஶன் தரி உற்தத்றக்கு ஶனறகரக, ஶண ீபர்ப்தின் ற்றுவரன னக்கற அங்கரக இனப்தது 
திர்கலக்கறஷடில் கந்ச் ஶசர்க்ஷக இடம்வதறுரகும். திர்ச் வசய்ஷக றனங்கபில் ஶண ீ
குடும்தங்கஷப தரரிப்தறனூடரக, திர் ிஷபச்சஷன அறகரித்துக் வகரள்ப னடிகறன்நது. 
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 ஶண ீகுடும்த உற்தத்றரபர்கஷபனேம், ஶண ீ பர்ப்திற்குத் ஶஷரண உதகங்கஷப உற்தத்ற 
வசய்ஶரஷனேம் உனரக்குறனூடரக, ஶண ீபர்ப்தில் ஈடுதட னன்னஶரனக்கு த்றல் சறநந் 
ஶண ீகுடும்தங்கஷபனேம், உதகங்கஷபனேம் ரரபரகக் கறஷடக்கப் வதநச் வசய்லும், இனூடரக 
ஷநனக வரறல் ரய்ப்னகள் உனரக்கப்தடுலும். 

 
ெனெகத் ரக்கங்கள்: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.5 ெறநந் ிெரிண/ ிெரப் பதண்ண பரிவு பெய்னேம் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 9.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 1.12 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 12.44% 
 

2016 – 2018 உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ், ிசரிகஷப ிசரச் 
வசய்ஷகில் ஈடுதடுஷ ஊக்குிக்கும் டடிக்ஷகவரன்நரக ‚சறநந் ிசரி/ ிசரப் 
வதண்ஷ‛ வரிவு வசய்னேம் றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ ஷடனஷநப்தடுத்துற்கு டடிக்ஷக 
டுக்கப்தட்டது. குறுகறகரன கனத்றட்டவரன்நரண இக் கனத்றட்டத்றன் னெனம் ீின் 25 
ரட்டங்கஷபனேம் ஶசர்ந் க்கலக்கு ன்ஷ கறஷடக்கறன்நஷ குநறப்திடத்க்கது. 
 
கனத்றட்டத்றன் குநறக்சகரள்: 
 

ிசர க்கஷபனேம், இஷபஞர், னேறகஷபனேம் ிசரத்துஷநின் தக்கம் ஈர்வடுத்லும், 
அர்கஷபப் தரரட்டுலும். 
 
கனத்றட்டத்றன் சரக்கங்கள்: 
 

 ிசரிிக்கு உள்ப சனெக அந்ஸ்ஷனேம், அங்கலகரத்ஷனேம் ஶலும் சறநந் றஷனக்குக் வகரண்டு 
னல். 

 

 இஷபஞர் தம்தஷஷ ிசரத்றன் தக்கம் ஈர்த்வடுத்ல். 
 

 ீவு னலதும் ரறரி டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷககஷபனேம், ரறரி ிசரப் தண்ஷகஷபனேம் 
றறுவுறனூடரக, உள்லர் உவுப் திர் உற்தத்றஷ அறகரித்ல். 

 
றநனணநகள்: 
 

 உள்லர் உவுப் திர்ச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரண்டு உற்தத்றஷ அறகரிப்தறனூடரக, ரடு 
னலதும் ிசரப் னதுப்வதரறவரன்ஷந ற்தடுத்துல். 

 

தடம் 67 
சணகீ்கபின் 
இரிண 
இணப் பதனக்கம் 
பெய்னேம் 
பரறல்நுட்தத்
ண அநறனகம் 
பெய்ல் 

 

தடம் 68 
உத்றசரகத்ர்களு
க்கரண திற்ெற 
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றரப்தடுத்ல்: 
 

ஆஶரக்கறனள்ப க்கள் தம்தஷவரன்ஷந உனரக்கும் ஷகில், றஷனஶதநரண 
ிசரத்துஷநின் ினத்றக்கரண ஊன்றுஶகரபரக இக் கனத்றட்டம் னக்கறம் வதறுகறன்நது. 
 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

இன் கலழ் றகச் சறநந் டீ்டுத் ஶரட்டம், றகச் சறநந் ிகப் திர்ச் வசய்ஷகக்கரக 
வற்நறரபர்கஷப, ரட்ட, ரகர, ஶசற ட்டத்றல் 141 வற்நறரபர்கள் வவு வசய்ப்தட்டணர். 
றகச் சறநந் டீ்டுத் ஶரட்டத்றற்கரக 03 வற்நறரபர்கலம், றகச் சறநந் ிகப் திர்ச் வசய்ஷகக்கரக 
03 வற்நறரபர்கலம் ஶசற ட்டத்றல் அஷடரபம் கரப்தட்டணர். 
 
4.2.6 ண்ப ரறரிகணப தகுப்தரய்வு பெய்னேம் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 2.15 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 2.15 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 100% 
 

ண்பப் தரிஶசரஷண ஶற்வகரள்பப்தடரது உம் தரிக்கப்தடுரல் ற்தடுகறன்ந சுற்நரடல் ற்றும் 
சுகரரப் திச்சறஷணகஷபக் கட்டுப்தடுத்தும் ஷகில், கன ஶசஷ ஆலஷகப் திஶசங்கள் 
ட்டத்றல் ல் கரிகபில் ற்ஶதரது கரப்தடுகறன்ந ண்பப் ஶதரசரக்கு ட்டத்ஷ அநறற்கு 
டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. அந்ந் கன ஶசஷ ஆலஷகப் திஶசங்கபின் அடிப்தஷடில் 
ண்ிலுள்ப ண்பப் ஶதரசரக்கு ட்டத்ஷ தகுப்தரய்வு வசய்து, அற்கரண உச் சறதரரிசுகஷப 
ங்குறனூடரக சரிரண னஷநில் உத்ஷப் தரிப்தற்கு/ இடுற்கு ிசரிகஷபப் 
தக்குற்கும், இன் னெனம் ண்ிலுள்ப பத்ஷ தரதுகரப்தற்கும் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் 
னெனம் றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 
 
றநனணநகள்: 
 

இனங்ஷகில் திரணரக வற் வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந கலழ்க் கரணும் னங்கலக்கரக ிசரத் 
றஷக்கபத்றணரல் 04 ஷகரண உச் சறதரரிசுகள் ங்கப்தட்டுள்பது. 
 

 உனர்/ இஷடறஷன ன ீர்ப்தரசணம் வதறும் ல்கலக்கரக. 
 உனர்/ இஷடறஷன ன ஷீர் ீர்ப்தரசணம் வதறும் ல்கலக்கரக. 
 ஈ ன ீர்ப்தரசணம் வதறும் ல்கலக்கரக. 
 ஈ ன ஷீர் ீர்ப்தரசணம் வதறும் ல்கலக்கரக. 
 
பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம்: 
 

ண்பப் தரிஶசரஷணக்கரக 4,360 ண்ப ரறரிகள் கறஷடக்கப் வதற்றுள்பண. ண்ப ரறரிகஷபப் 
தகுப்தரய்வு வசய்ற்கரக னொ. 1.05 றல்னறன் வசனில் Flame Photometer ன்ந உதகவரன்று 
வகரள்ணவு வசய்ப்தட்டுள்பது. 
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4.2.7 பரணநரகணன, அம்தரணந ரட்டங்கபில் பரிவு பெய்ப்தட்ட தின்ங்கற கறர 
உத்றசரகத்ர் திரிவுகபில் எனங்கறணந் கறரற அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கணப அனல் 
பெய்ல் 
 

 ரட்டம் றற எதுக்கலடு 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்நம் 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்ந ீம் 
(%) 

1. வரணநரகஷன 1.35 1.31 97% 

2. அம்தரஷந 1.60 1.08 67% 
 

வதரனபரர அதிினத்றின் ஶதரது அறகபில் கணம் வசலுத்ப்தடர வரணநரகஷன ரட்டத்றன் 
திதிஷன திஶச வசனரபர் திரிிற்கும், அம்தரஷந ரட்டத்றன் தறனர, கஏர ஆகற திஶச 
வசனரபர் திரிவுகலக்கும் உட்தட்ட திதிஷனினறனந்து கஏர ஷ வசல்லும் A5 ீறின் 
இனனங்கறலும் அஷந்துள்ப உஸ்மரகன, அம்தவகரல்ன (திதிஷன திஶச வசனரபர் திரிவு) கறர 
உத்றஶரகத்ர் திரிவுகலம், ம்தவணி, வகக்கறரிஶயண, வப்தல்வதரன, சகறன, வதந்றவக்க, னனரன, 
வடம்திட்டி (கஏர திஶச வசனரபர் திரிவு), தறனர, வகவணனல்ன, றரிரண, தல்ஶனக, 
ஶசங்கட, னலுன்கஸ்னல்ன, தனத்துனவல்ன, கல்ஏஶட (தறனர திஶச வசனரபர் திரிவு) ஆகற 
கறர உத்றஶரகத்ர் திரிவுகபிலும் சறக்கும் கணம் ஈர்க்கப்தடர க்கபின் ரழ்க்ஷகத் த்ஷ 
உர்த்தும் ஶரக்குடன், ஶசற வகரள்ஷககள், வதரனபரர அலுல்கள் அஷச்சறணரல் 
ஶற்வகரள்பப்தட்ட றப்தவீடரன்நறன் அநறக்ஷகஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு அனல் வசய்ப்தட்ட 
குறுகற கரன கனத்றட்டவரன்நரகும். 
 
குநறக்சகரள்: 
 

வரணநரகஷன, அம்தரஷந ரட்டங்கபில் வரிவு வசய்ப்தட்ட தின்ங்கற கறர உத்றஶரகத்ர் 
திரிவுகபில் சறக்கும் க்கபின் ரழ்க்ஷகத் த்ஷ உர்த்துலும், வரிவு வசய்ப்தட்ட 
ிசரிகலக்கு னற ிசரச் வசய்ஷகத் வரறல்தட்தங்கஷப அநறனகம் வசய்லும். 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 வரணநரகஷன, அம்தரஷந ரட்டங்கபில் வரிவு வசய்ப்தட்ட தின்ங்கற கறர உத்றஶரகத்ர் 
திரிவுகபில் சறக்கும் க்கபின் வதரனபரர றஷனஷஷ உர்த்துல். 

 

 அந் க்கபின் ஶதரசரக்கு றஷனஷ உர்த்துல். 
 

 தணரபிகபின் உடல், உப ஆஶரக்கறத்ஷனேம், சனெக அந்ஸ்துகஷபனேம் உர்த்துறனூடரக, 
ற்ஶதரதுள்ப ரழ்க்ஷகத் த்ஷ உர்ந் றஷனக்குக் வகரண்டு னல். 

 
றநனணநகள்: 
 

அறகபில் கணம் வசலுத்ப்தடர க்கபின் ரழ்க்ஷகத் த்ஷ உர்த்துல். 
 
பரணநரகணன ரட்டம் – குணநந் னரணம் பதறும் 1,052 தணரபிக் குடும்தங்கள் 
 

 ஶசரபம், லறச்ஷச, ஶரஷடச்  வசய்ஷககள் வரடர்தில் 09 திற்சறப் தரடவநறகலம், வபிக்கப 
ரட்கலம் டரத்ப்தட்டண. 

 

 ண்வட்டிகள் 150, ஷக னள் 150, ஷகச் சல் 150, ீர் வபிக்கும்  னரபிகள் 150 ஆகற வதரனட்கள் 
வதற்றுக் வகரடுக்கப்தட்டண. 
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 ிக ஶசணப் திர்ச் வசய்ஷக அனவகரன்ஷந றறுவுற்கரக ல்டி வரப்தவரன்று (Multi 

whopper) ங்கப்தட்டது. 
 

 5 கறரம் வகரண்ட றபகரய் ிஷ தக்கற்றுகள் 150, 5 கறரம் வகரண்ட அஷ ிஷ தக்கற்றுகள் 300, 
1 கறரம் வகரண்ட ஶகற க்கரபி ிஷ தக்கற்றுகள் 300, 5 கறரம் வகரண்ட அந்ர கத்ரிக்கரய் 
ிஷ தக்கற்றுகள் 150, 5 கறரம் வகரண்ட கநற றபகரய் ிஷ தக்கற்றுகள் 150, த்வல் ஷகஷச் 
ஶசர்ந் 10 னசல் ிஷ வல் ன்தண ங்கப்தட்டண. 

 
அம்தரணந ரட்டம் – குணநந் னரணம் பதறும் 1,228 தணரபிக் குடும்தங்கள் 
 

 லறச்ஷசச் வசடிகள் 400, றபகுச் வசடிகள் 6,650, உத உவுப் திர் அஷக்கும் இந்றங்கள் 05 
ஆகற  வதரனட்கள் வதற்றுக் வகரடுப்தட்டண. 

 

 10 ிக கரபரன் வசய்ஷக அனகுகஷப றறுப்தட்டுள்பண. 
 

 43 திபரஸ்ரிக் கூஷடகள் ிறஶரகறக்கப்தட்டண. 
 

 28 ஶண ீபர்ப்னப் வதட்டிகள் ங்கப்தட்டண. 
 
சடி ற்றும் ணநனக தணரபிகள்: 
 

அம்தரஷந, வரணநரகஷன ரட்டங்கஷபச் ஶசர்ந் குடிினப்தரபர்கள் 
 
றரப்தடுத்ல்: 
 

கறரற க்கபின் ஆஶரக்கறரண ரழ்ிற்கு உறுதுஷரக தச் வசடிகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்ல், 
வதரனபரரப் திரக றபகுச் வசய்ஷக, ஶசஷணப் திர்ச் வசய்ஷக சரர்ந் இல்னப் வதரனபரரத்ஷக் 
வகரண்ட வரணநரகஷன, அம்தரஷந ரட்டங்கபில் இல்ன அனகுகலக்கு க்கநற ிஷகஷபனேம், உத 
உவுப் திர் ிஷகஷபனேம் ங்குல் ன்தண ஶசஷணப் திர்ச் வசய்ஷக னெனம் கறஷடக்கும் 
னரணம் அறகரிப்தற்குக் கரரக அஷகறன்நது. திபரஸ்ரிக் கூஷடகஷபப் வதற்றுக் 
வகரடுப்தறனூடரக க்கநற, த ிஷபச்சல்கஷப அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கள் இன்நற சந்ஷக்கு 
அனுப்னல், கரபரண் வசய்ஷக அனகுகள் ஊடரகவும், ஶண ீ பர்ப்தின் ஊடரகவும் இல்னம் சரர்ந் 
சுவரறல்கள் ினத்ற வசய்ப்தடுல், இன் னெனம் வதண்கபின் றுஷஷ எறப்தது 
ட்டுல்னரல் உப ஆஶரக்கறம் ினத்றஷடற்கும் கரரக அஷகறன்நது. குநறப்தரக 
அம்தரஷந ரட்டத்றல் கரடுகள் சரர்ந்ரக ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந ஶன் தரி உற்தத்றஷ, இல்னக் 
ஷகத்வரறவனரன்நரக திதல்ப்தடுத்துற்கரண ரறரிரக இந் ஶண ீ பர்ப்ன அனகுகஷப 
தன்தடுத்க் கூடிரக இனக்கும். 
 
அடுத் கட்ட சரெணணகள் அல்னது சம்தடுத்ல் பரடர்தரண ிதங்கள்: 
 

இன் இண்டரம் கட்டத்ஷ 2017 ஆம் னடத்றல் அனல் வசய்த் றட்டறடப்தட்டுள்பது. 
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4.2.8 2016 – 2018 உவு உற்தத்றக்கரண செற றகழ்ச்ெறத் றட்டம் – அடிப்தணடரக அணந் றப்தீடு 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 4.62 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 4.56 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 98% 
 

ஜணரறதற வசனி னெனம் 2016 – 2018 னென்று னட றகழ்ச்சறத் றட்டரக ஆம்திக்கப்தட்ட றகழ்ச்சறத் 
றட்டஶ உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டரகும். ஶசற ஶர்ரிஷச அஷச்சுகள், ரகர 
ஶர்ரிஷச அஷச்சுகள், றஷக்கங்கள் ற்றும் றறுணங்கபிணரல் ஶரசஷணகபரக னன்ஷக்கப்தட்ட 
றநனஷநகள் ற்றும் வசற்தரடுகள் ஊடரக த்றல் சறநந் உில் ன்ணிஷநவு அஷடற்கும், 
றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷ ஊக்குிப்தற்கும் இன் னெனம் இனக்கு ஷக்கப்தட்டுள்பது. இந் 
ஆய்வு 2016 உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரண அடிப்தஷட றப்தவீடரன்நரகும். 2016 
ரர்ச் ரம் வரடக்கம் இண்டு ரங்கலக்குள் துரி ஆய்வரன்ஷந ஶற்வகரள்ற்குத் 
றட்டறடப்தட்டுள்பது. இது றண்ட றறத்றன் றற னெனம் அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந குறுகற கரனக் 
கனத்றட்டவரன்நரகும் ன்ததுடன், வயக்டர் வகரப்ஶதகடுஷ ிசர ஆரய்ச்சற, திற்சற 
றறுணத்றணரல் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் வசய்ப்தடுகறன்நது. 
 

ரத்ஷப, அதரனம், வதரனறுஷ, குனரகல், அம்தரஷந, வரணநரகஷன, வுணிர, னத்பம், 
யம்தரந்ஶரட்ஷட, னல்ஷனத்ீவு, ட்டக்கபப்ன, ன்ணரர், ரழ்ப்தரம், றனஶகரஷன, ததுஷப, 
தவபிர, ரத்ஷந, இத்றணனரி, கறபிவரச்சற, கம்தயர ஆகற ரட்டங்கபில் றப்தடீுகள் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 
 
திரண ஆக்கக் கூறுகள்: 
 

 உவு உற்தத்றஷ அறகரித்லும், ிசரத்துஷநஷ அதிினத்ற வசய்லும். 
 

 கரல்ஷட ப அதிினத்ற. 
 

 ீன் ற்றும் ீர்ரழ் திரிகள் அதிினத்ற. 
 

 வதனந் ஶரட்டப் திர் அதிினத்ற. 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் னன்ஶணற்நத்ஷ கண்கரிப்தற்கரக 
ீண்டகரன சுட்டிகஷப அபத்ல். 

 

 18 ஆய்வு அநறக்ஷககள் னெனம் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் னன்ஶணற்நத்ஷக் கண்கரித்ல். 
 
றநனணநகள்: 
 

 ிணரக் வகரத்து ற்றும் திரண கல் ங்குஶரர்கபின் ஶர்கரல் ஊடரக வுகஷபச் 
ஶசகரித்ல்.  

 
சடி ற்றும் ணநனக தணரபிகள்: 
 

வு குப்தரபர்கலம், வகரள்ஷககஷப அனல் வசய்ஶரனம் 
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றரப்தடுத்ல்: 
 

உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கு அசரங்கத்றணரல் னலீடு வசய்ப்தட்டுள்ப 
வதனந்வரஷக உள்லர் றறங்கபின் றற னன்ஶணற்நனம், இறுற வதௌீக இனக்குகலம் னர்த்ற 
வசய்ப்தட்டுள்ப ித்ஷ றப்தடீு வசய்ற்கரக இவ் அடிப்தஷடரக அஷந் றப்தடீு னக்கறம் 
வதறுகறன்நது. 

 
4.2.9 இனங்ணகில் ரம்த உற்தத்ற, ங்கல் ற்றும் பதறுறசெர் னகரணத்துத்ண ினத்ற 
பெய்ற்கரண கனத்றட்டம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 9.3 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 8.66 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 98% 
 

அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்த றறுணத்றணரல் இக் கனத்றட்டம் அனல் வசய்ப்தட்டுள்பது. இக் 
கனத்றட்டத்றன் னெனம் அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபக் குஷநப்தற்கும், உள்லர் சந்ஷில் 
ரம்தத்றன் த்ஷ ினத்ற வசய்து வகரள்ற்கும் றகரட்டல்கள் ங்கப்தடுகறன்நண. னரணம் 
ஈட்டல் வரறற்தரடு, உற்தத்ற அதிினத்ற, ஶஷன ரய்ப்ன ற்றும் திந தன ன்ஷகள் இன் னெனம் 
கறஷடக்கறன்நண. அத்துடன் த்றல் சறநந் உள்லர் ரம்தங்கஷப றர ிஷனக்குப் வதற்றுக் 
வகரள்ற்கு இனூடரக தகர்ஶரனக்கு சந்ர்ப்தம் கறட்டுகறன்நது. 
 
கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

512 ப்திணர்கள் சரர்தில் அடிப்தஷட றப்தவீடரன்று ஶற்வகரள்பப்தட்டது. 11 திற்சற றகழ்ச்சறகலம், 
ப்திணர்கலக்கறஷடினரண கனந்துஷரடல்கள் இண்டும் டரத்ப்தட்டண. 2016 ஆம் னடத்றற்கரக 
இக் கனத்றட்டத்றற்கு னொ. 9.3 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற 
னன்ஶணற்நம் னொ. 8.661 றல்னறணரகும். இன் கலழ் ரம்த உற்தத்ற, ங்கல் ற்றும் வதறுற 
ஶசர்த்ல் வரடர்தில் ப்திணர்கபின் அநறஷனேம், றநஷணனேம் ினத்ற வசய்ற்கு டடிக்ஷக 
டுக்கப்தட்டது. 
 
4.2.10 இனங்ணகிலுள்ப திரண ிெரத்துணந றறுணங்கபில் ிெர உவுப் திர்கபின் 
அறுணடக்குப் திந்ற செங்கள் பரடர்தில் திற்ெறரபர்களுக்குப் திற்ெறபிக்கும் கனத்றட்டம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 5.15 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 5.14 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 99% 
 

இக் கனத்றட்டத்றனூடரக திற்சறரபர்கலக்குப் திற்சற அபிப்தறனூடரக ிசரப் திர் 
உற்தத்றகபின் அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபக் குஷநத்துக் வகரள்ற்கும், ிசரப் திர்கபின் 
த்ஷ ஶம்தடுத்றக்  வகரள்ற்கும் றகரட்டப்தடுகறன்நது. இது இனரதத்ஷ அறகரித்ல், வரறல் 
ரய்ப்ன, கறரற/ சறநற/ டுத்/ தரரி அபினரண ிசரத்துஷந ஷகத்வரறல்கபின் அதிினத்ற 
ன்தற்நறற்குக் கரரக அஷகறன்நது. அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்த றறுணத்றணரல் இக் 
கனத்றட்டம் அனல் வசய்ப்தடுகறன்நது. 
 
கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

ிெரப் சதரணரெறரிர்களுக்கரண திற்ெற றகழ்ச்ெறகணப ற்தரடு பெய்லும், திற்ெற 
றகழ்ச்ெறகணப டரத்துலும். 
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இற்கரக 2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 5.15 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற 
னன்ஶணற்நம் னொ. 5.138 றல்னறணரகும். றற னன்ஶணற்ந ீம் 99% ீரகும். இன் கலழ் ீின் 24 
ரட்டங்கபில் 28 திற்சற றகழ்ச்சறகள் டரத்ப்தட்டதுடன், 1,316 ிசரப் ஶதரணரசறரிர்கலக்குப் 
திற்சற அபிக்கப்தட்டது. 
 
பரத் ிரதரரிகள் ற்றும் திந இணடத்கர்கள் ெரர்தில் திற்ெற றகழ்ச்ெறகணப ற்தரடு 
பெய்லும், திற்ெற றகழ்ச்ெறகணப டரத்துலும். 
 

இன் கலழ் 04 வதரனபரர த்ற றஷனங்கபில் 04 திற்சற றகழ்ச்சறகள் டரத்ப்தட்டதுடன், இறல் 317 
ஶதனக்குப் திற்சற அபிக்கப்தட்டது. இன் கலழ் ம்னள்ஷப வதரனபரர த்ற றஷனத்றல் இப் திற்சற 
றகழ்ச்சற ஷடவதற்ந ஶதரது, திற்சற றகழ்ச்சறில் ஶடிரக கனந்து வகரண்ட ப்திணர்கலக்கு 
ஶனறகரக, அவ் ஶஷபில் வதரனபரர த்ற றஷனத்றற்கு னஷக ந்றனந் சுரர் 3,000 
தணரபிகலக்கும், ல்டி ீடிர, அகனரண றஷ ன்தற்ஷநப் தரித்து திற்சற அபிக்கப்தட்டஷ 
குநறப்திடத்க்கது. அத்துடன் இன் கலழ் ிசரத் றஷக்கபத்றலும், கன ஶசஷகள் 
றஷக்கபத்றலும் திரற்றும் அடிட்ட உத்றஶரகத்ர்கபின் அநறஷனேம், றநஷணனேம் ினத்ற 
வசய்ற்கும் னடிந்து. 
 
4.2.11 செண னணநக்கு அண தங்கணப தளக்க ணக்கும் கனத்றட்டம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 10.34 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 9.73 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 94% 
 

அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்த றறுணத்றணரல் இக் கனத்றட்டம் அனல் வசய்ப்தடுகறன்நது. 
தங்கஷபப் தலக்க ஷப்தற்கரகப் தரிக்கப்தடுகறன்ந த்லீன் ரனேஷ அபக்கும் (Gas 

Chromatography System) உதகத்ஷ ஶம்தடுத்துல், ஆய்வுகூட சறகஷப ஶம்தடுத்ல் ற்றும் 
கிணி சறகள் னனரண சறகள் வதற்றுக் வகரள்பப்தட்டுள்பண. ஶலும், டீசல் றன்திநப்தரக்கறனேம், 
ீஷக்கும் னஷநஷனேம் தலதுதரர்க்கப்தட்டுள்பண. தங்கஷபப் தலக்க ஷக்கும் ஶதரது குஷநந் 
வப்தத்றன் கலழ் ஶஷரண ட்டங்கஷப ஶநரக்கறக் வகரள்ற்கரண ஆய்வுகூட சறகள் 
வசய்ப்தட்டுள்பண. ஶலும், இன் கலழ் திற்சறச் வசனர்வுகலம் டரத்ப்தட்டண. 
 
உவுப் தரதுகரப்னக் கனத்றட்டம் கரரக ெனெக, பதரனபரர அதிினத்ற ீதும் க்கள் ீதும் 
ற்தடுத்தும் ரக்கங்கள்: 

 

 ிசரத்றனறனந்து ினகறச் வசல்லும் இஷபஞர் தம்தஷஷ ிசரத்றன் தக்கம் 
ஈர்த்வடுப்தறனூடரக இஷப ிசரத் வரறல் னற்சறரபர்கஷப உனரக்குது  
வதரனபரரம் லுப்வதறுற்குக் கரரக அஷகறன்நது. அன்நரட தகர்வுக்குத் ஶஷரண 
உவுப் திர் உற்தத்றகஷப து டீ்டுத் ஶரட்டத்றனறனந்ஶ வதற்றுக் வகரள்ன் னெனம் குடும்த 
னரணத்ஷ அறகரிப்தற்கும், ஆஶரக்கறரண க்கள் தம்தஷவரன்ஷந உனரக்குற்கும் 
டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. 
 

 ிகப் திர்ச் வசய்ஷககபின் தக்கம் ிசரிகள் ஈடுதரடு கரட்டுறனூடரக உள்லர் ிசரிகள் 
வதரனபரர ரீறில் லுப்வதநச் வசய்ற்கும், னற வரறல்தட்த னஷநகஷப ஈடுதடுத்துற்கு 
ிசரிகஷபத் தூண்டுன் னெனம் றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷக் கட்டிவலப்னற்கும் 
டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 வசய்ஷக தண்க் கூடி ணினும் ீண்டகரனம் வசய்ஷக தண்ரது ஷகிடப்தட்டினந் இரணு 
னகரம்கஷபச் சரர்ந்ரகவுள்ப றனங்கஷப, உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கனஷடரக 
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தன்தடுத்துன் னெனம் ரறரி ிசரப் தண்ஷகஷப ஆம்தித்லும், தங்கஷப ரரபரகக் 
கறஷடக்கப் வதநச் வசய்ன் னெனம் த தகர்ிஷண அறகரிக்கச் வசய்து க்கபின் சுகரர ற்றும் 
ஶதரசரக்கு ட்டங்கஷபக் கூட்டுற்கு டடிக்ஷக டுத்லும். 

 

 ஶண ீ குடும்தங்கஷபனேம், உதகங்கஷபனேம் உற்தத்ற வசய்றனூடரக தணரபிகபின் 
வதரனபரரத்ஷ ினத்ற வசய்ற்கும், கந்ச் ஶசர்க்ஷக னெனம் திர் உற்தத்றகஷப 
அறகரிக்கச் வசய்ற்கும் னடிந்துள்பது. ஶஷனில்னரறனக்கும் கறரற க்கஷப இக் 
கனத்றட்டங்கபில் ஈடுதடச் வசய்ன் னெனம் வதரனபரரத்ஷக் கட்டிவலப்னல். 

 

 அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபக் குஷநப்தறனூடரக உவுப் தரதுகரப்ஷத ற்தடுத்ல். 
 
அடுத்கட்ட சரெணணகள் அல்னது சம்தடுத்ல்கள் பரடர்தரண ிதங்கள்: 
 

 னப்தஷடகலக்குச் வசரந்ரண னகரம்கபின் கலழ் கரப்தடுகறன்ந வசய்ஷக தண்ரதுள்ப 
கரிகஷப திர்ச் வசய்ஷககலக்கு ஈடுதடுத்துல். 

 

 டீ்டுத் ஶரட்டங்கள் சரர்ந்ரக ஶண ீபர்ப்ஷத ினத்ற வசய்ல். 
 
ிசெட றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கள் – கண்கரட்ெறகளும், பபிவூட்டல் றகழ்ச்ெறகளும் 
 
4.2.12 ச்சுக் கனக்கர உவுப் பதரனள் செற ெந்ண – பகரளம்ன ற்றும் அம்தரணந 
 

றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறஶகரள்கலள் ‚ஶரற்ந ரழ்வு‛ னும் வரணிப் வதரனபில் 2016 ஆம் 
னடத்றல் ச்சுக் கனக்கர உவுப் வதரனள் ஶசற சந்ஷ கண்கரட்சற டரத்ப்தட்டது. இக் கண்கரட்சற 
னெனம் வகரலம்ன ற்றும் வகரலம்ஷதச் சரர்ந் திஶசங்கபில் ரலம் கர்ப்னந க்கலக்கு ச்சுச் 
கனக்கர உள்லர் உவு ஷககள் வரடர்தில் ிபக்கம் அபிக்கப்தட்டது. அஶ ஶதரன்று சறநற ற்றும் 
டுத் அபினரண உள்லர் உவு உற்தத்றரபர்கலக்கு து உவு உற்தத்றகஷப க்கபிடம் 
வகரண்டு வசல்ற்கரண சந்ர்ப்தத்ஷப் வதற்றுக் வகரடுத்து அர்கள் ஊக்குிக்கப்தட்டணர். 2016.03.06 
வரடக்கம் 2016.03.08 ஷரண னென்று ரட்கள் இந்த் ஶசற சந்ஷ டரத்ப்தட்டது. இது உள்லர் 
றறஷ ஈடுதடுத்ற அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந கனத்றட்டவரன்நரகும். 
 
ஶசற சந்ஷ கண்கரட்சற – தகுற 2 – அம்தரஷநில் டரத்ப்தட்டது. 
 
இக் கனத்றட்டம் ஶசற உவு ஊக்குிப்னச் சஷதிணரல் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தட்டது. 
சரக்கம்: 
 

 ச்சுக் கனக்கர உவு ஷககஷப ஊக்குித்ல் 
றநனணநகள்: 
 

 ச்சுக் கனக்கர உள்லர் உவு ஷககள் வரடர்தில் னல ிதங்கலடன் கூடி துண்டுப் 
திசுங்கஷப அச்சறட்டு இனசரக ிறஶரகறத்ல். 

 

 குஷநந் இடத்றஶனனும் டீ்டுத் ஶரட்டவரன்ஷந வ்ரறு ஶதிச் வசல்து ன்தது தற்நற 
கர்ப்னந க்கஷபத் வபிவூட்டுற்கரக னல ிதங்கலடன் கூடி துண்டுப் திசுங்கஷப 
அச்சறட்டு இனசரக ிறஶரகறத்ல். 
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றரப்தடுத்ல்: 
 

 கர்ப்னந க்கஷப உள்லர் உவு தகர்ின் ீது ஈடுதடுத்துலும், ஆர்னெட்டுலும். 
 
னன்சணற்நம்: 
 

 வகரலம்ன தண்டரரக்கர ஞரதகரர்த் சர்ஶச ரரட்டு ண்டத பில் டரத்ப்தட்ட சந்ஷக் 
கண்கரட்சறக்கரக னொ. 1.62 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், வசனவு வசய்ப்தட்ட வரஷக னொ. 1.62 
றல்னறணரகும். இன் கலழ் ச்சுச் கனக்கர உவு ஷககபின் தகர்ஷ ஊக்குிக்கும் ஷகில் 
க்கஷபத் வபிவூட்டும் டடிக்ஷககள் னன்வணடுக்கப்தட்டண. 

 

 அம்தரஷந ற்றும் அம்தரஷநஷச் சூவுள்ப திஶசங்கபில் ரலம் கர்ப்னந க்கலக்கு ச்சுச் 
கனக்கர உள்லர் உவு ஷககள் வரடர்தில் ிபக்கம் அபித்லும், சறநற ற்றும் டுத் 
அபினரண உள்லர் உவு உற்தத்றரபர்கலக்கு து உவு உற்தத்றகஷப க்கபிடம் வகரண்டு 
வசல்ற்கரண சந்ர்ப்தத்ஷப் வதற்றுக் வகரடுத்து அர்கஷப ஊக்குித்லும். இந் றகழ்ச்சறத் 
றட்டத்றற்கரக கத்வரறல் அஷச்சறணரல் னொ. 0.802 றல்னறன் றற வசனவு வசய்ப்தட்டது. 

 
கனத்றட்டம் கரரக திணைகள் லுவூட்டப்தடுல் 
 
சணன ரய்ப்ன: 
 

 உள்லர் உவு ஷககஷப உற்தத்ற வசய்னேம் சுவரறல்கபில் ஈடுதட்டுள்ஶபரஷ லுவூட்டலும், 
ஶஷன ரய்ப்ன அற்ஶநரர் சரர்தில் வரறல் ரய்ப்னகஷப ற்தடுத்லும். 

 
கறரற றுணண எறத்ல்: 
 

 சறநற ற்றும் டுத் அபினரண உற்தத்றரபர்கபின் உள்லர் உவு உற்தத்றகஷப ிற்தஷண 
வசய்ற்கரண சந்ர்ப்தத்ஷப் வதற்றுக் வகரடுப்தறனூடரக, இஷடத் கர்கபின் ஷனடீின்நற அவ் 
உற்தத்றகஷப ிற்தஷண வசய்ற்கு சந்ர்ப்தம் கறட்டுரல் கூடி இனரதத்ஷப் வதற்றுக் வகரள்ப 
னடிகறன்நது. 

 
அடுத் கட்ட சரெணணகள் அல்னது சம்தடுத்ல்கள் பரடர்தரண ிதங்கள்: 
 

அஶகரண கர்ப்னந க்கள் ச்சுக் கனக்கர உள்லர் உவு ஷககஷப உட்வகரள்ற்கு அறக 
ினப்தம் கரட்டுரல், அர்கலக்கு அவ்ரநரண உவு ஷககஷபக் வகரள்ணவு வசய்ற்கரண 
சந்ர்ப்தங்கஷப/ சறகஷப கூட்டுல் ஶண்டும். 
 
4.2.13 2016 – “Sri Lankan Food Festival” (உவுக் கபிரட்டம்) – கறநனீ் தரத் 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 16.95 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 15.0 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 88% 
 

றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறஶகரள்கலள் றஷனஶதநரண உவுப் தக்கங்கஷப ஊக்குித்ல் னும் 
வரணிப் வதரனபில் 2016 ஆம் னடத்றல், ிகரகர ஶி னங்கரஷ அண்டிரகவுள்ப கறநனீ் தரத் 
னும் இடத்றல் 2016 – “Sri Lanka Food Festival” னும் உவுக் கபிரட்டம் டரத்ப்தட்டது. 
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இங்கு ச்சுக் கனக்கர உவுப் வதரனட்கஷப தரிக்கக் கூடி ிம் கண்கரட்சறின் ஶதரது வசய்து 
கரட்டப்தட்டது. இக் கனத்றட்டம் ஶசற உவு ஊக்குிப்னச் சஷதிணரல் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தட்டது. 
 
னன்சணற்நம்: 
 

இக் கனத்றட்டத்றற்கரக னொ. 16.95 றல்னறன் றற ங்கப்தட்டதுடன், னொ. 15.0 றல்னறன் றற வசனவு 
வசய்ப்தட்டது. இன் ஶதரது வகரலம்ன க்கலம், தரடசரஷன ரர்கலம் வபிவூட்டப்தட்டஷ 
குநறப்திடத்க்கது. 
 
கனத்றட்டம் கரரக திணைகள் லுவூட்டப்தடுல் 
 

ச்சு இசரணப் வதரனள் கனந் உவு ஷககஷபனேம், உடன் உட்வகரள்பக் கூடி உவு 
ஷககஷபனேம் ஷரக உட்வகரள்லம் தக்கத்ஷ, கர்ப்னநங்கபில் ரலம் ஶஷனப்தல றக்க 
க்கஶப வகரண்டுள்பணர். அந் க்கஷபத் வபிவூட்டுன் னெனனம், தரடசரஷன ரர்கஷபத்  
வபிவூட்டுன் னெனனம் ஶரற்ந ஆஶரக்கறரண றர்கரன சந்றகஷப உனரக்குஶ இக் 
கனத்றட்டத்றன் திரண ஶரக்கரகும்.  
 
4.2.14 செற கக்கரர் ரனம், கத்பரறல் கண்கரட்ெறனேம் 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 80.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 60.05 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 75% 
 

ிசர க்கஷபனேம், இஷபஞர், னேறகஷபனேம் ிசரத்துஷந சரர்ந் 
வரறல் னற்சறகபின் தக்கம் ஈர்த்வடுத்ல், ிசரத்துஷநஷ 
ல்ஶனரரலும் கப்தட்ட வரறவனரன்நரக ரற்நறஷத்ல், னற 
வரறல்தட்தங்கலடன் கூடி ிஞ்ஞரண ரீறினரண 
ிசரத்துஷநஷனேம், ிசர உற்தத்றகலக்கு வதறுற ஶசர்க்கும் 
வரறல்தட்த அநறவுகஷபனேம் க்கள் த்றில் திதல்ப்தடுத்ல், 
ிசர க்கலக்கும், ிசரத்துஷந சரர்ந் றனர்கலக்கும் இஷடில் 

சந்றப்வதரன்ஷந/ கனத்துஷரடவனரன்ஷந ற்தடுத்துல், ிசர 
றனங்கபிலும், ிசரத் றஷக்கபத்றன் ிசரப் 
தண்ஷகபிலும், ஆரய்ச்சற றஷனங்கபிலும் உட்கட்டஷப்ன 
சறகஷப ஶம்தடுத்ல், ிசர க்கள் ஶசத்றற்கு ஆற்றும் 
ஶசஷஷ தரரட்டுல் ஆகற ிடங்கஷபப் திரணரகக் வகரண்டு 
இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் வசய்ப்தடுகறன்நது. 
 
சரக்கங்கள்:  
 

 கத்வரறல் அஷச்சறணரல் அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் வரடர்தில் 
க்கஷப குநறப்தரக ிசர க்கஷபத் வபிவூட்டல். 

 

 ரத்துஷ திகடணத்றன் னெனம் இக்கம் கரப்தட்டரறு, கத்வரறல் அஷச்சும், ரகர 
கத்வரறல் அஷச்சுகலம் இஷந்து ிசரத்துஷந சரர்ந் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப அனல் 
வசய்ல். 
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 ணீ வரறல்தட்தங்கலடன் கூடி ிஞ்ஞரண ரீறினரண ிசரத்துஷநஷனேம், ிசர 
உற்தத்றகலக்கு வதறுற ஶசர்க்கும் வரறல்தட்த அநறவுகஷபனேம் க்கள் த்றில் 
திதல்ப்தடுத்ல். 

 

 ிசர க்கலக்கும், ிசரத்துஷந சரர்ந் றனர்கலக்கும் இஷடில் சந்றப்வதரன்ஷந/ 
கனத்துஷரடவனரன்ஷந ற்தடுத்ற, ிசரத்துஷநில் அதிினத்ற வசய்ப்தட ஶண்டி னற 
துஷநகஷப இணங் கரல். 

 

 உவுப் தரதுகரப்ஷத உறுறப்தடுத்துற்கரக ிசர க்கள் ஶசத்றற்கு ஆற்றும் ஶசஷஷ/ 
தங்கபிப்ஷதப் தரரட்டுல் 

 
குநறக்சகரள்: 
 

 ணீ வரறல்தட்தப் தரஷணஷ அநறனகம் வசய்ல், சறநந் ிசரப் தக்கங்கஷப 
திதல்ப்தடுத்ல், ிசர க்கலக்கும், ிசரத்துஷந சரர்ந் றனர்கலக்கும் இஷடில் 
சந்றப்வதரன்ஷந/ கனத்துஷரடவனரன்ஷந ற்தடுத்துன் னெனம் ிசரத்துஷநில் 
பர்ச்சறஷனேம், றஷனஶதநரண தகர்வுப் தக்கங்கஷபனேம், உற்தத்ற னஷநகஷபனேம் உறுறப்தடுத்ல். 
 

றநனணநகள்: 
 

 ிசரிகஷபத் வபிவூட்டலும், அடிட்டத்றல் கரப்தடுகறன்ந திச்சறஷணகஷப இணங் கரலும். 
 

 அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபின் தின் ஆய்வு டடிக்ஷககஷப சலஷத்ல். 
 

னன்சணற்நம்: 
 

 தச் பெய்ணகக் கறரங்கள் றகழ்ச்ெறத் றட்டம்: இன் கலழ் கபத்றல் 370 தச் வசய்ஷகக் கறரங்கள் 
றறுப்தட்டுள்பண. 

 

 ந்து இனட்ெம் டீ்டுத் சரட்டங்கணப றறுவும் றகழ்ச்ெறத் றட்டம்: இன் கலழ் ீின் 559 கன 
ஶசஷ றஷனங்கபிலும், 559 ரறரி டீ்டுத் ஶரட்டக் கறரங்கள் றறுப்தட்டுள்பண. 

 

 செணப் தெணப தரணணணனேம், ச்சுக் கனக்கர உவுகணபனேம் திதல்ப்தடுத்தும் றகழ்ச்ெறத் 
றட்டம்: ீின் ல்னர கன ஶசஷ றஷனங்கபிலும் ஶசணப் தசஷப உற்தத்றில் ஈடுதடும் 50 
வரறல் னற்சறரபர்கள் ீம் கடன் ங்குல். 2016.10.07 ற்றும் 14 ஆம் றகறகபில் ரக்கந்துந 
ஶசஷப் திற்சற றறுணத்றல் 400 ஶசணப் தசஷப உற்தத்றத் வரறல் னற்சறரபர்கலக்கு 
திற்சறபிக்கப்தட்டதுடன், 2016.10.07 ஆம் றகற ஶசண டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷக வரடர்தில் கன 
ஶசஷ றஷனங்கள் ஊடரக ிசரப் வதண்கள் வபிவூட்டப்தட்டணர்/ ிபக்கம் அபிக்கப்தட்டணர். 

 

 உள்ளூர் உவுக் கண்கரட்ெற: இக் கண்கரட்சற வகரலம்ன கறநனீ் தரத் னும் இடத்றல் 
டரத்ப்தட்டது. ச்சுக் கனக்கர ஶதரசரக்கு றஷநந் உவு ஷககஷப உட்வகரள்ஷ 
ஊக்குிக்கும் ஷகில் இக் கண்கரட்சற டரத்ப்தட்டது. 

 

 ிெரப் பதண்கள் ெங்கங்கணப றறுவுல்: உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் 
கலழ் 14,500 ிசரப் வதண்கள் சங்கங்கஷப றறுவுற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. ிசரப் 
வதண்கள் சங்கங்கஷபத் வபிவூட்டும் ஷகில் 03 வபிவூட்டல் றகழ்ச்சறகஷப டரத்துல், 
சங்கத்றற்கரண ரப்ஷதப் வதற்றுக் வகரடுத்ல் னனரண டடிக்ஷககள் னன்வணடுக்கப்தட்டதுடன், 
559 ிசரப் வதண்கள் னன்ஶணரடிக் கறரங்கஷப றறுவும் ஆம்த ஷதம் 2016.10.13 ஆம் றகற 
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கல்ஶண கரனற ிஷபரட்டு ஷரணத்றல் ஷடவதற்நது. உஷப்னப் தரிரற்ந னஷநின் கலழ் 
டீுகபில் டீ்டுத் ஶரட்டங்கஷப றறுவும் டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பதட்டுள்பண. 

 

 பல் ற்றும் உத உவுப் திர் உற்தத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம்: இன் கலழ் னற வரறல்தட்த 
னஷநகள் அநறனகம் வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 

 ிெரச் செண ெறகணப ங்குல்: இன் கலழ் கன்ஶணரனஷ னற ிசரத் கல் 
வரடர்தரடல் றஷனத்ஷத் றநந்து ஷத்ல், வற்று தஷீடரசறணி வகரள்கனன்கஷப னகரஷ 
வசய்னேம் ஷகில், ிசரிகபிடனள்ப வகரள்கனன்கஷப ஶசகரிக்கும் 08 ரறரி றஷனங்கஷப 
ீவு னலதும் உட்தடுரறு ஆம்தித்ல் (வதல்வவய அசரங்க ிஷ உற்தத்றப் தண்ஷ, 
வதரனறுஷ அசரங்க ிஷ உற்தத்றப் தண்ஷ, ரக்கந்துந திரந்ற ிசர ஆரய்ச்சற, 
அதிினத்ற றஷனம், சலரபி அசரங் ிஷ உற்தத்றப் தண்ஷ), ிசரக் கல்லூரிின் 
னற கட்டிடத்ஷ றநந்து ஷத்ல் (கதிஞ்ச,  வதல்வவய), ‚வயனவதரஜளன்‛ 
ன்நஷக்கப்தடுகறன்ந உள்லர் உவு ிற்தஷண றஷனங்கஷபத் றநந்து ஷத்ல் (கறரங்கஷண, 
வதரனறுஷ), GAP சரன்நறஷனேஷட த ிற்தஷணக் கூடங்கஷப றநந்து ஷத்ல் 
(கன்ஶணரனஷ), தத் ஶரட்டத்றன் னற கட்டிடத்ஷ றநந்து ஷத்ல் (குண்டசரஷன) ஆகற 
திகள் னன்வணடுக்கப்தட்டுள்பண. 

 
4.2.15 தங்கள் ரம் (200 கறரம் தக் கண்கரட்ெற) 

 

இப் தக் கண்கரட்சற வயரஷ கணன்ின த ஆரய்ச்சற றஷனத்றல் னடரந்ம் 
டரத்ப்தடுகறன்நது.  
சரக்கங்கள்: 
 

 த்றல் சறநந் த உற்தத்றக்குத் ஶஷரண வரறதட்த அநறஷனேம், இந்றரக்கல் 
வரடர்தரண வசன்னஷநப் திற்சறகஷபனேம் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 

 தரடசஷன ரர்கலக்கும், க்கலக்கும் த தகர்ின் னக்கறத்தும் தற்நற வபிவூட்டல். 
 

 ணிதர் த தகர்ஷ 200 கறரம் ஷ அறகரிப்தற்கரண திசர டடிக்ஷகஷப ஶற்வகரள்பல். 
 

 னற த ஷககஷப க்கள் த்றில் திதல்ப்தடுத்லும், தச் வசடிகள் ிற்தஷணனேம். 
 

 2015 ஆம் னடத்றல் தக் கண்கரட்சறஷப் தரர்ஷிடுற்கு சுரர் 48,000 ஶதனம், 2016 ஆம் 
னடத்றல் சுரர் 100,000 தரர்ஷரபர்கலம் தரர்ஷிட னஷக ந்துடன், இங்கு சுரர் 80,000 
தச் வசடிகள் ிற்தஷண வசய்ப்தட்டண. 

 

 2017 ஆம் னடத்றல் இக் கண்கரட்சறஷ ரகர ட்டத்றல் கூடுனரஶணரனக்கு ன்ஷ கறஷடக்கக் 
கூடிரறு டரத்துற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 
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திள்ணபகபின் திநந் றணத்ணபரட்டி தச் பெடிகணப டுல்: 
 

திள்ஷபகபின் திநந் றணங்கஷபக் வகரண்டரடும் ித்றல் தச் 
வசடிவரன்ஷந ரட்டி, அர்கபின் வதரில் அப் தச் வசடிஷப் 
தரரிப்தற்கு, வயரஷ ற்றும் குண்டசரஷன ிசரத் றஷக்கப த 
ஆரய்ச்சற றறுணங்கபில் சந்ர்ப்தம் ங்கும் றகழ்ச்சறத் றட்டம் 2016 ஆம் 
னடத்றல் ஆம்தித்து ஷக்கப்தட்டது. சுற்நரடல் ஶசம் வகரண்ட ித்றல் 
ரழ்ன் னக்கறத்தும் வரடர்தரண ல்வனண்த்ஷ சறறுறல் 
இனந்ஶ திள்ஷபகபின் ணறல் உண்டு தண்ணுது இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் 
ஶரக்கரகும். 
 

4.2.16 “சுதர”ீ ரபணரனற றகழ்ச்ெற 
 

இனங்ஷக எனறதப்னக் கூட்டுத்ரதணத்றன் திதல்ரண ரவணரனற றகழ்ச்சறவரன்நரண சுதரீ றகழ்ச்சறத் 
வரடர் ஊடரக உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டம் வரடர்தில் வபிவூட்டும் தி 2016 ஶ 
ரம் ஆம்திக்கப்தட்டது. 
உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டனம் அன் னக்கறத்துனம், உ ரணிம் ங்குல், 
ிசர உற்தத்றப் வதரனள் சந்ஷப்தடுத்ல், ஶசணப் தசஷபப் தரஷண, சறநந் ிசரப் தக்கங்கள், 
தச் வசய்ஷகக் கறரங்கள் றகழ்ச்சறத் றட்டம், டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷக றகழ்ச்சறத் றட்டம், ரடு 
லி கக்கரர் ரம், வதனம் ஶதரகத்றற்கு ஆத்ரல், ரகர ட்டத்றல் உவு 
உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டம் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தடுகறன்ந னஷந னனரண 
ற்கரனத்றற்குரி ஷனப்னகள் வரடர்தில் அந்ந் துஷநஷச் ஶசர்ந் பரபர்கபின் தங்கபிப்னடன் 
றகழ்ச்சறகள் எனறதப்னச் வசய்ப்தட்டண. 
இந் ரவணரனற றகழ்ச்சற எவ்வரன ரனம் ிரக்கறஷகபில் கரஷன 7.00 ி வரடக்கம் 8.00 
ி ஷ எனறதப்னச் வசய்ப்தடுதுடன், இதுஷ 32 ரவணரனற றகழ்ச்சறகள் வற்நறகரக 
எனறதப்னச்  வசய்ப்தட்டுள்பண. 
 

4.2.17 Food First தத்றரிணக ெஞ்ெறணக 
 

2016 – 2018 உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
வரடர்தில் க்கஷபத் வபிவூட்டும் ஶரக்குடன், கத்வரறல் 
அஷச்சறணரல் ஶனக் யவுஸ் றறுணத்துடணரண எனங்கறஷப்தில் 
‚றணறண‛ ‚றணகன்‛ தத்றரிஷககலடன் ரரந்ம் 
வபிிடப்தடுகறன்ந Food First தத்றரிஷக சஞ்சறஷகஷ 
உத்றஶரகனர்ரக வபிிட்டு ஷக்கும் ஷதம் 2016.08.10 ஆம் 
றகற ஷடவதற்நது. 
 

எவ்வரன ரனம் ‚றணறண‛ ‚றணகன்‛ தத்றரிஷககலடன் ீவு 
 னலதும் இப் தத்றரிஷகச் சஞ்சறஷக  
ிறஶரகறக்கப்தடுதுடன், இஷத் பத்றனூடரக e  
சஞ்சறஷகரகவும் வபிிடப்தடுகறன்நது. 

தடம் 71 

 

தடம் 72 
கத்பரறல் அணச்ெறன் பெனரபர் றன. தி. 
ிைத்ண உள்பிட்ட அணச்சு 
உத்றசரகத்ர்கபிணரல் தத்றரிணகச் ெஞ்ெறணக 
ரண்னற அணச்ெர் அர்கபிடம் 
ணகபிக்கப்தடுல் 

 
 



 

 
P e r f o r m a n c e  Report 2016 

 
Page 98 

 
4.2.18 னத்ரிெறத் றனிர 
ஆற கரனம் வரட்ஶட இனங்ஷக க்கபின் திரண ரழ்ரரரக 
ிபங்கும் கத்வரறஷனப் திரணரகக் வகரண்ட வற் வசய்ஷக 
னெனம் வதநப்தடுகறன்ந ிஷபச்சஷன ஜவ கர ஶதரறக்கு 
கரிக்ஷகரக்கும் க்கம் ிசர க்கபின் உர் ற்வசனரக 
ிபங்கற னகறன்நது. ண், ீர், சூரி வபிச்சம், கரற்று ஶதரன்ந 
இற்ஷகக் கரிகஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்டுள்ப 
கத்வரறனறன் ஶதரது து ிஷபச்சல்கஷப அறுஷட வசய்ன் 
தின் ீர், றனம், சூரின் ஆகற இற்ஷக அனட்வகரஷடகலக்கு ன்நற 
வரிிக்கும் ஷகில் இவ்ரநரண உதசரிப்னகள் இன்றும் 
இடம்வதற்று னகறன்நண. 

 

இவ் உரி ற்கனத்ஷ “னத்ரிெறத் றனிர” னும் வதரில் ஶசற ிரரக அசரங்கத்றன் 
ன அனுசஷில் னடரந்ம் டரத்தும் வதரறுப்ன கன அதிினத்றத் றஷக்கபத்றடம் 
எப்தஷடக்கப்தட்டுள்பது. இற்கஷ 2016 ப்திநல் ரம் 09, 10 ஆம் றகறகபில் 49 து 
டஷரகவும் னத்ரிசறத் றனிர அறஶகு ஜணரறதற அர்கபின் ஷனஷில் வதௌத் க்கபின் 
னக்கற னணித் பரண ஜவ கரஶதரறக்கு அனகரஷில் ஶகரனரகனரக ஷடவதற்நது. 
இன் ஶதரது, ரன்கு ரசல்கபிலும் தரல் வதரங்குறனறனந்து னத்ரிசறத் றனிர ஊர்னம் வ கர 
ஶதரறக்கு அனகரஷில் ந்து கரிக்ஷகரக்கும் ஷினரண அஷணத்துப் திகலம் றகச் சறநப்தரக 
றஷநஶற்நப்தட்டண. ஶன் தரி, தசுவய் கரிக்ஷக ஆறரசறகபின் ஷனர் ஊனரிஶக ன்ணினர 
அத்ஶர குலிணரல் டரத்ப்தட்டது. ீின் ல்னர கன ஶசஷ றஷனங்கள் னெனனம் 
ஶசகரிக்கப்தட்டு எப்தஷடக்கப்தட்ட அரிசற அன்ஷந றணம் ஜவ கரஶதரறக்கு 
கரிக்ஷகரக்கப்தட்டதுடன், இம்னஷந னத்ரிசறத் றனிரஷ வற்நறகரக்கறக் வகரள்ற்கு 
கத்வரறல் அஷச்சு, கன அதிினத்றத் றஷக்கபம், தல்ஶறு அஷச்சுகள், றஷக்கபங்கள், 
கூட்டுத்ரதணங்கள், அறகர சஷதகள், சஷதகள், டத்ற ரகர சஷத, ணிரர் றறுணங்கள் 
ன்தண தரரி தங்கபிப்ஷதச் வசய்ண. இன் ஶதரது ‚ஶசற னத்ரிசறத் றனிர‛ னும் வதரில் 
சஞ்சறஷகவரன்றும் வபிிடப்தட்டது. 
2017 ஆம் னடத்றல் 50 து டஷரகவும் இப் னணி றகழ்ஷ அறஶகு ஜணரறதற அர்கபின் 
ஷனஷில் வதௌத் க்கபின் னக்கற னணித் பரண ஜவ கரஶதரறக்கு அனகரஷில் 
ஶகரனரகனரக டரத்துற்கரண ற்தரடுகள் வசய்ப்தட்டு னகறன்நண 
 

4.2.19 “සිමු” ிெரப் பதண்கள் அணப்னகணப றறுவுல் 
 

2016 – 2018 னென்று னடங்கள் னலதும் அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற 
றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் ிசரப் வதண்கஷபப் திரணரகக் வகரண்டு கறரங்கஷப அதிினத்ற 

வசய்னேம் ஷகில் “සිමු” ிசரப் வதண்கள் அஷப்னகள் றறுப்தடுகறன்நண. இற்கஷ என 

கறரத்றற்கு என ிசரப் வதண்கள் அஷப்ன ீம் ீவு னலதும் உட்தடுரறு 25,000 ிசரப் 
வதண்கள் அஷப்னகஷப றறுவுற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. இன் வரடக்க ிர அதரனம், 
கல்ஶண கரனற ிஷபரட்டு ஷரணத்றல் 2016 எற்ஶநரதர் 13 ஆம் றகற ஷடவதற்நது. 

இற்கஷ இதுஷ 19,000 ிசரப் வதண்கள் அஷப்னகள் தறவு வசய்ப்தட்டுள்பண. 

     73- Gj;juprpj; jpUtpoh 
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சரக்கங்கள்: 
 

 னத்ம் னற க்கநற, தங்கஷப தகர்றனூடரக குடும்தத்றல் உவு தகர்வு னஷநில் 
னன்ஶணற்நம் கரல். 

 

 குடும்தத்றன் உவு தகர்ிற்கரகச் வசனரகும் வசனவு குஷநறனூடரக குடும்தப் வதரனபரம் 
லுஷடல். 

 

 ச்சுக் கனக்கர உஷ உட்வகரள்ற்கு ரய்ப்னக் கறட்டுரல் குடும்தச் சுகரரம் 
ினத்றஷடல். 

 
 

குடும்தத்றல் ஆன்ீக ினத்றஷ ற்தடுத்துறல் வதரறுப்தரணலம், குடும்த அனகறல் றக 
னக்கறரணலரக இனப்தள் குடுப்தத் ஷனி ன்தரல், ிசரப் வதண்கஷபப் திரணரகக் 
வகரண்டு குடும்த அனகறன் றர்கரனப் தப் தரஷஷ சறநப்தரக்கறக் வகரள்லம் ஷகில், 
வதண்கபிடனள்ப றநஷகஷப இணங் கண்டு அர்கஷப அஷப்னகபரக தனப்தடுத்தும் வதரனட்டு 
ிசரப் வதண்கள் அஷப்னகஷப றறுி, அனூடரக குடும்தத்துடன் இஷந் னன்ஶணரக்கற 
தத்றனூடரக றஷனஶதநரண அதிினத்ற றர்தரர்ப்னகஷப அஷடஶ அசரங்கத்றன் றர்தரர்ப்தரகும். 
 
4.2.20 "கம்பர” ன்நணக்கப்தடுகறன்ந டீ்டுக்கு டீு றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 62.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 34.25 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 55% 
 

உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் அநறவு னகரஷத்தும் னும் வரணிப் 
வதரனபில் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் வசய்ப்தட்டது. வல் உட்தட உத உவுப் திர் உற்தத்றில் 
ன்ணிஷநஷடதும், க்கபின் உவுப் தரதுகரப்ஷத உறுற வசய்தும் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் 
திரண ஶரக்கரனரல், இந் இனக்குகஷப அஷடற்கரக ிசர க்கஷப எலங்கு வசய்ல், 
ஆஶனரசஷணகஷபனேம், றகரட்டல்கஷபனேம் ங்குல், லுவூட்டல், தின்ணரய்வு வசய்ல், சரிரண 
றஷசஷ ஶரக்கற றடரத்ல் னனரண டடிக்ஷககள் ‚கம்வர‛ ன்நஷக்கப்தடுகறன்ந டீ்டுக்கு 
டீு றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 
 

இற்கரக ிசர ஆரய்ச்சற, உற்தத்ற உிரபர்கஷப கபத்றல் ஈடுதடுத்துல், ிசரத்துஷந 
உற்தத்றத் வரறற்தரட்டுடன் வரடர்னஷட ல்னரத் ப்னகலக்கும் இஷடில் சறநந் எனங்கறஷப்ஷத 
ற்தடுத்துல், னற வரறல்தட்தங்கள் வரடர்தில் ிசரிகபின் அநறஷனேம், ஆக்கனர்ரண 
சறந்ஷணஷனேம் ினத்ற வசய்றனூடரக ிசரத்துஷநில் தண்ன ரீறரண ினத்றவரன்ஷந 
ற்தடுத்ல், கறர ட்டத்றல் ிசரத்துஷந சரர்ந் கனத்றட்டங்கஷப அனல் வசய்னேம் 
உத்றஶரகத்ர்கலக்கறஷடில் வரறல்தட்த அநறஷனேம், தன்தரடுகஷபனேம் தரிரநறக் வகரள்பல், 
அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபின் னன்ஶணற்நங்கஷப இணங் கரல் ஆகற ஶரக்கங்கஷப அஷடனேம் 
ஷகில் 2016 ஆகஸ்ட் 01 வரடக்கம் 07 ஷனேம், ஆகஸ்ட் 10 வரடக்கம் 19 ஷனேம் இந் றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் அனல் வசய்ப்தட்டது. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரண றற எதுக்கலடுகள் 118-2-4-1405 னும் 
வசனிணத் ஷனப்தினறனந்து ங்கப்தட்டது. 
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பெற்தரடுகள்: 
 

 உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் னன்வணடுக்கப்தட்ட அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கபின் னன்ஶணற்நங்கஷபப் தரீட்சறத்ல். 

 

 உ ரணி றற அபிப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ், உ ரணித்றற்கரண றற அபிப்னகஷபப் வதற்றுக் 
வகரண்ட ிசரிகபின் திர்ச் வசய்ஷககஷப கண்கரித்லும், உத உவுப் திர்ச் வசய்ஷகக்கரக 
உ ரணி றற அபிப்னகஷபச் வசலுத்துற்கரண ஶஷனத் றட்டவரன்ஷந குத்லும். 

 

 திர்ச் வசய்ஷககலக்கரண னற உச் சறதரரிசுகள் வரடர்தில் ிசரிகஷபத் வபிவூட்டல். 
 

 தலதுதரர்க்க ஶண்டி கறரறக் குபங்கள், கரல்ரய்கள், வசய்ஷக தண்ரது ஷகிடப்தட்ட ல் 
கரிகள், வசய்ஷக தண்ப்தடர கரிகள் வரடர்தில் வுகஷபச் ஶசகரித்ல். 

 

 டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷக றகழ்ச்சறத் றட்டத்துடன் வரடர்னஷடரக ிசரப் வதண்கள் 
சங்கங்கஷப றறுவுல். 

 

 ஶசணப் தசஷப தரஷண வரடர்தில் வபிவூட்டல். 
 

 ண்பப் தரதுகரப்ன னஷநகள் வரடர்தில் வபிவூட்டல். 
 

 அடி ட்டத்றல் கரப்தடுகறன்ந ிசரிகபின் திச்சறஷணகஷப இணங் கரல். 
 
4.3 ெறநற குபங்கணபனேம், கரல்ரய்கணபனேம் னணணக்கும் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 2,000.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 1,935.0 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 96% 
 
சரக்கங்கள்: 
 ஷகிடப்தட்ட குபங்கஷப றனத்துல், குபங்கபில் ீஷச் ஶசறத்ல், குபங்கபில் ீரின் 

வகரள்பபஷக் கூட்டுறனூடரக னடம் னலதும் வற் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்ற்குத் 
ஶஷரண ீஷ ஷடின்நற ங்குல், இனூடரக வல் உற்தத்றஷ அறகரித்ல். 

 

 அஷகஷப னணஷப்தன் னெனம் வள்பப் வதனக்கறணரல் ற்தடக் கூடி ஶசங்கஷபத் ிர்த்ல். 
 

 அனி னஷநஷகஷபப் னணஷத்ல், டிகரனஷப்ன னஷநஷகஷப/ கரல்ரய்கஷப 
ஶம்தடுத்ல், ஷகிடப்தட்ட குபங்கஷப னணஷப்தறனூடரக றஷனஶதநரண ீர் 
னகரஷத்துத்ஷப் ஶதி, திர் உற்தத்றகஷப அறகரித்ல். 

னன்சணற்நம்: 
 

இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக கத்வரறல் அஷச்சறணரல் னொ. 2,000.0 றல்னறன் றற கன 
அதிினத்றத் றஷக்கபத்றற்குப் வதற்றுக் வகரடுக்கப்தட்டது. இந் றறஷ ஈடுதடுத்ற ீின் 24 
ரட்டங்கள் உட்தடுரறு 1,495 கனத்றட்டங்கள் ஆம்திக்கப்தட்டதுடன், 2016 றவசம்தர் 31 ஆம் றகறக்கு 
இற்றுள் 1,493 கனத்றட்டங்கள் னர்த்ற வசய்ப்தட்டுள்பண. 2016 றவசம்தர் 31 ஆம் றகறக்கு றற 
னன்ஶணற்நம் னொ. 1,935.0 றல்னறன் ஆகும். 
 
பபிக்கபக் கண்கரிப்னம், சற்தரர்ணனேம்: 
 

இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் வபிக்கபக் கண்கரிப்ன ன்ணரர், அதரனம், னல்ஷனத்ீவு, வுணிர, 
ரத்ஷந, ரத்ஷப, வதரனறுஷ, ததுஷப, குனரகல், னத்பம், ட்டக்கபப்ன ஆகற ரட்டங்கபில் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பண. 
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சற்தரர்ணனேம், கண்கரிப்னம்: கத்வரறல் அஷச்சு (கண்கரிப்ன, றப்தடீ்டுப் திரிவு). 
 
னணணப்னப் திகள்: கறரிகஸ்வ குபம் 1 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(75 -76 -77 )Rebuilt tank  

தடம் 74 
பபிச் பெல்னல் ரன் கவு 

 

தடம் 75 – 76 – 77 
கரட்டு ரணணகபிணரல் தளரக்கப்தட்ட குபக் கட்டும், றனத்றணக்கப்தட்ட குபனம், இக் 
குபத்றன் னெனம் சதரெணண பதறும் ல் றனங்களும் 

 

உரி ரகரம்: டஶல் ரகரம் 
உரி ரட்டனம், கனம்: னத்பம், 
ணரத்ில்லு 
உரி திஶச வசனரபர் திரிவு: 
ணரத்ில்லு 
உரி கன ஶசஷ றஷனம்: 
ணரத்ில்லு 
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2017.03.30, 31 ஆம் றகறகபில் ட்டக்கபப்ன ரட்டத்றல் அனல் பெய்ப்தட்ட ெறநற குபங்கணபனேம், 
ெறநற ீர்ப்தரெணங்கணபனேம் னணணக்கும் கனத்றட்டங்களுக்குரி பபிக்கபக் கண்கரிப்னகள் 
 

குபக் கட்டுகஷபப் னணஷத்ல், கட்டுரணங்கஷப அஷத்ல், கரல்ரய்கஷபத் றனத்றஷத்ல், 
ரன் கவுகஷபப் னணஷத்ல், வள்பப் வதனக்ஷகக் கட்டுப்தடுத்தும் கட்டுரணங்கஷபப் 
னணஷத்ல், ீரிஷட றகஷபப் னணஷத்ல் னனரண கண்கரிப்ன டடிக்ஷககள் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 அெ ற்றும் ணிரர் துணநின் தங்கபிப்தின் கலழ் உர் த்றனரண ிண உற்தத்ற 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 1,000.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 220.57 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 22% 
 

இனங்ஷகில் ிஷ ற்றும் டுஷகப் வதரனள் உற்தத்றத் வரறற்தரட்ஷட அதிினத்ற வசய்ற்கரக 
ணிரர் துஷநின் தங்கபிப்ஷதப் வதற்றுக் வகரள்லம் ஶரக்குடன் அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந 
கனத்றட்டரகும். இங்கு ிஷ உற்தத்றத் வரறற்தரட்ஷட ிஷணத்றநணரக்குற்கரக ிஷ சு 
தரதுகரப்ன இனப்னகஷபப் ஶதிச் வசல்லும் கனத்றட்டம், ிஷ வல்ஷன ரரபரகக் கறஷடக்கப் வதநச் 
வசய்ற்கரண சு ிஷ வல் உற்தத்றஷ ஊக்குிக்கும் கனத்றட்டம், எப்தந் ிசரிகள் ஊடரக 
த்றல் சறநந் ஶசரர அஷ ிஷ உற்தத்றக் கனத்றட்டம் ண 3 துஷக் கனத்றட்டங்கள் அனல் 
வசய்ப்தட்டு னகறன்நண. வரடர்ந்தும் ணிரர் துஷநின் தங்கபிப்ஷத வதற்றுக் வகரள்லம் ஶரக்குடன் 
தத்றரிஷக அநறித்ல்கஷபப் திசுரித்து, ிஷ உற்தத்றத் வரறற்தரட்டிற்குரிரக ணிரர் துஷநின் 
தங்கபிப்ஷதப் வதற்றுக் வகரள்ற்கும் டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டு னகறன்நது. 
 
 
 
 

தடம் 78– 79 
கனத்றட்டத்றன் பதர்: கற்நரல்குபம் 
திசெ பெனரபர் திரிவு: சதரவீுப்தற்று 
கன செண றணனம்: தளுகரம் 
கறர உத்றசரகத்ர் திரிவு: சதரீவு 
பெற்தரடுகள்: கட்டுரணங்கணபனேம், அணக்கட்டுகணபனேம் 
அணத்ல் 
 

 

தடம் 80 
கனத்றட்டத்றன் பதர்: அகத்றகுபம் - 1 
திசெ பெனரபர் திரிவு: நரவூர்ப்தற்று 
கன செண றணனம்: ந்ரறுனெணன 
கறர உத்றசரகத்ர் திரிவு: சதரீவு 
பெற்தரடுகள்: கரல்ரய் னணணப்ன 
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னன்சணற்நம்: 
 

 1 கற.கற. ஷட வகரண்ட தறவு வசய்ப்தட்ட ிஷ வல் 59,001 தக்கற்றுகஷபனேம், 1,150,043 தழட் 
ட்டுகஷபனேம் ிசரிகலக்கு இனசரக ிறஶரகறத்ல். 

 

 500 கறரம் ஷட வகரண்ட தணு ரீறில் சுத்ரண ிஷ வல் 20 தக்கற்றுகஷப சம்திர வற் 
வசய்ஷகில் ஈடுதடும் ிசரிகலக்கு இனசரக ிறஶரகறத்ல். 

 

 சறறு ஶதரகத்றல் னற வரறல்தட்தங்கஷபக் ஷகரண்டு ஶசரர அஷச் வசய்ஷகஷ 
திதல்ப்தடுத்தும் வதரனட்டு இனசரக ிஷகஷப ிறஶரகறக்கும் ஶஷனத் றட்டத்றன் கலழ், 
அதரனம், யசனக்க, வரணநரகஷன, தக்கனெண, கரனற H, B, C னங்கள் ஆகற 
திஶசங்கபில் 140 வயக்டரர் றனப்தப்திலும், சு ிஷ உற்தத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 170 
வயக்டரர் றனப்தப்திலும் ஶசரர அஷ வசய்ஷக தண்ப்தட்டுள்பது. 

 

 தழட் னஷந வரடர்தரகவும், சு ிஷ வல் உற்தத்ற வரடர்தரகவும் 06 திற்சற றகழ்ச்சறகலம், 
ஶசரர அஷச் வசய்ஷக வரடர்தரக 75 திற்சற றகழ்ச்சறகலம் டரத்ப்தட்டுள்பண. 

 

 10 ரன்கு சறல்லு உவு இந்றங்கலம் 01 இலத்துச் வசல்லும் வதட்டினேம், 10 இண்டு சறல்லு ஷக 
உவு இந்றங்கள், ள்பிக்  வகரண்டு வசல்லும் 02 வரனறகள், 08 கஷப திடுங்கும் இந்றங்கள், 02 
வபி கனிகள் ன்தண ிசரப் தண்ஷகபின் தரஷணக்கரக வகரள்ணவு வசய்ப்தட்டண. 

 

 கறணரறு, கஇலப்தள்ப, அலத் ஆகற ிஷக் கபஞ்சற அலுனகங்கள் 
அஷக்கப்தட்டுள்பதுடன், கன்ஶணரனஷ, றத்வணி, யங்கன, வனறஜ்ஜின, அம்ஶதனஸ்ம, 
உல்தத்க, அம்தரஷந, வதல்வவய, அலத், குண்டசரஷன, வதரனறுஷ, கஇலப்தள்ப 
ஆகற ிசரப் தண்ஷகபில் ஷினறனந்து தரதுகரப்னப் வதறுற்கரண னெடும் கிஷககள் 
(னெடும் உஷநகள்) ஶம்தடுத்ப்தட்டுள்ப. 

 
4.5 செணப் தெணப உற்தத்றணனேம் தரணணணனேம் ஊக்குிக்கும் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 100.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 76.66 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 76% 
 

கனத்றட்டத்றன் சரக்கங்களும், குநறக்சகரள்களும்: 
 

 னற வரறல்தட்த னஷநகஷபனேம், இனங்ஷகத் ச் சரன்நறழ்கஷபனேம் அநறனகம் வசய்றனூடரக 
த்றல் சறநந் ஶசணப் தசஷப உற்தத்றஷ திதல்ப்தடுத்ல். 

 

 ஶசணப் தசஷப உற்தத்றஷ அறகரித்லும், ஶசணப் தசஷபஷ 
ரரபரகக் கறஷடக்கப் வதநச் வசய்லும். 

 

 ிசரப் திர் உற்தத்றரபர்கஷப ஶசணப் தசஷபப் தரஷணக்கு 
தக்கப்தடுத்துல். 

 

 இசரண உ இநக்குறக்கரகச் வசனரகும் அந்றச் வசனரிஷ 
தடிப்தடிரகக் குஷநத்ல். 

 
 
 
 
 
 

தடம் 81 
செணப் தெணப உற்தத்ற – இத்றணனரி 

 



 

 
P e r f o r m a n c e  Report 2016 

 
Page 104 

றநனணநகள்: 
 

 த்றல் சறநந்  ஶசணப் தசஷப உற்தத்ற வரடர்தில் திற்சறகஷப அபித்ல். 
 

 ஶசணப் தசஷப உற்தத்ற வரடர்தில் திற்சற வதறுஶரனக்கு ஶசணப் தசஷப உற்தத்றக்குத் 
ஶஷரண தண்தடுத்ற ஶசணப் தசஷபஷப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 

 ர்த்க ஶரக்கறல் ஶசணப் தசஷப உற்தத்றில் ஈடுதடும் உற்தத்றரபர்கலக்கு, கன ங்கறகள் 
ஊடரக குஷநந் ட்டி ீத்றல் கடன் சறகஷபச் வசய்து வகரடுத்ல். 

 

 ஶசணப் தசஷப உற்தத்றரபர்கபிடறனந்து த்றல் சறநந் ஶசணப் தசஷபஷ வகரள்ணவு 
வசய்து, எனங்கறஷந் வசடிப் ஶதரசரக்கு ரறரிச் வசய்ஷககஷப (IPNS) ஶற்வகரண்டு னம் 
ிசரிகலக்கு வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 
சடிப் தணரபிகள்: 
 

 ஶசணப் தசஷப உற்தத்ற வரடர்தரக திற்சற வதற்ஶநரர். 
 

 கடன் சறகஷபப் வதற்றுக் வகரண்ட ர்த்க ஶரக்கறல் ஶசணப் தசஷப உற்தத்றில் ஈடுதடும் 
உற்தத்றரபர்கள். 

 

 எனங்கறஷந் வசடிப் ஶதரசரக்கு ரறரிச் வசய்ஷககஷப (IPNS) ஶற்வகரள்ற்கரக, ரகர 
ற்றும் ரகரங்கலக்கறஷடினரண திஶசங்கபினறனந்து வரிவு வசய்ப்தட்ட ிசரிகள். 
 

ணநனகப் தணரபிகள்: 
 

 ஶசணப் தசஷப உற்தத்றில் ஈடுதடுற்கு ஆர்ம் கரட்டுஶரர். 
 

 வபிக் கபங்கபில் றறுப்தட்டுள்ப எனங்கறஷந் வசடிப் ஶதரசரக்கு ரறரிச் வசய்ஷககள் (IPNS) 
வரடர்தரக ஷடவதறும் வபிக்கப ரட்கபில் தங்குதற்நற, அவ்ரநரண ரறரிச் வசய்ஷககஷப 
ஶற்வகரள்ற்குத் தூண்டப்தட்ட ிசரிகள். 

 

 கடன் சறகஷபப் வதற்று ஶசணப் தசஷப உற்தத்றில் ஈடுதடுற்கு ஆர்ம் கரட்டும் 
ப்திணர்கள். 

 
றரப்தடுத்ல்: 
 

த்றல் சறநந் ஶசணப் தசஷபஷ ரரபரகக் கறஷடக்கப் வதநச் வசய்னேம் ஷகில் 
ிசரிகலக்கும், ிசரத்துஷந உத்றஶரகத்ர்கலக்கும் திற்சறபித்லும், வபிவூட்டலும், னற 
வரறல்தட்தங்கஷப அநறனகம் வசய்ல், உட்கட்டஷப்ன சறகஷப ங்கல் னனரண டடிக்ஷககள் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டண. ஶசணப் தசஷப உற்தத்றில் ஈடுதடுற்குத் தூண்டப்தட்டன் ஶதரில் னற 
வரறல் ரய்ப்னகள் உனரணதுடன், இனூடரக வதரனபரரம் ினத்றஷடந்து, ரட்டின் வதரனபரர 
பர்ச்சறக்குப் தங்கபிப்னச் வசய்ப்தட்டுள்பது. ஶலும், ஶசணப் தசஷப தரஷண ஊடரக, த்றல் சறநந் 
கூடி ிஷபச்சஷனப் வதற்றுக் வகரள்ற்கும், இணங் கரப்தடர ணினும், இசரண உப் தரஷண 
கரரக ற்தடக் கூடுவண ஊகறக்கப்தடுகறன்ந சறறுீக ஶரய் ஶதரன்ந ஶரய்கஷபனேம் ிர்த்துக் 
வகரள்ற்கும் றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 
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4.5.1 பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம் (கத்பரறல் அணச்ெறணரல் அனல் பெய்ப்தட்ட றகழ்ச்ெறத் 
றட்டங்கள்): 
 
செணப் தெணபப் தரணணக்கு ஊக்குித்ல் 

 

 ஶசணப் தசஷப தரஷணக்கு ிசரிகஷப ஊக்குிப்தற்கரக னொ. 4.0 றல்னறன் றற 
ங்கப்தட்டது. றற னன்ஶணற்நம் னொ. 2.7 றல்னறன் ஆகும். இன் கலழ் 2,951 ிசரிகலக்கரக 
திற்சற றகழ்ச்சறகள் டரத்ப்தட்டண. 
 

னற பரறல்நுட்த னணநகளுக்கரண ஆரய்ச்ெற, அதிினத்றச் பெற்தரடுகள் 
 

 னற வரறல்தட்த னஷநகலக்கரக, ஆரய்ச்சற, அதிினத்றச் வசற்தரடுகலம், ற்ஶதரதுள்ப 
வரறல்தட்த னஷநகலம் அநறனகம் வசய்ப்தட்டுள்பண. வற் வசய்ஷகக்கரண றற எதுக்கலடரக னொ. 
0.12 றல்னறன் றற ங்கப்தட்டதுடன், றற னன்ஶணற்நம் னொ. 0.125 றல்னறணரகும். இன் கலழ் 01 
ரறரிப் திர்ச் வசய்ஷக றறுப்தட்டுள்பது. 03 ஶசணப் தச் வசய்ஷக ரறரிகள் (அண்ரசற, ரஷ, 
டிகன் னனொட்) 01 ஶசண க்கநறச் வசய்ஷக ரறரி (றபகரய், ட்டக்கரய்) ன்நரறு ரறரிச் 
வசய்ஷககள் றறுப்தட்டு இனக்கு அஷடப் வதற்றுள்பது. 

 
தண்தடுத்ற செணப் தெணபண ிறசரகறத்ல் 

 

 திற்சற றகழ்ச்சறகள், ஆரய்ச்சற டடிக்ஷககள் ற்றும் ஶசணப் தசஷப உற்தத்றக்குத் ஶஷரண 
தண்தடுத்ற ஶசணப் தசஷபஷ ங்குல் னனரண டடிக்ஷககலக்கரக னொ. 1.0 றல்னறன் றற 
ங்கப்தட்டது. றற னன்ஶணற்நம் னொ. 1.23 றல்னறன் ஆகும். இன் கலழ் 5 கற.கற. ஷட வகரண்ட 5,159 
தண்தடுத்ற ஶசணப் தசஷபப் தக்கற்றுகள் ிசரிகபிடத்றல் ிறஶரகறக்கப்தட்டது. ஶசணப் 
தசஷப உற்தத்ற 132.0 வற்நறக் வரன்ணரகும். 
 

திற்ெற ற்றும் பபிவூட்டல் றகழ்ச்ெறகள் 
 

 திற்சற ற்றும் வபிவூட்டல் டடிக்ஷககலக்கரக னொ. 1.08 றல்னறன் எதுக்கப்தட்டது. இன் கலழ் 
5,593 ஶதனக்குப் திற்சற அபிக்கப்தட்டதுடன், 78,353 துண்டுப் திசுங்கள் அச்சறட்டு 
ிறஶரகறக்கப்தட்டண. ஶலும், கண்கரட்சறகள், கனத்ங்குகள், திசர றகழ்ச்சறகள் ன்நரறு வதரது 
க்கஷபத் வபிவூட்டும் 03 றகழ்ச்சறகலம், 04 ரவணரனற றகழ்ச்சறகலம், 08 வரஷனக்கரட்சற 
றகழ்ச்சறகலம் டரத்ப்தட்டுள்பண. 
 

ஊடக றகழ்ச்ெறகள் 
 

ஊடக றகழ்ச்சறகஷப டரத்துற்கும், வரஷனக்கரட்சற றகழ்ச்சறகஷபத் ரரிப்தற்கும், வரஷனக்கரட்சற 
குறுஞ் வசய்றகஷப திச்சரம் வசய்ற்கும் னொ. 7.0 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், னொ. 6.182 
றல்னறன் றற வசனவு வசய்ப்தட்டுள்பது. இன் கலழ் வரஷனக்கரட்சற றகழ்ச்சறவரன்று ரரிக்கப்தட்ட 
அஶ ஶஷப, 90 வரஷனக்கரட்சற குறுஞ் வசய்றகள் திச்சரம் வசய்ப்தட்டுள்பது.  
 

ரவணரனற றகழ்ச்சறகஷப ரரிப்தற்கும், ரவணரனற குறுஞ் வசய்றகஷப எனறதப்னச் வசய்ற்கும் னொ. 
2.0 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், னொ. 1.99 றல்னறன் றற வசனவு வசய்ப்தட்டுள்பது. இன் கலழ் 523 
ரவணரனற குறுஞ் வசய்றகள் எனறதப்னச் வசய்ப்தட்டுள்பது. அத்துடன் தத்றரிஷக அநறித்ல்கலம் 
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ரரிக்கப்தட்டண. எனங்கறஷந் வசடிப் ஶதரசரக்கு ரறரிச் வசய்ஷககள் (IPNS) வரடர்தரக  
ரரிக்கப்தட்ட தல் சரர்தில் வசனவு வசய்ப்தட்ட  வரஷக னொ. 0.99 றல்னறன் ஆகும். இன் கலழ் 1,500 
சுவரட்டிகலம், 3,000 துண்டுப் திசுங்கலம் அச்சறடப்தட்டண. 
 
ரறரிச் பெய்ணககணப றறுி சதிச் பெல்னல் 
 

ஶசணப் தசஷப தரஷணக்கு ிசரிகஷபத் தூண்டும் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக னொ. 21.78 றல்னறன் 
றற எதுக்கப்தட்டது. றற னன்ஶணற்நம் னொ. 19.42 றல்னறன் ஆகும். ஶசணப் தசஷப, இசரண உம் 
ஆகற உ ஷககள் இண்ஷடனேம் தன்தடுத்ற ரறரி வற் வசய்ஷககஷப ஶற்வகரள்லம் ஶஷனத் 
றட்டத்றன் கலழ் 5,850 ரறரிச் வசய்ஷககஷப றறுவுற்கு இனக்கு ஷக்கப்தட்டுள்பது. இன் கலழ் 5,512 
வசனர்வுகள் டரத்ப்தட்டண. 3,174 ஶதனக்குப் திற்சற அபிக்கப்தட்டுள்பது. அத்துடன், 117 வபிக்கப 
ரட்கள் டரத்ப்தட்டுள்பண. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

தடம் 82 – 83– 84 
செணப் தெணப, இெரண உம் ஆகற உ ணககள் இண்ணடனேம் தன்தடுத்ற 
சற்பகரள்பப்தட்ட ரறரி பற் பெய்ணக – கம்தயர ரட்டம் 

தடம் 84 – 85 – 86 
செணப் தெணபப் தரணண பரடர்தரண பபிக்கப றகழ்ச்ெறகள் – இத்றணனரி ரட்டத்றன் 
பதல்டுல்ணன, கனரணண ிெரப் சதரணரெறரிர் திரிவு 
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றணனசதநரண தசுணக் கறரம் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 

றஷனஶதநரண தசுஷக் கறரம் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக னொ. 5.67 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. றற 
னன்ஶணற்நம் னொ. 4.86 றல்னறன் ஆகும். இன் னன்ஶணரடிக் கனத்றட்டம் கரனற ரட்டத்றல் 
ஆம்திக்கப்தட்டது. திற்சறச் வசனர்வுகபின் ஶதரது 150 உத்றஶரகத்ர்கலக்கும், 1,056 
ிசரிகலக்கும் திற்சற அபிக்கப்தட்டுள்பது. அத்துடன் 80 ிசரிகலக்கு ிசர உதகங்கள் 
ங்கப்தட்டது. 800 தணரபிகலக்கு ஶசணப் தசஷபத் வரட்டிகள் ிறஶரகறக்கப்தட்டண. இன் கலழ் 960 
தணரபிகபிணரல் ஶசணப் தசஷப உற்தத்ற வசய்ப்தட்டதுடன், 16 ரற்றுஶஷடகலம் றறுப்தட்டண. 
 
செணப் தெணபக்கரண ெறநப்ன றணனம் 
 

ஶசணப் தசஷபக்கரண சறநப்ன றஷனம் றநக்கப்தட்டுள்பது. றனத்ஷச் வசப்தணிட்டு அதிினத்ற 
வசய்ற்கும், ஷண அதிினத்ற டடிக்ஷககலக்கும் னொ. 5.43 றல்னறன் றற ங்கப்தட்டு, இறல் 
னொ. 5.09 றல்னறன் றற வசனவு வசய்ப்தட்டுள்பது. இனக்கு 2 வயக்டரர் ஆகும். 
திற்சறரபர்கலக்கரண உவுச்சரஷன அஷக்கப்தட்டு னகறன்நது. 
 
 
4.5.2 பெற்தரடுகளும், னன்சணற்நனம் – கன அதிினத்றத் றணக்கபம்: 
  
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 4.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 2.7 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 67.5% 
 

தணரபிகள்: 
 
ெர னங்கர கடன் றட்டம் 

 

 ர்த்க ஶரக்கறல் ஶசணப் தசஷப உற்தத்றில் ஈடுதடும் உற்தத்றரபர்கள் ஊடரக ஶசணப் தசஷப 
உற்தத்றஷ அறகரிக்கும் ஶரக்குடன் ‚சர னங்கர‛ கடன் றட்டத்ஷ ஆம்திப்தற்கரக னொ. 50.0 
றல்னறன் றற ங்கப்தட்டுள்பது. றற னன்ஶணற்நம் னொ. 32.95 றல்னறணரகும். இன் கலழ் 193 
தணரபிகலக்கு கடன் சறகள் ங்கப்தட்டுள்பண. 

 
திற்ெற றகழ்ச்ெறகள் 

 

 கன அதிினத்றத் றஷக்கபத்றன் ல்னர ரட்ட அலுனகங்கஷபனேம் ஶசர்ந் திறஷன 
உத்றஶரகத்ர்கள், கன அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்கள், அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர்கள், 
ிசர ஆரய்ச்சற, உற்தத்ற உிரபர்கள் ற்றும் திந றஷக்கபங்கஷபச் ஶசர்ந் 
உத்றஶரகத்ர்கள் உட்தட திற்சறக்கரக ிண்ப்தித் உத்றஶரகத்ர்கலக்குப் திற்சறபித்ல். 
இன் கலழ் 1,410 உத்றஶரகத்ர்கள் திற்சற றகழ்ச்சறகபில் தங்குதற்நறணர். 
 

 ீின் ல்னர ரட்டங்கஷபனேம் ஶசர்ந் 2,500 சறநறபினரண ஶசணப் தசஷப உற்தத்றரபர்கஷப 
இனக்கு ஷத்து, த்றல் சறநந் ஶசணப் தசஷப உற்தத்றில் ஈடுதடுற்கு ஈடுதடுத்துல் 
வரடர்தரக திற்சற அபிக்கப்தட்டதுடன், ஶசணப் தசஷப உற்தத்றில் கரப்தடுகறன்ந னற 
ஶதரக்குகலம், னன்ஶணற்நங்கலம் அநறனகம் வசய்ப்தட்டண. இன் கலழ் 1,541 சறநறபினரண 
ஶசணப் தசஷப உற்தத்றரபர்கள் திற்றுிக்கப்தட்டணர். 
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 ீின் 25 ரட்டங்கபில் இனந்தும் வரிவு வசய்ப்தட்ட 25 தரரி அபினரண ஶசணப் தசஷப 
உற்தத்றரபர்கஷப த்றல் சறநந் ஶசணப் தசஷப உற்தத்றில் ஈடுதடுற்கு ஈடுதடுத்துலும், 
ஶசணப் தசஷப உற்தத்றில் கரப்தடுகறன்ந னற ஶதரக்குகஷப/ னன்ஶணற்நங்கஷப அநறனகம் 
வசய்லும். 

 
கண்கரிப்னம், சற்தரர்ணனேம்: கண்கரிப்னப் திரிவு, கத்வரறல் அஷச்சு (ரத்ஷப, 
தனரதத்ஷன ஶசணப் தசஷப உற்தத்றத் வரறற்தரடு) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
தல்சறு துணநகளுக்குரண தங்கபிப்னம், கனத்றட்டம் கரரக ெனெக, பதரனபரர அதிினத்ற 
ீதும் க்கள் ீதும் ற்தடுத்தும் ரக்கங்களும் 
 

 இசரண உப் தரஷணரல் ண் பத்றற்கு ற்தடுகறன்ந தரறப்னகள் குஷநலும், ண் பத்றல் 
கரப்தடுகறன்ந னச்சற னலக்கள் தரதுகரக்கப்தடுலும். 

 

 ச்சுக் கனந் இசரணப் வதரனட்கபின் தரஷண குஷநஷடல். 
 

 ச்சுக் கனக்கர ிசர உற்தத்றகள் வரடர்தில் அநறஞர்கபின் கனத்துஷகள் கரரக 
க்கலக்கு ஶரற்ந ரழ்ஷப் வதற்றுக் வகரடுக்கும் ஷகில் ஶசணப் தசஷபப் தரஷணஷ 
ஊக்குித்ல். 

 

 சறநந் ிசரப் தக்கங்கள் ஊடரக தஷீடரசறணிப் தரஷணஷக் குஷநத்லும், ஶசணப் தசஷப 
தரஷண கரரக றஷனஶதநரண ிசரத்ஷ ஊக்குித்லும். 

 

 ஶசணப் தசஷப உற்தத்றரபர்கஷப ஊக்குிப்தன் னெனம் றஷனஶதநரண வதரனபரர 
அதிினத்றக்குப் தங்கபிப்னச் வசலுத்துல், உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கனஷட வரறல் ரய்ப்னகள் 
உனரக்கம் வதறுல் ற்றும் ஶசணப் தசஷப உற்தத்றரபர்கள் லுவூட்டப்தடுல். 

 
4.6 ீர், ஆசரக்கறம் ற்றும் சுகரரம் பரடர்தரண னன்சணரடித் றட்டம் 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 74.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 50.03 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 67% 
 

கரல்ஷட பர்ப்ன, ன்ணரீ் ீன்திடிக் ஷகத்வரறல் ற்றும் ிசரத்ஷ ரழ்ரரரகக் வகரண்ட 
சறநற குபங்கள், கரல்ரய்கள் உட்தட கறரற ீர்ப்தரசண னஷநஷகஷப அண்டிரக சறக்கும் 
கறரற க்கபின் ரழ்க்ஷகத் த்ஷ றஷனஶதநரண ித்றல் னன்ஶணற்றுஶ இத் றட்டத்றன் 
ஶரக்கரகும். இக் கனத்றட்டம் சரர்க் றறனேின் கலழ் (SAARC Development Fund) அனல் 

தடம் 87 – 88 – 89 
றன. . அளுிகரச திசத்ண அர்கபின் செணப் தெணப உற்தத்றகளும், இவ் 
உற்தத்றகள் ிற்தணணக்கு ணக்கப்தட்டுள்ப ினம். 
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வசய்ப்தடுகறன்நது. இக் கனத்றட்டம் 2014.12.17 ஆம் றகற ஆம்திக்கப்தட்டதுடன், 2017.12.16 ஆம் றகற 
னடிஷட உள்பது. 2015 எக்ஶநரதர் ரத்றனறனந்து அனல் வசய்ப்தட்டு னம் இக் கனத்றட்டம், 
ீண்டகரனக் கனத்றட்டவரன்நரகும். 
தணரபிகள்: 
 

ட்டக்கபப்ன, வரணநரகஷன ரட்டங்கபில் ண்ரீ்ப் தற்நரக்குஷநக்கு னகங் வகரடுக்கும் வதண்கள், 
சறறு திள்ஷபகள், ிசரிகள் ன்நரறு சுரர் 3,500 ஶதர் 
றரப்தடுத்ல்: 
 

 ட்டக்கபப்ன, வரணநரகஷன ரட்டங்கபில் 09 தன ஶரக்குக் கறரற ீர்ப்தரசணத் றட்டங்கஷப 
அனல் வசய்றனூடரக க்கலக்குத் ஶஷரண குடிீர் சறகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 

 ட்டக்கபப்ன, வரணநரகஷன ரட்டங்கபில் 09 தண் ீர்ப்தரசணத் றட்டங்கஷப அனல் வசய்ல். 
 

 3 னட இறுறில் 9 கறரங்கஷபச் ஶசர்ந் 2,800 தணரபிகபின் ீர், ஆஶரக்கறம் ற்றும் சுகரர 
த்றஷண ஶம்தடுத்ல். 

னன்சணற்நம்: 
 

 திரணரக சரிரண வுக் கிப்தடீுகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பண. இற்கரக னொ. 0.59 றல்னறன் 
றற வசனவு வசய்ப்தட்டுள்பது. ட்டக்கபப்ன, வரணநரகஷன ரட்டங்கபில் 09 கறரங்கபில் 
ீஶந்து திஶசங்கபிலுள்ப கரிகள் னகரஷ வசய்ப்தட்டுள்பண. இற்கரக னொ. 41.88 றல்னறன் 
றற எதுக்கப்தட்டதுடன், னொ. 35.86 றல்னறன் றற வசனவு வசய்ப்தட்டு திகள் னடிக்கப்தட்டுள்பண. 
ீர் சரர்ந்ரக ற்தடும் ஶரய்கஷபக் கட்டுப்தடுத்துற்கும், சுகரரத் ங்கஷப ினத்ற 
வசய்ற்கரகவும் னொ. 2.47 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டு, னொ. 0.1 றல்னறன் றற வசனவு 
வசய்ப்தட்டுள்பது. இந் இண்டு ரட்டங்கஷபனேம் ஶசர்ந் தரடசரஷன வசல்லும் சறறு 
திள்ஷபகஷபத் வபிவூட்டுற்கரண றகழ்ச்சறகஷப டரத்துற்கரக னொ. 0.22 றல்னறன் றற வசனவு 
வசய்ப்தட்டுள்பது. வதரது டடிக்ஷககலக்கரக னொ. 11.34 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், னொ. 8.58 
றல்னறன் றற வசனவு வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 
கனத்றட்டம் கரரக ெனெக, பதரனபரர அதிினத்ற ீதும் க்கள் ீதும் ற்தடுத்தும் 
ரக்கங்கள்: 
 

 கறரற றுஷ க்கபின் சுத்ம், சுகரரம், ஆஶரக்கறம் ன்தற்ஷந ஶம்தடுத்துறனூடரகவும், 
தரடசரஷன ரர்கஷபத் வபிவூட்டுறனூடரகவும் ஆஶரக்கறரண க்கஷப உனரக்க 
னடிகறன்நது. இனூடரக றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷபனேம், ஆஶரக்கறரண 
ரழ்ஷனேம் அத்ரட்சறப்தடுத்ற து ஶறுதரடின்நற ல்ஶனரதும் ஶசனஷண ினத்ற 
வசய்ற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 
கனத்றட்டத்றன் இறுற றப்தீடும், கண்கரிப்னம்: 
 

ட்டக்கபப்ன ரட்டத்றன் அந்ன் குபம் - னொ. 25.0 றல்னறன், ரஶந்ன் குபம் - னொ. 30.0 றல்னறன், 
கலரஞ்சறக்குடி உர்ீர் டுப்ன அஷக்கட்ஷட அஷத்ல் - னொ. 25.0 றல்னறன் றற ன்நரறு றற 
எதுக்கலடுகஷப ங்கறன் னெனம் ீரின் வகரள்பபஷக் கூட்டி, இல்ன டடிக்ஷககலக்குத் 
ஶஷரண ண்ரீ் சறகள் வசய்து வகரடுக்கப்தட்டுள்பண. வரணநரகஷன ரட்டத்றன் கறம்னல்வக 
குபத்ஷப் னணஷத்ல் - னொ. 5.85 றல்னறன், இந்றவதனஸ்ம வ குபத்ஷ அதிினத்ற வசய்ல் - 
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னொ. 12.89 றல்னறன், வகரிகத்தூ குபத்ஷ அதிினத்ற வசய்ல் - னொ. 8.5 றல்னறன், குக்குல்கடு 
திஶசத்றல் ீர் ங்கல் சறகஷபனேம், சுகரர சறகஷபனேம் ஶம்தடுத்ல் - னொ. 17.80 றல்னறன் 
ன்நரறு றற எதுக்கலடுகள் எதுக்கப்தட்டண. இக் கனத்றட்டத்றன் திகள் 2015.10.01 ஆம் றகற 
ஆம்திக்கப்தட்டஷ குநறப்திடத்க்கது. 
 

கன ஶசஷகள் றஷக்கபத்றன் வதரநறினரபர் றன. திதரத் ிர அர்கபிணரல் கனத்றட்டம் 
ஶற்தரர்ஷ வசய்ப்தடுகறன்நது. 
 
4.7 றநன் அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 50.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 36.40 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 73% 
 

றநன் அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் அதரனம் ிசரப் தண்ஷின் இந்றில் 
திற்சற றஷனத்றன் ிடுறக் கட்டிடத்ஷ அஷக்கும் ஷகில் இக் கனத்றட்டம் அனல் 
வசய்ப்தட்டது. 2015 ஆம் னடத்றல் ஆம்திக்கப்தட்டு, 2017 ஆம் னடத்றல் னடிக்கப்தடவுள்ப இக் 
கனத்றட்டம் குறுகறகரனக் கனத்றட்டவரன்று ன்தது குநறப்தடத்க்கது. இக் கனத்றட்டம் உள்லர் 
றறஷனேம், வபிரட்டு றறஷனேம் (ஆசற அதிினத்ற ங்கற) ஈடுதடுத்ற அனல் வசய்ப்தடுகறன்நது. 
 
பற்நற கரண்தற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள்கள்: 

 

 றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷக் கட்டிவலப்னற்கரக, ஶஷரண உட்கட்டஷப்ன சறகஷப 
ங்குலும், அநறவு, ஆற்நல்கஷப ினத்ற வசய்லும். 
 

 இனங்ஷகில் றஷனஶதநரண ிசரத்துஷந அதிினத்றஷ ஶரக்கரகக் வகரண்டு, ிசர 
இந்றஶரதகங்கபின் இக்கம், ணீப்தடுத்ல் ற்றும் தலது தரர்த்ல் ன்தற்நறற்கரக 
திற்சற வதற்ந ணி பங்கஷப உனரக்கல். 

 
சரக்கங்கள்/ குநறக்சகரள்கள்: 
 

ிசரப் தண்ஷ இந்றில் திற்சற றஷனத்றல் றிடப் திற்சறகஷபப் வதற்றுக் வகரள்லம் 
திலுணர்கலக்கு ிடுற சறகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 
 
றநனணந: 
 

ிசரப் தண்ஷ இந்றில் திற்சற றஷனத்றல் திற்சற வதறும் திலுணர்கலக்கு ிடுற 
சறகஷபப் வதற்றுக் வகரடுப்தற்கரக 07 ிடுறக் கட்டிட அனகுகஷப அஷத்லும், அற்நறற்குத் 
ஶஷரண வதரனட்கஷபனேம், உதகங்கஷபனேம் வதற்றுக் வகரடுத்லும். 
 
அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம்/ கனத்றட்டம் அனல் பெய்ப்தடுகறன்ந திசெங்கள்: 

 

 அதரனம் ரட்டத்றன் த்ற தகம்தனரத் திஶச வசனரபர் திரிவு 
 
சடிப் தணரபிகள்: 
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ீவு னலதும் தந்து ிரிந்துள்ப ிசரிகள், ிசர இந்ற உதகங்கஷப இக்குஶரர், 
தல்கஷனக்கக ரர்கள், ிசரக் கல்லூரி ரர்கள், தரடசரஷன ரர்கள் ற்றும் ிசர 
இந்ற உதகங்கஷபப் தலது தரர்ப்ஶதரர். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
றரப்தடுத்ல்: 
 

ிசரப் தண்ஷ இந்ற உதகங்கபின் தரஷணஷ கூட்டுன் னெனம் உற்தத்றஷனேம், 
உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷனேம் கூட்டுற்கு னடிலும், உஷப்திற்கு கரப்தடுகறன்ந 
ட்டுப்தரட்டிற்குத் ீர்ஷக் கர னடிலும். 
 
னன்சணற்நம்: 
 

அதரனம் ிசரப் தண்ஷ இந்றில் திற்சற றஷனத்றன் ிடுறக் கட்டிடங்கஷப 
அஷப்தற்கரக னொ. 50.0 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், னொ. 36.8 றல்னறன் வசனவு 
வசய்ப்தட்டுள்பது. இது 73% ீ றற னன்ஶணற்நரகும். இற்கஷ 07 ிடுற அனகுகபின் 
அடிப்தஷடக் கட்டஷப்ன னர்த்ற வசய்ப்தட்டுள்பதுடன், ஶஷரண பதரடங்கஷபப் வதற்றுக் 
வகரள்ற்கரண னித்ற் கட்டஷபகள் அனுப்தப்தட்டுள்பண. 
 
தல்சறு துணநகளுக்குரண தங்கபிப்னம், கனத்றட்டம் கரரக ெனெக, பதரனபரர அதிினத்ற 
ீதும் க்கள் ீதும் ற்தடுத்தும் ரக்கங்களும் 

 

 ிசர இந்ற உதகங்கஷப இக்குல், தரரிப்ன, சறநற தலதுதரர்ப்னகள் வரடர்தரக 
திற்சறகஷப டரத்துறனூடரக, இந் இந்ற உதகங்கஷப இக்குஶரரின் ிஷணத்றநஷண 
அறகரித்ல். 
 

 உஷப்னப் தற்நரக்குஷநக்கு/ ட்டுப்தரட்டிற்கு ீர்வு கறஷடக்கப் வதறுல். 
 

 இந்ற உதகங்கஷப ல்ன னஷநில் ஷகரள்றனூடரக, அற்நறன் ஆனேட் கரனம் 
(தன்தடுத்க் கூடி கரனம்) அறகரித்ல். 

 

 இந்ற உதகங்கள் தரிக்கப்தடுரல் ிசர உற்தத்றகபின் ம் ினத்றஷடலும், இன் 
கரரக இறுற உற்தத்றகஷபக் கூட்டுற்கு னடிலும். 

 

 இன் னெனம் ிசரத்துஷநில் னன்ஶணற்நத்ஷனேம், அஶ ஶதரன்று வதரனபரர 
அதிினத்றஷனேம் ற்தடுத்க் கூடிரக இனக்கும். 

 

தடம் 90 – 91 
றர்ரிக்கப்தட்டு னம் ிடுறக் கட்டிடங்கள் 
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அடுத் கட்ட சரெணணகள் அல்னது சம்தடுத்ல்கள் பரடர்தரண ிதங்கள்: 
 

அதரனம் ிசரப் தண்ஷ இந்றில் திற்சற றஷனத்றல் அஷந்துள்ப தஷ ிடுறக் 
கட்டிடங்கள் இண்ஷடனேம் தலதுதரர்ப்தன் னெனம், அதரனம் ிசரக் கல்லூரி ரர்கலக்கு 
ிடுற சறகஷபப் வதற்றுக் வகரடுக்கக் கூடிரக இனக்கும். இப் திற்சற றஷனத்றன் 07 ிடுற 
அனகுகஷபனேம் னர்த்ற வசய்ன் தின் சுரர் 84 திற்சறரபர்கலக்கு ிடுற சறகஷபப் வதற்றுக் 
வகரடுக்கக் கூடிரக இனக்கும். 
 
4.8 ெர்செ பரடர்னகள் 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 35.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 34.81 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 99% 
 

சர்ஶச ரீறில் அநறஷப் தரிரநறக் வகரள்றனூடரகவும், 
னகரஷனைடரகவும் றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷ 
ஊக்குிப்தஶ இன் ஶரக்கரகும். றஷனஶதநரண 
அதிினத்றக்கரண உனக எத்துஷப்ஷத அனல் வசய்ல் ற்றும் 
னத்துிஷப் வதற்றுக் வகரடுக்கும் றனஷநகஷபப் 
தனப்தடுத்துலும், இந் ஶரக்கங்கஷப வற்நற கரண்தற்கரக 
அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலம், அற்நறன் 
னன்ஶணற்நங்லம் கலழ்க் கரட்டப்தட்டுள்பது. இற்கஷ 
இனூடரக 2, 17 றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷப  
அஷடற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. இத் வரடர்னகஷப  

லுவூட்டும் ஷகில் FAO, AARDO, CIRDAP, APCC ஆகற  

அஷப்னகலக்கரண னடரந் தங்கபிப்னத் வரஷகரக னொ. 30.6 றல்னறன் வசலுத்ப்தட்டுள்பது. ஆசற 

ிஷபவுப் வதனக்க அஷப்தின் (Asian Productivity Organization - APO) சர்ஶச 
கனத்ங்வகரன்ஷநனேம், வசனர்வரன்ஷநனேம் இனங்ஷகில் டரத்துற்கரக னொ. 4.21 றல்னறன் றற 
வசனவு வசய்ப்தட்டது. இக் கனத்ங்கும், வசனர்வும் 2016.08.02 வரடக்கம் 2016.08.05 ஷ 

வகரலம்தில் ஷடவதற்நது. இக் கனத்ங்கறல் ஆசற ிஷபவுப் வதனக்க அஷப்தின் (APO) 12 உறுப்ன 

ரடுகஷபச் ஶசர்ந் 28 உர் ட்டப் திறறறகலம், 08 சர்ஶச பரபர்கலம் கனந்து வகரண்டணர். 
 
ிெரத்துணந ணீப்தடுத்ல் கனத்றட்டம் (உனக ங்கற உிக் கனத்றட்டம்) 
 

 உனக ங்கற றற உிின் கலழ் கத்வரறல் அஷச்சும், ஆம்தக் ஷகத்வரறல் அஷச்சும் 

இஷந்து அனல் வசய்னேம் இந் ிசரத்துஷந ணீப்தடுத்ல் கனத்றட்டத்ஷ (Agricultural 
Sector Modernization Project) 05 னடங்கள் அனல் வசய்ற்குத் றட்டறடப்தட்டுள்பது. இற்கரக 

58.63 றல்னறன் அவரிக்க வடரனர் (சுரர் னொ. 8,500.0 றல்னறன்) கத்வரறல் அஷச்சறற்கு 
எதுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 ிசரத்துஷநஷ ணீப்தடுத்துற்கரக உனக ங்கற றறனேிின் கலழ் இக் கனத்றட்டத்ஷ 
குப்தற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டது. ிசர உற்தத்ற தல்ஷகப்தடுத்ஷன ினத்ற வசய்ல், 
னரணம் ஈட்டஷன அறகரிப்தற்கரக சந்ஷ ஆரய்ச்சற, வதறுற ஶசர்த்ஷன ினத்ற வசய்ல், 
ணீ ிசரத்துஷந உற்தத்ற வதறுற ஶசர்த்ல் னஷநகஷபக் ஷகரண்டு சறநறபினரண 

தடம் 92 
பபிவூட்டல் றகழ்ச்ெற – றடரத்ல் – 
திப்தரபர் (கத்பரறல் 
அதிினத்ற), கத்பரறல் அணச்சு. 
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கறரற ிசரிகபின் ரழ்க்ஷகத் த்ஷ ஶம்தடுத்ல் ஆகற கரிகஷபப் திரணரகக் 
வகரண்டு இக் கனத்றட்டம் ஆம்திக்கப்தட்டுள்பது. 
 

 திரண சந்ஷகஷப இனக்கரகக் வகரண்டு திர் உற்தத்றகபின் ஆம்த உற்தத்ற ிஷபவுப் 
வதனக்கத்ஷக் கூட்டுல், ிரதரங்கலக்கும் ற்றும் சந்ஷகலக்கும் ஶவரத்ரக 
சறநறபினரண உற்தத்றரபர்கபின் வகரள்பபஷக் கூட்டுல் ற்றும் னற வரறல்தட்தப் 
வதரறகஷப அநறனகம் வசய்க் கூடிரறு உற்தத்றக்கரண உட்கட்டஷப்ன சறகஷப ினத்ற 
வசய்ல். 

 

 ிசரத்துஷநில் றனவும் ஶஷகள் ற்றும் ஶகள்ிகலக்கு ற்நரறு அச றறுணங்கபின் 
வகரள்பபஷக் கூட்டுற்கு இக் கனத்றட்டத்றன் னெனம் றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 

 

 ிசரத் வரறல்தட்த ரறரிப் னங்கரக்கஷப 07 ரட்டங்கபில் றறுவுலும், இனூடரக வரிவு 
வசய்ப்தட்ட துஷநகபில் வதறுற ஶசர்த்ல் வசற்தரடுகஷப ினத்ற வசய்லும். 

 
ைப்தரன் – இனங்ணக அற பரறல்நுட்த திற்ெற றணனபரன்ணந றறுவுல் 
 

 ஜப்தரன் ஶதரன்ந உர் வரறல்தட்தங்கஷப ிசரத்துஷநின் னன்ஶணற்நத்றற்கரக ஈடுதடுத்தும் 
ரவடரன்நறன் அநறவு, அனுதங்கஷப இன் னெனம் இனங்ஷகக்குப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடிரக 
இனக்கும். இந் ஜப்தரன் றறுணம் இற்கரக 1.0 றல்னறன் அவரிக்க வடரனஷ (னொ. 150.0 
றல்னறன்) னலீடு வசய்னேம். 

 

 ினத்ற வசய்ப்தட்ட னற ிசரத் வரறல்தட்தங்கஷப ிஷபவுப் வதனக்கனஷட ித்றல் 
ிசரத்துஷந அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலக்கு ஈடுதடுத்துறனூடரக, ிசரத்துஷந 
உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷக் கூட்டுல். 

 

 இற்கரக னற வரறல்தட்த அநறஷ ஈடுதடுத்க் கூடிஶரஷ திற்றுித்லும், இபம் வரறல் 
னற்சறரபர்கஷப ிசரத்துஷநின் தக்கம் ஈர்த்வடுப்ததும் கரனத்றன் ஶஷரக உள்பது. இந் 
ஶரக்கங்கஷப னன்ஷரகக் வகரண்டு, ஜப்தரன் – னங்கர அக்ரிகல்சல் இன்டஸ்ரில் ரிஸ்சர்ச் 
அன்ட் டிஶணிங் வசன்நர் (Japan - Sri Lanka Agricultural Industrial Research and Training 

Centre) னும் றறுணத்துடன் னரிந்துர்வு உடன்தடிக்ஷகவரன்று வசய்து வகரள்பப்தட்டது. 
 

 இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றனூடரக ஜப்தரன் வரறல்தட்தத்றற்கு அஷ அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந 
ஶசணப் தசஷப உற்தத்றச்சரஷனகள், தரரி ிசரப் தண்ஷ ஷனஷப்ன, ஶசணப் தசஷபஷ 
உற்தத்ற வசய்னேம் றறுணங்கள், இந்றஶரதக உற்தத்ற றறுணங்கள், றற ஷனஷப்ன 
னஷநஷகள் ஶதரன்ந துஷநகபில் ஜப்தரணின் வதரி கம்தணிகலடன் ஶடித் வரடர்னகஷப 
ற்தடுத்றக் வகரள்ற்கு சந்ர்ப்தம் கறட்டும். 

 

 இப் திற்சற றஷனத்றல் சர்ஶச  றர்ங்கபின் கலழ் குஷநந் தட்சம் 06 ர அல்னது 
அற்கு ஶற்தட்ட கரனப்தகுறஷ உஷட திற்சறப் தரடவநறகஷப டரத்துற்கு 
றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. இப் திற்சறக் கரனப்தகுறில் ிசரத்துஷந வரறல்தட்த அநறஷனேம்,  
அஶ ஶதரன்று ஜப்தரன் வரறஷனேம் ினத்ற வசய்து வகரள்பக் கூடிரக இனக்குவன்ததுடன், 
றர்கரன வரறல் ரய்ப்னகபில் ஈடுதடுத்துதும் இன் னெனம் இடம்வதறுகறன்நது. வரத் ரர் 
வரஷகில் 50% ீத்ஷ கட்டம் அநிடரது இனங்ஷகக்குப் வதற்றுத்  அந் றறுணம் 
இக்கம் வரிித்துள்பது. 
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ெர்செ ிெரத்றற்கரண பகரரிக் கனத்றட்டம் - KOPIA 
 

 சர்ஶச ிசரத்றற்கரண வகரரிக் கனத்றட்டம் (Korean Project for International Agriculture) 
ன்நஷக்கப்தடுகறன்ந KOPIA கனத்றட்டம் வகரரி அசுக்கும் இனங்ஷக அசுக்கும் இஷடில் 
ஷகச்சரத்றடப்தட்ட னரிந்துர்வு உடதடிக்ஷக னெனம் றறுதட்ட றறுணவரன்நரகும். 

 

 தறு ிஷபச்சஷன அறகரித்ல், வங்கர ிஷ உற்தத்ற, திர்ச் வசய்ஷகத் வரறல்தட்தம் 
ற்றும் உர் த்றனரண ற்றும் உர் உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கனஷட வற் வசய்ஷக ரறரி 
ிசரப் தண்ஷவரன்ஷந றறுவுல் னனரண கனத்றட்டங்கள் ற்சம் அனல் வசய்ப்தட்டு 
னகறன்நண. இந் 03 ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கலக்கரகவும் 125,000 அவரிக்க வடரனர் (னொ. 18.75 
றல்னறன்) றற ங்கப்தட்டுள்பது. 

 

 இன் டடிக்ஷக றஷனரக கன்ஶணரனஷில் றறுப்தட்டுள்ப KOPIA றஷனம் 
வசற்தடுகறன்நது. இந் றறுணம் இனங்ஷகின் னக்கற ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கலக்கு 
வரறல்தட்த ற்றும் றற உிகஷப ங்குகறன்நது. 

 

 இன் கலழ், த்றல் சறநந் உனஷபக் கறங்கு ிஷ உற்தத்ற, குஷநந் தன்தரட்டுத் 
வரறல்தட்தத்றல் கரபரண் வசய்ஷக ன்தண வரடர்தில் 02 ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கள் அனல்  

வசய்ப்தட்டு 2016 ரர்ச் ரம் னடிக்கப்தட்டண. 
 

 ஶலும், இவ் னடத்றல் வரிவு வசய்ப்தட்ட திர்கபின் னடம் னலதும் ிஷபச்சஷனப் 
வதற்றுக் வகரள்பல், ற்றுறச் சந்ஷக்கரக னற வரறல்தட்தங்கஷப ினத்ற வசய்ல், னற 
கரபரண் இணங்கஷப அநறனகம் வசய்ல், திர்ச் வசய்ஷகத் வரறல்தட்தம், வதறுற ஶசர்த்ல் 
ற்றும் க ிசரத்றற்கரக டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷகத் வரறல்தட்தங்கஷப ினத்ற வசய்ல் 
ஆகற துஷநகலடன் வரடர்னஷடரக இவ் னடத்றல் னறரக 03 கனத்றட்டங்கஷப 
ஆம்திப்தற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

ஆெற உவு ற்றும் ிெர எத்துணப்திற்கரண துக்க அணப்ன (AFACI) 
 

ஆசற உவு ற்றும் ிசர எத்துஷப்திற்கரண துக்க அஷப்தின் (Asian Food and Agriculture 
Coorperation Initiative - AFACI) கலழ் வன் வகரரி அசறன் வரறல்தட்த ற்றும் றற உிின் கலழ் 11 
ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கள் வற்நறகரக அனல் வசய்ப்தட்டு னகறன்நண.  இவ் அஷப்தின் 4 து 
வதரதுச் சஷதக் கூட்டத்ஷ இனங்ஷகில் டரத்துற்கரண சந்ர்ப்தம் க்குக் கறட்டிது. இற்கஷ 

ஆசற உவு ற்றும் ிசர எத்துஷப்திற்கரண துக்க அஷப்தின் (AFACI) வதரதுச் சஷதக் 

கூட்டத்றற்கரண ற்தரடுகள் வசய்ப்தட்டு, இக் கூட்டம் 2016.05.17 வரடக்கம் 2016.05.20 ஷ 

இனங்ஷகில் டரத்ப்தட்டதுடன், இறல் AFACI அஷப்தின் ல்னர உறுப்ன ரடுகஷபனேம் ஶசர்ந் 45 
உர் ட்ட அறகரரிகள் தங்குதற்நறணர். இற்கரக னொ. 11.7 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், னொ. 10.4 
றல்னறன் றற வசனவு வசய்ப்தட்டுள்பது. 
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ஆெற ிணபவுப் பதனக்க அணப்ன (APO) 
 

ஆசற தசுதிக் ன ரடுகபில் ிசர ற்றும் ிசரத்துஷந உற்தத்ற ிஷபவுப்  வதனக்கத்ஷக் 
கூட்டும் ஶரக்குடன் உனரக்கப்தட்ட சர்ஶச அஷப்ஶத ஆசற ிஷபவுப் வதனக்க அஷப்தரகும் 

(Asian Productivity Organization - APO). இவ் அஷப்தின் னெனம் “ஆெற உவு ற்றும் ிெரத் 

பரறல் னற்ெறகள் கனத்ங்கு” னும் சர்ஶச கனத்ங்வகரன்று ற்தரடு வசய்ப்தட்டு, 2016.08.02 
வரடக்கம் 2016.08.05 ஷ வகரலம்தில் ஷடவதற்நது. இக் கனத்ங்கறல் ஆசற ிஷபவுப் வதனக்க 

அஷப்தின் (APO) 12 உறுப்ன ரடுகஷபச் ஶசர்ந் 28 உர் ட்டப் திறறறகலம், 08 சர்ஶச 

பரபர்கலம் கனந்து வகரண்டணர். ஆசற ிஷபவுப் வதனக்க அஷப்தின் (Asian Productivity 
Organization - APO) சர்ஶச கனத்ங்கு/ ரரடு/ வசனர்வுகஷப இனங்ஷகில் டரத்துற்கரக 
னொ. 4.21 றல்னறன் றற வசனவு வசய்ப்தட்டது. 
கறப்ற ிெரத்துணநத் பரறல்நுட்தங்கணப இனங்ணகில் திதல்ப்தடுத்துற்கரண ெர்செ 
திற்ெற றகழ்ச்ெற 
 

இனங்ஷக அசரங்கத்றற்கும் கறப்துக்கும் இஷடில் 2015 ஆம் னடத்றல் ஷகச்சரத்றடப்தட்ட 
னரிந்துர்வு உடன்தடிக்ஷகக்கு அஷரக, அந் ரட்டின் வரறல்தட்த அநறஷ இனங்ஷகின் 
கத்வரறல் துஷநின் னன்ஶணற்நத்றற்கரக தன்தடுத்தும் ஶரக்குடன் கறப்றன் வப்த ண்டன தச் 
வசய்ஷக ற்றும் உர்ப்னத் ன்ஷக்கு றரகச் வசற்தடக் கூட வற் வசய்ஷக ஆகற ிடப் 
தப்னகலடன் வரடர்னஷட 03 கறப்ற றனர்கஷப ஷத்து, இனங்ஷகின் கனத்றட்டத் 

துஷநஷனேம், ஆரய்ச்சறத் துஷநஷனேம் ற்றும் ரகர சஷதகஷபனேம் ஶசர்ந் 36 
உத்றஶரகத்ர்கலக்கப் திற்சற அபிக்கப்தட்டது. 

சரட்டப் திர்ச் பெய்ணகில் அறுணடக்குப் திந்ற செங்கணபக் குணநப்தற்கரண FAO 
கனத்றட்டம் 
 

ஶரட்டப் திர்ச் வசய்ஷகின் ஶதரது அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபக் குஷநக்கும் FAO 

கனத்றட்டத்றன் கலழ் (Reduction of Post Harvest Losses in Horticultural Chain), ரஷ ற்றும் ஶதரஞ்சற 

ன்தற்நறன் அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபக் குஷநக்கும் ஶரக்குடன், இனுடன் வரடர்னதட்ட 
ப்திணர்கள் சரர்தில்  (திர்ச் வசய்ஷகரபர்கள், ஶசகரிப்ஶதரர், வகரண்டு வசல்ஶரர், வரத் 
ிரதரரிகள், சறல்னஷ ிரதரரிகள் னனரஶணரர்) திற்சற றகழ்ச்சறகள் டரத்ப்தட்டண. இக் 

( 93-94 )AFACI මහා 
මණ්ඩ රැස්වීමට 
සහභාගී වූ නිධාරීන් 
පුහුණු සැසි/ක්ෂ ේත්ර 
නිරීක් ණ සදහා සහභාගී 
වූ අලස්ථා.  

 

தடம் 93 – 94 
AFACI அணப்தின் பதரதுச் ெணதக் கூட்டத்றல் கனந்து பகரண்ட உத்றசரகத்ர்கள் திற்ெறச் பெனர்வுகபிலும், 
பபிக்கபக் கண்கரிப்னகபிலும் தங்குதற்நற சதரது 
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கனத்றட்டத்றற்கரக னொ. 0.3 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், றற னன்ஶணற்நம் னொ. 1.81 

றல்னறணரகும். FAO ஷனஷ அலுனகத்துடன் எனங்கறஷப்ன டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்பல், 

ிசரத்துஷந டடிக்ஷககபின் ஶதரது FAO உத்றஶரகத்ர்கலக்குத் ஶஷரண சறகஷபச் 

வசய்து வகரடுத்ல், FAO அஷப்திற்கரண னடரந் சந்ரப் தத்ஷச் வசலுத்துல், ற்றும் UNGA 
(United Nations’ General Assembly) எனங்கறஷப்ன டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்பல் னனரண 
டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பண. 

 

 DUNAT கனத்றட்டத்றற்கு னொ. 6.0 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், வசனவு வசய்ப்தட்ட வரஷக 
னொ. 2.83 றல்னறணரகும். 
 

 WTC கனத்றட்டத்றற்கு னொ. 5.0 றல்னறன் + 4.5 US$ எதுக்கப்தட்டுள்பது. னரிந்துர்வு உடன்தடிக்ஷக 
ரரிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 அச ற்றும் ணிரர்துஷந கூட்டு னற்சறின் (PPP) கலரண கனத்றட்டத்றற்கு னொ. 1,000.0 
றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், வசனவு வசய்ப்தட்ட வரஷக னொ. 300.11 றல்னறணரகும். 

 
4.9 செற ிெர ஆரய்ச்ெறத் றட்டத்ண தல்கணனக்ககங்களுடன் இணந்து 
ணடனணநப்தடுத்ல் (NARP) 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 20.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 17.53 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 87.65% 
 

ஶசற ிசர ஆரய்ச்சறத் றட்டத்ஷ தல்கஷனக்ககங்கலடன் இஷந்து ஷடனஷநப்தடுத்தும் 
றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக 2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 20.0 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 2011, 2012, 2013 
வரடக்கம் 2016 ஷ அனல் வசய்ப்தட்டு ந் 06 கனத்றட்டங்கள் இவ் னடத்றல் னர்த்ற 
வசய்ப்தட்டண. 2015 ஆம் னடத்றல் னற்றுப் வதநரது ஞ்சறினந் கனத்றட்டங்கலக்கரக னொ. 0.83 
றல்னறன் றற ங்கப்தட்டது. அத்துடன் 2016 ஆம் னடத்றல் னறரக 12 கனத்றட்டங்கள் 
ஆம்திக்கப்தட்டண. இற்கரக னொ. 11.20 றல்னறன் றற ங்கப்தட்டது. இன் கலழ் வகரலம்னப் 
தல்கஷனக்ககம் – னொ. 0.29 றல்னறன், ஶதரஷணப் தல்கஷனக்ககம் – னொ. 3.35 றல்னறன், இஜட்ட 
தல்கஷனக்ககம் – னொ. 2.6 றல்னறன் ன்நரறு றற ீபபிக்கப்தட்டதுடன், ீபபிக்கப்தட்ட வரத்த் 
வரஷக னொ. 6.33 றல்னறன் ஆகும். இற்கஷ கனத்றட்டத்றற்கரண வரத்ச் வசனவு னொ. 17.53 
றல்னறணரகும். 
 

இக் கனத்றட்டத்றன் கலழ் உிர்த் வரறல்தட்தம், வசடி இணினத்ற, வசடிப் தரதுகரப்ன, இற்ஷக ப 
னகரஷத்தும், சனெக ிஞ்ஞரணம் ஆகற துஷநகபின் கலழ் ஆரய்ச்சறகள் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நது. 
 

இவ்ரறு ஆரய்ச்ெறகணப சற்பகரள்ளும் தல்கணனக்ககங்கபின் ிதம் னரறு: 
 

 ஶதரஷணப் தல்கஷனக்ககம் – கரல்ஷட னத்து தடீத்றன் கரல்ஷட பர்ப்னத் றஷக்கபம். 
 

 ஊர – வல்னஸ்ம தல்கஷனக்ககம் – கரல்ஷட பர்ப்ன, ீன் பர்ப்ன ற்றும் ஶதரசஷணில் 
தடீம். 

 

 றுகுணு தல்கஷனக்ககம் – ிசர ிஞ்ஞரண தடீம். 
 

 ஶதரஷணப் தல்கஷனக்ககம் – ிஞ்ஞரண தடீம். 
 

 ஊர – வல்னஸ்ம தல்கஷனக்ககம் – கரல்ஷட பர்ப்ன ற்றும் ற்றுற ிசர தடீம். 
 



 

 
P e r f o r m a n c e  Report 2016 

 
Page 117 

 ஶதரஷணப் தல்கஷனக்ககம் – தட்டப்தின் தடிப்னப் தட்ட றறுணம் (ிஞ்ஞரணம்). 
 

 இனங்ஷக சதிகனர தல்கஷனக்ககம் – ிசர ிஞ்ஞரண தடீம். 
 

 இஜட்ட தல்கஷனக்ககம் – ிசர ிஞ்ஞரண தடீம். 
 

 ஶதரஷணப் தல்கஷனக்ககம் – ிசர உிர்த் வரறல்தட்த அனகு, ிசர ிஞ்ஞரண தடீம். 
 

 ம்த தல்கஷனக்ககம் – திஶரக ிஞ்ஞரண தடீம். 
 

 வகரலம்னப் தல்கஷனக்ககம் – ிஞ்ஞரண தடீம். 
 

 ஶதரஷணப் தல்கஷனக்ககம் – ிசர ிஞ்ஞரண தடீம். 
 

 ம்த தல்கஷனக்ககம் – ிசர ிஞ்ஞரண ற்றும் வதனந் ஶரட்ட னகரஷத்து தடீம். 
 

 ஊர – வல்னஸ்ம தல்கஷனக்ககம் – ிஞ்ஞரண ற்றும் வரறல்தட்த தடீம். 
 

ிெரத் றணக்கபம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 50.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 40.86 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 81% 
 

இன் கலழ் 69 கனத்றட்டங்கள் அனல் வசய்ப்தட்டண. 
 
4.10 பதரி பங்கர ிண உற்தத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 16.9 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 16.9 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 100% 
 

உள்ரட்டு வதரி வங்கர ிஷ உற்தத்றக் வகரள்பஷக் கூட்டும் ஶரக்குடன் அனல் 
வசய்ப்தடுகறன்ந ீண்டகரன றகழ்ச்சறத் றட்டவரன்நரகும். 2010 ஆம் னடத்றல் ரத்ஷப 
ரட்டத்ஷப் திரணரகக் வகரண்டு இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் ஆம்திக்கப்தட்டது. கரனப்ஶதரக்கறல் 
அதரனம், வதரனறுஷ, குனரகல், ததுஷப ஆகற ரட்டங்கலக்கும் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
ிஸ்ரிக்கப்தட்டு அனல் வசய்ப்தடுகறன்நது. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் னெனம், வதரி வங்கரச் 
வசய்ஷகக்குத் ஶஷரண ிஷ, வதரனறத்ீன் உஷநகள், வதரறிடல் வதட்டிகள், ஷினறனந்து 
தரதுகரப்னப் வதறுற்கரண னெடும் உஷநகள், தப்தடுத்லுக்கரக வகரண்டு வசல்ற்கரண வகரண்டு 
வசல்னல் வசனவு ன்தற்நறற்கரக ிசரிகபின் தங்கபிப்ன 50% ீம் னும் அடிப்தஷடில் 
ிசரிகஷப இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கு வற்நறகரக இஷத்துக் வகரள்ற்கு சந்ர்ப்தம் 
கறட்டிது. 
 

அசரங்கம் 2015 ஆம் னடத்றனறனந்து ிசரத்துஷந சரர்ந் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலக்கு 

ிசரிகபின் 50% ீ தங்கபிப்ன னும் அடிப்தஷடஷ ீக்கறனேள்பது. இன் கரரக இந் றகழ்ச்சறத் 
றட்டத்றற்கு ிசரிகஷப இஷத்துக் வகரள்லம் ஶதரது சற்றுச் சறக்கல் றஷன லந் ஶதரறலும், 
அதரனம் ரகர ற்றும் ரகரங்கலக்கறஷடினரண, குனரகல், ரத்ஷப, வதரனறுஷ ஆகற 
ரட்டங்கபில் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் வரடர்ந்தும் அனல் வசய்ப்தட்டு னகறன்நது. இந் றகழ்ச்சறத் 
றட்டத்றன் கலழ் குனரகல் ரட்ட ிசரிகலக்கு 168 ஷினறனந்து தரதுகரக்கும் னெடும் உஷநகள் 
ங்கப்தட்டுள்பண. 
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தணரபிகள்: 
 

ரத்ஷப ரட்டம்: 72 தணரபிகள் 
அதரனம் ரட்டம்: 67 தணரபிகள் 
குனரகல் ரட்டம்: 30 தணரபிகள் 
 
 
 
 
சற்தரர்ணனேம், பபிக்கபக் கண்கரிப்னம்: றனற றலூதர அம்ஶததிட்டி – உிப் திப்தரபர் 
(கண்கரிப்ன), றனற சரறணி ர்ரச - அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர், றனற ஶக.ஶக. அக்ர 
இஶரறணி – அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர், கண்கரிப்னப் திரிவு, கத்வரறல் அஷச்சு. 
 
ரத்ஷப ரட்டத்றன் ம்னள்ஷப, கறம்திஸ்ம ஆகற திஶசங்கபில் ஷினறனந்து தரதுகரக்கும் 
வகரட்டரங்கஷப அஷத்ல். 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.11 (4) அரிெற ற்றுற னங்கணப றறுவுறனூடரக அரிெற ற்றுறணப் திதல்ப்தடுத்ல் 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 10.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 5.54 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 55% 
 

இன் கலழ் அரிசற ற்றுறஷ இனக்கரகக் வகரண்டு, அரிசற உற்தத்றகபின் த்ஷ ினத்ற 
வசய்ற்கரக வதரனத்ரண இந்றங்கள் அநறனகப்தடுத்ப்தட்டது. வற் திஷ கபத்றல் றறுவுல், 
ிஷபச்சஷன அறுஷட வசய்ல், குத்ஷத்ல்/ தணிடல் ன்தற்றுக்குத் ஶஷரண ிசர 
இந்ற உதகங்கள் அநறனகம் வசய்ப்தட்டுள்பது. 
 

ஶலும், இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 12,500 தழட் ட்டுகலம், 100 னசல் ிஷ வல்லும் 
ிசரிகபிடத்றல் ிறஶரகறக்கப்தட்டது. 
 
 
 
 
 
 

தடம் 95 
ம்னள்ணப, ரப்தரக, றன. 
டப்.ை.ீ ெரந் கனரறனக்க 
ன்தரின் 3 ½ க்கரில் பெய்ணக 
தண்ப்தட்டுள்ப பதரி 
பங்கரச் பெய்ணகனேம், 
ணினறனந்து தரதுகரக்கும் 
னெடும் உணநகள் 
அணக்கப்தட்டுள்ப ினம். 

 

தடம் 96 
ெலகறரிர, கறம்திஸ்ம றனற 
சிகர ிைத்ண ன்தர் 
பதரி பங்கரச் 
பெய்ணகக்கரக 
ணினறனந்து தரதுகரக்கும் 
பகரட்டரங்கணப 
அணப்தற்கு டடிக்ணக 
டுத்துள்ப ிம். 
 
 

 

தடம் 97 
ெலகறரிர, ினத்ர 
றன. இந்துணில் 
திரிதந்து ன்தர் 
பதரி பங்கரச் 
பெய்ணகக்கரக 
ணினறனந்து 
தரதுகரக்கும் 
பகரட்டரங்கணப 
அணப்தற்கு 
டடிக்ணக டுத்துள்ப 
ிம். 
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4.12 ிெரப் திர் உற்தத்ற ிணபச்ெல் னன்ணநறிப்ன றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 0.5 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 0.24 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 47% 
 

ிசரத்துஷநனேடன் வரடர்னதட்ட வுகஷபச் ஶசகரிக்கும் ல்னர றறுணங்கபிணதும் 
இக்கப்தரட்டுடன், கத்வரறல் அஷச்சறணரல் 1996 இல் அஷச்சஷக்குச் சர்ப்திக்கப்தட்ட 
அஷச்சஷப் தத்றத்றற்கு அஷஶ இந் ிசரப் திர் உற்தத்ற ிஷபச்சல் னன்ணநறிப்ன 
றகழ்ச்சறத் றட்டம் 2003 இல் ஆம்திக்கப்தட்டது. 2002/ 03 வதனம் ஶதரகத்றல் தவபிர ரட்டத்றல் 
னன்ஶணரடி றப்தவீடரன்ஷநச் வசய்து வதற்றுக் வகரள்பப்தட்ட அனுதங்கலக்கு அஷ 2003 ஆம் 
னடத்றனறனந்து ீின் 18 ரட்டங்கபில் (டக்கு, கறக்கு ரகரங்கலக்குரி ரட்டங்கள் 
ீங்கனரக) இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் வசய்ப்தட்டது. 2016 ஆம் னடத்றனறனந்து இந் றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் ீவு னலதும் அனல் வசய்ப்தட்டு னதுடன், இனூடரக ிசரத்துஷந சரர்ந் 
கல்கஷபப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடி வதரநறனஷநவரன்று உனரக்கம் வதற்றுள்பது. 
 

இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றனூடரக, வல், உத உவுப் திர், க்கநற, தங்கள் னனரண திர்கபின் 
உற்தத்ற ிஷபச்சல் வரடர்தரண கல்கள், ிசர ஆரய்ச்சற உற்தத்ற உிரபர் திரிவு ட்டத்றல் 
ஶசகரிக்கப்தடுகறன்நண. அத் கல்கஷப கன ஶசஷ றஷன ட்டத்றலும், ரட்ட ட்டத்றலும் 
திரித்து ஶநரக்கற, ரட்ட ட்ட வதரறப்ன அநறக்ஷககஷப கத்வரறல் 
அஷச்சறற்குப் வதற்றுக் வகரடுப்தறனூடரக திர் உற்தத்ற ிஷபச்சல் 
னன்ணநறிப்னகள் வபிிடப்தடுகறன்நண. 
 
சரக்கம்: 

 

 ிசரத்துஷந சரர்ந் அசரங்கக் வகரள்ஷககஷப குப்தற்கரக, உர் 
ம்திக்ஷகனேஷடதும், றகச் சரிரணதுரண வுகஷப உரி 
ஶஷபக்குப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 
திகள்: 

 

 ிசரத்துஷந சரர்ந் வகரள்ஷகத் ீர்ரணங்கஷப டுப்தற்கு துரக வு 
னஷநஷவரன்ஷநப் ஶதிச் வசல்னலும், ஶஷரணரறு உள்ரட்டு, வபிரட்டு 
றறுணங்கலக்கும், தர்கலக்கும் உரி வுகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்லும். 
 

 ிசரப் திர் உற்தத்ற ிஷபச்சல் னன்ணநறிப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ ீவு னலதும் அனல் 
வசய்ல். 

 

 ிசரப் திர் உற்தத்ற ிஷபச்சல் னன்ணநறிப்ன அநறக்ஷககஷப வபிிடுல். 
 

 ிசரப் திர் உற்தத்ற ிஷபச்சல் னன்ணநறிப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டம் வரடர்தில் திற்சற 
குப்னகஷப டரத்லும், ஶற்தரர்ஷ வசய்லும். 

 
 
 
 
 

தடம் 98  
அம்தரணந ரட்ட கறர உத்றசரகத்ர்களுக்கரண திற்ெற – ெறசஷ்ட 

னள்பிிதினரபர் றனற ை.ீசக.டீ.ச். பணிசக. 
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னன்சணற்நம்: 
 

இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக 2016 ஆம் னடத்றற்கு 118-2-3-3-2502 வசனிணத் ஷனப்தின் கலழ் னொ. 0.5 
றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், 2016 றவசம்தர் ரம் 31 ஆம் றகறரகும் ஶதரது னொ. 0.245 
றல்னறன் றற னன்ஶணற்நம் அஷடப் வதற்றுள்பது. இது 49% ீ றற னன்ஶணற்நரகும். இற்கு 

ஶனறகரக, உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் 118-2-3-20-2502 வசனிணத் ஷனப்தின் 

கலழ் னொ. 6.694 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், னொ. 3.0705 றல்னறன் றற வசனவு வசனவு 

வசய்ப்தட்டுள்பது. இது 46% ீ றற னன்ஶணற்நத்ஷக் கரட்டுகறன்நது. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ரட்ட ட்டத்றல் சற்தரர்ண பெய்ல்: 
 

ரட்ட ிசர திறப் திப்தரபர், ரட்ட கன ஶசஷ உி ஆஷரபர், ரட்ட 
னள்பிிதினரபர் ஆகற உத்றஶரகத்ர்கள் ஊடரக ரட்டத்றல் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ அனல் 
வசய்லும், வுகபின் திஷற்ந ன்ஷ வரடர்தில் து உத்றஶரகத்ர்கபின் கடஷகஷப 
ஶற்தரர்ஷ வசய்றனூடரக ஶற்வகரள்பலும். 
 
தல்சறு துணநகளுக்குரண தங்கபிப்னம், கனத்றட்டம் கரரக ெனெக, பதரனபரர அதிினத்ற 
ீதும் க்கள் ீதும் ற்தடுத்தும் ரக்கங்களும்: 
 

இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றனூடரக ிசர உற்தத்ற ிஷபச்சல் வரடர்தரண வுகஷப/ கல்கஷப 
ஶகரனத்துடன் அநறந்து வகரள்ற்கு சந்ர்ப்தம் கறட்டுரல், சந்ஷஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட 
திர்ச் வசய்ஷகத் றட்டவரன்ஷந அஷத்துக் வகரள்ன் னெனம் சந்ஷப்தடுத்ல் திச்சறஷணகஷபக் 
குஷநத்துக் வகரள்பக் கூடிரக இனக்கும். உள்லர் உற்தத்றகள் ரரபரகக் கறஷடக்கும் 
கரனப்தகுறகபில் இநக்குறஷக் கட்டுப்தடுத்ற, உள்லர் உற்தத்றகலக்கு றரரண ிஷனவரன்ஷநப் 
வதற்றுக் வகரடுப்தற்கு துரகவும், அஶ ஶதரன்று உள்லர் உற்தத்றகள் தற்நரக்குஷநரகக் கரப்தடும் 
கரனங்கபில் தகர்ஶரனக்கு றர ிஷனக்கு உவுப் வதரனட்கஷப ட்டுப்தரடின்நற வதற்றுக் வகரள்பக் 
கூடிரறும் இநக்குற வசய் ஶண்டி அபஷனேம், கரனப்தகுறகஷபனேம் ீர்ரணிப்தற்கு இத் 
கல்கஷபப் தன்தடுத்றக் வகரள்பக் கூடிரக இனக்கும். 

தடம் 99 – 100 
ன்ணரர் – திர் உற்தத்ற பபிக்கபக் கண்கரிப்ன, ெறசஷ்ட னள்பிிதினரபர், ிெர 
கண்கரிப்ன உத்றசரகத்ர் றனற றரர னறணசக – கத்பரறல் அணச்சு. 
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இறுற றப்தீடும், கண்கரிப்னம்: 
 

இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றனூடரகப் வதற்றுக் வகரள்பப்தடுகறன்ந வுகள், கத்வரறல் அஷச்சு, ிசரத் 
றஷக்கபம் ற்றும் கன அதிினத்றத் றஷக்கபம் ஆகற றறுணங்கஷபச் ஶசர்ந் அடிட்ட 
உத்றஶரகத்ர்கள் வரடக்கம் ரட்டத் ஷனர்கள் ஷினரண உத்றஶரகத்ர்கபிணதும், றனரக 
உத்றஶரகத்ர்கபிணதும் இக்கப்தரட்டுடன் வதற்றுக் வகரள்பப்தடுரல், இங்கு வதற்றுக் 
வகரள்பப்தடுகறன்ந கல்கள் உர் ம்தகத் ன்ஷனேஷடணரகும். குநறப்தரக, இந் றகழ்ச்சறத் 
றட்டத்துடன் வரடர்னஷட அடிட்ட உத்றஶரகத்ர்கஷப ஊக்குிக்கும் ஷகில் தக் 
வகரடுப்தணவரன்ஷநச் வசய் னடினேரின், இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ வன்ஶலும் வற்நறகரக்கறக் 
வகரள்பக் கூடிரக இனக்கும். 
 
அடுத் கட்ட சரெணணகள்: 

 

 ிசரத்துஷநனேடன் வரடர்னஷட வுகஷபச் ஶசகரிக்கும் ல்னர றறுணங்கலடனும் 
றறுணங்கலக்கறஷடினரண வரடர்திஷணப் ஶதணுல். 
 

 வுத் பங்கலக்கறஷடில் வுகபின் திஷற்ந ன்ஷஷ எப்திட்டுப் தரர்த்ல் னெனம் றகச் 
சரிரண வுகஷபப் வதற்றுக் வகரள்ற்கு டடிக்ஷக டுத்ல். 

 
4.13 உ ரணி றற அபிப்ன றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 35,000.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 27,771.15 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 80% 
 

 
சரக்கங்கள்: 
 

 உள்லர் உத் ஶஷஷ இணங் கரல். 
 

 உ இநக்குறனேம், இனப்னக் கட்டுப்தரடும். 
 

 உ ஷககபின் த்ஷப் ஶதணுல். 
 

 உத்றற்கரக றற ரணிம் ங்கும் றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ னஷநரக அனல் வசய்ல். 
 

 உ ிறஶரக டடிக்ஷககஷப னஷநரக எலங்குனஷநப்தடுத்ல். 
 
திகள்: 
 

 1988 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம் இனக்க உ எலங்குதடுத்ற் சட்டத்ஷ னஷநரக அனல் வசய்ல். 
 

 அந்ந்ப் திரிணங்கலக்கரக சறதரரிசு வசய்ப்தட்ட உ ஷககஷபனேம், உ அபவுகஷபனேம் இணங் 
கரல். 

 

 உ இநக்குறரபர்கஷபனேம், உற்தத்றரபர்கஷபனேம் தறவு வசய்ல். 
 

 உ இநக்குற, இனப்னக் கட்டுப்தரடு, உ ிறஶரகம் னனரண டடிக்ஷககஷப றடரத்ல். 
 

 உ ரணி றற அபிப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ னஷநரக அனல் வசய்ல். 
 

 உத் க் கட்டுப்தரட்ஷடனேம், சட்ட டடிக்ஷககஷபனேம் அனல் வசய்ல். 
 

 ஶசணப் தசஷப தரஷணஷ திதல்ப்தடுத்துற்கரண ஶஷனத் றட்டங்கஷப றடரத்ல். 
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 ிசரிகலக்கும், வரறல் னற்சறரபர்கலக்கும் திற்சற அபிக்கும் ஶஷனத் றட்டங்கஷப 
றடரத்ல். 

 

 உம் வரடர்தரண வபிடீுகஷப அச்சறட்டு வபிிடல். 
 

 ஶற்வசரன்ண அஷணத்துப் திகள் சரர்ந்ரகவும் வு னெனங்கஷபப் ஶதிச் வசல்னலும், கல் 
தரிரற்நனம். 

 
 
உ ரணி றகழ்ச்ெறத் றட்டம் கரரக எட்டு பரத் உற்தத்றக்கும், உற்தத்ற ிணபவுப் 
பதனக்கத்ணக் கூட்டுற்கும் அபிக்கப்தட்ட தங்கபிப்ன 
 

உரி ஶஷபக்கு இசரண உத்ஷ இநக்குற வசய்து, அற்ஷந ிறஶரகறக்கும் கம்தணிகபின் 
ிறஶரக டடிக்ஷககள் ஶசற உச் வசனகத்றன் வரடர்ச்சறரண கண்கரிப்திற்கு 
உட்தடுத்ப்தடுரல், சந்ஷில் ட்டுப்தரடின்நற உ இனப்னகஷபப் வதற்றுக் வகரள்ற்கும், 
ிசரிகலக்கு உரி ஶஷபக்கு, உரி அபில் உ இனப்னகஷபப் வதற்றுக் வகரள்ற்கும் 
னடிந்துள்பது. அஶ ஶதரன்று வல் உட்தட உத உவுப் திர்கலக்கும் உ ரணி றற அபிப்னகஷபப் 
வதற்றுக் வகரடுப்தறனூடரக உற்தத்றஷ அறகரிப்தற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. அற்கஷ, 
றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷ ஊக்குிப்தற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. 
 
ெனெகத் ரக்கங்கள் 
 

ச்சுக் கனக்கர ிசர உவுப் வதரனட்கள் ரரபரக க் கறஷடக்கும் ரவடரன்ஷநக் கட்டிவலப்னம் 
ஶரக்குடன் த்றல் சறநந் உ ஷககள் இநக்குற வசய்ப்தட்டு ிசரிகலக்கு 
ிறஶரகறக்கப்தடுகறன்நது. அஶ ஶதரன்று உரி த்றலும், உரி அபிலும் உப் தரஷண னெனம் 
இணங் கரப்தடர சறறுீக ஶரஷக் கட்டுப்தடுத்துற்கும் டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. 
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உ ரணி றற அபிப்ன றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் னன்சணற்நம் (பற் பெய்ணகக்கரக) – 2016 ெறறு சதரகம் 
(கட்டம் I ற்றும் II) 
 
 
   அட்டண xxx 

 

 ரட்டம் ிெரிகபின் 
ண்ிக்ணக 

றனப்தப்ன 
(பயக்டரர்) 

பரணக 
(னொ.ற.) 

1. வகரலம்ன 3,490 1,378.30 17.12 
2. கம்தயர 16,864 6,089.81 80.81 
3. கலத்துஷந 22,684 9,302.01 117.54 
4. கண்டி 29,606 11,521.89 148.18 
5. ரத்ஷந 32,292 13,755.85 178.47 
6. தவபிர 11,971 4,823.02 60.71 
7. கரனற 18,918 8,300.13 105.61 
8. ரத்ஷப 25,220 13,895.11 177.55 
9. யம்தரந்ஶரட்ஷட 45,926 35,767.82 448.74 
10. குனரகல் 143,883 73,812.80 940.75 
11. னத்பம் 23,465 18,732.41 234.80 
12. அதரனம் 97,621 89,172.80 1,109.08 
13. வதரனறுஷ 61,423 60,589.08 757.33 
14. ததுஷப 41,143 20,122.24 255.16 
15. வரணநரகஷன 24,283 14,616.10 182.93 
16. இத்றணனரி 21,029 10,016.72 127.29 
17. ஶககரஷப 17,151 5,035.63 68.62 
18. அம்தரஷந 57,392 57,639.38 722.08 
19. றனஶகரஷன 22,933 21,645.34 271.37 
20. ட்டக்கபப்ன 17,607 21,590.26 269.87 
21. கறபிவரச்சற 3,316 2,615.00 32.68 
22. னல்ஷனத்ீவு 7,208 5,654.90 70.68 
23. ன்ணரர் 6,611 2,311.80 28.89 
24. வுணிர 4,709 3,164.80 39.56 
25. ரழ்ப்தரம் 3,602 1,669.94 22.64 
 பரத்ம் 760,347 513,223.18 6,468.57 

 
 
 
 
 
 



 

 
P e r f o r m a n c e  Report 2016 

 
Page 124 

 
அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம் அனல் பெய்ப்தடுகறன்ந திசெங்கள்: 
 

ீின் அஷணத்து ரட்டங்கலம் உட்தடுரறு, உ ரணி றற அபிப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் 
வசய்ப்தடுகறன்நது. 2016 சறறு ஶதரகத்றற்கரக ங்கப்தட்ட றற, கட்டம் I, கட்டம் II ன்நரறு 23 
ங்கறகள்  ஊடரக ங்கப்தட்டது. இவ்ரறு ங்கப்தட்ட றற அபிப்னகபின் வரத்ம் னொ. 6,468.57 
றல்னறன் ஆகும். 
 
உ ரணி றற அபிப்ன றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் னன்சணற்நம் – திந கபப் திர்களுக்கரக – 2016 ெறறு 
சதரகம் 
 

அட்டண xxxi 
 ரட்டம் கன செண 

றணனங்கபின் 
ண்ிக்ணக 

ிெரிகபின் 
ண்ிக்ணக 

றனப்தப்ன 
(பயக்டரர்) 

பரணக 
(னொ.ற.) 

1. வகரலம்ன 09 01 0.4 0.004 
2. கம்தயர 26 - - - 
3. கலத்துஷந 20 - - - 
4. கண்டி 45 1,038 320.88 3.22 
5. ரத்ஷப 23 154 61.5 0.633 
6. தவபிர 22 1,854 555.65 5.78 
7. கரனற 33 - - - 
8. ரத்ஷந 22 - - - 
9. யம்தரந்ஶரட்ஷட 17 229 121.5 1.21 
10. ரழ்ப்தரம் 15 5,382 2,116.32 22.58 
11. ன்ணரர் 12 110 42.8 0.428 
12. வுணிர 08 374 217.7 2.177 
13. னல்ஷனத்ீவு 10 183 49.8 0.498 
14. கறபிவரச்சற 08 559 200.3 2.0 
15. ட்டக்கபப்ன 17 01 1.2 0.01 
16. அம்தரஷந 29 7,681 6,742.5 67.38 
17. றனஶகரஷன 22 - - - 
18. குனரகல் 56 1,804 1,178 11.77 
19. னத்பம் 18 2,264 1,529.93 15.31 
20. அதரனம் 42 5,647 3,655.16 36.57 
21. வதரனறுஷ 12 60 37 0.37 
22. ததுஷப 31 11,928 7,535.26 75.76 
23. வரணநரகஷன 18 2,556 1,750.56 17.46 
24. இத்றணனரி 30 96 39.1 0.39 
25. ஶககரஷப 14 - - - 
 பரத்ம் 559 41,931 26,155.56 263.55 
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2016/ 17 பதனம் சதரகம் – பற் பெய்ணகக்கரக உ ரணி றற அபிப்ன றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் கலழ் றற 
ங்கல் 

அட்டண xxxii 
 ரட்டம் கன செண 

றணனங்கபின் 
ண்ிக்ணக 

ிெரிகபின் 
ண்ிக்ணக 

றனப்தப்ன 
(பயக்டரர்) 

பரணக 
(னொ.ற.) 

1. வகரலம்ன 09 4,460 1,752.88 22.41 
2. கம்தயர 26 14,025 5,531.36 70.71 
3. கலத்துஷந 20 14,636 5,441.50 68.47 
4. கண்டி 45 26,256 10,967.59 140.22 
5. ரத்ஷப 23 29,965 14,593.05 185.52 
6. தவபிர 22 15,311 10,032.00 118.48 
7. கரனற 33 11,538 4,524.27 57.25 
8. ரத்ஷந 22 15,934 6,571.56 85.54 
9. யம்தரந்ஶரட்ஷட 17 44,894 35,530.16 319.90 
10. ரழ்ப்தரம் 15 16,295 9,091.67 121.51 
11. ன்ணரர் 12 14,788 17,285.60 216.07 
12. வுணிர 08 17,551 18,273.20 226.84 
13. னல்ஷனத்ீவு 10 12,851 15,587.30 194.84 
14. கறபிவரச்சற 08 15,337 21,149.90 264.37 
15. ட்டக்கபப்ன 17 36,498 44,260.50 553.26 
16. அம்தரஷந 29 74,630 75,438.10 942.98 
17. றனஶகரஷன 22 40,729 37,287.60 466.10 
18. குனரகல் 56 115,598 40,092.30 510.10 
19. னத்பம் 18 19,803 15,372.66 192.52 
20. அதரனம் 42 130,136 60,878.34 774.60 
21. வதரனறுஷ 12 67,692 64,675.41 728.89 
22. ததுஷப 31 48,324 25,043.60 315.19 
23. வரணநரகஷன 18 48,817 31,253.06 365.81 
24. இத்றணனரி 30 19,376 9,381.61 118.69 
25. ஶககரஷப 14 11,861 3,359.10 46.44 
 பரத்ம் 559 877,505 576,418.54 7,113.05 
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2016/ 2017 பதனம் சதரகத்றற்கரக ங்கப்தட்ட றற அபிப்னகள் பரடர்தரண ிதங்கள் கலழ்க் 
கரட்டப்தட்டுள்பது. 
 

559 கன ஶசஷ ஆலஷகப் திஶசங்கள் உட்தடுரறு 426,496 ிசரிகலக்கு னொ. 3,644.86 றல்னறன் 
றற உ ரணி றற அபிப்தரக இனங்ஷக ங்கற ஊடரக வசலுத்ப்தட்டுள்பது. அஶ ஶதரன்று க்கள் 
ங்கற ஊடரக 376,110 ிசரிகலக்கு னொ. 2,886.42 றல்னறனும், கறரற அதிினத்ற ங்கற ஊடரக 
26,576 ிசரிகலக்கு னொ. 191.05 றல்னறனும், ஶசற ஶசறப்ன ங்கற ஊடரக 17,355 ிசரிகலக்கு னொ. 
128.92 றல்னறனும் வசலுத்ப்தட்டுள்பது. இற்கஷ, 2016/ 2017 வதனம் ஶதரகத்றல் வரத்ம் 846,537 
ிசரிகலக்கு னொ. 6,851.27 றல்னறன் றற உ ரணி றற அபிப்தரகச் வசலுத்ப்தட்டுள்பது. வசய்ஷக 
தண்ப்தடவுள்ப னல றனப்தப்ன 564,376.54 வயக்டரர் ஆகும். ( ரக் வகரடுப்தணவுகஷபனேம் 
ஶசர்த்து ங்கப்தட்டுள்ப வரத்த் வரஷக னொ. 7,113.05 றல்னறன் ஆகும். திர்ச் வசய்ஷக னல 
றனப்தப்ன 564,376.54 வயக்டரர், ிசரிகபின் ண்ிக்ஷக – 877,505 ஆகும்). 
 
4.14 கக்கரர் ம்திக்ணகப் பதரறுப்ன றறம் 
  

குநறக்சகரள்கள்: 
 

1994 இல் ரதிக்கப்தட்ட கக்கரர் ம்திக்ஷகப்  வதரறுப்ன றறம், 2002 ஆம் னடத்றல் அஷச்சஷ 
அங்கலகரத்துடன் அன் குநறக்ஶகரள்கள் ிஸ்ரிக்கப்தட்டு ற்சம் கலழ்க் கரட்டப்தட்ட ஶரக்கங்கஷப 
அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு இங்கற னகறன்நது. 
 
i. இனங்ஷகில் ிசரத்துஷநில் அதிினத்றஷ ஶற்வகரள்பலும், ிசர க்கபின் 

ஶசனஷண ஶம்தடுத்லும். 
 

ii. சறநறபினரண ிசரிகலக்கு குறுகறகரன ிசரக் கடன் சறகஷபச் வசய்து வகரடுத்ல். 
 

iii. சறநறபினரண ிசரிகலக்கு ிசர தன்தரட்டுப் வதரனட்கஷப (உள்படீுகஷப) ங்குல். 
 

iv. சறநறபினரண ிசரிகபின் றறச் சறங்கஷப றர்த்ற வசய்து வகரள்லம் வதரனட்டு, 
அர்கலக்கு சந்ஷக் கடன் சறகஷப வசய்து வகரடுத்ல். 

 

v. சறநறபினரண ிசரிகபின் ிசரத்துஷந அதிினத்ற, ஶசனன் ன்தண வரடர்தில் 
வபிவூட்டல் றகழ்ச்சறகஷப அனல் வசய்ல். 

 

vi. திர் ற்றும் தண்ஷ ினங்கு உற்தத்றத் வரறற்தரடு ற்றும் அஶஶதரன்று உற்தத்ற ீள் 
குத்ஷத்லுக்கரக சறநறபினரண ிசரிகலக்குத் ஶஷரண திந அனுசஷகஷபப் 
வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 

vii. ிசரத்துஷநின் அதிினத்றக்குத் ஶஷரண சறகஷபச் வசய்னேம் ஷகில் ிஶசட 
ிசரத்துஷந றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப அனல் வசய்ல். 

 
அனல் பெய்ப்தடுகறன்ந னணந: 
 

கக்கரர் ம்திக்ஷகப் வதரறுப்ன றறத்றன் திப்தரபர் சஷத னெனம் அந்ந் னடத்றற்கரண 
கனத்றட்டங்கள் அங்கலகரிக்கப்தட்டன் தின் அந்ந் றறுணத்றணரல் கனத்றட்டங்கள் அனல்  
வசய்ப்தடும். இந் றறத்றன் திப்தரபர் சஷதின் கட்டஷப்ன னரறு: 
 ஷனர் – கத்வரறல் அஷச்சறன் வசனரபர் 
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 உறுப்திணர் – கன அதிினத்ற ஆஷரபர் ரகம் 
 உறுப்திணர் – தி கக்கரபர், கத்வரறல் அஷச்சு 
 உறுப்திணர் – றஷநஶசரிின் ிஶசட திறறற 
 
றறத்றன் திரண னரணீட்டல் ணக: 

 

றறத்றன் திரண னரணீட்டல் ற வகரிவசத் வனரத்ர் சலட்டு ிற்தஷண னரணத்றல் 
குநறப்திடத்க்க என ீரகும் ணவும், அத் வரஷகஷ அவ்ப்ஶதரது ஶசற வனரத்ர் சஷதனேடன் 
ஶதசறத் ீர்ரணித்துக் வகரள்ப ஶண்டுவணவும் வதரறுப்னறுறில் குநறப்திடப்தட்டுள்பது. 
பகரிபெத் பனரத்ர்: 
 

95/1317/105/081 ஆம் இனக்க அஷச்சஷப் தத்றத்றன் னெனம், வகரிவசத் வனரத்ர் னும் ஷனப்தில் 

1963 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இனக்க றறச் சட்டத்றன் 17(2) ஆம் திரிின் திகரம் எதுக்கலட்டுச் 
சட்டத்றன் னெனம் கக்கரர் ம்திக்ஷகப் வதரறுப்ன றறத்றற்கு அனுப்தக் கூடிரறு றட்டி 
றறத்றற்கு வு  ஷப்தற்கரக அஷச்சஷ அங்கலகரம் ங்கறனேள்பது. 
 

ிசரத்துஷந டடிக்ஷககலக்கரக அச றஷக்கபங்கபிணரலும், றறுணங்கபிணரலும் 
னன்ஷக்கப்தடுகறன்ந அதிினத்ற ஶரசஷணகலக்கரக கக்கரர் ம்திக்ஷகப் வதரறுப்ன றறத்றனறனந்து 
றற ங்கப்தடுகறன்நது. இங்கு, ீண்டகரனக் கடன், குறுகற கரனக் கடன், திந கடன் ன்நரறு கடன் 
ங்கப்தடுதுடன், இற்கஷ 2016 ஆம் னடத்றல் கலழ்க் கரட்டப்தட்டரறு கக்கரர் ம்திக்ஷகப் 
வதரறுப்ன றறத்றனறனந்து றற ங்கப்தட்டுள்பது. 
 
அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டங்களும், அற்நறன் னன்சணற்நங்களும்: 
 
கன அதிினத்றத் றணக்கபம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 88.41 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 69.45 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 78% 
 

ரட்ட ட்டத்றல் உக் கபஞ்சறசரஷனகஷப அஷத்ல், வுணிரிலும், வரணநரகஷனிலும் 
கறரற சறநற ீர்ப்தரசணங்கஷபப் னணஷத்ல், ரத்ஷநில் ிசரப் தரஷகஷப அஷத்ல், 
க்கல்ஶர உர் ீர் கட்டுப்தரட்டு றகழ்ச்சறத் றட்டம், ஷ ழீ்ச்சறரணிகஷபப் வதரனத்துல், 
திங்த் அஷஷப் னணஷத்ல், ஶகரநஶப ன ரய்க்கரஷனப் னணஷத்ல், அம்தரஷந 
ரிக்கரனற – தரங்கர ீறஷப் னணஷத்ல், னத்ரிசறத் றனிர, வசய்ஷக தண்ரது 
ஷகிடப்தட்டினந் சுரர் 500 ல் கரிகஷப வசய்ஷக தண்ணுற்கு ற்நரறு வசப்தணிடுல், 
கம்தயர ித்றரத் ஶரட்டத்றற்கு அனகறல் அஷச் சுஷனேம், டிரக்டர் கடஷஷ அஷத்ல், 
றக்வ, வுணிர, இம்ஷதவட்டிக் குபம், சப்னல்கஸ்கந் ஆகற குபங்கஷபப் னணஷத்ல், 
கம்தயர ரட்டத்றன் ஆண்டிஅம்தன உக் கபஞ்சறசரஷனஷ தலதுதரர்த்ல், இயன இம்னல்வகரட 
டிரக்ஶர சந்றினறனந்து வசல்லும் றனக்கத்ண ரத்ஷஷ னணஷத்ல், கன ங்கறக் கடன் 
சறகள், கண்டி யசனக்க வற் கபஞ்சறசரஷனஷ அஷத்ல், 05 க்கரில் ஶசணப் தசஷப இட்டு 
வட்ஶனடி தப்தரசறச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்பல், ீரில் வசடிகள் னெனம் சுற்நரடல் ஶசம் வகரண்ட 
ஶசணப் தசஷப உற்தத்ற ஆகற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் அனல் வசய்ப்தட்டண. 
 
 
 



 

 
P e r f o r m a n c e  Report 2016 

 
Page 128 

ரட்டச் பெனகங்கள் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 37.86 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 12.42 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 32% 
 

ிசரப் தரஷகஷப அஷத்ல், வல்ஷன உனர்த்தும் கபங்கஷப அஷத்ல், கரபரண், தரற் கறங்கு, 
வகரடிக் கறங்கு, ஶரஷடச் வசய்ஷக ஆகற கனத்றட்டங்கள் அனல் வசய்ப்தட்டண. 
ரகர ெணதகள் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 37.86 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 12.42 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 32% 
 

ரட்ட ிசரப் திற்சற றஷனங்கஷப அதிினத்ற வசய்ல், ிசரக் கறறுகஷப அஷத்ல் 
ற்றும் திந அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் ஆகற கனத்றட்டங்கள் அனல் வசய்ப்தட்டண. 
ிெர, கன கரப்னறுறச் ெணத 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 0.93 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 0.93 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 100% 
 
ிெரத் பரறல் னற்ெறகள் ினது ங்கல் ிர 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 0.50 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 0.49 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 98% 
செற உவு ஊக்குிப்னச் ெணத 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 20.0 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 20.0 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 100% 
 
கன அதிினத்றத் றணக்கபத்றணரல் னன்பணடுக்கப்தட்ட கனத்றட்டங்கள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
றற னகரணத்தும்: 
 

றறத்றன் றற றஷனரண ஷப்னகபில் ஷப்னச் வசய்ப்தட்டுள்பதுடன், இந் றஷனரண 
ஷப்னகபினறனந்து கறஷடக்கும் ட்டி னரணத்றனறனந்து உரி கனத்றட்டங்கலக்கு றற 
ங்கப்தடுகறன்நது. றறத்றன் ஶஷகலக்கு ற்த றஷநஶசரிிடம் ஶகரரிக்ஷககஷப னன்ஷப்தன் 
னெனம், வகரிவசத் வனரத்ர் னரணத்றனறனந்து தத்ஷப் வதற்றுக் வகரள்பனரம். 
 

101. பகம்பதரத் குபத்ண 
அதிினத்ற பெய்ற்கு 
னன் னல் னணபத்து 
குபத்றனுள் ண்டல் ண் 
தடிந்து கரப்தட்ட ிம் 

 

102 குபத்றல் தடிந்றனந் 
ண்டல் ண் 
இந்றங்கணபப் 
தன்தடுத்ற 
அகற்நப்தடுல் 
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வசனவு றப்தடீு: னொ. 429.0 றல்னறன் (2016 ஆம் னடம்) 
 
னரணக் கக்கு:  
 

2015 - ட்டி னரணம் - னொ. 55.2 றல்னறன். 
2016 - ட்டி னரணம் - னொ. 54.8 றல்னறன் 
 
2015 – ரணரி னரணம் - னொ. 0.08 றல்னறன். 
2016 – ரணரி னரணம் - னொ. 0.026 றல்னறன் 
 
2015 – வரத் னறகள் - னொ. 55.26 றல்னறன் 
2016 – வரத் னறகள் - னொ. 54.83 றல்னறன் 
 
5. உள்பகக் கக்கரய்வுப் திரிவு 
 
உள்பகக் கக்கரய்வுப் திரிவு ன்தது, றறுணவரன்நறன் உள்பக றனரக னஷநஷின் இக்கத்ஷப் 
தரீட்சறப்தற்கரகவும், றப்தடீுகஷப ஶற்வகரண்டு ஶஷரண சறதரரிசுகஷப னன்ஷப்தற்கரகவும் 
றறுப்தட்டுள்ப சுரீண றப்தடீ்டு அனவகரன்நரகும். ற.தி. 133 இன் கலழ் கரட்டப்தட்டுள்ப கடஷகள், 
வதரறுப்னகள் ற்றும் திகஷப றஷநஶற்றுற்கரக கத்வரறல் அஷச்சறன் வசனரபரின் ஶடிக் 
கண்கரிப்தின் கலழ் இங்குகறன்ந அனவகரன்நரக இப் திரிவு றறுப்தட்டுள்பது. 
 
உள்பகக் கக்கரய்வுப் திரிின் திகள் 

 

i. அஷச்சறன் றனரக டடிக்ஷககள் வரடர்தில் இங்குகறன்ந உள்பக றனரக னஷநஷின் 
ஶதரற ன்ஷ, னஷநரண ன்ஷ வரடர்தில் வரடர்ச்சறரண றப்தவீடரன்ஷநனேம், சுரீண 
றப்தவீடரன்ஷநனேம் ஶற்வகரண்டு அஷச்சறன் வசனரபனக்கு அநறக்ஷக சர்ப்தித்ல். 
 

ii. அஷச்சறற்கு எப்தஷடக்கப்தட்டுள்ப அதிினத்றக் கனத்றட்டங்கஷபனேம், றட்டங்கஷபனேம் அனல் 
வசய்ல், றட்டங்கலம், றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலம் றர்தரர்க்கப்தட்டரறு அஷச்சறன் குநறக்ஶகரள்கள் 
றஷநஶற்நப்தடுகறன்நரறு ிஷணத்றநனுடனும், ிஷபவுப் வதனக்கத்துடனும் அனல் 
வசய்ப்தடுகறன்நஷ ற்றும் அற்நறன் னன்ஶணற்நம் வரடர்தில் சுரீண றப்தவீடரன்ஷந 
ஶற்வகரண்டு அஷச்சறன் வசனரபனக்கு அநறக்ஷக சர்ப்தித்ல். 

 
2016 ஆம் னடத்றல் அணடப் பதற்ந னன்சணற்நம் 
 

i. கரனரண்டு ரீறரக 04 கக்கரய்வு னகரஷத்துக் குலக் கூட்டங்கள் டரத்ப்தட்டண. 
 

ii. 40 கக்கரய்வுப் தரிஶசரஷணகள் டரத்ப்தட்டு அநறக்ஷககள் சர்ப்திக்கப்தட்டண. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
P e r f o r m a n c e  Report 2016 

 
Page 130 

 
 
 
 

 ிெரத் றணக்கபம் 
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சரக்கு 
 

ஶசற சுதடீ்சத்ஷ ஶரக்கரகக் வகரண்டு ிசரத்துஷநில் அறசறநந் றஷனஷ 
அஷடல் 

 

 

பெற்தி 
 

னற ினத்ற வசய்ப்தட்ட ிசரத் வரறல்தட்தங்கஷபப் திநப்தித்து 
ிஸ்ரித்லும், உரி ஶசஷகஷப ிசரிகலக்கும், உரி ல்னரத் 

ப்திணர்கலக்கும் வதற்றுக் வகரடுத்து, ஶசற உவு ற்றும் ஶதரசரக்குப் 
தரதுகரப்ஷத உறுறப்தடுத்தும் ஷகில் வதரனத்ரணதும், றஷனஶதநரணதுரண 

ிசரத்துஷந அதிினத்றஷ அஷடலும் 
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6. கத்பரறல் அணச்ெறன் கலழ் இங்குகறன்ந றறுணங்கள் 
 
6.1 ிெரத் றணக்கபம் 
 
றணக்கபத்றன் திரண திகள்: 
 

1. ஆரய்ச்சறகள் ஊடரக ீின் தல்ஶறு ிசரச் சூல் னங்கலக்கும் வதரனத்ரண ிசரத் 
வரறல்தட்தங்கஷப திநப்தித்ல். 
 

2. னற ஶம்தடுத்ப்தட்ட ிசரத் வரறல்தட்தங்கஷப ிசரிகள் சனெகத்றற்கு த்றில் 
ிஸ்ரித்ல். 

 

3. உர் த்றனரண ிஷ ற்றும் டுஷகப் வதரனட்கஷப உற்தத்ற வசய்து ிறஶரகறத்ல். 
 

4. வசடிகள் தரதுகரப்னச் சட்டம், தஷீடரசறணிகள் சட்டம், ண்பப் தரதுகரப்னச் சட்டம், ிஷகள் சட்டம் 
ஆகற சட்டங்கஷப அனல் வசய்ல். 

 

5. ிசரம் வரடர்தரண இன ட தரடவநறவரன்ஷந டரத்துலும், ிசரிகலக்கும், 
உத்றஶரகத்ர்கலக்கும் ஶஷரண திற்சற றகழ்ச்சறகஷப டரத்துலும். 

 

6. உவுப் திர் உற்தத்றனேடன் வரடர்னஷட சனெக, வதரனபரர றப்தடீுகஷப ஶற்வகரள்பல். 
 
பற்நற கரண்தற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள்கள்: 
 

உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டம், னக்கற துஷநகபின் அதிினத்ற ற்றும் 
ிசரத்துஷந அதிினத்றஷ ஶரக்கரகக்  வகரண்டு னன்வணடுக்கப்தடுகறன்ந அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கள் உட்தட ல்னர அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் ஊடரகவும் ஶடிரகவும், 
ஷநனகரகவும் ிசரத்துஷநனேடன் தின்ணிப் திஷந் 17 றஷனஶதநரண அதிினத்றக் 
குநறக்ஶகரள்கஷபனேம் வற்நற கரண்தற்கு இனக்கு ஷக்கப்தட்டுள்பது. 
 
 

2016 ஆம் னடத்றற்கரண றற எதுக்கலடுகளும் 2016.12.31 ண பெனவுகளும் 
அட்டண xxxiii 

கனத்றட்டம் னெனணம் ீண்டுனம் பெனவு 
எதுக்கலடு 
(னொ.றல்.) 

பெனவு 
(னொ.றல்.) 

எதுக்கலடு 
(னொ.றல்.) 

பெனவு 
(னொ.றல்.) 

றனரக ரதணச் செணகள் 31.7 28.84 424.50 415.78 
ிெர ஆரய்ச்ெற, அதிினத்ற  458.8 380.81 1,490.00 1,460.51 
ிரிரக்கல், திற்ெற 380.0 364.87 1,185.38 1,149.03 
ிண அத்ரட்ெறப்தடுத்ல் ரப் தரதுகரப்ன 670.5 610.79 1,199.38 1,158.90 
பரத்ம் 1,541.0 1,365.31 4,299.26 4,184.22 
 
 
6.6.1 ிெர ஆரய்ச்ெற, அதிினத்ற சணனத்றட்டம் 
 

 இனங்ஷகில் வற் வசய்ஷகில் தரறப்னச் வசலுத்துகறன்ந திரண ஶரய்கலக்கும், தஷீடகலக்கும் 
ரக்குப் திடிக்கக் கூடி 03 னற வல்னறணங்கள் உனரக்கப்தட்டண. 

 

o Ld 252 – 2 ½ ர, சறப்ன றநத் ஶரலுஷட குறுகற ட்ட டிவுஷட (சம்தர) வல்னறணரகும். 
சரசரி ிஷபச்சல் வயக்டரனக்கு சுரர் 4.5 வற்நறக் வரன்ணரகும். குறுகற 
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ஶதரகங்கஷபனேஷட திஶசங்கபில் ஷ ீர்ப்தரசண வற் வசய்ஷகக்குப் வதரனத்ரணது. இந் 
வல்னறணத்றன் வற் வசடிகள் டிந்து ிலறல்ஷன ன்ததுடன், வல் இஷன ரடுல் 
ஶரய்க்கும், வற் வசய்ஷகஷத் ரக்கும் ண்டுப் னச்சறக்கும் றரகவும், கதின றந ண்டுப் 
னச்சறக்கும் றரகவும் ரக்குப் திடிக்கக் கூடி ன்ஷஷக் கரட்டுகறன்நது. 
 

o Ld 253 – 85 ரட்கபில் னறர்ச்சறஷடகறன்ந இந் வல் இணத்றன் அரிசற ிரணது வள்ஷப 
றநத் ஶரலுஷட ீண்ட (ரடு) டிஷக் வகரண்டரகும். சரசரி ிஷபச்சல் வயக்டரனக்கு 
சுரர் 4.5 வற்நறக் வரன்ணரகும். உர் சஷக்கும் ன்ஷஷனேம், உரக உட்வகரள்பக் 
கூடி ன்ஷஷனேம் வகரண்ட வல்னறணரகும். அரிசற ி றநம் ங்குறல் றரகச் 
வசற்தடக் கூடி ன்ஷஷக் கரட்டுகறன்நது. இந் வல்னறணத்றன் வற் வசடிகள் டிந்து 
ிலறல்ஷன ன்ததுடன், வல் இஷன ரடுல் ஶரய்க்கும், வற் வசய்ஷகஷத் ரக்கும் 
ண்டுப் னச்சறக்கும் றரகவும், கதின றந ண்டுப் னச்சறக்கும் றரகவும் ரக்குப் திடிக்கக் 
கூடி ன்ஷஷக் கரட்டுகறன்நது. ட்சற அல்னது வள்பம் கரரக ஶதரகம் ரரகும் 
சந்ர்ப்தங்கபில் ட்சறஷ அல்னது வள்பத்ஷ ப்திச் வசல்னக் கூடி இணரக இந் 
வல்னறணத்ஷ வசய்ஷக தண்க் கூடி றஷனஷ கரப்தடுகறன்நது. 
 

o Bg 374 -  3 ½ ரம், அரிசற ிரணது வள்ஷப றநத் ஶரலுஷட ீண்ட (ரடு) டிஷக் 

வகரண்டரகும். சரசரி ிஷபச்சல் வயக்டரனக்கு சுரர் 5 வற்நறக் வரன்ணரகும். இந் 
ரட்டின் திரண கஷபகலக்கும், தஷீடகலக்கும் றரகச் வசற்தடக் கூடி ன்ஷஷக் 
கரட்டுகறன்நது. 
 

 ஶசண ிசரத்றன் ஶதரது சம்திர வல்னறணங்கபின் வசனரற்றுஷகஷ றப்திடுற்கரக 
தரிஶசரஷணகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பண. ‚சுது யணீட்டி‛, ‚டத்ரலு‛ ஆகற வல்னறணங்கள் 
னஷநஶ வயக்டரனக்கு 4.3 வ.வர., 4.1 வ.வர. ிஷபச்சஷனப் வதற்றுத் ந்து. இந் 
வல்னறணங்கபில் வகட்றம் குஷநந் அபவும் (0.1 ppm), இனம்னச் சத்து அறக அபவும் (33.0 ppm & 33.5 
ppm), சறன்க் 32.5 ppm ற்றும் 37.2 ppm அபவும் உள்படங்கறினந்து. 
 

  ‚ர‛ ணப்தடுகறன்ந ல்வபிஷ னஷநஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு ரநற, ரநற ீஷ 
ங்குல் ற்றும் உனர்ற்கு இடபித்னறல் உள்ப ரறும் ன்ஷஷச் ஶசரறப்தற்கு ரகர 
ீர்ப்தரசணத் றஷக்கபத்றன் உினேடன் ஆய்வரன்று ஶற்வகரள்பப்தட்டதுடன், குனரகல் 
ரட்டத்றல் ரநற, ரநற ீஷ ங்குல் ற்றும் உனர்ற்கு இடபித்ல் னும் னஷநஷக் 
கஷடப்திடிப்தறனூடரக ீர்ப்தரசணங்கபின் ண்ிக்ஷகஷ 2 – 5 ஷ குஷநத்துக் வகரள்ப 
னடினேவன்தது வரி ந்து. 

 

 வதரனறுஷ கரனறங்கன கறரத்றல் கரிவரன்ஷந அண்டிரக சறநற தரத்றகஷப என்று 
ஶசர்த்து வதரி தரத்றகபரக ரற்றும் னஷந தரீட்சரர்த்ரக ஶற்வகரள்பப்தட்டது. 
அஷக்கட்டுகலக்கு கலழ்ப் தக்கரக உள்ப 4% ீ றனத்ஷ இந் 
னஷநனைடரக ீண்டும் தன்தடுத் னடினேவண வரி ந்துடன், 
வதரதுரக 2 உஷப்ன ரட்கஷப ீப்தடுத்றக் வகரள்ப னடினேவணவும் 
வரி ந்து. இந் னஷந ஊடரக உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷக் 
கூட்டி, கூடி இனரதத்ஷப் வதந னடினேவன்தது வரி ந்து. 

6.1.2 உத உவுப் திர்கள் 
 

 02 னற திரிணங்கள் உனரக்கப்தட்டண. 
 

o MI 02 கனப்திண ஶசரப இணங்கள் வக்சறக்ஶகரிணரல் 
103 Hybrid Variety of  Maize  
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அநறனகப்தடுத்ப்தட்ட இணங்கள் னெனம் இணினத்ற வசய்ப்தட்ட ஶசரப இணரகும். சரசரி 
ிஷபச்சல் வயக்டரனக்கு சுரர் 5.5 – 6.5 வற்நறக் வரன்ணரகும் ன்ததுடன், வதற்றுக் வகரள்ப 
ரய்ப்னக் கரப்தடுகறன்ந ிஷபச்சல் வயக்டரனக்கு சுரர் 8 வற்நறக் வரன்ணரகும். ிக 
கனப்திணங்கலடன் எப்திடும் ஶதரது இக் கனப்திணரணது  

o ட்சற றஷனஷகபில் கூடி ிஷபச்சஷனப் (வயக்டரனக்கு சுரர் 8 வற்நறக் வரன்) 
வதற்றுத் னகறன்நது. 
 

o தறு (MI 7) – இந் தரசறப் தற்நறன் சரசரி ிஷபச்சல் வயக்டரனக்கு சுரர் 1.5 வற்நறக் 
வரன்ணரகும் ன்ததுடன், னனரது ிஷபச்சனறஶனஶ 80% ீத்றற்கும் ஶற்தட்ட 
ிஷபச்சஷனப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடிரக இனக்கும். 
 

 வபி ீர்ப்தரச னஷநின் கலழ் ிசரத் றஷக்கபத்றன் அஶசணப் தசஷப சறதரரிசுகள் சகறம் 
ஶசணப் வதரனட்கள் றனத்ம், வசரட்டு ீர்ப்தரசணம் ற்றும் ஶசர்த்துப் தரிப்தன் னெனம் கனப்திண 
றபகரய்ச் வசய்ஷககபின் ிஷபச்சஷன வயக்டரனக்கு 40 வற்நறக் வரன்ஷண ிடவும் 
கூடுனரகப் வதற்றுக் வகரள்ப னடினேவணவும், றன ஶற்தப்ன ீர்ப்தரச னஷநஷனேடன் எப்திடும் 
ஶதரது ீர்ப்தரசண ீர் தகர்ஷ சுரர் 50% ீத்றணரல் குஷநத்துக் வகரள்ப னடினேவணவும் 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டது. 

 

 வசரட்டு ீர்ப்தரசண னஷநின் கலழ் ிசரத் றஷக்கபத்றன் அஶசணப் தசஷப சறதரரிசு உத்ஷ 
கனஷ வசய்ப்தட்ட ீர் ங்கல் னஷநஷனேடன் ஶசணப் வதரனட்கள் றனத்ம், வசரட்டு 
ீர்ப்தரசணம் ற்றும் ஶசர்த்துப் தரிப்தன் னெனம் வதரி வங்கரச் வசய்ஷககபின் ிஷபச்சஷன 
வயக்டரனக்கு 40 வற்நறக் வரன்ஷண ிடவும் கூடுனரகப் வதற்றுக் வகரள்ப னடினேவணவும், றன 
ஶற்தப்ன ீர்ப்தரச னஷநஷனேடன் எப்திடும் ஶதரது ீர்ப்தரசண ீர் தகர்ஷ சுரர் 50% ீத்றணரல் 
குஷநத்துக் வகரள்ப னடினேவணவும் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது. 

 

 கஇலப்தள்ப கபப் திர் ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற றறுணத்றல், அனகன்ின திஶச ிசர 
ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற றஷனத்றன் ற்றும் அங்குவகரனவதனஸ்ம ண்வய் ற்றும் 
தற்நறணப் திர் ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற றஷனம் ஆகற இடங்கபில் என ீர் இஷநக்கும் 
தம்தினறனந்து ரவபரன்நறற்கு 60,000 லீற்நர்கலக்கும் கூடி ீஷ ிறஶரகறக்கும் அற 
வகரள்பபவுஷட சூரி சக்ற ீர் இஷநக்கும் 05 அனகுகள் றறுப்தட்டுள்பண. 

 

 2016 ஆம் னடத்றல் றகச் சறநந் சுற்நரடல் ஶசம் வகரண்ட தரரி அபினரண ிசரப் 
தண்ஷகலக்கரண ஜணரறதற ங்கப் தக்கம் கஇலப்தள்ப கபப் திர் ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற 
றறுணத்றற்கு ங்கப்தட்டது. உனர் னத்றல் ிசரத்துஷநின் ஶதரது பப் தரஷணஷ 
சறஷனப்தடுத்துற்கரக சூரி சக்ற வரறல்தட்தத்ஷக் கட்டிவலப்தி, குஷநந் சக்றலு 
சறஷனஷப் ஶதிச் வசல்றனூடரக, கஇலப்தள்ப கபப் திர் ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற 
றறுணம், தசுஷ ிசரத்துஷநஷக் வகரண்ட இனங்ஷகின் னனரது ஆரய்ச்சற ிசரப் 
தண்ஷரக இடம் திடித்துள்பது. 

 
6.1.3 சரட்டப் திர் அதிினத்ற 
 

 03 னற திரிணங்கள் உனரக்கப்தட்டண. 
 

o ரஷ (கன்ஶணரன சலணி 1) – உள்லர் ஶசர்ஷகஷபக் வகரண்டு உனரக்கப்தட்ட உர் 
த்றனரண சலணி ரஷிணவரன்நரகும். இவ் ரஷிணம் வதணர ஶரய்க்கு றரகச் 
வசற்தடக் கூடி ன்ஷஷக் கரட்டுகறன்நது. 
 

o ரஷ (கன்ஶணரன சறப்ன ரஷ) – ரறும் ன்ஷ தரிஶசரறக்கப்தட்டு றப்தடீ்டிற்கு 
உட்தடுத்ப்தட்ட உள்லர் சறப்ன ரஷிண ஶசர்வரன்நரகும் ன்ததுடன், ஶயரட்டல்  
ஷகத்வரறலுக்கும், ற்றுறத் ஶஷக்கும் உகந் இல்னகஷபக் வகரண்ட கூடி 
ிஷபச்சஷனப் வதற்றுத் னகறன்ந ரஷிணரக இணங் கரப்தட்டுள்பது. இஷ பர்ப்னத் 
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வரறல்தட்தத்ஷப் தரிப்தன் னெனம் டுஷகப் வதரனட்கஷப உற்தத்ற வசய்து வகரள்ப 
னடினேம். 
 

o ட்டக்கரய் (தத்ர) – என வகரடிில் சுரர் 08 கரய் ிஷபச்சஷனப் வதற்றுத் னகறன்ந ரவுத் 
ன்ஷனேஷட ட்டக்கரய் ஷகவரன்நரகும். கரய் என்நறன் சரசரி றஷந 700 – 1,000 
கறரம்கபரகும். இஷ பர்ப்னத் வரறல்தட்தத்ஷப் தரிப்தன் னெனம் டுஷகப் வதரனட்கஷப 
உற்தத்ற வசய்து வகரள்ப னடினேம். 
 

 உிர் தல்ஷகஷ தத் ஶரட்டங்கள் கனத்றட்டத்றன் கலழ் குண்டசரஷன தச் வசய்ஷக தரதுகரப்ன 
றஷனத்ஷ அதிினத்ற வசய்ற்கு னொ. 7.0 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 5 வயக்டரர் 
றனப்தப்தில் னறரக தத் ஶரட்டவரன்று அதிினத்ற வசய்ப்தட்டது. றநந் திற்சற ற்றும் 
ரரட்டு ண்டதத்றன் றர்ரப் திகள் னர்த்ற வசய்ப்தட்டுள்பதுடன், இந் ண்டதம் 2016 
எக்ஶநரதர் 14 ஆம் றகற றநந்து ஷக்கப்தட்டது. 

 
6.1.4 ினத்ற பெய்ப்தட்ட இந்றசரதகங்கள் 

 

 ணி இக்க அனகுகஷப உஷட ரன்கு சறல்லு உவு இந்றத்றற்குப் வதரனத்ப்தட்ட ஶட்டுறன 
ரிஷச டுஷக உதகவரன்று ரரிக்கப்தட்டது. இன் ரவபரன்நறற்கரண வகரள்பபவு 5 க்கர் 
ஆகும் ன்ததுடன், ஶசரபம், தறு, உலந்து, கவுப்தி, ஶசரர அஷ ிஷகஷப டுற்கு றகப் 
வதரனத்ரணது. 

 

 கரபரண் வசய்ஷகின் உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கம் ற்றும் சரிரண னஷநில் கறனற ீக்கம் 
வசய்ற்கரக கரபரண் கறனற ீக்கம் வசய்னேம் உதகவரன்று (வதரய்னர்) ரரிக்கப்தட்டு 
அநறனகம் வசய்ப்தட்டது. 
 

6.1.5 ிரிரக்கல், திற்ெற, பரடர்தரடல் சணனத்றட்டம் 
 

 ிடுறகள், அலுனகங்கள், தல் றஷனம், கற்ஷக கட்டிடத்  வரகுறகஷப ணீப்தடுத்லும், 
கட்டிடங்கஷப றர்ரித்ல் னெனம் ிசரக் கல்லூரிகபின் உட்கட்டஷப்ன சறகஷப 
ஶம்தடுத்லும். 

 

 உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் தின்ணரல் டந்து வசல்லும் ஷகஷச் 
ஶசர்ந் வள்பரஷ ரற்று டும் 313 இந்றங்கலம், 3,000 இற்கும் ஶற்தட்ட திந 
இந்றஶரதகங்கலம் ிசரிகள் த்றில் ிறஶரகறக்கப்தட்டண. 

 

 2016/ 18 கல்ிரண்டிற்கரக NVQ 6 ட்டத்றனரண (ிசர டிப்ஶபரர) தரடவநறகஷப டரத்தும் 05 
ிசரக் கல்லூரிகலக்கு 362 ரர்கலம், NVQ 5 ட்டத்றனரண (ிசர டிப்ஶபரர) 
தரடவநறகஷப டரத்தும் 06 ிசரக் கல்லூரிகலக்கு 214 ரர்கலம் இஷத்துக் 
வகரள்பப்தட்டதுடன், NVQ 06 ட்டத்றனரண ிசரக் கல்லூரிகபினறனந்து 174 ரர்கலம், NVQ 
5 ட்டத்றனரண ிசரக் கல்லூரிகபினறனந்து 137 ரர்கலம் தரடவநறகஷபப் னர்த்ற வசய்து 
வபிஶநறணர். 

 

 கன்ஶணரனஷில் றர்ரிக்கப்தட்டு, 2016 ஆம் னடத்றல் றநக்கப்தட்ட ஶசற ிசரத் கல் 
ற்றும் வரடர்தரடல் றஷனத்றல், திப்தரபர் (கல் ற்றும் வரடர்தரடல்), திரண 
அலுனகம், ிசர ரவணரனறச் ஶசஷின் கந்துட்ட அனகு, கற்னன, வசிப்னன றஷனத்றன் 
கறதிக் ற்றும் கல் வரறல்தட்தப் திரிவு ஆகற திரிவுகள் வகரண்டு வசல்னப்தட்டு றறுப்தட்டண. 

 

 ிசரத் றஷக்கபத்றன் ற்கரனத்றற்குரி வரறல்தட்த வசய்றகஷப ங்கும் “ග ොවිබිමට 
අරුණළු” னும் “திர் றனத்றற்கு அனசரம்” னும் 47 சறங்கப வரஷனக்கரட்சற றகழ்ச்சறகள் 
ஞரிற்றுக்கறஷகபில் ரஷன 6.30 ிக்கும், ிசரத்துஷநில் வற்நற கண்ட 
னன்ரறரிரண ிசரிகஷப அநறனகம் வசய்து ஷக்கும் “මිහිකත දිනුග ෝ” ன்நஷக்கப்தடுகறன்ந 
“றனத்ண பன்நர்கள்” னும் 38 சறங்கப வரஷனக்கரட்சற றகழ்ச்சறகள் வள்பிக்கறஷகபில் 
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ரஷன 6.15 ிக்கும், “ගකත බත කමත” ன்நஷக்கப்தடுகறன்ந “லும், செரறும், கபனம்” னும் 
10 சறங்கப வரஷனக்கரட்சற றகழ்ச்சறகள் எவ்வரன ரத்றணதும் இண்டரது வள்பிக்கறஷ 
ரஷன 6.15 ிக்கும், னொதரயறணி வரஷனக்கரட்சற அஷனரிஷசில் எபிதப்னச் வசய்ப்தட்டண. 
“රණ්බිමට අරුණළු” ன்நஷக்கப்தடுகறன்ந “பதரன் றனத்றற்கு அனசரம்” னும் 30 
றறடங்கஷபக் வகரண்ட 26 சறங்கப ித் வரஷனக்கரட்சற றகழ்ச்சறகள் சுரீண வரஷனக்கரட்சற 
னெனனம், ‘னனம் னற‛ னும் 20 றழ் வரஷனக்கரட்சற றகழ்ச்சறகள் சந்ம் வரஷனக்கரட்சற 
னெனனம் எபிதப்னச் வசய்ப்தட்டண. ஶலும், ශ්රෑද්ධා வரஷனக்கரட்சற அஷனரிஷச னெனம் 10 
றகழ்ச்சறகலம், රංගිරි அஷனரிஷச னெனம் 10 றகழ்ச்சறகலம், සියත வரஷனக்கரட்சற அஷனரிஷச 
னெனம் 09 வரஷனக்கரட்சற றகழ்ச்சறகலம் ரரிக்கப்தட்டு, அற்ஷந எபிதப்னச் வசய்ற்கரக 
ிசரத் றஷக்கபத்றனூடரக எலங்குகள் வசய்ப்தட்டு பப் தங்கபிப்ன வதற்றுக் 
வகரடுக்கப்தட்டது. 

 

 2016 ஆம் னடத்றல் ிசர றர ிசர ஆஶனரசஷண ஶசஷினூடரக 24,278 
ிணரக்கலக்கு/ திச்சறஷணகலக்கு தறல் அபிக்கப்தட்டண/ ீர்வுகள் ங்கப்தட்டண. அத்துடன் 19 Skype 
Vedio அஷப்னகள் ஊடரகவும் திச்சறஷணகலக்குத் ீர்வுகள் ங்கப்தட்டண. 

 

 தல்ஶறு திர்ச் வசய்ஷககள் வரடர்தரகவும் 56 தல்ஊடக இனட்டுகள் (IMMCD) 
ரரிக்கப்தட்டதுடன், 2016 ஆம் னடத்றல் றரட்ஷசச் வசய்ஷக வரடர்தில் சறங்கப வரறில் 01 
இனட்டு ரரிக்கப்தட்டது. இந் இனட்டுகஷப ிசரத்துஷந திற்சற டடிக்ஷககலக்கும், 
சு கற்ஷக டடிக்ஷககலக்கும் தனப்தட்ட உத்றஶரகத்ர்கலக்கும் தரிக்க னடினேம். 

 

 2016 ஆம் னடத்றல் ரவணரனற ிசரச் ஶசஷ ஊடரக ரத்றற்கு 32 றகழ்ச்சறகள் எனறதப்னச் 
வசய்ப்தட்டண. ிசரத்துஷநக்வகன்ஶந ணிரண ரவணரனற அஷனரிஷசவரன்ஷந ஆம்திக்க 
ஶண்டி ஶஷ சுட்டிக் கரட்டப்தட்டு, அற்கரக டடிக்ஷககள் டுக்கப்தட்டு னதுடன், இறல் 
krushi FM இஷத்ப அஷனரிஷச னன்ணின்று திரற்றுகறன்நது. இந் krushi FM ரவணரனறச் 
ஶசஷ www.krushifm.lk னும் இஷத்ப னகரி ஊடரக எனறதப்னச் வசய்ப்தடுகறன்நது. இந் 
ரவணரனறச் ஶசஷஷ  ஷகடக்கத் வரஷனஶதசற ஊடரகவும் வசிடுக்கக் கூடிரறு Android App 

அநறனகம் வசய்ப்தட்டுள்பது. இந் இஷத்ப அஷனரிஷசக்கரக தல்ஶறு ப்திணர்கள் 
உரரக, ற்றுற ிசரத் றஷக்கபம், தண்ஷ ினங்குற்தத்ற சுகரரத் றஷக்கபம், 
இனங்ஷக யதி அறகர சஷத னனரண றறுணங்கள் இஷத்துக் வகரள்பப்தடுகறன்நண. 

 

 ிசர வபிடீுகள் அனகு னெனம் 2016 ஆம் னடத்றல் 10 னற வபிடீுகள் (48,760 திறகள்) 
வபிிடப்தட்டதுடன், ீண்டும் அச்சறடப்தட்ட 21 வபிடீுகள் (91,500 திறகள்) அச்சறட்டு 
ிறஶரகறக்கப்தட்டண. இவ் வபிடீுகள் ிற்தஷண னெனம் வபிடீுகள் ிற்தஷண 
றஷனத்றனூடரக னொ. 2.7 றல்னறன் னரணத்ஷப் வதந னடிந்துள்பது. ரரந்ம் ிசரத் 
றஷக்கபத்றணரல் வபிிடப்தடுகறன்ந இஷத்பப் தத்றரிஷகவரன்று சுரர் 5,000 றன்ணஞ்சல் 
னகரிகலக்கு அனுப்தப்தட்டண. இன் னெனம் ிசரத் றஷக்கபத்றன் டடிக்ஷககள் 
வரடர்தில் தல்ஶறு ப்திணர்கலம் வபிவூட்டப்தடுகறன்நணர். 
 

6.1.6 ிண அத்ரட்ெறப்தடுத்ல் ற்றும் டுணகப் பதரனள் உற்தத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 
ிண ற்றும் டுணகப் பதரனள் அதிினத்ற 

 

 2015/ 16 வதனம் ஶதரகத்றற்கரக தறவு வசய்ப்தட்ட ிஷ வல் 68,458 னசல்கலம், 2016 சறறு 
ஶதரகத்றற்கரக தறவு வசய்ப்தட்ட ிஷ வல் 45,108 னசல்கலம் உற்தத்ற வசய்ப்தட்டண. (வரத் 
னடரந் உற்தத்ற 113,566 னசல்). இற்கஷ, இனக்கு ஷக்கப்தட்ட னடரந் ஶசற தறவு 
வசய்ப்தட்ட ிஷ வல் ஶஷில் 25% ீத்ஷப் னர்த்ற வசய்ஷனேம் ரண்டி, னடரந் தறவு 
வசய்ப்தட்ட ிஷ வல் ஶஷில் 80% ீத்றற்கும் கூடுனரண அபஷ ங்குற்கு 
ிசரத் றஷக்கபத்றற்கு னடிந்துள்பது. 

 

http://www.krushifm.lk/
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 2016 ஆம் னடத்றல் உத உவுப் திர் ிஷ உற்தத்ற 1,117,999 கற.கற. ஆகும். இன் னெனம் ஶசற 
ஶசரர ிஷத் ஶஷில் 54% ீத்ஷனேம், தறு ிஷத் ஶஷில் 37% ீத்ஷனேம், குக்கன் 
ிஷத் ஶஷில் 27% ீத்ஷனேம், றபகரய் ிஷத் ஶஷில் 27% ீத்ஷனேம், உலந்து 
ிஷத் ஶஷில் 25% ீத்ஷனேம் னர்த்ற வசய் னடிந்து. 

 

 2016 ஆம் னடத்றல் றனி ட்சற ற்றும் கடும் ஷ ன்தண உத உவுப் திர் உற்தத்றக்கு 
ஶரசரண தரறப்ஷதச் வசலுத்றதுடன், இந் ட்சற ற்றும் கடும் ஷ ன்தண வதரி வங்கர 
ரய்ப் னண்டு கறங்கு உற்தத்றில் கடும் தரறப்ஷதச் வசலுத்றரல், வதற்றுக் வகரண்ட ிஷபச்சல் 
றர்தரர்க்கப்தட்ட அபில் 10% ீரக ட்டுஶ இனந்து. 

 

 அசரங்க ிஷ உற்தத்றப் தண்ஷகபில் க்கநற ஆம்த ிஷ 1,961 கற. கறரனம், திந ிசரப் 
தண்ஷகள் ற்றும் எப்தந் ிசரிகள் னெனம் ற க்கநற ிஷ 10,654 கற. கறரனம் உற்தத்ற 
வசய்ப்தட்டண. 

 

 றஷக்கப ிசரப் தண்ஷகள் னெனம் 549,328 எட்டுனஷநச் வசடிகலம், 54,886 ஶர் னஷபத் 
ண்டுகலம், 599,959 ிஷச் வசடிகலம், 90,070 அனம்னகலம்  உற்தத்ற வசய்ப்தட்டண. 

 

 1999 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இனக்க வசடிகள் தரதுகரப்னச் சட்டத்றணதும், 2003 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் 
இனக்க ிஷகள் சட்டத்றணதும் கலரண எலங்குிறகபின் ஷவுகலம், அட்டஷகலம் 
சறங்கபம், றழ், ஆங்கறனம் ஆகற னம் வரறகபிலும் ரரிக்கப்தட்டு அரணிப்தின் வதரனட்டு 
சட்ட ர அறதர் றஷக்கபத்றடம் எப்தஷடக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 ிஷகள் சட்டத்றன் கலழ் 499 ிஷகஷபக் ஷகரள்ஶரர் தறவு வசய்ப்தட்டதுடன், 639 தறவுகள் 
னதுப்திக்கப்தட்டண. 

 

 வல், க்கநற, இஷன க்கநறகபின் எனங்கறஷந் தஷீடக் கட்டுப்தரடு வரடர்தில் 756 ிரிரக்கல் 
உத்றஶரகத்ர்கலக்கும், 1,462 ிசரிகலக்கும் திற்சற அபிக்கப்தட்டண. 
 

ெனெகத் ரக்கங்கள் 

 
 
 

6.1.7 ிண அத்ரட்ெறப்தடுத்லும், பெடிப் தரதுகரப்னம் 
 

 தந்ன், னனங்கன் ஆகற இடங்கபில் ிஷ தரிஶசரஷண ஆய்வுகூடம், திரந்ற ிஷ 
அத்ரட்சறப்தடுத்ல் ஶசஷ அலுனகங்கள் அஷக்கப்தட்டுள்பண. 

 

 ிஷகள் சட்டத்றன் கலழ் ிஷ ஷகரலர்கஷபப் தறவுவசய்னேம் தி வரடர்ந்தும் ஷடவதற்று 
னகறன்நது. 

 

 சந்ஷினறனந்து வதநப்தட்ட லரநரண ிஷ ரறரிகள் அற்நறன் த்ஷ றப்திடுற்கரக 
ஆய்வுகூடங்கபில் தரீட்சறக்கப்தட்டு னடிவுகள்’ ிஷ ஷகரலர்கபிடம் ங்கப்தட்டண. 

 

 ிஷகள் சட்டம் வரடர்தரக ிறப்னர்வு ஶஷனத்றட்டங்கள் டரத்ப்தட்டு னகறன்நண. 
 

தடம் 104 – 105 
னனங்கன் ிண அத்ரட்ெறப்தடுத்ல் செண 

 

 

தடம் 106 – 107 
கட்டுப்தரட்டிற்குப் திந்ற கபம் – கன்சணரனண 
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 தஷீடவகரல்னற ரறரிகலக்கரண கபஞ்சற சறகள் றர்ரிக்கப்தட்டு னகறன்நண. 
 

 கவுப்தி ர்க்கங்கபின் தணுத் தூய்ஷ, இணங்கரணுல் வரடர்தரக உத்றஶரகத்ர்கலக்குப் 
திற்சற அபிக்கப்தட்டண. 

6.1.8 இற்ணக ப னகரணத்தும் – ண்பப் தரதுகரப்னச் ெட்டத்ண அனல் பெய்ல் 
 

த்ற ஷனரட்டில் ிசரக் கரிகபில் இடம்வதறும் ண்ரிப்ன கரரக ிசர றனங்கபின் 
உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கம் தடிப்தடிரக ழீ்ச்சறஷடந்து னகறன்நது. இஷணக் கட்டுப்தரட்டிற்குள் 
வகரண்டு ந்து, ண்ரிப்ஷதக் குஷநப்தது ஶசற ஶஷரக இனக்கும் அஶ ஶஷப, ண்பப் 
தரதுகரப்னடன் தின்ணிப் திஷந்து கரப்தடுகறன்ந ீர்பப் தரதுகரப்ஷதனேம் இப் திஶசத்றல் 
ஷடனஷநப்தடுத்துறனூடரக திரண ீஶந்து திஶசரண த்ற ஷனரட்டின் றகலக்கு கறவு 
ீஷ னஷநரண எலங்குனஷநப்தடுத்ல் ஊடரக ிடுிப்தன் னெனம் திந கலலள்ப ீர்ஶங்கும் 
திஶசங்கலம் தரதுகரக்கப்தடுகறன்நது. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக னொ. 5.0 றல்னறன் றற 
எதுக்கப்தட்டதுடன், றற னன்ஶணற்நம் னொ. 4.33 றல்னறன் ஆகும். 
 
ெனெகத் ரக்கங்கள் 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.1.9 துரி ிண உற்தத்றப் தண்ண அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 

 ீர்ப்தரசணங்கஷபனேம், ீர் ங்கல் சறகஷபனேம் ஶம்தடுத்னறன் கலழ், கந்பரய், வதரனறுஷ, 
உடவல்ன, தட்டஅத் ிசரப் தண்ஷகபில் ீர்ப்தரசண னஷநஷகள் அஷக்கப்தட்டண. 

 

 தட்டஅத் ிஷத் றட்டறடல் றஷனம் ணீப்தடுத்ப்தட்டது. 
 
6.1.10 ிண உற்தத்ற ற்றும் பகரள்ணவு றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 
 எப்தந் அடிப்தஷடினரண வகரள்ணின் கலழ் தறவு வசய்ப்தட்ட ற்றும் அத்ரட்சறப்தடுத்ப்தட உத 

உவுப் திர் ிஷ 849 வற்நறக் வரன்னும், அத்ரட்சறப்தடுத்ப்தட்ட ிஷ வல் 56,917 னசலும், 
ற  க்கநற ிஷ 6 வற்நறக் வரன்னும் வகரள்ணவு வசய்ப்தட்டண. 

 
 
 
 
 
 
 
 

தடம் 108 – 109 – 110 
ண்பப் தரதுகரப்ன னணநகளும், ீர்பப் தரதுகரப்ன னணநகளும் கபத்றல் 
னன்பணடுக்கப்தடுல் 
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கன அதிினத்றத் றணக்கபம் 
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சரக்கு 

 

இனங்ஷக ிசரிகள் சனெகத்றணதும், ிசரக் கரிகபிணதும் 
றஷனஶதநரண அதிினத்ற 

 

 

 

 
பெற்தி 

 

இனங்ஷக ிசரிகள் சனெகத்றன் றஷனஶதநரண 
அதிினத்றனேடன், ல்னர ிசரக் கரிகபினறனந்தும் உச்ச 
ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடிரறு ரதண, 

உி, சட்ட ற்றும் னகரஷத்துச் ஶசஷகஷப குத்து 
கரனத்றற்குப் வதரனத்ரணரறு னன்வணடுத்துச் வசல்னல் 
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6.2 கன அதிினத்றத் றணக்கபம் 
 
ெட்டத்றற்கு அண றறுணம் பரடர்தரண அநறனகம்: 
 

இனங்ஷக ிசர க்கலக்குத் ஶஷரண சறகஷப வன்ஶலும் உச்ச ட்டத்றல் ங்கும் 
ஶரக்குடன், அதுஷ இங்கற ந் உவுத் றஷக்கபம் எறக்கப்தட்டு, 1957 எக்ஶநரதர் ரம் 01 ஆம் 
றகற கன ஶசஷகள் றஷக்கபம் ஆம்திக்கப்தட்டது. 1958 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இனக்க ல் 
கரிகள் சட்டத்றணரல் த்துபிக்கப்தட்ட இத் றஷக்கபம், 2000 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் இனக்க 
கன அதிினத்ற சட்டத்றற்கும், அறல் ஶற்வகரள்பப்தட்ட றனத்ங்கலக்கும் ற்த கன 
அதிினத்றத் றஷக்கபம் னும் வதரில் ற்ஶதரது ிசர க்கலக்கும், ரட்டிற்கும் திரற்நற 
னகறன்நது. 
சரக்கங்களும் திரண திகளும்: 
 

 அசரங்கத்றன் கத்வரறல் வகரள்ஷககலக்கு ற்த ிசரக் கரிகஷப ஈடுதடுத்துற்கரண 
ற்தரடுகஷபச் வசய்ல். 

 

 ிசரக் கரி உரிஷரபர்கள், ிசரக் கரிகஷப உஷட ிசரிகள், ரக்குடி 
ிசரிகள் ஆகறஶரரின் திர்ச் வசய்ஷக உரிஷகஷபப் தரதுகரப்தற்கரண ற்தரடுஷப 
ஷடனஷநப்தடுத்ல். 

 

 கன அஷப்னகஷபப் தறவு வசய்ற்கும், ஶதிச் வசல்ற்குரண எலங்குிறகஷப ஆக்குல் 
ற்றும் அவ் எலங்குிறகள் அனல் வசய்ப்தடுஷ உறுறப்தடுத்ல். 

 

 கன அதிினத்றப் ஶதஷகஷப றறுவுலும், அற்நறன் த்துங்கஷப 
ஷடனஷநப்தடுத்துற்கரண றகரட்டல்கஷபச் வசய்லும், ஶற்தரர்ஷனேம். 

 

 ீவு னலதும் அஷந்துள்ப கன கன அதிினத்றப் ஶதஷ ஆலஷகப் 
திஶசங்கலக்குரிரக ிசரக் கரிகள் வரடர்தரண கல்கள்/ ிதங்கள் அடங்கற 
ிசரக் கரிகள் ிதக் வகரத்வரன்ஷநத் ரரித்லும், ஶஷஶற்தடும் ஶதரது அறல் 
றனத்ங்கஷபச் வசய்து இற்ஷநப்தடுத்ற ஶதிச் வசல்னலும். 

 

 ிசரக் கரிகலக்குரிரக ரக்குடி ிசரிகள் திச்சறஷணகஷபனேம், திந ிசரிகள் 
திக்குகஷபனேம் ீர்ப்தற்கரண டடிக்ஷககஷப டுத்ல். 

 

 சறநற ீர்ப்தரச னஷநஷகபிணதும், ீர் னெனங்கபிணதும் உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கம், தரதுகரப்ன 
ற்றும் னகரஷத்துத்துடன் வரடர்னஷட ற்தரடுகஷப அனல் வசய்ல். 

 

 கன அதிினத்றச் சட்டத்ஷனேம், அசரங்கத்றன் கத்வரறல் வகரள்ஷககஷபனேம் ீநற 
வசற்தடும் ப்திணர்கலக்கு றரக சட்ட டடிக்ஷககஷப டுத்ல். 

 

 அசரங்கத்றன் ிசர ற்றும் திந ற்கரனத்றற்குரி அதிினத்றக் கனத்றட்டங்கஷப அனல் 
வசய்னேம் ஶதரது, திந றறுணங்கலக்குத் ஶஷரண ரதண, சட்ட, னகரஷத்து ற்றும் உிச் 
ஶசஷகஷப ங்குல். 
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இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ், 
 
பற்நற பகரள்ற்கு இனக்கு ணக்கப்தட்டுள்ப றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள்கள்: 
 

திர்ச் வசய்ஷக றனங்கள் சரர்ந்ரக வசய்ஷக தண்க் கூடி ல்னரக் கரிகஷபனேம் ிஷபவுப் 
வதனக்கனஷடரக திர்ச் வசய்ஷககலக்கு ஈடுதடுத்ற, கறரற ிசர க்கபின் வதரனபரரத்ஷக் 
கட்டிவலப்னஷனேம், ரட்டில் றஷனஶதநரண அதிினத்றஷ ற்தடுத்துஷனேம் ஶரக்கரகக் வகரண்டு, 
கன அதிினத்றத் றஷக்கபத்றணரல் 2016 ஆம் னடத்றல் கலழ்க் கரணும் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் 
அனல் வசய்ப்தட்டண. 
 
1. வசய்ஷக தண்ரது ஷகிடப்தட்டுள்ப ணினும், ீண்டும் வற் வசய்ஷகக்கரகப் தன்தடுத்க் கூடி 

ல் கரிகஷப ீண்டும் வசய்ஷக தண்ணுற்கரக ஶஷரண உட்கட்டஷப்ன சறகஷபச் 
வசய்து வகரடுத்ல். 

 

2. வசய்ஷக தண்ரது ஷகிடப்தட்டுள்ப ணினும், வற் வசய்ஷகக்கு எனஶதரதும் தன்தடுத் னடிர 
ல் கரிகஷப, திந உவுப் திர்கஷப வசய்ஷக தண்ணுற்கரக ஈடுதடுத்துலும், அற்குத் 
ஶஷரண உட்கட்டஷப்ன சறகஷபச் வசய்து வகரடுத்லும். 

 

3. உஷடப்வதடுத்து ஶசத்றற்கு உள்பரகறினக்கும் ல்னர ீர்ப்தரசண ரி குபங்கஷபனேம், 
கரல்ரய்கஷபனேம் னணஷத்ல். 

 

4. வள்பப் வதனக்ஷகக் கட்டுப்தடுத்துற்கும், வள்பப் வதனக்கறணரல் ற்தடக் கூடி ஶசங்கஷபக் 
குஷநப்தற்கரகவும் குபங்கஷப ஆரக்குலும், கரல்ரய்கஷபப் னணஷத்லும். 

 

5. ிசரப் தரஷகஷபப் னணஷத்ல். னனரண அதிினத்றப் திகள் னன்வணடுக்கப்தடுகறன்நண. 
 
2016 – 2018 உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்குச் சரந்றரக, சறநற 
ீர்ப்தரசணங்கஷபப் னணஷத்ல், வசய்ஷக தண்ரது ஷகிடப்தட்ட ல் கரிகஷப வசய்ஷக 
தண்ணுல் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் ீவு னலதுனள்ப சுரர் 30,000 வயக்டரர் ல் கரிகஷப 
ீண்டும் வசய்ஷக தண்ணுற்குத் றட்டறடப்தட்டுள்பதுடன், இன் னெனம் சுரர் 175,000 ிசரக் 
குடும்தங்கள் தன்வதறுவண றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. இந் றகழ்ச்சறத் 
றட்டத்றற்கு னடரந்ம் றஷநஶசரிிணரல் றற எதுக்கலடு வசய்ப்தடுதுடன், 
2016 சணரி 01 வரடக்கம் 2016 றவசம்தர் 31 ஷினரண தஞ்சரங்க னடம் 
கனத்றட்டம் அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந கரனப்தகுறரகும். ீின் 25 
ரட்டங்கபிலும் உள்ப எவ்வரன கன ஶசஷ றஷனனம் 
உட்தடுரறு இந் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் அனல் வசய்ப்தட்டண. 
 
6.2.1 ெறநற ீர்ப்தரெணங்கணபப் னணணத்லும், பெய்ணக தண்ரது 
ணகிடப்தட்ட ல் கரிகணப பெய்ணக தண்ணுலும் 
 

சறநற ீர்ப்தரசணங்கஷபப் னணஷத்லும், வசய்ஷக தண்ரது ஷகிடப்தட்ட ல் கரிகஷப 
வசய்ஷக தண்ணுலும் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக 2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 1,320.0 றல்னறன் றற 
எதுக்கப்தட்டது. இந் றற எதுக்கலடுகஷபப் தன்தடுத்ற ீின் 25 ரட்டங்கலம் உட்தடுரறு 895 

தடம் 111 
கம்தயர எத்சன கரல்ரணப் 
னணணத்ல் 
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கனத்றட்டங்கள் அனல் வசய்ப்தடுதுடன், 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு இற்றுள் 890 கனத்றட்டங்கள் னர்த்ற 
வசய்ப்தட்டுள்பண. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு வசனவு வசய்ப்தட்ட வரஷக னொ. 1,200.0 றல்னறணரகும். 
திர் தல்ணகப்தடுத்ல் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
 

வற் வசய்ஷகக்கரகப் தன்தடுத் னடிர ணினும், திந உவுப் திர்கஷப வசய்ஷக தண் 
னடினேரண, வசய்ஷக தண்ரது ஷகிடப்தட்டுள்ப ல் கரிகஷப, திந வதரனபரர 
டடிக்ஷககலக்குப் தன்தடுத்க் கூடி ித்றல் வசப்தணிடுஶ இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் 
ஶரக்கரகும். 2016 ஆம் னடத்றற்கு திர் தல்ஷகப்தடுத்ல் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக னொ. 50.0 
றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. இந் றற எதுக்கலடுகஷபக் வகரண்டு ீின் 21 ரட்டங்கள் உட்தடுரறு 

98 னற கனத்றட்டங்கள் அனல் வசய்ப்தடுகறன்நண. 2016 றவசம்தர் 31 ஆம் றகறக்கு இற்றுள் 96 
கனத்றட்டங்கபின் திகள் னடிக்கப்தட்டுள்பதுடன், அத் றகறக்கு வசனவு வசய்ப்தட்ட வரஷக னொ. 42.0 
றல்னறணரகும். 
 
6.2.3 கன அதிினத்ற ரட்ட அலுனகங்கணபனேம், கன செண றணனங்கணபனேம் 
தளதுதரர்த்லும், னற றர்ரப் திகணப சற்பகரள்பலும் 
 

ஶசஷகஷபப் வதற்றுக் வகரள்ப னஷக னம் ிசர க்கஷப 
ஊக்கபிக்கும் ித்றல் னற வரறல்தட்தங்கலடன் கூடி திர்ச் வசய்ஷக 
னஷநகஷப ஈடுதடுத்ற ரறரிச் வசய்ஷககள் சகறம் னற றட்டவரன்நறற்கு 
ற்த கன அதிினத்ற ரட்ட அலுனகங்கஷபனேம், கன ஶசஷ 
றஷனங்கஷபனேம் தலதுதரர்ப்தற்கும், னறரக கன ஶசஷ றஷனங்கஷப 
றர்ரிப்தற்கும் இன் னெனம் றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. இற்கரக 2016 ஆம் 
னடத்றற்கு னொ. 175.0 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. இக் கனத்றட்டம் 
2016.01.01 ஆம் றகற வரடக்கம் 2016.12.31 ஆம் றகற ஷ 
 அனல் வசய்ப்தடும். 
 
 

இற்கஷ கன அதிினத்ற ரட்ட அலுனகங்கஷபனேம், கன ஶசஷ றஷனங்கஷபனேம் 
தலது தரர்க்கும் டடிக்ஷகின் கலழ் 106 கனத்றட்டங்கள் அனல் 
வசய்ப்தடுதுடன், 2016 றவசம்தர் 31 ஆம் றகறக்கு இற்றுள் 105 
கனத்றட்டங்கபின் திகள் னர்த்ற வசய்ப்தட்டுள்பண. னறரக கன 
அதிினத்ற ரட்ட அலுனகங்கஷபனேம், கன ஶசஷ 
றஷனங்கஷபனேம் அஷக்கும் டடிக்ஷகின் கலழ் 15 கனத்றட்டங்கள் 
அனல் வசய்ப்தடுதுடன், 2016 றவசம்தர் 31 ஆம் றகறக்கு இவ் ல்னரக் 
கனத்றட்டங்கபிணதும் திகள் னர்த்ற வசய்ப்தட்டுள்பண. வசனவு 
வசய்ப்தட்ட வரஷக னொ. 165.0 றல்னறணரகும். 
 
6.2.4 உக் கபஞ்ெறெரணனகணப அணத்ல் 
 

உக் கபஞ்சறசரஷனகபின் வகரள்பபஷ அறகரிப்தஷனேம், உ ிறஶரகத்ஷ சலரக 
ஶற்வகரள்ஷனேம் ஶரக்கரகக் வகரண்டு இக் கனத்றட்டம் அனல் வசய்ப்தடுகறன்நது. இற்கஷ 
ீின் 14 ரட்டங்கள் உட்தடுரறு 17 உக் கபஞ்சறசரஷனகஷப அஷப்தற்கரக 2016 ஆம் 
னடத்றற்கரக னொ. 50.0 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. இன் கலழ் 2016 எற்ஶநரதர் 31 ஆம் றகறக்கு 

தடம் 112 
றனசகரணன ரட்டத்றன் ம்தனகரம் 
கன செண றணனத்ணப் தளது தரர்த்ல் 

 

 

தடம் 113 
றனசகரணன தன்குபம் உக் 
கபஞ்ெறெரணன 
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இற்றுள் 3 கனத்றட்டங்கபின் திகள் னடிக்கப்தட்டுள்பதுடன், ஞ்சற கனத்றட்டங்கபின் வதௌீக 
னன்ஶணற்நம் 75% ீரகும். இற்கரக இதுஷ வசனவு வசய்ப்தட்ட வரஷக னொ. 47.04 றல்னறணரகும். 
*(ஶசணப் தசஷப உற்தத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம், டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷக றகழ்ச்சறத் றட்டம், னத்ரிசறத் 

றனிர, “සිමු”  ிசரப் வதண்கள் சங்கங்கள் ஆகற றகழ்சறத் றட்டங்கள் வரடர்தரண ிதங்கள், 
கத்வரறல் அஷச்சறன் திரண றழ்ச்சறத் றட்டங்கபின் கலழ் கரட்டப்தட்டுள்பண). 
 

கன அதிினத்றத் றணக்கபத்றணரல் னன்பணடுக்கப்தட்ட அதிினத்றக் கனத்றட்டங்கபின் னன்சணற்நம்: 
 

அட்டண xxxiv 

 னக்கற துணந – உவுப் தரதுகரப்ன   

 பற்நற பகரள்ற்கு 
றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந றணனசதநரண 
அதிினத்றக் குநறக்சகரள்கள் 1, 2, 3 

றற னன்சணற்நம் பதௌீக னன்சணற்நம் 

 றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 2016 றற 
எதுக்கலடு 
(னொ.ற.) 

2016.12.31 ஆம் 
றகறக்கு 
பெனவு 
(னொ.ற.) 

றற 
னன்சணற்நம் 

(%) 

2016 றற 
எதுக்கலடு 
(னொ.ற.) 

2016.12.31 ஆம் 
றகறக்கு 
பெனவு 
(னொ.ற.) 

றற னன்சணற்நம் 
(%) 

1. அணக்கட்டுகணபப் 
னணணத்ல் 

1,999.0 1,935.0 97% 1,000.0 1,495.0 150% 

 வள்பப் வதனக்கு ஶசங்கள்       
அனிகள் (Cascade) னணஷப்ன 

டிகரனஷப்ன னஷநஷகள்/ 
கரல்ரய்கஷப ஶம்தடுத்ல் 
ஷகிடப்தட்ட குபங்கஷபப் 
னணஷத்ல் 

ிசரப் தரஷகஷபப் 
னணஷத்ல் 

2. குபங்கணபப் னணணத்ல் 1,318.0 1,200.0 90% 1,266.0 895.0 70.7% 

 றர்ரங்கஷப அஷத்ல்       

ீர்ப்தரசணக் கரல்ரய்கஷபப் 
னணஷத்ல் 

ல் வபி கரல்ரய்கஷபப் 
னணஷத்ல் 

ிசரப் தரஷகஷபப் 
னணஷத்ல் 

3. பள்பப் பதனக்கு/ உர்ீர்க் 
கட்டுப்தரட்டு டிகரனணப்ன 
னணநணகணப (Flood prone) 

சம்தடுத்ல் 

49.0 42.0 85% 250.0 98.0 39.2% 

 ஶசரஜரன் னஷந (கரல்ரய்/ 
அஷக்கட்டு) 

      

தண் ீர்ப்தரசண னன்ஶணரடி 
னஷநஷகள் 

4. திரண அலுனகத்ஷனேம் 
ரட்ட அலுனகங்கஷபனேம் 
தலதுதரர்த்ல் 

24.0 22.0 94% 13.0 24.0 184% 

5. கன ஶசஷ 
றஷனங்கஷபனேம், உக் 
கபஞ்சறசரஷனகஷபனேம் 
தலதுதரர்த்ல் 

99.0 95.0 96% 77.0 82.0 106% 

6. னறரக கன ஶசஷ 
றஷனங்கஷப அஷத்ல் 

49.0 47.0 94% 8.0 15.0 187% 

7. னறரக உக் 
கபஞ்சறசரஷனகஷப அஷத்ல் 

48.0 44.0 93% 16.0 19.0 118% 
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 ிெர, கன கரப்னறுறச் ெணத 
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சரக்கு 

 
உள்லர் ிசரத்துஷநில் னன்ஷ தரதுகரனணரக இனந்து, 

வற்கரசறரிஶனஶ னன்ரறரிரண ிசரக் கரப்னறுற றறுணரகத் 
றகழ்ல் 

 

 
பெற்தி 

 
ிசரக் கரப்னறுறஷனேம், தரதுகரப்ஷதனேம் ங்குற்கரண கூட்டரண 
னற்சறகலடன் வரடர்னஷட றறுணங்கஷப எனங்கறஷப்னச் வசய் 
ண்ம் சர்ஶச ரீறில் அங்கலகரிக்கப்தட்ட றகச் சறநந் ஶசஷஷ 

ங்குல். 
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6.3 ிெர, கன கரப்னறுறச் ெணத 
 
ெட்டத்றற்கு அண றறுணம் பரடர்தரண அநறனகம்: 
 

றடீர் அணர்த் றஷனஷகபின் ஶதரது உள்ரட்டு ிசரத்துஷநஷனேம், ிசரிகஷபனேம் 
தரதுகரப்தறல் அசுக்குள்ப வதரறுப்திஷண றஷநஶற்றும் ஷகில், 1973 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இனக்க 
ிசரக் கரப்னறுறச் சட்டத்றன் கலழ், ிசரத்துஷந கரப்னறுறக்கரண எஶவரன அச கரப்னறுற 
றறுணரக ிசரக் கரப்னறுறச் சஷத றறுப்தட்டது. 1999 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இனக்க ிசர, 
கன கரப்னறுறச் சட்டத்றனூடரக குநறத் திகள் ஶலும் ிரிவுதடுத்ப்தட்டு, ிசர, கன 
கரப்னறுறச் சஷத ன்ந வதரில் ீள் றறுப்தட்டது. 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 உள்லர் ிசரத்துஷநில் கரப்தடுகறன்ந அரண றஷனஷகஷபக் குஷநப்தற்கும், 
றறுணத்றன் றற ஸ்றத் ன்ஷஷ ற்தடுத்துற்கும் துரக, ஷடனஷநிலுள்ப கரப்னறுறத் 
றட்டங்கஷப இற்ஷநப்தடுத்துலும், னற கரப்னறுறத் றட்டங்கஷப அநறனகம் வசய்லும். 

 

 உள்லர் ிசரிகலக்கு இத் துஷநில் றஷனரக ீடித்றனப்தற்கு துரக, ஷடனஷநிலுள்ப 
சனெக தரதுகரப்னத் றட்டங்கஷப இற்ஷநப்தடுத்துலும், னற தரதுகரப்னத் றட்டங்கஷப அநறனகம் 
வசய்லும். 

 

 றறுணத்றற்கு உரிரண உள்லர் ற்றும் சர்ஶச த் சரன்நறழ்கஷபப் வதற்றுக் வகரள்பல். 
 

 உரி திந றறுணங்கலடன் சறநந் எனங்கறஷப்ஷதப்/ வரடர்திஷணப் ஶதிச் வசல்னல். 
 

 றனப்றகரண ரடிக்ஷகரபர் சனெகவரன்ஷநப் ஶதிச் வசல்னல். 
 

 றறுணத்றன் ணி ற்றும் வதௌீக பங்கஷப அதினத்ற வசய்லும், றனரக டடிக்ஷககஷப 
னஷநரகப் ஶதிச் வசல்னலும். 

 
திகள்: 
 

 திர்ச் வசய்ஷகக் கரப்னறுறத் றட்டங்கள் (வல் ற்றும் திந திர்கள்). 
 

 கரல்ஷட ப கரப்னறுறத் றட்டம். 
 

 ஆனேட் கரப்னறுறத் றட்டங்கள். 
 

 சுவசத் சுகரரக் கரப்னறுறத் றட்டம். 
 

 றடீர் ிதத்து கரப்னறுறத் றட்டம். 
 

 ிசர உதகங்கள் கரப்னறுறத் றட்டம். 
 

 கபஞ்சறசரஷனக் கரப்னறுறத் றட்டம். 
 

 சனெகப் தரதுகரப்னத் றட்டம். 
 

 ிசரிகள் ஏய்வூற ற்றும் சனெகப் தரதுகரப்னத் றட்டம். 
 

 ீணர் ஏய்வூற ற்றும் சனெகப் தரதுகரப்னத் றட்டம் 
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றணனசதநரண ிெரத்துணநண ஊக்குிப்தண சரக்கரகக் பகரண்டு னன்பணடுக்கப்தட்ட 
அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கள் 
 
6.3.1 ிெரிகள் ஏய்வூற ற்றும் ெனெகப் தரதுகரப்னத் றட்டம் 
 

 
குநறக்சகரள்கள்: 
 

 1987 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இனக்க ிசரிகள் ஏய்வூற ற்றும் சனெகப் தரதுகரப்னத் றட்டச் 
சட்டத்றலுள்ப ற்தரடுகலக்கு அஷ 2014 ரர்ச் ரம் 14 ஆம் றகற 1855/49 ஆம் இனக்க 
அறிஶசட ர்த்ரணிில் திசுரிக்கப்தட்ட எலங்குிறகள் னெனம் ிசரிகள் ஏய்வூறத் 
றட்டம் ீபஷக்கப்தட்டு, 2014 சணரி ரம் 01 ஆம் றகறினறனந்து அனலுக்கு னரறு னற 
ஏய்வூறத் றட்டம் அனல் வசய்ப்தட்டது. இற்கரண றறரக 2014 வு – வசனவுத் றட்ட 
ஶரசஷணகள் ஊடரக னொ. 1,000.0 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், 2015 வு – வசனவுத் றட்டத்றன் 
னெனம் அடுத்து னம் னென்று னடங்கபில் னொ. 5,000.0 றல்னறன் றறஷப் வதற்றுத் னற்கரண 
ற்தரடுகள் வசய்ப்தட்டுள்பண. 

 

 ஶசற வதரனபரரத்ஷக் கட்டிவலப்னற்கு அபப்தரி தங்கரற்றும் ீணர் சனெகத்றற்கு 60 
ஷத் ரண்டி தின் அச் சனெகத்றற்கு வதரனபரர ரீறில் தக்கதனரக இனப்தஶ இன் 
திரண ஶரக்கரகும். இங்கு ல்னர ி த்றலும், ல்னர இடத்றனறனந்தும் றுஷஷ எறப்தஶ 
திரண குநறக்ஶகரபரகும். 

 
னன்சணற்நம்: 
 

 ிசரிகள் ஏய்வூற ற்றும் சனெகப் தரதுகரப்னத் றட்டத்றற்கு 2016 ஆம் னடத்றற்கரண றற 
எதுக்கலடரக னொ. 2,556.7 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு வசனவு னொ. 2,655.35 
றல்னறணரகும் ன்ததுடன், றற னன்ஶணற்நம் 104% ீரகும். வதௌீக இனக்கு 147,521 கரப்னறுற 
உரிஷக் ஶகரரிக்ஷகரபர்கலக்கு உரித்துக் வகரடுப்தணவு வசலுத்துரகும். 141,260 உரிஷக் 
ஶகரரிக்ஷகரபர்கலக்கு வகரடுப்தணவு வசலுத்ப்தட்டது. வதௌீக இனக்கு னன்ஶணற்நம் 94% 
ீரகும். 

 

 ீணர் ஏய்வூற ற்றும் சனெகப் தரதுகரப்னத் றட்டத்றற்கு 2016 ஆம் னடத்றற்கரண றற 
எதுக்கலடரக னொ. 74.5 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு வசனவு னொ. 54.75 
றல்னறணரகும் ன்ததுடன், றற னன்ஶணற்நம் 73% ீரகும். வதௌீக இனக்கு 5,917 கரப்னறுற 
உரிஷக் ஶகரரிக்ஷகரபர்கலக்கு உரித்துக் வகரடுப்தணவு வசலுத்துரகும். 3,724 உரிஷக் 
ஶகரரிக்ஷகரபர்கலக்கு வகரடுப்தணவு வசலுத்ப்தட்டது. வதௌீக இனக்கு னன்ஶணற்நம் 63% 
ீரகும். 
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6.3.2 ிெரத் பரறல் னற்ெறரபர்களுக்கரக னென்நரந் ப்ன கரப்னறுறத் றட்டத்ண அநறனகம் 
பெய்ல் 
 

ிசர, கன கரப்னறுறச் சட்டத்றணரல் ிசர, கன கரப்னறுறச் சஷதக்கு அபிக்கப்தட்டுள்ப 
த்துங்கபின் திகரம், ிசரிகபின் அஷசனேம், அஷசர வசரத்துக்கள் வரடர்தரக கரப்னறுறத் 
றட்டவரன்ஷந ஷடனஷநப்தடுத்தும் உரிஷ இச் சஷதக்கு அபிக்கப்தட்டுள்பதுடன், இற்கஷ 
ற்ஶதரது ஷடனஷநிலுள்ப சனெகப் தரதுகரப்னத் றட்டங்கலக்கு 
ஶனறகரக, ிசரிகபின் ஶரட்டரர் ரகணங்கலக்கு னென்நரந் 
ப்ன கரப்னறுறத் றட்டவரன்று அநறனகம் வசய்ப்தட்டு 
ஷடனஷநப்தடுத்ப்தடுகறன்நது. இந் னென்நரந் ப்ன கரப்னறுறத் 
றட்டத்ஷ அநறனகப்தடுத்துற்கரக னகர் ஷனஷப்ஷத 
றறுவும் ஶதரது கறரற ஶஷனில்னர ீத்ஷக் குஷநப்தற்கு 
து றறுணத்றற்கு னடிந்துள்பது. 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 ிசரிகள் சனெகத்றணரல் அர்கபின் ிசர டடிக்ஷககலக்கரகப் தன்தடுத்தும் 
ரகணங்கலக்கு குஷநந் ஷப் தத்றற்கு னென்நரந் ப்ன கரப்னறுறக் கரப்தடீ்ஷட ங்குல். 

 

 உறுறரணதும், உள்படங்கனரணதும், றஷனஶதநரணதுரண வதரனபரர பர்ச்சற, னலஷரணதும், 
ிஷபவுப் வதனக்கனஷடதுரண ஶஷன ரய்ப்ன, ல்ஶனரனக்கும் வகௌறக்க வரறல் னும் 
றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷப வற்நற வகரள்பல். 

னலீடு: னொ. 737.0 றல்னறன் 
தணரபிகள்: ிசரிகள் 
பதறுசதறு/ ிணபவு: ிசரிகபின் ரழ்க்ஷகத் த்ஷ உர்த்துற்கரக, சட்டத்றணரல் 
அபிக்கப்தட்டுள்ப த்துங்கபின் திகரம், ிசர, கன கரப்னறுறச் சஷதிணரல் கரப்னறுறத் 
றட்டங்கள் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தடுதுடன், 2015 ஆம் னடத்றனறனந்து ிசரிகபின் ஶரட்டரர் 
ரகணங்கஷப, சந்ஷப் வதறுறிலும் தரர்க்க சுரர் 20% ீம் குஷநரண ஷப் தத்றன் கலழ் 
கரப்னறுற வசய்றனூடரக ிசரிகபின் கறச் சக்றஷக் கூட்டுற்கு தங்கபிப்னச் 
வசலுத்ப்தட்டுள்பது. 
 
6.3.3 “பகத்ட்ட அன” ன்நணக்கப்தடுகறன்ந “லுக்கு பபிச்ெம்” – உ ரணி றகழ்ச்ெறத் 
றட்டத்துடன் இணந் கரப்னறுறத் றட்டம் 
 

2014/15 வதனம் ஶதரகத்றனறனந்து ‚வகத்ட்ட அன‛ ன்நஷக்கப்தடுகறன்ந லுக்கு வபிச்சம் உ 
ரணி றகழ்ச்சறத் றட்டத்துடன் இஷந் கரப்னறுறத் றட்டத்ஷ அனல் வசய்னேம் வதரறுப்ன இச் 
சஷதிடம் எப்தஷடக்கப்தட்டது. அற்கஷ, 2016 ஆம் னடத்றலும் 2016 சறறு ஶதரகத்றலும், 2016/ 17 
வதனம் ஶதரகத்றலும் இக் கரப்னறுறத் றட்டம் வற்நறகரக ஷடனஷநப்தடுத்ப்தட்டது. இங்கு குநறப்தரக 
உ ரணிம் வரடர்தரண அசரங்கத்றன் னற வகரள்ஷககலக்கு ற்த 2016 சறறு ஶதரகத்றலும், 2016/17 
வதனம் ஶதரகத்றலும் ஷப் தம் அநிடரஶனஶ திர்ச் வசய்ஷக ஶசங்கலக்கரக ட்டஈடு 
வசலுத்துற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டது. 

Farmers Week – Granting Farmers pension  
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சரக்கங்கள்: 
 

 இக் கரப்னறுறத் றட்டத்றன் னெனம் வற் வசய்ஷகில் ஈடுதடும் ிசரிகபின் உற்தத்றத் 
வரறற்தரடு ஊக்குிக்கப்தடுதுடன், வள்பப் வதனக்கு, ட்சற ஶதரன்ந றடீர் ிதத்துகபின் ஶதரது 
ிசர க்கலக்கு னகங் வகரடுக்க ஶரிடுகறன்ந வதரனபரரக் கஷ்டங்கஷப றர்த்ற வசய்து 
வகரள்லம் ஷகில் சஷதிணரல் றஷநஶற்நப்தடுகறன்ந திகஶபர அபப்தரிது. 

 

 தட்டிணிில் ரடுஷ னடிவுக்குக் வகரண்டு னல், உவுப் தரதுகரப்ஷதனேம், உர் 
ஶதரசரக்ஷகனேம் அஷடல், றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷ ஊக்குித்ல் ஆகற றஷனஶதநரண 
அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷப வற்நற கரல். 

 
னன்சணற்நம்: 
 

 ‚வகத்ட்ட அன‛ ன்நஷக்கப்தடுகறன்ந ‚லுக்கு வபிச்சம்‛ உ ரணி றகழ்ச்சறத் றட்டத்துடன் 
இஷந் கரப்னறுறத் றட்டத்றற்கு 2016 ஆம் னடத்றற்கரண றற எதுக்கலடரக னொ. 760.0 றல்னறன் 
றற எதுக்கப்தட்டதுடன், 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு வசனவு னொ. 255.44 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், றற 
னன்ஶணற்நம் 34% ீரகும். வதௌீக இனக்கு 213,913 கரப்னறுற உரிஷக் ஶகரரிக்ஷகரபர்கலக்கு 
உரித்துக் வகரடுப்தணவு வசலுத்துரகும். 63,862 உரிஷக் ஶகரரிக்ஷகரபர்கலக்கு வகரடுப்தணவு 
வசலுத்ப்தட்டது. வதௌீக இனக்கு னன்ஶணற்நம் 30% ீரகும். 
 

6.3.4 ிெர அதிினத்றக்கரண ெனெகப் தரதுகரப்ன – ிெரக் கரப்னறுறனேம், ட்டஈடு 
பெலுத்துலும் 
 

சுட்டிகணப அடிப்தணடரகக் பகரண்ட (INDEX BASE) செங்கணப றப்தீடு பெய்னேம் னணந 
 

ற்சம் சர்ஶச ரீறரக ிஷணத்றநன் றக்க ஶசஷகள் த்றஷணப் 
ஶதிச் வசல்லும் திர்ச் வசய்ஷகக் கரப்னறுறத் துஷநில் ஈடுதட்டுள்ப 
னன்ஶணரடி றறுணங்கலடன் இஷந்து, அர்கபது னற 
வரறல்தட்தங்கஷபனேம், தட்த னஷநகஷபனேம் கஷடப்திடித்து, உள்லர் 
ற்றும் சர்ஶச அரண னகரஷத்து னஷநகஷபப் 
தன்தடுத்துற்கும், அனூடரக அடுத்து னம் னடங்கபில் இச் 
சஷதின் ஶசஷகஷப உர்ந் ட்டத்றற்குக் வகரண்டு னற்கும் 
றட்டறடப்தட்டுள்பது. 
 
 
 
குநறப்தரக திர்ச் வசய்ஷகக் கரப்னறுறத் றட்டங்கபின் ஶதரது ட்டஈடு வசலுத்தும் ஷடனஷநக்கரக 
ற்சம் தன்தடுத்ப்தடுகறன்ந னஷநரகற கண்கலக்குப் னனப்தடுகறன்ந ட்டத்றல் ஶசங்கஷப 
றப்தடீு வசய்னேம் னஷநக்குப் தறனரக, சுட்டிகஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட (INDEX BASE) 
ஶசங்கஷப றப்தடீு வசய்னேம் னஷநவரன்ஷநப் தன்தடுத்துற்கு ற்சம் றட்டங்கள் 
குக்கப்தட்டுள்பண. இன் னெனம் ிசர க்கலக்கு ட்டஈடு வசலுத்தும் ஶதரது, இன்நஷ 
றரரணதும், ிஷணத்றநன் றக்கதுரண னஷநவரன்ஷநக் கஷடப்திடிப்தற்குத் 
றட்டறடப்தட்டுள்பது. 

தடம் 114 
பயரப்பதரத்ரணண, கபனன்திந்துனுப னும் இடத்றல் 
றறுப்தட்டுள்ப ன்ணிக்க ரணிணன அரணிப்ன றணனம் 
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சரக்கங்கள்: 
 

 னற திர்ச் வசய்ஷககலக்கரக கரப்னறுறத் றட்டங்கஷப அநறனகம் வசய்ல். 
 

 கரனறஷன வுகஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட சுட்டிவரன்ஷந அநறனகம் வசய்ல். 
 

 ிசரிகள் வரடர்தரண வுகள் அடங்கற MIS வன்வதரனவபரன்ஷநக் கட்டிவலப்னல். 
 

 ிசர அரண றஷனஷகள் வரடர்தில் ஆதத்துகஷப அநறத் னம் னஷநஷவரன்ஷநக் 
கட்டிவலப்னல். 

 

 ட்த வப்தறஷன ரற்நங்கள் ற்றும் அன் ரக்கங்கஷப ிர்ப்தற்கரக துரி டடிக்ஷககஷப 
டுத்ல் ஆகற றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷப வற்நற வகரள்பல். 

 
னலீடு (US$): 1,430,000 
அதிினத்றப் திரிவு: கத்வரறல் 
கரனப்தகுற: 36 ரங்கள் 
தணரபிகள்: இனங்ஷகில் ிசரக் கரப்னறுற கரப்தடீுகஷப அறகரிக்க னடிந்துள்பறனூடரக, 
ிசரிகலக்கு ிஷணத்றநன் றக்க ஶசஷஷப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடிரக இனத்ல். 
 
பதறுசதறு/ ிணபவு: 
 

 னற திர்ச் வசய்ஷககலக்கரக கரப்னறுறத் றட்டங்கஷப அநறனகம் வசய்ல். 
 

 கரனறஷன வுகஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட சுட்டிவரன்ஷந அநறனகம் வசய்ல். 
 

 ிசரிகள் வரடர்தரண வுகள் அடங்கற MIS வன்வதரனவபரன்ஷநக் கட்டிவலப்னல். 
 

 ிசர அரண றஷனஷகள் வரடர்தில் ஆதத்துகஷப அநறத் னம் னஷநஷவரன்ஷநக் 
கட்டிவலப்னல். 

 

 ிசரத்துஷந டடிக்ஷககபின் ஶதரது ட்த வப்தறஷன றஷனஷகள் ீது ற்தடக் கூடி 
அரணம் கரரக ற்தடக் கூடி ட்டத்ஷ, இந் னஷந னெனம் றப்தடீு வசய்து இப்தடீு 
வசய்ப்தடுரல், ிசரத்துஷநின் தக்கம் க்கள் ஆர்ம் கரட்டும் ஶதரக்கு கரப்தடுல். 

 
கனத்றட்டம் கரரக திணைகள் லுவூட்டப்தடுகறன்ந ிம் 
 

ிசரப் திர்ச் வசய்ஷககலக்கு ஶசம் ற்தட்டன் தின் ஶசங்கஷப றப்தடீு வசய்ற்கரக ீண்ட 
கரனம் வசல்து ட்டுல்னரது கண்கலக்குப் னனப்தடுகறன்ந ட்டத்றனரண தரீட்சறத்ல்கபின் ஶதரது 
ிட அனுதங்கஷபனேம் ரண்டி ணச்சரட்சற ீறகலம் அடங்குறன் கரரக ஶசங்கஷப றப்தடீு 
வசய்றல் சறக்கல் றஷனஷகலக்கு னகங் வகரடுக்க ஶரிடுகறன்நது. சுட்டிகஷப அடிப்தஷடரகக் 
வகரண்ட கரப்னறுறத் றட்டவரன்ஷந அநறனகம் வசய்றனூடரக, கரனறஷன றஷனஷகலக்கு ற்த, 
ிசரப் திர்ச் வசய்ஷககலக்கு ற்தடுகறன்ந தரறப்னகஷப ிஞ்ஞரண ரீறரகவும், வரறல்தட்த 
ரீறரகவும் றப்தடீு வசய்து, துரிரக இப்தடீுகஷப ஈடு வசய் னடிரல், ஷடனஷநிலுள்ப 
னஷநஷப் ஶதரன்று தன ரங்கலக்குப் தின் தரறக்கப்தட்ட ப்திணர்கஷப லுவூட்டுற்குப் தறனரக, 
ஶசங்கலக்கு னகங் வகரடுத் ப்திணர்கஷப என ரத்றற்குள் இப்தடீுகஷபச் வசலுத்ற 
லுவூட்டுற்கரண னஷநவரன்று குக்கப்தடும். இற்கு ஶனறகரக, ிசர அரணங்கஷப 
ிர்க்கும் ித்றல், ிசர அரணங்கஷப னகரஷ வசய்ற்கரண கல்கஷபனேம் 
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ிசரத்துஷநக்குப் வதற்றுக் வகரடுப்தறனூடரக, ற்தடக் கூடி அரண றஷனஷகஷப னகரஷ 
வசய்து வகரள்பக் கூடிரறு ஶகரனத்துடன் அநறிக்கும் னஷநவரன்றும் குக்கப்தடும். 
 
6.3.5 பள்பத்றணரலும், ட்ெறிணரலும் தரறக்கப்தட்ட ிெரிகளுக்கு ட்டஈடு பெலுத்துல் 
 

(2016 சறறு ஶதரகத்றல் இற்ஷக அணர்த்ங்கபிணரல் ஶசத்றற்குள்பரண ல்கலக்கு, கரப்னறுறக் கரப்தடீு 
இல்னரது ட்டஈடு வசலுத்துல்) 
 

ரண்னறகு கத்வரறல் அஷச்சரின் ண்க்கனிற்கு அஷ, கடந் கரனப்தகுறில் ீில் 
றனி சலற்ந கரனறஷன கரரக தரறக்கப்தட்ட ிசர க்கலக்கு றரம் ங்குற்கரக, 
உரி கல்கஷபச் ஶசகரிப்தற்கரக ிசரச் வசனிவரன்ஷந றறுவுற்கு டடிக்ஷக 
டுக்கப்தட்டது. இன் கலழ் ிசரிகலக்கு து அணர்த் றஷனஷகள் வரடர்தில் கல்கஷப 
அநறிப்தற்கரக 1918 ன்ந உடணடி வரஷனஶதசற இனக்கவரன்று அநறனகம் வசய்ப்தட்டதுடன், இத் 
வரஷனஶதசற இனக்கத்றற்குக் கறஷடக்கும் கல்கஷப ிசரச் வசனிக்குப் வதற்றுக் வகரடுக்கும் 
வதரறுப்ன இச் சஷதிடம் எப்தஷடக்கப்தட்டது. இன் னெனம், தரறப்னக்குள்பரண ிசர க்கபின் திர்ச் 
வசய்ஷககள், ஆணங்கள் ற்றும் ஶசஷடந் ரி, குபங்கள் வரடர்தரகவும் கல்கஷபச் ஶசகரித்து, 
அர்கலக்கு துரிரக றரங்கஷபப் வதற்றுக் வகரடுப்தற்கு டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டது. 
 
னலீடு: னொ. 100.0 றல்னறன் 
கரனப்தகுற: 2016 சறறு ஶதரகம் 
தணரபிகள்: இற்ஷக அணர்த்ங்கபிணரல் தரறக்கப்தட்ட ிசரிகள் 
வதறுஶதறு/ ிஷபவு: ிசரிகஷப லுவூட்டல் 
 
கனத்றட்டம் கரரக திணைகள் லுவூட்டப்தடுகறன்ந ிம் 
 

ிசர, கன கரப்னறுறச் சஷதிணரல் கரப்னறுறத் ஷப் தம் அநிடப்தடரஶனஶ னற் 
டஷரக 2016 சறறு ஶதரகத்றல் இற்ஷக அணர்த்ங்கபிணரல் ஶசத்றற்குள்பரண ிசரிகபின் வற் 
வசய்ஷககலக்கு இப்தடீு வசலுத்தும் டடிக்ஷக ஆம்திக்கப்தட்டது. அற்கஷ, ற்சம் 
ட்டஈடுகள் கிப்திடப்தட்டு வகரடுப்தணவுகள் இடம்வதற்று னதுடன், வரத்ச் ஶசங்கபிணதும் 
வதறுற னொ. 100.0 றல்னறஷண ிடவும் அறகரக இனக்குவண றப்திடப்தட்டுள்பது. 
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  பயக்டர் பகரப்சதகடுண ிெர ஆரய்ச்ெற, திற்ெற றறுகம் 
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சரக்கு: 
 

கனத் துஷநிலும், கறரறத் துஷநிலும் றஷனஶதநரண அதிினத்றஷ அஷடறல் னற 
அநறஷப் திநப்தித்து தப்னறல் னன்ஶணரடிரகத் றகலல். 

 

 

 

பெற்தி: 
 

ஆரய்ச்சற ற்றும் திற்சறத் வரறற்தரடுகலடரக கனத் துஷநஷனேம், கறரறத் துஷநஷனேம் 
தனப்தடுத்ல். 
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6.4 பயக்டர் பகரப்சதகடுண ிெர ஆரய்ச்ெற, திற்ெற றறுகம் 
 
ெட்டத்றற்கு அண றறுணம் பரடர்தரண அநறனகம்: 
 

வயக்டர் வகரப்ஶதகடுஷ ிசர ஆரய்ச்சற, திற்சற றறுகரணது, 1972 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் 
இனக்க ிசர ஆரய்ச்சற, திற்சற றறுகச் சட்டத்றன் கலழ் 1972 இல் ரதிக்கப்தட்டது. வயக்டர் 
வகரப்ஶதகடுஷ ிசர ஆரய்ச்சற, திற்சற றறுகம் கத்வரறல் அஷச்சறன் கலழ் இங்கும் 
றறச்சட்ட சஷதவரன்நரகும். வகரள்ஷககஷப ஷரகக் வகரண்ட ஆரய்ச்சறகஷப ஊக்குிப்ததும், 
ிசரத்துஷநிலும், கறரறத்துஷநிலும் திற்சறத் ஶஷகஷப னர்த்ற வசய்துஶ இந் றறுகம் 
றறுப்தட்டன் திரண ஶரக்கரகும். இந் ரட்டின் ிசரத்துஷந சரர்ந் ஆரய்ச்சறத்துஷநில் 
னன்ஶணரடிரக 1972 வரடக்கம் இன்று ஷ 45 னடங்கலக்கும் ஶனரக சனெக, வதரனபரர 
ஆரய்ச்சறகஷபனேம், திற்சறகஷபனேம் ஶற்வகரண்டு, ிசரத்துஷநின் அதிினத்றக் வகரள்ஷககஷப 
குப்தற்கரண கல்கள் ங்கப்தடுகறன்நண. 
 
சரக்கங்கள்: 
 

1972 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இனக்க ிசர ஆரய்ச்சற, திற்சற றறுகச் சட்டத்றன் 3(1) ஆம் திரிின் 
கலழ் இந் றறுகத்றன் திகள் னரறு: 
 

 ிசரத்துஷந ஆரய்ச்சறகஷப பம்வதநச் வசய்ல், ஊக்குித்ல், உிரக இனத்ல் ற்றும் 
எத்துஷப்ன ங்குல். 

 

 அசரங்க றஷக்கபங்கள், உள்லரட்சற றறுணங்கள், வதரதுக் கூட்டுத்ரதணங்கள் ற்றும் திந 
றறுணங்கபிணரல் னன்வணடுக்கப்தடுகறன்ந ிசர ஆரய்ச்சற டடிக்ஷககஷப எனங்கறஷப்னச் 
வசய்ல். 

 

 ிசரத்துஷந அதிினத்றில் ரக்கம் வசலுத்தும் ரதணக் கரிகலடன் வரடர்னஷட 
ிடங்கஷப றப்தடீு வசய்லும், அஷ வரடர்தரக ஆரய்ச்சறகஷப டரத்துலும். 

 

 ிசரத்துஷநக்குத் ஶஷரண கரிகஷப றஷனஶதநரண ித்றல் தன்தடுத்துது வரடர்தில் 
றப்தடீுகஷப டரத்துலும், ஆரய்ச்சறகபில் ஈடுதடுலும். 

 

 ிசரத்துஷந அதிினத்றனேடனும், கறரறத்துஷந அதிினத்றனேடனும் வரடர்னஷட சனெக – 
வதரனபரர ஆரய்ச்சறகஷப ஶற்வகரள்பல். 

 

 இனங்ஷகிலுள்ப றறுணங்கஷப அல்னது வபிரட்டு றறுணங்கஷப இஷத்துக் வகரண்டு 
அல்னது ணிரக, ிசர ஆரய்ச்சறகலடன் வரடர்னஷட திற்சறப் தரடவநறகஷப 
ஷடனஷநப்தடுத்ல் அல்னது அற்கரண சறகஷப/ ற்தரடுகஷபச் வசய்து வகரடுத்ல். அத்துடன் 
இப் தரடவநறகலக்கரண டிப்ஶபரர தட்டச் சரன்நறழ்கஷப/ தரிசறல்கஷப ற்றும் சரன்நறழ்கஷப 
ங்குல். 

 

 ிசர ஆரய்ச்சறகஷபனேம், திற்சறகஷபனேம் டரத்துதுடன் வரடர்னஷடரக 
கனந்துஷரடல்கஷபனேம், கனத்ங்குகஷபனேம் டரத்துலும், இற்றுடன் வரடர்னஷடரக ர 
வபிடீுகஷபனேம், சஞ்சறஷககஷபனேம் வபிிடுலும். 

 

 ிசரத்துஷநனேடன் வரடர்னஷடரக ன ரடுகபில் கரப்தடுகறன்ந திச்சறஷணகலக்கு ீர்வு 
கரண்தற்கரக ஆசற ன ரடுகலடன் எத்துஷப்னடன் கனத்துஷநனேடன் வரடர்னஷட 
திச்சறஷணகலக்குரிரக ஆரய்ச்சறகஷப ஶற்வகரள்பலும், ிசரத்துஷந சரர்ந் திச்சறஷணகள் 
வரடர்தரக கல்கஷபச் ஶசகரிப்தற்கும், ிறஶரகறப்தற்குரண றஷனவரன்நரகச் 
வசற்தடுலும். 

பெற்தரடுகள்: 
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 ிசரத்துஷந வகரள்ஷககஷபனேம், கனத்றட்டங்கஷபனேம் றப்தடீு வசய்ல். 
 

 ிசரத்துஷந பங்கஷப னகரஷ வசய்ல். 
 

 சுற்நரடல் ற்றும் ீர்ப னகரஷத்தும். 
 

 சந்ஷப்தடுத்ல், உவுக் வகரள்ஷககள் ற்றும் ிசரத் வரறல் னற்சறகள் அதிினத்ற. 
 

 ணி ப அதிினத்றனேம், ரதண அதிினத்றனேம். 
 

ரதணக் கட்டணப்ன: 
 

கனத்துஷந வரடர்தரகவும், கறரறத்துஷந வரடர்தரகவும் வசற்தடுகறன்ந இந் ரட்டிலுள்ப தல்ஶறு 
அஷச்சுகள், றஷக்கபங்கள் ற்றும் திந அஷப்னகபின் திறறறகஷப உள்படக்கற கட்டுப்தரட்டுச் 
சஷதவரன்நறணரல் இந் றறுகம் றனகறக்கப்தடுகறன்நது. கத்வரறல் ிடத்றற்குப் வதரறுப்தரண 
அஷச்சறன் வசனரபர் இச் சஷதின் ஷனரக இனப்தரர். றறுகத்றன் எட்டுவரத் வகரள்ஷக 
ரீறரண ிடங்கள் வரடர்தில் கட்டுப்தரட்டுச் சஷத வதரறுப்தரக இனக்கும். றறுகத்றன் திரண 
றஷநஶற்று உத்றஶரகத்ர் திப்தரபர் ஆரர். ஆரய்ச்சற ற்றும் திற்சற டடிக்ஷககஷப னகரஷ 
வசய்ன் னெனனம், றனரக டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ன் னெனனம் ஶனறக திப்தரபனம், 
தறரபனம் திப்தரபனக்கு உிரக இனப்தர். 
 
பற்நற பகரள்ற்கு இனக்கு ணக்கப்தட்டுள்ப றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள்கள்: 
 

 றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷ கட்டிவலப்னம் ஷகில் சனெக, வதரனபரர ஆரய்ச்சறகஷப 
ஶற்வகரள்பல். 

 

 றஷனஶதநரண தகர்வுப் தக்கங்கஷப ினத்ற வசய்னேம் ஷகில் சந்ஷப்தடுத்ல் துஷநில் 
கரப்தடுகறன்ந திச்சறஷணகஷப இணங் கரலும், சந்ஷ னகரஷத்துத்றற்குத் ஶஷரண 
வுகஷப ங்குலும். 

 

 றுஷஷ எறத்ல். 
 
6.4.1 ஆரய்ச்ெற றகழ்ச்ெறத் றட்டங்களும், அற்நறன் னன்சணற்நனம்: 
 

 இனங்ஷகில் க்கநற ற்றும் தங்கள் ங்கல் வரறற்தரட்டின் னம், தரதுகரப்னம் வரடர்தரகக் 
கரப்தடுகறன்ந திச்சறஷணகள். – இற்கரக எதுக்கப்தட்ட வரஷக னொ. 0.66 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், 
வசனவு வசய்ப்தட்ட  வரஷக னொ. 0.298 றல்னறணரகும். றற னன்ஶணற்நம் 40% ீரகும். இந் 
றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் இனங்ஷகில் க்கநற ற்றும் தங்கள் ங்கல் வரறற்தரட்டின் ம், 
தரதுகரப்ன வரடர்தில் றகரட்டல்கள் ஆஶனரசஷணகள் ங்கப்தட்டண. 

 

 இனங்ஷகின் வன் கறக்கு உனர் னத்றல் கபப் திர் உற்தத்றின் றஷனஶதறு ன்ஷ, 
திச்சறஷணகள், னன்ஶணற்நத்றற்கரக கரப்தடுகறன்ந ரய்ப்னகள் வரடர்தரண ஆரய்ச்சற றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் - இற்கரக எதுக்கப்தட்ட வரஷக னொ. 3.04 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், வசனவு வசய்ப்தட்ட  
வரஷக னொ. 2.67 றல்னறணரகும். றற னன்ஶணற்நம் 90% ீரகும். உற்தத்றஷனேம், ிஷபவுப் 
வதனக்கத்ஷனேம் அறகரிப்தது வரடர்தில் சனெக, வதரனபரர, ிஞ்ஞரண அநறஷப் வதற்றுக் 
வகரடுத்ல். இன் கலழ் 2 ஆரய்ச்சறகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 

 

 இனங்ஷகில் ிசரத்துஷநில் உிர்ப் தசஷப ற்றும் உிர் தஷீடரசறணி உற்தத்றிலும், 
தரஷணிலும் கரப்தடுகறன்ந ரய்ப்னகஷபனேம், திச்சறஷணகஷபனேம் கண்டநறற்கரண ஆரய்ச்சற 
றகழ்ச்சறத் றட்டம் - இற்கரக எதுக்கப்தட்ட வரஷக னொ. 0.2 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், வசனவு 
வசய்ப்தட்ட  வரஷக னொ. 0.043 றல்னறணரகும். றற னன்ஶணற்நம் 21% ீரகும். இன் கலழ் 
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றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷ ினத்ற வசய்ற்கும், ஆஶரக்கறரண தம்தஷவரன்ஷந 
உனரக்குற்கும் ஶஷரண வரறல்தட்தங்கஷப இணங் கரல். 

 

 ிசரப் தட்டரரிகஷபனேம், டிப்ஶபரரரரிகஷபனேம் இனங்ஷகின் ிசரத்துஷநனேடன் 

இஷத்துக் வகரள்து வரடர்தினரண ஆய்வு: ற்ஶதரஷ றஷனனேம், ஷடகலம். - இற்கரக 
எதுக்கப்தட்ட வரஷக னொ. 0.35 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், வசனவு வசய்ப்தட்ட  வரஷக னொ. 0.187 
றல்னறணரகும். றற னன்ஶணற்நம் 53% ீரகும். இன் கலழ் ிசரத்துஷநில் ணி ப 
அதிினத்றக்குப் தங்கபிப்னச் வசலுத்துல் ற்றும் ரய்ப்னகஷப இணங் கரண்தற்கு இனக்கு 
ஷக்கப்தட்டது. 

 

 எனங்கறஷந் ீர்ப னகரஷத்து ண்க்கனஷ அதிினத்ற வசய்ற்கரக இனங்ஷகின் 
னரண ீர் னகரஷத்து தட்த னஷநகபினறனந்து கற்றுக் வகரள்பக் கூடி தரடங்கள். - இற்கரக 
எதுக்கப்தட்ட வரஷக னொ. 0.025 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், வசனவு வசய்ப்தட்ட  வரஷக னொ. 0.015 
றல்னறணரகும். றற னன்ஶணற்நம் 53% ீரகும். இன் கலழ் கரனறஷன ரற்நங்கலக்குத் ீர்ரக 
னரண ீர்ப்தரசணத் வரறல்தட்தங்கபினறனந்து கற்றுக் வகரள்பக் கூடி தரடங்கஷப ற்கரன 
தம்தஷிணனக்கு அநறனகம் வசய்ல். 

 

 2016 – 2018 உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டம் – அடிப்தஷட றப்தடீு. - இற்கரக 
எதுக்கப்தட்ட வரஷக னொ. 4.62 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், வசனவு வசய்ப்தட்ட  வரஷக னொ. 4.56 
றல்னறணரகும். றற னன்ஶணற்நம் 98% ீரகும். இன் கலழ் கண்கரிப்ன ற்றும் றப்தடீ்டுத் 
வரறற்தரடுகள் இடம்வதற்று னகறன்நண. 

 

 ணி வசற்தரடுகள்/ டடிக்ஷககள் கரரக கறரறக் குபங்கள் ண்டல் ண்ிணரல் 
றம்திினத்ல் ற்றும் ிசரத்றன் ீது வசலுத்றனேள்ப ரக்கங்கள் வரடர்தில் ஆரய்ல். -  

இற்கரக எதுக்கப்தட்ட வரஷக னொ. 2.55 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், வசனவு வசய்ப்தட்ட  வரஷக 
னொ. 0.822 றல்னறணரகும். றற னன்ஶணற்நம் 32% ீரகும். இன் கலழ் ணி டடிக்ஷககள் ற்றும் 
றனகங்கபின் டரட்டம் கரரக ற்தடுகறன்ந ஶசங்கஷப இணங் கரல். 

 

 இனங்ஷகில் க்கநற சந்ஷப்தடுத்னறல் ிசரிகள் றர்ஶரக்கும் திச்சறஷணகஷபத் ீர்ப்தற்கரக, 

ிசரிகலக்கறஷடினரண வரறற்தடல் ரய்ப்ன. - இற்கரக எதுக்கப்தட்ட வரஷக னொ. 0.9 
றல்னறணரகும் ன்ததுடன், வசனவு வசய்ப்தட்ட வரஷக னொ. 0.54 றல்னறணரகும். றற னன்ஶணற்நம் 
60% ீரகும். இன் கலழ் க்கநறகஷபச் ஶசகரிப்தற்கரண னஷநவரன்று இணங் கரப்தட்டது. 
அத்துடன் ன வகரள்ஷககஷப குப்தறலுள்ப ஶஷனேம் இணங் கரப்தட்டது. 

 

 இனங்ஷகின் டதகுறில் கபப் திர்கள் வரடர்தில் இணங் கரப்தட்ட திச்சறஷணகலம், 
அற்றுக்கரண ீர்வுகலம். - இற்கரக எதுக்கப்தட்ட வரஷக னொ. 0.9 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், 
வசனவு வசய்ப்தட்ட  வரஷக னொ. 0.807 றல்னறணரகும். றற னன்ஶணற்நம் 60% ீரகும். இன் கலழ் 
றஷனஶதநரண ிசர டடிக்ஷககள் வரடர்தில் சறதரரிசுகள் னன்ஷக்கப்தட்டண. 

 

 உவுத் கல்கள் ற்றும் சந்ஷப்தடுத்ல் அநறவுக் கனத்றட்டம். - இற்கரக எதுக்கப்தட்ட வரஷக 
னொ. 40.0 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், வசனவு வசய்ப்தட்ட  வரஷக னொ. 36.0 றல்னறணரகும். றற 
னன்ஶணற்நம் 90% ீரகும். இன் கலழ் சந்ஷப்தடுத்ல் கல்கள் அடங்கற 52 சஞ்சறஷககள் 
அச்சறட்டு வபிிடப்தட்டண. 

 
6.4.2 2016 ஆம் னடத்றல் டரத்ப்தட்ட திற்ெறச் பெனர்வுகளும், அற்நறன் னன்சணற்நனம் 
 

 ிசர அஷப்னகஷப லுவூட்டும் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 15 திற்சற றகழ்ச்சறகள் டரத்ப்தட்டு, 
1,358 ிசர அஷப்னகபின் ஷனர்கலக்குப் திற்சற அபிக்கப்தட்டுள்பது. 
 

 ‚ஶரற்ந ஆஶரக்கறரண தம்தஷவரன்ஷந உனரக்குற்கரண ிசரத்துஷந‛ வரடர்தரண 

திற்சற றகழ்ச்சற. – இன் கலழ் 15 திற்சற றகழ்ச்சறகள் டரத்ப்தட்டண. இன் கலழ் றஷனஶதநரண 
ிசரச் வசய்ஷக னஷநகஷப கஷடப்திடித்து, ஶரற்ந க்கள் சனெகவரன்ஷந உனரக்கும் 
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ஷகில், அநறவு, ண்ம், ஆற்நல்கலடன் கூடி 1,399 ிசரிகள் ஷனர்கஷப உனரக்க 
னடிந்து. 

 

 ‚சறந்றப்ஶதரம் – என்நறஷந்து ரட்ஷடக் கட்டிவலப்னஶரம் – ிசரத்றற்கு னனறடம்‛ னும் 
வரணிப் வதரனபில் ிசர அஷப்னகபின் ஷனர்கலக்குப் திற்சற அபிக்கும் திற்சற றகழ்ச்சற. – 
இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 08 திற்சற றகழ்ச்சறகள் டரத்ப்தட்டண. 

 

 ிசரத்துஷநின் அதிினத்றில் ிசரிகஷப னஷணப்னடணரண தங்குரர்கபரக ஆக்கும் 
ஷகில், ிசரிகபின் அநறவு, ண்ம், ஆற்நல்கஷப ினத்ற வசய்ற்கரக 440 
ிசரிகலக்குப் திற்சற அபிக்கப்தட்டது. 

 

 “2016 – 2018 உவு உற்தத்றக்கரண ஶசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்குச் சரந்றரக ிசரப் வதண்கஷப 
லுவூட்டல்‛ னும் வரணிப் வதரனபில் ிசரக் குடும்தங்கஷப லுவூட்டும் எனரள் திற்சற 
றகழ்ச்சற. – இன் கலழ் 16 திற்சற றகழ்ச்சறகஷப ஶற்தரர்ஷ வசய்லும், பப் தங்கபிப்ஷதப் வதற்றுக் 
வகரடுத்லும். ிசரக் குடும்தங்கஷப சனெக, வதரனபரர, ணிப அதிினத்றஷ ஶரக்கற 
றடரத்ல், ிசரப் வதண்கஷப றஷனஶதநரண வரறல் னற்சறரபர்கபரக உனரக்குல் 
ன்தண இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் திரண ஶரக்கங்கபரகும். 

 

 கரனற னப் திஶசங்கள் சரர்ந்ரக ஶற்வகரள்பப்தட்ட ஆரய்ச்சறகபின் கண்டுதிடிப்னகள் 
ற்றும் சறதரரிசுகள் வரடர்தில் அநறஷப் தரிரநறக் வகரள்லம் எனரள் வசனர்வு. – இன் கலழ் 01 
எனரள் வசனர்வு டரத்ப்தட்டது. 

 

 ிசரத் வரறல் னற்சறகள் ற்றும் சந்ஷப்தடுத்ல் ிரிரக்கல் வரடர்தரண இண்டு ரள் 
வசனர்வு. - இன் கலழ் 01 இண்டு ரள் வசனர்வு டரத்ப்தட்டது. ிசரத் வரறல் 
னற்சறகள் ற்றும் சந்ஷப்தடுத்ல் ிரிரக்கல் வரடர்தில் ஶகரட்தரட்டு அநறஷனேம், 
வசன்னஷந அநறஷனேம் உஷட 74 ரர்கள் ரழ்ப்தரப் தல்கஷனக்ககத்றணரல் 
உனரக்கப்தட்டுள்பணர். 

 

 இனங்ஷக ிசரத்துஷநின் தனரக்கம், ற்ஶதரஷ றஷன, சுற்நரடல் ஶசம் வகரண்ட 
ிசரச் வசய்ஷக னஷநகள் வரடர்தில் ன்கு வபிவு வதற்ந குலவரன்ஷந உனரக்குல். – 
இன் கலழ் திற்சறச் வசனர்வரன்று டரத்ப்தட்டது. 

 

 ‚ஆசற – தசுதிக் ன ிசரத்துஷந அதிினத்றனேம், உவுப் தரதுகரப்ஷத றர்ம் வசய்கறன்ந 
கரிகலம்‛ வரடர்தில் ன்கு வபிவு வதற்ந குலவரன்ஷந உனரக்குல். – இன் கலழ் 
ிரிவுஷவரன்று டரத்ப்தட்டது. ிசரத்துஷநனேடன் வரடர்னஷட சனெக, வதரனபரர 
ஆரய்ச்சறகள் னெனம் ிசரத்துஷநில் அதிினத்றஷ ற்தடுத்துற்கரண ரய்ப்னகள் இணங் 
கரப்தட்டண. 
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            இனங்ணக  ிெர ஆரய்ச்ெற பகரள்ணகப் சதண 
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சரக்கு 
 

இனங்ஷகின் சனெக, வதரனபரர அதிினத்ற அத்ரட்சறப்தடுத்ப்தடுகறன்ந ஶரஷனேம், 
றஷனஶதநரணதுரண ிசரத்துஷந ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற ற்றும் னறஶரர் 

னஷநஷவரன்ஷந ற்தடுத்ல். 
 

பெற்தி 
 

வகரள்ஷக குத்ல், சறகஷபச் வசய்ல், எனங்கறஷப்ன, ஶற்தரர்ஷ ற்றும் றப்தடீு 
ஊடரக 

ிசரத்துஷந ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற ற்றும் னற ஶசற அதிினத்ற இனக்குகஷப 
ஶரக்கறப் திப்தஷ அத்ரட்சறப்தடுத்ல். 
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சரக்கங்கள்: 
 

 ிசர ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற ற்றும் னற கண்டுதிடிப்ன ன்தற்நறல் சறநந் றஷனஷ 
அஷடல். 

 

 ஶசற அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ வற்நற வகரள்லம் ஷகில் ிசரத்துஷந 
ஆரய்ச்சறகஷபனேம், னற னஷநகஷபனேம் றடரத்ல். 

 

 ஶசற ிசரத்துஷந ஆரய்ச்சறகபிணதும், னற னஷநகஷபக் கரணும் னஷநஷிணதும் 
(ிஞ்ஞரண ற்றும் வரறல்தட்த) வகரள்பபஷக் கூட்டுல். 

 

 ிசரத்துஷந அதிினத்றக்கு எத்துஷப்ன ங்கும் ஷகில் உர் த்றனரண ஶகள்ிகலக்கு 
அஷ னன்வணடுக்கப்தடுகறன்ந ஆரய்ச்சறகஷப ஊக்குித்ல். 

 

 உனகத் த்றனரண ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற, ணீரஷன வற்நற கரண்தற்கரக, சர்ஶச, 
ன ற்றும் ஶசற ட்டத்றனரண எத்துஷப்னகஷப ஊக்குித்ல். 

 

 ஶசற ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற, ணீப்தடுத்ல் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபிணதும், றறுணங்கபிணதும் 
னன்ஶணற்நத்ஷ ஶற்தரர்ஷ வசய்லும், றப்தடீு வசய்லும். 

 

 ஶசற ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற, ணீப்தடுத்ல் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப ிஸ்ரித்லும், 
வபிவூட்டல்கஷப ஊக்குித்லும். 

 

 ஶசற அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப அஷடற்கரக இனங்ஷக ிசர ஆரய்ச்சற, 
வகரள்ஷகப் ஶதஷின் ரதணக் வகரள்பபஷ தனப்தடுத்ல். 

 
திகள்: 
 

 ிசரத்துஷந ஆரய்ச்சறகஷப ற்தரடு வசய்ல், எனங்கறஷத்ல், றட்டறடுல், அனல் வசய்ல் 
ற்றும் இற்நறன் னன்ஶணற்நங்ஷப ீபரய்வு வசய்ல். 

 

 ஶசற ிசர ஆரய்ச்சறக் வகரள்ஷககஷபனேம், னன்னுரிஷகஷபனேம் குத்ல். 
 

 ிசரத்துஷந ஆரய்ச்சற டடிக்ஷககபின் றநஷண ஶம்தடுத்துற்கரக ஶஷரண 
சறகஷபச் வசய்ல். 

 

 உள்லர் ற்றும் சர்ஶச ட்டத்றல் ிசர ஆரய்ச்சற றறுணங்கலக்கறஷடில் வரடர்னகஷபக் 
கட்டிவலப்னல். 

 

 ிசர ஆரய்ச்சற, வகரள்ஷகப் ஶதஷின் திரட் வரகுறின் தட்டப்தின் தடிப்னப் தட்டம் 
வரடர்திலும், வபிரடுகபில் அங்கலகரிக்கப்தட்ட ஆரய்ச்சற றறுணங்கலடன் ிஞ்ஞரணிகஷபப் 
தரிரநறக் வகரள்ற்கரகவும் டடிக்ஷக ஶற்வகரள்பல். 
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6.5.1 றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள்கணப அணடனேம் ணகில் றறுணத்றணரல் 
னன்சணடுக்கப்தட்ட அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கபின் இனக்குகளும், னன்சணற்நங்களும்: 
 

 
 

 இனங்ணக செற ிெர ஆரய்ச்ெறத் றட்டம் (ஆரய்ச்ெறக் கனத்றட்டங்கணப ெறதரரிசு பெய்ல்) 
- 23 னற ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கள் சறதரரிசு வசய்ப்தட்டுள்பண. இத் றட்டத்றற்கரக னொ. 0.43 
றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், னொ. 0.038 றல்னறன் றற வசனவு வசய்ப்தட்டுள்பது. 
 

 ஶசற தல்கஷனக்ககங்கள் - செற ிெர ஆரய்ச்ெறத் றட்டம் NUS - NARP (ஆரய்ச்ெறக் 
கனத்றட்டங்கணப ெறதரரிசு பெய்ல்) – இன் கலழ் 13 னற ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கள் சறதரரிசு 
வசய்ப்தட்டுள்பண. இத் றட்டத்றற்கரக னொ. 15.71 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், னொ. 6.3 
றல்னறன் றற வசனவு வசய்ப்தட்டுள்பது. ஶசற தல்கஷனக்ககங்கள் - செற ிெர 
ஆரய்ச்ெறத் றட்டம் (NUS – NARP) – கத்வரறல் அஷச்சுடன் இஷந்து அனல் வசய்ப்தடுகறன்நது. 
இன் கலழ் 12 ஆரய்ச்சறகள் னன்வணடுக்கப்தட்டுள்பண. றற னன்ஶணற்நம் 40% ீரகும் ன்ததுடன், 
வதௌீக னன்ஶணற்நம் 92% ீரகும். 

 
 செற ிெர ஆரய்ச்ெறக் பகரள்ணககளும் னன்னுரிணகளும் (ஆரய்ச்ெற னன்னுரிணகணப 

இணங் கரல்): இக் கனத்றட்டத்றற்கரக னொ. 0.43 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 36 ஆரய்ச்சறகள் 
இனக்கு ஷக்கப்தட்டு, 14 ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கள் இணங் கரப்தட்டுள்பண. இறுற ிஷபவு 12 
ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கபரகும். 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு வசனவு னொ. 0.27 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், 
இது 64% ீ றற னன்ஶணற்நரகும். 

 
 செற ிெர ஆரய்ச்ெறக் கனத்றட்டங்கபின் ிணணத்றநணண ினத்ற பெய்ல் (ஆரய்ச்ெற 

றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கபின் பெனரற்றுணககணப ீபரய்வு பெய்ல்): இக் கனத்றட்டத்றற்கரக னொ. 0.40 
றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 80 ஆரய்ச்சறகள் இனக்கு ஷக்கப்தட்டது. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு 
வசனவு னொ. 0.34 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், இது 87% ீ றற னன்ஶணற்நரகும். இன் கலழ் 18 
ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கபின் வசனரற்றுஷககள் ீபரய்வு வசய்ப்தட்டண. 

 
 ிெர ஆரய்ச்ெற றறுணங்களுக்கும், அணப்னகளுக்கும் சணரண றற, ணி ற்றும் 

பதௌகீ பங்கள் பரடர்திலும், அந் றறுணங்கபிணதும், அணப்னகபிணதும் திரட் 
பரகுறின் செண றங்கள், றதந்ணணகள் பரடர்தில் உரி அறகரரிகபிடத்றல் 

ெறதரரிசுகணப னன்ணத்ல் (INFORM - Information for Agriculture Research Managers 
ஆரய்ச்சற னகரஷத்துத்றற்கரண கல்கஷபனேம், வுக் கபஞ்சறத்ஷனேம் அஷத்ல்) – ஶசற 
ிசர ஆரய்ச்சற னஷநஷஷச் ஶசர்ந் ஆரய்ச்சற றறுணங்கபின் வபி தண்ரய்வுகலக்கரக 
னொ. 0.13 றல்னறன் றற ங்கப்தட்டது. இறல் னொ. 0.076 றல்னறன் றற வசனவு வசய்ப்தட்டதுடன், 
இது 59% ீ றற னன்ஶணற்நரகும். 02 வசனர்வுகள் ற்றும் 27 றறுணங்கபின் வுக் 
கபஞ்சறங்கஷப அஷப்தது இறுற ிஷபரகும். 

 
 ிெர ஆரய்ச்ெற டடிக்ணககபின் றநணணக் கூட்டுற்கரக ெறகணபச் பெய்ல்: இக் 

கனத்றட்டத்றற்கரக னொ. 0.30 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. “உவு ற்றும் ிெரம்” 
வரடர்தரண இனங்ஷகச் சஞ்சறஷக: 2016 ஆம் னடத்றல் இச் சஞ்சறஷகின் வரகுற 1 வபிடீு 1 
அச்சறட்டு வபிிடப்தட்டது. ஆரய்ச்சறக் வகரடுப்தணவுகள் – 2016 ஆம் னடத்றல், ஶசற ிசர 
ஆரய்ச்சற னஷநஷில் இனக்கும் 59 ஆரய்ச்சறரபர்கபின் ஆரய்ச்சறகலக்கு அங்கலகரம் 
ங்கப்தட்டது. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு வசனவு னொ. 0.48 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், இது 21% ீ 
றற னன்ஶணற்நரகும். 
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 ிெர ஆரய்ச்ெற றறுணங்களுக்கும், அசுக்கும் இணடில் கனத்துகணபப் தரிரநறக் 
பகரள்ளும் இடரகச் பெற்தடுல். - இற்கரக னொ. 0.60 றல்னறன் றற ங்கப்தட்டது. 

 
 றறுணங்கலக்கறஷடினரண ிசர ஆரய்ச்சற கனத்றட்டங்கலக்கரக னொ. 0.6 றல்னறன் றற 

ங்கப்தட்டது. இன் கலழ் கனத்றட்டவரன்று ீபரய்வுக்கு உட்தடுத்ப்தட்டது. 2016.12.31 ஆம் 
றகறக்கு வசனவு னொ. 0.19 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், இது 33% ீ றற னன்ஶணற்நரகும். 

 
 வசடி இணினத்ற ற்றும் வசடி உிர் ஊன்த் வரறல்தட்த வபிடீுகள் வரடர்தரண ிதக் 

வகரத்ஷ னடரந்ம் இற்ஷநப்தடுத்ல், ிஞ்ஞரணிகலக்கரக AGORA ஊடரக 60 ஆரச்சறக் 
கட்டுஷகஷப ங்குல் ற்றும் 187 ஆரய்ச்சறப் தத்றங்கஷப இஷத்பத்றன் ஊடரக 
தறிநக்கம் வசய்ல் ஆகற டடிக்ஷககலக்கரக னொ. 0.5 றல்னறன் றற வசனவு 
வசய்ப்தட்டுள்பது. அத்துடன், ஶசற ற்றும் சர்ஶச ட்டத்றல் ிசர ஆரய்ச்சற 
றறுணங்கலக்கறஷடில் வரடர்னகஷபப் ஶதிச் வசல்னல். 

 
 ஶசற ற்றும் சர்ஶச ட்டத்றனரண ிசர ஆரய்ச்சற றறுணங்கலக்கறஷடில் வரடர்னகஷப 

ினத்ற வசய்ற்கரக னொ. 5.6 றல்னறன் றற ங்கப்தட்டுள்பது. தட்டப்தின் தடிப்னப் தட்டம் 01, 
சர்ஶச திற்சறச் வசனர்வுகள் 02, சர்ஶச வரடர்னகள் 02 ன்தண டரத்ப்தட்டுள்பண. 2016.12.31 
ஆம் றகறக்கு வசனவு னொ. 4.51 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், இது 81% ீ றற னன்ஶணற்நரகும். 

 
 ிசர ஆரய்ச்சறகலடன் வரடர்னஷட ஶசற, சர்ஶச ற்றும் றறுணங்கலக்கறஷடினரண 

திச்சறஷணகள் வரடர்தில் கனந்துஷரடல்கஷப டரத்துற்கும், கனத்ங்குகஷப ற்தரடு 
வசய்ற்கும் னொ. 1.0 றல்னறன் றற ங்கப்தட்டது. இன் கலழ் 07 கனத்ங்குகலம்,  
வசனர்வுகலம் டரத்ப்தட்டுள்பண. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு வசனவு னொ. 0.47 றல்னறணரகும் 
ன்ததுடன், இது 47% ீ றற னன்ஶணற்நரகும். 

 
 இனங்ஷக ிசர ஆரய்ச்சற வகரள்ஷகப் ஶதஷின் திரட் வரகுறக்கரண தட்டப் தின் தடிப்ன 

திற்சற டடிக்ஷககலக்கரகவும், அங்கலகரிக்கப்தட்ட வபிரட்டு ஆரய்ச்சற றறுணங்கலடன் 
ிஞ்ஞரணிகஷபப் தரிரநறக் வகரள்லம் டடிக்ஷககலக்கரவும் னொ. 5.1 றல்னறன் றற 
ங்கப்தட்டது.  2016.12.31 ஆம் றகறக்கு வசனவு னொ. 1.09 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், இது 21% ீ 
றற னன்ஶணற்நரகும். வதௌீக னன்ஶணற்நம் 04 தட்டப் தின் தடிப்னப் தட்டங்கள், 02 ஆய்வுச் 
சுற்றுனரக்கள் ற்றும் 01 திற்சறச் வசனர்வு. 

 
 ிசர ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கள், றறுணங்கள் ற்றும் துஷநகள் வரடர்தரண 

வசனரற்றுஷககஷப கரனத்றற்குக் கரனம் ீபரய்வு வசய்னேம் வதரனட்டு னொ. 0.05 றல்னறன் றற 
ங்கப்தட்டது. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றனூடரக றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷ ஊக்குிப்தற்குத் 
ஶஷரண ஆரய்ச்சற அநறிஷணப் வதற்றுக் வகரடுக்கும் ஷடனஷந னன்வணடுக்கப்தடுகறன்நது. 
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ெனெகத் ரக்கங்கள் பபிக் பகரப்தடுகறன்ந 
னணகப்தடங்கள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
அடுத் கட்ட சரெணணகள் அல்னது சம்தடுத்ல்கள் பரடர்தரண ிதங்கள்: 
 

 றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷப அஷடனேம் ஷகில் ிசர ஆரய்ச்சறக் 
வகரள்ஷககஷப குப்தறனூடரகவும், றகரட்டுறனூடரகவும் சனெக, வதரனபரர அதிினத்றஷ 
உறுறப்தடுத்ல். 

 

 கரனத்றற்குப் வதரனத்ரண ிசர ஆரய்ச்சறப் ஶதரக்குகள் (கரனறஷன ரற்நங்கள்/ ஶசண 
ிசரம்) வரடர்தில் வசனர்வுகஷப டரத்துலும், ஆரய்ச்சறக் வகரள்ஷககஷப குத்லும். 
அத்துடன் றற ற்தரடுகஷபச் வசய்ற்குத் ஶஷரண றட்டங்கஷப குத்ல். 

 

 அடுத்து னம் ந்து னடங்கலக்கரக (2017 – 2021) ஶசற ிசர ஆரய்சறத் றட்டத்ஷ சரிரண 
தரஷில் திக்கச் வசய்னேம் ஷகில், கரனத்றற்குப் வதரனத்ரண ிசர ஆரய்ச்சற 
னன்னுரிஷகஷப அநறனகம் வசய்லும், றற எதுக்கலடுகஷப சறதரரிசு வசய்லும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தடம் 115 
கரல்ணட ஆரய்ச்ெற னன்னுரிணகணப இணங் கரண்தற்கரண 
பெனர்வு 
றகற: 2016 னைன் 17 
இடம்: தண்ண ினங்குற்தத்ற, சுகரரத் றணக்கபம், சதரணண. 
சரன்நற றற்கும் உத்றசரகத்ர்கள்: கனரறற (றன.) ஸ்.ஸ்.தி.டீ.ை.ீ 
ைர்ண, கனரறற (றன.) சை.டீ.ச். ிசைர்ண, கனரறற (றன.) 
ஸ்.சக.டீ.ப்.ப். றஞ்ென். 
 

 

தடம் 116 
ஆரய்ச்ெற னகரணத்துத்றற்கரண கல்கணபனேம், வுகணபனேம் 
கபஞ்ெறப்தடுத்துற்கரண ற்தரடுகணபச் பெய்னேம் பெனர்வு 
றகற: 2016 பர்தர் 05, 06 
இடம்: ிஞ்ஞரண தட்டப் தின் தடிப்ன றறுகம், சதரணண. 
சரன்நற றற்கும் உத்றசரகத்ர்கள்: கனரறற (றன.) தீ.ச்..தீ.ெல. 
கறரியரக ற்றும் திற்ெறரபர்கள் 
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அறுணடக்குப் திந்ற பரறல்நுட்த றறுணம் 
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சரக்கு 

 
அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்தத்றல் னன்ஷ றஷனரகச் வசற்தடுல். 

 

 
 

பெற்தி 
 

அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்தத்றனூடரக உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கத்ஷ ினத்ற வசய்லும், 
ிசரத் வரறல் னற்சறத் துஷநில் ஶதரட்டித் ன்ஷக்கரண சறகஷபச் வசய்லும். 

 

 



 

 
P e r f o r m a n c e  Report 2016 

 
Page 167 

 
6.6 அறுணடக்குப் திந்ற பரறல்நுட்த றறுணம் 
 
ெட்டத்றற்கு அண றறுணம் பரடர்தரண அநறனகம்: 
 

வல்/அரிசற, திந ரணிப் திர்கள், தற்நறணப் திர்கள், ஷண கபப் திர்கள், க்கநற, தங்கள், 
ண்வய்ப் திர்கள், ரசஷணத் றிப் திர்கள் ன்தற்நறன் அறுஷடக்குப் திந்ற 
வரறல்தட்தங்கள் ற்றும் அற்நறல் அதிினத்றகஷப ஶற்வகரள்லம் ஶரக்குடன், 1972 ஆம் ஆண்டின் 
11 ஆம் இனக்க அச கத்வரறல் சட்டத்றன் கலழ் இனங்ஷகச் சணரகச் ஶசரசனறசக் குடிசறன் 1137/10 
ஆம் இனக்க அறிஶசட ர்த்ரணிில் திசுரிக்கப்தட்ட அநறித்ல் னெனம் 2000 னைன் 19 ஆம் றகற 
அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்த றறுணம் றறுப்தட்டது. இந் றறுணம் கத்வரறல் அஷச்சறன் 
கலழ் இங்கற னகறன்நது. 
 

சட்டத்றலுள்ப ற்தரடுகபின் திகரம், அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்த றறுணரணது, ஆரய்ச்சறத் 
ஶஷகஷப இணங் கண்டு, னன்னுரிஷ ங்கும் ஶரக்குடன் வசற்தடுகறன்ந ல்னர னகர் 
றறுணங்கலடனும் என்நறஷந்து வசற்தடுற்கரக எனங்கறஷப்ன றறுணரக வசற்தடுகறன்ந 
அஶ ஶஷப, இனங்ஷகில் அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்தங்கஷப அதிினத்ற வசய்னேம் 
வதரனட்டு றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப அனல் வசய்ற்கரக ஶஷரண ஶசஷகஷப ங்கும் 
றறுணரகவும் வசற்தடும். 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 வதரனத்றல்னர அறுஷடக்குப் வரறல்தட்தங்கஷபப் தன்தடுத்துன் கரரக, தற்நறணப் 
திர்கள், திந கபப் திர்கள், க்கநற, தங்கள், ண்வய்ப் திர்கள் ற்றும் ரசஷணத் றிப் 
திர்கள் னனரண திர்கலக்கு ற்தடக் கூடி ஶதரசரக்குச் ஶசங்கஷப டுத்து, அனூடரக ரட்டின் 
ஶதரசரக்கு றஷனஷ ினத்ற வசய்ல். 

 

 தனல்னர கரனங்கபில் ிசரிகலக்கு து ிசர உற்தத்றகஷப ல்ன ிஷனக்கு 
ிற்தஷண வசய்து வகரள்பக் கூடிரறு, ிசரப் தண்ஷகள் ட்டத்றல் கபஞ்சறசரஷன 
சறகஷபனேம், உற்தத்றகள் தலஷடரது ீண்ட ரட்கள் தரதுகரப்தரக ஷத்றனக்கும் 
சறகஷபனேம் ினத்ற வசய்லும், இன் னெனம் அர்கபது னரணத்ஷக் கூட்டுலும். 

 

 ிசர உற்தத்றப் வதரனட்கபின் உற்தத்றச் வசனஷக் குஷநக்கும் வதரனட்டு, உஷப்ன ஆகக் 
குஷநந் அபில் தன்தடுத்ப்தடுகறன்ந னன்ஶணற்நஷடந் அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்த 
தட்தங்கஷப அநறனகம் வசய்ல். 

 

 கறரற ிசர க்கபின் னரணம் ஈட்டுற்கரண சந்ர்ப்தங்கஷபனேம், வரறல் ரய்ப்திற்கரண 
சந்ர்ப்தங்கஷபனேம் ினத்ற வசய்து, அர்கபது ரழ்க்ஷகத் த்ஷ உர்த்துற்கரக 
ிசரத்ஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட இனரதகரண ிசரத்துஷந சரர்ந் ஷகத்வரறல்கஷப 
கறர ட்டம் ஷ ிஸ்ரித்து ஊக்குித்ல். 

 

 உள்லர் சந்ஷில் ஆகக் கூடி ஶகள்ி உனரகும் ித்றல் ரணிங்கள், தற்நறணப் திர்கள், 
திந கபப் திர்கள், க்கநற, தங்கள் ற்றும் ரசஷணத் றிப் திர்கள் ன்தற்ஷநக் வகரண்டு 
ரரிக்கப்தட்ட உவுப் வதரனள் தரஷணஷ தகர்ஶரனக்கு த்றில் திதல்ப்தடுத்ல். 
இவ்ரநரண உர் ஶதரசரக்குஷட இவ் ஷக உவுப் வதரனட்கபின் தகர்ஷ அறகரிப்தறனூடரக 
ரட்டில் ஶதரசரக்கு ட்டத்ஷக் கூட்டுல். 
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திரண பெற்தரடுகள்: 
 

o ஆரய்ச்சறனேம், அதிினத்றனேம். 
o திற்சறனேம், ிரிரக்கலும். 
o ஆஶனரசஷணனேம், ஆஶனரசஷணச் ஶசஷனேம். 
 
றணனசதநரண அதிினத்றின் பதரனட்டு ஆரய்ச்ெறனேம், அதிினத்றனேம்: 
 

17 றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கலள், 08 அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கள் அறுஷடக்குப் 
திந்ற வரறல்தட்த றறுணத்றன்  த்துங்லடன் ஶடிரகத் வரடர்னதட்டஷரகும். ணஶ, து 
னடரந் ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் இந் றஷனஶதநரண அதிினத்ற குநறக்ஶகரள் 
னும் ிடப் தப்திற்குள் உட்தட்டரக உள்பண. 
 
6.6.1 “ஏபகரல்ன ரம்தம்” கனத்றட்டம் “Omaragolla Mango” 
 

வதரனபரர ரீறில் னக்கறம் ரய்ந் ிசர ர்த்கப் வதரனட்கபின் ங்கல் வதறுறஷ 
ஶம்தடுத்துற்கரகவும், குநறத்வரன கரனம் ிசரிகலக்கு றஷனரண ிஷனவரன்ஷநப் வதற்றுக் 
வகரள்ஷ உறுறப்தடுத்துற்கரகவும் தல்ஶறு கனத்றட்டங்கலம், றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலம் 
னன்வணடுக்கப்தட்டண. இன் னெனம் வரறல்சரர் ிசரத்றன் ீது கரட்டும் ண்ங்கள் 
ரற்நஷடகறன்ந அஶ ஶஷப, இந் சம்திர ிசரிகபின் அநறவும், ஆற்நல்கலம் ினத்ற 
வசய்ப்தடுகறன்நண. இந் னஷநரண அறுஷடக்குப் திந்ற வதறுற ஶசர்த்ல்  வரறற்தரடு 
னன்வணடுக்கப்தட்டறன் கரரக தணரபிகபின் ரழ்க்ஷகத் னம் குநறப்திடத்க்க அபில் 
னன்ஶணற்நஷடந்துள்பது. இவ்ரநரண வற்நறகரண வதறுஶதறுகள் ‚ஏவகரல்ன ரம்தம்‛ 
கனத்றட்டத்றன் னெனம் கரண்திக்கப்தடுதுடன், இக் கனத்றட்டத்றன் னெனம் தகர்ஶரனக்கு உர் 
த்றனரண ரம் தங்கள் ங்கப்தடுகறன்ந அஶ ஶஷப, ிசரிகலக்கு ட்டுல்னரது, இந் 
டடிக்ஷகனேடன் இஷந்து வசற்தடுகறன்ந திந ப்திணர்கலக்கும் (ரம்தம் தநறக்கும், ஶசகரிக்கும், 
வகரண்டு வசல்லும், வதரற வசய்ஶரர், வரத் ிரதரரிகள், சறல்னஷ ிரதரரிகள்) உர் னரணம் 
கறஷடக்கப் வதறுது உறுற வசய்ப்தட்டுள்பது. அத்துடன் இக் கனத்றட்டத்றன் னெனம் தகர்ஶரனக்கு 
த்றல் சறநந்தும், தரதுகரப்தரணதுரண ரம்தங்கஷப உட்வகரள்ற்கு சந்ர்ப்தம் கறட்டுகறன்நது. இக் 
கனத்றட்டத்றனூடரக றஷனஶதநரண தகர்வுப் தக்கங்கஷப ினத்ற வசய்ற்கும், ிசரிகஷப 
லுவூட்டுறனூடரக றுஷஷ எறப்தற்கும் றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 
 
ஆரய்ச்ெறக் கனத்றட்டங்கள் 
 
6.6.2 ட்டுப் சதரன்ந இந்றப் பதரநற உனர்த்றணப் தன்தடுத்ற க்கநற தங்கபின் ீகற்றும் 
பரறற்தரட்ணட ெலணத்ல் 
 

இக் கனத்றட்டத்றன் னெனம் திரணரக தப்தரசற ற்றும் ட்டக்கரய் வசய்ஷக தண்ணுல், ிஷ 
உற்தத்ற, குத்ஷத்ல் ன்தற்றுடன் வரடர்னதட்ட ிசரிகபிணதும், ிசர உற்தத்றகஷப 
குத்ஷப்ஶதரரிணதும் னரணம் ஈட்டல் ரய்ப்னகஷப ஶரற்றுிப்தற்ஶக கணம் 
வசலுத்ப்தடுகறன்நது. ஶலும், ினத்ற வசய்ப்தட்ட உற்தத்றகலக்கு சர்ஶச சந்ஷில் ல்ன ஶகள்ி 
கரப்தடுதுடன், அவ்ரநரண உற்தத்றகஷப ற்றுற வசய்ன் னெனம் கூடுனரண அந்றச் 
வசனரிஷ சம்தரறப்தற்கும் சந்ர்ப்தம் கரப்தடுகறன்நது. உறுறரணதும், உள்படங்கனரணதும், 
றஷனஶதநரணதுரண வதரனபரர பர்ச்சற, னலஷரணதும், ிஷபவுப் வதனக்கனஷடதுரண 
ஶஷன ரய்ப்ன, ல்ஶனரனக்கும் வகௌம் றக்க வரறல் னும் றஷனஶதநரண அதிினத்றக் 
குநறக்ஶகரள்கஷப வற்நற கரண்தஶ இன் ஶரக்கரகக் கரப்தடுகறன்நது. 
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கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

தப்தரசற ற்றும் ட்டக்கரய் ன்தற்நறன் ீஷ அகற்நற உனர்த்தும் றஷனஷ உச்ச ட்டத்றற்குக் 
வகரண்டு னல், உனர்த்றகபின் வசனரற்றுஷகஷ றப்தடீு வசய்ல், குத்ஷத்ல் ங்கஷப 
றறுவுல் ற்றும் உற்தத்றகபின் ற்றுக் வகரள்பக் கூடி/ அங்கலகரிக்கக் கூடி ன்ஷ ஆகறண 
வரடர்தில் ஆய்வு வசய்ற்கரக 2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 0.108 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 
2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற னன்ஶணற்நம் னொ. 0.046 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், இது 43% ீ றற 
னன்ஶணற்நத்ஷக் கரட்டுகறன்நது. 
 
6.6.3 1-MCP (1-Methylcyclopropene) தன்தரட்டுப் பதரனள் ஊடரக னபி ரணின் அறுணடக்குப் 
திந்ற கரனத்ண ீடித்ல் 
 

வசநறவு ற்றும் றநந் றஷனிலுள்ப கரனத்றற்கு அஷ ரறுதட்ட கபஞ்சற றனங்கபின் கலழ் 
ஶதிச் வசன்று, ரஷஷ தலஷடரது ஷத்றனக்கக் கூடி கரனத்ஷ ீடிப்தற்கரக வதரனத்ரண 
வரறல்தட்த னஷநகஷப அதிினத்ற வசய்ற்கு இனக்கு ஷக்கப்தட்ட ஆய்வரன்நரகும். 
ரஷக்கரக ரறுதட்ட வசநறஷக் வகரண்ட 1-MCP இட்டு ஷக்கப்தடுகறன்ந ஶஷப, ரறுதட்ட கரன 
இஷடவபிக்குள் 1-MCP இற்கரகத் றநக்கப்தட்டது. தரீட்சறக்கப்தட்ட ரஷ ரறரிகள் சூல் 
றஷனஷகள் ற்றும் குபினொட்டி றனங்கபின் கலழ் கபஞ்சறப்தடுத்ப்தட்டது. 1-MCP இட்டு குபினொட்டி 
அஷந றனங்கபின் கலழ் கபஞ்சறப்தடுத்ற ஷப்தன் னெனம் னபி ரஷஷ தலஷடரது 
ஷத்றனக்கக் கூடி கரனத்ஷ 30 ரட்கள் ஷ ீடிக்க னடிந்து. 
 
கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

1-MCP சரிரண ரத்றஷஷத் ீர்ரணித்ல், வதரனத்ரண கபஞ்சற வப்தறஷனஷ இணங் கரல் 
ற்றும் 1-MCP தன்தரட்டுப் வதரனட்கலக்கரக சரிரண னற்நற ரஷ வரடர்தரண ஆய்ிற்கரக 2016 
ஆம் னடத்றற்கு னொ. 0.202 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற னன்ஶணற்நம் 
னொ. 0.140 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், இது 69% ீ றற னன்ஶணற்நத்ஷக் கரட்டுகறன்நது. 
 

னபி ரஷஷ தலஷடரது ஷத்றனக்கக் கூடி கரனத்ஷ ீடிப்தன் னெனம், அந் ரஷ 
இணத்றன் ற்றுற அபஷ அறகரித்து, அனூடரக அந்றச் வசனரி சம்தரத்றத்ஷ அறகரித்துக் 
வகரள்பக் கூடிரக இனக்கும். இற்கு ஶனறகரக, ிசரப் தண்ஷகபில் ஷக்கு றனவுகறன்ந 
ஆகக் குஷநந் ிஷன கூட்டிக் வகரள்ப னடிறனூடரக வதரதுரக ிசரிகபின் ரழ்க்ஷகத் 
னம் உர்கறன்நது. இக் கனத்றட்டத்றன் னெனம் றஷனஶதநரண தகர்வுப் தக்கங்கஷபனேம், உற்தத்ற 
னஷநகஷபனேம் உறுறப்தடுத்துற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 
 
 

தடம் 117 
னென்று அணநகணபக் பகரண்ட ட்டு உனர்த்ற 
தடம் 118 
உனர்த்ப்தட்ட ட்டக்கரய் 
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6.6.4 செண ெறனறக்கன் னெனங்கள் ஊடரக க்கநறகபின் அறுணடக்குப் திந்ற சரய்கணபக் 
கட்டுப்தடுத்ல் 
 

உறின் சரம்தல், தூபரக்கப்தட்ட உற, னஞ்சத்  தூண் ஶதரன்நற்ஷந அறுஷடக்குப் திந்ற 
ஶரய்கஷபக் கட்டுப்தடுத்துற்கரகப் தரிக்க னடினேம் ன்ததுடன், தரகற்கரய், கத்ரிக்கரய் ன்தற்நறன் 
கரய்ந்து ஶதரகும் ன்ஷஷக் கட்டுப்தடுத்துற்கு ந்றவரக்வணரஸ் (anthracnose) தரிக்க னடினேம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
சுற்நரடல் ஶசம் வகரண்ட ித்றல் தரகற்கரய், கத்ரிக்கரய் ன்தற்நறன் ஶரய்கஷபக் 
கட்டுப்தடுத்துற்கரக ஆதத்ற்ந வரறல்தட்தம், சறநந் உற அபவுகள் ன்தற்ஷந றர்ிப்தற்கரக 
வபிக்கபப் தரீட்சரர்த்ங்கள் ற்றும் ஆய்வுகூடப் தரிஶசரஷணகள், அறுஷடக்கு னந்ற ற்றும் 
அறுஷடக்குப் திந்ற ஶரய் ரட்டல்கஷபப் தகுப்தரய்வு வசய்ல். 2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 0.592 
றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. இக் கனத்றட்டத்றற்கரக 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற னன்ஶணற்நம் னொ. 
0.222 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், இது 38% ீ றற னன்ஶணற்நத்ஷக் கரட்டுகறன்நது. இன் ஶதரது 
ஶரய்க் கட்டுப்தரட்டிற்கரக சறநந் உற அபவுகலம், கனஷனேம் இணங் கரப்தட்டண. திரண ஶதரசரக்கு 
உள்படக்கத்றன் ீது அன் ரக்கங்கள் ஆரப்தட்டண. 
 

இந் னஷநரணது, ரட்டில் றஷனஶதநரண ிசரத்துஷந அதிினத்றஷ ஊக்குிப்தற்கரக 
வசடிகலக்கு ற்தடக் கூடி ஶரய்கஷபக் கட்டுப்தடுத்துற்கு வரறல்தட்த ரீறரகவும், வதரனபரர 
ரீறரகவும் ற்றுக் வகரள்பப்தட்ட அஶ ஶதரன்று சுற்நரடல் ஶசம் வகரண்டதும், சனெக ரீறரக ற்றுக் 
வகரள்பப்தட்டதுரண னஷநவரன்நரக இனக்கும். தட்டிணிில் ரடுஷ னடிவுக்குக் வகரண்டு னல், 
உவுப் தரதுகரப்ஷதனேம், உர் ஶதரசரக்ஷகனேம் அஷடல், றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷ ினத்ற 
வசய்ல் ஆகற குநறக்ஶகரள்கஷப வற்நற கரண்தஶ இன் ஶரக்கரகும். 
 
6.6.5 எட்டுபரத் எட்ெறசற்ந றர்ப்ன பகரள்பபின் ீரண ஆி தணிடல் ரக்கங்களும், 
க்கரபி ெரற்நறற்கரண ணனபகரசதன் உிர் அணுகும் ன்ணனேம் 
 

இந் ஆரய்ச்சறக் கண்டுதிடிப்னகள், க்கரபிச் சரற்நறற்கரக ட்டுல்னரது திந க்கநற, தச் 
சரறுகலக்கரகவும், ஷண ரங்கலக்கரண அபவுனக்கஷபப் ஶதிச் வசல்லும் அஶ ஶஷப, 
ஶம்தடுத்ப்தட்ட ஷனவகரஶதன் உிர் குத்ஷத்ல் னஷநவரன்ஷந றறுவுற்கும் தன்தடுத் 
னடினேம். 
 
 

தடம் 119 
உறின் ெரம்தல் தரிகரம் இடப்தட்ட தரகற்கரணெ பெய்ணக 
தடம் 120 
தரிகரம் தண்ப்தடர (ற்சதரண தரணண) 
தரகற்கரய்ச் பெய்ணக 
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கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

க்கரபிச் சரற்நறல் ஷனவகரஶதன் தகுப்தரய்வு ற்றும் ஷனவகரஶதன் உிர் அணுகும் ன்ஷஷ 
அதிினத்ற வசய்ல், னென்று ஷகரண க்கரபி இணங்கபிலும் (னங்கர னபித் க்கரபி இணம், றனறண 
ற்றும் ஶகற) வதௌ – இசரணப் தண்னகள் தகுப்தரய்வு வசய்ப்தட்டது. ஶற்வசரன்ண க்கரபி 
இணங்கபினறனந்து கறஷடக்கும் ஷனவகரஶதன் உள்படக்கம் ற்றும் ஷனவகரஶதன் ஶசர்ரணம் வரடர்தினரண 
டடிக்ஷககள் னர்த்ற வசய்ப்தட்டண. இக் கனத்றட்டத்றற்கரக 2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 0.235 
றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற னன்ஶணற்நம் னொ. 0.133 றல்னறணரகும் 
ன்ததுடன், இது 57% ீ றற னன்ஶணற்நத்ஷக் கரட்டுகறன்நது. 
 

இவ் ஆய்ின் வதறுஶதறுகள் னெனம், இனங்ஷக க்கபின் னற்று ஶரய் ற்றும் இன ஶரய் 
அரணங்கஷபக் குஷநத்துக் வகரள்பக் கூடிரறு க்கநற, த உற்தத்றகபின் ஶதரசரக்கு ட்டத்ஷ 
ினத்ற வசய்ற்கரண றனஷநகள் கறஷடக்கும். எவ்வரன துத் வரகுறிணனக்கும் 
ஆஶரக்கறரண ரழ்ஷ உறுறப்தடுத்ற, ற்தரங்குகள் ினத்ற  வசய்ப்தடும். ஆஶரக்கறரண 
ரழ்ஷ உறுறப்தடுத்ல் ற்றும் ல்ஶனரனக்கும் எவ்வரன து ட்டத்றலும் ற்தரங்குகஷப 
ஊக்குிப்தற்கரக இவ் ஆரய்ச்சறகள் னக்கறரக அஷனேம். 
 
6.6.7 றனக்கடணன சகரகற்றும் இந்றங்கணப றர்ரித்லும், அதிினத்ற பெய்லும் 
 

றனக்கடஷன ஶகரகற்றும் இந்றங்கள் உற்தத்றக் ஷகத்வரறஷன வரடர்ந்தும் ிஸ்ரிக்கும் அஶ 
ஶஷப, னற வரறல் ரய்ப்னகலம் உனரக்கப்தடும். இனூடரக சந்ஷில் றர ிஷனக்கு 
ஶகரகற்நப்தட்ட உர் த்றனரண றனக்கடஷன தரஷண ினத்ற வதறுற்குக் கரரக 
அஷதுடன், இன் னெனம் னற வரறல் ரய்ப்னகஷப உனரக்கக் கூடிரகவும் இனக்கும். 
 
கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

றனக்கடஷன ஶகரகற்றும் இந்றங்கள் வசய்து உனரக்கப்தட்டுள்பண. இக் கனத்றட்டத்றற்கரக 2016 
ஆம் னடத்றற்கு னொ. 0.07 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற னன்ஶணற்நம் னொ. 
0.07 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், இது 100% ீ றற னன்ஶணற்நத்ஷக் கரட்டுகறன்நது. 
 
6.6.8 தங்கள் ெரர்தில் உிரிகள் ஆய்வுகள் ற்றும் தங்கபின் ம் ற்றும் ளறச்ணெின் 
அறுணடக்குப் திந்ற கரனத்றன் அடிப்தணடில் அறுணடக்கு னந்ற ினத்ற 
எளங்குனணநப்தடுத்ல் தரிசெரணணகணப சற்பகரள்பல் 
 

இக் கனத்றட்டத்றன் னெனம் லறச்ஷசச் வசய்ஷகில் ஈடுதட்டுள்ஶபரரின் உற்தத்றஷனேம், ிஷபவுப் 
வதனக்கத்ஷனேம் கூட்டுற்கும், அன் னெனம் கறரற ிசர க்கபின் றுஷஷ எறப்தற்கும் 
தங்கபிப்னச் வசய்ப்தட்டுள்பது. இக் ஷகத்வரறனறல் குத்ஷத்ல் (தணிடல்)/ வதறுற ஶசர்த்ல் 
ன்தற்நறற்கரக த்றல் சறநந் னெனப் வதரனட்கள் கரப்தடுறன் கரரக வரறல் ரய்ப்னகலம் 
உனரக்கப்தடுகறன்நண. 
 
கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

தங்கள் சரர்தில் உிரிகள் ஆய்வு, னற்நற ற்றும் த்றல் சறநந் தங்கள் வரடர்தரக சுட்டிகஷப 
அதிினத்ற வசய்ல். இக் கனத்றட்டத்றற்கரக 2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 1.15 றல்னறன் றற 
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எதுக்கப்தட்டது. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற னன்ஶணற்நம் னொ. 1.15 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், இது 100% 
ீ றற னன்ஶணற்நத்ஷக் கரட்டுகறன்நது. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தடம் 121 
ளறச்ணெில் உிரிகள் ட்டம் சறுதடுல் (தங்கள் குத்ணக்கப்தட்டு/ தணிடப்தட்டு 14, 28 ரட்கபின் தின்) 
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இறுறப் தன்தரட்டிற்கு அஷ, லறச்ஷசக்கரக (C. aurantifolia) சறதரரிசு வசய்ப்தட்ட னற்நற 
ிஷபச்சல் ட்டம் (ட்டத்றன் னெனம் தத்றன் அண்பரண அபவு/ தரிற ற்றும் ட்டத்ஷச் 
சுற்நறனேள்ப றநத்றன் னெனம் ங்கப்தட்டுள்ப னற்நற ட்டத்றல் தத்றன் ஶரனறன் றநம் 
கரட்டப்தடுகறன்நது. 
 
சம்தடுத்துற்கரண சரெணணகள்: 
 

பம் வதநக் கூடி ிசரத்ஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட ஷகத்வரறவனரன்நரக லறச்ஷச 
உற்தத்ற, குத்ஷத்ல், வதறுற ஶசர்த்ல் ன்தற்நறற்கரக அறுஷடக்கு னந்ற ற்றும் 
அறுஷடக்குப் திந்ற தரஷண ஆகற இண்ஷடனேம் உள்படக்கற லறச்ஷசப் தினக்கரண தன்தரடு 
வரடர்தில் வதரறகஷப அதிினத்ற வசய்து ஶஷரகும். அவ்ரநரண தன்தரட்டிலுள்ப வதரறகஷப 
அதிினத்ற வசய்து வரடர்தில் ஆய்வரன்று ஶற்வகரள்பப்தட்டு னகறன்நது. 
 
6.6.9 இனங்ணகில் பெய்ணக தண்ப்தடுகறன்ந ெறநற பங்கரத்றற்கரக (Allium cepa) 
சம்தடுத்ப்தட்ட அறுணடக்குப் திந்ற பரறல்நுட்தங்கணப அநறனகம் பெய்ல் 
 

இத் வரறல்தட்தங்கஷப அநறனகம் வசய்றனூடரக சறநற வங்கரச் வசய்ஷகில் ஈடுதடும் 
ிசரிகபின் னரணத்ஷ அறகரிக்கக் கூடிரக இனக்கும். னற வரறல்தட்த னஷநகஷபப் 
தன்தடுத்ற சறநற வங்கரத்ஷ கபஞ்சறப்தடுத்ற ஷப்தற்குப் தகுறனூடரக, ிசரிகலக்கு 
ிசரப் தண்ஷகள் சரர்ந்ரக ல்னவரன ஆகக் குஷநந் ிஷனஷப் வதற்றுக் வகரள்பக் 
கூடிரக இனக்கும். இற்கு ஶனறகரக, தனல்னர கரனங்கபில் சறநற வங்கரத்ஷ இநக்குற 
வசய்ற்கரகச் வசனறக்கப்தடுகறன்ந அந்றச் வசனரிஷ ஶசறக்கக் கூடிரகவும் இனக்கும். இந் 
ஆய்ிஷண இனங்ஷகின் தல்ஶறு ட்த வப்தறஷன றனங்கபின் கலழ் ஶற்வகரள்பத் 
றட்டறடப்தட்டுள்பது. 
 
கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

சறநற வங்கரச் வசய்ஷகில் ஈடுதடும் ிசரிகள் வரடர்தரக வபிக்கப றப்தவீடரன்ஷநச் 
வசய்ல். இக் கனத்றட்டத்றற்கரக 2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 0.05 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 
2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற னன்ஶணற்நம் னொ. 0.022 றல்னறணரகும். கட்டுப்தரட்டிற்கு உட்தடுத்ப்தட்ட 
சுற்நரடல் றஷனஷகபின் கலழ் ஶம்தடுத்ப்தட்ட கபஞ்சறசரஷனக் கட்டஷப்வதரன்று ினத்ற 
வசய்ப்தட்டது. இன் ஶதரது சறநற வங்கர இனப்னகஷபக் வகரண்டு தரீட்சரர்த்ங்கள் 
னன்வணடுக்கப்தட்டண. 
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6.6.10 உள்ளூரில் பதற்றுக் பகரள்பக் கூடி தங்கபினறனந்து ின் தரணத்ண உற்தத்ற பெய்து 
பரடர்தரண ஆய்வு 
 

இக் கனத்றட்டத்றன் திரண ஶரக்கம் ரவணில், உள்லரில் வதற்றுக் 
வகரள்பக் கூடி தங்கபினறனந்து ின் தரணத்ஷ உற்தத்ற வசய்ற்கரண 
வசய்னஷந குநறப்னகஷபத் (Recipes) ரரித்லும், அத் வரறற்தரடுகஷப 
அதிினத்ற வசய்துரகும். ின் தரண உற்தத்றக்கரகப் தன்தடுத்க் 
கூடி உள்லரில் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடி த ஷககபரக, றரட்ஷச, 
அண்ரசற, தர, தரிப் னசி ஆகற த ஷககள் இணங் 
கரப்தட்டுள்பண. 
 
 
 
கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

றரட்ஷச, தரிப் னசி ஆகற த ஷககபினறனந்து ின் தரணம் 
உற்தத்ற வசய்ப்தட்டது. றரட்ஷச, தரிப் னசி ஆகற தங்கலக்கரண 
வரறல்தட்தப் வதரறகலக்கரக 2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 0.035 
றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற 
னன்ஶணற்நம் னொ. 0.0233 றல்னறணரகும். 
 
சம்தடுத்துற்கரண சரெணணகள்: 
 

இந் ின் தரணத்றல் அடங்கறனேள்ப வதரனறதிஶணரல், எட்சறஶற்ந றர்ப்ன (antioxidants), சலணிின் 
அபவு ன்தற்ஷந அபந்து தரர்க்க ஶண்டினேள்பது. அத்துடன், ின் தரணத்றன் சுஷஷனேம், 
றுத்ஷனேம் அறகரிப்தற்கரக ின் தரணத்ஷ ினத்ற வசய் ஶண்டினேள்பது. 
 
6.6.11 அறக உணநப்ன/ கரம் பகரண்ட றபகரினறனந்து றபகரய் செரஸ் ரரித்லும், த்ண 
றப்தீடு பெய்லும் 
 

குனிக் கண் றபகரய் அல்னது வகரச்சற றபகரய் (Capsicum frutescens) ன்தது இனங்ஷக உட்தட 
உனகறல் எனசறன ரடுகபில் ட்டும் கரப்தடுகறன்ந, கணத்றற் வகரள்பப்தடர திவரன்நரக வசய்ஷக 
தண்ப்தட்டுள்ப அபில் சறநற ணினும் அறக உஷநப்ன/ கரம் வகரண்ட றபகரய் ஷகவரன்நரகும். 
 

ற்ஶதரது இப் தினக்கு வசரற்த ர்த்கப் வதறுற கரப்தடுரல், ம்னள்ஷப, /த தனணி 
இன்டர்வணல் (ணிரர்) கம்தணிின் அனுசஷில், இனங்ஷகில் கரப்தடுகறன்ந குனிக் கண் 
றபகரய் ஷகஷப் தன்தடுத்ற ஶசரஸ் உற்தத்ற வசய்து வரடர்தரண ஆரய்ச்சறவரன்று 
ஶற்வகரள்பப்தட்டது. இன் ஶதரது ஶசரஸ் உற்தத்ற வசய்ற்கரக றகச் சறநந்  னெனப் வதரனள் கனஷ 
ஶஷவன்தது அரணிக்கப்தட்டதுடன், உற்தத்றின் வதௌீக – இசரணப் வதரனள், தண்ணுிரில் 
தண்னகள் தகுப்தரய்ின் தின் உற்தத்றின் கபஞ்சறப்தடுத்ல் ஆற்நல் ற்றும் ற்றுக் வகரள்பக் கூடி 
ன்ஷ றப்தடீ்டிற்கு உட்தடுத்ப்தட்டது. இவ் ஆரய்ச்சறின் கலழ் உவு குத்ஷத்ல்/ தணிடல் 
ஷகத்வரறல்கலக்கும், கறரற ிசரிகள் சனெகத்றற்கும் ன்ஷகள் கறட்டும். 
 
 

தடம் 122 – 123 
தரிப் னெி பகரண்டு உற்தத்ற பெய்ப்தட்ட ின் 
தரணம்  
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கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

குனிக் கண் றபகரய் ஷகஷப் தரித்து அறக உஷநப்ன/ கரம் வகரண்ட றபகரய் ஶசரஸ் 
ரரிப்தற்கரக அபவுனக்கஷப குத்ல், வதரனத்ரண னெனப் வதரனள் கனஷஷ றறுவுல், 
ரரிக்கப்தட்ட உற்தத்றின் ற்றுக் வகரள்பக் கூடி ன்ஷ ற்றும் கபஞ்சறப்தடுத்ல் றநன் 
ன்தற்ஷநப் தரீட்சறப்தற்கரக 2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 0.0055 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 
2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற னன்ஶணற்நம் னொ. 0.031 றல்னறணரகும் ன்ததுடன் றற னன்ஶணற்ந ீம் 
56% ீரகும். இன் ஶதரது ஶசரஸ் உற்தத்றக்கரக உகந் னெனப் வதரனள் கனஷகலம், அபவுகலம் 
இணங் கரப்தட்டண. உற்தத்றின் ற்றுக் வகரள்பக் கூடி ன்ஷ, கபஞ்சறப்தடுத்ல் றநன் 
ன்தணவும் தரிஶசரறக்கப்தட்டண. இற்நறற்கஷ ற்றுற ஆற்நல் வகரண்ட னறஶரர் உற்தத்ற 
ரரிக்கப்தடும். 
 
னடிவு: 
 

இனங்ஷகில் குனிக் கண் றபகரய்ச் வசய்ஷகரபர்கஷப ினத்ற வசய்றனூடரக றபகரய் 
உற்தத்றஷ அறகரித்து, றபகரய் ஶசரஸ் உற்தத்றஷ ஶற்வகரள்ற்கரண உகந் னஷநகள் 
குக்கப்தட்டுள்பண. 
 
சம்தடுத்துற்கரண சரெணணகள்: 
 

உற்தத்றின் தலஷடரது தரதுகரத்து ஷத்றனக்கக் கூடி கரனப்தகுறஷ குஷநந் தட்சம் என 
னடரக இனக்கும் ித்றல் ீடிக்கும் ஷகில், ீண்டகரன அடிப்தஷடில் கபஞ்சறசரஷன 
தரீட்சரர்த் டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ப ஶண்டும் ன்ததுடன், உற்தத்றின் எட்சறஶற்ந றர்ப்ன 
இல்னகஷபப் தகுப்தரய்வு வசய்ற்கரக ஶனறக ஆரய்ச்சறகஷப ஶற்வகரள்து ஶஷரகும். 
 
6.6.12 ரம்தத்றன் சரல் கறுப்ன றநரல் பரடர்தரகவும், அணணக் கட்டுப்தடுத்துற்கரண 
டடிக்ணககணப ஈடுதடுத்துல் பரடர்தரகவும் ஆரய்ல் 
 

TJC ரம்தம் ன்தது கடந் எனசறன சரப் கரனப்தகுறக்குள் ரம்தக் 
ஷகத்வரறஷன ஶஶனரங்கச் வசய் ரம்த ஷகவரன்நரகும். இந் 
ரம்தத்றற்கு ற்றுறச் சந்ஷில் அறகரித் ஶகள்ி 
கரப்தடுகறன்நது. TJC ரம்தத்றன் அறுஷடக்குப் திந்ற ம் ீது 
எனசறன கரிகள் ஊடரக தனத் அடி ிலந்துள்பது. இணிஷடஶ 
கரின் கரம்னப் திஶசம்/ தகுற னலதும் கறுப்ன றந லம்னகள் சகறம் 
அறனச் சுஷஷ உண்டு தண்க் கூடி இப றநனஷட உள்படீ்ஷடக் 
வகரண்டினப்தது தரரி திச்சறஷணரக உள்பது. 
 
 
 
றறிடல் னெனம்: ம்னள்ஷப, /த ல்னன ஶரட்டப் திர் (ணிரர்) கம்தணி ணிப்தட்ட னஷநில் 
றறஷ ங்குகறன்நது. 
இனக்குகளும், குநறக்சகரள்களும்: TJC ரம்தத்றல் தஷீட றர்ப்ன இல்னகஷப ஶம்தடுத்தும் 
ஷகில் னற வரறல்தட்தங்கஷப ினத்ற வசய்ல். 
 

தடம் 124 
சரல் கறுப்தரல் சரய் ற்தட்டுள்ப ரம்தம் 
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கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

உரி ம் குன்றுற்கு கரரக அஷந் கரிகஷப இணங் கரல். இந் ஶரஷக் 
கட்டுப்தடுத்துற்கரக ற்ஶதரதுள்ப வதரதுரக தரதுகரப்தரணவண ற்றுக் வகரள்பப்தட்ட GRAS 
ஶசர்ரணம் ற்றும் ஏஶசரன் ன்ற்ஷந றப்தடீு வசய்ல். இற்கரக 2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 0.11 
றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற னன்ஶணற்நம் னொ. 0.64 றல்னறணரகும். 
இற்கஷ ரம்தத்றன் ஶரல் கறுப்தரல் ஶரஷ ஏஶசரன் சறகறச்ஷச னெனம் கட்டுப்தடுத்க் 
கூடிரக இனக்கும். 
 

இந் னஷநின் திகரம், தகர்ஶரரின் உவுத் ஶஷஷனேம், ஶதரசரக்குத் ஶஷஷனேம் உறுற 
வசய்க் கூடிரக இனக்கும். இன் கலழ் TJC ரம்தத்றன் த்ஷனேம், தலஷடரது தரதுகரகக்கக் 
கூடி கரனத்ஷனேம் ினத்ற வசய்க் கூடிரக இனக்கும் ன்ததுடன், TJC ரம்த உற்தத்ற னெனம் 
னற னரணம் ஈட்டல் றகஷபக் கூட்டி, அனூடரக ரம்தக் ஷகத்வரறலுடன் வரடர்னஷடரக 
ரட்டில் அதிினத்றஷ அஷடக் கூடிரக இனக்கும். TJC ரம்தத்றன் ஶரல் கறுப்தரல் ஶரஷ, 
அறுஷடக்குப் திந்ற கட்டத்றல் ஏஶசரன் சறகறச்ஷச னெனம் கட்டுப்தடுத்க் கூடிரக இனக்கும். 
 
6.6.13 இனங்ணகில் ரம்த ங்கல் ற்றும் பதறுற செர் னகரணப் தன்தரடுகணப 
சம்தடுத்தும் கனத்றட்டம் 
 

இக் கனத்றட்டத்றன் னெனம் அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபக் குஷநப்தற்கும், உள்லர் சந்ஷில் 
ரம்தத்றன் த்ஷக் கூட்டுற்கும் ஶஷரண றகரட்டல்கள் ங்கப்தடுகறன்நண. னரணம் 
ஈட்டல் வரறற்தரடு, உற்தத்ற அதிினத்ற, ஶஷன ரய்ப்ன ற்றும் திந தன ன்ஷகள் இணரல் 
கறஷடக்கறன்நண. இன் னெனம் உர் த்றனரண உள்லர் ரம்த உற்தத்றகஷப றர ிஷனக்குப் 
வதற்றுக் வகரள்ற்கு தகர்ஶரனக்கு சந்ர்ப்தம் கறட்டுகறன்நது. 
 
கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

இக் கனத்றட்டத்றன் கலழ் 512 ப்திணர்கலக்கரக அடிப்தஷட றப்தவீடரன்று ஶற்வகரள்பப்தட்டது. இன் 
கலழ் 11 திற்சற றகழ்ச்சறகலம், ப்திணர்கலக்கறஷடில் 02 கனந்துஷரடல்கலம் டரத்ப்தட்டண. 
இற்கரக 2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 9.3 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற 
னன்ஶணற்நம் னொ. 8.661 றல்னறணரகும். இன் கலழ் ரம்த ங்கல் ற்றும் வதறுற ஶசர் வரறற்தரடு 
வரடர்தில் ப்திணர்கபின் அநறவும், றநனும் ினத்ற வசய்ப்தட்டண. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

125.  
தடம் 125 
க்கநற, தங்களுக்கு 
பதறுற செர்த்ல் றகழ்ச்ெறத் 
றட்டம் - ீங்கர உற்தத்றகள், 
ரம்ணன. 
 

126. க்கநற, 
தங்களுக்கு பதறுற 
செர்த்ல் பரடர்தரண 
திற்ெற றகழ்ச்ெற - 
ல்னப்திட்டி திசெ 
பெனரபர் திரிவு – 
2016.04.30 
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6.6.14 இனங்ணகில் திரண ிெரத்துணந றறுணங்கபில் ிெர உவுப் திர்கபின் 
அறுணடக்குப் திந்ற செங்கள் பரடர்தில் திற்ெறரபர்களுக்குப் திற்ெற அபிக்கும் கனத்றட்டம் 
 

இக் கனத்றட்டத்றனூடரக திற்சறரபர்கலக்குப் திற்சற அபிப்தறனூடரக அறுஷடக்குப் திந்ற 
ஶசங்கஷபக் குஷநப்தற்கும், ிசர உவுப் திர்கபின் த்ஷக் கூட்டுற்கும் ஶஷரண 
றகரட்டல்கள் ங்கப்தடுகறன்நண. இது இனரதம் அறகரிப்தற்கும், வரறல் ரய்ப்னகள் 
உனரகுற்கும், கறரற/ சறநற/ டுத்/ தரரி அபினரண ிசரக் ஷகத்வரறல்கள் அதிினத்ற 
அஷடற்கும் கரரக அஷகறன்நது. 
கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம் 
 

ிசரப் ஶதரணரசறரிர்கலக்கரக திற்சற றகழ்ச்சறகஷப எலங்கு வசய்லும், டரத்துலும். இற்கரக 
2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 5.15 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற 
னன்ஶணற்நம் னொ. 5.138 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், றற னன்ஶணற்ந ீம் 99% ீரகும். இன் கலழ் 
ீின் 24 ரட்டங்கபில் 28 திற்சற றகழ்ச்சறகள் டரத்ப்தட்டதுடன், 1,316 ிசரப் 
ஶதரணரசறரிர்கலக்குப் திற்சற அபிக்கப்தட்டது. 
பரத் ிரதரரிகள் ற்றும் திந இணடத்கர்கள் ெரர்தில் திற்ெற றகழ்ச்ெறகணப ற்தரடு 
பெய்லும், திற்ெற றகழ்ச்ெறகணப டரத்துலும்: இன் கலழ் 04 வதரனபரர த்ற றஷனங்கபில் 04 
திற்சற றகழ்ச்சறகள் டரத்ப்தட்டதுடன், இறல் 317 ஶதனக்குப் திற்சற அபிக்கப்தட்டது. இன் கலழ் 
ம்னள்ஷப வதரனபரர த்ற றஷனத்றல் இப் திற்சற றகழ்ச்சற ஷடவதற்ந ஶதரது, திற்சற 
றகழ்ச்சறில் ஶடிரக கனந்து வகரண்ட ப்திணர்கலக்கு ஶனறகரக, அவ் ஶஷபில் வதரனபரர 
த்ற றஷனத்றற்கு னஷக ந்றனந் சுரர் 3,000 தணரபிகலக்கும், ல்டி ீடிர, அகனரண றஷ 
ன்தற்ஷநப் தரித்து திற்சற அபிக்கப்தட்டஷ குநறப்திடத்க்கது. அத்துடன் இன் கலழ் ிசரத் 
றஷக்கபத்றலும், கன ஶசஷகள் றஷக்கபத்றலும் திரற்றும் அடிட்ட உத்றஶரகத்ர்கபின் 
அநறஷனேம், றநஷணனேம் ினத்ற வசய்ற்கும் னடிந்து. 
திற்ெற ற்றும் ிரிரக்கல் பெற்தரடுகள் 
 
6.6.15 அறுணடக்குப் திந்ற தரணணகணப சம்தடுத்லும், இனங்ணகில் ிெர உவுப் திர்ச் 
செங்கணபக் குணநத்லும் 
 

அநறவு, உட்கட்டஷப்ன சறகள் ற்றும் ரட்டில் ிசரக் ஷகத்வரறஷன ஆம்தித்ல்/ அதிினத்ற 
வசய்ல் ஊடரக இனங்ஷகில் ிசரப் திர்கபின் ங்கல் ற்றும் வதறுற ஶசர்த்ல் 
ஆகறற்ஷந ஶம்தடுத்துறனூடரக, ிசரத் வரறல் னற்சறரபர்கலக்கும், ிசரிகள் 
சனெகத்றற்கும் உர் னரணத்ஷப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடிரக இனக்கும் ன்ததுடன், தகர்ஶரனக்கு 
த்றல் சறநந் உற்தத்றகஷப றர ிஷனக்கு வதற்றுக் வகரள்பக் கூடிரகவும் இனக்கும். இக் 
கனத்றட்டம் கலழ்க் கரட்டப்தட்ட ஷனப்னகபின் கலழ் அனல் வசய்ப்தட்டது. 
 
 ிசர உவுப் திர்கபின் அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபக் குஷநத்ல். 
 கபஞ்சறப்தடுத்தும் னஷநகலக்கு னற வரறல்தட்தங்கஷப அநறனகம் வசய்ல். 
 அரிசற, தற்நறணப் திர்கள் ற்றும் திந ரணிங்கஷப குத்ஷத்ல்/ தணிடல். 
 ரசஷணத் றிப் வதரனட்கஷப குத்ஷத்ல்/ தணிடல். 
 க்கநற, தங்கபின் வதறுற ஶசர்த்ல். 
 அரிசற ற்றும் தற்நறணப் திர்கள் சரர்ந் உற்தத்றகள். 
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 இனங்ஷகில் ணி ஶதரசரக்கு ற்றும் உவுப் தக்கங்கள் வரடர்தரக வபிவூட்டல் றகழ்ச்சறகஷப 
டரத்துல். 

 
கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 
டரத்ப்தட்ட திற்ெற றகழ்ச்ெறகபின் ண்ிக்ணக: 
 
இனக்கு: 200 திற்சற றகழ்ச்சறகள். னன்ஶணற்நம்: 167 திற்சற றகழ்ச்சறகள். 
 
திற்ெற அபிக்கப்தட்சடரரின் ண்ிக்ணக: 
 
இனக்கு: 5,590 தணரபிகள். னன்ஶணற்நம்: 5,000 தணரபிகள். 
 
றறுப்தட்ட அனகுகபின் ண்ிக்ணக: 
 
இனக்கு: 58 அனகுகள். னன்சணற்நம்: 51 அனகுகள். 
 
இற்கரக 2016 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 2.386 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற 
னன்ஶணற்நம் னொ. 1.9832 றல்னறணரகும் ன்ததுடன், றற னன்ஶணற்ந ீம் 83% ீரகும். இன் கலழ் 
திற்சற றகழ்ச்சறகள் னர்த்ற வசய்ப்தட்டதுடன், தணரபிகலக்குப் திற்சற அபிக்கப்தட்டு, அனகுகள் 
றறுப்தட்டண. 
 
உர் றர்ிஷபற்ந உஷப்ன, இனரதகரண ிசரத்ஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட வரறல் 
னற்சறகள் வரடர்தில் கரப்தடுகறன்ந ிபக்கங்கள் குஷநவு/ ஶதரரஷ கரரக, அஶணகரஶணரர் 
ிசரத்துஷந ற்றும் ிசரத்துஷநப் தன்தரடுகபினறனந்து ினகறச் வசல்கறன்நணர். 
இந்றரக்கல் னெனம் ஶஷனகபின் ிஷணத்றநஷணக் கூட்டுல், குநறப்தரக இஷபஞர்கஷபக் 
கக்கூடி ித்றல் ிசரத்ஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட ஷகத்வரறல்கபில் ஊறர் ஶசம் 
வகரண்ட சுற்நரடவனரன்று றறுப்தடும். 
6.6.16 கறரற ட்டத்றல் னரணம் ஈட்டல்/ பரிவு பெய்ப்தட்ட தணரபிகபின் னரணங்கணப 
ினத்ற பெய்ல் (இனங்ணக கரனற றப் தள்பத்ரக்கறல் ரளம் ல்ணனப்னந ிெரிகள் 
ெனெகத்றன் ீது ற்தடுத்தும், கரனறணன ரற்நங்கபின் ரக்கங்கள் பரடர்தில் ிபக்கபித்ல்) 
 

2016 ஆம் னடத்றல் கரனற அதிினத்ற ற்றும் சுற்நரடல் அஷச்சறணரல், ‚இனங்ஷக கரனற றப் 
தள்பத்ரக்கறல் ரலம் ல்ஷனப்னந ிசரிகள் சனெகத்றன் ீது ற்தடுத்தும், கரனறஷன ரற்நங்கபின் 
ரக்கங்கள் வரடர்தில் ிபக்கபித்ல்‛ ணப் வதரிடப்தட்ட திரண கனத்றட்டவரன்று அனல் 
வசய்ப்தட்டது. 
 
இக் கனத்றட்டத்றன் கலழ், அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்த றறுணத்றணரல், அறுஷடக்குப் திந்ற 
வரறல்தட்தம் வரடர்தில் ிஶசட றகழ்ச்சறவரன்று டரத்ப்தட்டது. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் னப்தஷண, 
வறரிகறரி, னங்கரன ஆகற னென்று திஶச வசனரபர் திரிவுகபில் அனல் வசய்ப்தட்டது. இன் 
ஶதரது, கறரற ட்டத்றல் ிசர குத்ஷத்ல்/ தணிடல் வரறல் னற்சறகஷப ஆம்திப்தற்கரக 
ிசரிகள் சனெகத்ஷ ஊக்கனெட்டி, தல்ஶறு வரறல்தட்தங்கள் வரடர்தரகவும் ிசரிகள் 
சனெகத்ஷத் வபிவூட்டும் ஷகில் 13 திற்சற றகழ்ச்சறகள் டரத்ப்தட்டண. இங்கு வரிவு வசய்ப்தட்ட 
தணரபிகலக்கு வதற்றுக் வகரடுப்தற்கு உகந் இந்ற உதகங்கள், கனிகள் வரடர்தில் சறதரரிசுகள் 
கரனற அதிினத்ற ற்றும் சுற்நரடல் அஷச்சறடம் சர்ப்திக்கப்தட்டது. 
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கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

கறரற ட்டத்றல் ிசர உவுகஷப குத்ஷத்ல்/ தணிடல் வரறல் னற்சறகஷப 
ஆம்திப்தற்கரக தணரபிகஷபத் ஶர்ந்வடுத்ல், சறதரரிசு அநறக்ஷககஷபச் சர்ப்தித்ல். இற்கரக 2016 
ஆம் னடத்றற்கு னொ. 1.0 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு றற னன்ஶணற்நம் னொ. 
1.0 றல்னறணரகும். இது 100% ீ னன்ஶணற்நத்ஷக் கரட்டுகறன்நது. இன் கலழ் ல்னர திற்சற 
றகழ்ச்சறகலம் டரத்ற னடிக்கப்தட்டதுடன், சறதரரிசு அநறக்ஷககலம் சர்ப்திக்கப்தட்டண. அரிசறர திஸ்கட் 
உற்தத்ற, தறு ஶரல் ீக்குல், க்கநற வசரஶசஜஸ் உற்தத்ற, அரிசற ஸ் கறநமீ், கறரற ட்டத்றல் 
அரிசற உற்தத்ற, வகரள்ல தணிடல், ஶசரபம் தணிடல், தங்கள் சரர்ந் உற்தத்ற ன்தண வரடர்தரக 
திற்சற றகழ்ச்சறகள் டரத்ப்தட்டண. 
 
6.6.17 றணனசதநரண ிெரத்துணந ற்றும் றணனசதநரண அதிினத்ற இனக்குகணப 
அணடற்கரண ஆசனரெணணகளும், ஆசனரெணணச் செணகளும் 
 
ஆசனரெணண ற்றும் ஆசனரெணணச் செணகள் 
 

 அரிசற குத்ஷத்ல்/ தணிடல் அனகுகஷப றறுவுல் – இரஜரங்கஷண தனஶரக்குக் கூட்டுநவுச் 
சங்கத்றன் னெனம் 25 அரிசற ஆஷனகலக்கரக வரறல்தட்த அநறக்ஷககஷப ிறஶரகறத்ல். 
வதரனறுஷ க்கற அரிசற உற்தத்றச் சங்கத்றணரல், அரிசற ஆஷனகஷப றறுவுற்கரக 
றட்டங்கஷபனேம், றப்தடீுகஷபனேம் வதற்றுக் வகரடுத்ல். – றன. த.ீஜ.ீ ினசறநற, அதரனம். 
 

 றஷணிலுள்ப கல், ல் அகற்றுல். – றன. .த.ீ அத ிஶஜர்ண, வரணநரகஷன. 
 

 அரிசற ரவு ரரிப்தது வரடர்தரண வரறல்தட்த உி. – வதரது னகரஷரபர், தலகஸ்வ தன 
ஶரக்குக் கூட்டுநவுச் சங்கம். 

 

 அரிசற ஆஷனவரன்ஷந அஷப்தற்கரக வசனவு றப்தவீடரன்ஷநப் வதற்றுக் வகரடுத்ல் – வதரது 
னகரஷரபர், தலகஸ்வ தன ஶரக்குக் கூட்டுநவுச் சங்கம். 

 

 அரிசற ஆஷனவரன்ஷந அஷப்தற்கரக வசனவு றப்தவீடரன்ஷநப் வதற்றுக் வகரடுத்ல் – வதரது 
னகரஷரபர், யளனலுவ தன ஶரக்குக் கூட்டுநவுச் சங்கம். 

 

 அரிசற ஆஷனகஷப ணீப்தடுத்துற்கரக வசனவு றப்தடீுகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்ல் – 
ஆஷரபர், டத்ற ரகர கூட்டுநவு அதிினத்றத் றஷக்கபம். 

 

 ரணிங்கஷபக் கபஞ்சறப்தடுத்துற்கரண கபஞ்சறசரஷனகள் – றற அஷச்சு. 
 
இற்நறற்கு ஶனறகரக, இற்ஷக பங்கலக்கும், சுற்நரடலுக்கும் றர்ஷநத் ரக்கங்கஷப 
ற்தடுத்தும் ிசரக் கறவுப் வதரனள் வபிஶற்நத்ஷ தடிப்தடிரகக் குஷநனேம் ி த்றல், 
திஷரண அறுஷடக்குப் திந்ற வரறல்தட்தப் தரஷண னெனம் வபிஶற்நப்தடுகறன்ந சுரர் 350,000 
வற்நறக் வரன் ிசரக் கறவுப் வதரனட்கஷபக் குஷநப்தற்கரக டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டது 
(றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள் 15 – இற்ஷக பப் தரதுகரப்ன). ரடு னலதும் ரலம் 
தகர்ஶரனக்கு த்றல் சறநந் ிசர உற்தத்றகஷப றர ிஷனக்கு வதற்றுக் வகரடுத்ல் 
(றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள் 10 – ரடுகலக்குள்லம், ரடுகலக்கறஷடிலும் உள்ப 
ற்நத்ரழ்ஷக் குஷநத்ல்). கனந்துஷரடுற்கு ஶஷடவரன்ஷந அஷப்தற்கும், அஶ  ஶதரன்று 
ஶசற ரீறரகவும், சர்ஶச ரீறரகவும் சரந்ற றறுணங்கலக்கறஷடில் னறஶரர் எத்துஷப்ஷதக் 
கட்டிவலப்னற்கும் இன ப்ன சர்ஶச கனத்ங்வகரன்ஷந டரத்துல். இந் சர்ஶச கனத்ங்கு 
ஷடவதறும் கரனப்தகுறில் ஶசற அறுஷடக்குப் திந்ற றணவரன்ஷந திகடணப்தடுத்துற்கு 
றட்டறடப்தட்டது (றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள் 17 – றஷனஶதநரண அதிினத்றக்கரண உனக 
எத்துஷப்ன). 
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 செற உவு ஊக்குிப்னச் ெணத 
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சரக்கு 

 
ிசர க்கபிணதும், குஷநந் சறனேஷட க்கபிணதும் அதிரணத்ஷ ீண்டும் வகரண்டு 

னற்கரக, அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப அனல் வசய்றனூடரக வதரனபரர 
சுரீணத்ஷனேம், ன்ம்திக்ஷகஷனேம் ற்தடுத்ல். 

 

 

 

 

 

பெற்தி 
 

தணரபிகபின் வதரனபரர சுரீணத்ஷ ற்தடுதுற்கும், திநரில் ங்கற ரலம் 
கனரச்சரத்ஷ ிர்ப்தற்கரகவும் ிசரத்துஷந, கரல்ஷட ற்றும் திந துஷநகபின் 
அதிினத்றக்கரக, தங்குதற்நல் அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப அனல் வசய்ல். 
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6.7 செற உவு ஊக்குிப்னச் ெணத 
 
ெட்டத்றற்கு அண றறுணம் பரடர்தரண அநறனகம்: 
 

ஶசற உவு ஊக்குிப்னச் சஷத 1973 இல் இனங்ஷக ஶசற தட்டிணி எறப்ன இக்கச் சஷத னும் 

வதரில் தரரலன்நச் சட்டத்றணரல் ரதிக்கப்தட்ட றறுணவரன்நரகும். 1973 இல் இச் சஷதஷ 
றறுவுற்கு க்கற ரடுகள் அஷப்தின் உவு ற்றும் ிசர அஷப்தின் (Food and Agriculture 

Organization – FAO) னலஷரண ஆவு கறஷடக்கப் வதற்நது.  
சரக்கங்கள்: 
 

 அசரங்கத்றணரல் குக்கப்தட்ட அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலக்கு ற்னஷடரக சனெக, 
வதரனபரர அதிினத்றஷ ற்தடுத்தும் ஷகில் உள்ரட்டு, வபிரட்டு னகரண்ஷகபின் 
உிகஷபப் வதற்றுக் வகரள்பல். 

 

 வதரது க்கள் னன் கனற சனெக, வதரனபரர அதிினத்றத் றட்டங்கஷப அனல் வசய்னேம் ஶதரது 
றறுணங்கலக்கும், திந சஷதகலக்கும் எத்துஷப்ன ங்குல். 

 

 ிசரம் ற்றும் ிசரத்துஷந ஷகத்வரறல் அதிினத்ற ீது வசன்றுள்ப குநறத்துஷக்கப்தட்ட 
றட்டங்கலக்கு உி அபித்லும், அத் றட்டங்கஷப அதிினத்ற வசய்லும், எனங்கறஷப்ன 
டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்பலும். 

 

 ிசர ற்றும் ிசரக் ஷகத்வரறல் உற்தத்றகஷப அறகரிப்தற்கரக றட்டங்கஷப அனல் 
வசய்னேம் ஶதரது அசரங்கல்னர னகரண்ஷகஷப ஊக்கப்தடுத்ல். 

 

 சர்ஶச தட்டிணி எறப்ன இக்கம் ற்றும் திந அஷண எத் வபிரட்டு றறுணங்கள், சங்கங்கள், 
அஷப்னகலடன் எத்துஷப்னடன் வசற்தடுல். 

திகள்: 
 

 அதிினத்ற னெனங்கஷப கூட்டு ஶரக்கவரன்நறன் ீது வசலுத்துற்கரண எனங்கறஷப்ஷத 
ஶற்வகரள்பல். 

 

 சனெக, வதரனபரர அதிினத்றக்கு எத்துஷப்ன ங்குற்கு கறரற க்கலக்கு சந்ர்ப்தத்ஷப் 
வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 

 சு திதல்ரண றஷனஶதநரண அதிினத்றஷ ற்தடுத்துற்கரக, தரம்தரி கறரற க்கபின் 
சு ம்திக்ஷகஷ உண்டு தண்ணுல். 

 

 உள்லர் உவு உற்தத்றஷனேம், தரஷணஷனேம் ஊக்குித்ல். 
 

 அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபக் குஷநப்தற்கரண வரறல்தட்தங்கஷப அடிட்டம் ஷ 
வகரண்டு வசல்னல். 

 
ிசெட துணநகள்: சந்ஷப்தடுத்லும், தகர்ஶரர் றனப்றஷ ற்தடுத்துலும். 
 
பற்நற பகரள்ற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந றணனசதநரண அதிினத்றக் குநறக்சகரள்கள்: 
 

 றஷனஶதநரண தகர்வுப் தக்கங்கஷப ஶம்தடுத்ல். 
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6.7.1 டீ்டுத் சரட்டச் பெய்ணகக்குக் ணகபகரடுத்ல் (ெரடிில் டப்தட்ட றபகரய்ச் பெடி ிறசரகக் 
கனத்றட்டம்) 
 

றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கலள் றுஷினறனந்து ீபல் 
ன்தன் கலழ், 2016 ஆம் னடத்றல் டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷகக்கு 
ஷகவகரடுக்கும் ித்றல், வசடிகபில் டப்தட்ட றபகரய்ச் வசய்ஷகஷ 
ஊக்குிக்கும் றகழ்ச்சறத் றட்டம் னன்வணடுக்கப்தட்டது. 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 அன்நரட தகர்ிற்கரகச் வசனரகும் வசனஷக் குஷநத்ல். 
 

 இடசற குஷநந் கர்ப்னந க்கலக்கும் திர்ச் வசய்ஷகில் 
ஈடுதடுற்கு சந்ர்ப்தம் ங்குல். 

 

 அன்நரடம் குடும்தத்றற்குத் ஶஷரண க்கநற ஷககஷப, 
இசரணப் வதரனட்கஷபப் தரிக்கரது டீ்டுத் ஶரட்டத்றஶனஶ 
உற்தத்ற வசய்து வகரள்ற்கு சற வசய்ல். 

 

 ச்சுக் கனக்கர உவு ஶஷப ஊடரக குடும்தத்றன் ஶதரசரக்குத் ஶஷஷ னர்த்ற வசய்ல். 
றநனணநகள்: 
 

 திர்ச் வசய்ஷகஷ ஶற்வகரள்லம் னஷந வரடர்தில் ல்னர ிதங்கலம் அடங்கற துண்டுப் 
திசுவரன்ஷந அச்சறட்டு இனசரக ிறஶரகறத்ல். 

சடி ற்றும் ணநனக தணரபிகள்: 
 

பகரளம்ன ரட்டம்: வகரலம்ன 05, வகரவனரன்ணரஷ, ரபிகரத்ஷ திஶச க்கள் ஶடிப் 
தணரபிகபரக இனப்ததுடன், ரரஶயன்திட்டிஷச் சூவுள்ப க்கள் ஷநனக தணரபிகபரக 
உள்பணர். 
றரப்தடுத்ல்: 
 

கர்ப்னந க்கஷப டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷகின் தக்கம் ஈடுதடுத்துலும், டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷகில் 
ஈடுதடுற்கு ஆர்னெட்டுறனூடரக குடும்தப் வதரனபரரத்ஷக் கட்டிவலப்னற்குத் துஷரக 
அஷலும். 
னன்சணற்நம்: 
 

வகரலம்ஷதச் சூவுள்ப 1,500 இல்னங்கலக்கு 4,500 சரடிகபில் டப்தட்ட றபகரய்ச் வசடிகள் 
ிறஶரகறக்கப்தட்டண. இற்கரக னொ. 0.618 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், னொ. 0.519 றல்னறன் றற 
வசனவு வசய்ப்தட்டுள்பது. 
 
திணைகணப லுவூட்டுற்கரண டடிக்ணககள்: 
 

 கர்ப்ன க்கஷப ிசரத்துஷநின் தக்கம் ஈர்த்வடுப்தறனூடரக உற்தத்றஷ அறகரிப்தற்குப் 
தங்கபிப்னச் வசய்ல். 

 

 றபகரய்ச் வசய்ஷகக்கு ஶனறகரக திந திர்ச் வசய்ஷககபின் தக்கம் ஈடுதடுறனூடரக உற்தத்ற 
அனகுகஷப அறகரிப்தற்கு னடிகறன்நஷ. 

 

 இனூடரக றஷனஶதநரண தகர்வுப் தக்கங்கள் ினத்றஷடல். 
 

 ஆஶரக்கறரண க்கள் சனெகம் உனரக்கப்தடுல். 
 

 உவுப் தரதுகரப்ஷத உறுறப்தடுத்துற்கு தங்கபிப்னச் வசலுத்துல். 
 
 

தடம் 127 
பகரபனரன்ணரணப் திசெத்றல் ெரடிகபில் டப்தட்ட 
றபகரய்ச் பெடிகள் ிறசரகறக்கப்தடுல். 
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6.7.2 செரபச் பெய்ணகில் ஈடுதடும் ிெரிகணப ஊக்குிக்கும் கனத்றட்டம் 
 

றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறஶகரள்கலள் ‚ஶரற்ந ரழ்வு, ல்ஶனரனக்கும் உவு‛ னும் 
றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரஷப அஷடற்கரக, உத உவுப் திர் ஊக்குிப்ன றகழ்ச்சறத் 
றட்டவரன்நரக, அதரனம் ரட்டத்றல் ஶசரபச் வசய்ஷக 
ிசரிகஷப ஊக்குிக்கும் கனத்றட்டவரன்று ஆம்திக்கப்தட்டது. இக் 
கனத்றட்டம் கத்வரறல் அஷச்சும், அஷச்சுடன் இஷந் 
றறுணங்கலம் இஷந்து, அதரனம் ரட்டத்றல் ஶசரபச் 
வசய்ஷகில் ஈடுதடும் ிசரிகஷப இனக்கு ஷத்து அனல் 
வசய்ப்தடுகறன்ந கனத்றட்டவரன்நரதுடன், 06 ர குறுகற கரனக் 
கனத்றட்டவரன்று ன்தது குநறப்திடத்க்கது. இக் கனத்றட்டம் கக்கரர் 
ம்திக்ஷகப் வதரறுப்ன றறத்றனறனந்து வதநப்தட்ட கடன் றற னெனம் 
அனல் வசய்ப்தடுகறன்நது. 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 ிசரத் றஷக்கபத்றணரல் அங்கலகரிக்கப்தட்ட ிஷ ஷககஷப ிசரிகபிடத்றல் 
திதல்ப்தடுத்ல். 

 

 திர்ச் வசய்ஷககபின் ஶதரது கஷடப்திடிக்க ஶண்டி ண்பப் தரதுகரப்ன னஷநகள் வரடர்தில் 
ிசரிகஷபத் வபிவூட்டல். 

 

 அதரனம் ரட்டத்றல் ஶசரப ிஷபச்சஷன அறகரித்ல். 
 
றநனணநகள்: 
 

 அறுஷடக்குப் திந்ற ஶசங்கஷபக் குஷநத்துக் வகரள்பக் கூடி னஷநகள் வரடர்தில் 
ிசரிகஷபத் வபிவூட்டல். 

 

 த்றல் சறநந் ரணி உவுகஷப தகர்ஶரனக்கு ரரபரகப் வதற்றுக் வகரள்ற்கு சற 
வசய்ல். 

 
சடி ற்றும் ணநனக தணரபிகள்: அதரனம் ரட்ட ிசரிகள். 
 
றரப்தடுத்ல்: 
 

கன அஷப்னகஷப உனரக்கற, அர்கலக்குத் ஶஷரண கடனுிகஷபனேம், திந அத்றசறப் 
வதரனட்கஷபனேம் ங்கற, உத உவுப் திர்ச் வசய்ஷகில் ஈடுதடுற்கு ஆர்னெட்டுறன் னெனம் 
ஶசரப இநக்குற ட்டுப்தடுத்ப்தடுதும், உத உவுப் திர்ச் வசய்ஷககபில் ஈடுதடும் ிசரிகள் 
ஊக்குிக்கப்தடுதும் இனூடரக இடம்வதறுகறன்நது. 
 
கனத்றட்டத்றன் னன்சணற்நம்: 
 

சந்ஷில் உச்ச ற ிஷனவரன்ஷநத் ஶரற்றுிப்தற்கு துரக, தச்ஷச ற்றும் உனர்த்ற 329,743 
கற.கற. ஶசரபம் வகரள்ணவு வசய்ப்தட்டது. 10,000 க்கர் ஶசரப ிஷபச்சல் வகரள்ணவு வசய்ப்தட்டது. 
இற்கரக எதுக்கப்தட்ட வரஷக னொ. 15.0 றல்னறணரகும். 2016.12.31 ஆம் றகறக்கு வசனவு னொ. 15.31 
றல்னறணரகும். 
 
 
 
 
 

தடம் 128 
திப்தரபர் கனரறற (றன.) பரயரன் 
கிட்ட அர்கபிணரல் கன 
அணப்னகளுக்கரண கரசெரணனகணபப் 
பதற்றுக் பகரடுத்ல் – அநுரனம். 
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தல்சறு துணநகளுக்குரண தங்கபிப்னம், கனத்றட்டம் கரரக ெனெக, பதரனபரர அதிினத்ற 
ீதும் க்கள் ீதும் ற்தடுத்தும் ரக்கங்களும்: 
 

 னல அதரனம் ரட்டனம் உட்தடுரறு, னரதத்து, ஶதடு, ஶரர, வரச்சறரகஷ, 
கம்திரிஸ்கஸ்வ, ம்ஶத, கல்னஞ்சற, றகறந்ஷன, கவனன்திந்துனுவ, க்கஷன, 
னரிரகடன, சறனரகுன, அதரனம், த்ல்கயவ, கயட்டகஸ்றகறனற, ஶகரன்வ, 
தங்கறரரடி, வயரப்வதரத்ரஷண, கப்னவகரல்ஶன, னர, ம்னத்ஶக, இப்தஶனரக, 
வகக்கறநர, றப்தஶண ஆகற திஶசங்கலக்குரிரக 42 கூட்டுநவுச் சங்கங்கஷப றறுவுல். 

 

 ஶற்வசரன்ண கூட்டுநவுச் சங்கங்கலடன் உரி உடன்தடிக்ஷககலக்கு னலும், அக் கூட்டுநவுச் 
சங்கங்கலடன் ஶஷரண வகரடுக்கல் ரங்கல்கஷப அவ்ப்ஶதரது ஶற்வகரள்பலும். 

 

 ரறரிகஷபப் தரிஶசரறக்கும் வபிக்கபச் சுற்றுனரக்கஷப ஶற்வகரள்பல். 
 

 அந்ந் கூட்டுநவுச் சங்கங்கலக்கு உரிரக ஶஷரண வபிவூட்டல் வபிக்கபச் 
சுற்றுனரக்கஷப ிசர றனங்கள் ட்டத்றல் ஶற்வகரள்பல், உரி ிஷபச்சல் ரறரிகஷப 
ிசரச் சங்கங்கள் ட்டத்றல் அரணித்ல் ற்றும் உரி ப் தரிஶசரஷணகஷப 
ஶற்வகரள்பல். 

 

 உற்தத்றகஷபக் வகரள்ணவு வசய்னேம் திரண றறுணங்கலக்கரக சந்ஷப்தடுத்ல் சறகஷப 
ங்குல். 

 
அடுத் கட்ட சரெணணகள் அல்னது சம்தடுத்ல்கள் பரடர்தரண ிதங்கள்: 
 

உத உவுப் திர்ச் வசய்ஷகக்கரக ிசரிகலக்குத் ஶஷரண உ ரணிம் ற்றும் திர்ச் 
வசய்ஷக கடனுிகஷபப் வதற்றுக் வகரடுப்தறனூடரக, ிசரிகஷப, ஶசரபம், தரசறப் தறு னனரண 
திர்ச் வசய்ஷககபில் ஈடுதடுற்கு ஆர்னெட்டுறனூடரக, அர்கபது உற்தத்றகலக்கு கூடி 
ிஷனவரன்ஷநப் வதற்றுக் வகரடுத்து ரட்டின் ஶஷக்கு ற்ந திர் உற்தத்றகஷப ரட்டிஶனஶ 
உற்தத்ற வசய்து வகரள்றனூடரக இநக்குறஷப் ட்டுப்தடுத்ல். 
 
6.7.3 செற உவு ஊக்குிப்னச் ெணதின் ிற்தணண றணனங்கணப றறுவுல் (“பயல்ற னட் 
பரப்”) 
 

ச்சுக் கனக்கர உள்லர் உவு ஷககஷப உட்வகரள்ற்கு 
ஊக்குிக்கும் ஷகில், ீின் அஷணத்து ரட்டங்கலம் 
உட்தடுரறு க்கள் டரட்டம் அறகரகவுள்ப திஶசங்கஷபத் 
வரிவு வசய்து, ஶசற உவு ஊக்குிப்னச் சஷதின் ிற்தஷண 
றஷனங்கஷப (பயல்ற னட் பரப்) றறுவும் கனத்றட்டம் அனல் 
வசய்ப்தடுகறன்நது. றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கலள், 
ஶரற்ந ரழ்வு னும் குநறக்ஶகரஷப அஷடஶ இன் திரண 
ஶரக்கரகும். உள்லர் றறஷ ஈடுதடுத்ற அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந 
இக் கனத்றட்டம் ீண்டகரனக் கனத்றட்டவரன்நரகும். 
 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 ச்சுச் கனக்கரதும், சுஷனைட்டிகள் கனக்கரதுரண உள்லர் உவு ஷககஷபக் வகரள்ணவு 
வசய்க் கூடி இடங்கஷப அஷப்தறனூடரக, உள்லர் ற்றும் தரம்தரி ஶதரசரக்குள்ப உவு 
ஷககஷப க்கள் த்றில் திதல்ப்தடுத்ல். 

 

 ச்சுச் கனக்கரதும், இசரணப் வதரனள் கனக்கரதுரண உள்லர் உவு ஷககஷப உற்தத்ற 
வசய்னேம் சறநற ற்றும் டுத் அபினரண வரறல் னற்சறரபர்கலக்கு, து உற்தத்றகஷப 

தடம் 129 
தத்னல்ணன றன. நுன் அர்கபின் ிற்தணண றணனம் ஆம்தித்து 
ணக்கப்தடுல் 
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க்கள் த்றில் வகரண்டு வசல்ற்கு சந்ர்ப்தத்ஷப் வதற்றுக் வகரடுப்தறனூடரக அர்கபது 
ஊக்கத்ஷ அறகரித்ல். 

 

 உள்லர் உவு ஷககள் ீது தர்ஶரர் கரட்டும் ினப்தத்றஷண/ ஆர்த்றஷண அறகரித்ல். 
 

 ஶரற்ந ஆஶரக்கறரண றர்கரன சந்றவரன்ஷந உனரக்குல். 
 

 Fast Food, Take Away, KFC, Mc Donalds ஶதரன்ந உவுக் கனரச்சரத்றற்கு சரனரக அஷக் 
கூடி ித்றல் உள்லர் உவு ஷககஷப ஊக்குித்ல். 

 
றநனணநகள்: 
 

 ிற்தஷண றஷனங்கலக்கரண வதர்ப் தனஷககபின் ரறரிகஷபப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 
 

 வயல்ற னட் ிற்தஷண றஷனங்கள் வரடர்தில் அநறவுறுத்தும் துண்டுப் திசுங்கஷப அச்சறட்டு 
ிறஶரகறத்ல். 

 
அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம் அனல் பெய்ப்தடுகறன்ந திசெங்கள் (ரட்டங்கள்) ற்றும் சடி 
ற்றும் ணநனக தணரபிகள்: 
 

 ீின் அஷணத்து ரட்டங்கலம் உட்தடுரறு க்கள் வதனபில் டரடும் திஶசங்கஷப 
ஷரகக் வகரண்டு இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் வசய்ப்தடுகறன்நது. 

 
றரப்தடுத்ல்: 
 

ச்சுக் கனக்கர உள்லர் உவு ஷககஷப க்கள் த்றில் வகரண்டு வசல்றனூடரக, ீரிறவு, 
வகரவனரஸ்றஶரல், னற்று ஶரய், இறு ஶரய்கள் ஶதரன்ந வரற்நர ஶரய்கபினறனந்து தரதுகரப்னப் 
வதற்ந ஆஶரக்கறரண சனெகவரன்ஷந உனரக்குஶ இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் திரண 
ஶரக்கரகும். உவு சரர்ந் உற்தத்றகபில் ஈடுதடும் சு வரறல் னற்சறரபர்கஷப லுவூட்டல், 
ஶஷனற்ஶநரர்கள் சரர்தில் வரறல் ரய்ப்னகஷப உனரக்குல், இநக்குற வசய்ப்தடுகறன்ந உவுப் 
வதரனட்கபின் தகர்ஷக் குஷநத்து, உள்லர் உவுப் வதரனட்கஷப தகர்றனூடரக ஶசற 
வதரனபரரத்ஷப் தனப்தடுத்ல் னனரண டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 
இற்நறனூடரக றஷனஶதநரண தகர்வுப் தக்க க்கங்கள், ஆஶரக்கறரண சனெகம் ன்ந 
குநறக்ஶகரள்கஷப வற்நற வகரள்பக் கூடிரக இனக்கும். 
 
னன்சணற்நம்: 
 

 இக் கனத்றட்டத்றன் கலழ் இன்று ஷ 12 வயல்ற னட் ிற்தஷண றஷனங்கள் 
ஆம்திக்கப்தட்டுள்பண. 

 
தணரபிகள்: தகர்ஶரர், சறநறபினரண வரறல் னற்சறரபர்கள், ஶஷனற்நறனப்ஶதரர். 
க்கள் லுவூட்டப்தடுகறன்ந டடிக்ணககள்: 
 

 சணன ரய்ப்ன: வயல்ற னட் ிற்தஷண றஷனங்கஷப ஆம்திப்தன் ஊடரக உள்லர் உவு 
சரர்ந் உற்தத்றகபில் ஈடுதடும் சுவரறல் னற்சறரபர்கஷப லுவூட்டலும், ஶஷனற்று 
இனப்ஶதரர்கலக்கு ஶஷன ரய்ப்னகலக்கரக சந்ர்ப்தங்கஷபத் ஶரற்றுித்லும். 

 

 பதண்கள் தங்கபிப்ன: வயல்ற னட் ிற்தஷண றஷனங்கபில் ஶசஷரற்றுற்கு வதண்கலக்கும் 
சந்ர்ப்தம் அபிப்தறனூடரக வதண்கஷப லுவூட்டல். 

 

 கறரற றுணண எறத்ல்: வயல்ற னட் ிற்தஷண றஷனங்கபில் சறநற ற்றும் டுத் 
அபினரண உற்தத்றரபர்கபின் உள்லர் உவு உற்தத்றகஷப ிற்தஷண வசய்ற்கு சந்ர்ப்தம் 
ங்குறனூடரக, இஷடத் கர்கள் இன்நற து உவு உற்தத்றகஷப ிற்தஷண வசய்து 



 

 
P e r f o r m a n c e  Report 2016 

 
Page 187 

வகரள்ற்கு சந்ர்ப்தம் கறட்டுறனூடரக கூடி இனரதத்ஷப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடிரக 
இனத்ல். 

 
அடுத் கட்ட சரெணணகள் அல்னது சம்தடுத்ல்கள் பரடர்தரண ிதங்கள்: 
 

வயல்ற னட் ிற்தஷண றஷனங்கஷப ஆம்திக்கும் வரறல் னற்சறரபர்கள் அஶணகரஶணரர் சறநற 
ற்றும் டுத் அபினரண வரறல் னற்சறரபர்கபரக இனப்தரல், அர்கலக்கு எஶ டஷில் 
வதனந் வரஷகப் தத்ஷ னலீடு வசய்வன்தது சறரண கரரிரகும். ணஶ, அர்கலக்கு கடன் 
உிகஷபப் வதற்றுக் வகரடுப்தன் னெனம் அர்கஷப ஊக்குிக்கக் கூடிரக இனக்கும். 
 
6.7.4 தரம்தரி பல் இனப்னகணபக் பகரள்ணவு பெய்னேம் கனத்றட்டம் 
 

றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறஶகரள்கலள் ‚ஶரற்ந ரழ்வு, 
ல்ஶனரனக்கும் உவு‛ னும் றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரஷப 
அஷடற்கரக, தரம்தரி அரிசற உற்தத்றக் கனத்றட்டம் ஆம்திக்கப்தட்டது. 
தரம்தரி அரிசறில் கரப்தடுகறன்ந ஶதரசரக்குப் தரர்த்ங்கள் 
அறகரஷகரல், ஶசத்றன் ஆஶரக்கறத்றற்கு அது உறுதுஷரக 
அஷகறன்நது ணனரம். அஶணகரண வரற்நர ஶரய்கபினறனந்து தரதுகரப்னப் 
வதறுற்கு இந் அரிசற தகர்வு றக னக்கறரணது. இங்கு, அதரனம் 
ரட்டத்றல் தரம்தரி வற் வசய்ஷகில் ஈடுதடும் 
ிசரிகபிடறனந்து வல் இனப்னகஷபக் வகரள்ணவு வசய்து, கனங்குட்டி 
அரிசற ஆஷனத் வரறற்சரஷனில் அற்ஷந அரிசறரக்கற, வகறஷப, 
ரரஶயன்திட்டி ிற்தஷண றஷனங்கள் ற்றும் வயல்ற னட் ிற்தஷண 
றஷனங்கள் ஊடரக ிற்தஷண வசய்ப்தடுகறன்நண. ீண்டகரனக் கனத்றட்டவரன்நரண இக் கனத்றட்டம் 
2015 ஆம் னடத்றல் ஆம்திக்கப்தட்டது. இது உள்லர் றறஷ ஈடுதடுத்ற அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந 
கனத்றட்டவரன்நரகும். 
 
சரக்கங்கள்: 
 

 தரம்தரி வற் வசய்ஷகில் ஈடுதடும் ிசரிகபின் இனரதத்ஷ அறகரிப்தறனூடரக, அர்கஷப 
தரம்தரி வற் வசய்ஷகில் ஈடுதடுற்குத் தூண்டுல். 

 

 தகர்ஶரனக்கு தரம்தரி அரிசறஷப் றர ிஷனக்குப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடி இடங்கஷப 
றறுவுல். 

 

 ஶரற்ந ஆஶரக்கறரண க்கள் தம்தஷவரன்ஷந உனரக்குல். 
 

 ரட்டின் வரத்த் ஶசற உற்தத்றக்கு தங்கபிப்னச் வசலுத்துல். 
 
றநனணநகள்: 
 

 அரிரண தரம்தரி அரிசற ஷககஷப க்கள் த்றில் அநறனகம் வசய்லும், துண்டுப் திசுங்கள் 
னெனம் தரம்தரி அரிசற தகர்ின் னக்கறத்துத்ஷ க்கலக்கு டுத்துஷத்லும். 

 
கனத்றட்டம் அனல் பெய்ப்தடுகறன்ந திசெங்கள் (ரட்டம், திசெ பெனரபர் திரிவு):  
அதரனம் ரட்டம், கனங்குட்டி அரிசற ஆஷனத் வரறற்சரஷன. 
 
சடி ற்றும் ணநனக தணரபிகள்: தரம்தரி வற் வசய்ஷகில் ஈடுதட்டுள்ப ிசரிகள், 
ஶஷனற்நறனப்ஶதரர். 
 
 
 

தடம் 130 
சுந்றல் அரிெற 
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றரப்தடுத்ல்: 
 

ச்சுக் கனக்கர உள்லர் உவு ஷககஷப க்கள் த்றில் வகரண்டு வசல்றனூடரக, ீரிறவு, 
வகரவனரஸ்றஶரல், னற்று ஶரய், இறு ஶரய்கள் ஶதரன்ந வரற்நர ஶரய்கபினறனந்து தரதுகரப்னப் 
வதற்ந ஆஶரக்கறரண சனெகவரன்ஷந உனரக்குஶ இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் திரண 
ஶரக்கரகும். இற்கு ஶனறகரக தரம்தரி வற் வசய்ஷகில் ஈடுதடும் ிசரிகஷப 
ஊக்குிப்ததும் இனூடரக இடம்வதறுகறன்நது. அத்துடன், றுஷஷ எறப்தற்கும், றஷனஶதநரண 
ிசரத்துஷநஷ ஊக்குிப்தறனூடரக ஆஶரக்கறரண க்கள் சனெகவரன்ஷந உனரக்குற்கும் 
இனூடரக தங்கபிப்னச் வசய்ப்தடுகறன்நது. 
 
க்கள் லுவூட்டப்தடுகறன்ந டடிக்ணககள்: 
 

 சணன ரய்ப்ன: இக் கனத்றட்டத்றனூடரக கறரப்னந இஷபஞர் சனெகத்றற்கு வரறல் 
ரய்ப்னகஷபப் வதற்றுக் வகரள்ற்கரண சந்ர்ப்தம் அபிக்கப்தடுகறன்நது. 

 

 ிெர க்கபின் னரணம் அறகரித்ல்: தரம்தரி வற் வசய்ஷகில் ஈடுதடும் 
ிசரிகபிடறனந்து றர ிஷனக்கு அர்கபின் வல் இனப்னகள் வகரள்ணவு 
வசய்ப்தடுரலும், இஷடத் கர்கள் இன்நற வகரள்ணவு வசய்ப்தடுரலும் அர்கலக்கு கூடி 
இனரதத்ஷப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடிரக இனத்ல். 

 
அடுத் கட்ட சரெணணகள் அல்னது சம்தடுத்ல்கள் பரடர்தரண ிதங்கள்: 
 

 தரம்தரி வல்ஷனப் வதற்றுக் வகரள்து சறரக இனப்தரல், தரம்தரி ிஷ வல் 
உற்தத்றஷ ஶற்வகரள்பல். 

 

 கனங்குட்டி அரிசற ஆஷனத் வரறற்சரஷனின் அரிசற தணிடல்/ குத்ஷத்ல் னஷநஷஷ 
ணீப்தடுத்ற, அரிசற உற்தத்றக் வகரள்பபஷ அறகரித்ல். 

 
6.7.5 குணநப் தன்தரடுணட தங்கணபப் தரித்து RTS (Ready to Serve Drink) தப் தரணபரன்ணந 
உற்தத்ற பெய்ல். 
 

வப்த ண்டன ரவடரன்நரண இனங்ஷகில், ிசர தல்ஷகத் ன்ஷில் 
தரினரணதும், வதறுற றக்க த தணுக்கஷபக் வகரண்டதுரண சுரர் 100 
இற்கும் ஶற்தட்ட த ஷககள் ிரப்தித்துக் கரப்தடுகறன்நண. ணினும் 
ஶம்தடுத்ப்தட்ட வரறல்தட்த னஷநகபின் கலழ் ர்த்க ஶரக்கறல் வசய்ஷக 
தண்ப்தடுது ர, அண்ரசற, தப்தரசற, ரஷ னனரண எனசறன த ஷககள் 
ட்டுஶ. இப் திரண தப் திர்கலக்கு ஶனறகரக, வதறுற றக்க 
ஶதரசரக்குஷட தப் திர்கள் டீ்டுத் ஶரட்டங்கள், சறநற னர்க் கரடுகள், 
ணங்கள் ன்தற்நறல் இற்ஷகரகஶ பர்கறன்நண. இவ்ரநரண குஷநப் 
தன்தரடு வகரண்ட த ஷககஷபப் தரித்து தப் தரணங்கஷப உற்தத்ற 
வசய்னேம் டடிக்ஷக இக் கனத்றட்டத்றன் னெனம் னன்வணடுக்கப்தடுகறன்நது. 
இன் கலழ் ினறக்கரய், அஶணரர, ர ஆகற தங்கள் 
தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண. உள்லர் றறஷக் வகரண்டு அனல் வசய்ப்தடுகறன்ந 
இக் கனத்றட்டம், ீண்டகரனக் கனத்றட்டவரன்நரகும்.  
 
 
 
 
 
 
 

தடம் 131 – 132 
Sun Mack தப் தரணம் 
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சரக்கங்கள்: 
 

 குஷநப் தன்தரடுஷட தங்கலக்கு கூடி ஶகள்ிஷ உண்டு தண்ணுலும், வதறுற ஶசர்க்கப்தட்ட 
உற்தத்றகஷப அநறனகம் வசய்லும். 

 

 டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷகக்கு ட்டும் ட்டுப்தடுத்ப்தட்டுள்ப ினறக்கரய், அஶணரர ஶதரன்ந 
தங்கஷப ர்த்க ஶரக்கறலும் வசய்ஷக தண்ணுற்குத் தூண்டுல். 

 

 ிசரப் வதண்கலக்கு இவ் உற்தத்றகஷப இனகுரக உற்தத்ற வசய் னடினேரனரல், 
அர்கலக்கு ஶனறக னரணவரன்ஷந ஈட்டிக் வகரள்பக் கூடிரக இனத்ல். 

 

 குஷநப் தன்தரடுஷட த தகர்ிஷண க்கள் த்றில் திதல்ப்தடுத்ல். 
 
றநனணநகள்: 
 

 குஷநப் தன்தரடுஷட தங்கஷப வசய்ஷக தண்ணுஷனேம், உற்தத்ற வசய்ஷனேம் ஊக்குித்ல். 
 

 வதறுற ஶசர்க்கப்தட்ட உற்தத்றகஷப உற்தத்ற வசய்ற்கரக னற வரறல்தட்தங்கஷப அநறனகம் 
வசய்ல். 

 

 த உற்தத்றஷனேம், தகர்ிஷணனேம் அறகரிக்கும் ஷகில் த உற்தத்றக் கறரங்கஷப றறுவுல். 
 
றரப்தடுத்ல்: குஷநப் தன்தரடுஷட தங்கலக்கு கூடி ஶகள்ிஷ உண்டு தண்ணுலும், 
வதறுற ஶசர்க்கப்தட்ட உற்தத்றகஷப அநறனகம் வசய்லும். 
 
னன்சணற்நம்: 
 

இக் கனத்றட்டத்றற்கரக னொ. 0.14 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், வசனவு வசய்ப்தட்ட வரஷக னொ. 
0.085 றல்னறணரகும். இன் கலழ் 500 தப் தரண ஶதரத்ல்கள் உற்தத்ற வசய்ப்தட்டு ிற்தஷண 
வசய்ப்தட்டுள்பது. 
 
க்கள் லுவூட்டப்தடுகறன்ந டடிக்ணககள்: 
 

இக் கனத்றட்டத்ஷ அனல் வசய்றனூடரக குஷநப் தன்தரடு வகரண்ட தங்கலக்கு கூடுனரண 
ஶகள்ி கரப்தடுகறன்ந அஶ ஶஷப, தங்கஷப ர்த்க ஶரக்கறல் வசய்ஷக தண்ணும் தப் திர்ச் 
வசய்ஷகரபர்கஷபப் ஶதரன்ஶந, குஷநப் தன்தரடுஷட தங்கஷப டீ்டுத் ஶரட்டச் வசய்ஷகரக 
வசய்ஷக தண்ணும் ிசரிகலக்கும் ஶனறக னரணவரன்ஷந ஈட்டிக் வகரள்பக் கூடிரக 
இனக்கும். 
ெனெகத் ரக்கங்கள்: 
 

குஷநப் தன்தரடுஷட உள்லர் த உற்தத்றஷ ஊக்குிப்தறனூடரக தச் வசய்ஷகில் ஈடுதடுகறன்ந 
ிசரிகள் லுவூட்டப்தடுகறன்நணர். ந் ித்றலும் தன்தரட்டிற்கு டுக்கப்தடரது ீரகறன்ந 
ஶதரசரக்கு றஷநந் தங்கள் னெனம் ஆஶரக்கறரண ரழ்ிற்குத் ஶஷரண ஶதரசரக்ஷகப் வதற்றுக் 
வகரள்ப னடினேம். குஷநப் தன்தரடுஷட தப் திர்கஷப வசய்ஷக தண்ணுறனூடரக உிர் 
தல்ஷகஷஷப் தரதுகரத்ல், குடும்தத்றன் வதரனபரரத்ஷ ினத்ற வசய்ல், றஷனஶதநரண 
தகர்வுப் தக்கங்கஷப ினத்ற வசய்ல் னனரண றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷப 
வற்நறக் வகரள்பக் கூடிரக இனக்கும். 
 
அடுத் கட்ட சரெணணகள்: 
 

 கப் னங்கரக்கள், ீறகபின் இன னங்குகள், தரடசரஷனகள் னனரண இடங்கபில் தச் 
வசய்ஷகஷ ினத்ற வசய்ல். 
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 தரடசரஷனகஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட வபிவூட்டல் றகழ்ச்சறகள் ஊடரக இபம் சந்றிணஷத் 
வபிவூட்டல். 

 

 திச்சர டடிக்ஷககள் ஊடரக உற்தத்றஷ ஊக்குித்ல். 
 
6.7.6 அெறண லுவூட்டும் னன்சணரடிக் கனத்றட்டம் 
 

றற எதுக்கலடு: னொ. 1.84 றல்னறன், றற னன்சணற்நம்: னொ. 0.12 றல்னறன், றற னன்சணற்ந ீம்: 6.5% 
 

ஶரற்ந ரழ்ஷ உறுறப்தடுத்ல், ல் ரழ்ஷ ினத்ற வசய்ல், 
தட்டிணிில் ரடுஷ னடிவுக்குக் வகரண்டு னல், உவுப் 
தரதுகரப்ஷத உறுறப்தடுத்ல், றஷனஶதநரண ிசரத்ஷ 
ஊக்குித்ல் ஆகற றஷனஶதநரண அதிினத்றக் குநறக்ஶகரள்கஷப 
அஷடனேம் ஶரக்கறல் அரிசறஷ லுவூட்டும் னன்ஶணரடிக் 
கனத்றட்டம் (Rice Fortification Pilot Project) அனல் 
வசய்ப்தட்டது. 
 
 
 
 
வரணநரகஷன, கண்டி ரட்டங்கஷபச் ஶசர்ந் திள்ஷபகலக்கும், அர்கபது குடும்தங்கலக்கும் இந் 
லுவூட்டப்தட்ட அரிசறஷப் வதற்றுக் வகரடுக்கும் திகள் அடிப்தஷடரக இடம்வதற்நதுடன், 
திற்கரனத்றல் இந் லுவூட்டப்தட்ட அரிசறஷ வதரதுரண தகர்ஶரனக்கும் வதற்றுக் வகரடுப்தற்கு 
றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. இந் லுவூட்டப்தட்ட அரிசற, ஶசற உவு ஊக்குிப்னச் சஷதக்குச் வசரந்ரண 
அரிசற உற்தத்றக் ஷகத்வரறற்சரஷனில் உற்தத்ற வசய்ப்தடுதுடன், இற்கரண றறப் தங்கபிப்ன உனக 
உவு அஷப்திணரல் (WFO) ங்கப்தடுகறன்நது. இன் கலழ் வுகஷபச் ஶசகரித்ல், வுகஷப 
குத்ல் ஶதரன்ந திகள் ஶதரஷணப் தல்கஷனக்ககத்றணரல் னன்வணடுக்கப்தடுகறன்நண. 
கனத்றட்டத்றன் அஷணத்து ஶற்தரர்ஷ டடிக்ஷககலம் சுகரர அஷச்சறன் கலழ் 
ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நது. இது என குறுகறகரனக் கனத்றட்டவரன்நரகும். 
 
சரக்கம்: 
 

 இனங்ஷகின் அதிினத்றக்குத் ஷடரக ிபங்கும் இனம்னச் சத்து குஷநதரட்ஷட எறப்தற்கரக, 
இந் ரட்டின் திரண உரகற அரிசறஷப் தன்தடுத்ற க்கபின் ஶதரசரக்கு ட்டத்ஷக் 
கூட்டுல். 

 
றநனணநகள்: 
 

 இனங்ஷகின் திரண உரக அரிசற கரப்தடுதுடன், இந் அரிசறனேடன் இனம்னச் சத்ஷனேம், 
ஶதரனறக் அறனத்ஷனேம் ஶசர்த்து லுவூட்டி, அன் னெனம் இனம்னச் சத்து குஷநதரட்டில் ந்பிற்கு 
ரக்கம் வசலுத்துகறன்நது ன்தஷ ஆரய்ல். 

 
சடி ற்றும்  ணநனக தணரபிகள்: வரணநரகஷன, கண்டி ரட்டங்கஷபச் ஶசர்ந் தரடசரஷனப் 
திள்ஷபகலம், அர்கபது குடும்த அங்கத்ர்கலம். 
 
னன்சணற்நம்: 
 

இக் கனத்றட்டத்றன் னனரது கட்டத்றற்கரக ஶற்வசரன்ண றறில் னொ. 0.47 றல்னறன் றற 
ங்கப்தட்டது. 
 
 

தடம் 133 
உனக உவு அணப்தின் (WFO) திறறற றனற திண்டர 
தரர்ன் அர்களுடன் னரிந்துர்வு உடன்தடிக்ணகில் 
ணகச்ெரத்றடுல் 
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க்கள் லுவூட்டப்தடுகறன்ந டடிக்ணககள்: 
 

 ரட்டில் கரப்தடுகறன்ந இனம்னச் சத்து குஷநதரட்ஷட றர்த்ற வசய்றனூடரக க்கபின் ஶதரசரக்கு 
ட்டத்ஷ உர்த்துல். 

 

 ஶரற்ந சனரவரன்ஷந உனரக்குல். 
 

 றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷ அதிினத்ற வசய்ல். ஆகற றஷனஶதநரண அதிினத்றக் 
குநறக்ஶகரள்கஷப வற்நற கரண்தற்கரண டடிக்ஷககள் டுக்கப்தட்டுள்பண. 

 
அடுத் கட்ட சரெணணகள் அல்னது சம்தடுத்ல்கள் பரடர்தரண ிதங்கள்: 
 

இக் கனத்றட்டத்ஷ ஶசற வகரள்ஷகவரன்நரக ீர்ரணித்து ரடு னலற்கும் ிஸ்ரிப்தற்குத் 
றட்டறடப்தட்டுள்பது. 
 
6.7.8 ெறநறபினரண கனத்றட்டங்கள் 
 

ஶதரசரக்குள்ப ரணி உவு ஷககஷப க்கள் த்றில் தில்ப்தடுத்தும் ஶரக்குடன், சுஶதர, 
வ்ஶதர, ிஶசட அரிசற ர கனஷ, அரிசற ர ஶரஷச கனஷ ஆகற உற்தத்றகள் அநறனகம் 
வசய்ப்தட்டுள்பது. இவ் உற்தத்றகஷப, வகறஷப, ரரஶயன்திட்டி ிற்தஷண றஷனங்கள் 
ஊடரகவும், வயல்ற னட் ிற்தஷண றஷனங்கள் ஊடரகவும் க்கலக்குப் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடிரக 
இனக்கும். 

 
 
 
 
 
 
 

 
எட்டு பரத் உற்தத்றணனேம், உற்தத்ற ிணபவுப் பதனக்கத்ணனேம் அறகரிப்தற்கரக 
அபிக்கப்தட்ட தங்கபிப்ன 
 
சணன ரய்ப்ன 
 

வயல்ற னட் ிற்தஷண றஷனங்கஷப இனங்ஷக னலதும் றநந்து ஷப்தறனூடரக, உள்லர் உவு 
ஷககஷப உற்தத்ற வசய்ல், சந்ஷப்தடுத்ல், ிற்தஷண ஆகற டடிக்ஷககபின் ஶதரது 
சுவரறல்கபில் ஈடுதடுற்கு சந்ர்ப்தம் கறட்டுகறன்நது. 
 
பதண்கள் தங்கபிப்ன 
 

உவுப் வதரனட்கள் வரடர்தரண கண்கரட்சறகஷப டரத்துறனூடரக, கறரறப் வதண்கலக்கு அர்கபது 
உற்தத்றகஷப சந்ஷக்கு ிடுற்கு சந்ர்ப்தம் கறட்டுகறன்நது. உரம்: ச்சுக் கனக்கர உவுப் 
வதரனள் ஶசற சந்ஷ, Food 1st Exhibition 
 
ெனெகத் ரக்கங்கள்: 
 

கண்கரட்சற டடிக்ஷககபில் தரடசரஷன ரர்கபின் தங்குதற்நல். 
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சரக்கு: 
 

இனங்ஷகின் உச் சந்ஷில் னன்ஶணரடி றறுணம் ன்ந ஷகில், 
ிசரத்துஷநஷனேம், அஷணனேம் சரர்ந் னற உற்தத்றகஷபனேம், ஶசஷகஷபனேம், 
தன்தரட்டுப் வதரனட்கஷபனேம் ங்கும் தல்ஷகப்தடுத்ப்தட்ட ணீ உனகறற்குப் 

வதரனத்ரண னன்ஶணரடி றறுணரகச் வசற்தடுல். 

 
 
 

பெற்தி: 
 

அசரங்கத்றன் வகரள்ஷககலக்கு ற்த இனங்ஷகின் ிசரத்துஷநிலும், கன 
ஶசஷகள் துஷநிலும் உற்தத்ற னரணங்கஷபனேம், இனரதீட்டஷனனேம் அறகரிக்கும் 

ஷகில், தல்ப்தட்ட சந்ஷ ஶகள்ிக்கு ற்நரறு உ உற்தத்றில் 
ஈடுதடுறனூடரகவும், சந்ஷப்தடுத்ல் ஊடரகவும் கம்தணிின் இனரதகரண றஷனஶதறு 

ன்ஷஷ உறுறப்தடுத்ல் 
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6.8 ணறுக்கப்தட்ட இனங்ணக உக் கம்தணி 
 
ெட்டத்றற்கு அண றறுணம் பரடர்தரண அநறனகம்: 
 

1957 ஆம் ஆண்டின் 49 ஆம் இனக்க அச ஷகத்வரறல் கூட்டுத்ரதணச் சட்டத்றன் கலழ் இனங்ஷக 
ிசர க்கபின் உத் ஶஷஷப் னர்த்ற வசய்னேம் ஶரக்குடன், ஷடின்நற இசரண உ 
ஷககஷப ிறஶரகறக்கும் வதரனட்டு, உ இநக்குற, கனஷ வசய்ல், ிறஶரகம், சந்ஷப்தடுத்ல் 
னனரண குநறக்ஶகரள்கஷப இனக்கரகக் வகரண்டு, ஶஜர்ணிக் குடிசறன் றற ற்றும் வரறல்தட்தப் 
தங்கபிப்னடன் 1964 சணரி ரம் 29 ஆம் றகற ‚இனங்ஷக உக் கூட்டுத்ரதணம்‛ ஆம்திக்கப்தட்டது. 
 

இக் கூட்டுத்ரதணம் 1987 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இனக்க அச கூட்டுத்ரதணங்கஷபனேம், அசுக்கு 

சுகீரிக்கப்தட்ட றறுணங்கஷபனேம் ஷறுக்கப்தட்ட கம்தணிகபரக ரற்றும் சட்டத்றன் திகரம், 1992 
வசப்வம்தர் 15 ஆம் றகறினறனந்து அனலுக்கு னரறு ஷறுக்கப்தட்ட இனங்ஷக உக் கம்தணி 

னும் வதரில் ீப றறுப்தட்டது. இக் கம்தணி 2007 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இனக்க னற கம்தணிச் 
சட்டத்றன் கலழ் ீள் தறவு வசய்ப்தட்டுள்பது. 
 

‚னக்வதரவயர‛ ிரதரப் வதரின் கலழ், ஶிஷன, இநப்தர், வங்கு, வல் ன்நரறு ல்னரத் 
துஷநகலம் அடங்குரறு இசரண உ ஷககள் ிசர க்கபிடத்றல் வகரண்டு வசல்னப்தடுகறன்ந 
அஶ ஶஷப, னற அசரங்கத்றன் ஶசற வகரள்ஷகக்கு அஷ ‚ச்சுக் கனக்கர ஆஶரக்கறரண 
ரடு‛ னும் வரணிப்  வதரனபில் ஶசணப் தசஷபப் தரஷணக்கு க்கஷப ஈடுதடுத்தும் ஷகில் 
ற்சம் “සංස්ථා ෂ ොම්ෂ ෝස්ට්” ற்றும் “සංස්ථා  ාබනි   ැට ෂ ොෂහොර” ன்நரறு 02 ஷகரண ஶசணப் 
தசஷப ஷககள் (கூட்டுப் தசஷப) அநறனகம் வசய்ப்தட்டுள்பது. தன ணிரர் கம்தணிகலடன் 
ஶரஶபரடு, ஶரள் னட்டி ஶரற உள்லர் ிசரிகலக்கு இன்நஷ உச்ச ஶசஷஷ றஷநஶற்றும் 
ஷகில் ீவு னலதும் தந்து ிரிந் சுரர் 1,700 ிற்தஷண னகர் ஷனஷப்ஷதனேம், ீின் 
அஷணத்து ரட்டங்கலம் உட்தடுரறு ிறஶரக னகர் ஷனஷப்ஷதனேம் /த இனங்ஷக உக் 
கம்தணி வகரண்டுள்பது. 
 

சரக்கங்கள்: 
 

 ீண்டகரன றஷனஶதநரண அதிினத்றஷனேம், ச்சுச் கனக்கர உவுகஷபக் வகரண்ட 
ஆஶரக்கறரண ரட்ஷடக் கட்டிவலப்னஷனேம் ஶரக்கரகக் வகரண்டு ஶசணப் தசஷபத் துஷநஷ 
ிஸ்ரித்ல். 

 

 தங்வகரன்நறற்கரண னரணத்ஷனேம் (EPS), னலீடுகள் ீரண ன்ஷகஷபனேம் (ROI) கூட்டுன் 
னெனம் தங்குரர்கபின் னரணங்கஷப அறகரித்ல். 

 

 த்றல் சறநந் உ ஷககஷப ிசரிகலக்குப் வதற்றுக் வகரடுப்தறனூடரக  ‚னக்வதரவயர‛ 
ிரதரப் வதஷ வரடர்ந்தும் தரதுகரத்துக் வகரள்ற்கு டடிக்ஷக டுத்ல். 

 

 னன்ஶணரடி ிசர ஆய்வுகூட சறகஷப ங்குஶரரக றகழ்ல். 
 

 சர்ஶச  றர்ங்கஷபப் தன்தடுத்ற ண்ம் கண்கரிப்ன, றனரக டடிக்ஷககஷப 
ஶற்வகரள்பல். 

 

 றறுணத்றல் வசற்தடும் ல்னரத் வுத்ப னஷநஷகஷபனேம் என்நறஷத்து 
கிணிப்தடுத்தும் ஷகில் ERP னஷநஷஷ அநறனகம் வசய்ல். 

 

 திர்ச் வசய்ஷக டடிக்ஷககலக்கரக உர் த்றனரண உத்ஷ ட்டுப்தரடின்நற உரி ஶஷபக்கு 
ிசர க்கலக்குப் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 
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திகள்: 
 

 உர் த்றனரண உ ஷககஷப இநக்குற வசய்லும், உள்ரட்டில் வகரள்ணவு வசய்லும். 
உரம்: 
உள்ரட்டில் வகரள்ணவு வசய்ல்: ஈ.ஆர்.த.ீ, ச்.ஈ.ஆர்.த.ீ ற்றும் வடரனஷட். 
இநக்குற வசய்ப்தடுகறன்ந உம்: னைரிர, ரீ.ஸ்.த.ீ, ம்.ஏ.த.ீ 

 

 உர் த்றனரண ஶசணப் தசஷபஷனேம், ஶசண கட்டிப் தசஷபஷனேம் உள்ரட்டில் வகரள்ணவு 
வசய்ல். 

 

 ஶசற உச் வசனகத்றணரல் ங்கப்தட்ட உச் சறதரரிசுகலக்கு அஷ, ல்னரப் 
திர்கலக்கரகவும் உக் கனஷகஷபத் ரரித்ல். 

 

 உர் த்றனரண ஶடி உ ஷககஷபனேம், கனப்ன உ ஷககஷபனேம் (ஶசண ற்றும் இசரண), 
து திரந்ற கபஞ்சறசரஷனகள், து ிற்தஷண னகர்கள், ிறஶரக னகர்கள் ஊடரக ரடு 
னரகவும் ிறஶரகறத்லும், ிற்தஷண வசய்லும். 

 

 உப் தரஷண வரடர்தில் ிசர க்கஷபத் வபிவூட்டும் றகழ்ச்சறகஷப டரத்துலும், 
ிசரத்துஷநில் லகறன்ந திச்சறஷணகஷபத் ீர்த்து ஷத்லும். 

 

 து றறுணத்றன் ஆய்வுகூடங்கள் ஊடரக உம், ண் னனரணற்ஷந தரிஶசரறத்ல். 
 

 

றநனணநகள்: 
 

 வுணிர, இஷடு திஶசத்றல் ஷடவதற்ந ஶசற உவு ஊக்குிப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்குச் 
சரந்றரக து கம்தணிரல் “සංස්ථා ගකොම්ග ෝස්ට්” ன்நஷக்கப்தடுகறன்ந “கூட்டுத்ரதண 
கூட்டுப் தெணப” னும் வதரில் ஶசன் தசஷபப் வதரறகள் அநறனகம் வசய்ப்தட்டண. 

 

 ீவு னலறலுனள்ப ிற்தஷண னகர்கஷப ஷத்து, “සංස්ථා කාබනික කැට ග ොග ොර” 
ன்நஷக்கப்தடுகறன்ந கூட்டுத்ரதண ஶசண கட்டிப் தசஷபஷ அநறனகம் வசய்னேம் ஆம்த 
ிரவரன்ஷந  டரத்ற, ஶசண கட்டிப் தசஷப அநறனகம் வசய்து ஷக்கப்தட்டது. 

 

 ஶசணப் தசஷபப் தரஷணஷ திதல்ப்தடுத்தும் வதரனட்டு, துண்டுப் திசும், ிபம்தப் தனஷககள், 
சுவரட்டிகள் னனரண ஊடகங்கள் ஊடரக க்கஷபத் வபிவூட்டல். 

 

 ிற்தஷண ஊக்குிப்ன டடிக்ஷககள் ற்றும் வபிவூட்டல் றகழ்ச்சறகள் சரர்தில் உத்றஶரகத்ர்கள் 
சஷதவரன்ஷந றறத்ல். 

 

றகழ்ச்ெறத் றட்டம் அனல் பெய்தடுகறன்ந திசெங்கள் (ரட்டம், திசெ பெனரபர் திரிவு) 
ற்றும் சடி ற்றும் ணநனக தணரபிகள் 

 
 

சடிப் தணரபிகள்: ிசர க்கள் 

 

ணநனகப் தணரபிகள்: ிசர உற்தத்றகஷபச் சந்ஷப்தடுத்துஶரர் உள்பிட்ட இனங்ஷக க்கள் 

 

றரப்தடுத்ல்: 
 

 ஶசணப் தசஷப உற்தத்றஷனேம், தரஷணஷனேம் க்கள் த்றில் திதல்ப்தடுத்றன் 
கரரக, க்கள் து டீ்டுத் ஶரட்டங்கபில் சறநறபில் குடும்தத்றற்குத் ஶஷரண உவுப் 
திர்கஷபச் வசய்ஷக தண்ணுன் னெனம் அர்கபது அன்நரட வசனவு குஷநல், ச்சுக் கனக்கர 
உவு ஷககஷப தகர்ன் னெனம் க்கபின் சுகரரம், ஆஶரக்கறம் ன்தண ஶம்தடுத்ப்தடுல், 
ஶசணப் தசஷபஷ ீண்டகரனம் றனத்றற்கு இடுறனூடரக ண் பரல், ஶசணப் தசஷபஷப் 
திதல்ப்தடுத்துறனூடரக, இசரண உப் தரஷண னெனம் ற்தடக் கூடி சறறுீக ஶரய்கள் 
ஶதரன்ந ஶரய்கள் ற்தடுற்கரண ரய்ப்னகள் ட்டுப்தடுத்ப்தடுல். 
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 இசரண உ இநக்குற குஷநஷடலும், இணரல் இசரண உ இநக்குறக்கரகச் வசனரகும் 
அந்றச் வசனரி ஶசறக்கப்தடுலும். அத்துடன் உள்லரில் அகற்நப்தடுகறன்ந கறவுப் 
வதரனட்கஷபக் வகரண்டு ிசரப் வதரனபரரத்ஷ னன்ஶணற்நஷடச் வசய்ல். 

 

 உள்ரட்டில் ஶஷன ரய்ப்னகள் திநப்திக்கப்தடுலும், இனூடரக றஷனஶதநரண அதிினத்ற 
இனக்குகஷப அஷடற்கு னடிலும். 

 

6.8.1 2016 ஆம் னடத்றற்கரண பெற் றட்டத்றற்கு அண அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கபின் 
னன்சணற்நம் 

 

 

இெரண உ இநக்குற, உள்ரட்டில் பகரள்ணவு பெய்ல் ற்றும் கனண பெய்ப்தட்ட/ கனண 
பெய்ப்தடர உ ணககணப ிறசரகறத்ல் 
 

 இசரண உ இநக்குற, உள்ரட்டில் வகரள்ணவு வசய்ல் ற்றும் கனஷ வசய்ப்தட்ட/ கனஷ 
வசய்ப்தடர உ ஷககஷப ிறஶரகறத்ல் ஆகற டடிக்ஷககலக்கரக னொ. 1.2 றல்னறன் றற 
எதுக்கப்தட்டதுடன், னொ. 0.47 றல்னறன் வசனவு வசய்ப்தட்டது. றற னன்ஶணற்நம் 39% ீரகும். 
ிறஶரகறப்தற்கு இனக்கு ஷக்கப்தட்ட உத்றன் அபவு 200,000.0 வற்நறக் வரன்ணரகும் ன்ததுடன், 
ிறஶரகறக்கப்தட்ட உத்றன் அபவு 78,439.51 வற்நறக் வரன்ணரகும். 

 

 ஶசணப் தசஷபஷனேம், ஶசண கட்டிப் தசஷபஷனேம் உள்ரட்டில் வகரள்ணவு வசய்து, 
ிறஶரகறக்கும் டடிக்ஷககலக்கரக னொ. 0.01 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், வசனவு 
வசய்ப்தட்ட வரஷக னொ. 0.0005 றல்னறணரகும். றற னன்ஶணற்நம் 6% ீரகும் ிறஶரகறப்தற்கு 
இனக்கு ஷக்கப்தட்ட உத்றன் அபவு 4,000.0 வற்நறக் வரன்ணரகும் ன்ததுடன், ிறஶரகறக்கப்தட்ட 
உத்றன் அபவு 245.935 வற்நறக் வரன்ணரகும். வதௌீக னன்ஶணற்நம் 6% ீரகும். 

 

 ிசரத்றற்கு னனறடத்ஷக் வகரடுத்து, ‚ச்சுக் கனக்கர தம்தஷஷ உனரக்குறல் 
னன்ஶணரடி‛ னும் வரணிப் வதரனபில், 2016 எக்ஶநரதர் 08 ஆம் றகற வரடக்கம் 16 ஆம் றகற 
ஷ ‚ஶசற கக்கரர் ரம்‛ டரத்ப்தட்டதுடன், இன் ஶதரது /த இனங்ஷக உக் 
கம்தணிரணது, ஶசணப் தசஷப வரடர்தில் வபிவூட்டல்கஷபச் வசய்து. 

 

 ஶசற கக்கரர் ரத்றற்குச் சரந்றரக /த இனங்ஷக உக் கம்தணிரல் ற்தரடு வசய்ப்தட்ட 
ஶல் ரகரத்றல் ஶசணப் தசஷப வரடர்தில் வபிவூட்டல் றகழ்ச்சற, 2016.10.10 ஆம் றகற 
வகரவனரன்ணரஷ கன ஶசஷ றஷனத்றல் ஷடவதற்நது. 

 

 ஶசற கக்கரர் ரத்றற்குச் சரந்றரக, கக்கரர் ரத்றன் றஷநஷவரட்டி, 2016 எக்ஶநரதர் 
14, 15, 16 ஆம் றகறகபில் கத்வரறல் அஷச்சர் ரண்னறகு துறந் றசரரக்க அர்கபின் 
ஷனஷில், உள்லர் உவு ஷககள் கண்கரட்சறனேம், ிற்தஷணனேம் அஶ ஶதரன்று, ஶசணப் 
தசஷப வரடர்தில் வ பிவூட்டல் றகழ்ச்சறனேம் ிகர கர ஶி னங்கரில் ஷடவதற்நது. 

 

 ஶசற கக்கரர் ரத்றற்குச் சரந்றரக /த இனங்ஷக உக் கம்தணிரல் ற்தரடு வசய்ப்தட்ட 
டத்ற ரகரத்றன், அதரனம் ரட்டத்றல் ஶசணப் தசஷப வரடர்தில் வபிவூட்டல் 
றகழ்ச்சற, 2016.10.14 ஆம் றகற இப்தஶனரகஷ கன ஶசஷ றஷனத்றல் ஷடவதற்நது. 

 

 ஶசற கக்கரர் ரத்றற்குச் சரந்றரக /த இனங்ஷக உக் கம்தணிரல் ற்தரடு வசய்ப்தட்ட 
ட ரகரத்றல் ஶசணப் தசஷப வரடர்தில் வபிவூட்டல் றகழ்ச்சற, 2016.10.13 ஆம் றகற 
ரழ்ப்தரம் கன ஶசஷ உி ஆஷரபர் அலுகத்றன் ரரட்டு ண்டதத்றல் 
ஷடவதற்நது. 
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2016 ஆம் னடத்றற்கரண பெற் றட்டத்றன் திகரம் ிெர அதிினத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கள் 

 

செணப் தெணப றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 

அட்டண xxxv 

 செணப் தெணப ணக 2016 னடத்றற்கரண 
ிற்தணண இனக்கு 

(ப.பர.) 

2016 னடத்றல் ிற்தணண 

(ப.பர.) 
2017 னடத்றற்கரண 
ிற்தணண இனக்கு 

(ப.பர.) 
1. ஶசணப் தசஷப 1,500.0 153.013 5,000.0 

2. ஶசண கட்டிப் தசஷப 2,500.0 92.922 2,500.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இெரண உம் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 

அட்டண xxxvi 

2016 னடத்றற்கரண ிற்தணண இனக்கு 

(ப.பர.) 
2016 னடத்றல் ிற்தணண 

(ப.பர.) 
2017 னடத்றற்கரண ிற்தணண இனக்கு 

(ப.பர.) 
200,000.0 78,439.51 150,000.0 
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 இெரண உ ிற்தணண (திர்கபின் அடிப்தணடில்) – 2016 

                                                                                அட்டண xxxvii 

 திர்/ உ ணக ிற்தணண 

(ப.பர.) 
1. ல் உம் 70,803.727 

2. ஶிஷன 3,372.889 

3. இநப்தர் 1,400.325 

4. வங்கு 1,184.656 

5. க்கநற 548.315 

6. தங்கள் 29.951 

7. னர் 9.680 

8. ற்றுறப் திர் 338.822 

9. திந திர்கள் 751.145 

 பரத்ம் 78,439.510 

 

இெரண உ ிற்தணண (ரகர அடிப்தணடில்) – 2016 

அட்டண xxxviii 

 ரகரம் ிற்தணண 

(ப.பர.) 
1. ஶல் ரகரம் 4,036.521 

2. வன் ரகரம் 8,007.098 

3. டத்ற ரகரம் 11,593.197 

4. கறக்கு ரகரம் 6,861.082 

5. டஶல் ரகரம் 4,679.446 

6. த்ற ரகரம் 4,568.736 

7. சதிகனர ரகரம் 3,780.479 

8. ஊர ரகரம் 16,357.295 

9. டக்கு ரகரம் 1,830.291 
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க்கள் லுவூட்டப்தடுகறன்ந டடிக்ணககள்: 
 

வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந திர்கலக்கு அஷ, இசரண ஶடி உ ஷககஷப கனந்து 
ிறஶரகறப்தறனூடரக, உரி தினக்கு உரி உம் இடப்தடுறனூடரக உற்தத்ற ிஷபவுப் வதனக்கம் 
அறகரித்து ிசரிகபின் னரணத்ஷ அறகரிக்கச் வசய்து ரழ்க்ஷகத் த்ஷ உர்த்துற்கு 
டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. 
 

அட்டண xxxix 

 திர்/ உ ணக திர்ச் பெய்ணக 
றனப்தப்ன 

(க்கர்) 

1 க்கனக்குக் 
சணரண 

உம் 
(கற.கற.) 

க்கனக்கரண 
ிணபச்ெல் 

(கற.கற.) 

பரத் 
ிணபச்ெல் 
(பபர.) 

அனபகரன்நறன் 
ிணன 
(னொ.) 

பரத் 
னரணம் 

னொ.ற.) 

1. ல் உம் 215,274 250 200 43,054.80 32.00 1,377.75 
2. வங்கு 5,510 215 4,680 25786.80 28.00 722.03 
3. ஶிஷன 5,622 600 4,800 27,657.60 72.00 1,991.34 
4. இநப்தர் 4,669 300 2,000 9,338.00 285.00 2,661.33 
5. ற்றுறப் திர் 678 500 1,360 922.08 1,000.00 922.08 
6. திந திர்கள் 2,504 300 3,500 876.40 35.00 30.67 
7. க்கநற 549 1,000 200,000 10,980.00 50.00 549.00 
8. தங்கள் 50 600 1,000 50.00 70.00 3.50 
9. ஶசணப் திர்ச் வசய்ஷக 256 1,000 800 204.80 90.00 18.43 

 
 ிற்தஷண னகர்கள் ஊடரகவும், ிறஶரக னகர்கள் ஊடரகவும் ிசரிகலக்கு உ ஷககள் 

துரிரக ிறஶரகறக்கப்தடுரல், ிசரிகலக்கு ஶ கரனத்றற்கு உம் கறஷடப்தறனூடரக, 
அர்கபது திர்ச் வசய்ஷககலக்கு உரி ஶஷபக்கு உத்ஷ இட சந்ர்ப்தம் கறட்டுகறன்நது. 
இனூடரக ிஷபச்சல் அறகரித்து, ிசரிகபின் னரணனம் அறகரிக்கறன்நது. 
 

 ிசரிகபிடத்றல் உத்ஷக் வகரண்டு வசன்று எப்தஷடத்ல் சரர்தில் ிற்தஷண னகர்கலக்கும், 
ிறஶரக னகர்கலக்கும் இனரதவரன்று கறஷடப்தரல், அர்கபின் னரணம் அறகரித்லும், 
கறரற க்கலக்கு வரறல் ரய்ப்னகள் கறஷடக்கப் வதறுலும். 

 

 ஶசணப் தசஷப தரஷண கரரக சுற்நரடலுக்கு ற்தடக் கூடி தரறப்ன றகச் வசரற்தரக 
இனப்தரல், து ரட்டு க்கபின் சுகரரம், ஆஶரக்கறம் னன்ஶணற்நஷடந்து, அர்கபது 
வதரனபரரத்றற்கு ற்தடக் கூடி றர்ஷநத் ரக்கங்கள் கட்டுப்தடுத்ப்தடுல். 

 

 ஶற்வசரன்ண ிடங்கஷப றஷநஶற்நறக் வகரள்றனூடரக றஷனஶதநரண ிசரத்துஷநஷ 
ஊக்குிப்தற்கும், ிசரிகஷப லுவூட்டுற்கும் டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. 
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                ணறுக்கப்தட்ட பகரளம்ன பகரர்ல் உக் கம்தணி 
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දැක්ම 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
சரக்கு: 

 
ிசரத்துஷநக்குத் ஶஷரண வதரனட்கஷபனேம், ஶசஷகஷபனேம் உற்தத்ற வசய்து 

ிறஶரகறப்தன் னெனம் இனங்ஷகின் ிசரத்துஷநின் னன்ஶணற்நத்றற்கு ஶர்ஷந 
தங்கபிப்ஷதச் வசலுத்துலும், அசதுஷநில் னன்ரறரிரண றறுணரகச் வசற்தடுலும் 

 
 
 

பெற்தி: 
 

இனங்ஷகின் னன்ஶணரடி உ உற்தத்றரபரகவும், ிறஶரகஸ்ரகவும் றகழ்ந் ண்னம், 
ிசரத்துஷநக்கரண அசரங்கத்றன் னன்ஶணரக்கற தரர்ஷின் தங்குரரக இனந் 

ண்னம், உற்தத்ற தல்ஷகப்தடுத்லுக்கும், உர் த்றனரண உற்தத்றகஷப சந்ஷக்கு 
அனுப்னற்கும், றறுணத் ப்திணர்கபின் ஶஷகலக்கும் ற்த வசற்தட்டு, சுரீண 

றறுணவரன்நரக இங்குல். 
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. 
6.9 ணறுக்கப்தட்ட பகரளம்ன பகரர்ல் உக் கம்தணி 
 
ெட்டத்றற்கு அண றறுணம் பரடர்தரண அநறனகம்: 
 

2007 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இனக்க கம்தணிச் சட்டத்றன் கலழ் தறவு வசய்ப்தட்ட கம்தணிவரன்நரகும். 

கம்தணிச் சட்டத்றன் 4(2) ஆம் திரிின் திகரம் இக் கம்தணிின் னலப் தங்கு உரிஷனேம் றஷநஶசரிச் 
வசனரபனக்கு உரிரகும். 
கம்தணிின் சரக்கங்கள்: 
 

 இனங்ஷகில் ிசரத்துஷநஷக் கட்டிவலப்னறல் னன்ஶணரடி பரபரகச் வசற்தடுல். 
 

 ஶசணப் தசஷப, இசரண உம் ஆகற இண்டு ஷக உங்கலடன் கனக்கப்தட்டு ஶம்தடுத்ப்தட்ட 
னற கூட்டுப் தசஷப உற்தத்றவரன்ஷந (Hybrid Fertilizer) சந்ஷக்கு அநறனகம் வசய்ற்கரண 
ஆம்த அடித்பத்ஷ இடுல். 

 

 இற்ஷக பங்கஷபனேம், ஶசணப் தசஷபஷனேம் தரிக்கும் சறநந் ிசரத்துஷநவரன்ஷந 
உனரக்குற்குத் ஶஷரண அநறஷனேம், பங்கஷபனேம் ிசரிகலக்குப் வதற்றுக் 
வகரடுத்லும், அற்கரக அர்கஷப ஊக்கனெட்டுலும். 

 

 ஶசணப் தசஷபஷக் வகரண்டு வசல்லும் ஶதரது லகறன்ந அபவு ரீறரண திச்சறஷணக்குத் ீர்ரக 

pelatised னஷநில் கூட்டுப் தசஷபஷ உற்தத்ற வசய்ல். 
 

 க்கநறப் திர்கஷப வசய்ஷக தண்ணுற்கரக னற திர்ச் வசய்ஷக னஷநகஷப கர்ப்னந 
க்கபிடத்றல் அநறனகம் வசய்ற்கு டடிக்ஷக டுத்ல். 

 
திகள்: 
 

உள்லர் ிசரச் வசய்ஷகக்குத் ஶஷரண உர் த்றனரண உத்ஷ இநக்குற வசய்து, ீவு 
னலதும் அஷந்துள்ப கன ஶசஷ றஷனங்கலடரகவும், ிற்தஷண னகர்கலடரகவும் ிசர 
க்கலக்கு ிறஶரகறத்லும், திந திர்கலக்குத் ஶஷரண ல்னர ிரண கனப்ன உ 
ஷககஷபனேம் உற்தத்ற வசய்து, ீவு னலதும் அஷந்துள்ப கன ஶசஷ றஷனங்கலடரகவும், 
ிற்தஷண னகர்கலடரகவும் ிசர க்கலக்கு ிறஶரகறத்லும். 
றறுண ணனணப்ன: 
 

ஷறுக்கப்தட்ட வகரலம்ன வகரர்ல் உக் கம்தணிின் திரண கபஞ்சறசரஷனத் வரகுற 
உள்பிட்ட றனரக அனகு, த்ஷப, யளனுப்திட்டிில் சுரர் 12 க்கர் றனப்தப்தில் அஷக்கப்தட்டு 

இங்கற னதுடன், ீவு னலதும் தல்ஶறு ரட்டங்கபிலும் 18 திரந்ற கபஞ்சரஷனகஷப இக் 

கம்தணி வகரண்டுள்பது. இற்கு ஶனறகரக, ீவு னலதும் அஷந்துள்ப 228 ிற்தஷண 
னகர்கஷபக் வகரண்ட சந்ஷப்தடுத்ல் ஷனஷப்தினூடரக உ ிறஶரக டடிக்ஷககள் 
னன்வணடுக்கப்தடுகறன்நண. இக் கம்தணி, னகரஷரபர்கள் உள்பிட்ட 137 ஊறர்கஷபக் வகரண்ட 
திரட் வரகுறஷக் வகரண்டுள்பது 
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6.9.1 உ ிறசரக டடிக்ணககபின் னன்சணற்நம்: 

 

அட்டண xL 
 ரம் 

 

இனக்கு னன்சணற்நம் இனக்கு னன்சணற்நம் 

கனக்கர 

(ப.பர.) 
கனந் 

(ப.பர.) 
கனக்கர 

(ப.பர.) 
கனந் 

(ப.பர.) 
கனக்கர 

(னொ.ற.) 
கனந் 

(னொ.ற.) 
(னொ.ற.) 

1. ப்நல் 3,300.00 1,348.00 571.30 84.56 168.30 65.90 27.00 
2. ஶ 14,525.00 1,558.00 1,116.21 23.00 729.60 72.90 51.60 
3. னைன் 1,400.00 320.00 1,237.97 115.83 421.00 79.70 51.60 
4. னைஷன 900.00 230.00 685.35 57.37 111.00 69.70 34.30 
5. ஏகத்து 315.00 130.00 307.91 165.07 55.00 21.30 21.00 
6. வசப்வம்தர் 3,982.00 530.00 325.36 240.27 92.00 21.30 23.90 
7. எக்ஶநரதர் 4,500.00 904.00 163.16 163.29 260.50 30.00 13.80 
8. வம்தர் 8,650.00 1,730.00 1,208.96 555.06 991.70 101.40 77.70 
9. றவசம்தர் 12,250.00 2,025.00 3,757.59 307.39 1,069.00 122.60 175.20 
 பரத்ம் 47,822.00 8,775.00 9,373.81 1,711.84 3,898.10 584.80 486.80 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financial & Physical Progress 

  

Chart v  

 

Chart vi  
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2016 ரர்ச் பரடக்கம் 2017 ப்நல் ண உ ணககபின் அடிப்தணடில் உ ிற்தணண 

 

அட்டண xLi 

 ரட்டம் 
 

னைரிர 
(வ.வர.) 

 

ரீ.ஸ்.த.ீ 
(வ.வர.) 

 

ம்.ஏ.த.ீ 
(வ.வர.) 

 

ஷண உம் 
(வ.வர.) 

 

வரத்ம் 
(வ.வர.) 

 

1. அம்தரஷந 849.260 146.285 81.152 14.402 1,091.099 
2. அதரனம் 666.763 170.088 37.146 47.103 921.100 
3. ததுஷப 642.562 104.912 79.356 82.470 909.300 
4. ட்டக்கபப்ன - - - - - 
5. வகரலம்ன 180.963 62.961 23.833 27.117 294.874 
6. கரனற 9.849 1.489 49.599 278.913 339.850 
7. கம்தயர 435.195 147.623 62.266 20.178 665.262 
8. யம்தரந்ஶரட்ஷட 790.403 170.921 130.095 26.943 1,118.362 
9. கலத்துஷந 5.000 6.000 - - 11.000 
10. கண்டி 398.250 42.996 44.377 74.177 559.800 
11. ஶககரஷப - - - - - 
12. கறபிவரச்சற - - - - - 
13. குனரகல் 595.887 123.110 166.285 22.943 908.225 
14. ன்ணரர் 460.600 58.300 17.400 - 536.300 
15. ரத்ஷப 701.330 18.990 0.720 1.460 722.500 
16. ரத்ஷந 194.404 36.113 158.625 643.683 1,032.825 
17. வரணநரகஷன 1,329.992 169.293 119.046 60.169 1,678.500 
18. னல்ஷனத்ீவு - - - - - 
19. தவபிர 293.472 60.821 93.280 228.777 676.350 
20. வதரனறுஷ 3,541.152 342.897 266.532 93.771 4,244.352 
21. னத்பம் 447.057 94.032 44.566 55.745 641.400 
22. இத்றணனரி 154.719 39.471 30.450 54.410 279.050 
23. றனஶகரஷன 1,742.013 71.800 52.995 2.050 1,868.858 
24. வுணிர 40.000 - - - 40.000 
25. ரழ்ப்தரம் 80.000 - - - 80.000 
 பரத்ம் 13,558.871 1,868.102 1,457.723 1,734.311 18,619.007 
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               ஷறுக்கப்தட்ட இனங்ஷக வதரஸ்ஶதற் கம்தணி (அச கம்தணி) 
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சரக்கு: 

 
ப்தரஷப வதரஸ்ஶதற் தடிஷ உச்ச தன் னம் ித்றல் தன்தடுத்ற ஶதரசரக்குள்ப 

வதரசுதஸ் ஊடரக து ரகத்ஷ பனள்ப ண்ஷக் வகரண்டு வசறப்தஷடச் வசய்ல். 
 
 
 
 
 

பெற்தி: 
 

சுற்நரடல் ஶசம் வகரண்ட ற்றும் னற னஷநகள் ஊடரக வதரசுதஸ் தரர்த்த்றல் 
ன்ணிஷநவு வதற்ந ண்ம் ஶசற வதரஸ்ஶதற் ஶஷஷப் னர்த்ற வசய்ல். 
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6.10 ணறுக்கப்தட்ட இனங்ணக பதரஸ்சதற் கம்தணி (அெ கம்தணி) 
 
ெட்டத்றற்கு அண றறுணம் பரடர்தரண அநறனகம்: 
 

னிச்சரிில் அபஷ சுங்கத் றஷக்கபத்றணரல் 1971 இல் கண்டுதிடிக்கப்தட்ட இந் ப்தரஷப 

வதரஸ்ஶதற் தடிவு, 1982 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இனக்க கம்தணிச் சட்டத்றன் கலழ் 1992 னைஷன 10 ஆம் 
றகற அச கம்தணிவரன்நரக றறுப்தட்டது. 
 
இக் கம்தணிின் திகளும், குநறக்சகரள்களும்: 
 

வகட்றம், ஆசணிக் ஶதரன்ந ச்சுப் வதரனட்கள் கனக்கர இப் வதரஸ்ஶதற் தடிஷ உச்ச அபில் 
தன்தடுத்ற, ரட்டில் வசய்ஷக தண்ப்தடுகறன்ந வல் ற்றும் க்கநறச் வசய்ஷககலக்கரக 

வபிரடுகபினறனந்து இநக்குற வசய்ப்தடுகறன்ந னக்கூட்டு சுப்தர் வதரஸ்ஶதற் (TSP) உத்றற்குப் தறனரக, 

தறலீட்டு உவரன்ஷந ரட்டில் உற்தத்ற வசய்ற்கரண ஆம்த கட்டப் ஶதச்சுரர்த்ஷகள் ற்சம் 

ஆம்திக்கப்தட்டுள்பதுடன், இன் னெனம் ரட்டினறனந்து னடரந்ம் வபிரடுகலக்கு அடித்துச் 

வசல்னப்தடுகறன்ந சுரர் னொ. 30.0 தில்னறனுக்கும் ஶற்தட்ட அந்றச் வசனரிஷ ீப்தடுத்றக் வகரள்ப 

றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 
 
அத்துடன், இக் கனத்றட்டத்றனூடரக வதனபினரண ஶடி ற்றும் ஷநனக வரறல் ரய்ப்னகஷப 
ப்தரஷப திஶச்சத்றற்கும், அஶ ஶதரன்று ரட்டின் ஷண தகுறகலக்கும் வதற்றுக் வகரடுப்தற்கும் 
றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 
 
6.10.1 2016.01.01 பரடக்கம் 2016.12.31 ணினரண கரனப்தகுறில் றறுணத்றன் னன்சணற்நம் 
பரடர்தரண பதரறப்ன 
 
2016.01.01 பரடக்கம் 2016.12.31 ணினரண கரனப்தகுறில் றறுணத்றன் ERP, HERP உ ணககபின் 
உற்தத்ற, ிற்தணண ற்றும் னரணம் பரடர்தரண கல்கள் னரறு: 

அட்டண xLiii 

 உ ணக உற்தத்ற அபவு 
(ப.பர.) 

ிற்தணண 
(ப.பர.) 

னரணம் 
(னொ.ற.) 

1. ERP 31,251 30,474 285.042 
2. HERP 7,597 7,252 83.425 
 பரத்ம் 38,848 37,726 368.467 

 
2016.01.01 பரடக்கம் 2016.12.31 ணினரண கரனப்தகுறில் றறுணத்றன் றறெரர் கல்கள் 
  (னொ.ற.) 

ிற்தணணப் னள்வு - 368.467 
2016.11.30 ஆம் றகறக்கு ரிக்கு னன் இனரதம்/ (ட்டம்) - 4.49 
2016.11.30 ஆம் றகறக்கு ரிக்குப் தின் இனரதம்/ (ட்டம்) - 3.39 
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இனரதப் தங்கலடு 
  (னொ.ற.) 

னடத்றற்கரண அெறணநக் பகரடுப்தணவு - 25.56 
2016.11.30 ஆம் றகறக்கு றறுணத்றன் றணனரண ணப்னகள் (Repo 

உட்தட) 
- 204.7 

2016.11.30 ஆம் றகறக்கு றறுணத்றன் பரத் பெரத்துக்கள் - 845.9 
2016.11.30 ஆம் றகறக்கு றறுணத்றன் பரத் பதரறுப்னகள் - 81.5 
 
ற்ெம் னன்பணடுக்கப்தட்டு னம் அதிினத்ற டடிக்ணககளும், உத்செ அதிினத்ற 
டடிக்ணககளும்: 
 

ற்சம் உச் சந்ஷில் கரப்தடுகறன்ந றனங்கபின் கலழ், குஷநந் ிற்தஷண, றறுணத்றன் றற 
றஷன ன்தற்ஷநக் கனத்றற் வகரண்டு, உத்ஶச அதிினத்ற டடிக்ஷககஷப ற்கரனறகரக 
இஷடறறுத்துற்கு அல்னது திந்ப் ஶதரடுற்கு திப்தரபர் சஷதிணரல் ீர்ரணிக்கப்தட்டுள்பரக 
அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  
கம்தணிின் கடந் 05 னடகரன ிற்தணணப் னள்வு ற்றும் இனரதம் பரடர்தரண ிதங்கள் 

னரறு:   

 
 னடம் ிற்த

ணண 
(ப.பர.) 

ிற்தணணப் 
னள்வு 
(னொ.ற.) 

ரிக்கு 
னன் 

இனரதம் 
(னொ.ற.) 

1. 2011/12 56,089 497.30 201.00 
2. 2012/13 45,759 399.03 137.00 
3. 2013/14 54,606 499.97 172.00 
4. 2014/15 57,301 530.43 118.94 
5. 2015/16 56,438 562.73 60.89 
 பரத்ம் 270,193 2,489.46 689.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அட்டண xLiii 
Chart vii  

 

 



 

 
P e r f o r m a n c e  Report 2016 

 
Page 209 

 
2016 ஆம் னடத்றல் இனக்கு ணக்கப்தட்ட உற்தத்றனேம், உண்ணரப உற்தத்றனேம் (ERP & HERP) 

 

 

 

 ரம் ERP HERP 
இனக்கு 

ணக்கப்தட்
ட 

னரணம் 
(ற.) 

உண்ணரண 
னரணம் 

(ற.) 

இனக்கு 
ணக்கப்தட்ட 
னரணம் 

(ற.) 

உண்ணரண 
னரணம் 

(ற.) 

1. ஜணரி 3,500 3,261 1,000 490 
2. வதப்ரி 2,500 4,007 1,000 994 
3.  ரர்ச் 3,000 3,904 500 965 
4.  ப்நல் 3,500 2,358 500 536 
5. ஶ 3,000 2,500 750 158 
6. னைன் 4,200 1,464 600 400 
7. னைஷன 4,500 1,455 750 1,227 
8. ஏகஸ்ட் 4,500 3,443 1,000 114 
9. வசப்வம்தர் 4,000 2,246 1,000 1,191 
10. எக்ஶநரதர் 4,250 2,549 1,250 - 
11. வம்தர் 4,250 2,696 1,250 850 
12. றவசம்தர் 4,500 2,602 1,250 922 
 பரத்ம் 45,700 32,484 10,850 7,846 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ரம் ERP HERP 
இனக்கு 

ணக்கப்தட்ட 
ிற்தணண 

(ற.) 

உண்ணரண 
ிற்தணண 

(ற.) 

இனக்கு 
ணக்கப்தட்ட 
ிற்தணண 

(ற.) 

உண்ணர
ண ிற்தணண 

(ற.) 

ைணரி 3,500 3,502 900 496 
பதப்ரி 2,000 2,757 500 1,099 
ரர்ச் 3,700 2,675 400 663 
ப்நல் 2,800 1,156 300 287 
ச 2,700 1,887 700 491 
னைன் 4,600 2,418 500 603 
னைணன 4,400 3,762 800 807 
ஏகஸ்ட் 4,400 2,524 1,100 444 
பெப்பம்த
ர் 

3,800 1,327 1,000 631 

எக்சநரதர் 4,200 2,491 1,200 362 
பம்தர் 4,100 3,341 1,200 703 
றபெம்தர் 4,400 2,688 1,400 633 
பரத்ம் 44,600 30,528 10,000 7,219 

அட்டண xLiv 

Budgeted and Actual Production of HERP for the year 

2016 (01.01.2016-31.12.2016)  

 

Budgeted and Actual Production of ERP for the 

year 2016 (01.01.2016-31.12.2016) 

 

viii 

xix 

2016 ஆம் னடத்றல் இனக்கு ணக்கப்தட்ட ிற்தணணனேம், உண்ணரண 
ிற்தணணனேம் (ERP & HERP) 

 

                                                                                                                             

 

x 

அட்டண xLv 
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 ரம் ிற்தணண னரணம் 

இனக்கு 
ணக்கப்தட்ட 
னரணம் 

(னொ.ற.) 

உண்ண
ரண 

னரணம் 
(னொ.ற.) 

1. ஜணரி 42.0 37.0 

2. வதப்ரி 24.0 37.0 

3.  ரர்ச் 38.0 32.0 

4.  ப்நல் 30.0 14.0 

5. ஶ 34.0 24.0 

6. னைன் 49.0 30.0 

7. னைஷன 51.0 45.0 

8. ஏகஸ்ட் 54.0 29.0 

9. வசப்வம்தர் 48.0 20.0 

10. எக்ஶநரதர் 54.0 28.0 

11. வம்தர் 53.0 40.0 

12. றவசம்தர் 58.0 33.0 

 பரத்ம் 535.0 369.0 

 ரம் ிற்தணண னரணம் 

இனக்கு 
ணக்கப்தட்ட 
னரணம் 

(னொ.ற.) 

உண்ண
ரண 

னரணம் 
(னொ.ற.) 

1. ஜணரி 42.0 37.0 

2. வதப்ரி 24.0 37.0 

3.  ரர்ச் 38.0 32.0 

4.  ப்நல் 30.0 14.0 

5. ஶ 34.0 24.0 

6. னைன் 49.0 30.0 

7. னைஷன 51.0 45.0 

8. ஏகஸ்ட் 54.0 29.0 

9. வசப்வம்தர் 48.0 20.0 

10. எக்ஶநரதர் 54.0 28.0 

11. வம்தர் 53.0 40.0 

12. றவசம்தர் 58.0 33.0 

 பரத்ம் 535.0 369.0 
xii 

2016 ஆம் னடத்றல் இனக்கு ணக்கப்தட்ட ிற்தணண னரணனம், உண்ணரண 
ிற்தணண னரணனம் (ERP & HERP) 

 

 

Budgeted & Sale Revenue of the ERP & HERP for the year 2016 

(01.01.2016 - 31.12.2016) 

 

 

Chart xii 

 

அட்டண xLvi 
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ன்நறகள் .......... 

றடரத்ல் 

றன. தி. ிஜத்ண வசனரபர், கத்வரறல் அஷச்சு 

றன. டீ..ீ தந்துனஶசண கத்வரறல் இரஜரங்கச் வசனரபர் 

றன. ன்.த.ீ ீ.சல. திறனக்க  
ஶனறக வசனரபர் (றட்டறடலும், 
கண்கரிப்னம்) 

றன. டப்.டப்.ஸ். ங்கப திப்தரபர் (றட்டறடல்) 
எனங்கறஷப்ன, ஶற்தரர்ஷ, கல் 
ங்கல் 

றன. தி. ிஜத்ண வசனரபர், கத்வரறல் அஷச்சு 
றன. டப்.டப்.ஸ். ங்கப திப்தரபர் (றட்டறடல்) 

அநறக்ஷககஷபப் வதற்றுக் வகரள்பலும், 
எனங்கறஷப்னம் 

றன. ச்.த.ீஈ.ம். றஶசர  
உிப் திப்தரபர் (றட்டறடல்) 

வசல்ி ல்.ல்.சல.ன். வசவ்ந்ற 

கல்கலம், னஷகப்தடங்கலம்  
றஷக்கபத்  ஷனர்கலம், 
ிடத்றற்குப் வதரறுப்தரண 
உத்றஶரகத்ர்கலம் 

டிஷப்னம், தக்கங்கள் டிஷப்னம் றனற .ஸ்.. ஶயரதற  
றட்டறடல் உிரபர், கத்வரறல் 
அஷச்சு 

னல் தக்கனம், கிணி டிஷப்னம் றன. னயறன வதஶர கிணி இக்குணர், ஊடகப் திரிவு, 
கத்வரறல் அஷச்சு. 

கிணிப் தறறல் உி வசனவ்ி ரீ.டப்.ஶக. னனரரி யறணி கிணி திலுணர், றட்டறடல் திரிவு, 
கத்வரறல் அஷச்சு 

றஷனஶதநரண அதிினத்ற வரடர்தரண 
அநறக்ஷககஷபனேம், கல்கஷபனேம் 
வதற்றுக் வகரள்பல் 

றனற டீ.ம்.ரீ. டிலீறர 
அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர், 
லுரர அதிினத்ற, ணசலரசறகள் 
அஷச்சு. 

றனற ஶக.ஆர்.ச்.ன்.டீ. த்ணப்திரி 
அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர், 
லுரர அதிினத்ற, ணசலரசறகள் 
அஷச்சு. 

றன. டீ.ரீ.. ஶயரதற 

அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர், 
கரனறஷன ரற்நங்கள் வரடர்தரண 
வசனகம், 
சுற்நரடல் அஷச்சு. 

வரறவதர்ப்ன – ஆங்கறனம் 

(கத்வரறல் அஷச்சறன் அதிினத்ற 
றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள்) 

றனற ரனறகர ிக்கறசறங்ய 
வரறவதர்ப்தரபர், 
கரி, தரரலன்ந றுசலஷப்ன 
அஷச்சு. 

வரறவதர்ப்ன – ஆங்கறனம் 

(கத்வரறல் அஷச்சறன் கலலள்ப 
றறுணங்கபின் அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கள்) 

றனற ஸ்.ம்.ன். சத்துரிகர சீ வரறவதர்ப்தரபர், 
கன அதிினத்றத் றஷக்கபம். 

வரறவதர்ப்ன - றழ் றன. ன்.ம்.ம். சூத் 
வரறவதர்ப்தரபர், 
குடிவு, குடிகல்வுத் றஷக்கபம். 

டீடீீ இனட்டுப் தறவும், னகப்னப் 
தக்கம் அச்சறடலும் 

வகரள்னல் திரிவு, கத்வரறல் அஷச்சு 
அக்கு திரின்டஸ், தத்னல்ஷன. 

னத்கம் கட்டுலும், அச்சறடலும் ிசரவபிீடுகள் திரிவு அச்சகம், ிசரத் றஷக்கபம் 
வபிீடு றட்டறடல் திரிவு, கத்வரறல் அஷச்சு 

 
 

 
 
 
 
 


