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ரண்புறகு கத்தரறல் அமச்சரின் தசய்ற 
 

ிசரத்துபநில் னன்கணரனததரதும் னன்கணடுக்கப்தடர தரரிகரன திபத் 
கரடர்ற்கரண ஆம்த கட்டத்றல் இனந்து ககரண்டினக்கும் தின்ணிில், கத்கரறல் அபச்சு, 
2015 ஆம் னடத்றல் அபடப் கதற்ந னன்தணற்நங்கள் கரடர்தரகவும், 2016 ஆம் னடத்றற்கரண 
அதிினத்றத் றட்டங்கள் கரடர்தரகவும் ரம் இங்கு குநறப்திடுது, தன றர்கரன றர்தரர்ப்னகலன் 
ன்தப னற்கண் கூநறக் ககரள்ப ினம்னகறன்தநன். 2015 ஆம் னடத்றல் கத்கரறல் அபச்சு 
தசற, ிசரக் ககரள்பகப குப்தறதனத கூடி கணத்பச் கசலுத்றது. 
ிசரத்துபநக்கு இன்நறபரதும், இதுப றபநதற்நறக் ககரள்ப னடிரறனப்ததுரண 
தசற ிசரக் ககரள்பகப றபநதற்நறக் ககரள்ற்கு ற்ததரப கத்கரறல் அபச்சர் 
ன்ந பகில் பனப ரங்கும் ரய்ப்ன ணக்குக் கறபடத்றனப்தப ரன் கதற்ந தரக்கறரகத 
கனதுகறன்தநன். 
 

ரட்டின் தகர்வுத் தபக்கு ற்ந ித்றல் உவு உற்தத்றத் கரறற்தரட்பட னபநரண 
றட்டகரன்நறற்கு அப றகவும் கறரக, தசற ிசரக் ககரள்பக ஊடரக தற்ககரள்ப 
னடினேம் ன்தத து ம்திக்பகரகும். தகள்ிக்கு ற்ந ங்கபன தற்ககரள்பக் கூடி 
கதரநறனபநகரன்நறனூடரக, ிசரிகலக்கு கதரனபரர ரீறில் ன்ப தக்கக் கூடி 
ிசரக் பகத்கரறகனரன்பந றறுவுதும் இன் ற்றுகரன இனக்கரகும். குறுகறகரன, 
த்றகரன, ீண்டகரன இனக்குகபப அபடனேம் பகில் ீவு னலதும் எனங்கறபந் தபனத் 
றட்டகரன்பந அனல் கசய்து, து ரட்பட உில் ன்ணிபநபடந் ரடரக 
ரற்நறபக்கும் கரறற்தரட்பட ஆம்திப்தற்கு 2015 ஆம் னடம் ஆசறர்ரரக ிபங்கறது. 
 

தசற ிசரக் ககரள்பகப குப்தற்கரண ஆம்த டடிக்பகரக, உவு 
உற்தத்றக்கரண தசற தபனத் றட்டத்ப ஆம்திப்தற்கு அண்பில் னடிந்துடன், இது 2016 
கரடக்கம் 2018 ப அனல் கசய்ப்தடுகறன்ந னென்று னட றட்டகரன்நரகும். இற்குச் 
சரந்றரக ரகர ிசர அபச்சர்கபின் ரரட்டின் ததரது “ரத்தும திகடணம்” 
கபிிடப்தட்டது. அங்கு த்ற அசும் ல்னர ரகர சபதகலம் இபந்து எத ககரள்பகின் 
கலழ் கசற்தட்டு உவு உற்தத்றக்கரண தசற தபனத் றட்டத்ப கற்நறகரக்கறக் ககரள்ற்கு 
இக்கம் கரிிக்கப்தட்டது. 
 

னன்தணற்நபடந் ிசரத்துபநக்கரக ணீ கரறல்தட்தங்கபப ஈடுதடுத்துது 
கரடர்தில் இவ் னடத்றல் கத்கரறல் அபச்சு கணம் கசலுத்றது. அற்கப கற்திர் 
ரற்றுகபப டும் இந்றங்கள், ிபபச்சபன அறுபட கசய்னேம் இந்றங்கள் னனரண னற 
கரறல்தட்தங்கபப ஈடுதடுத்ற உற்தத்ற கசய்ப்தட்ட ணீ இந்றதரதகங்கபப 
ிசரிகலக்கு அநறனகம் கசய் னடிந்து. இவ் இந்றதரதகங்கபபப் தரிக்கும் ததரது 
தபரண கரறல்தட்த அநறவு, ஆதனரசபணகபபப் கதற்றுக் ககரடுப்தற்கு ிசர 
உத்றதரகத்ர்கள் ஈடுதடுத்ப்தட்டணர். 
 

ரட்டில் றபகரய் உற்தத்றப அறகரிப்தற்கரக றபகரய் உற்தத்றக் கறரங்கபப றறுவும் 
டடிக்பக, 2015 ஆம் னடத்றல் அனல் கசய்ப்தட்ட ிதசட கனத்றட்டகரன்நரகும். இன் கலழ் 
னற கரறல்தட்தங்கபப ஈடுதடுத்ற ர்த்க தரக்கறல் ஈடுதடும் றபகரய்ச் கசய்பகரக றபகரய் 
உற்தத்றில் ஈடுதடுத்துற்குத் தபரண சறகள் ங்கப்தட்டண. கரற்நர தறந்து கறடக்கும் 
தரய்கபினறனந்து ிர்ந்து ஆதரக்கறரண ரழ்பக் கறப்தற்கரக தரம்தரி கற் கசய்பகபகப் 
திதல்ப்தடுத்துற்கும்  கத்கரறல்  அபச்சு  டடிக்பக டுத்துள்பது. இசரண உத்றற்குப்  
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 தறனரக தசணப் தசபப இட்டு கசய்பக தண்ப்தடுகறன்ந தசண ிசரச் கசய்பகப 

ிஸ்ரிப்தற்கும் கத்கரறல் அபச்சு டடிக்பக டுத்துள்பது. 
 

ரட்டின் திரண உவுத் தபரண அரிசற உற்தத்றக்கு ஊக்கபித்து, கற் கசய்பகில் 
ஈடுதடுற்கரக உ ரணிம் ங்கும் தபனத் றட்டம் கரடர்ந்தும் னன்கணடுக்கப்தட்டதுடன், 
அது ட்டுல்னரல் உற்தத்ற கசய்ப்தடுகறன்ந கல் இனப்னகபப உத்ர ிபனக்குக் 
ககரள்ணவு கசய்னேம் திகள் அசரங்கத்றணரல் கரடர்ந்தும் ிரிவுதடுத்ப்தட்டது. அற்கப 
ிசரிகபிடறனந்து கல் இனப்னகபபக் ககரள்ணவு கசய்ற்கு அசரங்கம் கதனந் கரபகப் 
தத்ப எதுக்கறனேள்பப குநறப்திடத்க்கது. 
 

உள்லர் உவு தகர்ிபண க்கபிபடத திதல்ப்தடுத்தும் தரக்குடன், “தயன 
ததரஜளன்யன” ண்க்கனப அனல் கசய் கத்கரறல் அபச்சு, இன் னெனம் க்கபின் 
உவுப் தக்க க்கங்கபில் னற ரற்நத்பக் ககரண்டு  னடிந்துள்பது. கசற்பக உவுப் 
தக்க க்கங்கலக்குப் தறனரக அசல் இனங்பக சுபனேடன் கூடி உள்லர் உவு பககபப 
சுபரகவும், சுத்ரகவும் ககரள்ணவு கசய்க் கூடி சந்ர்ப்தம் இந் “தயன ததரஜளன்யன” 
னெனம் க்கலக்குக் கறட்டினேள்பது. 
 

ிசரச் கசய்பகப் திதசங்கபில் தனரகப் தினம் சறறுீக தரய் கரடர்தில் 
தனப்தட்ட ப்திணர்கள் ீது குற்நம் சுத்ப்தட்டுக் ககரண்டினந் கரனப்தகுறில், இவ் ிடம் 
கரடர்தில் இவ் னடத்றல் றக னக்கற ீர்ரணகரன்று டுக்கப்தட்டது. அரது, ிசரச் 
கசய்பகின் ததரது ிசரிகள் தனரகப் தரிக்கும் கறபபகதரகசட் கபபரசறணி இநக்குற 
னற்நரகத் பட கசய்ப்தட்டத அத் ீர்ரணரகும். றர்கரன சந்றிணரின் னன் கனற 
டுக்கப்தட்ட றக னக்கறரணதும் உறுறரணதுரண ீர்ரணரக க்கபின் தற்திற்கு 
உட்தட்டுள்பது. 
 

கத்கரறல் அபச்சறணதும், அபச்சறன் கலலள்ப றறுணங்கபிணதும் ன எத்துபப்ன 
கரரகத 2015 ஆம் னடத்றல் கத்கரறல் சரர்திலும், இறல் ஈடுதடும் ிசரச் சனெகம் 

சரர்திலும் றக னக்கற திரற்நக் கறபடத்து. 2016 ஆம் னடத்றல் தசற ிசரக் 
ககரள்பகக்கு அபவும் றட்டறடப்தட்ட றட்டங்கலக்கு அபவும் கசற்தடுத கத்கரறல் 
அபச்சறன் றர்தரர்ப்தரகும். உவு பககபின் இநக்குறபக் கட்டுப்தடுத்ற ன்ணிபநவுப் 
ிசரப் கதரனபரரத்பத் தரற்றுிப்தற்கு இணினம் கரனங்கபில் ரங்கள் அபணரிணதும் 
தங்கபிப்னம் எத்துபப்னம் கறபடக்குகண கத்கரறல் அபச்சர் ன்ந ரீறில் ம்திக்பக 
ககரண்டுள்தபன். 
 
 
துறந் றசரரக்க 
கத்தரறல் அமச்சர் 
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ரண்புறகு கத்தரறல் இரஜரங்க அமச்சரின் தசய்ற 
 

ற்ததரப அசரங்கத்றன் கத்கரறல் இரஜரங்க அபச்சர் ன்ந பகில் 2016 வு 
– கசனவுத் றட்ட தரசபணகள் கரடர்தில் கபிிடப்தடுகறன்ந இவ் கபிடீ்டிற்கு கசய்ற ங்கக் 
கறபடத்பிட்டு கதனகறழ்ச்சற அபடகறன்தநன்.  
 

து ரட்டின் திரண கதரனபரர டடிக்பகரக ிபங்குது ிசரரகும். 
ற்சம் து ரட்டின் னல றனப்தப்தில் சுரர் 65% ீம் ிசரத்றற்கரக 

ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பது. ரட்டின் னலச் சணத்கரபகில் 70% ீத்றற்கும் தற்தட்தடரர் 
கறரப்னநங்கபில் ரழ்ந்து னதுடன், அர்கபின் திரண ரழ்ரரரக ிசரம் 
கரப்தடுகறன்நது. குநறப்தரக கதனந் தரட்டப் திர், ீன்திடி, ணபம், கரல்பட னனரண 
துபநகள் னெனம் து கதரனபரரத்றன் கரத்த் தசற உற்தத்றக்கு ங்கப்தடுகறன்ந 10% 
ீத்பத் ரண்டி தங்கபிப்பத கரடர்ந்தும் க்கபத்து ினத்ற கசய்த து அபச்சறன் 
திரண றர்தரர்ப்தரகும். 
 

குநறப்தரக ிசரத்துபநப னன்தணற்ந தண்டி தபப அநறந் ற்ததரப 
அசரங்கம், அற்கரண றநனபந றட்டகரன்நரக, “உவு உற்தத்றக்கரண னசற றகழ்ச்சறத் 
றட்டம்” னும் கதரில் னென்று னட றட்டகரன்பந னன்பத்துள்பது. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் 
தரக்கங்கள் ற்றும் தரசபணகள் 2016 வு – கசனவுத் றட்டத்றல் உள்படக்கப்தட்டினப்தது றக 
னக்கற ிடரகும். 
 

2016 வு – கசனவுத் றட்ட தரசபணகலள், உள்லரில் உற்தத்ற கசய்க் கூடி உவு 
உற்தத்றில் ரட்படத் ன்ணிபநபடச் கசய்து, உவு இநக்குறக்கரக கசனறக்கப்தடுகறன்ந 
அந்றச்  கசனரிப தசறத்ல், இசரண உப் தரபணபனேம், தபீடரசறணிப் 
தரபணபனேம் கட்டுப்தடுத்ல், உத உவுப் திர் உற்தத்றகபப அறகரித்து ரட்டில் உவுப் 
தரதுகரப்பத உறுற கசய்ல், ிசரச் சூல் னங்கபப அடிப்தபடரகக் ககரண்ட திர் 
உற்தத்றத் கரறற்தரட்பட அநறனகம் கசய்ல், உரி றறுணங்கள், திரிவுகள், தரடசரபனச் சனெகம், 
சறில் அபப்னகள் ன்தற்நறற்கறபடத சறநந் எனங்கறபப்பத ற்தடுத்ற உத்தச றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கபப உற்தத்ற ிபபவுப் கதனக்கனபடரக அனல்  கசய்ல் ன்தண னன்னுரிப 
ங்கப்தடுகறன்ந றக னக்கற தரசபணகபரகக் கன னடினேகன்ததுடன், இறுறரக இப் 
திகபப கசவ்தண றபநதற்றுன் னெனம் தக ஆதரக்கறனள்ப க்கள் சனெககரன்பந 
ரட்டிற்கு ங்க ிசரத்துபநக்கு ரய்ப்னக் கறட்டட்டுகண ரன் திரர்த்றக்கறன்தநன். 
 

ற்சம் ரட்டில் கரற்நர தறந்துள்ப தரய்கலள் சறறுீக தரய் றக தகரகப் தி 
னகறன்நது. இற்கு றபனததநரண தரிகரரக இசரண உப் தரபணபனேம், ிசர 
இசரணப் கதரனட் தரபணபனேம் தடிப்தடிரகக் குபநத்து, இற்றுக்குப் தறனரக தசணப் 
தசபபப திறடீு கசய்ல் ததரன்ந னக்கற தரசபணகள் இவ் வு – கசனவுத் றட்ட 
தரசபணகபில் உட்தசர்க்கப்தட்டினப்தது கறழ்ச்சறக்குரி ிடரகும்.  
 

2016 வு – கசனவுத் றட்டத்றல் உள்படக்கப்தட்டுள்ப இந் தரசபணகள் னெனம் 
ிசரத்றல் ன்ணிபநபடந்  கதரனபரரத்ப தரக்கற தத்றற்கு கற்நறகரண 
திதசகரன்று கறபடக்கப் திரர்த்றக்கறன்தநன்.  
 
சந் அளுிகரன 
கத்தரறல் இரஜரங்க அமச்சர்  
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பன்னும 
 

கத்கரறல் அபச்சறணரலும், அபச்சறன் கலலள்ப ிசரத் றபக்கபம், கன 
அதிினத்றத் றபக்கபம் உள்பிட்ட றறுணங்கபரலும் அனல் கசய்ப்தடுகறன்ந அதிினத்ற 
றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபின் 2015 ஆம் னடத்றல் அபடப் கதற்ந னன்தணற்நங்கள், 2016 ஆம் 
னடத்றற்கரண அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் கரடர்தரக ரரிக்கதட்ட இவ்  கபிடீு 
இனங்பகச் சணரக தசரசனறசக் குடிசறன் உர் தரரலன்நத்றற்குச் சர்ப்திக்கப்தடுகறன்ந இவ் 
தபபில், இவ் கபிடீ்டிற்கு ணது னன்னுபப ங்கக் கறபடத்பிட்டு கறழ்ச்சற 
அபடகறன்தநன். 
 

எட்டு கரத்ரக தரக்கும் ததரது 2015 ஆம் னடத்ப, ிசரக் ககரள்பககபில் னற 
ரற்நங்கள் இணங் கரப்தட்ட னடரகத தரக்குகறன்தநன்.  இவ்ரறு இணங் கரப்தட்ட னற 
தரபனைடரக ிசரத்துபந ஊடரக றர்தரர்க்கப்தட்ட தசற தங்கபிப்பத உச்ச ட்டத்றல் 
கதற்றுக் ககரள்ற்கரக  தற்ககரள்ப தண்டி கட்டபப்ன சரர்ந் ற்றும்  ககரள்பக ரீறினரண 
தல்தறு ரற்நங்கபப ற்தடுத்துப னன்பரகக் ககரண்டு, அறதகு ஜணரறதற 
அர்கபிணதும், ரண்னறகு கத்கரறல் அபச்சரிணதும் திப்னபகலக்கு அப 2016 – 2018 
கரனப்தகுறக்கரண உவு உற்தத்ற ற்றும் ிசரத்துபநின் அதிினத்றக்கரண றட்டங்கலம், 
றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலம் ற்கணத குக்கப்தட்டுள்பண. இது “உவு உற்தத்றக்கரண னசற 
றகழ்ச்சறத் றட்டம்” ணப் கதரிடப்தட்டுள்பது. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றல் உவு உற்தத்ற ற்றும் 
உவுப் தரதுகரப்ன கரடர்தரண றக னக்கற தன டடிக்பககள் உள்படக்கப்தட்டுள்பண. 
 

ிசரத்துபநில் னற ககரள்பக ரீறினரண பனடீு ற்றும் அற்குச் சரந்றரக 
அனல் கசய்ப்தடுகறன்ந உவு உற்தத்றக்கரண தசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றனூடரக உச்ச உவு 
உற்தத்றகபப அபடற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. இற்கரக அறுபடக்குப் திந்ற 
குத்பத்ல், ிசர உற்தத்றகலக்கு கதறுற தசர்த்ல், உற்தத்ற, கபஞ்சறப்தடுத்ல்,  
ககரண்டு கசல்னல் ன்தற்நறன் ததரது னற னபநகபபக் கண்டநறலும், அற்பநப் 
திதல்ப்தடுத்லும், அநறவு னகரபத்தும், தன்தரட்டுப் கதரனள் னகரபத்தும், 
ிசரத்துபநில் இபபஞர்கபின் தங்கபிப்பத ினத்ற கசய்ல், சந்பப்தடுத்னறன் ததரது 
லகறன்ந திச்சறபணகலக்குத் ீர்வு கரல், ணிரர்துபந ற்றும் அசதுபந தங்கபிப்பத ினத்ற 
கசய்ல், சறநற குபங்கபபப் தரரித்லும், றனகறத்லும், ண்பப் தரதுகரப்ன னனரண 
ிடங்கள் உள்படக்கப்தட்டுள்பண. 
 

அற்கபச் கசற்தட்ட ண்ம் உள்ரட்டு பங்கபப அடிப்தபடரகக் ககரண்ட 
றபனததநரண ிசரத்துபநபக் கட்டிகலப்னல், சுத்ம் சுகரரம் ததப்தட்ட உவு 
உற்தத்றகபப ரட்டில் தனரக்குதும், உள்ரட்டில் உற்தத்ற கசய்க் கூடி உவு பககள் 
இநக்குற கசய்ப்தடுறன் கரரக ரட்டிற்கு இக்க தரிடுகறன்ந கதனந் கரபக அந்றச் 
கசனரிப ீப்தடுத்ற, திந தனுள்ப திதசகரன்நறனூடரக னலீடு கசய்தும் து 
றர்தரர்ப்தரகும். அத ததரன்று றட்டறடப்தட்ட ிசரத்துபநப அடிப்தபடரகக் ககரண்டு 
கசற்தடுன் னெனம், தசற உவு உற்தத்றப அறகரிப்தற்கும், றபனததநரண 
ிசரத்துபநப உறுற கசய்னேம் கதரனட்டும் இபப ிசரிகள் சனெகத்ப கனற்கும், 
ர்த்க தரக்கறனரண ிசரிகபப லுவூட்டுற்குரண றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் இவ் னடத்றலும் 
அனல் கசய்ப்தட்டண. 
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 ிசரத்துபநின் ல்னரப் திரிவுகலம் உட்தடுரறு அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபப 

அனல் கசய்னேம் ததரது அபச்சறன் தற்தரர்பின் கலலள்ப றபக்கபங்கள், றறுணங்கள் 
ற்றும் கம்தணிகபின் பனர்கள் ற்றும் திரட் கரகுறிணரல் கதற்றுத் ந் தங்கபிப்பத 
ன்நறனேர்வுடன் றபணவு கூறுதுடன், றர்னம் கரனப்தகுறில் ிசரத்துபநின் தசற 
தங்கபிப்ன குநறப்திடத்க்க னன்தணற்நத்துடன் கரத்த் தசற உற்தத்றில் ரக்கம் கசலுத்துகண 
ம்னகறன்தநன். 
 

இப் தத்றன் ததரது கத்கரறல் அபச்சர் ரண்னறகு துறந் றசரரக்க, னன்ணரள் 
கத்கரறல் திற அபச்சர் ரண்னறகு அதணரர கதக, கத்கரறல் இரஜரங்க அபச்சர் 
ரண்னறகு சந் அலிகரத அர்கபின் றகரட்டல்கள், எத்துபப்ன ன்தற்பந 
ன்நறனேர்வுடன் இச் சந்ர்ப்தத்றல் றபணவு கூறுகறன்தநன். 
 

அத ததரன்று, இவ் கபிடீ்படத் ரரிப்தறல் தபரண கல்கபபனேம், 
வுகபபனேம் ங்கற அபச்சறணதும், அபச்சறன் கலலள்ப றறுணங்கபிணதும் திறபன 
உத்றதரகத்ர்கலக்கும், திரட் கரகுறிணனக்கும், இப் திப கசவ்தண றபநதற்நற 
அபச்சறன் றட்டறடல், கண்கரிப்ன, றப்தடீ்டுப் திரிிற்கும் ணது ணரர்ந் ன்நறகள் 
உரித்ரகட்டும். 
 
 
தி. ிஜத்ண 
தசனரபர் 
கத்தரறல் அமச்சு 
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04. அமச்சறன் கட்டமப்பும் திகளும் 
 

ரதணப் திரிவு, கக்கலட்டுப் திரிவு, உள்பகக் கக்கரய்வுப் திரிவு, கத்கரறல் அதிினத்றப் திரிவு, 
ிசரத் கரறல்தட்தப் திரிவு, றட்டறடல், கண்கரிப்ன, றப்தடீ்டுப் திரிவு ன்நரறு 06 திரண 
திரிவுகபின் கலழ் கத்கரறல் அபச்சறன் கட்டபப்னம் திகலம் எலங்கபக்கப்தட்டுள்பண. 
 
4.1 ரதணப் திரிவு 
 

அபச்சறன் ரதணப் திரிினுள், ரதணம், சட்டம், தரல், தனகம், ஆக் கரப்தகம் னும் உத 
திரிவுகள் அடங்கும். குநறப்தரக அபச்சறன் கதரதுரண றனரக டடிக்பககலம், அபச்சுக் 
கட்டிடத்றன் தரரிப்னப் திகலம் றனரகப் திரிிணரதனத தற்ககரள்பப்தடுகறன்நது. 
இற்கப தின்னம் திகள் ரதணப் திரிிணரல் றபநதற்நப்தடுகறன்நது. 
 

i. அபச்சு திரட் கரகுறபனேம், அபச்சர் அலுனகத்பச் தசர்ந் திரட் 
கரகுறபனேம் தசர்ந் உத்றதரகத்ர்கபின் சுிதக் தகரப சம்தந்ரண அபணத்துப் 
திகலம். 
 

ii. அபச்சுப் திரட் கரகுறின் வு, கபிதறுல், ிடுனபந, னபகி 
ஆபச்சலட்டுகள், தனகரனச் சலட்டுகள் னனரண அபணத்துப் திகலம். 
 

iii. அபச்சுப் திரட் கரகுறிணதும், அபச்சர் அலுனகத்பச் தசர்ந் திரட் 
கரகுறிணதும் தனறக தக் ககரடுப்தணவு, ிடுனபந ரள் ககரடுப்தணவு, திரச் 
கசனவுகள் கரடர்தரண அபணத்துப் திகலம். 
 

iv. திறபன உத்றதரகத்ர்கபின் கசரத்துகள், கதரறுப்னகள் கரடர்தரக கபிப்தடுத்ப்தடுகறன்ந 
திகடணங்கபபப் கதற்றுக் ககரள்பல் கரடர்தரண திகலம், அபச்சறன் னடரந் 
கசனரற்றுபக அநறக்பகப தரரலன்நத்றற்குச் சர்ப்திக்கும் திகலம். 
 

v. ணி ப னகரபத்தும், உள்ரட்டு, கபிரட்டுப் திற்சற றகழ்ச்சறகள் கரடர்தரண 
அபணத்துப் திகலம். 
 

vi. அசரங்க தசப உத்றதரகத்ர்கலக்கும், அச கரறல் னற்சறகபபச் தசர்ந் 
உத்றதரகத்ர்கலக்கும் சலுபக அடிப்தபடினரண தரட்டரர் ரகண அனுறப் 
தத்றங்கபபப் கதற்றுக் ககரடுத்ல் கரடர்தரண அபணத்துப் திகலம். 
 

vii. தரரலன்ந ரய்னென ிணரக்கலக்கரண ிபட, அபச்சபப் தத்றங்கள், கதரது 
னுக்குல, தரரலன்ந ஆதனரசபணக் குல, ணி உரிபகள் ஆபக்குல உள்பிட்ட 
ஆதனரசபணக் குலக்கள் கரடர்தினரண அபணத்துப் திகலம். 
 

viii. அபச்சறன் கரிகள், கட்டிடங்கள், உத்றதரகனர் இல்னங்கள், சுற்றுனர ிடுறகள் 
கரடர்தரண அபணத்துப் திகலம். 
 

ix. அபச்சறன் தரதுகரப்னச் தசப, சுத்ப்தடுத்ல் தசப கரடர்தரண அபணத்துப் திகலம். 
 

x. அபச்சறன் ீர்க் கட்டப் தட்டில், றன்சரக் கட்டப் தட்டில், கரபனததசறக் கட்டப் 
தட்டில், அக்யர கரப்னறுறத் றட்டத்றற்கரண தங்கபிப்னத் கரபக உள்பிட்ட 
தட்டில்கலக்கரண ககரடுப்தணவுகபபச் கசலுத்துல் கரடர்தரண அபணத்துப் திகலம். 
 

xi. உற்தத்றத் றநன் றகழ்ச்சறத் றட்டம் கரடர்தரண அபணத்துப் திகலம். 
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 xii. கடங்கு எறப்ன தபனத் றட்டம் கரடர்தரண அபணத்துப் திகலம். 

 

xiii. தர்ல்கள் கரடர்தரண அபணத்துப் திகலம். 
 

xiv. அபச்சறன் ல்னரி எலக்கரற்று டடிக்பககள் கரடர்தரண திகலம். 
 

xv. ஜணரறதற கசனகத்றணரல் அனுப்தப்தடுகறன்ந தன்னபநடீுகள் கரடர்தரண அபணத்துப் 
திகலம். 
 

xvi. கத்கரறல் அபச்சறன் கலலள்ப ல்னர றறுணங்கபிணதும் ரதண டடிக்பககள். 
 
4.2 கக்கலட்டுப் திரிவு 
 

i. எதுக்கலட்டுச் சட்டத்றனூடரக எதுக்கப்தடுகறன்ந றற எதுக்கலடுகபபப் தன்தடுத்ற 
தற்ககரள்பப்தடுகறன்ந கசனவுகபப ற்நலும், அசரங்க உத்றதரகத்ர்கபின் னற்தக் 
கக்கு டடிக்பககபப தற்ககரள்பலும். 
 

ii. அபச்சறன் னடரந் கசனிணங்கபபனேம், னறகபபனேம் றப்தடீு கசய்லும், 
அபச்சறன் கலலள்ப றபக்கபங்கபிணதும் இபந் றறுணங்கபிணதும் னடரந் 
றப்தடீ்டு டடிக்பககபப எனங்கறபத்லும். 

 

iii. அபச்சறன் கலலள்ப ிசரத் றபக்கபம், ற்றுற ிசரத் றபக்கபம், கன 
அதிினத்றத் றபக்கபம் உள்பிட்ட றபக்கங்கலக்கும், பண றறுணங்கலக்கும் 
தபரண ஆதனரசபணகபபனேம் றகரட்டல்கபபனேம் ங்கற அற்நறன் றற 
டடிக்பககள் கரடர்தில் கண்கரிப்பத தற்ககரள்பல். 

 

iv. அபச்சறன் அபணத்து ங்கல் ற்றும் ககரள்ணவு டடிக்பககபப ககரள்னல் 
குலினூடரக தற்ககரள்பல். 

 

v. அபச்சறன் றபனரண கசரத்துக்கள் ற்றும் தகர்வுப் கதரனட்கள் கரடர்தில் கதரனட் 
தட்டில்கபபனேம், தகர்வுப் கதரனட் தட்டில்கபபனேம் ததிச் கசல்னல், தற்தரர்ப 
கசய்ல், கபஞ்சற றனரகத்ப தற்ககரள்பல். 

 

vi. னடரந் கதரனள் றப்தடீ்பட தற்ககரள்பலும், தின் ஆய்வு டடிக்பககபப 
தற்ககரள்பலும். 

 

vii. 05 அச றறச்சட்டச் சபதகபிணதும் றற டடிக்பககள் கரடர்தில் கண்கரிப்னகபப 
தற்ககரள்பல். 

 

viii. அதிினத்றத் றட்டங்கபப அனல் கசய்னேம் ததரது, அபணத்து ரகர சபதகலக்கும், 
ரட்டச் கசனரபர்கலக்கும், அபச்சறன் கலலள்ப றபக்கபங்கலக்கும், றறச்சட்ட 
சபதகலக்கும் தபரண றற எதுக்கலடுகபப எதுக்கலடு கசய்லும், கசனவு அநறக்பககபப 
பத்து, அற்பந றபநதசரி கிணி அநறக்பககலக்கு அபரக இங்குகறன்நர? 
ன்தப ஆரய்லும். 

 

ix. அபச்சறலும், அபச்சறன் கலலள்ப றபக்கபங்கள், றறுணங்கள், கனத்றட்டங்கலடன் 
கரடர்னபட கக்கரய்வு டடிக்பககபின் ததரது எனங்கறபப்பத தற்ககரள்பல். 

 

x. தரரலன்ந அசரங்கக் கக்குகள் குல ற்றும் கதரது னற்சறகள் குல ன்தற்நறன் 
ிபக்கங்கலக்கு றுகரற ங்கலும், இற்நறன் ிசரப டடிக்பககலக்கு 
எத்துபப்ன ங்கலும். 
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இவ்ரறு அபச்சறன் றற டடிக்பககபப ிபணத்றநனுடனும், ிபபவுப் கதனக்கத்துடனும் 
றபநதற்றும் பகில் றறப் திரிரணது, 02 தி கக்கரபர்கபிணதும், 03 கக்கரபர்கபிணதும் 
கலழ், ங்கலும் ககரள்னலும், றறனேம் கனத்றட்டனம், ககரடுப்தணவும் கக்குகலம் ன்நரறு உத 
திரிவுகபரகப் திரிக்கப்தட்டு எலங்கபக்கப்தட்டுள்பது. 
 
4.3 உள்பகக் கக்கரய்வுப் திரிவு 
 

உள்பகக் கக்கரய்வுப் திரிின் திகள்: 
 

i. ற.தி. 133 இன் கலழ் கரட்டப்தட்டுள்ப கடபகள், கதரறுப்னகள் ற்றும் திகபப 
றபநதற்றும் கதரனட்டு கத்கரறல் அபச்சறன் கசனரபரின் தடிக் கண்கரிப்தின் 
கலழ் அபச்சறன் உள்பக றனரக னபநபின் கரறற்தரட்படப் தரீட்சறத்து, றப்தடீுகபப 
தற்ககரண்டு தபரண சறதரரிசுகபப னன்பத்ல்.  

ii. உள்பகக் கக்கரய்வுப் திரிிற்கு எதுக்கப்தட்டுள்ப திரட் கரகுற, பண பங்கள், 
அத ததரன்று திரட் கரகுறிணரின் அனுதம், திற்சற னும் பபநகபின் கலழ் 
அபச்சறன் கலலள்ப இணங் கரப்தட்ட அரணத்றற்குரி துபநகள் கரடர்தரக 
கக்கரய்வுகபப தற்ககரள்றல் னன்னுரிப ங்கல். 

iii. அதிினத்றக் கனத்றட்டங்கள் கரடர்தரக தின் ஆய்வுத் கரறற்தரடு கரடர்தில் 
ஆரப்தட்டதுடன், ிபணத்றநன் றக்க தின் ஆய்வுத் கரறற்தரகடரன்பந குப்தறலுள்ப 
தப ற்றும் னக்கறத்தும் கரடர்தரக, கக்கரய்வு னகரபத்துக் குல னெனம் 
ிடங்கள் னன்பக்கப்தட்டண. 
 

4.4 கத்தரறல் அதிிபேத்றப் திரிவு 
 

கத்கரறல் அதிினத்றனேடன் கரடர்னபடரக கபிக்கப ட்டத்றல் னன்கணடுக்கப்தடுகறன்ந 
தல்தறு கனத்றட்டங்கபபனேம் அனல் கசய்ல், தற்தரர்ப கசய்ல், எனங்கறபப்னச் கசய்ல் 
ன்தணத கத்கரறல் அதிினத்றப் திரிின் திரண திகபரகும். இற்கப தசற உவுப் 
தரதுகரப்ன கரடர்தில் னன்றன்று கசற்தடுதுடன், தசணப் தசபப உற்தத்றபனேம் 
தரபணபனேம் ஊக்குித்ல், ிசரப் திர் ிபபச்சல் னன்ணநறிப்ன ஆகற றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கலக்கரக றற எதுக்கலடுகபப எதுக்குல், கபிக்கப தற்தரர்ப, தின் ஆய்வு னனரண 
திகலம் இப் திரிிணரல் றபநதற்நப்தடுகறன்நது. 
 
இங்கு றபநதசரிிணரல் எதுக்கப்தடுகறன்ந றற எதுக்கலடுகள், ிசரத் றபக்கபம், ரகர 
ிசரத் றபக்கபங்கள் ற்றும் ரட்ட ிசரப் திப்தரபர்கபிணரல் னன்பக்கப்தடுகறன்ந 
ிசரக் கனத்றட்டங்கபப அனல் கசய்ற்கரக ஈடுதடுத்ப்தடுகறன்நது. 
 
ீண்டகரனம் அனனரகும் ித்றல் த்ற அசு, ரகர சபதகள் உள்பிட்ட ல்னர 
ிசரத்துபந சரர்ந் அச றறுணங்கள், ணிரர் றறுணங்கள், ங்கறகள், அச சரர்தற்ந 
றறுணங்கள் னனரண றறுணங்கள் இபந்து னற கத்கரறல் திதசகரன்பந தரக்கறச் 
கசல்லும் ித்றல் ீண்டகரன குநறக்தகரள்கபப றபநதற்நறக் ககரள்பக் கூடிரறு ிசரக் 
ககரள்பக குக்கப்தட்டப றக னக்கற திரகும். 
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4.5  ிசரத் தரறல்நுட்தப் திரிவு 
 

இப் திரிின் திரண திகள்: 
 

i. ிசரக் ககரள்பககபப றட்டறடுற்குத் தபரண தங்கபிப்பதப் கதற்றுக் ககரடுத்ல். 
 

ii. கரறல்தட்த அதிினத்றத் கரறற்தரட்டுடன் கரடர்னபடரக தசற ிசரக் 
ககரள்பகப அனல் கசய்ற்கு தங்கபிப்பதப் கதற்றுக் ககரடுத்ல். 
 

iii. கத்கரறல் அபச்சறன் கலலள்ப ல்னர றறுணங்கலக்கறபடிலும் ிசரத் கரறல்தட்த 
டடிக்பககபப எனங்கறபப்னச் கசய்ல். 
 

iv. றர்தரர்க்கப்தட்ட ிசர அதிினத்ற இனக்குகபப  தரக்கறச் கசல்ற்கரக கதரனத்ரண 
னற கரறல்தட்த தட்த னபநகபப இணங் கரலும், அற்பந அனல் கசய்லும். 
 

v. ிசரத் றபக்கபத்றன் ஆரய்ச்சறப் திரிவு சரர்ந்ரக னன்கணடுக்கப்தடுகறன்ந ஆரய்ச்சற 
டடிக்பககபப எனங்கறபப்னச் கசய்ல். 
 

vi. அசரங்க ிப உற்தத்றப் தண்பகபில் உற்தத்ற கசய்ப்தடுகறன்ந ிப ற்றும் டுபகப் 
கதரனட்கபின் அதிினத்றக்குத் தபரண சறகபபச் கசய்ல். 
 

vii. ிசரத் றபக்கபத்றணரல் அனல் கசய்ப்தடுகறன்ந ிப அத்ரட்சறப்தடுத்ல் திகபப 
எனங்கறபப்னச் கசய்ல். 
 

viii. ிசரத் றபக்கபத்றணரல் னன்கணடுக்கப்தடுகறன்ந கசடிப் தரதுகரப்ன றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கபப எனங்கறபப்னச் கசய்ல். 
 

ix. கரிவு கசய்ப்தட்ட ிசர உதகங்கலக்கு சுங்கத் ீர்ப ரிச் சலுபகபப் கதற்றுக் 
ககரடுப்தற்குத் தபரண டடிக்பககபப டுத்ல். 
 

x. தபீடரசறணி கட்டுப்தரட்டு சட்டத்துடன் கரடர்னபட திகபப எனங்கறபப்னச் கசய்ல். 
 

xi. ிசரத் றபக்கபத்றணரல் னன்கணடுக்கப்தடுகறன்ந கசடித் டுப்னக் கரப்ன னபநகபப 
னபநரக அனல் கசய்னேம் கதரனட்டு தபரண எனங்கறபப்னகபபச் கசய்ல். 
 

xii. கசடிகள் தரதுகரப்னச் சட்டத்துடன் கரடர்னபட திகபப கத்கரறல் அபச்சு ட்டத்றல் 
எனங்கறபப்னச் கசய்ல். 
 

xiii. ிபகள் சட்டத்துடன் கரடர்னபட திகபப கத்கரறல் அபச்சு ட்டத்றல் 
எனங்கறபப்னச் கசய்ல். 
 

xiv. கதரி கங்கர/ சறநற கங்கர ிப உற்தத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபப எனங்கறபப்னச் 
கசய்ல். 
 

xv. அரிசற ற்றுற றகழ்ச்சறத் றட்டத்துடன் கரடர்னபட ஆரய்ச்சற டடிக்பககபப 
எனங்கறபப்னச் கசய்ல். 
 

xvi. னன்தணற்ந ீபரய்வுக் கூட்டங்கலக்கும், ததரகக் கூட்டங்கலக்கும் தபரண தங்கபிப்பதப் 
கதற்றுக் ககரடுத்ல். 
 

xvii. றனக உவுகபப உற்தத்ற கசய்ற்கரக தசரபத்ப இநக்குற கசய்ற்கரண அனுறப் 
தத்றங்கபப ிறதரகறத்ல். 

xviii. ிசரப் தண்ப டடிக்பககபப இந்றப்தடுத்துற்குத் தபரண 
கரறல்தட்தக் கனத்றட்டங்கபபனேம், றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபபனேம் எனங்கறபப்னச் கசய்ல். 
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4.6 றட்டறடல், கண்கரிப்பு, றப்தீட்டுப் திரிவு 
 

கத்கரறல் அபச்சறன் அதிினத்றப் திகள் றட்டறடப்தடுது இப் திரிிணரனரகும். 
அற்கப தசற தபகபப இணங் கண்டு, ிசரத்துபநின் அதிினத்ற டடிக்பககள் 
றட்டறடப்தடுதுடன், இத் றட்டங்கபப அபச்சறன் கலலள்ப றபக்கபங்கலடரகவும், 
றறுணங்கலடரகவும் ீவு னலதும் அனல் கசய்ற்குத் தபரண டடிக்பககபப 
டுப்ததும், இற்நறன் கண்கரிப்ன, றப்தடீ்டுப் திகபப தற்ககரள்தும் இப் திரிின் திரண 
திகபரகும். இற்கப தின்னம் திகள் இப் திரிிணரல் னன்கணடுக்கப்தடுகறன்நது. 
 
1. அந்ந் னடத்றற்கரக றபநதசரிிணரல் எதுக்கப்தடுகறன்ந றற எதுக்கலடுகபின் திகரம் 

அபச்சறன் கசற் றட்டம் குக்கப்தடுதுடன், அந்ந் ிடப் தப்னகபின் அடிப்தபடில் இவ் 
இனக்குகள் றபக்கபங்கலக்கும் றறுணங்கலக்கும் இபடத தகறர்ந்பிக்கப்தடுகறன்நண. 
 

2. கசற் றட்டத்றற்கு அப ரரந், கரனரண்டு அடிப்தபடில் னன்தணற்ந அநறக்பககபபப் 
கதற்றுக் ககரள்பலும், கரனரண்டு அடிப்தபடில் அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபின் 
னன்தணற்நங்கபப ீபரய்வு கசய்லும். னடரந் கசற் றட்டத்றன் கரனரண்டு ரீறினரண 
றற ற்றும் கதௌீக இனக்குகபின் அடிப்தபடில் எப்தடீ்டபில் அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கபின் னன்தணற்ந ீபரய்வுகபப, றறுணங்கபின் அடிப்தபடில் தற்ககரள்பல். 

 

3. னொ. 50.0 றல்னறனுக்கு தற்தட்ட அதிினத்றத் றட்டங்கபின் னன்தணற்நத்ப கரனரண்டு 
அடிப்தபடில் இற்பநப்தடுத்ற இபத்பத்றனூடரக றற, றட்டறடல் அபச்சறன் இபத் 
பத்றல் உட்தசர்த்ல். 

 

4. அடுத் னடத்றற்கரகச் சர்ப்திக்கப்தடுகறன்ந னற வு – கசனவுத் றட்டத்துடன் 
கரடர்னபடரக அபச்சறணதும், அபச்சறன் கலலள்ப றறுணங்கபிணதும் னற கனத்றட்ட 
தரசபணகள் கரடர்தில் ீபரய்வு கசய்லும், னற கனத்றட்ட தரசபணகபப தசற 
றட்டறடல் றபக்கபத்றடனம், தசற வு – கசனவுத் றபக்கபத்றடனம் னன்பத்லும். 

 

5. அபச்சறன் னடரந் வு – கசனவுத்றட்ட கபிடீ்படனேம், கசனரற்றுபக அநறக்பகபனேம் 
ரரித்லும் இற்பந உரி திரிவுகபிடம் னன்பத்லும். 

 

6. அபச்சறன் தரக்கறன் அடிப்தபடிலும் கசற்திின் அடிப்தபடிலும் குநறக்தகரள்கபப 
அபடற்கரக ல்னர அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபபனேம் றடரத்ல். 

 

7. அபச்சறன் கலலள்ப றபக்கபங்கபிணரலும், றறுணங்கபிணரலும் சர்ப்திக்கப்தடுகறன்ந னற 
கனத்றட்ட தரசபணகபப றப்தடீ்டிற்கு உட்தடுத்ற தசற றட்டறடல் றபக்கபத்றடம் 
சர்ப்தித்ல். 
 

8. அதிினத்ற கசய் தண்டி துபநகள் கரடர்தில் கனத்றட்ட தரசபணகபபத் ரரித்லும், 
கனத்றட்ட தரசபணகலக்கு அங்கலகரத்பப் கதற்றுக் ககரள்ப டடிக்பக டுத்லும். 
 

9. றபநதசரிிணரலும், இனங்பக த்ற ங்கறிணரலும், திந றறுணங்கபிணரலும் கரனத்றற்குக் 
கரனம் கதற்றுத் னரறு தகரனகறன்ந அநறக்பககபபனேம் வுகபபனேம் கதற்றுக் ககரடுத்ல். 
 

10. தசற றட்டறடல் றபக்கபம், தசற வு – கசனவுத் றட்டத் றபக்கபம், கனத்றட்ட 
கண்கரிப்ன றபக்கபம் ஆகற றபக்கபங்கபிணரல் ங்கப்தடுகறன்ந னற 
திப்னபகலக்கும் றகரட்டல்கலக்கும் அப றட்டங்கபப குத்ல். 
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 05. அமச்சறன் திரண அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் 

 

2015 ஆம் பேடத்றல் அபல் தசய்ப்தட்டு பேகறன்ந திரண அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கபின் பன்னணற்நம் (2015.09.30 ம) பேரறு: 
 

தரடர் 
இன. 

அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம்/ கபேத்றட்டம் 2015 றற 
ஒதுக்கலடு 

(பை. றல்னறன்) 

2015.09.30 ஆம் 
றகறக்கு தசனவு 
(பை. றல்னறன்) 

01. உவுப் தரதுகரப்பத உறுற கசய்னேம் ிதசட றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் 

500.0 59.405 

02. தசணப் தசபப உற்தத்றபனேம் தரபணபனேம் 
ஊக்குிக்கும் றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

300.0 18.232 

03. ிசரப் திர் உற்தத்ற னன்ணநறிப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டம் 3.2 1.008 

04. தசற ிசர ஆரய்சறத் றட்டம் (NARP) 20.0 1.567 

05. தசத்றற்கு குடம் அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 5.0 1.533 

06. அரிசற ற்றுற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 75.0 15.849 

07. றநன் அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 70.0 0.0 

08. ிதசட ககரக்தகர கசய்பகத் றட்டம் (ஊர கல்னஸ்ம) 5.0 0.447 

09. உ ரணிம் 35,000.0 6,766.37 

 கூட்டுதரத்ம் 35,978.2 6,864.411 

 
 

5.1  உவுப் தரதுகரப்மத உறுற தசய்பம் ினசட றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
 

உள்லரில் உற்தத்ற கசய்க் கூடி உவுப் கதரனட்கபப கூடி அபில் உற்தத்ற கசய்து, 
இநக்குறகபபக் கட்டுப்தடுத்ற கபிரடுகலக்கு அடித்துச் கசல்னப்தடுகறன்ந அந்றச் 
கசனரிப தசறக்கும் தரக்குடன், குறுகற கரன ற்றும் த்ற கரன றநனபநகபபக் 
பகரண்டு “உவுப் தரதுகரப்மத உறுற தசய்பம்” ிதசட ிசர அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் 
றட்டரணது 2015 ஆம் னடத்றல் கலழ்க் கரட்டப்தட்ட திரண உத றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபின் கலழ் 
அனல் கசய்ப்தட்டது. 
 

 

1. இபபஞர் ிசரத் கரறல் னற்சற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

2. ர்த்க ிசரப் தண்பகள் றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

3. உத உவுப் திர் உற்தத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

4. ‚தனல்னரக் கரனம் னடிவுக்கு‛ றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

5. ண்பப் தரதுகரப்ன ரறரிக் கறரங்கள் றகழ்ச்சறத் றட்டம். 
 

 

இந் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலக்கரக 2015 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 500.0 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. 
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5.1.1 இமபஞர் ிசரத் தரறல் பற்சற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
 

 
 
 
 
 
ிசர டடிக்பககள் கரடர்தில் ஆர்னள்ப இபபஞர் சனெகத்பக் கர்ந்கடுக்கும் 
தரக்குடன் ீின் 25 ரட்டங்கபினறனந்தும் 18 – 40 துக்கறபடப்தட்ட 1,000 இபபஞர் னேறகபப 
இபத்துக் ககரண்டு, அர்கபப ிசரத் கரறல் னற்சறரபர்கபரக உனரக்குத இந் 
றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் தரக்கரகும். 

 
இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் ககரலம்ன, ரழ்ப்தரம், கம்தயர, ரத்பந, கலத்துபந, 
கறபிகரச்சற, ததுபப, வுணிர, கரனற, ரத்பப, கதரனறுப, இத்றணனரி ஆகற 
ரட்டங்கலக்கு ற்சம் றற எதுக்கலடுகள் ிடுிக்கப்தட்டுள்பண. இபபஞர் னேறகலக்கரண 
தர்னகப் தரீட்பசகள் டரத்ப்தட்டு தணரபிகள் கரிவு கசய்ப்தட்டு தன்தரட்டுப் கதரனட்கபபப் 
கதற்றுக்  ககரடுப்தற்கரக ககரள்னல் டடிக்பககள் ஆம்திக்கப்தட்டுள்பண. 
 

 
5.1.2 ர்த்க ிசரப் தண்மகள் றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
  

 
 
 
 
 
ர்த்க ிசரப் தண்பகள் றகழ்ச்சறத் றட்டம் – 2015 இன் கலழ் அந்ந் இணங் கரப்தட்ட 
ிதசட அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபப அனல் கசய்ற்கரக, ிசரிகலக்கும், 
அபச்சறற்கும் இபடில் கனத்றட்டச்  கசனிபணப் தகறர்ந்து ககரண்டு இவ் னடத்றல் ர்த்க 
ட்டத்றனரண 500 ிசரப் தண்பகபப றறுவுற்கு றட்டறடப்தட்டதுடன், இற்றுக்குத் 

தபரண தன்தரட்டுப் கதரனட்கபப 50% ீ தங்கபிப்தில் கதற்றுக் ககரடுப்தன் னெனம் இவ் 
ிசரப் தண்பகபின் ிசரிகபப ர்த்க ட்டத்றல் ிசரச் கசய்பகில் ஈடுதடும் 
ிசரிகபரக ரற்நறபப்தற்கும் றட்டறடப்தட்டுள்பது. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 
ககரலம்ன, ரழ்ப்தரம், ரத்பந, கலத்துபந, கறபிகரச்சற, கண்டி, கரனற, கதரனறுப, 
இத்றணனரி ஆகற ரட்டங்கலக்கு ற்சம் றற எதுக்கலடுகள் ிடுிக்கப்தட்டுள்பண. 
 
கரிவு கசய்ப்தட்ட ிசரிகபின் கபங்கள் தரீட்சறக்கப்தட்டுள்பதுடன், அர்கபின் தபகபப 
இணங் கண்டு, அபச்சறன் டடிக்பகக் குலிணரல் தர்னகப் தரீட்பசக்கு அபக்கப்தட்டுள்பணர். 
அர்கலக்கரண தபகபப றபநதற்நறக் ககரடுக்கும் கதரனட்டு உரி ககரள்னல் 
டடிக்பககள் ஆம்திக்கதட்டுள்பண. 
 
 
 
 
 

2015 றற ஒதுக்கலடு  
(பை. ற.) 

றற பன்னணற்நம்  
(பை. ற.) 

70.0 21.0 

2015 றற ஒதுக்கலடு  
(பை. ற.) 

றற பன்னணற்நம்  
(பை. ற.) 

70.0 21.8 
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5.1.3   உத உவுப் திர் உற்தத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
 
 

 
 
 
 
 

உத உவுப் திர் உற்தத்றில் து ரடு ன்ணிபநபடல் ற்றும் உவுப் தரதுகரப்பத உறுற 
கசய்ல் ன்தற்பந தரக்கரகக் ககரண்டு இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் கசய்ப்தட்டது. இன் கலழ் 
2015 ஆம் னடத்றல் றபகரய், தறு, தசரர அப, கதரி கங்கரம், றனக்கடபன, ள்ல, 
கல், தச் கசய்பககபப ஊக்குிப்தற்கரக கலழ்க் கரட்டப்தட்டரறு றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் அனல் 
கசய்தட்டு னகறன்நண. 
 
தசரர அப, றனக்கடபன, தசரபம், றபகரய், தறுச் கசய்பக ஊக்குிப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டம், 
கயன கதரஜளன் ிற்தபண றபனங்கபப றறுவுன் னெனம் கதண்கள் கரறல் னற்சறகபப 
லுவூட்டும் றகழ்ச்சறத் றட்டம், ிப உற்தத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம், கற் கசய்பக ர றகழ்ச்சறத் 
றட்டம், கன்ணங் கரிகபில் தச் கசய்பக றகழ்ச்சறத் றட்டம், இரணு ிசரப் தண்பகபில் 
ீண்டகரனப் திர் திர்ச் கசய்பக றகழ்ச்சறத் றட்டம் னனரண றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள், அபச்சறன் 
கண்கரிப்தின் கலழ் ிசரத் றபக்கபம், ரகர ிசரத் றபக்கபங்கள் ற்றும் திந 
றறுணங்கபிணரல் அனல் கசய்ப்தட்டுள்பண. 
 
5.1.4 “தபேல்னரக் கரனம் படிவுக்கு” றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
 

 
 
 
 
க்கநறப் திர் உற்தத்றில் தனல்னர கரனப்தகுறரகக் கனப்தடுகறன்ந த, னைன், னைபன 
ரங்கபில் ிபபச்சபனப் கதற்றுக் ககரள்லம் றர்தரர்ப்னடன் 02 க்கநறச் கசய்பகக் 

கனத்றட்டங்கள் 2015 ஆம் னடத்றல் அனல் கசய்ப்தட்டண. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக னொ. 20.0 
றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டுள்பதுடன், ிசரத் றபக்கபத்றற்கும், ரகர ிசரத் 
றபக்கபங்கலக்கும், கன அதிினத்றத் றபக்கபத்றற்கும் இபக்கப்தட்டு தசற ட்டம் 
கரடக்கம் கறரற ட்டம் ப தசபரற்றும் உத்றதரகத்ர்கள் இறல் தங்கபிப்னச் கசலுத்றணர். 
 
2014 சறறு ததரகத்றல் றனி ட்சறக் கரனறபன கரரகவும், அத ததரன்று 2014 – 2015 கதனம் 
ததரகத்றல் றனி கள்பப் கதனக்கு கரரகவும் கத்கரறல் டடிக்பககலக்கு ற்தட்ட  
தரசரண தரறப்ன கரரக க்கநற பககபின் ங்கனறல் தின்ணபடவு கரப்தட்டது, இன் 
கரரக க்கநற பககபின் ிபனகபில் தரரி அறகரிப்னக் கரப்தட்டது. ணத இற்றுக்குத் 
ீர்ரக ர்த்க தரக்கறல்  கசய்பக தண்ப்தடுகறன்ந க்கநறச் கசய்பககலக்கு தனறகரக, 
குடும்த தகர்ிற்கரக து டீ்டுத் தரட்டத்றனறனந்த க்கநற பககபபப் கதற்றுக் ககரள்பக் 
கூடிரறு தனல்னர கரனங்கபில் க்கநறகபபச் கசய்பக தண்ணுற்கு இந் றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் அனல் கசய்ப்தட்டது. 
 
 

2015 றற ஒதுக்கலடு  
(பை. ற.) 

றற பன்னணற்நம்  
(பை. ற.) 

300.0 66.40 

2015 றற ஒதுக்கலடு  
(பை. ற.) 

றற பன்னணற்நம்  
(பை. ற.) 

20.0 2.236 
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இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன்  னரக்கங்கள்: 
 

1. ிசர இசரணப் கதரனள் தரபண இன்நற து டீ்டுத் தரட்டங்கபில் க்கநறச் 
கசய்பகில் ஈடுதடுல். 
 

2. னகரபத்துத் கரறல்தட்தத்பனேம், குபநந் தன்தரட்டுப் கதரனட்கபபக்  ககரண்ட 
உள்ரட்டு ிபகபபனேம் தன்தடுத்துல். 

 

3. தசணப் தசபப உற்தத்றக்கும், தரபணக்கும் சனெகத்பப் தக்கப்தடுத்துல். 
 

4. அன்நரட தகர்ிற்குத் தபரண க்கநற பககபப து டீ்டுத் தரட்டத்றனறனந்த 
கதற்றுக்  ககரள்பல். 

 

5. உவு தகர்ின் ததரது க்கநறக்கரக ற்க தண்டி கசனபக் குபநத்துக் ககரள்பல். 
 

6. து டீ்டுத் தரட்டத்ப உற்தத்ற ிபபவுப் கதனக்கனபட கதரனபரர அனகரக 
ரற்நறபத்ல். 

 
இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02 கபேத்றட்டங்கபின் கலழ் அபல் தசய்ப்தட்டது. 
 

i. டீ்டுத் னரட்டங்களுக்கரக சரடிகபில் டப்தட்ட க்கநறச் தசடிகமப ங்குல் 
 

இன் கலழ் 05 தர்ச்சஸ் பினரண டீ்டுத் தரட்டங்கபில் க்கநறச் கசய்பகப 

தற்ககரள்ற்கரக சரடிகபில் டப்தட்ட 6 றபகரய்ச் கசடிகள், 6 கநற றபகரய்ச் கசடிகள், 6 
க்கரபிச் கசடிகள், 6 கத்ரிச் கசடிகள், 2 தரகற்கரய்ச் கசடிகள், 2 அபச் கசடிகள், 2 
கள்பரிக்கரய்ச் கசடிகள் ன்நரறு 30 கசடிகபப னொ. 150.00 னும் சலுபக ிபனின் கலழ், 

ிசர ஆரய்ச்சற உற்தத்ற உிரபர் திரிகரன்நறனறனந்து 50 தணரபிகள் ீம் கரிவு 

கசய்ப்தட்டு சரடிகபில் டப்தட்ட க்கநறச் கசடிகள் ிறதரகறக்கப்தட்டண. இற்கரக 585,545 
டீ்டுத் தரட்ட கசடிகள் கரகுறகபப ிறதரகறப்தற்கு றப்தடீு கசய்ப்தட்டதுடன், 457,50 
தணரபிகலக்கு கசடிகள் ிறதரகறக்கப்தட்டண. க்கநறச் கசடி உற்தத்றக்குத் தபரண உர் 
த்றனரண உள்லர் ிபகள் ிசரத் றபக்கபத்றடறனந்து கதற்றுக் ககரள்பப்தட்டது. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ii. ர்த்க னரக்கறல் தசய்மக தண்ப்தடுகறன்ந க்கநறச்  தசய்மககளுக்கரக 50% ீ ரணி 
ிமனில் க்கநற ிமகமப ிறனரகறத்ல் 

 

அப (1/2) க்கர் பினரண கரிகபில் தனல்னர கரனங்கபில் க்கநறச் கசய்பகப 
தற்ககரள்லம் கதரனட்டு, உர் த்றனரண உள்லர் ிபகபப 50% ீ சலுபக ிபனில் 

கதற்றுக்  ககரடுப்தற்கரண றட்டகரன்று ஈடுதடுத்ப்தட்டதுடன், இற்கரக 100,000 கரிகள் 
இனக்கு பக்கப்தட்டது. 

 
 

றக்கட்டி ிப உற்தத்றப் 
தண்ப – ரற்று தபட 
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 தனல்னர கரனங்கபில் ர்த்க தரக்கறல் க்கநறச் கசய்பகப தற்ககரள்ற்கரக 

கரிவு கசய்ப்தட்ட கரிகலக்குரி திர்ச் கசய்பகரபர்கலக்கு ிறதரகறக்கும் கதரனட்டு 
ிசரத் றபக்கபத்றணரல் ங்கப்தட்ட ிபகள், கன அதிினத்ற திதச 
உத்றதரகத்ர்கலம், ிசர ஆரய்ச்சற உற்தத்ற உிரபர்கலம் அறுவுறுத்ப்தட்டு, 
ிசரப் ததரணரசறரிர்கபிணரல் திர்ச் கசய்பகரபர்கபிடத்றல் ிறதரகறக்கப்தட்டண. 
 

 இக் கனத்றட்டரணது தனல்னர கரனரகக் கனப்தடுகறன்ந த, னைன், னைபன ரங்கபில் 
ிபபச்சபனப் கதற்றுக் ககரள்லம் தரக்குடதணத அனல் கசய்ப்தட்டது. ணத, 
ிபகலக்கரண 50% ீ ரணிம் 2015 ரர்ச் 31 ஆம் றகறக்கு னன்ணர் கரிவு  
கசய்ப்தட்ட கரிில் ிபகபப டுகறன்ந அல்னது ரற்று தபடில் ிபகபப 
இடுகறன்ந திர்ச்  கசய்பகரபர்கலக்கு ங்கப்தட்டது. இன் கலழ் 533.80 கயக்டரர் 

றனப்தப்திற்கரக னொ. 32.19 றல்னறன் கதறுறரண ிபகள் ிறதரகறக்கப்தட்டண. 
 
5.1.5  ண்பப் தரதுகரப்பு ரறரிக் கறரங்கள் 
 

இற்பக ப னகரபத்து ரறரிக் கறரகரன்பந றறுவும் கனத்றட்டத்றன் கலழ் 
தகபிர ரட்டத்றன் ககரத்பன திதச கசனரபர் திரிில், ககரட்டதகதிட்டி கறரத்றல் 
அபந்துள்ப ஏக் கரிகபப ிசர டடிக்பககலக்கு ஈடுதடுத்ற, ண்பப் தரதுகரப்ன 
னபநகபபனேம், பீர் னகரபத்து னபநகபபனேம் றறுவுற்கரண டடிக்பககள் 
டுக்கப்தட்டு னகறன்நண. 
 

இற்பக பங்கபப னகரப கசய் ண்ம், ண்பப் தரதுகரப்ன ரறரிக் 
கறரகரன்பந றறுவுற்கரக னொ. 10.0 றல்னறன் றற எதுக்கலடு இற்பக ப னகரபத்து 
றபனத்றற்கு ிடுிக்கப்தட்டுள்பது. 
 

இற்பக ப  னகரபத்து றபனம் கரறல்தட்த தங்கபிப்பதப் கதற்றுக் ககரடுத்தும், 
எனங்கறபப்னப் திகபப தற்ககரண்டும் த்ற ரகர ிசரத் றபக்கபத்துடன் 
இபந்து, தகபிர ரட்டத்றன் ககரட்டதகதிட்டி திதச கசனரபர் திரிபச் தசர்ந் 
கரகன கறரம் இற்கரகத் கரிவு கசய்ப்தட்டுள்பது. 
 

சுரர் 40 தணரபி ிசரிகபின் தங்கபிப்னடன் இப் திகள் னன்கணடுக்கப்தடுதுடன், 

இங்கு ண்பப் தரதுகரப்ன னபநகபப றறுவுல், பீர் னகரபத்து ரங்கறகபப (30) 
றறுவுல், ீர்த் டரகங்கள் (05), 4 க்கர் தப்னக் ககரண்ட குபகரன்பந அபத்ல், கசரட்டு 
ீர்ப்தரசணத் கரறல்தட்தப ஈடுதடுத்ல், ிசர ணச் கசய்பகப றறுவுல், ன்ணரீ் ீள் 
பர்ப்ன, கபத்றல் தசணப் தசபபப உற்தத்ற கசய்து ககரள்பல் னனரண தன கரறற்தரடுகபபக்  
 
ககரண்டரக இது ிபங்குகறன்நது. இக் கறரத்றல் சுரர் 100 – 150 தணரபிகள் குடும்தங்கள் 
சறக்கறன்நண. 
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5.2 னசணப் தசமப உற்தத்றமபம் தரமணமபம் ஊக்குிக்கும் றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் 

 

2008 ஆம் னடத்றல் ஆம்திக்கப்தட்ட தசணப் தசபப உற்தத்றபனேம், தரபணபனேம் 
திதல்ப்தடுத்தும் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் ற்சம் ீின் அபணத்துப் திதசங்கலக்கும் 
ிஸ்ரிக்கப்தட்டுள்பப குநறப்திடத்க்கது. தசணப் தசபபப் தரபண ஊடரக திர் ிபபச்சல் 
அறகரிப்ததுடன், ண்ின் பனம் அறகரிக்கறன்நது. றனக பர்ப்தின் ததரது கறரக 
கபிதற்நப்தடுகறன்ந கறவுகபப தசணப் தசபப உற்தத்றின் ததரது னெனப் கதரனபரகப் 
தன்தடுத்துறன் கரரக கறவுப் கதரனட்கள் ீள் தன்தடுத்ப்தடுதுடன், இன் னெனம் றனக 
பர்ப்னக் பகத்கரறபன ங்கு படின்நற னன்கணடுத்துச் கசல்ற்கும் உறுதுபரக 
அபகறன்நது. கதனம்தரனரண ிசரிகள் க்கரண தசணப் தசபபத் தபப ரத உற்தத்ற 
கசய்து றபநவு கசய்து ககரள்துடன், தசணப் தசபப உற்தத்றின் ததரது பக்தகரல், றனகங்கள் 
கபிதற்றும் கறவுகள், இபன னனரண சுற்நரடனறல் இனகுரகப் கதற்றுக் ககரள்பக் கூடி 
கறவுப் கதரனட்கபபப் தன்தடுத்துற்கு னபணகறன்நணர். இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் கரரக ீின் 
தல்தறு திதசங்கபிலும் த்க தரக்குடணரண தசணப் தசபப உற்தத்றரபர்கள் தனர் 
உனரகறினப்தபத் கரடர்ந்து தசணப் தசபப உற்தத்றரணது ற்சம் ர்த்க தரக்குடணரண 
பகத்கரறனரக ரற்நபடந்துள்பது. 
 

2015 ஆம் னடத்றல் சனெகத்றலுள்ப அதணகரதணரப ிசரத்றன் தக்கம் 
ஈர்த்கடுப்தற்கும், ிசரம் சரர்ந் கல்கபப அர்கலக்கு கரடர்ந்தும் கதற்றுக் 
ககரடுப்தற்கும் துரக, ிசரிகள் ிசர டடிக்பககபின் ததரது ப்ததரதும் கரடர்ன 
ககரள்லம் கன தசப றபனங்கபப றகவும் கர்ச்சறறகு இடரக ரற்நறபக்கும் கதரனட்டு 
தசணப் தசபப இட்டு திர்கள் கசய்பக தண்ப்தட்டு சறநற ிசரச் கசய்பகத் தரட்டங்கபரக 
அதிினத்ற கசய்ற்குத் றட்டறடப்தட்டுள்பது. தலும், கசய்பக தண்ரது பகிடப்தட்டுள்ப 
ல் கரிகபப கசய்பக தண்ி தசணப் தசபப இடுல், ர்த்க தரக்கறல் தசணப் தசபப 
உற்தத்றில் ஈடுதடுகறன்ந தசணப் தசபப உற்தத்றரபர்கபின் தசணப் தசபபின் த்பப் 
தகுப்தரய்வு கசய்றனூடரக, உற்தத்ற கசய்ப்தடுகறன்ந தசணப் தசபபின் த்ப தம்தடுத்ல், 
ிசரக் கபத்றல் ண்பப் தரிதசரறத்து இசரண உத்துடன் தசர்த்து தசணப் தசபபபனேம் 
இடுன் னக்கறத்துத்ப ிசரிகலக்குச் சுட்டிக் கரட்டுல், தசணப் தசபபப உற்தத்ற 
கசய்ல், தசணப் தசபப உற்தத்றக்குத் தபரண தண்தடுத்ற தசணப் தசபபப 
ிசரிகலக்கு ிறதரகறத்ல், திற்சற றகழ்ச்சறகபபனேம், ஊடக றகழ்ச்சறகபபனேம் டரத்ல், 
துண்டுப் திசுங்கள், சுகரட்டிகள் னெனம் தசணப் தசபப உற்தத்றபனேம், தரபணபனேம் 
திதல்ப்தடுத்ல், இபன உ திர்ச் கசய்பகப ஊக்குித்ல் னனரண தல்தறு கசற்தரடுகள், 
2015 ஆம் னடத்றல் ீின் அபணத்து ரட்டங்கபிலும் தற்ககரள்பப்தட்டண. 
 

கபேத்றட்டத்றன் திரண னரக்கங்கள்: 
 

 தசணப் தசபப உற்தத்ற, தரபண கரடர்தில் ிசரிகபபனேம், உத்றதரகத்ர்கபபனேம், 
இறல் ஆர்னள்ப ப்திணர்கபபனேம் கபிவூட்டல். 
 

 தசணப் தசபப உற்தத்றப  தற்ககரள்பல். 
 ிசரிகலக்கு த்றில் தசணப் தசபப உற்தத்றப ஊக்குிக்கும் பகில் தண்தடுத்ற 

தசணப் தசபபப ிறதரகறத்ல். 
 

 கன தசப றபனக் கரிகபில் தசணப் தசபப இட்டு திர்ச் கசய்பககபப தற்ககரண்டு 
சறநற ிசரச்  கசய்பகத் தரட்டங்கபரக கன தசப றபனங்கபப தம்தடுத்ல். 
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 கசய்பக தண்ரது பகிடப்தட்ட ல் கரிகலக்கு தசணப் தசபப இட்டு கசய்பக 
தண்ணுல். 

 

 இபன உ உற்தத்ற ற்றும் அpனுடன் இபந் ிப உற்தத்ற, தசணப் தசபப சரர்ந் 
ஆரய்ச்சறகபபனேம், தகுப்தரய்வுகபபனேம் தற்ககரள்பல். 

 

 தசணப் தசபப உற்தத்ற, தரபண கரடர்தில் துண்டுப் திசுங்கபப அச்சறட்டு ிறதரகறத்ல். 
 

 ஊடக றகழ்ச்சறகள் ஊடரக தசணப் தசபபப் தரபணின் னக்கறத்துத்பப் திதல்ப்தடுத்ல். 
 

2015 ஆம் னடத்றல் கத்கரறல் 
அபச்சு, ிசரத் றபக்கபம் அத 
ததரன்று ரக்கந்துந திதச ிசர 
ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற றபனம் ன்தண 
இபந்து இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் 
கசய்ப்தடுதுடன், கன அதிினத்றத் 

றபக்கபத்றன் னெனம் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் ீவு னலதும் அனல் கசய்ப்தடுகறன்ந. 
 

ததௌகீ ற்றும் றற பன்னணற்நம் (2015 ஆகஸ்ட் 31 ம) 
 

ஒதுக்கப்தட்ட தரமக - பை. 300.0 ற.    றற பன்னணற்நம் – பை. 6.182 ற. 
தசற்தரடுகள் அனகு இனக்கு பன்னணற்நம் 

 கன அதிிபேத்றத் றமக்கபம்    
1 ல்னர கன தசப றபனங்கபபனேம் 

றகவும் கர்ச்சறறகு இடரக ரற்நறபக்கும் 
கதரனட்டு தசணப் தசபப இட்டு கசய்பக 
தண்ப்தட்டு சறநற ிசரச் கசய்பகத் 
தரட்டங்கபரக அதிினத்ற கசய்ல் 

றபனங்கபின் ண்ிக்பக 555 116 

2 கசய்பக தண்ரது பகிடப்தட்ட ல் 
கரிகலக்கு தசணப் தசபப இட்டு கசய்பக 
தண்ணுல் 

ல்கரி க்கர்கள் 850 - 

3 குனரகல் ரட்ட ிசரிகலக்கு 
உதகத் கரகுறகபப ிறதரகறத்ல் 
னெனம் தசணப் தசபபப உற்தத்ற 
கசய்ித்ல் 

தசணப் தசபப கற்நறக் 
கரன் 

8,000 - 

4 திற்சற ற்றும் கபிவூட்டல் றகழ்ச்சறகள் திற்சறரபர்கள் 80,000 627 
 ிசரத் றபக்கபம்    
5 இபன உ ிப உற்தத்றனேம், அற்பந 

ிசரிகலக்கு ிறதரகறத்லும் 
க்கர் 2 - 
ிப (கற்நறக்  கரன்) 1.5 - 

6 தசணப் தசபப உற்தத்ற உற்தத்ற கசய்ப்தட்ட 
தசணப் தசபப (க.கர.) 

8,250 80 

7 தண்தடுத்ற தக்கற்றுகபப ிறதரகறத்ல் 5 கற.கற. பட ககரண்ட 
தக்கற்றுகபின் 
ண்ிக்பக 

20,000 2,537 
 
 

8 துண்டுப் திசுங்கபப ிறதரகறத்ல் ிறதரகறக்கப்தட்ட 
துண்டுப் திசுங்கபின் 
ண்ிக்பக 

300,000 20,200 

9 ஊடக ற்றும் கசற்தரடுகபப ஊக்குிக்கும் 
றகழ்ச்சறகபப டரத்ல் 

றகழ்ச்சறகள் (குறுஞ் 
கசய்றகள்) 

245 105 

10 திற்சற ற்றும் கபிவூட்டல் றகழ்ச்சறகள் திற்சற அபிக்கப்தட்தடரரின் 
ண்ிக்பக 

10,000 1,487 
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5.3 ிசரப் திர் உற்தத்ற ிமபச்சல் பன்ணநறிப்பு றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
 
 
 
 
 
 

 ிசர உற்தத்றகள் அறக அபில் சந்பக்கு னம் கரனங்கபில் இநக்குறபக் 
கட்டுப்தடுத்ற, அவ் உற்தத்றகலக்கு றரரண ிபனகரன்பநப் கதற்றுக் ககரடுத்ல், உள்லர் 
உற்தத்றகள் தற்நரக்குபநரகக் கரப்தடும் கரனங்கபில் தகர்தரனக்கு றர ிபனக்கு உவுப் 
கதரனட்கபபப் கதற்றுக் ககரள்பக் கூடிரறு இநக்குற ரிகபில் றனத்ங்கபபச் கசய்ல், 
சந்பப அடிப்தபடரகக் ககரண்ட திர்ச் கசய்பகத் றட்டகரன்பநனேம், திர்ச் கசய்பக 
னபநபகரன்பநனேம் தரற்றுித்து சந்பப்தடுத்ல் திச்சறபணகபபக் குபநத்ல், தசற 
தபகபப அடிப்தபடரகக் ககரண்டு ரரந் இனக்குகபின் அடிப்தபடில் உற்தத்றகபப 
தநககரள்ற்கு ிசரிகபபத் தூண்டுறனூடரக றபக உற்தத்றபனேம், ணீ் ித்பனேம் 
கட்டுப்தடுத்ல், உற்தத்றரபர்கலக்கு து உற்தத்றகலக்கு ல்ன ிபனகரன்பநப் கதற்றுக் 
ககரள்ற்கும், தகர்தரனக்கு அவ் உற்தத்றகள் கரடர்தரகவும், சந்ப றனங்கள் கரடர்தரகவும் 
கல்கபபப் தரிரநறக் ககரள்றனூடரக உற்தத்றரபர், ிரதரரி, தகர்தரபத் கபிவூட்டல், 
திர் உற்தத்ற ிபபச்சல் னன்ணநறிப்தினூடரகப்  கதற்றுக் ககரள்பப்தடுகறன்ந உர் ம்தகத் 
ன்பபனேம், றகச் சரிரண ன்பபனேம் ககரண்ட கல்கபப திதச றட்டறடலுக்கும், 
தசற ககரள்பகத் ீர்ரணங்கபப டுப்தற்கும் னன்பத்ல் ன்தண இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் 
திரண குநறக்தகரள்கபரகும். 
 

றற பன்னணற்நம்: 
 

இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக 2015 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 3.2 றல்னறன் றற 

எதுக்கப்தட்டதுடன், 2015 ஆகஸ்ட் 31 ஆம் றகறக்கு றற னன்தணற்நம் னொ. 1.63 றல்னறணரகும். இந் 
றகழ்ச்சறத் றட்டம் டக்கு, கறக்கு ரகரங்கள் ீங்கனரக அம்தரபந ரட்டத்றன் சறங்கபப் திரிவு 
உட்தட 18 ரட்டங்கபில் ட்டும் அனல்  கசய்ப்தட்டதுடன், டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபபச் 

தசர்ந் 07 ரட்டங்கபில் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்ப 2015/16 கதனம் ததரகத்றனறனந்து 
ஆம்திப்தற்கும், உத்றதரகத்ர்கபபத் கபிவூட்டுற்கும், அர்கலக்குப் திற்சற அபிப்தற்கும் 
னொ. 8.452 றல்னறன் றற தனறகரக எதுக்கப்தட்டுள்பது. 
 

ததௌகீ பன்னணற்நம்: 
 

2015 ஆம் பேடத்றல் கலழ்க் கரணும் அநறக்மககள் தபிிடப்தட்டண. 

1. 2014/2015 கதனம் ததரகத்றன் ஜணரி ர இறுறக்கு ிசரப் திர் உற்தத்ற னன்தணற்நனம், 
னன்ணநறிப்னம். 

2. 2014/2015 கதனம் ததரகத்றல் கல் உற்தத்ற னன்தணற்நனம், னன்ணநறிப்னம். 

3. ததரக ீபரய்வு (Seasonal Review) 2014/2015. 
4. 2015 சறறு ததரகத்றல் கற் கசய்பகில் கரப்தடுகறன்ந னன்தணற்நனம், உற்தத்ற ிபபச்சல் 

னன்ணநறிப்னம். 
5. 2015 னைன் ரம் ப ிசரப் திர் உற்தத்ற னன்தணற்நம். 

 

2015 றற ஒதுக்கலடு  
(பை. ற.) 

றற பன்னணற்நம்  
(பை. ற.) 

3.2 1.63 
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ிசரிகலக்கு து கல் உற்தத்றகபப ிற்தபண கசய்து ககரள்ற்கரக றரரண 
ிபனகரன்பநத் ீர்ரணிப்தற்கும், தனறக கல் உற்தத்றப  ககரள்ணவு கசய்ற்கரகவும், 
றர்னம் னடங்கபில் உத உவுப் திர் உற்தத்றகபப அறகரித்து இநக்குறகபபக் 
கட்டுப்தடுத்துற்கரண றட்டங்கபப குப்தற்கும் இத் வுகள் தனுள்பரக அபந்ண. 
 
5.4 னசற ிசர ஆரய்ச்சறத் றட்டம் (NARP) 
 

தசற ிசர ஆரய்ச்சற னன்னுரிபப இணங் கண்டு அற்கப குக்கப்தட்ட 
றட்டத தசற ிசர ஆரய்ச்சறத் றட்டரகும். இந் னன்னுரிபின் அடிப்தபடில் ஆரய்ச்சற 
றறுணங்கபிணரல் ஆரய்ச்சறத் றட்டங்கள் ரரிக்கப்தட்டு து றறுணத்றடம் 
எப்தபடக்கப்தடுகறன்நது. இவ்ரறு னன்பக்கதட்ட ஆரய்ச்சறத் றட்டங்கள் து றறுணத்றன் 
றனர் குலிணரல் றப்தடீ்டிற்கு உட்தடுத்ற, அத்றட்டங்கபப றகவும் ீிப்தடுத்ற தசற 
ஆரய்ச்சறத் றட்டத்றல் உள்படக்கப்தடுகறன்நது.  
 

2015 ஆம் னடத்றல், ற்கணத னன்கணடுத்துச் கசல்னப்தட்டுக் ககரண்டினக்கும் ஆரய்ச்சறக் 
கனத்றட்டங்கள் கரடர்ந்தும் னன்கணடுத்துச் கசல்னப்தடுகன்ததுடன், தசற ிசர ஆரய்ச்சறத் 
றட்டத்றன் ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கபப அனல் கசய்ற்கரக னொ. 20.0 றல்னறன் றற 

எதுக்கப்தட்டுள்பது. 2015.08.31 ஆம் றகறக்கு றற னன்தணற்நம் னொ. 1.567 றல்னறணரகும். 
 

இன் னெனம் தசற ரீறில் னக்கறம் கதறுகறன்ந ிசரத்துபந சரர்ந் திச்சறபணகலக்கு 
துரி ீர்வுகபபக் கண்டுதிடிப்தற்கு றர்தரர்க்கப்தடுதுடன், ிபபச்சபன கூட்டிக் ககரள்பல், 
ிப ற்றும் டுபகப் கதரனட்கபப தனபடச் கசய்ல், ஜீ தபீடரசறணிப் தரபண (உிர் 
தபீடரசறணிப் தரபண), அறுபடக்குப் திந்ற கரறல்தட்தத்ப தம்தடுத்ல், றனக இணப் 
கதனக்கம் உள்பிட்ட தல்தறு துபநகபிலும் ஆரய்ச்சறகபப தற்ககரள்ற்கரக றற சறகள் 
கசய்ப்தட்டுள்பண. 
 
5.5 அரிசற ற்றுற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
 

 2015 ஆம் னடத்றற்கு அரிசற ற்றுற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக னொ. 75.0 றல்னறன் றற 
எதுக்கப்தட்டதுடன், அரிசற ற்றுறச் சந்பப இனக்கரகக் ககரண்டு அனல் கசய்ப்தடுகறன்ந இக் 
கனத்றட்டம் 02 திரண திரிவுகபபக் ககரண்டு கரப்தடுகறன்நது. 2015.09.30 ஆம் றகறக்கு இந் 

றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் றற னன்தணற்நம் னொ. 15.849 றல்னறணரகும். 
1. அரிசற ற்றுறனேடன் கரடர்னபட அதிினத்ற, ஆரய்ச்சறப் திகபப தற்ககரள்பல். 
2. அரிசற ற்றுற ிஸ்ரிப்ன டடிக்பககபப அனல் கசய்ல். 
 
2015 ஆம் பேடத்றல் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் அபல் தசய்ப்தட்ட கபேத்றட்டங்கபின் 
ததௌகீ பன்னணற்நம் பேரறு: 
 
i. ற்றுறச் சந்மம இனக்கரகக் தகரண்ட அரிசற உற்தத்றின் த்ம னம்தடுத்துற்கு  

ததரபேத்ரண ததரநற பமநமகமப இணங் கரணும் ஆரய்ச்சற றகழ்ச்சறத் றட்டம்  
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இக் கனத்றட்டம், கஇலப்தள்பபில் அபந்துள்ப ிசரப் தண்ப 
இந்றதரதகங்கள் ஆரய்ச்சற றபனத்றன் னெனம் அனல் கசய்ப்தடுதுடன், 2015 ஆம் 

னடத்றற்கு இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக னொ. 30.0 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டுள்பது. 

 
இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் னெனம் கற் திப கபத்றல் டுல், ிபபச்சபன அறுபட 

கசய்ல், குத்பத்ல் ன்தற்றுக்குத் தபரண ிசர உதகங்கள், திற்சற ற்றும் 
ிரிரக்கல் றறுணங்கலக்கு ங்கப்தடுதுடன், இவ் இந்ற உதகங்கபப கபத்றல் தரிக்க 
தண்டி ிம் கரடர்தில் கபிவூட்டும் திற்சறப் தரடகநறகபப டரத்ற, ீின் அபணத்து 
ரட்டங்கலம் உட்தடுரறு ிசர ிரிரக்கல் உத்றதரகத்ர்கலக்கும், ிசரிகலக்கும் 
திற்சறபிப்தற்கு டடிக்பக டுக்கப்தடும். 
 
2015.08.31 ஆம் றகறக்கு இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் ததௌகீ பன்னணற்நம் பேரறு: 
 

றகழ்ச்சறத் றட்டம் உத றகழ்ச்சறத் றட்டம் றற ஒதுக்கலடு  
(பை.ற.) 

பன்னணற்நம் 
றற (பை.ற.) ததௌீக 

அரிசற ற்றுற 
றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

அரிசற உற்தத்றின் 
த்ப 
தம்தடுத்துற்கு  
கதரனத்ரண கதரநற 
னபநபகபப இணங் 
கரணும் ஆரய்ச்சற 
றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

30.0 7.37  கற் கசடிகபப டும் 15 
இந்றங்கபபக் ககரள்ணவு 
கசய்ல். 
 

 கபபகபபப் திடுங்கும் 10 
இந்றங்கபபக்  ககரள்ணவு  
கசய்ல். 

 
 2 சறல்லு பக உவு 
இந்றத்றற்கரக  தரல்தரட் 
கனப்பதகரன்பநக்  
ககரள்ணவு  கசய்ல் 

 
ii. ற்றுறம னரக்கரகக் தகரண்டு த்றல் சறநந் தல்னறணங்கள், தரடர்புமட 

தரறல்நுட்தம் ற்றும் உள்ளூர் றர்ங்கமப னம்தடுத்ல். 
 

 இக் கனத்றட்டத்றற்கரக 2015 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 12.0 றல்னறன் றற 
எதுக்கப்தட்டுள்பதுடன், தத்னககரபட கல் ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற றறுணத்றன் னெனம், திதச 
ட்டத்றல் அபந்துள்ப கல் ஆரய்ச்சற இடங்கள் உட்தடுரறு இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் 
கசய்ப்தடுகறன்நது. 
 
 இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் னெனம் ினத்ற கசய்ப்தட்ட உர் த்றனரண கல் இணங்கபப 
உற்தத்ற கசய்ற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. இது கபிக்கப ஆரய்ச்சற றகழ்ச்சறத் 
றட்டகரன்நரபகரல், சறன னடங்கள் அனல்  கசய் தண்டி கனத்றட்டரகக் 
 
கரப்தடுகறன்நது. இன் கலழ் கரிவு கசய்ப்தட்ட எனசறன தம்தப கல்னறணங்கபிணதும், 
சம்திர  கல்னறணங்கள் சறனற்நறணதும் தண்தில்னகபப எப்திட்டுப் தரர்த்ல், அரிசறின் த்றல் 
சூல் கரிகபிணதும், னகரபத்து னபநபகபிணதும் ரக்கங்கள், ற்றுறச் சந்பக்குப் 
கதரனத்ரண அரிசற பககபப உற்தத்ற கசய்ல் ற்றும் அறுபடக்குப் திந்ற கரறல்தட்த 
னபநகபபப் தன்தடுத்துல் ன்தண கரடர்தில் ஆய்வுகள் தற்ககரள்பப்தடும். 
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2015.08.31 ஆம் றகறக்கு இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் ததௌகீ பன்னணற்நம் பேரறு: 
 

றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் 

உத றகழ்ச்சறத் றட்டம் றற 
ஒதுக்கலடு 
(பை.ற.) 

பன்னணற்நம் 
றற (பை.ற.) ததௌீக 

அரிசற 
ற்றுற 
றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் 

i. ற்றுற ரய்ப்னள்ப 
கல்னறணங்கபின் த்ப 
றப்தீடு கசய்ல் 

12.0 0.25 தரிதசரபணகள் – 4 
தற்ககரள்பப்தட்டுள்பது. 

ii. னற ற்றும் தப 
கல்னறணங்கபப 
உள்படக்கறரக கதரனத்ரண 
கல்னறணகரன்பநத் 
தரற்றுித்ல் 

0.50 4 கயக்டரரில் கசய்பக 
தண்ப்தட்டுள்பது. 

iii. ண்பப் திச்சறபணகள் 
ற்றும் சுற்நரடல் 
திச்சறபணகள் ன்தற்பந 
றர் ககரள்பக் கூடி 
கல்னறணகரன்பநத் 
தரற்றுித்ல். 

0.50 5.2 கயக்டரரில் கசய்பக 
தண்ப்தட்டுள்பது. 

iv. த்றல் சறநந் அரிசற 
உற்தத்றக்கரக ிபணத்றநன் 
றக்க உப் தரபண 

0.35 தரிதசரபணகள் – 205 
தற்ககரள்பப்தட்டுள்பது. 

v. உற்தத்ற கசய்ப்தட்ட 
அரிசறின் த்பப் ததணும் 
பகில் அறுபடக்குப் 
திந்ற கரறல்தட்த 
னபநகபப ினத்ற கசய்ல். 

0.27 தரிதசரபணகள் – 3 
தற்ககரள்பப்தட்டுள்பது. 

 
iii. இனங்மகின் தல்னறு தகுறகபிலும் தற் தசய்மகில் ச்சுப் ததரபேள் தர உனனரக 

றர் றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
 

அறக ிசர இசரணப் கதரனட்கள் தரபண கரரக இனங்பகின் உனர் னத்றல் 
சுற்நரடல், சுகரர, சனெகப் திச்சறபணகள் தரன்நறனேள்பண. இவ் னத்றல் உற்தத்ற 
கசய்ப்தடுகறன்ந அரிசறில் சரசரி அபிலும் தரர்க்க கூடுனரண அபவு ககட்றம் னும் தர 
உதனரகம் அடங்கறனேள்பகணக் கண்டநறப்தட்டுள்பது. இன் கரரக அவ்ரநரண தர 
உதனரகங்கபப றர்ிப்தற்கரக இப் தரிதசரபணகள் தற்ககரள்பப்தடுகறன்நண. 
 

ண் ரறரிப் தரிதசரபணகலக்கரக உரி ஆய்வுகூட சறகபப தம்தடுத்துற்கு இக் 
கனத்றட்டத்றன் னெனம் றர்தரர்க்கப்தடுதுடன், இற்கரக னொ. 1,310,000.00 றற எதுக்கப்தட்டுள்பது. 
 
பன்னணற்நம்: 
 

ற்சம் ஆய்வுகூட சறகள் சறன தம்தடுத்ப்தட்டுள்பதுடன், இற்நறன் னெனம் சுரர் 150 
ண் ரறரிகள் தரிதசரறக்கப்தட்டுள்பண. 
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5.6 றநன் அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
 

கத்கரறல் அபச்சறன் கலலள்ப ிசரத் றபக்கபத்றன் அதரனம் னபிங்குபம் 
ிசரப் தண்ப இந்றில் திற்சற றபனத்றல் தறு (100) திற்சறரபர்கலக்கு 

ங்குற்கு துரக அபணத்து சறகலடன் கூடிரக னொ. 120.0 றல்னறன் கசனில் னற 
ிடுறகரன்பந அபப்தற்கு அபச்சபின் அங்கலகரம் கறபடக்கப் கதற்றுள்பது. 
 

தலும், இக் கனத்றட்டத்ப அனல் கசய்னேம் கதரறுப்ன கத்கரறல் அபச்சறடனம், 
இபபஞர் ிகர, றநன் அதிினத்ற அபச்சறடனம் எப்தபடக்கப்தட்டுள்பது. 
 

திதசத்றல் றனவும் ட்தகப்த றனம், றனத்றல் கரப்தடுகறன்ந தறுதரடுகள் ற்றும் 
திந உட்கட்டபப்ன சறகபபக் கனத்றற் ககரண்டு உத்தச இப் னற ிடுறப, ரகர 
கதரநறில் றபக்கப உத்றதரகத்ர்கபிணரலும், றட்டறடல் உத்றதரகத்ர்கபிணரலும் தத்து 
(10) அனகுகபப உபடரக றர்ரிப்தது கதரனத்ரணகண சறதரரிசு கசய்துள்பரல், இற்குரி 
கசற் றட்டத்பத் ரரித்ல் ற்றும் கனத்றட்டத்ப அனல் கசய்ல் ிசரத் 
றபக்கபத்றன் ிரிரக்கல், திற்சற றபனத்றன் ன தங்கபிப்தில் தற்ககரள்பப்தடுகறன்நது. 
 
இந் றர்ரப் திகள் கலழ்க் கரட்டப்தட்டரறு றட்டங்கள் குக்கப்தட்டுள்பண. 
 

பேடம் றர்ரிப்தற்கு 
உத்னசறக்கப்தட்ட ிடுற 

அனகுகள் 

அங்கலகரிக்கப்தட்ட றற 
ஒதுக்கலடு 
(பை.ற.) 

2015 07 70.0 
2016 02 17.0 
2017 01 15.0 

தரத்ம் 10 102.0** 
 
**அபச்சப அங்கலகரத்றற்கு அப கனத்றட்டத்றற்கரக னொ. 120.0 றல்னறன் றற 

அங்கலகரிக்கப்தட்டினப்தினும், 2014 வு – கசனவு றப்தடீுகபின் திகரம் எதுக்கப்தட்டுள்ப கரபக 

னொ. 102.0 றல்னறணரகும். 
 
அற்கப, 2015 றற னடத்றற்கரக எதுக்கப்தட்டுள்ப னொ. 70.0 றல்னறன் றறபக் ககரண்டு 

ஆம்த கட்டப் திகபப ஆம்திக்கும் கதரனட்டு னொ. 40.0 றல்னறன் ிசரத் றபக்கபத்றற்கு 
ிடுிப்தற்கு உரி டடிக்பககள் தற்ககரள்பப்தட்டுள்பண. 
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5.7 ினசட தகரக்னகர தசய்மகத் றட்டம் (ஊர தல்னஸ்ம) 
 

ததௌகீ பன்னணற்நபம் றற பன்னணற்நபம் – 2015.08.31 ம 
 
 திரண தசற்தரடுகள் ததௌீக 

இனக்கு 
ததௌீக 

பன்னணற்நம் 
றற 

ஒதுக்கலடு 
(பை.ற.) 

றற 
பன்னணற்நம் 

(பை.) 01. புறரக திர்ச் தசய்மககமப றறுவுல் 270 கயக். 
1.1 ிசரிகபபத் கரிவு கசய்ல் ிசரிகள் 750 ிசரிகள் 422   
1.2 றனத்பத் கரிவு கசய்ல் 270 கயக். 188 கயக்.   
1.3  ிப ற்றும் டுபகப் கதரனட்கபப 

ிறதரகறத்ல் (ிபகள்) 
10,800 13,345 0.192 263,200.00 

1.4 றனத்பச் கசப்தணிடல் 270 கயக். 9.9 கயக்.   
1.5 கபத்றல் கசடிகபப டுல் 270 கயக். 9.9 கயக். 0.394 108,900.00 
02. கபிக்கப ரட்கள் 15 18 0.030 18,000.00 
03. டடிக்பகச் கசனவுகள்   0.500  
04. 2014 – வுச்சர்கலக்கரண ககரடுப்தணவு 

(றலுபத் கரபக கசலுத்துல், 
கபிக்கப உத்றதரகத்ர்கலக்கரண 
திர ற்றும் ரழ்க்பகப் தடிச் கசனவு 
ககரடுப்தணவுகள்) 

  0.338 338,255.25 

  கூட்டு தரத்ம்   5.000 728,355.25 
 
5.8 றமனனதநரண ீர் பகரமத்துத் றட்டம் 
 

றபனததநரண ிசர ீர் னகரபத்துத் றட்டத்றன் கலழ் கடன் பில் 
ிசரிகலக்கு ங்கப்தட்டுள்ப தண் ீர்ப்தரசண னபநபகபின் டடிக்பககள் கரடர்தில் 
அபச்சு ட்டத்றல் எனங்கறபப்னப் திகள் னன்கணடுக்கப்தடுகறன்நண. 
 

இனங்பகின் உனர் னத்றல் சறக்கும் கறரற ிசரக் குடும்தங்கபின் ரழ்க்பகத் 
த்ப தம்தடுத்ல், ிசரிகபின் னரணத்ப அறகரித்ல், ிசரப் தண்பகபின் 
உற்தத்ற ிபபவுப் கதனக்கத்பக் கூட்டுல், அத ததரன்று ண்ரீ்ப் தற்நரக்குபந றனவும் 
திதசங்கபில் கசடிப் ததரசரக்கு, ண் பத்பனேம், ீபனேம் றபனததநரண ித்றலும் 
ிபணத்றநனுடனும் னகரப கசய்னேம் கதரனட்டு, குபநந் கசனவுபட சூரி சக்ற  கசரட்டு 
ீர்ப்தரசண கரறல்தட்தத்பப் திதல்ப்தடுத்ல் ன்தண இக் கனத்றட்டத்றன் திரண 
தரக்கங்கபரகும். 
 

இக் கனத்றட்டம் 2005 ஆம் னடத்றல் ஆம்திக்கப்தட்ட ததரறலும், இண்டு கட்டங்கபில் 

சறநறபினரண ிசரிகலக்கு 10,100 சூரி சக்ற தண் ீர்ப்தரசண அனகுகள் 

ிறதரகறக்கப்தட்டுள்பண. தணரபிகபரண சறநறபினரண ிசரிகலள் 2,859 தணரபிகள் 
சனர்த்ற தணரபிகபரர். 
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06. கக்கரர் ம்திக்மகப் ததரறுப்பு றறம் 
  

கக்கரர் ம்திக்பகப் கதரறுப்ன றறரணது, 1994 ரர்ச் 09 ஆம் றகற அசறன் சரர்தில் றற 
அபச்சறன் கசனரபர், றறத்றன் சரர்தில் அப்ததரப கத்கரறல் அதிினத்ற, ஆரய்ச்சற 
அபச்சறன் கசனரபர், அவ் அபச்சறன் இரஜரங்கச் கசனரபர், ிசர உற்தத்ற, 
சந்பப்தடுத்ல் அலுல்கள் அபச்சறன் கசனரபர், கன தசப ஆபரபர், றபநதசரி திறச் 
கசனரபர் ஆகறதரர் அடங்கற குல பகச்சரத்றட்ட கதரறுப்னறுற னெனம் ரதிக்கதட்டது. 
 
குநறக்னகரள்கள்:- 
 

1994 இல் ரதிக்கப்தட்ட கக்கரர் ம்திக்பகப்  கதரறுப்ன றறம், 2002 ஆம் னடத்றல் 
அபச்சப அங்கலகரத்துடன் அன் குநறக்தகரள்கள் ிஸ்ரிக்கப்தட்டு ற்சம் கலழ்க் கரட்டப்தட்ட 
தரக்கங்கபப அடிப்தபடரகக்  ககரண்டு இங்கற னகறன்நது. 
 

 
 இனங்பகில் ிசரத்துபநில் அதிினத்றப தற்ககரள்பலும், ிசர க்கபின் 

தசனபண தம்தடுத்லும். 
 

 சறநறபினரண ிசரிகலக்கு குறுகறகரன ிசரக் கடன் சறகபபச் கசய்து ககரடுத்ல். 
 

 சறநறபினரண ிசரிகலக்கு ிசர தன்தரட்டுப் கதரனட்கபப ங்குல். 
 

 சறநறபினரண ிசரிகபின் றறச் சறங்கபப றர்த்ற கசய்து ககரள்லம் கதரனட்டு, 
அர்கலக்கு சந்பக் கடன் சறகபப கசய்து ககரடுத்ல். 

 

 சறநறபினரண ிசரிகபின் ிசரத்துபந அதிினத்ற, தசனன் ன்தண கரடர்தில் 
கபிவூட்டல் றகழ்ச்சறகபப அனல் கசய்ல். 

 

 திர் ற்றும் தண்ப ினங்கு உற்தத்றத் கரறற்தரடு ற்றும் அதததரன்று உற்தத்ற ீள் 
குத்பத்லுக்கரக சறநறபினரண ிசரிகலக்குத் தபரண திந அனுசபகபபப் 
கதற்றுக் ககரடுத்ல். 

 

 ிசரத்துபநின் அதிினத்றக்குத் தபரண சறகபபச் கசய்னேம் பகில் ிதசட 
ிசரத்துபந றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபப அனல் கசய்ல். 

 
அபல் தசய்ப்தடுகறன்ந பமந: 
 

அந்ந் னடத்றற்கரக ல்னர ரகர சபதகள், ரட்டச் கசனரபர்கள், ிசர 
டடிக்பககலடன் கரடர்னதட்ட அச றபக்கபங்கள், றறுணங்கள் னெனம் சர்ப்திக்கப்தடுகறன்ந 
அதிினத்றத் றட்ட தரசபணகள் திப்தரபர் சபதிடம் னன்பக்கப்தடுதுடன், திப்தரபர் 
சபத அக் கனத்றட்டங்கபப கணத்றற் ககரண்டு அங்கலகரத்ப ங்கும். இவ்ரறு அங்கலகரம் 
ங்கப்தடுகறன்ந கனத்றட்டங்கள் கக்கரர் ம்திக்பகப் கதரறுப்ன றற வு – கசனவுத் றட்ட 
அநறக்பகில் உட்தசர்க்கப்தடும். இந் றறத்றன் திப்தரபர் சபதின் கட்டபப்ன னரறு: 
 
 பனர் – கத்கரறல் அபச்சறன் கசனரபர் 
 உறுப்திணர் – கன அதிினத்ற ஆபரபர் ரகம் 
 உறுப்திணர் – தி கக்கரபர், கத்கரறல் அபச்சு 
 உறுப்திணர் – றபநதசரிின் ிதசட திறறற 
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றறத்றன் திரண பேரணீட்டல் மக: 
 

றறத்றன் திரண னரணீட்டல் ற ககரிகசத் கனரத்ர் சலட்டு ிற்தபண னரணத்றல் 
குநறப்திடத்க்க என ீனம், றறத்றன் தனறக றறப னலீடு கசய்ன் னெனம் கறபடக்கறன்ந 
ட்டி னரணனம் ஆகும். 

 
2015 ஆம் பேடத்றல் றற ிடுிக்கப்தட்ட அதிிபேத்றக் கபேத்றட்டங்களுடன் தரடர்புமட 
றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் சறனற்நறன் ததௌகீ பன்னணற்நம் (2015.08.31 ஆம் றகறக்கு) 
 
1. அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்களுக்கரண தகரமடகள் 

கறரற ட்டத்றல் ிசர க்கலக்கு, து ிசர டடிக்பககள் சரர்தில் ண்ரீ் 
சறகபபப் கதற்றுக் ககரள்ற்கரக அபக்கப்தட்ட சறநறபினரண ரி, குபங்கபபப் 
னணபப்தற்கரக இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் கசய்ப்தடுகறன்நது. 

 

அபல் தசய்பம் 
றறுணம் 

கபேத்றட்டம் அங்கலகரிக்கப்தட்ட 
தரமக (பை.ற.) 

ிடுிக்கப்தட்ட 
தரமக (பை.ற.) 

றற 
பன்னணற்நம் 

(%) 

ததௌீக 
பன்னணற்நம் 

(%) 
கன 
அதிினத்றத் 
றபக்கபம் 

கறரீ சறநற ீர்ப்தரசண 
னணபப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டம் – 
ரத்பந 

11.0 4.0 36% 100% 

அம்தரபந ரட்டத்றன் 
கதரதுக்குபம் ரிின் 
ககரங்கறநடீ் ரய்க்கரல்கபபப் 
னணபத்ல் 

1.5 1.3 87% 100% 

யம்தரந்தரட்பட 
ரட்டத்றல் சறநற 
ீர்ப்தரசணங்கபபப் 
னணபத்ல் – ககரன்கணரன 

1.636 0.601 37% 100% 

ககம்கதரத் குபத்பப் 
னணபத்ல் – 
யம்தரந்தரட்பட 

8.840 2.0 23% 100% 

உடுயளப்திட்டி குபத்பப் 
னணபத்ல் 

1.197 1.197 100% 100% 

தகரநதபன ரய்க்கரபனப் 
னணபத்ல் 

1.892 0.769 41% 75% 

னொப்தனர ல்கபிக்கு 
அபச்சுகரன்பநனேம், 
கல்கயகக 
அபக்கட்படனேம் 
னணபத்ல் 

3.0 0.6 20% 50% 

 
 

1. கபேத்றட்டம்: உடுயளப்திட்டி இனறபேந்து ிஜக மினரண ரய்க்கரமனப் புணமத்ல் 
 

கன னசம றமனம்: ததனதணரத் 
கற.உ.தி.: ததனதணரத் டக்கு 

கபேத்றட்டம் ஆம்திக்கப்தட்ட றகற: 2014.11.12 
கபேத்றட்டம் படிக்கப்தட்ட றகற: 2015.01.22 
தன் ததறும் ிசரக் குடும்தங்கபின் ண்ிக்மக: 35 
தசய்மக தண்ப்தட்ட க்கர்கள்: 40 
ததௌீக பன்னணற்நம்: 100% 
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புணமப்தின் தின் 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. கபேத்றட்டம்: தத்ன ல் தபிின் அமக்கட்மட அமத்லும், ரய்க்கரமனப் புணமத்லும் 
 

கன னசம றமனம்: யக்ண 
கற.உ.தி.: ல்தனதன னற்கு 

கபேத்றட்டம் ஆம்திக்கப்தட்ட றகற: 2014.11.12 
கபேத்றட்டம் படிக்கப்தட்ட றகற: 2015.02.10 
தன் ததறும் ிசரக் குடும்தங்கபின் ண்ிக்மக: 28 
ததௌீக பன்னணற்நம்: 100% 
 

புணமப்தின் தின் 

 
 
 
 
 
 
 

3. கபேத்றட்டம்: னதல்ன தணிகயக் கும்பு அமச் சுமபம், ததட்டி மகபம் அமத்ல் 
 
கன னசம றமனம்: தணிர 
கற.உ.தி.: இலுக்திட்டி 

கபேத்றட்டம் ஆம்திக்கப்தட்ட றகற: 2014.08.27 
கபேத்றட்டம் படிக்கப்தட்ட றகற: 2015.01.05 
தன் ததறும் ிசரக் குடும்தங்கபின் ண்ிக்மக: 62 
ததௌீக பன்னணற்நம்: 100% 

புணமப்தின் தின் 
  
 
 
 
 
 

 
1.2 ிசரப் தரமகமப அமத்ல் 

 

ிசரிகள் து திர்ச் கசய்பக றனங்கலக்கு, திர்ச் கசய்பககபப தற்ககரள்ற்குத் 
தபப்தடும்  இந்றதரதகங்கபபனேம்,  ிசர  உதகங்கபபனேம்  இனகுரகக்  ககரண்டு  
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கசல்னக் கூடிரறும், ிபபச்சபன இனகுரக சந்பக்குக் ககரண்டு கசல்ற்கரகவும் அந் 
ிசர றனங்கலடரகவும், கறரங்கள் ஊடரகவும் ிசரப் தரபகபப அபத்துக் ககரடுப்தன் 
னெனம் ிசரிகபின் உற்தத்றச் கசனபக் குபநப்தற்கும், உற்தத்ற ிபபவுப் கதனக்கத்ப 
அறகரிப்தன் னெனம் ிசரத்துபநப கண்கர் கரறனரக ரற்நறபப்தன் னெனம் தசற 
கதரனபரரத்றற்கு லுவூட்டுற்கும் இன் னெனம் றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 
 

அபல் தசய்பம் 
றறுணம் கபேத்றட்டம் அங்கலகரிக்கப்தட்ட 

தரமக (பை.ற.) 
ிடுிக்கப்தட்ட 
தரமக (பை.ற.) 

றற 
பன்னணற்நம் 

(%) 

ததௌீக 
பன்னணற்நம் 

(%) 
கன 
அதிினத்றத் 
றபக்கபம் 

ிசரப் 
தரபகபப 
அபத்ல் – 
ரத்பந 

10.0 6.0 60% 100% 

ரட்டச் 
கசனகம் – 
தககரபப 

ிசர 
அதிினத்ற 
றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கள் 
(ிசரப் 
தரபகலம், சறநற 
ீர்ப்தரசணங்கலம்) 

3.844 2.417 63% 100% 

 

ரட்டச் தசனகம் – னககரமப 
 

கபேத்றட்டம் ததறுற 
(பை.ற.) 

தி.தச. திரிவு 
தணரபிகபின் 
ண்ிக்மக 

தசய்மக 
தண்ப்தட்ட 

திரிணம்/ 
க்கர் 

தரரிக்கும் பமந 

கரம்ததகதரன 
கணக்க தரட்டம் 
தலீ்னதயண கம்திப் 
தரனம் 

1.6 ட்டிரந்தரட்
பட 

400  ட்டிரந்தரட்பட 
திதச சபதிணரல் 
தரரிக்கப்தடுகறன்நது 

கனத் – அம்தரண 
ீறக்கு ககரங்கறநடீ் 
ததரடுல். 

0.5 ட்டிரந்தரட்
பட 

205  ட்டிரந்தரட்பட 
திதச சபதிணரல் 
தரரிக்கப்தடுகறன்நது 

உடப்தனரத் 
ிசரக் 
கறரத்றற்குச் 
கசல்லும் ீறில் 
உள்ப கல்பன 
உபடத்து தரபக்கு 
ககரங்கறநடீ் 
ததரடுல். 

0.3 கிகபன 55 இநப்தர் 22 க்கர், 
கரம்ன 05 க்கர், 
றபகு 03 க்கர், 
ரப 03 க்கர், 
கனகு 10 ங்கள், 
கறத்துல் 50 
ங்கள், னம் ¼ 
க்கர், திபன 
01 க்கர், கறுர 
05 க்கர் 

ரகன கறரற 
கன அபப்திணரல் 
தரரிக்கப்தடுகறன்நது 

ினக கறரம் கந் 
ீறின் பக 
அபத்ல் 

0.5 கிகபன 56 திபன 06 
க்கர், றபகு 01 
க்கர், கரம்ன ½ 
க்கர் 

ீனக கறரற 
கன அபப்திணரல் 
தரரிக்கப்தடுகறன்நது 

தள்பிததரன 
கதத்றகம்ண 
ீறின் திட்டகன 
ீற கறபப ீறக்கு 
ககரங்கறநடீ் ததரடுல் 

0.4 ரணல்பன 200 கற் கசய்பக – 63 
க்கர் 

தள்பிததரன கறரற 
கன அபப்திணரல் 
தரரிக்கப்தடுகறன்நது 
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1.3 ிசரக் கறறுகமப அமத்ல் 
 

ீின் எவ்கரன ரட்டனம் ரறுதட்ட ட்தகப்த இல்னகபபக் ககரண்டணரக 
இனப்தணரல், ட்சற கரனங்கபில் ிசரச் கசய்பக டடிக்பககபப னன்கணடுப்தற்கரக 
ண்ரீ் சறகபபப் கதற்றுக்  ககரள்லம் கதரனட்டு ிசரக் கறறுகபப அபப்தத இந் 
றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் தரக்கரகும். 
 

அபல் 
தசய்பம் 
றறுணம் 

கபேத்றட்டம் அங்கலகரிக்கப்தட்ட 
தரமக (பை.ற.) 

ிடுிக்கப்தட்ட 
தரமக (பை.ற.) 

றற 
பன்னணற்நம் 

(%) 

ததௌீக 
பன்னணற்நம் 

(%) 
திதச 

கசனகம் – 
தள்ப 

ிசரக் 
கறறுகபப 
அபத்ல் 

0.99 0.3 30% 75% 

ரட்டச் 
கசனகம் – 
ரத்பப 

ிசரக் 
கறறுகபப 
அபத்ல் 

1.85 0.1 5% 75% 

சதிகனர 
ரகர சபத 

ிசரக் 
கறறுகபப 
அபத்ல் 

1.0 0.175 18% 50% 

கறக்கு 
ரகர சபத 

ிசரக் 
கறறுகபப 
அபத்ல் 

2.6 0.85 33% 60% 

 

1.4 திற்சற றகழ்ச்சறகள் 
 

அபல் 
தசய்பம் 
றறுணம் 

கபேத்றட்டம் 
அங்கலகரிக்கப்தட்ட 
தரமக (பை.ற.) 

ிடுிக்கப்தட்ட 
தரமக (பை.ற.) 

றற 
பன்னணற்நம் 

(%) 

ததௌீக 
பன்னணற்நம் 

(%) 
ட ரகர 
சபத 

ரட்ட ிசரப் 
திற்சற 
றபனத்ப 
அதிினத்ற 
கசய்ல் 

3.5 2.0 57% 100% 

 
 

1.5 திந றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் 
 

அபல் தசய்பம் 
றறுணம் கபேத்றட்டம் 

அங்கலகரிக்கப்தட்ட 
தரமக (பை.ற.) 

ிடுிக்கப்தட்ட 
தரமக (பை.ற.) 

றற 
பன்னணற்நம் 

(%) 

ததௌீக 
பன்னணற்
நம் (%) 

ரட்டச் 
கசனகம் – 
கலத்துபந 

குபந பர்ச்சறப் 
திள்பபகபின் ிசரக் 
கனத்றட்டம் 

0.0366 0.0366 100%  100% 

கன் ரகர 
சபத 

கன்தகுற ிசர 
உம் 

2.0 1.0 50%  100% 

கன 
அதிினத்றத் 
றபக்கபம் 

னத்ரிசற ிர – 2015 3.3 3.0 90%  100% 

கன 
அதிினத்றத் 
றபக்கபம் 

ரட்ட ட்டத்றல் 
உக் 
கபஞ்சறசரபனகபப 
அபத்ல் 

10.0 0.875 100%  75% 

சதிகனர 
ரகர சபத 

அந்தூரிம் கசய்பகப 
ினத்ற கசய்ல் 

0.452 0.452 100%  100% 
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2 தல்னறு கடன் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் 
 

அபல் தசய்பம் 
றறுணம் 

கபேத்றட்டம் 
அங்கலகரிக்கப்தட்ட 

தரமக 
(பை.ற.) 

ிடுிக்கப்தட்ட 
தரமக (பை.ற.) 

றற 
பன்னணற்நம் 

(%) 

ததௌீக 
பன்னணற்நம் 

(%) 
ிசரத் 
றபக்கபம் 

உப் தரிதசரபண 
றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

0.5 0.5 100% 100% 

ரட்டச் 
கசனகம் – 
அதரனம் 

சம்திர கல் 
இனப்னகபபக் 
ககரள்ணவு கசய்ல் 

17.664 17.664 100% 100% 

தசற உவு 
ஊக்குிப்னச் 
சபத 

உள்லர் அரிசற 
ிற்தபண றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் 

3.0 3.0 100% 75% 

கன 
அதிினத்றத் 
றபக்கபம் 

தசண கட்தனடி 
தப்தரசறச் கசய்பகப 
ினத்ற கசய்ல் 

1.0 1.0 100% 100% 

கன 
அதிினத்றத் 
றபக்கபம் 

கன ங்கற கடன் 
றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

20.2 20.0 99% 100% 

 
தசனிணத்றன் ன்மக்கு ற்த கக்கரர் ம்திக்மகப்  ததரறுப்பு றறத்றன் தசனவுப் 
ததரறப்பு 
 

கசனிணத்றன் ன்ப 
 
 

அங்கலகரிக்கப்தட்ட கரபக 
(னொ.ற.) 

 
 

ிடுிக்கப்தட்ட கரபக 
(னொ.ற.) 

அதிிபேத்ற  170.20  27.66 
கடன்  285.00  42.16 
றபேரகச் தசனவுகள்  4.80  1.25 
தரத்ம்  460.00  71.08 
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07. மண ினசட றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் 
 

01. தல்ப்பு உநவுகள் 
 

1.1 ஆசற உவு ற்றும் ிசர ஒத்துமப்திற்கரண துக்க அமப்பு (AFACI) 

 

ஆசற உவு ற்றும் ிசர எத்துபப்திற்கரண துக்க அபப்தின் (AFACI) கலழ் கன் ககரரி 
அசறன் கரறல்தட்த, றற உிின் கலழ் 11 ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கள் கற்நறகரக அனல் 
கசய்ப்தட்டு னகறன்நண. கனத்றட்டத்றற்குப் கதரறுப்தரண ஆரய்ச்சறரபர்கபப (Principal 

Investigators) தல்தறு ரடுகபிலும் படகதற்ந னன்தணற்ந ீபரய்வுக் கூட்டங்கபில் தங்குதற்நச் 
கசய்ற்கு டடிக்பக டுக்கப்தட்டதுடன், இக் கனத்றட்டங்கள் கரடர்தரண னன்தணற்ந ீபரய்வுக் 
கூட்டம் 2015 கதப்ரி ரம் இனங்பகில் படகதற்நது. இங்கு 03 கனத்றட்டங்கபின் AFACI 
உறுப்ன ரடுகபின் திறறறகபின் தங்குதற்றுலுடன் றனர்கலக்கரண கசனர்கரன்பந (Expert 

Workshop)  2015 கசப்கம்தர் ரம் இனங்பகில் டரத்துற்கரண ற்தரடுகள் கசய்ப்தட்டுள்பண. 
 
1.2 தற்கரசற ன ரடுகபின் ஒத்துமப்திற்கரண அமப்பு - சரர்க் அமப்பு (SAARC) 
 

கடந் கரனங்கபில் சரர்க் னத்றன் தல்தறு ரடுகபிலும் எலங்கு கசய்ப்தட்டு டரத்ப்தட்டது 
ததரன்று, இத் டப சரர்க் அபப்தின் ிசரத்துபநனேடன் கரடர்னபட ‚ிசர ஆரய்ச்சற, 
அதிினத்ற ற்றும் ிசரிகள் உநவுகள் கரடர்தரண னென்நரது ிதசட சர்தச கூட்டம்‛ 
(Third Meeting of Inter governmental Core Group on Agricultural Research Extension and Farmers 

Linkages) 2015 னைன் ரம் இனங்பகில் டரத்ப்தட்டது. 
 
1.3 ஆசற, ஆதிரிக்க கறரற அதிிபேத்ற அமப்பு (AARDO) 
 

ஆசற, ஆதிரிக்க கறரற அதிினத்ற அபப்தின் (AARDO) றற உிின் கலழ் 
ிசரத்துபநனேடன் கரடர்னபட 19 உத்றதரகத்ர்கபப தல்தறு ரடுகபில் படகதற்ந 
திற்சற றகழ்ச்சறகபிலும், கசனர்வுகபிலும் தங்குதற்றுிக்க ற்தரடு கசய்ப்தட்டது.  
 
னன்பண னடங்கபபப் ததரன்தந ஆசற, ஆதிரிக்க கறரற அதிினத்ற அபப்திணரல் (AARDO) 
ற்தரடு கசய்ப்தடுகறன்ந கசனர்கரன்று, தல்தறு ரடுகபபனேம் தசர்ந் திறறறகபின் 
தங்கபிப்னடன் இவ் னடத்றல் இனங்பகில் டரத்ப்தடவுள்பது. 
 
1.4 ஆசற ிமபவுப் ததபேக்க அமப்பு (APO) 
 

“ிசர உற்தத்றகபின் உற்தத்ற ிமபவுப் ததபேக்கத்ம ிபேத்ற தசய்ற்கரக ததறுற 
னசர்த்ல்” னும் கரணிப் கதரனபில் ஆசற ிமபவுப் ததபேக்க அமப்தின் (APO) சர்தச 
கசனர்கரன்று ற்தரடு கசய்ப்தட்டு 2015 கசப்கம்தர் ரம் இனங்பகில் டரத்துற்கு 
டடிக்பக டுக்கப்தட்டது. இற்கரக க்கள் சலணக் குடிசு, திஜ,ீ ஈரன், இந்றர, இந்தரதணசறர, 
கரங்தகரனறர, தரகறஸ்ரன், தினறப்பதன்ஸ் உள்பிட்ட 13 ரடுகபபச் தசர்ந் 24 உர் ட்டப் 
திறறறகள் கனந்து ககரள்பவுள்பணர். 
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02. இபேப்பு ஒத்துமப்பு 
 

தல்தறு ரடுகலடனும் கரறல்தட்த எத்துபப்பத அதிினத்ற கசய்து ககரள்லம் 
பகிலும் ிசரத்துபநில் இனப்ன உநவுகபபக் கட்டிகலப்னம் பகிலும், கதனஸ், 
ீகல் குடிசு, ஈரக், ஜப்தரன், சலணர ஆகற ரடுகலடன் 04 னற னரிந்துர்வு 
உடன்தடிக்பககபபச் கசய்து ககரள்லம் பகில் இற்கரண ஆம்த பவு ரரிக்கப்தட்டு அந் 
ரடுகபின் இக்கத்பப் கதற்றுக் ககரள்ற்கும் டடிக்பக டுக்கப்தட்டுள்பது. அத ததரன்று 
இப் னரிந்துர்வு உடன்தடிக்பககபபச் கசய்து ககரள்லம் பகில் அபச்சபின் 
அங்கலகரத்பப் கதற்றுக் ககரள்ற்கும் டடிக்பக டுக்கப்தட்டு னகறன்நது. 

  
இனங்பகினறனந்து சலணரவுக்கு ரபப்தம் ற்றுற கசய்னேம் ததரது உடனரதரக்கறம் 

கரடர்தில் சலணரின் ப் தரிதசரபண, தண்தரிதசரபண ற்றும் கசடித் டுப்னக் கரப்ன கரடர்தரண 
கதரது றனரக றறுகத்றற்கும், இனங்பக கத்கரறல் அபச்சறற்கும் இபடினரண உடன்தரடு 
2015 னைபன ரம் பகச்சரத்றடப்தட்டது.  
 

க்கநற ற்றும் தங்கள் ற்றுறின் ததரது உடனரதரக்கறம் கரடர்தில் தரீட்சறப்தற்கரக 
இனங்பகக்கு னபக ந் தரப்தி என்நறத்றன் (EU) கக்கரய்வுக் குலவுக்குத் தபரண 
கல்கபபப் கதற்றுக் ககரடுப்தற்கு டடிக்பக டுக்கப்தட்டதுடன், அர்கலடன் இபந்து  
கசற்தட்ட ததரது அர்கள் றனப்றபடனேம் ித்றல் கசற்தடுற்கு டடிக்பக டுக்கப்தட்டது. 

 
இனங்பக கத்கரறல் அபச்சறற்கும் க்கள் சலணக் குடிசறன் ப் தரிதசரபண, 

தண்தரிதசரபண ற்றும் கசடித் டுப்னக் கரப்ன கரடர்தரண கதரது றனரக றறுகத்றற்கும் 
இபடில் உவுப் தரதுகரப்ன கரடர்தரண னரிந்துர்வு உடன்தடிக்பககரன்று 2015 னைபன ரம் 
பகச்சரத்றடப்தட்டது.  
 

இனங்பக கத்கரறல் அபச்சறற்கும் கறப்து அசரங்கத்றன் கத்கரறல், கரி 
அபச்சறற்கும் இபடில், ிசர எத்துபப்ன கரடர்தரண னரிந்துர்வு எப்தந்கரன்று 
பகச்சரத்றடப்தடவுள்பது.  
 

FAO, CIRDAP, AARDO ஆகற அபப்னகலக்கரண 2014 ஆம் னடத்றற்கரண னடரந் 
அங்கத்துப் தத்பச் கசலுத்துற்கு டடிக்பக டுக்கப்தட்டது.  
 

னறரகக் பகச்சரத்றடப்தடவுள்ப இனங்பக – தங்கபரதஷ் சுந்ற ர்த்க உடன்தடிக்பக 
ற்றும் BIMSTEC சுந்ற ர்த்க உடன்தடிக்பக ன்ற்நறற்கரக ிசரத்துபநனேடன் 
கரடர்னபட கல்கள் ர்த்கத் றபக்கபத்றடம் எப்தபடக்கப்தட்டுள்பது.  
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றற பன்னணற்நம் 
 
 றற ஒதுக்கலடு 

(பை.ற.) 
தசனவு தசய்ப்தட்ட தரமக 

(பை.ற.) 

அங்கத்துப் தம்   
FAO  17.170 
CIRDAP  2.261 
AARDO  3.048 
தசனர்வுகமப ற்தரடு தசய்ல்   
APO   
AARDO   
புரிந்துர்வு உடன்தடிக்மககபில் 
மகச்சரத்றடுல் 

  

 35.0 22.479 
 
03. உவு உற்தத்றக்கரண னசற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

 

உவுப் தரதுகரப்பத உறுறப்தடுத்ல், ிசரிகள் சனெகத்றற்கு உர் ட்டத்றனரண 
றபனததநரண னரண ரய்ப்னகபப ினத்ற கசய்து ககரடுத்ல், சுற்நரடபனப் ததிப் 
தரதுகரத்லும் அத ததரன்று இற்பக பங்கபப றபனததநரண ித்றல் னகரப கசய்லும், 
சர்தச சந்பில் ததரட்டித் ன்பப ினத்ற கசய்ல் னனரண தல்ி இனக்குகபப 
அபடப தரக்கரகக் ககரண்டு, இந் னென்று னட உவு உற்தத்றக்கரண தசற றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் ரரிக்கப்தட்டுள்பது. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றனூடரக ிசரம், ீன்திடி, கரல்பட 
னனரண துபநகபப ினத்ற கசய்ற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 

 
உவு உற்தத்றக்கரண னசற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் னரக்கங்கள்: 
 

1. உவு பககபின் இநக்குறக்கரகச் கசனரகும் கசனிபணக் குபநத்ல். 
2. ரட்டில் உவு ற்றும் ததரசரக்குப் தரதுகரப்பத உறுற கசய்னேம் பகில் அரிசற உள்பிட்ட திந 

கபப் திர்கள், க்கநற, தங்கள் ன்தற்நறன் உற்தத்றப அறகரித்ல். 
3. திரண திர்கபின் உற்தத்ற ிபபவுப் கதனக்கத்பக் கூட்டுல். 
4. ிசரச் சூல் னங்கபப அடிப்தபடரகக் ககரண்ட திர் உற்தத்ற றகழ்ச்சறத் 

றட்டகரன்பந அநறனகம் கசய்லும் அனல் கசய்லும். 
5. ணீ கரறல்தட்தங்கபபனேம், இந்றதரதகங்கபபனேம் திதல்ப்தடுத்ல். 
6. ிசர உற்தத்றரபர்கலக்கு த்றல் சறநந் தன்தரட்டுப் கதரனட்கபபப் கதற்றுக் 

ககரடுத்ல்/ தகர்தரனக்கு உவு பககபப தனரக்குல் ற்றும் உவு/ ததரசரக்கு 
தரதுகரப்பத உறுறப்தடுத்ல். 

7. ிசர உற்தத்றகபப அடிப்தபடரகக் ககரண்ட கரறல் னற்சறகபப ஊக்குித்லும், அச 
ணிரர் கூட்டு னற்சறகபப ஊக்குித்லும். 

8. ிசரச் கசய்பக னபநகபபப் தின்தற்றும் ததரது சுற்நரடல் தசம் ககரண்ட ித்றல் 
ததிச் கசல்னல். 
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04. புத்ரிசறத் றபேிர - 2015 
 

ஆற கரனம் கரட்தட இனங்பக க்கபின் திரண ரழ்ரரரக ிபங்கும் கத்கரறபனப் 
திரணரகக் ககரண்ட கற் கசய்பக னெனம் கதநப்தடுகறன்ந ிபபச்சபன ஜவ கர ததரறக்கு 
கரிக்பகரக்கும் க்கம் ிசர க்கபின் உர் ற்கசனரக ிபங்கற னகறன்நது. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இவ் உரி ற்கசல் “புத்ரிசற ிர” னும் கதரில் தசற ிரரக அசரங்கத்றன் ன 
அனுசபில் னடரந்ம் டரத்தும் கதரறுப்ன கன அதிினத்றத் றபக்கபத்றடம் 
எப்தபடக்கப்தட்டினப்ததுடன், இபண றபக்கபத்றற்குக் கறபடத் ரகதனம் தரக்கறகன்தந 
கூநனரம். அற்கப ரண்னறகு கத்கரறல் அபச்சரிணதும், திற அபச்சரிணதும், அபச்சறன் 
கசனரபரிணதும் திப்னபகலக்கு அப, கன அதிினத்றத் றபக்கபத்றணரல் 2015 
ப்திநல் ரம் 03, 04 ஆம் றகறகபில் 48 து டபரகவும் னத்ரிசறத் றனிர அறதகு 
ஜணரறதற அர்கபின் பனபில் கதௌத் க்கபின் னக்கற னணித் பரண ஜவ 
கரததரறக்கு அனகரபில் தகரனரகனரக படகதற்நது. 

 
இன் ததரது ரன்கு ரசல்கபிலும் தரல் கதரங்குறனறனந்து னத்ரிசற ஊர்னம் வ கர ததரறக்கு 
அனகரபில் ந்து கரிக்பகரக்கும் பினரண அபணத்துப் திகலம் றகச் சறநப்தரக 
றபநதற்நப்தட்டண. தன் தரி, தசுகய் கரிக்பக ஆறரசறகபின் பனர் ஊனரிதக 
ன்ணினர அத்தர குலிணரல் டரத்ப்தட்டது. ீின் ல்னர கன தசப றபனங்கள் 
னெனனம் தசகரிக்கப்தட்டு எப்தபடக்கப்தட்ட அரிசற அன்பந றணம் ஜவ கர ததரறக்குக் 
கரிக்பகரக்கப்தட்டதுடன், அரிசற ற்றும் றறனேி ன்தண ீவு னலதும் அபந்துள்ப கன 
அபப்னகபிணரல் தற்ககரள்பப்தட்டது. இம்னபந னத்ரிசறத் றனிரப கற்நறகரக்கறக் 
ககரள்ற்கு கத்கரறல் அபச்சு, கன அதிினத்றத் றபக்கபம், தல்தறு அபச்சுகள், 
றபக்கபங்கள், கூட்டுத்ரதணங்கள், அறகர சபதகள், சபதகள், டத்ற ரகர சபத, ணிரர் 
றறுணங்கள் ன்தண தரரி தங்கபிப்பதச் கசய்ண. இன் ததரது “னசற புத்ரிசறத் றபேிர” 
னும் கதரில் சஞ்சறபககரன்றும் கபிிடப்தட்டது. 
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08. புற அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள்/ கபேத்றட்ட னரசமணகள் – 2016 
 

உள்லர் உவு உற்தத்றபப் தனப்தடுத்துறனூடரக இனங்பகில் உள்லர் உவு உற்தத்றப 
ினத்ற கசய்பனேம், உவு பககபின் இநக்குறக்கரகச் கசனரகறன்ந அந்றச் 
கசனரிப ரட்டிற்குள் க்க பத்துக் ககரள்பனேம் தரக்கரகக் ககரண்ட னென்று னட 
த்ற கரன றகழ்ச்சறத் றட்டகரன்நரக உவு உற்தத்றக்கரண தசற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 2016 ஆம் 
னடத்றனறனந்து அனல் கசய்ப்தடும். 
 

இனூடரக ிசரத்துபநில் இணங் கரப்தட்ட 14 திரண அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் 
ஊடரக, கத்கரறல் அபச்சறணதும், அபச்சறன் கலலள்ப றபக்கபங்கள், றறுணங்கள், 
சபதகபின் 2016 ஆம் னடத்றற்கரண அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபில்/ கனத்றட்டங்கபில் 
றற்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 
 

2016 ஆம் பேடத்றற்கரண புற அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள்/ கபேத்றட்டங்கள் ற்றும் 
றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந றற ஒதுக்கலடு தரடர்தரண ிதங்கள்:  
 

றகழ்ச்சறத் றட்டம்/ ிடம் றற ஒதுக்கலடு (பை.ற.) 
2016 2017 2018 

தல் 102.00 142.00 173.00 
1. தரம்தரி அரிசற உற்தத்றப ஊக்குித்லும், க்கள் த்றில் தரம்தரி 

அரிசற உற்தத்றபப் திதல்ப்தடுத்லும். 
20.00   

2. சுற்நரடல் தசம் ககரண்ட திர்ச் கசய்பக னபநகள் னெனம் கற் 
கசய்பகின் உற்தத்ற ிபபவுப் கதனக்கத்பக் கூட்டுல். 

20.00   

3. கற் கசய்பகின் உற்தத்ற ிபபவுப் கதனக்கத்பக் கூட்டுல் – ர 2 
றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

20.00   

ிமதல் உற்தத்ற    
அசரங்க ிப உற்தத்றப் தண்பகபின் உட்கட்டபப்ன சறகபப 
தம்தடுத்துறனூடரக ிபகல் உற்தத்றபக் கூட்டுல். 

19.50   

னசரபம் 56.00 72.00 75.00 
தசரப உற்தத்றக்கும் கனப்திண தசரப ிப உற்தத்றப ினத்ற கசய்ற்குரண 
றகழ்ச்சறத் றட்டம். 

20.00   

றனக்கடமன 30.00 35.00 40.00 
தறு 11.50 19.00 19.00 
னசரர அம 35.00 48.00 50.00 
சறநற தங்கர உற்தத்றபம், ததரி தங்கர உற்தத்றபம் 70.00 70.00 70.00 
றபகரய் 207.00 225.00 225.00 
ர்த்க றபகரய் உற்தத்றக் கறரங்கமப றறுவுல் 19.80 - - 
உபேமபக் கறங்கு 488.15 188.30 10.00 
1. உள்லர் உனபபக் கறங்கு உற்தத்றபக் கூட்டுல் 468.25 188.50 10.00 
2. உள்லர் ிப உனபபக் கறங்கு உற்தத்றப ினத்ற கசய்ல் 19.90   
ள்ளு, உளுந்து, கவுப்தி, குக்கன் 266.00 266.00 266.00 
இஞ்சற, ஞ்சள் 82.00 86.00 91.00 
1. இஞ்சறக்கரண தபில் ன்ணிபநபடனேம் பகில் இஞ்சற 

உற்தத்றபனேம், உற்தத்ற ிபபவுப் கதனக்கத்பனேம் கூட்டுல்.  
45.76 45.76 45.76 

2. ஞ்சலக்கரண தபில் ன்ணிபநபடனேம் பகில் ஞ்சள் 
கசய்பகப ஊக்குித்ல்.  

10.28  10.28 

க்கநற 49.21 45.70 48.50 
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1. ிசரத் றபக்கபத்றணரல் உற்தத்ற கசய்து ிறதரகறக்கப்தடுகறன்ந 

கனப்திண க்கநறப் திர்கபப திதல்ப்தடுத்ல். 
1.23   

2. கரடர் க்கநற உற்தத்றின் கதரனட்டு னற கரறல்தட்தங்கபப 
ஈடுதடுத்ல். 

5.34 5.34 5.34 

3. ஆம்த க்கநற ிப உற்தத்றின் ிபபவுப் கதனக்கத்பக் கூட்டுல். 19.90   
4. இனங்பகின் த்ற ஈ னத்றல் க்கநறப் திர்கள் சரர்ந்ரக கரிவு 

கசய்ப்தட்ட னக்கற ிசரப் தபீடகலக்கரக, எனங்கறபந் தபீட 
எறப்ன னபநகபபப் தரிப்தது கரடர்தில் சரத்றப ஆய்கரன்பந 
தற்ககரள்பல். 

7.401 8.163 4.042 

5. கரறல்தட்த தட்த னபநகபப ஈடுதடுத்துன் னெனம் னடம் னலதும் 
கரடர்ச்சறரண க்கநற உற்தத்றகபப, கரிவு கசய்ப்தட்ட ிசரச் சூல் 
னங்கபினறனந்து கதற்றுக் ககரள்லம் கனத்றட்டம். 

10.00 10.00  

6. னற கரறல்தட்த தட்த னபநகபப ஈடுதடுத்துன் னெனம் னடம் 
னலதும் கரடர்ச்சறரக க்கநற உற்தத்றகபபப் கதற்றுக் ககரள்லம் 
கனத்றட்டம். 

5.343 5.343 5.343 

தங்கள் 165.00 165.00 165.00 
கறனறரசறணிப் தரபணற்ந த்றல் சறநந் க்கநற, தங்கபப உற்தத்ற 
கசய்ற்கரக ீவு னலதும் தப் னச்சறபக் கட்டுப்தடுத்தும் றகழ்ச்சறத் றட்டம். 

16.25 3.75  

டீ்டுத் னரட்டச் தசய்மக ஊக்குிப்பு 80.00 74.00 74.00 
தன்தரட்டுப் ததரபேள் பகரமத்தும் 570.00 570.00 570.00 
1. இனங்பகில் ிப  அத்ரட்சறப்தடுத்ல் கரறற்தரட்பட தம்தடுத்ல். 19.80   
2. ரடு னலதும் தந்து ிரிந்து கரப்தடுகறன்ந ிப ற்றும் டுபகப் 

கதரனள் ிற்தபண றபனங்கபப எலங்கபத்ல். 
19.80   

3. ரட்டில் கதரனத்ரண ிசரப் கதரநறனபந கரறல்தட்தங்கபப 
ஊக்குித்ல். 

17.00   

4. உள்லர் ததரஞ்சற ிப உற்தத்றக்கும், சந்பப்தடுத்லுக்குரண கனத்றட்டம். 0.74 2.00  
5. இனங்பகில் தன்தடுத்ப்தடுகறன்ந தபீடரசறணி இடும் உதகங்கலக்கு 

ப்தடுத்ல் னபநகரன்பந ற்தடுத்ல். 
4.80   

6. தபீடரசறணி  அத்ரட்சறப்தடுத்ல். 70.00 35.00 14.00 
7. ிசர இசரணப் கதரனள் ிற்தபண ற்றும் கரறல்தட்த 

உிரபர்கலக்குப் திற்சறபித்ல். 
18.336 18.00  

8. சுற்நரடல் தசம் ககரண்ட சறநந் திர் உற்தத்ற ிபபவுப் கதனக்கத்றற்கரண 
கசடிப் ததரசரக்கு னகரபத்தும். 

161.00 137.00 70.00 

ிசரிகமப லுவூட்டல் 15.00 15.00 15.00 
சந்மப்தடுத்ல் 250.00 225.00 200.00 
1. தூரின், ரபணக் ககரய்ர ன்தற்நறற்கரண ரகதனம் த ிர. 10.00   
2. கயனகதரஜளன் ிற்தபண றபனங்கள் ஊடரக படனபநிலுள்ப உவுப் 

தக்க க்கங்கபில் ரற்நத்ப ற்தடுத்லும், ததரசரக்குப் தரதுகரப்பத 
ற்தடுத்லும். 

20.00   

இற்மக ப பகரமத்துபம், கரனறமன ரற்நங்களுக்கு ற்த 
தசற்தடுலும். 

122.00 60.00 51.00 

1. ிபணத்றநன்றக்க கரனறபன ிசரம் (Climate Smart Agriculture): உனர் 
னத்றல் ிசர உற்தத்ற ிபபவுப் கதனக்கத்பக் கூட்டுற்கரக 
கணம் கசலுத்துல். 

122.00   

அச, ணிரர்துமந தங்கபிப்பு 3.00 4.00 4.00 
இமபஞர்கபிணதும், ததண்கபிணதும் தங்கபிப்பு 94.00 117.00 142.00 
1. கதண்கள் அபப்னகபப லுவூட்டுறனூடரக தரதுகரப்தரண ததரசரக்கு 

றபனபப ற்தடுத்ற குடும்தத்றன் ரழ்க்பகத் த்ப தம்தடுத்ல். 
11.65   

அநறவு பகரமத்தும் 50.00 50.00 50.00 
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சம்திர அநறவும் தசற்தரடுகளும் 30.00 20.00 10.00 
ஆரய்ச்சறகளும் தரறல்நுட்த அதிிபேத்றபம் 170.00 137.00 92.00 
1. திர் உற்தத்றக்குப் கதரனத்ரண னற ிசர உதகங்கபின் 

தரபணப ஊக்குித்ல். 
122.40   

2. இனங்பக க்கபின் திரண உவு தசரறு ன்தரல், ததரசரக்குப் 
தற்நரக்குபந ற்றும் திந கரற்நர தறந்து கறடக்கும்  தரய்கள் ன்தண 
கரடர்தில் கூடி கணம் கசலுத்துல். 

73.00 73.00 40.00 

3. ிசரத்துபந ீர்ப் தரபணப ததிப் தரதுகரக்கும் பகில் Leser 

Leveling கரறல்தட்தத்பப் திதல்ப்தடுத்ல். 
5.00   

4. கசடிப் ததல் எலங்குனபநப்தடுத்ல் ககரள்பபப, சர்தச  
றர்ங்கலக்கு ற்த, தசற கசடித் டுப்னக் கரப்ன தசபப ினத்ற 
கசய்ல். 

   

5. Cryopreservation ஊடரக தப் திர்கள் ற்றும் கபபச் சுட்டி உிர் 
பங்கபபப் ததிப் தரதுகரத்ல். 

12.50 4.90 2.50 

6. உள்ரட்டு, கபிரட்டுச் சந்பகலக்கு ிசர உற்தத்றப் கதரனட்கபப 
அனுப்னம் ததரது, அற்நறன் த்பனேம் தரதுகரப்பதனேம் 
உறுறப்தடுத்துற்கரண கதரநறனபநகரன்பநனேம், சறநந் ிசரச் 
கசய்பக னபநகபபனேம் ஈடுதடுத்லும், திர்ச் கசய்பககலக்கு தசணப் 
தசபப இடுற்குப் தக்கப்தடுத்லும். 

19.90   

7. ிசரத்துபந அதிினத்றபனேம், உவுப் தரதுகரப்பதனேம் திரணரகக் 
ககரண்ட உிர்னப் தரதுகரப்பதனேம் தரபணபனேம் அறகரிப்தப உறுற 
கசய்ற்கரக கசடி கந் றபனங்கபபப் தனப்தடுத்ல். 

100.00   

நுகர்னரர் சுகரரபம், றபேப்றபம் 40.00 41.00 42.00 
உவுப் தரதுகரப்பு 66.00 58.00 46.00 
சட்ட ற்றும் ஒளங்குபமநப்தடுத்ல் திச் சட்டம்    
ீர்ப்தரசண உட்கட்டமப்பு சறகமப னம்தடுத்ல் 3,075.00 2,900.00 2,700.00 
1. ட ரகரத்றல் சறநற குபங்கபபனேம் ரிகபபனேம் ீண்டும் அபத்ல், 

னணபப்னச் கசய்ல், ணீப்தடுத்ல் – 2020 ப தற்ககரள்பல். 
943.85 1,048.90 934.00 

2. பகிடப்தட்ட அல்னது அறந்து ததரனேள்ப ீர்ப்தரசண னபநபகபப ீப 
அபத்ல், கறரறக் குபங்கள் னபநபபப் தனப்தடுத்துறனூடரக 
கள்பப் கதனக்கறணரலும் ட்சறிணரலும் ற்தடக் கூடி ஆதத்து 
அரணத்பக் குபநத்ல். 

337.00 454.00 409.00 

3. கரச்சறரக்குபம் ரிின் கபிதற்றும் ரன் கவுகபபனேம், 
அபக்கட்படனேம் துப்தவு கசய்லும், சுங்கத்பனேம், ரய்படபனேம் 
(Sluice) தலது தரர்த்லும். 

2.00   

4. திஞ்சுரி குபத்றன் கபிதற்றும் ரன் கவுகபபனேம், 
அபக்கட்படனேம் துப்தவு கசய்ல். 

1.00   

ரதண ஒபேங்கறமப்பு    
கன அதிிபேத்றத் துமநில் உட்கட்டமப்பு சறகமப அதிிபேத்ற 
தசய்ல் 

1,193.00 2,900.00 300.00 

1. 559 கன தசப றபனங்கபபனேம் தம்தடுத்ல். 1,118.00 - - 
2. திரண அலுனகம், 25 ரட்ட அலுனகங்கள், 559 கன தசப 

றபனங்கபபனேம் னப்தடுத்ல்.  
75.40   

ிசரத்துமநில் உட்கட்டமப்பு சறகமப அதிிபேத்ற தசய்ல் 3,676.82 55.50  
1. ிசரத் றபக்கபத்றன் கசடிப் தரதுகரப்னச் தசப னெனம் அனல் 

கசய்ப்தடுகறன்ந ிபப் னபகனைட்டபன (Seed Fumigation) தம்தடுத்ல். 
12.00 4.00  

2. ப்திணர்கலக்கு சறநந் ிபணத்றநன் றக்க தசபிபண ங்கும் 
தரக்குடன் ககரலம்னத் துபநனகத்றல் றறுப்தட்டுள்ப கசடித் டுப்னக் கரப்ன 
றபனத்றன் சறகபப தம்தடுத்ல். 

13.10 1.50  

3. தசற ிசரத் கல் பனபப்கதரன்பந ற்தடுத்ல். 52.50 50.00  
4. த்ற அசரங்கத்றன் ிசரத் றபக்கபத்றணதும், ரகர ிசரத் 

றபக்கபங்கபிணதும் உட்கட்டபப்ன சறகபப அதிினத்ற கசய்ல். 
3,599.22   
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09. அமச்சறன் கலழ் இங்குகறன்ந றறுணங்கபிணரல் அபல் தசய்ப்தடுகறன்ந 
அதிிபேத்றக் கபேத்றட்டங்கபின் 2015 ஆம் பேடத்றல் பன்னணற்நபம் 2016 ஆம் 
பேடத்றற்கரண புற கபேத்றட்ட னரசமணகளும் 

 
 

9.1 ிசரத் றமக்கபம் 
 
ரட்டுக்கரண உவு ற்றும் ததரரக்குப் தரதுகரப்திபண உறுறப்தடுத்தும் கதரனட்டு தர்பரண, 
றபனரண ிசர அதிினத்றிபண அபடந்து ககரள்ப ிசரிகலக்கு னக்கறத்தும், 
அதிினத்ற ங்கற அபணத்து ப்திணர்கலக்கும் தம்தடுத்ப்தட்ட ிசர கரறல்தட்தத்பப் 
தப்னல், சம்தந்ப்தட்ட தசபகபப ங்குல் ஆகற திகலடன் 100 னடங்கலக்கும் னன்ணர் 
ரதிக்கப்தட்ட ிசரத் றபக்கபம்  கரறற்தட்டு னகறன்நது. 
 
ரடு னலதும் தந்து கரப்தடுகறன்ந உத றறுணங்கபின் திரந்ற பனபப்ன ஆரய்ச்சற 
ற்றும் அதிினத்றச் கசற்தரடுகள் அத ததரன்று ிசரிகலக்கு துப தசபகபப 
ங்குல் ன்தற்பந டரத்துகறன்நண. ிசரத் றபக்கபரணது தல்தறு ஆபிப் 
திகபிலுள்ப 8000 இற்கும் அறகரண ஊறர்கபபக் ககரண்ட இனங்பகிலுள்ப றக 
னக்கறரணதும் றகப் கதனம் அச றபக்கபங்கபில் என்நரகக் கரப்தடுகறன்நது.  
 

அட்டம1:2015 ஆம் ஆண்டுக்கரண ஒதுக்கலடுகளும் 2015 ஆகஸ்ட் 31 மரண 
தசனவும் 

கபேத்றட்டம் பனணம் ீண்டுபேம் தசனவு 
ஒதுக்கலடு                 

(பைதர றல்) 
தசனவு                

(பைதர றல்) 
ஒதுக்கலடு               

(பைதர றல்) 
தசனவு                 

(பைதர றல்) 
01. றனரகம், ரதண தசபகள் 33.75 12.83 372.15 229.74 
02. ிசர ஆரய்ச்சற, 

அதிினத்ற 
584.10 145.97 1,118.15 913.51 

03. ிரிரக்கல், திற்சற 690.0 207.84 894.6 707.34 
04. ிப அத்ரட்சறப்தடுத்ல், 

ரப் தரதுகரப்ன 
772.35 272.32 888.9 694.05 

தரத்ம் 2,080.35 638.96 3,273.8 2,544.64 

 
ிசரத் றமக்கப னமனத்றட்டங்கபின் பன்னணற்நம் – 2015 
 
01. ிசர ஆரய்ச்சற, அதிிபேத்ற னமனத்றட்டம்  

 
 
 

 தனககரட, அம்தனரந்தரட்பட, சம்ரந்துபந, னனது ஆகற இடங்கபிதன னற அலுனகக் 
கட்டிடங்கள், தணடீ்டுப் திரிவுகள், ரகணத் ரிப்திடங்கள், கபஞ்சற அபநகள் ன்தற்பந 
றர்ரணித்ல் ற்றும் அலுனர் ிடுறகள், தனற, உள்பக ீறகள், சுற்றுனர ிடுறகள் 
ன்தற்பநப் னதுப்தித்ல் ஆகறற்பநக் ககரண்டு கல் ஆரய்ச்சறக்கரண உட்கட்டபப்ன 
ினத்ற கசய்ப்தட்டுள்பது. 
 
 

 

  தல் 
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 கல் உற்தத்றச் கசனபக் குபநப்தற்கரண னற தட்தங்கபப (தசூட் ிபப்ன னபந, 
எனங்கறபந் ரற்று ததரரக்கு னகரபத்தும், இபன றந சுட்டிகபபப் தன்தடுத்ல், 
தசபபப் தரபணின் கசற்தனபண தம்தடுத்ல் 
 

 ரற்று கதரஸ்ததட் தசபபகபபப் திதரகறத்ல்) அநறனகப்தடுத்வும் கதரனன்ணறு, 
கறபிகரச்சற ரட்டங்கலக்கறபடினரண ிபபச்சல் இபடகபிபக் குபநப்தற்கரண 
னற தட்தங்கபப அநறனகப்தடுத்வும் கசய்து கரட்டல் தற்ககரள்பப்தட்டண. 
 

 திதசத்றற்கு கதரனத்ரண கல் ர்க்கங்கபப இணங்கர கற் கசய்பகப் 
திதசங்கபிலுள்ப ிசர கரனறபனில் வுகபப பதடரக்கும் தி பட 
கதற்று னகறன்நது. 
 

 ற்றுறக்குப் கதரனத்ரண ங்கபபக் ககரண்ட கல் ர்க்கங்கபப உற்தத்ற கசய்வும் 
ீர்ப்தரபணின் ிபணப்தபண தம்தடுத்வும்கற்கரிகபில் கரப்தடும் ஈனறப்திபண 
இணங்கரவும் ஆரய்ச்சற டரத்ப்தட்டு னகறன்நது. 
 
 
 
 

 
 னற இறுங்கு ர்க்கரண ‘ம் இறுங்கு உர் கனப்திணம் 01’ (ம்.கய்ஸ் பயதிநறட் 01) 

கசய்பகக்கரக ிடுிக்கப்தட்டுள்பது. 
 

 னற இறுங்கு ர்க்கத்றன் உர் கனப்திண ிப உற்தத்ற தற்நற கரறல்தட்தம் உரி 
திரிவுக்கு ங்கப்தட்டுள்பதுடன் னற கதரி கங்கர ர்க்கரண ‘ ம்..தி.ஏ –01’ இன் 
இணினத்றரபர் ிப உற்தத்ற தபனத்றட்டம் ஆம்திக்கப்தட்டுள்பது. 
 

 ற்பந னற உர்கனப்திண இறுங்கு ர்க்கனம் என உர்  கதரரி ர்க்கம் ன்தண றக 
அண்பில் கபிிடத் ரர் றபனில் உள்பண. 
 

 அறக ிபபச்சல் க்கூடிதும் தபீட ற்றும் தரய்கலக்கு ஏபவு 
றர்ப்னக்கரட்டக்கூடிதுரண றபகரய் ர்க்கம் என்று இவ்ரண்டு ிடுிக்கப்தடும் ண 
றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது.  
 

 கரத் ிபபச்சனறல் 80% இபண னனரது அறுபடிதனத கதற்றுக் ககரள்பக்கூடி 
அறக ிபபச்சல் க் கூடி இண்டு தரசறப்தறு ர்க்கங்கள் ிடுிக்க 
இணங்கரப்தட்டுள்பண. 
 
 
 
 

 கப்தத்ப சகறத்துக்ககரள்பக் கூடி னென்று ம்திக்பகனைட்டும் உனபபக்கறங்கு 
ர்க்கங்கபரண கட் னதமரடர, அர்தணரர, கல்பட் ரட்டின் உஷ்ப் திதசத்றற்கு 
அநறனப்தடுத்ப்தட்டுள்பதுடன் கப்தத்ப சகறத்துக்ககரள்பக் கூடி ம்திக்பகனைட்டும் 
ற்பந உனபபக்கறங்கு திணம் தனறக றப்தடீ்டிற்கரகத் கரிவு கசய்ப்தட்டுள்பது. 
 
 

 

மண ற்திர்கள் 
 

பூங்கணிில் 
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 ஜற0 ிப உற்தத்ற தற்நற தட்தங்கள் ிசரிகபின் ஊடரக பனரட்டிலுள்ப 
கறட்டத்ட்ட 500 ிசரிகலக்கு ங்கப்தட்டதுடன் 500,00 ஜற1 கறங்குகள் உற்தத்ற 
கசய்ப்தட்டண. 
 

 கவ்தறு தரம்தரி க்கநற ர்க்கங்கபின் 648 கற.கற. ிபகலம் உற்தத்ற கசய்ப்தட்டண. 
 

 னற் டபரக உள்ரட்டிதனத ினத்ற கசய்ப்தட்ட தரகல், கநறறபகரின் இண்டு 
உர்கனப்திண ர்க்கங்கலம் தர் அலகலுக்கு றர்ப்னக் கரட்டக்கூடி என தறு ர்க்கனம் 
கசய்பக தண் ிடுிக்கப்தடவுள்பண.  
 

 ரடபரி த ஈ, னனரம்த ஈ கட்டுப்தரட்டு தபனத்றட்டம் கற்நறகரக 
அனல்தடுத்ப்தட்டு னகறன்நது. 
 

 என உள்ரட்டு கரபரண் ர்க்கம் ம்தரில் ிடுிக்கப்தட ரர் றபனில் உள்பது. 
 

 னடம் னலதுரண ிறதரகத்ப உறுறப்தடுத்தும் கதரனட்டு ட்நகன் னறுட் கரய்க்கும் 
அபிபண அறகரிப்தற்கரக கசற்பக எபி ங்கும் னற கரறல்தட்தகரன்று 
அநறனகப்தடுத்ப்தடவுள்பது. 
 

 கண்கரறு, திதிபன, துனககட்டி, னதுகண்டி, றணிககரல்ன, லுன்குபம், 
கறரந்துனதகரட்பட ஆகற இடங்கபில் ட்டு தத்தரட்டங்கள் அபக்கப்தட்டு னதுடன் 
ததரகற்ந கரனத்றல் கரய்க்கும் னென்று னங்கள் கடரடம்கஸ்னண்ட, னக்கன/ தல்தனக, 
திதிபன/ கக ஆகற இடங்கபில் ினத்ற கசய்ப்தட்டண. 
 

 தூரின், ரதுபப, னள்லக் ககரய்ர, ர, இணிப்னத் தரபட, ந்ரரின், ிபர, தமன் 
ஆகறற்நறன் டுபகப் கதரனட்கள்  
 

 100 தக் கறரம் கனத்றட்டத்றன் கலழ் ிறதரகறக்கப்தட்டுள்பண. 

02. ிரிரக்கல், திற்சற, தரடர்தரடல் னமனத் றட்டம். 
 

 60 கரபனக்கரட்சற றகழ்ச்சறகள், 1000 ரகணரனற றகழ்ச்சறகபப எபி/ எனறதப்னச் கசய்ல், 45 
னத்கங்கள், 33 துண்டுப்திசுங்கள்,03 சுகரட்டிகள், 22 திர் தஞ்சரங்கம் ஆகறற்பந 
டிபத்து அச்சறடுல் ,01 .ம்.ம்.சலடி ன்தண றபநபடந்துள்பண.  
 

 100,000 உள்ரட்டு, 300 கபிரட்டுப் தரர்பரபர்கள் ிசரப் னங்கரக்கலக்கு 
னபகந்ணர். 
 

 தசற கல், கரடர்தரடல் றபனத்ப றர்ரணிக்கும் தி றபநபடந்து னகறன்நது. 
 

 ல்ன ிசர கசன்னபநகபினூடரக ரகரங்கலக்கறபடினரண திதசங்கபிதன 
கல்னறன் சரசரி ிபபச்சல் அறகரிக்கப்தட்டுள்பது. 
 

 ரகரங்கலக்கறபடினரண திதசங்கபில் திரிடப்தடும் துப உவுப்திர்கபின் 
தப்னகள் அறகரிக்கப்தட்டுள்பண. 
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 தசற ிசர டிப்தபரர கற்பக கநற (ன்கீறனே ட்டம் 6) ிசரப் தரடசரபனகபிதன 
676 ரர்கலக்கரக டரத்ப்தட்டு னதுடன் 220 ரர்கள் கற்பக கநறிபணப் 
னர்த்ற கசய்துள்பணர். 
 

 ல்ன ிசர கசன்னபநகபின் (.ி.கச) கலழ் உள்ரட்டு, ற்றுற சந்பக்கரண 
ிசர உவுப் கதரனட்கபப அத்ரட்சறப்தடுத்தும் கதரனட்டு னபநப என்று  
 
 

 ரதிக்கப்தட்டுள்பதுடன்80 கப உத்றதரகத்ர்கள் ரடு னலதும் இவ்தபனத்றட்டத்றன் 
கலழ் றறக்கப்தட்டணர். 

 உள்ரட்டு உவுப் கதரனட்கபப தம்தடுத்தும் கதரனட்டு திற்றுிக்கப்தட்ட 200 கரறல் 
னற்சறரபர்கபபக் ககரண்டு ல ிற்தபண றபனங்கள் அபக்கப்தட்டுள்பண. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஜணரறதற, ........ னபரண் அமச்சகம் ிக்கு றநந்து றமனில் தயன சமல் 

 

03. ிம அத்ரட்சறப்தடுத்ல், டுமகப் ததரபேள் உற்தத்ற னமனத்றட்டம் 
 
3.1 ிம டுமகப் ததரபேள் அதிிபேத்ற 
 

 துரிப்தடுத்ப்தட்ட ிபப் தண்ப அதிினத்ற தபனத்றட்டம், ிப உற்தத்ற 
தபனத்றட்டத்றனூடரக ரண ிபகபபனேம் டுபகப் கதரனட்கபபனேம் உற்தத்ற 
கசய்து ிறதரகறக்கும் தி கரடர்ந்து படகதற்றுள்பது. 
 

 10 கற் தண்பகலக்கரக இபந் அறுபட இந்றங்கள் ககரள்ணவு 
கசய்ப்தட்டதுடன் ல்திட்ட, கதல்ககய, கயககரல்ன ஆகறற்நறலுள்ப ிற்தபண 
அதிினத்ற தபனத்றட்டங்கள் துரி ிபப் தண்ப அதிினத்ற தபனத்றட்டத்றன் 
கலழ் னணபக்கப்தட்டுள்பண. 
 

 ிப உற்தத்ற தபனத்றட்டத்றன் கறழ் 35,712 னசல் அத்ரட்சறப்தடுத்ப்தட்ட ிப கல், 
160 க.கர. பண ற்திர் ிபகள்,03 க.கர. க்கநற ிபகள், 02 க.கர கதரி 
கங்கர குறழ்கள் எப்தந் பர்ப்தரபர்கபிடறனந்து ககரள்ணவு கசய்ப்தட்டுள்பண. 

 

3.2 ிம அத்ரட்சறப்தடுத்ல், ரப் தரதுகரப்பு 
 

 அத்ரட்சறப்தடுத்ப்தட்ட 3757 க.கர ிப கல், 22 க.கர க்கநற ிபகள், 134 
க.கர துப உவுப் திர் ிபகள், 13 ிப உனபபக் கறங்கு ர்க்கங்கள் 
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 313 ிப பகரலர்கபபப் தறவு கசய்ல், 512 தறவுகள் னறப்திக்கப்தட்டப, 12 திற்சறத் 
றட்டங்கள் டரத்ப்தட்டப ஆகறண ிபச் சட்டத்றன் கலழ் னர்த்ற கசய்ப்தட்டண. 
 

 385 ரற்று தபடகள் அத்ரட்சறப்தடுத்ப்தட்டு 152,351 தக் கன்றுகலக்கு 
அபடரபறடப்தட்டண. 
 

 தவும் கபபரண தரத்ீணித்பக் கட்டுப்தடுத் அறகரபிக்கப்தட்ட 13 அலுனர்கள் 
றறக்கப்தட்டப. 
 

 
 றந் திர் சறகறச்பச தபனத்றட்டத்றன் கலழ் 145 ிசரப் ததரணரசறரிர்கள் ர 

பத்றர்கபரகப் திற்றுிக்கப்தட்டணர். 
 

 ரங்கள், ர உற்தத்றப் கதரனட்கபப தம்தடுத்துற்கரண தபனத்றட்டத்றன் கலழ் 
557 ரற்றுதபடகள் 419 ற்றுறப தரக்கரகக் ககரண்ட பகத்கரறல்கள்,ிசரத்துடன் 
கரடர்தரண 116 பண ற்றுறப் கதரனட் கரகுறகள் ஆகறண தரிதசரறக்கப்தட்டண. 
 

 தபீடககரல்னற கட்டுப்தரட்டுச் சட்டத்றன் கலழ் எலங்குதடுத்தும் கசற்தரடுகபப டரத்தும் 
தி கரடர்ந்து படகதற்றுனகறன்நது. 
 

 கரட்டுப் திர் ர்க்க பககபின் னெனவுினனக்கபப தசகரித்து தரதுகரக்கும் தி 
கரடர்ந்து படகதறுகறன்நது. 

 
2016 ஆம் ஆண்டுக்கரண னமனத்றட்டம் 
 
01. ிசர ஆரய்ச்சற, அதிிபேத்ற னமனத்றட்டம். 

 
 
 

 ட்சற, கள்ப ீர், இனம்ன ச்சுத் ன்பக்கு றர்ப்னத் ன்ப ககரண்ட கல் 
ர்க்கங்கபபனேம் ற்றுறச் சந்பக்குப் கதரனத்ரண ங்கபபக் ககரண்ட 
ர்க்கங்கபபனேம் ினத்ற கசய்ல். 
 

 கல் உற்தத்றச் கசனபக் குபநத்ல், உனக கப்தரலுக்கு கற் கசய்பகப 
இபசபடச் கசய்ல், இந்றரக்கலுக்கரண னற தட்தங்கபபனேம் அறுபடக்குப் 
தின்ணரண இப்னக்கபபக் குபநப்தற்கரண தட்தங்கபபனேம் அநறனகப்தடுத்ல். 
 

 ீனடன் கனந் ிபப்திபணப் திதல்ப்தடுத்ல், எனங்கறபந் ரற்று ததரரக்கு 
னகரபத்தும், ரணிம் ததரன்ந னைரிரபப் தன்தடுத்ல், தசபபத் தபிபண 
றப்திட இபன றநக் கரட்டிகபபப் தன்தடுத்ல், கதரஸ்ததட் தசபபக்கரண ரற்நடீ்டிபணப் 
திதரகறத்ல், ீர்ப்தரபண ிபணப்தபண தம்தடுத்துற்கரண ரற்று ீர்ப்தரசண 
னபநப  
 
 
 
 

  தல் 
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 உர் கனப்திண ர்க்கங்கபப ினத்ற கசய்ல்.  
 

 தபீடகள், தரய்கலக்கு றர்ப்னக் கரட்டக் கூடி ர்க்கங்கபப இணங்கரணுல்  
 

 உிரில் கரறல்தட்தத்றன் ஊடரக இணப்கதனக்க கசன்னபநிபணத் துரிப்தடுத்ல் 
தற்நற ஆரய்ச்சறிபண டரத்துல் 
 

 றரண கரனறபனகபின் ரக்கங்கபபக் குபநப்தற்கரண கரறல்தட்தங்கபப 
உனரக்குது தற்நற ஆரய்ச்சற. 

 
 
 
 
 

 னடம் னலதும் க்கநற உற்தத்றப உறுறப்தடுத்த் தபரண கரறல்தட்தங்கபப 
ினத்ற கசய்து தப்னற்கரண தபனத் றட்டம் என்பந ஆம்தித்ல். 
 

2. ிரிரக்கல், திற்சறத் றட்டம் 
 

 தசற ிசர கல் பனபப்தின் கல்பரக தசற கல் கரடர்தரடல் 
றபனத்றபண இக்குல். 
 

 ிசரத் றபக்கப இபத்பத்ப சலபத்ல். 
 

 ிசரத் றபக்கபத்றன் .சல.ரீ. றட்டத்றபண ஆம்தித்லும் அனல்தடுத்லும் 
 

 சுதச ிசர அநறிபணப் திதல்ப்தடுத்ல் 
 

 ‘கண்டம் 2’ தபனத் றட்டத்றனூடரக கல் உற்தத்றத் றநபண தம்தடுத்ல். 
 

 தசரரச் கசய்பகபப் திதல்ப்தடுத்லும் தரசறப் தறு, உலந்து, ககௌதி, றனக்கடபனின் 
உற்தத்றத் றநபண அறகரித்லும் 
 

 ல்ன ிசர கசன்னபநகள், தசண உற்தத்றினூடரக ிசர உற்தத்றப் 
கதரனட்கபின் ம், தரதுகரப்திபண உறுறப்தடுத்துற்கரண கதரநறனபந என்நறபண 
ரதித்ல். 

 

03. ிம, டுமகப் ததரபேள் உற்தத்ற, அத்ரட்சறப்தடுத்ல், ரப் தரதுகரப்பு 
னமனத் றட்டம் 
  

 உட்கட்டபப்திபண தம்தடுத்துனூடரக அச தண்பகபிதன ிப கல், பண 
ற் திர்கள், க்கநற ிப உற்தத்றிபண அறகரித்ல். 
 

 உள்ரட்டு ிப உனபபக்கறக்கு உற்தத்ற தபனத்றட்டத்ப தம்தடுத்ல். 
 

 ிபச் சட்டத்றன் கலழ் எலங்குதடுத்தும் கசற்தரடுகபப டரத்துல். 
 

 மண ற்திர்கள் 
 

   பூங்கணிில் 
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 ிபகள், டுபகப் கதரனட்கபப அத்ரட்சறப்தடுத்ல்  
 

 ரப் தரதுகரப்னச் சட்டத்ப றறுவுல் 
 

 கல்லுக்கரண எனங்கறபந் தபீட னகரபத்துத்ப தம்தடுத்ல். 
 

 ரங்கள், ர உற்தத்றப் கதரனட்கபின் ற்றுறப தம்தடுத்ல். 
 

 தபீட ககரல்னறக் கட்டுப்தரட்டுச் சட்டத்றன் கலழ் தபீடககரல்னறகபபப் தறவு கசய்லும் ீள் 
தறவுக்கரகப் தபீடககரல்னறகபப றப்திடுலும் 
 

 திர்கபின் னெனவுினனிபண தசகரித்லும் தரதுகரத்லும், உிரில், உிரினற 
ன்பபடலுக்கரக னெனவுினனிபண றப்திடுல், ஆம்தப் கதனக்கம். 
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9.2. ற்றுற ிசரத் றமக்கபம் 
 
தபரண் துபந அடிப்தபட தரத்றத்ப, ற்றுற னெனம் அறக அந்ற கசனரிப சம்தரறக்க 
ற்றும் கதரனட்கள் த்ப அறகரிக்கும் ற்றுற திர்கள் துபநில் பர்ச்சற ற்றும் 
னன்தணற்நத்றற்கு றட்டங்கபப கசல்தடுத் உள்பது. 
 

ற்நர திர்கள் பகப்தரட்பட தடி, தலும் ந் திர் அபச்சர் சறதரரிசு கசய்ப்தட்ட 50 க்கும் 
தற்தட்ட% கரத் ஆண்டு உற்தத்ற, ிசர திர் அநறப்தடுகறநது ற்றுற ிசரத் 
றபக்கபம் ம்தினறனந்து தசர்க்கப்தட தண்டும் ற்றுற கசய்ப்தடுகறன்நண. (திபன, நப்தர், 

கன்பண ற்றும் னந்றரி இந் பகப்தரடு கசரந்ம் இல்பன ிசர திர்கள் ற்றுற 
கசய்கறநது.) 

தரம்தரி ற்றுற திர்கள் ததன பகப்தரடு இனங்கப்தட்பட தடி, றபகு, கறரம்ன, ஜரறக்கரய், 

னக்கரய், கரதி, தகரதகர, தரக்கு, கண்ினர, சறட்ஸ், லுறச்பச, னண்டு, ஞ்சள் தூள், கல்னம், இஞ்சற 
ற்றும் ஞ்சள் ிசரம் னக்கற துபந பர்ச்சற கணம் கசலுத்ற னகறநரர். 
 

அடிப்தபடில், ற்றுற ிசரத் கரறல்தட்தம் கரடர்தரண ஆரய்ச்சற ற்றும் பர்ச்சற ற்றும் 
கரடு தங்கு துபந கரறல்தட்த துபந கட்டப்தடுகறநது. 

2015 Mk; Mz;L Mf];l; 31 Mk; jpfjp tiu nraw;gLj;jg;gl;l Ntiyj; jpl;lq;fspd; epjp 

kw;Wk; ngsjPf Kd;Ndw;wk;; 

njhlh; 
,yf;fk;; 

Ntiyj;jpl;lk;/fUj;jpl;lk; 
,yf;F Kd;Ndw;wk; 

epjp &.kp ngsjPf epjp &.kp 
ngsjPf 

(n`f;Nlah;) 

01 Gjpa eLif  

1.1 
Gjpa eLif Nkw;nfhs;Sk; nghUl;L 

fd;Wfs; toq;Fjy; (n`f;. 2200) 
154.00 2200 110.74 701.4 

1.2 
Gjpa eLif KjyPl;L nfhil 

toq;fs; (n`f;. 2591) 
53.00 2591 10.90 490.5 

02 jpwd; Nkk;ghl;L Ntiyj;jpl;lk; 

2.1 

jw;NghJ eLif Nkw;nfhs;NthuJ 

jpwd; Nkk;ghl;bw;fhf fd;Wfs; 

toq;Fjy; (n`f;. 1403) 
22.00 1403 2.58 573 

2.2 
jpwd; Nkk;ghl;L KjyPl;Lf; nfhil 

(n`f;. 4464) 57.00 4464 23.24 1474.5 

03 

jpizf;fs ehw;wNkilapy; 

cah;juj;jpdhyhd fd;Wfs; cw;gj;jp 

nra;jy; (fd;Wfspd; vz;zpf;if 2 

kpy;ypad;) 

15.00 

fd;Wfs; 

kpy;ypad; 

2 

6.41 
kpy;ypad; 

0.5 

04 mWtilf;Fg; gpd;duhd cw;gj;jp njhopy;El;gj;ij ngw;Wf; nfhLj;jy; 

4.1. cw;gj;jp epiyaq;fspd; ];jhgfk; 

(epiyaq;fs; 42) 

17.00 

epiyaq;f

s; 42 

1.63 

epiyaq;fs;  

11 

4.2. vz;iz Rj;jpfhpg;G myF (myF 12) 12 myF 3 

4.3. 
,ae;jpu cgfuzq;fs; kw;Wk; fWth 

jfh;g;G cgfuzj; njhFjp 

(vz;zpf;if  979) 

979 100 
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05 
Nrjd Vw;Wkjp tptrha fpuhkq;fis 

Vw;gLj;Jjy; (n`f;. 50) 
1.00 50 0.56 0.4 

 

06 

kdpjts mgptpUj;jp (Vw;Wkjp 

tptrha gaph;Jiwapy; 

<Lgl;Ls;NshUf;fhd gapw;rp 

Ntiyj;jpl;lk; 1980) 

5.50 1980 1.30 
Ntiyj;jpl;

lk; 1725 

07 
Clf kw;Wk; tpsk;gu eltbf;iffs; 

(Ntiyj;jpl;lq;fspd; vz;zpf;if 150) 
8.50 150 4.06 

Ntiyj;jpl;

lk; 58 

 

08 

thridj;jputpa Njhl;lk; kw;Wk; 

Njhl;lq;fis elhj;jpr; nra;jy; 

(Njhl;lq;fs; 4) 

1.00 4 0.45 Njhl;lk; 04 

09 
“fg;Ufl fk;kphp];” Ntiyj;jpl;lk; 

fd;Wfs; 100,000) 
2.00 

fd;Wfs; 

100,000 
0.35 

16,832 
fd;Wfs; 

];jhgpf;fg;gl;L

s;ssd. 

10 

nts;sj;jhy; ghjpf;fg;gl;l fhzpfs; 

epkpj;jk; fd;Wfs; toq;Fk; Ntiyj; 

jpl;lk; (fd;Wfs; kpy;ypad; 01 ) 

12.00 
fd;Wfs; 

100,000 
0.01 

fd;Wfs; 

845 

11 eph;thfr; nryT 12.00 - 5.73 - 

 nkhj;jk; 360  168.5  

 

 

 Ma;T myF  
 

njhlh; 

,yf;f

k;; 

Ntiyj;jpl;lk;/fUj;jpl;lk; 

,yf;F Kd;Ndw;wk; 

epjp &.kp ngsjPf epjp &.kp 
ngsjPf 

(n`fNlah;) 

1. 
Vw;Wkjp gaph; Jiwia Nkk;gLj;Jtjw;fhd 

Ma;T 
3.00 100% 1.50 10% 

2. cw;gj;jp nryit Fiwg;gjw;fhd Ma;T (20) 4.00 100% 2.12 10% 

3. Neha; kw;Wk; gPil fl;Lg;ghl;Lf;fhd Ma;T (30) 5.50 100% 2.92 15% 

4. 
Vw;Wkjp gaph;fspd; cw;gj;jp jpwid 

Nkk;gLj;Jtjw;fhd Ma;T (60) 
10.40 100% 5.50 15% 

5. 
ngWkjp Nrh;f;fg;gl;l cw;gj;jpfSf;fhd Ma;T 

(10) 
2.00 100% 1.06 10% 

6. 
Vw;Wkjp gaph; nra;ifapd; juk;kpf;f 

cw;gj;jpf;fhd Ma;T (20) 
7.00 100% 3.71 10% 

7. r%f nghUshjhu kw;Wk; re;ij Ma;T (2) 0.50 100% 0.27 10% 

nkhj;j Ma;Tfspd; vz;zpf;if 152 32.40  17.08  
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2016 Mk; Mz;L nraw;gLj;Jtjw;F MNyhrpf;fg;gl;Ls;s  Ntiyj;jpl;lq;fs; 
 

mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lq;fs;  

 

,yf;fk; Ntiyj;jpl;lk; 2016 

01 
eLif epy msT kw;Wk; jw;Nghija epyq;fspy; cw;gj;jp jpwid 

Nkk;gLj;Jtjw;fhd Ntiyj;jpl;lj;jpy; kpsF cw;gj;jpia Nkk;gLj;Jjy;.  
100.00 

02 Vw;Wkjp gapuhf fWthtpd; ngWkjp kw;Wk; fWth Vw;Wkjp msit Nkk;gLj;Jjy;  188.40 

03 Nkw;Fwpg;gplg;gl;ltwWs; muhgpfh Nfhg;gp ,dj;ij gpugy;ag;gLj;jy;  8.44 

04 
fyg;Gg; gaph; nra;if khjphpapd; fPo; fpuhk;G kw;Wk; rhjpf;fha; Nkk;ghl;L 

Ntiyj;jpl;lk; 
17.21 

05 
mz;dpa nrytdpia <l;Ltjpy; Kd;dhpik toq;Ftjpy; ghf;F eLif 

Ntiyj;jpl;lj;jpy; Nkk;ghL  
22.30 

06 
ghuk;ghpa Vw;Wkjp gaph; eLif Nkw;nfhs;shj gpuNjrq;fspy; Vw;Wkjp gaph;r; nra;if 

tp];jhpg;gjd; fPo; tUkhdj;ij Nkk;gLj;Jjy;  
9.51 

07 ,yq;ifapy; “ngq;fphp” cw;gj;jpia kPz;Lk; cah;j;JNthk;.  9.55 

08 ,yq;ifapy; nfhf;Nfh cw;gj;jpia kPz;Lk; cah;j;JNthk;. 14.78 

09 Vw;Wkjp re;ijapd; nghUl;L Nrjd Vw;Wkjp tptrha gaph; cw;gj;jp   7.80 

10 
,Q;rp cw;gj;jp kw;Wk; jpwd; Nkk;ghl;bd; fPo; ,Q;rp cw;gj;jpapy; jd;dpiwT 

miljy;  
45.30 

11 kQ;rs; cw;gj;jpia Nkk;gLj;Jk; nghUl;L kQ;rs; cw;gj;jpapy; jd;dpiwT miljy;. 9.95 

12 
ju Nkk;ghl;bd; fPo; Vw;Wkjp tptrha gaph; cw;gj;jpfspd; tUkhd <l;liy 

Nkk;gLj;Jjy;  
20.10 

13 
,aysT nkk;ghl;bd; fPo; Vw;Wkjp tptrha gaph; rhh;e;j fpuhkpa Efh;NthuJ 

nghUshjhuj;ij Nkk;gLj;Jjy;  
4.11 

14 jueph;za Kiwikapd; nghUl;L Ntiyj;jpl;lk; xd;wpid jahh; nra;jy;.  3.00 

15 
Vw;Wkjp tptrha gaph;fspd; ju ghPl;rpg;G nghUl;L fUj;jpl;l cj;jpNahfj;jh; 

gzpkidfspy; Neub Ma;T$lq;fis cUthf;fy;  
3.79 

16 
juT Kfhik tis gpd;dj;jpy; jpl;lkplypd; fPo; jfty; epiyak; xd;wpid 

];jhgpj;jy;  
27.75 

17 
tptrha Vw;Wkjp gaph;fis Nkk;gLj;jp mk;Kiwia gad;gLj;jp eLif %yg; 

nghUl;fspd; cw;gj;jpapd; ju Nkk;ghL  
15.00 

18  thridj; jputpa Njhl;lk;   9.90 

nkhj;jk; 517.27 
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Ma;T eltbf;iffs;  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,yf;fk; Ntiyj;jpl;lk; 2016 

01 kpsfpd; nghUl;gy;NtW gaph; mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lq;fs; 0.89 

02 
ntw;wpiy> ,Q;rp> kQ;Qs; nghd;w gaph;fspd; ,dtpuj;jp gpsh];kh Nrfhpj;jy;> 

];jhgfk; kw;Wk; kjpg;gPL 
1.56 

03 
kiyehl;L ,iltyaj;jpy; njd;dq;fhzpfspy; nfhf;Nfh gaph;r; nra;ifia 

Nkw;nfhs;sy;. 
2.22 

04 
re;ijfSf;f toq;f Kbahj ntw;wpiyfis gad;gLj;jp ngWkjp Nrh;f;fg;gl;l 

cw;gj;jpfspd; mgptpUj;jp 
1.50 

05 
,yq;ifapd; gy;ntW Fuf;fha;  (Garciniaquesita ) nra;ifahsh;fspd; Nkk;ghL 

kw;Wk; mWtil kw;Wk; ,urhad ju ghPl;rpg;G 
1.75 

06 

kpsF> fWth> nfhf;Nfh> kw;Wk; Nfhg;gp tpij Njhl;lq;fis ];jhgpj;J mjpf 

mWtilia ngw;Wj; jUk; gpuNjrq;fspy; rhjpf;fha; kw;Wk; Fuf;fha;fspd; 

,dtpUj;jp gpsh];kh ghJfhg;g kw;Wk; vw;wkjp gaph; tptrhapfs; kj;jpapy; me;j 

,dtifia gpugy;ag;gLj;Jjy; 

10.00 

07 vw;Wkjp tptrha gaph; ju ghPl;rpg;G Ma;T+$L mgptpUj;jp 54.00 

08 

cw;gj;jp nra;jy;> ngWkjp nrh;j;jy;> kw;Wk; re;ijg;gLj;jy; Nghd;wtw;wpwpd; vw;Wkjp 

gaph; cw;gj;jp tptrhapfspd;> th;j;jfh;fs; kw;Wk; vw;Wkjpahsh;fspd; juT jsk; 

xd;wpid jahh; nra;jy; 

8.60 

 nkhj;jk;. 80.51 
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9.3 கன அதிிபேத்றத் றமக்கபம் 

 

னரக்கங்களும், திரண திகளும்  
 
1. அசரங்கத்றன் ிசரக் ககரள்பககலக்கு ற்த ிசர றனங்கபப ஈடுதடுத்துதுடன் 

கரடர்னபட ற்தரடுகபபச் கசய்ல். 
 

2. ிசர றனங்கபின் உரிபரபர்கள், ிசர றனங்கலக்கு உரிபனேள்ப ிசரிகள், 
ிசர றனங்கபின் உபடபப அனுதிப்ததரர்/ ரக்குடி ிசரிகள் ன்ததரரின் திர்ச் 
கசய்பக உரிபகபபப் தரதுகரப்தற்கரண ற்தரடுகபப அனல் கசய்ல். 
 

3. கன அபப்னகபப தறவு கசய்ல், ததிச் கசல்னல் கரடர்தினரண எலங்குிறகபப 
குத்லும், அவ் எலங்குிறகள் அனல் கசய்ப்தடுப உறுறப்தடுத்லும். 
 

4. கன அதிினத்றப் ததபகபப ரதித்ல் ற்றும் அற்நறன் த்துங்கபப அனல் 
கசய்ற்கரக றகரட்டலும், தற்தரர்ப கசய்லும். 
 

5. ீவு னலதும் உள்ப எவ்கரன கன அதிினத்றப் ததப ஆலபகப் திதசத்றற்கும் 
உரி ிசரக் கரிகள் கரடர்தரண கல்கள் அடங்கற ிசரக் கரிகள் ிதக் 
ககரத்பத் ரரித்து, தபரண றனத்ங்கபபனேம், ீள்றனத்ங்கபபனேம் கசய்து ததிச் 
கசல்னல். 
 

6. ிசரக் கரிகள் கரடர்தரண ரக்குடி ிசரிகபின் திச்சறபணகபபனேம், திந 
ிசரிகள் திக்குகபபனேம் ீர்த்து பப்தற்கு டடிக்பக டுத்ல். 
 

7. சறநறபினரண ீர்ப்தரசணங்கள் ற்றும் ீர் னெனங்கபின் ிபபவுப் கதனக்கம், தரதுகரப்ன, 
ததணுல் ற்றும் னகரபத்துத்துடன் கரடர்னபட ற்தரடுகபப அனல் கசய்ல். 
 

8. கன அதிினத்றச் சட்டத்பனேம், அசரங்கத்றன் ிசரக் ககரள்பககபபனேம் ீநறச் 
கசற்தடும் ப்திணர்கலக்கு றரக சட்ட டடிக்பககபப டுத்ல். 
 

9. அசரங்கத்றன் ிசரத்துபந ற்றும் ற்கரன அதிினத்றத் றட்டங்கபப அனல் கசய்னேம் 
ததரது திந றறுணங்கலக்குத் தபரண ரதண, சட்ட, உி, னகரபத்துச் தசபகபப 
ங்குல். 

 
கறரறப் ததரபேபரரத்மக் கட்டிதளப்புறல் கன அதிிபேத்றத் றமக்கபத்றன் 
தங்கபிப்பு 
 

ிசர றனங்கள் சரர்ந் கசய்பக தண்க் கூடி ல்னரக் கரிகபபனேம் ிபபவுப் 
கதனக்கனபட ித்றல் திர்ச் கசய்பககபில் ஈடுதடுத்ற, கறரற ிசர க்கபின் 
கதரனபரரத்பக் கட்டிகலப்னபனேம், ரட்டின் றபனததநரண அதிினத்றபனேம் தரக்கரகக் 
ககரண்டு, 2015 ஆம் னடத்றல் கன அதிினத்றத் றபக்கபத்றணரல் கலழ்க் கரணும் 
அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் அனல் கசய்ப்தட்டண. 
 
தசய்மக தண்ரது மகிடப்தட்ட ல் கரிகமப தசய்மக தண்ணுற்கும், சறநற 
ீர்ப்தரசணங்கமபப் புணமப்தற்குரண றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
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கன அதிினத்றத் றபக்கபத்றணரல் அனல் கசய்ப்தட்ட அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலள் 
கசய்பக தண்ரது பகிடப்தட்ட ல் கரிகபப கசய்பக தண்ணுற்கும், சறநற 
ீர்ப்தரசணங்கபபப் னணபப்தற்குரண றகழ்ச்சறத் றட்டம் திரண இடம் கறக்கறன்நது. அரிசற 
ற்றுறப் கதரனபரரகரன்பந இனக்கரகக் ககரண்டு ீவு னலதும் கரப்தடுகறன்ந கற் 
கசய்பகக்கு ஈடுதடுத்றக் ககரள்பக் கூடி கசய்பக தண்ரது பகிடப்தட்ட ல்னர ல் 
கரிகபபனேம் ீண்டும் கசய்பக தண்ணுற்கு இன் னெனம் றர்தரர்க்கப்தடுதுடன், இற்கரக 
2015 ஆம்  னடத்றற்கு னொ. 170.0 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டது. இந் றற எதுக்கலடு னெனம் ீின் 

13 ரட்டங்கள் உட்தடுரறு 184 அதிினத்றத் றட்டங்கள் அனல் கசய்ப்தட்டு னகறன்நண. 
 
 
 
 
 
 
 
 
சறநற ீர்ப்தரசணங்கபபப் னணபப்தற்கு 2015 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 1,500.0 றல்னறன் றற 

எதுக்கப்தட்டது. இந் றற எதுக்கலடுகபப ஈடுதடுத்ற ீின் 18 ரட்டங்கள் உட்தடுரறு னறரக 560 
கனத்றட்டங்கபப, ஆகஸ்ட் ரம் 31 ஆம் றகறக்கு அனல் கசய்ற்கு இணங் கரப்தட்டுள்பது. 
 

கன அதிிபேத்ற ரட்ட அலுனகங்கமபப் தளதுதரர்த்ல் 
 

கன அதிினத்ற ரட்ட அலுனகங்கபபப் தலதுதரர்ப்தற்கரக 2015 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 30.0 
றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், ீின் 14 ரட்டங்கள் உட்தடுரறு 16 கனத்றட்டங்கள், ஆகஸ்ட் 
ரம் 31 ஆம் றகறக்கு அனல் கசய்ப்தட்டு னகறன்நது. 
 

கன னசம றமனங்கமபப் தளதுதரர்த்ல் 
 

தசபகபபப் கதற்றுக் ககரள்ப னபக னம் ிசர க்கலக்கும் ஊக்கபிக்கும் ித்றல் 
னற கரறல்தட்தங்கலடன் கூடி திர்ச் கசய்பக னபநகபப ஈடுதடுத்ற ரறரிச் 
கசய்பககலடன் னற றட்டகரன்நறற்கு ற்த கன தசப றபனங்கபப தலதுதரர்ப்தற்கு 
இன் னெனம் றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. இற்கரக 2015 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 100.0 றல்னறன் றற 
எதுக்கப்தட்டதுடன், ீின் 24 ரட்டங்கலம் உட்தடுரறு ீவு னலதும் அபந்துள்ப கன 
தசப றபனங்கபப தலதுதரர்க்கும் 62 கனத்றட்டங்கள் அனல் கசய்ப்தட்டு னகறன்நது.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- தககரபப ரட்டத்றன் அரக்க கன தசப ஆலபகப் 
திதசத்றல் கசய்பக தண்ரது பகிடப்தட்டினந் ல் 
கரிகள் கசய்பக தண்ப்தட்டினத்ல்  

தலதுதரர்க்கப்தட்டு ணீப்தடுத்ப்தட்ட 
னல்பனத்ீவு ரட்டத்றன் உடரர்க்கட்டு கன 
தசப றபனத்றன் டிரக்டர் ண்டிகபப றறுத்ற 
பக்கும் ரிப்திடம்  
 

தலதுதரர்க்கப்தட்டு ணீப்தடுத்ப்தட்ட தககரபப 
ரட்டத்றன் ட்தடரககரட கன தசப றபனம் 
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புறரக கன னசம றமனங்கமப அமத்ல் 
 

கன தசப றபனங்கபபப் னறரக அபப்தற்கரக 2015 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 120.0 
றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டதுடன், இறல் னொ. 74.0 றல்னறன் னற்றுப் கதநர கனத்றட்டங்கபப 

னர்த்ற கசய்ற்கரக எதுக்கப்தட்டது. ஞ்சற னொ. 46.0 றல்னறன் றற ீின் 06 ரட்டங்கள் 

உட்தடுரறு 06 கன தசப றபனங்கபபப் னறரக அபக்க எதுக்கப்தட்டது.  
 
உக் கபஞ்சறசரமனகமப அமத்ல் 
 

உக் கபஞ்சறசரபனகபின் ககரள்பபப அறகரிப்தபனேம், உ ிறதரகத்ப சலரக 
தற்ககரள்பனேம் தரக்கரகக் ககரண்டு ீின் 21 ரட்டங்கள் உட்தடுரறு 22 உக் 

கபஞ்சறசரபனகபப அபப்தற்கரக 2015 ஆம் னடத்றற்கு னொ. 45.0 றல்னறன் றற 
எதுக்கப்தட்டது. 
 
கன அதிிபேத்றத் றமக்கபத்றணரல் அபல் தசய்ப்தட்ட அதிிபேத்றத் றட்டங்கபின் 
பன்னணற்நம்: 
 

கன அதிிபேத்றத் றமக்கபம் 

2015.08.31 ஆம் றகறக்கு றற பன்னணற்நபம் ததௌகீ பன்னணற்நபம் 
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1. 281-1-1-0-
2001 

திரண அலுனகம்/ ரட்ட 
அலுனகங்கபபப் தலதுதரர்த்ல் 

30.0 5.7 19% 18 5 8 5 28% 

2. 281-2-2-0-
2001 

கன தசப றபனங்கபபப் 
தலதுதரர்த்ல் 

100.0 32.0 32% 105 9 33 63 60% 

3. 281-2-2-02104 னறரக கன தசப 
றபனங்கபப அபத்ல் 

120.0 44.0 36.7% 21 6 5 10 47% 

4. 281-2-2-8-
2104 

உக் கபஞ்சறசரபனகபப 
அபத்ல் 

45.0 6.0 13.3% 27 3 19 5 18% 

5. 281-2-2-10-
2502 

பகிடப்தட்ட ல் கரிகபப 
கசய்பக தண்ணுல் 

170.0 3.0 1.69% 184 68 110 6 3% 

6. 281-2-2-12-
2502 

சறநற ீர்ப்தரசணங்கபபப் 
னணபத்ல் 

1,500.0 599.0 39.9% 1,232 313 602 190 15% 
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9.4 இனங்மக யதி அறகர சமத 
 
1972 ,d; 11 Mk; ,yf;f tptrha rl;lf; Nfhg;G rl;lj;jpd; fPo; 1978 Mk; Mz;L tptrha 

gy;tifg;gLj;jy; kw;Wk; kf;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig vd (nel;rh) epWtdk; kj;jpa kiyehl;bd; 

#oy; rkepiyia ghJfhj;J> mg;gpuNjrq;fspy; thOfpd;w tptrha kf;fspd; r%f nghUshjhu 

epyikia nkk;gLj;Jk; Nehf;fpy; ];jhgpf;fg;gl;l xU epWtdkhFk;. mjw;F mika epWtdj;ij 

Muk;gpf;fpd;w NghJ fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s ehshe;j mjpfhuq;fs; mjpfhu rigf;F ifaspf;fg;gl;lJ.  

 

 tptrha gy;tifg;gLj;jy; kw;Wk; kf;fs; mgptpUj;jp KOikahf njhlhGw;w  ePh;tug;G 

Kfhik. 

 epWtdj;jpw;F ifspf;fg;gLfpd;w fhzpfspy; cr;r mstpyhd jpwidg; ngw;Wf; nfhs;sy;.  

 #oy; ghJfhg;G kw;Wk; ePh; ts ghJfhg;G. 

 tptrha cw;gj;jp re;ijg;gLj;jy; eltbf;ifapd; nghUl;L <Lgly;. 

 kf;fs; FbNaw;w mgptpUj;jpapd; nghUl;L Njitg;gLfpd;w cgfuzq;fis ];jhgpj;J 

guhkhpj;jy;.    

 

,e;j mjpfhuq;fis gad;gLj;jpf; nfhz;L Vwj;jhs ,U jrhg;j fhyg;gFjp G+uhTk; fz;b 

khtl;lj;jpd; k`typ ngU ePh; Ngh~idg; gpuNjrj;jpy; Nffhiy khtl;lj;jpy; kh xah ePh; Ngh~id 

gpuNjrj;ij cs;slf;Fk; tifapy; kz;zhpg;G ghJfhg;G kw;Wk; kz;zhpg;G fhuzj;jpdhy; mjpfstpy; 

ghjpf;fg;gLfpd;w epyq;fs; mjhtJ 5000 Vf;fh; fhzp epyg; gpuNjrk; ghJfhf;fg;gl;L mgptpUj;jp 

nra;ag;gl;lJ. gpd;dh; 1991 Mk; Mz;L ,e;j epWtdk; ,yq;if gRik epy mgptpUj;jp kj;jpa 

mjpfhurig vdTk;> ,yq;if `jgpk mjpfhu rigahf ,yf;fk; 302/12 Mk; ,yf;f mjptpN~l 

th;j;jkhdg; gj;jphpifapy; mwptpj;jy; ntspapl;ljd; Clhf jpUj;jj;jpw;F cs;shf;fg;gl;L ,Ue;jJ. 

mjpfhu rigapd; fUj;jpl;l mjpfhug; gpuNjrq;fshf kj;jpa kiyehL kw;Wk; mjidr; #oTs;s rfy 

khtl;lq;fs; nghUl;Lk; tphpthf;fg;gl;lJ. mjw;F mika ,Jtiu jpiwNrhpapd; Clhf tUlhe;jk; 

xJf;fg;gLfpd;w epjp xJf;fPl;bw;F mika mjpfhu rigapd; Nehf;fq;fs; kw;Wk; ,yf;Ffs; vd;gtw;iw 

mile;J nfhs;tjd; nghUl;L eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.    

 

mjw;F mika 2015 Mk; Mz;bDs; Nffhiy> ,uj;jpdGhp> fz;b> khj;jiw> gJis> Etnuypah> 

khj;jis> fSj;Jiu Nghd;w khtl;lq;fspy; gpuNjr nrayhsh; gphpTfs; 40 ,id cs;slf;fpajhf 

tptrha FLk;gq;fs; 12500 ,id gq;Fgw;wr; nra;J ghJfhj;J mgptpUj;jp nra;Ak; ,yf;if milag; 

ngw;wd.  

 

mjw;F mika 2015 Mk; Mz;L nraw;gLj;jg;gl;l mgptpUj;jp jpl;lq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;L ,Ug;gJ 

Fwpg;ghf ePh; Ngh~id ghJfhg;G tplaj;jpd; nghUl;L Kd;Dhpik jpl;lkply; toq;fpaik 

vd;gdthFk;. mjw;F mika ,yf;fpidf; nfhz;l gpuNjrq;fspy; kz;zhpg;G ghJfhg;G kw;Wk; 

kz;zhpg;G fhuzkhf kpfTk; Nkhrkhf ghjpf;fg;gl;l fhzpfis my;yJ epyq;fis ghJfhj;J 

gpuNjrj;jpd; #oy; rkepiyapd;ikia Fiwg;gJ gpujhd Nehf;fhFk;. mt;tifapy; me;Nehf;fq;fis 

mile;Jf; nfhs;tjd; Nehf;fpy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s nraw;ghLfs; 2015 Mk; Mz;L 

nraw;gLj;jg;gl;ld. mjw;F mika mt;Ntiyj;jpl;lq;fspd; 2015 Mk; mz;L Mf];l; khj ,Wjp 

tiuapy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l Kd;Ndw;wk; njhlh;ghf fPNo jug;gl;Ls;sd. 

 
1. fpuhkpa mgptpUj;jp jpl;lkply;  

 

1.1 Muk;g ghJfhg;G jpl;lkply;  
 

,yf;fhff; nfhz;l gpuNjrq;fis ,dq;fhZfpd;w fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpTfis mbg;gilahff; 

nfhz;L> Mz;bDs; nraw;gLj;jg;gLtjd; nghUl;L MNyhrpj;j mgptpUj;jp jpl;lq;fs; nghUl;L 

Njitahd jpl;lkply;fis jahh; nra;J nfhs;tjw;fhf> kf;fsJ gq;Fgw;Wifia cr;r mstpy;  
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ngw;Wf; nfhs;tjd; Nehf;fpy; nraw;gLj;jg;gLfpd;w ,f;fs Ntiyj;jpl;lj;jpd; Clhf kf;fs; 

gq;Fgw;Wif coth;fis cs;thq;Fk; vz;zf;fUtpd; nraw;jpwid gad;gLj;jp> coth;fSld;  
 

Nkw;nfhs;sgg;gLfpd;w Kiwahd fye;Jiuahly;fspd; Clhf mg;gpuNjrj;jpd; ngsjPf kw;Wk; kdpj 

tsq;fs; ,dq;fhzg;gLfpd;wd. gpd;dh; gpuNjrj;jpw;F ghjpg;G nrYj;Jfpd;w r%f nghUshjhu kw;Wk; 

#oy; gpur;rpidfs; ,dq;fz;L mg;gpur;rpidfSf;F Kd;dhpik toq;fp mjd; nghUl;L mjpfhu 

rigapd; nrad;Kiw  <LgLifia nghUe;jr; nra;J ghJfhg;G njhlh;gpy; jpl;lkply; kw;Wk; Neu 

ml;litizAld; fUj;jpl;l mwpf;if jahhpf;fg;gLk;. mjw;F mika ,f;fUj;jpl;lj;ij 

nraw;gLj;Jtjd; Clhf ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l Kd;Ndw;wk; tUkhU.   

gpujhd 

nraw;ghL  

cg 

nraw;ghL  

,yf;F  Mf];l; khjk; 31 Mk; jpfjp md;W 

Kd;Ndw;wk;.  

ngsjpf  epjp  ngsjpf  epjp  

fpuhkpa 

mgptpUj;jp 

jpl;lkply;  

Muk;g 

ghJfhg;G 

jpl;lkply;  

Ntiyj; 

jpl;lq;fs; 85 

 

0.425 

Ntiyj; jpl;lq;fs; 80  

0.386 

gq;Fgw;Wdh; 12500 gq;Fgw;Wdh; 9800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1.2 fpuhkpa jiyikj;Jtg; gapw;rp  
 

,yq;if `jgpk mjpfhu rigapd; #oy; kw;Wk; ,aw;if ts Kfhik Ntiyj;jpl;lj;ij 

nraw;gLj;Jtjd; nghUl;L fpuhkpa kf;fsJ gq;Fgw;Wifia cr;r mstpy; ngw;Wf; nfhs;tjd; 

Nehf;fpy; ,dq;fhzg;gl;Ls;s ,isQh; Atjpfs; nghUl;L fpuhkpa r%f jiyikj;Jtj;ij 

cah;j;Jtjd; nghUl;L Njitahd mwpT kw;Wk; vz;zf;fUf;fis mgptpUj;jp milar; nra;tJ 

Nghd;wd ,t;Ntiyj;jpl;lj;ij nraw;gLj;Jtjd; Clhf mile;J nfhs;tij ,yf;fhff; 

nfhz;Ls;sJ. NkNy Fwpg;gplg;gl;l Muk;g ghjfhg;G fpuhkpa Ntiyj;jpl;lj;jpd; Clhf mjpfstpy; 

vOfpd;w ,isQh; Atjpfis ,dq;fz;L mth;fspd; nghUl;L jiyikj;Jt mgptpUj;jp r%f 

gq;Fgw;wif kw;Wk; kdpj njhlh;ghliy fl;bnaOg;Gtjd; njhlh;ghfTk; Kiwahd gapw;rpida 

toq;Ftjd; Clhf mjpfhu rigapd; fsr; nraw;ghLfs; fpuhkpa kl;lj;jpy; nraw;gLj;jg;gLfpd;w 

Kfhikahsh;fsJ cjtpf; FOthf R%fkag;gLj;jg;gLfpd;wdh;. mjw;F mika fpuhkq;fspDs; 

nraw;gLj;jg;gLfpd;w mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lq;fis kpfTk; KiwahfTk; kw;Wk; jpwd; kpf;fjhfTk; 

nraw;gLj;Jtjd; nghUl;L Njithad re;jh;g;gq;fs; cUthFtJld; `jgpk mjpfhu rigapd; 

mgptpUj;jp Ntiyj; jpl;lq;fs; r%fj;jpd; Ntiyj; jpl;lkhf khw;wk; ngWtjw;F ,aYkhf cs;sJ. 

mjw;F mika 2015 Mk; Mz;L Mf];l khjk; 31 Mk; jpfjp md;W milag; ngw;Ws;s Kd;Ndw;wk; 

fPNo jug;gl;Ls;sthwhFk;.  

 

gpujhd 

nraw;ghL  

cg nraw;ghL  ,yf;F  Mf];l; khjk; 31 Mk; 

jpfjp md;W Kd;Ndw;wk;.  

ngsjpf  epjp  ngsjpf  epjp  

fpuhkpa 

mgptpUj;jp 

jpl;lkply;  

fpuhkpa 

jiyikj;Jt 

mgptpUj;jp  

Ntiyj; jpl;lq;fs; 

10 

 

0.1 

Ntiyj; jpl;lq;fs; 

9 

 

0.097 

gq;Fgw;Wdh; 400 gq;Fgw;Wdh; 453 

  

இத்றணனரி திதச கசனரபர் திரிின் யனீ்கதண்டு கறர உத்றதரகத்ர் திரிவு 
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2. tplatpjhd kw;Wk; njhopy;El;gg; gapw;rp  
 

,yf;fhff; nfhz;l gpuNjrq;fspy; gaDfhhp coth;fs; jkJ epyq;fspy; kz;zhpg;G ghJfhg;G 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjd; nghUl;L <LgLj;Jtjw;F Kd;dh; kz;zhpg;G ghJfhg;G kw;Wk; 

kz;zhpg;G cs;shFtij Fiwj;Jf; nfhs;tjd; nghUl;L Gjpa njhopy;El;g Kiwia mwpKfk; 

nra;J itj;jy; ,f;fs Ntiyj;jpl;lj;jpd; Clhf vjph;ghh;f;fg;gLtJld; fhzp myfpy; kz;zhpg;G 

ghJfhg;G eltbf;iffs; Nkw;nfhs;tjw;F Kd;dh; me;epyq;fspy; mhpg;G msit fzf;fpl;L cr;r 

ghJfhg;G eltbf;ifapy; <LgLtJ njhlh;gpy; mwpT+l;Ljy; ,t;Ntiyj;jpl;lj;jpd; Clhf 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,r;nraw;ghl;bd; nghUl;L ,jd; nghUl;L ,r;nraw;ghl;bw;F chpa 

cgfuzq;fis gad;gLj;Jtjw;F tptrhapfs; Kd;tUth;. ,t;thW mwpT+l;lg;gl;l coth; r%fj;jpd; 

r%fj; jiyth;fs; kw;Wk; mjpfhu rigapd; Kfhikj;Jtj;jpd; Nkw;ghh;itapd; fPo; jkJ fhzpfspy; 

kz;zhpg;G ghJfhg;G eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 2015 Mk; Mz;L Mf];l; khjk; 31 Mk; jpfjp 

md;W ,t;Ntiyj;jpl;lj;jpd; Clhf milag; ngw;Ws;s Kd;Ndw;wk; fPNo Fwpg;gplg;gl;LssthU.  

 
gpujhd 

nraw;ghL  

cg nraw;ghL  ,yf;F  Mf];l; khjk; 31 Mk; jpfjp 

md;W Kd;Ndw;wk;.  

ngsjpf  epjp  ngsjpf  epjp  

tplatpjhd 

kw;Wk; 

njhopy;El;gg; 

gapw;rp  

kz;zhpg;G 

ghJfhg;G 

kw;Wk; 

kz;zhpg;G 

Kfhik  

Ntiyj; jpl;lq;fs; 

85 

 

0.425 

Ntiyj; jpl;lq;fs; 

83 

 

0.263 

gq;Fgw;Wdh; 12500 gq;Fgw;Wdh; 7940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. kz;zhpg;G ghJfhg;G kw;Wk; ePh;tug;G Kfhik  

 

3.1 kz;zhpg;G ghJfhg;G khjphpia ];jhgpj;jy;.  
 

,yf;fhff; nfhz;l gpuNjrq;fspy; tho; kf;fis kz;zhpg;G ghJfhg;G kw;Wk; 

kz;zhpg;Gf;Fs;shFtij Fiwj;Jf; nfhs;tjd; nghUl;L Gjpa njhopy;El;gk; njhlh;gpy; mwpT+l;Lk; 

Ntiyj;jpl;lkhf ,q;F kz;zhpg;G khJfhg;G khjphpfis ];jhgpf;Fk; Ntiyj;jpl;lk; 2015 Mk; Mz;L 

nraw;gLj;Jif jpl;lkply; nghUl;L gpd;gw;wg;gl;ld. coth; kf;fis Kiwahf mwpT+l;Ltjw;F 

rhj;jpakhd khjphpfspd; Clhf Gjpa njhopy;El;gj;jpd; nghUl;L mwpT+l;lg;gl;ldh; vd tptrha 

tp];jhpg;G %yjh;kj;jpw;F mika ,t;Ntiyj;jpl;lk; nraw;gLj;jg;gl;lJ.   

 
mjw;F mika 2015 Mk; Mz;L Mf];l; khjk; 31 Mk; jpfjp tiu ngw;Wf; nfhs;sg;gl;Ls;s 

Kd;Ndw;wkhf khjphp myFfs; 25 ,Jtiu ,dq;fhzg;gl;Ls;sJld; 9 ,lq;fspy; fUj;jl;l mwpf;if 

jahhpf;fg;gl;Ls;sd. KbTUj;jg;gl;Ls;s fUj;jpl;l mwpf;iffs; cld; khjphp myFfspd; nghUl;L 

Kw;gdk; toq;Ftjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd.   

 
 

 

ரிீரனறத் திதச கசனரபர் 
திரிின் அதன கறர 
உத்றதரகத்ர் திரிவு 
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3.2  “nrh`h rpR ned gTU” ghlrhiy khzth;fis mbg;gilahff; nfhz;l #oy; 

Ntiyj;jpl;lk;  
 

#oy; ghJfhg;G kw;Wk; ,aw;ifts Kfhik njhlh;gpyhd nra;jpia tsh;e;Njhh; r%fj;jpw;F nfhz;L 

nry;Yk; rpwe;j Clfkhf khzt r%fk; rhyTk; rpwe;jJ vd milahsk; fhzg;gl;Ls;sd. ghlrhiy 

r%fk; toq;fg;gLk; mwpT kpfTk; Ntfkhf nghpNahh; ,lj;jpw;F nrd;wilfpd;wd. mjw;F mika 

,dq;fhzg;gl;Ls;s ghlrhiyfs; 60 ,d; Clhf ,t;Ntiyj;jpl;lk; 2015 Mk; Mz;L nraw;ghl;L 

jpl;lkplYf;F ,iaa Nkw;nfhs;sg;gl;lJld;> mjd; Clhf vjph;fhy re;jjpapdh; rkdpiyia 

ghJfhg;gjd; Clhf ,aw;if ts Kfhik njhlh;gpy; mwpT nfhz;Ls;s r%fk; xd;wpid cUthf;f 

KbAk; vd;gJ ,jd; mbg;gil Nehf;fkhFk;. 

 

mjw;F mika 2015 Mk; Mz;L nraw;ghl;L jpl;lkplypd; Clhf 60 ghlrhiyfspy; kz;zhpg;G 

ghJfhg;G Ntiyj; jpl;lq;fs; kw;Wk; #oy; Ntiyj; jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gLtij ,yf;fhff; 

nfhz;Ls;sd.    

 

mt;Ntiyj;jpl;lj;jpd; Clhf 2015 Mk; Mz;L Mf];l; khjk; 31 Mk; jpfjp md;W 17 ghlrhiyfs; 

,zq;fz;L cs;sJld; mg;ghlrhiyfs; $wg;gl;l fUj;jpl;l mwpf;fifia jahh; nra;ag;gl;L 

tUfpd;wd. fUj;jpl;l mwpf;if jahhpj;jJk; mwpT+l;Lk; Ntiyj; jpl;lq;fs; Nkw;nfhs;tjw;F 

jpl;lkplg;gl;Ls;sd.  

 

3.3  ePh;epiyfs;/MWfs; vd;gtw;wpd; ,U kUq;ifAk; ghJfhj;jy; kw;Wk; 

tptrhaj;jpw;F Gwk;ghd ghJfhg;G  
 

,yq;if `jgpk mjpfhu rigapd; mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lq;fs; nghUl;L ,yf;fhff; nfhz;l kj;jpa 

kiyehl;bd; kw;Wk; mjw;F fpl;ba gpuNjrq;fspYk; #oyhf kpfTk; fz;fth; #oy; tyakhf 

fhzg;gLfpd;w ePh; %yg; gpuNjrk; kw;Wk; ePh; epiyfs; vd;gtw;iw ghJfhg;G nra;jy;> mg;gpuNjrq;fspy; 

fhzg;gLfpd;w ePh; epiyfis ghJfhg;G nra;tjd; Nehf;fpy; nraw;gLj;jg;gLfpd;w ,f;fUj;jpl;lk; 2015 

Mk; Mz;L Muk;gpj;J itf;fg;gl;lJ.   

 

tpN~lkhf ,g;gpuNjrq;fspDs; fhzg;gLfpd;w ePh;epiyfs; kw;Wk; Mw;wq;fiufs; Kiwaw;w kdpj 

nraw;ghLfs; fhuzkhf J~;gpuNfhfpf;fg;gl;L  mopTw;Fl;gl;L tUtij mtjhdpf;ff; $bajhf 

,Ug;gJld; ,g;gpuNjrq;fspy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w gaph;r; nra;if eltbf;ifapd; nghUl;L 

gad;gLj;jg;gLfpd;w ,urhad cs;sPLfs; ePh; %yg; gpuNjrq;fis J~;gpuNahfpf;fg;gLtij fhzf; 

$bajhf cs;sJ.   

 

mt;thNw ,g;gpuNjrq;fspy; kuk; nrb nfhbfs; Fiwthff; fhzg;gLtJld; ePh; tsk; Nghjpa msT 

Fiwthf cs;sJ. mt;thNw ,g;gpuNjrq;fspy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w kz;zhpg;G fhuzkhfTk; ,e;j 

ePh; %yq;fs; mopTf;Fs;shFtij mtjhzpf;;ff; $bajhf cs;sJ. ,e;j midj;J ghjfkhd #oy; 

fhuzkhf Fiwj;Jf; nfhs;Sk; Nehf;fpy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. ,e;j Ntiyj;jpl;lk; 2015 Mk; 

Mz;L nraw;gLj;Jtjw;F MNyhrpf;fg;gl;L ,Ue;jJ.  

 
mjw;F mika ,e;j Muk;g Ntiyj;jpl;lj;jpy; Mf];l khjk; 31 Mk; jpfjp Mfpd;w nghj 19 

,lq;fspy; ,zq;fhzg;gl;Ls;sJld; mt;thW ,zq;fhzg;gl;l ,lq;fs; nghUl;L fUj;jpl;l 

mwpf;iffs; jahhpf;fg;gl;L tUfpd;wd.  

 
3.4 kz;zhpg;G ghJfhg;G Ntiyj;jpl;lk;.  

 

,yq;if `jgpk mjpfhu rigapd; Muk;g kw;Wk; Kd;Dhpik nraw;ghlhf ,g;gpuNjrq;fspy; jw;NghJ 

Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;w kz;zhpg;G epyikia Fiwj;Jf; nfhz;L fhzpfis ghJfhg;gjhFk;. 

mjw;F mika 2015 Mk; Mz;L ,t;thW mgptpUj;jp nra;Ak; nghUl;L ,zq;fhz;gjw;F chpa fhzp  
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msT 5750 n`f;Nlah; MFk;. ,jd; nghUl;L tUlhe;jk; tuT nryTj; jpl;lj;jpd; Clhf 

xJf;fg;gl;Ls;s epjp &gh 57.5 kpy;ypad; MFk;.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
mjw;F mika 2015 Mk; Mz;L Mf];l; khjk; 31 Mk; jpfjp Mfpd;w NghJ kz;zhpg;G ghJfhg;G 

Nkw;nfhs;tjd; Kd;Ndw;wk; fhyepiy kw;Wk;; ntg;gepiy fhuzkhf kl;Lg;gLj;jg;gl;L 76.4 n`f;Nlah; 

gpuNjrj;jpy; KOikahf kz;zhpg;G ghJfhg;G eltbf;iffs; KbtUj;jg;gl;ld. mj;Jld; kz;zhpg;G 

ghJfhg;G eltbf;iffspd; Kd;Ndw;wj;ij mile;J nfhs;tij kl;Lg;gLj;jp tPjkhf fhZfpd;w NghJ 

100% kz;zhpg;G ghJfhg;G KbTUj;jg;gl;L Kd;Ndw;wk; 10% MfTk;> 75% KbTUj;Jtjd; 

Kd;Ndw;wk; 12% MfTk;> 5% kd;dhpg;G ghJfhg;G Nkw;nfhs;tjd; Kd;Ndw;wk; 20% MfTk;> 25% 

kz;zhpg;G ghJfhg;G Nkw;nfhs;tjd; Kd;Ndw;wk; 40% MfTk; ,dq;fhzg;gl;Ls;sJld; 2015 

nehtk;gh; khjk; 15 Mk; jpfjp Mfpd;w NghJ Njitahd ,yf;if mile;J nfhs;stjw;F 

eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.   
 

tptrha cw;gj;jpfis re;ijg;gLj;Jk; Nkk;ghl;L Ntiyj;jpl;lk;. 
 

,yq;if `jgpk mjpfhu rigapd; jiyaPl;Lld; kj;jpa kiyehl;bd; kw;Wk; mjw;F md;kpj;j 

gpuNjrq;fspy; mgptpUj;jp nra;ag;gLfpd;w gRik tptrha fpuhkq;fspy; cw;gj;jp nra;ag;gLk; gaph;fs; 

,iljufh;fspd; jiyaPLfs; ,d;wp re;ijg;gLj;jpf; nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;fg;gl;Ls;sJld; mjw;fhf 

mjpfhu rigapdhy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nehf;fq;fis mile;J nfhs;tjd; nghUl;L 

,f;fUj;jpl;lk; nraw;gLj;jg;gLtjw;F Nkk;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

   

 fpuhkpa tptrha cw;gj;jpfSf;F rhjhuz tpiyia ngw;Wf; nfhLj;jy;  

 efu Efh;thsh;fSf;F rYif tpiyapd; fPo; tptrha KbTg; nghUl;fis nfhs;tdT 

nra;tjw;fhd re;jh;g;gj;ij ngw;Wf; nfhLj;jy;.  

 ehshe;j Efh;T mikg;gpy; ePf;fg;gLfpd;w ghuk;ghpa czTg; gaph; tiffis 

gpugs;ag;gLj;Jjy;. 

 mWtil nra;fpd;w NghJ nfhz;L nry;fpd;w NghJ Vw;gLfpd;w mWtilf;Fg; gpd;duhd 

ghjpg;ig Fiwj;jy;. 

 fpuhkpa njhopy; cUthf;fSf;fhd xOq;Ffis nra;jy;  

 

,e;j rfy Nehf;fq;fisAk; mile;Jf; nfhs;tjd; nghUl;L 2000 Mk; Mz;L Kjy; ,J tiuapy; 

nraw;gLj;jg;gLfpd;w ,f;fUj;jpl;lk; ,Jtiuf;Fk; ,yq;if `jgpk mjpfhu rigapd; Kf;fpa 

Kd;Dhpik tUkhd <l;bj;jUk; fUj;jpl;lkhf ,J mike;Js;sJ. ehshe;jk; mjpfstpyhd  

 
 

  

இத்றணனரி திதச கசனரபர் திரிின் ககரடல்ன 
கறர உத்றதரகத்ர் திரிவு 

குண்டசரபன திதச கசனரபர் திரிின் 
இயனதகரணரக கறர உத்றதரகத்ர் திரிவு 
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tptrhapfs; kw;Wk; Efh;NthuJ vz;zpf;iff;F mika Njitahd trjpfs; jpl;lkpl;L 

nraw;gLj;jg;gLfpd;w ,f;fUj;jpl;lk; 2015 Mk; Mz;L Mf];l; khjk; 31 Mk; jpfjp md;W fpuhkpa 

tptrha cw;gj;jpahsh;fsplk; ,Ue;J ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l cw;gj;jpfspd; ngWkjp &gh 66>439>858.94 

MFk;. mj;Jld;  

 
re;ijg;gLj;jypd; NghJ fpilf;fg; ngw;w tUkhdk; &gh 80>212>811.21 MFk;. mj;Jld; 2016 Mk; 

Mz;L ,e;j re;ijg;gLj;jy; tisg;gpd;diy NkYk; tp];jhpg;gJ njhlh;gpy; mjpfhu rig ftdk; 

nrYj;jpAs;sJ.   
 

2016 Mk; Mz;L MNyhrpf;fg;gl;Ls;s mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lq;fs;  
 

2015 Mk; Mz;L chpa mgptpUj;jp Ntiyj; jpl;lq;fis nraw;gLj;Jtjd; Clhf 

ngw;wf;nfhs;sg;gl;l mDgtq;fspd; fPo; 2016 Mk; Mz;L Nffhiy> khj;jis> fz;b> gJis> 

,uj;jpdGhp> Etnuypah> FUzhfiy Nghd;w khtl;lq;fspy; gpuNjr nrayhsh; gphpTfs; 50 ,id 

cs;slf;fpajhf tptrha FLk;gq;fs; 15000 Nghpd; gq;Fgw;WifAld; 6000 n`f;Nlah; fhzp mstpy; 

ghJfhj;J mgptpUj;jp nra;Ak; ,yf;fpid nfhz;Ls;sJ. me;j ,yf;fpid mile;Jf; nfhs;tjd; 

nghUl;L fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s mgptpUj;jpAldhd Ntiyj; jpl;lq;fs; ,yf;fhff; nfhz;l 

gpuNjrq;fspy; nraw;gLj;jg;gLtjw;F MNyhrpf;fg;gl;Ls;sJ.  
 

,y nraw;ghLfs; cg nraw;ghLfs; myF ,yf;F 

epWtd 

gq;fspg;G 

&gh 

1 

fpuhkpa 

mgptpUj;jp 

jpl;lkply;  

i. Muk;g ghJfhg;G jpl;lkply;  
fs 

Ntiyj;jpl;lk;  
100 0.5 

ii. 
fpuhkpa jiyikj;Jt 

mgptpUj;jp  
Ntiyj;jpl;lk; 10 0.75 

2 

tplatpjhd 

kw;Wk; 

njhopy;El;gg; 

gapw;rp  

i. 
kz;zhpg;G ghJfhg;G kw;Wk; 

ePh;tug;G Kfhik  

gapw;rp 

Ntiyj;jpl;lk; 
100 0.5 

3 

kz;zhpg;G 

ghJfhg;G 

kw;Wk; 

ePh;tug;G 

Kfhik  

i. 
kz;zhpg;G ghJfhg;G 

khjphpfis ];jhgpj;jy; 
khjphp myF 50 2.5 

ii. 

“nrh`h rpR ned gTu” 

ghlrhiyfis 

mbg;gilahff; nfhz;l 

#oy; Ntiyj;jpl;lk;. 

ghlrhiy 60 1.5 

iii

. 

ePh; epiyfs;/MWfs; ,U 

kUq;ifAk; ghJfhj;jy; 

kw;Wk; tptrhaj;jpw;F 

Guk;ghd ghJfhg;G  

myF 40 2.0 

iv. 
kz;zhpg;G ghJfhg;G 

Ntiyj;jpl;lk; 
n`f;Nlah; 6000 60.0 

4 

jpl;lkply; 

kw;Wk; 

Kd;Ndw;w 

kPsha;T 

i. Kd;Ndw;w kPsha;T xd;W$ly;  xd;W$ly; 12 0.15 

ii. 

gpuNjr nrayhsh;fs; kw;Wk; 

khtl;l nrayhsh;fis 

mwpT+l;Lk; Ntiyj;jpl;lk; 

Ntiyauq;F 1 0.2 

5 

epWtd 

kdpjts 

kw;Wk; ngsjPf 

ts mgptpUj;jp  

i. kdpj ts mgptpUj;jp  
gapw;rp 

Ntiyauq;f 
15 0.75 

ii. ngsjPfts mgptpUj;jp  
  

0.85 

nkhj;jk;  
  

69.7 
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9.5 தயக்டர் தகரப்னதகடும ிசர ஆரய்ச்சற, திற்சற றறுகம் 
 

1972 ஆம் ஆண்டின் 05 ஆம் இனக்கப் தரரலன்நச் சட்டத்றணரல் ரதிக்கப்தட்ட கயக்டர் 
ககரப்ததகடுப ிசர ஆரய்ச்சற, திற்சற றறுகம் கத்கரறல் அபச்சறன் கலழ் இங்கும் 
றறச்சட்ட சபதகரன்நரகும்.  
 
கன அதிினத்றனேடனும், கறரற அதிினத்றனேடனும் இபந் சனெக, கதரனபரரப் 
திச்சறபணகபப இணங் கரண்தற்கரண ஆரய்ச்சறகபப தற்ககரள்தும், அவ் ஆரய்ச்சறகபின் 
கண்டுதிடிப்னகபப, தூ தரக்குடணரண ககரள்பகத் ீர்ரணங்கபப டுப்தற்கு துரக ககரள்பக 
குப்தரபர்கபிடத்றல் னன்பப்ததும் இன் திரண திரகும். இற்கு தனறகரக, 
அத்றசற உவுப் கதரனட்கள் கரடர்தரக ீர்ரணங்கபப டுப்தற்கும், ிசரத்துபந சரர்ந் 
றட்டங்கபப குப்தற்கும் தபரண சந்பன ிபன றனங்கள் உள்பிட்ட கல்கபபச் 
தசகரிப்ததும், அற்பந உரி ப்திணர்கலக்கு ிறதரகறப்ததும், திநப்திக்கப்தடுகறன்ந ஆரய்ச்சற 
அநறிபண, தல்கள், சஞ்சறபககள், கசனர்வுகள், கனத்ங்குகள் ஊடரக உரி ப்திணர்கலடன் 
தரிரரிக் ககரள்தும் இந் றறுகத்றன் திந திகபரகும்.  
 
குநறத் துபநில் அதிினத்றப் திகபப னன்கணடுத்துச் கசல்ற்குத் தபரணரறு, திற்சற 
றகழ்ச்சறகள் னெனம் ிசரிகள், உத்றதரகத்ர்கள், ர்த்கர்கள் உள்பிட்ட திந ப்திணர்கபின் 
ண்ங்கள், அநறவு, றநப ன்தற்பந ினத்ற கசய்தும் னக்கற திகபரகும். 
 
றற பன்னணற்நபம் ததௌகீ பன்னணற்நபம்: 
 

2015 ஆம் னடத்றற்கு றபநதசரிிணரல் னொ. 209.26 றல்னறன் றற எதுக்கப்தட்டுள்பது. 2015 
ஆகஸ்ட் இறுறரகும் ததரது றறுணத்றன் றற னன்தணற்நம் னரறு: 
 
 
 
 
 
 
ஆரய்ச்சற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள்  
 

2015 ஆம் னடத்றல் னன்ன றட்டறடப்தட்டினந் ஆய்வுகள் கரடர்தில் அபச்சறன் தண்டுதகரபின் 
ததரில் னட ஆம்தத்றல் ீண்டும் ஆரய்ந்து தரர்க்கப்தட்டதுடன், னன்னுரிப அபிக்கப்தட 
தண்டுகண அபடரபம் கரப்தட்ட திச்சறபணகபப அடிப்தபடரக பத்து கசற் றட்டம் 
றனத்ப்தட்டது. அற்கப இவ் னடத்றல் 16 ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கபபனேம், 84 திற்சற 
றகழ்ச்சறகபபனேம் னன்கணடுக்கத் றட்டறடப்தட்டது. 
 
இந் எவ்கரன ஆரய்ச்சறின் ததரதும் ஆரய்ச்சற தரசபணகபபத் ரரித்ல், ஆரய்ச்சற, 
திற்சறக் குலிடம் னன்பத்து அங்கலகரத்பப் கதற்றுக் ககரள்பல், தபரண றனத்ங்கபபச் 
கசய்ல், ிணரக் ககரத்துகபபத் ரரித்ல், னர்ரங்க றப்தடீ்டிற்கு உட்தடுத்ல், கபிக்கப 
டடிக்பககபப எலங்கு கசய்ல் னனரண டடிக்பககள் ற்சம் னர்த்ற கசய்ப்தட்டுள்பண. 
இண்டு  ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கலக்குரி கபிக்கபத் கல்கபபச் தசகரிக்கும் திகலம்  
 

தசனிணத்றன் ன்ம றற ஒதுக்கலடு (பை.ற) தசனவு (பை.ற) 
ீண்தடளம் 169.01 112.30 
பனணம் 13.00 4.58 
ஆரய்ச்சறபம் திற்சறபம் 27.25 3.07 
தரத்ம் 209.26 119.95 
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னற்றுப் கதற்றுள்பண. அவ் ஆரய்ச்சறகபின் எட்டுகரத் னன்தணற்நம் கலழ்க் கரட்டப்தட்ட 
அட்டபகபில் கரட்டப்தட்டுள்பது. 
 
ஆரய்ச்சறகபின் பன்னணற்நம்  
 

இனக்கு மக்கப்தட்ட 
பன்னணற்நத்றன் ீம் 

ஆரய்ச்சறக் கபேத்றட்டங்கபின் ண்ிக்மக 
றற பன்னணற்நம் ததௌகீ பன்னணற்நம் 

80 ீத்றற்கு தல் 05 01 
80 – 70 01 - 
69 – 60 - - 
59 – 50 - 03 
50 ீத்றற்குக் கலழ் 10 12 

 
2015 ஆம் பேடத்றல் அபல் தசய்ப்தட்ட ஆரய்ச்சறக் கபேத்றட்டங்களும் றர்தரர்க்கப்தட்ட 
தன்களும்  
 
 

தரடர் 
இன. 

மனப்பு/ றகழ்ச்சறத் றட்டம் அமடப் ததற்ந தன்கள் 

1. ல் கரிகள் சரர்ந் வு னண்தரடுகபபத் 
ீர்த்ல்: கலழ் ரட்டு ஈ னத்றல் அனல் 
கசய்ப்தடுகறன்ந னன்தணரடித் றட்டம். 

ிசரக் கரிகள் சரர்ந் வு 
னபநபகபப சரி கசய்ற்கரக 
னக்கறத்தும் கதறுகறன்ந றகரட்டல்கலம், 
தரசபணகலம். 

2. இநக்குற கசய்ப்தடுகறன்ந தரல்ரில் 
இசரணப் கதரனட்கள் அடங்கறினப்தரகக் 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டன் கரரக, றப் தரல் 
ற்றும் தரல்ர ன்தற்நறல் தகர்தரரின் 
ககரள்ணவுத் கரறற்தரடும், அர்கள் இற்நறல் 
கரட்டும் ினப்ன, கறுப்ன கரடர்தரக ஆரய்லும். 

உள்லர் தரல் உற்தத்றப 
தம்தடுத்துற்கரக, அற்பந ஊக்குிக்கும் 
ககரள்பகத் ீர்ரணங்கபப டுப்தற்கு 
றகுக்கும் கல்கலம், சறதரரிசுகலம். 

3. யம்தரந்தரட்பட ரட்டத்றல் தனல்னர 
கரனங்கபில் (கதனம் ததரகம்) கதரி கங்கரச் 
கசய்பகத் றட்டத்றன் திச்சறபணகலம், 
ரய்ப்னகலம். 

ரட்டத்றல் கதரி கங்கரச் கசய்பகப 
திதல்ப்தடுத்துதுடன் கரடர்னபட 
ககரள்பககபப சறதரரிசு கசய்ற்குத் 
தபரண கல்கபபப் கதற்றுக் 
ககரள்பல். 

4. ப ீர்ப்தரசணத்றன் கலழ் (ததரக அடிப்தபடில் 
கசய்பக தண்ப்தடுகறன்ந) திர்ச் கசய்பகில் 
ஈடுதட்டுள்ப ிசரிகலக்கு ட்சற கரரக 
ற்தடுகறன்ந தரறப்னகள் ற்றும் இந் றபனக்கு 
அகப்தடக் கூடி ரய்ப்னகபப குபநப்தற்கரண 
உதர றகள். 

ிசரிகலக்கு ட்சற கரரக 
ற்தடுகறன்ந தரறப்னகபபக் குபநப்தற்குத் 
தபரண டடிக்பககபப டுப்தற்குத் 
தபரண கல்கபபப் கதற்றுக் 
ககரள்பல். 

5.  திர் உற்தத்றின் ததரது கனப்திண ிபப் 
தரபணின் தக்கம் ிசரிகபபத் தூண்டுலும், 
அற்கர கரிகலம், தரறப்னகலம். 

கனப்திண ிபப் தரபண கரடர்தில் 
கரப்தடுகறன்ந திச்சறபணகபபக் 
குபநப்தற்குத் தபரண சறதரரிசுகள். 

6. சனர்த்ற கனத்றட்டத்றன் கலழ் அனல் 
கசய்ப்தடுகறன்ந கரறல் னற்சறரபர்கபப 
உனரக்கும் றகழ்ச்சறத் றட்டம் கரடர்தரண ஆய்வு – 
றநனபநகள், ன்பகள், தரறப்னகள், 
அச்சுறுத்ல்கள். 

சறநந் கற்நறபடந் கரறல் 
னற்சறரபர்கபப உனரக்கும்  கதரனட்டு 
கனத்றட்டத்ப றடரத்துற்குத் 
தபரண சறதரரிசுகள். 
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 7. தனல்னர கரனங்கபின க்கநற உற்தத்றபக் 

கூட்டுற்கரக கத்கரறல் அபச்சறணரல் அனல் 
கசய்ப்தடுகறன்ந ‚தனல்னரக் கரனம் னடிவுக்கு‛ 
றகழ்ச்சறத் றட்டத்ப றப்தடீு கசய்ல். 

தனல்னர கரனங்கபில் க்கநற 
உற்தத்றப ினத்ற கசய்ற்கரக றகப் 
கதரனத்ரண னபநகபப தரீட்சறத்துப் 
தரர்ப்தற்குத் தபரண கல்கபப 
ங்குல். 

8. கற் கசய்பகின் ததரது தீபடரசறணிப் தரபண, 
லச்சறப் ததரக்கு ற்றும் திச்சறபணகள். 

கற் கசய்பகின் ததரது தபீட ரசறணிப் 
தரபணப எலங்குனபநப்தடுத்துற்குத் 
தபரண ககரள்பக ரீறினரண சறதரரிசுகள். 

9. இனங்பகில் தல்தறு பககபபனேம் தசர்ந் 
அரிசறப் தரபண ற்றும் இறல் தகர்தரனக்குள்ப 
ினப்ன கறுப்ன கரடர்தில் ஆரய்ல். 

தகர்தரரின் ினப்ன கறுப்னகலக்கு அப 
ிப ற்றும் அரிசற உற்தத்றகபபக் 
கட்டுப்தடுத்துற்குத் தபரண 
கல்கபப ங்குல். 

10. ததுபப, தகபிர ரட்டங்கபில் சறநற ற்றும் 
டுத் அபினரண னர்ச் கசய்பகில் ஈடுதடும் 
கரறல் னற்சறரபர்கள் – ற்ததரப றனம், 
திச்சறபணகள், இற்கரகவுள்ப றர்கரன ரய்ப்னகள். 

குநறத் திதசத்றல் சறநற ற்றும் டுத் 
அபினரண னர்ச் கசய்பகரபர்கபப 
ததனரங்கச் கசய்ற்குத் தபரண 
கல்கள் ற்றும் ககரள்பகச் சறதரரிசுகள். 

11. உனர் ன திரண ீர்ப்தரசணத் றட்டங்கபில் 
இந்றரக்கனறன் ரக்கம், ரழ்ரரத்றலும், 
உற்தத்றச் கசனிலும் ற்தடுத்றனேள்ப ரக்கம். 

ீர்ப்தரசணத் றட்டங்கபில் இந்றரக்கல் 
க்கபின் ரழ்ரரத்றல் தரசரண 
தரறப்னகபப ற்தடுத்றினப்தின், 
அற்றுக்கரண ீர்வுகபப ங்குற்கரக 
டடிக்பக டுப்தற்குத் தபரண 
கல்கலம், சறதரரிசுகலம். 

12. இனங்பகில் ரசபணத் றிப் திர் 
பகத்கரறலுக்கரண ரய்ப்னகலம் திச்சறபணகலம் 
– றபகு, னம், கரம்ன கரடர்தரக. 

ரசபணத் றிப் திர் உற்தத்றக் 
பகத்கரறனறன் னன்தணற்நத்றல் 
கரப்தடுகறன்ந திச்சறபணகபபனேம் 
படகபபனேம் குபநப்தற்கரண 
டடிக்பககபப டுப்தற்குத் தபரண 
ககரள்பக ரீறினரண சறதரரிசுகள். 

13. ட்டக்கபப்ன ரட்ட ிசரிகபின் இல்ன அனகு 
னரணத்ப ினத்ற கசய்ற்குள்ப ரய்ப்னகள். 

குநறத் க்கபின் இல்ன னரணத்ப 
ினத்ற கசய்ற்குத் தபரண 
டடிக்பககபப டுப்தற்கு உரி 
கல்கலம், சறதரரிசுகலம். 

14. ரழ்ப்தரம் கடதனரி னெனம் ங்கப்தடுகறன்ந 
உிர் தல்பகப தசபனேம், இன் னெனம் 
சூவுள்ப திதச க்கபின் ரழ்ரரத்றற்குச் 
கசய்ப்தடுகறன்ந தங்கபிப்னம். 

க்கபின் ரழ்ரரத்றற்கு ரழ்ப்தரம் 
கடதனரிரல் ங்கப்தடுகறன்ந தசபகபப 
ினத்ற கசய்ற்குத் தபரண 
டடிக்பககபப டுப்தற்கரண சறதரரிசுகள். 

15. ர்த்க தரக்கறனரண ிசரப் தண்ப றகழ்ச்சறத் 
றட்டத்பனேம், இபபஞர் கரறல் னற்சற 
றகழ்ச்சறத் றட்டத்பனேம் றப்தடீு கசய்ல். 

குநறத் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபின் 
கதறுததறுகபபக் கூட்டிக் ககரள்ற்குத் 
தபரண டடிக்பககபப டுப்தற்குத் 
தபரண சறதரரிசுகள். 

16. னபகிபனச் கசய்பகில் ஈடுதட்டுள்ப 
ிசரிகள் கரடர்ந்தும் அச் கசய்பகில் 
ஈடுதட்டினப்தற்கரண கரிகலம், அர்கபப 
கூடி னரணத்பப் கதற்றுத் க்கூடி திந 
ரற்று ிசரச் கசய்பககபில் அல்னது தறு 
கசற்தரடுகபில் ஈடுதடுத்துற்கு உள்ப சரத்றம் 
தற்நற ஆய்வு. 

ககரள்பக குப்தரபர்கள், ிசரிகள் ற்றும் 
திந ப்திணர்கபபத் கபிவூட்டல். 
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2016 ஆம் பேடத்றல் னற்தகரள்ற்குத் றட்டறடப்தட்டுள்ப ஆரய்ச்சறக் கபேத்றட்டங்களும், 
றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந தன்களும். 
 
 

தரடர் 
இன. 

மனப்பு/ றகழ்ச்சறத் றட்டம் அமட றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந ததறுனதறுகள் 

1. இனங்பகில் க்கநற சந்பப்தடுத்னறல் 
ிசரிகள் றர்தரக்கும் திச்சறபணகபபக் 
குபநப்தற்கரக, ிசரிகள் குலக்கபரகச் 
கசற்தட தண்டிினப்தறல் உள்ப ரய்ப்னகள். 

குலக்கபரகச் கசற்தட்டு சந்பப்தடுத்ல் 
திச்சறபணகபபத் ீர்த்துக் ககரள்லம் னபநப 
திதல்ப்தடுத்துற்கரக டுக்க தண்டி 
டடிக்பககலம், ககரள்பக ரீறினரண 
சறதரரிசுகலம். 

2. இனங்பகில் னற க்கநற தங்கல் ங்கல் 
பனபப்தில் கரப்தடுகறன்ந உற்தத்றத் 
ம் கரடர்தரண திச்சறபணகள். 

க்கநற, தங்கபின் த்றல் கரப்தடுகறன்ப 
தனணீங்கபபக் கட்டுப்தடுத்ற அற்நறன் த்பக் 
கூட்டுற்குத் தபரண டடிக்பககபப 
டுத்ல். 

3. தல்தறு ட்டங்கபபனேம் தசர்ந் 
ிசரிகபிணரல் உிர் தீபடரசறணி ற்றும் 
உிர் உப் தரபண கரடர்தில் ஆய்வு 
கசய்ல். 

சுகரர ரீறிலும், சுற்நரடல் ரீறிலும் றகச் 
சறநந் ிசர உற்தத்றகபப ினத்ற 
கசய்ற்கரக, ிசர இசரணப் 
கதரனட்கலக்குப் தறனரக உிர் .......... 
உற்தத்றகபபப் தரிப்தப 
திதல்ப்தடுத்துற்கரக, கரப்தடுகறன்ந 
படகபபக் கட்டுப்தடுத்துற்கரண சறதரரிசுகள். 

4. எனங்கறபந் ீர்ப னகரபத்து 
னபநப ிசரப் தண்ப ட்டத்றல் 
அனல் கசய்ல் – றர்கரன ீர்ப் 
தற்நரக்குபநக்கரண ீர்வு. 

எனங்கறபந் ீர் னகரபத்து னபநப 
கற்நறகரக்கறக் ககரள்ற்கரண ககரள்பக 
ரீறினரண சறதரரிசுகள். 

5. குபங்கலக்கு அடிில் ண்டல் ண் தடில் 
னெனம் ணி டடிக்பககள் ீதும் 
ிசரத்றன் ீதும் கசலுத்றனேள்ப ரக்கங்கள். 

- 

6. இனங்பகின் டதகுறில் ிசரத்துபந 
அதிினத்ற கரடர்தரக லந்துள்ப 
திச்சறபணகள், படகள், திக்குகள் ற்றும் 
ரய்ப்னகள். 

குநறத் திதசத்றல் கரப்தடுகறன்ந ிசர 
அதிினத்ற சரர்ந் திச்சறபணகபபத்  ீர்ப்தற்கரக 
டுக்க தண்டி டடிக்பககள் கரடர்தரண 
சறதரரிசுகள். 

7. இனங்பகின் கன்கலழ் உனர் ன ிசரப் 
தண்ப னபநபகபின் றபனததநரண 
ன்ப, திச்சறபணகள், அற்பநத் 
ீர்ப்தற்கரண ீர்வு னபநகள். 

கன்கலழ் உனர் ன ிசரப் தண்ப 
னபநபகபில் கரப்தடுகறன்ந திச்சறபணகலம் 
அற்பநத் ீர்ப்தற்கரண ககரள்பக ரீறினரண 
தரசபணகலம். 

8. அபச்சறன் அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கலடன் கரடர்னதட்ட கல்கபபச் 
தசகரிப்தற்கரக தகரப்தடுகறன்ந அச 
ஆய்வுகள். 

அதிினத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலடன் 
கரடர்னபட திச்சறபணகபபத் ீர்ப்தற்கரண 
சறதரரிசுகள். 
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2016 ஆம் பேடத்றல் னற்தகரள்ற்குத் றட்டறடப்தட்டுள்ப திற்சற றகழ்ச்சறகளும் 
றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந ன்மகளும் 
 
தரடர் 
இன. 

மனப்பு/ றகழ்ச்சறத் றட்டம் அமட றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந ததறுனதறுகள் 

1. கறரற சனக அதிினத்றத் றட்டங்கபபத் 
றட்டறடுற்கும் னகரப கசய்ற்கும், 
தங்குதற்நல் னபநபபப் தன்தடுத்துல் 
கரடர்தரண திற்சற றகழ்ச்சற – 03 

கன அதிினத்றத் துபநில் ஈடுதட்டுள்ப அச 
உத்றதரகத்ர்கலக்கரண, சனெக றட்டங்கபப 
குப்தது கரடர்தரண திற்சற. 

2. சனெக உிதரட்டம் கரடர்தரண திற்சற 

றகழ்ச்சற - 06 
கறரற அதிினத்றத் துபந கனத்றட்டங்கபில் 
ஈடுதட்டுள்ப உத்றதரகத்ர்கபின் அநறபனேம், 
றநபணனேம் பர்த்ல். 

3. திற்சற அபிக்கும் னபந கரடர்தரண திற்சற 
றகழ்ச்சற - 01 

கனத் துபநில் கபிக்கப ட்டத்றல் இனக்கும் 
திற்சறரபர்கலக்குப் திற்சறபித்ல். 

4. சந்பப்தடுத்ல் கரடர்தரண திற்சற றகழ்ச்சற 
- 04 

சந்பப்தடுத்ல் ிரிரக்கல் றட்டறடல் கரடர்தரக 
ிசர ிரிரக்கல் உத்றதரகத்ர்கபின் 
அநறபனேம், றநபணனேம் பர்த்ல். 

5. கன அபப்னகபப லுவூட்டும் திற்சற 

றகழ்ச்சற - 50 
கன அபப்னகபின் பனர்கலக்குப் 
திற்சறபித்ல். 

6. கனத்றட்டத் றட்டறடல் ற்றும் 
னகரபத்தும் கரடர்தரண திற்சற றகழ்ச்சற 

அதிினத்ற உத்றதரகத்ர்கபின் கனத்றட்ட அநறப 
ினத்ற கசய்ல். 

7. தரற்ந தகரதரக்கறனள்ப 
தம்தபகரன்பந உனரக்குற்கரக ச்சுக் 
கனக்கர ிசரத்துபந கரடர்தரண 
திற்சறப் தரடகநற – 25 

சறறுீக தரய்க்கு உட்தட்ட திதசங்கபில் சூல் 
தசற்ந றபனததநரண திர்ச் கசய்பகின் தக்கம் 
றனம்னற்கு, தபரண அநறபப் கதற்றுக் 
ககரடுத்ல். 

8. ஆரய்ச்சறக் கனத்ங்குகள் றறுணத்றன் ஆரய்ச்சறக் கண்டுதிடிப்னகள்  
கரடர்தரக உரி ப்திணர்கபபத் கபிவூட்டல். 

9. னிினறல் கல் னபநப ற்றும் 
இனக்கனபந கன்கதரனள் கரடர்தினரண 
கல் கரறல்தட்த திற்சற றகழ்ச்சற. 

குநறத் கன்கதரனபபப் தரித்து அதிினத்ற 
றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபின் ததரது கல்  
கரறல்தட்தத்பப் தரிப்தது கரடர்தில் 
அதிினத்ற உத்றதரகத்ர்கபிடனள்ப றநபண 
பர்த்ல். 
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9.6 அறுமடக்குப் திந்ற தரறல்நுட்த றறுணம் 
 

திரண னரக்கங்கள்: 
 

i. தற்நறணப் திர்கள், திந கபப் திர்கள், க்கநற, தங்கள், ண்கய்ப் திர்கள் ற்றும் 
ரசபணத் றிப் திர்கள் கரடர்தில் கதரனத்றல்னர அறுபடக்குப் திந்ற தன்தரடு, 
கபஞ்சறப்தடுத்ல், தணிடல் (குத்பத்ல்) கரறல்தட்தங்கபபப் தன்தடுத்துன் 
கரரக, அப் கதரனட்கபின் ம் குபநனேம் ததரக்கு, அறுபடக்குப் திந்ற தசங்கபபத் 
ிர்த்து அனூடரக சந்பக்கு ிறதரகறக்கப்தடுகறன்ந அந் அத்றசற உவுப் 
கதரனட்கபின் த்பக் கூட்டுறனூடரக, ிசர க்கலக்கு கதறுற தசர்க்கப்தட்ட து 
உற்தத்றகபப ததரட்டிறகு சந்பில் கர்ச்சறகரண ிபனக்கு ிற்தபண கசய்து ககரள்ற்கு 
னடிதுடன், அனூடரக அர்கபின் னரணம் அறகரித்ல். 
 

ii. தனல்னர கரனங்கபில் ிசரிகலக்கு து ிசர உற்தத்றகபப ல்ன ிபனக்கு 
ிற்தபண கசய்து ககரள்பக் கூடிரறு, கறரப்னந ட்டத்றல் கபஞ்சறசரபன சறகபபனேம், 
தலபடரது ீண்ட ரட்கள் பத்றனக்கும் சறகபபனேம் ினத்ற கசய்லும், இன் னெனம் 
அர்கபது னரணத்பக் கூட்டுலும். 

 

iii. ிசர உற்தத்றப் கதரனட்கபின் உற்தத்றச் கசனபக் குபநக்கும் கதரனட்டு, உபப்ன ஆகக் 
குபநந் ட்டத்றல் தன்தடுத்ப்தடுகறன்ந னன்தணற்நபடந் அறுபடக்குப் திந்ற 
கரறல்தட்த தட்தங்கபப அநறனகம் கசய்ல். 

 

iv. கறரற ிசர க்கபின் னரண ற்றும் கரறல் ரய்ப்திற்கரண சந்ர்ப்தங்கபபனேம் 
ினத்ற கசய்து, அர்கபது ரழ்க்பகத் த்ப உர்த்துற்கரக ிசரத்ப 
அடிப்தபடரகக் ககரண்ட இனரதகரண ிசரத்துபந சரர்ந் பகத்கரறல்கபப கறர 
ட்டம் ப ிஸ்ரித்து ஊக்குித்ல். 

 

v. உள்லர் சந்பில் ஆகக் கூடி தகள்ி உனரகும் ித்றல் ரணிங்கள், தற்நறணப் 
திர்கள், திந கபப் திர்கள், க்கநற, தங்கள் ற்றும் ரசபணத் றிப் திர்கள் 
ன்தற்பநக் ககரண்டு ரரிக்கப்தட்ட உவுப் கதரனள் தரபணப தகர்தரனக்கு த்றில் 
திதல்ப்தடுத்ல். உர் ததரசரக்குபட இவ் பக உவுப் கதரனட்கபின் தகர்ப 
அறகரிப்தறனூடரக ரட்டில் ததரசரக்கு ட்டத்பக் கூட்டுல். 
 

இவ் அபணத்துப் திகபபனேம் றபநதற்றும் பகில் றறுணத்றன் ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற 
றபனம் அதரனத்றல் றறுப்தட்டினப்ததுடன், கரறல்தட்த திசர டடிக்பககபப 
ிபணத்றநன் றக்கரறு தற்ககரள்ற்கரக எனசறன ரட்டங்கபில் கபிக்கப றபனங்கள் 
றறுப்தட்டுள்பண.  
 
இவ் கபிக்கப றபனங்கள் அம்தரபந, தகபிர, கண்டி, யம்தரந்தரட்பட, கதரனறுப, 
குனரகல், ரத்பந, ரழ்ப்தரம், கரனற ஆகற ரட்டங்கபில் றறுப்தட்டுள்பண. ீின் 
பண ரகரங்கபின் கபிக்கப டடிக்பககள் அதரனம் ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற 
றபனத்றன் ிரிரக்கல் திரிிணரல் னன்கணடுக்கப்தடுகறன்நது. 
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2015 அதிிபேத்ற கபேத்றட்டங்கபின் பன்னணற்நம் – 2015 ஆகஸ்ட் 31 ம 
 

 

கபேத்றட்டம் 

இனக்கு பன்னணற்நம் 
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1. அரிசறின் த்பக் 
கூட்டும் பகில் 
னறரக அரிசற 
ஆபனகபப 
ஆம்தித்லும், 
ணீப்தடுத்லும் 

02 60 20 0.2 05 143 11 0.0156 

2. ரசபணத் 
றிங்கபப 
குத்பக்கும் 
றபனங்கபப 
ஆம்தித்ல் 

02 60 10 0.1 01 19 01 0.0131 

3. ண்ப 
டித்கடுத்பன 
அநறனகம் கசய்ல் 

02 60 05 0.1 0 0 01 0 

4. அரிசற ரவு 
ஆபனகபப 
ஆம்தித்ல்/ 
ணீப்தடுத்ல் 

திற்சறச் 
கசனர்
வு – 1 
 
திற்சறப் 
தரடகநற 
– 4 

30 
120 

20 0.15 திற்சறச் 
கசனர்வு 
– 1 
 
திற்சறப் 
தரடகநற – 
2 

72 06 0.05 

5. தஞ் சரர்ந் 
உற்தத்றக் 
பகத்கரறல்கபப 
ஆம்தித்ல் 

02 60 10 0.2 01 06 04 0.0104 

6. அரிசற சரர்ந் உற்தத்ற 
அனகுகபப றறுவுல் 

02 60 10 0.1 0 0 02 0 

 
 

தரறல்நுட்த அநறமப் தரிரநறக் தகரள்பல் 
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அதிிபேத்றக் கபேத்றட்டங்கள் – 2016 
 

 கபேத்றட்டத்றன் ததர் 
றப்தீடு 

தசய்ப்தட்ட 
தரமக (பை.) 

01. ணீரணதும் கதரனத்ரணதுரண கரறல்தட்தங்கபப அநறனகம் 
கசய்றனூடரக க்கநற, தங்கபின் ங்கல் கரறற்தரட்பட 
தம்தடுத்துன் னெனம் அறுபடக்குப் திந்ற தசங்கபபக் 
குபநத்ல். 

475,000.00 

02. இனங்பகில் ரசபணத் றிப் திர் குத்பத்ல் 
பகத்கரறல்கபப அதிினத்ற கசய்ல். 

115,000.00 

03. ண்கய் டித்கடுத்ல் சரர்ந் ிசர சறறு கரறல்னற்சறகபப 
ற்தடுத்ல். (ள்ல, இலுப்பத) 

60,000.00 

04. இனங்பகில் அரிசறர உற்தத்ற/ குத்பத்ல் பகத்கரறல்கபப 
தம்தடுத்ல். 

100,000.00 

05. உர் த்றனரண அரிசற ஆபனகபப ணீப்தடுத்லும், அரிசற 
ஆபனகபப றறுவுலும். 

100,000.00 

 தரத்ம் 850,000.00 
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9.7 னசற உவு ஊக்குிப்புச் சமத 
 

தசற உவு ஊக்குிப்னச் சபத 1973 இல் இனங்பக தசற தட்டிணி எறப்ன இக்கச் சபத னும் 

கதரில் தரரலன்நச் சட்டத்றணரல் ரதிக்கப்தட்ட றறுணகரன்நரகும். 2009.05.15 ஆம் றகற 
படகதற்ந அபச்சபக் கூட்டத்றன் ததரது இந் றறுணத்றன் கதப தசற உவு 
ஊக்குிப்னச் சபத ண ரற்றுற்குத் ீர்ரணிக்கப்தட்டது. 1973 இல் இனங்பக தசற தட்டிணி 
எறப்ன இக்க சபதப றறுவுற்கு, க்கற ரடுகள் சபதிணதும் அத ததரன்று உவு ற்றும் 
ிசர அபப்திணதும் (Food and Agriculture Organization – FAO) ஆவு கறபடத்து. இந் 
றறுணம் கத்கரறல் அபச்சறன் கலழ் இங்குகறன்ந சபதகரன்நரகும். ஆம்தத்றல் இச் சபத 
சறதற்தரட்டரபரகவும், கபிரட்டு உிின் கலழ் இங்குகறன்ந கனத்றட்ட 
எனங்கறபப்தரபரகவும் கசற்தட்டது. 1978 கரடக்கம் இச் சபத தல்தறு சனெக அதிினத்றத் 
றட்டங்கபப ரதண ஆம்தித்து அனல் கசய்துடன், இன் தரக்கம் ரகணில், இனங்பகில் 
சறநறபினரண ிசர டடிக்பககபில் ஈடுதடும் ிசர க்கலக்குச் தசபரற்றுரகும். 
 
 
அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் - 2015 
 
2015 ஆம் னடத்றல் ததரசரக்குப் கதரற றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் கசய்ப்தடுறல்பன ன்ததுடன், 
சுததர, வ்ததர, சறசுததர ததரசரக்கு உவுகபப து ிற்தபண றபனங்கள் ஊடரக 
ிறதரகறப்தற்கு டடிக்பக டுக்கப்தட்டுள்பது. இற்கு தனறகரக, ரரதயன்திட்டி, 
ககறபப ிசர உற்தத்ற ிற்தபண றபனங்கலம் னடம் னலனம் இங்கறண. 2014 
ஆகஸ்ட் ரத்றனறனந்து றற எதுக்கலடுகள் கறபடக்கப் கதற்நணரல் ிசரப் தண்ப 
அதிினத்றப் திகள் ஆம்திக்கப்தட்டண. 2015 ஆம் னடத்றல் கறபடக்க தண்டிினந் 
றறினறனந்து கறபடக்கப் கதற்ந றறப ஈடுதடுத்ற ிசரப் தண்பகபில் திர்ச் கசய்பக 
டடிக்பககள் ஆம்திக்கப்தட்டண. தலும், சுந்றல் ஸ்தனரனட் றறுணம் ரரதயன்திட்டிக்குக் 
ககரண்டு ப்தட்டது. இது ற்சம் கயல்றனட் ணப் கதர் ரற்நப்தட்டு இங்கற னகறன்நது. 
இன் னெனம் து னெரபர் உண்ட உள்லர் உவு பககபப சுபப்தற்கு க்கலக்கு 
ீண்டும் ரய்ப்னக் கறட்டினேள்பது. 
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2015.08.31 ம பன்னணற்நம் 
 

தசற்தரடுகள் பன்னணற்நம் 2015.08.31 ம 

இனக்கு/ 
பன்னணற்நம் 

றற 

ததௌீக பன்னணற்நம் 
பேடரந் 
தசனவுகள் 

(பை.ற.) 

பேரணம் 
(பை.ற.) 

ரற்றுதபட - 
ரரதயன்திட்டி 

இனக்கு 7.00 8.50 ரகபரன்றுக்கு அறகரக தச் 
கசடிகள் ிற்தபணரதுடன், 
க்கநற, னர்ச் கசடிகலம் 
ிற்தபணரகறன்நண. 

னன்தணற்நம் 3.85 5.07 

ரற்று தபடனேம், ிசர 
உற்தத்ற ிற்தபண 
றபனனம் – ககறபப 

இனக்கு 55.0 59.00 தம், னர், க்கநறச் கசடிகபப 
இங்கு கதற்றுக் ககரள்பனரம். னன்தணற்நம் 27.2 30.2 

சுததர கனத்றட்டம் இனக்கு - - 29,173 சுததர ததரசரக்குப் 
தக்கற்றுகள் உற்தத்ற 
கசய்ப்தட்டண. 

னன்தணற்நம் - 1.46 

வ்ததர கனத்றட்டம் இனக்கு - - 12,950 வ்ததர ததரசரக்குப் 
தக்கற்றுகள் உற்தத்ற 
கசய்ப்தட்டண. 

னன்தணற்நம் - 2.85 

சறசுததர கனத்றட்டம் இனக்கு - - 250 சறசுததர ததரசரக்குப் 
தக்கற்றுகள் உற்தத்ற 
கசய்ப்தட்டண. 

னன்தணற்நம் - 0.05 

ிதசட அரிசற ர கனப இனக்கு - - 18,900 ிதசட அரிசற ர கனப 
தக்கற்றுகள் உற்தத்ற 
கசய்ப்தட்டண. 

னன்தணற்நம் - 1.17 

ிதசட அரிசற ர தரபச 
கனப 

இனக்கு - - 18,900 ிதசட அரிசற ர தரபச 
கனப தக்கற்றுகள் உற்தத்ற 
கசய்ப்தட்டண. 

னன்தணற்நம் - 1.89 

கயல்ற னட் உகம் இனக்கு 24.0 26.0 உள்லர் உவுகள், கறங்கு 
பககள், தரம்தரி அரிசற 
ன்தற்பந இங்கு கதற்றுக் 
ககரள்பனரம். 

னன்தணற்நம் 8.43 9.85 

னத்பன ிசரப் 
தண்ப அதிினத்ற 

இனக்கு 2.594 - 02 ிசரக் கறறுகள் 
அபக்கப்தட்டண. ரபணகள் 
டுப்ன  தனற அபக்கப்தட்டது. 
4,500 கற.கற. தசரபம், 37 கற.கற. 
ததரஞ்சற, 121 கற.கற. கத்ரி 
ிபபச்சல் கதநப்தட்டண. 

னன்தணற்நம் 1.47 0.19 

ணல்ின ிசரப் 
தண்ப அதிினத்ற 

இனக்கு 3.6736 - சுந்றல் கல் 4.5 க்கரில் 
கசய்பக தண்ப்தட்டது. 100 கற.கற. 
கல், 26 கற.கற. தற்நம், 72 கற.கற. 
கத்ரி ிபபச்சல் 
கதநப்தட்டதுடன், கட்பட 
னனங்பக 100 கசடிகள் 
டப்தட்டண. 

னன்தணற்நம் 1.67 0.219 

அம்தனரந்தரட்பட 
கனத்றட்டம் 

இனக்கு 11.26 0.0 றற எதுக்கலடுகள் 
எதுக்கப்தடரறணரல் அதிினத்றப் 
திகள் தற்ககரள்பப்தடில்பன. 

னன்தணற்நம் 0.0 0.0 

தசணப் தசபப உற்தத்ற இனக்கு 3.0 5.0 250 கற்நறக் கரன் தசணப் 
தசபபப உற்தத்ற கசய்ல். 
60 கற்நறக் கரன் தசணப் தசபப 
உற்தத்ற கசய்ப்தட்டது. 

னன்தணற்நம் 0.2326 0.21 
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2016 ஆம் பேடத்றல் அபல் தசய்ற்கு றர் தரர்க்கும் அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கள் 
 

தரடர் 
இன. 

தசற்தரடு றற இனக்கு 

தசனவு (பை.ற.) பேரணம் 
(பை.ற.) 

1. குக்கன் ரணித்பப் தரித்து ரணி உவு உற்தத்ற 
கசய்ல் 

0.584 - 

2. கம்தயர ரட்டத்றல் தரடசரபன ரர்கபின் ததரசரக்கு 
ட்டத்பக் கூட்டுல் 

180.229 - 

3. னத்பன, ணல்ிபன, அம்தனரந்தரட்பட ிசரப் 
தண்பகபில் சுற்றுனர ிடுறகபப அபத்ல் 

19.776 - 

4. ஆசறர்கலக்கரண திற்சற ஊடரக ரர்கபின் ததரசரக்கு 
ட்டத்பக் கூட்டுல் 

8.128 - 

5. ததரசரக்கு கரடர்தில் ஆசறரிர்கபபத் க பிவூட்டல் 0.00138 - 

6. தரம்தரி கற் கசய்பக ிசரிகபப ஊக்குித்ல் 5.27 - 

7. கதனந் தரட்ட க்கபின் அரிசற ர தகர்ப அறகரித்ல் 12.34 - 

8. தசரபத்பப் தன்தடுத்ற ரணி உப உற்தத்ற கசய்ல் 0.662 - 

9. இபபஞர்கபின் தனத்ப ஈடுதடுத்துன் னெனம் ரழ்ப்தர 
கத்கரறல் அதிினத்ற 

5.06 - 

10. கயல்றனட் உகம் – ரரதயன்திட்டி 15.0 17.0 

11. ரற்று தபட – ககறபப 1.6 21.0 

12. ிசர உற்தத்ற ிற்தபண றபனம் – ரரதயன்திட்டி 5.0 7.0 

13. ிசர உற்தத்ற ிற்தபண றபனம் – ககறபப 30.0 32.0 

14. தசணப் தசபப உற்தத்ற 2.0 2.8 
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9.8 இனங்மக  ிசர ஆரய்ச்சற தகரள்மகப் னதம 
 

1987 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் இனக்கச் சட்டத்றன் னெனம் 1987 றகசம்தர் ரம் இனங்பக ிசர 
ஆரய்ச்சற ககரள்பகப் ததப றறுப்தடுகறன்நது. ிசரத்துபந சரர்ந் ஆரய்ச்சறக் 
ககரள்பககபப குத்லும், னன்னுரிபப்தடுத்லும், றற சறகபப ங்குல், அற்பந 
றப்தடீு கசய்ல், ீபரய்வு கசய்ல், னன்கணடுக்கப்தடுகறன்ந ஆரய்ச்சறகபப சறநந் னபநில் 
எனங்கறபத்ல், னகரப கசய்ல் ன்தணத இப் ததப ரதிக்கப்தட்டன் திரண 
தரக்கங்கபரகும். இற்கு தனறகரக ிசர ிஞ்ஞரணிகலக்குப் திற்சற அபிப்தற்குத் 
தபரண ற்தரடுகபபச் கசய்தும் இப் ததபக்கு எப்தபடக்கப்தட்டுள்ப னக்கற கதரறுப்தரகும். 
 
2015 ஆம் பேடத்றல் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபின் றற பன்னணற்நம்: 
 
1. னசற ிசர ஆரய்ச்சறத் றட்டம் 
 

தசற அதிினத்றப தரக்கரகக் ககரண்டு கரறல்தட்தத் ீர்வுகபப திரணரகக் ககரண்டு 
தசற ிசர ஆரய்ச்சறத் றட்டம் – 2015 ரரிக்கப்தட்டுள்பது. இறல் ிசரத்துபநில் 
இந்றரக்கல், ிப ற்றும் டுபகப் கதரனள் உற்தத்ற, இற்பக ப னகரபத்தும், 
அனங்கர னர்ச் கசய்பக, றனக பர்ப்ன ஆகற துபநகள் ீது கணம் கசலுத்ப்தட்டுள்பது. இவ் 
ஆரய்ச்சறகள், து ததபனேடன் இபக்கப்தட்டுள்ப தசற றனர் குலிணதும், ஆரய்ச்சற 
றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள், கனத்றட்டங்கள் கரடர்தரண குலக்கபிணதும் அங்கலகரத்பப் கதற்நறனப்ததுடன், 
இப றப்தடீ்டிற்கு உட்தடுத்ப்தடும். 
 
கசடி இணினத்ற கரடர்தரண 11 கனத்றட்டங்கள், ஜீத் கரறல்தட்தம் கரடர்தரண 05 
கனத்றட்டங்கள், கசடிப் தரதுகரப்ன கரடர்தரண கனத்றட்டங்கள் 10, அறுபடக்குப் திந்ற 

கரறல்தட்தம் கரடர்தரண கனத்றட்டங்கள் 02, கரல்பட பர்ப்ன கரடர்தரண கனத்றட்டங்கள் 10, 
சனெகக் கனத்றட்டங்கள் 02 உள்பிட்டரக 30 கரத்க் கனத்றட்டங்கலக்கு, அற்நறற்குரி றனர் 

குலக்கள் னெனம் னன்கணடுத்துச் கசல்ற்கு 2015 ஆம் னடத்றல் னடிந்துள்பது. 
 
2. னசற ிசர ஆரய்ச்சறக் தகரள்மககளும் பன்னுரிமகளும்:   
 

2012 – 2016 கரனப்தகுறக்கரக தசற ிசர ஆரய்ச்சறக் ககரள்பக ரரிக்கப்தட்டு 
கபிிடப்தட்டுள்பது. இக் ககரள்பக னெனம் ிசரத்துபநில் கரப்தடுகறன்ந குபநதரடுகள், 
ணி ப அதிினத்றனேம் ப னகரபத்துனம், ிசரத்துபந சரர்ந் அநறபப் தகறர்ந்து 
ககரள்பல் னனரண ல்னரத் துபநகலம் கணத்றற் ககரள்பப்தட்டுள்பது. 
 
62 பகரண ிசர இந்ற உதகங்கள் கரடர்தில் தசற னன்னுரிப 
குக்கப்தட்டுள்பதுடன், இற்பக ப னகரபத்தும், தசண ிசரம் ன்தண கரடர்தில் 
னன்னுரிபகள் குக்கப்தட்டு னகறன்நண.        
 
3. னசற ிசர ஆரய்ச்சற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபின் உற்தத்ற ிமபவுப் ததபேக்கத்ம 
அறகரித்ல்:  
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2015 னைன் ரம் கரடக்கம் றகசம்தர் ரம் பினரண கரனப்தகுறக்கு, ற்சம் னன்கணடுத்துச் 
கசல்னப்தடுகறன்ந ல்னர தசற ிசர ஆரய்ச்சறத் றட்டங்கபிணதும் றப்தடீ்டு டடிக்பககள் 
னடிக்கப்தட்டுள்பண. இம் றப்தடீ்டு அநறக்பககபப 2015 ஜணரி ரபில் னர்த்ற கசய் 
னடிந்து. 
 
2015 ஆம் னடத்றற்கரண கசடிப் தரதுகரப்ன கரடர்தரண கனத்றட்டங்கபின் றப்தடீ்டு அநறக்பககள் 

2015 னைன் ரம் 19 ஆம் றகற சர்ப்திக்கப்தட்டது. தசண ிசரம் கரடர்தரண கனத்றட்டங்கபின் 
இறுற றப்தடீ்டு அநறக்பககள் ரரிக்கப்தட்டு னடிக்கப்தட்டுள்பண.       
 
4. ஆரய்ச்சற றறுணங்கள் தரடர்தரண சறதரரிசுகளும் றறுவுலும் 
 

INFORM (Information for Agriculture Research Managers) றகழ்ச்சறத் றட்டம் கரடர்தில் 03 
றறுணங்கலக்குப் திற்சற அபிக்கப்தட்டுள்பண. தலும் 11 றறுணங்கலக்கரண வுக் தகரப்னகள் 

சலரக்கல் னற்றுப் கதற்றுள்பண. தசற ட்டத்றனரண 02 வுக் தகரப்னகள் னர்த்ற கசய்ப்தட்டு 
னடிக்கப்தட்டுள்பண. இவ் அநறக்பகின் கலழ் ணி பங்கள் கரடர்தரண கல்கலம் அத ததரன்று 
அந்ந் றறுணங்கபிணரல் ற்சம் னடிக்கப்தட்டுள்ப கனத்றட்டங்கள்  கரடர்தரண கல்கலம் 
வு – கசனவும் சர்ப்திக்கப்தட்டுள்பண. 
 
AGRINET தகரபின் கலழ் ற்சம் னத்க ிதக் ககரத்து து றறுணத்றன் இபத் 
பத்றனூடரக கபிிடப்தட்டுள்பதுடன், னற ிதக் ககரத்ரக தப்தரசறச் கசய்பக கரடர்தரகவும் 
ட்சற கரடர்தரகவும் ிதக் ககரத்கரன்பந கபிிட டடிக்பக டுக்கப்தட்டுள்பது. 
 
2012 INFORM (Information for Agriculture Research Managers) வுகள் தசகரித்ல் னர்த்ற 
கசய்ப்தட்டினப்தினும், இநப்தர் ஆரய்ச்சற றறுணம், திபன ஆரய்ச்சற றறுணம் ஆகற 
றறுணங்கபின் கபிக்கப வுக் தகரப்னகள் கதற்றுக் ககரள்பல் ற்சம் னர்த்ற கசய்ப்தட்டு 
னகறன்நண. இற்பந 2015 னட இறுறக்கு னன் னர்த்ற கசய்ற்கு டடிக்பக டுக்கப்தட்டு 
னகறன்நண. 
 
2013 INFORM (Information for Agriculture Research Managers) வுகள் தசகரித்ல் னர்த்ற 
கசய்ப்தட்டினப்தினும், இநப்தர் ஆரய்ச்சற றறுணம், திபன ஆரய்ச்சற றறுணம், கரல்பட ப 
ஆரய்ச்சற றறுணம், ிசரத் றபக்கபம் ஆகற றறுணங்கள் கரடர்தரண வுகள் 
தசகரிக்கப்தட்டு னகறன்நண. 
 
2014 INFORM (Information for Agriculture Research Managers) ல்னர றறுணங்கபிடறனந்தும் 
வுகபபச் தசகரிக்கும் டடிக்பககள் ற்சம் ஆம்திக்கப்தட்டுள்பண. 
 
5. ஆரய்ச்சற றறுணங்கள் தரடர்தரண தபி ீபரய்வு றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
 
சறறு ற்றுறப் திர்கள் தறவு கரடர்தரண கபி ீபரய்ிற்கரக தபரண டடிக்பககள் 
டுக்கப்தட்டு னகறன்நண. 
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6. (அ) சர்னச ிசர ஆரய்ச்சறக் கபேத்ங்கு 
 

து றறுணத்றணரல் னற் டபரக எலங்கு கசய்ப்தட்ட சர்தச ிசர ஆரய்ச்சறக் 
கனத்ங்கு 2014 ஆகஸ்ட் 11, 12 ஆம் றகறகபில் ககரலம்ன இனங்பக ன்நக் கல்லூரி பில் 
படகதற்நது.  
 
இக் கனத்ங்கு, உவு ற்றும் ததரசரக்குப் தரதுகரப்ன ற்றும் இற்பக ரற்நங்கள் கரடர்தரண 
ஆரய்ச்சறத் கல்கபபப் தரிரநறக் ககரள்ற்கரண ிஞ்ஞரண ரீறினரண தின்ணிப குக்கும் 
கதரனட்டு எலங்கு கசய்ப்தட்டது. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கு உனகறன் தல்தறு தரகங்கபினறனந்தும் 
ிண்ப்தங்கள் கறபடக்கப் கதற்நதுடன், அற்றுள் 180 கதரறப்னப் தத்றங்கலம், கண்கரட்சறக்கரக 128 
ிஞ்ஞரணப் தத்றங்கலம் கரிவு கசய்ப்தட்டண. கனரறற ஆர்.ஸ். ததரடர உள்பிட்ட றனர்கபின் 
பனபில் இவ் பதம் டரத்ப்தட்டதுடன், இறல் தங்குதற்நறதரரின் ண்ிக்பக 330 ஆகும். 
 
(ஆ) 2014 னசற ிபேது ிர 
 

ிசர ஆரய்ச்சறத் துபநில் சறநந்து ிபங்கும் ஆரய்ச்சற உத்றதரகத்ர்கபப ஊக்குிக்கும் 
தரக்குடன் து றறுணத்றணரல் ஆம்திக்கப்தட்ட தசற ினது ிர 2014 ஆம் னடத்றற்கரக 
டரத்ப்தட்டது. இன் ததரது றகச் சறநந்து ிபங்கும் ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கள் கரிவு 
கசய்ப்தட்டு ினது ங்கப்தட்டது. இறல் திரண ினது ததரபணப் தல்கபனக்ககத்றன் 
ததரசறரிர் ஞ்சறத் ரதர உள்பிட்ட குலிணரல் தற்ககரள்பப்தட்ட “உனர் ன ண்ப 
மகப்தடுத்லும், னசப்தடரக்கலும்” கரடர்தரண கனத்றட்டத்றற்கு ங்கப்தட்டது. 
 
(இ) ஆரய்சறக் தகரடுப்தணவு றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
 

ிசரத்துபநில் கரப்தடுகறன்ந சரல்கபப கற்நற கரண்தற்கரக னன்கணடுக்கப்தடுகறன்ந றகச் 
சறநந் ட்டத்றனரண ஆரய்ச்சறகபப ஊக்குிக்கும் கதரநறனபநரக, அவ்ரநரண ஆரய்ச்சறகபில் 
ஈடுதடும் ஆரய்ச்சற உத்றதரகத்ர்கலக்கு ஊக்குிப்னக் ககரடுப்தணகரன்பநச் கசலுத்துற்கு 
அசரங்கம் டடிக்பக டுத்துள்பது. இற்கரக னகரபத்துச் தசபகள் றபக்கபத்றணரல் 
2/2014 ஆம் இனக்கச் சுற்நநறக்பக கபிிடப்தட்டுள்பது. அச் சுற்நநறக்பகக்கு அப கசற்தட்டு, 
து றறுணத்றணரல் ிசரத்துபநபச் தசர்ந் ஆரய்ச்சற உத்றதரகத்ர்கலக்கு இவ் 
ஊக்குிப்னக் ககரடுப்தணவுகபபச் கசலுத்துற்கு டடிக்பக டுக்கப்தட்டது. இதுப ஆரய்ச்சறக் 
ககரடுப்தணப 38 ஆரய்ச்சற றனர்கலக்குப் கதற்றுக் ககரடுப்தற்கு டடிக்பக டுக்கப்தட்டுள்பப 
குநறப்திடத்க்கது. இனங்பக ிசர ஆரய்ச்சற ககரள்பகப் ததபச் சட்டத்றற்கரக சறதரரிசு 
கசய்ப்தட்ட றனத்ங்கள் ததபின் அங்கலகரத்றற்கரக சர்ப்திக்கப்தட்டுள்பது. 
 
7. இனங்மக அசரங்கத்றற்கும் னசற ிசர ஆரய்ச்சற பமநமக்கும் இமடில் ஒபே 
இமடபகதட்மட ற்தடுத்ற குத்மத்ல் 
 
8. ஆரய்ச்சற றறுணங்களுக்கறமடில் ஆரய்ச்சற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கமப குத்ல்: 2015 ஆம் 
னடத்றற்கரண றற எதுக்கலடுகள் றர்தரர்க்கட்டுள்பண.  
 
9. கல்கமபப் ததற்றுக் தகரள்ற்கரண ிறப்புர்வு றகழ்ச்சறத் றட்டம்  
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2015 ஆம் னடத்றற்கரக து றறுணத்றன் தசற ிசர ஆரய்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் இந் 
றகழ்ச்சறத் றட்டம் அனல் கசய்ப்தட்ட ததரறலும் றற எதுக்கலடுகள் றர்தரர்க்கட்டுள்பண.  
 
10. னசற ற்றும் சர்னச ஆரய்ச்சற றறுணங்களுக்கறமடில் தரடர்புகமபப் னதிச் 
தசல்னல்:  
 

ஆசற, தசுதிக் ிசர ஆரய்ச்சற சங்கத்றணரல் ற்தரடு கசய்ப்தட்டு 2014 கதப்ரி ரம் 17 – 28 
றணங்கபில் இந்றரின் னதுடில்னற கரில் படகதற்ந கசடி தணு தரதுகரப்ன கரடர்தரண 
குறுகறகரனப் திற்சற ற்றும் உவுப் தரதுகரப்ன கரடர்தரண திற்சற ிசரத் றபக்கபத்றற்கு 
து றறுணத்றன் னெனம் கதற்றுக் ககரடுக்கப்தட்டது. து றறுணத்றற்கும் ரய்னரந்து ADPC 

றறுணத்றற்கும் இபடினரண னரிந்துர்வு உடன்தடிக்பகின் பவு ரரிக்கப்தட்டு, ற்சம் 
அந் றறுணத்றற்கும், கபிரட்டலுல்கள் அபச்சறற்கும் அனுப்தி பக்கப்தட்டுள்பண. 
 
றனர்கள் தனர் கனந்து ககரண்ட ட்தகப்தறபன (கரனறபன) ரற்நங்கள் கரடர்தரண 
கசனர்கரன்று 2015 னைன் 25 ஆம் றகற து றறுணத்றன் னெனம் டரத்ப்தட்டது. இற்கு ADPC 

றறுணம் எத்துபப்ன ங்கறதுடன், இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 50 ஆரய்ச்சற 
உத்றதரகத்ர்கபபக் ககரண்ட குலகரன்நறற்கு திற்சற அபிக்கப்தட்டது. 
 
2015 த ரம் 12 ஆம் றகற படகதற்ந APPAARI றபநதற்றுக் குலக் கூட்டத்றல் து 
றறுணத்பப் திறறறப்தடுத்தும் பகில் றறுணத் பனர் தங்குதற்நறணரர். 
 
து றறுணத்றற்கும் APPAARI றறுணத்றற்கும் இபடினரண எப்தந்த்றன் கலழ் PhD னனபப் 
தரிசறல் ிசரத் றபக்கபத்றற்கு ங்கப்தட்டதுடன், அன் றப்தடீு 2015 ஆகஸ்ட் 3 – 7 ற்றும் 

கசப்கம்தர் 14 – 18 றணங்கபில் தற்ககரள்பப்தட்டது. இறல் து றறுணத்றன் திறறறகலம் 
APPAARI திறறறகலம் தங்குதற்நறணர். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ற்கரனத்றற்கு பக்கறரண ிசரத்துமநபடன் தரடர்புமட திச்சறமணகளுக்குத் ரீ்வு 
கரண்தற்கும், ிசர ஆரய்ச்சற னரசமணகமபத் ரரிப்தற்குரண திற்சற றகழ்ச்சற  
 

இனங்பகில் தசண ிசரத்ப ினத்ற கசய்ப இனக்கரகக் ககரண்டு ககரள்பககபப 
குக்கும் றகழ்ச்சறத் றட்டம் தல் ரகர ஆலணரின் பனபில் படகதற்நது. இறல்  
 

இனங்பக ிசர ஆரய்ச்சற ககரள்பகப் ததபின் னக்கற றகழ்வுகள் 
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றறுணத்பப் திறறறத்துப்தடுத்தும் பகில் உத்றதரகத்ர்கள் தங்குதற்நறணர். இன் ததரது 
தசண ிசரம் கரடர்தினரண ஆரய்ச்சற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபப தசற ட்டத்றற்குக் ககரண்டு 
கசல்ற்கும், அற்நறன் கல்கள் அடங்கற வுக் தகரப்னகபபத் ரரிப்தற்கும் டடிக்பக 
டுக்கப்தட்டு னகறன்நது. 
 
12. ஊறர்களுக்குப் திற்சறபிக்கும் றகழ்ச்சறத் றட்டம்:  
 

இனங்பக ிசர ஆரய்ச்சற னபநபினுள் சர்தச திற்சற அபிப்திற்கரண தபகபப இணங் 
கண்டு, சர்தச திற்சறகலக்கரண றகரட்டல் சறதரரிசுகள் து றறுணத்றணரல் ரரிக்கப்தட்டது. 
 

 தசடிப் தரதுகரப்பு தரடர்தில் குறுகறகரன ற்றும் தட்டப்தின் தடிப்புப் தட்டம் மினரண 
திற்சறகள் 
 

இன் கலழ் 20 கணிஷ்ட ஆரய்ச்சறரபர்கள் கசடிப் தரதுகரப்ன கரடர்தரண குறுகறகரன ற்றும் 
தட்டப்தின் தடிப்ன தட்டப் திற்சறகலக்கரக, ததரபண ிசர தட்டப்தின் தடிப்ன தட்ட 
றறுணத்றற்கு அனுப்தப்தட்டணர். 
 
தலும், இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் இண்டு ஆரய்ச்சறரபர்கள் அறுபடக்குப் திந்ற 
கரறல்தட்தம், ஆய்வுகூடப் தரதுகரப்ன கரடர்தரக திற்சறகபப றபநவு கசய்துள்பணர். 
 
2015 னைன் 22 – 24 ஆம் றகறகபில் ிசரத் கரறல்தட்தப் தரிர்த்பண கரடர்தரண 

திற்சற றகழ்ச்சறின் கலழ் 15 ஆரய்ச்சற உத்றதரகத்ர்கபபக் ககரண்ட குலகரன்நறற்குப் 
திற்சற அபிக்கப்தட்டது. இப் திற்சறின் கலழ் ிபபச்சபன னன் றர்ிப்தற்கரண கிணி 
றகழ்ச்சறகபபப் தரிப்தது கரடர்தில் திற்சற அபிக்கப்தட்டது. 
 
13. னசற ிசர ஆரய்ச்சற பமநமின் தசனரற்றுமக 
 
எப்தந் ஆரய்ச்சற றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் ங்கப்தட்ட ஆரய்ச்சறக் கனத்றட்டங்கபின் 
கதறுததறுகள் கரடர்தரண கசனரற்றுபக அநறக்பக து ததபின் அங்கலகரத்றற்கரக 
னன்பக்கப்தட்டுள்பது. 
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9.9 ிசர, கன கரப்புறுறச் சமத 
 

இனங்பகின் ிசரத்துபநக்கு னபநரண ஆதத்து னகரபத்து னபநகரன்நரக ிசரக் 
கரப்னறுற அநறனகம் கசய்து பக்கப்தட்டு, 1973 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இனக்க ிசரக் கரப்னறுறச் 

சட்டத்றன் கலழ் ரதிக்கப்தட்ட ிசரக் கரப்னறுறச் சபதரணது, 1999 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இனக்க 
ிசர, கன கரப்னறுறச் சட்டத்றனூடரக குநறத் திகள் தலும் ிரிவுதடுத்ப்தட்டது. இந் 
றறுணம் ணது திபத் கரடர்ந் ண்ம் 42 து னடத்றல் கரனடி டுத்து பத்துள்பப 
குநறப்திடத்க்கது. 
 
ிசர ரடு ன்ந ரீறில் ிசரத்துபநப னன்தணற்றுற்கரக, ிசரத்துபந 
டடிக்பககபின் ததரது ற்தடுகறன்ந ஆதத்துகபப னகரப கசய்றல் னக்கற கரிரக 
ிபங்கும் ிபபச்சபன அறுபட கசய்ற்கு னன்ணரண தனத்றல் திர்கலக்கு ற்தடுகறன்ந 
தசங்கபப ஈடு கசய்ற்கரக, ிசர, கன கரப்னறுறச் சபத திரண அச றறுணகரன்நரக 
கசற்தட்டு னகறன்நது. 
 
கற்கரசற ன ரடுகலள் இனங்பகக்கு னற்கரனத்றல் தரசரண கரனறபனின் ரக்கங்கள் 
குபநந் ட்டத்றல் கரப்தட்டினந் ததரறலும், 2010 ஆம் னடம் கரடக்கம் எவ்கரன 
னடனம் ீின் தல்தறு தரகங்கலக்கும் ட்சற, கள்பம்,  தங்கசு ததரன்ந கரிகள் கரரக 
கரடர்ச்சறரக திர்ச் கசய்பககலக்கு தசங்கள் ற்தட்டு னம் ததரக்கு கரப்தடுறன் 
கரரக, ிசரத்துபநக்கரண ஆதத்துகபப னகரப கசய்து அத்றசற அங்ககரன்நரக 
ிபங்கறது. அத ததரன்று, ற்றுற ிசரப் திர்ச் கசய்பகில் தரரி னன்தணற்நம் ற்தட்டு 
னகறன்ந னரில் ிசரத்துபந ஆதத்து னகரபில் அசரங்கத்றன் தங்கபிப்பதப் கதற்றுக் 
ககரடுக்கும் பகில் ிசர, கன கரப்னறுறச் சபத ீது தரரி ம்திக்பக பத்து கசற்தடும் 
றபனகரன்று கரப்தடுரல், இவ் னடத்றனறனந்து ிசரத்துபந ஆதத்து 
னகரபத்துத்றற்கு ிசரக் கரப்னறுறப என தகடரகப் தரிப்தற்கு ல்னரி த் 
றட்டங்கலம் குக்கப்தட்டுள்பண. 
 
அற்கப, உனகறன் அதிினத்றபடந் ரடுகபில் திர்ச் கசய்பகக் கரப்னறுறத் றட்டங்கபப 
அனல் கசய்னேம் ரடுகபிணதும், தல்தறு அபப்னகபிணதும் கரறல்தட்த, தட்த னபநகபபப் 
கதற்று சபதிணரல் ற்கணத உனக ங்கற உினேடன், தசங்கபப றப்தடீு கசய்னேம் ிஞ்ஞரண 
ரீறரண னபநகரன்நரண Index Basics னபநப து ரட்டிற்கு அநறனகம் கசய்ற்கரண 
ஆய்வுகள் னன்கணடுக்கப்தட்டு னகறன்நண. 
 
ிசரத்துபநனேடன் கரடர்னபடரக அனல் கசய்ப்தடுகறன்ந கரல்படக் கரப்னறுற, 
கபஞ்சறசரபனக் கரப்னறுற, உவு இந்ற, ிசர உதகங்கள் கரப்னறுற அத ததரன்று 
ிசரிின் தசனபண இனக்கு பத் சுகசத் சுகரரக் கரப்னறுற, றடீர் ிதத்துக் கரப்னறுற 
உள்பிட்ட கரப்னறுறத் றட்டங்கலம், 2015 னைன் ரம் 15 ஆம் றகற கரடக்கம் ிசரிகள் சரர்தில் 
னென்நரந் ப்ன தரட்டரர் ரகணக் கரப்னறுறத் றட்டனம் சபதிணரல் அனல் கசய்ப்தட்டு 
னகறன்நது.  
 
2013 வு – கசனவுத் றட்ட தரசபண னெனம் தரசபண னன்பக்கப்தட்டு, உ ரணித்பப் 
கதற்றுக் ககரள்லம் ிசரிகபப கட்டர திர்ச் கசய்பகக் கரப்னறுறத் றட்டத்றல் இபத்துக் 
ககரள்லம் “லுக்கு தபிச்சம் – தசமபப் தனம்” கரப்னறுறத் றட்டத்ப அனல் கசய்னேம் கதரறுப்ன  
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2014/15 கதனம் ததரகத்றனறனந்து இச் சபதிடம் எப்தபடக்கப்தட்டுள்பது. அற்கப, ீின் 
எவ்கரன கன தசப றபனனம் உட்தடுரறு ல்னர ிசரிகபிணரலும் ரணி 
ிபனக்குப் கதற்றுக் ககரள்லம் 01 கற.கற. உத்றற்கு னொ. 3/- ீம் அநிட்டுக் ககரள்பப்தட்டு அர்கள் 
இந் கட்டர கரப்னறுறத் றட்டத்றல் இபத்துக் ககரள்பப்தடுகறன்நணர். இன் கலழ் சபதிணரல் 
ற்சம் அனல் கசய்ப்தட்டு னம் திர்ச் கசய்பகக் கரப்னறுறத் றட்டம் அவ்ரதந கரடர்ந்தும் 
அனல் கசய்ப்தடுகன்ததுடன், உ ரணித் றட்டத்றன் கலலம் திர்ச் கசய்பகக் கரப்னறுற 
ங்கப்தடுகறன்நது. 
 
ிசர ஏய்வூறத் றட்டம் னகங் ககரடுத் றற கனக்கடி கரரக 2012, 2013 னடங்கபில் 

ிசர ஏய்வூறக் ககரடுப்தணவு கசலுத்தும் டடிக்பககள் கசனறந்துடன், 2014 ஜணரி 
ரம் கரடக்கம் னற றட்டகரன்நரக அறக ன்பகலடன் கூடி ஏய்வூறக் ககரடுப்தணவு 
கசலுத்தும் திகள் ீண்டும் அனல் கசய்ப்தட்டண. இற்கரக, தபரண றற எதுக்கலடுகள் 
றபநதசரிிணரல் ங்கப்தடுகறன்நது. 2015 ஆகஸ்ட் ரரகும் ததரது இவ் ஏய்வூறத் றட்டத்றன் 

கலழ் ஏய்வூறத்பப் கதந உரித்துபடதரர்கபின் ண்ிக்பக 132,000 ஆகுகன்ததுடன், ரரந்ம் 

ஏய்வூறக் ககரடுப்தணரகச் கசலுத்துற்குச் கசனரகும் கரபக சுரர் னொ. 210.0 றல்னறணரகும். 
 
னற ஏய்வூறத் றட்டத்றன் னெனம் கசய்ப்தட்டுள்ப ற்தரடுகலக்கு அப, னற ஏய்வூறத் 
றட்டத்றற்கு ிசரிகபப இபத்துக் ககரள்பவும் தப ஏய்வூறத் றட்டத்றல் இபந்து 
ககரண்டினந்ர்கபப னற ஏய்வூறத் றட்டத்றற்குள் தசர்த்துக் ககரள்பவும் தண்டிினப்தினும், 
னற ஏய்வூறத் றட்டத்றன் கலழ் கூடி பப் தத்பச் கசலுத்துற்கு ிசரிகலக்கு 
தர்ந்றனத்ல் உள்பிட்ட தன ிடங்கள் கரரக, அற்றுக்கரண ீர்வுகபபப் கதற்றுக் ககரள்லம் 
ப இபண அனல் கசய்ப திற்ததரடுற்கு தர்ந்து. 
 
அற்கப, னற அசரங்கத்றன் 100 ரள் தபனத் றட்டத்றல் ிசரிகள் ற்றும் ீணர் 
சனெகத்றற்கரக னற ஏய்வூறத் றட்டகரன்பந ஆம்திப்தற்கு டுக்கப்தட்ட டடிக்பகின் 
திகரம், னற ஏய்வூறத் றட்டகரன்று ரரிக்கப்தட்டு, இவ் உத்தச ஏய்வூறத் றட்டம் 
அங்கலகரத்றற்கரகச் சர்ப்திக்கப்தட்டுள்பது. 
 
ற்சம் சபதிணரல் அனல் கசய்ப்தடுகறன்ந கற் கசய்பகக் கரப்னறுற ிசரிகலக்கு 
அநறனகப்தடுத்ப்தட்டு 1973 இல் ஆம்திக்கப்தட்ட இந் றறுணம் 2014 ஆம் னடரகும் ததரது, கற் 
கசய்பகப திரணரகக் ககரண்ட உத உவுப் திர், ற்றுறப் திர் உள்பிட்ட இனங்பகக்தக 
உரித்ரண திர்ச் கசய்பககலக்கு கரப்னறுற ங்கும் திில் ஈடுதட்டு னம் னன்தணரடி 
றறுணரகச் கசற்தட்டு னகறன்நது. 
 
1. திர்ச் தசய்மகக் கரப்புறுறத் றட்டங்கள் 
 

 கற் கசய்பக 
 கதரனபரரப் திர்கள் (கதரி கங்கரம், சறநற கங்கரம், றபகரய், உனபபக் கறங்கு) 
 கபப் திர்கள் (தசரபம், குக்கன், உலந்து, றனக்கடபன, கவுப்தி, தறு, தசரர, ள்ல) 
 ற்றுறப் திர்கள் (கற்நறபன, கறுர, றபகு, இஞ்சற) 
 கதனந் தரட்டப் திர்கள் (திபன, கங்கு) 
 க்கநறச் கசய்பககலம், தச் கசய்பககலம் 
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 னர்ச் கசய்பக 
 உத கதனந் தரட்டப் திர்கள் (னந்றரிபக, கறும்ன) 

 
2. கரல்பட ப கரப்னறுறத் றட்டம் 
3. சுகரரக் கரப்னறுறத் றட்டம் (சுகசத்) 
4. கபஞ்சறசரபனக் கரப்னறுறத் றட்டம் 
5. ிசர உதகங்கள் கரப்னறுறத் றட்டம் 
6. றடீர் ிதத்து கரப்னறுறத் றட்டம் 
7. னென்நரந் ப்ன தரட்டரர் ரகண கரப்னறுறத் றட்டம் 
 
றற பன்னணற்நம் – 2015 
 

 
2016 ஆம் பேடத்றற்கரண உத்னச அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்களுக்கரண றர்கரனத் 
றட்டங்கள் 
 

ஆதத்து னகரபத்து னபநகரன்நரக இனங்பகின் ிசரத் துபநக்கு ிசரக் 
கரப்னறுறப அநறனகம் கசய்து பத்து கடந் ரன்கு சரப் கரனப்தகுறில் ிசர, கன 
கரப்னறுறச் சபதிணரல் ஆற்நப்தட்ட திகள் அபப்தரிது. இப் திகபப தலும் ினத்ற கசய்து 
இனங்பக க்கபின் கரப்னறுறத் தபகபப இணங் கண்டு னற தன றகழ்ச்சறத் றட்டங்கலடன் 2016 
ஆம் னடத்றற்கரக இச் சபத றட்டங்கபப குத்துள்பது. 
 
 

 கரப்புறுறத் றட்டம் இனக்கு 2014 ஆம் 
பேடம் 

2015 ஆகஸ்ட் 
ரத்றற்கு 

பன்னணற்நம் 
1. கற் கசய்பகக் கரப்னறுற கதௌ இனக்கு (க்கர்) 50,851 13,912 

றற இனக்க (னொ.ற.) 65.321 18.420 
2. தசரபச் கசய்பகக் கரப்னறுற கதௌ இனக்கு (க்கர்) 11,311 47 

றற இனக்க (னொ.ற.) 20.033 7.261 
3. உத உவுப் திர்ச் கசய்பகக் கரப்னறுற கதௌ இனக்கு (க்கர்) 5,255 2,347 

றற இனக்க (னொ.ற.) 14.207 8.257 
4. கபஞ்சறசரபன, ிசர உதகங்கள் 

கரப்னறுற 
கதௌ இனக்கு (அனகு) 55.00 26 
றற இனக்க (னொ.ற.) 0.245 0.108 

5. கரல்பட பக் கரப்னறுற கதௌ இனக்கு (றனகங்கள்) 7,287 4,323 
றற இனக்க (னொ.ற.) 12.057 6.867 

6. சுகசத் சுகரரக் கரப்னறுற கதௌ இனக்கு 
(ிசரிகள்) 

8,335 5,960 

றற இனக்க (னொ.ற.) 5.227 4.670 
7. றடீர் ிதத்துக் கரப்னறுற கதௌ இனக்கு 

(ிசரிகள்) 
2,954 3,949 

றற இனக்க (னொ.ற.) 2.512 4.272 
8. “தகத்ட்ட அபே” உ ரணிக் கரப்னறுற கதௌ இனக்கு (க்கர்)  602.963 

றற இனக்க (னொ.ற.)   
 றறக் கூட்டுத் தரமக  119.60 645.63 
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இங்கு, குநறப்தரக ற்சம் து சபதிணரல் அனல் கசய்ப்தடுகறன்ந, ிசரிகலக்குச் 
கசரந்ரண இண்டு சறல்லு, ரன்கு சறல்லு உவு இந்றங்கலக்கரக ங்கப்தடுகறன்ந ன 
ற்றும் னென்நரந் ப்ன கரப்னறுறத் றட்டத்ப தலும் ிரிவு தடுத்ற, அர்கலக்குச் கசரந்ரண 
கலழ் ிதரிக்கப்தட்ட தரட்டரர் ரகணங்கலக்கரகவும் னென்நரந் ப்ன கரப்னறுறத் றட்டகரன்பந 
அனல் கசய்ற்கு ற்சம் டடிக்பககள் டுக்கப்தட்டுள்பண. 
 
1. தரட்டரர் பசக்கறள் 
2. னச்சக்க ண்டி 
3. தரட்டரர் கரர் 
4. இன தரக்கு (Dual Purpose) ரகணங்கள் 
5. கனரரிகள் 
 
ற்சம் சபதின் திர்ச் கசய்பகக் கரப்னறுறத் றட்டத்றன் கலழ் கரப்னறுற கசய்து ககரண்டுள்ப 
ிசரிகபின் திர்ச் கசய்பககலக்கு ட்தகப்த றபன, ரணிபன றபனபகபின் கலழ் திர்ச் 
கசய்பககலக்கு ற்தடுகறன்ந தசங்கள் றப்தடீு கசய்ப்தடுது, உத்றதரகத்ர்கள் தசபடந் 
திர்ச் கசய்பக றனங்கலக்குச் கசன்று ததனரட்டரக தரர்பிடுன் னெனரகும். இது றகச் 
சரிரண னபநகரன்நல்ன ன்ததுடன், இற்கரக ரட்டச் கசனகங்கலக்கு இபக்கப்தட்டுள்ப 
பறுக்கப்தட்ட கபிக்கபப் திரட் கரகுறிணனக்கு தசங்கபப றப்தடீு கசய்னேம் 
டடிக்பககலக்கு அறக கரனத்பச் கசனிட தரிடும். ணத, இந் ட்டஈடு றப்தடீு  கசய்னேம் 
னபநப கரறல்தட்த ட்டத்றல் தற்ககரள்ற்கரக உனக ங்கறனேடன் இபந் International 

Finance Corporation அனுசபின் கலழ் இனங்பகில் அனல் கசய் றர்தரர்க்கப்தட்டுள்ப Index 

Base Insurance றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் ஆம்த டடிக்பககள் குநறத் றறுணத்றணரல் ற்சம் 
னன்கணடுக்கப்தட்டு னதுடன், கரனக்கறத்றல் இவ் தபனத் றட்டத்ப துரிரகவும், 
தகரகவும் அனல் கசய்ற்குத் றட்டறடப்தட்டுள்பது. 
 
இப் னற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபபத் கரடர்ந்து, ற்சம் அனல் கசய்ப்தட்டு னம் ல்னரி 
கரப்னறுறத் றட்டங்கபபனேம் கற்நறகரக படனபநப்தடுத்துற்குத் றட்டறடப்தட்டுள்பது. 
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9.10 னசற உச் தசனகம் 
 

1988 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம் இனக்க உ எலங்குதடுத்ற் சட்டத்றன் கலழ், உரி சட்டத் த்துங்கள் 
தசற உச் கசனகத்றடம் பகபிக்கப்தட்டுள்பண. இனங்பகில் கசய்பக தண்ப்தடுகறன்ந 
ல்னரப் திரிணங்கலக்கரகவும் ிஞ்ஞரண ரீறில் சறதரரிசு கசய்ப்தட்டுள்ப தசண, அதசண உ 
அபவுகபப உரி அபில் ங்கற உப் தரபணப உறுற கசய்த தசற உச் கசனகத்றன் 
னன்தரக்கற தரர்பரகும். 
 
னசற உச் தசனகத்றன் னசற ததரறுப்பு: 
 

 தசற உக் ககரள்பககபப குப்தற்குத் தபரண கல்கபபனேம், சறதரரிசுகபபனேம் 
ங்குல். 
 

 உ பககபின் த்பனேம், தரிப்தற்கு சறதரரிசு கசய்ப்தட்ட அபவுகபபனேம் 
கபிிடுல். 

 

 உத் கரறல் னற்சறப் திகபப எலங்குனபநப்தடுத்ல். 
 

 உ இநக்குற, குத்பத்ல், ிறதரகம், உ இனப்னக் கட்டுப்தரடு ன்தற்பந 
எலங்குனபநப்தடுத்ல். 

 

 உத் தபகபப இணங் கரலும், உ ிறதரகத்பச் சலபத்லும். 
 

 அசரங்கத்றன் உ ரணி றகழ்ச்சறத் றட்டத்ப அனல் கசய்ற்கரண படனபநகபப 
குத்ல். 

 

 உப் தரபணில் கரப்தடுகறன்ந னபநதகடுகபப டுப்தற்கரண டடிக்பககபப 
டுத்ல். 

 

 உப் தரபண வுத் பகரன்பந இற்பநப்தடுத்ற ண்ம் ததிச் கசல்னல்.  
 
1988 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம் இனக்க உ எலங்குதடுத்ற் சட்டத்ப னபநரக அனல் கசய்ல், 
ிஞ்ஞரண ரீறினரண உச் சறதரரிசுகபப அடிப்தபடரகக் ககரண்டு உத் தபப றகச் சரிரக 
இணங் கரல், உத் தப சரிரண அபில், உரி தபபக்கு றபநதற்நப்தடுப உறுற 
கசய்ல், உத்றன் த்பனேம், தண்பதனேம் உறுற கசய்ல், அந்ந்ப் திரிணங்கலக்கரக சறதரரிசு 
கசய்ப்தட்ட உப் தரபணப சலபத்ல், அசரங்கத்றன் உ ரணி றகழ்ச்சறத் றட்டத்ப 
னபநரக அனல் கசய்ல், உம் சம்தந்ப்தட்ட திகபில் ஈடுதட்டுள்ப றறுணங்கபின் திகபப 
சலபக்கும் பகில் றறுணங்கபபப் தனப்தடுத்ல், உப் தரபணில் னபநதகடுகபபத் 
டுத்ல், உம் கரடர்தரண சரிரண கல்கபப உத்றதரகனர்ரக கபிிடுல் ன்தற்பந 
தரக்கரகக் ககரண்டு தசற உச் கசனகம் ணது திகபப றடரத்ற னகறன்நது. 
 
தசற உச்  கசனகத்றற்கு எப்தபடக்கப்தட்டுள்ப கதரறுப்னகபபனேம், திகபபனேம் கசவ்தண 
றபநதற்றுற்கு துரக இந் றறுணம், கரறல்தட்த அதிினத்றப் திரிவு, கதரனபரரப் 
தகுப்தரய்வு, ிறதரகப் திரிவு, உ இநக்குற, இனப்னக் கட்டுப்தரட்டுப் திரிவு, னகரபத்து 
அதிினத்றப் திரிவு ண 04 திரண திரிவுகபரகப் திரிக்கப்தட்டு இங்கற னகறன்நது.  
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இற்கு தனறகரக, அந்ந் ரட்டங்கபின் உத் தப, இனப்ன றனங்கள், உ ிறதரகம் 
ன்தண கரடர்தில் சறநந் எனங்கறபப்பத உறுற கசய்னேம் பகில் ிதசட எலங்குதடுத்ல் 
அனககரன்றும் இங்கற னகறன்நப குநறப்திடத்க்கது. தசற உச்  கசனகத்றற்கு 
எப்தபடக்கப்தட்டுள்ப கதரறுப்னகபபனேம், திகபபனேம் ரட்ட ட்டத்றல் கசவ்தண 
றடரத்துற்கரகத் ற்சம் 21 ரட்டங்கலக்கு உிப் திப்தரபர்கள் 
றறக்கப்தட்டினப்ததுடன், இவ் உத்றதரகத்ர்கள் ரட்டச் கசனரபர்கபின் தடிக் 
கண்கரிப்தின் கலழ் கடபகபப றபநதற்நற னகறன்நணர். 
 
1. தரறல்நுட்த ற்றும் அதிிபேத்றப் திரிவு 
 

ப் தகுப்தரய்வு தசய்ப்தட்ட உ அபவு 2015.08.31 ஆம் றகறக்கு (தற்நறக் தரன்/ லீற்நர்) 
 

 உ பக அபவு (க.கர.) 
i. னைரிர 220,550.05 
ii. றனைரிதற் எப் கதரட்டரஷ் (M.O.P) 130,634.65 
iii. னக்கூட்டு சுப்தர் கதரஸ்ததற் (T.S.P) 51,226.31 
iv. அதரணிம் சல்ததற் 53,730.00 
v. கலசபட் 6,703.93 
vi. சறன்க் சல்ததற் 1,062.90 
vii. டய் அதரணிம் கதரஸ்ததற்  3,975.05 
viii. கல்சறம் அதரணிம் பற்தட் 115.00 
ix. ப்சம் தசரல்ட் 598.96 
x. கல்சறம் பற்தட் 100.00 
xi. அன்யய்ட்ஸ் க்ணசீறம் சல்ததட் - 
xii. ததரதட் 126.00 
xiii. சல்தர் கதன்கடரபணட் 10.00 
xiv. க்ணசீறம் கற்தட் - 
xv. க்ணசீறம் சல்ததட் கரதணரயய்ட்தட் 10.00 
xvi. Seaweed (லீட்டர்) - 
xvii. ற உம் (லீட்டர்) 216,462.00 
xviii. கனப்ன உம் 692,544.47 

 
2. ததரபேபரரப் தகுப்தரய்வு ற்றும் ிறனரகப் திரிவு 
 

2014/2015 கதனம் ததரகத்றற்கரக கற் கசய்பக தண்ப்தடுகறன்ந றனத்றன் அபபனேம், உச் 
சறதரரிசுகபபனேம் அடிப்தபடரகக் ககரண்டு உத் தப றப்தடீு கசய்ப்தட்டு உ இனப்னகள் 
ிறதரகறக்கப்தட்டு னடிக்கப்தட்டுள்பண. தலும், 2015 சறறு ததரகத்றல் கற் கசய்பக 
தண்ப்தடுகறன்ந றனத்றன் அபபனேம், உச் சறதரரிபசனேம் அடிப்தபடரகக் ககரண்டு, உத் தப 
றப்தடீு கசய்ப்தட்டு, உ ிறதரக டடிக்பககள் னடிக்கப்தட்டுள்பண. 
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2014/2015 ததபேம் னதரகம் 
 
ிடம் தரரி 

ீர்ப்தரசணம் 
சறநற 

ீர்ப்தரசணம் 
ப 

ீர்ப்தரசணம் 
கரத்ம் 
(கயக்.) 

திர்ச்  தசய்மக இனக்கு 
(தயக்டரர்) 

347,048.74 200,549.51 214,258.00 761,856.25 

 
ிடம் னைரிர 

(க.கர.) 
ரீ.ஸ்.த.ீ 
(க.கர.) 

ம்.ஏ.த.ீ 
(க.கர.) 

கரத்ம் 
(க.கர.) 

உத்  னம 142,706.15 35,510.89 44,000.31 222,217.35 
உ ிறனரகம் 132,374.03 31,757.87 38,538.45 202,670.36 

 
2015 சறறு னதரகம் 
 
ிடம் தரரி 

ீர்ப்தரசணம் 
சறநற 

ீர்ப்தரசணம் 
ப 

ீர்ப்தரசணம் 
கரத்ம் 
(கயக்.) 

திர்ச்  தசய்மக இனக்கு 
(தயக்டரர்) 

315,133.00 142,002.20 81,238.80 538,374.00 

 
ிடம் னைரிர 

(க.கர.) 
ரீ.ஸ்.த.ீ 
(க.கர.) 

ம்.ஏ.த.ீ 
(க.கர.) 

கரத்ம் 
(க.கர.) 

உத்  னம 104,086.54 26,150.03 31,935.84 162,172.42 
உ ிறனரகம் 88,093.00 21,655.00 25,058.00 134,806.00 

   
 2015 னைபன 30 ஆம் றகறக்கு அசரங்க ிசரப் தண்பகபிலும் அச றறுணங்கலக்குச் 
கசரந்ரண ல் கரிகபிலும் கற் கசய்பகப தற்ககரள்லம் கதரனட்டு கலழ்க் 
கரட்டப்தட்டரறு ரணி உம் ங்கப்தடுகறன்நது. (இவ் உம் கூட்டிப் கதனக்கறச் தசகரிக்கப்தட்ட 
உ இனப்தினறனந்து ங்கப்தட்டுள்பது). 
 

2014/2015 ததபேம் னதரகம் 
 
திர்ச் கசய்பக இனக்கு 
(கயக்டரர்) 

னைரிர 
 (க.கர.) 

ரீ.ஸ்.த.ீ  
(க.கர.) 

ம்.ஏ.த.ீ  
க.கர.) 

கரத்ம்  
(க.கர.) 

1,783.52 1,224.00 67.00 76.00 1,367.00 
  
2015 சறறு னதரகம் 
 
திர்ச் கசய்பக இனக்கு 
(கயக்டரர்) 

னைரிர 
(க.கர.) 

ரீ.ஸ்.த.ீ 
(க.கர.) 

ம்.ஏ.த.ீ 
க.கர.) 

கரத்ம் 
(க.கர.) 

1,198.92 311.874 49.540 54.820 416.234 
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உ இநக்குற, இபேப்புக் கட்டுப்தரட்டுப் திரிவு 
 

 1988 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம் இனக்க உ எலங்குதடுத்ற் சட்டத்றல் றனத்ங்கபப 
தற்ககரள்ற்கு, உ ஆதனரசபணப் ததபிடம் னன்பக்கப்தட்டுள்பது. 
 

 உத் கரறல் னற்சறப் திகபப தற்ககரள்ற்கரக னறரக அனுறப் தத்றங்கபப 
ிறதரகறக்கும் திகலம், தப அனுறப் தத்றங்கபபப் னதுப்திக்கும் திகலம் 
னபநரண தின் ஆய்ின் கலழ் கரடர்ச்சறரக அனல் கசய்ப்தட்டு னகறன்நது. 

 

உ இநக்குற உ குத்மத்ல் 
புறரக அனுறப் 

தத்றங்கமப 
ிறனரகறத்ல் 

தம அனுறப் 
தத்றங்கமபப் 

புதுப்தித்ல் 

புறரக அனுறப் 
தத்றங்கமப 

ிறனரகறத்ல் 

தம அனுறப் 
தத்றங்கமபப் 
புதுப்தித்ல் 

இனக்கு பன்னணற்நம் இனக்கு பன்னணற்நம் இனக்கு பன்னணற்நம் இனக்கு பன்னணற்நம் 
- 09 48 46 - - 13 12 

 
உ உற்தத்ற உ ிறனரகபம் ிற்தமணபம் 

புறரக அனுறப் 
தத்றங்கமப 

ிறனரகறத்ல் 

தம அனுறப் 
தத்றங்கமபப் 
புதுப்தித்ல் 

புறரக அனுறப் 
தத்றங்கமப 

ிறனரகறத்ல் 

தம அனுறப் 
தத்றங்கமபப் 
புதுப்தித்ல் 

இனக்கு பன்னணற்நம் இனக்கு பன்னணற்நம் இனக்கு பன்னணற்நம் இனக்கு பன்னணற்நம் 
- 02 04 03 - 208 127 77 

 

 னற அனுறப் தத்றங்கபப ிறதரகத்ல் னெனம் னொ. 275,000/- வும் அனுறப் தத்றங்கள் 
னதுப்தித்ல் னெனம் னொ. 1,190,000/- வும் அசரங்கக் கக்கறல் வு பக்கப்தட்டுள்பது. 
 

 உ ஆதனரசபணக் குலக் கூட்டங்கள் னபநத ஜணரி, ப்நல், னைபன ரங்கபில் 
டரத்ப்தட்டண. அடுத் கூட்டம் எக்தநரதர் ரத்றல் டரத்ப்தடவுள்பது. 

 

அசரங்க உக் கம்தணிகள் சபள்ப உ இபேப்பு றனங்கள் தரடர்தரண கல்கள் 
  

ிடம் பெரிர 
(த. தர.) 

ரீ.ஸ்.தீ. 
(த. தர.) 

ம்.ஓ.தீ. 
(த. தர.) 

2015.01.01 இல் ஆம்த இனப்ன 32,082.81 7,736.23 5,746.61 
2015.08.31 ப உ இநக்குறனேம் கதறுபககலம் 113,453.86 29,548.66 44,199.80 
2015.08.31 ப உ ிறதரகம்  
(கல் ற்றும் திந திர்கலக்கரக) 

118,744.43 26,848.57 33,774.87 

2015.08.31 ஆம் றகறக்கு இனப்ன றனம் 26,792.24 10,435.92 16,171.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(த. தர.) 
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ணிரர் உக் கம்தணிகள் சபள்ப உ இபேப்பு றனங்கள் தரடர்தரண கல்கள் 
 

 
 உ ரணி றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 2015.08.31 ஆம்  றகற ம னற்தகரள்பப்தட்ட 

தகரடுப்தணவு ிதம் பேரறு: 
 
ிடம் தசலுத்ப்தட்ட 

தரமக (பை.தி.) 

தற் தசய்மகக்கரண உ ரணிம் 17.2 

திந ிசரப் திர்களுக்கும் ததபேந் னரட்டப் திர்களுக்குரண உ 

ரணிம் 

3.8 

 
உக் தகரள்பல் குளவுடன் தரடர்புமடரக டரத்ப்தட்ட குளக் கூட்டங்கள் 
 
ிடம் கூட்டங்கபின் 

ண்ிக்மக 

அமச்சமிணரல் றறக்கப்தட்ட றந்க் தகரள்பல் றட்டறடல் குள - 

ஒவ்தரபே கரனரண்டும் டரத்ப்தட்ட ர்த்க ிமனமத் ரீ்ரணிக்கும் 

குள 

04 

 
2015.08.31 ஆம் றகறரகும் னதரது இநக்குற தசய்த் றட்டறடப்தட்ட உ அபவுகள் தரடர்தரண 
ிதங்கள் 
 

உ மக பேடரந் உத் னம (த.தர.) 

பெரிர 254,900.0 

ரீ.ஸ்.தீ. 71,650.0 

ம்.ஓ.தீ. 95,550.0 

 
 2015 ஆம் னடத்றல் உ ரணித்றற்கரக றப்தடீு கசய்ப்தட்ட கரபக னொ. 38.0 

தில்னறணரகும். 
 

ிடம் பெரிர 
(த. தர.) 

ரீ.ஸ்.தீ. 
(த. தர.) 

ம்.ஓ.தீ. 
(த. தர.) 

2015.01.01 இல் ஆம்த இபேப்பு 13,234.4 106.0 4,276.0 
2015 பெமன ம உ இநக்குறபம் 
ததறுமககளும் 

63,900.0 14,250.0 48,550.0 

2015.07.31 ம உ ிறனரகம் 
(தல் ற்றும் திந திர்களுக்கரக) 

27,266.49 16,344.76 12,824.19 

2015.07.31 ஆம் றகறக்கு இபேப்பு றனம் 49,867.91 1,988.76 40,001.81 
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னசற உச் தசனகத்றன் றடரத்னறல் ரட்ட ட்டத்றல் அபல் தசய்ப்தட்ட றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கபின் பன்னணற்நம் (2015 ஜணரி தரடக்கம் ஆகஸ்ட் ம) 

 
2016 ஆம் பேடத்றற்கரகத் றட்டறடப்தட்டுள்ப றகழ்ச்சறத் றட்டங்களும் இனக்குகளும் 
 

1. உ இநக்குறரபர்கபபனேம், உற்தத்றரபர்கபபனேம் தறவு கசய்ல். 
2. உ இநக்குற, இனப்னக் கட்டுப்தரடு, உ ிறதரக டடிக்பககபப றடரத்ல். 
 

ிதம் 
றர்தரர்க்கப்தடும் 

இனக்கு 
திரண கபஞ்சறசரமனகபில் உ இபேப்புகமபப் தரீட்சறத்ல். 350 
திரந்ற கபஞ்சறசரமனகபில் உ இபேப்புகமபப் தரீட்சறத்ல். 140 
அனுறப் தத்றங்கமப ிறனரகறப்தற்கரண சரத்றங்கமபப் 
தரீட்சறத்ல். 

75 

ரறரிகமபப் ததற்றுக் தகரண்டன் தின் இபேப்புப் தரினசரமண. 1,000 
 
 

 

ரட்டம் 
திற்சற 

றகழ்ச்சறகபின் 
ண்ிக்மக 

தணரபிகபின் 
ண்ிக்மக ரறரிகள் 

கபஞ்சறசரமனச் 
னசரமணபம், 

இபேப்பு ஒப்தரய்வும் 

தசனவு 
(பை.) 

திரண அலுனகம் - - 388 
 

- 
1. ககரலம்ன 09 283 09 15 88,905 
2. கம்தயர 04 200 06 27 89,000 
3. கலத்துபந - - - 20 - 
4. கரனற 04 200 15 18 66,000 
5. ரத்பந - - - 25 10,000 
6. யம்தரந்தரட்பட 02 95 - 36 23,000 
7. இத்றணனரி 02 250 12 18 16,000 
8. தககரபப 03 310 25 20 105,000 
9. கண்டி 18 600 34 116 - 
10. தகபிர 05 200 20 22 131,000 
11. ரத்பப 01 50 11 26 78,000 
12. குனரகல் 08 367 22 64 78,680 
13. னத்பம் 03 185 18 32 65,000 
14. அதரனம் 01 - - 09 15,334 
15. கதரனறுப 07 460 10 11 64,000 
16. அம்தரபந - - 20 635 11,000 
17. றனதகரபன 03 150 - 05 28,000 
18. ட்டக்கபப்ன - - 22 17 40,000 
19. ததுபப 05 250 02 31 153,220 
20. கரணநரகபன 02 100 - - - 
21. வுணிர 02 75 10 05 72,000 
 கூட்டு தரத்ம் 

    
1,134,139 
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3. 2015/2016 கதனம் ததரகம், 2016 சறறு ததரகம் ஆகற ததரகங்கபில் கற் கசய்பகக்குத் தபரண 
உ இனப்னகபப ிறதரகறத்ல். 

 
ிதம் றர்தரர்க்கப்தடும் இனக்கு 

தபிக்கப ட்டத்றல் ரறரிகமபப் தரீட்சறத்ல் 350 

இநக்குறரபர்கபின் உ ரறரிகமபப் தரீட்சறத்ல். 1,100 

 
4. ரணி உத்றற்கரண ககரடுப்தணவுகபப தற்ககரள்பல். 
5. ிசரிகலக்கும், கரறல் னற்சறரபர்கலக்கும் திற்சற அபிப்தற்கரண திற்சற 

றகழ்ச்சறகபப றடரத்ல். 
 

ிதம் றர்தரர்க்கப்தடும் இனக்கு 

பமநரண உப் தரமண தரடர்தில் ிசரிகமபத் 

தபிவூட்டும் றகழ்ச்சறத் றட்டம். 

125 

பமநரண உப் தரமண தரடர்தில் உத்றனரகத்ர்கமபத் 

தபிவூட்டும் றகழ்ச்சறத் றட்டம். 

60 
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9.11 மறுக்கப்தட்ட இனங்மக உக் கம்தணி 
 
 

திகள்: 
 

திபன, கங்கு, இநப்தர் னனரண சம்திர ற்றுறப் திர்கலக்கும், திந ிசரப் 
திர்கலக்கும் தபரண அபணத்து பகரண உ பககபபனேம் இநக்குற கசய்ல், உற்தத்ற 
கசய்ல், ததரட்டிறகு சந்பில் ிற்தபண கசய்ல், ிறதரகறத்ல் ன்தணத இக் கம்தணிின் 
திரண திகபரகும். 
 
ிசர க்கலக்கு சலுபக ிபனில் உத்ப ங்கும் தபனத்றட்டத்ப அனல் கசய்னேம் 
னன்தணரடி றறுணம் ன்ந பகில், கற் கசய்பகக்குத் தபரண ரணி உத்றல் சுரர் 70% 
ீரண உத்ப ீவு னலதும் ிறதரகறப்தற்கு இனங்பக உக் கம்தணிக்கு னடிந்துள்பப 
குநறப்திடத்க்கது. அசரங்கத்றணரல் திகடணப்தடுத்ப்தட்டுள்ப பண திர்கலக்கு ரணி உத்ப 
ங்கும் கரறற்தரட்டினுள் ணிரர் உக் கம்தணிகலடன் ததரட்டி ததரட்டுக் ககரண்டு சந்பில் 
கதனம் தகுறப க்க பத்துக் ககரள்ற்கு கம்தணிக்கு னடிந்துள்பது. 
 
ிறனரக மனமப்பு 
 

இக் கம்தணிின் திரண றனரக அலுனகனம், த்ற கபஞ்சறசரபனத் கரகுறனேம் த்பப, 
யளனுப்திட்டிில் அபந்துள்பதுடன், ீவு னலதும் உட்தடுரறு 51 ரட்ட உக் 
கபஞ்சறசரபனகபபக் ககரண்ட தந்து ிரிந் சந்பப்தடுத்ல், ிறதரக பனபப்பத இக் 
கம்தணி ககரண்டுள்பப குநறப்திடத்க்கது. யளனுப்திட்டி திரண கபஞ்சறசரபனத் கரகுறில் 
67,000 கற்நறக் கரன் உம், கதரனறுப திரண திரந்ற கபஞ்சறசரபனத் கரகுறில் 18,500 
கற்நறக் கரன் உம் உள்பிட்டரக ீவு னலதும் அபந்துள்ப அபணத்துப் திரந்ற 
கபஞ்சறசரபனகபிலும் சுரர் 146,055 கற்நறக் கரன் உத்பக் கபஞ்சறப்தடுத்துற்கரண 
சறகபப கம்தணி ககரண்டுள்பது. 
 
றறுணத்றன் பன்னணற்நம் 
 

 2014 ஆம் னடத்றல் ஆசற னடரந் அநறக்பக ததரட்டித் கரடக்கு து கம்தணிின் 
னடரந் அநறக்பக கரிவு கசய்ப்தட்டுள்பது. (SAFA Best presented Annual Report – 2014). 
 

 ISO 14001:2004 SLS சுற்நரடல் னகரபத்து  
 

னபநப சரன்நறபப் கதற்றுக் ககரள்பல். 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Taiki Akimoto 5S Awards 

Competition 2014 சரன்நறபப் 

கதற்றுக் ககரள்பல். 
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 HRM Awards சரன்நறபப் கதற்றுக் ககரள்பல். 
 

2015.08.31 ஆம் றகறக்கு றற ற்றும் ததௌகீ பன்னணற்நம் 
 

கபேத்றட்டம்/ 
றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் 

தசற்தரடுகள் 2015 றற 
ஒதுக்கலடு 

பை.ற. 

இனக்கு/ 
பன்னணற்நம் 

கரனரண்டு ரீறினரண றற (பை.ற.) இனக்கும் 
பன்னணற்நபம் (றட்டி ததறுற) 

1 கரனரண்டு 2 கரனரண்டு 2015 பெமன, 
ஆகஸ்ட் 

4 கரனரண்டு 

உ 
இநக்குறனேம், 
ிறதரகனம் 

கற் 
கசய்பகக்கரண 
ரணி உ 
ிறதரகம் 

15,575.0 இனக்கு 1,780.00 4,591.00 2,227.00 6,977.00 

னன்தணற்நம் 1,359.62 5,505.35 194.31 - 

உ இநக்குற, 
உள்ரட்டில் 
உக் 
ககரள்ணவு 
ற்றும் 
கனக்கப்தட்ட/ 
கனக்கப்தடர 
உ ிறதரகம் 

திந திர்ச் 
கசய்பககலக்கரண 
ரணி உ 
ிறதரகம் 

6,832.0 இனக்கு 1,298.00 1,913.00 1,503.00 2,118.00 

னன்தணற்நம் 1,352.19 1,558.54 1,281.20 - 

 

தற் தசய்மகக்கரண ரணி உ ிறனரகம், திந திர்ச் தசய்மககளுக்கரண ரணி உ 
ிறனரகம் – ததௌகீ பன்னணற்நம் 

 
கபேத்றட்டம்/ 
றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் 

தசற்தரடுகள் 2015 றற 
ஒதுக்கலடு 

பை.ற. 

இனக்கு/ 
பன்னணற்

நம் 

கரனரண்டு ரீறினரண ததௌீக இனக்கும் 
பன்னணற்நபம் (த.தர.) (றட்டி ததறுற) 

ஒட்டுதரத் 
ததௌீக 
இனக்கு/ 

பன்னணற்நம் 
(த.தர.) 

1 
கரனரண்டு 

2 
கரனரண்டு 

2015 
பெமன, 
ஆகஸ்ட் 

4 
கரனரண்

டு 

உ 
இநக்குறனேம், 
ிறதரகனம் 

கற் 
கசய்பகக்கரண 
ரணி உ 
ிறதரகம் 

15,575.0 இனக்கு 28,315.0 71,964.0 35,589.0 109,348.0 245,216.0 

னன்தணற்ந
ம் 

21,410.1 86,745.5 3,052.5 - 111,208.0 

உ 
இநக்குற, 
உள்ரட்டில் 
உக் 
ககரள்ணவு 
ற்றும் 
கனக்கப்தட்ட/ 
கனக்கப்தடர 
உ 
ிறதரகம் 

திந திர்ச் 
கசய்பககலக்கர
ண ரணி உ 
ிறதரகம் 

6,832.0 இனக்கு 22,664.0 33,401.0 26,243.0 36,980.0 119,288.0 

னன்தணற்ந
ம் 

23,171.2 26,411.9 21,833.9 - 71,417.0 

 
2016 ஆம் பேடத்றற்கரண அதிிபேத்றத் றட்டங்கள் 

[ 

 2016.03.31 ஆம் றகறரகும் ததரது 245,216.000 கற்நறக் கரன் ரணி உத்ப ிற்தபண 
கசய்ல். 

 2016.03.31 ஆம் றகறரகும் ததரது திந திர்கலக்கரக 120,000.000 கற்நறக் கரன் ரணி 
உத்ப ிற்தபண கசய்ல். 

 கறர்கரம், அதரனம், கறபிகரச்சற ஆகற திதசங்கபில் ிடுனபந ிடுறகபப அபத்ல். 
 றறுணத்றல் உ இனப்னகபப இநக்குற்கும் ற்றுற்கும் ததரர்க் னறப்ட் என்பநக் 

ககரள்ணவு கசய்ல். 
 250 kw றன் திநப்தரக்கறகரன்பநக் ககரள்ணவு கசய்ல். 
 திரந்ற உக் கபஞ்சறசரபனகபப னப்தடுத்ற, னற கிணி னபநபப அநறனகம் 

கசய்ல். 
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9.12  மறுக்கப்தட்ட தகரளம்பு தகரர்ல் உக் கம்தணி 
 

திகள்: 
 

உள்லர் கற் கசய்பகக்கரண உத் தபில் சுரர் 35% ீத்ப இநக்குற கசய்து, ீிலுள்ப 
கன தசப றபனங்கலடரக ிசர க்கலக்கு ரணித் றட்டத்றன் கலழ் உத்ப 
ட்டுப்தரடின்நற ிறதரகறத்லும், திந திர்கலக்குத் தபரண ல்னர ிரண கனப்ன 
உத்பனேம், கனக்கர உத்பனேம் கன தசப றபனங்கலடரக, ீவு னலதும் தந்து ிரிந்து 
கரப்தடுகறன்ந சந்ப னகர் பனபப்தினூடரக ிசர க்கலக்கு ரணி ிபனில் 
உத்ப ிறதரகறத்லும். 
 
றறுண மனமப்பு 
 

பறுக்கப்தட்ட ககரலம்ன ககரர்ல் உக் கம்தணிின் திரண கபஞ்சறசரபனத் கரகுற 
உள்பிட்ட றனரக அனகு, த்பப, யளனுப்திட்டிில் சுரர் 12 க்கர் றனப்தப்தில் அபக்கப்தட்டு 

இங்கற னதுடன், ீவு னலதும் தல்தறு ரட்டங்கபில் 17 திரந்ற கபஞ்சரபனகபப இக் 
கம்தணி ககரண்டுள்பது. இற்கு தனறகரக, ீவு னலதும் அபந்துள்ப கன தசப 
றபனங்கள் அபணத்தும் து ிற்தபண னகர் றபனங்கபரகச் கசற்தட்டு னகறன்நண. இக் 
கம்தணி, னகரபரபர்கள் உள்பிட்ட 137 ஊறர்கபபக் ககரண்ட திரட் கரகுறபக் 
ககரண்டுள்பது 
 
2015 ஜணரி 01 தரடக்கம் ஆகஸ்ட் 31 ம ரணி ிமனில் உ ிற்தமண (துமப் திர் 
உ ரணி ிமனின் கலழ்) 
 

 
 
 

ரம் பெரிர 
(த.தர.) 

ரீ.ஸ்.தீ. 
(த.தர.) 

ம்.ஓ.தீ. 
(த.தர.) 

மண ரணி 
உம் 

(த.தர.) 

தரத்ம் 
(த.தர.) 

புள்வு 
பேரணம்  

(பை. '000) 

சணரி 1,578 333 213 09 2,133 45,854 

ததப்ரி 2,821 314 347 35 3,517 75,621 

ரர்ச் 3,177 354 515 62 4,108 88,316 

ப்நல் 1,170 413 958 68 2,609 56,092 

ன 2,763 775 722 640 4,900 105,352 

பென் 2,871 939 613 264 4,687 100,776 

பெமன 2,171 771 585 185 3,712 79,812 

ஆகஸ்ட் 1,235 366 480 192 2,273 48,859 

கூட்டுத் தரமக 
(த.தர.) 

17,785 4,267 4,433 1,455 27,939 600,682 
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2015 ஜணரி 01 தரடக்கம் ஆகஸ்ட் 31 ம உ ிற்தமண (தற் தசய்மகக்கரண ரணி உ 
ிற்தமண) 
 

 ரட்டம் 
உ மக (த. தர.) புள்வு 

பேரணம் 
(பை. ‘000) 

பெரிர ரீ.ஸ்.தீ. ம்.ஓ.தீ. தரத்ம் 
(த. தர.) 

1. 
அம்தரபந 

5,070 1,172 1,228 7,471 31,974 

2. 
அதரனம் 

5,078 1,250 1,397 7,725 33,062 

3. 
ததுபப 

1,797 456 506 2,758 11,805 

4. 
ட்டக்கபப்ன 

1,359 305 298 1,962 8,397 

5. 
ககரலம்ன 

47 24 51 123 524 

6. 
கரனற 

172 92 186 449 1,924 

7. 
கம்தயர 

244 83 180 506 2,165 

8. 
யம்தரந்தரட்பட 

2,758 636 709 4,103 17,559 

9. 
கலத்துபந 

297 156 328 781 3,345 

10. 
கண்டி 

228 70 116 414 1,770 

11. 
கறபிகரச்சற 

397 94 114 606 2,592 

12. 
குனரகல் 

4,272 1,085 1,168 6,525 27,928 

13. 
ன்ணரர் 

1,708 349 386 2,443 10,455 

14. 
ரத்பப 

651 161 179 991 4,240 

15. 
ரத்பந 

448 183 389 1,020 4,366 

16. 
கரணநரகபன 

1,895 449 506 2,850 12,199 

17. 
னல்பனத்ீவு 

505 117 127 749 3,204 

18. 
தகபிர 

388 101 113 602 2,575 

19. 
கதரனறுப 

3,803 869 945 5,617 24,039 

20. 
னத்பம் 

1,283 298 314 1,896 8,113 

21. 
இத்றணனரி 

655 181 223 1,060 4,535 

22. 
றனதகரபன 

2,408 566 617 3,591 15,371 

23. 
வுணிர 

1,127 278 310 1,715 7,340 

 தரத்ம் 36,590 8,975 10,360 55,957 239,482 
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9.13 மறுக்கப்தட்ட இனங்மக ததரஸ்னதற் கம்தணி 
 
 

ற்னதரம றமன: 
 

திபனச்  கசய்பகின் ததரது சுரர் 50% ீம் கரக் கதரஸ்ததற் உம் (ERP) 

தரிக்கப்தடுகறன்நது.  அத ததரன்று இநப்தர், கங்குப் திர்ச் கசய்பககலக்கு னபநத சுரர் 20%, 

25% ீம் கரக் கதரஸ்ததற் உம் (ERP) தரிக்கப்தடுகறன்நது.  ரட்டில் ஆங்கரங்தக திபன, 

கங்கு, இநப்தர் கசய்பகரபர்ககபண சுரர் 1.2 றல்னறனுக்கும் தற்தட்ட கசய்பகரபர்கள் இச் 

கசய்பகில் ஈடுதட்டுள்பரர்கள் ன்ததுடன், இறல் 263,018 சறறு திபனத் தரட்ட 

உரிபரபர்கலம், 1,740 திபனத் தரட்டங்கலம், 250,000 இநப்தர் தரட்ட உரிபரபர்கலம், 

708,445 சறநற கங்குத் தரட்ட உரிபரபர்கலம் அடங்குகறன்நணர். திபனச் கசய்பகத் 
துபநப றனப்றகரண ட்டத்றல் ததிச் கசல்ற்கு கரடர்ந்தும் உத்பப் தரிப்தது 
கட்டரரகுகன்ததுடன், இநப்தர், கங்கு ஆகற திர்கலக்கு உத்பப் தரிக்கும் ததரது சறதரரிசு 
கசய்ப்தட்ட அபிலும் தரர்க்க குபநந் அபில் உம் தரிக்கப்தடுகறன்நது. 
 
ப்தரமப தரக் ததரஸ்னதற் உம் தரிக்கப்தடும் ீங்கள்: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ப்தரமப தரக் ததரஸ்னதற் உம் தரிக்கப்தடும்  
 

து ஆய்வுகலக்கு அப திபன, இநப்தர், கங்கு னனரண கசய்பககலக்கு னடரந்ம் 
சுரர் 100,000 கற்நறக் கரன் ப்தரபப கரக் கதரஸ்ததற் உத்றற்கரண சந்ப ரய்ப்ன 
கரப்தடுகறன்நது. இற்கு தனறகரக உர் த்றனரண ப்தரபப கரக் கதரஸ்ததற் உத்றற்கரக 
னடரந்ம் சுரர் 100,000 கற்நறக் கரன்பண அபடக் கூடி சந்பகரன்று ற்றுறப் தப் 
திர், தச் கசய்பககபில் கரப்தடுகறன்நது. அசரங்கத்றணரல் னன்கணடுக்கப்தடுகறன்ந அதிினத்றக் 
கனத்றட்டங்குக்கு அப டக்கு, கறக்குப் தகுறகள் தகரக அதிினத்றபடந்து னகறன்நண. 
இன் கரரக ப்தரபப கரக் கதரஸ்ததற் உத்றற்கரண தகள்ி அறகரித்த்துச் கசல்லும் 
ததரக்கு கரப்தடுகறன்நது. 
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உப் தரமண 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கம்தணிின் ிற்தமணப் புள்வு 
 

கரனப்தகுற 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
புள்வு (பை.) 390,000,000 491,000,000 399,000,000 499,000,000 530,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கரனப்தகுற 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
ிற்தமண (த.தர.) 49,592 56,089 56,759 54,606 57,499 
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கம்தணிின் இனரதம் 
 

கரனப்தகுற 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
இனரதம் (பை.) 126,000,000 201,000,000 137,000,000 172,000,000 93,000,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ரட்டிற்கு உப் தரமண தரடர்தரண றநபமநதரன்நறற்கரண னம 
றபனததநரண அதிினத்றக் ககரள்பககலடன் கரடர்னபடரக உள்ரட்டுச் கசரத்துக்கபினறனந்து 
னலப் தனும் கறபடக்கும் ித்றல் ிபபச்சபனப் கதற்றுக் ககரள்து கரடர்தரண டடிக்பககள் 
ப்ததரது, வ்ரறு படனபநப்தடுத்ப்தடும் ன்தது திரண திச்சறபணரகும். ிசரத் 
றபக்கபத்றணரல் ீண்டகரன அடிப்தபடில் ிரிரக அனல் கசய்ப்தட்ட கனத்றட்டத்துடன் 
கரடர்னபடரரக ற்சம் இநக்குற கசய்ப்தடுகறன்ந னக்கூட்டு சுப்தர் கதரஸ்ததற் (TSP) 
உத்றற்குப் தறனரக ணி சுப்தர் கதரஸ்ததற் (SSP) உத்ப திர்ச் கசய்பக றனங்கலக்கு எத 
அபினரண றநனுடன் தரிக்க னடினேகண சறதரரிசு  கசய்ப்தட்டுள்பது. 
 
கல் ற்றும் க்கநறச் கசய்பககலக்ககண உற்தத்ற கசய்ப்தட்ட குறுகறகரன உம்  
கற்நறபிக்கும் றபனில் கரப்தடுகறன்நது. 
 

1. கதரஸ்ததற் உத்றல் ன்ணிபநப அபடல். 
2. னடகரன்நறற்கு னக்கூட்டு சுப்தர் கதரஸ்ததற் (TSP) உத்ப இநக்குற கசய்ற்கரகச் 

கசனரகும் னொ. 20.0 தில்னறன் அந்றச் கசனரிப ீப்தடுத்றக்ககரள்பல். 
3. சறறுீக தரய் ததரன்ந தரய்கபினறனந்து தரதுகரக்கப்தட்ட சறநந் ஆதரக்கறனள்ப 

சனெககரன்பநத் தரற்றுித்ல். உனகறலுள்ப 414 கதரஸ்ததற் தரபநப் தடிவுகலள் ஆகக் 
குபநந் ககட்றம் (Cadmium) அபபக் ககரண்ட தத்து கதரஸ்ததற் தரபநப் தடிவுகலள் 
ப்தரபப கதரஸ்ததற் சுங்கனம் அடங்கும். 

 

ரட்டில் திர்ச் தசய்மககளுக்கு ப்தரமப ததரஸ்னதற் தடிின் உத்மப் தரிப்தம ிபேத்ற 
தசய்ல் 
  

உப் தரபணப ினத்ற  கசய்னேம் கனத்றட்டத்றன் னெனம் கற்ந திர்ச் கசய்பகரபர்கள், சறநற 
கரிச் கசரந்க்கரர்கள், திர் பர்ப்ததரர், உப் தரபண னெனம் உச்ச தபணப்  கதற்றுக் ககரள்ப  
றர்தரர்ப்ததரர் னனரதணரனக்கு தபரண அநறவுறுத்ல்கள் ங்கப்தடுதுடன், கலழ்க் 
கரட்டப்தட்டரறு அர்கபின் அநறவு ஆற்நல் கரடர்தரக தசரறக்கப்தடுகறன்நது. 

1. கதரதுத் கரடர்னகள் - கனத்ங்குகள், கசனர்வுகள், கூட்டங்கள் ன்தற்பந டரத்துல். 
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2. ணிப்தட்ட ிற்தபண – ணிதர் சுற்றுனர, உ ிறதரகஸ்ர்கபப றறத்ல், தடி 
ிற்தபண. 

3. எனங்கறபந் சனெகப் கதரறுப்ன றகழ்ச்சறத் றட்டம் (CSR) 
 

உற்தத்றக் தகரள்பபம அறகரித்ல் 
  

தசற தபபப் னர்த்ற கசய்னேம் பகில் ப்தரபப  கரக் கதரஸ்ததற் உத்பத் 
கரடர்ந்தும்  கதற்றுக் ககரள்ப  னடினேம் ன்தப உறுற கசய்து ககரள்பல் தண்டும். கணன்நரல், 
இது குநறப்திடத்க்கரறு சரசரி ற்றுற ற்றுற னரணத்ப அறகரிப்தற்கும், ததிச் 
கசல்ற்கும் தங்கபிப்னச்  கசலுத்துதுடன்,  கதனந் தரட்டப் திர் ிபபச்சபன அறகரிப்தற்கும் 
தடிரகத தசற கதரனபரரத்றற்குப் தங்கபிப்னச் கசலுத்துகறன்நது. கதரஸ்ததற் உத்றற்கரகக் 
கரப்தடுகறன்ந தகள்ிப றபநதற்றுற்கு னடிரறனப்தின், ரற்று கதரஸ்ததற் உரக 
இநக்குற கசய்ப்தட்ட கரக் கதரஸ்ததற் உத்ப, ற்ததரப தகள்ிக்தகற்ந  ங்கபன  
தற்ககரள்ற்கரக இநக்குற கசய் தரிடுரணது கதனம் அச்சுறுத்னரகத அபகறன்நது. 
இபண உறுறப்தடுத்தும் கதரனட்டு தின்னம் டடிக்பககள் டுக்கப்தட்டு னகறன்நண. 
 
(அ) கனத்றட்டத்றன் கலழ் அபக்கும் ஆபனகரன்பந (கறர் திபரண்ட்) றறுவுல். 
(ஆ) 6 தரனர் இந்றத் கரறற்சரபனப ணீப்தடுத்ல். 
 

இங்கு ணீப்தடுத்ல் ன்தது இவ் இந்றங்கபின் ககரள்றநபண ினத்ற கசய்லும், சக்ற 
தகர்பக் குபநத்லும் ஆகும். 
 

ப்தரமப  ததரஸ்னதற் சுங்கத்றனறபேந்து னசணப் தசமபமக் கூடுனரக உற்தத்ற 
தசய்லும், தரமணம ஊக்குித்லும் 
  

இற்பகில் உக்கறப் ததரகக் கூடி தசணப் கதரனட்கலடன் ப்தரபப  கரக் கதரஸ்ததற் 
றனத்றற்கு உரிஞ்சறக் ககரள்கறன்நது.  பக்தகரல், சரம், கறபிரிசலடிர (சலப அகத்ற) ன்தற்றுடன் 
கனக்கப்தட்ட னகரஸ்ததர தசணப் தசபப உற்தத்ற னெனம், தசணப் தசபப உற்தத்றபனேம் 
தரபணபனேம் கூட்ட னடினேம். 
 

ிரதர தல்மகப்தடுத்ல் 
 

ணது இனரதீட்டபன அறகரிக்கும் தரக்குடன் அன் ிரதர டடிக்பககபப தன்னகப்தடுத்தும் 
ிடத்றல் கம்தணி கணம்  கசலுத்றது. றறுணம் ணது தனம், அனுதங்கள் ன்தற்பந 
ஈடுதடுத்ற ண்ம், கதரறுப்ன ரய்ந் அச றறுணம் ன்ந ரீறில் கலழ்க் கரணும் 
கனத்றட்டங்கபப குத்துள்பது. 
 

தங்கு உ உற்தத்ற 
  

இத் றட்டத்றன் னெனம் உற்தத்ற கசய்ப்தட்ட கங்கு உக் கனப, கங்கு னக்தகரப் 
திதசரண குனரகல், னத்பம், கம்தயர ஆகற ரட்டங்கலக்கு ிறதரகறக்கப்தட்டது. ரம் 
இக் கனத்றட்டத்ப குனரகல் ரட்டத்றன் கணத்க குபப் திதசத்றல் 2014 கதப்ரி 
ரம் ஆம்தித்து பத்தரம். 
 

இநப்தர் உ உற்தத்ற 
  

2014 ஆகஸ்ட் ரம் 26 ஆம் றகற படகதற்ந 238 து திப்தரபர் சபதக் கூட்டத்றல் 2015 
ஜணரி ர த்றனறனந்து அனலுக்கு னரறு இநப்தர் உ உற்தத்ற கனத்றட்டத்ப அனல் 
கசய்னேம் கதரனட்டு அங்கலகரம் ங்கப்தட்டுள்பது. இது ம்ரல் அனல் கசய்ப்தடுகறன்ந 
எதகரன கரறற்தரடரகும். 
 
 


