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ிப்ரர் ஙரம் ஜற்யம் ஓி.ஙி.அ. 

ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙியணம் 
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ணயரந் அடிக்ம 2015 

1.0 சரது 

 

1.1 ஆயோம ஓட்ம் 

 

ஙிி ஓட் கூட்டுத்ரசஜரச ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் 

ஙிமம் ணிஞ்கரச சரில்தட்ணில் அமஜச்ஓின் அப்ரட்சல்மக்குள் 

சஓற்டுின்டது. 1984 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இக் ஓட்த்ின் ீழ் ரிக்ப்ட் ஙவீச 

சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙிமத்ிமச ின்சரர்ந்து 1998 ஆம் 

ஆண்டு ப்ிடல் ஜரம் 01 ஆம் ிின்ய 1994 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இக் இங்ம 

ரஞரயோஜன்ட ணிஞ்கரச சரில்தட் அிணியத்ி ஓட்த்ிசரல் ஙவீச 

சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙியணம் ரிக்ப்ட்து.  

 

ஓட்த்ிசரல் குடித்துமஞக்ப்ட்டுள்ணரய ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. 

ிரர்க் ஙியணத்ின் ிப்ரமள் ணயஜரய: 

 

(அ) இங்மில் ஙவீச சரில்தட்ணில் அடிவூட்ம ணிமஞவுடுத்துணற்கு 

(i) ஙவீச சரில்தட்ணில் ிஞறரத்ில் ஆஞரய்ச்ஓி ஜற்யம் அிணியத்ிம 

ஆஞம்ித்ல், றஜம்டுத்ல், ஙரத்துல் 

(ii) ஙவீச சரில்தட்ணில் ிஞறரங்ள் சரர்ில் சஓரற்யம் அஞஓ ஜற்யம் 

சிரர் துமடிசயக்கு அது சரர்ில் ஆஞரய்ச்ஓி ஜற்யம் உணிம 

ணங்குல்  

(iii) அஞஓ சிரர் துமடிசரல் சரயப்றற்ப்ட்ணற்டின் றமணப்ரடுயோக்கு 

தொம்சரடுப்ற்கு ஙவீச சரில்தட்ணில் ஆிம ிற்யணித்ல் 

 

(ஆ) ிர்ரல் ஆய்வும றஜம்டுத்துணற்கு 

 

ஙவீச சரில்தப்ணியேன் ஞப்சல்மக்குள் சரர்ரல் ஜற்யம் அதன் 

சரர்தைம ணிஞ்கரசம், ணல் சரில்தட்ம், ஜின்சடணில், தண்ஜின்சடணில், 

ணிண்சணி சரில்தட்ம், ஜசி ந்ிஞணில், ஐிப்ணில் ஜற்யம் தைி ஓரசங்ள் 

ன்ச உள்ங்கும். 

 

1.2 சரமறஙரக்கு 

ிஞரந்ித்ில் ஙவீச சரில்தட்ணியேல் தொன்சி தைத்ரக் ஙிமசஜரன்டரகுல். 

 

1.3 சஓற்ி 

தைத்ரக்ம், ஆஞரய்ச்ஓி ஜற்யம் அிணியத்ி, ிற்ஓி, மத்சரில் றஓமணள் ஜற்யம் ஓர்ணறஓ 

கூட்டுமப்தைக்ள் ன்சணற்டிதெர அ அடிப்மிரச ஙவீச சரில்தட் 

சஓற்டிடன்ம ணியத்ிசஓய்ல், ணர்த்ல் ஜற்யம் துமமஜர இயத்ல். 

 

1.4 ஆயோம அமஜச்சு 

1984 ஆம் ஆண்டில் உர்ல்ணி அமஜச்ஓின் அப்ரட்சல்மக்குள் ரிக்ப்ட் ஙவீச 

சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙியணஜரசது (தொன்சர் ஙவீச 

சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙிமம் ச அடிப்ட்து). 1990 ஆம் 

ஆண்டில் மத்சரிற்துமட ணிஞ்கரச சரில்தட்ணில் அமஜச்ஓின் ீழ் 

சரண்டுணஞப்ட்து.  

 

இது 1994 ஆம் ஆண்டு ஆத்து ஜரம் ணிஞ்கரச சரில்தட்ணில் அமஜச்ஓின் ீழ் 

சரண்டுணஞப்ட்து. ின் இமசத் சரர்ந்து 2000 ஆம் ஆண்டு டிஓம்ர் ஜரம் 
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ரிக்ப்ட் சரயரரஞ ஜயஓீஞமஜப்தை ணிஞ்கரச சரில்தட்ணில் அமஜச்ஓின் 

அப்ரட்சல்மக்கு ீய்ம் சரண்டுணஞப்ட்டு ின்தை 2004 ஆம் ஆண்டு தைிர 

ஙியணப்ட் ணிஞ்கரச சரில்தட்ணில் அமஜச்ஓின் ீழ் சரண்டுணஞப்ட்து. 

 

அன் ின்தை 2010 ஆம் ஆண்டு ணிஞ்கரச சரில்தட்ணில் அமஜச்ஓரசது 

சரில்தட்ணில் ஆஞரய்ச்சு அமஜச்சு ச சர் ஜரற்டம் சஓய்ப்ட்துன் ஙவீச 

சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙியணதொம் அந் அமஜச்ஓின் 

அப்ரட்சல்மக்குள் அங்ிது. 

 

 

1.5 2015 ஓசணரி ஜரத்ியேயந்து சப்ஞணரி ஜரம் ணமஞ ஆயோசர் ஓம உயப்ிசர்ள்  

 

1. றஞரஓிரிர். ச். மண. ஞஞ்ஓித் சறஞஞர மணர் – ஆயோசர் ஓம  

2. ந்ிரி. ஓசத் ன்சசணன்சற ிப்ரர் ஙரம் ஜற்யம்  

ஓி. ஙி. அ. – உயப்ிசர், ஆயோசர் 

ஓம 

3. றஞரஓிரிர். (ியஜி) . றஔ. 

ரணன்ஓ 

உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம 

4. றஞரஓிரிர். . ற. ிள்யூ. 

ஔணர்ச 

உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம  

5. றஞரஓிரிர். ஓந்ச ஔஞத் உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம  

6. ிய. ி. அல்ரஜர உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம  

7. ிய. தொிர ிஞஓன்ச ஔஓிங் உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம  

8. றஞரஓிரிர். . றஓசரஞத் உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம  

9. ிய. ம். . ஓல்ரது  உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம  

2015 ஜரர்ச் ஜரத்ியேயந்து ஆயோசர் ஓம உயப்ிசர்ள்  

 

1. றஞரஓிரிர். றஜரல்டீன் மணர் – ஆயோசர் ஓம 

2. ந்ிரி ஓசத் ன்சசணன்சற ிப்ரர் ஙரம் ஜற்யம்  

ஓி. ஙி. அ. – உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம 

3. றஞரஓிரிர். . ற. ிள்யூ. 

ஔணர்ச 

உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம 

4. றஞரஓிரிர். ஓந்ச ஔஞத்   உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம 

5. றஞரஓிரிர். (ியஜி). டியேர ஸ் உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம 

6. ியணி. க் ஷ்ஜி சஔன்ஙரன் உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம 

7. றஞரஓிரிர். ஸ். றஔ. ி. . ஔறஓஞ உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம 

8. றஞரஓிரிர். ிய. ஙறஞதர அிரஞம் உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம 

9. றஞரஓிரிர். ி. ஸ். ம் குஞத் உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம 

10. ியஜி. ஸ். . ஓி. குி உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம 

11. ிய. அஷ்ரி ணரஸ்  உயப்ிசர் ஆயோசர் ஓம 

12. ிய. ற. ம். ஓி. ர்சரந்து உயப்ிசர், ஆயோசர் ஓம 
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2.0 ஙிமடறணற்ய அிரரிின் சரிப்தைமஞ 

 

ஜீரய்ணிற்குட்ட் ணயரப்குிில் ஙியணஜரசது ஆஞரய்ச்ஓி ஜற்யம் அிணியத்ி, 

சரில்தட்ணில் றஓமணள் அத்துன் உஓரவுத்தும றஓமணள் சரர்ில் ஓிடந் 

றஓமணம சஓய்தெர குடிப்ிட்டு சஓரல்த்க்வு தொன்றசற்டத்ம இத்துமடில் 

ரக்கூடிர இயந்துன், ஙியணஜரசது, அது சரில்தட்ணியேல் ணிறஓத்துணம் 

சற்ட துமடள் ரணற்டிசதும் றஓி சரில்தட்ணில் சஓற்டிடன் அிணியத்ிக்கும் 

சது ங்ிப்ம ணங்ிறரதும் ஙியணஜரசது சரர்ச்ஓிரறண இய ிஞரச 

ிஞச்ஓிமசில் அரணது, தொக்ி ணிஙிம உத்ிறரத்ர்ம ஆட்றஓர்ப்தைச் சஓய்யம் 

அணர்மத் க்மணத்யம் றரன்ட ஙியணத்ின் ணர்ச்ஓிம ரிக்கும் ரஞிரல் 

ரிப்தைற்ய இயந்மஜக்கு ரஞம், அணர்யோக்கு றரதுஜரச அவு றணசம் 

ணங்ப்ரமஜயும் ஜற்யம்  

 

2015 ஆம் ஆண்டுக் ரப்குிில், அஞஓ ரணமசள் ஆமக்குய்ணிற்கு சஜய்ரச RMS 

ஜின்ணயேவு ிணிம ணடிணமஜத்து ஜற்யம் ணிஙிறரித்ல், ணமஞயக்ப்ட் 

றரசஜட் ஓர்ணறஓ ஙியணத்துன் இமந் எய கூட்டுமப்தை அிணியத்ி ி ன்ட 

ணமில் மணத்ிஓரமக்கு ன்சிக்ஜர இங்க்கூடி ட்டில்ின் ணியத்ி, றஓி 

ஙீர் ணங்ல் ணடிரமஜப்தைச் ஓமக்கு (NWSDB) CCTV ரதுரப்தை தண்சரய்வு தொமடிமச 

ணியத்ிசஓய்ல் ஜற்யம் ரயேில் ஹப்தைில் ஙீர் இமடப்தை ட்டுப்டுத்ி இந்ிஞத்ம 

றடணற்ரச SCADA தொமடமஜம றஜம்டுத்துல் றஜயம் இங்ம தைமிஞ 

றஓமணக்ர M9 ணகுப்தை சட்டியோக்ரச சரடிின் IGBT ஓரஞி கூயிமச ஆஜர 

றஓரித்யம் உர் ணன்சரயள் ஜீட்தைம் சஓய்ப்ட்துன் ஙியணத்ின் அறஙஜரச 

ணரடிக்மரர்ிஜித்ம் றஜயம் ஓி தண்ித் ன்மஜிரச ஜின்சடணில் 

தொமடயோம் தொன்சசடுக்ப்ட்மஜ றரன்ட  குடிப்ித்க் ணடிணமஜப்தை ஜற்யம் 

ணியத்ி ீர்வுரணச ஙியணத்ிசரல் தொன்சசடுக்ப்ட்து. இமணி தொன்மச 

ணயங்யோன் எப்ிட்டுப் ரர்க்மில் றஓரமச, அவீட்டு ஜற்யம் யணிள் 

ஞங்ிப்தைச் றஓமணரணச அிணில் ஙியணத்ிசரல் தொன்சசடுக்ப்ட்ச. 

 

அ சரில்தட்ணில் உள்மஜப்தை சஓற்டிடன் ஙிர்ஜரம் ன்தம் ஞப்சல்மில் 

வீட்டுப் ரணமசக்குரி AC ஜற்யம் DC ன்சிக் ணிக்குள் உள்ங்ர CFL ஜற்யம்  

LED ஜின் தோங்யோக்கு ஐி அமணில் ண்ிற் கூயம அப்ற்கு எய தைி 

ணஓிிமச ரிப்தெர ஙியணஜரசது குடிப்ிட்டு சஓரல்த்க்சரய ஓரமசம 

ஓரித்துள்து. ஙிமடகூடி ணிக்குள் ஜற்யம் ணிக்குின் சஓரற்யம ஜீதுள் ஓக்ி 

ணிமசத்ிடன் சரர்ியள் இங்ம றஓி ட்மரச SLS 1225: 2002 ஜற்யம் SLS 

1231 குி 2 2002 ஜீது இயக்கும் தொமடப்ரட்டிமச இந் ணஓிமப் ன்டுத்ி றஓரித்து 

அடிரம். 

 

ணிண்சணி சரில்தட்ணில் ஜற்யம் சஓற்டிடன் ணியத்ிக்ரச றஓி தொணஞரண்மஜ 

ன்ட ணமில் றரள்ள், ணிண்ஜீன்யோக்ிமறரச இப்ஞப்ம அமஜிரச 

ிஞறரங்யோக்கு ன்டுத்துணற்ர (UNCOPUOS) ணிண்சணி க்ி றஓி 

ஆமக்குய்ணில் இங்ம சற்யக்சரண் அதஜிக்ரச மமஜத்துணம், ஙவீச 

சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க்ிசரல் ணிக்ப்ட்து. 2015, சப்ஞணரி 

ஜரம் அணரசிப்ரர்ில் எயணஞர இங்ம ஆின் ின்சர், 08 ஜரங்யோக்குப் ின் 

இங்ம UNCOPUOS இன் உயப்ிசஞரிது. இவ்ணிஜரசது, ஙவீச 

சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க்ிசரல் சரங்ப்ட்துன் இன் 

தொமடஓரர் ஙணடிக்மரணச சணி ணிணரஞ அமஜச்சுன் இமந்து தொன்சசடுத்துச் 

சஓல்ப்ட்து. இந் மர அமஜப்ின் ஙரடு சற்யக்சரண் அதஜிரசது 
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சரள்ம, எய்ங்குணிிள், ஓட்ம் அதுறரன்ட ணிண்சணியுன் சரர்தைம அிணியத்ி 

ணிங்ள் ஆிணற்டியம் உர்ந் அணில் ங்குசயணம ரட்டுணதுன் அன் தோம் 

ஓர்ணறஓ அஞங்ில் ணிண்சணி சஓற்ரடுள் சரர்ியள் றஓி அக்மடம 

றடின்ட அறறணமில் ணிண்சணி சரில்தட்ணில் ஜற்யம் ிஞறரங்ில் 

றஓி சஓற்டிடன் அிணியத்ிிமச றஜயம் ஊக்குணிப்ர அமஜின்டது. 

 

றஓி சஓற்டிடமச ணியத்ிசஓய்வும், ஙிமசயகு அிணியத்ிக்ர ஙீண்ரம் 

ஙிமத்ியக்க்கூடி ிஞரந்ி ணிண்சணி ிஞறரங்ின் கூட்டுடவு ஙிழ்ச்ஓித்ிட்த்ின் 

ஊர ணிண்சணி சரில்தட்ங்ம ணிமசத்ிடன் ஜிகுந் தொமடில் ணடட்ஓிிமச 

ண்ரிப்ற்கும் ஜற்யம் தொன் அடிணிப்தைச் சஓய்வும் ஆஓிர ஜற்யம் சுிக்ரச க்ி 

றஓி சரயில் ஜற்யம் ஓதோ ஆமக்குய்வுன் கூட்டிமந்து யத்ிட்ம் 

சரங்ப்ட்து. இந் ஙிழ்ச்ஓித்ிட்த்ின் றஙரக்ரசது, சரயரரஞ இப்தைக்ம 

ற்டுத்க்கூடி ணிணஓர ணடட்ஓிறரன்ட இற்ம அசர்த்ங்யோக்கு 

தொம்சரடுக்க்கூடி ணமில் ிஞரந்ித்ில் உள் ஙரடும உயித் ன்மஜ 

உமசணரக்குல். ஙவீச சரில்தட்ணில் ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙியணசஜரசது 07 

மச தொணஞரண்மஜரச இங்ம ணிணஓரத் ிமக்த்ின் றஓி ணங்ல் 

தொரமஜத்துண ஙிமம், ணிணஓர அிணியத்ித் ிமக்ம், ஙீர்ரஓசத் ிமக்ம், 

இங்ம ஜரணயே அிரஞஓம, இங்ம ணரசிம ஆஞரய்ச்ஓி ிமக்ம், 

குடிஓசத்சரம ஜிப்தேட்டு தைள்ி ணிஞணில் ிமக்ம் ஜற்யம் அசர்த் தொரமஜத்துண 

ஙிமம் ன்சணற்யன் கூட்டிமந்து இந் ஜரிரி யத்ிட்த்ம தொன்சசடுத்துச் 

சஓல்ின்டது. றஜயம் ஙியணஜரசது இங்மில் 2015 ஆம் ஆண்டில் சப்ஞணரி ஜரம் 24 

ஜற்யம் 25 ஆம் ிிில் யுறசஸ்ப்தைன் கூட்டிமந்து, ணடட்ஓி ண்ரிப்தை தொன் 

அடிணித்யேற்கு ணிண்சணி சரில்தட்த்ம ிஞறரித்ல் ன்தம் மப்ில் 

யுறசஸ்சப்தைன் இமந்து தொன்சசடுக்ப்டும் ஙரன்கு ஙரள் ிற்ஓி 

ஙிழ்ச்ஓித்ிட்த்துன் கூட்டிமந்து. 

 

ஙி அணரசிப்தை சஓன்ஜி ஞவும சற்யக்சரள்ணற்கும் ிர்ணற்குஜரச றஓி 

மஜம் என்டிமச ணியத்ிசஓய்ணற்ர தொல் ஙிம ஙணடிக்மள் டுக்ப்ட்ச. 

இக்யத்ிட்த்ின் றஙரக்ரசது றஓய்மஜ உரி ஞவும மச ஙரடுயோக்கு 

ஓரரஞஜர சரயக்க்கூடி எய ணிமில் ணிமில் ணங்குல் தோம் ஙரட்டின் 

அிணியத்ிக்கு ணிண்சணித் சரில்தட்த்ம ன்டுத்தும றஜம்டுத்ரம். 

 

அ ஆஞரய்ச்ஓி ஜற்யம் ணடிணமஜப்தை ணியத்ி யத்ிட்ங்ள் ன்ின் ீழ் றிமின் 

ஙிடத்ம ணகுப்தைப்டுத்தும் தொமட, ணரச குரம் சுணடுரண் ஜற்யம் ணல் ிம 

தொமடமஜ, RF-ID இமசப் ன்டுத்ி த சஓன்தொமடரக் ன்சிக்ணரக்ம் ஜற்யம் 

சரமறஙரக்குக்ரட்டி அமடின் ஜீள் ஙிர்ஜரம் றரன்ட யத்ிட்ங்ள் 

ணயரப்குிில் தொன்சசடுக்ப்ட்துன் சரஞப்ட்து.  

 

RS / GIS உள்ங்ர ணிண்சணி சரில்தட் ிஞறரம் ன்தம் ஞப்சல்மக்குள் 

ற்யக்சரள்ப்ட் ஆஞரய்ச்ஓி யத்ிட்ங்யோக்குள் ணச ரதுரப்தைத் 

ிமக்த்துசரச கூட்டிம ி ன்ட ரீிில் ஆஞம்ிக்ப்ட்டுள் ணசரந்ிஞ 

ஞப்சல்மம ண்ரித்யம் அன்  ணமஞதைம் ஜற்யம் த்மசரியள் அரிஓி 

ஆஞரய்ச்ஓி அிணியத்ி ிமக்த்துசரச கூட்டிமப் ி ன்ட ணமில் 

அமஜந்துள் அரிஓி ணமின் ஙிடஜரம ணமிமச இசம்ரல் ன்ச 

உள்ங்கும் ன்துன் “எய ஓிடி ீணிற்கு றஓய்மஜ உரி ஙறசர சஓன்ஜி ிக்கு 

உந் ிஞச் சுற்யப் ரமிமச ணடிணமஜத்யம் துியம்” தம் மப்ில் எய 

ஆஞரய்ச்ஓி ட்டுமஞரசது ப்ரசில் றரற ன்தம் இத்ில் யூம ஜரம் 08 ஆம் ிி 
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இம்சற்ட 30 ஆணது ISTS (ணிண்சணி சரில்தட்ம் ஜற்யம் ணிஞ்கரசம் ற்டி 

ஓர்ணறஓ யத்ஞங்கு), 34 ஆணது IETC ஜற்யம் 06 ஆணது NSAT ஆிணற்டில் இம்சற்ட 

இம ஜரஙரட்டில் தொன்மணக்ப்ட்து. 

 

இமணி ஙியணத்ின் ணிண்சணி சரில்தட்ணில் ிரிணரசது, ணரசில் ஆஞரய்ச்ஓி 

ற்டி ஆஞரய்ச்ஓி ிில் ஈடுட்டுள்துன் அந் ஆஞரய்ச்ஓி ிிமச ஓரர்ந் 

யத்ிட்ங்ில் என்டரச சல்ர ஸ்ியூட்டி ணமிரச ஜரயக்கூடி 

ஙட்ஓத்ிஞங்மக் குடித் ஆய்வு (றஞரசசி ல்மக்த்ின் கூட்டுமப்தைன் 

இமந்து தொன்சசடுக்ப்டுணற்கு ற்யக்சரள்ப்ட்து. ிரிணிசரல் ணரசில் 

ஆஞரய்ச்ஓி சரர்ில் ற்யக்சரள்ப்ட் அ ஆஞரய்ச்ஓி யத்ிட்ங்யோக்குள் Supernova 

SN 2014 இசது ஙிடஜரம உயப்தை ஜற்யம் எி அமணில் ற்டி ஆய்வு ஆஞரய்ச்ஓி 

ட்டுமஞரசது ய்ப்ட்டுள்துன் இது சௌிணில் ிமக்த்ின் ணயரந் 

கூட்த்சரர் ஜற்யம் சஙயக்ஜரச அமஜப்ிமக் சரண் குமடந் சஓணிசத்ிரச 

குமடந் அிர்சணண்மக் சரண் ணரசில் ஆய்வுகூம் ணரசசரயே ஆய்வுகூ 

தொமடமஜரசது (CALLISTO) ன்டுத்ி சூரி டிப்தை சரர்ிரச ஆய்ணின்றரதும் 

ஓஜர்ப்ிக்ப்வுள்து.  

 

ணல் சரில்தட்ணில் ிரிணிசரயம் அறங ணல் தொமடமஜ அிணியத்ி 

யத்ிட்ங்ள் தொன்சசடுக்ப்ட்டுள்துன் இப்ிரிணின் ிஞரச ணரடிக்மரர் றஓி 

ல்மக்ங்யோம் அஞஓதுமட தொணஞரண்மஜயோம் ஆகும். 

 

ணயரப்குிில், ஙியணஜரசது சது அி றள்ணியுள் மத்சரிற்துமடக்ரச 

றஓமணம அன் மத்சரிற்துமட ணரடிக்மரர்யோக்கு, ணங்குணற்ர சது 

ணிஙிறர றஓமணின் ஞத்ம றஜம்டுத்ி தொன்சசடுத்துன் இந் றஓமணயோக்குள் 

ஜின்சடணில் றஓரமச ஜற்யம் அவீட்டு யணிின் ஞங்ிப்தை, றணயட் 

ணமிமசச் ஓரர்ந் ஜின்சடணில் யணிம சஓரற்யம றஓரமச, துமயுயப்தை 

ஜரிரிள், ரரீ அஜி ஜிசங்ள் ஜற்யம் ய்ச்ஓி ரப்தை உஞங்ள் ஜற்யம் 

சரர்ரல் ஜற்யம் எிஞப்தை துமடக்கு ணங்ப்ட் றஓரமச ஜற்யம் அவீட்டுச் 

றஓமணள் றரன்ட இஞ  றஓமணள் இற்குள் உள்ங்கும். ணங்ப்ட் றஓமணின் 

சஜரத் ண்ிக்மம றஙரக்ின் அமண, ணங்ப்ட் உஓரவுத்தும றஓமணள் ஜற்யம் 

தொன்சசடுக்ப்ட் உர் ணன்சரயள் ஜீட்தை எப்மப்தைள் ன்மண ஙீங்ர 

சஓரற்யம றஓரமச அடிக்மள் 310 ஜற்யம் ஞங்ிப்தை அடிக்மள் 139 உம் 

ணங்ப்ட்டுள்ச. 

 

றஜயம் ஙியணத்ின் ிற்ஓி ன்தம் ஞப்சல்மின் ீீ்ழ் உர் ணிறஓம்ஜிகு 

சரில்தட்ணில் ஞப்சல்மில் ஙரன்கு ணமரச குயந் ணமமக் சரண் 

ண்ஜரசத்ிற்கு தொக்ித்துணம் சரடுக்ப்ட்ரய் ஙவீச ஜின்சடணில் றஓரமச 

ஜற்யம் அவீட்டுக் யணிள், ஙவீச ஜின்சடணில் ஆக்க்கூயள், உட்ிக்ப்ட் 

ட்டுப்ரட்டு தொமடமஜ ஜற்யம் சஓய்ஙிஞரக் யக் ட்டுப்டுத்ி சப்டும் சரர் 

சரில்ஓரர் அிணியத்ி ிற்ஓி ஙிழ்ச்ஓித்ிட்ங்ரணச ந்ிஞணிரர்ள், 

சரில்தட்ணிரர்ள் ஜற்யம் அஞஓ ஜற்யம் சிரர்த் துமடஓரர்ந் 

அமஜப்ரண்மஜின் மச சரில்ஓரர்ிரர்யோக்ரச தொன்சசடுத்து 

ஙத்ப்ட்துன் இக்ற்ம சஙடியோக்கு மத்சரிற் துமடிசயக்கு அி ணஞறணற்தை 

உண்டு. ணயரப்குிில் இந் ற்மசஙடிில் ங்குற்டி 

சரில்ஓரர்ிரர்ின் ண்ிக்ம ிட்த்ட் 160 ஆ இயப்துன் ஙியணஜரசது 

அசது இமஙிம ிற்ஓி ற்மசஙடிிிதெர ிற்ஓி ணரய்ப்தைக்மயும் 

ணங்குின்டது. 
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ணயரப்குிில் ஙியணத்ின் தோச ஜற்யம் ஙப்தை சஓணிசங்ள் சரர்ில் 

அஞஓிஜியந்து ிமக்ப்சற்ட ஜரசிங்ரணச தொமடற யர. 63 ஜில்யேன் ஜற்யம் 

யரய். 111.5 ஜில்யேன் ஆகும். ஙியணத்ிசரல் உமக்ப்சற்ட சஜரத் ணயஜரசம் 

தொமடற ிட்த் யரய். 17.5 ஜில்யேன் ஆகும் ன்துன் இது சஜரத் ஙப்தை 

சஓணிசத்ில் 16% வீத்ிமச ிஞியேக்ின்டது. 

 

 

3.0 ஙியணத்ின் ிரிவுள் 

 

 ஜின்சடணில் ஜற்யம் தண்ஜின்சடணில் ிரிவு 

 சரர்ரல் ிரிவு  / ஜசி ந்ிஞணில் ிரிவு  

 மத்சரில் றஓமணள் ிரிவு 

 ணிண்சணி சரில்தட் ிஞறரப் ிரிவு / ணிண்சணி சரில்தட்ப் ிரிவு / 

ணரசிம ஆஞரய்ச்ஓிப் ிரிவு  

 ணல் சரில்தட்ப் ிரிவு 

 ஙிர்ணரம் ஜற்யம் ஜசிணப் ிரிவு 

 ஙிிப் ிரிவு 

 

4.0 ஆஞரய்ச்ஓி ஙிழ்ச்ஓித்ிட்ங்யோம் சரில்தட்ணில் றஓமணயோம்  

 

4.1 மத்சரிற்துமடிசரல் அதஓஞம சஓய்ப்ட் ஆஞரய்ச்ஓி அிணியத்ி யத்ிட்ங்ள் 

ஜற்யம் மத்சரிற்துமடக்கு மச சரில்தட்ணில் றஓமணள் 

 

ீழ் குடிப்ிப்ட்ணற்டிதெர மத்சரிற் துமடக்கு ஙியணஜரசது குடிப்ிட்டு 

சஓரல்த்க்சரய ங்ிப்ிமச சஓய்துள்து.  

 

 மத்சரிற் துமடிசரல் தொன்மணக்ப்ட் குடித்துமஞக்ப்ட் றரரிக்மயோக்கு 

அமஜவுட ற்யக்சரள்ப்ட் ஆஞரய்ச்ஓி அிணியத்ி யத்ிட்ங்ள் 

 றஓரமச ஜற்யம் அவீட்டு றஓமணள்  

 யணிள் ஞங்ிப்தை /  சஓரற்யம றஓரமச ஜற்யம் ியத்ற் றஓமணள் 

 ணல் தொமடமஜ அிணியத்ி யத்ிட்ங்ள் 

 உஓரவுத்தும எப்மப்தைக்ள் ஜற்யம் 

 தொமடமஜள் ஜற்யம் ணஓிின் எப்ந் ரீிிரச றடமள் 

 

4.1.1 மத்சரிற்துமடிசரல் சரங்ப்ட் ஆஞரய்ச்ஓி அிணியத்ி    சஓற்ரடுள் 

 

4.1.1.1 அஞஓ ரணமசள் ஆமக்குய்ணிற்கு சஜய்ரச RMS ஜின்ணயேவு ிணிள் 

 

 அஞஓ ரணமசள் ஆமக்குய்ணிற்கு சஜய்ரச RMS ஜின்ணயேவு ிணிரணச 

ஜின்சதணில் ிரிணிசரல் ணடிணமஜக்ப்ட்டு ணியத்ிசஓய்ப்ட்து. 

 160 V – 270 V RMS அணிரச ஜின்ணயேவு ற்ட இடக்த்ிற்ரச 230 V  AC எற்மட 

அணத்ம ணிஙிறரத்ின் RMS ஜின்ணயேணிமச ண்ரிப்ற்கும் ிவுசஓய்ணற்கும் 

இந் அிஙவீச உட்தைகும தொமட ணடிணமஜக்ப்ட்டுள்து ன்துன் இன் 

ரணமசரயக்கு இதன் இகுணரச தொமடில் மரக்கூடி சஜன்சரயம 

உம இமதொம் ஜற்யம் ஞப்ட் ிவுக் ரப்குிக்குரி ஞவும இடக்ம் 

சஓய்ணற்கு ஞவு ணம் என்யம் ணடிணமஜக்ப்ட்டுள்து. இந் ணடிணமஜப்ரசது 10000 

ிவுள் ணமஞில் ஞ்ஓிப்டுத்க்கூடி சஓற்டிடன் சரண்து IP 65 ஙிஜ உள்தமவு 
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ரதுரப்தைன் இந் உற்த்ி ணடிணமஜக்ப்ட்டுள்து. இந் உற்த்ிில் 5 அகுள் 

தஞப்டுத்ப்ட்டுள்துன் அஞஓ ரணமசரர் ஆமக்குய்ணிற்கு 

மிக்ப்ட்டுள்து. 

4.1.1.2  மணத்ிஓரமக்கு ன்சிக்ஜர இங்க்கூடி ட்டில்ள் 

 மணத்ிஓரமில் ஓரரஞஜர ன்டுத்ப்டும் ட்டில்யோக்குப் ிர எய ஙிர 

ணிமில் ன்சிக் ட்டில்ம ணடிணமஜப்ற இக்யத்ிட்ம் ஆகும். இக்யத்ிட்ம் 

ணியத்ிசஓய்ப்ட்வுன் றஙரரிள் சரர்ில் மணத்ிஓரமின் அயணர்யோக்கு 

ற்டுின்ட மப்ின் அமணக் குமடக்ரம். 

 இந் ன்சிக்க் ட்டில்ள் ஙரன்கு ண்தைமக் சரண்ர அமஜயும். (தொதுகுப் 

தைடத்ில் ஓரய்ஜரசம் 0-30O , தொங்ரல் 0-35 O, 
உர்வு-இடக்ம்: 51 சஓ.ஜீ – 70 சஓ.ஜீ) 

ன்துன் இந்க் ட்டிரசது ஜின்சியேசரல் இங்க்கூடி றஓய்மஜ ட்டுப்டுத்ிின் 

துமயுன் இக்குணிக்ப்டும்.  

 இந் உற்த்ிம இடக்குஜிக்ரச ியைரக்குணற்கு ிட்ஜிப்ட்டுள்துன் 

இங்மில் இந் உற்த்ிம உற்த்ி சஓய்ல் சரர்ில் ணமஞயக்ப்ட் றர-

சஜட் ஓர்ணறஓ சிரர் ஙியணத்துன் உன்டிக்மசரன்மட மச்ஓரத்ிடுணற்ரச 

ற்ரடுள் ஙமசற்யக்சரண்டியக்ின்டச. 

4.1.1.3 இங்ம ணிஜரச றஓமணக்கு மத்சரிற்துமட சுணர்க் டிரஞஒள் இஞண்டு 

 

இங்ம ணிஜரச றஓமணக்கு 560 ஜி.ஜீ X 190  ஜி.ஜீ LED சுணர்க் டிரஞஒள்  இஞண்டிமச 

ணடிணமஜத்து ணியத்ிசஓய்ற இந் யத்ிட்ஜரகும்.  

  

4.1.1.4        றஓி ஙீர் ணங்ல் ணடிரமஜப்தைச் ஓமக்கு (NWSDB) CCTV ரதுரப்தை தண்சரய்வு 

தொமடிமச ணியத்ிசஓய்ல்.    

  

 றஓி ஙீர் ணங்ல் ணடிரமஜப்தைச் ஓமயுன் சரர்தைம அன் ஙரன்கு ங்ரச 

அம்றத்ம, ி, சரண ஜற்யம் இஞத்ஜரமச ஆி இங்ில் இந் ரதுரப்தை 

தண்ரய்வு தொமடமஜிமச ஙியவுணற்கு இமச ணடிணமஜத்து ணியத்ிசஓய்ற 

இக்யத்ிட்ஜரகும். இந் தண்ரய்வு தொமட இஞத்ஜரசில் ஙியணப்ட்டுள்து 

ன்துன் இதன் சரர்தைம எய யத்ிட் ணிஸ்ரிப்தைன் 

தஞப்டுத்ப்ட்டுள்து (றஜிஜர PTS ஙிற் ிவுக்யணி) ன்துன் ஜிகுி 

தோன்ய இங்ியம் இக்யத்ிட்த்துன் சரர்தைம றணமின் 60% 

தஞப்டுத்ப்ட்டுள்து. இக்யத்ிட்ஜரசது சரர்ரல் ிரிணிசரல் 

ற்யக்சரள்ப்ட்சரன்டரகும். 

 

4.1.1.5 ரயேில் ஹப்தைில் ஙீர் இமடப்தை ட்டுப்டுத்ி இந்ிஞத்ம றடணற்ரச SCADA 

தொமடமஜம றஜம்டுத்துல் 

  

 ரயே ிஞரந்ி றஓி ஙீர் ணங்ல் ணடிரமஜப்தை ஓமின் அயணத்ியேயந்து 

சற்யக்சரள்ப்ட் எய றரரிக்மின் அடிப்மில் தொன்சசடுக்ப்ட் 

இக்யத்ிட்த்ின் றஙரக்ரசது ற்றரது இயக்ின்ட SCADA (ண்ரிப்ம 

ட்டுப்டுத்யம் ஞவுசயமயும்) தொமடமஜக்கு றஜிஜர ின்தெட்ல் தொமடமஜம 

றஓர்த்ரகும். இப்ிரசது சணற்டிஞஜர தஞப்டுத்ப்ட்துன் ஙீர் இமடப்ம 

ட்டுப்டுத்தும் இந்ிஞத்ின் சஓற்ரடும் ஓிடப்ர ஙமசயின்டது. 

இக்யத்ிட்ஜரசது சரர்ரல் ிரிணிசரல் ற்யக்சரள்ப்ட்து. 
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4.1.1.6 இங்ம தைமிஞ றஓமணின் M9 ணகுப்தை சட்டியோக்ரச சரடிின் IGBT ஓரஞி 

கூயிமச ஆஜர றஓரித்யம் உர் ணன்சரயள் ஜீட்தைம் 

  

 இங்ம தைமிஞ றஓமணின் றரரிக்மக்கு அமஜ 32 IGBT ஓரஞி கூயின் ணய்க்ள் 

ஓிடந் தொமடில் ண்டுிடிக்ப்ட்டு ியத்ப்ட்துன்  ரிறஓரமசயும் 

றஜற்சரள்ப்ட்டு அல்ஸ்ன் ணமிமசச் ஓரர்ந் இய சரடியோக்கு சரயத்துணற்கு 

ஓஜர்ப்ிக்ப்ட்து. இந் உர் ணன்சரயள் ஜீட்தை ிற்ஓிரசது, ின்றசரக்ிச் சஓல்யம் 

ந்ிஞணில் ிற்ஓிிதெர ணடிணமஜப்தை ணிஞங்ம ிரித்சடுத்ல் ஜற்யம் 

ஙியணத்ிற்குள் ற்க்கூடி றணயட் ணன்சரயள் ஓரர்ந் ணய்க்ம ண்டுிடித்துத் 

ியத்துல் ன்ச உள்ங்கும். 

 

4.1.2 றஓரமச ஜற்யம் அவீடுள், ணன்சரயள் ியத்ங்யோம் உஓரவுத்துமச   றஓமணயோம் 

 

4.1.2.1 ஜின்சடணில் ஜற்யம் தண்ஜின்சடணில் ிரிணின் ஜின்சடணில் அவீட்டு 

ஆய்வுகூங்ின் றஓரமச ஜற்யம் அவீட்டு றஓமணள் 

 

ணயரப்குிில் ிரிணரசது 310 சஓரற்யம றஓரமச அடிக்மம குடிப்ர 

ய்ச்ஓிக்ரப்தை யணிம றஓரித்ல், சஞஓிடுணல் ஞன்ட் சுற்ய தொடிவுள் (RCCB), 

தண்மஜரச சுற்ய தொடிவுள், சஓரக்ட் அவுட்ட்ள், ஆிள், LTE ள், PSTN  

சரமறஓிள், ஞவுட்ர்ள் ஜற்யம் ஜின்ங்ள் சரர்ில் ணங்ிச. றஜயம் ிரிணரசது 

ணரடிக்மரர்ின் இங்ில் ணயஞ அவீடும ற்யக்சரண்துன் ஜின்சில் / 

ஜின்சதணில் உற்த்ிின் ரதுரப்தை றஓரமச ஜற்யம் ணயஞ அவீடும 

றஜற்சரண்து. 

 

இவ்ணிம் சரர்ில் ிஞரச ணரடிக்மரர்யோக்குள் ஏஞல் கூட்டுத்ரசம், மஜக்றஞர 

ணர் ஞ்ஓிசிரிங், மஹப்ர் சஔட் சரில்தட்ங்ள், சணில்ட்ன் ஜின்சில் 

உற்த்ிள், இங்ம ட்மள் ஙியணம், க்ஸ் ஜற்யம் தைத்ிஞர்ள், 

ணமஞயக்ப்ட் ிக் ங்ர சிரர் ஙியணம், இங்ம சரம சரர்ரல் 

ஙியணம், ணமஞயக்ப்ட் NETGEM ஓிங்ப்தர் சிரர் ஙியணம், இங்ம துமடதொ 

அிரஞஓம, ஓஓிஞ இன்ர்சஙதிசல், ஓிறரல் இன்ர்சஙதிசல், உணரணி 

சக்றசரறரஔிஸ், ஓரர ன்ர் ிமஞஓஸ், EB ிறஞஓி, ர் அவுஸ் டிறஞடிங், 

ணமஞயக்ப்ட் ிஞவுன்ஸ் ன்ட் ம்சி சிரர் ஙியணம், யுறரன் ங்ர, சஓம்ஓன் 

இடப்ர் மத்சரிற்துமட, அறஓரஓிறட்ட் றஜரட்ர் சணய்ஸ், KD இடக்குஜிள், ஓதொர்த்ி 

டிறஞடிங் ம்சி, ணர் வீல்ஸ், ரிச்ஓர்ட் தேரிஸ் ர் ம்சி, ரின்ஸ் ங்ர, SML 

தைசஞரன்டிர் ஜற்யம் இமச ஜின் உற்த்ிரர்ள் ஆிறரர் உள்ங்குணர். 

 

4.1.2.2 ஜின்சடணில் ஜற்யம் தண்ஜின்சடணில் ிரிணிசரல் தொன்சசடுக்ப்ட் சரல்ம 

வீழ்த்தும / ியத்ற் றஓமணள் ஜற்யம்  உஓரவுத்தும 

 

ணயரப்குிில் ஜின்சடணில் ஜற்யம் தண்ஜின்சடணில் ிரிணிசரல் ிஞரச 

உஓரவுத்தும ஜற்யம் ணன்சரயள் ியத்ற் ிள் 9 ற்யக்சரள்ப்ட்ச. 

 

ிஞரச ணன்சரயள் ியத்ற் ிள் ன்து அற்குள் சரய்ம்தை ல்மக்த்ிற்கு 

அமவுறஙரக்ி, இங்ம ஜின்ஓரஞ ஓமக்கு ஜின்ஜரற்டல் சுட்டி, ணமஞயக்ப்ட் றறஜர 

ிரஸ்டிக் சிரர் ஙியணத்ிற்கு ஜின் உந்து ட்டுப்டுத்ி, றஓி துப்தைஞணரக்ற் உற்த்ி 

ஙிமத்ிற்கு தைய் ணரயு குப்ரய்ணி, இஞரகு ல்யொரிக்கு அமவுறஙரக்ி, இங்ம 

ட்மள் ஙியணத்ிற்கு ஜின்சதணில் குப்ரய்ணி ஜற்யம் துல்யேஜரச ஜிகுி, 

யஹூத ல்மக்த்ிற்கு ஐிஞப்ி, இங்ம ட்மள் ஙியணத்ிற்கு foss tecator 

diegestor ஜற்யம் தொமசவு ஜரசி, றஓி துப்ஞணரக்ற் உற்த்ி ஙிமத்ிற்கு ணயஜரசி, 
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யஹூத ல்மக்த்ிற்கு DC ணய ணிஙிறரம் ஜற்யம் றஓி ஙீர் ணங்ல் 

ணடிரமஜப்தைச் ஓமக்கு 03 அணத்ம ணய ஞ குப்ரய்ணி ன்ச உள்ங்கும். 

 

4.1.2.3 றஓரமச ஜற்யம் அவீட்டு ணன்சரயள் ியத்ற் றஓமணள், உஓரவுத்துமள் 

சரர்ரல் ிரிவு  

 

றஓரமச ஜற்யம் அவீட்டு றஓமணின் ீழ், ணரசசரயே அிர்சணண்டன் 

சரர்தைமதும் ஜற்யம் ணத்ின் ண்ிற்கூயம அணிடும் ிரணச VIS 

ஐிஞப்தை, சி றில்ஸ், ணமஞயக்ப்ட் சரர் இன்ர்சஙதிசல் சிரர் ஙியணம், 

ணமஞயக்ப்ட் சஜடி இக்ியூப்சஜன்ட் சிரர் ஙியணம், ணமஞயக்ப்ட் ஓிறரன் 

ரப்தையி ஙியணம் ஆி ஙியணசங்யோக்ர சஓய்ப்ட்து. 

 

ணன்சரயள் ியத்ற் ிள் சப்டும்றரது அற்குள் றஓி ஙீர் ணங்ல் 

ணடிரமஜப்தைச் ஓமக்ர குரய் சுணடுரன்ம ியத்ல், எய்ல் ஜற்யம் உறர 

ண்டுிடிப்தைக்ள் ன்ச ணயரப்குிில் தொன்சசடுக்ப்ட்ச.   

 

ஜக்ள் ணங்ி ிமயோக்கு CCTV ஙிற்ிவு சட்டிம சரயத்துல் சரர்ிரச 

உஓரவுத்தும யத்ிட்ஜரசது, இற்ரச குடித்துமஞப்தைக்ம ரரித்ல், ஜிப்தேடு 

ஜற்யம் ஓரன்யடுத்தும உள்ங்ர தஞப்டுத்ப்ட்து. 

 

4.1.2.4 மத்சரில் றஓமணள் ிரிணின் ஞங்ிப்தை ஆய்வுகூத்ிசரல் ணங்ப்ட் யணி 

ஞங்ிப்தை றஓமண / சஓரற்யம றஓரமச  றஓமணள்  

 

ணயரப்குிில் ிரிணரசது 139 ஞங்ிப்தை ஓரன்டிழ் / சஓரற்யம றஓரமச 

அடிக்மள் குடிப்ர எப்தைமஜ ஜற்யம் ண்ஜர ல்ஜரசிள், ண்ஜர ிடி யணி 

ஜரசிள், ணய குப்ரய்ணிள், ண்ஜர அமவு றஙரக்ிள், ண்ஜர PSC ணமவு 

றஓரிப்தை யணிள், ண்ஜர ஜின்ரப்தை றஓரிப்தை யணிள், ஜின்ணயேவுள்  றஓரிப்தைக் 

யணியோன் கூடி ண்ஜர RCCB றஓரிப்தை யணிள், யணிம றஓரிக்கும் 

யணியோம் மச ஙரசரணி ஆய்வுகூ உஞங்யோம் ஆகும். இணர்ின் ிஞரச 

ணரடிக்மரர்யோக்குள் ணமஞயக்ப்ட் றரஹகு ங்ர சிரர் ஙியணம், 

ணமஞயக்ப்ட் LTL டிஞரன்ஸ்றரஜர்ஸ் சிரர் ஙியணம், இங்ம ஜின்ஓரஞ ஓம – 

குகுயோ ந்ற ணய ஙிமம் ஜற்யம் மஹறஞர ஜின்சில் ிம, அக்குமணசரஸ் 

ல்மக் ல்யொரி – சரய்ம்தை, ணமஞயக்ப்ட் சரக் ரட் ஙியணம், 

ணமஞயக்ப்ட் றணிட் தேரிஸ் றஜரட்ரர் ம்சி, ணமஞயக்ப்ட் ரறர 

மத்சரிற்துமட சிரர் ஙியணம், ணமஞயக்ப்ட் ஓிசர்ஔி ன்ஔிசிரிங் சிரர் 

ஙியணம், ணமஞயக்ப்ட் க்ட்றஞர சஜட்ல் ிஞஓிங் சிரர் ஙியணம், 

ணமஞயக்ப்ட் ஸ். ஔி. ஸ் சிரர் ஙியணம் ஜற்யம் ணமஞயக்ப்ட் ங்ர 

ஹரசர்ஸ் ம்சி ன்ச உள்ங்கும். 

 

4.1.3 உத்ஞணரம் றல் றஓமணள்  

 

4.1.3.1 மக் சரமறஓிிசரல் இக்ப்டும் ணிற்மச இந்ிஞம் 

 

மக்த் சரமறஓிிசரல் இக்ப்டும் இந் ணிற்மச இந்ிஞஜரசது 2014 ஆம் 

ஆண்டில் ஙியணப்ட்துன் ஜீரய்வுக்குட்ட் ரப்குிில் சணற்டிஞஜரய் 

இக்ப்ட்து. 

 

4.2  அ ஆஞரய்ச்ஓி யத்ிட்ங்ள் 
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4.2.1 சணப் சரள்சிற்கு ஜின் ணிஙிறர சரர்யப்தை ஆி 

  

அ அிணியத்ிின் எய குி ன்ட ணமில், உற்த்ிின் சஓரற்யம 

றஓரமசின்றரது ன்டுத்ப்டும் சணப் சரள்சிற்கு ஜின் ணிஙிறர 

சரர்யப்தை ஆிரசது ஜின்சடணில் ிரிணிசரல் ணியத்ிசஓய்ப்ட்து. 

 

4.2.2 ஞவு உட்தைகுமரர் 

 அ அிணியத்ிின் எய குி ன்ட ணமில், ஞவும ண்ரிப்ற்ர 

ஜின்சடணில் ிரிணிசரல் ணியத்ிசஓய்ப்ட்து. 

 

4.2.3 றிமின் ஙிடத்ம ணகுப்தைப்டுத்தும் தொமட 

 குமடந்ணில் றிமம ிரிடும் றிம ஆமின் றரரிக்மக்கு அமஜவுட ஙவீச 

சரில்தட்ணில் ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க்ிசரல் ணியத்ிசஓய்ப்ட் குமடந் சஓணிசத்ம 

உம இந் உற்த்ிின் றஙரக்கு றிம சஓன்தொமடின் இயி ட்த்ின்றரது 

றிம ஙிடத்ம றணயடுத்க்கூடிரகும். இந் உற்த்ிிமச உற்த்ி சஓய்ல் 

சரர்ில் இயந் அதணக் குமடணின் ரஞஜர இது ஙியணத்ிற்கு சணிற 

எயணரிம் ணங்ப்ட்டு இற்குரி இந்ிஞ தொமடமஜ ணியத்ிசஓய்ப்டும் இது 

சரர்ிரச உன்டிக்மரசது ரரிக்ப்ட்டுள்துன் அடுத் ணயத்ின் 

தொற்குிில் எய தஞப்டுத்ப்ட் இந்ிஞ தொமடமஜ மிக்ப்டும் ன்ட 

உத்ஞணரத்ின் ீழ் இந் உன்டிக்ம மச்ஓரத்ிப்ட்து. 

 

4.2.4 ணரச குரம் சுணடுரண் ஜற்யம் ணல் ிம தொமடமஜ 

 இவ்ணிம் சரர்ிரச யத்ிட் ிறஞஞமரசது ஶீ்ரீ ஔணர்தைஞ 

மணத்ிஓரமக்கு ஓஜர்ப்ிக்ப்ட்டுள்து. சஓற்ரட்டியேயக்கும் ணரசங்ின் இ 

அமஜவு ஜற்யம் ணரசங்ின் தொரமஜத்துணம் ன்மண சரர்ிரச ணிஞங்ம 

இகுணர மரயோம்சரயட்டு இம்தொமட அதொல்டுத்ப்ட்டுள்து. ணன்சரயள் ஜற்யம் 

Google ணமஞப்த்ம அடிப்மரக் சரண்டு GPS சரில்தட்த்ில் இந் தொமடமஜ 

ணடிணமஜக்ப்ட்டுள்து. யத்ிட்ஜரசது ற்யக்சரள்ப்ட்துன் தோணம ஜரிரி 

தொமடமஜின் ண்ிற்கூயள் றஓரிக்ப்ட்டுள்ச. 

 

4.2.5 RF-ID இமசப் ன்டுத்ி த சஓன்தொமடரக் ன்சிக்ணரக்ம் 

 தைத்ங்யோக்கு ஜற்யம் சிரயோக்கு ன்டுத்ப்டும் RF-ID சரில்தட்த்ம 

அடிப்மரக் சரண் அமர எட்டு தொமடமஜரசது த சஓற்ரடும 

ன்சிக்ணரக்ம் சஓய்வும் ன்டுத்ப்டும் ன்துன் இற்குத் றமணப்டும் 

ணரஓிப்தை யணிள் ஜற்யம் தொரமஜத்துண ணல் தொமடமஜக்ரச சஜன்சரயள் ன்ச 

ணியத்ிசஓய்ப்டும். 

 

 சஜன்சரயம றஓரிப்ற்கு ஓ ஙிமசரயள் உயப்டியோம் ரஞரவுள்து. இீ்ங 

யத்ிட்ஜரசது தஞப்டுத்ப்ட்வுன் இந் உற்த்ிரசது அஞஓதுமடஓரர், 

ஙியணங்ள் ஜற்யம் ல்மக்ங்ில் தங்ில் ணங்ப்டும். 

  

 

4.3               சரமறஙரக்குக்ரட்டி அமடின் ஜீள் ஙிர்ஜரம் 

இங்மிறற ஜிப்சரி சரமறஙரக்குக்ரட்டிரச GOTO 45  சஓ.ஜீ 

சரமறஙரக்குக்ரட்டிரசது ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் 

ஙியணத்ியள் சரமறஙரக்குக்ரட்டி அமடிதள் இயக்ின்டது ன்துன் ற்றரது 

இந் அமடரசது ஜிவும் றஓஜமந் ஙிமில் உள்துன் இன் ஜீள் ஙிர்ஜர 
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ிரசது ட்டி ிமக்த்ிசரல் தொன்சசடுக்ப்டுின்டது. இந் ஙிர்ஜரப்ி 

ற்றரது சரர்ந்து ஙமசயின்டது. 

 

5.0 அ சஓற்டிடன் ஙிர்ஜரம் 

 

5.1 ணய ஜின்சடணில் அவீட்டு ஆய்வுகூத்ம றஜம்டுத்துல் – ஜின்சடணில் ஜற்யம் 

தண்ஜின்சடணில் ிரிவு 

  

 ஜின் றஓரமச ணஓிம ணியத்ிசஓய்ல் 

  

ஜின்சடணில் ிரிணரசது, ஜின் றஓரப்தைக்ம துள்ிஜர தொன்சசடுக்க்கூடி 

சஓற்ன்மஜ சரண் எய உரணி ஜின் றஓரமச யணிசரன்மட றடிப்சற்யக் 

சரண்டுள்து. 

 

 

5.1.1 ஐி அவீட்டு ணஓிம ரித்ல் – மத்சரில் றஓமணள் ிரிவு 

  

ணிக்கு அவீட்டு ஆய்வுகூம், ணிக்கு இஞரக்ம தொமடமஜ ஜற்யம் சரள்ன் 

அயணம் ன்ணற்யன் கூடி எய ணிக்கு அவீட்டு ணஓிரசது ரிக்ப்த் 

சரங்ப்ட்டு ணயரப்குிில் தஞப்டுத்ப்ட்டுள்து.  

 

CFL ஜற்யம்  LED ணிக்குின் ஜின்சடணில் ஜற்யம் ஐி அவீட்டு ண்ிற்கூயம 

றஓரிக்க்கூடி சஓற்டிடமஜரது இந் ணஓிக்கு உள்து ன்துன் இது 

உற்த்ிரர்ள் ஜற்யம் இடக்குஜிரர்ள் இயிர சரதுஜக்யோக்கும் ஙன்மஜ 

அிக்கும் எய ணிஜரகும். 

 

6.0         ஙியணத்ிசரல் தொன்சசடுக்ப்ட் ிற்ஓி ஙிழ்ச்ித்ிட்ங்ள்             

2014 ஆம் ஆண்டு ரப்குிில் சரர் சரில்ஓரர் அிணியத்ி ஙிழ்ச்ஓித்ிட்ங்ள் 

றரன்ட ஞப்ட் ிற்ஓி ஙிழ்ச்ஓித்ிட்ங்ம ஙியணம் தொன்சசடுத்து. 

இந்ஙிழ்ச்ஓித்ிட்ங்ரணச சஓய்ம தொமடில் ஈடுட்டுள் ந்ிரிள், 

சரில்தட்ணிரர்ள் ஜற்யம் மத்சரில் துமடில் ிரற்யம் மச சரில் 

ஓரர்ிரர்யோக்ர தொன்சசடுக்ப்ட்துன் இந் ிற்ஓி ஙிழ்ச்ஓித்ிட்ங்ரணச 

அடிப்ம ஜற்யம் இமஙிம ஜட் சரில்தட்ணில் ிற்ஓி ஙிழ்ச்ஓித்ிட்ங்ம 

ஜின்சடணில், ி ணன்சரயள் ஆி ணிங்ள் சரர்ில் சரண்டுள்து.  

6.1 சரில் ஓரர்ிரர்யோக்ரச சரர் சரில்ஓரர் அிணியத்ி ிற்ஓி 

ஙிழ்ச்ஓித்ிட்ங்ள் 

               

 6.1.1 ஙவீச ஜின்சடணில் றஓரமச ஜற்யம் ண்ஜரச ரீிர தொக்ித்துணம்  

  சரடுக்ப்ட் அவீட்டுக் யணிள் 

21 ங்குசயசர்யோக்ர ஙத்ப்ட் சரர் சரில்ஓரர் அிணியத்ி ற்மசஙடிின் 

தோம் உமக்ப்சற்ட ணயஜரசம் யரய். 315,000/-. இில் ங்குற்டி 

ங்குசயசர்யோக்கு அமவுறஙரக்ி, ஙிஞஜரமஜரசி குப்ரய்ணிள் றரன்ட ஙவீச 

ஜின்சடணில் றஓரமச ஜற்யம் அவீட்டுக் யணிின் ரணமச, ிஞறரம், 

ிஞின்ள் ஜற்யம் ணமஞமஞள் சரர்ில் ஓிடந் அடிவும் சஓல்தொமட ஓரர் அததொம் 

ணங்ப்ட்து. 
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6.1.2 ஙவீச ஜின்சடணில் ஆக்க்கூயள் 

13 ங்குசயசர்யோக்ர ஙரத்ப்ட் எய சரர் சரில்ஓரர் அிணியத்ி ற்ம 

சஙடிின் தோம் உமக்ப்ட் ணயஜரசம் யரய் 195,000/- ஆகும். ங்குசயசர்யோக்கு 

ஙவீச ஜின்சடணில் ஆக்க்கூயள் குடும்த்ிமச றஓர்ந் எப்தைமஜ ஜற்யம் ண்ஜரச 

யணிள் சரர்ில் ஞவு ஜரற்டீடும ஆக்க்கூயள் ற்டி அடிவும் ஜற்யம் 

சஓய்மதொமட ஓரர் அதணங்யோம் ணங்ப்ட்ச.   

6.1.3     உட்ிக்ப்ட் ட்டுப்ரட்டு தொமடமஜ  

   

 மத்சரிற்துமட ஓதோத்ிமசச் றஓர்ந் 22 ங்குசயசர்யோக்கு எய சரர் சரில்ஓரர் 

அிணியத்ி ஙிழ்ச்ஓித்ிட்ம் ஙரத்ப்ட்து.  

 

6. 2    அடிப்ம ஜற்யம் இமஙிம ஜட் சரில்தட்ணில் ிற்ஓி ஙிழ்ச்ஓித்ிட்ம் 

6.2.1    சஓல்தொமடஓரர் ஜின்சடணில் ற்ம தொமடமஜ 

  

 ணமஜரச இந் ற்மசஙடிரசது ஜரணர்ள் ஜற்யம் ள்ிக்கூத்ம ணிட்டு 

அண்மஜில் ணிிணர்ள் உள்ங்ர சரதுணரச ஓதோரத்ிசயக்கு ஜின்சதணில் 

யணிின் ணடிணமஜக்ப்ட்து. 22 ஆணது மணர சணற்டிஞஜர தொன்சசடுக்ப்ட் 

இந் ற்மசஙடிில் 46 ஜரணர்ள் ந்துசரண்துன் ணடிணமஜப்தை ஜற்யம் ியத்ற் 

றணமள் சரர்ில் சஓல்தொமடஓரர் அடிணரசது ங்குசயசர்யோக்கு ணங்ப்ட்து 

 

 

6.2.2 சஓய்ஙிஞரக்த்க் யக் ட்டுப்டுத்ி 

றணயட் ஙியணசங்மச் ஓரர்ந் ந்ிஞணிரர்ள் சரில்தட்ணிரர்ள் 

தொரமஜரர்ள் ச 93 றர் இந் ற்மசஙடிில் ங்குற்டிசர் ன்துன் இக்ற்ம 

சஙடிில் ங்குற்டிச இமகர்யோக்கு சஓய்ஙிஞரக்ற் அடிவும் சஓல்தொமட ஓரர் 

அதணதொம் ணங்ப்ட்து. இன் தோம் உமக்ப்ட் சஜரத் ணயஜரசம் யரய். 

1,302,000.00 

 

 

 

6.3 ணிஞ்கரசம் ஜற்யம் சரில்தட்ணிம ிஞல்ப்டுத்யம் ஜற்யம் ணல் ஞப்தைல் 

ஙிழ்ச்ஓித்ிட்ங்யோம் 

 

6.3.1 ணரசிம ஆஞரய்ச்ஓி ஜற்யம் ணிண்சணி ணிஞ்கரச ிஞல்ப்டுத்தும ஙிழ்ச்ஓித்ிட்ம் 

6.3.2 இஞவு ணரன் அணரசிப்தைக் தொரம்ள் 

ணரசில் ஆஞரய்ச்ஓி ற்மம ஙரட்டில் ிஞல்ப்டுத்தும் றஙரக்குன் இஞவு ணரன் 

அணரசிப்தை ஙிழ்ச்ஓித்ிட்ங்ரணச, சிணரச இயள் ணரன் இயக்கும் ிஞரஜி 

ிஞறஓங்ில் எய்ங்மஜப்தைச் சஓய்ப்ட்து. இந் அணரசிப்தை 

ஙிழ்ச்ஓித்ிட்த்ின்றரது ங்குசயசர்ள் றரள்ள், துமக்றரள்ள், ரல்வீி ஜற்யம் 

ஆழ்ந் ணரசில் சன்க்கூடிமணள் ஆிணற்மட அணரசிப்தைக் த்ிற்கு டுத்துச் 

சஓல்ப்ட்தும் தூக்ிச் சஓல்த்க்துஜரச ஙவீச ணரசில் சரமக்ரட்டிிதெர 

அணரசித்சர். இந்ஙிழ்ச்ஓித்ிட்த்ின்றரது ணரசில் ஆஞரய்ச்ஓி ணிங்ம 

அடிதொப்டுத்தும சஓய்யும் அடிதொப்டுத்தும ணிரிவுமஞயோம் ஙரத்ப்ட்ச. இஞவு 

ணரன் அணரசிப்தை தொரம்யோம் ணரசில் ஆஞரய்ச்ஓி ிற்ஓிப்ட்மடயோம் ஞஔஞட் 
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ல்மக்த்ில் தொன்சசடுக்ப்ட்து. இந் ஙிழ்ணின் தோம் ட்ம் ியம் 

ஜரணர்ள் 200 றர் ஙன்மஜ அமந்சர். 

6.3.3 ள்ிக்கூ ஜரணர்ள், ல்மக் ஜரணர்ள் ஜற்யம் இங்ம மிசயக்கு 

ணரசிம ஆஞரய்ச்ஓி ணிரிவுமஞள் 

 ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙியணத்ிற்கு 1087 றர் ணிஔம் 

சஓய்துன் ணரசில் ஆஞரய்ச்ஓி ற்டி ணிரிவுமஞள் ஜற்யம் சரமறஙரக்குக் ரட்டி 

சஓய்ம தொமட ணிக்ஜிப்தைக்ியம் ந்துசரண்சர். 

6.3.4 ஙீர் உந்துணிமஓ வுமப் றரட்டி 2015 

 ணிண்சணி ணிஞ்கரச ஙணடிக்மம ள்ிக்கூ ஜரணர்ிமற ிஞல்ப்டுத்தும் 

றஙரக்குன் ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙியணஜரசது ஙீர் 

வும என்மட ரரிக்கும் ிற்ஓி ட்மடிமசயும் ஜற்யம் ஙீர் வுமப் 

றரட்டிிமசமயும் ணயரந்ம் ஙரத்துின்டது. உள்யௌர் ஙீர் வுமசப் றரட்டிில் 

சணற்டிசற்ட சணற்டிரர்யோக்கு ஆஓிர சுிக் ிஞரந்ி ணிண்சணி தொணஞரண்மஜ 

தொன்சஞங்ிசரல் (APRSAF) எய்ங்மஜப்தைச் சஓய்ப்டும் ஓர்ணறஓ ஙீர் வுமப் 

றரட்டிில் ந்துசரள்ணற்கு ணரய்ப்தை ணங்ப்டும். 2015 ஙணம்ர் ஜரம் 28-29 ஆம் 

ிி ணமஞ இந்றரறசதிரணில் சயே ன்தம் இத்ில் APRSAF இன் 22 ஆணது 

கூட்த்சரரின்றரது இம்சற்ட ஙீர் வுமப் றரட்டிில் இங்ம 02 ஆம் இத்ம 

சணற்டிசரண்து. 

6.3.5 APRSAF இசரல் எய்ங்மஜப்தைச் சஓய்ப்ட் ரமப் றரட்டி 

 08 ணியேயந்து 11 ணிற்குட்ட் ர ஜரணர்ம ஆக்ற் ிடன்ஜிகு தொன்சிப்தைக்ள் 

ஜற்யம் ணிண்சணி ணிஞ்கரசத்மக் ற்டல் றரன்ட ணிங்ில் ஓம்ந்ப்ச் சஓய்ற 

இந் ரம ரரிப்தைப் றரட்டிின் றஙரக்ரகும். உள்யௌர் ரமறரட்டிரசது 

“ணிண்சணிில் ணரய்சர்ள்” தம் சரசிப்சரயின் ீழ் எய்ங்மஜப்தைச் 

சஓய்ப்ட்துன் இில் ஓிடந்ர 03 ரமள் சரிவுசஓய்ப்ட்டு அமண 2015.04.01 

அன்ய இந்றரறசதிரணில் சயே ன்தம் இத்ில் இம்சற்ட ஆஓிர சுிக் ிஞரந்ி 

ணிண்சணி தொணஞரண்மஜ தொன்சஞங்ில் 22 ஆணது கூட்த்சரரில் இம்சற்ட ஓர்ணறஓ 

றரட்டிக்கு அதப்ி மணக்ப்ட்து. 

 

6.3.6 ள்ிக்கூங்யோக்ரச ணரசிம ஆஞரய்ச்ஓி ணல்ள் ஜற்யம் ணிண்சணி ணிஞ்கரசம் 

ற்டி ணல்மப் ஞப்தைல் 

  

 ணரசில் ஆஞரய்ச்ஓி ஜற்யம் ணிண்சணி ணிஞ்கரசம் ற்டி ணல்ரணச 22 

ஜரணர்ிமற ஞப்ப்ட்து. 02 ஜரணர்ள் ஙவீச சரில்தட்ணில் ஆர்த்ர் ஓி. 

ிரர்க் ஙியணத்ிற்கு ணிஔம் சஓய்துன், ர.சர. உர்ஞ ரத்ிட்த்ின்டி ஜது 

சிப்ட் யத்ிட்த்ிற்கு றமணரச ணல்மப் சற்யக்சரண்சர். 

 

7.0        ஆஞரய்ச்ஓியோம் ிஞசுரிப்தையோம் 

7.1 ணரசிம ஆஞரய்ச்ஓி ற்டி அ ஆஞரய்ச்ஓி யத்ிட்ம்             
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7.1.1      Supernova SN 2014 இசது ஙிடஜரம உயப்தை ஜற்யம் எி அமணில் ற்டி ஆய்வு 

  

 எய ஙட்ஓத்ிஞத்ின் ிடீர் ர்ணின்றரது சற்யக்சரள்ப்ட் SN 2014J ணமிமசச் 

ஓரர்ந் la supernova ஆசது 2017 ஆம் ஆண்டு ஓசணரி ஜரம் M82 ரல்வீி றரன்டிது. 

ஓர்ணறஓ ஆய்வு மஜங்ின் தோம் சற்யக்சரள்ப்ட் ஐி அமணில் ஜற்யம் 

ஙிடஜரம உயப்தைத் ஞவுரணச, supernova இன் றண ணிஸ்ரிப்ிமசயும் மச ஓரஞர 

ஜரடிமயும் துிணற்கு  சஓன்தொமடரக்த்ிற்கு உட்டுத்ப்ட்டு குப்ரய்வு 

சஓய்ப்ட்து. இவ்ணிம் சரர்ிரச ஆஞரய்ச்ஓி ட்டூமஞரசது ய்ப்ட்டு 

ிஞசுரிக்ப்டுயேன் ஙிஜித்ம் சௌீணில் ிமக்த்ிற்கு ஓஜர்ப்ிக்ப்ட்டுள்து. 

 

7.1.2    CALLISTO இமசப் ன்டுத்ி சூரி ரிப்தை ற்டி ஆய்வு 

  

 சூரி ரிப்ின்றரது ணரசசரயே சணடிப்ிமச ண்டுிடிப்ற்கும் ிவுசஓய்ணற்கும் எய 

தொமடமஜ அரணது ஙிடஜரம உயப்தை ஜற்யம் தூக்ிச் சஓல்த்க் ஆய்வு மஜத்ிற்ரச 

சஙயக்ஜரச அமஜப்ிமக் சரண் குமடந் சஓணிசத்ிரச குமடந் 

அிர்சணண்மக் சரண் ணரசில் ஆய்வுகூம் ணரசசரயே ஆய்வுகூ தொமடமஜரசது 

(CALLISTO) ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙியணஜரசது 

அமஜக்ப்ட்டுள்து. CALLISTO  தொமடமஜிதெர ிவுசஓய்ப்ட் ந்ரத் 

ஞவுரணச குப்ரய்வு சஓய்ப்டுரசது தஞப்டுத்ப்ட்டு ஆஞரய்ச்ஓிக் 

ட்டூமஞரசது ய்ப்டுின்டது. 

7.2 ட்ம்ியம் ஜட்த்மச் றஓர்ந் ஜரணர்யோன் ணரசில் ஆஞரய்ச்ஓி யத்ிட்ங்ில் 

கூட்டிமல் 

7.2. 1  சல்ர ஸ்ியூட்டி ணமிரச ஜரயக்கூடி ஙட்ஓத்ிஞங்மக் குடித் ஆய்வு 

(றஞரசசி ல்மக்த்ின் கூட்டுமப்தைன் தொன்சசடுக்ப்ட்டுள்து 

   

  ஙிடஜரம ணமில் A இயேயந்து F ணமஞக்குஜரசணற்டின் துடிீ்தை ஜிகுந் ஜரடியே 

ஙட்ஓத்ிஞங்ற சல்ர ஸ்ியூட்டி ஙட்ஓத்ிஞங்ரகும் ன்துன் இமண ணகுப்தை V 

இயேயந்து III ணமஞக்குஜரச ஐிர் ிடமசக் சரண்ரகும். சல்ர ஸ்ியூட்டி 

ணமிமசச் ஓரஞந் ஜரடியே ஙட்ஓத்ிஞம் SY LYN ஆய்வு சஓய்ப்ட்து. இந்ிரணில் 

குர்திரர் ன்தம் இத்ியள் ஜவுன்ட் அப்யூ ணரசிம ஆய்வு மஜத்ியேயக்கும் 1.2 

ஜீற்டர் ஓி ிறஞின் சரமறஙரக்குக்ரட்டிியேயந்து குப்ரய்வு சஓய்ப்ட் ஐி 

அமண ஞவுள் சற்யக்சரள்ப்ட்ச. ஙட்ஓத்ிஞத்ின் ஓஞரஓரி அர்த்ியும் ஜற்யம் 

துடிப்ின் இமஓவுத் ன்மஜயும் துிப்ட்து. ஆய்வுக் ட்டூமஞரசது 

ல்மக்ிற்கு ஓஜர்ப்ிக்ப்ட்து. 

 

7.3  ணிண்சணி சரில்தட்த்ில் அ ஆஞரய்ச்ஓி 

   

ப்ரசில் றரற ன்தம் இத்ில் யூம ஜரம் 08 ஆம் ிி இம்சற்ட இம 

யத்ஞங்குரச 30 ஆணது ISTS (ணிண்சணித் சரில்தட்ம் ஜற்யம் ணிஞ்கரசம் ற்டி 

ஓர்ணறஓ யத்ஞங்கு), 34 ஆணது IEPC ஜற்யம் 6 ஆணது NSAT ஆிணற்டில் “எய ஓிடி 

ீணிற்கு றஓய்மஜ உரி ஙறசர சஓன்ஜி ிக்கு உந் ிஞச் சுற்யப் ரமிமச 

ணடிணமஜத்யம் துியம்” ன்தம் மப்ில் ஏர் ஆய்வுக் ட்டுமஞரசது 

தொன்மணக்ப்ட்டுள்து. 

 

7.4  ணிண்சணி சரில்தட் ிஞறரத்ின் ஆஞரய்ச்ஓி 
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7.4.1  ரட்டுப் ஞப்சல்மம ண்ரித்யம் அன்  ணமஞதைம் 

   

இக்யத்ிட்த்ின் றஙரக்ரசது ஙரட்டில் உள் ரட்டுப் ிஞறஓங்யோக்குள் ரிப்தை 

சஓய்ப்ட் ிஞறஓங்ம சஓன்ஜித் ஞவுமப் ன்டுத்ி இசம்ரரகும். 2002, 

2013, 2014 ஜற்யம் 2015 ஆி ஆண்டுயோக்ரச சஓன்ஜித் ஞவுள் ஜற்யம் சஓன்ஜிமப் 

ன்டுத்ி டுக்ப்ட் ஙி ணிம்ங்ள் ன்ச இடக்ம் சஓய்ப்ட்து. இணற்டின் 

சயறயரணச, ணில்த்து றஓி தங்ரணிசது உண்மஜரச ஙித்ஞவுயோன் றஜயம் 

சயஜிரக்ப்ட்து. ரட்டில் ிமக்த்துன் இமந்து எய கூட்டுமப்தை 

ிர இக்யத்ிட்ம் தொன்சசடுத்துச் சஓல்ப்டும்.   

 

7.4.2  இங்மில் அரிஓி ணமின் ஙிடஜரமத் ன்மஜம இசம்ரல் – 

த்சரமியள் அரிஓி ஆஞரய்ச்ஓி அிணியத்ி ஙியணசத்துன் கூட்டுமத்ல் 

   

  அம ஙீத்ின் ந் வீச்ஓிசதும் குயக்ர, ஙீர், ஙிம், வீிள், ரடுள் றரன்ட 

இஞணற்டின் மஞத்றரற்ட ஓிடப்ில்தையோக்ரச ிஞியேப்தை வீஜரசது குடிக்ப்ல் 

தொடியும் ன்துன் எப்தேடு சஓய்யும் இயம். அத்ம ரீிில் குடிக்ப்டுமண 

“ஙிடஜரம துங்ள் ணமவுள்” அல்து “ஙிடஜரமத் ன்மஜள்” ச அமக்ப்டும். 

ஙிடஜரமத் ன்மஜயோம் அற அமஜப்ிமசக் சரண்டுள்ரல் ஙிடஜரமத் 

ன்மஜயோக்கு இமியள் றணயரடுரணச றஓய்மஜ உரி ணிம்ங்ம 

மஞத்றரற்ட ஓிடப்ில்தையோக்ர ணகுப்தைக்ர ணமப்டுத் உவும். இந் 

ஆஞரய்ச்ஓிின் குடிக்றரரசது, இங்மில் அரிஓி ணமின் ஙிடஜரமத் 

ன்மஜமப் சற்யக்சரள்யம் சஓய்ஜி ணிம்ங்ம ணமப்டுத்துணற்கு ஙிடஜரமத் 

ன்மஜம ன்டுத்யம் ஆகும். அரிஓி ஆஞரய்ச்ஓி ஜற்யம் அிணியத்ி ஙியணத்ில் 

ஙிடஜரம ரிஜரசங்ம ன்டுத்ி றணயட் அரிஓி ணமள் 15 இசது, ஙிடஜரம 

ஞவுள் சற்யக்சரள்ப்ட்ச. ஙிடஜரமத் ஞவுள் சஓன்தொமடரக்ம் சஓய்ப்ட்டு 

குப்ரப்டுின்டச. 

 

7.5 ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க்ின் தம் 

ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க்ின் தம் ஜற்யம் அன் ணல் 

ிரிவும் எய ணிறஓஜரச தம் ன்ட அடிப்மில் சஓற்டுணதுன் அது சரர்ரல், 

ணல் சரில்தட்ம், ஜின்சடணில், எிப்ணில், ஜசி ந்ிஞணில் ஜற்யம் 

ணிண்சணி சரில்தட்ம் ஆி துமடில் ிஓஜரச அவு தைத்ங்மயும் யண 

ஓஞ்ஓிமமயும் ஜற்யம் மச ல்ணிில் ஓரசங்மயும் சரண்டுள்து.  

 

இந் தத்ின் குடிக்றரரசது சரில்ஓரர்ிரர்ள் ஜற்யம் ஆஞரய்ச்ஓி அிணியத்ி 

யத்ிட்ங்ில் ஈடுட்டுள் சிப்ட் ஆிிசர், ட்ரரிள் ஜற்யம் ட்ப்ின் 

ட்ரரிள் ன்றரயக்கு ணல்ம ணங்குயம் அணற்மட சற்யக்சரள்ணற்கு 

துமர இயத்யஜரகும். 

 

 

7. 5.1 த றஓரிப்தைக்ள் 

தஜரசது சணிஙரடுியேயந்தும் ஜற்யம் உள்ஙரடுியேயந்தும் சற்யக்சரள்ப்ட் 

ஙம்ஜரச தோங்ியேயந்து சரர்ச்ஓிர இற்மடப்டுத்ப்ட் ஜிவும் ணிமக்கூடி 

ணிறஓத்துணஜரச அடிக்மிசதும் ிஞசுரிப்தைக்ிசதும் ிஓஜரச றஓரிப்ிமச 

ன்சத்ற சரண்டுள்து. தஜரசது மந்தல்ள், ஞவுள், ரணமசரர் 
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அணரய்வுள், உற்த்ி ணிரட்ல்ள், ிஞறர குடிப்தைக்ள், ணடிணமஜப்ம 

றஙரக்ிரய் தைத்ங்ள், அி ஙவீச சரில்தட்ணில் ஓரர் ணிங்ம உள்க்ி 

ஜீரய்வுள் சரமறஓி ணிஞக்சரத்துக்ள், VHS, ட்தை ஙரரக்ள், DVDக்ள், CD-ROM, 

ஞவுத்ங்ள் ஜற்யம் ட்மள் ன்சணற்மட ன்சத்ற சரண்டுள்து. அத்துன் 

சரர்ரல், ணல் சரில்தட்ம், ணிண்சணி சரில்தட்ம், ஜின்சடணில் ஆி 

துமடில் உள் குடித்துமஞக்ப்ட் ஓஞ்ஓிமள் ஜற்யம் யண ஓஞ்ஓிமள் ன்ச 

இந் ிரிணில் ிமக்க்கூடிரவுள்து.   

    

 சஜரத் றஓரிப்தைக்ள்:- 

 தைத்ங்ள்  - 8879 

                      CD-ROM  -   745  

 ட்தை ஙரரக்ள் -   368 

   சஓணிப்தை ஙரரக்ள் -     94 

   ட்தை இயணட்டுக்ள் -   130 

   DVD   -     87 

 

தைி சரள்ணசவுள் 

   தைத்ங்ள்  -    70 

 

7. 5.2.  றஓமணள் 

(அ) இஞணல் ஜற்யம் றஙரக்ல் ணஓிள்:-  ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி.  

 ிரர்க்ின் ணிிிசயம் ியசர்யோம். 

 

(ஆ) றஙரக்ல் ணஓிள்:- ணயம ணிரிவுமஞரர்ள், அடிவுயத்துசர்ள், சஓற்ிட்ங்ில் 

ஈடுட்டுள் ட்ரரிள், ப்ின் ட்ரரி ஜரணர்ள், சரர் சரில்ஓரர் 

அிணியத்ி ற்மசஙடி ங்குசயசர்ள் ஜற்யம் சிப்ட், ஙியணச ரீிிரச 

உயப்தைரிமஜ சற்டணர்ள். 

 

(இ) ணரஓிப்தை ணஓிள்:- ஙிற் ிஞிறஓமண, ணயல் றஓமணள், இம ணஓிள், 

ஜின்சடணில் த றஓமண, இமத ன், ஙப்தை ணிிப்தைர்ச்ஓி றஓமண, ணல் 

ஜற்யம் ஆண ணிஙிறர றஓமண அத்துன் சரடஞர ட்டில். 

 

(ஈ) ஓதோத்ிற்கு றஓமண:- சரது ஜற்யம் சிரர் மத்சரிற்துமடம ஓரர்ந் 

சரில்ஓரர்ிரயக்கு  உயப்தைரிமஜ ணங்ல், சரில்ஓரர்ில் 

ல்ணிிரர்யோக்கு (அ. மத்சரிற்துமடரர்ள், ஆ. ல்மக் ல்ணிில் 

ஜற்யம் ஆஞரய்ச்ஓிரர்ள், இ. எய குடிப்ிட் துமடில் ணிறஓ ஆர்ணதொம சரது 

ஜக்ள்) ணல் ஜற்யம் ஆண ணிஙிறர ணஓி, ண்ரட்ஓி ஜற்யம் ணரசில் ஆஞரய்ச்ஓி 

றஜம்டுத்தும ஙிழ்ச்ஓித்ிட்த்ிற்கு ரட்ஓிப்டுத்க்கூடி ஓரசங்ம ணங்ல். 

 

7.5.3    இமத்ிதெர ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் தத்ிற்கு 

தமல். (OPAC) (http://www.accimt.ac.lk). 

ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க்ின் தத்ியள் தல்மப் ற்டி 

ணல்ம அடி ணியம்தைறணரர் www.accimt.ac.lk (ஜது LAN இன் ஊர ஜது த 

றஓரிப்தைக்ம றவும் ஜற்யம் த றஓரிப்தை தமவும் ஜது ரணமசரர்யோக்கு 

ிள் ணங்ப்டும். ரணமசரர் ரம் றடும் ஆணத்ம அவ் ஆணத்ின் 

ய்த்ரர் ற்டி ணிஞம் ஆணத்ின் மப்தை ஜற்யம் ிஞரச சஓரற்ள் ன்சணற்மட 

ன்டுத்ி ற தொடியும்). இமத்ிதெர சரடஞர ட்டியக்குள் தமணன் தோம் 

அடிந்துசரள்ரம்.  

http://www.accimt.ac.lk/
http://www.accimt.ac.lk/
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8.0 ணிறஓ ஙிழ்வுயோம் ண்ரட்ஓியோம் 

 

8.1 ணிறஓ ஙிழ்வுள் 

 

8.1.2 ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ற்டி கரரர்த் ணிரிவுமஞ – 2015 

 

 ஙியணத்ின் றரற்யணிப்ரஞரச ஜமடந் ஶீ்ரீ ங்ர அிஜன் றஓர். ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் 

அணர்ின் 7 ஆம் ஆண்டு ஙிமசணரஞ்ஓயேம குடிக்கும் தொஜர எய கரரர்த் 

ணிரிவுமஞரசது 2015 ஜரர்ச் ஜரம் 19 ஆம் ிி ஓர்ணறஓ ற்மயோக்ரச ண்ரஞஙரக் 

ஙிமத்ில் எய்ங்கு சஓய்ப்ட்டுள்து. இன்றரது, ணிரிவுமஞரசது ஓீச ணிஞ்கரச 

ல்ணித்ின் றஓய்மஜ உரி ஜற்யம் தைணி டிஔிட்ல் ஙியணத்ின் ிப்ரர் ஙரம் 

றஞரஓிரிர். ிறர அவுசரன் இசரல் ஆற்டப்ட்து. 

 

 ணிரிவுமஞின் மப்தை “ஓீச ஙரட்டின் ஙி அணரசிதை தொமடமஜ ஜற்யம் ிஞறரம்” 

ன்ரகும் ன்துன் இந் ணிரிவுமஞக்கு சரள்ம அமஜப்ரர்ள், ஓிறஞட் அஞஓ 

அயணர்ள், ந்ிரிள், ணிஞ்கரசிள் ல்ணிிரர்ள் ஜற்யம் மச சரில் 

ஓரர்ிரர்ள் ந்துசரண்சர். 

 

8.1.3 ஙவீச சரில்தட்ணில் ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙியணசத்ின் ள்ிக்கூத் ிசம் ஜற்யம் 

மத்சரிற்துமட ிசம் 

சரில்தட்ணில் ஆஞரய்ச்ஓி அமஜச்ஓிசரல் சரங்ப்ட் ணிஞ்கரச ிச 

சஓற்ரடுயோன் எயங்ிமந் ணமில் ஙவீச சரில்தட்ணில் ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் 

ஙியணத்ிசரல், ஆஞரய்ச்ஓி ஜற்யம் அிணியத்ி யத்ிட்ங்மயும் ஜற்யம் 

மத்சரிற்துமட றஓமணமயும் சஓய்மதொமட ணிக்ஜிப்ர ரட்டும் ணித்ில் எய 

ண்ரட்ஓிரசது எய்ங்மஜப்தைச் சஓய்ப்ட்துன் அது ஙசணம்ர் ஜரம் 12 ஆம் ிி 

இம்சற்டது.  

இமணி ணரசில் ஆஞரய்ச்ஓி ஜற்யம் ணிண்சணி சரில்தட் ிஞறரங்ள் சரர்ில் 

ணிரிவுமஞள் ஜற்யம் ஆண கூட்த்சரர்ள் ன்சமணயும் இந் ண்ரட்ஓி 

இம்சற்டறரது அறசரடு இமந்து இம்சற்டது. இந் ஙிழ்ணிற்கு இந் 

ண்ரட்ஓிில் ங்குசரண் 4 ள்ிக்கூங்ியேயந்து ிட்த்ட் 150 ஜரணர்ள் 

ந்துசரண்சர்.  

மத்சரிற்துமட ிசஜரசது மத்சரிற்துமடரர்யோக்கும் ஜற்யம் 

சரில்தட்ணில் றஓமணள் ணங்குசர்யோக்கும் அத்துன் மச 

அமஜப்ரண்மஜம ஓரர்ந்றரயக்கும் ஙவீச சரில்தட்ணில் ஆர்த்ர் ஓி. 

ிரர்க்ிசரல் தொன்சசடுக்ப்டுின்ட ஆஞரய்ச்ஓி அிணியத்ி ஜற்யம் சரில்தட்ணில் 

சஓற்டிடன்ள் ற்டியும் அதுறரன்ய றஓரமச ஜற்யம் ஞங்ிப்தை றஓமணள் ற்டியும் 

அடிந்துசரள்ணற்கு எய ஓந்ர்ப்த்ம ணகுத்து.  

8.1.4 ணிணஓரத்ிற்கு ற்க்கூடி ணடட்ஓிம ண்ரித்யம் அம தொற்கூட்டிற 

அடிணித்யம் (UN-ESCAP தொன்றசரடி யத்ிட்ம்) 

 ஆஓிர ஜற்யம் சுிக் ிஞரந்ித்ில் ணிணஓரத்ம சரயரரஞஜர சரண் ஙரடுின் 

உயித் ன்மஜிமச ட்டிசய்ப்தைம் றஙரக்குன், ணடட்ஓிிமச ண்ரித்து தொன் 

அடிணித்ல் சஓய்ணற்குரி எய யத்ிட்த்ிற்ரச ிஞரந்ி கூட்டிமவு ிடதொமட 

என்டிமச ESCAP அதொல்டுத்தும சஓய்ின்டது. இந் யத்ிட்த்ம சஓற்டுத்தும 

சஓய்ணற்ரச தொன்றசரடி ஙரர இங்ம சரிவுசஓய்ப்ட்டுள்து. இந் தொன்றசரடி 
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யத்ிட்த்ம சஓற்டுத்தும சஓய்ணற்ர இங்ம அஞஓின் மர 

தொணஞரண்மஜரச ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙியணம் ESCAP 

சஓத்துன் இமந்து ிரற்யின்டது. இக்யத்ிட்த்ம அதொல்டுத்தும 

சஓய்யும் அறறணமில் இந் ிஞரந்ி ணடட்ஓி ிடதொமடின் எய குி ன்ட ணமில் 

ஓீசரணியம் ஜற்யம் இந்ிரணியம் இவ்ணிம் சரர்ில் ரிக்ப்ட்டுள் 

அமஜப்தைக்யோன் ஙியணத்ிற்கு சஙயங்ி கூட்டுமப்தை தொன்சசடுக்ப்டும். 

  யத்ிட்ஜரசது ீழ்ணயம் ஆக்க்கூயம சக்குள் உள்க்ியுள்து. 

(i) றஜ / ஔூன் – சஓப்சம்ர் / எக்றரர் ஆி ஜரங்ியேயந்து சரங்கும் ணடட்ஓி 

ரப்குிின்றரது சஓன்ஜி ஞவுியேயந்து உண்மஜரச றஙஞத்ம இங்ம 

சற்யக்சரள் இச்சஓய்ல். 

(ii) ணரடிக்மரயக்கு ணடட்ஓி ரங்ில் றமணப்டும் உற்த்ிள் ஜற்யம் ிஞரச 

றஙர் அமஜச்சுக்ள் ஜற்யம் தொணஞரண்மஜின் ஙிமடறணற்டப்ர றமணம 

டுத்துக்கூயம் சுட்டிள் ன்மண உள்ங்ரவும் ணடட்ஓிம குடித்துக் 

ரட்டுணதுஜரச ணிண்ப்ங்ம ணியத்ிசஓய்ல். 

(iii) றஙர் அமஜச்சுள் ஜற்யம் தொணஞரண்மஜமச் ஓரர்ந் ிஞரச அயணர்யோக்கு 

ணிறஓத்துணஜரச சஓற்டிடன் ணியத்ிம ஞக்கூடி ிற்ஓிிமச எய்ங்மஜத்ல். 

UN-ESCAP ஜற்யம் ஙவீச சரில்தட்ணில் ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க்ிசரல் இமந்து 2015 

சப்ஞணரி ஜரம் 24 ஆம் ிிியேயந்து 27 ஆம் ிி ணமஞ ல்ிஸ்மஓில் 

எய்ங்மஜப்தைச் சஓய்ப்ட்தும் ணடட்ஓிம ண்ரித்து தொற்கூட்டிற ச்ஓரிக்ம 

ணிடுப்ற்கு ணிண்சணி சரில்தட்ணில் ிஞறரம் ற்டி ஙரன்கு ஙரட்மக் 

சரண் ஙிதைத்துண ிற்ஓி ஙிழ்ச்ஓித்ிட்த்ிமச அதொரக்ம் சஓய்ல். 

சஓன்ஜி ஞவுரணச இடக்ம் சஓய்ப்ட்துன், NDVI, NDVI, ஜற்யம் NDWL  

றரன்ட ணடட்ஓி சுட்டிள் ிப்தேடு சஓய்ப்ட்து. UN-DMC அசர்த் ஞவுத் 

றக்ஜரச “Disinverter” இமசப் ன்டுத்ி இன் சயறயம 

சஓல்த்க்த்ரக்குரசது ற்றரது ஙமதொமடில் 

சஓய்ப்ட்டுக்சரண்டியக்ின்டது. 

8.2      ண்ரட்ஓிள் 

ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙியணஜரசது, 2015 ஆம் ஆண்டு 

எக்றரர் ஜரம் 09 ஆம் ிிியேயந்து 11 ஆம் ிி ணமஞ ண்ரஞஙரக் கரரர்த் 

ஓர்ணறஓ ஜரஙரட்டு ஜண்த்ியேம்சற்ட சக்றசர 2015 இல் ந்துசரண்து. 

8.2.1       ஙி அணரசிப்தை ஞவும சயயேற்கும் ிர்ணற்குஜரச றஓி மஜம் 

இக்யத்ிட்த்ின் றஙரக்ரசது றஓய்மஜ உரி ஞவும மச 

அமஜப்ரண்மஜயோக்கு ஏர் ஙிரஜரச ிஞத்ில் ணங்குணதெர ணிண்சணி 

சரில்தட்த்ின் ரணமசம ஙரட்டின் அிணியத்ிிசிஜித்ம் றஜம்டுத்ரகும். 

இக்யத்ிட்ஜரசது 03 அணத்மமக் சரண்டுள்து.  

1 ஆணது அணத்ம: ற்றரதுள் சஓன்ஜி ஞவும ிமக்ப்சடக்கூடிரய் 

சஓய்ணற்கு ி றஓஜிப்ங்ம றடிப்சற்யக்சரள்யோயம் ஙியவுயம்.  

2 ஆணது அணத்ம: சஜய்ரச ஙி ஙிமசஜரன்மட அமஜத்ல் (2016 ஆம் ஆண்டில்). 

3 ஆணது அணத்ம: மஞ ஙிமசஜரன்மட அமஜத்ல் (ிர்ரத்ில்) 
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ி றஓஜிப்ம் ஜற்யம் சஜன்சரயிம தொன்ய சற்யக்சரள்ல் சரர்ில் தொல் 

ஙிம ஙணடிக்மள் தஞப்டுத்ப்ட்டுள்ச. சூழ்ஙிமக்கு ற் தைணிில் 

ஙிமசஜரன்டிமச அமஜப்ற்ரச றஓரமசப் ிள் 

ஙமசற்யக்சரண்டியக்ின்டது. 

8.3.1         றஓி ணரசில் ஆஞரய்ச்ஓி ஆய்வுகூம் 

றஓி ணரசில் ஆஞரய்ச்ஓி ஆய்வுகூசஜரன்மட அமஜப்ற்கு ஙிித்ம 

சற்யக்சரள்யோம் சரயட்டு இவ்ணிம் சரர்ில் யத்ிட் ிறஞஞமரசது 

அமஜச்சுக்கு ஓஜர்ப்ிக்ப்ட்டுள்து. றஓி ணரசில் ஆஞரய்ச்ஓி ஆய்வுகூத்ம 

ம்தைள்மக்கு அயறயுள் ஜமயுச்ஓிில் அமஜப்ற்ரச ஓரத்ித் ன்மஜமக் 

சரண் இசஜரன்ய இசம்ரப்ட்டுள்து. இமணி றணயம் இஞண்டு ஜரற்டீட்டு இ 

அமஜவுள் இசம் ரப்ட்டுள்ச. 

8.3.2 “இங்ம றரள்ஜண்த்ில் ஆய்வுகூம்” தம் மப்ிரச யத்ிட் 

ிறஞஞமரசது இங்ம றரள் ஜண்த்துன் கூட்டுமப்தைன் ணியத்ிசஓய்ப்ட்டு 

அமஜச்சுக்கு ஓஜர்ப்ிக்ப்ட்து 

9.0 ஜசிண அிணியத்ி  

9.1   ணிி ஙிமமஜ 

ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்த்ர் ஓி. ிரர்க் ஙியணத்ிற்கு தொரமஜத்துண றஓமண 

ிமக்த்ிசரல் அங்ீரிக்ப்ட் சரில்ஙிமப் ிரிணில் உள்றரரின் ண்ிக்ம 

177 ஆகும். அணற்யள் 81 ணிள் ஙிஞப்ப்ட்டுள்துன் 96 ணிரணச சணற்டிங்ர 

உள்ச. சணற்டிஜரய் உள்ணற்டின் சயம்ரரசமண சரில்தட்ணில் துமடிமச 

றஓர்ந்ர இயப்துன் அந் சணற்டிங்ம ஙிஞப்த்றமணப்டுணர்யோக்கு 

ந்ிஞணில் ட்ம் அல்து அற்கு ஓஜஜரச சரில் ஓரர்ில் மமஜள் இயத்ல் 

றணண்டும் ச றரஞப்டுின்டது. 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் இஞண்டு (2) றயக்கு தைி ஙிஜசம் ணங்ப்ட்ச. அணர்ள் எய (1) 

ஆஞரய்ச்ஓி ந்ிரி., ஜற்யம் எய ஓரஞி ஆணரர். 

 

ணயரப்குிில் ிசரய (16) ஊிர்ள் இஞரஔிசரஜர சஓய்சர். அணர்ள் ய் (7) 

ஆஞரய்ச்ஓி ந்ிரிள் (எய எப்ந் ஆஞரய்ச்ஓி ந்ிரி உள்ங்ர) எய (1) ஆஞரய்ச்ஓி 

ணிஞ்கரசி, எய (1) சஜன்சரயள் ந்ிரி, ஙரன்கு (4) சரில்தட் உணிரர்ள், எய (1) 

தொரமஜத்துண உணிரர்ள் ஜற்யம் எய (1) அயண ஓிற்யெி உணிரர். 

 

இஞண்டு (2) ஊிர்ள்ள் ஏய்வுசற்டசர். அணர்ள் ிஞிிப்ரர் ஙரம் (ஙிர்ணரம் 

ஜற்யம் ஙிி), ஜற்யம் எய ஓரஞி. 

 

இவ்ணய ரப்குிில் இய எப்ந் ஙிஜசங்ள் ணங்ப்ட்துன் துணி ணி 

உர்வுறர அல்து உள் ஆட்றஓர்ப்தைக்றர இம்சடணில்ம.  

 

2014 ஆம் ஆண்டு ிசஓம்ர் 31 ஆம் ிிில் உள்ணரய றஙரக்ின் ணிி ணகுப்ிமசச் 

ஓரர்ந் ஊிர்ின் ண்ிக்ம 46 ஆகும். ஙவீச சரில்தட்ணிரயக்ரச ஆர்த்ர் 

ஓி. ிரர்க் ஙியணச ணிிிசயக்கு ஜீரய்வுக்குட்ட் ணயரப்குிில் 

ிசசட்டு (18) அப்ிற்ஓி ணரய்ப்தையோம் ணங்ப்ட்சர்.  
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10.0 

வீ ததொழி்நுட்வினலுக்கொ ஆபத்ப் சி. கிொபக்். ிறுயகந் 

தொதுத் துக ிறுயகந் – 2015 டிசந்ப் 31 ஆந் திகதிம் உ்யொொ ிதி ிககநக் கூ்று 

      

 

குறி்பு 

 

2015  

 

2014  

   

ரூொ

ன்.'000   

 

ரூொன்.'000     

தசொத்துக்க் 

     ட்புச ்தசொத்துக்க் 

     கொசு் கொசிண்கு ொஞகப் 2  

 

73,859  

 

64,007 

குறு்ஜக பஜலீடுக் 2அ 

 

19,154  

 

18,158 

விொடொ் ண்று் கஞ படறுககக் 3அ,ஆ   39,798  

 

  41,980  

 கழிக்க 

  

  
 

 அ.ப.கசஞ் ஒதுக்கீடு 

 

   (5,019) 34,779    (5,354) 36,626 

படொபோச்டச்டித்/இபோட்பு 4  

 

9,392  

 

9,309 

பண்டக் பகொடுட்டஞவுக் 5  

 

2,496  

 

2,052 

   

139,680  

 

130,152 

ட்்ொத தசொத்துக்க் 

     பஜலீடுக் 

  

  

 

  

பொஜ்து, ஆஜஞ் ண்று் கபோவிக் 6  

 

198,548  

 

      168,276  

   

198,548  

 

      168,276  

கசபகண நகத ி.் 7  

 

12,730  

 

        12,369  

தநொத்த தசொத்துக்க் 

  

350,958  

 

      310,798  

      தொறு்புக்க் 

     ட்பு பி்புக்  

     பகொடுக்கந்டிகக் 8  

 

10,848  

 

        12,539  

ிலுக ்பதவிஞ்க் 9  

 

4,038  

 

          3,236  

   

14,886  

 

        15,775  

ட்்ொ பி்புக்க் 

     பிண்நடொசட்டச்ச போொஞ் 10  

 

10,711  

 

        10,448  

ஓ்வூதி ஞ்க படொறுட்புக் 11  

 

27,131  

 

        24,500  

   

37,842  

 

        34,948  

      தநொத்த தொறு்புக்க் 

  

52,728  

 

        50,723  

      ததறின தசொத்துக்க் 

  

298,230  

 

      260,075  

ததறின தசொத்துக்க்  / ஒ்புபவு 12  

    
      அசிஞொத் ட்கிட்பு ப்ட்டசச்்ச 

பெதஜஞ் 

  

325,201  

 

      290,622  

ஒதுக்கீடுக் 

  

71,892  

 

        70,553  

திச்சட்டச்ச பகக (ச்ச்) 

  

(98,863) 

 

     (101,100) 

தநொத்த ததறின தசொத்துக்க் / ஒ்புபவு 

  

298,230  

 

      260,075  

       

07-13 க உ் டக்க்கித் ஜட்டசட்ு் கக்கித் பகொ்ககக் ண்று் 14-39 க உ் 

டக்க்கித் ஜட்டசட்ு் குறிட்புக்க் ஞ்டஞ இ்ஜ ிதிக்கூண்றுக்கிஞ் ஒபோ டகுதிொகு். இ்ஜ 

ிதிக்கூண்றுக்கிஞ் ஜொிட்பு ண்று் பஞ்ஞிட்பிண்கு கட டிட்டொக்ந படொறுட்டொகு் இ்ஜ 

ிதிக்கூண்றுக்கொஞ கட டிட்டொக்ிஞொத் அ்கீகிக்கட்டச்சதுசஞ் அக்ிஞ் ொட்ொக 

ககட்டபசட்டசட்ு்து. 

                                                                                                            

                                                                          

ஜகத ் டிட்டொ ்ொக்       சிநச்ச பிதி டிட்டொ ்(ிதி)    
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வீ ததொழி்நுட்வினலுக்கொ ஆபத்ப் சி. கிொபக்். ிறுயகந் 

 

அபசதுக ிறுயகந் 2015 திதசந்ப் 31 இ் முடிவு் யருடத்தி்கொ விபியொ ிதி 

தசனொ்றுகககூ்று 

   

           2015  

 

          2014  

   

               

பௌடொ்.'000 

 

           பௌடொ்.'000 

யருநொந் 

     

      சட்பு ொஞி் 

  

               111,500  

 

                  91,250  

கஞ போொஞ் 

  

                 17,376  

 

                  37,987  

கொதகழிவு 

  

                 23,200  

 

                  17,089  

தநொத்த யருநொந் 

  

             152,076  

 

              146,326  

      தசவிந் 

     

      ஜஞிொ் நஜஞொதிக் 

  

                 79,679  
 

                  73,048  

பிொ பதவிஞ் 

  

                   3,270  
 

                   2,750  

விிநொகப் நகொிக்கககளு் 

  

                   6,948  
 

                   8,859  

படறுொஞஜ்நஜ்வு 

  

                 23,200  
 

                  17,089  

திபோஜ்ஜலு் நடணுககப் 

  

                   6,689  
 

                   4,462  

நடொக்குஜ்து, பஜொசட்ொசத் 

  
   

  ண்று் கஞ நகக் 

  

                 16,466  
 

                  15,179  

கபோஜ்திச்ச பதவிஞ் 

  

                   4,832  
 

                  16,807  

கஞ பஜொழிண்டொசட்ு பதவிஞ் 

  

                   1,480  
 

                      885  

தநொத்த தசவிந் 

  

142,564  
 

139,079  

      கொ்குதிக்குபின மிகக / (ட்டந்) 

  

                 9,512  
 

                  7,247  

      2015.12.31 இ் முடிவு் யருடத்தி்கொ யருநொந் ந்றுந் தசவி கிபவ்ு கணக்குக் 

 

      கொதட்டகுதிக்குி பகக / (ச்ச்) 

  

                   9,512  
 

                   7,247  

      இதொடச்ச கக்கிலிபோ்து 

பிணட்பிக்கட்டச்ச ிதிஜத்ிஞ் 

பககபேகஞ ொண்றீடு ப்ஜத் 

 (குறிட்பு 

13) 

 

                 (6,363) 
 

                (11,945) 

      கொ்குதிக்குபின ததறின மிகக / 

(ட்டந்) 

  

                 3,149  
 

                 (4,698) 
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வீ ததொழி்நுட்வினலுக்கொ ஆபத்ப் சி. கிொபக்். ிறுயகந் 

2015 ஆந் ஆண்டு டிசந்ப் 31 இ் முடிவு் யருடத்தி்கொ விபியொ ிதி தசனொ்றுகக கூ்று 

 

2014   

  

 2015    

பௌடொ்.  

 

 பௌடொ்.  

    யருநொந்     

    91,250,000.00    அ ொஞி் சட்பு   
111,500,000.00  

     8,158,725.00    கண்கக பறிக் கச்ச்         4,863,700.00    

    17,015,522.05    கபோ. போ. / உொவு. போ         9,013,818.75    

        441,388.94    திகண. உ்டி. சட்ி. போொஞ்            416,842.37    

        348,396.20    ச்டி போொஞ்            339,890.23    

        222,000.00    நக்வி னு கட்புக்க்            549,000.00    

     2,868,284.16    சித்தகண போொஞ்         2,192,252.96    

        189,497.13    ொஞி போொஞ்     

        594,842.00    அநுகஞ போொஞ்     

     8,148,450.00    ிகத. பொஜ். விண். பெத் போ.     

    17,089,284.54    கொதக்கழிவு       23,200,087.85       40,575,592.16  

  146,326,390.02    தநொத்த யருநொந்       152,075,592.16  

          

    தசவிங்க்     

    தினொப் தயதொதிக்     

    47,084,532.40    ்டப் / கூலிகளு்       57,869,532.91    

     1,240,778.55    நத.ந. ண். விடு.பகொடுட்.         1,036,951.38    

        208,000.00    கட உறுட்பிஞக்ளுக்கு டடிக்            300,000.00    

     5,572,208.00    கஞ  டடிக்         6,791,141.00    

     6,585,472.85    ஊ.ந,ி         8,008,330.73    

     1,317,094.98    ஊ..படொ.ி         1,601,666.19    

    11,039,821.64    டிக்பகொகச         4,071,298.46       79,678,920.67  

    73,047,908.42          

          

    பிபனொணச ்தசவிந்     

     1,303,098.55    பிொ் - உ்ளூ ்            653,908.83    

     1,447,050.41    பிொ் – பிபொ ்         2,615,963.55         3,269,872.38  

     2,750,148.96          
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2014 

பௌடொ். 

  விிதனொகமுந் தகொபிக்கககளுந் 

2015 

பௌடொ். 

   

        895,206.64    கொகிஜொபேக் ண். கஞ. நகொி.         1,060,233.42    

     1,815,471.36    ிபடொபோ்         3,512,928.21    

          79,542.64    இ.பஞ்.படொபோச் / ஆ்வு. ஆக்.கூறு            (13,960.41)   

        185,741.15    சீபோகச             77,029.20    

           8,464.73    டபோ ங்சிககக்             29,185.50    

        849,949.45    தஞ்புி உபோட்டடிக்            908,994.40    

     4,711,985.38    க்கொச்சிகளு், கபோஜ்ஜ்குகளு்         1,373,846.93    

          56,160.00    ிகத.பொ.விண். இதொட்/ச்ச்-நொ. ொ.   

        256,271.67    க்கிபோட்பு ச்ச்க்                        -           6,948,257.25  

     8,858,793.02          

          

          

    திருத்தலுந் தணுககயுந்     

     2,728,838.92    கச்டிச்         2,785,546.47    

        630,400.29    கபோவிக்         2,477,303.66    

     1,102,847.47    நொச்சொ ்ொகஞ்         1,426,089.02    

    17,089,284.54    படறுொஞஜ்நஜ்வு       23,200,087.85       29,889,027.00  

    21,551,371.22          

          

    தொக்குயபத்து, ததொடப்ொட்     

       ந்றுந் கன தசகயக்     

     2,294,196.50    பஜொகதநடசி         3,815,523.90    

        113,952.00    ஜடொண் கச்ச்            105,305.00    

        199,186.77    ்கிக் கச்ச்             93,800.00    

     2,419,549.01    கொட்புறுதி         2,966,941.02    

     1,543,912.00    வி்ட்         2,485,428.75    

        162,391.55    விபோ்நஜொ்டத் நகிக்கக            130,271.20    

     1,501,138.80    டொதுகொட்பு         1,434,772.00    

     1,752,747.20    கஞ பதவிஞ்         1,108,471.10    

     4,670,849.15    பஞ்ொ்         4,353,533.50    

        212,558.77    ீ ்            306,335.83    

        308,515.59    அணவிச படிொ கசஞ் -         334,785.57       16,465,596.73  

    15,178,997.34          

  

    கருத்திட்ட தசவிங்க்     

    16,806,686.10    கண்கக பறிக் / கபோஜ்திச்ச்க்         4,832,358.95         4,832,358.95  

    16,806,686.10          
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2014 

  

2015   

பௌடொ். 

  

பௌடொ்.   

          

    கன ததொழி்ொட்டு தசவிந்     

        147,629.01    உறுட்புிகக் கச்ச்            172,052.08    

        737,797.00    டஜவிி டபேண்சி         1,307,620.00         1,479,672.08  

        885,426.01          

          

          

  139,079,331.07    தநொத்த தசவிந்       142,563,705.06  

          

     7,247,058.95    கொ்குதிக்குபின மிகக / (ட்டந்)       9,511,887.10  
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வீ ததொழி்நுட்வினலுக்கொ ஆபத்ப் சி. கிொபக்். ிறுயகந் 

கொசு்ொன்சச்் கூ்று 

2015 டிசந்ப் 31 இ் முடிவு் யருடத்தி்குபினது 

   

2015  2014 

ததொழி்ொட்டு தசன்ொடுகிலிரு்து கொசு்ொன்சச்் 

 

பௌடொ்.'000  பௌடொ்.'000 

    

 

 

 

ொஜொ சடிக்கககிலிபோ்து பகக (ச்ச்) 

 

             9,512                   7,247  

   
 

 
 

கொத்தொட் பட்ச்ிக் 

 
 

 
 

        படறுொஞஜ்நஜ்வு 

 

           23,200                 17,089  

 

கொதக்கழிவு 

 

          (23,200)               (17,089) 

 

அ.ப,கசஞ் ஒதுக்கீடு 

 

               (335)                  5,354  

 

கறு. அனுகூத  திசச் ஒதுக்கீடு 

 

             4,071                 11,040  

கசபகண பெதஜஞ ொண்ண்களுக்கு பஞ்பு 

பஜொழிண்டொசட்ு இதொட் ச்ச் 

 

           13,248                 23,641  

 

விொடொ் ண்று் கஞ படறுககக் (அதிகிட்பு) / 

குகணவு 
             1,847                   7,060  

 

படொபோச் டச்டிலித் (அதிகிட்பு) / குகணவு 

 

                 (83)                     360  

 

பண்ட பகொடுட்டஞவுகித் (அதிகிட்பு) / குகணவு 

 

               (444)                14,314  

 

பகொடுக்கந்டிககித் (அதிகிட்பு) / குகணவு 

 

            (1,691)                  1,541  

 

ிலுக பதவிஞ்கித் (அதிகிட்பு) / குகணவு 

 

                802                      245  

பஜொழிண்டொடுகிலிபோ்து உகக்கட்டச்ச கொசு 

 

           13,679                 47,160  

   
 

 
 

 

க.ஞ்க திச்ச. கி பகொடுட்டஞவு 

 

(1,462)  (2,258) 

 

நொச்சொ ்ொகஞ விண்டகஞ இதொட் 

 

-  (2,069) 

 

பொஜ்து விண்டகஞ ச்ச் 

 

-  47 

 

பிண்நடொசட்டச்ச போொஞ் 

 

(405)  (5,949) 

பஜொழிண்டொசட்ு சடிக்கககிலிபோ்து நஜறி கொசு 

 

(1,867)  36,931 

   
 

 
 

முதலீட்டு டயடிக்கககிலிரு்து கொசு்ொன்சச்் 

(ன்டுத்த்ட்டது) 

 

 
 

 

 

பொஜ்து, ஆஜஞ், கபோவி பகொ்ஞவு 

 

(30,272)  (40,178) 

 

குறு்ஜக பஜலீடுக் 

 

(996)  (18,158) 

 

ீ்ச கொத பஜலீடுக் 

 

-  4,596 

 

ச்டி ண்று் கஞக 

 

(2,609)  - 

 

ச்டி ண்று் கிகசக்கட்படண்ண கஞக 

 

869  910 

 

பொஜ்து விண்டகஞ போ்டடி 

 

-  2,069 

 

பெதஜஞ கசபகண நகத 

 

(361)  (12,370) 

பஜலீசட்ு சடிக்கககிலிபோ்து நஜறி கொசுட்டொ்்த் 

 

(33,369)  (63,131) 

 

ிதி டயடிக்கககிலிரு்து கொசு்ொன்சச்் 

(ன்டுத்த்ட்டது) 

 

 
 

 

 

பெதஜஞ ொஞிஜ்திலிபோ்து போ்டடி 

 

31,409  69,692 

ிதி சடிக்கககிலிபோ்து நஜறி கொசுட்டொ்்த் 

 

31,409  69,692 

கொசுந் கொசி்கு சநநொய்றிலுந் ததறின அதிகபி்பு 9,852  43,492 

   
 

 
 

யருடத்ததொடக்கத்தி் கொசுந் கொசி்கு சநநொகயயுந் 64,007  20,515 

யருட இறுதிம் கொசுந் கொசி்கு சநநொகயயுந் 
 

73,859  64,007 
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10.1 ிதிக்கூ்றுக்களுக்கொ குறி்புக்க் – முக்கின கணக்கின்   

தகொ்ககக் 

 

    தொதுக் தகொ்ககக் 

அறிக்கக தசன்யுந் ிறுயகந் 

1994 ஆ் ஆ்டிஞ் 11 ஆ் இதக்க விங்ஙொஞ ண்று் பஜொழித்நுச்ட அபிவிபோஜ்தி 

ச்சஜ்திஞொத் கூச்டிகக்கட்டச்ச வீஞ பஜொழித்நுச்டவிலுக்கொஞ ஆஜ்்ஜ ் சி. 

கிொக்் ிறுக் (இஜஞ்ஞகஜ்துட் பிஞ்ஞ ் “ிறுக்” ஞ்ண படித் 

அகக்கட்டடு்) பொணசட்ு, கசட்ுபடஜ்கஜபேலு் ட்சொொக்க 

ொஜ்கஜபேத் அக்து்து. 

 

முத்கந தசன்ொடுகளுந் தசன்ொட்டி் த்கநயுந் 

 

ிறுகஜ்திஞ் பஜஞ்க பண்டொடுகொஞ: 

 

அ. இத்ககபேத் வீஞ பஜொழித்நுச்டவித் அறிவூச்சகத விகவுடடுஜ்துஜண்கு 

 

i    வீஞ பஜொழித்நுச்டவித் பிநொகஜ்தித் ஆொ்ச்ி ண்று் அபிவிபோஜ்திக 

ஆ்பிஜ்ஜத், ந்டடுஜ்ஜத், சொஜ்துஜத் 

ii   வீஞ பஜொழித்நுச்டவித் பிநொக்க் பஜொசப்ித் பதொண்று் அ 

ண்று் ஜஞிொ ்துகணபேஞபோக்கு அது பஜொசப்ித் ஆொ்ச்ி ண்று் 

அபிவிபோஜ்தி உஜவிகக ்குஜத் 

iii  அ ஜஞிொ ்துகணகிஞொத் படொறுட்நடண்கடச்சண்றிஞ் 

நஜகட்டொடுகளுக்கு பக் பகொடுட்டஜண்கு வீஞ பஜொழித்நுச்டவித் 

ஆிககட் டபேண்றுவிஜ்ஜத் 

 

ஆ. திக்ொத ஆ்வுகக ந்டடுஜ்துஜண்கு 

 

வீஞ பஜொழித்நுச்டவித் னு் டட்படத்கதக்கு் பஜொசட்ொசத் ண்று் 

அஜனுசஞ் பஜொசப்ுகச விங்ஙொஞ், ஜகத் பஜொழித்நுச்ட், 

பஞ்ஞணுவித், நு் பஞ்ஞணுவித், வி்பி பஜொழித்நுச்ட், ஞிஜ 

இ்திவித், ஔிட்டசவித் ண்று் புதி ொஜகஞக் ஆகி விச்க் 

உ்ச்கு் 

 

ஊழினபக்ி் ண்ணிக்கக 

 

அறிக்கக ப்ட்டடு் கொதஜ்தித் போச இறுதிட்டகுதிபேத் இபோ்ஜ ிகதொஞ  

ஊழிக்ிஞ் ்ிக்கக 81 ஆகு். 

 

தனொபி்பி் அடி்கட 

 

அ)  ஒ்புகநக்கூ்று 

 

ிதி ிகதகக்கூண்று, ிதி பதொண்றுகககூண்று, நஜறி பொஜ்துக்கித் / 

ஒட்புவித் ொண்ண்க் டண்றி கூண்று, கொசுட்டொ்்த்கூண்று ண்று் 

ிதிக்கூண்றுக்களுக்கொஞ குறிட்புக்க் ஞ்டஞண்கண ிதிபேத் கூண்றுக்க் 

உ்சக்கிப்ஞ. இ்ஜ கூண்றுக்கொஞ இத்கக டச்சக் 

கக்கறிஙக்ிஞொத் பஞ்கக்கட்டச்ச இத்கக ஜஞிொ ் துகணபேஞ ்

கக்கித் கச்சககளுக்கு (SLPSAS) அகவுண ஜொிக்கட்டசட்ு்ஞ. 

 

ஆ) அவீட்டி் அடி்கட 

 

நஜகட்டடுகிஞ்ண இச்கித் பஜொசப்ுகச குறிட்புக்கிஞ் கீ் ிொொஞ 

படறுொஞ்க் கொச்சட்டசட்ு்கஜஜ ் ஜவி்்ஜ கஞ ஜவுகக 

படொறுஜ்ஜகபேத் ிதிக்கூண்றுக்கொஞ தொண்றுக் கி அடிட்டகசபேத் 

ஜொிக்கட்டசட்ு்ஞ. 
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இ)   ஒ்புகநத் தகய்க் 

 

சட்பு கொதட்டகுதிபேஞ் ிதிக் கூண்றுக்க் டண்றி புி்துவ்ிகஞ 

ந்டடுஜ்ஜவு் ண்று் இபோ கொதட்டகுதிக்குி ஜவுகக ிொஞ பகணபேத் 

ஒட்பீடு ப்துபகொ்ளுஜத் ிபஜ்ஜப், அறிஜண்குி, விொஞ 

விட்ககக் பகொ்டு் ஒட்புகஜ ் ஜகத்கொஞ ிதிபேத் 

கூண்றுக்கித் கொச்சட்டசட்ு் பஞ்கஞ போச் பஜொசப்ிதொஞ கத 

பஜொககக் பஜொசப்ிலு் கொச்சட்டசட்ு்து. 

 

நறு ்ஜ ககபேலு் கூணட்டசொஜவிசஜ்து, கீந ஜட்டசட்ு் 

பகொ்கககொஞ இ்ஜ ிதிக்கூண்றுக்கித் பஞ்ஞிட்பு ் ப்ட்டசட்ு் 

கத கொதடகுதிகிலு் ொணொது பிநொகிக்கட்டசட்ு்து. 

 

ஈ)    தசன்ொட்டி்கு ன்டுத்த்டுயதுந் இங்கு மு்ி்புச ்    

தசன்ன்ட்டு்துநொ ொணனந். 

 

ிதிக்கூண்றுக்கொஞ இத்கக பௌடொபேத் அஜொது ிறுகஜ்திஞ் 

பண்டொச்டிண்கு டஞ்டடுஜ்ஜட்டடுகிஞ்ண ொஜ்தித் பஞ்ஞிட்பு 

ப்ட்டசட்ு்து. 

 

அ்ொறு கூணட்டசொஜவிசஜ்து, ிதிக்கூண்றுக்கொஞ இத்கக பௌடொபேத் 

அஜொது அ்பஜ்ஜ ஜொஞஜ்திண்கு அ்ொக்க் ப்ட்டசட்ு பஞ்ஞிட்பு 

ப்ட்டசட்ு்து.  

 

உ)   நதி்பீடுகளுந் தீபவ்ுகளுந் 

 

SLPSAS உசஞ் இ்குகிஞ்ண ககபேத் ஜொிக்கட்டச்ச ிதிக்கூண்றுக்க் 

பஞ்ஞிட்பு ப்ட்டடுககபேத் பகொகஜ்துொஞது, கக்கித் 

பகொ்கககிஞ் பிநொக்க் ண்று் அறிக்கக ப்ட்டடு் பொஜ்துக்க் 

படொறுட்பு, போொஞ், பதவிஞ் ஞ்டஞண்றிஞ் படறுொஞ்கக 

டொதிக்கிஞ்ண தீட்்புக்க் திட்பீடுக் ஞ்டஞண்கண டுஜ்ஜத்ந்டு். 

உ்கொஞ படறுொஞ்கொஞ இ்ஜ திட்பீசட்ு படறுொஞ்கக விச 

நறுடசதொ். 

 

திட்பீடுக் ண்று் ஊக்கொஞ கசபகணபேலு் சட்புகிஞ் 

அடிட்டகசபேத்   பொ்வு ப்ட்டடு். கக்கித் திட்பீடுகிஞ் 

ப்நொக்கதொஞது, அ்ஜ திட்பீடுக் ப்ட்டச்ச கொதட்டகுதிக்குிஜொத் 

கக்கிபதடுக்கட்டடு். ப் நொக்கதொஞது சட்பு கொதஜ்கஜ சட்ு் 

டொதிட்டஜொபேஞ் சட்பு கொதஜ்திண்குிஜொப், சட்பு ண்று் திக்ொதஜ்கஜப் 

டொதிட்டஜொபேஞ் சட்பு ண்று் திக்ொதஜ்திண்குிஜொப் கக்கித் 

பகொ்ட்டடு். 

ிதிக் கூண்றுக்கிஞ் குறிட்புகிஞ் கீ், ிதிக் கூண்றுகித் கொச்சட்டசட்ு் 

பஜொகககிஞ் பது ஜொக்கஜ்கஜ ண்டடுஜ்து் கக்கித் பகொ்கககக 

பிநொகிக்கு் நடொது திட்பீடுக் ப்ட்டடு் பக்கிொஞ 

டட்படத்கதக், ி்ண்ண ஜஞ்க, சிக்கதொஞ தீவ்ுக் ஞ்டஞ 

உ்சக்கட்டடு். 
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தசொத்துக்க் ந்றுந் அய்றி் நதி்பீடுகி் அடி்கட 

 

தசொத்து, ஆதந் ந்றுந் கருவி 

 

அ)   அங்கீகபி்புந் ந்றுந் அவீடுந் 

பொஜ்து, ஆஜஞ் ண்று் கபோவிக் ஞ்டஞ அண்றிஞ் பகொ்விகதபேத் அத்தது ிொ 

விகதபேத் திச்சட்டச்ச படறுொஞஜ்நஜ்விகஞ கழிஜ்து கொச்சட்டடு்.  

 

பொஜ்து, ஆஜஞ் ண்று் கபோவிக் ஞ்டஞ அண்றிஞ் பகொ்விகதபேத் 

படறுொஞஜ்நஜ்விகஞ கழிஜ்நஜ பஜஞ்பஜலித் டதிட்டடு். ஒபோ பொஜ்திஞ் பக்கிொஞ 

ஆக்கக்கூறு ஒஞ்றிஞ் படறுொஞொஞது ஜஞிொக இஞ்கொட்டசட்ு அஜண்குி 

படறுொஞஜ்நஜ்வு் ஜஞிொக கிட்பீடு ப்ட்டடு். பொஜ்து, ஆஜஞ் கபோவிகளுக்கு 

குறிட்பிச்ச இகசபிகித் பக்கி உதிிட்டொக்க் ப்டு் படொபோஜ்ஜட்டசந்டி 

நஜகட்டொடு ண்டடுகிஞ்ண ்ஜட்்ட்கித் ிறுகொஞது, ண்கஞந படொபோஜ்ஜட்டசச் 

டொக்கக கக்கித் நஜ்்துக்பகொ்ொது, படொபோஜ்ஜட்டச்ச புதி டொக்கிஞ் 

டொகஞக்கொத் ண்று் படறுொஞஜ்நஜ்வு விட்க் கக்கித் நஜ்்துக்பகொ்ளு். 

 

ஆ)   கிபன விக 

 

பொஜ்து, ஆஜஞ், கபோவிக் ஞ்டஞண்றிஞ் கிவிகத ஞ்டது அண்றிகஞ பகொ்ஞவு 

ப் பதவிசட்டசச் பதவிஞ் ண்று் அ்ஜ பொஜ்து, ஆஜஞ், கபோவிக அஜஞது 

பண்டொசட்ு ஜஞ்கக்கு பகொ்டு போஜண்கு பதவிசட்டச்ச திட்ொொது ிக்்ஜ 

பதவிஞஜ்கஜப் நஜ்ஜ்ஜொக அகப். 

 

பொஜ்திஞ் பெத் பொஜ்திஞது உகக்கு் பண்றிணகஞ ி்ஜொக அதிகிட்டஜண்கு 

அப்ொஜ்திகஞ பகொ்ஞவு ப்ஜண்கு பஞ்பு அத்தது அப்ொஜத்ிகஞ பகொ்ஞவு 

ப்ப்நடொநஜொ அத்தது அஜஞ் பண்றிணகஞ அதிகிட்டஜண்கொகநொ பதவிசட்டசச் 

பதவிஞொஞது அப்ொஜ்துக்குி பெதஜஞ பதொக கபோஜட்டடு்.  

 

பொஜ்து, ஆஜஞ் கபோவிக் பஜொசப்ித் டதிலீடு ப்ட்டடு் உதிிட்டொக்கிஞ் 

படொபோசட்ு பதவிசட்டடு் பதவிஞ்க் ண்று் பிஜொஞ டிசீதகஞகிஞிபஜ்ஜ் 

பதவிசட்டடு் பதவிஞ்க் ஞ்டஞ பெதஜஞ பதவிஞ்கொக கபோஜட்டசட்ு கக்கீடு 

ப்ட்டடு். இஜகஞஜ் பஜொச்்து ப்ட்டடு் பதவிஞ்கக படொறுஜ்ஜகபேத் 

அண்றிலிபோ்து நஜனு் படொபோித் ஞ்கக் ிறுகஜ்திண்கு கிகசட்டஜொபேஞ் 

அஜ்ஜகக பதவிஞ்க் பெதஜஞொக்கட்டடு். 

  

ிதஜ்திஞ் படறுொஞொஞது ிதிக்கூண்றுக்கித் கொச்சட்டசொஜஜண்கு கொ் 

அ்ிதொஞது உ ் கத்வி அகச்ுக்கு பொ்ஜொக இபோ்து பிஞ்பு ிறுகஜ்திஞ் 

சடிக்கககக பஞ்பஞடுக்கு் படொபோசட்ு அ்ிதொஞது விங்ஙொஞ் ண்று் 

பஜொழித்நுச்டவித் அகச்ுக்கு ொண்ணட்டச்சது. ிறுகொஞது அஜஞ் பஜொழிண்டொசக்ச 

ப்ொவிடித் ிறுகஜ்திண்கு் பொணசட்ுக டத்ககதக்ககஜ்திண்கு் இகசபேத் 

இபோக்கிஞ்ண கக்ொஜ்திசட்டச்ச புி்துவ்ு உசஞ்டடிக்ககபேஞ் அடிட்டகசபேத் 

ிதொஞது பொணசட்ு டத்ககதக்ககஜ்திண்கு ிறுகஜ்திஞொத் ககிக்கட்டசத் 

ந்டு்.  

 

இ)    தறுநொத்ததன்வு 

 

ித் இதொக படணட்டச்சபஜொஞ்ணொக இபோட்டதிஞொலு் அதித் ி்ொட்டி 

ப்ட்டசட்ுக்பகொ்டிபோட்டதிஞொலு் அ்ஜ ிதஜ்திண்கு படறுொஞஜ்நஜ்வு 

விதிக்கட்டடுதித்கத. அஜகஞஜ் ஜவி கஞ கத பொஜ்து, ஆஜஞ், கபோவிகிஞ் பது 

படறுொஞஜ்நஜ்ொஞது நந்கொசட்ு பகணபேத் கிட்பீடு ப்ட்டடுதுசஞ் 

அக்கிட்பீசட்ு பகணபேஞ்டடி பொஜ்து, ஆஜஞ், கபோவிகிஞ் திட்பீடு ப்ட்டசச் 

டொகஞ கொதஜ்திண்கு் அ்ஜ பொஜ்து, ஆஜஞ், கபோவிகிஞ் படறுொஞொஞது 

கீ்க்குறிட்பிசட்டச்சடடி பஜொகககிஞொத் திட்பீடு ப்ட்டசட்ு படறுொஞஜ்நஜ்வு 

கிட்பீடு ப்ட்டடு்.  
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தசொத்தி் யகக                      யருடத்தி்குபின தருநொத்ததன்வு % 

  

 

கச்டிச்க்       5% 

கி ண்று் புணச்சக் கபோவிக்   20% 

பஞ்தி ஆஞ்சஞொ, ஆ்வுகூசக் கபோவி   10% 

அலுதக கபோவி, ஜடொச்களு் படொபோஜ்துக்களு் 10% 

நொச்சொ ்ொகஞ்க்     20% 

நூதக புஜ்ஜக்க்     15% 

 

பகொ்ஞவு ப்ட்டச்ச ஒபோ பொஜ்ஜொஞது டொவிக்கஜ் பஜொச்கு்நடொது அஜண்குி 

படறுொஞஜ்நஜ்வு ப்ட்டடுகிஞ்ணது. அதுநடொஞ்று அப்ொஜ்து டொவிக்கட்டசொது அத்தது 

விண்டஜண்கு தீ்ொஞிக்கட்டச்ச திகதிபேலிபோ்து படறுொஞஜ் நஜ்வு கிட்பீடு 

ஜவிக்்கட்டடுகிணது. 

 

தொருட்ட்டின் 

 

கொகிஜொபேக் இபோட்பு, பஞ்ஞணுவித் ஆக்கக்கூறுக் ண்று் துகபறுட்புக்களு் 

கபோவிகளு் இஜ ... ஞ்டஞ படொபோச்டச்டிலுக்கு் உ்ச்கு். 

 

படொபோச்டச்டிலித் இபோக்கிஞ்ண உபோட்டடிகொஞ அதிகுகண்ஜ கி விகதபேத் அத்தது 

நஜறி கொொகஜ்ஜக்க படறுொஞஜ்தித் கொச்சட்டடு். நஜறி கொொக்கஜ்ஜக்க படறுதி 

ஞட்டடு்நடொது அது திட்பிசட்டச்ச விண்டகஞ விகதபேலிபோ்து அ்ஜ ொஜஞஜ்கஜ 

பூட்டடுஜ்ஜ திட்பீடு  ப்ட்டச்ச பதவிஞ் ண்று் விண்டகஞ விகத ஞ்டண்கண 

கழிஜ்துபோ் படறுதி ஆகு். 

 

தறுககக் 

 

படறுககக் ஞட்டடு் நடொது அக திட்பீடு ப்ட்டச்ச கொொக்கஜ்ஜக்க 

படறுொஞஜ்தித் கொச்சட்டசட்ு்து. 

 

முதலீடுக் 

 

திகநறி உ்டித்கித் ப்ட்டசச் பஜலீசொஞது அஜஞ் கி விகதபேத் 

கொச்சட்டசட்ு்து. அ்ஜ பஜலீடுகிலிபோ்து படணட்டடுகிஞ்ண போொஞொஞது ிலுக 

அடிட்டகசபேத் கக்கீடு ப்ட்டசட்ு்து. 

 

கொசுந் கொசுக்கு சநநொகயயுந் 

 

கொசு் கொசிண்கு ொஞகப் னு்நடொது அஜண்கு் ககபேலு் கொசு, 

ிட்ஜகஞகளுக்கு உச்டச்ச கட்புக்க் ண்று் குறு்ஜக அஜ்துசஞ் உ்்ஜ அவித் 

திொக்கக்கூடி ஜஞ்கபகச பஜலீடுக் ண்று் படறுொஞ்கொக ொண்றுஜொத் 

இச ் ண்டசொது ஞ்ண அடிட்டகசபேத் உசஞடிொக கொொக ொண்ணஜ்ஜக்ககக் ஆகிஞ 

உ்ச்கு்.   

  

கொசுட்டொ்்த் கூண்றிகஞட் படொறுஜ்ஜகபேத் கொசு் கொசிண்கு ொஞகப் 

ஞக்கூறு்படொழுது அஜண்கு் ககபேலு் கொசு, ்கிப் கொசு கட்பு ண்று் ்கி 

நததிக டண்றிலு் நஜறி ிலுக குறு் பதி்ச்ிபேகஞபகச பஜலீடுக் ஞ்டஞ 

உ்ச்கு். அஜொது பெஞ்று ொஜ்க் அத்தது பகொ்ஞவு திகதிபேலிபோ்து பண்டசச் 

திகதிபேகஞபகசககளு் கொசிண்கு ொஞகொக கபோஜட்டடு். 

 

தொறு்புக்களுந் ஒதுக்கீடுகளுந் 

 

ிதிிகதகக்கூண்றித் சட்பு டிட்புக்கொகக் கொச்சட்டசட்ு்க படொறுட்புக்கொக 

ககட்டடுஜ்ஜட்டடு். அஜஞ் அடிட்டகசபேத் ிட்ஜகஞபேஞ் கீ் பகொடுட்டஞவு 

ப்ட்டடுஜண்கு உிஜ்துகசக அத்தது அறிக்கக ப்ட்டடு் திகதிபேலிபோ்து ஒபோ 

போசகொதஜ்திண்கு் பகொடுக்கட்டசந்டிக ஞ்டஞ சட்புட் டிட்பிஞ் கீ் 

உ்சக்கட்டடு். சட்டத்தொஜ டிட்புக்க் ஞட்டடு்நடொது அஜண்கு் அறிக்கக 

ப்ட்டடு் திகதிபேலிபோ்து ஒபோபோசகொதஜ்திண்குட் பிஞ்பு பகொடுட்டஞவு 

ப்ட்டசந்டிகக் சட்புட்டிட்புக்கொகக் கொச்சட்டடு். 
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இ்ஜ ிதிக்கூண்றுக்ககஜ் ஜொிக்கு்நடொது அறிட்டச்ச கத படொறுட்புக்களு் கக்கீடு 

ப்ட்டசட்ு்து. கச்ஜகொத ிக்பொஞ்றிஞ் படறுநடணொக ிறுகஜ்திண்கு 

ச்சீதிபேதொஞ ஒபோ கசக இபோ்ஜொநத ஒதுக்கீடுக் ண்று் படொறுட்புக்கொஞ 

இஞ்கொட்டடுகிஞ்ணது. ்ொணொபேனு் இ்ஜக் கசட்டொடுகக அறுதிபைடு ப்ஜண்கு 

படொபோித் ஞ்ககிஞ் பி ்பத்லுககொஞது நஜகட்டடுகிஞ்ணது. 

 

ஊழினப் அனுகூங்க் 

 

அ)   யகபனகப தசன்ன்ட்ட அனுகூத்திட்டந் 

 

கக ப்ட்டசச் அனுகூத கசட்டொடுக் – போசஜ்திண்குி டிக்பகொகச 

ண்று் அஜனுசஞ் பஜொசப்ுகச கச்ச்கொஞ ஊக்கிஞ் அடிட்டகசபேத் 

தீ்ொஞிக்கட்டடுகிஞ்ணது. ஊக்கக அடிட்டகசொகக் பகொ்ளு்நடொது பு்ி விட 

திட்பீசட்ு பஜொழித்நுச்ட்கக கபோஜ்திண்பகொ்த் ந்டு். பு்ி விட திட்பீசட்ு 

பஜொழித்நுச்ட்க் னு்நடொது அஜண்கு் கழிவுவீஜ்க், திக்ொத ்ட அதிகிட்பு, 

டஜவிிபேஞ ் விண்டகஞ ிக் ஞ்டஞண்கண உஜொொக கூணதொ். இஜ்ஜகக 

கசட்டடுகிலிபோக்கிஞ்ண ீ்சகொத ஜஞ்க கொொக இ்ஜ திட்பீடுகித் ஒபோ 

ி்ண்ண ஜஞ்க கொட்டடுகிஞ்ணது. இ்விச் பஜொசப்ிதொஞ விட்க் 

ிதிக்கூண்றுக்கிஞ் குறிட்பு 11 இத் ஜட்டசட்ு்து.  

 

ஆ) ஊழினப் தசநொ ிதி 

 

ிறுக் ண்று் ஒ்பொபோ ஊழிக்ளு் ஜது ்டஜ்தித் பகணந 15% ண்று் 10% 

வீஜஜ்திகஞ ஊழி ்நதொட ிதிஜ்திண்கு ்குஜத் ந்டு். 

 

இ) ஊழினப் ந்பிக்கக் தொறு்பு ிதினந் 

 

ிறுகொஞது ஒ்பொபோ ஊழிக்ளுக்கொகவு் அக்து ்டஜ்தித் 3% வீஜஜ்திகஞ 

ஊழி ்்பிக்ககட் படொறுட்பு ிதிஜ்திண்கு ்குகிஞ்ணது.  

 

வினொொபந் ந்றுந் கன தறுககக் 

விொடொ் ண்று் கஞ படறுகககொஞ அண்றிஞ் பகொ்விகதபேத் 

கொச்சட்டசட்ு்து. 

 

யபி கணி்பீடு 

 

2006 ஆ் ஆ்டிஞ் 10 ஆ் இதக்க உ்ொசட்ு போொஞ ச்சஜ்திஞ் பிவு 7 (ஆ) (ii) இஞ்டடி 

ிறுகொஞது போொஞ ிபேலிபோ்து விதக்கு படறுகிஞ்ணது. ிறுகொஞது 

படறுொஞ் ந ் ிக்கு டதிவுப்ட்டசட்ு்து. கண்ககபறிகிசபபோ்து 

படண்றுக்பகொ்ட்டடுகிஞ்ண போொஞ்ககஜ் ஜவி கபோஜ்திச்ச்க் ண்று் கஞ 

உகட்புக்கிலிபோ்து படணட்டடுகிஞ்ண போொஞ்கொஞ படறுொஞ்ந ்ிபேகஞ 

பலுஜத்ுஜத் ந்டு்.   

 

மூத தொறு்புந் ிகமத்தக்க பி்புக்களுந் 

 

ிகக்கூடி ொ்ட்புக்க் இபோக்கிஞ்ண கசட்டொடுக் ிகஜ்ஜக்க டிட்புக்க் ஆகு். 

திக்ொதஜ்தித் ிகதொ் ஞக் கபோஜக்கூடி திக்ொத ிக்வுக் அத்தது ொண்றீடு 

ப் படிொதிபோக்கு் படொபோித் ஞ்கககபகச சட்பு கசட்டொடுக் அத்தது 

உறுதிொக கிட்பீடு ப் படிொஜகக் நடொஞ்ண விச்கித் சட்ுந 

கசட்டொடுகிஞ் ிகதஜ்திபோக்கு் ஜஞ்கொஞது உறுதிட்டடுஜ்ஜட்டடு். ிறுகஜ்திஞ் 

பெதஜஞட் படொறுட்பு் ிகஜ்ஜக்க டிட்புக்களு் அண்றிண்குி குறிட்புக்கித் 

ிதிக்கூண்றுக்கிஞ் கீ் கொச்சட்டசட்ு்து.  

 

நொினங்களுக்கொ கணக்கீடு 

 

ிறுகஜ்திஞொத் நண்பகொ்ட்டச்ச பதவிஞ்கக ஈடுப்கிஞ்ண 

ொஞி்கொஞ அக்கொதட்டகுதிக்குி ிதி பதொண்றுககபேஞ் போொஞக்கூண்றிஞ் 

போொஞொக டதிட்டடு் அநஜநகபேத் அக்கொதட்டகுதிபேத் ிறுகஜ்திஞொத் 

ப்ட்டச்ச பதவிஞ்க் ிதிக்கூண்றுக்கித் பதவிஞ்கொக டதிட்டடு். ஒபோ 
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பொஜ்திஞ் பகொ்விகத பஜொசப்ித் ண்டச்ச பதவிஞஜ்கஜ ிறுகஜ்திண்கு ஈடுப்ப் 

ொஞி்க் போொஞக்கூண்றித் ஒபோ கி பகணபேத் டதிட்டடு் அஜ்துசஞ் 

அப்ொஜ்திஞ் டொகஞக் கொதப் அ்்ஜட்்டஜத்ித் கபோஜ்தித் பகொ்ட்டடு். 

 

யருநொங்கக அங்கீகபித்த் 

 

ிறுகஜ்திண்கு படொபோித் ஞ்கககஜ ் ஜபோகிஞ்ணகப் ண்று் உறுதிொக 

கிட்பீடு ப்க்கூடிகப் போொஞ்கொக கபோஜட்டடு். 

அ) ொக்ிசபபோ்து படணட்டடுகிஞ்ண கண்ககபறிக் கச்ச் ிலுக 

அடிட்டகசபேதொஞ போொஞ் ஞக் கபோஜட்டடு். 

ஆ) கபோஜ்திச்ச போொஞ் ண்று் உொவுஜ்துக போொஞ்க் ஞ்டஞ ிலுக 

அடிட்டகசபேதொஞ போொஞ் ஞக் கபோஜட்டடு். 

இ)   ச்டி போொஞ் ிலுக அடிட்டகசபேதொஞ போொஞ் ஞக் கபோஜட்டடு். 

ஈ) ட்கிட்புக்க் கசட்ுட்டடுஜ்ஜட்டசச்ொத் அத்தது ட்கிட்புக்கக படறுகிஞ்ண 

உிகொஞது உறுதிடடுஜ்ஜட்டச்சொத் ொஞிஜ்துசஞ் பஜொசப்ுகச 

போொஞொஞது அ்கீகிட்பு ்ப்ட்டடு்.  

உ)   கஞ போொஞ்க் ிலுக அடிட்டகசபேத் கபோஜட்டடு். 

 

கருத்திட்டங்கி் மிகக யருநொத்கத கிபத்் 

 

டத்ககதக்கக்க் ண்று் ஆொ்ச்ி ிறுஞ்களுக்கு ண்புகசஜொகவு் படொது 

ிதி ் சுண்ணறிக்கக 380 இண்கு அகவுண போசொ்ஜ பத்திச்சஜ்திலிபோக்கிஞ்ண 

கொஞ சடிக்கககளுக்கு் நததிகொக ஒபோ கபோஜ்திச்சொஞது 

ப்ட்டடுஜண்கு ிறுகஜ்திஞொத் ண்றுக்பகொ்ட்டச்சொத் அதிலிபோ்து கிகசக்கிஞ்ண 

போொஞ் பகக போொஞ் ஞ டகிட்டடு்.  

 

தசவிந் 

 

அ) ஒபோ குறிட்பிச்ச ொஜஞஜ்திண்கு பதவிசட்டச்ச பதவிஞ் ண்று் அஜஞிசபபோ்து 

கிகசக்கட்படண்ண போொஞ் ஞ்னு் இ்டிண்கிகசந உ் நடிஜ் பஜொசப்ிஞ் 

அடிட்டகசபேத் பதவிஞ்கொஞ ிதிப்தொண்றுககக் கூண்றித் இஞ்கொட்டடு். 

ிறுகஜ்திகஞ பஞ்பஞடுஜ்து பத்ஜண்கு ண்டச்ச கத பதவிஞ்களு் ண்று் 

பெதஜஞ பொஜ்துகக விகஞஜ்திணஞ் பகு்ஜ பகணபேத் நடணுஜண்கு ண்டச்ச 

பதவிஞ் ஞ்டஞ அ்ஜ போசஜ்திஞ் பககக கொ்டஜண்கு ிறுகஜ்திஞ் 

போொஞஜ்திண்கு திொக டதிட்டடு்.  

 

ஆ) கண்ககபறிக், கபோஜ்திச்ச்க், உொவுஜ்துக டிக் ண்று் கஞ 

சடிக்ககக் பஜொசப்ித் பதவிசட்டச்ச பதவிஞ்கொஞ ிதிப்தொண்றுககக் 

கூண்றித் ிலுக அடிட்டகசபேத் டதிட்டடு். 

 

கொசு்ொன்சச்் கூ்று 

 

SLPSAS 2 இண்கு அகவுண கொசுட்டொ்்த்கூண்று ஜொிக்கட்டசட்ு்ஞ.  
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அறிக்கக தசன்ன்டுந் திகதிக்கு பி் ிகம்்த ிகம்வுக் 

 

அறிக்கக ப்ட்டடு் திகதிக்குட் பிஞ் ிக்்ஜ ிக்வுகிஞ் டபோஞவு 

கபோஜ்திண்பகொ்ட்டசட்ு ண்புகச, நஜகட்டசக்கூடி சீொக்க்கொஞ 

கக்குகித் ப்ட்டசட்ு்து. 

 

     (2)  கொசுந் கொசி்கு சநநொகயயுந்   

    

ரூொன். 

 

  இத்கக ்கி – கச.ப கக்கு 7054733 58,962,407.60 

  இத்கக ்கி – கச.ப கக்கு 307144 11,427,192.69 

  FINDS ்கிக் கக்கு – நபட்பு 326764 103,249.19 

  NASDA ்கிக் கக்கு – நபட்பு 328391 6,383.61 

  டிட்டொ ்ிதி ்கி கக்கு– .ப.க 307399 49,221.76 

  ப்சுத் ிதி ்கி கக்கு – .ப.க 2479737 3,245,383.25 

  க்க் ்கி கக்கு   -CA 313-1-001-9-0012847 38,886.84 

  ஜ்்ஜக ்கி கக்கு -CA 1114029211 26,500.00 

  

 

 

 

73,859,224.94 

 

  

 

 

(2அ)  குறுந் தயகண முதலீடுக் 

  

  

பகக ிதி. திகண. உ்டி பஜலீடு ப்ஜத் கபோஜ்திசச் / 

கண்கக பறி ிதி் 
7,145,574.67 

  

 

பகக ிதி. திகண. உ்டி பஜலீடு ப்ஜத் டிட்டொ ்

ிதி்   

1,027,047.61 

  

பகக ிதி. திகண. உ்டி பஜலீடு ப்ஜத் சுத் ிதி் 

 
1,998,910.75 

  

பகக ிதி. திகண. உ்டி பஜலீடு ப்ஜத் - FINDS 

ொஞி் 
5,315,010.65 

  

 

ிகதொஞ கட்புக்க் 01(76387182)- சுத் ிதி் 

 

             523,896.62 

  
ிகதொஞ கட்புக்க் 02(76387290)- சுத் ிதி் 523,896.62 

  
ிகதொஞ கட்புக்க் 03(76387299)- சுத் ிதி் 523,896.62 

  
ிகதொஞ கட்புக்க் 04(76387310)- சுத் ிதி் 523,896.62 

  
ிகதொஞ கட்புக்க் 05(76387322)- சுத் ிதி் 523,896.62 

  
ிகதொஞ கட்புக்க் 06(76387328)- சுத் ிதி் 523,896.62 

  

ிகதொஞ கட்புக்க் 07(76387343)- சுத் ிதி் 
523,896.62 

19,153,820.02 
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(3 அ) வினொொபந் ந்றுந் கன தறுககக்       

    

               பௌடொ். 

       

  டஜவிி கசஞ்டச்நசொ ்                302.00    

  கொட்புறுதி கூசட்ுஜ்ஜொடஞ கசஞ்டச்நசொ ்             9,700.00    

  கக்கித் படறுககக் - TG       1,186,291.02    

  கக்கித் படறுககக் - P/C       9,347,892.91    

  கசஞ்டச்நசொ ்– திபோ. பி.டி. டஞ்ொ்து             4,000.00    

  கசஞ்டச்நசொ ்– திபோ. சி.ஆ.் சி்க                426.78    

  கசஞ்டச்நசொ ்– திபோ. து டஞ்ொ்து          106,894.72    

  கசஞ்டச்நசொ ்– திபோ. பீ.ஆ.்பி. படநொ            26,028.46    

  கஞ கட்புக்க்          155,315.00    

  R.S. கசஞ்டச்நசொ ்            14,434.91    

  நஜஜ்த் திகக்க்             8,159.60    

  

அகச்ு கசஞ்டச்நசொ ்– டிஷ் பஜொகதக்கொச்சிட் 

படொதி            33,381.50    

  ட்டிகக பண்ட்            44,250.00    

  டஜவிி கசஞ்க்       7,661,957.00    

  நொச்சொ ்கக்கி் கசஞ்          272,940.00    

  நொச்சொ ்ொகஞ கசஞ்       1,746,811.00    

  ொக்கடிஜ கசட்ுட்டொசட்ு கக்கு       4,321,376.00    

  உஜ்ஜொஜக் கக்கு          200,000.00      

  சித்தகணக் கொசு கசட்ுட்டொடு          781,075.12      

      25,921,236.02      
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 (3 ஆ ) வினொொபந் ந்றுந் கன தறுககக்   

  
கடமுக தயக   

  
    பௌடொ்.  

  
க்கக தறி   

  
CNLA 2014/02 (ஜகத் பஜொழித்நுச்ட பிிவு)          323,818.96  

  
E C S 25            14,172.38  

  
           337,991.34  

  
கருத்திட்டந்   

  
நஜபேகத ிண நறு. கபோஜ்திச்ச் (பஜொ.பிிவு) 4,133,493.13  

  
அதொ் பகணக             7,795.00  

  
LED விக்குட் டிநொஜகஞ  (ISD)                251.45  

  
அிசி கககளுக்கொஞ ஜவு நகிட்பு 3,288.00  

  
ஞிஜ ்தி. ஆ்.கூச கபோஜ். (பஜொ.பிிவு)          102,892.90  

  
RFID நூதக ஜஞ்ஞிக்க. - ACCIMT (பஜொ.பிிவு)            90,034.36  

  
க்பிபேத்தொ ீட்ொஞ ஜஞ்ஞிக். கபோஜ் (பஞ்ஞனுவித்  பிிவு) 67,974.23  

  
வ்கித் படச்டிகிஞ் ஞ்படொபோ் பசப்ு - HRJB 53,590.19  

  
இத்கக புககபேஜ் RM 9 2012- 12 (பஜொ.பிிவு) 2,425,171.26  

  

கபோஜ்திச்ச் 2012/ 2013  - SS - CCTV -  நஜசி ீ ்்கத் 

டிகொதகட்பு கட 

 

6,326,593.94  

  
2014 - 27 – இ.பு கபோஜ்திச்ச் 13,931.70  

  
2014 - 07 – இ.ப. (குகுநதக்க) 10,800.00  

  
2015 - 01 -  இ.பு கபோஜ்திச்ச்          211,512.12  

  
ீ ்கட கபோவி திபோஜ்துகக (பஜொ.பி.) 6,847.00  

  
சிறி பஜ்்ஜஞபு கஜ்திொகத 14,250.00  

  
ப்க பெ்கித் கபோஜ்திச்ச் 2,180.00  

  
இ.பு. ஞ்படொபோ் பச்பு 54,710.07  

  
ொகஞ சுடு கொ் பகணக 14,250.00  

  
       13,539,565.35  

  
    

  
தநொத்தந்  (3 அ +3 ஆ )  39,798,792.71  
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      (4) இரு்பு்ட்டின் / சபக்கிரு்பு     

        

  
பஞ்ஞணுவித் ஆக்கக்கூறுக்       4,029,255.78    

  
கொகிஜொபேக்          975,991.96    

  
கஞக            53,158.71    

  

பஞ்ஞணுவித் ண்று் 

இ்திவித்          223,607.90    

  
தஞ்புி            18,885.50    

  
துகபபோட்புக்க் -TG          199,218.03    

  
இபோட்பு டச்டித் உபோட்டடிக் - TG          518,035.98    

  

இபோட்பு டச்டித் உபோட்டடிக் - 

கபோஜ்திச்ச் (P/C)       1,990,378.52    

  
கபோவிக் - TG       1,383,466.69    

  
      9,391,999.07    

  
      

  
      

(5) மு்ணக் தகொடு்வுக்     

  
  பௌடொ்.   

  
பண்டக் பகொடுட்டஞவு - TG       2,269,154.29    

  
பண்டக் பகொடுட்டஞவு- P/C          182,898.70    

  
பஜ்திக அக்ககணஜப்ஜொகக            43,936.00    

  
      2,495,988.99     
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(6) தசொத்து ஆதந் ந்றுந் கருவிக் 

  
     

         

பௌடொ். 

  

2015.01.01 இத் 

கி விகத 

போச கொதட் 

டகுதிபேத் 

நட்்பு 

போச 

கொதட் 

டகுதிபேத் 

விண்டகஞ 

2015.12.31 இத் 

பொஜ்ஜ் 

2015.01.01 இத் 

திச்சட்டச்ச 

படறுொஞஜ் 

நஜ்வு 

போச கொதட் 

டகுதிபேத் 

படறுொஞஜ் 

நஜ்வு 

போச கொதட் 

டகுதிபேத் 

விண்டகஞக்கொஞ 

படறுொஞஜ் 

நஜ்வு ஒதுக்கீடு 

2015.12.31 இத் 

திச்சட்டச்ச 

படறுொஞஜ் 

நஜ்வு 

2015.12.31 இத் 

குகணஜ்து 

ழுஜட்டச்ச 

பதி 

கச்டிச்க் 108,726,236.04 15,487,629.88 458,138.78 124,672,004.70 23,733,102.55 5,984,904.45 9,100.02 29,727,107.02 94,944,897.68 

பஞ்தி 

அஞ்சஞொ 2,959,797.83 

 

  2,959,797.83 2,959,778.83 

 

  2,959,778.83 19.00 

கஞிக் 54,781,557.72 11,953,242.33 (460,113.78) 66,274,686.27 41,279,970.51 3,958,669.19 (122,668.00) 45,115,971.70 21,158,714.57 

ஆ்வுகூச 

கபோவிக் 148,937,596.21 26,541,293.23   175,478,889.44 103,233,742.52 7,904,512.62   111,138,255.14 64,340,634.30 

அலுதக 

கபோவிக் 26,211,015.10 700,457.09   26,911,472.19 16,420,321.96 1,639,471.19   18,059,793.15 8,851,679.04 

ஜடொசப் 

படொபோஜ்துக்களு் 14,672,862.13 117,812.70 (21,707.07) 14,768,967.76 8,433,755.10 1,022,825.78 (4,341.41) 9,452,239.47 5,316,728.29 

நொச்சொ ்

ொகஞ் 22,068,489.00 

 

  22,068,489.00 14,828,489.00 3,170,000.00 900,000.00 18,898,489.00 3,170,000.00 

நூதக 

புஜ்ஜக்க் 23,603,073.15 192,896.50   23,795,969.65 22,795,401.76 235,255.47   23,030,657.23 765,312.42 

  401,960,627.18 54,993,331.73 (23,682.07) 456,930,276.84 233,684,562.23 23,915,638.70   258,382,291.54 198,547,985.30 

இபோட்புக்கிஞ் உ்கொஞ கி விகதபேத் படறுொஞஜ்நஜ்ொஞது நந்கொச்டு பகணபேத் பஞ்கஞ போசஜ்கஜட் நடொஞ்நண  

 ொணொது அநஜ அடிட்டகசபேத் கிட்பீடு ப்ட்டடுதுசஞ் பொஜ்துக்கொஞ திட்பீடு ப்ட்டச்ச அஜஞ் டொகஞக்கொத  

இறுதிபேத் டதிழிட்பு ்ப்ட்டடு். 

       
கீ் குறிட்பிசட்டச்ச அடிட்டகசபேத் படறுொஞஜ்நஜ்வு ப்ட்டடு்: 

    

          
கச்டிச்க் 

   

5% 

     
பஞ்தி ஆஞ்சஞொ, ஆ்வுகூச கபோவிக் 

 

10% 

     
அலுதக கபோவிக், ஜடொச் படொபோஜ்துக்க்  10% 

     
நூதக புஜ்ஜக்க்  

  

15% 

     
கஞிக் நொச்சொ ்ொகஞ்க் 

 

20% 
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(7) கடமுக தயக ிப்நொந்     

        பௌடொ்.   

  .ப.ந – பஜொகதநொக்குக் கொச்டி அகண           8,329,950.00    

  .ப.ந – பிஜொஞ நகச்நடொ ்கூச்           4,400,000.00    

                12,729,950.00    

(8) தகொடுக்கதயண்டினகயக்         

        பௌடொ்.   

  கக்கித் பகொடுக்க ந்டிக -TG              522,156.39    

  கக்கித் பகொடுக்க ந்டிக -PC                 1,308.04    

  ஊ.ந.ி. கசட்ுட்டொடு             1,079,566.13    

  ஊ..ி கசட்ுட்டொடு                129,547.96    

  தஞ்புி ்க கசட்ுட்டொடு                    500.00    

  விொடொ ஒஞ்றி கசட்ுட்டொடு                        25.00    

  கசஞ்பகொடுஜ்நஜொ ்– படொது திகணநி              743,192.70    

  பிக்கஜ்ஜக்க கட்புக்க்                211,500.00    

  

படறுகககித்  பட. ந ்ி 

பகொடுட்டஞவு  - PC 
             909,659.42    

  நஜ ி்ொ ி பகொடுட்டஞவு  - T.G                   1,760.00    

  

நஜ ி்ொ ி பகொடுட்டஞவு  - 

P/C   
             160,740.18    

  பஜ்திக ி பகொடுட்டஞவு - TG                 6,550.00    

  பகொடுக்கந்டி Paye ி - TG              108,727.90    

  

ஜகபகணபேத் ட பகொடுட்டஞவு 

கசட்ுட்டொடு 
          4,021,088.43    

  கச்டிசஜ் திகக்க கசஞ்பகொடுஜ்நஜொ ்              984,403.00    

  

ஆப்ிக்நகொ அக டிகட்பு 

கசஞ்பகொடுஜ்நஜொ ்
             145,083.20    

  TG கசட்ுட்டொடு                781,075.12    

  றிஜ்துகஜ்ஜத்              1,040,393.32    

            10,847,276.79    

(9) ிலுகய தசவிங்க்       

        பௌடொ்.   

  திகணநி ிதி்             4,035,894.23    

  கபோஜ்திச்ச்களு் கண்ககபறிகளு்                   2,105.00    

                4,037,999.23    

        பௌடொ்.   

(10) பி்தொட்ட்ட யருநொந்         10,711,206.40    
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(11) 
ஓன்வூதின ்கநக் / 

தொறு்புக்க்         

              

  

ஞி 1 இத் உ்ொணொக 

 
         24,500,049.64  

    

  

ொண்றீடு படொறுட்புக்கக 

இஞ்கொத் 

 

- 

    

  

போசஜ்திண்கொஞ 

கச்ச் 

 
  

          4,093,042.46  

    

  

போசகொதஜ்தித் நண்பகொ்ட்டச்ச 

பகொடுட்டஞவுக் 
         (1,461,625.71) 

    

  

 

டி்ட ்31 இத் உ்ொணொக 

  

      27,131,466.39  

  

  
        

    

 

            

(11.1)  அனுநொங்க் 

 

      

  

  

  2015     

  

 

கழிவு வீஜ் 

 

6.50% 
    

  ்ட உவ்ு 

 

8% 
    

  டஜவிி விண்டகஞ 

 

8.93% 
    

  

ஓ்வுபடறு் 

பஜத்கத 

 

60 து 
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(12) ததறின தசொத்துக்க் / 

ஒ்புபவு       

        

  2015    2014  

  ரூொன்.   ரூொன். 

அபச மூத நொினந்       

        

ஆ்ட பகுதி             284,282,034.05                211,419,650.59  

படண்றுக்பகொ்ட்டசச் 

ொஞி்க் 
             62,959,000.00  

  
             86,781,668.00  

சீொக்க்               (5,179,550.00)     

கொதக்கழிவு (20,030,087.85) * (13,919,284.54) 

          322,031,396.20            284,282,034.05  

                                

ிதினந் அ்ொத அபச மூத நொினந்**     

        

ஆ்ட பகுதி                6,340,000.00                   9,510,000.00  

படண்றுக்பகொ்ட்டசச் 

ொஞி்க் 
  

  
  

கொதக்கழிவு (3,170,000.00)   (3,170,000.00) 

              3,170,000.00                6,340,000.00  

        

 

ஒதுக்கீடு 2015    2014  

  ரூொன்.   ரூொன். 

படொது ஒதுக்கீடு                   272,721.64 

    

                  272,721.64 

  

ககசக்கஜ் பஜொகதநடசி 

ஞ்பகொகச 
                  213,333.34 

  
  

                  213,333.34 

  

ஆொ்ச்ி உொவுஜ்துக ிதி்                1,341,446.90 

    

               1,341,446.90 

  

பிொசட்ு ொஞி்                3,464,295.25 

    

               3,464,295.25 

  

ப் திட்பீடு பகக              26,682,504.54 

    

             26,682,504.54 

  

கன நொின ்தகொகடக்       

        

ஆ்ட பகுதி              25,076,430.83                 25,114,626.24  

ிகத. பொஜ்து. படண்றுக் 

பகொ்சக 
  

  
                  174,497.13  

படறுொஞஜ்நஜ்வு                  (592,882.85) **                 (212,692.54) 

            24,483,547.98              25,076,430.83  

        

சும் ிதினந் 

       

ஆ்ட பதி                7,363,739.04                   4,968,456.39  

படறுககக்                1,565,947.62                   2,395,282.65  

பதவிஞ்க்        

              8,929,686.66                7,363,739.04  
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ணி்ொப் ிதினந் 

ஆ்ட பகுதி 

                        

1,016,213.81                764,220.86 

படறுககக் 

                                         

58,530.94                  266,992.95 

பதவிஞ்க் 

            

              (15,000.00) 

 

  

1,074,744.75  

   

         1,016,213.81 

 

 

 

 

FINDS நொினந்       

ஆ்ட பகுதி                   5,122,849.29            3,764,630.20 

ச்டி போொஞ்    300,986.12                  1,558,522.95 

 

பதவிஞ்க் 

 

 

                       

   

             

 (200,303.86) 

 

 

 

5,423,835.41  

   

         5,122,849.29 

 

 

 

*இத்கக கக்கிண் கசச்க ்ச்ச் இத.24 இண்கு அகவுண படண்றுக்பகொ்ட்டச்ச பெதஜஞ 

ொஞிொஞது கொதக்கழிவு ப்ட்டசட்ு்து.  

 

**்தகொகட / நொினங்கொக கிகடக்க்த் உரு்டிக் மீதொ  தறுநொத்ததன்வு 

திகணநிபேஞொத் ்கட்டச்ச அறிவுறுஜ்ஜத்களுக்கு இ்க ஞ்பகொகசக் ொஞி்கொக 

கிகசக்கட்படண்ண உபோட்டடிகிஞ்  படறுொஞஜ்நஜ்ொஞது ஞ்பகொகசக் / ொஞி கக்குகளுசஞ் 

சீொக்க் ப்ட்டசட்ு்து. 

 

      

NASDA நொினந் 

 
  

  
  

ஆ்ட பகுதி                            0.00                         5,334.89  

சீொக்க்                      6,133.78      

ச்டி போொஞ்                         249.83      

பதவிஞ்க்                               -                          (5,334.89) 

 

                   6,383.61                              0.00  

 

      

 

          71,892,500.08              70,553,534.64  

 

      

 

2015    2014  

 

ரூொன்.   ரூொன். 

திபட்ட்ட்ட மிகக / ட்டந்       

 

      

ஆ்ட பகுதி -TG           (120,070,824.29)             (105,567,035.02) 

ஆ்ட பகுதி - P/C              18,971,086.39                 22,907,076.56  

சீொக்க்க் - TG                 (906,733.61)               (12,269,328.61) 

சீொக்க்க் - PC                     (6,133.78)                 (1,472,160.02) 

பதவிஞஜ்கஜவிச போொஞ்                3,149,197.16                  (4,698,290.80) 

           (98,863,408.13)          (101,099,737.89) 

        

    

        298,230,488.15  

    

        260,075,830.80  தநொத்த ததறின தசொத்துக்க் / ஒ்புபவு   
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1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இக் ஙிிச்ஓட்த்ின் 14(2) (இ) ிரிணின் 

ஙிந்மசயோக்கு  அமஜவுட ஙவீச சரில்தட்ணியக்ரச ஆர் ஓி ிரக்ின் 

2015 டிஓம்ர் 31 இல் தொடிவுற்ட ணயத்துக்குரி ஙிிக்கூற்யக்ின் ஜீரச 

க்ரய்ணரர் ஙரத்ின் அடிக்மக்ரச ில்ள் 

 

 

2.2.1  இங்ம க்ிற் ட்ம ஓட்ங்யோன் எத்ிங்ரமஜ 

 

(அ) இங்ம அஞஓ துமட க்ிற் ட்ம ஓட்ங்ின் அத்ிரம் 76 

இயள் ஙிந்மசயோக்கு அமஜவுட அடிக்ம சஓய் ஙரியேயந்து 12 

ஜரங்யோக்குள் ரஓர ஜரயம் ச ிர்ரர்க்ப்டும் சஓரத்துக்ள், 

ஙிிக்கூற்டில் ஙப்தைச் சஓரத்துக்ின் ீழ் ிப்ல் றணண்டும் 

ன்துன் 12 ஜரங்யோக்குப் ின்தை ரஓர ஜரற்டப்டுணற்கு 

ிர்ரர்க்ப்டும் சஓரத்துக்ரணச ஙப்ல்ர சஓரத்துக்ின் ீழ் 

ிப்ல் றணண்டும் ன்ய இயந் றரியம் ஜீரய்வுட்குட்ட் 

ரப்குிில் அசர்த்க் ன் ஜற்யம் றஜரட்ரர் ணரசக் ன் ன்ச 

இந் அடிப்மில் ணமப்டுத்ப்ணில்ம. ஆயேசரல் அடுத் 

ணயத்ியேயந்து இந் அடிப்மில் ஙிிக்கூற்யக்ில்  ஙப்தைச் 

சஓரத்துக்ள் ஜற்யம் ஙப்ல்ர சஓரத்துக்ின் ீழ் ிப்டுணற்கு 

ஙணடிக்ம டுக்ப்டும். 

 

(ஆ) ரறஓரட்க் கூற்ய ரரிக்ப்டுஜித்து, றடி சயஜரசஜரசது ீற 

குடிப்ிட்ணரய ஓீஞரக்ம் சஓய்ப்ல் றணண்டும் ன்துன் 

இற்மஜவுட க்ரய்வு அடிக்மில் குடிப்தேடு சஓய்ப்ட் 

சயஜரசதொம் ியத்ப்ல் றணண்டும். அத்றரடு க்ரய்வு 

அடிக்மில் ரிந்துமஞப்தை சஓய்ணரய, 2016 ஆம் ஆண்டியேயந்து 

சஜரத்ப் சயஜரசங்யோக்கு ரறஓரட்க் கூற்ய ரரிக்ப்டுணற்கு 

ஙணடிக்ம டுக்ப்டும். 

 

(i) க்ரய்வு அடிக்மில் குடிப்தேடு சஓய்ப்ட்ணரய 

ஜீரய்வுட்குட்ட் ரப்குிில் ஙிமரச சஓரத்துக்ம 

சரள்ணசவு சஓய்ணற்கு றஜற்சரள்ப்ட் சரடுப்சவு யரய் 

48,022,878/- ன்ல். அது, யரய் 50,935,387/- ஆகும். 

ஜீரய்வுட்குட்ட் ரப்குிில் ஙமதொமட றணம சரர்ில் 

றஜற்சரள்ப்ட் சரடுப்சவு யரய் 7,058,727/- ன்ல். 

அது, யரய் 4,400,000/- ஆகும். 
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(ii) க்ரய்வு அடிக்மில் குடிப்தேடு சஓய்ப்ட்ணரய 

ஜீரய்வுட்குட்ட் ரப்குிில் தோச ஜரசிஜரசது யரய் 

62,959,000/- ன்ல், ன்துன் இத் சரமரசது, யரய் 

57,779,450/- ஆகும்.  இங்ம அஞஓ துமட க்ிற் ட்ம 

ஓட்ங்ின் அத்ிரம் 76 இயள் ஙிந்மசயோக்கு அமஜவுட 

யரய் 5,179,550/- இமச ித்ற இக் ிப்தேரசது 

றஜற்சரள்ப்ட்டுள்து. இத் சரமரசது ிமடறஓரிக்கு 

ஜரற்டப்ட்து. 

 

 ிமடறஓரிிஜியந்து சற்யக்சரள்ப்ட் யரய் 62,959,000/- 

இயேயந்து றஜரட்ரர் ணரச ணித்து என்டின் ஙிஜித்ஜர 

சரடுக்ப்ட் ரப்தையி ஙட் ஈட்டுத் சரம 

 

2.2.2   க்ிற் சரள்மள் 

 

(அ) ஙிிக் கூற்யக்ள் ரரிக்ப்டும்றரது, ஙியணஜரசது ஙியமண 

அடிப்மிரச சரள்மியேயந்து ணிணில்ம. வ்ணரடரிதம், 

இந் ணயஜரசங்ரணச, ஓரிர இசங்ரடம் ணமஞில் 

ிற்றரப்ட் ணயஜரசக் க்ின் ீழ் க்ீடு சஓய்ப்ட்டுள்து. 

அத்துன் ஙியமணியள் சயஜரசம் றஓர் ணரி (VAT) ஜற்யம் 

ணயஜரசத்ிற்ரச றஓ ஙிர்ஜர ணரி ன்ச க்ரய்ணில் 

ரட்ப்ட்மப் றரன்ய சரடுப்சவு சஓய்ப்ட்டுள்து. ணரிக் 

சரடுப்சணில் ிற்றரப்ட் ணயஜரசத்ின் அமண அடிந்து 

சரள்ல் யத்ிட்த்ின் சரக்த்ில் தொற்சஜரன்மட சற்யக் 

சரள்ல் ஜற்யம் குிணில் ணிமக்குமடப்தேடு சஓய் ட்மள் 

சரர்ில் குிக் சரடுப்சவும ஙியணசங்ியேயந்து சற்யக் 

சரள்ல் ஆிச டுப்தை ஙணடிக்மர யப்டும். 

 

(ஆ) 2015 ஆம் ஆண்டில் அடணிதொடிரக் ன் எதுக்ீடு யரய் 5,019,000/- 

எதுக்ீடு சஓய்ப்ட்டுள்து. இங்ம க்ிற் ட்ம கூட்த்ின் 

3 இன் ிரிவு 12 இயள் க்ிற் சரள்மரணச 2015 ஆம் ஆண்டு 

ஙிிக் கூற்ய ரரிப்ில் ணயர றஓர்த்துக் சரள்ப்ணில்ம 

ன்துன் ிர்ரத்ில் இத்ணடிமச ியத்துணற்கு ஙணடிக்ம 

டுக்ப்டும். 
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2.3  க்ிற் சயமள் 

 

க்ரய்ணில் அணரசிக்ப்ட் 2 ணயங்யோக்கும் அிஜரச 

ரப்குிிமச உமரவுள் ன்ம அடவீடு சஓய்ணற்கு ீழ் 

குடிப்ிப்ட் ஙணடிக்மள் டுக்ப்ட்ச. 

 

1. ி தொமடமஜின் ீழ் ன்சிக்ஜர ிடப்ிக்ப்ட் டிங்ள் 

ன்ட்றரயக்கு ிவுத் ரயேல் அதப்ிமணக்ப்ல். 

 

2. ன்ட்றரயக்கு அணர்ின் ன்ம உரி றஙஞத்ில் சஓயத்தும்டி 

ஙிமசவூட்ல்ம சரமறஓிின் ஊர சரிப்டுத்ல். 

 

2.4 ஓட்ங்ள், ணிிள், எய்ங்குணிிள் ஜற்யம் தொரமஜத்துண ீர்ஜரசங்யோன் 

இங்ரமஜ 

 

(அ) 1992 ஆம் ஆண்டின் 62ஆம் ஓட்த்ின் தோதொம் ஜற்யம் 1992ஆம் ஆண்டின்   

41ஆம் இக் ிக் சரம சரடுப்சவு ஓட்த்ின் (ியத்ப்ட்) 

தோதொம் ியத்ப்ட் 1983 ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் ிக் சரம 

சரடுப்சவு ஓட்த்ின் 6 ஆம் ிரிணில் “ஓம்ம்” ன்ட த்ிற்ரச 

ணமஞணிக்ம் ஞப்ட்டுள்து. “ஓம்ம்” ன்ட த்ிற்ரச ஓரிரச 

ணமஞணிக்ஜரசது 1992 ஆம் ஆண்டின் ியத்ப்ட் ஓட்த்ில் 

ஞப்ட்ற அன்டி, 1983 ஆம் ஆண்டின் தொன்மஜ ஓட் தோத்ில் 

ஞப்ட்து அல்றண. ஓம்ம் தம்றரது அற்குள், அடிப்ம அல்து 

ிஞட்ப்ட் கூயே அல்து ஓம்ம், ணரழ்க்மப் டி சஓணிசம் அல்து 

அற்சரத் மச டிள் ஜற்யம் துண்டு அடிப்மிரச சரடுப்சவு 

தொமடள் ன்ச உள்க்ப்டும். ஆயேசரல், ிக் சரம 

சரடுப்சணரசது, ஊிர்யோக்கு ஓட்த்ின் ற்ரடுயோக்கு அமஜவுட 

ணங்ப்ட்ற அன்டி ஊிர்யோக்கு அிஜரச சரடுப்சவு 

சஓய்ப்ணில்ம. 

 

(ஆ) 2000, ஔசணரி ஜரம் 19ஆம் ிிிப்ட்தும் 380 தம் இக்த்ம 

சரண்துஜரச அஞஓ ஙிிச் சுற்டடிக்மின் ற்ரடுயோக்கு அமஜவுட, 

ல்மக்ங்ள் ஜற்யம் ஆஞரய்ச்ஓி அிணியத்ி ஙியணங்ரணச, 

ஆஞரய்ச்ஓி அிணியத்ிில் ிற்ஓிள் ஜற்யம் உஓரவுத்தும றஓமணம 

ணங்குல் றரன்ட ணயஜரசத்ம ிடப்ிக்க்கூடி யத்ிட்ங்ம 

ஙியணத்ின் ஙரரந் சஓற்ரடும ரிக்ர ணமில் 

தொன்சசடுப்ற்கு ற்ரம். இந் யத்ிட்த்ில் உள்ங்கும் 

ஙணடிக்மள் தம்றரது அற்குள், ஙியணத்ின் ஆஞரய்ச்ஓி ஜற்யம் 

அிணியத்ிம றஜம்டுத்தும் ஙணடிக்மள், ஓம்ந்ப்ட் துமடில் 
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ஆஞரய்ச்ஓி அிணியத்ிம றஜம்டுத் றமணரச உணிம ணங்ல், 

மத்சரிற்துமட சரர்ிமப்தைம, ங்குமமஜம றஜம்டுத்ல். 

இமண ரணற்டிசதும் ணிமணர, ஙியணத்ின் ணியத்ிக்கு தும சஓய்ல், 

ன்சணரகும் 

 

இற்மஜவுட, க்ரய்வு அடிக்மில் குடிப்தேடு சஓய்ப்ட், ஜின் 

றஓரமச ஜற்யம் RCCB றஓரமச ன்ட இய யத்ிட்ங்ரணச 

ஙியணத்ிசரல் தொன்சசடுக்ப்டும் ணமஜரச றஓரமச யத்ிட்ங்ள் 

அல். இமண அீ அணில் சரில்தட்ணில் சஓன்தொமடம 

உள்க்ிியப்ரல் இந்ச் றஓரமசரணச ஙிதைத்துணம் ஜிகு 

ஆஞரய்ச்ஓி குய்ணிசரின் றஙஞடிக் ண்ரிப்ின் ீழ் 

தொன்சசடுக்ப்றணண்டி ணிறஓத்துணம் உள் யத்ிட்ங்ரகும். 

(ஜின் றஓரமச ணஓி ஜற்யம் RCCB ணஓிிமச ரித்து றடணற்ரச 

யத்ிட்ங்ள்). றஜயம்  இந் ஞச் ஓரன்டிழ்ரணச, ஙரட்டிற்குள் 

இடக்குஜி சஓய்ப்ட்டு ஓந்மிமச சஓன்டமயும் ஜின்ஓரஞ யணிரணச 

அமணின் ஞங்ள் சரர்ில் அற்குரித்தும ட்மிமச 

உமசணரய் இயக்ின்டச ன்மச உயிப்டுத்துின்டச. இந் 

ணிறஓ றஓமணயும் ஙியணத்ிசரல் ணங்ப்டுின்டது. 

 

 2.5 றரி அிரஞ ஆரஞஜற்ட சரடுக்ல் ணரங்ல்ள் 

 

ஊிர்ின்  ணிமசத்ிடமச அிரிக்கும் றஙரக்குன் அணர்ம ஊக்குணிக்கும் 

ணமில் எவ்சணரய ணயதொம் அணர்யோக்கு ஜிமயூிக் சரடுப்சவு 

ணங்ப்டுின்டது. (ிட்த்ட் 1992 ஆம் ஆண்டியேயந்து) வ்ணரடரிதம் 

ிமடறஓரிிசரல் ணங்ப்ட் ஙிி எதுக்ீடுள் இற்ர 

ன்டுத்ப்ணில்ம ன்துன், இக் சரடுப்சவுள் ஙிஜித்ம்,  சணி 

ஆிிசர் சரர்ில் ஙரத்ப்டும் யத்ிட்ங்ின் தோம் 

சற்யக்சரள்ப்ட் ணயணரய் ஜற்யம் ிற்ஓி ற்மசஙடிின் தோம் 

சற்யக்சரள்ப்ட் ணயணரய் ன்சறண இந்றஙரக்த்ின் சரயட்டு 

ிப்ரர் ஓமின் அதஜியுன் ன்டுத்ப்டுிடது. 

மத்சரிற்துமடில் ஙிணக்கூடி ிஞச்ஓமசம ணிர்க்வும் இந் 

சரடுப்சவுள் சரஞப்டுின்டச. 
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3.  ஙிி ஜீரய்வு 

 

3.2 ஙிி குப்ரய்வு ஜீரய்வுள் 

 

ிஞண சஓரத்துக்ின் சயஜரசஜரசது, இயிக் ரரண்டின் றரது 

ிமடறஓரிிசரல் ஜிப்தேடு சஓய்ப்டும் சரமரணச ணிடுணிப்தை 

சஓய்ப்டுணறரடு அிரிக்கும் ன்துன் அிரிக்ப்டும் இந்ஙிிரசது, 

அடுத்து ணயம் ணயத்ின் தொல் ரரண்டின் றரது ிஞப்டும்.  இற்மஜவுட, 

இத் சரமம ரணமசக்குட்ர ஙமதொமட தோசஜர ணிிரஓரஞ 

குப்ரய்ணர ரட்டுணது எய ற்ரயே ஙிமமஜரகும். 

 

 

4. சரிற்ரட்டு ஜீரய்வு 

 

4.1  சஓரற்யம 

 

(i) யத்ிட்த்ின் ரணமஞமடரசது, ரரண்டு அடிப்மில், 

ஙியணத்ின் சஓல் ிட்த்ில் ரட்ப்டும் ன்துன், 

அக்ரரண்டுக்குரி இக்குயோம் ஙியணத்ின் தொணஞரண்மஜ சயறய 

ஓட்த்ில் ரட்ப்டும். இமணி ஙீண்ர ணம 

யத்ிட்ங்யோக்ரச ிறஞஞமரணச ஓம ிப்ரர்யோக்கும் 

சரது ிமடறஓரிின் றஓி ரீட்டு ிமக்த்ிற்கும் ஓஜர்ப்ிக்ப்டும். 

 

 யத்ிட்ங்ரணச சணி ஆிிசர்யோன் கூட்டிமந்து 

தொன்சசடுக்ப்ட்டுள்ச, அத்துன் இய ஆிிசர் உன்டிக்மக்குள் 

ம்மஜ தமத்துள்சர் அத்துன், ஜிகுி யத்ிட்ங்ரணச, இய க்த்து 

ஙியணங்ிமசயும் ஓரர்ந் ஓம்ந்ப்ட் அிரரியோன் சிணரச 

எப்ந்த்ிற்குள் தமந்துள்ச. 2012 ஆம் ஆண்டில் சரங்ப்ட் 04 

யத்ிட்ங்ள் ஜீரய்வுட்குட்ட் ரப்குிில் 

தஞப்டுத்ப்ரதுள்ர இயக்குஜித்து 03 யத்ிட்ங்ள் சக் 

குடிப்ிடுணது ணடரகும். ஜசி ந்ிஞணில் யத்ிட்ஜரசது 2012 ஆம் 

ஆண்டியேயந்து அற சரில் சரஞப்ட் றரியம், ஜசி ந்ிஞணில் 

துமட உள்ங்குின்ட ணமில் றணயட் ஙணடிக்மள் 

ிட்ஜிப்ட்டு எவ்சணரய ணயதொம் அதொல்டுத்ப்ட்து. தொம் 

சரடுக்ப்ட் சரில்தட்ணில் ிஞச்ஓமசின் ரஞஜர, றிம 

ஙிட றணடரக்ி ஜற்யம் RFID த ன்சிக்ரக் யத்ிட்ம் ஆி இய 

யத்ிட்ங்யோம் 2015 ஆம் ஆண்டில் இமஙியத்ப்ட்து. 
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இந் 03 யத்ிட்ங்ிசதும் சௌிணில் ணர்ச்ஓிரசது தொன்றசற்ட 

அடிக்மில் ரட்ப்ணில்ம ச கூடப்ட் றரியம் இமண 

ணயரந் இயிக்குரி தொன்றசற்ட அடிக்மில் ரட்ப்ட்டுள்ச.  

 

ஙியணத்ின் சரில்தட்ணில் ணிிிசரில் எய ந்ிரிக்கு இயந் 

ட்டுப்ரடு ரஞஜர ம்ிில்ர ஙீர்ரஓச ன்சிக் யத்ிட்த்ில் 

ஓம்ஜந்ப் தொடிரத்ிசரல் அக்யத்ிட்ஜரசது 2012 ஆம் ஆண்டிற்குரி 

சஓல் ிட்த்ில் உள்க்ப்ணில்ம ன்துன் யத்ிட்ஜரசது, 

ியசர் ணிிிசரின் உயதுமயுன் 2015 ஆம் ஆண்டில் எய ஓி 

ஙணடிக்மமற சஓரற்யம சஓய்க்கூடிர இயந்து. இக் 

ரஞத்ின் ரஞஜர யத்ிட்த்ின் தொன்றசற்டஜரசது, தொன்றசற்ட 

அடிக்மில் குடிப்ிப்ணில்ம ன்துன் அடுத் ணயம் ஆட்றஓர்ப்தை 

சஓய்யும் தைி ணிிிசயன் இக் யத்ிட்த்ம தஞப்டுத் 

ிர்ரர்க்ப்ட்டுள்து. 

 

(ii) ஜிப்தேடு சஓய்ப்ட் சயஜரசங்ில் யரய் 12,100,000/- ஜற்யம் யரய் 

50,859,000/- ன்ச தொமடற 2015.11.11 ஜற்யம் 2015.12.22 ஆி 

ிிில் சற்யக்சரள்ப்ட்து. இற்மஜவுட சஜரத் ஜிப்தேடுில் 

சற்யக்சரள்ப்ட் சஜரத் தோசஜரசது, யரய் 62,959,000/- ஆகும். 

ஜீரய்வுட்குட்ட் ணயரப்குிக்குரிர ிட்ஜிப்ட் சஜரத் 

யத்ிட்ங்ின் ண்ிக்ம 54 ஆ இயந் றரியம் இற்குள் 06 

ஆசது, ஙியணத்ின் உள்மஜப்தை ணியத்ியும் யணி சரள்ணசவுஜர 

இயப்துன் ஜிகுி 48 ஆசது, சரில்தட்ணில் சஓற்ரடுயோன் 

சரர்தைம யத்ிட்ங்ள் / ஙிழ்ச்ஓித் ிட்ங்ள் ஆகும். 

தஞப்டுத்ப்ட் யத்ிட்ங்ள் 21 ச குடிப்ிப்ட்டியந் றரியம் 

அது, 30 ஆ ியத்ப்ல் றணண்டும். அத்துன் ஙமதொமடியள் 

யத்ிட்ங்ின் ண்ிக்ம 11 ன்துன் இணற்டின் சௌிணில் 

ணர்ச்ஓிரசது ஓரிரச தொமடில் ஜிப்தேடு சஓய்ப்ணில்ம ச 

குடிப்ிப்ட் றரியம் யத்ிட்ங்ின் ணர்ச்ஓிரசது ணயரந் 

இயிக்குரி சௌி சயறற்ய அடிக்மில் ரட்ப்ட்டுள்து. 

 

சஓற்டுத்தும சஓய்ப்ர யத்ிட்ங்ர குடிப்ிப்ட்டியப்து 

07 ஆ இயந் றரியம் உண்மஜில் அது 05 ஆகும். இய 

ஙணடிக்மரணச சஓல் ிட்த்ில் தடி ஆஞரய்ல், ஓிக்ரச 

தொமடமஜிமச ியத்துல் ன்ட இய சரில்தட்ணில் துமடின் ீழ் 

உள்க்ப்ட்டுள்துன் இமண மத்சரிற்துமடின் றரரிக்மக்கு  

அமஜவுட அதொல்டுத்ப்டும். இந் றரரிக்மள் 2015 ஆம் ஆண்டில் 

தொன்சசடுக்ப்ரரல் இந் யத்ிட்ங்ள் அதொல்டுத்ப்ணில்ம. 

 



 

57 

 

05 யத்ிட்ங்ில் என்டரச, சரமறஙரக்குக்ரட்டி அமடிமச ஜீள் 

ஙிர்ஜரம் சஓய்ல் சரர்ிரச யத்ிட்ம் சரஞப்தொடிரமஜக்கு 

ரஞம் அற்குரித்ரச ணஓிள் றரிவு இல்ரமஜ ஆகும். 

 

ஜற்மட 04 யத்ிட்ங்ில் 03 ிற்ஓி ற்ம சஙடிள். ஜற்மடது 

“ஆய்வுகூ த்துணஜிப்ிமச றல்”. இது சஓற்டுத்தும 

சஓய்தொடிரமஜக்கு ரஞம் ந்ிரிள்/ணிஞ்கரசிள்/ந்ிஞணில் 

உணிரர்ள் ஆிறரமஞ ிர்ரர்த்ணரய ஆட்றஓர்ப்தை 

சஓய்தொடிரரல் ஆகும். 

 

ஙியணத்ிசரல் சஓற்டுத்தும சஓய்ப்டும் அறஙஜரச 

யத்ிட்ங்யோக்கு, ஙிதைத்துணம் ஜிகு ந்ிரிள், யணிள் ஜற்யம் 

ஆய்வுகூ சரில்தட்ணில் ணஓிள் அணஓிஜரகும். ஆயேசரல் 

எவ்சணரய யத்ிட்த்ிற்கும் ஆய்வுகூ ணஓிள் அணஓிஜரகும். 

அறஙஜர, யணிள் சரர்ில் ஜிப்தேடு சஓய்ப்டும் ிஞஜரசது, சஓல் 

ிட்த்ில் எவ்சணரய யத்ிட்த்ின் ீய்ம் சித்சிர 

ரட்ப்ட்டுள்துன், அறஙஜரச யத்ிட்ங்ம சரயத்ணமஞில் 

சரிற்ரட்டு சஓணிசஜர ரட்ப்ட்டுள்து. 

 

 

4.2 தொரமஜத்துண ஙணடிக்மள் 

 

ஙியணத்ிற்கும் ஜற்யம் இஒம சரம சரர்தைள் எய்ங்குடுத்தும் 

ஆமக்குய்ணிற்கும் இமில் “ணரசசரயே அிர்சணண் ஓஜிக்மஓ ண்ரிப்தைக்கு 

எய ணிம ண்டுிடிப்ற்ரச ஙிமத்ம ரித்ல்” தம் மப்ிரச 

யத்ிட்ஜரசது 2015 டிஓம்ர் ஜரம் 31 ஆம் ிி தொடிவு இமஙியத்ப்ட்து. 

 

றஜற்கூடப்ட் உன்டிக்மியள் ஙிந்மசயோக்கு அமஜவுட TRCSL இற்கு 

சஓரந்ஜரச யணிம ஞ்ஓிப்டுத்துற்கு ஞஜரச ஞ்ஓி ணஓிள் 

றரஞப்ட்டுள்து. சிதம் இந் ணஓிள் ணங்ப்ரது ரஜிக்ப்டுணற்கு 

ரஞம், அ ிரிவுில் ற்ட் மிசரல் ஆகும்.  இந்க் ஞ்ஓி ணஓிள் 

ணங்ப்டும் ணமஞில் சரடுக்ப்றணண்டி சரமள் ஙியத்ி 

மணக்ப்ட்ச. ஞ்ஓி ணஓிள் ணங்ப்ட்மஜரல் ிப்ர ஓமரசது, 

இந் உன்டிக்மிமச அங்ீரிப்ற்கு சது அதஜிிமச ணங்ிதுன், 

உன்டிக்மரசது மசரப்த்ம சயல் சரயட்டு TRCSL இற்கு 

தொன்மணக்ப்ட்து. தைி உன்டிக்ம சஓற்டுத்துமக்கு ணந்ின்தை 

சரடுக்ப் றணண்டி சரமம அடணிடுணற்கு ஙணடிக்ம டுக்ப்டும். 
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4.3 வீரச ஜற்யம் ரணிக்ர சஓரத்துள் 

  

வீரச ஜற்யம் ரணிக்ர சஓரத்துள் சரர்ில் க்ரய்வு றல்ள் ஓரிர 

இயந் றரியம், எய ஆஞரய்ச்ஓி ஜற்யம் அிணியத்ி ஙியணசம் ன்ட ணமில் 

ஆஞரய்ச்ஓி அிணியத்ி யத்ிட்ங்ம சஓற்டுத்தும சஓய்யும் சரயப்தை 

ஙியணத்ிற்கு இயப்சரல் இத்ம ஜின்சடணில் உஞங்ிரச 

இயப்தைம ஙியணம் றல் றணண்டும். இத்ம இயப்தைம சரள்ணசவு 

சஓய்ல் டிசம் ன்ிசரல் இணற்மட றல் ஜிவும் தொக்ிஜரகும் ன்துன் 

இந் உிரிப்ரங்ள் யத்ிட்ம் சரங்ப்வும் அன் றடமக்கும் 

ியத்யேற்கும் ஜிவும் தொக்ிஜரகும். 

 

4.4 ணிி ஙிர்ணரம் 

 

ஙியணத்ின் அங்ீரிக்ப்ட் ணிி 177. அில் ற்றரது ணிில் 

இயப்ணர்ள் 81 ஆிிசர் ன்ிசரல் ஜீரய்வுட்குட்ட் ரப்குிில் 96 

சணற்டிங்ள் ஙிவுின்டச. இந் சணற்டிங்ரணச ஓிறஞட் தோன்டரம் ஙிம 

ஜற்யம் இஞண்ரம் ஙிம ஜட்ங்ில் ஙிவுின்டச. ஙியணசத்ின் 

சஓற்ரடுயோன் சரர்தைம ஜின்சடணில், ணல், சரர்ரல், ஜற்யம் 

சரில்தட்ம், ணிண்சணி சரில்தட்ம் ஜற்யம் ிஞறரம் ஆி 

ணிறஓத்துணஜரச துமடில் உள்யௌர் ஜற்யம் ஓர்ணறஓ றணம ணரய்ப்தை 

ஓந்மில் உர் றள்ணியுள்து. 

 

ஙியணத்ின் ந்ிரிம சரயத்ணமஞில் அணர்யோக்கு றஜற்சரள்ப்டும் 

ஓம்க் சரடுப்சணரசது, சிரர் துமடிசஞரல் ஜற்யம் ஓிற்ஓி சரதுத் 

துமடிசஞரல் றஜற்சரள்ப்டும் ஓம்க் சரடுப்சணிமச ணி  எப்தேட்ணில் 

ஜிவும் குமடவு ன்சரல், ந்ிரிம க்மணத்துக் சரள்ணியம் தைிர 

ஆட்றஓர்ப்தை சஓய்ணியம் ிஞச்ஓமசம ஙியணம் ிர்றஙரக்குின்டது. 

ஜீரய்வுட்குட்ட் ணயரப் குிில் 07 ந்ிரியோம் 04 சரில்தட்ணில் 

அயணர்யோம் இஞரஔிசரஜர சஓய்துள்சர். 

 

2015 ஆம் ஆண்டு ரப்குிில் ஙிணி 04 ிஞிப்ிப்ரர் ஙரம் (ஙிி, 

ஙிர்ணரம்) சணற்டிங்யோக்கு ஆட்றஓர்ப்தை சஓய்ணற்கு 04 மணள் த்ிரிம 

ணிம்ஞ அடிணித்ல் ிஞசுரிக்ப்ட்து. வ்ணரடரிதம் ஆட்றஓர்ப்தை ிட்த்ிற்கு 

அமஜவுட றரஞப்ட் மமஜயோம் அதணங்யோம் சரண்ணர்ள் 

ணிண்ப்ிக்ரறரடு மமஜயும ஜட்டுப்டுத்ப்ட் ண்ிக்மயும 

ணிண்ப்ரரிள் றஙர்தொப் ரீட்மஓக்கு ஓதோஜிக்ணில்ம. சரில்தட்ணில் 

ிரிணில் ஙிணி 2 ிஞிப்ிப்ரர் ஙர ணிம ஙிஞப்தைணற்கு தொன்தை 

சரில்தட்ணில் ஜட் ஙிமடறணற்ய ணகுப்ிமசச் ஓரர்ந் ணிம ஙிஞப்தைல் 

அணஓிஜரகும். ஆயேசரல், ஙியணஜரசது, ந்ிரிள் / ணிஞ்கரசிள் / ந்ிஞணில் 
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உணிரர்ள் ஆி ணிில் ஙிவும் சணற்டித்ம ஙிஞப்ி ின்சர், இந் 

ிஞிப்ிப்ரர் ஙர ணிள் இஞண்டிமச ஙிஞப்தைல் ன்ட ீர்ஜரசத்ிற்கு 

ணந்து. வ்ணரடரிதம் ிஞிப் ிப்ரர் ஙர ணிரசது ற்றரது 

ஙிஞப்ப்ட்டுள்து. 

 

ந்ிரிள் உள்ங்ர தொரமஜத்துண றஓமண ிமக்த்ிசரல் 

அதஜிக்ப்ட் ஓம் அவுத்ிட்த்ின் டி ந்ிரியோக்கு ணங்ப்டும் 

ஓம் அணரசது ஙப்தை றணம ணரய்ப்தை ஓந்மயுன் எப்ிடும்றரது ஜிவும் 

குமடணரகும் ன்துன் சணற்டிங்ள் ஙிஞப்ப்ரது இயப்ற்கு இதுறண 

ிஞரச ரஞஜரகும். உரஞஜர ஙியணத்ிற்கு ஆட்றஓர்ப்தை ந்ிரி எயணஞது 

தொல்ஙிம ஓம்ம் யரய் 24,725/- ஆ இயக்கும் அறறணமில் அணஞது 

ஓணற்மடயும் உள்க்ி ஓம்ஜரசது யரய் 47,470/-  (டியோன்) ஆகும். 

சிரர் துமட அல்து ஓி அஞஓ துமடியள் ந்ிரி, ஆர்ர். ஓி. ிரர்க் 

ஙியணத்ில் ிரற்யம் ந்ிரி சற்யக்சரள்யோம் ஓம்த்ில் இயஜங்ிமச 

ஓம்ஜர சற்யக் சரள்ிடரர். றஜயம் அஞஓ துமடில் ிரற்யம் 

ந்ிரியோக்கு உரித்ரச யரய் 15,000/- சரில்ஓரர் டிிமசமயும் 

ணங்குணற்கு எதுக்ீடு சஓய்ப்ணில்ம. இத்ம ஓஜஜற்ட ன்மஜ ஙிவும் 

ரஞத்ிசரல் ந்ிரிம ஆட்றஓர்ப்தை சஓய்ல் ஓிஞஜஜரசரவுள்து. (அஞஓ 

ஙியணசங்ில் ிரற்யம் ந்ிரிம சரயத்ணமஞில் அணர்ின் 06 ணய 

றஓமண ர தொடிணில் அணர்யோக்கு ஓயம அடிப்மில் றஜரட்ரர் ணரசம் 

சரள்ணசவு சஓய்ணற்குரி அதஜிப் த்ிஞம் ணங்ப்ட்றரியம் ஙவீச 

சரில்தட்ணியக்ரச ஆர்ர். ஓி. ிரர்க்ில் ிரற்யம் ந்ிரிம 

சரயத்ணமஞில் அணர்ின் 12 ணயர றஓமண தொடிணின் ின்ற இத்ம 

ஓயம அதஜிப் த்ிஞம் ணங்ப்டும்.). இந்ச் சூழ்ஙிமின் ீழ் ஆட்றஓர்ப்தை 

சஓய்வும் ஆட்றஓர்ப்தை சஓய்ப்ட் ந்ிரிம ஙியணத்ிற்குள் க்மணத்துக் 

சரள்வும் ஙியணம் சயம் ிஞத்சம் டுக்ின்டது. ஙியணத்ிற்குள் 

ந்ிரிம க்மணத்துக் சரள்ணற்கு ஙியண ஜட்த்ில்  அதகூங்ம 

அரணது உள்யௌர் ஜற்யம்  சணியூர் ிற்ஓி ணரய்ப்தைம ணங்ல் ஜற்யம் 

ஓயமள் ஜிகுந் தொன்றசரடி யத்ிட்ங்யோக்கு அணர்ிசது ங்ிப்தைம 

சற்யக் சரள்ல் றரன்ட ணரய்ப்தைம ந்ிரியோக்கு ணங்குணன் ஊர, 

ந்ிரிம ஙியணத்ிற்குள் க்மணத்துக் சரள் தொற்ஓிம டுக்ிடது. 

சிதம் இத்ம குமடரடுயோன் அணர்ின் அடிணிமசமயும் 

ிடமசமயும் றஜம்டுத்ி அணர்ம ஙியணத்ிற்குள்  க் மணப்தெர 

ஙியணம் ன் குடிக்றரள்ம ஓரிக் தொல்ிடது. 
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5. க்ியும் ஜற்யம் ஙல் ஆயோமயும் 

 

5.1 உள் க்ரய்வு 

 

(அ) ஙியணம் சரர்ச்ஓிர தொம் சரடுத் ிஞச்ஓமசரசது, ஙியணத்ின்  

ிரிவுயோக்கு றரிவு ணிிிசர் இமக்ப்ரமஜ ஆகும். 

வ்ணரடரிதம் உள் க்ரய்வு ிரிவுக்கு தொரமஜத்துண உணிரர் 

ணிக்கு எய அயணர் 2010 ஔசணரி ஜரம் 01 ஆம் ிிியேயந்து 

இமக்ப்ட்டுள்ரர். சஜரத் ணிிிசரின் ண்ிக்ம 81. இில் 

இயணர் உள் க்ரய்வு ிரிவுக்கு இமக்ப்ட்டுள்ரர். 

 

(ஆ) தொரமஜத்துண க்ரய்வு சுற்டடிக்ம இ. 01 இற்கு அமஜவுட, 

ஜீரய்வுட்குட்ட் ணயத்ிற்குரிர ரரிக்ப்ட் உள் க்ரய்வு 

ிட்ஜரசது, ணிஞ்கரச சரில்தட்ணில் ஜற்யம் ஆஞரய்ச்ஓி அமஜச்ஓின் 

உள் க்ரய்வு ிரிணிசரல் அதஜிக்ப்ட்டுள்து. வ்ணரடரிதம் 

க்ரய்ணின் றரது சணிப்டுத்ப்ட் சரில்தட்ணில் 

ணிங்யோன் ரிந்துமஞப்தைம சஓற்டுத்தும சஓய் ிர்ரர்க்ப் 

ட்டுள்து. 

 

 றஙரக்சல்மயுன் சரர்ில்ரமஜ, ிரிணிற்குள் ஜட்டுப்டுத்ப்ட் 

ணிிிசர் இயக்ின்டமஜ, இந் அயணர்ம உஓரவுத்துமட 

/சரில்தட்ணில் ஜிப்தேட்டு சஓற் கூட்ங்ில் ஓம்ந்ப்டுத்ல் 

றரன்ட சஓற்ரடுின் ரஞஜர சஓல்தொமடஓரர் ிஞச்ஓமசள் ல். 

இவ்ணிங்ள் ண்க்ரய்ணிசதும் தொரமஜத்துண சஓற்குய்ணிசதும் 

அணரசிப்ிற்கு சரண்டுணஞப்ட்துன் ஞப்ட் அடிவுயத்ல்யோக்கு 

இங் ஙணடிக்மள் டுக்ப்டும். 
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5.2 யணித்து ணங்ல் சஓன்தொமட 

 

(அ)  ஙியணசத்ின் யணித்து ணங்ல் சஓன்தொமடரசது, சரது 

ிமடறஓரிிசரல் அதஜிக்ப்ட் தோச எதுக்ீடு ஜற்யம் ஙியணத்ின் 

சஓல்ிட்ம் ன்சணற்மட அடிப்மர சரண்டு ரரிக்ப்ட்து. 

தோசம் சஓணிசம் சரர்ில் றரஞப்ட் சரமரசது ஓி 

ஓந்ர்ப்ங்ில்  ஓீஞரக்ம் சஓய்ப்டும் அற றணமில் ஙியணத்ின் 

சஓற்ரடுயோம் சஓரற்யம சஓய்ப்ல் றணண்டும். 

 

(ஆ) சரமறஙரக்குக் ரட்டி சரள்ணசணிற்ரச சரள்ணசவு ட்மரசது 

(14 சஓிிஞரம் சரமறஙரக்கு ரட்டி துமயுயப்தையோன்) ஓம்ந்ப்ட் 

ணிஙிறரத்யக்கு 2015/11/02 ஆம் ிி ணங்ப்ட்துன் சரயட்ம 

ணிஙிறரிப்ற்கு 16 ிமஜள் ணங்ப்ட்ச. அத்துன் 3 “work station 

ியோக்கு” சரள்ணசவு ட்மரசது 2015/12/21 அன்ய 

ஓம்ந்ப்ட் ணிஙிறரத்யக்கு ணங்ப்ட் றரியம் உற்த்ிில் 

ற்ட் ரஜம் ரஞஜர எத்துக்சரண் ிிில் அணர் சரயட்ம 

ணிஙிறரிக்ணில்ம. இந் ணிஙிறரத்ரிஜியந்து ஜிமக் ட்த்ம 

அடணி ஙணடிக்ம டுக்ப்டும். 

 

 சரயட்ள் ணிஙிறரிக்ப்ரணிட்ரல், ணிஙிறரத்ரிசரல் ணங்ப்ட் 

யரய். 394,400/- சயஜிரச சஓரற்யம தொடிியேயந்து ிஞத்ம 

அடணி ஙணடிக்ம டுக்ப்டும். 

 

6. தொமடமஜயோம் ட்டுப்ரடுயோம் 

 

தொமடமஜள் ஜற்யம் ஙிர்ணரத் துமடில் க்ரய்ணில் சுட்டிக்ரட்ப்ட் 

வீசங்ம குமடத்து, அடுத்து ணயம் ணயங்ில் ஓிடந் தொமடமஜயுன் கூடி 

ஙிர்ணரத்ம ரிப்ற்கு ஙியணம் சது அணரசத்ம சஓயத்தும். 

 

 

 

 

ந்ிரி. ஓசத் ன்சணன்சற 

ிப்ரர் ஙரம்/ஓிறஞட் ஙிமடறணற்ய அயணர் 

  

 


