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ைணக்குைள் தோடர்பான குறிப்புக்ைள் .............................................................................. 39 

ைனிே வளம்/இயலுகை விருத்ேி ..................................................................................... 41 

fzf;fha;thsh; ehafj;jpd; mwpf;if 2015 ........................................................................ 43 

fzf;fha;thsh; ehafj;jpd; mwpf;iff;fhd gjpy;fs 2015 ................................................  55 

 

 

  



NBRO ஆண்டறிக்கை 2015 

 

NBRO/ AR/ பக்ைம் 3 

 

NBRO பற்றி…  

NBRO  பல்தவறு துகறைகள தசர்ந்ே நிபுணர்ைள் குழுகவ தைாண்ட ஆராய்ச்சி ைற்றும் அபிவிருத்ேி தசயற்பாடுைகள 

பிரோன தநாக்ைாை தைாண்ட நாட்டின் நிகையான அபிவிருத்ேிக்கு உேவும் நிறுவனைாகும். ைக்ைள் ேைது வாழும் சூழலில் 

ஏற்படும் பிரச்சகனைள் குறிப்பாை ைகைைள், பைைற்ற நிைம், ைாசகடந்ே வளி, ைாசகடந்ே நீர், ேரைற்ற நிர்ைாணம் ைற்றும் 

ேரைற்ற ைட்டிட மூைப்தபாருள் பாவகன என்பன ைாரணைாை வாழ்வு சூழலில் பல்தவறு பிரச்சகனைகள எேிர்தைாள்ள 

தநாிடும் தபாது ைக்ைள் NBROஇகன தோடர்பு தைாள்ளுைின்றனர். எனதவ இத்ேகைய பிரச்சகனைளூக்கு உாிய ேீர்விகன 

வழங்ைி ைக்ைளின் வாழ்க்கை ேரத்கே உயர்த்தும் தநாக்ைில் தபாறுப்பு வாய்ந்ே நிறுவனம் என்ற அடிப்பகடயில் NBRO 

தசயற்படுைிறது.  

NBROஇன் நிறுவன பணிைளாை ைண்சாிவு ஆபத்து இனம்ைாணல், வையைாக்ைல், தேசப்படைாக்ைல், இடர் ைேிப்பீடு, 

ைண்சாிவு முன்தனச்சாிக்கை, விழிப்புணர்வு ைற்றும் ேணிப்பு நடவடிக்கைைள் ைாணப்படுைின்றன. அத்துடன் NBROஇற்கு 

நாட்டின் ைண்சாிவு ஆபத்துள்ள பகுேிைளில் தைற்தைாள்ளப்படும் நிர்ைாண நடவடிக்கைைள் தோடர்பில் ைண்சாிவு இடர் 

ைேிப்பீட்டு அறிக்கைைகள (Landslide Risk Assessment Reports (LRAR)) வழங்கும் தபாறுப்பும் அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

NBRO அேன் நடப்பு தசைவுைகள  தபாதுைக்ைள், அரச நிறுவனங்ைள், ேனியார் நிறுவனங்ைள் ைற்றும் சர்வதேச 

நிறுவனங்ைளுக்கு வழங்கும் ஆதைாசகன தசகவைள் மூைம் தபறும் வருைானம் மூைம் ஈடுதசய்ைிறது. அத்துடன் ைண் 

தோடர்பான பாிதசாேகனைள்  NBRO இன் உயர் தோழில்நுட்ப ஆய்வுகூடத்ேில் ஆதைாசகன தசகவைளாை நாட்டின் பாாிய 

உட்ைட்டகைப்பு விருத்ேி தசயற்த்ேிட்டங்ைள் ைற்றும் ைண்சாிவு ேணிப்பு தசயற்த்ேிட்டங்ைளுக்கு தைற்தைாள்ளப்படுைின்றன. 

தைலும் நிர்ைாணங்ைளுக்ைான ைட்டிட மூைப்தபாருட்ைகள பாிதசாேித்து அவற்றிற்ைான சான்றிகன வழங்குேல், அனர்த்ே 

இடர் ைேிப்பீடு, நீர் ேர ைேிப்பீடு, ைற்றும் ைழிவு நீர், ைண், படிவுைள், வாயு ைற்றும் புகை தவளியீடு தபான்றன தோடர்பான 

பாிதசாேகனைகள தைற்தைாண்டு ைக்ைளின் சூழல் பாதுைாப்பிகன உறுேி தசய்ைிறது. ைறுபுறம் நிறுவனத்ேிற்கு இேனால் 

தபாேியளவு வருைானமும் ைிகடக்ைிறது. தைலும்  NBRO நிர்ைாண தசயற்த்ேிட்டங்ைள் தோடர்பில் முைாகைத்துவ 

தசகவைகள வழங்குவதுடன் சிகேவகடந்ே ைட்டிடங்ைள் தோடர்பிைான ைேிப்பீட்டு அறிக்கைைகளயும் வழங்குைிறது. 

ைனிே குடிதயற்ற ேிட்டைிடல் ைற்றும் தசைவு சிக்ைனைான அனர்த்ேங்ைளுக்கு ோக்குப்பிடிக்ைக் கூடிய வீட்டு நிர்ைாணம் 

தோடர்பான ஆதைாசகன வழங்குவதும்  NBROஇன் இன்தனாரு ஆதைாசகன தசகவயாகும்.  

ேற்சையம் NBRO உள்ளூர் ைற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்ைளுடன் இகணந்து ஆய்வு நடவடிக்கைைகள தைற்தைாள்வதுடன் 

அனர்த்ேங்ைளுக்கு ோக்குப்பிடிக்கும் நிர்ைாண நடவடிக்கைைள் மூைம் அனர்த்ேங்ைளுக்கு ோக்குப்பிடிக்கும் அனர்த்ே 

ைீட்தடழுச்சி தைாண்ட நாட்கட ைட்டிதயழுப்புவகே தநாக்ைாை தைாண்டு தசயற்படுைிறது.  
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நிகறதவற்று அறிக்கை 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ைீண்டும் ஒருமுகற தேசிய ைட்டிட ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் தேசிய முக்ைியத்துவம் வாய்ந்ே நிறுவனம் 

என்ற அடிப்பகடயில் சிறப்பான தசயற்பாட்டிகன 

இவ்வாண்டில் தவளிப்படுத்ேியுள்ளது. இந்ே இைக்கை 

அகடய ஊழியர்ைள் வழங்ைிய பங்ைளிப்பு 

அளப்தபாியது. இேனடிப்பகடயில் 31 டிசம்பர் 2015 

முடிவகடந்ே ஆண்டிற்ைான நிறுவன வருடாந்ே 

அறிக்கை ைற்றும் நிேிக்கூற்றுக்ைகள சைர்ப்பிப்பேில் 

தபருைைிழ்ச்சி அகடைிதறன். 

 

NBRO  அேன் வரைாற்றில் ைிை அேிைைான வருவாகய 

2015ஆம் ஆண்டில் ஈட்டியது. இது முன்கனய ஆண்டு 

வருைானைான ரூபா. 415.4ைில்லியகன விட 48% 

அேிைாிப்பாகும். பாாிய தசயற்த்ேிட்டங்ைளில் தநரடியாை 

ஈடுபட்டகை ைற்றும் தேசிய ைற்றும் சர்வதேச 

நிறுவனங்ைளுடனான கூட்டு தசயற்பாடுைள் என்பன 

இேற்கு முக்ைிய பங்ைாற்றியுள்ளன. டிசம்பர் 2015 முடிவில் 

NBRO அேன் வரைாற்றில் உச்சபட்ச ஆளணியான 348 

ஊழியர்ைகள தைாண்டுள்ளது.   

 

2015ஆம் ஆண்டிலும் ஆதைாசகன தசகவைளுக்ைான 

வாய்ப்புக்ைள் பைேரப்பட்டோைவும் 2014ஆம் ஆண்டிகன 

தபாைதவ வளர்ச்சி அகடந்ேோைவும் ைாணப்பட்டது. 

எனினும் ஏகனய தபாது ைற்றும் ேனியார் 

நிறுவனங்ைளிடைிருந்து ைடுகையான தபாட்டித்ேன்கை 

ைாணப்பட்டது. தோடர்ச்சியாை  NBRO சிறந்ே 

ஆதைாசகன தசகவ வழங்குனருக்ைான விருகேயும் 

தபற்றுள்ளது. 2013ஆம் ஆண்டில் இருந்து 

தோடர்ச்சியாை ஊழியர்ைளின் தவகைப்பழு அேிைாித்து 

வருைின்றகையால் நிறுவன ஊழியர் தோகையானது 

257இல் இருந்து 348ஆை அேிைாித்ேது. நிறுவன 

வருைானம் தோடர்பான வகரபு இந்ே அறிக்கையின் 

பிற்பகுேியில் ேரப்பட்டுள்ளது. 

 

NBRO 2015ஆம் ஆண்டில் சிறந்ே தபாது நிறுவனைாை 

அகனத்து துகறைளிலும் தசயற்பட்டு இைக்குைள் 

அகனத்கேயும் அகடந்துள்ளது. அத்துடன் NBRO 

தோடர்ச்சியாை அேன் நிறுவன இைக்குைகள அகடயும் 

தநாக்ைில் சவால்ைளுக்கு ைத்ேியில் தசயற்பட்டு 

வருைிறது.  

 

2015இல் நிறுவனம் ேரைான தசகவைகள உாிய 

தநரத்ேில் ோைேைின்றி வழங்குவேன் மூைம் அேன் 

தசயற்பாட்டுத்ேிறன் அேிைாித்து ைாணப்பட்டுள்ளது. 

இந்ே நிகைைாரணைாை NBRO இனால் 

தபாட்டித்ேன்கையுடனான தைள்விப் 

பத்ேிரங்ைளுக்ைிகடயில் தசயற்த்ேிட்டங்ைகள 

தவல்ைக்கூடிய நிகை ஏற்பட்டது. நிறுவன 

ஊழியர்ைளின் உயர் தசயற்பாட்டுத்ேிறன், 

ைடகையுணர்ச்சி ைற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஆைியன இேற்கு 

முக்ைிய ைாரணங்ைளாகும். இேனடிப்பகடயில் அனர்த்ே 

முைாகைத்துவம், வீடகைப்பு, நிர்ைாணம் ைற்றும் 

சுற்றாடல் துகறைளில் NBRO நாட்டின் நம்பிக்கையான 

தோழில்நுட்ப தசகவ வழங்கும் நிறுவனங்ைளில் 

ஒன்றாை ேிைழ்ைிறது. 

 
NBRO அனர்த்ே முைாகைத்துவ அகைச்சின் ைீழ் இயங்கும் 

ஒதரதயாரு தோழில்நுட்ப நிறுவனம் என்ற வகையில் 

நாட்டின் அனர்த்ே ோங்குேிறன் தோடர்பிைான 

தோழில்நுட்ப தசயற்பாடுைகள தைற்தைாண்டு 

வருைிறது. NBROவின் கூட்டு நிறுவன இைக்ைாை 

அனர்த்ே ோங்குேிறகன நாட்டில் ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

அபிவிருத்ேி, ேணிப்பு நடவடிக்கைைள், விழிப்புணர்வு 

ைற்றும் பயிற்சி நடவடிக்கைைள் ஊடாை தைம்படுத்துவது 

ைாணப்படுைிறது.   

 

2015இல் அரசாங்ைத்ேினால் ஆராய்ச்சிக்தைன ரூபா. 15.0 

ைில்லியன் ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. NBRO இந்ே நிேியிகன 

அனர்த்ே முைாகைத்துவம் தோடர்பான ஆராய்ச்சி 

நடவடிக்கைைளுக்கு பயன்படுத்துைிறது. இகவ 

தோடர்பான விபரங்ைள் இவ்வறிக்கையில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

அனர்த்ே ோங்குேிறனுள்ள நிர்ைாணத்ேிகன நாட்டில் 

தைம்படுத்தும் தபாருட்டு NBRO அடிக்ைடி பயிற்சி ைற்றும் 

விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சி ேிட்டங்ைகள நிபுணர்ைள், 

தோழில்நுட்ப அலுவைர்ைள் ைற்றும் நிர்ைாண 

கைத்தோழில்துகற தோழில்சார் நிபுணர்ைள் 

ஆைிதயாருக்கு வழங்ைிவருைிறது. இனிவரும் 

ைாைங்ைளிலும் NBRO இத்ேகைய தசயற்பாடுைகள 

தைற்தைாள்ளும். "அனர்த்ே ோங்குேிறன் நிர்ைாண 

கைதயடு" ஒன்றிகன NBRO தவளியிட்டுள்ளதுடன் இது 

நாட்டின் அனர்த்ே ோங்குேிறகன தைாண்ட 

நிர்ைாணத்கே தைம்படுத்தும் தசயற்பாட்டில் முக்ைிய 

கைல்ைல்ைாை தநாக்ைப்படுைிறது. NBRO நாட்டின் 

பாடசாகைைளில் ைண்சாிவு இடர் ைேிப்பீட்கட 

தைற்தைாள்ள தசயற்பாட்டு முகறகை ஒன்கற 

ேயாாித்துள்ளது. தைலும் பாடசாகை பாதுைாப்பு 

உபைரண தோகுேி ஒன்கறயும் தைம்படுத்ேி வருைிறது. 

ைண்சாிவு, தவள்ளம், சுனாைி ைற்றும் பைைான ைாற்று 

தபான்ற அனர்த்ேங்ைளுக்கு ோங்குேிறனுள்ள ைாேிாி 

வீடுைளும் NBROஇனால் வடிவகைக்ைப்பட்டு சிை ைாேிாி 

வீடுைளும் நிர்ைாணிக்ைப்பட்டுள்ளன.  

 

NBROஇன் ஆராய்ச்சி ைற்றும் அபிவிருத்ேி 

தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ் ைண்சாிவு ஆபத்து வைய 
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தேசப்படைாக்ைல் தசயற்பாடு புேிய 

முன்தனற்றங்ைளுடன் ேற்தபாகேய ைட்டிட 

அடுக்குைகள ேற்தபாகேய ஆபத்து வைய 

தேசப்படங்ைளுடன் இகடப்படுத்துவேன் மூைம் 

விாிவாக்ைப்பட்டது. அத்துடன் ைண்சாிவு ைண்ைாணிப்பு 

ைற்றும் முற்ைணிப்பு தோடர்பாை பல்தவறு ஆய்வுைளும் 

தைற்தைாள்ளப்பட்டன. 

 

ைட்டிட மூைப்தபாருட்ைள் தோடர்பான ஆய்வுைளில் 

சீதைந்து ைற்ைகள ேயாாிக்கும் தபாது பாரம்பாிய ஆற்று 

ைணலுக்கு பேிைாை நுகரச்தசாகை நிைக்ைாி 

ைின்நிகையத்ேில் இருந்து தவளிதயறும் சாம்பல் 

ைழிவுைளில் இருந்து ைற்ைகள உருவாக்கும் ஆய்வு 

முக்ைியைானோகும். இந்ே ைற்ைளின் தபாறியியல் ைற்றும் 

இரசாயன இயல்புைள் ேிருப்ேியளிப்போைவுள்ளது. 

தைலும் சீதைந்து ைைகவயின் தபாது ைணலுக்கு பேிைாை 

ைற்சுரங்ை தூசு துணிக்கைைகள பயன்படுத்துவது 

தோடர்பான ஆய்வும் தைற்தைாள்ளப்பட்டது. உகடந்ே 

ைட்டிட ைழிவுைளில் இருந்து தபாருத்தும் ைட்டிட சுவர்ைள் 

ேயாாிப்பது தோடர்பான ஆய்வு தைாரட்டுவ 

பல்ைகைக்ைழைத்துடன் இகணந்து 

தைற்தைாள்ளப்பட்டது. இவ்வாறு ேயாாிக்ைப்பட்ட 

தபாருத்தும் சுவர்ைள் பைம் வாய்ந்ேோைவும், உஷ்ண 

ோங்குேிறன் தைாண்டகவயாைவும் உள்ளன. 

புவித்தோழில்நுட்ப தபாறியியல் பிாிவில் 

ோக்ைவிகளவிற்குட்படக்கூடிய பகுேிைளிகன 

தேசப்படைாக்கும் தசயற்பாடு தோடர்ச்சியாை 

இடம்தபற்று வருவதுடன் ேடுப்பு சுவர் அகைக்ைப்படும் 

தபாது சூழலுக்கு இகசவான பச்கச சுவர்ைகள 

அகைப்பது தோடர்பிைான ஆய்வும் 

தைற்தைாள்ளப்பட்டது. 

 

தேசிய அபிவிருத்ேிக்ைான பங்ைளிப்பு 

NBRO அரசாங்ைத்ேின் தேசிய அபிவிருத்ேி 

நடவடிக்கைைளுக்கு உேவுவேன் மூைம் அனர்த்ே இடர் 

குகறப்பு மூைம் வறுகை குகறப்பிகன முக்ைிய 

தநாக்ைாை தைாண்டு தசயற்படுைிறது. அத்துடன் 

அனர்த்ேங்ைள் மூைைான உயிாிழப்புக்ைகள 95% ஆைவும் 

ைற்றும் தசாத்ேழிவுைகள 40% ஆைவும் குகறப்பதேன 

தேசிய ாீேியில் இைக்கு நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்ே 

இைக்கை அகடய NBRO நாட்டின் ைண்சாிவு 

தோடர்பான ஆய்வுைளின் தைந்ேிரைாை தசயற்படுைிறது.  

 

NBRO ைண்சாிவு ஆபத்து வையங்ைகள தேசப்படைாக்கும் 

தசயற்த்ேிட்டத்ேிகன (Landslide Hazard Zonation 

Mapping Project- LHMP) நீண்டைாைைாை 

அரசாங்ைத்ேினால் ைானியைாை வழங்ைப்படும் நிேியிகன 

தைாண்டு தைற்தைாண்டு வருைிறது. இந்ே தேசப்படங்ைள் 

அடிக்ைடி பல்தவறு பங்குோரர்ைளால் குறிப்பாை 

உள்ளூராட்சி ைன்றங்ைள், நைர அபிவிருத்ேி 

அேிைாரசகப ைற்றும் தேசிய தபௌேீை ேிட்டைிடல் 

ேிகணக்ைளம் தபான்ற ேிட்டைிடல் நடவடிக்கைைளில் 

ஈடுபடும் ேிகணக்ைளங்ைளினால் அடிக்ைடி 

பயன்படுத்ேப்படுைின்றன. 

 

ைண்சாிவு ஆபத்துள்ள பகுேிைளில் நிர்ைாண 

நடவடிக்கைைளுக்ைான LRAR வழங்கும் நகடமுகறயின் 

தபாது  NBRO அேன் முன்தைாழிவுைகள உள்ளூராட்சி 

சகபைளுக்கு வழங்குைிறது. இேகன சாியாை 

தசயற்ப்படுத்ே ைண்சாிவு ஆபத்துள்ள ைாவட்டங்ைள் 

பத்ேிலும் அலுவைைங்ைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

2015ஆம் ஆண்டில் அளிக்ைப்பட்ட சுைார் 7800 LRAR 

அறிக்கைைளுடன் தசர்த்து இது ஆரம்பிக்ைட்ட 2011 

ைார்ச் ைாேம் முேல் சுைார் 45,627 அறிக்கைைள் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளன. 

 

NBRO ைண்சாிவு ஆபத்து தோடர்பான முன்தனச்சாிக்கை 

விடுக்கும் முக்ைிய தசயற்பாட்கட தைற்தைாண்டு 

வருைிறது. ைண்சாிவு ஆபத்து அேிைைாைவுள்ள 

பகுேிைளில் முன்தனச்சாிக்கை முகறகைகய 

தைம்படுத்துவேற்ைாை 100 சுயைாை இயங்ைக்கூடிய 

ைகழைானிைகள தைாண்ட வகையகைப்பு ஒன்று 

ஏற்படுத்ேப்பட்டு அேன் ேரவுைள் NBROஇன் 

ைணனிைளில் தபறப்பட்டு உடனடி பகுப்பாய்வின் மூைம் 

ைண்சாிவிகன எேிர்வு  கூறக்கூடிய வசேி 

ஏற்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. இந்ே முகறகையானது 

ைண்சாிவு முன்தனச்சாிக்கை மூைம் தேகவதயற்படின் 

ைக்ைகள தவளிதயற்றும் முகறைகள ேிட்டைிடவும் 

உேவுைிறது. ஐக்ைிய நாடுைளின் அபிவிருத்ேி ேிட்டம் 

(United Nations Development Programme-UNDP), 

ஜப்பானிய சர்வதேச ஒத்துகழப்பிற்ைான நிறுவனம் 

(Japanese International Cooperation Agency-JICA) 

ைற்றும் தநார்தவ புவித்தோழில்நுட்ப நிறுவனம் 

(Norwegian Geotechnical Institute-NGI) ஆைியன இந்ே 

முக்ைிய பணிக்கு ஒத்துகழப்பு வழங்ைின. 

 

 

தபராதேனிய (2009-2013), பேியபளல்ை (2010-2013) 

ைற்றும் ேியத்ேைாவ (2014-2015) ைண்சாிவு ேணிப்பு 

தசயற்த்ேிட்டங்ைகள தவற்றிைரைாை நிகறவு 

தசய்துள்ளது. தைலும் ைரந்ேிதயை (2011-2015), புஞ்சி 

ரத்தோட்கட (2013-2015) ைற்றும் பஸன்வத்கே (2014-

2015) ைண்சாிவு ேணிப்பு நடவடிக்கைைளும் இவ்வாண்டு 

நிகறவகடயும் என எேிர்பார்க்ைப்படுைிறது.  இந்ே 

தசயற்த்ேிட்டங்ைள் குறித்ே நைரங்ைளில் 

வாழ்பவர்ைளுக்கும் வந்து தசல்பவர்ைளுக்கும் தபரும் 

பயனுள்ளோை அகைந்ேது. இந்ே தசயற்த்ேிட்டத்ேில்  

NBROஇன் பங்ைளிப்பு ைண்சாிவினால் பாேிக்ைப்பட்ட 

ைக்ைள் ைற்றும் உள்ளூராட்சி ைன்றங்ைளினால் தபாிதும் 

பாராட்டப்பட்டது. 

 

அேீே பாரங்ைகள குகறத்ேல், நிைத்ேிகன 

ைீள்வடிவகைத்ேல், ேடுப்பு சுவர்ைகள அகைத்ேல், 

புற்றகரைகள அகைத்ேல், தைற்பரப்பு வடிைால்ைள், 

நிைக்ைீழ் ைிகடயான வடிைால், ைண்கண இறுக்ைைகடய 

தசய்ேல் தபான்ற பல்தவறு சாய்கவ பைைகடய தசய்யும் 

நடவடிக்கைைள் இந்ே  தசயற்த்ேிட்டங்ைளின் தபாதும் 

தைற்தைாள்ளப்பட்ட அதேதவகள இேன்தபாது 

பயன்படுத்ேப்பட்ட வடிவகைப்புக்ைள் ைற்றும் 

நுட்பங்ைள் எேிர்ைாை ேிட்டங்ைளின் தபாதும் 

பயன்படுத்ேப்படும். 
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பதுகள ைாவட்ட ஊவா தவல்ைஸ 

பல்ைகைக்ைழைத்ேிற்கு அருைிலுள்ள பதுளுசிறிைை, 

ைாத்ேகள ைாவட்டத்ேிலுள்ள  உடைாதுற ைற்றும் 

நுவதரலியா ைாவட்டத்ேிலுள்ள அழகுைகை தபான்ற 

பகுேிைளில் JICA நிறுவன நிேியுேவியுடன் ைண்சாிவு 

ேணிப்பு தசயற்த்ேிட்டங்ைள் 

நகடமுகறப்படுத்ேப்படவுள்ளன.  இேன்தபாது NBRO 

ஊழியர்ைளுக்கு ஜப்பானிய நிபுணர்ைளால் ைண்சாிவு 

ேணிப்பு நடவடிக்கைைளுக்கு பயன்படுத்ே தவண்டிய 

புேிய தோழில்நுட்பம் தோடர்பான பயிற்சிைள் 

வழங்ைப்படும்.  அேகன விட NBRO ைற்றும் RDA ஆைிய 

நிறுவனங்ைளால் இகணந்து நகடமுகறப்படுத்ேப்படும் 

தேசிய வீேி வகையகைப்பில் உள்ள வீேிைளில் 

ைாணப்படும் பைைற்ற சாய்வுைகள பைைாக்கும் 

தசயற்த்ேிட்டத்ேிற்கு நிேி ைற்றும் தோழில்நுட்ப 

உேவிைகள JICA நிறுவனம் வழங்ைி வருைிறது.  

அதே தபாை உைைவங்ைியும் ைாைநிகை ோங்குேிறகன 

தைம்படுத்தும் தசயற்த்ேிட்டத்ேின் (CRIP) ைீழ் சிை 

இனம்ைாணப்பட்ட வீேிைளின் பைைற்ற சாய்வுைகள 

பைைாக்ை NBROஇற்கும் RDA இற்கும் நிேியுேவி வழங்ை 

முன்வந்ேது. அத்துடன் ைண்டி ைாவட்டத்ேின் 

இனம்ைாணப்பட்ட 18 பாடசாகை சூழலிலுள்ள பைைற்ற 

சாய்வுைகள பைைாக்ை நிேியுேவி வழங்ைவும் உைைவங்ைி 

முன்வந்ேது. 

 

தைலும் NBRO அேன் வழகையான தசயற்பாடுைளுக்கு 

அப்பால் பாதுைாப்பான நிர்ைாண சூழகை உருவாக்கும் 

தநாக்ைிைான சமூை தபாறுப்புணர்வு நடவடிக்கைைளிலும் 

தோடர்ச்சியாை ஈடுபட்டு வருைிறது. அத்துடன் நிறுவன 

தசயற்பாட்டு இைாபத்ேிகன ைண்சாிவு ேணிப்பு 

நடவடிக்கைைள் அல்ைது ைண்சாிவு தோடர்பான விதசட 

ஆய்வுைளுக்ைாை முேலிட உத்தேசிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

NBROஇன் நிபுணத்துவத்கே விஸ்ோித்ேல் 

NBRO நாடளாவிய ாீேியில் அபிவிருத்ேி ேிட்டங்ைளுக்கு 

குறிப்பாை ஆய்வுைள், வடிவகைப்பு, அறிவு பைிரல் 

ைற்றும் பயிற்சி தோடர்பில் தோழில்நுட்ப நிபுணத்துவ 

உேவிைகள வழங்ைியுள்ளது. 

அவற்றுள் தேற்கு அேிதவை தநடுஞ்சாகையின் 

தவலிப்பன்ன (42ைிைீ) ைற்றும் தைாக்ைாதுவ (114ைிைீ) 

பகுேிைளில் பைைற்ற சாய்வுைகள பைைாக்கும் 

நடவடிக்கைக்கு NBRO அேன் தோழில்நுட்ப நிபுணத்துவ 

தசகவயிகன வழங்ைி இருந்ேது. NBRO  இந்ே 

பகுேிைளின் சாய்வின் நிை அகசவுைகள உடனடியாை 

அறியும் வகையில் உபைரணங்ைகள தபாருத்ேியுள்ளது. 

இேன்மூைம் சாய்வுைள் பைைிழக்கும் சந்ேர்ப்பங்ைளில் 

தநடுஞ்சாகைகய முற்கூட்டிதய மூட முடியும். தைலும் 

ைண்டி-ைஹியங்ைன வீேியில் பைைற்ற சாய்வுைகள 

பைைாக்ைவும் NBRO  அேன் நிபுணத்துவ தசகவைகள 

வழங்ைியுள்ளது. இது தோடர்பில் NBRO  வீேி 

அபிவிருத்ேி அேிைாரசகபயுடன் ஒப்பந்ேம் ஒன்கறயும் 

ஏற்படுத்ேி தைாண்டுள்ளது. 

 

NBRO சிறப்பு ைேிர் வீச்சு ஆய்வுைருவி (Resistivity 

Tomography apparatus) ைற்றும் நிைக்ைீழ் ஊடுருவும் 

ராடர் (Ground Penetration Radar) என்பவற்கற 

பயன்படுத்ேி ைாத்ேகள ைாவட்ட நிைக்ைீழ் தவடிப்புக்ைள் 

தோடர்பான ஆய்வுைகள தைற்தைாண்டது. இதுதபான்று 

யாழ்ப்பாண குடாநாட்டில் நிைக்ைீழ் நீர் ைாசகடேல் 

தோடர்பாை எழுந்ே அறிக்கைைகள அடுத்து NBRO 

ைாத்ேகள ைாட்ட நிைக்ைீழ் தவடிப்பு ஆய்வுைளுக்கு 

பயன்படுத்ேிய உபைரணங்ைகள தைாண்டு ஆய்வுைகள 

தைற்தைாண்டு வருைிறது. அத்துடன் NGI ைற்றும் 

தநார்தவ புவித்தோழில்நுட்ப நிை அளகவயியல் 

நிறுவனம் தபான்ற சிறப்பு தேர்ச்சிதபற்ற நிறுவனங்ைள் 

NBRO இற்கு இந்ே தசயற்பாடுைளுக்கு உேவி 

வருைின்றன. 

 

NBRO சக்ேி ைற்றும் சூழலுக்ைான வண்டர்பில்ட் நிறுவன 

(Vanderbilt Institute of Energy and Environment-VIEE) 

உேவியுடன் இைங்கையின் ைகழவீழ்ச்சி 

ைாற்றங்ைளுக்தைற்ப விவசாயம் பற்றிய ேீர்ைானங்ைகள 

தைற்தைாள்ளல் தோடர்பான ஆய்விகன 

தைற்தைாண்டது. அத்துடன் வறட்சி ஆபத்துள்ள 

பகுேிைளில் நீாின் ைிகடப்பனகவ ைண்டறியும் முகறகை 

ஒன்றிகனயும் NBRO அறிமுைம் தசய்ேது. ைாைநிகை 

ைாற்றம் தோடர்பான ஆய்வு தோடர்ச்சியாை 

இடம்தபறுவதுடன் அேில் ைண்டறிந்ே விடயங்ைள் 

ைாைத்ேிற்குைாைம் பங்குோரர் குழு ஒன்றினால் ைீளாய்வு 

தசய்யப்படும். 

 

NBRO நீர்பாசன ைற்றும் நீர் வள அகைச்சின் 

அகணக்ைட்டு பாதுைாப்பு ைற்றும் நீர் வள ேிட்டைிடல் 

தசயற்த்ேிட்டத்ேின் நீர் ேர ைற்றும் வண்டற்படிவுைள் 

தோடர்பான ஆதைாசகன ஆய்வு தசகவகய வழங்ைி 

வருைிறது. 2013இல் ஆரம்பிக்ைப்பட்ட இந்ே 

தசயற்த்ேிட்டம் 2015இல் நிகறவகடந்ேது. இந்ே 

தசயற்த்ேிட்டத்ேினால் நிறுவனத்ேிற்கு சுைார் ரூபா. 

50ைில்லியன் ைிகடத்ேது. . NBRO இந்ே 

தசயற்த்ேிட்டத்கே தபாட்டித்ேன்கையான 

விகைைனுக்தைாரலின் அடிப்பகடயில் தபாட்டியிட்டு 

தவற்றிதபற்றது. 

முடிவுைள்  

NBROஇன் ைண்சாிவு இடர் ேணிப்பு நிைழ்ச்சித் 

ேிட்டங்ைள் ைடந்ே ஒரு ேசாப்ேத்ேிற்கும் தைைாை நாட்டின் 

ைண்சாிவு தோடர்பான ஆபத்கே ைணிசைாை 

குகறத்துள்ளது. குறித்ே இடர் ேணிப்பு நிைழ்ச்சித் 

ேிட்டங்ைள் ைண்சாிவு தேசப்பட ேயாாிப்பு, ைள 

ஆய்வுைள், அவசர நிைகைைளில் முன்தனச்சாிக்கை 

விடுத்ேல் தபான்றன ஊடாை இடர் ைற்றும் ஆபத்து 

ேணித்ேல் நடவடிக்கைைள் ைற்றும் பாேிக்ைப்படக்கூடிய 

ைக்ைளுக்ைான தோடர்ச்சியான பயிற்சி ைற்றும் 

விழிப்புணர்வு தபான்றவற்கற உள்ளடக்ைின. 
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2015ஆம் ஆண்டில் சிை சாய்வு ைற்றும் அகணக்ைட்டு 

தசயலிழப்பு சந்ேர்ப்பங்ைள் ஏற்பட்டிருந்ோலும் பாாிய 

ைண்சாிவு அனர்த்ேங்ைள் ஏற்படவில்கை. 

2014ஆம் ஆண்டில் ைண்சாிவினால் பாேிக்ைப்பட்ட 

ைக்ைகள ைீளக்குடியைர்த்ேல் நடவடிக்கைைளுக்கு NBRO 

அேன் தோடர்ச்சியான ஆேரகவ வழங்ைிவருைிறது. 

ைீாியாபத்கே பகுேியில் 2014ஆம் ஆண்டில் இடம்தபற்ற 

அனர்த்ேத்ேின் தபாது பாேிக்ைப்பட்ட ைக்ைகள 

ைீளக்குடிதயற்றல் நடவடிக்கைைள் NBROஇற்கு 2015இல் 

அளிக்ைப்பட்ட முக்ைிய நடவடிக்கையாகும். அத்துடன் 

NBRO ைண்சாிவிகன ஆபத்ோன அனர்த்ேைாை 

அறிவித்து நாட்டில் ைண்சாிவு அனர்த்ேம் 

இடம்தபறக்கூடிய பகுேிைகள இனம்ைண்டு அவற்றில் 

வாழும் ைக்ைகள பாதுைாப்பான பகுேிைளில் 

ைீளக்குடியைர்த்துைாறு உாிய ேரப்பினருக்கு 

ஆதைாசகன வழங்ைியுள்ளது. 

 

ேற்தபாது அரசாங்ைம் ைகையை பகுேிைளில் 

முேலீட்டிகன தைற்தைாள்ளும் தபாது உாிய முகறயில் 

ேிட்டைிடப்பட்ட இடர் முைாகைத்துவ முகறகை ஒன்கற  

NBRO ஆதைாசகனயுடன் ஏற்படுத்ேிய பின்னதர 

தைற்தைாள்ளுைின்றது.  

 

வருைானம் 

NBRO அேன் நகடமுகற தசைவுைகள அரச ைற்றும் 

ேனியார் துகற நிறுவனங்ைளுக்கு வழங்கும் 

ஆதைாசகன ைற்றும் பாிதசாேகன தசகவைள் மூைம் 

ைிகடக்கும் வருைானம் மூைம் ஈடு தசய்ைிறது. NBRO 

அேன் ஊழியர்ைளின் சம்பளங்ைள் ைற்றும் நிறுவன 

தசைவுைகள சுயைாை ஈட்டிக்தைாள்ளும் இந்ே வருைானம் 

மூைதை ஈடு தசய்ைிறது. 

 
ைடந்ே 7 வருடங்ைளில் தைாத்ே வருைானம் 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2010ஆம் ஆண்டு முேல் தோடர்ச்சியாை ஒவ்தவாரு 

வருடமும் NBRO தேறிய இைாபத்கே ஈட்டி வருைிறது. 

இந்ே ஆண்டிற்ைான தைாத்ே வருைானதை நிறுவன 

வரைாற்றில் ஈட்டப்பட்ட அேிகூடியோகும். 

நிறுவனத்ோல் தசயற்பாட்டால் ஈட்டப்பட்ட ரூபா. 

618.8ைில் வருைானைானது 2014ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடுகையில் 48% அேிைாிப்பாகும். இந்ே 

வருைானத்ேில் சுைார் ரூபா. 311.4ைில் பாிதசாேகன 

ைற்றும் தோழில்நுட்ப தசகவைள் மூைம் 

ைிகடக்ைப்தபற்றகவயாகும்.   

 
அரச ைானிய உேவி-2015  

ேகடைள் 

NBRO இன் வளர்ச்சியிகன பாேிக்கும் சிை ைாரணிைளும் 

ைாணப்படுைின்றன. அகவயாவன; 

 NBRO சட்டைானது நைல் ேயாாிக்ைப்பட்டு 

பாராளுைன்றத்ேில் சைர்ப்பிக்கு முன்னர் உாிய 

அனுைேிைளுக்கு குறித்ே நிறுவனங்ைளுக்கு 

சைர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. NBRO சட்டம் மூைம் 

கூட்டிகணக்ைப்படாகை ஒரு பாாிய 

குகறபாடாைதவ உள்ளது. 

 ஏகனய இடங்ைளில் வழங்ைப்படும் அேிய ஊேியம் 

ைற்றும் ஏகனய சலுகைைள் ைாரணைாை NBRO இன் 

ஊழிய புரள்வு வீேம் அேிைைாை உள்ளது. 

 NBRO சுய நிேியீட்டம் மூைம் தோழிற்படும் 

நிறுவனைாகும். இேனால் தபாட்டித்ேன்கையான 

சூழலுக்தைற்ப தசயற்பட தவண்டி உள்ளது. 

இேற்கு அரச ஒழுங்குவிேிைள் ைற்றும் 

ைட்டுப்பாட்டு தைாகவைள் என்பன 

ேகடயாைவுள்ளன. 

 

விகனத்ேிறன் தைம்பாட்டிற்ைாை 

தைற்தைாண்ட நடவடிக்கைைள் 

2015 இல் NBRO குறிப்பிடத்ேக்ைளவு தசயற்பாட்டு 

ேிறகன ைாட்டியதுடன் ைீழ்வரும் தசயற்பாடுைகள 

அேற்கு உோரணைாை குறிப்பிடைாம். 

 NBRO அேன் ஆய்வுகூட ைட்டிட புனரகைப்பு 

ைற்றும் நிர்ைாண நடவடிக்கைைகள ஆரம்பித்ேது. 

 NBRO இன் ஆய்வுகூட ைட்டிட வடிவகைப்பு 

ைற்றும் ைண்சாிவு ேணிப்பு ைற்றும் சாய்வுைகள 

பைைாக்கும் தசயற்பாடுைகள உள்ளடக்ைிய 

புவித்தோழில்நுட்ப தபாறியியல் 

வடிவகைப்புக்ைள்  ஆைியவற்கற ைண்ைாணிக்ை 
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நிறுவனத்ேில் வடிவகைப்பு பிாிவு ஒன்று 

ஏற்படுத்ேப்பட்டது.  

 JICA இனால் 2015ஆம் ஆண்டில் ைண்சாிவு 

தோடர்பான ைள ஆய்வுைகள தைம்படுத்ே 

வழங்ைப்பட்ட உபைரணங்ைள் ைண்சாிவு ேணிப்பு 

தவகைைளில் NBRO  இன் இயலுகைகய 

அேிைாித்ேன. 

 தபாது ேிகறதசாியினால் மூைேன 

உபைரணங்ைளுக்தைன ைானியைாை வழங்ைப்பட்ட 

நிேியிகன தைாண்டு தைாள்வனவு தசய்யப்பட்ட 

உபைரணங்ைள் மூைம் நிறுவன தோழில்நுட்ப 

இயலுகை அேிைாித்ேது. 

 அலுவைை தநரங்ைள் முடிந்ே பின்பும் ஊழியர்ைகள 

பணியாற்ற ஊக்குவிக்கும் முகற தைைேிை 

தைாடுப்பனவு மூைம் ஊக்குவிக்ைப்பட்டது. 

 தவளிநாட்டு பயிற்சிைள் ைற்றும் சர்வதேச 

அனுபவங்ைள் என்பன அேிைாித்ேகை 

ஊழியர்ைகள ஊக்குவிப்போை அகைந்ேது 

 

எேிர்ைாை ேிட்டங்ைள்  

NBROஇன் 2016-2018 ைாைப்பகுேிக்ைான நிறுவன 

ேிட்டம் அடுத்ே மூன்று ஆண்டுைளுக்கு 

நிறுவனத்ோல் நகடமுகறப்படுத்ேப்படும் 

ேிட்டங்ைகள விபரைாை ைாட்டுைிறது.  

 

JICA நிறுவன நிேி ைற்றும் தோழில்நுட்ப உேவியுடன் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்ட மூன்று பாாிய ைண்சாிவு ேணிப்பு 

நடவடிக்கைைகள பூர்த்ேி தசய்யும் நடவடிக்கைைளில் 

NBRO ஈடுபட்டுள்ளது. தைலும் இது இனம்ைாணப்பட்டு 

முன்னுாிகையளிக்ைப்பட்ட 16 பகுேிைளுக்ைான 

ஒருங்ைிகணந்ே ைண்சாிவு ேணிப்பு தசயற்த்ேிட்டத்ேின் 

ஆரம்பைாை அகையும். 

 

அத்துடன் உைை வங்ைியின் நிேி உேவியுடன் ைண்டி 

ைாவட்டத்ேிலுள்ள 18 பாடசாகைைளின் சூழலிலுள்ள 

ைண்சாிவு ஆபத்கே ேணிக்கும் தசயற்பாடு ைாைநிகைக்கு 

ோக்குப்பிடிக்கும் ேன்கைகய தைம்படுத்தும் 

தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ் ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. 

இச்தசயற்த்ேிட்டம் 2016இல் நிகறவகடயும் என 

எேிர்பார்க்ைப்படுைிறது. அத்துடன் உைைவங்ைி ைற்றும் 

JICA ஆைியனவற்றின் உேவியுடன் நாட்டின் ைகையை 

பகுேிைளில் உள்ள வீேியகைப்பில் உள்ள பைைற்ற 

சாய்வுைகள பைைாக்கும் நடவடிக்கை  2015-2016 

ைாைப்பகுேியில் நடக்ைவுள்ளது. தைலும் NBRO தேற்கு 

அேிதவை தநடுஞ்சாகையில் ைற்றும் நாட்டின் ஏகனய 

வீேிைளில் உள்ள பைைற்ற அல்ைது ஆபத்ோன 

சாய்வுைகள பைைாக்கும் தசயற்பாட்டில் RDAக்கு உேவி 

வருைிறது. 

பாராட்டு 

நான் இந்ே சந்ேர்ப்பத்ேில் அனர்த்ே முைாகைத்துவ 

அகைச்சர் தைௌரவ. அனுர பிாியேர்ஷன யாப்பா, பிரேி 

அனர்த்ே முைாகைத்துவ அகைச்சர் தைௌரவ. டுதனஸ் 

ைன்ைந்ே ைற்றும் அனர்த்ே முைாகைத்துவ அகைச்சின் 

தசயைாளர்  ைற்றும் இகடக்ைாை முைாகைத்துவ 

குழுவின் ேகைவர் ேிரு. எஸ்.எஸ். ைியனவை ஆைிதயார் 

NBROஇன் இந்ே தவற்றிக்கு வழிைாட்டியகைக்ைாை 

நன்றிைகள தோிவித்து தைாள்ளுைிதறன். தைலும் 

இகடக்ைாை முைாகைத்துவ குழு (Interim Management 

Committee-IMC) உறுப்பினர்ைளுக்கும் ைணக்ைாய்வு 

ைற்றும் முைாகைத்துவ குழு உறுப்பினர்ைளுக்கும் 

பாேீட்டு ேிகணக்ைளம், தபாது ேிகறதசாி ேிகணக்ைளம், 

தேசிய ேிட்டைிடல் ேிகணக்ைளம், அனர்த்ே 

முைாகைத்துவ நிகையம் ைற்றும் ைாைநிகை அவோன 

நிகையம் ஆைியவற்றின் பணிப்பாளர் நாயைங்ைளுக்கும் 

எைது நன்றிைகள தோிவித்து தைாள்ளுைிதறன். 

தைலும் எைது பங்குோரர்ைள் ைற்றும் தபறுைேிைிக்ை 

வாடிக்கையாளர்ைள் எம்தைல் தோடர்ச்சியாை 

தைாண்டுள்ள நம்பிக்கைக்கு எனது நன்றிைகள 

தோிவித்து தைாள்ளுைிதறன்.  

 

நான் NBROஇன் அர்ப்பணிப்புள்ள ஊழியர்ைளுக்கு 

எப்தபாதும் நன்றியுள்ளவனாதவன். அவர்ைளது 

அர்ப்பணிபுள்ள தசயற்பாடின்றி நாங்ைள் 2014ஆம் 

ஆண்டின் சவால் ைிகு இைக்குைகள எட்டியிருக்ை 

முடியாது. அத்துடன்  அவர்ைளின் அறிவு, ேிறகைைள் 

ைற்றும் தோழில்சார் நிபுணத்துவம் என்பன NBROஇன் 

தவற்றிக்கு முதுதைலும்பாை ேிைழ்ைின்றன.  

இனிவரும் ஆண்டுைளிலும்  NBROஇன் தசயற்பாட்டு 

ேிறகன தைம்படுத்ேவும் நிறுவன ேிட்டத்ேின் 

இைக்குைகள அகடயவும் நாங்ைள் இகணந்து 

தசயற்படுதவாம். அத்துடன் எைது ஊழியர்ைள் இந்ே 

இைக்குைகள அகடய ஒருவருக்தைாருவர் 

ஒத்ோகசயாைவும் எண்ணங்ைகள பைிர்ந்து தைாண்டும் 

தசயற்படுவது நிறுவன இைக்குைகள அகடவேில் 

தபரும்பங்ைளிக்ைிறது. 

 

 
தபாறியியைாளர் (ைைாநிேி) ஆசிறி ைருணாவர்ேன 

பணிப்பாளர் நாயைம் 
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எைது தோகைதநாக்கு 

“பாதுைாப்பான ைட்டிட சூழகை உருவாக்குேல்” 

 
 

எைது பணிக்கூற்று  

ஆராய்ச்சி, அபிவிருத்ேிகய தைம்படுத்துேல் ைற்றும் நிகைத்து நிற்கும் அனர்த்ே அபாயக் குகறப்பு ைற்றும் 

பாதுைாப்பான ைட்டிட சூழகைக் ைட்டிதயழுப்புேலுக்ைாை  தோழிநுட்ப தசகவைகள வழங்குேல் 

 
 

கூட்டு இைக்குைள் 

 DRR தோடர்பான ைிைமுக்ைிய நிறுவனைாை ைாறுவதுடன் பாதுைாப்பான ைட்டிட சூழகை 

உருவாக்குேல் 

 நிறுவனாீேியான உறுேித் ேன்கைகய உருவாக்குேல் 

 தபாருத்ேைான தோழில்நுட்ப தசகவ வழங்குனராைைாறுேல் 

 ைண்சாிவு ைற்றும் ஏகனய நிைவியல் தோடர்பான அனர்த்ேங்ைளுக்ைான தேசிய ாீேியான முக்ைிய 

நிறுவனைாை தசயற்படுேல் 

 தோழில்நுட்ப ேைவல்கையைாை தசயற்படுேல் 

 
 

 

 தோகைதநாக்கு, பணிக்கூற்று, கூட்டு இைக்குைள்   
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NBRO இன் முைாகைத்துவம்   

 

தபாறுப்பான அகைச்சர் 

 

தைௌரவ. அனுர பிாியேர்ஷன யாப்பா 

அகைச்சர், அனர்த்ே முைாகைத்துவம் 

தைௌரவ. டுதனஸ் ைன்ைாந்ே 

பிரேியகைச்சர், அனர்த்ே முைாகைத்துவம் 

 

 

 

 

இகடக்ைாை முைாகைத்துவ குழு 

ேிரு. எஸ்.எஸ்.ைியனவை (ேகைவர்) 

தசயைாளர்,  

அனர்த்ே முைாகைத்துவ அகைச்சு 

ைைாநிேி. ஆசிறி ைருணாவர்ேன 

பணிப்பாளர் நாயைம், தேசிய ைட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

தைஜர் தஜனரல். L B R ைார்க் (ஓய்வு) 

பணிப்பாளர் நாயைம், அனர்த்ே முைாகைத்துவ நிகையம் 

ேிரு. எச்.ஆர்.வி.பி. விதஜவர்ேன 

பிரேி பணிப்பாளர் 

தேசிய பாேீட்டு ேிகணக்ைளம் 

தபாறியியைாளர். சி.டி.டபிள்யு. அளைக்தைான் 

உேவி தசயைாளர் (தோழில்நுட்பம்) 

வீடகைப்பு ைற்றும் சமுர்த்ேி அகைச்சு 

ேிரு. எச்.யு.ஆர்.தபான்தசைா,  

பிரேை ைணக்ைாளர், அனர்த்ே முைாகைத்துவ அகைச்சு 

ேிரு. ைலித் சந்ேிரபாை 

பணிப்பாளர் நாயைம், ைாைநிகை அவோன ேிகணக்ைளம் 

ேிரு. எச்.தை. பாைசந்ேிரா 

பணிப்பாளர் நாயைம் 

நிர்ைாண கைத்தோழில் அபிவிருத்ேி அேிைாரசகப 

 

ைணக்ைாய்வு ைற்றும் முைாகைத்துவ குழு 

ேிரு. ஏ.பி.ஆர். அைரக்தைான் 

ைணக்ைாய்வு அத்ேியட்சைர்,  

அரச ைணக்ைாய்வு ைிகள 

ைைாநிேி. ஆசிறி ைருணாவர்ேன 

பணிப்பாளர் நாயைம்,  

தேசிய ைட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

ேிரு. எச்.ஆர்.வி.பி. விதஜவர்ேன 

பிரேி பணிப்பாளர் 

தேசிய பாேீட்டு ேிகணக்ைளம் 

ேிரு. ஆர்.தை.தஜயவீர, 

பணிப்பாளர்,  

தேசிய ைட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

ேிரு. எச்.தை. பாைசந்ேிரா 

பணிப்பாளர் நாயைம் 

நிர்ைாண கைத்தோழில் அபிவிருத்ேி அேிைாரசகப 

ேிரு. பி. ரூபசிங்ை, 

பிரேிப் பணிப்பாளர் (நிேி),  

தேசிய ைட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

ேிரு. எச்.எல்.றுவான்ேிைை 

உள்ளை ைணக்ைாய்வாளர், 

தேசிய ைட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

ேற்தபாது அகைச்சரகவயினால் NBROவிற்கு நிர்வாை, 

நிேி  ைற்றும் முைாகைத்துவ தோழிற்பாடுைள் தோடர்பில் 

ஆதைாசகன ைற்றும் வழிைாட்டல் வழங்ைதவன 

இகடக்ைாை முைாகைத்துவ குழு ஒன்றிகன உாிய 

அகைச்சின் தசயைாளாின் ேகைகையில் ஏற்படுத்ே 

ஒப்புேைளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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முைாகைத்துவ ைட்டகைப்பு 

 

SENIOR MANAGEMENT 

 

 

  

ைைாநிேி. ஆசிறி ைருணாவர்ேன பணிப்பாளர் நாயைம் 

ேிரு.ஆர்.தை.தஜயவீர பணிப்பாளர், கூட்டாண்கை பிாிவு 

ேிரு.ஆர்.எம்.எஸ்.பண்டார பணிப்பாளர், ைண்சாிவு ஆராய்ச்சி ைற்றும் அபாயக்குகறப்பு 

பிாிவு 

ேிரு.ைிஷான் சுைேபாை பணிப்பாளர், ைனிே குடிதயற்ற ேிட்டைிடல் ைற்றும் பயிற்சி 

பிாிவு 

ேிருைேி- சர்ேனீ வி டயஸ் பணிப்பாளர், சூழல் ைற்கைைள் ைற்றும் தசகவைள் பிாிவு 

ேிரு. ைித்சிறி என் பண்டார  பணிப்பாளர், புவித்தோழில்நுட்ப தபாறியியல் பிாிவு 

ேிருைேி.எஸ்.முதுரத்ன பணிப்பாளர், ைட்டிட மூைப்தபாருள் ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

பாிதசாேகனப்பிாிவு 

ேிருைேி. தஜ.தை. தஜயவர்ேன பேில் ேகைவர், தசயற்ேிட்ட முைாகைத்துவ பிாிவு 
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 முக்ைிய தசயற்பாடுைள் -2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ைடந்ே மூன்று ஆண்டுைளாை NBRO தோடர்ச்சியாை நிகையானதும் சிறப்பானதுைான தசயற்பாடுைகள ைாட்டிவருவதுடன் 

நாட்டின் முக்ைிய ஆராய்ச்சி ைற்றும் அபிவிருத்ேி நிறுவனைாைவும் தோழில்நுட்ப தசகவ வழங்குனராைவும் உள்ளது.  NBRO 

பை துகறைளில் நிபுணத்துவம் தபற்ற ஊழியர்ைகளயும் நவீன தோழில்நுட்ப வசேிைகளயும் தைாண்ட ஆய்வுகூடங்ைகளயும் 

தைாண்ட நிறுவனைாகும்.  புவித்தோழில்நுட்ப தபாறியியல், ைட்டிட மூைப்தபாருள் தோழில்நுட்பம், ைனிே குடிதயற்ற 

ேிட்டைிடல், சூழல் முைாகைத்துவம் ைற்றும் தபாறியியல் ைற்றும் தசயற்த்ேிட்ட முைாகைத்துவம் தபான்ற துகறைள் ைற்றும்   

நாட்டின் ேற்தபாது வளர்ந்து வரும் துகறைளான ைண்சாிவு ேணிப்பு, நிைப்பிளவகடேல், அனர்த்ே ைீட்தடழுச்சி ைற்றும் 

வறட்சி ஏற்பு ேிறன் (drought adaptation) ஆைிய துகறைளில் நிபுணத்துவம் தபற்ற ஊழியர்ைள் நிறுவனத்ேில் உள்ளார்ைள். 

 

NBRO ேற்தபாது அனர்த்ே முைாகைத்துவ அகைச்சின் தோழில்நுட்ப தசகவ வழங்குனராைவும் ஆராய்ச்சி பிாிவாைவும் 

தசயற்படுைிறது. அத்துடன் NBRO அனர்த்ேங்ைளுக்கு ோக்குப்பிடிக்கும் நாட்கட ைட்டிதயழுப்புவேில் பிரோன பங்குவைிக்கும் 

நிறுவனைாைவும் தசயற்படுைிறது. NBRO நாட்டின் அனர்த்ேங்ைள் தோடர்பான பிரச்சகனைள் ேீர்க்ைப்பட்டு ைக்ைளின் 

வாழ்க்கைத்ேரம் உயர்த்ேப்பட தவண்டும் என்பேில் குறியாைவுள்ளது.  

 

 

இந்ே ைாைப்பகுேியில் NBRO நிறுவன கூட்டாண்கை ேிட்டம் ைற்றும் வருடாந்ே தசயற்பாட்டுத்ேிட்டம் ஆைியவற்றில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இைக்குைகள அகடயும் தநாக்ைிலும் அேன் பணிைளின் அடிப்பகடயிலும் ைீழ்தவரும் நடவடிக்கைைகள 

தைற்தைாண்டது; 
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 அரச நிேியுேவியுடன் நகடமுகறப்படுத்ேப்படும் தசயற்த்ேிட்டங்ைள் 

 
ைண்சாிவு ஆபத்து வையங்ைகள தேசப்படைாக்கும் நிைழ்ச்சி ேிட்டம் (LHMP): 

அரசாங்ைத்ேினால் நிேியுேவி அளிக்ைப்படும் இந்ே தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ் ைண்சாிவு ஆபத்துள்ள இடங்ைள் தேசப்படங்ைளில்  

1:10,000 ைற்றும் 1:50,000 ஆைிய அளவுத்ேிட்டங்ைளில் ோயாாிக்ைப்படுைின்றன. இேற்கு அரசாங்ைம் வருடாந்ேம் குறிப்பிட்ட 

தோகைகய ைானியைாை வழங்குைிறது. 2015ஆம் ஆண்டு ரூபா. 30ைில்லியன் இேற்ைாை தசைவிடப்பட்டது. 5,637 சதுர 

ைிதைாைீட்டர் பரப்புள்ள பகுேி 1:10,000 அளவுத்ேிட்டத்ேில் தேசப்படைாக்ைப்பட்ட அதேதவகள 26,825 துர ைிதைாைீட்டர் 

பரப்புள்ள பகுேி 1:50,000 அளவுத்ேிட்டத்ேில் தேசப்படைாக்ைப்பட்டது. 

இந்ே ஆண்டில் ைீழ்வரும் தசயற்பாடுைள் இச் தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ் தைற்தைாள்ளப்பட்டது; 

 பதுகள ைாவட்டத்ேிற்ைான ைண்சாிவு ஆபத்து தேசப்படைாக்ைலில் உள்ள குகறபாடுைகள சீராக்ைல் ைற்றும் 

இைத்ேிரனியல் ேைவல் பக்குவப்படுத்ேல் தசயல்முகறைள் இடம்தபற்றன- 100% (200 சதுர ைி.ைீ-5 தேசப்படங்ைள்) 

 இரத்ேினபுாி ைாவட்டத்ேிற்ைான ைண்சாிவு ஆபத்து தேசப்படைாக்ைலில் உள்ள குகறபாடுைகள சீராக்ைல் ைற்றும் 

ைளேைவல் தசைாிப்பு- 100% (440 சதுர ைி.ைீ- 11 தேசப்படங்ைள்) 

 1:50,000 அளவுத்ேிட்டத்ேில் ைம்பஹா ைாவட்டத்ேிற்ைான  ைண்சாிவு ஆபத்து தேசப்படைாக்ைல்-100% (1387 சதுர 

ைி.ைீ- 1 தேசப்படம்) 

 ைண்சாிவு ஆபத்துள்ள ைாவட்டங்ைளில் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைைகள தைற்தைாள்ளல்-10 நிைழ்ச்சிைள் 

 ைீள்குடிதயற்ற இடங்ைளின் ைேிப்பீடு ைற்றும் ேிட்டங்ைகள ேயாாித்ேல்-100% 

 

இந்ே தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ் ேயாாிக்ைப்பட்ட ஆபத்து வைய தேசப்படங்ைள் நாட்டின் முக்ைியைான தசாத்ோை 

விளங்குைின்றன. ஏதனனில் அகவ ைண்சாிவு தோடர்பான முன்தனச்சாிக்கை ைற்றும் ஏகனய ைண்சாிவு தோடர்பான 

ஆய்வுைள், ஆபத்து இடர் ைேிப்பீடுைள், ைண்சாிவு இடர் ைேிப்பீட்டு அறிக்கை வழங்ைல், ைண்சாிவு ேணிப்பு தைற்தைாள்ள 

தவண்டிய இடங்ைகள முன்னுாிகை அடிப்பகடயுல் தோிவு தசய்ேல் தபான்ற நடவடிக்கைைளுக்கு முக்ைிய ேைவல் வழங்கும் 

சாேனைாை விளங்குைின்றன. அத்துடன் இந்ே தேசப்படங்ைள் ஏகனய தேசிய ைற்றும் பிராந்ேிய அபிவிருத்ேி 

நிறுவனங்ைளாலும் பயன்படுத்ேப்படுைின்றன. இந்ே தேசப்படங்ைகள NBROஇன் இகணயத்ேில் ேரவிறக்ைவும் முடியும் 

(www.nbro.gov.lk).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ைண்சாிவு ஆபத்து வைய தேசப்படம் (1:50,000) 

LHMP ேயாாிக்ைப்பட்ட இடங்ைள் 
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ைண்சாிவு இடர் ைேிப்பீட்டு அறிக்கை வழங்கும் நகடமுகற (LRAR) 

NBRO பங்குனி 2011 முேல் LRAR அறிக்கைைகள வழங்ைி வருைிறது. ைண்சாிவு ஆபத்துள்ள பகுேிைளில் 

தைற்தைாள்ளப்படும் அகனத்து அபிவிருத்ேி ைற்றும் நிர்ைாண நடவடிக்கைைகள தோடங்கும் முன்னர் LRAR தபற்று 

தைாள்வது அவசியைாகும். இந்ே LRAR உள்ளூராட்சி சகபைளின் ைட்டிட அனுைேியிகன தபற அவசியைாகும். 2015 இல் 

சுைார் 8,000 LRAR விண்ணப்பங்ைள் ைிகடத்ேன. அவற்றில் 7,800 விண்ணப்பங்ைள் தோடர்பில் அவோனம் 

தசலுத்ேப்பட்டது. 2011 முேல் இதுவகர 45,627 LRAR விண்ணப்பங்ைள் தோடர்பில் அவோனம் தசலுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

இேற்தைன ேிகறதசாி சுைார் ரூபா. 24.0 ைில்லியகன நகடமுகற தசைவின் ைீழ் வழங்ைியது.   

 

ைண்சாிவு தோடர்பான விதசட ஆய்வுைள் 

ைாவட்ட ைற்றும் பிரதேச தசயைாளர்ைள் அல்ைது ஏகனய அரச நிறுவன அேிைாாிைள் தைட்டுக்தைாண்டேற்ைிண்டங்ை 

NBRO ைண்சாிவு தோடர்பான ஆய்வுைகள தேகவயான இடங்ைளில் தைற்தைாண்டு உயிர் ைற்றும் உடகைைகள 

பாதுைாக்கும் தநாக்ைில் முன்தைாழிவுைகளயும் வழங்ைியது. 2015 ஆம் ஆண்டில் தைாத்ேைாை 1587 இத்ேகைய ஆய்வுைள் 

தைற்தைாள்ளப்பட்டன. இேற்தைன ேிகறதசாி சுைார் ரூபா. 25.5 ைில்லியகன வழங்ைியது.    

 
ைண்சாிவு ேணிப்பு தசயற்த்ேிட்டங்ைள் (இைங்கை அரசின் நிேியுேவி) 

 

ைம்பஹா ைாவட்ட பஸன்வத்ே குடியிருப்பு பகுேியின் பைைற்ற சாய்வுைகள பைைாக்ைல்  

 

இந்ே தசயற்த்ேிட்டம் 2015இல் பூர்த்ேி தசய்யும் தநாக்ைில் 2014ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. இேற்ைான நிேியிகன 

தபாது ேிகறதசாி வழங்ைியது. இத்ேிட்டத்ேின் ைீழ் பின்வரும் தசயற்பாடுைள் ேிட்டைிடப்பட்டன. 

1. ேகரத்தோற்ற அளகவயியல், புவித்தோழில்நுட்ப ஆய்வுைள் ைற்றும் ேணிப்பு நடவடிக்கைைளுக்ைான வடிவகைப்பு 

2. சமூை தபாருளாோர ேைவல் தசைாிப்பு ைற்றும் முற்ைள ஆய்வு அறிக்கை ேயாாிப்பு 

3. ேடுப்பு சுவர்ைளின் நிர்ைாணம் ைற்றும் பின் பக்ை சாய்விகன ேயார்தசய்ேல் 

4. வடிைால் தைம்படுத்ேல் நடவடிக்கைைள் 

 

 
ேற்தபாது சிை பிரோன தசயற்த்ேிட்ட நடவடிக்கைைள் பூர்த்ேி தசய்யப்பட்டுள்ளன அதேதவகள ேடுப்பு சுவர் நிர்ைாணம் 

ைற்றும் ஏகனய இறுேி தசயற்பாடுைள் 2016இன் முற்பகுேியில் நிகறவு தசய்யப்பட்டு உாிய ேரப்பினருக்கு 

கையளிக்ைப்படும். 

தைாத்ே ைேிப்பீட்டு தசைவு: ரூபா 35 ைில்லியன் 

ைாைப்பகுேி- 2014-2015 

தைாத்ே ைேிப்பீட்டு 

தசைவு 

ேிகறதசாி ஒதுக்ைீடு 

                                 2014        2015 

ரூபா 35 ைில் 20.0 15.0 
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ைரந்ேிதயை ைண்சாிவு ேணிப்பு ேிட்டம் 

ைரந்ேிதயை ைண்சாிவு ேணிப்பு தசயற்த்ேிட்டம் 2011ஆம் ஆண்டு ேீவிர ைண்சாிவு இடராபத்கே அடுத்து 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. இந்ே ேணிப்பு நடவடிக்கையானது சுைார் 50 வீடுைகள தவறு இடங்ைளில் ைீளகைப்பேற்கு 

பேிைாைவும், தைாத்ைகை நைகர தவறு இடத்ேில் அகைப்பேற்கும், பிரோன வீேிைகள ேிகச ேிருப்புவேற்கு 

முன்னோைவும்தைற்தைாள்ளப்பட்டது. 

ைாைப்பகுேி: 2011-2015 

 

 

 

 

 

இந்ே தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ் தைற்தைாண்ட நிர்ைாண ைற்றும் அபிவிருத்ேி நடவடிக்கைைள்: 

1. நிை தைற்பரப்பு வடிைால் நிர்ைாணம்  

2. நிை தைற்பரப்பு பக்ை வடிைால்ைள் ைற்றும் பக்ை சுவர் நிர்ைாணம் (நிகறவகடந்துள்ளது) 

3. ேற்தபாது ைாணப்படும் தைற்பரப்பு வடிைால்ைகள பராைாித்ேல் 

4. வடிைால் ைிடங்குைகள பராைாித்ேல் ைற்றும் சுயைாை இயங்ை கூடிய விகச குழாய்ைள் தபாருத்துேல் ைற்றும் ைின் 

விநிதயாைம் வழங்ைல் 

5. தசயற்த்ேிட்ட முைாகைத்துவ தசயற்பாடு 

6. ைண்ணாிப்பு ேடுப்பு நடவடிக்கைைள் உள்ளடங்ைைான முக்ைிய அகனத்து நடவடிக்கைைளும் 2015 ஆம் ஆண்டிலும் 

தோடரும் 

 

புவிதைற்பரப்பு வடிைால் ைற்றும் ைண்ைாணிப்பு தசயற்பாடுைள் 2016இன் முற்பகுேியில் நிகறவகடயும்.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ேிகறதசாி நிேியின் பயன்பாடு 

2011 2012 2013 2014 2015 

5.0 14.82 29.0 30.0 30.0 

ைரந்ேிதயை ைண்சாிவு ேணிப்பு தசயற்த்ேிட்ட நடவடிக்கைைள் நகடதபறும் தபாது 
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புஞ்சி ரத்தோட்கட நிைக்ைீழ் ைண்சாிவு ேணிப்பு 

2013 ஆம் ஆண்டு தோடங்ைப்பட்ட இந்ே தசயற்த்ேிட்டம் 2015 இல் நிகறவகடயும் என எேிர்பார்க்ைப்படுைிறது. இேற்ைான 

நிேி உேவியிகன தபாது ேிகறதசாி வழங்குைின்றது. இந்ே தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ் ேகரத்தோற்ற அளகவயியல் ஆய்வுைள், 

புவித்தோழில்நுட்ப ஆய்வுைள் ைற்றும் ேணிப்பு நடவடிக்கைைளுக்ைான வடிவகைப்புக்ைள், ேணிப்பு நடவடிக்கைைகள 

நகடமுகறப்படுத்ேல் ைற்றும் தைற்பரப்பு வடிைால் நிர்ைாணம் தபான்ற தசயற்பாடுைள் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளன. 2015இல் 

அதனை தசயற்த்ேிட்ட நடவடிக்கைைள் பூர்த்ேி தசய்யப்பட்டன. புவிதைற்பரப்பு வடிைால் ைற்றும் இறுேிக்ைட்ட தவகை பூர்த்ேி 

ஆைியன 2016இன் முற்பகுேியில் நிகறவு தசய்யப்பட்டு ேணிப்பு தசய்யப்பட்ட ைண்சாிவு தோடர்பான ைண்ைாணிப்பு 

தவகைைள் ஆரம்பிக்ைப்படும்..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ேியத்ேைாவ பிரோன பஸ் ோிப்பிட சூழலின் பைைற்ற சாய்விகன சீரகைத்ேல் 

இந்ே தசயற்த்ேிட்டம் 2014ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்ைப்பட்டு 2015இல் நிகறவு தசய்யப்பட்டது. இேற்ைான நிேியிகன தபாது 

ேிகறதசாி வழங்குைின்றது. இந்ே தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ் தைற்தைாள்ளப்படும் தசயற்பாடுைள்; 

1. ேகரத்தோற்ற அளகவயியல் நடவடிக்கை, புவித்தோழில்நுட்ப ஆய்வுைள் ைற்றும் ேணிப்பு நடவடிக்கைைளுக்ைான 

வடிவகைப்பு நடவடிக்கைைள் 

2. நிை நவடிக்கைைள் (உகடத்ேல், நிைம் தோண்டுேல், ைீள்வடிகைத்ேல் ைற்றும் சிகேவுைகள அைற்றல்) 

3. சாய்வுைகள பாதுைாத்ேல் 

4. வடிைால்ைகள நிர்ைாணித்ேல் 

 

இேன் தோடர்ச்சியாை நிர்ைாணிக்ைப்பட்ட ேடுப்புசுவாின் தைற்பகுேிகய உாிய ோவரங்ைகள வளர்த்து அழைாக்ை 

முன்தைாழியப்பட்டுள்ளது. இந்ே தசயற்பாடு தசயற்த்ேிட்ட நிகறவின் பின்னர் ஆரம்பிக்ைப்படும். 

தைாத்ே ைேிப்பீட்டு தசைவு ரூபா. 52.0 ைில்லியன் 

ைாைப்பகுேி: 2014-2015 

 

தைாத்ே ைேிப்பீட்டு தசைவு 
ேிகறதசாி நிேி ஒதுக்ைீடு 

                    2014  2015 

ரூபா. 52.0 ைில்லியன்         30.0   22.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ேிகறதசாி நிேி ஒதுக்ைீடு 

ைாைப்பகுேி                    2014 2015 

தைாத்ே ைேிப்பீட்டு தசைவு   

ரூபா. 65.0 ைில் 
15.0 20.0 

ேியத்ேைாவ பிரோன பஸ் ோிப்பிட சூழலின் பைைற்ற சாய்விகன சீரகைத்ேல் 

 

புஞ்சி ரத்தோட்கட நிைக்ைீழ் ைண்சாிவு ேணிப்பு 
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ைண்சாிவு ேணிப்பு நிைழ்ச்சி ேிட்டம்   

2015ஆம் ஆண்டில் ஆபத்துள்ள ைண்சாிவு அனர்த்ேங்ைகள ேடுக்ைவும் சிை ைாவட்டங்ைளின் பாடசாகை சுழலில் உள்ள 

பைைற்ற சாய்வுைகள பைைாக்குவகேயும் தநாக்ைாை தைாண்டு ேயாாிக்ைப்பட்ட தசயற்த்ேிட்டத்ேில் ரூபா. 184.5 ைில்லியன் 

தசைவில் ைீழ்வரும் நடவடிக்கைைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

1. தவதவைை கவத்ேியசாகை-ைட்டம் 1-பதுகள-50% 

2. இம்புல்தைாட-ைட்டம் 1- பதுகள-30% 

3. ஸ்ரீ சுேர்ை ைைா வித்ேியாையம், லியன்வை, முன்வத்ே- நுவதரலியா-30% 

4. புஸ்தஸல்ை நதவாேய ைைா வித்ேியாையம், ைம்ைாதுவ-ைாத்ேகள-30% 

5. சீவலி ைத்ேிய ைல்லூாி- இரத்ேினபுாி-60% 

6. எதஹலியதைாட-உடத்ேைவிற்றிய-இரத்ேினபுாி-10% 

7. ைித்துல்தைாட ைனிஷ்ட வித்ேியாையம்-ைளுத்துகற-30% 

8. பற்தறமுல்ை தேசிய பாடசாகை-ைாலி-45% 

9. ஜயவர்ேன வித்ேியாையம்-பத்ேரமுல்கை-தைாழும்பு 70% 

10. தபாரம்ப வித்ேியாையம்-ைாத்ேகற-35% 

11. தபராதேனிய ைண்சாிவு ேணிப்பு-ைட்டம்-2-30% 

12. ைீாியாதபத்கே ைீள்குடிதயற்றத்ேின் அனர்த்ே ோங்குேிறகன தைம்படுத்ேல்-45% 
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 ஆராய்ச்சி ைற்றும் அபிவிருத்ேி நிைழ்ச்சி ேிட்டம் 

2015ஆம் ஆண்டில் அரசாங்ைத்ேினால் ரூபா. 15.0 ைில்லியன் ைானியைாை ஆராய்ச்சி ைற்றும் அபிவிருத்ேி 

நடவடிக்கைைளுக்தைன NBROஇற்கு வழங்ைப்பட்டது. இந்ே நிேி ைீழ்வரும் அனர்த்ே ைீட்தடழுச்சி தோடர்பான ஆய்வு 

நடவடிக்கைைளுக்கு பயன்படுத்ேப்பட்டது இந்ே ஆய்வுைளின் முடிவுைள் 2015இற்ைான NBROஇன் வருடாந்ே ஆய்வரங்ைின் 

தபாது ஏகனதயாருடன் பைிரப்பட்டன. இந்ே ஆய்வரங்கு 2015 டிசம்பர் 22 அன்று அனர்த்ே முைாகைத்துவ அகைச்சின் 

தைட்தபார் கூடத்ேில் இடம்தபற்றது. தைாத்ேைாை 34 தோழில்நுட்ப ஆய்வு ைட்டுகரைள் இந்ே ஆய்வரங்ைின் தபாது 

தவளியிடப்பட்டன. 

 

ைடந்ே வருட தோடர்ச்சியுடன் நகடமுகறப்படுத்ேப்பட்ட ஆராய்ச்சி ைற்றும் அபிவிருத்ேி தசயற்த்ேிட்டங்ைள் 

 

அனர்த்ே ோங்குேிறனுள்ள வீடகைப்பு நிர்ைாண கைதயடு:  

வீட்டு நிர்ைாணிப்பாளர்ைள் ைற்றும் நிர்ைாணசார் தோழில் நிபுணர்ைள் 

நிர்ைாணத்ேின் தபாது அனர்த்ே ோங்குேிறனுள்ள சிறப்புக்கூறுைகள 

ஒருங்ைிகணத்து வடிவகைத்து நிர்ைாணிப்பது தோடர்பில் வழிைாட்டும் 

தபாருட்டு இந்ே கைதயடு உருவாக்ைப்பட்டது. அத்துடன் சாியான நிர்ைாண 

முகறைள் தோடர்பில் உாிய ேரப்பினருக்கு விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவதும் 

இேன் முக்ைிய தநாக்ைாகும். இேன் பிரேிைள் உாிய பங்குோர நிறுவனங்ைளுடன் 

பைிரப்பட்டுள்ள அதேதவகள சிங்ைள ைற்றும் ேைிழ் தைாழிைளில் 

தைாழிதபயர்ப்பு தசய்யப்பட்டு வருைின்றன.  

 

 

 

 

 

 

  

அனர்த்ே ோங்குேிறனுள்ள 

வீடகைப்பு நிர்ைாண கைதயடு 
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ாிய அனர்த்ேங்ைளுக்கு ோக்கு பிடுக்ை கூடிய வகையில் வீடுைகள நிர்ைாணித்ேல்:  
 

இந்ே தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ் அனர்த்ேங்ைளுக்கு ோக்குப்பிடிக்ை கூடிய வீடுைள் 

வடிவகைக்ைப்பட்டு ைாேிாி வீடுைள் சிைவும் நிர்ைாணிக்ைப்பட்டன. 

 

a. 3 அனர்த்ே ோங்குேிறனுள்ள ைாேிாி வீடுைள் ஹம்பாந்தோட்கட 

ைாவட்டத்ேில் நிர்ைாணிக்ைப்பட்டன (ைட்டுவான-ைண்சாிவு, 

ேிஸ்ஸைைாராை-தவள்ளம், ைிாிந்ே-சுனாைி). 

b. 3 அனர்த்ே ோங்குேிறனுள்ள ைாேிாி வீடுைள் ைளுத்துகற ைாவட்டத்ேில் 

நிர்ைாணிக்ைப்பட்டன (அைைவத்கே-ைண்சாிவு, ைில்ைனிய-தவள்ளம், 

தபருவகள-சுனாைி) 

c. 3 அனர்த்ே ோங்குேிறனுள்ள ைாேிாி வீடுைள் (பிங்ைிாிய, புத்ேளம் 

ைாவட்டம்- தவள்ளம், முந்ேைை-புத்ேளம் ைாவட்டம்-சுழல் ைாற்றூ 

ைற்றும் தைாட்டியாகும்புற, தைைாகை ைாவட்டம்-ைண்சாிவு) 

d. 3 அனர்த்ே ோங்குேிறனுள்ள ைாேிாி வீடுைள்-நிர்ைாணம் 

நகடதபறுைிறாது (ேங்ைாகை-தவள்ளம், பத்தேைை-தவள்ளம், 

இரத்ேினபுாி-ைண்சாிவு).  

  

ைண்சாிவு ஆபத்துள்ள பகுேிைளுக்ைான ைாேிாி 

வீட்டு வடிவகைப்பு 

சுனாைி ோங்குேிறனுள்ள ைாேிாி வீடு
 

ைண்சாிவு ோங்குேிறனுள்ள ைாேிாி வீடு தவள்ள ோங்குேிறனுள்ள ைாேிாி வீடு

 

சுழல்ைாற்று ோங்குேிறனுள்ள ைாேிாி வீடு
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இவ்வருடம் ஆரம்பிக்ைப்பட்ட ஆராய்ச்சி ைற்றும் அபிவிருத்ேி தசயற்த்ேிட்டங்ைள் 

 

1. அனல் ைின்நிகையத்ேில் இருந்து தவளிதயறும் ைழிவு சாம்பலில் இருந்து 

பாரம்குகறந்ே ைட்டிட ைற்ைகள ேயாாித்ேல்   

நுகரச்தசாகை நிைக்ைாி ைின்நிகையத்ேில் இருந்து தவளிதயறும் சாம்பகை 

ைட்டிட ைல் ேயாாிப்பில் பயன்படுத்ேப்படும் ைணலுக்கு பேிைாை பயன்படுத்ேி 

புேியவகையான சீதைந்து ைற்ைகள ேயாாிக்கும் ஆராய்ச்சி நகடதபற்று 

வருைிறது. இக்ைற்ைளின் தபாறியியல் ைற்றும் இரசாயன இயல்புைள் 

நியைங்ைளுக்ைகைவாை ஏற்றுக்தைாள்ள கூடியவாறு உள்ளன. இந்ே ஆய்வின் 

மூைம் ேயாாிக்ைப்பட்ட ைற்ைகள தைாண்டு ைாேிாி வீடுைகள நிர்ைாணிக்ை 

2016இல் உத்தேசிக்ைப்பட்டுள்ளது. தைலும் குறித்ே ைற்ைகள சந்கேக்கு 

அறிமுைம் தசய்யவும் பூர்வாங்ை நடவடிக்கைைள் தைற்தைாள்ளப்பட்டு 

வருைின்றன.  

 
2. தைாழும்பு ைாவட்ட பகழய தபாது ைட்டிடங்ைள் ைற்றும் தோடர்ைாடி (வாடகை 

வீடுைள்) தோடர்பான ஆய்வுைகள நடாத்ே ஒரு முகறயான அணுகுமுகறகய 

ேயாாித்ேல்;   

தைாழும்பில் பை பகழய ைட்டிடங்ைள் ைாணப்படுைின்றன. அவற்றில் சிை 

அலுவைைங்ைளாைவும் தவறு சிை அடுக்குைாடி வாடகை குடியிருப்புக்ைளாைவும்  

பயன்படுத்ேப்படுைின்றன. இந்ே இரு சந்ேர்ப்பங்ைளிலும் ைட்டிட பாவகன 

அடர்த்ேி அேிைைாகும். இந்ே ஆய்வின் ைீழ் ேயாாிக்ைப்பட்ட இக்ைட்டிடங்ைளின் 

ேீ விபத்து இடர் ைற்றும் அகைப்பு ாீேியான இயல்புைள் தோடர்பான 

வகைப்படுத்ேல் முகறகையிகன இக்ைட்டிடங்ைளின் பாதுைாப்பு ைட்டத்ேிகன 

அளவிடும் ைருவியாை பயன்படுத்ே முடியும்.  

 
3. நிர்ைாண கைத்தோழில் துகறக்கு புேிய ைட்டிட மூைப்தபாருட்ைகள அறிமுைம் 

தசய்ேல்  

இைங்கையின் நிர்ைாண கைத்தோழில் துகறக்கு கூகரக்கு தபாருத்ேைான 

மூைப்தபாருட்ைகள ைண்டறிய தவண்டிய அவசியமுள்ளது. இந்ே ஆய்வின் ைீழ் 

இைங்கையில் ேற்தபாது பயன்படுத்ேப்படும் கூகரக்ைான மூைப்தபாருட்ைளின் 

தபௌேீை, இயந்ேிரவியல் ைற்றும் உஷ்ண இயல்புைள் பாிதசாேிக்ைப்பட்டன. 

ைலிக்ைட் ஓடுைள், அஸ்பஸ்தடாஸ் ேைடுைள் ைற்றும் தநருக்ைப்பட்ட சீதைந்து 

ஆைிய இைங்கையில் தபாதுவாை பயன்படுத்ேப்படும் கூகர வகைைள் இைங்கை 

ேர நிர்ணய நிறுவை நியைங்ைளுக்ைகைய பாிதசாேிக்ைப்பட்டன. 

 

4. இைங்கையில் அனர்த்ே ோங்குேிறனுள்ள சமூை ைட்டிடங்ைளுக்ைான 

முழுகையான அணுகுமுகற-ைண்சாிவு அனர்த்ேங்ைளுக்ைானது; NBROஇன் 

ைண்டுபிடிப்பு 

அண்கைக்ைாைங்ைளில் ைண்சாிவானது ைக்ைளின் நாளாந்ே வாழ்க்கையிகன 

அடிக்ைடி பாேிக்கும் அனர்த்ேைாை ைாறிவருைிறது. தைலும் ைண்சாிவினால் 

ைக்ைளின் உயிர், தசாத்துக்ைள் ைற்றும் சூழகை தபாிதும் பாேிக்ைின்றன. இந்ே 

ஆய்வின் ைீழ் ேற்தபாது ைாணப்படும் சட்டம் ைற்றும் ைற்றும் நகடமுகறைள் 

என்பன ஆராயப்பட்டு ஒரு முழுகையான அணுகுமுகறயின் ைீழ் அனர்த்ே சமூை 

நிகையதைான்று நிர்ைாணிக்ைப்பட்டது.  

 

5. முன்வார்ப்பு ைட்டிட முகறயின் வடிவகைப்பு ைற்றும் விருத்ேி:  

அண்கைக்ைாைங்ைளில் முன்வார்ப்பு ைட்டிடங்ைள் ைிை பயனுள்ளோைவும் 

குறுங்ைாைத்ேில் நிர்ைாணிக்ை கூடியகவயாைவும் உள்ளன. அத்துடன் குகறந்ே 

மூைப்தபாருட்ைளுடன் இவற்கற நிர்ைாணிக்ை முடியும். முன்வார்ப்பு 

ைட்டிடங்ைளின் உள்ளை உஷ்ண நிகைகைைள் ைற்றும் சூழல் இயல்புைள் 

ஆைியன வழக்ைைான ைட்டிடங்ைளின் இயல்புைளுடன் ஒப்பிடப்பட்டன. பின்னர் 

ைணனி ஒப்புருக்ைள் உருவாக்ைப்பட்டு அவற்றின் மூைதை தைற்குறிப்பிட்ட 

ழக்ைைான ைட்டிடங்ைளின் இயல்புைளுடன் முன்வார்ப்பு ைட்டிட இயல்புைள் 

ஒப்பிடப்பட்டன. 

 



NBRO ஆண்டறிக்கை 2015 

 

NBRO/ AR/ பக்ைம் 21  

 

6.  ோழ்நிைப்பகுேிைளின் அனர்த்ே ோங்குேிறனுள்ள வீடுைளுக்ைான நிைக்ைீழ் 

புவித்தோழில்நுட்ப தேசப்படைாக்ைல்: 

ோழ் நிைப்பகுேிைளில் வீடுைகள நிர்ைாணிக்கும் தபாது அப்பகுேிைளின் நிைக்ைீழ் 

ேன்கைைளின் தைாசைான நிகை ைாரணைாை பல்தவறு பிரச்சகனைகள 

எேிர்தநாக்ை தவண்டியுள்ளது. அப்பகுேிைளில் நிைவும் நிைப்பற்றாக்குகற 

ைற்றும் அேிைாித்துவரும் ைக்ைள் தோகை ைாரணைாை இவ்வாறான 

பிரச்சகனைகள சாியான முகறயில் அனுைானித்து உாிய தபாறியியல் 

ேீர்வுைகள வழங்ை தவண்டியுள்ளது. இந்ே ஆய்வின் ைீழ்  NBROஇனால்ைடந்ே 

ஆண்டுைளில்  தைற்தைாள்ளப்பட்ட ஆழ்துகள ஆய்வுைள் தோடர்பான 

ேைவல்ைள் தசைாிக்ைப்பட்டு தைாழும்பு ைாநைர சகபக்ைான நிைக்ைீழ் தேசப்படம் 

ேயாாிக்ைப்பட்டது. இந்ே தேசப்படம் மூைம்  எத்ேகைய ைட்டிட நிர்ைாண 

தசயற்த்ேிட்டங்ைகள ஆரம்பிக்ை முன்னரும் நிைக்ைீழ் ேன்கைைகள 

ஆராய்ந்ேறிந்து தைாள்ள முடியும்.  

 

 

 

7. யை சிறுதபாைத்ேில் வறட்சியின் பாேிப்புக்ைகள குகறக்ைவும் வறுகைகய 

ஒழிக்ைவும் நீர்ப்பாசன நீாின் தபாருளாோர  முக்ைியத்துவத்கே 

தபணுவேற்குைான அனர்த்ே இடர் ஆளுகை:  

இந்ே ஆய்வின் மூைம் தைாகட ைாைத்ேின் தபாது வறட்சி ைற்றும் 

அடிக்ைடிதயற்படும் நீர்ப்பற்றாக்குகற ஆைியவற்றினால் ஏற்படும் ோக்ைமும் 

வாய்க்ைால்ைளில் நீகர பங்ைிடுவேில் உள்ள பிரச்சகனைள் தோடர்பாைவும் 

ஆராயப்பட்டது. தைலும் பயிர் பல்வகைப்படுத்ேல் ஊடாை உைர் வைய 

விவசாயிைளின்  வருைானத்கே அேிைாிக்கும் முகறைள் பற்றியும் 

ஆராயப்பட்டது. ஹுறுலுதவவ பகுேிகய அடிப்பகடயாை தைாண்டு 

அங்ைிருக்ைக்கூடிய நீதராகடைளின் நீர் அளவீடுைள் தோடர்ச்சியாை 

தசைாிக்ைப்பட்டு ைட்டகைக்ைப்பட்ட தைள்விப்பத்ேிரம் மூைம் ேைவல்ைள் 

தசைாிக்ைப்பட்டன. இத்ேைவல்ைகள அடிப்பகடயாை தைாண்டு ைணனி 

ைாேிாிைள் உருவாக்ைப்பட்டு பகுப்பாய்வு தைற்தைாள்ளப்பட்டது. இவற்றின் 

மூைம் பைிரப்படும் வாய்க்ைல்ைளினூதட  தவவ்தவறு இடங்ைளுக்கு 

தபாருத்ேைான பயிர் பல்வகைகை ஆராயப்பட்டது. இந்ே ஆய்விற்கு 

சைாந்ேரைாை ஹுறுலுதவவ நீர்ப்பாசன உட்ைட்டகைப்பு வசேிைளின் முேலீட்டு 

வருவாய் வீேமும் ைணிக்ைப்பட்டது. அத்துடன் தநல் உற்பத்ேி ைற்றும் 

நீர்ப்பாசனத்ேிற்ைான நீாின் ைிகடப்பனவு என்பனவற்றிற்ைிகடயிைான 

தோடர்பு மூைம் நீர்ப்பாசனத்ேின் விகனத்ேிறகன அேிைாிப்பேன் தேறிய 

நன்கைைள் ைணிக்ைப்பட்டது. 

 

8. உைர்வைய குடியிருப்புக்ைள் உள்ளை உஷ்ண நிகை தோடர்பில் தைற்தைாள்ள 

தவண்டிய சிறிய அகைப்பு ைாற்றங்ைள் தோடர்பான ஆய்வு (ஹுறுலுதவவ 

தோடர்பானது) 

நாட்டின் உைர்வைய பகுேிைளின் ைட்டிடங்ைளில் உள்ளை உஷ்ண நிகை ைிை 

முக்ைிய பிரச்சகனயாை விளங்குைிறது. இேகன ைாற்று வடிவகைப்பு உத்ேிைள் 

மூைம் எேிர்தைாள்ள முடியும். இந்ே ஆய்வில் ஒரு குறிக்ைப்பட்ட பகுேியிலுள்ள 

ேற்தபாகேய ைட்டிடங்ைளின் உஷ்ண நிகைகய பாேிக்ை கூடிய பல்தவறு 

ைாரணிைள் ஆராயப்பட்டன.  இேற்ைகைய உைர்வைய ைட்டிட நிர்ைாணிப்பின் 

தபாது பின்பற்ற தவண்டிய விடயங்ைகள உள்ளடக்ைிய வழிைாட்டி ஒன்கற 

ேயாாிக்கும் தநாக்ைில் விபரைான வடிவகைப்பு யுக்ேிைள் ேயாாிக்ைப்பட்டன. 

 

9. ைனிே நடவடிக்கைைளால் ஆற்றுப்பள்ளத்ோக்குைளின் தசயற்பாடுைள் ைற்றும் 

நீர் ேரம் ைீது ஏற்படும் ோக்ைங்ைள் பற்றிய ஆய்வு: 

சூழல் ோங்குேிறன் நீதராகடைளின் நீாின் ேரத்கே ேீர்ைானிக்கும் முக்ைிய 

ைாரணியாை விளங்குைின்றது. ஏதனனில் நீாின் ேரைானது அேன் 

ஆற்றுப்பள்ளத்ோக்ைின் சூழலிகச ைாரணிைளின் ேங்ைியுள்ளது. தபால்தைால்ை 

ஆற்றுப்பள்ளத்ோக்கு  ைற்றும் அேனுடன் இகணந்ே ஏழு துகண 

பள்ளத்ோக்குைளின் ஓடும் நீாின் ேரம் ஆராயப்பட்டு அவற்றின் ைீோன ைனிே 

தசயற்பாடுைளின் ோக்ைம் ைணிக்ைப்பட்டது.    
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2016ஆம் ஆண்டிலும் தோடரவுள்ள 2015இற்ைான ஆராய்ச்சி அபிவிருத்ேி தசயற்த்ேிட்டங்ைள் 

 
1. ைட்டிட ைழிவுைள் ைற்றும் நிகைப்படுத்ேிய நிைம் ஆைியவற்கற பயன்படுத்ேி இகடயீட்ட பைகைைகள அகைத்ேல்: 

பாரம்பாிய ைட்டிட மூைப்தபாருட்ைளின் அளவுக்ைேிைைான சுரண்டகை 

ைட்டுப்படுத்ே ைாற்றீடான மூைப்தபாருட்ைகள அறிமுைம் தசய்ய தவண்டியது 

அவசியைாகும். அத்துடன் ைழிவு ைட்டிட மூைப்தபாருட்ைகளயும் 

ைீளப்பயன்படுத்ே தவண்டியது அவசியைாகும்.  இேகன ைருத்ேில் தைாண்டு 

ைட்டிட உகடவு ைழிவுைள் ைற்றும் பைைாை இறுக்ைிய ைண் ஆைியவற்கற 

தைாண்டு நிர்ைாணிக்ைப்பட்ட சுவர்ைளின் பைம் ைற்றும் அவற்றின் ஒத்ேிகசவு 

ஆைியன பாிதசாேிக்ைப்பட்டன. இந்ே ஆய்வு தைாரட்டுவ 

பல்ைகைக்ைழைத்துடன் இகணந்து தைற்தைாள்ளப்பட்டது. இேற்கு 

சைாந்ேரைாை தைற்தைாள்ளப்பட்ட இன்தனாரு ஆய்வில் 

ைீள்சுழற்சிக்குட்படுத்ேப்பட்ட நிர்ைாண ைழிவு ைற்றும் பைைாை இறுக்ைிய ைண் 

ஆைியவற்கற தைாண்டு உருவாக்ைப்பட்ட சுவர்ைளும் தைாரட்டுவ 

பல்ைகைக்ைழைத்ேினால் பாீட்சிக்ைப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ைண்சாிவினால் பாேிக்ைப்பட்தடாகர ைீள்குடிதயற்றுவது தோடர்பான ேிட்டைிடல் தசயன்முகறகய ைீளாய்வு 

தசய்ேல்:  

ஒவ்தவாரு வருடமும் ைண்சாிவு ஆபத்துள்ள பகுேிைளில் வாழும் ைக்ைகள பாதுைாப்பான இடங்ைளில் குடிதயற்றுவது 

சவால்ைிக்ை ஒரு நடவடிக்கையாை விளங்ைிவருைிறது. அண்கைய ைண்சாிவு ைற்றும் சாய்வு பைவீனைகடேல் தபான்றன இந்ே 

நடவடிக்கைகய தைலும் சிக்ைைாக்ைி உள்ளன. இேனால் ேற்தபாது ைீள்குடிதயற்ற தசயற்பாடுைளின் ேிட்டைிடலுக்கு 

பின்பற்றப்படும் தசயன்முகறகய ைீளாய்வு தசய்ய ேீர்ைானிக்ைப்பட்டது. அேனடிப்பகடயில் ைீள்குடிதயற்றத்ேிற்ைான 

அவசியம் இருக்ைின்ற தபாேிலும் அேன் தபாது பின்பற்றப்படும் ைீள்குடிதயற்ற தசயல்முகறயில் பூரணைற்ற ேன்கை 

இருப்பது ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது. அத்துடன் இேனுடன் இகணந்து ைீாியாபத்கே ைண்சாிவினால் பாேிக்ைப்பட்தடாகர 

ைீள்குடிதயற்றுவேற்தைன பின்பற்றப்படும் ேிட்டைிடல் தசயல்முகறயும் ைீளாய்வு தசய்யப்பட்டது. 

 

 

3.  இைங்கையின் தபற்றி ைளிைண்ணின் ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்ட இரண்டாம் ேர இயல்புைள்:  

 
பீற் ைளிைண்ணின் இரண்டாம் ேர இயல்புைகள பாீட்சித்து அேகன பாாிய வீேிைளின் அகணைகள அகைப்பேற்கு 

பயன்படுத்துவது தோடர்பில் இந்ே ஆய்வின் ைீழ் ஆராயப்பட்டது. இந்ே ஆய்வானது 2016இலும் தோடர்ைிறது.   
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4. இைங்கையின் சாய்வுைளுக்கு  ைகழவீழ்ச்சி தசறிவின் குகறந்ே பட்ச வரம்பிகன நிர்ணயித்ேல்: 

 

ைகழவீழ்ச்சியின் தசறிவு அேிைாிப்பினால் தூண்டப்பட்டு உண்டாகும் ைண்சாிவானது 

இடத்துக்ைிடம் தவறுபடைாம். அடுத்து அகைவிடத்ேிற்ைகைவாை ேிட்ட அளகவைகள 

ேயாாித்து அவற்றிற்ைகைய ைண்சாிகவ ைண்சாிவின் நிைழ்ேைகவ முற்ைணிக்கும் இந்ே 

ஆய்வு ைண்சாிவு அனர்த்ே ஆபத்து குகறப்பில் முக்ைிய நடவடிக்கையாை விளங்குைிறது. 

இந்ே ஆய்வின் ைீழ் ேட்டு ஆய்வு ைருவிைகள பயன்படுத்ேி ைண்ணின் நீாியல் இயல்புைள் 

ஆராயப்பட்டது.   இேன் மூைம் ைண்ணின் நறுக்கு விகசயிகன அளவீட்டு தைாள்ள 

முடியும். இந்ே ஆய்வு தவலிப்பன்ன ைண்சாிவு அகைவிட பகுேியில் 

தைற்தைாள்ளப்பட்டது.  

 

5. ேியத்ேைாகவயில் உயிாியியல் தபாறியியல் முகறகைக்குட்படுத்ேப்பட்ட பசுகை சுவர் முகறகை:  

 
ைகைநாட்டு பகுேியிைகைந்துள்ள ேியத்ேைாவ நைரம் உள்ளூர் ைற்றும் தவளியூர் 

சுற்றுைாப்பயணிைகள அேிைம் ைவர்ந்ே இடைாகும். இந்நைரத்ேில் பைவீனைான 

சாய்வுைகள பைைாக்ை நிர்ைாணிக்ைப்பட்ட அகைப்புக்ைள் அழகு சார்ந்ேோைவும் 

ைவர்ச்சி உகடயோைவும் அகைக்ைப்பட்டன. இந்ே ஆய்வின் ைீழ் சாய்வுைளின் 

தைற்பரப்கப தோிவு தசய்யப்பட்ட பச்கச ோவரங்ைகள தைாண்டு அழைாக்குவது 

தோடர்பாை ஆராயப்பட்டது.  

  

 

 

6. ைற்சுரங்ை துைள்ைளில் இருந்து தைற்தைாள்ளப்பட்ட ஆயத்ே ைைப்பு ைற்ைாகர:  

 
இந்ே ஆய்வின் ைீழ் சுரங்ை ைற்பாகற துைள்ைள் ைற்றும் உகடக்ைப்பட்ட பாகற 

ைணல் ஆைியவற்கற ஆற்று ைணலுக்கு பேிலீடாை பயன்படுத்ேி ஆயத்ே ைைப்பு 

ைற்ைாகரயிகன ேயாாிப்பது தோடர்பாை ஆராயப்பட்டது. சுரங்ை ைற்பாகற 

துைள்ைள் ைற்பாகற உகடப்பின் தபாது தவளியாகும் ைழிவுைளாகும். இந்ே 

ஆய்வில் ஆயத்ே ைைப்பு ைற்ைாகர ேயாாிப்பின் தபாது பின்பற்ற தவண்டிய ைைகவ 

விைிேங்ைள் தோடர்பில் ஆராயப்பட்டது. இந்ே ஆய்வு 2016ஆம் ஆண்டிலும் 

தோடரும்.  
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NBROஇனால் நடாத்ேப்பட்ட விழிப்புணர்வு ைற்றும் பயிற்சி நடவடிக்கைைள்  

 
1. அனர்த்ே ோங்குேிறனுள்ள வீட்டு நிர்ைாணம் தோடர்பில் தைாத்ேனார்ைளுக்ைான பயிற்சி 

இரத்ேினபுாி, பதுகள, நுவதரலியா. ஹம்பாந்தோட்கட, ைளுத்துகற ைற்றும் தபாைனறுகவ ஆைிய பகுேிைளில் அனர்த்ே 

ோங்குேிறனுள்ள வீடகைப்பு நிர்ைாணம் தோடர்பில் தைாத்ேனார்ைளுக்ைான பயிற்சி வழங்ைப்பட்டது. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

2. ைண்சாிவு ஆபத்துள்ள பகுேிைளில் அனர்த்ே இடர்க்குகறப்புக்தைன தைற்தைாள்ள தவண்டிய நடவடிக்கைைள் 

தோடர்பில் ைிராைதசவைர்ைளுக்ைான பயிற்சி  

பதுகள ைற்றும் ைளுத்துகற ைாவட்ட ைிராை தசகவயாளர்ைளுக்கு ைண்சாிவு ஆபத்துள்ள பகுேிைளில் ைனிே குடிதயற்றங்ைள் 

தோடர்பில் தைற்தைாள்ள தவண்டிய அனர்த்ே இடர்க்குகறப்பு நடவடிக்கைைள் ைற்றும் அனர்த்ே முைாகைத்துவம் பற்றிய 

பயிற்சி அளிக்ைப்பட்டது. ைண்சாிவு என்றால் என்ன?, ைண்சாிகவ எவ்வாறு இனம்ைாணைாம், ைண்சாிவின் பாேிப்புக்ைகள 

எவ்வாறு குகறக்ைைாம், ைண்சாிவு இடர் ைேிப்பீடு தசயல்முகற ைற்றும் அனர்த்ே ோங்குேிறனுள்ள வீடகைப்பு நிர்ைாண 

முகறைள் பற்றி இந்ே பயிற்சிைளில் விளக்ைைளிக்ைப்பட்டது.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. நுவதரலியா ைற்றும் பதுகள ைாவட்ட நைர அபிவிருத்ேி அேிைார சகபயின் ேிட்டைிடல் அலுவைைர்ைளுக்ைான 

பயிற்சி  

 

நைர அபிவிருத்ேி ேிட்டங்ைளில் 

NBROஇன் ைண்சாிவு ஆபத்து ைற்றும் 

இடர் தேசப்படங்ைகள 

ஒருங்ைிகணப்பது தோடர்பில் இந்ே 

பயிற்சி தசயைைர்வுைகள நைர 

அபிவிருத்ேி அேிைார சகப ைற்றும் 

தேசிய ைட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

ஆைியன ஒன்றிகணந்து ஏற்பாடு 

தசய்ேன. அேனடிப்பகடயில் 

நுவதரலியா ைற்றும் பதுகள ைாவட்ட 

நைர அபிவிருத்ேி அேிைாரசகபயின் ேிட்டைிடல் அலுவைைர்ைளுக்கு 29ஆம் ேிைேி தசப்தடம்பர் ைாேம் 2015ஆம் ஆண்டு 

நுவதரலியா இைங்கை சுற்றுைா அபிவிருத்ேி அேிைாரசகப விடுேியில் தசயைைர்வு இடம்தபற்றது.  
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 பிரோன ஆதைாசகன தசயற்த்ேிட்டங்ைள் 

 
நீர்த்தேக்ைங்ைளின் நீாின் ேரம் ைற்றும் அகடயல்ைள் தோடர்பான ஆய்வு 

இந்ே ஆய்வானது நீர்ப்பாசன ைற்றும் நீர்வள முைாகைத்துவ  அகைச்சின் அகணக்ைட்டு பாதுைாப்பு ைற்றும் நீர்வள 

முைாகைத்துவ தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ் தைற்தைாள்ளப்பட்டது. இந்ே ஆய்வின் ைீழ் தைற்தைாள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைைள் 

ைீழ்வருைாறு;  

 நீாின் ேரம் தோடர்பான ேரவுத்ேளங்ைகள பகுப்பாய்வு தசய்ேல்- தைாத்ைகை, தபால்தைால்ை ைற்றும் ைைாதவவ 

 ஓகட வடிைால்ைள் ைற்றும் நீர்த்தேக்ைங்ைளின் நீாின் ேரத்ேிகன ைண்ைாணித்ேல்- தைாத்ைகை, தபால்தைால்ை 

ைற்றும் ைைாதவவ 

 தபால்தைால்கை நீர்த்தேக்ைத்ேிற்கு ஓகடவடிைால் முைாகைத்துவ ேிட்டத்ேிகன ேயாாித்ேல் 

 தபால்தைால்கை, இங்ைினிைிட்டிய, ைைாதவவ, ரந்ேம்தப ஆைிய பகுேிைளுக்ைான ஆழ்ைடல் அளவியல் 

 ைைாவலி அபிவிருத்ேி அேிைார சகபக்கு நீாின் ேர ைண்ைாணிப்பு ைற்றும் ஆழ்ைடல் அளவியல் ஆைியவற்றுக்கு 

அவசியைான ைருவிைகள தைாள்வனவு தசய்ேல் 

 

 

 

 

 

 

 

 
இைங்கையின் பிரோன நைரங்ைளின் வாயுவின் ேரத்ேிகன ஆய்வு தசய்ய எேிாிகட வாயு ேரக்ைண்ைாணிப்பு 

தோழில்நுட்பத்கே பயன்படுத்ேி தைாள்கை ைற்றும் தசயல்முகறயிகன உருவாக்குேல் 

 

தைாட்டார் தபாக்குவரத்து ேிகணக்ைளம் ைற்றும் சுற்றாடல் ைற்றும் இயற்கை வள அகைச்சு ஆைியவற்றுடன் இகணந்து   

NBRO இந்ே ஆய்விகன தைற்தைாண்டது. வளியின் ேரம் தோடர்பிைான ேரவுைள் இனம்ைாணப்பட்ட நைரங்ைளில் 

தசைாிக்ைப்பட்டு வாைனங்ைளின் புகை தவளிதயற்றத்ோல் வளிைண்டலுத்துக்கு ஏற்படும் பாேிப்புக்ைள் வாைன புகை 

தவளிதயற்ற பாிதசாேகன ேிட்டத்ேிகன அடிப்பகடயாை தைாண்டு ஆராயப்பட்டது. 

 

நிேி: வாைனங்ைகள பேிவு தசய்யும் தபாோன வாைன புகை பாிதசாேகன நிேி\ 

தநாக்கு: பிரோன நைரங்ைளில் வளிைண்டை வாயுவின் ேரம் தோடர்பிைான ேரவுேளத்கே உருவாக்குேல் 

இைக்கு: நைர வளி ைண்டை ேர முைாகைத்துவம் ைற்றும் வாைன புகை பாிதசாேகன குகறப்பிற்ைான தபாக்குவரத்து 

ேிட்டைிடல் ஆைியன தோடர்பில் ேீர்ைானம் தைற்தைாள்ள ேரவுைகள தசைாித்து பகுப்பாய்வு தசய்ேல் 

 

தசயற்த்ேிட்ட கூறுைள்: 

1. தைாழும்பு, ைம்பஹா, ைளுத்துகற, இரத்ேினபுாி ைற்றும் ைாலி (ஒதுக்ைீடு-ரூபா 1.90 ைில்லியன் 2012-2013 

ைாைப்பகுேி) 

2. ைண்டி, குருநாைல், அனுராேபுரம் ைற்றும் பதுகள (ஒதுக்ைீடு-ரூபா 1.50 ைில்லியன் 2013-2014 ைாைப்பகுேி) 

 

ஆய்வு தசயல்முகற; தைாழும்பு (19 இடங்ைள்), ைம்பஹா (11 இடங்ைள்), ைளுத்துகற (05 இடங்ைள்), இரத்ேினபுாி (11 இடங்ைள்), 

ைாலி  (06 இடங்ைள்), தஹாரகண (05 இடங்ைள்) தபான்ற வித்ேியாசைான பல்தவறு சூழல் ேன்கைைகள தைாண்ட நைர 

பகுேிைள் தோிவு தசய்யப்பட்டு  SO2 ைற்றும் NO2 ஆைியவற்றின் ைாோந்ே சராசாி ைட்டங்ைள் அளவிடப்பட்டன. 

 

 

 

 

  

வளியின் ேர ைேிப்பீடு 

நீர்த்தேக்ைங்ைளின் நீாின் ேரத்ேிகன ைண்ைாணித்ேல் 
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 புவித்தோழில்நுட்ப ஆய்வு தசயற்த்ேிட்டங்ைள் 

 

NBRO நாட்டின் முக்ைிய உட்ைட்டகைப்பு அபிவிருத்ேி தசயற்த்ேிட்டங்ைளுக்கு புவித்தோழில்நுட்ப தபாறியியல் ஆய்வு 

தசகவைகள வழங்ைியது. இந்ே தசயற்பாடுைளில் நிை ஆய்வுைள், புவியியல் மூைப்தபாருட்ைளின் பாிதசாேகனைள் ஆைியன 

நிறுவனத்ேின் ேரம்வாய்ந்ே ஆய்வு கூடம் ைற்றும் தபாறியியல் வடிவகைப்பு ஆைியவற்கற தைாண்டு தைற்தைாள்ளப்பட்டது. 

தைலும் ஆய்வு நடவடிக்கையாை ேங்குைண், பரந்ே ைண் ைற்றும் தசற்று ைண் ஆைியவற்றின் தசயற்பாட்டு இயல்புைகள 

அறிந்து தைாண்டு அவற்றிற்தைன பயன்படுத்ே தவண்டிய நிர்ைாண தோழில்நுட்ப முகறைளும் ஆராயப்பட்டது.  

(1) ைரந்ேிதயை ைண்சாிவு ேணிப்பு நடவடிக்கைக்ைான ைண் தோடர்பான ஆய்வுைள் 

தசகவயுறுனர்;    ைண்சாிவு இடர் குகறப்பு ைற்றும் முைாகைத்துவ பிாிவு 

ஆய்வு தசய்யப்பட்ட ஆழ்துகளைள்: 17 

தசயற்த்ேிட்ட ைாைப்பகுேி:   05.07.2015 - 20.09.2015 

தசயற்த்ேிட்ட தசைவு:   6.8 ைில்லியன் 

தசயற்த்ேிட்ட தபாக்கு:  நிகறவு      
(2) ைாகும்புற பகுேியில் நிர்ைாணிக்ைப்படவுள்ள பல்முைட்டு நிகையத்ேிற்ைான நிை தைம்படுத்ேல் நடவடிக்கைைள்  

தசகவயுறுனர்:    பாதுைாப்பு ைற்றும் நைர அபிவிருத்ேி அகைச்சு 

தசயற்த்ேிட்ட ைாைப்பகுேி:   ஆனி 2015 முேல் ஐப்பசி 2015 

தசயற்த்ேிட்ட தசைவு:   2.8 ைில்லியன் 

தசயற்த்ேிட்ட தபாக்கு:   85% நிகறவு 

(3) தேற்கு அேிதவை தநடுஞ்சாகையின் 114ைி.ைீ கைல்ைல்லில் உள்ள தைாக்ைாதுவ ைண்சாிவிகன சீர் தசய்வேற்ைான 

விாிவான புவித்தோழில்நுட்ப ஆய்வுைள் 

தசகவயுறுனர்:    வீேி அபிவிருத்ேி அேிைாரசகப 

ஆய்வு தசய்யப்பட்ட ஆழ்துகளைள்: 07 

தசயற்த்ேிட்ட ைாைப்பகுேி:   05.10.2015-26.10.2015 

தசயற்த்ேிட்ட தசைவு:   4.0 ைில்லியன் 

தசயற்த்ேிட்ட தபாக்கு:   நிகறவு 

(4) தேற்கு அேிதவை தநடுஞ்சாகையின் 114ைி.ைீ கைல்ைல்லில் உள்ள தைாக்ைாதுவ ைண்சாிவு பகுேியின் நிை ஈர்ப்பு 

வடிைால் தைம்படுத்ேல் 

தசகவயுறுனர்:    வீேி அபிவிருத்ேி அேிைாரசகப 

ஆய்வு தசய்யப்பட்ட ஆழ்துகளைள்: 45 

தசயற்த்ேிட்ட ைாைப்பகுேி:   26.10.2015-02.12.2015 

தசயற்த்ேிட்ட தசைவு:   21 ைில்லியன் 

தசயற்த்ேிட்ட தபாக்கு:   நிகறவு  

(5) ஹக்ைை ைண்சாிவிற்ைான புவித்தோழில்நுட்ப ஆய்வு 

தசகவயுறுனர்:    ைண்சாிவு இடர் குகறப்பு ைற்றும் முைாகைத்துவ பிாிவு 

ஆய்வு தசய்யப்பட்ட ஆழ்துகளைள்: நிகறவு தசய்யப்பட்டகவ (06), ைீேி (04) 

தசயற்த்ேிட்ட ைாைப்பகுேி:   03.11.2015-25.02.2016 

தசயற்த்ேிட்ட தசைவு:   4.3 ைில்லியன் 

தசயற்த்ேிட்ட தபாக்கு:   நகடதபற்று தைாண்டிருக்ைிறது   

புவித்தோழில்நுட்ப ஆய்வு நகடதபறும் தபாது 
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 ஏகனய வருைானம் ஈட்டும் தசயற்பாடுைள்   

 
ைண்சாிவு ஆய்வுைள் ைற்றும் தசகவைள், புவித்தோழில்நுட்ப தபாறியியல், தசயற்த்ேிட்ட முைாகைத்துவ தசகவைள், ைட்டிட 

மூைப்தபாருட்ைள், ைனிே குடிதயற்ற ேிட்டைிடல் ைற்றும் சூழல் முைாகைத்துவம் தபான்ற துகறைளில் தோழில்நுட்ப 

ஆதைாசகன தசகவைகள நிறுவனம் வழங்ைியது. இேன் ைாரணைாை நிறுவன நிேியியல் ஸ்ேிரத்ேன்கை தைம்பட்டது. NBRO 

வழங்ைிய பாிதசாேகன ைற்றும் ஆதைாசகன தசகவைளின் சுருக்ைம் ைீதழ ேரப்பட்டுள்ளது. 

 

 

தசயற்பாடு/பிாிவு ஆதைாசகன 

தசகவைள் 

பாிதசாேகன 

தசகவைள் 

ஈட்டப்பட்ட 

தைாத்ே வருைானம் 

(ரூபா ைில்லியன்) 

ைண்சாிவு ஆய்வுைள் ைற்றும் இடர் முைாகைத்துவ பிாிவு 
550 - 34.4 

புவித்தோழில்நுட்ப தபாறியியல் ைற்றும் பாிதசாேகன பிாிவு 70 107 100.6 

சூழல் ைற்கைைள் பிாிவு  5 530 55.4 

ைட்டிட மூைப்தபாருள் ஆராய்ச்சி ைற்றும் பாிதசாேகன பிாிவு 
- 2746 45.6 

தசயற்த்ேிட்ட முைாகைத்துவ பிாிவு 130 - 17.8 

ைனிே குடிதயற்ற ேிட்டைிடல் ைற்றும் பயிற்சி பிாிவு 
17 - 6.7 

தவளிநாட்டு நிேியுேவியிைான தசயற்த்ேிட்டங்ைள் 2 - 36.0 

நிறுவன கூட்டாண்கை பிாிவு   14.9 

தைாத்ேம் 774 3,383 311.4 
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தவளிநாட்டு அல்ைது உேவி வழங்குனர்ைளின் இகணவாக்ைத்ேிைான தசயற்த்ேிட்டங்ைள்  

NBRO - NGI தோழில்நுட்ப கூட்டுறவுச் தசயற்த்ேிட்டம் 

 

NBRO உைை பிரசித்ேி தபற்ற தநார்தவ புவித்தோழில்நுட்ப 

நிறுவனத்துடன் இகணந்து "ைாைநிகை ைாற்றத்ோல் 

உருவாகும் இயற்கை அனர்த்ேங்ைகள ேணிக்கும் 

கூட்டுச்ச்தசயற்த்ேிட்டம்" ஒன்கற ஆரம்பித்ேது. இந்ே 

கூட்டிகணவு மூைம் இரு ேரப்புக்ைளும் (NBRO ைற்றும் NGI) 

புவியியல் சார்ந்ே ஆபத்துக்ைள் குறிப்பாை ைண்சாிவு ைற்றும் 

அேனுடன் இகணந்ே பிரச்சகனைளுக்கு ேீர்வு ைாண்பது 

தோடர்பில் ேத்ேைது அனுபவங்ைகள பைிர்ந்து தைாண்டன.  

இந்ே தோழில்நுட்ப கூட்டிகணவின் ைீழ் NGI ைற்றும் தநார்தவ 

புவிச்சாிேவியல் நிறுவனம் ஆைியன ஒன்றிகணந்து  INSAR 

தசய்ைேி படங்ைள் ைற்றும் வான் வழி நிழற்படங்ைள் 

ஆைியவற்கற வியாக்ைியானம் கூறும் தசயற்பாடு 

நிைப்பிளவுைளால் பாேிக்ைப்பட்ட பகுேிைளுக்கு 

தைற்தைாள்ளப்பட்டது.  

2015ஆம் ஆண்டில் யாழ்குடாநாட்டு பகுேியில் நிைத்ேடி நீாில் 

எண்தணய் ைைந்ேகை தோடர்பிைான ஆய்வு NGI  

நிபுணர்ைளால் தைற்தைாள்ளப்பட்டது. இந்ே ஆய்வின் அறிக்கை 

வடைாைாணத்ேின் உாிய நிறுவனங்ைள் ைற்றும் அேிைாாிைளிடம் 

சைர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

தைலும் ஒரு NGI நிபுணர் குழு ஆளில்ைா சிறிய ரை 

விைானங்ைகள பயன்படுத்ேி முப்பாிைாண தேசப்படங்ைகள 

ேயாாித்ேல் தோடர்பில் NBRO அலுவைைர்ைளுக்கு பயிற்சி 

அளித்ேது. தைலும் ைண்ணின் ஈரலிப்பு ேன்கைகய 

அளவிடக்கூடிய ைருவியுடன் இகணந்ே சுயைாை 

இயங்ைக்கூடிய ைகழைானிைள் அன்பளிப்பாை வழங்ைப்பட்டன. 

அன்பளிப்பாை வழங்ைப்பட்ட ைகழைானிைள் ைாத்ேகள 

பகுேியில் தபாருத்ேப்பட்டு NBROஇன் ைண்சாிவு ஆபத்து 

முன்னறிவிப்பு முகறகையில் தபாருத்ேப்பட்டுள்ளது.  

தைலும் இந்ே தோழில்நுட்ப கூட்டிகணவின் ைீழ் NBRO 

அலுவைைர்ைளுக்கு NGIஇனால் தநார்தவயில் நிைத்கே 

ஊடுருவி தைற்தைாள்ளும் ஆய்வுைள், நிைப்பிளவுைள் ைற்றும் 

நிைத்கே சீர் தசய்ேல் ஆைிய பயிற்சிைள் தைற்தைாள்ளப்பட்டன.  

தைாழும்பிலுள்ள தநார்தவ தூேரைம் இேற்ைான நிேியுேவிகய 

வழங்குைிறது.  

தநார்தவயில் பயிற்சி தபற்ற NBRO 

அலுவைைர்ைள் 

ரத்தோட்கடயின் முப்பாிைாண படம் 
 

ஆளில்ைா விைான படங்ைள் 
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NBRO-VIEE தோழில்நுட்ப கூட்டு ஒத்துகழப்பு தசயற்த்ேிட்டம் 

NBRO ஐக்ைிய அதைாிக்ைாவின் வண்டர்பில்ட் சக்ேி ைற்றும் சுற்றாடல் நிறுவனத்துடன் (Vanderbilt Institute for Energy and 

Environment (VIEE)) இகணந்து "இைங்கையின் ைகழவீழ்ச்சியின் தபாக்ைிற்ைகைய விவசாயம் தோடர்பான ேீர்ைானங்ைகள 

தைற்தைாள்ளலும் ஏற்புத்ேிறனும் (Agricultural Decision-making and Adaptations to the Precipitation Trends in Sri Lanka-

ADAPT-SL)" எனும் தசயற்த்ேிட்டத்கே 2012ஆம் ஆண்டு முேல் நகடமுகறப்படுத்ேி வருைிறது. இந்ே ஆய்வானது பிராந்ேிய 

ைட்ட வறட்சி சுட்டிைகள உருவாக்ைி அேன் மூைம் குறுங்ைாை ைற்றும் நீண்ட ைாை வறட்சி நிைகைைகள முற்ைணிப்பு 

தசய்வேகன தநாக்ைாை தைாண்டுள்ளது. நீர்த்ேட்டுப்பாடு ேற்தபாது வளர்ந்து வரும் பிரச்சகனயாை உள்ளது. இேன் 

ைாரணைாை விவசாயிைளும் பாரம்பாிய விவசாய முகறைகள கைவிட்டு சூழ்நிகைக்தைற்ப நீாிகன முைாகைதசய்யும் 

வகையில் புேிய முகறைகள ைகடப்பிடிக்ை தவண்டிய நிகைக்கு ேள்ளப்பட்டுள்ளனர். 

வண்டர்பில்ட் பல்ைகைக்ைழைம் ைற்றும் தைாதைாராதடா பல்ைகைக்ைழைம் ஆைியவற்றில்  ைைாநிேிப்பட்ட ைற்கையிகன 

தைற்தைாள்ளும் இரு ைாணவர்ைள் VIEE  நிபுணர்ைளின் வழிைாட்டல் ைற்றும் NBRO அலுவைைர்ைளின் அனுசரகணயுடன் 5 

ஆவணி 2015 தோடக்ைம் 31 ஐப்பசி 2015 வகர அனுராேபுரம் ைற்றும் தபாதைானறுகவ பகுேிைளில் ைளப்பணிைகள 

தைற்தைாண்டனர். தைலும் அவர்ைள் பண்பார்ந்ே ஆய்வுைள் ைற்றும் ேரவு தசைாிப்பு நடவடிக்கைைகள 

ஹுருலுதவவ/ைைன்பிந்துனுதவவ பகுேிைளில் தைற்தைாண்டனர். இந்ே தசைாிக்ைப்பட்ட ேைவல்ைள் விவசாயிைளிடைிருந்து 

தபறப்பட்ட ேைவல்ைகள தைாண்டு சாிபார்க்ைபப்ட்டது. அத்துடன் இவ்வாறு தைற்தைாள்ளப்பட்ட பகுப்பாய்வு முடிவுைகள 

தைாண்டு உைர்வைய விவசாயிைள் ைாைநிகை ைாற்றத்ேிற்கு முைம்தைாடுப்பது தோடர்பில் தைற்தைாள்ள தவண்டிய 

தைாள்கை ாீேியான ைாற்றங்ைள் ஆராயப்பட்டன.  

 

 

 

 

 

  

ைளப்பணிைகள தைற்தைாள்ளும்தபாது 
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UNDP-NBRO தோழில்நுட்ப கூட்டிகணவினாைான ைண்சாிவு முற்ைணிப்பு ைற்றும் முன்தனச்சாிக்கை முகறகைகய 

தைம்படுத்தும் தசயற்த்ேிட்டம் 

2013 இல் ஆரம்பிக்ைப்பட்ட இந்ே தசயற்த்ேிட்டம் 2015ஆம் ஆண்டிலும் தோடர்ந்ேது. இந்ே தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ்  சுயைாை 

இயங்கும் ைகழ அளவிடும் ைருவிைள் ைாலி, ைண்டி, தைைாகை, குருணாைல், ைாத்ேகற, ஹம்பாந்தோட்கட, தைானராைகை 

ைற்றும் இரத்ேினபுாி ைாவட்டங்ைளில் முன்னதர தோிவுதசய்யப்பட்ட இடங்ைளில் தபாருத்ேப்பட்டன.  ேற்தபாது இந்ே 

நிகையங்ைள் முழுகையாை இயங்குவதுடன் NBROஇன் முன்தனச்சாிக்கை முகறகை வகையகைப்புடனும் 

இகணக்ைப்பட்டுள்ளன. இந்ே தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ் 2016இல் தைலும் 160 சுயைாை இயங்கும் ைகழைானிைகள தபாருத்ே 

ேீர்ைானிக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்ே தசயற்த்ேிட்டம் 2015இல் நிகறவகடயும். அத்துடன் இது குறித்ே ைாவட்டங்ைளிலுள்ள 

ைிராைிய ைக்ைளுக்கு பயனுள்ளோை அகையும். 

 

2015இல் தபாருத்ேப்பட்ட சுயைாை இயங்ை கூடிய ைகழைானிைளின் விபரம்; 

 ைளுத்துகற ைாவட்டம்-    05 

 ைாலி ைாவட்டம்-    05 

 ைாத்ேகற ைாவட்டம்-   05 

 ஹம்பாந்தோட்கட ைாவட்டம்-  03 

 தைானராைகை ைாவட்டம்-   03 

 இரத்ேினபுாி ைாவட்டம்-   19 

  
  

அம்பிலிப்பிட்டிய ைற்றும் இங்ைிாிய பகுேிைளில் தபாருத்ேப்பட்ட சுயைாை இயங்ை கூடிய ைகழைானிைள்  
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ைண்சாிவு ேணிப்பு தசயற்த்ேிட்டங்ைள் (தவளிநாட்டு உேவி ைற்றும் தோழில்நுட்ப கூட்டிகணவு) 

 

ஜப்பான் தோழில்நுட்ப கூட்டிகணவிைான ைண்சாிவு ேணிப்பு தசயற்த்ேிட்டம் (ஒருங்ைிகணந்ே ைண்சாிவு ேணிப்பு 

தசயற்த்ேிட்டம்-ைட்டம் 1) 

ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்ட ைண்சாிவு ேணிப்பு தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ் மூன்று ைண்சாிவு ஆபத்துள்ள பகுேிைள் ஆபத்து 

ேணிப்பிற்ைாை இனம்ைாணப்பட்டன. 

1. பதுலுசிறிைை/ஊவா தவல்ைஸ பல்ைகைக்ைழை வளாைம்-பதுகள ைாவட்டம், ஊவா ைாைாணம் 

2. அழகுைகை-ைாத்ேகள ைாவட்டம், ைத்ேிய ைாைாணம் 

3. உடைாதுற, நுவதரலிய ைாவட்டம், ைத்ேிய ைாைாணம் 

NBRO  ேகைகையைத்ேில் பணியாற்றும் JICA நிபுணர்ைள் ேைது வடிவகைப்புக்ைகள பூர்த்ேிதசய்துள்ளனர்.  இந்ே 

தசயற்த்ேிட்டத்ேிற்ைான நிேி ைற்றும் தோழில்நுட்ப உேவிைகள ஜப்பானிய சர்வதேச ஒத்துகழப்பிற்ைான நிறுவனம் 

வழங்குைிறது. முன்தைாழியப்பட்ட ேணிப்பு நடவடிக்கைைகள நகடமுகறப்படுத்தும் தசயற்பாடுைள் ேற்தபாது 

இடம்தபறுைின்றன. அகவ 2016இல் நிகறவகடயும் என எேிர்பார்க்ைப்படுைிறது. 

 

ைாைநிகை ஒத்ேிகசவாக்ை தைம்படுத்ேல் தசயற்த்ேிட்டம் (உைை வங்ைியின் நிேியுேவி) (Climate Resilience Improvement 

Program) 

பாைம் 2 ைாைநிகை ஒத்ேிகசவு உட்ைட்டகைப்பு வசேிைகள நிர்ைாணித்ேல் (2014-2016) 

இந்ே நிைழ்ச்சி ேிட்டம் நீர்ப்பாசன ைற்றும் நீாியல் வள முைாகைத்துவ அகைச்சினால் நகடமுகறப்படுத்ேப்படுவதுடன் 

ைண்சாிவு ேணிப்பிற்ைான தோழில்நுட்ப ஆதைாசகனைள் NBROஇனால் வழங்ைப்படுைிறது.  

 

உப பகுேி- பாடசாகை பாதுைாப்பு (US$ 7.0 ைில்) 

NBRO இனால் நகடமுகறப்படுத்ேப்பட்ட இந்ே பகுேியானது ைண்டி ைாவட்டத்ேின் 18 தோிவு தசய்யப்பட்ட 

பாடசாகைைளில் சாய்விகன பைைாக்ைல் ைற்றும் வடிைாைகைப்பு தைம்படுத்ேல்   ஆைிய நடவடிக்கைைகள உள்ளடக்ைியது. 

NBRO ேர்ைராஜா, ைஹாைாயா, ைிங்க்ஸ்வூட் ைற்றும் தைாேைி பாலிைா ஆைிய பாடசாகைைளில் ஆய்வுைகள தைற்தைாண்டு 

ேணிப்பு நடவடிக்கைைளுக்கு ரூபா. 336.69 ைில் தசைவாகும் என ைேிப்பிட்டுள்ளது.   

 

உப பகுேி- தபாக்குவரத்து (US$ 26.0 ைில்) 

இந்ே தசயற்த்ேிட்டத்ேின் ைீழ்வரும் இடங்ைளில் பைைற்ற சாய்வுைகள பைைாக்கும் நடவடிக்கைைள் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளது 

1. ைண்டி-ைஹியங்ைகன வீேி (18 இடங்ைள்) 

2. அவிஸாவகள-ஹட்டன் வீேி (1 இடம்) 

3. தபரைை-தவள்ளவாய வீேி (2 இடங்ைள்) 

4. தைைாகை-புைஸ்தைாகுப்பிட்டிய வீேி (1 இடம்) 

 

NBRO இதுவகர ைஹியங்ைகன-ைண்டி வீேியின் தைம்படுத்ேல் நடவடிக்கைைகள ரூபா. 548.52 ைில்லியன் தசைவில் நிகறவு 

தசய்துள்ளது.   
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 ஆய்வரங்குைள் ைற்றும் ைைாநாடுைள் 

 

NBROஇன் வருடாந்ே ஆய்வரங்கு 

 
NBROஇன் 6ஆவது வருடாந்ே ஆய்வரங்கு 'அனர்த்ே ோங்குேிறனுள்ள சூழலுக்ைான புேிய அணுகுமுகறைள்" எனும் 

ேகைப்பில் 22 ைார்ைழி 2015ஆம் ஆண்டு மு.ப 8.30 முேல் பி.ப.4.15 வகர அனர்த்ே முைாகைத்துவ அகைச்சின் தைட்தபார் 

கூடத்ேில் இடம்தபற்றது.  

 

விஞ்ஞான, தோழில்நுட்ப ைற்றும் புேிய அணுகுமுகறைளுக்ைான இகணப்பு தசயைை ேிட்ட பணிப்பாளர் தபராசிாியர். அஜித் 

டீ அல்விஸ் இந்ே ஆய்வரங்ைில் பிரோன உகரயிகன ஆற்றினார். அத்துடன் அனர்த்ே முைாகைத்துவ அகைச்சின் 

தசயைாளர் ேிரு. எஸ்.எஸ்.ைியனவை இந்ே நிைழ்வுக்கு பிரேை விருந்ேினராை பங்தைற்றார். இந்ே ஆய்வரங்ைில் மூன்று 

தோழில்நுட்ப அைர்வுைள் ோங்குேிறனுள்ள விருத்ேிக்ைான வழிைாட்டி, தபாறியியல் புேிய அணுகுமுகறைள் ைற்றும் சிறந்ே 

நகடமுகறைள் ஆைிய ேகைப்புக்ைளில் இடம்தபற்றன. இந்ே அைர்வுைளுக்கு ேிரு. விரஞ்சன் குருகுைசூாிய, பணிப்பாளர் 

நாயைம், தேசிய தபௌேீை ேிட்டைிடல் ேிகணக்ைளம், ைைாநிேி. ைாைினி ஜயேிஸ்ஸ, சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி,  NBRO, தபராசிாியர். 

ரஞ்சித் ேிஸாநாயக்ை, ேகைவர், தபாறியியல் பிாிவு, தபராேகன பல்ைகைக்ைழைம் ஆைிதயார் ேகைகை வைித்ேனர். தைலும் 

தோழில்சார் நிபுணர்ைள் பங்தைற்ற ைைந்துகரயாடதைான்று NBROஇன் பணிப்பாளர் நாயைம் எந்ேிாி.(ைைாநிேி). ஆசிறி 

ைருணாவர்ேன ேகைகையில் ேிரு. விரஞ்சன் குருகுைசூாிய, தபராசிாியர். ரஞ்சித் ேிஸாநாயக்ை ைற்றும் NBRO ைண்சாிவு 

ஆய்வு ைற்றும் இடர் முைாகைத்துவ பிாிவு பணிப்பாளர் ேிரு.ஆர்.எம்.எஸ்.பண்டார ஆைிதயாகர உள்ளடக்ைி இடம்தபற்றது.  
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JICA நிறுவனத்ோல் நடாத்ேப்பட்ட தசயைைர்வுைள்-2015 

 
NBRO உடன் இகணந்து பணியாற்றும் JICA நிபுணர் குழு NBRO அலுவைைர்ைளுடன் இகணந்து தசயைைர்வுைள் பைவற்கற 

ஜப்பான் சர்தவதேச ஒத்துகழப்பிற்ைான நிறுவனத்ேின் அனுசரகணயுடன் ஒழுங்கு தசய்ேனர். இந்ே தசயைைர்வுைளின் 

தநாக்ைைாை ஜப்பானின் அனுபவத்கே தைாண்டு இைங்கையின்  அனர்த்ே முைாகைத்துவ தபாறிமுகறகய ைீளாய்வு தசய்ேல் 

ைாணப்பட்டது.  

 

இத்ேகைய தசயைைர்வுைள் 8 ைார்ைழி 2015, 14 ஜனவாி 2016 ைற்றும் 25 ஜனவாி 2016 ஆைிய ேினங்ைளில் ஜப்பானிய 

நிபுணர்ைளான தசல்வி. என். ைிட்ஸாவா, ேிரு, எச். ஹதசைாவா, நிைம் ைற்றும் உட்ைட்டகைப்பு முைாகைத்துவ நிறுவனத்கே 

தசர்ந்ே ேிரு. எம். குனிதராதைா, தபாது தவகைைள் ஆய்வு நிறுவைத்கே தசர்ந்ே ைைாநிேி. கவ. இஷி, ஜப்பானிய பகுேி 

அபிவிருத்ேிக்ைான நிறுவனத்ேின் ஆய்வுக்ைான நிகறதவற்று பணிப்பாளர் ைைாநிேி. சற்தறாரு நிஷிக்ைாவா ஆைிதயார் 

பங்தைற்றனர். 
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நிேி சார்ந்ே முக்ைிய விடயங்ைள்   

 

2015இல் NBRO ரூபா. 618.8 ைில்லியகன தைாத்ே வருைானைாை 

ஈட்டியது. இது முன்கனய ஆண்கடவிட 48% வளர்ச்சியாகும். 

NBRO இன் வழக்ைைான நடவடிக்கைைள் மூைைான வருைானம் 

ரூபா.311.4ைில்லியனகும். இது 2015ஆம் ஆண்டில் 54% 

வளர்ச்சிகய ைாட்டியது. நிறுவன நகடமுகற தசைகவ 

ஈடுதசய்ய நிறுவனம் ஆதைாசகன தசகவைள் மூைைான 

வருைானத்ேில் அேிைம் ேங்ைியிருக்ை தவண்டியுள்ளது.   

 

ரூபா. 271.5 ைில்லியன் ைண்சாிவு ேணிப்பு நடவடிக்கைைளுக்ைாை 

2015 ஆண்டின் அரசிடம் இருந்து ைானியைாை ைிகடத்ேது. 

 

09 ைண்சாிவு ஆபத்துள்ள ைாவட்டங்ைளில் NBRO இன் 

அலுவைைங்ைள் 2011 ைார்ச் ைாேம் முேல் LRAR 

ைேிபீட்டறிக்கைைகள வழங்குவேற்ைாை இயங்ைி வருைின்றன. 

இவற்றின் தசைவுைகள ஈடு தசய்ய  ரூபா.24.0 ைில்லியன் 

ேிகறதசாியால் வழங்ைப்பட்டது. ஏகனயகவ நிறுவன 

வருைானம் ைற்றும் விண்ணப்ப ைட்டண வருைானம் 

ஆைியவற்றின் மூைம் ஈடு தசய்யப்பட்டது.   

 
அரச ைானியம் 2015 

 
 

 

 

 

 

 

தைலும் ைண்சாிவு ஆபத்து தேசப்படம் ேயாாிப்பிற்தைன 

ரூபா.30.0 ைில்லியனும் ஆராய்ச்சி அபிவிருத்ேி 

நடவடிக்கைைளுக்தைன ரூபா. 15.0 ைில்லியனும் ைானியைாை 

ைிகடத்ேது. ைண்சாிவு தோடர்பான விதசட ஆய்வுைளிற்தைன 

ரூபா. 25.5 ைில்லியன் ைானியைாை ைிகடத்ேது இேனுள் பதுகள 

ைற்றும் நுவதரலியா ைாவட்டத்ேின் ேீவிர ைாைநிகை நிைழ்வுைள் 

தோடர்பான விதசட ஆய்வு ைற்றும் ைீாியதபத்ே ைண்சாிவு 

ஆய்வுைளிற்தைன ைிகடத்ே ரூபா. 15.5 ைில்லியனும் 

உள்ளடங்குைிறது. தைைேிைைாை ரூபா, 15.5 ைில்லியனும் 

ேிகறதசாியினால் 2015 ஆம் ஆண்டின் ைண்சாிவு ேணிப்பு 

நிைழ்ச்சி ேிட்டத்ேிற்தைன வழங்ைப்பட்டது. அத்துடன் 

எேிர்பார்க்ைப்பட்டபடி ஆய்வுகூட ைற்றும் அலுவைை உபைரண 

தைாள்வனவிற்தைன ைானியைாை ரூபா. 25.0 ைில்லியன் 

ேிகறதசாியிடைிருந்து ைிகடத்ேது. 

 

தைாத்ே தசயற்பாட்டு வருைானைாை 2015இல் ரூபா 618.8 

ைில்லியன் ைிகடத்ேது. தசயற்பாட்டு தசைவாை ரூபா. 565.3 

ைில்லியன் ஏற்பட்டது. எனதவ தைாத்ே தேறிய இைாபம் ரூபா. 

53.5 ைில்லியன் ஆகும்.   

 

நிறுவனத்ேின் 347 ஊழியர்ைள் ைற்றும் நாட்கூலி 

ஊழியர்ைளுக்குைான தவேன தசைவாை ரூபா. 218.67 ைில்லியன் 

ஏற்பட்டது. இது 2013 ஆம் ஆண்டில் 233 ஊழியர்ைளுக்கு ரூபா. 

160.2 ைில்லியனாை ைாணப்பட்டது.  

 

இந்ே நிறுவனத்ேின் வளர்ச்சிக்கும் தைம்பட்ட தசயற்பாட்டிற்கும் 

ஊழியர்ைளின் அர்ப்பணிப்பும் முைாகைத்துவத்ேின் சிறப்பான  

 வழிநடாத்ேலுதை ைாரணைாகும். 
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நிேி நிகைகைக் கூற்று 

 

31/12/2015 இல் முடிவகடந்ே ஆண்டிற்ைான நிேிநிகைகை கூற்று 

  31.12.2015 இல் உள்ளவாறு 

31.12.2014 இல் 

உள்ளவாறு 

தசாத்துக்ைள் 

      
நகடமுகறச் தசாத்துக்ைள்     

  
ைாசும் அேற்கு சைனானகவயும்   277,251,451 153,524,050 

ைிகடப்பனவுைள் தசயற்த்ேிட்ட ைடன்பட்தடார் 15,598,652 
  

  

  சில்ைகற ைிகடப்பனவுைள் 27,391,779 42,990,431 42,173,934 

 இருப்புக்ைள்   1,921,018 1,649,724 

முற்தைாடுப்பனவுைள்       

  பண்டிகை ைாை முற்பணம் 79,250   189,000 

  தபாக்குவரத்து ைற்றும் ஊக்குவிப்பு முற்பணம் 152,300   105,000 

  விதசட ைாசு முற்பணம் 10,484   309,183 

  ஆபத்து ைாை ைடன் 13,233,097   12,015,562 

  ஒப்பந்ேக்ைாரர்ைளுக்ைான முற்பணம்  357,208   585,957 

  ஏகனய முற்பணம் 31,857,913   4,479,144 

  ஏகனய முற்தைாடுப்பனவு 370,679   239,480 

  பண்டிகை ைாை முற்பணம் 7,130,221 53,191,152  3,025,962 

ஏகனய நகடமுகற தசாத்துக்ைள்     
  

  
நகடதபறும் தவகை 318,153,287   132,182,194 

  ஏகனயகவ 140,254,140 458,407,427 72,038,849 

நகடமுகறயல்ைா தசாத்து 
      

உட்ைட்டகைப்பு வசேி, இயந்ேிரங்ைள் ைற்றும் உபைரணம் 407,043,331   325,357,848 

புேிய ஆய்வு கூட ைட்டிடம் (நகடதபறுைிறது) 5,346,134 412,389,465   

தைாத்ேச் தசாத்துக்ைள்   1,246,150,944 747,875,888 

தபாறுப்புக்ைள்       

நகடமுகறப் தபாறுப்புக்ைள் 
    

  
தசலுத்ே தவண்டியகவ  

வாடிக்கையாளாிடைிருந்து தபற்றகவ 
413,895,506   177,950,000 

  
தசலுத்ே தவண்டிய ஊழியர் நைன்புாி 374,261   374,261 

  
தசலுத்ே தவண்டிய சில்ைகற தசைவு 60,347,825   38,074,586 

  
ேிகறதசாியிடைிருந்து ைிகடத்ே முற்பணம் 18,624,490   2,700,229 

  வகைப்படுத்ேப்படாே தநரடி கவப்பு 590,980 493,833,062   

         

நகடமுகறயல்ைாப் தபாறுப்புக்ைள்       

நீண்டைாை ஏற்பாடுைள் 
    

  
  

தபறுைான தேய்வு 278,853,701   236,173,130 

  பணிக்தைாகடக்ைான ஏற்பாடு ைற்றும் ைடன்பட்தடார் 

ஏற்பாடு 
61,484,791 340,338,492 50,512,581 

தைாத்ே தபாறுப்பு   834,171,554 505,784,787 

தேறிய தசாத்து   411,979,390 242,091,101 

தேறிய தசாத்து/உாிகையாண்கை       
அரசு ைற்றும் ஏகனய நிறுவனங்ைளால் வழங்ைப்பட்ட மூைேனம் 201,446,192   160,207,591 

ைறுைேிப்பீட்டு ைிகை 27,875,989   27,875,989 

சுவீைாிக்ைப்பட்ட தசாத்துக்ைள் 2,264,498 231,586,679 2,264,498 

ேிரண்ட ைிகை/குகற 
    

  
  

முன் தைாணர்ந்ே ைிகை 
  126,844,722 (36,498,608)  

  
ஏகனய ைானியங்ைளில் இருந்ோன ைாற்றம் 

    25,493,260  

ஆண்டிற்ைான ைிகை   53,547,989 62,748,371 

தைாத்ே தேறிய தசாத்து/உாிகையாண்கை   411,979,390 242,091,101 
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நிேிச் தசயற்பாட்டுக் கூற்று   

 
31/12/2015இல் முடிவகடந்ே ஆண்டிற்ைான நிேி தசயற்பாட்டு கூற்று 

  
ரூபா ரூபா 

விபரம் ஆண்டு 2015 ஆண்டு 2014 

வருைானம்     
  

ேண்ட பணம் ைற்றும் அனுைேிபத்ேிர ைட்டணம்   337,309 258,128 

Other Revenue – Divisional net Consultancy Revenue       

சூழல் ைற்கைைள் ைற்றும் தசகவைள் பிாிவு 11,395,912 
  

3,833,570 

புவித்தோழில்நுட்ப தபாறியியல் ைற்றும் பாிதசாேகன பிாிவு 7,984,653 
  

21,727,150 

ைண்சாிவு ஆராய்ச்சி ைற்றும் இடர் முைாகைத்துவ பிாிவு 13,166,087 
  

56,653,056 

ைனிே குடிதயற்ற ேிட்டைிடல் ைற்றும் பயிற்சி பிாிவு 1,586,738 
  

1,448,448) 

ைட்டிட மூைப்தபாருள் பிாிவு 23,226,756 
  

6,392,039 

தசயற்த்ேிட்ட முைாகைத்துவ பிாிவு 1,992,912 
  

2,465,608 

வீேி தசயற்த்ேிட்டம் 17,093,864 
76,446,922 

                      -  

ஏகனய வருைானம்   14,877,413 5,699,258 

தைாத்ே வருைானம்   91,661,644 95,580,361 

        

தசைவுைள் (ைழி)       

        

ஊேியங்ைள், சம்பளம் ைற்றும் ஊழியர் நைன்புாி 39,766,682 
  

29,317,505 

ைானியம் ைற்றும் ஏகனய ைாற்று தைாடுப்பனவுைள் 930,102 
  

1,339,506 

பாவித்ே வழங்ைல்ைள் ைற்றும் ஏகனய நுைர்வுைள் 20,095,603 
  

15,619,260 

தேய்ைானம் 4,184,604 
  

2,673,021 

தசாத்து ைற்றும் உபைரண புதுப்பித்ேல் 10,553,128 
  

6,378,825 

நிேி தசைவு 385,021 
  

213,899 

ஏகனய தசைவு 23,600,580 
  

17,263,844 

தைாத்ே தசைவு 99,515,720 
  

72,805,859 

(ைழி) ஒவ்தவாரு பிாிவுக்கும் ஒதுக்ைப்பட்ட தைந்ேகை தசைவு -61,402,064 
  

-39,973,869 

தேறிய தசைவு 
  

38,113,656 32,831,990 

ைாைப்பகுேிக்ைான தேறிய ைிகை/பற்றாக்குகற   
53,547,989 62,748,371 
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 ைாசுப்பாய்ச்சல் கூற்று   

2014ஆம் ஆண்டிற்ைான ைாசுப்பாய்ச்சல் கூற்று 

 

 31/12/2015  31/12/2014 

வாிக்கு முன்னரான ைிகை/பற்றாக்குகற 53,547,989 62,748,371 

சீராக்ைல்ைள் 

 

 

தேய்ைானம் 4,180,189 3,283,391 

பணிக்தைாகட ஏற்பாடு 2,605,656 10,661,427 

பணிக்தைாகட தைாடுப்பனவு -4,266,856 -1,822,434 

ைடன்பட்தடார் ஏற்பாடு 34,481 58,168 

வரவு ஆைாே வட்டி வருைானம் -8,179,241 -4,772,712 

பேிவழிக்ைப்பட்ட சில்ைகற வருைேி- 2011 -17,846,990 -10,500,000 

தோழிற்பாட்டு மூைேன ைாற்றத்ேிற்கு முன்னரான தசயற்பாட்டு ைிகை (பற்றாக்குகற)  30,075,228 59,656,211 

தோழிற்பாட்டு மூைேன ைாற்றம் 

 

 

ைடன்பட்தடார் குகறவு -816,496 -6,514,538 

ேிரும்ப தபறத்ேக்ை தைாடுப்பனவுைளின் குகறவு  

 

-2,812,929 

சில்ைகற வருைேிைளின் குகறவு- ைானியம் ைற்றும் தசயற்த்ேிட்டங்ைள் Decrease in 

Sundry receivable- Grants & Projects 

 10,352,800 

ைிகடத்ே முற்பண அேிைாிப்பு  16,515,241 -5,898,875 

தசலுத்ேிய முற்பண அேிைாிப்பு  -32,241,863 -1,123,453 

இருப்புக்ைளின் அேிைாிப்பு  -271,294 -194,112 

நகடதபறும் தவகை அேிைாிப்பு  -185,971,093 -114,516,025 

கவப்புக்ைளின் அேிைாிப்பு  -68,215,291 -10,800,989 

ைாசு பாய்ச்சல் இல்ைாே தசைவுைள் 74,882,250  

ஆராய்ச்சி ைானியத்ேில் தசைவழிக்ைாே நிேி   2,700,229 

தசகவயுறுனர்ைளிடைிருந்து ைிகடத்ே நிேி 235,945,506 177,950,000 

சில்ைகற ைடன்பட்தடார் குகறவு 22,273,239 50,000 

பயன்படுத்ேப்படாே ைானியம்   

தசலுத்ே தவண்டிய தசைவு அேிைாிப்பு  

 

20,380,225 

ைீளக்ைிகடக்ை கூடிய கவப்புக்ைளின் குகறவு  

 

1,400,758 

தோழிற்பாட்டு நடவடிக்கைைளிைான தேறிய ைாசுப்பாய்ச்சல் 92,175,426 130,629,302 

முேலீட்டு நடவடிக்கைைளிைான ைாசுப்பாய்ச்சல் 

 

 

வட்டி வருைானம் 

 

 

நிகையான தசாத்து தைாள்வனவு  8,251,341 4,772,712 

முேலீட்டு நவடிக்கைைளிைான தேறிய ைாசுப்பாய்ச்சல்  -15,699,367 -46,212,861 

நிேி நடவடிக்கைைளிைான ைாசுப்பாய்ச்சல்  -7,448,025 -41,440,149 

அரச ைானியம் (ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைாள்வனவு) 

 

 

ஏகனய ைானியம் (ைகழைானி) 39,000,000 20,000,000 

நிேி நடவடிக்கைைளிைான ைாசுப்பாய்ச்சல்  
                                   -    

20,000,000 

ைாசு ைற்றும் ைாசுக்கு சைைானகவயில் ஏற்பட்ட தேறிய ைாற்றம்  39,000,000 40,000,000 

ைாைப்பகுேியின் ஆரம்பத்ேில் ைாணப்பட்ட ைாசு ைற்றும் ைாசுக்கு சைைானகவ 123,727,401 129,189,153 

31.12.2014 உள்ளவாறு ைாசு ைற்றும் ைாசுக்கு சைைானகவ 153,524,050 24,334,897 

வாிக்கு முன்னரான ைிகை/பற்றாக்குகற 277,251,451 153,524,050 
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 ைணக்குைள் தோடர்பான குறிப்புக்ைள்    

 

1. ைணக்ைீட்டு அடிப்பகட 

நிேிக்கூற்றுக்ைள் அகனத்தும் தபாதுவாை ஏற்றுக்தைாள்ளப்பட்ட ைணக்ைீட்டுக்தைாள்கைைள், அடிப்பகட ைணக்ைீட்டு 

ைருதுதைாள்ைள், தபாதுத்துகறக்ைான ைணக்ைீட்டு நியைங்ைள் ைற்றும் பட்டய ைணக்ைாளர் நிறுவன ைணக்ைீட்டு 

நியைங்ைள் ஆைியனவற்றின் அடிப்பகடயில் ேயாாிக்ைப்பட்டன.  

a) தோடர்ந்து தபாகும்எண்ணக்ைரு 

b) ைணக்ைீட்டுக் தைாள்கைைள் ைாற்றைின்றி ைகடப்பிடிக்ைப்பட்டுள்ளன 

c) வருைானம் ைற்றும் தசைவு என்பன உாிய ஆண்டுைளில் ைணக்தைடுக்ைப்பட்டுள்ளன 

d) ைணக்ைீட்டு  நியை ைாற்றங்ைளின் தவளிப்படுத்துகை 

 

2. தபாதுவான ைணக்ைீட்டு தைாள்கைைள். 

2.1 தபறுைான தேய்வு தைாள்கைைள் 

(a) தைாள்வனவு தசய்யப்பட்ட வருடத்ேில் தபறுைானத்தேய்வு முழுகையாை அளிக்ைப்படும். அத்துடன் 

அைற்றப்படும் ஆண்டில் தபறுைானத்தேய்வு அளிக்ைப்படைாட்டாது. 

(b) நிகையான தசாத்துக்ைளுக்கு தநர்தைாட்டு முகறயில் பல்தவறு வீேங்ைளில் தபறுைானத்தேய்வு 

அளிக்ைப்பட்டது: 

        % 

ைட்டிடங்ைள்      2.5 

இயந்ேிரம் ைற்றும் ஆய்வுகூட உபைரணம்  20.0 

ேளபாடம் ைற்றும் தபாருத்துகைைள்   10.0 

வாைனங்ைள்      20.0 

தபாதுவான அலுவைை உபைரணம்     20.0  

  வகரபட அலுவைை உபைரணம்    10.0 

ைருவிைள்      50.0 

நூைை புத்ேைங்ைள்       5.0 

ேீயகணக்கும் ைருவி    10.0 

 

(c) ைானியைாை ைிகடத்ே தசாத்துக்ைளின் தபறுைானத்தேய்வு இைங்கை ைணக்ைீட்டு நியைத்ேிற்ைகைய 

ைானியத்ேிலிருந்து ைழிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

2.2 இறுேி இருப்பு ைேிப்பீடு 

பாவிக்ைப்பட்ட ைற்றும் இருப்பிலுள்ள தபாருட்ைள் தைாள்விகையில் ைேிப்பிடப்பட்டன 

 

2.3 பணிக்தைாகடக் தைாடுப்பனவு ஏற்பாடு 

பணிக்தைாகடக் தைாடுப்பனவானது பணிக்தைாகட சட்டத்ேின் படி ைணிக்ைப்பட்டது 

 

 2.4 ைடன்பட்தடார் ஏற்பாடு 

சந்தேைத்ேிற்ைிடைான ைடன்பட்தடார் தோடர்பில் ைீழ்வரும் முகறயில் ஏற்பாடுைள் தைற்தைாள்ளப்பட்டன; 

a) 2-10 ஆண்டு வகரயான ைடன்பட்தடார் ைீது 1% ஏற்பாடு தைற்தைாள்ளப்பட்டது. 

b) 10 ஆண்டுைளுக்கு தைைான ைடன்பட்தடார் ைீது 25% ஏற்பாடு தைற்தைாள்ளப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

3. பேிவழிக்ைப்பட்ட ைடன்பட்தடார் 

ேனியார் ைற்றும் அரச நிறுவனங்ைளின் ைீளப்தபற முடியாே சில்ைகற ைடன் ைள் ைீழ்வருைாறு பேிவழிக்ைப்பட்டன. 

IMC அனுைேி தோகை (ரூபா) 

IMC 01-01/2015 6,800,000.00 

IMC 01-01/2015 3,000,000.00 

IMC 01-01/2015 3,411,229.02 

தைாத்ேம் 13,211,229.02 
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4. அரச ைானியம் 

 

விபரம் 
 2015 இற்ைானது  

தோகை (ரூபா) 

2014 இற்ைானது  

தோகை (ரூபா) 

தைாள்வனவு ைானியம்      25,000,000.00  20,000,000 

ைகழைானிக்ைான ைானியம் (UNDP)      20,000,000 

ஆராய்ச்சி அபிவிருத்ேிக்ைான ைானியம்     14,000,000.00  12,000,000 

தைாத்ேம்  39,000,000.00  52,000,000 

 

 

 

5. நகடதபறும் தவகை: நகடதபறும் தவகைைளின் முடிவகடந்ே தவகைைள் ஏற்ைனதவ ைேிப்பிடப்பட்ட ைேிப்பீட்டின் 

சேவீேைாை ைணிக்ைப்பட்டது. தைாத்ே நகடதபறும் தவகை ரூபா. 318,153,287.00(அட்டவகண 06) 

தைற்குறித்ே தசயற்த்ேிட்டங்ைளுக்ைாை தசகவயுறுனர்ைளிடைிருந்து ைிகடத்ே பணம் ரூபா. 413,895,506.00 
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 ைனிே வளம்/இயலுகை விருத்ேி 

 
NBROவின் தோகைதநாக்கு ைற்றும் பணிக்கூற்று என்பன அகைச்சின்  DRR தேகவக்தைற்ப அேன் இயலுகைகய விருத்ேி 

தசய்யும் தபாருட்டு ேயாாிக்ைப்பட்டுள்ளது. இேகனயடிப்பகடயாைக் தைாண்டு NBRO அேன் ஊழியர்ைளின் இயலுகைகய 

அேிைாிக்குமுைைாைவும் அேன் தசயற்பாடுைகள விஸ்ோிக்ைவும் அேகன ஒரு சட்டாீேியாை கூட்டிகணக்ைப்பட்ட 

நிறுவனைாை ைாற்றும் முயற்சியில் இறங்ைியுள்ளது. தோழிைாளர் புரள்வு NBROகவ தபாறுத்ேவகரயில் ைிைமுக்ைிய 

உள்ளார்ந்ே பிரச்சகனயாைக் ைாணப்படுைின்றது. ேற்தபாது நிறுவனத்ேின் அேிைாித்ே தபாறுப்புக்ைளினால் ைனிே வளம் 

ைற்றும் அடிப்பகட தேகவைள் என்பன முக்ைியத்துவம் தைாடுக்ைப்படதவண்டிய விடயங்ைளாை ைாறியுள்ளது.     

 

அகனத்து முக்ைிய பேவிைளுக்குைான ஆட்தசர்ப்பு நிகறவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்ே ஆண்டில் 55 ஊழியர்ைள் ஆறு 

வகைைளின் ைீழ் தசர்க்ைப்பட்டுள்ளனர்.  2013இல் நகடமுகறப்படுத்ேப்பட்ட ஊழியர் விருத்ேி நிைழ்ச்சி ேிட்டங்ைள் ைற்றும் 

உள்ளூர் தவளியூர் பயிற்சி வாய்ப்புக்ைள் தைலும் விாிவாக்ைப்பட்டு ஊழியாின் அனுபவம் ைற்றும் அறிவு ஆைியவற்கற 

தைம்படுத்ே நடவடிக்கை தைற்தைாள்ளப்பட்டது 

 

 
 
 
 

ஊழியர் தசர்ப்பு/ஓய்வு/பேவி விைைல்– 2015 

 
இை சம்பள இை ஊழியர் வகை ஆட்தசர்ப்பு பேவி விைைல் ஓய்வு 

1 HM 1- 3 சிதரஷ்ட முைாகையாளர் ( CEO) - - - 

2 HM 1-1 சிதரஷ்ட முைாகையாளர் - - - 

3 MM 1-1/JM 1-1 இகடநிகை முைாகை 5 - - 

4 AR2 சிதரஷ்ட ைல்வி சார்/விஞ்ஞானி 2 2 1 

5 AR 1 ைல்வி சார்/விஞ்ஞானி 22 1 - 

6 MA 2-2 முைாகைத்துவ உேவியாளர் (தோ.நு) 11 - - 

7 MA 1-2 முைாகைத்துவ உேவியாளர்t (தோ.நு 

அல்) 
6 - 1 

8 PL 1,2&3 அடிப்பகட ேகைகை 9 - 2 

 தைாத்ேம்  55 3 4 

          
 
 
 
 
 
 

 
  

Snr. Mangt., 
7 

Snr. 
Academic, 

17 

Academic, 
69 

Mid. Mangt, 
10 

Technician, 
15 

Jounr. 
Mangt, 15 

Support, 
133 

ஊழியர ்பரம்பல்   

Ph.D, 3 M.Phil, 2 M.Sc or 
Eqv., 20 

B/Degree, 
56 

Technical, 
35 
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உபைரண தைாள்வனவு 

தபாது ேிகறதசாியினால் ஆய்வுகூட உபைரணம் ைற்றும் ைள உபைரண தைாள்வனவிற்தைன ைானியைாை வழங்ைப்பட்ட 

ரூபா. 20.0 ைில் NBROஇன் இயலுகை வளர்ச்சிக்தைன சிறந்ே முகறயில் பயன்படுத்ேப்பட்டது. ைள ஆய்வு உபைரணங்ைள் 

ைற்றும் சிை முக்ைிய ேைவல் தோழில் நுட்ப உபைரணங்ைள் உள்ளடங்ைைாை முக்ைிய உபைரணங்ைள் இந்ே ைானியத்ேின் ைீழ் 

தைாள்வனவு தசய்யப்பட்டன. சிை முக்ைிய உபைரணங்ைள் ைீதழ ேரப்பட்டுள்ளன.  

 

பிாிவு உபைரணம் 

ைட்டிட தபாருள் 

பாிதசாேகன பிாிவு 

அமுக்ைைானி, வலு உறிஞ்சி பாிதசாேகன ைருவி, தவளியிழு பாிதசாேகன ைருவி 

சூழல் ைற்கைைள் ைற்றும் 

தசகவைள் பிாிவு 

அேிர்வு ைீற்றர், ஒலி ைீற்றர் (2), ைைரா (2), ஜி.பி.எஸ், ஜாடி பாிதசாேகன ைருவி, சூடான வாய் அடுப்பு, 

ஒருேன்கையாக்ைி 

புவித்தோழில் நுட்ப 

தபாறியியல் ைற்றும் 

பாிதசாேகன பிாிவு 

வகளய ைத்ோி பாிதசாேகன இயந்ேிரம், மூன்று தபாறியியல் அச்சு இயந்ேிரம்  

 

ஊழியர் பயிற்சி 

NBRO ஊழியர்ைள் உள்ளூர் ைற்றும் தவளியூர் பயிற்சிைளுக்கு அனுப்பப்பட்டதுடன் பணிபுாியும் பட்டோாிைள் சிைருக்கு 

உயர்ைல்வி தபறும் வாய்ப்புக்ைளும் ைிகடத்ேன. தைலும் NBRO ஊழியர்ைள் தைற்தைாண்ட சிை ஆய்வுைளுக்கு சர்வதேச 

அங்ைீைாரமும் ைிகடத்ேது.   

 

ைட்டிட ைறுசீரகைப்பு 

 

NBRO ைடந்ே பை ஆண்டுைளாை அேன் ஆய்வுகூடங்ைகள பகழய ைட்டிடத்ேிதைதய கவத்ேிருப்பேன் ைாரணைாை 

இடப்பற்றாக்குகறயும் ேரைான தசகவைகள வழங்குவேிலும் சவால்ைகள எேிர்தநாக்குைிறது. எனதவ உாிய ேிட்ட 

அனுைேிக்தைற்ப நிறுவனத்ேின் தேகவயற்ற ைட்டிடங்ைகள அைற்றி ஆய்வுகூட ைட்டிட தோகுேி ஒன்றிகன நிர்ைாணிக்கும் 

நடவடிக்கைைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளன.  
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  NBRO/AD/2016/230            23.03.2017

          
ைணக்ைாய்வாளர் நாயைம் 

ைணக்ைாய்வாளர் ேிகணக்ைளம், 

இை. 306/72, தபால்துவ வீேி,  

பத்ேரமுல்கை 

 
31 ைார்ைழி 2015 முடிவகடந்ே ஆண்டிற்ைான 1971ஆம் ஆண்டு இை. 38 நிேியியல் சட்டத்ேின் பிாிவு 14(2)(c)  இன் படியான 

ைணக்ைாய்வாளர் நாயைத்ேின் அறிக்கை 

 
ைணக்ைாய்வாளாின் அறிக்கைக்ைான பேில்  

2.2   நிேியியல் கூற்று தோடர்பான ைருத்துக்ைள் 

2.2.1 (SLPSAS) இைங்கை தபாதுத்துகற ைணக்ைீட்டு நியைங்ைளுடன் இணக்ைம் 

 
(a) தேசிய ைட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (தேைஆநி) தபாதுத்துகற ைணக்ைீட்டு நியைங்ைளின் முேைாவது நியைத்கே உேவி 

ைணாக்ைாய்வாளர் நாயைம் ைற்றும் ைணக்ைாய்வு அத்ேியட்சைர் ஆைிதயாாின் அனுைேியுடன் 2014ஆம் ஆண்டு முேல் 

நிேிக்கூற்றுக்ைளின் வடிவகைப்பு முேல் நகடமுகறப்படுத்ேி வருைிறது. இந்ே முகறயின் தேைஆநி இன் தைாத்ே 

வருைானம் ைற்றும் தசைவுைள் ஆைியவற்கற தவளிக்ைாட்டாது. எனினும் ைணக்ைாய்வாளர் நாயைம் ைணக்ைீட்டு 

முகறகய ைாற்றுைாறு தைாாினால் அேனடிப்பகடயில்  தேைஆநி 2016ஆம் ஆண்டின் நிேிக்கூற்றுக்ைகள 215ஆம் 

ஆண்டின் ேரவுைளுடன் ஒப்பிட்டு ேயாாிக்ை ேயாராைவுள்ளது. 

 
(b) ைணக்குைகள ேயாாிக்கும் தபாது தசாத்தோன்கற தைாள்வனவு தசய்ே முேல் வருடத்ேில் முழுகையான 

தபறுைானத்தேய்வும் அேகன அைற்றிய வருடத்ேில் தபறுைானத்தேய்வு அளிக்ைப்படாைலும் இதுவகர இருந்ேது, 

2016ஆம் ஆண்டு முேல் தசாத்கே தைாள்வனவு தசய்ே ேிைேியில் இருந்து தபறுைானத்தேய்வழிக்ை நடவடிக்கைைள் 

தைற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 
2.2.2. ைணக்ைீட்டு குகறபாடுைள் 

 
(a) இந்ே தசைவு ைட்டிட தசயற்த்ேிட்டத்ேின் பூர்வாங்ை தசைவுைளின் ைீழ் உள்வாங்ைப்பட்டுள்ளது. எனினும் 

ைணக்ைாய்வாளாின் அறிக்கையின் பிரைாரம் 2016ஆம் ஆண்டில் இந்ே தசைவானது தசைவு ைணக்ைாை ைாட்டப்படும். 
(b) சூழல் பிாிவினால் RMV தசயற்த்ேிட்டத்ேிற்கு அளிக்ைப்பட்ட ஆதைாசகன தசகவைளால் ைிகடத்ே வருைானம் 

ேவறுேைாை சூழல் பிாிவின் ேகைகை அலுவைைத்ேின் ஆதைாசகன தசகவ வருைானைாை ைாட்டப்பட்டுள்ளது, இந்ே 

ேவறினால் தேைஆநி இன் தைாத்ே வருைானத்ேிதைா அல்ைது பிாிவுைளின் வருைானத்ேிதைா எந்ே ைாற்றமும் 

ஏற்படாது. 
(c) 2015ஆம் ஆண்டில் ைண்சாிவு ஆராய்ச்சி இடர் முைாகைத்துவ பிாிவின் அறவிட முடியா ைடன் 17.85 ைில்லியன் 

பேிவழிக்ைப்பட்டது. இப்பேிவழிக்ைப்பட்ட தோகையானது ைண்சாிவு ஆராய்ச்சி இடர் முைாகைத்துவ பிாிவின் 

வருைானத்ேிற்தைேிராை பேிவழிக்ைப்பட்டது. 

2.2.4 தபாேிய ஆவண ஆோரங்ைள் இன்கை 

 
 தேைஆநி இன் தசயற்த்ேிட்டங்ைளுக்கு தபாது ேிகறதசாி நிேியிகன வழங்குைிறது. தேைஆநி ஆய்வுைள், 

அளகவயிடல்ைள், வடிவகைப்புக்ைள் ைற்றும் ைணிய அளவிடல்ைள், ஒப்பந்ேங்ைகள ேயாாித்ேல், ஒப்பந்ேங்ைகள 

வழங்ைல், தவகை தைற்பார்கவ, தவகைைளின் ேரத்ேிகனயும் இணக்ைப்பாட்கடயும் உறுேி தசய்ேல் உள்ளிட்ட 

தசயற்த்ேிட்ட முைாகைத்துவ நடவடிக்கைைள் தபான்றவற்கற வழங்குைிறது. தேைஆநி இச்தசகவைளுக்தைன 

நிர்ணயிக்ைப்பட்ட ைட்டணத்கே அறவிடுைிறது. இக்ைட்டணைானது தசயற்த்ேிட்டத்ேின் பருைன் ைற்றும் ஏகனய 

தோழில்நிபுணத்துவ அகைப்புக்ைளால் நிர்ணயிக்ைப்பட்ட ைட்டணம் ஆைியவற்கற அடிப்பகடயாை தைாண்டு 

ேீர்ைானிக்ைப்படுைிறது. அறவிடப்படும் ைட்டணம் தசகவவழங்குேலில் நிறுவனத்ேிற்கு ஏற்பட்ட தசைவுைள் ைற்றும் 

தைந்ேகைைள் ஆைியவற்கற ஈடுதசய்ய பயன்படுைிறது. ேிகறதசாியின் நிேியுேவியுடன் நகடமுகறப்படுத்ேப்படும் 

தசயற்த்ேிட்டங்ைளில் தேைஆநி இைாபம் ஈட்டுவேில்கை. அவ்வாறு ஈட்டினாலும் தசைவுைகள குகறத்து 

ஈட்டப்படுைிறது. 

 
2.3  சட்டம், ஒழுங்குவிேிைள், ைற்றும் விேிமுகறைள் ஆைியவற்றுடன் இணங்ைாகை  
(a)  தேைஆநி ைட்டிடங்ைள், ைட்டிட மூைப்தபாருட்ைள், நீர், வளி, ைண் ைற்றும் விதசடைாை ைண்சாிவு ஆைியன தோடர்பில் 

தோழில்நுட்ப ஆதைாசகன தசகவைகள வழங்கும் நிறுவனைாகும். இேற்தைன விதசட நிபுணர்ைளும் தேைஆநி இல் 

உள்ளனர். தேைஆநி இன் இைக்குைகளயும் நாட்டின் தேகவப்பாடுைகளயும் பூர்த்ேி தசய்ய தோழில்நுட்ப 
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நிபுணத்துவைிக்ை ஊழியர்ைகள ேன்னைத்தே தைாண்டிருக்ை தவண்டியது தேைஆநி இற்கு அவசியைாைிறது. அத்ேகைய 

நிபுணத்துவைிக்ை ஊழியர்ைளுக்கு பற்றாக்குகற ேற்தபாது நிைவுைின்ற தபாதும் எேிர்ைாைத்ேில் ஊழியர் புரள்கவ 

ைட்டுப்படுத்ே புேிய யுக்ேிைகள அறிமுைம் தசய்ய தவண்டிய தேகவயும் உள்ளது. தேைஆநி அேன் தசைவுைகள சுய 

வருைானம் மூைம் ஈடு தசய்து தைாள்ளும் நிறுவனைாகும். இேனால் அேன் இைக்குைகள அகடந்து தைாள்ள 

இகடக்ைாை முைாகைத்துவ குழுவின் அனுைேியுடன் ஊழியர்ைளுக்கு தைைேிை தநர தைாடுப்பனவு வழங்ைப்படுைிறது. 

தைலும் சுற்றுநிரூபம் PED-40 இன்படி ஸ்ோபன தைாகவ ைற்றும் தபாது நிர்வாை சுற்றிநிரூபம் தபான்றவற்கற 100% 

பின்பற்ற தவண்டிய அவசியைில்கை.  

 (b) 2.3(a) இல் விபாிக்ைப்பட்ட படி நிறுவன இைக்குைகள அகடய ஊழியர்ைள் தைைேிை ேினங்ைள் பணியாற்ற 

தவண்டியதுள்ளது. எனதவ அலுவைைர் ேர ஊழியர்ைளுக்கு விடுமுகற நாள் பணிக்தைாடுப்பனவு இகடக்ைாை 

முைாகைத்துவ குழுவால் பணிப்பாளர் நாயைத்துக்கு அளிக்ைப்பட்ட அேிைாரத்ேினால் வழங்ைப்படுைிறது. தைலும் 

தேைஆநி ஊழியர்ைளுக்ைான தபாக்குவரத்து வசேிைகளயும் ஏற்படுத்ேி தைாடுத்துள்ளது. 

(c) ஜப்பானிய சர்வதேச ஒத்துகழப்பிற்ைான நிறுவனத்ேினால் ஒழுங்கு தசய்யப்பட்ட தசைைர்வு ஒன்றில் பங்குபற்றிய 

அலுவைைர் ஒருவருக்கு குறித்ே நிறுவனத்ேினால் அவசர தசைவுைளுக்ைான தைாடுப்பனவு வழங்ைப்படாகையால் 

ரூபா.171,444 அவசர தசகவைளுக்ைான தைாடுப்பனவாை வழங்ைப்பட்டது. 

 
3. நிேியியல் ைீளாய்வு 

3.1  நிேியியல் முடிவுைள் 

தேைஆநி தபாதுத்துகற நிறுவனம் என்ற ாீேியில் அனர்த்ே ேணிப்பு தசயற்பாடுைளுக்கு ேீர்வுைகள வழங்கும் 

நிறுவனைாை தசயற்பட்டு வருைிறது. இேனால் நிறுவன ஊழியர்ைள் தைைேிை தநரங்ைள் பணியாற்றியதுடன் தைைேிை 

வளங்ைளும் உபதயாைப்படுத்ேப்பட்டன. இேன் ைாரணைாை தேைஆநி இன் தசைவுைள் அேிைாித்ே தபாதும் இேனால் 

நிறுவனத்ேிற்கு வருைானம் எதுவும் ஈட்டமுடியவில்கை. எனினும் இத்ேகைய தசயற்பாடுைள் சமூை தபாறுப்புள்ள 

நிறுவனம் என்ற அடிப்பகடயில் தேைஆநி இனால் தைற்தைாள்ளப்பட்டது. சம்பள அேிைாிப்பு வழங்ைப்பட்டகையும் 

தசைவு அேிைாிப்பிற்ைான இன்தனாரு ைாரணைாகும். இேனால் 2015இற்ைான  ைிகை வருைானம் முன்கனய 

ஆண்கடவிட குகறவாகும்.      

4. தசயற்பாட்டு ைீளாய்வு 

4.1  தசயற்பாடு 

(a) ைண்சாிவு இடர் ைேிப்பீட்டறிக்கைைகள வழங்ைல் 

 (i) ைண்சாிவு இடர் ைேிப்பீட்டு அறிக்கைைகள வழங்கும் ேற்தபாகேய நகடமுகறயின் ைீழ் உள்ளூராட்சி அேிைார 

சகபைளுக்கு உாிய பணம் வழங்ைப்பட்டவுடன் தேைஆநி குறித்ே பகுேிகய ஆய்வு தசய்து அறிக்கைைகள வழங்ைி 

வருைிறது. அேன்பின்னர் ேிகறதசாியின் ஆதைாசகனப்படி குறித்ே உள்ளூராட்சி சகபைளால் தசகவக்ைட்டணைாை 10% 

ைழிக்ைப்பட்டு தேைஆநி இன் அறிக்கைக்ைான ைட்டணம் வங்ைியில் கவப்பிலிடப்படும். இந்ே நகடமுகறயின் ைீழ் 

பைசையங்ைளில் பணத்கே கவப்பிலிடுவது உள்ளூராட்சி சகபைளினால் ோைேப்படுத்ேப்பட்டு வருைிறது. இேனால் 

அவர்ைளுக்கு பல்தவறு நிகனவூட்டல் ைடிேங்ைளும் அனுப்பப்பட்டு வருைின்றன.     

(ii) தேைஆநி இற்கு எந்ே சட்டவிதராே நிர்ைாண நடவடிக்கைைகளயும் நிறுத்ேதவா அல்ைது சட்ட நடவடிக்கைைகள 

தைற்தைாள்ளதவா அேிைாரைில்கை. அவ்வாறான நடவடிக்கைைகள குறித்ே உள்ளூராட்சி சகபதய தைற்தைாள்ள 

தவண்டியுள்ளது. உள்ளூராட்சி சகபயின் நடவடிக்கைைளில் தேைஆநி தேகவதயற்பட்டாைன்றி ேகையிடுவேில்கை. 

தேைஆநி ைண்சாிவு இடர் ைேிப்பீட்டு அறிக்கை விண்ணப்பங்ைள் நிராைாிக்ைப்பட்ட இடங்ைகள ஆபத்து தேசப்படத்ேில் 

குறிப்பதுடன் நிராைாிக்ைப்பட்ட விண்ணப்பங்ைள் தோடர்பான ேரவுேளதைான்கறயும் தபண நடவடிக்கைைகள 

தைற்தைாண்டுள்ளது. தேகவதயற்படின்  தைைேிை நடவடிக்கைைளுக்கு உேவும் வகையில் இந்நடவடிக்கை 

தைற்தைாள்ளப்படுைிறது. 

(b)  ைண்சாிவு இடர் ேணிப்பு நடவடிக்கைைள் 

 (i)  ைரந்ேிதயை ைண்சாிவு இடர் ேணிப்பு தசயற்த்ேிட்டம் 

ைரந்ேிதயை ைண்சாிவு ேணிப்பு தசயற்த்ேிட்டம் 2012இல் ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. ைரந்ேிதயை அேிை ைகழவீழ்ச்சி தைாண்ட 

பகுேியில் அகைந்துள்ளோலும் எேிர்பாராே ேகரத்தோற்ற அகைப்கப தைாண்டிருப்போலும் வடிைாைகைப்பு 

நிர்ைாணத்ேிற்கு எேிர்பார்த்ேகே விட அேிை ைாைப்பகுேி தேகவப்பட்டது. ேணிப்பு நடவடிக்கைைகள தைற்தைாள்ளும் 

தபாது நிை அகசவுைள் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து ைாணப்பட்டகையினால் வடிவகைப்பு ைற்றும் நிர்ைாண 

நடவடிக்கைைளில் ைாற்றங்ைகள ஏற்படுத்ே தவண்டிதயற்பட்டது. இேனால் தசயற்த்ேிட்ட நடவடிக்கைைகள 

நகடமுறப்படுத்துவேில் ோைேம் ஏற்பட்டது. எவ்வாறாயினும் ைீேமுள்ள ரூபா. 23 ைில்லியகன தைாண்டு 

இச்தசயற்த்ேிட்டத்கே 2016 ஆவணி ைாேைளவில் நிகறவு தசய்ய எேிர்பார்க்ைப்படுைிறது.  

 

(ii)  பஸன்வத்ே ைண்சாிவு ேணுப்பு தசயற்த்ேிட்டம் 

பஸன்வத்ே ைண்சாிவு ேணிப்பு தசயற்த்ேிட்டம் 31.01.2016 இல் நிகறவு தசய்யப்பட 

எேிர்பார்க்ைப்பட்டிருந்ேது. எனினும் ஒப்பந்ேக்ைாரருக்கு ஏற்பட்ட எேிர்பாராே நிைழ்வுைளால் 

நிர்ணயிக்ைப்பட்ட இைக்குைள் ோைேைகடந்ேன.  

 எேிர்பாராே அகட ைகழ 

 ைகழநாட்ைளில் பணியாற்ற முடியாே நிகை 

 குறித்ே இடத்ேிற்கு ைீதழ உள்ள ைக்ைளுக்கு ைகழக்ைாைத்ேில் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து  

 சாய்வுைளில் ஏற்பட்ட சாிவுைள் ைற்றும் அேகன ேிருத்துவேற்ைான தசயற்பாடுைள் 

 தசற்று வீேிைள் ைாரணைாை மூைப்தபாருட்ைகள தைாண்டு தசல்வேில் ஏற்பட்ட ோைேம் 

 இயந்ேிரங்ைகள குறித்ே பகுேிக்கு தைாண்டு தசல்வேில் ஏற்பட்ட ேகடைள் ைாரணைாை 

ஒப்பந்ேக்ைாரரால் ஊழியர் தசறிவு தவகைைகள நகடமுகறப்படுத்ே தவண்டிய நிகை 

ஏற்பட்டது.  

 தேைஆநி இச்தசயற்த்ேிட்டத்ேின் இரண்டாம் ைட்டத்கே 2016 ஆவணியில் நிகறவு தசய்ய 

எண்ணியுள்ளது. 
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 (c)  பாடசாகைைளில் நகடமுகறப்படுத்ேப்பட்ட ைண்சாிவு ேணிப்பு தசயற்த்ேிட்டங்ைள் 

 ைட்டுைந்ே ைைாவித்ேியாையம், உடுைம்பிட்டிய ைைாவித்ேியாையம், ஒவிட்டிைை ைைாவித்ேியாையம் ைற்றும் விஜிே 

ைைாவித்ேியாையம் ஆைியவற்றில் நகடமுகறப்படுத்ேப்பட்ட நிர்ைாண நடவடிக்கைைள் நிகறவகடந்துள்ளன. 

தைலும் 2015இல் நிர்ைாண நடவடிக்கைைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்ட 10 பாடசாகைைளில் 4 பாடசாகைைளின் நிர்ைாண 

நடவடிக்கைைள் பூர்த்ேி தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

தேைஆநி நீர்ப்பாசனம் ைற்றும் நீர் வள முைாகைத்துவ அகைச்சுடன் ஆதைாசகன தசகவைகள வழங்ை ஒப்பந்ேம் 

ஒன்கற தைற்தைாண்டுள்ளது. இந்ே ஒப்பந்ேம் 31 டிசம்பர் 2017 வகர நகடமுகறயில் உள்ளது. 18 பாடசாகைைளில் 5 

பாடசாகைைளில் ேணிப்பு நடவடிக்கைைளுக்ைான நிர்ைாண தசயற்பாடுைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளன. ஒரு 

பாடசாகைக்ைான நிர்ைாணத்ேிற்ைான விகைைனுக்தைாரல் ைேிப்பீடு நிகறவகடந்துள்ளது. தைலும் 6 

பாடசாகைைளுக்ைான விகைைனுக்தைாரல் ஆவணங்ைள் ேயாாிக்ைப்பட்டுள்ளது. ைீேி 6 பாடசாகைைளுக்ைான 

வடிவகைப்பு தவகைைள் நகடதபற்றுக்தைாண்டிருக்ைின்றன.  

 

(d) ைாைநிகை ோங்குேிறன் தைம்பாடு. 

தேைஆநி ைண்டி-ைஹியங்ைன வீேியில் உள்ள 18 பைைற்ற சாய்வுைகள பைைாக்ை ஒப்பந்ேம் ஒன்கற 

ஏற்படுத்ேியுள்ளது. இவ்தவாப்பந்ேத்ேின் படி 31 ைார்ைழி 2015 வகரயான தசயற்பாட்டு தபாக்கு வருைாறு;  

சாய்வுைளின் எண்ணிக்கை தபாேி இை. தசயற்பாட்டு தபாக்கு வீேம் 
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எேிர்பாராே அேிை ைகழவீழ்ச்சி ைாரணைாை சிை சாய்வுைளில் ஏற்பட்ட சாிவு ைாரணைாை அகவ ைீள் வடிவகைப்பு 

தசய்யப்பட்டது. இேனால் ைணிய அளவு பட்டியலில் ைாற்றங்ைள் தசய்யதவண்டிதயற்பட்டது. ேற்தபாகேய 

நிகைப்படி தபாேி 305 தசயற்பாடுைள் தபருைளவு நிகறவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. தபாேி 306 ைற்றும் 307இன் 

தசயற்பாடுைள் சுைார் 70% வகர நிகறவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. ைாைநிகை சுமூைைாை இருக்கும் பட்சத்ேில் மூன்று 

தபாேிைளுக்குைான தசயற்பாடுைள் இவ்வருட இறுேிக்குள் நிகறவு தசய்யப்படும்.  

 

4.2. ஒப்பந்ே முைாகைத்துவம் 

(a)  (i) 2015ஆம் ஆண்டில் தேைஆநி இனால் ேயாாிக்ைப்பட்ட நிறுவன ஆய்வுகூட நிர்ைாணத்ேிற்ைான ைேிப்பீடான ரூபா. 

350 ைில்லியகன தேசிய பாேீட்டு ேிகணக்ைளம் அங்ைீைாித்ேது. இந்ே ைேிப்பீட்டில் ஆதைாசகன 

தசகவைளுக்ைான ைட்டணம் உள்ளடக்ைப்படவில்கை. தேைஆநி இன் தோழில்நுட்ப நிபுணத்துவம் இந்ே நிர்ைாண 

நடவடிக்கைைளுக்கு தபாதுைானோல் ோன் குறித்ே ஆதைாசகன தசகவ ைட்டணம் உள்ளடக்ைப்படவில்கை. 

தபாது ேிகறதசாி அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட நிேியிகன மூன்று ஆண்டு ைாைப்பகுேிக்குள் வழங்கும். அேனடிப்பகடயில் 

தேைஆநி நிர்ைாண தவகைைகள முன்தனடுக்ை ேிட்டைிட்டுள்ளது.  

தைலும் பிரோன ஒப்பந்ேக்ைாரர் நிர்ைாணத்ேின் பகுேிைகள தவவ்தவறு ஒப்பந்ேக்ைாரர்ைளுக்கு ேனது இைாப 

எல்கைகய அேிைாிக்ை வழங்குவார் என எண்ணியோல் தேைஆநி ஒரு ஒப்பந்ேக்ைாரருக்தை முழுகையான 

ஒப்பந்ேத்கேயும் வழங்ைவில்கை. எனதவ முழுகையான தசயற்த்ேிட்டமும் பல்தவறு பகுேிைளாை பிாிக்ைப்பட்டு 

நகடமுகறப்படுத்ேப்படவுள்ளது. இேன்மூைம் விகரவாை தசயற்த்ேிட்டத்கே நகடமுகறப்படுத்ே முடியுதைன 

எேிர்பார்க்ைப்படுைிறது.  

தைலும் முன்தைாழியப்பட்ட ைட்டிடைானது சூழலுக்கு இகசவான பச்கச எண்ணக்ைருக்ைகள தைாண்டிருப்போல் 

ைட்டிட வடிவகைப்பிகனயும் அடிக்ைடி ைாற்ற தவண்டி ஏற்பட்டது. இேனால்  ேவிர்க்ை முடியாே ோைேங்ைள் 

ஏற்பட்டது.  

 

 (ii) தேைஆநி அச்சுகை தசர்ப்பு நடவடிக்கைைளுக்தைன ஒப்பந்ேக்ைாரர் ஒருவருடன் ஒப்பந்ேம் தைற்தைாண்டு முற்பணமும் 

தசலுத்ேியுள்ளது. குறித்ே ஒப்பந்ேக்ைாரருடனான ஒப்பந்ேம் அவரால் வழங்ைப்பட்ட தசயற்பாட்டு முறியின் 

அடிப்பகடயில் தைற்தைாள்ளப்பட்டது. 

(b) நிறுவனத்ேின் பாவிக்ை முடியாே 5 வாைனங்ைகள அழிக்ை தேைஆநி பணிப்பாளர் நாயைத்ோல் நியைிக்ைப்பட்ட 

தோழில்நுட்ப ைேிப்பீட்டு குழு ைேிப்பீட்கட தைற்தைாண்டது. இது தோடர்பில் பத்ேிாிகைைளில் 

விளம்பரப்படுத்ேப்பட்டு விகைைனுக்தைாரப்பட்டு அேிை விகை தைாாியவருக்கு வாைனங்ைகள வழங்ை 

ேீர்ைானிக்ைப்பட்டது. எனினும் பாதுைாப்பு முறி இன்கையால் எந்ே விகைைனு தைாாியவர்ைளும் வாைனங்ைகள 

தைாள்வனவு தசய்ய முன்வரவில்கை. தைலும் தோழில்நுட்ப ைேிப்பீட்டு குழு அகனத்து விகைைனுக்தைாாியவர்ைளும் 

வாைனங்ைகள தவவ்தவறாை வகைப்படுத்ேி இருந்ேனர். இேனால் இரண்டாவது குகறந்ே விகைைனு தைாாியவருக்கு 

வாைனங்ைகள வழங்குவது சாத்ேியப்படாது என்போல் ைீண்டும் பாதுைாப்பு முறியுடன் விகைைனுக்ைள் தைாரப்பட்டன. 

இச்சந்ேர்ப்பத்ேில் வாைன ைேிப்பீட்டு விகைக்கு அேிைைான விகைைனுக்தைாாியவர்ைளுக்கு வாைனங்ைள் சிரைைின்றி 

வழங்ைப்பட்டன. எனினும் மூன்று வாைனங்ைளுக்ைாை தைாரப்பட்ட விகைைள் ைேிப்பீட்டு தபறுைேிகய விட குகறவாை 

ைாணப்பட்டன. இேனால் இவ்வாைனங்ைள் ைீண்டும் தைாட்டார் தபாக்குவரத்து ேிகணக்ைள அேிைாாி, தோழில்நுட்ப 

பயிற்சி ஆகணக்குழுகவ தசர்ந்ே இயந்ேிய தபாறியியைாளர் ைற்றும் தேைஆநி அலுவைைர்ைள் இருவர் ஆைிதயாகர 

தைாண்ட குழுவினால் ைீள்ைேிப்பீடு தசய்யப்பட்டன. ைீள்ைேிப்பீட்டு தபறுைேிைள் விகைைனுக்தைாரலில் ைாணப்பட்ட 

விகைைகள விட குகறவானோல் தோழில்நுட்ப ைேிப்பீட்டு குழுவின் அனுைேியுடன் அேிை விகை தைாாியவர்ைளுக்கு 

மூன்று வாைனங்ைளும் வழங்ைப்பட்டன.  

 

4.3  ைனிே வள முைாகைத்துவம் 

தேைஆநி ஆளணி தசர்ப்பு தைாகவ 17/03/2015 அன்று முைாகைத்துவ தசகவைள் சுற்று நிரூபம் இை.30இன் படி 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்டது. அேன்பின்னர் இக்தைாகவ 19/11/2015 அன்று 84 விஞ்ஞானிைளுக்ைான பணியிடங்ைகள 

உள்ளடக்ைி ேிருத்ேப்பட்டது. 2015 ஆரம்பத்ேில் 33 விஞ்ஞானிைள் நிரந்ேர நியைன அடிப்பகடயில் பணியில் 
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தசர்க்ைப்பட்டதுடன் தைலும் 35 தபர் இவ்வாண்டில் தசர்க்ைப்பட்டனர். தசயற்பாட்டு அடிப்பகடயில் பணியில் 

தசர்க்ைப்பட்ட 31 தபாில் 15 தபர் 18/01/2016 அன்று முேல் நிரந்ேர அடிப்பகடயில் உள்வாங்ைப்பட்டனர். 

தசயற்பாட்டு அடிப்பகடயில் உள்ள ஏகனய 16 விஞ்ஞானிைளில் 6 தபர் ைண்சாிவு ேணிப்பு தசயற்பாடுைளுக்கும் 

(200 ைில். தசயற்த்ேிட்டம்), 6 தபர் ைாைநிகை ைாற்ற தைம்பாட்டு தசயற்த்ேிட்டத்ேிற்கும் ஏகனதயார் 

அகணக்ைட்டு பாதுைாப்பு தசயற்த்ேிட்டம் ைற்றும்  RMV தசயற்த்ேிட்டம் ஆைியனவற்றில் பணியாற்றுைின்றனர்.  

 
5.  தபாறுப்பு கூறும் ேன்கை ைற்றும் நல்ை ஆளுகை 

5.1  தேசிய ைட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்ேின் உருவாக்ைம் 

 

தேசிய ைட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்ேிற்கு சட்டவிதராே நிர்ைாணங்ைகளதயா அபிவிருத்ேி நடவடிக்கைைகளதயா 

ேடுத்து நிறுத்ேதவா அல்ைது சட்ட நடவடிக்கை தைற்தைாள்ளதவா அேிைாரைில்கை. இவ்வாறான சந்ேர்ப்பங்ைளில் 

தேைஆநி ஏகனய சட்ட அங்ைீைாரமுள்ள நிறூவனங்ைளுடன் இகணந்து அவற்றினூடாை சட்ட நடவடிக்கைைகள 

தைற்தைாள்ளுைிறது. தைலும் தேசிய ைட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்கே பாராளுைன்ற சட்டத்ேின் மூைம் 

கூட்டிகணக்ை நடவடிக்கைைள் தைற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

5.2  தசயற்பாட்டுத்ேிட்டம் 

 
நிேியியல் ைற்றும் தபௌேீை தசயற்பாட்டு தபாக்குைள் வருடாந்ே தசயற்பாட்டு ேிட்டத்ேில் விபாிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

எனினும் குறித்ே விபரங்ைள் சைர்ப்பிக்ைப்படும் விேம் பற்றி ைணக்ைாய்வாளர் சுட்டிைாட்டியுள்ள ைருத்துக்ைகள 

தைாண்டு எேிர்ைாைத்ேில் ஆபத்து வையைாக்ைல் தசயற்த்ேிட்டம் ைற்றும் ைண்சாிவு ேணிப்பு ஆைியன 

தோடர்பிைான தபௌேீை தசயற்பாட்டு தபாக்ைிகன சைர்ப்பிக்ை நடவடிக்கைைள் தைற்தைாள்ளப்படும்.  

 
5.3  உள்ளை ைணக்ைாய்வு 

ேற்தபாகேய நிறுவன ைட்டகைப்பின் படி ஒதர ஒரு உள்ளை ைணக்ைாய்வாளாருக்ைான பணியிடதை உள்ளது. 

தேைஆநி இல் ேற்தபாது ஒரு உள்ளை ைணக்ைாய்வாளர் பணியாற்றுைின்றார். எனினும் அேிைாித்ே தவகைசுகை 

ைாரணைாை அவருக்கு ஒன்று அல்ைது இரு உேவியாளர்ைள் தேகவப்படுைிறார்ைள். குறித்ே தேகவகய ைருத்ேில் 

தைாண்டு நிறுவன பணிதவற்றிட தைாகவயில் ேிருத்ேங்ைகள தைற்தைாண்டு தேகவயான நியைனங்ைகள 

தைற்தைாள்வத்ன் மூைம் உள்ளை ைணக்ைாய்கவ பைப்படுத்ே நடவடிக்கைைள் தைற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

 
5.4 சர்ச்கசக்குாிய விடயங்ைள் 

நிறுவனத்ேின் தபயாில் ைக்ைள் வங்ைியில் ரூபா. 149.24 ைில்லியன் நிகையான கவப்பில் ைாணப்பட்டது. 

ேிகறதசாியின் அனுைேியுடன் பணிக்தைாகட தைாடுப்பனவு ஏற்பாடான ரூபா. 65 ைில்லியன் ைற்றும் வங்ைி 

பாதுைாப்பு முறி தநாக்ைங்ைளுக்ைான ரூபா. 45 ைில்லியன்  ஆைியன ேவிர்ந்ே ைீேிப்பணம் நிகையான 

கவப்பிலிருந்து ைீளப்தபறப்பட்டுள்ளது. 

 
5.4     பாேீட்டு ைட்டுப்பாடு 

இக்குறித்ே நிேியாண்டில் தைற்தைாள்ளப்பட்ட வரவு தசைவு ைேிபீடுைளுக்கும் உண்கை தசைவுைளுக்கும் 

இகடயில் பாாிய வித்ேியாசங்ைள் ஏதுைில்கை. எனினும் நிறுவன நிேியியல் ைட்டுப்பாடுைகள பைப்படுத்ே 

பாேீட்கட ைருவியாை பயன்படுத்ேி இவ்வித்ேியாசங்ைகள தைலும் குகறக்ை நடவடிக்கைைள் 

தைற்தைாள்ளபப்ட்டுள்ளன.  

 

6  முகறகைைள் ைற்றும் ைட்டுப்பாடுைள் 
வருடாந்ேம் ைணக்ைாய்வாளாாினால் வழங்ைப்படும் ைருத்துக்ைகள ைவனத்ேில் தைாண்டு நிறுவன ைட்டுப்பாட்டு 

முகறகைைகள தைம்படுத்துவேன் மூைம் நிறுவனத்ேின் முைாகைத்துவ விகனத்ேிறகன அேிைாிக்ை 

நடவடிக்கைைள் தைற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 
 ைணக்ைீடு 

 ைடன்பட்தடார் ைட்டுப்பாடு 

 ஆளணி முைாகைத்துவம் 

 தசயற்த்ேிட்ட முைாகைத்துவம் 

 பாேீட்டுக் ைட்டுப்பாடு 

 
தைலும் நிறுவன ைட்டுப்பாட்டு முகறகைைகள தைம்படுத்ே கூடிய ைவனம் தசலுத்ேப்படுதைன்பகேயும் 

அறியத்ேருைின்தறாம். 

 

 

 

எந்ேிாி.(ைைாநிேி). ஆசிறி ைருணாவர்ேன 

பணிப்பாளர் நாயைம் 
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99/1, ஜாவத்கே வீேி, தைாழும்பு 5. 

தோகைதபசி: 011-2588946, தோகைநைல்: 011-2502611 

ைின்னஞ்சல்: nbro@sltnet.lk இகணயம் : www.nbro.gov.lk 

 


