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பசற்தி 

 

“ பசி பதௌீை பைாள்கைைள், ிட்டங்ைள் ற்றும் உதா 

ிபகநைபிகண ாரித்ல் ற்றும் இனங்கைில் ற்றும் 

ைடல் ல்கனக்கு உரி  திபசங்ைபில் பதாருபாா, 

சபை,பதௌீை ற்றும் சுற்நாடல் திரிவுைபில் ஒன்நிகந் 

ிட்டத்ிகண பகநகாை ற்தடுத்ல் ற்றும்  

பன்பணற்றும் பாக்ைத்துடன், ாைாங்ைள் ற்றும் திபச 

ிட்டங்ைள் பனம்  அவ் பசி பைாள்கைைள் ற்றும் 

ிட்டங்ைபிகண கடபகநக்கு உட்தடுத்னிகண 

உறுிப்தடுத்ல் ற்றும் பைாகத்தும் பசய்ல்” 
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1.அநிபைம் 

திரித்ரணி றபேரக ெத்றல் லனகரண சகரழும்தில் 
அலந்துள்ப குடிிபேப்பு ெரர்ந் றர்ரம் ெம்தந்ரக ழுந் 
ெறக்கல்கனறலண ீர்ப்தற்கரண பரக்கத்றலண சகரண்டு 1915 ஆம் 
ஆண்டில் 19 ஆம் இனக்க டீலப்பு ற்றும் க பன்பணற்நம் 
செய்ல் கட்டலபச் ெட்டம் அறகரத்றற்கு ந்து.  ணினும் 
ிலரண கப்தடுத்ல் உடன்  பற்குநறப்திடப்டப்ட ெட்டத்றல் 
உள்படங்கர ெறக்கல்கள் தன ழுந்ண. அற்கு ீர்ரக 1946 ஆம் 
ஆண்டின் 13 ஆம் இனக்கபலட கம் ற்றும் கறரற றர்ர 
கட்டலபச் ெட்டத்றன் கலழ் 1947 ஆம் ஆண்டில் க ற்றும் கறரற 
றர்ரம் றலக்கபம் றறுப்தட்டது.  அன் கலழ் க்கள் றிட 
அதிிபேத்றக்கரக றட்டம் ரரிக்கப்தட்டது.  
ணினும் இன் பனம் ற்தடும் அதிிபேத்றின் ஊடரக றுல, 
பங்கபின் தகறர்ந்பித்னறன் பண்தரடுகள் கரரக 
ெணசபேக்கடிரண திபெத்றல் அதிிபேத்ற இடம்சதநரல, 
றபேரகம்  சகரழும்பு ற்றும் திரண கங்கபிலண லரகக் 
சகரண்டல, ரழ்ற்கு பலரண அடிப்தலட ெறகள் இல்னரது 
பலனற்நறபேக்கும் றர உிின் பதரில் ரழும் அபகரண 
க்கள் ணஉலபச்ெலுடன் இபேத்ல் ஆகற ெறக்கல்கள் தன ழுந்ண. 
ஆலகிணரல் ரட்டின் அலணத்து பங்களும் றலனத்து றற்கும் 
ித்றல் உதபரகறத்து அலணத்து திரிவுகள் ற்றும் திபெங்கபிலும் 
பன்பணற்நத்றலண ற்தடுத்தும் ித்றல் பெற சதௌீக றட்டறடல் 
சகரள்லகிலண அடிப்தலடரகக் சகரண்டு பெற சதௌீக 
றட்டறடனறலண ரரிக்கும் சதரபேட்டு 
2000 ஆம் ஆண்டின் 49 ஆம் இனக்க க ற்றும் கறரற றர்ர 
ெட்டத்றலண றபேத்ற 2000 ஆம் ஆண்டில் பெற சதௌீக றட்டறடல் 
றலக்கபம் ஆம்திக்கப்தட்டது.  
அற்கறங்க பெற சதௌீக றட்டறடல், ன சதௌீக றட்டறடல் 
ற்றும் திபெ சதௌீக றட்டறடனறலண ரரித்ல், 
லடபலநப்தடுத்ல் ற்றும் பம்தடுத்ல், ெ ஸ்ரணங்கபிலண 
அதிிபேத்ற செய்னறலண பரக்கரகக் சகரண்டு செற்றட்டத்றலண 
றட்டறடல் ற்றும் கட்டிடக்கலன ற்றும் இந்றில் றட்டத்துடன் 
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அற்கரக ஒன்றுடன் ஒன்று ெம்தந்ப்தட்ட றட்டறலண ரரித்னறல்  
சதௌீக றட்டறடல் றலக்கபத்றற்கு ழுதது பேடங்களுக்கு 
கறட்டி கரனத்துடணரண பெல னரறு உள்பது.  

இனங்லகில் றபேரக ரட்டங்கள் இபேதத்லந்றலண உள்படக்கும் 
ித்றல் ரகரங்கள் ஒன்தறலும் ரகர ெலத றபேரக 
றறுணங்கபின் ஒத்துலப்புடன் ல்லனப்தடுத்ப்தட்ட இற்லக 
பங்கபிலண தணுக்கரக உதபரகறத்து, இற்லக சுற்நரடனறலண 
தரதுகரத்து இற்லக அணர்த்த்றலண குலநரகும் சதரபேத்ரண 
இடத்றல் அடிப்லட ெறகளுடணரண கத்றலண உபேரக்குற்கரக 
க றட்டறடல், இனங்லகக்கு பரக்கறரண புற க 
றர்ரத்றலண அலடரபப்தடுத்ல், சதரபேபரர அதிிபேத்ற 
ெந்ர்ப்தங்கபிலண உதரரீறரக உதபரகறத்து இனங்லகக்கு 
சதரபேத்ரண லகத்சரறல் பதட்லடகபிலண அலடரபம் கரல் 
பனம் றலனத்து றற்கும் அதிிபேத்றக்கு தங்கபிப்பு செய்ல் பதரன்ந 
கடலகபிலண றலநபற்றுன் ஊடரக இனங்லகில் 
றட்டறடுறல் திரண அெ றறுணரக பெற சதௌீக றட்டறடல் 
றலக்கபம் இனங்லகின் க அதிிபேத்றிலண றலநபற்நற 
ற்றும் றலநபற்நறக் சகரண்டிபேக்கும்  செற்தி தரரிபரணது. 

இந் கடல றலநபற்நப்தடுது றலக்கபத்றன் திரண 
திரிரண பெற சதௌீக றட்டறடல் திரிவு,  திபெ றட்டறடல் 
திரிவு, ன றட்டறடல் திரிவு, ஆரய்ச்ெற திரிவு ற்றும் அலண 
செற்தடுத்துற்கரக தங்கபிப்திலண ங்கும் றபேரக திரிவு, 
கக்குப்திரிவு, இந்றப் திரிவு, கட்டிடக்கலன திரிவு பதரன்ந 
திரிவுகபின் ஒன்நறலந் தங்கபிப்தில் ஆகும்.  இந் ஒவ்சரபே 
திரிவுகபிலும் 2014 ஆம் ஆண்டில் சதறுபதற்று ீபரய்வு தற்நற 
ிரிரண கல்கள் ஒவ்சரபே அத்றரத்றன் கலழும் 
கரட்டப்தட்டுள்பண. 
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3. அனுிக்ைப்தட்ட அலுனை ஆபணிிணர் – பசி 

பதௌைீ ிட்டிடல்  ிகக்ைபம் 
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1. திப்தரபர் ரகம் றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

ிபெட
ம் 

SL 3-2006 1 

2. பனறக திப்தரபர் 
ரகம் (றட்டறடல்) 

றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

ிபெட
ம் 

SL 3-2006 1 

3. பனறக திப்தரபர் 
ரகம் (செற்தடுத்ல்) 

றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

ிபெட
ம் 

SL 3-2006 1 

4. திப்தரபர் (றபேரகம்) இனங்லக றபேரக 
பெல 

1 SL 1-2006 1 

5. திரண கக்கரபர் இனங்லக 
கக்கரபர் 
பெல 

1 SL 1-2006 1 

6. திப்தரபர் 
(சதரநறினரபர்) 

இனங்லக 
சதரநறினரபர் 
பெல 

1 SL 1-2006 1 

7. திப்தரபர் இனங்லக 
கட்டடக்கலன 
பெல 

1 SL 1-2006 1 

8. திப்தரபர் 

i திப்தரபர் (ன  
சதௌீக றட்டம்) 

ii திப்தரபர் (திபெ 
சதௌீக  றட்டம்) 

iii திப்தரபர் (ஆரய்ச்ெற) 
iv திப்தரபர் 
(ஒபேங்கறலப்பு ற்றும் 
ஒழுங்குதடுத்ல்) 

றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

1 SL 1-2006 4 

9. உி திப்தரபர் இனங்லக றபேரக 111/11 SL 1-2006 1 
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(றபேரகம்)/ திற 
திப்தரபர் 

பெல 

10. உள்பக கக்கரய்வு இனங்லக 
கக்கரபர் 
பெல 

11 SL 1-2006 1 

11. கக்கரபர் இனங்லக 
கக்கரபர் 
பெல 

111/11 SL 1-2006 1 

12. உி திப்தரபர்/ திற 
திப்தரபர் 
(சதரநறினரபர்) 

இனங்லக 
சதரநறினரபர் 
பெல 

111/11 SL 1-2006 3 

13. உி திப்தரபர்/ திற 
திப்தரபர் (க 
றர்ரம் ) 

றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

111/11 SL 1-2006 20 

14. உி திப்தரபர்/ திற 
திப்தரபர் 

இனங்லக 
கட்டடக்கலன 
பெல 

111/11 SL 1-2006 2 

15. ெட்ட அலுனர் றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

111/11 SL 1-2006 1 

16. றபேரக உத்றபரகத்ர் அெ 
பகரலத்து 
உிரபர் 
பெல 

உச்ெ 
ம் 

MN 7-
2006 

1 

17. றட்டறடல் அலுனக 
உிரபர் 

இனங்லக 
சரறதட்த 
பெல 

ிபெட
ம் 

MN 7-
2006 A 

3 

18. ெறபஷ்ட கி அபல 
உத்றபரகத்ர் 

இனங்லக 
சரறதட்த 
பெல 

ிபெட
ம் 

MN 7-
2006 A 

1 

19. திரண தரிெலனலணரபர் இனங்லக 
சரறதட்த 
பெல 

ிபெட
ம் 

MN 7-
2006 A 

2 

20. கல் ற்றும் 
சரடர்தரடல் சரறதட்த 
உிரபர் 

இனங்லக கல் 
ற்றும் 
சரடர்தரடல் 
சரறதட்த 
பெல 

2-11/1 MN 6-
2006 A 

1 
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21. அதிிபேத்ற  
உத்றபரகத்ர் 

அதிிபேத்ற 
உத்றபரகத்ர் 
பெல 

111/11/1 MN 4-
2006 A 

20 

22. சதௌீக  றட்டம் உி 
(க றர்ரம்) 

றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

 MN 4-
2006 A 

14 

23. சதௌீக  றட்டம் உி 
(கட்டிடடக் கலனஞர்) 

றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

 MN 4-
2006 A 

1 

24. அதிிபேத்ற உிரபர்  றலக்கபப்தடுத்
தட்ட (சற்நறடம் 
றப்தடரலிணர
ல் திிலண 
படிவுறுத்லுக்கு 
உட்தட்டு) 

 MN 4-200 
6 A 

3 

25.  தரீட்ெகர். சரறதட்த 
அலுனர் 

இனங்லக 
சரறதட்த 
பெல 

111/11/1 MN 3-
2006 A 

9 

26. றட்டக் கலனஞர் இனங்லக 
சரறதட்த 
பெல 

111/11/1 MN 3-
2006 A 

21 

27. அபடீ்டு கிப்பு 
உத்றபரகத்ர் 

இனங்லக 
சரறதட்த 
பெல 

111/11/1 MN 3-
2006 A 

7 

28. பகரலத்து 
உிரபர் 

அெ 
பகரலத்து 
உிரபர் 
பெல 

111/11/1 MN 2-
2006 A 

34 

29. பற்பு உத்றபரகத்ர் றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

111/11/1 MN 1-
2006 A 

1 

30. பூபகரப கல் பலநல 
சரறதட்த அனர் 

றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

111/11/1 MT 2-2006 
A  

6 

31. ெரறகள் ெரற பெல 111/11/1 

ிபெட
ம் 

PL 3-2006 
A 

14 

32. றட்டறடல் அச்ெலட்டரபர் றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

111/11/1 

ிபெட
ம் 

PL 1-2006 
A 

2 

33. அபடீ்டு உிரபர் றலக்கபப்தடுத் 111/11/1 

ிபெட
PL 1-2006 
A 

3 
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தட்ட ம் 

34. றட்ட சதரறுப்தரபர் றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

111/11/1 

ிபெட
ம் 

PL 1-2006 
A 

1 

35. றட்டத்றலண புதுப்திப்தர் றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

111/11/1 PL 1-2006 
A 

1 

36. அலுனக உிரபர்  කාර්යා ස ේලක ස ේලය 111/11/1 

ிபெட
ம் 

PL 1-2006 
A 

17 

37. தங்கபர சதரறுப்தரபர் றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

111/11/1 

ிபெட
ம் 

PL 1-2006 
A 

4 

38. கரனரபி றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

111/11/1 

ிபெட
ம் 

PL 1-2006 
A 

4 

39. ஓர்ெலர் ( பலன 
தரிபெரகர்) 

றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

 PL 3-2006 
A 

5 

40. சரறனரபி றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

 PL 1-2006 
A 

40 

41. கரனரபி றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

 PL 1-2006 
A 

4 

42. சுற்றுனர ிடுற 
உிரபர் 

றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

 PL 1-2006 
A 

5 

43. பரட்டத் சரறனரபி றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

 PL 1-2006 
A 

4 

44. சுத்றகரிப்பு சரறனரபர் றலக்கபப்தடுத்
தட்ட 

 PL 1-2006 
A 

5 

சரத்ம் 

 

273 
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இற்கு பனறகரக அந் திக்கரக ரறம் அனுறக்கப்தட்ட 

ெ ஸ்ன அலுனக ஆபணிிணர்  

    

பனம்:- ிகக்ைபத்ின் பனம் 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

115 

45 ஓர்ெலர்  (பகன 

தரிபசாைர்) 

ிகக்ைபப்தடுத்தட்ட  MT2-2016A 2 

46 ஓர்ெலர்  (பகன 

தரிபசாைர்) 

றலக்கபப்தடுத்தட்ட  PL 1-2016 A 7 

47 ைானாபிைள் றலக்கபப்தடுத்தட்ட  PL 1-2016 A 13 

48 பாினாபிைள் றலக்கபப்தடுத்தட்ட  PL 1-2016 A 91 

சரத்ம் 113 
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 4. 2014/01/01 ந் றகற சரடக்கம் 2014/12/31 ந் றகற ல 

றலக்கபத்றன் அலுனக ஆபணிிணரின் தட்டில். 

1. திப்தரபர் ரகம் – றபே. ன். ீ.குபேகுனசூரி 

2. திப்தரபர் ( றபேரகம்) – றபே.டப்பிபெ.ல்.டி.ன்.குர 

3. திப்தரபர் (றபேரகம்) தறல் – றபேற. திரிங்கர சதபர 

4. உி திப்தரபர் (றபேரகம்) – றபேற.  

5. உி திப்தரபர் (றபேரகம்)- த.ீன்.ிக்த்ண 

6. திரண கக்கரபர் – றபேற. ஆர்.த.ீசுெந்ர 

7. திப்தரபர் சதரநறினரபர் – செல்ி. த.ீத.ீஜ.ீடஸ் 

8. உி திப்தரபர் (சதரநறினரபர்) – றபே.பக.சுணரெ 

9. உி திப்தரபர் (றபேரகம்) – றபேற.    .  .  .  .         

10. கண்கரபர் – றபேற. டீ.ெல.புஸ்தகுரரி 

11. உி திப்தரபர் (கட்டிடக்கலன) – றபே.ெல.டப்பிபெ.பக. 
தண்டரரக்க 

12. றபேரக உத்றபரகத்ர் – றபே.டி.ன்.றக்கும்பு 

13. திரண தரிபெரகர் – றபே.பக.டி.ச்.ஸ்.  ெறல்ர 
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05. ிருாைப் திரிின் பதறுபதறு 

றலக்கபத்றன் செற்திகபினுள் சபேங்குற்கு றர்ப்தரக்கும் 
பரக்கத்றலண ிலணத்றநணரகவும், செற்றநணரகவும் 
லகப்தற்றுற்கரக பலரண தங்கபிப்பு பெலிலண ங்குல் 
றபேரகப் திரிின் திரண கடலரகும்.  

அறல் ணி பம் ற்றும் சதௌறக பத்றன் பகரலத்து 
டடிக்லககள், றபேண ற்றும் றபேரக டடிக்லககபிலண 
பற்சகரள்ளுல், சகரள்லக ீர்ரணத்றலண லடபலநப்தடுத்ல், 
றலக்கபத்றன் அலணத்துப் திரிவுகளுக்கரகவும் தங்கபிப்பு 
பெலிலண ங்குல், ெ ஸ்ரணத்றன் அலுனக 
ஆபணிிணரின் றபேரகத்றலண பதல் றபேரக திரிின் பனம் 
செற்தடுத்ப்தடுகறன்நது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        01:                               

 

 

ிருாைஉத்ிபாை
த்ர் 

திாண பைாகத்து 
உத்ிபாைத்ர் 

 

 

சாிைள் 

அலுனை உிாபர்ைள் 

 

உி திப்தாபர் 
(ிருாைம்) 

 

திப்தாபர் 
(ிருாணம்) 
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5.1 ிருாைப் திரிின் திாண பாக்ைாது, 

 றலக்கபத்றன் அனுறக்கப்தட்ட அலுன ஆபணிிலணரிலண 
றலக்கபத்றன் பரக்கத்றலண சபேங்கும் ித்றல் றபேத்ம்  
செய்ல் 

 ஆட்பெர்ப்பு பலந, திபர்வு பலநிலண ரரித்ல், 
அனுறிலண சதற்றுக் சகரள்ளுல் ற்றும் லடபலநப்தடுத்ல் 

 அலுனக ஆபணிிணரின் றலநலிலண பர்த்ல், னபணரம்பு, 
ஒழுங்கரற்நறலண பதல் ஆகறண. 

 

5.2 ாபாந் ைடகைபாை, 

 ரபரந் தரல் தற்நற டடிக்லககபிலண பற்சகரள்ளுல் 

 திரிவுகபில் ற்றும் திரிவுகளுக்கறலடில் கூட்டிலப்திலண  பதல் 

 சதரது க்கபின்  பண்டுபகரள்களுக்கரண பலரண 
டடிக்லககபிலண பற்சகரள்பல் 

 அலுன ஆபணிிணரில் பண்டுபகரள் தற்நற டடிக்லககள் 

 அலுனக ஆபணிிணரின் ணிதர் பகரல தரரிப்பு,  பதல் 
ற்றும் பம்தடுத்ல்  

 பதரக்குத்து அனகறலண பகரல செய்ல் 

 ஊறர்கபின் ெம்தபம், சகரடுப்தணவு, திரச் செனவு ற்றும் 
அலணத்து சகரடுப்தணவுகள் ெம்தந்ரகவும் தற்றுச்ெலட்டு  
சகரடுப்தணிற்குரி டடிக்லககள் அவ்ரபந  

 தரரளுன்நத்றன் ிணரக்களுக்கு, ணி உரிலகள் 
ஆலக்குழுின் பலநடீுகள், சதரது க்கபின் பலநடீுகள், 
செற்குழுக்கபின் ிணரக்களுக்கு ிலடபித்ல்  

 அலுனர்கபின் சதறுபதற்று ீபரய்வு 

 ிலணத்றநன் லட கரண் தரீட்லெிலண டரத்துல் 

 றலக்கபத்றன் தரதுகரப்பு தற்நற டடிக்லககள் 

 தரரிப்பு டடிக்லக தற்நற டடிக்லககள் 

 அலச்ெல ிஞ்ஞரதணத்றலண ரரித்ல் 

 ெ ஸ்ரணங்கபின் அலுன ஆபணிிலண பதணுல், றபேரக 
திரிிற்கு அபிக்கப்தட்டுள்ப பறு ிபெட கடலகும், 
 



14 | பத று பத ற் று  அ நி க் கை -                               

 

5.3  2014.11.30 ிைிில் ிறுணத்ின் ஊிர் ண்ிக்கை 

தற்நி ிதங்ைள் 

சர
டர் 
இன
க்கம் 

அலுனர் சரகுற 

 

அனுறக்கப்தட்ட 
பெலரபர் 
ண்ிக்லக 

2014.11.30 ந் 
றகறில் 
இபேந் 
அலுனக 
ஆபணிிர்/ 
ஊறர்கபின் 
ண்ிக்லக 

2015.12.31 ந் 
றகறில் 
சற்நறடங்கபி
ன் ண்ிக்லக 

1 

ெறபஷ்டறலநபற்ந

றகரரி 

03 - 03 

2 றலநபற்நறகரரி 37 09 28 

3 பன்நரம் றலன 07 02 05 

4 இண்டரம் றலன 141 75 66 

5 பணிலன 227 203 24 

சரத் ண்ிக்லக 415 289 126 
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6. ன  பதௌைீ  ிட்டம் திரிின் ைடகைள் 

6.1 பாக்ைம் 

இந் றறுணத்றன் திரண கடலரண   பெற சதௌீக 
றட்டறடல், பெற  சதௌீக றட்டறடல் சகரள்லகிலண ரரித்ல் 
ற்றும் ன சதௌீக றட்டறடனறலண ரரித்ல் இந் 
திரிிற்குரி கடலரகும். 

6.2 அலுனை ஆபணிிணர் 

 2014 பேடத்றல் இந் திரிின் திப்தரபர் தி சற்நறடரக 
இபேந்துடன் அப்திில் தறல் கடலரற்நறது திபெ சதௌீக 
றட்டறடல் திரிின் திப்தரபரிணரல் ஆகும். சதௌீக றட்டறடல் 
உிரபர்கள் 09 பதரிணரல் இந் திரிின் கடல 
றலநபற்நப்தட்டது.  

 

6.3 பசி பதௌீை ிட்டிடல் ற்றும் பைாள்கைிகண 
ாரித்ல்     

ரட்டினுள் ற்றும் அற்கு   சபிில் உள்ப சதௌீக பத்றலண 
உரி ித்றல் உதபரகறத்து  ெர்பெ ரீறரக ற்தட்டுள்ப  
சதரபேபரர அதிிபேத்ற ெந்ர்ப்தங்கபிலண உதரரக 
உதபரகறத்து சதௌீக அதிிபேத்ற டடிக்லககபிலண பெற ற்றும் 
ெர்பெ ரீறரக கூட்டிலத்லும் றனவும் ெபக சதரபேபரர 
ற்றும் சதௌீக பண்தரடுகபிலண குலநத்துக் சகரள்தும், இற்லக 
சுற்நரடல் லனப்தின்ணர் ற்றும் சுற்நரடல் ெம்தந்ரண றகவும் 
உர்வுலட திபெங்கபிலண தரதுகரத்லும், பர்ச்ெறிலண 
உபேரக்கலும், இற்லக அணத்ங்கபிலண குலநக்கும் ித்றல் 
சதரபேத்ரண இடத்றல் குடிிபேப்பு, க ற்றும் சபிக்கட்டலப்பு 
ெறகள் ற்றும் கரட்டுப் திபெம் உட்தட சுற்நரடல் 
பலநலிலண உபேரக்குற்கும் பெற சதரபேபரர 
திறதனன்கபிலண இண்டு பன்று தங்குகபரக்குற்கும் பெற 
சதௌீக றட்டறடல்  சகரள்லக ற்றும் றட்டறடல் 
பக்கறத்துரணரகும்.  



16 | பத று பத ற் று  அ நி க் கை -                               

 

 

 

 

6.4. 2014 ஆம் ஆண்டில் பசய்ப்தட்ட டடிக்கைைள் 
6.4.1. பசி  பதௌைீ ிட்டிடல்  பைாள்கை ந்பாரு 
ிறுணத்ிற்கும் து பதௌைீ ிட்டிடனிகண உதபாைித்துக் 
பைாள்பக்கூடி கைில் இனகுாை ாரித்ல். 

o உரி ிறுணத்ிகண அகடாபம் ைால் ற்றும் 
குழுிகண ிித்ல். 

o அடிப்தகட ிட்டத்ிகண ாரித்துக் பைாள்பல். 
o பைாள்கைிகண ாரித்ல், பைௌ அகச்சரின் 

அடிப்தகட அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்பல் ற்றும் 
பபிிடுல். 

o பதாதுக்ைபின் பாசகணைபிகணப் பதற்றுக் பைாள்ளுல். 

லடபலநப்தடுத்ல் 

றட்டம் ரரித்ல் லடபலந 

றட்டம் அனுறத்ல் 
லடபலந 

பெற சதௌீக றட்டறடல்  சகரள்லக 

உள்பக அலச்ெறன் கூட்டிலப்பு 
குழு 

சரறதட்த 
ஆபனரெலண ெலத 

பெற சதௌீக றட்டறடல் ெலத 

அனுறக்கப்தட்ட பெற சதௌீக றட்டம் 

றட்ட றறுணம்/  

ரகர ெலத 

சபிக் 
கட்டலப்பு 
றறுணம் 

ெரிலெ 
அலச்சு  

பெற ற்றும் ன 
ட்டத்றல் 
லடபலநப்தடுத்ல் 

லப்தடம் 02-  பெற  சதௌீக றட்டறடனறலண ரரித்ல் டடிக்லக 

பனம்:- ிகக்ைபத்ின் பனம் 
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o பைாள்கைின் இறுி கதிற்ைாை அகச்சுக்ைளுக்கு 
இகடபாண ஒருங்ைிகப்பு குழுின் அனுிிகணப் 
பதற்றுக் பைாள்ளுல். 

o பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்ளுல். 
o பசி பதௌைீ ிர்ா சகதின் அனுிிகணப் பதற்றுக் 

பைாள்ளுல். 
o ிட்டத்ிகண பபிிடல். 

 
6.4.2. பசி  பதௌைீ ிட்டிடல்  ற்றும் ிறுணத்ிணால் 
ாரிக்ைப்தட்ட ிட்டத்ில் உள்ப பதாருத்ற்நன்கிகண 
அந் ிறுணத்துடன் ைனந்துகாடி இங்ைத்ிற்கு  
பைாண்டுல் ற்றும் அற்ைிங்ை பசி பதௌைீ 
ிட்டிடனிகண கடபகநப்தடுத்தும் ித்ில் பைாண்டு னம். 

o உரி ிறுணத்ிகண அகடாபம் ைால் 
o அந் ிறுணத்துடன் ிட்டிடப்தட்டுள்ப பதாருத்ற்ந 

ன்கிகண சப்தடுத்ல். 
o பைௌ அகச்சரின் அடிப்தகட அனுிிகணப் பதற்றுக் 

பைாள்ளுல். 
o ிட்டத்ிற்ைாை உள்பை அகச்சின் ஒருங்ைிகப்பு குழுின் 

அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்ளுல். 
o பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்ளுல். 
o பசி பதௌைீ ிர்ா சகதின் அனுிிகணப் பதற்றுக் 

பைாள்ளுல். 
o ிட்டத்ிகண  பபிப்தடுத்ல். 

 

6.4.3. த்ி அிஉர் னத்ிற்ைாை ிரிாண ிட்டத்ிகண 
ாரித்ல் 

o அடிப்தகடாை இடருக்குட்தடக்கூடி திபசத்ின் திபச 
பசனை ட்டத்ிகண அகடாபம் ைால். 

o சணிிிட ிட்டத்ிகண ாரித்ல். 
o உரி திபச சகதின் அனுிிகணப் பதற்றுக் 

பைாள்ளுல். 
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o பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்ளுல். 
 

6.4.4. ைடற்ைக சார் அிஉர் திபசங்ைளுக்ைாை ிரிாண 
ிட்டத்ிகண ாரித்ல் 

o அடிப்தகடாை இடருக்குட்தடக்கூடி திபசத்ின் திபச 
பசனை ட்டத்ிகண அகடாபம் ைால். 

o சணிிிட ிட்டத்ிகண ாரித்ல். 
o உரி திபச சகதின் அனுிிகணப் பதற்றுக் 

பைாள்ளுல். 
o பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்ளுல். 

 

6.5. ன ிட்டத்ிகண ாரித்ல் 

ரட்டிற்கு ெறநறரினும், கத்றலண ிட அறகரினும் 
திபெத்றற்கரக றட்டத்றலண ரரித்ல் இந் திரிின் திரண 
கடலரகும். ங்கபது பலக்கரக சகௌ அலச்ெரிணரல் 
இனங்லகில் ரகரம், னம் ஆக அலடரபம் கரப்தட்டு 
ர்த்ரணி பனம் திறக்கறலணக்கு உட்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  
 

6.5.1 ன ிட்டத்ிகண ாரித்ல்  

 ன றட்டம் ரரிக்கப்தடுது ன றட்டக் குழுிணரல் ஆகும். 
 இந் குழுின் லனர் ரகர ெலதின் திரண 

செனரபரரர். 
 ரகரத்றன் அலணத்து க ெலத/ திபெ ெலதின் லனர்கள் 

ரக ெலதகபின் க ஆலரபர்கள் இந் குழுின் 
அங்கத்ர்கபரர். 

 ெறன அெ றறுணங்கபின் அலுனர்களும் இந் குழுில் 
அடங்குர்.  

 

பெற சதௌீக றட்டறடல் றலக்கபம் ிபெடரக 
றறுப்தட்டுள்பது ன றட்டத்றலண ரரிக்கும் சதரபேட்டு ரகர 
ெலதகளுக்கு உிபிப்தற்கரக ஆகும். அற்கரக கலழ் கரட்டப்தடும் 
ித்றல் இந் றலக்கபம் ரகர ெலதக்கு உிபிக்கும்.  

  

 சரறதட்த ஆபனரெலணகபிலண ங்குல் 
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 பலரண ந்சரபே கரம் தற்நறபம் னண றட்டத்றற்கு 
பலரண ிபெடினரபர்கபின் பெலிலண சதற்றுக் 
சகரடுத்ல். 

 கூட்டங்கள், ெர்ப்தித்ல் ற்றும் சதரது க்கபின் 
ஆபனரெலணகபிலண சதற்றுக் சகரள்ளும் சதரபேட்டு உி 
ங்கல்.  

 பலரண கல்கள் ற்றும் றட்டங்கபிலண ந்சரபே 
றறுணத்றனறபேந்தும் சதற்றுக் சகரள்ற்கு உிபித்ல். 

 றட்டம், அநறக்லககபிலண ெர்ப்தித்லுக்கரக பலரண 
உிபித்ல். 

 றட்டத்றலண லடபலநப்தடுத்துற்கு பலரண றற 
குலநவு ற்தடுரின் அற்நறலண சதற்றுக் சகரள்ற்கு 
உிபித்ல் 

 

 

 

 

 

 

 

 ් ර  
 

 

 

 

 

 

கப்தடம் 03  :     ன ிட்டிடல் குழு 

பனம்- ிகக்ைபத்ின் பனம் 

ை சகதத் 
கனர்ைள் 

திாண 
பசனாபர் 
குழுின் 
கனர்  

பசி பதௌைீ 

ிட்டிடல் 

ிகக்ைபம் 

ாை 
சகதைபின் 

ை 
ஆகாபர்ை

ள் 

திபச 
சகதைபின் 
கனர்ைள் 

அலுனர்ைள் 
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6.5.2. 2014 ஆம் ஆண்டில்  பற் பைாள்பப்தட்ட ைடகைள் 

6.5.2.1. ட த்ி ாைாத்ின் ன பதௌைீ ிட்டத்ிகண 
ாரித்ல். 

o ன ிட்டக் குழுகண ிித்ல் 

o ிட்டத்ிகண ாரித்ல்.  

o பைௌ அகச்சரின் அடிப்தகட அனுிிகணப் பதற்றுக் 
பைாள்பல். 

o ிட்டத்ிற்ைாை உள்பை அகச்சின் ஒருங்ைிகப்பு குழுின் 
அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்ளுல். 

o பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்ளுல். 

o பசி பதௌைீ ிர்ா சகதின் அனுிிகணப் பதற்றுக் 
பைாள்ளுல். 

o ிட்டத்ிகண பபிிடல். 

 

6.5.2.2. சதைப ாைாத்ின் ன பதௌைீ ிட்டத்ிகண 
ாரித்ல். 

o பைௌ அகச்சரின் இறுி அனுிக்கு அனுப்புற்கு 
பன்பு திாண பசனாபரின் பாசகணிகணப் பதற்றுக் 
பைாள்ளுல். 

o பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்ளுல். 

o உள்பை அகச்சின் ஒருங்ைிகப்பு குழுின் 
அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்ளுல். 

o பசி பதௌைீ ிர்ா சகதின் அனுிிகணப் பதற்றுக் 
பைாள்ளுல். 

o திிக்ைிகணப்தடுத்ல். 
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6.5.2.3. ட பல் ாைாத்ின் ன பதௌைீ ிட்டத்ிகண 
ாரித்ல். 

o பைௌ அகச்சரின் இறுி அனுிக்கு அனுப்புற்கு 
பன்பு திாண பசனாபரின் பாசகணிகணப் பதற்றுக் 
பைாள்ளுல். 

o பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்ளுல். 

o உள்பை அகச்சின் ஒருங்ைிகப்பு குழுின் 
அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்ளுல். 

o பசி பதௌைீ ிர்ா சகதின் அனுிிகணப் பதற்றுக் 
பைாள்ளுல். 

o திிக்ைிகணப்தடுத்ல். 
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7. திபச பதௌைீ ிட்டிடல் திரிவு 

7.1 ைடகப் பதாறுப்புக்ைள்  

திபெ சதௌீக றட்டப் திரிின் பனம் இடம்சதறும் ன சதௌீக 
றட்டத்றன் பனம் அலடரபங் கரப்தட்ட திபெ ரீறரக 
பக்கறத்துரண கத்றற்கரக றட்டத்றலண ரரிப்தற்கு ரகர 
றபேரக றறுணங்களுக்கு உிபித்ல் ற்றும் ெ 
ஸ்னங்கபின் அதிிபேத்ற டடிக்லகக்கரக பலரண சரறதட்த 
உிிலண சதற்றுக் சகரடுத்ல். 
7.2 அலுனை ஆபணிிணர் 

திப்தரபரின் ( திபெ சதௌீக றட்டம்) படி கண்கரிப்தின் கலழ் 
அதிிபேத்ற உிரபர்கள் 12, அதிிபேத்ற உத்றபரகத்ர் 03  
பதர்கள் ற்றும் சதௌீக றட்ட உிரபர்கள் 04, அலுனக தி 
உிரபர்கள் இபேர் இந் திரிில் கடலரற்றுகறன்நரர்கள்.  

7.3 சிநி ை ிட்டத்ிகண ாரிப்தன் பாக்ைம்  

  இனங்லகின் ெணத்சரலகின் அபகரணர்களுக்கு (70%) 
அடிப்தலட க ெறகபலணப்  ெீதரக்குல்.  

 சபேக்கடிரண திபெங்கபில் பலீட்டிலண கறரற 
திபெங்களுக்கு இடம்சதர்த்ல்.  

 பலநற்ந ித்றல் ரகரீகத்றற்கு உட்தடும் ெணத்சரலகக்கு 
து கறரற றனத்துக்கபேகரலில் பலநரண க 
னத்றலண உபேரக்குல்.  

  உன்ண ரகெலத ெம்தந்ப்தட்ட உன்ண கறரற க 
பலநலிலண உபேரக்குல்.  

 .ெபக, கனரச்ெர, சதரபேபரர, கலனக்கபஞ்ெற ற்றும் 
சுற்நரடல் ரீறரண பக்கறத்துரண கறரற க 
பலநலிலண க்களுக்கு அர்ப்தித்ல்.  

 றகப் தரரி கத்றல் உன்ண அலணத்து உட்கட்டலப்பு 
ெறகளுடனும் கூடி அறஉன்ண கறரற கத்றலண 
உபேரக்குற்கு பலரண அடித்பறடல்.  
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7.4. திபச பதௌீை ிட்டப் திரிின் ைடகப் பதாறுப்புக்ைள்  

 ெறநற க அதிிபேத்ற றட்டத்றலண ரரித்ல்.  

 புசகு பதரன்ந றட்டங்கபின் ஊடரக அற்நறலண 
ிலணத்றநணரக  பற்சகரள்ளுல்.  

 இடபேக்கு உட்தட்ட திபெங்களுக்கரக குடிபற்ந றட்டத்றலண 
ரரித்ல்  

 அற்கு  பனறகரக அலடரபம் கரப்தட்ட ெ 
ஸ்ரணங்கபிலண க அதிிபேத்ற திபெரக ர்த்ரணிின் 
பனம் திறக்கறலணப்தடுத்ல்.  

 அதிிபேத்ற றட்டத்றலண றட்டறடல். 
 உரி றட்டத்றலண லடபலநப்தடுத்ல். 
 திபெ  செனகம் ற்றும் ரணரி றறுணங்கபிணரல் 

செய்ப்தடும் ரணரி கரி உதபரகத்றற்கரக அரணிப்பு 
ற்றும் ெறதரரிெறலண சதற்றுக் சகரடுத்ல்.  

 அலச்ெறன் பனம் ரணரி ெந்ர்ப்தங்கபில் க்கு அபிக்கப்தடும் 
ிபெட றட்டத்றலண சென்பலநப்தடுத்ல். 

 திபெ  செனகம் ற்றும் ரணரி றறுணங்கபிணரல் 
செய்ப்தடும் ரணரி கரி உதபரகத்றற்கரக அரணிப்பு 
ங்கல் ற்றும் அலச்ெறன் பனம் ரணரி ெந்ர்ப்தங்கபில் 
க்கு அபிக்கப்தடும் ிபெட றட்டத்றலண சென்பலநப்தடுத்ல். 

7.5.  2014 ருடத்ில்  பசய்ப்தட்ட ைருங்ைள் 

1.  ெறநற கங்கள் 45 ற்கரக றட்டங்கபிலண ரரித்ல் 

பசத்ின்  குடத்ிற்கு  சாை  சிந ைம் / ைிாி த்ி 
ிகனங்ைபிகண அதிிருத்ி  பசய்ல்   பகனத்ிட்டம் 

க அதிிபேத்ற அறகரெலத ெட்டத்றன் கலழ் க திபெங்கபரக 
ர்த்ரணி பனம் திறக்கறலணக்கு உட்தடுத்ப்தடரன இனங்லகில் 
தனரக உபப ெறநற கங்கபிலண அதிிபேத்ற செய்பம் 
பலனத்றட்டத்றன் கலழ் 2014 ஆம் பேடத்றல் அலடரபம் கரப்தட்ட 
ெறநற கங்கள் 25 இலண அதிிபேத்ற செய்ற்கரக றட்டம் 
ரரிக்க்ததட்டுள்பது.  
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பாடர் 

இனக்ைம் 

ாைாம் ாட்டம் திபச சகத ை த்ி 
ிகனம் 

1 

சன் 

ரகரம் 

கரனற 

இது அங்குலுகய 

2 க்கபல்ன ரக்கறரசி 

3   க்கனபல்ல் 

4 அம்தனரங்சகரலட தட்டசதரன 

5 ன ஓதரத் 

6 

ரத்லந 

சகரட்டசதரன தல்பனக 

7 திட்சதத் கலுபதரிட்டிண 

8 தஸ்சகரட தஸ்சகரட 

9 சபிக சபிதிட்டி 

10   சணிதிட்டி 

11 அம்தரந்பரட்லட அங்குசகரனசதனஸ்ெ னர 

12 

ெதகப 
ரகரம் 

இத்றணபுரி 

இத்றணபுரி ல்ன 

13 சபிபகசதரன சபிபகசதரன 

14   ஓதரக்க 

15 ம்தினறதிட்டி தணரபப 

16 கனரண சதரத்துதிட்டி 

17   தின்ணன 

18 இம்புல்பத த்னின்ண 

19 தனரங்கசகரலட கறரிசட்டிசன்ண 

20   ரஸ்ெகன 

21 

டபல் 
ரகரம் 

ததுலப 
கந்சகட்டி க்கும்பு 

22 ீகயகறவுன ல்சண 

23 

சரரகலன 

ெறம்தனரண்டு சரம்தகயசன 

24 புத்ன சதல்த் 

25 டுல்ன ஒப்பதசகரட 

 

தல்பனக பெல த்ற றலனத்றன் றட்டம் 
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கப்தடம் : 01 தல்பனக பெல த்ற றலனத்றன் றட்டம் 

 

கப்தடம் 02 : ல்ன ை அதிிருத்ி ிட்டம் 
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கப்தடம் 03 :  ிட்டம் ாரிக்ைப்தட்ட சிநி ைங்ைள் 
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02 சிபணாபி தாகன புணிப் திபசத்ின் ினப்தன்தாட்டு 
ிட்டத்ிகண ாரித்ல். 

03 ைபணபைாட ைிர்ைா பாத்ின் தல் ைடக 
ைட்டிடத்ிற்ைாை ைட்டிட ைகன ிஞ்ஞாண ிட்டத்ிகண 
ாரித்ல் ற்றும் பக்பைானத்ிகண ாரித்ல்.  

04 அங்குலுைஹ ை அதிிருத்ி ிட்டத்ிகண ாரித்ல் 

05 நுபனிா ற்றும் ததுகப ாட்டங்ைபில் ண்சரிிணால் 
இடருக்குள்பாண க்ைபிகண ீப குடிபற்றுற்ைாை 
ைாிைபிகண படிப்தார்த்ல். 

06 ைபணபைாட ைிர்ைா பாத்ிற்ைாை  பக்பைானத்ிகண 
ாரித்ல் ற்றும் தல் ைடக ைட்டிடத்ிற்ைாை ைட்டிட ைகன 
ிஞ்ஞாண ிட்டத்ிகண ாரித்ல். 

07 ல்னஹபைாட ைிர்ைா பானத்ில் பைில் ினிற்கு 
ிப்தீட்டிகண ாரித்ல். 

08 ம்பதக்பை  ஶ்ரீ ைிர்ைா பானத்ில் அதிிருத்ி 
ிட்டத்ிகண ாரித்ல். 

09 ம்பதக்பை ஶ்ரீ ைிர்ைா பானத்ில் ைகடைள்,  
தல்ைடக ைட்டிட னசனக்கூடத்ிற்ைாை ைட்டிட ைகன 
ிஞ்ஞாண ிட்டத்ிகண ாரித்ல். 

10 ிா குஹா பூகை ினத்ின் ிட்டிடல் பாசகண 
பகநக – ைப அநிக்கைிகண ாரித்து பதௌத் ச 
அகச்சிற்கு கைபித்ல் ( புணிப் திபசாை 
ர்த்ாணிில் திசுரிப்தற்கு பகாண சிதாரிசுடன்) 

11 சிபணாபிதா பூகை ின ிட்டிடல் பாசகண பகநக – 
ல்னண்ி ைத்ில் இருந்து சிபணாபிதா டம் 
காண புணிப் திபசத்ிற்ைாை அதிிருத்ி ிட்டத்ிகண 
ாரித்ல். 

12 இனங்கை தட்டுண ஶ்ரீ சபத்ைிரி ிைாக – ிருபைாகன 
ைப தரிசனீகணிகண ிைழ்த்ி அநிக்கைிகண சர்ப்தித்ல். 
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13 ில்தா தத்ிணி பானத்ிகண புணிப் திபசாை 
ர்த்ாணி பனம் திிக்ைிகணக்கு உட்தடுத்துற்குரி 
அபடீ்டு கப்தடத்ிகணப் பதற்றுக் பைாள்பல். 

14 பைானம்தை ஶ்ரீ ிபகுாா – ைப்புபதாத் ைப 
தரிசனீகணிகண ிைழ்த்ி அநிக்கைிகண சர்ப்தித்ல். 

15 ஹங்குன்பைத் ச ினத்ிட்ட பாசகண பகநக – ைப 
தரிசனீகணிகண பற்பைாண்டு அநிக்கைிகண 
சர்ப்தித்ல். 

16 ாத்கந ஹித்பட்டி ைஹா ிைாக புணி ினத்ிகண 
ர்த்ாணிில் திசுரித்ல். 

17 பைக்ைிா  பைாட்டச ஶ்ரீ தின்ைலு ைஹா ிைாக புணி 
ினத்ிகண ர்த்ாணிில் திசுரித்ல். 

18 ைம்புறுதிட்டி ஊா பதான சிநி பாங்ைாா புணி 
ினத்ிகண ர்த்ாணிில் திசுரித்ல். 

19 ங்ைாகன பதானன்ணறுக ணாசு சிநி ிைாக 
ினத்ிகண ர்த்ாணிில் திசுரித்ல். 

20 பசாகுப சிநி ைிர்ைா பான புணி ினத்ிகண 
ர்த்ாணிில் திசுரித்ல். 

21 உன சணிிட ிணம் – 2014 உற்சத்ிகண 
ஒழுங்குப்தடுத்ல். 

22 ைா (அங்குபைானபதனஸ்ச) ை அதிிருத்ி ிட்டம். 

23 பசத்ின் குடம் 20111 பசி அதிிருத்ி ைண்ைாட்சி – 
பசத்ின் குடம் ைண்ைாட்சிில் ஒழுங்குப்தடுத்ல் 
ிட்டத்ிகண ாரித்ல் ற்றும் ைண்ைாட்சிின் 
டடிக்கைக்குரி ிறுணத்துடன் ஒருங்ைிகப்திகண 
பற்பைாள்ளுல். 
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24 குருிட்ட ை அதிிருத்ி ிட்டத்ில் அகடாபம் 
ைாப்தட்ட ிட்டத்ிகண கடபகநப்தடுத்ல் – குரு ைங்கை 
அக அதிிருத்ி ிட்டத்ிகண ஆம்தித்ல். 

25 ச அலுல்ைள் அகச்சிணால் ிகக்ைபத்ிற்கு 
சர்ப்திக்ைப்தட்ட புணி ினத்ிகண அண்டி டடிக்கைைள் 

 உரி ித்ில் பகாண ிட்டத்ிகண ாரித்ல். 

 அற்நிற்ைாை பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் 
பதற்றுக் பைாள்ளுல். 

 கடபகநப்தடுத்தும் பதாழுது அகச்சிற்குரித்ாகும் 
இடத்ிகண பதல் 

26  பானங்ைள் 32 இற்ைாை ிட்டத்ிகண ாரித்ல். 

 ிட்டத்ிகண ாரித்லுக்ைாை பகனத்ிட்டங்ைபிகண 
குத்ல். 

 ிட்டத்ிகண ாரித்ல். 

 தஸ்ாக்ை ினப அர்ைபின் அனுிிகணப் 
பதற்றுக் பைாள்ளுல். 

 பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் பதற்றுக் 
பைாள்ளுல். 

27 இனங்கைில் பன்பணற்நப்தட்டுக் பைாண்டிருக்கும் 
ைத்ிகண அகடாபம் ைாண்தற்ைாை அபடீ்டு 
குநிீடுைபிகண அகடாபம் ைால். 

 பகாண ஆபனாசகண ிறுணத்ிகண அகடாபம் 
ைால். 

 ைப்தடுத்ல் அபடீ்டு குநிீடுைபிகண 
அகடாபம் ைால். 

 அற்ைிங்ை பன்பணற்நப்தட்டுக் பைாண்டிருக்கும் 
ைங்ைபிகண அகடாபம் ைால். 
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 பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் பதற்றுக் 
பைாள்பல் ற்றும் திிக்ைிகணப்தடுத்ல். 

28 புி பலீட்டு னங்ைள் 12 இற்ைாை பதாருத்ாண 
திபசங்ைபிகண பரிவு  பசய்ல் 

 ன பதௌைீ ிட்டிடலுக்கு இங்ை ை 
ைட்டகப்திகண ாரித்ல். 

 அற்ைிங்ை  பலீட்டு னத்ிற்ைாை பதாருத்ாண 
திபசத்ிகண அகடாபம் ைால். 

 பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் பதற்றுக் 
பைாள்ளுல்.  
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8. ஆாய்ச்சிப் திரிவு 

8.1 பாக்ைம் 

01. ஆரய்ச்ெற திரிிலண றறுவுற்கரண அடிப்தலட பரக்கரது, 
சதௌீக றட்டறடல் டடிக்லகக்கு உரி தல்பறு லனப்தின் கலழ் 
ஆரய்ச்ெற டடிக்லகிலண சகரண்டு டரத்ல் ஆகும்.  

02. றலக்கபத்றற்கரக வுக் கபஞ்ெறத்றலண பதல். 
03. றலக்கபத்றன் டடிக்லககளுக்கரக புத்கெரலனிலண (resource 

library) சகரண்டு டரத்துல். 
 
8.2 அலுனை ஆபணிிணர் 

2014 ஆம் ஆண்டில் ஆரய்ச்ெறப் திரிிற்கரக திப்தரபரின் கலழ் 
அதிிபேத்ற உிரபர் 02, சதௌீக றட்ட உிரபர் 02, ற்றும் 
ஒபே அதிிபேத்ற அலுனர் றறக்கப்தட்டிபேந்ணர்.  
 

8.3  2014 ஆம் ஆண்டில் பற்பைாள்பப்தட்ட டடிக்கைைள்  
 

1. தச்லெ க றக்கரட்டல் றட்டத்றற்கரக உதபரகறக்கக்கூடி 
ஒழுக்கக் பகரலிலண ரரித்ல். 

 பகாண ஆபனாசகண ிறுணத்கண அகடாபம் 
ைால். 

 ஒழுக்ைக் பைாகின் கிகண ாரித்ல். 
 பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் பதற்றுக் 

பைாள்பல். 
 பதாது க்ைபின் ைருத்ிகண ிசாரித்ல். 
 ஒழுக்ைக் பைாகக்ைாண பைௌ அகச்சரின் 

அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்பல். 
 

2. க றர்ரம் தற்நற ஒழுக்கக் பகரலிலண ரரித்ல் 

 பகாண ஆபனாசகண ிறுணத்கண அகடாபம் 
ைால். 

 ஒழுக்ைக் பைாகின் கிகண ாரித்ல். 
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 பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் பதற்றுக் 
பைாள்பல். 

 பதாது க்ைபின் ைருத்ிகண ிசாரித்ல். 
 ஒழுக்ைக் பைாகக்ைாண பைௌ அகச்சரின் 

அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்பல். 
 

3. இனங்கைக்கு பதாருத்ாண ை ிர்ா பைாட்தாட்டிகண 
பபிப்தடுத்ல் 

 பகாண ஆபனாசகண ிறுணத்கண அகடாபம் 
ைால். 

 பைாட்தாட்டு கிகண ாரித்ல். 
 பைௌ அகச்சரின் அனுிிகணப் பதற்றுக் 

பைாள்பல். 
 பதாது க்ைபின் ைருத்ிகண ிசாரித்ல். 
 பைாட்தாட்டிற்ைாை பைௌ அகச்சரின் 

அனுிிகணப் பதற்றுக் பைாள்பல். 
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9. பதாநிில் திரிின் ைடகைள் 

9.1 ைடகப் பதாறுப்புக்ைள் - 

பெற றட்டறடல், ன றட்டறடல், திபெ றட்டறடல், ெறநற 
கம், ெபக கம், கட்டிடங்கள், பூற கரட்ெற றட்டம் ஆகறற்நறலண 
றட்டறடும் சதரழுது ற்றும் செற்தரட்டிற்கு ழும்பதரது பலரண 
ெறில் இந்றில் பெலிலண ிலணத்றநணரக 
றலநபற்றுல். 

9.2 அலுனை ஆபணிிணர் - 

இந்றில் திப்தரபரின் படி கண்கரிப்தின் கலழ் 
சதரநறினரபர், தரிபெரகர், அபடீ்டு ஆரய்ச்ெற ஆகற உத 
திரிவுகள் பன்நறன் பனம் இந்ப் திரிின் கடலகள் 
றலநபற்நப்தடுகறன்நண. சதரநறில் திப்தரபரின்  கலழ் உி 
இந்றில் திப்தரபர்கள் இபேர், இபே தரிெலனலணரபர்கள், 
அபடீ்டு தரிபெரகர்கள் இபேர், அதிிபேத்ற உத்றபரகத்ர் 
ஒபேர், அபடீ்டு உிரபர் இபேர் ற்றும் அலுனக தி 
ஊறர்கள் இபேர் கடலில் உள்பணர்.  

9.3 ாபாந் ைடகைள் 

- கட்டிடத்றற்கரக கட்டலப்திலண ரரித்ல் 

- றர்ர டடிக்லககளுக்கரக ஆபனரெலணகபிலண ங்குல். 
- றப்தடீ்டிலண ரரித்ல். 
- சகரடுப்தணவு அநறக்லக ற்றும் தற்றுச் ெலட்டிலண ரரித்ல். 
- கரி ஆய்வு அதிிபேத்ற டடிக்லககளுக்கரக ரகர ெலத 

றறுணங்களுக்கு அெ கரிகபிலண லகபற்நல், லகபித்ல் 
ஆகற டடிக்லககளுக்கரக 

-  க றட்டறடலுக்கரக கரி தன்தரடடு ஆய்வு ற்றும் 
அநறக்லகிலண ரரித்ல். 

- அதிிபேத்ற றட்டத்றலண ரரிக்கும் சதரழுது உரிரறு 
அதிிபேத்ற றட்டத்றலண ரரித்ல் ற்றும் றர்ர 
டடிக்லககளுக்கரக துலந ஆய்வு, கரிிலண அபிடல், 
லப்தடத்றலண ரரித்ல், ெவுக்பகரட்டு றட்டத்றலண 
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ரரித்ல், க றட்டம், கட்டிட றட்டம் ஆகறணற்நறலண 
றனத்றல் றலனறறுத்ல். 

- றர்ரம் ற்றும் லத்பரற்ந டிலப்பு டடிக்லககபில் 
ற்றும் பதல் டடிக்லககபல் பலனத்ப றபேரகம். 

-  றர்ரம் ற்றும் லத்பரற்ந டிலப்பு டடிக்லககபில் 
பலன கண்கரிப்பு, தற்றுச்ெலட்டிலண ரரித்ல், தற்றுச்ெலட்டு 
ெரன்நறழ், க்கலத்துள்ப றறிலண ிடுித்ல் அநறக்லக, 
பன்பணற்ந அநறக்லகிலண ெர்ப்தித்ல்.  

- றலக்கபத்றற்குரி கட்டிடத்றன் பதலுக்கரண றப்தடீ்டிலண 
ரரித்ல் ற்றும் பதல் டடிக்லககபிலண றலநபற்றுல்.  

 

9.4  2014  ஆம் ருடத்ில் இடம்பதற்று ைருங்ைள்  

9.4.1. ஆய்வு திரிிணால் பற்பைாள்பப்தட்ட ைருங்ைள் 

 ிட்டம் பசய்ப்தட்ட ைடகைள் 

1 குபிரப்திட்டி பெத்றன் குடம்  பலனத்றட்டம் -  பக்பகரன 
டடிக்லககள் 

2 அஸ்கறரி யர ிகரல அதிிபேத்ற டடிக்லக – 
ரிற்கிலண றர்ரித்ல், திபெ ற, 
செனரபர் அலுனகம், சகட்பக ிகரல 
ரிற்கின் றப்தடீ்டிலண ரரித்லுக்கரண 
கபப் தரிபெரலண. 
 

3 சதரனன்ணறுல புனறெற இல்னம் (றபகண)- புதுப்தித்ல் 
டடிக்லகக்கரக றப்தடீ்டிலண ரரிப்தற்கு கப 
தரிபெரலண 

 

4 கறங்கலண சுற்றுனர தங்கபர (புற கட்டிடம்) புதுப்தித்ல் 
டடிக்லகக்கரக றப்தடீ்டிலண ரரிப்தற்கு கப 
தரிபெரலண 

5 கறங்கலண சுற்றுனர தங்கபர ( தல கட்டிடம்) புதுப்தித்ல் 
டடிக்லகக்கரக றப்தடீ்டிலண ரரிப்தற்கு கப 
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தரிபெரலண 

6 சறகம்ின ில்திட்ட ஜயர ிகரல – பகறல் றல், 
றனத்றலண சுற்நற றல் ற்றும் ரிற்கவு, 
பன்தக்க பரம் ற்றும் ரிற் கிலண 
றர்ரிப்தற்கரக றப்தடீ்டிலண ரரிப்தற்கு 
பலரண அபடீ்டிலணப் சதற்றுக் 
சகரள்ற்கரக ற்றும் றனப் தரிபெரலணிலண 
பற்சகரள்ளுல்  

7 க் ற அறபக 
தரலிலண 
ிரிவுதடுத்தும் 
றட்டம்  

ப ஆத்றலண தரிெலனலண செய்ல்.  

8 தஸ்க ஶ்ரீ ர பரனம் – உத்பெ றர்ரத்றற்கரக 
அபடீடிலண சதற்றுக் சகரள்ற்கு துலந 
தரிெலனலண – ல்லனிலண சுற்நற தல 
ண்ிலண க்கலக்கும் றனறலண 
புர்றர்ரம் செய்ல், புற ண்ிலண 
க்கலக்கும் றனறன் றர்ரம், ர சய்ம் 
ழுந்துள்ப ஆெணம் க்கலக்கும் றனறலண 
றர்ரித்ல், சதரது னெனக்கூட பலநல, 
தரதுகரப்பு பனறிலண ரரித்ல். 

9 சகதனறசதரன ிகரலின் றட்டத்றலண பம்தடுத்ல். 

10 உடுபல்ன புணி பூறில் பலனறன அலுனகத்றன் 
சதரபேட்கபிலண ீக்கும் டடிக்லக 

11 கறர்கரம் சுற்றுனர தங்கபரின் ரப ெலரக்கற புதுப்தித்ல் 
டடிக்லகிலண  பற்சகரள்பல், கண்கரிப்பு 
ற்றும் அந் இந்றங்கபில் உரி 
ிலணத்றநணிலணப் சதற்றுக்சகரள்ற்கரக 
பலரண ிடங்கபிலண  படிப்தரர்த்ல் 

12 கம்புறுதிட்டி ித்ரறபகத்ண திரிசண – உத்பெ சதசய 
ரத்ல அலப்தற்கு பலரண உபேல 
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றட்டம் ற்றும் அபடீ்டிலண டுத்ல் 

13 ர ஜயர ிகரல – றர்ர டடிக்லக 
தரிபெரலண 

14 ர ஜயர ிகரல – உத்பெ ர்ெரலன 
கட்டிடத்றற்கரக றப்தடீ்டிலண ரரிப்தற்கு 
பலரண கப தரிபெரலண டடிக்லக 

15 கறர்கரம் சுற்றுனர தங்கபர – புற சுற்றுனர தங்கபர ற்றும் 
தல சுற்றுனர தங்கபரின் புதுப்தித்ல் 
டடிக்லகக்கரக கட்டிட தரிபெரலண டடிக்லக 

16 சதரனந் யனீ்ரங்சகரல்ன - ஶ்ரீ சுர்ணரர ிகரல – 
உத்பெ ர்ெரலன கட்டிடத்றன் றர்ர 
டடிக்லக தற்நற தரிபெரலண 

17 றலனர செரத்து 
தரிெலனலண 
டடிக்லக 

றலக்கபத்றற்குரி கலழ் குநறப்திடப்தடும் 
றலனர செரத்து தரிபெரலண டடிக்லகிலண 
பற்சகரள்பல் 

1. தல்பனசகபன உத்பெ சுற்றுனரண 
இல்னத்றலண றர்ரிப்தற்கரக ஒதுக்கப்தட்ட 
கரி 

2. கறங்கலண இலபப்தரற்று ெரலன 
அலந்துள்ப கரி 

3. சதரனன்ணறுல “புனறெற றக்பகண” 
இலபப்தரற்று ெரலன அலந்துள்ப கரி 

4. பெபேரின அெரங்கத்றன் இலபப்தரற்று 
ெரலன ற்றும் சுற்றுனர இல்னம். 

18 றயசகரட ஊரசதரன ண்ெரிிற்கு உட்தட்ட லனப் 
திபெத்றன் தரிபெரலண 

19 ஊரசதரன 
றயசகரட 

ெறநற த்ணபஜரற றறுணத்றன் திரிசன் ிகரல – 
புற றர்ர டடிக்லகக்கரக றனப் தரிபெரலண 

 

01. ண் க்கலத்ல் றல். 

02. தலரில் 

03. ரது ந்ற 
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9.4.2. 2014  ஆம் ஆண்டில் அபடீ்டு கண்கரிப்பு திரிில் கலழ் 
குநறப்திடப்தட்ட ெ றனங்களுக்கரக சுரரண றப்தடீு 
ரரிக்க்ததட்டது.  

1. அஸ்கறரி யர ிகரல - ரயல்கட (ீ க்க தள்பி 
அபேகறல்) 

2. ரனறகரின பூலஜ றனம் - ெனலந 

3. சறகம்ின ில்திட்டி 
ஜயர ிகரல 

- ரயல்கட, பகறல் றல் 

4. சறகம்ின ில்திட்டி 
ஜயர ிகரல 

- பனற (றனத்றலணச் சுற்நற) 

5. சறகம்ின ில்திட்டி 
ஜயர ிகரல 

- சதர்ப்தனலக 

6. ரத்லந ல்சதரன - ெங்கரரெ கட்டிடம் 

7. அலுத்த பூலஜ றன 
றட்டறடல் உத்பெ 
பலநல 

- ரணெரலன, ெங்கரரெ, 
புத்கெரலன 

8. சரடம்ன ஶ்ரீ ர 
பரனம் 

- கம்டு 

9. தஸ்க ர பரனம் - பூலஜிலண ரரிக்கும் இடம் 

10. தஸ்க ர பரனம் - தரதுகரப்பு கூலிலண 
ரரித்ல் 

11. பல்கறரிகன - ெங்கரரெ கட்டிடம் 

20 கறங்கலண  

சுற்றுனர தங்கபர புதுப்தித்ல் டடிக்லகக்கரண 
தரிபெரலண  

பெபேரன 
சதரனன்ணறுல 

21 சூரிசகரட ெங்ெரரெ கட்டிடம் அபடீ்டு டடிக்லக  
22 கரிிலண 

லகபற்நல் 
குபேிட்ட, சகரத்லன,  சகரடகசன, 
சனறபகசதரன, கபனசன 

23 றப்தடீ்டிலண 
ரரித்ல் 

அச்ெறடல் றலக்கப கட்டிடத்றன் புதுப்தித்ல் 
டடிக்லக  
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12. சுற்றுனர தங்கபரிற்கரக 
சதர்ப் தனலக 

- கறங்கலண, கறர்கரம், 
சதரனந்றுல, ஶ்ரீ 
ஜர்ணபு 

13. பெற சதௌீக றட்டறடல் 
றலக்கபம் 

- றலக்கபத்றன் 
பறுதடுத்லுக்கரண 
பணிலன றப்தடீு 

14. அஸ்கறரி யர ிகரல - தலரில் (ீ க்க 
தள்பிக்கு அபேகறல்) 

15. அலுத் த - உத்பெ  சணென ற்றும் 
கபஞ்ெறம்  

16. றஸ்மயரரல - சரறற் திற்ெற த்ற 
றலனத்றன் கட்டிடம் 

17. றஸ்மயரரல - டண கலனஞர், 
ஊடகினரபர் ற்றும் 
சதரனறஸ் அலுனர்களுக்கரண 
கட்டிடம்  

18. சூரிசகரட ஜயர 
ிகரல 

- ெங்ெரரெ கட்டிடம் ற்றும் 
திரிசன் கட்டிடம் 

19. றம்புனரகன - திரிசன் கட்டிடம் ற்றும் 
ெங்ெரரெ கட்டிடம் 

20. ர - ங்கபகறரி சதௌத் தரடெரலன 
கட்டிடம் 

21. ட்டரம் ஜயர ிகரல - ர்ெரலன கட்டிடம் 

22. அலுத் த - ரணெரலன, புத்கெரலன 

23. தஸ்க ஶ்ரீ ர பரனம் - னெனக்கூட பலநல 

24. றஸ்மயரரல - தெரலன 

25. கறங்கலண - தல இலபப்தரற்று 
ெரலனின் ஞ்ெற 
பலனிலண பூர்த்ற செய்ல் 

26. ட்டகன ஜயர ிகரல - ர்ெரலன 

27. றம்புனரகன - னெனக்கூட பலநல 
ற்றும் திக்கு இலபப்தரற்று 
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ெரலன 

28. கறர்கரம் - இலபப்தரற்று ெரலனின் 
புதுப்தித்ல் 

29. சரட்டு சகரட உண 
ஶ்ரீ ெம்பதரறரஜரர 

- ெங்ெரரெ கட்டிடம் 

30. சவுபேகன்ணன - கல் த்ற றலனம் 
ற்றும் னெனக்கூட 
பலநல 

31. சதரனந்றுல புனறெற 
றபகண 

- புதுப்தித்ல் டடிக்லக 

32. சபயண திரிசண - திரிசன் கட்டிடம் 

33. சதரனந் சுர்ணரர - ர்ெரலன 

34. சகரடகசன ரயளன 
பெற தரடெரலன 

- தல்கடல கட்டிடம் 

35. யக்ண  சகம்தனறசதரன 
ஜ யர ிகரல 

- ரது ந்ற 

36. சதரனந் 
யனீ்ரங்சகரல்ன 

- ர் ெரலன 

37. ஊரதசதரன கம்புறுதிட்டி 
ணரர 

- அங்கணீ தர்களுக்கரக 
னெனக்கூட பலநல 

38. ரத்லந த்ணபஜரற 
ிகரல 

- ண் க்கலத்ல் றல் 

39. தல்பனசகபன உத்பெ 
சுற்றுனர இல்னத்றன் கரி 

- கரிிலண சுற்நற கம்தி 
பனறிலண 
றர்ரித்லுக்கரண றப்தடீு 

 

10.ைட்டிடக் ைகனப் திரிவு 
ிட்டிடல் திரிவு திப்தரபர் கட்டிடக்கலன இன் கலழ் உள்பது. இந் 
திரிவு றட்ட அலுனக உிரபர் 03 பதர்கள் ற்றும் 
றட்டினரபர்கள் 21  பதர்கபிலண உள்படக்கறது. ஒபே றட்ட 
அலுனக உிரபர் ற்றும் றட்டினரபர் தனரின் பலின் 
சதரபேட்டு திப்தரபர் (சதரநறில்) இன் கலழ் றப்தடீ்டிலண 
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ரரிப்தற்கரக றட்ட உிரபரின் கலழ் செற்தடும். உரி கட்டிடக் 
கலன ல்லுர், சதரநறினரபர் பனம் றர்ரிக்கப்தடும் றட்டம் 
திப்தரபர் (கட்டிடக்கலன) பனம் றட்ட அலுனக 
உிரபர்களுக்கு கறலடக்கப்சதற்று றட்டம் ற்றும் பகரட்தரட்டு 
றட்டம் ரரித்ல் இடம்சதறும்.  

இந் ரரிக்கப்தடட றட்டத்றலண கபஞ்ெறப்தடுத்ல், ங்குல், 
திறசடுத்ல் ற்றும் அறின்நற  பதலுக்கரக றட்ட சதரறுப்பு 
உிரபர், றட்ட அச்ெறடல் ல்லுர், றட்டம் புதுப்திப்தர்  ற்றும் 
அலுனக தி உிரபர் இந் திரிின் கலழ் பலும் கடலில் 
உள்பணர்.  

10.1 2014 ருடத்ில் ஆற்நி ைடகைள் 

பாடர் 

இனக்ைம் 
புணிப் திபசம் ஆற்நப்தடும் ைடகைள் 

A/ST/257/14 அஸ்கறரி யர 
ிகரல 

தலரில் றட்டத்றலண 
லல். 

A/AR/258/14 அலுத்த உத்பெ ெங்ெரரெ, ரணெரலன 
ற்றும் புத்கெரலனக்கரக 
கட்டிட றட்டறடல்  

A/AR/259/14 அலுத்த அதிிபேத்ற றட்டத்றலண 
ரரித்ல் 

A/AR/260/14 அம்சதக்க 
பரனம் 

உத்பெ னெனக்கூட 
பலநலக்கரண றட்டம்  

A/AR/261/14 உத்பெ கலட அலநகளுக்கரண 
றட்டம்    01 

A/AR/262/14 உத்பெ கலட அலநகளுக்கரண 
றட்டம்    02 

A/AR/263/14 அம்சதக்க ஶ்ரீ 
கறர்கரம் யர 
பரனம் 

உத்பெ தல்கடல 
கட்டிடத்றற்கரண றட்டம் 
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A/AR/264/14 அதரபும் பூலஜ 
றனம் 

இலபப்தரற்று ெலனக்கரண 
சதர்ப்தட்டிலுக்கரண றட்டம் 

A/PL/265/14 அம்சதக்க அதிிபேத்ற றட்டம் 

A/LAR/266/14 அதரபும் பூலஜ 
றனம் 

உத்பெ பக்பகரன றட்டம் 

A/AR/267/14 அஸ்கறரி தலரில் றட்டம் 

B/AR/80/44 ததுலப தத்றணி 
பரனம் 

உத்பெ பங்கரய் உலடத்ல் 
இடத்றன் றட்டம் 

B/AR/81/14 ததுலப தத்றணி 
பரனம் 

பனறக கல் றட்டம் ( 

பங்கரய் உலடக்கும் இடம்)  

B/AR//82/14 ததுலப ஶ்ரீ 
கறர்கரம்  
பரனம் 

உத்பெ தல்கடல கட்டிடம்  

B/AR/83/14 உத்பெ திரண 
தலரிலுக்கரண றட்டம் 

B/AR/42/14 பெத்றன் குடம் - 

2014  

றட்டம் 

D/AR/43/14 சரடம்ன ஶ்ரீ ர 
பரனம் 

உத்பெ டண அலநக்கரண 
றட்டம் 

D/AR/44/14 உத்பெ னெனக்கூட 
பலநலக்கரண றட்டம் 

D/AR/45/14 உத்பெ அம்தனத்றற்கரண றட்டம் 

D/AR/47/14 உத்பெ புத் ரபிலகக்கரண 
றட்டம் 

D/PL/48/14 றம்புனரகன அதிிபேத்ற றட்டம் 

D/AR/49/14 றரண குடிலுக்கரண 
றட்டத்றலண ரரித்ல் 

D/ST/50/14 சரடம்ன ஶ்ரீ ர உத்பெ கம் உர 
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பரனம் கட்டலப்திலண றட்டறடல் 

G/AR/40/14 கபணசகரட ஶ்ரீ 

கறர்கரம் 

பரனம் 

உத்பெ தல்கடல 
கட்டிடத்றற்கரண றட்டம் 

G/AR/41/14 ஶ்ரீ கறர்கரம் பரன 
றர்ரத்றற்கரண றட்டம் 

G/ST/42/14 கம்தலப – 
ல்னசகரட  

ஶ்ரீ கறர்கரம் பரன 
றர்ரத்றற்கரக அத்றரம் 
தற்நற கல்கள் உள்படங்கற 
றட்டம்  

G/ST/43/1/14 சகரடகசன திற்ெற 
த்ற றலனம் 

கட்டலக்கப்தட்ட கல்கள் 

G/ST/43/2/14 

G/ST/43/3/14 

 

G/AR/44/1/14 சகரடிகப கல் 
சரறதட்த பூங்கர 

கட்டலக்கப்தட்ட கல்கள் 

G/AR/44/2/14 

G/AR/44/3/14 

G/AR/44/4/14 

G/AR/44/5/14 

G/AR/44/6/14 கனறகப கல் 
சரறதட்த பூங்கர 

றன ரடி ற்றும் பனரது 
ரடிக்கரண றட்டம் 

G/AR/44/7/14 2 து ரடிக்கரண றட்டம் 

G/AR/44/8/14 ீண்ட கல் 

G/AR/45/14  சகரடகசன 
ரயளன பெற 
தரடெரலன 

தல்கடல கட்டிடம் ற்றும் 
றட்டம் 

H/AR/45/14 சயரவ்தரண ரச்ெந்லக்கரண றட்டம் 

H/AR/46/14 யதீ்சட்டி ரது ரபிலகக்கரண றட்டம் 
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H/AR/47/14 சயரவ்தரண தஸ் ரிப்திடத்றற்கரண றட்டம் 

H/AR/48/14 யதீ்சட்டி திக்குரர் டத்றற்கரண றட்டம் 

H/AR/49/14 யக்ண திபெறநற 
ர் றறுணம் 

உத்பெ பகறல் றலுக்கரண 
றட்டம் 

H/AR/50/14 யனீ்ரங்சகரல்ன 
ஶ்ரீ சுர்ணரர 

உத்பெ ர் ெரலனக்கரண 
றட்டம் 

H/AR/51/14 யக்ண திபெறநற 
ர் றறுணம் 

உத்பெ ர் ெரலன ற்றும் 
ெங்ெரரெ இற்கரண றட்டம் 

K/A/288/14 குபிரதிட்டி 
பெத்றன் குடம்  

ெறங்க தூண்களுக்கரண றட்டம் 

K/AR/289/14 சகரத்லன சரபத 
ஶ்ரீ கறர்கரம் 

பரனம் 

உத்பெ ல்லன பனறக்கரண 
றட்டம் 

K/AR/290/14 பெத்றன் குடம் 
குபிரப்திட்டி 

ரறரி இல்னங்கள் 02 

K/AR/291/14  சகதினறசதரன 
ெங்ெரரெ 

கவு ஜன்ணல்களுக்கரண றட்டம் 

K/AR/292/14 குபிரப்திட்டி 
பெத்றன் குடம் 

ரறரி இல்னம் 01 

K/AR/293/14 சகதினறசதரன ரது ரபிலகக்கரண றட்டம் 

K/AR/294/14 உத்பெ பரன 
கட்டிடத்றற்கரண றட்டம் 

K/AR/295/14 குபிரப்திட்டி 
பெத்றன் குடம் 

சுற்றுனர தங்கபரின் 
சதர்ப்தட்டிலுக்கரண றட்டம் 

 

K/AR/296/14 சகரட்டபதர ஶ்ரீ 
கறர்கரம் 

உத்பெ தஞ்ெ யர 
பரனம் கட்டிடத்றற்கரண 
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பரனம் றட்டம்  

K/AR/297/14 உத்பெ பரன 

கட்டிடத்றற்கரண றட்டம் 

K/AR/298/14 உத்பெ இலபப்தரற்று 

ெரலனக்கரண றட்டம் 

K/AR/299/14 உத்பெ றனப பவுக்கரண 
றட்டம்  

K/AR/300/14 உத்பெ பகறல் றலுக்கரண 

றட்டம் 

K/AR/301/14 கறர்கரம் சுற்றுனர தங்கபரின் 
சதர்ப்தனலக்கரண றட்டம் 

K/AR/302/14 சரட்டபதர சகரட்டபதர கறர்கரம் 
பரனத்றற்கரண றட்டம் 

K/AR/303/14 சகதனறசதரன உத்பெ அநசநற தரடெரலன 
கட்டிடத்றற்கரண றட்டம் 

K/AR/304/14 உத்பெ ரண ெரலனக்கரண 
றட்டம்  

K/AR/305/14 உத்பெ பூலஜ ெரலனக்கரண 
றட்டம் 

K/AR/306/14 கறரில்ன உத்பெ கலட அலநக்கரண 
றட்டம் 

K/AR/307/14 சகரட்டெ தின்கன 

ஜ யர ிகரல 

உத்பெ புத்கெரலன, கூட்ட 
ண்டதத்றற்கரண றட்டம் 

L/AR/01/14 னறந்பல்ன தத்றணி 
பரனம் 

னெனக்கூட பலநலக்கரண 
றட்டம் 

L/AR/02/14 உத்பெ திரண பரன 
றனத்றலண சுற்நற தரல 
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றலகளுக்கரண றட்டம்  

L/AR/03/14 ெனலநக்கரண உத்பெ 
றபேத்ம் 

M/AR/271/14 ரத்லந ல்சதரன 
ஶ்ரீ ங்கன திரிசண  

உத்பெ ெங்ெரரெ 

M/AR/272/14 ரபிகரின உத்பெ ெலனலநக்கரண 
றட்டம் 

M/AR/273/14 சரபத ஶ்ரீ 

கறர்கரம் 

பரனம் 

உத்பெ அெ லந கட்டிடம் 

M/AR/274/14 சரபத ஶ்ரீ 

கறர்கரம் 

பரனம் 

உத்பெ கபூரனின் தி 
இல்னத்றற்கரண றட்டம் 

M/AR/275/14 உத்பெ பூ ரரித்ல் 
இடத்றற்கரண றட்டம் 

M/AR/276/14 உத்பெ னெனக்கூட 
பலநலக்கரண றட்டம் 

M/AR/277/14 உத்பெ உவு அலந ற்றும் 
ஆலட அிபம் அலந 

M/AR/278/14 ரத்லந ல்சதரன 
ஶ்ரீ ங்கப திரிசண 

உத்பெ தல்கடல 
கட்டிடத்றற்கரண றட்டம் 

M/AR/279/14 கறங்கலண சதர்ப் தனலகின் பனறக 
கல்கபின் றட்டம் 

M/AR/280/14 டசகரட ஶ்ரீ ெறத் 
தத்றணி யர 
பரனம் 

ரபிலகக்கரண றட்டத்றலண 
லல் 

M/AR/281/14 ஶ்ரீ பதரறரஜரர 
– சகரட உண 

உத்பெ ெங்ெரரெ 
கட்டிடத்றற்கரண றட்டம் 
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N/AR/52/2014 ரபிகரர 
ீிட்டிகம்ண 
ஊரசதரன 

உத்பெ அெக் 
கட்டிடத்றற்கரண றட்டம் 

N/AR/53/14 தகசன ெந்ற உத்பெ அெக் 
கட்டிடத்றற்கரண றட்டம் 

N/AR/54/14 பட கம்ின- 
ீின ஜயர 
ிகரல 

 

உத்பெ சதர்ப்னலகக்கரண 
றட்டம் 

N/AR/55/14 உத்பெ றன்ெர ிபக்கறற்கரண 
றட்டம் 

N/ST/56/14 சறகம்ின 

ல்திட்ட ஜயர 
ிகரல 

உத்பெ அதிிபேத்றத் றட்டம் ( 
றன்ெர தூண்,  பகறல் றல்) 
இற்கரண றட்டம் 

P/AR/130/14 சதரனந்றுல சுற்றுனர தங்கபர 
சதர்ப்தட்டிலுக்கரண றட்டம் 

P/ST/132/14 தஸ்க ஶ்ரீ ர 
பரனம் 

பூலஜப் சதரபேட்கபிலண 
ரரித்ல் இடத்றற்கரண 
றட்டம் 

P/AR/133/14 சதரசனரன்ரபே உத்பெ அநசநற 
தரடெரலனக்கரண றட்டம்  

P/AR/134/14 உத்பெ ெரலனக்கரண றட்டறடல் 

P/AR/135/14 உத்பெ பூ ரரித்ல் 
இடத்றற்கரண றட்டம் 

P/AR/136/14 அெ  கட்டிடத்றற்கரண றட்ம் 

R/AR/31/14 ரஜரங்கண க 
அதிிபேத்ற றட்டம் 

உத்பெ தஸ் ரிப்திடம்  

R/AR/32/14 ங்ன பககரலன உத்பெ கலட அலந 
கட்டிடத்சரகுற 
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R/AR/33/14 ரஜரங்கண க 
அதிிபேத்ற றட்டம்  

உத்பெ கலட அலநக்கரண 
றட்டம் 

S/AR/54/14 ஶ்ரீ ஜர்ணபு சதர்ப்தனலகக்கரண றட்டம் 

S/ST/55/14 சூரிசகரட ஜயர 
ிகரல 

உத்பெ திரிசன் ெரலனக்கரண 
றட்டம் 

S/AR/56/14 ெலத்ரனற அதிிபேத்ற றட்டம் 

S/AR/57/14 ெலகன புரண 
ஜயர ிகரல 

உத்பெ ெங்கரரெ ற்றும் 
ரண ெரலன 

T/PL/51/14 சல்த்  
சரட்டகப ன்தத் 
ஜயர ிகரல 

அதிிபேத்ற றட்டம் 

T/AR/52/14 உத்பெ திரிசண ற்றும் 
கட்டிடத்றற்கரண றட்டம் 

T/AR/53/14 உத்பெ அநசநற தரடெரலன 
கட்டிடத்றற்கரண றட்டம் 

T/AR/54/14 உத்பெ தலரிலுக்கரண 
றட்டம் 

T/AR/55/14 உத்பெ ிபக்குகள் பன்று 

T/AR/56/14 உத்பெ ரண ெரலனக்கரண 
றட்டம்  

U/AR/24/14 ஊரசதன 
பங்கர  

உத்பெ ரது ரபிலகக்கரண 
றட்டம் 

U/AR/16/14 சசயசயண 

ஜயர ிகரல 

உத்பெ திரிசண 
கட்டிடத்றற்கரண றட்டம் 

U/AR/17/14 சசயசயண 

ஜயர ிகரல 

பக்பகரன றட்டம் 

W/AR/52/14 ணரில்லு உற்ெ ெரலன 

W/AR/53/14 ர திரிசண கட்டிடத்றற்கரண 
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றட்டம் 

W/AR/54/14 ட்டர ஜயர 
ிகரல  

உத்பெ றரண ெரலனக்கரண 
றட்டம் 

W/AR/55/14 ர திரிசண கட்டிடத்றன் கவு 
ஜன்ணல்களுக்கரண றட்ம் 

W/AR/56/14 ீண்ட தூ றட்டம் 

W/AR/57/14 சவுலு கன்ணன 

பூலஜ றனத்றன் 

றட்டறடல் உத்பெ 
பலநல 

கல் த்ற 
றலனத்றற்கரண றட்டம் 

W/AR/58/14 சவுலு கன்ணன 

பூலஜ றனத்றன் 

றட்டறடல் உத்பெ 
பலநல 

னெனக்கூட பலநலக்கரண 
றட்டத்றலண ரரித்ல் 

W/AR/59/14 சவுலு கன்ணன 

பூலஜ றனத்றன் 

றட்டறடல் உத்பெ 
பலநல 

பற்பு ெரலனக்கரண றட்டம் 

W/ST/60/14 ல்னயசகரட ஶ்ரீ 
கறர்கரம் 
பரனம் 

கட்டலப்பு ரீறரண றட்டம் 

W/ST/61/14 சவுலு கன்ணன 

ஜயர ிகரல 

கட்டலப்பு ரீறரண றட்டம் 

W/AR/65/14 

W/AT/68/14 

உத்பெ தலரிலுக்கரண 
றட்டம்  
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11.ைக்குப் திரிின் பதறுபதறு 

11.1 ைக்ைீட்டுப் திரிின் பாக்ைம் 

பேடரந் வு செனவுத்றட்ட றப்தடீ்டில் இபேந்து 
றலக்கபத்றற்கு ஒதுக்கப்தடும் ஒதுக்கலடு அெ கக்கு சுற்றுறபேதம், 
றற ஒழுங்குிறகள், ரதண ிறக்பகரல ற்றும் லண 
சுற்றுறபேதங்கபின் ெட்டறட்டங்களுக்கு பண்தரடற்ந ித்றி்ல் 
உற்தத்ற றநன் ற்றும் ிலணத்றநணரக றற பகரலத்துத்றலண 
றகழ்த்துல்.  

11.2 பசகைள் 

1. றலக்கபத்றன் ற்நறம் றட்டங்கபில் கடலில் உள்ப 
அலுன ஆபணிிணரின் ெம்தபம் ற்றும் 
சகரடுப்தணவுகளுக்குரி செனிலண செலுத்துல்.  

2. றகழ்த்ப்தடும் றறரீறரண சகரடுக்கல் ரங்கல்களுக்கு உரி 
ரரந் கக்கு ெரரம்ெத்றலண ரரித்ல் ற்றும் 
றலநபெரிக்கு ெர்ப்தித்ல். 

3. பேடரந் கக்கறலண ரரித்ல்.  

4. றலக்கபத்றற்கு ற்றும் அன் கலழ் உள்ப றறுணங்களுக்கு 
பலரண சதரபேட்கபிலண சகரள்ணவு  செய்ல் ற்றும் 
கபஞ்ெற டடிக்லககபிலண பதணுல்.  

5. செரத்து பகரலத்தும் 

6. கக்கரய்றதறக்கு கக்கரய்ிற்கரண கடி ஆங்கபிலண 
ெர்ப்தித்ல் ற்றும் கக்கரய்வு ிெரலகளுக்கு 
ிலடபித்ல்.  

7. பற்தம் தி கக்கறன் கலழ் கடன் சகரடுப்தணிலண 
பற்சகரள்பல் ற்றும்  அநிடல்.  

11.3 அலுனை ஆபணிிணர் 

 திரண கக்கரபரின் படி கண்கரிப்தின் கலழ், கக்கரபரின் 
ற்றும் பகரலத்து உிரபர்கள் ழு பதர்கள் ற்றும் 
அலுனக தி உிரபர் இபேர்கபிணரல் பற்கூநப்தட்ட கடல 
றலநபற்நப்தடுகறன்நது.  



50 | பத று பத ற் று  அ நி க் கை -                               

 

 1. தர்கபின் ெம்தபம் ற்றும் சரடர்புலட ஒதுக்கலட்டின்  பதரில் 
செய்ப்தடும் செனவுகள் - 2014 

 2014 
றப்தடீு 

(பை) 

ற.ஒ.66/69 

ரற்றுல்                

(பை) 

குலந 
றப்தடீு             

(பை) 

சரத் 
ஒதுக்கம்           

 ්(பை) 

சரத் 
செனவு         

(பை) 

தர்கபின் 
ெம்தபம் 

105,000,000 

 

                   -                    - 105,000,000 

 

104,596,453 

      

2 . லண ீண்சடழும் செனவு ற்றும் சரடர்புலட ஒதுக்கலட்டின்  
பதரில் செய்ப்தடும் செனவுகள் - 2015 

 2015 

றப்தடீு 

(பை) 

ற.ஒ.66/69 

ரற்றுல்                

(பை) 

குலந 
றப்தடீு             

(பை) 

சரத் 
ஒதுக்கம்           

 ්(பை) 

சரத் 
செனவு         

(பை) 

லண 
ீண்சடழும் 
செனவு 

          

48,350,000 

 

                  -                   -           

48,350,000 

 

          

46,085,059 

 

 

 

3 . 2014பேடத்றற்கரண பேரண அநறக்லக 

ிதம் அடிப்தலட 
றப்தடீு (பை.ற) 

றபேத்ப்தட்ட 
றப்தடீு                            

(பை.ற) 

பேரணம் 2015                                             

(பை.ற) 

2002-01-01 1.4 1.4 1.58 

2002-02-99 1.5 1.2 1.18 

2003-99-00 1 0.1 2.99 
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4.ஒவ்சரபே பனண செனவு ிடங்கள் ற்றும் சரடர்புலட 
ஒதுக்கலட்டின்  பதரில் செய்ப்தடும் செனவுகள் - 2014 

செனணீ 

லனப்பு 

2015 

றப்தடீு 

ற.ஒ.66/69 

ரற்றுல்                

(பை) 

குலந 
றப்தடீு             

(பை) 

சரத் 
ஒதுக்கம்           

 ්(பை) 

சரத் 
செனவு         

(பை) 

311-1-1-0-2001 200,000                   -                  - 200,000 147,550 
311-1-1-0-2002 150,000                   -                  - 150,000 - 
311-1-1-0-2003 700,000                   -                  - 700,000 682,117 
311-1-1-0-2102 200,000            -                  - 200,000 199,978 
311-1-1-0-2103 200,000                              - 200,000 95,532 
311-1-1-0-2104 50,000                  -                  -    50,000 - 
311-1-1-0-2401 200,000                  -                  - 200,000 198,700 
311-1-1-0-2502(2) 3,000,000                 -                  - 3,000,000 1,920,305 
311-1-1-0-2502(3) 3,000,000   3,000,000 2,648,457 

311-1-1-0-2502(4) 1,000,000   1,000,000 665,000 

311-1-1-0-2502(5) 1,000,000   1,000,000 783,889 

 

5. அெ அலுனர்கபின் பற்த கக்கறன் ல்லன ற்றும் 
உண்லரண சதறுற - 2014 

ிட இனக்கம்  -  311011 

 ல்லன உண்லரண சதறுற 

உச்ெ செனனீ் 
ல்லன 

11,000,000 10,106,562 

குலநந் ணீ 
ல்லன 

6,800,000 8,123,436 

உச்ெ ணீ ீற 
ல்லன 

90,000,000 32,254,106 

பனம்- ிகக்ைபம் பனம்  

 


