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அநிணௌகம் 

இனங்ணகின் திலிட ணௌடிா சுதெ ா ினங்கிணங்கணப அற்நின் 

இற்ணகாண ாிடங்களுடன் தாணகாத்ல் தெி 

ணௌன்ணோிணகபிதனான்நாகும். ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபம் 

ாட்டின் ணௌழு ின ற்ணம் கடல் ஆள்ணொனத்ின் ீணள்ப  ணெீாெி 

பங்கணப தாணகாப்தற்கு ததாணப்தாண திாண அெ ிணணாகும். இண 

ாட்டின் ணெீாெிகள் தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொக்களுக்காண 

ணனணப்ணத ாதிப்தற்கும் ணௌகாண தெய்ற்குாண ெட்ட 

அிகாத்ண தகாண்டுள்பண. இண ற்ததாண 8500ெண கிீ தாத் 

இடப்தப்ணத ிஞ்ெிணள்பண. இண இனங்ணகின் ினப்தப்தின் 14% ஆகும். 

தின்ணம் அட்டண ா, ினங்கிணப் தாணகாப்ணொக் கட்டணபச் 

ெட்டத்ின்(FFPO)ெட்ட ற்தாடுகபின் கீழ் ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ 

ிணக்கபத்ிணால் திகடணப்தடுத்ப்தட்டுள்ப ணெீாெிகள் 

தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகபின் குிகணபணம் அபவுகபிணணணம் 

ிதாிக்கின்நண. ற்ததாண ணெீாெிப் தாணகாப்ணொப் திதெங்கபின் 

ணனணப்ணொ தாடர்தாண ணௌழுணாண ிபக்கத்ண இணப்ணொ 01 இல் 

கா ணௌடிணம். 

 

தாணகாக்கப்தட்ட திதெ ணக 

 

 

2016டிெம்தாில் உள்பாநாண 

திகடணப்தடுத்ப்தட்ட 

தாணகாப்ணொப் திதெங்கபின் 

ண்ிக்ணக 

தெி எணக்குகள் 

கண்டிப்தாண 

தெி எணக்கு 
03 

தெி ணோங்கா 26 

இற்ணக எணக்கு 07 

காட்டு ணடதாண 01 

தாத்ம் 37 

ொனம் 61 

இணிக் கூட்டுத்தாணக 98 
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ா ினங்கிண தாணகாப்ணொ கட்டணபச் ெட்டாணண ணெீாெிகள் 

தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்களுக்கு தபிிலுள்ப ணெீாெி 

பங்களுக்காண ெட்டப்தாணகாப்திணண ங்குகின்நண. ா ினங்கிண 

தாணகாப்ணொ கட்டணபச் ெட்டத்ணப் தணேணி ாய்ந் ணௌணநில் 

ணடணௌணநப்தடுத்ணம் ததாணப்ணொ ணெீாெிகள் ிணக்கபத்ிடம் 

எப்தணடக்கப்தட்டுள்பண.தல்ணக உிாில் பங்கணப அற்நின் 

இற்ணகாண ாிடங்களுடன் தெர்த்ண ததணுற்கு ணொநம்தாக 

ணெீாெிகள் தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகபின் ணனணப்ணொ ிொம் 

ற்ணம் ீர் ின்லு திநப்தாக்கத்ிற்காக ீண ங்குகின்ந ாட்டின் ததாி 

அபினாண ீர்எணக்குகள் ல்னாற்நிணணணம் ததணுகின்நண.1950ஆம் 

ஆண்டிலிணந்ண தெணாக ெணௌத்ிம், ல்னா காலி ீர்த்தக்கங்கள் ற்ணம் 

த்ி, டத்ி ாகாங்கபில் காலி ீர் ங்கப்தடுண 

உள்படங்கனாக கல்தனாா தள்பத்ாக்கிலுள்ப ல்னா ீர்த்தக்கங்கள் 

உடபண, வ் அந, லுணுகம்ததக ற்ணம் ததகநகன உள்படங்கனாக 

ாட்டின் தன் தகுிிலுள்ப ல்னா ீர்த்தக்கங்களும் ணெீாெிகள் 

தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொக்கபின் ணனணப்திணேள் அற்நின் ீதந்ண 

இடப்தப்ணொகளுடன் தெர்த்ண தாணகாக்கப்தடுகின்நண. ணெீாெிகள் 

தாணகாப்ணொ இடப்தப்திணேள் ிொம் ற்ணம் ீர் ின்லு 

திநப்தாக்கத்ிற்காக ீண ங்குகின்ந ீர்எணக்குகபின் தாத் 

ண்ிக்ணக 40 இணண ிட அிகாகும். 

ாட்டின் ணெீாெிகள் தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொக்கபிணேள் சுற்நாடல் 

உனனாாாெப் திாம் பர்ச்ெிணடற்காண ொத்ிங்கள் அிகபில் 

காப்தடுகின்நண. 2016 ஆம் ஆண்டில் ணெீாெிப் தாணகாப்ணொத் 

ிணக்கபத்ிணால் ணெீாெிகள் தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொக்கபில் 

சுற்ணனாத் ணணநிணைடாகச் தெகாிக்கப்தட்ட தாணக  2000 ில்லின் ணதா 

ிஞ்ெிாகக் காப்தட்டண. 

இனங்ணகின் திாண ஆணகபின் தல் ீதந்ண தகுிகள் அாண காலி, 

களு, கபணி ற்ணம் பண ஊடாக ணக் ணாந் தெி எணக்கு ற்ணம் 



3 
 

தஹாட்டன் ெதபி தெி ணோங்கா ததான்ந ணெீாெி எணக்கங்கபிணேள் 

ணகின்நண. 

ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபம் இனங்ணகின் ிக ததணி 

ாய்ந்ணாண பங்கணபணம் இற்ணக சூணனணம் அணேதிக்கும் உாிணக் 

கானத்ண தகாண்டு அன் தாணனதாக்கங்கபால் ிடத்ப்தட்டு 

ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ின் திண தன்தடுத்ி 

ணெீாெிகள் தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகபில் உர்தாில்ொர் 

ணௌகாணத்ணத்ிற்கும் ததலிற்குாண ததாணப்ணத ற்கின்நண. 

தாணன தாக்கு: ற்ததாண ற்ணம் ிர்கானப் தம்தணக்காக 

ணெீாெி ணொாிணண ததணுல் 

ண தி: ணெீாெி ணொாிணண தாில் ாீிாண 

ணௌகாணத்ணத்ிணைடாக ததணுண உணி தெய்ற்காக 

ணணர்களுடன் தெர்ந்ண திாற்ணல் 

இனங்ணக தெி ணெீாெிகள் தகாள்ணகில் தகாடுக்கப்தட்டுள்ப 

ிகாட்டல்களுக்கண, தெி ற்ணம் ெர்தெ ிங்கபின் உதாங்கள், 

ிட்டங்கள் ற்ணம் ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்களுக்கு ற்நாண ாட்டின் தெி 

ததாணபாாத்ிற்கு ிகப்ததாி அபில் தங்கபிப்ணத ங்குகின்ந 

ணெீாெிகள் தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகள் ணௌகாண 

தெய்ப்தடுகின்நண. 

ீர்ாணம் டுப்தில் ிஞ்ஞாணம், ிணணத்ிநணேள்ப தாடர்தாடல் ற்ணம் 

ெிக்கனாண கல்கணப ணௌகாண தெய்ல், ொண ததல் ற்ணம் 

அதிிணத்ி ணௌற்ெிகளுக்கு ிகாட்ட ீடகானத் ிட்டங்கள், உள்ாட்டு 

ற்ணம் தபிாட்டு தார்ணாபர்களுக்காண தல்ணகாண ததாழுணததாக்கு 

ற்ணம் கல்ிக்காண ெந்ர்ப்தங்கணப ங்குல் ற்ணம் தங்குதற்நல் ற்ணம் 

தன்கணபப் தங்கீடு தெய்ணைடாக உள்ளுர் ெண்கத்ண இணத்ல் 
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ன்தணற்ணந தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொ ணௌகாணத்ணத்ின் 

ற்ததாண ணோதகாப தாக்கு லிணணத்ணகிநண. 

ற்ததாண ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபம் ணண தெற்தாடுகணப 

தன ணெகபில் தம்தடுத்ணம் ணௌற்ெிில் இநங்கிணள்பண. 

 ததாணத்ாண தெி ற்ணம் ெர்தெ தகாள்ணககளுக்கு ற்த 

ணெீாெி பங்கணப ததணுற்கு தெி உதா ிட்டங்கள் ற்ணம் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கணப ிணத்ிதெய்ல். 

 ாட்டின் அணணத்ணக் கானிணன, ணொிில் திாந்ிங்கபிலும் உள்ப 

ிஞ்ஞாணாீிாண அக்கணநக்குாி  திதெங்கள் அடங்கனாக 

அணணத்ணச் சூற்  தாகுிகணபணம் திிிித்ணம்தெய்ணம் 

ாிாிகணபப் தாணகாத்லும் தணாண ெந்ர்ப்தங்கபில்  

ணெீாெிகபின் ொத்ிாண குடித்தாணகின் இணப்ணத 

உணிப்தடுத்ணற்குத் தணாண ணௌணநில் அற்ணந ிாிவுதடுத்ி 

தாடர்ணொதடுத்ணலும் 

 ததாணத்ாண ிஞ்ஞாண ஆாய்ச்ெி ற்ணம் எழுங்குிிகபின் 

அடிப்தணடில் ல்னா தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகணபணம் 

இணங்காலும் ணகப்தடுத்லும் ணௌகாண தெய்லும் எவ்தாண 

தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகபின் ிணனணகபிணண தின்ணர் 

கண்காித்லும். 

 அணகிணம் உிாிணங்களுக்காண தாணகாத்ல் ிட்டங்கணப 

ாாித்லும் ணடணௌணநப்தடுத்லும். 

 ெம்தந்ப்தட்ட சூல் ணௌணநணிணண தாணகாப்தணண 

கணத்ிற்தகாண்டு தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகபில் உல்னாெப் 

தத்ணணநக்கு ெிதெய்ல். 

 ணெீாெிகபின் தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகபின் உள்தபணம் 

தபிதணம் ணெீாெி பங்கபின் ெட்டாீிற்ந தாெடிகணப 

குணநப்தற்காக ா ினங்கிண தாணகாப்ணொ கட்டணபச் 
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ெட்டத்ிணணணம் அன் கீழ் தெய்ப்தட்டுள்ப தண 

எழுங்குிிகபிணணணம் ிணணத்ிநணாக ணடணௌணநப்தடுத்ல் 

 இனங்ணகின் ணெீாெி பங்கபின் ணௌகாணக்காக இணதாண 

அநிில் ஆாய்ச்ெிகணப ஊக்கப்தடுத்ல் 

 திற்ெி, ஊக்கம், ணண்டுல் ங்குணைடாக ணெீாெிகள் 

தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ின் திாட் தாகுிிணாின் ஆற்நல்கணப 

லுப்தடுத்ணல். 

 ததாண கல்ி ற்ணம் ிிப்ணோட்டல் ிகழ்ச்ெிகபின் ஊடாகப் 

தாணகாப்திணண தம்தடுத்ல். 

 தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொ ண்னங்கள் ீாண ங்கிிணத்ணனக் 

குணநப்தற்காக ததல் தெற்தாடுகபில் ததாணக்கபின் 

தங்கபிப்திணண ஊக்கப்தடுத்லும் தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகணப 

சூவுள்ப இடப்தப்ணொகபில் ாழ்கின்ந ெணௌகத்ிணாின் ெண்க 

ததாணபாா ிணனணகணப தம்தடுத்ணில் அர்களுக்கு 

உவுலும் 

ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபம் ணனண அலுனக ட்டத்ில் 

ட்டு தாில்ணட்த திாிவுகபின்கீழ் தெற்தடுகின்நண. அணாண 

ிட்டிடல் கல் தாடர்தாடல் தாில்ணட்தம், தெி ண்னப 

ணௌகாணத்ணம், ாணண தாணகாப்ணொ, தார்ணாபர் சூல் ொர்ந் உல்னாெ 

தத்ணணநணம் ெணௌா தெணகள், ஆாய்ச்ெி ற்ணம் திற்ெி, தாணகாப்ணொ 

ெட்டஅணௌல்தடுத்ல் ற்ணம் ணெீாெிகள் ஆதாக்கிம், தனிகாக ிி 

திாிவு ிர்ாக திாிவு ற்ணம் ந்ிில் திாிவு ன்தண ிணக்கப 

தாில்ணட்த திாிவுகபின் ஆபிக்கும் கடணகணப ணொாிகின்நண. ததன 

குநிப்திடப்தட்ட திாிவுகபிணால் ணடணௌணநப்தடுத்ப்தட்ட தெற்தாடுகபின் 

ிதம் அத்ிாம் 01 தாடக்கம் 10 ண ப்தட்டுள்பண. 

ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபம், த்ி, ட தற்கு,  தன்,  தற்கு, 

அணாணொம், ததானணணண, ஊா அம்தாணந, வுணிா, ிணதகாணன, 

கிபிதாச்ெி, ணொத்பம் ஆகி 12 ணெீாெிகள் திாந்ிங்கபின் கீழ் ாடு 
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ணௌழுிலும் இங்கி ணகின்நண. இந் திாந்ிங்கபின் கீழ் ணெீாெிகள் 

தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகள் தாணகாப்ணொ குநிக்தகாணபணம் அதிிணத்ி 

இனக்குகணபணம் அணடற்காக ணௌகாண தெய்ப்தடுகின்நண. 

ணெீாெிகள் திாந்ிங்கபில் ற்ததாண தற்தகாள்பப்தடும் 

டடிக்ணககபின் ிதம் தின்ணிணப்ணொ 01 இல் ப்தட்டுள்பண.  

கிாித்ணனில் அணந்ணள்ப தெி ணெீாெிகள் திற்ெி ற்ணம் ஆய்வு 

ிணனணம் 2016 ஆம் ஆண்டில், ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ 

உத்ிதாகத்ர்கபின் ிநன்கணபணம் அநிணணம் தம்தடுத்ி 

ணப்தாங்குகணப  டிணப்தற்காக ணாண திற்ெி ிகழ்ச்ெிகணப 

டாத்ிண. 

ஆண்டின் டடிக்ணக ிட்டத்ிணண ணடணௌணநப்தடுத்ணற்காக 2016 ஆம் 

ஆண்டில் ிட்டுிித்ிலிணந்ண 1,137 ில்லின் ணதா ததநப்தட்டண. 

தனிகாக ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிித்ிலிணந்ாண ிிம் 

தாநகஹாகந், ீர்ப்தாெண அணச்சு, ன்தகாணடபிப்தர் ற்ணம் 

ன்தகாணடபிக்கும் ணௌககங்கள் ன்தற்நிலிணந்ாண ன்தகாணடகள் 

ன்தண ிட்டிடப்தட்ட தாணகாப்ணொ தெற்தாடுகபிற்காக தங்கிடப்தட்டண. 

ஆண்டிணி கக்கு ல்ன ிிொர் ணௌன்தணற்நத்ணக் காட்டுகின்நண. 

ீண்தடழும் தெனிணம் 99 ெவீாகவும் ண்னண தெனிணம் 69 

ெவீாகவும் காப்தட்டண. (அட்டண 10.3) 
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அத்ிாம் 1 

ிட்டிடல், கல் தாடர்தாடல் தாில்ணட்தப் திாிவு 

1.1.  திாண தெற்தாடுகள் ற்ணம் ததணப்ணொக்கள் 

 ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ிற்காண ணடாந் 

தெற்தாட்டுத் ிட்டத்ணத் ாாித்ல் 

 ிதெட அதிிணத்ி ற்ணம் தாணகாப்ணொ தெற்தாடுகளுக்காக 

தெற்ிட்டப் திதணண ார்தெய்ல். 

 ணடாந் தெற்தாட்டுத் ிட்ட அணௌனாக்கத்ின் ணௌன்தணற்நங்கணப 

கண்காித்ல். 

 ாாந், கானாண்டு, ணடாந் ணௌன்தணற்ந அநிக்ணககணப 

ார்தெய்ல். 

 ணடாந் தெனாற்ணணக அநிக்ணகணத் ார்தெய்ல். 

 ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ின் இண பத்ிணண 

ணொணப்தித்லும், ிணகித்லும் www.dwc.gov.lk 

 ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ின் ாடு ணௌழுிலும் உள்ப  

ாதணாலி தாடர்தாடல் ணௌணநணிணண கண்காித்லும், 

ணௌர்த்லும் ததலும். 

 PABX இணண கண்காித்லும் ணௌர்த்லும் ததலும். 

 ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ின் தந் இடப்தப்ணொ 

ணனப்தின்ணணன (WAN)  ிணகித்லும் ததணுலும். 

 தெி ணோங்காக்கணப ன்ணிக்காக்கல். 

 GIS அனகிணண ிணகித்ல். 

1.2 தெனாற்ணணக 2016 

2016 ஆம் ஆண்டின் ததாண தின்ணம் திாண தெற்தாடுகள் 

தற்தகாள்பப்தட்டண. 

 டடிக்ணகத் ிட்டம் ாாித்ல் 

2016 ஆம் ஆண்டிற்காண ிணக்கபத்ின் டடிக்ணகத் ிட்டம் 

உள்படங்கனாக தணன ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் ார்தெய்ப்தட்டிணந்ணடன் 

ிணனததநாண அதிிணத்ி ற்ணம் ணெீாெிகள் அணச்ெிற்கு 

ெர்திக்கப்தட்டண. 

 ணௌன்தணற்ந அநிக்ணக ாாித்ல் 

ண்னண வு தெனவுத் ிட்டத்ின் கீழ் ணடணௌணநப்தடுத்ப்தட்ட 

தெற்தாடுகபின் ணௌன்தணற்நம் தாடர்தாண ாாந் ற்ணம் கானாண்டு 

ணௌன்தணற்ந அநிக்ணககள் கான அட்டணக்கு இங்க ிணனததநாண 

அதிிணத்ி, ணெீாெிகள் அணச்சுக்கு அணேப்தப்தட்டண. தணக்கு 
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இங்கவும் தண்டுதகாபின் ததாிலும் ணத்ிற்தகற்த ணௌன்தணற்ந 

அநிக்ணககள் தல்தண தண ிணணங்களுக்கு ெர்திக்கப்தட்டண 

 தெனாற்ணணக அநிக்ணக ாாித்ல் 

2016 ஆம் ஆண்டுக்காண தெனாற்ணணக அநிக்ணகாணண ணினங்குப் 

தாணகாப்ணொத் ிணக்கபத்ின் தெற்தாட்டுத் ிட்டச்  தெற்தாடுகபின் 

அணௌனாக்கம் ற்ணம் தாணகாப்ணொத் தாிற்தாடுகபின் ததணததணகள் 

தாடர்தாண வுகணபணம் கல்கணபணம் தன்தடுத்ி 

தாகுக்கப்தட்டுள்பண. 

 ிதெட தெற்ிட்டப் திதணகணபத் ாாித்ல் 

ிட்டிடல் ற்ணம் கல் தாடர்தாடல் தாில்ணட்தப் திாிிணால் 

ார்தெய்ப்தட்ட தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகபில் ிதெட ததல் 

ற்ணம் அதிிணத்ி தெற்தாடுகணப தற்தகாள்ற்காண தெற்ிட்டப் 

திதணகள் ிணநதொிக்கு ற்ணம்/அல்னண ணண ிிிடல் 

ணௌககங்களுக்கு அணேப்தப்தட்டண.  

 ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ின் தந் திதெ 

ணனணப்ணத ிணகித்ல் (DWC WAN) 

ற்ததாணள்ப கணி ணனணப்ணொ,  ிட்டிடல், கல் 

தாில்ணட்தப் திாிின் திாட் தாகுிிணால் ணடம் ணௌழுணம் 

ததப்தட்டு ிணகிக்கப்தட்டண. இச்தெற்தாடுகபில் கணிகள் 

ற்ணம் ணணப் தாகங்கபின் ிணத்ணல், WAN இல் காப்தடும் 

திச்ெிணணகணபக் கண்டுதிடித்ல், ணொி ன்ததாணள் ற்ணம் 

தன்ததாணள்கணபப் ததாணத்ணன் ண்னம் கணிகணபத் ணௌர்த்ல் 

ன்தண அடங்கும்.  

 ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ின் இண பத்ிணண 

ிணகித்ல்: www.dwc.gov.lk 

ணெீாெிகள் ிணக்கபத்ின் ற்ததாணள்ப இணபம் வு 

ற்ணம் கல், கூட்டிணப்ணொ கல்ிொர் ற்ணம் ஆாய்ச்ெி ததணி 

http://www.dwc.gov.lk/
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தாடர்ச்ெிாக ணொணப்திக்கப்தட்டண. ணௌழு தெய்ணௌணநணம் ிட்டிடல் 

திாிின் திாட்தடாகுிிணால் ிணநதற்நப்தட்டண. 

 ாதணாலி தாடர்தாடல் ணனணப்ணொ 

ாதணாலி தாடர்தாடல் ணௌணநணின் வீச்சுப் திதெத்ண தம்தடுத்ி  

டங்கனற்ந இணப்திணண உணிப்தடுத்ணக்குத் தணாண 

அதிிணத்ி ற்ணம் தம்தடுத்ற் தெற்தாடுகள் தற்தகாள்பப்தட்டண. 

இத்ணக ல்னா தெற்தாடுகபின் தாிற்தாட்டுப் தகுி ிட்டிடல்  

திாிில் தெணில் இணக்கப்தட்டுள்ப ாதணாலித் தாடர்தாடல் 

தாில்ணட்தினாபால் ிணநதற்நப்தட்டண. 

 GIS அனணக ிணகித்ல்  

 கபத்ில் தெகாிக்கப்தட்ட GPS ண தன்தடுத்ி தின்ணம் 

தாக்கங்களுக்காகவும் ிடங்களுக்காகவும் ணதடங்கள் 

ாாிக்கப்தட்டண. 

 ற்ததாணள்ப ற்ணம்  ணௌன்தாிப்தட்ட ின்தலிகள் 

 ணொி உத்தெ ாணணப் தாணகாப்ணொ திதெங்களும் உத்தெ 

ணௌகாணதெய்ப்தடும் ாணண எணக்கங்களும்  

 இண ி, ணனணகத்ின் தல்தண திாிவுகபிணணம் கப 

அலுனகங்கபிணணம்  தண்டுதகாபின் ததாில் குநித்ணணக்கப்தட்ட 

தாணிப்ததாணள்கபினாண ணதடங்களும் ாாிக்கப்தட்டண.  

 Wildlanka  Symposium ஆாய்ச்ெி அர்வு 

Wildlanka  Symposium  ஆாய்ச்ெி அர்வு ணெீாெிகள் தற்நி 

ிணொணர்கள், ிஞ்ஞாணிகள், தல்கணனக் கக ிாிவுணாபர்கள், 

தல்கணனக் கக ார்கள், ணெீாெி ணௌகாணாபர்கள், 

தகாள்ணக குப்தாபர்கள் ற்ணம் ணண ணெீாெி 

ெிகர்களுக்கிணடில் ணொி ிஞ்ஞாண அநிிணண ங்குகின்ந 

தாக்கினாகும். “ தாணகாப்ணொ ற்ணம் அதிிணத்ி” இம்ணௌணந ( 2016) 

ஆாய்ெி அர்ின் ணனப்தாக இணப்தணடன் அண ஆகஸ்ட் ாம் 23 

ற்ணம் 24 ஆகி இண்டு ிணங்கபில் தத்ணௌள்ப தாடர் ஜ் 
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பாகத்ில் ணடததற்நண. அன் ணடாந் ற்ணம் சுதாட்டிாக 

அர்வுக்ப 02 ணடததற்நண. உள்ாட்டு ற்ணம் தபிாட்டு 

ெர்ப்திப்ணொக்கள் 43 க் இல் 08 ததர் ணெீாெிகள் ிணக்கபத்ில் 

தெணாற்ணகின்ந ஆாய்ெிாபர்கபாகும். 

 ணல்ட் னங்கா – ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபத்ின் 

ஆாய்ச்ெிச் ெஞ்ெிணக 

ணல்ட் னங்கா ெர்தெ ஆாய்ச்ெி ெஞ்ெிணக ற்ததாழுண 

ணதான்ணக்கு 4 தாகுிகள் ன்ந அடிப்தணடில் 

தபிிடப்தடுணடன் 2016 ஆம் ஆண்டில் “ தாணகாப்ணொ ற்ணம் 

அதிிணத்ி” ன்ந ணனப்தின் கீழ் தண்ணொொர் ன்ணில் உர் 

ாண ஆாய்ச்ெி அநிக்ணககள் தன தபிிடப்தட்டுள்பண. அன் 

ழுத்ாபர்கள் அங்கிகாிக்கப்தட்ட உள்ாட்டு ற்ணம் தபிாட்டு 

தல்கணனக் கக அநிணௌகாண ெணதிணால் ற்ணம் தர்ச்ெி ததற்ந 

ிஞ்ஞாணிகணபணம் உள்படக்குகின்நண.  

 ண ஈின ணண்டுப் திசும் 

 ண ஈின ணண்டுப் திசும் ணடதான்ணக்கு இண்டு 

தாகுிகபாக தபிிடப்தடுகின்நண. 2016 ஆம் ஆண்டில் அன் 

ணௌனாண தாகுி ததப்ாி 02 ஆம் ிகிில் இணந் உனக ஈ 

ின ிகிணம் இண்டாண தாகுி எக்தடாதர் 01 ஆம் ிகிணம் 

திசுாிக்கப்தடும் 

 தெற்தாட்டுத் ிட்டச் தெற்தாடுகபின் ணௌன்தணற்நம் - 2016 

2016 ஆம் ஆண்டில் ிட்டிடல் ற்ணம் கல் தாடர்தாடல் திாிிணால் 

ணடணௌணநப்தடுத்ப்தட்ட டடிக்ணக ிட்ட தெற்தாடுகபின் 

ணௌன்தணற்நத்ிணண அட்டண 1.1 காட்டுகின்நண. 
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அட்டண 1.1:  தெற்தாட்டுத் ிட்டச் தெற்தாடுகபின் ணௌன்தணற்நம் - 

2016 

 

 

தா

. 

இன. 

 

 

அணிடம் 

 

 

தெற்தாடு 

 

ததபிக  

ணௌன்தணற்ந

ம் (%) 

ிிில் 

ணௌன்தணற்ந

ம் 

(ணதா.ில்) 

1 ில்தத்ண 

11 ன்தி 

தாடர்தாடல் ெிகணப 

தம்தடுத்ணற்கு சூாி ின் 

கன ணௌணநணதான்ணந 

தகாள்ணவு தெய்ல் 

100% 1.51 

2 ணனண

கம் 

தாணனத்தாடர்ணொ ணௌணநண 

ாதணாலி ணனணப்ணொ  

கணிண ப் ததணுல் 

100% 1.47 

3 ணனண

கம் 

ெகன ன்திக்காண இ அணேி 

ணௌணநின் ிாிவு 

100% 2.20 

4 ணனண

கம் 

“ாணீவு தம்தின்” ெஞ்ெிணக 

ற்ணம் ணண்டுப்திசு 

அச்ெடித்ல். 

100 

திிகள் 

0.60 

5 ணனண

கம் 

ாதணாலிக் கணிப் 

தாகங்கபின் தகாள்ணவு 

100% 1.37 

6 அம்தாணந அலுனகம் ற்ணம் ிடுிகணப 

தாடர்ணொதடுத் உள்பக 

தாணனததெி ணௌணநண 

100% 0.45 

7 ணனண

கம் 

CCTV ணொணகப்தட ணௌணநணின்  

தகாள்ணவு 

100% 0.55 

8 ணனண

கம் 

125 கணிகளுக்காண ணதிஸ் 

தகாள்ணவு 

100% 0.26 

  

தாத்ம் 

 

7.87 

 

 

 



12 
 

அத்ிாம் 02 

இற்ணக ண்னபப் திாிவு 

2.1.  திாண தெற்தாடுகளும் ததாணப்ணொக்களும் 

 தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகளுக்காக ணௌகாணத் ிட்டங்கணப 

ாாித்லும் ீபாய்லும் 

 தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகளுக்காக ண்னப ததாணட் தட்டில்கணப 

ாாித்லும் ீபாய்லும் 

 தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்தின்  ணனணப்ணத ீள்தாக்கலும் 

அன் திகடணப்தடுத்ல்கணப ிணநதற்நலும் 

 தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்கணப அபந்ண ல்ணனகணபக் குநித்ல் 

 ணெீாெிகள் ப ணௌகாணத்ணம் ீர் ண்னபங்கள் ற்ணம் ணொல்தபி 

ணௌகாணத்ணத்ிற்காண தகாள்ணகண ீபாய்வு தெய்ல், 

கண்காித்ல் ற்ணம் குத்ணத்ல் 

 ஆக்கிிப்ணொ  உிாிண கட்டுப்தாட்டு தெற்தாடுகணப 

ணடணௌணநப்தடுத்ல் 

 தணப்ணொ னம், ணெீாெிகள் ாழ்ிடப் தகுிகபின் ணௌகாண 

 ாெணடல் கட்டுப்தாடு ற்ணம் ெிநப்திணங்கணப ீபப்ததணகின்ந 

ிட்டங்கணப இணத்லும் கண்காித்லும் 

 தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகபில் ணௌன்தாிப்தட்ட 

தெற்தாடுகபின் அதிிணத்ிக்காக EIA ணண ிணண (சூல் தாிப்ணொ 

ிப்ணடு) டாத்ணல் 

 ாட்டின் அதிிணத்ிக் தெற்ிட்டங்களுக்காண சூல் ாக்க 

ிப்ணட்டுச் தென்ணௌணநகபில் தங்தகற்நல் 

2.2.  தாணகாக்கப்தட்ட திதெ ணனணப்திணபத் ாதித்ல் 

 தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்தின் ணனணப்ணத 

தனப்தடுத்ணற்காக ின அபணணம் ல்ணனிர்ணௌம் 

தற்தகாள்பப்தட்டண. அட்டண 2.1,  2016ஆம் ஆண்டில் 

தற்தகாள்பப்தட்ட ல்ணன ிர்ித்ல் தெற்தாடுகபின் 

ணௌன்தணற்நத்ண காட்டுகின்நண 

 தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்தின் ல்ணனகள் ித ணெணகப் 

தனணககள் ாாிக்கப்தட்டு ிணப்தட்டண. அட்டண 2.2 

தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகபில் ாதிக்கப்தட்ட ணெணகப் 

தனணககபின் ிதங்கணப காட்டுகின்நண. 
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அட்டண 2.1: ல்ணன ிர்ம் – 2016 

ணெீாெி

ப் 

திாந்ிம் 

தாணகாக்கப்தட்ட திதெம் ல்ணன 

ிர்ிக்க

ப்தட்ட 

தாத் 

ீபம்(கிீ) 

கிபிதாச்ெி தடல்ப்  தெி ணோங்காின் ல்ணன ிர்ம் 08 

சுண்டிக்குபம்  தெி ணோங்காின் ல்ணன ிர்ம் 17 

ததாதனான்

ணணண  

ெிகிாி  தெி ணோங்காில் ல்ணனகணப 

ிர்ித்ல்  

17 
 

தெி ணோங்காின்  தள்பப் திதெத்ின் 

ல்ணனகணப ிர்ித்ல் 
10 

ின்தணாி, கிாின   தெி ணோங்காில் 

ல்ணனகணப ிர்ித்ல் 
11.8 

ாிாின்   தெி ணோங்காில் ல்ணனகணப 

ிர்ித்ல் 
10 

தன் 

காம் 

கனட்டி ொனத்ில் ல்ணனக் கம்தங்கள் 

டுல் 
15 

கிாின  ொனத்ில் ல்ணனக் கம்தங்கள் 

டுல் 
10 

ணன்கன  ொனத்ில் ல்ணனக் கம்தங்கள் 

டுல் 
16 

ஊா ான தெி ணோங்காில் ல்ணனக் கம்தங்கள் 

டுல் 
20 

அணாணொம் ில்தத்ண தெி ணோங்காில் ணண்டம் 4 இல் 

ல்ணனக் கம்தங்கணப டுல்  

20 
 

வுணிா டு தெி ணோங்காில் ல்ணனக் கம்தங்கள் டுல் 15 

ணொத்பம் ணொி திதெ அலுனகத்ின் ல்ணன ிர்ம் 0.5 க்கர் 

ணாில்லு காிின் அபவீடு 80 ததர்ச் 

த்ி ெணன அடிில் ல்ணனகணப ிர்ித்ல் 30 

தற்கு ணகங்ணக ொனத்ில் ல்ணனக் கம்தங்கள் 

டுல் 

7.45 
 

ணஸ்ென  ொனத்ில் ல்ணனக் கம்தங்கள் 

டுல் 
3.70 

தாடந்ண ஆண தாணகாப்ணொ ிணனத்ிற்கு13 

ல்ணனக் கம்தங்கணப டுல் 
2.5 க்கர் 

த்க குடா ொனத்ில் ல்ணனகணப 

ிர்ித்ல் 
4.95 

 

 தாத் ிிஎணக்கீடு -  16.90  ில்லின்  

          தெனிணம்   - 14.19  ில்லின் ணதா 
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தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்கணபச் சுற்நி ல்ணன குநிப்தற்காண அணடாபப் 

தனணககள் ார்தடுத்ப்தட்டண. தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்கணபச் சுற்நி 

அணடாபப் தனணககள் ண்னம் ல்ணன குநிக்கப்தட்ட

ணதாடர்தாணிதங்கள்அட்டண 2.2 இல்தட்டில்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 

அட்டண 2.2: 2016  ஆம் ஆண்டில் ணெணகப் தனணககபின் 

ாதிப்ணொ/ணொணணப்ணொ 

ணெீ

ாெிப் 

திாந்ி

ம் 

தாணகாக்கப்தட்ட திதெ 

அலுனகத்ின் ததர் 

ணெணகப் 

தனணககபின் 

ண்ிக்ணக 

தாத்ம் 

கிபி

தாச்ெி 

சுண்டிக்குபம் ொனத்ில் 

அணடாபப் தனணககள் டுல் 

5’ x3’ 10 
 

தகாகிபாய் ொனத்ில் அணடாபப் 

தனணககள் டுல்  

5’ x 3’  03 

தடல்ப்  தெி ணோங்காில் அணடாபப் 

தனணககள் டுல் 

5’ x 3’ 08 

ன்ணிக்குப தெி ணோங்காில் 

அணடாபப் தனணககள் டுல் 

 5’ x 3’ 10 

ாகல் தகாில் ெண்ானத்ில் 

அணடாபப் தனணககணப டுல் 

5’ x 3’-06 
8’ x 4’- 01                                                   

07 

ததான

ணண

ண 

தள்ப தாிப்ணொ திதெ ொனத்ில் 

அணடாபப் தனணககள் டுல்  

5’ x 3’ 10 

 

தொாி தெி ணோங்காில் 

அணடாபப் தனணககள் டுல்  

5’ x 3’ 10 

 

 கவ்டுள்ப தெி ணோங்காில் அணடாபப் 

தனணககள் டுல் 

4’ x 2’ – 01 02 

5’ x 4’ – 01 

 
ின்தணாிா தெி ணோங்காில் 

அணடாபப் தனணககள் டுல்  

5’ x 4’-01 
5’ x3’-25 
8’ x 4’-02 

28 

டத

ல் 

தகாடுஅட்டாப ொனத்ில் 

அணடாபப் தனணககள் டுல் 

5’ x 3’ -02 
8’ x 4’ -01 

03 

கனாாி தெி ணோங்காில் 

அணடாபப் தனணககள் டுல் 

8’ x 4’ 1 

திதிணக ணட் அலுனகத்ில் தெி 

ணோங்காில் அணடாபப் தனணககள் 

டுல் 

 1 

தன் 

ணொந்ன தெி ணோங்காில் அணடாபப் 

தனணககள் டுல் 

5’ x 3’ – 10 
8’ x 4’-01 

11 

உடன தெி ணோங்காில் 

அணடாபப்  

5’ x 3’ 15 
8’ x 4’ -02 

21 
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தனணககள் டுல் 

ஹம்தந்தாட்ட தெி ணோங்காில் 

அணடாபப் தனணககள் டுல் 

5’ x 3’ 10 

அணா

ணொம் 

ில்தத்ண தெி ணோங்காில் அணடாபப் 

தனணககள் டுல் 

 5’ x 3’ 35 

தஹாப்தாண தெி ணோங்காில் 

அணடாபப் தனணககள் டுல்  

 5’ x 3’ 
 

12 

ஹகணந்ா தெி ணோங்காில் 

அணடாபப் தனணககள் டுல் 

5’ x 3’ 
 

12 

ந்ிாிதன தெி ணோங்காில் 

அணடாபப் தனணககள் டுல் 

5’ x 3’ 
 

1 

வுணி

ா 

டு ொனத்ில் அணடாபப் 

தனணககள் டுல்  

8’ x 4’ 8 

தாக்குீாிணண தெி ணோங்காில் 

அணடாபப் தனணககள் டுல் 

5’ x 3’ – 02 
 

12 

த்ி 

கல்தய்ஸ்தனன்ட் தெி ணோங்காில்  

அணடாபப் தனணககள் டுல்  

8’ x 4’ – 04 2 

ாால்ன ணதாிதானண 

அலுனகத்ில் அணடாபப் தனணககள் 

டுல்  

5’ x 3’ – 01 12 

ணக்ணல்ட்தஸ் தெி ணோங்காில்  

அணடாபப் தனணககள் டுல்  

5’ x 3’ – 15 
8’ x 4’ – 04 

19 

ல்னன்டி அணடாபப் தனணககள் 

டுல்  

 4 

அம்ணொலுா அணடாபப் தனணககள் 

டுல் 

 5 

தற்கு 

ாம்திடி ொனத்ில் அணடாபப் 

தனணககள் டுல் 

5’ x 3’ 10 

ணஸ்ென ொனத்ில் அணடாபப் 

தனணககள் டுல் 

5’ x 3’  05 

 

தஹாடு ொனத்ில் அணடாபப் 

தனணககள் டுல் 

5’ x 3’ 02 

ணகங்க ொனத்ில் அணடாபப் 

தனணககள் டுல் 

5’ x 3’ – 08 04 

 

ஹிக்கடு தெி ணோங்காில் 

அணடாபப் தனணககள் டுல் 

8’ x 3’-2 
8’ x 4’-2 

04 

தஹாதகால்ன தெி ணோங்காில்  

அணடாபப் தனணககள் டுல் 

8’ x 4’  01 

ஊா 

கல்ஏா தெி ணோங்காில்  அணடாபப் 

தனணககள் டுல்  

8’ x 4’ -    2  
5’ x 3’ – 20 
2’ x 4’   -  4 

26 

லுணுகம்ததஹதெி ணோங்காில்   8’ x 4’ - 2 12 



16 
 

 

அணடாபப் தனணககள் டுல் 5’ x3’ - 10  

கடகணௌ தெி ணோங்காில்  

அணடாபப்  

8’ x 4’ - 2 
5’ x3’ - 10 

12 

தனணககள் டுல் 5’ x3’ - 3 3 

ான  தெி ணோங்காில் அணடாபப் 

தனணககள் டுல் 

8’ x 4’ 1 

 

 தகதினத்ில் அணடாபப் 

தனணககணபப் ணொணணத்ல் 

5’ x 3’  2 

ணொத்ப

ம் 

ாணாிலு தெி ணோங்காில் 

அணடாபப் தனணககணப 03 

ிந்ாக டுல் 
 

5 

ிணதகா



ணன  

அணடாபப் தனணககணப  ிந்ாக 

டுலும் ாதித்லும் 
 

2 

தாத் ிிஎணக்கீடு (ணதா)  -8.10ில்.  

  தெனவு (ணதா)   -6.97 ில் 

2.3. ணெீாெிகளுக்காண ாழ்ிட பப்தடுத்ல் 

 ஆக்கிிப்ணொ உிாிணங்கணப அகற்ணல், ணொற்ணகணப ணௌகாண தெய்ல், 

ீர்த் ணணபகள் ிர்ாித்லும் ணொணணத்லும், கீழ்பாிகணப ணௌகாண 

தெய்ல், ற்ணம் ீ ணடிணண ததல் ன்தண ாிடங்கணப 

பாக்கலின் கீழ் தற்தகாள்பப்தட்ட திாண தெற்தாடுகள் ஆகும். 

அட்டண 2.3, 2.4, 2.5,2.6 ற்ணம் 2.7 ன்தண 2016 ஆம் ஆண்டில் 

தற்தகாள்பப்தட்ட ாிடங்கணப பாக்கல் தெற்தாடுகபின் 

ிதத்ிணண காட்டுகின்நண. 

அட்டண 2.3: 2016 ஆம் ஆண்டில் தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்கபில் 

ணௌகாண தெய்ப்தட்ட ணொற்ணகள் ற்ணம் திர்ச் தெய்ணக ினங்கள்    

ணெீாெிப் 

திாந்ிம் 

தாணகாக்கப்தட்ட திதெம் தப்ணொ 

ததானணணண 
ின்தணாி  தெி ணோங்காில் உள்ாட்டு 

ங்கள் டுல் 

20 

(க்டார்கள்) 

தற்கு அத்ிடிில் ணொி ங்கணப ாட்டல்  1000 ங்கள் 

கிபிதாச்ெி ணொற்ண அதிிணத்ிக்காண தெற்ிட்டம் 2000 ங்கள் 

தன் 

உடபண ங்கணப டுல்  1 (க்கர்) 

ஹகிாி ணப் தாணகாப்ணொ16 ல்ணனக்கு 

ின்ொ தலி அணத்ல் 
8 கி.ீ. 

ஊா 

ான தெி ணோங்காில் ங்கணப டுல்  1490 ங்கள் 

லுணுகம்தஹில் ணொற்நணகணப 

தாாித்ல்  

40 

(தஹக்டார்) 
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அணாணொம் 
ந் பர்ச்ெி ணொற்ணகணப அகற்நல் 

ற்ணம் அதிிணத்ி தெய்ன  

16 

(தஹக்டார்) 

தாத் ிிஎணக்கீடு (ணதா) -4.18 ில் 

தெனவு (ணதா)   4.03 ில் 

அட்டண 2.4: 2016 ஆம் ஆண்டில் தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்கபிலிணந்ண 

அகற்நப்தட்ட ஆக்கிிப்ணொ இணங்கள் 

ணெீாெிப் 

திாந்ிம் 

தாணகாக்கப்தட்ட திதெம் தப்ணொ 

(தஹக்) 

தன் உடபண தெி ணோங்காில் னன்ாணாஅகற்ணல் 265 
 

ணொத்ன தெி ணோங்காில் ஆக்கிிப்ணொத் ா 

இணங்கணப தாாித்ல் 

30 

உஸ்ெங்தகாட தெி ணோங்காில் ஆக்கிிப்ணொத் 

ா இணங்கணப தாாித்ல் 

05 

ஊா ான தெி ணோங்காில் அிக அடர்த்ி தகாண்ட 

Lantana அகற்ணல் 

 
40 

லுணுகம்தஹ தெி ணோங்காில் னன்ாணா  

அகற்ணல்  

35 

த்ி  கல்தய்ஸ்தனன்ட் தெி ணோங்காில் தார்ணி 

ண்ங்கில்ல் இணங்கணப அகற்நல் 

20 

ததானணண

ண 

ின்தணாிா தெி ணோங்காில் கட்டு-உண 

அகற்ணல் 
20 

அணாணொம் 
தஹாப்தத்ாண தெி ணோங்காில் னன்டணா 

அகற்நல்  
20 

தாத் ிிஎணக்கீடு (ணதா) -20.28 ில் 

 தெனவு (ணதா)   - 20.05 ில் 

அட்டண 2.5: ீர் ிணனகணப ிர்ாித்லும் ணொணணத்லும்- 2016 

ணெீாெிப் 

திாந்ிம் 

தாணகாக்கப்தட்

ட திதெம் 

ணொி 

ிர்ா

ங்கள் 

(ண்ிக்

ணக) 

ணொணணப்ணொ 

(ண்ிக்ணக) 

சூாி ீர் 

ங்கல் 

ிட்டம் 

ததானணண

ண 

கவ்டுள்ப த.ணோ  11  

தற்கு  ஹிக்கடு 

ஆண 

தாணகாப்ணொ 

ிணனம் 

3   

கிக்கு  லுணுகம்தக 

த.ணோ 

2 1  

கு த.ணோ  2 1 
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ஊா  ான  தெி 

ணோங்கா 

1 8 1 

தன் உடன 

த.ணோ 

1 1  

ணொந்ன  தெி 

ணோங்கா 

2   

அணாணொம் ில்தத்ண த.ணோ 2 15 
 

1 

வுணிா டு தெிப் 

ணோங்கா 

 2  

ணொத்பம் ப்ததா 

ொனம் 

 1  

த்ி ிக்தடாாிா 

ன்தணிகன 

ன்ம்தத 

 1  

தாத்ம் 11 42 3 

    தாத் ிிஎணக்கீடு (ணதா)                           60.97 ில்             

      தெனிணம் (ணதா.)               60.32ில்  

அட்டண 2.6: கீழ் பாிகணப அகற்ணல்/ கீழ் பாிகபின் தாாிப்ணொ- 

2016 

ணெீா

ெிப் 

திாந்ிம் 

தாணகாக்கப்தட்ட திதெம் 
தப்ணொ 

(தஹக்/கிீ) 

தன் 
உடன தெி ணோங்காின் ந் பர்ச்ெித் 

ாங்கணப அகற்நல் 

50 

(தஹகட்டார்) 

கிக்கு 

னகுகன தெி ணோங்காின் ந் பர்ச்ெித் 

ாங்கணப அகற்நல்  

16 

(தஹக்டார்) 

கு தெி ணோங்காின்  ணொல்தட்டப்தடா 

திதெங்கணப தாாித்ல் 

18 

(தஹக்டார்) 

ஊா 

ான தெி ணோங்காில் கீழ் பாிகணப 

அகற்நல் சுத்ம் தெய்ப்தட்டண 

53கீீ 

கல்ஏாில் குணநாக பர்ந் 

திதெங்கணப அகற்நல்  

17கிீ 

ஜீப் வீிகபில் குணநாகச் சுத்ம்தெய்ய்ததட்ட 

திதெங்கணபப் தாாித்ல் 

26கிீ 

ான தகாஸ்ெததான தெி ணோங்காின் கீழ் 

பாிகணப அகற்நல்  

19 

(தஹக்டார்) 

அணாணொ

ம் 

ில்தத்ண தெி ணோங்காில் வீனவுக்க 

அணகில் சுத்ம் தெய்ல் 

53தஹக் 

 

தாத் ிிஎணக்கீடு (ணதா)  - 7.08ில் 

தெனவு (ணதா)   - 6.93ில் 



19 
 

அட்டண 2.7: தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்கபிலுள்ப ீ னங்கபின் 

தாாிப்ணொ – 2016 

ணெீாெிப் 

திாந்ிம் 

தாணகாக்கப்தட்ட திதெம் தப்ணொ (கிீ) 

அணாணொம் தஹாப்ததாாண தெி ணோங்காின் காட்டு 

ீ19 ற்தடாண்ம் காப்ணொ19 உணாக்கல்  

24.3 

தன் ால்ன தெி ணோங்காின் காட்டு ீ19 

ற்தடாண்ம் காப்ணொ19 உணாக்கல் 

05 

(தஹக்டார்) 

ணக்ணல்ட்தஸ் தெி ணோங்காின் காட்டு 

ீ19 ற்தடாண்ம் காப்ணொ19 உணாக்கல் 

09 

(தஹக்டார் 

தன் ணக்ணல்ட்தஸ் தெி ணோங்காின் காட்டு 

ீ19 ற்தடாண்ம் காப்ணொ19 உணாக்கல் 

20 கி.ீ 

தாத் ிிஎணக்கீடு (ணதா) - 1.49ில் 

தெனவு (ணதா)   - 1.23ில் 

2.4. 2016 ஆம் ஆண்டில் உத்தெ அதிிணத்ிச் தெற்ிட்டங்களுக்காண சூல் 

ிப்ணட்டின் ிதங்கள் 

அங்கீகாம் ங்கும் ணௌகர் ன்ந ணகில் ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் 

ிணக்கபம் 2016 ஆம் ஆண்டில் தல்தண தெற்ிட்ட 

ணௌன்தாிாபர்கபால் ெர்ப்திக்கப்தட்ட உத்தெ அதிிணத்ிச் 

தெற்ிட்டங்களுக்காகப் தின்ணம் சூல் ாக்க ிப்ணடு ஆம்தித்ணப் 

ணோர்த்ிதெய்ண. 

அட்டண 2.8 ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபத்ிணால் 

ஆம்திக்கப்தட்ட சூல் ாக்க ிப்ணடுகபின் ிதங்கள் 

உத்தெ அதிிணத்ிச் தெற்ிட்டம் 

சூல் ாக்க 

ிப்ணட்டுச் 

தென்ணௌணந 

ணௌன்தணற்நம் 

தாகஹகந் தெற்ிட்டத்ின் கீழ் ( 5 கி.ீ... 

ததண வீி அதிிணத்ி) ணினங்கு திதெத்ண 

எட்டி திாிகிாி – கந்பாய் வீிின் 

ணொர்ிர்ாம் 

ஆம்திக்கப்தட்டண 

உத்தெிக்கப்தட்ட ினத்ிணண அடிப்தணடாகக் 

தகாண்ட ல் அகழ்ல் தெற்ிட்டம் 

ஆம்திக்கப்தட்டண 

இதகா ொன ிடுி ஆம்திக்கப்தட்டண 

உத்தெிக்கப்தட்ட தகாடிகணௌ தவ் ணொணணப்ணொ 

தெத்ிட்டம்  

ஆம்திக்கப்தட்டண 

உத்தெிக்கப்தட்ட தஹாட்டன் தபி ெிநி ீர் 

ின்ொ தெற்ிட்டம் ஹலி 

ஆம்திக்கப்தட்டண 

உத்தெிக்கப்தட்ட ீர்தக்க தெற்ிட்டம் 

தொாி  

ஆம்திக்கப்தட்டண 

தல் தகாத்ணன அதிிணத்ி தெற்ிட்டம் அங்கிகாிக்கப்தட்டண 
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உத்தெிக்கப்தட்ட ணௌணதி – ஆாச்ெிக் கட்டு 

இட்ணட ீர் ாிதொட் 

அங்கிகாிக்கப்தட்டண 

 

2.5. 2016 ஆம் ஆண்டில் திகடணப்தடுத்ப்தட்ட ணெீாெிப் தாணகாப்ணொப் 

திதெங்கள் 

அட்டண 2.9 ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபத்ிணால் 2016 ஆம் 

ஆண்டில் தபிிடப்தட்ட ர்த்ாணி அநிித்ல்கள் 

 

 தாணகாக்கப்தட்ட திதெம் ர்த்ாணி அநிித்ற் ிகி 

1 ாகர் தகாில் இற்ணக 

ீர்த்தக்கம் 

2016.03.01 

2 தடித்ல் ீவு இற்ணக 

ீர்த்தக்கம் 

2016.03.01 
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அத்ிாம் 03 

ெட்ட அணௌனாக்கல் திாிவு 

3.1. திாண தெற்தாடுகளும் ததாணப்ணொக்களும் 

 ா ினங்கிண தாணகாப்ணொ கட்டணபச் ெட்டத்ிணண 

லுப்தடுத்ணற்கு ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொத் ிணகபத்ிற்குத் 

தணாண உிகணப ற்தாடு தெய்ல். (FFPO) 

 ா ினங்கிண தாணகாப்ணொ கட்டணபச் ெட்டத்ிற்காண 

எழுங்குிிகணபணம் ிணத்ங்கணபணம் ாாித்ல் (FFPO) 

 தற்நிகாண சுற்நிணபப்ணொக்கணப தற்தகாள்ளும் ணெீாெிகள் 

தாணகாப்ணொ ிணக்கப அலுனர்களுக்கு தகுிகள் ங்கப்தடுல். 

 ணெீாெிப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபத்ின் ததாணப்ணொக்கணப 

ணடணௌணநப்தடுத்ம் ெட்டத்ணடன் தாடர்ணொணட ணகில் ெட்டா 

அிதணடணேம் ணண தாடர்ணொணட ணௌகர்களுடணேம் 

எணங்கிணப்ணொச் தெற்தாடுகணப தற்தகாள்ளுல்  

 FFPO ற்ணம் CITES  ற்தாடுகபின் கீழ் ா ினங்கிண தாணகாப்ணொ 

கட்டணபச் ெட்டத்ின் ெட்ட ற்தாடுகபின் கீழ் திவுதெய்ல் ற்ணம் 

அணேிப்தத்ிங்கணப ங்குல். 

3.2. தெனாற்ணணக ிதம் 

3.2.1. ா ினங்கின் தாணகாப்ணொ கட்டணபச் ெட்டத்ிணண 

ணடணௌணநப்தடுத்ல் 

 வீட்டு ாணணகணபணம் ாணணத் ந்ங்கணபணம் திவுதெய்ல் 

ா ினங்கிண தாணகாப்ணொ கட்டணபச் ெட்டத்ின் ெட்டத் 

தணப்தாடுகளுக்கு இங்க ணிர்கபின் திடிில் ணொிாகப் திநந் 

ாணணக் குட்டிகணபப் திவு தெய்ல், தணேம் ஆட்கபிடணௌள்ப 

தகாம்தன் ாணணகணபப் திவுதெய்ல், திவு தெய்ப்தட்ட 

ாணணகளுக்காண ணடாந் அணேிப்தத்ிங்கள் ததணல் ன்தண 

கட்டாாகும். 

 ணெீாெிகள்  தாடர்தில் குற்நங்கணபக் கண்டுதிடித்ல் 

அநிக்ணகக் கானப் தகுிில் ண்ணூற்ண ணௌப்தத்ண21 என்ண தாண்ணூண 

(831) குற்நங்கள் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பணடன் குற்நாபிகள் 

ீின்நத்ின் ணௌன் ிணத்ப்தட்டணர். ீின்நத்ிணால் குற்நப்தாக 

ிிக்கப்தட்டு தெகாிக்கப்தட்ட ணாய்கள் ணதா 34,912,500.00. 2016 

ஆம் ஆண்டின் தாடுக்கப்தட்ட க்குகபின் திாந்ி ணௌணநினாண 

தம்தல் அட்டண 3.1 இல் ப்தட்டுள்பண. 2012 இலிணந்ண 2016 

ணாண கானப்தகுிின் ததாண தாடுக்கப்தட்ட ீின்ந க்குகபின் 

ண்ிக்ணக தம்தல் ற்ணம் ீின்நத்ிணால் ிிக்கப்ட்ட 
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குற்நப்தத்ிலிணந்ண கிணடத் ணாணம் ன்தண உண 3.2 இலும் 

ீின்ந க்குகபின் ண்ிக்ணக  3.2 இலும் காட்டப்தட்டுள்பண. 

அட்டண 3.1:ணெீாெிகள் தாடர்தில் இணக்கப்தட்ட 

குற்நங்களுக்காகத் தாடப்தட்ட க்குகபின் ண்ிக்ணக – 2016 

ணெீாெிப் திாந்ிம் 
ிகழ்வுகபின் 

ண்ிக்ணக 

அணாணொம் 115 

த்ி 63 

கிக்கு 124 

டதல் 97 

தன் 42 

ஊா 129 

தற்கு 11 

ததானணணண 177 

வுணிா 18 

கிபிதாச்ெி 22 

ிணதகாணன 12 

ிடீர் சுற்நி ணபப்ணொக் குழு (ணனண 

அலுனகம்) 
11 

ணொத்பம் 10 

2016 ஆம் ஆண்டிற்காண தாத்ம் 831 

           

 

உண 3.1: (2012-2016) கானப்தகுிில் திவு தெய்ப்தட்ட க்குகபின் 
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உண 3.2: ீின்நங்கபால் ிிக்கப்தட்ட ண்டங்கள் ண்னாண ணாணம் 

(2012-2016) 

3.3. கப அலுனர்களுக்கு உதகாப் தம் ங்குல். 

ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ அிித்ிற்கு தெனவு ணக்கப்தட்டுள்ப ண்டப் 

தத்தாணகில் தாிண அந் சுற்நி ணப்ணொக்கள் தாடர்தாக 

தங்கபிப்ணொச் தெய் அலுனர்களுக்கு உதகாப் தாக 

தெலுத்ப்தட்டுள்பண. 

 

உண 3.3: தகுிகணப தெலுத்ணல்(2012-2016) 
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3.4 ணண தெற்தாடுகள் 

 ெர்தெ ொங்கள் 

    இனங்ணக ணகதழுத்ிட்ட தின்ணம் ெர்தெ ொங்கணப 

ணடணௌணநப்தடுத்ணற்காண அிகாம் ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ 

ிணக்கபத்ிற்கு உாித்ாக்கப்தட்டுள்பண. 

1. CITES (காட்டு ா ினங்கிண அணகிணம் உிாிணங்கின்  ெர்தெ 

ிாதாம் ீாண ொம்) இண அொங்கங்களுக்கிணடதாண 

ெர்தெ உடன்தடிக்ணகதான்நாகும். இன் தாக்கம் காட்டு ிணகங்கள் 

ற்ணம் ாங்கபின் ெர்தெ ிாதாம் அற்நின் உிர்ாழ்ிணண 

அச்சுணத்ாண இணப்தணண உணிப்தடுத்ணாகு 

அட்டண 3.2: ங்கப்தட்ட இநக்குி ற்ணம் ற்ணி 

அணேிப்தத்ிங்கள் (2011-2016) 

ணடம் 

ங்கப்தட்ட உாிங்கபின் ண். 

ணாணம்  

(ணதா.ில்) கங்கள் 

ா ினங்கிண 

தாணகாப்ணொ 

கட்டணபச் ெட்டம் 

2011 596 77 0.522 

2012 616 132 0.491 

2013 562 127 0.418 

2014 608 119 0.761 

2015 582 92 0.723 

2016 641 54 0.540 

 

2. இடம்ததர் காட்டுிணக உிாிணங்கபின் தாணகாப்தின் ீாண 

ொங்கள் (CMS அல்னண Bonn ொம் ணவும் 

அணக்கப்தடுகின்நண) இன் தாக்கம்  ின, கடல், ஆகா இடம்ததர் 

உிாிணங்கணப அற்நின் வீச்சு ணௌழுிலும் தாணகாத்ல்.  

3. ஈினங்கள் ீாண ொம் (நம்ொர், ஈான் 1971) இண ெர்தெ 

ணௌக்கித்ணம் ாய்ந் ண ஈினங்கபின் சூல் ன்ணண 
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ததணுற்கும் ண ஆள்ணொனங்கபிலுள்ப ல்னா ஈினங்கபிணணம் 

ணௌன்தாெணணாண தாணண, ிணனததநாண தாணண ன்தற்நிணண 

ிட்டிடுற்கும் அன் உணப்ணொ ாடுகபின் ததாணப்ணத உள்படக்கி 

அொங்கத்ிற்கிணடதாண உடன்தடிக்ணகதான்நாகும். 

தாணகாப்ணொ ற்ணம் ெட்ட அணௌனாக்கல் திாிிற்காக ஆண்டு டடிக்ணகத் 

ிட்டத்ின் கீழ் எணக்கப்தட்ட ிிகள் ெட்ட அணௌனாக்கத்ணக்காக 

ஆபிக்கும் உட்கட்டணப்ணத ணௌன்தணற்ணற்கு தன்தடுத்ப்தட்டண. 

டடிக்ணகத் ிட்ட தெற்தாடுகபின் ணௌன்தணற்நம் அட்டண 3.3 இல் 

காட்டப்தட்டுள்பண. 

அட்டண 3.3: 2016 ஆம் ஆண்டுக்காண தெற்தாட்டுத் ிட்டத்ின் 

கீாண அதிிணத்ி ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கபின் ணௌன்தணற்நம் 

தா

 

இ

ன. 

தெற்தாடு ததௌிக ணௌன்தணற்நம் ிிில் 

ணௌன்தணற்நம் 

(ணதா.ில்) 

1 

ீி ன்ந ணடணௌணநகள் 

தாடர்தாண திற்ெி 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 

21 உத்ிதாகத்ர்களுக்குப் 

திற்ெிபிக்கப்தட்டண 

0.18 

2 

ஆணப் திற்ெி  இண்டு 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கபின் 

ஊடாக 101 

உத்ிதாகத்ர்களுக்குப் 

திற்ெிபிக்கப்தட்டண 

1.34 

3 
ிணக்கப தி 

ட்டிணண அச்ெடித்ல் 

1300 திிகள் 

அச்ெிடப்தட்டண 

0.68 

4 
ர்த்ாணிகணப 

அச்ெிடல்  

ிணநவு25 தெய்ப்தட்டண 

திற்ெிபிக்கப்தட்டண 

0.14 

5 
ாிாிகணப 

அணடாபம் கால் 

ிணநவு25 தெய்ப்தட்டண 0.01 

6 

ஆணங்கபின்  

தகாள்ணவு 

3225 ணப்தாக்கி ணகள் 

தகாள்ணவு 

தெய்ப்தட்டண 

0.27 

7 எணங்கிணந் தாந்ண ணோர்த்ிணடந்ணள்பண 0.50 

8 
ணப்தாக்கிகணப 

ணக்கும் இநாக்ணககள் 

8 இநாக்ணககள் 

ாாிக்கப்தட்டண 

0.45 

9 
ெட்டிடங்கபின் 

தெனவுகள்  

ிணநவு25 தெய்ப்தட்டண 0.58 

10 ணண தெனவுகள்  ிணநவு25 தெய்ப்தட்டண 0.60 

தாத்ம் 4.75 
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அத்ிாம் 04 

ாணணப் தாணகாப்ணொ திாிவு 

4.1 திாண தெற்தாடுகளும் ததாணப்ணொக்களும் 

 தெி ாணணப் தாணகாப்ணொக் தகாள்ணகண ணடணௌணநப்தடுத்ல் 

 ாணண தாடர்தினாண வு ற்ணம் கல் தாடர்தாண 

வுத்பத்ிணணப் ததி ணலும் இற்ணநப்தடுத்ணலும். 

 ாணண ணடதாணகள் உள்படங்கனாக ாணணப் தாணகாப்ணொ 

இடப்தப்திணண ாதித்ல் 

 ணிணேக்கும் ாணணக்கும் இணடதாண தால் காாண 

தெங்களுக்காண ட்டஈட்டுக் தகாடுப்தணவு 

 குடிிணப்ணொகபில் ாணணகபின் டாட்டங்கபிற்கு ிாக ின்தலிகள், 

டலி தலிகள் ற்ணம் தண ணொணணாண ீர்வுகள் ததான்ந ததௌிக 

ணடகணப ிர்ாித்லும் ணௌகாணதெய்லும்  

 காட்டு ாணணகணபப் திடித்ண தண இடங்களுக்கு ாற்ணற்காண 

ற்தாடுதெய்லும் அற்நின் ணௌன்தணற்நத்ணக் கண்காித்லும். 

 ாணண ணௌகாணத்ணத்ணடன் தாடர்ணொதட்ட ததாணட்கணபணம் 

உதகங்கணபணம் தகாள்ணவு தெய்ல் 

4.2 தெனாற்ணணக ிதம் 

4.2 1 ணிணேக்கும் ாணணக்கும் இணடதாண தால் (HEC) 

ாணணகள் ாழ்ற்காண அணேகூனாண ாிடங்கள் தாடர்ச்ெிாக 

சுணங்கி ணகின்நண, ாணண கடந்ண தெல்லும் தாணகள் 

அிக்கப்தடுகின்நண ன்தற்நின் காாகவும் ின தன்தாட்டின் 

தாங்கினாண ாற்நம் ற்ணம் ற்ததாணள்ப ாழ்ிடங்கபின் ம் 

தங்கப்தடுத்ப்தடுன் காாக இனங்ணகின் ாணணகபின் இணப்ணொ 

ற்ததாண ீிாண அச்சுணத்ணன ிர்தாக்குகின்நண. அன் 

ிணபாக, ாணணகளுக்கும் ணிர்களுக்குிணடினாண ணௌண்தாட்டின் 

காாக  தொத்ணக்களுக்கு  தெம் ற்தடுகின்ந, ணிர்களுக்கும் 

ாணணகளுக்கும் காங்களும் ங்களும் ிகழ்கின்ந ததாக்கு ணாிாக 

அிகாித்ண ணகின்நண. ாணண இநப்ணொ, ணி இநப்ணொ, ாணண ாக்குல் 

காாக ற்தடும் காங்கள் ற்ணம் ஆண தெங்கள் ெம்தந்ாண 

வுகள் அட்டண 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5  ற்ணம் 4.6 ஆம் 

அட்டணகபில் ப்தட்டுள்பண. 
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அட்டண  4.1: 2012-2016கானப் தகுிில் ணெீாெிப் திாந்ிங்கபில் 

ிகழ்ந் ாணண இநப்ணொக்கபின் தம்தல் 

ணெீாெிப் 

திாந்ிம் 

ாணணகபின் ணடாந் இநப்ணொக்கபின் 

ண்ிக்ணக 
தாத்

ம் 
2012 2013 2014 2015 2016 

அணாணொம் 19 49 32 27 42 164 

த்ி 5 7 8 5 5 31 

கிக்கு 44 29 49 52 55 229 

டதற்கு 63 18 15 15 16 127 

ததானணணண 72 63 57 37 54 283 

தன் 22 14 28 12 26 102 

 ஊா 18 22 16 13 14 83 

ாணண இடாற்ணத் 

தாழுங்கள் 
7 4 12 6 8 

37 

கிபிதாச்ெி - - 5 4 2 11 

வுணிா - - 9 12 16 37 

ிணதகாணன - - - 22 30 53 

ணொத்பம் 
    

11 11 

தாத்ம் 250 206 231 205 279 1171 

அட்டண 4.2:ாணணகபின் இநப்ணொக்காண காங்கள் - 2016 

ணெீாெிகள் 

திாந்ிம் 

இநப்ணொக்காண காங்கள் 

ண
ப்

த
ா
க்

க
ிச்

 சூ
டு

 


ின்

ெ
ா

ம்

 
ா
க்

க
ி 


ஞ்

சூ
ட்

ட
ப்

த
ட்

ட
ண


 

ஹ
க்

க
ா
 த

ட்
ட

ா
ஸ்

 

ணொ
ண

க


ி


 
ித

த்
ண

 

இ
ண

ங்
க

ா


ப்
த

ட
ா


ண


 


ித

த்
ண

க்
க

ள்
 

இ


ற்
ண

க
 


ண

ண


 க
ா



ங்
க

ள்
 

த


ா
த்


ம்

 

கிக்கு 15 4 0 11 0 7 2 8 8 55 

ததானணணண 8 5 2 8 6 8 4 7 6 54 

தன் 6 1 0 4 0 6 2 4 3 26 

டதல் 5 5 2 1 0 1 2 0 0 16 

த்ி 1 3 0 0 0 0 0 1 0 5 

ாணண 

இடாற்ணத் 

தாழுங்கள் 

0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

அணாணொம் 5 5 2 11 2 8 1 2 6 42 

ஊா 4 1 0 2 4 3 1 1 0 16 

கிபிதாச்ெி 2 0 0 1 0 7 2 1 1 14 
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வுணிா 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

ிணதகா

ணன 

2 1 0 9 0 13 1 0 4 30 

ணொத்பம் 4 1 0 0 0 0 2 2 2 11 

தாத்ம் 52 26 6 47 12 54 17 35 30 279 

 

அட்டண 4.3: ாணண ாக்குல் காாண ற்தட்ட ணடாந் ணி 

இநப்ணொக்கபின் ண்ிக்ணக (2012-2016). 

ணெீாெிப் 

திாந்ிம் 

ணி ங்கபின் ண்ிக்ணக தாத்

ம் 2012 2013 2014 2015 2016 

டதல் 18 25 7 12 6 68  

ததானணணண 19 12 16 10 26 83  

கிக்கு 14 18 22 15 20 89  

தன் 7 3 9 7 10 36 

த்ி 0 3 2 4 0 09 

ான ணொந்ன 2 - - - 0 02 

ஊா 1 2 4 2 4 13 

அணாணொம் 12 7 5 8 13 45 

கிபிதாச்ெி - - 1 - 1 02 

வுணிா - - 1 1 2 04 

ிணதகாணன - - - 4 4 08 

ணொத்பம்  
    

2 02 

தாத்ம் 73 70 67 63 88 361 

 

அட்டண 4.4: ாணண ாக்குல் காாக ிகழ்ந் ணி இநப்ணொக்கணப 

ணகப்தடுத்ணல் 

ணடம் 

ங்கபின் ண்ிக்ணக 

ஆண்  

(ணந்ர்கள்) 

ததண் 

(ணந்

ர்கள்) திள்ணபகள் தாத்ம் 

2009 43 7 0 50 

2010 64 16 1 81 

2011 50 10 0 60 

2012 58 13 2 73 
2013 60 8 2 70 

2014 54 12 1 67 

2015 60 3 0 63 
2016 73 11 4 88 

தாத்ம் 462 80 10 552 
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அட்டண 4.5: தொத்ணக்களுக்கு ற்தட்ட தெங்கபின் திாந்ி ாீிாண 

தம்தல்  (2012-2016) 

ணெீாெிப் 

திாந்ிம் 

தொத்ணச் தெங்கபின் ணடாந் 

ண்ிக்ணக 

தாத்

ம் 

 2012 2013 2014 2015 2016 

டதல் 269 113 161 234 191 968 

ததானணணண 429 352 225 193 173 1372 

கிக்கு 267 403 511 396 431 2008 

தன் 108 79 135 69 86 477 

த்ி 26 89 124 121 158 518 

ான ணொந்ன 5 - - - 0 
549 

ஊா 21 157 168 102 96 

அணாணொம் 58 69 100 85 122 434 

கிபிதாச்ெி - - - 0 0 0 

வுணிா - - 0 7 2 9 

ிணதகாணன - - - 19 42 61 

ணொத்பம்  0 0 0 0 19 19 

தாத்ம் 1,183 1,262 1,424 1,226 1320 6415 

அட்டண  4.6: உடல்ாீிாண தாிப்ணொக்கள் தற்நி ிதம்  (2012-2016) 

 

ணெீாெிப் 

திாந்ிம் 

ணடாந் உடல்ாீிாண தாிப்ணொக்கள்  

2012 2013 2014 2015 2016 

தாத்ம் 

 

டதல் 27 12 11 9 0 59 

ததானணணண 1 23 8 6 15 53 

கிக்கு 15 11 18 13 35 92 

தன் 0 9 9 2 6 26 

த்ி 0 2 1 4 4 11 

ஊா 2 9 8 3 2 24 

அணாணொம் 0 13 10 13 11 47 

கிபிதாச்ெி 0 0 0 0 1 1 

வுணிா 0 0 0 0 1 1 

ிணதகாணன 0 0 1 2 0 3 

ணொத்பம்  0 0 0 0 3 3 

தாத்ம் 45 79 66 52 78 320 

4.2.2. ின்ொ தலி அணக்கும் ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

       இனங்ணகில் 1966 ஆம் ஆண்டிலிணந்ண காட்டு ாணணகளுக்தகிாண 

தணாாீிாண ணடதான்நாக ின்தலி தன்தடுத்ப்தட்டு 

ணகின்நண. இன்ண இண கத்தாில் ற்ணம் ததணந்தாட்ட 

திர்ச்தெய்ணக இடப்தப்ணொகபில் ாணணகபிணால் ற்தடும் 
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அிவுகணப குணநப்தில் ணௌன்ணி ாய்ந் ணௌகாண கணிாக 

ந்ணள்பண.  

      ற்கணத உள்ப தலிகபில் தணாண ீள்ிர்ாங்கள் 2016 ஆம் 

ஆண்டில் தற்தகாள்பப்தட்டண (அெிாண 4.7)  

        அட்டண 4.7:2015 ஆம் ஆண்டில் டப்தட்ட ணொி ின் தலிகள் 

ணெீாெிப் 

திாந்ிம் 

தா. 

இன. 

 

ின்தலிின் ததர் 
ீபம் 

(கிீ) 

கிக்கு 

1 தகாததபி - தில்லிணன   4 

2 அம்தாந ணத்ிொணனணச் 

சுற்நி  

2 

3 ங்கபக - தகாிலிாடு   10 

ததானணணண 

4 கல்தனனதா 10 16.5 

5 ஏதணக கல்தனன  20 

6 தாதாக்கி ெணௌத்ிம்  5 

7 தாட்டாத   5.7 

8 ிம்தின ணொக்திடி 3.5 

9 ணகன கலுதகல்ன 12 

10 அனாக்கும்ணொ கிாத்ணச் சுற்நி  9.5 

11 ிததண ின் தலி   3.5 

அணாணொம்  

12 கம்ததகால்ன – ெந்ல்லி      10 

13 ெந்ல்லி  - ல்திடி  25 

14 கம்தகால்ன – ததாதகாட  5 

வுணிா 
15 தனன்குபம்  7.8 

16 தந்ன் 14.7 

ஊா 

17 ந்ந்ிித்க  7.4 

18 தானஹி இங்கிணிாகன  14 

19 ஸ்தில்ன கல்ததாக்க 2 

20 ினம்த  6.8 

21 தணலுதண கம்ாண  5.5 

த்ி 
22 தாஹந்ி தடண  19 

23 கல்தணி  2.5 

ணொத்பம்  24 ீஏ அணணதனா க 6 

தன்  

25 அம்ததகான ஆ குடாஎ 15 

26 உடன ஹீதன அலிகான  1.2 

27 கனதல்கன ல்னஆ 10.5 

28 தகாதஹானன்கன 7 

29 தஹகன  1.5 

30 குடாஇந்ித ல்ன ஆ  4.5 

31 ஹந்கிாி தலிதக ததான  10 

32 அலுத்கங்ஆ ஆணத்ணத 20 

தாத்ம் 287.1 
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4.2.3. இடிச்ெத் கிபதாலி ற்ணம்  தெர்தன்ட கிபதாபி தகிர்ந்பிப்ணொ -   

2016 

       தணாண ததாண காட்டு ாணணகணபக் கட்டுப்தடுத்ணற்குப் 

தன்தடுத்ணற்காக ிதெடாண ணௌணநில் டிணக்கப்தட்ட 

இண்டு ணகாண தட்டாசுகள் அாண இடிச்ெத் கிபதாலி ற்ணம் 

தெர்தன்ட் டி கிபதாபிகள் ணடாந்ம்  தகாள்ணவு 

தெய்ப்தட்டு ணெீாெி அலுனர்களுக்கிணடில் 

தகிர்ந்பிக்கப்தடுகின்நண. ணிணேக்கும் ாணணக்கும் இணடதாண 

தால்கபால் தாிக்கப்தட்டுள்ப திதெங்கபிலுள்ப கிாங்களுக்கு 

கிா உத்ிதாகத்ாின் ெிதாாிசுடன் கூடிாகக் கிணடக்கப் 

ததணகின்ந தகாாிக்ணககபின் அடிப்தணடில் இப்தட்டாசு ணககள் 

ங்கப்தடுகின்நண. அட்டண 4.8 ணடாந் தகாள்ணண 

காட்டுணடன் அட்டண 4.9 இத்ணக தட்டாசுகபின் ணடாந் 

தகிர்ந்பிப்ணத ிதாிக்கின்நண. 

அட்டண 4.8:இடிச்ெத் கிபதாலி தெர்தன்ட் டி கிபதாபி 

தகாள்ணவு - 2016 

ணக 

தகாள்ணவு 

தெய்ப்தட்ட 

தாணக ( 

ண்ிக்ணக) 

தெனவு 

(ணதா) 

இடிச்ெத் கிபதாலி (ததாி) 375,500 41,377,801.95 

இடிச்ெத் கிபதாலி (ெிநி) 156,500 13,442,618.40 

தெர்ப்தன்ட டி கிபதாபி 234,750 31,796,083.42 

தாத்ம் 766,750 86,616,503.77 

அட்டண 4.9 :இடிச்ெத் கிபதாலி ற்ணம்  தெர்தன்ட டி  கி

 பதாபி தகிர்ந்பிப்ணொ - 2016 

ணெீாெிப் 

திாந்ிம் 

இடிச்ெத்ப் தட்டாசு தெர்தண்ட்  

கிபதாபி 

(ண்ிக்

ணக) 

தாத்

ம் ெிநி ( 

ண்ிக்

ணக) 

ததாி 

(ண்ிக்

ணக) 

அணாணொம் 34,020 17,000 22,900 73,920 

த்ி 25,600 18,200 21,200 65,000 

கிக்கு 70,520 8,300 38,120 116,940 

டதல் 31,290 17,500 20,500 69,290 
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ததானணணண 64,825 6,700 36,800 108,325 

தன் 30,285 23,000 11,300 64,585 

ஊா 45,990 19,000 37,000 101,990 

வுணிா 9,500 5,900 7,130 22,530 

கிபிதாச்ெி 13,700 11,100 3,500 28,300 

ிணதகா

ணன 
16,280 13,300 12,000 

41,580 

கிாித்ணன 20 0 0 20 

ணொத்பம்  33,500 16,500 24,300 74,300 

தாத்ம் 375,530 156,500 234,750 766,780 

4.2.4. காட்டு ாணணகபால் ற்தட்ட தெங்களுக்காண ட்டஈடு ங்கும்   

ிட்டம் 

ாணணகபால் ததாணக்களுக்கு ற்தட்ட ததாணபாா தெத்ிணண 

ீபப்ததணற்காண அணச்ெணிணால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட ட்டவீட்டுத் 

ிட்டம் ணடணௌணநப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 2016 ஆம் ஆண்டில் 

தெலுத்ப்தட்ட ட்டஈட்டு அட்டண 4.10  இல் ிாிாக ப்தட்டுள்பண.  

    அட்டண 4.10:ட்டஈட்டுக் தகாடுப்தணவுகபின் ிதங்கள் 2016 

ணெீா

ெிப் 

திாந்ிம் 

ணி ங்கள் காணடந்ர்கள் 
தொத்ணச் 

தெங்கள் 

ிகழ்வு

கபின் 

ண்

ிக்

ணக 

தெலுத்

ப்தட்ட 

தாணக 

(ணதா: 

ெம்தங்

கபின்  

ண்ி

க்ணக 

தெலுத்ப்

தட்ட 

தாணக 

(ணதா: 

ெம்தங்

கபின்  

ண்ி

க்ணக 

தெலுத்

ப்தட்

ட 

தா

ணக 

(ணதா: 

டதல் 6 0.6 0 0 191 2.5 

அணாணொ

ம் 
14 1.26 11 0.15 122 1.6 

கிக்கு 22 2.13 35 0.58 431 6.79 

தன் 5 0.5 6 0.017 86 0.7 

ஊா 11 1.03 2 0.01 96 1.09 

த்ி 2 0.2 4 0.025 158 2.75 

ததானணண

ண 
20 1.83 15 0.15 173 5.8 

வுணிா 1 0.1 1 0.015 2 0.058 

கிபிதாச்ெி 1 0.1 1 0.1 0 0 

ிணதகா

ணன 
8 0.83 0 0 42 0.56 

ணொத்பம் 3 0.3 3 0.03 19 0.37 

தாத்ம் 93 8.88 78 1.077 1320 22.218 
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4.2.5. ாணணணகபப் திடித்ல் ற்ணம் அற்ணந தற்ண இடங்களுக்கு 

ாற்ணல் - 2016 

அட்டண 4.11: ாணணணகபப் திடித்ல் ற்ணம் அற்ணந தற்ண 

இடங்களுக்கு ாற்ணல் - 2016 

ணெீாெிப் 

திாந்ிம் 

திடிக்கப்தட்ட 

ாணணகபின் 

ண்ிக்ணக 

தெனவு (ணதா) 

அணாணொம் 5 1,057,194.89 

ததானணணண 3 642,081.50 

தன் 2 1,042,234.50 

டதல் 3 780,648.50 

ஊா 2 620,310.00 

கிக்கு 1 315,764.00 

த்ி 16 4,458,233.39 

தாத்ம் 5 1,057,194.89 

4.2.6. ாணண ணத்ல்கள் - 2016 

தால் இடப்தப்ணொகபிலிணந்ண ாணணகணப ிட்டுற்காகவும் 

தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொகபில் அற்நிணண ணத்ிணப்தற்காகவும்  

ாணண ணத்ல்  தெற்தாடுகள் தற்தகாள்பப்தடுகின்நண. 2016 ஆம் 

ஆண்டில் ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபம் தத்ண 

எழுங்கணக்கப்ட்ட ாணணத் ணத்ல்கணப தற்தகாண்டண. அட்டண 

4.12  திாந்ி அடிப்தணடில் தற்தகாள்பப்தட்ட ாணண ணத்ல்கள்  

     அட்டண 4.12:ாணண ணத்ல்கள் - 2016 

ணெீாெிப் 

திாந்ிம் 
ிதம் 

தன்  1 

ஊா  3 

த்ி 3 

ததானணணண 4 

டதல் 2 

ணொத்பம்  3 

தாத்ம் 16 
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4.3. ஆம் ாணண ணிர் திக்கிணண குணநத்ணக் தகாள்ற்கு 

டுக்கப்தட்டுள்ப தெற்தாடுகள்  

அட்டண 4.13 : தெற்தாட்டுத்ிட்டத்ின் திகபின் ணௌன்தணற்நம் - 2016 

தாட

ர் இன 
தெற்தாடுகள்  

ிிச் 

தெனாற்ணணக 

(ண.ி) 

01 ின் தலிகணப தாாிக்கும் திகள் 71.82 

02 காட்டு ாணணகணப ணத்ிடிப்தற்கு 

ணப்தாக்கிகணப ததற்ணக் தகாதகாள்பல். 
1.70 

03 ெப் உதகங்கணபப் ததற்ணக் தகாள்பல். 33.04 

04 ின் தலிக் கம்தம் ததற்ணக் தகாள்பல். 113.47 

05 ாணண கட்டுப்தாட்டு அனகு தாடர்தாக 

உதகங்கணபப் ததற்ணக் தகாள்பல். 
9.60 

06 தொதா ஹ தாணனக்காட்ெி ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 5.66 

07 ிிட சு ததாெணண அலுல்கள் 30.86 

08 ின் தலிகள் ிர்ாம் 50.21 

09 ின் தலிகளுக்குப் ததாணப்தாண ெிில்  

தாணகாப்ணொ அலுனர்களுக்கு திற்ெி ங்குல். 
0.55 

10 காட்டு ாணண கடக்கும் இடங்கள் தற்நி அநிிக்கும் 

அநிித்ல் தாண  ார் தெய்தெய்ண 

ததாணத்ணல். 

1.67 

11 அநிவுணத்ல் ிதெட ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் டாத்ணல். 6.48 

12 காட்டு ாணண திதெ ல்ணனகப ார் தெய்ல். 0.43 

13 ணினங்கு கட்டுப்தாட்டு அனகு அணத்ல். 2.09 

14 க்கள் ிபிப்ணோட்டலின் கீழ் தற்தகாள்கின்ந 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 
0.40 

15 தண தெனவீணங்கள்  1.25 

தாத்ம் 329.23 
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அத்ிாம் 05 

ஆாய்ச்ெி ற்ணம் திற்ெிப் திாிவு 

5.1. திாண தெற்தாடுகளும் ததாணப்ணொக்களும் 

 ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபத்ின் திற்ெி ற்ணம் ஆய்வுத் 

தணகணப அணடாபம் கண்டு திற்ெி ற்ணம் ஆய்வு 

ிகழ்ச்ெிகளுக்காண ிட்டங்கணபணம் அற்ணடன் தாடர்ணொணட வு 

தெனவுத் ிட்டங்கணபணம் ாாித்ண தாடர்ணொணட தெற்தாடுகணப 

தற்தகாள்ளுல். 

 ஆய்வுக் குழுண ிணவுல் 

 ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ின் ணெனகத்ண ிணகித்லும் 

அதிிணத்ி தெய்லும் 

 உள்ாட்டு ற்ணம் தபிாட்டுப் திற்ெி ிகழ்ச்ெிகளுக்காண 

தங்குதற்ணர்கணபத் தாிவுதெய்ண ணௌன்தாில். 

 திற்ெி ிகழ்ச்ெிகணப எழுங்கணத்லும் டாத்ணலும் 

 NWTRC இணண தற்தார்ண தெய்ல் 

5.2.  ஆாய்ச்ெிகள் 

ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபம் ணெீாெி ணௌகாணணடன் 

தாடர்ணொணட குணங்கான ஆாய்ச்ெிச்  தெற்ிட்டங்கணப 

ிணநதற்ணற்காக அன் திாட்தடாகுிிணணக்கு 

ிிபிக்கின்நண. இத்ணக ஆாய்ச்ெிகபின் ணௌடிவுகணப 

தாணகாக்கப்தட்ட இடப்தப்ணொக்கணபப் தாணப்திலும் ணௌகாண 

தெய்ிலும் தன்தடுத்ணண தணேள்பண ன்ண ிணதிக்கப்தட்டுள்பண. 

இண ி,  தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்கபிலும் அற்ணக்கு 

தபிிலும் ஆய்வுச் தெற்ிட்டங்கணப டாத் ிணம்ணொகின்ந திந 

ிணணங்கணபச் தெர்ந் ஆய்ாபர்களுக்கு அணேி ங்கும் 

திணணம் ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபம் தெய்கின்நண. 

அத்ணக ஆய்வுச் தெற்தாடுகணப தற்தகாள்ற்கு ணெீாெிகள் 

தாணகாப்ணொ ிணக்கப ஆய்வுக் குழுின் அணேிணப் ததணண 

கட்டாாகும். 

அட்டண 5.1 ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ின் 

திாட்தடாகுிிணால் தற்தகாள்பப்தட்ட குணங்கான ஆாய்ச்ெி 

கணத்ிட்டங்கணபணம் காட்டுணடன் அட்டண 5.2 இல் 2016 ஆம் 
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ஆண்டின்ததாண ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ இடப்தப்திணேள் 

டாத்ப்தட்ட இணந் ஆாய்ச்ெி கணத்ிட்டத்ண காட்டுகின்நண. 

அட்டண 5.1:ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கப ஊிர்கபால் 

தற்தகாள்பப்தட்ட ஆாய்ச்ெிகள்– 2016 

அட்டண 5.2:இணந் ஆாய்ச்ெிச் தெற்ிட்டங்கள் - 2016 

தா. 

இன. 
ஆாய்ச்ெித் ணனப்ணொ இண ிணகம் 

01 ணோந்ன தெி ணோங்கா தெி 

தநண ணபங்கட்டுல் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

இனங்ணக கப 

தநணினாபர் குழு - 

தகாழும்ணொப் தல்கணனக்ககம் 

02 இனங்ணகிலுள்ப ண்ாத்ணப் 

ணோச்ெிகள் தாடர்தாண ஆய்வு 

சுாீண ஆய்வு 

04 ில்தத்ண தெி ணோங்காிலுள்ப 

ெிணத்ணகள் தாடர்தாண ஆய்வு 

ிண. ில் ாக்கா  

5.3  திற்ெி 

ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ின் அலுனர்களுக்காண திற்ெி 

ிகழ்ச்ெிகள் இண தணதட்ட குிகபாக திாிக்கப்தட்டுள்பண. 

தாடர் 

இன 
ஆாய்ச்ெித் ணனப்ணொக்கள் 

1 தல் ஆா கட்டுப்தாடு தாடர்தாக உிாிண ணௌணநணகணப 

தன்தடுத்ிக் தகாள்ளும் ததாண ற்தடுகின்ந தாடர்திணண 

இணங்கால். 

2 கா தொதர் ீவு ொனத்ில் ற்ணம் ெிநி தொதர் ீவு 

ொனத்ில்  உிாிண தல்ணகண ிப்ணடுகள் 

3 உடப ணப் ணோங்காில் டாடும் ாடுகபின் அபின் தெநிண 

கக்கிடல் ற்ணம் அந் ாடுகபின் ஊடாக இற்ணக சூலுக்கு 

ற்தடுகின்ந ாக்கத்ண ிப்ணடு தெய்ல். 

4 தல்னாதபி திட்டு அிகா தகுிில் ாணண ணிர் திக்குகணப 

குணநத்ல். 

5 ல்னன்ணி ணத்ண அண்டி வீடுகளுக்கு ெிணத்ணகள் ணணக 

ணகின்நண இற்ணநக்கு 2 ணடங்கள் ணௌல் ணாிாக 

அிகாித்ணள்பண ன் ன்ண ிணவும் ஆாய்ச்ெி தெற்ிட்டம் 

6 தெி ணெீாெிகள் ற்ணம் திற்ெி தகந்ித்ில் கணப்ணொ குங்குகள் 

தற்நி  ஆய்வு தெய்ல். 

7  இனங்ணகில் (Strobilanthes sp) கடி தம்தல் தற்நி ஆய்வு ற்ணம் 

தாணகாப்ணொ  

8 இனங்ணகில் டக்கு ல்ணன ணௌல் தற்கு ணொந்ண ண த்ி 

ணனாடு ஊடாக  இங்கணில் கானிணன னங்கள் 03 உள்படங்கும் 

ணகில் அாிெ ற்ணம் குக்கன் தற்நி கற்ணக ஆய்வு தெய்ல் 
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1. குணங்கான ிதெட திற்ெி ிகழ்ச்ெிகள் 

2. ணாண திற்ெி ிகழ்ச்ெிகள் 

இற்கு தனிகாக கிணடக்கும் ன்ணணப் ததாணத்ண ணெீாெிகள் 

தாணகாப்ணொ ிணக்கப திாட்தடாகுிிணணக்காக தபிாட்டு 

திற்ெிகளும் ங்கப்தடுகின்நண. 

1. குணங்கான ிதெட திற்ெி ிகழ்ச்ெிகள் 

திற்ெித் தணகபின் அடிப்தணடில் ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ 

ிணக்கப உத்ிதாகத்ர்கபின் தந் அபினாண ிடப் தப்ணொக்கள் 

தாடர்தாண அநிண தம்தடுத்ணற்காக இப்திற்ெி ிகழ்ச்ெிகள் 

ிதெடாக ற்தாடு தெய்ப்தட்டண. இத்ணக தாடதநிகபில் 

அிகாணண தல்தண திற்ெி ிணகங்கள் அல்னண  அணப்ணொக்களுடன் 

இணந்ண டாத்ப்தடுகின்நண. 2016 ஆம் ஆண்டில் டாத்ப்தட்ட 

அத்ணக திற்ெி தநிகபின் ிதங்கள் அட்டண 5.3 இல் 

ங்கப்தடுகின்நண. 

அட்டண 5.3: ணெீாெிகள் அலுனர்களுக்காக டாத்ப்தட்ட ிதெட 

குணங்கானப் திற்ெி ிகழ்ச்ெிகள் 2016 

தா. 

இன. 

திற்ெி ிகழ்ச்ெிின் ணனப்ணொ தங்குதற்ணர்க

பின் 

ண்ிக்ணக 

தெனிண

ம் 

(ணதா. 

ில்) 

01 ிணக்கப திிணன 

உத்ிதாகத்ர்களுக்காண 

ணௌகாணத்ண திற்ெி 

45 அலுனர்கள் 0.41 

02 திற்ெிாபர்கணப திற்ணிக்கும் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

40 அலுனர்கள் 0.06 

03 ிநன் அதிிணத்ி திற்ெி 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

41 அலுனர்கள் 0.11 

04 ிழ்தாி திற்ெி ிகழ்ெெிிட்டம் 87 அலுனர்கள் 0.64 

05 கப அலுனர்களுக்காண உனர் 

ஆணப் திற்ெி 

30 அலுனர்கள் 0.10 

06 ிணக்கப அதிிணத்ி 

அலுனர்களுக்காண திற்ெி 

21 அலுனர்கள் 0.06 

07 தனப்தட்ட திற்ெிகள் 38 அலுனர்கள் 0.07 

 தாத்ம்  1.45 
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அட்டண  5.4: 2016 ஆம் ஆண்டில் தபிக ிணணங்கபிணால் ற்ணம் தண 

தெற்ிட்டங்கபிணால் தற்தகாள்பப்தட்ட ிிபிப்தின் கீழ் டாத்ப்தட்ட திற்ெி 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 
 

 

2. ிணனாண திற்ெி ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 

கிாினில் அணந்ணள்ப ண ெீாெிகள் திற்ெி ற்ணம் ஆாய்ெி 

ிணணத்ிணால் ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொத் ிணக்கப திிிணர் 

தாடர்தாக ிந் திற்ெி தாடதநிகள் டாத்ப்தட்டண. அவ்ாண 2016 

ஆம் ஆண்டில் டாத்ப்தட்ட ிந் தாடதநிகள் தற்நி ிபக்கம் 

அட்டண 5.5 இல் காட்டப்தட்டுள்பண. 
 

தா. 

இன. 
திற்ெி தாடதநிகள் ததபிக இனக்குகள் 

தெனிணம் 

(ணதா.ில்) 

01 ணெீாெிகள் 

ணௌகாணத்ண கணிஷ்ட 

ொன்நிழ் தாடதநி 

அலுனர்கள் 61 ததர் 

திற்ெிபிக்கப்தட்டுள்பணர்.  

5.390 

02. GIS  திற்ெி  அலுனர்கள் 29 ததர் 

திற்ெிபிக்கப்தட்டுள்பணர். 

0.054 

03 தெற்தாட்டு ிட்டம் 

தற்நி தாடதநி 

அலுனர்கள்  37 ததர் 

திற்ெிபிக்கப்தட்டுள்பணர். 

0.074 

தா. 

இன. 
திற்ெி ிகழ்ச்ெிின் ணனப்ணொ 

தங்குதற்ணர்கபின் 

ண்ிக்ணக 

தெனி

ணம் 

(ணதா. 

ில்) 

01 ஆக்கிிப்ணொத்ன்ண ணொி 

உிாிணங்கபின் கட்டுப்தாடு தற்நி 

தெனர்வு 

40 அலுனர்கள் 0.39 

02 ிழ் தாிப் திற்ெி 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

80 அலுனர்கள் 0.83 

03 தென், குாய் ற்ணம் ின் 

இணப்ணொ  தாில்ணட்த திற்ெி 

15அலுனர்கள் 0.14 

04 ொிகளுக்காண ிஞ்ஞாண ாீிாண 

ாகண தெலுத்ல் ற்ணம் தாாிப்ணொ 

40அலுனர்கள் 0.21 

05 கணி ன்ததாணள் திற்ெி 30 அலுனர்கள் 0.10 

06 ில்தத்ண தெி ணோங்காின்  

ணௌகாணத்ண ிட்டத்ண ார் 

தெய்ல். 

ிணநவு 

தெய்ப்தடில்ணன 

0.52 

07 கஹல்ன தல்தனகன ணௌகாணத்ண 

ிட்டத்ண ார் தெய்ல். 

ிணநவு 

தெய்ப்தடில்ணன 

0.09 

தாத்ச் தெனவீணம் 2.28  2.28 
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04 தாில்ணட்த அலுனர் 

திற்ெி 

அலுனர்கள்  37 ததர் 

திற்ெிபிக்கப்தட்டுள்பணர். 

0.005 

05 ிிப் திாிின் 

அலுனர்களுக்காண 

தாடதநி 

அலுனர்கள் 45ததர் 

திற்ெிபிக்கப்தட்டுள்பணர். 

0.131 

06 தாணனத்தாடர்ணொ 

கட்டணப்திணண 

ததிச் தெல்னல் தற்நி 

திற்ெி 

அலுனர்கள் 30 ததர் 

திற்ெிபிக்கப்தட்டுள்பணர். 

0.078 

07 சுற்ணனா தெண 

ணௌகாண அலுல்கள் 

தற்நி ணோங்காப் 

ததாணப்ணொ 

அலுனர்களுக்காண 

திற்ெி 

அலுனர்கள் 20 ததர் 

திற்ெிபிக்கப்தட்டுள்பணர். 

0.145 

08 Asian Conference on 

remote sensing 

தெனர்வு 

அலுனர்கள் 02 ததர் 

திற்ெிபிக்கப்தட்டுள்பணர். 

0.020 

09 திதெ கால்ணட 

ணத்ிர்கணப 

திற்ெிபித்ல். 

டாத்ப்தட்டுள்பண. 0.065 

10 Smart Approach தற்நி 

தெனர்வு 

டாத்ப்தட்டுள்பண. 0.026 

11 ணெீாெிகணபப் 

தாணகாப்தாண 

தாடர்தாண 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டத்ிற்கு 

தாடர்தாக அெ 

அலுனர்கணப 

திற்ெிபித்ல். 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 01 

டாத்ப்தட்டுள்பண. 

0.049 

12 தங்கனா 

ததாணப்தாபர்கணப 

திற்ெிபிக்கும் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 01 

டாத்ப்தட்டுள்பண. 

0.138 

13 ிணண திாிின் 

அலுனர்களுக்காண 

திற்ெி தாடதநி 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 01 

டாத்ப்தட்டுள்பண. 

0.100 

14 தண தனிக 

தெனவீணம் ( 

தனப்தட்ட 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 

தாடர்தாக தனிக 

தெனவு தெய்ப்தட்டுள்பண. 0.252 
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ிி ற்தாடுகணப 

ங்குல் ற்ணம் 

உதகங்கள் 

தகாள்ணவு தெய்ல்) 

தாத்ம்  6.53 

 ெர்தெ திற்ெி / கூட்டம் ற்ணம் தாடதநிகள் 

2016 ஆம் ஆண்டில்  ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ிணால்  

திிிித்ணப் தடுத்ி ெர்தெக் கூட்டங்கள், தெனர்வுகள் 

ணெீாெிகள் அலுனர்கள் தங்குதற்நி ெர்தெ திற்ெி 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கபின்  ிபக்கம் அட்டண 5.6 இல் 

காட்டப்தட்டுள்பண. 

அட்டண 5.6 :ணெீாெி அலுனர்கபால் தங்குதற்நப்தட்ட தபிாட்டு 

திற்ெி ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள்  2016 

தாட

ர் இன 
ாடு ததர் 

ெர்தெ  கூட்டங்கள் / 

தெனர்வுகள் ற்ணம் 

திற்ெி தாடதநிகள் 

கானம் 

(ாட்கள்) 

திப்தாபர் 

01. தர்னாந்ண ிண. 

ம்.ெி.ெி, 

சூாிதண்டா

ந  

“Save Wildlife : Act Now or 

Game Over” ாாடு 

2016 ார்ச் 01 

ணௌல் 2016 ார்ச் 

03 ண ( 

ண்ன்ண ாட்கள்) 

02 ாய்னாந்ண CITES Cop 17 and CBD 

COP 13, COP/MOP 8 and 

COP/MOP 2 தாடர்தாக 

ஆெி னத்ில் 

எணங்கிணந் ஆத்க் 

கூட்டம். 

2016  ஆகஸ்ட் 

01 ணௌல்  2016 

ஆகஸ்ட் 05 

ண ( 06 

ாட்கள்) 

03 தன் 

ஆதிாிக்கா 

Convention on International 

Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and 

Flora” (CITES) Cop 17  

தற்நி உனக 

ணெீாெிகள் ாாடு 

2016 

தெத்தம்தர் 23 

ணௌல் எக்தடாதர் 

06 ண ( 13 

ாட்கள்) 

திிப் திப்தாபர்கள் 

01

. 

இந்ிா  ிண. 

ம்.ஸ்.ல்.

ஆர்.ண. 

ாெிங்க 

ிட்டிடல் ற்ணம் 

ணௌலீட்டின் கானிணன 

ாற்நம் ற்ணம் இடர்  

ணௌகாண தற்நி தாடதநி 

2016 ணௐன் 26 

ணௌல் 2016 

ணௐன் 30 ண ( 

7 ாட்கள்) 

02

. 

ெிங்கப்ணோர் Kenwood ாதணாலி 

தாடர்தாடல் கட்டணப்ணொ 

தாடர்தாண தாில்ணட்த 

திற்ெி ற்ணம் தாாிப்ணொ 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

 

2016 ணௐணன 24 

ணௌல் 2016 

ணௐணன 31 ண 

(7 ாட்கள்) 
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03 இந்ிா ிண. ண,ல். 

வுணக் 

ஆெி ாணண தாடர்தாண 

ிதெட ிணொணர் குழுக் கூட்டம் 

2016 ம்தர் 

09 ிகி ணௌல் 

2016 ம்தர் 

15 ஆம் ிகி 

ண  ( 7 

ாட்கள்) 

04 

 

திலிப்ணதன் ிண. 

ம்.ஸ்.ஏ.

ம். அத்ண 

ன்ணார் காற்ண ின்ொ 

தெற்ிட்ட தற்நி 

அநிவுணத்ல். 

2016 ிெம்தர் 

13 ணௌல் 2016 

ிெம்தர் 17 

ண (05 

ாட்கள்) 

05 ெீணா   ிண. 

.ஸ்.ெீ. 

ில்ென் 

Climate Change & Green Low 

Carbon தற்நி கணத்ங்கு 

2016 

எக்தடாதர் 09 

ணௌல் 2016 

ம்தர் 01 

ண (21 

ாட்கள்) 

06

. 

தங்கபாதஸ் ிண. 

ஸ்.ண..ஜீ.

ி. 

ெதகான் 

தன் ஆெி ண ெீாெிகள் 

தாணகாப்ணொ ணனணப்தின் 

03 ஆண தாடர்தாண 

கூட்டம் 

 

 

2016 

எக்தடாதர் 24 

ணௌல் 2016 

எக்தடாதர் 28 

ண (05 

ாட்கள்) 

7 ிட்ணாம் தஹதணாய் ெட்ட ிதா 

ணெீாெிகள் ர்த்க 

கூட்டம் 

 

 

2016 ம்தர் 

15 ணௌல் 2016 

ம்தர் 19 

ண ( 05 

ாட்கள்) 

8 இத்ாலி ிண. 

ண.தக.ல். 

ணாிஸ் 

Sri Lanka UN-REDD 

Programme-Training on 

National Inventory, FAQ, 

Rome 

2016 ணௐன் 19 

ணௌல் 2016 

ணௐன் 26 ண 

(08 ாட்கள்) 

9 தனெிா Dugong and Seagrass 

Conservation Project தற்நி 

2 ஆண கூட்டம் 

2016 

எற்தநாதர் 31 

ணௌல் 2016 

ம்தர் 03 

ண (04 

ாட்கள்) 

உிப் திப்தாபர் 

01. தன்ணாதி

ாிக்கா 

ிண. 

தி.ன்.ெி.ன்.

ண. சுவீ 

 “Control & Management of 

Invasive Alien Species 

(IAS) தற்நி ிதெட கல்ி 

சுற்ணனா 

2016 

எற்தநாதர் 23 

ணௌல் 2016 

ம்தர் 01 

ண (10 

ாட்கள்) 

02 தன்ணாதி ிண. தி.ல். “Control & Management of 2016 
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ாிக்கா ினாெ Invasive Alien Species 

(IAS) தற்நி ிதெட கல்ிச் 

சுற்ணனா) 

எற்தநாதர் 23 

ணௌல் 2016 

ம்தர் 01 

ண ( 10 

ாட்கள்) 

03 இத்ாலி ிண. 

டப்.ம்.தக.

ஸ். 

ெந்ித்ண. 

Sri Lanka UN-REDD 

Programme-Training on 

National Inventory, FAQ, 

Rome 

2016 ணௐணன 19 

ணௌல் 2016 

ணௐணன 26 ண 

(8 ாட்கள்) 

04 இந்ிா ிண. ம்.ஜி.ெி. 

கீணன் 

ிட்டிடல் ற்ணம் 

ணௌலீட்டின் கானிணன 

தாிப்ணொ ற்ணம் இடர் 

ணௌகாணத்ணம் தற்நி 

தெனர்வு  

 

2016 ணௐன் 26 

ணௌல் 2016 

ணௐன் 15 ண 

(5 ாட்கள்) 

05 தன்தகாாி

ா 

ிண. ஜீ.ண. 

ொங்க 

கிக்கு ற்ணம் தன் 

ஆெிாில் ஈின 

ணௌகாணத்ணம் தாடர்தாக 

08 ஆண திதெ 

ட்டத்ில் திற்ெி 

தெனர்வு 

 

 

2016 

எக்தடாதர் 09 

ணௌல் 2016 

எக்தடாதர் 15 ( 

06 ாட்கள்) 

ண ெீாெிகள் ண உி தாணகானர் 11 

01. தன்ணாதி

ாிக்கா 

ிண. 

ஆர்.ம்..

ஸ். தக. 

த்ாக்க 

கிக்கு ற்ணம் தன் 

ஆெிாில் ஈின 

ணௌகாணாபர்கள் 

தாடர்தாக 08 ஆண 

திதெ ட்டத்ில் திற்ெி 

தெனர்வு   

 

 

2016 

எக்தடாதர் 09  

ணௌல் 2016 

எக்தடாதர் 15  

ண  (06 

ாட்கள்) 

ண ினங்கு ண உிாபர் 

01 ெிங்கப்ணோர் ிண. ஸ்..ெி. 

தல்க 

Kenwood   ாதணாலி 

தாணனத்தாடர்ணொ 

கட்டணப்ணொ தாடர்தாக 

தாில்ணட்த திற்ெி 

ற்ணம் தாாிப்ணொ 

ிகழ்ெித்ிட்டம் 

2016 ணௐணன 24 

ணௌல் 2016 

ணௐணன 31 ண 

(7 ாட்கள்)  

02 ெிங்கப்ணோர் ிண. 

ஜீ.ல்.ல்.ச்

. குர்ண 

Kenwood  

ாதணாலி 

தாணனத்தாடர்ணொ 

கட்டணப்ணொ தாடர்தாக 

தாில்ணட்த திற்ெி 

ற்ணம் தாாிப்ணொ 

ிகழ்ெித்ிட்டம்  

2016 ணௐணன 24 

ணௌல் 2016 

ணௐணன 31 ண 

(7 ாட்கள் 
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ண ினங்கு எழுங்குதடுத்ணணர் 

01 ெிங்கப்ணோர் ிண. 

ஆர்.ம்.டி.ஈ. 

த்ாக்க 

Kenwood ாதணாலி 

தாணனத்தாடர்ணொ 

கட்டணப்ணொ தாடர்தாக 

தாில்ணட்த திற்ெி ற்ணம் 

தாாிப்ணொ ிகழ்ெித்ிட்டம் 

2016 ணௐணன 

24 ணௌல் 2016 

ணௐணன 31 

ண (7 

ாட்கள்)  

கால்ணட ணத்ணர் 

01 ாய்னாந்ண ணத்ிர். 

ண.டி. தததா 

Analysis of Fecal Cortisol in 

Elephant Calves 

தட்டப்தின்தடிப்ணொ 

தாடர்தாக 

  

2016 ணௐன் 19 

ணௌல் 2016 

ணௐணன 19 

ண (22 

ாட்கள்)  

02. USA ிணகக்காட்ெிொணன ிணக 

ணத்ி அதாிக்க 

ெங்கத்ின் ணடாந் ாாடு 

 

 

2016 ணௐன்  09 

ணௌல் 2016 

ணௐணன 22 

ண (7 

ாட்கள்)  

03 ெிங்கப்ணோர் ாணண ற்ணம் ணதணாெர் 

தாணகாப்ணொ ற்ணம் ஆாய்ெி 

ாாடு 

 

2016 ம்தர் 

13 ணௌல் 2016 

ம்தர் 19  

ண (7 

ாட்கள்)  

04 அவுஸ்த

லிா 

One Health Eco Health 

Congress 2016 

2016 ிெம்தர் 

01 ணௌல் 2016 

ிெம்தர் 09 

ண (9 

ாட்கள்)  

05. அவுஸ்த

லிா 

ணத்ிர் 

டி.தி.ன். 

ணொஸ்தகுா 

One Health Eco Health 

Congress 2016 

2016 ிெம்தர்  

01 ணௌல் 2016 

ிெம்தர் 09 

ண (9 

ாட்கள்)  

ணண அலுனர்கள் 

01. அதாிக்

க க்கி 

ாடுகள் 

ிண. ஈொ 

ாக்கா 

(திதல்ப்தடுத்ண

ம் அலுனர்) 

IUCN World Conservation 

Congress – 2016 

2016 ஆகஸ்ட்  

01 ணௌல் 2016 

தெப்தம்தர் 

13 ண (13 

ாட்கள்)  

02. இந்ிா ிண. 

தக.தக.ெிநிர்ண 

(கல் 

தாடர்தாடல் 

தாில்ணட்த 

உிாபர்) 

Data Communication and IP 

Technologies Course 

2016 

ததப்ணாி  08 

ணௌல் 2016  

ப்ல் 01 

ண (56 

ாட்கள்)  
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5.4 தம்தல், கல்ி ற்ணம் ி தெற்தாடுகள் 

தாணகாப்தண ெண்கத்ின் தனப்தட்ட குிிணர்கபின் தங்கபிப்ணொ ற்ணம் 

ஆெிர்ாம் இன்நி தற்நிாக்கிக் தகாள்பல் ணௌக்கிாகும். அணால், 

தாணகாப்ணொ அலுல்கள் தாடர்தாக ன்கு அநிவுணத்ப்தட்ட க்கள் 

இணத்ல் ற்ணம் அர்கபின் தங்கபிப்ணொ ிக ணௌக்கிாகும். 

 

தாடொணனப் திள்ணபகள், கிாி க்கள் ற்ணம் அெ ஊிர்கள் ஆகி 

இனக்கு ணக்கப்தட்ட குழுக்கள் தாடர்தாக அணௌல்தடுத்ப்தட்ட தம்தல்கள், 

கல்ி ற்ணம் ி ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் தற்நி ிபக்காண அட்டண 

5.7 இல் காட்டப்தட்டுள்பண. 

அட்டண 5.7: 2016 ஆம் ஆண்டில்  டாத்ப்தட்ட கணத்ங்குகள், 

கண்காட்ெிகள் ற்ணம் அநிவுணத்ல்  ிகழ்ச்ெிிட்டங்கள் 

தாட

ர் இன தெற்தாடுகள்  ததௌீக ணௌன்தணற்நம் 

ிிச் 

தெனாற்ணணக 

(ண.ி) 

1 உனக ெணப்ணொ ின 

ிணம் தாடர்தாண 

ிிப்ணோட்டல் 

ிகழ்ச்ெிகள் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 03 

டாத்ப்தட்டுள்பண.  

ார்கள் 105 ததர் 

அநிவுணத்ப்தட்டுள்பணர். 

0.11 

2 உனக ணெீாெிகள் 

ிணத்ண 

ிணணவூட்டுற்காண 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 04 

டாத்ப்தட்டுள்பண.  

ார்கள் 95  ததர் 

அநிவுணத்ப்தட்டுள்பணர். 

0.49 

3 உனக உிாிண 

தல்ணகண ிணத்ண 

தகாண்டாடுல்.  

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 03 

டாத்ப்தட்டுள்பண.  

ார்கள் 108  ததர் 

அநிவுணத்ப்தட்டுள்பணர். 

0.16 

4 சுற்நாடல் ிணத்ண 

தகாண்டாடல் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 13 

டாத்ப்தட்டுள்பண.  

ார்கள் 570   ததர் 

அநிவுணத்ப்தட்டுள்பணர். 

0.52 

5 தாடொணனப் 

திள்ணபகளுக்கு ிதெட 

ிிப்ணொ ிகழ்ச்ெிகள் 

 ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 23 

டாத்ப்தட்டுள்பண.  

ார்கள் 1920    ததர் 

அநிவுணத்ப்தட்டுள்பணர்.  

0.29 

6 அொங்க 

உத்ிதாகத்ர்களுக்

காண ிிப்ணொ 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 15 

டாத்ப்தட்டுள்பண.  

ார்கள் 543   ததர் 

0.86 
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ிகழ்ச்ெிகள்  அநிவுணத்ப்தட்டுள்பணர்.  

7 ிதெட அநிவுணத்ல் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

ற்ணம் 

கண்காட்ெிகணப 

டாத்ணல். 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 03 

டாத்ப்தட்டுள்பண.   

0.20 

8 க்கணப அநிவுணத்ணம் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கணப 

டாத்ணல். 

ததாதொன், ென 

ிாிற்கு ற்ணம் காட்டு 

ாணண திக்கு தற்நி 

ததாணக்கணப 

அநிவுணத்ல்.  

0.50 

9 Top 7 Wild Sri Lanka 

ிணணவூட்டல் கணப 

அச்ெடித்ல். 

திிகள் 2000 

அச்ெிடப்தட்டுள்பண. 0.12 

10 த்ன அித்ல் 

ிாண டாத்ணல். 

தற்நிகாக ிணநவு 

தெய்ப்தட்டுள்பண. 
0.51 

11 அெ அலுனர்கபின் 

தங்கபிப்ணொடன் ண 

ெீாெிகள் ெிதணக 

குழுக்கணப அணத்ல். 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 09 

டாத்ப்தட்டுள்பண.  

ார்கள் 270   ததர் 

அநிவுணத்ப்தட்டுள்பணர்.  

0.42 

12 தஹாதகால்ன தெி 

ிாிணண டாத்ி 

அநிவுணத்ணம் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம். 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 

01டாத்ப்தட்டுள்பண.  
0.38 

13 கண்காட்ெி 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கணப 

டாத்ணல். 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 

01டாத்ப்தட்டுள்பண. 0.117 

14 தண தெனவீணங்கள்  0.01 

தாத்ம் 4.32 

5.5. ிணக்கப கூற்ண 

கீழ் குநிப்திடப்தட்டுள்ப கூற்ண ( அட்டண 5.8) 2016 ஆம் ஆண்டில் 

அச்ெிடப்தட்டணடன் அற்நில் சுதாட்டி ிற்தணண தாடர்தாக தெி ணோங்கா 

அலுனகத்ிற்கும் ணண கூற்ணகள் உாி அலுனர்கள் ற்ணம் அலுனகத்ிற்கும் 

ிிதாகிக்கப்தட்டண. 
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அட்டண 5.8 : 2016 ஆம் ஆண்டில் அச்ெிட்ட கூற்ணக்கள் ற்ணம் டாத்ப்தட்ட 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 

ஊடக தெற்தாடுகள் 

திிகள் / தாணக / 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் / 

தாகுி 

(ணதா. 

ில்லின்

கள்) 

ணந்த கந்த ாதணாலி 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 48 

டாத்ப்தட்டுள்பண. 

0.05 

ிணிண தத்ிாிணகின் 

“ணிி” ாாந் இழ் 

ெஞ்ெிணககள் 07 

தபிிடப்தட்டுள்பண. 

0.30 

ணெீாெி ெஞ்ெிணககள் 10 

னம் அச்ெிடல் தெனவீணம் 

2500 திிகள் 0.92 

ெணிா ஆணததான் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் தடதடுத்ல் 

தாடர்தாக ஆம்த தெனவீணம் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 01 

டாத்ப்தட்டுள்பண. 0.30 

தபிணடு அச்ெிடல் 

தத்குன்தக ணண்டுப்திசும் 

ெபம்தள்தக ணண்டுப்திசும் 

கிிகள் தற்நி ணண்டுப்திசும் 

ில்தத்ண த.ணோ. தற்நி 

ணண்டுப்திசு அச்ெடிப்ணொ 

ண்த்ணப் ணோச்ெிகணப 

இணங்கால் ணண்டுப்திசு 

அச்ெடித்ல் 

5000 திிகள் வீம் 

திிகள் 25000 

0.45 

தாத்ம் 2.02 
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அத்ிாம் 06 

தார்ணாபர் தெணகள், சூல்ொர் சுற்ணனா ற்ணம் ெண்க 

தெணகள் திாிவு 

6.1: திாண தெற்தாடுகளும் ததாணப்ணொக்களும் 

 தார்ணாபர் தெண ிட்டங்கள் ற்ணம் ிப்ணடுகணப ார் தெய்ல். 

 ணொி  சுற்ணனாப் ததாிகணப அநிணௌகம் தெய்ல் 

 சுற்ணனாத் ணணநச் தெற்தாடுகணபப் தல்ணகப்தடுத்ல் 

 சுற்ணனாச் தெண ற்ணம் சுற்நாடல் சுற்ணனா அலுல்கணப 

ெந்ணப்தடுத்லும் ஊக்கப்தடுத்லும். 

 தாணகாகப்தட்ட திதெங்கபின் உள்தபணம் அற்ணக்கு தபிதணம் 

கல் ிணனங்கணப ிணவுல். 

 தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்கபில் ங்கிிணக்கும் ன்ணணக் 

குணநப்தற்காக ெண் லுவூட்டலின் ஊடாக தாணகாப்ணொச் 

தென்ணௌணநில் ெணௌாங்கபின் தர்ிணணாண தங்கபிப்ணதப் 

ததணல். 

 கல்ி ற்ணம் ிாிாக்கல் ிகழ்ச்ெிகணப டாத்ணன் ண்னம் ததாண 

க்கள் த்ிில் ணினங்குப் தாணகாப்ணொ தாடர்தாண ிிப்ணொர்ண 

ற்தடுத்ணல். 

6.2. தெனாற்ணணக ிதம் 

6.2.1. தார்ணாபர் ற்ணம் ணாணம் 

 ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபம் ணண ணாணத்ில் ததணம் 

தகுிண ணினங்குத் தெி ணோங்காக்கணபப் தார்ணிட ணம் 

தார்ணாபர்கள் ண்னம் ெம்தாிக்கின்நண. தார்ணாபர் தெணகபின் 

ஊடாக 2016 ஆம் ஆண்டில் ணதா  2,135.71 ில்லின்கள்  (அட்டண 

6.1)  

அட்டண 6.1:தார்ணாபர் தெணகள் ண்னாண ணடாந் ணாணம் – 2016 

தா. 

இன. 
தெி ணோங்காக்கள் ற்ணம் ணண இடங்கள் 

ணாணம் 

(ணதா.) ில்) 

1 ான 784.68 

2 தஹாட்டன்தன்ண 403.68 

3 உடப 372.25 

4 ஸ்கணௌ 8.13 

5 ின்தணாி 226.99 

6 ணொந்ப 20.5 

7 தஹாதாதகாள்ப 0.25 

8 கவுடுள்ப 79.37 

9 லுணுகம்தஹ 30.39 
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10 கல்ஏ 7.64 

11 கு  19.12 

12 அங்கம்தடில்ன 0.58 

13 தகல்தஸ்தனன்ட் 0.45 

14 ில்தத்ண 85.84 

15 ாணணஏ 0.89 

16 னாகுகன 0.11 

17 தவ்ீவு 55.97 

18 ஹிக்கடுண  0.22 

19 உடப த் அணண தெண 30.39 

20 தலித ொனம் 7.11 

21 கனாத 0.17 

22 கக ஊிர் ெணத சுற்ணனா ிடுி 0.06 

23 சுண்டிக்குபம் சுற்ணனா ிடுி 0.39 

24 ஹகணந்ா சுற்ணனா ிடுி 0.21 

25 ிஹிந்ணண சுற்ணனா ிடுி 0.03 

26 ாிடிகன ீி தாணகாப்ணொப் திதெம் 0.03 

27 
கிாிப தெி ணெீாெிகள் ிணாக திற்ெி 

ிணனம் 
0.27 

 
தாத்ம் 2,135.71 

 

 

         
உண 6.1: தார்ணாபர் தெணகள் ண்னாண ணடாந் ணாணம் (2010 - 

2016) 
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        அட்டண 6.2 : சுற்ணனாப் திகபின் ணகப்தடுத்ல்கள் - 2016 

தெி ணோங்காக்கள் 
சுற்ணனாப் திகபின் ணணக 

உள்ாட்டு தபிாடு தாத்ம் 

ான 385,442 272,835 658,277 

தஹாட்டன்தன்ண 319,999 131,670 451,669 

உடப 153,086 127,791 280,877 

ஸ்கணௌ 27,532 1,253 28,785 

ின்தணாி 83,319 76,629 159,948 

ணொந்ப 9,975 9,853 19,828 

தஹாதாதகாள்ப 5,613 16 5,629 

கவுடுள்ப 39,401 37,004 76,405 

லுணுகம்தஹ 17,763 13,824 31,587 

கல்ஏ 10,835 2,072 12,907 

கு  27,790 6,431 34,221 

அங்கம்தடில்ன 3,290 1 3,291 

தகல்தஸ்தனன்ட் 3,345 198 3,543 

ில்தத்ண 38,663 16,578 55,241 

ாணணஏ 866 119 985 

னாகுகன 499 22 521 

தவ்ீவு 76,288 25,862 102,150 

ஹிக்கடுண  25,922 3,020 28,942 

உடப த் அணண தெண 161,111 52,594 213,705 

தலித ொனம் 15,370 5,431 20,801 

கனாத 4 0 4 

தாத்ம் 1,406,113 783,203 2,189,316 
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             உண 6.2: தார்ணாபர் ணகப் தம்தல் – 2016 

             

               உண 6.3:ாாந் தார்ணாபர் தம்தல் 2016 
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உண 6.4: தார்ணாபர் ிிதாகம் 2010-2016 

6.2.2. ன்ணார் ிகாட்டிகள் 

தாணகாக்கப்தட்ட ணெீாெிப் திதெங்கணபச் சூவுள்ப கிாங்கபில் 

ாழும் தடித் இணபஞர்கணப ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபம் 

தெி ணோங்காக்களுக்காண ன்ணார் ிகாட்டிகபாக  

இணத்ணக்தகாள்கின்நண. இந் ன்ணார் ிகாட்டிகள்  தெி 

ணோங்காக்கபில்  உண தாிததர்ப்தாபர்கபாகச் தெணில் 

ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பணர். 2010 ஆம் ஆண்டு ணௌல் 2016 ஆம் ஆண்டு 

ணில் இணத்ணக் தகாள்பப்தட்ட ன்ணார் ிகாட்டிகபின் 

ண்ிக்ணக தின்ணம் அட்டணில் காட்டப்தட்டுள்பண.  

 

   உண 6.5: தார்ணாபர் தெணகளுக்கு ங்கப்தடும் தாண்டர் ிகாட்டிகபின் ஆண்டு    

ண் 
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அட்டண 6.3. தெி ணோங்காக்கபில் சுற்ணனா ெிகணப அிகாிப்தற்கு 

அணௌல்தடுத்ப்தட்ட அதிிணத்ி தெற்தாடுகள் - 2016 

தா

டர் 

இன 

இடம் தெற்தாடு 

ிிில் 

ணௌன்தண

ற்நம் 

 

ததௌிக 

ணௌன்தண

ற்நம்  

(%) 

01 
திாண 

அலுனகம் 

சுற்ணனா ெிகணப 

தம்தடுத்ல். 
0.70 

100% 

 

02 

ின்தணாி 

த.ணோ 

ம்தின தார்ணிடல் 

இடங்கணப ிணத்ல் ற்ணம் 

தென்ண ிணம்ணொம் இடங்கணப 

ிர்ாித்ல். 

0.23 100% 

03 

ின்தணாி 

த.ணோ 

ின்தணாி அணேிப்தத்ிம் 

தாீட்ச்ெிப்ணொ ிணனத்ண 

ிணத்ணல் 

0.18 100% 

04 

ில்தத்ண 

த.ணோ 

உள்பக தாடர்தாடல் 

ெிகணப தம்தடுத்ல் 

ற்ணம் ணௌகாம் இடத்ிணண 

அணத்ல். 

0.27 100% 

05 
சுண்டிக்குப

ம் த.ணோ 

தாபர் கதான்ணநப் 

ததாணத்ணல் 
0.05 100% 

06 

தகல்தஸ் 

தனன்ட் 

த.ணோ 

 கன்தடய்ணர் ணௌகாம் ினத்ில் 

ணனணப்ணொ 

தகாணொதான்ண 

ிர்ாித்ல்.  

0.30 100% 

07 

ன்தணிகப ண்தணிகன ணெீாெிகள் 

தாணகாப்ணொ ிடுிண 

ிணத்ணல் 

0.32 100% 

08 

ாப த.ணோ ம்ததகாதட ணெீாெிகள் 

சுற்ணனா ிடுிண 

ிணத்ணல் ற்ணம் அணேிப் 

தத்ிம் ிிதாகித்ல் 

கணி ணனணப்ணத 

தம்தடுத்ல். 

3.70 100% 

09 

கு த.ணோ சுற்ணனாப் திகள் 

தங்கணப தற்தகாள்ளும் 

இடதான்ண ற்ணம் 

ிணெகணபக் காட்டும் 

தாணகணப ார் தெய்ல். 

1.84 100% 

10 

ஆணாணொம் சுற்ணனா ிடுிகள் 

தாடர்தாக தாடர்தாடல் 

ெிகணப ங்குல். 

0.60 100% 
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6.3. ெணௌாச் தெண 

6.3.1. தெனாற்ணணக ிதம் 

தாணகாக்கப்தட்ட ணப் திதெங்கணபச் சுற்நி ெணௌாங்கபின் ெண்க-

ததாணபாா ட்டத்ிணண தம்தடுத்ணன் ஊடாக ணினங்குப் 

தாணகாப்தில் அர்கபின்  ெிநப்தாண  ஈடுப்தாட்ணடப் ததற்ணக் தக 

தகாள்ற்காக இப்திாிவுக்கு ங்கப்தட்டுள்ப அிகாங்களுடன் 

தாடர்ணொணட தெற்தாடுகள் இவ்ணடத்ில் தற்தகாள்பப்தட்டண. 

இந்ிகழ்ச்ெிகளுடன் தாடர்ணொணட வுகள் ற்ணம் கல் அட்டண 6.4  

இல் ப்தட்டுள்பண. 

ெண்க தெண ங்கல் திாிிணால்  2016 ஆம் ஆண்டில்  

ணடணௌணநப்தடுத்ப்தட்ட ிதெட தெற்ிட்டங்கள் ற்ணம் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 

 தஹாட்டன் ெதபி தெி ணோங்கா சுத்ீகாிப்ணொச் தெற்ிட்டம் 

ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபத்ின் ணௌனாண ணிார் 

ணணநிணாின் உிணடணாண தெற்ிட்டாக  HSBC ிணணத்ின் 

அணேெணணணடன்  சுத்ீகாிப்ணொச் தெற்ிட்டம்  தஹாட்டன் ெதபி தெி 

ணோங்காில் 1999 ஆம் ஆண்டில் ஆம்திக்கப்தட்டண.  இச்தெற்ிட்டம் 

ஆம்திக்கப்தட்ட  ததாண, ததாலித்ீணண உட்தகாள்ணால் ிகழும் ெம்ணோர் 

ங்கபின் ண்ிக்ணகணக் குணநப்தற்காக தணேணி ாய்ந் குப்ணத 

அகற்ணம் ததாநிணௌணநதான்ணந உணாக்குன் ண்னம் தஹாட்டன் 

ெதபிின் அணகப் தாணகாப்தத இச்தெற்ிட்டத்ின் குநிக்தகாபாக 

இணந்ண.  தஹாட்டன் ெதபிின் சூற் தாகுிண குப்ணதகள் ற்ணம் 

11 

லுணுகம்த

ஹ த.ணோ 

இடண கண ற்ணம் குடாகல் 

சுணங்ணக சுற்ணனா ிடுி 

தாடர்தாக அநிித்ல் 

தாணண ார் தெய்ல். 

0.04 100% 

12 

தஹாட்டன்

தன்ண 

த.ணோ 

கணி ணனணப்ணத 

தம்தடுத்ல். 3.05 100% 

தாத்ம் 11.29 
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ததாலித்ின் அற்நாகவும் அணகப் ததணும் தாக்கில்  இந்ச் தெற்ிட்டம் 

2016 ஆம் ஆண்டிலும் HSBC  ங்கிின் அணேெணணடன் தற்நிகாக 

தற்தகாள்பப்தட்டண. 

 ென ணத்ின் இற்ணகாண தாணகாக்கப்தட்ட தகுிண ணப்தவு 

தெய்ல் 

தஹாட்டன் தன்ண தகுிக்கு ொக HSBC ிணணத்ின் அணேெணணடன் 

ெனகந் கந்ஹிிண ணப்தவு தெய்ணம் தெற்ிட்டதான்ண  2007 ஆம் 

ஆண்டில் ஆம்திக்கப்தட்டணடன்  2016 ஆண்டு ண அணௌல்தடுத்ப்தட்டண. 

அன் திகாம் HSBC ிணணம் 2016 ஆம் ஆண்டில் ணெீாெிகள் 

தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ிற்கு ங்கப்தட்ட ிி ற்தாட்டின் தெனாற்ணணக 

அட்டண 6.4 : HSBC ணப்தவு தெய்ணம் தெற்ிட்டத்ின் ிி 

தெனாற்ணணக – 2016 

தெற்ிட்டம் 2016.12.31 ிகிில் தெனவு 

தெய்ப்தட்ட தாணக 

தஹாட்டன்தன்ண தெி ணோங்காண 

ணப்தவு தெய்ணம் ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 
2,634,000.00 

ெணன ண இற்ணக ணப் திதெத்ண 

ணப்தவு தெய்ல். 
1,828,800.00 

அட்டண . 6.5 : ெணௌா தெணச் தெற்தாடுகபின் ணௌன்தணற்நம் - 2016 

தா. 

இன. 
அணிடம் தெற்தாடு 

ிிில் 

ணௌன்தண

ற்நம்  

ததௌிக 

ணௌன்தணற்நம் 

1 ஸ்கணௌ ெண்க ண ெங்கங்கணப 

இற்ணநப்தடுத்ணம் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

0.01 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டங்கள்  02 

2 ஸ்கணௌ உிாில் தலிகணப 

தாாித்ல் 
0.12 

100 % 

3 ின்தணாி 

த.ணோ 

ெண்க ண ெங்கங்கபின் 

அலுனர்கபின் ிநன்கள் 

அதிிணத்ி 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

0.05 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

4 கவுடுள்ப ணௌற்ெிாண்ண 

அதிிணத்ி திற்ெி 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

0.05 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 
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5 அணாணொம் ஹகணந்ா ீன்திடி 

ெண்க லுப்தடுத்ல் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

0.05 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

6 ாித்ிகன ெண்க ண ெங்கங்கணப 

இற்ணநப்தடுத்ணம் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம்  ற்ணம் 

அங்கத்ர்கள் 

தாடர்தாக ணகப்தி 

திற்ெி 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கணப 

டாத்ணல். 

0.05 100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டங்கள்  02 

7 ில்தத்ண / 

தஹாதா

ணண 

ணொத்பம் ீன்திடி 

கிாத்ில் ணண் 

ிட்டத்ண ார் தெய்ல் 

ற்ணம் ெணௌகத்ண 

ணாக்க் தகாண்ட 

தெற்ிட்டதான்ணந 

அணௌல்தடுத்ல்.  

0.50 100% ணோர்த்ி 

தெய்ப்தட்

டுள்பண. 

8 ஹினச்ெி தஹனம்த த னதத்க 

கிாத்ின்  தன் ணோச்ெி 

அதிிணத்த்ி 

தெற்ிட்டம்  

0.14 100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

9 டு டு தள்பின் ணடாந்ம் 

ணணக ணகின்ந 

தக்ர்களுக்காண காடு55 

தற்நி ிகழ்ச்ெிிட்டம் 

 

0.15 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

10 ன்காணன 

ொனம் 

கிாி திள்ணபகளுடன் 

ன்காணன 

ொனத்ில் கடனாண 

ாட்டல் 

 

0.10 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

11 சுண்டிக்குபம் / 

தடல்ப் 

ெண்க உிர்ப்திப்ணொ55 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கணப 

டாத்ணல். 

 

0.15 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டங்கள்  02 

12 கணனகஸ்த

 

ெண்க ிிப்ணோட்டல்55 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கணப 

டாத்ணல். 

 

0.03 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

13 கனாத 

தாணகாக்கப்த

ட்ட தகுி 

கனாத ணத்ண 

அண்டி ாழ்கின்ந 

ெண்கத்ிற்கு55 

0.01 100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 
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ிிப்ணோட்டல் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கணப 

டாத்ணல். 

14 தஹாதா

ண 

ெண்க ப்தடுத்ல் ெங்க 

ணௌன்தணற்ந ீபாய்வு 

 

0.05 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

15 தகல்தஸ்தன

ன்ட் 

ெிாண 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கணப 

டாத்ணல் 

0.03 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

16 ென 

இற்ணக 

ணம் 

ெணெண்க 

அங்கத்ர்களுக்கு56 

ணௌற்ெிாண்ண 

திற்ெிகள் / ததாா 

அநிவுணத்ல் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் 

ற்ணம் கப 

சுற்ணனாக்கணப 

தற்தகாள்பல்.  

0.28 100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டங்கள் 03 

17 ென 

இற்ணக 

ணம் 

ல்ணனில் கித்ணள் 

தகாக்கா உிர் ொர் 

தலிகணப அணத்ல் 

கி.தீ 03 

0.30 100% 

ணோர்த்ி 

தெய்ப்தட்

டுள்பண. 

18 ல்னன்ணி ணௌற்ெிாண்ண 

அதிிணத்ி திற்ெி 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் 

 

0.05 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

19 ணொந்ன ெணெண்க ெங்க 

தெனாற்ணணக 

ீபாய்வு ற்ணம் ெிாண 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கணப 

டாத்ணல். 

0.10 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டங்கள்  02 

20 உடப ெணெண்க அடிப்தணட 

ிிப்ணோட்டல் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கணப 

டாத்ணல்.  

0.05 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

21 கல்ஏ ஜந்ித, ால்எ 

ற்ணம் தகாடததா 

ீன்திடி க்களுக்கு 

ெண்க தநம் தற்நி 

அநிவுணத்ணம் ற்ணம் கப 

சுற்ணனாதான்ணந 

தகாண்டு தெல்னல். 

0.15 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டங்கள்  03 

22 தாணாகன தாணாகனண அண்டி 0.04 100% 
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ெண்கத்ின் 

ததாணபாாத்ண 

லுப்தடுத்ணற்கு அநி

வுணத்ல் ங்கல் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

23 ான  ெண்கம் தற்நி கிாி 

ெண்கத்ண அநிவுத்ணம் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கணப 

டாத்ணல் 

0.07 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

24 ாணணஎா கிாி க்கணப 

ிிப்ணோட்டல் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டத்ண 

டாத்ணல். 

0.05 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

25 னாகுகன ெண்கம் தற்நி கிாி 

ெண்கத்ண அநிவுத்ணம் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கணப 

டாத்ணல் 

0.05 

100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டம்  01 

26 கு  ெணெண்க அடிப்தணட  

அணப்ணொ அலுனர்கபின் 

ிநன் அதிிணித்ி 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் ற்ணம் 

ண திர்தெய்ணகண 

ிாிவு தடுத்ல்.   

0.33 100% 

ிகழ்ச்ெித்ிட்

டங்கள்  02 

தாத்ம்  3.08  
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அத்ிாம் 07 

ணெீாெிகள் சுகாா ணௌகாணத்ண திாிவு 

7.1.  திாண தெற்தாடுகளும் ததாணப்ணொக்களும் 

 ண ினங்குகளுக்காண சுகாாக் கண்காிப்ணொ ற்ணம் திி ஆய்வுச் 

தெற்தாடுகள். 

 ண ினங்குகளுக்காண தணேணி ாய்ந்ணம் ணாிாணணாண ிணக 

ணத்ிப் தாாிப்ணொ ங்குல். 

 ினங்குகளுக்காண ப் தாிதொணண டாத்ணல்.  

 னன்ணொாி தற்நி கண்காிப்ணொ ற்ணம் தண்ணொொர் ன்ணண 

தம்தடுத்ல். 

 ண ினங்குகளுக்கும் ணிணேக்குிணடதாண தாணன கட்டுப்தடுத் 

தங்கபிப்ணொச் தெய்ல்.  

 ினங்குகளுக்காண ணொணர்ாழ்வு ிணனங்கணப ணௌகாண தெய்ல். 

 ாணண இடாற்ணத் தாழுங்கணப (ETH) ணௌகாண தெய்ல். 

 ா, ினங்கிண தாணகாப்ணொ கட்டணபச் ெட்டத்ின் கீழ் ிி 

ற்தாடுகளுக்கு ற்த தணாண ொன்நிழ்கணப  தபிிடல், 

தணாண ெந்ர்ப்தங்கபில் ீின்ந தெற்தாடுகளுக்கு உி ணொாில். 

7.2.  2016 ஆம் ஆண்டுக்காண தெனாற்ணணக 

      ண ினங்குகளுக்காண ெிகிச்ணெகள் 

 ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ில் தெணில் 

இணக்கப்தட்டுள்ப ிணக ணத்ிர்கள் ண ினங்குகளுக்கு 

ெிகிச்ணெபிப்தில் ஈடுதட்டணர். ற்ததாழுண ணெீாெி தாணகாப்தில் 

ாணணகளுக்கு ெிகிச்ணெபித்ல், ற்ததாண சூழ்ிணனில் 

ணௌன்ணோிணக்குாி எண ிடாக உள்பண. 2016 ஆம் ஆண்டில் 

ணெீாெிகளுக்கு அபிக்கப்தட்ட ெிகிச்ணெகபின் ணொள்பி ிதங்கணப 

அட்டண 7.1 ிபக்குகின்நண. 
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அட்டண 7.1:ினங்குகளுக்காண ெிகிச்ணெகள் - 2016 

திாந்ிம் 

ெிகிச்ணெபிக்கப்தட்ட 

ினங்குகபின் ண்ிக்ணக 

ாணணகள் ணண ினங்குகள் 

அணாணொம் 67 159 

த்ி 01 16 

கிக்கு 78 67 

கிபிதாச்ெி 12 20 

டதல் 22 57 

ததானணணண 05 249 

ஊா 34 48 

ணொத்பம் 10 25 

தற்கு  0 725 

தற்கு59 (ாணணத் 

தாழும்) 

26 245 

திாண 

அலுனகம் 

0 148 

தாத்ம் 255 1759 

 

 தித தாிதொணணகளும் ெிகிச்ணெகளும் 

ிணக்கபத்ில் தெணில் இணக்கப்தட்ட ிணக ணத்ிர்கள் காட்டு 

ாணணகபிணணம் தண ினங்குகபிணணம் தித தாிதொணணகணப 

தற்தகாண்டணர் (அட்டண 7.2). இத்ணக தித தாிதொணணகள் 

தவுகின்ந தாய்கணபணம் ிணகங்கபின் சுகாா ிணனணிணணணம் 

கண்டநிில் ிகணௌக்கித்ணம் கிக்கின்நண. 

அட்டண 7.2:தித தாிதொணணகள் - 2016 

திாந்ிம் 

டாத்ப்தட்ட தித தாிதொணணகபின் 

ண்ிக்ணக 

ாணணகபின் 

ண்ிக்ணக  

ணண ிணகங்கபின் 

ண்ிக்ணக 

அணாணொம் 42 0 

த்ி 03 07 

கிக்கு 57 40 

கிபிதாச்ெி 36 4 

டதல் 10 0 
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ததானணணண 55 0 

தன் (ாணண 

தாழும்)  

07 114 

ஊா 12 02 

திாண 

அலுனகம் 

0 16 

ணொத்பம் 12 0 

தற்கு 0 31 

ிணதகாணன 17 0 

தாத்ம் 251 214 

 

 ணடாந் டடிக்ணகத் ிட்டம் ணடணௌணநப்தடுத்ப்தடும் திாிவுகபின் 

தங்கபிப்ணொ அட்டண 7.3 இல் காட்டப்தட்டுள்பண. 

அட்டண 7.3:  தெற்தாட்டுத் ிட்டச் தெற்தாடுகபின் 

ணௌன்தணற்நம் - 2016 

தாட

ர் இன  
தெற்தாடுகள்  

ததௌீக 

ணௌன்தணற்ந

ம் 100% 

ிி ன்தணற்நம் 

( ண.ில்லின்கள்  

1.  
capture guns 5 , plamer cap and its 

acessories தகாள்ணவு தெய்ல் 

100%  0.86 

2.  Dan inject 02 தகாள்ணவு தெய்ல் 100% 1.99 

3.  Jubstick தகாள்ணவு தெய்ல் 100% 2.06 

4.  

தண்டுனக கால்ணட  ணத்ி 

அனகிற்கு ாணணக் குட்டிகணப 

டுத்ி ணத்ல் தாடர்தாக 

தாணகாப்தாண டுத்ண ணத்ல் 

ிணனதான்ணந ிர்ாித்ல். 

 

100% 0.50 

5.  தண தெனவீணங்கள் 100% 0.02 

தாத்ம் 5.43 
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அத்ிாம் 08 

ததாநிில் திாிவு 

8.1.  திாண தெற்தாடுகளும் ததாணப்ணொக்களும் 

 தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்கபில் ததௌீக ெிகணப தம்தடுத்ல் 

ற்ணம் ிர்ாிப்ணொ  ிட்டங்கணப ணடணௌணநப்தடுத்ணல் 

 தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்களுக்குள் ற்ணம் சூவுள்ப ணினங்குப் 

தாணகாப்ணொத் ிணக்கபத்ிற்கு தொந்ாண கட்டடங்கள் ற்ணம் 

ிர்ாங்கபின் தாாிப்த ற்ணம் ிர்ாம் 

 தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்கபிணேள் வீி ணனணப்ணொக்கணப 

ிர்ாித்லும் தாாித்லும். 

8.2. ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபத்ிற்கு தொந்ாண திாண அலுனகத்ின் 

ற்ணம் ணணநின் கட்ட்டங்கணப ிர்ாித்ல் ற்ணம் ணொணப்தித்ல். 

 கட்டிடங்கணப ிணத்ணல் 

 

திாண அலுனகத்ின் ற்ணம் கபத்ில் ிணத்ம் தெய்ப்தட்ட 

கட்ட்டங்கள் தாடர்தாண அட்டண 8.1 இல் குநிப்திடப்தட்டுள்பண. 

அட்டண 8.1: ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபக் கட்டடங்களுக்காண 

ிணத் தணனகள் – 2016 

தா

டர் 

இ

ன 

இடம் தெற்தாடுகள்  ிி 

ணக  

ததௌீக 

ணௌன்தண

ற்நம் % 

ிி 

ணௌன்தண

ற்நம் ( ண. 

ில்லி

ன்) 

1 திாண 

அலுனகம் 

ணனண ிடுி 

ிணத்ம் 

ி.ி. 60% 0.58 

2 கக ண உி அலுனர் 

ிடுி ிணத்ம் 

கக 

ி.ி. 100% 0.62 

3 கக 

ணப் 

திதெம்  

ண அலுனகத்   

ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 0.35 

4 கல்ஏா 

ன்தி 

ணட் அலுக ிணத்ம் 

- ணௌல்தனக 

ி.ி. 100% 0.49 

5 கல்ஏா 

ன்தி 

ணட் அலு ிணத்ம் 

க ிணத்ம் - 

ாதனாா 

ி.ி. 100% 1.42 

6 ஸ்கணௌ 

த.ணோ 

ணட் அலுக ிணத்ம் 

- கணொணஏ 

ி.ி. 100% 0.79 
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7 கனதடி ணட் அலுக ிணத்ம் 

கனதடி 

ி.ி. 100% 0.98 

8 உடன ணட் அலுக ிணத்ம் 

- ாவுர் 

ி.ி. 100% 1.16 

9 கிர்ிதண்டா

நணொந 

ண அலுனகத்   

ிணத்ம் 

ி.ி. 100% 0.62 

10 ணக் 

ணல்ட்த

ஸ் 

தனததத்ில் 

இணந் ிடுி 

ிணத்ம்  

ி.ி. 100% 0.85 

11 ிணிதத ண ிடுி ிணத்ம்  ி.ி. 100% 0.90 

12 ஆணந்ிலு

 

ணட் அலுக ிணத்ம் ி.ி. 100% 0.62 

13 ாணணஏ 

த.ணோ 

ண அலுக 

ிணத்ம் - இடததான 

ி.ி. 100% 1.30 

14 ாணணஏ 

த.ணோ 

ணட் அலுக ிணத்ம் 

- த்கிட 

ி.ி. 100% 0.98 

15 ில்தத்ண 

த.ணோ 

ண அலுக 

ிணத்ம்  

ி.ி. 100% 0.90 

16 ில்தத்ண 

த.ணோ 

அலுனர் ிடுி 

ிணத்ம் 

ி.ி. 100% 0.37 

17 ில்தத்ண 

த.ணோ 

தணிக் ினா 

ிணத்ம் 

ி.ி. 100% 0.56 

18 ாிடிகன ணட் அலுக ிணத்ம் 

- அனதகாள்பா 

ி.ி. 100% 0.43 

19 ீகதன ண அலுனகத்   

ிணத்ம் ற்ணம் 

ிடுி 

ி.ி. 100% 1.1 

20 ணொந்ன த.ணோ ணட் அலுக ிணத்ம் 

- உாணி 

.அ.ி. 100% 0.80 

21 ணொந்ன த.ணோ ணட் அலுக ிணத்ம் 

- ில்தன்ண 

.அ.ி. 100% 0.95 

22 ணொந்ன த.ணோ ணோங்கா ணணாில் 

ிடுி ற்ணம் 

கினணந தாகுி  

ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 0.68 

23 தன்ணக 

திதெ 

அலுனகம் 

ண உி அலுனர் 

ிடுி ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 0.43 

24 தன்ணக 

திதெ 

அலுனகம் 

உி அலுனர் 

அலுனக ிணத்ம் 

 

.அ.ி. 100% 0.74 

25 ணொந்ன த.ணோ ணட் அலுக ிணத்ம் .அ.ி. 100% 1.36 
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- உடனன 

26 உடன 

த.ணோ 

ணோங்கா ததாணப்தாபர் 

ிடுிகள் ிணத்ம். 

 

.அ.ி. 100% 0.49 

27 உடன 

த.ணோ 

ண ிடுி ிணத்ம் .அ.ி. 100% 0.28 

28 உடன 

த.ணோ 

இணந் கட்ட்ட 

ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 1.72 

29 உடன 

த.ணோ 

ணணவு கட்ட்ட 

ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 0.67 

30 உடன 

த.ணோ 

தஹகன 

ணெீாெிகள் 

தங்கனா ிணத்ம்  

.அ.ி. 100% 0.42 

31 உடன 

த.ணோ 

ெிணேன்கன 

ணெீாெிகள் 

தங்கனா ிணத்ம்  

.அ.ி. 100% 0.76 

32 உடன 

த.ணோ 

ிதிாிங்கட 

ணெீாெிகள் 

தங்கனா ிணத்ம்  

.அ.ி. 100% 0.42 

33 உடன 

த.ணோ 

தகாணித்கன 

ணெீாெிகள் 

தங்கனா ிணத்ம்  

.அ.ி. 100% 0.44 

34 உடன 

த.ணோ 

தித கட்ட்ட 

ிணத்ம்  

.அ.ி. 30% 0.68 

35 ன்தணிகன ஹெனகில் 

அலுனக கட்ட்ட  

ிணத்ம்  

.அ.ி. 100% 1.13 

36 ப்தணிகன ப்தணிகன 

ணெீாெிகள் 

தங்கனா ெனணந 

ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 0.42 

37 கின ணட் அலுனக ிணத்ம்  .அ.ி. 100% 0.68 

38 ாால்

ன 

இணந் ிடுி 

ற்ணம் ிந ெனண 

ிணத்ம் (இண்டு63 

கினணநகள் 

அடங்கனாக)  

.அ.ி. 100% 0.69 

39 ாணணஏ 

த.ணோ 

க்கனஏ 

ணெீெிகள் 

தங்கனா ிணத்ம் 

 

.அ.ி. 100% 0.58 
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40 ாணணஏ 

த.ணோ 

உிடி 

ணெீாெிகள் 

தங்கனா ிணத்ம்  

.அ.ி. 100% 0.80 

41 ாணணஏ 

த.ணோ 

ொிகள் ிடுி 

ிணத்ம் 

.அ.ி. 100%  

 

 

 

 

 

4.71 

42 ாணணஏ 

த.ணோ 

இணந் ிடுி 

ிணத்ம் 

.அ.ி. 

43 ாணணஏ 

த.ணோ 

ணணாில்கபில் 

ீர் ணௌணநண 

ிர்ாம் 

.அ.ி. 

44 ாணணஏ 

த.ணோ 

ணோங்கா தாடன் 

ிடுி ிணத்ம் 

ற்ணம் ிந ெனண  

.அ.ி. 

45 ாணணஏ 

த.ணோ 

ணணாிலில் 

தாணகாப்ணொ64 அணந 

ிணத்ம் 

.அ.ி. 

46 ாணணஏ 

த.ணோ 

ட்தடணௌள்ப 

ணெிாெிகள் 

தங்கனா ிணத்ம் 

01 

.அ.ி. 

47 கு த.ணோ இணந் ிடுி 

ிணத்ம் இன  01 

.அ.ி. 100% 0.74 

48  தணனத்ப 

ிர்ாம் ற்ணம் 

அலுனக 

பாகத்ணச் சுற்நி 

ணௌன்தணச்ொிக்ணக 

தலி /ண 

அலுனக ிணத்ம் 

 

.அ.ி. 100% 1.74 

49 ாால்

ன  

இணந் ிடுி 

ிணத்ம் ற்ணம் 

ிநப்64ணோச்சு  

.அ.ி. 100% 0.69 

50 ாிடிகன இணந் ிடுி 

ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 3.04 

51 கடுதத்த ிணத்ம் ற்ணம் 

கூண ிர்ாம் 

.அ.ி. 90% 0.88 

52 தகக்கா 

காட்டுப் 

திதெம்  

அலுனக ற்ணம் 

ிடுி ிணத்ம் 

ற்ணம் ிநப்64ணோச்சு 

02 

 

.அ.ி. 100% 0.48 
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53 தாதகாட 

ணட்   

ின்ொ ிிதாக 

ணௌணநண 

ணொணணப்ணொ65 

ற்ணம் ணட் 

அலுனக ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 1.43 

54 கல்ஏா 

காட்டுப் 

திதெம்  

இணந் ிடுிக் 

கூணத் ிணத்ம் 

ற்ணம் ீர் தகாணொ 

ிர்ாம் ற்ணம் ீர் 

ிிதாகத் ிட்டம் 

.அ.ி. 100% 1.74 

55 தண்டுனக 

ணத்ணப் 

திாிவு 

அலுனக கூண 

ிர்ாம் 

.அ.ி. 

 

100% 1.00 

56 தண்டுனக 

ணத்ணப் 

திாிவு 

அலுனக 

பாகத்ண சுற்நி 

ர் தலி 

ிர்ாம் 

 ான த.ணோ ஹாெின 

ணெீாெிகள் 

தங்கபா 

ணொணர்ிர்ாம் 

.அ.ி. 100% 0.37 

57 ான த.ணோ த ணொத்ா 

ணெீாெிகள் 

தங்கபா 

ணொணர்ிர்ாம் 

.அ.ி. 100% 0.92 

58 ான த.ணோ ள்ஸ்கட 

ணெீாெிகள் 

தங்கபா 

ணொணர்ிர்ாம் 

.அ.ி. 100% 0.48 

59 ான த.ணோ ஹாண 

ணெீாெிகள் 

தங்கபா 

ணொணர்ிர்ாம் 

.அ.ி. 100% 0.55 

60 ான த.ணோ ணெீாெிகள் 

தங்கபா 

ணொணர்ிர்ாம் 

.அ.ி. 100% 0.58 

61 ான த.ணோ தெம் னதா ணௌகாதம் 

தகுி ணொணர்ிர்ாம் 

.அ.ி. 100% 0.19 

62 ான த.ணோ தணாகம்ாண ணட் 

அலுனக  

ணொணர்ிர்ாம் 

 

.அ.ி. 100% 0.84 
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63 ான த.ணோ ின    ணட் 

அலுனக  ணொணர் 

ிர்ாம்  

.அ.ி. 80% 0.72 

64 கல்ஏா 

ன்தி 

க்கல் ஏா 

ணெீாெிகள் 

தங்கபா 

ணொணர்ிர்ாம் 

.அ.ி. 100% 0.57 

65 ான த.ணோ கல்தக        ண 

அலுனக 

ணொணர்ிர்ாம் 

.அ.ி. 90% 0.48 

66 ான த.ணோ அணேிப்தத்ி    

கணணட 

ணொணர்ிர்ாம் 

.அ.ி. 100% 0.41 

67 ான த.ணோ குடாகனணௌண 

ணெீாெிகள் 

தங்கபா 

ணொணர்ிர்ாம் 

.அ.ி. 80% 0.42 

68 ான த.ணோ கல்தக 

ணணாிலில் 

கினணந 

ணொணர்ிர்ாம்  

.அ.ி. 60% 1.25 

69 லுணுகம்த

க த.ணோ 

ண உி அலுனர் 

ிடுி ிணத்ம் II  

.அ.ி. 100% 0.75 

70 லுணுகம்த

தஹ த.ணோ 

ண ிடுி ிணத்ம் .அ.ி. 100% 0.12 

71 லுணுகம்த

தஹ த.ணோ 

திாண இணந் 

ிடுி ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 0.41 

72 லுணுகம்த

தஹ த.ணோ 

திாண ிடுிின் 

ெிணநச்ொணன கவு 

ற்ணம் ன்ணல் 

ததாணத்ணல். 

.அ.ி. 100% 0.02 

73 லுணுகம்த

தஹ த.ணோ 

திாண 

அலுனகத்ில் 

ன்ணல் 

ததாணத்ணல். 

.அ.ி. 100% 0.18 

74 லுணுகம்த

தஹ த.ணோ 

ணணாிலுக்காண 

இணம்ணொ66 தகட் 

ததாணத்ணல். 

.அ.ி. 100% 0.03 

75 லுணுகம்த

தஹ த.ணோ 

கின ணட் 

அலுனக ிநப்ணோச்சு 

அடித்ல். 

 

.அ.ி. 100% 0.3 
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76 லுணுகம்த

தஹ த.ணோ 

கிணள்தகாட் 

அலுனக ிணத்ம் 

 

.அ.ி. 100% 0.31 

77 லுணுகம்த

தஹ த.ணோ 

ாலி ணட் 

அலுனக ீர் 

ிிதாகம் 

.அ.ி. 100% 0.32 

78 கல்ஏா 

ன்தி 

தகாடததா ணட் 

அலுனக ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 0.61 

79 கிபிதாச்ெி

 

 உி  அலுனாின்  

அலுனக ிந ணோச்சு 

ற்ணம் இணந் 

ிடுிகள்  

.அ.ி. 100% 0.58 

80 கிபிதாச்ெி

 

உி அலுனர் 

அலுனக காஜ் 

ிர்ாம் 

.அ.ி. 

81 கிபிதாச்ெி

 

உி அலுனர் 

அலுனக தம்தாடு 

ற்ணம் ணொி  

ஸ்தடார்ஸ் 

ிர்ாம் 

.அ.ி. 

82 ிணொல்கந் 

ொனம் 

இணந் ிடுிின் 

கூண ிர்ாம் 

.அ.ி. 100% 0.58 

83 Horagolla 

NP 

உி அலுனர் 

கட்ட்ட ிணத்ம் 

.அ.ி. 100%  

0.54 

84 Horagolla 

NP 

கினணந 

கட்ட்டத்தாகுி த் 

ிணத்ம் 

.அ.ி. 100%. 

85 ஸ்கணௌ 

த.ணோ 

ணோங்காில் 

கினணந தாகுி 

ணொணர்ிர்ாம் 

.அ.ி. 100% 0.10 

86 ஸ்கணௌ 

த.ணோ 

இணந் ிடுி 

ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 0.20 

87 ஸ்கணௌ 

த.ணோ 

ணோங்கா ததாணப்தாபர் 

ிடுிகள் ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 0.55 

88 ஸ்கணௌ 

த.ணோ 

உி அலுனர் 

ணணாில் 

ிணத் ற்ணம் 

ஹலி ணட் 

அலுனகம் 

.அ.ி. 100% 0.16 

90 ஸ்கணௌ 

த.ணோ 

 ண அலுனக 

ிணத்ம் 

 

.அ.ி. 100% 0.81 
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91 ஸ்கணௌ 

த.ணோ 

தலிகங்க ணட் 

அலுனக ிணத்ம் 

 

.அ.ி. 100% 1.70 

92 கிக்கு68  ண உி 

அலுனம் 

.அ.ி. 100% 0.21 

93 ின்தணாி 

த.ணோ 

ண அலுனகத்   

ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 0.48 

94 ின்தணாி 

த.ணோ 

இணந் ிடுி 

ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 0.49 

95 ின்தணாி 

த.ணோ 

ணணாிலில் 

கூண ிணத்ம் 

.அ.ி. 100% 0.90 

96 ின்தணாி  ின்தணாிாில் 

கினணந ிணத்ம் 

ி.ி. 100% 0.49 

97 ின்தணாி  ணகன ணட் 

அலுனக ிணத்ம் 

ி.ி. 100% 0.60 

98 அங்கதடில்

ன த.ணோ 

ண உி அலுனர் 

ிடுி ிணத்ம்  - 01 

.அ.ி. 100% 0.33 

99 அங்கதடில்

ன த.ணோ 

ண உி அலுனர் 

ிடுி ிணத்ம்  -02 

.அ.ி. 

100 அங்கதடில்

ன த.ணோ 

ர் தலி ஊடாக 

உி அலுனர் 

அலுனக ிணத்ம் 

.அ.ி. 

101 அங்கதடில்

ன த.ணோ 

ணெீாெிகள் 

தங்கபா ில் 

கண்ாடிக் கவு68 

ததாணத்ல் 

.அ.ி. 100% 0.02 

102 ில்கணௌ 

ண 

அலுனகம் 

ண அலுனக 

ிணத்ம் ில்கணௌ 

.அ.ி. 100% 0.34 

103 ணெீாெி

கள் 

ஆாய்ச்ெி 

ற்ணம் 

திற்ெி 

ிணனம் 

ண ெீாெிகள் 

தங்கபா 

பாபாின்  ிடுி 

ிணத்ம் 

 

.அ.ி. 100% 3.05 

104 ண உி அலுனர் 

ிடுி ிணத்ம் -02 

.அ.ி. 100% 3.06 

105 ண உி அலுனர் 

ிடுி ிணத்ம் -01 

.அ.ி. 45% 1.4 

   (ி.ி.- ிட்டு ிிம் .அ.ி. – ணெீாெிகள் ததிக்காத்ல் ிிம்) 
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 ணொி கட்டிடங்கள் ிர்ாம் 

குநித் ணடத்ின் ததாண தற்தகாள்பப்தட்ட ணொி கட்டட ிர்ாம் 

தாடர்தாண ிதங்கள் அட்டண 8.2 இல் காட்டப்தட்டுள்பண. 

ிட்டு ிித்ிலிணந்ண எணக்கீடு தெய்ப்தட்ட ிிகள் 

இந்ிர்ாங்களுக்குப் எணக்கப்தட்டண. 

அட்டண 8.2: ணொி ட்ட்டங்கபின் ிர்ாம்- 2016 

தா

டர் 

இ

ன 

இடம் தெற்தாடு 
ிி 

ண்ண்னம் 

ததௌ

ீக 

ணௌன்

தணற்

நம் 

ிி 

தெதெ

னாற்ண

ணக (ண. 

ில்) 

1 
ன்ணார் 

னம் 

ன்காதன கிணநத் 

தாகுி ிர்ாம் 

ிட்டு 

ிிம் 
95% 0.2 

2 
லுணுகம்த

தஹ த.ணோ 

லுணுகம்தக ிணக 

ணத்ிர் உத்ிதாகணோர் 

இல்னம் ற்ணம் அலுனக 

ிர்ாம் 

ிட்டு 

ிிம் 
100% 1.86 

3 
கல்தஸ்

தனன்  

கிணநத் தாகுி 

ிர்ாம் 
.அ.ி.  100% 0.29 

4 கக 

தகாச்ெிப்தாண 

திட்டு அலுனக அலுனக 

ின்ொம் ததநல் 

ிட்டு 

ிிம் 
100% 0.32 

5 
தாணாக

ன 

உத்ிதாக ணோர் ிடுி  

ற்ணம் எணங்கிணந் 

உத்ிதாகணோர் ிடுி 

காப்ணொ ிர்ாம் 

ிட்டு 

ிிம் 
100% 0.94 

6 
கல்தஸ்

தனன்  த.ணோ 

அலுனக ாணத்ிற்காண 

காஜ்  01 ிர்ாம்  
.அ.ி.  100% 0.62 

7 

ாா 

ல்ன 

ொனம் 

ிணக்கப ாணத்ிற்காண 

காஜ்   ிர்ாம்  
.அ.ி.  100% 0.48 

8 ல்னன்ணி 
அ.ஆ. அலுனகத்ன் 

குினணந ிர்ாம்  
.அ.ி.  100% 0.75 

9 
ங்கதன 

ணம் 

அலுனகத்ிற்கு தபிில் 

கினணநதான்ணந 

ிர்ாித்ல். 

.அ.ி.  100% 0.18 

10 
ங்கதன 

ணம் 

2000 லீட்டர் ீர்ாங்கிண 

ததாணத்ணல். 
.அ.ி.  100% 0.13 

11 
ங்கதன 

ணம் 

ிணக்கப 

ாகணத்ிற்காண காஜ் 

ிர்ாம் 

.அ.ி.  100% 0.56 

12 கு த.ணோ 

ணோங்கா ணனணகத்ிற்கு 

காஜ் என்ண ிர்ாம் 

 

.அ.ி.  100% 1.39 
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13 
ாணணஎ 

த.ணோ. 

ாணணஏ 

ீர்த்தக்த்ிற்கு அணகில் 

ணௌகாம் அணத்ல் 

.அ.ி.  100% 0.25 

14 
ாணணஎ 

த.ணோ. 

ாணணஎ அலுனகம் 

ற்ணம் ணண கட்ட்டங்கள் 
.அ.ி.  100% 2.90 

15 
ான தெி 

ணோங்கா 

ஹீன்த திட்டு 

ிர்ாம் 
.அ.ி.  95% 2.33 

16 

உடப 

அத்அண 

தெண 

ெிநி ாணணக் குட்டிகள் 22 

தாடர்தாக 50'x50' தலி 

அணத்ல் 

.அ.ி.  100% 1.48 

17 

உடப 

அத்அண 

தெண 

ாணணகளுக்கு தகாட்டணக 

ற்ணம் ீர் தக்கம் 

அணத்ல். 

.அ.ி.  100% 1.60 

18 

உடப 

அத்அண 

தெண 

ின்ொ 

கட்டணப்ணொ ற்ணம் ீர் 

ிிதாக வீழ்ெி 

கட்டணப்ணொ அணத்ல். 

.அ.ி.  57% 12.89 

19 

உடப 

அத்அண 

தெண 

அலுனர்களுக்கு ங்குற்

கு கட்டடம் அஅணத்ல் 

 

.அ.ி.  75% 5.27 

20 

உடப 

அத்அண 

தெண 

தார்ணாபர் தணட 04 

அணத்ல். 

 

.அ.ி.  80% 8.21 

21 

உடப 

அத்அண 

தெண 

ிணநண 

ிணப்தற்கு தட் 

தானதணாணந அணத்ல் 

.அ.ி.  100% 4.12 

22 

உடப 

அத்அண 

தெண 

தெற்தாட்டு அலுனகம் 

ற்ணம் கால் கணணடம் 

அணத்ல். 

.அ.ி.  95% 2.59 

23 

உடப 

அத்அண 

தெண 

ாணணகளுக்காண 

தலிண லுப்தடுத்ல். 
.அ.ி.  100% 3.26 

24 

தகல்ன 

திட்டு 

அலுனகம் 

ாகில்ன திட்டு அலுனக 

ிர்ாம் 
.அ.ி.  100% 0.67 

25 
கு  

த.ணோ 

ஏக அலுனர் 

உத்ிதாகணோர் ிடுி 

ிர்ாம் 

.அ.ி.  50% 2.88 

26 
னாகு கன 

த.ணோ 

னாகுகன சுற்ணனா தங்கனா 

ற்ணம் தங்கபா 

ததாணப்தாபர் 

உத்ிதாகணோர் ிடுி 

ிர்ாம் 

.அ.ி.  50% 3.06 

27 
னாகு கன 

த.ணோ 

னாகுகன எணங்கிணந் 

உத்ிதாகணோர் ிடுி 

ிர்ாம் 

.அ.ி.  60% 0.87 
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28 

உடப 

அத்அண 

தெண 

எணங்கிணந் 

உத்ிதாகணோர் ிடுி 

ிர்ாம் ற்ணம் 

உடன ாணண 

தாழும் ிர்ாம் 

.அ.ி.  60% 4.18 

29 
உடப 

த.ணோ 

தணஹடு ண தாணகாப்ணொ 

அலுனகத்ிற்கு ின்ொம் 

ற்ண ீணப் ததற்ணக் 

தகாதகாள்பல் 

.அ.ி.  100% 0.08 

30 
உடப 

த.ணோ 

கு த.ணோ. ணனணக 

அலுனகத்ிற்கு ீணப் 

ததததற்ணக் தகாள்பல். 

.அ.ி.  100% 0.75 

31 கு த.ணோ 

கு த.ணோங்காில் 

எணங்கிணந் 

உத்ிதாகணோர் ிடுி இன 

03 இற்கு ணொி தகுிண 

இணத்ல். 

.அ.ி.  100% 0.88 

32 
ில்தத்ண 

த.ணோ 

ில்தத்ண காஜ் 

ிர்ாம் 
.அ.ி.  100% 0.53 

33 
ில்தத்ண 

த.ணோ 

தால்லிகுபம் காஜ் 

ிர்ாம் 
.அ.ி.  100% 1.32 

34 
ில்தத்ண 

த.ணோ 

ில்தத்ண கினணந 

தாகுி ிர்ாம் 
.அ.ி.  100% 1.73 

35 
ில்தத்ண 

த.ணோ 

குிதன தாணகாப்ணொ 

கணணட ற்ணம் ணடண 

ிர்ாித்ல். 

.அ.ி.  100% 0.61 

36 
ில்தத்ண 

த.ணோ 

லுன்குபம் கினணந 

கட்டணப்ணத 

ிர்ாித்ல் 

.அ.ி.  100% 1.56 

37 
கதணல்

ததான 

கதணல்ததான காஜ் 

என்ண ிர்ாித்ல் 
.அ.ி.  100% 0.46 

38 தன்டுனக 
தண்டுனக காஜ் என்ணந 

ிர்ாித்ல் 
.அ.ி.  100% 0.45 

39 
ாணணஏ 

த.ணோ 

தங்கனா இன இன 02 

தாடர்தாக ின்ொம் 

ததற்ணக் தகாதகாள்பல். 

.அ.ி.  100% 0.02 

40 
ாணணஏ 

த.ணோ 

னாகுகன சுற்ணனா தங்கனா 

ற்ணம் தங்கபா 

ததாணப்தாபர் 

உத்ிதாகணோர் ிடுி 

ிர்ாம் 

.அ.ி.  100% 1.69 

41 
ாணணஏ 

த.ணோ 

னாகுகன எணங்கிணந் 

உத்ிதாகணோர் ிடுி 

ிர்ாம் 

.அ.ி.  100% 1.69 

42 
ெம்ாந்ண

ணந 

எணங்கிணந் 

உத்ிதாகணோர் ிடுி 
.அ.ி.  100% 0.96 
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திட்டு ிர்ாம் ற்ணம் 

உடன ாணண 

தாழும் ிர்ாம் 

43 
கவுடுள்ப 

த.ணோ 

தணஹடு ண தாணகாப்ணொ 

அலுனகத்ிற்கு ின்ொம் 

ற்ண ீணப் ததற்ணக் 

தகாதகாள்பல் 

.அ.ி.  100% 0.45 

44 தண்டுனக 

கு த.ணோ. ணனணக 

அலுனகத்ிற்கு ீணப் 

ததததற்ணக் தகாள்பல். 

.அ.ி.  100% 0.58 

45 ான த.ணோ 

கு த.ணோங்காில் 

எணங்கிணந் 

உத்ிதாகணோர் ிடுி இன 

03 இற்கு ணொி தகுிண 

இணத்ல். 

.அ.ி.  100% 1.72 

46 ான த.ணோ 

ில்தத்ண காஜ் 

ிர்ாம் .அ.ி.  100% 1.72 

47 

ணல்ின 

ணெீாெி

கள் சுகாா 

ணௌகாண 

ிணனம் 

 

தால்லிகுபம் காஜ் 

ிர்ாம் 

.அ.ி.  83% 0.16 

48 
ான த.ணோ ில்தத்ண கினணந 

தாகுி ிர்ாம் 
.அ.ி.  10% 0.94 

49 

ான த.ணோ குிதன தாணகாப்ணொ 

கணணட ற்ணம் ணடண 

ிர்ாித்ல். 

.அ.ி.  100% 0.24 

50 

ான த.ணோ லுன்குபம் கினணந 

கட்டணப்ணத 

ிர்ாித்ல் 

.அ.ி.  100% 2.87 

51 
ான த.ணோ கதணல்ததான காஜ் 

என்ண ிர்ாித்ல் 
.அ.ி.  100% 2.54 

52 
ான த.ணோ தண்டுனக காஜ் என்ணந 

ிர்ாித்ல் 
.அ.ி.  100% 0.48 

   (ி.ி- ிட்டு ிிம், .த.ி – ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிிம்) 

 

 ீர்ிணனகபின் ிர்ாம் ற்ணம் ணொணப்ணொ 

ற்ததாழுண காப்தடும் குபங்கள் ற்ணம் ீர்ிணனகள் ட்ெிக் 

கானங்கபில் ிணகங்களுக்குத் தணாண ீாிணண ங்குற்குப் 

ததாிாக இல்ணன. அணால், ணெீாெி எணக்கங்கபில் ண 

ினங்குகளுக்குப் ததாிபவு ீர் ங்கணன தற்தகாள்ண 

அெிாகும். ிணகங்களுக்கு ணடம் ணௌழுிலும் ீர் கிணடப்தண 
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உணிப்தடுத்ணற்காக ற்ததாழுண காப்தடுகின்ந குபங்கணப 

ணொணப்திப்தற்கும் ிணத் தணனகணபச் தெய்ற்கும் ணினங்குப் 

தாணகாப்ணொத் ிணக்கபம் டடிக்ணக டுத்ணள்பண (அட்டண 

8.3).  

அட்டண 8.3: ீர் ிணனகபின் தாாிப்ணொ ற்ணம் ிர்ாம் – 2016 

தா. 

இன. 
அணிடம் தெற்தாடு ிிிடல் ணக 

ததௌிக 

ணௌன்தணற்ந

ம் 

ிிொர் 

ணௌன்தணற்ந

ம் (ணதா. 

ில்.) 

1 
உடன 

த.ணோ 

ெீணேகனதவ் 

ணப்தகுி 

ணொணர்ிர்ா 

ிண்ட ிி 100% 0.72 

2 
ில்தத்ண 

த.ணோ 

எழுதகாள்ப குப 

ணொணர்ிர்ாம் 
.தா.ிி 40% 0.86 

3 ான த.ணோ 
ம்ததகாதட குப 

ணொணர்ிர்ாம் 
ிண்ட ிி 95% 0.61 

(ி.ி- ிட்டு ிிம், .த.ி – ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிிம்) 

  

8.3. தாண ணனணப்ணொ அதிிணத்ி 

கடந் ெின ணடங்கபாக ணெீாெிகளுக்காண ெனங்கள் 

ாட்டில் அிகாித்ண ந்ணள்பணால் அற்நிணண தாணகாப்திணண 

உணிப்தடுத்ணம் அத தம் ணணக ணதர்களுக்காண ெிகணபணம் 

தம்தடுத் தண்டி தண காப்தடுகின்நண. இற்காக 

உட்கட்டணப்ணொ ெிகணப அிகாிப்தண அெிாகும். 

தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்கபில் தாண ணனணப்ணொ அதிிணத்ி 

இண தாடர்தில் ணௌக்கிாண தங்கபிப்ததான்நிணண ங்குகின்நண. 

ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபத்ின் தாணகாக்கப்தட்ட 

திதெங்கபில் தணணப் ததாணத்ண வீிப் ணொணணப்ணொ தணனகள் 

ணோர்த்ிணடந்ணள்பண. 2016 இல் தற்தகாள்பப்தட்ட தாண 

அதிிணத்ி தெற்ிட்டங்கபின் ிதங்கள் 8.4, 8.5  ஆம் 

அட்டணகபில் ப்தட்டுள்பண. 
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அட்டண 8.4:தாணகாக்கப்தட்ட திதெ தா ணனணப்ணொகபின் 

ணொணணப்ணொ – 2016 

 

தா. 

இன. 

அணி

டம் 
தெற்தாடு 

ிிி

டல் 

ணக 

ததௌிக 

ணௌன்தணற்

நம் (%) 

ிிொர் 

ணௌன்தணற்ந

ம் (ணதா. 

ில்.) 

1 கிாிதன கிாித்ணன தாண 

தாகுித் ிணத்ம் 

.தா

.ி 
100% 3.83 

2 ில்தத்ண 

த.ணோ 
ததர்ெிததித, 

கனன்டு, கல்தக 

ிகாண ஆகி சுற்ணனா 

வீிண ணெீணப்ணொச் 

தெய்ல் ( 35 கி.ீ)  

ிட்

டு 

ிி

ம் 

100% 1.49 

3 ில்தத்ண 

த.ணோ 
ஹகணந்ா சுற்ணனா 

தங்கனா வீி ிணத்ம் ( 

0.7 கி.ீ. தகாசு 01) 

ிட்

டு 

ிி

ம் 

100% 0.22 

4 ில்தத்ண 

த.ணோ 
திாண வீி ிணத்ம் 

தெய்ல் (தகாசு 05) 

ிட்

டு 

ிி

ம் 

100% 0.48 

5 ில்தத்ண 

த.ணோ 
ஹத சுற்ணனா 

தங்கனா வீி ிணத்ம் 

(கட்டம் 2 – ெப்தத்ணப் 

தானம் ிர்ாம் ) 

(தகாசு 3) 

ிட்

டு 

ிி

ம் 

100% 1.05 

6 ில்தத்ண 

த.ணோ 
ஹத வீிணத் 

ிணத்ணல் (கட்டம் 3) 

.தா

.ி 
100% 3.21 

7 ில்தத்ண 

த.ணோ 
னச்ெி ணௌல் தக்க 

ண வீி ிணத்ம்  

தெய்ல். 

.தா

.ி 
100% 7.85 

8 ில்தத்ண 

த.ணோ 
னின ணௌல் தக்க 

ண வீி ிணத்ம் 

தெய்ல் 

.தா

.ி 
100% 8.18 

9 ில்தத்ண 

த.ணோ 
ததாம்தாிப்ணொ ணௌல் 

கனின ண வீி 

ிணத்ம் தெய்ல். 

.தா

.ி 
100% 2.49 

10 னாகுகன 

த.ணோ 

தகாக்ட ணௌள்ப ணௌல் 

தென்கணௌ ண வீி 

ிணத்ம் ( 20 கி.ீ) 

ிட்

டு 

ிி

ம் 

100% 1.34 
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11 னாகுகன 

த.ணோ 

ெப்தத்ணப் தானம் 

ிர்ாம் (தகாசு 8) 

ிட்

டு 

ிி

ம் 

100% 2.79 

12 னாகுகன 

த.ணோ 

னாகுகன தானம் 

ிர்ாம் 
.தா

.ி 
100% 8.09 

13 ான 

த.ணோ 

ான த.ணோ வீி 

கட்டணப்ணொ ிணத்ம் 

தெய்ல்  

.தா

.ி 
100% 7.31 

14 ான 

த.ணோ 

கல்தக 3,4, 5 வீி 

ிணத்ம் தெய்ல். 

.தா

.ி 
75% 3.83 

15 ான 

த.ணோ 

தனதடுதா ணவு 

Interlock கல் தித்ல். 

.தா

.ி 
100% 5.17 

16 ான 

த.ணோ 

கல்தக திதெம் ணௌல் 

திலிகன ண வீி 

ிணத்ம் ெ தெய்ல். 

.தா

.ி 
100% 5.65 

17 ின்தண

ாி 

த.ணோ 

திாண வீி ிணத்ம் ெ 

தெய்ல் (ததாளு 

இடல்) ( 22 கி.ீ)  

ிட்

டு 

ிி

ம் 

100% 3.48 

18 ின்தண

ாி 

த.ணோ 

ம்தத ணௌல் தடுஎ 

ண வீி ிணத்ம் 

தெய்ல். (5 கி.ீ) 

ிட்

டு 

ிி

ம் 

100% 0.97 

19 ின்தண

ாி 

த.ணோ 

வீி ணட 03 அணத்ல் 
.தா

.ி 
100% 0.09 

20 ன்த

ணிகன 

ணம் 

ன்தணிகன சுற்ணனா 

ிடுி திதெ வீி 

ிணத்ம் 

.தா

.ி 
75% 0.84 

21 டு 

த.ணோ 

டு தெி ணோங்கா வீி 

ிர்ாம் ( 10 கி.ீ) 

ிட்

டு 

ிி

ம் 

100% 1.18 

22 ங்க

தன 

ணம் 

அலுனகத்ிற்கு ப்தி

தெிக்கின்ந வீி 

தகாதகாங்ாீட் இட்டு 

ார் தெய்ல் ( 24.4 

ீற்நர்) 

ிட்

டு 

ிி

ம் 

100% 0.09 

23 கு 

த.ணோ 

கிாிததாகு 

திதெத்ில் உள்ப 

தடர் தகுிகணப 

ிட்

டு 

ிி

100% 0.91 
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தார்ணிடுற்கு இ

ற்ணகாண வீி 

அணத்ல் ( 500 ீற்நர்) 

ம் 

24 

கு 

த.ணோ 

கிகல்தத ணொி வீி 

ற்ண ெப்தத்ணப் தானம் 

அணத்ல் ( 2.2 கி.ீ., 

தகாசு 2) 

ிட்

டு 

ிி

ம் 

100% 2.74 

25 உடப

 

ாணணத் 

தாழு

ம் 

திதெ வீி ிர்ாம் 

ற்ற்ணம் ாணண 

டுத்ண ணத்ல் 

ிணனத்ண சுற்நி வீி 

அணத்ல் 

.தா.

ி 
48% 2.08 

26 கவுடுள்

ப த.ணோ 

கவு 4 ணௌல் ணோங்கா 

திதெம் ண வீிண 

அணத்ல் (7 கி.ி) 

ிட்

டு 

ிி

ம் 

100% 0.68 

(ி.ி.- ிட்டு ிிம் .அ.ி. – ணெீாெிகள் ததிக்காத்ல் ிிம்) 
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அத்ிாம் 09 

ிர்ாகப் திாிவு 

9.1. திாண தெற்தாடுகளும் ததாணப்ணொக்களும் 

 ணிப ற்ணம் ததாண ிர்ாகத் ிட்டங்கணபத் ாாித்ல். 

 அலுனக அங்கத்ர் ஆட்ச்தெர்ப்ணொ, திஉர்வு,77 தற்நிடங்கணப 

ிப்ணொல் தாடர்தாக டடிக்ணக டுத்ல். 

 இடாற்நங்கள்:  ணடாந், எழுக்காற்ண ற்ணம் அெத் தணகபின் 

அடிப்தணடில் தெண ீடிப்ணொகள், இணபப்தாநல், ஏய்வூிங்கள் 

ற்ணம் ிணகள் ற்ணம் அாணகள் ஏய்வூிம் ொர்ந் ிடங்கள்    

 ிணக்கப அலுனர்கள் தாடர்தாக எழுக்காற்ண ணடணௌணநகபின் 

அணௌனாக்கம் 

 ிடீதண ிகழ்ந் ிதத்ணக்களுக்காண ட்டஈடுகணபச் தெலுத்ணல் 

 உத்ிதாகத்ர்களுக்காண தெனாற்ணணகத் ங்கிப்ணொ ற்ணம் ெம்தப 

ற்நங்கணபச் தெலுத்ணல். 

 கப ிணனங்கபில் கட்டடங்கணப ிர்ாித்ல் ற்ணம் ிணத் 

தணனகணப தற்தகாள்பல். 

 ததாக்குத்ண தெற்தாடுகபின் தற்தார்ண. 

9.2.  ணொி ஆட்தெர்ப்ணொக்கள் ற்ணம் ணௌர்வுகளுக்காண டதடிணௌணநகள் 

9.2.1  திி அஅங்கத்ர்  ஆட்தெர்ப்ணொக்கள் 

2016 ஆம் ஆண்டில் தின்ணம் ஆட்தெர்ப்ணொக்கள் தற்தகாள்பப்தட்டண. 

அட்டண 9.1: ஆட்தெர்ப்ணொக்கள் – 2016 

தி 
ஆட்தெர்ப்ணொக்கபின் 

ண்ிக்ணக 

ணெீாெிக் கானாபர்கள் 98 

வீடிதா டுப்ததார் 01 

ணொணகப்தடம் டுப்ததார் 01 

தாில்ணட்த உிாபர்  03 

இந்ி தெற்தடுத்ணணர் 04 
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9.2.2  ணௌர்வுகள் 

 2016 ஆம் ஆண்டில் தின்ணம் ணௌர்வுகள் ங்கப்தட்டண 

     அட்டண 9.2: திணர்கள் – 2016 

தி உத்ிதாகத்ர்கபின் 

ண்ிக்ணக 

ணெீாெி கானாபி - ம் ii 06 

ணெீாெி கானாபி - ம் i 09 

சுற்ணனா தெண அலுனர் – 1 ம் 01 

உிப் திப்தாபர் (இ.அ.தெ. 1-ம்) 01 

கல் தாில்ணட்தம் உிாபர் 01 

அெ ணௌகாணத்ண உிாபர் – 11 ம் 03 

அெ ணௌகாணத்ண உிாபர் – 1 ம் 04 

ணெீாெிகள் ண உிாபர் – 1 ம் 26 

ணெீாெிகள் எழுங்குதடுத்ணணர் – 11 ம் 09 

ொி – 11 ம் 05 

ொி – 1 ம் 01 

அலுனக உஉிாபர் – 1 ம் 01 

உி தங்கனா ததாணப்தாபர் – 11 ம் 01 

கப உிாபர் – 11 ம் 02 

 

9.2.3. அெ தெண ஆணக்குழுிணால் அங்கிகாிக்கப்தட்ட 

ஆட்ச்தெர்ப்ணொக்கள் ற்ணம் தி உர்வு ங்கல் தாடர்தாணடதடிணௌணநகள் 

அ.ி.சு.இன. 6/2006 இற்கு ற்த ிணக்கபத்ின் திகள் 25 தாடர்தாக 

ஆட்ச்தெர்ப்ணொ டதடிணௌணநகள் ற்ணம் தி உர்வு ங்கும் டதடிணௌணநகள் 

15 ார் தெய்ற்கு ீர்ாணிக்கப்தட்டணடன் இண ண ெகன 

டதடிணௌணநகள் தாடர்தாக அெ தெண ஆணக்குழுின் அங்கிகாம் 

ததநப்தட்டுள்பண. 

9.3  ிணணத்ிநன் ணடாண்டல் தாீட்ணெ – 2016 

அட்டண 9.3 : ிணணத்ிநன் ணடாண்டல் தாீட்ணெ - 2016 

தாீட்ணெின் ததர் 

ணெீாெிகள் ணப் தாணகாப்ணொ ிணணத்ிநன் ணடாண்டல் 

தாீட்ணெ 

ணெீாெிகள் ண உிாபர் ிணணத்ிநன் ணடாண்டல் 

தாீட்ணெ 

ணெீாெிகள் எழுங்கு ணௌணநப்தடுத்ல் அலுனர் ிணணத்ிநன் 

ணடாண்டல் தாீட்ணெ  
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தற்ணொ அலுனர் ிணணத்ிநன் ணடாண்டல் தாீட்ணெ  

உி தங்கபா ததாணப்தாபர் ிணணத்ிநன் ணடாண்டல் 

தாீட்ணெ  

கப உிாபர் ிணணத்ிநன் ணடாண்டல் தாீட்ணெ  

9.4 எழுக்காற்ண ிொண  

2016 ஆம் ஆண்டில் எழுக்காற்ண ிொணகள் 05 டாத்ப்தட்டு அில் 04 ிணநவு 

தெய்ப்தட்டுள்பண. 

9.5 அக்கா ிித்ிலிணந்ண தன்கணப தெலுணல் 

அக்கா ெட்டத்ின் திகாம் தகாடுப்தணவு தெய்ப்தட்டுள்பண. 

அட்டண 9.4 : அக்கா ிி தெலுத்ல் - 2016 

அக்கா ிி ன்ணகள் தன்கபின் 

ண்ிக்ணக 

ிடீர் ிதத்ணக்கள் 06 

ண்க்குக் கண்ாடிகள் 83 

திள்ணபப் ததண தாடர்தாக  10 

ணத்ிொணனில் அணேித்ல் தாடர்தாக 71 

ிடீர் ங்கள் 05 

9.6. தெலுத்ப்தட்ட ஏய்வூிங்கள் ற்ணம்  ட்டஈடுகள் 

அட்டண 9.5: தெலுத்ப்தட்ட ஏய்வூிங்கள் ற்ணம்  ட்டஈடுகள் 

தி ஏய்வூி

ம் 

ததணதா

ாின் 

ண்ிக்

ணக 

தெலுத்ப்த

ட்ட 

ஏய்வூிங்க

பின் 

ண்ிக்

ணக 

ங்க

பின் 

ண்ிக்

ணக 

 

ட்டஈட்டுக் 

தகாடுப்தண

வுகபின் 

ண்ிக்

ணக 

ண தாணகானர் 06 03 - - 

ண உிாபர் 08 01 01 01 

ணெீாெிகள் 

எழுங்குணௌணநப்தடு

ணணர் 

08 08 01 01 

அ.ணௌ. உிாபர் 04 04 - - 

ொிகள் 04 02 - - 

ெிற்ணிர்கள் 01 01 - - 

தங்கபா 

ததாணப்தாபர் 

04 04 01 - 

கப உிாபர் 02 01 - - 
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9.7. ிதத்ண ட்டஈடு தெலுத்ல் 

              அட்டண 9.6: ிதத்ண ட்டஈடு தெலுத்ன 

 

 

 

 

9.8.  கடன் ெிள் 

ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொ ிணக்கபத்ின் ததாணத்ாண 

ிண்ப்தார்களுக்கு ிடுிக்கப்தட்ட கடன்கள். 

            அட்டண 9.7: கடன் ெிகள் – 2016 

 

கடன் ணக 
தன்ததற்நர்கபின் 

ண்ிக்ணக 

அணர்த்க் கடன் 437 

ிி ண்டிக் கடன் 12 

ஆணக் கடன் 16 

 

9.9. ததாக்குத்ணப் திாிின் ணௌன்தணற்நம்  

 99 ாகணங்கள் தாடர்தாக ணௌழு காப்ணொணி ணோட்ணக ததற்ணக் 

தகாள்ற்கு டடிக்ணக டுக்கப்தட்டுள்பண. 

 தன ணடங்கபாக ிலுணிலுள்ப ிிப் திா ிொணகள் 

62 இல் 55  ிணநவு ெதய்ற்கு டடிக்ணக டுக்கப்தட்டுள்பண.  

 

 

 

 

 

தி ட்டஈடுகள் 
தகாடுப்தணவுக் 

கானப் தகுி 

ணெீாெி 

எழுங்குணௌணநப்தடுத்ணணர் 

01 31.5 ாம் 
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அத்ிாம் 10 

ிிப் திாிவு 

ணினங்குப் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபத்ின் ிிப் திாிவு, உாி அணச்சுகள், 

ிணக்கபங்கள் ற்ணம் ணண அொங்க ிணணங்களுடன் 

எணங்கிணப்ணொ டடிக்ணககணப தற்தகாள்ன் ஊடாக 

ிணணத்ிநன்ிக்கணம் ததாணத்ாணணாண ணௌணநில் ிிில் 

ண்னபங்கள் ணௌகாண தெய்ப்தடுண உணிப்தடுத்ணற்காண  

ிகாட்டல்கணப ங்குகின்நண. 

10.1. திாண தெற்தாடுகள் ற்ணம் ததாணப்ணொக்கள் 

 ிணக்கபத்ின் ணாண ற்ணம் தெனவுத் ணனப்ணொக்களுக்காண 

ிப்ணடுகணபத் ாாித்ல். 

 ணெீாெிகள் ததிக்காத்ல் ிித்ின் ணாணங்கள் ற்ணம் 

தெனிணங்களுக்காண ிப்ணடுகணபத் ாாித்ல். 

 ிணநதொிிடிணந்ண கிணடக்கப்ததணம் கட்டுிிகணப திாந்ி 

அலுனகங்களுக்கு ங்குலும் ீபபிப்ணொச் தெய்லும். அணணத்ண 

ணாணங்கள் ற்ணம் தெனிணங்கள் தாடர்தாண ாாந் 

அநிக்ணககணபத் ாாித்ண அொங்க கக்குகள் ிணக்கபத்ிற்கு 

அணேப்ணொலும் ாாந்க் கக்கு அநிக்ணககணப கணிில் 

அச்ெிடப்தட்ட ிணநதொிக் குநிப்ணொக்களுடன் எப்ணொதாக்குல்  

 ணடாந் தெனிணங்கள், ணாணம், ணெீாெிகள் ததிக்காத்ல் 

ிிம், அொங்க உத்ிதாகத்ர்களுக்காண ணௌற்த தி கக்கு 

ற்ணம் ணப்ணொக் கக்கு ன்தற்ணக்காண கக்குகணபத் ாாித்ண 

கக்காய்ாபர் ாகத்ிற்குச் ெர்ப்தித்ல். 

 ிணக்கபத்ின் திாண அலுனகத்ிணால் தற்தகாள்பப்தடுகின்ந 

ெகன தகாள்ணவு ற்தாட்டு டடிக்ணககள் 

 ணனணகத்ிலுள்ப கபஞ்ெிங்கணப ணௌகாண தெய்லும் 

தற்தார்ண தெய்லும். 
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 கக்காய்வு ாகத்ிணணம் ததாணக் கக்குகள் குழுிணணம் 

கக்காய்வு ிொணகளுக்காண தில்கணபத் ார்தடுத்ணல்.  

10.2. பதாடங்கணபணம் அலுனக உதகங்கணபணம் தகாள்ணவு 

தெய்ல் 

 ணொி திாண ணெீாெிகள் ன அலுனகங்கள் ற்ணம் 

ிணக்கபத்ிணால் டாத்ிச் தெல்னப்தடுகின்ந சுற்ணனாிடுிகள்  

தாடர்தாக  ணொி பதாடங்கள் ற்ணம் அலுனக உதகங்கள் 

தகாள்ணவு தெய்ப்தட்டண. தெனவீண எணக்கீட்டுத் ணனப்ணொக்கபின் 

அடிப்தணடினாண தெனிணங்கள் தின்ணம் அட்டணில் 

காட்டப்தட்டுள்பண 

அட்டண 10.1: அலுனக உதகங்கள், பதாடங்கள் ற்ணம்    

இந்ிங்கள் தகாள்ணவு - 2016 

தா. 

இன. 

ணனப்ணொ 

இன. 

தெற்தாடு ததௌிக 

ணௌன்தணற்ந

ம் (%) 

ிிொர் 

ணௌன்தணற்நம் 

(ணதா. ில்) 

1 284-1-1-0-

2102 

அலுனக 

உதகங்கள் 

ற்ணம் 

பதாடங்கபின் 

ததணணக 

97 9.31 

2 284-1-1-0-

2103 

ததாநி இந்ிம் 

ததணணக 
98 1.96 

தாத்ம் 11.27 

 

10.3 ணெீாெிகள் ததிக்காத்ல் ிிம் (.அ.ி.) 

ா ினங்கிண தாணகாப்ணொ கட்டணபச் ெட்டத்ின் ெட்ட ற்தாடுகபின் 

கீழ் இனங்ணகில் ணெீாெிகபின் தாணகாப்ணொக்கு ஆவு ங்கும் 

அிகாத்ணடன்  1967 ஆம் ஆண்டில் ாதிக்கப்தட்ட இந் ிித்ின் 

குநிக்தகாள்கள் தின்ணாண.  

1. ணினங்குகணப தாணகாப்திலும் ததிக்காத்லிலும் 

க்கபின் தங்தகற்ணத தம்தடுத்ணல்.  

2. ணெீாெிகளுக்காண தாணகாக்கப்தட்ட திதெங்கணபப் 

தாாித்ல். 
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3. ணெீாெிகணப தாணகாப்தற்கு ணெீாெி 

அலுனர்களும் ததாணக்களும் ங்கி ிக்கத்க்க 

தங்கபிப்திணணப் தாாட்டுற்காக அர்களுக்கு 

தகுிகணப தகாடுப்தணவு தெய்ல் 

4. ணெீாெிகள் குற்நங்களுக்கு ிாக கல் 

தகாடுப்தணக்கு தகுி அபித்ல்.   

 

ணெீாெிகள் ததிக்காத்ல் ிிம் அன் தாக்கத்ிற்தகற்நாண 

ணெீாெிகள் ணௌகாணக்காக தற்தகாண்ட ணடாந் தாத்ப் 

தங்கபிப்ணத அட்டண 10.2 காட்டுகின்நண. 2016 ஆம் ஆண்டிற்காண 

ணெீாெிகள் ததிக்காத்ல் ிித்ின் ிாிாகண கக்குகள் 

அட்டண 10.5 இல் காட்டப்தட்டுள்பண. 

அட்டண 10.2:2012 தாடக்கம் 2016 ணாண கானப்தகுிக்காண  

ணெீாெிகள் ததிக்காத்ல் ிித்ின் தெனிணங்கள் 

ணடம் 

ிப்திடப்தட்ட 

தெனிணம்  

(ணதா. ில்) 

உண்ணச் 

தெனிணங்கள் 

(ணதா. ில்) 

தெனிணம்(%) 

2012 510.0 406.0 80 

2013 732 538 73 

2014 568.8 563.2 99 

2015 614 600.46 98 

2016 886 875.19 99 

10.4. ணௌழுணாண ிி ணௌன்தணற்நம் – 2016 

2016 ஆம் ஆண்டு தாடர்தாக ணெீாெிகள் தாணகாப்ணொத் ிணக்கபத்ிற்கு உாி 

வு தெனவு ிதம் கீழ் ணாநாகும் 

          அட்டண 10.3: தாத் ிி ணௌன்தணற்நம் - 2016 

ிிிடல் ண்னம் ிப்ணடு 

(ணதாில்) 

தெனிணம் 

(ணதாில்) 

ிி 

ணௌன்தணற்நம் 

(%) 

ண்னணச் 

தெனிணம் 

1137.17 790.14 69 

ீதபழும் 

தெனிணம் 

1054.64 1041.88 99 

தாத்ம் 2191.81 1832 84 
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அட்டண 10.4:ிணக்கபத்ின் வு தெனவுத் ிட்ட ிதங்கள்– 2016 

ிட 

குநிணடு 
ிதம் 

ிப்ணடு  

(ணதா. 

ில்) 

தெனிணம் (ணதா 

ில்) 

ிிொ

ர் 

ணௌன்

தணற்ந

ம் % 

ஆக 

ண்னண தொத்ணக்கபின் ணொணணப்ணொம் 

தம்தாடும் 
  

  

284-01-01-

2001 

கட்டடங்கள் ற்ணம் 

கட்டணப்ணொக்கள்  

50.00 49.96 99.92 
2001-1 

தாணகாக்கப்தட்ட திதெ 

ணனணப்திணபத் 

ாதித்ல் 

2001-2 சூல்ொர் சுற்ணனா ணௌகாண 

2001-3 

தாணகாக்கப்தட்ட 

இடப்தப்ணொகபின் 

உள்தபணம் தபிதணம் 

சூல் - ிணத்ி  

   

2001-4 
ஆதத்ிற்குள்பாண உிாிண 

தாணகாப்ணொ 

2001-5 
கல் ற்ணம் 

தாடர்தாடல் ணௌணநண  

2001-6 
வீி ணனணப்தின் 

ணொணணப்ணொ 

2001-7 
ீர்ிணனகணப 

ணொணணத்ல்  

2001-8 

கட்டடங்கள் ற்ணம் 

கட்டணப்ணொக்கபின் 

ணொணணப்ணொ   

284-01-01-

2002 

ததாநி இந்ிம் ற்ணம் 

உதகங்கள் 
2.00 1.60 80 

284-01-01-

2003 
ாகணங்கள் 7.00 5.57 80 

ண்னணச் தொத்ணக்கபின் தகாள்பல் 
   

284-01-01-

2102 

பதாடங்களும் ணண 

உதகங்களும்  
9.60 9.30 97 

284-01-01-

2103 

ததாநி இந்ிம் ற்ணம் 

உதகங்கள் 
2.00 1.96 98 
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அட்டண 10.5: 2016.12.31 ஆந் ிகிில் உள்பாநாண ணெீாெிகள் 

தாணகாப்ணொ ிி ீி 

ிதம் 2016(ணதா.) 

2016.01.01 ஆந் ிகிில் 

உள்பாநாண ீி ததணணக 
  2,743,948,017.25 

ணோங்கா ணணவுக் கட்டங்கள் 1,520,818,752.76 

 

தெண அநவீடுகள் 254,062,124.91 

ாகண ணணவு அநவீடுகள் 83,009,891.00 

தாடர்தாடல் கட்டங்கள் 583,443.00 

சுற்ணனா தங்கபாக்கபின் ெல்ார் 3,447,350.00 

284-01-01-

2104 

கட்டடங்கள் ற்ணம் 

கட்டணப்ணொக்கள் 
10.00 1.86 18.63 

284-01-01-

2105 

காிணம் காி 

தம்தாடும் 

25.00 21.15 62 

2105-1 தாணகாக்கப்தட்ட 

திதெங்கபின் 

ல்ணனகணப 

அணடாபிடுல் 

2105-2 ாணாி   

284-01-01-

2401 

திற்ெி ற்ணம் 

ிநன்ிணத்ி 

20.00 19.93 99.5 

2401-1 ஆய்வு ற்ணம் திற்ெி 

2401-2 

ததி தாணகாத்ல் கல்ி 

ிாிாக்கம் ற்ணம் 

உணதாிததர்ப்ணொ 

2401-3 
தாணகாப்ணொம் ெட்ட 

அணௌனாக்கலும்   

2401-4 
தெி ணெீாெிகள் 

திற்ெி ிணனம் கிாிணன 

284-01-01-08-

2502 

ின் தலிகணப 

ிர்ாித்ல் 
250.00 239.5 96 

284-01-01-09-

2502 

ாழ்ிடங்கணபச் 

தெநிவூட்டுல் 
94.00 92.56 98 

284-01-01-10-

2502 

தாணகாக்கப்தட்ட 

இடப்தப்தின் வீி 

ணனணப்ணத ாதித்ல்  

20.00 17.49 87 

284-01-01-11-

2502 

காட்டு ாணண ணி 

திக்குகணப 

இிவுதடுத்ல். 

647.58 329.23 51 

 
தாத்ம் 1137.18 790.18 69.49 
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அநவீடுகள் 

ணௌகாங்கபில் ங்குற்காண 

கட்டம் 1,642,705.19 

ன்தகாணடகள் 2,020,708.30 

ணொத்கங்கள், கபஞ்ெிங்கள் ற்ணம் 

தணகான இழ்கள் 225,416.05 

ா ினங்கு தாகங்களுக்காண 

ற்ணி இநக்குி 

அணேிப்தத்ிங்கள் 505,000.00 

ீின்நங்கபால் ிிக்கப்தட்ட 

குற்நப்தங்கள் 34,912,500.00 

தகதகணாப்தி ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 11,882,248.31 

வீட்டு ாணணகபின் திவு 42,250.00 

ாணணத் ந்ங்கணபப் திவு 

தெய்ல் 7,000.00 

தெி ணோங்காக்கபில் 

தடாக்கலுக்காண அநவீடுகள் 1,827,241.00 

 ற்ணம் ாிததாணள்  ிற்தணண 359,506.66 

ீன்திடி அணேிப்தத்ிம் 17,797.50 

ல் ிற்தணணகள் 25,595,862.00 

ாணணத் தாழு ெிபிப்ணொ 

கட்டம் 25,843,453.49 

ணௌலீடுகளுக்காண ட்டி 40,341,909.58                            

கிணடப்தணவுகபின் தாத்ம்  2,007,145,159.75 

தகாடுப்தணவுகள்     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ன்ணார்னர் ிகாட்டல் கட்டம் 67,250,350.00                    

ாபாந் தாினாபர் 

தகாடுப்தணவுகள் 

2,789,869.29 

திாச் தெனவீணம் 22,348,121.22                         

ாிததாணள் 35,944,182.51 

உதகாக் தகாடுப்தணவுகள் 

(ீின்ந குற்நப்த 

தெலுத்ணணககபிலிணந்ண) 

12,417,975.30                       

ாணண ச்ெங்கணப அகற்நல் 1,130,808.50 

க்களுக்கு ண ினங்கிணால் 

ற்தடும் தெங்களுக்காண ட்டணடு 

12,169,750.00                       

ாணண தடி தகாள்ணவு 86,696,931.28 

ாணணகணப ணத்ிடித்ல் 

தெனவீணம் 

9,690,728.03                       

கால்ணடகளுக்காண உவு 49,678,508.70 
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தெணக் கட்டம் 183,169,023.52                           

ாகண ிணத் தணனகள் 32,264,542.50 

ீர் ற்ணம் ின்ொம்    7,971,405.65                    

ணப்தாக்கி அணேிப் தத்ிம் 190,400.00 

அிணடணம் அச்சுணத்லுக்கு 

உள்பாகும் உிர் 

தல்ணகணகணபப் தாணகாத்ல் 3,209,199.51 

ாதணாலி தெய்ிகள் 7,131,713.15 

தங்கபாக்கபில் ஆணட ணப்தவு 

தெய்ல் தெனவீணம் 910,029.00 

ெட்டக் கட்டம் 73,000.00 

  

  

  

  

  

  

  

தனப்தட்ட தெனவீணங்கள் 13,907,873.71 

இந்ிங்கள், ின் உதகங்கள், 

கட்டடங்கள் ததான்நற்நின் 

தாாிப்ணொ 

72,119,212.02 

ணத்ண ங்கல்கள் 8,600,076.13 

தெி ணோங்காக்கபில் அலுனக 

உதகங்கள் 

2,439,560.49 

அலுனர்கபின் ாழ்க்ணக ற்ணம் 

உடல்ாீிாண தெத்ிற்காண 

ட்டணடு 

909,616.00 

ணோங்காக்கபில் சுற்ணனாப் 

திகபின் ற்ணம் 

ணெீாெிகபின் ெிகணப 

அிகாித்ல் 

146,974,010.29 

ாகணங்கணப தகாள்ணவு தெய்ல் 22,259,000.00 

சுற்ணனா ிடுிகணபப் தாாித்ல் 8,023,258.55 

தபிாட்டுப் திற்ெிகள் 574,904.27 

ஊக்கக் தகாடுப்தணவுகள் 53,727,749.26 

ாடு கணத்ங்குகள் 6,729,816.13 

ெணெண்க ாக்கல் 1,584,478.86 

ிணநதொி உண்டில்கள் ( 

ணௌலீட்டின் தடி ட்டி) 

40,341,909.58 

தகாடுப்தணவு தாத்ம்  913,228,003.45 

2016.12.31 ஆம் ிகிில் ிலுண  3,837,865,173.55 

    

 


