


கடமப் பதொறுப்ன 

• 2015.10.24   ஆந் ிகி 1937/36 ன்ந இனக்க அி ிசேட ர்த்ாணி 
அநிித்னினூடாக ிசேட திப் பதாறுப்ன  அமச்சு ஸ்ாதிக்கப்தட்டுள்பது. 
 

• 2015.10.28  ஆந் ிகி பேத்ேிநிதா இண்டாது கட்டத்ின் ஆநாது ாடிில் 
அமச்சு ணது பேற்தாடுகமப  ஆம்தித்துள்பது. 

 
• 2015.12.18   ஆந் ிகி  அி ிசேட ர்த்ாணி அநிித்னினூடாக 

அமச்சுக்குக் கடமப் பதாறுப்னக்கள் ஒப்தமடக்கப்தட்டுள்பண. 
• அன் திகாம் அமச்சுக்கு ஒப்தமடக்கப்தட்டுள்ப திகள் ற்றும் பேற்தாடுகள் 

தின்ருாறு. 
 

1. சேி சமப்தாடுகளுக்கம அனற்தடுத்சண்டி ற்றும் உடன் கணம் பேலுத்       
சண்டி துமநகள் பாடர்தினாண ிசேட ிகழ்ச்ேித் ிட்டங்களுக்குப் தங்கபிப்னச் 
பேய்ல் 

 
2. அிசகு ஜணாிதி அர்கபிணால் ேந்ர்ப்தத்ிற்சகற்த ஒப்தமடக்கப்தடும்  ிசேட 

கருத்ிட்டங்கமப பாடர்னமட  மண அமச்சுக்களுடன்  ஒருங்கிமப்னச்     
பேய்ல். 

 
3. ிசேட கருத்ிட்டங்கமப அனற்தடுத்துற்காக  மண அமச்ேர்களுக்கு   

ஒத்துமப்ன ல்குல் ற்றும் ஒருங்கிமப்ன டடிக்மககள். 
 

   4. பதாருபாா னகாமத்தும் பாடர்தாண அமச்ேமக் குளின் திகமப    
ஒருங்கிமப்னச் பேய்ல் பாடர்தாண அலுல்கள் 

 

5.       அதிிருத்ித் துமந தற்நி  ஆாய்ச்ேிப்  திகமப சற்பகாள்ளுல். 
 

 
 
 

 

 





அதிிருத்ி இனக்குகள் 

 
 
1. ிமில் கணத்ிற்கு உட்தடுத்ப்தட  சண்டி  கபத்துமநகபின்  ிசேட ிகழ்ச்ேித் 

ிட்டங்களுக்கு  தங்கபிப்னச்  பேய்னூடாக   சேித்  சமப்தாடுகமப 
ிமநசற்றுற்கு உி ல்குல். 

 
 

2. அிசகு ஜணாிதி அர்கபிணால் ேந்ர்ப்தத்ிற்சகற்த ஒப்தமடக்கப்தட்டு ரும் ிசேட  
திகமப   மண அமச்சுக்களுடன் ஒருங்கிமப்னச்  பேய்னுடாக   
பதாதுக்களுக்கு  ஆகக்கூடி சேமிமண ங்குல். 

 
 

3. அதிிருத்ி ற்றும் திாண  பதாதுக்கள்  திச்ேிமணகமப இனக்காகக்  பகாண்ட ிசேட 
கருத்ிட்டங்கமப அனற்தடுத்துற்கு  மண அமச்சுக்களுக்கு உவுனூடாக 
அதிிருத்ிிமணத் துரிப்தடுத்துற்கு தங்கபிப்னச்  பேய்ல். 

 
 

4. பதாருபாா னகாமத்தும்  பாடர்தினாண அமச்ேமக் குளின்   பேற்தாடுகமப 
ஒருங்கிமப்னச் பேய்னூடாக  பதாருபாா அதிிருத்ிிமணத் துரிப்தடுத்துல். 

 
 

5. அதிிருத்ிக் கபத்துமநின் தல்சறு ிடங்களுக்காண ஆய்வுச்  பேற்தாடுகமப 
லுவூட்டுனூடாக னி அநிிமணப்  பதருக்குல். 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  





 

 
01. அதிிருத்ி இனக்கு – னன்னணற்நம் 

 
ிமில் கணத்ிற்கு உட்தடுத்ப்தட  னண்டி  கபத்துமநகபின்  ினேட ிகழ்ச்ேித் 

ிட்டங்களுக்கு தங்கபிப்னச்  பேய்னூடொக   னேித்  னமப்தொடுகமப 
ிமநனற்றுற்கு உி ல்குல். 

  

 
கொனித்ின்  னமப்தொடொண  னக்கிொண ிமில்  கணஞ்  பேலுத்ப்தட  னண்டி  தல்னநொண கபத்துமநகள்   
பொடர்தில்  கணத்ிமணச்  பேலுத்ி,  அக்கபத்துமநகபின்  ினேட ிகழ்ச்ேித் ிட்டங்கமப அனற்தடுத்துனூடொக  
னேித்  னமப்தொடுகமபப்  னர்த்ி பேய்ற்கு  உி ல்குல் இவ் அதிிருத்ி இனக்கின்  னொக்கொகும். 
  
ிகழ்ச்ேித் ிட்டம் – பதொதுச்  னேமகள்  ங்கல் றுேீமப்ன ிகழ்ச்ேித் ிட்டம். 
 
ினேடொக ற்னதொதுள்ப அே னேமகள் கட்டமப்திமண கொனத்ின்  பதொதுக்கள் னமப்தொடுகளுக்கு ேிநந்ொறு  
பதொருந்க்கூடிொறும் ற்றும்  பதொதுக்கள்  தன்கள்  உர்ந்து பேல்னக்கூடி   மகிலும் ணீப்தடுத்துல்  
னண்டும்  என்ந ேனெகக்  கமபொன்று உருொக்கப்தட்டுள்பது.  அக்கொனத்ின்  னமப்தொடுகமப அமடொபங் கண்டு 
ணீப்தடுத்ப்தட்டு  அே  னேமகமப  ங்கும் பதொநினமநபொன்மந  உருொக்கும்  பேற்தொடுகளுக்கு 2016  
ஆம்  ஆண்டில்  இவ்மச்ேிணொல் பேற்தொடுகள் எடுக்கப்தட்டுள்பண. 
 
இந் அே னேமகள்  றுேீமப்ன ிகழ்ச்ேித் ிட்டத்ிமண  அனற்தடுத்துனூடொக  ற்னதொது கொப்தடும் ேட்ட 
ஒழுங்கு ிிகள் ற்றும் பேற் ிட்டங்கமப ீபொய்வு பேய்ல்.  அமணக் கொனத்ிற்குப் பதொருந்க்கூடிொறு 
னம்தடுத்துல், ிறுணம்ேொர் ற்றும் னகொமத்துக் கட்டமப்னக்கமப னறுதடுத்ல்,  னமப்தொட்டிற்குப்  
பதொருந்தும்   உர்ந் தண்னகளுடணொண ணி பபொன்மந உருொக்குல் ற்றும் உட்கட்டமப்ன ேிகமப  
னம்தடுத்துற்கும் எிர்தொர்க்கப்தட்டுள்பது. 
 
அன் திகொம் ிர்ொக றுேீமப்னத்  பொடர்தில்  ிமனனதநொண ிகழ்ச்ேித் ிட்டபொன்மந ஆம்திப்தது  பொடர்தில் 
பகௌ ினேட திப்பதொறுப்ன அமச்ேர்  அர்கபிணொல் னன்மக்கப்தட்டுள்ப அமச்ேம  ிஞ்ஞொதணத்ிற்கு 
அம அமச்ேமிணொல் அது பொடர்தில்  கணஞ் பேலுத்ப்தட்டு  அநிக்மகபொன்மந ங்குற்கு  
அமச்ேம உதகுழுபொன்று ிிக்கப்தட்டுள்பது. பகௌ ினேட திப்பதொறுப்ன அமச்ேர்  அர்கபின் 
மனமில் ிிக்கப்தட்ட   இந் உத குழுின்  ஏமண அங்கத்ர்கபொக  பகௌ ிி அமச்ேர் ற்றும்  
பகௌ அேொங்க ிர்ொக ற்றும் னகொமத்து அமச்ேர் ிபங்குகின்நணர்.  அந் உத குழு அநிக்மகின்  
மபொன்று ொரிக்கப்தட்டுள்பதுடன், தரிந்துமகமபப் பதற்றுக்  பகொள்ளுல்  பொடர்தில் அேொங்க ிர்ொக ற்றும் 
னகமத்து அமச்சுக்கு னன்மக்கப்தடடுள்பது.  
 





 

02. அதிிருத்ி இனக்கு – னன்னணற்நம் 

 
அினகு ஜணொிதி அர்கபிணொல் ேந்ர்ப்தத்ிற்னகற்த ஒப்தமடக்கப்தட்டு ரும் ினேட  

திகமப   ஏமண அமச்சுக்களுடன் ஒருங்கிமப்னச்  பேய்னுடொக   
பதொதுக்களுக்கு  ஆகக்கூடி னேமிமண ங்குல். 

 
 
அிசகு ஜணாிதி அர்களுக்கு ிாங்கமப ிர்தார்த்து ிற்கும் திரிிணால்  அடிக்கடி னன்மக்கப்தட்டு ரும்  
ிசேட கணத்துடணாண உடணடிாக  ிமநசற்ந சண்டி  திகள்   ஜணாிதி பேனகத்ிணால்   இவ்மச்சுக்கு 
னன்மக்கப்தட்டுள்பதுடன், அவ்ாநாண ிடங்கமப  ஆய்வு பேய்து  னெசனாதாத் மனபீடான்நினூடாக  உரி  
திச்ேிமணகளுக்கு  உரி பாகுிிணருக்கு  ிாங்கமபப் பதற்றுக்  பகாடுத்ல்  இந்ிகழ்ச்ேித் ிட்டத்ினூடாக 
இடம்பதறுகின்நது.  இன் கீழ் 2016 ஆம் ஆண்டில் ிாங்கமப ிர்தார்த்து ிற்கும்  தல்சநாண தர்கள் ற்றும் 80 
குளக்கபின் னெனம்  அிசகு ஜணாிதி அர்களுக்கு  கிமடக்கப்  பதற்ந கடிங்கள்  இவ்மச்சுக்கு  
னன்மக்கப்தட்டன்  ிமபாக அச்ேகன  பாகுிிணருக்கும்  ிாங்கமப ங்குற்கு   தல்சநாண 
பேற்தாடுகள் டுக்கப்தட்டுள்பண. 
 
ஜணாிதி பேனகத்ின்   அநிிப்தின்  கீழ்   ிசேட திப் பதாறுப்ன பகௌ அமச்ேர்  அர்கள்  உள்ளூர்க் 
கருத்ங்குகள்,  கூட்டங்கள்,  சமனத்ிட்டங்கள்  சதான்நம  பாடர்தில் அிசகு  ஜணாிதி அர்கமபப் 
திிிித்துப்தடுத்ி கனந்து  பகாண்டார்.  2016 ஆம் ஆண்டில் அவ்ாநாண சேி  ட்டத்ின்  30 மடமகள்   பகௌ  
அமச்ேர்  அர்கபிணால்  இற்மந மில்   அசகு ஜணாிதி அர்கள்  திிிித்துப்தடுத்ப்தட்டுள்பம 
குநிப்திடத்க்காகும் 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

“ேனாத்ிற்காண ிஞ்ஞாணம் ற்றும்  
பாில்தட்தம்” ன்ந மனப்தில் டாத்ப்தட்ட 
சமனத்ிட்டம்  பாடர்தில் கனந்துபகாள்ளுல் 

பற்காேிாின் ீர்ப னகாமத்தும்  பாடர்தில் 
திாந்ி காாட்டில்த திாணாண சதச்ோபாக 

கனதுபகாள்ளுல் 



 
 
அிசகு ஜணாிதி அல்னது  ஜணாிதி பேனகத்ின் அநிிப்தின் கீழ்   ிசேட திப்பதாறுப்னக் பகௌ அமச்ேர் 
அர்கள் ேர்சே கருத்ங்குகள், கூட்டங்கள் ற்றும் ாாட்டங்களுக்கு இனங்மகிமணப் திிிித்துப்தடுத்ி  கனந்து 
பகாண்டதுடன்,  ல்னிக்க உடன்தடிக்மகினூடாக   பதாருபாா அதிிருத்ிிமணத் துரிப்தடுத்துல்  இனூடாக  
இடம்பதற்றுள்பது.  இன் கீழ்  ஜணாிதி பேனகத்ின் அநிிப்தின் திகாம் பகௌ  அமச்ேர்  அர்கள்,  அிசகு  
ஜணாிதி  அர்கமப  சடிாகப் திிிித்துப்தடுத்ி  சஜர்ணி ற்றும் ஜப்தானுக்கு   ேர்சே ட்டங்கபில் 02 
மடமகள்  கனந்து பகாண்டிருந்ார். 
 
இந் ிகழ்ச்ேித் ிட்டத்ின் கீழ் திாண  னன்சணற்நக் சுட்டிாக இணங்காப்தட்டிருப்தது, அிசகு ஜணாிதி 
அர்கபிணால்  ேந்ர்ப்தத்ிற்சகற்த  அமச்சுக்கு னன்மக்கப்தடும்  ிசேட  திகபின்  ண்ிக்மக ன்ததுடன்,  
அவ்பண்ிக்மக  னன்ன  ிச்ேித்துக் பகாள்ப னடிாிருந்துடன்  ேந்ர்ப்தத்ிற்சகற்த ீர்ாணிக்கப்தடும். .அவ்ாறு  
அமச்சுக்கு னன்மக்கப்தடும்  ேகன ிசேட திகளும்  அப்திின்  ன்மக் சகற்த  ீர்ாணிக்கப்தடும் குநிப்திட்ட 
கான மமநினுள் ிமநவு  பேய்னிமண  இனக்காகக் பகாண்டு அமச்ேிணால்  ிட்டம் ாரிக்கப்தட்டு  
அனற்தடுத்ப்தட்டு ருகின்நது. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

னி  பொில்நுட்தப் னங்கொ எண்க்கரு 
கற்மக ஆய்வு – ேணீ உத்ினொகப்னர்ச் சுற்றுனொ 

ிழ் னனமச் ேங்கத்ிணொல் ஒருங்கிமப்னச்  
பேய்ப்தட்ட  “னத்ிழ் – 2016” ிகழ்ில் 

திொண ிருந்ிணொகக் கனந்துபகொள்ளுல் 

னதொனந்து அேின் அமப்திின் னதரில் “ஆேிொ 
– ேொந்ிக ிணம்”  தி னதச்ேொபொக 

கனந்துபகொள்ளுல். 

தண்டொொக்க ஞொதகொர்த் ேர்னே 
கொொட்டு ண்டதத்ில்  டொத்ப்தட்ட “2016 

ேொர்க் கொொடு” 





 

 
03. அதிிருத்ி இனக்கு – னன்னணற்நம் 

 
அதிிருத்ி ற்றும் திொண  பதொதுக்கள்  திச்ேிமணகமப இனக்கொகக்  பகொண்ட 

ினேட கருத்ிட்டங்கமப அனற்தடுத்துற்கு  ஏமண அமச்சுக்களுக்கு 
உவுனூடொக அதிிருத்ிிமணத் துரிப்தடுத்துற்கு தங்கபிப்னச்  பேய்ல். 

  
அமச்ேமிணால்  அமடாபங் காப்தட்ட அதிிருத்ி ற்றும் திாண  பதாதுக்கள்  திச்ேிமணகமப 
இனக்காகக்  பகாண்டு ிசேட கருத்ிட்டங்கமப அனற்தடுத்துற்குப் தின்ரும் கபத்துமநகள்  பாடர்தில் 2016  
ஆம் ஆண்டில் அமக்கப்தட்டுள்ப அமச்ேம உத குளின் மனமத்தும்  பகௌ ிசேட திப்பதாறுப்ன 
அமச்ேரிணால்  கிக்கப்தட்டு  சேிப்  பதாருபாாம் ற்றும் ேனெக அதிிருத்ிின்  சதாக்கிமண 
சம்தடுத்துற்கு கத்ாண திபான்று ிமநசற்நப்தட்டுள்பது.  
 
1. ேலுமக ிட்டி ீத்ின் கீழ் டுத் ிோ னற்ேிாண்மகளுக்கு  ிோ ம்திக்மக ிித்ினிருந்து 

கடன் ங்குல். 
2. கணி பங்கள் ற்றும் கணி பங்களுடன்  பாடர்தாண உற்தத்ிகமபக்  பகாள்னல்  பேய்ல். 
3. சேிக் கக்காய்வுச் ேட்டம் 
4. கண்டி ாட்டம் பாடர்தில் இமந் க ற்றும் கிவு னகாமத்துக் கருத்ிட்டபான்நிமண 

அனற்தடுத்துல். 
5. திசே  பேனகப் திரிவு ட்டங்கள் ற்றும் கிா உத்ிசாகத்ர் திரிவு ட்டங்கபில் இமக்கப்தட்டுள்ப 

உத்ிசாகத்ர்கபிணால் ஒன்நிமந் கிா அதிிருத்ி ிகழ்ச்ேித் ிட்டபான்நிமண அனற்தடுத்துல். 
6. இனங்மகக் கிரிக்கட் ிறுணத்ினிருந்து இனங்மக அே  பதாநிினாபர் கூட்டுத்ாதணத்ிற்கு அநடீு  

பேய்ப்தட  சண்டி ிிக்  பகாடுப்தணவு. 
7. தக்கப்தடுத்ி ாமணகமபக் கட்டுதடுத்துல் ற்றும் தரீட்ேிப்ன னன்பணடுக்கப்தட்டு ரும் ீின்நச்  

பேற்தாட்டில் ளந்துள்ப திச்ேிமணகபின் ீது கணஞ்  பேலுத்துல். 
8. ஹம்தாந்சாட்மட துமநனகம்  பாடர்தாண கருத்ிடடப் திசமகள். 
9. இனங்மக துமநனக அிகா ேமத, ேீண இநங்குதுமந  பதாநிில் கம்தணி, ேிசணாகய்ட்சநா கம்தணினேடன் 

இமந்து ீர்க்கும்  பேற்தாடு. 





 

04. அதிிருத்ி இனக்கு – னன்னணற்நம் 

 
பதொருபொொ னகொமத்தும்  பொடர்தினொண அமச்ேமக் குழுின்   

பேற்தொடுகமப ஒருங்கிமப்னச் பேய்னூடொக  பதொருபொொ அதிிருத்ிிமணத் 
துரிப்தடுத்துல். 

 

 
பதாருபாா னகாமத்தும் பாடர்தினாண ீர்வுத் ீர்ாணங்கமப டுப்தற்கு   பகபப் திரின் மனமில்  
பதாருபாா னகாமத்தும் பாடர்தாண  அமச்ேமக் குள ாந்சாறும்  கூட்டப்தடுகின்நது. 
 
கானத்ின் பதாருபாாத்  சமப்தாடுகபின் கீழ் பதாருபாா னகாமத்தும்  பாடர்தினாண அமச்ேமக் 
குளிணால் தின்ரும் ிடங்கள்  பாடர்தில் ிிக்கப்தட்டுள்ப அமச்ேம உத குளவுக்கு   பகௌ ிசேட திப் 
பதாறுப்ன அமச்ேர் மனம கிி்த்து   சேிப்  பதாருபாாச்  பேற்தாடுகமபத் துரிப்தடுத்துற்கு  தந்பினாண 
தங்பிப்பதான்று 2016 ஆம் ஆண்டில் ங்கப்தட்டுள்பது. 
 
1. கண்டி க அதிிருத்ித் ிட்டம் 
2. ஹம்தாந்சாட்மட துமநனக கருத்ிட்டம்  பாடர்தில் ேலுமக உடன்தடிக்மகபான்நிமணச்  பேய்ல். 
3. ார் கடன் திசமத் ிட்டபான்நிமண ஆம்திப்தனூடாக உர் கல்ி ேிகமப ிரிவுதடுத்துல். 
4. இனங்மக ின்ோ ேமதிணால் ன்ணிக்க ானே  பாிற்ோமனகமப அமத்ல். 
5. ேிகட் ற்றும் னமகிமனனேடன்  பாடர்தாண உற்தத்ிகபிமண அடிப்தமடாகக் பகாண்டு ீர்மில் ிருத்ங்கமபச்  

பேய்ல். 
6. இனங்மகக் கிரிக்கட் ிறுணம்  பாடர்தினாண திச்ேிமணகள். 
7.  சேமணப்  பதாருள் உற்தத்ி, குபிரூட்டி ற்றும் ின்லு  பாடர்தில்  கருத்ிட்டபான்நிமண ஆம்தித்ல் 
8. க ற்றும் கிாப்  திசேங்கமப தூய்மாக  மிருத்ல். 
9. த்மப ிாண ிமனக் கருத்ிட்டத்ிற்காண ிலுமப் தம் 
10. ட்ேிக்கானத்ில் ின்ோத்ிமண ங்குல். 
11. ன்ணிக்கத் பாிற்ோமனகமபச் சுத்ிகரித்ல், ேீபந்துத்  பாிற்ோமனிமண அமத்ல் ற்றும் இடாற்நம் 
பாடர்தில்   பகாள்மககமபத் ாரித்ல். 
 
 
 

 

 
 



கண்டி க அதிிருத்ித் ிட்டம்  
 
சற்குநிப்திட்ட ிடங்கபினுள்  கண்டி க அதிிருத்ிக் கருத்ிட்டத்ிமண அனற்தடுத்துற்கு   ிசேட திப் 
பதாறுப்ன அமச்ேின்   சடிப் தங்கபிப்ன ங்கப்தட்டுள்பது. 
 
அமச்சுக்கள், ிமக்கபங்கள் ற்றும் தன ிறுணங்கபிணால் கண்டி கம்  பாடர்தில்   தல்சநாண அதிிருத்ித் 
ிட்டங்கள் ாரிக்கப்தட்டு அனற்தடுத்ப்தட்டு ருதுடன்,  அன் திகாம் கண்டி  தாரி க அதிிருத்ிச்  
பேற்தாடுகமப அனற்தடுத்தும்சதாது  அச்பேற்தாடுகமப ஒருங்கிமப்னச்  பேய்து னமநாேர் ிகாட்டபனான்நிமண 
ங்கும்  பதாநினமநபான்று இருக்கும்  சமப்தாடு   பதாருபாா னகாமத்தும் பாடர்தினாண அமச்ேமக் 
குளக் கூி்டடத்ில் கணஞ்  பேலுத்ப்தடுல். 
 
பகௌ திரின்  அமப்தின் சதரில் 2016  பேப்பம்தர் ாம்  ஜப்தாணி ஜக்கா தூதுக் குள  கண்டி கத்ிமண  
னனணாய்வு  பேய்ற்கு ாட்டிற்கு ருமக ந்ணர்.  அர்கள் கண்டி க அதிிருத்ிக்காண   பாில்தட்த உி 
ிகழ்ச்ேித் ிட்டத்ிண ிடப் தப்தின்  ிதந்மணகள், கடப்தாடுகள் ற்றும்  அந்ிகழ்ச்ேித் ிடடத்ிமண அனற்தடுத்தும்  
சமனத்ிடடம் பாடர்தில்  கணஞ்  பேலுத்ிிருந்ணர். 
 
திேித்ி பதற்ந ாஸ்து ோஸ்ி ினர் பகரி கில்  அர்கபிணால் சதாகம்த ேிமநச்ோமனிமணப் னதுப்தித்ல் 
பாடர்தில்  ஆம்தத் ிட்டபான்று னன்மக்கப்தட்டுள்பது.  அச சதான ேிங்க  பநஜிபன்து ீபப் னணமத்ல், 
காந்ிப் னமகிச்   சேமிமண உருாக்குல் சதான்ந  சமனத்ிட்டங்கபின் ீது கணஞ் பேலுத்ப்தட்டுள்பது.  
இற்கு சனாக  தல்சறு ிி ங்கும் ிறுணங்கபினூடாக கண்டி கரின் சம்தாடு பாடர்தில் டடிக்மக 
டுக்கப்தட்டு ருகின்நது.  

 
இக்கண்டி ாக அதிிருத்ி ிகழ்ச்ேித் ிட்டங்கபின் ீது  டடிக்மககமப டுப்தற்குப்  பதாருத்ாண 
பதாநினநபான்நிமண தரிந்தும பேய்ல், ிகாட்டல்கமபத் ாரித்ல் ற்றும் னன்சணற்நத்ிமண  ஆாய்ந்து  
தார்த்து   பதாருபாா டடிக்மககள் பாடர்தினாண  அமச்ேமக் குளவுக்கு அநிக்மகிடுற்கு  அமச்ேர்கள் 
ட்டுப் சதரிமணக் பகாண்ட அமச்ேம உதகுளபான்று ிிக்கப்தட்டுள்பதுடன், அன் ிோபாக  ிசேட 
திப்பதாறுப்ன   பகௌ அமச்ேர் அர்கள் ிிக்கப்தட்டுள்பார். 

 
இத்ிட்டத்ிமண அனற்தடுத்துற்காக  அலுனகபான்நிமண கண்டி கரில்  அமத்ல், அற்குத் சமாண 
அலுனகத் பதாடங்கள் ற்றும்  உதகங்கமப 2016   ஆம்  ஆண்டு பாடர்தில்  இவ்மச்சுக்கு ஒதுக்கப்தட்டுள்ப 
ஒதுக்கீடுகபினூடாக ங்குல், பதாருபாா டடிக்மககள் பாடர்தினாண  அமச்ேமக் குளினூடாக தரிந்தும 
பேய்ப்தட்டுள்பதுடன், அமச்ேமிணால் 2016 ம்தர் ாம்  அங்கீகரிக்கப்தட்டுள்பது. 

 
அன் திகாம், கட்டம்சத த்ி ாகா தனகச் சேமச் ேமதினிருந்து கண்டி தாரி க  அதிிருத்ி அனகுக்கு  
அலுனக பாக ேிகள்  ங்கப்தட்டுள்பண.  இவ் அனகிமண  அமத்ல், அலுனகத் பதாடங்கள் ற்றும் 
உதகங்கமப ங்குற்கு 2016   ஆம்  ஆண்டின் அமச்ேின் ஒதுக்கீடுகமபப் தன்தடுத்துற்கு சரிட்டுள்பது. 

 
பதாருபாா னகாமத்தும் பாடர்தினாண  அமச்ேமக் குளத் ீர்ாணத்ிமணத் பேற்தடுத்துற்கு ற்றும் 
தின்னூட்டனிமண  னன்பணடுப்தற்காண குளில்  (CCEM – OR)  ிோபாக பகௌ   அமச்ேர்   2016  ஆம்  ஆண்டில் 
பேற்தட்டு ருகின்நார். 
 
 





 

 
05. அதிிருத்ி இனக்கு – னன்னணற்நம் 

 
அதிிருத்ித் துமநில் தல்னறு ிடங்களுக்கொண ஆய்வுச்  பேற்தொடுகமப 

லுவூட்டுனூடொக னி அநிிமணப்  பதருக்குல். 
 

 
ாபடான்நின்  அதிிருத்ிில்  ஆாய்ச்ேி ற்றும் அதிிருத்ிப்  திரிின் (Research and Development) தங்கபிப்ன ிகவும் 
னக்கிாணாகும்.  அநிிமண அடிப்தமடாகக் பகாண்ட  பதாருபாா அதிிருத்ிிமண சம்தடுத்துனூடாக உனகப் 
பதாருபாாத்ினுள்  இந்ாடு அிகூடி தணாபிகபின் னெசனாதா இடபான்மந (Strategic Position) ட்டிப் திடித்துக் பகாள்ப 
னடினேம்.   

 
வ்ாநாினும்,  அே திரிினுள் அதிிருத்ி ஆய்வுச் பேற்தாடுகளுக்கு  காப்தடுது  குமநாண ாட்டசாகும்.  
அே திரிின்  உத்ிசாகத்ர்கபிடனள்ப பதாருபாா அதிிருத்ிக்குத் மடகமப ற்தடுத்தும்  கீழ் ட்டத்ினிருந்து 
உர் ட்டம் ம .ேிநினேள்ப திச்ேிமணகள்  பாடர்திலும் ற்றும் தல்சநாண கபத்துமநகபில்   சம்தடுத்ப்தட 
சண்டி திரிவுகள் பாடர்தில் து தகுப்தாய்ினூடாக பதநப்தட்ட அநிவு ற்றும் னரிந்துர்வு  உள்பது. ஆய்வுத் 
துமநில் ினர்கமபக் பகாண்டு   ஆய்வுகமப  இடம் பதநச் பேய்ல் பாடர்தில்  சமப்தடும்  மடனமந ோர் அநிவு  
உள்பது.  இந் பேய்னமந ற்றும் மடனமந அநிிமண ஒன்றுசேர்க்கும் கனப்தாண பதாநினமநபான்மந 
உருாக்குனூடாக னி கண்டுதிடிப்தாபர்களுக்கு  ேிகமப பேய்து பகாடுப்தற்கும், அே சேமினுள்   ஆய்வுக்  
கனாோபான்மந ற்தடுத்துற்கும்,  அனூடாக  ிகவும் ிரிாண அடிப்தமடின் கீழ் பதற்றுக் பகாண்ட 
கல்கபினூடாண அதிிருத்ிிமணத் ீர்ாணிப்தன்  காாக பதாருபாா அதிிருத்ிிமண  சகாக 
சம்தடுத்துற்கு  ிர்தார்க்கப்தடுகின்நது.  இில் கிமடக்கும்  னி அநிிமணப் பதாருபாாத்ிமண சாக்கிப்  
தன்தடுத்துனூடாக  பதாதுாண க்கபின் ாழ்க்மகத் ம் உரும் ன்ததுடன், அர்கள் ேனெக ற்றும்  பதாருபாா 
ரீிில் தனப்தடுத்ப்தடுர். 
 
ேனெகப் பதாருபாா அதிிருத்ிக்குப்  தங்கபிப்னச்  பேய்னேம் துமநகபின் ீது  ஆய்வு னன்பாிவுகள் சகாப்தட்டு 2016.06.20 
ஆந் ிகி  ேகன அமச்சுக்கபின் பேனாபர்களுக்கும்  சுற்றுிரூதபான்று ங்கப்தட்டுள்பதுடன், அற்குப் திிதனிப்தாக  
60 ஆய்வு னன்பாிவுகள்  ாத்ி அமச்சுக்குக் கிமடக்கப் பதற்நது.  அவ்ாய்வு னன்பாிவுகபில் ஆம்த ிடங்கள் 
பாடர்தில்  கணத்ிற் பகாள்பப்தட்ட 28 கருத்ிட்ட னன்பாிவுகமப சலும் கணத்ிற் பகாள்ளுற்கு பரிவு 
பேய்ப்தட்டுள்பது. 
 
இச் பேற்தாடுகபில் ஆய்வு னன்பாிவுகமப னன்மத்து ரும் உத்ிசாகத்ர்கள் உரி அமச்ேின் பேனாபரிணால் 
அமக்கப்தட்டு டுக்கப்தட்டு ரும்  ஆய்வுகள் ற்றும் அதிிருத்ிக் குளின் தரிந்துமின் கீ ழ் அன் ஆய்வு 
னன்பாிவுகள்  ிசேட திப் பதாறுப்ன அமச்சுக்கு னன்மத்ல் சண்டும். ிசேட திப்பதாறுப்ன அமச்ேிணால் 
அமக்கப்தட்டு டுக்கப்தட்டுள்ப  சேி ட்ட  ஆய்வு னன்பாிவுகமப ிப்திடுல் ற்றும் கண்காிப்னக் 
குளபான்நினூடாக அன் ஆய்வு னன்பாிவுகள் பாடர்தினாண  ஆசனாேமணகள் ற்றும் தரிந்துமகமப ங்குற்கு 
உத்சேிக்கப்தட்டுள்பது.   
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
இச்பேற்தாட்டிமண ிஞ்ஞாணம்ோர் அடிப்தமடில்  இடம்பதநச் பேய்ற்கு  ஆய்வு னன்பாிவுகமப 
னன்மப்தற்காண ிண்ப்தப் தடிம் அவ்ிண்ப்தப் தடித்ிமணப்  னர்த்ி பேய்ற்கும் ற்றும்  
பேற்தாட்டிமணக் கட்டுப்தடுத்துற்குாண   ஆசனாேமணபநி சதான்ந இரு திரிவுகளுடணாண   ஆய்வு 
னன்பாிவுகமப னன்மப்தற்காண ிகாட்டலும்,  அமண அடிப்தமடாகக் பகாண்டு னன்மக்கப்தடும் 
ஆய்வு னன்பாிவுகமப ிப்திடும் மபான்றும்  அமச்ேிணால் ாரிக்கப்தட்டு  தன்தாட்டிற்கு 
ங்கப்தட்டுள்பது 
 
அவ்ாறு ிிிடப்தடும்  ஆய்வு  னன்பாிவுகபின்  ண்ிக்மக  இந்ிகழ்ச்ேித் ிட்டத்ின்  கீழ் திாண  
னன்சணற்ந  சுட்டிபான்நாக அமடாபங் காப்தட்டு 2017 ஆம் ஆண்டில் ிிிடுற்கு  
உத்சேிக்கப்தட்டுள்பது. 
 
 

 



 ிப்தீட்டிற்கு உட்தடுத்ப்தட்ட  ஆய்வு னன்பொிவுகள் 

No. Name of the Research 

01. Impact of women participation as skilled craftsmen in construction industry 

02. 
Improvement of income level of beneficiary households through introduction of a self-employment scheme in 

Horana Relocation Project 

03. Identify current TVET sector-Industry linkage in Sri Lanka & Developing mechanisms to improve these 

04. 
Compilation of a database depicting the locality differences of Sri Lankan gem varieties with the aid of modern 

analytical instruments 

05. Genetic analysis of biochemical compounds of Tea (camelia sinensis L) using segregating population 

06. 
Developing cost effective spray schedules for managing blister blight in tea in order to minimize its effect on 

cost of production 

07. 
Feasibility Assessment of Ecotourism in Rubber Plantation Sector in Sri Lanka 

08. 
Evaluation of the effectiveness of alternative weed control methods and develop economically viable site 

specific weed management protocol for rubber plantations. 

09. 
Production of biofilmed biofertilizer to improve soil fertility & fertilizer use efficiency in non-traditional rubber 

growing areas 

10. 
Low cost Solar-Biomass hybrid drying system for drying of natural rubber. 

11. 
An inquiry into the Magnitude & Nature of Time Use among Public Sector Employees. 

12. 
Reform of the Private Transport sector in Sri Lanka 

13. 
Remittances to Sri Lanka : What Do We Know ? 

14. 
Prevalence of fatigue among commercial pilots & the relationship between fatigue & the health issues 



ிப்தீட்டிற்கு உட்தடுத்ப்தட்ட  ஆய்வு னன்பொிவுகள் 

No. Name of the Research 

15. 
Synthesis of Hydrophobic Silica aerogel using Sri Lankan Vein Quarts ( Research done with Sri Lanka Institute of 

Nano Technology) 

16. 
Factors affecting business success of small & medium enterprises in Mahaweli areas 

17. 
The role of Sri Lanka Missions abroad to contribute for the economic development of Sri Lanka through 

improvement of trade, tourism & investment. 

18. 
Training Institute for Sri Lankan migrant workers in Lebanon with a view to enhance the social economic benefit 

to SL by improving their skills, attitudes & productivity. 

19. 
Micro Financing: Does it serve for the betterment of the rural farmers? 

20. 
Identification of Private-Private entrepreneur Partnership model to utilize un-employing professionals to 

develop diary sector in Sri Lanka 

21. 
Anthracycline induced cardiotoxicity: A clinical ethnopharmacological & biochemical approach. 

22. 
Relationship between body composition, anthropometric indices & risk factors for the metabolic syndrome & 

complications in childhood obesity 

23. 
Comprehensive analysis on the impact of rubber cultivation on rural livelihood in the Eastern Province of Sri 

Lanka 

24. 
Development of an Epidemic Surveillance System for the Analysis & Prediction of Dengue Fever Outbreaks 

25. 
Cord blood creatine phosphokinase (CPK) activity: A guide to diagnose congenital hypothyroidism (CHT). 

26. 
Economic Building Operations through low energy practices. 

27. 
Establishing Interventions to promote zero air quality related health issues in urban environments & Buildings 

28. Job satisfaction of Police officers in Colombo 



 அலுனகக் குொின் கல்கள் 

பொ
டர் 
இன. 

தி அங்கீகரிக்கப்தட்
ட ஆபி 

2016.12.31  ஆந் 

ிகி 

அலுனகக் 

குொம் 

பற்நிடம் 

01. பேனாபர்  01 01 - 

02. சனிக பேனாபர் 01 01 - 

03. ேிசஸ்ட உிச் பேனாபர் 01 - 01 

04. திாண கக்காபர் 01 01 - 

05. 
உி/திிப் திப்தாபர் 

(ிட்டிடல்) 01 - 01 

06. உிச் பேனாபர் 01 01 - 

07. கக்காபர் 01 - 01 

08. உள்பகக் கக்காய்ாபர் 01 01 - 

09. ிர்ாக உத்ிசாகத்ர் 01 - 01 

10. 
பாிபதர்ப்தாபர் 

(ேிங்கபம்/ஆங்கினம்) 01 - 01 

11. 
பேனாபரின் ஒருங்கிமப்னச் 

பேனாபர் 01 01 - 

12. அதிிருத்ி உத்ிசாகத்ர் 07 04 03 

13. அே னகாமத்து  உிாபர் 08 04 04 

14. ோி 05 05 - 

15. அலுனகப் திாபர்  08 08 - 

16. டீிசா   ஹா ல்லுணர் 01 -  01 

17. ஹா ல்லுணர் 01 -  01 

18. ஹா உிாபர் 01 01 - 

பாத்ம் 42 28  14 



அமப்ன மதடம் 



ிிேொர் னன்னணற்நம் 2016.12.31  
மனப்ன - 167 ினேட திப்பதொறுப்ன அமச்ே 

01 -  பேற்தொட்டு ிகழ்ச்ேித் ிட்ட 
                                      01 – அமச்ேர் அலுனகம்  

                                                                                                                                                                                                     

ிதம் 
பேனவுத் 
மனப்ன 

2016 
தொடீு  

2016 
றுேீமக்
கப்தட்ட 
தொடீு 

2016.12.31 
அன்மந 
உண்மச்  
பேனவு 

ீி 
ஒதுக்கீ

டு 

பொத்ச்  
பேனின் 
ேீம் 

ீண்டுரும்  பேனவுகள் 

ேம்தபங்கள் ற்றும் கூனிகள் 1001   4,250  7,250  6,780 470 94 % 

சனிக  ச ற்றும் ிடுனமநக்  
பகாடுப்தணவு 

1002 1,750  1,750 1,749 1 100 % 

மண  பகாடுப்தணவு 1003   4,100 4,950 4,930 20 100 % 

உள்ளூர் 1101  500 500 499 - 100 % 

பபிாடு 1102   3,000 3,000 3,301 99 97 % 

ளதுகருிகள் ற்றும் அலுனகத்  
சமப்தாடுகள் 

1201    750 1,700 1,651 49 97% 

ரிபதாருள் 1202   4,000 4,000  3,696 652 85 % 

உவு தாணங்கள் ற்றும் ேீருமடகள் 1203        50  350 218 132 62 % 

ாகணங்கள் 1301  1,500 1,500 598 502 54 % 

ந்ிங்கள் ற்றும்  பதாநித்பாகுிகள் 1302     300  50 0 50 - 

கட்டிடங்கள் ற்றும் அமப்னக்கள் 1303     100   50 0 50 - 

சதாக்குத்து 1401 1,800 1,350 1,215 135 90 % 

தால் ற்று  பாடர்தாடல் 1402  1,300 1,300 1,001 299 77 % 

ின்ோம் ற்றும் ீர் 1403   1,000    50 7 43 15 % 

திந 1405  500 500 86 65 57 % 

னெனணச் பேனவுகள் 

கட்டிடங்கள் ற்றும் அமப்னக்கள் 2001    300 300 0 300 - 

ந்ிங்கள் ற்றும்  பதாநித் பாகுிகள் 2002    100 100 100 - 100 % 

ாகணங்கள் 2003  1,200 1,200 1,200 - 100 % 

டீ்டுத் பதாடங்கள் ற்றும் அலுனக 
உதகங்கள் 

2102  2,000 2,000 211 1,789 11 % 

ந்ிங்கள் ற்றும்  பதாநித்பாகுிகள் 2103   1,500 1,500 1,500 - 100 % 

ாகணங்கள் 2101 0  43,000 32 42,968 0 % 

ரூ. 000 



மனப்ன - 167 ினேட திப்பதொறுப்ன அமச்சு 
01 -  பேற்தொட்டு ிகழ்ச்ேித் ிட்டம் 

02 – ொதண ற்றும் ிி்ர்ொகச்  னேமகள்                             
       

ிதம் 
பேனவுத் 
மனப்ன 

2016 தொடீு  

2016 
றுேீமக்கப்த
ட்ட தொடீு 

2016.12.31 
அன்மந 
உண்மச்  
பேனவு 

ீி ஒதுக்கீடு 

பொத்ச்  
பேனின் 
ேீம் 

ீண்டுரும்  பேனவுகள் 

ேம்தபங்கள் ற்றும் கூனிகள் 1001   9,500 6,500 6,148 352 95 % 

சனிக  ச ற்றும் ிடுனமநக்  
பகாடுப்தணவு 

1002 1,500 1,500  580 920 39 % 

மண  பகாடுப்தணவு 1003 12,500 11,650 6,051 5,599 52 % 

உள்ளூர் 1101  250 250  172 78 69 % 

பபிாடு 1102   1,000 1,000  0 1,000 - 

ளதுகருிகள் ற்றும் அலுனகத்  
சமப்தாடுகள் 

1201    500 500 499 1 99 % 

ரிபதாருள் 1202   2,500 2,500  1,303 1,197 52 %  

உவு தாணங்கள் ற்றும் ேீருமடகள் 1203      250 250 86 164 34 %  

ாகணங்கள் 1301  3,000 3,000  355 2,645 12 % 

ந்ிங்கள் ற்றும்  பதாநித் 
பாகுிகள் 

1302     800 800  171 629 21 % 

சதாக்குத்து 1401 150 600 675 75 90 % 

தால் ற்று  பாடர்தாடல் 1402 2,000 2,000  1,677 323 84 % 

ின்ோம் ற்றும் ீர் 1403   5,000 5,000    1,548 3,452 31 % 

கட்டிடங்கள் ற்றும் அமப்னக்கள் 1404 15,000 15,000 14,087 1,248 92 % 

திந 1405  6,000 6,000  513 5,002 9 % 

ஆணக் கடன் ட்டி 1506 350 350 56 294 16 % 

னெனணச்  பேனவுகள் 

கட்டிடங்கள் ற்றும் அமப்னக்கள் 2001    200 200 0 200 - 

ந்ிங்கள் ற்றும்  பதாநித் 
பாகுிகள் 

2002    300  300 197 103 66 % 

ாகணங்கள் 2003  5,000 5,000 1,560 3,440 31 % 

டீ்டுத் பதாடங்கள் ற்றும் 
அலுனக உதகங்கள் 

2102  1,500 1,500 1,010 490 67 % 

ந்ிங்கள் ற்றும்  பதாநித் 
பாகுிகள் 

2103   2,000 2,000 1,809 191 90 % 

அலுனகக் குாம் திற்ேி 2401 700 700 316 384 45 % 

னலீடுகள் 2502 50,000 50,000 4,502 45,498 9 % 



அலுனகக் குானக்கு ங்கப்தட்ட 
திற்ேிகள் 

தொடபநி டொத்ப்தட்ட 
ிறுணம் 

தொடபநிின் பதர் 
உத்ினொகத்ர் 

பொகுி 

கனந்துபகொண்ட 
உத்ினொகத்ர்

கபின் 
எண்ிக்மக 

ொட்கபின் 
எண்ிக்

மக 

01. ிநன் ிருத்ி ற்றும் 
ாழ்க்மகத் பாிற் திற்ேி 
அமச்சு 

ஆட்சேர்ப்னச்  பேய்ல் 

அே  னகாமத்து 
உிாபர் 02 02  அதிிருத்ி 
உத்ிசாகத்ர் 

02. உற்தத்ித் ிநன் சம்தாட்டு 
அமச்சு 

கய்பேன் 
னகாமத்தும் 

அதிிருத்ி 
உத்ிசாகத்ர் 

01 01  

03. உற்தத்ித் ிநன் சம்தாட்டு 
அமச்சு 

ஆம்த உற்தத்ித் 
ிநன்  ண்க்கரு 

அலுனகப் திாபர் 
சேம 

02 01  

04. சேி ஊிப்தமட கற்மக 
ிறுணம் 

சகாமப்தடுத்துல் 

அே  னகாமத்து 
உிாபர் 02 01 அதிிருத்ி 
உத்ிசாகத்ர் 

05. PRAG SERVICE ஆம்தக் குத்மக 
அே  னகாமத்து 
உிாபர் 

01 01  

06. இனங்மக அதிிருத்ி ிர்ாக 
ிறுகம் 

உள்பகக் கக்காய்வு 
ற்றும் உள்பகக் 
கட்டுப்தாடு 

உள்பகக் 
கக்காய்ாபர் 

01 01  

07. சேி ஊிப்தமட கற்மக 
ிறுணம் 

சகாமப்தடுத்துல் 
அதிிருத்ி 
உத்ிசாகத்ர் 

01 01  

08. சேி ஊிப்தமட கற்மக 
ிறுணம் 

கக்கீட்டுக் 
கடமப்பதாறுப்ன 

அதிிருத்ி 
உத்ிசாகத்ர் 

02 

01  அே  னகாமத்து 
உிாபர் 

01 

09. ிநன் ிருத்ி ற்றும் 
ாழ்க்மகத் பாிற் திற்ேி 
அமச்சு 

அலுனக 
னகாமத்தும் 
ற்றும்  அலுனக 
மடனமந 

அே  னகாமத்து 
உிாபர் 

01 

02  அதிிருத்ி 
உத்ிசாகத்ர் 

01 

10. ிநன் ிருத்ி ற்றும் 
ாழ்க்மகத் பாிற் திற்ேி 
அமச்சு 

பதாருட்கமபக் 
பகாள்னல் பேய்ல் 
ற்றும்  ிப்திடுல் 

அே  னகாமத்து 
உிாபர் 

01 

02  அதிிருத்ி 
உத்ிசாகத்ர் 

01 



அலுனகக் குானக்கு ங்கப்தட்ட 
திற்ேிகள் 

தொடபநி டொத்ப்தட்ட 
ிறுணம் 

தொடபநிின் பதர் 
உத்ினொகத்ர் 

பொகுி 

கனந்துபகொண்ட 
உத்ினொகத்ர்

கபின் 
எண்ிக்மக 

ொட்கபின் 
எண்ிக்

மக 

11. Distance Learning Center Result Based Management 
உள்பகக் 
கக்காய்ாபர் 

01 02  

12. சேி ஊிப்தமட கற்மக 
ிறுணம் 

பகாள்னல் திற்ேி 
சமனத்ிட்டம் 

அதிிருத்ி 
உத்ிசாகத்ர் 

01 02  

13. ிநன் ிருத்ி ற்றும் 
ாழ்க்மகத் பாிற் திற்ேி 
அமச்சு 

உள்பகக் கக்காய்வு 

பேற்தாட்டு திற்ேி 
சமனத்ிட்டம் 

உள்பகக் 
கக்காய்ாபர் 

01 02  

14. சேி ஊிப்தமட கற்மக 
ிறுணம் 

தித்ிசகக் 
சகாமபான்மந 
ிமபிநணாக 
னன்பணடுத்துச் 
பேல்லுல். 

அே  னகாமத்து 
உிாபர் 

01 

01 அதிிருத்ி 
உத்ிசாகத்ர் 

01 

15. சேி ஊிப்தமட கற்மக 
ிறுணம் 

உற்தத்ித்ிநன் 
ற்றும் மல் 
னமநமகள் 

அே  னகாமத்து 
உிாபர் 

02 06  

  அதிிருத்ி 
உத்ிசாகத்ர் 

01 

16. Adams Skills Development  Centre 

Microsoft Excel திற்ேிப் 
தாடபநி 

அே  னகாமத்து 
உிாபர் 

 

01 02 


