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2017 ஆம் ஆண்டிற்கரண தசர்த ஜணரல் அர்கபறன்  

பசனரற்தளக அநறக்ளக

01.  அநறதொகம்  

றன அபளகள், தடரக்கல்கள், பசய்ற பரறதட்த தொளநளகள், தைறறல் ரணறடும் தொளநள(GPS), 

தைறறல் கல் தொளநள (GIS), கரறத் கல்களப உள்படக்கும் தொளநள (LIS) ரன் எபறப்தடறல் 

ற்தம் தைறக் கறப்தறல் சரர் றன அபளகள் ததரன்ந துளநகபறல் தொன்தணரடிரண றன அபளகள் ற்தம் 

றன ளதடங்கபறன் ரரறப்தை ன்தண றறச்சட்ட ரலறரக றன அபளகள் றளக்கபத்றடம் 

எப்தளடக்கப்தட்டு  உள்பண. பரறதட்தத்றன் அற தகரண றதத்றத்டன் தற்தடி துளநகள், கல் 

பரறதட்தம் ன்தற்ளந கூடுனரக தன்தடுத்ற துளந என்த ன்ந றளனறளண அளடச்பசய்த்ம் 

ஆற்நல் றளக்கபத்றற்குக் கறளடத்து. 
 

இனங்ளக றன அபளகள் றளக்கபத்றல் ரதறக்கப்தட்ட தைறறல் பதர்கள் கறளபறல் தைறறல் 

பதர்களப ப்தடுத்லுக்கு உட்தடுத்ற தறதல்ம் பசய்ற்கரண டடிக்ளககள் தற்பகரள்பப்தட்டு 

தகறன்நண.தசற இடஞ்சரர்ந் வுகபறன் உட்கட்டளப்தை (NSDI- National Spatial Data Infrastructure)  

தம் தறரறரணது, கரறகள் பரடர்தரண கல்கள், அள பரடர்தரண ஆர்தொளட ரட்டின் ளண 

அளப்தைக்கள் ன்தற்தடன் எத்துளப்தைடன் தகறர்ந்துபகரள்ற்கரக தரரற டடிக்ளககளப தற்பகரண்டு 

தகறன்நண.   

 
றளக்கபரணது தல்தத றத்றல் அச அதறறதத்றக் கதத்றட்டங்கலக்கு தங்கபறப்தறளண ங்கற 

உள்பது. அறதகப் தரளகள்,வீறகளப றரறவுதடுத்ல்,றரண றளனங்கள்,துளநதொகங்களப 

ஆம்தறத்ல்,சுற்தனரத்துளநக் கதத்றட்டங்கள்,றன் சக்ற ற்தம் ரறசக்றக் கதத்றட்டங்கள் ததரன்ந 

அதறறதத்ற தொன்பரறவுகலக்கரக அடிப்தளடத் தளப்தரடுகபரகற கரறகளப அபந்து 

ளதடங்களபத் ரரறத்ல் சறநந் தொளநறல் தற்பகரள்பப்தட்டு உள்பது.   

 

அவ்ரதந, கற்தக்பகரண்ட தரடங்கள் ற்தம் தசலளப்தைக்கள் ஆளக்குலறன் தரறந்துளகளப 

ளடதொளநப்தடுத்துற்குத் தளரண றன அபளகள் ற்தம் ளதடரக்கல் டடிக்ளககளப 

தற்பகரள்றலும் றளக்கபம் உச்ச தங்கபறப்தறளண ங்கற உள்பது. தர்ல் பசற்தரடுகலக்கரக 

ல்ளனகளப றர்ம் பசய்த்ம் டடிக்ளககலக்குத் தளரண ளதடங்களபத் ரரறத்ல் தர்த்ற 

பசய்ப்தட்டு  உள்பது. கறர அலுனர் தறரறவு ட்டத்றல் ரரறக்கப்தட்ட ளதடங்கள் இந் தடத்றல் 

பபறறடப்தட்டது. 

தைறறல் கறப்தைக் கட்டுப்தரட்டு ளனளப்தறளணத் ரதறத்ல் ற்தம் தைறறல் ரணறடும் தொளநள 

(GPS) ன்தற்நறளண அநறதொகம் பசய்து அதெடரக அற்ளந உச்சபறல் சலரண ன்ளத்டன் றன அபள 

பசய்ல் ற்தம் தைறறல் பசரறசத சயசத தொளநள (GNSS) பரறதட்தத்றன் தோனம் இனங்ளகறன் 

பரடர்ச்சறரண பசற்தரட்டு றதரகக் கட்டளப்தைக்கபறல் ( SLCORS) ளனளப்தைக்கள் ரதறக்கப்தட்டன் 

கரரக தல் ரகரத்றலும் ற்தம் சுற்நறத்ள்ப ரட்டங்கள் சறனற்நறலும் தைறறல் கறப்தை சரர் 

தளப்தரடுகளபப் தர்த்ற பசய்துபகரள்பல் இனகுரக்கப்தட்டு உள்பது. இளண ளண 

ரட்டங்கலக்கரகவும் றரதறக்கச் பசய்ற்கரண டடிக்ளககள் தற்பகரள்பப்தட்டு தகறன்நண.  

 

எத அங்குனத்றற்கு எத ளல் தம் தைறறல் தண்தை சரர் அபறளட ளதடங்கள் தகரளறளண தறலீடு 

பசய்து 1:50,000 தைறறல் தண்தைகளபக்பகரண்ட ளதடங்கள் தகரளறளணத் ரரறத்ல் ற்தம் 

இற்ளநப்தடுத்ல்,ரடு தரகவும் லப்தடும் ளகறல் 1: 10,000 தைறறல் தண்தை சரர் அபறளட 

ளதடங்கள் தகரளறளணத் ரரறத்ல்,தொம்பரறகபறலும் தசப்தடங்கள் தகரளறளணத் ரரறத்ல், 

1:2,000 அபவுகபறல் பகரலம்தை ற்தம் அளண சுற்நறத்ள்ப கங்கபறன் ளதடங்களபத் ரரறப்தற்கு உரற 

வுகள் கபஞ்சறம் என்நறளணப் ததணுல், 1:250,000, 1:50,000 ற்தம் 1:10,000 அபவீடுகபறல்  தைறறல் 

தண்தை சரர் ரபரந் வுகள் கபஞ்சறசரளன என்நறளணத் ரரறத்து ததணுல், ரன்தகரள்கபறன் எபறறல் 

ற்தம் றளனரண பரறதட்தம் ன்தற்நறளண (LiDAR ) இனங்ளகக்கு அநறதொகம் பசய்ல்,அணர்த் 

தொகரளத்துறற்குத் தளரண வுகளப ங்குல் ற்தம் ளதடங்களபத் ரரறத்து ங்கல் 

ன்தணவும் தற்பகரள்பப்தட்ட தரரற பசற்தரடுகபறல் எத சறனரகும்.  
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தலும் கரற உரறளப்தத்றங்களப ங்குளண தரக்கரகக்பகரண்டு கரறகள் ற்தம் தரரலன்ந 

தசலளப்தை அளச்சறன் தோனம் ளடதொளநப்தடுத்ப்தடும் தறம்சற றகழ்ச்சறத்றட்டத்றற்கரக கரறகபறன் றன 

அபளகள் தற்பகரள்பப்தட்டு “ல்ளன ளதடங்கள்” இளணத் ரரறத்து ங்குன் ஊடரக அற்கரக 

பசலூக்கத்துடன் தங்கபறப்தறளண ங்கற தகறன்நது.   

தலும் பகரளடப் தத்றங்கபறன் கலழ் அச கரறகளப  பதரதுக்கலக்கு ங்குற்கரக 1.1 றல்லின் 

கரறத்துண்டுகளப றன அபள பசய்ற்கரண உடணடி தளனத்றட்டம் என்த ரரறக்கப்தட்டு தகறன்நது. 

 

பதரதுக்கலக்கு தசளகளப றளரக ங்குற்கரக இளத்பத்றன் ஊடரக ளதடங்கள் ற்தம் 

ண்றல் சரர் வுகள் ன்தற்நறளண பகரள்ணவு பசய்ற்கரக ற்கரன றன அபளகள் ற்தம் 

ளதடங்கள் தசள ( On line Serveying & Mapping Service (e-SAMS) ன்ந பதரறல் இளத்பம் என்த 

றர்ரறக்கப்தட்டு உள்பது. 

 

1:10000 ற்தம் 1:50000 அபறளணக்பகரண்ட வுகளபப் பதற்தக்பகரள்ற்கு தகர்தரர் தகரரறக்ளக 

றடுத் தறன்ணர் இளத்பத்றன் ஊடரக தற்தடி தளரண வுகளபப் தறறநக்கம் பசய்ற்கும் 
GI-Arcs பன்பதரதபறன் ஊடரக சறகள் ங்கப்தட்டு உள்பண.   

 
றன அபளரபர் ரக அலுனகத்றற்குக் கறளடக்கப்பததம் கடிங்கள் பரடர்தரண கல்களப,வுக் 

கட்டளப்தறற்குள் உள்படக்கற அது பரடர்தரண தறன் றதங்களபத் தடுற்கரண றகழ்ச்சறத்ட்டம் 

என்நறளணத் ரரறத்து றளக்கபத்றன் இளத்பத்றன் ஊடரக சர்தச ளனளப்தறல் 

தசர்க்கப்தட்டு உள்பது.இன் தோனம் றளக்கபத்றற்குக் கறளடக்கப்பததம் சகன கடிங்கலம் 

சர்ப்தறக்கப்தட்டு உள்ப கறளபகளப அளடரபங்கர தொடித்ம் ன்ததுடன் அற்கரக தற்பகரள்பப்தட்டு 

உள்ப டடிக்ளககள் பரடர்தரகவும் றதங்களபப் பதற்தக்பகரள்ப தொடித்ம்.   

 
இந் தடத்றலும், ணற ப அதறறதத்றக்கரண டடிக்ளககள் தற்பகரள்பப்தட்டு உள்பதுடன், 

பபறரட்டு ற்தம் உள்ரட்டுப் தறற்சறகலக்கரக அலுனர்கள் அதப்தப்தட்டு உள்பணர். அவ்ரதந 

றளக்கப டடிக்ளககளப றளநதற்நறக்பகரள்பத் தளரண 74 ததரட்தடரப்தறற இந்றங்கள்,44 

கறணறகள்,93 கறணற அச்சுப் பதரநறகள், 193 பனப்படரப் கறணறகள்,50 தரணறகள், தைறறல் பசரறசத 

சயசத தொளநளக் கட்டளப்தைக்கள் (GNSS Recivers) 30 ற்தம் இனக்கங்களபக் பகரண்ட ட்டங்களப 

அபக்கும் கதறகள் 06 ன்தற்ளநக் பகரள்ணவு பசய்வும் டடிக்ளககள் தற்பகரள்பப்தட்டு உள்பண.  
 

றளக்கபத்றன் தறற்சற றதணரகற றனர றன அபளகள் ற்தம் ளதடரக்கல் 

றதணம்,ர ரறகபறன் தொலளரண கல்றச் சரத்றபத்றளணப் தர்த்ற பசய்துபகரள்ப 

இலுரண ளகறல், றன அபளகள் ற்தம் ளதடரக்கல் தரடத்றல் உர்த்றனரண சறநந் 

கல்றறல் அததத்றளண ங்கும் பசற்தரட்டிளண தற்பகரள்கறன்நது. தற்தடி றதணத்றல் 

தட்டப்தடிப்தைப் தரடபநற,உர் டிப்தபரரப் தரடபநறகள்,டிப்தபரரப் தரடபநறகள் ற்தம் சரன்நறழ் 

தரடபநறகள் ன்தற்நறளண டரத்துதுடன் றளக்கபத் தளப்தரடுகலக்கு அள அலுனர்களபப் 

தறற்தறத்லும் தற்பகரள்பப்தடும்.  
 

2015 ஆம் ஆண்டில் தசற றளபறநன் பசனகத்றன் ஊடரக டரத்ப்தட்ட தசற றளபறநன் றததுகள் 

ததரட்டித்பரடரறல் றன அபளகள் றளக்கபத்றன் ளனள அலுனகம்,டதல் ரகர அலுனகம் 

ற்தம் றன அபளகள் ற்தம் ளதடரக்கல் றதணம் ன்தண தங்குதற்நறதுடன் அங்கு டதல் 

ரகர அலுனகம் தோன்நரது இடத்ளப் பதற்தக்பகரண்டதுடன் றன அபளகள் றளக்கபத்றன் 

ளனள அலுனகம் ற்தம் ளதடங்கள் ற்தம் ளதடரக்கல் றதணம் ன்தண றதட 

றநளகலக்கரண றததுகளபப் பதற்தக்பகரண்டண. தற்தடி றளனளறளண பரடர்ந்தும் ததற தல் 

ற்தம் பன்தலும் றதத்ற பசய்துபகரள்பல் ன்தற்நறற்கரக பபறக்கப ற்தம் அலுனக 

அலுனர்கபறன் குலக்கபறன் பசலூக்கத்துடணரண தங்கபறப்தறளண பதற்தக்பகரண்டு றகவும் கூடி 

றளபறநதடதம் ற்தம் பதரதுக்கள் ட்தைநவுடணரண தசள என்நறளண ங்கும் றளக்கபம் 

என்நறளண உதரக்கும் தரக்கறல் றன அபளகள் றளக்கபத்றன் றளபறநன் றகழ்ச்சறத்றட்டம் 

பரடர்ந்தும்  ளடதொளநப்தடுத்ப்தடும்.  
 

றளக்கபத்றன் சட்டப் தறரறறன் ஊடரக, றளக்கபத்றற்கு உரற க்கு டடிக்ளககள் 

பசற்தடுத்ப்தடுதுடன், அதெடரக சறநந் பததததத என்நறளணப் பதற்தக்பகரள்ப இலுரகற உள்பது. 

அவ்ரதந றளக்கபம் பரடர்தரண ணற உரறளகள் ற்தம் ளண லறன்ந டடிக்ளககபறன்ததரது 

றளரக அற்நறளணத் லர்த்துக்பகரள்பவும் ஆற்நல் கறளடக்கப்பதற்த உள்பது.   
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1.1 දැක්ම 

ඉඩම්  ත ොරතුරු සැපයීතම්  
සදා ප්රමුඛයාා වීම  
අපතේ දැක්මයි. 

 
1.1 njhiy Nehf;F 

 
“fhzpj;jftypy; vd;WNk 
jiyikj;Jtk; tfpg;gJ” 
vkJ njhiy Nehf;Fk.; 

1.2 මමමෙවර 
වෘත්තීා නිපුණත්වතාන් යුත් තසේවා ලැදි 
පිරිසක් මගින් ගුණාත්මක භූමි ත ොරතුරු 
නිපැයුම් හා තසේවාවන් සැපයීම මිනින්තදෝරු 

තදපාර් තම්න්තුතේ තමතහවරයි. 

 

1.2 Fwpf;Nfhs; 
 

njhopy; epGzj;JtKk; mh;g;gzpg;Gk; 
cs;s Mszp %yk; cah; juk; 

tha;e;j fhzpj;jfty; rhjdq;fisAk;> 
NritfisAk; toq;FtjhFk;.  
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1.3 தரக்கங்கள் 

பகரலம்தை ளனள அலுனகத்றணரல் றதகறக்கப்தடும் ரகர அலுனகங்கள், ரட்ட அலுனகங்கள் 

ற்தம் றனரளறல் அளந்துள்ப றன அபளகள் ற்தம் ளதடரக்கல் றதணத்றளண உள்படக்கற 

ரடு தரகவும் தறக் கரப்தடும் அலுனக ளனளப்தை என்நறன் ஊடரக றளக்கபத்றன் தசளறளண 

பதரதுக்கலக்கு ங்கும் பதரதட்டு டடிக்ளககள் தற்பகரள்பப்தட்டு உள்பண. லபரய்றற்கு உட்தட்ட 

ஆண்டிற்குள் தற்தடி அலுனகங்கபறன் பசற்தரடு கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்ப தரக்கங்களப 

இனக்கரகக்பகரண்டு உள்பது.  

 றன அபளப் தறற்சறகள் ற்தம் றன அபளகள் ற்தம் ளதடரக்கல் தடரந் 

றகழ்ச்சறத்றட்டத்றளணப் தர்த்ற பசய்ல்.  

 அலுனர் குரத்றணளப் தறற்தறத்ல்.  

 ஆண்டில் தர்த்ற பசய் றர்தரர்க்கப்தட்ட றகழ்ச்சறத்றட்டங்கலக்குத் தளரண அளசத்ம் 

ற்தம் அளசர பங்களபக் கட்டிபலப்தற ததற தல்.  

 ங்கப்தட்ட அச றறத்றளண ஆண்டிற்குள் தர்த்ற பசய்ப்தட தண்டிரகக் கரப்தட்ட 

குநறப்தறட்ட தரக்கங்கலக்கரக ஈடுதடுத்ல்.   

 றளக்கபத்றன் அலுனர் குரத்றன் எலக்க பநறகளபப் ததணுல் ற்தம் னன்தைரற 

பரடர்தரண டடிக்ளககளப தற்பகரள்பல்.  

 றன அபளகள் பரறற்துளந சரர் ங்கபறன் றதரகம் ற்தம் ததணுல்.  

1.4. கடளப் பதரதப்தைக்கள் 

     தைறறல் கறப்தை சரர் றதரக ளனளப்தை என்நறளண ரதறத்து அளண ரடு தரகவும் ததற  

        தல். 
    சகன றறச்சட்டத் தளப்தரடுகலக்கரவும் றன அபளகள் தசளறளண ங்குல்.   

     ளதடரக்கல் ற்தம் அதறறதத்றத் றட்டங்கலக்குத் தளப்தடும் றரண எபறப்தடங்களப  

        ங்குல்.   

 தசற தளப்தரடுகலக்கரக தைறறல் தண்தை சரர்,பரணறப்பதரதள்கள் ற்தம் றதட  

        தறகலக்கரண ளதடங்களபத் ரரறத்ல் ற்தம் பபறறடல்.  

 தொல இனங்ளகத்ம் லப்தடும் ளகறல் தைறறல் கல்கள் கட்டளப்தை என்நறளணத்  

        ரரறத்ல்.  

 தொல இனங்ளகத்ம் லப்தடும் ளகறல்  தொளநரண ளகறல் கரறத் கல்கள் கட்டளப்தை  
        என்நறளணத் ரரறத்ல்.  

 சந்றரறகர தைளகப்தடங்கள் பரடர்தரண பரறதட்தத்றளணப் தன்தடுத்ற தைறறல் / கரறகள் 

பரடர்தரண கல்களபப் பதற்தக்பகரள்பல். 
 றன அபளகள் பரறற்துளநக்குத் தளரண ங்களப தொளநரண ளகறல் ததற தல்.  

 றளக்கபத்றன் தளப்தரடுகலக்கு அசறரண அலுனர் குரத்றணதக்குப் தறற்சற  

       அபறத்ல்.   

 அச றதணங்கலக்கு றன அபள டடிக்ளககள் பரடர்தரண ஆதனரசளணச் தசளகளப  

        ங்குல். 

 றளக்கபத்றன் அலுனர் குரத்றணதக்கு உரற தரலட்ளசகளப டரத்துல். 

 றன அபளகளப தற்பகரள்பல் ற்தம் ளதடரக்கல் ன்தற்நறற்கு உரற றடங்கள் 

பரடர்தரக தளப்தடக்கூடி ஆய்வுகளப டரத்துல். 

 1998ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இனக்க உரறத்துக்களபப் தறவு பசய்த்ம் சட்டத்றன் கலழ் றன அபள 

டடிக்ளககளப தற்பகரள்ற்கு றர்தரர்க்கும் தறவுபசய்துள்ப றன அபள 

உத்றதரகத்ர்கலக்கு ற்தக்பகரள்பப்தடும் சரன்நறழ்களப ங்குல்.  
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2.0 அலுனர் குரத்றன் எலங்களப்தைக் கட்டளப்தை  

றன அபளரபர் ரகம் அர்கள் றளக்கபத் ளனரக றளக்கபத்றன் கடளப் பதரதப்தறளண 

தற்பகரள்ற்குத் தளரண பசனரற்தளக ட்டத்றளணப் ததணுற்கரக பதரதப்தைக் 

கூததுடன்,அற்கரக தல்தத ட்டங்கபறலுள்ப அலுனர்கலக்கு ணது அறகரங்களப எப்தளடத்து உள்பரர்.   

(வு பசய்து தறன்ணறளப்தை 01 இளணப் தரர்க்கவும்)   
 

3.0 ணற ப தொகரளத்தும்  

 

2017 ஆம் ஆண்டில் றளக்கபத்றற்கு கலத குநறப்தறடப்தட்டுள்ப ளகறல் அலுனர்கள் 

இளத்துக்பகரள்பப்தட்டு உள்பணர்.  

 

தற இளத்துக்பகரள்பப்தட்ட 

அலுனர்கபறன் ண்றக்ளக 

அதறறதத்ற உத்றதரகத்ர் 24 

அ.தொ.உ.தச 10 

றன அபளகள் பபறக்கப உறரபர்  291 

றளக்கபத் பரறனரபர்கள் 10 
       

3.1 அலுனர் குரம்  

றளக்கபத்றன் அலுனர் குரம் பரடர்தரண பரத் கல்கலம் கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்பண. 

றளக்கபத்றன் உள்தப தல்தத தசளகபறல், அதறக்கப்தட்ட ஆபணறறணர் கடந் ஆண்டுகபறல் 

ததரன்தந லபரய்வு ஆண்டிலும் தற்நரக்குளநரகக் கரப்தட்டணர்.ணறதம் றட்டறடப்தட்ட தறகள் 

அவ்ரதந அச அதறறதத்ற டடிக்ளககள் ன்தண ஆம்தறக்கப்தட்டணரல் ற்தட்ட உடணடி ற்தம் தனறக 

தறகலம் சறங்கபறன் த்றறல் தர்த்ற பசய்ப்தட்டண.   

 

பரடரற

னக்கம் 

அதறக்கப்தட்ட 

தறகபறன் பதர்  

அத

றக்கப்

தட்ட 

தறக

ள் 

தொன்

ளண 

தடத்

றல் 

கரப்

தட்ட 

ண்ற

க்ளக 

ஏய்வு 

பதந

ல்கள்  
 

இடரற்நங்

கள் 

 

தற

ற

ளண 

றட்டு 

றனகற

ச்பச

ன்ந 

 



றத்

 

 

ளண

 

தறக

லக்கர

கச் 

பசன்ந 

ஆட்

தசர்ப்

தைக்க

ள் 

தற

த்ர்

வுகள் 

2017 

ஆண்

டில் 

இதந்

 

ண்

றக்

ளக 

 

பச

ன்ந 

 

ந் 

 

1.  றன அபளரபர் 

ரகம் 
01 01    

   
  01 

2.  தனறக  றன 

அபளரபர் 

ரகம்  

03 03 02   

   

 02 03 

3.  சறதஷ்ட தறற  றன 

அபளரபர் 

ரகம்  

05 05    

   

  05 

4.  தறற  றன 

அபளரபர் 

ரகம்/ ரகர    

றன அபளரபர் 

ரகம்   

15 15 02   

   

 02 15 

5.  சறதஷ்ட றன அபள 

அத்றட்சகர்  
60 57     

 
   57 

6.  றன அபள 

அத்றட்சகர் 
139 22 07   

   
 82 97 

7.  உற றன அபள 

அத்றட்சகர்/ றன 
850 849 15   

   
  834 
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அபளரபர்கள்/த

றலுர் றன 

அபளரபர்கள்   

 

8.  ளனள பரறதட்த 

ற்தம் றதரக 

உத்றதரகத்ர்  

01 0 01   

   

   0 

9.  ளதடங்கள் 

ரரறப்தை 

உத்றதரகத்ர்  

0 01    

   

  0 

10.  பரறதட்த றதரக 

உத்றதரகத்ர் 
45 26 04   

   
 01 23 

11.   சறதஷ்ட ளதடத் 

பரறதட்த அலுனர் 

– றதட குப்தை  

56 43 03   

   

   40 

12.  ளதடத் 

பரறதட்த அலுனர் 

I,II,III ற்தம் தறலுர் 

ம்   

574  379 07    06 

 

  03 366 

13.  பவ்தகட்டர் 01 01         01 

14.  எபறப்தடறனரபர்  01 0         0 

15.  சறதஷ்ட 

எபறப்தடறல் 

பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர்  

04 03 01   

   

  02 

16.  எபறப்தடறல் 

பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர் -I,II,III  

ற்தம் தறலுர் ம்   

26 21  01  

   

  22 

17.  சறதஷ்ட பரளனதூ 

எபறப்தடத் 

பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர் -  

01 01 01   

   

  0 

18.  பரளனதூ 

எபறப்தடத் 

பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர் -

I,II,III  ற்தம் 

தறலுர் ம்   

13 11 01   

   

  10 

19.  சறதஷ்ட றரண 

எபறப்தடங்கள் ற்தம் 

இசரண கூடத் 

பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர்  

01 01    

   

  01 

20.  சறதஷ்ட றரண 

எபறப்தடங்கள் ற்தம் 

இசரண கூடத் 

பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர் - 

I,II,III  ற்தம் 

தறலுர் ம்   

06 05    

   

  05 

21.  சறதஷ்ட லிதர 

பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர்  

03 01    

   

  01 

22.  லிதர பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர் -I,II,III  

ற்தம் தறலுர் ம்   

15 09    

   

  09 

23.  சறதஷ்ட ளதட 

ர் பரறதட்த 
01 0 0   

   
  0 
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உத்றதரகத்ர்  

24.  ளதட ர் 

பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர்  - I,II 

07 03    

   

  03 

25.  ததரக்குத்து 

உத்றதரகத்ர் 
01 0    

   
  0 

26.  
கல் பரறதட்த 

உறரபர்  
01 01    

   
  

01 

 

27.  றகழ்ச்சறத்றட்டத் 

ரரறப்தரபர் 111 
01 0    

   
  0 

28.  வு இக்குர் 01 01         01 

29.  சட்ட அலுனர் 01 01          01 

30.  சட்ட உறரபர் 02 0         0 

31.  கட்டிடங்கள் றதரகற 01 0         0 

32.  றன அபளகள் 

உதக 

பரறதட்தக் 

களனஞர் - (பரறவுத் 

ம்) 

02 01 01   

   

 01 02 

33.  றன அபளகள் 

உதக 

பரறதட்தக் 

களனஞர் - I,II,III 

15 05     

   

  01 04 

34.  ச்சு தளனப் 

பரறதட்தறனரபர்  

I,II 

09 03      

   

  03 

35.  எட்டும் களனஞர்கள் 01 01         01 

36.  உதகங்கள் 

பரறனரபர்கள் 
04 04    

   
  04 

37.  ரகண உறரபர் 07 06          06 

38.  ளதடங்களப 

பதரதத்துதர் ற்தம் 

தைத்கங்கள் கட்டுதர்  

04 03    

   

  03 

39.  ளதடங்களபப் 

தலதுதரர்ப்தர்  
07 02    

   
  02 

40.  ரத்ப் தணரக்கறப் 

பதரநறறனரபர்  
01 01    

   
  01 

41.  தசன்ரர்கள் 01 0         0 

42.  சுற்தனரத்துளந 

தங்கபரக்கபறன் 

பதரதப்தரபர்கள் 

05 04 0   

   

  04 

43.  இதட்டளந 

உறரபர்  
04 03    

   
  03 

44.  ததரட்தடரப்தறற 

இந்ற இக்குர்  
01 01    

   
  01 

45.  றளக்கபத்  

பரறனரபர்  
170 162 03   

12   
10   157 

46.  தரட்டரர் 

பரறதட்தறனரபர்  
02 01    

   
  01 

47.  வுக் குநறப்தைக்கள் 

இக்குர்  
01 01    

   
  01 

48.  த.ற.அ.ர (ணற 

பங்கள் ற்தம் 

றதரகம்) இ.ற.தச 

(றதட)  

01 01    

   

  01 

49.  சற.தற.ற.அ.ர 

(றதரகம்) இ.ற.தச.1 
01 01    

   
  01 
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50.  தறறப் தறப்தரபர் 

(றதரகம்) / உறப் 

தறப்தரபர் 

(றதரகம்) 

இ.ற.தச..11/111 

02 01    

   

  01 

51.  தறப்தரபர் (றற) 

இ.ற.தச. I  
01 01    

   
 01 01 

52.  தறப்தரபர் (றற) 

இ.ற.தச 11/111 
12 09  01  01 

   
 09 10 

53.  உள்பக 

கக்கரய்ரபர் 

இ.ற.தச. I 

01 01    

   

 01 01 

54.  பரறபதர்ப்தரபர் 04 01         01 

55.  பரற பதர்ப்தை 

உறரபர் 
01 0    

   
  0 

56.  றதரக 

உத்றதரகத்ர் 
01 0    

   
  0 

57.  அ.தொ.உ.தச.  I/11/111 488 406 15 56 43 03   10 08 393 

58.  அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர்  

(111) 

166 106  01 02 

06   

24  125 

59.  உறப் தறப்தரபர் 

(கல்கள் ற்தம் 

பரடர்தரடல் 

பரறதட்தம்)  

01 0    

   

01  01 

60.  கல்கள் ற்தம் 

பரடர்தரடல் 

பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர் 

08 08  01  

   

  07 

61.  கல்கள் ற்தம் 

பரடர்தரடல் 

பரறதட்த 

உறரபர் 

22 18  01  

   

  17 

62.  இளந் சரறகள் 

தசள –றதட                  

I/11/111/ 

319 269 11 22 31 

02 01  

 04 193 

63.  அலுனகப் 

தறரபர் தசள 
I/11/111 

207 135 04 04 09 
   

  135 

64.  றன அபளகள் 

பபறக்கப 

உறரபர் ம் 1, 

11, 111  

4154 3289 168   

   

291  3412 

65.  fzdp Kiwik 
,af;Feh; 

02          0 
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3.2 இடரற்நங்கள்  
 

 றளக்கப தசளகலக்கு உரற சறதஷ்ட தறற றன அபள ஆளரபர் ரகங்கள்,ரகர றன அபள 

ஆளரபர் ரகங்கள்,ரகர றன அபள ஆளரபர் ரகங்கள்,தறற றன அபள ஆளரபர் 

ரகங்கள்,சறதஷ்ட றன அபள அத்றட்சகர்கள்,றன அபள அத்றட்சகர்கள்,அசரங்க றன 

அபளரபர்கள், பரறதட்த ற்தம் றதரக உத்றதரகத்ர்கள்,ளதட பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர்கள்,றன அபளகள் பபறக்கப உறரபர்கள் ற்தம் றளக்கபத் பரறனரபர்கள் 

ஆகறதரர்கபறன் தடரந் இடரற்நங்கள் உரற பசனரற்தளக ளடதொளநக்கு அள தற்பகரள்பப்தட்டு 

உள்பதுடன், இளந் தசளகலக்கு உரற அலுனர்கபறன் தடரந் இடரற்நங்கள் றளக்கபத்றன் 

உள்தப ற்தம் இளந் தசளகள் இடரற்நக் கட்டளபகலக்கும் ற்த ளடதொளநப்தடுத்ப்தட்டது.     
 

,இ.க.தசளறன் எதர்,அசரங்க தொகரளத்து உறரபர் உத்றதரகத்ர் 56 ததர்,அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர் எதர்,கல்கள் ற்தம் பரடர்தரடல் பரறதட்த உத்றதரகத்ர் 01, கல்கள் ற்தம் 

பரடர்தரடல் பரறதட்த உறரபர் 01, இளந் சரறகள் தசளறன் 22  ததர் ற்தம் அலுனகப் 

தறரபர் தசளறன் 04 ததர் றளக்கபத்றற்கு பபறத இடரற்நம் பதற்த பசன்நதுடன், கக்கரபர் 

எதர்,அசரங்க தொகரளத்து உறரபர் தசளறன் 43 ததர்,அதறறதத்ற உத்றதரகத்ர்கள் இண்டு 

ததர்,இளந் சரறகள் தசளறன் 31 ததர் ற்தம் அலுனகப் தறரபர் தசளறன் 09 ததர் 

றளக்கபத்றற்கு இடரற்நம் பதற்த ந்துள்பணர்.  

 
அவ்ரதந,ளதட பரறதட்த உத்றதரகத்ர்கள் 06 ததர் ற்தம் றளக்கபத் பரறனரபர்கள் 12 ததர் 

தறள றட்டு றனகறச் பசன்தள்பணர். 
        
2017 ஆம் ஆண்டில் அசரங்க தொகரளத்து உறரபர் தசளறலுள்ப உத்றதரகத்ர்கள் 10 

ததர்,அதறறதத்ற உத்றதரகத்ர்கள் 24 ததர்,றன அபள பபறக்கப உறரபர்கள் 291 ததர்,றளக்கபத் 

பரறனரபர்கள் 10 ததர் ற்தம் கல்கள் ற்தம் பரடர்தரடல் பரறதட்த உறப் தறப்தரபர் எதர் 

ஆகறதரர் இளத்துக்பகரள்பப்தட்டு உள்பணர். 
 

3.3 ரதண டடிக்ளககள்  
 

பததம்தரனரண தசளகபறல் உரற ஆபணறறணர் லபரய்றற்கு உட்தட்ட ஆண்டில் இல்னரறதந்ததரதும், 

றட்டறடப்தட்ட இனக்குகளப பற்நறகரகப் தர்த்ற பசய்ற்கரக தளரண பசற்தரடுகள் தர்த்ற 

பசய்ப்தட்டு உள்பண.  
 

 

 

பரடரற 

னக்கம்  
றதங்கள் 

தொன்ளண தடம் - 2016 ற்ததரள தடம் - 2017 

கறளடக்கப் 

பதற்ந 

ண்றக்ளக 

அதறக் 

கப்தட்ட 

ஞ்சற 

ண்றக்ளக 

கறளடக்கப் 

பதற்ந 

ண்றக்ளக 

அதறக் 

கப்தட்ட 

ஞ்சற 

ண்றக்ளக 

1 தசளக்கரண 

ஆட்தசர்ப்தைக்கள் 
605 296 309 318 296 331 

2 றசரள 

டரத்துல் 
121 121 0 1 1 0 

3 தர்தொகப் தரலட்ளச 

டரத்துல் 
72 71 1 9 9 1 

4 தசளறளண 

உதறப்தடுத்ல்  
182 105 77 361 410 28 

5 தறத்ர்வு  555 547 8 281 269 20 
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றசரளகளப டரத்துற்கரக வுபசய்து 12.0 தந்றறளணப் தரர்க்கவும்  
 

பபறரட்டு தைனளப் தரறசறல்கலக்கரக  வுபசய்து 3.4  தந்றறளணப் தரர்க்கவும் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 சம்தப 

ற்நங்களப 

பசலுத்துல்  
2377 2109 268 2730 2377 621 

7 தசளறளண 

லடித்ல்  
02 02 0 0 0 0 

8 ஆட்தசர்ப்தை 

ளடதொளநகளபத் 

ரரறத்ல்  

01 01 0 02 01 01 

9 தசளள றட்டு 

றனகறச்பசல்னல் 
42 41 01 37 37 01 

10 தசளறளண 

இளடறதத்துல்  
01 01 0 03 02 01 

11 லண்டும் 

தசளறல் 

அர்த்துல்  

13 12 01 04 03 02 

12 எலக்கரற்த 

றசரள 
0 0 0 0 0 0 

13 பபறரட்டு 

றடுதொளநகளப 

அதறத்ல்  

76 76 0 110 110 0 

14 பபறரட்டுப் 

தைனளப்தரறசறல்  
1 1 0 0 0 0 

15 அளச்சள 

றஞ்ஞரதணங்கள்  
0 0 0 0 0 0 

16 தறளகளப 

ஆம்தறத்ல்  
73 73 0 0 0 0 

17 தறள 

றடுறப்தைக்கள்  
6 5 1 53 1 53 

18 கடன் 

அதறத்ல்கள் 

பசரத்துக்கள்  

32 32 0 42 42 0 
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3.4 ணற ப அதறறதத்ற  

 
பபறரட்டுப் தறற்சறகலக்கரக கறளடக்கப்பதற்ந 20 ரய்ப்தைக்கபறல் 18 ரய்ப்தைக்கள் றகவும் குதகற கரன 

ரய்ப்தைக்கபரகக் கரப்தட்டண. அவ்ரதந உள்ரட்டு ரலறறல் 33 தறற்சற ரய்ப்தைக்கலக்கரக 93 அலுனர்கள் 

தங்குதற்நச் பசய்ப்தட்டணர். அவ்ரதந றளக்கபத்றணரதனத ற்தரடு பசய்ப்தட்ட பசனர்வுகள் 

ற்தம் 10 அநறவூட்டும் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ன்தண டரத்ப்தட்டுள்பண. அற்கரக 2014 அலுனர்கள் 

தங்குதற்நச் பசய்ப்தட்டணர்.   
 

உள்ரட்டுப் தறற்சற- குதகறகரன  

 

 

இனக்

கம் 

தரடபநறறன் றதங்கள் றதணம் 
தங்குதற்நற 

ங்கள் 

அலுனர்

கபறன் 

ண்றக்

ளக 

01 றளனரண பசரத்துக்கபறன் கக்கரய்வு  ப்பக் றதணம் அ.தொ.உ 02 

02 
தசற றர்ரறப்தைக்கபறன்ததரது லம் 

பதரதுரண தறச்சறளணகள்  
CIDA 

சற.தற.ற.அ.ர/சட்ட 

அலுனர்  

 

02 

03 ணற ம்தறக்ளக பரடர்தரண றரறவுள  

ணற பங்களப 

அதறறதத்ற பசய்த்ம் 

இனங்ளக தசற 

சளத  

சற.ற.அ.அ/ 

பர.த.உ 
02 

04 
அலுனக உதகங்கள் பரடர்தரண 
றதரகம்   SDFL அ.தொ.உ. 03 

05 
தறத்றதக தகரப்தை என்நறளணப் ததற 

தல்  
SDFL அ.தொ.உ. 02 

06 
Lecture on Enhancement of accounting 
skills of the public sector 

தசற பகரள்ளககள் 

ற்தம் 

பதரதபரர 

அலுல்கள் 

அளச்சு  

தறப்தரபர் (றற)/ 

உ.தறப்தரபர் றற 

(தல்)  

02 

07 

அளச்சள றஞ்ஞரதணத்றளணத் 

ரரறத்ல் ற்தம் சர்ப்தறத்ல் 

பரடர்தரண பசனர்வு  

SDFL 
தறப்தரபர் றற / 

சற.ற.அ.அ.  
05 

08 
ரகண தொகரளத்தும் பரடர்தரண 

பசனர்வு (Vehicle fleet management) 
ப்பக் றதணம்   சற.ற.அ.அ.  01 

09 
அச அலுனர்கபறன் தொற்தக் 

கக்குகளபத் ரரறத்ல்  
SDFL அ.தொ.உ. 02 

10 
கல் பரறதட்த பததளக 

தொகரளத்தும் பரடர்தரண பசனர்வு  

Distance Learning 
Centre LTD 

சற.ற.அ.அ. 01 

11 

கறணற ப்தடுத்ப்தட்ட அச 

ஊறர்கபறன் சம்தபப் தட்டில் 

கட்டளப்தை  

MILODA அ.தொ.உ. 01 

12 
அச பசரத்துக்கபறன் தரறப்தைக்கள் ற்தம் 

ட்டங்கள்  
ப்பக் றதணம்   

சற.தற.ற.அ.ர./உற

ப் தறப்தரபர்(றற)  

 

02 

13 
றரதரங்கலக்கரண டிஜறடல் 

தளரறல் பரடர்தரண கதத்ங்கு  

இனங்ளக ற்தற 

அதறறதத்றச் சளத  

சற.ற.அ.அ../ 

உறப் 

தறப்தரபர் 

(.பர)  

03 
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14 Workshops in ICTer Conference 2017 
பகரலம்தைப் 

தல்களனக்ககம்  
.பர.உ. 01 

15 

கக்கரய்வு றசரளகள் ற்தம் 

பசனரற்தளகக் கக்கரய்வு 

பரடர்தரண பசனர்வு  

ப்பக் றதணம் சற.ற.அ.அ. 01 

16 
ளசதர் தரதுகரப்தை பரடர்தரண 

தகரட்தரடுகள்  
ICTA .பர.உ. 01 

17 
ல்னரட்சற ற்தம் அச தசளறன் 

கறதரகம் பரடர்தரண றரறவுள  

தசற ணற 

பங்கபறன் 

அதறறதத்றறளண 

தற்பகரள்லம் 

தசற சளத  

சற.ற.அ.அ./ற.அ.அ.  02 

18 
ஆட்தசர்ப்தை ளடதொளந பரடர்தரண 

பசனர்வு  
SDFL அ.தொ.உ. 01 

19 
ளசதர் தரதுகரப்தைக் கனந்துளரடல் 

பரடர்தரண றரறவுள  

தசற ணற 

பங்களப 

அதறறதத்ற பசய்த்ம் 

தசற சளத  

உறப் 

தறப்தரபர் 

(.பர)/.பர.உ.  

02 

20 

அச துளநக்கு றளபறநதளட 

பசனரற்தளக தொளநகளப அநறதொகம் 

பசய்ல் பரடர்தரண றரறவுள  

 தசற ணற 

பங்களப 

அதறறதத்ற பசய்த்ம் 

தசற சளத 

உறப் தறப்தரர் 

(றதரகம்) 
01 

21 
சறதஷ்ட தொகரளரபர்கலக்கரண 

பதரதுப் ததச்சு ஆற்நல்  
SLIDA பர.த.உ 02 

22 றளனத றப்தேடு SLIDA சற.ற.அ.அ. 01 

23 றதரகறகலக்கரண சட்டங்கள்  SLIDA சற.ற.அ.அ.  01 

24 
றற சரர தொகரளரபர்கலக்கரண 

அச றற தொகரளத்தும்  
SLIDA சற.ற.அ.அ.  01 

25 அச பததளககபறன் அடிப்தளட  SLIDA 
சற.ற.அ.அ./ ற.அ.அ. 
/ பர.த.உ 

04 

26 
லர்ரணம் தற்பகரள்தர்கலக்கரண 

பன் றநன்கள்  
SLIDA சற.ற.அ.அ. 02 

27 இனத்றணறல் அசு ற்தம் தரதுகரப்தை  SLIDA சற.ற.அ.அ. 01 
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லண்ட கரன தரடபநறகள்  

இனக்

கம் 
தரடபநறறன் றதங்கள் றதணம் 

தங்குதற்நற 

ங்கள் 

அலுனர்

கபறன் 

ண்றக்

ளக 

01 ஜரர தறற்சற றகழ்ச்சறத்றட்டம்  SLIIT 

த. ற.அ./        

அ. ற.அ./ 

.பர.உ/ற.எ

.இ.பர.உ/  

20 

02 Postgree SQL + QGIS  றகழ்ச்சறத்றட்டம்  
  பகரலம்தை 

தல்களனக்ககம்  

த. ற.அ./ அ. 

ற.அ./ 

.பர.உ./I.C. 

பர.உ./. 

20 

03 G.I.S. தரடபநற 
பகரலம்தை 

தல்களனக்ககம் 
ற.அ.அ. 01 

04 
கபஞ்சறப்தடுத்ல் பரடர்தரண சரன்நறழ் 

தரடபநற  

றர்ரறப்தைக்கள் 

ற்தம் இந்ற 

உதக தறற்சற 

றளனம்  

அ.தொ.உ. 01 

05 
எப்தந்ங்கள் ற்தம் பததளக தொகரளத்தும் 

பரடர்தரண உர் சரன்நறழ் தரடபநற  
CIDA சற.ற.அ.அ. 01 

06 
அச பததளககள் ற்தம் எப்தந் றதரகம் 

பரடர்தரண உர் சரன்நறழ் தரடபநற  
SLIDA சற.ற.அ.அ. 01 

 

றன அபளகள் றளக்கபத்றணரல் ற்தரடு பசய்ப்தட்ட பசனர்வுகள்  

இனக்

கம் 
தரடபநறறன் றதம் தங்குதற்நற ங்கள் 

அலுனர்

கபறன் 

ண்றக்

ளக 

01 
கக்கரய்வு டடிக்ளககள் பரடர்தரண 

பசனர்வு  

த.ற.அ.ர/சற.தற.ற.அ.ர/தற.ற.அ.ர/ர.

ற.அ.ர/சற.ற.அ.அ.  
123 

02 

தறம் சற கரறத்துண்டுகபறன் 

ளனளப்தை ற்தம் கல்களப 

அநறந்துபகரள்லம் சட்டம் பரடர்தரண 

பசனர்வு  

ற.அ.ர/த.ற.அ.ர/சற.தற.ற.அ.ர/தற.ற.அ

.ர/ர.ற.அ.ர/சற.ற.அ.அ./உ.தறப்தரப

ர் (றற)  

92 

03 
சம்தபங்கள் ற்தம் சம்தப ரற்நங்களபத் 

ரரறக்கும் பசனர்வு  

சற.தற.ற.அ.ர (றதரகம்)/உ.தறப்தரபர் 

(றதரகம்)/அதற.உத்றதரகத்ர்/அ.தொ.உ.  

 

63 

04 சறகரஸ் பரடர்தரண பசனர்வு  

தறப்தரபர் (றற)/உ.தறப்தரபர்(றற) 

/D.O./ 

அ.தொ.உ 

49 

05 
எலக்கரற்த ளடதொளந பரடர்தரண 

பசனர்வு  

த.ற.அ.ர/தறப்தரபர்(றற)/சற.தற.ற.அ.

ர/தற.ற.அ.ர/ர.ற.அ.ர/சற.ற.அ.அ./உ.

தறப்தரபர் (றற)  

74 

06 ளதடரக்கல் பரடர்தரண பசனர்வு  

.பர.உ/ற.எ.இ.பர.உ/தை.பர.உ./  

பரளனதூ எபறப்தட பர.உ. 

 

102 
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இற்கு தனறகரக பபறக்கப அலுனக உத்றதரகத்ர்கள் ற்தம் ஆம்த த்றலுள்ப அலுனர் குரம் 

ஆகறதரரறற்கு தறற்சற ங்குற்கரக ரகர ட்டத்றல் தறற்சறச் பசனர்வுகள் டரத்ப்தட்டு உள்பண.  

இனக்கம் தரடபநறறன் றதம் தங்குதற்நற ங்கள் 
அலுனர்கபறன் 

ண்றக்ளக 

01 

Hurims, Srims வுகள் 

கட்டளப்தறன் தரளண 

ற்தம் லறன்ந றன 

அபளகள் பரடர்தரக 

அநறவூட்டல்  

அ. ற.அ 

691 

02 

ளதடங்களப 

இற்ளநப்தடுத்ல் ற்தம் 

அதணரடு இளந்துள்ப 

கடளகள் பரடர்தரக 

அநறவூட்டல்  

.பர.உ.  

280 

03 

தறரண றன அபளகள் 

பபறக்கப உறரபர்கபறன் 

கடளகள் ற்தம் 

பதரதப்தைக்கள் பரடர்தரக 

அநறவூட்டல்  

தற.ற.அ.ப.உ.  

270 

04 
அச அலுனர்கபறன் 

டத்ளகள் ற்தம் எலக்கரற்த 

பரடர்தரக அநறவூட்டல்  

ற.பர/அ.த.  

270 

 

பபறரட்டுப் தறற்சறகள் ற்தம் பசனர்வுகள்  

 

இன

க்கம் 
பதர் தற 

பசனர்வுகள்/தற

ற்சறறன் றதங்கள்  

 

ரடு 

உரற கரனப்தகுற 

பரடக்கம் ள 

1. றத.டீ.ன்.டீ.பயட்டிரச்சற  சற.தற.ற.அ.ர. தைறச்சரறறல் 

றண்பபற கல் 

பரறதட்த 

தன்தரட்டிற்கரக 

சலணரறன் சந்றரறகர 

வுகள் 

தரறரற்நம்  

சலணர சணரற  4 
சணரற 

7  - 2. றத.தக.ஆர்.சத்  சற.ற.அ.அ.  

3. றத.தற.ம்.தற.உகரந்  ற.அ.ர  

இந்ற றன 

அபளகபறற்கு 

250 ஆது ஆண்டு 

தர்த்றறளண 

தொன்ணறட்டு  

றளணவு றர  

இந்றர சணரற 23 
சணரற 

25 

4. றத.ஸ்.தே.னங்கரசந்ற  அ. ற.அ 

JICA இளபஞர் 

ளனளத்துப் 

தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம்-

2016 அணர்த் 

தொகரளத்தும்  

ப்தரன் சணரற30 
பதப்

ரற 17 

5. றத.ம்.ன்.அசறரற  சற.ற.அ.அ. 
றர்கரன க 

குலம்  
சலணர த 10 த 12 

6. றத.ஏ.டதறள்த்.ஜல.சுணறல்  

சற.ற.அ.அ. 

Kari சர்தச 

றண்பபற சரர் 

தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம்  

பகரரற

ர 
த 7 த 14 

7. றதற.தற..ரல.ஸ்.பததர  
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8. றத.ஸ்.தற.டீ.தஜ.ரம்ததக  
த.ற.அ.ர. 

(பபறக்கப)  

2017 ESRI 

தரறசலலிப்தை 

சம்தபணம்  

க்கற 

இரச்சற

ம்  

தளன 8 
தளன 

14 

9. றத..ஸ்.சறரறர்ண  

அ. ற.அ 

றன அபளகள் 

ற்தம் 

ளதடரக்கல் 

ன்தற்நறன் 

றர்கரன ரர்க்கம்  

தனசற

ர  
ஆகஸ்ட் 6 

ஆகஸ்ட்  

18 10. பசல்ற.ஆர்.துங்க 

11. 
பசல்ற.டதறள்த்.ற.ன். 

சுர்ணற  

பரளனதூ 

எபறப்தடத் 

பரறதட்த 

உத்றதரகத்

ர்  

22 ஆது 

பரளனதூ 

எபறப்தட தட்டப் 

தறன் தடிப்தைக் 

கற்ளக பநறகள்  

இந்றர 
2017/07/0

1 

2018/03

/31 

12. றத.ஸ்.ம்.தற.தற.சங்கக்கர  த.ற.அ.ர.(

த்ற)  

தைறச்சரறறல் 

றண்பபற கல் 

தொகரளத்தும் 

பரடர்தரண 

க்கற ரடுகள் 

சளதறன் 

றதைர்கள் 

குலறன் 7 ஆது 

கூட்டத்பரடர்  

றத்தர

ர்க் 

தளன31 ஆகஸ்ட் 

4 

13. றத.தற.ம்.தற.உகரந்  ற.அ.ர.  கரற 

அநறக்ளககபறன் 

தொகரளத்தும் 

ற்தம் கல் 

கட்டளப்தை  

பரடர்தரண 

பசனர்வு  

ரய்னர

ந்து  

தன் 12 தன் 13 

14. றத.டதறள்த்.ஸ்.ல்.சல. 

பததர  

சற.ற.அ.அ. UAV தறற்சற இந்றர தன் 12 தன் 16 

15. றத.தக.டீ.பதகும் சரந்  தற.ற.அ.ர. Smart 

தைறச்சரறறல் 

றண்பபற Expo 

2017 

பகரரற

ர 

ஆகஸ்ட் 

30 

பசப்பம்

தர் 1 

16. றத.தற.ம்.தற.உகரந் ற.அ.ர. CRS கதத்ங்கு இந்றர எற்தநரதர் 

23 

எற்தநர

தர் 27 

17. றதற..ல்.ஸ்.சல. 

பதததர  

சற.தற.ற.அ.ர. அவுஸ்றதலிர 

ங்கும் 

தைனளப்தரறசறல்  

அவுஸ்ற

தலிர  

பம்தர் 

12 

டிசம்தர் 9 

18. றதற.டதறள்த்.ம்.ஸ்.டதறள்

த். ரக  

அ. ற.அ 

19. றத.ஜல.டதறள்த்.சந்றத்ண  சற.ற.அ.அ. தைறச்சரறறல் 

றண்பபற கல் 

தொகரளத்துத்றற்

கரண சட்ட 
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3.5  கல் பரறதட்தம் 
பதரதுக்கலக்கு கரறகள் பரடர்தரண கல்களப இளத்பத்றன் ஊடரக  பதற்தக்பகரள்பல் ற்தம் 

பதரதுக்கள் ட்தைச் தசள என்நறளண ங்குல் ன்தற்நறற்கரக றதரக டடிக்ளககலக்கு 

உறச்தசள என்நரகவும் ணறப தொகரளத்தும், வுகளபக் கபஞ்சறப்தடுத்ல்,கல்களப 

றளரகவும் ற்தம் தொளநரகவும் பதற்தக்பகரள்பல் ன்தற்நறற்கரகவும் கல் பரறதட்தம் 

றதொம் தன்தடுத்ப்தட்டதுடன் இளத்பத் பரடர்தைகள் ற்தம் றன்ணஞ்சல் ததரன்ந 

றதத்றளடந் பரடர்தரடல் தொளநகலம் இற்கரக தன்தடுத்ப்தட்டு உள்பது. 2017 ஆம் ஆண்டில் 

கல் பரறதட்தப் தறரறறணரல் ரரறக்கப்தட்ட வுக் கட்டளப்தைக்கள் ற்தம் பன்பதரதட்கள் 

பரடர்தரண கல்கள் கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்பண. 

 

Geo Sri Lanka 

கரறத் கல் கட்டளப்தைக்கள் ற்தம் ததகரபத் கல்கள் வுக் கட்டளப்தைக்கள் ன்தற்நறன்  

உறத்டன் பதரதுக்கலக்கு கரறத் கல்களபத்ம் ற்தம் தைறறல் கல்களபத்ம் 

இளத்பத்றன் ஊடரக ங்கும் தசளகலக்கரக Geo Sri Lanka இளத்பம் 

(http;//www.survey.gov.lk/nsdi) றர்ரறக்கப்தட்டு உள்பது.  

1. கரறத் கல்கள் (Land Information System) 

ற்ததரது து றளக்கபத்றடம் உள்ப சகன கரறகபறணதும் கல்களப பரடர்தைதடுத்ற இது 

கட்டிபலப்தப்தட்டு உள்பதுடன் பதரதுக்கலக்கு றளரகவும் ற்தம் இனகுரகவும் து 

கரறகபறன் றதத்றளணப் பதற்தக்பகரள்ற்கரண சறகள் பசய்துபகரடுக்கப்தட்டு உள்பது. 

இதெடரக கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்ப தசளகள் ற்தம் சறகளபப் பதற்தக்பகரள்ப தொடித்ம்.  

 ளதட அபளகபறன் உறத்டன் பதற்தக்பகரள்பப்தட்ட வுகள் 

 உரறத்துச் சரன்நறழ் தத்றங்கள் ங்கப்தட்டு உள்ப கரறத் துண்டுகபறன் உரறத்துச் 

சரன்நறழ் இனக்கம், றனத்றன் அபவு ற்தம் உரறத்ரபரறன் பதர் ஆகற கல்களபத்ம் 

பதற்தக்பகரள்ப தொடித்ம். 

 ரட்டம்,தறதச பசனரபர் தறரறவு,கறர அலுனர் தறரறவு,ளதட இனக்கம்,கரறத்துண்டு 

இனக்கம்,உரறள (அச / ணறரர்) ற்தம் றனத்றன் அபவு ன்தற்நறற்கு ற்த தடல்களப 

தற்பகரள்பனரம்.  

 எபறப்தட  அபளகலக்கு ற்தைளட வுகள் 

 பதரதுக்கலக்கு ரட்டம்,ளதட ளக,ளதட இனக்கம் ற்தம் கரறத்துண்டு 

இனக்கம்,உரறத்து (அச ற்தம் ளண) ற்தம் றனத்றன் அபவு ன்தற்நறற்கு ற்த றறச் 

சட்ட ளதடங்களபத் தடிப் பதற்தக்பகரள்ப தொடித்ம். 

 கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பற பரடர்தரண கல்கள் 

 றளக்கபத்றணரல் ரதறக்கப்தட்டு உள்ப றதரகப் தைள்பறகபறன் தறரறவு இனக்கம் ற்தம் 

அற்குரற அண்பரண குநறப்தைக்களபப் பதற்தக்பகரள்லம் ஆற்நல். 

 கரறத்துண்டுகபறன் இளளப்தைக்கலக்கு உரற வுகள் 

 இனக்கம் சரர் வுகபரக உதரக்கப்தட்டு உள்ப றன அபளகள் றளக்கபத்றணரல் 

ரரறக்கப்தட்டு உள்ப தள றறச் சட்ட ளதடங்கபறன் கல்களப 

ரட்டம்,தறதச பசனரபர் தறரறவு,கறர அலுனர் தறரறவு,ளதட ளக ற்தம் 

கரறத்துண்டு இனக்கம்,கரறப் தரறதரனணம்,உரறள (அச /ணறரர்) ற்தம் றனத்றன் 

அபவு ன்தற்நறற்கு ற்த தடலிளண தற்பகரள்ப தொடித்ம். 

 தொலீட்டரபர்கபறன் றகரட்டல் (Investor’s Guide For Reserves)  

தறர் அலுனகத்றன் தகரரறக்ளகறன் அடிப்தளடறல் ரரறக்கப்தட்ட இந் வுக் 

கட்டளப்தறன் தோனம் தொலீட்டரபர்கலக்கு ரம் தொலீடு பசய் றர்தரர்க்கும் கரற 

அசறன் எதுக்கு,ணம், பரல்பதரதள் தரதுகரப்தை இடங்கள், 

லர்த்தக்கங்கள்,கடற்களதர தரதுகரப்தை னங்கள் ன்தற்நறல் 

உள்படக்கப்தடுகறன்நர ன்தளணக் கண்டநறந்துபகரள்ப தொடித்ம். இற்கரக கரற 
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அளந்துள்ப இடத்றன் தறரறவு இனக்கம் அல்னது உரற KML இளணப் தன்தடுத் 

தொடித்ம்.  

2. தைறறல் கல்கள் (Geo – Spatial Data Service and Metadata Service) 

  பதரதுக்கலக்கு றளணத்றநணரண க்கள் ட்தைச் தசள என்நறளண ங்கும் தரக்கறல் 

றன அபளரணர் ரக அலுனகத்றற்கு சதோகபறக்கரல் வீட்டில் இதந்துபகரண்தட 

இளத்பத்றன் ஊடரக தணரபறகலக்குத் தளரண கல்களபப் 

பதற்தக்பகரள்ற்கு தற்தடி வுக் கட்டளப்தறன் தோனம் சறகள் 

பசய்துபகரடுக்கப்தட்டு உள்பண. இன் தோனம் வுகலக்குரற அடிப்தளடத் கல்கள், 

வுகள் ன்தற்நறற்கரண பகரள்ளககள் ற்தம் றளன தக்கள் பரடர்தரண 

கல்களபத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் ஆற்நலும் உள்பது.  

 10K,50K Data Tiles 

 

இங்கு 10K ற்தம் 50K இனக்கங்கபறணரனரண வுகலக்கு உரற தத்றங்கபறல் தத்ற 

இனக்கம்,ரகரம்,ரட்டம்,தறதச பசனரபர் தறரறவு ற்தம் இடத்றன் பதர் 

ன்தற்நறளண கண்டநறந்துபகரள்ப தொடித்ம். 

 LIDAR Data 

இதெடரக LIDAR Data கரப்தடும் தறதசங்கள் ற்தம் அற்குரற 10K தத்றங்கபறன் 

தத்ற இனக்கம்,ரகரம்,ரட்டம்,தறதச பசனரபர் தறரறவு ற்தம் கறர அலுனர் 

தறரறறன் பதர் ன்தற்நறளண கண்டநறந்துபகரள்ப தொடித்ம். 

 

றன அபளரபர் ரகத்றன் அலுனக பரகத்றற்கு தைற கறணற ளனளப்தைக் 

கட்டளப்தை என்நறளணத் ரதறத்ல் 

 

றன அபளரபர் ரக அலுனண பரகத்றற்கு தைற கறணற ளனளப்தைக் 

கட்டளப்தை என்நறளண றதறதுடன் இளத்ப சறகளபப் 

பதற்தக்பகரள்ற்கரக Wi – Fi Access Points 28 உம் கறணறகள் ற்தம் அச்சுப் 

பதரநறகள் 545 உம் இந் ளனளப்தைடன் பரடர்தைதடுத்ப்தட்டுள்பது. 

 

இன் தோனம் பதரதுக்கலக்கு றளணத்றநதளட தசள என்நறளண ங்குற்கரக 

கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்ப சறகள் ங்கப்தட்டு உள்பண.  

 

1. றன அபளரபர் ரக அலுனக பரகத்றன் சகன கறணறகலக்கும் 15 Mbps 

தகத்றளணக் பகரண்ட இளத்ப சறகள் ங்கப்தட்டு உள்பது.இன் தோனம் 

தறரறவுகலக்குள் ற்தம் தறரறவுகலக்கு இளடறல் வுகள் தரறரற்நத்றளண 

றளணத்றநதடன் தற்பகரள்ப இலுரல் 

2. தற்தடி ளனளப்தைடன் பரடர்தரண ந்பரத கறணறறளணத்ம் ந்பரத அச்சுப் 

பதரநறத்டதம் பரடர்தைதடுத் தொடித்ரளகறணரல் றன அபளரபர் ரக 

அலுனகத்றல் உள்ப ளதக்கப்தட்ட பங்கபறல் இதந்து கூடுனரண தசள 

என்நறளணப் பதற்தக்பகரள்லம் ஆற்நல் கறளடத்ல்.  

3. ளனளப்தைடன் பரடர்தைதடுத்ப்தட்டு உள்ப கறணறகபறல் பன்பதரதட்கபறன் 

குளநதரடுகளப அளடரபங்கரல் ற்தம் லர்த்து ளத்ல்,பசற்தரட்டுக் 

கட்டளப்தறளண இற்ளநப்தடுத்ல் ன்தற்நறளண கல் பரறதட்தப் 
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தறரறறலிதந்துபகரண்தட தற்பகரள்ப தொடித்ரளகறணரல் கல் பரறதட்தப் தறரறறற்கு 

றளணத்றநதளட தசள என்நறளண ங்குற்கு ஆற்நல் கறளடத்ல்.  

4. றன அபளரபர் ரக அலுனகத்றல் உள்ப சகன கறணறகபறலும் உள்படக்கப்தட்டு 

உள்ப Kaspersky Anti – Virus பன்பதரதள் கல் பரறதட்தப் தறரறறன் தோனம் 

இற்ளநப்தடுத்ல் ற்தம் உரற த அட்டளக்கு ற்த  பசய்ற்கு ஆற்நல் 

கறளடப்தணரல் சகன கறணறகபறலும் உள்படக்கப்தட்டு உள்ப வுக் கட்டளப்தைக்கபறன் 

தரதுகரப்தறளண உதறப்தடுத்ல். 

5. கல் பரறதட்தப் தறரறறன் தோனம் எவ்பரத தறரறவுகலக்கும் உரற கடள 

டடிக்ளககலக்குத் தளரண இளத்ப சறகளப பவ்தநரக ங்குற்கு 

இலுரல் ற்தம் இளத்பத்றளணப் தன்தடுத்துளணக் கட்டுப்தடுத்தும் ஆற்நல் 

கரப்தடல்.  

6. கடள டடிக்ளககலக்கரக எவ்பரத தறரறவுகலக்கு இளடறலும் தரறரந தண்டி 

ற்தடும் வுத் கல்களப பரறதட்தப் தறரறறல் கபஞ்சறப்தடுத்தும் ஆற்நல் 

கரப்தடல். 

 

தற்தடி ளனளப்தைக் கட்டளப்தறளணப் தன்தடுத்ல் ற்தம் பதற்தக்பகரள்பக் கூடி சறகள் 

பரடர்தரண றபக்கம் என்நறளண ங்குல் ன்தற்நறற்கரக 08 அநறவூட்டும் பசனர்வுகளப 

டரத்துன் தோனம் 322 அலுனர்கள் அநறறளணப் பதற்தக்பகரண்டள. 

 

File Sharing System (SGO Share) 

றன அபளரபர் ரகத்றன் அலுனக பரகத்றல் ரதறக்கப்தட்டு உள்ப தைற கறணற 

ளனளப்தைடன் பரடர்தைதடுத்ப்தட்டு உள்ப சகன கறணறகள் தோனதொம்  வுகளபப் 

தரறரநறக்பகரள்ற்கரக SGO Share ன்ந பதரறல் பன்பதரதள் என்நறளண கல் பரறதட்தப் 

தறரறறணரல் ரரறக்கப்தட்டு உள்பது. இன் தோனம் எத தொளநறல் ஆகக் கூடி 1.5 GB அபறனரண 

வுகளப தரறரநறக்பகரள்லம் சறகள் ங்கப்தட்டு உள்பது.  

 

றளக்கபத்றற்குக் கறளடக்கும் கடிங்கள் பரடர்தரண தறன்ணரய்வுகளப தற்பகரள்லம் வுக் 

கட்டளப்தறளண றதத்ற பசய்ல்.( Improvement of Mail Tracking System) 

இளத்பத்றன் ஊடரக தன்தடுத்ற றன அபளரபர் ரகத்றன் அலுனகத்றற்குக் 

கறளடக்கப்பததம் கடிங்களப தறன்ணரய்வு பசய்த்ம் வுக் கட்டளப்தைக்களப இளத்பத்றல் 

இதந்து அகற்நற கறணற ளனளப்தறன் ஊடரக தன்தடுத்க் கூடி ளகறல் 

வீணப்தடுத்ப்தட்டு உள்பது.  

 

கபஞ்சற தொகரளத்து வுக் கட்டளப்தை (SMS) 

இனங்ளக றன அபளகள் றளக்கபத்றன் பததளககள் ற்தம் றறதரகப் தறரறறன் அடிப்தளடத் 

தளப்தரடு என்நரகக் கரப்தட்ட கபஞ்சற தொகரளத்துத் வுக் கட்டளப்தறளண 

வீணப்தடுத்ற றளக்கபத்றன் ளனளப்தறன் ஊடரக இளத்பத்றல் தசர்க்கப்தட்டு 

உள்பது.றளக்கபத்றன் அலுனகங்கள் ற்தம் தறரறவுகலக்கு உரற சகன றளனரண பசரத்துக்கலம் 

பரடர்தரண கல்கள் தற்தடி வுக் கட்டளப்தறல் உள்படக்கப்தட்டு உள்பது. பதரதட்களபக் 

பகரள்ணவு பசய்ல், றறதரகறத்ல் ற்தம் லப எப்தளடத்ல்,தரறரற்நம் பசய்ல்,கறத்பரதுக்குல் 

ததரன்ந றளனரண பசரத்துக்கள் பரடர்தரண சகன டடிக்ளககலம் தற்தடி வுக் கட்டளப்தறன் 

தோனம் தற்பகரள்ப தொடித்ம். சகன பதரதட்கள் தகரதல்,தரறந்துள ங்குல் ற்தம் அதற 

ங்கல்கலம் இளத்பத்றன் ஊடரக (Online ) தற்பகரள்ப தொடித்ம். அற்கு தனறகரக கலத 

குநறப்தறடப்தட்டு உள்ப சறகளப  தற்தடி வுக் கட்டளப்தறன் தோனம் பதற்தக்பகரள்ப தொடித்ம்.  

 

 ந்பரத  அலுனதக்கும் ளனள அலுனகக் கபஞ்சறசரளனறல் 

றறதரகறக்கவுள்ப பதரதட்கள் பரடர்தரண கல்களபப் பதற்தக்பகரள்ப தொடித்ம். 
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 சகன கபஞ்சறசரளனப் தததடுகலக்கதொரற றளனரண பதரதட்கள் பரடர்தரண 

கல்களபப் பதற்தக்பகரள்ப தொடிந்துள்பள. 

 ததம் ஏர் பதரதள் ற்ததரறதக்கும் அபவு ற்தம் அள உரறத்ரண கபஞ்சறசரளனப் 

தததடுகள் பரடர்தரண கல்களபப் பதற்தக்பகரள்லம் ஆற்நல் உள்பள. 

 CIGAS பன்பதரதபறற்குத் தளரண றளனரண பதரதட்கபறன் றறதரகம் ற்தம் 

கறத்பரதுக்குல் ன்தண பரடர்தரண கல்கலக்கு உரற அநறக்ளககளபத் ரரறக்க 

இலுரக உள்பள. 

 வுக் கட்டளப்தறளணக் கரப்தை கல் (Backup) பசய்த்ம் ஆற்நல் உள்பள.  

  பதரதட்களபக் தகரதம் பசற்தரட்டின்ததரது றண்ப்தரரற து தகரரறக்ளக 

பரடர்தரண ற்ததரள றளனளறளண அநறந்துபகரள்லம் ஆற்நல். 

 பதரதட்களப றறதரகறத்ல் ற்தம் பதற்தக்பகரள்பல் ன்தண பரடர்தரக 

ந்பரத கரன இளடபபறக்குள்லம் சரரம்சம் ற்தம் அநறக்ளககள் ன்தற்நறளணப் 

பதற்தக்பகரள்ப தொடித்ரக உள்பள. 

டதல் ரகர றன அபளரபர் ரக அலுனகத்றற்கரக, அலுனக தொகரளத்துத் வுக் 

கட்டளப்தை என்நறளணத் ரரறத்ல் 

 

டதல் ரகர அலுனகத்றல் பசலிந்து கரப்தட்ட ளனளப்தைக் கட்டளப்தறளண 

வீணப்தடுத்ற கடளத் தளப்தரடுகபறன் அடிப்தளடறல் தன்தடுத்துற்கு இளத்ப 

சறறளண ங்கற உள்பதுடன் அதெடரக சகன அலுனர்கலக்கும் அலுனக தொகரளத்துத் வுக் 

கட்டளப்தறளணப் தன்தடுத் தொடித்ரண ளகறல் ளனளப்தைக் கட்டளப்தை 

ஸ்ரதறக்கப்தட்டது.தற்தடி வுக் கட்டளப்தறன் தோனம் கலத குநறப்தறடப்தட்டுள்ப சறகளபப் 

பதற்தக்பகரள்ப தொடித்ம். 

 

 டதல் ரகர அலுனகத்றற்குக் கறளடக்கப்பததம் கடிங்கள் பரடர்தரண கல்களப 

வுக் கட்டளப்தறல் உள்படக்குற்கும் ற்தம் அது பரடர்தரண தறன்ணரய்வுகளப 

தற்பகரள்ற்கும் ஆற்நல் உள்பது. 

 ரகர அலுனகத்றற்கு உரற லண்ட கரனம் றளனக்கர சகன பதரதட்கள் ற்தம் தசளகள் 

பரடர்தரக தொகரளத்தும் பசய்த்ம் ஆற்நல் உள்பது.  

 ரகர அலுனகத்றற்கு உரற சகன ஆங்கலம் வுக் கட்டளப்தறல் உள்படக்கப்தட்டு 

உள்பதுடன் அதெடரக ந்பரத ஆத்றளணத்ம் ங்குல், லபப் பதற்தக்பகரள்பல், 

கபஞ்சறப்தடுத்ல் ற்தம் அது பரடர்தரண அநறக்ளககளபப் பதற்தக்பகரள்பல் ஆகற 

ஆற்நல்கள் உள்பண. 

தற்தடி வுக் கட்டளப்தைக்களபப் தன்தடுத்ல் பரடர்தரக டதல் ரகர அலுனகத்றல் உள்ப 

சகன அலுனர்களபத்ம் அநறவூட்டவும் டடிக்ளககள் தற்பகரள்பப்தட்டண. 

அற்கு தனறகரக இந் தடத்றல் கல் பரறதட்தப் தறரறறணரல் கலத குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

தசளகள் ங்கப்தட்டு உள்பண. 

 

 ளனள அலுனகத்றன் கறணற ற்தம் கறணற உறரறப்தரகங்கள் ன்தற்நறன் கறணறக் 

குளநதரடுகளப சலர்பசய்து பகரள்ற்குத் தளரண ஆதனரசளணச் தசளகளப ங்குல். 

 ணறப தொகரளத்துத் வுக் கட்டளப்தறளண இற்ளநப்தடுத்ல் ற்தம் கல் 

பரறதட்தப் தறரறறன் தோனம்  ரரறக்கப்தட்ட ளண வுக் கட்டளப்தைக்களபப் ததற தல் 

ற்தம் றதத்ற பசய்ல். 

 ளனள அலுனகத்றன் ரபரந் றளணப் தறவு பசய்த்ம் கட்டளப்தறளணப் பதற தல். 

      றளக்கபச் சுற்தறததங்கள், றளக்கபத்பரளனததசற இனக்கங்கள் ற்தம் றன்ணஞ்சல் 

தொகரறகள் ன்தற்நறன் பதர்ப்தட்டில்தகரளன ன்தண பரடர்தரண கல் வுக் 

கட்டளப்தறளணப் ததற தல்.            
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3.6    சரன்நறழ்கள்/ அதறப்தத்றங்களப ங்குல்  
              

    3.6.1  அறகரம் பதற்ந றட்டறடல் களனஞர்கபரக றன அபளரபர் ரகத்றன் சரன்நறறளண 

ங்குற்கரக இந் தடத்றல் இண்டு ததர் ளகள பதற்தள்பணர்.   

    3.6.2    இந் தடத்றல் ற்தக்பகரள்பப்தட்ட 26 சரன்நறழ்கள் ங்கப்தட்டு உள்பண.   
 
 

    3.6.3  2002 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இனக்க றன அபளகள் சட்டத்றன் கலழ் றன அபளகள் 

சளதறணரல் அறகரம் அபறக்கப்தட்ட 1004 றன அபளரபர்கலக்கு அதறப்தத்றம் 

ங்கப்தட்டு உள்பது.  

 

3.7 சட்டத்துளநப் தறரறவு  

 
லறன்நத்றல் றசரரறக்கப்தட்டு தம் க்குகள்  

 

லறன்நம் 

2017.01.01 

ஆந்றகறன்த 

றனவும் 

ண்றக்ளக  

2017 ஆம் 

ஆண்டில் 

கறளடக்கப்பதற்ந 

ண்றக்ளக  

2017 ஆம் 

ஆண்டில் 

தர்த்றளடந் 

ண்றக்ளக  

 

2017.12.31 

ஆந்றகறன்த 

றனவும் 

ண்றக்ளக 

உர் லறன்நம்  06 05 01 10 

தன்தொளநதௌட்டு 

லறன்நம்  

 

24 09 05 28 

தல் லறன்நம்  

 
03 00 02 01 

ரட்ட 

லறன்நம் 
18 06 03 21 
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ஆம்த டடிக்ளககள் தற்பகரள்பப்தடும் தகரப்தைக்கள்  
 

2017.01.01 

ஆந்றகறன்த 

றனவும் 

ண்றக்ளக  

2017 ஆம் 

ஆண்டில் 

கறளடக்கப் 

பதற்தள்ப 

ண்றக்ளக  

2017 ஆம் 

ஆண்டில் 

தர்த்றளடந் 

ண்றக்ளக 

(தம் 

அநறட்டு 

அல்னது 

லக்குற்கரகச் 

சர்ப்தறத்து)  

2017 ஆம் 

ஆண்டில் சட்ட 

ர அறததக்கு 

அதப்தப்தட்டு 

உள்ப 

தகரப்தைக்கள்  

2017.12.31 

ஆந்றகறன்த 

டடிக்ளககள் 

தற்பகரள்பப்தடும் 

தகரப்தைக்கபறன் 

ண்றக்ளக  

34 10 14 02 28 

 

க்குகளபத் பரடதற்கரக சட்ட  ர அறததக்கு அதப்தப்தட்டு உள்ப தகரப்தைக்கள்  
 

2017.01.01 

ஆந்றகறன்த 

சர்ப்தறக்கப்தட்டு 

உள்ப தகரப்தைக்கள்  

2017 ஆம் ஆண்டில் 

தொன்ணபறக்கப்தட்டு 

உள்ப தகரப்தைக்கள்  

2017 ஆம் ஆண்டில் 

சட்ட ர அறதரறன் 

ஆதனரசளணகலக்கு 

ற்த தர்த்ற 

பசய்ப்தட்ட 

தகரப்தைக்கபறன் 

ண்றக்ளக  

2017.12.31 

ஆந்றகறன்த 

க்குத் பரடதம் 

ளகறல் 

டடிக்ளககள் 

தற்பகரள்பப்தடும் 

தகரப்தைக்கபறன் 

ண்றக்ளக  

 

24 02 01 25 

 
ணற உரறளகள் ஆளக்குலறடம் சர்ப்தறக்கப்தட்டு உள்ப தகரப்தைக்கள்  
 

2017.01.01 

ஆந்றகறன்த 

றனவும் ண்றக்ளக 

2017 ஆம் ஆண்டில் 

கறளடக்கப் 

பதற்தள்ப 

ண்றக்ளக 

 

2017 ஆம் ஆண்டில் 

தர்த்றளடந்துள்ப 

ண்றக்ளக 

2017.12.31 

ஆந்றகறன்த 

றனவும் ண்றக்ளக 

03 08 02 09 

 

4.0  றற தொகரளத்தும்  

  

றளக்கபத்றன் கக்குகள் கட்டளப்தரணது, பகரடுப்தணவுகளப தற்பகரள்லம் 33 

அலுனகங்களபக் பகரண்டுள்பது. அரது, ளனள அலுனகம்,09 ரகர றன அபளரபர் 

ரக அலுனகங்கள்,ரட்ட றன அபள அலுனகங்கள் 23 ற்தம் றனரளறல் அளந்துள்ப 

றன அபளகள் ற்தம் ளதடரக்கல் றதணம் தம்  றதணங்கள் தற்தடி பகரடுப்தணவுகளப 
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தற்பகரள்லம் அலுனகங்கள் ஆகும். லபரய்றற்கு  உட்தடும் ஆண்டிற்குள் றளக்கபத்றன் 

கக்கலட்டு டடிக்ளககள் பரடர்தரண கல்கள் கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்பண 

 

4.1 பசனவு றப்தேடு  
 

 தொன்ளண தடம் (2016) பசன

வு 

வீம்  

ளடதொளந ஆண்டு  (2017) பச

னவு 

வீ

ம் 

எதுக்கலடுகள்  பசனவுகள்  லற எதுக்கலடுகள்  பசனவுகள்  லற 

றகழ்ச்சறத்

றட்டம் 1 

கதத்றட்ட

ங்கள் 1 

              

              
ணறப்தட்ட 

தணரற

கள்       158,500,000      156,500,194  1.949,806  99%      158,355,000       153,133,375     5,221,625  97% 

ளண 

லண்படல

ம்        79,105,836       73,362.533     5,743,303  93%        79,413,000         73,962,991    5,450,009  93% 

தோனணம்            

2001        19,000,000        15,727,491  3,272,509  83%        16,000,000         7,003,547     8,996,453  44% 

2002    2,960,000           2,713,943             246,057  92%     3,000,000              1,051,599  1,948,401  35% 

2003          2,500,000          1,489,305 1,010,695  60%          2,750,,000          714,266     2,035,734  26% 

2102          1,000,000             996,487  3,513  100%          1,500,000  
           

1,209,058           290,942  81% 

2103          4,000,000          3,971,300  28,701  99%          4,000,000          3,988,200         11,800  
100

% 

2104        75,000,000        55,464,024     19,535,976  74%        25,000,000         18,031,553   6,968,447  72% 

2401 
                  

450,000  
                 

444,805  
               

5,195  99% 
                  

400,000  
                  

387,558  
                 

12,442  97% 

றகழ்ச்சறத் 

றட்டம் 2            

கதத்றட்ட

ம் 2            

ணறப்தட்ட 

தணரற

கள்  
        

2,771,701,463  
       

2,763,434,123  
        

8,267,340  100% 
        

3,074,885,000  
        

2,803,253,686  
        

271,631,314   91%        

ளண 

லண்படல

ம் 
           

226,504,356  
          

217,055,313  
        

9,449,043  96% 
           

250,350,000  
           

244,127,717  
            

6,222,283  98% 

தோனணம்            

2001 
             

21,000,000  
            

20,723,285  
           

276,715  99% 
             

22,000,000  
             

21,852,266  
               

147,734  99% 

2002 
             

16,000,000  
            

11,557,410  
        

4,442,590  72% 
             

15,000,000  
             

10,827,769  
            

4,172,231  72% 

2003 
             

17,000,000  
            

16,462,818  
           

537,182  97% 
             

17,000,000  
             

16,920,184  
                 

79,816  
100

% 

2102 
               

5,000,000  
              

4,964,650  
             

35,350  99% 
               

5,000,000  
               

4,991,598  
                   

8,402  
100

% 

2103 
             

60,000,000  
            

52,423,587  
        

7,576,413  87% 
           

100,000,000  
             

41,382,739  
          

58,617,261  41% 

2401 
                  

800,000  
                 

748,249  
             

51,751  94% 
                  

800,000  
                  

636,331  
               

163,669  80% 

2501 
             

18,000,000  
              

9,833,726  
        

8,166,274  55% 
               

5,000,000  
               

3,129,865  
            

1,870,135  63% 

றகழ்ச்சறத் 

றட்டம் 2            

கதத்றட்ட

ம் 3            

ணறப்தட்ட 

தணரற

கள்  
           

111,100,000  
          

104,154,486  
        

6,945,514  94% 
           

120,771,000  
             

93,490,697  
          

27,280,303  77% 

ளண 

லண்படல
             

13,281,240  
            

12,303,108  
           

978,132  93% 
             

11,490,000  
               

9,763,607  
            

1,726,393  85% 
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ம் 

தோனணம்            

2001 
               

1,400,000  
              

1,399,863  
                  

137  100% 
               

1,400,000  
               

1,391,557  
                   

8,443  99% 

2002 
                  

800,000  
                 

730,832  
             

69,168  91% 
                  

800,000  
                  

799,977  
                        

23  
100

% 

2003 
               

1,400,000  
              

1,110,025  
           

289,975  79% 
               

1,400,000  
               

1,338,074  
                 

61,926  96% 

2102 
                  

400,000  
                 

398,740  
               

1,260  100% 
                  

400,000  
                  

317,540  
                 

82,460  79% 

2103 
                  

400,000  
                 

355,700  
             

44,300  89% 
                  

400,000  
                  

377,833  
                 

22,167  94% 

2401 
                  

550,000  
                 

486,380  
             

63,620  88% 
                  

550,000  
                  

513,458  
                 

36,542  93% 

பரத்

ம் 

        

3,607,852,895  

       

3,528,862,377  

      

78,990,518  
98% 

        

3,917,664,000  

        

3,514,597,045  

        

403,066,955  
90% 

 

4.2 அச அலுனர்கபறன் தொற்த “தே” கக்கு  

 

 

ல்ளனகள் 

தொன்ளண தடம் - 2016 ளடதொளந தடம்- 2017 

றப்தேடு உண்ளரண றப்தேடு உண்ளரண 

பசனவுகபறன் உச்ச ல்ளன  
        

148,000,000  

             

159,642,259  

        

166,000,000  

             

174,166,257  

ஆகக் குளநந் 

கடன்பதரதப்தை ல்ளன 

        

105,000,000  

             

143,141,339  

        

110,000,000  

             

132,917,138  

உச்ச தற்த லறறன் 

ல்ளன  

        

400,000,000  

             

334,258,261  

        

400,000,000  

             

375,507,382  

 

 2016 ஆண்டு 2017 ஆண்டு 

தரக தற்தக்கள்          143,960,608               163,324,846  

ளண றளக்கபங்கபறன் 

தற்தக்கள்            15,681,651                  10,841,411  

     

தரக கடன்பதரதப்தை         123,320,206               121,518,120  

ளண றளக்கபங்கபறன் 

கடன் பதரதப்தைக்கள்           19,821,133                  11,399,018  

 

4.3 தரணக் கக்கு  

 தொன்ளண தடம் - 2016 ளடதொளந தடம் - 2017 

றப்தேடு  
                   320,000,000                     340,000,000  

ஆண்டு தரணம்  
                   465,176,321                     437,934,356  

ரற்நம் (+/-) 
                   145,176,321                       97,934,356  
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4.4  பதௌலக பங்கபறன் தொகரளத்தும்  

றன அபளகள் றளக்கபத்றன் ளனள அலுனகம்,றனரள றன அபளகள் ற்தம் 

ளதடரக்கல் றதணம்,09 ரகர றன அபளரபர் ரக அலுனகங்கள்,23 ரட்ட றன அபள 

அலுனகங்கள், றளக்கபத்றடம் றனவும் பதௌலக பங்கபரக கரப்தடுதுடன் 38 தறதச 

அலுனகங்கள் றளக்கபத்றடம் உள்ப ற்தம் அசரங்கக் கட்டிடங்கபறல் டரத்ப்தட்டு தகறன்நண. 

கறட்டத்ட்ட 46 தறதச அலுனகங்கபரணது, ரடளக அடிப்தளடறல் பதற்தக்பகரள்பப்தட்ட 

கட்டிடங்கபறல் றனற ததுடன்,இற்கரகவும் தைற கட்டிங்களப றர்ரறக்கும் தற 

றளக்கபத்றணரல் தற்பகரள்பப்தட தண்டி உள்பது. இது ற 15 சுற்தனரத்துளந றடுறகலம் 

ற்தம் உத்றதரகதர் இல்னங்கலம் றளக்கபத்றடம் உள்பண.     

4.4.1  அளசத்ம் ற்தம் அளசர பங்கபறன் அதறறதத்ற   

       2017  ஆம் ஆண்டில் றளநதற்நப்தட்ட தௐ. 50,000.00 இலும் அறகரண றர்ரறப்தைக்கள் ற்தம் 

தசலளப்தைக்கள் கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்பண.  

 

 ரகரம் றதம் பசனவு (தௐ).  

  1  
 
 
 
 
 
 

தல் 

ரகரம் 

கலத்துளந ர.ற.அ.அ. பதசற  தொகரம்கபறன் 

தசலளப்தை  
89,000.00 

  2 கலத்துளந ர.ற.அ.அ.தறதட்டளநறன் ளதட 

தசலளப்தை  
224,850.00 

  3 கலத்துளந ர.ற.அ.அ.கறணறகளப இற்ளநப்தடுத்ல்  68,200.00 

  4 கம்தயர ர.ற.அ.அலுனக பரகத்றன் தறன்தைந 

ல்ளனறல் கதங்கல் அள என்நறளண றர்ரறத்து 

ளனறணரனரண தலி என்நறளணப் பதரதத்துல்.  

447,820.00 

  5 கம்தயர ர.ற.அ.அலுனகத்றற்கரக 2x2 ளடல்களப 

பகரள்ணவு பசய்ல்  
73,920.00 

  6 பகபணரன் 24810 ததரட்தடரப் தறற இந்றத்றளண 

தசலளப்தை பசய்ல்-தற.ற.அ.அ-ஜரன  
95,837.00 

  7 பகபணரன் 24725 ததரட்தடரப் தறற இந்றத்றளண 

தசலளப்தை பசய்ல் –கம்தயர ர.ற.அ.அ.  
68,401.00 

  8 பகரணறகர றபணரல்டர ததரட்தடரப்தறற இந்றத்றளண 

தசலளத்ல் தற.ற.அ.அ.கம்தயர  
58,075.00 

  9 
 
 
 
 

சதகதொ 

ரகரம்  

தறதட்டளநக்கரக உதக்கு ற்தம் தனளககளபப் 

தன்தடுத்ற தைத்க அடுக்கு சட்டகங்களபத் ரரறத்ல்  
265,950.00 

 10 
றட்ட ளதடக் களனஞர்கபறன் உத்றதரகதர் 

இல்னத்றன் னசனகூடத்றளண தசலளத்ல்  
68,390.00 

 11 

ம்தறலிதறட்டி தற.ற.அ.அ.கட்டிடத்றன் 

தசலளப்தை,ரகண ரறப்தறடத்றன் றனத்றளண 

பகரங்கறரலட் பசய்ல் ற்தம் ளடதரளத் பத்றளணத் 

அளத்ல்  

86,585.00 
 

 12 
இத்றணதைரற தற.ற.அ.அலுனகத்றற்கரக ரகண ரறப்தறடம் 

என்நறளண அளத்ல்  
250,000.00 

 13 

தககரளன ர.ற.அ.அ.கரறறளணச் சுற்நற லர் 

றந்தரடுற்கரக கரல்ரய்க் கட்டளப்தை என்நறளண 

அளத்ல்  

127,500.00 

 14 
ரகர அலுனகத்றல் பதண்கலக்கரண னசனகூடம் 

ற்தம் ஏய்ளநறளண அளத்ல் 
527,961.25 
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 ரகரம் றதம் பசனவு (தௐ).  

15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ட கறக்கு 

ரகரம்  

 

ரகர றன அபளரபர் ரக அலுனகத்றளணச் சுற்நற 

இளடத்பரடர்தைகளபக் பகரண்ட கற்தரபங்களபப் 

பதரதத்துல்  
 

922,998.75 

16. 
அரதணர லட்டிளணப் தன்தடுத்ற அதரதை ஏய்ளநறன் 

கூளறளண தசலளத்ல்  232,900.00 

17. 
அதரதை ஏய்ளநறல் இண்டு தைற குபறப்தளநகளப 

றர்ரறத்ல்  357,000.00 

18 

அதரதை சுற்நனர றடுற ற்தம் ஏய்ளந ன்தற்நறற்கரக 

தைற கட்டில் றரறப்தை,ளனள உளநகள் ற்தம் 

றளச்சலளனகளபக் பகரள்ணவு பசய்ல்  

50,300.00 
 
 

19 

அதர ர.ற.அ.அ. சற.ற.அ.அ. (அதரதைம்), சற.ற.அ.அ. 

(தறம்சற),ற.அ.அ.(ளனளகம்) உத்றதரகதர் அளநப் 

தகுறறளண தநரக்கற அளத்ல்  175,300.00 

20 

அதரதை ர.ற.அ.அ. சற.றன அபள அத்றட்சகர்,சறதஷ்ட 

றன அபளகள் அத்றட்சகர் (தறம்சற),றன அபளகள் 

அத்றட்சகர்  உத்றதரகதர் அளநப் தகுறக்கு ளடல் (றன 

ஏடுகள்) இடுல்  88,650.00 

21 

அதரதை ர.ற.அ.அலுனகத்றற்கு பபறப் 

தறதசங்கபறலிதந்து தம் பதரதுக்கலக்கரக பபறப்தைந 

னசனகூடம் இண்டிளண றர்ரறத்ல்  75,450 .00 

22 
அதரதை தற.ற.அ.அலுனகத்றன் தொன்தகுறறலுள்ப 

தலிக்கரக கம்தற ளனறளணப் தன்தடுத்ற அளத்ல்  99,870.00 

23 
அதரதை ர.ற.அ.அலுனகத்றன் சரறகள் ஏய்ளநக்கு 

சளனளந என்நறளண றர்ரறத்ல்  116,622.00 

24 
அதரதை ர.ற.அ.அலுனகத்றன்  பதசற தொகரம் இனக்கம் 

38 இளண தசலளத்ல்  94,600.00 

25 

அதரதை ர.ற.அ.அலுனகத்றன் தொன்தைந தொற்நப் 

தகுறறளண இளடத்பரடர்தரண கற்களபப் தன்தடுத்ற 

அளத்ல்    269,610.00 

26 

ம்தைத்தக தற.ற.அ.அலுனகத்றல் தலளடந் கூளறன் 

தகுற என்நறளண ஸ்பதஸ்டஸ்வணரனரண கூள சலட்களப 

தன்தடுத்ற அளத்ல்   63,020.00 

27 
ரச்சற தற.ற.அ.அலுனகத்றன் கூளப்தகுறறன் 

கங்களப அகற்நற  i-roof சலட்களபப் தன்தடுத்ற அளத்ல்   463,000.00 

28 
பககறர தற.ற.அ.அ.ல்ளனப்தைந தலிறளண தொட்கம்தற  

ற்தம் பகரங்கறரலட் கம்தங்களபப் தன்தடுத்ற அளத்ல்  152,435.00 

29 
பதரபனரன்ணதள ர.ற.அ.அ.சற.ற.அ.அ ற்தம் 

அ.ற.உ.அளநகபறன் சறறலிம்களப அடித்ல்  143,512.10 

30 
பதரபனரன்ணதள ர.ற.அ.அ. தறதட்டளநக்குரற 

தைத்கங்கள் அடுக்கும் சட்டகங்களப அளத்ல்  180,000.00 

31 
பதரபனரன்ணதள ர.ற.அ.அ. 47  பதசற றடுகபறன் 

தசலளப்தை  122,368.00 

32 

பதரபனரன்ணதள ர.ற.அ.அ. தள கட்டிடத்றளண 

தசலளத்ல் ற்த சுற்தனர றடுறக்கும் ற்தம் ற.ற.அ.அ. 

உத்றதரகதர் இல்னத்றற்கும் றநப்தச்சு தசுல்.  .  113,530.00 

33 பதரபனரன்ணதள ர.ற.அ.அ. தலிறளண றர்ரறத்ல்  271,660.00 

34 

கதுதபன தற.ற.அ.அ. தொன்ரறரற அலுனகரக்குற்கரக 

Workstaion 02 இளணக் பகரள்ணவு பசய்ல் தறதச றன 

அபளகள் அலுனகம்,கதுதபன  264,906.25 
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35  

 

 

 

 

 

 

 

ட  

ரகரம் 

தறதச றன அபளகள் அலுனகத்றற்கு  றநப்தச்சு தசுல். 199,600.00 

36 தறதச றன அபளகள் அலுனகத்றற்கு  ரறன் தண்ணுல். 108,570.00 

37 
தறதச றன அபளகள் அலுனகத்றற்கு ளடல் இடுற்குத் 

தளரண பதரதட்களபக் பகரள்ணவு பசய்ல்.  55,760.00 

38 
ரழ்ப்தரண ரட்ட அலுனகத்றற்கும் ற்தம் 

தற.ற.அ.அலுனகத்றற்கும் ளடல் தறடித்ல்  99,695.40 

39 
சுற்தனரப் தறகள் அளநறன் கூளறளண அளப்தற்குத் 

தளரண பதரதட்களபக் பகரள்ணவு பசய்ல்   315,772.00 

40 
சுற்தனரப் தறகள் அளந- தடிதொளந 1 இற்கரண தளனக் 

கூலி  53,500.00 

41 
கறபறபரச்சற  ர.ற.அ.அ ளசக்கறள் ண்டித் ரறப்தறடத்றளண 

தசலளத்ல்   148,744.00 

42 கூளறளண தசலளத்ல்  63,500.00 

43 Cubical work – தகரற 78,600.00 

44 Cubical work ஞ்சற தகுற 62,888.00 

45 தொல்ளனத்லவு ரட்ட அலுனகத்றற்கு ண் றளநத்ல்  51,000.00 

46 தொல்ளனத்லவு பதசற தொகரறளண தசலளத்ல்  60,292.00 

47 
ரன்குபம் பதசற தொகரம்கலக்கு றன்சரம் ங்குல் 

ற்தம் லர்க்குரய்களபப் பதரதத்துல்  59,751.76 

48 தைற பதசற தொகரம்  143,960.00 

49 
சுற்தனரப் தறகள் அளநக்கு கவு ன்ணல்களபக் 

பகரள்ணவு பசய்ல்  263,066.00 

50 
சுற்தனரப் தறகள் அளநக்குத் தளரண பதரதட்களபக் 

பகரள்ணவு பசய்ல்.  

256,900.00 

51  

 

 

 

 

 

 

டதல் 

ரகரம் 

ரகர றன அபளரபர் ரக அலுனகத்றற்கு தச்சுப் 

தசுல். 

         57833.50 

52 
தைறறல் கறப்தேட்டுத் துளநறன் குபறப்தளநறளண 

தசலளத்ல் (டதல் ரகரம்)  

        78168.00               

53 
ய தறதச றன அபளகள் அலுனகத்றற்கு ரகண 

ரறப்தறடம் என்நறளண றர்ரறத்ல்.  

      104480.00 

54 
ரரறபதரன தறதச றன அபளகள் அலுனகத்றற்கு  

ரகண ரறப்தறடம் என்நறளண றர்ரறத்ல்.   

      104480.00 

55 
தைத்பம் சறதஷ்ட றன அபள அத்றட்சகர் உத்றதரகதர் 

இல்னத்றன் கூளறளண தசலளத்ல்.  

      146608.07 

56 

தைத்பம் சறதஷ்ட றன அபள அத்றட்சகரறன்  

உத்றதரகதர் இல்னத்றன் 02 னசனகூடங்களப 

தசலளத்ல்.  

        57450.00 
         57450.00 

57 
தைத்பம் ரட்ட றன அபளகள் அலுனகத்றன் ல்ளனப்தைந 

அளக்கட்டின் எத தகுறறளண தசலளத்து தச்சுப் தசுல். 
        99870.00 

58 
ஆளறவு தறதச றன அபளகள் அலுனகத்றற்கு  தச்சுப் 

தசுல். 

        69185.00 

59 
தைத்பம் றன அபள அத்றட்சகர் (ளனளகம்) 

உத்றதரகதர் இல்னத்றன் குபறப்தளநறளண தசலளத்ல்  

       146000.00 
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த்ற 

ரகரம் 

ரத்ளப ர.அ.றனத்றற்கு ளடல் தப்தைல்-தடிதொளந 1         327079.31 

61 ரத்ளப ர.அ.றனத்றற்கு ளடல் தப்தைல்-தடிதொளந 2          96148.31 

62 கண்டி ர.ற.அ.அ.தகட்ததரர்கூடத்றளண அளத்ல்  135,626.40 

63 கண்டி ர.ற.அ.அ.றளச்சலளன இடுல்  106,150.50 

64 சற.ற.அ.அ.உத்றதரதர் இல்னத்றற்கு  றளச்சலளன இடுல்  63,635.00 

65 
கண்டி ர.ற.அ.அ. ற்தம் சற.ற.அ.அ.  உத்றதரதர் 

இல்னத்றற்கு  றநப் தச்சுப் தசுல்.  64,251.00 

66 பரலு தற.ற.அ.அ.தசலளத்ல்  141,690.00 

67 கண்டி ர.ற.அ.அ. இற்கு பகபணரதற கூள என்நறளண இடுல்.  65,204.20 

68 
கண்டி ர.ற.அ.அலுனகத்றன் தள லர்த்ரங்கற தூறளண 

கற்நற அகற்தல்   120,000.00 

69 
கண்டி ர.ற.அ.அலுனகத்றற்கு தைற லர்த்ரங்கறத் தூண் 

என்நறளண றர்ரறத்ல்   325,637.00 

70 

கண்டி ர.ற.அ.அலுனகத்றன் சற.ற.அ.அ. (தறம் சற) 

அளநக்கு குபறர் தணரக்கற இந்றம் என்நறளணப் 

பதரதத்துல்   119,000.00 

71 
கண்டி ர.ற.அ.அலுனகத்றற்கு உள்பக பரளனததசற 

ளனளப்தைக் கட்டளப்தை என்நறளணப் பதற்தக்பகரள்பல்   92,700.00 

72 
சற.ற.அ.அ. (தபலிர) உத்றதரதர் இல்னத்றன் 

தசலளப்தை  143,844.54 

73 
தபலிர தறதச றன அபளகள் அலுனகத்றற்கு தச்சுப் 

தசுல்  104,992.00 

74  

 

 

 

 

 

 

பன்  

ரகரம் 

ரகர றன அபளரபர் ரகத்றன் உத்றதரகதர் 

இல்னத்றன் தொற்நப்தகுறறளண அளத்ல்  

 

54,465.00 

75 
ரகர றன அபளரபர் ரக அலுனகத்றன் தொன்தைந 

கூளறளண இடுல். 128,070.00 

76 கரலி சற.ற.அ.அ.உத்றதரதர் இல்னத்றளண தசலளத்ல்   63,750.00 

77 ல்தறட்டி தற.ற.அ.அலுனகத்றன் றலிளண றர்ரறத்ல்  60,000.00 

78 

ரத்ளந ர.ற.அ.அலுனகத்றன் தைற கட்டிடத்றன் 

தளரறல் ற்தம் ரகண ரறப்தறடம் ன்தற்நறளண 

றர்ரறத்ல் 808330.00 

79 
ரத்ளந ர.ற.அ.அலுனகத்றன் தைற கட்டிடத்றன் 

தறதட்டளநறளண அளத்ல்  133970.00 

80 
ரத்ளந ர.ற.அ.அலுனகத்றன் தைற கட்டிடத்றன் உள்பக 

பரளனததசற ளனளப்தைக் கட்டளப்தறளண அளத்ல்  297730.00 

81 
ரத்ளந ர.ற.அ.அலுனகத்றன் தைற கட்டிடத்றற்கு 

றளச்சலளன இடுல்   187327.61 

82 

யம்தரந்தரட்ளட  ர.ற.அ.அலுனகத்றன் தறதட்டளநக்கு 

தப்தம் தனளகறணரனரண தைத்கம் அடுக்கும் சட்டகங்களப 

அளத்ல்  63312.00 

83 
யம்தரந்தரட்ளட  ர.ற.அ.அலுனகத்றன் தறரண 

தளரறலிளண அளத்ல்  66,500.00 

84 
யம்தரந்தரட்ளட  ர.ற.அ.அலுனகத்றற்கு 20x12 ரகண 

ரறப்தறடம் என்நறளண அளத்ல்  98,500.00 

85 

யம்தரந்தரட்ளட  ர.ற.அ.அலுனகத்றன் 

தறதட்டளநக்கு 120x114x36 தைத்கங்கள் அடுக்கும் 

ட்டுக்களப அளத்ல்  68,500.00 
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கறக்கு 

ரகரம் 

கற.ர.ற.அ.ர.அலுனகத்றற்கு ளடல்களபக் பகரள்ணவு 

பசய்ல்  186,000.00 

87 
ர.ற.அ.ர.அலுனகத்றன் ர.ற.அ.ர.அலுனகத்றன் 

கூளறளண தசலளத்ல்  73500.00 

88 கூடத்றன் றனத்றன் றர்ரறப்தை டடிக்ளககள்  170,200.00 

89 ரறன் பசய்ற்கரண பதரதட்களபக் பகரள்ணவு பசய்ல். 63,740.00 

90 தச்சுப் தசும்  பதரதட்களபக் பகரள்ணவு பசய்ல்  72,190.00 

91 ர.ற.அ.அ.வீட்டுத்தரட்டத்றளண றதத்ற பசய்ல் – தடிதொளந 1  195,000.00 

92 ர.ற.அ.அ.வீட்டுத்தரட்டத்றளண றதத்ற பசய்ல் – தடிதொளந 2 186,985.00 

93 ர.ற.அ.அ.வீட்டுத்தரட்டத்றளண றதத்ற பசய்ல் – தடிதொளந 3 349,400.00 

94 
றந் தளரறலிளண அளப்தற்கரண தூண்களப 

றர்ரறத்ல்  130,000.00 

95 
தொன்பரறப்தட்ட பதசற கூடங்கபறற்கரக (30 x20)  

றர்ரறப்தைப் பதரதட்களபக் பகரள்ணவு பசய்ல்  84,050.00 

96 
தரசறக்குடர கரறக்கு றன்சரத்றளண ங்குற்குத் 

தளரண பதரதட்களபக் பகரள்ணவு பசய்ல்  57020.00 

97 ர.ற.அ.அ.வீட்டுத் தரட்டத்றளண றதத்ற பசய்ல் –தடிதொளந 4 52715.00 

98 
அம்தரளந  ர.ற.அ.அலுனகத்றன் இடது தக்க றலிளண 

றர்ரறத்ல்  159,030.00 

99 தைற னசனகூடம் என்நறளண றர்ரறத்ல்  130,980.00 

100 
கரஏர தற.ற.அ.அலுனகத்றற்கு ரகண ரறப்தறடம் என்நறளண 

றதவுல் ற்தம் பதசற கூடங்களப தசலளத்ல்  193,380.00 

101 
அ.ற.உத்றதரகத்ரறன் ற்கரலிக உத்றதரகதர் இல்னத்றன் 

தசலளப்தை - அம்தரளந ர.ற.அ.அ. பி.த ொ.அ 
              

84,360.00             

102 
அம்தரளந ர.ற.அ.அ.றநப்தச்சு தசுல்,கூளறளண 

தசலளத்ல் ற்தம் றளச்சலளன இடுல்  
     386,275.00 

103 லர் ங்கல் ற்தம் லர்க்குரய் தளனகள்   144,000.00 

104 
றததகரளன தற.ற.அ.அலுனகத்றற்கு  ரகண ரறப்தறடம் 

என்நறளண றர்ரறத்ல்  
243,145.08 

105 குச்சதலி சுற்தனர றடுறறன் னசனகூட தசலளப்தை       128,784.27 

106 
குச்சதலி சுற்தனர றடுறறன் றன ட்டத்றல் லர்த்ரங்கற 

என்நறளண றர்ரறத்ல்   
171,210.00 

107 
அம்தரளந சுற்தனர றடுறறன் கூளறளண தசலளப்தற்கரக 

ஸ்பதஸ்தடரஸ் சலட்டிளணக் பகரள்ணவு பசய்ல்   
272,625.00 

108  

 

ஊர 

ரகரம் 

சற.ற.அ.அ.(பரணரகன) உத்றதரகதர் இல்னத்றன் 

தசலளப்தை ற்தம் றநப்தச்சுப் தசுல்  123,516.00 

109 பரணரகன ர.ற.அ.அ.றநப்தச்சு தசுல்  80,164.00 

110 றளச்சலளன இடுல்  53,210.00 

111 தற.ற.அ.அ.ணல்றன குபறப்தளநறளண தசலளத்ல்  88,470.00 

112 
தற.ற.அ.அ.பரணரகன அலுனக கட்டிடத்றற்கு  றநப்தச்சு 

தசுல்  75,970.00 

113  வீட்டு இன. 445/11  இன் றனத்றற்கு சலபந்து இடல்  100,110.00 

114 சலபந்து தளனக்கரண தளனக் கூலி  53,550.00 
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115  

 

 

 

 

 

 

ற.அ.ர.அலுனகம் 

 

ளதட தனகத்றளண தகுறகபரக தநரக்குல்  146,420.00 

116 ரணறல் அபளகள் தறரறறளண தகுறகபரக தநரக்குல்  176,700.00 

117 
பததளககள் ற்தம் றறதரகப் தறரறறளண தகுற தகுறரக 

தநரக்குல்  86,520.00 

118 
பரளனததசறப் தரறரற்தக்கள் கூடத்றற்கு அலுறணற 

ன்ணல்கள் இண்டிளணப் பதரதத்துல்  56,610.00 

119 
இண்டு பகரரறதடரர்கலக்கரக தரனர் கவுகளபப் 

பதரதத்துல்  92,300.00 

120 
கட்டிடங்கள் ற்தம் உதகங்கள் தறரறறளண 

என்நறளத்ல்  315,230.22 

121 னசனகூட கட்டளப்தறளண தசலளத்ல் (2016) 1,808,592.71 

122 னசனகூட கட்டளப்தறளண தசலளத்ல்  (2017) 4,357,210.30 

123 
ற.அ.ர.அலுனகத்றன் பபறப்தைந சுர்கபறன் றதப்தச்சு 

டடிக்ளககள்  2,833,600.00 

124 னசனகூட கட்டளப்தறற்கு தனறகரண தளன (2017) 652,785.53 

125 
றததகரளன ர.ற.அ.அலுனக றர்ரறப்தைக்கபறன் 

தற்தச்சலட்டுக்களப ஈடுபசய்ல்   1,585,547.40 

126 
ரத்ளந .ற.அ.அலுனக றர்ரறப்தைக்கபறன் 

தற்தச்சலட்டுக்களப ஈடுபசய்ல்   2,853,060.68 

127 ற.அ.ர.அ.உநங்கும் ண்டத கட்டிடத்றளண றர்ரறத்ல்  3,144,758.91 

128 

கறரறதன  

தற.அலுனகம் ற்தம் உத்றதரகதர் இல்னத்றளண 

றர்ரறத்ல் – தடிதொளந 1  9,729,756.84 

129  

 

 

றன அபளகள் 

ற்தம் 

ளதடரக்கல் 

றதணம் –

றனர 

கறணற தரரறப்தை டடிக்ளககள்   159,400.00 

130 
லர்த்ரங்கற ற்தம் CB – 02 ள பசல்லும் வீறறளண  

அளத்ல்  
521,409.87 

131 பதட்றன்டன் ளரணத்றளண அளத்ல்     64,800.00 

132 
 88,91,92 & 94 ஆம் இனக்க உத்றதரகதர் இல்னங்கலக்கு தைற 

ரகண ரறப்தறடம் என்நறளண றர்ரறத்ல்   
  51,480.00 

133 CB – 02 ள பசல்லும் வீறறன் கறளண தசலளத்ல்    54,050.00 

134 
றன அபளகள் ற்தம் ளதடரக்கல் றதணத்றற்கு 

றநப்தச்சுக்களபப் தசும் டடிக்ளககள்  
 229,930.89 

135 

 87, 51, 90, 50, 44,  ஆம் இனக்க உத்றதரகதர் இல்னங்கள், 

குப்தளநகபறன் கூள,22,23,24 ஆம் இனக்க குப்தளநகபறன் 

ன்ணல்கள்,ற்தம் 14 ஆம் இனக்க கபஞ்சறசரளன 

 ன்தற்நறளண தசலளத்ல்  

126,284.00 

136 கறணற தரரறப்தை டடிக்ளககள்  368,000.00 

137 
சுற்தனர றடுறகலக்கு Hot Water Shower இளணக் பகரள்ணவு 

பசய்ல்  
 140,394.00 

138 
பகபணரன் IR 2520  ததரட்தடரப்தறற இந்றத்றற்கு Drum  

Unit என்நறளணக் பகரள்ணவு பசய்ல்  
  57,338.10 

139 
CB – 02 சுற்தனர றடுறறன் இண்டு குபறனளநகளப 

தசலளத்ல்  
 536,629.93 

140  69 ஆம் இனக்க அலுனகத்றன் கூளறளண தசலளத்ல்   110,705.00 

141 

ஆண்கள் றடுற ற்தம் சுற்நனர றடுற ன்தற்நறற்கரக 

பரளனக்கரட்சறகளபக் பகரள்ணவு பசய்ல்  

 

      124,995.00 
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4.4.2    உதகங்கள் தறரறவு  

உதகங்கள் தறரறறன் தொன்ளரண கடளப் பதரதப்தரணது றளக்கபம் றன அபள 

டடிக்ளககலக்கரகப் தன்தடுத்ப்தடும் 272 த அபளகபறன் ண்றக்ளகறளண உரற 

பசற்தரட்டுடன் கூடி ளகறல் தசளறல் ஈடுதடுத்துற்கு இலுரண ளகறல் தசளகள் / 

தசலளத்துக் பகரடுப்தரகும்.தற்தடி தறரணது தல்தத சறங்கள் இதந்ததரறலும் பற்நறகரக 

றளநதற்நப்தட்ட ததரறலும் 50 தைற உதகங்கலம் குரறல் இளந்துபகரண்டணரல் லண்ட கரன 

தன்தரட்டின் கரரக பசற்தரடு குளநந் உதக ளகரகற றதகரன் ற்தம் படரப்தகரன் 

உதக ளகறளண கபத்றலிதந்து அகற்நவும் டடிக்ளககள் தற்பகரள்பப்தட்டண.த அபளச் 

தசளகள்/தசலளப்தைக்கள் ற்தம் அத்றசற உறரறப் தரகங்களப பகரள்ணவு பசய்ற்கரக 

தறரறறற்கரக எதுக்கப்தட்ட தௐ.1.6 றல்லின்கலக்கு தனறகரக தறம்சற கதத்றட்டத்றன் தோனம் 

ங்கப்தட்ட தௐ.266,150.00 உடன் பரத் பசற்தரட்டுச் பசனவு தௐ.றல்லின் 1.86 ஆகக் கரப்தட்டது.  
                                             
பபறக்கபச் பசற்தரடுகபறன்ததரது தசளடந்  உறரறப்தரகங்கள் ற்தம் தசலளப்தறற்கரக 

அதப்தப்தட்ட உறரறப் தரகங்கள்,கறத்து எதுக்கப்தட்ட உதகங்கபறலிதந்து பதற்தக்பகரள்பப்தட்ட 

தரகங்களபப் தன்தடுத்ற தற்பகரள்ப இலுரகறது.    
தரசறக்குடர,கந்பரய்,பதனத்,கலத்துளந,கயட்டகஸ்றகறலி,ரன்குபம் ற்தம் ஸ்தேல்ன 

(பரணரகன) அளந்துள்ப பதசற தொகரங்களப கற்தல்/பதரதத்துல் ஆகறண 

தற்பகரள்பப்தட்டது.   
றன அபளகள் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறக்கு அசறரண A ற்தம் C ளககபறல் 4460 ததரல்ட்கள் 

உற்தத்ற பசய்ப்தட்டண. 
றளக்கப  அலுனர் குரத்றற்கரக 244 தைற அளடரப அட்ளடகள் ங்கப்தட்டதுடன், பபறத் 

ப்தறணர்கபறன் தளப்தரடுகளப றளநதற்தம்பதரது (உதக லத்துக்களபப் பதரநறத்ல்,த 

அபளகபறன் றதத்ம் ததரன்ந) தௐ.46,650.00 பரளக தரணம் என்நறளண ஈட்டிக் பகரடுத்துள்பது.   

தற்தடி துளநறன் தற்தரர்ளறன் கலழ் உள்ப ச்சு தளனப் தறரறவு ற்தம் எட்டும் அனகு ன்தற்நறன் 

தோனதொம் கறளடக்கப்பதற்ந தகரரறக்ளககலக்கு ற்த கடளகள் றளநதற்நப்தட்டு ங்கப்தட்டு 

உள்பண.  
 

2016,2017 ஆம் ஆண்டில் பரடர்ந்தும் றனற தறரண ளட உதக பரறதட்தக் களனஞர்கபறன் 

தற்நரக்குளநரகும்.                                         
 

4.4.3  ரகண ற்தம் இந்ற உதகங்கபறன் தரரறப்தை  

108 ரகணங்கபறல் தௐதர  50,000.00 இலும் கூடி தலதுதரர்த்ல்கள் தற்பகரள்பப்தட்டு உள்பண. 

அள ரகர அடிப்தளடறல் கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்பண.  

 தரரறப்தை டடிக்ளககள் தற்பகரள்பப்தட்ட ரகணங்கபறன் 

ண்றக்ளக  

பசனறக்கப்தட்ட பரத்த் 

பரளக தௐ 

ற.அ.ர.அலுனகம்  05                491,967.27 

தல் ரகரம்  09 1,314,962.84 

த்ற ரகரம்  13 2,666,331.05 

சப்கதொ ரகரம்  09 1,113,090.75 

ட த்ற ரகரம்  15 1,170,114.14 

டதல் ரகரம்  11 2,178,367.50 

ஊர ரகரம் 10 1,157,930.00 

பன் ரகரம்  11 4,938,463.15 

ட ரகரம் 12 2,085,357.96 

கறக்கு ரகரம் 09 1,190,033.61 

ற.அ..றதணம்  04 1,106,400.00 

பரத்ம் 108 19,413,018.27 
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4.4.4    பததளககள் ற்தம் றறதரகப் தறரறவு  

 

றன அபளரபர் ரக அலுனகத்றன் தல்தத தறரறவுகள்,ரகர றன அபளரபர் ரக 

அலுனகங்கள், ரட்ட றன அபள அலுனகங்கள் ற்தம் தறதச றன அபள அலுனகங்கள் 

ற்தம் ரடு தரகவும் தறக் கரப்தடும் றன அபள உத்றதரகத்ர்கபறணரல் தரரறக்கப்தட்டு 

தம் 873 கபஞ்சறசரளனப் தததடுகலக்குரற கபஞ்சறக் கக்பகடுப்தை டடிக்ளககள் தர்த்ற 

பசய்ப்தட்டு உள்பண.   
 

02. அற்தள் சகன அச றன அபளரபர்கள், சகன ரகர றன அபளரபர் அலுனகங்கள், சகன 

ரட்ட றன அபள அலுனகங்கள், சகன தறதச றன அபள அலுனகங்கள் , சகன சுற்தனர 

றடுறகள் ற்தம் றடுதொளந றடுறகள் ற்தம் றன அபள அலுனகத்றன் அளணத்து 

தறரறவுகலக்கும்,குளநதரடுகள் துவுறன்நற சரன்நறழ்கள் ங்கப்தட்டு தகரப்தைக்கள் சலர் பசய்ப்தட்டண.  

03. ஏய்வு பதற்ந 02 அலுனர்கலக்கரக ற்தம் தசளறளண இரஜறணரர பசய் 05 ததர்கலக்கரக 

றளனரண கக்குத் லளத்ம்,20 அலுனர்கலக்கரக  ற்கரலிக கக்குத் லர்ளத்ம் ங்கப்தட்டு 

உள்பது. 

04. 2017 ஆம் ஆண்டில் 86.7 தௐதர றல்லிணறலும் கூடி தோனணக் பகரள்ணவுகலம் 4.5 தௐதர 

றல்லிணறலும் கூடி லண்படலம் பகரள்ணவுகலம், தறம்சற கதத்றட்டத்றற்கரக 1.4 றல்லிணறலும் 

கூடி தோனணக் பகரள்ணவுகலம் கறட்டத்ட்ட 1 றல்லின் தௐதர லண்படலம் பகரள்ணவுகலம்,கரற 

ங்கறக் கதத்றட்டத்றன் கலழ் 38.2 றல்லின் தௐதரறலும் அறகரண பகரள்ணவுகலம் 

தற்பகரள்பப்தட்டு உள்பண.  

05. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கரண அளசத்ம் பசரத்துக்கபறன் தட்டில் கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்பது 

பரட

ரறனக்க

ம் 

பசரத்துக்கபறன் ளக 

2017 ஆம் 

ஆண்டின் 

ஆம்தத்றல் 

றனற 

றளனள  

ஆண்டிற்குள் ளடபதற்ந ரற்நங்கள் 
ஆண்டின் 

இதறறல் 

றனற 

றளனள  

சுவீகரறப்

தைக்கள் 

பகரள்

ணவு

கள் 

னறற்த

ளணகள் 

அகற்

தல்

கள் 

1 தரட்டரர் பனரநற 07 - - - - 07 

2 
தரட்டரர் பனரநற 

(சறங்கல் பகப் ) 
42 - - - - 42 

3 தரட்டரர் கரர் 06 - - - - 06 

4 ஜலப் 54 - - - - 54 

5 டதல் பகப்  154 - - - - 154 

6 தன் ண்டி 35 - - - - 35 

7 தொச்சக்க ண்டி 01 - - - - 01 

8 ட்பக்டர் 05 - - - - 05 

9 தவுசர் 04 - - - - 04 

10 
றறக்கும் ளசக்கறள் 

ண்டி 
40 - - - - 40 

11 டுப்பறதகட்டர் இந்றம்  25 - 01 - - 26 

12 
ததரட்தடரப்தறற 

இந்றங்கள் 
219 - 07 - - 226 

13 கறணறகள் 1049 - 44 - - 1093 

14 
கறணற அச்சுப் 

பதரநறகள் 
459  76   535 

15 டிக் கறணறகள் 259  193   452 

16 
பரளனகல் 

இந்றங்கள் 
121  14   135 

17 ட்டச்சுப்பதரநறகள் 60    04 56 
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(பதல்)  

18 கரப்தகங்கள் 51     51 

19 

தைளகப்தடக் கதறகள் 

(ப்பரபசஸ் ற்தம் 

ரறல்)  

02 - - - - 02 

20 லிதர அச்சுப் பதரநறகள்  16 - 01 - 02 15 

21 
பரளனக்கரட்சற 

இந்றங்கள் 
15 - 01 -  16 

22 குபறதௐட்டிகள்  17  01  01 17 

23 கறனடின் பதரநறகள் 3     3 

24 
எபறப்தட அபளப் 

பதரநறகள்  
10 - - - - 10 

25 
பரத் ஸ்தடன் றன 

அபள உதகங்கள்  
369  50  64 355 

26 
றபரடளனட் றன 

அபள உதகங்கள்  
650 - - - - 650 

27 
றகழ்ச்சறப்தடுத்ப்தட்ட 

கறப்தரன் இந்றம்  
592 - - - - 592 

28 
தரரற ளகறனரண 

ஸ்தகன் இந்றங்கள்  
55  5   60 

29 
எபறப்தட அபளப் 

பதரநறகள்  (டிஜறடல்) 
02 - - - - 02 

30 
உதக்கறணரனரண றன 

அபளப் தட்டி  
958  22   980 

31 கறணற தசர்ர் 02 - - - - 02 

32 
கட்தைன பசறப்தைனக் 

கட்டளப்தை  
01 - - - - 01 

33 
தல்லூடக ப்பரபஜக்டர்  

48 - - - - 48 

34 டிஜறடல் பனல்கள்  11  6   17 

35 
60 பசரல்ன்ட் அச்சுப் 

பதரநறகள்  
01 - - - - 01 

36 

டிஜறடல் 

தைபரட்தடரபகம்டிக் 

தர்க் ஸ்தடன்  

02 - - - - 02 

37 
அன் தன் ரறல் 

ரகணம் (UAV) 
01 - - - - 01 

38  வதர ப்பபரடர்  2 - - - - 2 

39 
தயண்ட் பயல்ட் 

ஜல.தற.ஸ்  
339 - - - - 339 

40 GNSS Reicevers 44 - 30 - - 74 

41  3 ர் ததரட்தடரப் 

தறற இந்றம்  

1 - - - - 1 

42 
High Capacity Storage 
deivices 

9  05   14 
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அளசர பசரத்துக்கள் -  (2017) 

 

 

 

4.5 கக்கரய்வு டடிக்ளககள்  

உள்பக கக்கரய்வுப் தறரறவு  

றன அபளரபர் ரகம் அர்கபறன் தடி கண்கரறப்தறன் கலழ் உள்பகக் கக்கரய்வுப் தறரறவு 

ளடதொளநப்தடுத்ப்தடுகறன்நது. அற்கள தொகரளத்து கக்கரய்வுகள் றளக்கபத்றன் 

தறப்தரபர் ரகம் அர்கபறன் றகரட்டலுக்கு ற்த றன அபளரபர் ரகம் அர்கபறணதும் 

ற்தம் கக்கரய்ரபர் ரகம் அர்கபறணதும் இக்கப்தரட்டின் அடிப்தளடறல் 2017 ஆம் 

ஆண்டிற்கரக றட்டறடப்தட்ட கக்கரய்வு றகழ்ச்சறத் றட்டத்றளண அடிப்தளடரகக்பகரண்டு சகன 

கக்கரய்வுகலம் தற்பகரள்பப்தட்டண.   

 

இங்கு IA/2001/1 ஆம் இனக்க றளநதசரறச் சுற்தறததம், DMA/2009(1) ஆம் இனக்க தொகரளத்துக் 

கக்கரய்வுச் சுற்தறததம் ற்தம் 243/2015 ஆம் இனக்க அச கக்குகள் சுற்தறததம் ன்தற்நறன் 

லது  றதட கணம் பசலுத்ப்தட்டதுடன் அதெடரக ரதணத்றன் றளபறநன் ற்தம் சறநந் 

ட்டத்றனரண பசனரற்தளகறளண அளடந்துபகரள்ற்கரக க்கரக தற்பகரள்பப்தடும் 

றறக்கக்கரய்வுகபறலும் தரர்க்க கட்டளப்தைப் தகுப்தரய்வு ற்தம் பசனரற்தளகப் தகுப்தரய்வு ன்தண 

பரடர்தரக றதட கணம் பசலுத்ப்தட்டது.  

   
அற்கள 2017 ஆம் ஆண்டில் ரட்ட றன அபள அலுனகங்கலக்கு உரற 16 அநறக்ளககலம் 

ரகர றன அபளரபர் ரக அலுனகங்கலக்குரற 03 அநறக்ளககலம் ளனள 

அலுனகங்கலக்கு உரற 09 அநறக்ளககலம் 02 றதட தரலட்சறப்தைக்கலம் பற்நறகரக தர்த்ற 

பசய்ப்தட்டண. ளனள உள்பகக் கக்கரய்ரபரறன் றகரட்டலின் கலழ் றறக்கூற்தக்கபறல் 

குநறப்தறடப்தடும் பததறகள் ற்தம்பபறப்தடுத்ல்கலக்கு துளரகும் சரன்தகளபப் தரறட்சறத்ல் 

றறக் கூற்தக்களபத் ரரறக்கும்ததரது தறன்தற்நப்தட்ட கக்கரபரறன் தகரட்தரடுகள் ற்தம் தறரண 

றப்தேடுகள் ற்தம் லர்ரணங்களப றப்தேடு பசய்ல் ,றறக் கூற்தக்கபறன் பரத் சர்ப்தறப்தைக்கள் 

பரடர்தரக தறள ங்குல் ற்தம் தன்தடுத்ப்தட்ட கக்கலட்டுக் பகரள்ளககள் சரறரணளர 

அள எத சலரக தறன்தற்நப்தட்டு உள்பணர ற்தம் ததரறபறல் பபறறடப்தட்டு உள்பணர  

ன்தற்ளநத் லர்ரணறத்ல் ன்தண கக்கரய்வுகபறல் உள்படக்கப்தட்டதுடன் அன் பததததத 

என்நரக றளக்கபத்றன் சறநந் றற சரர் எலக்கம் ற்தம் ரதண தொகரளத்துத்றன் பர்ச்சற என்தம் 

அரணறக்கப்தட்டு உள்பது ன்தளண பரறறக்க றதம்தைகறன்தநன். 

பரட

ரறனக்க

ம் 

பசரத்துக்க

பறன் ளக 

ஆண்டின் 

ஆம்தத்றல் 

றனற 

றளனள  

ஆண்டிற்குள் ளடபதற்ந ரற்நங்கள் 

ஆண்டின் 

இதறறல் 

றனற 

றளனள 

சுவீகரறப்தை

க்கள் 
பகரள்

ணவுகள் 
னறற்த

ளணகள் 
அகற்த

ல்கள் 

1 கரறகள்  ( 

பயக்.) 

73.9542 - - - - 73.9542 

2 கட்டிடங்க

ள் 

189 - - - - 189 

3 றர்ரறப்

தைக்கள் 

01 - - - - - 
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5.0  அதறறதத்றச் பசற்தரடுகள்  

இந் தடத்றலும் அசு தரரற அதறறதத்றக் கதத்றட்டங்களப ஆம்தறத்து இதப்தணரல், அற்ளந 

ஆம்தறத்ர்கலள் தொன்ளரணரக தற்தடி றளக்கபதொம் து கடளப்பதரதப்தறளண 

றளநதற்நற உள்பது.  
  

 

5.1 கரறகபறன் றன அபளகள்  

 

றன அபள 

ளக 

பதௌலக பசனரற்தளக 

தடரந் இனக்கு  றண்ட இனக்கு  றண்ட பசனரற்தளக 

 பதற்தக் 

பகரள்பப்தட்ட 

பசனரற்தளக  
(%) 

றன 

அபள

ரபர் 

ரங்கள் 

கரறத்துண்

டுகள் 

றன 

அபள

ரபர் 

ரங்கள் 

கரறத்துண்

டுகள் 

றன 

அபளர

பர் 

ரங்கள் 

கரறத்து

ண்டுகள் 

றன 

அபள

க் 

தகரரறக்

ளககள் 

றன 

அபள

ரபர் 

ரங்கள் 

கரறத்து

ண்டுகள் 

ல்ளனக் கல் 

இடும் றன 

அபளகள் 

3200 63000 3264 69608 3657 87278 5693 112 125 

தல்தத றன 

அபளகள்  
1000 30000 1212 28160 1881 51479 3321 155 183 

கரற 

சுவீகரறக்கும் 

றன 

அபளகள் 

650 18000 720 17582 1197 40804 1034 166 232 

பதரநறறனர

பர்கபறன் றன 

அபளகள் 

100 2000 ha  106 767 ha  108 1100 ha  72 102   

ளதடரக்க

லுக்கரக 

கட்டுப்தரட்டுப் 

தைள்பறறளணத் 

ரதறத்ல்  

350   300   281   494 94   

லறன்ந 

ஆளக்குல

றன் றன 

அபளகள் 

450 8700 475 8924 449 8615 633 95 97 

ளதட றன 

அபளகள்  
1200 36000 1306 39047 1633 44114 1646 125 113 

தைறறல் 

றளனசரர் 

தைள்பறகளப 

ரதறத்ல்  

360 10800 pt  356 10665 pt  457 13697 pt   128  

பரத்ம் 7310 155700  7737 163321 9664 232290  12893 125 142 
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லபரய்றற்கு உட்தட்ட ஆண்டில் தற்பகரள்பப்தட்ட தல்தத ளகரண றன அபளகபறன் 

பசனரற்தளக கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்பது.  

2017 ஆம் ஆண்டில் தற்பகரள்பப்தட்ட றன அபளச் பசற்தரடுகள்    

 பதரல்பகரட ஆற்நறளண றன அபள பசய்ல். 

 தன்தை அறதகப் தரளறன் றன அபள டடிக்ளககள் 

 ததுளப பசங்கனடி வீறறல் கரற டுப்தற்கரண றன அபளகள்  

 பற்கு அறதகப் தரளறல் ரத்ளந பரடக்கம் அம்தரந்தரட்ளட  றத றன அபளகள் 

ற்தம் கரற டுத்துக்பகரள்ற்கரண றன அபளகள். 

 த்ற அறதகப் தரளறல் றத றன அபளகள் ற்தம் கரற டுத்துக்பகரள்ற்கரண றன 

அபள டடிக்ளககள்.   
 ரன் ஏர கரற டுத்துக்பகரள்ற்கரண டடிக்ளககள்  

 இனங்ளக றன்சர சளதறன் றன அபள டடிக்ளககள்.  

 பதுத ஏர றன அபள டடிக்ளககள்  

 டதல் கரல்ரறன் றன அபள டடிக்ளககள்  

 தறஹ்ரக சந்ற அளக்கட்டு பதரநறறனரபர் றன அபளகள்  

 தல் னபய கதத்றட்டம்  

 தறவு பசய்ப்தட்டுள்ப றன அபளரபர்கபறன் கரலி றன அபளகள் கண்கரறப்தை 

 தபலிர,ததுளப,இத்றணதைரற,கரலி,தககரளன,குதரகல் தரட்ட றன அபளகள் 

 தைற கபணற தரனத்றன் கரற டுத்துக் பகரள்ற்கரண றன அபளகள் 

 ரன்குபம் தொன்பரறப்தட்டுள்ப க றன அபளகள் 

 கட்டுரக்க றரண றளன றன அபளகள் 

 பரபகரல்ன லர் றன்கதத்றட்டத்றற்கரண றன அபளகள் 

 தொன்பரறப்தட்டு உள்ப கண்டி சுங்க றப்தரளறன் றன அபளகள் 

 சறங்கரச ணத்றளண றரறவுதடுத்துற்கரண றன அபளகள் 

 றல்னணற ளகத்பரறல் ற்தம் பரறதட்த னத்றளணத் ரதறப்தற்கரக 91 க்கர்கள் றன 

அபள டடிக்ளககள் ற்தம் சவுக்தகரட்டு றன அபளகள் 

 தததளப,கலரதர,பரபகரல்ன தறதசத்றல் சதுப்தை றன ணச் பசய்ளகக்கரக                            

22 பயக்ரர்கபறன் றன அபள டடிக்ளககள் 

 கபணற கங்ளகக்கு அதகறல் பள்பத்றணரல் தரறக்கப்தட்ட தறதசத்றளண றன அபள பசய்ல். 

 இறன சுற்நனரப் தறகள் னத்றளண றன அபள பசய்ல் 

 அதக்கரடு கறவுகளப இடும் இடத்றளண றன அபள பசய்ல் 

 கபணற கறவுகளப தரறரற்தம் இடத்றளண றன அபள பசய்ல் 

 லபரட்டதொல்ன கறவுகள் இடப்தட்டுள்ப இடத்றலுள்ப றனத்றன் றளனததற்தத் ன்ளறளண 

தரலட்சறத்ல். 

 ளகத்பரறல் ததட்ளடறளண றன அபள பசய்ல் 

 குதரகல் –யதண தைளகற வீறறளண றன அபள பசய்ல் 

 தஸ்ணரபகரட  லர்த்தக்கத்றளண றர்ரறப்தற்கு உரற உச்ச லர்ட்டம் ற்தம் ண எதுக்குப் 

தறதசத்றளண குநறதௌடு இடுற்கரண றன அபளகள் 

 தறங்கறரற ளகத்பரறல் னத்றளண ற்தடுத்துற்கரண றதட றன அபளகள் 

 கல்தறட்டி சுற்தனரக் ளகத்பரறலிலிளண றதத்ற பசய்ல் 

 பதல்னண-பரகன வீறறளண அதறறதத்ற பசய்ற்கரக கரற டுத்துக்பகரள்ற்கரண                    

றன அபளகள் 
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 ரத்து- பரந்துடு வீறறளண அதறறதத்ற பசய்ற்கரக கரற டுத்துக்பகரள்ற்கரண                     

றன அபளகள் 

 றல்னணற ளகத்பரறல் ற்தம் பரறதட்த லற னத்றளணத் ரதறப்தற்குரற றன 

அபளகள் 

 பகரட்டர னகன வீறறளண அதறறதத்ற பசய்ற்கரக 6 ஆது தறரறறன் கலழ் கரற டுத்துக் 

பகரள்ற்கரண றன அபளகள் 

 கபணற-தொதுன்பகரட வீறறளண றரறவுதடுத்ல் 

 க்கன-கம்தயர வீறறளண றரறவுதடுத்ல் 

 ரஜகறரற –கபணற தூணறன் தல் றர்ரறக்கப்தட்ட தம்தரனத்றளண றன அபள பசய்ல் 

 கறத்ம்தயள ஏளடறன் இத தைநத்றல் கரற டுத்துக்பகரள்ற்கரண றன அபள பசய்ல் 

 அறஸ்மரதல்ன ற்தம் தொகத்றடல் ஆம்த ளடதரளக் குநறதௌடுகபறன் தசலளப்தை 

டடிக்ளககளப தற்பகரள்பல் 

 கரலி சற / னத்றன் கத் றட்டம் 

 ஜறன் கங்ளக தரதுகரப்தை றனங்கபறல் எதுக்குகளப அளடரபம் கரல் 

 பதரந்பரட்ட-தத்து சுற்நனரத்துளநக் கதத்றட்டத்றற்கரக கரறகளப டுத்துக்பகரள்பல் 

 பறகன எதுக்கு ணத்றன் றன அபள டடிக்ளககள் 

 

கரற அதறறதத்றக் கட்டளபகள் சட்டத்றன் கலழ் றன அபளகளப தற்பகரண்டு பகரளடப் 

தத்றத்றளண ங்குற்கரக ங்கப்தட்ட  றல் ளதடங்கள் பரடர்தரண றதங்கள் கலத 

குநறப்தறடப்தட்டு உள்பண.  

ரட்டம் 
ங்கப்தட்ட  றல் ளதடங்கபறன் ண்றக்ளக 

2016 2017 

கண்டி 503 365 

ரத்ளப 149 908 

தபலிர 241 409 

அதரதைம் 1922 5039 

பதரனணதள 2111 1516 

வுணறர 1855 56 

ரழ்ப்தரம் 321 69 

கறபறபரச்சற 1400 1256 

தொல்ளனத்லவு 1688 182 

ன்ணரர் 1527 0 

ட்டக்கபப்தை 833 2469 

றததகரளன 1037 2125 

குதரகல் 1722 1927 

தைத்பம் 1397 729 

இத்றணதைரற 1236 1339 

தககரளன 274 161 

கரலி 655 2162 

ரத்ளந 328 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

5.1.1  றதட றன அபளகள் ற்தம் க்கட்டுப்தரட்டுப் தறரறவு  

    தற்தடி றளக்கபத்றற்கு ளண றதணங்கபறன் தோனம் கறளடக்கப்பததம் றதட றன அபள 

டடிக்ளககளப றளரகப் தர்த்ற பசய்து பகரடுப்தற்கரக றதட றன அபளகள் ற்தம் 

க்கட்டுப்தரட்டு அனகு என்த தைறரக ஆம்தறக்கப்தட்டு உள்பது. தற்தடி அனகறன் ஊடரக 2017 ஆம் 

ஆண்டில் கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்ப தறகள் றளநதற்நப்தட்டு உள்பண.  

 

பரடரறன

க்கம் 

தற 

1. 
Jig Calibration  றன அபளகபறன் கலழ் கட்டுணரக்க றரணப்தளட தொகரறல் தற்தடி றன 

அபள டடிக்ளககளப தற்பகரள்பல்  

2. 
தைத்பம் ரட்டத்றல் இறன றரண றளன தரறரற்த றளனத்றன் றதங்கள் ற்தம் 

சவுக்தகரட்டு றன அபளகள்  

3. 
கம்தயர ரட்டத்றல் இயன டம்பதல்ன தறதசத்றல் பட்டி அகற்நப்தட்ட ண்றன் அபவு 

பரடர்தரண அபளகள்  

4. 
லத்பரட்டதொல்ன கறவுகளப அகற்தம் த்றறளனத்றன் றளனததற்தத்ன்ள பரடர்தரண 

றன அபளகள்  

5. 
கம்தயர ரட்டத்றல் கபணற பதொல்ன தறதசத்றல் குப்ளதகூபங்களப லள்சுற்சற பசய்த்ம் 

இடத்றன் றதங்கள் ற்தம் சவுக்தகரட்டு றன அபளகள்  

6. 
லத்பரட்டதொல்ன குப்ளத ளனறல் ற்தட்ட ண்சரறறணரல் தரறக்கப்தட்ட பசரத்துக்கள் ற்தம் 

வீடுகபறன் கல்களபப் பதற்தக்பகரள்பல்  

7. 
லத்பரட்டதொல்ன குப்ளத ளனறல் ற்தட்ட ண்சரறறணரல் இநந்துததரண தர்களபக் 

கண்படடுத் இடங்களப ளதடங்கபறல் உட்தடுத்ல்  

8. 
தபலிர ரட்டத்றல் ட்டளப தரட்டப்தகுறறல் பகபரலிணர தரட்டத்றளண றன 

அபள பசய்ல்  

9. 
தபலிர ரட்டத்றல் ட்டளப தரட்டப்தகுறறல் பனரபணக் தரட்டத்றளண றன அபள 

பசய்ல்  

10. 
தபலிர ரட்டத்றல் ட்டளப தரட்டப்தகுறறனறக்டன் தரட்டத்றளண றன அபள 

பசய்ல்  

11. 
தரண-படபகரட தைளகற வீறறளண றரறவுதடுத்துற்கரண றன அபள 

டடிக்ளககளப தற்பகரள்பல்  

12. 
லத்பரட்டதொல்ன கறவுகளப அகற்தம் த்றறளனத்றன் றளனததற்தத்ன்ள பரடர்தரண 

றன அபளகள் (இண்டரது கட்டம்)  

13. 
பகரலம்தை ரட்டத்றல் தயரரக தறட்டதண உறரறல் பரறதட்த தேடத்றன் 

றர்ரறப்தைகலக்கரண றதங்கள் ற்தம் சவுக்தகரட்டு றன அபளகள்  

 

 

அம்தரந்தரட்ளட 1039 606 

ததுளப 121 285 

பரணரகளன 34 856 

அம்தரளந 4287 4334 

பகரலம்தை 188 0 

கம்தயர 94 146 

கலத்துளந 413 428 

பரத்ம் 
25375 25517 
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5.1.2  தைறக் கறப்தறல் கறளபறன் தோனம்  

 

2017 ஆம் ஆண்டில் தற்பகரள்பப்தட்ட தறகள்   

         
தற்தடி கறளபரணது,ளனள அலுனகத்றல் தைநம்தரண கறளப என்நரக தறற றன அபளரபர் 

ரகம் எதரறன் கலழ் இங்கற தகறன்நது. தைறக் கறப்தறல் கறளபறன் கண்கரறப்தறன் கலழ் ற.அ..ற.- 

றனர,டதல்,த்ற,டக்கு,பற்கு ஆகற தைறறல் கறப்தேட்டுப் தறரறவுகபறன் ஊடரக 

றளநதற்நப்தடும், கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறறளண ஸ்ரதறத்ல் ற்தம் தத றதட றன அபளகள் 

பரடர்தரகவும்  ளனள அலுனகத்றல் ஸ்ரதறக்கப்தட்டு உள்ப தைறறல் கறப்தேட்டு அனகறன் 

ஊடரக றளநதற்நப்தடும் ணறர்கள் அற்ந ஆகர றரணத்ளப் ( UAV ) தன்தடுத்ற 

தற்பகரள்பப்தடும் றன அள டடிக்ளககள் பரடர்தரகவும் பசனரற்தளக கலத குநறப்தறடப்தட்டு 

உள்பது.    
 

றதம் ற.அ..

ற. 

டத

ல் 

பன் த்ற டக்கு ற.அ.

ர.அ

. 

பரத்

ம் 

ஜற.தற.ஸ்.கட்டுப்தரட்டுப் 

தைள்பறறளண ரதறத்ல்  
914 1008 788 776 682 199 4367 

தத றன 

அபளகலக்கரக சறளன 

ஜற.தற.ஸ்.கட்டுப்தரட்டுப் 

தைள்பறகபறன் ண்றக்ளக  

3151 1452 745 1855 570 1558 9331 

தர்த்ற பசய்ப்தட்ட 

பரத் கட்டுப்தரட்டுப் 

தைள்பறகபறன் ண்றக்ளக  

4065 2460 1533 2537 1346 1757 13698 

தர்த்ற பசய்ப்தட்ட 

பரத் கட்டுப்தரட்டுப் 

தைள்பறகலக்கரக ச றன 

அபளரபர் ரங்கபறன் 

ண்றக்ளக   

135.5 52.0 51.1 54.55 44.8 55.58 456 

2016 ஆம் ஆண்டில் தர்த்ற 

பசய்ப்தட்ட பரத் றன 

அபளரபர் ரங்கபறன் 

ண்றக்ளக   

187.60 174.1 94.91 170.72 173.33 - 161.12 

2017 ஆண்டின் 

பசனரற்தளக 

156 137 91 119 132 123 128 

 

ஆண்டில் தற்பகரள்பப்தட்ட றதட றன அபள டடிக்ளககள் 

 (தைறறல் கறப்தேட்டுப் தறரறவு-ற.அ.ர.அலுனகம்)  

ஆண்டில் UAV ஊடரக தற்பகரள்பப்தட்ட றதட றன அபள  டடிக்ளககள்  

 

பரடரற 

னக்கம் 

தற 

1 குதரகல் – யத தைளகற வீறறளண லடிக்கும் கதத்றட்டம்  

2 கட்டுணரக்க தண்டரரக்க சர்தச றரணறளனத்றன் றன அபளகள்  

3 லத்பரட்டதொல்ன குப்ளத ளனறன் றன அபளகள்  
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ஆண்டில் தற்பகரள்பப்தட்ட றதட றன அபள டடிக்ளககள்  

(ற.அ.ர.அலுனகம்)  

பரடரற 

னக்கம் 

தற 

1 ரஜகறரற தைற ரன் தரளக்கு தைறறல் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறறளணத் ரதறத்ல்  

2 குதரகல் –யத தைளகற வீறறளண லடிக்கும் கதத்றட்டத்றன் தனறக றன 

அபளகள்  

3 ஜரன –றதன்பகரட தற.பச. தறரறறல் தறம்சற றன அபளகலக்கு கட்டுப்தரட்டுப் 

தைள்பறறளணத் ரதறத்ல்  

4 தொன்பரறப்தட்ட கொ. .மு. கதத்றட்டத்றற்கரக தங்கபரத் யவுபனரக் கத்றல் 

தைறறல் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல்  

5 பகஸ்தத தற.பச. தறரறறல் தறம் சற றன அபளகலக்கரக தைறறல் கட்டுப்தரட்டுப் 

தைள்பறகளபத் ரதறத்ல்  

 

ஆண்டில் தற்பகரள்பப்தட்ட றதட றன அபள டடிக்ளககள்  

(றனர தைறறல் கறப்தேட்டுப் தறரறவு) 

பரடரற 

னக்கம் 

தற 

1 இண்டரம் றளன ளகறனரண குநறதௌடுகளப ரதறத்ல் (ததுளப ரட்டம்)  

2 யரலின தைறறல் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல்  

3 தோன்நரம் றளன தைறறல் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல் (ததுளப ரட்டம்)  

4 உர ஏர கதத்றட்டத்றன்  கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல்  

5 ஜ தற கதத்றட்டத்றன்  கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல்  

6 தன்தை அறதகப் தரளக் கதத்ட்டம் (இர்த்றததரற பரடக்கம் பதல்டுல்ன 

ளறனரண தகுற)  

7 லர்ப்தரசண வீறகள் கதத்றட்டத்றன்  (சதைபகரட) கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் 

ரதறத்ல்  

8 லர்ப்தரசண வீறகள் கதத்றட்டத்றன்  (பரகஸ்ப) கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் 

ரதறத்ல்  

9  தைறறல் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல். (ததுளப ரட்டம்) 

10 யறக்கடு சுற்நனரத்துளந ன அதறறதத்றக் கதத்றட்டத்றன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் 

தைள்பறகளபத் ரதறத்ல். 

11 கடற்களதர அதறறதத்றக் கதத்றட்டத்றன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் 

ரதறத்ல். 

12 சலரக்க கங்ளகக் கதத்றட்டத்றன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல். 

13 றனகண்டி ரறகள் கதத்றட்டத்றன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல். 

14 FAO கதத்றட்டத்றன் கலழ் ணங்கபறன் றன அபளகள். 
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துல்லிரண ட்டங்களபப் பதற்தக்பகரள்பல் (றனர தைறறல் கறப்தேட்டுப் தறரறவு) 

பரடரற 

னக்கம் 

தற 

1. பல்னர- பரணரகளன ட்டங்கபறன் தளக  

2. றததகரளன –ப்தறர ட்டங்கபறன் தளக 

3. பதரத்துறல்-பரணரகளன ட்டங்கபறன் தளக 

4. குதரகல் – கறணறயத்தயண ட்டங்கபறன் தளக 

5. கரஏர –படம்தறட்டி ட்டங்கபறன் தளக 

6. தபலிர –யரலின ட்டங்கபறன் தளக 

7. பபறளட-உட தைஸ்பமல்னர ட்டங்கபறன் தளக 

8. ட்டக்கபப்தை – பகரட்டுரடு ட்டங்கபறன் தளக 

9. பகரட்டுரடு – ரசந்லவு ட்டங்கபறன் தளக 

10. பதல்டுல்ன –ரம்தத ட்டங்கபறன் தளக 

11. பரணரகளன –பதரத்துறல் ட்டங்கபறன் தளக 

12. இம்தைல்தத –பதல்டுல்ன ட்டங்கபறன் தளக 
 

ஆண்டில் தற்பகரள்பப்தட்ட றதட றன அபள டடிக்ளககள்  

(டதல் ரகர தைறறல் கறப்தேட்டுப் தறரறவு) 

பரடரற 

னக்கம் 

தற 

1. பரறதட்த னத்றன் றன அபளகபறன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல்  

2. சுற்நனரக் ளகத்பரறலின் அதறறதத்ற றன அபளகபறன் (கல்தறட்டி) கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் 

தைள்பறகளபத் ரதறத்ல்  

3. OFID வீற அதறறதத்றக்  கதத்றட்டத்றன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல். 

4. அதரதைம் –குதரகல் வீற அதறறதத்றக்  கதத்றட்டத்றன் கலழ் றல் அபளகள்  

5. FAO கதத்றட்டத்றன் கலழ்  ணங்கபறன்  றன அபளகள்  

6. தககரளன –பதரனகயபன வீறறன் றன அபளகள்  

7. தைறறல் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல் (தைத்பம் ரட்டம்) 

8. தனறக றன அபளகள் (குதரகல் பரடக்கம் யதண ளறனரண தைளகற 

வீறறன் றன அபளகள் 

9. அதரதைம் பரடக்கம் குதரகல் ளறனரண வீறகபறன் றன அபளகள்  

10. குதரகல் பரடக்கம் யத ளறனரண தைளகற வீறறன் றன அபளகள்  

11. தறம் சற றன அபளகபறன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல்  
 

துல்லிரண ட்டங்களபப் பதற்தக்பகரள்பல் (ட தல்  ரகர தைறறல் கறப்தேட்டுப் தறரறவு) 

பரடரற 

னக்கம் 

தற 

01. ம்தைள்ப-அதரதை ஆம்த ட்டங்களபப் பதற்தக்பகரள்பல்  

02. றகபட்டி பரடக்கம் கல்னடி ளரண ஆம்த ட்ட தளகறன் றன அபளகள்  

03. தகரகரளன பரடக்கம் கபணல்ன ள ஆம்த ட்ட தளக  

04. குதரகல் பரடக்கம் றகபட்டி ட்ட தளக  

05. கல்னடி பரடக்கம் கனர ஏர ட்ட தளக  

06 கபணல்ன பரடக்கம் அறஸ்மரதல்ன ளரண ட்ட தளகறன் றன அபளகள்  

07 அம்ததன பரடக்கம் பயறளப ரண ட்டங்களபப் பதற்தக்பகரள்பல்  
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ஆண்டில் தற்பகரள்பப்தட்ட றதட றன அபள டடிக்ளககள்  
(பன் ரகர தைறறல் கறப்தேட்டுப் தறரறவு) 

பரடரற 

னக்கம் 

தற 

1. FAO கதத்றட்டத்றன் கலழ் ணரந்றங்கபறன் றனஅபளகள்  

2. தறம் சற றன அபளகபறன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல்  

3. தோன்நரம் றளன ளகறனரண குநறதௌடுகளப டிப்தரக்கல்.  

4. தைறறல் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல் (கரலி ரட்டம்)  

5. கடற்களதரப் தரதுகரப்தைக் கதத்றட்டத்றன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் 

ரதறத்ல்  

6. ற்தக்பகரள்பப்தட்ட ளடதரளக் குநறதௌடுகளபத் ரதறத்ல். 

7. ப லர்த்தக்கக் கதத்றட்டத்றற்கரக  தைறறல் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் 

ரதறத்ல். 

 

 

துல்லிரண ட்டங்களபப் பதற்தக்பகரள்பல்  (பன் ரகர தைறறல் கறப்தேட்டுப் தறரறவு) 

 

பரடரற 

னக்கம் 

தற 

1. ததந்ற –பரக ஆம்த றளன ளகறனரண ட்ட தளக  

2. கரலி –ததந்ற ட்ட தளக 

3. தரய்பதரக்க –தன்தணகதொ ட்ட தளக  

 

ஆண்டில் தற்பகரள்பப்தட்ட றதட றன அபள டடிக்ளககள் 

 (த்ற ரகர தைறறல் கறப்தேட்டுப் தறரறவு) 

பரடரற 

னக்கம் 

தற 

01.  தறம் சற றன அபளகபறன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல் 

02. FAO கதத்றட்டத்றன் கலழ் ணரந்றங்கபறன் றனஅபளகள் 

03. றணறப்தத கதத்றட்டத்றன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல். 

04. தைறறல் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல். (கண்டி பரடக்கம் கடுகஸ்பரட்ட 

ளறனரண தைளகற வீற)  

05. கண்டி சுங்கறக் கதத்றட்டத்றன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல். 

06. தைறறல் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல் ( கட்டுகஸ்பரட்ட பரடக்கம் 

கனபக ளறனரண ட்ட தளக)  

07. பரகயகந் கதத்றட்டத்றன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல். 

08. தைறறல் கறப்தேட்டு றன அபளகள் (யரறஸ்தத்து தறதசம்)  

09 பததந்தரட்ட அதறறதத்ற அளச்சறற்கரண தரட்ட றன அபளகள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

துல்லிரண ட்டங்களபப் பதற்தக்பகரள்பல்  (த்ற ரகர தைறறல் கறப்தேட்டுப் தறரறவு) 

 

பரடரற 

னக்கம் 

தற 

1. ரம்னரறலிதந்து தபலிர ள தோன்நரம் றளன ளகறனரண ட்ட தளக  

2. ம்தைள்ப பரடக்கம் அதரதைம் ள ஆம்த றளன ளகறனரண ட்ட தளக  

3. கண்டி பரடக்கம் கறறலிந் ளறனரண ட்ட தளக  

4. கட்டுகஸ்பரட்ட பரடக்கம் கனபக ளறனரண ட்ட தளக  

5. கட்டுகஸ்பரட்ட பரடக்கம் குதரகல் ளறனரண ட்ட தளக  

6. யத பரடக்கம் தரதரபவ் ளறனரண ஆம்த றளன ளகறனரண ட்ட தளக  

7. கட்டுகஸ்பரட்ட பரடக்கம் ல்ன சந்ற ள இண்டரம் றளன ளகறனரண ட்ட 

தளக  

8.  றததகரளன –ப்தறர ட்ட தளக  

9.  பகக்கறர ற்தக்பகரள்பப்தட்ட ளடதரள சறன்ணங்கள் ள ஆம்த றளன 

ட்டத்றளணப் பதற்தக்பகரள்பல் 

 

ஆண்டில் தற்பகரள்பப்தட்ட றதட றன அபள டடிக்ளககள் 

 (ட ரகர தைறறல் கறப்தேட்டுப் தறரறவு) 

 

பரடரற 

னக்கம் 

தற 

1. தோன்நரம் றளனப் தைறறல் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல் (ட ரகரம்)  

2. கறளடரண கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல் (ரழ்ப்தர கம்)  

3. வுணறர தகுறறல் றன அபள டடிக்ளககளப தற்பகரள்பல். 

4. FAO கதத்றட்டத்றன் கலழ் ணரந்றங்கபறன் றனஅபளகள். 

5. ரப்தயள றதட றன அபளகளப தற்பகரள்பல்.  

6. குடிலர் கதத்றட்டத்றன் (ரழ்ப்தரம்)  கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல்  

7. டரச்சறக் கபப்தை லர்ப்தரசணக் கதத்றட்டத்றன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகள் ற்தம் 

ளடதரளச் சறன்ணங்களபத் ரதறத்ல்   

8. சூரற பப்தக் கதத்றட்டத்றன் (தகர்) கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல்  

9. கரலி கதத்றட்டத்றன் கலழ் கட்டுப்தரட்டுப் தைள்பறகளபத் ரதறத்ல்  

 

 

துல்லிரண ட்டங்களபப் பதற்தக்பகரள்பல்  (ட ரகர தைறறல் கறப்தேட்டுப் தறரறவு) 

 

பரடரற 

னக்கம் 

தற 

1. ரன் குபம்-தொல்ளனத்லவு ட்ட தளக  
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கட்டுநொக்கொ சர்வத ச விொன நிலய அரவடீு 
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ல்வத்து ஓொ 55.5 ீற்மர் சொந்  தகொடுகள் நிறுவப்பட்டது 

 

 

அனூொ பு பித ச நியஅரலவ கொரிொயத் ில்  

இண்டு நொள் முழுவதும் தபொதசொன் தசொறு  ொனம் நலடதபற்மது. 
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5.2 ளதடரக்கல்  

றளக்கபத்றற்கு உரற கடளப் பதரதப்தறன் இன்ததரர் தொக்கற தறரறரணது அதறறதத்ற 

டடிக்ளககலக்குத் தளரண தைறறல் தண்தைகளப உள்படக்கற ளதடங்கள் ற்தம் தல்தத 

பரணறப் பதரதட்கலக்கரண ளதடங்கள் ன்தற்ளநத் ரரறத்னரகும். தசற ளதடங்கள் 

தகரளகலக்குரற ளதடங்களபத் ரரறப்தற்கு தனறகரக தசள ங்குணரறன் தகரரறக்ளகக்கு 

ற்தவும் ளதடங்கள் ரரறத்து ங்கப்தடும். ளதடங்கலடன் பரடர்தரண சகன ரரறப்தைக்கலம் 

அச்சுப்தறப்தை ற்தம் இனக்கங்கள் ன்ந இத ளகறலும் ரரதயன்தறட்ட ளனள அலுனகத்றல் 

தகர்தரர் தசளகள் த்ற றளனத்றன் ஊடரக ங்கப்தடும். இற்கு தனறகரக றனர றன 

அபளகள் ற்தம் ளதடரக்கல் றதணம் ற்தம் சகன ரட்ட றன அபளகள் அலுனகங்கள் 

ஊடரகவும் சகன அச்சு ளதடங்களபத்ம் பதற்தக்பகரள்ப தொடித்ம்.   
ளதடங்கள் றற்தளண பசய்ப்தட்டணரல் பதற்தக்பகரள்பப்தட்ட தரணம்  

இந் தடத்றல் அச்சு ளதடங்கள்,இனக்க ரலறரண ளதடங்கள் ற்தம் இனக்க ரலறரண வுகள் 

ன்தற்ளந றற்தளண பசய்ன் தோனதொம் ற்தம் அச தங்கறளண பசலுத்துன் ஊடரகவும் கலத 

குநறப்தறடப்தட்டு உள்ப ளகறல் தரணம் ஈட்டப்தட்டு உள்பது. 
றன அபளரபர் ரக அலுனகம்  

அச்சு ளதடங்களப றற்தளணபசய்ல் =  தௐ. 7,439,434.00 

தகர்தரரறன் தளப்தரட்டிற்கரக றதட  

ளதடங்களப றற்தளணபசய்ல் =  தௐ.    4,025,730.00 

இனக்க ரலறரண வுகபறன் தரணங்கள் =  தௐ.   21,753,666.04 

அச தங்கறளண அநறறடுல்கள் =  தௐ.    362,000.00 

அச்சு ளதடங்களப றற்தளணபசய்ல் =  தௐ.    2,596,820.00                        

(றன அபளகள் ற்தம் ளதடரக்கல் றதணம் ற்தம் ரட்ட றன அபள அலுனகங்கள்)                  

2017 ஆம் ஆண்டில் ளதடங்கள் இனக்க ரலறரண ளதடங்கள் ற்தம் இனக்க ரலறரண வுகள் 

ன்தற்நறன் பரத் தரணம் = தௐ.36, 174,650.04   

2017 ஆம் ஆண்டில் றனற சர்தச தைத்க்க் கண்கரட்சறறல் ளதடங்களப றற்தளண பசய்ன் 

ஊடரக தௐ.741,154.00  சரளண தளடத் தரணம் என்நறளணப்பதற்தக்பகரள்ப தொடிந்து.  

1. தைறறல் தண்தை ரலறரண ளதடங்களப ளத்ம் அனகறன் ஊடரக தர்த்ற பசய்ப்தட்ட 

தறகள்  

1.1. 1:50,000 ளதடங்கள் தகரளறன் இண்டரது இண்டரது தறப்தறன் கலழ் 27 

ளதடங்களபத் ரரறத்து அச்சுப் தறப்தறற்கரக அதப்தப்தட்டு உள்பது. அளரண- 

4 – சரகச்தசரற 

6 –  படல்ப்ட் 

12 – துதக்கரய்13 – 13 13 

13 - ரன்குபம்  

15 – ன்ணரர் 

20 –டு வீற 

21 – வுணறர 

25 – ந்றரறளன 

27 –பயரப்தத்ரண 

33 – கறதலி 

34 – தைத்பம்  

36 – பகக்கறர 

37 – பதரபனரணதள 

38 ரகதணரற 

41 –றகபட்டி 

43 – னபய 

44 – அகங்றன 

45 – ட்டக்கபப்தை 

46 – சறனரதம் 

51 – தத்றதப்தை 

52 – பகரச்சறக்களட 

84 – ரன 

89 – றஸ்மயரர 

90 – கரலி 

91 – ரத்ளந 

92 – ங்கல்ன  
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1.2. 1:50000  அபறனரண லள் அச்சுப் தறப்தறன் (இனக்க ரலறரண வுகள்) தோனம் 04 ளதடங்கள் அச்சுப்தறப்தை 

பசய்ப்தட்டண. 

1.3. தகர்தரரறன் தளப்தரட்டிற்கு அள 1:10,000 அபரண 97 ளதடங்கள் தர்த்ற பசய்து ங்கப்தட்டு 

உள்பண. 

2. பரணறப்பதரதள் ளதடங்கள் தறரறறன் தோனம் தர்த்ற பசய்ப்தட்ட தறகள்  

2.1  பரணறப்பதரதள் ளதடங்கள் தறரறறன் தோனம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 20 க ளதடங்கள் ற்தம் 04 

ரட்ட ளதடங்கள் ன்தண இதறக்கட்டம் ள தர்த்ற பசய்ப்தட்டு உள்பண.

2.3 தகர்தரரறற்கரண ளதடங்கள் 13 ண்றக்ளக அபபரன்த தற்தடி தறரறறன் தோனம் தர்த்ற பசய்ப்தட்டு 

உள்பண. 

2.4 ணசலரசறகள் றளக்கபத்றன் தகரரறக்ளகக்கு ற்த ரன ணறல் தங்கரறன் ளதடத்றளண 

இற்ளநப்தடுத்ற அன் 3000 தறறகள் லண்டும் அச்சுப் தறப்தை பசய்ப்தட்டண.   

2.5  உடப ணறல் தங்கரறன் ளதடதொம் இற்ளநப்தடுத்ப்தட்டு தர்த்ற பசய்ப்தட்டு உள்பது.  

 

2. தைறறல் தண்தைரலறரண ளதடங்ளபத் ரரறக்கும் தறரறறன் தோனம் தர்த்ற பசய்ப்தட்ட தறகள் 

2.1. 1:10000   அபறனரண தண்தைகளபக்பகரண்ட 40 ளதடத் ரள்கள் றதத்ற அளப்தற்கரக ப 

பறக்கபத்றற்கு அதப்தப்தட்டு உள்பதுடன் 62 ளதடத் ரள்கபறன் வுக் கட்டளப்தை 

தொளநளப்தடுத்ப்தட்டு உள்பது.  
2.2.  1:10000 அபறனரண 25 தகர்தரர் ளதடங்கள் தற்தடி தறரறறன் ஊடரக தர்த்ற பசய்ப்தட்டு உள்பண. 

3.  றதட ளதடங்கள் தறரறறன் தோனம் தர்த்ற பசய்ப்தட்ட தறகள் 

3.1. தகர்தரரறன் தகரரறக்ளகக்கு அள ரரறக்கப்தட்ட ளதடங்களப றற்தளண பசய்ன் ஊடரக 

குநறப்தறடத்க்க அபரண தரணம் என்நறளணத் றளக்கபம் ஈட்டிக்பகரள்துடன் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

தற்தடி ளதடங்கபறன் ண்றக்ளக கறட்டத்ட்ட 673 ஆகும். 

3.2. ல்ளனகளப றர்றக்கும் டடிக்ளககபறன்ததரது சகன ரட்டங்கபறலும் கறர அலுனர் 

தறரறவுகலக்கரண ல்ளனகளப உள்படக்கற ளகறல் ளதடங்கபறன் தகரள என்த ரரறக்கப்தட்டு 

ல்ளன றர்க் குலறடம் எப்தளடக்கப்தட்டது. 

3.3. சறறல் றரண தசளகள் அறகரசளதறன் தளப்தரட்டின் அடிப்தளடறல் றரண எபறப்தடத்றளண 

(Domestic VFR Navigation Map) லண்டும் இற்ளநப்தடுத்ற றளக்கபத்றன் லிதர தறரறறன் ஊடரக 500 

தறறகள் அச்சுப்தறப்தை பசய்ப்தட்டது.  

3.4. சுற்தனரப் தறகபறன் றகரட்டல் ளதடம் தைற இனக்கம் சரர் வுகபறன் தோனம் இற்ளநப்தடுத்ற தர்த்ற 

பசய்ப்தட்டு உள்பது.  
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4.    2016,2017 ஆம் ஆண்டுகபறல் ளதடங்கள் ரரறப்தறன் பசனரற்தளக கலத குநறப்தறடப்தட்டு 

உள்பது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

2017 ஆம் ஆண்டில் பசனரற்தளக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ளதட ளக 

அனகு பதௌலகபசனரற்தளக  

2016 

தடரந் 

இனக்கு 

பதற்தக்பகரள்ப

ப்தட்ட 

பசனரற்தளக 

இனக்கறற்கு ற்த 

சவீம் % 

தைறறல் தண்தை ரலறரண 

ளதடங்கள் (ளல்கள்)  

ளதடங்க

பறன் 

ண்றக்ளக 

 

106 

 

 

155 

 

146.23 

றதட ளதடங்கள்  

ளதடங்க

பறன் 

ண்றக்ளக 

 

488 

 

587 

 

 

120.29 

பரணறப்பதரதள் 

ளதடங்கள் 

ளதடங்க

பறன் 

ண்றக்ளக 

 

295 

 

252 

 

85.42 

தைறறல் தண்தை ரலறரண 

ளதடங்கள்  

(ரரறப்தைக்கள்) 

ளதடங்க

பறன் 

ண்றக்ளக 

 

59 

 

59 

 

100.00 

 

 

ளதடங்கபறன் 

ண்றக்ளக 

 

 

 

அனகு 

 பதௌலக பசனரற்தளக 

 

2017 

தடரந்

 

இனக்கு 

பதற்தக்பகரள்ப

ப்தட்ட 

பசனரற்தளக 

இனக்கறற்கு 

ற்த சவீம் 

% 

தைறறல் தண்தை ரலறரண 

ளதடங்கள் (ளல்கள்)  

ளதடங்க

பறன் 

ண்றக்ளக 

 

130 

 

130 

 

100.8 

றதட ளதடங்கள்  

ளதடங்க

பறன் 

ண்றக்ளக 

 

600 

 

673 

 

112.2 

பரணறப்பதரதள் 

ளதடங்கள் 

ளதடங்க

பறன் 

ண்றக்ளக 

 

38 

 

33 

 

86.8 

தைறறல் தண்தை ரலறரண 

ளதடங்கள்  

(ரரறப்தைக்கள்) 

ளதடங்க

பறன் 

ண்றக்ளக 

 

116 

 

113 

 

97.4 

ප්රගති ප්රිශ ා 
වර්ෂා 
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கடந் தடத்துடன் எப்தறடும்ததரது எவ்பரவ்பரத தறரறவுகபறணதும் பசனரற்தளகறன் சவீங்கள் கலத உத 

ளதடத்றல் கரட்டப்தட்டு உள்பது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

தைறறல் தண்தை 

ரலறரண 

ளதடங்கள் 

(ளல்கள்) 

றதட 

ளதடங்கள் 

பரணறப்பதரதள் 

ளதடங்கள் 

தைறறல் தண்தை 

ரலறரண  

ளதடங்கள்  

(ரரறப்தைக்கள்) 

தைறறல் தண்தை 

ரலறரண  

ளதடங்கள்  

(ரரறப்தைக்கள்) 

Xuhz;L Fwpapyf;F 

milag;ngw;w rjtPjk; 

தைறறல் தண்தை 

ரலறரண 

ளதடங்கள் 

(ளல்கள்) 

றதட 

ளதடங்கள் 

பரணறப்பதரதள் 

ளதடங்கள் 

தைறறல் தண்தை 

ரலறரண  

ளதடங்கள்  

(ரரறப்தைக்கள்) 

Xuhz;L Fwpapyf;F 

milag;ngw;w rjtPjk; 

2017  

 

தைறறல் தண்தை 

ரலறரண  

ளதடங்கள்  

(ரரறப்தைக்கள்) 

பரணறப்பதரதள் 

ளதடங்கள் 

றதட 

ளதடங்கள் 

தைறறல் தண்தை 

ரலறரண 

ளதடங்கள் 

(ளல்கள்) 



 

49 
 

ளதடரக்கல் தறரறறதெடரக தற்பகரள்பப்தட்ட றதட தறகள்  

 

   றட்ட ளதடங்கபறன் ர் அச்சுப்தறப்தை அனகறன் ஊடரக தற்பகரள்பப்தடும் தறகபரண Layout 

ரரறத்ல், EDM தைத்கங்களப அச்சுப்தறப்தை பசய்ல் ற்தம் ளண றளக்கபத் தளப்தரடுகலக்கு 

அள தற்பகரள்பப்தட்ட தளனகபறன் அபறல் 85% அபரண பசனரற்தளக என்த கறளடக்கப் 

பதற்தள்பது. 

2. ளதடங்கள் ரரறப்தைப் தறரறறதெடரக தற்பகரள்பப்தடும் தறகபறல் EDM தைத்கங்கள் கட்டுல் தறரண 

தற என்நரதுடன் தளனத் துண்டுகபறன் ண்றக்ளகக்கு ற்த 72% அபரண பசனரற்தளக என்த 

கறளடக்கப் பதற்தள்பது.  

 

2017 ஆம் ஆண்டில் தற்பகரள்பப்தட்ட றதட தறகபறல் கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்ப தைத்கங்கள் ற்தம் 

தததடுகளபக் கட்டுலும் உள்படங்கும்.  

 

 A-Z தைத்கங்கள்                                             -     460 

கறணறப் தைத்கங்கள்   -      253 

ல்ளன றர்ப் தைத்கங்கள்            -        54 

தரடசரளன ளதடங்கள் தகரள (றழ்) தைத்கங்கள்  -    2000 

சுற்தனர றடுறகபறன் தைத்கங்கள் -       50 

றந் கபஞ்சறசரளன ஆப் தைத்கங்கள்                 -     100 

றன அபளக் தகரரறக்ளகப் தறவு ஆப் தைத்கங்கள்  -     100 

சம்தபப் தததட்டுப் தைத்கங்கள்   -     100 

 

3. லிதர அச்சுப் தறப்தைப் தறரறறளண டுத்துக்பகரண்டரல் 2016 ஆம் ஆண்டில் தற்பகரள்பப்தட்ட றதரக 

ரலறரண ரற்நங்கபறதெடரக 2017 ஆம் ஆண்டிலும் உர்ட்ட பசனரற்தளக என்நறளண க்களத்துக் 

பகரள்ப தொடிந்துள்பது. அற்கள 1:50000 தைற ளதடங்கள் தகரள,தள ளதடங்களப லண்டும் 

அச்சுப்தறப்தை பசய்ல், றண்ப்தங்கள் ற்தம் சஞ்சளககபறன் அச்சுப்தறப்தை ன்தண 2017 ஆம் ஆண்டிலும் 

றகவும் உர்ட்டத்றல் தற்பகரள்பப்தட்டது. இற்கு தனறகரக இதுள அசரங்க அச்சகங்கபறன் 

ஊடரக அச்சுப்தறப்தை பசய்ப்தட்டு தறக்கப்தடும் தல்தத றண்ப்தங்கள் 32 ளகரண அபறல் 

லிதர தறரறறன் உள்தபத அச்சுப்தறப்தறளண தற்பகரள்பல் ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பதுடன் இது  

றளக்கபத்றற்கு தரரற அபறனரண பரளக என்நறளண லப்தடுத்றக்பகரள்லம் எத பசற்தரடரகும்.   
 

இரணுத்றணதக்குத் ளரண இரணு க்ரறட் ளதடங்கள்,வீற ளதடங்கள்  ததரன்ந 

தகரரறக்ளககலடணரண அச்சுப் தறப்தைக்கபறணரல் தரரறபறனரண தரணம் என்நறளண லிதர தறரறறன் 

பசற்தரட்டின் தோனம் றளக்கபத்றற்குப் பதற்தக்பகரள்ப தொடிந்துள்பது. லண்டும் எததொளந தசற 

ளதடங்கள் தகரளறளண றழ் தரடசரளனகலக்கரக அச்சுப்தறப்தை பசய் ஆம்தறத்ளத்ம் தற்தடி 

துளநக்கு அசறரண றன அபளகள் பரடர்தரண பபறக்கபப் தைத்கங்களப அச்சுப்தறப்தை பசய்தும் 

தற்பகரள்பப்தட்டண.தொன்கூட்டித அச்சுப் தறப்தறளணத் றட்டறடுதும், அற்கள பதரதத்ரண 

ளகறல் அச்சுப் தறப்தைச் சட்டகங்களப ரரறத்துக்பகரள்தும் தைறபரத தகரத்றல் 

தற்பகரள்பப்தட்டது. தறரறறல் உள்ப ரன்கு அச்சுப் பதரநறகபறல் தோன்நறளண பசற்தரட்டில் 

ளத்துக்பகரள்பல் தற்தடி பசனரற்தளகக்கு தரரற அபறல் துள தைரறதுடன் ஆண்டின் பசனரற்தளக  

131.5%  ள ஆகக் கூடுனரண பசனரற்தளக என்நறளணப் ததறச் பசல்ற்கு லிதர தறரறறற்கு இலுரகற 

உள்பது. 2017 ஆம் ஆண்டில் றதடரக தற்பகரள்பப்தட்ட அச்சுப்தறப்தைப் தறகள் கல த குநறப்தறடப்தட்டு 

உள்பரத அளத்ம்   
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50K (2 ஆது தறப்தை ) ளதடங்கள் தகரளத் ரள்கள்  28 

50K ளதடங்கபறன் லள் அச்சுப்தறப்தை 13 

50K ளதடங்கபறன் தரகங்கள் (தரடசரளனகலக்கரக) 4 

இரணுத்றணதக்கரக க்ரறட் ரள்கள் 73 

க ளதடங்கள் 5 

பரணறப்பதரதள் ளதடங்கள்      

தரடசரளன ளதடங்கள் தகரளறன் ரள்கள் 17 

தகர்தரர் ளதடங்கள்     

ரட்ட அலுனக தளப்தரடுகலக்கரண ரள்கள்   

 

 

4. கலத குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றதணங்கலக்கரக 2017 ஆம் ஆண்டில் குநறப்தறடத்க்க அபரண இனக்க ரலறரண 

வுகள் பகரள்ணவு பசய்ப்தட்டு உள்பண.   

 

2017.01.23 – றசரத் றளக்கபம் -  தௐ.5,601,846.36 

2017.02.02 – லர்ப்தரசண ற்தம் சுகனன்ததண் சறகளப றதத்ற பசய்த்ம் கதத்றட்டம்  - தௐ.3,142,90 

2017.07.10 – இனங்ளக கரறகளப லட்கும் ற்தம் அதறறதத்ற பசய்த்ம் கூட்டுத்ரதணம் -  தௐ.1,179,880.00 

2017.10.23 – யசறன்சன் பலிபகரறத்ணறதகன் னங்கர (ணறரர்) கம்தணற        -  தௐ.1,353,375.75 

2017.11.08 – றரண றளன றரண தசளகள் அறகர சளத  (LIDAR)-            -  தௐ.1,734,503.00  

2017.11.21 – இத்றணக்கல் ற்தம் ங்க ஆதங்கள் அறகர சளத -  தௐ.1,195,798.00 

 

6.0 தைறறல் பதர்கள் தறரறவு  

கடளப் பதரதப்தை  

இனங்ளக க்கபறன் தைரறளத்டன் இளந் ளகறல்  தசற எற்தளக்கு துளதைரறத்ம் சரறரணதும் ற்தம் 

உதறரணதுரண தைறறல் பதர்கள் ற்தம் வுகள் கட்டளப்தை என்நறளண ப்தடுத்ல் ஊடரக அநறதொகம் 

பசய்ல்.  

பசரனற்தளக  

தைறறல் பதர்கபறன் ப்தடுத்ல் ற்தம் தரரணற ப்தடுத்ப்தட்ட றதொளந என்நறளணத் ரரறப்தற்கரக 

அளச்சளறணரல் ரரறக்கப்தட்டு உள்ப தசற ட்டத்றனரண குல 2017 ஆம் ஆண்டில் 07 கூட்டத் பரடர்களப 

டரத்ற உள்பது.  

 

உரற குலறணரல் ரரறக்கப்தட்டு உள்ப தைறறல் பதர்களப ப்தடுத்தும் தகரட்தரடுகள் ற்தம் பகரள்ளககள் 

பசற்தரட்டின் எலங்கு  தொளநக்கு அள,  
 

 தரரணற ப்தடுத்ப்டப்ட றதொளந என்நறளண தொன்பரறந்து இனங்ளக ப்தடுத்ல் றதணத்றன் 

அதறக்கரக அதப்தப்தட்டு உள்பதுடன் இதுள அது பரடர்தரக ரய் தோன இக்கப்தரட்டிற்கு 

ந்துள்பது.   

 

 இந் தடத்றல் பபறக்கபத் கல்களபச் தசகரறத்ல் 09 ரட்டங்கபறல் தர்த்ற பசய்ப்தட்டு உள்பதுடன் 

அற்கள ரடு தரகவும் லப்தடும் ளகறல் கல்களப தசகரறத்ல் தர்த்ற பசய்ப்தட்டு உள்பது.   
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 12083 கறர அலுனர் தறரறவுகபறல் தைறறல் பதர்களபத் ப்தடுத்ல் தர்த்ற பசய்ப்தட்டு தைறறல் 

பதர்கள் ப்தடுத்ல் குலறன் தோனம் அதறக்கப்தட்டு உள்பது. அற்கள ரடு தரகவும் சகன கறர 

அலுனர் தறரறவுகபறலும் ப்தடுத்லின் (தொற் கட்டம்) தர்த்ற பசய்ப்தட்டு உள்பது. 
  

 கறர அலுனர்கபறன் ஊடரக பதற்தக்பகரள்பப்தடும் பபறக்கபத் கல்கலக்கு அள வீறகள்,லர்றப் 

ததரக்குகள் ற்தம் இடங்கலக்கு உரற பதர்கபறல் சலர் பசய்ல்கள் ற்தம் தைறரக உட்தசர்த்ல்கள் GIS 

வுக் கட்டளப்தறல் உள்படக்குல் ன்தண 5635 கறர அலுனர் தறரறவுகபறல் தர்த்ற பசய்ப்தட்டு உள்பது. 

  

 கலத்துளந ற்தம் கண்டி ரட்டங்கபறல் 34 தறதச பசனரபர் தறரறவுகலக்கு உரற ளகறல் ப்தடுத்ல் 

தற்பகரள்பப்தட்ட தைறறல் பதர்களப உள்படக்கற ளதடங்கள் தறதச பசனரபர் தறரறவு ட்டத்றல் 

ரரறத்து கலத்துளந ற்தம் கண்டி ரட்டங்கபறல் தறதச பசனகங்கள், ர க சளதகள்,க 

சளதகள்,தறதச சளதகள் ன்தற்நறற்கும் ற்தம் கலத்துளந ற்தம் கண்டி ரட்ட றன அபளரபர் 

அலுனகங்கலக்கும் அதப்தற கல்களப லண்டும் உதறப்தடுத்றக் பகரள்ற்கரக அதப்தப்தட்டு 

உள்பண.  

 தற்தடி கல்களப உதறப்தடுத்ற லண்டும் அதப்தப்தட்ட கலத்துளந ரட்டத்றன் தததளப ற்தம் 

தண்டரக தறதச பசனரபர் தறரறவுகபறன் 141 கறர அலுனர் தறரறவுகபறல் சலர் பசய்ப்தட்ட ற்தம் 

தைறரக உள்படக்கப்தட்ட பதர்கள் தை..கட்டளப்தறல் உள்படக்கப்தட்டு உள்பது. 
 

 தொனரது தடிதொளநறன் கலழ் ப்தடுத்ல் தற்பகரள்பப்தட்ட தைறறல் பதர்கலக்கரக பதரதுக்கபறன் 

கதத்துக்கள் ற்தம் உள்லரட்சற றதணங்கபறன் கதத்துக்கள் ன்தற்நறளணப் பதற்தக்பகரள்ற்கரகத் 

ரரறக்கப்தட்ட இளத் பத்றன் அடிப்தளட ரறரற ரரறத்ல் தர்த்றளடந்து உள்பது.  

 

 தைறறல் பதர்களபத் ப்தடுத்லுக்குத் தளரண ளகப்தரட்டு றண்ப்தங்கபறன் பதர்கபறன் சுடி 

சறங்கபம் ற்தம் றழ் ஆகற பரறகபறல் ரரறக்கப்தட்டு குலறடம் சர்ப்தறத்து அதற 

பதற்தக்பகரள்பப்தட்டு உள்பது.  

 

7.0  தசற றண்பபறத் வுகள் உட்கட்டளப்தை  

  

கடளப் பதரதப்தை  

றண்பபறத் வுகள் ற்தம் கல்கள் ன்தற்ளந பதரதுரகப் தன்தடுத்துல் ற்தம் தரறரற்தல் 

ன்தற்நறற்கரக தொளநரண தசற பசன்தொளந என்நறளணத் ரரறத்ல்.  

 

பசரனற்தளக  

இனங்ளக கல்கள் ற்தம் பரடர்தரடல் பரறதட்த றதணம் தற்தடி றகழ்ச்சறத் றட்டத்றளண 

ளடதொளநப்தடுத்துதுடன் இனங்ளக றன அபளகள் றளக்கபம் தறரண ப்தறணர் எதரக தற்தடி 

றகழ்ச்சறத் றட்டத்றளண ளடதொளநப்தடுத்துற்கு தளரண பரறதட்த உற ற்தம் பகரள்ளககளப 

உதரக்கும்ததரது தளரண உறறளண ங்குளண தற்பகரள்கறன்நது.    

 

இனங்ளக தசற றண்பபறத் வுகள் உட்கட்டளப்தை றகழ்ச்சத்றட்டங்கபறன் 

பசனரற்தளக 

தசற றண்பபறத் வுகபறன் உட்கட்டளப்தைத் பரகுறறளணத் (NSDI)  ரரறத்ல் ற்தம் அதறறதத்ற 

பசய்ல் ன்தற்நறற்கரண தளனத்றட்டம் இவ்ரத அளத்ம். தற்தடி தளனத்றட்டம் றன அபளகள் 

றளக்கபத்றன் எத்துளப்தைடன்   ICTA றதணத்றன் ஊடரக பசற்தடுத்ப்தடும்.  

 

 

 

 



 

52 
 

 பசற்தரடு றளனள 

1. NSDI ஆம்த றன அபளகளப தற்பகரள்பல்  

அளப்தைக்கபறன் ஊடரக தசற றண்பபறத் வுகளப 

தசகரறத்ல்,கபஞ்சறப்தடுத்ல் ற்தம் தன்தடுத்ல் 

பரடர்தரண ற்ததரள றளனளறளண 

தரரட்டுற்கரக றரறரண அடிப்தளட ஆய்வு ற்தம் 

கட்டளப்தறளணப் தன்தடுத்ல்,றளணத்றநதடன் 

தன்தடுத்ல் ன்தற்நறற்கரக பரத் அலுனர் குரம் 

ற்தம் அளப்தறன் ஆத்ம்.  

ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற: 2016 ஆகஸ்ட்  

தர்த்ற பசய் றகற :  2017 ரர்ச்  

ஆதனரசளணச் சளத: Green Tech 

Consultancies Private Limited 

அநறக்ளக தறசுரறக்கப்தட்டது. 

2. NSDI  தளப்தடும் கற்ளக 

(அ) பட்டர வுகள் தளரறல்,தசற வுகபறன் 

தளரறல்,வுகள் தரறரற்த ரறரற ததரன்ந 

தளப்தரட்டுக் கற்ளக. 

(ஆ) றரறரண கட்டளப்தைக்கபறன் தளப்தரடுகள் 

பரடர்தரண றக் குநறப்தைக்களபத் ரரறத்ல். 

 (இ) கல்கள் ற்தம் தசளகள் ன்தற்நறன் 

ளகப்தரடு என்நறளணத் ரரறத்ல்.  

(ஈ) கட்டளப்தறன் அடிப்தளட ரறரற என்நறளணத் 

ரரறத்ல்.  

ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற: 2016 ஆகஸ்ட்  

 

தர்த்ற பசய் றகற:  2017 ரர்ச்  

 

Individual Contractor : Mr.Mark 

Sorensen   

அநறக்ளக தறசுரறக்கப்தட்டது. 

3. தசற றண்பபற வுகள் பரடர்தரண  பகரள்ளககபறன் 

றதத்ற  

NSDI இன் பசற்தரடு,கட்டுப்தரட்டு ரறரற,கடளப் 

பதரதப்தை ற்தம் பதரதப்தைக்கள் இங்கு குநறக்தகரள்கள் 

ஆண, 

(அ) NSDI இற்கரண தசற றண்ப பறத் வுக் 

பகரள்ளககள் ற்தம் றகரட்டல்கள்.  

(ஆ) NSDI ஊடரக தறன்தற்நப்தட தண்டி ங்கள்.. 

(இ) NSDI இன் பசற்தரடு ற்தம் பசன்தொளந.  

(ஈ) NSDI இற்கரண கட்டுப்தரட்டு ரறரற.  

(உ) கட்டுப்தரட்டு ரறரறறன் கடளப் பதரதப்தை ற்தம் 

பதரதப்தறளண றதத்ற பசய்ல் ஆகும்.  

ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற: 2016 பம்தர் 

தர்த்ற பசய் றகற:  2017 ரர்ச்  

 

Individual Contractor : Mr.Mark 

Sorensen   

 

 

 

அநறக்ளக தறசுரறக்கப்தட்டது. 

4. தைறறல் தளரறல்கள் -கட்டம் 1 ரதறத்ல்  

வுகபறன் இநக்குற,வுகளப தறதற்நம் 

பசய்ல்,ற்தறத் வுகள்,தடல்கள் ற்தம் 

றசரளகள்,தரர்ளக் தகரங்கபறன் தகுப்தரய்வு, 

பபறறடப்தட்ட அச்சுத் வுகள் ன்தண ளகரபப்தடும் 

றண்பபறத் வுகபறன் இளந் தொகரளத்துக் 

கட்டளப்தறளணத் ரதறத்ல்.  

ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற: 2017 பம்தர் 

தர்த்ற பசய் றகற:  2018 த 

எப்தந்கரர் :  

Joint Venture Comprising of Avineon 

India Private Limited and Science 

Land Information Technologies 

 

ரதறத்ல் தற்பகரள்பப்தட்டு 

தகறன்நது.  
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8.0 ஆ தொகரளத்தும் ற்தம் பரறல்சரர் ங்கள் தறரறவு  

 
பததம்தரனரண தள றட்ட ளதடங்கள் இக்கறளபறல் றகவும் தரதுகரப்தரக ளக்கப்தட்டு உள்பதுடன் 

பதரதுக்கபரல்  தற்பகரள்பப்தடும் தகரரறக்ளககலக்கு ற்த தகுறகள் ங்கப்தடும். அவ்ரதந பபறக்கபத்றல் 

தற்பகரள்பப்தடும் றன அபளகலக்கரக ரரறக்கப்தடும் சகன சட்ட ரலறரண றட்ட ளதடங்கபறணதும் 

உதறப்தடுத்ப்தட்ட தறற என்த தற்தடி கறளபறல் தகரப்தறடப்தடுதுடன் தறன்ணர் தற்பகரள்பப்தடும் றன 

அபளகபறணரல் தற்தடி றட்ட ளதடங்கள் இற்ளநப்தடுத்ப்தட்டு ததப்தட்டு தகறன்நது. அவ்ரதந கரற 

உரறத்துக்களபத் லர்த்து ளக்கும் டடிக்ளககள் தர்த்றளடந்து இதப்தறன் றட்ட ளதடங்களபத் ரரறத்லும் 

இப்தறரறறன் ஊடரக தற்பகரள்பப்தடும். பரறல்சரர் ங்கலக்கு உரற ளகறல் கரற உரறளகளபப் தறவு 

பசய்த்ம் சட்டத்றற்கு ற்த தறவுபசய்ப்தட்ட றன அபளரபர்கலக்கரக ற்தக்பகரள்பப்தட்ட சரன்நறழ்களப 

ங்குதும் தற்பகரள்பப்தடும். 2017 ஆம் ஆண்டிற்குள் தற்தடி கறளபறன் பசனரற்தளக கலத குநறப்தறடப்தட்டு 

உள்பரத அளத்ம்.  

8.1. உரறத்துக்கள் பரடர்தரண றட்ட ளதடங்கபறன் தறறகளப ங்குல்  

உரறத்துக்கள் பரடர்தரண றட்ட ளதடங்கள் ற்தம் ளண றட்ட ளதடங்கள் ன்தண ங்கப்தட்ட 

தறறகபறன் ண்றக்ளக    2897 
தற்தடி தறறகள் ங்கப்தட்டணரல் தௐ.. 2,112,227.00  பரளக என்த ஈட்டப்தட்டு உள்பது.  

 

8.2. ரட்ட றன அபளகள் அலுனகங்கபறன் ஊடரக ங்கப்தட்ட றட்ட ளதடங்கபறன் ட உதப்தடங்கள் 

ற்தம் றல் ளதடங்கள்  

ங்கப்தட்ட தறக்குகள் அற்ந றல் ளதடங்கபறன் ண்றக்ளக 553 

ங்கப்தட்ட றல் ளதடங்கபறன் ண்றக்ளக (O ற்தம் V) 1041 

குத்ளக றல் ளதடங்கபறன் ண்றக்ளக(L றல் ளதடங்கள்) 407 
பதரதுக்கலக்கு ங்கப்தட்ட ட உதப்தடங்கபறன் ண்றக்ளக  5419 

பதரதுக்கலக்கு ங்கப்தட்ட உண்ளரண தறறகபறன் ண்றக்ளக 32,007 
கொ,அ,ச. கலழ் ங்கப்தட்டு உள்ப றல் ளதடங்கபறன் ண்றக்ளக 22,506 

 8.3. லறன்ந ஆளக்குலறன் றன அளகள்  

கடந் ஆண்டிலிதந்து தொன்பகரண்டு ப்தட்ட லறன்ந ஆளக்குலக்கபறன் ண்றக்ளக   466  
ஆண்டிற்குள் கறளடக்கப்பதற்ந லறன்ந ஆளக்குலக்கபறன் ண்றக்ளக   417 

தளனகள் தர்த்ற பசய்ப்தட்டு லறன்நங்கலக்கு அதப்தப்தட்ட ண்றக்ளக 392 
ஆண்டின் இதறறல் ஞ்சற ண்றக்ளக 491 

  

8.4.  கரறப் தறக்குகளபத் லர்த்து ளக்கும் சட்டத்றன் கலழ் இதறரண கறரத் றட்ட ளதடங்கள் ற்தம் 

இதறரண தைறறல் தண்தை ரலறரண ளதடங்களபத் ரரறத்ல்  
கடந் தடத்றன் இதறறல் லற 03 

2017 ஆம் ஆண்டில் கறளடக்கப்பதற்ந ண்றக்ளக 18 

2017 ஆம் ஆண்டில் ரரறத்து ங்கப்தட்ட இதறரண கறரத் றட்ட ளதடங்கள்  

ற்தம் இதற தைறறல் தண்தை ரலறரண ளதடங்கபறன் ண்றக்ளக 17 

2017 ஆண்டின் இதறறல் றற 04 

 

8.5. தள ஆங்களபப் தைறரக ரரறக்கப்தட்ட றட்ட ளதடங்கலக்கு ற்த இற்ளநப்தடுத்ல்  

கடந் தடத்றன் இதறறல் இற்ளநப்தடுத்துற்கரக ஞ்சற றட்ட  

ளதடங்கபறன் ண்றக்ளக 159 
2017 ஆம் ஆண்டில் கறளடக்கப் பதற்ந ண்றக்ளக 8466 

2017 ஆம் ஆண்டில் இற்ளநப்தடுத்ப்தட்ட தள கறரத் றட்ட  

ளதடங்கபறன் ண்றக்ளக 1305 

இதறரண கறரத் றட்ட ளதடங்கள் ற்தம் இதற தைறறல் தண்தை  

ரலறரண ளதடங்கபறன் ண்றக்ளக 2291 
தைறறல் தண்தை ரலறரண ஆம்தத் றட்ட ளதடங்கள் ற்தம் கறரத்  

றட்ட ளதடங்கபறன் ண்றக்ளக 273 
பகபடஸ்ட்ல் ளதடங்கபறன் ண்றக்ளக  4150 

ஆண்டின் இதறறல் ஞ்சற றட்ட  ளதடங்கபறன் ண்றக்ளக 606 
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8.6. தள றட்ட ளதடங்கபறன் தறப்தை  

தள றட்ட ளதடங்கபறன் தறப்தைகளபதற்பகரள்லம் றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன் கலழ் தற்தடி றட்ட 

ளதடங்களப ஸ்தகன் பசய்து இளந் ட்டுக்கபரக கபஞ்சறப்தடுத்ல் 2004 ஆம் ஆண்டில் 

ஆம்தறக்கப்தட்டது. அன் தறன்ணர் தற்தடி இனக்க ரலறரண வுகள் றட்ட ளதடங்கள் / ஆங்கள் 

தொகரளத்துக் கட்டளப்தறல் உள்படக்குல் 2015 ஆம்  ஆண்டில் ஆம்தறக்கப்தட்டது. அற்கள 

பசனரற்தளக கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்பது.  

 

ஸ்தகன் பசய் இதக்கும் றட்ட 

ளதடத் ரள்கபறன் 

ண்றக்ளக  

2017 ஆம் 

ஆண்டிற்கு 

தொன் தர்த்ற 

பசய்ப்தட்ட 

றட்ட 

ளதடத் 

ரள்கபறன் 

ண்றக்ளக 

2017 ஆம் 

ஆண்டில் தர்த்ற 

பசய்ப்தட்ட 

றட்ட ளதடத் 

ரள்கபறன் 

ண்றக்ளக  

லற 

1,652,000 457,480 894,520 300000 

 

8.7. றன அபளகலக்குத் தளரண றதங்களப ங்குல் ( L 96 )   4374 

 

8.8. ற்தக்பகரள்பப்தட்ட சரன்நறழ்களப ங்குல்  

1998 உரறளகளபப் தறவு பசய்த்ம் சட்டறன் கலழ் ளடகரண் றன அபள டடிக்ளககளப தற்பகரள்ப 

றர்தரர்க்கும் றன அபளரபர்கலக்கரக ளடகரண் றன அபள டடிக்ளககளப தற்பகரள்பல் 

பரடர்தரண அந்ந் றன அபளரபரறன் தர்ச்சற பரடர்தரக ற்தக்பகரள்பப்தட்ட சரன்நறழ் என்த 

ங்கப்தடும்.   

2017 .12.31 ஆந்றகறன்த தறவு பசய்ப்தட்ட றன அபளரபர்கபறன் ண்றக்ளக 2098 
2016.12.31 ஆந்றகறன்த ற்தக்பகரள்பப்தட்ட சரன்நறழ்களபப்  

பதற்தள்பர்கபறன் ண்றக்ளக 1613 

2017 ஆம் ஆண்டில் பதற்தள்பர்கபறன் ண்றக்ளக 26 

2017.12.31 ஆந்றகறன்த ற்தக்பகரள்பப்தட்ட சரன்நறழ்களபப்  

பதற்தள்பர்கபறன் பரத் ண்றக்ளக 1639 

 

9.0 தைறறல் கல்கள் தறரறவு  

9.1 றரண எபறப்தட அபளகள் தறரறவு (தைளகப்தட றலிடும் தறரறவு ற்தம் தைளகப்தட ஆய்வுகூடம்) 

  

     கடளப்பதரதப்தை  

ளதடரக்கல் ற்தம் அதறறதத்றட்டங்கள் ன்தற்நறற்குத் தளரண வுகளப றரண 

எபறப்தடங்களபப் தன்தடுத்றப் பதற்தக்பகரள்பல்.  

         இப்தறரறறல் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கரண பசனரற்தளக கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்பது.   
 

ளக பசனரற்தளக 

1.       LiDAR  ட்ட வுகளபப் தன்தடுத்ற DEM  ரரறத்ல்  2108.5 சது கற.ல.. 

2.       LiDAR /CRIP வுகளபப் தன்தடுத்ற 1:10,000 

அபறல் இத தத அபவுகளபக்பகரண்ட வுளபச் 

தசகரறத்ல்  

1247.8 சது கற.ல 

3.    றரண எபறப்தடங்கபறன், அதறறதத்ற, பரட்டுதம் 

அச்சுப்தறப்தை  ற்தம் றற்தட தர்தடித் பங்களப 

அச்சுப்தறப்தை பசய்ல்.  

1080  
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9.2   பரளனதூ தகரள்கள் தறரறவு  

கடளப்பதரதப்தை  

சந்றரறகர தைளகப்தடங்களபப் தன்தடுத்ற இனங்ளக ரடு தரகவும் லப்தடும் ளகறல்  1:50,000 தைறறல் 

தண்தைகளப உள்படக்கற இனக்கங்கபறணரனரண வுக் கட்டளப்தை (தைற தறப்தை) என்நறளணத் ரரறத்து 

தொளநளப்தடுத்ல், 1:50,000ளதடங்கபறன் த்றற்கரக இனக்கங்கபறணரனரண வுகளப ங்குல் ற்தம் 

ளண றதணங்கபறன் ளப்தரட்டிற்கு ற்த தைளகப்தடங்களபப் தகுப்தரய்வு பசய்து இனக்கங்கபறணரனரண 

வுகளப ங்குல்.   

  

பசனரற்தளக  

 
அறகூடி கூதகளபக்பகரண்ட சந்றரறகர தைளகப்தடங்களபப் தன்தடுத்ற 1:50,000 ளதடங்கள் த்றற்கரக 33 

ரள்கபறன் டடிக்ளககள் தர்த்ற பசய்ப்தட்டு உள்பண.  

 

9.3   தைறறல் கல் கட்டளப்தைப் தறரறவு  

 
             2017 ஆம் ஆடில் தைறறல் கல் கட்டளப்தைப் தறரறறணரல் 5600 சது கற.ல தறதசம் என்நறற்கரக 

1:10,000 அபறனரண இனக்கங்கபறணரனரண தைறறல் தண்தைகளபக்பகரண்ட வுகளபத் ரரறத்ல் 

தற்பகரள்பப்தட்டுள்பது. அற்கு தனறகரக, கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்ப தசளகலம் தற்தடி தறரறறணரல் 

தற்பகரள்பப்தட்டு உள்பது.  

 

1. 2500 கறர அலுனர் தறரறவுகலக்கரக ளதடங்களபத் ரரறத்ல். 

   

2. அணர்த் தொகரளத்து அளச்சறற்கரக தறணரத(16) கங்கலக்கு உரற 1:1000 அபறனரண 

இனக்கங்கபறணரனரண தைறறல் தண்தைகளபக்பகரண்ட வுகளபத் ரரறத்ல். 
  

3. அணர்த் தொகரளத்து அளச்சறற்கரக இண்டு கங்ளகப் தள்பத்ரக்குகலக்கு உரற 1:1000 அபறனரண 

இனக்கங்கபறணரனரண தைறறல் தண்தைகளபக்பகரண்ட வுகளபத் ரரறத்ல்.  
 

4. இனக்கங்கபறணரனரண தைறறல் தண்தைகளபக்பகரண்ட வுகளபத் ரரறத்ல்.  
கறணற றகழ்ச்சறத்றட்டம் என்நறளணத் ரரறத்து அதெடரக இனங்ளகறன் கறர அலுனர் தறரறவுகலக்கரண 

ளதடங்களப இளத்பத்றன் ஊடரக தரலட்சறக்கக் கூடி ளகறல் றடுறத்ல்.  
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10.0 கரறத்  கல்கள் கட்டளப்தைப் தறரறவு  

     தற்தடி தறரறறன் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கரண பசனரற்தளக கலத குநறப்தறடப்தட்டு உள்பரத அளத்ம்.   

பசனரற்தளக ல்ளனகலக்கரண 

றன அபளகள் 

கறரறக்க எபறப்தட 

றன அபளகள் 

கரறத் 

துண்டுகபறன் 

ளனளப்தை 

தரட்டங்கள் ற்தம் 

கரடுகபறன் றன 

அபளகள்  

கரறத் 

துண்டுகள் 

ரள்கள் கரறத் 

துண்டுகள் 

ரள்கள் கரறத் 

துண்டுகள் 

ரள்கள் கரறத் 

துண்டுகள் 

ரள்கள் 

2016  ள 1,007,393 5,410 28,775 1,749 - - - - 

2017  69,175 1,886 97,604 4,757 47,363 16,046 16,046 7,064 

2017.12.31 1,076,568 7,296 126,379 6,506 47,363 16,046 16,046 7,064 

 

 கரறத் கல்கள் கட்டளப்தறற்கரக இனக்கங்கபறணரனரண வுகளபத் ரரறத்ல்,உரற 

ரட்டங்கபறதனத தற்பகரண்டு, இளத்ப சறகபறன் கலழ்,கர..க. கறணறத் வுகள் 

கட்டளப்தறளண இற்ளநப்தடுத்துற்கரக 25 ரட்டங்கபறன் அலுனர் குரத்றணள அநறவூட்டுற்கரக 

பசனர்வுகளப டரத்துல்.   

 கரறத் துண்டுகலக்குரற ளனளப்தறற்கரக வுகளபத் ரரறத்ல் பரடர்தரக ரட்ட 

அலுனகங்கபறல் பரறதட்த உத்றதரகத்ர்கபறற்கரக பசனர்வுகளப டரத்துல்.   

 தொலீட்டரபர்கபறற்கு றகரட்டுற்கு ளதடங்களபத் ரரறத்ல்..(Investors guide for reserves) 

 ணறரர் றதணம் (Science Land) என்நறணரல் பதரனணதள ரட்டத்றல் கரறத் துண்டுகலக்குரற 

ளனளப்தறளணத் ரரறத்ளன கண்கரறத்ல்.  

 

11.0  றனர றனஅபளகள் ற்தம் ளதடரக்கல் றதணம்  

                  தற்தடி றளக்கபத்றன் கலழ் ளடதொளநப்தடுத்ப்தடும் தறற்சற றதணரக றனர றன அபளகள் 

ற்தம் ளதடரக்கல் றதணம்,தடரந் கல்ற றகழ்ச்சறத்றட்டங்கலக்கு எத்றங்கற ளகறல் 2017 ஆம் 

ஆண்டிற்கரண இனக்குகள் தர்த்ற பசய்ப்தட்டு உள்பண. ஆம்த ற்தம் வீண கரற அபளகள் 

பரறதட்தத்றன் பசன்தொளநப் தறற்சறகளப டரத்துற்கரக றறட சறத்ள்ப ரட்டிலுள்ப எதபரத 

றதணம் இந் றதணம் ஆகும். அற்கள,ர ரறகபறன் தொலளரண சரத்றபத்றளணப் 

பதற்தக்பகரள்பக் கூடி ளகறல் றன அபளகள் ற்தம் ளதடரக்கல் துளநறன் உர் த்றனரண கல்ற 

சரர் அததத்றளண ங்கற தற்தடி பசற்தரட்டிளண தற்பகரள்றல் அர்ப்தறப்தைடன் பசற்தடுகறன்நது. 
தலும்,றளக்கபத்றன் ளதட பரறதட்த உத்றதரதத்ர்கள்,  எபறப்தடறல்பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர்கள்,றரண எபறப்தட பரறதட்த உத்றதரகத்ர்கள்,பரளனதூ தகரள்கள் பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர்கள் ஆகறதரர்கலக்கரண டிப்தபரரப் தரடபநறகலக்கு தனறகரக றன அபளகள் றஞ்ஞரணம் 

பரடர்தரண தட்டப்தடிப்தைப் தரடபநற ற்தம் உர் டிப்தபரரப் தரடபநற ன்தணவும்,பபறரரற சறறல் 

பதரநறறனரபர்கலக்கரக பசன்தொளநப் தறற்சறத்ம்  தற்தடி றதணத்றன் ஊடரக டரத்ப்தடுகறன்நது. 

தசத்றற்கு உன்ணரண தசள என்நறளண ங்குற்கரக, றளக்கபத்றன் பரறதட்த அலுனர் குரத்றன் 

அநறவு ற்தம் ஆற்நல்களப றதத்ற பசய்ற்கரக தற்தடி அலுனர் குரத்றணதக்கு பரடர்ச்சறரண 

பரறல்சரர் றகழ்ச்சறத்றட்டங்களப டரத்துதும் தற்தடி றதணத்றன் தோனம் தற்பகரள்பப்தடும். 
 
                கறட்டத்ட்ட 175 இளணக் கறட்டி பரறல்சரர் ளகளகளபப் பதற்ந அலுனர் குரத்றணர் ற்தம்    

கல்ற சரர அலுனர் குரத்றணளத்ம் உள்படக்கற அலுனர் குரத்றணள உளட இந் றதணம்,சறதஷ்ட 

தறற றன அபளரபர் ரகம் (தறற்சறகள்) / தறப்தரபர் (ற.அ..ற) அர்கபறன் கலழ் 

ளடதொளநப்தடுத்ப்தடுகறன்நது.    
. 
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11.1 றதணம் ஆண்டில் டரத்ற தரடபநறகள்  

11.1.1 ஆண்டில் டரத்ற குநறப்தறட்ட தரடபநறகள்  

 

பரடரறனக்கம் 
தரடபநறறன் 

பதர் 
கரனம் 

ஆம்தறக்கப்தட்ட 

றகற  

தர்த்ற 

பசய் 

றகற/தர்த்ற 

பசய் 

தண்டி 

றகற  

தங்குதற்நறர்கபறன் 

ண்றக்ளக 

1 

றன 

அபளகள் 

றஞ்ஞரணம் 

பரடர்தரண 

தட்டப்தடிப்தைப் 

தரடபநற  

4 

தடங்கள் 
2014-10-07 2017-10-06 91 

 

11.1.2  றன அபளகள் றளக்கபத்றற்கரக ஆண்டிற்குள் டரத்ப்தட்ட குதகற கரனப் 

தரடபநறகள்  

 

பரடரற 

னக்கம் 
தரடபநறறன் பதர் 

ரட்கபறன் 

ண்றக்ளக 

டரத்ப்தட்ட 

றகற 

1 சறதஷ்ட றன அபள அத்றட்சகர் கதத்ங்கு  2 2017-02-02/03 

2 சறகரஸ் தறற்சறச் பசனர்வு  2 2017-02-10/11 

3 

           பரறதட்த ற்தம் றதரக 

உத்றதரகத்ர்கள் ற்தம் சறதஷ்ட ளதட 

பரறதட்த உத்றதரகத்ர் பரறல்சரர் 

அதறறதத்ற றகழ்ச்சறத்றட்டம்  

3 2017-07-24/ 26  

4 

 

றன அபள அத்றட்சகர்கலக்கரண 

பரறல்சரர் அதறறதத்ற றகழ்ச்சறத்றட்டம் -01  

5 2017-08-21/25 

5 

றன அபள அத்றட்சகர்கலக்கரண 

பரறல்சரர் அதறறதத்ற றகழ்ச்சறத்றட்டம் - 02 5 2017-.09 – 11/15 

6 
றன அபள அத்றட்சகர்கலக்கரண 

பரறல்சரர் அதறறதத்ற றகழ்ச்சறத்றட்டம் - 03 
5 2017-.09 – 18/22 

7 

சறதஷ்ட றன அபள அத்றட்சகர்கலக்கரண 

பரறல்சரர் அதறறதத்ற றகழ்ச்சறத்றட்டம்  

 

2 2017-12-13/14 
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11.1.3 ளண றதணங்கலக்கரக ஆண்டிற்குள் டரத்ப்தட்ட குதகற கரனப் தரடபநறகள்  

பர

டரற 

னக்

கம் 

தரடபநறறன் பதர் 

ரட்கபறன் 

ண்றக்

ளக 

தங்குதற்

நறர்க

பறன் 

ண்றக்

ளக 

டரத்ப்தட்ட 

றகற 

 

றதணம் 

1 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு  
01 

 
91 2017.01.10 

கரண்தடர பஜறபன்ட் தறற்சறப் 

தரடசரளன- ஊர குடர ஏர  

2 தறற்சறச் பசனர்வு 01      90 2017.01.17 
சுதச்ளசப் தளடறகள் தறற்சறப் தரடசரளன 

–றனர (இனங்ளக இரணுப் தளட)  

3 
தொலளரண தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 
03 25 

2017.01.17-
2017.01.19 

ரகர வீற அதறறதத்ற அறகர சளத –

ததுளப  

4 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 91 2017.01.20 

கடற் தளடகள் ளனளகம் –பகரலம்தை  

 

5 
அநறதொகம் பசய்த்ம் தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள்  
03 40 

2017.01.23-
2017.01.25 

இனங்ளக றதரக தசள (குல 02)   

6 

எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு றன 

அபளகள் பபறக்கப 

உறரபர் தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம்   -2016 
(NVQ Level 2/3/4)  

01 
 
90 

2017.01.27 
கரண்தடர பஜறபன்ட் தறற்சறப் 

தரடசரளன- ஊர குடர ஏர 

7 Group 5 10 132 
2017.01.09-
2017.01.20 

பரறற் தறற்சறகள் அறகர சளத  

8 

எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு றன 

அபளகள் பபறக்கப 

உறரபர் தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம்   -2016 
(NVQ Level 2/3/4)  

01 91 2017.02.10 
கரண்தடர பஜறபன்ட் தறற்சறப் 

தரடசரளன- ஊர குடர ஏர 

9 Group 6 10 119 
2017.01.30-
2017.02.09 

 பரறற் தறற்சறகள் அறகர சளத 

10 

தை..க. ற்தம் பி. .மு 

பரடர்தரண தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 

03 
 
40 

2017.02.21-
2017.02.23 

ரகர சளதகள் அளச்சு –அதரதைம்  

11 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 

 
31 2017.02.16 

கடல் ற்தம் சதொத்றறல் கல்றறல் 

கல்லூரற –றததகரளன  

12 
 ிதொடலயற்  தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 
6 31 

2017.02.13-
2017.02.18 

வீற அதறறதத்ற அறகர சளத (டதல் 

ரகரம்) 

13 

றன அபளகள் 

பபறக்கப உறரபர் 

தறற்சற றகழ்ச்சறத்றட்டம்   
-2016 (NVQ Level 2/3/4) 
Group 7 

10 122 
2017.02.20-
2017.03.02 

பரறற் தறற்சறகள் அறகர சளத 

14 
 எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 25 2017.02.01 இனங்ளக றரணப்தளட –றனர  

15 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 91 2017.03.14 

கரண்தடர பஜறபன்ட் தறற்சறப் 

தரடசரளன- ஊர குடர ஏர 

16 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 59 2017.03.31 கடற் தளடகள் ளனளகம் –பகரலம்தை  

17 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 83 2017.03.31 சறதண கல்றறல் கல்லூரற 

18 
அநறதொகம் பசய்த்ம் தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் 
03 

 
42 

2017.04.03-
2017.04.05 

இனங்ளக றதரக தசள (குல 04) 

19 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 87 2017.04.06 இனங்ளக றரணப்தளட –றனர 
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20 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
1 91 2017.04.07 

கரண்தடர பஜறபன்ட் தறற்சறப் 

தரடசரளன- ஊர குடர ஏர 

21 
அநறதொகம் பசய்த்ம் தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் 
03 42 

2017.04.17-
2017.04.19 

இனங்ளக றதரக தசள (குல 03) 

22 
அநறதொகம் பசய்த்ம் தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் 
03 42 

2017.04.24-
2017.04.27 

இனங்ளக றதரக தசள (குல 05) 

23 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 70 2017.04.27 சறரற சுங்கன த்ற .ற.  

24 
எத ரள் தற்சறச் 

பசனர்வு 
01 70 2017.04.28 குடர குசும் கபறர் ற. 

25 
றன அபளகள் தறற்சற 

தொகரம் 
05 57 

2017.05.15-
2017.05.19 

உர் பரறதட்த றதணம் – கரலி  

26 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 78 2017.05.16 

சுதச்ளசப் தளடறகள் தறற்சறப் 

தரடசரளன  

27 
அநறதொகம் பசய்த்ம் தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் 
02 28 

2017.05.22-
2017.05.23 

இனங்ளக றதரக தசள (குல 01) 

28 
அநறதொகம் பசய்த்ம் தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் ற்தம் றன 

அபளகள் தொகரம்  
05 47 2017.05.22-

2017.05.26 

பன் ரகர லர்ப்தரசணத் றளக்கபம் 

– கரலி  

29 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 17 2017.05.26 இனங்ளக கடற்தளட –றததகரளன 

30 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 79 2017.05.29 இனங்ளக தேங்கறகள் தொகரம் –றன்தணரறர  

31 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 40 2017.05.30 

கரண்தடர பஜறபன்ட் தறற்சறப் 

தரடசரளன- ஊர குடர ஏர 

32 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 42 2017.06.01 ர்தரன அ.ற. –தண்டரளப  

33 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 25 2017.06.12 தறறஸ்ம தறரறபணர –தண்டரளப  

34 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 35 2017.06.13 ரல.தே.ம்.தயத் றத்றரனம்  

35 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
06 35 2017.06.16 தஜசப் ரஸ் றத்றரனம் –பன்ணப்தை  

36 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 32 2017.06.22 

த/ ஆணந் த்ற கர றத்றரனம் –

யல்துதொல்ன  

37 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 34 2017.06.22 கடற்தளடக் கல்லூரற – றததகரளன  

38 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 72 2017.06.28 சதகதொ தல்களனக்ககம்  

39 

தை..க. ற்தம் பி. .மு 

பரடர்தரண தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 

02 36 
2017.06.29-
2017.06.30 

கடற்களகள் ற்தம் கடற்களப் 

தரதுகரப்தை ப தொகரளத்துத் 

றளக்கபம்  

40 

றன அபளகள் ற்தம் 

ட்டங்களப டுத்ல் 

பரடர்தரண தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 

04 34 
2017.07.04-
2017.07.07 

ரட்ட பசனகம் –குதரகல்  

41 
எத ரள் தற்சறச் 

பசனர்வு 01 
40 2017.07.07 பரறதட்தக் கல்லூரற –ரத்ளந   

42 
எத ரள் தற்சறச் 

பசனர்வு 
01 59 2017.07.17 இனங்ளக கடற்தளட 

43 
தடரந்  றன அபளகள் 

தறற்சற தொகரம் 
05 92 

2017.07.17-
2017.07.21 

உர் பரறதட்த றதணம் –பகரலம்தை  

44 

றன அபளகள் ற்தம் 

ட்டங்களப டுத்ல் 

பரடர்தரண தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 

03 25 
2017.07-26-
2017.07.28 

ரட்ட பசனகம் –ரத்ளப  

45 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 24 2017.08.01 

துட்டளகதொத கர றத்றரனம் –

யம்தரந்தரட்ளட  
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46 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 38 2017.08.03 

னக் கல்றக் கரரறரனம் –

யம்தரந்தரட்ளட  

47 

தை.றஞ்ஞரண தை..க. 

ற்தம் பி. .மு 

பரடர்தரண தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம், 
02 60 

2017.08.03-
2017.08.04 

 னக் கல்றக் கரரறரனம் – ரத்ளப 

48 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 59 2017.08.07 இனங்ளக றரணப்தளட – 

49 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 67 2017.08.08 இனங்ளக றரணப்தளட 

50 
றன அபளகள் தறற்சற 

தொகரம் 
05 22 

2017.08.14-
2017.08.18 

குறரப்தறட்டி தல்களனக்ககம்  

51 
றன அபளகள் தறற்சற 

தொகரம் 
10 10 

2017.08.14-
2017.08.25 

இனங்ளக கடற்தளட 

52 
கல்ற சரர் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
2 22 2017.08.29-

2017.08.30 

தசர் தஜரன் பகரனரன தரதுகரப்தைக் 

கல்லூரற    

53 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 57 2017.09.18 

சுதச்ளசப் தளடறகள் தறற்சறப் தரடசரளன 

–றனர (இனங்ளக இரணுப் தளட)  

54 தறற்சற றகழ்ச்சறத்றட்டம் 03 
 
50 

2017.09.25-
2017.09.27 

கல்ற அளச்சு (ஊர ரகரம்)  

55 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 52 2017.09.29 

கம்தயர தண்டரரக்க 

..றத்றரனம் (ஸ்தன்ண)  

56 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 18 

2017.10.03 றசரகர ..றத்றரனம்  

57 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 68 2017.10.12  இனங்ளக கடற்தளட 

58 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 45 2017.10.16 கடற்தளடக் கல்லூரற –றததகரளன  

59 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 

 
50 

2017.10.19 பரறதட்தக் கல்லூரற- ம்தறலிதறட்டி  

60 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 

 
29 

2017.10.23 சஸ்ற த்ற .றத்றரனம்  

61 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 29 2017.10.30 கடற்தளடக் கல்லூரற –றததகரளன 

62 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 19 

2017.11.06 த/சலலி த்ற .றத்றரனம்  

63 தறற்சற றகழ்ச்சறத்றட்டம் 03 50 
2017-11-
08/10 

கரற ஆளரபர் றளக்கபம் –பன் 

ரகரம்  

64 தறற்சற றகழ்ச்சறத்றட்டம் 04 27 
2017-11-
13/16 

ரட்ட பசனகம் –தககரளன 

65 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 24 2017-11-24 இனங்ளக கடற்தளட 

66 
தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 
02 41 

2017-11-
29/30, 

கரற ஆளரபர் றளக்கபம் –பன் 

ரகரம் 

67 
தறற்சற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம்  
7 

2017-12-
04/08, 

கரற ஆளரபர் றளக்கபம் –ஊர 

ரகரம் 

68 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 33 2017-12-17 த/ஜணரறதற றத்றரனம்  

69 
எத ரள் தறற்சறச் 

பசனர்வு 
01 29 2017-12-17 த/பகப்தறட்டிபதரன றத்றரனம்  

70 
றன அபளகள் தறற்சற 

தொகரம்  
06 58 

2017-12-
18/23 

பதரநறறல் பரறதட்த றதணம் –

கட்டுணரக்க  
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12.0  தரலட்ளசகள்  தறரறவு  

 

றளக்கபத்றணரல் தடரந்ம் டரத்ப்தடும் தரலட்ளசகள் தறற றன அபளரபர் ரகம் அர்கபறன் (கல்ற) கலழ் 

உள்ப தரலட்ளசகள் தறரறறணரல் றளநதற்நப்தடும்.  
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ப


ர
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க
  

(தௐ
த

ர
) 

1 

தொனரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

(றளக்கப 

பரறனரபர்)   

11 10 

2017/03/21
-22 

10 

 
 
 
 
 
 
2017/01/
31 

 
 

2017/0
5/03 

09 

01 

(சறத்ற

ளடர
) 

4380.00 
 

219.00 
 

2 

தொனரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

(சுற்தனர றடுறகள் 

பதரதப்தரபர்) 

03 03 03 03 00 

3 

தொனரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

(உதகங்கள் 

பரறனரபர்) 

04 04 04 04 00 

4 தொனரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

(ரகண 

உறரபர்) 

03 03 03 03 00 

 
 
5 
 

இண்டரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

(றளக்கப 

பரறனரபர்) 

97 97 
2017/03/22
-23 

95 
2017/01/
31 

2017/0
5/03 

94 

01 

(சறத்ற

ளடர
) 

- - 

6 றன அபளகள் 

பபறக்கப 

உறரபர் 

தசளறலுள்ப 

அலுனர்கலக்கரக 

டரத்ப்தடும் 

தொனரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

67 66 
2017/05/15
-19 

62 

2017/02/
28 

2017/07
/06 

61 

01 

(சறத்ற

ளடர
) 

- - 

7 றன அபளகள் 

பபறக்கப 

உறரபர் 

தசளறலுள்ப 

அலுனர்கலக்கரக 

டரத்ப்தடும் 

இண்டரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

54 47 2017/05/20 22 
2017/07

/28 
14 

08 

(சறத்ற

ளடர
) 

5440.00 116.00 
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8 றன அபளகள் 

பபறக்கப 

உறரபர் 

தசளறலுள்ப 

அலுனர்கலக்கரக 

டரத்ப்தடும் 

தோன்நரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

119 116 
2017/05/22
-26 

113 
2017/07

/06 
107 

06 

(சறத்ற

ளடர
) 

- - 

9. இனங்ளக 

பரறதட்த 

தசளறலுள்ப 

அலுனர்கபறன் 

குப்தை II “ஆ” 

தறரறறன் தொனரது 

றளக்கபப் 

தரலட்ளச (ளதடத் 

பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர்கல

க்கரக)  

13 02 
2017/06/17
-18 

02 
2017/04/
28 

2017/0
8/29 

02 
00 
 

3930.00 1965.00 

10 அறகரம் 

அபறக்கப்தட்ட றட்ட 

ளதடக் 

களனஞர்கபரக றன 

அபளரபர் 

ரகம் அர்கபறன் 

சரன்நறழ் ங்கும் 

தரலட்ளச தகுற 1 

(2017 ப்தறநல் 

ர்த்ரணறப் 

தத்றரறளக) 

207 182 2017/07/22 108 
2017/05/
19 

2017/1
0/02 

# 27 

81 

(சறத்ற

ளடர
) 

 
 
 

37413.8
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

11625.0
0 

      205.00 
 
 
 
 
 

11625.00 

11 இனங்ளக 

பரறதட்த 

தசளறலுள்ப 

அலுனர்கபறன் 

குப்தை II “அ” 

தறரறறன் 

இண்டரது 

றளக்கபப் 

தரலட்ளச (ளதடத் 

பரறதட்த 

உத்றதரகத்ர்கல

க்கரக)   

42 01 
2017/09/28
-29 

42 01 
2017/0
9/28-29 

00 01 

12 இனங்ளக றன 

அபளகள் 

தசளறன் குப்தை 

II ம் II இலுள்ப 

அலுனர்கபறன் 

தொனரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச  

85 54 2017/09/10  
2017/05/
26 

2017/1
2/18 

22 

15 

(தனவீ

ணரக 

சறத்ற

ளடந்) 
03 

(சறத்ற

ளடர
) 

  

13 தொனரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

(றளக்கப 

பரறனரபர்)   

01 01 
2017/09/18
-22 

01 
2017/07/
31 

2017/1
0/06 

01 00 - - 
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14 

இண்டரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

(றளக்கப 

பரறனரபர்)   

24 24 24 22 

02 

(சறத்ற

ளடர
) 

- - 

15 அறகரம் 

அபறக்கப்தட்ட றட்ட 

ளதடக் 

களனஞர்கபரக றன 

அபளரபர் 

ரகம் அர்கபறன் 

சரன்நறழ் ங்கும் 

தரலட்ளச தகுற - II 

(2017 ப்தறநல் 

ர்த்ரணறப் 

தத்றரறளக) 

# 27 27 
2017/10/21
-22 

22 

தகுற 1 

இல் 

சறத்ற

ளடந் 

தரலட்சரர்

த்றகள்  

2017/1
1/21 

08 

14 

(சறத்ற

ளடர
) 

19454.0
0 

720.50 

16 றன அபளகள் 

பபறக்கப 

உறரபர் 

தசளறலுள்ப 

அலுனர்கலக்கரக 

டரத்ப்தடும் 

தொனரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

29 29 
2017/11/06
-10 

26 

 
 
 
 

 
 
 
 
2017/08/
31 
 

2017/1
1/30 

26 

00 

(சறத்ற

ளடர
) 

- - 

17 றன அபளகள் 

பபறக்கப 

உறரபர் 

தசளறலுள்ப 

அலுனர்கலக்கரக 

டரத்ப்தடும் 

இண்டரது. 

றளணத்றநன் கர 

ளடப் தரலட்ளச 

52 52 2017/11/11 27 
2017/1

1/30 
19 

08 

(சறத்ற

ளடர
) 

     
5550.00 

106.00 

18 றன அபளகள் 

பபறக்கப 

உறரபர் 

தசளறலுள்ப 

அலுனர்கலக்கரக 

டரத்ப்தடும் 

தோன்நரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

57 56 
2017/11/13
-17 

54 
2017/1

1/30 
51 

03 

(சறத்ற

ளடர
) 

- - 

19 றன அபளகள் 

பபறக்கப 

உறரபர் 

தசளறலுள்ப 

அலுனர்கலக்கரக 

டரத்ப்தடும் 

தொனரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

1218 295 2017/06/03 294 

 
2017/05/
15 

 2017/0
6/23 

 
294 00 

49002.0
0 

166.00 
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20 இனங்ளக றன 

அபளரபர் 

தசளறலுள்ப 

குப்தை இண்டு 

ம் இண்டிலுள்ப 

அலுனர்கலக்கரக 

டரத்ப்தடும் 

இண்டரது.ற.கர.

ளடப் தரலட்ளச 

205 205 தரலட்ளசத் றளக்கபத்றன் ஊடரக 2018/01/28 ஆந்றகற டரத்ப்தட உள்பது.  

 

 

 

13.0  ஆரய்ச்சற ற்தம் அதறறதத்றகள் தறரறவு   

 

றளக்கபத்றன் பசனரற்தளகறன் லது தரறப்தைச் பசலுத்தும் தனவீணரண துளநகளப அளடரபம் 

கண்டு அற்ளந தொளநளப்தடுத்துற்கரக உரற தொன்பரறவுகளப தொன்ளத்ல், றளக்கபத்றன் 

றன அபள ற்தம் ளதடங்கலக்குத் தளப்தடும் தைற றதொளநகளபக் கண்டநறல் ற்தம் அள 

றளக்கபத்றன் றளணத்றநன் ற்தம் றளபறநன் ன்தற்ளந அறகரறப்தற்கரக அநறதொகம் பசய்ல் 

தைற பரறதட்த றதொளநகளப ஆரய்ச்சறகபறன் ஊடரக அநறதொகம் பசய்ல், தைற பரறதட்தத்றளணக் 

ளகரலற்கரக அலுனர்களபப் தறற்தறத்ல்,றளக்கப ளதடங்கள்,றட்ட ளதடங்கள் 

ஆகறற்நறன் றளனளகள் பரடர்தரண றக் குநறப்தைக்களப தரதுகரத்ல் ஆகறண தற்தடி துளநறன் 

தறரண கடளப் பதரதப்தரகும்.  
   
இதெடரக இடம்பதர் பரறதட்தத் றளக்கபத்றன் கடளப் பதரதப்தறற்கு தறலீடு பசய்த்ம் ரற்தச் 

பசன்தொளநறளணச் சறநந் தொளநறல் றளநதற்தற்கு றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது.றளக்கபத்றன் 

எலங்குறறகள் / றளனரண கட்டளபகள் ன்தணற்ளநப் பதரதத்ரண ளகறல் றதத்துல் ற்தம் 

றன அபளகள் பரடர்தரண சஞ்சறளககளபப் தறசுரறத்ல் ன்தண தற்தடி தறரறறன் தோனம் 

றளநதற்நப்தடும் கடளப்பதரதப்தை என்நரகும். 

 

ததன குநறப்தறடப்தட்டு உள்ப தளப்தரடுகளபப் தர்த்ற பசய்ற்கரக கலத குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

பசன்தொளநகள் இப்தறரறறன் ஊடரக 2017 ஆம் ஆண்டில் தற்பகரள்பப்தட்டு உள்பண.  

 

1. அச றன அபளரபர்கலக்கு ற்தம் அறகரம் அபறக்கப்தட்ட றன அபளரபர்கலக்கு 

SDCAD பன்பதரதபறளணப் தன்தடுத்துற்கரண டடிக்ளககளபத் றட்டறடல்.  

2. ற.அ.ர.அலுனகத்றன் பததளககள் ற்தம் றறதரகப் தறரறறன் தன்தரட்டிற்கு டுக்கர 

தள உதகங்களபத் பரறவு பசய்து ரட்டிலுள்ப தரடசரளனகள் ற்தம் பரறதட்தக் 

கல்லூரறகலக்கு ங்குல்.   

3. கபஞ்சறசரளனகளப தொகரளப்தடுத்துற்கரக இளத்பத்துடன் இளக்கப்தட்ட 

கபஞ்சறசரளனத் வுகள் கட்டளப்தை என்நறளண றர்ரறத்ல் ற்தம் அளண 

றதத்றபசய்ல்.    

4. றளக்கபத்றன் கடள டடிக்ளககபறன் றளணத்றநணறளண றதத்ற பசய்ற்கரக 

தளரண பன்பதரதட்கள் ற்தம் ன்பதரதட்கள் ற்தம் ன்ணறக்க உதகங்களபக் 

பகரள்ணவு பசய்ற்கு தளரண றக் குநறப்தைக்களபத் ரரறத்ல்.  

5. றளக்கபத்றன் பரறதட்த தனகத்றளண தொளநரகத் ரரறத்து கறணற ப்தடுத்ல்.  
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14.0  உரறளகளபப் தறவு பசய்ற்கரண றன அபளகள்  

1998 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இனக்க உரறளகளபப் தறவு பசய்த்ம் சட்டத்றற்கு அள ரட்டில் 

அளந்துள்ப அச ற்தம் ணறரர் கரறகலக்கு உரறளச் சரன்நறழ்களப ங்கும் தரக்கறல் 2007 

ஆம் ஆண்டில் ஆம்தறக்கப்தட்டு ளடதொளநப்தடுத்ப்தடும் தறம்சற றட்டத்றன் கலழ் தளப்தடும் 

பகபடஸ்ட்ல் ளதடங்கள் ற்தம் பகபடஸ்ட்ல் றட்ட ளதடங்கள் ன்தண றளக்கபத்றன் 

ஊடரக ரரறத்ல் தற்பகரள்பப்தடுகறன்நது. தற்தடி டடிக்ளககள் றளக்கபத்றன் பபறக்கப 

அலுனர்கள் குரத்றன் ஊடரகவும் அன் எதங்கறளப்தை டடிக்ளககளப தற்பகரள்பல் றன 

அபளரபர் ரக அலுனகத்றல் உரறளகளபப் தறவு பசய்த்ம் றன அபளகள் தறரறறன் ஊடரகவும் 

தற்பகரள்பப்தடும். 
  
2017 ஆம் ஆண்டில் தறம்சற றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன் கலழ் 45 தறதச பசனரபர் தறரறவுகபறல் றன அபள 

டடிக்ளககளபத் பரடர்ற்கு றன அபளகள் றளக்கபத்றற்கு ஆற்நல் கறளடக்கப் பதற்நதுடன் 

அற்கு தனறகரக ட கறக்கு உட்தட 37 தறதச பசனரபர் தறரறவுகபறல் தகறர்ந்பறக்கப்தட்ட தற்தடி 

அச கரறகளப உரறளகளபப் தறவு பசய்த்ம் சட்டத்றன் கலழ் தறவு பசய்ற்கு இலுரண ளகறல் 

தறதச பசனரபரறன் தகரரறக்ளகறன் அடிப்தளடறல் றன அபள டடிக்ளககளப தற்பகரள்பவும் 

டடிக்ளககள் தற்பகரள்பப்தட்டண. 
 
2017 ஆம் ஆண்டில் 103 றல்லின்கள்  எதுக்கலட்டின் கலழ் அச றன அபளரபர்கள் ற்தம் ணறரர் 

றன அபளரபர்கள் ஆகறதரரறன் ஊடரக தறம் சற றகழ்ச்சறத் றட்டம் ளடதொளநப்தடுத்ப்தட்டது. 

அற்கள இந் தடத்றல் தங்கபறப்தை ங்கற அசரங்க றன அபளரபர்கபறன் ஊடரக 66,891 

கரறத் துண்டுகபறணதும் தறவு பசய்ப்தட்ட அறகரபறக்கப்தட்ட றன அபளரபர்கபறன் ஊடரக 

38,504 கரறத்துண்டுகபறணதும் றன அபள டடிக்ளககள் தற்பகரள்பப்தட்டு பரத்ரக 105,395 

பரத்க் கரறத் துண்டுகபறன் ண்றக்ளகரண பகபடஸ்ட்ல் ளதடங்கள் ரரறக்கப்தட்டு உள்பண.  

 
இற்கு தனறகரக பகரலம்தை ர க சளத ல்ளனகபறல் பகபடஸ்ட்ல் ளதடங்களபத் 

ரரறப்தற்கு தொன்ணர் அற்கரண தொன்ணரத்ம் என்நரக பகரலம்தை ர க சளதறன் ல்ளன 

லப்தடும் ளகறல் அற்குரற 47 தறரறவுகலக்குரற சகன கரறத் துண்டுகலக்குரக அண்பரண 

ளதடங்கள் / கரறத்துண்டுகபறன் ளனளப்தை ன்தண ரரறக்கப்தட்டு உள்பண.   

 

தறம்சற றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன் ற்ததரள பசனரற்தளகறளணக் கரட்டும் ளதடம் கலத 

குநறப்தறடப்தட்டு உள்பது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 

 

15.0 பசனரற்தளகப் தறரறவு  

 

தறரணரக கலத குநறப்தறடப்தட்டுள்ப தறகள் இந்ப் தறரறறன் ஊடரக தற்பகரள்பப்தடும். 

 

15.1 பசனரற்தளக அநறக்ளக 

 

2016 ஆம் ஆண்டிற்குரற றன அபளரபர் ரகத்றன் பசனரற்தளக அநறக்ளகறளணத் ரரறத்து 

உரற தொளநறல் சர்ப்தறத்து ளண தறறகலம் தகறர்ந்பறக்கப்தட்டு உள்பண. 

 

15.2 வு பசனவுத்றட்ட றர்ரகக் குல றகழ்றற்கரண அநறக்ளக 

 

2018 ஆம் ஆண்டிற்குரற வு பசனவுத்றட்ட றர்ரகக் குல றகழ்றற்கரக சர்ப்தறக்கப்தடும் 

பசனரற்தளக  அநறக்ளக உரற தொளநறல் ரரறக்கப்தட்டு சர்ப்தறக்கப்தட்டு உள்பது. 

 

15.3 ரபரந் தரல் றறதரகம்  

 

ரபரந் தரல் றறதரகம் தடம் தரகவும் ப்ததரதும் சறநந் தொளநறல் தற்பகரள்பப்தடுதுடன் 

அதெடரக றதரக டடிக்ளககள் சறநந்  தொளநறல் தற்பகரள்பப்தடுது இனகுரக்கப்தட்டது. 

றளக்கபத்றற்குக் கறளடக்கும் சகன கடிங்கலம், கடிங்கபறன் தறன் றதம் தடும் வுக் கட்டளப்தறல் 

(Mail Tracking System) உள்படக்கப்தட்டு உள்பது. அற்கள இந் தடத்றல் 42476 கடிங்கள் 

உள்படக்கப்தட்டு உள்பண. 

 

15.4 சுற்தறததங்களபப் தகறர்ந்பறத்ல்  

 

எவ்பரவ்பரத தறரறவுகலக்கும் உரற ளகறல் றன அபளரபர் ரகத்றணரல்பபறறடப்தடும் 

சுற்தறததங்கபறன் ளகப்தரட்டில்  ரற்நம் என்த தட ஆம்தத்றல் தற்பகரள்பப்தட்டது. 

அற்கள தற்தரர்ளகள், அறகர சளதகள் ற்தம் றதரகம் ன்ந ளகறல் தநரக இதந் 

சுற்தறததங்கள் எத ளனப்தறன் கலழ் பகரண்டுப்தட்டு “றளக்கப தொகரளத்து சுற்தறததங்கள்” 

ண பதரறடப்தட்டது. உரற ஆண்டிற்குள் கலத குநறப்தறடப்தட்டுள்ப சுற்தறததங்கள் அச்சறடப்தட்டு 

றளக்கப அலுனர் குரத்றற்கு இளடறல் தகறர்ந்பறக்கப்தட்டதுடன், ரட்டின் தல்தத தகுறகபறலும் 

றளனப்தடுத்ப்தட்டு உள்ப பபறக்கப உத்றதரகத்ர்கலக்கும் தற்தடி தறரறறன் ஊடரக 

சுற்தறததங்கள் தரல் தோனம் அதப்தற ளக்கப்தட உள்பண.  

 

இளத்ப சறகள் ங்கப்தட்டு உள்பணரல் சகன சுற்தறததங்களபத்ம் இளத் பத்றல் 

தறசுரறப்தற்கும் றன்ணஞ்சலின் ஊடரக அதப்தைற்கும் றட்டறடப்தட்டு உள்பது.  

 

15.5 பரறபதர்ப்தை 

 

ளனள அலுனகத்றன் சகன தறரறவுகபறணதும் பரறபதர்ப்தைத் தளப்தரடுகள் 

றளநதற்நப்தடுதுடன் சறங்கபம் – ஆங்கறனம் பரறபதர்ப்தைப் தறரபது பரறபதர்ப்தரபர் 

தறறல் உள்ப அலுனரறன் தோனம் தற்பகரள்பப்தடுதுடன் றழ்பரற தோன பரறபதர்ப்தரபர் 

தறக்குரற அலுனர் எதர் இல்னரள கரரக றழ் பரறபதர்ப்தை டடிக்ளககள் தம் 

பசலுத்ற தைநம்தரண எத பரறபதர்ப்தரபரறன் ஊடரக றளநதற்நறக்பகரள்ப தண்டி ற்தட்டு 

உள்பது. சறங்கப – றழ் பரறபதர்ப்தறற்கரக 2017 ஆம் ஆண்டில் தௐ. 78035.00  பரளக 

பசலுத்ப்தட்டு உள்பது. 
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15.6 கற்ளகச் பசனர்வுகள்  

 

தற்தடி றளக்கபத்றன் கடளப் பதரதப்தைக்கள் ற்தம் தல்தத தறரறவுகள் பரடர்தரக கற்தக் 

பகரள்ற்கரக தளக தம் தல்களனக்கக ரர்கள் ற்தம் தரதுகரப்தைத்துளந இரணு 

அலுனர்கள் ஆகறதரதக்கு பசனரற்தளகப் தறரறறன் ஊடரக, அசறரண  சறகள் பசய்து 

பகரடுக்கப்தடுதுடன், லபரய்வு பசய்ப்தட்ட ஆண்டில் தல்களனக்கக ரர்கள் ற்தம் 

தரதுகரப்தைத்துளந இரணு அலுனர்கள் ஆகறதரரறன் 14 குலக்கலக்கு கற்ளகச் பசனர்வுகள் 

டரத்ப்தட்டும் உள்பண. அற்கரக 728 ரர்கள் ற்தம் அலுனர்கள் தங்குதற்நற உள்பணர்.  

 

15.7 தனறக தக்  பகரடுப்தணவுகள் ற்தம் றடுதொளந றணச் சம்தபங்கள் ன்தற்நறற்கரண 

அதற 

 

தனறக தக் பகரடுப்தணவுகள் ற்தம் றடுதொளந றணச் சம்தபங்கள் ன்தற்நறற்கரக கறளடக்கப்பததம் 

தகரரறக்ளககலக்கரக றன அபளரபர் ரகம் அர்கபறடதொம் ற்தம் அளச்சுச் பசனரபரறடதொம் 

அதறறளணப் பதற்தக்பகரள்லம் டடிக்ளககள் ற்தம் குநறப்தறட்ட அலுனர்கலக்கு உரற 

ளகறல் அதறறளண ங்குல் ன்தண பசனரற்தளகப் தறரறறன் ற்தபரத தறரகும். 

அற்கள 2017 ஆம் ஆண்டில் அளச்சறன் ஆதனரசளணகலக்கு அள தனறக தங்கலக்கரக 

தட ஆம்தத்றல் அதற என்நறளணப் பதற்தக்பகரண்டதுடன் அளண றளகக்கரது பகரடுப்தணவு 

டடிக்ளககலம் தற்பகரள்பப்தட்டது. இவ்ரநரண அதற ங்கல்கள் ற்தம் றதட 

கடளகலக்கரக தறன்ணர் தற்பகரள்பப்தட்ட அதற ங்கல்கள் உட்தட தனறக த ற்தம் 

றடுதொளந றண சம்தப அதற ங்கல்கள் 1248 தற்தடி ஆண்டிற்குள் தற்பகரள்பப்தட்டு உள்பண. 

 
        

16.0 தரதுகரப்தை ற்தம் சுத்றகரறப்தை டடிக்ளககள் 
  

லபரய்றற்கு உட்தட்ட ஆண்டு தரகவும் தற்தடி தசளகள், றளக்கபத்றன் கண்கரறப்தறன் கலழ் 

ணறரர் துளநறணரல் றளநதற்நப்தட்டு உள்பது. சறபக்ர பசக்கறத்ரறட்டி தசர்றசஸ் (ணறரர்) 

கம்தணற தரதுகரப்தை டடிக்ளககளப தற்பகரண்டதுடன், சல சறர க்பலணறங் தசர்றஸ் (ணறரர்) 

கம்தணற றளக்கபத்றன் சுத்றகரறப்தை டடிக்ளககள் ற்தம் அலுனக பரகத்றளண சுத்ரக 

ற்தம் அனங்கரரக ளத்றதத்ல் ன்தற்ளந தற்பகரண்டதுடன் ஆண்டின் 

டுப்தகுறரகும்ததரது அர்கபறன் தசளறல் குளநதரடுகள் ற்தட ஆம்தறத்து. ஆனரல் தைற 

றளனதக்கள் தகரப்தட்டு றதைணற கறபலணறங் தசர்றசஸ் றதணத்றற்கு 2017.08.01 ஆந்றகற 

பரடக்கம் சுத்றகரறப்தை டடிக்ளககளப எப்தளடக்கப்தட்டது.  

 
 

சுற்தறததங்கபறன் ளக   சுற்தறததங்கபறன் ண்றக்ளக 

றளக்கப தொகரளத்துச் சுற்தறததங்கள்  06 

றளக்கப தொகரளத்துச் சுற்தறததக் 

கடிங்கள்  

13 

பபறக்கப சளதகள் சுற்தறததங்கள்  08 

பபறக்கப சளதகள்  சுற்தறததக் கடிங்கள்  20 

அலுனர் குரத்றற்கரண சுற்தறததங்கள்   02 

அலுனர் குரத்றற்கரண  சுற்தறததக் 

கடிங்கள் 

30 
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17.0   ஊறர்கபறன் னன்தைரற  

 

றளக்கபத்றன் னன்தைரறக்கரக றறக்கப்தட்ட னன்தைரற உத்றதரகத்ரறணரல் னன்தைரற 

டடிக்ளககள் றளநதற்நப்தட்டு ததுடன் லபரய்வு ஆண்டின் பதரதுரண னன்தைரற 

டடிக்ளககலக்கு தனறகரக கலத குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றதட தறகலம் 

றளநதற்நப்தட்டு உள்பண.    

 

i. சணரற ரம் 02 ஆந்றகற கடளகளப ஆம்தறக்கும் தொன்ணர் பசத் தறரறத் உள 

றகழ்ச்சற என்நறளண டரத்ற சகன அலுனர் குரத்றணதக்கும் தலர் றதந்து 

உதசரம் என்நறளண டரத்துல்.  

 

ii. சறங்கப ற்தம் றழ் தைத்ரண்டு ளதத்றளண டரத்துற்கரக றளக்கப 

அலுனர்கள் ற்தம் அர்கபறன் தறள்ளபகளப தங்குதற்நச் பசய்ல் ற்தம் பற்நற 

பதற்நர்கலக்கு தரறசுகளப ங்குல்.  

 

iii. சறங்கப ற்தம் றழ் தைத்ரண்டு ளதத்றற்கரக ற்தம் தட இதறறல் அலுனர் 

குரத்றணதக்கு றன் உதகங்கள்,தரறகள்,துறறகள் ற்தம் தைத்கங்கள் 

ன்தற்ளந சலுளக றளனக்கு கடன் அடிப்தளடறல் ங்குல். 

 

iv. அலுனர் குரத்றணரறன் சறத குந்ளகளபப் தரரறப்தற்கரண தகல் த 

தரரறப்தை றளனத்றன் சறகளப றதத்ற பசய்து ததற தல். 

 

v. சலுளக றளனக்கு அத்றசறப் பதரதட்களப ங்கும் றற்தளண றளனம் 

என்நறளண தகல் த ஏய்வு தளபறல் பகரண்டு டரத்துல் ற்தம் னன்தைரற 

சறற்தண்டிச்சரளன டடிக்ளககளபச் சறநந் தொளநறல் ததற தல்.  

 

vi. பசரக் ளதம்,ரத்றரற ளதம் ன்தற்நறளண டரத்துன் ஊடரக 

றளக்கப அலுனர்கபறன் உபறல் கூதர்றளண  றதத்ற பசய்ல். 

 

vii. ஊறர்கபறன் னதக்கரக தல்தத ளத்ற சறகறச்ளசகள் ற்தம் ஆதனரசளண 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்களப டரத்துல். 

 

இற்கு தனறகரக அலுனர் குரத்றணரறன் ற்தரட்டுடன் கூட்டுநவுக் கடன் ங்கும் சங்கம் 

என்தம் றளபரட்டுத் துளநக் ககம் என்தம்,தனகம் ற்தம் ரசறப்தற்கரண ண்டதம் என்தம் 

ளடதொளநப்தடுத்ப்தட்டு தகறன்நண. தலும் பதௌத் சங்கம் ற்தம் இளசக் குலம் ற்தம் 

தசளகள் கபறர் சங்கத்றன் ஊடரக பதரது டடிக்ளககலக்கரண பசற்தரடுகலம் 

ளடதொளநப்தடுத்ப்தடுகறன்நண.  
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18.0 தொடிவுள 

  

லபரய்வு ஆண்டிற்கரக றட்டறடப்தட்ட ளகறல் இனக்கரகக் பகரள்பப்தட்ட தறகளபப் 

தர்த்ற பசய்ற்கு தனறகரக அசறன் அதறறதத்றக் கதத்றட்டங்கலக்கரகவும் அவ்ரதந 

சதோக னன்தைரற டடிக்ளககலக்கரகவும் தளரண அச றன அபளகள் ற்தம் 

ளதடத் தளப்தரடுகள் ன்தற்ளந றகவும் பற்நறகரக றளநதற்ந 

றளக்கபத்றற்கு ஆற்நல் கறளடத்து. அற்குத் தளரண வீண பரறதட்த அநறறளண 

றதத்ற பசய்துபகரள்ற்கும் வீண பரறதட்த உதகங்களப அநறதொகம் பசய்ற்கும் 

இலுரணதுடன் றன அபள டடிக்ளககபறன் பசனரற்தளகறளண  125% ள அளடந்து 

பகரள்ற்கும் இலுரகறது. அவ்ரநரணபரத பசனரற்தளகறளண தற்தடி ஆண்டிற்குள் 

றளநதற்நறக்பகரள்ப துளதைரறந் றளக்கபத்றன் சகன தசளகலக்கும் ற்தம் சகன 

ட்டங்கலக்கும் உரற ஊறர்கள் சளத உதப்தறணர்கபறன் தசளறளண றகவும் உர்ரக 

றப்தளண இங்கு குநறப்தறடுல் தண்டும். அவ்ரதந தற்தடி தறகளப 

றளநதற்தம்ததரது கரற ற்தம் கரற அதறறதத்ற அளச்சு அலுனர்கபறணதும் அவ்ரதந 

சகன பரறற் சங்கங்கபறணதும் கறளடக்கப்பதற்ந எத்துளப்தறளணத்ம்  உர்ரக 

றக்கறன்தநன்.   

 

 

            

தே.ம்.தே.உகரந்  

றன அபளரபர் ரகம்  
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