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nfsut ghJfhg;G mikr;rupd; tho;j;Jr; nra;jp..... 

 

Rje;jpuk;> [dehafk;> ,d ey;ypzf;fk; kw;Wk; nghUshjhu RgPl;rk; cs;spl;l 
milaNtz;ba gy vjpu;ghu;g;Gf;fis ,yf;fhff; nfhz;l vkJ Njrj;jpd; 
ghJfhg;G mikr;rpd; nraw;ghlhdJ kpf Kf;fpakhd xd;whFk;.  

ePz;lfhy Aj;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l ehL vd;wtifapy; r%f> nghUshjhu> 
fyhrhu kw;Wk; Md;kPfg; gz;Gfis kPz;Lk; fl;bnaOg;gp Kd;Ndhf;fp efUk; 
vkJ gazj;jpy; ghJfhg;G mikr;rpw;F toq;fg;gl;Ls;s gzpg;nghWg;ghdJ 
kpFe;j nghWg;Gkpf;fjhFk;. 

ehl;by; njhlu;r;rpahd ];jpuj;jd;ikia Vw;gLj;Jk; tifapy; ,d 
ey;ypzf;fj;ij cWjpg;gLj;jj; Njitahd ghJfhg;G eltbf;iffis 
epiwNtw;Wk; nghWg;G ghJfhg;G mikr;rplNk ifaspf;fg;gl;Ls;sJ.  

mwpT khdpl tu;f;fj;jpd; kpf Kf;fpakhd fUtpahf ,Uf;Fk; jw;fhyj;jpy;> 
etPd mwpTk; njhopy;El;gj; jpwikfSk; epiwe;j ghJfhg;G gilapidf; 
nfhz;bUj;jNy ghJfhg;G njhlu;gpy; xU ehL rpwe;j epiyapy; 
fhzg;gLtjw;fhd rhd;whFk;. me;j tifapy; NghUf;Fg; gpd;duhd 
fhyg;gFjpapy; vkJ ghJfhg;G gilapdupd; fy;tp kw;Wk; gapw;rp tha;g;Gf;fis 
tpupTgLj;jNy ghJfhg;G mikr;rpd; nraw;ghLfSs; Kjd;ikahdjhf 
mike;Js;sJ. 

ehl;bd; ,aw;if tsq;fspd; ghJfhg;G> mtru mdu;j;j epiyikfis 
Kfhik nra;jy;> Njrpa Kf;fpaj;JtKila tpNrl nraw;jpl;lq;fis 
eilKiwg;gLj;jy; Nghd;w eltbf;iffspy; ghJfhg;G mikr;R toq;fptUk; 
xj;Jiog;ghdJ ghupa ed;ikfis ehl;bw;Fg; ngw;Wf;nfhLj;Js;sJld;> 
nghJkf;fSf;Fk; ghJfhg;G gilf;Fk; ,ilapyhd gpizg;gpid nkd;NkYk; 
tYg;gLj;jTk; VJthf mike;Js;sJ. 

,t;tidj;J nraw;ghLfSld; ehl;bd; ghJfhg;G eltbf;iffSf;F 
Kd;Dupikaspj;J nraw;gLk; ghJfhg;G mikr;rhdJ> rpwe;j jpl;lq;fSlDk; 
tpidj;jpwdhd KiwapYk; ehisa cyfpy; mbnaLj;J itf;fpd;wJ.  

 ikj;upghy rpwpNrd  
ghJfhg;G mikr;rH      

 



 
 

nfsut பாதுைாப்பு இராஜாங்ை அகைச்சாின் கசய்தி….. 

 

vkJ jha;j; jpUehl;bd; ghJfhg;G fUjp Kd;Ndhbahf ,Ue;J jdJ mtjhdj;ij 
nrYj;jp nraw;gl;L tUfpwJ ghJfhg;G mikr;R. ,r; RtpN\l Nritf;fhf ghJfhg;G 
mikr;ruhf mjp NkjF rdhjpgjp ikj;jpupghy rpupNrd mtu;fspdhy; toq;fg;gLfpd;w 
MNyhridfSk; topfhl;ly;fSk; kjpg;gPl;Lf;Fl;gLj;jg;gl Ntz;ba njhd;whFk;. 

ey;yhl;rp muR gjtpf;F te;j gpuF ghJfhg;G mikr;R vd;w mbg;gilapy; vkf;F 
toq;fg;gl;l nghWg;Gf;fs; gw;wp fuprizAld; ehl;bd; Rje;jpuj;jpw;fhf RtpN\l 
gq;fspg;ig toq;fpa gilapdUf;Fk;> mtu;fspy; jq;fp tho;gtu;fSf;fhfTk; 
gy;NtWgl;l Ntiyj;jpl;lq;fs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

vdJ vz;zf;fUtpdpy; nraw;gLk; "tpUru tug;gpurhj" Ntiyj;jpl;lj;jpd; %yk; ehk; 
,Jtiu 35000 gil cWg;gpdu;fSf;F udtpU Nrth mjpfhu rigapd; fPo; 
,t;tug;gpurhj ml;il toq;fg;gl;Ls;sJ. NkYk; ,t; Ntiyj;jpl;lj;jpid tOg;ngwr; 
nra;a  Njitahd eltbf;iffs; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sd. ,t;Ntiyj;jpl;lj;jpw;fhd 
trjpfis toq;fptUk; mur jdpahu; epWtdq;fspd; vz;zpf;ifia mjpfupf;f 
Ntz;bAs;sJ. NkYk; ghJfhg;G mikr;R kw;Wk; tPlikg;G kl;Lk; fl;bl epu;khd 
mikr;Rld; ,ize;J Muk;gpf;fg;gl;Ls;s "tpURkpJU" tPlikg;G  jp;l;lj;jpd; %yKk; 
gilapdupd; tPL gw;wpa fdtpid ep[khf;Ftjw;F tpiuT gLj;jg;gl;Ls;sJld; 
gilapdupd; tPl;L epu;khdj;jpw;fhf NkYk; tq;fpf;fld; kw;Wk; gy;NtU trjp 
tha;g;Gf;fs; ngw;Wf;nfhLf;f ghJfhg;G mikr;rpdhy; gy eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

vkJ mikr;rpd; %yk; gilapdupd; Foe;ijfspd; fy;tpf;fhf nfhOk;G kNy 
tPjpapYk; kw;Wk; FUdhfs; ghJfhg;G fy;YhupfspYk; ngsjPf kw;Wk; khdpl 
tsq;fis mjpfupf;f tpN\l mtjhdk; kw;Wk; gq;fspg;G nra;Js;sJ. ,jDhL 
gilapdupd; khzth;fspd; fy;tp epiyapy; NkYk; Kd;Ndw;wk; Vw;gLk;. 

Njrpa khztr;rpg;gha;fs; gilazpapd; trjpfs; kw;Wk; gapw;rp trjpfis NkYk; 
tpUj;jp nra;tjw;F Njitahd eltbf;iffs; gy Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld;> ,dp 
tUk; tUlq;fspy; mj;Jiwapy; NkYk; Kd;Ndw;wq;fis vjpu;ghu;f;f KbAk;. 
,uh[hq;f ghJfhg;G mikr;R nrd;w fhyq;fspy; ghJfhg;G Nrit fl;lis kw;Wk; 
gjtpepiy fy;Yhupapd; ngsjPf kw;Wk; khdpl tsq;fis mjpfupf;f eltbf;if 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

vkJ mikr;rpd; fPo; tUk; ntt;NtW tplaq;fspd; Kd;Ndw;wk; fUjp jpahfj;Jld; 
nraw;gLk; ,uh[hq;f ghJfhg;G mikr;rpd; rfy mjpfhupfSf;Fk;> Nrtfu;fSf;Fk;> 
Copau;fSf;fk; ed;wpia njwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. 
 

Utd; tp[atu;jd 
ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;ru;. 



 
 

ghJfhg;Gr; nrayhshpd; nra;jp…… 

 

vkJ jha; ehl;bd; ,iwik> RahjPdk;> kw;Wk; Ms;GytypikapDs; ghJfhg;ig njhlu;e;J 
nfhz;L  nry;y ghJfhg;Gg; gpuptpdu; mu;g;gzpg;Gld; nrayhw;wpaik ntw;wpg;ghijf;F top 
NfhypaJld;> tuyhw;wpy; Xu; Vlhf mopahky; nghwpf;fg;gl;Ls;sJ. md;W njhlf;fk;> 
rpNu\;l ,uhZt tPuu;fs; khj;jpukpd;wp Vida tPuu;fSk; Njrj;jpd; Kd;dNdw;wfukhd 
ghijf;F gq;fspg;G nra;fpd;wdu;. 2017 Mk; Mz;by; vk;khy; ntw;wpfukhf milag;gl;l> 
va;jg;gl Ntz;ba Fwpf;Nfhs;fis rhuk;rk; nra;Ak; ,k;Kd;Ndw;w mwpf;ifapy; vdJ 
tho;j;Jr; nra;jpia cs;slf;Ftjpy; ngUkpjk; milfpd;Nwd;. 

nghWg;Gf; $wy;> J}uNehf;F kw;Wk; tpidj;jpwdhd Nrit toq;fy; Nghd;w ey;yhl;rp 
murpd; mbg;gilf; Nfhl;ghLfis Kd;Ndhf;fp nfhz;L nry;Yk; ghJfhg;G mikr;ru; 
mjpNkjF [dhjpgjpapd; jpl;lq;fSf;F G+uz xj;Jiog;ig toq;f ghJfhg;G mikr;rhdJ 
mu;g;gzpg;Gld; nrayhw;Wtij ,q;F epidT $Wfpd;Nwd;. “rfy ,dj;jtiuAk; 
ghJfhf;Fk; mikjpahd ehL” vd;w mikr;rpd; njhdpg;nghUSld; ghJfhg;ghd Njrj;ij 
fl;bnaOg;Gk; tz;zk; nfhs;if uPjpahfTk;> rl;luPjpahfTk; ngwg;gl;l jPu;khdq;fs; kw;Wk; 
nraw;ghLfis ajhu;j;jG+u;tkhdjhf;fp Ngz;jF mgptpUj;jpaile;j ehlhf khw;Wtjpy; 
Kfq;nfhLf;Fk; rthy;fs;> ,lu;fs; vk;Kd;dhy; ,Ug;gJld; ,r;rthy;fis ntw;wpfukhf 
Kfq;nfhLf;f mzpjpuz;bUf;Fk; midj;J Copau;fSf;Fk; vdJ csk; fdpe;j ed;wpiaj; 
njuptpg;gjpy; ngUkpjkilfpd;Nwd;. 

capiug;ghJfhg;gJ khj;jpukpd;wp> murpay;> nghUshjhuk;> #oy;> rf;jp tY> ghJfhg;G 
vd;gtw;iw cWjpg;gLj;JtJld; gy;ypdj;Jtj;ij fUj;jpw; nfhz;L “ghJfhg;G”  vd;w 
gjj;jpd; Mokhd fUj;Njw;gpid mbg;gilahff;nfhz;L ehl;L kf;fspd; tho;it 
ghJfhg;gjpid cWjpg;gLj;Jk; tz;zk; ghJfhg;G mikr;R kl;Lkd;wp mjDld; ,ize;j 
,izepWtdq;fs; gzpahw;wpAs;sd vd;gij ,k;Kd;Ndw;w mwpf;if njspTgLj;Jfpd;wJ. 
nraw;jpl;lq;fis ntw;wpfukhf Kd;Ndhf;fp nfhz;L nry;tjpy; rpwe;j jpl;lkply;> fhyj;jpd; 
Njitf;F cfe;jjhd Nritia toq;fypd; nghUl;L Neu;j;jpahd nranyhOq;if 
milahsq; fz;L xUkpj;J nrayhw;Wtjw;F vjpu;ghu;f;fpd;Nwd; vd;W $Wtjpy; 
fspg;gilfpd;Nwd;. 

“2025 Nehf;F – nry;tkpf;f tskhd ehL” vd;w nfhs;if ntspg;ghl;Lf;fika kpfr; rpwe;j 
nghUshjhu jpl;lj;jpd; %yk; Gjpa vOr;rpahf ,yq;if jpUehl;il fz;ZWk; 
mgpyhi\Ald;> Njrpa ghJfhg;G vy;iyapy; ru;tNjrj;ij ntw;wpaPl;Lk; gazj;jpy; 
jpahfj;Jld; gq;Nfw;f nghWg;gspf;fg;gLk; ve;jnjhU fhupaj;ijAk; jl;bf;fopf;fhky; 
nrayhw;w ghJfhg;G mikr;R> Kg;gil kw;Wk; mjDld; ,ize;j ,iz epWtdq;fspy; 
flikahw;Wk; cj;jpNahfj;ju;fSf;F cly; typikAk;> Mw;wYk;> cs typikAk; fpl;l 
Ntz;L;k; vd;W csg;G+u;tkhf gpuhu;j;jpf;fpd;Nwd;. 

 
fgpy itj;jpauj;d> rdhjpgjp rl;lj;juzp 
ghJfhg;G nrayhsu;.



 
 

ghJfhg;Gr; ,uh[hq;f nrayhshpd; nra;jp……. 

 

 

 

 

ePz ;l fhye;njhl;L ngUikf;Fupa tuyhw;iwAk; jdpj;jd;ikiaAk; ghJfhj;J 'ahtUf;Fk; 
ghJfhg;ghd ehL" fl;bnaOg;g Njhs; nfhLf;fk; ghJfhg;G mikr;R mjd; nrhe;jg; 
gazj;jpw;F nkU$l;b moF gLj;Jk; Kfkhf mjd; Kd;Ndw;w mwpf;ifia '2017 Mk; 
Mz;bw;fhd tUlhe;j Nrit mwpf;if" fpue;jkhf nghwpf;fg;gl;L ntspaplg;gLk; ,t;Ntisapy; 
,j;Jhjpid xd;W Nru;g;gjpy; ngWk; kfpo;tilfpd;Nwd;. 

ghJfhg;Gr; Nrit kw;Wk; gjtp epiyf; fy;Yhup> uztpU Nrth mjpfhu rig> Njrpa khztr; 
rpg;gha;fs; gilazp kw;Wk; ghJfhg;Gr; Nritfs; fy;Yhup vd;git ghJfhg;G ,uh[hq;f 
mikr;rplk; ifaspf;fg;gl;L FWfpa fhyj;jpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;s milT 
tuNtw;fj;jf;fJ. ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; nraw;ghl;bw;F gyk; Nru;f;Fk; Kfkhf fle;J 
nrd;w %d;W tUl fhyj;jpdpy; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R Rje;jpukhd nraw;ghLfSlhf 
rhjfkhd tPU eil NghLtJ mgpkhdj;JldhFk;. 

ehl;bDy; jPtpu thj nraw;ghLfs; ,Ue;j nghOJ mjw;F Njhs; nfhLj;j gilapdUk;> 
gilapdupd; FLk;gq;fSf;F ijupak; mopf;Fk; tifapy; 2016 Mk; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;l ' 
tpUru ml;il"> 'tpURkpJU " tPl;L jpl;lk; vdTk; gilapdUf;fhf ,isg;ghupatu;fSf;fhd 
eyd;Gup %yk; fle;j tUlq;fspy; ngw;w ntw;wpfs; Nfhbl;L fhl;lg;glf;$baJ. 'ntd;GuhTf;F 
Kjyplk;" vDk; $w;wpd; fPo; moF gLj;jg;gl;L ' tpUru ml;il" nrd;w tUlj;jpy;  
giltPuUf;Fk;> giltPuu;fspd; FLk;gq;fSf;Fk; eyd; Gup Nritfis kw;Wk; tug;gpurhjq;fis 
ngw;Wf;nfhLj;j nraw; jpl;lk; vd;gij ahUk; mwpe;j cz;ikahFk;. mNj Nghy; gilapdupd; 
FLg;gq;fspd; tPl;Lf;fhd fdtpidAk; cz;ikgpj;J ' tpURkpJU" tPl;Lj;jpl;lk; rhjfkhd 
Ntiyj;jpl;lnkd;gjw;fhd gil gpurhjj;ij ngw;Wf;nfhz;lJ. Aj;jfsj;jpy; capu; ePj;j 
gilapdupd; nrhe;jq;fSf;F kw;;Wk; fhzhky; Nghdtu;fspd; nrhe;jq;fSf;Fk; epoyhf 
toq;fg;gLk; ghupa jpl;lk; tPlikg;G mikr;Rld; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R ifNfhu;j;jJ. 
uztpU Nrth mjpfhu rig miwahz;L fhykhf 'tpURkpJU" tPl;Lj;jpl;lj;jpid Muk;gpj;J 
3650 tPLfis ,yf;fhf nfhz;L nraw;gLfpd;wJ. vjpu;tUk; ehd;F tUlq;fSs; 
epu;khdg;gzpfis Kbf;fTs;s epiyapy; jw;nghOJ 254 tPLfs; epu;khdpf;fl;L tUfpd;wJ. 
mjd; ,Wjpf;fl;lj;jpid jhz;bAs;sJ. ,uhZt mDgtj;jpDhL ,isg;ghWk; gil  
tPuu;fSf;fhf mtu;fsJ Nritia NkYk; ehl;bw;F ngw;Wf; nfhLf;Fk; Kfkhf  
giltPuu;fSf;fhd Ntiytha;g;Gf;fs; gyUf;f toq;fg;gl;Ls;sJ. 

mNj Nghy; nrd;w fhyq;fspy; Njrpa khztr;rpg;gha;fs; gilazpapy; rpNu\;l kw;Wk; fdp\;l 
Ntiyj;jpl;lq;fs; %yk; ehl;bw;F vjpu;fhy rpwe;j jiy Kiwapdiw cWthf;Fk; cj;jk 
nraw;ghLfs; eilKiwg; gLj;jg;gLfpd;wJ. nfhOk;G> kw;Wk; FUehfspy; ghJfhg;Gr; Nrit 
fy;Yhupfs; vjpu;fhy jiytu;fs; khztu;fsplkpUe;J cUthf;fg;gl njl;lj;njopthf 
,Ug;gJld;> NkYk; ghJfhg;Gr; Nrit kw;Wk; gjtp epiyf; fy;Yhup fy;tpkhd;fisAk;> 
mwpthspfisAk;> mDgtKs;s mjpfhupfisAk;> uztpU Nrth mjpfhu rig fhyQ;nrd;w> 
fhdhky; Nghdtu;fspdJ FLk;gj;jpdUf;Fk; cly;> cs uPjpapyhd tpUj;jpia toq;FfpwJ. 
,t;thW xd;wpide;j epWtdq;fSf;F Gjpa ce;J rf;jpia toq;FtJhL fle;j ,uz;L 
tUlq;fspy; ngw;Wf;nfhz;l milT kl;lk; ,urpf;ff; $bajhFk;. 

,t;thwhd milTfis ngw;Wf;nfhs;s Njhs; nfhLj;j ,e;ehd;F epWtdq;fSf;Fk;> epWtdj; 
jiytu;fSf;fk;> rfy mYtyf Copau;fSf;Fk;> ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; rfy 
Copau;fSf;Fk; vdJ csg;G+u;tkhd ed;wpfs; cupj;jhfl;Lk;. fhyj;jpw;F fhyk; ehl;bw;F 
tskhf mike;j gilapdu;> gilapdu; FLk;gj;jpdiwAk; tOT+l;LtJ vdJ Nehf;fhFk;. 

Rdpy; rkutPu 
nrashyu;> ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R 
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1. mwpKfk;  

“ghJfhg;ghdJk;> mikjpahdJkhd ehnlhd;Wf;fhf” vDk; mikr;rpd; njhiy Nehf;fpid 
miltjw;F gpuhe;jpa xUikg;ghl;Lld;> ghJfhg;ghd ,iwik ngw;w xU ehL vd;gij 
];jpug;;gLj;Jtjw;fhd %Nyhghaj; jpl;lq;fisAk;> kw;Wk; nfhs;iffisAk; jahhpg;gjd; 
ClhfTk;>  epiwNtw;Wtjd; ClhfTk; Njrpa ghJfhg;gpid cWjpg;gLj;Jtjpy; ghJfhg;G 
mikr;R gpujhd gq;fpid tfpf;fpd;wJ.  NkYk;> ehl;bd; r%f kw;Wk; nghUsjhu 
mgptpUj;jpf;Fg; gad;gLj;jf; $ba jpwd;fisAk; kw;Wk; etPd njhopy;El;gq;fisAk; 
ghJfhg;Gg;; gilfs;  nfhz;bUg;gjdhy;> Njrpa ghJfhg;gpw;F ve;j tpj ghjpg;Gk; Vw;glhj gb 
r%f nghUshjhu Nehf;fq;fis epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;fhd Nkyjpfr; nraw;ghnlhd;whf 
Njrpa mgptpUj;jpf;Fg; gq;fspg;gpidr; nrYj;jf; $ba Mw;wiy ghJfhg;G mikr;R 
nfhz;Ls;sJ.  

cyf kakhf;fy; $+oypy;> xt;nthU ehLk; jkJ Njrpa ghJfhg;gpw;Fj; jhf;fj;ij Vw;gLj;jf; 
$ba cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L mr;RWj;jy;fSf;F Kfq;nfhLf;ff; $ba tifapy;> 
Vida ehLfSld; xd;wpize;J $l;L eltbf;iffis Nkw;nfhs;s Ntz;bAs;sJ. vdNt> 
Njrpa ghJfhg;G tiyaikg;gpid gyg;gLj;Jtjd; %yk; Vida ehLfSld; RKfkhd 
rh;tNjr cwTfisg; NgZtjw;F ,yq;if vLf;Fk; Kaw;rpfSf;F ghJfhg;G mikr;R 
vg;NghJk; mjd; mjpf gl;r gq;fspg;gpid toq;Ffpd;wJ.  ,e;Nehf;fq;fis miltjw;fhf> 
ehl;ilAk;> kf;fisAk; mj;jifa  cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L mr;RWj;jy;fspypUe;J 
ghJfhg;gjw;fhd Njrpa nfhs;iffspd; jahhpg;ghsuhf ,t;tikr;R> mt;tr;RWj;jy;fspd; 
jhf;fq;fis rhpahd Kiwapy; kjpg;gPL nra;J mtw;wpypUe;J ghJfhj;Jf; nfhs;tjw;fhd 
%Nyhgha ghJfhg;Gf; nfhs;iffisj; jahhpg;gjw;fhd eltbf;iffis vLf;fpd;wJ.   

murhq;fj;jpd; Njrpa nfhs;iffSf;F ,zq;f> 2015 [dthp khjk;; 18 mk; jpfjpa 1897/15 
Mk; ,yf;fj;ijf; nfhz;l th;j;jkhzp mwptpj;jypd; %yk; ghJfhg;G mikr;rpw;F 
flikfisAk;> njhopw;ghLfisAk; xg;gilj;Js;sJ. mj;njhopw;ghLfSk;> flikfSk; 
,k;Kd;Ndw;w mwpf;ifapd; ,uz;lhtJ gf;ffj;jpd; 2 Mk; ,yf;fj;jpd; fPo; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sNjhL> gp;d;tUk; jpizf;fsq;fs; mj;njhopw;ghLfis 
eilKiwg;gLj;Jfpd;wd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ghJfhg;G 

 
 ,yq;ifj; jiug;gil  

 ,yq;iff; flw;gil 

 ,yq;if tpkhdg; gil 

 rptpy; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk; 

 fiuNahug; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk; 

 mur Gydha;Tr; Nritfs;  

 Njrpa gapypsty; rpwg;gz 

 Njrpa ghJfhg;G Ma;Tfs; epWtfk 

 

 

 
 uf;zh Muf;~d yq;fh ypkpl;ll; 

 yq;fh nyh[p];bf;]; ypkpl;ll; 

 Nrh; n[hd; nfhj;jyhty ghJfhg;Gg; 

gy;fiyf;fofk; 

 Njrpa ghJfhg;G epjpak; 

 ghJfhgG; r;Nritfs;; fl;lis> 

gjtpepiyf;fy;Y}hp 

 uztpUNrit mjpfhu ri 

 ghJfhgGGr; ;Nritfs;ghlrhiy 

ghJfhg;G mikr;R 

Nritfs;/epjpak; 
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2. mikr;rpd;;;; flikfSk;> njhopw;ghLfSk; 
 

2015 [dthp khjk; 18 k; jpfjpa  1897/15 Mk; ,yf;f th;j;jkhzp mwpf;ifapy;  
ntspaplg;gl;lJ Nghy ghJfhg;G mikr;rpd; flikfSk;> njhopw;ghLfSk; gpd;tUkhW: 

 

flikfSk;> njhopw;ghLfSk; 

 epuy; 11 ,y; gl;bayplg;gl;Ls;s jpizf;fsq;fs;> epajpr; rigfs;> murhq;ff; 
$l;Lj;jhgdq;fs; Mfpadtw;wpd; Nkw;ghh;itapd; fPo; tUk;  ghJfhg;G njhlh;ghd 
nfhs;iffs;> epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; kw;Wk;> fUj;jpl;lq;fisj; jahhpj;jy;> 

 ghJfhg;Gr; Nritfspd; njhopw;ghl;Lf;F trjpaspg;gjd; Clhf ehl;bw;Fg; 
ghJfhg;gpid mspj;jy;.  

 cs;ehl;Lg; ghJfhg;gpidg; NgZjy; 
 mur kw;Wk; cs;ehl;Lg; ghJfhg;G Mfpadtw;Wld; njhlh;Gila Gydha;Tr; 

Nritfs; 
 tUif jUk; Gjpa gil tPuu;fSldhd cwTfs;  
 ntb nghUl;fs;  kw;Wk; Jg;ghf;fpfs; 
 ntspr;r tPLfspd; guhkhpg;G  (JiwKf mjpfhu rigf;Fr; nrhe;jkhd 

Vidaitfs;) 
 ghJfhg;Gr; Nrit Mszpf;fhd cah; fy;tp 
 jdpahh; ghJfhg;Gr; NritfSld; njhlh;Gila tplaq;fs;   
 flNyhug; ghJfhg;G Nrit kPl;Gr; nraw;ghLfs; kw;Wk; eph;thfk; 
 epuy; 11 ,y; gl;bayplg;gl;Ls;s epWtdq;fspd; Nkw;ghh;itapd; fPo; tUk; Vida 

rfy tplaq;fSk;   
epuy; 11 ,y; fPo; gl;;bayplg;gl;Ls;s epWtdq;fspd; Nkw;ghh;it 

 

epuy; 11- mikr;rpd; fPo; tUk; jpizf;fsq;fSk;> epar; rigfSk;> mur 
$l;Lj;jhgdq;fSk; 

1. ,yq;ifj; jiug; gil 
2. ,yq;iff; flw;gil      
3. ,yq;if tpkhdg;gil      
4. rptpy; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;     
5. Nrh; N[hd; nfhj;jyhty ghJfhg;Gg; gy;fiyf;fofk;  
6. ghJfhg;Gr; Nritfs;; fll;is> gjtpepiyf; fy;Y}hp 
7. uztpUNrit mjpfhu rig 
8. ghJfhg;G Nritfs; ghlrhiy 
9. Njrpa gapypsty; rpwg;gzp 

   10. Njrpa ghJfhg;G epjpak; 
  11. mur Gydha;Tr; Nrit 
  12. fiuNahug; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk; 
  13. yq;fh nyh[p];bf;]; ypkpl;ll; 
  14. uf;z Muf\f yq;fh ypkpl;ll; 
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3. mikr;rpd; njhiyNehf;Fk; gzpAk; 

 

 

 

 

njhiyNehf;F 

ghJfhg;ghdJk;> mikjpahdJkhd ehnlhd;Wf;fhf 

 

                                    gzpf;$w;W  

,iwikAk;> ghJfhg;Gமுila Rje;jpu  

ehnlhd;iu cWjpg; gLj;Jtjw;fhf  

cghakhu;f;f  

jpl;lq;fisAk;>  

nfhs;iffisAk; mikj;jy;>  

nraw;gLj;Jjy; 
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4. mikr;rpd; epWtdf; fl;likg;G 

 

 

 

 

 

 

 

உி  
வெனரபர் 

 

ஶனறைச் வெனரபர் 

(றனரைம்) 

தரதுைரப்ன அஷச்ெர் 

வெனரபர், தரதுைரப்ன அஷச்சு 
 

 

ற.உ 

(ஶதரக்குத்து) 

ற.உ 

(றனரைம்) 

 

வரறவதர்
ப்தரபர் (04) 

ெறஶஷ்ட  

உி  
வெனரபர் 

(றனரைம்) 

தனைர் 

உி  
வெனரபர் 

 

திரண    

 உள்பை 

ைக்ைரய்-          

ரபர் 

ஶனறைச் வெனரபர் 

(தரரறன்ந, ெறில் 
ிைரங்ைள்) 

ஶனறைச் வெனரபர் 

 (தரதுைரப்ன) 

இஷப் 
திரிவு 

ெறஶஷ்ட     

உி  
வெனரபர் 

ெறஶஷ்ட  

உி  
வெனரபர் 

(தர.ெற) 

உி  
வெனரபர் 

 

உ.வடி          
வதரனள்  

ைட்டுப்தரட்- 
டரபர் -15 

ஶனறை 

 திற வடி 

வதரனள் 
ைட்டுப்தரட்-  

டரபர் - (2) 

திற வடிப் 
வதரனள் 

ைட்டுப்தரட்-     

டரபர் 

 

ஶனறைச் வெனரபர் 

(ெறில் தரதுைரப்ன, 

அதிினத்ற) 

ெறஶஷ்ட   

உி  
வெனரபர் 

திரண 
ஶெற 

னனணரய்-

ரபர் 

ஶனறைச் வெனரபர் 

(வரறதட்தம்) 

திப்தரபர் 

 

.டீ   

உத்.ர்-01 

திப்தரபர் 

 (ஊடை)       

ெறஶஷ்ட  

உி  
வெனரபர் 

(ெ.உ) 

எனங்ைறஷப்னச்  வெனரபர், வதரது 
க்ைள் வரடர்ன  உத்றஶரைத்ர்  & 

ஶெஷ குழு 

 

எனங்ைறஷப்னச் வெனரபர், ஶெஷ 
குழு 

 

இர 
எத்துஷப்ன 

அறைரரி 

என்நறஷணந்   
இக்குத்  
ஷனர்   
(OCDS) 

திற்ெற னைரஷரபர்            றர்ரை உிரபர் (ெட்டம்)         ஆரய்ச்ெற உிரபர்       றற உிரபர்        அதிினத்ற உிரபர்         அதிினத்ற உத்றஶரைத்ர்           ணிப உிரபர்         அனனரக்ைல் உத்றஶரைத்ர்       றட்டறடல் உிரபர்       ெட்ட உிரபர்             .ெல.டீ உிரபர்             னைரஷத்து 

உிரபர்           வு தறவு இக்குணர்           ஶற்தரபர்  

ெரற                     ைரரிரன ைரரி ெைரைர் (KKS)             தரதுைரப்ன னஷ வய்ப்திப்தர்  

உி  
வெனரபர் 

 

உி  
வெனரபர் 

 

உி  
திப்தர-

பர் 

 

உி  
திப்தர-

பர் 

 

ெட்ட 
அறனைர் 

ெறஶஷ்ட  

உி  
வெனரபர் 

(ற.ஆ) 

உி  
வெனரபர் 

 

ைக்ைர-     
பர்  

 (றற) 

 ைக்ைர-     
பர்  

(ெம்தனம்) 

தி றற அைரரி 

ைக்ைர-     
பர்  

 

(க்குல்

ைக்ைர-     
பர்  

 (அ.வ.அ) 

ைக்ைர-  
    பர்  

 (வைரடுப்தணவு) 

 ைக்ைர-     
பர்  

 (ைடன்) 

தி 
௧க்ைரபர் 

உி  
வெனரபர் 

 

திப்தரபர் 

உி  
திப்தரபர் 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mikr;Rg; 
gpupTfspdJ 
Kd;Ndw;wk; 
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,t;tikr;rpd; ghJfhg;Gg;gpupthdJ jiug;gil> flw;gil> tpkhdg;gil kw;Wk; flNyhu 
fhtw;gil jpizf;fsj;jpdJ eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpd;wJ. ,f;flikfspw;F Nkyjpfkhf 
yq;fh nyh[p];bf; kw;Wk; nlf;ndhnyh[p epWtdk;> If;fpa ehLfs; rigapd; rkhjhd 
flikfspy; <LgLk; gilazpfs; njhlu;gpYk;> fz;fhdpg;ghsu;fis epakpf;Fk; nraw;ghl;bYk; 
mj;Jld; Njrpa ghJfhg;G fw;iffs; epWtdj;jpd; rpy gpupTfsJ eltbf;iffs; ghJfhg;Gg; 
gpupthy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. gy;NtWgl;l epWtdq;fs; kw;Wk; jdpegufshy; Kg;gilf;F 
Kd;itf;fg;gLk; Ntz;LNfhs; njhlu;gpYk; ,g;gpupthdJ eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpd;wJ.  

5.1.1 ghJfhg;Gg; gpuptpdJ Kd;Ndw;wk; 

5.1.1.1 Kg;gilapdiu gjtpAau;j;jy;> ,isg;ghWjy;> mjpfhuthizf;F cl;gLj;jy;;> 
ntspehl;by; fopf;fg;gl;l yPT (jdpg;gl;l kw;Wk; flik)  

ghJfhg;G gpuptpd; %yk; 2017.01.01 njhlf;fk; 2017.08.31 tiuahd fhyg;gFjp tiu fPNo 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW Kg;gilapdu; njhlu;gpyhd gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

 

 

 

 

5.1.1 ml;ltiz: gjtpAau;j;jy;> ,isg;ghWjy;> mjpfhuthizf;F cl;gLj;jy;;> ntspehL yPT 

5.1.1.2 ,og;gPLfs; 

tplak; jiug;gil flw;gil tpkhdg;gil 

kuzpj;jtu;fspy; jq;fp tho;Nthupw;fhd ,og;gPl;Lj; 
njhifia toq;fy; 

 
07 

 
08 

 
- 

gaq;futhj nraw;ghl;bdhy;                              
mq;ftPdKw;wtu;fspw;F 55 tajhFk; tiu 
rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gdit nrYj;Jjy; 

1008 01 01 

Tpjitfspd; ,uz;lhk; jpUkzj;jpd;                     
gpd;duhd ,og;gPL (Kg;gilapdupd;) 

26 - - 

26 taJ tiuf;Fk; gps;isfSf;F rk;gsk; 
toq;fy; (Kg;gilapdupw;F) 

50 - - 

            $l;Lj;njhif 1091 09 01 

5.1.2 ml;ltiz: 31.08.2017 jpfjp tiu ,og;gPLfs; Kd;Ndw;wk; 

 

5.1.1.3 jPu;itaw;w tup %yk; Kg;gil 
mjpfhupfSf;F toq;fg;gl;Ls;s 
thfd mDkjpg;gj;jpuk; 

 flikapYs;s 
mjpfhupfSf;F 

,isg;g
hwpa 

mjpfhup
fSf;F 

jiug;gil 142 15 

tpkhdg;gil 79 03 

flw;gil 44 05 

nkhj;jk; 265 23 

5.1.3 ml;ltiz: thfd mDkjpg;gj;jpuk 
Kd;Ndw;wk; 

5.1.1.4 uztpU RuFk; nfhLg;gdT 

Kidg;ghd Nritapd; NghJ gaq;futhjpfspd; 
nraw;ghl;bdhy; mq;ftPdKw;W mikr;ruitg; 
gj;jpu/1982/305/(09) kw;Wk; 1982.07.21 
jpfjpaplg;gl;l mikr;ruit jPu;khdj;jpw;Nfw;g 
55 taJ tiu rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gditg; 
ngw;Wf;nfhs;Sk; ,uhZt tPuu;fspw;Fk; 
,t;thW rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gditg; 
ngw;Wf;nfhs;Sk; ,t;tPuu;fsJ kidtpfs;> 
gaq;futhjpfspd; nraw;ghl;bdhy; capupoe;j  
,uhZt tPuu;fspd; tpjitahd 
kidtpapdupw;Fk;> mtu;fs; capUld; thOk; 
tiu khj;jpuk; 85% Xa;T+jpaj; njhifAld; 
15% uztpU RuFk; nfhLg;gdT njhif vd 
xd;wpizj;J 100% Xa;T+jpaj; njhifia 
cupj;jhf;Fjy;. ,jid 2017.01.01 njhlf;fk; 
nraw;gLj;jy; 

 gjtpAau;T ,isg;ghWjy; mjpfhuthuthizf;F 
cl;gLj;jy;  

jdpg;gl;l 
yPT 

flik yPT 

jiug;gil 284 199 172 275 80 

flw;gil 105 39 45 100 40 
tpkhdg;gil 84 20 43 110 53 

g
hJ

f
hg
;G
g
; 
g
ph
pT

 

5.1 
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5.1.1.5 epYitj; njhif 

gaq;futhj nraw;ghl;bd; tpisthf 
mq;ftPdKw;W ,ayhik 50%  ,w;F 
FiwthfTk; 20% ,w;F mjpfkhfTk; 
mq;ftPdkhdjd; mbg;gilapy; mikr;ruitj; 
jPu;;khd ,y mkg / 1982/305(09) apd; fPo; 
gpujpgyd;fisg; ngw;Wf;nfhs;shky; cupj;jhd 
Nritf;fhyj;ijg; G+u;j;jp nra;J ,isg;ghwpa 
my;yJ gjtpia tpl;L tpyfpr; nrd;w 
Kg;giliar; Nru;e;j 1573 tPuu;fspw;F 
mtu;fs; Xa;T+jpak; ngw;w jpdj;jpypUe;J 
2014.03.01 jpfjp tiuf;Fk; cupj;Jila 
epYitr; rk;gsk; MdJ xU tUlj;jpy; 
xt;nthUtupw;Fk; cupj;jhFk; epYitr; 
rk;gsj;jpy; 1/15 vd 15 tUlq;fspy; nrYj;jp 
Kbg;gjw;F 2016.04.07 Mk; jpfjp ,lg;gl;l 
mikr;ruit tpQ;Qhgdj;ij Kd;itj;jy;. 
,t;tikr;ruit tpQ;Qhgdj;jpw;fhf ,y 
mkg/16/0754/703/034-1 kw;Wk; 2016.12.13 
jpfjpaplg;gl;l mikr;ruitj; jPu;khdj;jpd; 
Clhf mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ. ,jid 
2017.01.01 njhlf;fk; nraw;gLj;jy; 

5.1.1.6 10/12 Xa;T+jpa nfhLg;gdT 

gaq;futhj nraw;ghl;bdhy; mq;ftPdKw;W 
,uhZt NritapypUe;J tpyfpr; nrd;w 10 
tUl Kidg;ghd Nritiag; G+u;j;jp nra;ahj 
mjpfhupfs; kw;Wk; 12 tUl Kidg;ghd 
Nritiag; G+u;j;jp nra;ahj rpg;gha;fspw;F 
Xa;T+jpaj;ijg; ngw;Wf;nfhLj;jy; rk;ge;jkhd 
1981 Kg;gil ,uhZt tPuu;fs; Xa;T+jpaf; 
nfhLg;gdT kw;Wk; MAjg;gilfs; Xa;T+jpa 
kw;Wk; gzpf;nfhil rl;lj;jpy; jpUj;jk; 
Nkw;nfhs;sy; rk;ge;jkhd tpNrl tu;j;jkhdp 
,y 1992/76 cila 2016/11/11 mjp tpNrl 
tu;j;jkhdp %yk; eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. ,jid 2017.01.01 
njhlf;fk; nraw;gLj;jy; 

5.1.1.7 mq;ftPdu;fSf;fhd Xa;T+jpak; 

mq;ftPdKw;wtu;fSf;fhd Xa;T+jpa nfhLg;gdit 
toq;Fjy; rk;ge;jkhd 1981 Kg;gilapdupd; 
Xa;T+jpa nfhLg;gdT  kw;Wk; gzpf;nfhilr; rl;l 
jpUj;jk;;  njhlu;gpyhd tu;j;jkhdp mwptpj;jy; 
jpUj;jj;jpw;fhf rl;lkh mjpguplk; 
Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ.,jid mikr;ruitf;F 
Kd;itf;fNtz;bAs;sJ.  

5.1.1.8 gjf;fk; kw;Wk; tPu gjf;fk; 

Kg;gil rfy juj;jpdupw;Fk; mtu;fs; Mw;wpa 
Nritia nfsutpf;Fk; Kfkhf gjf;fk; kw;Wk; 
tPu gjf;fk; toq;fy; 

gjf;fj;jpd; tif 

j
i
ug
;g
i
l
 

f
l
w
;g
i
l
 

t
pk
hd

g
; 

g
i
l
 

ntspehl;Lr; Nrit 
gjf;fk; 

- 17 111 

ePz;lfhy Nritg; 
gjf;fk; 

- - 679 

Njrj;jpd; Fbkfdpw;fhd 
gjf;fk; 

- 05 - 

gpurq;rdpa Nritg; 
gjf;fk;  

- 42 - 

tPur;nray;fspw;fhd 
gjf;fk; 

- - 01 

nkhj;jk; - 64 790 

5.1.5 ml;ltiz: gjf;fk; kw;Wk; tPu gjf;fk; 
toq;fy; Kd;Ndw;wk; 

 

5.1.2 gapw;rpg;ghlnewpfs; 

5.1.2.1 ntspehl;L murpdhy; toq;fg;gl;l gapw;rp 
newpfs; 

5.1.2.2  Njrpa ghJfhg;Gg; ghlnewpfs; 

ehL jiug;
gil 

flw;gil tpkhdg; 
gil 

nkhj;jk;  ehL jiug;
gil 

flw;gil tpkhdg; 
gil 

nkhj;jk; 

,e;jpah 86 81 66 233 ,e;jpah 01 - - 01 

ghfp];jhd; 42 33 25 100 ghfp];jhd; 02 02 - 04 

gq;fshNj]; 35 21 10 66 gq;fshNj]; 01 01 - 02 

Neghy; 02 - - 02 rPdh 04 02 - 06 

kNyrpah 02 - - 02 gpypg;igd;]; 01 - - 01 

rPdh 90 41 47 178 ,e;NjhNdrpah 02 - - 02 

nkhj;jk; 257 176 148 581 nkhj;jk; 11 05 - 16 

5.1.5 ml;ltiz: ntspehl;L murpdhy; 
toq;fg;gl;l gapw;rp 
newpfs; Kd;Ndw;wk; 

5.1.6 ml;ltiz: Njrpa ghJfhg;Gg; ghlnewpfs; 
Kd;Ndw;wk;  
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5.1.2.3 ml;ltizg;gLj;jg;glhj gapw;rpnewpfs; 

ghlnewp tif jiug;gil flw;gil Tpkhdg;gil flNyhu 
fhtw;gil 

If;fpa mnkupf;f Fbaurpdhy; toq;fg;gl;l 
ghlnewpfs; 

32 36 18 04 

ml;ltizg;gLj;jg;glhj gapw;rpnewpfs; 41 38 06 02 

5.1.7 ml;ltiz: ml;ltizg;gLj;jg;glhj gapw;rpnewpfs; Kd;Ndw;wk; 

5.1.2.4 fUj;juq;Ffs;,gapw;rp gl;liwfs;> kw;Wk; Rw;Wyh 

74 jiug;gilapdu;> 99 ,yq;if flw;gilapdu;> 56 ,yq;if tpkhdg;gilapdu;> kw;Wk; 10 ,yq;if 
flNyhu fhtw; gilj; jpizf;fsj;jpdupw;F vd;wtifapy;  ntspehl;Lr;Rw;Wyh/gl;liwfs; kw;Wk; 
fUj;juq;Ffs; vd;gtw;wpw;fhd re;ju;g;gq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

5.1.3  rkhjhd flikfspd; nghUl;L 
mDg;gg;gl;l ,uhZt tPuu;fs; 

 

 5.1.4  y;fiyf;fof mDkjp  

2016/2017 Mk; Mz;L fy;tpahz;by; 
Kg;gilapdiu tpNrl mbg;gilapy; 
gy;fiyf;fofq;fspw;F mDkjpj;jy; njhlu;gpy; 
tpz;zg;gg;gbtq;fs; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 
Mizf;FOtpw;F fPo; cs;sthW  mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sd. 

 jiug; 
gil 

Tpkhdg; 
gil 

nkhj;jk; nghwpapay; 
Jiw 

capupay; 
Jiw 

gy; 
itj;jpak; 

nghwpapay; 
Jiw 

cj;jpNahfj;ju;fs; 73 39 111 jiug;gil 10 39 - 

rpg;gha;fs; 255 178 433 flw;gil 03 11 - 

nkhj;jk; 328 217 544 tpkhdg;gil 01 03 - 

5.1.8 ml;ltiz:  rkhjhd flikfspd; 
nghUl;L mDg;gg;gl;l ,uhZt tPuu;fs 
Kd;Ndw;wk; 

5.1.9 ml;ltiz: y;fiyf;fof mDkjp 
Kd;Ndw;wk;  

5.1.5 gy;NtWgl;l Nfhupf;iffs; 

,uhZtj;jpdu; kw;Wk; mtu;fSila 
FLk;gj;jpdu; %yk; Neubahf kw;Wk; [dhjpgjp 
nrayfk;> gpujku; fhupahyak;> gy;NtWgl;l 
mikr;ru;fs;> gy;NtWgl;l egu;fs; kw;Wk; 
ghJfhg;Gg;gpupT epWtdq;fspw;F mDg;gp 
itf;fg;gl;l gy;NtWgl;l 873  Nfhupf;iff; 
fbjq;fSf;F eltbf;ifffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

5.1.6 flNyhu fhtw; gilj;jpizf;fsk; 
njhlu;gpyhd gzpfs; 

 flNyhu fhtw;gilj; jpizf;fs 
rl;l%yj;jpy; jpUj;jk; Nkw;nfhs;sy; 

 flNyhu fhtw;gilj; jpizf;fs rPUil 
tpjpfs; njhlu;gpy; mDkjpia toq;fy;  

 flNyhu fhtw;gilj; jpizf;fsj;jpw;F  
vz;nza; frpT Nkyhz;ik 
cgfuzj;jpid nfhs;Kjy; nra;tjd; 
epkpj;jk; 2017 Mk; Mz;L tuT nryTj;  

 jpl;lj;jpy; xJf;fPLfis Nkw;nfhs;sy;. 

 

 ,e;jpa flNyhu fhtw;gilj; 
jpizf;fsj;jpdhy; ,yq;if flNyhu 
fhtw;gilj; jpizf;fsj;jpw;F “tUz” 
vd;w fg;giy ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

5.1.7  2018 Mk; Mz;by; vjpu;ghu;f;fg;gLk; 
tplaq;fs; 

 ,f;fpisapd; cj;jpNahf];j;ju; 
Fohkpw;F rpNu\;l cjtpr; 
nrayhsnuhUtu;> cjtpr; 
nrayhsnuhUtu;> %d;W Kfhikj;Jt 
cjtpahsufs;; kw;Wk;; mYtyf 
cjtpahsu; xUtiu cs;slf;Fjy;. 

 G+u;j;jpahf;fg;gl;l Nfhg;Gf;fis 
xOq;fhf  Nrkpj;J itg;gjw;fhf 
xOq;FgLj;jg;gl;l gjpT miw 
trjpiag; ngw;Wf; nfhs;sy;. 

 mYtyf eltbf;iffis 
fzdpkag;gLj;jy;  
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Njrpa ghJfhg;Gj; njhlu;ghd njhlu;ghly; kw;Wk; nghwpapay; tplaq;fs; kPjhd eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;Sk; nghWg;G ghJfhg;G mikr;rpd; njhopDl;gg; gpupTf;F xg;gilf;fg;gl;Ls;s mNj 
Neuk; gad;ghl;bw;fhd je;jpNuhghaq;fis mikj;jYk; ehl;bYs;s nghJ kf;fshy; 
gad;gLj;jg;gl Ntz;ba mjdJ nraypfis tpUj;jp nra;tJk; njhopDl;gg; gpupTf;F 
xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. njhlu;ghlw; nraw; gug;ghdJ thndhypj; njhlu;ghly;> njhiyj;njhlu;G 
Nritfs;> njhiyf;fhl;rp xspgug;G> juTj; njhlu;ghly; kw;Wk; Njrpa ghJfhg;gpy; jhf;fk; 
nrYj;jf;$ba ,wf;Fkjp> njhlu;ghlypd; epWty; kw;Wk; Muk;gpg;Gfs;> CLUty; kw;Wk; 
fz;fhzpg;G cgfuzq;fs; Nghd;wtw;wpw;F ,yq;if njhiyj; njhlu;Gfs; xOq;FgLj;Jk; 
Mizf;FOtpdhy; Njitg;gLj;jg;gLk; fz;fhzpg;Gfis toq;Fjy; kw;Wk; mq;fPfhuk; toq;Fjy; 
Mfpatw;iw cs;slf;FfpwJ. nghwpapay; nraw;gug;G Njrpa ghJfhg;gpid cWjpg;gLj;Jk; mNj 
Neuk; jPT KOikf;Fk; murhq;fj;jpdhy; mwpTWj;jg;gl;Ls;s cl;fl;likg;G trjpfis 
mgptpUj;jp nra;tjw;Fj; Njitg;gLk; rptpy; kw;Wk; fs nghwpapay; cjtpfs; rfyijAk; 
cs;slf;FfpwJ. 

njhopDl;gg; gpupT Njrpa ghJfhg;G njhlu;ghd njhlu;ghly; kw;Wk; nghwpapay; tplaq;fs; kPJ 
rkhe;ju mikr;Rf;fSlDk; epWtdq;fSlDk; xUq;fpizitAk; ,izg;igAk; nfhz;Ls;sJ. 
ghJfhg;Gj; jiyikaf fl;llj;njhFjpr; (DHQC) nraw;wpl;lk; kw;Wk; je;jpNuhgha ghJfhg;G 
njhlu;ghly; tiyaikg;Gr; (SDCN) nraw;wpl;lk; vd;gd ,g;gpuptpdhy; eilKiwg;gLj;jg;gl;L 
jw;NghJ eilngw;Wf ;nfhz;bUf;fpd;w ghupa nraw;wpl;lq;fs; MFk;. ,jw;F Nkyjpfkhf> Ma;T 
kw;Wk; mgptpUj;jpf;fhd epiyaj;jpdhy; eilKiwg; gLj;jg; gl;l Ma;Tr nraw;wpl;lq;fSk; 
njhopDl;gg; gpuptpdhy; Nkw;ghu;it nra;ag; gLfpd;wd. 

5.2.1   njhopDl;gg; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffspd; milTfSk; gFg;gha;Tk; 

5.2.1.1       njhopDl;gg; gpuptpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffspd; 
milTfSk; gFg;gha;Tk; 

 

5.2.1.2    cgfuzq;fs; ,wf;Fkjpf;fhd  
,irT 

2017 ,y;> 90 NfhGuq;fis epu;khzpg;gjw;F 
njhiyj; njhlu;G ,af;Feu;fSf;F 
ghJfhg;Gj; jilePf;fr; rhd;wpjo;fis ,g;gpupT 
toq;fpAs;sJ. NkYk;> ,yj; jpudpay; / 
njhlu;ghlYld; njhlu;Ggl;l nraypfspd; 65 
tpw;gidahsu; cupkq;fSf;fhd ghJfhg;Gj; 
jilePf;fr; rhd;wpjo;fSk; toq;fg;gl;ld. 

 

 

 5.2.1 tiug;glk;:  NfhGu eph;khdj;jpw;fhd 
,irT toq;fSf;fhd 
Kd;Ndw;wk; 

njhlu;ghly; kw;Wk; CLUty; cgfuzq;fspd; 
,wf;Fkjp> thfd fz;fhzpg;G Kiwikfs;> 
tu;z gy;njhopw;ghl;L mr;Rg;nghwpfs;> 
Mspy;yh tpkhdq;fs; (NfhzT+u;jp> tpkhdk;> 
UAV) kw;Wk; MNkr;ru; thndhyp 
cupkjhuu;fSf;fhd (cs;ehL/ntspehL) 
thndhyp cgfuzk;> [p.gp.v];. Mfpa 
tw;Wf;fhdghJfhg;G jilePf;fy; rhd;wpjo;fs; 
toq;fg;gl;ld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

5.2.2 tiug;glk;: cgfuzq;fs; 
,wf;Fkjpf;fhd ,irT Kd;Ndw;wk; 
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5.2.1.3    thndhyp kw;Wk; rkpQ;irfsf;fhd 
,irT Kd;Ndw;wk; 

kPd;gpb> ePupay;tsj; jpizf;fsj;jpy; gjpT 
nra;ag;gl;l 356 kPd;gpbf; fg;gy;fSf;fhd 
thndhyp miog;Gr; iriffs; / 
miytupirfspd; xJf;fPLfs; kPJ ,yq;if 
njhiyj;njhlu;Gfs; xOq;FgLj;Jk; Mizf; 
FOTld; ,ize;J ghJfhg;G jilePf;fy; 
rhd;wpjo; toq;fg;gl;lJ. 

5.2.2 njhopDl;gg; gpuptpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffspd; 
milTfSk; gFg;gha;Tk; 

5.2.2.1     ghJfhg;Gj; jiyikaf kPs; 
,lg;gLj;jy; nraw;wpl;lk;. 

tu;j;jf mgptpUj;jpf;fhf cau; tu;j;jfg; 
ngWkjpkpf;f fhzpfspd; ngupasT 
,lg;gug;Gfis tpLtpf;Fk; Nehf;fpy; Gjpa 
epu;thfj; jiyefuhd = [atu;j;jdGu Nfhl;Nl 
gFjpf;F nfhOk;gpYs;s mur mYtyfq; 
fis ,lkhw;Wtjw;F 1979 Mk; Mz;bd; ghupa 
nfhOk;Gj; jpl;lk; tFf;fg;gl;lJ. jw;NghJ 
gy;NtW epWtdq;fSf;fpilapYk; 
gpupf;fg;gl;Ls;s tsq;fis gaDWjpkpf;f 
tpjj;jpy; gad;gLj;jy;> cl;fl;likg;G fspd; 
,ul;bg;igf; Fiwj;jy;> ghJfhg;Gg; gilapdupd; 
njhopw;ghLrhu;e;j / epu;thfk; rhu;e;j / MAj 
jsthl toq;fy;fs; rhu;e;j tpidj;jpwid 
NkYk; Nkk;gLj;J tjw;F fiyj;jpwd; 
mYtyff; fl;llj;njhFjp xd;iw mikj;J> 
ghJfhg;Gg; gilapdiu toq;Fjy;> nrwpthd 
mgptpUj;jp tyaq;fspDs; jw;NghJ 
fhzg;gLfpd;w cau; ghJfhg;G tyaq;fisf; 
Fiwg;gjd; %yk; nghJkf;fSf;Fk; 
nghUshjhu eltbf;iffSf;Fk; Vw;gLk; 
mnrsfupaq;fisf; Fiwj;jy; MfpadNt rfy 
NritfisAk; xNu ghJfhg;Gj; 
jiyikafj;jpd; fPo; nfhz;L tUtjd; 
Kjd;ik Nehf;fk; MFk;. 2011 ,y; 
Muk;gpf;fg;gl;l epu;khz Ntiyfs; njhlu;e;Jk; 
eilngw;Wf; nfhz;bUf;fpd;wd. epu;khz 
Ntiyfis Kfhik nra;tjw;Fk; epjprhu; 
ek;gfj;jd;ikiag; NgZtjw; fhfTk; ,U 02 
fl;lq;fshfg; gpupf;fg;gl;Ls;sd. 

ghJfhg;G jiyikaf flbl rk;ge;jkhd 
nraw;wpl;lk; – fl;lk; I  

gpujhd fl;llk; (9 jsq;fs;)> njhlu;ghly; 
fl;llk;> ghJfhg;Gf; fl;llk;> ePu;j; njhl;b 
kw;Wk; ePu; ce;Jk; epiyak;> 250 
mjpfhupfSf;fhd epue;ju jq;Fkplq;fs; kw;Wk; 
Vida gjtpepiy cj;jpNahfj;ju;fspy; 
NgUf;fhd jw;fhypf jq;Fkplq;fs; Mfpatw;wpd; 
epu;khzj;ij fl;lk; 1 nfhz;Ls;sJ. 

epu;khzj;jpd;NghJ Vw;gLfpd;w epjprhu; 
jlq;fy;fs; fhuzkhf fl;lk; 1 gpd;tUk; 
gbepiyfshf NkYk; gpupf;fg;gl;Ls;sJ.  

 fl;lk; 01 – 2018 ngg;utupahd NghJ 
fpd;dnjdpatpy; fl;ll ,y. 06, 07, 08 
Mfpatw;iwAk; njhlu;ghly; fl;llk;> 
ghJfhg;Gf; fl;llk;> ePu;j; njhl;bAk; ePu; ce;Jk; 
epiyaKk; kw;Wk; Vida gjtpepiy 
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd jq;Fkplq;fs; 
Mfpatw;wpd; epu;khzj;ijg; G+uzg;gLj;jy;. 

fl;lk; 02 – fl;lk; I ,d; kPjp Ntiyfspd; 
epu;khzk; 

ghJfhg;G jiyikaf flbl rk;ge;jkhd 
nraw;wpl;lk; – fl;lk; II 

500 mjpfhupfs; kw;Wk; 6100 epue;jukhf 
trpf;Fk; mYtyu;fs; MfpNahUf;fhd epue;ju 
jq;Fkplq;fs; kw;Wk; mjNdhL ,ize;jjhd 
trjpfs; Nghd;wtw;iw fl;lk; II  

cs;slf;FfpwJ. 

5.2.2.2  je;jpNuhgha ghJfhg;Gj; njhlu;ghly; 
nraw;jpl;lk;  

ehL G+uhfTk; cs;s Kg;gilfs;> nghyp]; 
kw;Wk; tpNrl mjpubg; gilapdupd; Kd;dNu 
Nju;e;njLf; fg;gl;l Kida ikaq;fis 
,izf;fpd;w tiy aikg;G Kfhikj;Jt 
Kiwik kw;Wk; 37 Ez;ziyj; njhLg;Gfs; 
Mfpatw;iw cs;slf;fpa je;jpNuhgha 
ghJfhg;Gj; njhlu;ghly; tiyaikg;Gr; 
nraw;wpl;lkhdJ  xU ghJfhg;ghd nghJj; 
njhlu;ghly; gpd;Gyj;ij toq;FfpwJ. 

2016 ,y;> 22 kpd; gpwg;ghf;fpfspy; 10 kpd; 
gpwg;ghf;fp fspd; epWty; epiwTngw;wpUe;jJld; 
11 Ra cjtpf; NfhGuq;fspdJk; Kg;gj;NjO 
37 Ez;ziy thndhypj; njhLg;GfspdJk; 
epu;khzj;jpw;fhd tpiy kDf;fs; kjpg;gPL 
nra;ag;gl;L tpiykDf;Nfhuy; rigf;F 
mDg;gg;gl Ntz;bapUe;jJ. 

2017 rdtup Kjy; Mf];l; tiuahd 
fhyg;gFjpapy;> ngsjpf Kd;Ndw;wk; 1% 
MfTk; epjprhu; Kd;Ndw;wk; xg;gPl;L uPjpapy; 
tUlhe;j xJf;fPl;by; 0.24% Fiw thfTk; 
fhzg;gl;lJ 

5.2.2.3 Ma;T mgptpUj;jpf;fhd epiyak;  

Nehf;F 

ru;tNjruPjpahd Nghl;b Kiwik kw;Wk; 
jPu;TfSld; ghJfhg;Gg; gilfs; mNjNghd;W 
Vida murhq;f epWtdq;fSf;fhf cyfj; 
juk; tha;e;j tpQ;Qhdj; njhopDl;g mbg;gil 
kw;Wk; trjpfisj; jhgpg;gjd; %yk; 
ghJfhg;Gg; gpuNahfq;fSf;fhd cs;ehl;Lj; 
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jPu;Tfisj; jahupg;gjw;fhd topfis 
tbtikj;jYk; mgptpUj;jp nra;jYk; 
topfhl;lYk;  

 

Nehf;fq;fs; 

i. Kd;dNu Rl;bf;fhl;lg;gl;l ,yf;fpw;F 
trjpaspg; gjw;fhf gpd;tUk; Nehf;fq;fs; 
milag;gLk;. 

ii. ghJfhg;Gj; Jiwapy; fhzg;gLk; rpwe;j 
eilKiwfs; kw;Wk; fpilf;ff;$ba 
tsq;fspd; mbg;gilapy; rpwe;jnjhU 
Kiwikia ifafg;gLj;jYk; 
tbtikj;jYk; 

iii. Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jpf;fhd 
epiyaj;jpd; tpisjpwd; kw;Wk; 
nghUj;jg;ghl;bid Kd;Ndw;W tjw;Fk; 
kjpg;gpLtjw;Fk; mjid KOikahf 
tsu;j;njLj;jy; 

iv. ,yq;ifg; ghJfhg;Gj; Jiwf;fhd Ma;T 
kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdk; xd;iw 
KOikahf eilKiwg;gLj;jy; 

5.2.3  ,f;fhyg;gFjpapDs; epWtdj;jpd; 
rhjidfs; 

5.2.3.1  nghJ epu;thf tplaq;fspd; Kd;Ndw;wk; 

Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jp kj;jpa epiyak; 
(CRD) 2015 ,y; nkhuf`d tPjp> 
gpl;bg;gdtpy; mjd; nrhe;jf; fl;llj; 
njhFjpf;F ,lkhw;w gl;lJ mjidj; 
njhlu;e;J epu;thfj; njhopw;ghLfs; kw;Wk; 
Vida gjtpepiyapdupd; jq;Fkpl 
trjpfSf;fhf ,uz;L khbf; fl;llk; xd;W 
epu;khzpf;fg;gl;lJ.Ma;T mjpfhhpfsf;fhf 
Ma;T cj;jpNahfj;ju;fSf;F jq;Fkpl 
trjpia toq;Ftjw;fhf  ,d;DnkhU ,uz;L 
khbf; fl;llk; epu;khzpf;fg;gl;L ghJfhg;Gr; 
nrayhsuhy; cj;jpNahfG+u;tkhfj; 
jpwe;Jitf;fg; gl;lJ.. 

   

5.2.3.2  ghJfhg;Gj; jiyikaf kPs; ,lg;gLj;jy; nraw;wpl;lk;. 

6>7>8 gFjpfs; eph;khdpg;gjw;fhf Kjd;ikg;gLj;jg;gl;Ls;sJ . fl;bl njhFjpapd; Vida eph;khd 
gFjpfspd; fl;Lkhd gzpfs; fhuzkhf  Vw;gLk; Nrjj;ij Fiwf;fTk; fl;likg;gpy;  Nrjkhfpa 
gFjpfis njhopElgtpayhsh;fspdhy; kPz;Lk; GJgpg;gjw;F kPz;Lk; ghpe;Jiuf;fg;gl;Ls;sNjhL 
,yq;if ,uhZtj;ij Jupjkhf mq;F epiyepUj;Jtjw;fhf rpy fl;blq;fspy; eph;khdk; nraw;ghLfs; 
epiwT nra;a gpujhd fl;likg;ig Fiwj;J khw;wk; nra;ag;gl Ntz;Lk;.,t; eph;khz 
nraw;ghLj;jYf;F ,ilapy; flikfis xOq;fhf nfhz;L nry;Yk; tifapy; ,uhZt jiyikaf 
egh;fSf;fhf   Kfhikj;Jtj;jpdhy; Ntiy R+oy; mika cUjpg;ggLj;jg;gl Ntz;Lk;.   

epjp Kd;Ndw;wk; 

tpguk; LC nfhLg;gdT Vida fhRf; 
nfhLg;gdT 

nkhj;jk;  jw;Nghija xg;gpa 
nghWg;Gk; nfhLg;gdTk; 
&gh.3,118,725,532.28(78.41%) 
LC nfhLg;gdTf;fhf 
,Uf;fpd;wJk; 
toq;fg;gl;lJkhd epjprhu; 
xg;gpa nghWg;nghd;W 
,Ue;jNghjpYk; LC ,d; 
njhlf;fj;jpy; Vw;fg;gl;l 
G+r;rpa vy;iy eilKiw 
fhuzkhf mJ 2018 ,w;F 
NkNy Rw;wg;gl;lJ Nghd;W 
fhzg;gLfpwJ. 

 

xJf;fPL 2,000,000,000.00 1,977,600,000.00 3,977,600,000.00 

nghWg;G 1,357,282,310.50 690,679,755.74 2,047,962,066.24 

nfhLg;gdT 384,496,032.94 686,267,433.10 1,070,763,466.04 

kPjp 258,221,656.56 600,652,811.16 858,874,467.72 
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 5.2.1 ml;ltiz:  ghJfhg;Gj; jiyikaf kPs; ,lg;gLj;jy; nraw;wpl;lk Kd;Ndw;wk;  
              ngsjpf Kd;Ndw;wk; 

2017 rdtup 01 jpfjpapy; (Kjyhk; fl;lk;) ngsjpfuPjpahd Kd;Ndw;wk; (fl;lk; 1) 40.8% Mf 

,Ue;jJld; 2017 Mf\;l;; 31 jpfjpapy; xl;Lnkhj;j Kd;Ndw;wk; 45.7%. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tpNrl gpur;rpidfs; 

rPypq; mbj;jy;> nghJthd gFjpfSf;F epy 
XL gjpj;jy;> kyry $l XL gjpj;jy; kw;Wk; 
,izg;Gfs;> ku $iuia moFgLj;jy;>  ,d; 
Kd;Ndw;wj;jpy; jhf;fk; nrYj;jf;$ba 
tpOnjhluhf;fy; tpisT  Nghd;w ghupa tpiy 
kDf;fs; toq;Ftjpy; vjpu;Nehf;fg;gLk; 
gpur;rpidfs; fhuzkhf rhj;jpakhdsT 
FbGFk; jpfjpia tpupthf;Fk; mNjNeuk; 
Nkyjpf nryTk; Vw;gLfpwJ. 

5.2.3.3  je;jpNuhghag; ghJfhg;Gj; njhlu;ghly; 

tiyaikg;Gr; nraw;wpl;lk ; 

; 

NfhGuq;fspd; epu;khzj;jpw;fhd ,lg;gug;igg; 
ngWtjpy; fhzg;gl;l gpur;rpidfs; fhuzkhf 
tpiykD eilKiw jhkjkhfpAs;sJ. 
mjpfkhd tpiykDjhuu;fs; G+uzkw;w 
tpiyNfhuy;fisr; rku;g;gpj;jpUe;jJld; NfhGu 
epu;khzk; kw;Wk; Ez;ziy thndhypj; 

fl;ll ,y. 8 – gpNuupf;fg;gl;l ghJfhg;G 
ikr;Rf;fhdJ 

fl;ll ,y.– 06 gpNuupf;fg;gl;l ghJfhg;G 
mikr;Rf;fhdJ 

fl;ll ,y.07– gpNuupf;fg;gl;l ghJfhg;G 
mikr;Rf;fhdJ 

Njhlh;ghly; kw;Wk; rkpQ;irfs; fl;blk; 

ghJfhg;G fl;blnjhFjp ePh; njhl;b ePh; ce;Jk;njhFjp 

fopT ePh; Rj;jpfhpg;G njhFjp 
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njhLg;GfSf;fhf kPsTk; tpiykDf; Nfhuy; 
nra;ag;gl;lJ. 
11 Ra cjtp njhlu;ghly; NfhGuq;fspdJk; 
epu;khzk;  G+u;j;jpailAk; NghJ kPjp kpd; 
gpwg;ghf;fpfisAk; 12 epWt KbAk;.    

gpur;rpidfSk; rthy;fSk  

tpiykDjhuu;fs; G+uzkw;w tpiyNfhuy;fisr; 
rku;g;gpj;jpUe;jJld; NfhGu epu;khzk; kw;Wk; 
Ez;ziy thndhypj; njhLg;GfSf;fhf 
kPsTk; tpiykDf; Nfhuy; nra;ag;gl;lJ. 11 
Ra cjtp njhlu;ghly; NfhGuq;fspdJk; 
epu;khzk;  G+u;j;jpailAk; NghJ kPjp kpd; 
gpwg;ghf;fpfisAk; 12 epWt KbAk;.     

5.2.4 2018 Mk; Mz;Lf;fhd Vjph;ghh;g;G 

5.2.4.1 ghJfhg;G jiyikaf ,l khw;wk; 
nraw;jpl;lk; 

(m)  ,yq;if ,uhZtj;jpw;fhd fl;blk; 
,yf;fk; 06 kw;Wk; 07 Mf 
tiuaWj;jy; 

(M)  ghJfhg;G mir;Rf;fhf ,yf;fk; 08   
Mf tiuaWj;jy; 

(,)   njhlu;ghly; fl;llj;ijAk; iriff; 
NfhGuj;ij Ak; (nghJ trjp) 
epiwTnra;jy; 

(<)   ghJfhg;Gf; fl;llj;ijg; G+u;j;jpnra;jy; 
(nghJ trjp) 

(c)   ghJfhg;G jiyikafk; kw;Wk; 
ghJfhg;G mir;rpf;fhd Vida eph;khd 
nraw;ghLfs; ghjpg;G Vw;glh td;dk; 
ghij mikg;ig eph;khdpj;jy; 

(C)  ePu; njhl;b kw;Wk; ePu; ce;Jk; epiyak; 
(nghJ trjp) 

(v)  2000 (,uhZt) mjpfhupfSf;fhd 
epue;ju tjptplKk; jw;fhypf tjptplKk; 
fpd;dnjdpatpy; 

(V)  fopTePu; gupfupg;G Miy (nghJ trjp) 

5.2.4.2  je;jpNuhgha ghJfhg;Gj; njhlu;ghly; 
tiyaikg;Gr; nraw;wpl;lk; 

2018 eLg;gFjpapy; Ez;ziy thndhypj; 
njhLg;Gfs; kw;Wk; tiyaikg;G Kfhikj;Jt 
Kiwikapd; epWTifiag; G+uzg;gLj;jYk; 
tiyaikg;ig Nkk;gLj;Jtjw;fhd vjpufhyj; 
Njitg;ghl;il kPsha;tjw;fhd Kiwikiaf; 
fz;fhzpj;jy; 

5.2.4.3 Ma;T mgptpUj;jpf;fhd epiyak; 

(m) KOikahd Ma;T epWtfj;ijj; 
jhgpj;J rfy gFjpfspdJk; 
KOikahd njhopw;ghLfis 
,ayr;nra;tjw;fhf etPd Ma;T$l 
trjpfSld; $ba 6 khbf; fl;llj;jpd; 
epu;khzpg;gjw;F nraw;ghLfs; 
Mugpf;fg;gl;Ls;sd. ghJfhg;G 
nrashyhpd; topfhl;lYf;F mika 
rk;ge;jg;gl;l fl;blk; eph;khzpg;gjw;F 
kjpg;gPl;L kw;Wk; jpl;lkplYf;F mur 
nghwpashyh; epUtdj;jplk; xg;ge;jk; 
ifrhjplg;gl;Ls;sJ. 

(M) Ma;Tfs; mgptpUj;jp epiyaj;jpdhy; 
Mugpf;fg;gl;l mizj;J nraw;
 jpl;lq;fis epiwT nra;jy;. 
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5.3.1 ghuhSkd;w eltbf;if gpuptpd;  
fPo;tUk; nraw;ghLfs; 
nraw;gLj;jg;gLfpd;wd. 

1. Kg;gilfspd; kw;Wk; ghJfhg;G 
mikr;R kw;Wk; mjd; fPo; tUk; 
epWtdq;fSf;F Njitahd  epyk; 
njhlu;ghd Nrit. 

2. mikr;ruitapd; nraw;ghL njhlu;ghd 
NritfSk; nghWg;GfSk; gw;wp 
ghuhSkd;wj;jpw;F mwf;if rku;g;gpj;jy; 
Nritfs;. 

3. Kg;gilfs; kw;Wk; ghJfhg;Gg; 
gilazpapdUf;F rPUil kw;Wk; 
cLJzp toq;Fjy; njhlu;ghf tu;j;jf 
thzpgj;Jiw mikr;rplk; njhlu;G 
nfhz;L nraw;gly;. 

4. epy Gyd;fis ifg;gw;wypd; NghJ 
nghJ kf;fspd; Ntz;LNfhs; kw;Wk; 
fUid kD njhlu;ghd nraw;ghLfs;. 

5.3.1.1 fhzp njhlu;ghd Nritfs;. 

 ,uhZt ghtidf;fhf> 
cgNahfj;jpw;fhf gpuNjr epUthf 
epWtdk;> fhzp mikr;R kw;Wk; fhzp 
tpthfu jpizf;fs mizahsu;f 
kw;Wk; epWtdq;fSld; njhlu;Gw;W 
fhzp ifaspj;jy;> ifg;gw;wy; vd;gd 
,g;gpuptpdhy; nraw;gLj;jg;gLk; 
gpujhjd nraw;ghlhFk;. mjw;fikthf 
2017 Mk; Mz;L fPo;tUk; fhupaq;fs; 
nra;ag;gl;lJ. 

- ,uhZtk; %yk; fhzp thliff; 
nfhs;tdT / ifg;gw;wy; 
njhlu;ghd Nahridfis ngwy;. 

- gpuNjr nrayhsu;fs; kw;Wk; fhzp 
cupj;J toq;fg;gl;Ls;s Vida 
epWtdq;s; Clhf rpghupR kw;Wk; 
fz;fhdpg;Gf; fis toq;fy;. 

- Njitahd rfy gj;jpuq;fisAk; 
cs;slf;fp fhzpfis ifg;gw;wy; / 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd mDkjpia  
fhzp mikr;rpd; %yk; 
nrayhsUf;Fk;> fhzp nfhk]hup]; 
n[duYf;Fk; Kd;itj;jy;. 

- fhzpfspd; cupikia gw;wp 
rupahd Mjhuk; ,y;yhj NghJ mJ 
gw;wpa Njliy elhj;Jjy;. 

- fhzp msg;gjw;fhd Ntiyfis 
xOq;fikj;jy;> fhzpf;fhd 
jug;gLj;jy; mwpf;if 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd 
eltbf;ifia xOq;fikj;jy;. 

- fhzpfSf;fhd e\;l <l;il 
toq;Ftjw;fhf mDkjpiag; ngwy;. 

- gpujhd kw;Wk; rpf;fy; epiwe;j 
fhzpfis ifg;gw;Wtjw;fhf 
mikr;ruitapd; mDkjpia 
ngwy;. 

 ,jw;F Nkyjpfkhf xd;wpizj;jy; 
kw;Wk; kPs;FbNaw;w nray;ghL fSf;F 
xj;Jiof;Fk; murpd; Gjpa Ntiyj; 
jpl;lj;jpw;F xj;Jiog;G 
toq;Ftjw;fhf ,g;gpupT 
Kg;gilapdUld; ,ize;J fhzpfis 
KjyhtJ cupikahsu;fSf;F 
toq;Ft jw;fhd Vw;ghLfs; 
eilngWfpd;wd. 

 2017-01-01 – 2017-08-31 tiuahd fhyg; 
gFjpapy; tlf;F fpof;F gFjpfspy; 
fhzpfis tpLtpj;jikf;fhd mwpf;if 
fPo;tUkhW. 

gil 
fhzpfis tpLtpj;jikf;fhd 
mwpf;if fPo;tUkhW. (Vf;fu); 

m
ur
 
,
l
k
; 

j
d
pa
hu
; 
,
l
k
; 

n
k
hj
;j
k
; 

,uhZtk; 4142.63 572.43 4715.06 

flw;gil 
flw;gil 

77.00 1.87 78.87 

thd;gil 24.79 75.07 99.86 

nkhj;jk; 4244.42 649.37 4893.79 

5.3.1  ml;ltiz:  fhzpfis 
tpLtpj;jikf;fhd mwpf;if  
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5.3 



னன்ஶணற்ந அநறக்ஷை  2017 - தரதுைரப்ன அஷச்சு 14 

  
 

5.3.1.2   ghuhSkd;wj;jpw;F ifaspf;fg;gl Ntz;ba 
Fwpj;j flik. 

 ghuhSkd;w cWg;gpdu;fspdhy; tha; %yk; 
vOg;gg;gLk; Nfs;tpfSf;F gjpy; toq;fy; 

mikr;ruitapd; Fwpj;j epWtdj;Jld; njhlu;G 
nfhz;L 24 Nfs;tpfSf;fhd tpilfis Kk; 
nkhopfspYk; jahupj;J Fwpj;j Neuj;jpy; 
ghuhSkd;wj;jpw;F Kd; itf;fg;gl;Ls;sJ. 

 nghJ kf;fspd; vjpu;g;G gpNuuiz fisfspy; 
njhopw;gLk; FO. 

Kg;gil mlq;fyhf ,t;tikr;rpd; fPo; cs;s 
epWtdk; njhlu;ghf nghJ kf;fspdhy; 
ghuhSkd;wj;jpy; Kd;itf;fg;gLk; Ntz;L 
Nfhs;fs; njhlu;ghd Njitahd tpguq;fs; 
Fwpj;j gFjp epWtdj;jplkpUe;J ngw;Wf; 
nfhz;L gjpy; jahupf;fg;gl;L nghJkf;fSf;F 
toq;fg;gLk;.2017 Mk; Mz;by; ,g;gpuptpD}lhf 
Neubahf nghJkf;fs; kD njhlu;gpy; MuhAk; 
FOtpw;F vl;L (08) Kiwg;ghLfs; njhlu;gpy; 
gjpy; mDg;gg;gl;Ls;sJld;> rk;ge;jg;gl;l 
Vida Kiwg;ghLfs; njhlu;gpy; mikr;rpd; 
Vida gpupTfspdhy; gjpy; mDg;Gtjw;fhf 
mg;gpupTfSf;F mDg;gg;gl;Ls;sJ. 

,k;kDf;fs; njhlu;gpy; kDf;fis ,f;FO 
MuhAk; re;ju;g;gj;jpd; NghJ rk;ge;jg;gl;l 
mjpfhupfis gq;Nfw;fr; nra;ag;gl;L Njitahd 
jfty;fs;>kw;Wk; fhuzpfis Kd; itg;gjw;Fk; 
nghJkf;fs; kDit tprhuiz nra;J MuhAk; 
FOtpdhy; vLf;fg;gl;l jPu;khdq;fis 
nraw;gLj;Jtjpid xUq;fpizg;Gk;; 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 gpupT Nkw;ghu;it FOf; $l;lk; 

ghJfhg;G mikr;Rld; njhlu;Gila gpupTfis 
ghuhSkd;wj;jpy; Nkw;ghu;itf;F 
cl;;gLj;Jk;NghJ rk;ge;jg;gl;l mjpfhupfis 
gq;Nfw;Gwr; nra;ag;gl;Ls;sJ. Njitahd 
jfty; kw;Wk; mwpf;iffs; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd. ,jw;F Nkyjpfkhf 
Vida mikr;Rf;fspdJ gpupT Nkw;ghu;it 
FOtpw;F miof;fg;gLk; NghJ rk;ge;jg;gl;l 
mjpfhupfis gq;Nfw;fr; nra;J> mJ njhlu;gpy; 
Njitahd jfty; kw;Wk; mwpf;iffs; 
Kiwahf mDg;gg;gl;Ls;sd.  

 

 

 epue;j fl;lis kw;Wk; ghuhSkd;wk; 
gpw;Nghlg;gLk; re;ju;g;gq;fspy; Nfl;fg;gLk; 
Nfs;tpfs;. 

tpthjk; eilngWk; fhyj;jpw;Fs; 
ghuhSkd;wk; gpw;Nghlg;gLk; Neuq;fspy; 
Nfl;fg;gl;l 04 tpdhf;fSf;fhfTk; epue;ju 
fl;lisapd; fPo; Nfl;fg;gl;l 08 
tpdhf;fSf;fhfTk; tpilaspf;fg;gLs;sJ. 

 mikr;ruit tpQ;Qhgdk; jahupj;jYk; 
mikr;ruit tpQ;Qhgdk; njhlu;gpy;  
Nahridiag; ngWjYk; 

,g;gpupT tplaq;fs;njhlu;gpy; ,U (02) 
mikr;ruit tpQ;Qhgdk; jahupf;fg;gl;L 
mikr;ruit mDkjpf;fhf Kd; 
itf;fg;gl;Ls;sJ.mj;Jld;> ghJfhg;G 
mikr;rpd; tplaq;fs; njhlu;gpyhd 
mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fs; 17 njhlu;gpy; 
ghJfhg;G mikr;ruJ rpghupir cs;slf;fp 
mDg;gg;gl;Ls;sJ.  

5.3.1.3  Kg;gilapdUf;fhd rPUil kw;Wk; 
Jzptiffs; toq;Fjy; - DTAC 

Kg;gilapdUf;Fk; rptpy; ghJfhg;Gj; 
jpizf;fsj;jpw;Fk; Njitahd rPUilAk; 
JzptiffSk; cs;ehl;L cw;gj; 
jpahsu;fsplkpUe;J tu;j;jf thdpgj;Jiw 
mikr;rplKk; njhlu;Gw;Ws;sJ.  nld;lu; 
toq;Ftjw;F cgNahfpf;fg;gl;l 
Njitahdit ,j;Jld; 
,izf;fg;gl;Ls;sJ.( ,izg;G 1) 

5.3.1.4  nghJ kf;fspd; Ntz;LNfhSk; 
RfJf;fk; gw;wpa NtiyfSk;. 

nghJkf;fs; %yk; ,t;tikr;Rf;F 
Neubahf mDg;gg;gLfpd;w kw;Wk; 
[dhjpgjp fhupahya gpujku; fhupahyak; 
kw;Wk; Vida mur epWtdq;fs; %yk; 
mDg;gg;gLk; Ntz;LNfhs; Nrhf epfo;Tfs; 
njhlu;ghf cjtpfs; nra;tjw;fhf 
Njitahd eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 2017 Mk; Mz;L 
Idtup njhlf;fk; Mf];l; 31 tiu 97 
Kiwg;ghLfs; fpilf;fg; ngw;Ws;sd. 
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5.3.2  2018 Mk; Mz;bd; vjpu;ghu;g;Gf;s; 

tlf;F> fpof;Fg; gpuNjrj;jpy; Kg;gilapdu; %yk; gad;gLj;jg;gLk; fhzpfspy;   tpLtpf;fg;gl;L rl;l 
uPjpahd cupikahsu;fSf;F toq;Fjy;. mjw;fhf jw;NghJ jahupf;fg;gl;Ls;s ,lk; tpLtpg;G jpl;lk; 
gpd;tUkhW mikAk;. ,Jfhyj;jpw;F fhyk; Vw;glf;$ba Njitapd; gb khw;wg;gLtjw;F ,lKz;L.   

2018 tpLtf;f cj;Njrpj;Js;s ,lk 

khfhzk; khtl;lk; 

 
tpLtf;f cj;Njrpj;Js;s ,lk; (Vf;fu;) 

mur ,lk; jdpahu; ,lk; 

tlf;F aho;g;ghzk; 2.02 2.50 

fpopnehr;rp 19.76 3.33 

Ky;iyj;jPT 0.78 - 

kd;dhu; - - 

tTdpah - - 

 $l;Lj;njhif 22.56 5.83 

fpof;F mk;ghiu 0.12 - 

kl;lf;fsg;G 8.83   

jpUNfhzkiy 4.00 3.00 

 $l;Lj;njhif 12.95 3.00 

 KOj;njhif 35.51 8.83 
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5.4.1 epu;thfg;gpupT  

epu;thfg; gpuptpd; gpujhd flikfs; 
fPo;tUk; mbg;gilapy; Nehf;fyhk; 

 kdpj ts Kfhikj;Jtk;  

 kdpj ts mgptpUj;jp 

 epWtd nraw;ghLfs; 

 Njrpa epfo;r;rpfSf;F gq;fspg;gpid 
toq;fy; 

 gilapdu; eyNdhk;gy; 

5.4.1.1 kdpjts Kfhikj;Jtk;  

 2017 Mk; Mz;bw;Fs; mikr;R kw;Wk; 
mjd; fPo; cs;s epWtdq;fspd; 
cj;jpNahfj;ju;fis 
,izj;Jf;nfhs;sy;, gjtp cau;T, 
Xa;T ngwy;, ,lkhw;wk; Nghd;wd 
fPo;tUk; mbg;ilapy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  
 Gjtp cau;T   - 08 
 Xa;T ngwy;   - 03 
 ,lkhw;wk;   - 41 
 ,izj;Jf;nfhs;sy;  - 15 

 Mtzq;fisg; ghJfhj;jy; kw;Wk; 
Nfhitfis elhj;jpr;nry;tij 
KiwahfTk; tpidj;jpwd; 
kpf;fjhfTk; epiwNtw;Wtij 
Nehf;fhff; nfhz;L 2016 Mk; 
Mz;bd; epiwtpy; Muk;gpf;fg;gl;l 
epfo;r;rpfs; 2017 Mk; Mz;bw;Fs; 
kpfTk;  tpupthf nraw;gLj;jg;gl;lJ. 
Nfhitfs; kw;Wk; Mtzq;fspy; 
mlq;fpAs;ss jfty;fspd; 
ghJfhg;gpid cWjpg;gLj;jp 
mt;thuhd Nfhitfs; kw;Wk; 
Mtdq;fis fdzp ];Nfd;  nra;Ak; 
Ntiyj;jpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;lJ. 

 mikr;rpd; Copau;fs; tUif kw;Wk; 
ntspNauy; Nghd;wtw;iw gjpT 
nra;tjw;F gad;gLj;jg;gl;l gioa 
Neug;gjpT ,ae;jpuj;jpw;F gjpyhf 
Gjpa Neug;gjpT ,ae;jpunkhd;W 
mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. ,jd; %yk; 
mikr;rpd; Copau;fs; cs;Eiojy; 
kw;Wk; ntspNauy; njhlu;ghd 
flikfSk; Nkyjpf Neuk; 
njhlu;ghd Mtzq;fisAk; 
KiwahfTk; rupahfTk; 
elhj;jpr;nry;tjw;F top 
Vw;gLj;jg;gl;lJ. 

 rdhjpgjp fhupahyaj;jpd; %yk; 
mwpKfg;gLj;jg;gl;l “mur epWtdq;fspd; 
Copau; jpdnkhd;iw ntspaply; kw;Wk; 
nraw;gL;j;jy; 2017” epfo;r;rpjpl;lk; 2017.08.31 
Mk; jpfjp mikr;rpd; tshfj;jpy; 
elhj;jg;gl;lJ. mg;NghJ mikr;rpd; 
Copau;fspd; gpur;rpidfis vOj;J %ykhf 
ngw;Wf;nfhz;L Kiwahf Ma;e;jwpe;J 
jPu;tpid toq;fp kw;Wk; jw;NghJs;s 
epiyikfs; njhlu;ghf njsptpid Vw;gLj;jf; 
$bajhf ,Ue;jJ. 

kdpjts mgptpUj;jp 

 ghJfhg;G mikr;rpy; Nritg;Gupfpd;w 
mjpfhupfspd; cr;r tpidj;jpwd; kw;Wk; 
tpisj;jpwidg; ngw;Wf; nfhs;tjw;Fk; 
jdpahs; cw;gj;jpj;jpwd; kw;Wk; 
Cf;fg;gLj;jiy Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpy; 
gy;NtW gapw;rp gl;liwfis nraw;gLj;jy; 
kw;Wk; mur gpuptpy; gapw;rp fw;ifnewpfis 
topg;gLj;Jfpd;w epWtdq;fSf;F ntt;NtW 
fw;if newpfSf;fhf cau; gjtp 
cj;jpNahfj;ju;fis kw;Wk; cau; gjtp 
my;yhj cj;jpNahfj;ju;fis mDg;Gjy; 
kw;Wk; mt; fw;ifnewpfis Nkw;nfhs;tjw;F 
Njitahd trjpfis toq;Fk; 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

 ,yq;if mgptpUj;jp epu;thf epiyak;, 
cw;gj;jpj; jpwd; nrayhsu; fhupahyak;, 
,yq;if ];jhgdk;, mur nkhop 
jpizf;fsk;,  mur Mtzf; fhg;gfq;fs; 
jpizf;fsk;, Nghd;w epWtdq;fs; 
Nkw;nfhs;fpd;w ntt;NtW fw;ifnewpfSf;F 
12 mjpfhupfSk; kw;Wk; ntspehl;L tsq;fs; 
jpizf;fsk;, gl;g;gpd; fy;tp Kfhikj;Jt 
epWtdk; Clhf Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 
ntspehl;L fw;ifnewpfSf;F 40 NgiuAk; 
cupa fhy vy;iyf;Fs; gq;Fgw;wr; nra;jy;. 
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 Gjpa njhopy; epiyaj;jpw;F tUfpd;w 
,isQu; Atjpfspd; jpwd;fis 
Nkk;gLj;Jtjw;fhf ,t;tikr;rpy; ,Ue;J 
toq;fg;gLfpd;w gq;fspg;ghf Njrpa gapw;rp 
kw;Wk; ifj;njhopy; gapw;rp mjpfhu rig 
,Njrpa ,isQu; Nrit rig kw;Wk; 
njhopEl;g fy;Yhup Mfpa mur 
epWtdq;fspd; Clhf tUlk; KOtJk; 
xt;nthU jlitAk; mDg;gg;gl;l 
gapYdu;fs; 33 NgUf;F fdzp flikfs; 
kw;Wk; mOtyf Kiwiknahl;ba 
flikfis  mbg;gilahff; nfhz;l 6 
khjg; gapw;rpapid toq;Ftjw;Fk; gapw;rp 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpd;w NghJ 
mtu;fSf;F Njitahd topfhl;lypid 
toq;Ftjw;Fk; eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 Vida mur epWtdq;fspdhy; Vw;ghL 
nra;ag;gl;l fUj;juq;Ffs; kw;Wk; 
gl;liwfSf;fhf ,t;tikr;rpd; fPo; cs;s 
epWtdq;fspd; mjpfhupfs; gq;Nfw;gjw;F 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
ngz;fs; kw;Wk; rpWtu; tptfhu 
mikr;rpdhy; Vw;ghL nra;ag;gl;l “Mz; 
ngz; r%fkak; epfo;r;rp jpl;lj;ij 
cUtf;fy;” njhlu;ghf  Vw;ghL 
nra;ag;gl;l epfo;r;rpj; jpl;lKk; mjd; fPo; 
nfhz;L tug;gLk; kw;WnkhU 
Ntiyj;jpl;lkhFk;. 

 nts;sg;ngUf;F kz;rupT Nghd;wtw;why; 
ghjpg;Gf;Fs;shd vkJ mikr;rpd; 
cj;jpNahj;ju;fs; 70 NgUf;F cyu; 
czTg; nghUl;fs; kw;Wk; epjpAjtpapid 
toq;fy;. 

 2017.03.26 Mk; jpfjp mikr;rpd; 
gpupTfSf;fpilapy; el;G uPjpapyhd fpupfl; 
tpisahl;L Nghl;bnahd;wpid elhj;Jjy; 
kw;Wk; ntw;wpahsu;fSf;F gupRfs; 
toq;fy;. 

 2017.06.06 Mk; jpfjp nghrd; Ngha 
jpdj;ij Kd;dpl;L epWtdj;jpd; midj;J 
cj;jpNahfj;ju;fspd; gq;Fgw;wYld; gf;jp 
ghly; epfo;r;rp jpl;lkhdJ mikr;rpd; 
tshfj;jpy; Vw;ghL nra;jy;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2 epWtdj;jpd; epu;thff; flikfs;  

 fPo;tUk; epWtdq;fspd;  epWtd kw;Wk; 
epu;thf uPjpapyhd nraw;ghLfs; kw;Wk; 
guhkupg;G eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

 ghJfhg;G cj;jpNahfj;ju; gpujhdp 
fhupahyak;  

 Clf kj;jpa epiyak;  

 mur Gydha;T Nrit 

 ,yq;if Njrpa ghJfhg;G fy;tp 
epWtdk;  

 mikr;rpd; fPo; cs;s gpd;tUk; 
epWtdq;fspd; rptpy; mjpfhupfs; kw;Wk; 
gzpahsu;fs; njhlu;ghd epWtd kw;Wk;  
epu;thf nraw;ghLfs;. 

 ,yq;if jiug;gil 

 ,yq;if flw;gil 

 ,yq;if thd;gil 

 Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp 
kj;jpa epiyak;  

 fiuNahug; ghJffhg;G 
jpizf;fsk; 

 n[duy; =kj; N[hd; 
nfhj;jyhtiy ghJfhg;G 
gy;fiyf;fofk;  

 nfhj;kiy nkhopg;gapw;rp 
epiyak;  

5.4.1.3 Njrpa epfo;r;rpfSf;fhd gq;fspg;G  

 fopTfis Kfhikg;gLj;Jk; Njrpa 
epfo;r;rpj; jpl;lk;  

2017.01.03 Mk; jpfjp njhlf;fk; 
Kiwahd fopT Kfhikj;Jt 
epfo;r;rpjpl;lj;jpid elhj;jpr; nry;yy; 
kw;Wk; vkJ epWtd tyhfj;jpid 
mjw;fhf jahu;g;gLj;jy; kw;Wk; mjid 
cupa Kiwapy; Nkw;ghu;it nra;jy;. 
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 5s vz;zf;fUtpid nraw;gLj;jy;  

epWtdj;jw;Fs; rf;jptsk; nraw;jpwd;, 
epiyg;Ngz; G+kp jpl;lkply; kw;Wk; 

Kfhikj;Jtk;, %yg;nghUs; kw;Wk; 
tsq;fs; Kfhikj;Jtk; fl;blj;jpd; 

cs;sf R+oypd; juk;, ePu;  nraw;jpwd; 
gRikahd etPdk; Mfpatw;iw 

mbg;gilahff; nfhz;L 5S rpe;jidAld; 
Kd;Ndhf;fpr; nry;y eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;sy;. 

 nahTd; Guk; 2017 Njrpa 
Ntiyj;jpl;llk; 

jpUNfhzkiyapy; eilngw;w nahTd; 
Guk; -2017 Njrpa Ntiyj;jpl;llj;jpw;F 

vkJ mikr;rpd; fPo; cs;s 
jpizf;fsq;fs; kw;Wk;  Ntiy 
epWtdq;fspdhy; njhopy; re;ij capu;g; 
ghJfhg;G gapw;rpfs; njhlu;gpy; 
njspTgLj;Jk;; epfo;r;rpnahd;iw 
elhj;Jjy;  

 kf;fSf;fhd [dhjpgjp cj;jpNahfg;G+u;t 

Nritfs; -Njrpa Ntiyj;jpl;lk; -2017   

FUzhfiy, Ky;iyj;jPT, kd;dhu;, 

fpspnehr;rp, tTdpah Mfpa 
khtl;lq;fspYs;s kf;fs; Kfk; 
nfhLf;Fk; epu;thf uPjpapyhd 
nghUshjhu kw;Wk; r%f 
gpur;rpidfSf;F jPu;Tfis 
ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;fpy; mjw;fhf 
jPu;khdk; Nkw;nfhs;Sk; mjpfhuKila 
mjpfhupfisf; nfhz;l FOnthd;iw 
gq;Ff;nfhs;sr; nra;jy;. 

5.4.1.4  gilapdu; eyNdhk;gy; 

gpujhd epfo;r;rpfs;  

 gilapdUf;fhd tPLfs; toq;fy; 

 gilapdupd; Vida eyNdhk;gy; 
tplaq;fs;  

tPl;Lf; fUj;jpl;lk;  

 mur epjpaj;jpy; ,Ue;J 
toq;fg;gLfpd;w rj;tpU rd;`pe;j 
gFjp tPl;L fUj;jpl;lk;  

 “ekf;fhf ehk;” epjpaj;jpy; 
toq;fg;gLfpd;w gFjp tPl;L epjpAjtp 
kw;Wk; KOikahd tPLfis 
toq;fy;. 

 

2017 Mk; Mz;L nraw;gLj;Jtjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;s fUj;jpl;lq;fs; fPo;tUkhW 

“ekf;fhf ehk;” ; gilapdu; tPl;Lf; fUj;jpl;l gpupT 

fUj;jpl;lk; gadile;j 
gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

nryT jw;NghJ 
toq;fg;gl;Ls;ss 

ed;ikfs; 
1.”ekf;fhf ehk;”  
  1.1 KOikahd tPl;Lf;  

fUj;jpl;lk;  
  1.2 gFjp tPl;Lf; 

fUj;jpl;lk; 
2.”rj;tpU rd;`pe;j‟‟ gFjp 
tPl;L fUj;jpl;lk; 

 
50 
 

100 
 

575 

 
75 kpy;ypad; &gh 
 
75 kpy;ypad; &gh 
 
400 kpy;ypad; &gh 
 

 
KOikahd tPL 25   
 
gFjp tPL      100 
 
gadhspfs;     499 

nkhj;jk; 725 550 kpy;ypad; &gh 624 

 

 

 

 

 

 

“rj;tpU rd;`pe;j” gFjp tPl;L fUj;jpl;lk;  

2017 Mk; Mz;bw;Fs; rj;tpU rd;`pe;j gFjp 
tPl;L fUj;jpl;lk; fl;lk; 7 ,d; fPo; 
murhq;fj;jpd; tuT nryT xJf;fPl;bd; gb 

toq;fg;gl;Ls;s 400 kpy;ypad; &gh 
gilapdUf;F ifaspf;Fk; eltbf;iffs; 
fPo;tUk; mbg;ilapy; nraw;gLj;jg;gLfpd;wd.  
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5.4.1 tiug;glk ;: 2017 Mk; Mz;L fl;lk; 7 
,y; gadile;j Kg;gilapdu; 

Vida eyd;Gup fUj;jpl;lq;fs; 

mikr;rpd; fPo; cs;s gpd;tUk; epWtdq;fspd; 
epu;thf eltbf;iffs; kw;Wk; nfhs;iffis 

jPu;khdpj;jy;, epjp eltbf;iffs; njhlu;ghf 
nraw;gLjy; Nghd;wd ,g;gpuptpd; %yNk 
epiwNtw;wg;gLfpd;wd.  

 kp`pe;J nrj;nkJu fUj;jpl;lk; 

 ,gNyhfk 

,gNyhfk “uz[aGu” Kg;gil tPl;Lj; 
njhFjp 

xJf;fPL- “ekf;fhf ehk;” epjp xJf;fPl;by; 
tPLfs; mikj;Jf; nfhLf;fg;gl;Ls;sd. 
KOikahd tPLfspd; vz;zpf;if -1509 

tPL gfpu;e;jspf;fg;gl;Ls;s Kiw 

jiug;gil 775 

flw;gil 353 

thd;gil 365 

epu;thff; flikfs; 16 

nkhj;jk; 1509 

 5.4.1 ml;ltiz;: tPLfs; toq;Fk; Kd;Ndw;wk; 

Gupe;Jzu;T cld;gbf;ifapd; gb 
gadhspfSf;F tPLfs; ifaspf;fg;gl;Ls;sd. 
mjd;gb khjhe;jk; 4000.00 &gh tPjk; 200 
jtizfs; nrYj;jpajd; gpd; nrhj;Jupkk; 

cupj;jhf;fg;gLk;. 

“kp`pe;J nrj; nkJu” fUj;jpl;lk; 

“ekf;fhf ehk;” epjpaj;jpy; xJf;fPl;bidg; 
gad;gLj;jp nj`ptiy gpuNjrj;jpy; mj;jpba 

Fsj;jpd; vy;iyapy; “kp`pe;J nrj; nkJu” 
epWtg;gl;Ls;sJ. ,Jtiu Aj;jj;jpy; 
fhuzkhf mq;ftPdkile;j Kg;gilapdUf;F 
jq;fp rpfpr;ir mspf;fg;gLfpd;wd. 
Mq;ftPdKw;w gilapdUf;F jq;fpaUe;J 
trjpfSk; midj;Jk; toq;fp mtu;fSf;F 

kUj;Jt rpfpr;ir, csepiy rpfpr;irfs; 
toq;fp Fzg;gLj;jg;gl;L kPz;Lk; tPLfSf;F 
xg;gilf;fg;gLfpd;wd. 

5.4.2 epu;thfg;gpuptpd; ,yf;F  

 mikr;rpd; cj;jpNahfj;ju; FOtpw;F 
Njitahd Njrpa ru;tNjr gapw;rp 
gl;liwfis  ,dq;fz;L mjd;gb 
fw;ifnewpfis Vw;ghL nra;jy;. 

 Cj;jpNahfj;ju;fspd; ntw;wplq;fis 
epug;Gjy;  

 Nrit FOtpdUf;F cw;gj;jpj; jpwd; 
rpe;jidia nfhz;Lr;nry;yy;. 

 2018 Mk; Mz;bw;fhd fl;lk; 8 ,id 
nraw;gLj;Jtjw;F  700 kpy;ypad; &gh 
vjpu;g;ghu;f;fg;gLfpd;wNjhL mjd; %yk; 
fPo;tUk; mbg;gilapy; gadhspfspd; 
vz;zpf;if njupT nra;tjw;F 
Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. 

 ,yq;if jiug;gil(60%) - 540 

 ,yq;if flw;gil (25%) - 225 

 ,yq;if thd;gil (15%) - 135 

 nkhj;jk;          - 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333 
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rptpy; ghJfhg;G gpuptpw;F toq;fg;gl;bUe;j 
flikfis epiwNtw;Wk; NghJ fPo;tUk; 
mbg;gil ,yf;Ffis 
mile;Jf;nfhs;Sk; Nehf;NfhL 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

5.5.1  குநறக்ஶைரள்ைள் 

1. ghJfhg;ghd rptpy; 
r%fnkhd;wpidf; fl;bnaOg;Gjy;. 

2. tzpfj; Jiwapy; ntbg;nghUl;fs; 
gad;gLj;Jk; NghJ ghJfhg;gpid 
cWjpg;gLj;jy;. 

3. xOq;FgLj;jg;gl;l jdpahu; 
ghJfhg;Gr; Nrit trjpfis 
toq;Fjy; kw;Wk; rKj;jpug; 
ghJfhg;G Nrit trjpfis 
toq;Fk; epWtdq;fis 
cWjpg;gLj;jy;. 

4. gilf;fsr; Nrit nghyp];, rptpy; 
ghJfhg;G gil cWg;gpdu;fSf;F 
kw;Wk; mtu;fspd; gps;isfSf;F 
fy;t;p kw;Wk; njhopy; mgptpUj;jp 
tha;g;Gfis toq;fy;. 

nray; mw;Wiffs; 

Nkw;fz;l ,yf;Ffis 
mile;Jf;nfhs;Sk; Nehf;NfhL 
,g;gpuptpdhy; 2017.01.01 Mk; jpfjp 
njhlf;fk; 2017.08.31 Mk; jpfjp tiuahd 
fhyg;gFjpf;Fs; fPo;tUk; flikfs; 
epiwNtw;wg;gl;ld. 

1. Jg;ghf;fpf; fl;lisr; rl;lj;ij 
jw;fhy Njitf;F Vw;wthW 
kPsikg;gjw;fhd tiugpid 
cWthf;fp rl;l tiuG 
jpizf;fsj;jpw;F 
mDg;gg;gl;Ls;sJ. (,Wjp fl;lj;jpy; 
cs;sJ) 

2. 1998 Mk; Mz;L 45 Mk; ,yf;f 
nfhz;l jdpahu; ghJfhg;G Nrit 
XOq;Fg;gLj;Jk; rl;lj;ij jpUj;jk; 
nra;J mjd; fPo; rKj;jpu 
ghJfhg;G Nit toq;Ffpd;w 
cs;ehl;L epWtdq;fis 
,t;tikr;rpy; gjpT nra;J  
nra;Jf;nfhs;tjw;fhf Fwpj;j 
rl;lj;jpid jpUj;jk; nra;tjw;F 
eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

3. 1998 Mk; Mz;L 45 Mk; ,yf;f 
nfhz;l jdpahu; ghJfhg;G Kftu; 

epWtdj;jpid  XOq;Fg;gLj;Jk; 
rl;lj;ij jpUj;jk; nra;J mjd; 
fPo; Ra ghJfhg;G Nritapid 
(Own Security) elhj;jp 
nry;Yfpd;w epWtdj;ij 
xOq;Fg;gLj;Jk; eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;sy;. 

4. 1998 Mk; Mz;L 45 Mk; ,yf;f nfhz;l 
jdpahu; ghJfhg;G Kftu; epWtdj;jpid  
XOq;Fg;gLj;Jk; rl;lk; mKy; gLj;jg;gl;l 
2000 Mk; Mz;L njhlf;fk; ,d;W tiu 
gjpTf;f fl;lzk; jpUj;jk; 
nra;ag;gltpy;iy. mjd;gb jdpahu; 
ghJfhg;G epWtdj;jpd; gjpTf;f fl;lzk; 
jpUj;jk; nra;tjw;fhd eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. mjd; %yk;  
jdpahu; ghJfhg;G Kftu; epWtdj;jpid  
gjpT nra;tjd; %yk; fpilf;Fk; 
tUkhdj;jpy; ghupa Kd;Ndw;wnkhd;W 
vjpu;g;ghu;f;fg;gLfpd;wd. 

5. cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L rKj;jpu 
fhty; mjpfhupfSf;F gapw;rp toq;Fk; 
Ntiyj;jpl;lj;jpid xOq;Fg;gLj;Jk; 
tiu tpNrl mjpubg;gil kw;Wk; rptpy; 
ghJfhg;G jpizf;fsj;jpd; Clhf 
Nkw;nfhs;tjw;F mDkjpapidg; 
ngw;Wf;nfhs;sy;. 

6. ntbg;nghUl;fs;  muRupik njhlu;gpyhd 
gpur;rpidfSf;F jPu;khdnkLj;jy;. 

7. ghJfhg;G cj;jpNahj;ju;fSf;F gapw;rp 
toq;fy; njhlu;gpy; rl;luPjpapyhd 
xOq;fpid cUthf;Fjy; kw;Wk; 
mikr;ruit tpQ;Qhgdnkhd;wpid 
cUthf;fp Kd;itj;jy;. 

8. gpujp ntbg;nghUs; fl;Lg;ghl;lhsu; 
fhupahyaj;jpid gupNrhjid nra;jy;. 

9. Jg;ghf;fp cWjpg;gj;jpuk; kw;Wk; 
ntbg;nghUs; cWjpg;gj;jpuk; 
tpepNahfpf;Fk; Ntiyj;jpl;lq;fis fdzp 
kag;gLj;Jtjw;fhf Muha;r;rp kw;Wk; 
mgptpUj;jp kj;jpa epiyajNjhL (CRD) 
Ntiyj;jpl;lq;fs;  
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sNjhL  Fwpj;j XJf;fPL 
fpilj;jjd; gpd;G fUj;jpl;Lj;jpid 
Muk;gpg;gjw;F vjpu;g;ghu;ffg;gLfpd;wJ. 

Fwpj;j Ntiyj;jpl;lj;jpd; %yk; 
Vw;gLj;jg;gl;l Kd;Ndw;wk; kw;Wk; 
jfty;fs; njhlu;ghf ,jDld; cs;s 
,izg;gpd; %ykhf tpsf;fq;fs; 
Kd;itf;fg;gl;Ls;sd.  
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5.5.2   2017.01.01 njhlf;fk; 2017.08.31 tiu Kd;Ndw;wk; 

5.5.2.1  nraw;jpl;lk; %yk; ngw;w Kd;Ndw;wk;  

nraw;ghL 2017 Mk; Mz;L nrayhw;Wif 
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ntbg;nghUs; 
mDkjpg;gj;jpuk; 
tpepNahfpg;gjw;fhd 
mDkjp toq;fy; 

4292 1049 919 857 869 1137 750 1250  2538 

ntbg;nghUs; 
cj;juTg;gj;jpuk; 
tpepNahfpg;gjw;F mDkjp 
toq;fy; 

2319 405 412 484 1006 1038 585 392   2003 

nkhj;j tpahghupfSf;F 
ntbg;nghUl;fis 
nfhs;tdT nra;tjw;F  
mDkjp toq;fy; 

674 138 152 151 141 212 121 173   414 

thzq;fs; kw;Wk; ahid 
ntb cw;gj;jpf;fhf  
ntbg;nghUw;fis 
ngw;Wf;nfhs;sy 

84 17 36 18 9 22 9 27   54 

jPg;ngl;b cw;gj;jpf;fhf  
ntbg;nghUw;fis 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
mDkjpapid 
ngw;Wf;nfhs;sy;   

93 23 9 21 10 28 15 21   34 

5.5.1 ml;ltiz: ntbg;nghUl;fs; rk;ge;jkhd tplaq;fs; 

nraw;ghL 
2017 Mk; Mz;L nrayhw;Wif 
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tptrha ghJfhg;G / 
tpsq;F Ntshd;ikf;fhf 
Gjpa jP MAjq;fis 
Nfhuy;; /cj;juTg;gj;jpuk; 
toq;fy; 

250 34 - 67 103 92 - 57   103 

nrhj;J kw;Wk; 
jw;fhg;gpw;fhf -38 kw;Wk; 9 
mm MAjq;fis Nfhuy; 

61 7 14 6 38 19 22 28   74 

mur kw;Wk; jdpahu; 
epWtdq;fspd; 
ghJfhg;gpw;fhf MAjk; 
Nfhuy; 

*            
50 

10 - 13 1 10 2 17   3 

mur tq;fp jdpahu; 
tq;fpfspd; ghJfhg;gpw;fhf 
MAjk; Nfhuy; (NSB) 

*          
600 

100 - 100 - 300 - 100   0 

tpisahl;L 
mYty;fSf;fhf  
MAjq;fs; Nfhuy; 

40 10 3 10 5 10 2 10   10 

Tpisahl;L 
eltbf;iffSf;fhf 
tpepNahfpf;fg;gl;l 
MAjq;fSf;fhd 
cj;juTg;gj;jpuk; GJg;gpj;jy; 

430 - 398 - 16 - - 430   414 
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thA ifj;Jg;ghf;fp 
,wf;Fkjp nra;jy;  

12000 3000 1456 3000 485 3000 300 3000   2241 

gOjile;j jP 
MAjq;fSf;F gjpyhf  
Gjpa  jP MAjq;fis  
tpepNahfpj;jy; 

40 5 15 5 11 10 7 20   33 

65 taJ G+u;j;jpaile;j jP 
MAj cupikahsu;fspd; 
FLk;gj;jpw;F jP 
MAjj;jpid 
ifaspg;gjw;fhd 
tpz;zg;gg;gj;jpuk; / 
cj;juTg;gj;jpuk;  
tpepNahfpj;jy; 

206 40 39 42 39 56 35 68   113 

,ytr jP MAj 
cj;juTg;gj;jpuk;   
tpepNahfpj;jy;- kf;fs; 
gpujpepjpfs; 

424 106 14 106 5 106 2 106   21 

,ytr jP MAj 
cj;juTg;gj;jpuk;   
GJgpj;jy;- kf;fs; 
gpujpepjpfs; 

223 100 45 50 9 23 2 50   56 

38 kw;Wk; 9 mm  MAj 
– cWjpg;gj;jpuk; 
GJg;gpj;jy; 

1314 300 270 50 8 57 2 -   280 

* Nfl;Lf;nfhs;tjw;fika tpepNahfpf;fg;gLk; 

5.5.2  ml;ltiz : jP MAjq;fs; njhlh;ghd tplaq;fs; 

nraw;ghL 2017 Mk; Mz;L nrayhw;Wif 

2
0

1
7

/0
8

/3
1
 e
pi
w
T
 

n
r
a
;j
 
n
k
hj
;j
 

v
z
;z
pf
;i
f
 

t
U
l
he
;j
k
; 

v
j
pu
;g
hf
;f
g
;g
L
k
; 

,
y
f
;F
 

1 gUtk; 2 gUtk; 3 gUtk; 4  gUtk; 

t
U
l
he
;j
k
; 

,
y
f
;F
 
 

e
pi
w
T
 

n
r
a
;j
 

v
z
;z
pf
;i
f
 

v
j
pu
;g
hf
;f
g
;g

L
k
;; 
,
y
f
;F
 

e
pi
w
T
 

n
r
a
;j
 

v
z
;z
pf
;i
f
 

v
j
pu
;g
hf
;f
g
;g

L
k
;; 
,
y
f
;F
 

8
/3

1
 
f
;F
 

e
pi
w
T
 

n
r
a
;j
 

v
j
pu
;g
hf
;f
g
;g

L
k
;; 
,
y
f
;F
 

e
pi
w
T
 

n
r
a
;j
 

v
z
;z
pf
;i
f
 

tPrh tpepNahfpj;jy;  
*    22 11 2 6 4 3 3 2   9 

ntspehl;L gpuKfu;Sf;F 
mDkjp toq;fy; *     18 7 5 5 8 4 6 2   19 

jdpahu; ghJfhg;G Kftu; 
epWtdq;fspw;F mjpfhuk; 
toq;fy; 

67 27 4 18 3 8 5 14   12 

jdpahu; ghJfhg;G Kftu; 
epWtdq;fspd; gjpTfis 
GJg;gpj;jy; 

143 82 30 16 9 4 4 41   43 

Mghafu nfhs;fyd;fisf; 
nfhz;l fg;gy; 
nraw;ghLfSf;F mDkjp 
toq;fy; 

*         
1379 

298 361 314 326 393 230 374   917 

,Uz;l fz;zhbfSf;F 
mDkjp toq;fy; 
(thfdq;fs;) 

371 80 136 21 47 43 3 227   186 

Rptpy; ghJfhg;G gpuptpd; 
Copau;fspDila 
tUlhe;j rk;gs cau;T   

52 24 22 10 7 8 9 10   38 

rptpy; ghJfhg;G gpuptpd; 
Copau;fspDila 
,lkhw;wk;  
 
 

1 - - - - 1 1 -   1 

* Nfl;Lf;nfhs;tjw;fika tpepNahfpf;fg;gLk; 

5.5.3  ml;ltiz: Vida tplaq;fs; 
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fly; ghJfhg;G nraw;ghL- 
uf;dh yq;fh %yk; 

*  509 101 300 117 425 110 310 181   1035 

MAjq;fSld; rKj;jpu 
fhty; mjpfhupfspd; 
vz;zpf;if  

208 41 40 66 65 56 43 45   148 

T 56 100 21 17 28 16 32 23 19   56 

84 S 93 38 24 17 20 23 29 15   73 

12 BOW - - - - - - - -   0 

LMG 7 6 2 - - - 4 1   6 

Njhl;lhf;fs; 73200 28000 14750 15800 10900 17200 19420 12200   45070 

MAjq;fspd;wpa rKj;jpu 
fhty; mjpfhupfspd; 
vz;zpf;if 

1362 225 817 505 904 430 594 202   2315 

* Nfl;Lf;nfhs;tjw;fika tpepNahfpf;fg;gLk; 

5.5.4  ml;ltiz: Vida tplaq;fs; 

nraw;ghL 2017 Mk; Mz;L nrayhw;Wif 
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fly; ghJfhg;G nraw;ghL-
,yq;if flw;gil Clhf 

                    

tpahghu fg;gy;fis 
nfhOk;G JiwKfj;jpy; 
jw;fhypfkhf MAjq;fis 
fsQ;rpag;gLj;jy; 

*   245 86 32 66 50 58 40 35   122 

MAjkpd;wpa neju;yhe;J 
ghJfhtsu;fisf; nfhz;l 
fg;gy; nraw;ghL  

*   20 6 8 6 10 1 3 7   21 

jiuapy; MAjk; nfhz;Lr; 
nry;tjw;fhd mDkjp 

*    80 7 35 21 30 22 17 30   82 

Thd; khu;f;fkhf MAjk; 
nfhz;Lr; nry;tjw;fhd 
mDkjp 

*    56 22 9 16 16 11 7 7   32 

 MAjk; 817 362 178 210 172 117 78 128   428 

 Njhl;lhf;fs; 178021 70143 32719 47974 36716 27909 17955 31995   87390 

Nkyjpf MAjq;fis  
fly; khu;f;fkhf nfhz;Lr; 
nry;yy;- fhyp JiwKfk; 

*   513 100 189 89 210 153 133 171   532 
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rKj;jpu ghJfhtsu;fs; 
fg;gypy; VWjy;/ 
,wq;Fjy; 

*     9 6 1 2 1 - - 1   2 

fg;gy;fSf;Fs; 
MAjq;fis rPy; 
itg;gjw;fhd mDkjp 

*    3 1 - 2 1 - - -   1 

JiwKfq;fSf;F ntspNa 
fg;gy; nraw;ghL 

*    48 6 19 13 15 13 12 16   46 

JiwKfq;fSf;Fs; fg;gy; 
nraw;ghL 

        8   7     15 

rKj;jpu 
ghJfhtsu;fSf;F gapw;rp 
toq;fy; 

        6   -     6 

* Nfl;Lf;nfhs;tjw;fika tpepNahfpf;fg;gLk; 

5.5.5  ml;ltiz: Vida tplaq;fs; 

5.5.2.2   NritapYs;stu; mbg;gilapy; gps;isfis cl;Nru;j;jy; njhlu;ghd nraw;ghL 

2018 Mk; Mz;bw;fhd 
tpz;zg;ggbtq;fs; fPo;tUk; 
mbg;gilapy; jw;NghJ 
Kd;itf;fg;gl;Ls;sNjhL 
tpz;zg;gg;gj;jpuq;fSf;Fwpa 
jw;fhypf Gs;sp Mtdq;fs; 
,izajsj;jpy; 
cl;Nru;f;fg;gl;Ls;sJ. 

2018 Mk; Mz;L  
NritapYs;stu; 
mbg;gilapy; nfhOk;G 
ghJfhg;G Nrit 
tpj;jpahyaj;jpw;F 
gps;isfis cl;Nru;j;jy;.  

 

2017.01.01 njhlf;fk; 2017.08.31 Mk; 
jpfjp tiu Kg;gil kw;Wk; nghyp]; 
cWg;gpdu;fspd; gps;isfis Vida 
tFg;GfSf;F cl;Nru;g;gjw;Fwpa 
fbjk; tpepNahfpj;jy ;. 

 

epWtdk; vz;zpf;if tFg;G 1 tFg;G 6 vz;zpf;if 

vz;zpf;if 

jiug;gil 5,812 108 40 162 

flw;gil 2,651 33 13 101 

thd;gil 1,984 30 11 05 

nghyp]; 
jpizf;fsk; 

2,659 53 24 02 

nkhj;jk; 13,106 224 88 270 

5.5.6  ml;ltiz: NritapYs;stu; mbg;gilapy; gps;isfis cl;Nru;j;jy; njhlu;ghd nraw;ghL 

5.5.2.3 nfhj;kiy xd;wpize;j Nrit nkhopg;gapw;rp epiyaj;jpd; Kd;Ndw;w kPsha;tpid 
Nkw;nfhs;sy;. 

1. ,yf;fk; 94 jkpo; nkhopg;gapw;rp fw;ifnewp 2017.02.22 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2017.08.03 Mk; 
jpfjp tiu eilngw;wnjhL 122 mjpfhupfs; kw;Wk; rpg;gha;fs; fw;if newpapid 
ntw;wpfukhf epiwT nra;J ntspahfpAs;sdu;. 

2. nfhj;kiy nkhopg;gapw;rp epiyaj;jpd; MNyhrid gjpg;G fw;ifnewp 2017.08.08 Mk; jpfjp 
njhlf;fk; 2017.08.18 Mk; jpfjp tiu eilngw;wNjhL 49 mjpfhupfs; kw;Wk; rpg;gha;fs; 
fw;if newpapid ntw;wpfukhf epiwT nra;J ntspahfpAs;sdu;. 

3. ,yf;fk; 95 jkpo; nkhopg;gapw;rp fw;ifnewp 2017.08.23 Mk; jpfjp Muk;gpf;fg;gl;lnjhL 126 
mjpfhupfs; kw;Wk; rpg;gha;fs; fw;if newpapy; gq;Nfw;Ws;sdu
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5.6.1 NkNyhl;lkhd KfTiu 

ghJfhg;G mikr;rpd;  fzf;F gpuptpd; fPo; 
,aq;Fk; 05 cg gpupTfs;. fPo; tUk; 
nraw;ghLfis Nkw; nfhs;Sk;; 

 
 nfhs;tdT gpupT 
 nfhLg;gdT gpupT 
 epjpg; gpupt 
 fld; gpupT 
 rk;gs gpupT 

1. mikr;rpd; Mz;L tuT nryT jpl;l 
kjpg;gPL kw;Wk; Nkyjpf kjpg;gPLfs; 
jahhpj;jy; tUlhe;j  Kd; Njitfs; 
epkpj;jk;  Kd;itj;jy;> jpiwNrhpapd; 
khjhe;j  Kd; Njit fzf;F gphpT 
jpiwNrhp fzf;Fld; xg;ggply; 
khjhe;j rhuk;r mwpf;if jahhpj;j 
jpiwNrhpf;F rkh;gpj;jy; mikr;rpd; 
cj;jpNahf G+h;t tq;fp fzf;F 
rk;ge;jkhf eltbf;if Nkw;nfhs;sy;.  

2. mikr;R kw;Wk; Kg;gil mlq;fshf 
mjd; fPo; ,aq;Fk; 
jpizf;fsq;fspd; eltbf;if 
nraw;ghLfSk;  kw;Wk; 
fUj;jpl;lq;fSf;fhf nfhs;tdT 
nraw;ghLfis Nkw; nfhs;sy;;. 

 
3. mikr;rpd; Fwpf;Nfhs; kw;Wk; 

Nehf;fj;jpw;fhf nghUshjhu hPjpahf 
gaDs;s tifapy; nghUl;fs; kw;Wk; 
Nritfs; nfhs;tdT nra;jy;. 
mjw;fhf Njitahd trjpfis 
jahhpj;jy; kw;Wk; epiyahd nrhj;J 
guhkhpg;G mikg;G nraw;gLj;Jtjd; 
Clhf mirAk; nrhj;Jfis 
guhkhpg;G nra;jy;. 

4. mikr;rpd; kw;Wk; mjd; fPo; ,aq;Fk; 
nraw;jpl;l Nritahsh;fSf;fhd 
rk;gs nfhLg;gdTfs; kw;Wk; fld; 
nfhLg;gdTfs; toq;f eltbf;if 
Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l 
trjpfis jahhpj;jy;. 

5. mikr;rpd; kPz;L tUk; %yjd 
nrytPdj;Jf;fhd nfhLg;gdT 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; 

6. mikr;R kw;Wk; ,jd; fPo; ,aq;Fk; 
jpizf;fs epWtdq;fs; kw;Wk; 
fUj;jpl;lq;fspy; epfOk; e\;lq;fis 
tpyf;Fjy; kw;Wk; fzf;F ,ly; Nkw; 
nfhs;Sjy;. 

 

5.6.2 2017.08.31 jpfjp mikr;rpd; epjp Kd;Ndw;wk;  
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%
 

1 mikr;rpd; mYtyfk; 22.86 7.07 30.93 188.13 172.35 91.61 

2 KO eph;thf gpupT 8,487.44 1,147.44 13.52 10,611.75 1,774.22 16.72 

3 mur NtT Nrit 1,714.19 841.61 49.10 90.60 34.81 38.42 

4 khztUf;fhd 
gilazp 

340.40 129.22 37.96 47.80 5.18 10.84 

5 Ma;Tfs; kw;Wk; 
mgptpUj;jp kj;jpa 
epiyak; 

11.46 4.76 41.47 141.65 31.12 21.97 

6 ghJfhg;G 
gpujhdpfspd; 
mYtyfk; 

79.20 36.44 46.01 3.66 0.61 16.63 

7 ,u[hq;f mikr;rpd; 
mYtyfk; 

24.80 13.40 56.06 2.00 0.55 27.56 

8 cl;fl;likg;G 
trjpfs;  

1,573.64 796.14 50.59 3,579.50 1,830.63 51.14 

 nkhj;jk; 12,254.01 2,976.59 24.29 14,665.09 3,849.46 26.25 
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5.6.1 tiug;glk ;:  2017.08.31 jpfjp mikr;rpd; epjp Kd;Ndw;wk 

5.6.3 fzf;F gpuptpd; 2017.08.31 jpfjpf;F Kd;Ndw;wk; 

5.6.3.1 epjp gpupT 

 mikr;rpd; 2018 tUlj;jpw;fhd tuT nryT kjpg;gPL 2018 w;fhd tUtha; kjpg;gPL jahhpj;J 
rkh;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 2016 tUlhe;j xJf;fPl;L fzf;F kw;Wk; tUlhe;j tUtha; fzf;F jahhpf;fg;gl;L 
rkh;gpf;fg;gl;ls;sJ. 

 2017 tUlhe;j Kw;gz Njitf;F jpiuNrwpapd; mDkjpAld; khje;j Kw;gzk; 
ngw;Wf;nfhs;Sjy;. 

              2016.12.31 jpfjpf;F 2017.08.31 jpfjpf;F 
 mq;fpfupf;fg;gl;l 

tUlhe;j 
Kw;gz tuk;G 

Kw; gz 
tuT 

mq;fpfupf;fg;gl;l 
tUlhe;j 

Kw;gz tuk;G 

Kw; gz tuT 

kPl;rp 2,859.67 1,974.39 5,938.39 2,514.37 
Epjp 8,750.16 4,875.95 6,150.36 2,568.19 
mur mjpfhhpfspd; Kd; 
$l;ba gP fzf;F 

50.00 32.00 75.00 8.00 

 2017 tUlj;jpd; mikr;rpd; tUtha; itg;gpyplg;gl;ls;sJ. 

tUtha; fzf;F kjpg;gPL (&gh.kp) 2017.08.31w;F itg;gpyplg;gl;lJ 
ntbg; nghUs; kw;Wk; 
mDkjp gj;jpu fl;lzk; 

12.80 19.40 

mur flblq;fspd; thlif 
tUtha; 

3.70 2.29 

Thlif tUtha;  224.00 145.57 

 mikr;R kw;Wk; mjd; fPo; cs;s jpizf;fsq;fs;> epWtdk;> kw;Wk; fUj;jpl;lq;fSf;fhd 
Njitahd xJf;fPL rk;gwe;jkhd flikfs. 

 Nkojpf 
xJf;fPl;Lf;ffhf 

ghpe;Jiu 
nra;jy; 
(&gh.kp) 

mDkjp 
fpilf;f 
ngw;w 
msT 

xJf;fPL ep.x. 66 
fPo; 

xJf;fPLxJf;fPL 
khw;w gLjYf;fhd 

ghpe;Jiu 

mq;fpfhuk; 
(&gh.kpy;ypad;) 

mikr;R - 10,203.76 - 19.62 

Vida jpizf;fsq;fs; 
,uhZtk; 12,335.50 3,351.20 0.10 0.10 

flw;gil 2,458.20 666.60 5.60 - 

tpkhdg;gil 9,174.30 79.40 188.60 5.60 

rptpy; gh.jp 39.50 - - - 

fiuNahu ghJfhg;G. 
jpiz 

18.10 - 1.00 1.00 

12,254.01 

2,976.59 

14,665.09 

3,849.46 

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

kPz;L tUk; xJf;fPL kPz;L tUk;
nryTfs;

%yjd  xJf;fPL %yjd  nryT
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 mikr;R mjd; fPo; maq;Fk; jpizf;fsq;fspd; tq;fp fzf;F njhlh;ghd nraw;ghlfs;. 

 tpz;dg;gpf;fg;gl;l msT Ghpe;Jiuf;fg;gl;l msT 

tq;fp fzf;F jpwj;jy; kw;Wk; 
%ly; 

07 07 

 
 epjp xOq;F 115 fPo; nfhLg;gdT kw;Wk; ep.x. 835 fPo; fl;bl thliff;fhd mDkjp. 

 tpz;dg;gpf;fg;gl;l msT(&gh.kp) ghpe;Jiu toq;fg;gl;l msT (&gh.kp) 
ep.x 115  257.63 257.26 
ep.x 835 26.00 22.00 

5.6.3.2 nfhLg;gdT gpupT 

 ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; cs;s mikr;rpd; eph;thfk;> mur NtT Nrit> mgptpUj;jp kw;Wk; 
Ma;Tfs; kj;jpa epiyak;> ghJfhg;G gpujhdpfspd; fhhpahyak;> Mfpa gphpTfSf;f rk;ge;jg;gl;l 
tTr;rh; gj;jpuj;jpd; nfhLg;gdT toq;fs;. 

 2017.01.01 jpfjp njhlf;fk; 2017.08.31 jpfjp tiu ,t; epWtdk; kw;Wk; mikr;Rf;F rk;ge;jg;gl;l 
tTr;rh; gj;jpuk; 10>626 ck; nfhLg;gdT gphpTf;F fpilf;f ngw;Ws;sNjhL mit mizj;jpw;Fk; 
nfhLg;gdT nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 tiuaUf;fg;gl;l fhy tiuaiuapy; nraw;ghLfs; gpd; tUkhW 

 nfhLg;gdT gpupTf;F fpilf;Fk; mizj;J tTr;rh; gj;jpuq;fSk; fzdp kag;gLj;jg;gl;L 
nfhLg;gdT nra;j gpd; rk;ge;jg;gl;l fhNrhiy ,yf;fk; fzdpapy; gjpNtw;wk; nra;ag;gLk;. 

 mikr;rpdhy; ntsp epWtdq;fSf;F toq;fg;gl;l fhNrhiy 100% k; toq;f KbAkhdJ 
kpf njspthdJk;> epWtdj;jpd; ek;gf jd;ik cUjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ 

 mjw;F Nkyhf ngUk;ghyd epWtdq;fsf;F ,th;fSila fzf;fpw;F Clhf Slip 
Paymeny=t nraw; ghl;bd; %yk; nfhLg;gdt toq;Ftjhy; kpfTk; jpwd; kpf;fjhf 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

5.6.3.3 fld; Kw;nfhLg;gdT gpupT   

2017 Mz;L xJf;fPl;L rl;lj;jpd; “gP” fzf;fpw;F gpd; tUkhW toq;fg;gl;Ls;sJ. 

tplak; 2017 toq;fg;gl;l fld; 
tuk;G (&gh.kp) 

2017 tUlk; kPl;fg;gl;l 
fld; tuk;G (&gh.kp) 

2017 xJf;fPl;L rl;lj;jpd; gpufhuk; 75.00 55.00 

2017.01.01 njhlf;fk; 2017.08.31 tiu 71.36 28.14 

mur Copah;fspd; nghJ eyDf;fhf  ,t; gpuptpdhy; 2017 tUlj;jpDy; Nky; Fwpg;gpl;l tiuaiuapy; 
fPo;  rk;ge;jg;gl;l mjpfhhpfs; kw;Wk; Copah;fSf;fhf  mur xJf;fPl;bd; fPo; toq;fg;gl;l fld; 
njhlh;ghd RUf;fk; kw;Wk; tpsf;fq;fs; gpd; tUkhW. 

fld; tif  mur NtT 
Nritapd;  

mjpfhhpfs; kw;Wk; 
Copah;fSf;fhd  

(&.kp) 

ghJfhg;G 
mikr;rpd; 

mjpfhhpfs; kw;Wk; 
Copah;fsf;fhd 

(&.kp) 

,u[hq;f ghJfhg;G 
mikr;rpd; 

mjpfhhpfs; kw;Wk; 
Copah;fSf;fhf 

(&.kp) 

khztUf;fhd 
gilazp 

Copah;fsf;fhf 
(&.kp) 

rpwg;G 
Kw;nfhLg;gdT 

2.36 0.20 0.03 0.04 

tpohf;ffs; Kw; 
nfhLg;gdT 

11.86 2.02 0.40 0.70 

Jah; fld; 33.58 11.48 2.42 3.38 

irf;fps; fld; - 0.20 - - 

epthuz fld;  - 0.03 - - 

nts;sg;nghUf;F 
fld; 

0.92 1.71 0.10 - 

nkhj;jk; 48.72 15.64 2.95 4.12 

KO njhif 71.43 
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 mjpfhhpfspd; Rg epfo;Tfsf;fhf toq;fg;gl;l KO njhif &gh.kpy;ypad; 71.3 MFk;. 

 ,t; mkr;rpd; ghpe;JiuAld; th;j;jf tq;fpfspy;  nrhj;J fld; toq;Ftjw;fhf tpz;zg;gq;fs; 20 
kl;Lk; 

 Mur mjpfhhpfspd;  Kd; nfhLg;gdT “gP” fzf;fpd;  Gjpa fld; toq;fs;> rkh;gpg;gf;fs;> kw;Wk; 
kPs ngw;Wf;nfhs;sy; Nghd;wd ghukhpf;fg;gLfpd;wJ. 

 2017.03.31 ep.x. 506(B) gpufhuk; 2016.12.31 jpfjpf;F mur Kd;nfhLg;gdT “gP” fzf;Ffspd; 
mwpf;if 2017.03.31 jpfjp fzf;fha;thsh; ehafj;jpw;F rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

5.6.3.4 nfhs;tdT gphpT 

Kg;gilfs; kw;Wk; mikr;rpd; fPo; ,aq;Fk; midj;J jpizf;fsq;fs; kw;Wk; nraw;jpl;lq;fSf;F 
njhlh;Gila nfhs;tdT eltbf;if ,t; gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. ,jd; fPo; Kg;gilfSf;F 
njhlh;Gila  &gh 200 kpy;ypad;  Nkyhd ngUkjpAila nfhs;tdT eltbf;if. mikr;ruitapdhy; 
epakpf;fg;gl;l nfhs;tdT FO- (SCAPC)  kw;Wk; mikr;rpd; nfhs;tdT nraw;ghL (MPC) ,t; 
gpuptpdhy;  Nkw;nfhs;sg;gLk;. rk;ge;jg;gl;l nfhs;tdT njhlh;ghf midj;J nraw;ghLfSk; ,t; 
gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;sg;gl;lJ. mjw;F ,dq;f ,t; fhy tiuaiuapy; fPo; Fwpg;gpl;l nfhs;tdT 
eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
 
1   (m) nfhs;tdt eltbf;iffs;  - Njrpa epjpaj;jpdhy; 

nfhs;tdT epiy - SCAPC 

5.6.1 ml;ltiz: nfhs;tdT epiy - SCAPC  

nfhs;tdT epiy - MPC 

5.6.2 ml;ltiz: nfhs;tdT epiy - MPC  

 (M)  ,e;jpah kw;Wk; Vida fld; jpl;lj;jpd;  fPo; nraw;gLj;jg;gl;l nfhs;tdT 

nfhs;tdT epiy - SCAPC 

5.6.3 ml;ltiz: nfhs;tdT epiy - SCAPC  

,yf;fk; epWtdk; nfhs;tdT 
msT 

ngUkjp &gh 
kpyad;; 

tUlj;jpDs; 
toq;fg;gl;l msT 

01 ,yq;if ,uhZtk; 08 6,037.00 07 
02 ,yq;if tpkhdg;gil 13 3,120.00 - 

03 ghJfhg;G jiyikafk; eph;khdk; 06 2,759.00 - 

04 =kj; N[hd; nfhj;jyht gy;fiy 
fofk; 

02 560.00 01 

05 ghJfhg;G njhiy njhlh;G 
tiyaikg;G nraw;jpl;lk; 

01 894.00 - 

06 ghJfhg;G mikr;rpd;  
Kg;gilfspd; Clhd nfhs;tdT 

01 22,167.09 - 

,yf;fk; epWtdk; nfhs;tdT 
msT 

ngUkjp &gh 
kpyad;; 

tUlj;jpDs; 
toq;fg;gl;l msT 

01 ghJfhg;G mikr;R 173 167.00 173 
02 ,yq;if ,uhZtk; 02 258.00 - 
03 ,yq;if tpkhdg;gil 04 502.00 - 
04 ghJfhg;G jiyikafk; eph;khdk; 19 1,965.00 06 
05 =kj; N[hd; nfhj;jyht gy;fiy fofk; 15 1514.00 04 

06 mur NtT Nrit 24 13.00 24 
07 ghJfhg;G njhiy njhlh;G tiyaikg;G 

nraw;jpl;lk; 
02  

 240.00 

- 

,yf;fk; epWtdk; nfhs;tdT 
msT 

ngUkjp &gh 
kpy;ypad; 

tUlj;jpDs; 
toq;fg;gl;l msT 

01 ,yq;if ,uhZtk; 01  462.00 - 

02 ,yq;if tpkhdg;gil 02 786.50 - 
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2.  ep.x mDkjp toq;fs; 

mjd; fPo; ep.x. 136 mDkjp toq;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,t; tUlj;jpDy;  fPo; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ. 

,yf;fk; epWtdq;fs; mDkjptoq;fg;
gl;l msT 

01 ,yq;if ,uhZtk 70 
02 ,yq;if flw;gil 10 

03 mur NtT Nrit 13 
04 ,yq;if tpkhdg;gil 70 
05 ghJfhg;G jiyikaf 

eph;khdk; 
10 

5.6.4  ml;ltiz: ep.x mDkjp toq;fs; 

3 fld; fbjq;fSf;fhf xg;gjy; toq;fs; 

,t; tUlj;jpDy; fld; fbjq;fSf;fhf xg;gjy; 
toq;fs; nraw;ghL Nkw; nfhs;sg;gl;lJ. 

,yf;fk; epWtdq;fs; mDkjptoq;fg;
gl;l msT 

01 ,yq;if ,uhZtk 39 
02 ,yq;if flw;gil 75 
03 ,yq;if tpkhdg;gil 37 
04 ghJfhg;G jiyikaf 

eph;khd nraw;jpl;lk; 
02 

,jw;F Nkyhf  Kg;gilapdUf;F ek;ge;jg;gl;l 
tfdk; thlif Kiw mbg;gilapy; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F mDkjp toq;fs; kw;Wk; 
CEPEC mDkjp toq;fs; Nghd;w nraw;ghLfs;  
Nkw; nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

5.6.3.5 ,uh[hq;f ghJfhg;G mikr;R  

KfTiu ,uh[hq;f ghJfhg;G mikr;Rf;f 
rk;ge;jg;gl;l tut nryt jpl;lj;ij jhahhpj;jy;> 
tuT nryT xJf;fPl;bw;F Vw;g nryTfis 
jhq;Fjy;. tUlhe;j XJf;fPl;L fzf;Ffis 
jahhpg;gjw;F jfty;fis toq;fs;> nfhs;tdT 
nraw;ghL Nkw; nfhs;sy; kw;Wk; ,uh[hq;f 
mikr;rpd; fPo; cs;s epWtdq;fspd; epjp 
nraw;ghl;il xUq;fpizj;jy; nra;jy;. 

2017.08.31 jpfjpf;f Kd;ndw;wk;  (&gh. kpy;ypad;) 
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kPz;L tUk; 
nrytpdk; 

37.12 188.66 - 

%yjd 
nrytpdk; 

1.92 5.18 88.57 

5.6.3.6 tpepNahfk; kw;Wk; e\;l Nrj gpuptpd; 
2017.01.01 njhlf;fk; 2017.08.31 tiu 
fhyj;jpd; Kd;Ndw;wk;. 

01. ghJfhg;G mikr;R kw;Wk; mjd; fPo; 
cs;s epWtdq;fSf;F jkJ flik 
nghUg;Gf;fis Nkw;nfhs;tjw;F 
Njitahd nghUl;fs; kw;wk; 
NritfSf;fhd  Kiwad msTf;f 
Vw;g Fiwe;j gl;r tpiyapy;> 
nfhs;tdT jpl;lj;jpw;F Vw;g Kiwahf 
ngw;wf;nfhLj;jy;. 

02. 2016 tUlhe;j nghUl;fs; ghpNrhjid 
nraw;ghLfs; kiwahf jahhpj;J 
jpiwr;Nrhpf;F rkh;g;gpj;jy; 

03. ep.x 855  chpj;jpd; fPo; mikr;R kw;Wk; 
,jd; fPo; cs;s epWtdq;fspd; 
Njitahd nra;jp jhs;fs; 
nfhs;tdtpw;F mDkjpia 
ngw;Wf;nfhLj;jy;. 

04. &gh ,uz;L yr;rj;jpw;F Nkyhd 
kjpg;gPlg;gl;l tfdk; kw;Wk; ,ae;jpu 
cgfuzq;fs; GJgpj;jYf;fhd 
nfhs;tdT topfhl;bapd; chpj;J 9.3.1 
(M) fPo; mDkjp ngw;Wf;nfhLj;jy;. 

05. 2017 nfhs;tdT jpl;lj;jpw;F mika 
jpwikahf  kw;Wk; gaDs;s tifapy; 
nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; nfhs;tdT 
nra;jy; tpepNahfk; kw;Wk; 
fyQ;rpag;gLj;jy;. 

 ghJfhg;G epjpaj;jpd;  2016 tUlhe;j 
fzf;F jahhpj;J rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
tUlhe;j Gyik ghprpy; jpl;lj;jpw;F &gh. 
Kpy;ypad; 1.93 nryT nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 mgp ntDNtd; mgp 

1. mgp ntDNtd; mgp epjp xJf;fPl;bd; 
%yk; eph;khdpf;fg;gLfpd;w khj;jiw> 
mk;ghe;Njhl;il> nghydWit> mk;ghiu 
khtl;lq;fSf;F rj;tpU rq;fpj rpNrl 
tPlikg;G nraw;jpl;lk; kw;Wk; uztpU 
hpay; ];lhh; nraw;jpl;lj;jpw;fhf 
2017.01.01 jpfjp njhlf;fk; 2017.08.31 
jpfjp tiu eph;khzpf;fg;gl;l tPLfs; 128 
w;F 2017.08.31 jpfjpw;F nryT &gh 
kpy;ypad; 110.36 MFk;. 

2. 2017 tUlk; tUfpd;w khjq;fspy; 
KOikahd tPLfs; 50 ia eph;khdpf;f 
jpl;lkplg;gl;bUg;gjhy; ,jpy; 
Kjw;fl;lkhf tPL ed;ik nghUNthh; 26 
NgUf;fhf tPLfs; eph;khdpg;gjw;fhf  
,uhZt 4 tJ  nghwpay; Nrit 
gilazpahy; kjpg;gPlg;gl;Ls;s epjpahf 
&gh kpy;ypad; 40.38 
rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

3. Mgp ntDNtd; mgp epjpaj;jpdhy; 2016 
tUlj;jpw;F njhlh;Gila epjp mwpf;if 
mur fzf;fha;T jpizf;fsj;jpw;F 
rkh;g;gpfg;gl;Ls;sJ. 
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5.6.4 2018 tUlk; vjph;ghh;f;fg;gLk; ,yf;F 

 nra;a vjph;ghh;f;fg;gLk; gzpfs; Nehf;fk; Vjph;ghf;Fk; ,yf;F 

01 tpepNahfj;jdh; gjpT nra;jy; 
kw;Wk;tpyf;fy; ml;ltizg; gLj;jy; 

ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; 
cs;s midj;J 
epWtdq;dSf;Fk; 
nfhs;tdT 
nraw;ghLfSf;F 
Njitahd trjpfis 
jahhpj;jy; 

&gh 45 kpy;ypaDf;F 
mjpfkhd tUtha; 
vjph;ghh;g;G 

02 nfhs;tdT nraw;ghLfs; mYtyf gFjp kw;wk; 
ntsp epWtdj;jpy; 
flikfis epiwNtw;w 
Njitahd cl;fl;likg;G 
trjpfis toq;fs; 

jpwikahd nfhs;tdit 
ngw;Wf;nfhLj;jy; 

 

03 nghUl;fs; 
tpepNahfk;>fsQ;rpag;gLj;jy; 

jpwikahd kw;Wk; 
gaDs;s Kiwapy; 
nghUw;fs; tpepNahfk;> 
nfhs;tdT kw;Wk; 
fsQ;rpag;gLj;jy; 

tpuak; kw;Wk; 
J\;gpuNahfk; 

Fiwj;Jnfhs;sy; kw;Wk; 
ml;ltizg;gLj;jy; 

 

04 nghUl;fs; Ma;T> tpyf;fy; kjpg;gPL 
nra;jy; kw;wk; Vyk; tply;> gujhd 
nghUl;fs; njhlh;ghf Njitahd 
juTfis jpiwr;Nrhpf;F 
ngw;Wf;nfhLj;jy; 

murpw;F chpj;jhd 
nghUl;fs; ghJfhg;G> 
ghtidapy; xJf;fg;gl;l 
nghUl;fis Njitahd 
epWtdq;fSf;F 
ngw;wnfhLj;jy;  kw;Wk 
Vyk; ,ly; gaz;gLj;j 
Kbahj nghUl;fis 
mopj;jy;   

mur nrhj;Jf;fis 
ghJfhj;jy; Kiwaw;w 
ghtidia jLj;jy;> 
njwpe;J nfhs;sy;> 
ml;ltizg;gLj;jy; 
kw;Wk; muRf;f tuthia 
<l;b nfhLj;jy; 

05 fhzkw;Nghd kw;Wk; e\;lk; 
njhlh;ghf ep.x tpjpfspd; gb 
eltbf;if Nkw;nfhs;sy; 

Murpd; nrhj;Jf;fsf;f 
Vw;gLk; Nrjk; njhlh;ghf 
nghUg;Gila egiu fz;L 
gpbj;J mjw;F Vw;g 
e\;aPl;il mwtply; kw;Wk;  
mt;thuw;w re;jh;g;gj;jpy; 
ep.x. gpufhuk; Njitahd 
eltbf;if Nkw;nfhs;sy; 

mur nrhj;Jf;fsf;F 
Vw;gLk; Nrjq;fis 
Fiwj;Jnfhs;sy; 

06 mirah nrhj;J Kfhik %yk; 
epiyahd nrhj;Jf;fis Kfhik 
nra;jy; 

Mikr;rpdhy; 
ngw;wf;nfhs;sg;gl;l 
mirah nrhj;Jf;fis 
Njitahd re;jh;g;gj;jpy; 
Njitahd epiyaq;fsf;F 
ngw;W nfhLj;jy; 
,itfspd; rupahdij 
njwpT nra;tJ kw;Wk; 
cWjp nra;jy; 

mur nrhj;Jfis 
ghJfhg;Gld; ifahSjy; 
nra;tjw;F gpd; Gyj;ij 
mikj;jy; 

07 Nra;jp jhs;fs; nfhs;tdT ep.x.855 
fPo; 

MjpfhhpfSf;f Njitahd 
nra;jp  jfty;fs; kw;Wk; 
nra;jp mwpe;Jf;nfhs; 
nra;jy; 

Kiwahd  Kfhikapd; 
nra;jp jhs;fis ngw;W 
tpepNahfk; nra;jy; 

08 &gh ,uz;L yr;rj;jpw;F Nkyhd 
kjpg;gPlg;gl;l tfdk; kw;Wk; ,ae;jpu 
cgfuzq;fs; GJgpj;jYf;fhd 
nfhs;tdT topfhl;bapd; 
chpj;J9.3.1 fPo; mDkjp 
ngw;Wf;nfhLj;jy;. 

thfdk; ,ae;jpu 
cgfuzq;fs; gUJghh;j;jy; 
Kiwahf nra;a trjpfs; 
Vw;gLj;jp nfhLj;jy;  

Fiwe;jsthd xJf;fPl;by; 
rk;ge;jg;gl;l  flik 
Nkw;nfhs;Sjy;  kw;Wk; 
tpiuaj;ij Fiwj;jy; 
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mikr;Rf;Fj; Njitahd nfhs;if kw;Wk; 
jpl;lq;fis tFj;jikf;fpd;w mjd; 
flikf;F Nkyjpfkhf nfhs;if kw;Wk; 
jpl;lkply; gpupthdJ mikr;rpdJ 
nrayhw;Wif mwpf;if> Kd;Ndw;w 
mwpf;if> eltbf;ifj; jpl;lk; Mfpa 
tw;iwj; jahupj;jy; kw;Wk; mikr;rpdJk; 
mjNdhbize;j epWtdq;fspdJk; epjprhu; 
kw;Wk; ngsjpf uPjpahd Kd;Ndw;w 
kPsha;TfSld; mikr;rpdhYk; mjd; 
epWtdq;fshYk; eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w 
nraw;wpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wq;fis kPsha;T 
nra;jy; Mfpatw;iwAk; Nkw;nfhs;fpd;wJ. 
NkYk;> thuhe;jk;> ,U thuq;fSf;F xU 
jlit> khjhe;jk;> fhyhz;L> miuahz;L 
kw;Wk; tUlhe;jk; vd;w uPjpapy; gy;NtWgl;l 
mwpf;iffisAk; jfty;fs; Njitg;gLk; 
murhq;f epWtdq;fSf;F mDg;GfpwJ. 

5.7.1 flikfs;  

 nghJg; ghJfhg;Gf; nfhs;ifia 
cUthf;fYk; xUq;fpizj;jYk;    

 nrayhw;Wif mwpf;if> Kd;Ndw;w 
mwpf;if> eltbf;ifj; jpl;lk; Mfpa 
tw;iwj; jahupj;jy;  

 tUlhe;j elbf;if gw;wp jpl;lkply;. 

 epjp xJf;fPl;Lf;fhf nraw;jpl;l 
Nahridfis jahu; nra;J Njrpa 
nfhs;if jpl;lkply; mikr;rplk; 
xg;gilj;jy;. 

 20 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd 
Ntiyj;jpl;lq;fSf;fhd mikr;ruit 
mDkjpia ngw;Wf;nfhs;sy;. 

 ghJfhg;G mikr;rpdhYk; mjNdhb 
ize;j epWtdq;fspdhYk; 
eilKiwg; gLj;jg;gLk; 
nraw;wpl;lq;fis Nkw;ghu;it 
nra;jYk; Kd;Ndw;wj;ij kPsha;T 
nra;jYk;. 

 Njitahapd; nraw;wpl;l Kd;Ndw;wk; 
gw;wpa jfty;fis Vida murhq;f 
epWtdq;fSf;F toq;fs; 

 Vida tupir mikr;Rf;fshy; eil 
Kiwg;gLj;jg;gLk; murhq;f Ntiyj; 
jpl;lq;fspy; gq;fspj;jy;. cjhuzk; : 
mdu;j;j Kfhikj;Jtk; 

 mikr;Rld; ,ize;Js;s epWtdq; 
fspd; nrayhw;Wif mwpf;ifapid 
ghuhSkd;wj; jpw;Fr; rku;g;gpg;gjw;Fj; 
Njitahd eltbf;iffis vLj;jy; 

 rhdhjpgjp fhupahyaj;jpdhy; 
nraw;gLj;jg; gLk; Ntiyj; 
jpl;lq;fspd; cupa Nkw;ghu;it 
mikr;rpDy; nraw;gLj;jy;. 

 Ntiyj;jpl;lk;> nraw;ghLfspd; 
Kd;Ndw;w mwpf;if Nkw;ghu;it.   

5.7.2 Kd;Ndw;wk; 

 Njrpa ghJfhg;Gf; nfhs;is jahupj;jy;. 

Njrpa ghJfhg;Gf; nfhs;is jahupf;Fk; 
NghJ Njhd;Wk; gpzf;Ffs; kw;Wk; 
nrytpdk; vd;gjw;fhd ,ilj; jufuhf 
nraw;gly;.  

 nrayhw;Wif mwpf;if jahupj;jy;. 

2016 Mk; Mz;bw;fhd nrayhw;Wif 
mwpf;ifia mikr;ruitapd; mq;fP 
fhuj;jpw;fhfr; rku;g;gpf;fg; gl;Ls;sJ. 
NkYk; Kg;gilapdu; kw;Wk; mikr;ru 
itapd; fPo; cs;s jpizf;fsj;jpd; 
nrayhw;Wif mwpf;if ghuhSkd;wj; 
jpw;F rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 tUlhe;j nraw;jpl;l mwpf;if 
jahupj;jy;  

2017 Mk; Mz;bd; elg;G 
nraw;jpl;lq;fis jahu; nra;J 
rdhjpgjp fhupahyak;> jpiwr;Nrupapd; 
eltbf;if jpizf;fsk;> tuT nryT 
jpl;lk;> Ntiyj;jpl;l Nkw;ghu;it> 
jpizf;fsj;jpw;F mDg;gpitf;fg; 
gl;Ls;sJ.  

 nraw;wpl;l Kd;Ndw;w mwpf;if  

mikr;R kw;Wk; mjDld; ,izf;fg; 
gl;Ls;s epWtdq;fspDhlhf 
nraw;gLj;jg;gLk; Ntiyj;jpl;lq;fspd; 
khjhe;j kw;Wk; fhyhz;L mwpf;if 
gw;wpa tptuzk; rdhjpgjp 
nrayfj;jpw;F> Njrpa tuT nryT 
jpizf;fsj;jpw;F kw;Wk; nraw;;jpl;l 
Nkw;ghu;it>Kfhikj;Jt jpizf; 
fsj;jpw;F Kd;itf;fg; gl;Ls;sJ.  

 nghUshjhu Kfhikj;Jtk; njhlu;ghd 
mikr;ruit KbTfis eilKiwg; 
gLj; Jtjpy; fhzg;gLk; Kd;Ndw;wk; 
njhlu;gpy; mwpf;ifaplg;gl;Ls;sJ.   
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mikr;R kw;Wk; mjNdhbize;j epWtdq;fs; 
Clhf eilKiwg; gLj;jg;gLk; nraw;wpl;lq;fs; 
gw;wpa mwpf;if kw;Wk; epWtdq;fspd; 
nraw;ghLfs; gw;wp rl;l%yq;fs; kw;Wk; 
nraw;wpl;lq;fs; Njrpa ghJfhg;G gw;wp 
Nkw;ghu;it nra;Ak; fhuf rigaplk; cupa 
Kiwapy; cupa jpdj;jpy; toq;fg;gl;ls;sJ. 

 Njrpa tuT nryT jpizf;fsj;jpw;F 
Kd;Ndw;w mwpf;ifaspj;jy; 

mikr;R kw;Wk; mjNdhbize;j epWtdq;fspd; 
epjprhu;e;jJk; ngsjpfuPjpahdJkhd ghjPl;Lr; 
nrayhw;WifahdJ ,U thuq;fSf;F xUKiw 
Njrpa ghjPl;Lj; jpizf;fsj;jplk; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd  

 giltPuu;fspd; NjLjy; kw;Wk; ,lu;kPl;G 
mzpfspd; nraw; jpl;lk;  

mdu;j;j Kfhikj;Jtk; njhlu;gpy; 
giltPuu;fspd; NjLjy; kw;Wk; ,lu;kPl;G 
mzpfspd; jpwd; tpUj;jpf;Fj; Njitahd 
eltbf;iffs; vLf;fg;gl; Ls;sd. NkYk; 
FOf;fspd; jpwikfis tpUj;jp nra;tjw;fhf 
Njitahd cgfuzq;fs; nfhs;tdTk;> gapw;rp 
ngw;Wf; nfhlj;jy; njhlu;ghd Nkw;ghu;it 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

 nraw;jpl;l NahridfSf;fhf mq;fPfhuk; 
ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

Fwpg;gpl;lf; fhyg;gFjpapy; mikr;R kw;Wk; 
mjNdhbize;j epWtdq;fs; %yk; 
Kd;itf;fg;gl;l Nahridfspy; 120 I fzpg;gPL 
nra;J Njrpa ghjPl;Lj; jpizf;fsj;jplk; 
mDkjp ngUtjw;fhf mDg;gp 
itf;fg;gl;Ls;sJld;> mDkjp fpilf;fg; ngWk; 
jpl;lq;fSf;f mikr;ruit mDkjpiag; ngw 
eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

 Kd;Ndw;w mwpf;if $l;lk; 

fhyhz;Lf;F xUKiw Kd;Ndw;wj;jpid 
Nkw;ghu;it nra;AKfkhf mikr;R kw;Wk; 
mjNdhbize;j epWtdq;fspd; 
gq;fspg;Gld; Kd;Ndw;w mwpf;iff; $l;lk; 
elhj;jg;gl;lJ. 

 2018  Mk; Mz;bw;Fupa KjyPl;L tuT 
nryt jpl;lj;ij jahupj;jy;.  2018 Mk; 
Mz;L KjyPl;L nrytpdj;jpw;fhd tuT 
nryt jpl;lj;jpiz jahupg;gjw;F Jid 
Gupjy;. 

5.7.3  vjpu;tUk; Mz;bw;fhf 
vjpu;ghu;f;fg;gLk; ,yf;Ffs; 

 ghJfhg;G mikr;R kw;Wk; mjNdhb ize;j 
epWtdq;fshy; eilKiwg;gLj; jg;gLk; 
nraw;wpl;lq;fs; njhlu;ghd jfty;fis 
cs;spLtjw;fhf jfty; 
Kiwiknahd;iwj; jahupj;J 
epfo;epiyg;gLj;Jjy;. 

 2018 Mk; Mz;L tUlhe;j eltbf;ifj; 
jpl;lk; jahupf;fg;gl;L cupaepWtdq;fSf;F 
Kd;itf;fg; gl;Ls;sJ. 

 2018 Mk; Mz;L eilKiwapy; 
nraw;gLj;jg; gLk; nraw;jpl;lq;fSf;F 
kw;Wk; mjw;fika mgptpUj;jp 
nraw;jpl;lq;fSf;fhf xJf;fg;gl;Ls;s epjp 
gad;jU tifapy; nrytplg;gLfpwjh vd 
Nkw;ghu;it nra;jy;  

 2017 Mk; Mz;bw;fhd nrayhw;Wif 
mwpf;ifia jahupj;J cupa jpdj;jpw;F 
Kd; ghuhSkd;wj;jpw;F rku;g;gpj;jy;. 

 nfhs;if jpl;lkplYf;F mikthf 
,izg;ghsu; Nritia Nkw;nfhs;sy;. 

 kdpjhgpkhd Njly;fspy; kw;Wk; 
epyGyd;fis tpLtpj;jy; epfo;Tfspd; 
milT kl;lj;ij Nkw;ghu;it nra;jy;.  
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5.8.1  cs;sf fzf;fha;T gpuptpd; 
nghWg;Gf;fs  

 mikr;R kw;Wk; mikr;rpd; fPo; 
nraw;gLk; jpizf;fsq;fs; kw;Wk; 
epWtdq;fspd; cs;sf fzf;fupf;if 

 ghJfhg;Gr; nrashyuplk; 
ifaspf;fg;gLk; Ml;Nrgid kDf;fs; 
gw;wp Gydha;T nra;jy; 

 fzf;fha;thsu; fzf;fha;T gw;wp 
tpilaspg;gjw;F ,ilapizg;gpid 
nra;J nfhLj;jy; 

 fzf;fha;T> Kfhikj;Jt FO 
$l;lj;jpid XOq;F nra;jy; 

 Kg;gilapYk; nghJ cgfuzq;fs;> 
thfdk;> MAjk; kw;Wk; ntb 
nghUl;fs; vd;gtw;wpw;fhf ,af;f  
FOtpid mikj;jy;. 

 Mur fzf;fha;T rig kw;Wk; mur 
tdpfr; rigapdUf;F gjpy;fis 
ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

5.8.2  gpuptpd; Kd;Ndw;wk;  

02.01.2017 Mk; tulj;jpd; Mf];l; khjk; 31 
Mk; jpfjp tiu nraw; gLj;jg;gLk; 
cs;sf fzf;fha;t. 
  01 ghJfhg;G mikr;R 

 nraw; jpl;lk; kw;Wk; epjp 
guprPyid 

 tq;fpf; $w;W guprPyid 

 nfhs;tdT gpupT 

 tpLKiw> jghy; ehshe;jk; kw;Wk; 
Nkyjpf Neu Nrit nfhLg;gdT 

 kfspu; gpupT 

 tTru; gupNrhjid 2017 [dtup   
( fzf;F ,yf;fk;119) 

 tTru; gupNrhjid 2017 Mf];l;   
( fzf;F ,yf;fk; 121) 

02. ,yq;if tpkhdg;gil 

 nfhs;tdTg; gpupT 

03. rptpy; ghJfhg;G jpizf;fsk; 

 nfhs;tdT gpupT 

 kj;jpa fsQ;rparhiy 

 Gj;jsk;> tpy;gj;J kw;Wk; 
nfha;lr;rp tisag; gzpkid. 

04. ,yq;if jiug;gil 

  tsq;fy; gpupT 

0.5 flw;fiw ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;. 
 nfhs;tdT gpupT 

0.6 Nrh; N[hd; nfhj;jyhty ghJfhg;Gg; 
gy;fiyf;fofk; 

 nfhs;tdT gpupT 

 fyQ;rpa rhiy guprPyid 

fzf;fha;thsu; fz;Ffs; gw;wp tpdtpa 
tpdhf;fSf;F gjpyspj;jy ; 

1. mikr;Rf;F fpilf;fg;ngw;w 
fzf;fha;T gw;wpa tprhuizfspd; 
vz;zpf;if - 17 
tpilaspf;fg;gl;l tprhuizfs;- 09 

2. ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; ,aq;Ffpd;w 
jpizf;fsq;fs;> kw;Wk; $l;LwT 
epWtdq;fSf;fhd fzf;fha;thsupd; 
fzf;fha;Tfs; 39F 
gjpyspj;jikf;fhf ,izg;GwT 
nra;jik.  

fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FO 
$l;lj;jpid elhj;Jjy;.  

 fhyhz;Lf;F xd;W vd $l;lk; 
elhj;jg;gl ,Ug;gpDk;> ,t;tUl 
,Ufhyhz;Lf;F xU $l;lk; 
elhj;jg;gl;ls;sJ. 

 Kg;gilapYk; nghJ cgfuzq;fs;> 
thfdk;> MAjk; kw;Wk; ntb 
nghUl;fs; vd;gtw;wpw;fhf ngWkjp 
fzpg;gPl;Lf; FO epakpj;jik 

1. ,yq;if ,uhZtg;gil thfdk; / 
nghJ nghUl;fs; ghtid> 
epakpf;fg;gl;Ls;s Ma;Tf; 
FOtpdu; -14  

2. ,yq;iff; flw;gilapdu; thfdk;
 / nghJ nghUl;fs; 
ghtid> epakpf;fg;gl;Ls;s Ma;Tf; 
FOtpdu; -07 

3. ,yq;iff; flw;gilapdu; thfdk;/ 
nghJ nghUl;fs; ghtid> 
epakpf;fg;gl;Ls;s Ma;Tf; 
FOtpdu;- 04 

5.8.3  tUkhdk; <l;bj;jUk; jpl;lq;fs;> 
Nritfs; ,y;iy 

 fzf;fha;T mjpfhup gapw;rp 

 cs;sf epWthf Kiwik NkYk; 
tpupT nra;jik 

 Vkhw;W> gpioahd eltbf;ifapy; 
,Ue;J mur nrhj;Jf;fis 
ghJfhj;jy; 

 fzf;fha;T juj;jpid filg;gpbj;jy;. 
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jha;ehl;bd; xUikg;ghl;ilAk; Ml;Gy ,iwikiaAk; ghJfhf;f Nghuhba  Kg;gilapdu; 
kw;Wk; rptpy; ghJfhg;G  Nritapy; jw;NghJ <Lg;gl;Ls;stu;fs; kw;Wk; Xa;Tngw;w Kg;gilapdu; 
MfpNahupd; eyd;Gup eltbf;iffis Kd;ndLj;jy;. mtu;fspd; nghUl;L gpd;tUk; 
eltbf;iffs; Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd.  

5.9.1  gpuptpd; Nehf;fq;fs  

1. fhzp ,d;wpa Nghu; tPuu;fSf;F tPL mikg;gjw;fhf fhzp toq;Fjy; 

2. Njrpa ghJfhg;g epjpa xJf;fPl;bd; fPo; Aj;jj;jpy; capu; ePj;jtu;fs; kw;Wk; 
mq;ftPdkhdtu;fspd; gps;isfSf;F Gyikg; guprpy; toq;fy;  

3. mur ghlrhiyfSf;F Aj;j tPuu;fspd; gps;isfisr; Nru;f;Fk;NghJ vOfpd;w 
rpf;fyhd epiyikfspy; gupe;Jiufis Nkw;nfhs;sy; 

4. mur NritapYs;s Aj;j tPuu;fspd; Jiztu;fspd; ,lkhw;wj;jpw;F trjpaspj;jy; 

5. Aj;j tPuu;fspd; nrhe;jf; fhzpfSld; njhlu;Gila gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;fhd 
cjtpfis toq;Fjy; 

6. Aj;j tPuu;fSf;fhd eyd;Gup Ntiyj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;jy; 

5.9.2   gpuptpd; 2017.08.31 jpfjpf;F Kd;Ndw;wk; 

,
y

 

    nraw;ghL 
ngsjpf Kd;Ndw;wk (%) 

epjp Kd;Ndw;wk; (kpy;ypad; &gh) 
% 

01 fSj;Jiw> kj;Jfk gp.nr. 
gpuptpy; Nghu; tPuu;fSf;F 
fhzpfs; toq;Fjy; 

ngsjpf ,g;gFjpay; gilapdUf;fhf xJf;fg;gl;l 
fhzpfis gfpu;e;Jspj;jy; 
epiwTg;ngw;Ws;sNjhL  trpf;fhj 
fhzpfis ,dq;fZk; eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

100 

02 fSj;Jiw> NgUtis gp.nr. 
gpuptpy; Nghu;  tPuu;fSf;F 
fhzpfs; toq;Fjy;. 

ngsjpf ,g;gFjpay; gilapdUf;fhf xJf;fg;gl;l 
fhzpfs; gfpu;e;jspj;jy; 
epiwtile;Js;sJ. 

100 

03 fhyp> ehnfhil gp.nr. gpuptpy; 
Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf fhzpfis toq;Ftjw;F toq;Ftjw;F 
mbg;gil jFjpAila 28 gilapdu; 
njupTnra;ag;gl;Ls;sdu;.  

75 

04 mEuhjGuk;> kfhtpyhr;rp gp.nr. 
gpuptpy; Nghu;  tPuu;fSf;F 
fhzpfs; toq;Fjy;. 

ngsjpf Kjyhk; fl;lj;jpd; fPo; fhzpfs; 
fr;Nrupapy; elhj;jg;gLfpd;wNjhL ,uz;lhk; 
fl;lj;jpw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhup rpghupR 
nra;J gp.nrayhsUf;F mDg;gg;gl;Ls;sd. 

75 

05 mEuhjGuk;> gjtpah gp.nr. 
gpuptpy; Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf Kjyhk; fl;lj;jpd; fPo; gilapdUf;F 
gfpu;e;jspf;fg;gl;Ls;sNjhL 
trpf;fhjtu;fspd; fhzpfSf;F ,uz;lhk 
fl;lj;jpd; fPo; tpz;zg;gq;fs; Nfhup 
gp.nrayhsUf;F mDg;gg;gl;Ls;sd.  

80 

06 mEuhjGuk;> gyfy gp.nr. 
gpuptpy; Nghu; tPuu;fSf;F 
fhzpfs; toq;Fjy;. 

ngsjpf gpupf;fg;gLk;  jpl;lj;pid cUthf;FkhW 
gp.nrayf msf;Fk; fl;lis 
gpug;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

35 

07 nghyeWit> vy`pu gp.nr. 
gpuptpy; Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf ,f; fhzpfis mse;J fhzpfis 
toq;Ftjw;F jFjpahd gilapdufis 
njupT nra;Js;sNjhL G+kpapid 
Rj;jg;gLj;j Ntz;bAs;sJ. 

60 

08 Nffhiy> twf;fhnghy gp.nr. 
gpuptpy; Nghu; tPuu;fSf;F 
fhzpfs; toq;Fjy;.. 

ngsjpf ,t; fhzpahdJ trpg;gjw;F jFjpahdjh 
vd;gJ njhlu;gpy; gpuNjr nrayhsupdhy; 
Njrpa fl;bl Muha;rp epWtdj;jplk; 
Nfl;fg;gl;Ls;sd. gfpu;e;jspg;gjw;F 
jFjpahd NtW fhzpfs; ,Ue;jhy; 
ifafg;gLj;Jk; eltbf;iffs; gpuNjr 
nrayhsupdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

 

40 
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    nraw;ghL 

ngsjpf Kd;Ndw;wk (%) 
epjp Kd;Ndw;wk; (kpy;ypad; &gh) 

% 

09 khj;jis> jk;Gs;s gp.nr. gpuptpy; 
Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. (fl;lk; 1) 

ngsjpf Kjyhk; fl;lj;jpd; fPo; gilapdUf;F 
gfpu;e;jspf;fg;gl;Ls;sNjhL 
FbNauhjtu;fspd; fhzpfSf;F 
,uz;lhk fl;lj;jpd; fPo; tpz;zg;gq;fs; 
Nfhup gp.nrayfj;pw;F 
mDg;gg;gl;Ls;sd. 

100 

10 khj;jis> yf;fk gs;Nsfy gp.nr. 
gpuptpy; Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf fhzp toq;Ftjw;F vjpu;g;G 
njuptpg;gjdhy; kPz;Lk; fhzpfis 
fr;Nrup elj;Jtjw;F eltbf;if 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.  

  85 

11 fz;b> njhOt gp.nr.gpuptpy; fhzp 
kWrPuikg;G Mizf;FOTf;Fr; 
nrhe;jkhd fhzp Nghu; tPuu;fSf;F 
toq;fg;gl;lJ. 

ngsjpf ,t; fhzpfSf;F kj;jpa R+oy; mjpfhu 
rigapd; mDkjpapid ngw 
Ntz;bAs;sikapdhy; mjw;fhd 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

60 

12 Etnuypah> mk;gfKt Nfhuis 
gp.nr. gpuptpy; Nghu;  tPuu;fSf;F 
fhzpfs; toq;Fjy;. 

ngsjpf fhzpfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F 
tpz;zg;gq;fs; rpghupR nra;J 
gp.nrayhsUf;F mDg;gg;gLfpd; 

40 

13 FUehfy;> fy;fKt gp.nr. gpuptpy; 
Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf Kjyhk; fl;lj;jpd; fPo; gilapdUf;F 
gfpu;e;jspf;fg;gl;Ls;sNjhL 
FbNauhjtu;fspd; fhzpfSf;F 
,uz;lhk fl;lj;jpd; fPo; tpz;zg;gq;fs; 
Nfhup gp.nrayhsUf;F 
mDg;gg;gl;Ls;sd. 

100 

14 FUehfy;> u];ehaf;fGu gp.nr. 
gpuptpy; Nghu;  tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf njupT nra;ag;gl;l gilapdUf;F 
fhzpfspd; vy;iyfis fhl;b 
fhzpfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

100 

15 FUehfy;> epf;ftnul;ba gp.nr. 
gpuptpy; Nghu;  tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf njupT nra;ag;gl;l gilapdUf;F 
fhzpfspd; vy;iyfis fhl;b 
fhzpfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

100 

16 Gj;jsk;> MdkLt gp.nr. gpuptpy; 
Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;.. 

ngsjpf fhzpfis fr;Nrup elhj;Jfpd;wJ.. 60 

17 Gj;jsk;> Ke;jy; gp.nr. gpuptpy; 
Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf cj;Njrpj;j fhzp tpz;zg;gq;fis 
gp.nrayhsUf;F mDg;gg;gl;Ls;sd. 

50 

18 Gj;jsk;>fUtyf];ntt gp.nr. 
gpuptpy; Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf Fwpj;j fhzpapy; xU gFjpapid cau; 
njhopEl;g epWtdnkhd;wpid 
mikg;gjw;F fhzpapid toq;f 
cld;gl;likapdhy; gilapdUf;F 
toq;ff;fl;l fhzpg;gFjpapd; 
,yf;fj;pid kw;wp NtW ,yf;fk; 
toq;fp Gjpa vy;iyapid milahsk; 
fhl;lg;glTs;sd..  

60 

19 Gj;jsk;> tdhj;j tpy;Yt gp.nr. 
gpuptpy; Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf cj;Njrpj;j fhzp tpz;zg;gq;fs; 
gp.nrayhsUf;F mDg;gg;gl;Ls;sd. 

50 

20 Gj;jsk;> Muhr;rpfLt gp.nr. gpuptpy; 
Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf cj;Njrpj;j fhzp tpz;zg;gq;fs; 
gp.nrayhsUf;F mDg;gg;gl;Ls;sd. 

50 

21 gJis> gz;lhutis gp.nr. gpuptpy; 
Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf fhzpfis fr;Nrup elhj;Jfpd;wJ. 60 
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     nraw;ghL ngsjpf Kd;Ndw;wk (%) 

epjp Kd;Ndw;wk; (kpy;ypad; &gh) 
% 

22 mk;ghiw> cfz gp.nr. gpuptpy; 
Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf  njupT nra;ag;gl;l gilapdUf;F 
fhzpfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 
. 

100 

23 mk;ghiw> nghj;Jtpy; gp.nr. gpuptpy; 
Nghu;  tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf jahupf;fg;gl;l  gpupf;fg;gLk; jpl;lj;jpw;F 
mika vy;iyfis Fwpj;Jf;fhl;LkhU 
gpuNjr nrayhsupdhy; epy 
msitahsuplk; 
Nfl;Lf;nfhs;sg;gl;ld.fhzp fr;Nrupf;F 
cj;Njrpj;j fhzp tpz;zg;gk; 
gp.nrayhsUf;F mDg;gg;gl;Ls;sd. 

45 

24 uj;jpzGup nfhyd;d gp.nr. 
uj;jpzGup nfhyd;d gp.nr. gpuptpy;  
Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy; 

ngsjpf cj;Njrpf;fg;gl;l fhzp tpz;zg;gk; 
fr;Nrupf;fhf gp.nrayhsUf;F 
mDg;gg;gl;Ls;sJ. 

50 

25 Nkhduhfiy gly;Fk;gu gp.nr. 
gpuptpy;  Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf fhzp fr;Nrup elj;jg;gLfpd;wJ 60 

26 fk;g`h,kPupfk gp.nr. gpuptpy;  
Nghu; tPuu;fSf;F fhzpfs; 
toq;Fjy;. 

ngsjpf gilapdu; trpf;fhj fhzpfis 
,dfhZk; eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 

30 

27 ve;jy Vfpj gpuNjrj;jpy; 
mikeJs;s gilapdu; ts q;s; 
Nfe;jpuj;jpd; ,uz;lhk; fl;lk; 
epu;khzpj;jy 

Epjp kjpg;gPL nra;ag;gl;l xJf;fPL ,Jtiu 
mspf;fg;gltpy;iy 

- 

ngsjpf xJf;fPL fpilf;fg;ngwhikapdhy; 
fl;Lkhdg; gzp epWj;jg;gl;Ls;sJ. 

50 

28 mur kw;Wk; jdpahu; epWtdq;fspd; 
xj;Jiog;Gld; mudhaf kz;ruptpy; 
ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F nrndNf 
gpagj epjpaj;jpd; %yk; tPLfs; 
mikj;jy; 

ngsjpf ,t;fUj;jpl;j;jpd; fPo; jw;NghJ 30 
tPLfs; mikj;J 
ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F 
toq;fg;gl;Ls;sNjhL NkOk; tPLfs; 
mikg;gjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sd. 

100 

29 Kg;gil kw;Wk; rptpy; ghJfhg;G 
gilapdu; Nghij xopg;G Njrpa 
epfo;r;rp jpl;lk; 2016-2018 

ngsjpf cupa epWtdq;fspdhy; Nghijg;nghUs; 
njhlu;ghf vLf;fg;gl;l eltbf;iffs; 
kw;Wk; vjpu;fhyj;jpy; nraw;gLj;jTs;s 
Ntiyj;jpl;lq;fs; rdhjpgjp 
fhupahsaj;jpw;F mwptpf;fg;gl;Ls;sJ 

30 

30 Njrpa ghJfhg;G epjpaj;jpd; Clhf 
gilapdupd; gps;isfSf;F 
Gyikg; guprpy;  
 
toq;fy; 
 

Epjp xU gilapdupd; gps;isf;F 25000.00 
&gh tPjk; 77 gps;isfSf;F 1925000.00 
&gh Gyikg;guprpy; toq;fg;gl;Ls;sJ. 

100 

ngsjpf 2016 Mz;L 5Mk; Mz;L Gyikg;gupy; 
guPl;irapy; rpj;jp va;jpa 77 NgUf;F 
Gyikg;guprpy; toq;fg;gl;Ls;sJ.  

100 

5.9.3.   2018 Mk; Mz;bd; vjpu;g;ghu;g;Gfs; 

1. gilapdUf;F tPLfs; mikg;gjw;fhf fhzpfs; toq;Fk; fUj;jpl;lj;jpd; fPo; cupa mL;j;j fl;l 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; gfpu;e;jspf;fg;gl;Ls;s fhzpfspy; gilapdupd; tPLfis 
mikj;J FbapUg;gJ njhlu;gpy; Nkw;ghu;it nra;jy; kw;Wk; mtu;fspd; trpg;gjw;F Njitahd 
trpjpiis Nkk;gLj;jy;. 

2. Njrpa ghJfhg;G epjpaj;jpd; xJf;fPl;bd; fPo; gilapdUf;fhf 150 tPLfSf;fhf 750000.00 &gh 
epjpAjtp toq;fy;. 

3. nrdNf rpagj epjpaj;jpd; Clhf nts;sj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l kf;fSf;fhf ghJfhg;G mikr;rpd; 
topfhl;lypy; 37 tPLfis mikj;jy;. 
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தரதுைரப்ன ஶெஷைள் 
திரணிின் திரண 
அறனைம் 1985 ம் ஆண்டு 

ஆம்திக்ைப்தட்டது. 
அக்ைரனைட்டத்றல் 

கூட்டுப்தஷட ஷனஷைம் ன்ந வதரில் 
ஆம்திக்ைப்தட்ட அறனைத்றன் னெனம் 
அவ்ப்ஶதரது ஷடவதற்ந இரணு 
ரடடிக்ஷைைபின்ஶதரது னப்தஷடைறக்கும் 
ஶதரலீெரனக்கும் இஷடில் ஏட்டுர்ஷ 
ற்தடுத்தும்ஷைிஶனஶ1999 ம் ஆண்டு 
ஜணரி ரம் 4 ம் றைற றுெலஷக்ைப்தட்ட 
கூட்டுப்தரட்ஷட அறனைம் ன்ந 
ஷைிஶனஶ 2000 ஆண்டிறம் ெறநறது ைரனம் 
றனரைத்றனறனந்து. தின்ணர் டவ்டிக்ஷைத் 
ஷனஷச் வெனரக்ைம் ன்ந வதரில் 
ஸ்ரதிக்ைப்தட்டது. ணிரதிரண 
டடிக்ஷைின் னடிில் கூட்டுப்தஷட 
ஷனஷைத்ஷ ிஸ்ரிக்கும் னைரை 2009 
இஷன 35  ிஶெட அரெரங்ைர அநறித்ல் 
ர்த்ரணிில் னெனம் ந் என னேத் 
னரய்க்கும் ஈடு வைரடுக்ை கூடி ஷைில் 
றர்ரிக்ைப்தட்டது. 

தரதுைரப்ன ஶெஷைள் திரணி றஷன 
இனங்ஷைின் னப்தஷட திரிவுைபிணதும் 
ஶம்தடுத்ப்தட்ட உர்ந் றஷனரகும் 
அன்தடி தரதுைரப்னச் திரணிஷ றறப்தது 
ஶன்ஷ  ங்ைற ஜணரறதற அர்ைஶப. 
அத்துடன் ஶஷக்ஶைற்ந ரறு   ரஷப்தஷடத் 
பதற, ரன்தஷடத் பதற, ைடற்தஷடத் பதற 
ஆைற னெரில் எனஷ அவ்வுர் றஷனக்கு 
ஶர்ந்வடுக்ைப்தடும் ஆன் திைரம் தரதுைரப்ன 
ஶெஷைள் திரணி ஆைறர் அஷச்ெறன் 
வெனரபரின் ஆஷப்தடி வெற்தடுல் 
ஶண்டும்.   

5.10.1  தரதுைரப்ன ஶெஷைள் திரணிின் 
வதரறுப்னக்ைள் தின்னரறு. 

1. தரதுைரப்ன  தஷடப்திரிிணனக்கு அர்ைபின் 
ிறனஷநைறக்ைஷ ைட்டஷப   இடுல், 
அற்ஷந ஶம்தடுத்ல் ஆைறணரகும் . 
அற்ஷந கூட்டுப்தஷடைபின் ன்ஷ ைனறஶ 
வெற்தடுத்ல் ஶண்டும்.  

2. தரதுைரப்ன தஷடைபின் னனணரய்வு 
திரிவுைறடன் எத்துஷப்ஶதரடு வெற்தடுல், 
தரதுைரப்ன தஷடைபின் டடிக்ஷைைபின் 
ஶதரதும், கூட்டுப்தஷடைபின் 
னன்ஶணற்நத்றற்ைரை றட்டறடல், அற்ஷந 
எத்துஷப்னடன் வெற்தடுத்ல் ஆைறண.  

3. வைரள்ஷைத் றட்டறடறக்ைஷ றறச்ெ வெனவு 
ைறடன் கூடி என னடத்றற்ைஷ 
தஷடிைள் ஶஷன றட்டங்ைள் ற்றும் 
ெறதரரிசு வெய்ப்தட்ட வு வெனவு 
றட்டங்ைறக்கு ற்த அஷ வ்ரறு 
என்றுதடுைறன்நண ன்தஷ தற்நற 
அநறவுஷைஷப ங்குல். 

4. ணிணின் தனம், உதைங்ைறடன் 
கூடிரறு தஷடப்தபத்துடன் கூடி 
ஶஷனத்றட்டங்ைள், வைரள்ஷைைறடன் 
தூத்றற்கு எத்துப் ஶதரகும் ன்தது தற்நற 
அநறவுஷைஷப ங்குல்.  

5. ஆனேம் ரித் தஷடிணரின் என்றுதட்ட 
திற்ெறைஷப ங்குற்ைரைவும் அற்ைரண 
வைரள்ஷை றட்டறடறக்கும் ஆ வெய்ல், 
ெரரண டடிக்ஷைைறக்ைரை தஷடிணஷ 
வபிரடுைபில் ஶெஷில் 
ஈடுதடுத்துற்ைரண வைரள்ஷை றட்டறடல்.  

6. றட்டறடப்தட்ட தரதுைரப்ன றட்டங்ைறக்ைஷ 
ெர்ைப ஶஷைஷப றட்டறட்டு றறஷ 
றட்டறடல்.  

5.10.2  epjpr; nryT Kd;Ndw;wk; 

வெனிணம் றப்தீடு   (&. ) வெனவுைள் (&.) னன்ஶணற்நம் (%) 

ீண்வடழுஞ் வெனிணம் 79,200,000.00 44,156,759.36 55.75 

மூலதேச் வெனிணம்  3,660,000.00 608,612.10 16.63 
nkhj;jk; 82,860,000.00 44,765,371.46 54.03 

5.10.2    றறுணத்றன் ஶர்ச்ெற  

5.10.2.1  ஶல் ினைைங்ைறடன் திற்ச்ெறக்ைறஷப/ திரிவு  
(1) இன 103-01-07-2401 ஶைரப்தில்  வெனவுத் றட்டத்றன் ைலழ் னப்தஷடைபின் தல்ஶறுதட்ட திற்ெறத் 

றட்டங்ைறக்ைரை னொதர 2,000,000.00 இவ்றைத்றற்கு ைறஷடத்துள்பது. 
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(2) தரதுைரப்ன ஶெஷைள் திரணி/ அத்றட்ெைர் 
அறனைத்றன் அனுெஷனேடன் எய்வு 
வதநினக்கும் இரணு ைடற்தஷட 
ிரணப்தஷட ிணனக்கு ஶஷனத்றநன்  
திற்ெற அறைர ெஷதின் னெனம் 
ஶஷனத்றநன் திற்ெறைள் ( 6 ரம்/ என 
னடம் )  திற்றுிப்தற்ைரை னல் ஆறு ர 
தடத்றட்டத்றற்கு சுரர் 187ஶதர் 2017-01-17 ம் 
றைறனேம் இண்டரம் 6 ர தடத்றட்டத்றற்ைரை 
சுரர் 175 ஶதர் 2017-07-10 ம்  றைறனேம் 
உள்ரங்ைப்தட்டணர் 

 (3) தரதுைரப்ன ஶெஷைள் திரணி/ அத்றட்ெைர் 
அறனைத்றன் அனுெஷனேடன் திரித்ரணி 
தூைத்றன் ற்தரட்டில் திரித்ரணி தரதுைரப்ன 
திற்ெறக்ைல்றரிின் உினேடன் னப்தஷட 32 

ஶதனக்கும் தரதுைரப்ன அஷச்ெறல் உள்ப இன 
அறைரரிைறக்கும் 2017-03-06 இனறனந்து 10ம் றைற 
ஷ MANAGING DEFENCE  INWIDER SECURITY 
CONTEXT (MDWSC) தரடவநறனேம், 29 னப்தஷட 
அறைரரிைறக்கு 2017-03-13 இனறனந்து 17றக்ைரது 
ஷ MILITARY LEGAL COURSE தரடவநறனேம் 

ெறணன் ைறரண்ட் ஶயரட்டனறல் ஷடவதற்நது. 

(4) தரதுைரப்னஶெஷைள் திரணி / அத்றட்ெைர் 
அறனைத்றன் அனுெஷனேடன் 
னப்தஷடைபின் 05 ெறஶஷ்ட 

உத்றஶரைத்ர்ைபின் ஆில் 4 Round of 
Pakistan – Srilanka Armed Forces Staff Talks 
தரைறஸ்ரன் இஸ்னரரதரத் இல் 2017-03-14 
இனறனந்து 16ம் றைற ஷ ஷடவதற்நது. 

(5) தரதுைரப்ன ஶெஷைள் திரணி அத்றட்ெைர்v  

அறனைத்றன் அனுெஷனேடன்  னப்தஷடத் 

பதறைள் 30 ஶதனக்கு இனங்ஷை அனுெக்ற ெஷத, 
இனங்ஷைில் இெர ஆனே 
திைடணம்வெய்னேம் ஶெற அறைர  ெஷத, உனை 
சுைரர றறுணம் ஆைறண இஷந்து Chemical, 
Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) First 
Responder ஶஷனத்றட்டம் 2017-05-15 இனறனந்து 
2017-05-19 ஷ வரக் யவுஸ் தஷட னைரம் 
ஶைட்ஶதரர் கூட்டத்றல் இடம்வதற்நது. அற்ைரை 
னொதர 143899.00 வெனவு வெய்ப்தட்டது.  

6) ஶற்கூநப்தட்ட அறனைத்றன் 
அனுெஷனேடன்  எய்வு வதநினக்கும் 
னப்தஷட அறைரரிைள் 151 ஶதனக்கு ஶடிட் தீரிஸ் 
றறுணத்றணர் ரங்ைற னச்ெக்ை ண்டி, 

ஶரட்டரர் ஷெக்ைறள் ஏட்டும் திற்ெற ஆைறண 
2017.06.13 இனறனந்து 2017.10.20 ஷ ஷட வதற்நது.. 

(7) தரதுைரப்னஶெஷ திரணி (அத்றட்ெைர்) 
அறனைத்றன் ஆனுெரஷனேடன் னப்தஷட 
அறைரரிைள் 60 ஶதனக்கு Computer Emergency Readiness 
Team (SL CERT) றறுணத்றணரல் 
ஶற்வைரள்பப்தட்ட Cyber Security தரடவநற வரக் 
யவுஸ் தஷட னைரறல் 2017-07-11 அன்று 0900 
ிினறனந்து1600 ிஷ ஷடவதற்நது. 
அற்ைரண வெனவு னொதர 23843.76 ஆகும். 
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(8) ஶற்கூநப்தட்ட அறனைத்றன் 
அனுெஷனேடன் 2017-12-04 இனறனந்து 2017-12-08 
ஷ சுிட்ெர்னரந்து Geneva Centre for Security Policy 
(GCSP)  றறுணத்றணரல் ஶற்வைரள்பப்தடும் 
இண்டரது தரடவநற ெம்தந்ரண Defence Attach 
Orientation Course கூட்டத்வரடர்தரடல் 
ஶற்கூநப்தட்ட அறனைத்றல் சுிட்ெர்னரந்து 
தரதுைரப்னக்ைல்றரிின் திற்ெறரபர்ைள் 
எனங்ைறஷப்தில்2017-07-21 அன்று ரட்ஷட 
வதற்நது. 

(9) தரதுைரப்னஶெஷ திரணி (அத்றட்ெைர்) 
அறனைத்றன் அனுெஷனேடன் 
இனங்ஷைின் அவரிக்ை தூதுரனத்றன் 
உினேடன் எழுங்கு வெய்ப்தட Programme on 
Sharing of Transitional Justice Processes By the Defence 
Institute of International Legal Studies (DILLS) றைழ்வு 2017-
08-17 அன்று னப்தஷட அறைரரிைள் 15 ஶதரின் 
ைனந்து வைரள்பறடன்  ஶரக் யவுஸ் தரடரய் 
னைரம் ஶைட்ஶதரர் கூட்டத்றல் ஷடவதற்நது. 
அற்ைரண வெனவு 21608.10 னொதரரகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.2.2  வெற்தரட்டு றட்டறடல் ைறஷப 

(1) ீர்வைரழும்ன  வதரிரஸ்தத்றரிில் வடங்கு 
ஶரரபர் வரஷை . அறைரித்துள்பணரல் 2017-
03-22 அன்நறனறனந்து னப்தஷட ரறர் 
குழுவரன்று ஶெஷிலீடுதடுத்ப்தட்டதுடன் 
வடங்கு  ஶரரபர் குஷநனேட்டும் அச்ஶெஷ 
ீடிக்ைப்தட்டது. 

(2) ீர்வைரழும்ன ஷத்றெரஷனில் ஶங்ைற 
ஶரரபர் குஷநனேட்டும் இரணு ஷத்ற 
திரிில்  இண்டு ரறர், ஆய்வு கூட அறைரரி 
எனர், ைடற்தஷட உத்றஶரைத்ர் 08 வதனம் 
ரத்ற ஶெஷில் ஈடுதடும் 07 ஶதனம்  வடங்கு 
ஶரரபர்ைள் குஷநனேட்டும் ஶெஷில் 
ஈடுதட்டணர். 

(3) றனஶைரஷன ரட்டத்றல் ஷடவதறும் 
அதிினத்ற டடிக்ஷைைபின் னடிில் 
சுரீண வரஷனைரட்ெற ஶெஷனேடன் இஷந்து 
2017-03-31 இனறனந்து 2017-04-02 ஷ ஶட்டு 
ஜணங்ைறடன் இஷந்து வெய்ப்தட வெய்றைள், 
றைழ்வுைஷப ரரிக்கும் ஶதரது ஶஷரண 
தஷடத்துஷநின் எத்துஷப்ஷத ல்ைறனேம் உி 
னரிந்ஷ குநறப்திடத்க்ைது. 

(4) தரதுைரப்ன அஷச்ெறணரல் எழுங்கு வெய்ப்தட்ட 
2017-03-11 அன்று ைரனறனைத்றடனறல் எழுங்கு 
வெய்ப்தட்ட  இந்ற இஷெ றைழ்ச்ெறய்க்ைரண 
தரதுைரப்ன டடிக்ஷைைறக்ைரை 

 ஷப்தஷட   04 
 ைடற்தஷட   04 
 ிரணப்தஷட   04  

ஆைற னஷநில் ஶெஷ ங்ைப்தட்டது 

 (5) இன னொதரயறணி றஷனம் ெரர்தரை 
டரத்ப்தட்ட இன்ணிஷெ றைழ்வுக்ைரை 2017-03-

24 ரவுன ஷரணத்றற்கு ஶதரலீெரர், 

இரணு வதரனறமரரின் உிைள் 
அபிக்ைப்தட்டது.  

(6) றனஶைரஷனில் 2017-03-28 இனறனந்து 2017-
04-01 ஷில் ஷடவதற்ந வரவுன்னந 
றைழ்வுக்ைரை வதரனறஸ் னற்றும் இரணு 

தரதுைரப்ன ங்ைப்தட்டது. 
(7) தரைன வதரனறஸ் திரிில் னதுனடத்றற்ைரை 

23/04/2017, 27/04/2017 ஆைற றணங்ைபில்  
இன்ணிஷெஷ  றைழ்வுைள் னென்று 
ஷடவதற்நது. அற்நறல் ைனந்து வைரண்ட 
க்ைபின் தரதுைரப்னக்ைரை னப்தஷடைபிணதும் 
வதரனறஸ் தரதுைரப்னம் ங்ைப்தட்டது. 

(8) வரல் வதரனள் ஆரய்ச்ெற டடிக்ஷைைள் 
டத்ப்தட்ட 2017.04.20, 2017.04.31 றணங்ைபில் 
ஆய்வு அறைரரிைறக்கு தரதுைரப்ன 
டடிக்ஷைைள் ஷப்தஷடிணரல் 
ங்ைப்தட்டண. 

(9) வத் FM ரவணரனறிணரல் ைந்பரய் 
அக்ஶதரற தரடெரஷனின் 
ிஷபரட்டங்ைறல் 22/04/2017 அன்று 
இடம்வதற்ந இன்ணிஷெ றைழ்ச்ெறக்கு வதரனறஸ் 
ற்றும் இரணு தரதுைரப்ன ங்ைப்தட்டது. 

(10) ஶன்ஷ ங்ைற  திர் ில்  ிக்ைற  
ெறங்ை அர்ைள் ஶற்வைரண்ட ஶறண 
ிரில் ைனந்து வைரண்ட ந்றரிைள், 
ரடரறன்ந உறுப்திணர்ைறக்கு தரதுைரப்ன 
டடிக்ஷைைறக்ைரை வதரனறஸ் ற்றும் 
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ஷப்தஷட வதரனறமரரின் தரதுைரப்ன 
ங்ைப்தட்டது. 

(11) அங்ைணீர்ைபரண தஷட ீர்ைபின் 
ெங்ைத்றணர் ெம்தபப்திச்ெஷணைறக்ைரை 
ீறில் ஆர்ப்தரட்டம் வெய் 2017.06.28 அன்று 
அற்நறணரல்  ற்தடும் ஶைடுைஷப ிர்க்கும் 
வதரனட்டு னப்தஷடைள் தரதுைரப்னக்ைரை  
தன்தடுத்ப்தட்டண. 

ரபிைரத்ஷ 
ஏய்வூற 

றஷக்ைபம் 

ஜணரறதற 
வெனைம் 

 

அனரி 
ரபிஷை 

ஷப்தஷட - 25 ஷப்தஷட- 

30 

ஷப்தஷட- 

20 

ைடற்தஷட  - 05 ைடற்தஷட- 10 ைடற்தஷட  -  5 

ிரணப்தஷட-05 ிரணப்தஷட
 - 10 

ிரணப்த  - 5 

  

(12)   ைரில் ிரதரரிைள் டத்ற இன்ணிஷெ 
றைழ்ச்ெற 2017.077.21 ஷடவதற்நது. அஷச்ெர் 
ரஜற ஶெணரத்ண, அங்கு தி அறறரணரர் 
அந்றைழ்வுக்ைரை. 

ஷப்தஷட   02  

ைடற்தஷட  02  

ிரணப்தஷட 02 

ங்ைப்தட்டது. 

 (13) இஶஶதரல் ை. வதர  (உர்ம்) ற்றும் 5 ம்  
 னனஷ தரிெறல் ஆைற தரீட்ஷெைள்  
னஷநஶ  2017/08/05 இனறனந்து 2017/09/03 ஷ 
ஷடவதற்நண. அற்ைரண ெைன தரதுைரப்னச் 
ஶெஷைறம் ங்ைப்தட்டண. 

(14) னப்தஷடைஷப தரதுைரப்ஶதரம் ினன் 
சுைறன அஷப்திணரல் ற்தடுத்ப்தட்ட 
ஆர்தரட்டங்ைறக்கு றரை அற்ஷநத் 
டுக்கும் வதரனட்டு ஷப்தஷட வதரனறஸ் 2 
திரிவுைறம், ( உத்றஶரைத்ர்ைள்) வதரனறஸ் 
திரிிணனம் தரதுைரப்னக்ைரை ங்ைப்தட்டண. 

(15) ைலழ்ைரணும் ட்ெறரல் தரறக்ைப்தட்ட 
க்ைறக்ைரை ண்ரீ் தவுெர் பங்ைள் 
ஶெஷ னப்தஷடைபரறம் 
ங்ைப்தட்டது.அஷ னஷநஶ  

ஷப்தஷட - ைறத்துஷந வற்கு -  06 தவுெர் 

ைடற்தஷட அம்தரந்ஶரட்ஷட      -  02 
தவுெர் அம்தனங்வைரஷட              -  02 
தவுெர் 

ிரணப்தஷட. அம்தரந்ஶரட்ஷட  -  03 தவுெர்  

(16) ைம்தயர ரட்டத்றல் குடிீர் திச்ெறஷணஷ 
ீர்க்கும் வதரனட்டு 2017/02/17 இனறனந்து இன 

ரங்ைள் ைடற்தஷடிணர் ண்ரீ் 02 தவுெர் 

ங்ைறணர். 

(17) அம்தத்ஶன ண்ரீ் சுத்றைரிப்ன 
றஷனத்றல் 2017/02/17 இனறனந்து 2017/03/29 
அன்று ஷ ட்ரன்ஸ்ஶதரர்ர் உஷடந்து 
ீர்ங்ைல் றன்று ிட்டரல்  

ஷப்தஷட   03  
ைடற்தஷட  01  
ிரணப்தஷட 01 

 (18) றடீர் அணர்த்ங்ைறக்குட்தட்ட க்ைறக்கு 
வபிரடுைபில் இனந்து ைறஷடத் 
வதரனட்ைஷப  எனவைரடத்ஷ 7ம் இனக்ை 
ைபஞ்ெறத்றனறனந்து றனஶைரஷன ஷ 
வைரண்டு வெல்ற்கு 2017/03/31 அன்று 
னப்தஷடிணனம் ெறில் தரதுைரப்ன 
அறனர்ைறம் உிணரர்ைள். றடீர் 
அணர்த்ங்ைறக்குட்தட்ட க்ைறக்கு 
வபிரடுைபில் இனந்து ைறஷடத் 
வதரனட்ைஷப  எனவைரடத்ஷ 7ம் இனக்ை 
ைபஞ்ெறத்றனறனந்து றனஶைரஷன ஷ 
வைரண்டு வெல்ற்கு 2017/03/31 அன்று 
னப்தஷடிணனம் ெறில் தரதுைரப்ன 

அறனர்ைறம் உிணரர்ைள். 

(19) நட்ெறிணரல் துன்தப்தடும் க்ைறக்கு 
உவும்ஶரக்ைறல் தரைறஸ்ரணில் இனந்து 
ைறஷடத் உிப் தண்டங்ைஷப 
எனவைரடத்ஷ 9ம் ைபஞ்ெறத்றனறனந்து 
அனுரனம் ஷ வைரண்டு வெல்ன 

னப்தஷடைறம் உிணரர்ைள். 
(20) னதுனடத்துக்ைரை ெ வர ெ றறுணம் னெனம் 

ிஶெட ெறஷை உவுப் வதரறைஷப 
வைரழும்ன க்ைனம் ைபஞ்ெறெரஷனினறனந்து 
னத்பம், வரணரைஷன, அனுரனம் ஆைற 
ரட்டங்ைறக்கு 2017/04/08 ம் றைற வைரண்டு 
வெல்ன னப்தஷடைறம் உிது. 

(21) ீத்வரட்டனல்ன குப்ஷத ஷன ஶடு 
ெரிந்தும் அங்குள்ப ைரறக்கு உவும் 
றஷனஷஷ றுெலஷக்ைவும் ரைணங்ைள் 
இந்ற சூத்றங்ைறடன் னப்தஷடைறம் 
உிண.   

(22) 2017/04/18 அன்று எனவைரடத்ஷ 09ம் 
ைபஞ்ெறத்றனறனந்து   அஆைற இடங்ைறக்கு 
அரிெறஷ (தரைறஸ்ரணிடம் ைறஷடத்) 
2017/04/20ம் றைற ஷ உவுத் 
றஷக்ைபத்றற்கு அனுப்த உி வெய்ல்.. 

(23) வரணரைஷன, குனரைஷன ஆைற  
ரட்டங்ைறக்கு 2017/05/19 இனந்து  2017/05/24 
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ஷ தரைறஸ்ரணிடம் ைறஷடத் அரிெறஷ 

வைரண்டு வெல்ன னப்தஷடைறம் உிண.   
(24) வடங்கு ஶரஷ ைட்டுப்தடுத்தும் னைரை 

2017/06/28 இனறனந்து இண்டு ரங்ைள் 
வரடர்ச்ெறரை ஶல் ரைரத்றல் 
ஶஷற்ந னஷநில் குப்ஷத ல்னர 
இடனம் ஶதரடும் க்ைஷப ஷைது வெய்ல், 
குப்ஷத கூபங்ைஷப துப்தவு வெய்ல் 
ஆைறண னப்தஷடைபிணரல் வெய்ப்தட்டண. 

(25) ட்ெறிணரல் இடர்ைறக்கு னைம் 
வைரடுத்துள்ப க்ைறக்கு உவும் ஷைில் 
எவ்வரன திஶெ வெனைத்றற்கும் 

எவ்வரன னப்தஷட அறைரரிஷ றறத்ல். 

5.10.2.3  ைடற்தஷட ற்றும் ிரணப்தஷட 
டடிக்ஷை ைறஷப/ திரிவு    

(1)  2017/01/01 இனறனந்து  2017/08/31 ஷ ரட்டில் 
ற்தட்ட ண்ெரிவு இற்ஷை அணர்த்ங்ைபில் 
ற்றும் ீிதத்து ஆைறஷ டக்குறடத்து  
னப்தஷடைறம் அற்நறல் உிண. 

(2) 2017/01/01 இனறனந்து  2017/08/31 ஷ ற்தட்ட 
வள்பப்வதனக்குைபின் ஶதரதும், 

சுறஶரடிைபின் உினேடன் னப்தஷடைறம் 
ல்னர ி ிதத்துைபிறம் உிண. 

(3) 2017/01/01 இனறனந்து  2017/08/31 ஷ ற்தட்ட 
வள்பப்வதனக்கு, ைரட்டுத்ீ தவுல் ஆைற 
ிதத்துைபிணரல் இடர் 
அணர்த்ங்ைறக்குட்தட்ட க்ைறக்கு உவுல், 
ிரணப்தஷடின் வயனறைரப்டர் னெனம் 
ீஷத்து உி வெய்ல் ஆைற 
உிைஷப அபித்ஷ.ලදී. 

(4) ரட்டில் ற்தட்ட இற்ஷை அணர்த்ங்ைபின் 
ஶதரது 2017/06/02 ம் றைற ரத்ஷநக்கு ைறவு 
வதௌெர்ைஷப ஷப்தஷடிணர்  ங்ைறஷ. 

(5)  2017/05/26 அன்று ரட்டில் ற்தட்ட றடீர் 
வள்பப்வதனக்கு இடங்ைறக்கு னப்தஷடைள் 
ெரர்தில் என அறைரரி 
றறக்ைப்தட்டினக்ைறநரர் 

(6) 2017/01/01 இனறனந்து 2017/08/31 ரரய் ஏட்டிைள் 
அற்ந ஶவு ிரணங்ைஷப ஏட்டுற்ைரை 
தரதுைரப்னச் ஶெஷைள் திரணி/ அத்றட்ெைர் 
அறனைத்றல் 536 ஶதர் ிண்ப்தித்து 
இனந்ரறம் அறல் 502 ஶதனக்கு அற்ைரண 
உரிம் ைறஷடத்து. 

  
(7) ஶெற வடங்கு எறப்ன றட்டத்றன் தடி 2017/01/01 இனறனந்து 2017/08/31 ஷினரண வுைள் தின்னரறு. 
 

 
னப்தஷடைைறம் ெறில் தரதுைரப்ன றஷக்ைபனம் 
என்று ஶெர்ந்து வெய் வடங்கு எறப்னத் றட்டம் 
2017/07/30 இனறனந்து 2017/08/31 ஷ 
 

 

 
னப்தஷடைறம் ெறில் தரதுைரப்ன றஷக்ைபனம் 
என்று ஶெர்ந்து வெய் வடங்கு எறப்னத் றட்டம் 
2017/01/01 இனறனந்து 2017/08/31 ஷ 
 

 
 

 
 
 
 
 
னப்தஷடைறம் ெறில் தரதுைரப்ன றஷக்ைபனம் 
ஶெர்ந்து வெற்தட்டஷ – 24597 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
னப்தஷடைறம் ெறில் தரதுைரப்ன றஷக்ைபனம் 
ஶெர்ந்து வெற்தட்டஷ – 116484 
 
 

வடங்கு எறப்னத் றட்டம் - ஜணரறதற அர்ைபரல் னன் 
ஷக்ைப்தட்டது 201707/30 இனறனந்து 2017/08/31 ஷ  

வடங்கு எறப்னத் றட்டம் - ஜணரறதற அர்ைபரல் 
னன் ஷக்ைப்தட்டது 201701/01 இனறனந்து 2017/08/31 
ஷ 

ஷப்தஷட 

ைடற்தஷட 

ிரணப்தஷட 

   ெறில் தரதுைரப்ன  
றஷக்ைபம் 

ஷப்தஷட 

ைடற்தஷட 

ிரணப்தஷட 

ெறில் தரதுைரப்ன 
றஷக்ைபம் 
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  ஶெரஷண டத்ற இடங்ைள்   
  ெறப்ன ஶனதல்ைள் எட்டி 
இடங்ைள்   ீற ிெரஷ வெய் இடங்ைள்    
  றனத்ம் வெய் இடங்ைள்   
  ைல் வைரடுத் இடங்ைள்  
  ீர்ப்ன டுத் இடங்ைள்   

 
 
 
 

ஶெரஷண டத்ற இடங்ைள்  652461 

 
 ஶெரஷண டத்ற 
இடங்ைள்   

 ெறப்ன ஶனதல்ைள் எட்டி  
 ீற ிெரஷ வெய்    
         இடங்ைள்    
 றனத்ம் வெய் இடங்ைள்   
 ைல் வைரடுத் இடங்ைள்  
 ீர்ப்ன டுத் இடங்ைள்   

 
 

ஶெரஷண டத்ற இடங்ைள்  1687012 

(08) 2017 ஜழன், ஜழஷன, ரங்ைபில் வடங்கு 
ஶரய் றைவும் றஷடந்ன் ைரரை 
ைல்ி அஷச்ெறன் ஶண்டுஶைரறக்ைறங்ை 
தரதுைரப்ன அஷச்ெறன் அனுறனேடன் 
னப்தஷடைறம் ெறில் தரதுைரப்ன 
தஷடைறடன் வடங்கு எறப்ன றட்டம் 
வெற்தடுத்ப்தட்டது. 

 (09) 2017 ஏைஸ்ட் ரத்றல் ைவதர உர்ம் 
ற்றும் னனஷப்தரிெறல் தரீட்ஷெக்ைரை 
அப்தரீட்ஷெ டந் தரடெரஷனைபில் ிஶெட 

வடங்கு எறப்னத் றட்டம் 
வெற்தடுத்ப்தட்டது. 

(10) வைரழும்ன ரை ெஷத ல்ஷனக் குட்தட்ட 
(ஶரஷ, ட்டக்குபி, ைரத், 
ைறரண்ட்தரஸ், வதரல்ன, வட்டவைரட, 
ரபிைரைந், ரஶயன்திட்ட) ஆைற 
இடங்ைபில்   வடங்கு எறப்னத் றட்டம் 
வெற்தடுத்ப்தட்டது. 

 

 Vk;.x.vr; gpuNjrk; tyak;  njhlf;f
g;gl;l 
Neuk; 

ஷப்த
ஷட 

ைடற்தஷட nkhj;jk; 

n
f
hO

k
;G
 
k
h 
e
f
h; 

kl;lFyp   
 
 
 

0900 

200  200 

k`htj;j  200 15 215 

Nkhju  200  200 

fpNud; gh];  200  200 

nghuy;y/njkl;lnfhl  200  200 

fPUyg;gd/ ghkz;fil  200  200 

khypfhtj;j 
gQ;rpf;fhtj;j 

khypfhtj;j/gQ;rpfhtj;j  
 
 

0845 

206  206 

khypfhtj;j/FUe;Jtj;j khypfhtj;j/FUe;Jtj;j 233  233 

ehuhaz;gpl/jpk;gphpf];aha ehuhad;gpl 
/jpk;gphpf]aha/fpuyg;gid 

205  205 

nkhj;jk;  1844 15 1859 

 

(11) 2017 ப்ல் ரத்றனறனந்து  ஜழன் ஷக்கும் 
தரந்துஷந, ரிஷன, ரத்ஷந, 
னங்ைஷ, ஷத்றெரஷனைள் வடங்கு 
ஶரரபர்ைபிணரல் றம்தி றந்றன் 
ைரத்ரல் அங்கு ஶஷன வெய்னேம் 
ஊறர்ைறக்கு உவும் னைரை 
னப்தஷடைறடன் ெறில் தரதுைரப்ன தஷட 
ீர்ைறம் இஷந்து ஶெஷரற்நறதுடன் 
ைட்டில்ைள் வத்ஷைள், கூடரங்ைள் 
ஆைறணவும் ங்ைப்தட்டு 
உிபிக்ைப்தட்டது 

(12) வடங்கு எறப்னத் றட்டத்றற்கு 
ஶஷக்ஶைற்நரறு உி வெய்னேம் 

ஷைில் தரதுைரப்ன ஶெஷைள் திரணி 
அத்றட்ெைர் அறனைம் னன்ஶணற்தரட்டில் 
வடங்கு எறப்ன டடிக்ஷைைள் தற்நற 
திற்ெறப் தரடவநற  என்று எழுங்கு 
வெய்ப்தட்டு அற்ைரை 2017/07/08 ம் றைற 
கூட்டம் என்று கூட்டப்தட்டது. அன்தடி 
2017/07/11 ம் றைற ஷப்தஷட 200, ைடற்தஷட 
100, ிரணப்தஷட ஆைற னஷநில் திற்ெற 
அபிக்ைப்தட்டது. இண்டரம் திற்ெற 
னஷநில் 2017/08/01 றைற ஷப்தஷட 100, 
ைடற்தஷட 50, ிரணப்தஷட 50 ிணர் 
திற்றுிக்ைப்தட்டணர். னென்நரது 
னஷநரை 2017/08/24 ம் றைற ஷப்தஷட 100, 
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ைடற்தஷட 50, ிரணப்தஷட 50 ிணர் 
திற்றுிக்ைப்தட்டணர் 

(13) ரங்ைஶப வரடங்குஶரம் வடங்ஷை 
எறப்ஶதரம்  ஶெற டடிக்ஷைக்கு 
உவுஶரம் ஆைற ஶகு ஜணரறதற 
அர்ைபின்  ைனத்துக்ைஷரை 
இனங்ஷைில் ெைன இடங்ைபிறம் வடங்கு 
எறப்ன றைழ்வு என்று 2017/07/15 ம் றைற ரடு 
னழுதும் வெற்தடுத்ப்தட்டது. 
அவ்வரறப்ன திைறக்கு உவுற்ைரை 
தரஷடிணஷனேம் அற்ைரை 
ஊடைங்ைறக்ைரண உிைஷபனேம் தரதுைரப்ன 
திரணி அத்றட்ெைர் ைரரிரனம் 
ங்ைறது. இறல் இண்டரம் றைழ்வு 
2017/07/21 அன்று எழுங்கு வெய்ப்தட்டு 
வெற்தடுத்ப்தட்டது. 

(14) இனங்ஷைஷ சுற்நறனேள்ப ைடற்தப்தில் உள்ப 
ைடல் னஷனனைட்டி திரிைஷப ைணித்ல், 
ைடறக்கு அடிில் தடவடுத்ல், ிஞ்ஞரண 
ரீறரை தரீட்ச்ெறத்ல், ைடல் ீரில் 
ிஷபரட்டுக்ைள்  ஆைறண வெய்ிக்கும் 
னஷநரை அற் ஶைற்த வைரள்ஷை னஷநஷ 
றர்ரிக்கும் வதரனட்டு அவ் 
ஶஷனத்றட்டங்ைறடன் ெம்தந்ப் தட்ட 
அறனைங்ைறடன் இப் தரதுைரப்ன ஶெஷ 
அத்றட்ெைர் அறனைத்றல் தன டஷைள் 
கூட்டங்ைள் ஷட வதற்நண. அக் கூட்டத்றன் 
னடிில் அற்ைரண அநறக்ஷை 
டடிக்ஷைைஷப டுக்கும் திைறக்ைரை 
தரதுைரப்ன அஷச்சுக்கு அனுப்தப் தட்டுள்பது. 

 (15) ஶல் ரைரம் ற்றும் ஷண 
திஶெங்ைபில்  றர்ரிக்ைப்தடும் ரடிக் 
ைட்டிடங்ைஷப தற்நற ஆய்வு வெய்ற்ைரண 
ிண்ப்தங்ைஷப  தரதுைரப்ன அஷச்ெறற்கு 
அனுப்தின் தின், அக்ைட்டடங்ைபின் 
உரிஷரபர்தற்நற சு ிதங்ைஷப 
அநறந்து ீபரய்வு வெய்து 
அநறக்ஷைெர்திப்தற்ைரண 
அவ்ிண்ப்தங்ைள் க்கு அனுப்தி 
ஷக்ைப்தடும். ரம் னப்தஷடைபின்  
உினேடன் அற்ஷந ீபரய்வு வெய்து 
அநறக்ஷைைஷப தரதுைரப்ன அஷச்ெறற்கு 
ெர்ப்திப்ஶதரம். 

5.10.2.4   என்று தடும் ைறஷப / ற்தரட்டுக்கு குரம் 

1. 2017 வதப்ரி ரம் 4 ம் றைற வகு 
ிரிஷெனேடன் னப்தஷடைள், வதரனறஸ், ெறில் 
தரதுைரப்ன றஷக்ைபம், ஶெற ரர் 
தஷடனேடன் இஷந்து வைரண்டரடப்தட்ட 
ஶெற சுந்ற ிரவுக்ைரண ற்தரடுைஷப 
து ஷம் ன்கு றஷநஶற்நறது.   

2. 2017/05/19 அன்று ஶகு ஜணரறதற, வைௌ 
தி ந்றரி அர்ைபின் ஷனஷில் 
உிர் ீத் ஶெற தஷட ீர்ைபது 
ஞரதைரர்த் ஷதம் தத்னல்ஷன தஷட 
ீர்ைபின் ெரறக்ைண்ஷில் ஷடவதற்நது. 

3. உிர் ீத் தஷட ீர்ைபது ஞரதைரர்த்ம் 
ெம்தந்ரண ைஷன றைழ்வு எனஷப்தரடும் 
னேத் ெக்றனேம் 2017/06/14 ம் றைற சுந்ற 
ெதுக்ைத்றல் ஷடவதற்நது. இற்ைரண 
ற்தரடுைள் ம்ரல் னன்வணடுக்ைப்தட்டண. 

4. னப்தஷட டீ்டுத்றட்டரண ஜனில் 
வெல்ந்ர் எனரல் றர்ரிக்ைப்தடும் 
ினெர ஸ்தூத றர்ர ஶஷனைறக்கு 
ரம் னப்தஷடைபின் உிபித்ஶரம்.  

5. தரதுைரப்ன அஷச்ெறன் அனுறனேடன் 
னப்தஷடைறம் ெறில் தரதுைரப்ன றஷக்ைப 
அனுெஷனேடன் ைலழ்ைரணும் 
ஶஷனத்றட்டங்ைஷப ரம் 
ஷடனஷநப்தடுத்றஶணரம்.  

அ.  க்ைற ரடுைள் ெஷதின் அனுெஷனேடன் 
ற்தரடு வெய்ப்தட்ட ெர்ஶெ வெரக் 
உற்ெம் னப்தஷடைபின் உினேடன் உற்ெ 
வெரனொதனடன் ம்ரல் டத்ப்தட்டது. 

ஆ.  அதரனத்றல் 2017/07/29 ம் றைற டத்ப்தட்ட 
ல்னறஷைப் ன னஷெ (84000 னக்ைள் னஷெ 
வெய்து) க்கு னப்தஷடைள் ற்றும் ெறில் 
தரதுைரப்ன தஷடைள் ற்தரட்டரபர்ைபரை 
உி னரிந்ஷ.  

இ. திரண ப தரடெரஷனைள் எழுங்குதடுத்தும் 
ைண்ைரட்ெறைபின் ஶதரது னப்தஷடைபின் 
ஶஷன  ைண்ைரட்ெற ெரஷணைறம் 
ைரட்ெறப்தடுத்ல். 

ஈ. அத்தும் அஷடந் னனறத்  அத்துனத் 
னனற அர்ைபின் 24 து ஞரதைரர்த் 
றறஷ னன்ணிட்டு 2017/04/29 அன்று  னனறத்  
அத்துனத் னனற ஞரதைரர்த் வெற்தரட்டுக் 
குழுிணர் வெற்தடுத்ற இத் ரண 
றைழ்வுக்கு னப்தஷட உினேடன் கூடி 
வெற்தரட்டு உிைஷப 
வதற்றுக்வைரடுத்ஶரம். 

உ. அத்தும் அஷடந்  இனங்ஷை அன 
ைரெங்ை ெஷதின் வுஶபண ஞரணஸீ் 
ைரரக்ை ஶரின் இறுறக் ைறரிஷைள் 
2017/04/06 அன்று சுந்ற ெதுக்ைத்றல் 
டத்துற்கு னப்தஷடைள் அபப்தரி 
ஶெஷைள் ங்ைறண. 

ஊ.  2017/04/01 அன்று வைரழும்ன த்ணரபி 
ித்றரனத்றல் ஷடவதற்ந உனை ெறறுர் 
றண றைழ் ஷ னன்ணிட்டு டத்ற 
ிரவுக்கு னப்தஷடைள் து ஶெஷஷ 
ங்ை  ரம் டுறஷனரை வெற்தட்ஶடரம். 
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. ெறவணரபிதர ஷனில் உள்ப ைீரஷின் 
ஶர்ைறக்கு இனப்திடம், ிைரஷ ண்டதம் 
ஆைறண னப்தஷடைபின் உினேடன் 
றர்ரிக்ைப்தட்டது. 

 ஜணரறதற க்ைள் ஶெஷ ஶெற ஷடனஷந 
றட்டத்றற்ைரண னப்தஷடைபின் குழு என்று 
றறக்ைப்தட்டது   

எ..  20/03/2017 அன்று அற ஶகு ஜணரறதற 
அர்ைபின் ஶெற ினதுைள் ங்கும் 
ஷதத்றற்கு   னப்தஷடைபின் உிஷ 
ல்குல். 

ஏ 1818 ஊ வல்னஸ்ம ிடுஷன ெரின் 
வதரது அத்துஷடந் ிடுஷன 
ீர்ைஷப ஞரதைரர்த்ம் வெய்னேம் ிரவுக்கு 
(2017/03/001) னப்தஷடைறம் ஶெஷைள் 
ங்ைறஷ.   

ஏப. ைறரிெறன தடத்றன் ஶஷனைறக்ைரை 
2017/04/19 அன்நறனறனந்து2017/06/ ஷக்கும் 
னப்தஷடைஷபனேம்  இஷத்து 
வெற்தடுத்றஷ. 

ை.  201/7/04/09 அன்று தரதுைரப்ன இரஜரங்ை 
அஷச்ெர் அர்ைபின்  ஷனஷில் 
ஷடவதற்ந ிஜ ெறத்றஷ - தக்ய 
உற்ெத்றல் னப்தஷடைபின் ஶெஷைஷப 
ங்ைல். 

ைர. 2017/06/04 இனங்ஷை னத்து ெஷதின் 
ஆவுடன் இடம்வதற்ந Health Run And Walk   
இற்ைரை னப்தஷடைஷப இஷத்து 
வெற்தடுத்றஷ. 

ைற.  ெைன ரட்டு க்ைறக்கு ஆெறர்ரத்றற்ைரை 
வெற்தட்ட ெயஸ்ரறக்ை ஶர்ைபரல் 
ஏப்தட்ட திரித் வெற்தரடுைறக்ைரை 
னப்தஷடைஷப இஷத்து வெற்தடுத்றஷ. 

 (6) தரதுைரப்ன அஷச்ெறன் அனுறனேடன் 
தல்ஶறு இடங்ைறக்கு னைம் வைரடுத் 
க்ைறக்ைரை னப்தஷடைறம் உி 
னரிற்ைரை டடிக்ஷைைஷப 
வெற்தடுத்றஷ. 

அ. ஶைைரஷன அரக்ைரில் ற்தட்ட 
ண்ெரிில் தின்ணர் தரறக்ைப்தட்ட க்ைற 
ைரை உிரை வெற்தட்டஷ, ற்தரடுைள் 
னரிந்ஷ.   

ஆ. ீவரடனல்ஷன குப்ஷத ஶடு ெரிந் 
அணர்த்த்றல் இனந்து க்ைஷப ைரப்தரற்நற 
டீுைள் அஷத்துக் வைரடுத்து. அற்ைரண 
ஶென், றன் இஷப்தரபர், ச்ென் 
ஆைறஶரஷ ஶஷனக்ைர்த்ற உி 
னரிந்ஷ.. 

இ தனத் ஷ ைரரை அம்தரந்ஶரட்ஷட 
ரட்டத்றல் ஶெஷடந் தரனம் 
ஷப்தஷடிணரல் அஷக்ைப்தட்டது. 

ஈ. உரஏர றட்டத்றல் ற்தட்ட ைெறிணரல் 
ற்தட்ட அறவுைஷப ெலர்வெய்னேம் னைரை 
ஷப்தஷட ற்றும் ெறில் தரதுைரப்ன 
றஷக்ைப ீர்ைபின் உினேடன் 
வெற்தட்டஷ.  

(7) 2011 ம் ஆண்டு தரதுைரப்ன அஷச்ெறன் 
அனுெஷனேடன் னப்தஷடிணது 
வரல்வதரனள் றஷனம் அஷப்தற்ைரை 
ஶயரரை றரை ைறர ஶெஷரபர் 
திரிில் 10 க்ைர் றனத்ஷ எழுங்கு வெய்து 
அற்ைரண ற்தரடுைள் னரிந்ஷ. 

(8) வபிரட்டு தினைர்ைள், அெ ினந்றணர்ைள் 
ஶற்நல் ற்தரடுைள் வெய்ல் 

அ. இந்ற தூதுரனத்றன் தரதுைரப்ன ஆஶனரெைர் 
ைப்டன் அஶெரக் ரவ் ற்றும் தரதுைரப்ன திரண 
அத்றட்ெைனக்குரண கூட்டம். 2017/02/13 அன்று 
ஷடவதற்நது.  

 
 

ஆ. தரைறஸ்ரன் தரதுைரப்ன ைல்றரிின் 
ிரிவுஷரபர் வைரவரஶரர் ரயறத் 
வெரஷயல் ரவ் அர்ைள் ற்றும் தரதுைரப்ன 
திரண அத்றட்ெைனக்குரண கூட்டம். 2017/04/25 
அன்று ஷடவதற்நது.  

இ. தரைறஸ்ரணின் இனங்ஷை தூதுர் ஶஜர் 
வஜணல் (எய்வு றஷன) ெிட் ைலல் யளஷென் 
அர்ைள் ற்றும் தரதுைரப்ன திரண 
அத்றட்ெைனக்குரண கூட்டம். 2017/05/05 அன்று 
ஷடவதற்நது.  

ஈ. தரைறஸ்ரன் ைடற்தஷட வெற்தரட்டுக்கு 
குரறன் ஷனர் அத்றல் னைட் 
ெரைரவுல்னரஹ் NI(M)   அர்ைள் ற்றும் ற்றும் 
தரதுைரப்ன திரண அத்றட்ெைனக்குரண 
கூட்டம். 2017/06/12 அன்று ஷடவதற்நது.  

உ. அவரிக்ைர தரதுைரப்ன ஆஶனரெைர் வனப்டிணன்ட் 
ைர்ணல் வநரஶதட் வரக்ஸ் ஶநரஸ் அர்ைள் 
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ற்றும் தரதுைரப்ன திரண 
அத்றட்ெைனக்குரண கூட்டம். 2017/07/12 அன்று 
ஷடவதற்நது.  

ஊ. சுிட்ெர்னரந்து தூதுர் வயய்ன்ஸ் ரக்ைர் 
வவற்கூர்ன் அர்ைள் ற்றும் தரதுைரப்ன 
திரண அத்றட்ெைனக்குரண கூட்டம். 2017/07/21 
அன்று ஷடவதற்நது.  

. அவரிக்ைர தரதுைரப்ன தஷடத்துஷந ைல்றரி 
வனப்டிவணன்ட் டக்னஸ் யஸீ் அர்ைறம் 
தரதுைரப்ன திரண அத்றட்ெைனக்குரண 
கூட்டம். 2017/07/26 அன்று ஷடவதற்நது.  

. திரித்ரணிரிணதும், அன்  ட 
ீதைற்தத்றணதும் தூதுர் ஶஜம்ஸ் ஶடரரிஸ் 
அர்ைறம் தரதுைரப்ன திரண 
அத்றட்ெைனக்குரண கூட்டம். 2017/07/28 அன்று 
ஷடவதற்நது.  

. தரைறஸ்ரணின் இனங்ஷை தூதுனர னற  
தரதுைரப்ன ஆஶனரெைர் ெஜறத் அனற அர்ைறம் 
தரதுைரப்ன திரண அத்றட்ெைனக்குரண 
கூட்டம். 2017/08/02 அன்று ஷடவதற்நது. 

எ. தரைறஸ்ரன் ஶெற தரதுைரப்ன ைல்றரிின் 
ைல்ி ஆய்வுப் திரிின் ிரிவுஷரபர் ஶஜர் 
வஜணல் னயம்ட் ெரம்ரஸ் ெரனறக் 
அர்ைறம் தரதுைரப்ன திரண 
அத்றட்ெைனக்குரண கூட்டம். 2017/08/02 அன்று 
ஷடவதற்நது.  

ஏ . தங்ைபரஶஷ் தூதுர் ரிரஸ் யறடில்னர 
அர்ைறம் தரதுைரப்ன திரண 
அத்றட்ெைனக்குரண கூட்டம். 2017/08/10 அன்று 
ஷடவதற்நது.  

எப. இந்ற வன் தகுற ைட்டஷப 
அறைரரி வனப்டிணன்ட் வஜணல் யரரிஸ் 
அர்ைறம் தரதுைரப்ன திரண 
அத்றட்ெைனக்குரண கூட்டம். 2017/08/17 
அன்று ஷடவதற்நது.  

ை. உக்ஶன் திற தூதுர் ைர்ணல் எவனஹ் 
யனக் அர்ைறம் தரதுைரப்ன திரண 
அத்றட்ெைனக்குரண கூட்டம். 2017/08/31 
அன்று ஷடவதற்நது.  

ைர. USARPAC திரணி ஶஜர் வஜணல் ஶரதல் 
ற்றும் அவரிக்ைர தூதுரன 
தரதுைரப்ன ஆஶனரெைர் வனப்டிணன்ட் 
ைர்ணல் டக்னட் வயஸ் ற்றும் தரதுைரப்ன 
திரண அத்றட்ெைனக்குரண கூட்டம். 
2017/08/31 அன்று ஷடவதற்நது 

(8) ைலழ் ைரணும் ஶஷனத்றட்டங்ைள் 
னப்தஷடைபின்  உினேடன் 
வெற்தடுத்ப்தட்டு அற்நறற்ைரண 
அனுறஷ வதந தரதுைரப்ன அஷச்ெறடம் 
ெர்ப்திக்ைப்தட்டுள்பது 

அ. ரஜட்ட ஶர ஜணரறதற 
வெற்றட்டம் திதிஶழு வதரனன்ணறுஷ 
ரட்ட அதிினத்ற றட்டம் ஆைறஷ 
இஷந்து எய்வு வதற்ந 
இரணுத்றணரின் ெறஷன என்ஷந 
றர்ரிப்தற்ைரண அனுறஷ 
தரதுைரப்ன அஷச்ெறடம் ஶைரரிது. 

ஆ. 1989 னல் 2006 ஷரண 
ைரனப்தகுறில் 12 னட ஶெஷ 
ஶெஷக்கு னன்ணரல் எய்வு வதற்ந 
அங்ைணீர்ைபரண தரதுைரப்ன 
தஷடிணனக்கு 12 னடம் னர்த்றரகும் 
றணத்துக்கு உரித்ரகும் 
ெம்தபத்றற்ைஷ ஏய்வூறத்ஷ 
வதற்றுத் னரறு ிஞ்ஞரதணம் என்ஷந 
தரதுைரப்ன அஷச்ெறடம்  
ெர்ப்தித்துள்ஶபரம்   

 (9) ிஶெட தரடவநறைறக்ைரை வபிரட்டு 
வெல்றம் தஷடிணனக்கு எத்துஷப்ன 
ல்குற்கு தரைறஸ்ரன் ஶெற தரதுைரப்ன 
தல்ைஷன ைைத்றனறனந்து ந் 17 
அங்ைத்ர்ைள் இவ்றைத்றற்கு னஷை 

ந்ணர். 

5.10.3   றர்தரர்ப்னைறம், ெரல்ைறம் 

1. ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட ைட்டிடத் வரகுறினுள்  
வெற்தடுல் ற்றும் தினரிதர்ைறக்ைரண 
ங்குறட ெற இன்ஷ. 

2. தண்டரரை ெர்ஶெ ரரட்டு 
ண்டதத்றல் ஷடவதறும்  ிரக்ைள்/ 
ைனத்ங்குைறக்கு னஷை னம் வபிரட்டு/ 
உள்ரட்டு தஷட அறைரரிைள் னஷை னம் 
வதரது அர்ைறக்கு ெறங்ைறக்கு னைம் 
வைரடுக்ை ஶண்டினேள்பஷ. 

5.10.4   றர்ைரன றர்தரர்ப்னைள்  
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1. ஷனஷத்து ஶஷனத்றட்டங்ைஷப 
னப்தஷடைபின் உினேடன் ஆம்தித்ல். 

2. தின்னம் திற்ெற றட்டங்ைஷப 
ஆம்தித்ல்   

அ.. Srilanka Cyber Security றட்டத்றற்ைரை 40 
னப்தஷட ீர்ைஷப ஶர்ந்வடுத்து 
ஆம்தித்ல் 

ஆ னப்தஷட  வதண்ைள் 30 ஶதனக்கு 
தரடவநறத திற்ெற ஊர்த் றட்டம் 
என்ஷந ஆம்தித்ல். 

இ. இடர்  னைரஷத்து தரட வநற 
என்ஷந (சுைரர வநறப்தடுத்துல் 
உட்தட) னப்தஷடிணர் 50 ஶதனக்கு 
ங்குல். 

ஈ. னட இறுறில் Orientation Module for 

New Defence Attaches and Civil Servants 

Involved in International Relations னும் 
றைழ்ஷ வெற்தடுத்ல். 

3. ஶெற/ அெ ெரர்தரண ிரக்ைள், 

ைனத்ங்கு ைபின் வதரது ஶஷரண 
ிடங்ைபில் எத்துஷப்ன ல்குல். 

4. தரதுைரப்ன அஷச்ெறன் அனுெஷனேடன்  
ெறில் தரதுைரப்ன டடிக்ஷைைஷப 

ஸ்ரதித்து ெரரணத்ஷ ஶதணுற்கு 
ஆ வெய்ல். 

5. ஶஷன றறுத்ங்ைள், ற்றும் அெ 
றஷனஷைபின் ஶதரது ஶஷரண 
ஆட்தனத்ஷ ஶஷரண இடங்ைறக்கு 
ங்ைல். 

6. ஶெற தரதுைரப்ன வரல்வதரனள் 
றஷனத்ஷ னன்ணடிரை டத்றச் 
வெல்னல். 

7. வபிரட்டு தினைர்ைள், தூதுர்ைள், 
ற்றும் வபிரட்டு தஷட பதறைள் 
இனங்ஷைக்கு னஷை னம் ஶதரது 
அர்ைறடன் எத்துஷத்ல். 

8. ஶெற அணர்த்ங்ைபின் ஶதரது 
அற்ஶைற்நரறு றட்டங்ைஷப குத்ல். 

9. வபி ரடுைறடன் இரணு 
வெற்தரடுைஷப எத்துஷப்னடன் 
வெற்தடுத்ல். 

10. ஶெற வடங்கு எறப்ன றட்டத்ஷ 
னப்தஷடைறடன் ஶெர்ந்து எழுங்கு தடுத்ல்.
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5.11.1 ைடஷப் வதரறுப்னைள் 

(1) இராணுவ இகைப்பு  

fhupahyaj;jpw;F chpj;jhd 
tplaq;fspd; nghUg;Gf;F mika 
tpla nghUg;Gf;fis epiwNtw;Wjy;. 

(2) ghJfhg;G mikr;rh;>ghJfhg;G 
nrashyh; vLf;Fk; jPh;khdq;fis 
,uhZtk; kw;Wk; tpkhdg;gil> 
flw;gilf;F mwptpj;jy; kw;Wk; 
xUq;fpizg;G nra;jy; kw;Wk; mur 
kw;Wk; Vida epWtdq;fs; 
xj;Jiog;Gld; nraw;gLjy; kw;Wk; 
mikr;rpd; Nehf;fj;jpid 
miltjw;fhf nrayhw;Wjy;. 

(3) murhq;f kw;Wk; ghJfhg;G mikr;rpdhy; ntspaplg;gLk; nfhs;if KbTfis 
eilKiwg;gLj;jy; kw;Wk; 
Nkw;ghh;it nra;jy;. 

5.11.2 nghWg;Gk; kw;Wk; filikfs; 

(1) Kg;gil epfo;T Vw;ghLfis 
xUq;fpizj;jy; kw;Wk; ,jw;F 
Njitahd topfhl;ly; kw;Wk; 
mDkjp ngw;W nfhLj;jy; 

(2) mur epfo;TfSf;f xj;Jiog;G 
toq;FtJld; mtw;wpid 
xUq;fpizf;Fk; nraw;ghLfis 
Nkw;nfhs;sy;. kuz epfo;Tfis 
xUq;fpizj;jy; (State Funeral)  

(3) ntsp ehl;L gpuKfh;fs; 

,uh[je;jpupfs; kw;Wk; Kg;gil cah; mjpfhhpfspd;    விஜய்ததின் னபாது உதவி 

வழங்குதலும் ஒருங்ைிகைப்பு கசய்தலும் (mur jiyth;fspd; ,yq;if tp[ak; 
rk;ge;jkhf ntspehl;L mYty;fs; mikr;rpy; Kjw;fl;l fye;Jiwahly; epfOk;. mq;F 
vLf;fg;gLk; jPh;khdq;fSf;F Vw;g Nritfis jahhpj;J toq;fs;) 

(4)  Kg;gilapdhpd; ntt;NtW NjitfSf;fhf mt; mt; mikr;R kw;Wk; epWtdq;fSf;F 
njhlh;gpy; flik Nkw; nfhz;L ,e;j Njitfis epiwNtw;wp nfhLf;f eltbf;if Nkw; 
nfhs;sy;. 

(5) gy;NtW mikr;Rf;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fs;> epWtdq;fspd; NjitfSf;fhf  
Kg;gilapdhpd; epGzj;Jtk; kw;Wk;  tsq;fis gaz;gLj;jypd; mt;thuhd  
cjtpfis toq;f xUq;fpizg;G nra;jy;. (gapw;rp nraw;ghLfs;>jq;Fkpl trjp >gy;NtW 
cgfuzq;fis ngw;Wf;nfhLj;jy;) 

(6)  ,yq;if cah; ];jhdpfh; mYtyfq;fspy; Nritapy; ,izf;fg;gl;Ls;s ntspehl;L  
ghJfhg;G MNyhridahsh;> xUq;fpizg;ghsh;fs; (ehLfs; 11mq;fj;Jtk; tfpf;fk; 
tifapy;  15 NgUf;F kl;Lk;) cld; ,uhZt nfhil nraw;jpl;lk; ,t; mikr;rpy; 
%d;W khjq;fSf;F ,lk; ngwy;> Njrpa kw;Wk; rh;tNjr ehLfspy; jq;fpapUf;f 
ghJfhg;G MNyhridahsh; kw;Wk; xUq;fpizg;ghsh; tUlj;jpw;F xU Kiw 
nrashyhpd; jiyikapd; re;jpg;G epfo;j;Jjy;. 
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(7)  ,uhZt Kfhk; mw;Wk; ,uhZt FOk epWtdq;fSf;F tp[ak; nra;Ak; ntspehl;L kw;Wk; 
cs;ehl;bdUf;F mDkjp toq;fs; . kw;Wk; rpNu\;l mjpfhhpfis re;jpj;jy; kw;Wk; 
fye;JiuahlYf;fhf ghJfhg;G nrashyhpd; topf;fl;lYf;F mika mDjp mspj;jy;. 

(8)  ghJfhg;g gpujhdp> Kg;gil jsgjpfs;> rpNu\;l mjpfhhpfspd; gy;NtW epfo;r;rpf;fSf;fhf 
gq;Fgw;WjYf;fhd mDkjpia ngw;Wf;nfhLj;jy; kw;Wk; Kg;gil mjpfhhpfspd; ,uhZt epfo;T 
my;yhj epfo;TfSf;F gpujhd mjpjpahf gq;F gw;Wk; NghJk; kw;Wk; mt; epfo;r;rpapy; 
gpujpepjpj;Jt gLj;Jk; tifapy; rPUilAld; gq;F gw;Wtjw;fhf mt; Nrit NfhUk; NghJ 
mDkjp toq;fs;. 

(9)  mikr;rpy; ,lk; ngUk; ,uhZt $l;lk;>fye;jiuahly;>nrhw;nghop vd;gtw;iw Vw;ghl nra;jy; 
kw;Wk; midj;J fye;Jiuahly;> $l;lq;fSf;fhf gq;F gw;WNthUf;F cgrhpg;G toq;Ftij 
Vw;ghL nra;jy; 

(10)  ntsp ehl;L mYty;fs; mikr;rpdhy; 
Nfhug;gLk; Nfhhpf;fiff;F Vw;g 
Fwpg;gpl;l Neu ml;ltizf;F 
gpuahzk; Nkw; nfhs;shj ntspehl;L 
fg;gy;fs; kw;Wk; tpkhdq;fsf;fhf 
,uh[je;jpu tpLg;G ngw;Wf;nfhLj;jy; 
(Diplomitic Clearance)  

(11)  ghJfhg;G gilfSld; rk;ge;jg;gl;l 
,wf;Fkjp nra;ag;gl;l nghUl;fs; 
xOq;F tpjpf;F mika tpLg;G 
nra;jy; kw;Wk; NtW egh; my;yJ 
epWtdq;fSf;F ,wf;Fkjp 
nra;ag;gLk; nfNkh Jzp. (nfNkh 
Jzp> Vw;Wkjp> cl;gj;jp> ,wf;Fkjp> Nghf;Ftuj;J). Njrpa ghJfhg;gpw;F Fe;jfk; tpistpw;Fk; 
midj;Jcgfuzq;fs;> tpkhdk; kw;Wk; tpkhd cgfuzq;fs;> glF ,ae;jpuq;fs; Nghd;wd 
nghUl;fs; xOq;F tpjpf;F mika tpLtpg;G nra;tjw;fhd Nfhhpf;if Kd;itf;Fk; NghJ 
mDkjp toq;fs;. 

(12)  mur jiyth;fs;> ,uh[je;jphpfSf;fhf tpkhd gaz trjpfis Vw;gLj;jp nfhLj;jy; kw;Wk; 
md;whlk; xOq;FgLj;jg;gl;l gazk; Nkw;nfhs;sk; tpkhdg;gil tpkhdk; Clhf tpkhd gaz 
trjpfis Vw;gLj;jp nfhLg;gjw;Fk; Nkyhf Koq;F thD}h;jp Njit epkpj;jk; Ntz;LNfhSf;F 
Vw;g Njitf;Nfw;g eltbf;if Nkw;nfhs;sy;. 

(13)  mikr;Rf;F tUk; gpuKfh;fs; kw;Wk; thfdq;fis tUtjw;F mDkjp toq;fs; mt; mt; 
ghpTfspd; Nfhhpf;iffSf;F Vw;g. 

(14)  tiug;glk; kw;Wk; tpkhd tiug;glk; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf rh;Ntah; ehafj;ij njhlh;G 
nfhs;sy;. 

(15)  re;j`pUnra eph;khdg;gzp eltbf;if - nraw;ghLfs; kw;Wk; fz;fhdpg;G. 

(16) mikr;rpf;F Nrit epkpj;jk; ,izf;fg;gl;Ls;s ,idj;J Kg;gil mjpfhhpfs; kw;Wk; 
rpg;gha;fspd; eph;thf eltbf;if Nkw;nfhs;sy;> mikr;rpd; gy;NtW gpupTfspd; Njitf;F Vw;g 
Kg;gilapdhpd; Nritia toq;fs; kw;Wk; khw;wk; nra;jy;. 

(17)  ,uhZtj;Jf;f chpj;jhd gy;NtW epWtdq;fSf;F tpNrlkhf mgpkq;ry>uztpU nrtd> kpFJ 
nrd; nkJu Mfpa ,lq;fSf;F rptpy; egh;fspd; tuT kw;Wk; mth;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
cgrhpg;G nraw;ghLfs;> md;gspg;G nra;tjw;fhf mDkjp toq;fs;. 

(18)  nfhOk;G efu Myq;fhpf;Fk; gpupT nraw;ghl;il xUq;fpizj;jy; - (,jw;fhf Kg;gil 
mjpfhhpfs; kw;Wk; rpg;gha;fis nfhz;L Ntuhf MYtyfk; CCSCBU NuZfh fl;bl 
njhFjpapy; epWtg;gl;Ls;sJ. 

(19)  mjpNkjF rdhjpgjp mth;fs; gq;F ngw;Wk; mur tpohf;fSf;fhf cjtpahsh; ngah; Fwpg;gpl – 
rdhjpgjp nrayfj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; Ntz;LjYf;F Vw;g Kg;gilapdiu mwptpj;j gpd;dh; 
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mt; jiyikafj;jpdhy; rk;ge;jg;gl;l ngah; Nahridia rdhjpgjp nrayfj;Jf;f 
ngw;Wf;nfhLj;jy;. 

(20)  tpNrl tzf;f];jyq;fs;> murpd; Kf;fpa fl;blq;fspy; guhkhpg;G kw;Wk; Gjpa fl;bl eph;khdk 
gzpfSf;F ,uhZt cjtpia ngw;Wf;nfhLj;jy.; 

(21) murhq;fj;jpdhNyh my;yJ Vida epWtdq;fspdhNyh Nkw; nfhs;sg;gLk; ePh;  rk;ge;jkhd 
tpisahl;Lf;fs; kw;Wk; Nghf;Ftuj;J  kw;Wk; Vida nraw;ghLfSf;fhf flw;gil cjtpfis 
toq;fs; - kw;Wk; fz;fhl;rp> fspahl;lq;fSf;fhf Kg;gil $lhuq;fis tpepNahfpj;jy;. 

(22)  mur ghlriyfSf;F topfhl;ly; Nritia toq;fs; (Nkwfj;jpa Ngz;l; thj;jpak;> rhuzpah; 
topfhl;ly; Ntit Kjy; njhlf;fk;)  

(23) ntspehl;L rpNu\;l Kg;gil mjpfhhpfspd; ,yq;if Rw;Wyh xUq;fikg;gig Nkw;nfhs;sy; 
mt;thNu ntsp ehl;L ,uhZtj;jpdUf;f gapw;rp eltbf;fiff;fhf jPtpd; Rw;WyhTf;fhf 
(NDC/NDU/HI Comd)  Nghd;w gapw;rpf;fhf xOq;fikg;g eltbf;if Nkw;nfhs;tj;fhf njhluhf 
Kg;gil jsikafq;fSf;F toq;fs; 
kw;Wk; mjw;fhf eph;thf cjtp kw;Wk; 
fz;fhdpg;G Nkw;nfhs;sy;. 

(24) nlq;F xopg;G eltbf;iff;fhf 
Kg;gilapdh; kw;Wk; rptpy; ghJfhg;G 
jpizf;fsq;fspd; xj;Jiog;Gf;fis 
toq;fs; (ghlrhiy kl;lj;jpy;> gpuNjr 
kl;lj;jpy;> khtl;l kl;lj;jpy;> jPT 
KOtJk; mlq;fshf Rfhjhu mikr;rpd; 
tpd;zg;gj;jpd; gb Nkw;nfhs;sy;. 

(25) Njitapd; epkpj;jk; Kg;gilfspd; 
Nkw;fj;jpa Ngz;l; thj;jpa FOtpd; 
Nritfis toq;fs; - midj;J 
epfo;TfSf;Fk;. 

(26) fhyp Kfj;jpliy tpof;fSf;fhf Jiw Kf mjpfhu rigapd; mDkjpd; fPo; ghJfhg;Gld; 
mDkjp toq;fs;. 

(27)   mur tpohf;fSf;fhf ,uhZt xj;Jiog;ig toq;fs; (Rfe;jpu jpd mzp eil> ,uhZt jpdk;)  
kw;Wk; khfhz kl;lj;jpy; eil ngUk; ,uhZt jpd tpohf;fsf;fhf ,itfspd; mDkjp Nrit 
kw;Wk; rpg;gha;fis toq;fs;. 

(28) kuzkhd mur jiyth;fspd; [dd jpd epfo;T kw;Wk; kuz jpd epfo;Tf;fhf (ed; elj;ij 
epfo;T) eilg;ngUk; epfo;Tfsf;fhf tpz;dg;gj;jpd; gpufhuk; Njitahd gpAfy; ,iraikg;ghsh; 
kw;Wk; Njitapd; epkpj;jk; khzth;gilazp gil toq;fs; (c.k; v];lgps;A gz;lhu ehaf;f> 
Mh;.gpNukjhr yypj; vJyj;Kjyp> =khNth gz;lhu ehaf;f ,th;fspd; [ddk; kw;Wk; gpwe;j 
jpd rpfo;Tfs;) 

(29) nlf;ahl; Nghd;w epWtdq;fspd; glF GJg;gpj;jy; nra;ag;gLk; glFfs; ,wf;Fkjp nra;jy; 
kw;Wk; kPd; gpb ifnjhopYf;fhf  ntsp ehLfSf;F glFfis nfhz;L nry;ytJ njhlh;ghf 
mDkjp toq;fs;. (Njitahd Mtzq;fs; cUjpgLj;jg;gl;l gpd;) 

(30) fhyp Kfj;jply; kw;Wk; ntspr;r tPL Mfpa gFjpfspy; Gifg;glk; vLj;jy;> njhiyf;fhl;rp 
ehlfk;> kw;Wk; jpiug;glk; vLj;jy; Nghd;w tw;wpw;F mDkjp toq;fs; (tpkhdj;jpd; %yk; ghlk; 
vLj;jYf;fhf ghJfhg;G gpujhdpfspd; mDkjpf;F mika) 

(31) ,yq;if kPdth;fs; ,e;jpah fly; vy;iyf;F gpuNtrpf;Fk; ,th;fis ,e;jpa ghJfhg;G gphpT  
ifJ nra;Ak; NghJ ,yq;iff;fhd ,e;jpa cah; ];jhdpfh; mYtyfj;jpd; ghJhfg;G 
mjpfhhpapdhy; flw;gilf;F gpujpfs; mlq;fshf ,t; mikr;Rf;F mwptpf;Fk; NghJ mJ 
njhlh;ghf ntsp ehl;L mikr;;Rf;F mwptpj;jy;. (,e;jpa kPdth;fs; Njit ,y;yhky; ,yq;if 
flw; gug;gpw;F tUk;NghJ ,yq;if flw; gilapdhy;  ifJ nra;ag;gLk; NghJ flw; 
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gilapdhy; mikr;Rf;F gpujpfs; mlq;fshf ,yq;ifapd; ,e;jpa cah; ];jhdpfh; 
mYtyfj;jpd; ghJfhg;G mjpfhhpf;F mwptpj;jy;) 

(32)  Kg;gilapdUf;F Njitahd  Nkyjpf cjphp ghfq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; ntsp ehLfspy; 
nfhs;tdT nra;tjw;fhf  tpjp xOq;F ,irT cUjpg;gLj;jy; nra;tJ) 

(33)  jpiug;gl glg;gpbg;Gf;fhd tpz;dg;gk; - Kg;gilfspd; rPUilfs; kw;Wk; thfdq;fs; mlq;fshd 
fhl;rpfs; kw;Wk; Kg;gil tphpthf;fg;gl;l fhl;rp mlq;fshf ,uhZt Kfhk;fspy; Nkw; 
nfhs;sg;gLk; glg;gpbg;G njhlh;ghf rk;ge;jg;gl;l Nritfsf;fhd gzpg;ghshpd; fz;fhdpg;G 
ngwg;gl;L mDkjp toq;FtJ njhlh;ghf ftzj;jpy; nfhs;sy;. 

(34)  gy; NtW tpohf;fSf;fhf ghJfhg;G toq;f tpz;dg;gk; tpz;dg;gpf;Fk; NghJ rl;lk;. xOq;Ffs; 
kw;Wk; rkhjhd njd; khfz mgptpUj;jp mikr;Rf;F tpz;dg;gpj;jy;. 

(35)  Clf kj;jpa epiyaj;jpd; Njit kw;Wk; ,th;fspdhy; Clf gpur;rhuk; toq;FtJ rk;ge;jkhf 
,uhZt xUq;fpizg;G mjpfhhpapd; mDkjp Nfhuypd; NghJ ,J njhlh;ghf mDkjp toq;fs;. 

(36)  Kg;gilfs; Clhf eyd;Ghp nraw;ghLfsf;F epjp Nrfhpg;gjw;fhf Nkw; nfhs;sg;gLk; fz;fhl;rp> 
rPl;bYg;G> Nkhlhh; tfd Nghl;b Nghd;w epfo;Tfsf;F mikr;rpd; mDkjpia ngw;Wf;nfhs;s 
Ntz;bajhy; mjw;fhf tpz;dg;gpf;fk; NghJ epge;jidapd; fPo; mDkjp toq;fs. 

(37)  gy;NtWg;gl;l egh;fspd; tpahghuk; kw;Wk; cl;gj;jp nghUl;fis ghJfhg;G gilfSf;F ,ilNa 
tpahghuk; nra;tjw;F tpz;dg;gk; Kg;gil jsgjpaplk; rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. 

(38)  jPtpy; ,lk; ngUk; ,aw;if mdhh;jj;jpdhy; eph;fjpahFk; nghJ kf;fSf;F ghJfhg;G gpuptpd; 
cUg;gpdh;fspd; Nritia ngw;Wf; nfhLj;jy;  

(39) tUlhe;j ntrhf; nfhz;lhl;lq;fs; kw;Wk; nghNrhd; ngsh;zkp jpd epfo;Tfsf;F ghJfhg;G 
gphpTfspdhy; Nrit kw;Wk; cjtpfis Fiwtpd;wp toq;f eltbf;if Nkw; nfhs;sy;. 

5.11.3 ghptpd; Kd;Ndw;wk;    

(1)  ,t; mYtyfj;jpdhy; Kg;gilfs; kw;Wk; rptpy; ghJfhg;G jpizf;fsq;fSf;F toq;fg;gLk; 
topf;fl;lYf;F fPo; ghJfhg;G gphpTfSf;F xj;Jiog;G toq;fg;gl;Ls;sJ. tpNrlkhf nlq;F 
xopg;G kw;Wk; nts;sg; ngUf;F> kz; rhpT Nghd;w re;jh;g;gq;fspy; toq;fg;gl;l Nritfs; nghJ 
kf;ffSf;F fz; $lhf mike;jJ. 

(2)  murpd; gy;NtW mikr;R kw;Wk; jpizf;fsq;fs; Clhf Nkw; nfhs;sg;gl;l epfo;Tfspd; NghJ 
ghJfhg;G gphptpdhy; toq;fg;gl;l xj;Jiog;G mt; 
mikr;R kw;Wk; jpizf;fsq;fspd; epWtd 
jiyth;fspd; tpNrlkhf nfsutj;jpw;F 
nfhs;sf;fg;gl;Ls;sJ. 

(3)  re;j`pU cau mb 285 tpl;l mb 255 ck; 
Uthd;ntsp rhatpw;F Fiwe;j msTila 
NfhGukhFk;.  NfhGu eph;khdj;jpw;F Njitahd  
midj;J tsq;fs; ed;nfhilahsh;fspd; kw;Wk; 
nry;te;jh;fspd; Ra tpUg;gpd; toq;fg;gl;l ed; 
nfhilfspdhy; jPtpd; ,t; k`h NfGu 
eph;khdj;jpw;fhf cly; ciog;G xj;Jiog;ig Nghh; 
tPuh;fspdhy; toq;fpaJ tpNrlkhFtJld; Nghh; 
tPuh;fspd; cly; xj;Jiog;Gf;F 
rf;jpkpf;fjhf;Ftjw;F gq;F gw;wpath;fspdhy; 
Rakhf toq;fg;gl;l rpuk xj;Jiog;gpdhy; Nkw; 
nfhs;sg;gl;l tpfhiu eph;khdk; MFk;. ,t; tpfhiu 
,Jtiuf;Fk; cau mb 57 kl;Lk; 
epiutile;Js;sJ. 
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(4) nfhOk;G efu myq;fhpg;G gpuptpdhy; nfhOk;G kw;Wk; nfhOk;G Gu efuq;fspy; 
eph;khdpf;fg;gl;Ls;s ,isg;ghUk; $lhuk; 11 d; guhkhpg;G nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gLtJld; 
efuj;jpd; myq;fhuj;ij Nrjk; Vw;gLj;Jk; tifapy; nghJ ,lq;fspy; vr;rpy; ckpYk; egh;fis 
ifJ nra;Ak; eltbf;ifia rptpy; nghyprpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. 

(5) nfhOk;G kw;Wk; Gu gFjpfspy; fopT ,Ltij 
jLg;gjw;F 24 kzp Neuk; nraw;gLk; tifapy; 
khfhzk; kw;Wk; kfhz eph;thf mikr;rpd; fPo; 
jw;nghOJ Mugpf;fg;gl;Ls;sjhs; ,t; 
epiyaj;jpd; fPo; fz;fhdpg;G flik 
nraw;ghLfSf;fhf  Kg;gilapdh; 30 Nghpd; (xu; 
Nritf;fhf 10 Nguhf) rkkhd FO ,izg;gJ 
njhlh;fhg  xd;wpide;j mikr;ruitapd; 
tpQ;Qhgdj;jpd; topfhl;lYf;F mika 

nraw;gLj;jg;gl;lJ. 

(6) Nky; khfhzj;jpd; Njrpa itj;jparhiyfspy; 
nlq;F Nehahsh;fSf;F jq;Fkpl itj;jpak; Nkw; 
nfhs;Sk; fhuzj;jpdhy; Njitahd fl;bl 
njhFjp trjp rpwpajhfNth Vw;gLj;jp 
nfhs;tjw;fhf itj;jparhiy  05 f;F jw;fhypf 
fl;blk; eph;khzpf;fg;gl;lNjhL Vz;lthU 
mizj;J re;jh;g;gq;fspYk; Nrit xj;Jiog;G 
ngw;Wf;nfhLf;f eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

(7) eph;f;fjpahd re;jh;g;gq;fspy; ,uhZtk; nghJ 
kf;fsf;F Fb ePh; trjp tpepNahfj;jpw;fhf 
Njitahd eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lNjhL mjw;fhf ePh; jhq;fp thfdq;fspdhy; Nritfs; 
toq;fg;gl;lJ. 

(8) Nlq;F Neha; guTtij jLg;gjw;fhf ,t; 
tUlj;jpy; gpd; tUkhW Kg;gilfs; xj;Jiog;G 
toq;fpdh; 

 ,uhZtk;  - 56>596 

 flw;gil  - 20>768 

 tpkhdg;gil - 19>099 

 rp.gh.jp  - 19>001 

(9) jPtpd; ,t; tUlk; tpfhiufs; mgptpUj;jpw;fhf 
,J tiu kl;Lk; Mapuj;jpw;Fk; mjpfkhf msT 
rpukjhdk; xj;Jiog;g toq;fg;gl;lJ. 

(10) ,t; tUlk; fPo; Fwpg;gplg;gl;l thU gz;dhl;L fg;gy;fSf;F ehl;bw;Fs; tUtjw;F ,uh[je;jpu 
hPjpapy; ,irT toq;fg;gl;lJ. 

(11) 2017 Mk; Mz;L [dthp 01 njhlf;fk; Mf];l; 31 jpfjp tiu ntspehl;L tpkhdg;gil 
tpkhdk; 118 w;F jiuapuq;f ,uh[je;jpu hPjpapy; ,irT toq;fg;gl;lJ. 
 

,y ehLfs; vz;dpf;if  ,y ehLfs; vz;dpf;if 
01 ,e;jpah 5 07 rPdh 4 
02 ghf;fp];jhd; 7 08 gq;fshNj]\; 1 
03 ,e;JNdrpah 1 09 mT];nuypah 2 
04 [g;ghd; 2 10 mnkhpf;fh 3 
05 u\;ah 1 11 Fdlh 1 
06 gpuhd;]; 1 nkhj;jk; 28 
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5.11.4 2018 Mz;bd; vjph; ghh;g;G  

1) 2018 Mk; Mz;L mikr;R gj;juKs;s 
– mf;FNwnfhl Gjpa 
fl;blnjhFjpf;Fs; epUt 
vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ 

2) ,e;j tUlj;jpDy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
Nritfs; ,t;thNu 2018 Mk; tUlKk; 
Nkw; nfhs;s vjph; ghh;f;fg;gLfpd;wJ. 

3) nghJ kf;fspd;  Rg epfo;TfSf;F 
ghJfhg;G gilfspdhy; Nkw;nfhs;s 
$ba Nritfis cah; juj;jpy; Nkw; 
nfhs;s eltbf;if Nkw; nfhs;sy.  
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5.12.1 epWtdj;jpd; Fwpf;Nfhs;  
 

m. ghJfhg;G mikr;R Clf ikaj;ij 
];jhgpg;gjw;fhd gpujhd Nehf;fkhdJ. 
Njrpa ghJfhg;Gld; njhlu;Ggl;l 
tplaq;fis mr;R kw;Wk; 
,yj;jpudpay; Clfq;fs; Clhf 
nghJ kf;fSf;F mwpTWj;Jjy;> rfy 
cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L 
Clfq;fSldhd njhlu;Gfis rpwe;j 
Kiwapy; njhlu;r;rpahf NgZjy;.  

M. nraw; jpwd; kpf;f topKiwapd; 
Clhf ghJfhg;G gilapdupd; 
gpd;dzpia fl;bnaOg;g trjpfis 
Vw;gLj;Jjy;> giltPuu;fSf;fpilapy; 
caupa kNdh typikia 
Nkk;gLj;Jk; nghUl;L nraw;wpwd; 
kpf;f jpl;lq;fis tFj;J Clf 
ikaj;jpd; Clhf Kd;ndLj;jy;. 

,. Aj;jj;jpw;F gpd;duhd fhyg;gFjpapy; 
,yq;ifapd; tlf;F kw;Wk; fpof;F 
gpuNjrq;fspy;Kd;ndLf;fg;gLk;. 
kPs;FbNaw;wk;> kPs;epu;khdk;> 
Gdu;tho;T> ,dq;fSf;fpilapyhd 
ey;ypzf;fk; kw;Wk; fz;zpntb 
mfw;wy; Nghd;w gy;NtW 
Ntiyj;jpl;lq;fs; njhlu;ghf 
Clfq;fs; %yk; nghJ kf;fSf;F 
mwpTWj;j Clf ikaj;jpd; Clhf 
eltbf;if Nkw;nfhs;sy;. 

5.12.2 epWtdj;jpd; nraw;ghLfs; 
njhlu;ghd mwpKfk; 

m. ,uhZt mjpfhup : Clf ikaj;jpy; 
gzpGupAk; / ,izf;fg;gl;Ls;s rfy 
ghJfhg;G mjpfhupfspd; xOf;fk; 
kw;Wk; tof;fkhd epu;thf 
eltbf;iffSf;F nghWg;ghf 
gzpg;ghsu; nraw;gLthu;. ghJfhg;G 
mikr;rpd; ,uhZt njhlu;G 
mjpfhupapd; (vk;.vy;.X) topfhl;lypd; 
fPo; gzpg;ghsu; jdJ nghWg;Gf;fis 
Kd;ndLg;ghu;.  

M. jsthlq;fs; : Clf ikaj;jpw;F 
Njitahd jsthlq;fs; ghJfhg;G 
mikr;rpd; Nkyjpf nrayhsupd; 
(epu;thfk;) Nkw;ghu;itapd; fPo; 
toq;fg;gLk;. ,jw;fhd epjp 
xJf;fPLfs; ghJfhg;G mikr;rpd; 
Njitfis fUj;jpw;nfhz;L 

xJf;fg;gLk; epjpapypUe;J 
toq;fg;gLk;.  

,. rptpy; cj;jpNahfj;ju; : Clf ikaj;jpy; 
gzpGupAk; / ,izf;fg;gl;Ls;s rptpy; 
cj;jpNahfj;ju;fspd; rfy nraw;ghLfs; 
kw;Wk; tof;fkhd epu;thf 
eltbf;iffSf;F nghWg;ghf gzpg;ghsu; 
nraw;gLthu;. ghJfhg;G mikr;rpd; 
Nkyjpf nrayhsupd; (epu;thfk;) / 
,uhZt njhlu;G mjpfhupapd; 
topfhl;lypd; fPo; gzpg;ghsu; jdJ 
nghWg;Gf;fis Kd;ndLg;ghu; 

5.12.3 gzpfs; kw;Wk; nghWg;Gfs; 

m. ghJfhg;G mikr;R kw;Wk; mjd; fPOs;s 
epWtdq;fspd; Clf eltbf;if 

 ghJfhg;G mikr;R kw;Wk; mjd; fPo; 
nraw;gLk; epWtdq;fspd; ghJfhg;Gld; 
njhlu;Ggl;l tplaq;fSf;fhd Clf 
mwpf;iffs; kw;Wk; Clf 
gpur;rhuq;fSf;fis xUq;fpizj;jy;.  

M. ghJfhg;G mikr;R / ,uh[hq;f mikr;R 
njhlu;ghd Clf eltbf;if   

 ghJfhg;G mikr;ru;/ghJfhg;G ,uh[hq;f 
mikr;Rf;fspd; Clfj;Jiw rhu;e;j 
eltbf;iffis Kd;ndLj;jy; kw;Wk; 
ghJfhg;G mikr;ru; / ghJfhg;G ,uh[hq;f 
mikr;ru; / ghJfhg;Gr; nrayhsu; 
MfpNahu; fye;J nfhs;Sk; epfo;Tfs; 
njhlu;ghd Clf gpur;rhuq;fis 
xUq;fpizj;jy;.  

,.  Clfq;fSf;fhd nra;jpfs; ntspapLjy;  

1) Njrpa ghJfhg;G njhlu;ghd 
Kf;fpakhd nra;jpfis mr;R kw;Wk; 
,yj;jpudpay; Clfq;fs; Clhf 
ntspapLk; nghUl;L Clftpayhsu; 
/ nra;jpahsu; khehL kw;Wk; 
Neu;fhzy;fis elj;j 
xUq;fpizj;jy;. 

2) Njrpa ghJfhg;G njhlu;ghd 
Kf;fpakhd nra;jpfis mr;R kw;Wk; 
,yj;jpuzpay; Clfq;fs; Clhf 
ntspapLk; nghUl;L Clf 
mwpf;iffis ntspapl trjpfs; 
nra;jy; kw;Wk; xUq;fpizj;jy;. 

3) ghJfhg;G gilapdu; kw;Wk; 
mtu;fspdhy; mt;tg;NghJ 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; rhjidfs; 

 
g
hJ

f
hg
;G
 
m
i
k
r
;r
pd
; 
C
l
f
 
e
pi
y
a
k
; 

5.12 



 

னன்ஶணற்ந அநறக்ஷை  2017 - தரதுைரப்ன அஷச்சு 54 

 
 

njhlu;ghd mwpf;iffis ntspapl 
trjpfs; nra;jy; kw;Wk; 
xUq;fpizj;jy;. 

4) ghJfhg;G mikr;rpd; Nrth tzpjh 
gpuptpdhy; Kd;ndLf;fg;gLk; “ekf;fhf ehk;”> 
“tpUru rpwg;Gupik ml;il”> kw;Wk; “ 
uztU upay; ];lhu;” Nghd;w eyd;Gup 
jpl;lq;fSf;F Clf gpur;rhuj;ij ngw;Wf; 
nfhLf;f trjpfs; nra;jy; kw;Wk; 
xUq;fpizj;jy;. 

5) ghJfhg;G mikr;rpd; fPOs;s epWtdq;fspd; 
fhyj;jpw;F Njitahd nra;jpfis 
ntspapLjy; kw;Wk; xUq;fpizj;jy;. 

6) Clfq;fs; thapyhf ghJfhg;Gld; 
njhlu;Ggl;l jtwhd my;yJ cz;ikf;F 
Gwk;ghd nra;jpfs; ntspapLk; gl;rj;jpy; 
ghJfhg;G mikr;rpd; topfhl;lypd; fPo; 
Fwpj;j epWtdj;Jld; njhlu;G nfhz;L me;j 
nra;jpia rupahd Kiwapy; ntspapl 
eltbf;if vLj;jy;. 

<. nra;jp fhg;gfj;ij guhkupj;jy;: mr;R kw;Wk; 
,yj;jpuzpay; Clfq;fspy; Kd;du; ntspapl;l> 
ntspapLfpd;w nra;jpfis fhg;gfg;gLj;jpy; 
guhkupj;jy;.   

c.Clftpayhsu;fSf;fhd Clf Rw;Wg;gazj;ij 
Nkw;nfhs;s xUq;fpizj;jy;: ghJfhg;G mikr;R 
kw;Wk; mjd; fPo; nraw;gLk; epWtdq;fs; %yk; 
gy;NtW gpuNjrq;fspy; Kd;ndLf;fg;gLk; Njrpa 
ghJfhg;Gld; njhlu;ghd jpl;lq;fs; njhlu;ghf 
 Clfq;fSf;F njspT gLj;Jk; nghUl;L 
tpN\l epfo;Tfs; eilngWk;.  ,lq;fSf;F 
Clftpayhsu;fis mioj;Jr; nry;tjw;fhd 
xUq;fpizg;G eltbf;iffis Clf ikak; 
Nkw;nfhs;sy;. 

C. mikr;ruit KbTfis mwptpf;Fk; 
nra;jpahsu; khehl;L:  murhq;f jfty; 
jpizf;fsj;jpy; eilngWk; mikr;ruit 
KbTfis  mwptpf;Fk; thuhe;j 
nra;jpahsu; khehl;by; gzpg;ghsu; 
gq;Fgw;Wjy;.  

v.  fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPL:  Clf 
ikakhdJ Nju;e;njLf;fg;gl;l mr;R kw;Wk; 
,yj;jpuzpay; Clfq;fis 
 njhlu;r;rpahf fz;fhzpj;J tUtJld; 
ghjfkhd nra;jpfSf;F kWg;G njuptpf;f 
 eltbf;ifNkw;nfhs;sy;. 

V. fl;Liufs; vOJtjw;fhf Clf 
epWtdq;fSf;F trjpfis Vw;gLj;jy;:  

   Kg;gilapduhy; Kd;ndLf;fg;gLk; gy;NtW 
rhjidfs; njhlu;ghf gj;jpupiffspy; 
Mf;fq;fs;> fl;Liufs; vOJtjw;fhf 
Clftpayhsu;fSf;F epu;thf trjpfs; 
kw;Wk; xUq;fpizj;jy; xj;jiog;Gf;fis 
Clf ikak; Clhf toq;Fjy;. 

x. Muha;jy; kw;Wk; kPahs;T nra;jy;:  

ntspaplg;gLk; njhiyf;fhl;rp ehlf 
gpujpfs;> jpiug;glq;fs; kw;Wk; Gj;jfq;fs; 
ghJfhg;Gld; njhlu;Ggl;Ls;sjh vd;gd 
Clf ikaj;jpdhy;  epakpf;fg;gl;Ls;s 
FOtpduhy; Muhag;gl;L kPsha;T nra;jy;.  

X. ,iza js fl;Liufs;: 

ntspehl;L ,uh[je;jpupfs;> tpN\l 
gpuKfu;fs; kw;Wk; mjptpN\l gpujpepjpfspd; 
tUiffs;> epfo;Tfs; kw;Wk; ghJfhg;Gld; 
njhlu;Ggl;l nra;jpfs;  ,iza 
nra;jpfshf ghJfhg;G jfty; gpuptpduhy; 
jahupf;fg;gl;L ntspaplg;gLk;. 

 
5.12.4 epWtdj;jpd; Kd;Ndw;wk; 
 
epWtdj;jpdhy; jpdrup fz;fhzpf;fg;gLk;  mr;R kw;Wk; ,yj;jpuzpay; Clf Kd;Ndw;wk;.  

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.12.1: tiug;glk: njhiyf;fhl;rp nra;jpfs; 
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  5.12.3: tiug;glk: thndhyp nra;jpfs; 
 

 
5.12.3: tiug;glk: gj;jpupiffspy; ntspahd nra;jpfs; 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
5.12.4: tiug;glk: ,iza jsq;fspy; ntspaplg;gl;l nra;jpfs; 
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5.12.5: tiug;glk: ehshe;j Kd;Ndw;w nraw;ghl;L kw;Wk; gy;NtW Ntiyj;jpl;lq;fs; 
njhlu;ghd tpguq;fs;; 

 

5.12.5 2018 tUlj;jpw;fhd jpl;lq;fs; 

5.12.6.1 rthy;fs;   

Clf gpur;rhuk; kw;Wk; Clftpayhsu;fSldhd 
njhlu;Gfs; vd;gd jw;NghJ kpfTk; 
Kf;fpakhdjhf fUjg;gLfpd;wJ. ghJfhg;G 
mikr;R Clf ikak;. Clf ikaj;jpd; %yk; 
gy;NtW tplaq;fs; milahsk; 
fhzg;gl;Ls;sJld; Njrpa ghJfhg;ig fUj;jpw; 
nfhz;L gilapdUf;Fk; rptpy; epWtdq;fSf;Fk; 
,ilapyhd njhlu;Gfs; Nkk;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
,jd; fhuzkhf ghJfhg;G njhlu;Gila 
epWtdq;fSf;F nghJ kf;fspd; xj;Jiog;Gf;fs; 
ngw;Wf; nfhs;tJ kw;Wk; ey;yhl;rp nfhs;ifapy; 
nraw;glTk;  Kbe;Js;sJ.  

m. epWtdj;jpd; nraw;gLk; fyhr;rhuk; 
,yFgLj;jg;gl Ntz;Lk;. mj;Jld; jdpegu; 
nghWg;g kw;Wk; nghWg;Gf;$wy; kpfTk; 
Kf;fpakhdjhFk;.  

M. epWtdj;jpd; cj;jpNahfj;ju;fSf;F 
Clfk; njhlu;ghfTk; 
Clftpayhsu;fSldhd cwTfs; 
njhlu;ghfTk; gapw;rp toq;FtJ kpfTk; 
 gpuNahrdkhdjhFk;.   

,. NtW epWtdq;fSld; xg;gpLifapy; Clf 
ikak; Fiwe;j tha;g;Gf;fisAk; 
tiuaiufisAk; nfhz;ljhfNt 
fhzg;gLfpwJ. ,J NkYk; 

etPdkag;gLj;jg;gl;L tp];jupf;fg;gl 
Ntz;baJ mtrpakhdjhFk;.   

 5.12.6.2  vjpu;fhy ,yf;F 

m. Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; Vida ngha;ahd 
jfty;fSf;F vjpuhf cz;ik 
epiyikia vLj;J fhz;gpf;Fk; nghUl;L 
cldbahfTk; NtfkhfTk; Clf 
mwpf;iffs; > nra;jpfis ntspapLtJ 
kw;Wk;  mjD}lhf kf;fis mwpTWj;Jk; 
Njrpa kl;l Ntiyj; jpl;lq;fis 
Kd;ndLj;jy;. 

M. cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L 
Clfq;fSld; cwTfis NkYk; 
Nkk;gLj;jy; 

,. ghJfhg;G mikr;rpdhy; Kd;ndLf;fg;gLk; 
rfy eyd;Gup eltbf;iffs; njhlu;ghf 
jukhd gpurhuj;ij toq;Ftjw;F 
Njitahd eltbf;iffis 
Kd;ndLj;jy;.    

<. rfy Clf epWtdq;fSldhd 
njhlu;Gfis gaDs;sjhfTk; nraw;wpwd; 
kpf;fjhfTk; Kd;ndLj;jy;.   

c Clf ikaj;jpd; kdpj tsj;ij 
Nkk;gLj;Jk; nghUl;L mjpfhupfs; kw;Wk; 
 giltPuu;fSf;fhd gapw;rpfis toq;Fjy;.
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5.13.1   ஆரய்ச்ெற ற்றும் அதிினத்ற றஷனத்றன் ஶரக்கு ற்றும் 
குநறக்ஶைரள்ைள்  

ன ாக்கு  

ணீ வரறல்தட்தம்வைரண்ட உதைங்ைஷப உனரக்குல், அதிினத்ற 
வெய்ல் ற்றும் தரதுைரப்ன திரிவுைறக்கும் அெ றறுணங்ைறக்கும் 
அெறரண னற ைண்டுதிடிப்னைஷப ஶற்வைரள்பல் ன்தஷஶ ஆரய்ச்ெற 

ற்றும் அதிினத்ற றஷனத்றன் குநறக்ஶைரபரகும். அன்னெனரை ெர்ஶெத்துடன் 
ஶதரட்டிிடக்கூடி ணீ வரறல்தட்தம்வைரண்ட ைண்டுதிடிப்னைஷப ஶற்வைரள்ைறன்ந சுஶெ 
றறுணவரன்ஷந உனரக்குல் 

குநறக்ஶைரள்ைள்   

அ.  தரதுைரப்ன திரிவுைறக்கு அெறரண னீ் வரறல்தட்தம்வைரண்ட உதைங்ைஷபக் 

ைண்டுதிடித்றம் உற்தத்ற வெய்றம்.  

ஆ.  தரதுைரப்ன தஷடிணனக்கு அெறரைறன்ந உர் வரறல்தட்தம்வைரண்ட ஆனேங்ைபின் 
னஷநஷைள்  

 ற்றும் னற வரறல்தட்த உதைங்ைஷப இந்ரட்டிஶனஶ உற்தத்ற வெய்ல்.   

இ.  இனங்ஷைக்குள்ஶப  தரதுைரப்ன தஷடிணனக்கு அெறரண  உதைங்ைஷப உற்தத்ற 
வெய்ற்ைரை  ஆரய்ச்ெற டடிக்ஷைைஷப ஶற்வைரள்பறம் ஶற்தடி உதைங்ைபின் 
இைெறத்ன்ஷஷப்      ஶதணுறம். 

ஈ.  ஶெற தரதுதரப்திற்கும் ரட்டின் அதிினத்றக்கும் அெறரண வரறல்தட்த 
எத்துஷப்திஷணப் வதற்றுக்வைரடுத்றம் அற்கு அெறரண உதைங்ைஷப இந்ரட்டில் 
உற்தத்ற வெய்றம்   ினத்றவெய்றம்.  

 5.13.2  றறுணத்றன் றறெரர் னன்ஶணற்நம்  

வெனிணம் றப்தீடு   (&.) வெனவுைள் (&.) னன்ஶணற்நம் %) 
ீண்வடழுஞ் வெனிணம் 11,475,000.00 7,592,061.37 66.16 

மூலதேச் வெனிணம்  141,650,000.00 32,155,088.37 22.70 

nkhj;jk; 153,125,000.00 39,747,149.74 25.96 

5.13.3    றறுணத்றன் னன்ஶணற்நம் 

5.13.3.1 றறுணத்றன் வதரதுரண அறல்ைபினரண னன்ஶணற்நம்  

2015 ஆம் ஆண்டில் ஆரய்ச்ெற ற்றும் அதிினத்ற றஷனம் ரஶயணத், வரநையஶயண ீற, 
திட்டிப்தண னைரிிறள்ப அறனை ைட்டடத் வரகுறில் றறுப்தட்டு றந்ரை 
இடஅஷவுவதற்று ைடஷைஷப ஆம்தித்து. அன் தின்ணர்  றர்ரைப் திைறக்கும் ஷண 
திணனக்ைரண ங்குறட ெறைறக்ைரண இண்டுரடிக் ைட்டடம் அஷக்ைப்தட்ட தின்ணர் 
னென்நரது ைட்டத்றன் ைலழ் இந் றறுணத்றல் ஆரய்ச்ெறப் திைபில் ஈடுதட்டுள்ப 
உத்றஶரைத்ர்ைபின் ங்குறட ெறைறக்ைரண இண்டுரடிக் ைட்டடத்ஷ றர்ரிப்தற்ைரண 
டடிக்ஷைைள் ஶற்வைரள்பப்தட்டஶரடுஅக்ைட்டடங்ைபின் றர்ரிப்ன திைள் வற்நறைரை 
 ிகறவுகசய்யப்பட்டு 2017.01.20  ஆந் திைதி அப்னபாகதய பாதுைாப்பு கசயலாளாின் 

தகலகையில் அங்குரார்ப்பைம் கசய்து கவக்ைப்பட்டது. 
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5.13.3.2   அனனரக்ைறனேள்ப ைனத்றட்டங்ைபின் றறெரர் ற்றும் வதௌீை னன்ஶணற்நங்ைள்  

அ.  2017.01.01 ஆந் றைற வரடக்ைம்  2017.08.31 ஆந் றைற ஷ வரடங்ைப்தட்டுள்ப னற ைனத்றட்டங்ைள் 

இன வெற்தரடு/ைனத்றட்டம் வெனவு 
றப்தீடு   

(னொ. றல்) 

னன்ஶணற்நம் ைனத்றட்டங்ைள் 

றறெரர் 
(னொ) 

வதௌீை 

1 Smart Target System of Jungle 

Lane Firing  

இரணுத்றணனக்ைரண ணம்ெரர் 
திற்ெறக்ைரை (Jungle Lane Firing) 

தரிக்ைக்கூடி னஷநஷ 

1.0 0.15 70% இக்ைறஷனிறள்ப 
ஶரட்டர தரிக்ைரல்கூட  
அற்கு இஷரண 
அனுதத்ஷப் வதநல்  

2 Development of  Low Cost  

Secure voice Encryption  

ற்ஶதரது ஆனேப்தஷடிணர் 
வரடர்தரடறக்ைரை தரிக்ைறன்ந 
ஶநடிஶர னஷநஷைபரல் 
ஶற்வைரள்பப்தடுைறன்ந 
வரஷனஶதெறத் வரடர்னைபின் 
இைெறத்ன்ஷஷ  
உறுறவெய்ல்ன 
னஷநஷரகும். 

1.0 - 15% இனங்ஷைக்கு 
ணித்துரண 
இைெறரண 
னஷநஷரை 
அஷஶரடு ற்ஶதரதுள்ப 
ந்வரன ஶநடிஶர 
னஷநஷனேடனும் 
இஷக்கும் ஆற்நல் 
றனவுைறன்நது.  

3 

 

Integration effect on 

intelligence preparation of the 

battlefield (IPB) and 

development of training 

simulator  
ைட்டஷப ற்றும் திறஷன 
ைல்றரிில் திற்ெறவதறுைறன்ந 
அறைரரிைபின் ஶதரர்க்ைப ற்றும் 
அதிினத்ற திற்ெறைஷப 
ஶற்வைரள்ற்ைரை உற்தத்ற 
வெய்ப்தடவுள்ப  ைணி 
எப்னனரக்ைற 

4.5 0.04 30% ைட்டஷப ற்றும் 
திறஷன ைல்றரிில் 
திற்ெறவதறுைறன்ந 
அறைரரிைபின் ஶதரர்க்ைபப் 
திற்ெறஷ ணீ 
வரறல்தட்தத்றற்கு 
அஷரை உற்தத்ற 
வெய்ற்குரி ஶதரர்க்ைப 
திற்ெறஷ 
ஶற்வைரள்பக்கூடி 
எப்னனரக்ைறரகும். 

4 Election Complaints 

Management System 

ஶர்ல் னஷநப்தரடுைள் 
னைரஷத்து னஷநஷரகும் 

1.9 - 40% ஶர்ல் ெட்டங்ைஷப 
ீறுல் ெம்தந்ரண 
ைல்ைஷப ஶெைரித்றம் 
அத்வுைஷப தகுப்தரய்வு 
வெய்றம். 

5 Reference System Mapping & 

tracking of endangered species 

Asian elephants in Sri  Lanka 

ைரட்டு ரஷணைபின் 
தப்தரஷஷ 
ஆய்வுவெய்ற்ைரண ஷைடக்ைத் 
வரஷனஶதெறைள் ற்றும் Web 

வரறல்தட்தத்ஷ தன்தடுத்ற 
வன்வதரனவபரன்ஷநத் 
ரரித்ல். 

 

0.3 - 50% ைரட்டு ரஷணைபின் 
தப்தரஷஷ 
ஆய்வுவெய்ல் 
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6 Electronics alarm systems for 

border villages to prevent wild 

elephant intrusions attacks  

எனறஅஷனைஷபப் தன்தடுத்ற 
ைரட்டு ரஷணைஷப 
ிட்டிடிப்தற்ைரண 
வன்வதரனஷப றர்ரித்ல் 

0.5 - 20% எனறஅஷனைஷபப் 
தன்தடுத்ற ைரட்டு 
ரஷணைஷப 
ிட்டிடித்ல் 

7 Drone Mapping Survey for 

AERO City Development 

Project Ministry of Megapolis 

& Western Development. 

ிரணிைபற்ந ிரணங்ைஷபப் 
தன்தடுத்ற ரை அதிினத்றக் 
ைனத்றட்டத்றற்கு இஷரை 
ஶற்வைரள்பப்தடுைறன்ந ிரண 
ைக் ைனத்றட்டத்றற்குஅெறரண 
றனப்தப்தின் ைல்ைஷப 
ஶெைரித்ல். 

1.18 0.59 40% ரை அதிினத்றக் 
ைனத்றட்டத்றற்கு 
இஷரை 
ஶற்வைரள்பப்தடுைறன்ந 
ிரண ைக் 
ைனத்றட்டத்றற்குஅெறர
ண றனப்தப்தின் 
ஷதடத்ஷ ரரித்ல். 

8 Development Smart Jacket 

with Tracking System 

(GPS/GPRS) 

ஶதரர்க்ைபத்றல் உள்ப 
ெறப்தரய்ைபின் தறஷ 
அரணிப்தற்ைரை சூரிெக்றஷ 
தன்தடுத்ற இங்குைறன்ந Smart 

Jacket என்ஷந றர்ரித்ல். 

1.0 - 20% ஶதரர்க்ைபத்றல் உள்ப 
ெறப்தரய்ைபின் 
தறஷ ெரி 
அரணித்ல். 

9 Complete Firing Simulator 

Solution (For  Small Arms) 

ற்ஶதரது றர்ரிக்ைப்தட்டுள்ப 
ெறநற ஆங்ைபில் சுடுைறன்ந 
எப்னனரக்ைறைள் 
தன்தடுத்ப்தடுஶரடு அஷணத்து 
ெறநற ஆனேங்ைறக்குரண 
எப்னனரக்ைற னஷநஷைஷப 
றர்ரித்ல். 

3.0 0.5 20% அஷணத்துிரண ெறநற 
ஆனேங்ைபிணதும் 
திற்ெறஷப் வதறுற்கு 
அெறரண ணீ 
வரறல்தட்தம்வைரண்ட 
ஆனேப் திற்ெற ங்கும் 
எப்னனரக்ைறைஷபக் 
வைரண்ட  னஷநஷஷ 
றர்ரித்ல். 

10 Customizable Fire Control 

Solution With  Stabilize 

Platform 

தல்ஶறு அெறப்தரடுைறக்கு 
எத்துத்க்ைஷைில் 
ரற்நறஷக்ைக்கூடி 
வதரதுரண ஶஷடின்ீது 
றர்ரிக்ைப்தட்ட ஆனேங்ைஷப 
ஷைரறம் னஷநஷவரன்ஷந 
உனரக்குல் 

20.5 0.9 10% 2016 ஆம் ஆண்டில் 
வரடங்ைப்தட்ட இந் 
ைனத்றட்டம் இனங்ஷை 
இரணுத்றன் 
ஶண்டுஶைரபின் ஶதரில் 
ரனற இரச்ெறத்றல் 
அஷறைரக்கும் ைடஷக்ைரை 
ஈடுதடுத்வுள்ப BTR  

ஷைஷச் ஶெர்ந் ைெ 
ரைணங்ைறக்ைரை 
தரிக்ைக்கூடி 
ஷைினரண 
ினத்றவெய்ஷன 
ஶற்வைரள்ற்ைரை ஆம்தக் 
ைனத்றட்டத்றன் என 
ீடிப்தரை இந் 
ஆண்டினறனந்து னன்னுரிஷ 
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அடிப்தஷடில் 
வெனரற்றுல். 

11 Development of dual exis 

tracking antenna assembly 

controller 
இண்டு அச்சுக்ைள் ஊடரை 
இக்ைக்கூடி அன்ணர 
னஷநஷக் ைட்டுப்தடுத்றஷ 
றர்ரித்ல் 

0.4 0.5 55% ிரணங்ைறடன் றைவும் 
ீண்டதூ வரடர்தரடஷன 
ஶதணுஷைில் றனத்றல் 
றறுப்தட்டுள்ப 
அறெக்றரய்ந்  அன்ணர   
ிரணத்ஷ ஶரக்ைற 
ன்ணிச்ஷெரை 
றனம்தஶண்டும். 
அத்ஷை னஷநஷஷக் 
வைரள்ணவு வெய்ஷைில் 
வபிரட்டுக் 
ைம்வதணிைஷப ஶரக்ைற 
தரய்ந்துவெல்ைறன்ந 
வெனரிஷ 
ஞ்ெஷத்து குஷநந் 
வெனில் உள்ரட்டில் 
உற்தத்றவெய்து 
இக்ைனத்றட்டத்றன் 
ஶரக்ைரகும்.  

12 Three axes stabalized micro 

camera payload project) 
னென்று அச்சுக்ைள் ஊடரை 
றஷனறறுத்ப்தட்ட ெறநற வைநர 
என்றுஶெர்த்ல் ைட்டுப்தடுத்றஷ 
றர்ரித்ல் 

0.5  20% ிரணங்ைபினறனந்து றனத்ஷ 
அரணிக்ை 
ஈடுதடுத்ப்தடுைறன்ந இத்ஷை 
வைநரக்ைஷப 
என்றுஶெர்த்றக்ைரண 
குஷநந்தட்ெ வெனவு   
நக்ைஷந 13 றல்னறன் 
னொதரரகும். அத்துடன் ஶற்தடி 
குஷநந்தட்ெ ிஷன இண்டு 
வைநர எனங்ைறஷத்ல் 
அச்சுைள் உடரை ரத்றம் 
றஷனறறுத்ப்தட்டுள்பது. 
ணஶ குஷநந் வெனில் 
உள்ரட்டில் உற்தத்ற வெய்ஶ 
இந் ைனத்றட்டத்றன் 
ஶரக்ைரைம்.  

13 Driving Simulator Project  

அஷணத்துஷைரண 
ரைணங்ைஷபனேம் ஏட்டுற்ைரை 
திற்றுிக்ை எப்னனரக்ைற 
னஷநஷஷ றர்ரித்ல் 

3.0 0.05 40% அஷணத்ிரண ைணை/ 
இனகுை ரைணங்ைஷப 
திற்றுிப்தற்ைரை 
திஶரைறக்ை னடினேம்.   

14 Atmospheric Water Generator 

Project 

ஷ இல்னர னங்ைபில் 
ீரிஷ ீரை ரற்நக்கூடி 
னஷநஷரகும் 

0.55 0.1 10% ஷ இல்னர 
னங்ைபில் 
பிண்டல்றல் உள்ப 
ீரிஷ ீரை ரற்ந 
இறம். ீர் இல்னர 
திஶெங்ைறக்கு றைவும் 
னக்ைறரணரகும்.  

15 Smart Target & Evaluation 

System Shooters and Weapons 

Systems Project 
இனக்ைறஷண ஶரக்ைற சுடுஷைில் 
சுடுதரின் றுைஷப 
அரணித்றம் அனங்ைர 
இனக்குைள் ெைறம் 
சுடுைபவரன்ஷந றர்ரிக்ைறன்ந 
னஷநஷஷத் ரரித்றம் 

2.8 0.16 10% சுடுைபத்றல்  இனக்ைறஷண 
ஶரக்ைற சுடுஷைில் 
சுடுதரின் றுைஷப 
ன்ணிக்ைரை டிஜறட்டல் 
றஷீது 
அரணிக்ைக்கூடி 
ஆற்நல்.   
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1 Development of a Solar Paint 

வதனம்தரனரண  னரீறரண சூரிக் 
ைனங்ைபில் உற்தத்றச் வெனவும் 
றறுவுற்ைரண வெனவும் அறைரை 
அஷஶரடு அற்ைரண ீர்ரை 
அச்ெறடக்கூடி சூரிக் ைனங்ைஷப 
உற்தத்றவெய்ல்  தற்நற 
ஆரய்ச்ெறைள் 
ஶற்வைரள்பப்தடுைறன்நண. 
 

0.81 0.48 50% குஷநந் வெனில் றைவும் 
பிஷரண றனஷநைஷபப் 
தன்தடுத்ற உற்தத்ற 
வெய்க்கூடி, றறுக்கூடி 
சூரிக் ைனத்றன் 
தண்னைஷபக்வைரண்ட னச்சு 
ஷைவரன்நறஷண உற்தத்ற 
வெய்ல்   

 

2 Quad Copter Based LIDAR 

survey 

ிரணப் தடங்ைபின் தரஷண 
னெனரை இனங்ஷைின் 
ண்னஷநரக்ைற உ 
ரறரிவரன்ஷந றர்ரித்ல் 

 

 

 

 

 

 

 

1.20 0.18 15% வள்பப்வதனக்கு ஶதரன்ந 
அணர்த்ங்பின்ஶதரது 
ஶரன்றுைறன்ந இடர் னங்ைஷப 
இணங்ைர தன்தடுத்றக் 
வைரள்பனரம் 

16 Total Training Simulator 

Solutions for Long/Middle 

Range Weapon & Close 

Combat Operations 

னப்தஷடிணர் தரிக்ைறன்ந 
அஷணத்துிரண தரரி 
ஆனேங்ைறக்ைரைவும் (வடுந்தூ 
ற்றும் குறுந்தூ) 
எப்னனரக்ைறைஷப றர்ரிக்ை 
இன்’னெனரை ஆற்நல் உள்பது. 

4.6 0.5 20% ற்ஶதரது ஶதரறபினரண 
சுடுைபங்ைள் அற்ந  ைணை 
ஆனேப் திற்ெறக்ைரை 
தரிக்ை இறம்.  

17 Under Water Robotic vessel 

Development Project   

வரஷனக்ைட்டுப்தடுத்ற வைரண்ட 
ன்ணிக்ைரை ீனக்ைடிில் 
திக்ைகூடி ைனங்ைள் உற்தத்ற 
வெய்ப்தடுைறன்நண.   

5.0 2.0 30% இனங்ஷைக்குள்ஶப 
ைப்தற்றுஷந ில் 
ஆரய்ச்ெறைள் ற்றும் 
னற்நரய்வு திைறக்ைரை 
சுறஶரடிைபின் 
உிின்நற ஶற்வைரள்ப 
அெறரண  வரறல்தட்த 
ஆற்நல் உள்பது.  



 

னன்ஶணற்ந அநறக்ஷை  2017 - தரதுைரப்ன அஷச்சு 62 

 
 

3 Ship Data Monitoring System 

(SDMS) 

ைப்தனறல் தல்ஶறு வெற்தரட்டு 
னஷநஷைபின் இற்ஷநப்தடுத்ற 
ைல்ைஷப ற்னஷட அறைரரிைள் 
அரணித்றம் அன் 
றட்ததட்தத்ன்ஷஷ 
ஶதினறம் 

2.0 - 40% இன் னெனரை 
வதனந்வரஷைரண தத்ஷ 
ஶெறத்துக்வைரள்ப 
இறவன்தஶரடு அெறரண 
வரறல்தட்தம் ற்றும்  அன் 
தரரிப்ன டடிக்ஷைைஷப து 
ரட்டிஶனஶ ஶற்வைரள்ப 
ரய்ப்ன ைறஷடத்துள்பது. 

4 Development of Anti - Befouling 

and Anti corrosive paint using 

Nano Technology 

இன் னெனரை இனங்ஷைக்ஶை 
ணித்துரண துனப்திடிர ர்ப் 
னச்சு என்நறஷண றர்ரித்ல்   

7.1 0.24 50% ைப்தனறன் அடிப்தகுறில் 
துனப்திடித்ல் ற்றும் ெனத்ற 
உிரிணங்ைள் தவுஷக் 
குஷநத்துக்வைரள்ற்ைரை 
ஶற்னந னச்சு என்நறஷணத் 
ரரித்ல். அது இனங்ஷைஷச் 
சுற்நறனேள்ப  ைடல் னஷநஷில் 
ங்ைற உள்பஷரல் அஷண 
உள்ரட்டில் உற்தத்ற வெய்து 
றைவும் னக்ைறரணது. 

5 Customizable Fire Control 

Solution With Stabilize Platform 

தல்ஶறு அெறப்தரடுைறடன் 
எத்துக்கூடிரை 
ரற்நறஷக்ைத்க்ை வதரதுரண 
ஶஷடீது றர்ரித் 
ஆங்ைஷபக் ஷைரறம் 
னஷநஷவரன்ஷந றர்ரித்ல் 

36.5 10.0 30% இன் னெனரை 
னப்தஷடிணனக்கு அெறரண 
தல்ஶறு  ஆனேங்ைஷபக் 
ஷைரள்ற்ைரண அடிப்தஷட  
சுற்றுட்டஷைைஷபக் வைரண்டதும் 
அஷண ற்னஷட தரஷணின் 
தண்னக்ைறங்ை 

6 Training Simulator for Air Traffic 

Controllers 

றற ற்றும் வரறல்தட்தக் 
ைறத்ஷக் குஷநக்கும் 
ஶரக்ைத்துடன்  ிரணப் தக் 
ைட்டுப்தரட்டு றஷனறஷனங்ைபின் 
திற்ெற டடிக்ஷைைஷப 
ஶற்வைரள்ற்ைரண 
எப்னனரக்ைறஷ றர்ரித்ல் 

1.80 0.72 100

% 

இத்ஷை திற்றுித்ல் 
ரறரிவரன்ஷநக் 
வைரள்ணவுவெய்  நக்குஷந 
20 றல்னறன் னொதர 
வெனரகுவண 
ைிப்திடப்தட்டுள்பது. அன் 
னெனரை அந்ற வெனரி 
ஞ்சும். 

7 Guided Rocket and Missile 

System Development Project 

இனங்ஷைில் வுைஷ ற்றும் 
வரக்ைற் வரறல்தட்தத்ஷ 
உனரக்குறம் அற்கு அெறரண 
ெறைஷப ினத்றவெய்றம் 

23.6 1.98 30% இனங்ஷைில் வுைஷ ற்றும் 
வரக்ைற் வரறல்தட்தத்ஷ 
உனரக்குல், ரட்டின் 
தரதுைரப்னக்கு அெறரண 
றஷைத்வரறல்தட்த ெரணங்ைஷப 
உற்தத்றவெய் ஆம்தித்ல்,  

இன்னெனரை அறைரண அந்ற 
வெனரிஷ ஶெறத்துக்வைரள்பல் 

8 Development of Hydrogen Fuel 

Cell for Quod Copters and UAVS 

ிரணிைபற்ந ிரணங்ைறக்கு 
அெறரண அறை 
ஆனேட்ைரனம்வைரண்ட இனத்றணில் 
ைனங்ைஷப (தற்நரிைள்) உற்தத்ற 
வெய்ல்  

1.8 0.02 20% இத்ஷை ைனங்ைபின் ிஷன 
அறைரணரை அஷஶரடு 
அஷணப் தரரிக்ை அெறரண 
வரறல்தட்தம் றனஶண்டும். 
mt; njhopy;El;gj;ij 
ngw;Wf;nfhs;tNj 
,f;fUj;jpl;lj;jpd; gpujhd 
Nehf;fkhFk ; 
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9 Development and Renovation of 

Targets and Shooter’s Evaluation 

System for Electronics Range 

ற்ஶதரது தணரவைரட இரணு 
னைரறல் ைரப்தடுைறன்ந 
இனத்றணில் சுடுைபத்ஷ 
றஷைத்வரறல்தட்த  ெரணங்ைஷபப் 
தரித்து ணீப்தடுத்துறம் 
றுைபற்ந திற்ெற 
னஷநஷவரன்நறஷண றறுவுறம் 

0.9 0.3 60% இத்ஷை னஷநஷவரன்ஷந 
றறு அறை ைறத்ஷ ற்ை 
ஶரிடுவன்தஶரடு ற்வைணஶ 
அெறரண வரறல்தட்தத்ஷ 
இந் றறுணம் வைரண்டுள்பரல் 
ஶற்தடி னஷநஷஷ  
ரரித்துக்வைரள்ப குஷநந்தட்ெ 
ைறத்ஷப் திஶரைறத்றம் 01 
ெரப்த்றற்கு ைறட்டி ைரனரை 
இந் றஷனத்றனறனந்து 
வதற்றுக்வைரண்ட அநறிஷணப் 
தன்தடுத்றக் வைரள்ற்ைரண 
ரய்ப்தரைவும் இஷண 
டுத்துக்ைரட்ட இறம். 

10 

 

 

Armor Tank Simulator System 

Development 

னேத் டரங்ைறைள் வைரண்ட ரக்குல் 
ற்றும் டடிக்ஷை 
வெற்தரடுைபின்ஶதரது தரிக்ை 
அெறரண திற்ெற 
னஷநஷவரன்நறஷண ரரித்ல் 

8.0 2.32 40% இன் னெனரை னேத் டரங்ைறைபின் 
தரஷண, ஷைரபல், ரக்குல், 

டடிக்ஷை வெற்தரடுைபில் 
ஈடுதடுத்துல் தற்நற ரறரி 
இனூடரை உற்தத்ற வெய்ப்தடும். 

 

இ.  2015 ஆம் ஆண்டில் ஆம்திக்ைப்தட்டு 2017 ஆம் ஆண்டு ஷ னன்வணடுத்து ந் ைனத்றட்டங்ைள் 

இன வெற்தரடு/ைனத்றட்டம் 

வ
ென

வு
 



றப்

தீடு
   

(னொ
. 

றல்
) 

னன்ஶணற்நம் ைனத்றட்டங்ைள் 


ற

றெ
ரர்

   
  
  

(னொ
. 

றல்
) 

வ
தௌ


ீை

 

1 Braille to Sinhala Converter 

ைட்னனணற்ந ஆட்ைறக்ைரை  
டத்ப்தடுைறன்ந தரீட்ஷெைபின் 
வதறுஶதறுைஷப னஷநஷஷப் 
தரிப்தன் னெனரை இனகுரைவும் 
ெலக்ைறரைவும் வதற்றுக்வைரள்ப 
இறைறன்நஷ 

0.15 0.03 95% ைண்தரர்ஷ தனணீரண 
ற்றும் ைட்னனணற்ந 
ஆட்ைறக்கு அர்ைபின் 
தரீட்ஷெப் வதறுஶதறுைஷப 
துரிரைப் 
வதற்றுக்வைரள்பஷன 
எழுங்ைஷந்ஷைில் 
ஶற்வைரள்ற்ைரண 
னஷநஷவரன்நறஷண 
றர்ரித்ல். 
 

2 Development of virtual reality 

parachute jumper and skydiver training 

Simulator 

 

2.26 

 

0.15 

 

80% 

வதசூட் திறணர்ைபின் 
ஷனக்ைெப் தட்டி (Head 

Tracking) உர்ி 
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னப்தஷடக் ைடஷைபில் ஈடுதட்டுள்ப  
வதசூட் திற்ெற வதறுணர்ைறக்கு திற்ெற 
ரறரிவரன்ஷந றர்ரித்ல் இந் 
ைனத்றட்டத்றன் ஶரக்ைரகும். அனூடரை 
வதசூட் னெனரை தரய்றல் இனந்து ைலஶ 
ைரல்தறக்கும்ஷ ஶடிரை ஶரன்றுைறன்ந 
அஷணத்துிரண னஷநில்ைஷபனேம் 
ரக்ைங்ைஷபனேம்  அது வரடர்தரண 
அரணிப்தரபர்ைபரல் அரணிக்ை 
இறம். ினத்றஷடந் ரடுைபில்  
ஷடனஷநில் உள்ப இந் 
எப்னனரக்ைறஷ றர்ரிக்ை 
வதனந்வரஷைரண தம் வெனரஶரடு  
அன் னெனரை அஷண குஷநந் வெனில் 
ஶற்வைரள்றம் ஆற்நல் ைறஷடத்துள்பது. 

றப்தரரய்வு (Sensor 

Calibration) ைரட்ெறப் தகுப்ன  
(View Splitting) டடிக்ஷைைள் 
ஶற்வைரள்பப்தட்டு 
னைறன்நண.   

3 

 

 

 

 

Under Water Surveillance & Detection 

System 

ைட்னனணற்ந ஆட்ைறக்ைரை  
டத்ப்தடுைறன்ந தரீட்ஷெைபின் 
வதறுஶதறுைஷப னஷநஷஷப் 
தரிப்தன் னெனரை இனகுரைவும் 
ெலக்ைறரைவும் வதற்றுக்வைரள்ப 
இறைறன்நஷ 

5.50 

 

 

 

3.74 65% ைண்தரர்ஷ தனணீரண 
ற்றும் ைட்னனணற்ந 
ஆட்ைறக்கு அர்ைபின் 
தரீட்ஷெப் வதறுஶதறுைஷப 
துரிரைப் 
வதற்றுக்வைரள்பஷன 
எழுங்ைஷந்ஷைில் 
ஶற்வைரள்ற்ைரண 
னஷநஷவரன்நறஷண 
றர்ரித்ல். 

4 Design & Development of HF/VHF & 

UHF Radio Transceiver 

ைடற்தஷட டடிக்ஷைைறக்கு உிரை 
அஷைறன்ந ைடறக்ைடிில் இடம்வதறுைறன்ந 
வெற்தரடுைஷப வபிக்வைரனற்ைரை 
ஈடுதடுத்க்கூடி உதைரகும்.  

0.4 0.51 90% ைடற்தஷட 
டடிக்ஷைைறக்கு 
உிரை அஷைறன்ந 
ைடறக்ைடிில் 
இடம்வதறுைறன்ந 
வெற்தரடுைஷப 
வபிக்வைரனற்ைரை 
இந் உதைத்ஷப் 
தரிக்ைனரம். இன் 
தரீட்ெறத்துப்தரத்ல் 
டடிக்ஷைைள் 
வற்நறைரை 
ஶற்வைரள்பப்தட்டுள்பண.  

5 Defence Cyber Security Centre   

சுஶெ அஷடரபத்துடணரண இைெறரண 
வெய்றப் தரிரற்நத்றற்ைரை  தரதுைரப்தரண 
ரவணரனறக் ைனிவரன்ஷநத் ரரித்ல். 

 

18.5 12.2 6.2 இன்நபில் UHF ற்றும் VHF 

High band ரவணரனறக் 
ைனிைபின் தரிஶெரஷண 
டடிக்ஷைைள் 
றஷநவுவெய்ப்தட்டுள்பஶர
டு ரவணரனறக் ைனிைள் 
வபிக்ைப தரிஶெரஷண 
டடிக்ஷைைறக்ைரை 
ஆற்றுப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 

6 Train Tracking System. 

இனங்ஷைில் இடம்வதநக்கூடி ஶனும் 
ெிதர் ரக்குனறன்ஶதரது 
றர்வைரள்பத்க்ை ஷைில் தரதுைரப்ன 

7.9 0.41 100

% 

இந் ைனத்றட்டம் 
னஷைி 
றஷக்ைபத்றடம் 
எப்தஷடக்ைப்தட்ட தின்ணர் 



 

னன்ஶணற்ந அநறக்ஷை  2017 - தரதுைரப்ன அஷச்சு 65 

 
 

அஷச்ெறல் றறுப்தட்டுள்ப அஷணத்து 
றறுணங்ைறக்குரண ெிதர் தரதுைரப்ன 
றஷனவரன்ஷந ரதித்ல்.     

அஷச்ெஷிடம் 
ெர்ப்திக்ைப்தட்டு 
அங்ைலைரம் 
வதநப்தட்டுள்பஶரடு இந் 
னஷநஷஷ 
ரதிப்தற்ைரை னஷைி 
றஷக்ைபத்துடன் 
உடன்தடிக்ஷைஷக் 
ஷைச்ெரத்றடுற்ைரண 
டடிக்ஷைைள் 
ஶற்வைரள்பப்தட்டு 
னைறன்நண. 

 

5.13.4 2017.01.01 ஆந் றைற வரடக்ைம்  
2017.08.31 ஆந் றைற ஷ 
ஶற்வைரள்பப்தட்ட வெற்தரடுைபின் 
னன்ஶணற்ந ீபரய்வு ற்றும் 
வதரதுரண ிடங்ைள் 

அ.  இந் றஷனத்றல் உள்ப ட்டப்தடுத்ப்தட்ட 
ைனத்றட்டப் வதரறுப்தறைரரிைஷபனேம் 
எதுக்ைப்தட்ட ட்டுப்தடுத்ற 
றறஶற்தரடுைஷபனேம் வைரண்டு ைிெரண 
அபினரண ைனத்றட்டங்ைள் 2017 ஆம் ஆண்டில் 
னப்தஷடிணஷ இனக்ைரைக்வைரண்டு 
றஷநவுவெய் றட்டறடப்தட்டுள்பது. ஶறம் 
குநறப்தரை 2017 ஆம் ஆண்டில் இடம்வதற்ந ஶெற 
இற்ஷை அணர்த்ங்ைபின்ஶதரது 
அப்திஶெங்ைள் தற்நற தகுப்தரய்வு 
வெய்க்கூடி ஷைில் ிரண 
ஷதடரக்ைல் ற்றும் அப்திஶங்ைறடன் 
வரடர்னஷட னக்ைறரண ைல்ைஷப 
தகுப்தரய்வுவெய்து வுைஷப 
ைண்டுதிடிக்ைத்க்ை ஷைில் அெறரண 
ைணி ெரணங்ைஷப துரிரை அெறரண 
இடங்ைறக்ைரை உற்தத்றவெய்து அெறரண 
வரறல்தட்த உிைஷபப் வதற்றுக்வைரடுக்ை 
இறரிற்று.  

 

ஆ.  இந் றஷனத்றணரல் ஷண அெ 
றறுணங்ைபின் ஶண்டுஶைரபின் திைரம்  
உற்தத்ற வெய்ப்தட்ட ஷ உதைங்ைள் 
ற்றும் ங்ைற வரறல்தட்த எத்துஷப்ன 
தல்ஶறு ெந்ர்ப்தங்ைபில்  அர்ைபின் 
தரட்டுைறக்கும் தனிரண 
ினதுங்ைல்ைறக்கும்   இனக்ைரைறற்று. 

இ.  ஆரய்ச்ெற உதைங்ைஷப வைரள்ணவு 
வெய்ஷைில் தரதுைரப்ன அஷச்ெறல் 
தறவுவெய்துள்ப ங்ைனரபர்ைபிடறனந்து 
ரத்றம் ைனத்றட்ட அெறப்தரடுைஷப 
வைரள்ணவு வெய்ஷைில் அறை 
ிஷனட்டங்ைள் ற்றும் அெறரண 

உதைங்ைஷப ங்ைக்கூடி 
ங்ைனரபர்ைள் இல்னரஷ ைரரை 
ைனத்றட்டங்ைறக்கு அெறரண 
இனத்றணில் உதைங்ைஷப 
வதற்றுக்வைரள்ப ீண்டைரனம் ைறரல் 
ஆரய்ச்ெற டடிக்ஷைைறக்ைரை தண்டங்ைஷபப் 
வதற்றுக்வைரள்ஷைில் ெந்ஷிறள்ப 
ஶதரட்டித்ன்ஷறக்ை 
ங்ைனரபர்ைபிடறனந்தும் தண்டங்ைஷபப் 
வதற்றுக்வைரள்ற்ைரண னஷநிவனரன்ஷந 
அநறனைஞ் வெய்ஶண்டின்  அெறத்ஷ 
சுட்டிக்ைரட்டுைறஶநன்.  

ஈ.  ைனத்றட்டங்ைபின் அெறப்தரடுைஷப 
வைரள்ணவு வெய்ஷைில்  தல்ஶறு 
ெறங்ைஷப றர்ஶரக்ை ஶரிடும். அரது 
ஆரய்ச்ெற உதைங்ைள் உள்ரட்டுச் 
ெந்ஷில் ைறஷடரவன்தரல் ைட்டரரைஶ 
வபிரடுைபினறனந்து ஷக்ை 
ஶண்டிஶதரறறம் அத்ஷை 
வைரள்ணவுைறக்ைரண எழுங்ைஷந் 
னஷநிவனரன்று இல்னரஷரல் ஆரய்ச்ெற 
டடிக்ஷைைறக்கு அெறரண 
உதைங்ைஷபப் வதற்றுக்வைரள்ப ைிெரண 
ைரனம் ைறரல்  அது றச்ெரை 
ைனத்றட்டத்ஷ றட்டறடறக்ைஷரை  
றஷநவுவெய்றல் ரக்ைஶற்தடுத்தும்.  

5.13.5  னரணம் ஈட்டுைறன்ந ைனத்றட்டங்ைள்/ 
திைள் 

அ.  GIS வரறல்தட்த தரடத்துடன் வரடர்னஷட 
தரடவநறைஷப 03 தடினஷநைபின் ைலழ் 
இற்ஷநஷ டரத் டடிக்ஷைைள் 
ஶற்வைரள்பப்தட்டஶரடு அற்ைரண 
வெனிணங்ைஷபத் ீர்த்து அன் னெனரை னொதர. 
280,000.00 தத்வரஷைிஷண 
னரணரைப்வதந இறஷ ைறஷடத்ஷ. 

ஆ. ரை ற்றும் ஶல்ரைர அதிினத்ற 
அஷச்ெறன் அெறப்தரட்டுக்ைறங்ை 
ஶற்வைரள்பப்தடுைறன்ந  Drone Mapping Survey for 

AERO City Development Project ைனத்றட்டத்டன் 
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வரடர்னஷட றனப்தப்திஷண ஷதடரக்கும் 
திக்ைரை  ைனத்றட்ட 
னன்வரறவுைறக்ைறங்ை னொதர 550,000.00  
னரணரைப்வதந றர்தரர்க்ைப்தடுைறன்நது.  

இ.  இந் அஷச்ெறணரல் னஷைி 
றஷக்ைபத்றற்கு அநறனைஞ் வெய்ப்தட்ட Train 

Tracking System ைனத்றட்டம் ஊடரை 
வபிரட்டினறனந்து இத்ஷைஷ 
னஷநஷவரன்ஷநக் வைரள்ணவு வெய்ரல் 
வெனரைறன்ந அந்ற வெனரிஷ 
ஶெறத்துக்வைரள்ப இறஷ ைறஷடத்ஷ.  

5.13.6   2018 ஆண் ஆண்டின் றர்தரர்ப்னைள் 

அ.  ஆரய்ச்ெற ற்றும் அதிினத்ற றஷனம் தரரி 
வெற்வதரறுப்திஷண ஆற்நறனைறன்ந என 
றறுணம் ன்தரல்  அற்ைரை அெறரண 
ணீ ிஞ்ஞரண ஆய்வுகூட  
ெறைஷபக்வைரண்ட 06 ரடிைஷப உள்படக்ைற 
ைட்டடவரன்ஷந றர்ரிப்தற்ைரண 
ஶஷனைஷப வரடங்குல்.  அன்னெனரை 
ற்ஶதரது றனவுைறன்ந  ஆய்வுகூட 
குஷநதரடுைஷப ிர்த்துக்வைரண்டு இந் 
றஷனத்றல் இனக்ைஶண்டி  அஷணத்துப் 
திரிவுைஷபனேம் இங்ைச் வெய்ித்து 
தரினரண ஆரய்ச்ெற ற்றும் அதிினத்ற 
றஷனவரன்ஷந றறுவுல். இந் ஆறுரடிக் 
ைட்டடத்ஷ றர்ரிப்தற்கு அெறரண 
றப்தீடுைறம் றட்டஷதடங்ைறம் வரடர்தில் 
அெ வதரநறில் கூட்டுத்ரதணத்துடன்  
உடன்தடிக்ஷைில் ஷைச்ெரத்றடுற்ைரண 
டடிக்ஷைைள் தரதுைரப்னச் வெனரபரின் 
MNyhridapd; திைரம் 
ஶற்வைரள்பப்தட்டது. 

ஆ. ஆரய்ச்ெற டடிக்ஷைபில் ஈடுதட்டுள்ப  
அறைரரிைறக்கு  ைனத்றட்டத்றன் இறுறில் 
ஆரய்ச்ெறக் வைரடுப்தணிஷண 
உரித்ரக்ைறக்வைரடுக்ை  ற்தரடுைஷப வெய்ல். 

இ. னப்தஷடிணனக்ைரை வரறல்தட்த ஆரய்ச்ெற 
ற்றும் அதிினத்ற டடிக்ஷைைஷப 
ஶற்வைரள்றம்ஶதரது ஶெற 
வைரள்ஷைவரன்ஷந குத்ல் ற்றும் 
அனூடரை ஶெற தரதுைரப்னக்ைரண 
தனுறுறறக்ை உதரனஷநைஷபனேம் 
வைரள்ஷைைஷபனேம் ற்தடுத்றக் வைரள்ஶ 
ஆரய்ச்ெற ற்றும் அதிினத்ற றஷனத்ஷ  
உனரக்குற்ைரண அடிப்தஷட ஶரக்ைரை 
அஷந்து. அற்ைறங்ை ைடந் 10 
னடங்ைபில் றைவும் வற்நறைரை ஆரய்ச்ெற 
ற்றும் அதிினத்ற டடிக்ஷைைஷப 
ஶற்வைரண்டு இ றஷனம் அபப்தரி தி 
ஆற்நறனேள்பது. அன் ஶெஷைஷப ஶறம் 
ிஸ்ரித்து இவ்ஷச்ெறன் அநறவுறுத்னறன் 
ஶதரில் ஶெற தரதுைரப்தில் 
ரக்ைஶற்தடுத்துைறன்ந ஶறு அெரங்ை 
றறுணங்ைறக்ைரைவும் ஆரய்ச்ெற ற்றும் 
அதிினத்றச் ஶெஷைஷப ங்ை 
டடிக்ஷைைள் ஶற்வைரள்பப்தட்டது.  
அற்ைறங்ை ஶறு றறுணங்ைறடன் 
இஷந்து வெனரற்றுஷைில் அெ 
ெட்டிறைள் . திரங்ைறக்ைறங்ை 
தல்ஶறு ெறக்ைல்ைள் ஶரன்நறனேள்பரல் ஶற்தடி 
ஆரய்ச்ெற டடிக்ஷைைஷப ஶற்வைரள்றல் 
தல்ஶறு ஷடைள் ற்தட்டுள்பண. ணஶ 
உள்ரட்டில் ஆற்நக்கூடி வதனம்தரனரண 
திைஷப ஈஶடற்நறக்வைரள்ப இனரல் 
ஶதரணஷரல் வதனந்வரஷைரண தத்ஷ 
அற்ைரை வபிரடுைறக்கு வெறத்ஶண்டி 
ற்தட்டுள்பது.  ணஶ இவ்ிடங்ைஷப 
ைனத்றற்வைரண்டு ஆரய்ச்ெற ற்றும் 
அதிினத்ற    றஷனத்ஷ ஆரய்ச்ெற ற்றும் 
அதிினத்றப் திைரை சுரீணரை 
தரதுைரப்னஅஷச்ெறன்ைலழ் ரதிக்ை றர்ைரன 
டடிக்ஷைைள் றட்டறடப்தட்டுள்பண. 
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Njrpa ghJfhg;G Ma;Tfs; epWtfk; (INSSSL)> ,yq;if> mjpNkjF rdhjpgjp ikj;jpupghy 
rpwpNrd mtu;fshy; 2016 Mf];l;by; jhgpf;fg;gl;lJ. Kjd;ikahd Njrpa ghJfhg;Gr; rpe;jidf; 
Fohk; vd;w tifapy;> epWtfkhdJ ghJfhg;G njhlu;ghf tpthjpj;J> fye;jhNyhrid nra;J 
Ma;T nra;Ak; epGzj;Jtj;jpd; Clhf iftpid Mjhuj;jpd; mbg;gilapyike;j nfhs;ifj; 
njupTfs; kw;Wk; je;jpNuhghaj;jpw;fhf murhq;fj;Jld; ,ize;J Ntiy nra;fpwJ. ,jw;F 
gzpg;ghsu; ehafk; mrq;f mNgFzNrfu jiyik tfpf;fpwhu;. Muk;gj;jpy; mjd; 
tiuaWf;fg;gl;l njhopw;ghLfis Kd;nfhz;L nry;tjw;fhf xU rpy jw;fhypf mYtyu;fis 
,e;epWtfk; nfhz;bUe;jJ. mjidj; njhlu;e;J 2017 rdtup 02 Me; jpfjp Kjy; nraw;glj; 
njhlq;fpa INSSSL> jw;NghJ ,uz;L gzpg;ghsu;fs;> xU Muha;r;rpg; gFg;gha;thsu;> gy 
Muha;r;rp cjtpahsu;fs; kw;Wk; xU rpy gapw;rp ngWNthUld; epue;ju gjtpazp 
mYtyu;fisf; nfhz;bUf;fpwJ. njhlq;fg;gl;l jpfjpapypUe;J epWtfj;jpy; eilngw;w 
epfo;Tfs; fPNo gl;bayplg;gLfpd;wd.  

5.14.1 epjprhu; gFg;gha;T 

  xJf;fPL (&.) nrytpdk; (&.) kPjp (&.) 

kPz;LtUk; nrytpdk; 13,000,000.00 4,970,080.10 8,029,919.90 

%yjdr; nrytpdk; 12,000,000.00 7,891,020.65 4,108,979.35 

5.14.2 fhyg;gFjpf;fhd Kd;Ndw;wk; – (2017 rdtup njhlf;fk; 2017 Mf];l; tiu) 

5.14.2.1 khehLfs; / nrayku;Tfs; / FOf; fye;Jiuahly;fs; 

“rhu;f; : ,jd; jilfSk; Kd;Ndhf;fpa ghijAk;” vd;w jiyg;gpyhd FOf; fye;Jiuahly; 
xd;iw INSSSL ck; ghfp];jhd; cau;];jhdpfuhyaKk; ,ize;J xOq;Fnra;jpUe;jd. ,J 
2016 ngg;utup 06 Me; jpfjp nfhOk;G> fyjhup N`hl;lypy; eilngw;wJ. Ngr;rhsu; FOtpy; 
NkjF ghfp];jhd; cau;];jhdpfu; Nk[u; n[duy; (R) nrapl; r`Py; `_ird;> ghJfhg;Gr; 
nrayhsu; nghwp. fUzhNrd n`l;bahuhr;rp> Kd;dhs; rhu;f; tyar; nrayhsu; ehafk; mur 
J}ju; ep`hy; nuhl;wpf;Nfh> INSSSL ,d; gzpg;ghsu; ehafk; mrq;f mgaFzNrfu> fyhepjp. 
nrapl; wpghl; `_ird; kw;Wk; jpU. ,f;uk; Nrfy; MfpNahu; cs;spl;l ,yq;if kw;Wk; 
ghfp];jhidr; Nru;e;j cau; jifikngw;w gy epGzu;fs; cs;slq;fpapUe;jdu;. ,e;epfo;tpy; 
,uh[je;jpupfs;> rpNu\;l ,uhZt mjpfhupfs;> fy;tprhu; cWg;gpdu;fs; kw;Wk; Vida 
gpuKfu;fs;> ,yq;ifapYs;s ghfp];jhdp r%fk; kw;Wk; Clftpayhsu;fs; MfpNahu; 
fye;Jnfhz;ldu;.   
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5.14.2.2   ghJfhg;Gf; $lk; (Security salon)  

INSSSL ghJfhg;G $lk; vd;gJ Njrpa> gpuhe;jpa kw;Wk; ru;tNjrg; ghJfhg;G gw;wpa me;je;jf; 
fhyj;jpw;FupaJk; njhlu;GilaJkhd jiyg;gpy; fye;Jiuahly; xd;iw Nkw;nfhs;Sk; 
Nehf;fj;Jld; njupTnra;ag;gl;l Gfo;ngw;wtu;fshy; elj;jg;gLk; %ba miw tl;lNkirf; 
fye;Jiuahly; MFk;.        

2017 Mk; Mz;bw;fhd KjyhtJk;> njhlupd; ehd;fhtJkhd “ghJfhg;G $lk;” fyhepjp. gPl;lu; 
`gPy;> gzpg;ghsu; - Konrad Adenauer-Stiftung> gpuhe;jpa nraw;wpl;l rf;jpg; ghJfhg;G kw;Wk; 

fhyepiy khw;wk; - Mrpa – gRgpf; - n`hq;n`hq; tyak;> kw;Wk; fyhepjp. Nishcal 
Pandey, njw;fhrpa Ma;TfSf;fhd epiyaj;jpd; gzpg;ghsu;> Neghsk; MfpNahuhy; 
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“njw;fhrpahtpy; mdu;j;j Kfhikj;JtKk; fhyepiy khw;wKk;” vd;w jiyg;gpy; ghJfhg;G 
mikr;rpy; 2017 rdtup 19 Me; jpfjp elj;jg;gl;lJ.  

Ie;jhtJ “ghJfhg;G $lk;” ghJfhg;G mikr;rpy; 2017 ngg;utup 22 Me; jpfjp elj;jg;gl;lJ. 
,f;fye;JiuahlYf;fhd mjpjpg; Ngr;rhsuhd [tfu;yhy; NeU gy;fiyf;fofj;jpd; ru;tNjr 
Ma;TfSf;fhd fy;Y}upg; Nguhrpupauhd Nguhrpupau; Rtuhd; rpq; mtu;fs; “rPd - ,e;jpa cwtpy; 
,yq;if” vd;w jiyg;gpy; ciuepfo;j;jpapUe;jhu;.  

 
„ghJfhg;G $lj;jpd; ‟ MwhtJ fye;Jiuahly; “ePUf;fhd rthy;fSk; ,e;jpahtpy; gpujpgypg;Gk; : 
cs;ehL kw;Wk; gpuhe;jpak;” vd;w jiyg;gpy; ,e;jpahtpd; ghJfhg;G Ma;Tfs; kw;Wk; 
gFg;gha;TfSf;fhd epWtfj;jpypUe;J tUifje;j fyhepjp;. cj;jk; rpq;`h ,dhy; elj;jg;gl;lJ.   

 

VohtJ “ghJfhg;G $lk;” Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; G+Nfhs murpay; rpNu\;l tpupTiuahsuhd 
Nguhrpupau; rhe;j N`d;ehaf;ftpdhy; “khw;wkilAk; cyf xOq;fpy; If;fpa mnkupf;fhTk; G+Nfhs 
murpaYk;” vd;w jiyg;gpy; elj;jg;gl;lJ. ,e;jg; ghJfhg;G $lk; 2017 A+iy 4 Me; jpfjp 
elj;jg;gl;lJld; ,jpy; If;fpa mnkupf;fj; J}juf mjpfhupfs; kw;Wk; NtW gy ntspehl;L 
,uh[je;jpupfSk; fye;J nfhz;lJld; Kg;gil cWg;gpdu;fSk; fye;Jnfhz;bUe;jdu;.  
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5.14.2.3 mr;RWj;jy; tpy;iyfs; (Threat Lens) 
  
INSSSL ,d; mr;RWj;jy; tpy;iyfs; vd;gJ ,yq;ifj; Njrpa ghJfhg;gpw;F ,Uf;fpd;w Fwpg;gpl;l 
mr;RWj;jy;fs; njhlu;gpy; fye;JiuahLtjw;F fy;tprhu; epGzu;fs;> ,uh[je;jpu kw;Wk; ghJfhg;Gj; 
Jiw epGzu;fs; MfpNahiu xd;wpizf;Fk; Nehf;fj;Jld; elj;jg;gLfpd;w %ba miw tl;lNkir 
epfo;thFk;. Njrj;jpy; kpfTk; gutyhfTk; eilKiwapYk; fhzg;gLk; mr;RWj;jy;fisf; 
fz;lwptjw;fhf mr;RWj;jy; tpy;iyfs; khjhe;j mbg;gilapy; elhj;jg;gLfpd;wd. fye;Jiuahlypy;; 
vLf;fg;gLk; KbTfs; mjpNkjF rdhjpgjp mtu;fSf;F mDg;gg;gLtjw;fhf nfhs;if Mtzk; xd;wpy; 
vOjg;gLfpd;wd.   
 
“njw;fhrpahtpy; ngupa msT ntspehl;Lr; nraw;wpl;lq;fSk; ghJfhg;G tpisTfSk;” vd;w 
jiyg;gpyhd “mr;RWj;jy; tpy;iyfs;” Muk;g itgtk; 
ghJfhg;G mikr;rpy; 2017 ngg;utup 09 Me; jpfjp 
elj;jg;gl;lJ.  ,e;epfo;tpy; mur mYtyu;fs;> mwpQu;fs;> 
nfhs;if tFg;ghsu;fs; kw;Wk; ,uhZt mjpfhupfs; 
MfpNahu; fye;Jnfhz;bUe;jdu;. ntspehl;Lr; 
nraw;wpl;lq;fs; kw;Wk; KjyPLfspypUe;J xU gy;gupkhz 
Njhw;wg;ghL ,Uf;fpwJ. mj;jifa ntspehl;L KjyPLfspd; 
%yq;fs; kw;Wk; Nehf;fq;fis tl;lNkirapy; 
fye;Jiuahb> ,lu;fs; mNjNghd;W mr;RWj;jy;fs; kw;Wk; 
tpisTfs; gw;wp tpupthf Muhag;gLfpd;wd.   

 
“,yq;if kPjhd tpNrl ftdj;Jld; njw;fhrpahtpy; 
td;Kiwj; jPtputhjj;jpd; mr;RWj;jy;fis kjpg;gpLjy;” 
kPjhd ,uz;lhtJ “mr;RWj;jy; tpy;iyfs;” ,uhZt 
mjpfhupfs; kw;Wk; mwpQu;fspd; gq;Nfw;Gld; 2017 khu;r; 30 
,y; ghJfhg;G mikr;rpy; eilngw;wJ. ,yq;ifahdJ 
Neubahd jPtputhj ,];yhkpa mr;RWj;jiyf; 
nfhz;bUf;ftpy;iy vd;wNghjpYk;> jdp Xeha; jhf;Fjy; 
xd;Wf;fhd rhj;jpaj;jd;ikAk; ,e;jpa cgfz;lj;jpy; 
gaq;futhj mikg;Gfspd; nraw;ghLfSf;fhd 
rhj;jpaj;jd;ikAk; fhzg;gLtJ ,yq;ifau;fSf;F ,lu; 
xd;iw cUthf;fyhk; vd;gij ikakhff;nfhz;L 
tl;lNkirf; fye;Jiuahly; eilngw;wJ.     

 
“,izag; ghJfhg;G: ,yq;ifapy; tsu;e;JtUk; mr;RWj;jy; epiyik” vd;Dk; jiyg;gpyhd 
%d;whtJ “mr;RWj;jy; tpy;iyfs;” cau; kl;l ,uhZt mjpfhupfs;> mwpQu;fs; kw;Wk; ,izag; 
ghJfhg;G tplaj;jpy; ehl;lk; nfhz;ltu;fs; MfpNahupd; gq;Fgw;wYld; 2017 Nk 18 Me; jpfjp 
ghJfhg;G mikr;rpy; eilngw;wJ. Njrj;jpw;fhd cs;sf kw;Wk; ntspthupahd mr;RWj;jy;fis 
kjpg;gpLtjw;fhd Njit kw;Wk; Kf;fpakhd cl;fl;likg;Gfisg; NgZtjw;fhd ,izag; ghJfhg;gpd; 
Kf;fpaj;Jtk; Mfpad ,q;F fye;Jiuahlg;gl;ld. ,jd; tpisthf> ehl;bd; KjyhtJ Njrpa 



 

னன்ஶணற்ந அநறக்ஷை  2017 - தரதுைரப்ன அஷச்சு 70 

 
 

,izag; ghJfhg;G je;jpNuhghaj;ij tbtikg;gjw;fhf 
njhlu;Gila ehl;lj;ijf; nfhz;bUg;NghUld; cs;sf – 
Kftuhz;ik gilazp xd;W cUthf;fg;gl;lJ.   

“,yq;ifapy; ,aw;if mdu;j;jq;fspd; mr;RWj;jy;fis 
Kfhkpj;jYk; jzpj;jYk;” vd;Dk; jiyg;gpyhd 
ehd;fhtJ “mr;RWj;jy; tpy;iyfs;” ghJfhg;G 
mikr;rpy; 2017 A+d; 16 Me; jpfjp eilngw;wJ. ,jpy; 
mdu;j;j Kfhikj;Jtk; kw;Wk; jzpj;jy; 
eltbf;iffSld; Neubahfj; njhlu;Ggl;l jdpahu; 
kw;Wk; mur ehl;ljhuu;fSk; (mf;fiwAilNahu;) 
mNjNghd;W mur rhu;gw;w epWtdq;fs; kw;Wk; ,lu;kPl;G 
eltbf;iffspy; <LgLk; Kg;giliaAk; Nru;e;j 
mjpfhupfs; MfpNahUk; fye;Jnfhz;bUe;jdu;. ,aw;if 
mdu;j;jq;fs; ,yq;iff;fhd xU Kf;fpa ,lu; 
fhuzpahf khwptUtjd; fhuzkhf ehl;bd; tl Gyj;jpy; 
nts;s epiyik mNjNghd;W njhlu; twl;rp Mfpad 
njhlu;r;rpahd tUlq;fspy; Vw;gl;bUe;jd. ,jd; 
nghUl;L> Kfhkpj;jy; kw;Wk; jzpj;jy; 
eltbf;iffSf;fhd nghwpKiwapid 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd je;jpNuhghaq;fs; kw;Wk; 
jPu;Tfs; gw;wp ,t;tl;lNkirf; fye;Jiuahlypy; ftdk; 
nrYj;jg;gl;lJ.       
 
“nlq;F Nehapd; jw;Nghija Nghf;F: njhw;WNeha; 
guTtijf; Fiwg;gjw;fhd Ntiyr;rl;lfKk; 
toptiffSk;” vd;w jiyg;gpyhd Ie;jhtJ 
“mr;RWj;jy; tpy;iyfs;” Rfhjhuj; Jiwiar; Nru;e;j 
mf;fiwAilNahu; kw;Wk; epGzu;fspd; gq;Fgw;wYld; 
2017 A+iy 26 Me; jpfjp nfhOk;G> ghJfhg;G mikr;rpy; 
eilngw;wJ. tpiuthd nlq;Fg; ngUf;fk; fhuzkhf 
ehl;by; Vw;gl;Ls;s jw;Nghija mtrufhy epiyahdJ 
Njrj;jpd; ghJfhg;gpw;F mr;RWj;jyhff; fhzg;gLfpwJ. 
,J Rw;Wyhj;Jiw> KjyPLfs;> fy;tp kw;Wk; xl;Lnkhj;j Ntiyg;gil Nghd;w gy;NtW JiwfspYk; 
Vw;gLj;Jk; jhf;fkhdJ nghUshjhuj;ij Cdkhf;Fk; rhj;jpaj;ijf; nfhz;bUf;fpwJ. vdNt> nlq;F 
njhw;WNeha; njhlu;gpy; Vw;gl;Ls;s mtrufhy epiyapid kjpg;gpLtjw;fhf rk;ge;jg;gl;l mur 
jug;gpdu; kw;Wk; nghJr; Rfhjhuj;jpy; ehl;lk; nfhz;ltu;fs; MfpNahiu xd;WNru;g;gNj ,f;$l;lj;jpd; 
Nehf;fkhf ,Ue;jJ.  
 
nghJ tpupTiufs; (PUBLIC LECTURES) 
 
INSSSL  MdJ Njrpa kw;Wk; gpuhe;jpa ghJfhg;Gld; njhlu;Gila gy;NtW jiyg;Gfs; kPjhd nghJ 
tpupTiuj; njhlnuhd;iw elj;JfpwJ. 
 
Muk;gg; nghJ tpupTiu 2017 ngg;utup 15 Me; jpfjp 
Gjd;fpoik INSSSL ,d; Nfl;Nghu;$lj;jpy; 
eilngw;wJ. ,jpy; “If;fpa mnkupf;f – rPd Mw;wy; 
rkepiy khw;wKk; ag;ghd; - ,e;jpah - ,yq;if 
xj;Jiog;gpd; tfpghfKk;”  vd;w jiyg;gpy; ag;ghdpd; 
fFRapd; gy;fiyf;fofj;jpypUe;J te;j fyhepjp. rNlhU 
ehfhNah   (Dr. Satoru Nagao from the Gakushuin 

University, Japan) mtu;fshy; tpupTiu epfo;j;jg;gl;lJ. 
fyhepjp. ehfhNah jdJ ciuapy;> Mrpa gRgpf; 
gpuhe;jpaj;jpd; ty;yuRfs; kw;Wk; gpuhe;jpa ty;yuRfspd; je;jpNuhgha elj;ijfs; njhlu;gpy; 
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Fwpg;gpl;bUe;jJld; njd; rPdf; fly; kw;Wk; mjd; je;jpNuhgha Kf;fpaj;Jtk; kPjhd mjpf 
ftdj;Jld; jw;Nghija ru;tNjr tptfhuq;fSs; mjpf Kf;fpaj;Jtkpf;f Ma;Tg; gpuNjrq;fspy; 
xd;whf njw;fhrpah tpsq;FtijAk; Fwpg;gpl;bUe;jhu;.      

                      
,uz;lhtJ INSSSL nghJ tpupTiu “gaq;futhjj;jpy; ngz;fs;” vd;Dk; 
jiyg;gpy; 2017 khu;r; 24 ,y; eilngw;wJ. ,jpy; FNshgy; wpNrr; 
Xu;fidNrrd; ypkpl;. (I.,uh.),d; Kfhikg; gzpg;ghsuhd ghJfhg;G kw;Wk; 
rpf;fyhd mtruepiy epGzu; jpUkjp. ikf;Nfy; G&f;]; mtu;fshy; 
tpupTiu epfo;j;jg;gl;lJ. mtu; jdJ ciuapy;> ,yq;ifapYs;s 
ngz;fis tpl kj;jpa fpof;F kw;Wk; Nkw;F ehLfspYs;s ngz;fs; rpy 
Ntisfspy; jPtpukakhf;fYf;F mjpfstpy; cs;shff;$batu;fshf 
,Ug;gJ jdJ Ma;tpd; %yk; njupatUtjhff; Fwpg;gpl;bUe;jhu;. mtu; 
jdJ Nahridapy;> mjpf jhuhsthj r%fk;> jPtpukakhjYf;F ngz;fs; 
<u;f;fg;gLfpd;w my;yJ ftug;gLfpd;w tha;g;Gfisf; Fiwtilar; 
nra;fpwJ vdf; Fwpg;gpl;bUe;jhu;. 
                               
Xa;Tngw;w Nk[u; n[duy; jpgd;fu; gNdu;[P (Dipankar 

Banerjee) mtu;fshy; “Njrpa ghJfhg;G: khw;wkilAk; 
jUzq;fSk;> khWfpd;w Kd;khjpupfSk;” vd;Dk; 
jiyg;gpy; tpupTiu epfo;j;jg;gl;l %d;whtJ nghJ 
tpupTiu 2017 Vg;uy; 05 Me; jpfjp eilngw;wJ. 
,t;tpupTiuapy; gpujhdkhf ,e;jr; rfhg;jj;jpy; 
tsu;e;JtUfpd;w Gjpa ghJfhg;Gr; rthy;fisf; 
ifahs;tjd; kPJ ftdk; nrYj;jg;gl;lJ. ,yq;if xU 
jPT vd;w epiyapYk; mJ Rw;wptu flyhy; #og;gl;L 
ghJfhf;fg;gLfpwJ vd;w epiyapYk; ,Ue;jNghjpYk; 
tpiuthf khw;wkilfpd;w G+Nfhsr; #oypy; cs;s 
gpzf;Ffspd; ngupasthd G+Nfhsg; gupkhzq;fspypUe;J 
njhlu;e;Jk; tpyfpapUf;f KbahJ vd;gijg; Ngr;rhsu; 
Fwpg;gpl;bUe;jhu;.  
 

ehd;fhtJ nghJ tpupTiu 2017 Nk 05 Me; jpfjp 
elj;jg;gl;lJ. ,t;tpupTiu ,yq;ifapd; ghuk;gupa 
jw;fhg;Gf; fiyfs; fyhrhuj;ij Cf;Ftpj;Jg; 
ghJfhg;gjd; Kf;fpaj;Jtk; njhlu;gpy; kf;fSf;F 
mwpT+l;Ltjw;fhf elj;jg;gl;lJ. md;fk;nghw 
(Angampora) vd;gJ ,yq;if – rpqfstu;fspd; Nghu; 
njhLj;jy; gw;wpa fiy tbtkhFk;. ,J Nghu; 
cj;jpfs;> jw;fhg;G> tpisahl;L> clw;gapw;rp kw;Wk; 
jpahdk; Mfpatw;iwf; nfhz;Ls;sJ. ,t;tpupTiuapid 
,yq;if> fLnty – nfhwnjhl;ltpy; cs;s uztpy 
jw;fhg;Gf; fiyfs; mf;flkpapd; fiy ty;Yeu; fyhepjp. 
m[e;j kfe;jhuhr;rp mtu;fs; epfo;j;jpapUe;jhu;.   
“khw;wkilAk; fhyepiyapy; kdpjdpd; ghJfhg;G: 
,yq;if kw;Wk; njw;fhrpahtpy; ,jd; jhf;fq;fSf;fhd 
jPu;Tfs; ”vd;Dk; jiyg;gpyhd Ie;jhtJ nghJ tpupTiu 
2017 A+d; 14 Me; jpfjp eilngw;wJ. #oy;- r%f 
njhopy;Kaw;rpahsUk; ,isQu; tof;fwpQUk; 
epiyNgwhd mgptpUj;jp gw;wpa jhfk; cs;stUkhd 
jpUkjp. mNdhfh mNguj;d ,jd; Ngr;rhsuhthu;. ,t;tpupTiu fhyepiy khw;wk;> cyfshtpa mjd; 
jhf;fq;fSk; mj;jifa jhf;fq;fisj; jzpg;gjw;fhd toptiffSk; gw;wpf; ftdk; nrYj;jpapUe;jJ. 
fhyepiy khw;wj;jpd; tpisthf Vw;gLfpd;w mdu;j;jq;fs; kdpjdpd; ghJfhg;Gf; Nfhzj;jpypUe;J 
ntspg;gLfpd;w Kuz;ghl;bw;F ,l;Lr;nry;yf;$ba r%f> nghUshjhuj; jhf;fq;fis Vw;gLj;Jfpd;wd. 
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MwhtJ nghJ tpupTiu “4 ftrg; ghJfhg;G 
nu[pnkd;l;: nrhy;yhj fij” vd;w jiyg;gpy; 
Xa;Tngw;w gpupNfbau; rpwp Kjehaf;f mtu;fshy; 
epfo;j;jg;gl;lJ. ,t;tpupTiu ,Nj jiyg;gpyike;j 
mtuJ Gj;jfj;ij mbg;gilahff; nfhz;bUe;jJ. 
,g;Gj;jfk; Nghu; eilngw;w fhyg;gFjpapy; mtuJ 
mDgtq;fspd; rf;jpkpf;f gpujpgypg;ghf ,Uf;fpwJ. 
,yq;if ,uhZtj;jpw;F ftrg; ghJfhg;G 
nu[pnkd;il mwpKfg;gLj;jpajpy; gpupNfbau; 
Kjehaf;f Mw;wpa gq;fpd; Kf;fpaj;Jtj;ij 
,g;Gj;jfk; nfhz;Ls;sJ.    
                    
5.14.2.5 ntspaPLfs; 
 
 INSSSL fhyhz;Lg; ghJfhg;Gr; rQ;rpif (Defence Quarterly) 
 
INSSSL fhyhz;Lg; ghJfhg;Gr; rQ;rpif vd;gJ xU nra;jpkly; MFk;. ,J epWtdj;jpd; nra;jpfs; 
kw;Wk; epWtdj;jpDs; ,lk;ngw;w epfo;Tfisj; njhFf;Fk; vz;zj;Jld; %d;W khjq;fSf;F xUKiw 
ntspaplg;gLfpwJ. ,jpy;> epWtdj;jpdhy; elj;jg;gl;l epfo;Tfs;> gpe;ija gjpg;Gfs;> gzpg;ghsu; 
ehafk; kw;Wk; mYtyu;fs; gq;Nfw;w ru;tNjr khehLfs;> INSSSL ,w;fhd ru;tNjr mwpQu;fspd; 
tUiffs; kw;Wk; mgpg;gpuhaj; JZf;Ffs; / fl;Liufs; Mfpad cs;slq;fpAs;sd. fhyhz;Lr; 
rQ;rpifahdJ cs;ehl;L> ntspehl;Lf; fy;tpapayhsu;fs;> rpe;jidf; Fohj;jpdu;> Ma;T epWtfq;fs;> 
mur epWtdq;fs; kw;Wk; ,Jgw;wpa Mu;tKilNahUf;Fk; toq;fg;gLfpd;wJ.  
 

      
INSSSL ghJfhg;G kPsha;T 2017 

Njrpa> gpuhe;jpa> ru;tNjr ghJfhg;G kw;Wk; G+Nfhs murpay; gw;wp 
tpsq;fpf;nfhs;Sk; jd;ikia NkYk; Nkk;gLj;Jtjw;fhd 
Kd;DupikAld; fhg;G kw;Wk; ghJfhg;G Ma;Tfs; njhlu;gpy; Ma;T 
Nkil (research platform) xd;iw toq;Fk; Nehf;fj;Jld; “INSSSL 

ghJfhg;G kPsha;T 2017” ntspaplg;gl;lJ. Njrpa> gpuhe;jpa kw;Wk; 
ru;tNjrg; ghJfhg;G Kd;khjpupfspd; mz;ika epfo;Tfs; kw;Wk; 
Neu;Tfs; kPjhd jkJ epGzj;Jtg; ghu;itAld; Fwpg;gplj;jf;fsT 
gq;fspg;igr; nra;af;$ba fl;Liu vOj;jhsu;fs; ,dq;fhzg;gLfpd;wdu;. 
mtu;fSila vOj;Jf;fs; ,e;J rKj;jpug; gpuhe;jpaj;jpd; gpuhe;jpa 
ty;yuRfs;> Mg;fhdpj;jhdpd; Kbtpy;yh Kuz;ghLfs;> ,yq;ifr; 
#oiktpy; Kuz;ghl;Lf; Nfhl;ghLfSk; mjd; njhlu;GfSk;> 
tisFlhtpd; ghJfhg;G> Gjpa cyf xOq;fpy; ,e;jpah> jha;thd; ePupizapd; ghJfhg;G kw;Wk; tYr; 
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rkepiyapd; vjpu;fhy tha;g;Gfs;> gpuhe;jpaj;jpy; jpwd;kpf;f thd; rf;jpf;fhd njhiyNehf;Ffs;> ,e;J 
rKj;jpuj;jpy; rPd - ,yq;if cwTfs;> ,yq;if Fwpj;jhd fpsu;r;rpAk; vjpu;f; - fpsu;r;rpj; 
je;jpNuhghaq;fSk; Nghd;wtw;iw ikakhff; nfhz;bUf;fpd;wd. ,j;jifa nkU$l;lg;gl;lJk; kpfTk; 
jfty;fisf; nfhz;lJkhd fl;Liufs;> fhg;G kw;Wk; ghJfhg;G Ma;Tfspy; Mu;tk; nfhz;Ls;s 
midtUf;Fk; ed;ikgag;gjhfTk; thrpg;gjw;F tpUg;gj;ij Vw;gLj;JtdthfTk; ,Uf;Fk;.  
 
tiyaikg;GfSk; clDiog;GfSk; 

„njw;fhrpahtpy; gaq;futhjj;ij 
jLj;jYk; td;Kiwj; jPtputhjj;ij 
xLf;FjYk;‟ vd;w jiyg;gpyhd 
COSATT gpuhe;jpa khehl;il Konrad 

Adenauer Stiftung (KAS) ,d; 
xj;Jiog;Gld; njw;fhrpa 
Ma;TfSf;fhd epiyaKk; INSSSL 
ck; ,ize;J 2017 Vg;uy; 3 Mk; 4 
Mk; jpfjpfspy; elj;Jtjw;F 
xOq;Ffs; nra;jpUe;jd. ,e;epfo;thdJ 
njw;fhrpahtpd; $l;Lg; ghJfhg;Gg; 
gw;wpf; fye;Jiuahb Nkk;gLj;Jtjd; 
nghUl;L> gpuhe;jpaj;jpy; jug;gLj;jypy; mjpAau; ,lj;jpYs;s rpe;jidahsu; Fohj;jpdiu 
xd;WNru;j;jpUe;jJ.      

 
 
INSSSL MdJ ru;tNjr je;jpNuhgha Ma;TfSf;fhd rPd epWtfj;Jld; (CIISS) rPdhtpd; gP[pq; efupy; 
2017 A+d; 24 Me; jpfjp Gupe;Jzu;T tpQ;Qhgdk; xd;wpy; ifnaOj;jpl;lJ.   

 
cj;jpNahfG+u;t tp[aq;fs; 
 
2017 ngg;utup 13 Me; jpfjp GJby;ypapYs;s yPyh gy]; ,y; 
eilngw;w “,e;jpa – gRgpf; tyak; : ,e;jpa – ag;ghd; 
mf;fiwfspd; rq;fkk; (Indo-Pacific Region: Converging India-

Japan Interest)” vd;w ORF ciuahlypy; “,e;jpa – gRgpf; 

tyaj;jpd; G+Nfhsj; je;jpNuhghak;” vd;w jiyg;gpyhd jdJ 
Ma;Tg; gj;jpuj;ij INSSSL ,d; gzpg;ghsu; ehafk; 
rku;g;gpj;jpUe;jhu;.  
    
2017 ngg;utup 25 Me; jpfjp GJby;ypapYs;s ,e;jpa If;fpa 
Nrit epWtfj;Jld; (USI) $l;bizf;fg;gl;l NeU Qhgfhu;j;j kpA+rpak; kw;Wk; E}yfk; Mfpad 

,ize;J xOq;Fnra;jpUe;j nghJ tpupTiu xd;wpy; “,e;J rKj;jpug; G+Nfhs murpaYk; ,e;jpa - 
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,yq;if el;GwTk;” vd;Dk; jiyg;gpyhd Ma;Tg; gj;jpuj;ij 
INSSSL ,d; gzpg;ghsu; ehafk; rku;g;gpj;jpUe;jhu;.   
 
2017 ngg;utup 27 Me; jpfjp Neghsj;jpy; COSATT ,dhy; 

xOq;Fnra;ag;gl;l njhlf;ff; FOtpy; “njw;fhrpahtpy; 
,isQu; jPtputhjj;ij vjpu;j;jy; : ,yq;ifaupd; vjpu;ghu;g;G” 
vd;w jiyg;gpyhd Ma;Tg; gj;jpuj;ij INSSSL ,d; 
gzpg;ghsu; ehafk; rku;g;gpj;jpUe;jhu;.  
 
2017 khu;r; 1 njhlf;fk; 13 Me; jpfjp tiu rPdhtpd; gP[pq; 
efupy; eilngw;w rkhjhdj;jpw;Fk; MAjf; Fiwg;Gf;Fkhd 
(CPAPD) rPd kf;fspd; $l;likg;gpdhy; xOq;Fnra;ag;gl;l 
gupkhw;w epfo;r;rpj;jpl;lk; xd;wpy; INSSSL ,d; Ma;Tg; 
gFg;gha;thsuhd uZf; nkd;b]; mtu;fs; 
fye;Jnfhz;bUe;jhu;. mtu; mjpy; „vq;fSld; rz;ilapl 
Ntz;lhk;> Mdhy; vq;fsplkpUe;J fw;Wf;nfhs;Sq;fs; (Don‟t 
Fight Us, but Learn from Us)‟ 
vd;Dk; Ma;Tg; gj;jpuj;ijAk; 
rku;g;gpj;jpUe;jhu;.  
 
je;jpNuhghaf; fw;iffSf;fhd 
ru;tNjr epWtfj;jhy; (IISS) 
xOq;Fnra;ag;gl;L  2017 A+d; 
2 njhlf;fk; 4 tiu 
rpq;fg;G+upy; elj;jg;gl;l rq;up-
yh (Shangri-La Dialogue) 
fye;Jiuahlypy; INSSSL ,d; 
gzpg;ghsu; ehafk; 
fye;Jnfhz;bUe;jhu;. 

 
`tha; ,Ys;s ghJfhg;Gf; fw;iffSf;fhd Daniel K. Inouye Mrpa gRgpf; epiyaj;jhy; toq;fg;gl;l 
mjpAau; ghJfhg;Gg; ghlnewpahd “ehLfle;j ghJfhg;G xj;Jiog;Gg; ghlnewp” ,id INSSSL ,d; 
gzpg;ghsu; ehafk; ntw;wpfukhfg; G+u;j;jpnra;jpUe;jhu;. 2017 Nk khjk; eilngw;w ,g;ghlnewpapy; 
,Ugj;njhd;gJ ,lq;fspypUe;J tUifje;j Kg;gj;jpnuz;L rpNu\;l jiytu;fSk; ,uz;L gpuhe;jpa 
epWtdq;fSk; fye;Jnfhz;ld.  
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INSSSL gzpg;ghsu; ehafk; mtu;fs; xf;];Nghl; 

gy;fiyf;fofj;jhy; “epiykhWk; jiyikj;Jtk; : 
tpspk;gpy; jiyikj;Jtk; (Transformational 

Leadership: Leadership at the Edge)” fy;tp 
njhFjpf;fhfj; njupTnra;ag;gl;lhu;. ,t;tUlk; 
cyfk; G+uhfTk; cs;s cyf nghUshjhu 
mikaj;jpd; 42 ,sk; cyfshtpa jiytu;fs; 
(young global leaders) ,j;njhFjpapidg; 
epiwTnra;jpUe;jdu;. ,e;epfo;r;rpj;jpl;lk; xf;];Nghl; 
gy;fiyf;fofj;jpd; gy jpwikahd mwpQu;fSld; 
Valerie Keller alongside ,d; 
jiyikapy; eilngw;wJ. fy;tpj; njhFjpahdJ 
cyf nghUshjhu mikaj;jpd; ,sk; cyfshtpa 
jiytu;fs; mjpAau; Mw;wy;fis miltjw;Fk; 
cyfshtpa rthy;fis vjpu;nfhs;tjw;Fnkd 
tpNrlkhf tbtikf;fg;gLfpwJ.  

 
njhlu;ghly; kw;Wk; ntspaPLfSf;fhd gzpg;ghsuhd 
jpUkjp. fhaj;jpup j nrha;rh Mf];l; 21 Me; jpfjp 
rpq;fg;G+upy; eilngw;w “SAARC Kd;Ndw;wj;ij kPs-
tYT+l;ly;” vd;Dk; COSATT gpuhe;jpa khehl;by; 
fye;Jnfhz;lhu;. ,e;epfo;tpid Konrad Adenauer 

Stiftung (KAS) kw;Wk; rpq;fg;G+u; Njrpa 
gy;fiyf;fof njw;fhrpaf; fw;iffs; epWtdk; 
Mfpad ,ize;J xOq;Fnra;jpUe;jd. ,jpy; 
njw;fhrpa rpe;jidf; Fohj;jpdupd; jiytu;fs; 
gq;Fgw;wpdu;. ,q;F> “njw;fhrpahtpd; jw;Nghija 
je;jpNuhghar; #oYk; SAARC mikg;gpd; 
tfpghfKk;> SAARC mikg;gpd; Kd;Ndw;wj;ij 

vt;thW NtW cg – gpuhe;jpa mikg;Gf;fs; ghjpf;f 
KbAk;” Mfpatw;iw ikakhff; nfhz;L 
“njw;fhrpah xd;wpize;J Kd;Ndhf;fp efu;fpwjh” 
vd;Dk; jiyg;gpyhd Ma;Tg; gj;jpuj;ijg; 
gzpg;ghsu; rku;g;gpj;jpUe;jhu;.    
 
2017 nrg;nuk;gu; 3 njhlf;fk; 10 Me; jpfjp 
tiu Nfk;gpupr; gy;fiyf;fofk;> ,NaR 
fy;Y}upapdhy; (Cambridge University, Jesus 

College) elj;jg;gl;l nghUshjhuf; Fw;wq;fs; 
njhlu;ghd 35 MtJ ru;tNjr 
Ma;tuq;fpw;fhf INSSSL ,d; gzpg;ghsu; 
ehafk; mtu;fs; miof;fg;gl;bUe;jhu;. “etPd 
cyfpy; nghUshjhuf; Fw;wq;fisj; 
jLj;jYk; fl;Lg;gLj;jYk; - ,J ahUila 
nghWg;G ,jid mtu;fs; cz;ikapNyNa 
nra;fpwhu;fsh? (Preventing and controlling 

economic crime in the modern world – Whose 

responsibility and are they really up to it?)” 
vd;Dk; njhdpg;nghUis ikakhff; nfhz;l ,t;tUl Ma;tuq;fpy; gzpg;ghsu; ehafk; mtu;fs; 
“nghUshjhuf; Fw;wk;: ,yq;ifaupd; vjpu;ghu;g;G (Economic crime: A Sri Lankan perspective)” vd;Dk; 
jiyg;gpyhd Ma;Tg; gj;jpuj;ijr; rku;g;gpj;jpUe;jhu;.    
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2.41.5. 7  \Ma;Tfs; 
 
jdpegu; Ma;T 

 gpupaq;fh Kzrpq;f (Ma;Tg; gFg;gha;thsu;) 
– jw;Nghija ,yq;ifapd; ghJfhg;Gf; 
nfhs;ifAk; eltbf;iffSf;Fkhd tpku;rd 
uPjpahd kdpjg; ghJfhg;G 
mbg;gilapyike;j nfhs;ifg; gupe;Jiufs; 
(epYitapYs;sJ) 

 tpGrh kjehaf;f (Ma;T cjtpahsu;) - 
,yq;ifapd; itgtuPjpahd ePz;l ths; 
(jdpf; fl;Liu) (epYitapYs;sJ) 

 jk;rhup uzrpq;f (Ma;T cjtpahsu;) - 
,yq;ifapy; ePyg; nghUshjhuj;ij 
eilKiwg;gLj;jy; (epYitapYs;sJ) 

 fdpJ tPurpq;f (Ma;T cjtpahsu;) - 
fhyepiy khw;wKk; ,yq;if kw;Wk; 
njw;fhrpahtpy; mjd; Njrpa ghJfhg;G 
tpisTfSk; (epYitapYs;sJ) 

 fae;jp tpf;fpukuj;d (Kd;dhs; Ma;T 
cs;Siwg; gapw;rpahsu;)  Ma;Tg; gj;jpuk;: 
epiykhW ePjpia miltjpy; nghJkf;fspd; 
nghWg;Gilik (epiwTnra;ag;gl;Ls;sJ). 

 rtpdp j rpy;th (Kd;dhs; Ma;T 
cs;Siwg; gapw;rpahsu;)  Ma;Tg; gj;jpuk; : 
,e;jpahtpd; cyfg; nghUshjhuk; vt;thW 
mjid Nehf;fp cyfj;jpd; murpay; 
epiyg;ghl;il khw;wpAs;sJ 
(epiwTnra;ag;gl;Ls;sJ). 

$l;L Ma;T 

 gpupaq;fh Kzrpq;f (Ma;Tg; gFg;gha;thsu;) 
kw;Wk; fdpJ tPurpq;f (Ma;T cjtpahsu;) 
thd; Ma;tuq;fj;jpw;fhd Ma;Tg; gj;jpuk; : 
thd; rf;jpapd; rkr;rPuw;w mr;RWj;jnyhd;whf 
,iza NtTghu;j;jypd; tfpghfk; (The Role 

of Cyber Espionage as an Asymmetric Threat in 

Air Power) (epiwTnra;ag;gl;Ls;sJ) 

 nfhkhz;lu; fj;upahuhr;rp> tpq; nfhkhz;lu; 
uz;u[Ptd> Nk[u; j rpy;th – Ma;Tr; 
nraw;wpl;lk; : NghUf;Fg; gpe;jpa #oiktpy; 
MAjg; gilfspd; gy;tifg;gl;l gzpfs; 
(epYitapYs;sJ) 

 gpupaq;f Kzrpq;f (Ma;Tg; 
gFg;gha;thsu;) kw;Wk; Mrpup ngu;dhz;Nlh 
(Ma;T cs;Siwg; gapw;rpahsu;) – 
Ma;Tr; nraw;wpl;lk; : jpUNfhzkiyj; 
JiwKfj;jpw;fhd ntspehl;L 
KjyPLfisAk; njhlu;Ggl;l rf;jp 
cl;fl;likg;GfisAk; Kfhik 
nra;tjpy; fhzg;gLk; tha;g;GfSk; 
rthy;fSk; - xU Njrpa ghJfhg;G 
vjpu;ghu;g;G (epYitapYs;sJ) 

 fdpJ tPurpq;f (Ma;T cjtpahsu;) 
kw;Wk; tpGrh kjehaf;f (Ma;T 
cjtpahsu;) Ma;Tr; nraw;wpl;lk; : 
Kuz;ghLfSf;Fg; gpd;duhd ghJfhg;ig 
tiuaWj;jy; (Gduikg;G> kPs;FbNaw;wk; 
kw;Wk; fz;zpntb mfw;wy; 
(epYitapYs;sJ)   

2.41.3  vjpu;fhy vjpu;ghu;g;Gfs; - 2018 

,y. nraw;ghL 2018 
1. ghJfhg;G $lk; khjhe;jk; (12) 
2. mr;RWj;jy; 

tpy;iyfs; 
khjhe;jk; (12) 

3. nghJ tpupTiu fhyhz;bw;F 2 
tPjk; (jlit) 
(8) 

4. ,ize;j 
epfo;Tfs;/ 
khehLfs; 

3 

5. gpuhe;jpa 
nrayku;Tfs; 

3 

6. ru;tNjr khehL 1 
7. FOf; 

fye;Jiuahly;fs; 
6 

8. ghJfhg;G kPsha;T 
(ntspaPL) 

1 

9. ghJfhg;G 
fhyhz;Lr; 
rQ;rpif 
(ntspaPL) 

fhyhz;bw;F 1 
tPjk; (jlit) 
(4) 

10. fhyhe;ju 
(ntspaPLfs;) 

2 
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Kg;gil kw;Wk; nghyp]; jpizf;fsj;jpd; tpNrl mjpubg;gil 
mjpfhupfs; kw;Wk; kw;iwa gjtpapdHfSf;fhf jkpo; nkhopia gw;wp 
thrpj;jy;> vOJjy;> NgRjy; kw;Wk; tpsq;fp nfhs;Stjw;fhd  
gapw;rpfs; ngw;Wf;nfhLj;jy;.  

 
5.15.1 flikfs;  

 
m. jq;fp ,Ue;J jkpo; nkhop gapYtjw;fhf Kg;gil kw;Wk; nghyp]; jpizf;fs 

mjpfhupfs; kw;Wk; kw;iwa gjtpapdu;fis ghlnewpf;F tur;nra;jy; kw;Wk; 
ghlnewpia nray;gLj;Jtjw;fhd Njitahd rfy trjpfisAk; ngw;Wf;nfhLj;jy;.  

M. jq;fp ,Ue;J ghlnewpia gapYk; khztHfSf;fhd jq;Fkpltrjp> czT> FbePH 
ngw;Wf;nfhLj;jy;. 

,. epWtdj;jpd; flikfis ruptu nra;tjw;fhd rfy guhkupg;G gzpfs; kw;Wk; elhj;J 
gzpfis Nkw;nfhs;Sjy;. 

 
5.15.2 epWtdj;jpd; epjp Kd;Ndw;wk;;. 

 

,y nraw;ghLfs;  nrytPdk; kjpg;gPL 
(&.) 

Kd;Ndw;wk; (&.)  % 

1 fl;Lkhdk; kw;Wk; 
Gdu;epu;khdq;fSf;fhf 9,874,580.00 224,224.39 2.27 

2 epWtdj;jpd; gad;ghl;bw;fhf 
tpiynfhLj;J thq;fpa nghUl;fs; 38,295,488.12 1,188,960.49 3.10 

5.15.3 epWtdj;jpd; Kd;Ndw;wk; 

2017.01.01 ,y; ,Ue;J 2017.08.31 Mk; jpfjp tiu ,g;gapw;rp epWtdj;jpd; %yk; fPo; fhzg;gLk; 
ghlnewpfs; ntw;wpfukhf epiwT nra;ag;gl;Ls;sJ. 
 
njh.,y Ghlnewp fhy vy;iy mjpfhup$rpg;

gha;fs; 
njhif 

1 94 tJ jkpo; nkhopg; 
gapw;rpg; ghlnewp 

2017.02.22  ,Ue;J - 2017.08.03 tiu 09 x 113 

2 cgNjrfu; gapw;rpg; ghlnewp 2017.08.08 ,Ue;J  -  2017.08.18 tiu 03 x 46 

5.15.4 2018k; tUlj;jpw;fhd Kd;Ndhf;fk; 

2018 k; Mz;LfSf;fhf ,g;gapw;rp epiyaj;jpd; gpd;tUk; ghlnewp rk;ge;jkhf ehlhj;Jtjw;F 
jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.  
 
njh.,y Ghlnewp fhy vy;iy mjpfhup$rpg;

gha;fs; 
njhif 

1 cgNjrfu; gapw;rpg; ghlnewp 2018.02.02 ,Ue;J  -  2018.02.09 tiu 03 x 08 

2 96 tJ jkpo; nkhopg; 
gapw;rpg; ghlnewp 

2018.02.12  ,Ue;J - 2018.07.26 tiu 14 x 126 

3 cgNjrfu; gapw;rpg; ghlnewp 2018.08.02 ,Ue;J  -  2018.08.14 tiu 03 x 08 

4 97 tJ jkpo; nkhopg; 
gapw;rpg; ghlnewp 

2018.0814  ,Ue;J - 2019.01.25 tiu 14 x 126 

m. ,g;ghlnewp rk;ge;jkhf ghlnewpia gpd;gw;Wk; mjpfhup kw;Wk; rpg;gha;fSf;F jq;Fkpl 
trjpfis Nkyjpfkhf nra;J nfhs;tjw;F jPu;khzpf;fg;gl;Ls;sJ. 

M. 2018 Mk; Mz;by; vjpu;ghu;f;fg;gLk; Nkw;Fwpg;gpl;l Njitg;ghl;il eptu;j;jp nra;a 
Njitg;gLk; nrytPdk; &gh 46>224>638.72 MFk;. 

,
i
z
f
;f
g
;g
l
;l
 
Nr
i
t
f
s
; 
n
k
ho
pg
; 
g
a
pw
;r
p 
e
pW
t
d
k
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epUtdq;fspd; 
Kd;Ndw;wk; 
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murhq;fj;jpdhy; 
nra;ag;gl;l 
kPjkhfTs;s 
mgptpUj;jpj; 

jpl;lq;fshdJ 
tlf;F kw;Wk; 
fpof;F gFjpia 
Kd;dpiyg;gLj;jp 

ehl;bd; mizj;J gFjjpfisAk; 
cs;slf;fpathW eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ. mjpy; ,yq;if 
,uhZtk; jdJ mikg;Gfis 
kPof;fl;likg;gJDhlf ehl;bd; vjpu;fhy 
mgptpUj;jpf;F Njitahd kdpj tsk; 
kw;Wk; njhopEl;gq;fis toq;f jpwikahf 
gq;fspg;Gr; nra;fpwJ.  kPjkhfTs;s fbd 
ciog;gpDhlf ngw;w ehl;bd; 
,iwahz;ikiaAk; gpuhe;jpa 
xUikg;ghl;ilAk; ghJfhf;f kw;Wk; NguopT 
#o;epiyfis vjpu;nfhs;s xNu Neuj;jpy; 
tPu;fSf;fhd njhlr;rpahd gapw;rpfs; kw;Wk; 
njhlu;r;rpahd jahu;gLj;jy;fs; kw;Wk;  
ve;jnthU rthiyAk; vjpu;nfhs;s 
jpwikahd kw;Wk; ,aYikahd 
gilgyj;jpid nfhz;bUf;f ,uhZtk; 
Ntfg;gLj;JfpwJ  
 
,uhZtkhdJ rptpy; epUthfj;Jld; 
ifNfhu;j;J cl;fl;likg;G mgptpUj;jpj; 

jpl;lq;fs;, tPL kw;Wk; mgptpUj;jpj; 

jpl;lq;fs;, ePu; kw;Wk; Rfhu mgptpj;jpj; 

jpl;lq;fs;, ghlrhiyf; fy;tp kw;Wk; 

tpisahl;L;j; jpl;lq;fs;, ePu;ghrdk; / kPd;gpb 
jpl;lq;fs; kw;Wk; rka kw;Wk; kUj;Jt 
jpl;lq;fs; cs;slq;fshf jPtpd; 
mgptpUj;jpf;Fj; Njitahd cfe;j 
gq;fspg;gpid toq;fpAs;sJ.  

6.1.1   mikg;gpd; nghJ eltbf;iffs; 
njhlu;ghd Kd;Ndw;wk;  

 nfhOk;G ghJfhg;Gf; fUj;juq;F, 

ePu;f;fhfk; jhf;Fjy; gapw;rp, gpyh\; Kiw 

kw;Wk; „kpj;u rf;jp‟ $l;Lg;gapw;rp 
Nghd;wtw;wpid ntw;wpfukhf Vw;ghL 
nra;jYk; xUq;fpizj;jYk;.  

 ,uhZt tpisahl;Lj epfo;Tfspd; 
juj;jpid cau;j;jj; Njitahd 
tpisahl;L trjpfis Vw;ghL nra;;jy; 
kw;Wk; ,uhZt tpisahl;Lf; FOf;fspd; 
Njitg;ghLfSf;F mika xJf;fPLfs; 
Vw;ghL nra;jy; kw;Wk; mtu;fSf;fhd 
tpisahl;L cgfuzk; toq;fs; kw;Wk; 
gfpu;e;jspj;jy; kw;Wk; Gjpa tpisahl;L 
epfo;Tfis mwpKfk; nra;jy; 

 mbg;gil ,uhZt gapw;rpapd; gpd; 
gapYdu;fs; 4160 Mz;fSk; 298 
ngz;fSk; ntspNawpAs;sNjhL 
gapYdu;fs; 3214 Mz;fSk; 110 
ngz;fSk; ,uhZt gapw;rpia ngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wdu;. 

 mjpfhupfs; kw;Wk; Vida juj;jpdu; 
ntspehl;Lf; fw;if newpfis gpd;tUkhU 

Kbj;Js;sdu;/ njhlu;fpd;wdu;. 

 

 mjpfhupfs; kw;Wk; Vida juj;jpdu; ntspehl;Lf; fw;if newpfis gpd;tUkhU 

Kbj;Js;sdu;/ njhlu;fpd;wdu;. 

  mjpfhupfs; Vida juj;jpdu; 

Kbj;Js;s ntspehl;L fw;if newpfs; 324 214 

njhlUk; fw;if newpfs; 191 112 

 njhiyf;fhl;rp kw;Wk; Gifg;glq;fSf;fhd rpwg;G Jiz fzf;fpz; $w;W. tUkhdk; - &. 

213966.00,   nryT -  &.  63063.95 

 mjpfhupfs; kw;Wk; Vida juj;jpdu; cs;ehl;L fw;if newpfspy; gpd;tUkhU 
gq;Fgw;wpAs;sdu;. 

 mjpfhupfs; Vida juj;jpdu; 

cstpay; eltbf;if fw;if newpfs; 14 60 

rptpy; ,izg;G fw;if newpfs; 29 -- 

cau; rptpy; ,izg;G fw;if newpfs; 40 -- 

Nghijj; jLg;G MNyhrid fw;if newpfs;  81 -- 

nkhj;jk; 164 60 
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 ghJfhg;Gg;gilapd; mDruidAld; elhj;jg;gl;l cs;ehl;L fw;if newpfspy; gq;Fgw;wpa 
mjpfhupfs; kw;Wk; Vida juj;jpdu;.  

. 

elhj;jg;gl;l fw;if newpfspy mjpfhupfs; Vida juj;jpdu; 

01 ehs; jpahz epfo;r;rp 68 723 

10 ehs; jpahz epfo;r;rp 14 257 

Nghijj; jLg;G tpupTiufs; (26 tJ mku;Tfs;) 571 9700 

Tpopg;Gzu;T epfo;r;rp- ,uhZt tPuu;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
rl;ltpNuhj eltbf;iffs; (18 tJ mku;Tfs;) 

354 8041 

Tpopg;Gzu;T gapw;r;rpg; gl;liw- ngz; tPuu;fs; vjpu;nfhs;Sk; 
gpur;rpidfs; (03 tJ gapw;r;rpg;gl;liw) 

104 1597 

nkhj;jk; 1111 20318 

 

 epue;ju kw;wk; RNal;r;ir gilapy; Nru;j;Jf; nfhs;sg;gl;l; mjpfhupfs; kw;Wk; Vida juj;jpdu; 
 

njh.,y tpguk; ,yf;fk; 
  326 rptpy; epue;jug; gzpahsu;fs; ,uhZtj; 

NjitfSf;Nfw;g gjtpAau;j;jg;gl;Ls;sdu 

 3 khjq;fSf;nfhU Kiw xt;nthU 
nu[pnkd;Lk; gapw;rp ehSf;fpizahf rkfhy 
jiyg;Gfspy; myF tpsf;ff; fhl;rpapid 
Nkw;nfhs;s xU gapw;rp ehs; 
xJf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

1 epue;jug;gil 
mjpfhupfs; 

77 

2 RNar;irg;gil 
mjpfhupfs; 

60 

3 epue;jug;gil 
Vida juk; 

2847 

4 RNr;irg;gil 
Vida juk;  

987 

 2017 Mk; Mz;bw;fhd epjpahz;by; ,yq;if ,uhZtk; nygdhd; kw;Wk; #lhdpy; mikjpfhf;Fk; 
gzpapy; <Lgl;Ls;s JUg;Gf;fSf;fhd cgfuzq;fs; kw;Wk; ghfq;fis thq;Ftjw;F &gha; 45.36 
kpy;ypad; (mnknlh 0.300 kpy;ypad;) apid nrytpl;Ls;sNjhL &gha; 67.76 kpy;ypad; (mnknlh 
0.49 kpy;ypad;) apid rk;ghjpj;Js;sJ. 

 2017 Mk; Mz;bw;fhd kjpg;gplg;gl;l tuTnrytPd xJf;fPL kw;Wk; cz;ikahd tuTnrytPd 
xJf;fPL fPNo Rl;bf;fhl;lg;gLfpwJ.  

njh, tpsf;fk; 
jpl;lkplg;gl;l 

xJf;fPL-2017 &.kpy; 
mq;fPfupg;gl;l Mz;L 
xJf;fPL-2017 &.kpy; 

NtWghL 

&.kpy; rjtpfpjk;; 

1 eilKiw 161.58 146.16 15.42 10% 

2 Kyjdk; * 10.77 4.97 5.80 54% 

nkhj;jk; 172.35 151.13 21.22 12% 

 

 * ,e;j ml;ltizapy; fld; xJf;fPL vy;iy Nru;f;fg;gltpy;iy. 
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 thf;fspf;fg;gl;l xJf;fPl;Lf; Fiwg;G; Kf;fpa 
gzpfis epiwNtw;w ,uhZtk; 
vjpu;nfhs;Sk; rthyhd tpisthf 
ghu;f;fg;gLfpwJ. 

(1)   eilKiwr; 
thf;fspg;Gf;fs; 

(2) %yjd 
thf;fspg;Gf;fs; 

(m) gpuahzr; 
nryTfs; 
(ntspehL) 

(M) vupnghUs; 
(,) ,uhZtj; 

Njitf;fhd 
rptpy; 
thfdq;fSf;
fhd 
nfhLg;gdT 

(<) thfd 
guhkug;Gr; 
nryT 

(m) %yjdr; 
nrhj;Jf;fs; 
,ae;jpuq;fs; 
kw;Wk; 
cgfuzq;fs; 
ngw;Wf;nfhs;sy; 

(M)gapw;rpAk; kw;Wk; 
jpwikfs; 
Nkk;kLj;jy 

(,) ,e;jpa fld;  
 jpl;lqfs 

 cs;sf fzf;fha;T gzpafj;jdhy; 312 
jlitfs; cs;sf fzf;fha;Tfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

 nrYj;jy; kw;Wk; gjpTfs;, ,og;gPLfs; 
kw;Wk; eltbf;ifapy; ,we;j tPuu;fspd; 
cwtpdu;fs;, ntspNaw;wg;gl;l 
CzKw;w tPuu;fs;, NritapYs;s 
kw;Wk; Xa;T ngw;w kw;Wk; 
ntspNaw;wg;gl;l mjpfhupfs; kw;Wk; 
Vida tPuu;fspd; Vida gpur;rpidfs; 
njhlu;ghd gpur;rpidfis tpiuthf 

„jPu;f;f cjtp‟ vdg;gLk; jfty; ikak; 
xd;W Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 nrhj;J Kfhikj;Jt ,af;Fdufk; 102 
,og;G kw;Wk; mopT njhlu;ghd 
tplaq;fis jPu;j;Js;sJld; (104-109 tJ 
mur epjpf;fl;Lg;ghl;bd; gb) mjd; 
ngWkjp &. 63 591 145.54 MFk;. 

 jfty; njhopEl;g gzpafj;;jpd; 
Nkw;ghu;itapd; ,uhZtj;jpd; mizj;J 
epiyahd nrhj;Jf;fspd; rupahd 
cz;ikj; jd;ikapid mwpaTk; 
tpidj;jpwdhfTk; Kfhik nra;a 
fzpzp tiyj;js mbg;gilapy; 
Kiwik mwpKfk; nra;ag;gl;lJ.  
jw;NghJ guPl;r;rhu;j;j jpl;lk; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;L mjd; Jy;ypak; 
guPl;r;rpf;fg;gLfpwJ.  

 2017 Mk; Mz;by; 3841 NgUf;F ,uhZt 
ey epjpaj;jpy; mq;fj;Jtk; 
toq;fg;gl;Ls;sJld; 2017 xf];l; 31 Mk; 
jpfjpapy; mq;fj;Jtu; vz;zpf;if 166031 
(nraw;ghl;L mq;fj;jtu;). kw;Wk; 2017 apy; 
&. 3.33 gpy;ypadhy; mjpfupj;Js;sJld; 2017 
xf];l; 31 Mk; jpfjpapy; &. 63.07 gpy;ypad; 
nkhj;j ngWkjpiaf; nfhz;Ls;sJ. 

 ,uhZt ey epjpaj;jhy; mjpfhupfs; kw;Wk; 
Vida juj;jpdUf;F toq;fg;gl;l epjp  

nrYj;jy; Kiw ,yf;fk; ngWkhjp 
(&.kpy;) 

toq;fs; 80% 
kPo;ngWjy; 

3,002 1,734.96 

mq;fj;jtu;fSf;F 
,Wjp nrYj;jy; 
kw;Wk; nrYj;jy;fs; 

7,023 2,355.44 

85% fld; toq;fs;   6217 1,736.05 

fld;fs; toq;fy; 4108 32.66 

M fzf;F 
itg;gpw;F toq;fpa 
gzk;  

4678 20.51 

 2013 apy; njhlq;fg;gl;l ,uhZt juT 
tiyaikg;G jpl;lj;jpd; tpupthf;fk; ,uhZt 
jiyikafk; kw;wk; gzpafk;; kw;Wk; 
mizj;J ,uhZt epWtdq;fspdJk; 
Njitfis epiwNtw;w njhlq;fg;gl;lJld; 
2017 [dtup 01 njhlf;fk; 2017 xf];l; 31 
jpfjpf;Fs; Nkk;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

 2017 [dtup 01  njhlf;fk; 2017 xf];l; 31 
tiu mjpNkjF rdhjpgjpapd; jiyikapd; 
fPo; ,yq;if ,uhZt jiyik mYtyf 
gpujhd iriffs; mYtyfj;jpdhy; rptpy; 
epWtdq;fSf;F LED Nritfs; 
toq;fg;gl;lJ. jiyik mYtyf gpujhd 
iriffs; mYtyfj;jpdhy;  62 jlit 
LED Nritfs; toq;f Kbe;jJ. 

 2017 apy; ,uhZt jpUkzk; 
Kbj;jtu;fSf;fhd jq;Fkplj;jpid guhkupf;f 
&. 17 460 000.00 ngwg;gl;lJld; Nkyjpfkhf 
&. 15 000 000.00 ngwg;gl;lJld; gzk; 
jpUkzk; Kbj;jtu;fSf;fhd jq;Fkplj;jpid 
GJg;gpf;f gad;dLj;jg;gl;lJ..  

 2017 apy; Rw;Wyh tpLjpfSf;F 
xJf;fg;gl;lJ 
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thf;fspg;G 2017 apy; 
xJf;fPL 

xJf;fPl;il 
jhd;baJ 

fl;bl 
nghUl;fs; 
nfhs;tdT  

4,960,000.00 158,808.37 

epy guhkupg;G 200,000.00 - 

 ,uhZtj;jpy; nghwpapay; Nritfs; 
gzpafj;jpdhy; nghWg;Ngw;fg;gl;l &. 25 
kpy;ypaDf;Fk; Nkw;gl;l ngWkjpahd 

jpl;lq;fSf;F &. 20 373.96 kpy;ypad;, 
g+f;Fk; nghyeWit jpl;lj;jpl;F & 209.80 
kpy;ypad;  kw;Wk; %yjdj;jpl;lq;fSf;fhf 
&. 775.05 kpy;ypad; xJf;fg;gl;lJ. 

 ,uhZt rhujpfSf;F 15170 b[ply; rhujp 
mDkjpg; gj;jpuq;fs; jahu; nra;ag;gl;lJld; 
(A, B kw;Wk; C thfdk;) Xa;T ngw;w 
rhujpfSf;F 2171 rhujp mDkjpg; 
gj;jpuq;fSf;fhd mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ. 
 

 

 2017 kw;Wk; 2018Mz;Lf;fhd ,uhZtj;jpd; gps;isfSf;fhf mur ghlriyfs; kw;Wk; ghJfhg;G 
Nrit fy;Y}f;fhF mDkjpf;fhd jfty;fs; gpd;tUkhU 

 epiyaq;fs; 2017 2018 

tpz;zg;gjhupfspd; 
vz;zpf;if 

njupT 
nraag;gl;l 
vz;zpf;if 

tpz;zg;gjhupfspd; 
vz;zpf;if 

njupT 
nraag;gl;l 
vz;zpf;if 

murhq;f ghlrhiyfs; 6040 6026 5813 5799 

ghJfhg;G Nritfs; 
fy;Yhup- nfhOk;G 

193 108 159 108 

ghJfhg;G Nritfs; 
fy;Yhup- FUdhfy 

69 48 75 48 

 

 ,yq;if rkhjhd cjtp eltbf;if gapw;rp 
mikg;G - FFNyfq;f apdhy; ru;tNjr 
kdpjhgpkhd rl;lk; njhlu;ghf 02 mbg;gil 
gapw;rpfs; kw;Wk; cau; tYt+l;ly; 
fw;iffs; 31 cj;jpNahfj;;ju;fs; kw;Wk; 51 
Vida juj;jpdupd; gq;Fgw;wYld; 
elhj;jg;gl;lJ. 

 ru;tNjr nrQ;rpYit rq;fj;Jld; ,ize;J 
45 fpspnehr;rp kw;Wk; Ky;iyj; jPT 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F ru;tNjr kdpjhgpkhd 
rl;lk; njhlu;ghd tpupTiufs; kw;Wk; 
gapw;rpg;gl;liwfs; elhj;jg;gl;lJ  

 fhg;GWjpj; jpl;;lj;jpd; fPo; ,uhZt 
tPuu;fSf;F ed;ikaspf;f xg;ge;jk; 
nra;ag;gl;Ls;sJld; tpN\l fhg;GWjp 
ed;ikfs; toq;f & 36 400 000.00 jahu; 
epiyapy; cs;sNjhL mjpy; &. 1985 299.36 
ed;ik nfhLg;gdthf 
gfpu;e;jspf;fg;gl;Ls;sJ. 

 &. 219 321 395.16 ngWkjpahd Rt r`d 
fld; ed;ikfs; 4661 ,uhZt 
tPuu;fspilNa gfpu;jspf;fg;gl;Ls;sJ.  

 21 cj;jpNahfj;ju;fs;/ Vida 
juj;jpdu;fSf;fhf rl;l cjtpfSf;F &. 
7325 026.00 toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 135 cj;jpNahfj;ju;fs;/ Vida 
juj;jpdu;fSf;fhf kuzhjhukhf &. 11 560 
000.00  toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 2119 cj;jpNahfj;ju;fs;/ Vida 
juj;jpdu;fSf;fhf &. 11 560 000.00  
ngWkjpahd tiffs; nghJey 
filfspdhy; toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 Rt r`d Nghf;Ftuj;J Nritfspdhy; 
tUkhdkhf &. 4429 119.00 kw;Wk; 
nryTfs; &. 3840 021.12 cs;sJ.  

 2017 apw;fhd gj;jpupiff;fhd xJf;fPL &. 
17 500 000.00 kw;Wk; nryT nra;jJ &. 17 
028 320.00 MFk; 

 gzpahs; epUthf gzpafk; 920 NjrGj;u 
tpUJfisAk; 213 NjrGj;u re;jhu 
tpUJfisAk; 6 fhu;af;\k Nrth gjf;f 
tpUJfisAk; 6 cj;jk Nrth 
gjf;fq;fisAk; toq;fpAs;sJ. 

 ,e;jpa- ,yq;if „kpj;u rf;jp‟ $l;L 
,uhZtg; gapw;rp 2017 xf;nlhk;gu; 12 
njhlf;fk; 2017 xf;nlhk;gu; 27 tiu 
,e;jpahtpy; eilngw Vw;ghlhfps;sJ. 
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6.1.2  ,yq;if ,uhZtj;jpd; ruk;rj;jpd; Kd;Ndw;wk; 
,y nraw;ghLfs; nryT kjpg;gPL(&gh) epjp Kd;Ndw;wk; (&gh) 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;(msY) 

1 gpujhd epiwNtw;W gpupT 342,121,804.50 epjp 236,729,951.13 

2 MAj cgfuz kh];lh; n[duy; 6,046,610,000.00 epjp 4,404,770,000.00 

3 Rfhjhu Nrit  gzpg;ghsh; 
ehafk; 

1,247,851,424.12 epjp 1,179,630,942.75 

4 Gzpg;ghsh; ehafk; fhyl;gil 
fpis 

 epjp 205,000.00 

5 Gpujhd nghwpay; jiyikafk; 223,500,000.00 epjp 129,886,172.43 

6 mur nraw;jpl;lq;fs; 370,500,000.00 epjp 184,029,919.45 

7 gy;NtWg;gl;l nraw;jpl;lq;fs;  epjp 342,876,306.43 

8 gpujhd rkpQ;irfs; kj;jpa 
epiyak; 

302,700,000.00 epjp 302,700,000.00 

9 nraw;ghl;L gzpg;ghsh; rig 
 

 epjp 754,500.00 

10 gapw;rp gzpg;ghsh; rig 144,899,911.00 epjp 97,450,488.62 

11 jpl;lkply; gzpg;ghsh; rig 404,500,000.00 epjp 94,089,129.50 

12 NtT gzpg;ghsh; rig 54,715,500.00 epjp 32,039,444.00 

13 cstpay; gzpg;ghsh; rig  epjp 5,793,270.00 

14 epiwNtw;W flikfs; gzpg;ghsh; 
rig 

 epjp 41,500.00 

15 Clf kj;jpa gzpg;;ghsh; rig 2,577,720.00 epjp 1,778,168.24 

16 fhyw;gil gzpg;ghsh; rig  epjp 229,500.00 

17 tpiashl;L gzpg;ghsh; rig  85,907,000.00 epjp  57,681,630.96 

18 tuT nryt kw;Wk; epjp 
ghpg;ghyid gzpg;ghsh; rig 

158,167,207,355.76 

 

epjp 158,167,207,355.76 

 

19 rk;gs kw;Wk; ml;ltizfs; 
gzpg;ghsh; rig 

 epjp 188,176,760,178.1

2 

20 nrhj;Jf;fs; eph;thf gzpg;ghsh; 
rig 

 epjp 53,029,866.88 

21 uhZt eyd;Ghp gzpg;ghsh; rig  epjp 22,737,050,000.00 

22 tptrhak; kw;Wk; fhy;eilfs; 
gzpg;ghsh; rig 
 

45,528,263.62 epjp 44,581,906.38 

23 epjp gzpg;ghsh; rig 158,017,978,000.00 epjp 98,871,289,807.82 

24 egh; ghpghyd gzpg;ghsh; rig  epjp 9,285,571,53 

25 ,uhZt Nkw;fj;jpa Ngz;l; 
kw;Wk; rqq;fPj gzpg;ghsh; rig 

47,700,000.00 epjp 41,349,920.65 

26 ePjp Nrit gzpg;ghsh; rig  3,500,000.00 epjp 797,492.50 

27 XOf;fhw;W gzpg;ghsh; rig 445,000.00 epjp 186,455.47 

28 eyd; Ghp gzpg;ghsh;  137,900,000.00 epjp 115,170,290.04 

29 uztpU Nrit gzpg;ghsh; rig 

&gh 500>000/= කtPlikg;Gf;F 
ed;nfhil toq;fs; 

 epjp 11,000,000.00 

ngsjpf 22 
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,uhZt jsgjpapdhy; tpNrl 
frl jpl tPl;L jpl;lj;jpd; %yk; 
gadhspfSf;F &gh. 1500>000 
toq;fs; 

 epjp 76,500,000.00 

ngsjpf 51 

,uZkhd kw;Wk; 
mq;ftPdkhd uhZt 
tPuh;fspd; gps;isfSf;F  
juk; 05 rpj;jp va;jpa 
gps;isfSf;F &gh. 25000 
Gyik ghprpy; toq;fs; 

 epjp 950,000.00 

ngsjpf 8 

“Rj;tpU rd;`pe;j” tPlikg;G 
jpl;lj;jpd; Clhf 
eph;khzpf;fg;gl;l tPLfis 
G+uzg;gLj;j  &gh 750>000 
ngUkjpahd nghUs; cjtp 
toq;fg;gl;lJ 

 epjp 252,000,000.00 

ngsjpf 336 

 30 Gdh;tho;T gzpg;ghsh; rig   242,000,000.00 

31 rptpy; ghpg;ghyd gzpg;ghsh; rig  

Gapw;rp kw;Wk; mkh;Tfsf;fhf 
eph;thf rig Copah;fsf;F 176 
NgUf;fhd Vw;gl;l nryT 

 epjp 1,447,000.00 

ngsjpf 176 

eyd; Ghp eltbf;iff;fhf  epjp 39,399,549.00 

ngsjpf 1571 

32 rpg;gha;fspd; jq;Fkpl tPlikg;G 
gzpg;ghsh; rig 

767,825,000.00  5,933,318.63 

33 Gpuahz eph;thf gzpg;ghsh; rig    

1. ntspehl;L gpuahd gpupT 

ntspehl;L ghl newpfs;  72,000,000.00 epjp  72,000,000.00 

ngsjpf 996 

ntspehl;L ghl newp> Ma;T 
kw;Wk; gpuahzk; 

 26,000,000.00 epjp  26,000,000.00 

ngsjpf 147 

2. fly; rhh; gpupT 

rpNu\;l kw;Wk; ,sk; 
mjpfhhpfspd; ntsp ehl;L ghl 
newpapd; Nghj nghUl;fs; Nghf;F 
tuj;J 

 15,000,000.00 epjp 9,417,011.07 

ngsjpf 67 

3. g]; kw;Wk; Gifapuj gpupT 

විවාහක පිටතවාසී නිදහස් බස් ගමන් 

බලපත්ර 

96,150,538.00 epjp 65,960,099.60 

ngsjpf 1660 

flik gpuahz g];; rPl;L 22,850,000.00 epjp 27,219,033.62 

ngsjpf 6563 

Flik gpuahz Gifapuj 
gj;jpuk; 

25,908,750.00 epjp 22,043,944.00 

ngsjpf 16512 

tpLKiw Gifapuj gpuahz 
gj;jpuk; 

 70,000,000.00 epjp 67,244,348.64 

ngsjpf 63488 

Gifapujj;jpd; Clhf nghUl;fs;  
ghpkhw;wk;  

 15,000,000.00 epjp 7,703,009.41 

ngsjpf 37 

flikfSf;fhf mjp Ntf  
ghij cgNahfk; 

 1,700,000.00 epjp 760,085.00 
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34 Nghwpay; Nrit gzpg;ghsh; rig 4,883,024,236.56 epjp 24,100,528,517.11 

35 tpepNahfk; kw;Wk; Nghf;Ftuj;J 
gzpg;ghsh; rig 

 epjp 9,651,940,000.00 

36 ftr gil  epjp 47,293,982.50 

37 gPuq;fp gil  epjp 81,000.00 

38 nghwpay; gil  epjp 23,514,090.56 

 

6.1.3  2018 Mk; Mz;bw;fhd JhuNehf;F. 

01. Ieh mikjp fhf;Fk; gzpfspy; mku;j;jy; 
njhlu;ghd njhlu;Gfis xUq;fpizj;jy; 
kw;Wk; cs;s+u; kw;Wk; ntspehl;L gapw;rp 
newpfspy; gq;Fgw;Wk; tPuu;fspd; 
vz;zpf;ifia mjpfupj;jYk;. 

02. tu;zq;fs; toq;Fk; tpoh / 
nu[pnkd;l;fSf;fpilapyhd tpisahl;Lg; 
Nghl;bfs; / 2018 Mk; Mz;bw;fhd 
ghJfhg;G Nritfs; tpisahl;L 
elhj;Jjy;. 

03. ghJfhg;Gg; gil jiyikaf kl;lj;jpy; 
Nghijg; nghUs; jLg;G tpopg;gzu;T 
epfo;r;rpfs; Vw;ghL nra;jy;. 

04. tPPuu;fspd; mwptpid Nkk;gLj;j cs;s+u; 
kw;Wk; ntspehl;L gapw;rp newpfspy;/ 
tUiffSf;F ,aYkhd mjpfkhd 
tPuu;fis gq;Fgw;wr; nra;jYk; 
nghUj;jkhd cs;s+u; gapw;rpfis 
newpfis elhj;Jjy;. 

05. $l;lzp ehLfspy; mjpfkhf etPd 
njhopEl;g fw;if newpfis fw;f gil 
tPuu;fis topelj;jy;.  

 cjhuzkhd Jiwfs;: ,iza 
ghJfhg;G, ,urhazk;, capupay;, 
miytupir kw;Wk; mZf;fs; njhlu;ghd 
fw;if newpfs; 

06. nfhkhd;Nlh kw;Wk; tpN\l gilazpf;fhf 
etPd thndhyp njhlu;ghly; Kiwfis 
mwpKfk; nra;jy;. 

07. ,uhZt ,izaj;jpd; ,iza ghJfhg;G 
Kiwfis mgptpUj;jp nra;jy kw;Wk;  
b[ply; cl;fl;likg;gpy; vjpu;nfhz;l 
FiwghLfSf;fhd jPu;Tfis fhzYk;. 

08. Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs; 
kw;Wk; etPdkag;gLj;jpa tsq;fs; Clhd 
Gjpa fz;Lgpbg;Gfs; Clhf ,uhZtj;jpd; 
irif Njitfis eptu;j;jp nra;jy;.  

09. ,uhZt gjtpfSf;F rupahf 
tiuaWf;fg;gl;l njhopy; tpguq;fs; kw;Wk; 

njhopy; rpwg;GfSldhd xU nghJthd 
Kiwapid njhFj;jy; 

10. ,uhZt epfo;Tfisf; nfhz;Ls;s 
xspg;glq;fs;/ Gifg;glq;fis rPuope;j 
kw;Wk; Nrjkile;j tPvr;v]; Nfrl;Lf;fis 
rupnra;jy; kw;Wk; mizj;J juTfisAk; 
ghJfhf;f xU Ehyfj;jpid; epUTjYk; 
Nrkpf;fg;gl;l juTfis Kiwahf 
guhkupj;jYk;. 

11. ,yq;if ,uhZtk; 2018 Mk; Mz;bw;fhd 
ghJfhg;G Nritfs; tpisahl;Lf;fis 
Vw;ghL nra;jYk; nka;ty;Ydu; 
tpisahl;Lf;fSf;F jahu;gLj;jYk;. 

12. mizj;J trjpfSld; etPd tpisahl;L 
fl;blj; njhFjpapid gdhnfhl 
,uhZtj;js gFjpapy; epu;khdpj;jy.;  

13. 2018 Mk; Mz;bw;fhd vjpu;ghu;f;fg;gLk; 
eilKiwr; nryTfSf;fhd xJf;fPLfs; 
gpd;tUkhW. 

tpguk; &gh. 
kpy;ypad; 

nrYj;jy; kw;Wk; toq;fy;fs; 114 371.8 

ntspehl;L fw;if 
newpfs;/gpuahzk; 
(ntspehl;L nfhLg;gdTfs;) 

1238.5 

nrhj;Jf; fld; tl;b 224.0 

,og;gPL 160.0 

gazf; nfhLg;gdTfs; / 

,ize;j nfhLg;gdTfs; 

2.0 

nu\d; nfhLg;gdTfs;  900.0 

eltbf;iffspy; nfhy;yg;gl;l 
tPuu;fSf;fhd rk;gsq;fs; 

28 502.4 

tPuu;fspd; ngw;NwhUf;fhd 
fhg;GWjp nfhLg;gdTfs; 

1 371.2 

Vida nfhLg;gdTfs; 210.0 

toq;fs; kw;Wk; nrYj;jy; 
,af;Fdufj;jpd;gb nkhj;jr; 
kjpg;gPL  

146 979.9 
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14. njhlu;ghd midj;J tplaq;fisAk; 
,izj;J 2016 apy; mwpKfg;gLj;jg;l;l 
nrhj;J Kfhikj;Jt tiyaikg;G 
nkd;nghUs; Kiwikapid mgptpUj;jp 
nra;jy;. 

15. fd;lf;fhL ,uhZt gz;izapy; 100 
epiyahd ,d fhy;eilfSld; ghy; 
gz;iz jpl;lj;jpid njhlq;Fjy; kw;Wk; 
tlf;F kw;Wk; fpof;fpd; 90 Vf;fu; 
epyj;jpy; 7200 kuKe;jpupifapid ely;.  

16. ,yq;if rkhjhd cjtp eltbf;if 
gapw;rp mikg;G - FFNyfq;f apdhy; 
ru;tNjr kdpjhgpkhd rl;lk; kw;Wk; kdpj 
cupik rl;lk; njhlu;ghf 02 mbg;gil 
gapw;rpfs; kw;Wk; 02 cau; tYt+l;ly; 
fw;iffs; Muk;gpf;f 
ml;ltizaplg;gl;Ls;sJ.  

17. nu[pnkd;fSld; xUq;fpize;J 
mq;fPfupf;fg;gl;l nfhs;ifapd; gpufhuk;   
ntw;wplq;fSf;F tPuu;fis 
Nru;j;Jf;nfhs;s jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

18. ,uhZt eyj;Jiw gzpafj;jpd; 
xJf;fPl;bd;gb ,uhZt tPuu;fSf;F 
mjpfkhd gaDs;s ,uhZt 
eyj;jpl;lq;fis epiwNtw;wy;. 

19. ,uhZt Rfhjhu NritfSf;Fj; 
Njitahd Nehahsu; fhT tz;bfis 
xJf;Fjy;. 

20. ,uhZt gy;fiyfofj;jpy; 2018 apy; 
eilKiwg;gLj;jTs;s Kyjdr; 
Nritfspd; RUf;fk;. 

epiyak; 

Nr
i
t
f
s
pd
; 

v
z
;z
pf
;i
f
 kjpg;gplg;gl;l 

Nritfspd; 

ngWkjp 

ghJfhg;G gil 
jiyikafk; 

106 475,332,781.28 

nu[pnkd;ly; ikak; 133 965,519,400.00 

Vida mikg;Gfs; 

/ ,lq;fs; 

141 3,225,552,903.15 

nkhj;jk;  380 4,666,405,084.43 

 

21. vupnghUs; epug;G Foha;fs; Bry; / ngl;uy; 
(Nrkpg;Gj; jhq;fpAld;) kw;Wk; vupnghUs; 

epug;Gk; ,ae;jpuk; Bry; / ngl;uy; 

vd;gtw;iw  ,,Nrg myF / gpupTfspy; 
mikf;f 2018 apw;fhd %yjd 
kjpg;gPl;bd; fPo; xJf;fPLfis ngw 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ 

22. kpd; kw;Wk; ,ae;jpu nghwpapay; Ntiy 
gl;liw kw;Wk; njhopw;rhiyf;Fj; 
cw;gj;jpj; tpisjpwid Nkk;gLj;j 
Njitahd etPd njhopEl;g 
cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs; 
nfhs;tdT nra;jy;. 

23. 2018 apy; fPo; Fwpg;gplg;gLk; 
nu[pnkd;fSf;F gPuq;fp gpupNfl; 
jiyikaj;jpd; Nkw;ghu;itapd; fPo; 
gPuhq;fpg; gapw;rpg; ghlrhiyapy; gapw;rpf; 
fw;if newpfis Nkw;nfhs;s 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

m. 6 tJ ,yq;if gPuhq;fp nu[pnkd;l; 

M.  9 tJ ,yq;if gPuhq;fp nu[pnkd;l; 

,.  14 tJ ,yq;if gPuhq;fp nu[pnkd;l; 

24. 2018 apy; gPuhq;fp gpupT mzpfspy; 
gPuhq;fpfis itg;gjw;F gPuhq;fp 
epiyfis epu;khdpf;f jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

25. yhah tpLjpapy; 20 Mlk;gu miwfs; 
epu;khdpg;gjDhlhf &. 300 kpy;ypad;  
tiu tUkhdj;jpid mjpfupj;jy;. 

26. Nky $wg;gl;l Nehf;fq;fis czu;e;J 
ehl;by; tpiuthd mgptpUj;jpia 
Vw;gLj;j cr;rkhd gq;fspg;ig 
toq;FtNj ,uhZtj;jpd; Kjd;ikahd 
Nehf;fkhFk; 
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,yq;if [dehaf NrhrpyR Fbaurpd; fPo; ,yq;if jPtfj;jPd; 
fiuNahug; gpuNjrj;jpid ghJfhf;f ,yq;if Nrjpa nfhs;iff;F 
mika jhkjkpd;wp njhlu;r;rpahf flw;gil eltbf;if Nkw;nfhs;Sjy;. 

 

6.2.1  epWtdj;jpd; epjp Kd;Ndw;wk; (2017 Mf];l; 31 Mk; jpfjp 
tiu) 

 

nrytPdk; mq;fPfupf;fg;gl;l khdpa 
njhif (&.kpy;) 

2017 Mf];l; 31 Mk; 
jpfjpf;F nryT  (&.kpy;) 

Kd;Ndw;wk ; 
(%) 

kPz;Lk; nrytPdk; 48,602.36 32,608.88 67.09 

%yjd nryT  8,328.87 5,701.52 68.45 

nkhj;jk; 56,931.23 38,310.40 67.29 

 

 
6.2.1 tiug;glk;:  epWtdj;jpd; epjp Kd;Ndw;wk; 

6.2.2     epWtd;j;jpd; rhjhud eltbf;ifapd; Kd;Ndw;wk; 
 

 6.2.2.1    gzpg;ghsu; n[duhy; epu;thf gpupT 
  

,y eltbf;iffs; eilngw; jpfjp kw;Wk; ,lk; 

1 69 Mk; Rje;jpu jpd 
epfo;T 

2017 ngguthup khjk; 04 Mk; jpfjp fhyp Kfj;jply; 
 

2 Njrpa uhZttPuu; epidT 
epfo;Tfs; 

2017 Nk kjhk; 19 Mk; jpfjp gj;juKy;y uhZttPuu; 
epidTr;rpd;dj;jpd; Kd;ghf 

3 ntrf; epfo;T - 2017 If;fpa ehLfspd; rigapd; ru;tNjr ntrf; jpdj;jpw;F 
mikthf jpatd;dh ntrf; kz;lyk; 2017Nk khjk; 
12>13>14 Mfpa jpfjpapy; jpatd;dh Xa Kd;ghf. 
If;fpa ehLfspd; rigapd; Njrpa ntrf; jpd epfo;r;rp 
kw;Wk; cyf ngsj;j khehL 2017.05.12 Mk; jpfjp 
gz;lhuehaf;f ru;tNjr khehl;L kz;lgj;jpy; kw;Wk; 
2017.05.13 Mk; jpfjp jhkiu jlhf fyhr;rhu muq;fj;jpy; 
epfo;r;rpia elj;Jjy;. 
2017.05.10 jpfjp njhlf;fk; 2017.05.13 jpfjp tiu 
ngsj;jhNyhf khtijapy; ngsj;jhNyhf ntrf; epfo;T. 

2017.05.11 jpfjp njhlf;fk; 2017.05.14 jpfjp tiu 
fq;fhuik tpfhiu> myup khspif> NgNu Vup 
Rw;Wtopg;ghij kw;Wk; NgNu Vup Kd;ghf Gj;j u\;kp 
Njrpa ntrf; epfo;Tfs;. 
2017.05.12 jpfjp njhlf;fk; 2017.05.14 jpfjp tiu 
[dhjpgjp fhu;ahy tohfj;jpy; [dhjpgjp fhu;ahya 
ntrf; epfo;T 

 -
 10,000.00
 20,000.00
 30,000.00
 40,000.00
 50,000.00
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mq;fPfupf;fg;gl;l
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  2017.05.10 jpfjp njhlf;fk; 2017.05.14 jpfjp tiu fLty 
efu gpNuNjrj;jpy; ntrf; tshfk;. 

2017.05.10 jpfjp njhlf;fk; 2017.05.13 jpfjp tiu irj;jpa 
khtij> nfhOk;G 01> nfhOk;Gnjhl ntrf; tshfk;.  

2017.05.10 jpfjp njhlf;fk; 2017.05.12 jpfjp tiu 
Kj;oja;ah tPjpahf rpur ntrf; tshfk;. 

mur ntrf; epfo;T 2017.05.09 jpfjp njhlf;fk; 2017.05.14 
jpjjp tiu nfhOk;G 07> = rk;Nghjp tpfhiu> Mu;.gp 
Nrehdhaf khtij Kd;ghf kw;Wk; ehuq;ty Fzuj;d 
rk;Nghjp nrtz ikakhf. 

12 “Gyjp];] cjhda 
nghrd; epfo;T” 

2017 [{d; khjk; 08 jpfjp njhlf;fk; 2017 [{d; khjk; 11 
jpfjp tiu nghyd;dWitapy;. 

13 “ey;ypzf;f eltbf;if 
tY”fyhr;rhu eltbf;if 
- 2017 

2017 [{d; khjk; 14 Mk; jpfjp Rje;jpu rJf;f G+kpapy; 

14 23 Mk; tpU[d tpUJfs; 
epfo;T – 2017 

2017 [{d; khjk; 15 Mk; jpfjp jhkiu jlhf fyhr;rhu 
muq;fj;jpy;. 

15 28 tUlhe;j ky;ypif 
G+i[ mwf;fl;lis tpoh. 

2017 [{d; khjk; 15 Mk; jpfjp mEujhGiu [a = k`h 
Nghjp mUfhikapy;. 

 

6.2.2.2  gzpg;ghsu; n[duhy; nraw;ghL gpupT 

m. ,e;j tUlk; Nk khjk; miu gFjpapy; Vw;gl;l ,aw;if mdhu;jk; fhuzj;jpdhy; 
,yq;if flw;gilapd; 120 glFfs; kw;Wk; 1128 flw;gil tPuu;fs; epthuz Nritf;fhf 
<LgLj;jg;gl;lJld; fPo; Fwpg;gplg;gLk; Nritfs; toq;fg;gl;ld. 

  (1) fhg;ghw;wg;gl;l egu;fspd; vz;zpf;if  -   9>865 

  (2) Njb vLf;fg;gl;l kdpj cly;fspd; vz;zpf;if -          19 

  (3) gq;fplg;gl;l czT nghjpfspd; vz;zpf;if -  231>788 

  (4) Jg;guT nra;j fpzWfspd; vz;zpf;if  -       1>691 

  (5) gOJ ghu;j;j ghyq;fspd; vz;zpf;if  -     11 

M. rl;l tpNuhjkhf ,yq;if fly; vy;iyapy; kPd; gpbapy; <Lgl;l 54 ,e;jpa glFfs; k;Wk; 
284 kPdtu;fs; ifJ nra;jJld; mjpy; 276 kPdtu;fsJ rl;l eltbf;if KbT mile;j 
gpd;du; kPz;Lk; mtu;fsJ ehl;Lf;F nry;tjw;F eltbf;if nra;jy;. 

,. rl;l tpNuhjkhf kPd; gpb eltbf;ifapy; <Lgl;l fhuzj;jpdhy; 227 ,yq;if kPd; gpb 
glFfs;> 223 ntspglF ,ae;jpuk; kw;Wk; 948 ,yq;if kPdtu;fSld; 759 rl;l tpNuhj 
tiyfis ifJ nra;jy;.  

 

6.2.2.3  gzpg;ghsu; flw;gil Gydha;T gpupT  
 

,y ifJ nra;j nghUl;fs; msTfs; jlitfs; ifJ nra;ag;gl;l 
egu;fs; 

Nghijg; nghUl;fs; 

1 n`uhapd; 29.941175(fpNyhfpuhk;) 05 15 

2 Nfus fQ;rh 1202.155 (fpNyhfpuhk;) 53 91 

3 fQ;rh(cs;ehl;L) 3216.112 (fpNyhfpuhk;) 13 07 

4 `hd;];  78.45 (fpNyhfpuhk;) 05 01 

5 Nkhjfk; 18 (ghf;Nfl;Lfs;) 01 22 

6 khj;jpiu 28475 (myFfs;) 17 03 

7 rpfnul;  2460 (myFfs;)  03 03 

8 kJghdk; 182 (Nghj;jy;fs;) 01 02 
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,y ifJ nra;j nghUl;fs; msTfs; jlitfs; ifJ nra;ag;gl;l 
egu;fs; 

MAj cgfuzq;fs; 

1 Jg;ghf;fp 2 (myFfs;) 02 01 

2 uitfs; 4670 (myFfs;) 03 - 

3 fz;zpntb 04 (myFfs;) 01 - 

4 iff;Fz;L 02 (myFfs;) 02 - 

5 Nkhl;lhu; cUf;F 01 (myFfs;) 01 - 

6 Nkhl;lhu; Fz;Lfs; 10 (myFfs;) 02 - 

ntb nghUl;fs; 

1 Nthlu; n[y; 42.512 (fpNyhfpuhk;) 23 18 

2 bvd;b 0.60 (fpNyhfpuhk;) 01 02 

3 rp 4 0.40 (fpuhk;) 01 - 

4 n[yl;idl; 7.425 (fpNyhfpuhk;) 01 01 

5 ntbJ}z;b 105 (myFfs;) 14 11 

6 ghJfhg;Gj; jpup 1065.260 (myFfs;) 14 11 

Illegal Fishing 

1 rl;ltpNuhj tiyfs; 457 (myFfs;) 126 113 

2 fz;zhb ehu;g; glF (FGD) 228 (myFfs;) 207 769 

3 ,e;jpa glFfs; 55(myFfs;) 40 286 

4 ntspg;glF ,ae;jpuk; 244 (myFfs;) 207 820 

5 fly; ml;il (cyu;) 682 (fpNyhfpuhk;) 02 02 

6 fly; ml;il(gr;irahd) 459.60 (fpNyhfpuhk;) 09 52 

7 rpq;rp ,why; 303 (myFfs;) 05 15 

8 rq;F 810 (fpNyhfpuhk;) 04 14 

9 kPd; 13944.20 (fpNyhfpuhk;) 200 447 

10 RwhkPd; thy; 1239 (fpNyhfpuhk;) 02 02 

11 fly; Mik (capu; mw;w) 123 (fpNyhfpuhk;) 05 12 

12 fly; Mik(capUs;s) 2090 (fpNyhfpuhk;) 02 02 

rl;ltpNuhj nghUl;fs; 

1 ry;thup 50 (myFfs;) 01 01 

2 cNyhfk; 48.350 (fpNyhfpuhk;) 01 02 

3 kpd;dy; flj;jp jfLfs; 237(fpNyhfpuhk;) 02 09 

4 fis nghUl;fs; 06 (rpiy) 01 05 

5 Nghyp Mtzq;fs; 93 (myFfs;) 03 05 

6 Bry; 7620 ypl;lu; 03 08 

7 ngl;Nuhy; 175 ypl;lu; 01 01 

8 Njq;fha; vz;iz 5940 ypl;lu; 01 05 

9 tpij ghf;Nfl;Lfs; 942 ghf;Nfl;Lfs; 01 05 

10 fisf;nfhy;ypfs; 10505 ghf;Nfl;Lfs; 02 02 

11 kzy; 10.5fdk; 07 15 

12 ,iwr;rp tiffs; 25.5 (fpNyhfpuhk;) 01 01 

13 re;jd fl;il 511(fpNyhfpuhk;)(37myFfs;) 01 01 
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6.2.2.4    rpwg;G glF gil gpupT   

rpwg;G glF gil gpuptpd; Rw;wptiyg;gpd; %yk; fpo; Fwpg;gplg;gLk; nghUl;fs; ifJ nra;ag;gl;ld 
 

,y ifJ nra;j nghUl;fs; msTfs; jlitfs; ifJ nra;ag;gl;l 
egu;fs; 

Nghijg; nghUl;fs; 

1 Nfus fQ;rh 131.350(fpNyhfpuhk;) 03 05 

2 lt; glF 01(myFfs;) 01 

3 Bry; yPlu; 40(yPlu;) 01 

4 njhiyNgrp 01 (myFfs;) 01 

5 ,ae;jpuk; 01 (myFfs;) 01 

rl;ltpNuhj kPd;gpb 

1 rl;ltpNuhj tiy 13 (myFfs;) 06 46 

2 fz;zhb ehu;g; glF 13 (myFfs;) 06 

3 n[dNulu; 02 (myFfs;) 02 

4 ntspg;glF ,ae;jpuk; 12 (myFfs;) 06 

5 tpsf;F vz;iza; 284 (yPlu;) 06 

6 ntbJ}z;b 03(myFfs;) 01 

7 Nthlu; n[y; Nfg;#y;fs; 100 (fpuhk;) 01 

8 ghJfhg;Gj; jpup 01 (myFfs;) 01 

9 ngl;Nuhy; 02 (yPlu;) 02 

 

6.2.2.5     fly; ghJfhg;G kw;Wk; fz;fhzpg;G gpupT 

m. rJg;Gepy fhLfs; (fnlhyhid) kw;Wk; Vida flNyhu nrbfs; eLk; Ntiyj;jpl;j;Jf;F 
mikthf 20073 rJg;Gepy jhtuq;fs; (fnlhyhid) kw;Wk; 5200 flNyhu nrbfs; 
eLtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

M. fly; Mikfs; ghJfhg;gpd; fPo; 2108 fly; Mik Kl;ilfs; ghJfhj;J 1941 fly; 
Mikfs; tpLtf;fg;gl;ld.  

6.2.5.6    xOf;ff; fl;LghL gpupT 

flw;gil Nritapid tpl;L nrd;w 5700 flw;gilapdu;fspy; 713 flw;gilapdu;fis xOf;ff; 
fl;LghL gpuptpd; %yk; ifJ nra;ag;gl;ld 

 6.2.3 eilKiw gLj;jg;gl;Ls;s mgptpUj;jp Ntiy jpl;lq;fs;/jpl;lq;fs; (mq;F ,Ue;jhy;) 
mtw;wpd; epjp kw;Wk; ,aw;gpay; Kd;Ndw;wk ;.  

6.2.3.1  gzpg;ghsu; flw;gil fl;Lkhd nghwpapay; gpupT   

,y eltbf;iffs; 2017 Mz;bw;F 
xJf;fg;gl;l 
epjp (&.kpyp) 

,aw;gp
ay; 
Kd;N
dw;wk; 

1 

  

  

  

fpof;F flw;gil fl;lisafk 
  

m. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G nghwpapay; 95.99 60% 

M. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G Gduikg;G nghwpapay; 10.60 50% 

,. cs;fl;likg;G mgptpUj;jp nra;jy; 8.65 3% 
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<. nfhs;Kjy; nra;jy; 5.00 0% 

c. ,fg tpJu Kfhik ,lk;khw;Wjy; epiy I I I 76.15 5% 

C. jpUf;Nfhzkiy JiwKf jsj;ij fl;Ljy; epiyI 153.60 26% 

2 

  

  

  

Nkw;F flw;gil fl;lisafk; 
  

m. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G nghwpapay; 94.41 77% 

M. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G Gduikg;G nghwpapay; 26.04 59% 

,. cs;fl;likg;G mgptpUj;jp nra;jy; 21.73 37% 

3 

  

  

  

  

njw;F flw;gil fl;lisafk; 
  

m. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G nghwpapay; 90.25 73% 

M. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G Gduikg;G nghwpapay; 7.46 65% 

,. cs;fl;likg;G mgptpUj;jp nra;jy; 23.05 49% 

<. nfhs;Kjy; nra;jy; 5.00 0% 

4 

  

  

  

tlf;F flw;gil fl;lisafk; 
  

m. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G nghwpapay; 50.70 59% 

M. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G Gduikg;G nghwpapay; 16.00 31% 

,. cs;fl;likg;G mgptpUj;jp nra;jy; 15.00 0% 

5 

  

  

  

  

  

tlkj;jpa flw;gil fl;lisafk; 
  

m. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G nghwpapay; 32.00 52% 

M. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G Gduikg;G nghwpapay; 6.00 18% 

,. cs;fl;likg;G mgptpUj;jp nra;jy; 4.00 49% 

<. nfhs;Kjy; nra;jy; 4.00 0% 

c. ,fg f[gh Kfhik ,lk;khw;Wjy; epiy I 104.42 32% 

6 

  

  

  

  

tlNkw;F flw;gil fl;lisafk; 
  

m. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G nghwpapay; 52.29 68% 

M. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G Gduikg;G nghwpapay; 6.90 87% 

,. cs;fl;likg;G mgptpUj;jp nra;jy; 14.49 14% 

<. nfhs;Kjy; nra;jy; 5.50 0% 

7 

  

  

  

njd;fpof;F flw;gil fl;lisafk 
  

m. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G nghwpapay; 19.25 58% 

M. fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G Gduikg;G nghwpapay; 7.85 77% 

,. cs;fl;likg;G mgptpUj;jp nra;jy; 16.97 32% 
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6.2.4   tUkhdk; jpul;Lk; Ntiy jpl;lk;/gzpfs;  
 

m. 2017 Mk; Mz;by; ,yq;if flw;gilapy; cs;s 7.62x39 mm Blank uitfs; 200>000 
njhifapid tpNrl mjpub gilapdupd; ghtidf;fhf gzk; toq;Fk; epge;jidf;F 
,dq;f & 5>516>167.77 njhif fhRf;F tpw;gid nra;tjw;fhf eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd; 

M. 2017 Mk; Mz;by; ,yq;if flw;gilapy; cs;s 7.62x39 mm Blank uitfs; 11>500 
njhifapid N[hd; nfhj;jyjty ghJfhg;G fy;Y}upapd; Njitf;fhf gzk; toq;Fk; 
epge;jidf;F ,dq;f & 371>698.02 njhif fhRf;F tpw;gid nra;tjw;fhf eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd 

,y fUj;jpl;lq;fs; tUkhdk; &. 

1 jpatd;dhit glFr; Nrit 453,442.00 

2 A30 kpjf;Fk; rpw;Wz;br;rhiy> gj;juKy;iy 1,276,023.32 

3 fg;gy; ghJfhg;G flikfs; 1,360,835,183.00 

nkhj;jk; 1,362,564,648.32 

 

 

6.2.5 2018 Mk; Mz;L vjpu;ghu;g;Gf;fs;  
 

6.2.5.1   gzpg;ghsu; Rfhjhu Nrit gpupT 

m. flw;gilapd; nghJ kUj;Jtkidapy; 
(nfhOk;G) #upa kpd;rf;jp Ntiy 
jpl;lj;jpid Nkw;nfhs;Sjy;  

M. mOj;jk; jhq;fpa Mf;]p[d; miw 
(Hyperbaric chandler ) flw;gilapdUf;F 
nfhs;tdT nra;jy; 

,. MRI Scanner,ae;jpuj;ij nfhs;tdT 
nra;jy; (fhe;j mjpu;T glnkLj;jy;) 

<. elkhLk; gy; itj;jpa Nritapid 
nfhs;Kjy; nra;jy; 

6.2.5.2    gzpg;ghsu; n[duhy; nraw;ghL gpupT    

m. mNkupf;fhTld; 

(1) ,yq;if flw;gil kw;Wk; mNkupf;fh 
flw;gilapdUf;F ,ilNa 
mYtyu;fs; Ngr;Rthu;j;ij elj;Jjy;. 

(2) mNkupf;fh nkuPd; gilapdu;Uld; 
gapw;r;rpfs; Nkw;nfhs;Sjy; 

(3) ru;tNjr flw; tY khehL elj;Jjy;. 

 

M. ,e;jpahTld; 

(1) ru;tNjr fly; vy;iy khehLfs; 
elj;Jjy; 

(2) ,yq;if flw;gil kw;Wk; ,e;jpa 
flw;gilapdUf;F ,ilNa mYtyu;fs; 
Ngr;Rthu;j;ij elj;Jjy;. 

(3) ,yq;if flw;gil kw;Wk; ,e;jpa 
flw;gilapdUf;F ,ilNa ghJfhg;G 
mYtyu;fs; Ngr;Rthu;j;ij elj;Jjy;. 

,. [g;ghd; kw;Wk; ghfp];jhd; ,ilNa 
ghJfhg;G tpthjq;fs; elj;Jtj;wF 
eltbf;if vLj;jy;. 

6.2.5.3 gzpg;ghsu; n[duhy; epu;thf gpupT 

m. 2018 ngguthup 04 Mk; jpfjp 70 Mk; 
Rje;jpu jpd epfo;tpid nfhz;lhLjy; 

M. Njrpa uhZttPuu; epidT epfo;T– 2018 

6.2.5.4   khypkh guhkupg;G Nrit gpupT  

flw;gilapdu;fs; kw;Wk; mtu;fsJ 
FLk;gj;jpdu;fSf;F nghUj;jkhd 
Rw;Wr;#oy; epiyikfis 
milahyg;gLj;jy; kw;Wk; mtw;wpy; 
tpLKiw tpLjpfs; mikj;jy;. 

6.2.5.5   gzpg;ghsu; n[duhy; nghwpapay; gpupT 

Gjpa Nghf;Ftu;j;J Nkyhz;ik nkd;nghUy; 
xd;iw nrayhf;Fjy. 
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“Njrpa ghJfhg;Gf;F Mjutspg;gjw;fhd thd; eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;tjw;F xU njhopy;thz;ikahd Jzpfu tpkhdg; gilf;Fj; 
Njitahd gapw;rpf;Fj; jahu;gLj;jy;” 

 

 

6.3.1 vq;fs; tfpghfk; 

a. jiu kw;Wk; flw;gilapdUf;F Nghu;j;jpwQ; rhu;e;j thd; MjuT kw;Wk; Nghf;Ftuj;jpid 
toq;Fjy;. 

b. murhq;fj;jpd; Ntz;LNfhspd; Ngupy; ,lu;kPl;G trjpfs; kw;Wk; Nghf;Ftuj;jpid 
toq;Fjy;. 

c. tpkhdg; guhkupg;G> tPjpg; Nghf;Ftuj;J> ,yj;jpudpay; cgfuzq;fs; kw;Wk; Vida 
nghwp kw;Wk; ,ae;jpuq;fSf;F nghwpapay; kw;Wk; jsthl toq;fy; Nritfis 
mspj;jy;. 

d. cs;sfg; ghJfhg;G eltbf;iffSf;fhf JUg;Gfis toq;Fjy;. 

e. Njrpa mgptpUj;jpAld; njhlu;Ggl;l gil eltbf;if my;yhj thd; eltbf;iffs; 
kw;Wk; Ma;T> mgptpUj;jpr; nraw;wpl;l Kd;ndLg;Gfis Nkw;nfhs;sy;.   

2017 rdtup 01 Me; jpfjp njhlf;fk; 2017 Mf];l; 31 Me; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapy;> 
Njrpa ghJfhg;gpid cWjpg;gLj;Jfpd;w mjd; gpujhd tfpghfj;jpw;F Nkyjpfkhf> ,yq;if 
tpkhdg; gil ehl;bd; mgptpUj;jp eltbf;iffspy; jdJ gq;fspg;gpid ey;fpapUe;jJ. ,aw;if 
mdu;j;jq;fspd;NghJ epthuz eltbf;iffspy; cldbahf <Lgl;bUe;jJld; tpkhd rf;jpapidg; 
gad;gLj;jp ghjpf;fg;gl;ltu;fis kPl;Fk; eltbf;iffspYk; <Lgl;lJ. ,yq;if tpkhdg; gil> 
cs;ehl;L tpkhdg; Nghf;Ftuj;ij mgptpUj;jp nra;jjd; %yk; Rw;Wyhj; Jiw Nkk;ghl;bw;fhd 
mbg;gilj; Njitg;ghLfis epiwNtw;wpapUe;jJ. NkYk;> ,f;fhyg; gFjpapDs; ,yq;if 
tpkhdg; gil mjdplk; fhzg;gLfpd;w tsq;fis tpisjpwd;kpf;f tifapy; guhkupj;J 
Kfhkpg;gjd; %yk; jdJ tfpghfj;ij kpfr; rpwg;ghfg; Gyg;gLj;jpapUe;jJ.   

 mjw;fpzq;f> kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; jdJ gy;NtW gzpg;gfq;fisAk; gad;gLj;jp ,yq;if 
tpkhdg; gil mile;Js;s Kd;Ndw;wq;fs; fPNo tpsf;fg;gl;Ls;sd. 2018 Mk; Mz;bw;fhfj; 
jpl;lkplg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fs;$l ,t;twpf;ifapd; ,Wjpapy; Fwpg;gplg;gl;bUf;fpd;wd.   

 6.3.2  KOikahd epjprhu; gFg;gha;T 

nryT Mz;bw;fhd xJf;fPL (&. kp;yp ) nghWg;Gf;fs  (&. kp;yp )  (%) 

kPz;LtUk; nryT 32,838.16 20,825.67 63.42 

%yjdr; nryT 8,597.88 5,927.62 68.94 

nkhj;jk;  41,436.04 26,753.29 54.86 

mikr;Rf;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fspypUe;J ngwg;gl;l xJf;fPLfspd; nrytpdk; gpd;tUkhW   
(&. kpy;yp) 

  xJf;fPL      1,113.06 

cz;ikahd nrytpdk        600.62 

 

6.3.3   epUtdj;jpd; Kd;Ndw;wk; 

6.3.3.1  thd; eltbf;iffs; 

kPsha;Tf; fhyg;gFjpapDs; ,.tp.g. thdpy; gwe;j nkhj;j gwg;G kzpj;jpahyq;fs; gw;wpa tpguk; 
gpd;tUkhW:  
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nkhj;jk; (gwg;G kzpj;jpahyk;) 

VVIP VIP thd; 
eltbf;if 

fz;fhzpg;Gf;fhd 
gwg;Gfs; 

gapw;rp tu;j;jfk; 
rhu;e;j 

ntspehL nkhj;jk;  

441.50 210.45 3,636.45 591.30 3,545.55 230.35 1767.45 10423.05 

thd; topahf gazk; nra;j gazpfspd; vz;zpf;if - 35,210  

ruf;Ffspd; njhif     - 86,358 kg  

 kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; murhq;f tUkhdf; fzf;fpy; tuT itf;fg;gl;l tpkhd thlifahfg; 
ngwg;gl;l tUkhdk; gw;wpa tpguq;fs; gpd;tUkhW. 

2017 

khjk; 
murhq;f tUkhdf; 
fzf;fpy; tuT 
itf;fg;gl;l 

tpkhd 
thlifahfg; 
ngwg;gl;l 
tUkhdk; 

murhq;f tUkhdf; 
fzf;fpy; tuT 
itf;fg;gl;l 
tpkhdg; 

gazr;rPl;L 
tpw;gidahy; 
ngwg;gl;l 
tUkhdk; 

2017 

khjk; 
murhq;f 
tUkhdf; 

fzf;fpy; tuT 
itf;fg;gl;l 

tpkhd 
thlifahfg; 
ngwg;gl;l 
tUkhdk; 

murhq;f tUkhdf; 
fzf;fpy; tuT 
itf;fg;gl;l 

tpkhdg; gazr;rPl;L 
tpw;gidahy; 

ngwg;gl;l tUkhdk; 

rdtup 7,952,982.09 1,717,810.02 Nk 8,027,979.33 2,646,820.00 

ngg;utup 2,691,196.52 3,983,617.25 A+d; 8,590,738.61 2,635,095.00 

khu;r; 9,756,263.83 6,816,846.23 A+iy 10,451,467.51 8,563,597.40 

Vg;uy; 11,882,371.89 6,849,980.00 Mf];l; 1,816,578.64 2,162,769.00 

nkhj;jk;  61,169,578.42 35,376,534.90 

6.3.1 ml;ltiz: murhq;f tUkhdf; fzf;fpy; tuT itf;fg;gl;l tpkhd thlifahfg; ngwg;gl;l 
tUkhdk; 

6.3.3.2   jiu eltbf;iffs;  

 (1)  jiu eltbf;iffs; gzpg;gfj;jpdhy; kPsha;Tf; fhyg;gFjpapDs; gpd;tUk; ghJfhg;Gr; 
Nritfs; epiwNtw;wg;gl;bUe;jd.  

,y  tpguk; 

01 thd; eltbf;iffs; kw;Wk; ngsjpf tsq;fSf;fhd ghJfhg;G Vw;ghL. 

02 jiu thd; ghJfhg;Gg; gpuptpd; Clhd ghJfhg;G Vw;ghL. 

03 Gydha;Tj; jfty;fSld; rk;ge;jg;gl;l eltbf;iffs;. 

04 Fz;L nraypog;Gld; njhlu;Ggl;l NritfSf;fhd Vw;ghL. 

05 tpkhdj;jpypUe;J gu#l;ilg; gad;gLj;jp Fjpg;gtu;fSf;fhd gapw;rp. 

06 thd; eha;fisg; gad;gLj;jp Kd;ndLf;fg;gl;l eltbf;iffs;. 

07 If;fpa ehLfs; mikjpfhf;Fk; gzpfSf;fhf tpkhd tPuu;fis <LgLj;Jjy;. 

08 BIA kw;Wk; k`pe;j uh[gf;\ ru;tNjr tpkhd epiyaq;fSf;fhd ghJfhg;G Vw;ghL. 

(2) kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; jiu eltbf;iffs; gzpg;gfj;jpd; %yjd> kPz;LtUk; 
nrytpdq;fs; gw;wpa tpguq;fs; gpd;tUkhW. 

                (.&. kpy;ypadpy;) 
 
ghJfhg;Gg; nghUl;fs;       3.0 

jiug; ghJfhg;G cgfuzk;      0.1 

kdpjhgpkhd ,lu;kPl;G eltbf;iffspd; ,ay;jpwid mjpfupg;gjw;fhf  

cgfuzf; nfhs;ssT       2.3 

nkhj;jk;         5.4             
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6.3.3.3  thD}u;jpg; nghwpapay; Nritfs; 

1. nghwpapay; gpupTf;fd xJf;fPL 
 

tpguk; xJf;fPLj; 
njhif 
(,y.&. 

kpy;ypadpy;) 

mq;fPfupf;fg;gl;l 
njhif 
(,y.&. 

kpy;ypadpy;) 

nrYj;jg;gl;l 
njhif 
(,y.&. 

kpy;ypadpy;) 
tpkhdg; guhkupg;G 1,010.00 1,036.00 482.09 

tpkhdg; gOJghu;g;Gk; Rj;jpfupg;Gk; 2,099.6 2,082.28 519.17 

02 PT – 06 igyl; gapw;rp tpkhdq;fspd; 
nfhs;tdT 

266.78 857.65 264.69 

Y-12 nkd; Nghf;Ftuj;J tpkhdq;fspd; 
nfhs;tdT 

129.2 7.49 - 

 

2. NkNy $wg;gl;l nrytpdq;fs; fPNo jug;gLfpd;w gilazpfshy; mtu;fsJ tpkhdq;fspd; 
guhkupg;G> gOJghu;g;G kw;Wk; Rj;jpfupg;Gf;fhfg; nra;ag;gl;litahFk;. 

gilazp   tpkhdj;jpd; tif 

,y. 01- gwg;Gg; gapw;rpg; gpupT – rPdf;Flh PT6, Cessna 150 , K8 

,y. 02 gilazp – fl;Lehaf;fh AN 32B , C 130  

,y. 04 – VIP Nghf;Ftuj;J 
cyq;FthD}u;jpg; gilazp 

Bell 412EP , Bell 212 , Mi 171 E 

,y. 05- n[w; gilazp FT 7BS , F7 BS , F7 GS 

,y. 06- cyq;FthD}u;jpg; gilazp  Mi 171 , Mi 171V , Mi 171V5 , Mi 171SH , Mi 171E 

,y. 07- cyq;FthD}u;jpg; gilazp Bell 206 , Bell 212 

,y. 08- nkd; Nghf;Ftuj;Jg; gilazp Y-12II , Y-12IV , B-200 , Beach King 

,y. 09- jhf;Fjy; cyq;FthD}u;jpg; 
gilazp 

Mi 24 , Mi 35 , Mi 171SH 

,y. 10 rz;ilapLk; n[w; gilazp  Kafir TC 2 , Kafir C 2 , Kafir C 7  

,y. 111- Mspy;yh tpkhdg; gilazp Searcher Mk II 

,y. 61- gilazp Mi 171 E 

cyq;FthD}u;jp MA 60 

 

6.3.3.4   nghJg; nghwpapay  

kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy;> nghJg; nghwpapay; 
gzpg;gfj;jhy; gpd;tUk; %yjd kw;Wk; 
kPz;LtUk; nrytpdq;fs; cwg;gl;ld.  

nrytpdk; (&. kp;yp ) 

%yjdr; nrytpdk;   68.26 

kPz;LtUk; nrytpdk; 319.66 

nkhj;jr; nrytpdk; 387.92 

6.3.3.5 gapw;rp 

1. kPsha;Tf; fhyg;gFjpapDs; gpd;tUk; 
njhiffs; gapw;rpf;fhfr; nrytplg;gl;ld. 

gapw;rp Nrytpdk ;(&. kp;yp ) 

cs;ehl;Lg; gapw;rpr; 
nrytpdk;  

12.54 

ntspehl;Lg; 
gapw;rpr; nrytpdk;
  

85.79 

2. gpd;tUk; gapw;rpg; ghlnewpfs; kPsha;Tf; 
fhyg;gFjpapDs; elj;jg;gl;ld. 

ghlnewpapd; 
tif 

ghlnewpfspd; 
vz;zpf;if 

gapw;rpngw;Nwhu; 
vz;zpf;if 

cs;ehL  79 1,118 

ntspehL 114 282 

6.3.3.6  kpd; nghwpapay; kw;Wk; fzpdpr; 
Nritfs; 

1. kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; fPNo 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s nrytpdq;fs; 
,yj;jpudpay; kw;Wk; njhiyj;njhlu;Gg; 
nghwpapay; gzpg;gfj;jpdhy; cwg;gl;ld.  

 (&. kp;yp ) 

NubNah> uhlu; kw;wk; MbNah 
tpRty; cgfuzk;   

41.96 

gwg;G kpd;dZtpay; kw;Wk; 
njhlu;ghly; 

72.11 

njhiyj;njhlu;Gf; fl;lzq;fs;    16.46 

Nghl;Nlhgpujp kw;Wk; njhiyefy; 14.50 

jfty; njhopDl;gtpay;  52.21 
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2. kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; Gjpa 
nraw;wpl;lq;fs; / epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
epfo;epiyg;gLj;jg;gl;l juTj; jhs; 
gpd;tUkhW. 

 

 Rj;jpfupg;Gr;nra;a Kbahj USFM uhlu; 
cgfuzj;jpd; gOJghu;g;Gf;fhf 
Thyrotron nfhs;tdT. 

 ,uj;kyhid ,yq;if tpkhdg; gilj; 
jsj;jpYs;s thd; Nghf;Ftuj;Jf; 
fl;Lg;ghl;L myfpy; X- fjpu; ,ae;jpuj; 
njhFjpapd; epWTif.  

 thdpypUe;J jiuf;fhd njhlu;ghly; 
tiyaikg;gpd; nraw;gL vy;iyapd; 
tpupthf;fk.; 

 ,.tp.g. jiyikafj;jpYs;s 
Nfl;Nghu;$lj;jpy; khehl;L ikf;NuhNghz; 
Kiwikapd; epWTif. 

 fl;Lf;FUe;j ,.tp.g. epiyaj;jpy; UAV 
jahupg;Gr; nraw;wpl;lj;jpd; Nkk;gLj;jy;. 

 MI – 17 tpkhdj;jpdJ TCAS 
Kiwikapd; Nkk;gLj;jy;. 

 ,.tp.g. ,d; 02 Mk; ,yf;fg; 
gilazpapYs;s SCH 881 C – 130 
tpkhdj;jpy; gwg;G kpd;dZtpay; 
Kiwikapd; (Com kw;Wk; NAV) 
Nkk;gLj;jy;.  

 rPdf;Flh ,.tp.g. ,y; K-8 
tpkhdj;jpYs;s gy;ypdf; fl;Lg;ghl;L 
gyif Kiwikapd; Nkk;gLj;jy;. 

 mEuhjGuk; ,.tp.g. ,Ys;s 06 MI-17 uf 
tpkhdq;fspd; gy;ypdf; fl;Lg;ghl;Lg; 
gyfq;fspd; ,uTNeu Nehf;Fjy; 
Kiwikfspd; Nkk;gLj;jy;. 

 Y 12 – II tpkhd ,y. SCL859 ,y; 
Rw;Wf;fs; kw;wk; GTN 750 Com 
cgfuzk; Mfpatw;wpd; epWty; 
epiwTngw;Ws;sJ. 

 C-130 tpkhd ,.tp.g. ,y. SCH 881 ,y; 
PDM NritfSf;fhd gwg;G 
kpd;dZtpay; cgfuzj;jpd; ngWif. 

 04 Mk; ,yf;fg; gilazpapYs;s Bell 

412 EP tpkhdq;fspd; RDR 2000 Com 
Kiwikapd; Nkk;gLj;jy;. 

 fl;Lf;FUe;j> ghytp ,.tp.g. 
epiyaq;fspy; Gtpj;njhLg;G 
Kiwikfspd; Nkk;gLj;jy;. 

 ,.tp.g. jhgdq;fspy; fbd ciog;Gf;F 
Vw;w Nghl;Nlhgpujp ,ae;jpuq;fspdJk; 
njhiyefy; ,ae;jpuq;fspdJk; epWty;. 

 Gjpa fzpdpfisf; nfhs;tdT 
nra;jjd; %yk; ,.tp.g. jhgdq;fspy; 
fzpdp tiyaikg;G Kiwikapd; 
tpupthf;fk;. 

 

3. kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; ,yj;jpudpay; kw;Wk; njhiyj;njhlu;Gg; nghwpapay; gzpg;gfj;jpdhy; 

nra;ag;gl;l Gjpa nraw;wpl;lq;fs; / epfo;r;rpj;jpl;lq;fSld; njhlu;Gila glq;fs; fPNo 
jug;gLfpd;wd  

USFM uhlu; cgfuzj;jpd; gOJghu;g;Gf;fhf 
Thyrotron nfhs;tdT  

 

 

   

,uj;kyhid ,yq;if tpkhdg; gilj; jsj;jpy; 
X- fjpu; ,ae;jpuj; njhFjpapd; epWTif  

 

thdpypUe;J jiuf;fhd njhlu;ghly; 
tiyaikg;gpd; nraw;gL vy;iyapd; 
tpupthf;fk; 

 

khehl;L ikf;NuhNghz; Kiwikapd; epWTif 
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UAV jahupg;Gr; nraw;wpl;lj;jpd;      
Nkk;gLj;jy; 

   

 

 

 

 

 

 

 

TCAS Kiwikapd; Nkk;gLj;jy; 

 

C – 130 tpkhdj;jpy; gwg;G kpd;dZtpay; 

Kiwikapd; (Com/ NAV) Nkk;gLj;jy; 
K-8 tpkhdj;jpYs;s gy;ypdf; fl;Lg;ghl;L gyif 

Kiwikapd; Nkk;gLj;jy; 

MI-17 uf tpkhdq;fspd; gy;ypdf; fl;Lg;ghl;Lg; 
gyfq;fspd; ,uTNeu Nehf;Fjy; 
Kiwikfspd; Nkk;gLj;jy; 

 

Y 12 – II tpkhdj;jpy; Rw;Wf;fs; kw;Wk; GTN 750 

Com cgfuzk; Mfpatw;wpd; epWty; 

 

C-130 tpkhd ,.tp.g. ,y. SCH 881 ,y; PDM 
NritfSf;fhd gwg;G kpd;dZtpay; 

cgfuzj;jpd; ngWif 
 

 
 

Bell 412 EP tpkhdq;fspd; RDR 2000 Com 
Kiwikapd; Nkk;gLj;jy; 

 

Gtpj;njhLg;G Kiwikfspd; Nkk;gLj;jy; 
 

 
 

fbd ciog;Gf;F Vw;w Nghl;Nlhgpujp 
,ae;jpuq;fspdJk; njhiyefy; ,ae;jpuq;fspdJk; 

epWty;  
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6.3.3.7    jsthl toq;fy;fs; Nrit 

1. kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy;> jsthl toq;fy;fs; gpupthdJ fPo;tUk; njhiffisf; nfhz;l 
tpiykDf; Nfhuy;fis mq;fPfhuj;jpw;fhfr; rku;g;gpj;jpUf;fpwJ.  

 tpiykDr; rigahy; mq;fPfupf;fg;gLk; cs;ehl;L tpiykDf;Nfhuy;fspd; vz;zpf;if  -  

2,136 

 tpiykDr; rigahy; mq;fPfupf;fg;gLk; ntspehl;L tpiykDf;Nfhuy;fspd; vz;zpf;if -  

2,402 

 kPsha;Tf;F cl;gLj;jg;gl;l fhyg;gFjpapy; toq;Feu;fSf;fhfr; nrYj;jg;gl;l nkhj;jg; 
nghWg;Gj; njhif &.  841,300,168.12  

2 NkNy Fwpg;gplg;gl;l kPsha;Tf; fhyg;gFjpf;fhd nghWg;Gfs; %yjd kw;Wk; kPz;LtUk; 
nrytpdq;fshf tifg;gLj;jg;gl;L fPNo fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

 

               (&. kpy;ypadpy;)  
 

%yjdr; nrytpdk;  133,103,109.19   

kPz;LtUk; nrytpdk;  708,197,058.93   

 

6.3.3.8   epUthf Nritfs; 

1. kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; rk;gsq;fs; kw;Wk; $ypfs; Nghd;w nfhLg;gdTfs; cs;slq;fyhf 
,g;gzpg;gfj;jpdhy; cwg;gl;l %yjd kw;Wk; kPz;LtUk; nrytpdq;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.  

m. kPz;LtUk; nrytpdq;fs; 

,y. tplaf; 
FwpaPL 

thf;F nkhj;jr; 
nrytpdk; 
(&.kp;yp;) 

,y. tplaf; 
FwpaPL 

thf;F nkhj;jr; 
nrytpdk; 
(&.kp;yp;) 

01 1001 rk;gsKk; $ypfSk; 8,031.90 08 1508 ,og;gPL 2.06 

02 1003 Vida gbfs; 9,731.46 09 1508 fhg;GWjp  14.99 

03 1101 gazr; nryTfs; 8.81 10 1501 uztpU ngw;Nwhu; 
ftdpg;G 

219.10 

04 1402 jghy; fl;lzq;fs; 1.32 11 1501 KIA kw;Wk; DIA Aj;jf; 
fjhehafu;fSf;fhd 
rk;gsk; 

270.87 

05 1403 kpd;rhuk; kw;Wk; ePu; 520.79 12 1501 3 MtJ gps;isf;fhd 
nfhLg;gdT 

- 

06 1503 ,.Ngh.r. NgUe;J 
gaz mDkjpr;rPl;L 

27.77 13 1201 fhfpjhjpfs; 16.16 

07 1506 mur 
Nritahsu;fSf;fhd 
Mjdf; fld; tl;b 

39.54 14 1409 kuzr;rlq;Fr; 
nryTfs;/ rl;lr; 
nryTfs; 

1.08 

 

 
 

,.tp.g. jhgdq;fspy; fzpdp tiyaikg;G Kiwikapd; tpupthf;fk;  
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M. %yjdr; nrytpdk; 
 

,y. tplaf; FwpaPL thf;F nrytpdk; (,y.&. 
kpy;ypadpy;) 

01 2002 mYtyf cgfuzg; GJg;gpg;G (SVP) 0.36 

02 2002 mYtyf cgfuzg; GJg;gpg;G 0.30 

03 2102 mYtyf cgfuzk; 7.64 

2. 2017.01.01. njhlf;fk; 2017.07.31 tiuahd fhyg;gFjpapy; nraw;wpl;lq;fs; / eltbf;iffs; Clhfr; 
rk;ghjpf;fg;gl;l tUkhdq;fSk; murhq;f tUkhdf; fzf;fpy; tuT itf;fg;gl;l njhiffSk.; 

 

,y. tUkhdf; 
FwpaPL 

tpguk; rk;ghjpf;fg;gl;l 
tUkhdq;fSk; murhq;f 
tUkhdf; fzf;fpy; tuT 
itf;fg;gl;l njhiffSk; 

(&.) 
01 20-03-02-16 n`ypLtu;]; Nrit 90,873,499.06 

02 20-03-02-99 fl;lis eyd;Gup epjpag; gq;fpyhgk; 2,662,609.07 

03 20-03-02-99 rptpy; tpkhd jiuapwf;Fjy; kw;Wk; 
epWj;jpitg;gjw;fhd fl;lzq;fs; 

1,483,059.07 

04 20-03-06-00 If;fpa ehLfs; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J 
gilg;gpuptpd; Clhfg; ngwg;gl;l tUkhdk; 

640,902,569.29 

 

6.3.3.9  Rfhjhu Nritfs; 

1. kPsha;Tf;F cl;gLj;jg;gl;l fhyg;gFjpapy; 
G+u;j;jpnra;ag;gl;l nraw;wpl;lq;fs;. 

,y. gpujhd eltbf;iffs; nrytpdk; (&. 
kpy;y;) 

01 ,.tp.g. 
itj;jparhiyfSf;fhf 
kUe;Jfs; nfhs;tdT  

84.00 

02 kUj;Jt cgfuzq;fspd; 
GJg;gpg;G 

01.30 

03 ,.tp.g. 
itj;jparhiyfSf;fhd 
kUj;Jt cgfuzf; 
nfhs;tdT  

63.00 

 

2. kPsha;Tf;F cl;gLj;jg;gl;l fhyg;gFjpapy; 
G+u;j;jpnra;ag;gl;l nraw;wpl;lq;fs;. 

a. jpaj;jyht ,.tp.g. itj;jparhiyapd; 
gzpfs; G+u;j;jp.  

b. mEuhjGuk; ,.tp.g. itj;jparhiyf;fhd 
,jaj;Jbg;Gg; gjpTr; Nrhjid cgfuz 
trjpfSf;fhd Vw;ghL. 

c. fPNo Fwpg;gplg;gLk; ,.tp.g. kUj;Jt 
epiyaq;fSf;fhd Gjpa gprpNahnjugp 
myF jhgpg;G. 

(1) ,.tp.g. kUj;Jt epiyak; - BIA. 

(2) ,.tp.g. kUj;Jt epiyak; - gyhyp. 
(3) ,.tp.g. kUj;Jt epiyak; - 

nfhf;fy. 
(4)   ,.tp.g. kUj;Jt epiyak; - 
fl;Lf;FUe;j. 

d. Gjpa FUjpapay; gFg;gha;Tf; 
fUtpfis toq;fpajd; %yk; fPNo 

Fwpg;gplg;gLk; ,.tp.g. 
itj;jparhiyfspy; kUj;Jt 
Ma;T$l trjpfis Nkk;gLj;jy;.  

 

(1) tpkhdg; gil itj;jparhiy 
fl;Lehaf;fh. 

(2) tpkhdg; gil itj;jparhiy> 
,uj;kyhiy. 

(3) tpkhdg; gil mf;flkp> rPdf;Flh. 
(4) tpkhdg; gil itj;jparhiy> 

nfhOk;G 

(5) tpkhdg; gil kUj;Jt epiyak;> 
Vf;fy. 

(6) tpkhdg; gil Nghu;g; gapw;rpg; 
ghlrhiy> jpaj;jyht. 

e. Gjpa gFjpaT jd;dpaf;f fpspdpf;fy; 
,urhad gFg;gha;T fUtpfis 
toq;fpajd; %yk; fPNo Fwpg;gplg;gLk; 
,.tp.g. itj;jparhiyfspy; kUj;Jt 
Ma;T$l trjpfis Nkk;gLj;jy;. 

 tpkhdg; gil nu[pnkd;l; gapw;rpg; 
ghlrhiy itj;jparhiy td;dp.  

 tpkhdg; gil itj;jparhiy> 
nkhuntt.  

(3) kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; 
eilngw;Wf;nfhz;bUf;Fk; 
nraw;wpl;lq;fs;. 

a. ,.tp.g. itj;jparhiyfSf;F gl;ilf; 
Fwpapl;Lj; njhopDl;gj;ij 
mwpKfg;gLj;Jtjd; %yk; kUj;Jt 
Ma;T$l mwpf;iffis 
tpepNahfpg;gjw;fhd fzpdp 
nkd;nghUspd; Nkk;gLj;jy;. 
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b. fPNo Fwpg;gplg;gLk; cgfuzq;fisf; 
nfhs;tdT nra;tjw;fhd 
eltbf;iffs; vLf;fg;gl;bUf;fpd;wd. 

 elkhLk; X-fjpu; myF - ,.tp.g. 
itj;jparhiy> nfhOk;G.  

 Gjpa X-fjpu; myF – ,.tp.g. mf;flkp> 
rPdf;Flh.  

a. nfhOk;G ,.tp.g. itj;jparhiyapy; Gjpa 
Neonatal Intensive Care myifj; jhgpf;fj; 
Njitahd mbg;gil kUj;Jt cgfuzq;fspd; 
ngWif.  

b. fPNo Fwpg;gplg;gLk; ,.tp.g. kUj;Jt 
epiyaq;fSf;F mbg;gil kUj;Jt Ma;T$l 
trjpfspd; Vw;ghL.  

(1) ,.tp.g. kUj;Jt epiyak;> Ky;iyj;jPT. 
(2) ,.tp.g. kUj;Jt epiyak;> rpfpupah. 
(3) ,.tp.g. kUj;Jt epiyak;> tPutpy. 

6.3.3.10  gy;kUj;Jt Nritfs; 

kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy;> gy;kUj;Jt Nritfs; 
myfhdJ gpd;tUk; %yjd kw;Wk; kPz;LtUk; 
nrytpdq;fisr; nra;jpUe;jJ.   
 

,y. gpujhd eltbf;iffs; 
nrytpdk;  
(&. kpy;.) 

 %yjdr; nrytpdk; 

01 ,.tp.g. gy;kUj;Jt 
itj;jparhiy kw;Wk; 
gy;kUj;Jt myFfSf;F 
kUj;Jt cgfuzg; ngWif 

3.61 

02 gy;kUj;Jt cgfuzg; 
GJg;gpg;G 

0.02 

kPz;LtUk; nrytpdk; 

03 ,.tp.g. gy;kUj;Jt 
itj;jparhiy kw;Wk; 
gy;kUj;Jt myFfSf;F 
kUe;JfSk; kUj;Jtg; 
nghUl;fSk; ngWif   

10.26 

 nkhj;jk; 13.89 

 

6.3.3.11 eyd;Gupr; Nritfs; 

kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; ,e;jg; gzpg;gfj;jpd; 
eltbf;iffs; gpd;tUkhW  

a. fq;fhuhk Nfhapyhy; xOq;Fnra;ag;gl;l 
ky; - ngu`uhtpy; ,.tp.g. ,d; eldf; 
FO gq;Fgw;wpapUe;jJld; etk; 
ngu`uhTf;F ,.tp.g. gq;fspg;Gr; 
nra;jpUe;jJ.  

 

b. ,tp.g. ,d; 66 MtJ Mz;L 
epiwitnahl;b fPNo Fwpg;gplg;gl;l 
$l;Lr; r%fg; nghWg;G eltbf;iffspy; 
,.tp.g. gq;fspg;Gr; nra;jpUe;jJ.  

 

(1) kl;lf;fsg;G ,.tp.g. epiyaj;jhy; 
= KUfd; jkpo; tpj;jpahyak; 
GJg;gpf;fg;gl;lJ. 

 

(2) Ky;iyj;jPT ,.tp.g. epiyaj;jhy; 
ntbtha;f;fhy; tpj;jpahyaj;jpy; 
tFg;giwfs; Gduikf;fg;gl;ld. 

(3) ghytp ,.tp.g. epiyaj;jhy; 
mj;jtpy;Y Muk;gg; ghlrhiyapd; 
tpQ;Qhd Ma;T$lKk; tFg;giwf; 
fl;llKk; Gduikf;fg;gl;ld. 

(4) tPutpy ,.tp.g. epiyaj;jhy; 
„Rghjh KjpNahu; ,y;yj;jpy;‟ 
,Ue;j Mz;fSf;fhd 
jq;Fkplj;jpy; ePu; toq;fy; 
nraw;wpl;lk; GJg;gpf;fg;gl;lJ.ඇ. 

c. Gj;j rhrd mikr;rpdhy; 2017 Nk 14 
Mk; 15 Mk; jpfjpfspy; 
xOq;Fnra;ag;gl;bUe;j ntrhf; 2017 
,d; If;fpa ehLfs; jpdj;jpw;F ,.tp.g. 
gq;fspg;Gr; nra;jpUe;jJ. 

d. nghyeWitapy; 2017 A+d; khjk; 
eilngw;w mur nghrd; epfo;Tf;F 
,.tp.g. gq;fspg;Gr; nra;jpUe;jJ.  

e. 2017 A+iy 29 Me; jpfjp 
mEuhjGuj;jpy; eilngw;w 28 MtJ 
gpr;r ky; G+i[ epfo;Tf;F ,.tp.g. 
gq;fspg;Gr; nra;jpUe;jJ. 

6.3.3.12  rptpy; nghwpapay; Nritfs; 
kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; rptpy; nghwpapay; 
Nritfs; gzpg;gfj;jhy; Kd;ndLf;fg;gl;l 
eltbf;iffs; njhlu;ghd tpguq;fs; 
gpd;tUkhW. 

a. kPsha;Tf; fhyg;gFjpapd; Kbtpy; 
eilngw;Wf;nfhz;bUe;j 2017 Mk; 
Mz;bw;fhd gpujhd nraw;wpl;lq;fs; 
gpd;tUkhW.  

(1) 170.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; ghytp ,.tp.g. epiyaj;jpy; 
tpkhd gOJghu;g;Gg; gpuptpd; epu;khzk;. 

(2) 13.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; rPdf;Flh ,.tp.g. mf;flkpapy; 
Xa;Tngw;w mjpfhupfSf;fhf tpLKiw 
tpLjp xd;wpd; epu;khzk.; 

(3) 3.33 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; `pq;Fuhf;nfhil ,.tp.g. 
jsj;jpy; xU Gjpa kpd;gpwg;ghf;fpAld; 
xU Nkyjpf kpd;tY Miyapd; 
(30‟x25‟) epu;khzk;. 

(4) 2.22 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; `pq;Fuhf;nfhil ,.tp.g. 
jsj;jpy; xU Gjpa fsQ;rparhiyj; 
njhFjpapd; (7 Mk; ,yf;fg; gilazp) 
epu;khzk;. 
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(5) 26.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; ,uj;kyhid ,.tp.g. jsj;jpy; 
xU Gjpa HQ fl;llj;jpd; epu;khzk;. 

(6) 19.10 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; nfhOk;G ,.tp.g. epiyaj;jpy; 
,.tp.g. itj;jparhiy (fl;lk; 4) ,d; 
epu;khzk;. 

(7) 15.23 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; fl;Lf];Njhl;ilapy; Vida 
ju cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd xU Gjpa 
tpLKiw tpLjpapd; epu;khzk;. 

(8) 14.50 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; Etnuypahtpy; xU tpLKiw 
tpLjpapd; epu;khzk;. 

(9) 4.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; mk;ghiw ,.tp.g. epiyaj;jpy; 
gu#l; gapw;rpg; ghlrhiyf;fhd 
tpkhdtPuu;fs; jq;Fkplk; xd;wpd; 
epu;khzk;.  

(10) 2.35 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; mk;ghiw ,.tp.g. epiyaj;jpy; 
mzptFg;G ikjhdk; xd;wpd; epu;khzk;. 

(11) 4.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; mk;ghiw ,.tp.g. epiyaj;jpy; 
Gjpa ePu; toq;fy; ,izg;Gk; 30>000 
fyd; nfhs;ssTila epyf;fPo; 
ePu;j;jhq;fpAk; epu;khzk;. 

(12) 4.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; mk;ghiw ,.tp.g. epiyaj;jpy; 
xU Gjpa jpUkzkhd tpkhd 
tPuu;fSf;fhd fl;llj;jpd; epu;khzk;. 

(13) 5.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; kPupfk ,.tp.g. epiyaj;jpy; 

tpkhdtPuu;fSf;fhd tpLKiw tpLjp 
xd;wpd; epu;khzk;. 

(14) 11.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; kPupfk ,.tp.g. epiyaj;jpy; 
mjpfhupfSf;fhd tpLKiw tpLjp 
xd;wpd; epu;khzk;. 

(15) 4.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; tPutpy ,.tp.g. epiyaj;jpy; 
Xa;Tngw;w tpkhdtPuu;fSf;fhd 
tpLKiw tpLjp xd;wpd; epu;khzk;.   

(16) 20.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; tPutpy ,.tp.g. epiyaj;jpy; 
ePr;ry; Fsk; xd;wpd; epu;khzk;. 

(17) 3.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; tPutpy ,.tp.g. epiyaj;jpy; 
Nghu;j;jsghlf; fplq;F xd;wpd; 
epu;khzk;. 

(18) 23.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; ,.tp.g. rp.b.v];. 
jpaj;jyhitapy; ePr;ry; Fsk; xd;wpd; 
epu;khzk;. 

(19) 29.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; ,.tp.g. rp.b.v];. 
jpaj;jyhitapy; mjpfhupfspd; 
jq;Fkplj;jpw;fhf %d;Wkhbf; fl;llk; 
xd;wpd; epu;khzk;. 

(20) 18.00 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; rPdf;Flh ,.tp.g. mf;flkpapy; 
Nfl;Nghu;$lk; xd;wpd; epu;khzk;. 

(21) 2.35 kpy;ypad; ,yq;if &gha;fs; 

nrytpy; Vf;fy ,.tp.g. jug; gapw;rpg; 
ghlrhiyapy; ,.tp.g. itj;jparhiy 
(tpkhdtPuu;fs; tpLjp) ,d; epu;khzk;. 

 

6.3.3.13  %yjdr; nraw;wpl;lq;fs;  2017 

 

mzptFg;G ikjhdk; - mk;ghiw  

 

 

 

 

jpUkhzkh tpkhdtPuu; tpLjp – mk;ghiw  
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Xa;Tngw;w tpkhdtPuu; tpLKiw         
,y;yk; - tPutpy         

 

 

 

 

tpLKiw ,y;yk; - fl;Lf];Njhl;il 

 

 

 

 

 

Gjpa jsj; jiyikafk; - ,uj;kyhid Xa;Tngw;w mjpfhupf;s tpLKiw ,y;yk; - 
rPdf;Flh 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.14 fl;lis Ma;Tg; gpupT 

kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; fl;lis Ma;Tg; 
gpuptpd; vjpu;ghu;g;Gld; njhlu;Ggl;l tpguq;fs; 
gpd;tUkhW. 

a. fljhrp kPs;Row;rpr; nraw;wpl;lj;jpd; 
Muk;gpg;G.  

b. Jk;Gg; gLf;iffs; jahupg;Gr; 
nraw;wpl;lj;jpd; Muk;gpg;G. 

c. njupTnra;ag;gl;l ,.tp.g. epiyaq;fspy; 
ePu; tbfl;b nghUj;Jjy;. 

d. ,.tp.g. ,Ys;s rfy uhlu; 
KiwikfisAk; cs;sf 
,izg;Gr;nra;Ak; nraw;wpl;lk;. 

e. ,.tp.g. epiyak; nfhOk;G> ,.tp.g. jsk; 
fl;Lehaf;fh kw;Wk; ,.tp.g. jsk; 
,uj;kyhid Mfpa ,lq;fspy; kpd;tY 
Kiwikfspd; kpd;tYf; fhuzp jpUj;jy; 
nraw;wpl;lk;.   

f. ,e;jpa MK II uhlu; Kiwikapy; jw;NghJ 

gad;gLj;jg;gLfpd;w CRT/LCD jpiufis 

mfw;wp cs;ehl;by; Nkzk;gLj;jg;gl;l LCD 

jpiufis kPsj; jhgpj;jy;. 

 

6.3.3.15 ntspehl;Lg; gzp eltbf;iffs;  

If;fpa ehLfs; mikjpfhf;Fk; gzpf;F cjTk; 
nghUl;L> kj;jpa Mgpupf;fh kw;Wk; njd; #lhd; 
gFjpfspy; mikjpfhf;Fk; gzpia Kd;ndLf;f 
,.tp.g. ,d; ,U gwg;Gg; gpupTfs; 
<LgLj;jg;gl;ld. 

tfpghfk; 

a. If;fpa ehLfs; mikjpfhf;Fk; JUg;gpdupd; 
Nghf;Ftuj;J. 

b. thd; fz;fhzpg;G.  

c. Gydha;TfSk; ,lu;kPl;Gg; gzpfSk;. 

d. ghjpf;fg;gl;Nlhiu kPl;nlLj;jYk; 
Nghf;Ftuj;Jk;. 

e. fz;fhzpg;Gk; csTghu;j;jYk;. 

f. rptpypad;fspd; Nghf;Ftuj;J. 

g. VIP/ VVIP ,d; Nghf;Ftuj;J. 

h. ruf;Ffs; Nghf;Ftuj;J. 

j. gzk; kw;Wk; Mtzq;fspd; Nghf;Ftuj;J.  

k. mtru epiyepWj;jKk; ntspNaw;wKk;. 

l. thd;top ,wf;fk;. 

m. thd;top xspg;glk;. 
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1. If;fpa ehLfs; mikjpfhf;Fk; gzpf;fhf epakpf;fg;gl;l Nrit Mszpapdupd; vz;zpf;if. 

 njd; #lhdpYs;s Nrit 
Mszpapdupd; vz;zpf;if 

kj;jpa Mgpupf;fhtpYs;s 
Nrit Mszpapdupd; 

vz;zpf;if 

KO nkhj;jk; 

mjpfhupfs; 19 17 36 

fz;fhzpg;G 
mjpfhupfs; 

- 03 03 

Vida juj;jpdu; 85 93 178 

nkhj;jk; 217 

2. kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; epjprhu; Kd;Ndw;wq;fs; gpd;tUkhW. 
 

tpguk; njd; #lhd; FbauR kj;jpa Mgpupf;ff; FbauR 
 

ngwg;gl;l  

US $ 

ngwg;gl Ntz;ba 
njhif  

US $ 

ngwg;gl;l  

US $ 

ngwg;gl 
Ntz;ba njhif  

US $ 

nghUl;fSk; 
NritfSk; 

92,638.32 454,534.2 - 558,041.76 

gwe;j 
kzpj;jpahyq;fs; 

1,109,091.00 1,031,686.8 2,663,522.4          - 

 

3. gwe;j kzpj;jpahyq;fspd; vz;zpf;if 

njd; #lhd; FbauR      - 2017 rdtup Kjy; Nk tiu - 502.53 hrs 

  kj;jpa Mgpupf;ff; FbauR   - 2017 rdtup Kjy; A+d; tiu - 625.24 hrs 

6.3.3.16  fl;lis tpisahl;L myF 

  1. kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; gpd;tUk; %yjdr; nrytpdq;fisf; fl;lis tpisahl;L myF 
Nkw;nfhz;bUe;jJ.  

,y gpujhd eltbf;iffs; nrytpdk; (&.) 

01 tpisahl;L kw;Wk; cly; jFjp Nkk;ghl;bw;fhf tpisahl;L 
cgfuzq;fspd; ngWif 

4,225,375.00 

 

2. kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; ,.tp.g. ,dhy; gpd;tUk; ntw;wpfs; milag;gl;ld. 
 

tpisahl;L Nghl;b gjf;fq;fs; 

jlfsg; 
Nghl;bfs; 

1 MtJ Njrpa jlfsj; njupTg; Nghl;b 2017 

 

09 jq;fg; gjf;fq;fs; 
11 nts;spg; gjf;fq;fs;  
04 ntz;fyg; 
gjf;fq;fs; 

fdp\;l Njrpa jsfs rk;gpad;rpg; 2017 

 

03 jq;fg; gjf;fq;fs; 
01 nts;spg; gjf;fk;  
09 ntz;fyg; 
gjf;fq;fs;  

gpypg;igd; Njrpa jpwe;j miog;G jlfsr; rk;gpad;rpg; 
2017  

04 jq;fg; gjf;fq;fs; 
01 nts;spg; gjf;fk; 
09 ntz;fyg; 
gjf;fq;fs;  

G&iz jpwe;j topg;ghij kw;Wk; fsr; rk;gpad;rpg; 
2017 

01 jq;fg; gjf;fk;  

jha;yhe;J jpwe;j jlfs rk;gpad;rpg; 2017 01 jq;fg; gjf;fk;  

22 MtJ Mrpa jlfs rk;gpad;rpg;  2017 01 jq;fg; gjf;fk; 
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95 MtJ Njrpa jlfs rk;gpad;rpg;  2017 

 

10 jq;fg; gjf;fq;fs; 
01 nts;spg; gjf;fk; 
13 ntz;fyg; 
gjf;fq;fs;  

ePu; tpisahl;L 30 MtJ Njrpa jw;fhg;G rk;gpad;rpg;  2017 Mz;fspd; rk;gpad;rpg; 
ngz;fspd; rk;gpad;rpg; 

4 MtJ njw;fhrpa fuhj;Nj rk;gpad;rpg; 2017 01 jq;fg; gjf;fk; 
08 nts;spg; gjf;fq;fs; 
01 ntz;fyg; gjf;fk; 
xl;Lnkhj;j rk;gpad;rpg; 

Fgb Njrpa flw;fil fgb rk;gpad;rpg; 2017 Mz;fspy; ,uz;lhkplk;  
ngz;fspy; ,uz;lhkplk; 

Njfg; gapw;rp jpU. nky;th Njrpa Njfg; gapw;rp rk;gpad;rpg; 2017 01 nts;spg; gjf;fk; 
04 ntz;fyg; 
gjf;fq;fs;  

$ilg; ge;J 51 MtJ Njrpa $ilg;ge;J rk;gpad;rpg; Mz;fspd; rk;gpad;rpg; 

N`u;Ntl; fg; rk;gpad;rpg; Mz;fspd; rk;gpad;rpg; 

Fj;Jr; rz;il fdp\;l Fj;Jr; rz;ilg; Nghl;b 04 jq;fg; gjf;fq;fs; 
02 nts;spg; gjf;fq;fs;  
09 ntz;fyg; 
gjf;fq;fs;  

ABA Fj;Jr; rz;ilg; Nghl;b 04 jq;fg; gjf;fq;fs; 
02 nts;spg; gjf;fq;fs; 
74 ntz;fyg; 
gjf;fq;fs;  

irf;fps; 
Xl;lk; 

Ftz; fKjh gg;gb rthupa Mz;fspd; rk;gpad;rpg; 

“SLTSPEEDUP”rthupa 2017 Mz;fspd; rk;gpad;rpg; 
01 jq;fg; gjf;fk; 
02 nts;spg; gjf;fq;fs;  
02 ntz;fyg; 
gjf;fq;fs; 

ngz;fspd; rk;gpad;rpg; 

Fwp RLjy; jpwe;j FwpRLjy; rk;gpad;rpg; 2017 03 jq;fg; gjf;fq;fs; 
07 nts;spg; gjf;fq;fs;  
02 ntz;fyg; 
gjf;fq;fs;  

NSSF flw;gil jpwe;j Nghl;b  2017 

 

  

06 jq;fg; gjf;fq;fs; 
07 nts;spg; gjf;fq;fs; 

09 ntz;fyg; 
gjf;fq;fs; 

ghuk; J}f;Fjy; nghJeytha ehLfs; ghuk;J}f;Fjy; rk;gpad;rpg; 
2017 

01 ntz;fyg; gjf;fk; 

fapW ,Oj;jy; Njrpa fapW ,Oj;jy; rk;gpad;rpg; 2017 Mz;fspd; rk;gpad;rpg; 

ky;Aj;jk; nfhupad; jpwe;j ru;tNjr ky;Aj;j rk;gpad;rpg; 2017 01 jq;fg; gjf;fk; 

fuk;Nghl;  49 MtJ fuk;Nghl; rk;gpad;rpg; 2017 

 

03 jq;fg; gjf;fq;fs; 
04 nts;spg; gjf;fq;fs; 
04 ntz;fyg; 
gjf;fq;fs; 

tiyg;ge;J “gpgpnjK nghyeWit”tiyg;ge;jhl;lk; 2017 rk;gpad;rpg; 

<th Njrpa tiyg;ge;jhl;lk; rk;gpad;rpg; 
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6.3.3.17  cs;sff; fzf;fha;T 

kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; cs;sff; fzf;fha;Tg; gpuptpd; Kd;Ndw;wq;fs; gpd;tUkhW: 
 

a. fzf;fha;Tld; toq;fg;gl;l ,yq;if tpkhdg; gilapd; fzf;fPl;L eltbf;iffs; kw;Wk; 
ngWifr; nrad;Kiwfs; njhlu;ghd mwpf;iffs; gpd;tUkhW: 

 
cs;sff; fzf;fha;T mwpf;ifapd; tif                                                          mwpf;iffspd;     
           vz;zpf;if 

(1) ,yq;if G+uhfTk; cs;s ,.tp.g. jsq;fs; / epiyaq;fshy;  

 guhkupf;fg;gl;l 24 fl;Lepjpfs; njhlu;ghf toq;fg;gl;l  

 cs;sff; fzf;fha;T mwpf;iffs;      08 

(2) murhq;f cj;jpNahfj;ju;fs; Kw;gz B fzf;F njhlu;ghd  

 cs;sff; fzf;fha;T mwpf;if       01 

(3) nfhs;tdT (ngWif) njhlu;ghd cs;sff; fzf;fha;T mwpf;iffs;  02 

(4) Kfhk; juprpg;Gfs; njhlu;ghd cs;sff; fzf;fha;T mwpf;iffs;          19 

(5) ,Ug;Gf; fl;Lg;ghL kw;Wk; rupghu;j;jy; njhlu;ghd cs;sff;  

 fzf;fha;T mwpf;iffs;              02 

b. fhyhz;L fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FOf; $l;lq;fs;   

- 1         Mk; fhyhz;bw;fhf 2017 Nk 12 ,y; elj;jg;gl;lJ. 
- 2 Mk; fhyhz;bw;fhf 2017 Mf];l; 29 ,y; elj;jg;gl;lJ. 

6.3.3.18   fl;lis Ntshz; myF  

kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; fl;lis Ntshz; myfpdJ eltbf;iffs; gpd;tUkhW. 

tWik xopg;G epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk;  

gpujhd 
epfo;r;rpj;jpl;lk; / 

nraw;wpl;lk; 

gpujhd eltbf;iffs; ngsjpf Kd;Ndw;wk;  

tWik 
xopg;Gf;fhd 
epWtd r%fg; 
nghWg;Glik 
(CSR) 
epfo;r;rpj;jpl;lk; - 
,.tp.g. epiyak; 
,uizkL 

tWikahd tptrhaf; FLk;g mq;fj;jtu;fSf;F gapu; 
rhFgb> rpwpa mstpyhd fhy;eil tsu;g;G kw;Wk; 
Nahfl;> japu;> gl;lu;> fhshd; Nghd;wtw;wpd; cw;gj;jp 
Mfpatw;Wld; njhlu;Ggl;l tifapy; tpupTiufSk; 
nra;Kiw Ntiyg;gl;liwfSk; fl;lis Ntshz; 
myfpd; cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; tptrhag; 
Nghjdhrpupau;fshy; elj;jg;gl;ld. NkYk; gapu; 
rhFgb kw;Wk; fhy;eil tsu;g;G Mfpatw;wpd;ghy; 
tptrhaf; FLg;gq;fis Cf;Ftpf;Fk; nghUl;L 
mj;jifa FLk;gq;fs; kj;jpapy; fPNo 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s %yg;nghUl;fs; gfpu;e;jspf;fg;gl;ld.  

 

Gnwhapyu; Nfhopf;FQ;Rfs; 375, Gnwhapyu; Nfhopj; 
jPtdk; 50 Kg, $l;nlUg; gf;fw;Wfs; ( 05 Kg ) 50 

tptrhaf; 
FLk;gq;fspypUe;J 
gq;Fgw;wpa 
mq;fj;jtu;fs; 35 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gnwhapyu; Nfhopfisr; 
re;ijf;F toq;fpajd; 
%yk; tUkhdk; 
cau;tile;Js;sJ  

tWik 
xopg;Gf;fhd 
epWtd r%fg; 
nghWg;Glik 
(CSR) 
epfo;r;rpj;jpl;lk; - 
,.tp.g. mf;flkp> 
rPdf;Flh 

tWikahd tptrhaf; FLk;g mq;fj;jtu;fSf;F gapu; 
rhFgb> rpwpa mstpyhd fhy;eil tsu;g;G kw;Wk; 
Nahfl;> japu;> gl;lu;> fhshd; Nghd;wtw;wpd; cw;gj;jp 
Mfpatw;Wld; njhlu;Ggl;l tifapy; tpupTiufSk; 
nra;Kiw Ntiyg;gl;liwfSk; fl;lis Ntshz; 
myfpd; cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; tptrhag; 
Nghjdhrpupau;fshy; elj;jg;gl;ld. NkYk; gapu; 
rhFgb kw;Wk; fhy;eil tsu;g;G Mfpatw;wpd;ghy; 
tptrhaf; FLg;gq;fis Cf;Ftpf;Fk; nghUl;L 
mj;jifa FLk;gq;fs; kj;jpapy; fPNo 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s %yg;nghUl;fs; gfpu;e;jspf;fg;gl;ld. 
 

Gnwhapyu; Nfhopf;FQ;Rfs; 500, Gnwhapyu; Nfhopj; 

tptrhaf; 
FLk;gq;fspypUe;J 
gq;Fgw;wpa 
mq;fj;jtu;fs; - 43 

 

 

 

 

 

 

 
 

kuf;fwp gapuplYld; 
njhlu;Gila 
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jPtdk; 50 Kg, kuf;fwp tpijg; gf;fw;Wfs; 50, 
$l;nlUg; gf;fw;Wfs; (05 Kg) 50, njd;dq;fd;Wfs; 25 

eltbf;iffs; 
Cf;fg;gLj;jg;gl;Ls;sd
. 

tWik 
xopg;Gf;fhd 
epWtd r%fg; 
nghWg;Glik 
(CSR) 
epfo;r;rpj;jpl;lk; - 
,.tp.g. jsk;> 
tTdpah 

tWikahd tptrhaf; FLk;g mq;fj;jtu;fSf;F gapu; 
rhFgb> rpwpa mstpyhd fhy;eil tsu;g;G kw;Wk; 
Nahfl;> japu;> gl;lu;> fhshd; Nghd;wtw;wpd; cw;gj;jp 
Mfpatw;Wld; njhlu;Ggl;l tifapy; tpupTiufSk; 
nra;Kiw Ntiyg;gl;liwfSk; fl;lis Ntshz; 
myfpd; cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; tptrhag; 
Nghjdhrpupau;fshy; elj;jg;gl;ld. NkYk; gapu; 
rhFgb kw;Wk; fhy;eil tsu;g;G Mfpatw;wpd;ghy; 
tptrhaf; FLg;gq;fis Cf;Ftpf;Fk; nghUl;L 
mj;jifa FLk;gq;fs; kj;jpapy; fPNo 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s %yg;nghUl;fs; gfpu;e;jspf;fg;gl;ld. 

Gnwhapyu; Nfhopf;FQ;Rfs; 500, Gnwhapyu; Nfhopj; 
jPtdk; 50 Kg, $l;nlUg; gf;fw;Wfs; ( 05 Kg ) 50, 

njd;dq;fd;Wfs; 50 

tptrhaf; 
FLk;gq;fspypUe;J 
gq;Fgw;wpa 
mq;fj;jtu;fs; - 25 

 

tWik 
xopg;Gf;fhd 
epWtd r%fg; 
nghWg;Glik 
(CSR) 
epfo;r;rpj;jpl;lk; - 
,.tp.g. 
Ml;Nru;g;Gg; 
gapw;rpg; 
ghlrhiy> td;dp 

tWikahd tptrhaf; FLk;g mq;fj;jtu;fSf;F gapu; 
rhFgb> rpwpa mstpyhd fhy;eil tsu;g;G kw;Wk; 
Nahfl;> japu;> gl;lu;> fhshd; Nghd;wtw;wpd; cw;gj;jp 
Mfpatw;Wld; njhlu;Ggl;l tifapy; tpupTiufSk; 
nra;Kiw Ntiyg;gl;liwfSk; fl;lis Ntshz; 
myfpd; cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; tptrhag; 
Nghjdhrpupau;fshy; elj;jg;gl;ld. NkYk; gapu; 
rhFgb kw;Wk; fhy;eil tsu;g;G Mfpatw;wpd;ghy; 
tptrhaf; FLg;gq;fis Cf;Ftpf;Fk; nghUl;L 
mj;jifa FLk;gq;fs; kj;jpapy; fPNo 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s %yg;nghUl;fs; gfpu;e;jspf;fg;gl;ld. 

Gnwhapyu; Nfhopf;FQ;Rfs; 500, Gnwhapyu; Nfhopj; 
jPtdk; 50Kg, $l;nlUg; gf;fw;Wfs; ( 05 Kg ) 50, 

njd;dq;fd;Wfs; 25 

tptrhaf; 
FLk;gq;fspypUe;J 
gq;Fgw;wpa 
mq;fj;jtu;fs; - 35 

 

tWik 
xopg;Gf;fhd 
epWtd r%fg; 
nghWg;Glik 
(CSR) 
epfo;r;rpj;jpl;lk; - 
,.tp.g. epiyak;> 
kl;lf;fsg;G 

tWikahd tptrhaf; FLk;g mq;fj;jtu;fSf;F gapu; 
rhFgb> rpwpa mstpyhd fhy;eil tsu;g;G kw;Wk; 
Nahfl;> japu;> gl;lu;> fhshd; Nghd;wtw;wpd; cw;gj;jp 
Mfpatw;Wld; njhlu;Ggl;l tifapy; tpupTiufSk; 
nra;Kiw Ntiyg;gl;liwfSk; fl;lis Ntshz; 
myfpd; cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; tptrhag; 
Nghjdhrpupau;fshy; elj;jg;gl;ld. NkYk; gapu; 
rhFgb kw;Wk; fhy;eil tsu;g;G Mfpatw;wpd;ghy; 
tptrhaf; FLg;gq;fis Cf;Ftpf;Fk; nghUl;L 
mj;jifa FLk;gq;fs; kj;jpapy; fPNo 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s %yg;nghUl;fs; gfpu;e;jspf;fg;gl;ld. 

Gnwhapyu; Nfhopf;FQ;Rfs; 500, Gnwhapyu; Nfhopj; 
jPtdk; 50 Kg, $l;nlUg; gf;fw;Wfs; ( 05 Kg) 50, 

njd;dq;fd;Wfs; 25 

tptrhaf; 
FLk;gq;fspypUe;J 
gq;Fgw;wpa 
mq;fj;jtu;fs; - 41 

 

fhRg; gapu; / 
nghUshjhug; gapu; 
rhFgb epfo;r;rpj; 
jpl;lk;.  ,.tp.g. 
jsk; fl;Lehaf;fh 

400 njd;dq;fd;Wfs; jsj;jpDs; eLjy; - 

njq;Fr; rig eyNdhk;G tpiyfspy; ,.tp.g. Mszpapdu; kw;Wk; 
rptpy; Copau;fs; MfpNahUf;fhd Ntshz; 
cw;gj;jpg; nghUl;fSf;fhd Vw;ghL 

88>323 Njq;fha;fis 
cw;gj;jp nra;jjd; 
%yk; eyNdhk;Gf;fhd 
njq;F rigapd; 
gq;fspg;G 
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Gnwhapyu; Nfhopg; 
gz;iz 

eyNdhk;G tpiyfspy; ,.tp.g. Mszpapdu; kw;Wk; 
rptpy; Copau;fs; MfpNahUf;fhd Ntshz; 
cw;gj;jpg; nghUl;fSf;fhd Vw;ghL 

172,371 Kg Nfhopfs;> 
Gnwhapyu; Nfhopg; 
gz;iz %yk; 
cw;gj;jp 
nra;ag;gl;Ls;sd. 

gd;wpg; gz;iz eyNdhk;G tpiyfspy; ,.tp.g. Mszpapdu; kw;Wk; 
rptpy; Copau;fs; MfpNahUf;fhd Ntshz; 
cw;gj;jpg; nghUl;fSf;fhd Vw;ghL 

15,201 Kg gd;wp 
,iwr;rp gd;wpg; 
gz;iz %yk; 
cw;gj;jp 
nra;ag;gl;Ls;sd. 

ghy; gz;iz eyNdhk;G tpiyfspy; ,.tp.g. Mszpapdu; kw;Wk; 
rptpy; Copau;fs; MfpNahUf;fhd Ntshz; 
cw;gj;jpg; nghUl;fSf;fhd Vw;ghL 

7757 yPw;wu;fs; gRk; 
ghy; kw;Wk; 10870 
yPw;wu;fs; vUikg; ghy; 
vd;gd ghy; gz;iz 
%yk; cw;gj;jp 
nra;ag;gl;Ls;sd. 

ghYzTg; 
nghUl;fs; 
jahupg;Gg; gpupT 

eyNdhk;G tpiyfspy; ,.tp.g. Mszpapdu; kw;Wk; 
rptpy; Copau;fs; MfpNahUf;fhd Ntshz; 
cw;gj;jpg; nghUl;fSf;fhd Vw;ghL 

11566 japu; kw;Wk; 
209490 Nahfl; Mfpad 
ghYzTg; nghUl;fs; 
jahupg;Gg; gpuptpdhy; 
jahupf;fg;gl;Lssd. 

Nfhop Kl;ilg; 
gz;iz 

eyNdhk;G tpiyfspy; ,.tp.g. Mszpapdu; kw;Wk; 
rptpy; Copau;fs; MfpNahUf;fhd Ntshz; 
cw;gj;jpg; nghUl;fSf;fhd Vw;ghL 

249020 Kl;ilfs; 
Kl;ilg; 
gz;izapdhy; 
jahupf;fg;gl;Ls;sd. 

 

 

6.3.4    vjpu;fhy vjpu;ghu;g;Gfs ; 

,yq;if tpkhdg; gilapd; epWtdj; 
jpl;lj;jpd;gbahd vjpu;fhy vjpu;ghu;g;Gfs; 
gpd;tUkhW. 

a. ,yq;if tpkhdg; gilapd; gwg;G 
eltbf;iffspd; ,ay;jpwid 
NkYau;j;jYk; tYg;gLj;jYk;. 

b. ,yq;ifapd; Ms;Gy vy;iyf;F Nkyhf 
je;jpNuhghakhd> nray; cj;jp rhu;e;j 
tpkhdf; fl;likg;Gf; fz;fhzpg;Gk; 
NtTg; gzp eltbf;iffisAk; tpUj;jp 
nra;jy; (EEZ cs;slq;fyhf). 

c. EW arm ,d; jhgpg;Gk; tiyaikg;G 
ikag; Nghupid mwpKfg;gLj;jYk;. 

d. ,d;wpaikahj tpkhdg; gilr; 
nrhj;Jf;fs; kw;Wk; epWty;fSf;fhd 
tpupthd gilg; ghJfhg;ig toq;FtJk; 
VAs kw;Wk; VPs ,w;fhd ghJfhg;ig 
toq;FtJk;. 

e. rfy fhyepiyfspYk; ,uT> gfyhf 
eltbf;iffspy; NghJkhdsT 
cgupepiyf;F ,.tp.g. tpkhdj;jsq;fis 
Nkk;gLj;jy;. 

f. ,iza ntspapy; Njhoikg; gilfspd; 
Rje;jpukhd eltbf;iffis 
cWjpg;gLj;Jk; NghJk; mjpy; vjpupfs; 
mjid gad;gLj;Jtij / jtwhfg; 
gad;gLj;Jtij kWjypf;Fk;NghJk; 
,izantspapd; cau;e;jgl;rg; ghtid. 

g. Nkyjpf eyNdhk;G eltbf;iffis 
eilKiwg;gLj;Jtjd; Clhf ,.tp.g. 
,y; cau;e;j kd cWjpiaAk; 
Fiwe;jgl;r tutpd;ikiaAk; NgZjy;. 

h. Njrpa mgpyhirfSf;F cjTtjpy; 
,.tp.g. tsq;fis cr;rg;gLj;jy;. 

j. tpidj;jpwid cau;j;Jtjw;Fk; 
njhopy;rhu; kdg;ghd;ikia 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk; ,.tp.g. ,d; 
jw;Nghija gapw;rp Kiwik kw;Wk; 
eilKiwfis kPsha;T nra;jy;. 
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1985 Mk; Mz;bd; 40 Mk; ,yf;f kdpj 
tY cgNahf kw;Wk; Nkyjpf ,uhZt 
rl;lj;jpd; 52 Mk; gpuptpd; fPo; ,yq;if 
nghyp]; Nritf;F cjtp kw;Wk; xj;jhir 
toq;Fk; nghUl;L epWtg;gl;l “Cu; fhty; 
gil” 2006.08.02 Mk; jpfjpa  
(m.g./06/1395/206/052) mikr;ruitj; 
jPu;khdj;jpw;F mika “rptpy; ghJfhg;G 
jpizf;fsk;” Mf epWtg;gl;lJ.  

 

6.4.1 epWtdj;jpd; Nehf;fq;fs; 

 ehl;bDs; vof;$ba ghJfhg;G 
epyikfSf;F mika re;ju;g;g 
R+o;epiyfSf;F Vw;w tpjj;jpy; 
MAjk; jhq;F gilfSf;Fk; 
nghyp]hUf;Fk; cjtp xj;jhirfis 
toq;Fk; nghUl;L cjtpg; gilahf 
nraw;gly;. 

 gaq;futhj mr;RWj;jy; epyTk; 
fhyg;gpupTfspy; mjw;F ,yf;fhFk; 
fpuhkq;fisAk; efuq;fisAk; 
ghJfhj;jy;. 

 ehl;by; rl;lj;ijAk; xOq;ifAk; 
ghjfhg;gjw;fhf Ntz;b MAjk; jhq;F 
gilfSf;Fk; nghyp]hUf;Fk; 
xj;Jiog;G toq;Fjy;. 

 Njrpa Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j 
tpohf;fs; kw;Wk; itgt epfo;Tfspd; 
NghJ mjw;fhd ghJfhg;ig 
toq;Ftjw;F eltbf;if vLj;jy; 

 ehl;by; Vw;glf;$ba gy;NtW mdu;j;j 
(nts;sk;> kz;rupT> Rdhkp Nghd;w) 
epyikfspd; NghJ mtw;iw rPu; 
nra;Ak; eltbf;iffSf;F xj;Jiog;G 
toq;Fjy;. 

 r%f eyd;Gup nraw;ghLfSf;F 
xj;Jiog;G toq;Fjy;.  

 [dhjpgjp mtu;fspdhy;> tplaj;jpw;Fg; 
nghWg;ghd mikr;rupdhy; my;yJ 
murhq;fj;jpdhy; gzpf;fg;gLk; tpNrl 
gzpfspy; <LgLjy;. 

nraw;ghLfs;  

 ehl;bd; Ml;Gy xUikg;ghl;ilAk; 
jd;dhjpf;fj;ijAk; ghJfhf;Fk; 
nghUl;L murhq;fj;jpw;F xj;Jiog;G 
toq;Fjy; 

 rptpy; ghJfhg;G gilazp 
mq;fj;jtu;fis ehl;bd; nghUshjhu 
nrad;Kiwf;F <LgLj;jpf; nfhs;Sk; 
Ntiyj; jpl;lj;jpd; fPo; tptrhag; 

gz;izfs;> fhy;eil tsu;g;Gg; 
gz;izfs;> nrq;fy; fUj;jpl;lk; 
kw;Wk; NtW fUj;jpl;lq;fis 
nraw;gLj;jy; kw;Wk; Gjpa 
fUj;jpl;lq;fis Muk;gpj;jy; 

 kj uPjpahd kWkyu;r;rp mgptpUj;jp 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; 

 fy;tp kWkyu;r;rp mgptpUj;jp 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; 

 njhy;nghUspay; gpupTld; njhlu;Gila 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; 

 kpd;rhu Ntypfis Ngzptuy; / mtw;iw 

epu;khzpj;jy; njhlu;ghd eltbf;iffs; 

 epu;khzj;Jiwapy; mgptpUj;jp 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; 

 Njrpa Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j tpohf;fs; 
kw;Wk; itgt epfo;Tfspd; NghJ 
nraYf;fKs;s gq;fspg;ig toq;Fjy; 
(ntrhf;> nghNrhd; Nghd;w kj 
itgtq;fs; kw;Wk; ntw;wp tpohf; 
nfhz;lhl;l itgt mzptFg;G kw;Wk; 
Rje;jpu jpd tpoh Nghd;w tpNrl 
epfo;Tfs;) 

 khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Suhl;rp 
kd;wq;fs;;> tpfhiufs; kj topghl;Lj; 
jsq;fs; Nghd;wtw;wpd; rpW kw;Wk; 
kj;jpaju eph;khz Ntiyfis 
Nkw;nfhs;Sk; NghJ rptpy; ghJfhg;Gj;; 
jpizf;fsj;jpd;;;;; ; Copau; gilapd; 
Nritia toq;Fjy;. 

 murhq;f epWtdq;fSf;F ghJfhg;G 
Nritfis toq;Fk; NghJ ,e;j 
jpizf;fsj;Jld; xg;ge;j mbg;gilapy; 
ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;. 

 ,e;j jpizf;fsj;jpdJ fyhrhu 
FOf;fspd; Nritia murhq;f 
epWtdq;fspd; itgt epfo;TfSf;F 
toq;Fjy;. 

 ahidfSf;Fk; kdpju;fSf;Fk; ,ilapy; 
,ilngWk; gpzf;Ffs; fhuzkhf me;j 
gpuNjrq;fspy; Vw;gLk; Nrjq;fis 
Fiwg;gjw;fhf td rPtuhrpfs; 
jpizf;fsj;jpdJ cj;jpNahfj;ju;fSf;F 
xj;Jiog;G toq;Fk; nghUl;L me;j 
jpizf;fsj;jpw;F rptpy; ghJfhg;G 
mq;fj;jtu;fspd; Nritia toq;Fjy;. 

r
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 ,yq;if g+uhfTk; mike;Js;s 
njhy;nghUspay; Kf;fpaj;Jtk; tha;ej 
,lq;fspd; ghJfhg;ig cWjpg;gLj;jy; kw;Wk; 
Rw;Wyh uPjpapy; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j 
,lq;fSf;Fk; ghJfhg;G toq;Fjy;. 

 jpizf;fsj;jpd; Nghijg; nghUs; jLg;G 
MNyhrfu;fs; kw;Wk; [dhjpgjp Nghijg; 
nghUs; jLg;G nrayzpAld; ,ize;J 
ehLg+uhfTk; Nghijg; nghUs; jLg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;. 

 jpizf;fsj;jpdhy; 
nfhz;Lelhj;jg;gLk; nerTf; 
ifj;njhopiy tpUj;jp nra;jy; 

 er;Rj; jd;ikaw;w czT cw;gj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij 
eilKiwg;gLj;Jjy;. 

 [dhjpgjp nrayzpAld; ,ize;J 
rpWePuf Neha; jLg;G eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;sy;.  

 
 

6.4.2 epjp Kd;Ndw;wk; (2017.01.01 – 2017.08.31) 

,y nraw;ghL kjpg;gPL nra;ag;gl;l 
nryT (&gh) 

nryT nra;ag;gl;l 
njhif (&gh) 

tPjk; 

% 

2.1 
2.2 

kPz;nlOk; nryTfs; 
%yjdr; nryTfs; 

16,752,952,000.00 

248,000,000.00 

10,872,936,552.55 

40,294,977.75 

65 

16 

6.4.3 epWtdj;jpd; nghJthd tplaq;fspd; Kd;Ndw;wk;  (2017.01.01 – 2017.08.31) 
 
,y nraw;ghL kjpg;gPL 

nra;ag;gl;l 
nryT (&gh 

nryT 
nra;ag;gl;l 
njhif (&gh) 

Kd;Ndw;wk; 
epjp (&gh) 
(tUkhdk;) 

ngsjPf 

01 jdpahu; ghJhg;G 
Kfhupfis gapw;Wtpf;Fk; 
ghlnewpia elhj;Jjy;  

1,827,000.00 260,080.00  
- 

295 Kfhupfs; 

02 jiyikj;Jt gapw;rp 
ghlnewpfis elhj;Jjy;  

 
48,720,000.00 

 
2,481,700.00 

- 
 

Mz;> ngz; 
mq;fj;jtu;fs; 
2158 

03 mbg;gil gapw;rp 
ghlnewpfis elhj;Jjy;  

- - - Mz;> ngz; 
mq;fj;jtu;fs;  
360 

04 clw; gapw;rp MNyhrid 
ghlnewpfis elhj;Jjy;  

- - - mq;fj;jtu;fs;  06 

05 mYtyf vOJeu; 
nrayku;T elhj;Jjy;  

- - - Mz;> ngz; 
mq;fj;jtu;fs;  
233 

06 kNdhjj;Jt 
cstsj;Jiz 
nrayku;Tfis elhj;Jjy;  

- - - Mz;> ngz; 
mq;fj;jtu;fs; 44 

07 Nrth tdpjh Gj;jhz;L 
re;ijia elhj;Jjy;  

- 412,628.00 14,533,808.00 - 

08 gFjpastpy; 
epiwTnra;ag;gl;l 
tPLfSf;F cjtp 
toq;Fjy;  

- 50,000.00 - mq;fj;jtu; 01 

09 Nrth tdpjh epjpaj;jpd; 
%yk; kUj;Jt cjtp 
toq;Fjy;  

- 250,000.00 - mq;fj;jtu;fs; 06 

10 2015.04.23 Mk; jpfjp 
njhlf;fk; 2016.08.31 Mk; 
jpfjp tiu Xa;T ngw;w 
rptpy; ghJfhg;G 
mq;fj;jtu;fSf;F 
Xa;T+jpaj;ijg; 
ngw;Wf;nfhLf;f 
Nfhitfis jahupj;jy;. 
tpjitfs; jGjhuu; 

- - -  
Mz;> ngz; 
mq;fj;jtu;fs; 
529 
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mq;fj;Jt ,yf;fq;fis 
toq;Fjy;. me;j 
vz;fSf;Fupa 
ml;ilfisg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
Nfhitfis jahupj;jy; 

11 2015.04.23 Mk; jpfjp 
njhlf;fk; 2016.08.31 Mk; 
jpfjp tiu kuznka;jpa 
237 rptpy; ghJfhg;G 
mq;fj;jtu;fspd; jq;fp 
tho;NthUf;Fk; Xa;T+jpak; 
toq;Fjy; kw;Wk; 
Nfhitfis jahupj;jy;.  

- - -  
Mz;> ngz; 
mq;fj;jtu;fs;  
133 

12 rfy gilg;gpupTfisAk; 
cs;slf;fpa tifapy; 
[dhjpgjp Nghijg;nghUs; 
jLg;G nrayzpAld; 
,ize;J Nghijg;nghUs; 
jLg;G MNyhrid 
nrayku;Tfis elhj;Jjy;  

- - - epfo;r;rpj;jpl;lq;f
s; 2204 

13 nts;sj;jpdhy; 
ghjpf;fg;gl;l 
mq;fj;jtu;fSf;F &gh. 
5000.00 tPjk; toq;Fjy;  

- 550,000.00 - Mz;> ngz; 
mq;fj;jtu;fs;  
110 

14 mjpf fhw;W fhuzkhf 
ghjpf;fg;gl;l tPLfis 
jpUj;Jjy;  

- 27,040.00 - tPLfs; 02 

15 tpUrU tug;gpurhj 
ml;ilfis toq;Fjy;  

- - - mq;fj;jtu;fs; 
511 

16 ,lu; fld; toq;Fjy;  781,500,000.00 165,316,031.10 - Mz;> ngz; 
mq;fj;jtu;fs;   
1096 

17 242 kpd;rhu Ntypfis 
guhkupj;jy;  

42,000,000.00 42,000,000.00 - 4115.27 fpNyh 
kPl;lu; 

18 guhkupf;fg;gLk; kpd;rhu 
Ntypfspd; flikf;fhf 
,izf;fg;gl;Ls;s rptpy; 
ghJfhg;G gilapdUf;F 20 
ghJfhg;G miwfis 
mikj;jy; 

12,900,430.00 1,197,390.00 - 18 fhty; 
miwfs;; 
epu;khzpf;fg;gLfp
d;wd  

19 rptpy; ghJfhg;G 
mq;fj;jtu;fspd; mf;u`hu 
tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; 
eyf;nfhLg;gdT 
tpz;zg;gq;fis guprPyid 
nra;J Njrpa fhg;GWjp 
nghWg;G epjpaj;jpw;F 
mDg;Gjy; 

- - - Mz;> ngz; 
mq;fj;jtu;fs;   
1628 

20 ,yF jtiz nfhLg;dT 
Kiwapy; ePu; Rj;jpfupg;G 
,ae;jpuq;fis toq;Fjy;  

- - - ePu; Rj;jpfupg;G 
,ae;jpuq;fs; 44 

21 mq;ftPdKw;Ws;s 
mq;fj;jtu;fSf;F kw;Wk; 
mtu;fsJ neUq;fpa 
cwtpdu;fSf;F ifj;jb 
kw;Wk; rf;fu ehw;fhyp 
toq;Fjy;  

- - - rf;fu ehw;fhyp 03 

22 ed;nfhilahsu;fspd; 
cjtpfisf; nfhz;L 
tyJ fhiy ,oe;j 
gilapdUf;F fhyzp 

- - - ghjzpfs; 07 
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toq;Fjy;  

23 gilg;gpupT epiyaq;fspy; 
tptrhaf; Fsq;fis 
epu;khzpj;jy;  

7,438,201.25 4,227,675.00 - tptrhaf; 
Fsq;fs; 13 I 
Njhz;Lk; 
gzpfis epiwT 
nra;jy; 

24 njhy;nghUs; kw;Wk; 
nghyp]; jpizf;fsj;jpw;F 
rptpy; ghJfhg;G 
cj;jpNahfj;ju;fis 
epakpj;jy;  

- - - mq;fj;jtu;fs; 
2555 

25 gaq;futhj 
jhf;Fjy;fspdhy; 
kuznka;jpa kw;Wk; 
KOikahf mq;ftPdKw;w 
rptpy; ghJfhg;G 
cj;jpNahfj;ju;fSfspd; 
jq;fp tho;Nthupd; 
jfty;fis jpul;b 
khjhe;j nfhLg;gdTfis 
nra;tjw;F rk;gsg; 
gpupTf;F toq;Fjy;  

75,763,632.00 50,509,088.00 -  
mq;fj;jtu;fs; 
265 

26 flikfspy; <Lgl;Ls;s 
re;ju;g;gj;jpy; kuznka;Jk; 
rptpy; ghJfhg;G 
cj;jpNahfj;ju;fSf;F 
kuzr; rlq;F 
nfhLg;gdTfis nra;jy;   

 
200,000.00 

 
69,000.00 

-  
mq;fj;jtu;fs; 02 

27 KjyhtJ kw;Wk; 
,uz;lhtJ jtizfspd; 
Vw;Gila fzf;fha;T 
kw;Wk; Kfhikj;Jt FO 
$l;lq;fis elhj;Jjy;  

- - -  
$l;lq;fs; 02 

28 nlq;F xopg;G 
eltbf;iffspy; rptpy; 
ghJfhg;G 
cj;jpNahfj;ju;fis 
<LgLj;Jjy;  

 
- 

 
- 

43,634,000.00 - 

29 cs;sf fzf;fha;it 
Nkw;nfhs;sy;  

- - - gilg;gpupT 
fzf;fha;T 
mwpf;iffs;     - 03 
cWjpr;  rPl;L 
rupghu;j;jy; 
fzf;fha;T 
mwpf;iffs; - 04 
ngWif 
fzf;fha;T 
mwpf;iffs;   - 01 

30 cs;sf fzf;fha;T 
jpl;lj;ij jhaupj;jy;  

- - -  
mwpf;iffs; 01 

31 Gj;j u\;kp ntrhf; 
tyaj;jpy; rptpy; ghJfhg;G 
jpdj;ij Kd;dpl;L 
eilg;ngWk; ngu`uhTf;F 
rptpy; ghJfhg;G 
mq;fj;jtu;fis LgLj;jy;  

- - - mq;fj;jtu;fs; 
700 

32 Rtrtpa epjpaj;jpypUe;J 
mq;fj;jtu; kuzj;jpd; 
NghJ eyTupj;J 
nfhLg;gdT toq;Fjy;  

- 59,050,000.00 - mq;fj;jtu;fs; 68 
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33 Rtrtpa epjpaj;jpypUe;J 
kUj;Jt eyf;nfhLg;gdT 
toq;Fjy;  

- 1,599,500.00 - mq;fj;jtu;fs; 539 

34 cwtpdu; kuzq;fSf;F 
eyf;nfhLg;gdT nra;jy;  

- 8,450,000.00 - mq;fj;jtu;fs; 65 

35 G+uz mq;ftPdu;fSf;F 
eyf;nfhLg;gdT toq;Fjy;  

- 1,050,000.00 - mq;fj;jtu;fs; 8 

36 gFjpasT 
mq;ftPdKw;wtu;fSf;F 
eyf;nfhLg;gdT toq;Fjy;  

- 790,000.00 - mq;fj;jtu;fs; 5 

37 jPtpu Neha;fs; 26 f;F 
eyf;nfhLg;gdT toq;Fjy;  

- 20,550,000.00 - mq;fj;jtu;fs; 
139 

38 njupTnra;ag;gl;l 57 
Neha;fSf;F Rtrtpa 
epjpaj;jpypUe;J 
eyf;nfhLg;gdT toq;Fjy;  

- 15,420,600.00 - mq;fj;jtu;fs;  
427 

39 Rtrtpa mq;fj;Jtg; 
gzk; fpilf;fg;ngwy; 

102,981,680.00 - 101,169,723.00 mq;fj;jtu;fs; 
35772 

40 kPnjhlKy;y fopT 
kiyapy; Vw;gl;l fopTr; 
rupT mdu;j;j epthuzg; 
gzpfspy; rptpy; ghJfhg;G 
cj;jpNahfj;ju;fis 
<LgLj;Jjy;  

- - - mq;fj;jtu;fs; 
250 

41 2016 nrayhw;Wif 
mwpf;ifia ntspapLjy;  

- - - Gj;jfq;fs; 01 

42 eyj;jpl;l epjpaj;jpw;F 
mq;fj;Jtg; gzk; 
fpilj;jy;  

 145,086,893.33 - 135,218,650.00 - 

43 eyj;jpl;l epjpaj;jpypUe;J 
mq;fj;jtupd; kiwtpd; 
NghJ eyTupj;J 
toq;Fjy;  

- 20,606,138.85 - mq;fj;jtu;fs; 69 

44 eyj;jpl;l 
mq;fj;jtu;fSf;F 
Xa;T+jpa eyd;fis 
toq;Fjy;  

- 77,892,772.88 - mq;fj;jtu;fs; 214 

45 eyj;jpl;l epjpaj;jpypUe;J 
fy;tp eyTupj;Jf;fis 
nrYj;Jjy;  

- 8,708,250.00 - mq;fj;jtu;fs; 373 

46 eyj;jpl;l epjpaj;jpypUe;J 
mq;fj;jpdu;fSf;F 
kUj;Jt eyTupj;Jf;fis 
toq;Fjy;  

- 6,123,600.00 - mq;fj;jtu;fs; 480 

47 eyj;jpl;l epjpaj;jpypUe;J 
cwtpdu; kuz eyTupj;J 
toq;Fjy;  

- 28,244,825.00 - mq;fj;jtu;fs; 
1113 

48 eyj;jpl;l epjpaj;jpypUe;J 
mq;fj;jtu;fSf;F 
mq;fj;Jtg; gzk; kPz;Lk; 
nrYj;Jjy;  

- 1,036,905.00 - mq;fj;jtu;fs; 56 

49 vjpu;ghuh nts;s 
epyikfspd; NghJ 
epu;f;fjpf;Fs;shFk; 
kf;fspd; eyd;nghUl;L 
2150 rptpy; ghJfhg;G 
mq;fj;jtu;fis <LgLj;jp 
Rj;jpfupg;G gzpfis 
Nkw;nfhs;sy;  

- - - Fsq;fs;   -        
640 
tPLfs;      -        
651 
tPjpfs;      - 55 
fp.kP. 
fhy;tha;fs -
21fp.kP. 
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50 nts;s epyikfspd; NghJ 
ghjpf;fg;gl;l 
khtl;lq;fspd; 
ghlrhiyfs;> tpfhiufs;> 
murhq;f epWtdq;fs; 
kw;Wk; nghJ fl;blq;fis 
Rj;jpfupg;Gr; nra;Ak; 
gzpfspy; rptpy; ghJfhg;G 
gilapdiu <LgLj;Jjy;  

- - - fl;blq;fs; 67 

51 mk;ghiw> nghydWit> 
jpUNfhzkiy 
khtl;lq;fspy; 
tul;rpapdhy; ghjpf;fg;gl;l 
kf;fSf;F ePu; 
tpepNahfj;jpw;F rptpy; 
ghJfhg;G mq;fj;jtu;fis 
<LgLj;jy;  

- - - fl;blq;fs; 23 

52 jpizf;sj;jpd; fPOs;s 
rfy gilg;gpupTfs;> cg 
gilg;gpupTfs; kw;Wk; 
gapw;rpg; ghlrhiyfs; 
kw;Wk; fUj;jpl;lq;fSf;F 
Njitahd nghUl;fs; 
kw;Wk; Nritfis 
nfhs;tdT nra;jy;  

57,000,000.00 24,837,264.07 - - 

53 rptpy; ghJfhg;G 
mq;fj;jtu;fspd; rPUil> 
tpisahl;L cilfs;> 
rq;fPj FO cilfs; 
kw;Wk; mzpfyd;fis 
nfhs;tdT nra;jy;  

 778,203,020.00  789,113,158.63 - - 

54 jpizf;fsj;jpy; 
gad;gLj;jg;gLk; rfy 
thfdq;fSf;Fk; 
ngl;Nuhy;> Bry; kw;Wk; 
cuha;T ePf;fpfis 
toq;Fjy;  

60,000,000.00 37,812,611.10 - 332432 லீட்டர் 

 ,y 17 kw;WK; 18 ,d; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kpd;rhu Ntypfs; guhkupg;G eltbf;iffSf;fhf 
nrytplg;gLk; njhif tdrPtuhrpfs; jpizf;fsj;jpdhy; nghWg;Ngw;fg;gLk;.  

 ,y 33 njhlf;fk; 40 tiu kw;Wk; 44 njhlf;fk; 50 tiuahd nraw;ghLfis 
Nkw;nfhs;tjw;F jpizf;fs xJf;fPLfspd; fPo; epjp xJf;fPL nra;ag;gltpy;iy. Rtrtpa 
kw;Wk; eyj;jpl;l epjpaq;fspd; fPo; rptpy; ghJfhg;G mq;fj;jtu;fsplkpUe;J mwtplg;gLk; 
mq;fj;Jtg; gzq;fspypUe;J eyTupj;Jf;fs; toq;fg;gLfpd;wd.  

6.4.4  eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;s epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; / fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; mtw;wpd; epjp 
Kd;Ndw;wk;  
 

 nkhul;Lit Nkhy;Ng rptpy; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; jiyikaf fl;blj;ij epu;khzpj;jy; 
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 2017 Mk; Mz;L [dtup khjk; njhlf;fk; Mf];l; khjk; tiu jpizf;fsj;jpdhy; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;L tUk; tptrha> nrq;fy;> rPnke;J fy;> fhy;eil tsu;;g;G> ghJfhg;G Nrit 
kw;Wk; Vida fUj;jpl;lq;fspd; %yk; murhq;f tUkhdj;jpw;F tuT itf;fg;gl;l njhif 

,y fUj;jpl;lk; murhq;f tUkhdj;jpw;F tuT 
itf;fg;gl;l njhif (&.) 

1 tptrha fUj;jpl;lq;fs;    
 

822>452>193.15 
2 nrq;fy;  
3 fhy;eil / kPd;   

4 rq;fPjk; 
5 ghJfhg;Gr; Nrit 

6 NtW (Jk;Gj;jb> <u;f;F> g+r;rhb kw;Wk; ifg;gzp) 

 

6.4.5 2018 Mk; Mz;bd; vjpu;ghu;g;Gf;fs;  

 murhq;fj;jpdhy; eilKiwg;gLj;jg;gLk; 
tYr;rf;jp ghJfhg;G Njrpa 
Ntiyj;jpl;lj;jpd; fPo; gilg;gpupT Kfhk;fs; 
22 kw;Wk; gapw;rp ghlrhiyfs; 05 f;F R+upa 
rf;jp kpd; gpug;ghf;fp ,ae;jpuq;fis 
nghUj;Jtjw;fhf 117.71 kpy;ypad; &ghit 
xJf;fPL nra;Jnfhs;tjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

 jw;NghJ epu;khzpf;fg;gl;LtUk; fl;blq;fs; 
epu;khzpf;fg;gl;L epiwtile;j gpd;du; 
nkhul;Lit Nkhy;Ng gpuNjrj;jpy; rptpy; 
ghJfhg;G jpizf;fsj;ij epWTjy;. 

 njhs;nghUs; kw;Wk; nghyp]; 
jpizf;fsj;jpd; ghJfhg;G flikfSf;F 
rptpy; ghJfhg;G mq;fj;jtu;fis ,izg;Gr; 
nra;jy;.  

 [dhjpgjp nrayzpAld; ,ize;J 
er;Rj;jd;ikaw;w czT cw;gj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;Jjy;. 

 jpizf;fsj;jpd; Nghijg; nghUs; jLg;G 
MNyhrfu;fs; kw;Wk; [dhjpgjp 
nrayzpAld; ,ize;J ehL G+uhfTk; 
Nghijg;nghUs; jLg;G epfo;r;rpfis 
elhj;Jjy;. 

 [dhjpgjp nrayzpAld; ,ize;J epWePuf 
Neha; jLg;G eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

 murhq;f epWtdq;fSld; ,ize;J nlq;F 
xopg;G epfo;r;rpj;jpl;lq;fis Kd;ndLj;jy; 

 kpd;rhu Ntypfspd; guhkupg;Gf;fhf ,izg;Gr; 
nra;ag;gl;Ls;s mq;fj;jtu;fSf;F czTf; 
nfhLg;gdit &. 350.00 tiu mjpfupj;jy; 
kw;Wk; mtu;fSf;F Njitahd Vida 
trjpfis Vw;gLj;jy;. 

 rptpy; ghJfhg;G mq;fj;jtu;fspd; 
flikfSf;F Vw;Gila jiyikj;Jtg; 
gapw;rp> mbg;gilg; gapw;rp kw;Wk; jdpahu; 
ghJfhg;G ghlnewpfis Vw;ghL nra;jy;. 

 nkhul;Lit Nkhy;Ngapy; epu;khzpf;fg;gl;L 
tUk; cj;Njr jiyikaf fl;blk; 
cs;spl;l 22 gilg;gpupTfs; kw;Wk; gapw;rp 
ghlrhiyfs; 05 ,d; fl;blq;fspd; epu;khzg; 
gzpfSf;fhf &. 771.23 kpy;ypad; epjp 
xJf;fPl;ilg; ngw;Wf;nfhs;sy;. 

 rptpy; ghJfhg;G mq;fj;jtu;fspd; 
flikfSf;F Vw;Gila gapw;rp 
ghlnewpfis xOq;F nra;jy;. 

 ehl;bd; nghUshjhuj;jpw;F JizGupaf;$ba 
fhy;eil tsu;g;G> tptrha kw;Wk; Vida 
fUj;jpl;lq;fis ntw;wpfukhf Kd;ndLj;jy;. 

 Nrth tdpjh gpuptpdhy; rptpy; ghJfhg;G 
mq;fj;jtu;fspd; ghlrhiyr; nry;Yk; 
gps;isfSf;F ,ytrkhf mg;gpahrf; 
nfhg;gpfis toq;Fjy;> 5 Mk; Mz;L 
Gyikg; guprpy;> f.ngh.j (rh.j) kw;Wk; 
gy;fiyf;fof EioTf;F jFjpngw;w 
gps;isfSf;F Gyikg; guprpy; toq;Fjy; 
kw;Wk; kUj;Jt cjtpfs; toq;Fk; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;jy;. 
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இனங்ஷை ைடஶனர தரதுைரப்னப் தஷடரணது,  ைடல்ெரர் சூனறன் தரதுைரப்ன 
ற்றும் அஷற ன்தற்ஷந  உறுறப்தடுத்தும் ஷைில் 2009ம் ஆண்டு ஜளஷன 
ரம்   09ம் றைற தரரறன்நத்றல் றஷநஶற்நப்தட்ட  2009ம் ஆண்டு  41ம் 
இனக்ை ெட்டத்றன் திைரம் ஸ்ரதிக்ைப்தட்டது. இனங்ஷைக் ைடஶனரப்தகுறைள் 
ற்றும் ைடல் ல்ஷனப் தப்திற்குள் ெட்டிஶர டடிக்ஷைைபில் ஈடுதடும் 
ைப்தல்ைள், ைனங்ைள் (தடகுைள்) ற்றும் தர்ைஷப ஶடிப்திடித்து அர்ைறக்கு 
றரை ெட்ட டடிக்ஷை டுக்கும் ஷைில் இனங்ஷை ைடஶனர தரதுைரப்னப்  
தஷடக்கு ெட்ட அறைரம் அபிக்ைப்தட்டுள்பது. 1979ம் ஆண்டு 15ம் இனக்ை 

குற்நில் ஷடனஷநச் ெட்டத்றன் திைரம் ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷடத் றஷக்ைபத்ஷச் ஶெர்ந் 
அறைரரிைள் ரனம்  ெரரண அறைரரிரைஶ ைனப்தடுர். ற்ஶதரது,இனங்ஷை ைடஶனர 
தரதுைரப்னப் தஷடில் என ஆழ்ைடல் ஶரந்துக்ைப்தல், தத்து அறஶை ஶரந்துப்தடகுைள், 10 ைஷஶர 
ஶரந்துப்தடகுைள் ஆைறற்றுடன்ீன்திடி ள்பங்ைள் என்றுஶெர்க்குறடம் ற்றும் உிர் ைரப்ன 
றஷனங்ைள் உள்பிட்ட 48 ைஷஶர றஷனங்ைள் ைரப்தடுைறன்நண. 

6.5.1 வதரதுரண தி னன்ஶணற்நங்ைள்  

6.5.1.1 வனரஜறஸ்டிக் றஷக்ைபம் 
ீட்ெற ற்றும் னெனணச் வெனவு ிதங்ைள் அஷணத்தும் இவ் அநறக்ஷைின் gpd;tUkhW 
ைரட்டப்தட்டுள்பது. 
 

nrytPdk;  2017   kjpg;gPL 

(&.)  

mq;fPfupf;fg;gl;l 
khdpa njhif  

(&.) 

mq;fPfupf;fg;gl;l 
khdpa njhif      

(&.) 

Kd;Ndw;wk ; 
(%) 

kPz;Lk; nrytPdk; 135,400,000.00  37,714,000.00  28,968,834.07 76.81 

%yjd nryT  894,550,000.00 289,400,000.00 84,583,527.50 29.23 

nkhj;jk; 1,029,950,000.00 327,114,000.00 113,552,361.57 34.71 

6.5.1 ml;ltiz:   epWtdj;jpd; epjp Kd;Ndw;wk ;  

6.5.1.2 ஆபி ற்றும் றனரை றஷக்ைபம் 
2017ஆம் ஆண்டின் வரடக்ைத்றல் இனங்ஷை ைடஶனர தரதுைரப்னப் தஷட,  69 அறைரரிைள் ற்றும்  1123 
ைடஶனர தரதுைரப்னப் தஷட ெறப்தரய்ைஷப உள்படக்ைற ஆபிிணர் னெனம் து வெற்தரடுைஷப 
னன்வணடுத்து. ற்ஶதரது, ஆைஸ்ட் ரம் 31ஆம் றைற னடிில் சுரர் 83 அறைரரிைள்ற்றும் 1245 
ைடஶனர தரதுைரப்னப் தஷட ெறப்தரய்ைள் ண அன் ஆபிிணர் அறைரிக்ைப்தட்டுள்பணர். இனங்ஷை 
ைடஶனர தரதுைரப்னப் தஷடிணரல் றறுப்தட்ட ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷடத் பங்ைள், றஷனங்ைள், 
உிர்ைரப்ன னஷணைள்  வரடர்தரண வுைள் Fwpg;gplg;gl;Ls;sd  

6.5.1.3 டடிக்ஷைத் றஷக்ைபம் 

a. உயிர் ைாப்பு  டவடிக்கைைள் 
(1) இனங்ஷை ைடஶனர தரதுைரப்னப் தஷடரணது,  ரட்டின் ைஷஶரங்ைபில் சுரர் 13 உிர்ைரப்ன 

னஷணைஷப றறுினேள்பது. இப்தரதுைரப்னனஷணைபில்  ெறநப்தரை திற்றுிக்ைப்தட்ட 
உிர்ைரப்ன றனர்ைள் னடம் னழுதும் உிர்தரதுைரப்ன திைபில் ஈடுதடுத்ப்தடுைறன்நணர். 

(2) இம்னஷணைபில் னடம் னழுதும் உிர்தரதுைரப்ன திைபில் ஈடுதடுன் னெனரை 56 
வபிரட்டர்ைள் உட்தட சுரர் 114ஶதர் ைரப்தரற்நப் தட்டுள்பணர்.இனங்ஷை ைடஶனர 
தரதுைரப்ன தஷடிணரல் 2017ஆம் ஆண்டில் னன்வணடுக்ைப்தட்ட உிர்ைரப்ன திைபில் னெனம் 
ைரப்தரற்நப்தட்ஶடரர் வரடர்தரண ிதங்ைள் gpd;tUkhW fhl;lg;gl;ls;sd 
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6.5.1 tiug;glk;: ,yf;f vz;dpf;ifahd gpuNjrq;fs;                 6.5.2 tiug;glk;: khje;NjhUk;  
        kPl;fg;gl;lth;fspd; vz;dpf;if

b. ெட்டிஶர டடிக்ஷைைஷபத் டுப்தற்ைரண 
ைடஶனர ைண்ைரிப்ன  

இந்ரட்டிற்கு உரித்ரண ைடல் ல்ஷனக்குள் 
ெட்டிஶர டடிக்ஷைைஷபத் 
டுக்கும்ஷைில் ைடஶனர தரதுைரப்தஷடின் 
10ற்கு ஶற்தட்ட அறஶை ஶரந்து தடகு 
(FPC)ற்றும் ைஷஶர ஶரந்து தடகு 
(IPC)ைண்ைரிப்னக்ைள் இடம்வதறுைறன்நண.  
டக்கு ைடற்தப்தில் அறைபினரண  அறஶை 
ஶரந்து தடகுைள்  ைண்ைரிப்ன 
டடிக்ஷைைபில் ஈடுதடுத்ப் தட்டுள்பதுடன்   
னென்று (03) ைஷஶர ஶரந்து 
தடகுைள்(IPC)ைண்ைரிப்ன டடிக்ஷைைபில் 
ஈடுதடுத்ப் தடுைறன்நண. வற்குைடற்தப்தில் 
வரிவு வெய்ப்தட்ட ீண துஷநனைங்ைபில் 
ஞ்ெறனேள்ப ைஷஶர ஶரந்து தடகு (IPC) 
ைண்ைரிப்னக்ைள் இடம்வதற்று 
னைறன்நண.ஶற்குநறப்திடப்தட்ட திைறக்கு 
ஶனறைரை றரிஸ்ம ைஷஶர தகுறைபில் 
உிர்க் ைரப்ன திைள் ற்றும் றறங்ைறனங்ைள் 
வன்தடுஷக் ைண்ைரணித்ல் ஆைற 
டடிக்ஷைைறக்ைரை ெறனைஷஶர ஶரந்து 
தடகு (IPC) ைண்ைரிப்ன டடிக்ஷைைள் 
இடம்வதறுைறன்நண.  இனங்ஷை ைடஶனர 
தரதுைரப்ன தஷட அனகுைபின்  றஷனவைரள்பல் 
வரடர்தரண ிரிரண ிபக்ைம் தின்ணிஷப்ன 
‘ஈ’ இல் ைரட்டப்தட்டுள்பது. 

c. ெட்டிஶர, எழுங்ைஷக்ைப்தடர ற்றும் 
ைல் அநறிக்ைப்தடர ீன்திடிிஷணக் 
ைண்ைரித்ல்  
ரட்டில் ைரப்தடும் ீன்திடித் துஷநனைங்ைபில் 
ெட்டிஶர, எழுங்ைஷக்ைப்தடர ற்றும் 
ைல் அநறிக்ைப்தடர ீன்திடி டடிக்ஷைைள்  
ன்தண ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷடிணரின் 
ீன்திடி ைண்ைரிப்ன திரிிணரல் 
ைண்ைரிக்ைப்தட்டுனைறன்நண. ீன்திடி 
டடிக்ஷைைறக்கு வெல்றம் னன்னும் ீன்திடி 
டடிக்ஷைைள் றஷநவு வதற்ந தின்ணனம்  

ீன்திடி ெட்டங்ைறக்கு அஷ  ீன்திடி 
ைனங்ைள் ஶெரஷணிடப்தடுைறன்நண. 

d. ெனெை ிறப்னட்டல் ற்றும் ெனெை ஶெஷ ெரர் 
வெற்தரடுைள்.  

ைஷஶரப் திஶெங்ைபில் ெறக்ைறன்ந 
க்ைறக்ைரை ஆண்டு னழுதும் ைலழ் னம் 
ிடங்ைபில்   ெனெை ிறப்னர்வுத் றட்டங்ைள் 
தன இடம்வதற்று னைறன்நண.  

1)  ைடனறல் உிர்க்ைரப்ன 
2)  ைடல் ரசுறுஷனத் டுத்றம் 

ைடல்ெரர் சூல் தரதுைரப்னம்  
3)  ைடஶனரப் தரதுைரப்ன  
4)  உிர்க் ைரப்ன 
5)  ைஷஶர தூய்ஷரக்ைல் 

றட்டங்ைள் 
6) ீண ெனெைம் ெட்டிஶர  ீன்திடிைபில் 

ஈடுதடுஷ டுக்கும் ஷைினரண 
ிறப்னர்வுைள் 

7)   டுஷை றட்டங்ைள்   (ெதுப்ன 
றனத்றல் பனம் ரங்ைள்) 

e. ஶடுல் ற்றும் ீட்ன டடிக்ஷைைள் 

ரம் வைரண்டுள்ப  பங்ைஷபக் வைரண்டு  
ைஷஶரப் திஶெங்ைபில் ஶடுல் ற்றும் 
ீட்ன டடிக்ஷைைஷப ஶற்வைரள்ற்ைரை  
இனங்ஷை ைடற்தஷட ற்றும்  வதரனறஸ் 
அறைரரிைள் ஆைறஶரனக்கு  உிைள் அபித்ல். 

f. ெட்ட அனரக்ை டடிக்ஷைைள். 

(1) ைடல் ல்ஷனக்குள் ெட்ட அனரக்ை 
வெற்தரடுைஷப ஶற்வைரள்றறம் உரி 
ைடஷைஷப ஷடனஷநப்தடுத் இ 
ஶெற ெட்ட அனரக்ை றறுணங்ைள் 
ற்றும் அெ அறைர ெஷதைள் 
ஆைறற்நறற்கு ஶஷரண உிைஷப 
ங்குறம்.  உரம் -  வதரனறஸ் 
றஷக்ைபம், ைடற்வநரறல் றஷக்ைபம் 
ற்றும்  ணினங்கு தரதுைரப்னத் 
றஷக்ைபம் ஆைறண. இனங்ஷை ைடற்தஷட 
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ற்றும் இந்ற ைடஶனர தரதுைரப்னதஷட 
ஆைறற்றுடன் இஷந்து இனங்ஷை 
ைடஶனர தரதுைரப்னதஷடரணது, ீணர்ைள் 
தனஷ து ரைத்றற்கு றனப்தி அனுப்னம்    
டடிக்ஷைைபில் ஈடுதட்டுள்பது.  2017ஆம் 
ஆண்டின்  ைடந் ட்டு ர  
ைரனப்தகுறில் றனப்தி அனுப்தப்தட்ட 
ீணர்ைபின் ிதங்ைள்  

 இந்ற ைடஶனர தரதுைரப்ன 
தஷடிணரல் றனப்தி அனுப்தட்ட 
இனங்ஷை  ீணர்ைள் -  24 ஶதர் 

 இனங்ஷை ைடஶனர 
தரதுைரப்னதஷடிணரல் றனப்தி 
அனுப்தட்ட இந்ற ீணர்ைள் – 
254ஶதர் 

(2) 2017ஆம் ஆண்டின்  ைடந் ட்டு ர  
ைரனப்தகுறில் றனப்தி அனுப்தப்தட்ட 
ீணர்ைபின் ிதங்ைள்  

(3) ீர்ப சூல் தரதுைரப்ன 

ைலஶ குநறப்திடப்தட்டுள்ப இடங்ைபில் ற்தட்ட 
ண்வய் ைெறிஷண  இனங்ஷை ைடஶனர 
தரதுைரப்னப் தஷடின்  ண்வய் ைெறவு 

டுப்னக் குழு  வற்நறைரை ைட்டுதரட்டுக்குள் 
வைரண்டு ந்து. 

(1) ல்ஷன      -  02 ஜணரி, 2017 
(2) வைரட்டில்ன        -      29 ஶ,2017 
(3) ஸ்திதிம் ஶதரய்     – ெலஎதி துஷநனைம்      
                             -    01 ஜளன், 2017 
(4) டஷன    -       

01வெப்வடம்தர், 2017  

(4) கவள்ள  ிவாரைப் பைிைள் 

ெலற்ந ைரனறஷன ைரரை வனறை, 
ரத்ஷந, அைனத்ஷ ஆைற திஶெங்ைபில் 
ற்தட்ட வள்ப அணர்த்ங்ைபின் ஶதரது 
இனங்ஷை ைடஶனரதரதுைரப்னதஷட திப்தரபர் 
ரைத்றன் றைரட்டறக்கு அஷரை ீட்ன 
டடிக்ஷைைபில் னன்வணடுக்ைப்தட்டண. 2017ம் 
ஆண்டு ஶ ரம் ஶற்வைரள்பப்தட்ட ீட்ன 
திைபில் னெனம் தரறக்ைப்தட்ட க்ைள் தனஷ 
தரதுைரப்தரண இடங்ைறக்கு வைரண்டு வெல்ன 
னடிந்து. 

 

 
 

(5) னனணரய்வு அறைரரிைபின் ைறதரைம் 

இனங்ஷை ைடஶனரதரதுைரப்னதஷட அறைரரிைபிணரல் ங்ைப்தட்ட ைல்ைறக்ஶைற்த ைலஶ 
அட்டஷில் ைரட்டப்தட்டுள்ப  வதரனட்ைள் ஷைப்தற்நப்தட்டதுடன் அற்ஷந ைடத்றர்ைறம் ஷைது 
வெய்ப்தட்டு  வதரனறஸ் றஷனங்ைபில் எப்தஷடக்ைப்தட்டணர். 

இன ஷைப்தற்நப்தட்டெட்
டிஶர 

வதரனட்ைள் 

அனகு  ண்ி
க்ஷை 

6.5.1.4    வபிரட்டு திறறறைறடணரண 
வரடர்ன. 

இனங்ஷை ைடஶனர தரதுைரப்ன 
தஷடரணது,அவுஸ்றஶனற ல்ஷன 
தரதுைரப்ன ஶெஷ, இந்ற ைடஶனர 
தரதுைரப்ன தஷட, ஜப்தரன் ைடஶனர தரதுைரப்ன 
தஷட ற்றும் அவரிக்ை ைடஶனர தரதுைரப்ன 
தஷட ஶதரன்ந னன்ணணி ைறக்கும் 
வபிரட்டு ைடஶனர தரதுைரப்னப் 
தஷடதிறறறைறடனும் உனைம் னழுதும் 
உள்ப ைடல்ெரர் றறுணங்ைறடனும் 
ெரைரண  வரடர்ஷதப் ஶதினைறன்நது. 
இத்வரடர்ன திரந்ற  ற்றும்ெர்ஶெ 
ைடல்ெரர் எத்துஷப்ஷத தன றைபில் 
ஶம்தடுத்  உவுைறன்ந அஶஶஷப, 
இனங்ஷை ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷடிணரின் 
டடிக்ஷைத் றநன்ைள் ற்றும் ஆற்நல்ைஷப 
னற்ஶதரக்ைரண னஷநில்  
ஶம்தடுத்துற்கும்  றகுக்ைறன்நது. 

01 ஶைபர ைஞ்ெர ைறஶனரைறரம் 16.1 

02 உள்ரட்டு ைஞ்ெர ைறஶனரைறரம் 07 

03 ைஞ்ெரவெடி ண்ிக்ஷை 5250 

04 ெட்டிஶர 
ெறவைட் 

ண்ிக்ஷை 260 

05 வயஶரின் றல்னற ைறரம் 970 

06 ரர றல்னற ைறரம் 750 

07 ெட்டிஶரரத்ற
ஷைள்  

ண்ிக்ஷை 22901 

08 வரரக்ைர ண்ிக்ஷை 18 

09 ைறடிக்கும் சுநர ைறஶனர ைறரம் 114 

10 ஆஷ இஷநச்ெற  ைறஶனர ைறரம் 51 

11 ரணிஷநச்ெற ைறஶனர ைறரம் 26 

12 ைடல் ண்டுைள் ைறஶனர ைறரம் 07 

13 சுறஶரடிைள் 
உதைங்ைள் 

ண்ிக்ஷை 08 

14 ஷைக்குண்டு ண்ிக்ஷை 01 
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6.5.1.5 றஷக்ைபம்  

a.  ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷடரணது  றநன், வரறல்தட்த அநறவு ற்றும் வரறல் றனத்தும் 
ன்தணற்ஷந ினத்ற வெய்னேம் ஷைில்  ைடஶனர தரதுைரப்ன வரடர்தினரண திற்ெறத் றட்டங்ைள் 
தனற்ஷந  டரத்றது. இற்கு ஶனறைரை  ைடஶனரதரதுைரப்னப் தஷட அறைரரிைள் ற்றும் 
ெறப்தரய்ைறக்கு வபிரட்டு திற்ெற வநறைஷப தில்ற்ைரண றஷைைஷப ற்தடுத்றக் வைரடுத்து. 
அத்துடன்  உிர்க் ைரப்ன தட்தங்ைபில் ிறப்னர்ஷ ஶம்தடுத்தும் ஷைில் வதரதுக்ைறக்ைரண 
உிர் ைரப்ன தரடவநறைள் தனவும் டரத்ப்தட்டண. 

b. றரிஸ்மில் அஷந்துள்ப  இனங்ஷை ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷடின் உர் திற்ெற ஷத்றல் 
வபிரட்டு ெட்ட அனரக்ை னைர் றஷனங்ைள், இனங்ஷை ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷட 
ிரிவுஷரனர்ைஷபக் வைரண்டு ைடல் ெரர்  ெட்ட அனரக்ை அறைரரிைறக்கு ிரிவுஷைஷப டத்றது.  

c. உள்ரட்டு வபிரட்டு திற்ெறைள் வரடர்தரண ிரிரண  வுைள் gpd;tUkhW 

இன. 
தரடவநறைள், ைனத்ங்குைள் ற்றும் 

திற்ெறைள் 
தரடவநறைள் 
ண்ிக்ஷை 

தங்ஶைற்தரபர்ைபின் 
ண்ிக்ஷை ரடு  

1 ெர்ஶெ ைடல் ெரர் அறைரரிைள் தரடவநற 
(IMOC) 

2 3 அவரிக்ைர 

2 ெர்ஶெ ைடல் ெரர் ங்குறட அறைரரிைள் 

தரடவநற 
(IBOC) 

1 1 
அவரிக்ைர 

3 ைடல்ெரர் ெட்ட அனரக்ை றட்டம் 1 1 ஜப்தரன் 
4 ைடல் தரதுைரப்ன வடஸ்க்டரப் திற்ெற 1 1 இந்ஶரஶணெறர 
5 ைடல்ெரர் தரதுைரப்ன ற்றும் தரதுைரப்ன 

திற்ெற றட்டம் 
1 1 இந்ஶரஶணெறர 

6 தரதுைரப்தரண திரந்ற 

எத்துஷப்னக்ைரண ெர்ஶெ ைனத்ங்கு 
1 3 இந்றர 

7 வரறல்தட்த ைண்ைரிப்ன திற்ெற 1 2 இந்றர 
8 ைடல் தரதுைரப்ன ற்றும் ணி தரதுைரப்ன 

வரடர்தரண திரந்ற  ைனத்ங்கு 
1 1 இந்றர 

9 ைடல்ெரர் தரதுைரப்ன ற்றும் சூல் 

றர்ரைம் ிஶெடத்து ைற்ஷை 
1 1 சுடீன் 

10 ைடல்ெரர் துஷநின் தங்ைபிப்ன றட்டம்  
(MVP) 

1 3 ைறரீஸ் 

11 உனை ல்ஷன தரதுைரப்ன ைரங்ைறஸ் 1 1 வரஶரக்ஶைர  

6.5.2  ml;ltiz:    வபிரட்டுப் தரடவநறைள், ைனத்ங்குைள் ற்றும் திற்ெறைள் 

இன தரடவநறைள், தரடவநறைள் 
ண்ிக்

ஷை 

தங்ஶைற்தரபர்ைபி
ன் ண்ிக்ஷை 

குநறப்ன 

1 ைடஶனர  தரதுைரப்ன அநறனைம் தரடவநற 1 40  

2 RFD ஷைரறல் ற்றும் ஶதச்சுரர்த்ஷ 

தரடவநற 
2 20 

 

3 ண்வய்க்ைெறவு டுப்ன திெறைள்  2 76  

4 ஶடல் &ீட்ன எனங்ைறஷப்ன றர்ரைற 2 66 இனங்ஷை 
ைடற்தஷட 
ீர்ைள் 10 ஶதர் 

5 ைடல்ெரர் ைபங்ைள்  ஶடல் தரடவநற 1 15 அவுஸ்றஶனற 
ல்ஷனதரதுைரப்
ன தஷடனேடன் 
இஷந்து 
தங்ஶைற்நல்  

6 ைடல் ெரர் ங்குறட அறைரரிைள் தரடவநற 
 

1 65 இனங்ஷை 
ைடற்தஷட 
ீர்ைள் 28 ஶதர் 
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7 ைடல்ெரர் ெட்ட அனரக்ை றட்டம் 1 4  

8 அணர்த் தரதுைரப்ன ற்றும் சூல் 

தரதுைரப்ன திற்ெற அறைரரிைறக்ைரண 

றட்டம் 

1 5 

 

9 அறைரரிைறக்ைரண ைட்டஷப 

அஷப்னறட்டம் 
1 7 

 

10 உிர்தரதுைரப்ன அடிப்தஷட ைற்ஷைவநற  4 63  

11 உிர்தரதுைரப்ன  அடிப்தஷட றஷனரநல் 

ைற்ஷைவநற 
3 34 

 

12 ைடற்தஷடிணனக்ைரண உிர்தரதுைரப்ன 

அடிப்தஷட ைற்ஷைவநற  
3 91 

 

13 உிர்தரதுைரப்ன இஷடறஷன ைற்ஷைவநற 3 40  

14 உிர்தரதுைரப்ன  இஷடறஷன றஷனரநல் 

ைற்ஷைவநற 
1 14 

 

15 வண்ைன தக்ை உிர்தரதுைரப்ன 
ைற்ஷைவநற 

2 23 
 

16 வண்ைன தக்ை உிர்தரதுைரப்ன 

றஷனரநல் ைற்ஷைவநற 
2 12 

 

17 வள்பி தக்ை உிர்தரதுைரப்ன 

ைற்ஷைவநற 
1 13 இனங்ஷை 

ைடற்தஷட 
ீர்ைள் 02ஶதர் 

18 திற்றுிப்தரபர்ைறக்ைரண  திற்ெறவநற 1 17  

6.5.3 ml;ltiz:  உள் ரட்டுப் திற்ெறைள் 

இ றனணங்ைறக்ைரண உிர்தரதுைரப்ன ைற்ஷைவநற 

இன தரடவநறைள், தரடவநறைள் 
ண்ிக்ஷை 

தங்ஶைற்தரபர்ைபின் 
ண்ிக்ஷை 

குநறப்ன 

1 இனங்ஷை இரணுத்துக்ைரண 
உிர்தரதுைரப்ன அடிப்தஷட ைற்ஷைவநற  

3 51 jiug;gil 

2 ெறினறன்ைறக்ைரணஉிர்தரதுைரப்ன 
அடிப்தஷட ைற்ஷைவநற 

1 22 rptpy; 

3 உரவல்னஸ்ம தல்ைஷனைை 
ரர்ைறக்ைரணஉிர்தரதுைரப்ன 
அடிப்தஷட ைற்ஷைவநற  

1 12 7 ஆண்ைள்& 5 

வதண்ைள் 

6.5.1.6   வதரநறில் றஷக்ைபம் 

2017 ம் ஆண்டில் னப்தடுத்ப்தட்ட வெற்நறட்டங்ைள். 

 இன. றட்டம்  குநறப்னைள் 

01 இனங்ஷை ைடஶனர  தரதுைரப்ன தஷடக்கு வெரந்ரண 
தடகுஷப  தழுதுதரர்த்ல்  ற்றும் தரரித்ல் 

தழுதுதரர்த்ல்  ற்றும் 
தரரித்ல்வெனவு  

னொ. 11,165,138.93   
02 ஜப்தரணிடறனந்து  இனந்து 30 ீற்நர்  அபவுஷட 

இண்டு  அறஶை ஶரந்துப் தடைறஷண (JICA 
அன்தபிப்தின்  ைலழ்) வதற்றுக்வைரள்றல்  

வரடர்ைறநது  

03 இனங்ஷை ைடஶனர  தரதுைரப்ன தஷடக்ைரை  
இந்றங்ைள் ற்றும் உதைங்ைபின் வைரள்னல் 

வைரள்னல்வதரனட்ைறக்ைரண  வெனவு  

னொ. 436,857'96 

04 இனங்ஷை ைடற்தஷடிடறனந்து இண்டு ைஷஶர 
ஶரந்து தடகுைஷபப் வதற்றுக்வைரள்றல் 

இ.ை.தர.தஷட ைக்ைறனறனந்து னொ. 
49,032,919.57 இனங்ஷை ைடற்தஷட 
ைக்ைறற்கு ரற்நப்தட்டுள்பது. ைட்டுரண  
திைள் வெனறல் உள்பது.  
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05 தனப்திட்டி உிர் தரதுைரப்ன  திற்ெறப் 
தரடெரஷனில்  ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷட 
வெற்தரட்டு அறனை றர்ரம் 

வற்நறைரை னடிக்ைப்தட்டது. 

வெற்நறட்ட வெனணீம் னொ. 1.3 றல்னறன் 

06 ை.தர.த ைறரிந் பத்றல் ஶடரர் ைனி றனத்ம்  றனத் வெனணீம்  - னொ. 50,000.00 

07 ை.தர.தஷடக்ைரண றன்ெர  ற்றும் இனத்றணில்  
வதரனட்ைள் / உதைங்ைள் வைரள்ணவு  

வைரள்னல்வெனவு 

னொ.2.25 றல்னறன் 

08 இனங்ஷை ைடற்தஷடின் வரடர்தரடல் 
ஷனஷப்தரணது இனங்ஷை ைடஶனர  தரதுைரப்ன 
தஷடின் வரடர்தரடல் ஷனஷப்னடன் 40Mbps 
ஷக்ஶர ஶடிஶர அஷன இஷப்ன னெனம் 
இஷக்ைப்தடல்  

வெற்நறட்டம் வற்நறைரை 
னடிக்ைப்தட்டது. 

வெற்நறட்ட வெனணீம் னொ. 04 றல்னறன் 

6.5.1.7 ைட்டிட வதரநறில் றஷக்ைபம் 

2017ம் ஆண்டில் னப்தடுத்ப்தட்ட வெற்நறட்டங்ைள் 

ைறரிந் ீர் சுத்றைரிப்ன றஷனம்  வெற்நறட்ட வெனணீம் னொ. 0.42 றல்னறன்.இனங்ஷை  
ைடற்தஷடிணரல் ீர் சுத்றைரிப்ன றஷன இந்றம்   
அபிக்ைப்தட்டது. 

தனப்திட்டி உிர் தரதுைரப்ன  திற்ெறப் 
தரடெரஷனில்  ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷட 
வெற்தரட்டு அறனை அஷந  றர்ரம் 

வெற்நறட்ட வெனணீம் னொ. 1.1றல்னறன் (ைட்டிட 
வதரநறில்) 

வள்பத்ஷ ன பத்றல் தரதுைரப்ன ஶனற 
ற்றும் தஷரில் ரில் றர்ரம்  

வெற்நறட்ட வெனணீம் னொ. 1.3றல்னறன் 

ெறைறரிந் பத்றல் ெறஶஷ்ட ெறப்தரய்ைபின் 
உைம் னதுதிப்ன  

வெற்நறட்ட வெனணீம் னொ. 0.21றல்னறன் 

றர் ைரனத்றல்  வெற்தடுத்ப்தடவுள்ப றட்டங்ைள் 

ெறனரதத்றல்  இண்டு ரடி  றர்ரை ைட்டிடம் உத்ஶெ வெனணீம்13 றல்னறன் 

வள்பத்ஷில்  ந்து ரடி  றர்ரை ைட்டிடம் உத்ஶெ வெனணீம்422 றல்னறன் 

ைறரிந்ில் இண்டு ரடி ைணிஷ்ட ெறப்தரய்ைறக்ைரண 
ங்குறட ைட்டிடம்  

உத்ஶெ வெனணீம்39 றல்னறன் 

தனப்திட்டி உிர் தரதுைரப்ன  திற்ெறப் தரடெரஷனில்  
னென்று ரடி  ைணிஷ்ட ெறப்தரய்ைறக்ைரண ங்குறட ைட்டிடம் 

உத்ஶெ வெனணீம்39 றல்னறன் 

தனப்திட்டி உிர் தரதுைரப்ன  திற்ெறப் தரடெரஷனில்   25m  
ீச்ெல் டரை றர்ரம் 

உத்ஶெ வெனணீம்25 றல்னறன் 

தரந்துஷநில் வதரதுரண உைம் உத்ஶெ வெனணீம்6.4 றல்னறன் 

ைறரிந்ில்  வதரதுரண உைம் உத்ஶெ வெனணீம்5.9 றல்னறன் 

ெறனரதத்றல் அறைரரிைறக்ைரண உைம்  உத்ஶெ வெனணீம்0.9 றல்னறன் 
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வெற்தரட்டுஅறனைஅஷந ெறஶஷ்டெறப்தரய்ைபின்உை
ம் 

ைறரிந் ீர் சுத்றைரிப்ன 
றஷனம் 

தரதுைரப்னஶனறற்றும்தஷரில்ரில் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5..1.8  ைல் வரறல்தட்தம் 

a. இனங்ஷை ைடற்தஷடின் ைிணி 
தழுதுதரர்த்ல்  ற்றும் னைரஷத்து 
னஷநஷ (CRMS) தடி அஷணத்து ைிணி 
வரடர்தரண தரைங்ைள் தரரிக்ைப்தட்டு 
ஶம்தடுத்ப்தட்டது. 

b. 2017ம் ஆண்டு இடம்வதற்ந றனத் வெற்தரடுைள்  

ைிணிைள்  31 திரிண்டர்ைள்  12 

டிக்ைணிைள் 07 ைிணி 
றஷைள் 

02 

னைதிஸ் 
வரகுற 

03 தல் ஊடை 
ப்வரஜக்டர்ைள் 

04 

c. ைடஶனர  தரதுைரப்ன தஷடின்   ஷனத் 
பத்ஷ னதுப்தித்ல் ற்றும் தரரித்ல், 
வெய்ற  ற்றும் வரடர்னஷட 
ைட்டுஷைஷப வபிிடுல். (www.coastguard.gov.lk) 

d. உள்பை ைடஶனர ணி ப னைரஷத்து 
அஷப்திஷண டிஷத்றம் 
வெற்தடுத்றம் 

6.5.1.9 ெனெை வதரறுப்னர்வுத் றட்டங்ைள்  

ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட அஷடவுைஷபத் ி,ெனெை 
வதரறுப்னர்வு றக்ை றட்டங்ைஷப தனற்ஷந 
இனங்ஷை ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷட ஆற்நறனேள்பது.  

 வள்பத்ஷ, வயறஷப, ைல்ைறஸ்ஷெ 
ற்றும் தனப்திட்டி ைடற்ஷப் திஶெங்ைஷப 
அழுகுதடுத்தும் வெற்நறட்டங்ைள் 
னன்வணடுக்ைப்தட்டண. 

 ைடஶனர தரதுைரப்ன ற்றும் ைடஶனர ப 
னைரஷத்து றஷக்ைபம் ற்றும்  
ணிரர் துஷந றறுணங்ைபின் துஷனேடன் 
னன்வணடுக்ைப்தட்டதம்தனப்திட்டி வரடக்ைம் 
அம்தனரங்வைரட ஷினரண  டுஷைச் 
வெற்நறட்டம் . 

 அெ றறுணங்ைபின் ஆவுடன் 
னன்வணடுக்ைப்தட்டவடங்கு எறப்ன  
வெற்நறட்டங்ைள் . 

 இணப்வதனக்ை ைரனத்றல் ீன் ற்றும் இநரல் 
திடிில் ஈடுதடல் ற்றும் ைடனறல் தரதுைரப்ன 
வதநல் ஶதரன்நற்நறல் ெட்ட ரீறரண தரர்ஷ   
வரடர்தில்  ீணர்ைறக்ைரண  ிறப்னர்வு 
ைனத்ங்கு.   
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 உிர்க்ைரப்தின் னக்ைறத்தும், உிர்க்ைரப்ன 
னஷந ற்றும் ீரில் றக்ை ஷக்கும் ஆஷடைள் 
அின் னக்ைறத்தும் ஆைறண தற்நற 
தரடெரஷன ரர்ைள் உள்பிட்ட தல்ஶறு 
ப்திணனக்ைரை னன்வணடுக்ைப்தட்ட 
ிறப்னவுத் றட்டங்ைள். 

 

6.5.2     2018 ஆண்டுக்ைரண றர்தரர்ப்னக்ைள் 

 றர்ைரன றட்டறடறக்கு ற்நரறு இனங்ஷை 
ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷடின் ஆபிஷ 1,500 
ஆை அறைரித்ல்  

 ஜப்தரணிடம் இனந்து இண்டு னற அறஶை 
ஶரந்து தடகுைஷப ஷைைப்தடுத்ல். 

 வதற்றுக்வைரள்பப்தட்ட ைரிைபில் இனங்ஷை 
ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷட ஷனஷரை  

 ைட்டிடங்ைஷப றர்ரித்ல்  

 இனங்ஷை ைடற்தஷட இனந்து இண்டு னற 
ைஷஶர ஶரந்து தடகுைஷப   

 ஷைைப்தடுத்ல். 

 திதனரண ைடற்ைஷஶரங்ைபில் இனங்ஷை 
ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷடின் னற உிர்ைரப்ன 
ஷங்ைஷப றறுவுல்.  

 ீன்திடித் துஷநனைங்ைபில் ெட்டிஶர, எழுங்ை 

 ஷக்ைப்தடர ற்றும் ைல் அநறிக்ைப்தடர 
ீன்திடி டடிக்ஷைைள் னற 
ைண்ைரிப்தைங்ைஷப ஸ்ரதித்ல். 

 றரிஸ்ம ற்றும் தனப்திட்டிில் அஷந்துள்ப 
இனங்ஷை ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷடின் திற்ெற 
றஷனங்ைபில் திற்ெற ெறைஷப ற்தடுத்ல்.  

 இனங்ஷை ைடஶனர தரதுைரப்ன 
தஷடின்ண்வய் ைெறவு டுப்னக் குழுிணது 
றநன்ைஷப அறைரித்ல்.  

 இனங்ஷை ைடஶனர தரதுைரப்ன தஷட 
றஷனவைரண்டுள்ப தகுறைபில் (ெறனரதம், 
வரடுர, ைர ஏ, ஶர, தரந்துஷந, 
தனப்திட்டி, ைறரிந் ஆைற திஶெங்ைபில்) 
இடங்ைஷபப் வதற்றுக்வைரள்பல். 

 றரிஸ்மர, ெறனரதம், ைறரிந், தனப்திட்டி, 
ஶதனஷப ஆைற இடங்ைபில் னற ரடரர் 
றஷனத்ஷ றறுவுல் ற்றும் ைறரிந் ற்றும் 
தரந்துஷந ரடரர் றஷனம் 12 ைறஶனரரட் 
ஷ 25 ைறஶனரரட் ஷ ஶம்தடுத்துல். 

 ஶஷரண ரைணங்ைஷபப் 
வதற்றுக்வைரள்றல். 

 றன்ெர ற்றும் இனத்றணில் வதரனட்ைள் / 
உதைங்ைள்வதற்றுக்வைரள்றல்.இன ைடஶனர 
தரதுைரப்ன தஷடணவுக்ைரண வரஷதல் 
வஜணஶட்டஷப் வதறுல். 
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Nehf;fk; 

mur NtTr; Nrit epWtzj;jpd; gpujhd 
Nehf;fk; Njrpa ghJfhg;Gf;F mr;RWj;jy; 
vd vjph; ghhf;fg;gLfpd;w cs;ehl;L kw;wk; 
ntspehl;L egh;fs;, mikg;Gf;fs; gw;wpa 
jfty;fs; Nrfhpf;fg;gl;L mtw;iw Ma;T 
nra;J jPh;khzq;fis Nkw;f; 
nfhs;tjw;fhf murhq;fj;jpw;F Njitahd 
jfty;fis toq;Fjy;. 

nraw;ghLfs; 

ehl;bd; xUikg;ghL kw;Wk; Njrpa 
ghJfhg;Gf;F mr;rWj;jyhf fhdg;gLfpd;w 
jdpegh;fs;, FOf;fs;, mikg;Gf;fs; kw;Wk; 
ntspehl;L rf;jpfspd; nraw;ghLfs; gw;wpa 
njhlh; Njh;r;rpahd fz;fhdpg;G kw;Wk; 
Ma;Tfis Nkw;f; nfhz;L mit gw;wpa 
jPh;khzq;fs;  Nkw;f; nfhs;tjw;F Kd; 
$l;bNa Njitahd jfty;fis 
toq;Ftij gpujhd nraw;ghlhff; nfhz;L 
nraw;gLfpd;wJ. gpd;tUk; tplq;fs; gw;wpAk; 
$ba mtjhdk; nrYj;jp tUfpd;wJ 

1. mur J}Jtuhyaq;fSld; njhlh;g;Gfis 
Vw;gLj;jp nraw;gLjy; 

2. J}Jtuhyaq;fs; kw;Wk; mtw;Wld; 
,ize;j epWtzq;fSf;F 
cs;thq;fg;gLk; egh;fs; gw;wpa ,ufrpa 
Ma;Tfis Nkw;f; nfhs;sy.; 

 

3. ,yq;iff;F tUk; ntspehl;L egh;fs; 
gw;wpa gpd;Gyq;fis Ma;T nra;J tPrh 
toq;Fjy; rk;ge;jkhf FbtuT 
Fbafo;Tj; jpizf;fsj;jpw;F Njithad 
jfty;fis toq;Fjy;. 

4. Kw;gil, nghyp]; kw;Wk; ntspehl;L 
mikr;Rld; njhlh;g;ghd 
epWtzq;fSf;Fk; kw;Wk; tpkhd 
Xl;Ldh;fs; Nghd;w JiwfSf;Fk; Gjpa 
Ml;fis ,izj;Jf; nfhs;sg;gLk; NghJ  
me;egh;fs; gw;wpa gpd;Gyq;fis Ma;T 
nra;jy.; 

5. FbtuT Fbafo;T fl;Lg;ghL gw;wpa 
Ma;Tfis Nkw;f nfhs;sy;. 

6. ntsp epWtzq;fSf;Fj; Njitahd 
Gydha;Tg; ghlnewpfs; kw;Wk; 
nrhw;nghopTfis elhj;Jjy; 

7. gpuGf;fs; ghJfhg;G gw;wpa kjpg;gPLfis 
Nkw;f; nfhz;L mwpf;iffs; toq;FtJk; 
mur epfo;Tfspd; ghJfhg;G  rk;ge;jkhd 
mr;RWj;jy; mwpf;fiffs; toq;Fjy; 

8. ehl;bd; nghUshjhuj;jpw;F mr;Rwj;jyhd 
cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L jiyaPLfs; 
gw;wp Ma;T nra;jYk; mit gw;wpa 
jfty;fis toq;FjYk; 

 

6.6.1 epWtzj;jpd; epjpg; ngWNgWfs ; 

2.1 kPz;nlOk; nryTfs;  2017-01-01 njhlf;fk; 2017-08-31 tiu   &gh 741,378,873. 27 
b. ngsjPfr; nryTfs; 2017-01-01 njhlf;fk; 2017-08-31 tiu   &gh  68,980,449. 77 

6.6.2 epWtzj;jpd; toikahd nraw;ghl;Lg; ngWNgWfs; 
 
,y nraw;ghLfs; Vjph;ghh;f;fgl;l 

ngWkjp 
ngWNgW 

01 fzdp 40, yg;nlhg; 03, 
A.gp.v];. 100, gphpd;lh; 10, 
Nrth; 02, itu]; ];Nfdh; 100 
ngw;Wf; nfhs;sy; 

3 520 000.00 ,e;j cgfuzq;fs; juTfs; 
fsQ;rpag;gLj;Jk; 
nraw;ghLfSf;F 
gad;gLj;jg;glTs;sJ 

02 Fsp&l;bfs; 03 nfhs;tzT  672 750 .00 NtTr; Nrit epWtz 
fsq;rparhiy kw;Wk; 
mYtyfh;fspd; trjpfis 
Nkk;gLj;j 

03 njhiyf;fjl;rp ngl;b 25 
ngw;Wf; nfhs;sy; 

800 000.00 ehshe;j epfo;Tfs; gw;wpa 
jftyf;isg; ngw;Wf; nfhs;sy; 
 

m
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; 
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6.6.2 2018 Mk; tUlj;jpw;fhd vjph;ghh;g;Gf;fs; 

 aho;g;ghdk, ; mk;ghiu, Ky;iyj;jPT, fhyp kw;Wk;; fz;b khtl;lq;fspy; mike;Js;s fpis 
epWtzq;fSf;F fl;llq;fs; eph;khzpf;f jpll;kpl;Ls;sNjhL mjw;fhf 36 kpy;ypad; &gh 
nrythFk; vd vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ. 

 mur NtTr; Nrit epWtzj;jpd; gpujhd Eiothapy; etPdkag;gLj;j 4.13 kpy;ypad; &gh 
nrythFk; vd vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ. 

 muR NTTr; Nrit gpujhf mYtyfj;jpy; Gjpa Xh; fl;llj;ij eph;khzpf;f jpl;lkpl;Ls;sNjhL 
mjw;fhf 500 kpy;ypad; &gh nrythFk; vd vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04 mYtyf Nkir 50 kw;Wk; 
fjpiufs; 100 nfhs;tdT 
nra;a 

1 100 000.00 mYtyf Ntiyfis 
,yFthfTk; trjpahfTk; Nkw;f; 
nfhs;s 

05 clw;gapw;rp cgfuzq;fs; 
ngw;Wf; nfhs;s 

1 000 000. 00 mYtyh;fspd; clw; jFjpia 
rpwe;j Kiwapy; ghJfhf;f 

06 b[ply; fUtp 10, glg;gpbg;G 
fUtp 01, glg;gpbg;G gjpT 
cgfudk; 10 kw;Wk; ky;b kPbah 
01 nfhs;tdT nra;a  

800 000. 00 gpujhd kw;Wk; fpis mYtyf 
cj;jpNahfj;jh;fspd; jfty; 
Nrfhpg;G jpwid Nkk;gLj;j 



னன்ஶணற்ந அநறக்ஷை  2017 - தரதுைரப்ன அஷச்சு 124 

 
 

 

றறுணம் தற்நற வதரதுரண ீபரய்வு 

ஶெர் ஶஜரன் வைரத்னரன தரதுைரப்னப் தல்ைஷனக்ைம் (வைர.தர.த) 1981அம் அண்டின் 68ஆம் இனக்ை 
வைரத்னரன தரதுைரப்ன திற்ெற றறுை ெட்டத்றன் ைறழ் ரதிக்ைப்தட்டுள்பஶரடு. தின்ணர் 
ஶற்வைரள்பப்தட்ட ெறன றனத்ங்ைபரல் அன் வரறற்தரட்டு ிடப்தப்ன ிரிரக்ைப்தட்டுள்பது.  
தரதுைரப்ன அஷச்ெறன் ைலழுள்ப னைரஷத்து ெஷதவரன்நறணரல் றனைறக்ைப்தடும் 
இப்தல்ைஷனக்ைம் சுரீணரை இங்ைம் ஏர் அெ தல்ைஷனக்ைரகும். இது னப்தஷடில் 
உள்பர்ைறக்கும், ஷைஷ வதற்ந இஷபஞர்ைறக்கும், வபிரட்டு ரர்ைறக்கும் அத்துடன் 
அெ ற்நம் ணிரர் துஷநில் உள்பர்ைறக்கும் உரி ிடப் தப்தில் இபரி தட்டம், 
னதுரி தட்டம் ஶதரன்ந உர் ைல்ிிஷண ங்குைறநது.   

6.7.1 31.08.2017 றைறன்று றற னன்ஶணற்நம்  

ிடம் 2007 
றப்தீடுைள் 
(னொதர.ற) 

உண்ஷரண வெனிணம் 

31.08.2017 னஷ (னொதர.ற) 
 

வரத் 
எதுக்ைலட்டக்தகு 

றர்  (%) 

ீண்வடழும் 1,130.10 789.30 69.84 

னெனண 231.73 60.61 26.16 

 ட்டி வெறத்ல்- 
வைர.தர.த 

தரதுைரப்ன ஷத்றெரஷன 

 
2,523.77 

 
1,582.37 

 
62.70 

வரத்த் வரஷை 

(ீண்வடழும்+னெனண) 
 

3,885.60 
 

2,432.29  
 

62.60 

 

6.7.3  ிரவே்ததின் முன்னேற்றம் 

6.7.3.1  ிரவே்ததின் கைா்தத கசயற்பாடுைளின் முன்னேற்றம் 

6.7.3.1.1 பதிவாளர் அலுவலைம் 

திி 

ஆ
ட்
ஶெ

ர்ப்
ன 

 

ஏ
ய்


ில்

 
வ
ெல்

ன
ல்

 

த


ி 


ின
ை
ல்

 

V
O

P
 

ஶெ
ஷ


 


ரற்

ந
ம்

 

த


ி 
உ


ர்வு

 

எ
ப்த

ந்

க்
 

தர
ன

ம்
 


றஷ

ந
ெவு

 

இ
ந
ப்ன

 

ைல்ி 20 - 03 - - 13 02 01 

றனரைம் 02 - 02 - - - - - 
ைல்ி உி 43 - 15 - - - - - 
ழுதுர், எத் ங்ைள் - 01 02 - - - - - 
ெறற்றூறர் ம் 04 02 - 01 - - - - 
வரத்ம் 72 03 22 01 - 13 02 01 

6.7.3.1.2    வதரநறில் தீடம் 

 வதரநறில் தீடத்றற்கு 2017 ஆண்டில் 257 ரர்ைள் (வைவடட் ற்றும் ரபரந் 
ரரக்ைர்) ஶெர்த்துக்வைரள்பப்தட்டணர். 

 தட்டரரி ரர்ைள் 536 ஶதர் 2017 ஜளன் 03 றைறினறனந்து ஷைத்வரறல் திற்ெறைஷபப் 
வதற்று னைறன்நணர். 

 31.2.3 IESL றப்தீட்டுக் குழு 2017 ஶ 23 ற்றும் 24 றைறைபில் து ிஜத்ஷ 
ஶற்வைரண்டது. 
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6.7.3.1.3 னைரஷத்து, ெனெைில் ற்றும் 
ரனுடில் தீடம் (FMSH) 

 6.7.3.1.4    ெட்ட தீடம்  

ரர் ண்ிக்ஷைில் னன்ஶணற்நம்    

2016      -   169 

2017      -   287  

ஶெர்த்துக்வைரள்பப்தட்ட ரர் 
ண்ிக்ஷை 

ர அறனர்ைள் 
(இரணு) 

01 

றணெரி ரரக்ைர்ைள்   131 

வரத்ம் 132 

 

6.7.3.1.5   ைட்டுர சூல் ற்றும் இடஞ்ெரர் இல் 
தீடம்  

 

6.7.3.1.6    ைிணி தீடம்  

ரர் ண்ிக்ஷைில் னன்ஶணற்நம் ரர் ண்ிக்ஷைில் னன்ஶணற்நம் 
ைற்ஷை வநற 2015 2016 2016 2015 2016 2017 

ைட்டடக் ைஷன 20 13 15 107 207 362 

இடஞ்ெரர் இல் 13 08 16 ைல்ி ெரர் திி னன்ஶணற்நம் 

ைி அபடீு  25 20 50 16 17 25 

IT/IS 38 52 76    

வரத்ம் 96 93 157    

6.7.3.1.7   தனைம்  

தனைத்றல் (KOHA) றநந் பனென வன்வதரனஷபப் தன்தடுத்ற தனை னைரஷத்து னஷநஷவரன்று 
(LMS)  வற்நறைரை றறுப்தட்டுள்பது. வைர.தர.த தனைத்றன் தல் றட்டுக்ைரை D. Space வன்வதரனஷபப் 

தன்தடுத்ற ஜறடிட்டல் ைரப்தைம் என்ஷந றறு டடிக்ஷை டுக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

6.7.4 திரண னெனணக் ைனத்றட்டங்ைபின் றற ற்றும் வதபைீ னன்ஶணற்நங்ைள்  

கைா.பா.ப மூன்ர பிரதாே மூலதேக் ைரு்ததிட்டங்ைகள முன்கேடுக்ைின்றது. அகவயாவே,  

 சூரிவ வன் பரைத்ஷ றறுவுல் 

 ஶநவயந னத்து தீட ைட்டட றர்ரம் 

 த்னரண வதரநறில் தீட ைட்டட றர்ரம்   

6.7.4.1 சூரிவ வற்கு பரை றர்ரம்  

வற்கு பரை றர்ரத்றல் இனங்ஷை 
ைடற்தஷட ைட்டுரப் திைபிறம், 
ஷப்தஷட ீறக் ைட்டஷப்ன திைபிறம் 
தங்ைபிப்ன வெய்துள்பது. 2015 ஆண்டின் 
இறுறில் 1ஆம் ைட்டத்றன் றர்ரப் 
திைள் னர்த்ற வெய்ப்தட்டுள்பண. (90% 
ஶல்) ைட்டுர சூல், இடஞ்ெரர் இல் 
தீடம் ற்றும் ைிணி தீடத்றன் ைல்ி 
டடிக்ஷைைள் 2015 வதப்னனரி ரம் 
ஆம்திக்ைப்தட்டது. 2015 ஶ 05 றைற 
ஜணரறதறர்ைபரல் வற்கு பரைம் 
ஶைரனரைனரை றநந்துஷக்ைப்தட்டது.   

                           6.7.1 tiug;glk;: வற்கு பரைத்றண ரர் ண்ிக்ஷை  

 

6.7.4.2  கைா்ததலாவல பாதுைாப்பு பல்ைகலக்ைழை்ததின் பல்ைகலக்ைழை கவ்ததியசாகல (UHKDU) 

 ிர்ைாைம்  
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வைரத்னரன தரதுைரப்ன ைல்ைஷனக்ைைத்றன் தல்ைஷனக்ைை ஷத்றெரஷன றர்ர ைனத்றட்டம் 
தின்னம் திரண திரிவுைஷபக் வைரண்டுள்பது.  

a.  என்தது ரடிைள் வைரண்ட திரண ைட்டடத்றல் 760 ஶரரபர் ைட்டில்ைள், ீி ெறைறச்ஷெ திரிில் 70 
ைட்டில்ைள் அத்துடன் றடீர் ிதத்து திரிில் 38 ைட்டில்ைறம் உள்பண.  

b.  றனரை ைட்டடத்றல் வபி ஶரரபர் திரிவு, ெத்ற ெறைறச்ஷெப் திரிவு, றடீர் ிதத்துக்ைள் ற்றும் அெ 
ெறைறச்ஷெப் திரிவு, ெனஷைம், ெனஷந, னந்ைம், ற்றும் ெறல்னஷநப் தகுற ஶதரன்ந துஷச் 
ஶெஷைறம் உள்பண.       

c.  தல்ஶறு வரறல்ரண்ஷரபர்ைறக்கு ெறைஷப ற்தடுத்துைரை 09 தரிரக் ைட்டடங்ைள் 
அஷக்ைப்தட்டுள்பது. 

திரண ஷத்றெரஷனக் ைட்டடத்ஷ அஷக்கும் தி துரிைறில் இடம்வதற்று னஶரடு, வதரனற 
வக்வணரனஜஸீ் எப்தந்க் ைர றறுணத்ரல் 90% றர்ரப் திைள் னர்த்ற வெய்ப்தட்டுள்பண.  

6.7.4.3    வதரநறில் தீட ைட்டட றர்ரம்  

வதரநறல் தீடத்றற்ைரண னற ைட்டடத்ஷ அஷக்கும் தி 500 றல்னறன் னொதர வெில் 2013 ஆண்டு 
ஆம்திக்ைப்தட்டதுடன், றர்ரத்றற்ைரண வு வெனவுத் றட்ட எதுக்ைலடுைள் ஆண்டுஶரறும் 
ங்ைப்தட்டுள்பண. 2015 ரர்ச்ெறல் ைட்டடத்றன்  Iஆம் ைட்ட றர்ரப் திைள் னர்த்ற வெய்ப்தட்டஶரடு, 
IIஆம் ைட்டத்றன் றர்ரப் திைள் 2016 ஆண்டில் வரடர்ச்ெறரை னன்வணடுக்ைப்தடுைறன்நண. வு வெனவுத் 
றட்ட எதுக்ைலடுைபில் உள்ப ட்டுப்தரடுைள் ைரை றர்ரப் திைள் 2017 ஷ ீண்டு வெல்னக் 
ரய்ப்னள்பது. றர் ைரனத்றல் ரர் ண்ிக்ஷை அறைரிக்ைப்தடுவன்தரல் வதரநறில் தீடத்றற்வைண 
றர்ரிக்ைப்தடும் னற ைட்டடரணது இடெற, சூல் ஶம், ெறக்ைணம், ெக்ற ற, சுற்நரடனறன் றஷனஶதறு 
ற்றும் இனபவு ினத்ற ஶதரன்ஷநற்ஷந வதற்றுக்வைரள்பக் கூடிரறு அஷனேம்.   

 

ைனத்றட்டத்றன் வதர் 2017.08.31ஆம் றைறன்று றற னன்ஶணற்நம் (னொதர. ற) 

வதரநறில் தீட ைட்டம் இனக்கு உண்ஷரண 

176.23 49.44 

இந் னெனண ைனத்றட்டங்ைள் ிர்ந் ெறந அபினரண 79 ைனத்றட்டங்ைள் 2017.08.31 றைறபில் னர்த்ற 
வெய்ப்தட்டுள்பண. 

6.7.5  னரண உற்தத்ற ைனத்றட்டங்ைள் /  
வெற்தரடுைள் 

தனை னரணம் 

வைர.தர.தல்ைஷனக்ைைத்றன் திரண 
தனைனம், தீடங்ைபின் தனைங்ைறம் 
அற்நறன் தணர்ைறக்கு தனை 
ஆங்ைபின் றற்திறைஷப ங்கும் 
ஶெஷஷ ங்குைறநது. றஷை ைரன 
தரஷண, தல்ைள் ற்றும் தறட்ஷடைஷபத் 
வரஷனத்ல் ஶதரன்நற்றுக்கும் அதர 
தம் அநிடப்தடுைறநது. இஷ வைர.தர. 
தல்ைஷனக்ைை தனைத்றன் னரண 
னெனங்ைபரகும். இவ்ரநரண னெனங்ைபினறனந்து 
ஶெைரிக்ைப்தடும் தம் றறரபரிடம் ஷப்னச் 
வெய்ப்தடும். வைர.தர.த னரணம் (2017 
ஜணரி வரடக்ைம் ஜளன் ஷ) தின்னரறு,   

 
  6.7.2   tiug;glk;: தனை னரணம் 
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6.7.6     2018 ஆண்டுக்வைண னன்வரறப்தட்ட 
வெற்தரடுைள் 

இஷடறஷன ைரனம் அரது, 2018 – 2020  
ைரனப்தகுறில் தல்ைஷனக்ைை ஶம்தரட்டுக்ைரை 
தின்னம் திரண வெற்தரடுைள் 
ஶற்வைரள்பப்தடும்.  

 வற்கு பரைத்றற்ைரண ரர் 
ண்ிக்ஷைஷ 2018 ஆண்டில் 200ஆல் 
அறைரித்ல் 

 FOLஇற்ைரண ெறஶஷ்ட னனஷரபர் 
ண்ிக்ஷைஷ அறைரித்ல். 

 வரறங்ன் அஶைரட் ப்தடுத்றக்வைண 
வதரநறில் ைல்ிின் த்ஷ 
அறைரித்ல். 

 வதரநறில் தட்டப்தடிப்ன 
றைழ்ச்ெறத்றட்டத்றற்ைரை இனங்ஷை 
வதரநறினரபர் றறுைத்றன் (IESL)  
அங்ைலைரத்ஷப் வதநல். 

 னற வதரநறில் ஆய்வுக் கூடங்ைஷப 
ினத்ற வெய்ல்  

 வதரநறில் தீட (FOE)  ைட்டடத்றன்  III ஆம் 
ைட்டத்ஷப் னர்த்ற வெய்ல்.   

 வதரநறில் உெரத்துஷ ஶெஷைறக்ைரண 
றஷனவரன்ஷந அஷத்ல். 

 வைர.தர.த ஷத்றெரஷனின் UHKDU 
வரறற்தரட்டுப் திைள் 
ஆம்திக்ைப்தடவுள்பண.  

 UHKDU ரணரை றஷனவதறும் றஷனக்கு 
ரற்நறஷக்ை றர்தரர்ப்தஶரடு அன் 
னெனம் அெரங்ைத்றன் றட்டு றறத்றற்கு 
றரரண தங்ைபிப்ஷதச் வெறத்  
றர்தரர்க்ைப்தடுைறநது.  

 வதரநறில் தீடத்றன்  (FOE) ஆய்வுக் கூட 
ெறைஷப ஶம்தடுத்ல். (ைிணிப் 
வதரநறில் ஆய்வுக் கூடம், ஆரய்ச்ெற 
ஆய்வுக் கூடம்) 

 FMSH இற்வைண தட்டப்தடிப்ன றைழ்ச்ெறத் 
றட்டங்ைஷப அநறனைம் வெய்ல். 

 FMSH ைட்டட ற்றும் ிரிவுஷ ண்டதத்ஷ 
னதுப்தித்ல். 

 திி அதிினத்ற றஷனத்றல் (SDC) 
“வரடர்ச்ெறரண வரறல்ரண்ஷ 
அதிினத்ற” (CPD) ன்ந ஷனப்தில் 
றைழ்ச்ெறத்றட்டங்ைஷப ஷடனஷநப்தடுத்ல்.   

 உெரவுஷைக்ைரை இஷ ஆர தனை 
னைரஷத்து ைட்டஷப்ஷத 
ஷடனஷநப்தடுத்ல். 

 ஜறடிட்டல் ைரப்தை திைஷப னர்த்றவெய்ல் 
ற்றும் அஷண தனை தணர்ைறக்கு 
ஷடனஷநப்தடுத்ல்.  
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தரதுைரப்ன அஷச்ெறன் ைலழுள்ப றறுணங்ைள் குநறப்தரை னப்தஷடைள் ற்றும் வதரனறசுக்கு 
அெறரண னேத் ெரணங்ைபிணதும் ஶெஷைபிணதும் வதறுஷைஷ ெறப்தடுத்தும் ஶரக்ைத்துடன் 
ரதிக்ைப்தட்ட னங்ைர வனரஜறஸ்ரிக் அன்ட் வக்வணரவனரஜஸீ் னறறவட் ைம்வதணி (ன.வனர.வ.னற.ை.)  
னழுஷரைஶ இனங்ஷை அெரங்ைத்றற்குச் வெரந்ரண என றறுணரகும்.  

னெஶனரதர ரீறரை னக்ைறத்தும் ரய்ந் னேத் ெரணங்ைபிணதும் ஶெஷைபிணதும் வதறுஷைஷ 
ெறப்தடுத்தும் றறுணரை வெனரற்றுைறன்ந ணது னரீறரண வெற்வதரறுப்னக்கு ஶனறைரை  
இன்நபில் அது தரதுைரப்ன அஷச்ெறன் ைலழுள்ப வரிவுவெய்ப்தட்ட ைனத்றட்டங்ைபின் 
ெறங்குணரைவும் வெனரற்நற னைறன்நது.  

ன.வனர.வ.னற.ைம்வதணி இன்நபில் 81 தில்னறன் னொதர வதறுறரண வதறுஷை ற்றும் 40 தில்னறன் 
னொதர வதறுறரண ைனத்றட்டங்ைஷப வநறப்தடுத்துைறன்நது.  இஷ த்றில் திரணரண 
வதறுஷைைள் ற்றும் ைனத்றட்டங்ைள் வரடர்தரை ரத்றஶ ைணம் வெறத்ப்தட்டுள்பது.    

6.8.1    2017-08-31 ஷரண றறெரர் னன்ஶணற்நம்  

 

 

6.8.2    னன்ஶணற்நம் 

6.8.2.1  வதறுஷை ெறைஷப ங்கும் வெற்தரடுைபினரண னன்ஶணற்நம்  

வதறுஷை ெறைஷப ங்குல் 

வதறுஷை 
றைழ்ச்ெறத்றட்டம் 

ன.வனர.வ.னற. 
ைம்வதணிின் 

வெற்வதரறுப்ன   

இறுற 
தைர்ஶரர்  

டப்ன றஷனஷ  

ரனூர்ற 
தழுதுதரர்த்ல் 
பரைவரன்ஷந 
றறுவுல்    
 
 
 

 
 

ைனத்றட்டங்ைஷப 
றறுவுற்ைரண 
ெறைஷப 
ங்குல்  
 

 
 
 

இனங்ஷை 
ிரணப்த
ஷட  

2016 ெணரி ரத்றல் உடன்தடிக்ஷை 
ஷைச்ெரத்றடப்தட்டது. ைனத்றட்டத்ஷ 
றஷநவுவெய்னேம் ைரனப்தகுற ரன்கு 
னடங்ைபரகும். றைழ்ைரனத்றல் ; 

- 5 ரனூர்றைபின் 
றனத்ஶஷனைள் 
றஷநவுவெய்ப்தட்டுள்பண. 

- 7 ரனூர்றைபின் 
றனத்ஶஷனைள் 
ஶற்வைரள்பப்தட்டு னைறன்நண. 

- 4 ரனூர்றைபின் 
றனத்ஶஷனைள் 
ஶற்வைரள்பப்தட உள்பண.  

ரனூர்றைஷப 
வைரள்ணவு 
வெய்ல்  

வதறுஷை 
ெறைஷப 
ங்குல்  

இனங்ஷை 
ிரணப்த
ஷட  

ஆறு (06) PT-6 ை ரனூர்றைஷப 
வைரள்ணவு வெய்ற்ைரண 
உடன்தடிக்ஷைைள்  
ஷைச்ெரத்றடப்தட்டண. 
னற்தம் வெறத்துல் 
ஶற்வைரள்பப்தட்டஶரடு  உற்தத்ற 
டடிக்ஷைைள் ஶற்வைரள்பப்தட்டு 
னைறன்நண.  
ஶறம் Y 12 ரனூர்ற என்ஷந (010 
வைரள்ணவு வெய்ற்ைரை 
ிரணப்தஷடின் அங்ைலைரம் 
றர்தரர்க்ைப்தடுைறன்நது.  

 

 கசலவிேம் (ற. னொதர) 

ைீண்கடழும்  33.02 

மூலதே 00.16 

வரத்ம் 33.18 
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வதறுஷை 
றைழ்ச்ெறத்றட்டம் 

ன.வனர.வ.
னற.ைம்வதணி

ன் 
வெற்வதரறு

ப்ன   

இறுற 
தைர்ஶரர்  

டப்ன றஷனஷ  

ரனற இரச்ெறத்றற்ைரை 
ஶதரரடுைறன்ந 
தரதுைரப்னக் குழு 
தஷடிவரன்ஷந 
ஈடுதடுத்துல்  

வதறுஷை 
ெறைஷப 
ங்குல் 

 

 

 

 

இனங்ஷை 
இரணும் 

11 ஶைள்ிைள் ெர்ப்திக்ைப்தட்டண. னன்ஶணற்நம் 
தின்னரறு . 

- 3 ஶைள்ிைறக்ைரை 7 உடன்தடிக்ஷைைள் 
ஷைச்ெரத்றடப்தட்டஶரடு அஷணத்து 
ஷைிணங்ைறம் உரிஷைில் 
ைறஷடத்ண. 

- 2 ஶைள்ிைறக்ைரண 5 உடன்தடிக்ஷைைள் 
ஷைச்ெரத்றடப்தட்டஶரடு ங்ைல் 
றர்தரர்க்ைப்தடுைறன்நது.   

- என ஶைள்ிக்ைரண 3 உடன்தடிக்ஷைைள் 
தற்நற ஶதச்சுரர்த்ஷைள் 
ஶற்வைரள்பப்தட உள்பண. 

- 5 ஶைள்ிைறக்ைரண அங்ைலைரங்ைள் 
றர்தரர்க்ைப்தடுைறன்நண.  

 ரனற இரச்ெறத்றன் 
க்ைற ரடுைள் 
அஷறைரக்கும் 
திக்ைரண 
ெறப்தரய்ைஷப 
ஈடுதடுத்துல் 

 வதறுஷை 
ெறைஷப 
ங்குல் 

ிஶெட 
அறடிப் 
தஷடிணர்   

ிஷனனு ஶைரல் ஆங்ைஷப ரரித் 
தின்ணர் வதறுஷை ெற ெட்டனம் எழுங்கும் 
ற்றும் வற்கு அதிினத்ற அஷச்ெறடம் 
ஷைபிக்ைப்தட்டது.  

றனத் ஶஷனைறம் 
தரைங்ைஷப 
தரீட்ெறத்றம் 

றனத்ஶ
ஷனைறக்ைர
ண 
ெறைஷப 
ங்குல்   

 இனங்ஷை 
ிரணப்த
ஷட  

MI 17 ைத்ஷச் ஶெர்ந் (02) 
வயனறவைரப்டர்ைபின் னழுஷரண 
றனத்ஶஷனைள் 

உடன்தடிக்ஷை ஷைச்ெரத்றடப்தட்டுள்பது.  இறுறக் 
ைட்ட றனத்ஶஷனைள்  ஶற்வைரள்பப்தட்டு 
னைறன்நண.                                                                         
AN– 32B ைத்ஷச் ஶெர்ந் (03) ரனூர்றைபின் 
ைறர்வதட்டி ஶர்ரய்வு றனத்ஶஷனைள் 

அனுப்தரஷ உறுறப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. இறுறக் 
ைட்ட றனத்ஶஷனைள்  ஶற்வைரள்பப்தட்டு 
னைறன்நண.                                                                  

MI 24 ைத்ஷச் ஶெர்ந் (03) 
வயனறவைரப்டர்ைபின் னழுஷரண 
றனத்ஶஷனைள்                                                                  
வதறுஷைக் குழுிணரல் ீண்டும் ிஷனனு 
ஶைர ிந்துஷக்ைப்தட்டுள்பது.  

வதல் ைத்ஷச் ஶெர்ந் (03) வயனறவைரப்டர்ைபின் 
(03) றன்ெரப் தரைங்ைபின் னழுஷரண 
றனத்ஶஷனைள் 

றனத்ஶஷனைள் ஶற்வைரள்பப்தட்டு ீண்டும் 
எப்தஷடக்ைப்தட்டுள்பது.   

AN - 32B ைத்ஷச் ஶெர்ந் (03) ஞ்ஜறன்ைபின்  
றனத்ஶஷனைறம் தரைங்ைஷப தரீட்ெறத்றம்  

வரறல்தட்த றப்தீடுைள் ஶற்வைரள்பப்தட்டு 
னைறன்நண.  
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38 ிஶெட சுல் 
துப்தரக்ைறைள், 9 ற.ீ. 
ஷைத்துப்தரக்ைறைள் 
ற்றும் 38 ிஶெட 
உனண்ஷட 
ஶரட்டரக்ைபின் 
வதறுஷை   

வதறுஷை 
ெறைஷப 
ங்குல் 

இனங்ஷைப் 
வதரனறசு 

ைனத்றட்டத்றன் னன்ஶணற்நம் தற்நற 
ஆஶனரெஷணைஷப வதற்றுத்னரறு 
ன.வனர.வ.னற.ைம்வதணி  இனங்ஷை வதரலீெறடம் 
ஶண்டுஶைரள் ிடுக்ைப்தட்டுள்பது. வதரலீெறன் 
திறதனறப்திஷண றர்தரர்த்துள்ஶபரம். 

 

வைரழும்ன வடரக்ரர்ட் 
ைம்வதணிிடறனந்து 
ைஷைடந் னென்று 
ஶரந்துக் ைனங்ைஷப 
வைரள்ணவு வெய்ல் 

 வதறுஷை 
ெறைஷப 
ங்குல் 

 இனங்ஷை 
ைடற்தஷட / 
இனங்ஷை 
ைஷஶரப் 
தரதுைரப்னப் 
தஷட 

ஜப்தரணி ங்ைறரல் ெர்ப்திக்ைப்தட்ட 
றனத்ப்தட்ட றற ற்றும் றதந்ஷணைபின் 
ஆம் ன.வனர.வ.னற.ைம்வதணி  ரல் 
தரதுைரப்ன அஷச்சு ஊடரை ஶெற வைரள்ஷைைள் 
ற்றும் வதரனபரர அறல்ைள் அஷச்ெறடம் 
ெர்ப்திக்ைப்தட்டஶரடு, ஜப்தரணி றறங்ைஷப 
ங்குறனரண டப்ன றஷனஷ ற்றும் 
ஜப்தரணி றறத்றன் றதந்ஷணைள் 
ெரைரணரை அஷரிட்டரல் 
ைனத்றட்டத்றன் றறரக்ைத்றற்ைரை வபிரட்டு 
பங்ைள் றஷக்ைபத்றணரல் 
னன்வரறப்தடுைறன்ந ஶனும் ரற்று 
ஶஷனத்றட்டம் இனப்தின் அஷண 
அநறிக்குரறு ஶைரரிக்ஷை ிடுக்ைப்தட்டுள்பது.   

ெனத்றஞ்ெரர் ஶதரரட்ட 
உனப்ஶதரனற 

வதறுஷை 
ெறைஷப 
ங்குல் 

இனங்ஷை 
ைடற்தஷட 

 ெனத்றஞ்ெரர் ஶதரரட்ட உனப்ஶதரனறக்ைரை  தன 
ரடுைபினறனந்து ந் உனைறல் 
ற்றுக்வைரள்பப்தட்ட ரய்ப்னபம்றக்ை  தத்து 
(10) ங்ைனரபர்ைபரல் ெர்ப்தங்ைறம்  
வரறல்தட்த ஶதச்சுரர்த்ஷைறம் 
ன.வனர.வ.னற.ைம்வதணி னெனரை 
ரரிக்ைப்தட்டண. அெறரண அபனனக்ைஷப 
ரரிப்தற்ைரை ஶற்தடி ெர்ப்தங்ைறம்  
வரறல்தட்த ஶதச்சுரர்த்ஷைறம் னெனரை 
வதற்றுக்வைரண்ட னத்ம்னற ைல்ைஷபனேம் 
வரறல்தட்த அநறஷனேம் 
தன்தடுத்றக்வைரள்றம் ரய்ப்ன இனங்ஷை 
ைடற்தஷடக்கு ற்ஶதரது ைறஷடத்துள்பது. 
ன.வனர.வ.னற.ைம்வதணி ைடற்தஷடின் 
திறதனறப்திஷண றர்தரர்த்துள்பது.   

2017 வரடக்ைம் 2019 
ஷரண னென்று 
னடங்ைறக்ைரை 
ைணைற்ந 
தஷடக்ைனன்ைள், 

ஶரட்டரக்ைள்  ற்றும் 
தீங்ைற 
ஷைிணங்ைபின் 
வதறுஷை  

 வதறுஷை 
ெறைஷப 
ங்குல்  

 இனங்ஷை 
இரணும் 
/இனங்ஷை 
ைடற்தஷட 

றைழ்ச்ெறத்றட்டங்ைள் வதறுஷை வெற்தரட்டின் 
தல்ஶறு ைட்டங்ைபில் றனவுைறன்நண. (தீங்ைற 
ஷைிணங்ைள் றப்தீட்டுக் ைட்டத்றல் 
றனவுஶரடு ஶரட்டரக்ைபின் 
அெறப்தரட்டுக்ைரை தரதுைரப்ன அஷச்சு 
இரணுத்துடன் ஶடிரண இஷப்தரக்ை 
டடிக்ஷைைஷப ஶற்வைரள்ைறன்நது.)   

ைனத்றட்டத்றன் னன்ஶணற்நம் ெம்தந்ரை 
ஆஶனரெஷண ங்குரறு 
ன.வனர.வ.னற.ைம்வதணி ைடற்தஷடிடம் 
ஶண்டுஶைரள் ிடுத்துள்பது. அன் 
திறதனறப்திஷண றர்தரர்த்துள்பது. ( தரதுைரப்ன 
அஷச்சு இது ெம்தந்ரை ைடற்தஷடனேடன் 
ஶடிரண இஷப்தரக்ை டடிக்ஷைைஷப 
ஶற்வைரள்ைறன்நது.)     
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2016 ஆம் ஆண்டுக்ைரண 
னேத்ெரணப் வதறுஷை 

வதறுஷை 
ெறைஷப 
ங்குல் 

 இனங்ஷை 
இரணும் 

வரறல்தட்த ற்றும் ிை னன்வரறவுைஷப 
றப்தீடு வெய்ற்ைரை 
ன.வனர.வ.னற.ைம்வதணிரல் இனங்ஷை 
இரணுத்றன் வரறல்தட்த றப்தீட்டுக் 
குழுிடம் ஆற்றுப்தடுத்ப்தட்டது. இனங்ஷை 
இரணும்  இன்நபில் றறங்ைபின் 
அெறப்தரடுைஷப றப்தீடுவெய்து னைறன்நது.  

ஶநடரர் ற்றும் ஶநடரர் 
உறரிப் தரைங்ைபின் 
வதறுஷை 

 வதறுஷை 
ெறைஷப 
ங்குல்  

இனங்ஷை 
ைடற்தஷட/ 
இனங்ஷை 
ிரணப்த
ஷட 

ைடற்தஷட / ிரணப்தஷடக்ைரை ஶநடரர் ற்றும் 
ஶநடரர் உறரிப் தரைங்ைபின் ங்ைறக்ைரை  
ன.வனர.வ.னற.ைம்வதணிரல் 
இஷப்தரக்ைம்வெய்து ங்ைல் 
றஷநவுவெய்ப்தட்டது.  

ைடற்தஷடரல் ஶற்வைரள்பப்தட்ட ெறன 
ிெரஷைள் வதறுஷைச் வெற்தரட்டின் இறுறக் 
ைட்டத்றல் றனவுைறன்நது. ைனத்றட்டத்றன் 
னன்ஶணற்நம் ெம்தந்ரை ஆஶனரெஷண 
ங்குரறு ன.வனர.வ.னற.ைம்வதணி 
ஶண்டுஶைரள் ிடுத்துள்பஶரடு 
திறதனறப்திஷண றர்தரர்த்துள்பது.   

னற அெறப்தரடுைறக்ைரை 
ங்ைனரபர்ைறடன் ஶடிரைஶ 
இஷப்தரக்ைத்ஷப் ஶதி தரதுைரப்ன 
அஷச்சு ைடற்தஷடக்கும் ிரணப்தஷடக்கும் 
அங்ைலைரம் ங்ைற உள்பது. 

6.8.2.2  ைனத்றட்ட னன்ஶணற்நம் 

ைனத்றட்டங்ைள் 

ைனத்றட்ட /றைழ்ச்ெறத்றட்ட 
ிதம் 

 

ை
ன

த்

றட்

ட
ப் 

வ
தறு
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ரண

ம்
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குநறப்னைள் 

னெஶனரதர தரதுைரப்ன 
வரடர்தரடல் 
ஷனஷப்னக் 
ைனத்றட்டம்: தரதுைரப்ன 
தஷடிணனக்கு னெஶனரதர 
வரடர்தரடறக்ைரை 
குஶனரஷெ ற்றும் வுப் 
திரண ஷனஷப்திஷண 
ஷடனஷநப்தடுத்துல்.   

1192 11.17 70% 87% ஶைரனங்ைஷப றர்ரிப்தற்ைரை  
தண்ஷன உதைங்ைஷப 
வைரள்ணவு வெய்ற்ைரை ஶைள்ி 
றப்தீடு ஶற்வைரள்பப்தட்டு 
னைறன்நது. தண்ஷன 
உதைங்ைறக்ைரை ஶைள்ிைள் 
ீண்டும் ஶைரனரறு வதறுஷைக்குழு 
அநறவுறுத்ல் ங்ைற உள்பது.   

அெ உபவுத்துஷந 
ஶெஷைள் ைனத்றட்டம்: 
றகுந் ஶைத்துடணரண 
தகுப்தரய்வு ற்றும் 
ீட்னக்ைரண ைடரெற  
அடிப்தஷடரைக் வைரண்ட 
ைல்ைஷப 

264.6 5.61 75% 25% ன்வதரனள் றறுவுல் றஷநவு 
வெய்ப்தட்டுள்பது. ணிப்தணரக்ைல்  
ஶற்வைரள்பப்தட்டு னைறன்நது.  
றஷநவுவெய் றர்தரர்க்ைறன்ந 
றைறரை அஷது 2017 வம்தர் 30 
ஆகும்.  வன்வதரனள் 
ணிப்தணரக்ைல் ஶற்வைரள்பப்தட்டு 
னைறன்நது.  எட்டுவரத் னஷநஷ 
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ண்னஷநரக்ைல்.  2018 வதப்னரிபில் றஷநவுவெய் 
றர்தரர்க்ைப்தடுைறன்நது.  

ெனத்றஞ்ெரர் 
ைண்ைரிப்ன னஷநஷ 
(ைட்டம் 1) 

 

5600 50 18% 0% ஶெற றட்டறடல் றஷக்ைபம் 
ைனத்றட்ட னன்வரறிஷண 
அங்ைலைரித்துள்பது.    

றறங்ைஷப ஆக்குற்ைரை 
வபிரட்டு பங்ைள் 
றஷக்ைபத்றன் திறதனறப்ன 
றர்தரர்க்ைப்தடுைறன்நது.  

ெனத்றஞ்ெரர் ிதத்து 
உிர்ைரப்ன இஷப்தரக்ை 
றஷனக் ைனத்றட்டம் 

900 26.25 20% 0% அஷச்ெஷக் ைனத்றட்டம் 
அங்ைலைரிக்ைப்தட்டுள்பது. 
வரறல்தட்த றப்தீட்டுக் 
குழுிஷண றறத்ல் ற்றும் 
னன்வரறவுைஷபக் 
ஶைரனல்ஶற்வைரள்பப்தட்டு 
னைறன்நது.   

தரதுைரப்ன தஷடிணனக்ைரை 
சூரி ெக்றற 
வதரநறைத்ஷ றறுவுல் 

 

10,000 


ீர்

ரண
ிக்

ை
ப்த

ட
 உ

ள்
ப

து
 16% 0% ைனத்றட்ட னன்வரறவுைள் 

தரதுைரப்ன அஷச்சு ஊடரை ஶெற 
றட்டறடல் றஷக்ைபத்றடம் 
ெர்ப்திக்ைப்தட்டுள்பது. ஶெற 
றட்டறடல் றஷக்ைபத்றன் 
ஶண்டுஶைரறக்ைரண திறதனறப்தரை 
ிபக்ைபித்ல்ைள் 
ஶற்வைரள்பப்தட்டு னைறன்நண.  

 

உத்றஶரைனர் 
குடிஷணைறக்ைரண சூரி 
ெக்றற   

13.26 


ீர்

ரண
ிக்

ை
ப்த

ட
 உ

ள்
ப

து
 

10% 0% னன்வரறிஷண றப்தீடுவெய்து 
தரதுைரப்ன அஷச்ெறடம் 
ெர்ப்திக்ைப்தட்டுள்பது. அஷச்ெறன் 
வதறுஷைக் குழுின் ீர்ரணம் 
றர்தரர்க்ைப்தட்டுள்பது. 

 

ஶரட்டரக்ைபின் 
தரைங்ைஷப 
திரித்வடுப்தற்ைரண 
வதரநறத்வரகுறஷ 
றறுவுல் 

 

800 


ீர்

ரண
ிக்

ை
ப்த

ட
 உ

ள்
ப

து
 

6% 0% வரறல்தட்த றப்தீட்டுக் 
குழுிஷண றறத்றக்ைரண 
ஶண்டுஶைரறடன் 
னன்வரறவுஶண்டுஶைரபின் 
ஷவு  ன.வனர.வ.னற. 
ைம்வதணிரல்  தரதுைரப்ன 
அஷச்சுக்கு 2017.01.11 ஆந் றைற 
ெர்ப்திக்ைப்தட்டுள்பது.  தரதுைரப்ன 
அஷச்ெறன் திறதனறப்ன 
றர்தரர்க்ைப்தடுைறன்நது.  
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6.8.2.3 னரணத்ஷப் திநப்திக்ைறன்ந ைனத்றட்டங்ைள்  

னரணத்ஷப் திநப்திக்ைறன்ந ைனத்றட்டங்ைள் 

ைனத்றட்ட /றைழ்ச்ெறத்றட்ட 
ிதம் 

ை
ன

த்

றட்

ட
ப் 

வ
தறு



ற 

ன
.வ

ன
ர.
வ
.
ன

ற.ை
ம்

வ
தண

ிக்
ை
ரை

 



றப்

தி
ட
ப்த

ட்
ட
 


ன


ரண

ம்
 

வ
தௌ


ீை
 


றஷ

ந
வு

வ
ெய்


ல்

 

(ன
.வ

ன
ர.
வ
.
ன

ற.ை
. 

ஶ
ஷ

ன
ை
ள்

) 

ற

றெ
ரர்

 

றஷ

ந
வு

வ
ெய்


ல்

% 
(ன

.வ
ன

ர.
வ
.
ன

ற.ை
. 


ன


ரண

ம்
) 

குநறப்னைள்  

ஶனறை ஶரட்டரக்ைஷப 
ிற்தஷணவெய்ல் 

  


ரறு
தடு

  
  
ம்

  


ீர்

ரண
ிக்

ை
ப்த

ட
 உ

ள்
ப

து
.  

 

28% 0% 9.67 றல்னறன் அவரிக்ை வடரனர் 
வதறுறவைரண்ட 3 ஷைிணங்ைஷப 
தல்ஶைரிரின் வக்ஶணர டிவதன்ஸ் 
றறுணத்றற்கு ிற்தற்ைரண 
அஷச்ெஷ 
அங்ைலைரிக்ைப்தட்டுள்பது.  

ண ஷைிணங்ைறக்ைரை 
ஶைள்ிைஷப ீபக்ஶைர 
வநறப்தடுத்ல் குழு 
ீர்ரணித்துள்பது.  

ைண்டி ரைெஷதக்ைரண 
அஷணத்ஷனேம் 
உள்படக்ைற ீர்வு 
(ன்வதரனள் 
உட்ைட்டஷப்ன ெறைள்): 
ைண்டி ரைெஷதக்ைரை 
ைணி ஷனஷப்ன 
னஷநஷஷ  
ஷடனஷநப்தடுத்துல்  

7.36 0.95 100% 40% ைனத்றட்டம் 
றஷநவுவெய்ப்தட்டுள்பது.   

ைண்டி ரைெஷதக்ைரண 
அஷணத்ஷனேம் 
உள்படக்ைற ீர்வு 
(ன்வதரனள் அதிினத்ற): 
ைண்டி ரைெஷதக்ைரை 
வன்வதரனள் ீர்ிஷணத் 
ரரிக்குரறு ஶற்தடி 
ரைெஷத ன.வனர.வ.னற. 
ைம்வதணிிடம் 
ஶண்டுஶைரள் 
ிடுத்துள்பது.   

7.86 3.0 90% 25% இண்டு வரடினைல்ைள் 
ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பண. எட்டுவரத் 
ைனத்றட்டத்ஷ றஷநவுவெய் 
றர்தரர்த்துள்ப றைற 2017 எற்ஶநரதர் 
31 ஆகும். 

 

தவனறரில் ைனப்ன 
அதிினத்ற 
ைனத்றட்டத்றற்ைரண 
ெந்ஷப்தடுத்ல் 
ெரத்றபம்   

3500 0.95 10% 


ீர்

ரண
ிக்

ை
ப்த

ட
 

உ
ள்

ப
து
. 

ெரத்றப அநறக்ஷைக்ைரண 
வபிக்ைப ைற்ஷை 
ஶற்வைரள்பப்தட்டது.  

 

ஶரட்டரக்ைள் உற்தத்ற 
வரறற்ெரஷனவரன்ஷந 
றறுவுல் 

3500 50 16% 0% னன்வரறவு இனங்ஷை 
இரணுத்றடம் 
ெர்ப்திக்ைப்தட்டுள்பது.  
இரணுத்றன் ீர்ரணம் 
றர்தரர்க்ைப்தட்டுள்பது.  
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இராணுவ்ததர பாதைிைள் 

உற்ப்ததி 

கதாழிற்சாகலகயான்கற 

 ிரவுதல்  

424 

ஆ
ண்

வ
ட
ரன்

று
க்
கு

 2
0
.3

 

8% 0% றறங்ைஷபனேம் வதரனத்ரண 
ைரிவரன்ஷநனேம் 
ஶடிக்வைரள்றம்ஷ இது 
ற்ைரனறைரை 
இஷடறறுத்ப்தட்டுள்பது.  

 

த்ற ஶரட்டரக்ைள் 
ைபஞ்ெற  ெறைஷப 
ரதித்ல் 

1300 


ீர்

ரண
ிக்

ை
ப்த

ட
 

உ
ள்

ப
து

.  

1% 0% வதரனத்ரண ைரிவரன்று 
இன்ஷ ைரரை ைனத்றட்டம் 
ற்ைரனறைரை 
இஷடறறுத்ப்தட்டுள்பது.  

 

6.8.3      2018 ஆம் ஆண்டின் திரண றர்தரர்ப்னைள் 

 தரதுைரப்னப் திரிவுக்ைரை னற வரறல்தட்திஷன அநறனைஞ்வெய்ல். 

 னெஶனரதரரீறல் னக்ைறத்தும் ைறக்ைறன்ந தரதுைரப்ன ற்றும் ஷண ஶெற 
ைனறட்டங்ைறக்ைரை வதறுஷை ெறைஷப ங்குல், ைனத்றட்ட னைரஷ ற்றும் றனேஷ. 

 உள்ரட்டு தரதுைரப்னக் ஷைத்வரறல் அதிினத்ற. 

 ஆனேப்தஷடைறக்கும் வதரனறசுக்கும் அெறரண ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட ஷைிணங்ைறக்ைரை வதறுஷை 
ெறைஷப இஷடநரல் ங்குல். 

 அெரங்ைத்றற்ைரை னரணம் திநப்திக்ைறன்ந ைனத்றட்டங்ைபில்  ஈடுதடுல்  
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;

tiu/uf;dh 
Muf;\f yq;fh 
epWtdk; Njrpa 

Kf;fpaj;Jtk; 
epiwe;jJk;> Njrpa 
nghUshjhuj;jpy; 

jilapd;wp 
Kd;Ndw;wj;ij 

cWjpg;gLj;JtJk; kw;Wk; Kf;fpaj;Jtk; 
epiwe;j ,lq;fSf;F ghJfhg;ig toq;Fk; 
gpufhuk; murhq;fj;Jf;Fr; nrhe;jkhd 
tiuaWf;fg;gl;l epWtdkhf 2007 Mk; 
Mz;L ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; 
];jhgpf;fg;gl;lJ. ,J xU Raepjp 
epWtdkhf cs;sNjhL> 
tuTnryTj;jpl;lj;jpd; Clhf gz 
xJf;fPLfs; toq;fg;gl khl;lhJ.    

tiu/uf;dh Muf;\f yq;fh epWtdj;jpy; 
gzpGhpAk; rfy cj;jpNahfj;jHfSk; 
Kg;gil> tpNrl mjpubg;gil> ,yq;if 
nghyp];> Fbapay; ghJfhg;Gj;Jiw 
Mfpatw;wpy; flikahw;wp Xa;Tg;ngw;w 
kw;Wk; rl;lhPjpahf gzpapypUe;J ePq;fpa 
ghJfhg;G gphptpy; cs;stHfs; vd;gJld;> 
ehl;bd; midj;J gFjpfisAk; 
cs;slf;fpajhf nghUshjhu ghJfhg;G 
gFjpfs; kw;Wk; mur kw;Wk; jdpahH 
epWtdq;fs; gytw;wpw;F ghJfhg;Gr; 
Nritfs; toq;FtJk; mjD}lhf ,uhZt 
tPuHfs; gyUf;F Ntiy tha;g;Gf;fs; 
toq;Ftjhy; mtHfsJ FLk;gq;fspd; 
ghJfhg;Gk; cWjpg;gLj;jg;gl;lJ.  
,e;epWtdj;jpd; Muk;g gphpthf 
cUthf;fg;gl;l epy nraw;ghl;Lg; gphpthdJ 
ghJfhg;G mq;fj;jtHfs; 87 NgH vDk; 

Fiwe;jgl;r vz;zpf;ifAila FOTld; 
jiyefuj;jpYs;s %Nyhghakhd Kf;fpa 
,lq;fSf;F ghJfhg;G Nrit toq;fpaNjhL 
jw;NghJ 1000f;Fk; mjpfkhd mq;fj;jtHfs; 
,q;F gzpGhpfpd;wdH.  

NkYk;> tzpf fg;gy;fSf;F ghJfhg;G 
toq;FtJ njhlHghf 2011 khHr; khjk; uf;dh 
Muf;\f yq;fh epWtdk; flw; nraw;ghl;Lg; 
gphptpid Muk;gpj;jNjhL> jw;NghJ gjpT 
nra;ag;gl;l fly; ghJfhg;G mjpfhhpfspd; 
vz;zpf;if 463 vd;gJld;> epWtdj;Jld; 
xg;ge;jj;jpy; 11 fly; ghJfhg;G epWtdq;fs; 
ifnahg;gkpl;Ls;sd.  

tiu/uf;dh Muf;\f yq;fh epWtdj;jpd; fPo; 
2012 Mk; Mz;by; jP kw;Wk; mdHj;j 
Kfhikj;Jt gapw;rp ghlrhiyahdJ 
neLd;nfhy;iyapy; Muk;gpf;fg;gl;lJ. 
,g;gapw;rpg; gs;spapy; ghJfhg;G 
cj;jpNahfj;jHfSf;fhf mbg;gil gapw;rp> jP 
kw;Wk; mtru re;jHg;gq;fSf;fhd  gapw;rp> 
fly; ghJfhg;G cj;jpNahfj;jH gapw;rp kw;Wk; 
jdpahH ghJfhg;G epWtdq;fs; kw;Wk; mur 
epWtdq;fspy; cj;jpNahfj;jHfSf;F gapw;rp 
vd;gd toq;fg;gLfpd;wd.        

tiu/uf;dh Muf;\f yq;fh epWtdj;jpd; 
jyg;gj;gpl;ba cztfkhdJ 2014 Mk; Mz;L 
epWtg;gl;l mNjNtis> ekf;fhf ehk; vd;w 
mbg;gilapd; fPo; fpk;Gyhtiy kw;Wk; ethk; 
khtj;ijapy; mikf;fg;gl;Ls;s 
rpw;Wz;br;rhiy uf;dh Muf;\f yq;fh 
epWtdj;jpd; Clhf epHtfpf;fg;gl;lNghJk;> 
mjd; %yk; fpilf;fg; ngWk; ,yhgkhdJ 
ekf;fhf ehk; vd;w epjpaj;jpw;F gq;fspg;Gr; 
nra;ag;gLfpd;wJ.   

 
6.9.1 epWtdj;jpd; epjp Kd;Ndw;wk;  

tiu/uf;dh Muf;\f yq;fh epWtdj;jpd; „Raepjp‟ epWtdkhf cs;sNjhL> 01.01.2017 Mk; jpfjp 
Kjy; 31.08.2017 Mk; jpfjp tiu ,e;epWtdj;jpy; ,yhg el;lq;fs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.     

 

6.9.1 tiug;glk ;:  ,e;epWtdj;jpy; ,yhg el;lq;fs; 

1.57 

5.17 

2.98 2.93 

-1.42 

5.31 

1.7 

2.60  
(vjpHghHg;G)  

 

[dthp ngg;uthp khHr Vg;uy Nk [{d[{iy Mf];lP
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ss

 (
kp

y;
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gh
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khjk; 
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M
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pl
;l
l
; 

6.9 
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6.9.1 ml;ltiz: 01.01.2017 Kjy; 31.08.2017 tiuahd kPs; vOk; nrytPdq;fs; 

6.9.2 epWtdj;jpd; nghJ epfo;Tfs; gw;wpa Kd;Ndw;wk;  

a. epy nraw;ghl;Lg; gphpT  

2015 – 2016 Mz;by; mur nfhs;iffs; gw;wpa tplaq;fs; fhuzkhf uf;dh Muf;\f yq;fh epWtdk; 
epWtg;gl;l epiyaw;w jd;ikapdhy; epWtdj;jpd; Clhf ghJfhg;ig toq;fpa 17 mur kw;Wk; jdpahH 
epWtdq;fis vkJ epWtdk; ,oe;Js;sJld;> mjpy; gzpahw;wpa 1370 ghJfhg;G cj;jpNahfj;jHfs; 
,e;epWtdj;jpd; NritapypUe;J tpyfpr;nrd;wdH. ,Ug;gpDk;> jw;fhy Kfhikj;Jtj;jpd; fbd 
mHg;gzpg;gpd; fhuzkhf 2017 Mk; Mz;L Mf];l; khjk; 31 Mk; jpfjpf;F vkJ epWtdj;jpdhy; 
ghJfhg;G toq;Fk; xg;ge;jkhf;fg;gl;l 41 epWtdq;fspy; Nritahw;Wk; ghJfhg;G cj;jpNahfj;jHfspd; 
vz;zpf;if 941 tiu kfpo;r;rpailAk; tz;zk; Kd;Ndw;Wtpf;f Kaw;rpf;fg;gl;Ls;sJld; vjpHfhyj;jpy; 
,e;epiyik NkYk; Nkk;gLk;.            

2017 [dthp Kjy; 2017 Mf];l; khjk; tiu epy ghJfhg;G gphptpd; ghJfhg;G cj;jpNahfj;jHfspd; 
vz;zpf;if kw;Wk; xg;ge;jkhf;fg;gl;l epWtdq;fspd; vz;zpf;if 

 
    ghJfhg;G cj;jpNahfj;jHfs; =   *    xg;ge;jkhf;fg;gl;l epWtdq;fs; = 
 
6.9.2 tiug;glk ;:  ghJfhg;G cj;jpNahfj;jHfspd; kw;Wk; xg;ge;jkhf;fg;gl;l epWtdq;fspd; vz;zpf;if 

b. fly;rhH nraw;ghl;Lg; gphpT 

2017 [dthp Kjy; 2017 Mf];l; khjk; tiu fly;rhH nraw;ghl;L gphptpd; ghJfhg;G 
cj;jpNahfj;jHfspd; vz;zpf;if kw;Wk; xg;ge;jkhf;fg;gl;l tzpf fg;gy; epWtdq;fspd; vz;zpf;if 
 

 

 

 

 

 

fly;rhH ghJfhg;G cj;jpNahfj;jHfs; =   *      xg;ge;jkhf;fg;gl;l tzpf fg;gy; epWtdq;fspd; = 

6.9.3 tiug;glk ;: ghJfhg;G cj;jpNahfj;jHfspd; kw;Wk; xg;ge;jkhf;fg;gl;l tzpf fg;gy; epWtdq;fspd; 
vz;zpf;if 

1154* 1073* 1071* 

788* 774* 748* 711* 
941* 

44 44 44 45 45 36 36 41 

[dthp     ngg;uthp   khHr;     Vg;uy;      Nk [{d; [{iy Mf];l;      

khjk; kPs; vOk; nrytPdq;fs; (kpy;ypad; 
&gha;fspy;) 

khjk; kPs; vOk; nrytPdq;fs; 
(kpy;ypad; &gha;fspy;)  

[dthp 59.30 Nk 53.22 

ngg;uthp  56.63 [{d; 42.99 

khHr; 61.42 [{iy 45.23 

Vg;uy; 53.92 Mf];l; 46.13 (kjpf;fg;gl;lJ) 

746 * 
596 * 

504 * 
439 * 437 * 434 * 461 * 463 * 

18 15 15 14 14 14 11 11 

ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අපරේල් මැයි ජුනි ජුලි අප ොස්තු [dthp       ngg;uthp khHr;   Vg;uy;    Nk   [{d;      [{iy          Mf];l;      

746 * 
596 * 

504 * 
439 * 437 * 434 * 461 * 463 * 

18 15 15 14 14 14 11 11 

ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අපරේල් මැයි ජුනි ජුලි අප ොස්තු 
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c . cztfg; gphpT “ekf;fhf ehk;” epfo;r;rpj;jpl;lk;  

2017.01.01 Kjy; 2017.08.31 Mk; jpfjp tiu uf;dh Muf;\f yq;fh jygj;gpl;ba cztfj;jpd;  

epjp Kd;Ndw;wk;  
 

 
 

6.9.4 tiug;glk ;:  jygj;gpl;ba cztfj;jpd; epjp Kd;Ndw;wk; 

2017.01.01 Kjy; 2017.08.31 Mk; jpfjp tiu uf;dh Muf;\f yq;fh epWtdj;jpd; ethk; khtj;ij  
kw;Wk; fpk;Gyhty “ekf;fhf ehk; epfo;r;rpj;jpl;l” epjp Kd;Ndw;wk;   

 

 
 

6.9.5 tiug;glk ;:  ethk; khtj;ij  kw;Wk; fpk;Gyhty “ekf;fhf ehk; epfo;r;rpj;jpl;l” epjp Kd;Ndw;wk; 

6.9.3 2018 Mk; Mz;bd; vjpHghHg;Gf;fs; 

 ghJfhg;G Nrit toq;FtJ njhlHghf Gjpa epWtdq;fis ngw;Wf;nfhs;Sjy;. 

 tUkhdj;ij Nkk;gLj;jy;  

 fly;rhH nraw;ghl;L gphptpid tphpTg;gLj;jy;  
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7.1.1  அநறனைம் 

ஶெற ரச்ெறப்தரய்ைள் தஷடிின் 
ைட்டஷப்தரணது  தரடெரஷனில் உள்ப  
ெறஶஷ்ட ற்றும் ைணிஷ்ட (ஆண், வதண்) 
ரச் ெறப்தரய்ைறக்கு திற்ெற 
அபிப்தஷஶ திரண ஶரக்ைரை வைரண்டு 

இங்குைறன்ந றறுணரகும். ீின் என்தது 
ரைரங்ைஷபனேம் 38  தஷடப்திரிவுைஷபனேம்  
உள்படக்ைற 2971 ரச் ெறப்தரய் குழுக்ைள் 
(74,275 ரச்ெறப்தரய்ைள்) இனக்ைறன்நண. 
இறல் ஷப்தஷட , ைடற்தஷட , ரன்தஷட 
ற்றும் ைரல்த்துஷந ஆைறற்ஷந 
உள்படக்ைறினக்ைறன்நது. ெறஶஷ்ட  
ரச்ெறப்தரய்ைள் திற்ெறின் 
வல்ஷன 14 வரடக்ைம்  20  து 
ஷனேம் ைணிஷ்ட  ரச்ெறப்தரய்ைள் 
திற்ெறின் வல்ஷன 14 வரடக்ைம்  20  
து ஷனேம் ைரப்தடுைறன்நது. 

தூ ஶரக்கு 

றர்ஶரக்கும் ல்னர ெரல்ைறக்கும் 
றைச்ெறநந் னஷநில்  னைம்வைரடுக்கும் 
ஆற்நல் றக்ை எழுக்ைனள்ப ஷனஷத்து 
தண்னைபில் உச்ெ றஷனில் ைரப்தடும் 
ெந்றிணஷ உனரக்குல்  

திக்கூற்று 

தரடெரஷன ரச் ெறப்தரய்ைள் 
தஷடிரணது அன் ெைன 
உறுப்திணர்ைறம் ஏிரை ெறந்றக்ைறன்ந, 

வெல்தடுைறன்ந ஆறக்ைம் வெறத்துைறன்ந 
றறுணத்றன் ஶதரட்டித்ன்ஷ றக்ை 
றஷனரண னன்ஶணற்நத்றஷண 
ஶம்தடுத்துைறன்ந , ரட்டின் ஶெற 
அதினரஷெைள் ற்றும் ிழுறப் தண்னைபின் 
ஶம்தரட்டிற்கு என்நறஷந்து ஶரள் 
வைரடுக்கும் ஶெற ெக்றரகும் 

ஶெற ரச் ெறப்தரய்ைள் தஷடிின் 
குநறக்ஶைரள்ைள் 

அ. ஷனஷத்துத்ஷ ஊக்குித்ல், 
ஆம்தித்ல் ற்றும்  குழுச்வெற்தரடு  

ஆ. இஷபஞர்ைபின் ைற்தஷணைஷப 
ினத்றவெய்ல்  

இ.  றர்ைரன ஷனர்ைஷப உனரக்கும் 
ஷைில் குழுச்வெற்தரடு ற்றும் 
உபப்தகுப்தரய்வு றநன்ைஷப 
வதற்றுக்வைரள்றம் ஷைில் ஆம்த 
ண்க்ைனிஷண ஊக்குித்ல்  

ஈ. இஷபஞர்ைபின் ெனெை ஶெஷ ற்றும் 
வதரறுப்னக்ைள் ன்தற்நறஷண  ஊக்குித்ல் 

உ. உடனறல், அநறில் ற்றும் ெனெைில் 
ஆைறற்ஷந ினத்ற  வெய்னேம் 
ஷைில் ெந்ர்ப்தங்ைஷப உனரக்குல். 

னக்ைற றப்னக்ைள்  

ஶெற ரச் ெறப்தரய்ைள் தஷடிின் 
அறைரரிைள் ற்றும் தரடெரஷன ரச் 
ெறப்தரய்ைறக்ைறஷடில் ஶெற ரச் 
ெறப்தரய்ைள் தஷடிின் வெற்தரட்டு 
ினத்றக்ைரண றப்தீடுைள் ைலஶ 
குநறப்திடப்தடுைறன்நண.  

அ. ஶெற அதிினத்றக்ைரை ஶெற வதரறுப்ன 
வரடர்தரண உர்ஷ 
ரச்ெறப்தரய்ைறக்ைறஷடில் 
ினத்றச்வெய்ல். 

ஆ. ஶெற எற்றுஷ ற்றும் ெனெை எனஷப்தரடு 
ஶதரன்ந தண்னைஷப 
ினத்றவெய்துவைரள்ற்கு ெைன ங்ைள், 
வரறைள், ைனரெரம், இணம், ரழ்க்ஷை, 
அணுகுனஷந ற்றும் தக்ைக்ைங்ைறக்கு 
றப்தபித்ல் . 

இ. இனங்ஷை றர்ரை னஷநில் 
ஷநந்றனக்ைறன்ந ரிரஷ றப்னைஷப 
ைற்தற்கு ற்றும் றப்திடுற்கு 
ஊக்குித்ல்.   

ஈ. ீற ற்றும் டுறஷனரண அறைரத்ஷ 
ிபங்ைறக்வைரள்பல் ற்றும் றப்தபித்ல். 

உ. வதரதுக்ைள் ினத்றற்றும் வதரது 
ஶஷனத்றட்டங்ைபில் ஈடுதடுல். 

ஊ. ைனத்த்துக்ைள் வரிித்னறல் உள்ப அநறவு, 
அத்றரம் ஞரணம் ற்றும் ெக்றைறக்கு 
றப்தபித்ல்.  

. ல்ன ெனெை வநறனஷநைள் ற்றும் 
டத்ஷைஷப வதற்றுக்வைரள்பல். 

 7.1.2    2017 ஆம் ஆண்டின் இனக்குைள் 

அ. அறஶகு  ஜணரறதற அர்ைபின் 
றைரட்டனறன் ைலழ் ரடு னரைவும் உள்ப 
ஶெற தரடெரஷனைள், த்ற ைர 
ித்றரனங்ைள் ற்றும் ைர 
ித்றரனங்ைபில் ரச்ெறப்தரய்ைள் 
குழுக்ைஷப உனரக்குல் ற்றும் 
திற்ெறைஷப வெற்தடுத்துல்.அத்ஶரடு 
னனரது ைட்டரை 2017 ஆண்டின் 
இறுறில் 500 ரச்ெறப்தரய்ைள் 
குழுக்ைஷப உனரக்குல்.  
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ெறஶஷ்ட ரச்ெறப்தரய்ைள் வெற்தரட்டின் னன்ஶணற்ந அநறக்ஷை  

 

ஆ. வைௌ திர்  அர்ைபின் றைரட்டனறன் ைலழ்  2017 ஆண்டினறனந்து ைணிஷ்ட ரச்ெறப்தரய்ைள் 
திற்ெறைஷப ஆம்தித்ல்..  

ைணிஷ்ட ரச்ெறப்தரய்ைள் வெற்தரட்டின் னன்ஶணற்ந அநறக்ஷை  

இன ரைரம் குழுக்ைபின் 
ண்ிக்ஷை 

31.08.2017 இல் 
அஷடவுைள் 

 

1 வற்கு 112 143 

2 டஶல் 48 69 

3 டத்ற 61 40 

4 உர 71 73 

5 ைறக்கு 74 103 

6 டக்கு 83 117 

7 ஶல் 64 79 

8 த்ற 125 102 

9 ெப்ைன 41 40 

வரத்ம் 679 766 

இ. ன்வடம்ஶத திற்ெற னைரறல் திற்ெறவதறும் ரச்ெறப்தரய்ைபின் ண்ிக்ஷைஷ    27,000 

இனறனந்து  40,000 ஷ ினத்ற வெய்ல். 
   

ரச்ெறப்தரய்ைள் வெற்தரட்டின் 
னன்ஶணற்ந அநறக்ஷை   (31.08.2017) 

 
திறணர் ண்ிக்ஷை 

னடரந்ற இனக்கு 40,125 

திறணர் 
ண்ிக்ஷை  

31.08.2017 

29,502 

(73.53%) 

ஈ. ன்வடம்ஶத திற்ெற னைரறல் அறைரரிைபின், 
ரச்ெறப்தரய்ைபின் ற்றும் 
உத்றஶரைத்ர்ைபின் ிடுற ெறைள் 
ற்றும் உட்ைட்டஷப்ன ெறைஷப ினத்ற 
வெய்ல்.. 

உ. ன்வடம்ஶத திற்ெற னைரறல் ீர் சுத்றைரிப்ன 
ஶஷனத்றட்டத்ஷ ஸ்ரதித்ல் 

இன ரைரம் குழுக்ைபின் 
ண்ிக்ஷை 

01.07.2017 இல் 
அஷடவுைள் 

 

1 வற்கு 81 46 

2 டஶல் 54 45 

3 டத்ற 53 24 

4 உர 45 38 

5 ைறக்கு 46 38 

6 டக்கு 82 67 

7 ஶல் 65 20 

8 த்ற 63 54 

9 ெப்ைன 40 24 

வரத்ம் 529 356 

 

டக்கு 

(82 / 67) 

டத்ற 
 (53 / 24) 

டஶல் 
 (54 / 45) 

ஶல் 
 (65 / 20) 

த்ற 
 (63 / 54) 

ைறக்கு 
(46 / 38) 

ஊர 
 (45 / 38) 

ெப்ைன 
 (40 / 24) 

வன் 

 (81 / 46) 

டக்கு 
(83 / 89) 

டத்ற 
(61 / 51) 

டஶல் 
(48 / 64) 

ஶல் 
(64 / 58) 

த்ற 
(125 / 63) 

ைறக்கு 
(74 / 94) 

ஊர 
(71 / 63) 

ெப்ைன 
(41 / 41) 

வன் 

(112 / 100) 
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முகாம் ககாடுப்வு,  
12.0% 

ாடசால 
நாணவர்கின் 
கவிாட்டு 
சுற்றுா,  

2.0% 

உணவு நற்றும் , 
சீருலட  
35% 

நருத்துவ  வசதிகள், 
0.3% 

ஏலன வசதிகள், 
0.2% 

பாக்குவபத்து  
16.8% 

ஏலன பசலவகள் 
(சலவ , விடுதி 

பான்லவ,  
2.5% 

7.1.3  றற வெல்றநன்ைள் (01.01.2017 

இனறனந்து 31.08.2017 ஷ) 

7.1.3.1   ஶெற ரச் ெறப்தரய்ைள் தஷடிக்கு 
340.4 றல்னறன் னொதர 
னணர்றர்ரத்துக்ைரைவும் 22.8 றல்னறன் 
னொதர னெனணச் வெனவுைறக்ைரைவும் 
எதுக்ைப்தட்டுள்பது. அற்கு ஶனறைரை 

ன்வடம்ஶத திற்ெற னைரறன் 
உட்ைட்டஷப்ன ெறைஷப ினத்ற 
வெய்ற்ைரை 50 றல்னறன் னொதர 
ஜணரறதற றறினறனந்தும் 
றஷநஶெரிினறனந்தும் எதுக்ைப்தட்டுள்பது. 

7.1.3.2   2017ஆம் ஆண்டின் னல் 8 ரங்ைபில் 
177.68 றல்னறன் னொதர னணர்றர்ர 
றறிறம் 4.80 றல்னறன் னொதர 
னெனணச்வெனவு றறிறம் வெனவு 
வெய்ப்தட்டுள்பது. இந் எதுக்ைலட்டின் 

ஊடரை ஶெற ரச் ெறப்தரய்ைள் 
தஷடிின் திரண ஶரக்ைரை 
அறஶகு  ஜணரறதற அர்ைபின் 
றைரட்டனறன் ைலழ் ரடு னரைவும் உள்ப 
ஶெற தரடெரஷனைள், த்ற ைர 
ித்றரனங்ைள் ற்றும் ைர 
ித்றரனங்ைபில் ரச்ெறப்தரய்ைள் 
குழுக்ைஷப உனரக்குற்கும் 
திற்ெறைஷப வெற்தடுத்துற்கும் 
தன்தடுத்ப்தடுைறன்நது. 72.8 றல்னறன் 
னொதர றறில்  63.4 றல்னறன் னொதர 
ன்வடம்ஶத திற்ெற னைரம் ற்றும் ஶெற 
ரச் ெறப்தரய்ைள் தஷடி 
ஷனஷைத்றன் அறைரரிைபின், 
ரச்ெறப்தரய்ைபின் ற்றும் 
உத்றஶரைத்ர்ைபின் ிடுற ெறைள், 
உட்ைட்டஷப்ன ெறைஷப அதிினத்ற 
வெய்ற்கு இனங்ஷை இரணுத்றணனக்கு 
ரற்நம் வெய்ப்தட்டுள்பது.   

7.1.3.3  னணர் றர்ர ற்றும் னெனணச் வெனவுைபின் ெரரம்ெங்ைள் 

 எதுக்ைலடு 2017 

(னொதர. 

றல்னறன்) 

வெனணீங்ைள் 
31 ஆைஸ்ட் 2017 

ஷணஷ 
வரஷை 

(னொதர. றல்னற) 
% 

னணர்றர்ர 
வெனவு 340.40 177.68 52.2% - 

னெனணம்      72.80 * 4.80 6.6% 

னொதர. 25.0 றல்னறன் - (ஶனறை) 

னொதர. 25.0 றல்னறன் - ( திப்தரபர் 
றற) 

வரத்ம்  413.20 182.58 44.2% - 

 *    72.8 றல்னறன் னொதர றறில்  63.4 றல்னறன் னொதர இனங்ஷை இரணுத்றணனக்கு ரற்நம் 
வெய்ப்தட்டுள்பது. 

7.1.2.4   31.08.2017 இல் ரச் ெறப்தரய்ைள் திற்ெறக்ைரை வெனவு தின்னரறு ைரப்தடுைறநது. 
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7.1.3 ஶெற ரச் ெறப்தரய்ைள் தஷடி 
வெற்தரடுைபின் னன்ஶணற்ந அநறக்ஷை   

7.1.3.1 வதரதுச் வெற்தரடுைபின் னன்ஶணற்ந 
அநறக்ஷை   

 ஶெற ரச் ெறப்தரய்ைள் தஷடிின் 
ைட்டஷப்ன ற்றும் றுெலஷப்ன 
ன்தற்றுக்ைரை  னன்ஷக்ைப்தட்டுள்பது. 

 திரிஶைடிர் றர்ரைம் ற்றும் உட்ைட்டஷப்ன, 
திரிஶைடிர் தஷடிச் வெனரபர், திரிஶைடிர் 
திற்ெற, திரண வைரள்னல் அறைரரி, 
ஷனஷை தஷடப்திரிவு ைட்டஷப அறைரரி 
ஆைற திைறக்கு ற்ைரனறை 
ைட்டஷப்னக்ைஷப ஸ்ரதித்ல்.    

 இரணுத்றனறனந்து  06 அறைரரிைஷப 
உள்ரங்குல் . 

 ஶெற ரச் ெறப்தரய்ைள் தஷடிின் 
திைறக்கு றநஷரண அறைரரிைஷப 
இஷத்துக்வைரள்பல்.  

 ைக்ைரபர் உட்தட ைக்ைரபர் திரிஷ 
ஆம்தித்ல்   

 அெ ற்றும் அெ ெரர்தற்ந றறைஷப உரி 
னஷநில் ஷைரறல்.  

 ஶறு றறுணங்ைறக்கு ீண்ட ைரனரை 
வெறத்ஶண்டிினந் வைரடுப்தணவுைஷப 
வெறத்ப்தட்டுள்பது. 

 ஶெற ரச் ெறப்தரய்ைள் தஷடிின் 
வரத் ரைணங்ைள் 101 இல்  08  ரைணங்ைள் 
தரஷணக்கு உைந் றஷனில் இல்னரறம் 49 
ரைங்ைஷப தழுது தரர்த்து தரஷணக்கு உைந் 

னஷநக்கு றனத்றஷக்ைப்தட்டுள்பது. 
7.1.3.2   திற்ெற ட்டங்ைள் 

a தரடெரஷன ட்ட திற்ெறைள். 

b. தஷடப்திரிவு ட்ட திற்ெறைள். 

c. ரைர ட்ட திற்ெறைள். 

d. ன்வடம்ஶத திற்ெற னைரறல் ைிப்தீட்டு 
னைரம்ைள். 

e. ஆண் ரச்ெறப்தரய்ைறக்ைரண யர்ன் றஸ் 
வற்நறக்ைறண் இறுற ைிப்தீட்டு னைரம் . 

f. வதண் ரச்ெறப்தரய்ைறக்ைரண டீ வெரய்ெர 

வற்நறக்ைறண் இறுற ைிப்தீட்டு னைரம் 

g. அைறன இனங்ஷை ஶஷனத்ஶ ஶதண்ட் ைிப்தீட்டு 
னைரம்  

h. அைறன இனங்ஷை ைலஷத்ஶ ஶதண்ட் ைிப்தீட்டு 
னைரம்h. அைறன இனங்ஷை ைலஷத்ஶ 
ஶதண்ட் ைிப்தீட்டு னைரம் 

7.1.3.3   திற்ெறின் அடிப்தஷட ற்றும் த்தும் 

 திற்ெறின் த்துங்ைள் தின்னம் 
அடிப்தஷடில் ைரப்தடுைறன்நது. 

அ. இஷபஞர்ைறைஷப ஶம்தடுத்துற்கு 
ிரிரண  திற்ெறைஷப ங்குல். 

ஆ. டத்ஷ ற்றும் றநஷ ஶம்தரட்டு 
அதிினத்ற. 

இ. இஷபஞர் ஆபிஷஷ பர்தற்கு 
அடிப்தஷட இரணு  திற்ெறஷ 
ங்குல். ஈெனெை ிறப்னர்வு ற்றும் 
ஶெஷைள். 

ஈ. ரச்ெறப்தரய்ைறக்கு ஶரஷரண 
தரடத்றட்டறன் ஊடரை 
ரச்ெறப்தரய்ைறக்கு ஆக்ைப்னர்ரண 
திற்ெறபித்ல், ற்றும் அர்ைறக்கு 
ஶனறை தரத்ஷ ங்குறஷண 
ிர்த்ல். 

உ. எழுங்ைரண னஷநில் ஆண் ற்றும் வதண் 
ரச் ெறப்தரய்ைறக்கு திற்ெற, 
உட்ைட்டஷப்ன ெறைஷப ங்குன் 
ஊடரை ஆக்ைப்னர்ரண  இஷபஞர்ைஷப 
உனரக்குல். 

7.1.3.4  Kfhk; epiwT 

ஶெற ரச்ெறப்தரய்ைள் தஷடிின் இறுற 
வதறுஶதநரை ஶெற ட்ட ஶதரட்டிைபில் ைலழ் 
குநறப்திடப்தடும் வற்நறக்ைறண்ங்ைள் 
ங்க்ைறஷக்ைப்தடுைறன்நண..  

அ. ஆண்டின் ெறநந் ெறஶஷ்ட ஆண் 
ரச்ெறப்தரய்ைள் குழுவுக்ைரை  யர்ன் 
றஸ் வற்நறக்ைறண்ம் 
ங்ைப்தடுைறன்நது. 

ஆ. ஆண்டின் ெறநந் ெறஶஷ்ட வதண் 
ரச்ெறப்தரய்ைள் குழுவுக்ைரை  டீ 
வெரய்ெர  வற்நறக்ைறண்ம் 
ங்ைப்தடுைறன்நது. 

இ. ஆண்டின் ெறநந் ஶஷனத்ஶ, ைலஷத்ஶ 
இஷெரத்ற   ரச்ெறப்தரய்ைள் 
குழுக்ைறக்கு வற்நறக்ைறண்ம் 
ங்ைப்தடுைறன்நது. 

ஈ. ஆண்டின் ெறநந் ைணிஷ்ட ஆண்ற்றும் 
வதண் ரச்ெறப்தரய்ைள் 
 குழுக்ைறக்கு வற்நறக்ைறண்ம் 
ங்ைப்தடுைறன்நது. 
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7.1.4 னெனண றட்டங்ைபின் னன்ஶணற்ந அநறக்ஷை   

இன வெற்றட்டங்ைள் 
றப்தீடு னொதர. 

றல்னறன் 
றற னன்ஶணற்நம்  

உடனறல்  
னன்ஶணற்நம் 

ஷணஷ 

1.  “B” னைரம் ெலஷப்ன- 
திற்ெற னைரம்- 
ன்வடம்ஶத  

2.68 வரத் வரஷை 
இரணுத்துக்கு 
ரற்நப்தட்டுள்பது  

90% இரணுத்றணர் 
ைட்டுரண 
திைஷப 
ஆம்தித்துள்பணர் 

2. ஷனஷை 
ைட்டுரண  ஶஷனைள் 
(80‟-0”x35‟-6”அறனைம் 

&30‟x14‟ெறப்தரய் 

னெனகூட வரகுற  

3.58 வரத் வரஷை 
இரணுத்துக்கு 
ரற்நப்தட்டுள்பது 

40% இரணுத்றணர் 
ைட்டுரண 
திைஷப 
ஆம்தித்துள்பணர் 

3. 10‟-8”x4‟-6”அபவு 
குபினஷந, 
ஷனஷைம் - 
தரன்ைட  

0.38 வரத் வரஷை 
இரணுத்துக்கு 
ரற்நப்தட்டுள்பது  

60% இரணுத்றணர் 
ைட்டுரண 
திைஷப 
ஆம்தித்துள்பணர் 

4. 80‟-0”x20‟-0” 
ஷனஷை ெறப்தரய் 
ிடுற  

5.04 வரத் வரஷை 
இரணுத்துக்கு 
ரற்நப்தட்டுள்பது  

- இரணுத்றணர் 
ைட்டுரண 
திைஷப 
ஆம்தித்துள்பணர் 

5. அறைரரி ிடுற ற்றும் 
ெறப்தரைள் ிடுற 
ெலஷப்ன- திற்ெற 
னைரம்- ன்வடம்ஶத 

3.14 வரத் வரஷை 
இரணுத்துக்கு 
ரற்நப்தட்டுள்பது  

20% இரணுத்றணர் 
ைட்டுரண 
திைஷப 
ஆம்தித்துள்பணர் 

6. A”னைரம் ெலஷப்ன- 
திற்ெற னைரம் 
ன்வடம்ஶத  

17.10 வரத் வரஷை 
இரணுத்துக்கு 
ரற்நப்தட்டுள்பது  

20% இரணுத்றணர் 
ைட்டுரண 
திைஷப 
ஆம்தித்துள்பணர் 

    
7. 

80‟x20‟WOs‟ெரர்ஜன்ட்  

ிடுற, திற்ெற னைரம்- 
ன்வடம்ஶத 

5.04 வரத் வரஷை 
இரணுத்துக்கு 
ரற்நப்தட்டுள்பது  

25% இரணுத்றணர் 
ைட்டுரண 
திைஷப 
ஆம்தித்துள்பணர் 

8. ைட்டுரணம் 30‟-0”x14‟-0”
10 னெனகூட வரகுற- 
திற்ெற னைரம்- 
ன்வடம்ஶத 

1.03 வரத் வரஷை 
இரணுத்துக்கு 
ரற்நப்தட்டுள்பது  

20% இரணுத்றணர் 
ைட்டுரண 
திைஷப 
ஆம்தித்துள்பணர் 

9. ைட்டுரணம் 12‟-0”x6‟-0”

குபினஷந 

ஷனஷைம் – 
தரன்ைட 

0.37 வரத் வரஷை 
இரணுத்துக்கு 
ரற்நப்தட்டுள்பது  

25% இரணுத்றணர் 
ைட்டுரண 
திைஷப 
ஆம்தித்துள்பணர் 

10. ைட்டுரணம் 01 இன. 

ைறவு ஶெைரிப்ன குற  

ஷனஷைம் – 
தரன்ைட 

0.12 வரத் வரஷை 
இரணுத்துக்கு 
ரற்நப்தட்டுள்பது  

90% இரணுத்றணர் 
ைட்டுரண 
திைஷப 
ஆம்தித்துள்பணர் 

11 ீர் சுத்றைரிப்ன ஆஷன, 
திற்ெற னைரம்- 
ன்வடம்ஶத 

18.65 
- 

20% 
- 

ஜணரறதற றற  (25 றல்னறன்) 

12 ெறப்தரய் உஷந 
ற்றும் ெஷனஷந  

திற்ெற னைரம்- 
ன்வடம்ஶத 

18.86 வரத் வரஷை 
இரணுத்துக்கு 
ரற்நப்தட்டுள்பது 

10% இரணுத்றணர் 
ைட்டுரண 
திைஷப 
ஆம்தித்துள்பணர் 
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ெலஷப்ன “B” னைரம் திற்ெற னைரம் ன்வடம்ஶத  

ெலஷப்னக்கு னன் 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ெலஷப்ன ஶஷனைள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

13 ைட்டுரணம் 80‟x20‟

ெறப்தரய்ைள் ிடுற 
திற்ெற னைரம்- 
ன்வடம்ஶத 

5.04 வரத் வரஷை 
இரணுத்துக்கு 
ரற்நப்தட்டுள்பது 

10% இரணுத்றணர் 
ைட்டுரண 
திைஷப 
ஆம்தித்துள்பணர் 

14 ைட்டுரணம் ெறப்தரய் 
உஷந பரை 
டிைரல் அஷப்ன 

திற்ெற னைரம்- 
ன்வடம்ஶத 

1.1 - - - 
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தரன்ைட ஷனஷை ைட்டுரண ஶஷனைள் (80’-0” X 35’-6” அறனை  வரகுற & 30’-0” X 14’-0” னெனகூட 
வரகுற)  

       ெலஷப்னக்கு னன்         ெலஷப்தின் ஶதரது 

 

 

 

 

 

ெலஷப்ன ஶஷனைள் 10’-8” X 4’-6” தரன்ைட ஷனஷை குபினஷந ஶஷனைள்   

        ெலஷப்னக்கு னன்                              ெலஷப்தின் ஶதரது 

 

 

 

 

 

 
7.1.4  2018 ஆம் ஆண்டின் றட்டங்ைள் 

அ. 500 ைணிஷ்ட ரச் ெறப்தரய்ைள் குழுக்ைஷப 
றறுவுல். 

ஆ.. ரச்ெறப்தரய்ைள் ண்ிக்ஷைஷ 40000 
இனறனந்து 60000 ஆை உர்த்துல். 

இ. அறைரரிைள், ரச்ெறப்தரய்ைள், ற்றும் 
இரணு, ெறில் உத்றஶரைத்ர்ைறக்கு 
ஶஷரண ைலழ் குநறப்திடப்தடும் 
உட்ைட்டஷப்ன ெறைஷப வெய்து வைரடுத்ல். 
1. னென்று ரடிக் ைட்டிடங்ைள் 2க் ைட்டுித்ல் 

(118’-0” x 34’-6”) 

2. 20,000 ைனன் ைறவு ஶெைரிப்ன குற  ற்றும் 
40,000 லீற்நர் ீர் ரங்ைறைள் “A” ற்றும் “B” 
னைரம்ைள், திற்ெற னைரம் – 
ன்வடம்ஶதில் 2க் ைட்டுித்ல் 

3. ைட்டுரணம் 80 x 20 ெறஶஷ்ட ஆஷ 
அங்ைலைரம் வதநர அறைரரி உஷந. 

4. ைட்டுரணம் 80 x 20 ெறஶஷ்ட ஆஷ  

அங்ைலைரம் வதநர அறைரரி ிடுற. 

5. ைட்டுரணம் 02 x னள் ஶபிைள் 
ஷனஷைம் – தரன்ைட ற்றும் திற்ெற 
னைரம்- ன்வடம்ஶத 

6. ைட்டுரணம் of 60 x 20 ைெ ைபஞ்ெற அஷந, 
திற்ெற னைரம்-   ன்வடம்ஶத. 

7. ெலஷப்ன அறைரரி ிடுற, ஷனஷைம் – 
தரன்ைட  

8. ெலஷப்ன ீச்ெல் குபம், திற்ெற னைரம்- 
ன்வடம்ஶத. 

9. ெலஷப்ன 5 ிடுறைள் திற்ெற னைரம்- 
ன்வடம்ஶத. 

10. ெலஷப்ன அறைரரி ிடுற, திற்ெற னைரம்- 
ன்வடம்ஶத  

ஈ. னற ைட்டஷப்தின் தடி னப்தஷடைபினறனந்து 
அறைரரிைஷப வற்நறடங்ைறக்கு 
இஷத்துக்வைரள்பல். 

உ. ரைர ஷனஷைம் 09 ற்றும் 38 
தஷடப்திரிவுைறக்கு உட்ைட்டஷப்ன ெறைள், 
ஆபித் ஶஷைஷப னர்த்றவெய்ல். 

ஊ. அறைரரிைள் ற்றும் ெறப்தரய்ைறக்கு 
வரறற்திற்ெறைஷப ங்குல். 

 

 

 



னன்ஶணற்ந அநறக்ஷை  2017 - தரதுைரப்ன அஷச்சு 145 

 
 

 
7.2.1 அநறனைம் 

Kg;gilfspy; ,Ue;J njhpT nra;ag;gl;l 
cj;jpNahfj;jh;fSf;F gjtp epiy 
cj;jpNahfj;jh; ,uz;lhk; juk; kw;Wk; 
mjw;F NkYs;s gjtpfSf;fhd 
flikfis ntw;wpfukhfr; nra;tjw;Fk; 
Njitahd mwpTWj;jy;fisg; ngw;Wf; 
nfhLg;gjw;Fk;> mth;fSf;F jdpg;gl;l 
kw;Wk; njhopy;hPjpahd xOf;f 
tpOkpaq;fspy; tpUj;jpia 
Vw;gLj;Jtjw;Fk;> kw;Wk; gjtp epiy 
epakdq;fspy; gaDs;sjhf 
flikahw;Wtjw;Fk; 2007k; Mz;L [dthp 
khjk; 22e; jpfjp ghJfhg;Gr; Nrit kw;Wk; 
fl;lis gjtp epiyf; fy;Y}hp 
Muk;gpf;fg;gl;lJ.  

 

 

 

 

 

Nehf;fk;  

mbg;gil Nehf;fq;fs; fPNo cs;sthW  

(m)  MAjg;gilfspy; cj;jpNahfj;jh;fspd; 
njhopw; flikfis nra;Ak; nghOJ 
chpa Nritfspy; nghUj;jkhd 
epakdk; kw;Wk; gjtp cah;TfSf;fhf 
mth;fis jahh;gLj;JtJk;> 
mth;fspd; njhopy; mwpit Nkk;gLj;jp 
G+uzkhd jpwik tha;e;j 
cj;jpNahj;jh;fshf 
jiyikj;Jtj;jpw;fhfj; 
jahh;gLj;JtJ.  

(M) rkhjhd kw;Wk; Aj;j hPjpahd ,uz;L 
re;jh;g;gq;fspYk; jq;fs; gilfspYk; 
xUKfg;gLj;jg;gl;l Nritg; 
gpd;dzpapy; gjtp epiy flg;ghLfis 
gaDs;sjhfr; nra;tjw;fhd mwpitg; 
ngw;Wf; nfhLj;J ,uhZt 
mjpfhhpfis jahh;gLj;jy;.  

 

 
7.2.2 epWtdj;jpd; epjp Kd;Ndw;wk; (2017 [dthp 01 Kjy; 2017 nrg;lk;gh; 31 tiu) 

kPnsO nryTfs (103-02-12-3-1503) 

,y tpguk; xJf;fPL 
(&. kp)   

nryT  
(&. kp)   

kpFjp xJf;fPL  
(&. kp)   

1. CjpaKk; nfhLg;gdTk;   45.00 30.00 15.00 

2. Vida kPnsO nryT  85.00 50.00 34.86 

nkhj;jk; 130.00 80.14 49.86 

KjyPl;Lr; nryT (103-02-12-3-2201) 

,y tpguk; xJf;fPL 
(&. kp) 

nryT 
(&. kp) 

kpFjp 
xJf;fPL 
(&. kp) 

1'. 
%yjd nrhj;ij ghuhkhpj;jYk; 
Nkk;gLj;jYk;   

 30.00 28.00  2.00 

2. 
%yjd nrhj;ij ifNaw;wy;  

,ae;jpuq;fSk;> cgfuzq;fSk;  
 20.00 20.00  0.00 

tPl;L jsghlq;fSk;> mYtyf 
cgfuzq;fSk;  

 10.00 10.00  0.00 

3. 
Vida %yjdr; nryT  

jq;Fkpl trjpfSf;fhf fl;blq;fs;  
 40.00 12.00  28.00 

E}y; epiyak; kw;Wk; ghPl;ir kj;jpa 
epiyak;  

 85.00   0.00  85.00 

nkhj;jk; 185.00 70.00 115.00 
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7.2.3 epWtdj;jpd;  Kd;Ndw;wk;  

7.2.3.1 gapw;rp re;ju;g;gq;fs;  

2009k; Mz;by; ,Ue;J ntspehl;L khzt cj;jpNahfj;jh;fs; ,e;jf; fy;Y}hpapy; fw;if newpia 
fw;Wf; nfhs;tNjhL 2016k; Mz;L tiu ,e;jf; fy;Y}hpapdhy; gl;lk; ngw;wth;fs; vz;zpf;if 
gpd;tUkhW.  

njhlh; 
,y 

fw;if newp ,uhZt 
gil 

flw; gil tpkhdg; 
gil 

ntspehl;L 
gil 

nkhj;jk; 

1 ,.gh.g.f gpv];rp 208 22 21 - 251 
vk;v];rp 56 4 1 - 61 

2 gh.Nr.gh.f gpv];rp 479 146 155 80 860 
vk;v];rp 200 95 128 55 478 

nkhj;jk; 1650 

7.2.3.1 ghlnewpfSk; trjpfSk; 

2017k; Mz;by; ghJfhg;Gr; Nrit kw;Wk; fl;lis 
gjtp epiyf; fy;Y}hpapdhy; fw;if newp 
,yf;fk;: 11 elhj;jg;gLk;. me;jf; fw;ifnewp 2017 
[dthp khjk; 03e; jpfjp Muk;gkhfp 2017 brk;gh; 
13e; jpfjp KbTngWk;. ,e;j fw;if newpf;fhf 
fPo;Fwpg;gplg;gl;lthW Kg;gilapy; khzt 
cj;jpNahfj;jh;fis gq;Nfw;fr; nra;ag;gl;Ls;sJ.  

MAjg;gil khzt cj;jpNahfj;jh;  -  65  

flw;gil khzt cj;jpNahfj;jh;  -  24 

tpkhdg;gil khzt cj;jpNahfj;jh  -  27 

ntspehl;L khzt cj;jpNahfj;jh; -  14 

nkhj;jk;     - 129 

(m) fy;Y}hpapd; E}yfj;jpd; trjpia 
Nkk;gLj;Jtjw;fhf> Gjpjhf E}yff; 
fl;blnkhd;iw fy;Y}hpapy; epWTtjw;F 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  

(M) fy;Y}hpapd; tpisahl;L trjpfis 
Nkk;gLj;Jtjw;fhf Nfhr; tpisahl;Lj; 
jpliy tpUj;jp nra;jy;.  

(,)  fy;Y}hpapy; mikf;fg;gl;Ls;s 
fl;blq;fspy; $iwfSf;F v];Ng];Nlh 
rPl; nghUj;jg;gl;Ls;sJ.  

(<) fy;Y}hp mikf;fg;gl;Ls;s epyj;ijr; 
Rw;wp ghJfhg;G fk;gp tisapyhd 
Ntypia eph;khzpj;jy;.  

(c) fy;Y}hpapy; ,Ue;J ntspNaWk; 
fopTfis mfw;Wtjw;fhf fopTfis 
Kfhikg;gLj;Jk; njhFjpnahd;wpid 
eph;khzpj;jy;  

(C) ntspehl;L gjtp epiyf; fy;Y}hpfspd; 
MNyhrfh;fis ghpkhw;wpf; nfhs;Sjy;; 
kw;Wk; fUj;juq;FfSf;fhf 
MNyhrfh;fis gq;Nfw;fr; nra;jy;.  

(v) fopTg; nghUl;fis 
Kfhikg;gLj;Jtjw;fhf jplkhd 
th;zq;fspyhd fopTg; nghUl;fis 
,Lfpd;w njhl;bfis KfhKf;Fs; 
itj;jy;.  

(V) cj;jpNahfj;jh; tpLjpapy; cs;s 
rpw;Wr;rhiyia mjpf trjpfNshL 
tpUj;jp nra;jy;.  

7.2.3.2 nray;gLj;jg;gl;l mgptpUj;jp Ntiyj;jpl;lk; / nraw;jpl;lk; (eilngWkhdhy;) epjp kw;Wk; 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;   

,y nraw;jpl;lk; Nehf;fk; epjp Kd;Ndw;wk; ngsjPf 
Kd;Ndw;wk; 

1 khzt 
cj;jpNahfj;jh;fSf;
F %d;W khb Gjpa 
fl;blk; epWTjy;   

fy;Y}hpapy; fw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;w khzt 
cj;jpNahfj;jh;fSf;F 
jq;Fkpl trjp mspj;jy;  

40.00 12.00 15% tPjksT 
Ntiyfs; 
Kbf;fg;gl;Ls;
sd.  

2 ehd;F khbfisf; 
nfhz;l 
E}yfnkhd;iw 
eph;khzpj;jy;  

fy;Y}hpapy; flik GhpAk; 
epue;ju Nritahsh;fSf;F 
kw;Wk; khzt 
cj;jpNahfj;jh;fSf;F E}yf 
trjpfisr; nra;J 
nfhLj;jy;.   

 
127.00 

--- Ntiyfis 
Muk;gpg;gjw;F 
jpl;lkplg;gl;L
s;sJ.  
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7.2.4 2018k; tUl vjph;ghh;g;Gfs;  

 %d;W tUl nraw;jpl;lq;fshf Gjpa %d;W khbf; fl;blk; ,uz;L kw;Wk; fl;blnkhd;iw 
eph;khzpg;gjw;F ke;jphp rigapd; mDkjp Nfhug;gl;Ls;sJ.  

 cs;sf tpisahl;L ikjhdnkhd;iw epu;khzpj;jy; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nfhr; tpisahl;Lj; jply 

eph;khzpf;fg;gl;Lf; nfhz;bUf;f khzt cj;jpNahfj;jh; jq;Fk; tpLjp 

v];ng];Nlh rPl; nghUj;jg;gl;l etPdkag;gLj;jg;gl;l 

fopTg; nghUl;fis Kfhikg;gLj;Jk; njhl;bfs; 

Kfhkpd; ghJfhg;G Ntyp 
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7.3.1 mwpKfk;  

Kg;gilfspdJk; nghyp]; jpizf;fsj;jpdJk; mq;fj;jpdu;fspd; gps;isfSf;F gpurpj;jp ngw;w 
ghlrhiyfisg; ngw;Wf; nfhLg;gJ njhlh;ghf vOe;Js;s f\;lq;fis fistjw;fhf caH 
juj;jpyhd fy;tpia toq;Ftjid Nehf;fhff; nfhz;L> 2007 [dtup 17 Mk; jpfjp nfhOk;G 
02> kyha; tPjpapy; nfhOk;G ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}up Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,e;jf; fy;Y}upapd; 
fy;tp rk;ge;jkhd rfy nghWg;Gf;fSk; gupghydKk; fy;tpj; jpizf;fsj;jpdhYk;> epu;thfk; 
kw;Wk; cl;fl;likg;G mgptpUj;jp rk;ge;jkhd nghWg;G ghJfhg;G mikr;rpdhYk; 
nghWg;Ngw;fg;gl;Ls;sJ.  

 NkYk;> ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}up fUj;jpl;lj;Jf;F mika ehl;bd; vy;yh gpuNjrq;fisAk; 
cl;gLj;Jk; tpjj;jpy; ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}up fl;likg;nghd;iw tpUj;jp nra;J> elhj;jpr; 
nry;tJ njhlu;ghf ngwg;gl;Ls;s mikr;ruit mq;fPfhuj;Jf;fika fy;Y}up Mfpad 
Muk;gpf;fg;gl;L elhj;jpr; nry;yg;gLfpd;wd. 

7.3.1.1 ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}up – nfhOk;G 

 2007 [dtup 17 Mk; jpfjp Muk;gpf;fg;gl;l nfhOk;G ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}upahdJ mur 
Njrpa ghlrhiyahf juKau;j;jg;gl;L fytd; ghlrhiyahf elhj;jg;gLtNjhL> jw;NghJ 
mq;F FkhU 2864 khzt> khztpfs; fy;tp fw;fpd;whu;fs;. NkYk;> ,f;fy;Y}upapd; khzt> 
khztpfspd; fy;tp eltbf;iffSf;F Nkyhf> Gwf;fy;tpr; nraw;ghLfs; kw;Wk; jpwd;fis 
mgptpUj;jp nra;tJ rk;ge;jkhf tpNrl ftdk; nrYj;jg;gl;L> fy;tp mikr;rpdJk;> ghJfhg;G 
mikr;rpdJk; topfhl;lyd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. 

 

 

 

 

 

ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}up – nfhOk;G 
 

7.3.1.2 FUdhfiy ghJfhg;G Nritfs; tpU jU tpJ gpar 

2009 [dtup 29 Mk; jpfjp Muk;gpf;fg;gl;l ,e;jg; ghlrhiy> tl - kj;jpa khfhz fy;tp 
mikr;rpd; fPo; fytd; ghlrhiyahf elhj;jg;gLtNjhL> jw;NghJ 9 Mk; juk; tiu 1023 
khzt> khztpfs; fy;tp fw;fpwhHfs;.  

 

 

 

 

 

 

FUdhfiy ghJfhg;G Nritfs; tpU jU tpJ gpar 
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7.3.1.3 epWtdq;fspd; epjp Kd;Ndw;wk ; 

nfhOk;G kw;Wk; FUdhfiy ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}upfSf;F 2017 Mk; Mz;Lf;fhd epjp 
gpd;tUkhW xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJld;> mJ njhlHghd 2017 Mf];l; 31 jpfjp tiuahd tpguk; 
gpd;tUkhW.  

KjyPl;L nrytpdk; 

,y tpguk; xJf;fPL 2017.08.31 tiuahd Kd;Ndw;wk; (kpy;. 
&gh)  

,yf;F rhjid 

01 epHkhzk; 115 kpy;. &gh 115 kpy;. &gh 88.57 kpy;. &gh 

#upa rf;jp kpd; 
fl;likg;nghd;iw epWTjy;  

30 kpy;. &gh -  - 

nkhj;jk; 145 kpy;. &gh 115 kpy;. &gh 88.57 kpy;. &gh 

 
7.3.3 epWtd Kd;Ndw;wk;  

7.3.3.1  epWtdj;jpd; rhjhuz nraw;ghLfspd; Kd;Ndw;wk; 

ghJfhg;G fy;Y}upfs; njhlHghf ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; eltbf;iffs; 
rk;ge;jkhd Kd;Ndw;wk;. 

nfhOk;G kw;Wk; FUdhfiy ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}upfspd; epu;thfk;> cl;fl;likg;G trjpfs;> 
mgptpUj;jp kw;Wk; gupghyd eltbf;iffs; vd;gd ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; epWtg;gl;Ls;s epu;thfg; 
gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. me;j eltbf;iffs; ghJfhg;G mikr;R> Kg;gilfs; kw;Wk; 
nghyp]; Mfpatw;wpd; JizAld; Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> fPo; tUk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gLk; mJ 
njhlHghd cl;fl;likg;G trjpfspd; mgptpUj;jpfs; rk;ge;jkhd ,izg;G eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  

7.3.3.2  2017 Mk; Mz;by; eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;s mgptpUj;jpr; nraw;ghLfs; / nraw; jpl;lq;fs; 
kw;Wk; mtw;wpd; epjp kw;Wk; ngsjPf Kd;Ndw;wq;fs;. 

nfhOk;G ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}upapd; tpLjpf; fl;ll epu;khzk; 

nfhOk;G ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}upf;F J}u ,lq;fspypUe;J tUk; khzt> khztpfs; $ba 
ghJfhg;Gk;> Rfhjhuk; kw;Wk; cau; juj;jpyhd etPd trjpfSld; $ba fy;tpr; nraw;ghLfs;> MSik 
tpUj;jp njhlu;ghd Gwr; nraw;ghLfis jilapd;wp Nkw;nfhs;tjw;Fj; Njitahd tpLjp trjpfisg; 
ngw;Wf; nfhLg;gij Fwpf;Nfhshff; nfhz;L> tpLjpf; fl;;llj;jpd; epu;khdj; jpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
mjw;fika 448.1 kpy;ypad; &gh nrytpy; (Ml;$yp ePq;fyhf) ehd;F khb fl;llnkhd;W 
eph;khdpg;gjw;fhf toq;fg;gl;Ls;s 14/1078/503/098 ,yf;f mikr;ruit mq;fPfhuj;Jf;fika 2015 - 
2017 kj;jpa fhy tuT – nryTj; jpl;lj;jpd; fPo; epjp xJf;fPL ngw;Wf; nfhLg;gjw;F 
jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkw;gb epjp xJf;fPl;bd;gb 2015 Mz;LfSf;F 16 kpy;ypad; &ghTk;> 2016 
Mz;Lf;F 140.95 kpy;ypad; &ghTk;> nrytplg;gl;L fl;llj;jpd; rl;ltikg;G G+h;j;jpahf;fg;gl;Ls;sJld;> 
2017 Mz;Lf;fhd epu;khdg; gzpfSf;fhf fpilf;fg; ngw;Ws;s 115 kpy;ypad; &gh ,jw;fhf 
xJf;fg;gl;Ls;sNjhL> 2017.08.31 jpfjpad;W mJ rk;ge;jkhd ngsjPf kw;Wk; epjpapay; Kd;Ndw;wk; fPo; 
tUkhW. 

njh.,y tpguk; xJf;fPL Rhjid 

ngsjPf epjpapay; 

xJf;fPL rhjid 

01 tpLjpj; njhFjp 
epu;khzk; 

,yq;if ,uhZtj;jpd; 6 
tJ nghwpapaw; Nrit 
gl;lhsk; 

60.5% 91.5     
kpy;. &gh 

75.09        

kpy;.&gh 
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tpLjpj; njhFjp epu;khzk; Kd;Ndw;wk 

nfhOk;G ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}up 

nfhOk;G ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}upapd; ghyu; gpupT kw;Wk; epu;thfg; gpupT fl;llq;fspd; mYkPdpa 
ad;dy;fs; nghWj;Jk; gzpfspd; vQ;rpa Ntiyfisg; G+u;j;jp nra;tjw;fhf 2017 mz;L 14.9 kpy;ypad; 
&gh xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJld;> mJ njhlu;ghf 2017.08.31 Mk; jpfjp tiuahd Kd;Ndw;wk; fPo; 
tUkhW.  

,y Tpguk; xg;ge;jf;fhuu; rhjid 

ngsjPf epjpapay; 

xJf;fPL rhjid 

01 mYkPdpa 
ad;dy;fs; 
nghUj;Jjy;  

yq;fh mYkpdPak; (jdp) 
t-l epWtdk;  

ghyH gpupTf; fl;llk; 
- 100% 

14.9 kpy;. 
&gh 

4.81 
kpy;. 
&gh epu;thf gpupTf; 

fl;llk;  - 85% 

  

 

 

 

 

 

FUdhfiy ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}up 

FUdhfiy ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}upf;F 215 kpy;ypad; &gh nrytpy; epu;khdpf;fg;gl;l tFg;giwf; 
fl;ll eph;khd vQ;rpa gzpfSk;> ghlrhiy Rw;W kjpy;> cl;ghijfs; kw;Wk; Gjpa ePu;j; jpl;lk; 
Mfpatw;wpd; vQ;rpa gzpfSk; G+u;j;jp nra;ag;gl;L> NkjF [dhjpgjp mth;fspd; jiyikapy; 2017 
khu;r; 29Mk; jpfjp khzth;fSf;F ifaspf;fg;gl;lJld;> mJ njhlHghd ngsjPf kw;Wk; epjpapay; 
Kd;Ndw;wk; fPo; tUkhW.    

,y tpguk; xg;ge;jf;fhuu; rhjid 

ngsjPf epjpapay; 

xJf;fPL rhjid 

01 tFg;giwf; fl;ll epu;khd 
vQ;rpa gzpfSk;> ghlrhiy 
Rw;W kjpy;> cl;ghijfs; 
kw;Wk; Gjpa ePh; jpl;lk; 
Mfpatw;wpd; vQ;rpa epu;khzg; 
gzpfs;  

,yq;if flw;gil 100% 8.6 kpy;. 
&gh 

8.67 kpy;. 
&gh 
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nfhOk;G ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}upf;F #upa rf;jp kpd fl;likg;nghd;iw epWTjy; 

nfhOk;G ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}upapd; khjhe;j kpd;rhug; gl;baiy ,ad;wsT Fiwg;gjw;fhf 
#oy; ,zf;f> ePz;l fhy nghUshjhu mD$yKila khw;W kpd;rf;jp fl;likg;nghd;iw 
epWTtjw;fhf toq;fg;gl;Ls;s 16/1993/703/080 ,yf;fKk; 2016 mf;NlhgH 19 Mk; jpfjpAila 
mikr;ruit mq;fPfhuj;Jf;fika 2017 Mk; Mz;Lf;fhd epjp xJf;fPL vjpu;ghu;f;fg;gl;lij mLj;J> 
me;j epjp 2017 Mk; Mz;L Nk khjk; ghJfhg;G mikr;Rf;F fpilf;fg; ngw;Ws;sJ. mjw;fpzq;f 
2017.08.31 Mk; jpfjp tiuahd ngsjPf kw;Wk; epjpapay; Kd;ndw;wk; fPo; tUkhW.  

,y tpguk; xg;ge;jf;fhuu; rhjid 

ngsjPf epjpapay; 

xJf;fPL rhjid 

01 nfhOk;G ghJfhg;G 
Nritfs; fy;Y}upf;F 
#upa rf;jp kpd 
fl;likg;nghd;iw 
epWTjy;  

nfhe;juhj;J 
epWtdnkhd;W njupT 
nra;tjw;Fupa Nfs;tpg; 
gj;jpuq;fis NfhWk; 
eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUfpd;wd 

Nfs;tpg; 
gj;jpuq;fis 
NfhWtjw;fhd 
epge;jidfs; 
jahupf;fg;gl;L 
tUfpd;wd 

30 kpy;. &gh - 

7.3.4 2018 Mk; Mz;Lf;Fupa mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs;  

2018 Mk; Mz;Lf;fhf nfhOk;G ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}up kw;Wk; FUdhfiy ghJfhg;G Nritfs; 
fy;Y}up vd;gtw;Wf;F fPo; fhzg;gLk; mgptpUj;jp jpl;lq;fSf;fhf xJf;fPLfs; vjpHghHf;fg;gLfpd;wd.  

,y.  nraw;jpl;lk;  2018 f;F Nfhug;gl;l xJf;fPL    
(kpy;. &gh) 

01 nfhOk;G ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}up vQ;rpa 
tpLjpf; fl;ll epu;khzg; gzpfs; 

199.65 

02 nfhOk;G ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}upapd; ePu;j; 
jlhfj;jpd; ghHitahsHfSf;fhd kz;lgj;jpd; 
$iuia epHkhzpj;jy;  

6.51 

03 nfhOk;G ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}upapd; 
tpLjpj; fl;llj;jpw;F mtrpakhd jsghlq;fspy; 
xU gFjpia nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; 
nfhOk;G ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}up khzt 

khztpfSf;fhd Nkir/ fjpiufs; nfhs;tdT 
nra;jy;  

20.0 

04 FUdhfiy ghJfhg;G Nritfs; tpU jU 
tpJgpartpw;F mbg;gil trjpfslq;fpa fl;blk; 
epu;khzpj;jy; (CP/17/1118/703/048 ,yf;fKk; 
2017.06.21 mikr;ruit mq;fPfhuk;)   

143.99 

05 FUehfiy ghJfhg;G Nritfs; fy;Y}up 
tpisahl;L ikjhdj;jpd; gf;fr; RtH kw;Wk; 
tbfhy; mikg;ig epu;khzpj;jy;  

5.0 

nkhj;jk; 375.15 
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7.4.1 அநறனைம் 
ின அறைர ெஷதரணது 1999 இன. 54 க் 
வைரண்ட ின அறைர ெஷதச் ெட்டத்றன் 
னெனம் ரதிக்ைப்தட்டது.  உள்ரட்டு ற்றும் 
வபிரட்டு  சூழ்ச்ெறைபில் ெறக்குண்ட வைரடி 
தங்ைரத்றல்  இனந்து து ரய் 
ரட்ஷடப் தரதுைரத்து, ரட்டிணதும் 
க்ைபிணதும் சுந்றம், வைௌம், 
இஷநரண்ஷ ற்றும் ஆட்னன ல்ஷன   
ஆைறணற்ஷநப்  தரதுைரக்கும்  உரி  
றர்ப்தரர்ப்னக்ைஷப னன்ஷரை வைரண்டு, 
ீீத்துடன் ம் இன்னுிர் ீத், 
ைரரற்ஶதரண, அங்ைணீனற்று 
அர்ப்திப்னடன் ஶதரரிட்ட  இரணு ீர்ைள் 
ரத்றன்நற அர்ைபது  திள்ஷபைள், 
ஷணி, வதற்ஶநரர் ஆைறஶரது றர்ைரன 
ரழ்வுக்கு றவூட்டுஷ ஶரக்ைரை 
வைரண்டு ின ஶெஷ அறைர ெஷத 
ரதிக்ைப்தட்டுள்பது. 

  வரஷனஶரக்கு 

“ின னும் றனரத்றஷண இத் 
ஶெத்றல் ன்நறனேடன் ஶதரற்றுல்” 

து திஶரக்கு 

இனங்ஷைின் எனஷப்தரட்ஷட ஶதிப் 
தரதுைரக்கும் வதரனட்டு ம் இன்னுிர் ீத், 
ைரரற்ஶதரண ற்றும் அங்ைலணீனற்ந 
இரணு ீர்ைள் ற்றும் அர்ைபது குடும்த 
உறுப்திணர்ைறக்கு உப ரீறரணதும், ெனெை    
ரீறரணதுரண ஸ்றத்ன்ஷஷத் 
ஶரற்றுிப்ததுடன், ஶெஷிறள்ப இரணு 
ீர்ைள் ற்றும் அர்ைபது குடும்தங்ைறக்கு 
உபரீறரண னத்துர்ச்ெறனைட்டும்  
வெற்தரடுைஷப னன்வணடுத்ல். 

து திப்வதரறுப்னக்ைள் (1999 இன. 54  ஆண 
ின ஶெர அறைரெஷதச் ெட்டத்றன் 
திைரம்) 

1. வெற்தரட்டு டடிக்ஷைின் ஶதரது, 
அங்ைணீனற்ந ஆனேப்தஷட ற்றும் 
வதரனறஸ் தஷட உறுப்திணர்ைபின் 
னன்ஶதல் ற்றும் அர்ைறக்குப் 
னணர்ரழ்பித்ல் வரடர்தரை 
ற்தரடுைஷபத் றட்டறடல். 

2. வெற்தரட்டு டடிக்ஷைின் ஶதரது, 
அங்ைணீனற்ந ஆனேப்தஷட ற்றும் 
வதரனறஸ் தஷட உறுப்திணர்ைறக்கும் 
ற்றும் வெற்தரட்டு டடிக்ஷைின் 
ஶதரது ஷடந் அல்னது 

ைரரற்ஶதரண ஆனேப் தஷடிணதும் 
வதரனறஸ் தஷடிணதும் உறுப்திணர்ைபின் 
ைலழ் ங்ைற ரழ்ஶரனக்கு டீு ங்ைல் 
ற்றும் அஷ வரடர்தரை உி னரில். 

3. வெற்தரட்டு டடிக்ஷைின் ஶதரது, 
அங்ைணீனற்ந ஆனேப்தஷட ற்றும் 
வதரனறஸ் தஷட உறுப்திணர்ைறக்கும் ற்றும் 
வெற்தரட்டு டடிக்ஷைின் ஶதரது 
ஷடந் அல்னது ைரரற்ஶதரண 
ஆனேப் தஷடிணதும் வதரனறஸ் தஷடிணதும் 
உறுப்திணர்ைபின் ைலழ் ங்ைற ரழ்ஶரனக்கு 
னத்து ெறைஷப ங்ைல் ற்றும் 
அஷ வரடர்தரை உி னரில். 

4. வெற்தரட்டு டடிக்ஷைின் ஶதரது, 
அங்ைணீனற்ந ஆனேப்தஷட ற்றும் 
வதரனறஸ் தஷட உறுப்திணர்ைறக்கும் ற்றும் 
வெற்தரட்டு டடிக்ஷைின் ஶதரது 
ஷடந் அல்னது ைரரற்ஶதரண 
ஆனேப் தஷடிணதும் வதரனறஸ் தஷடிணதும் 
உறுப்திணர்ைபின் ைலழ் ங்ைற ரழ்ஶரனக்கு 
னனஷப் தரிெறல் ற்றும் திந உிைஷபனேம் 
ல்ைற, ைல்ி வரடர்தரை ெறைஷப 
ங்ைல் ற்றும் அஷ வரடர்தரை உி 
னரில். 

5. வெற்தரட்டு டடிக்ஷைின் ஶதரது, 
அங்ைணீனற்ந ஆனேப்தஷட ற்றும் 
வதரனறஸ் தஷட உறுப்திணர்ைறக்கும் ற்றும் 
வெற்தரட்டு டடிக்ஷைின் ஶதரது 
ஷடந் அல்னது ைரரற்ஶதரண 
ஆனேப் தஷடிணதும் வதரனறஸ் தஷடிணதும் 
உறுப்திணர்ைபின் ைலழ் ங்ைற ரழ்ஶரனக்கு 
வெற்தரட்டு டடிக்ஷைின் ஶதரது 
ஷடந் அல்னது ைரரற்ஶதரண 
ஆனேப் தஷடிணதும் வதரனறஸ் தஷடிணதும் 
உறுப்திணர்ைபின் ைலழ் ங்ைற ரழ்ஶரனக்கு 
தனுறுற ரய்ந் ஶெனரத தரதுைரப்னடன் 
கூடி உிைஷப ங்குல். 

6. வெற்தரட்டு டடிக்ஷைின் ஶதரது, 
அங்ைணீனற்ந ஆனேப்தஷட ற்றும் 
வதரனறஸ் தஷட உறுப்திணர்ைறக்கு ஶெனரத 
உிைஷப ங்கும் வதரனட்டு வரறதட்த 
ற்றும்  ிெர அல்னது ர்த்ை 
னற்ெறரண்ஷ ரதிப்ன ற்றும் 

7. அறைர ெஷதின்  வரறற்கூறுைஷப 
றஷநஶற்றும் வதரனட்டு ஶதரற 
னன்தக்கும் அஷணத்துி 
டடிக்ஷைைஷபனேம்  வெற்தடுத்ல் 
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7.4.2 றறுணத்றன் றறெரர் ஶம்தரடு (2017.01.01 இனந்து 2017.08.31 ஷ) 

 

7.4.3   றறுைத்றன் ஶம்தரடு 

7.4.3.1   றறுைத்றன் வதரதுப் திைபின் ஶம்தரடு 

1.  வெற்தரட்டு டடிக்ஷைின் ஶதரது அங்ைணீனற்ந இரணு ரீ்ர்ைறக்கு னணர்ரழ்பித்ல்.   

வெற்தரடு னடரந் 
இனக்கு 

னடத்றற்ைரண 
எதுக்ைலடு 
(னொ.ற.) 

2017-08-31 
ஷரண 
அஷடவு 

2017-08-31 ஷ 
வெனிடப்தட்ட 
வரஷை (னொ.ற.) 

வெற்ஷை  ைரல்,  ெறறுீர்ப் ஷத ஆைறண 731 11.29 583 5.66 

துப்னநஶற்தரட்டு ெறைள் 100 5.0 14 0.67 

அங்ைணீனற்ந இரணு ீர்ைறைடைரண 
வெனர்வுைள் 

15 1.5 - 0.00 

அங்ைணீனற்ந இரணு ீர்ைள், அங்ைணீ றஷனஷைள்  ைரரை  னைங்வைரடுக்ை ஶரிடுைறன்ந 
அவெைபரிங்ைஷப ிர்க்கும் வதரனட்டு,  அர்ைறக்குத் ஶஷரண வெற்ஷை  ைரல், ெக்ை ரற்ைரனற, 
ஊன்றுஶைரல், ெறறுீர்ப் ஷத ஆைற உதைங்ைள் இந் ரட்டிறம், வபிரடுைபிறம் ெறக்ைறன்ந 
ணந்ர்ைபிணரல்  ன்வைரஷடரைவும், ின ஶெஷைள் அறைர ெஷதின் ற்தரடுைபிணரறம்  
ங்ைப்தடுைறன்நண. அத்துடன் தல்ஶறு உதரஷைறக்கு ஆபரண இரணு ீர்ைள் அன்நரடம் 
னைங்வைரடுக்கும் துப்னநஶற்தரட்டு திச்ெறஷணைஷபனேம், அவெௌைறரிங்ைஷபனேம்  ிர்த்துக் வைரள்றம் 
வதரனட்டு துப்னநஶற்தரட்டு ெறைஷப ஶம்தடுத்துற்கு இன் னெனம் ைறன்நது. றர்தரர்க்ைப்தடு 

வீடகைப்பு ைற்ரம் அதற்கு ஒ்ததுகழப்பு வழங்குதல்  

வெற்தரட்டு டடிக்ஷைின் ஶதரது, அங்ைணீனற்ந, ஷடந் அல்னது ைரரற்ஶதரண இரணு 
ீர்ைபின்  ைலழ் ங்ைற ரழ்ஶரது டீில்னரப் திச்ெறஷணனழுஷரை 2020 ஆண்டில் ீர்த்து ஷக்கும் 
வதரனட்டு ினசுறறன டீஷப்ன வெற்றட்டம் டீஷப்ன அதிினத்ற அறைரெஷதனேடன் இஷந்து 
வெற்தட்டு னைறன்நது. அற்ைஷ 2017 ஆண்டில் னழுஷரண 488 டீுைள் ற்றும் அஷரெற னர்த்ற 
வெய்ப்தட்ட 180 டீுைஷப அஷக்கும் திைள்  ஆம்திக்ைப்தட்டு, னழுஷரண டீு ஶைரரி ிண்ப்தித் 58 
ற்றும் அஷரெற டீு ஶைரரி ிண்ப்தித் 70 ஶதர் ஆைஸ்ட் ரம் 29, 30, ற்றும் 31 ஆந் றைறைபில் 
ஶர்னைப் தரீட்ஷெக்கு அஷக்ைப்தட்டணர்.  

ிதம் 2017 ஆண்டில் 
றனத்ப் தட்ட 
றப்தீடு (னொ.ற.) 

    ஶம்தரடு 

2017-08-31 
ஷ (னொ.ற.) 

% 

னெனணச் வெனவு 

 னெனணச் வெரத்துக்ைபின் வைரள்பல்  னொ.        72,217.16 
 வெற்றட்டங்ைள் வரடர்தரை         னொ.  267,350,694.19 

534.30 267.42 50.05 

ீண்டுனம்  வெனிணம் 127.07 63.87 50.26 
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வெற்தரடு னடரந் 
இனக்கு 

ஆண்டுக்ைரண 
எதுக்ைலடு 
(னொ.ற.) 

2017-08-31 
ஷரண 
அஷடவு 

2017-08-31 ஷ 
வெனவு (னொ.ற.) 

  
 
 
 
 
 
 

 
tPnlhd;W ifaspf;fg;gLk; 

NghJ 

உி 
அடிப்தஷடில் 
டீஷப்ன 

25 
 

1.0 
 

5 
 

0.48 
 

ைடன் 
அடிப்தஷடில் 
டீஷப்ன 

53 
 

13.2 
 

34 
 

5.46 
 

இடர் உி 150 3.75 12 0.49 

7.4.1  ml;ltiz: tPl;L cjtpfis ngw;Wf; nfhLj;jy 

3. னத்து ெறைஷப ங்குல் ற்றும் எத்துஷப்ன ங்குல். 

அங்ைணீனற்ந இரணு ீர்ைள்,  அர்ைபது குடும்தங்ைபின் வனங்ைற  உநிணர்ைஷப  உடல், உப 
ரீறரை றவூட்டும் வதரனட்டு  னத்து ெறைறச்ஷெைஷப டரத்துல், அெ அறுஷச் ெறைறச்ஷெைறக்கு 
ைடன் ங்குல், உவுவரஷை ங்குல் ற்றும் உப ரீறரை றவூட்டும் வதரனட்டு  தல்ஶறு 
வெனர்வுைள், றைழ்ச்ெறத்றட்டங்ைள்  இன் னெனம் டரத்ப்தடுைறன்நண.  

கசயற்பாடு வருடாந்த 

இலக்கு 

ஆண்டுக்ைாே 

ஒதுக்ைீடு 

(ரூ.ைி.) 

2017-08-31 

வகரயாே 

அகடவு 

2017-08-31 

வகர கசலவு 

(ரூ.ைி.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சுைரர 
ஶம்தரட்டு 
வெனர்வு 

10 0.8 7 0.36 

னத்து 
ெறஷைக் ைடன் 

10 1.0 0 0.00 

னத்து உி 1036 6.2 457 3.08 

உபில் 
வெனர்வுைள் 

8 0.49 5 0.21 

னத்து ெறைறச்ஷெ 10 0.55 5 0.38 

      7.4.2  ml;ltiz: ; kUj;Jt trjpfs; epkpj;jkhd nryT          itj;jpa Nrit  

4.  னனஷப் தரிெறல் ற்றும் ஷண ஷைினரண  உிைஷப ங்ைற அர்ைபது ைல்ிக்கும், உர் 
ைல்ிக்குரண ெந்ர்ப்தங்ைஷப  ங்குல்.  

ஆநரம் (6) ஆண்டில் இனந்து ை.வதர.. (ெர..)  ஷ ைல்ி ைற்கும் திள்ஷபைறக்கு, தல்ைஷனக்ைைம், ைல்ிக் 
ைல்றரிைள் ற்றும் ஷண உர் ைல்ிிஷண ஶற்வைரள்றம் றறுணங்ைறக்கு வரிவு வெய்ப்தடுைறன்ந 
இரணு ரீ்ர்ைபின்  திள்ஷபைறக்கு னனஷப்தரிெறல்ைஷப அனல்தடுத்ல், ந்ரம் (5) ஆண்டு 
னனஷப்தரிெறல் தரீட்ஷெில் ெறத்றஷடனேம் திள்ஷபைஷப  தரரட்டுல் ற்றும் ணிப்தட்ட ரீறரை 
வதரனபரர ெற குன்நற திள்ஷபைறக்கு ைல்ிெரர்  னனஷப்தரிெறல்  உவு வரஷைைஷப ரரந்ம் 
ங்குற்கு இன் னெனம் றர்தரர்க்ைப்தடுைறன்நது. 

 வெற்தரடு னடரந் 
இனக்கு 

ஆண்டுக்ைரண 
எதுக்ைலடு(னொ.ற.) 

2017-08-31 
ஷரண அஷடவு 

2017-08-31 ஷ 
வெனவு (னொ.ற.) 

ின தூன ஶெறப்ன னலீட்டு 
னனஷப்தரிெறல் 

3150 15.00 2408 9.83 

தஷ வைரடுப்தணவுைள் 
ை.வதர.. (ெர..), (உ..) னனஷப் தரிெறல் 
- தஷ வைரடுப்தணவுைள் 
தல்ைஷனக்ைைத்றல் ைல்ி ைற்கும் 
திள்ஷபைறக்ைரண உவுவரஷை 
- தஷ வைரடுப்தணவுைள் 
ரதி வைப்தைன னனஷப் தரிெறல் 965 6.87 725 3.17 
றநன்ினத்ற உி 70 4.50 39 2.35 
றநன்ினத்ற ைடன் 04 2 1 0.50 

7.4.3  ml;ltiz: Gyikg;guprpy;fs; kw;Wk; Vida cgfhuq;fs; 
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5. தனுறுற ரய்ந் ஶெனரத தரதுைரப்னடன் கூடி உிைஷப ங்குல். 

இரணு ீர்ைபின் வதரனபரர ரீறரண அவெௌைரி றஷனஷைஷப ஶதரக்கும் வதரனட்டு ரரந்ம்  
உவுவரஷை ங்குல் ற்றும் இரணு ீர்ைபின் வதற்ஶநரர்னக்கு ரரந்ம் ிஶெட உவு வரஷை 
ங்குல், வரறனரபர் தஷடிில் உள்ப இரணு ீர்ைபின்  உநிணர்ைறக்கு தனுறுற ரய்ந் 
திைபில் ஈடுதடுனைரை அரது ிஷபரட்டு, ைஷன ற்றும் தல்ஶறு றநன் ினத்றைள்  வரடர்தரை 
சுவரறல் ரய்ப்னக்ைபில்  ஈடுதடுத்துது இன் னெனம் ஶற்வைரள்பப்தடுைறன்நது. 

வெற்தரடு னடரந் 
இனக்கு 

ஆண்டுக்ைரண 
எதுக்ைலடு 
(னொ.ற.) 

2017-08-31 
ஷரண 
அஷடவு 

2017-08-31 ஷ 
வெனவு (னொ.ற.) 

  
 
 
 
 
 
 
 

Ra njhopy; 
Kaw;rpahsu;fis 

fz;fhdpf;Fk; re;ju;g;gnkhd;W 

சுவரறறக்ைரண 
உி 

50 2.50 26 1.30 

சுவரறறக்ைரண 
ைடன் 

47 7.92 17 2.64 

னற்ெறரண்
ஷ ஶம்தரடு 

82 

 

1.29 

 

6 

 

0.19 

 7.4.4 ml;ltiz: Ra njhopy; Kaw;rpahsu;fis fz;fhdpf;Fk; re;ju;g;gnkhd;W  

6. அறைரெஷதின் திப்வதரறுப்னக்ைஷப றஷநஶற்றுற்குத் ஶஷரண னன்தக்கும் அஷணத்து  
ிடங்ைஷபனேம் ஶற்வைரள்பல்.  

அற்ைஷ இரணு ீர்ைள் சுரீணரை  வெற்தடுற்ைரண அநறவு, னரிந்துர்வு, ற ன்தற்ஷந 
ங்ைற அர்ைபது ன்ணம்திக்ஷைஷக் ைட்டிவழுப்னது வரடர்தரை ைரனத்றற்ஶைற்ந திற்ெற 
வெனர்வுஷப எழுங்ைஷத்ல், ீீறக்ை இரணு ீர்ைபின் ரத்ஷ ெனெைத்றல் அதிரணத்துடனும், 
வைௌத்துடனும் றஷனறறுத்ற, னடரந்ம் ஶெற  ற்றும் ரைர ின ிரக்ைஷப வநறப்தடுத்ற 
டரத்ற்கு இன் னெனம்  றர்தரர்க்ைப்தடுைறன்நது.  

அற்ைஷ ற்ஶதரது அக்குஸ்ம ரைதந் திஶெத்றல் ன்வைரஷடரை ைறஷடக்ைப்வதற்ந டீஷப்ன, 
னறஶரர் இல்னம் ற்றும் ப றஷனம்  அஷக்ைப்தட்டு னதுடன்,  இரணு ீர்ைபின் 
வதற்ஶநரர்ைறக்கு னறஶரர் இல்னரை டீுைள் றுெலஷக்ைப்தடும் திைள் ற்ஶதரது னடிஷடனேம் 
னரிறள்பது. ஶறம், இக் ைரிில் சுற்நரடறக்கு உைந்  டீ்டுத் ஶரட்டம்  ிெரத் 
றஷக்ைபத்துடன் இஷந்து ஶற்வைரள்பப்தட்டு னைறன்நது. 

ஶறம், ஷனதிட்டி ின  ஞரதைரர்த் னங்ைரின் ஶதல் திைஷப ஶற்வைரள்பல், ீர், றன் 
தட்டில்ைள் வெறத்துது ற்றும் அன் ஶதல் திைள் வரடர்தரை ரரந்ம் னொதர 20,000.00 றற 
ங்ைப்தடுைறன்நது. 

வெற்தரடு னடரந் 
இனக்கு 

ஆண்டுக்ைரண 
எதுக்ைலடு (னொ.ற.) 

2017-08-31 ஷரண 
அஷடவு 

2017-08-31 ஷ 
வெனவு (னொ.ற.) 

ரதி தரதுைரப்ன 37,300 325.8 35,178 167.89 

ரதி ஶதல் 1416 32.5 1438 32.19 

ட்டத்றன் அறனர்ைஷப 
ிறப்னட்டல் 

24 2.20 09 
 

0.39 

ட்ட ெம்ஶபணம் 1 2.27 0 0 

ின சுந் (றும்) 1 4.60 0 0.81 

ைபிர் 
அஷப்னக்ைஷபைட்டிவழுப்னல் 

41 6.01  
20 

0.97 

ின றணம் 1 5.67 1 5.11 

ிஷபரட்டு ைைங்ைஷப 
உனரக்குல் 

1 1.70 1 0.17 

ின ைறர உட்ைட்டஷப்ன 
அதிினத்ற 

4 1.00 1 
 

0.20 

ிஶெட றநனுள்ப திள்ஷபைஷப 
தரரட்டல் 

1 0.20 1 0.20 
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7.4.4 2018  ஆண்டிற்ைரண றர்தரர்ப்னக்ைள் 

இரணு ீர்ைஷப றரணவரன 
ெனெைவரன்நரை   ைட்டிவழுப்னற்ைரண திைள் 
2017 ஆண்டில் வெற்தடுத்ப்தட்டு ந்துடன், 2015/2017 
ஆண்டுைபில் ஶற்வைரள்பப்தட்ட னற 
ரற்நங்ைஷப வரடர்ற்கு ின ஶெர 
அறைர ெஷத றர்தரர்க்ைறன்நது. றரரறக்ை  
ஶம்தட்டஶரர் ின ெனெைவரன்ஷநத் 
ஶரற்றுிக்கும் வதரனட்டு 2018 ஆண்டில்... 

I. ைரவதந் னறஶரர் இல்னம் ற்றும் 
பறஷனம் றநந்துஷக்ைப்தட்டஷ. 

II. டீஷப்ன அதிினத்ற அறைர ெஷத, 
னப்தஷட, வதரனறஸ் ற்றும் ெறில் 
தரதுைரப்னத் றஷக்ைபம் ன்தற்றுடன் 
இஷந்து ினசுறதுன டீஷப்ன 
வெற்றட்டத்றணரல் 488 னழுஷரை 
னப்தடுத்ப்தட்ட டீுைபதும், 425 
அஷரெற னப்தடுத்ப்தட்ட டீுைபதும் 
திைள் 2018 ஆண்டில் னடிவுறுத்துல். 

III. இரணுt ீர்ைபின் குடும்த அனகுைஷப  
றற னைரஷத்து வெற்தரட்டில் 

ஈடுதடுத்ற அர்ைறக்ஶனேரித்ரண றற 
றறுணவரன்ஷந ைட்டிவழுப்னற்ைரண 
ெனெை தரதுைரப்ன ஶஷனத்றட்டவரன்ஷந 
அநறனைப்தடுத்ல். 

IV. ிஶெடரை அங்ைணீனற்ந இரணு 
ீர்ைபின் ஶைரஶரக்ைற ஶம்தரடு, 
அங்ைணீ றஷனஷின் ைரரை 
அர்ைறக்கு வரற்நக்கூடி ஶரய்ைஷபக் 
ைண்டநறல், ைட்டுப்தடுத்ல், வரற்நக் 
கூடி ஶரய்ைபில் இனந்து தரதுைரத்ல், 
ஶரய்ரய்ப்தடும்  ஶதரது துரிைறில் 
ெறைறக்ஷெைஷப அபிப்தற்குத் குந் 
சூஷன உனரக்குல். 

V. இரணு ீர் ெனைத்ஷ 
க்ைள்ரக்ைல், அர்ைஷப 
னரணீட்டல் வெற்றட்டங்ைபில் 
ஈடுதடுத்ற ஶெற அதிினத்றச் 
வெற்தரட்டில் அர்ைபது 
தங்ைபிப்னக்ைஷபப் வதற்றுக் வைரள்பல்.  

VI. ின  குடும்தங்ைபின் திள்ஷபைபது 
ைல்ி டடிக்ஷைைஷபக் ைட்டிவழுப்னது 
வரடர்தரை றைழ்ச்ெறட்டவரன்ஷந 
வெற்தடுத்துல் ற்றும் உி ங்குல்.

                                             


