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கூட்டுத்ாதணத் ைல்ைள்  

அிைா சகதின் பதர் 

இனங்கை ிகனபததகு லு அிைா சகத  

 

சட்ட அந்ஸ்து   

2007 இன் 35 ஆம் இனக்ை இனங்கை ிகனபததகு லு அிைா சகத சட்டத்ிணால் ாதிக்ைப்தட்டது.  

 

2016 ஆம் ஆண்டிற்ைாண தொைாகத்து சகத உதப்திணர்ைள் தற்நி ிதம்  

ித ைீர்த்ி ிக்ட்ண கனர் இனங்கை ிபனததகு லு அிைா சகத 

ித ம்.ஜி.. குினக்ை உதப்திணர் ின்லு ற்தம் ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி அகச்சு 

ித தே.ன். ிந் குா உதப்திணர் ாைா சகதைள் ற்தம் உள்ளூாட்சி ன்நங்ைள் அகச்சு 

ிதி .நஜ. அநதட்ண உதப்திணர் கைத்பாில் ற்தம் ர்த்ை அகச்சு 

ித நை.தே. குதநை உதப்திணர் பததந்நாட்ட கைத்பாில்ைள் அகச்சு 

ித டீ.ி. தந்துனநசண உதப்திணர் ைத்பாில் அகச்சு 

ித டப்பித.ாீ.ச். தச்சி ிாண உதப்திணர் ைாலி அகச்சு 

பதாநிினாபர் ஆாிட்ண உதப்திணர் ீர்ப்தாசண ற்தம் ீர் தொைாகத்து அகச்சு 

ித .ம்.ஆர்.நஜ.நை. ஜசிங்ை உதப்திணர் நதாக்குத்து ற்தம் சிில் ிாண நசகைள் அகச்சு 

ித ஸ். ர்ன் உதப்திணர் ிி அகச்சு 

ிதி ஆர்.தி.ஆர். அசிங்ை உதப்திணர் ிஞ்ஞாண ற்தம் பாில்தட்த அகச்சு 

ித ி குாசிங்ை உதப்திணர் இனங்கைப் பதாதுப் தன்தாடுைள் ஆகக்குள 

ித டீ.டீ. ஆணந் ால் உதப்திணர் இனங்கை சக்ி தொைாகாபர்ைபின் சங்ைம்  

ிதி தர்ாணா அணிப் உதப்திணர் ிண உதப்திணர் 

ித ித .ம்.சி. பதநா உதப்திணர் ிண உதப்திணர் 

ித ஹிான் அஜித் ைதணாட்ண உதப்திணர் ிண உதப்திணர் 

ித ஜி. நைந்ி பதநா உதப்திணர் ிண உதப்திணர் 

 

2016 ஆம் ஆண்டிற்ைாண ைக்ைாய்வு ற்தம் தொைாகத்துக் குளின் உதப்திணர்ைள் தற்நி 

ிதம்  

ித ஸ். ர்ன் கனர் ிி அகச்சு 

ித ம்.ஜி.. குினக்ை உதப்திணர் ின்லு ற்தம் ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி அகச்சு 

ிதி தர்ாணா அணிப் உதப்திணர் ிண உதப்திணர் 

ித ல்.நை.. சந் ைக்ைாய்வு 

அத்ிட்சைர் 

ைக்ைாய்ாபர் அிதிின் ிகக்ைபம் 

ித ஸ்.நை. னிசூாி அாணிப்தாபர் ின்லு ற்தம் ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி அகச்சு 
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2016 ஆம் ஆண்டிற்ைாண திி தற்நி ிதம்  

எப்தேட்டபில் து அிைா சகத தைிபாத இபம் ிதணாகும். இங்கு பாத்ாை 104 

ஊிர்ைள் திாற்தைின்நணர். திி தற்நி ிதங்ைள் ைீழ்ைாணும் கதடத்ின் தோனம் 

சுட்டிக்ைாட்டப்தட்டுள்பண. 

 

 

 

  

 

 

திவு பசய்ப்தட்ட அலுனைம்  

ைட்டிடத்பாகுி 05, 01-து ாடி, BMICH, 

பதௌத்ாநனாக்ை ாத்க, பைாளம்தை 07. 

பாகனநதசி: 0112677445 

பாகனைல்: 0112682534 

ின்ணஞ்சல்: info@energy.gov.lk 

இகத்ப தொைாி: www.energy.gov.lk 
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எமது பதவியணி 

சிரேஷ்ட 
முகாமைத்துவம்  
நடுத்தே 
முகாமைத்துவம்  
துமை 
முகாமைத்துவம்  
ஆேம்ப ைட்ட ஊழியர்  
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கனாின் பசய்ி 

இனங்கை ிகனபததகு லு அிைா சகதின் கனர் ன்ந 

ாீிில் 2016 ஆம் ஆண்டின் பசற்தாடுைபிணது பசனாற்தகை 

ீபாய்வுக்கு இந்ச் பசய்ிக ிடுப்தில் ான் 

ைிழ்ச்சிகடைின்நநன்.  

 

சக்ி ன்தது ாட்டின் அதிிதத்ிற்குத் நகாண அடிப்தகட 

தைர்வுப் பதாதட்ைபில் என்நாகும். இனங்கைின் நசி சக்ிக் 

பைாள்கைத்ம் ிநதொகநத்ிட்டங்ைளும் நசி ற்தம் ணிாள் 

உள்ளுர்வுைபிலிதந்து சக்ிின் தாதுைாப்தில் எத லிகாண 

அளத்த்கக் பைாண்டுள்பண. ல்னா நங்ைபிலும் சைன 

திகஜைளுக்கும் சுக்ைக்கூடி பசனில் ம்தத்குந், தூய்காண 

சக்ி ைிகடக்ைப்பததம் எத ிகன உதாகும் ண இந்க் பைாள்கை ஆம் ிர்வுகூதைின்நது.  

 

இனங்கை ிகனபததகு லு அிைா சகத (இ.ி..அ.ச.) ாட்டில் சைன கைாண 

ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி பங்ைபின் ிகனபததகு தாகணகத்ம் ற்தம் அிைாித் ளல் 

டடிக்கைைகபத்ம் ஊக்குிக்ைின்ந தொக்ைிாண அச ிதணாகும். ற்பதாளது இனங்கைின் 

சக்ித் துகந குநிப்தாை சுக்ைக்கூடி ிகனைபில் தொள ாட்டிற்கும் பாடர்ச்சிாை ின்சாத்க 

ங்குல் ற்தம் அணல் சக்ி உற்தத்ிற்ைாை இநக்குி பசய்ப்தடும் ைணி ண்பய்ைபில் 

ைடுகாை ங்ைிிதக்ைின்ந பதாதபாாத்ில் ைடும் தாைாண ாக்ைங்ைள் ன்தண பாடர்தில் தன 

சால்ைகப ிர்நாக்ைி தைின்நது. இந்ிகனகக் ைட்டுப்தடுத்தும் பதாதட்டு, அசாங்ைம் தின்தம் 

ிநதொகநத்ிட்டங்ைகப குத்கத்துள்பது:  

 

- இநக்குி பசய்ப்தடும் ைணி ண்பய்க்கு எத திிதௌட்டுப் பதாதபாை 2020 ஆம் ஆண்டபில் 

ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி பங்ைகபப் தன்தடுத்ி 20% வீ க்நிட் ின்சாத்க உற்தத்ி பசய்ல்.    

- சக்ிப் தாதுைாப்தை டடிக்கைைகப கடதொகநப்தடுத்ி 2020 ஆம் ஆண்டபில் பாத் சக்ி 

தைர்க 10% வீத்ால் குகநத்ல்.  

 

ற்பதாளது பாத் ின்சா உற்தத்ிில் நனிைாை 10% தைி ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி (தை.ீ.ச.) 

ன்ந ட்டுப்தாட்கட ிஞ்சிச்பசல்ன தொடிந்துள்பது. இது  2020 ஆம் ஆண்டபில் தை.ீ.ச. சக்ிகப் 

தன்தடுத்ி 20% வீ ின்சாத்க உற்தத்ி பசய்த்ம் இனக்கை உர்த்தும் தத்ில் ிதப்ிைாண 

எத ிதப்தைதொகணக சுட்டிக்ைாட்டுைின்நது.   

 

 

சக்ி ிகணத்ிநன் ாய்ந் நசகைள் துகநக லுப்தடுத்துல் ற்தம் எளங்குதத்துகை கனதௌட்டு 

டடிக்கைைள் ஆைிற்நில் ைணத்க பசலுத்ி, சக்ிப் தாதுைாப்தைப் திாிில், சக்ிப் தாதுைாப்தை 

ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைள் பசற்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 2016 ஆம் ஆண்டு பசற்தடுத்ப்தட்ட 

ிைழ்ச்சித்ிட்டத்ின் ைீழ், 38 ஜி.பா.. ின்சாத்கத்ம், 14 ில்லின் லீட்டர் உகன ண்பய்கத்ம் 

ற்தம் 27.2 ில்லின் ைி.ைி ாி ிநகுைகபத்ம் நசிக்ை தொடிந்து.   

 

ைீந குநிப்திடப்தட்டுள்பாத குநித் ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைள் 4 தொக்ைி திாிவுைபில் பசற்தடுத்ப்தட்டு 

தைின்நண. 
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i. ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி அதிிதத்ி  - நசி ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ிப் தாதுைாப்தை 

இனக்குைகப உச்பசய்ில் நடிாை சம்தந்ப்தடுது இன் குநிக்நைாபாகும் . 

ii. சக்ிப் தாதுைாப்தை ற்தம் தொைாகத்தும் -  நசி ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ிப் தாதுைாப்தை 

இனக்குைகப உச்பசய்ில் நடிாை சம்தந்ப்தடுது இன் குநிக்நைாபாகும். 

iii. அநிவு தொைாகத்தும் - சக்ி உள்ளுர்வுகட க்ைள் சதோைத்க உதாக்குக 

நாக்ைி சக்ி சார்ந் ைல்ி ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைகப பசற்தடுத்துது இன் 

குநிக்நைாபாகும். 

iv. ிநதொகநத்ிட்டம் - பைாள்கை ாீிாண கனதௌட்டு டடிக்கைைள், ஆ.அ. சார்ந் 

கனதௌட்டு டடிக்கைைள் ன்தற்கந அதிிதத்ி பசய்து பாில்தட்தம் சார்ந் 

நதச்சுார்த்கக்கு ற்தாடுபசய்ல் ற்தம் ாட்டில் ீண்டைான ிகனாண சக்ித் 

ாதிப்தைக்கு ஆபித்ல் ன்தண இன் குநிக்நைாபாகும்.  

 

சக்ிப் தாகணக சாிாை தொைாக பசய்தெடாை சக்ிக தாதுைாக்கும் டடிக்கைக 

பசய்நதடுத்தும் பதாதட்டு க்கு வீண பாில்தட்தம், சட்டாக்ை அணுகுதொகநைள், ஆாய்ச்சி ற்தம் 

அதிிதத்ி, அநிவு ற்தம் ிிப்தைர்வு ன்தண அசிாகும். அந நதான்த, சக்ிப் தாகணகப் 

பதாதத் கில், ாட்டின் சக்ிக்ைாண ிர்ைானத் நககப் தர்த்ி பசய்த்ம் கைில் சுநசி 

ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி பங்ைகப அதகூனாண தொகநில் தன்தடுத்தும் பதாதட்டு ாம் வீண 

தைி அணுகுதொகநைகபப் தின்தற்நவும் நண்டும்.   

 

ாட்டின் ிகனபததகு சக்ி பாடர்தாண தந் அதொனாக்ைத்ிற்ைாை ிிக்ைப்தட்டுள்ப நகாண 

நகனச்சட்டைக் ைண்நாட்டத்ில் பசற்தடுத்ப்தட்ட ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைபின் தொன்நணற்நத்க 

ண்ிப் தார்க்கும் நதாது ம்ால் ைிழ்ச்சிகட தொடித்ம். இது ிர்ைானத்ில் ிகனபததகு சக்ிின் 

பர்ச்சிகடந்துள்ப எத ைட்டத்ிற்குாி உைந் எத அடித்பாைவும் ிபங்ைனாம். கூநப்தட்ட 

தின்ணிில் தார்க்கும் நதாது, ன்கு எததொைப்தட்ட லிகாண எத ித்ில் ாட்டில் ிகனபததகு 

சக்ி ண்க்ைதக அதொனாக்குில் தொற்நிலும்   தொக்ைித்தும் பததது ாபணில் தைாிந்துர்வுடன் 

பசற்தாடுைகப லுப்தடுத்துாகும்.  

 

ாட்டில் ிகனபததகு சக்ித் ிட்டங்ைகப தொன்பணடுப்தில் எத்துகப்கத ல்ைிகக்கு ின்லு 

ற்தம் ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி அகச்சதக்கும், கண அக்ைகநத்கட சைன ப்தைைளுக்கும் ணது 

ணார்ந் ன்நிக இத்தணத்ில் பாிித்துக்பைாள்ில் ைிழ்ச்சிகடைின்நநன்.   

 

 

 

ைீர்த்ி ிக்ட்ண 

கனர் 

 

 



6 
 
 

திப்தாபர் ாைத்ின் பசய்ி 

இனங்கை ிகனபததகு லு அிைா சகதாணது (இ.ி..அ.ச.) 

சக்ி ிகனபததகு ன்கக நாக்ைி ாட்டிற்கு ிசகத்து 

அகண அன் தால் ைச்பசய்த்ம் தொக்ைி நசி ிதணாை 

ிபங்குைின்நது. இ.ி..அ.ச. 2007 ஆம் ஆண்டில் ாதிக்ைப்தட்டது. 

அன் ாதிப்தாணது ாட்டின் சக்ிப் தத்ில் தொக்ைிாண எத 

ிதப்தைதொகணாை அகந்து. உனைனாி ைணம் சக்ிின் 

ிாாண தாகணில் தடிப்தடிாை எததொைப்தட்டு தகப் 

தைாிந்துபைாள்ன் தோனம், ிகனபததகு சக்ி 

தொன்பணடுப்தைத்ிட்டங்ைளுக்கு இங்ை தொள ாட்டிணதும் 

தொன்நணற்நத்க தார்க்கும் நதாது ம்ால் ைிழ்ச்சி அகட தொடித்ம். இது க அதொல்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

தொன்பணடுப்தைத் ிட்டங்ைள் ிர்ைானத்ில், குநித் ிடத்ில் இனங்கை தொன்க ைிக்கும் எத ாடா 

ாநக்கூடி எத சூகன உதாக்கும் ன்தில் ில்கன.  

ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி அதிிதத்ி ற்தம் சக்ி தொைாகத்தும் ஆைி இண்டு பததம் தொக்ைி 

திாிவுைபின் ைீளம் அந நம் சம்தந்ப்தட்ட ைானப்தகுிில் அகடந் சாகணைபிலும், அநிிலும், 

ற்தம் ிநதொகநத்ிட்டப் திாிவுைபிலும் பசற்தடுத்ப்தட்ட ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைகபக் பைாண்டு, 2016 

ஆம் ஆண்டு இ.ி..அ.ச. சகதில் சிநந் எத தொன்நணற்நத்க ற்தடுத்ித்ள்பது ன்தகப் தார்க்கும் 

நதாது ம்ால் ைிழ்ச்சிகட தொடித்ம். ாடு ற்பைணந தைி ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி பங்ைகப 

தன்தடுத்ி ின்சா உற்தத்ிில் 10% வீம் ன்ந இனக்கை ாண்டித்ள்பது. 2016 ஆம் ஆண்டு 

இதிபில் பாத் ின்சக்ி உற்தத்ிக் பைாள்ிநன் தம் 518 ப.பா. அபக அகடக்கூடி 

கைில் இந் ஆண்டு ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி பங்ைபிலிதந்து 53 ப.பா. ின்சக்ி உற்தத்ிக் 

பைாள்ிநன் நசர்க்ைப்தட்டது.   அந நதான்த, எளங்குதத்துகை ற்தம் சி சார்ந் கனதௌடுைள் 

நதான்ந ிைபில் பசற்தடுத்ப்தட்ட சக்ி ிகணத்ிநன் நம்தாட்டு ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைபிதெடாைவும் 

அந நம் கைத்பாில், ர்த்ை, ற்தம் ிிச்சட்ட சகதைள் ற்தம் வீட்டுத் துகந ன்தற்நிலும் 

பசற்தடுத்ப்தட்ட அவ்ாநாண  ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைபிதெடாவும்  ின்சாம், ாிபதாதள் ண்பய் 

ற்தம் ிநகுைள் ன்தற்நின் தைர்க அிைபில் குகநக்கும் குநிக்நைாகப அகட தொடிந்து. இக 

ி, குநிப்தாை பைாள்கை, ிநதொகநத்ிட்டம், ஆாய்ச்சி ற்தம் அதிிதத்ி, ற்தம் ிிப்தைர்க 

ற்தடுத்துல் ஆைி ிடங்ைபில் ிர்ைான எததொைப்தாட்டுடன் பசற்தடுத்ப்தட்ட 

ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைள் ிர்ைானத்ில் குதங்ைான ற்தம் ீண்டைான அடிப்தகடைபில் நாக்பைல்கனத்ம் 
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ற்தம் ைதப்பதாதளும் அடங்ைி திாிவுைகப நம்தடுத்தும் பதாதட்டு உைந் எத சூலுக்கு 

ிகுத்ண.  

ாட்டில் ிகனபததகு சக்ி அதிிதத்ி ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைகப அதொனாக்குில் என்நிகந்து 

பசற்தட்ட சைன அக்ைகநத்கட ப்தைைளுக்கும் ணது ன்நிகத்ம் தாாட்டுக்ைகபத்ம் பாிிித்துக் 

பைாள்ைின்நநன். ாடு சக்ி ிகனபததகுன்கக நாக்ைி எத  தத்ில் ீண்டைானம் திக்ை 

நண்டிிதப்தால், அகணத்து அக்ைகநத்கட ப்தைைபிடிதந்தும் ைிகடக்கும் உி எத்ாகசைள் 

து ிர்ைான பற்நிின் அடிப்தகடத் நகாகும். சக்ி ிகனபததகுன்கக நாக்ைி 

ாட்கட ைச்பசய்ற்ைாண ிர்ைான ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைபில் உி எத்ாகசைகப ல்குாத 

அகணத்துத் ப்தைைபிடதொம் திாய் நைட்டுக் பைாள்ைின்நநன்.  

 

 

ம்.ம்.ஆர். தத்சிநி 

திப்தாபர் ாைம்  
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து பசற்தி 

அைழ்வு, ஆாய்ச்சி, சிைள் ிிநாைம், ஆய்வுைள் ற்தம் அதிிதத்ி 

ற்தம் அந நதான்த அநிவு தொைாகத்தும் ன்தற்நிதெடாை உள்ாட்டு 

சக்ி தோனங்ைகப அதிிதத்ி  பசய்ற்கும் ற்தம் சக்ி பங்ைகப 

நசிப்தற்கும் நற்பைாள்பப்தடும் நசி தொற்சிக்கு ிைாட்டுதும், 

அதெடாை இற்கைபங்ைள், ணி பங்ைள் ற்தம் பதாதபாா 

பங்ைள் ன்தற்கநப் தாதுைாத்து இனங்கைின் ின்சக்ிப் தாதுைாப்கத 

உதிபசய்ற்கு ிசகத்ல் து பசற்திாகும். 

து தூநாக்கு  

ின்சக்ி தாதுைாப்தைகட ஏர் இனங்கை ன்தது து 

தூநாக்ைாகும்.  
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இனங்கை ிகன பததகு லு அிைா சகதின் பசனாற்தகை அநிக்கை 

இனங்கைின் நசி சக்ிக் பைாள்கைத்ம் ற்தம் ிநதொகநத் ிட்டங்ைளும் நசி ற்தம் ணிப்தட்ட 

ஆைி இண்டு ைண்நாட்டங்ைபிலிதந்தும் தம் தைின்ந சக்ிப் தாதுைாப்தில் ைடுகாை 

லித்தத்ி ிற்ைின்நண. குநித் இந்க் பைாள்கை ல்னா நங்ைபிலும் ல்னா திகஜைளுக்கும் ம்தத் 

குந், சுக்ைக் கூடி ிகனில் தூ சக்ிக ைிகடக்ைச் பசய்ற்கு ிர்தார்க்ைின்நது.  

இனங்கை ிகன பததகு லு அிைா சகத (இ.ி..அ.ச.) ாட்டில் சைன கைாண ீபப் 

தைதுப்திக்ைத்கு சக்ிைபின் அிைாித் தைர்வு ற்தம் ிகன பததகு தாகண ன்தற்கந 

ஊக்குிக்ைின்ந ிை தொக்ைிாண திாண அச ிதணாகும். இனங்கைின் சக்ித் துகந சுக்ைக் 

கூடி ிகனைபில் தொள ாட்டிற்கும் இகடநா ின்சா ிிநாைத்க ங்குது பாடர்தில் 

குநிப்தாை ற்பதாளது தன சால்ைகப ிர்நாக்ைி தைின்நது. அணல் ின்தற்தத்ிற்ைாை இநக்குி 

பசய்ப் தடும் ைணி ண்பய்ைபில் அிைம் ாடு ங்ைிிதக்ைின்ந ைாத்ால் அது 

பதாதபாாத்ில் தன தாைாண ாக்ைங்ைகப ற்தடுத்துைின்நது. இந் ிகனககத் ிர்த்துக் 

பைாள்ளும் ிித்ம் அசாங்ைம் தின்தம் ிநதொகநத் ிட்டங்ைகப குத்கத்துள்பது.  

- இநக்குி பசய்ப்தடும் ைணி ண்பய்ைளுக்கு எத திிதௌடாை 2020 ஆம் ஆண்டபில் தைி 

ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி தோனங்ைகபப் தன்தடுத்ி 20% வீ க்நிட் ின்சாத்க உற்தத்ி 

பசய்ல்.  

- சக்ிப் தாதுைாப்தை சார்ந் டடிக்கைைகப பசற்தடுத்துன் ஊடாை 2020 ஆம் ஆண்டபில் 

பாத் சக்ி தைர்ில் 10% வீம் க குகநத்ல்.  

பாத் ின்சா உற்தத்ிில் 10% தைி ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி (தை.ீ.தை.ச.) ன்ந ககநக 

ற்பதாளது ாண்ட தொடிந்துள்பது. இந் ிகனக 2020 ஆம் ஆண்டபில் தை.ீ.தை.ச. சக்ிகப் 

தன்தடுத்ி 20% ின்சா உற்தத்ி இனக்கை அகடத்ம் தத்ில் ிதப்ிைாண எத ிதப்தை 

தொகணக சுட்டிக் ைாட்டுைின்நது.  

சக்ிப் தாதுைாப்தை சார்ந் திாிில், சக்ி ிகணத் ிநன் சார்ந் நசகைள் துகநக லுப்தடுத்துல் 

ற்தம் எளங்குதத்துகை சார்ந் கனதௌட்டு டடிக்கைைள் ன்தற்நில் தொக்ைி ைணம் பசலுத்ி 

ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் பசற்தடுத்ப் தட்டுள்பண. 2016 ஆம் ஆண்டு ைானப் தகுிில் பசற்தடுத்ப்தட்ட 

ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைபின் ைீழ், 38 ஜி.பா.. ின் சக்ிகத்ம், 14 ில்லின் லீற்நர் அபாண உகன 

ண்பய்ைகபத்ம், 27.2 ில்லின் ைிநனா ைிாம் அபாண ாி ிநகுைகபத்ம் நசிக்ை தொடிந்து.     

ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள், ைீந குநிப்திடப்தட்டுள்பாத 4 ைதப் பதாதள் திாிவுைபில் பசற்தடுத்ப்தட்டு 

தைின்நண.  

 ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி அதிிதத்ி – நசி ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி இனக்குைகப 

அகடில் நடிாை சம்தந்ப்தடுது இன் குநிக்நைாபாகும்.  

(ிநட ைதப் பதாதள்: REACT - ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி டடிக்கைைள்) 

 சக்ிப் தாதுைாப்தை ற்தம் சக்ி தொைாகத்தும் - நசி ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி இனக்குைகப 

அகடில் நடிாை சம்தந்ப்தடுது இன் குநிக்நைாபாகும்.  
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(ிநட ைதப் பதாதள்: EnMaP - சக்ி தொைாகத்துத் ிட்டம்) 

 அநிவு சார் தொைாகத்தும் – சக்ிக ித்து உக் கூடி எத சதோைத்க நாக்ைி சக்ி 

பாடர்தாண ைல்ி சார் ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைகப கடதொகநப்தடுத்துது இன் குநிக்நைாபாகும்.  

(ிநட ைதப் பதாதள்: SEEK - சக்ி சார்ந் அநிின் ஊடாண ிகனபதத கு சக்ி) 

 ிநதொகநத் ிட்டம் - ாட்டில் ீண்ட ைான ிகனபதத கு சக்ிக ாதிப்தற்கு உவும் 

பதாதட்டு பைாள்கை சார்ந் கனதௌட்டு டடிக்கைைகப குத்கத்ல், அந நம்  

ஆாய்ச்சி ற்தம் அதிிதத்ி (ஆ.அ.), கனதௌடுைள், பாில் தட்தம் சார்ந் நதச்சுார்த்க 

தொலிற்கந நற்பைாள்பல்.    

(ிநட ைதப் பதாதள்: SAFE - ிர்ைான சக்ிற்ைாண ிகனபதத கு திநசம்) 
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2016 ஆம் ஆண்டில் பசற்தடுத்ப்தட்ட ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் பாடர்தாண ிதங்ைள் தின்தம் 

திாிிவுைபில் சுட்டிக் ைாட்டப்தட்டுள்பண.  

பசனாற்தகை - 2016 

இனக்ைம்  பசற்தாடு தற்நி ிதங்ைள் (அகடந் பததம் சாகணைள்) 

 
ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி அதிிதத்ி  (REACT) 

1 பங்ைள் எதுக்ைீடு ற்தம் அதிிதத்ி சார்ந் பசற்தாடுைள்  

 

இ.ி..அ.ச. சுநசி ீ.தை. சக்ி பங்ைகப ர்த்ை அபினாண ைதத் ிட்டங்ைபில் 

அதிிதத்ி பசய்கத் துாிப்தடுத்தும் பதாதட்டு என்-க்நிட் ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு 

சக்ிக் ைதத் ிட்டங்ைளுக்கு ற்ைாலிை அங்ைீைாங்ைகபத்ம் (.அ.) ற்தம் ின் சக்ி 

அதிப் தத்ிங்ைகபத்ம் (ி.ச.அ.த.) ங்குைின்நது. 2016 ஆம் ஆண்டு இதி க 

பசற்தடுத்ப்தட்ட ைதத் ிட்டங்ைள் தற்நி சுதக்ைாண எத ிதம் ைீழ்ைாணும் 

அட்டகில் ப்தட்டுள்பது.   

ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி தோனம்  

ைதத் 

ிட்டங்ைபின் 

ண்ிக்கை  

ிகனாண சக்ிக் 

பைாள்பபவுைள்  

ீர் லு  170 340 ப.பா. 

ைாற்ததோன சக்ி  15 128.45 ப.பா.  

உிணுத் ிிவு சக்ி  9 28.6 ப.பா.  

சூாி சக்ி  5 21.36 ப.பா.  

 

2016 ஆம் ஆண்டில் ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி பத்கப் தன்தடுத்ி உற்தத்ி 

பசய்ப்தட்ட பாத் ின்சாம் 1,169 ஜி.பா.. ஆகும்.  

2 தொன்நணற்நம் தற்நி ைண்ைாிப்தை  

சக்ி உற்தத்ித் ப்தைைளுக்கு ந் ிாண ாதொம் இன்நி அற்நின் ைதத் 

ிட்டங்ைகப பாடர்ந்தும் தொன்பணடுத்துச் பசல்லும் கைில் அற்தக்கு உவுது 

இந் ிைழ்ச்சித் ிட்டத்ின் தொக்ைி குநிக்நைாபாகும்.   

  PA ற்தம் EP ஆைிண ங்ைி சைன ைதத் ிட்டங்ைபிணதும் தொன்நணற்ந 

ிடங்ைள் ைனானாண்டு ாீிாை ைண்ைாிக்ைப்தடுைின்நண. குநித் ைதத் 

ிட்டங்ைகப உத்ிநாைதர்ாைத் ிநந்து கத்லுடன் சம்தந்ப்தட்ட 

அத்கை ப்தைைள் ிர்நாக்கும் திச்சிகணைகபத் ீர்ப்தற்கு உவுல்.  

அது ி, க்நிட் ின்சா தொகநகத்டன் இகந் ைதத் ிட்டங்ைபின் 

பசனாற்தகை அம்சங்ைள் இந் ிைழ்ச்சித் ிட்டங்பின் ைீழ் தாிசீனகணக்கு 

உட்தடுத்ப்தடுைின்நண.  

3 பாில் தட்த அதிிதத்ி ற்தம் ஆாய்ச்சி 

 

இ.ி..அ.ச. இனங்கைில் ைாப்தடும் ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி பங்ைகப 

கதடாக்குன் சாத்ித்ில் ைணம் பசலுத்ி, பாில் தட்த அதிிதத்ி ற்தம் 
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ஆாய்ச்சி சார் பசற்தாடுைகப நற்பைாள்ைின்நது. ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி (அணல் 

சக்ி ற்தம் ின் சக்ி) பாடர்தாண எத ிைாட்டகன குத்கக்கும் பதாதட்டு 

உள்பீடுைகப ங்ைி உவும் நாக்ைில் சூாி சக்ி, ைாற்ததோன சக்ி, சிநி ீர் லு, 

உிணுத் ிிவுச் சக்ி, ற்தம் ைடல் அகன சக்ி, ிசாக் ைிவுைள், ாாைத் 

ிண்க் ைிவுைள் ன்தண தற்நி ஆய்வுைள் நற்பைாள்பப்தட்டு தைின்நண.  நலும், 

அணல் சக்ிக் ைபஞ்சி தொகநகைள் நதான்ந பர்ந்து தைின்ந பாில் 

தட்தங்ைபின் ிித்ம் சக்ி பத் பாில் தட்த ிப்தேடுைளும் நற்பைாள்பப் தட்டு 

தைின்நண. இது பாடர்தில் ிகநவு பசய்ப்தட்ட சின பசற்தாடுைள் தற்நி 

ிதங்ைள் ைீந ப்தட்டுள்பண.    

 

 தோன்த தைி ைாற்த சக்ி அபவீட்டுக் நைாதைங்ைள் ட ாைாத்ின் ாழ் 

குடா ாட்டிலுள்ப தணாைாி, பதான்ணாகன ஆைி இடங்ைபிலும் தொல்கனத்ீவு 

ாட்டத்ின் நைாக்ைினாய் ன்ந இடத்ிலும் ிர்ாிக்ைப்தட்டண.    

 ாழ் குடா ாட்டிணதும், ட ைிக்கு ைடநனாப் தகுிிணதும் ைாற்த சக்ி தோன 

ின்தற்தத்ிக் பைாள்ிநதக்கு உவும் பதாதட்டு எத படஸ்க் படாப் 

தகுப்தாய்வு நற்பைாள்பப்தட்டது. பாத்ம் 345 ப.பா. சக்ி உற்தத்ிக் 

பைாள்ிநதகட இததத்து ந்து ஸ்னங்ைள் இணங்ைாப்தட்டண.  

 உிணுத் ிிவுச் சக்ி ிைழ்ச்சித் ிட்டம் .ந.ா. ினங்குைள் உற்தத்ி 

ற்தம் சுைாாத் ிகக்ைபத்ின் உித்டன் ிகநவு பசய்ப்தட்டது. 

அண்பாை 100 அனகுைள் ிதப்தட்டுள்பண.  

4 ீபப் தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி சார்ந் நசகைள் 

ைிாி க்ைளுக்கும், வீட்டுத் துகநைளுக்கும், ற்தம் SME, ிசாத் துகநைள் 

ன்தற்தக்கும் ங்ைப்தடும் சக்ி சார்ந் நசகைகப நலும் நம்தடுத்தும் 

பதாதட்டு, இ.ி..அ.ச. தின்தம் ைதத் ிட்டங்ைபின் ஊடாை கனிட்டு தைின்நது.   

I. ஏப்-க்நிட் ின்சாத் ீர்வுைள் (சுணித்ிாநனாக்ை) பைாண்ட நசி க்நிட் 

ின்சா தொகநகக்கு திநசற்ந திநசத்ிற்கு ின்சா சிைகப 

ங்குல்.  

II. SME துகந ற்தம் ைிாிக் கைத்பாில் ஆைிற்தக்ைாண ீ.தை. சக்ித் 

ீர்வுைள்  

III. “சூாி தபசங்ைிா” தம் ண்க்ைதக இ.ி.ச. ற்தம் பனநைா 

ிதணம் ஆைிற்நின் கூட்படாத்துகப்தில் பசற்தடுத்துல் 

IV. அடிப்தகட சக்ித் நகைளுக்ைாண ீ.தை. சக்ித் ீர்வுைகப 

அநிதொைப்தடுத்துல் ற்தம் ற்பைணநத்ள்ப சக்ித் பாில் தட்தங்ைள் 

பாடர்தாண ிப்தேடுைகப நற்பைாள்பல் (ாைா ட்ட உிணுத் ிிவுச் 

சக்ி ிைழ்ச்சித் ிட்டம்)  

 

2016 ஆம் ஆண்டில் ிகநவு பசய்ப்தட்ட பசற்தாடுைள் தற்நி ிதங்ைள் ைீந 

ப்தட்டுள்பண.  

 

 ைற்திட்டி உச்சதொகணக் ைிாத்ிலுள்ப வீடுைளுக்கு 167 சூாி சக்ி தோன வீட்டு 

ின்சா உற்தத்ி தொகநகைள் ிதப்தட்டு ிகநவு பசய்ப்தட்டுள்பண.  
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  “ஆிாசி” க்ைளுக்கு சக்ி ிகணத் ிநன் தற்நி நதாிக்கும் பதாதட்டு எத 

ிைழ்ச்சித் ிட்டம் தொன்பணடுக்ைப்தட்டது. சக்ி ிகணத் ிநன் ாய்ந் சகல் 

அடுப்தைைளும், சக்ி ிகணத் ிநன் ாய்ந் LED ின் குிழ்ைளும் அர்ைளுக்கு 

அநிதொைப்தடுத்ப் தட்டண.  

 ீர் லு ின்தற்தத்ி அதிிதத்ிற்ைாண எத திற்சி ிகனம் 

அகக்ைப்தடவுள்ப இந்துாண தகுிில் இந்துாண “தசுகக் ைிா ிைழ்ச்சித் 

ிட்டம்” ஆம்திக்ைப்தட்டது. தந்பில் வீப்தைர்வு ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் 

டத்ப்தட்டண. சக்ி ிகணத் ிநன் ாந் சகல் அடுப்தைைளும், சக்ி 

ிகணத் ிநன் ாந் LED ின் (2,000) குிழ்ைளும் அநிதொைப்தடுத்ப் 

தட்டண.  

 நநி ாி ாசிப்தைத் ிட்டத்ின் ைீழ் ச ஸ்னங்ைளுக்கு 29 சூாி சக்ி 

ின்தற்தத்ி  தொகநகைள் ிதப்தட்டண.  

 அதாதை ஸ்ரீ ஹா நதாி ைார் ண்டிைள் ிதத்தும் இடத்ில் 30 சூாி சக்ி 

வீி ின் ிபக்குைள் பதாதத்தும் திைள் ிகநவு பசய்ப்தட்டண.  

 ாசிைகப உனர்த்தும் பதாதட்டு பித, அம்தாந்நாட்கட, பலிைத் 

ஆைி தகுிைபிலுள்ப ீணர்ைளுக்கு எத பசய்து ைாண்திப்தைக் ைதத் ிட்டாை 

சுற்நாடல் நாண, ிகன குகநந் உிணுத் ிிவுச் சக்ி உனர்த்ிைள் 

அநிதொைப்தடுத்ப்தட்டண.   

 ாழ்ப்தா ைிபிபாச்சிப் தல்ைகனக்ைைப் பதாநிில் தேடத்ின் ீபப் 

தைதுப்திக்ைத்கு சக்ிப் நதட்கடிலும், பைாளம்தைப் தல்ைகனக்ைைத்ிற்குச் 

பசாந்ாண அம்தாந்நாட்கடில் அகந்துள்ப ிசாத் பாில் தட்த 

ற்தம் ைிாி ிஞ்ஞாண ஆாய்ச்சி ிதைத்ிலும் இண்டு உிணுத் 

ிிவுச் சக்ி உனர்த்ி சாணங்ைள் ிிநாைிக்ைப்தட்டு, ிதப்ததட்டு, 

உத்ிநாைதர்ாை அநிதொைப்தடுத்ி கக்ைப்தட்டண.      

 "சூாி தபசங்ைிா" ண்க்ைத 2016 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்தர் ாம் 6 ஆம் 

ிைி கத ாீிாை ஆம்தித்து கக்ைப்தட்டது.  

 க்நிட் ின்சா தொகநகக்கு இகக்ைப்தட்ட சூாி சக்ி திி ின்தற்தத்ி 

தொகநகக்ைாண இனங்கை பசன்தொகந SLS1522 ி ிிக்நைாக 

ாாிக்ைப்தட்டு பபிிடப்தட்டுள்பது.  

 எத சூாி சக்ி பதாட்நடாநால்படய்க் (திி) தொகநகில் தொலீடு 

பசய்ற்ைாண ‘வீட்டு உாிகர்ைபின் ிைாட்டல்’ ன்நகக்ைப்தடும் எத 

ிைாட்டிக ாாிப்தற்கு டடிக்கை டுக்ைப்தட்டது. 

 அசாங்ை ிதணங்ைளுக்கு ஸ்னப் தாிநசாகண, ைவு ிநன்ைள்/நைள்ி 

ஆங்ைள் ாாித்ல், TEC ிிநாைம் ன்தண அடங்ைனாை கூகில் 

கத்து ின்சாத்க உற்தத்ி பசய்த்ம் ின்சா தொகநக ிதவுகைக்கு 

பாில் தட்த உிைள் ங்ைப்தட்டண.      

 சூாி சக்ி நநி ாி ாசிப்தை டடிக்கைில் ஈடுதடும் 50 தைி சூாி 

சக்ி திி நசகைள் ங்கும் ப்தைைள் திவு பசய்ப்தட்டண. பாத்ம் 152 

ப்தைைள் திவு பசய்ப்தட்டண.  

 ட நல் ாைா சகதின் சாிைள் ற்தம் பாணாைகன ாட்ட பதாது 

கத்ிசாகனின் சுைாா ஊிர்ைள் ஆைிநார் அடங்ைனாை சக்ி 
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தொைாகாபர்ைள், ைிாி அதிிதத்ி உத்ிநாைத்ர்ைள், ற்தம் பதாது 

அலுனை ஊிர்ைள் ஆைிநாதக்ைாண தன திற்சி ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் / 

ிிப்தைர்வு ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் டத்ப்தட்டண.  

 

  

ட நல் ாைா உிணுத் ிிவுச் சக்ி ிதவுகை  
ச ஸ்னங்ைளுக்ைாண சூாி சக்ி 

அநிதொைம் 

  
ைற்திட்டி ீவுைளுக்ைாண சூாி சக்ி வீட்டு ின்தற்தத்ி 

தொகநக  

ாழ்ப்தா தல்ைகனக்ைைத்ிற்கு 

உிணுத் ிிவுச் சக்ி உனர்த்ி சாண 

ன்பைாகட  
 

5 ன்பைாகட ிிிடப்தட்ட ைதத் ிட்டங்ைள் 

 

ஆசி அதிிதத்ி ங்ைிின் )ஆ.அ. (.தோனம் ிிிடப் தட்ட இண்டு ீ.தை .சக்ி 

அதிிதத்ிக் ைதத் ிட்டங்ைள் இ.ி..அ.ச .சகதின் தோனம் 

தொன்பணடுக்ைப்தட்டிதந்ண .அந்க் ைதத் ிட்டங்ைள் ற்பதாளது ிைழ்ந்து தைின்நண .

இந் இண்டு ைதத் ிட்டங்ைளும் தின்தாநிு ைாப்தடும் . 

1. கூகின் நல் ிதி சூாி சக்ி தோனம் ின்சாத்க உற்தத்ி பசய்த்ம் ைதத் 

ிட்டம்  

2. நாட்டத் துகந தண் ீர்லு தைணகப்தை ீள் சக்ிதட்டல் ைதத் ிட்டம் 

 

கூகின் நல் ிதி சூாி சக்ி தோனம் ின்சாத்க உற்தத்ி பசய்த்ம் ைதத் ிட்டம்  

 

இந்க் ைதத் ிட்டத்ின் ைீழ், இ .ி..அ.ச .இனங்கைில் ின்தற்தத்ி அடிப்தகடில் 

பதாfபட்நடாநால்படய்க்கை திதல்லிப்தடுத்தும் நாக்ைில் அச ற்தம் ணிார் 

துகந ிதணங்ைபில் சூாி சக்ி திி தொன்நணாடிக் ைதத் ிட்டங்ைகப பசற்தடுத்ி 

தைின்நது  .அச துகந ஆக்ைக்  கூத திாணாை பாில் தட்தப் 

தல்ைகனக்ைைங்ைளுக்கு ிகுக்குைின்ந பதாநிில் தேடங்ைபில் ைணம் 

பசலுத்துைின்நது  .தின்தண இந்க் ைதத் ிட்டங்ைபின் ைீழ் ிகநவு பசய்ப்தட்ட 

பசற்தாடுைகப சுட்டிக் ைாட்டுைின்நண .  
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2016 ஆம் ஆண்டிற்ைாண தொன்நணற்நம் தின்தாத ைா ப்தட்டது . 

 நதாபணி தல்ைகனக்ைைம், பாட்டுப் தல்ைகனக்ைைம், தஹுணுப் 

தல்ைகனக்ைைம், ாழ்ப்தா தல்ைகனக்ைைம் ஆைி தல்ைகனக்ைைங்ைபில் 

நசி க்நிட் ின்சா தொகநகக்கு 200 kWp ின்சாத்க இகக்ைக் கூடி 

கூகின் நல் ிதி சூாி சக்ி தோனம் ின்சாத்க உற்தத்ி பசய்க் கூடி 

ான்கு திி தொகநகைள் ிதப்தட்டண.   

 நசி க்நிட் ின்சா தொகநகக்கு 800 kWp ின்சாத்க இகக்ைக் கூடி 

கூகின் நல் ிதி சூாி சக்ிின் தோனம் ின்சாத்க உற்தத்ி பசய்க் 

கூடி 11 சூாி திி ின்சா தொகநகைள் ணிார் துகந ிதணங்ைபில் 

ிதப்தட்டண.  

  

100kWp ின்சா தொகநக ிதவுகை - ப்ான்டிக்ஸ் 

பைாக்ைன 

 

     100kWp ின்சா தொகநக ிதவுகை – ாீஸ் 

                             தாலிபைாட 

 

 

 

100kWp ின்சா தொகநக ிதவுகை - ாஸ் 

நஹால்டிங்ஸ், தல்நனைன 

 

60kWp ின்சா தொகநக ிதவுகை - ாஸ் 

ாழ்ப்தாப் தல்ைகனக்ைைம் 

 

நாட்டத் துகந தண் ீர்லு தைணகப்தை ற்தம் ீள் சக்ிதட்டல் ைதத் ிட்டம் 

இந்க் ைதத் ிட்டத்ின் ைீழ், ட்டப ப்பான்நடன் தில்சி ஸ்ட்ாத்படன் 

ஸ்ட்நட்டு கைிடப்தட்ட 50kWp தண் ீர்லு ைதத் ிட்டம் தைணகக்ைப்தட்டது . 
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ஸ்ட்ாத்படன் ஸ்ட்நட்டு தண் ீர்லு ைதத் ிட்டங்ைள்  

 

‘இனங்கைில் சக்ி உற்தத்ி ற்தம் இதிப் தாகணத் துகந ஆைிற்நில் 

ிகனபததகு உிணுத் ிிவுச் சக்ி உற்தத்ிகத்ம், ற்தம் வீண உிாில் 

சக்ித் பாில் தட்தங்ைகபத்ம், பதாதத்ாண ிப்தை டடிக்கைைகபத்ம் 

ஊக்குித்ல்’ ன்ந கனப்தில் UNDP/GEF/FAO ிிிட்ட ைதத் ிட்டங்ைள் 

பசற்தடுத்துகைக் ைட்டத்ிலுள்பண  .இ.ி..அ.ச .ை ிுநித் இந்க் ைதத் 

ிட்டத்ிற்ைாண பசற்தடுத்தும் எத தங்ைாபித்துத் ப்தாை ிபங்குைின்நது .

தின்தம் பசற்தாடுைள் ிகநவு பசய்ப்தட்டிதந்ண .   

 

 

‘ிகனததகு உிணுத் ிிவுச் சக்ி உற்தத்ிகத்ம் வீண உிாில் சக்ித் 

பாில் தட்தங்ைகபத்ம்’ ஊக்குித்ல்’  

o 06 தொன்நணாடி உிணுத் ிிவுச் சக்ி தொகணங்ைளுக்ைாண திநகைள் 

அகக்ைப்தட்டு 03 இடங்ைளுக்ைாண (குதணாைல், இத்ிணதைாி ற்தம் ைாலி) 

தொலீட்டுத் ப்தைைளும் நர்ந்படுக்ைப்தட்டண. உிணுத் ிிவுச் சக்ி 

தொகணங்ைகப ாதிக்கும் திைள் நர்ந்படுக்ைப்தட்ட அந் தொலீட்டுத் 

ப்தைைபிணால் நற்பைாள்பப்தட்டு தைின்நண. இந் தொகணங்ைள் பததி 

நசர்க்ைப்தட்ட அகப்தைைபில் உிணுத் ிிவு சக்ிாை பாடதம். அந 

நம் எத ைல் தாிாற்நல் தொகநககத்ம் (அிைாித்து தம் ிிநாை 

இதிப் தாகணாபர்). குநித் தொகணங்ைள் 2017 ஆம் ஆண்டிலிதந்து 

இங்கும்.  

o 15 உிணுத் ிிவுச் சக்ித் பாில் தட்த (BET) பசய்து ைாண்திப்தைக் ைதத் 

ிட்டங்ைள் பசற்தடுத்ப்தட்டண (3 தாாிபாண ற்தம் 12 SMI) நற்குநித் 

ல்னா BET ைளுக்குாண ைண்ைாிப்தை, அநிக்கைிடுகை ற்தம் 

உதிப்தடுத்துகை தொகநகத்ம் அதிிதத்ி பசய்ப் தட்டது. நலும், 

ிர்ைானத்ில் பசற்தடுத்ப்தடவுள்ப ாிபதாதள் சுிட்சிங் ைதத் 

ிட்டங்ைளுக்ைாண 12 சாத்ிப ஆய்வுைளும் ிகநவு பசய்ப்தட்டண. குநித் 
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ிைழ்ச்சித் ிட்டம் உிணுத் ிிச் சக்ித் பாில் தட்தங்ைளுடன் 

சம்தந்ப்தட்ட து உற்தத்ிைகப தைத்ாக்ைம் பசய்ற்கும் அிைபில் 

சந்க ாய்ப்தைைகப பதற்தக் பைாள்ற்கும் இலுாண கைில் உள்ாட்டு 

ஆ.அ. டடிக்கைைளுக்கும் பாில் ாண்காபர்ைளுக்கும் உித்ள்பது.   

o துக ிி தொலீட்டு அபவு நக்குகந 5.7 ில்லின் அ.படா.   

o நடி தைகை பபிதௌடு குகநப்தை - 11,426 tCO2/yr. 

o II ஆம் ைட்ட பசய்து ைாண்திப்தைக் ைதத் ிட்டங்ைகப பசற்தடுத்தும் பதாதட்டு 

SLCF உடன் எ ததை.எ. கைச்சாத்ிடப்தட்டுள்பது.     

o தைி ாிபதாதள் சுிட்சிங் பசய்து ைாண்திப்தை ைதத் ிட்டங்ைள் >10 

(இன்த க 4 தாாி ற்தம் 6 SMI ைதத் ிட்டங்ைள்) 

o தைி ைதத் ிட்டங்ைகபக் பைாண்டு ிர்தார்க்ைப்தட்ட துக ிி 

அபவு- >அ.படா. 2.2 ில்லின்   

o நடி தைகை பபிதௌடு குகநப்தை >13,040 tCO2/yr 

 

 

 

 

 

 

 

 

o தொன்கண ஆண்டில் டத்ப்தட்ட அடிப்தகட ஆய்வுைகப உதிபசய்த்ம் 

பதாதட்டு இண்டு உதிப்தடுத்துகை நகனங்குைள் டத்ப்தட்டண. 

உசாதுகத் ப்தை அநிக்கைைள் ாாித்து ிகநவு பசய்ப்தட்டண.   

o ற்நதாக ண தொைாகத்துத் ிட்டத்ின் குகநதாடுைள் தற்நி 

உள்பீடுைகபப் பதற்தக் பைாள்ற்கும், பததந்நாட்டத் துகநில் ர்த்ை/ 

தாதுைாப்தை ண தொைாகத்துத்ின் சுதொைாண பசற்தடுத்துகைக 

உதிபசய்து பைாள்ற்கு ததள்ப பசற்தடுத்துகை ற்தம் ைண்ைாிப்தை 

எளங்குைகப தொன்பாிற்கும் ண RPC ைபில் ண தொைாகத்தும் தற்நி 

இகந் சுற்நநிக்கை கநப்தட்டுள்பது.  

ைதத்ிட்டம் பசற்தடுத்ி சின உிணுத்ிிவுச் சக்ி 

பசய்துைாண்திப்தைைள்  
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o இனங்கை ிங்ைள் ைட்டகபைள் ிதைத்ின் உித்டன் ிகனாை 

உற்தத்ி பசய்ப்தடும் ாிிநகுைள் தற்நி இனங்கை ிம் ாாித்து 

ிகநவு பசய்ப்தட்டது. அற்கு சகதின் அங்ைீைாதொம் பதநப் தட்டுள்பது. 

ிங்ைகப ைப ாீிில் தாிசீலிப்தற்ைாை ிப்தாய்ாபர்ைகப 

திற்திக்கும் பதாதட்டு தொளகாண ிப்தாய்ாபர் திற்சி 

டத்ப்தட்டது.   

o 100-பஹக்நடர் தொன்நணாடி ாிிநகுைள் பர்ப்தை ாிாிைள் ணப் 

தாதுைாப்தைத் ிகக்ைபத்ின் ைீழ் ாதிக்ைப்தட்டு தைின்நண.  

o ாிிநகு + ம்  - 50 பஹக்நடர்; சதொா ாிிநகு 

பததந்நாட்டங்ைள் - 50 பஹக்நடர்  

o ாிிநகுைகப பர்க்கும் கைில் RPC ைள் ற்தம் NGO ைள்/CBO 

ைள் RRI ஆைிண பாடர்தாண எப்தந்ங்ைள் கைச்சாத்ிடப்தடவுள்பண.   

o உிணுத் ிிவுச் சக்ி உற்தத்ிற்கும் ிிநாைத்ிற்கும் நகாண 

திற்சி ிப்தேடு அதிிதத்ி பசய்ப்தட்டது.  

o ைிகடக்ைக்கூடி ாிிநகு பங்ைள் தற்நி ைபஞ்சி ற்தம் வுைள் ிட்டும் 

தி ிகநவு பசய்ப்தட்டது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o இதிப் தாகணாபர், அசாங்ை அக்ைகநத்கட ப்தைைள், பததந்நாட்டக் 

ைம்தணிைள், ிி ிதணங்ைள் நதான்ந ப்தைைளுக்கு பன், த்ி, டநல் 

ற்தம் ஊா ஆைி ாைாங்ைபில் நகனங்குைளும் ிிப்தைர்வு 

ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைளும் ிகநவு பசய்ப்தட்டண.   

 

2016 நகனத்ிட்டத்ின் தொக்ைி குநிப்தைைள் – திாண பசற்தாடுைள் 

o அங்ைீைாத்க பதற்த ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு (ICRE) தற்நி அகச்சுைளுக்கு 

இகடினாண அிைாாிைள் குளக ாதித்ல்  

o உிணுத் ிிவுச் சக்ித் துகநக்கு உவும் கைில் தொக்ைிாண 

பைாள்கைத் ீர்ாணங்ைகப இணங்ைண்டு அற்கந குத்கத்ல்  

o உிணுத் ிிவுச் சக்ி தொகணங்ைகபத்ம் பசய்ி ிிநாை 

தொகநகைகபத்ம் ாதித்ல்  

o ாிிநகுைள் ிிநாைக் கைத்பாிலுக்ைாண பைாள்கைைகபத்ம் 

ஊக்குிப்தைத் ிட்டங்ைகபத்ம் இனச் பசய்து பாடர்தாண சிதாாிசுைகப 

கல்  

o ாிிநகுைள் பர்ப்தை ாிாிைபின் பாடர் ாதிப்தை  

o ிகனபததகு ாீிில் உற்தத்ி பசய்ப்தடும் ாிிநகுைளுக்ைாண 

ண தாதுைாப்தை ிகக்ைபம் நற்பைாள்ளும் ித்ிாசாண 

தொன்நணாடி பர்ப்தை ாிாிைள் தாிநசாகண  
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ைவுிநன்ைகபத்ம் சுட்டிைகபத்ம் ாதித்ல்  

o II ஆம் ைட்ட பாில் தட்த பசய்து ைாண்திப்தைக் ைதத் ிட்டங்ைபின் 

பாடர்ச்சித்ம் ிகநவும்  

o திற்சி, ிிப்தைர்வு ற்தம் ஊடை ிபம்த ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைகப 

டத்துல் ற்தம் பாில் தட்த பசய்து ைாண்திப்தைைள் தற்நி எத வீடிநா 

ஆத்க ிகநவு பசய்ல்  

 

ைதத் ிட்டத்ிற்கு “இனங்கைில் இதிப் தாகணத் துகநைள் ற்தம் ின்சக்ி 

உற்தத்ி ஆைிற்நிலுள்ப பதாதத்ாண டடிக்கை”,  

 

o NDC நகப்தாடுைகபப் தர்த்ி பசய்க நாக்ைி பசற்தடுத்ப்தடுைின்ந 

ைதத் ிட்டங்ைபில் ிிிடும் நகப்தாடுைகப சப்தடுத்துற்கு உவும் 

எத ிிிடும் பதாநிதொகநக் ைதத் ிட்டாை தன்தடுத்ப்தடக் கூடி நசி 

ாீிில் ிர்தார்க்ைப்தட்டு ிர்ிக்ைப்தட்ட தங்ைளுப்தைைளுக்ைாண (INDCs) 

பதாதத்ாண எத MRV பதாநிதொகநத் ிட்டாை குநித் ைதத் ிட்டத்ிற்கு 

அகச்சக அங்ைீைாம் பதநப்தட்டது. 2015 தொல் 2018 க 4-ஆண்டு 

ைதத் ிட்டத்ின் ைீாண பாில் தட்தங்ைள் இனங்கைில் NDC ைளுக்கு 

நகாண MRV நகனச்சட்டைத்கத் ாதிப்தற்கு 

ிர்தார்க்ைப்தடுைின்நது. அன் ைீழ் தோன்த கைாண ைதத் ிட்டங்ைள் 

ாதிக்ைப்தடும். அது தின்தண பாடர்தில் MRV நகனச் சட்டைத்ிற்கு 

தொன்நணாடிக் ைதத் ிட்டங்ைபாைப் தன்தடுத்ப்தடும்.  

1. 1,000 ஆம்தத்ில் ந்து ாைாங்ைபில் உிாில் சஞ்சிகைள்  

2. நிகனத் பாிற்சாகனைபில் 1,300 உர் ிகணத்ிநன் 

நாட்டார்ைள்   

3. தற்நாி ைபஞ்சி சித்கட 150 சூாி சக்ி திி நநி 

ாிாசிப்தை தொகநகைள்   

 

o நிகனக் கைத்பாிலில் உர் ிகணத்ிநன் நாட்டார்ைகப (HEMs) 

ிதவும் பதாதட்டு ஆத பாில் தட்த ிிநாைத் ப்தைைள் 

நர்ந்படுக்ைப்தட்டண. ந்து பாிற்சாகனைபில் 23 HEMs ைளும் 5 VFD 

ைளும் ிதி தொடிக்ைப்தட்டண.   

o சூாி சக்ி நநி ாிாசிப்தை தொகநகக்ைாண நசக ங்கும் 

ப்தைைகபத்ம் ன்க பததர்ைகபத்ம் நர்ந்படுப்தற்கு பைாள்ணவு 

ிடங்ைள் ிகநவு பசய்ப்தட்டண. குதணாைல் ற்தம் நைாட்நட ஆைி 

தசுக னங்ைபில் 14 தொகநகைகப ாதிப்தன் தோனம் தொல் 

ைட்டத்ிற்ைாண ிதவுகைைள் 2017 ஆம் ஆண்டு பதப்தாி ாத்ிலிதந்து 

ஆம்திக்ைப் தடும்.   

o உிணுத் ிிவுச் சக்ி ிைழ்ச்சித் ிட்டத்க பசற்தடுத்தும் பதாதட்டு ந்து 

ாைாங்ைபில் தை.எ. ாிக்ைப்தட்டுள்பண. பநிப்தடுத்ல் குளக்ைளும் 

ிிக்ைப்தட்டண. 380-ண்ிக்கைக்கும் அிைாண ிண்ப்தங்ைள் (ிசம்தர் 

ாத்ிற்கு) ைிகடத்ிதந்ண.  291-ிண்ப்தங்ைள் ீபாய்ின் ிித்ம் 

நர்ந்படுக்ைப்தட்டண. 40-தொகநகைள் ிர்ாிக்ைப் தட்டு தைின்நண. 

நலும் டநல் ாைாம், பன் ாைாம் ஆைி ாைாங்ைபில் ிகன 

சார்ந் தகுப்தாய்வு நற்பைாள்பப்தட்டது. ிர்ாிக்ைப்தட்ட உிணுத் 
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ிிவுச் சக்ி தொகநகைகப உதிபசய்து பைாள்ளும் பதாதட்டு  

உத்ா தொகநகத்ம் தொகநிலும் ாாிக்ைப்தட்டண. உிணுத் ிிவுச் 

சக்ி தொகநக பசற்தடுத்துகை இக்ைச் பசற்தாடு ற்தம் பசனாற்தகைக் 

ைண்ைாிப்தை ஆைிண தற்நி  300 ண்ிக்கைக்கும் அிைாண ிஸ்ாிப்தை 

உத்ிநாைத்ர்ைளுக்கு திற்சி அபிக்ைப்தட்டது.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• சர்நச உசாதுகக் குளின் இண்டு பசற்திைளும் சம்தந்ப்தட்ட 

ிநன் அதிிதத்ி பசற்தாடுைளும் ிகநவு பசய்ப்தட்டண. அில் 17 ிப்தை 

பாிவுைபின் ிித்ம் (RE/EE ற்தம் கண) ஆம்த ல்கன சார் ிப்தை 

ஆகுபசனவு கபி (MACC) தகுப்தாய்வு அதிிதத்ி நற்பைாள்பப்தட்டது.  

 

• சக்ித் துகநக்ைாண ிப்தைத் பாிவுைள் ீண்டைானப் தட்டிலுக்ைாண MACC 

தகுப்தாய்வு 2017 சணாி ாத்ில் ஆம்திக்ைப்தடவுள்பது.    

NAMA ைதத் ிட்டத்ின் ைீழ் நற்பைாள்பப்தட்ட சின பாில் தட்த 

பசய்து ைாண்திப்தைைள்  
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• சக்ி NAMA ைளுக்ைாண ாாபப்தடுத்ப்தட்ட ைண்ைாிப்தை அநிக்கைிடல் 

ற்தம் உதிபசய்ல் (MRV நகனச் சட்டைம்) ாாிக்ைப்தட்டுள்பது. 

• ாாிக்ைப்தட்ட MRV தொகநிலும் MRV ினகுைளும் 3 தொன்நணாடித் 

பாில் தட்தங்ைளுக்ைாை இணங்ைாப் தட்டண - கவுக் ைட்டத்ிலுள்பது. 

ிநன் அதிிதத்ி பசற்தாடுைள் ிகநவு பசய்ப்தட்டண.  

 

6 சக்ிப் நதட்கட அதிிதத்ி 

தைிில் ிகனகைபின் ைாாை, இனங்கைில் தன அகப்தைைபினாண 

ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி பங்ைள் ைாப்தடுைின்நண. சூாி சக்ி ற்தம் ைாற்த சக்ி 

ன்தண இற்தக்கு இகடில் ைாப்தடும் அத்கை சக்ி பங்ைபாகும். இனங்கை 

தைி த்ி நைாட்டில் அகந்ிதப்தால், அற்கு தடந்நாதம் சூாி சக்ி 

ைிகடக்ைின்நது. அந நதான்த, உனர் ன பப்திகன ைாப்தடுாலும் ற்தம் 

இனங்கை இந்து சதொத்ித்ில் அகந்ிதப்தாலும் அற்பைன்நந தித்ிநைாண 

ைாற்த பங்ைளும் அிைாை இதக்ைின்நண. இந் அகப்தை சார்ந் ிகனைள் ாட்டிற்கு 

அிைபாண ீ.தை. சக்ி பங்ைகப பதற்தத் தைின்நண.  

 

இ.ி..அ.ச. டத்ி சூாி சக்ி சாத்ிம் தற்நி அண்க ைான ஆய்வு ன்ணார், 

அம்தாகந, பாணாைல், அம்தாந்நாட்கட, தொல்கனத்ீவு, ட்டக்ைபப்தை ற்தம் 

பதானன்ணதக ஆைி ாட்டங்ைபிலுள்ப 11 ஸ்னங்ைபில் பாத்ம் 1,100 

ப.பா. சாத்ிம் ைாப்தடுாை இணங்ைண்டுள்பது. நலும், 2003 ஆம் ஆண்டில் 

நசி ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி ஆய்வு கூடத்ிணால் (NREL) பாகுக்ைப்தட்ட ைாற்த 

சக்ி ப நசப்தடங்ைள் பாடர்தாண ஆத்ின் தோனாை ைற்திட்டிக் குடா டக்கு 

தகுிிலிதந்து ன்ணார் ீவுைள் ற்தம் ாழ் குடா ாடு காண டநல் 

ைடநனாப் தகுிைபிலும், ாட்டின் த்ி ாைாத்ின் உட்தைநப் தகுிாைி த்ி 

கனாட்டுப் தகுிில் அிைபிலும், சதைதொ ற்தம் ஊா ாைாங்ைபின் 

தாைங்ைபிலும் ண தோன்த திாண திாந்ிங்ைபில் சிநந் ைாற்த பங்ைள் 

இதப்தாை ைண்டநிப்தட்டுள்பது. ிைச் சிநந் ைாற்த பங்ைள் சாத்ிதொகட 

நக்குகந 5,000 ைி.ீ.2 ைாற்த சக்ி பப் திநசங்ைள் இனங்கைில் 

ைாப்தடுாை ிப்திடப்தட்டுள்பது. பாத் ைாற்த பப் திநசங்ைபில் 

நக்ைகந 4,100 ைி.ீ.2 கப் தகுிில் அகந்துள்பண. ைாற்த ப ினங்ைள் 

இனங்கைின் பாத் ினப் தப்தில் (65,600 ைி.ீ.2) நக்குகந 6% வீத்க 

திிதலிக்ைின்நது. 5 ப.பா. ைி.ீ.2 தப்தபவு என்தக்கு 5 ப.பா. ன்ந எத 
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தாம்தாி டுநைாகப திநாைித்து, இந்க் ைாற்த ப ினப் தகுி 20,000 ப.பா. 

ிகனாண சாத்ிாண சக்ிக் பைாள்ிநதக்கும் அிைாண பைாள்ிநதக்கு 

உக்கூடும். இது க ிதப்தட்ட பாத் சக்ிக் பைாள்ிநன் 128 ப.பா. 

ஆகும். ற்கந 101 ப.பா. சக்ி உற்தத்ிப் பதாநித்பாகுிைள் ிர்ா 

ைட்டத்ிலுள்பண.   

 

ட தகுிில் ஆ.அ.. ிிிட்டு அண்கில் ிகநவு பசய்ப்தட்ட ைாற்த ப 

ிப்தேட்டுக் ைதத் ிட்டம் ன்ணார் திாந்ித்ில் 375 ப.பா. ைாற்த சக்ி சாத்ிம் 

இதப்தாை பபிப்தடுத்ித்ள்பது. தணைாி 100 ப.பா. இற்கும் அிைாண சக்ி 

சாத்ிம் ைாப்தடும் ற்தபாத ஸ்னாை இணங்ைாப்தட்டுள்பது.  

 

அசாங்ைத்ிற்கும் ிணார் துகநிணதக்கும் ன்கைகப க் கூடி ிட்டிடப்தட்ட 

ைாற்த ற்தம் சூாி சக்ி அதிிதத்ிைகப ஊக்குிக்கும் நாக்ைில் ‘சக்ிப் 

நதட்கடைகப’ அதிிதத்ி பசய்த்ம் ண்க்ைத தொல் தொல் 2009 ஆம் ஆண்டில் 

இ.ி..அ.ச. தோனம் தொன்பாிப்தட்டது. இந் ிகனில், இ.ி..அ.ச. ப 

ிப்தேடுைகப நற்பைாண்டு, ைாிைகப சுவீைாித்து, சுற்நாடல் அங்ைீைாங்ைகபத்ம் 

கண ிிச்சட்ட அங்ைீைாங்ைகபத்ம் உட்ைட்டகப்தை சிைகப ிர்ாிக்கும். 

இந் சகத இதிாை, திைடணப்தடுத்ப்தட்ட திநசத்ில் து சக்ி உற்தத்ிப் 

பதாநித்பாகுிைகப ிர்ாிப்தற்கு நதாட்டிக் நைள்ி ிகன தக்ைகப 

அகப்தன் ஊடாை தொலீட்டுத் ப்தைைகபத் நர்ந்படுக்கும்.  

 பாணைல் திநசத்ில் 100 ப.பா. சூாி சக்ி உற்தத்ிப் நதட்கடக்கு 

சாத்ிாண தோன்த ஸ்னங்ைள் இணங்ைாப்தட்டண. பைாட்டிாைனிலுள்ப 

ஸ்னம் நர்ந்படுக்ைப்தட்டது. ைாி சுவீைாித்ல் பாடர்தாண ஆம்த 

ைனந்துகாடல் ஆம்திக்ைப்தட்டது. ைதத் ிட்டப் திித்ம் 

நர்ந்படுக்ைப்தட்டது.  

 தணைாி ைாற்த சக்ிப் நதட்கட அதிிதத்ிற்ைாண ஸ்னம் இணங்ைாப்தட்டு 

உதிபசய்ப்தட்டது. ைாற்த சக்ி ப ிப்தேடும் ிகநவு பசய்ப்தட்டது.  

 சக்ி ிகணத்ிநன் நம்தாடு (EnMAP இன் ைீழ்) 

  

சக்ி தொைாகத்தும் சார்ந் பசற்தாடுைகப பசற்தடுத்ின் ஊடாை 2016 ஆம் 

ஆண்டில் தின்தம் எட்டுபாத் சக்ி நசிப்தைைகப அகட தொடிந்து .  

 

சக்ிதோனம்  பாத் சக்ி நசிப்தை 

ின்சாம்   38 ஜி.பா.. 

டீசல்   11.04 ில். லீற்நர்  

உக ண்பய்  14 ில். லீற்நர்  

LPG  35 படான்ைள்  

ாிிநகு 27.2 ைிநனா படான்ைள்   
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1 

 

சக்ி தொைாகத்து தொகநகைகபத் ாதித்ல் 

இ .ி..அ.ச . ISO50001 தம் சக்ி தொைாகத்து தொகநகைகப 

அநிதொைப்தடுத்துன் ஊடாை ர்த்ைம், கைத்பாில் ற்தம் வீடு தொலி துகநைபில் 

சக்ிக நசித்துப் தாதுைாப்தற்கு உவுைின்நது . 

 எட்டபாத்ாை 2016 ஆம் ஆண்டு இதி அபில் ணிார் துகநில் 208 

சக்ி தொைாகாபர்ைளுக்கும், 16 சக்ி ிப்தாய்ாபர்ைளுக்கும், அச 

துகநில் 400 சக்ி தொைாகாபர்ைளுக்கும் சான்நிழ்ைள் ங்ைப்தட்டண.  

 18-ிதணங்ைபில் ISO50001 தம் சக்ி ிப்தாய்வுைள் டத்ப்தட்டண.  

2 ிங்ைகபத்ம் எளங்குிிைகபத்ம் அநிதொைப்தடுத்துல் 

 

கைத்பாில், வீடு ற்தம் ர்த்ைம் ஆைி துகநைபில் சக்ி ிகணத்ிநகண தொைாக 

பசய்த்ம் பதாதட்டு ிிப்தைர்க ற்தடுத்ி சாிாண எளங்குதத்துகை கனதௌட்டு 

டதடிதொகநைகப குத்கப்தற்கு இ .ி..அ.ச .தோனம் ித்ிாசாண 

பசற்தாடுைள் நற்பைாள்பப்தட்டு தைின்நண .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ிதம் தொன்நணற்நம்  

CFL ின்குிழ்ைள்  
ிம் ிதத்ப்தட்டது. ிதத்ப்தட்ட ிம் 

SLS ிாை திசுாிக்ைப்தட்டது.  

குாய் டி ப்பபன்ட் 

ின்குிழ்ைள் ற்தம் 

தனாஸ்ட்டுக்ைள்  

சக்ி தொத்ிகிடுன் ைட்டா 

நகப்தாடுைள் தற்நி எங்குிிைள் 

ர்த்ாணிில் திசுாிக்ைப்தட்டண.  

குபிதௐட்டிைள்  

சக்ி தொத்ிகிடல் ைல் ிம் 

ாாிக்ைப்தட்டு நலும் டடிக்கைைபின் 

ிித்ம் இனங்கை ிங்ைள் ைட்டகபைள் 

ிதைத்ிற்கு (இ.ி.ை.ி.) அதப்தி 

கக்ைப்தட்டண.  

குபிர்சாணப் பதட்டிைள்  

குபிர்சாணப் பதட்டிைகபப் தாிசீலிக்கும் தி 

ிைழ்ைின்நது. தன ர்த்க் குநிதௌடுைகபத்ம் 

ாிாிைகபத்ம் உகட சுார் 15 

குபிர்சாணப் பதட்டிைள் இது க 

தாிசீலிக்ைப்தட்டுள்பண.  

LED ின்குிழ்ைளுக்ைாண சக்ி தொத்ிக 
LFL ற்தம் தனாஸ்ட்டுைள் ஆைிற்தக்ைாை 

திசுாிக்ைப்தட்ட ர்த்ாணி 
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LED ின்குிழ்ைள்  

LED ின்குிழ்ைளுக்கு ன்ணார் சக்ி 

தொத்ிகிடும் ிட்டம் 

அநிதொைப்தடுத்ப்தட்டது.  

ைணிைள்  சக்ி தொத்ிகிடும் ைல் ிம் 

ாாிக்ைப்தட்டது.  

 

 ‘இனங்கைின் ைட்டிட ிிக்நைாக 2008’ ிதத்ப்தட்டது. இது இந் ஆண்டு 

இதிபில் திசுாிக்ைப்தடும்.  

 ‘இனங்கைில் ிகனாண சக்ி ிிடங்ைளுக்குாி ிைாட்டல் ஆம்’ 

ாாிக்ைப்தட்டது.  

 

 

 

3 ஆநனாசகண ற்தம் உசாதுக நசகைள்  

 

ி ..அ.ச .கைத்பாில் , ர்த்ைம் ற்தம் அச துகந ஆைி துகநைகப சார்ந் 

ிதணங்ைளுக்கு, நைள்ிைளுக்கு தினபித்ல், நண்டுநைாபின் நதாில் ிிப்தைர்வு 

ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைகப டத்துல் ற்தம் ISO 50001 தம் சக்ி ிப்தாய்வு 

தொலிற்கந ைணித்ல் ன்தற்நின் ஊடாை அற்நின் சம்தந்ப்தட்ட குநித்  

திச்சிகணைகபத் ீர்ப்தற்கு உவுைின்நது . 

 

 அசாங்ை ிதணங்ைளுக்கு 11 சக்ி ிப்தாய்வுைள் ிகநவு பசய்ப்தட்டண.   

 EEI (சக்ி ிகணத்ிநன் நம்தாடுைள்), EAS (சக்ி ிப்தாய்வு நசகைள்) 

ற்தம் TP (பாில்தட்தங்ைகப ங்கும் ப்தைைள்) ஆைி குிைபின் ைீழ் 

34 ESCO ைள் திவு பசய்ப்தட்டண. இற்கநப்தடுத்ப் தட்ட ESCO தட்டில் 

இகத்பத்ில் திசுாிக்ைப்தட்டது.  

 

4 சாகணைள் ிதது ங்ைல்  

 

இ .ி..அ.ச .இனங்கைத் நசி சக்ி ிகணத்ிநன் ிதது ங்கும் ிட்டத்ிதெடாை 

(SLNEEA) கைத்பாில், ர்த்ைம் ஆைி துகநைபில் சக்ி தொைாகத்து 

பசன்தொகநைகப ஊக்குிக்ைின்நது . 
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 திாண அிிாைி இனங்கைின் நன்க ங்ைி ஜணாிதி கத்ிாிதான 

சிநிநசண அர்ைபின் தங்குதற்நலில் இனங்கைத் நசி சக்ி ிகணத்ிநன் 

ிதது ங்கும் கதம் 2016 ஆம் ஆண்டு ம்தர் ாம் 24 ஆம் ிைி 

BMICH ண்டதத்ில் டத்ப்தட்டது  .இந் ிாில் ின்லு ற்தம்  

ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி அகச்சதம், திி அகச்சதம் ைனந்து 

சிநப்தித்ணர் . 

 இனங்கைத் நசி சக்ி ிகணத்ிநன் ிதது ங்கும் (SLNEEA) கதத்ில் 

ங்ைப்தட்ட ிததுைள் தற்நி ிம் :  

 நசி சக்ி ிகணத்ிநன் ிதது (SLNEEA) 

 சிநந் சக்ி நசகைள் ைம்தணி (ESCO) ிதது 

 குநித் ஆண்டின் தித்ிநை சக்ி தொைாகாபர் ிதது 

 சக்ி துகந திதொைர் ிதது  

 

 

 

 

 

5 துகந சார்ந் குநித் சக்ி தொைாகத்து ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் 

 

ி..அ.ச. ாைா ட்டத்ில் சக்ி தொைாகத்து ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைகப ாாித்து 

பசற்தடுத் உவுைின்நது. 

 

6 நசி சக்ிப் தாதுைாப்தை ிைழ்ச்சித் ிட்டம் 

 

 4 தொன்-தள்பிக்கூட ஆசிாி ஆசிாிக திற்சி ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் 

இனங்கைத் நசி சக்ி ிகணத்ிநன் ிததுைகப பன்நர்ைள் - 2016 
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டத்ப்தட்டண.  

 சார்ைளுக்கு (14,500)  6 சக்ிப் தாதுைாப்தை ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் 

டத்ப்தட்டண.  

 ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ித்ம் சக்ிப் தாதுைாப்தைம் தற்நி ஊடைினாபர்ைளுக்கு 

9 நகனங்குைள் டத்ப்தட்டண.  

 தகச்நசாகன அணல் ின்தற்தத்ி ிகனத்ிற்கும் தைத்பம் ைாற்ததோன சக்ி 

உற்தத்ி ிகனத்ிற்கும் ஊடைினாபர்ைளுக்ைாை 2 ைப ிஜங்ைள் எளங்கு 

பசய்ப்தட்டண.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,000 ம் தாடசாகனைளுக்கு த்ிில் ம் தாடசாகன ைட்டுகப் 

நதாட்டிைள் டத்ப்தட்டண. 2000 ைட்டுகைளுல் இதிச் சுற்தக்ைாை 100 

ைட்டுகைள் நர்ந்படுக்ைப்தட்டண.  

 தாடசாகன ிிப்தைர்வு ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் டத்ப்தட்டண.  

 அசாங்ை ிதணங்ைளுக்ைாண பதாது ிிப்தைர்வு ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைள்  

 சக்ிக நசிக்கும் சகனகந தற்நி ை.பதா.. (சா..) ார்ைளுக்ைாண 

ிைழ்ச்சித் ிட்டம்  ன்தண டத்ப்தட்டண. 

 

 

 

 

 

சார்ைளுக்ைாண (14500) சக்ிப் தாதுைாப்தை ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள்  

தொன்-தள்பிக்கூட ஆசிாி ஆசிாிகைள் 

ததிற்சி ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள்  
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 சக்ி தொைாகாபர் குளவுக்ைாண திற்சி ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் டத்ப்தட்டண.  

 ைடற்தகட உத்ிநாைத்ர்ைளுக்கு/அச துகந ிதண உத்ிநாைத்ர்ைளுக்கு 

சக்ி தொைாகத்துதொம் தாதுைாப்தைம் பாடர்தாண திற்சி ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் 

டத்ப்தட்டண.  

 NVQ குித்கட நாட்டார் டிகன்படர்ைளுக்ைாண நாட்டார் ாிகன்டிங் 

ிைழ்ச்சித் ிட்டம் டத்ப்தட்டது. 

 சக்ி ிகணத்ிற் ாய்ந் நாட்டார் ாிகன்டிங் பசன்தொகநைள் தற்நி NVQ 

நதாைர்ைளுக்கு திற்சி ங்ைப்தட்டது. 

 

 

 

 

 சக்ிகப் தாதுைாப்தது தற்நி சிதர்ைளுக்ைாண DVD தாடல் ிைழ்ச்சித் 

ிட்டங்ைள் ஆம்திக்ைப்தட்டண.  

சக்ிக நசிக்கும் சகனகந தற்நி ை.பதா.. (சா..) ார்ைளுக்ைாண ிைழ்ச்சித் ிட்டம் 

 

ம் தாடசாகன ைட்டுகப் நதாட்டி தல் அநிதொைம் 
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 “சங்க் சஞ்சிகை” எவ்பாத தோன்த ாங்ைளுக்கும் எத திசுாிக்ைப்தட்டது. 

 சுற்நாடகனப் தாதுைாத்துப் நதணுது பாடர்தாண தைத் பததாணின் 

நதாகணைள் தற்நி எத தல்’ பபிிடப்தட்டது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ிகனபததகு சக்ிக் பைாள்கைைகபத்ம் ிநதொகநத்ிட்டங்ைகபத்ம் ாாித்ல்  ( 

SAFE இன் ைீழ்) 

1 சக்ித் ைல்ைள் தகுப்தாய்வு  

 

 நசி சக்ிச் சிகன 2015 ற்தம் 

தொக்ைிாண சக்ிப் தைள்பிிதங்ைள் 2015 

பபிிடப்தட்டண.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 சக்ிச் சிகன இகத்பம் இற்கநப்தடுத்ப்தட்டது.  

 

 ிகனபததகு ன்க ாய்ந் தகுப்தாய்வு சாணாண ைாதன் தட்ப்ாின்ட் 

• ைாதன் தட்ப்ாின்கட ைணிப்திடும் பதாதட்டு பாட்டாி க்னப்தின் 

கூட்படாத்துகப்தைடன் எத இகத்ப க திநாைதொம் எத 

டாடும் பாகனநதசி க திநாைதொம் ாாிக்ைப்தட்டண.  

சக்ிச் சிகன 2015 
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 இதிப் தாகணாபர் சக்ி தைர்வு ிப்தேடுைள்  

உவுப் பததாணச் சங்ைிலி தற்நி எத தட ைான ஆய்வு ம்த 

தல்ைகனக்ைைத்ின் ைால்கடைள், ைடற்பநாில்ைள் ற்தம் நதாாக்கு 

தேடத்ிணால் ிகநவு பசய்ப்தட்டு அந் ஆய்வு பாடர்தாண அநிக்கைத்ம் 

சர்ப்திக்ைப்தட்டது 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 இதிப் தாகணாபர் சக்ி தைர்வு ிப்தேடுைள்  

2015 ஆம் ஆண்டில் ாடபாி ாீிில் டத்ப்தட்ட பதற்நநால் ாிபதாதள் 

ிகன வுைள் திவு டதடிதொகந உத எப்தந்ாை ங்ைப்தட்டு 

நசைாிக்ைப்தட்ட வுைகபப் தகுப்தாய்வு பசய்த்ம் தித்ம் 

ஆம்திக்ைப்தட்டுள்பது.  

 

 

 

 

 

 

உவுப் பததாண சங்ைிலி ீாண சக்ி தைர்வு ிப்தேடு  



30 
 
 

2 ிகனபததகு சக்ித் பாில் தட்த தாதுைாப்தைங்ைள்   

 

 நதாபணி தல்ைகனக்ைைத்ின் பதாநிில் தேடத்ிணது ின்ணில் ற்தம் 

இனத்ிணில் திாிின் கூட்படாத்துகப்தில் தாாிபாண சூாி சக்ி 

அதிிதத்ிில் பாில் தட்தத் கனதௌட்டு அம்சங்ைளுடன் பாடர்தைகட 

இண்டு தொன்நணற்ந ஆாய்ச்சிக் ைதத் ிட்டங்ைபின் எத ஆண்டு பற்நிைாை 

ிகநவு பசய்ப்தட்டது.  

-   இனங்கைில் தாாிபவு திி அதிிதத்ித்கட ிிநாைப் தாதுைாப்தை 

-   எத DC கக்நா க்நிட் ஊடாண திி இன் சக்ி ிகணத்ிநன் தன்தாடு  

 இ.ி..அ.ச. சகதின் ிதத்ிகக்ைப்தட்ட இகத்பம் நன்க 

ங்ைி ஜணாிதி கத்ிாிதான சிநிநசண அர்ைள் திாண அிிாை 

ைனந்துபைாண்ட BMICH ண்டதத்ில் 2016 ஆம் ஆண்டு ம்தர் ாம் 24 ஆம் 

ிைி டத்ப்தட்ட 2016 ஆம் ஆண்டிற்ைாண இனங்கைத் நசி சக்ி 

ிகணத்ிநன் தது ங்கும் கதத்ில் ிநந்து கக்ைப்தட்டது.  

 

 

 

 2016 ஆம் ஆண்டிற்ைாண ஆசி தூ சக்ி ாாட்டில் தோன்த ஆாய்ச்சிப் 

தத்ிங்ைள் சர்ப்திக்ைப்தட்டண.  

- தை ாீிற்ந ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி க ின்தற்தத்ிக இனங்கை 

க்நிட் ின்சா தொகநகக்கு என்நிகத்ல்.  

- ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி தோனங்ைகபக் பைாண்டு இனங்கைில் 

ணிப்தடுத்ப்தட்ட எத ாடபாி ின்சா தொகநகக்ைாண ததள்ப 

ின்சா நைள்ி சார் தொைாகத்தும்  

- இனங்கைில் சக்ி ிகணத்ிநன் ாய்ந் எபிநற்நல் கனதௌட்டு 

டடிக்கைைள்  

 

 

 

 

 



31 
 
 

 அநிவு தொைாகத்து ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் (SEEK இன் ைீழ்) 

1 எத சக்ி சார்ந் ைல்ி ிைழ்ச்சித் ிட்டத்கத் ாாித்ல்  

 

சக்ி சார்ந் ைல்ிற்ைாண சுாை உந்ப்தட்ட எத தொகநகக உதாக்கும் 

பதாதட்டு ஆம்த ற்தம் இண்டாம்ிகன தாடசாகன தாடிாணங்ைபில் சக்ி 

சம்தந்ாண அநிகத்ம் ற்தம்  பசற்தாடுைகபத்ம் உள்பீர்ப்தது இன் தொக்ைி 

குநிக்நைாபாகும்.  

 

 சக்ி சம்தந்ாண அநிவும் பசற்தாடுைளும் ம் 10 ற்தம் ம் ஆைிற்நின் 

ிஞ்ஞாணப் தாட பாடிதலுக்கு அநிதொைப் தடுத்ப்தட்டுள்பண. இது தைி 

தாடிாணத்ின் ைீழ் அசாங்ை தாடசாகனைபில் ற்பைணந 

கடதொகநப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. இது ம் 11 ற்தம் ம் 7 ஆைிற்தக்கு 

2016 ஆம் ஆண்டு கடதொகநப்தடுத்ப்தட்டது.  

 

 சைன ாைாங்ைபிலுதொள்ப சக்ிக் குளக்ைபின் பசற்தாடுைகப 

கடதொகநப்தடுத்தும் பதாதட்டு ாட்டின் சைன ாைாங்ைகபத்ம் 

என்நிகத்து 3 ிி ிட்டும் ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் டத்ப்தட்டண.  

 அசாங்ை தாடசாகனைபிலிதந்து 3,000 ிண்ப்தங்ைள் ைிகடத்ண. 

ிண்ப்தங்ைகப சர்ப்தித் இந்ப் தாடசாகனைபில் 2,700 சக்ிக் குளக்ைள் 

ாதிக்ைப்தட்டிதந்ண. நலும் அத்கை சக்ிக் குளக்ைள் ாதிக்ைப்தட்டு 

தைின்நண.  

 ‘ிர்ைான ைணவுைள்’ தம் ைண்ைாட்சித்ம் சக்ி சார் ைல்ி ிைழ்ச்சித் ிட்டத்ின் 

ாைா ிதது ங்ைல்ைளும் 9 ாைாங்ைபில் டத்ப்தட்டு ிகநவு 

பசய்ப்தட்டண.  

 

து ாபாந் ாழ்க்கைில் சக்ிகத்ம் ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ிின் 

தன்தாட்கடத்ம் தொைாக பசய்த்ம் கைில் ஆசிாிர் – ா சதோைத்க 

ஈடுதடுத்தும் பதாதட்டு தாடசாகன சக்ிக் குளக்ைள், சக்ித் ிணக் பைண்டாட்டம் ற்தம் 

‘சக்ி ட்சத்ி’ நதாட்டி ன்தண அடங்ைனாை தொளகாண எத ிைழ்ச்சித் ிட்டம் 

பசற்தடுத்ப்தட்டது. ைல்ி அகச்சின் பசனாபாிணால் 06/2015  ஆம் இனக்ை 

ைல்ிச் சுற்நநிக்கை பபிிடப்தட்ட தின்ணர், சக்ி சார் ைல்ி ிைழ்ச்சித் ிட்டம் 2015 

ஆம் ஆண்டு ப்ல் ாம் 30 ஆம் ிைி தாடசாகனக் ைல்ி தொகநகக்கு 

உத்ிநாைதர்ாை அநிதொைப்தடுத்ப்தட்டது. அற்ைிங்ை, தாடசாகன சக்ிக் 

குளக்ைள் ிைழ்ச்சித் ிட்டம் 6 ஆம் தொம் அற்கு நற்தட்ட ங்ைகபத்ம் உகட சைன 

அசாங்ை தாடசாகனைளுக்கும் ிஸ்ாிக்ைப் தட்டுள்பண.  

 

 

 

 



32 
 
 

                          

 

 

 

 

ார்ைபின் ஆக்ைங்ைள் ிப்தேடு 

2 எத சக்ி சார் ைல்ி ிைழ்ச்சித் ிட்டத்கத் ாாித்ல் 

சதோைத்ில் சக்ித் ைல்ைகபப் பதற்தக் பைாள்ற்கும், அதிிதத்ி பசய்ற்கும் 

ற்தம் தைிர்ந்து பைாள்ற்குாண எத அநிவு தப்தைம் ிநதொகநத் ிட்டாை எத 

பாடர்தாடல் ிைழ்ச்சித் ிட்டம் அநிதொைப்தடுத்ப்தட்டது.  

 

 ிநன்ைள் அதிிதத்ி நகனங்குைள், அநிவு தம்தல் ற்தம் 

பதாளதுநதாக்கு, ைல்ி, ‘இகபஞர் ைண்ைாட்சி’ ன்தண அடங்ைனாை தைத்ாக்ை 

ிிப்தைர்வு ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் சீைிாிில் டத்ப்தட்டண.  

  

                இகபஞர்ைபின் ைண்ைாட்சி’ - தங்குதற்தர்ைளுக்ைாண பசற்தாடுைள்   
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இரற

இனங்கை றகனபதரகு லு அறைர சகதறன் 

   2016 டிசசம்தர் 31ம் றைறக்ைரண ந்சரகை 

2016 2015

ரூதர . லசபடுத்துகநக்ைப்தட்டசரகை

சசரத்துக்ைள் குநறப்பு

கடபகந அல்னர சசரத்துக்ைள்

ஆணம் சதரநற ற்ரம் உதைங்ைள் 1 907,714,742 1,026,065,370

சரட்டு படிர சசரத்துக்ைள் 2 14,885,933 6,540,250

றைழும் தறைள் 3 19,885,853 13,744,628

பலீடுைள் 4 77,770,893 74,609,163

லபப்சதற்ந ைடன் 5 60,539,709 1,080,797,130 _ 1,120,959,411

கடபகநச் சசரத்துக்ைள் 

ருறைள் 6 21,286,085 17,904,145

கண கடபகந சசரத்துக்ைள் 7 49,965,177 29,413,032

ைரசும் ைரசு எப்தவும் 8 346,032,869 417,284,131 266,066,769 313,383,946

சரத் சசரத்துக்ைள் 1,498,081,261 1,434,343,357

எப்புவும் சதரரப்புக்ைலம் 

எப்புவு 

றண்ட றற 9 22,100,336 22,100,336

பநற றகைைள் 94,275,311 88,848,196

தறற்பதரடப்தட்ட ரணறம்  10 881,213,250 985,822,817

இனங்கை றனசதரகு லு றறம் 11 293,257,237 205,446,714

றகனப்சதரகு தறகண றறம் 81,935,978 1,372,782,112 76,591,020 13,788,009,083

கடபகந அல்னர சதரரப்பு

தறக்சைரகடப் சதரரப்பு 16,844,582

ADB ைடநக்ைரண (L2892 SRI ) CENEIP 45,659,709 _

ADB ைடநக்ைரண ( L2733 SRI ) SPSSP 16,900,356 79,404,647 _ 12,005,755

கடபகந சதரரப்பு

கண சைரடுறைள் 12 38,242,131 37,429,298

குரங்ைரன றறபற்தரடுைள் - ைக்ைரய்வு ைட்டங்ைள் 2,822,636 2,222,636

ைரற சுவீைரறத்ல் பதரறனரண பநற கப்பு 4,829,735 45,894,502 3,876,585 43,528,519

எப்புவு ற்ரம் சதரரப்புக்ைபறன் சரத்ம் 1,498,081,261 1,434,343,357

இனங்கை றகனசதரகு லு அறைர சகதக்ைரைவும் அன் சரர்தரைவும் 

கனர் (றற ) தறப்தரபர் ரைம் கனர் 

பைரகத்து சகத அங்ைத்ர் 

பைரகத்து சகத அங்ைத்ர் 
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இரற

இனங்கை றகனபதரகு லு அறைர சகதறன் 

 2016 டிசசம்தர் 31ம் றைறறல் படிகடந் ஆண்டிற்ைரண ைரசுப் தரய்ச்சல் தற்நற கூற்ர

2016 2015

ரூதர . ரூதர . ரூதர . ரூதர . 

இக்ைச் சசற்தரடுைபறலிருந்து ரும் ைரசுப் தரய்ச்சல்ைள்

குநறத் ஆண்டிற்ைரண றகைைள் 5,427,116 52,419,277

சலரக்ைங்ைள்

ட்டம் 157,454

உத்ர றறத்றற்கு ரற்நப்தட்ட றற ைறக்ைப்தட்ட 

ரணறம் ( ைறகடத் றறைலைடைரை ) (123,361,618) (159,394,219)

சக்ற றறத்றற்கு ரற்நப்தட்ட றற (38,573,814)

பசகப் தறக்சைரகட றறபற்தரடு 5,621,087 1,305,150

பய்ரணம் 123,361,618 159,394,219

(27,368,157) 53,724,427

கண கடபகநச் சசரத்துக்ைபறலுள்ப ( அறைரறப்பு / குகநவு ) (23,934,085) (3,387,148)

கடபகநப் சதரரப்பு ( அறைரறப்பு / குகநவு ) 2,365,983 (9,820,362)

இக்ைச் சசற்தரடுைபறலிருந்து ஈட்டி ைரசு (48,936,259) 40,516,917

இக்ைச் சசற்தரடுைபறலிருந்து ரும் பநற ைரசு (48,936,259) 40,516,917

பலீட்டுச் சசற்தரடுைபறலிருந்து ரும் ைரசுப் தரய்ச்சல்ைள் 

ஆணம் சதரநற ற்ரம் உதைங்ைபறன் சைரள்ணவு  (5,168,444) (50,887,934)

சரட்டு படிர சசரத்துக்ைள் (8,345,683) (5,643,450)

றைழும் தற (6,141,226) (6,805,978)

FD & TB இல் பலிடப்தட்டுள்ப பலீடுைள்/ ட்டி 3,161,729 (3,537,146)

ைரசுக் சைரடுப்தணவுைள் - பலீட்டரபர்ைள் (60,539,709) _

பலீட்டுச் சசற்தரடுைபறல் தன்தட்கட பநற ைரசு (83,356,791) (66,874,508)

றறபட்டு சசற்தரடுைபறலிருந்து ரும் ைரசுப் தரய்ச்சல்ைள் 

தறற்பதரடப்தட்ட ரணறம் 18,752,051 17,510,403

இனங்கை றனசதரகு லு றறம் 126,384,337 (26,899,008)

றண்ட றற _ _

றனசதரகு லு உத்ர றறம் 5,344,958 3,269,392

த லள் சைரடுப்தணவு -சபறரட்டு உறரபர்ைள் 62,560,064 _

தறக்சைரகடக் சைரடுப்தணவு (782,260) _

றறபட்டு சசற்தரடுைள் தன்தட்கட பநற ைரசு 212,259,150 (6,119,213)

ைரசும் ைரசு எப்புவுைபறலுபள்ப பநற அறைரறப்பு 79,966,100 (32,476,804)

குநறத் ஆண்டு ஆம்தத்றலுள்ப ைரசும் ைரசு எப்தவுைலம் 266,066,769 298,543,573

குநறத் ஆண்டு இரறறலுள்ப ைரசும் ைரசு எப்தவுைலம் 346,032,869 266,066,769
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இரற

இனங்கை றகனபதரகு லு அறைர சகதறன் 

   2016 டிசசம்தர் 31ம் றைறறல் படிகடந் ஆண்டிற்ைரண ருரணக் கூற்ர

குநறப்பு 2016 2015

ரூதர . லசபடுத்துகநக்ைப்தட்டசரகை

ருரணம் 

சசற்தரடுைலக்ைரண / றைழ்ச்சறத்றட்ட 13 41,247,949 27,910,521

சசனவுைலக்ைரண பனண ரணறம்

FARDF (17) 1,000,000

ைறக்ைப்தட்டு தறற்பதரட்ட ரணறம் 14 123,361,618 159,394,219

லண்சடழும் றகநபசரற ரணறம் 83,416,663 85,160,000

UNDP - சுற்நரடல் அகச்சு

UNDP - ைரலி அதறறருத்ற அகச்சு 530,000 3,968,047

ருரண ரணறம் - ஆ.அ..G0303 (Clean Energy 50,002,360

 Network Efficincy Improment Project - CENEIP)

ருரண ைடன் - ஆ.அ..2733 SRI(Sustainable 923,854 2,865,301

 power sector support project - SPSSP )

UNDP NAMA ைருத்றட்ட ரணறம் 2,036,947 39,000

UNDP - உறணுத் றறவுச் சக்றக் ைருத்றட்ட ரணறம் 2,691,954 506,070

அநசகண LTL Holdings 6,547,053

கண ருரணம் 15 133,349,512 139,044,099

சரத் ருரணம் 445,107,910 418,887,257

சசனவு

ைருத்றட்டம்/ சசற்தரடு சரர்ந் சசனவுைள் 16 (166,460,446)         (79,546,833)           

சம்தபங்ைலம் சைரடுப்தணவுைலம் 17 (89,359,231)           (76,761,267)           

தறரண, ரழ்க்கைப்தடிச் சசனவுைள் 18 (1,553,237)            (713,053)               

ங்ைள் 19 (4,472,982)            (5,227,728)            

தரரறப்புச் சரர்ந்ச் சசனவுைள் 20 (8,583,142)            (7,607,804)            

எப்தந்ம் சரர்ந் சசனவுைள் 21 (35,931,662)           (29,190,036)           

பய்ரணம் சரர்ந் சசனவுைள் 22 (123,361,618)         (159,394,219)         

கண கடபகநச் சசனவுைள் 23 (8,921,899)            (8,035,388)            

குநறத் ஆண்டிற்ைரண சசனவுைள் (438,644,217)    (366,476,328)    

பன்கண ஆண்டிற்ைரண சலரக்ைல்ைள் (879,123)               8,348                    

ட்டம் (157,454)               

றகை /  (தற்நரக்குகந ) 5,427,116 52,419,277
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இரற

இனங்கை றகனபதரகு லு அறைர சகதறன் 

   2016 டிசசம்தர் 31ம் றைறறல் படிகடந் ஆண்டிற்ைரண எப்புவு ரற்நங்ைள் தற்நற கூற்ர

 

பய்ரணம் றண்ட றற பநற றகை /  தறட்பதரடப்தட்ட இனங்கை றனசதரகு லு சத்ம்

தற்நக்குகந  ரணறம் றனசதரகு உத்ர றறம்

 லு றறம்

ரூதர .  ரூதர .  ரூதர .  ரூதர . ரூதர .  ரூதர .  

2014.12.31 ஆம் றைறறலுள்ப 22,100,336 36,428,918 1,127,706,633 232,345,722 73,321,629 1,491,903,239

றலுக 

2015 ஆம் ஆண்டுக்ைரண அறைரறப்பு / குகநவு _ 52,410,929 (141,883,817) (26,899,008) 3,269,392 (113,102,504)

பன்கண ஆண்டிற்ைரண சலரக்ைல்ைள் 8,348 8,348

2015.12.31 ஆம் றைறறலுள்ப றலுக 22,100,336 88,848,195 985,822,817 205,446,714 76,591,020 1,378,809,082

2016 ஆம் ஆண்டுக்ைரண அறைரறப்பு / குகநவு _ 6,463,693 (104,609,567) 87,810,523 5,344,958 (4,990,393)

பன்கண ஆண்டிற்ைரண சலரக்ைல்ைள் (879,123) (879,123)

ட்டம் (157,454) (157,454)

2016.12.31 ஆம் றைறறலுள்ப 22,100,336 94,275,311 881,213,250 293,257,237 81,935,978 1,372,782,112

றலுக 

5 சரடக்ைம் 17 கரண தக்ைங்ைபறல் ைரப்தடுைறன்ந ைக்ைலட்டுக் சைரள்கைைலம் குநறப்புக்ைலம் இந் றறக்கூற்ரக்ைபறன்

 இன்நறகர எரு தரைரை றபங்குைறன்நண. 
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2016.12.31 ஆம் ிிற்ைாண ிிக் கூற்தக்ைளுக்குாி குநிப்தைைள் 

1. கூட்டிகந் ைல்ைள்  

 

1.1 பதாது  

இனங்கை ிகனபததகு லு அிைா சகத (ி..அ.ச.) 2007 ஆம் ஆண்டு எற்நநாதர் ாம் 01 ஆம் 

ிைி ாதிக்ைப்தட்டது. இந் சகத பைாளம்தை 07 ன்ந தொைாிிலுள்ப த.ச.ஞா.ா.. ண்டதத்ின் 05 

ஆம் இனக்ைக் ைட்டிடத்பாகுிில் அகந்துள்பது. 

 

1985 இன் 02 ஆம் இனக்ை சக்ிப் தாதுைாப்தை ிிச் சட்டாணது (ச.தா.ி.) 2007 இன் 35 ஆம் இனக்ை 

இனங்கை ிகனபததகு லு அிை சகதச் சட்டத்ிணால் ீக்ைப்தட்டது. 2007 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்தர் 

ாம் 30 ஆம் ிைிற்ைாண ச.தா.ி. சைன பசாத்துக்ைளும் பதாதப்தைக்ைளும் 2007 ஆம் ஆண்டு எற்நநாதர் 

ாம் 01 ஆம் ிைி பசல்லுப்பததம் கைில் ாணாைந ி..அ.ச. சகதக்கு ாற்நப்தட்டண. 

 

இ.ி..அ.ச. சகதின் ைீழ் இங்ைி ந் எபிநற்நலுக்ைாண திாந்ி ிகனம் (எ.தி.ி.) ின்லு சக்ி 

அகச்சிலிதந்து ைிகடத் அநிவுகைபின்தடி இனங்கை ின்சா சகதக்கு ாற்நிக்கைபிக்ைப்தட்டது. 

அற்ைிங்ை, குநித் எ.தி.ி. பசாத்துக்ைளும் ற்தம் பதாதப்தைைளும் 2012 ஆம் ஆண்டு ிசம்தர் 

ாத்ில் இ.ி.ச. சகதக்கு ாற்நப்தட்டதுடன் அந் ிகனத்ின் ஊிர்ைளும் அவ்ாநந அன்கந 

ிணம் ாற்நப்தட்டணர். 

 

1.2 அிை சகதின் தொக்ைி பசற்தாடுைள் 

ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி பங்ைகப அதிிதத்ி பசய்ற்கும், சக்ி அதிிதத்ிப் திநசங்ைகபப் 

திைடணப்தடுத்துற்கும், சக்ி ிகணத்ிநன் ற்தம் சக்ிப் தாதுைாப்தை ஆைி டடிக்கைைகப 

பசற்தடுத்துற்கும், ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைகப டத்துற்கும், சக்ிப் தாதுைாப்கதத்ம், சக்ிின் ம்தத் 

குன்ககத்ம், சக்ி ிிநாை ஆகுபசனவு தகணத்ம் ற்தம் ைல் தொைாகத்துத்கத்ம் 

நம்தடுத்துற்கும் இனங்கை ிகனபததகு லு அிைா சகத ாதிக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

1.3 அிைா சகதின் ிிங்ைள் 

2007 இன் 35 ஆம் இனக்ை இ.ி..அ.ச. சட்டத்ின் திைாம், 3 ிிங்ைகப இக்ைி ிதைிப்தற்கு 

இ.ி..அ.ச. நகப்தடுத்ப்தடுைின்நது. அத்கை ிிங்ைள் தின்தாத ைாப்தடும்:  

 

1.3.1 அிைா சகத ிிம் 

ஆம்த தோனணத்கத்ம், சக்ி அதிப்தத்ிக் ைட்டங்ைகபத்ம், ைடன்ைகபத்ம், குத்கைைகபத்ம், 

ாடகைைகபத்ம் ற்தம் தாாளுன்நத்ிணால் அங்ைீைாிக்ைப்தட்ட கண திைகபத்ம் கப்தைச் 

பசய்த்ம் பதாதட்டு இந் ிிம் ிதைிக்ைப்தடுைின்நது. அிைா சகத குநித் சட்டத்ின் திைாம் 

அிைாத்த்துங்ைகபப் திநாைித்து ணது பாிற்தாடுைகபத்ம் ைடகைகபத்ம் நற்பைாண்டு 

ிகநநற்தம் நதாது அிைா சகதக்கு ற்தடும் பசனவுைகப ஈடுபசய்ற்கு அத்கை ிிிலிதந்து 

அத்கை பசனவுைளுக்ைாண சைன ிிைளும் பசலுத்ப்தடுலும் நண்டும். 
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1.3.2 இனங்கை ிகனபததகு சக்ி ிிம்  

ிண்ட ிிிலிதந்து ைிகடக்கும் ஆம்த ாணித்கத்ம், அச ைட்டங்ைகபத்ம், பசஸ்ாி 

தாணத்கத்ம், பாில் நசகைளுக்ைாண ைட்டங்ைகபத்ம், குத்கை ாடகைபிலிதந்து 

ைிகடக்கும் ிிைகபத்ம், ிண்ப்தக் ைட்டங்ைகபத்ம், ைாதன் பசாத்துக்ைகப 

ிதைிப்தற்ைாை ைிகடக்ைின்ந ைட்டங்ைகபத்ம் கப்தைச் பசய்த்ம் பதாதட்டு இந் ிிம் 

ிதைிக்ைப்தடுைின்நது.    

ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ிப் தாதுைாப்தைப் பதாநித்பாகுிைளுக்ைாண ாணிங்ைள், சக்ி 

ிகணத்ிநதகட ின்ததைங்ைகபத்ம் பாில்தட்தங்ைகபத்ம் ஊக்குிப்தற்ைாண 

ாணிங்ைள், ாிபதாதட்ைகப ைர்த்துற்ைாண ாணிங்ைள், சக்ி ிிப்தைர்வு ிைழ்ச்சித் 

ிட்டங்ைளுக்ைாண பசனவுைள் ற்தம் சக்ிப் தாதுைாப்தை டடிக்கைைகப ஊக்குிப்தற்ைாண 

ஊக்குிப்தை ிிைள் ன்தற்தக்கு இந் ிித்ிலிதந்து பசனவுைள் பசய்ப்தடுல் நண்டும். 

1.3.3 ிகனபததகு சக்ி உத்ா ிிம் 

சக்ி ிகணத்ிநன் பாடர்தாண ைதத்ிட்டங்ைகப நற்பைாண்டு ிகநநற்தம் பதாதட்டு 

ைடன் சிைளுக்ைாை ிண்ப்திக்கும் தொலீட்டுத் ப்தைைபின் சர்தாை உத்ாபிப்தது  

இந் ிித்ின் நாக்ைாகும். குநித் சட்டத்ின் திைாம், ிண்ட ிிிலிதந்து ைிகடக்கும் 

ஆம்த தோனணம், தடாந் கக் ைட்டங்ைள், ங்ைப்தடும் உத்ாங்ைளுக்ைாண 

ட்டிைள், அிைா சகதின் ிித்ிலிதந்து ைிகடக்கும் ிிைள் ன்தண இந் ிித்ிற்கு 

வுகக்ைப்தடுல் நண்டும். 

1.4 ஊிர்ைபின் ண்ிக்கை 

2016.12.31 ஆம் ிைிற்ைாண ஊிர்ைபின் ண்ிக்கை - 104 

2.1 தொக்ைிாண ைக்ைீட்டுக் பைாள்கைைள் தற்நி சுதக்ைம்    

2.1.1 ைக்குைள் ாாித்ல் அடிப்தகட ற்தம் இக்ைப்தாடு தற்நி கூற்த  

2016 ிசம்தர் 31 ஆம் ிைிற்ைாண இனங்கை ிகனபததகு லு அிைா சகதின் 

(இ.ி..அ.ச.) ந்பாகை, தாணக் கூற்த, ைாசுப்தாய்ச்சல் கூற்த, எப்தைவு ாற்நம் தற்நி 

கூற்த ற்தம் ைக்குைளுக்ைாண குநிப்தைைள் ன்தண இனங்கை அச துகநக் ைக்ைீட்டு 

ிங்ைளுக்கும் அந நம் ைக்ைீட்டுக் பைாள்கைைளுக்கும் இங்ை ாாிக்ைப்தட்டுள்பண.  

இ.ி..அ.ச. ிிக் கூற்தக்ைள் இனங்கை தௐதாில் டுத்துகக்ைப்தட்டுள்பண. ிிக் 

கூற்தக்ைள் னாற்த ஆகுபசனின் னாற்த ஆகுபசனவு அட்டுத அடிப்தகடில் 

ாாிக்ைப்தட்டுள்பண. பதாதத்ாணிடத்து, ைக்ைீட்டுக் பைாள்கைைள் ைக்குைளுக்ைாண 

அடுத்து தைின்ந குநிப்தைைபில் பபிப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 
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2.1.2 எப்தேட்டுப் தைள்பிிதங்ைள்  

கடதொகந ிிாண்டில் சர்ப்திக்ைப்தட்ட ைக்குைபிலுள்ப ாற்நங்ைகப உதிபசய்த்ம் 

பதாதட்டு எப்தேட்டுப் தைள்பிிதங்ைள் சீாக்ைப்தட்டுள்பண. 2015 ஆம் ஆண்டிற்ைாண எப்தேட்டுப் 

தைள்பிிதங்ைள் குநிப்தை 24 இன் திைாம் ீபபடுத்துகக்ைப்தட்டுள்பண.  

2.2.1 - அசாங்ை ாணிங்ைள் ற்தம் ாணி உி பபிப்தடுத்துகை பாடர்தாண ைக்ைீடு 

அசாங்ை ாணிங்ைள், தோனண ாணிங்ைள் ற்தம் ீண்படளம் ாணிங்ைள் ண இண்டு 

குிைபாைப் திாிக்ைப்தட்டுள்பண. ஊிர்ைபின் சம்தபங்ைள், ைட்டிட ாடகைைள் தொலிண 

நதான்ந ீண்படளம் பசனவுைகப ஈடுபசய்ற்கு ீண்படளம் ாணிம் தன்தடுத்ப் 

தடுைின்நது. ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைளுக்ைாண (பசற்தாடுைள்) பசனவுைகபத்ம் ற்தம் ிகனாண 

பசாத்துக்ைபின் பைாள்ணவுக்ைாண பசனவுைகபத்ம் ஈடுபசய்ற்கு தோனண ாணிம் 

தன்தடுத்ப்தடுைின்நது. பசற்தாடு/ிைழ்ச்சித்ிட்டம் சார்ந் பசனவுைபில் ீண்படளம் ற்தம் 

தோனண பசனவுைள் அடங்குால் அத்கை பசனவுைள் தோனண ாணித்ிலிதந்து 

நற்பைாள்பப்தடுைின்நண.   

 

ிகனாண பசாத்துக்ைபின் பைாள்ணவுக்ைாைப் தன்தடுத்ப்தடும் அசாங்ை தோனண 

ாணிங்ைள் பசாத்துக்ைபின் ததள்ப தாகண ைானத்ின் தொகநாண ிாாண எத 

அடிப்தகடில் தாணாை இணங்ைாப்தடுைின்ந திற்நதாடப்தட்ட தாணாைக் 

ைதப்தடுைின்நண.   

 

பசற்தாடுைள்/ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைள் ஆைிற்தடன் பாடர்தாண ாணிங்ைள் பசற்தாடுைள் 

/ிைழ்ச்சித்ிட்டங்ைள் சார்ந் பசனவுைளுக்ைாண தோனண ாணிம் ன்ந கனப்தின் ைீழ் 

தாணக் கூற்நில் ைடணாை டுத்துகக்ைப்தட்டுள்பண.   

   

2.2.2 - பபிாட்டு உிக்ைாண ைக்ைீடு  

இ.ி..அ.ச. தன பபிாட்டு உி ைதத்ிட்டங்ைகப நற்பைாண்டு ிகநநற்தைின்நது. 

ைடன்ைள் ற்தம் ாணிங்ைபின் டிில் ஆ.அ.. ற்தம் UNDP ஆைிற்நிலிதந்து 

பததம்தானாண உி பதநப்தடுைின்நது. வ்ாநிதம், இ.ி..அ.ச. இன் தாிந்துகின் 

நதாில் CBSL ற்தம் ஆ.அ.. ஆைிற்நால் நடிாை ிிநாைங்ைள் ற்தம் ைடன்ைள் 

ஆைிற்தக்கு தம் பசலுத்ப்தடுைின்நது. ிிக் கூற்தக்ைபில் அக ைாட்டப்தட்டுள்பண. 

2.2.3 - ீண்டைான தொலீடுைளுக்ைாண ைக்ைீடு                                               

தொலீடுைள் அசாங்ைத்ின் ிகநநசாி உண்டில்ைபிலும் நசி நசிப்தை ங்ைி கப்தைைபிலும் 

கப்தைச்பசய்ப்தட்டு ஆகுபசனில் டுத்துகக்ைப்தடுைின்நண. குநித் ஆண்டு இதிில் 

ிகனாண கப்தைக்ைபிலுள்ப தொலீடுைபிலிதந்தும் ற்தம் ிகநநசாி உண்டில்ைபிலிதந்தும் 

ைிகடக்ை நண்டி ட்டித் பாகைைள் அந்ந் ிித்ிற்கு வுகக்ைப்தடுைின்நண. 

ஆணால் தொலீடு ாத்ிம் அடுத்துதம் ஆண்டில் உண்காண ட்டி ைிகடத் தின்ணர் 

ாத்ிம் தற்த கக்ைப்தடுைின்நது.   
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2.2.4 - தாண இணங்ைால் 

    தாணம், சக்ி அதிப்தத்ிக் ைட்டங்ைள், ின்சா ிற்தகண, திற்சிப் தாடபநிக் 

ைட்டங்ைள், ைண்ைாட்சிைபிலிதந்தும் ைதிசாணங்ைபின் கைிலிதந்தும் ைிகடக்கும் 

தாணம் ற்தம் கண தாணம் ன்தற்கநப் திிதலிக்ைின்நது.  

சக்ி ிகனபததகு உத்ா ிித்ிலிதந்து ைிகடக்கும் ட்டிின் தாைம் தாணாை 

ைதத்ிற்பைாள்பப்தட்டுள்பது. அன் ற்பநாத தாைம் ீபதொலீடு பசய்ப்தட்டுள்பது. 

ிித்ிற்கு தாணத்க ஈட்டுற்கு / தாாிப்தை ஆகுபசனக ஈடுபசய்ற்கு அந் 

ிிப் தாைம் தன்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

    2.2.5 - இகடநர் பதாதப்தைக்ைளும் இகடநர் பசாத்துக்ைளும்  

2008 ார்ச் ாம் 31 ஆம் ிைி அகச்சகிணது ீர்ாணத்ின் திைாம் தைாீிற்ந 

ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி உற்தத்ித் ப்தைைபிடிதந்து ின்சாத்க பைாள்ணவு பசய்த்ம் 

நாக்ைத்ிற்ைாை ிப்திடப்தட்ட 897 ில்லின் தௐதா பாகைாண எத ிிக 

இ.ி..அ.ச. இனங்கை ின்சா சகதக்கு பசலுத் நண்டும். CESS ஊடாண 

சம்தாத்ிங்ைள், அச ைட்டங்ைள் தொலிற்நிலிதந்து அல்னது ிகநநசாிிலிதந்து 

ிிைள் ைிகடக்ைாிட்டால், ற்பதாளது இந்க் பைாடுப்தகண பசலுத்ித்ீர்ப்தற்கு 

இ.ி..அ.ச. சகதிடம் ந் தாண ித்ம் ைிகடாது.  இக பதாதுத் ிகநநசாிின் 

அங்ைீைாத்ிற்கு உட்தட்டு ைாப்தடுைின்நண. ஆகைால், இது எத இகடநர் பதாதப்தாை 

ாத்ிம் பபிப்தடுத்ப் தட்டுள்பது.  

 

2.2.5 - இ.ி..அ.ச. ணது அம்தாந்நாட்கட சூாி ின் உற்தத்ி 

பதாநித்பாகுிைபிலிதந்து உற்தத்ி பசய்ப்தடுைின்ந ின்சாத்க இ.ி.ச. சகதக்கு ா 

அடிப்தகடில் ிற்தகண பசய்ைின்நது. ஆணால் 2015 இன் ைகடசி சின ாங்ைபில் 

ிற்தகண பசய் ின்சாத்ிற்ைாண பைாடுப்தணவு ாத்ிம் 2016 ஆம் ஆண்டு ின்லு 

ற்தம் ீபப்தைதுப்திக்ைத்கு சக்ி அகச்சின் கனதௌட்டின் தின்ணந பசலுத்ப்தட்டது. 

 

2.3 பசாத்துக்ைள், பதாநித்பாகுிைள் ற்தம் உதைங்ைள் 

 

2.3.1   ஆகுபசனவும் ிகனிப்தேடும் 

ிகனாண பசாத்துக்ைள் குகநந் ிண்ட ஆகுபசனவு நய்ாண அடிப்தகடில் 

டுத்துகக்ைப்தடுைின்நண. ிகனாண பசாத்துக்ைளுக்ைாண நய்ாணத்ிற்ைாண ற்தாடு 

நர் ில் தொகநிகனப் தன்தடுத்ி ைிப்திடப்தடுைின்நது. 

 

2.3.2 ிகனாண பசத்துக்ைபின் அைற்நல்  

தொநிந்து ிளந் உடப்தை ைாற்த சக்ிக் நைாதைம் நகாண அங்ைீைாத்க பதற்ந தின்ணர் 

ீள்ிகனிப்தேடு பசய்ப்தட்டு திிக்ைப்தட்டுள்பது.  
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2.3.3 நய்ாணம் 

ிகனாண பசாத்துக்ைபின் நய்ாண வீங்ைள் அந் பசாத்துக்ைபின் ிப்திடப்தட்ட தாகண 

ைானத்ின் அடிப்தகடில் ைாப்தடும். ிதத்த்ிற்கு உட்தடவும் கூடும். ற்நதாக 

வீங்ைள் தற்நி ைீந ப்தட்டுள்பண. 

ஆண்டிற்ைாண நய்ாண வீம் தற்நி 

ிதங்ைள் ைீந ப்தட்டுள்பண   .  
 

ிடம் நய்ாண 

வீம் 

பதாடங்ைள், அலுனை உதைங்ைள்   25% 

நாட்டார் ாைணங்ைள் 20% 

தைகைப்தடப் திிபடுக்கும் இந்ிம் 25% 

ைணிைள் 33.33% 

ின்சாப் பதாதட்ைள் 25% 

ாசிைசாகனப் தைத்ைங்ைள் 20% 

சக்ி உதைங்ைள் 33.33% 

ைண்ைாட்சி உதைங்ைள் 25% 

ைாற்த சக்ிக் நைாதைங்ைள்                                      20% 

ைட்டிடங்ைள், ிர்ாங்ைள் 5% 

 

சூாி சக்ி/சிநி 

 ீர்லு ைதத்ிடடங்ைள் : 

 

A. சூாி சக்ிப் தனகைைள்                                                5% 

B. உதக்கு ிர்ாங்ைள்                                                                                                              10% 

C. ைட்டிடங்ைள் 5% 

D. சுிட் ஜிர் 20% 

E. உட்ிி சாணங்ைள் 20% 

F. ின்ாற்நிைள் 5% 

G. ின்சா இனத்ிணில் சாணங்ைள் 33% 

I. துப்தைநற்தாடு, ஈக்ைம்தி பதாதத்துக்ைள் 5% 

J. நைபதல்ைள் 20% 

K. பதாடங்ைள், பதாதத்துக்ைள், அலுனை உதைங்ைள் 25% 

L. ைதி சாணங்ைள் 33% 

M. இந்ிாிைள் 20% 

H. கணக                                                                          20% 
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2.4 பதாதப்தைக்ைளும் ற்தாடுைளும்   

2.4.1 திக்பைாகட  

திக்பைாகடக்கு உாித்துகட சைன ஊிர்ைளுக்கும் அந்ந் ஊிர் பாடர்தில் குநித் 

ிிாண்டிற்ைாண ைகடசி ா சம்தபத்ின் அடிப்தகடில் அக ா சம்தபத்ிற்கு சணாண 

எத பாகை திக்பைாகடக்பைண எதுக்ைப்தடுைின்நது.     

 

2.4.2 ஊ.நச.ி. ற்தம் ஊ..ி.   

ஊிர்ைள் அந்ந் ிிைளுக்கும் எளங்குிிைளுக்கும் அக ஊ.நச.ி. ற்தம் ஊ..ி. 

ஆைிற்தக்கு தங்ைபிக்ை உாித்துகடர்ைபார். இ.ி..ச. ஊ.நச.ி. ற்தம் ஊ..ி. 

ஆைிற்தக்கு பசலுத்தும் அத்கை தங்ைபிப்தைத் பாகை தொகநந 12% ற்தம் 3% ஆைி 

வீங்ைபில் ைாப்தடும். 

 

2.4.3 ைாலிக் ைாி 

அம்தாந்நாட்ட சூாி சக்ிப் நதட்கடக்ைாை பதற்தக் பைாள்பப்தட்ட 50 க்ைர் அபாண 

ைாலிக் ைாி இன்தம் ிகனிப்தேடு பசய்ப்தடில்கன. ஆகைால், அந்க் ைாி 

ைக்குைபில் எத பசாத்ாை உள்படக்ைப்தடில்கன. 

 

2.4.4 திப்தாபர்ைள் சகதின் அங்ைீைாம் 

இந் ிிக் கூற்தக்ைள் அிைா சகதின் திப்தாபர்ைள் சகதிணால் 2017 ஆம் ஆண்டு 

எற்நநாதர் ாம் 10 ஆம் ிைி அங்ைீைாிக்ைப்தட்டுள்பண. 

 

  



43 
 
 

 

 

குநறப்பு 1 : 

ஆணம் சதரநற ற்ரம் உதைங்ைள் 

றகனரண சசரத்துக்ைள் 

31.12.2015 ஆம் 2016 இல் ரறப்பீடு 2016 ஆண்டின் 31.12.2016ல் 31.12.2016ல் 31.12.2015 ஆம் 

றதம் றைறறலுள்ப லற  சைர /வு சசய் அபவு  அைற்நல்ைள் அறைர றற லள் சக்ற றற றைறறலுள்ப லற

ரூதர . சசரத்துக்ைள் ரூதர . ரூதர . த்றன் லற ரூதர த்றன் லற ரூதர ரூதர .

ைரறைள் 45,856,451 _ 45,856,451 45,856,451

ைட்டிடங்ைள் _ _ _

பதரடங்ைள், அலுனை  உதைங்ைள் 19,420,184 185,286 19,605,470 19,605,470

பரட்டரர் ரைணங்ைள் 52,266,495 _ 52,266,495 52,266,495

புகைப்தடப் தறறசடுக்கும் இந்றம் 2,994,191 _ 2,994,191 2,994,191

ைணறைள் 33,258,570 362,700 33,621,270 33,621,270

றன்சரப் சதரருட்ைள் 429,197 _ 429,197 429,197

ரசறைசரகன நூல்ைள் 1,438,352 _ 1,438,352 1,438,352

சக்ற உதைங்ைள் 89,142,935 2,440,452 91,583,387 91,583,387

ைரற்ர சக்ற பைரபுங்ைள், 46,482,873 1,237,429 444,421 -925,921 47,238,802 47,238,802

உதைங்ைள்

குபறர்சரணப்சதட்டி தரறபசரகண 42,165,337 _ 42,165,337 42,165,337

ஆய்வுக்கூடம் 

சூரற சக்ற ற்ரம் சறநற லர்லு _ _

ைருத்றட்டங்ைள்

A. சூரற சக்றப் தனகைைள் 660,106,452 _ 660,106,452 660,106,452

B. உருக்ைறனரண றர்ரணங்ைள் 222,261,738 _ 222,261,738 222,261,738

C. ைட்டிடங்ைள் 131,017,606 _ 131,017,606 131,017,606

D. சுறட்ச் ஜறர் 13,973,767 _ 13,973,767 13,973,767

E. உற்றறசரங்ைள் 79,091,306 _ 79,091,306 79,091,306

F. றன்ரற்நறைள் 45,753,626 _ 45,753,626 45,753,626

G. றன்சர இனத்றணறல் சதரருட்ைள் 31,257,940 361,100 31,619,040 31,619,040

I. துப்புபற்தரடும் குரய் சதரருத்துைலம் 166,473,900 25,575 166,499,475 166,499,475

J.பைசதல்ைள் 100,224,571 _ 100,224,571 100,224,571

K. பதரடங்ைள், சதரருத்துக்ைள், 3,014,584 _ 3,014,584 3,014,584

அலுனை  உதைங்ைள்

L. ைருறைள் 14,243,433 5000 14,248,433 14,248,433

M. இந்றரறைள் 4,001,375 46,000 4,047,375 4,047,375

H. கணக 60,039,664 _ 60,039,664 60,039,664

ைண்ைரட்சற உதைங்ைள் 354,853 _ 354,853 354,853

UNDP ைருத்றட்டங்ைபறன் றகனரண 19,500 504,800 524,300 524,300

சசரத்துக்ைள்

1,865,288,900 5,168,342 444,421 -925,921 1,824,119,291 45,856,451 1,869,975,742

பய்ரணக் ைக்கு

பய்ரண 2015 ஆம் 31.12.2015 2016 ஆம் 2016 31.12.2016 31.12.2016 ல்

றதம் வீம் % ஆண்டிற்ைரண றைறறலுள்ப ஆண்டிற்ைரண ஆண்டுக்ைரண றைறறலுள்ப பநற புத்ை 

பய்வு லற (ரூ) பய்வு அைற்நல் (ரூ) லற (ரூ) சதரற (ரூ)

ைரறைள் 0 _ 45,856,451

ைட்டிடங்ைள் 5 _ _

பதரடங்ைள், அலுனை  உதைங்ைள் 25 2,379,666 15,790,951 2,472,572 18,263,523 1,341,947

பரட்டரர் ரைணங்ைள் 20 1,158,245 47,361,824 1,247,215 48,609,039 3,657,456

புகைப்தடப் தறறசடுக்கும் இந்றம் 25 -438,462 1,811,405 281,070 2,092,475 901,716

ைணறைள் 33.33 3,099,306 28,414,885 1,828,688 30,243,573 3,377,697

றன்சரப் சதரருட்ைள் 25 52,682 314,754 52,682 367,436 61,761

ரசறைசரகன நூல்ைள் 20 71,175 493,153 203,408 696,561 741,791

சக்ற உதைங்ைள் 33.33 7,041,829 89,244,037 2,238,248 91,482,285 101,102

ைரற்ர சக்ற பைரபுங்ைள், 20 9,648,214 39,239,109 6,433,908 -324,046 45,348,971 1,889,831

உதைங்ைள்

குபறர்சரணப்சதட்டி தரறபசரகண 20 8,433,067 16,288,527 8,433,067 24,721,594 17,443,743

ஆய்வுக்கூடம் 

சூரற சக்ற ற்ரம் சறநற லர்லு _ _ _

ைருத்றட்டங்ைள்

A. சூரற சக்றப் தனகைைள் 5 33,024,410 148,732,470 33,025,517 181,757,987 478,348,465

B. உருக்ைறனரண றர்ரணங்ைள் 10 22,226,174 98,859,540 22,226,174 121,085,714 101,176,024

C. ைட்டிடங்ைள் 5 6,444,377 28,443,536 6,560,293 35,003,829 96,013,777

D. சுறட்ச் ஜறர் 20 2,794,753 13,782,344 191,421 13,973,765 2

E. உற்றறசரங்ைள் 20 15,732,456 71,561,272 7,081,112 78,642,384 448,922

F. றன்ரற்நறைள் 5 2,287,681 10,236,139 2,287,681 12,523,820 33,229,806

G. றன்சர இனத்றணறல் சதரருட்ைள் 33.33 3,770,899 30,169,921 1,121,099 31,291,020 328,020

I. துப்புபற்தரடும் குரய் சதரருத்துைலம் 5 8,323,695 36,772,641 8,324,143 45,096,784 121,402,691

J.பைசதல்ைள் 20 20,044,914 88,759,497 11,454,590 100,214,087 10,484

K. பதரடங்ைள், சதரருத்துக்ைள், 25 442,990 2,989,541 12,539 3,002,080 12,504

அலுனை  உதைங்ைள்

L. ைருறைள் 33.33 47,340 14,050,642 54,977 14,105,619 142,814

M. இந்றரறைள் 20 800,275 2,589,530 756,753 3,346,283 701,092

H. கணக 20 12,007,933 52,962,987 7,004,694 59,967,681 71,983

ைண்ைரட்சற உதைங்ைள் 25 500 354,725 128 354,853 _

UNDP ைருத்றட்டங்ைபறன் றகனரண _ 69,637 69,637 454,663

சசரத்துக்ைள்

159,394,119 839,223,430 123,361,616 -324,046 962,261,000 907,714,742
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சரட்டு படிர  சசரத்துக்ைள் 

2015 ஆம் ஆண்டு 31.12.2015 ஆம் 2016 ஆம் ஆண்டு 31.12.2016 ஆம் 

றதம் ைரனப்தகுறறல் சைர /வு றைறறலுள்ப ைரனப்தகுறறல் சைர /வு றைறறலுள்ப 

சசய்ப்தட்ட சசத்துக்ைள் றலுக சசய்ப்தட்ட சசத்துக்ைள் றலுக

ைணற சன்தரைங்ைள் 2,085,000 2,085,000 8,345,683 10,430,683

வுைலம் ைல்ைலம் 3,558,450 3,558,450 896,800 4,455,250

5,653,450 5,653,450 9,242,483 14,885,933
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குநறப்பு 3 : றைழும் தறைள்

31.12.2016 31.12.2015

லபப்புதுப்தறக்ைகு சக்ற றப்பீடு 2,377,000 2,377,000

ADB quantum Leap - WRA (wind force) 2,299,935 2,299,935

Energy Efficiency Utilization of pv thru DC Micri grid 442,000 442,000

அலுனை ைட்டிடத் சரகுற 3,936,978 668,893

தசரட்படரகடப் றன்சர ரைணம் 7,956,800 7,956,800

ைரற்ர சக்ற அபவீட்டுக் பைரபுங்ைள் - சரம்பூர் 130,550 _

ைரற்ர சக்ற அபவீட்டுக் பைரபுங்ைள் - ரடுகுடர 1,775,025 _

Clean Energy Network Efficiency Project 15,788 _

Revision of code for Energy Efficiency Building Practi: 951,778 _

19,885,854 13,744,628

குநறப்பு 4 : பலீடுைள் 

றகனரண கப்புைள் (சதரல்ன பசற பசறப்பு ங்ைற)

பலீடு பறர்ச்சறத் பலீட்டு கப்புப் 31.12.2016 ம் 31.12.2015 ம்

சசய்ப்தட்ட றைற வீம் தறறனக்ைம் றைறக்ைரண றைறக்ைரண 

றைற கப்பு கப்பு

21.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10416 1,200,000 1,200,000

21.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10432 1,200,000 1,200,000

21.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10408 1,200,000 1,200,000

21.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10343 1,200,000 1,200,000

21.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10335 1,200,000 1,200,000

21.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10378 1,200,000 1,200,000

21.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10386 1,200,000 1,200,000

21.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10327 1,200,000 1,200,000

21.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10319 1,200,000 1,200,000

21.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10297 1,200,000 1,200,000

21.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10289 1,200,000 1,200,000

21.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-102262 1,200,000 1,200,000

21.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10254 1,200,000 1,200,000

25.09.2011 21.09.2015 11.00% 2-0061-04-12376 450,000 450,000

05.10.2011 05.10.2015 11.00% 2-0061-03-09834 2,894,453 2,894,453

02.05.2014 02.05.2015 8.50% 2-0061-09-60845 9,039,590 8,540,000

20.10.2014 20.10.2015 11.00% 2-0061-09-49981 448,169 423,400

28,432,212 27,907,853

க்ைள் ங்ைற கனக அலுனைத்றல் பலீடு சசய்ப்தட்ட றகநபசரற உண்டில்ைள் -

பலீடு பறர்ச்சறத் பலீட்டு கப்புப் 31.12.2016 ம் 31.12.2015 ம்

சசய்ப்தட்ட றைற வீம் தறறனக்ைம் றைறக்ைரண றைறக்ைரண 

றைற கப்பு கப்பு

18.01.2011 17.01.2017 7.00% LKB00615C156 15,585,004 14,807,605

09.07.2011 11.07.2017 10.00% LKB00314J011 33,753,677 31,893,706

49,338,681 46,701,311

சரத் சரகை 77,770,893 74,609,164
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குநறப்பு 5

லபப்சதற்ந ைடன் 

31.12.2016 31.12.2015

ADB ைடன் (L2892/93 SRI) சம்தத் ங்ைற

Clean Energy Network Efficiency Improvement  Project

எபன்ஜ் பீல்ட் - ைடன் 2,793,000

றயற க்பனரத் - ைடன் 2,425,500

டீ5 ஸ்பைப் - ைடன் 1,485,000

ம்.பஜ.ப்.டீஸ் - ைடன் 2.763,600

சறர தறக் - ைடன் 2,523,900

றயற க்பனரறன் - ைடன் 5,656,500

ஸ்.ஜல.பஜரசப் ற்ரம் சபைரர்ைள் 4,649,809

ம்.பஜ.ப்.டீஸ் - ைடன் 6,448,400

வுன்ட் லீசர டீ தக்டரற - ைடன் 2,718,000

சறர தறக் - ைடன் 2,523,900

லசன் & ைம்தணற 3,450,000

னறட் யவுஸ் சயரட்டல் 2,991,900

சறர தறக் இன்டஸ்டில்ஸ்  - ைடன் 3,365,200

ஸ்.ஜல.பஜரசப் - ைடன் 1,862,000 45,659,709 _

ADB ைடன் (L2892/93 SRI) பசற அதறறருத்ற ங்ைற

றகனப்சதர சக்றப் தறரறறற்ைரை தன்தடுத்ப்தடும் றட்டங்ைள் 

ம்தறலிதறட்டி ப்னரன்சடன் -  ைடன் 7,110,000

ட்டகன ப்னரன்சடன் -  ைடன் 7,770,000 14,880,000 _

60,539,709

குநறப்பு 6 ருறைள் 

றகனரண கப்புக்ைள் லது ைறகடக்ை பண்டி ட்டி 1,104,643 701,875

றகநபசரற உண்டில்ைள் லது ைறகடக்ை பண்டி ட்டி 2,688,109 1,609,523

றன் உற்தத்ற - யம்தந்பரட்கட / இந்துரகண 8,691,945 13,109,742

இனங்கை றன்சர சகத - ஆர்.சல.ல். கூலி 8,033,271 _

ைறகடக்ை பண்டி ஊற ருரணம் 2,382 2,382

இகநரறத் றகணக்ைபத்றருந்து ரும் VAT ைடன் 280,458 2,071,868

உள்ரட்டு தறற்சற றதழ்ச்சறத் றட்டம் (சரங்கு) 443,309 348,381

6,309 24,715

சயரறடன்ஸ் அவுன்ைல்ன 35,659 35,659

_ _

21,286,085 17,904,145

சரத் சரகை 38,779,418 33,496,892
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குநறப்பு 7 கண கடபகநச் சசரத்துக்ைள்

பற்தணங்ைள் /  லள்பறக்ை பண்டி கப்புக்ைள்

31.12.2016 31.12.2015

CFL ைடன்

சக்ற றறத்றலிருந்து அறைரசகத றறத்றற்கு ைறகடக்ை பண்டி சரகை 12,176,162 14,586,777

ருத்துக் ைரப்புரற 500 500

ரற சதரருட்ைலக்ைரண கப்பு 186,500 186,500

யம்தந்பரட்கட  இ.ற.ச கப்பு 52,000 52,000

இந்துரகண  இ.ற.ச கப்பு 62,500 62,500

சரகனப்பதசறக்ைரண கப்பு 351,048 351,048

சரகனப்பதசறக்ைரண கப்பு - சரதறட்சடல் 2000 2000

SWRDB ஞரதைரர்த் றற கப்பு 340,429 284,280

லர் ங்ைள் சகத கப்பு 2,500

றைழ்ச்சறத்றட்டங்ைலக்ைரண பற்தணங்ைள் 190,093 27,990

யம்தந்பரட்கட றடுற ரடகை கப்பு 132,000 132,000

Spring water pvt ltd கப்பு 3,500 3,500

W.D.J.S எணறல் கப்பு 2,100,000 _

லணர் அகச்சு - சற்கு ரைரண சகத 1,800,000 1,800,000

அசரறக்ைர ப்ரறறம் பரட்டர் கப்பு 23,000 23,000

பசற இகபஞர் ன்ந கப்பு 40,000 40,000

J.R. ஜர்த்ண ைனரர றகன கப்பு 5,000 5,000

இனங்கை பசற கத்றசரகன பற்தணம் 475,000 475,000

டபல் ரைர றனங்குைள் தரரறப்புத் றகணக்ைப பற்தணம் 26,777 26,777

யம்தந்பரட்கட ரட்ட சசனை பற்தணம் 23,992 2,199,668

கைத்சரறல் சரறல்நுட்த றரை பற்தணம் 97,680 97,680

ைரலி நலச் பயரட்டல் பற்தணம் 231,388 231,388

ஶ்ரீ ஜர்த்ணபுப் தழ்ைகனக்ைை பற்தணம் 700,000 700,000

இனங்கை ரூதரறணறக் கூட்டுத்ரதண பற்தணம் 150,000 150,000

தரணதுகந ை சகத பற்தணம் 24,725 _

றளல் றரதர அகப்பு 510,622 _

ன்ஜறத் ருரன் றபஜர்ண  பற்தணம் 108,000 _

இ.ற.ச பற்தணம் - சூரற ச 100,750 _

இனங்கை றறம்  பற்தணம் 97,000 _

W.D.J.S எணறல் கப்பு, றைழ்ச்சற பைரகத்துப் தறரறவு 2,578,450 _

தறபச சசனரபர் ைரரறரப பற்தணம் - ருரன்சல்ன 256,360 _

N.C.P.ைல்றத் றகணக்ைபம் - அநுரபும் 2,000,000 _

அச றர்ரை அகச்சு - பற்தணம் 84,150 _

ரைர ைல்றத் றகணக்ைபம் - ஊர - பற்தணம் 1,253,150 _

ரைர ைல்றத் றகணக்ைபம் - ைறக்கு - பற்தணம் 1,323,300 _

ரைர ைல்றத் றகணக்ைபம் - டக்கு - பற்தணம் 1,618,300 _

ரைர ைல்றத் றகணக்ைபம் - ட பற்கு - பற்தணம் 1,120,850 _

சதௌத் ைனரச்சர கம் - பற்தணம் 280,122 _

ரைர ைல்றத் றகணக்ைபம் - த்ற - பற்தணம் 1,976,480 _

ரைர ைல்றத் றகணக்ைபம் - சற்கு - பற்தணம் 2,156,715 _

ரைர ைல்றத் றகணக்ைபம் - சப்ைப - பற்தணம் 1,122,542 _

அச அச்சைம் - பற்தணம் 2,365,000 _

ரைர ைல்றத் றகணக்ைபம் - பற்கு - பற்தணம் 776,750 _

சுைரச தண்டர ற்ரம் சபைரர்ைள் - பற்தணம் 64,260 _

பீ.ம்..சல.ச். பற்தணம் 75,000 _

39,064,595 21,437,608

சுற்சற றற 

2016 2015

இடர் ைடன் 10,864,008 7,925,100

றபட பற்தம் 4,585 4,585

றர பற்தம் 31,989 45,739

10,900,582 7,975,424

49,965,177 29,413,032
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குநறப்பு 9 :  றண்ட றற 

சக்றப் தரதுைரப்பு றறத்றன் ( ச.தர.ற ) 2007 சசப்சடம்தர் 30 ஆம் றைறறலிருந்து றண்ட றற 2007 எக்படரதர் 01 ஆம் றைற 

இனங்கை றகனபதரகு லு  அறைர சகதக்கு (இ.ற..அ.ச) ரற்நப்தட்டது. அந் றறறல் தறன்ருண உள்படங்கும் :

 2007 சசப்சடம்தர் 30 ஆம் றைறறலிருந்து றண்ட றற 7,076,392 7,076,392

ஆம்த பனணம் 5,000,000 5,000,000

பனண ரணறம் - றன்லு சக்ற அகச்சு  5,761,145 5,761,145

UNDP பனண ரணறம் 3,612,560 3,612,560

ன்சைரகட ரணறம் - உவு றசர றரணம் 650,239 650,239

22,100,336 22,100,336

2016 2015

குநறப்பு 10 :  தறற்பதரடப்தட்ட ரணறம்  

பனண ரணறம் 2008 33,770,435 33,770,435

பனண ரணறம் 2009 11,955,533 11,955,533

சபறரட்டு ரணறம் 2009 - ஜப்தரன் 24,165,380 24,135,380

பனண ரணறம் 2010 - யம்தந்பரட்கட சூரற சக்றப் பதட்கட 46,693,991 46,693,991

ைறக்ைப்தடர பனண ரணறம் 10,646,819 10,646,819

சபறரட்டு ரணறம் 2010 - ஜப்தரன் 11,419,569 11,419,569

பனண ரணறம் 2011 - இந்துரகண சறநற லர்லுக் ைருத்றட்டம் 15,523,945 15,523,945

ைறக்ைப்தடர பனண ரணறம் இந்துரகண MHP 68,798,341 68,798,341

சபறரட்டு ரணறம் 2011 - ஜப்தரன் 1,155,016,402 1,155,016,402

சைரரறர 191,097,075 191,097,075

தறற்பதரடப்தட்ட ரணறம் - சபறரட்டு ரணறம் - 2012 ஆ.அ. 15,082,346 15,082,346

றகநபசரற பனண ரணறம் - 2012 23,581,236 23,581,236

தறற்பதரடப்தட்ட ரணறம்  - 2013 ஆ.அ. 43,416,071 43,416,071

தறற்பதரடப்தட்ட ரணறம் -KOIKA - 2013 35,662 35,662

றகநபசரற பனண ரணறம் / FARDF - 2013 41,873,961 41,873,961

பனண ரணறம் 2014 20,487,827 20,487,827

பனண ரணறம் 2015 14,655,015 14,655,015

பனண ரணறம் 2016 18,752,051

ைறக்குை :

தறற்பதரடப்தட்ட ருரணம் - 2016 -123,361,618

தறற்பதரடப்தட்ட ருரணம் - 2015 -159,394,219 -159,394,219

தறற்பதரடப்தட்ட ருரணம் - 2014 -162,919,374 -162,919,374

தறற்பதரடப்தட்ட ருரணம் - 2013 -168,752,494 -168,752,494

தறற்பதரடப்தட்ட ருரணம் - 2012 -161,579,648 -161,579,648

தறற்பதரடப்தட்ட ருரணம் - 2011 -63,412,336 -63,412,336

பன்கண ஆண்டுைபறன் தறற்பதரடப்தட்ட ருரணம் - -26,338,720 -26,338,720

881,213,250 985,822,817
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குநறப்பு 11 :  31.12.2016 31.12.2015

இனங்கை றனசதரகு லு றறம்

RE ருரணம் 349,270,722 234,856,712

ைருறசரணங்ைகப ரடகைக்கு றடுலும் சக்றக் ைக்ைரய்வும் 24,927,402 23,657,099

பசறப்பு ைக்கு லரண ட்டி -ப.பச. 47,758,836 36,591,569

WHT ரற -726,127 -258,884

றைழ்ச்சறத்றட்டங்ைலக்ைரண / சக்ற றறத்றன் சசற்தரடுைலக்ைரண -80,974,096 -42,400,282

லபப்சதரகைைள் 

ைரரறரபத்றற்ைரை சைரள்ணவு சசய் றனத்றற்ைரண -47,000,000 -47,000,000

லபப்சதரகைைள் 

இ. பசறப்பு ைக்ைறலுள்ப ஆம்த சசனவு றலுக 500 500

293,257,237 205,446,714

குநறப்பு 12 :  கண சைரடுறைள்

31.12.2016 31.12.2015

றனசதரகு சக்ற றறம் _

சக்ற றறத்றலிருந்து அறைரசகத றறத்றற்கு சசலுத் 12,176,162 14,586,777

பண்டி சரகை

சுறட்ச் சறர ைட்டுப்தரட்டுக் ைக்கு (A/C) 4,548,176 4,548,176

றன்லு சக்ற அகச்சு 500 500

றண்ட சசனவுைள் 11,645,917 11,579,596

ங்ைப்தடர ைரபசரகனைள் 173,696 121,271

புதுப்தறக்ைகு சக்ற பசரனர் தறவு ைட்ட சைரடுறைள் 295,860

தண்டரரக்ை றகணை றறம் ( BMICH ) 2,146,796

ைரலி அதறறருத்ற ற்ரம் சூல் அகச்சு 470,000

UNDP - NAMA றட்டம் 1,036,803

UNDP - Biomass றட்டம் 1,970,834

ைடன்ைள் 

லபப்புதுப்தறக்ைகு சக்ற - E சட் சசரலூன்ஸ் (ப்கட்) லிறற்நட் 1,667,500 1,667,500

சக்ற உதை சைரள்ணவு

E சட்  சசரலூன்ஸ் (ப்கட்) லிறற்நட் 326,025 326,025

தறடித்து கத்ல் சரகை 3,167,807 1,614,807

ரபயன்தறட்ட பசற சந்க 99,405 99,405

கண ைடன்ைள் -1

ரணரறக் ைடன்ைள்

இனங்கை சுங்ைத் றகணக்ைபம் 310,748 310,748

SEA னன்புரறச் சங்ைம் 442 442

லபபறக்ைத்கு கப்புக்ைள்  

E சட்  சசரலூன்ஸ் (ப்கட்) லிறற்நட் 10,000 10,000

ENL ைன்மல்சடன்ட் 150,000 150,000

சறக்ர சடக்சணரனஜற 10,000 10,000

சன்பைர ரலணறதல் சணர்ஜற ைம்தணற (ப்கட்) லிறற்நட் 30,000 30,000

றதுல்ைர ைண்ைரட்சற 9,256 9,256

இனங்கைப் சதடபரலிக் கூட்டுத்ரதணம் 54,000 54,000

லள்பறக்ைத்கு கப்பு - ரைணம் 14,000 14,000

ATA இன்டர்சணல் 50,000 50,000

ருயளணு சூரற சக்ற பகநகைள் 75,000

றதுல்ைர ரரடு 25,000 25,000

38,242,131 37,429,298
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குநறப்பு 13 :  ைருத்றட்ட சசனவுைலக்ைரண பனண ரணறம் 

2016 2015

றகநபசரறறலிருந்து ைறகடத் பனண ரணறம் 60,000,000 42,565,536

FR 295(1) இன் ைலழுள்ப ற்நல் சைரடுப்தணவுைள் 

ைறக்குை :

றைழும் தற 4,341,226 6,805,978

சரட்டு படிர சசரத்துக்ைள் 9,242,438 113,450

கடபகந ஆண்டுக் ைரனப்தகுறறல் சைரள்ணவு சசய் 5,168,342 7,735,587

பனணச் சசரத்துக்ைள் 41,247,949 27,910,521

குநறப்பு 14 :  ைறக்ைப்தட்டு தறற் பதரடப்தட்ட ரணறம்

கடபகந ஆண்டிற்ைரண பய்ரணம் 123,361,618 159,394,219

பன்கண ஆண்டிற்ைரண பய்ரணம் 

123,361,618 159,394,219

குநறப்பு 15 :  கண ருரணம்

சக்ற அநறப்தத்றக் ைட்டங்ைள் 57,407,265 31,813,385

றகனரண கப்பு லரண ட்டி 237,635 1,207,403

SAARC சக்ற றகனம் 

இடர் ைடன் ட்டி 391,525 389,555

றபட பற்தண ட்டி 2,202 3,110

யம்தந்பரட்கட றன்நற்தத்றக் ைருத்றட்டத்றட்டத்றலிருந்து 33,404,790 42,049,876

ைறகடக்கும் ருரணம்

இந்துரண லர்லு றன்நற்தத்றக் ைருத்றட்டத்றட்டத்றலிருந்து 1,335,492 3,559,824

ைறகடக்கும் ருரணம்

சக்ற பைரகரபர் தறற்சற றைழ்ச்சறத் றட்டம் 64,954 359,250

றதுல்ைர ைண்ைரட்சற (அநசகண)

றதுல்ைர ைண்ைரட்சற (சைரட்டகைைள்)

சுறட் சறர றைழ்ச்சறத்றட்டம் 

சக்ற பைரகரபர்ைலக்கு சரன்நறழ்ைள் ங்ைள் 

கண ருரணம் 1,644,335 429,021

ைரற சைரள்ணவுக்ைரை சக்ற றறத்றலிருந்து ைறகடக்கும் ருரணம் 47,000,000

சக்ற றறத்றலிருந்து ைறகடக்கும் ருரணம் 38,573,814 12,057,675

ரறறறக்ைத்கு ருரண ரற லது சதரற பசர்க்ைப்தட்ட ரற 

ைரற்ர சக்றத் வுைள் ருரணம் 

றன்குறழ்ைள் தரறபசரகண 175,000

சசல்றநன் பசரகண ைட்டம் 287,500

133,349,512 139,044,099

குநறப்பு 16 :  

லபப்புதுப்தறக்ைத்கு சக்ற 2016 2015

1 ப எதுக்ைலடும் அதறறருத்றபெம் 883,505 551,826

2 பன்பணற்நம் தற்நற ைண்ைரறப்பு 1,026,650 210,453

3 சரறநுட்த அதறறருத்றபெம் ஆரய்ச்சறபெம் 1,809,305 1,762,389

4 லபப்புதுப்தறக்ைத்கு சக்ற சரர்ந் பசகைள் 31,902,188 10,280,995

5.1 ன்சைரகட றறறடப்தட்ட ைருத்றட்டம் 2,990,724 3,106,625

5 ன்சைரகட றறறடப்தட்ட ைருத்றட்டம் UNDP bio mass proj 2,691,954 4,388,732

5.5 ன்சைரகட றறறடப்தட்ட ைருத்றட்டம் ( Clean Energy 51,635,867 3,185,627

Network Efficiency Project )

5.5 ன்சைரகட றறறடப்தட்ட ைருத்றட்டம் -அந்ற சசனரற -24,365 39,000

ட்டம் /(இனரதம்) 

5.6 NAMA 2,036,947

6 அம்தந்பரட்கட RE ஸ்ன இக்ைச் சசற்தரடு 8,851,875 6,766,182.00

7 இந்துரகண RE ஸ்ன இக்ைச் சசற்தரடு 1,834,814 1,597,884

_

105,639,464 31,889,713
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சக்ற பைரகத்தும் 

2016 2015

1 சக்ற பைரகத்து ட்டங்டைள் 10,907,130 6,939,616

2 றங்ைலம் எழுங்குறறைலம் 2,321,326 611,912

தச்கசக் ைட்டிட றைழ்ச்சற 1-7 530,000

தச்கசக் ைட்டிட றைழ்ச்சற 1-15 _

3 ஆபனரசகணைலம் உசரத்துகணைலம் 73,904 72,862

4 சரகணைலக்ைரண றருது ங்ைள் 8,965,350 7,319,577

5 துகந சரர்ந் றபட றைழ்ச்சறத் றட்டங்ைள் 1,456,034 1,711,166

6 ஆய்ச்சறபெம் அதறறருத்றபெம் 7,125 2,098,844

7 பன்பணரடிக் ைருத்றட்டங்ைபறன் ரதறப்பு _ 780,263

8 சக்றக் ைக்ைரய்வு 2,598,873

ஆபனரசகண பசகைள் 408,439

9 பைள்ற தக்ை பைரகத்தும் 1,873,823

26,543,131 22,133,113

அநறவு பைரகத்தும் 

1 ைல்ற றைழ்ச்சறத்றட்டம் 22,886,248 9,994,530

2 சரடர்தரடல் றைழ்ச்சறத்றட்டம் 3,772,951 4,812,136

26,659,199 14,806,666

றநபகநசரர்ந்  சசற்தரடுைள் 

1 சக்றத் வுைள், ைல்ைள் சரகுப்பும் சபறபடும் 1,392,336 1,944,284

2 ரடபற ரறசதரருள் றகன றப்தரய்வு 21,604 6,721,053

3 வீட்டுத் துகந றன்சக்ற பைள்ற அம்சங்ைள் 911,334

4 சக்றக் சைரள்கை ஆரய்ச்சற தற்நற பகனங்குைள் 1,140,670

 ஆய்ச்சறபெம் அதறறருத்றபெம் 4,477,600

இரற தணர் சக்ற ஆய்வு 1,497,122

றகனபதரகு சக்ற பன்பற்சற 229,990

7,618,652 10,717,341

சரத் ைருத்றட்ட சசனவுைள் 166,460,446 79,546,833
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லண்சடழும் சசனவுைள் 

குநறப்பு 17 : சம்தபங்ைலம் சைரடுப்தணவுைலம் 

ஊறர்ைலக்ைரண சம்தபம் 48,257,110 46,665,650

ரழ்க்கைப்தடிக் சைரடுப்தணவுைள் 8,556,600 8,751,600

ஊறர்ைலக்ைரண  சைரடுப்தணவுைள் 5,839,872

ஊ.பச.ற. 12% 7,387,725 6,654,047

ஊ..ற. 3% 1,845,834 1,663,161

பனறைப ற்ரம் றடுபகந ரள் சைரடுப்தணவுைள் 5,450,447 3,700,950

தறக்சைரகட 5,621,087 1,305,150

இகடக்ைரன சைரடுப்தணவு 4,590,000

ரத்துக் ைரப்புரற 1,574,988 1,490,837

சசரந் ரைணப் தன்தரடு 1,920,000 690,000

ரறசதரருள் சைரடுப்தணவு 2,260,440

சரறல்பகந சைரடுப்தணவு 1,895,000

89,359,231 76,761,267

குநறப்பு 18 :  தறர ற்ரம் ரழ்க்கைச் சசனவுப் தடி 

2016 2015

உள்ரட்டுப் தறரம் 603,260 559,522

சபறரட்டுப் தறரம் 949,977 153,531

1,553,237 713,053

குநறப்பு 19 :  ங்ைல்ைள் 

அச்சலடு, ைரைறரறைள், அலுனைப் சதரருட்ைள் 1,124,947 1,329,229

ரற சதரருள், உரய்வுலக்ைற ண்சய்ைள் 3,277,015 3,764,224

கணக - சசய்றப் தத்றரறகைைள், ரணற பசகைள் 71,020 134,275

4,472,982 5,227,728

குநறப்பு 20 :  தரரறப்பு சரர்ந் சசனவுைள் 

ரைணங்ைபறன் தரரறப்பு, ைரப்புரற, அநப் 7,652,188 7,084,759

தத்றக் ைட்டங்ைள்

அலுனை உதைங்ைபறன் தங்ைபறப்பு 832,454 430,170

ைட்டிட றர்ரணங்ைபறன் தரப்பு 98,500 92,875

8,583,142 7,607,804

குநறப்பு 21 :  எப்தந் பசகைள் 

அலுனை ரடகைைள், ரடகைக் ைட்டங்ைள் 30,519,070 25,174,703

தரல் ற்ரம் சரகனத்சரடர்புக் ைட்டங்ைள் 3,800,935 2,613,004

பதரக்குத்து 1,011,657 802,329

ைக்ைரய்வுக் ைட்டங்ைள் 600,000 600,000

35,931,662 29,190,036

குநறப்பு 22 :பய்ரணம் சரர்ந் சசனவுைள் 

2016 2015

பதரடங்ைலம் அலுனை உதைங்ைலம் 2,472,572 2,379,666

பரட்டரர் ரைணங்ைள் 1,247,215 1,158,245

புகைப்தடப்தறறசடுக்கும் இந்றம் 281,070 373,223

ைணறைள் 1,828,688 3,099,306

றன்சரப் சதரருட்ைள் 52,682 52,682

ரசறைசரகன நூல்ைள் 203,408 71,175

சக்ற உதைங்ைள் 2,238,250 7,041,829

ைரற்ர சக்றக் பைரபுங்ைள் 6,433,908 9,648,214

குபறர்சரணப் சதட்டிைள் தரறபசரகண ஆய்வுக்கூடம் 8,433,067 8,433,067

யம்தந்பரட்கட ற்ரம் இந்துரகண சக்றப் பதட்கட 100,100,993 127,947,897

ைண்ைரட்சற உதைங்ைள் 128 500

UNDP ைருத்றட்டத்றற்ைரண றகனரண சசரத்துக்ைள் 69,637

123,361,618 159,394,219
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குநறப்பு 23 :  கண லண்சடழும் சசனவுைள் 

2016 2015

அலுனை ற்ரம் கண ரணரற சசனவுைள் 1,447,355 2,255,581

தத்றரறகை றபம்தங்ைள் 587,220 246,186

ைரப்புரற 34,103 32,966

சரறப்சதர்ப்புக் ைட்டணங்ைள் 101,863 41,721

சகத உரப்தறணர்ைலக்ைரண சைரடுப்தணவுைள் 882,400 465,000

சறற்ரண்டிச் சசனவுைள் 576,842 506,147

சரறனரபர் ைட்டணங்ைள் 

னபணரம்புக் ைட்டணங்ைள் 

உள்ரட்டு / சபறரட்டுப் தறற்சறக் ைட்டணங்ைள் 2,155,091 3,213,688

ங்ைறக் ைட்டணங்ைள் 27,388

றதுல்ைர சதரது றறப்புர்வு றைழ்ச்சறத் றட்டம் 

பசத்கக் ைட்டிசழுப்தல் ரற (ப.ை.) 3,137,024 1,246,711

லர தற்ரக்ைள் 25,700

8,921,898 8,035,388
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குநறப்பு 24 

பன்கண ஆண்டுைபறன் லசபடுத்துகநப்பு 

(தற்ர)/வு 

1. சசற்தரடுைள் - சக்ற பைரகத்தும் 177,600 தற்ர

சைரடுறைள் 177,600 வு 

( தல் ஊடை ைர சைரள்ணவு - றதுல்ைர 2015 )

2. ைரரறரப ைட்டிட ரடிகை 1,969,196 தற்ர

BMICH ரடகை  சைரடுப்தணவு 1,969,196 வு 

( 2015 இற்ைரண ைரரறரன ரடகை 2016 ஆம் ஆண்டில் ைக்ைலடு சசய்ப்தடுைறன்நது)

3. ஊறர் தறற்சற 27,941 தற்ர

ஊறர்ைபறன் பனம்  பண்டிக 27,941 வு 

( 2015 இல் 2 ஊறர்ைபது தறற்சற றகநவு சசய்ப்தடுைறன்நது) 

4. றண்ட பய்ரணம் - புகைப்தடப்தறறசடுக்கும் இந்றம் 811,685 தற்ர

பய்ரணம் - புகைப்தடப்தறறசடுக்கும் இந்றம் 811,685 வு 

( பன்கண ஆண்டுக்ைரண பய்ரணம் சரற சசய்ப்தடுல் ) 

5. சக்ற றறத்றலிருந்து லபப் சதற்நக 47,000,000 தற்ர

 சக்ற றறத்றலிருந்ரண ருரணம் 47,000,000 வு 

( ைரறக் சைரள்ணறற்ைரை லபப்சதநப்தட்டது) 

6. சக்ற றறத்றலிருந்து ைறகடக்ை பண்டிக 1,838,373 தற்ர

 சக்ற றறத்றற்கு சைரடுக்ை பண்டிக 1,838,373 வு 

( உள்பலட்டு ரறபெடன் சரகை ரற்நப்தட்டது) 

7. சக்ற றறத்றலிருந்ரண ருரணம் 690,729 தற்ர

 சக்ற றறத்றலிருந்து லபப் சதற்நக 690,729 வு 

( சபறபட்டு ரறக்கு ரற்நற ரற்நப்தட்டது)

52,515,524
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இங்கை ிகபறுதகு வலு அதிைாப சகயி் 2016 திசந்ப ் நாதந்  31 ஆந் திைதியி் 

முடிவகை்த ஆண்டி்ைா பைாடுை்ை்வாங்ை்ை் ்றி ைணை்ைான்வாப ்

அதிதியிா் ைணை்ைான்வு பசன்ன்ைை் ைணை்ைான்வு அறிை்கை பதாைப்ா தி்ை்  

2 ிதிக் கூ்றுகக்ந்  

2.2.1. கஞக்கீட்ுக் குறாடுகந்  

(அ) 

I. இட்க் காஞி 2017 ஆண் ஆஞ்டி் ிதிக் கூ்றுக்கநி் எபோ குடட்றகக் காஞிதாக 

குறி்பி்ட்ுந்நது. இட்க் காஞிக்கா தடத்ணாண் கஞி்பி்ட்ுந்நது.  

II. குறிடட் காஞிறத குடட்றககக்ு் பறுண் பாபோட்ு சக்தி ிதிதடத்ி் இபோத்ு ப்றுக ்

பகாந்ந்ட்ிபோட் பௌ. 47,000,000.00 படாறக 2015 ஆண் ஆஞ்டி் பறக பபோணாணாக 

கஞக்குகநி் தித்ட்ுந்நது. இட் விறநபாக அட் ஆஞ்டி் பறுணாண் பௌ. 

47,000,000.00 படாறகதா் பறகடத்ுக் கா்்ட்ுந்நது. அடா் இட்ட ் டபறு 

்ட்ுந்நது. இடற திப்போண் ஆஞ்டி் ிதிக் கூ்றுக்கநி் சீாக்குட்கா 

படிகற்க டுக்க்டுண்.  

III. குறிடட் காஞி படாப்ி் க அபிவிபோடத்ி அதிகா சறபே் பெண் ப்றுக ்

பகாடுக்க்் பசவு் ட்ிதலி் VAT பறுணாணாக பௌ. 5,020,368.00 தித்ட்ுந்நது. 

இது கஞக்கீடு பசத்த்ட்ுந்நது. ஆறகதா், ிலுறப குறபாகக ்

கா்்வி்ற ்து ணது அபி்பிாதணாகுண்.  

IV. இட் விதண் சீாக்க்ட்ுந்நது. 

V. திப்போகி் ஆஞ்டுகநி் ிதிக் கூ்றுக்கநி் கஞக்கீடு பசத்த தடறபதா 

படிகற்க டுக்க்ட்ுந்நது.  

(ஆ) ணதி்பீட்ு் பறுணாண் சிதா பறபே் 2017 ஆண் ஆஞ்டி்கா கஞக்குகநி் 

உந்நகக்்ட்ு தணலுண் தடறபதா படிகற்க டுக்க்டுண்.  

(இ) பணாடட் அசாங்க ணாிதச ்பசவு - 2016  60,000,000.00 

 ிறவு பாட ஞிகந் (WIP)           4,341,226.00 

 கப்ுாகாட பசாடத்ுகக்நி் பகாந்பவு    9,242,483.00 

 ிறதா பசாடத்ுக்கநி் பகாந்பவு   5,168,342.00 

 பணாடட்ண்                 41,247,949.00 

ஆறகதா் குறிடட் அட் பசதா்றுறகக் கூ்றி் பபோணாண் க்  கஞ்றித்் 

பௌ. 41,247,949.00 சி ்து ணது அபி்பிாதணாகுண்.  

ஈ) டபறஞக் க்ஞடத்ி் கறச ் பசலுடத்ுண் பாறு்பு இட் அதிகா சறக்கு 

எ்றகக்்ட்ிபோக்கவி்ற. ினுண், ணது அதிகா சறகக்ு உித க்ங்கநி் 

கட்ு்ாட்ு அதிகாண் (Controlling Power) பனங்க்ட்ுந்நடா் அது றபறதா்ாட 
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பசாடட்ாகவுண் அதட தண் றபறத்ாட பாறு்ாகவுண் 

இங்காஞ்ட்ுந்நது.  

2.3.    விநகக்ணநிக்க்ாட விடத்ிதாசங்கந் 

(அ) 2017 ஆண் ஆஞ்டி் இறுதிக் கஞக்குகநி் சக்தி ிதிதடத்ி் ிதி ிலுறப 

சிதா பறபே் கஞக்கீடு பசத்த்ட்ு குறிடட் அட் விடத்ிதாசடத்ி்கா 

காஞண் ்றி படநிவுடுடட்்ட்ுந்நது. 

(ஆ) திறதசி உஞ்டித்கநிலுண் ிறதா றப்புக்கநிலுண் பறுணாண் 

சிதா பறபே் கஞக்கீடு பசத்த்ட்ு 2017 ஆண் ஆஞ்டி் இறுதிக் கஞக்குகநி் 

உந்நகக்்ட்ுந்நது.   

2.4    இறத ்பாறு்புக்கந்  

இட் பௌ.897,025,999 படாறகறதட ் தீ்்வு பசத்பட்கு தடறபதா ிதிறத ாண் 

திறதசிபேலிபோத்ு தகாிபேபோத்டாண். ினுண் அட் ிதிறத திறதசிபோ் பனங்க 

படிதாது  21/12/2016 ஆண் திகதித BD/ID119/1/14/2016 கடிடடத்ி் பெண் ணக்கு தடசித 

பவுபசவுடத்ி்ட ் திறஞக்கநண், ப்பலு ண்றுண் பந்புது்பிக்கடட்கு சகத்ி 

அறணசச்ி் ஊாக அறிவிடத்ுந்நது.  

2.5    கிறகக் தபஞ்டித ண்றுண் பசலுடட் தபஞ்டித கஞக்குகந் 

(அ) இட் பௌ.8,033,270/=  இங்றக ப்சா சறபோ் ணது அதிகா சறகக்ு 

பநநி்புச ் பசத்பணாறு குறி்பிட்ு 2017/09/09 ஆண் திகதி எபோ கடிடண் இங்றக ப்சா 

சறபே் டறபபோகக்ு அனு்பி றபகக்்ட்ுந்நது. ினுண், இங்றக ப்சா சற 

அட் ிலுறபட ் படாறகறத இ்னுண் பநநி்புச ் பசத்தவி்ற. இட்கு ப்றத 

ஆஞ்டுகநி் இப்பாறு  கடிடங்கந் திறதசிபோலுண் ண்றுண் அறணசச்ிாலுண் 

விிததாகிக்க்ட்ுந்ந. ினுண், இங்றக ப்சா சற அட்க் கடிடங்கநி் 

பிகாண் பசத்வி்ற. இது படா்ாக பகௌப அறணசச்போக்கு அறித்டுடத்ி, 

அபினூாக இடறட ்தீட்த்ுக் பகாந்பட்கு திடுண்.     

ஆ)   இட்க் கிறக்க தபஞ்டித ிலுறபகநி் அதிகணாறப பி ிறுபங்கநிலிபோத்ு 

தசறபகறந் ப்றுக் பகாந்பட்காக பசத்ட பநநிகக்க்கூடித (Refundable) 

றப்புகநாகுண். ஆறகதா், அடட்றகத தசறபகறந் ப்றுக் பகாந்ளுண் பற அட் 

பநநி்புட ்படாறகறத ப படிதாது. இது ்றி ணது கா் கு்ாத்வி் படநிபாகக ்

குறி்பி்ட்ுந்நது. ஜ்சித ிலுறபகநி் அதிகணாறப சக்தி படா்ா க்வி சா ்

கபோட ் தி்ங்களுகக்ாக ணாகாஞ சறகளுக்கு பனங்க்ட்ிபோட் ப்ஞங்கநாகுண். 

அடட்றகத தசறபகறந அறப ணது அதிகா சறகக்ு பனங்கிபேபோட்ாலுண், அடட்றகத 

தசறபகந் படா்ா பசவுகறநக் குறி்பிட்ு, அப்ற எபோ சி ணாகாஞ சறகந் 

தீ்்வு பசத்து பகாந்பட்கு படிகற்க டுக்கவி்ற. அபேனுண், 2016/12/31 ஆண் 

திகதி்கா ிலுறபபேலிபோத்ு பௌ.20,789,010/= படாறக ்பகதப தீ்்வு 

பசத்த்ட்ுந்நது.    

இ) 2016/12/31 ஆண் திகதிபேலிபோட் அட்ுறு பசவு பௌ.11.6 ப்லித் ட்பாழுது பௌ.5.9 

ப்லித் பற குறபறத்ுந்நது. இதி் பௌ. 1.36 ப்லித் பசலுடட்்ட்ிபோ்து 2012 
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பட் 2015 ஆண் ஆஞ்டு பற கஞக்காத்பாந ்அதிதிபே் திறஞக்கநடத்ி்கு பசலுடட் 

தபஞ்டித அட்ுறு பசபாகுண் (இடற பசலுடத்ிட ் தீ்்ட்கா உித பசவு் 

ட்ித் ணது ிறுபடத்ி்கு கிறடத்ிபோ்து 2017 ஆண் ஆஞ்டு ஆகஸ் ்ணாடணாகுண்)  

2.6    தாதித அதிகாடத்ிா் உறுதிபசத்த்ாடபகாடுக்க்பாங்க்கந்   

இட் சுவிச ் சிதா ிகன்சச்ிட ் தி் ிதிகநிலிபோத்ு ஊழிதக்ளுக்கு பசலுடட்்ட்ிபோட் 

ிதிறத பநவிடுணாறு அறணசச்ிலிபோத்ு அனு்பி றபகக்்் எபோ கடிடண் ணது 

அதிகா சறபே் ிதி் பிிவுக்குக் கிறக்கவி்ற. ப்பாாபேனுண், இட்க ்

பகாடு்றப ிதாத் டுடத்ி, திறதசிபே் பெண் அனுணதிடத்ுக் பகாந்ளுண் 

ிபடட்ண் ாண் 2016/11/29 ஆண் திகதி எபோ கடிடடற்ட DMS திறஞக்கநடத்ி்கு அனு்பி 

றபடத்ுந்தநாண். 2017/03/08 ஆண் திகதித கடிடடத்ி் பெண் ்பகதப ணது தண்குறிடட் 

தகா் அறணசச்ி் பசதாநபோக்குண் அனு்பி றபக்க்ட்ுந்நது. 2016/06/21 ஆண் திகதித 

கடிடடத்ி் பெண் பாதுட ் திறதசி, தடசித சண்நங்கந், டவிதஞி 

ஆறஞக்குழுவிபபோத்ு அபி்பிாதடற்ட விவிபந்நடாக அறிவிடத்ுந்நது.  

2.7    ச்தி்ங்கந், எழுங்குவிதிகந், பகாறணடத்ுபட ்தீண்ாங்கந் ்ப்று் எப்பாறண  

(அ) இங்றக ிறபறுடகு பலு அதிகா சறச ்ச்ண்  

சப்தடச சக்தி பகப்ிறதண் சக்தி விறடத்ிற ப்சக்திறத் ாதுகாக்குண் எபோ 

ிறுபடத்ி் உபே ் ாடி  பறவிக்கஞண் பசத்துந்நது. அட் ஞ்ஞக்கபோறப 

ாட்ினுந் விதாபிக்க பசத்பதுண் ண்றுண் ப்சக்திறத் ாவிகக்ுண் சக துறகநிலுண் 

அட் ிபடட்ண் எபோ பத்சிறத ்டுடத்ுபதுண் ணது அதிகா சறக்கு இபோகக்ி் 

ா்கு பாறு்புக்கநி் எ்ாகுண். இட்் பாறு்ற ிறதப்றுண் தாது, டறபைடு 

சா்ட்  படிகற்ககறந தண்பகாந்ளுகி் அதிகா சற, அப்றினூாக 

அதிகநபா அடி்ற ்றணகறந படலி் ப்சக்திறத் ாவிகக்ுண் 

ட்புகளுக்குண், இஞ்ாபடாக எட்ுபணாடட்் பாபோநாடாடத்ி்குண் ப்றுக ்

பகாடுடத்ுந்நது. இட் படிகற்ககளுக்கு ணடத்ிபே் ப்ணாதிிகந் ண்றுண் 

பழிகா்்கந் ் விதே இடற்ட பகிகக்ி்.  

தடசித ப்சக்தி் ாபறபே் க்குறத 40% ப்சாண் நுக் டுபது கட்ிட ்

துறபோகுண். ஆறகதா், அட்ட ்துறபே் சகத்ி விறட ்திி் ணது அதிகா சற 

அதிக கபண் பசலுடத்ிபந்நது. இட்ட ் துறபே் ப்சக்தி விறட ் தி் ாபற 

பகவுண் ஆண் ண்டத்ிலுந்நடாகவுண் ண்றுண் அது பபோணநபா சகத்ி வீஞாடலுக்கு 

பழிபகுடத்ுந்நடாகவுண் அதிகா சறபோ் தண்பகாந்ந்் எபோ ஆத்விலிபோத்ு 

படித பத்ுந்நது. குறி்ாக எபோ சி காடத்ி்கு ப் ் ிண்ாஞிக்க்் 

குநிகூ்க் கூடித கட்ிங்கந் பபோணநவு ப்சா வீஞாடலுக்கு விறநபாக அறணத்ு, 

அடா் பபோாட்ண் விதே ப்சக்தி் ாபற 180k Wh/m2 ் அநறப ாக்க்ிலுண் 

விஜ்சிச ் பச்லுண் எபோ தாக்கு காஞ்டுகி்து. தணலுண், வீட ் படாழி் நுக்நி் 

ாபறபோ் இட்் பறுணாடற்ட 60 kWh/m2 ் ட்பாழுது காஞ்டுண் 

அநவி் 1/3 ணங்குக் குறகக் படிபண்  அதிகா சற ணதி்பிட்ுந்நது. ினுண், 

இடட்றகத ப்ணாதிி பாத்ட் கட்ிங்கந் ாட்ி் ிண்ாஞிக்க்ாடடா் வீ 

கட்ி ிண்ாஞபண் ிகன்பது தணலுண் ப்சக்தி வீஞாகுண் விடடத்ிாகுண் வுண் படித 

பட்ந்நது. இடட்றத ிறறத ணா்றிதறண்ட்கு தடறபதா பழிகா்்கறந 
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பனங்குபட்கா எழுங்குறுடத்ுண் எபோ கபோட ் தி்டத்ி் தடறபறத அ்றிலிபோத்ு 

உஞ்ட் அதிகா சற ிறபறுடகு பலு ்றித எபோ சிட் தகத்ி ிறதடற்ட 

(Center of Excellence in Sustainable Energy) டாபி்ட்கு தீண்ாிடட்து. இட்க் தகத்ி ிறதண் 

அதிகா சறபே் பசத்ாடுகளுக்கு ஈடுடுடட்்டுட், சக்திறத நுகக்போண் றத 

ட்புகநி் கபடத்ி்குக் பகாஞ்டு ப்டுட், அது டறகடற்ட அஞ்படட் 

பிதடசடத்ி் டாபிக்க் டுட் தபஞ்டுண்  அதிகா சற தீண்ாிடட்து.  

இட் பிகாண் ீஞ் காணாக தண்பகாந்ந்் எபோ பத்சிபே் ாக குறிடட் 

காஞிட ் துஞ்ற, ாாளுண்டற்ட அஞ்படத்ுந்ந காட்ு் குதிபேலிபோத்ு 

எதுக்குபட்கு க அபிவிபோடத்ி அதிகா சற படிகற்கறத டுடட்து. இட்க் காஞி 

துஞ்டு அதிக பறுணாடத்ி் றத ட்புகநிா் எதுக்க்ட்ு, டாபது 

டாணடத்ிா் அட்ட ்ட்பு இனட், க அபிவிபோடத்ி அதிகா சறக்கு பசாட்ணா எபோ 

காஞிட ் துஞ்ாகுண். இட் விதடற்டக ் கபோடத்ி் பகாஞ்டு, பகவுண் விறவி் அடற 

அதிகா சறபே் தாக்கடத்ி்காக த்டுடட் அதிகா சற படிவு பசத்டது. இட்க ்

காஞிட ் துஞ்டுக்கு பசலுடட் தபஞ்டித ிதிறத பனறண தா் திட்ு ிதிதடத்ிலிபோத்ு 

எதுகக்ிக் பகாந்பட்கு படிகற்க டுடட்ா், க அபிவிபோடத்ி அதிகா சற ணக்கு 

பனங்கித இட் பசா் கா அபகாசடத்ிலிபோத்ு த் ப படிதாது ்றிபோட்டா், 

பநசப்சலுடத்ுண் அடி்றபே் இங்றக ிறபறுடகு சக்தி ிதிதடத்ிலிபோத்ு பௌ: 

50,936,978.00 பசலுடட்்ட்ு, இட்க் காஞிட ் துஞ்டு, தண்குறிடட் தாக்கடத்ி் ிபடட்ண் 

ப்றுக் பகாந்ந்்து.  

தணலுண், இடட்றகத ப்ணாதிிதா ிண்ாஞங்கறந இங்றகபே் கட்ிட ் துறகக்ு 

ப்ணாதிிதாகக் பகாந்பட் பெண், அதிகா சறபே் குறிகத்காந்கந் படலிலுண், 

இங்றக ிறபறுடகு சக்தி ிதிதடத்ி் அபிாறேகந் குறி்ாகவுண் ிறதபறுண் 

னுண் விதண் அபடாிக்க்டுகி்து. இடட்றகத சக்தி விறட ் தி் பாத்ட் 

கட்ிங்கறந ிண்ாஞி்டனூாக அஞ்பா்றுக்கு 418 வ.பபா.ண. அநபா சக்திறத 

(ட்தாறடத ப்னு்டத்ிச ் பசவி் பிகாண் சுணா ் பௌ. 8,360 ப்லித் அநவி்) 

ஆகக்குறட்து தசபகக் படிபண் ்துண், அடட்றகத சக்தி் ாதுகா்பு பெங்கறந 

ஈடுடுடத்ுண் ிபடட்ண் இடட்றகத படலீடு அபசிதண் ்துண் அதிகா சறபே் 

அபி்பிாதணாகுண்.   

(அ) டாவிதிக் தகாறப 

இட் அதிகா சற 2007 ஆண் ஆஞ்டு டாபிக்க்ட்ு, இதங்கி பத்ிபோ்து அட் பாிசு 

ிறுபணாகித சக்தி் ாதுகா்பு ிதித ஊழிதக்நி் தசறபறத் ப்ாகுண். 

அதிகா சறபே் பட் ஞி்ாநக்ந் சறக் கூ்டத்ி் திப்போண் 3 

ஆஞ்டுகளுக்கா சறபே் பசத்ாடுகந் படா்ா எபோ கூட்ிறஞட் தி்ண் 

சண்்பிக்க்ட்ு, அட்கு அனுணதி ப்்து. ஆபேனுண், அதிகா சறபே் 

குறிகத்காந்கறந அறத்ு பகாந்பட்கு அபசிதணா ணிட பநங்கறந அதிகா 

சறக்கு ஈட்த்ுக் பகாந்நக் கூடித  ஆத்சா்்புட ் தி்டத்ி்கு உித பிிவுகநிலிபோத்ு 

அங்கீகாடற்ட் ப்றுக் பகாந்ந படிதவி்ற. கட் டசா்டண் பழுதிலுண்  

பத்சிகந் தண்பகாந்ந்்ாலுண், இட் அதிகா சற இதங்குபது சக்தி் ாதுகா்பு 

ிதிதண் அதிகா சறதாக ிபட்ட்ற பசத்த் ் தடத்ி் அட்கு 

பனங்க்ட்ுந்ந ஊழிதக்ந் உந்நீட்ட்் தி்டத்ி்கு இஞங்கபாகுண். இட்ட ்
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தி்டத்ிாலுண், பகாறணடத்ுப தசறபகந் திறஞக்கநடத்ிா் 

இ்ற்டுடட்்ட்ு, அனுணதிடட் டவி் பதக்றந் த்டுடத்ிபண் அதட தண் 

ஊழித்றறத ஈடுடுடத்ிபண், அதிகா சறகக்ு எ்றக்க்ட்ுந்ந 

விதேணா பாறு்புகந் கறணகறந ிறதப்றுபட்கு தடறபதா ணிட 

பநங்கறந ஈட்த்ுக் பகாந்ந படிதவி்ற. தப, இட் விதடற்ட கபோடத்ி் 

பகாஞ்டு, அதிகா சற அட் தசறபபே் ்பகதப ஈடுடுடட்்ட்ுந்ந அனுபண் 

பாத்ட் ஊழிதக்ளுகக்ு தணதிக பாறு்புகக்றந எ்ற்ட்கு தீண்ாிடட்து. 

தி் கறண அடி்றபே் இட் ிதணங்கந் பசத்த்ட்ிபோ்து அதிகா சறகக்ு 

உிடட்நிக்க்் அதிகாங்கறந் பிததாகிடத்ு அட் குறிகத்காந்கறந அறத்ு 

பகாந்பட்கு தடறபதா றத ணிட பநங்கறந் ப்றுக் பகாந்நக் கூடித எபோ 

தபறட ் தி்ண் அதிகா சறபே் பசப்ற ்டாாகுண். ப்பாாபேனுண், 

ஆத்ச்்புட ் தி்டத்ி் பிகாண், உித ஆத்சா்்பு றபறறத அனுணதிடத்ுக ்

பகாந்பட்கா எழுங்குகந் ி் அறணசச்ு ண்றுண் பகாறணடத்ுப தசறபகந் 

திறஞகக்நண் ஆகிதப்று் இறஞத்ு ்பகதப தண்பகாந்ந்ட்ுந்ந. இட் 

விதண் ிறவு ப் உ் இட் ிதணங்கறந பற்டுடட் படிபண்.      

தணலுண், தபறு ணா்றுபழி இ்ாடடா் டுக்க்் இட்  தீண்ாண் அதிகா சறக்கு 

ட்விட ாதி்றபண் ்டுடட்வி்ற ்து குறி்பி தபஞ்டித விதணாகுண். 

அட்் டவிளுகக்ு டறகறணகறந அபக்ந் பூட்த்ி பசத்திபோட்றண, அனுண் 

ப்றிபோட்றண, ண்றுண் உஞ்றணபே் அபக்ந் அட் டவிகளுக்கு டவிபதவ்ுகறந 

பறுண் உடத்ிததாகடட்க்ளுகக்ு ஆத்ச்்பு தி்டற்ட உித காடத்ி்கு அனுணதிடத்ுக ்

பகாடுடட்றண அபக்ந் உித டவிகநி் தி் கறண புிபட்கா காஞங்கநாகுண். 

இபக்ந் அபக்நி் தி் கறண காடத்ி் கறணகறந சிதாக 

ிறதப்றிபந்ந். அபக்ந், ிணா டவிகநி் அணட்ட்்ட்ுண் கூ தணதிக 

கறணகறந ிறதப்றிபந்ந். விதண் அப்பாறிபோ்டா், இபக்நிா் 

ிறதப்றித தணதிக கறணகளுக்காக பனங்க்ட்ுந்ந இட் தபற ஸ்டக ்

பகாடு்வுகந் படலிதப்ற பநவிடுபது ட் விடடத்ிலுண் ிதாதப்ற 

்து் அப்பாறு பநவிடுபட்கு ிபோபாக தீிபே் அபகாசபப்ற.    

(இ) ிதி் பிணாஞக் குறி்புகந் 

கஞக்காத்பாந ் அதிதிபே் திறஞக்கந் பிதிிதி பனங்கித அறிவுறகநி் 

பிகாபண் பகாறணடத்ுப சறபே் அதிணதிபனுண் ட்பாழுது ிறதா 

பசாடத்ுக்கந் பந்விறணதி்பீடு (Re valuation) பசத்த்ட்ு பபோகி். இது அதிகநவி் 

சிணடற்டபண் ண்றுண் காடற்டபண் நுகபோண் விதண் ்டா், இட்் 

பாபோக்றநபண் பசாடத்ுக்கறநபண் எத டறபபே் விறணதி்பீடு பசத்பணாறு AMC 

சிாிசு பசத்டது. ினுண், அறணசச்ிது அறிவுறகநி் பிகாண் டிதா எபோ குழு 

ிதபக்க்ட்ு, பாபோக்ந் கஞகப்கடு்பு ஞி ஆண்பிக்க்ட்ுந்நது.  

(ஈ)  ிறதா பசாடத்ுக்கந் படா்ா எபோ ட்ித் ஆண்டத்ி் இபோத்ு தஞிச ்

பச்்ட்ுந்நது. இட்் ட்ித் 2012 ஆண் ஆஞ்டி் இ்ற்டுடட்்்து. இது 

2015 ஆண் ஆஞ்டி் பஞ்டுண் இ்ற்டுடட்்்து.  



77 
 
 

(உ) கஞிகந், துறஞ் ாகங்கந் ண்றுண் பண்ாகங்கந் ் அங்கித 

ிறதா பசாடத்ுக்கநி் எபோ ட்ிதறட ் டதாிக்க உடிதாக படிகற்க 

டுக்க்டுண். ்பகதப டதாிக்குண் அட்் ஞி ஆண்பிகக்்ட்ுந்நது.   

(ஊ) ்பகதப 2016 ஆண் ஆஞ்டி் எபோ க் அறிகற்க கஞகக்ாத்பாந ்

அதிதி்கு சண்்பிகக்்ட்ுந்நது.   

() தி் கறணகந் கபிக்க்டுண் டவிகந் ்றித தண்குறிடட் விதங்களுகக்ு 

தணதிகணாக இட் உடத்ிததாகடட்க்ளுக்கு  பனங்க்ட்ுந்ந றத பசதிகளுண் 

கூ அட்் டவிகளுகக்ுித பசதிகநாகுண். அட்் டவிகளுகக்ுித பாறு்புக்கந் 

ிறதப்் டுகி் தாது அப்றுக்கு அபசிதணா பசதிகறந பசத்து பனங்க 

அதிகா சற கறண்ட்ுந்நது. ஆறகதா், இட் தணதிக பசவு அட் 

உடத்ிததாகடட்க்நிபபோத்ு அவி்டுபது ட் விடடத்ிலுண் ிதாதப்ற 

்து் அப்பாறு அவிடுபட்கு ிபோபாக தீிபே் அபகசாபப்ற.  

4.   இதக்கச ்பசத்ாடு சா்ட் பநாத்வு 

4.1 பசதா்றுறக  

(அ) சக்திக் கஞக்காத்வு 

இங்றக ிறபறுடகு பலு அதிகா சற ஆண்பிக்க்ட்ிபோட் தடத்ி் சக்திக் 

கஞக்காத்வு விதங்கந் தண்பகாந்ந்்ாலுண். பி் ் அடட்றகத சக்திக ்

கஞக்காத்வு விதங்களு் தடிதாக சண்ட்்ாண், இங்றக ிறபறுடகு 

பலு அதிகா சறபே் திவு பசத்த்ட்ுந்ந சக்தி சா்ட் தசறபகறந 

விிததாகிகக்ி் ிறுபங்கநினூாக அடட்றகத சக்திக் கஞக்காத்வு விதங்கறந 

தண்பகாந்ந படிகற்க டுக்க்ட்ுந்நது. சக்திக் கஞகக்ாத்வி் ிபடட்ண் ிதிறத 

பசவு பசத்த இதாட அச ிறுபங்களுக்கு ணாடத்ிண் இங்றக ிறபறுடகு பலு 

அதிகா சறபே் பெண் சக்திக ் கஞக்காத்வுச ் பசத்ாடுகந் 

ிறதப்்டுகி்.  

தணலுண், 2015 ஆண் ஆஞ்டி் பபோணாணாக குறி்பி்ட்ுந்ந பௌ. 10,198,009 படாறகபே் 

பந்புது்பிகக்டட்கு சக்தி் பிிவு பபோணாண் உந்நங்கிபேபோ்டா், சக்திக ்

கஞக்காத்வு ண்றுண் அநவீட்ு சாட உகஞங்கந் பாறககக்ு் ப்றுக ்

பகாடு்ட் பெண் 2015 ஆண் ஆஞ்டி் ஈ்்் பபோணாண் பௌ. 1,593,608 படாறக  

சீப்சத்த் டுட் தபஞ்டுண்.  

(ஆ) திஞ்ணக் கழிவுகநிலிபோத்ு ப்சக்திறத உ்டத்ி பசத்பண் ிபடட்ண் இங்றக 

ிறபறுடகு பலு அதிகா சற அனுணதி் டத்ிங்கறந விிததாகிடத்ுந்நது. 

அனுணதி் டத்ிங்கந் விிததாகிக்க்்ட் பி்,் உித ட்புகநிண் 

ப்த்ண் ்றி விப்்து. ினுண், தாதித ப்த்ண் குறிடட் அட் 

ட்புகநிா் ணக்கு அறிக்றகபே் படிதாண் தாபேபோட்றணக்கு காஞண் 

இட்ட ் திஞ்ணக் கழிவுகநி் பகாறண படாப்ி் ணது அதிகா சறபே் அ்து 

கபோட ் தி்டற்ட ப்றபக்குண் ட்பி் கட்ு்ாட்ி்கு அ்ா்் சக்திதாகுண். 

பிடாணாக அட் கழிவு் பாபோக்றந் த்டுடத்ி இதக்குபட்கு 

உடத்டசிகக்்ட்ுந்ந ப்னு்டத்ி் பாறிட ் படாகுதிகறந ிண்ாஞி்ட்கா 
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காஞிறத ட் எபோ ிறுபடத்ிாலுண் ப்றுக் பகாந்ந படிதாறணக்கு காஞண் 

குறிடட் பிதடசடத்ி் பசிகக்ி் ணக்கநி் கடுறணதா தி்்ாகுண். தணலுண், இட்க ்

கபோட ் தி்ங்களுக்கு படாழி் நு்ங்கறந அ்து படலீட்ு பசதிகறந் ப்றுக ்

பகாந்ந படிதாது தாறணகக்ுண் இதுதப காஞணாகுண். இட்ட ்துறபே் ்ட்ுந்ந 

சிக்க் பாத்ட் பிசச்றக்கு தீவ்ுகாஞ்டுண் பற பப்றிகணாக எபோ ப்த் 

ிறறத தி்ாக்்க படிதாது.  

(இ) ்பகதப சூிதந சங்கிாணத ிகன்சச்ிட ் தி்ண் பசத்டுடட்் ட்ு பபோகி்து. 

அடனு் படாப்ுறத சக பறக ிதணங்களுண்  (Standard) டதாிக்க்ட்ு, அட் 

ிதணங்களுக்கு அறணத சூிதந சங்கிாணத ிகன்சச்ிட ் தி்டத்ி் கீன் சூித சக்தி 

பறறணகக்ா உகஞங்கறந இகக்ுணதி பசத்பண் தாது, சிட் உித டடத்ி் 

காஞ்டுண் அடட்றகத உகஞங்கறந இக்குணதி பசத்பட்கு எழுங்குகந் 

தண்பகாந்ந்ட்ுந்ந. கூறபே் ிறுப்டுண் இட் சூித சக்தி பறறணகந் 

இங்றக ிறபறுடகு பலு அதிகா சற ச்டத்ி் 16, 18 அ்து 21 ஆண் 

்ாடுகநி் ட் எபோ  பிிவுக்குண் உ்ாது. இறப வீட்ுக் கூறகநி் பாபோடட்க ்

கூடித துறஞ் ாகங்கநாகுண்.  

ினுண், இட் விதண் ்றி விப்டுபது தண்குறிடட் பிிவுகநி் பிகாண் ி், 

அப்றுக்கு ்புறத அதிகா சறச ் ச்டத்ி் ிட்றகளுகக்ு இஞங்க, ி 

ண்டத்ி் பாபோடட்க் கூடித பபோண் அநபா சூித சக்திக் கபோட ் தி்ங்கநி் 

ிபடட்ண் சக்தி அனுணதி் டத்ிங்கந் விிததாகிக்க்ட்ுந்ந ்து திாகுண். 

தணலுண், இட்க் கபோட ் தி்ங்கநி் ிபடட்ண் கபோட ் தி் படலீட்ுட ் ட்புகந் 

அதிகநவி் படலீடு பசத்படா், அடட்றகத ட்புகநி் ட் எபோ ட்புண் ிதிகறந 

வீஞாக்குபட்கு விபோண்புபதி்ற. ஆறகதா், அட்ட ் ட்புகந், டிதா 

எ்ட்ங்கநி் கீன், பாபோக்றந உ்டத்ி பசத்பண் ிறுபங்களு் டண் ்றிபண் 

ண்றுண் ப்றுக ் பகாந்ந்டுண் க்கறந தீ்்வு பசத்பண் பறகபே் ப்சக்தி 

உ்டத்ி உறுதிபசத்த்டுபது ்றிபணா எ்ட்ங்கறந பசத்து பகாஞ்டுந்ந. 

ஆறகதா், அடட்றகத பாபோக்நி் டண் ாண்  தி்ாக்க்ுண் டடத்ி் 

காஞ்டுபடா், தணதிக ிட்டறகந் துண் விதிக்க்வி்ற.   

(ஈ) டவுகந் தசகிகக்்டுண் தாது சக்தி தகாபுங்கநி் உகஞங்கந் எபோ சி 

சட்்்ங்கநி் பசதலின்டா், அடட்றகத எபோ சி தகாபுங்கநிலிபோத்ு படா்த்ு 

டவுகறநச ் தசகி்தி் இறபொறு காஞ்டுகி்து. ்பகதப, இட்க ்

தகாபுங்கநி் ப்லிபுண் பிதடசடத்ி் அறணத்ுந்ந கா்று சக்திக் தகாபுங்கந் 

அக்் ட்ுந்ந. ாங்பகா ண்றுண் கபணட்ித ஆகித பிதடசங்கநி் 

அறணத்ிபோகக்ி் கா்று சக்திக் தகாபுங்கநிலிபோத்ு டவுகறநச ் தசகி்தி் 

இறபொறு காஞ்டுகி்து. சீடாலித, சிாபடத்ுற சூிதகற்ட ண்றுண் டுக்குா 

ஆகித பிதடசங்கநி் அறணத்ுந்ந கா்று சக்திக் தகாபுங்கந் இதங்குண் 

ிறபேலுந்ந. றத அடட்றகத சக்திக் தகாபுங்கறநபண் பஞ்டுண் இதங்குண் 

ிறகக்ுக் பகாஞ்டுப படிகற்ககந் தண்பகாந்ந்ட்ுந்ந. ாங்பகா, 

கபணட்ித, ப்லிபுண், சீடாலித ண்றுண் சிாபடத்ுற ஆகித பிதடசங்கநி் 

அறணத்ுந்ந கா்றுச ் சக்திக் தகாபுங்கநி் ிறகறந அபடாி்ட்குண் ண்றுண் 

டவுகறந தசகி்ட்குண்  கட் பறதத ஆகஸ்,் ்், ஆகஸ்,் பொற, தண 

ஆகித ணாடங்கநி் கந விதங்கந் தண்பகாந்ந்ட்ுந்ந.  
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அதட தா்று, இட்ட ் டவுகறந் பிததாகிடத்ு பறத்டுண் சூித சக்தி 

பறங்கந் ப்லிபுண், சீடாலித ண்றுண் டுக்குா ஆகித பிதடசங்கநி் ிபடட்ண் 

டதாிடத்ு ிறவு பசத்த்ட்ுந்ந. ாங்பகா, கபணட்ித, சிாபடத்ுற ஆகித 

பிதடசங்கநி் காஞ்டுண் சூித சக்தி பநங்கந் படா்ா பறங்கறநட ்

டதாிக்குண் ஞிபண் 2017 ஆண் ஆஞ்டு திசண் ் ணாடண் அநவி் ிறவு 

பசத்த்வுந்நது. தணலுண், புடட்நண் பிதடசடத்ிலுந்ந 120 பண.பபா. சக்தி உ்டத்ிக ்

பகாந்தினுறத ப்னு்டத்ி ிறதண் தி்ப்் தாது ணது அதிகா சற 

ிண்ாஞிடட் ப்லிபுண் கா்று சக்திக் தகாபுடத்ி் டவுகந் த்டுடட்்். 

தணலுண், ண்ாிலுந்ந 100 பண.பபா. சக்தி உ்டத்ிக் பகாந்தினுறத ப் உ்டத்ி 

ிறதண் தி்ப்் தாது டுக்குா கா்று சக்திக் தகாபுடத்ி் டவுகந் 

த்டுடட்்்.  

(உ)    9 கா்று சக்திக் தகாபுங்கறந ிண்ாஞிக்குண் பாபோட்ு இ-ப ் ிறுபடத்ி்கு 

எ்றகக்்் அட் 9 கா்று சக்தி தகாபுங்கநி் 8 கா்று சக்திக் தகாபுங்கநி் 

ிண்ாஞ் ஞிகந் ிறவு பசத்த் ட்ிபோட். ினுண், கக கா்று சக்திக ்

தகாபுடத்ி் ிண்ாஞ் ஞிகந் ணாடத்ிண் ிறவு பசத்த்வி்ற. அட் கா்று 

சக்திக் தகாபுடற்ட ிண்ாஞிக்குண் பாபோட்ு 2011 ஆண் ஆஞ்டி் அட் அடத்ிபா் 

பூப்ாங்க் ஞிகளுக்காகவுண் ண்றுண் கா்று சக்திக ் தகாபுடத்ி் 

ிண்ாஞடத்ி்காகவுண் (Fabrication) பறதத பௌ.416,875 ண்றுண் பௌ.833,750 படாறககந் 

ப்ஞங்கநாக பசலுடட்்ட்ுந்ந. தணலுண், பௌ 576,500 ிதி பசலுடட்்ட்ு, கா்று 

சக்திக் தகாபுடத்ி்கு உகஞங்கந் பகாந்பவு பசத்த்ட்ுந்ந. பணாடட்ண் 

பௌ.1,827,125 படாறக பசவு பசத்த்ட்ுந்நது. இட் ிண்ாஞ் ஞிகந் 2017 ஆண் 

ஆஞ்டு தண ணாடண் அநவிலுண் ிறவு பசத்த்ாதிபோட்டா், எபோ கடிடடத்ிா் 

அறிவிக்க்்ட் பெண், குறிடட் ட்புக்கு பனங்க்ட்ிபோட் குறிடட் எ்ட்ண் 

படிவுறுடட்்்து. பி் ் டுடட் தீண்ாடத்ி் பிகாண் இட்க ் கா்று சக்திக ்

தகாபுடற்ட தபபாபோ இடத்ி் ிண்ாஞி்ட்கு தீண்ாிக்க்ட்ுந்நது. அது 

அப்பாறு ிண்ாஞிக்க்டுண் தாது கக கா்று சக்திக் தகாபுண் படா்ாக 

டதா்டுடட்்் தகாபு ிண்ாஞ் ாகங்கந் ண்றுண் இக்குணதி பசத்த்் 

உகஞங்கந் த்டுடட்்வுந்ந. ட்பாழுது அட்க் கா்று சக்திக் தகாபுபண் 

ண்றுண் அட் உகஞங்களுண் இங்றக ிறபறுடகு பலு அதிகா சறபே் 

ாதுகா்பிலுந்ந.    

4.2   பகாறணடத்ு பசத்ாடுகந்  

(அ) பெ்று ணாடடத்ி்குந் அபிவிபோடத்ி ஞிகறந ஆண்பி்ட்குண், இஞ்டு 

பபோடத்ி்குந் அடட்றகத அபிவிபோடத்ி ஞிகறந ிறவு பசத்பட்குண் இதாது 

தாகுண் சட்்்டத்ி், குடட்றக எ்ட்ண் படிவுறுடட்்டுண்  குடட்றக எ்ட்டத்ி் 

குறி்பி்ட்ுந்நது. ட்பாழுது அட் காஞிபே் ணஞ்ஞி் ட்றண ்றித எபோ ஆத்வு 

டட்்ட்ு ிறவு பசத்த்ட்ுந்நது. கட்ி ிண்ாஞ ஞிகநி் ிபடட்ண் கட்ிக ்

கறஜக்ந் சங்கடத்ிபபோத்ு தசறபகந் ப்றுக் பகாந்ந்ட்ு  அட் ிண்ாஞ 

ஞிகந் இறுதிக் க்டற்ட அறத்ு காஞ்டுகி். குடட்றகட ் ட்ாகித க 

அபிவிபோடத்ி அதிகா சற கட்ி அனுணதி் டத்ிண் ்றி கபோடத்ி் பகாஞ்டு படிவு 

பசத்த இ்ற ்டா், இட் ிட்றகறந டநட்த்ுணாறு அட் அதிகா சறகக்ு 

ணது அதிகா சற எபோ தபஞ்டுதகாறந விடுடத்ுந்நது.  
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(ஆ) தசறபபேலிபோத்ு ஏத்வுப்று பச்பறட ப்ிட்ு பசலுடட்் டுண் 

ஞிகப்காறக் பகாடு்வுகந் படா்ா 1983 இ் 12 ஆண் இக்க ச்டத்ி்கு 

இஞங்க, ஞிகப்காறகந் பசலுடட்்ட்ுந்ந. அதி் சீாக்க் பகாடு்வுண் 

உந்நகக்்ட்ு பகாடு்வுகந் படாப்ி் சிதாக கஞகக்ிடுண் சூடத்ிடற்ட 

ஆாத்த்ு ாக்்குணாறு தணதிக கஞக்காத்பாந ் அதிதிப் ட் 

கத்ுறதாலி் தாது அறிவுறகந் பனங்க்். அட் ிபடட்ண் தடறபதா 

படிகற்க டுக்க்ட்ு பபோகி்து.  

(இ) இட்க் குறி்பி் தணாசடி  சுட்ிக்கா்்் அறிக்றக எபோ ஏத்வுப் 

அதிகாிபோ், ணது ஞி்ாநக்ந் சற அறன்பு விடுடட்ட் அடி்றபே் 

டதாிக்க்் எபோ அறிகற்கதாகுண். அட் அறிகற்க  டபறுகறந உந்நகக்ி 

டதாிக்க்்றண அ்தாது அபடாிகக்்்ட் பி் ் அட் அறிகற்கறத எபோ 

பழிகாட்ிதாக கபோதி தீண்ாபணடு்து சிபே்ற ்து கபோடத்ி் பகாந்ந்ட்ு, 

படிகற்க டுக்க்்து.  

ஆறகதா். அட் டபறுகந் அங்கித அறிகற்கறத அடி்றதாகக் பகாஞ்டு சண்ந 

ிறறத ிஞ்பே்து பாபோடட்ணாட். தணலுண், அதிகா சற ஆண்பிக்க்் 

தடத்ி் அட் பாிசு ிறுபணாக விநங்கித சக்தி் ாதுகா்பு ிதிதடத்ிலிபோட் 

ஊழிதக்ளுகக்ு இட் அதிகா சற ச்டத்ி் 69 (உ) பிிவி் கீன் இஞ்டு ணா்றுபழிட ்

படிவுகந் ப்றுக் பகாடுக்க்ட்ுந்ந.  

i. அதிகா சறபே் படாழி் பனங்க்ட்ு அட்ட ் படாழிற ் சகத்ி் ாதுகா்பு 

ிதிதடத்ி் எப்பபாபோ அலுபபோகக்ுண் ண்றுண் எப்பபாபோ ஊழிதபோக்குண் உித திடத்ி்கு 

ப் ் அபி் படாழி் படா்ாக அபபோகக்ு விதிக்க்ட்ு இபோட் ிட்றகறந 

விவுண் ாதி்் அதட ிட்றகநி் அடி்றபே், இட் அதிகா சறபே் 

தசறபபே் ஈடுடுடட்்டுட் தபஞ்டுண்; இ்றபதி்,  

ii. அதிகா சறபே் படாழி் பனங்க்்ாண் அ்து அப்பாறு படாழி் 

பனங்க்ட்ு அட்ட ் படாழிற ்றுக் பகாந்நாட சக்தி் ாதுகா்பு ிதிதடத்ி் 

எப்பபாபோ அலுபபோகக்ுண் ண்றுண் எப்பபாபோ ஊழிதபோக்குண், சறபேண் விவி 

அறணசச்ிா் ிஞ்பேக்க்டுண் எபோ ே்ஈட்ுக் பகாடு்வு பனங்க்டுட் 

தபஞ்டுண்.   

இட் பிகாண் (1)-பது ணா்றுபழி் பிதறஞக்கு உ்ட்ு இட் அதிகா சறபே் 

தசறபபே் இறஞட் உழிதக்ளுக்கு அப்பாறு உ்் சண்நடற்ட பனங்க அதிகா 

சற கறண்ட்ுந்நது. ஆறகதா், சண்ந் ிபட்ட்றகந் 

தண்பகாந்ந்ட்ுந்ந.   

இது ்றித பழுறணதா எபோ அறிகற்க ஞி்ாநக்ந் சறகக்ு 

சண்்பிக்க்வுந்நது.  

(ஈ) இட்க் கபோட ் தி்ண் எபோ படழி் நு் அபிவிபோடத்ி ிகன்சச்ிட ் தி்டத்ி் கீன் 

ஆண்பிக்க்் எபோ கபோட ் தி்ணாகுண். இட்க் கபோட ் தி்டத்ி் குறிக்தகாநாக 

அறணட்து தாபடி் கித ிபாபோநி் பழுறணதாக டங்கிபேபோகக்ி் 

தாக்குபடத்ுட ் துறறத ்லி் டுடத்ுண் ிபடட்ண் இடத்ிித் பலுறப் 

பிததாகி்ட்குந்ந சாடத்ிதடற்ட பபநி்டுடத்ுபடாகுண். ினுண், இட்க் கபோண 
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விதண் படா்ாக தட்ப்டடுகக்்் எ்ட்ட ் ட்பு அட் கபோண ஞிறத ிறவு 

பசத்தட ் டபறிபந்நது. இது படா்ாக ச்ணா அதிிண் அறிவுறகந் ப்றுக ்

பகாந்ந்். அப ் ணக்கு அறிவிடட்து தாபடி் பசவு பசத்த்ட்ிபோகக்ி் 

ிதிப் எ்பிடுண் தாது டுடத்ீ்்புக்கு அ்து ச்படிகற்ககக்ு பச்ா், பகவுண் 

அதிக அநவி் பசபாகுண் ்று. அறகதா், இட்க் கபோட ் தி்டற்ட உித பறபே் 

பப்றிகணாக ிறவு பசத்பதிலுந்ந சாடத்ிதண் ்றி ஆாத்த்ு ாக்்குணாறு 

அறணசச்ி் பசதாநிா் உித எ்ட்ட ் ட்பி் ஊாக இட் அதிகா சறகக்ு 

அறிவிக்க்ட்ுந்நது. அட் ிபடட்ண் காஞ்டுண் ணா்றுபழிட ் தி்ங்கறந 

அறிபக்டுடத்ுண் விிபா எபோ அறிகற்க டதாிக்க்ட்ுந்நது. இட் அறிகற்கறத 2 

பாங்களுக்குந் அறணசச்ுக்கு எ்றக்க படிபண்.  

4.3    இதங்காட குற த்ாடுறத பசாடத்ுகக்ந்  

(அ) டவிதஞிபேபோக்கு பசலுடட்்் இட் பகாடு்வுகக்ா 

இஞக்க்ாற் தகாி ப்பலு சக்தி அறணசச்ிது பசதாநி் பெணாக 2012-12-05 

ஆண் திகதி திறதசிக்கு எபோ கடிடண் அனு்பி றபக்க்்து. தணலுண், பாதுட ்

படாழி்பத்சிகந் ்றித குழுக் கூ்டத்ி் 13 ஆண் இக்க அறிவுறகநி் பிகாபண் 

சு்ா் ண்றுண் பந்புது்பிகக்டட்கு சக்தி அறணசச்ி் பசதாநினூாகவுண்  2013.01.04 

ஆண் திகதி, திறதசிபே் இஞகக்்ாற் தகாி எபோ கடிடண் அனு்்ட்ுந்நது. 

தணலுண், இது ்றித பழுறணதா விங்கந் அங்கித எபோ கடிடபண் 2014.12.02 ஆண் திகதி 

சு்ா் ண்றுண் பந்புது்பிக்கடட்கு சக்தி அறணசச்ி் பசதாநினூாக பாது 

படாழி்பத்சிகந் ்றித குழுவுகக்ுண் சண்்பிக்க்ட்ுந்நது. அட் பிதிகந் 

திறதசிகக்ுண் ண்றுண் கஞக்காத்பாந ் அதிதிபே் திறஞகக்நடத்ி்குண் குறி்பீடு 

பசத்த்ட்ுந்ந. தணலுண், இது ்றி விங்கறந சண்்பிடத்ு, அங்கீகாடற்ட தகாி 

திறதசிகக்ு எபோ கடிடண் ப்பலு ண்றுண் பந்புது்பிகக்டட்கு சகத்ி அறணசச்ிது 

பசதாநி் பெண் 2016.12.06 ஆண் திகதி குறி்பீடு பசத்த்ட்ுந்நது.  

(ஆ) உங்கநி் க் அறிகற்கபே் சுட்ிக் கா்்ட்ுந்நபாறு அதிகா சறபே் 

54 - 3189 ஆண் இக்க பக் பஞ்டி இது பற சுணா ்2 ½ பபோ காணாக இதங்காண் இபோத்ு 

பபோகி்து. இது படாப்ி்  2015.06.17 ஆண் திகதி Automobile Association of Ceylon 

ிறுபடத்ிலிபோத்ு எபோ ணதி்பீட்ு அறிகற்க ப்றுக் பகாந்ந்ட்ுந்நது. அட் பக் 

பஞ்டிறத ழுதுா்்து பாபோநாடா தீிபே் ்றண அநிக்காது ்டா் அடற 

அக்றுணாறு அட் அறிகற்கபே் சிாிசு பசத்து அறிவிக்க்ட்ுந்நது.  

4.4     டவிதஞி ிபோபாகண் 

(அ) இங்றக ிறபறுடகு பலு அதிகா சறச ் ச்டத்ி் குறிகத்காந்கந், 

கறண் ஞிகறந ிறதப்றுபட்கு உகட் எபோ ிறுபக் க்றண்பு ண்றுண் 

ஆக்றநச ்தசட்த்ுக் பகாந்பட்கா எபோ ஆத்ச்்புட ்தி்ண் ்ப்றட ்டதாிடத்ு 

அறப சண்நங்கந் ண்றுண் டவிதஞி ஆறஞக்குழுவுகக்ு சண்்பிக்க்்ாலுண் கூ, 

அப்றி் ிபடட்ண் அங்கீகாடற்ட் ப்றுக் பகாந்ந படிதவி்ற.   

2007 ஆண் ஆஞ்டிலிபோத்ு இது பற ஆத்சட்த்ுக ் பகாந்ளுண் தி்பண் ண்றுண் ிறுபக ்

க்றண்புகளுண்  டறபகநி் டதாிக்க் ்ாலுண், அப்றி் காஞ்் 

குறாடுகநி் காஞணாக அறப ிாகிக்க்். பி் ் பகாறணடத்ுப 
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தசறபகந் திறஞக்கந ஆாத்சச்ி உடத்ிததாகடட் ் எபோபி் உடவிப் 2007 ஆண் 

ஆஞ்டு பட் இ்று பறபந்ந டவி ஞ்ஞிக்றககறந அடி்றதாகக் பகாஞ்டு, 

அதி் சிறு சிறு திபோடட்ங்கறந தண்பகாஞ்டு அடட்றகத திபோடட்ங்கந் அங்கித எபோ 

ிறுபக் க்றண்பு டதாிக்க்ட்ு பகாறணடத்ுப தசறபபே் அங்கீகாடத்ி்காக 

குறி்பீடு பசத்பண் பாபோட்ு ப்பலு ண்றுண் பந்புது்பிகக்டட்கு சகத்ி அறணசச்ுகக்ு 

அனு்பி றபகக்்ட்ுந்நது.   

(ஆ) அனுணதிக்க்் எபோ ஆத்ச்்புட ் தி்ண் இ்ாடடா் ிறுபடத்ி் 

ஆத்ச்்பு விபகாங்கந் ட்காலிகணாக இறிறுடட்் ட்ுந்ந. ஆறகதா், 

்பகதப அனுணதிகக்ாகச ் சண்்பிக்க் ட்ுந்ந குறிடட் ஆத்சா்்புட ் தி்ண் 

அனுணதிக்க்் பி் ்சக ஆத்ச்்பு பசத்ாடுகறநபண் தண்பகாந்ந படிபண்.  

(இ) கஞக்காத்வு விசாறஞபே் சுட்ிக் கா்்ட்ுந்நபாறு ிதபக்குண் அதிகாி 

ஞி்ாநக்ந் சற  திபோடட்்டுட் தபஞ்டுண். (2007 இ் 37 ஆண் இகக் இங்றக 

ிறபறுடகு பலு அதிகா சறச ்ச்டத்ி் 55 (1) ஆண் பிிவு). ஞி்ாந ்ாதகடத்ி் 

சிாிசி் தி், ஞி்ாநக்ந் சறபே் டறப ்் தீிபே் சறபே் டறப ்

குறிடட் ிதணங்கறநச ் பசத்துந்நா். சிதே் ிபுஞி் (ணிட பநங்கந்) பெண், 

பிதி் ஞி்ாந ் ாதகடத்ி்  (பசத்ாடுகந்) பெண், ஞி்ாநக்ந் ாதகடத்ி் 

பெண்,  சிாிசுகந் ப்றுக் பகாடுக்க்ட்ுந்ந (டிதாந் தகாறபகறந் 

ிசீலிக்குண் தாது அடற உறுதிபசத்து பகாந்ந படிபண்).   

4.5  றத அசாங்க ிறுபங்களுக்கு ப்றுக் பகாடுடட் பநங்கந்  

பந்புது்பிகக்டட்கு சக்தி அபிவிபோடத்ி ண்றுண் ப்சக்டத்ி விறட ் திற 

தணண்டுடத்ுட் ஆகிதப்றி் ிபடட்ண் டாபிக்க்ட்ுந்ந அசாங்கடத்ி் அதிகா 

சறதா இட் அதிகா சற ி் அறணசச்ு் ிடபண் எபோங்கிறஞத்ு 

பசத்டுகி்து. குறி்ாக, ச்டத்ி் ்ாடு பசத்த்் ச் ்ாடுகறந 

பசத்டுடத்ுண் பாபோட்ு  விதிபறகந், க்றநகந் ண்றுண் தணலுண் ச் றணத 

ஆபஞங்கந் ்ப்றட ் டதாி்ட்கு பபோணநபா ஞிகந் ிறதப்் 

தபஞ்டிபந்ந. இட் ிபடட்ண் சிட் எபோ ணா்று- பழிதாக, அதிகா சறபே் 

அனுபண், படாழி் நு் விதண் படலித ிபோபாக விபகாங்கந் படாப்ி் உகக் 

ிச்தபறத திபோ சப ததசக்க அபக்ந் அறணசச்ுக்கு அனுபதிடட்் 

அடி்றபே் டது தசறபறத பனங்குபா ் ்து அதிகா சறபே் 

ண்பிகற்கதாகுண். இட் அலுப ் அறணசச்ி் ஞி்ாந ் டவி்கு (படாழி் நு்ண்) 

இறஞக்க்ட்ிபோட்ாலுண் கூ, இட் அதிகா சறபே் பாறு்பு் ஞிகளுண் ண்றுண் 

கறணகளுண் அட்க் கா் குதிபே் அபிா் குறபே்றி 

ிறதப்்்றணறதபண் ண்றுண் அதிகா சறபே் தடறபகறந அறணசச்ு 

ண்டத்ி் பகவுண் விறவி் ிறதப்றிக ் பகாந்பட்கு அப ் ங்கநிடட்றணபண் 

குறி்பிடட்க்கடாகுண். இட் அனுபதிடட்் அடி்றபே் தண்பகாந்ந்் குறிடட் 

ிதணண் இட் அதிகா சறபே் விபகாங்களுக்கு பிதுண் துறஞதாக 

அறணத்்ுநநது ்து அதிகா சறபே் கபோடட்ாகுண்.  
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5 பாறு்புக் கூலுண் ்ாச்ிபண் 

5.1 ிதிக் கூ்றுக்கறந டதாிடத்ு ப்றபகக்ுண் பகாறணடத்ுபடத்ி் பாறு்புக்கறந 

ிதிக் கூ்றுக்கநி் உந்நகக்ுபட்கு தடறபதா படிகற்க டுக்க்ட்ுந்நது.  

5.2 2012-2016 ஆண் ஆஞ்டு கா் குதி்கா எபோ கூட்ிறஞட் தி்ண் இங்றக 

ிறபறுடகு பலு அதிகா சறபோ் டதாிக்க்்து. அட் கீன் 

இங்காஞ்் ிகன்சச்ிட ் தி்ங்கந் ீஞ் கா ிகன்சச்ிட ் தி்ங்கநாக 

பசத்டுடட்்். அட் பி்,் கா பறபே் ிபடட்ண், பத்ுிறண அநிக்க் 

தபஞ்டித ிகன்சச்ிட ் தி்ங்கறந உந்நகக்ி 2015-2025 னுண் டத்ு ஆஞ்டுட ் தி்பண்  

டதாிக்க்்து.  

தடசித சக்திக் பகாந்றககந் ண்றுண் அப்ற பசத்டுடத்ுண் பறகந் ் 

அறணசச்ிா் டதாிகக்்். அப்றுக்கு் பாபோடட்ணாக, குறி்ாக ிறதா 

சக்தி அபிவிபோடத்ி படாப்ி் சக்திக் பகாந்றககறநட ் டதாிகக்ுண் பாபோட்ு அதிகா 

சறபே் அதிகாிகநிா் படிகற்க டுக்க்்து. சக்திக ் பகாந்றககந் 

டதாிக்க்்ட் பி்,் அப்றுக்கு இறஞதா பறகபே் ிறுபடத்ி் 

கூட்ிறஞட் தி்டற்டட ் டதாி்து குறிக்தகாநாக அறணட்து. சக்திக் பகாந்றககந் 

படா்ா க் ்பகதப உித பநாத்வுக் குழுவுக்கு சண்்பிகக்்ட்ுந்நது. அட் 

அடி்றபே், கூட்ிறஞட் எபோ தி்டற்டட ் டதாி்ட்கா ஞி ஆண்பிக்க் 

ட்ுந்நது.  

5.3 2015 ஆண் ஆஞ்டு ாதிதிட ் தடட்லி் பி் ் ஆச்ிக்கு பட் அசாங்கடத்ி் கீன் 100 

ாந் ிகன்சச்ிட ் தி்ண் பசத்டுடட்்் பி்,் 2016 ஆண் ஆஞ்டி்கு அதிகா 

சறபோ் சண்பிடாத தீிபே் தபறட ் தி்ங்கந் டதாிக்க்். 

அப்பாறிபோட்ாலுண், 2015 ஆண் ஆஞ்டு இறுதிபே் டட்்் ாாளுண்ட ்டதடட்லி் 

பி்,் புதித எபோ அறணசச்றப ிதபக்க்்து. ி் அறணசச்ுகக்நி் 

அறணசச்க்ளுண், பிதி அறணசச்க்ளுண் புதிடாக ிதபக்க்்். ஆறகதா், புதித 

அசாங்கடத்ி் பகாந்றககளுகக்ு இஞங்க, திக்ா ிகன்சச்ிட ் தி்ங்கறந 

ிண்ாஞிக்குண் ஞி 2016 ஆண் ஆஞ்டு ஆண்டத்ி் தண்பகாந்ந்்து. அது பறக்குண் 

டதாிக்க் ட்ிபோட் 2016 ஆண் ஆஞ்டி்கா தபறட ்தி்டற்ட இடா், பழுறணதாக 

பசத்டுடத்ுபட்கா பாத்்பு கிறகக்வி்ற.  

அறன்புகறந அடி்றதாகக் பகாஞ்டு புதித உாதடத்ி்ங்கந் 

அறிபக்டுடட்்்றண, அதட தண் ப்சகத்ி விறட ்திற தணண்டுடத்ுபட்கா 

ிகன்சச்ிட ் தி்ண் புதித பற்புகளு் ாதிதி சி்புச ் பசதஞிபே் கீன் 

ணறுசீறணக்க்்றண படலித அண்சங்கறநக ் குறி்பி படிபண். இட் பிகாண், 2016 

ஆண் ஆஞ்டி்கு ப் ் ிண்ாஞிடட் தபற தி்டற்ட பசத்டுடத்ுபது 

பிசச்ிறதாக ணாறிதது.  ஆறகதா், அட் ஆஞ்டி் பசதா்றுறக சுணாாக 40% வீட 

அநவி் காஞ்்து ்றட குறி்பிடுபட்கு விபோண்புகி்த். ினுண், குறிடட் 

அட் ஆஞ்டி் தனுந்ந விடடத்ி் திக்ா பசத்ாடுகறந தி்பட்ு 

ிண்ாஞிக்குண் பாபோட்ு இது அதிகா சற பெண் த்டுடட்்்து ்றட 

டதவு் அறிதட ்டபோகி்த்.   
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5.4 எபோ பிடா உந்நகக் கஞக்காத்பாநற ஆத்சட்த்ுக் பகாந்ளுண் பாபோட்ு 

பகாறணடத்ுப தசறபகந் திறஞக்கநடத்ி் அங்கீகாண் கிறக்கவி்ற. உந்நகக ்

கஞக்காத்பாந ் எபோபற ணாடத்ிண் ஆத்சட்த்ுக் பகாந்ளுண் பாபோட்ு 2018.06.01 ஆண் 

திகதி அங்கீகாண் கிறடத்ுந்நது.  

5.5 ாதீட்ுக் கட்ு்ாடு  

(அ) இதி் குறி்பி்ட்ுந்ந ிறுப பகாறணடத்ுப விதண் படா்ாக 

எதுக்க்் 6 ப்லித் பௌா படலீட்ி் ஜ்சிபந்ந 3.4 ப்லித் பௌா அலுபகக ்

கட்ிடற்ட ிண்ாஞி்ட்கு அபசிதண் ்றிபோட் காஞிறத் ப்றுக ்

பகாந்பட்காக பசவு பசத்த் ்து. ஆறகதா், இட் ிதிபே் ச்றுண் பதிதாக 

இபோக்கவி்ற.  

(அ) இதி் ஏத்வூதித் ஞிகப்காறக் பகாடு்வுகறந ஆஞ்டு ஆண்டத்ி் 

சிதாக ணதி்பி படிதவி்ற. ினுண், ஏத்வூதித் ஞிகப்காறகந் ச்டத்ி் 

பிகாண், இது பசலுடட்் தபஞ்டுண் ்டா், இதி் எபோ விடத்ிதாசண் 

காஞ்டுகி்து.  

தணலுண், பபநிாட்ு் பிதாஞங்கந், பபநிாட்ு் பே்சிகந் ்ப்றுகக்ு 

பபநிாட்ு அறன்பு பாத்்புகந் 2016 ஆண் ஆஞ்டி் கிறக்குண் ்டா், ணது 

அதிகா சறபே் ப்கூட்ித தி்டத்ி் பிகாண் இடற ிறதப் படிதாது. 

ஆறகதா், அதுவுண் பவுபசவுடத்ி்டத்ு் விடத்ிதாசங்கறந காட்ுகி்து.  

குறட் அநவி் பசத்தி் டத்ிிறககறந பாங்கிதடா் அதிக ிதி ஜ்சிபந்நது.  

6          பறறணகளுண் கட்ு்ாடுகளுண்  

கஞக்காத்பாந ்அதிதிபோ் சுட்ிக் கா்்ட்ுந்ந பிிவுகந் படாப்ி் விதே 

கபடற்டச ் பசலுடத்ி, அப்ற பாபோடட்ணா குறிக்தகாந்களுண், இக்குகளுண் 

ிறதப்்டுண் பறகபே் குறி்பீடு பசத்த்டுபட்காகவுண் ண்றுண் குறிடட் 

குறாடுகறந இங்கஞ்டு அப்ற சீப்சத்து பகாந்பட்காகவுண் படிக்றக 

டுக்க்டுண். இதி் குறி்பி்ட்ுந்ந கஞி் திதபட்ு பற 

அறிபக்டுடட்்ட்ுந்நது. 2019 ஆண் ஆஞ்டு பட் அடனூாக கஞக்கீட்ு 

படிகற்ககந் தண்பகாந்ந்ட்ு பபோகி்.  

 

 


