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கூடட்ிண் கன்கப்  

அதிகா சணதயிண் பத ் 

இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சக  

 

சடட்பணநாண அ்ஸ்துகப் 

இது 2007 இ் 35 ஆண் இை்ை இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சக 

ச்டத்ி் டபிை்ை்்து.  

 

2017 ஆ் ஆ்டிந்காண பகாணத்ு சணத உறுத்பிணக்ப் தந்றி வித்  

திபோ கீட்த்ி விை்ண் டகப ் இங்கை கபறுடகு பலு அதிை 

சக  

திபோணதி ண குணஹப  உறு்பி ் ப்பலு சை்தி அகணசச்ு  

திபோ பீ.். டபட் குண  உறு்பி ் ணைஞ சகைந் ண்றுண் 

உந்ளூச்ி ண்ங்ைந் அகணசச்ு  

திபோணதி .ந. அந்  உறு்பி ் கைடப்டழி் ண்றுண் பட்ட்ை 

அகணசச்ு  

திபோ டீ.வி. த்ுநச  உறு்பி ் ைணடப்டழி் அகணசச்ு 

திபோ நை.பீ. குபோநை  உறு்பி ் தண உறு்பி ் 

திபோ ்நபொ. .ச.் போசச்ி விட  உறு்பி ் ணைபலி அகணசச்ு  

பறிபேதந ்டீ.டீ. 

ஆத்  

உறு்பி ் ்்ச ண்றுண்  ்பைகணடத்ுப 

அகணசச்ு  

திபோ .ண்.ஆ்.ந.நை. தசிங்ை  உறு்பி ் நை்குபடத்ு ண்றுண் சிவி் விண 

நசகபைந் அகணசச்ு  

திபோ ஸ். டஷ்்  உறு்பி ் தி அகணசச்ு  

திபோணதி ஆ்.பி.ஆ். அணசிங்ை  உறு்பி ் விஜ்ஜ ண்றுண் படழி்த் 

அகணசச்ு  

திபோ டபட குணசிங்ை  உறு்பி ் இங்கை் பது் த்டுைந் 

ஆகஞை்குழு  

பறிபேதந ்டீ.டீ. ஆட் 

ண்  

உறு்பி ் தண உறு்பி ்

திபோணதி ஷ் அ்  உறு்பி ் தண உறு்பி ்

திபோ .ண்.சி. பந  உறு்பி ் தண உறு்பி ்

திபோ ஹி் அஜிட ்ைபோ்  உறு்பி ் தண உறு்பி ்

திபோ ஜி. ணநஹத்ி பந  உறு்பி ் தண உறு்பி ்

திபோ ஜி. விஜிடட் ட் குண  உறு்பி ் தண உறு்பி ்

பறிபேதந ்சட ்

ததிை்ை  

உறு்பி ் தண உறு்பி ்

திபோ சத்ிசிறி பசவி்  உறு்பி ் தண உறு்பி ்

 

2017 ஆ் ஆ்டிந்காண கக்கா்வு ந்று் பகாணத்ு குழு 

உறுத்பிணக்ப் தந்றி வித்  

திபோ ஸ். டஷ்்  டகப ் தி அகணசச்ு 

திபோணதி ஷ் அ்  உறு்பி ் தண உறு்பி ்

திபோணதி பீ..டீ.. அநபட்ட்  உறு்பி ் ப்பலு ண்றுண் பந்புது்பிைை்டட்கு 

அகணசச்ு  

திபோணதி ச.்.டீ. சட்  உறு்பி ் ைஞை்ைத்பந ்அதிதிபே் 

திகஞைை்நண்  

திபோணதி ண குணஹப  உறு்பி ் ப்பலு ண்றுண் பந்புது்பிைை்டட்கு 

அகணசச்ு 
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2017 ஆ் ஆ்டிந்காண தவிி தந்றி வித்  

ணது அதிை சக எ்பீ்நவி் புதித எபோ றுபணகுண். இதி் பணடட்ண் 103 

ஊழிதை்ந் ஞத்றுகி்.் ணது டவிதஞ ்றித விண் கீநன 

ட்ட்ுந்நது.  

 

 
 

 

 

 

 

 
திவு பசத்த்் அலுபைண்  

ைட்ிடப்டகுதி இை்ைண் 05, 01-பது ணடி, BMICH, 

பௌடட்நை்ை ணபடக்ட, பைழுண்பு 07. 

படகநசி இை்ைண்: 0112677445 

படகை் இை்ைண்: 0112682534 

ப்ஜ்ச் பைப: info@energy.gov.lk 

இகஞதடட்ந பைப: www.energy.gov.lk  

9 

25 

41 

28 

எமது பதவியணி  

சிரேஷ்ட முகாமையாளர்  

நடுத்தே ைட்ட 
முகாமையாளர்  
துமை முகாமையாளர்  

ஆேம்ப ைட்ட ஊழியர்கள் 
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ணனிண் பச்தி 

இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சகபே் 

டகப ் ்  திபே், 2017 ஆண் ஆஞ்டி் 

பசத்டுைநது பசத்றுகை பநத்வுை்கு இட் 

பசத்திகத விடு்தி் ் பபோண் ணகின்சச்ி 

அககி்ந்.  

சை்தி ்து ட்ி் அபிவிபோடத்ி்கு நடகபத 

ஆண் தைவ்ு் பபோை்ந் எ்குண். ஆகைத், 

சை்திட ்துகபே் ஆைை்கூடித சடத்ிதண பபோநட 

்கணைகந ப்றுை் பைந்நை ் கூடித அடட்கைத எபோ 

பழிபே் சை்தி விநதைண்  ண்றுண் சை்தி்ை நைந்வி ஆகிதப்க அனுகூ 

பகபே் பைகண பசத்பது பை்கிதணடகுண். இட்கு அதிை ப்னுகணகத 

அந்டனூை, சை்திபே் கபறுடகுட்கண ட்ி் அபிவிபோடத்ிபே் 

பை்கிதண எபோ பபோநட ணஞணை இங்ைஞ்டுகி்து.  

சை்தி் பகபே் ப்று பழுதிலுண், கபறுடகு சை்திை்கு இங்கை 

உத ைபடக்ட பசலுடத்ிபந்நது ்கட ணகின்சச்ிப் குறி்பிடுபட்கு 

விபோண்புகி்ந். சை்திகத் துை்து ்து கபறுடகு சை்திபே் 

பை்கிதண அங்ைங்ைந் எபோ அங்ைணகுண். இட்ை் ைபோண விதண் ைச 

 திபே் ணது ணை்ைளுை்கு பறு்பு ச்் ட்ுந்நது. பநங்ைந் சூனலுை்கு 

பபநபே்டுபட்கு ப் ் அடட்கைத பநங்ைநலிபோத்ு ஆைை்கூடித 

சடத்ிதண ்கணைகந பறுண் படட்ண் ண் த்டுடத்ிபேபோை்கி்நண். 

அது ணது பன்ைக்ை் ஞபே் அங்ைணை விநங்கிதது. பி்,் சை்தி 

பநங்ைளுை்கு பபோண் நது, சி ைடத்ி்கு ப் ் பந்புது்பிை்ைடட்கு 

சை்திபேனூை ணது பணடட் சை்திட ்நடகபகத ண்ண் பூட்த்ி பசத்த படி்டது. 

இபோ்பினுண், குறி்ை த அநப ப்லு பநங்ைந் த்டுடட்் 

்கடதடுடத்ு, இங்கை கத சை்தி பநங்ைளுை்கு ண நபஞ்டிபேபோட்து.  

இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சகச ் ச்டத்ினூை இங்கை வீ 

சை்தி் பகபே் கபறுடகு சை்தி் தஞடத்ி் ைப்ட்கு பலிகணத 

ப்படு்புட ் தி்ங்ைகந நண்பைஞ்டுந்நது ்கட ் அறிநப். ண் 

பனகணதை ண்த சை்தி் துை்பு ை படிை்கைைகந 

நண்பைந்பட்கு னை்ை்ட்ிபோட்லுண், ண்த அணுகு பகைநனூை 

இ்கத சூன்கை்கு நடகபத அடட்கைத சை்தி் துை்பு பககத 

ண்ண் பிநதகிைை் படிதது. சை்தி் பககத சதை பைகண 

பசத்படனூை சைத்ி் துை்க பசத்டுடத்ுண் படட்ண் ணை்கு வீ 

படழி் த்ண், ச்பை்ை அணுகு பகைந், ஆத்சச்ி ண்றுண் அபிவிபோடத்ி, 

அறிவு ண்றுண் விழி்புஞவ்ு ் அபசிதணகுண். அநட ந்று, சை்தி 

பநங்ைந் பகபேலுண், ட்ி் சை்தி்ை திை் நடகபகத பூட்த்ி 

பசத்பண் பபோட்ு, சுநடசித பந்புது் பிை்ைடட்கு சை்தி பநங்ைகந 

அனுகூணை த்டுடத்ுபட்கு வீ அணுகு பகைளுை்கு ைப்துண் ணைக்ு 

அபசிதணகுண்.  

ட்ி் தநவு கபறுடகு சை்தி பசத்டுடத்ுகைை்கு நடகபத 

நபகசச்்ைண் விதிை்ை்ட்ுந்நட் ைஞ்நஞ்டத்ி் நை்குண் நது, 

ைட் ைடத்ி் பசத்டுடட்் ் ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைந் ப்ந்டத்ி் 

ண்ண் ணகின்சச்ி அகத படிபண். அது திை்டத்ி் கபறுடகு சை்திபே் 

அபிவிபோடத்ி அகட் எபோ ை்டத்ி்கு உைட் எபோ டநணை அகணபண். கூ்் 
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பி்ஞபே், பசத்டுைகந பலு்டுடட் அபசிதண் தபட், ்கு 

எபோபை்ட்ிபோை்கி் எபோ விடடத்ி் ட்ி் கபறுடகு சை்திகத 

பசத்டுடத்ுபட் டடத்ுபண பை்கிதடத்ுபடக்ட உஞ்த்ுபைந்படகுண். 

உைடத்ி் சை்தி பபோை்ைடிை்கு சூத சைத்ிை் ைநஜ்சித பககண (சூத சை்திை ்

ை்) ட் தீக்ப பனங்குண்  ் ண்புகி்ந்.  

ட்ி் கபறுடகு சை்தி ப்படு்புைகந நண்பைந்பதி் எடத்ுகன்க 

்கித ப்பலு ண்றுண் பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி அகணசச்போை்குண், கத சை 

அை்ைகபகத ட்புைளுை்குண் து ணட்ட் ்றிகதட ் படவிடத்ுை ்

பைந்கி்ந்.  

 

 

 

 

 

கீ்த்ி விக்டண் 

டகப ் 
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தித்தாப ்ாகத்ிண் பச்தி  

இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சக 

(இ..ப.அ.ச.) க் சை்தி கபறுடகு ட்கணை்கு 

பைஞ்டு பச்பட்கு பழிைட்ுண் பைக்ித நடசித 

றுபணகுண். இ..ப.அ.ச. 2007 ஆண் ஆஞ்டி் 

டபிை்ை்்து. இட் டபி்பு ட்ி் சை்தி் 

தஞடத்ி் பைக்ித எபோ கண்ை்ை விநங்கிதது. 

உை ைபண் சை்திகத குடட்றிவு  திபே் 

த்டுடத்ுண் ஞ்ஞை்ைபோவி் டி்டிதை 

எபோபை்ட்ு பபோபகட புத்ுபைஞ் ண், 

கபறுடகு சை்தி ப்படு்பு லி் 

எட்ுபணடட் டுண்  ைஞ்டுபகடபேட்ு ண்ண் 

ணகின்சச்ி அகத படிபண். இது பக 

பசத்டுடட்்ட்ுந்ந பசத்டுைந் 

திை்டத்ி் உத விதடத்ி் இங்கை எபோ பட்க ை ணறுபட்கு 

உைட் எபோ சூனக ்டுடத்ுகி்.  

பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி அபிவிபோடத்ி ண்றுண் சை்தி பைகணடத்ுபண் ஆகித 

இஞ்டு பபோண் ைபோ்பபோந்ைந் கீன் பசத்டுடட்்் ைன்சச்ிட ்

தி்ங்ைகநபண், அநட நண் அறிவு ண்றுண் திபக் பிவுைநலுண் 

பசத்டுடட்்் ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைகநபண் பைஞ்டு, குறிடட் ை் 

குதிபே் அகட் சடகைந், 2017 ஆண் ஆஞ்டு, அட் ஆஞ்டி்ை இ..ப.அ.ச. 

இ் பசத்டுைந் சிட் எபோ ப்ந்டக்ட ைஞ்பிடத்ுந்ந ்தி் 

ண் ணகின்சச்ி அகத படிபண். புதித பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி 

அடி்கபே சை்தி உ்டத்ிை் பைந்நநவு 450 பண.பப. அநகப விஜ்சி 

பபோபட், புதித பந்புது்பிை்ைடட்கு சைத்ி பநங்ைகந த்டுடத்ி 10% வீட 

ப்சடக்ட உ்டத்ி பசத்ட் ் அடி்க இை்கை டு விஜ்சிவிண். 

அநட ந்று, எழுங்குறுடத்ுகை ண்றுண் பசதி ச்ட் டகபைடுைந் ந் 

பழிைந் பசத்டுடட்்ட்ிபோட் சை்தி விகடத்ி் நணண்ட்ு ைன்சச்ிட ்

தி்ங்ைநனூைவுண் அநட நண் கைடப்டழி், பட்ட்ை, ண்றுண் ததிசச்் 

சகைந் ண்றுண் வீட்ுட ் துக ்ப்றிலுண் பசத்டுடட்்் அப்ப  

ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைநனூவுண்  ப்சண், பபோந் ஞ்பஞத் ண்றுண் 

விகுைந் ்ப்றி் தைக்ப அதிைநவி் குகை்குண் குறிை்நைகந 

அகத படிட்து. இகப டவி, குறி்ை பைந்கை, திபகட ் தி்ண், 

ஆத்சச்ி ண்றுண் அபிவிபோடத்ி, ண்றுண் விழி்புஞக்ப ்டுடத்ுட் படலித 

விதங்ைந் திை் எபோபை்ட்ு் பசத்டுடட்்் ைன்சச்ிட ்

தி்ங்ைந் திை்டத்ி் குறுங்ை ண்றுண் ஞ்ை அடி்கைந் 

நைப்ை்கபண் ண்றுண் ைபோ்பபோளுண் அங்கித பிவுைகந நணண்டுடத்ுண் 

பபோட்ு உைட் எபோ சூனக ்டுடத்ிை் பைடுை்குண்.  

ட்ி் கபறுடகு சை்தி அபிவிபோடத்ி ச்ட் ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைகந 

அபை்குபதி் எ்றிகஞத்ு பசத்் சை அை்ைகபகத 

ட்புைளுை்குண் து ்றிகதபண் ட்ுை்ைகநபண் படவிடத்ுை ்

பைந்கி்ந். டு சை்தி கபறுடகுட்கணகத நை்கித எபோ  தஞடத்ி் 

ஞ் ைண் தஞை்ை நபஞ்டிபேபோ்ட், அை்ைகபகத சை 

ட்புைநபபோத்ுண் கிகை்குண் உடவி எடட்கசைந் ணது திை் பப்றிபே் 

அடி்கட ் நடகப்ை விநங்குண். நப, சை்தி கபறுடகுட்கணகத 

நை்கி க் ைச ் பசத்பட்ை திை் ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைந் உடவி 
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எடட்கசைகந ்குணறு கத அகடத்ுட ் ட்புைநபண் ஞபத் 

நைட்ுை் பைந்கி்ந். 

 

 

 

 

ஞ்ஜி ்சசதான 

தித்தாப ்ாக்  
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து தூசாக்கு 

இங்கைகத சை்தி் துை்புகத ஏ ்ை விநங்ைச ்பசத்ட்.  

 

து பசந்தி 

சிட் கபறுடகு பசத்பகைகந பி்்றி இத்கை பநங்ைகநபண், 

ணட பநங்ைகநபண் ண்றுண் பபோநட பச்படக்டபண் துைடத்ு, 

இங்கை சை்தி துை்க அகபட்கு பழிைட்ுண் நடசித அபிவிபோடத்ி 

தஞடத்ி் ஆத்வு பசத்ட், பசதிைகந ்டு பசத்து பனங்குட், ஆத்சச்ி 

ண்றுண் அபிவிபோடத்ி பசத்டுைகந நண்பைந்ந் ண்றுண் அறிவு 

பைகணடத்ுபடக்ட் பிநதகிடட்் ஆகிதப்றினூை சுநடசித சை்தி 

பநங்ைகந அபிவிபோடத்ி பசத்பட்குண் ண்றுண் சை்தி பநங்ைகந 

துை்ட்குண் நடசடத்ி்கு அட் பத்சிைந் பழிைட்ுட்.    
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இனங்ணக ிணன பதறுகு லு அதிகா சணதயிண் பசனாந்றுணக 

  

1. இ.ி..அ.ச. இண் பக்கி குறிக்சகாப்களு் ந்று் பசந்தாடுகளு்  

இங்கைபே் நடசித சை்திை ் பைந்கைபண் ண்றுண் திபகட ் தி்ங்ைளுண் 

நடசித ண்றுண் ட்் ஆகித இஞ்டு ைஞ்நஞ்ங்ைநலிபோத்ுண் 

பபோகி் சை்தி் துை்பி் ைடுகணதை பலிபறுடத்ி ்கி். குறிடட் 

இட்ை் பைந்கை ் நங்ைநலுண் ் பிகைளுை்குண் ண்ட ்டகுட், 

சுணை்ைை ் கூடித விகபே் தூத சை்திகத கிகை்ைச ் பசத்பட்கு 

தி்ை்்கி்து.  

 

இங்கை க பறுடகு பலு அதிை சக (இ..ப.அ.ச.) ட்ி் சை 

பகைத பந் புது்பிை்ைடட்கு சை்திைந் அதிைடட் தைவ்ு ண்றுண் க 

பறுடகு பக ்ப்க ஊை்குவிை்கி் பை பை்கித பிட அச 

றுபணகுண். இங்கைபே் சை்திட ்துக சுணை்ைை ்கூடித விகைந் பழு 

ட்ி்குண் இகதட ப்ச விநதைடக்ட பனங்குபது படப்ி் 

குறி்ை ட்பழுது  சப்ைகந திந்ை்கி பபோகி்து. அ் 

ப்னு்டத்ி்ைை இை்குணதி பசத்த்டுண் ைத ஞ்பஞத்ைந் அதிைண் 

டு டங்கிபேபோை்கி் ைஞடட்் அது பபோநடடத்ி்  டைண 

டை்ைங்ைகந ்டுடத்ுகி்து. இட் ககணகதட ் டவிட்த்ுை ் பைந்ளுண் 

படட்ண் அசங்ைண் பி்பபோண் திபக தி்ங்ைகந பகுடட்கணடத்ுந்நது:  

 

- இை்குணதி பசத்த்டுண் ைத ஞ்பஞத்ைளுை்கு எபோ பிதிபைை 2020 ஆண் 

ஆஞ்நவி் புதித பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி பெங்ைகந் த்டுடத்ி 20% 

வீட ை்றி ்ப்சடக்ட உ்டத்ி பசத்ட்.  

- சை்தி் துை்பு ச்ட் படிை்கைைகந பசத்டுடத்ுபட் ஊை 2020 

ஆண் ஆஞ்நவி் பணடட் சை்தி தைவ்ி் 10% வீடண் பக குகடட்்.  

 

இ..ப.அ.ச. ட்ி் சை்தி் துை்க உறுதிபசத்பண் அநட நபகநபே் 

இட் இை்குைகந உஞட்த்ுபட்கு  திபகட ் தி்ங்ைகந 

பசத்டுடத்ிபந்நது.  

 சை பகை பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி பகைைநதுண் பககத 

அதிைடட்்  

 சை்தி் பறுணச ் சங்கிலிைந் அகடத்ிலுண் சை்திபே் விகட ்

திகபண் ண்றுண் சை்திபே் துை்கபண் நணண்டுடத்ுட்  

 ட்ி் சை்தி பககணகத ைஞத ஞ்பஞத் டநடத்ிலிபோத்ு கத 

எபோ சை்திட ் டநடத்ி்கு பட்ட்க பசத்பகட ஊை்குவிை்குண் படட்ண் 

அபசிதண பைந்கைைகநபண் ண்றுண் திபகட ் தி்ங்ைகநபண் 

பகுடட்கணடட்்  

 ட்ி் கத சை்தி படலீடுைளுை்கு உைட் எபோ சூனக 

்டுடத்ுட்  

 புதித கபறுடகு சை்திட ் படழி் த்ங்ைகந அறிபை்டுடத்ுட் 

ண்றுண் அடட்கைத படழி் த்ங்ைகந ஊை்குவிடட்்  

 கத பன்ைக்ை ககதபண், பதிவிங்ைகநபண், அத் 

ககணைகநபண் ்றுை ் பைந்ளுண் பகைபே் பதுணை்ைகந 

ஊை்குவிடட்்  
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பணடட் ப்ச உ்டத்ிபே் 10% புதித பந் புது்பிை்ைடட்கு சை்தி (பு.ப.பு.ச.) 

் பகதககத ண்ண் ட்பழுது டஞ் படித்ுந்நது. இட் 

ககண 2020 ஆண் ஆஞ்நவி் பு.ப.பு.ச. சை்திகத் த்டுடத்ி 20% ப்ச 

உ்டத்ி இை்கை அகபண் தஞடத்ி் திபோ்திைண எபோ திபோ்பு 

பககத சுட்ிை ்ைட்ுகி்து. 

 

எழுங்குறுடத்ுகை ச்ட் டகபைட்ு படிை்கைைநலுண் ண்றுண் சை்தி 

விகட ் தி் பத்ட் நசகபைந் துககத பலு்டுடத்ுபதிலுண் 

எபோபை்டுகி் ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைந் சை்தி் துை்பு் பிவி் 

பசத்டுடட்்ட்ுந்ந.   

 

குறிடட் ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைந், கீநன குறி்பி்ட்ுந்நபறு 4 ைபோ் பபோந் 

பிவுைந் பசத்டுடட்்ட்ு பபோகி்.  

 பந் புது்பிை்ைடட்கு சை்தி அபிவிபோடத்ி - நடசித பந் புது்பிை்ைடட்கு சை்தி 

இை்குைகந அகபதி் நடிதை சண்ட்்டுபது இட் 

குறிை்நைநகுண்.  

(விநஷ ைபோ் பபோந்: REACT - பந் புது்பிை்ைடட்கு சை்தி படிை்கைைந்) 

 சை்தி் துை்பு ண்றுண் சை்தி பைகணடத்ுபண் - நடசித பந் 

புது்பிை்ைடட்கு சை்தி இை்குைகந அகபதி் நடிதை 

சண்ட்்டுபது இட் குறிை்நைநகுண்.  

(விநஷ ைபோ் பபோந்: EnMaP - சை்தி பைகணடத்ுபட ்தி்ண்) 

 அறிவு ச ் பைகணடத்ுபண்- சை்திகத ணதிடத்ு உஞை ் கூடித எபோ 

சபெைடக்ட நை்கி சை்தி பட் ை்வி ச ் ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைகந 

கபக்டுடத்ுபது இட் குறிை்நைநகுண்.  

(விநஷ ைபோ் பபோந்: SEEK - சை்தி ச்ட் அறிவி் ஊ கபறு டகு 

சை்தி) 

 திபகட ் தி்ண் - ட்ி் ஞ் ை கபறு டகு சை்திகத 

டபி்ட்கு உடவுண் பபோட்ு பைந்கை ச்ட் டகபைட்ு 

படிை்கைைகந பகுடட்கணடட்், அநட நண்  ஆத்சச்ி ண்றுண் 

அபிவிபோடத்ி (ஆ.அ.), டகபைடுைந், படழி் த்ண் ச்ட் நசச்ுபட்க்ட 

படலிதப்க நண்பைந்ந்.   

  

(விநஷ ைபோ் பபோந்: SAFE - திை் சை்தி்ை கபறு டகு பிநபசண்) 
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2. இனங்ணகயின் சக்தித் தாதுகாத்பிண் ந்சதாண ிணனயு் ந்று்  2017 

ஆ் ஆ்டு அறிபகத்தடுத்ி புதி திகா டடிக்ணககளு்  

 சக்தி விணண்திநண் ச்தாடு (EnMAP இண் கீ்) 

 

1 

 

சை்தி பைகணடத்ுப பககணைந் டபி்பு 

 

இ..ப.அ.ச. ISO50001 னுண் சை்தி பைகணடத்ுப பககணைகந அறிபை்டுடத்ி, அடனூை 

பட்ட்ைண், கைடப்டழி், ண்றுண் வீடு ஆகித துகைந் சை்தி் துை்புை்கு பசதிதநடத்ு 

உடவுகி்து. 

 ்ணை டத ் துகபே் 205 சை்தி பைகணதநை்ளுை்குண் ண்றுண் 16 சை்திை ்

ைஞை்ைத்பநை்ளுைக்ுண் ணதி்பு ச்றிடன்ைந் பனங்ை்். திதி 

பசதைடத்ி் பபநபே்் SP/PCMD/6/2015 ஆண் இை்ை சு்றிைக்ைபே் பிைண், 

அச துகபே் ை்குகத 150 சை்தி பைகணடத்ுப உடத்ிநதைடட்ை்ந் 

தபை்ை்். 

 

 

2 தணங்ைகநபண் எழுங்குவிதிைகநபண் அறிபை்டுடத்ுட் 

 

கைடப்டழி், வீடு ண்றுண் பட்ட்ைண் ஆகித துகைந் சை்தி விகட ் திக பைகண 

பசத்பண் பபோட்ு விழி்புஞக்ப ்டுடத்ி சத எழுங்குறுடத்ுகை டகபைட்ு 

டிபகைகந பகுடட்கண்ட்கு இ..ப.அ.ச. பெண் விடத்ிதசண பசத்டுைந் 

நண்பைந்ந்ட்ு பபோகி்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

வித் பண்சணந்ந் 

CFL ப்குபன்ைந் CFL ப்குபன்ைளுை்ை சை்தி படத்ிகபே் ்றித திபோடத்ித 

தணங்ைந் அங்கித ஆபஞண் பபநபே்்து. திபோடத்ித தணங்ைந் 

பட் எழுங்குவிதிைந் அங்கித ஆபஞண் ச் பகஜ ்

திகஞைை்நடத்ி்கு அனு்பி கபை்ை்்து.  

குநபௌட்ிைந் சை்தி படத்ிகபே் பட் தணங்ைந் ை் அறிைக்ை 

டதை்ை்ட்ு இங்கை தணங்ைந் ண்றுண் ை்கநைந் 

றுபைடத்ி்கு (இ..ை..) அனு்பி கபை்ை்்து. இது விகவி் 

பபநபே்டுண்.  
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குநச்ட் 

பட்ிைந் 

கத டுைநலிபோத்ு அகடபதடட் தணங்ைந் ப்றுை ்

பைந்ந்ட்ு புதித எபோ தணங்ைந் படகு்பு படிைக்ை 

ப்படுை்ை்்து. பழு அநவி் சை்தி படத்ிகபேடுண் தி்ண் 

அப்டுடட்்டுபட்கு ப்,் குறிடட் குநச்ட் 

பட்ிைளுை்ை ஆைை் குகட் சை்தி பசத் தி்ைந் (MEPS) அங்கித 

ஆபஞபண் டதை்ை்டுண்.    

LED ப்குபன்ைந் ட்ப்  தித சை்தி படத்ிகபேடுண் தி்ண் டதை்ை்ட்ு LED ப் 

குபன்ைளுை்ைை பசத்டுடட்்்து. எபோ ை்த அடி்கபே் 

அட்ட ் தி்டக்ட பசத்டுடத்ுபட்ை எழுங்குவிதிைந் அங்கித 

ை் ஆபஞண் விகவி் ச் பகஜ ் திகஞை்ைநடத்ி்கு அனு்பி 

கபை்ை்டுண்.   

ைஞைந் சை்தி படத்ிகபே் பட் தணங்ைந் ை் அறிைக்ை 

டதை்ை்ட்ு இங்கை தணங்ைந் ண்றுண் ை்கநைந் 

றுபைடத்ி்கு (இ..ை..) அனு்பி கபை்ை்்து. இது விகவி் 

பபநபே்டுண்.  

கூக 

ப்விசிறிைந்  

நசடக ஆத்வுகூ உைஞங்ைந் பைந்பவு பசத்த்ட்ுந்ந. 

அடட்கைத நசடக பசதிைந் றுவுகை் ஞ ைன்த்ு 

பபோகி்து.  

 

 சை்தி விகட ் தி் பத்ட் ைட்ிங்ைந் பட் திபோடத்ித பசத்பக 

விதிைந்ைகபகத கபக்டுடத்ுபட்கு ஏ ் எழுங்குவிதி - 2018 ஆபஞண் 

டதை்ை்்து. எபோ ைட்ி ட்டுடட்் பககண அங்ைை உடிதை 

பசத்டுடத்ுண் படட்ண் பழுகணத எபோ பசத்டுடத்ுகைட ் தி்ண் 

டதை்ை்்து.   

 இங்கைபேலுந்ந கபறுடகு சை்தி பதிவிங்ைந் பட் பழிை்் 

ஆபஞண் - 2018 அசச்ிடுண் படட்ண் பெ்று பணழிைநலுண் டதைை்்்து.  

3 ஆநசக ண்றுண் உசதுகஞ நசகபைந் 

 

இ..ப.அ.ச. கைடப்டழி், பட்ட்ை ண்றுண் அச துக றுபங்ைளுை்கு அப்றி் சை்தி 

பட் பிசச்ிகைகநட ் தீட்த்ுை் பைந்நை் கூடித பகைபே், விசகஞைளுை்கு 

தி்ைகந அநடட்், நபஞ்டுநைந் ந் விழி்புஞவ்ு ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைகந 

டத்ுட், ISO 50001 சை்திை் ைஞை்ைத்வு விதங்ைகந ைபடட்் படலிதப்றினூை 

உடவுகி்து. சை்திை ் ைஞை்ைத்வு ச ் பசத்டுைந் பகை அடி்கபே் 

த்டுடட்ை் கூடித ்கு ணை்ை்டுகி் எபோ ைபோவிசட ைநஜ்சிதண் 

ைஞ்டுகி்து.   

 

 ISO50001 சை்திை் ைஞை்ைத்வுைந் ட்ு றுபங்ைந் டட்்்.  

 சை்தி ச்ட் நசகபைகந பனங்குண் 44 ைண்ைந் (ESCOs) சை்தி விகட ் தி் 

நணண்ட்ு (EEI) பகுதிைந் கீன் திவு பசத்த்். சை்திை் ைஞைை்த்வு ச்ட் 

நசகபைகநபண் (EAS) ண்றுண் படழி் த் நசகபைகநபண் பனங்குண் ட்புைநதுண் 

ண்றுண் இ்க்டுடட்்் ESCO ைநதுண் ட்ித் இகஞதட ் டநடத்ி் 

பிசுை்ை்ட்ுந்நது.  

 ணடுண் எபோ சை்திை ் ைஞை்ைத்வு ைன்சச்ிட ் தி்ண் ைளுடத்ுக STF பே்சி் 

சகபே் டட்்்து.  

 விப எபோ சை்திை் ைஞை்ைத்வு பநண் ணைஞ ITN த்ி ண்றுண் உைஞங்ைந் 

அதிை சகபே் டட்்்து.  
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 விப சை்திை் ைஞை்ைத்வு UCSC கதடத்ி் (பைழுண்பு் ்ைகை்ைனைண்) 

நண்பைந்ந் ட்ு பபோகி்து.  

 பைழுண்பி் அகணத்ுந்ந துை்பு சகபேலுண், பபடக்ட ண்றுண் பசபை 

ைபோண்புட ் படழி்சகைநலுண் விப சை்திை் ைஞை்ைத்கப டத்ுபட்ைை 

உசதுகஞ நசகப, பே்சி ண்றுண் படழி் த் உடவி ் பனங்ை்்.  

 நட்ப்டடுை்ை்் 4 ESCOs ைந் டத்ு சை்திை் ைஞை்ைத்வுைந் ணடத்ித 

ணைஞடத்ிலுந்ந அச றுபங்ைந் டட்்ட்ு கவு பசத்த்்.  

 அச கபடத்ிதசகைநலுண் ண்றுண் அச றுபங்ைநலுண் திறு சை்திை் 

ைஞை்ைத்வுைகந டத்ுண் பைணை பபோடட்ண ESCOs ைகந நட்ப்டடு்ட்ை 

நைந்வி ணனு ணதி்பீடு நண்பைந்ந்ட்ு பபோகி்து.  

 ைபோவி சடங்ைகந பகைை்கு பைடுை்குண் ை்ந் ஞ்ஞைக்ை 1,200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 சடகைளுை்ை விபோதுைந் பனங்ை்  

 

புதித படழி் த்ங்ைகந அறிபை்டுடத்ுட் ண்றுண் அறிகப ண்் பசத்ட் ஆகித 

குறிைந்ைளு் ‘விது்ை’ சை்திை் ைஞ்ைச்ி ைன்சச்ிட ் தி்டக்ட டத்ுபடனூை 

ஊை்குவி்பு ச்ட் நடசித ண் பசத்டுைந் இ..ப.அச. ஈடுட்ு பபோகி்து. இது, சை்தி் 

துை்பு விதடத்ு் சண்ட்்டுகி் உ்டத்ிைகநபண் ண்றுண் நசகபைகநபண் 

ஊை்குவிை்குண் படட்ண் சை்திட ் துக றுபங்ைளுைக்ுண், சை்தி உைஞங்ைகந பனங்குண் 

ட்புைளுை்குண், உ்டத்ிட ்ட்புைளுை்குண், புடட்ை்குை்ளுைக்ுண் ண்றுண் ை்விண்ைளுை்குண் 

டத பிடத்ிநதைண எபோ பத்்க அநைக்ுண்.   

‘விது்ை’ நடசித சை்திை ்ைஞ்ைச்ி ைன்சச்ிட ்தி்ண் 2017 ஆண் ஆஞ்டு பண் ்ணடண் 18 ஆண் 

திைதி பட் 20 ஆண் திைதி பக BMICH ணஞ்டத்ி் டட்்்து. பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்திட ்

படழி் த்ங்ைந், சைத்ி பைகணடத்ுபண், டகபைட்ு படிைக்ைைந் உந்நங்கித ஆறு 

பட்ட்ை ண்றுண் றுப ைஞ்ைச்ிை் பை்கைைந் குறிடட் சை்திை் ைஞ்ைச்ி ைன்சச்ிட ்

தி்டத்ி் உந்நங்கிபேபோட். இட்ை் ைஞ்ைச்ி ைன்சச்ிட ் தி்ண் படழி் த்ங்ைந், 

உ்டத்ிைந், நசகபைந் ் ்றித டைப்ைகந பது ணை்ைளுை்கு பனங்ை உடவிதது.  

5 துக ச்ட் குறிடட் சைத்ி பைகணடத்ுப ைன்சச்ிட ்தி்ங்ைந் 

 

இ..ப.அ.ச. சை்தி பைகணடத்ுப ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைகந ணைஞ ண்டத்ி் டதடத்ு, 

கபக் டுடத்ுபட்கு உடவுகி்து.  

 நடபேகட ் நட்ட ் துகபேலுந்ந 60 படழி்சக பைகணதநை்ந் ண்றுண் 
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படழி்சக உடத்ிநதைடட்ை்ந் ஆகிநதபோை்கு பட் ண்றுண் ணடத்ித 

ணைஞங்ைந், சை்தி பைகணடத்ுபண் பட் இஞ்டு ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைந் 

டட்்ட்ு கவு பசத்த்். ணதி்பீட்ு அறிைக்ைைந் கவு 

பசத்த்ட்ுந்ந. குறிடட் ைன்சச்ிட ் தி்ண் நட்ப்டடுை்ை்் எபோ பே்சி 

றுபைடத்ி் (SLEMA) டட்்்து.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 பது ணை்ைந் விழி்புஞவ்ு ைன்சச்ிட ்தி்ங்ைளுண் ண்றுண் பே்சி ைன்சச்ிட ்தி்ங்ைளுண் 

 

 ஊைவிதநை்ளுைக்ு படண் ை் சை்தி ண்றுண் சு்் பறி டட்்ட்ு 

பப்றிைணை கவு பசத்த்்து. குறிடட் பறிகத பப்றிைணை பி்்றி 

கவு பசத்ட திநழு ஊைவிதநை்ளுை்கு ச்றிடன்ைந் பனங்ை்். 

குறிடட் பறிபே் இஞ்ண் ை்் பறி ைன்சச்ிட ் தி்ண் 2017 ஆண் ஆஞ்டு 

நண ணடண் 03 ஆண் திைதி BMICH ணஞ்டத்ி் ஆண்பிை்ை்்து. திகத்ு 

ஊைவிதநை்ளுைக்ு பே்சி அநைை்்ட்ு பபோகி்து. இட்் பே்சி ைன்சச்ிட ்

தி்ண் 2018 ஆண் ஆஞ்டு ்் ணடண் கவு பசத்த்டுண்.   

 சை்தி் துை்பு பட்  ைட்ுகைந் ‘பலித’ பசத்தி் டத்ிகைபே் 

பிசுை்ை் ட்ுந்ந.  

 சூத சை்தி பட்  ைட்ுகைந் ‘விதுச’ பசத்தி் டத்ிகைபே் 

பிசுை்ை்ட்ுந்ந.  

 

 

7 ஆத்சச்ி ண்றுண் அபிவிபோடத்ி பசத்டுைகந நண்பைந்ந் 

இங்கைபே் சை்தி பைகணடத்ுப பசத்பகைந் அபிவிபோடத்ி்கு புதித ண்றுண் புடட்ை்ை 

படழி் த்ங்ைகந பிநதகி்து பட் சடத்ிதண் ்றி ஆத்பட்ை 

ப்படு்பு படிைக்ைைந் நண்பைந்ந்்.   
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 சை்திபே் பசத் திக சதை ணதி்பிடுபதி் உடபை் கூடித பகைபே் நடபேக 

ஆத்சச்ி றுபைடத்ி் (TRI) உடவிப் நணண்டுடட்்் குனத், நடிநத்ை்ந், 

டிபக்டுடட்் ைட்ு்ட்ு ண்றுண் ப் பறிபக அங்ைை நடபேக 

உட்த்ுண் டண எபோ ப்ணதி இதத்ிண் படிபகணை்ை்்து. இது பட்ை TRI 

உ் கைசச்டத்ிடுண் பைணை எபோ பு.எ. டதை்ை்ட்ுந்நது.  

 

 

8 ப்நடிை் ைபோட ்தி்ங்ைகநட ்டபிடட்் 

சை்திபே் உசச் த்ட்ி்கு கிகைை்ை் கூடித பைவுண் சிட் பகபேதை விநங்குண் எபோ 

சை்தி பெடத்ிலிபோத்ு சணைடத்ி் ப்சடக்ட உ்டத்ி பசத்ட் ண்றுண் தனுந்ந 

விடடத்ி் பப்நண்் ண்றுண் குநை்ை் ஆகித நை்ைங்ைந் படட்ண் க்-

ப்னு்டத்ி அ்து இகஞட் குநை்ை் பப்நண்் ண்றுண் சை்தி (CCHP) சடண் 

சிசு பசத்த்டுகி்து. இடக த்டுடத்ி 80% வீடடத்ி்குண் அதிைநவு சை்தி விகட ்

தி்ைகந அகத படிபண். இட் கபே், இ..ப.அ.ச. நஹ்் கைடப்டழி், புகப 

ண்றுண் ஆகை் கைடப்டழி் ண்றுண் கைடப்டழி் பதங்ைந் படலித ந் 

துகைளுை்கு இட் க்-ப்னு்டத்ி சடடக்ட அறிபை்டுடத்ுண் சடத்ிதண் ்றி 

ஆத்த்ு பபோகி்து. பிநகஞைகந நட்ப்டடு்ட்ை இறுதி ணதி்பீடு 

நண்பைந்ந்ட்ு பபோகி்து.   

 

9 இதை்ைச ்பசத்ட்ுை் நைந்வி ச ்பைகணடத்ுப (ODSM) ைன்சச்ிட ்தி்ண் 

ப்சைத்ிட ் துகபே் ைபண் பசலுடத்ி அஞ்கணபே் நண்பைந்ந்் ஆத்வு, எபோ சி 

பை்கித பிவுைந் ைபண் பசலுடத்ி், த்ு பபோ ைடத்ி்கு 135 பி்லித் இ.பௌ. 

படலீட்ி் அடி்கபே், 2020 ஆண் ஆஞ்நவி் 1895 ஜி.பப.ண. (28 LKRB அநவு) ஆஞ்டு 

ப்சடக்ட நசபைை் படிபண்   சுட்ிை் ைட்ுகி்து. இங்கை ப்ச சகபே் 2014-

2039 ஆஞ்டுைளுை்ை ஞ் ை ப்னு்டத்ிட ்தி்டத்ி் நைந்வி ச ்பைகணடத்ுப (DSM) 

விதடத்ி்கு அடி்ககத பனங்கித இட் ஞ்ஞை்ைபோ பசத்டுடத்ுகைை்ை ஆைை் 

குகட் ஆகுபசவு பத்ட் படபை ைஞ்்து. இட் ஞ்ஞை் ைபோவி் பிைண், 

பட்ட்ைண், பதிவிண் ண்றுண் கைடப்டழி் ஆகித துகைந் எ்து பைக்ிதண 

பிவுைகந பசத்டுடத்ுண் பைணை, எபோ நடசித பறி்டுடட்் குழுவி் பழிை்லி், 

சை்திை் நைந்வி ச ்பைகணடத்ுபடத்ி்ை திதி சி்பு பசதஞ இ..ப.அ.ச. இ் கீன் 

டபிை்ை்்து.  அட் கீழுந்ந ைன்சச்ிட ்தி்ங்ைந் சி்புச ்பசதஞபேதுண் ண்றுண் எபோ 

பறி்டுடட்் குழுவிதுண் பழிை்லி் பசத்டுடட்்ட்ு பபோகி். 
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பக்கி பிிவு சந்பகாப்பத்தடட் திகப்  

சை்தி விகட ்தி் 

பத்ட் குநபௌட்ிைந் 

சை்தி விகட ் தி் பக பத்ட் குநபௌ்் சடண் 

பட் எபோ சு்றிைக்ை ப்பலு ண்றுண் 

பந்புது்பிைை்டட்கு சை்தி அகணசச்ி் ஊை 

பபநபே்்து. அச துகபேலுந்ந சை்தி பைகணடத்ுப 

உடத்ிநதைடட்ை்ளுை்கு ணடத்ிபே் விழி்புஞக்ப ்டுடத்ுண் 

படட்ண் இஞ்டு விழி்புஞவ்ு ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைந் 

(நவித  திபே்) டட்்். அடத்ு் நண் 

ணைஞடத்ிலுந்ந சை்தி பைகணடத்ுப 

உடத்ிநதைடட்ை்ளுை்குண் அடட்கைத விழி்புஞ ் ைன்சச்ிட ்

தி்ங்ைந் டட்்்.  

சை்தி விகட ்தி் 

பத்ட் குநச்ட் 

பட்ிைந்  

இங்கைபே் சக்டபேலிபோத்ு ை்ண் ை்ணை சை்தி விகட ்

தி் குநச்ட் பட்ிைகந எழி்து பட் எபோ 

ை் எழுங்குவிதி ஆபஞண் டதை்ை்ட்ு பபோகி்து. அது 

ைன்சச்ிட ் தி்டத்ிது அை்ைகபகத ட்புைந் 

பநத்வு பசத்த்ட்ு பபோகி்து.  

 

சை்தி விகட ் தி் குநச்ட் பட்ிைளுை்கு திை 

சை்தி விகட ் தி் பத்ட் குநச்ட் பட்ிைகந 

பிதிபேடுபட்ை எபோ தி்ண் டதைை்்ட்ு பபோகி்து.  

சை்தி விகட ்தி் 

பத்ட் அதி 

குநச்ட் பட்ிைந்  

ESCOs ைளுை்ை 2017 ஆண் ஆஞ்டு நண ணடண் 31 ஆண் திைதி எபோ 

கூ்ண் டட்்்து. அதி குநச்ட் பட்ிைந் டவுைந் 

நசை்பு் ஞ நண்பைந்ந்ட்ு பபோகி்து. பந் 

(்கப)் லிப் ் ண்றுண் CBL ஆகித றுபங்ைந் 

பறிபேதநை்ளு் குறிடட் ைன்சச்ிட ் தி்டத்ி்ை எபோ 

தி்டக்டட ் டதை்குண் பகைபே் அபை்ந் உந்ந டுைகந 

ப்றுை் பைந்ளுண் படட்ண் ைத்ுகத்்து. 

சை்திட ்விகட ்தி் 

பத்ட் நண் ்

இதத்ிங்ைந்  

இட் ைன்சச்ிட ் தி்டக்ட பசத்டுடத்ுண் பபோட்ு பநை 

றுப பித்ிதடத்ிலிபோத்ு எபோ சி கைடப்டழி்ைந் 

நட்ப்டடுை்ை்். 50 கைடப்டழி்ைந் அங்கித எபோ 

பைடட்ஞபே் டட்்டுபட்ைை ணதி்த்வு 

தி்ப்ட்ு பபோகி்து.  

ப் பண் ப் 

குபன்ைகந எழிடட்்  

‘சை்தி’ ்கனை்ை்டுண் LED ப் குபன்ைந் கி்ட்ந்புட ்

தி்ண் டதை்ை்ட்ுந்நது. 2017 ஆண் ஆஞ்டி் சசதை 

ணடட்ண் 90 கி.பப.ண. அநவு சை்திை்கு குகட் ப்சடக்ட 

தைக்ி் வீட்ு ப் சை்தி படிைக்ைதநை்ந் இட்ட ்
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தி்டத்ிது இைக்ுை் குழுபகுண். இ.ப.ச. , பநை 

ஆகிதப்றி் பிதிதிைநனூை, டகுதிபகத ப் சைத்ி 

தைந்பபோை்கு 10 ப்லித்  LED ப் குபன்ைகந கி்ட்நைை் 

உடந்டசிைை்்டுகி்து. ப் குபன்ைந் பசவுைந் 

பட்ிபே்றி 24 ணட டபகஞை் ை்ஞங்ைந் பநவி்டுண்.  

 

LED ப் குபன்ைகந விநதகி்ட்கு பபோடட்ண எபோ 

விநதை ட்க நட்ிை் நைந்வி கபகபேனூை 

நட்ப்டடுை்குண் ைபோண விதண் கபகத்ுந்நது.  

 

ைஞ்ைஞடட்். நசகபை் ைஞ்பீடுைந், LED ப் குபன்ைகந 

பநட ் டபறுட் ண்றுண் பி்்ை ணதி்பீடு படலித 

அண்சங்ைந் படட்ண், ங்கு்றித ைஞைக்ுை ் ைட்ுை்ந் 

விண், திபோ்பி எ்கை்ை்் ப் பண் ப் குபன்ைந் 

விண், ண்றுண் கி்ட்நை்ை்் LED ப் குபன்ைந் விண் 

படலித விங்ைந் நசைை்ை்வுந்ந.  

 

கைத் பிடிடப்டடுை்ைை் கூடித உைஞங்ைளுை்குண் ண்றுண் 

ஆபஞ் டுடட்லுை்குண் நடகபத அ்ப்பே ் அ் ண்றுண் 

சண்ட்்் பண்ைண் ் அங்ைை ப் குபன்ைகந 

கி்ட்நைக்ுண் தி்ண் பழுகணதை டதை்ை்ட்ு 

கபகத்ுந்நது.  

சுகணை் ைட்ிண்  சை்தி விகட ்தி் பத்ட் ைட்ிங்ைந் பட் திபோடத்ித 

பசத்பக விதிை்நைகப 2018 ஆபஞடத்ி்கு இஞங்ை எபோ 

ைட்ி ட்டுடட்் பககண அங்ைை உடிதை 

கபக்டுடட் நடகபத பழுகணத அபை்ை் 

தி்ண் டதைை்்்து.   

 

நட்ப்டடுை்ை்் அச ைட்ிங்ைந்  350 ப்லித் இ.பௌ. 

திகத பசவிட்ு, கூகபே் நண் கபடத்ு ப்சடக்ட 

உ்டத்ி பசத்தை் கூடித சூத சை்தி பககணைகந 

றுவுபட்ை எபோ உடந்டச  தி்ண் டதைை்்்து. ழு 

பௌதீை பைடட்ஞைநலுண் ண்றுண் ்கு நசகப பனங்குண் 

ட்புைநலுண் சண்ட்்டுகி்  பறுகை விதண் கவு 

பசத்த்்து.  

ஸ்ண் ்இ்ண்  இங்கைபேலுந்ந கபறுடகு சை்தி பதிவிங்ைந் 

பட் பழிை்் ஆபஞண் - 2018 அசச்ிடுண் படட்ண் 

பெ்று பணழிைநலுண் டதை்ை்்து.  

 

1500 ப்லித் இ.பௌ. திகத த்டுடத்ி, கூகபே் பது றுவி 

ப்சடக்ட உ்டத்ி பசத்தை் கூடித ‘சூதந சங்கிணத’ 

னுண் ைன்சச்ிட ் தி்டக்ட ஊை்குவிைக்ுண் பைணை பட்ி 
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அடி்கபே எபோ பைந்பவுட ் தி்ண் 

பசத்டுடட்்்து.  2017 ஆண் ஆஞ்டு இறுதி அநவி் 

்பஞ்டு பங்கிைந் இட்ட ் தி்டத்ி்கு ைடத்ிணை 

ங்ைநடத்ுந்ந.      

கதகப (1) 

(சக சிடத்ிை் 

ைக் நட்ி) 

 ணைஞ விஜ்ஜ/சிடத்ிை்ைக ை்வி 

ஞ்நை்ளுை்ை விழி்புஞவ்ு/டைப் நசை்பு 

ைன்சச்ிட ் தி்ண் 2017 ஆண் ஆஞ்டு ணச் ் ணடண் 29 ஆண் 

திைதி டட்்்து.  

 நட்ிபண் அட் ணதி்பீடுண் கவு  பசத்த்ட்ுந்ந 

அநட நபகநபே் பப்றிதநை்ளுண் 

நட்ப்டடுை்ை்ட்ுந்ந்.  

 ைஞ்ைச்ி ைன்சச்ிட ் தி்பண் ண்றுண் விபோது பனங்குண் 

கபப வினவுண் 2017 ஆண் ஆஞ்டு பச்ண் ் ணடண் 21 

ஆண் திைதிபே் டட்்்.  

கதகப (2) 

(்ைகைை்னைங்ைளுை்

கு நடகபத சை்திை் 

நைந்வி ச ்

பைகணடத்ுபண் 

பட் 

விடடக்டட ்

டதடட்்) 

 ்ைகைை்னை விவுகதநை்ளுைை் ைன்சச்ிட ்

தி்ண் 2017 ஆண் ஆஞ்டு பச்ண் ் ணடண் 08 ஆண் திைதி 

டட்்்து.  

 

 

எ்து சை்தி விகடத்ி் படழி் த்் பிவுைந் கீன் குறிடட் ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைகந 

பசத்டுடத்ுபடனூை கீநன குறி்பி்ட்ுந்நபறு 2020 ஆண் ஆஞ்நவி் சை்தி நசப்பு 

இைக்ுைகந அகபட்கு தி்ை்்ை்டுகி்து.  

 

அட் ைன்சச்ிட ்தி்ங்ைந் பி்பபோணறு:  

 
 

 பாழின் தடத்்  2020 ஆ் 

ஆ்டபவின் 

ஆ்டு சக்தி 

சசபத்பு 

(ஜி.பா..)  

1 சை்தி விகட ்தி் பத்ட் குநபௌட்ிைந்  84 

2 சை்தி விகட ்தி் பத்ட் எநநத்்  250 

3 சை்தி விகட ்தி் பத்ட் குநச்ட் 

பட்ிைந்  161 

4 சை்தி விகட ்தி் பத்ட் அதி குநச்ட் 

பட்ிைந்  41 

5 சை்தி விகட ்தி் பத்ட் நண் ்

இதத்ிங்ைந்  
 6 

6 ப் பண் ப் குபன்ைகந 

பகபேலிபோத்ு எழிடட்்  139 

7 சை்தி விகட ்தி் பத்ட் ப் விசிறிைந்  298 

8 சுகணை் ைட்ிங்ைந்  43 

9 ஸ்ண் ்இ்ங்ைந்  139 

 பா்்  1,243 
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ிணனாண சக்திக் பகாப்ணககணபயு் ந்று் திநபணந் திடட்ங்கணபயு் ாி்ன்  

(SAFE இண் கீ்) 

1 சை்திட ்டைப்ைந் கு்த்வு 

 2016 ஆண் ஆஞ்டி்ை இங்கை சை்திச ்சணக ஆபஞண் படகுை்ை்ட்ுந்நது. அது 

அசச்ி்ட்ு பபோகி்து. 2016 ஆண் ஆஞ்டி்ை டவுைகநை் பைஞ்டு இகஞதட ்

டநண் இ்க்டுடட்்்து.  

 சை்திச ்சணக இகஞதட ்டநண் இ்க்டுடட்்்து. 

 இறுதி் பகதந ்சை்தி தைவ்ு ணதி்பீடுைந்  

பபோந் ்பு கதங்ைந் ்றித வித ணதி்த்வுைை் ணதி்த்வுட ்

தி்ண் புந்ந விங்ைந் திகஞை்ைநடத்ி் உடவிப் பகுடட்கணைை்்்து. 

அறிைக்ை, படகு்புை் ை்டத்ிலுந்நது.  

2 கபறுடகு சைத்ிட ்படழி் த்ை் ை்ைங்ைந் 

 நபடத ்ைகை்ைன பறிபேத் பீடத்ி் ப்ச ண்றுண் இடத்ித் 

பிவி் கூப்டத்ுகன்பி், த அநப சூத சை்தி அபிவிபோடத்ிபே் படழி் 

த்ண் ச்ட் டகபைட்ு படிைக்ைைளு் படப்ுகத இஞ்டு உத ்

ஆத்சச்ிை் ைபோட ்தி்ங்ைந் எபோ பபோண் பப்றிைணை கபகட்து.  

-   இங்கைபே் த அநப PV ப்ந்ண் அங்கித சை்தி விநதை துை்பு  

-   எபோ கணைந் ை்றிட்ினூை PV  இ் சை்தி விகட ்தி் த்டு  

3 நடசித சை்தி ணடு 

 இட்ட ் நடசித சைத்ி ணடு 2017 ஆண் ஆஞ்டு பண் ் ணடண் 19, 20 ஆண் திைதிைந் 

டட்்்து. சை்தி விகட ்தி் ண்றுண் பந்புது்பிைை்டட்கு சை்தி ஆகித இஞ்டு 

ைபோ்பபோந்ைந் கீன் 25 ஆத்சச்ிை் ைபோட ் தி்ங்ைந் ப்கபை்ை்். இட்் 

பிவுைந் நடசித ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைளுை்கு ஆ.அ. உந்ந டுைகந ப்றுை ்

பைந்பட்ை பகபேத்ைந் ்றிபண் பைந்கை ஆை்குை்நதுண், 

ஆத்சச்ிதநை்நதுண், கைடப்டழிநை்நதுண் ை்விண்ைநதுண் 

ங்கு்லி் ைத்ுகத்்து.  உபேணுடத்ிஞவுச ் சை்தி ்றித ‘நடசித 

புடட்ை்ை’ ஆதபண் உபேணுட ் திஞவுச ் சைத்ிட ் துகப் படப்ுகத வீ 

புடட்ை்ைங்ைகந ணதி்பீடு பசத்டது.    
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 அறிவு பகாண்து ிக்சச்ி் திடட்் (SEEK திடட்்திண் கீ்) 

1 சை்தி பட் எபோ ை்வி ைன்சச்ிட ்தி்டக்டட ்டதடட்் 

 

 சக சை்திை் குழுைை்ந் ைன்சச்ிட ்தி்ண்ட் சை்தி பட் ை்வி ைன்சச்ிட ்

தி்டத்ி் பைக்ித ைன்சச்ிட ் தி்ணகுண். ட்ி் விபோ்ண எப்பபபோ 

சககதபண் உந்நைக்ி பணடட்ண் 3,000 சை்திை் குழுை்ைந் டபிை்ை்ட்ுந்ந.  

 2016 ஆண் ஆஞ்டி்ை சக சை்திை் குழுைை்ளுைக்ு விபோதுைந் பனங்குண் கபபண் 

2017 ஆண் ஆஞ்டு திசண் ் ணடண் 28 ஆண் திைதி அதிதிைந் ் ப்கபே் 

பப்றிைணை டட்்்து.  

 சை்தி ச்ட் டகபைட்ு படிைக்ைைந், ைஞ்ைச்ி ைன்சச்ிைந், ைபோட ் தி்ங்ைந், 

ஆத்சச்ிைந், ணதி்த்வுைந், டிஜி்் ச ் சுபபட்ிைந், குறுங்-சச்ுபோந்ைந், 

ைண், விபடங்ைந் ் பட் புடட்ை்ை அணுகு பகைந் பககத 

ஊை்குவி்ட்குண் நணண்டுடத்ுபட்குண் பிடத்ிநதைணை ங்ைநடட் ணஞபை்ளுை்கு 

ஞ் சுைளுண் ச்றிடன்ைளுண் பனங்ை்். 

 எ்து ணைஞங்ைகந உந்நைக்ித 88 அச சகைநலிபோத்ு 

நட்ப்டடுை்ை்் 550 ணஞபை்ளுை்கு விபோதுைந் பனங்ை்். நணலுண், எ்து 

ணைஞங்ைநலுந்ந சை்தி ்றித டக்ட சி்ை ை்பிடத்ிபோட் ஆசித ்

ஆநசைை்ளுைக்ுண் அநட நண் ை்வி உடவி் ஞ்நை்ளுைக்ுண்/ை்வி் பிதி் 

ஞ்நை்ளுை்குண் SEC ைன்சச்ிட ் தி்டத்ி்கு அபை்ந் ைட்ித அ்்ஞ்க 

ணதிை்குண் பைணை அபை்ளுைக்ுண் விபோதுைந் பனங்ை்்.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சக சை்திை் குழுைை்ளுை்ை விபோதுைந் பனங்ை் - 2016 

2 

 

பட்் ைன்சச்ிட ்தி்ண் 

 

 BMICH ணஞ்டத்ி் திதி பசதைண் டத்ித ‘திச ங்ை’ னுண் ைஞ்ைச்ி 

ைன்சச்ிட ்தி்டத்ிலுண் ண்றுண் திபோநைஞணகபே் நடசித இகநஜ ்ண்ண் டத்ித 

ைஞ்ைச்ி ைன்சச்ிட ்தி்டத்ிலுண் அதிை சக ங்கு்றிதது.   



21 

 

 

 07 சக ைன்சச்ிட ்தி்ங்ைநலுண் அதிை சக ங்கு்றிதது.  

 புதித டவுைந் உந்நங்கித ‘படது ணை’ னுண் ‘அடு விதுலி பிைை்் ணை’ ் 

ைன்சச்ிட ்தி்ண் பநபகத்்து.  

 சை்தி ஊைவிதந ் விபோதுைளுை்ை ஊை பழிை்் ஆபஞண் ்பைநப 

ைநஞ் ்ைகை்ைனைடத்ி் பபகு பட்் பிவி் 

டதை்ை்ட்ுந்நது. அட்கு ஊை அகணசச்ிது பசதந் அங்கீைண் 

கிகை்ைவுந்நது.  

 அதிை சக நைைக ை் சு்் தி ைன்சச்ிட ் தி்டக்ட ்டு பசத்து 

அதி் ங்கு்றிதது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BMICH ணஞ்டத்ி் கப் ‘திச ங்ை ைஞ்ைச்ி’  - ங்கு்றுை்ளுை்ை 

பசத்டுைந்  
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3. 2017 ஆ் ஆ்டின் பசந்தடு்த்தடட் பபத்புதுத்பிக்க்கு சக்திக் 

கரு ்திடட்ங்கப்  

 

பபத்புதுத்பிக்க்கு சக்தி அபிவிரு்தி (REACT இண் கீ்) 

1 பநங்ைந் எதுை்கீடுண் ண்றுண் அபிவிபோடத்ி ச்ட் பசத்டுைளுண் 

 

பட்ட்ை அநவி ைபோட ் தி்ங்ைளுை்கு சுநடசித RE இ் அபிவிபோடத்ிகத துட்டுடத்ுண் 

படட்ண் எ்-ை்றி ் பந்புது்பிைை்டட்கு சைத்ிை் ைபோட ் தி்ங்ைளுை்கு, இ..ப.அ.ச. சை்தி 

அனுணதி் டத்ிங்ைகநபண் (EP) ண்றுண் ட்ைலிை அங்கீைங்ைகநபண் பனங்குகி்து. 2017 

ஆண் ஆஞ்டு பக உடத்ிநதைபூப்ணை தித்ுகபைை்்் பணடட் சை்திை் பைந்தி் 

ைபோட ்தி்ங்ைந் ்றித சுபோைை் விண் கீன்ைணுண் அ்பகஞபே் ட்ட்ுந்நது.      

பந்புது்பிைை்டட்

கு சை்தி பெண்  

ைபோட ்

தி்ங்ைந

் 

ஞ்ஞை்

கை 

கத 

சை்தி 

உ்டத்ிை் 

பைந்தி்ை

ந்  

 ் 186 362.61 பண.பப. 

ை்று 15 128.45 பண.பப. 

உபேணுட ்திஞவு 10 32.6 பண.பப. 

சூதபபந  8 51.36 பண.பப. 
 

2 படழி் த் அபிவிபோடத்ிபண் ண்றுண் ஆத்சச்ிபண் 

 ப்ை, சீட லித, ைபணட்ித, ப்லிபுண், சிபடத்ுக. டுை்கு, பூை 

ண்றுண் பைை்கித் ை்ைக ஆகித குதிைந் அகணத்ுந்ந ை்று சை்திை ்

நைபுங்ைநலிபோத்ு டவுைந் நசைை்ை்ட்ு பபோகி்.   

 சை்தி பநங்ைகந பகணை்குண் ஞ நண்பைந்ந்ட்ு பபோகி்து. சிட லித, 

புடட்நண், சூதைக்ட, தன்்ஞண் ண்றுண் பூை ை்று சை்திை ்

நைபுங்ைளுை்ை நணபட் பத சை்தி பகங்ைந் டதை்ை்்.  

 ை்று சை்திை் நைபுங்ைந் ண்பு எ்ட்டத்ி்ை பறுகை டிபக 

ைன்த்ு பபோகி்து.  

3 சூதந சங்கிணத 

 

 2017 ஆண் ஆஞ்டு இறுதிதநவி் சூத சை்தி ப்ச நசகபைகந பனங்குகி் 296 

ட்புைந் இ..ப.அ.ச. இ் திவு பசத்த்்.  

 ்பைநபபேபோைக்ி் ப்ச பககணைக்ு 270 கி.பப. ப்சடக்ட நசட்த்ு ‘வி 

அபோஞ’ ைன்சச்ிட ் தி்டத்ி் கீன் 135 சூத சை்தி பககணைந் சணத பழிட்ு 

ஸ்டங்ைந் றுப்்.  

 SLSI இ் கூப்டத்ுகன்பி் சூத சை்தி PV பட் திநழு தணங்ைந் 

பிசுை்ை்். நசகப பனங்குண் ட்புைளுைக்ு பெ்று படழி் த் 

நபகதங்குைளுண் ண்றுண் எபோ நபகதங்குண் டட்்்.  
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 இட் ைன்சச்ிட ் தி்டத்ி் கீன் 100 பண.பப. சை்தி கண்ை்ைந் சடக ைன்வு 

நண்கண டங்கித திதி அபந்் நண்கணத ங்கு்லி் 

பைஞ்்்து 

 

 

 

  
 

4 ்பைக திபே்் ைபோடத்ி்ங்ைந் 

 

ஆசித அபிவிபோடத்ி பங்கிபே் (ஆ.அ.ப.) திபே்் இஞ்டு பபோண்  RE அபிவிபோடத்ிை் ைபோட ்

தி்ங்ைந் இ..ப.அ.ச. பெண் ஆண்பிை்ை்ட்ிபோட். அடட்கைத ைபோட ் தி்ங்ைந் 

ட்பழுது ைன்த்ு பபோகி். இட் இஞ்டு ைபோட ்தி்ங்ைளுண் பி்பபோணறு:  

1. வீட்ுை் கூகபே் றுவி ப்சடக்ட உ்டத்ி பசத்தை் கூடித சூத ப்சை்தி 

உ்டத்ிை் ைபோட ்தி்ண்  

2. நட்ட ்துக தஞ் ப்லு புகண்பு ண்றுண் பந்சை்திபொ்் ைபோட ்தி்ண்  

 

கூணயிண் பது ிறுவி பண்சா்ண உந்த்தி பச்யு் கரு் திடட்்  

 

 

இங்கைபே் பந்பப்டிை் அடி்கபே ப்ச உ்டத்ிகத பலு்டுடத்ுண் 

ண்றுண் பி்லித்டுடத்ுண் நைக்ி் இ..ப.அ.ச. அச ண்றுண் டத ் துக 

றுபங்ைந் சூத சை்தி உ்டத்ி PV  ப்நடிை் ைபோட ் தி்ங்ைகந பசத்டுடத்ி 
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பபோகி்து. டத ் துக் பிவு விதண் பட்க பகிைக்ுண் படழி் த்் 

்ைகைை்னைங்ைந் பறிபேத் பீங்ைந் அடி்க  திதை எபோபை்டுகி்து. 

பி்பபோப இட்ை் ைபோட ் தி்டத்ி் கீன் கவு பசத்த்் குறிடட் பசத்டுைகந 

சுட்ிை் ைட்ுகி்.  

 நடசித ைற்ி ் ப்ச பககணை்கு 200 kwp ப்சடக்ட இகஞை்ைை் கூடித 

பகைபே் நபடத ்ைகைை்னைண், பணட்ுப் ்ைகைை்னைண், போஹுணு 

்ைகைை்னைண், தன்்ஞ் ்ைகை்ைனைண் ஆகித ்ைகை்ைனைங்ைந் 

கூகபே் றுவி ப்சடக்ட உ்டத்ி பசத்தை் கூடித ்கு சூத சை்தி PV 

பககணைந் றுப்்.  

 கூகபே் றுவி ப்சடக்ட உ்டத்ி பசத்தை் கூடித 22 சூத சை்தி பகணைந் 

டத ்துக றுபங்ைந் றுப்். இப்றிலிபோத்ு நடசித ைற்ி ்ப்ச 

பககணைக்ு 1800 kwp ப்சண் நசபோகி்து.  

 

பண்சா உவி, பண்சா விிசாக ்த்குண்ண ச்தாடட்ுக் கரு் திடட்் 

இட்ை் ைபோட ் தி்ண், அடி்க  திபே் ப ணைஞடத்ி் கதீவு, அகதீவு ண்றுண் 

படுத்ீவு ஆகித குதிைந் பசிைக்ுண் குடுண்ங்ைந் ஜீபநதங்ைகந 

நணண்டுடத்ுபதி் எபோபை்டுகி்து.   

 

‘இங்கைபே் சை்தி உ்டத்ி ண்றுண் இறுதி் பகதந ் பிவு அண்சங்ைந் 

கபறுடகு உபேணுட ் திஞவுச ் சை்தி உ்டத்ிகதபண் ண்றுண் வீ உபேத் சை்திட ்

படழி் த்ங்ைகநபண் ஊை்குவிடட்லுண் ண்றுண் பபோடட்ண டஞ்பு படிைக்ை’ ் 

டக்பி் UNDP/GEF/FAO ஆகிதப்றி் பெண் திபே்் ைபோட ் தி்ங்ைந் 

பசத்டுடட்்ட்ு பபோகி். இட்ை் ைபோட ் தி்டத்ி்ை எபோ பசத்டுடத்ுண் 

ங்ைநடத்ுப ட்ை இ..ப.அ.ச. படழி்டுகி்து. பி்பபோண் பசத்டுைந் கவு 

பசத்த்ட்ிபோட்.  

 

‘ிணனபதறுகு உயிணு் திிவுச ் சக்தி உந்த்திணயு் ந்று் வீண உயிின் 

சக்தி் பாழின் தடத்ங்கணபயு் ஊக்குவி்ன்’  

 இட்ை் ைபோட ் தி்டத்ி் கீன், நஹணைண பிநடசடத்ி் எபோ விகு ைநஜ்சிதடக்டட ்

டபிை்குண் ைபோண ஞ 2017 ஆண் ஆஞ்டி் கவு பசத்த்்து. பணை் ண்றுண் 

குபோை் ஆகித குதிைந் நணலுண் இஞ்டு அடட்கைத விகு பகதங்ைகந 

டபி்ட்ை ஞைளுண் ஆண்பிை்ை் ட்ுந்ந. த அநப 

கைடப்டழி்ைநலுண் ண்றுண் SME படழி் பத்சிைநலுண் 24 உபேணுட ் திஞவுச ்

சை்திை் ைபோட ்தி்ங்ைந் பசத்டுடட்்ட்ு கவு பசத்த்்.  

 ஆண் ண்டத்ி் விகு டபங்ைந் பநை்்குண் ட்புைந் ்கணைகந ைபோடத்ி் 

பைஞ்டு அடட்கைத டபங்ைந் பந்்பு பட் எபோ கைத்் 

பபநபே்்து.  

 600 பஹை்நத ் ைஞபே், படங்கு பேச் ் பசத்கை சகப் இகஞத்ு விகு 

டபங்ைகந பந்்ட்ை ஆண் பசத்டுைந் நண்பைந்ந்்.  

 நடபேகட ் நட்ட ் துகட ் படழி்சக உடத்ிநதைடட்ை்ளுைக்ு உபேணுட ்

திஞவுச ் சை்தி ்றித பழுகணத எபோ 3-ந் பே்சி ைன்சச்ிட ் தி்ண் 
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டட்்்து.  

 

ைபோட ் தி்டத்ி்ை ‘இனங்ணகயின் சக்தி உந்த்தி ந்று் இறுதித் தாணணாப ்

துணநகபின் சசி தீியின் பதாரு்ாண ித்பு பசன்டடிக்ணக (NAMA)’  

அதி சை்தி விகடத்ி் நண் ்ப்நடிை் ைபோடத்ி்ங்ைந், சூத சை்தி PV ப-்ப்் 

ண்றுண் உபேணுட ் திஞவுச ் சை்தி ஆகிதப்றி் பழு அநவி பசத்டுைந் இட் கீன் 

பசத்டுடட்் ்.  

சை்திட ்துகை்ை எபோ MAC பகநபே டதை்ை்்து. அட் பகநபே பட் விங்ைந் 

நபகதங்குைநனூை அை்ைகபகத ட்புைளுை்கு ண்் பசத்த்். சை்திட ்

துக ்றித NAMA டகபைட்ு படிைக்ைைந்  டைவு தி்ைந் பட் 

கு்த்வுண் ண்றுண் டகைந் பட் கு்த்வுண் ்றித எபோ நபகதங்கு 

டட்்்து. 40 உபேணுட ்திஞவுச ்சைத்ி உந்பங்கி சடங்ைந் றுப்். நடபேகட ்

படழி்சகைந் VFDs ைகந றுவுண் ஞ நண்பைந்ந்ட்ு கநப்்்து. 

உபேணுட ்திஞவுச ்சைத்ி உந்பங்கி சடங்ைந் றுவுகைபே் டை் ைட்ு்டு ்றித த்ு 

நபகதங்குைந் ணைஞ சகைந் டட்்்.  

 

தனுந்ந சை்தி் பககத ஊைக்ுவி்ட்ை விழி்புஞவ்ு ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைகந 

டத்ுட், ப்சடக்ட் விை்ைை் கூடித புதித படழி் பத்சிைகந அறிபை்டுடத்ுட் 

ண்றுண் பஞ்ைந் பன்ை்கை் ஞகத நணண்டுடத்ுட் ் இட்ை் ைபோட ் தி்டத்ி் 

குறிைந்ைந்ைநகுண். இட்ை் ைபோட ் தி்டக்ட பப்றிைணை பசத்டுடத்ுண் படட்ண் 

உசதுகஞட ்டண் நட்ப்டடுைை்்டுண்.  

5 சை்தி் நக் அபிவிபோடத்ி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

புவிபேத் ககணைந் ைஞணை, இங்கைபே்  அகண்புைந 

பந்புது்பிைை்டட்கு சை்தி பநங்ைந் ைஞ்டுகி். சூத சை்தி ண்றுண் ை்று சை்தி 

் இப்றுை்கு இகபே் ைஞ்டுண் அடட்கைத சை்தி பநங்ைநகுண். இங்கை புவி 
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ணடத்ித நைட்ி் அகணத்ிபோ்ட், அட்கு பபோட்ண் சூத எந கிகைக்ி்து. அநட 

ந்று, உ ் பத பப்க ைஞ்டுபடலுண் ண்றுண் இங்கை இத்ு சபடத்ிடத்ி் 

அகணத்ிபோ்டலுண் அட்பை்ந பிடத்ிநதைண ை்று பநங்ைளுண் அதிைணை 

இபோைக்ி். இட் அகண்பு ச்ட் கைந் ட்ி்கு அதிைநப பந்புது்பிைை்டட்கு 

சை்தி பநங்ைகந ப்றுட ்டபோகி். சூத சை்தி பந பகங்ைந் டதை்ை்ட்ு ைட் 

ைங்ைந் பபநபே்ட்ுந்ந. ை்று பநங்ைந் பகண் டதை்குண் ஞ 

நண்பைந்ந்ட்ு பபோகி்து.  

 

ை்று சை்தி பநடக்ட் பறுடட் பகபே், இ..ப.அ.ச. டத்ித சூத சை்தி சடத்ிதண் 

பட் அஞ்கண ை ஆத்வு ண்,் அண்க, பணை், அண்ந்டக், 

ப்கடத்ீவு, ண்ை்ைந்பு, ப்றுகப ஆகித ணப்ங்ைநலுந்ந 11 ஸ்டங்ைந் 

பணடட்ண் 1,100 பண.பப. சடத்ிதண் ைஞ்டுபடை இங்ைஞ்டுந்நது. நணலுண், 2003 ஆண் 

ஆஞ்டி் நடசித பந்புது்பிைை்டட்கு சை்தி ஆத்வு கூடத்ி் (NREL) படகுை்ை்் ை்று 

சை்தி பந நடச்ங்ைந் பட் ஆபஞடத்ி் பெணை ை்பிட்ிை் கு பைக்ு 

குதிபேலிபோத்ு ண் ்தீவுைந், தன் கு டு பகத பநண் ைந் குதிைநலுண், 

ட்ி் ணடத்ித ணைஞடத்ி் உப்ு் குதிதகித ணடத்ித ணகட்ு் குதிபே் 

அதிைநவிலுண், அநட நண் சைபப ண்றுண் ஊப ணைஞங்ைந் ைங்ைநலுண்  

பெ்று பைக்ித பிட பித்ிதங்ைந் சிட் ை்று பநங்ைந் ைஞ்டுபடை 

ைஞ்றித்ட்ுந்நது. பைச ்சிட் ை்று பநங்ைந் சடத்ிதபகத ை்குகத 5,000 கி.ப.
2
 

ை்று சை்தி பந் பிநடசங்ைந் இங்கைபே் ைஞ்டுபடை ணதி்பி்ட்ுந்நது. பணடட் 

ை்று பந் பிநடசங்ைந் ை்ைகத 4,100 கி.ப.
2
 ் ்புைந் டக் குதிபே் 

அகணத்ுந்ந. ை்று பந ங்ைந் இங்கைபே் பணடட் ் ்பி் (65,600 கி.ப.
2
) 

ை்குகத 6% வீடடக்ட பிதிலிைக்ி்து. கி.ப.
2
 ்நவுைக்ு 5 பண.பப. ் எபோ 

ண்த டுநைகந பிநதகிடத்ு, இட்ை் ை்று பந ் குதி 20,000 பண.பப. கத 

சடத்ிதண சை்திை் பைந்தினுைக்ுண் அதிைண பைந்தினுை்கு உடபை்கூடுண். இது பக 

றுப்் கத பணடட் சை்திை் பைந்தி் 128 பண.பப. ஆகுண். ண்கத 101 பண.பப. 

சை்தி உ்டத்ி் பறிட ் படகுதிைந் ண்ஞ ை்டத்ிலுந்ந. பூை இங்ைஞ்் 

ண்றுபணபோ ஸ்டணகுண். ஆகைத், இங்கு 100 பண.பப. அநவுை்குண் அதிைண சை்தி உ்டத்ி 

சடத்ிதண் ைஞ்டுகி்து.  

 

அச ண்றுண் டத ்துக சை்தி உ்டத்ிட ்ட்புகுளுை்கு ்கணைகந ப்றுட ்டை ்கூடித 

தி்ப் ் ை்று ண்றுண் சூத சை்தி அபிவிபோடத்ிை் குறிைந்ைந்ைந் அங்கித ‘சை்தி் 

நக்ைந்’ ஞ்ஞை்ைபோ உபோபை்ைண் பட் படலி் 2009 ஆண் ஆஞ்டு இ..ப.அ.ச. பெண் 

ப்பணழித்்து. இட் கபே், இ..ப.அ.ச. பந ணதி்பீடுைந், ங்ைந் சுவீைடட்், 

சு்் ண்றுண் கத அங்கீைங்ைகந ப், ண்றுண் உை்்கண்பு பசதிைகந 

ண்ஞடட்் படலித விதங்ைகந நண்பைந்ளுண். இறுதிதை, பிை்டுடட்்் 

குதிபே், படலீட்ுட ் ட்புைந் அப்றி் ப்னு்டத்ி் பறிட ் படகுதிைகந 

ண்ஞை்குண் பகைபே் நட்ிை் நைந்வி கபகபேனூை படலீட்ுட ் ட்புைகந 

நட்ப்டடுை்குண்.   
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பூணகி காந்று சூி சக்தி சக்தித் சதடண்ட  

 

ட்ி் பட் தநப சை்தி் நக்தை விநங்குண் பூை ை்று சூத சை்தி் 

நக்பே் பசத்டுைந் ஆண்பிை்ை்். எபோ ைபோட ் தி் பறி்டுடட்் குழு 

தபை்ை்ட்ுந்நது. இட் பறி்டுடட்் குழுவி் படபது கூ்ண் 2017 ஆண் ஆஞ்டு 

பண் ்ணடண் 30 ஆண் திைதி டட்்்து.  

பபோடட்ண அநகப ஞ ஆண்பிைை்்ட்ுந்நது. பி்பபோண் ் குதிைந் 

ணதி்த்வு பசத்த்ட்ு பபோகி்.  

1) பூை குதிபே் கினை்கு ண்றுண் நண்கு ை்ைக ஏணை 200 ப் ் விசண 

ைந் பிநடசண்.  

2) 2 x 100 பண.பப. உடந்டச சூத சை்தி ப்னு்டத்ி் பறிட ் படகுதிைளுைக்ு 

நடகபத ் ்பு.  

 

ைபோட ் தி்டத்ி் சு்் டை்ை ணதி்பீடு (சு.ட.ண.) பட் நசச்ுபட்க்டைந் ணடத்ித 

சு்் அதிை சகபனுண் ைந் துை்புட ் திகஞை்ைநடத்ுனுண் இண்ப்று 

பபோகி்.  இட்் நசச்ுபட்க்டைந் கவு ப் பி் ் சு.ட.ண. பட் ததிை ்

குறி்புைந் ணடத்ித சு்் அதிை சகபே் பபநபே்டுண்.  

 

4. திக்ானத்ின் பசந்தடு்த்தடவுப்ப புதி திகா டடிக்ணககப்  

இங்கைபே் ை் நடசித சை்திை் பைந்கை ண்றுண் திபகைந், ண்றுண் 

கத பைந்கை ச்ட் டகபைட்ு படிை்கைைந் ்ப்றுை்கு இஞங்ை, 

ப்சண் ைஞத ஞ்பஞத்கத த சை்திை் ைவிதை பிதிபேை் கூடித 

கத சை்திை்ை த பட்ட்ககத நை்கி இங்கை ை்த்ு 

பபோகி்து. கீநன குறி்பி்ட்ுந்ந விநஷ திபோ்புபகைகந 

டஞ்டிசப்ச்கி் இட் ப்படு்புட ் தி்ங்ைந், இங்கை 2020 ஆண் 

ஆஞ்நவி் எபோ ை் டுக ை ணறுண் ்கட உறுதிபசத்பண்.    

திருத்புபணண கானத் 

தகுதி  

ிணன 

புதித பந்புது்பிைை்டட்கு சை்தி (NRE) 10% 

ப்னு்டத்ி இை்கை அகட்  
2016 

தி்ப்ட்ிபோட் ைடத்ி்கு 

எபோ பபோடத்ி்கு ப் ்

அகத்ட்ுந்நது.  
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புதித பந்புது்பிைை்டட்கு சை்தி (NRE) 20% 

ப்னு்டத்ி இை்கை அகட் 
2020 

துட்டுடத்ுபட்ை ைன்சச்ிட ்

தி்ண் ஆண்பிைை்்ட்ுந்நது.  

2010 ஆண் ஆஞ்டிலிபோத்ு ப்ச தைவ்ி் 

20% வீடடக்ட நசபடட்்  
2020 

திதி சி்புச ்பசதஞ 

தபை்ை்ட்ு, எ்து பிவு 

ைன்சச்ிட ்தி்ங்ைந் 2017 ஆண் 

ஆஞ்டி் ஆண்பிை்ை்ட்ுந்ந.  

ைஞத ஞ்பஞத்பே் இதங்குண் 

பைங்ைந் பககத 2040 ஆண் 

ஆஞ்நவி் எழிடட்்  

2040 
பைந்கை ச்ட் தீண்ண் 

டுை்ை்ட்ுந்நது.  

பைழுண்பு சு்று்புடத்ி்கு ஏடுண் 

புகைபேடங்ைகந ப்சணதணை்ை்  
2021 

ைபோட ்தி்ண் தி்ப்்பறு 

ைழுண்  

கூகபே் றுவி ப்சடக்ட உ்டத்ி 

பசத்தை் கூடித 200 பண.பப. PV ப்சை்தி 

உ்டத்ிை் பைந்திக பபநபேடுட்  

2020 

எபோ பபோபண் பெ்று ணடங்ைநலுண் 

100 பண.பப. இை்கு 

அகத்ட்ுந்நது.  

அஞ்ஞநபை பணடட்ண் ப்னூறு பி்லித் இ.பௌ. பறுணதித இட் படலீடுைகந 

உஞடத்ுண் படட்ண், அடுடத்ு பபோண் டச்டடத்ி் அசங்ைண் உை்்கண்பு பசதிைநலுண் 

ண்றுண் பககணைநலுண் அஞ்ஞநபை ப்து பி்லித் இ.பௌ. திகத பசவிடுபட்கு 

நடுண்.  

5. ணண பிந தாி அபிவிரு்திகப்   

தி்ை்்ை்் சை்தி பட்ட்ககத உஞ்த்ு அட் இைக்ை அகபண் பபோட்ு, 

உை்்கண்பு பசதிைநலுண், பககணைநலுண் ண்றுண் ணட பநங்ைநலுண் ைஞசண 

படலீடுைகந திப்போண் ஆஞ்டுைந் படலீடு பசத்த நபஞ்டிபேபோை்குண். ைஞத 

ஞ்பஞத் இை்குணதிைந் பது எபோ பசஸ் பகதபண் அறிபை்டுடத்ுபட் பெணைவுண் 

ண்றுண் ப்னு்டத்ி்ைை த்டுடட்்டுண் பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்திபேலிபோத்ு எபோ 

அச ை்ஞடக்ட அவிடுபட் பெணைவுண் நடகபத தி ச்ட் பநங்ைகந 

ஊை்குவிை்குண் படட்ண், இ..ப.அ.ச., குறிடட் ச்டத்ி் ச் ்டுைகந 

ப்பணழிபட்கு தி்பட்ு பபோகி்து. டங்குடகபே்றி சை்தி் ண்டக்ட இதச ்

பசத்பட்கு சை்திட ் துகைக்ு இகபே எபோ எழுைக்ை அட் ப்பணழிவுைந் 

உறுதிபசத்பண். அநைணை கபறு சை்திட ் துகை்ை அட் தி எழுை்கு ்றித 

விண் கீநன சுபோை்ைணை ட்ட்ுந்நது.     

இங்கைைக்ு இைக்ுணதி பசத்த்டுண் ைஞத ஞ்பஞத்பேலுந்ந சைத்ி அநவி் ந் 

இ.பௌ.0.01/GJ அநப எபோ பசஸ் பகத விதிடட்்.  

ிபதாருப்  விந்தணண விணன 

இ.ரூ. இந்கு 

சசக்்கத்தடு் 

பசஸ் ி  

2016 ஆ் ஆ்டிந்காண 

இநக்குதிகளுக்கு 

அசகாக பசனாகு் 

பாணக* இ.ரூ. (பன்லிண்)  

விண 

பபோந் 

லீ் ்எ்றுைக்ு 

0.34  330 

டதை்ை 

டீச்  

லீ் ்எ்றுைக்ு 

0.38  696 
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LP பப கி.கி. எ்றுை்கு 0.44  153 

ைை்  கி.கி. எ்றுை்கு 0.24  577 

ணசபைஞ்பஞத்  கி.கி. எ்றுை்கு 0.43  727 

பணடட்ண்   2,483 

(*2016 ஆண் ஆஞ்டி்குத உஞ்கணத இை்குணதி் பறுணங்ைந் 

அடி்கபே்)  

 

உ்டத்ி பசத்த்டுண் எபோ கி.பப.ண. ப்சடத்ிலிபோத்ு இ.பௌ. 0.50 அச ை்ஞடக்ட 

அவிடுட்:   

கரு் 

திடட்்திண் 

ணக 

15+ஆ்டுகப் 

ப.பா. இந்காண 

இக்கச ்

பசந்தாடட்ுக் 

பகாப்பபவு  

அசகாக 

உந்த்தி 

பச்த்தடு் 

பண்னுந்த்தி  

கி.பா../ஆ்டு  

அச கடட்் இ.ரூ. - 

பன்லிணின் -  

இ.ரூ.R0.50/கி.பா.. 

உபேணுட ்

திஞவுச ்சை்தி 

த ப்லு  

சிறித ப்லு  

சூத சை்தி  

ை்று சை்தி  

- 

1,227.00 

31.24 

- 

3.00 

- 

3,536.69* 

115.67 

- 

8.41 

- 

1,768.35 

57.84 

- 

4.21 

பணடட்ண்   3,660.77 1,830.39 

*குறி்பு: சச ப்னு்டத்ி அடி்கபே்: 2000-2016 

6. திவ்ுகூநன்கப், பிசச்ிணணகப் ந்று் விடங்கப்  

அனுகூண ககத துைடத்ுை் பைந்ளுண் படட்ண் ஆண் சை்தி விநதைடத்ிலுண் 

ண்றுண் ப் உ்டத்ிபேலுண் ணட்ுண்றி, பந்புது்பிைை்டட்கு சை்தி் ங்கிலுண், அநட நண் 

இட்் ங்குைகந அதிை்திலுண் இங்கைைக்ு சடத்ிதபபோைக்ி்து. னுண், சபெை் 

பிசச்ிகைந், ச் பகதகைந் ண்றுண் நடசித ப்ச பசலுடத்ுகை ை்றி ் பகணபே் 

ைஞ்டுண் சை்திை் பைந்தி் ணட்ு்டுைந் ்ப்றி் ைஞணை, 2012 ஆண் 

ஆஞ்டு பட் பந்புது்பிை்ைடட்கு சைத்ிை் கைடப்டழி் த டகைகந திந்ைக்ி 

பட்து.    

 சபெை-அசித் ைஞங்ைந், சிறித ப்லு ைபோட ்தி்ங்ைளுைை் பது ணை்ைந் 

தி்்பு ைட் எபோ சி ஆஞ்டுைந் அதிைடத்ு, ட்ி் அநைண ைங்ைந் அட்ை் 

ைபோட ் தி்ங்ைகந பசத்டுடட் இதட அநவுை்கு ணறிதது. இடட்கைத டகைந் 

சை்தி அபிவிபோடத்ிட ் ட்புைந் அனுவிடட் ஞ் ைட ் டணடங்ைந். அட்ட ் ட்புைளுைக்ு 

பனங்ை்் சை்தி அனுணதி் டத்ிங்ைந் ைபதிதகி பபோபகட சுட்ிை் ைட்ுகி். 

அதிடைநப அடட்கைத ைபோட ்தி்ங்ைந் தீவ்ுைந்றி இ்னுண் பங்கிை் கிைக்ி்.      

அநட ந்று, 2009 இ் 20 ஆண் இை்ை இங்கை ப்ச ச்டத்ி்கு நண்பைந்ந்் 

எபோ திபோடட்ண், சிறித ப்னு்டத்ி் பறிட ் படகுதிைந் ண்றுண் கூகபே் பது றுவி 

ப்சடக்ட உ்டத்ி பசத்தை் கூடித சூத சை்தி பககணைந் அங்ைை, டபது எபோ 

ட்பிபபோத்ு ப்சடக்டை் பைந்பவு பசத்பட்கு நட்ிை் நைந்விணனு அகனடட்் 
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பி்்்டுட் நபஞ்டுண் ்கட நடகப்டுடத்ிதது. இங்கை ப்ச சக (இ.ப.ச.), 

இட் பகதகைந் படழி்ட்ு, இஞ்டு ை்று சை்தி ப்னு்டத்ிை் ைபோட ்

தி்ங்ைளுைக்ுண் ண்றுண் இஞ்டு சூத சை்தி ப்னு்டத்ிை் ைபோட ்தி்ங்ைளுை்குண் (அகப 

எப்பப்றுண் 10 பண.பப. சை்தி உ்டத்ிை ் பைந்தினுகதது) நட்ிை் நைந்வி 

கபககத பி்்றிதட், திஞ ை்ஞட ் தி்டத்ினூை பைந்பவு 

பசத்த்டுண் ப்சடத்ி் பசகப அகபசிை்கு குகடட்து. ப்பபேனுண், இட்ை ்

ைபோட ்தி்ங்ைளுை்ை ைஞட ்துஞ்டுைகந் ப்றுை் பைந்ந், பைவுண் ைடிணை ணறி, 

பசத்டுடத்ுகைபே் ஞ் ைட ்டணடங்ைளுை்கு பழிபகுடட்து.   

60x1 பண.பப. சூத சைத்ி ப்னு்டத்ி் பறிட ் படகுதிைளுை்ை நைந்வி ணனுைை்ந் 

அகனடட்லுண் படலீட்ுட ்ட்புைந் ணடத்ிபே் ட் ்ணதி்க ப்றிபோட்து. நைந்வி ணனு 

அகனடட்் கபகபேலுந்ந சிை்ை்பத்ட் ட்கணபே், நைந்வி ணனு 

எ்ட்ங்ைகந பனங்குண் விதண், தி்ட்ட் ைடக்ட விவுண் அதிை ைடக்ட டுடட்து.   

ப்ச பசலுடத்ுகை பககணபே் படலீடுைந் நடகபகத உஞட்த்ுபட்குண் ண்றுண் 

கத சை்தி படலீடுைளுைக்ு திதநை்குண் பகைபே் குகட் திபேடுண் ஆகுபசகப 

ஈ்்ட்குண் உடிதை படிை்கைைந் நண்பைந்ந்டுட் நபஞ்டுண். பைந்பவு 

விக ஞ்தடக்ட திை்கி் ச்் பிசச்ிகைளுைக்ு தீவ்ுைஞணலுண் ண்றுண் ைபோட ்

தி்டத்ி் பசத்டுடத்ுகைைக்ு உைட் எபோ சபெை - அசித் சூனக ்டுடட்ணலுண், பை 

பபோங்கித திை்டத்ி் அதிைண் துவுண் ைழுண்  தி்ை்்ை படிதது.      

 

7. 2018 ஆ் ஆ்டிந்கு் அந்கு அத்தாலு் திக்ான் திடட்ங்கப்  

சை்தி விகட ் தி் நணண்டு ண்றுண் சை்தி் துை்பு ப்ஞபே், ண்ஞட ் துக 

ண்றுண் கைடப்டழி் துக ஆகித துகைகந இைை்ைை் பைந்கி் ை்த ைன்சச்ிட ்

தி்ங்ைகந பசத்டுடத்ுண் பகைபே், 2007 இ் 35 ஆண் இை்ை இங்கை கபறுடகு 

பலு அதிை சகச ்ச்டத்ி் கிகை்ைை் கூடித ச் ்டுைந் பலு்டுடட்்டுண். சை்தி 

விகட ்தி் ைட்ி அடி்கபே புதித எபோ சை்தி பசத் தி் விதிை்நைகப, இட் 

ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைநனூை, பட்ட்ை ைட்ிங்ைந் படட்ண் ை்த அடி்கபே் 

கபக்டுடட்்டுண். கபறுடகு பதிவிங்ைந் படட்ண் அகடபதடட் எபோ 

பழிை்லுண் ட்ப் படவு பகதை அறிபை்டுடட்்டுண்.   

ைட்ிங்ைகந இைை்ைை் பைந்கி் இட் ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைளுைக்ு புண்ை, த 

கைடப்டழி் துகபே் இை்குை் பைந்கி் ை்த சை்தி பைகணடத்ுபட ் தி்பண் 

கூ பசத்டுடட்்டுண். இட் ைன்சச்ிட ் தி்ண்  குறிடப்டதுை்ை்் 

கைடப்டழி்ைகநபண் ண்றுண் ைட்ிங்ைகநபண் ப்கூட்ி ஞ்பேைை்்் ை 

இகபபநைந், அப்றி் சை்தி பசத் தி், சை்தி நணண்ட்ுட ்தி்ங்ைந் நை்ைண், 

ண்றுண் அடட்கைத ை படிைக்ைைகந பசத்டுடத்ுட் படலித அண்சங்ைகந 

ணதி்பிடுணறு நடகப்டுடத்ுண்.  

இங்கை ப்ச சகப் (இ.பச.) டட்்் ஞ் ைத்ுகதலி் பி்,் 2020 

ஆண் ஆஞ்நவி் NRE இ் பகிங்கை சடத்ிதண விடடத்ி் 20% ப்னு்டத்ி இைக்ை 

அகதை் கூடித பகைபே் விதபிை்குண் குறிைந்ைளு் பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி்ை 
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எபோ கபறுடகு ஆண்டத்ி் நடகப உஞ்்து. இது ைஞத ஞ்பஞத் கணத சை்தி 

பககணகத எபோ பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி கணத பககணை்கு பட்ட்க பசத்தை ்

கூடித இறுதி இை்ைகித நடசித சை்திை் பைந்கை ண்றுண் திபகைந் ை் ஆபஞட்தி் 

தி்ை்்ை்்பறு 2050 ஆண் ஆஞ்நவி் இங்கை எபோ ை் டுக ை 

ணறுபட்கு இது பழிபகுை்குண். நசை்்ை நபஞ்டித பைந்தி், நடகபத படலீடு, ண்றுண் 

எப்பபபோ படழி் த்டத்ிலிபோத்ுண் ப்டுண் சை்தி ் ்றித விங்ைந் கீழுந்ந 

அ்பகஞபே் ட்ட்ுந்ந.   

 

பாழின் தடத்்  

 

சிறி 

ீ்லு 

உயிணு் 

திிவு 

சக்தி  

காந்று 

சக்தி  

சூி 

சக்தி  
பா்்  

சை்திை் 

பைந்தி் 

நசவ்ுைந்  

95.00 40.00 654.00 678.20 1,467.20 

படலீடு (இ.பௌ.பி.)  
22.09 18.60 145.02 106.65 292.36 

சை்தி ஜி.பப.ண./ 

ஆஞ்டு  

349.52 280.32 2,124.48 1,194.90 3,949.22 

 

அஞ்ஞநபை பணடட்ண் 300 பி்லித் இ.பௌ. பறுணதித இட் படலீடுைகந உஞடத்ுண் 

படட்ண், அடுடத்ு பபோண் டச்டடத்ி் அசங்ைண் உை்்கண்பு பசதிைநலுண் ண்றுண் 

பககணைநலுண் அஞ்ஞநபை 30 பி்லித் இ.பௌ. திகத பசவிடுபட்கு நடுண்.  
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இங்கை ிகபறுதகு வலு அதிைாப சக 

2017 திசந்ப ்31 ஆந் திைதிம் முடிவகை்த ஆண்டி்ைா வருநாை் கூ்றுை்ை்

(சக பறுநாங்களுந் இங்கக ரூாவி்)

குறி்பு 2017 2016

வருநாந் 

இனக்கசப்சன்ாடு சாப்த் யருநாந் 2 295,154,682.92              341,238,731                  

இனக்கசப்சன்ாடு சாபாத யருநாந் 3 270,591,538.80              103,869,179                  
ந

ப ாநாத்த வருநாந் 565,746,221.73             445,107,910                 

பசவிங்ை்  

ைருத் திைை்/பசன்ாைட்ு வருநாங்ை் 4

மீ்புது்பிக்கதத்கு சக்தி 4.1 227,448,436.01              105,639,464                  

சக்தி முகாகநதத்ுயந் 4.2 16,485,744.59                26,543,131                    

அறிவு முகாகநதத்ுயந் 4.3 20,506,781.98                26,659,199                    

உானதத்ிடட்ச ்பசன்ாடுக் 4.4 4,856,913.07                 7,618,652                      

269,297,875.65             166,460,446                 

மீண்பைழுந் பசவிங்ை் 5

சந்ங்களுந் பகாடு்வுகளுந் 5.1 89,676,107.49                89,359,231                    

பிபனாணச ்பசவுகளுந் யாம்க்கக்டிகளுந் 5.2 1,439,234.15                 1,553,237                      

யமங்க்க் 5.3 4,418,297.51                 4,472,982                      

பாநபி்பு சாப்த் பசவு 5.4 8,486,841.87                 8,583,142                      

ஒ்த் சசகயக் 5.5 35,339,902.55                35,931,662                    

சதன்நாந் சாப்த் பசவு 5.6 92,808,653.51                123,361,618                  

கன மீண்படழுந் பசவுக் 5.7 12,577,013.87                8,921,899                      

244,746,050.95             272,183,771                 

பநாத்தச ்பசவிங்ை் 514,043,926.60             438,644,217                 

மிகை/்ாை்குக 51,702,295.13              6,463,693                     

இங்கக ிகபறுதகு யலு அதிகாப சகக்காகவுந் ந்றுந் அத் சாப்ாகவுந்

……………………                                     ….………………… ………………………..……

ணி்ாப ்(ிதி) ணி்ாப ்ானைந் தகவப்

ணி்ாபை்் சக உறு்பிபை்ி் பனப் கைபனா்ந் 

1 ஸ் . தபஷ்்

2 நாி குநாபிஹாமி 

01

5 முத் 9 யகபனா க்கங்கி் குறி்பிட்டட்ு் கணக்கீடட்ுக் பகா்கககளுந் ந்றுந்

9 ஆந் க்கதத்ி் குறி்பிட்டட்ு் கணக்குகளுக்கா குறி்புகுளுந் ிதிக் கூ்றுக்கி்

இ்றினகநனாத ாகங்காகுந். இத் ிதிக் கூ்றுக்கக தனாபி்துந் அதக

மு்கய்துந் ணி்ாபக்் சகயி் கூடட்ு் பாறு்ாகுந்.

இத் ிதிக் கூ்றுக்க் ணி்ாபக்் சகயிா் அங்கீபிக்க்டட்ு்.

ணி்ாபக்் சகயிது குஉறு்பிபக்ி் ககபனா்ங்க் கீசம இட்டட்ு் .



33 

 

 

 

2017 திசந்ப ்31 ஆந் திைதிம் முடிவகை்த ஆண்டி்ைா ிதிை் கூ்றுை்ை் 

(சக பறுநாங்களுந் இங்கக ரூாவி்)

குறி்பு 2017 2016

பசாத்துை்ை் மீபடுத்துகபை்ை்ைை்

கைமுகன்ாத பசாத்துை்ை் 

பசாதத்ுக்க், பாறித ்பதாகுதிக், உகபணங்க் 9

சுனாதீ பசாதத்ுக்க் 9.1 877,417,702.70                  861,825,491               

குதத்கக அடி்கடயிா பசாதத்ுக்க் 9.2 42,035,080.08                    43,563,628                 

கடப்ுாகாத பசாதத்ுக்க் 10 4,969,259.80                     6,631,346                   

ிகயகடனாத ணிக் 11 35,699,243.00                    19,885,854                 

முதலீடுக் 12 84,907,163.74                    77,770,893                 

கட்கி் மீவீடு 13 49,780,000.50                    51,327,709                 

பநாத்த கைமுகன்ாத பசாத்துை்ை் 1,094,808,449.83              1,061,004,921            

கைமுகச ்பசாத்துை்ை் 

கிகடக்க சயண்டின பதாககக் 14 21,557,401.67                    21,201,585                 

கன கடமுகச ்பசாதத்ுக்க் 15 37,990,919.21                    46,952,362                 

காசுந் காசு ஒ்புபவுகளுந் 16 392,179,336.96                  346,032,869               

பநாத்த கைமுகச ்பசாத்துை்ை் 451,727,657.84                 414,186,816              

பநாத்தச ்பசாத்துை்ை் 1,546,536,107.66              1,475,191,737            

உபித்துை்ை் ந்றுந் பாறு்புை்ை் 

உபித்துை்ை் 

திபண்ட ிதி 17 22,100,336.00                    22,100,336                 

மிகக/்ாக்குக 99,679,846.55                    85,482,536                 

பி்சாட்டட் நாினங்க் 18 809,739,764.08                  881,213,250               

இங்கக ிகபறுதகு சக்தி ிதி 20 318,204,589.88                  288,663,394               

ிகபறுதகு சக்தி உதத்பயாத ிதி 89,899,766.70                    81,935,978                 

திபண்ட மீ்நதி்பீடு 101,217,000.00                  -                            

பநாத்த உபித்துை்ை் 1,440,841,303.21              1,359,395,494            

கைமுகன்ாத பாறு்புை்ை் 

ணிகப்காகட் பாறு்புக்க் 20,213,314.36                    16,844,582                 

ஆ.அ.ய. கட் (L 2892 SRI) 49,780,000.50                    36,447,709                 

ஆ.அ.ய. கட் (L 2733 SRI) 2,020,356.00                     16,900,356                 

 பநாத்த கைமுகன்ாத பாறு்புை்ை் 72,013,670.86                  70,192,647                

கைமுக் பாறு்புை்ை் 

கன பகாடுநதிக் 19 28,631,649.21                    40,773,862                 

சதறின கய்பு - காணிக் சுவீகபிதத்் 5,049,485.00                     4,829,735                   

பநாத்த கைமுக் பாறு்புை்ை் 33,681,134.21                  45,603,597                

 உபித்துை்ைிதுந் பாறு்புை்ைிதுந் பநாத்த் பறுநாந்1,546,536,108.28              1,475,191,737            

02

இங்கை ிகபறுதகு வலு அதிைாப சக 

5 முத் 21 யகபனா க்கங்கி் குறி்பிட்டட்ு் கணக்கீடட்ுக் பகா்கககளுந் ந்றுந் 

குறி்புகளுந் ிதிக் கூ்றுக்கி் உ்டங்குந் ஒரு ாகநாகுந்.
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விபந் திபண்ை ிதி
ததறின மிகை/ 

்ாை்குக

பி்தாை்ைை் 

நாினந்

மீ்நதி்பீைட்ு 

ிலுகவ

இங்கை 

ிகபறுதகு 

சை்தி ிதி

சை்தி 

உத்தபவாத ிதி
එකතුව

2016.01.01 ஆந் திைதி்ைா ிலுகவ 22,100,336                88,848,196               985,822,817                -                              205,446,714                  76,591,020               1,378,809,083                 

அதிகபி்புக்/குகவுக் - 2016 ஆந் ஆண்டு -                            6,463,693                  (104,609,567)                -                              87,810,523                     5,344,958                  (4,990,393)                      

மு்கன ஆண்டி்கா சீபாக்க்க் -                            (879,123)                    -                             -                              -                               -                           (879,123)                         

டட்ங்க் ந்றுந் இம்புக் -                            (157,454)                    -                             -                              -                               -                           (157,454)                         

2016.12.31 ஆந் திைதி்ைா ிலுகவ 22,100,336                94,275,312               881,213,250                -                              293,257,237                  81,935,978               1,372,782,113                 

மு்கன ஆண்டி்கா சீபாக்க்க் -                           (8,792,776)                 -                             -                              (4,593,843)                      -                           (13,386,619)                    

2017.01.01 ஆந் திைதி்ைா 

மீபடுத்துகபை்ை்ைை் ிலுகவ 22,100,336                85,482,536               881,213,250                -                              288,663,394                  81,935,978               1,359,395,494                 

அதிகபி்புக்/குகவுக் - 2017 ஆந் ஆண்டு -                           51,702,295.13            (71,473,485.42)             -                              -                                -                           (19,771,190.29)                

சக்தி உதத்பயாத ிதினதத்ி்கு 

சந்பகா்்டட் நா்்க் -                           (7,963,788.70)             -                             -                              -                                7,963,788.70              -                                 
இங்கக ிகபறுதகு சக்தி 

ிதினதத்ி்கு சந்பகா்்டட் 

நா்்க் -                           (29,541,195.88)           -                             -                              29,541,195.88                 -                           -                                 

காணிகி் மீ்நதி்பீடு -                           -                           -                             101,217,000.00             -                               -                           101,217,000.00               

2017.12.31 ஆந் ஆண்டி்ைா ிலுகவ 22,100,336.00            99,679,846.55           809,739,764.08           101,217,000.00            318,204,589.88              89,899,766.70           1,440,841,303.21             

03

இங்கை ிகபறுதகு வலு அதிைாப சக 

2017 திசந்ப ்31 ஆந் திைதிம் முடிவகை்த ஆண்டி்ைா சந ங்குைி் வித்தினாசந் பதாைப்ா கூ்று

(சக பருநாங்களுந் இங்கக ரூாவி்)

5 முத் 21 யகபனா க்கங்கி் குறி்பிட்டட்ு் கணக்கீடட்ுக் பகா்கககளுந் ந்றுந் குறி்புகளுந் ிதிக் கூ்றுக்கி் உ்டங்குந் ஒரு ாகநாகுந்.
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2017 திசந்ப ்31 ஆந் திைதம் முடிவகை்த ஆண்டி்ைா ைாசு் ான்சச்்ை் ்றின கூ்று

(சக பறுநாங்களுந் இங்கக ரூாவி்)

குறி்பு 2017 2016

ைாசு் ான்சச்்ை் - இனை்ைசப்சன்ாடுை் (மீபடுதத்ுகபக்க்டட்)

குறிதத் ஆண்டு கா் குதியிலு் மிககக்/(்ாக்குக) 51,702,295.13                5,427,116                           

பி்வருவவ்றுை்ைா சீபை்ை்ை் 

இம்புகளுந் டட்ங்களுந் -                               157,454                              

யடட்ி யருநாந் 3 , 8 (20,285,998.08)               -                                    

ிதி பதீினா சதன்நாந் (ப் ிதிகி் ிமிதத்ந்) 7 (91,280,105.14)               (123,361,618)                       

சக்தி ிதினதத்ி்கு சந்பகா்்டட் நா்்க் -                               (38,573,814)                        

ஊழினப ்ணிகப்காகடக்கா ிதிசன்ாடு 4,265,245.36                 5,621,087                           

ணிகப்காகடக் பகாடு்வுக் (896,513.00)                   (782,260)                             

சதன்நாந் 5.6 92,808,653.51                123,361,618                        

மூத வித்தினாசங்ைளுை்கு மு்ரு் இனை்ைசப்சன்ாைட்ு இாந் 36,313,577.78              (28,150,417)                       

(அதிகபி்புக்/குகவுக்) - கன கடமுகச ்

பசாதத்ுக்க் 8,605,626.00                 (23,934,085)                        

(அதிகபி்புக்/குகவுக்) - கடமுக் பாறு்புக்க் (11,922,462.61)               2,365,983                           

இனை்ைசப்சன்ாடுைிலிரு்து ஈைட்ின ததறின ைாசு் ான்சச்் 32,996,741.17              (49,718,519)                       

ைாசு் ான்சச்்ை் - முதலீைட்ுச ்பசன்ாடுை்

பசாதத்ுக்க், பாறித ்பதாகுதிக் ந்றுந் உகபணங்க் பகா்யவு 9.1 (3,993,230.22)                (5,168,444)                          

கடப்ுாகாத பசாதத்ுக்க்  -                               (8,345,683)                          

 ிகவு பாத ணிக் 11 (15,813,389.00)               (6,141,226)                          

FD ந்றுந் TB ஆகினய்றிலு் முதலீடுக் 12 (7,136,270.74)                -                                    

கிகடதத் யடட்ி 3 , 8 20,285,998.08                (3,161,729)                          

அபிவிருதத்ித ்தப்புகளுக்கு யமங்கின கட்க் 1,547,708.09                 (60,539,709)                        

முதலீடு சாப்்த பசன்ாடுைளுை்ைாை ன்ைை் ததறின ைாசு் ான்சச்்ை் (5,109,183.79)               (83,356,791)                       

ைாசு் ான்சச்்ை் - மூதச ்பசன்ாடுை் 

பி்சாட்டட் நாினங்க் 18 19,806,619.08                18,752,051                         

இங்கக ிகபறுதகு சக்தி ிதி -                               126,384,337                        

திபண்ட ிதி -                               -                                    

ிகபறுதகு சக்தி உதத்பயாத ிதி -                               5,344,958                           

ிதிகி் மீசப்சலுதத்ுகக - பயிாடட்ு முதலீடட்ுத ்தப்புக் -                               62,560,065                         

ஆ.அ.ய. கட் (L 2892 SRI) 13 13,332,291.50                -                                    

ஆ.அ.ய. கட் ன்ாடு  (L 2733 SRI) 13 (14,880,000.00)               -                                    

ிதி சாப்்த பசன்ாடுைிலிரு்து ஈைட்ின ததறின ைாசு் ான்சச்் 18,258,910.58              213,041,410                       

ைாசுந் ைாசு ஒ்புபவுைிலுமு் ததறின அதிைபி்புை் 46,146,467.96              79,966,100                        

குறித்த ஆண்டு ஆபந்த்திலு் ைாசுந் ைாசு ஒ்புபவுைளுந் 16 346,032,869.00             266,066,769                       

குறித்த ஆண்டு இறுதிமலு் ைாசுந் ைாசு ஒ்புபவுைளுந் 392,179,336.96             346,032,869                       

 04 

இங்கை ிகபறுதகு வலு அதிைாப சக 

5 முத் 21 யகபனா க்கங்கி் குறி்பிட்டட்ு் கணக்கீடட்ுக் பகா்கககளுந் ந்றுந் குறி்புகளுந் ிதிக் 

கூ்றுக்கி் உ்டங்குந் ஒரு ாகநாகுந்.
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2017.12.31 ஆ் திதிந்காண ிதிக் கூந்றுக்களுக்குி குறித்புகப் 

1. கூடட்ிண் கன்கப்  

 

1.1 பதாது  

இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சக (.ப.அ.ச.) 2007 ஆண் ஆஞ்டு எ்ந ்

ணடண் 01 ஆண் திைதி டபிை்ை்்து. இட் சக பைழுண்பு 07 ் பைபபேலுந்ந 

.ச.ஜ.ண.ண. ணஞ்டத்ி் 05 ஆண் இைை்ை் ைட்ிடப்டகுதிபே் அகணத்ுந்நது. 

 

1985 இ் 02 ஆண் இை்ை சை்தி் துை்பு திதச ்ச்ணது (ச...) 2007 இ் 35 ஆண் 

இைை் இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சகச ் ச்டத்ி் ைை்்்து. 2007 

ஆண் ஆஞ்டு பச்ண் ் ணடண் 30 ஆண் திைதி்ை ச... சை பசடத்ுை்ைளுண் 

பறு்புை்ைளுண் 2007 ஆண் ஆஞ்டு எ்ந ்ணடண் 01 ஆண் திைதி பசத்பலு்பறுண் 

பகைபே் டைநப .ப.அ.ச. சகை்கு ண்்். 

 

இ..ப.அ.ச. சகபே் கீன் இதங்கி பட் எநநத்லுைை் பித்ித கதண் 

(எ.பி..) ப்பலு ண்றுண் பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி அகணசச்ிலிபோத்ு கிகடட் 

அறிவுகைந்டி இங்கை ப்ச சகைக்ு ண்றிைக்ைதநை்ை்்து. 

அட்கிஞங்ை, குறிடட் எ.பி.. பசடத்ுை்ைளுண் ண்றுண் பறு்புைளுண் 2012 ஆண் ஆஞ்டு 

திசண் ் ணடடத்ி் இ.ப.ச. சகை்கு ண்்்து் அட் கதடத்ி் 

ஊழிதை்ளுண் அப்பந அ்கத திண் ண்்்.் 

 

1.2 அதிக சணதயிண் பக்கி பசந்தாடுகப் 

பந்புது்பிைை்டட்கு சைத்ி பநங்ைகந அபிவிபோடத்ி பசத்பட்குண், சை்தி அபிவிபோடத்ி் 

பிநடசங்ைகந் பிை்டுடத்ுபட்குண், சை்தி விகடத்ி் ண்றுண் சை்தி் 

துை்பு ஆகித படிைக்ைைகந பசத்டுடத்ுபட்குண், ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைகந 

டத்ுபட்குண், சை்தி் துை்கபண், சை்திபே் ண்ட ் டகுட்கணகதபண், சை்தி 

விநதை ஆகுபசவு தகபண் ண்றுண் டைப் பைகணடத்ுபடக்டபண் 

நணண்டுடத்ுபட்குண் இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சக 

டபிை்ை்ட்ுந்நது. 

 

1.3 அதிகா சணதயிண் ிதிங்கப் 

2007 இ் 35 ஆண் இைை் இ..ப.அ.ச. ச்டத்ி் பிைண், 3 திதங்ைகந இதைக்ி 

போபகி்ட்கு இ..ப.அ.ச. நடகப்டுடட்்டுகி்து. அடட்கைத திதங்ைந் 

பி்பபோணறு ைஞ்டுண்:  

 

1.3.1 அதிகா சணத ிதி் 

ஆண் பெடடக்டபண், சை்தி அனுணதி்டத்ிை் ை்ஞங்ைகநபண், ை்ைகநபண், 

குடட்கைைகநபண், பகைைகநபண் ண்றுண் ளுண்டத்ி் 

அங்கீைை்ை்் கத பபோணதிைகநபண் கப்புச ்பசத்பண் பபோட்ு இட் திதண் 

போபகிை்ை்டுகி்து. அதிை சக குறிடட் ச்டத்ி் பிைண் 

அதிைடட்டத்ுபங்ைகந் பிநதகிடத்ு டது படழி்டுைகநபண் ைகணைகநபண் 

நண்பைஞ்டு கநப்றுண் நது அதிை சகை்கு ்டுண் பசவுைகந 

ஈடுபசத்பட்கு அடட்கைத திபேலிபோத்ு அடட்கைத பசவுைளுை்ை சை திைளுண் 

பசலுடட்்டுடலுண் நபஞ்டுண். 

 

1.3.2 இனங்ணக ிணனபதறுகு சக்தி ிதி்  

ை் பசடத்ுை்ைந், விஞ்ஞ்ை் ை்ஞங்ைந், குடட்கை பகைைநலிபோத்ு 

கிகை்குண் ஞண், படழி்ச ் ை்ஞங்ைநலிபோத்ு கிகை்குண் ஞண், அச 

ை்ஞண் ண்றுண் பசஸ் பபேலிபோத்ு கிகைக்ுண் பபோணண் ்ப்க பைகண 

பசத்படனூை கிகை்குண் திைகந கப்புசப்சத்பண் படட்ண் இட் திதண் 

நஞ்டுகி்து. 

 

கபறுடகு சைத்ி திதடத்ி் கப்புட ் படகைைந் பந்புது்பிைை்டட்கு சைத்ி 

உ்டத்ி பறிடப்டகுதிைந், சை்தி விகடத்ி் உைஞங்ைந், படழி்த்ங்ைந் 

பபோந் சுவிச்ிங் ண்றுண் விழி்புஞவ்ு ைன்சச்ிட ்தி்ங்ைந் ் பட் 

பசவுைளுைக்ுண் ண்றுண் கிபத சை்தி நசகபைளுைை் ஊை்குவி்பு பட் 

பசவுைளுைக்ுண் த் டுடட்்டுண்.     

 

பந்புது்பிைை்டட்கு சை்தி் துை்பு் பறிடப்டகுதிைளுை்ை ணதங்ைந், 

சை்தி விகடத்ினுகத ப்னுைஞங்ைகநபண் படழி்த்ங்ைகநபண் 

ஊை்குவி்ட்ை ணதங்ைந், பபோை்கந ைட்த்ுபட்ை ணதங்ைந், 
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சை்தி விழி்புஞவ்ு ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைளுைை் பசவுைந் ண்றுண் சை்தி் துை்பு 

படிைக்ைைகந ஊைக்ுவி்ட்ை ஊைக்ுவி்பு திைந் ்ப்றுை்கு இட் 

திதடத்ிலிபோத்ு பசவுைந் பசத்த்டுட் நபஞ்டுண். 

1.3.3 ிணனபதறுகு சக்தி உ்ா ிதி் 

சை்தி விகடத்ி் பட் ைபோடத்ி்ங்ைகந நண்பைஞ்டு கநப்றுண் 

பபோட்ு ை் பசதிைளுை்ைை விஞ்ஞ்பிை்குண் படலீட்ுட ் ட்புைந் ச்ை 

உடட்படணந்து  இட் திதடத்ி் நை்ைணகுண். குறிடட் ச்டத்ி் பிைண், 

திஞ் திபேலிபோத்ு கிகை்குண் ஆண் பெடண், பபோட் டபகஞை ்

ை்ஞங்ைந், பனங்ை்டுண் உடட்படங்ைளுை்ை பட்ிைந், அதிை சகபே் 

திதடத்ிலிபோத்ு கிகை்குண் திைந் ் இட் திதடத்ி்கு பவுகபை்ை்டுட் 

நபஞ்டுண். 

1.4 ஊழிக்பிண் ்ிக்ணக 

2017.12.31 ஆண் திைதி்ை ஊழிதை்ந் ஞ்ஞைக்ை - 103 

2.1 பக்கிாண கக்கீடட்ுக் பகாப்ணககப் தந்றி சுருக்க்    

2.1.1 கக்குகப் ாி்ன் அடித்தணட ந்று் இக்கத்தாடு தந்றி கூந்று  

2017 திசண் ் 31 ஆண் திைதி்ை இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சகபே் 

(இ..ப.அ.ச.) ப்டகை, பபோணை் கூ்று, ைசு்த்சச்் கூ்று, எ்புவு ண்ண் 

்றித கூ்று ண்றுண் ைஞை்குைளுை்ை குறி்புைந் ் இங்கை அச துகை ்

ைஞை்கீட்ு தணங்ைளுை்குண் அநட நண் ைஞை்கீட்ுை் பைந்கைைளுை்குண் இஞங்ை 

டதை்ை்ட்ுந்ந.  

இ..ப.அ.ச. திை் கூ்றுை்ைந் இங்கை பௌவி் டுடத்ுகை்ை்ட்ுந்ந. திை ்

கூ்றுை்ைந் ப்று ஆகுபசவி் ப்று ஆகுபசவு அட்ுறு அடி்கபே் 

டதை்ை்ட்ுந்ந. பபோடட்ணவிடத்ு, ைஞை்கீட்ுை ் பைந்கைைந் 

ைஞை்குைளுை்ை அடுடத்ு பபோகி் குறி்புைந் பபந்டுடட்்ட்ுந்ந. 

2.1.2 ஒத்பீடட்ுத் புப்பிவிதங்கப்  

கபக திதஞ்டி் சண்்பிைை்்் ைஞை்குைநலுந்ந ண்ங்ைகந 

உறுதிபசத்பண் பபோட்ு எ்பீட்ு் புந்நவிங்ைந் சீை்ை்ட்ுந்ந. 2015 ஆண் 

ஆஞ்டி்ை எ்பீட்ு் புந்நவிங்ைந் குறி்பு 24 இ் பிைண் 

பபநடுடத்ுகைை்்ட்ுந்ந.  

2.2.1 - அசாங்க ாணிங்கப் ந்று் ாணி உவி பபித்தடு்துணக பாடத்ாண 

கக்கீடு  

அசங்ை ணதங்ைந், பெட ணதங்ைந் ண்றுண் பஞ்பழுண் ணதங்ைந்  

இஞ்டு பகுதிைநை் பிை்ை்ட்ுந்ந. ஊழிதை்ந் சண்நங்ைந், ைட்ி 

பகைைந் படலித ந் பஞ்பழுண் பசவுைகந ஈடுபசத்பட்கு 

பஞ்பழுண் ணதண் த்டுடட்் டுகி்து. ைன்சச்ிடத்ி்ங்ைளுை்ை 

(பசத்டுைந்) பசவுைகநபண் ண்றுண் கத பசடத்ுை்ைந் 

பைந்பவுைை் பசவுைகநபண் ஈடுபசத்பட்கு பெட ணதண் 

த்டுடட்்டுகி்து. பசத்டு/ைன்சச்ிடத்ி்ண் ச்ட் பசவுைந் 

பஞ்பழுண் ண்றுண் பெட பசவுைந் அங்குபட் அடட்கைத பசவுைந் 

பெட ணதடத்ிலிபோத்ு நண்பைந்ந்டுகி்.   

 

கத பசடத்ுைை்ந் பைந்பவுை்ைை் த்டுடட்்டுண் அசங்ை 

பெட ணதங்ைந் பசடத்ுை்ைந் தனுந்ந பக ைடத்ி் பகத 

ததண எபோ அடி்கபே் பபோணணை இங்ைஞ்டுகி் 

பி்ந்் பபோணணைை் ைபோட்டுகி்.   

 

பசத்டுைந்/ைன்சச்ிடத்ி்ங்ைந் ஆகிதப்று் பட் ணதங்ைந் 

பசத்டுைந் /ைன்சச்ிடத்ி்ங்ைந் ச்ட் பசவுைளுைை் பெட ணதண் 

் டக்பி் கீன் பபோணை் கூ்றி் ைை டுடத்ுகை்ை்ட்ுந்ந.   

   

2.2.2 - பபிாடட்ு உவிக்காண கக்கீடு  

இ..ப.அ.ச.  பபநட்ு உடவி ைபோடத்ி்ங்ைகந நண்பைஞ்டு 

கநப்றுகி்து. ை்ைந் ண்றுண் ணதங்ைந் படிவி் ஆ.அ.ப. ண்றுண் UNDP 

ஆகிதப்றிலிபோத்ு பபோண் உடவி ப்டுகி்து. ப்பபேனுண், 
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இ..ப.அ.ச. இ் த்ுகபே் ந் CBSL ண்றுண் ஆ.அ.ப. ஆகிதப்் நடிதை 

விநதைங்ைந் ண்றுண் ை்ைந் ஆகிதப்றுை்கு ஞண் பசலுடட்்டுகி்து. 

திை் கூ்றுை்ைந் அகப ை்்ட்ுந்ந. 

2.2.3 - ீ்டகான பலீடுகளுக்காண கக்கீடு                                               

படலீடுைந் அசங்ைடத்ி் திகநச உஞ்டித்ைநலுண் நடசித நசப்பு பங்கி 

கப்புைநலுண் கப்புசப்சத்த்ட்ு ஆகுபசவி் டுடத்ுகை்ை்டுகி். 

குறிடட் ஆஞ்டு இறுதிபே் கத கப்புை்ைநலுந்ந படலீடுைநலிபோத்ுண் 

ண்றுண் திகநச உஞ்டித்ைநலிபோத்ுண் கிகை்ை நபஞ்டித பட்ிட ் படகைைந் 

அட்ட் திதடத்ி்கு பவுகபைை்்டுகி். ஆ் படலீடு ணடத்ிண் 

அடுடத்ுபபோண் ஆஞ்டி் உஞ்கணத பட்ி கிகடட் பி் ் ணடத்ிண் ்று 

கபை்ை்டுகி்து.   

2.2.4 - ருாண இணங்கான் 

பபோணண், சை்தி அனுணதி்டத்ிை் ை்ஞங்ைந், ப்ச வி்க, பே்சி் 

பறிை் ை்ஞங்ைந், ைஞ்ைச்ிைநலிபோத்ுண் ைபோவிசடங்ைந் 

பகைபேலிபோத்ுண் கிகை்குண் பபோணண் ண்றுண் கத பபோணண் ்ப்க் 

பிதிலிைக்ி்து.  

சை்தி கபறுடகு உடட்பட திதடத்ிலிபோத்ு கிகைக்ுண் பட்ிபே் ைண் 

பபோணணை ைபோடத்ி்பைந்ந்ட்ுந்நது. அட் ண்பபோ ைண் பநபடலீடு 

பசத்த்ட்ுந்நது. திதடத்ி்கு பபோணடக்ட ஈட்ுபட்கு / ண்பு 

ஆகுபசகப ஈடுபசத்பட்கு அட் தி் ைண் த்டுடட்்ட்ுந்நது. 

    2.2.5 - இணடச ்பதாறுத்புக்களு் இணடச ்பசா்துக்களு்  

2008 ணச் ் ணடண் 31 ஆண் திைதித அகணசச்கபபேது தீண்டத்ி் பிைண் 

ணபு தித் பந்புது்பிைை்டட்கு சை்தி உ்டத்ிட ் ட்புைநபபோத்ு 

ப்சடக்ட பைந்பவு பசத்பண் நை்ைடத்ி்ைை ணதி்பி்் 897 ப்லித் 

பௌ படகைத எபோ திகத இ..ப.அ.ச. இங்கை ப்ச சகைக்ு பசலுடட் 

நபஞ்டுண். CESS ஊ சண்டத்ிதங்ைந், அச ை்ஞங்ைந் படலிதப்றிலிபோத்ு 

அ்து திகநசபேலிபோத்ு திைந் கிகைை்வி்், ட்பழுது இட்ை ்

பைடு்க பசலுடத்ிடத்ீ்்ட்கு இ..ப.அ.ச. சகபேண் ட் பபோண பழிபண் 

கிகதது.  இகப பதுட ் திகநசபே் அங்கீைடத்ி்கு உ்ட்ு 

ைஞ்டுகி். ஆகைத், இது எபோ இகந ் பறு்ை ணடத்ிண் 

பபந்டுடட்் ட்ுந்நது.  

 

2.2.5 - இ..ப.அ.ச. டது அண்ந்டக் சூத ப் உ்டத்ி 

பறிடப்டகுதிைநலிபோத்ு உ்டத்ி பசத்த்டுகி் ப்சடக்ட இ.ப.ச. 

சகை்கு ணட அடி்கபே் வி்க பசத்கி்து. ஆ் 2015 இ் ைகசி சி 

ணடங்ைந் வி்க பசத்ட ப்சடத்ி்ை பைடு்வு ணடத்ிண் 2016 ஆண் 

ஆஞ்டு ப்பலு ண்றுண் பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி அகணசச்ி் டகபைட்ி் 

பி்ந பசலுடட்்்து. 

 

2.3 பசா்துக்கப், பதாறி்பாகுதிகப் ந்று் உதகங்கப் 

 

2.3.1   ஆகுபசனவு் விணனதித்பீடு் 

கத பசடத்ுை்ைந் குகட் திஞ் ஆகுபசவு நடத்ண அடி்கபே் 

டுடத்ுகை்ை்டுகி். கத பசடத்ுை்ைளுைை் நடத்ணடத்ி்ை 

்டு ந ்் பகபேதக் த்டுடத்ி ைஞ்பி்டுகி்து. 

 

 

2.3.2 ிணனாண பச்துக்கபிண் அகந்நன்  

பறித்ு விழுட் உ்பு ை்று சை்திை் நைபுண் நடகபத அங்கீைடக்ட ப் 

பி் ்பந்விகணதி்பீடு பசத்த்ட்ு திபழிை்ை்ட்ுந்நது.  

 

2.3.3 ச்ாண் 

கத பசடத்ுைை்ந் நடத்ண வீடங்ைந் அட் பசடத்ுை்ைந் 

ணதி்பி்் பக ைடத்ி் அடி்கபே் ைஞ்டுண். திபோடட்டத்ி்கு 

உ்வுண் கூடுண். ட்நகடத வீடங்ைந் ்றித கீநன ட்ட்ுந்ந. 
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ஆ்டிந்காண ச்ாண வீ் தந்றி 

விதங்கப் கீச த்தடட்ுப்பண   .  

 

விட் ச்ாண 

வீ் 

டநங்ைந், அலுபை உைஞங்ைந்   25% 

நண் ்பைங்ைந் 20% 

புகை்் பிதிபதடுைக்ுண் இதத்ிண் 25% 

ைஞைந் 33.33% 

ப்ச் பபோை்ந் 25% 

பசிைசக் புடட்ைங்ைந் 20% 

சை்தி உைஞங்ைந் 33.33% 

ைஞ்ைச்ி உைஞங்ைந் 25% 

ை்று சை்திை் நைபுங்ைந்                                      20% 

ைட்ிங்ைந், ண்ஞங்ைந் 5% 

 

சூி சக்தி/சிறி 

 ீ்லு கரு்திடடங்கப் : 

 

A. சூத சை்தி் கைைந்                                                5% 

B. உபோைக்ு ண்ஞங்ைந்                                                                                                              10% 

C. ைட்ிங்ைந் 5% 

D. சுவி ்ஜித ் 20% 

E. உத்ிஞ சடங்ைந் 20% 

F. ப்ண்றிைந் 5% 

G. ப்ச இடத்ித் சடங்ைந் 33% 

I. து்புநப்டு, ஈதை்ைண்பி பபோடத்ுை்ைந் 5% 

J. நைப்ைந் 20% 

K. டநங்ைந், பபோடத்ுை்ைந், அலுபை 

உைஞங்ைந் 

25% 

L. ைபோவி சடங்ைந் 33% 

M. இதத்ிதிைந் 20% 

H. கதகப                                                                          20% 

2.4 பதாறுத்புக்களு் ந்தாடுகளு்   

2.4.1 திக்பகாணட  

ஞைப்ைகை்கு உடத்ுகத சை ஊழிதை்ளுை்குண் அட்ட் ஊழித ் படப்ி் 

குறிடட் திதஞ்டி்ை ைகசி ணட சண்நடத்ி் அடி்கபே் அக ணட 

சண்நடத்ி்கு சண எபோ படகை ஞைப்ைகைப்ை எதுைை்்டுகி்து.     
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2.4.2 ஊ.சச.ி. ந்று் ஊ..ி.   

ஊழிதை்ந் அட்ட் ததிைளுைக்ுண் எழுங்குவிதிைளுைக்ுண் அகணத ஊ.நச.. ண்றுண் 

ஊ... ஆகிதப்றுைக்ு ங்ைநைை் உடத்ுகதபை்நப். இ..ப.ச. ஊ.நச.. ண்றுண் 

ஊ... ஆகிதப்றுைக்ு பசலுடத்ுண் அடட்கைத ங்ைந்புட ்படகை பகநத 12% ண்றுண் 

3% ஆகித வீடங்ைந் ைஞ்டுண். 

 

2.4.3 காலிக் காி 

அண்ந்ட் சூத சை்தி் நக்ை்ைை ப்றுை் பைந்ந்் 50 ை்ை ் அநப 

ணைபலிை் ைஞ இ்னுண் விகணதி்பீடு பசத்த்வி்க. ஆகைத், அட்ை் ைஞ 

ைஞை்குைந் எபோ பசடட்ை உந்நை்ை்வி்க. 

 

2.4.4 தித்தாபக்ப் சணதயிண் அங்கீகா் 

இட் திை் கூ்றுை்ைந் அதிை சகபே் ஞ்நை்ந் சகபே் 2017 ஆண் ஆஞ்டு 

எ்ந ்ணடண் 10 ஆண் திைதி அங்கீைைை்்ட்ுந்ந. 
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2017 ஆ் ஆ்டு திச்த ் ா் 31 ஆ் திகதியின் படிணட் ஆ்டிந்காண 

இனங்ணக ிணனபதறுகு லு அதிகா சணதயிண் பகாடுக்கன்ாங்கன்கப் பாடப்ின் 

கக்கா்ாப ்அதிததி அக்ப் பபியிடட்ுப்ப அறிக்ணகயின் குறித்பிடத்தடட்ுப்ப 

கக்கா்வு விசாணகளுக்காண ததின்கப்  

2.1  ிதிக் கூந்றுக்கபிண் சத்்த்  

2017 ஆண் ஆஞ்டி்ை திை் கூ்றுைை்ந் டதை்ை்ட்ு ைஞைை்த்வி் படட்ண் 

சண்்பிை்ை்ட்ுந்ந.   

2.3  கிணடக்க ச்டி ந்று் பசலு் ச்டி கக்குகப்  

 RCL இ்கு பசலுடத்ித பதிட ் படகைத 8,033,270/= பௌகப அகணசச்ி் கப் 

ைஞை்ைத்வு ண்றுண் பைகணடத்ுபை் குழுை் கூ்டத்ி் இங்கை ப்ச சக 

பசலுடட் உ்்து.      

2.4    சடட்ங்கப், விதிபணநகப், ஒழுங்குவிதிகப் ந்று் பகாண்து தீ்ாணங்கப் 

ண்தந்றுடண் ஒ்ாண  

(அ) திகநச பபோட்ண் ணது அதிை சகபே் ைட்ிங்ைளுை்கு 40 ப்லித் பௌ 

திகத பசவிடுகி்து. ஆகைத், டைப்ை பசட்ண எபோ ைட்ிடக்ட 

ண்ஞ்ட்கு 2015 ஆண் ஆஞ்டி் தீண்ை்ை்்து. அட் பட் ை்ணை, எபோ 

ைஞட ் துஞ்கை் பைந்பவு பசத்பட்கு அதிை சகபே் திைநலிபோத்ு 

54,263,517/= பௌ பசவு பசத்த்்து. னுண், இட்ை் ைபோட ்தி்ண் திை்டத்ி் 

ஆ.அ.ப. தி உடவிபே் நண்பைந்ந்டுண் நது இட் திகத பநந்புச ் பசத்த 

தி்ை்்ை்டுகி்து.    

(ஆ) (i) பபோ்திநபட்ு் புடட்ைங்ைந் நஞ்ட்ு பபோகி்.    

(ii) 2017 ஆண் ஆஞ்டி்ை பௌதீை பபோை்ந் ைஞைப்ைடு்பு ணதி்பீடுைந் 

்பைநப கவு பசத்த்ட்ுந்ந.   

(இ) (i) 2016 ஆண் ஆஞ்டி்ை பபோை்ந் ைஞைப்ைடு்பு பட் அறிை்கை 

டதை்ை்ட்ிபோைை்வி்க. 2016-2017 ஆண் ஆஞ்டுைளுை்ை பபோை்ந் 

ைஞைப்ைடு்பு பட் அறிை்கைைகந டதை்குண் ஞ ்பைநப 

கவு பசத்த்ட்ுந்நது. ஆகைத், இடக 2018 ஆண் ஆஞ்டி்ை 

ைஞை்குைந் சீை்ை படிபண்.  

(ii) ைஞைந், துகஞ்ைங்ைந் ண்றுண் பண்ைங்ைந் ் பட் 

கத பசடத்ுை்ைந் ட்ித் நஞ்ட்ுந்நது.   

(ஈ) 2012.01.01 ஆண் திைதிபேலிபோத்ு இங்கை பறிபேத் நசகபைக்ு இகஞை்ை்் 

உடத்ிநதைடட்ை்ளுை்கு பவுபசவுடத்ி் ப்பணழிவி் பிைண் 15,000/= பௌ 

ணடட்ை் பைடு்கப பசலுடட் திகநச உ்ட்ுந்நது. இது படப்ி், 

நடகபத அறிவுக 28/2011 ஆண் இை்ை  2011.12.12 ஆண் திைதித சு்றிை்கைபே் 

பெண் பனங்ை்ட்ுந்நது.    

 

கபறுடகு பலு அதிை சகபே் ஞத்றுகி் பறிபேதநை்ந், 

நண்குறிடட் படழி் ச்ட் பைடு்கபை ் நைபோகி் எபோ நபஞ்டுநைந் 
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ப்பலு ண்றுண் பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி அகணசச்ி் பசதநபோை்கு அப் 

அங்கீைடத்ி் படட்ண் அனு்பி கபை்குண் பபோட்ு அ்றிபோட் ஞ்ந ்

தைடத்ி்கு சண்்பிைை்்ட்ுந்நது. ப்பலு ண்றுண் பந்புது்பிைை்டட்கு சை்தி 

அகணசச்ி் பசதந ்இட் அதிை சகபே் இட்் பறிபேதநை்ளுை்ை 

இட் படழி் ச்ட் பைடு்கப சிசு பசத்துந்ந். அப் சிசுை ்

ைடிடண் ஞ்ந ்தைடத்ி்கு குறி்பீடு பசத்த்ட்ுந்நது.      

 

இட் அதிை சகபே் ஞத்றுகி் இட்் பறிபேதநை்ளுை்ை இட் 

படழி் ச்ட் பைடு்வு, 2016.07.08 ஆண் திைதி கப் இட் அதிை 

சகபே் ஞ்நை்ந் சகை் கூ்டத்ி் அபை்ளுை்கு இட் சு்றிை்கைபே் 

அடி்கபே் அங்கீைை்ை்ட்ுந்நது.   

 

னுண், நண்குறிடட் படழி் ச்ட் பைடு்கப பசலுடத்ுபது படப்ி் 

நண்பைந்ந்் தீண்ண், அட் பி் ் (2016.08.09) கப் ஞ்நை்ந் 

சகை் கூ்டத்ி் குறிடட் அட்் ஞ்நை்ந் சகபே் அடட்கைத தீண்ண் 

உறுதிபசத்த்் நடத்ி் அது இகறுடட்்ட்ுந்நது. அட்கிஞங்ை, அட்ட ்

தீண்ண் ்றி பைகணடத்ுப நசகபைந் திகஞைை்டத்ி்கு அறிவிைை்ை்ட்ு, 

அட் அங்கீைண் ப்டுட் நபஞ்டுண்  அறிவிை்ை்ட்ிபோட்து. இபோ்பினுண், 

அடுடட் கூ்டத்ி் (2016.10.06) இட்ை் பைடு்கப றுடட்ண் படச்ச்ிதை 

பனங்ை நபஞ்டுண் வுண் ண்றுண் அட் படட்ண் பைகணடத்ுப நசகபைந் 

திகஞைை்நடத்ி் உத அங்கீைடக்ட ப்றுை் பைந்ந நபஞ்டுண் வுண் 

தீண்ை்ை்்து.        

 

ஆகைத், ஞ்நை்ந் சகபே் அங்கீைடத்ு் படழி் ச்ட் அட்ை ்

பைடு்வுைகந பசலுடத்ுபட்ை எபோ நைை்கை பைகணடத்ுப நசகபைந் 

திகஞைை்நடத்ி்கு அனு்பி கபை்ை்ட்ுந்நது.   

 

னுண், இட்கு பகத அங்கீைடக்ட பனங்ை படிதது  பைகணடத்ுப 

நசகபைந் திகஞை்ைநண் அறிவிடத்ுந்நது. அடகை் ைபோடத்ி் பைஞ்டு அட்ை 

எபோ தி் பனங்ை்டுண்.   

 

இட்் பிசச்ிக பட்த்ுண் ைஞ்டுபட், 2017.08.15 ஆண் திைதி பைௌப 

ப்பலு ண்றுண் பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி அகணசச்போ் பந்புது்பிைை்டட்கு 

சை்திை் ைபோட ் தி்ங்ைந் பட்ை கப் கூ்டத்ி் இட் விதண் ்றி 

ைத்ுகத்்து.  டணதிதண் அங்கீைடக்ட் ப்றுை் பைந்ளுணறுண், 

அடட்கைத அங்கீைண் கிகைக்ுண் பக இட்ை் பைடு்கப படச்ச்ிதை 

பசலுடத்ுணறுண் அட்ை் கூ்டத்ி் அறிவுக பனங்ை்ட்ுந்நது.  

 

பைகணடத்ுப நசகபைந் திகஞை்ைநடத்ிபபோத்ு அங்கீைண் கிக்திலுந்ந 

டணடடத்ி் பறிபேதநை்ந் உந்நங்ைந் னண் னுண் சந்டைடக்டட ்

டவிட்த்ுை் பைந்ளுண் பபோட்ு, எபோ அகணசச்கப் டத்ிடத்ினூை எபோ விநஷ 

அங்கீைடக்ட் ப்றுை் பைந்பட்கு நடகபத எழுங்குைகந இட் அதிை 

சக ்பைநப நண்பைஞ்டுந்நது.       
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2.5  சதாதிபாண அதிகா்திணான் ஆாத்தடு்த்தடட்ு உறுதித்தடு்த்தடா 

பகாடுக்கன்ாங்கப்  

 

(அ) டவிதஞபேபோை்கு பசலுடட்்் இட் பைடு்வுை்ை இஞை்ை்க் 

நை ப்பலு சை்தி அகணசச்ிது பசதந் பெணை 2012-12-05 ஆண் திைதி 

திகநசைக்ு எபோ ைடிடண் அனு்பி கபை்ை்்து. நணலுண், பதுட ் படழி் 

பத்சிைந் ்றித குழுை் கூ்டத்ி் 13 ஆண் இைை் அறிவுகைந் பிைபண் 

சு்் ண்றுண் பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி அகணசச்ி் பசதநனூைவுண்  

2013.01.04 ஆண் திைதி, திகநசபே் இஞை்ை்க் நை நணலுண் எபோ ைடிடண் 

அனு்்ட்ுந்நது. நணலுண், இது ்றித பழுகணத விங்ைந் அங்கித எபோ 

ைடிடபண் 2014.12.02 ஆண் திைதி சு்் ண்றுண் பந்புது்பிைை்டட்கு சைத்ி 

அகணசச்ி் பசதநனூை பது படழி் பத்சிைந் ்றித குழுவுை்குண் 

சண்்பிை்ை்ட்ுந்நது. அட் பிதிைந் திகநசை்குண் ண்றுண் ைஞை்ைத்பந ்

அதிதிபே் திகஞை்ைநடத்ி்குண் குறி்பீடு பசத்த்ட்ுந்ந. நணலுண், இது ்றி 

விங்ைகந சண்்பிடத்ு, அங்கீைடக்ட நை திகநசை்கு எபோ ைடிடண் ப்பலு 

ண்றுண் பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி அகணசச்ிது பசதந் பெண் 2016.12.06 ஆண் 

திைதி குறி்பீடு பசத்த்ட்ுந்நது.    

 

நணலுண், 2012.03.08 ஆண் திைதி, ப்பலு ண்றுண் பந்புது்பிைை்டட்கு சை்தி அகணசச்ி் 

பசதந ் இட் விதடக்ட படநவுடுடத்ி பதுட ் திகநசபே் பைகணடத்ுப 

நசகபைந் திகஞை்ைடத்ி்கு எபோ ைடிடடக்ட அனு்பி கபடத்ுந்ந். அட்கிஞங்ை, 

பைகணடத்ுப நசகபைந் திகஞைை்நடத்ி் பெண் விடுை்ை்் நைை்கைபே் 

பிைண், ைபோட ் தி்டத்ி்கு ங்ைநடட் படழி் புஞை்ளுைக்ு எபோ படழி் 

ச்ட் பைடு்பை பனங்குபட்கு எபோ பபநட்ுை் ைபோட ் தி்டத்ிலிபோத்ு 

கிகடட் ஞண் குறிடட் அட்ை் ைபோட ் தி்டத்ி் பப்றிை்கு ங்ைநடட் இங்கை 

கபறுடகு பலு அதிை சகபே் ஊழிதை்ளுை்கு ணடத்ிபே் கி்ட்நை்ை் 

ட்ுந்நது. அட்ை் பைடு்வு ப்பறு கி்ட்நைை்்்து ் ்றித எபோ 

பழுகணத அறிைக்ை 2017 பண் ்ணடண் 06 ஆண் திைதி பைகணடத்ுப நசகபைந் 

திகஞைை்நடத்ி்கு அனு்பி கபை்ை்்து.     

 

(ஆ)   2007 இ் 35 ஆண் இை்ை இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சகச ்ச்டத்ி் 52 (4) 

பிவி் பிைண், அட் உத சண்நை் பைடு்வு ஞ்நை்ந் சகபே் 

அங்கீைடத்ி்கு அகணத தீண்ை்ை்ட்ுந்நது. னுண், இஞ்பது டகப 

டி்ட்ைை பைகணடத்ுப நசகபைந் திகஞை்ைநடத்ி் அபி்பிதண்/அனுணதி 

நை்ட்ுந்நது.   

3.0 இக்கச ்பசந்தாடு சா்் பபா்வு 

3.1.1  திடட்படன் 

(அ) கூடட்ிண் திடட்்  

அதிை சகபே் ஆண்டத்ி் பகுடட்கணை்ை்் கூட்ிகஞட் தி்டத்ி்கு 

இஞங்ை, ட்ி் சை்தி் துை்க உறுதி்டுடத்ுபதி் இை்குை் பைந்கி் 

இட் அதிை சகபே் ஞ்ை தூநை்குை்குண் ண்றுண் பசத்ஞைக்ுண் 
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அகணபை ைன்சச்ிட ்தி்ங்ைந் பசத்டுடட்்ட்ுந்ந. 2015-2025 னுண் எபோ டத்ு 

ஆஞ்டுட ் தி்பண் அதிை சகபே் டதை்ை்ட்ுந்நது. ஆகைத், 

ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைளுண் ைபோட ் தி்ங்ைளுண் இட்ட ் தி்டத்ி் கீன் 

இங்ைஞ்் ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைந் அடி்கபே் 

பசத்டுடட்்டுகி். அப்ப்பழு அகணசச்ிலிபோத்ு கிகைக்ுண் 

அறிவுகைந் பிைண், எப்பபபோ ைடத்ி்குண் பபோடட்ண ைன்சச்ிட ்

தி்ங்ைளுண் பசத்டுடட்்டுகி்.    

 

இட் சூன்கபே், இட் அதிை சகை்ை புதித எபோ கூட்ிகஞட் தி்ண் 

டதை்ை்வி்க. 01/2014 ஆண் இைை் அச திச ் சு்றிைக்ை இட் அதிை 

சகை்ை எபோ கூட்ிகஞட் தி்டக்ட நடகப்டுடத்ுபடைவி்க ்து 

அபடை்ை்ட்ிபோட்து.     

 

(ஆ) பசன் திடட்்  

2017 ஆண் ஆஞ்டு ை் குதிபேனுந் பசத்டுடட்்் ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைந் 

ப்ந்டக்ட பநத்வு பசத்து பபோடட்ண அறிைக்ை டதை்ை்ட்ுந்நது. 

கூ்் அட் அறிைக்ை ணடத்ித பங்கிபே் பபோட் அறிைக்ை படப்ி் அட் 

்புகத ட்கணபே் படட்ண் ணது அகணசச்ினூை ணடத்ித பங்கிை்கு அனு்பி 

கபை்ை்ட்ுந்நது.       

 

(இ) ணி பங்கப் அபிவிரு்தி் திடட்்  

 ஆந்ச்்புட ் தி்ண் டதை்ை்்ட் பி் ் எபோ ணட பந அபிவிபோடத்ிட ்

தி்டக்டபண் ண்றுண் பசத்றுகை அடி்கபே எபோ பே்சிட ்

தி்டக்டபண் டதைை் படிைக்ை டுை்ை்டுண்.     

3.1.2 இக்கச ்பசந்தாடு் பபா்வு் 

(a) சக்திக் கக்கா்வு் ந்று் சக்தி சா்் சசணகப் ங்கலு்  

1. தண அநவீட்ுைக்ு நடகபத உைஞங்ைளுண், குகடுகத அடட்கைத 

உைஞங்ைளுண் இங்ைஞ்ட்ிபோட். குகடுகத அட் உைஞங்ைந் 

அப்றி் பைப்கதங்ைநனூை ப்றிலுண் ழுதுை்்ை்டுட் நபஞ்டுண்.  

சி உஞங்ைகந பபநடுைநனூை ணடத்ிண் தண்டுடட் நபஞ்டிபந்ந.   

குறிடட் நை்ைடத்ி் படட்ண் அதிை பசவு ்டுண் ்ட், அடட்கைத கனத 

உைஞங்ைளுை்கு திை புதித உைஞங்ைகந பைந்பவு பசத்த 

படிைக்ை டுை்ை்ட்ு பபோகி்து. எபோ சி உைஞங்ைந் இங்கை 

தணங்ைந் ண்றுண் ை்கநைந் றுபைடத்ி் (இ..ை..) 

தண்டுடட்்ட்ுந்ந. அடட்கைத உைஞங்ைந் பசப்கபடட்்கண 

இ..ை.. பெண் உறுதிபசத்த்ட்ுந்நது.       

 

2. குகடுகத உைஞங்ைந் 2017 ஆண் ஆஞ்டி் இங்ைஞ்ட்ு பறுகைபே் 

படட்ண் நடகபத எழுங்குைந் நண்பைந்ந்். னுண், அட்் பறுகை 
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விதடத்ி் வித டணடடத்ி் 2017 ஆண் ஆஞ்டி் அடக நண்பைந்பட்கு 

சடத்ித்வி்க. குகடுகத உைஞங்ைகந பைந்பவு பசத்பட்கு 

2018 ஆண் ஆஞ்டி் எழுங்குைந் நண்பைந்ந்ட்ுந்ந.  

 

3. சை்தி விகட ் தி் பத்ட் நசகபைகந விநதகிை்குண் ைண்ைளுை்குண் (ESCO), 

சை்தி பைகணடத்ுப ைண்ைளுைக்ுண், கைடப்டழி்ைளுைக்ுண் ண்றுண் அசங்ை 

றுபங்ைளுை்குண், ்ைகை்ைனை ணஞபை்ளுை்குண் அடட்கைத உைஞங்ைந் 

ததண எபோ விகபே் பனங்ை்டுபட், இட் உைஞங்ைந் த்டுடட்் 

டுகி். ESCO ைண்ைந் சை்திை ் ைஞை்ைத்வுட ் துகைக்ு பபோண் சி்பு் 

ஞகத கநப்றுகி். அடட்கைத ைண்ைந் இப்றி இடட்கைத 

நசகபகத பனங்குகி். ஆகைத், இங்கை கபறுடகு பலு அதிை  

அடட்கைத ைண்ைகந ஊை்குவிடட்் சை்தி விகடத்ிக நணண்டுடத்ுட் 

ஆகித நை்ைடத்ி், இட் நசகபகத விஸ்ட்ட் பெணை ட்ி் சை்தி 

விகட ் திக நணண்டுடத்ுபட்ை  டிப்ைகைகத டுைக்ுண் லிலுந்நது.  

நண்குறிடட் விதங்ைந் அடி்கபே், இட் உைஞங்ைகந பகைைக்ு 

விடுபட்ை ை்ஞடத்ி்கு 2010 ஆண் ஆஞ்டிலிபோத்ு ண்ண் துவுண் 

பைஞ்டுப்வி்க.   

 

4. திை்டத்ி் நடகபத நசகபைகந பனங்குட், டவுைகந நசைடட்் ண்றுண் 

நணுட் ்ப்றி் படட்ண், இட் அதிை சகபே் திபோடத்ித ஆந்ச்்புட ்

தி்டக்டை் பைஞ்டு, நடகபத ஆந்ச்்பு நண்பைந்ந்வுந்நது. ஆட், 

சுட்ிை ் ை்்ட்ுந்ந நண்குறிடட் குகடுைகந டவிட்த்ுை ் பைந்ளுண் 

படட்ண் நடகபத எழுங்குைந் நண்பைந்ந்ட்ுந்ந.    

 

(ஆ)  கரு் திடட்்திண் பசந்தடு்துணக பண்சணந்ந் 

i. RE/03/01 - ஒரு ஸ்ாட் ்க்றிட ்தந்றி ஆ்வு 

எபோ ஸ்ணை்் ை்றி ் பககணகத அறிபை்டுடத்ுண் பபோட்ு உத றுபங்ைளு் 

எபோ அடி்கை் ைத்ுக் டட்்்து. அட்கிஞங்ை, அடட்கைத பககணகத  

டபிடட்் ண்றுண் எபோ ஸ்ண் ் ை்றி ் பககணகதை் பைஞ்டு படழி்டு ப்பறு 

இதை்ை்டுண் ்து பட் எபோ பூப்ங்ை ஆத்வு நண்பைந்ந்ட்ுந்நது. 

்பைநபபேபோைக்ி் எபோ பககணை்கு ஸ்ண் ் ை்றி ் பசதிைகந பனங்குண் நது, 

்பைநபபேபோைக்ி் படழி் த்டத்ி்கு பபோடட்ண பகபே் திபோடட்ங்ைந் 

நண்பைந்ந்டுட் நபஞ்டுண். புதித பககணகத அபிவிபோடத்ி பசத்பதி் 

ைஞ்டுண் பசத்பக ச்ட் பிசச்ிகைந் ந் அண்சங்ைகநை் ைபோடத்ிை ்

பைந்ளுகி் நது, ்பைநபபேபோைக்ி் பககணகத ை்்கிலுண் புதித 

ண்ஞடத்ி் படட்ண் இட் பககணகத அறிபை்டுடத்ுபது இகுபடகுண். 

பசத்பக கபே், ஸ்ணை்் ை்றி ் பசதிபகத எபோ பககணைக்ு அட் 

பபோடட்்டு பைவுண் ைடிணை இபோை்குண். ஆகைத், பகதை டி்டிதை 

நண்பைந்ந் நபஞ்டித எபோ சி்பு் ஞதை இது இங்ைஞ்்து.    
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ii. RE/08 - IFC சூி சக்திக் கரு் திடட்் 

த அநப பந்புது்பிைை்டட்கு சை்திை் ைபோட ் தி்ங்ைகந ஆண்பிை்குண் படட்ண் 

திைந் எதுைை்்்லுண், பூைபே் எபோ ைபோட ்தி்பண் ண்றுண் பணை்லி் எபோ 

ைபோட ்தி்பண் ஆண்பிைை்்். இட்ை் ைபோட ்தி்ங்ைகந பசத்டுடத்ுபட்கு அதிை 

அநவி் பசபகுண். ணது அதிை சக IFC உ் இகஞத்ு, இட் படலீட்ி் படட்ண் 

சப்நடச  திபே் படலீட்ுட ் ட்புைகந ஈை்்குண் பகைபே் எபோ படிைக்ைகத 

டுடட்து.  அட்கிஞங்ை, ைபோட ் தி்ண் ச்ட் இடட்கைத பசத்டுைந் எபோ 

குறுங்ைடத்ி்கு நண்பைந்ந்். குறிடட் றுபண் அட் உடவிகத திடீப 

றுடத்ி வி்து. ஆகைத், ண்ண் எதுைை்்் அட் திகத குறிடட் ை் 

குதிபேனுந் ண்ண் பசவிடுபட்கு படிதவி்க.          

 

iii. RE/10 - அ்தா்சாடண்ட சூி சக்தித் சதடண்ட 

அண்ந்டகபே் எபோ பந்புது்பிைை்டட்கு சை்தி உ்டத்ி் நக்கத 

டபி்ட்கு திைந் எதுை்ை்். அட்கிஞங்ை, எபோ ைஞ எபோ சை்தி அபிவிபோடத்ி் 

பிநடசணை பிை்டுடட்்்து. னுண், அண்ந்டக்ைக்ு புதித எபோ 

அபிவிபோடத்ிட ்தி்ண் அறிபை்டுடட்்்ட், ணது ைபோட ்தி்டத்ி் பிைண் ண்ண் 

படழி்டுபட்கு படிதவி்க.   

 

 iv.    EM/05 - துணந சா்் குறி் ிக்சச்ி் திடட்ங்கப் 

EM/05/02 - ச ாடட்ன் துணநயின் சக்தித் தாணண விணண் திநண் ச்தாடு 

ணடத்ித, பட்  ண்றுண் ஊப ஆகித ணைஞங்ைநலிபோத்ு எபோ ணைஞடக்டட ்

நட்ப்டடுடத்ு அட் ணைஞடத்ி் டட்்டுண் பைணை குறிடட் ைன்சச்ிட் தி்ண் 

தி்ப்ட்ிபோட்து. ணது தி்டத்ி் பிைண், இங்கை கபறுடகு பலு 

அதிை சக, திவு பசத்த்ட்ுந்ந றுபங்ைநலிபோத்ுண் ண்றுண் பே்சி 

ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைகந டத்ுண் றுபங்ைநலிபோத்ுண், (LNB)/ உசதுகஞ ச்ட் 

நசகபைந் (QCBS) பறுகை பகபேதலி் கீன் இது நட்ப்டடுை்ை் நபஞ்டி 

இபோட்து. இட்ை பசவு, ண் டதை்ை்ட்ிபோட் ணதி்பீட்ி்கு இஞங்ை 2 

ப்லித் பௌவுைக்ு அதிைநவி் ைஞ்்து. னுண், ைழிடட்லி் கீன், பதுட ்

திகநசபேலிபோத்ு இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சகை்கு கிகடட் தி 

(2017 பவுபசவுட ்தி்ண்) 1.5 ப்லித் பௌபகுண்.   

 

இட் ைன்சச்ிட ் தி்ண் எபோ பதிவி ைன்சச்ிட ் தி்ணை பசத்டுடத்ுப்கு 

தி்ப்ட்ிபோட்து. ப்பபேனுண், இட்ை பசவு பனகணத நைந்வி 

கபகபே் கீன் நண்பைந்ந்டுணை இபோட்், அடக தீ்்வு பசத்து 

பைந்ந படிதது ்து படநபை பட்்து. ஆட், நைந்வி கபகபே் 

கீன் எபோ பபநை்ைந றுபடக்டை் பைஞ்டு இட் ைன்சச்ிட ் தி்டக்ட டத்ுண் 

நது அதி் ைஷ்ண் இபோை்குண். ஆகைத், இங்கை கபறுடகு பலு அதிை 

சக டது சை்தி பைகணடத்ுப் பிவினூை அடக டட்ட ்தீண்டட்து. 

 

சை்தி பைகணடத்ுப் பிவி் பகதறுைை்்் அநப பறிபேதநை்ளுண் 

ண்றுண் கத ஊழிதை்ளுண் ஞத்றுபடலுண், அநட ந்று ைஞை்ைத்வு, 

உசதுகஞ நசகப, விழி்புஞவ்ு ச்ட் பசத்டுைந் படலிதப்றிலுண் அபை்ந் 
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ஈடு நபஞ்டிபேபோ்டலுண், 2017 ஆண் ஆஞ்டி் இட் ைன்சச்ிட ் தி்டக்ட டட் 

படிதவி்க.      

 

v. EM - 06 விினூடாண ி அபிவிரு்தி   

நண்குறிடட் ைபோட ் தி்டத்ி் படட்ண் 2016 ஆண் ஆஞ்டி் திைந் எதுை்ை்். 

னுண், ஞ்ந ் தைடத்ிபபோத்ு அங்கீைடக்ட ப், ஞ்நை்ந் 

சகபே் அங்கீைடத்ி்ை சக் டத்ிடக்டட ் டதடட்், பபோடட்ண 

புத்ுஞவ்ு எ்ட்ங்ைகநட ் டதடட்் படலித பூப்ங்ை சி்பு்ஞைந் 2017 

ஆண் ஆஞ்டி் நண்பைந்ந்். இது எபோ ஆத்சச்ி ண்டத்ிலுந்ந எபோ சி்பு் 

ஞதகுண். ஆகைத், உத ைபோட ் தி்ண் பட்  படழி் த் ண்் 

நசச்ுபட்க்டைந் டட்்். உத பசவிடக்ட பைவுண் பசப்கபதை 

ணதி்பிடுண் பபோட்ு ைஞசண அநவு ைண் டுை்ை்ட்ிபோட்து. இட்ை் ைபோட ்

தி்டத்ி் படட்ண் ஞ்நை்ந் சகபே் அங்கீைண் 2018 ஆண் ஆஞ்டு 

ப்போப ணடடத்ி் ப்்து. அது பட் உத பு.எ. 2018 ஆண் ஆஞ்டு நண 

ணடடத்ி் கைசச்டத்ி்்து. இட் சி்பு் ஞகத விகவி் கவு பசத்பண் 

படட்ண் திை்டத்ி் நடகபத படிை்கை டுை்ை்டுண்.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

vi ST- 02 பதந்சநான் ிபதாருப் ித்பு ிணன் தந்றி ாடபாவி தித்தா்வு  

இட் ணதி்த்கப தி்படுபதி், இங்கைபே் இதங்குண் 1500 இ்குண் அதிைண 

பபோந் ்பு கதங்ைகந உத பகபே் பிதிதி்டுடத்ுண் பகைபே் 

எபோ ணதிகதட ்நட்ப்டடு்ட்ை எபோ நடகப இபோத்ிபோட்து. இட் ணதிகத 

ஞ்பேைக்ுண் பபோட்ு, 2016 ஆண் ஆஞ்டி் கவு பசத்த்் ை்குகத 186,000  

ணதி ணதி்த்வுைந் டவுைகந கு்த்வு பசத்பண் படட்ண் ண்கண 

நடகப்டுடத்ிபேபோட்து. குடிச ணதி்பீட்ு புந்ந விங்ைந் திகஞை்ைநடத்ி் 

உடவிகதை் பைஞ்டு, இட்் கு்த்கப 2017 ஆண் ஆஞ்டி் ணது அதிை 

சகபே் கவு பசத்த படிட்து. ஆகைத், குறிடட் ணதி்த்கப அட் 

ஆஞ்டி் நண்பைந்ந படிதவி்க. இட் அறிை்கை ணது அதிை சகபே் 

டதை்ை்ட்ுந்நட், இட் ணதி்த்வு திை்டத்ி் பசத்டுடட்்டுண்  

டதவு் அறிதட ்டபோகி்நண்.   

3.2  பகாண்து பசந்தாடுகப்   

(அ) இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சகைக்ுண் ண்றுண் ை அபிவிபோடத்ி அதிை 

சகை்குண் இகபே் பசத்து பைந்ந்் எ்ட்டத்ி் 1.8 ஆண் பிவி் பிைண், 

2015 ஆண் ஆஞ்டு பொ் ணடண் 22 ஆண் திைதிபேலிபோத்ு இஞ்டு பபோ ைடத்ி்குந் 

அபிவிபோடத்ி ச்ட் குறிடட் பசத்டுைகந இட் அதிை சக கவு பசத்த 

டபறுகி் ச்டத்ி், அடட்கைத எ்ட்ண் படிவுறுடட்்ட்ு, குடட்கைை்கு டுடட் 

அட் பசடத்ு குடட்கைைை்போை்கு டை பசட்ணகுண்  குறி்பி்ட்ுந்நது.  

னுண், உத ட்பிபபோத்ு ப்றுை் பைந்ந நபஞ்டித அங்கீைடக்ட ப்றுை ்

பைந்ந ை்குகத இஞ்டு பபோங்ைந் ைழித்ுந்ந. விதண் அப்பறிபோட் 

நதிலுண், பைௌப அகணசச்துண், பிதி அகணசச்துண், பசதநதுண் 

அனுசகஞபே், இட் ண்ஞ் ஞைகந ஆண்பிை்குண் பைணை 2018 ஆண் 

ஆஞ்டு ணச் ்ணடடத்ி், அடிை்ை் உடத்ிநதைபூப்ணை ்்து.                 
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(ஆ) ட் நசகபபேலுந்ந ஊழிதை்ந் ஞ்ஞைக்ைகதை் ைபோடத்ி் பைஞ்டு, 

பபோட் ஞைப்ைக இட் அதிை சகபே் ைஞ்பி்டுகி்து. அது 

அப்பறு பசத்த்டுபட்கு ைஞண், எ்ட் அடி்கபே் நசட்த்ுைப்ைந்ந் 

் உடத்ிநதைடட்ை்ந் நசகப ைண் ஜ்சித குழு ஊழிதை்கந உபோபைக்ி 

அப்ப்பழுது ைபோடத்ி் பைந்ந்டுபடகுண். னுண், நசகப அபசிதடத்ி் 

அடி்கபே் இட் உடத்ிநதைடட்் 5 பபோ படச்ச்ித நசகபகத ைபோடத்ி் 

பைஞ்டு, இட் உடத்ிநதைடட்போை்ை ஞைப்ைகத பசலுடட் இட் அதிை 

சக ைகண்ட்ிபோட்து.    

(இ) இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சக அட் ஆண்டத்ிலிபோத்ு டது 

ஊழிதை்ந் சண்ந் பட்ட்கபே் ைஞ்் டபறுைந் அடி்கபே 

அட் விசகஞ அறிைக்ைகத ்றுை் பைந்நை் கூது  ஞ்நை்ந் சக 

தீண்டத்ுந்நது.  புதித எபோ விசகஞை் குழுகபபண் தப்ட்குண் ண்றுண் 

அட் அறிைக்ைபே் அடி்கபே் நண் படிை்கைகத டு்ட்குண் இட் 

அதிை சகபே் ைஞை்ைத்வு ண்றுண் பைகணடத்ுபை் குழு தீண்டட்து.   

(ஈ)   இட்ை் ைபோட ் தி்டத்ு் படப்ுகத பபநை்ைநட ் ட்புைந் இட் சி்பு் 

ஞபேலிபோத்ுண் படச்ச்ிதை விகிச ் பச்கி். ஆகைத், குறிடட் அட்ட ் 

ட்புைளுை்கு திை ச் படிைக்ை டுை்ை்ட்ுந்நது. ச்ண அதி் 

திகஞைை்நண் பனங்கிபந்ந அறிவுகைளுைக்ு இஞங்ை, எபோ டுடத்ீ்்ந் 

நசகபகத ப்றுைப்ைந்பட்கு நடகபத எழுங்குைந் 

நண்பைந்ந்ட்ுந்ந ்கட டதவு் அறிதட ்டபோகி்நண்.   

(உ)  ை்று சை்தி பந ணதி்த்வு ைன்சச்ிட ் தி்டத்ி் கீன் சை்தி பந பகடக்டட ்

டதை்குண் படட்ண் கீன்ைணுண் சி படிை்கைைகந பி்்றுபது அபசிதணகுண்.  

 படலி் டவுைகந நசைடட்்    

 டவுைகந் கு்த்வு பசத்ட்  

 டவுைந் அநவுை்கு ் பட ்எழுங்கை டதடட்்  

 பகடக்டட ் டத்ட்ை உத பண்ைடத்ி்ை இகந ் டவுைகநட ்

தி்படுட்   

இட்கு நதிதநவு ைண் நடகப்டுகி்து. குறிடட் இட் எழுங்கு ட்பழுது 

பகதை எழுங்குடுடட்்ட்ு பபோகி்து. ைஞசண எபோ ைடத்ி் பி்,் 

ை்று பந சடத்ித பகடக்டட ்டத்ட்கு தி்ை்்ை்டுகி்து. அட் 

படட்ண் 08-10 ணட ைண் நடகப்டுண்.  

 

(ஊ)  ஆகுபசவு அடி்கபே ை்ஞடத்ி்குண் ண்றுண் பந்புது்பிைை்டட்கு சை்தி 

உ்டத்ி் பறிட ்படகுதிைளுைப்ை சடஞ சை்திை் ைகபைக்ு பசலுடட்்் 

90% டவி்்பு ஆகுபசவிலுந்ந விடத்ிதசடத்ி்குண் ் பசலுடத்ித பைடு்வுைந் 

இட்ட ்படகைத் ைபோட்டுகி். 2010 ஆண் ஆஞ்டி் உத றுபங்ைந் 

ை்ஞங்ைகநட ் டத்தி் ்் இட்் ்ை்குககத பூட்த்ி பசத்பண் 

படட்ண் திநத்டு நை்ட்ுந்நது. ப்ச தைந்பபபோத்ு இட்் 

ஞடக்ட அவிடுபட்கு பது் த்டுைந் ஆகஞை்குழு 2010 ஆண் ஆஞ்டி் 
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உ்ட்ுந்நது. அட் படட்ண் திை் படிை்கைகத டுை்ை நபஞ்டித 

அபசிதப்க ்து ணது அதிை சகபே் அபி்பிதணகுண்.   

3.3  பசலி் ந்று் குணநாக தண்தடு்த்தடட் பசா்துக்கப்  

(அ) சுவிச ்சித ைன்சச்ிட ்தி்டத்ி் கீன் ஜ்சிபேபோைக்ி் திைந், இட் தி விதண் 

்றித எபோ விசகஞகத COPE குழு ட்பழுது நண்பைஞ்டு பபோபட், டபது 

படலீட்ு நை்ைங்ைளுை்கு இ்னுண் த்டுடட்்வி்க.     

(ஆ) உங்ைந் ை் அறிைக்ைபே் சுட்ிை் ை்்ட்ுந்நபறு அதிை சகபே் 54 - 

3189 ஆண் இைை் பை் பஞ்டி இது பக சுண ்2 ½ பபோ ைணை இதங்ைண் இபோத்ு 

பபோகி்து. இது படப்ி் 2015.06.17 ஆண் திைதி Automobile Association of Ceylon னுண் 

றுபடத்ிலிபோத்ு எபோ ணதி்பீட்ு அறிைக்ை ப்றுை் பைந்ந்ட்ுந்நது. அட் 

பைடக்ட் ழுது்்ட் ட்விட பபோநட ்கணபண் கிகதது 

்ட் அடக அை்றுபட்கு அட் அறிைக்ைபே் சிசு பசத்த்ட்ுந்நது. 

ஆகைத், இட் அதிை சகபே் பைகணடத்ுப சகப் ைத்ுகதடித 

பி் ் அட் பைடக்ட அை்றுண் பபோட்ு, கூ்் அட் பைண் அதிை 

சகபே் பறுகை் பிவுை்கு 2018.02.27 ஆண் திைதி குறி்பீடு பசத்த்ட்ுந்நது.  

பெ்று ை்கந உந்நைக்ித எபோ குழு தபை்ை்ட்ுந்நது. ஆகைத், அட்ை ்

குழுவி் அறிைக்ை கிகடட் பி்,் நணலுண் நடகபத எழுங்குைந் நண்பைந்ந் 

டுண்.      

(இ)  இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சக BMICH ணஞ்டத்ி் அகணத்ிபோ்ட், 

அட்கு ைநஜ்சித பசதிைந்க. நணலுண், அை்்் துகஞ் ைங்ைகந 

அண்ந்டக்ை்கு டுடத்ுச ் பச் அதிை ஞண் பசபகுண். ஆகைத், நசகப 

பனங்குண் ட்புைந் பநைங்ைநலுந்ந அடட்கைத துகஞ் ைங்ைந் ணது 

நண்க்பபே் கீன் துை்ை ைஞ்டுகி். அப்றுைக்ு பைடு்வு 

துண் நண்பைந்ந்ண்து. அை்்் அடட்கைத அதிைண பபோை்ந் 

பந்த்டுடட்ை் கூடித கபே் இ்க. ஆலுண், அகப இ்னுண் ணது 

அதிை சகபே் துை்பிலுந்ந.   

(ஈ) இட் உைஞங்ைந் பபநடுைநலிபோத்ு பைந்பவு பசத்த் நபஞ்டிபேபோட் 

ைஞடட்், அப்கை் பைந்பவு பசத்பட்கு ச்று ைண் டுடட்து. நணலுண், 

நடகபத உைஞங்ைந் படகைதை பைந்பவு பசத்த்். அடட்கைத 

உைஞங்ைந் பைந்பவு ஆகுபசவு 1,775,025 பௌபகுண். னுண், 915,625 பௌ 

பறுணதித உைஞங்ைந் டுை்கு ை்று சை்திை் நைபு கதடத்ி் றுப் 

ட்ுந்ந. கத உைஞங்ைந் நடகப்டுண் நது றுவுண் படட்ண் ணது 

அதிை சகபேலுந்ந.      

3.4 தவிி ிருாக்  

(அ) ஆந்ச்்புட ் தி்ண் பைகணடத்ுப நசகபைந் திகஞை்ைநடத்ி்கு அனு்பி 

கபை்ை் ட்ுந்நது. அட் ஆந்சப்ுட ் தி்ண் ட்பழுது திபோடட்்ட்ு 

பபோகி்து.   
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(ஆ)  புதித எபோ ஆநஞ (170) பைகணடத்ுப நசகபைந் திகஞை்ைநடத்ி் ்பைநப 

இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சகை்கு 2018.06.06 ஆண் அங்கீைைை்் 

ட்ுந்நது. அங்கீைை்ை்் எபோ ஆந்ச்்புட ் தி்ண் இ்க ்ட், ணது 

அதிை சகப் இகஞட் ஆந்ச்்பு விதங்ைந் ட்ைலிணை றுடட்் 

ட்ுந்ந. 2018.09.19 ஆண் திைதி கபவிபோைக்ி் ஞ்நை்ந் சகை் குழுை ்

கூ்டத்ி், புதித ஆந்ச்்புட ்தி்ண் சண்்பிை்ை்டுண். .ச. இ் அங்கீைடக்ட் 

ப் பி்,் அட் ஆந்ச்்புட ்தி்ண் DMS இ்கு அட் அங்கீைடத்ி் படட்ண் 

சண்்பிை்ை்டுண்.       

(இ)  அனுபண் பத்ட் உடத்ிநதைடட்ை்ந் இட் அதிை சககத விட்ுண் விகிச ்

பச்பகடட ் டவிட்த்ுை் பைந்பட்குண் ண்றுண் அதிை சகபேது நடகபைந் 

அடி்கபே் இட் அதிை சகச ்பசத்றுகைகத நணண்டுடத்ுபட்குண் ் 

எபோ நைக்ி் தி் அடி்கபே இட் தணங்ைந் பசத்த்். நணலுண், 

இட் தணங்ைந் துகஞச ் நசகபைந் பிவி் டகபகித பிதி் ஞ்ந ்

தைடத்ி் (போபை் பிவுை்கு பறு்புகத) சிசு ந், ஞ்நை்ந் 

சகபே் டகபகித இட் அதிை சகபே் டகப் பசத்த்ட்ுந்ந 

(இடக உத நைகபைகந் சீலி்ட் பெண் உறுதிபசத்துபைந்ந படிபண்). 

ஆந்ச்்புட ் தி்ண் இ்னுண் அங்கீைைை்்வி்க ்ட், உங்ைளுகத 

டககணபே் ணது அதிை சகபே் கப் ைத்ுகதலி் நது, இட் 

உடத்ிநதைடட்ை்ளுை்கு ட் தணங்ைகந பனங்குபதிலுந்ந ைடிண் ்றி 

உங்ைந் நண ைபடத்ி்குை் பைஞ்டு ப்ட்ுந்நது. நணலுண் பகத 

எபோ ஆந்ச்்புட ் தி்ண் அங்கீைை்ை்வி்க ்ட், ட் 

தணங்ைகந பனங்குபட்கு இததிபோட் ைஞடத்ி் தி் 

அடி்கபே குறிடட் இட் தணங்ைந் நண்பைந்ந்். 

ணறுசீகணை்ை்் ைன்சச்ிட ் தி்ண் படிவு் பி்,் ஆந்ச்்புட ் தி்டத்ி் 

குறி்பி்ட்ுந்நபறு, ‘உங்ைந் தணண் ட்ணை்ை்டுண்’  நணலுண் 

உங்ைளுை்கு அறிதடட்்டுகி்து  எப்பபபோ உடத்ிநதைடட்போைக்ுண் 2014.11.10 

ஆண் திைதி பனங்ை்் தண ைடக்ட டிைக்ுண் ைடிடங்ைந் 

குறி்பி்ட்ுந்நது. அட்கிஞங்ை, இட் றுபடத்ி் ஆந்ச்்புட ் தி்ண் 

இ்னுண் அங்கீைைை்்வி்க ்ட், தி் அடி்கபே அட் 

தணங்ைகந ட்ணை்குண் சடத்ிதப்க. ஆந்ச்்புட ்தி்ண் அங்கீைைை்் 

டுண் பக, அடட்கைத தணங்ைந் ட்ணை்ை்டுட் கூது  இங்கை 

கபறுடகு பலு அதிை சகபே் படழி்சங்ைபண் கூறுகி்து.               

(ஈ)  இட் அதிை சகைக்ு சத எபோ ஆந்ச்்புட ் தி்ண் அங்கீைை்ை்ட்ு 

இபோை்ைவி்க. இட் விதடத்ி் ைஞணை, இட் அதிை சகபேலிபோத்ு அதிை 

ணட பநங்ைந் விகிச ் பச்லுண் எபோ நை்கு அபடைை்்்து. ஆகைத், 

தி் அடி்கபே் தணங்ைகந நண்பைந்பட்கு ்்த்ிை்ை்்து. 

ஆகைத், அட் உத டவிைளுைக்ுத பைடு்வுைகந பசலுடட் ந்த்ுந்நது.       

HM-1-1 ் சண்ந பகுதிபே் பபோகி் 14 டவிைந் இங்கை கபறுடகு பலு 

அதிை சகை்கு ்பைநப அங்கீைை்ை்ட்ுந்ந. பைகணடத்ுப நசகபைந் 

திகஞைை்நடத்ி் பனங்ை்ட்ுந்ந குறிடட் பழிை்்ைளுைக்ு இஞங்ை தி் 

அடி்கபே் தணங்ைந் கிகடட் உடத்ிநதைடட்ை்ந் அபை்ந் நடகபத 
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டகைகணைகந பூட்த்ி பசத்துந்ந். ஆகைத், தி் தண அடி்கபே் 

பசலுடட்்் பைடு்வுைகந, குறிடட் ஆந்ச்்புட ் தி்டத்ி்கு அங்கீைண் 

கிகடட்வு் அபை்ளுை்கு ட் தணங்ைகந பனங்கி, இடத்ுச ் பசத்பட்கு 

நடகபத படிை்கை டுை்ை்டுண். தி் ைகண அடி்கபே் தணண் 

ப்றிபோட் அட் உடத்ிநதைடட்ை்ந் நணலுண் பெ்று உடத்ிநதைடட்ை்ந் HM-1-1 

சண்ந பகுதிபே் பபோகி்். PED/1/2015 ஆண் இைை் சு்றிைக்ைபே் பிைண், 

2015.05.25 ஆண் திைதிபேலிபோத்ு உடத்ிநதைபூப் பைங்ைகந அனுவி்ட்குண் 

ண்றுண் பபோடட்ண பபோந் பைடு்வுைகந பறுபட்குண் அபை்ளுை்கு 

அனுணதி பனங்ை்ட்ுந்நது. ஆகைத், தி் ைகண அடி்கபே் அடட்கைத 

இஞ்டு உடத்ிநதைடட்ை்ளுை்கு பைங்ைந் எதுை்ை்ட்ுந்ந (தி் ைகண 

அடி்கபே் துகஞச ் நசகபைந் பிவுைக்ு தபைை்்் டகப ் அப் 

நசகபபேலிபோத்ு ்பைநப டவிகத இண பசத்துந்ந)்.    

(உ)  2017 ஆண் ஆஞ்டி்ை எபோ டவு விகிடடக்டட ் டத்ட்கு நதிதநவு ைண் 

நடகப்டுகி்து. இட் சி்பு் ஞகத கநப்றுபட்கு நதிதநப 

ஊழிதை்ந் இ்க. ஆகைத், இட் அதிை சகபே் ஆந்ச்்புட ் தி்டக்ட 

டதை்குண் ஞ 2016 ஆண் ஆஞ்டிலிபோத்ு ைன்த்ு பபோகி்து. ஆகைத், இட் 

டிபககத நண்பைந்ளுண் படட்ண் ணட பநங்ைகந் ப்றுை் பைந்ந 

இதது.         

4. ிணனாண அபிவிரு்தி 

4.1 ிணனாண அபிவிரு்தி இனக்குகணப அணடன் 

ை்கித டுைந் அகண்பி் கத அபிவிபோடத்ி இைக்ுைகந அகபட்கு 

பந்புது்பிைை்டட்கு சைத்ி அபிவிபோடத்ிபண் ண்றுண் சை்தி் துை்புண் பை்கிதண 

அண்சங்ைநகுண். இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சகபே் பசத்டுடட்் 

டுண் எட்ுபணடட் ைன்சச்ிட ்தி்ங்ைளுண் ண்றுண் ைபோட ்தி்ங்ைளுண் இட் இஞ்டு 

பிவுைகநபண் உந்நை்கி நண்பைந்ந்டுகி். ஆகைத், இட் அதிை 

சகபே் நண்பைந்ந்் சை ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைளுண் அட் கத 

அபிவிபோடத்ி இை்குைகந அகபட்கு ங்ைநடத்ுந்ந.  

5. பதாறுத்புக் கூறு் ண்ணயு் ன்னாடச்ியு் 

5.1 பதறுணகயு் ந்று் ஒத்த் ணடபணநயு்  

(அ) இட் அதிை சகபே் பசத் தி்டத்ி்கு இஞங்ை பறுகைட ் தி்ண் டதை்ை் 

்து. அடட்கைத பசத் தி்டக்ட பசத்டுடத்ுபட்கு நடகபத கத 

ைஞ விதங்ைந் எபோ சி குகடுைந் இபோத்ிபோட். ஆகைத், கூ்் 

அட்ட ்தி்டக்ட பழுகணதை பசத்டுடட் படிதவி்க. நப, இட் குகடு 

்ட்ுந்நது. இட் ககதை் ைபோடத்ி் பைஞ்டு, இட்ட ்தி்டக்ட டத்ட்கு 

திை்டத்ி் படிைக்ை டுை்ை்டுண்  டதவு் அறிதட ்டபோகி்நண்.    

 (ஆ)  இட் அதிை சகபே் பழு ஆ்கபண் உந்நைை்ை் கூடித பகைபே் நடகபத 

ஊழிதை்கந ஆந்சட்த்ுை் பைந்ந படிதவி்க. ஆகைத், கூ்் தி்டக்ட 
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உத நடத்ி் பசத்டுடத்ுபதி் ைடுகணத எபோ பிசச்ிக ழுத்ுந்நது. குறிடட் 

ஆந்ச்்புட ் தி்டத்ி்ை அங்கீைண் கிகடட் பி்,் நடகபத அநவுகத 

ஊழிதை்கந அதிைடட் பி்,் இட் ககத சடுடத்ிை் பைந்ந படிபண்  

டதவு் அறிதட ்டபோகி்நண்.      

(இ)  இட் அதிை சக  பிவுைந் டது நசகபைகந பனங்குகி்து. ஆகைத், 

இட் அதிை சகை்கு  றுபங்ைளுனுண், அகணசச்ுைளுனுண் ண்றுண் கத 

ட்புைளுனுண் சண்ட்்டுபட்கு ந்த்ுந்நது. நப இட் சி்பு் ஞைந் 

அடுடட் ஆஞ்டி்கு ப் ் டதை்ை்வுந்ந எபோ பபோட் தி்டத்ினுந் அ்து 

பறுகைட ்தி்டத்ினுந் உந்நை்ை்டுபட்ைகபதகுண். இடட்கைத பபநை்ைந 

 தித பசத்டுைகந ைட்ு்டுடட் திை்டத்ி் படிைக்ை டுை்ை்டுண் 

்கட டதவு் அறிதட ்டபோகி்நண்.    

6. பணநணகளு் கடட்ுத்தாடு்  

(அ)   ைஞணத்டுடட்்் எபோ நநட்ு பககணகத அறிபை்டுடட் நடகபத 

எழுங்குைந் ்பைநப நண்பைந்ந்ட்ுந்ந. இட் பண்ைண் அடுடட் இஞ்டு 

பங்ைளுை்குந் உத ட்புைந் அறிபை்டுடட்்வுந்நது.    

(ஆ)    

(i)       திகநசப் ைத்ுகதடித பி்,் அடட்கைத திைகந திை்டத்ி் 

படலீடு பசத்பட்கு எழுங்குைந் நண்பைந்ந்ட்ு பபோகி்.    

(ii) உடஞணை போபை் பிவி் பனங்ை்டுண் அடி்க சண்நண், சண்ந் 

டிநத்ண், பைடு்ப் லீவிலுந்ந ஊழிதை்ந் பட் விங்ைந் ண்றுண் 

பைடு்வுைந் படலித படப்ி் ட்ட்ுந்ந டவுைந் அடி்கபே் 

தி் பிவி் சண்ந் ட்ித் டதை்ை்டுகி்து.    

ைஷ் புஞ ்(தி) சண்நங்ைந் பட் சண்ந் ட்ித்ைகநட ்டதடத்ு 

அடட்கைத ட்ித்ைகந் சீக பசத்ப். அடட்கைத விதங்ைகந் 

சீக பசத்பதி் எபோ பைகணடத்ுப உடவிதந் நசகப ப்டுகி்து. 

ஆகைத், அடட்கைத ட்ித்ைந் திை்டத்ி், அப் கைபத்டக்டபண் 

இடுண் பகைபே எபோ பகபேதக் பி்்றுபட்கு நடகபத படிை்கை 

டுை்ை்டுண் ்கடபண் இடட்் அறித்டுடத்ுகி்நண்.      

 

தி் பிவி் டகப ் அங்ைை கத ைநசகைந் கைசச்டத்ிடுபட்கு 

அதிைபகத எபோ உடத்ிநதைடட்் எப்பபபோ நடத்ிலுண் சண்நடத்ி்ை 

ைநசகைந் கைபத்ப்டுகி்து. இது எபோநதுண் அட் ைஷ் (தி) 

புஞ் பசத்த்டுபதி்க.        

 

குறிடட் ஆந்ச்்புட ்தி்டத்ி்கு பைகணடத்ுப நசகபைந் திகஞைை்நடத்ிலிபோத்ு 

அங்கீைண் கிகைக்ுண் பக, இட் சை ஞைகநபண் கநப்றுபட்கு நணலுண் 

இட் இஞ்டு உடத்ிநதைட்ை்ந் ்த்ிைை்்ட்ுந்ந். கூ்் அங்கீைண் 

கிகடட் பி்,் பப்றிண் வுகி் டவிைளுைக்ு புதித உடத்ிநதைடட்ை்கந 
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ஆந்சட்த்ுை் பைந்பட் பெணை இடக ப்பிபோட் கை்குை் பைஞ்டுப 

படிபண்.       

 

(iii) இட் அதிை சக ஆண்பிை்ை்் 2007 ஆண் ஆஞ்டிலிபோத்ு, தி் பறுண 

அடி்கபே ைநசகைந் கைபத்படுண் எபோ பகபேத் பி்்் 

வி்க. அதிை் கிவ்ு் ட்ித் டதை்ை்டுகி் நடத்ி் இடக 

சீப்சத்த 2019 ஆண் ஆஞ்டி் படிைக்ை டுைை்்டுண்.    

 

(iv) ட்பழுது கநப்றுட ் டபகத எநபதபோ டவி இபோ்ட், பைடு்வு 

உறுதிசச்ீட்ுை்ைகந பசப்கபட்ட்், ைநசகைந் கைபத்படுட், ண்றுண் 

சண்ந் ட்ித்ைகநபண் பங்கி இஞைை்் கூ்றுை்ைகநபண் டதடட்் படலித 

அண்சங்ைளு் சண்ட்்் சை ஞைகநபண் கநப்றுபட்கு ைஷ் 

புஞ ் (தி) ்்த்ிை்ை்ட்ுந்ந். குறிடட் ஆந்ச்்புட ் தி்ண் பைகணடத்ுப 

நசகபைந் திகஞை்ைநடத்ி் உடவிப் ட்பழுது டதை்ை் ட்ு பபோகி்து. 

அடட்கைத ஆந்சப்ுட ் தி்ண் அங்கீைைை்்் பி்,் அடகதடுடத்ு வுண் 

பப்றிங்ைகந ்பி, இட்் கி்ட்ந்பு ஞைகந சதை கநப் 

படிபண்  தி்ை்்ை்டுகி்து.           

 

(v) உங்ைந் சுட்ிை்ை்்ட்ுந்ந சை நட் திவுைளுண் திபோ டசதை்ை பிவுட ்

டகபை இபோட் ை் குதிபே் அப் கைபத்ப் நபஞ்டிபேபோட் 

உறுதிசச்ீட்ுை்ைநகுண். னுண், அகப ைஞை்கீடு பசத்த்் நது, அப ்அப் 

கைபத்டக்ட இடுபட்கு ணறுடட்். ஆகைத், அப்க சீப்சத்ட பி்,் 

அகப திை் கூ்றுைை்ந் டதை்ை்் நடத்ி் திவு பசத்த்ட்ுந்ந. குறிடட் 

அட் நட் திவுைந் டதை்ை்டுண் நநநத திை்டத்ி் நடகபத 

அங்கீைடக்ட் ப்றுை் பைந்பட்கு அறிவுகைந் பனங்ை்ட்ுந்ந.           

 

(இ) இங்கை ப்ச சக ணடத்ிநண ணது அதிை சகைக்ு பறு்புகத ை் 

ட்குண். அடட்கைத றுபங்ைளுை்கு ைடிடங்ைகந அனு்புபட் பெண் கத 

கிகை்ை நபஞ்டித படகைைகந அவிடுபட்கு படிைக்ை டுை்ை்ட்ுந்நது.   

 

(ஈ)  இட் அதிை சகபே் ஆந்ச்்புட ்தி்ண் படிவு பசத்த்ட்ு அங்கீைை்ை்் 

பி்,் பசத்றுகை அடி்கபே் எபோ ணட பந அபிவிபோடத்ிட ் தி்டக்டபண் 

எபோ பே்சிட ்தி்டக்டபண் டத்ட்கு எழுங்குைந் நண்பைந்ந்டுண்.     

(உ) குறிடட் ஆஞ்டு ை் குதிபேனுந், இட் அதிை சகபே் ஞ்ந ்

தைடத்ி் டவி  டகபைந் ண்்ட்ுந்நது. அட் விகநபை, குறிடட் 

ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைகந படச்ச்ிதை பசத்டுடத்ுபது ைடிணகுண். இட் 

ககண அகப தி்ப்ட்ுந்நபறு ைபோட ் தி்ண் ச்ட் பசத்டுைகந 

விகட ் தி் பத்ட்டை நண்பைந்பதி் டைண எபோ டை்ைடக்ட 

்டுடத்ிபந்நது.      

(ஊ) பசடத்ுை்ைந் பைகணடத்ுபண் படப்ி் ைஞை்ைத்பந ் அதிதிபே் 

நண்பைந்ந்் அபட்புைந் பது ைபண் பசலுடட்்டுண். படிபண பக 
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அடட்கைத விதங்ைகந விகட ் தி் பத்ட்டை நண்பைந்ந படிைக்ை 

டுை்ை்ட்ு பபோகி்து.    

()   இட் அதிை சகபே் புதித ஆந்ச்்புட ் தி்டத்ி் டத எபோ டைப் 

படழி் த்் பிவு உந்நைை்்ட்ுந்நது. அடட்கைத பிவு டபிை்ை்் 

பி் ்இது படப்ி் பபோடட்ண படிைக்ை டுை்ை்டுண்.    

() 2018 ஆண் ஆஞ்டி்ை பபோந் பட் இஞைை்் அறிை்கை டதை்ை் 

ட்ு அதிை சகபே் உந்நைை் ைஞை்ைத்வு் பிவுை்கு சண்்பிை்ை்ட்ுந்நது. 

பபோடட்ண இஞை்ை் டிபககத பபோட்ண் நண்பைந்ளுண் பபோட்ு 

திை்டத்ி் நடகபத எழுங்குைந் நண்பைந்ந்டுண்.  
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இனங்ணக ிணனபதறுகு லு அதிகா சணதயிண் 2017 ஆ் ஆ்டு திச்த ்ா் 31 

ஆ் திகதியின் படிணட் ஆ்டிந்காண ிதிக் கூந்றுக்கப் பாடத்ாக 1971 ஆ் 

ஆ்டிண் 38 ஆ் இனக்க ிதி அதிகா சடட்்திணது 14 (2) (இ) பிிவிண் பிகா் 

கக்கா்ாப ்அதிததி ாி்து ங்கு் கக்கா்வு அறிக்ணக 

 

இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சகபே் 2017 ஆண் ஆஞ்டு  திசண் ் ணடண் 31 ஆண் 

திைதி்ை ப்டகை ண்றுண் அட்ட ் திைதிபே் படிபகட் ஆஞ்டி்ை பபோணை ்

கூ்று, உடத்ுைை்ந் ண்் ்றித கூ்று, ண்றுண் ைசு் த்சச்்ைந் ்றித கூ்று, 

ண்றுண் பைக்ிதண ைஞை்கீட்ுை் பைந்கைைந் ண்றுண் கத படநவுடுடட்் ்றித 

விநைை்ங்ைந் ்ப்றி் சுபோை்ைங்ைந் அங்கித 2017 ஆண் ஆஞ்டி் திசண் ்ணடண் 31 ஆண் 

திைதிபே் படிபகட் ஆஞ்டி்ை திை் கூ்றுை்ைந், 1971 ஆண் ஆஞ்டி் 38 ஆண் இைை் 

தி அதிை ச்டத்ி் 13 (1) ஆண் பிவு ண்றுண் 2007 ஆண் ஆஞ்டி் 35 ஆண் இை்ை இங்கை 

கபறுடகு பலு அதிை சக ச்டத்ி் 50 (3) ஆண் பிவு ஆகிதப்று் நசட்த்ு 

பசிைை்்டுண், இங்கை தை நசசலிஷ குடிதசு அசிதகண்பி் 154 (1) ஆண் 

உறு்புகபே் உந்நங்கித ்டுைந் பிைண், து ஞ்புகபே் கீன் 

ைஞை்ைத்வு பசத்த்். குறிடட் தி அதிை ச்டத்ி் 14 (2) (இ) பிவி் பிைண், 

இட் அதிை சகபே் பபோட் அறிைக்ைப் நசட்த்ு பபந்டுடட் நபஞ்டுண்  

் ைபோதுண் து அபி்பிதங்ைளுண் ண்றுண் அபட்புைளுண் இட் அறிைக்ைபே் 

உந்நைை்்ட்ுந்ந. 

1.2. ிதிக் கூந்று பாடத்ாக பகாண்து்திந்கு இருக்கிண்ந பதாறுத்பு  

இட் திை் கூ்றுை்ைகந, இங்கை அச துகை் ைஞை்கீட்ு தணங்ைளுைக்ு 

இஞங்ை டதடட்் ண்றுண் ததண விடடத்ி் அடக சண்்பிடட்் ண்றுண் 

நணசடிைந் அ்து பபோஞ்கணத பின்வுைந் ்ை் கூடித 

பத்த கூ்றுை்ைந் இ்றி நதிதநவு உஞ்கணத திை் கூ்றுை்ைகந 

டதை்ைை் கூடித பகைபே் நடகபத உந்நைை் ைட்ு்க் ஞ்பேடட்் 

் பைகணடத்ுபடத்ி் பறு்புை்ைநகுண்.       

1.3. கக்கா்ாபிண் பதாறுத்பு 

து ைஞை்ைத்வு அபி்பிதடத்ி் அடி்கபே், இட் திை் கூ்றுை்ைந் 

படப்ி் எபோ அபி்பிதடக்ட பபநபேடுபது து ப்குண். ்், 

உ்ட ைஞை்ைத்வு றுபங்ைந் சப்நடச ைஞை்ைத்வு தணங்ைகந (ISSAI 

1000-1810) டழுவி, இங்கைை் ைஞை்ைத்வு தணங்ைளுை்கு இஞங்ை, து 

ைஞை்ைத்வு நண்பைந்ந்்து. எழிடத்ுை்ை்் பட் நை்டுைந் 

நடகப்டுைந் அனுசை்ை்டுகி்ப ண்றுண் திை் கூ்றுை்ைந் நதிதநவு 

பத்த கூ்றுைை்ந் இ்றி ைஞ்டுகி்ப ்து படப்ி் 

ததண எபோ உறுதி்க்் ப்றுை் பைந்ளுண் பபோட்ு, ைஞை்ைத்கப 

தி்பட்ு பசத்டுடத்ுபட்கு ் இட் தணங்ைகந தி்ை்க்ி்ந்.  

திை் கூ்றுை்ைந் ைஞ்டுண் பறுணங்ைந் ண்றுண் பபந்டுடட்்ைந் 

பட் ைஞை்ைத்வுை்ை ச்றுைந் ஆகிதப்க் ப்றுை் பைந்ளுண் 

படட்ண், கபககத பசத்டுடட்் விதண் ைஞை்ைத்வி் 

உந்நைை்்டுகி்து. நடப்டடுடட் கபகைந், நணசடிைந் அ்து 

பபோஞ்கணத பின்வுைந் திை ் கூ்றுை்ைந் உபோபைை் கூடித 

நதிதநவு பத்த கூ்றுைை்ந் அபட விதங்ைகந ணதி்பிடுபது 

அங்ைை ைஞைை்த்பநது தீ்்பி் அடி்கபே் அகணத்ிபோை்குண். 

அடட்கைத அபட விதங்ைகந ணதி்பிடுண் நது, சணநதசிட  திபே் உைட் 

ைஞை்ைத்வு கபககத தி்படுண் பபோட்ு, இட் அதிை சகபே் திை ்

கூ்றுை்ைகந டத்ட்குண் ண்றுண் ததண பகபே் அடக 

சண்்பி்ட்குண் பபோடட்ண உந்நைை் ைட்ு்டு ைஞை்ைத்பந் 

ைபோடத்ி் பைந்ந்்லுண், இட் அதிை சகபேது உந்நைை் ைட்ு்ட்ி் 



த
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ைஞை்ைத்பந ்அதிதிபே் அறிைக்ைபேது பெ்பிதி சிங்ைந் பிதிதகுண். 

ஆகைத், பணழிபத்்புைளுை்கு இகபே் டபது எப்பகண ைஞ்டுண் 

ச்டத்ி், சிங்ைந பசைண் நணநங்கி ்குண்.  
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கு ட்கண படப்ி் எபோ அபி்பிதண் படவிை்ை்வி்க. 

பைகணடத்ுபடத்ி் பி்்்் ைஞை்கீட்ுை் பைந்கைைந் 

பபோடட்்டு ண்றுண் பிநதகிை்ை்் ைஞை்கீட்ு ணதி்பீடுைந் ததட ்

ட்கண ஆகிதப்றி் ணதி்பீடு ணட்ுண்றி திை் கூ்றுைை்ந் எட்ுபணடட் 

சண்்ஞண் பட் ணதி்பீடுண் ைஞை்ைத்வி் உந்நைை்்டுண். 

ைஞை்ைத்வி் நைப்ை்ககதபண் ண்றுண் அநகபகதபண் தீண்ை்குண் 

பபோட்ு, 1971 ஆண் ஆஞ்டி் 38 ஆண் இை்ை தி அதிை ச்டத்ி் 13 ஆண் பிவி் 

(3) ண்றுண் (4) ஆண் பிவுைந் ைஞை்ைத்பந ் அதிதி்கு 

அதிைடட்டத்ுபங்ைந் உடட்நை்ை்டுகி்.  

து ைஞை்ைத்வுை்ை எபோ அடி்ககத ப்கபை்குண் பபோட்ு, ்் 

ப்றுை் பைந்ந்் ைஞை்ைத்வுை்ை ச்றுைந் நதுணகபதைவுண் 

ண்றுண் பபோடட்ணகபதைவுண் ைஞ்டுகி்  ் ண்புகி்ந்.  

1.4. குதி ா்் அபித்பிா்திந்காண அடித்தணட  

இட் அறிைக்ைபே் 2.2 ஆண் த்ிபே் குறி்பி்ட்ுந்ந விதங்ைந் 

அடி்கபே் து அபி்பிதண் டகுதிபறுகி்து.  

2. ிதிக் கூந்றுக்கப்  

2.1. குதி ா்் கக்கா்வு அபித்பிா்  

இட் அறிைக்ைபே் 2.2 ஆண் த்ிபே் குறி்பி்ட்ுந்ந விதங்ைந் டை்ைங்ைந் 

டவி, அச துகை் ைஞை்கீட்ு தணங்ைளுை்கு இஞங்ை, திை் கூ்றுைை்நலிபோத்ு,  

2017 ஆண் ஆஞ்டு திசண் ் ணடண் 31 ஆண் திைதி்கு இங்கை கபறுடகு பலு 

அதிை சகபே் தி க ண்றுண் அட் திைதிபே் படிபகட் ஆஞ்டி்ை 

அட் தி ச்ட் பசத்டுைந், ண்றுண் ைசு் த்சச்்ைந் ்ப்றி் 

உஞ்கணத ண்றுண் ததண எபோ க பிதிலிைக்ி்து ்து து 

அபி்பிதணகுண்.   

2.2. ிதிக் கூந்றுக்கப் பாடத்ாண அபித்பிா் 

2.2.1. ிதிக் கூந்றுக்கணப சத்்பி்ன்  

2003 ஆண் ஆஞ்டு பொ் ணடண் 02 ஆண் திைதித பிஈடீ/12 ஆண் இை்ை பது பத்சிைந் 

்றித சு்றிைக்ைபே் 6.5.1 ஆண் பிவி் பிைண், தி ஆஞ்டு படிபகத்ு, 60 

ை்ளுைக்ுந், திை ் கூ்றுை்ைளுண் ண்றுண் ை் பபோட் அறிைக்ைபண் 

ைஞை்ைத்பந ் அதிதி்கு சண்்பிைை்்டுட் நபஞ்டுண் ்றிபோட் நதிலுண், 

பநத்வு ஆஞ்டி்ை திை் கூ்றுை்ைந் ைஞை்ைத்பந ் அதிதி்கு 

சண்்பிை்ை்் நது, இட் அதிை சகபே், இஞ்டு டகபைளுண், 

அடபது 2018 ஆண் ஆஞ்டு ்் ணடண் 27 ஆண் திைதிபண் ண்றுண் 2018 ஆண் ஆஞ்டு 

பச்ண் ் ணடண் 14 ஆண் திைதிபண் பகதை ஞ்ந ் சகபே் அனுணதி 

இ்றி, ை் அறிைக்ைபண் திை ் கூ்றுை்ைளுண் சண்்பிை்ை்்ட், அகப 

ைை்ை்். அட் பி்,் உதபறு திை ் கூ்றுை்ைந் 

சண்்பிை்ை்ட்ிபோ்து 11 ணடங்ைந் ைழித்ு, அடபது 2019 ஆண் ஆஞ்டு சப 

ணடண் 17 ஆண் திைதிதகுண்.  

2.2.2. இனங்ணக அச துணநக் கக்கீடட்ு ிங்கப் 

07 ஆண் இை்ை இங்கை அச துகை் ைஞை்கீட்ு தணடத்ி்கு இஞங்ை, 

பழுகணதை நடத்ணண் ைஞ்பி்், ஆலுண் நணலுண் பகபே் 

ஈடுடுடட்ை் கூடித பசடத்ுை்ைந், பறிட ் படகுதிைந் ண்றுண் உைஞங்ைந் 

் படப்ி் பபந்டுடட்் பசத்த நபஞ்டுண்  இபோட் நதிலுண், இட் 

அதிை சகபே் 2017 ஆண் ஆஞ்டு இறுதிதநவி், பழுகணதை நடத்ணண் 

ைஞ்பி்ட்ுந்ந 382,274,438 பௌ பறுணதித பசடத்ுை்ைந், பறிட ்

படகுதிைந் ண்றுண் உைஞங்ைந் ் படப்ி் அடட்கைத 
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பபந்டுடட்்ைந் பசத்த்ட்ிபோை்ைவி்க. அநட ந்று, எபோ ணதி்பீட்ுட ்

டபறு இபோத்ிபோட்், அட் ணதி்பீட்ு  தித டபறு 03 ஆண் இைை் இ.அ.து.ை.. 

இ் பிைண், சீை்ை்ட்ு பஞ்டுண் டகுதித பகபே் ைஞை்கீடு 

பசத்த்டுபட்கு படிைக்ை டுை்ை்ட்ிபோைை்வி்க.  

2.2.3. கக்கீடட்ுக் குணநதாடுகப்  

 கீன்ைணுண் அபட்புைந் நண்பைந்ந்டுகி்.  

 (அ) 2016 ஆண் ஆஞ்டி்ை ைஞை்ைத்பந ் அதிதிபே் ைஞை்ைத்வு 

அறிைக்ைபே் பெண் சுட்ிை் ை்்ட்ுந்ந பி்பபோண் குகடுைந் 2017 ஆண் 

ஆஞ்டு திசண் ் ணடண் 31 ஆண் திைதிபேலுண் கூ சீைை்்கண 

அபடை்ை்்து.  

 (i) இங்கை கபறுடகு பலு அதிை சகபே் அட்கு எபோ அலுபைை ்

ைட்ிண் எ்க ண்ஞை்குண் பபோட்ு, ஞ்ை குடட்கைபே் அடி்கபே், 

45,856,451 பௌ பசவி்ட்ு, 2015 ஆண் ஆஞ்டி் எபோ ைஞட ் துஞ்டு ப்றுை ்

பைந்ந்ட்ிபோட்து. அட்ை் ைஞட ் துஞ்க குடட்கைை்கு ப்றுை் பைந்பது 

படப்ி், சை்தி திதடத்ிலிபோத்ு ப்றுை் பைந்ந்் 47,000,000 பௌ தி, 

பெடை் கிக்பை அ்றி, பகைை் ை்ஞை் கிக்பை 

இங்ைஞ்ட்ு, 2015 ஆண் ஆஞ்டி் தி ச்ட் பசத்றுகைை் கூ்றி், பி 

பபோணடத்ி் கீன் ைஞை்கீடு பசத்த்ட்ிபோட்து. இட் ைஞணை, இட் 

ஆஞ்டி் பகை, 47,000,000 பௌப் பகைடத்ுை் ை்்ட்ிபோட்து.  

 (ii) அதிை சகபே் பெடச ் பசவிடத்ி் படட்ண் ப்றுை ்

பைந்ந்் 60,000,000 பௌ திபேலிபோத்ு பசவு பசத்த்் பெடச ் பசவு 

ைழிை்ை்ட்ு, லுகப பகைை் ை்ஞ பபோணணை தி ச்ட் பசத்றுகைை ்

கூ்றி் பவுகபை்ை்ட்ிபோட்து. இதி் ைப்ுைட பசடத்ுை்ைந் 

பைந்பவு படப்ி் பசத்த்் 8,345,683 பௌ பசவுை்கு திை, டப 

பகபே் பத்தை 9,242,483 பௌ ைழிை்ை்ட்ு, ஜ்சித 41,247,949 பௌ, தி ச்ட் 

பசத்றுகைை் கூ்றி் பவுகபை்ை்்ட் ைஞணை, 896,800 பௌ குகபை 

தி ச்ட் பசத்றுகைை் கூ்றி் பவுகபை்ை்ட்ிபோட்து. அட் ைஞணை, 

2016 ஆண் ஆஞ்டி், பகை அட்் பறுணடத்ிநநத, குகபை ைஞை்குை ்

ை்்ட்ிபோட்து. குறிடட் பநத்வு ஆஞ்டிலுண் கூ, இடக சீை்ை படிை்கை 

டுை்ை்ட்ிபோை்ைவி்க.  

(ஈ) ை்ைகந பநவிடுண் பறு்பு அதிை சகைக்ு எ்கை்ை்ட, 

51,800,357 பௌ படகை, அடபது ஆசித அபிவிபோடத்ி பங்கிை் ை் தி்டத்ி் 

கீன் பசத்டுடட்்டுண் கபறுடகு சை்தி் பிவுை் ை்ண் 2 ைபோட ்தி்ண் 

ண்றுண் தூத சை்தி ண்றுண் ப்ச பகதகண்பு விகடத்ி் 

நணண்ட்ுை் ைபோட ்தி்ண் ஆகித ைபோட ்தி்ங்ைந் கீன், பனங்ை்ட்ிபோட் 

ை், இட் அதிை சகபே் ப்றுை் பைந்ந்் எபோ ைை, 

கபகத்ட பறு்புை்ைந் கீன் தி கை் கூ்றி் 

ை்்ட்ிபோட்து.   

(உ) ஆசித அபிவிபோடத்ி பங்கிை் ை் தி்டத்ி் கீன் பசத்டுடட்்டுண் 

கபறுடகு சை்தி் பிவுை் ை்ண் 2 ைபோட ்தி்ண் ண்றுண் தூத சை்தி ண்றுண் 

ப்ச பகதகண்பு விகடத்ி் நணண்ட்ுை் ைபோட ் தி்ண் ஆகித 

ைபோட ் தி்ங்ைளுைக்ு  டத எபோ ைபோட ் தி்ை் ைஞை்கு 

டதை்ை்்லுண், அட்ை் ைபோட ் தி்ங்ைளு் படப்ுகத 135,957,929 

பௌ பபோணண் ண்றுண் 136,200,923 பௌ பசவு ஆகித, 2017 ஆண் ஆஞ்டி், 

அதிை சகபேது பபோணை் கூ்றி், இதை்ைச ் பசத்டு சட 

பபோணண் ண்றுண் பசவிண்  ைஞைக்ுை் ை்்ட்ிபோட்.  

(ஊ) குறிடட் பநத்வு ஆஞ்டி்கு, நடத்ண ்டுைந் நண்பைந்ந்் 

நது, இட் அதிை சகபே் திை் கூ்றுை்ைந் உந்நைை்்் 
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நடத்ண ்டுைந், குறிடட் பைந்கைைளுைக்ு புண்ை 

நண்பைந்ந்ட்ிபோட்.  

() குறிடட் பநத்வு ஆஞ்டி் நது, சை்தி திதடத்ி்கு பவுகபைை் நபஞ்டித 

29,541,196 பௌ ண்றுண் சை்தி உடட்பட திதடத்ி்கு பவுகபை்ை நபஞ்டித 

7,963,788 பௌ பட்ி பபோணண் ஆகித, தி ச்ட் பசத்றுகைை் கூ்றி் 

உந்நைை்்ட்ிபோட் ைஞடட்், குறிடட் ஆஞ்டி் பகை 37,504,984 

பௌப் அதிைணை பகைடத்ுை் ை்்ட்ிபோட்து.  

2.3. பபிவுதடு்த்தடா வி்திாசங்கப்  

உடட்பட திதடத்ி் 2017 ஆண் ஆஞ்டு திசண் ்ணடண் 31 ஆண் திைதி்ை லுகப 

ண்றுண் அட் திைதி்ை படலீட்ு லுகப ஆகிதப்றுை்கு இகபே் 372,333 பௌ 

படநவுடுடட்்ட விடத்ிதசண் அபடைை்்்து.  

2.4. கிணடக்க ச்டி ந்று் பசலு் ச்டி கக்குகப் 

 பி்பபோண் விதங்ைந் அபடை்ை்டுகி்.  

 (அ) 2016 ஆண் ஆஞ்டி், 09 ணைஞங்ைந் பட்ை, பதை் ை்வி ைன்சச்ிட ்

தி்ங்ைளுைக்ு, அறிவு பைகணடத்ுப ைபோட ் தி்டத்ி் கீன் 13,348,087 பௌ ப்ஞண் 

ப்றுை் பைடுை்ை்ட்ிபோட்து. அதி், 6,882,412 பௌ ப்ஞ திகத 2017 ஆண் 

ஆஞ்டு திசண் ் ணடண் 31 ஆண் திைதி பகபேலுண், தீ்்வு பசத்து பைந்பட்கு 

படிைக்ை டுை்ை்ட்ிபோை்ைவி்க.  

 (ஆ) பநத்வு ஆஞ்டு இறுதிபே், பி பைடு்வுைநை, ைஞை்குைந் 

ை்்ட்ிபோட் 7,280,210 பௌ படகைைக்ு இகபே், 5 பபோடத்ி்கு அதிை ைணை 

இபோத்ு பபோகி் 3,052,237 பௌ படகை ண்றுண் 4,227,873 பௌ பசலுடட் நபஞ்டித 

பைடு்வுைந் சண்்பிை்ை்ட 173,696 பௌ பறுணதித ைநசக 

அங்ைை 01 பபோண் பட் 04 பபோண் பக ப்பைஞ்ட்ிபோட். இட்ட ்

படகைைகந தீ்்வு பசத்து பைந்பட்கு அ்து அட் படட்ண் நபறு எபோ 

படட்ண படிைக்ைகத டு்ட்கு இட் அதிை சக குறிடட் பநத்வு 

ஆஞ்டு படிபகபண் பகபேலுண் ட்விடண எழுங்குைகநபண் 

நண்பைஞ்டிபோைை்வி்க. திஞ் பசவிணை ைஞை்குைந் ை்்ட்ிபோட் 

11,842,517 பௌ படகைபே், 7,322,281 பௌ 05 பபோங்ைளுைக்ு அதிை ைண் 

ப்பைஞ்ட்ிபோட்லுண், அட்ட ் படகைகத தீ்்வு பசத்து பைந்பட்கு 

அ்து பபோணடத்ி்கு பவுகப்ட்கு அதிை சகபே் ட்விடண 

படிைக்ைபண் டுை்ை்ட்ிபோை்ைவி்க.   

2.5. சடட்திடட்ங்கப், ஒழுங்குவிதிகப் ந்று் பகாண்து தீ்ாணங்கப் 

ண்தந்றுடண் ஒ்ாண  

    ைஞை்ைத்வி் நது, அபடை்ை்் எப்பகண சட்்்ங்ைந் பி்பபோணறு:  

சடட்திடட்ங்கப், ஒழுங்குவிதிகப் 

ந்று் பகாண்து 

தீ்ாணங்கப் ண்தந்றுக்காண 

குறித்பு 

ஒ்ா ச்த்தங்கப் 

(அ) திகநச சு்றிைக்ை  

(i) 1978 ஆண் ஆஞ்டு திசண் ்ணடண் 

19 ஆண் திைதித 842 ஆண் இை்ை 

சு்றிைக்ை 

குறிடட் சு்றிைக்ைபே் பிைண், 

1,929,329,521 பௌ பறுணதித கத 

பசடத்ுை்ைளுைை் ட்ித் பகதை 

இ்க்டுடட்்ட்ிபோை்ைவி்க.  

(ii) 2002 ஆண் ஆஞ்டு 28 ஆண் திைதித 

/2002/02 ஆண் இை்ை 

சு்றிைக்ை 

6,631,346 பௌ பறுணதித ைஞைந், 

ைஞட ்துகஞ் ைங்ைந் ண்றுண் 

ைஞ பண்ைங்ைந் ் படப்ி் 

கத பசடத்ுை்ைந் ட்ித் 

நஞ்ட்ிபோை்ைவி்க.  
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(ஆ) பதுட ்படழி் பத்சிைந் 

்றித சு்றிைக்ை  

 

2003 ஆண் ஆஞ்டு பொ் ணடண் 02 ஆண் 

திைதித PED/12 ஆண் இைை் 

சு்றிைக்ை 

 

 

 

திை் கூ்றுை்ைளு் நசட்த்ு ை் 

பபோட் அறிை்கை ைஞை்ைத்பந ்

அதிதி்கு சண்்பிைை்்ட்ிபோை்ைவி்க.  

 

3.  ிதி சா்் பபா்வு 

3.1.  ிதி சா்் பதறுசதறுகப்          

சண்்பிை்ை்் திை ் கூ்றுை்ைளுை்கு இஞங்ை, பநத்வு ஆஞ்டி்கு, அதிை 

சகபே் தி ச்ட் பறுநறு 51,702,295 பௌ பகைதை இபோட்து. அடனு் 

எ்பிடுண் நது, ைட் பபோடத்ி் அகடபதடட் பகை 6,463,693 பௌபை 

ைஞ்்து. ப்கத ஆஞ்டு் எ்பிடுண் நது, பநத்வு ஆஞ்டி் தி 

ச்ட் பறுநறு, 45,238,602 பௌப் அதிைடத்ிபோட்கண அபடை்ை்்து. 

இட் அறிைக்ைபே் 2.1.3 (எ) த்ிபே் குறி்பி்ட்ுந்ந பணடட்் பறுணண் 

37,504,984 பௌ டப ைஞை்கீடு, இப்பறு தி ச்ட் பறுந்றி் அதிை்பு 

்்ட்கு பிட ைஞணை அகணத்ிபோட்து.  

3.2. தங்கபித்பு 

பநத்வு ஆஞ்டிதுண் ண்றுண் ைட் 04 ஆஞ்டுைநதுண் தி ச்ட் 

பறுநறுைகந கு்த்வு பசத்பண் நது, படச்ச்ிதை பகை 

்ட்ிபோட்லுண், 2013 ஆண் ஆஞ்டு ண்றுண் 2014 ஆண் ஆஞ்டு ஆகித ஆஞ்டுைளுைக்ு 

இகபே், அது த்றுை்கு 68 வீடடத்ி் வீன்சச்ிதகத்ிபோட்து. னுண் 

ஊழிதை்ந் சிணண், அசங்ைடத்ி்கு பசலுடட்்் ப, ண்றுண் நடத்ணண் 

்ப்க ைபோடத்ி் பைந்ளுண் நது, அதிை சகபே் 2014 ஆண் ஆஞ்டினுந், 

2013 ஆண் ஆஞ்டு் எ்பிடுண் நது, ங்ைந்பி் வீன்சச்ி, த்றுைக்ு 5 வீடணை 

ைஞ்்து. 2015 ஆண் ஆஞ்டி், அது 2014 ஆண் ஆஞ்டு் எ்பிடுண் நது, 

த்றுை்கு 18 வீடடத்ி் அதிைடத்ிபோட்து. 2016 ஆண் ஆஞ்டி் ங்ைந்பு, 2015 ஆண் 

ஆஞ்டு் எ்பிடுண் நது, த்றுை்கு 22 வீடடத்ி் குகத்ிபோட்கண 

அபடை்ை்்து. 2.1.3 (அ) (i) ஆண் த்ிபே் குறி்பி்ட்ுந்நபறு, 2015 ஆண் 

ஆஞ்டி் திை் கூ்றி் இண்ப் டப ைஞை்கீடு, இட்கு பைக்ித 

ைஞணை அகணத்ிபோட்து. நடத்ணண் 32 ப்லித் பௌப் குகத்ிபோட்கண 

ண்றுண் 2.1.3 (எ) த்ிபே் குறி்பி்ட்ுந்ந டப ைஞை்கீட்ி் ைஞணை, 

பகை 45 ப்லித் பௌப் அதிைடத்ிபோட்கண, பநத்வு ஆஞ்டி் ங்ைந்பு, 

ைட் ஆஞ்டு் எ்பிடுண் நது, த்றுைக்ு 5 வீடடத்ி் அதிை்ட்கு 

ைஞணை அகணத்ிபோட். ப்பபேனுண், டப ைஞை்கீட்ு் 

பறுணடக்ட ைக்ி ைஞை்கீடு பசத்பண் நது, 2016 ஆண் ஆஞ்டு் எ்பிடுண் 

நது, 2017 ஆண் ஆஞ்டி் ங்ைந்பு த்றுைக்ு 11 வீடடத்ி் குகத்ுந்நது.  

4. இக்கச ்பசந்தாடு சா்் பபா்வு  

4.1. பகாண்து பசந்தாடுகப்  

நண்பைந்ந்ட்ு பபோகி் ஞபே் கீன் குறி்பி்ட்ுந்ந ப்ஞண் 15,948,876 

பௌ பறுணதித 8 பசத்டுைந்  ஆஞ்டுைநை 

பசத்டுடட்்திபோை்கி்கண ண்றுண் அப்றி் படட்ண் ட் விடண 

பசவுைளுண் பசத்த்திபோடட்் ஆகித விதங்ைந் ைஞை்ைத்வி் 

அபடை்ை்். இட் ைன்சச்ிட ் தி்ங்ைகந கவு பசத்பட்கு அ்து 

அகப பட்ை படிைக்ைகத டு்ட்கு அதிை சக ட் விடண 

எழுங்குைகநபண் நண்பைஞ்டிபோை்ைவி்க.  

5. தாதீடட்ுக் கடட்ுத்தாடு  

 கீன்ைணுண் விதங்ைந் அபடை்ை்டுகி்.  
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 (அ) பவுபசவுடத்ி்டத்ி் பெண், பெடச ் பசவுைளுைக்ு  13,000,000 பௌ 

திநத்டு எதுைை்்ட்ிபோட்லுண், அட் திபே் சுண ் 5,674,522 பௌ பசவு 

பசத்த்ட்ிபோட்து. அட்ைகணத, பெட எதுை்கீடுைந் 7,325,478 பௌ தி 

அடபது த்றுைக்ு 56 வீடண், உத ைபோணங்ைந் படட்ண் 

த்டுடட்்ட்ிபோைை்வி்க. பவுபசவுடத்ி்டத்ி் பெண் தி 

எதுை்ை்ட்ிபோை்ைவி்லுண், நண்குறிடட் ஜ்சித திநத்டுைநலிபோத்ு 

ைட்ிங்ைகநபண் ண்றுண் ைஞகதபண் ப்றுை் பைந்ளுண் பபோட்ு, 3,701,140 பௌ 

பசவு பசத்த்ட்ிபோட்து.  

 (ஆ) பநத்வு ஆஞ்டிது 04 பெடை் ைபோட ்தி்ங்ைளுை்குத பவுபசவுடத்ி் 

பசவிண் 381,762,247 பௌ ண்றுண் உஞ்கணத பசவிண் 133,204,389 பௌ 

ஆகிதப்றி் ைஞணை, குறிடட் திநத்டுைந் அடபது த்றுை்கு 65 வீடண் 

படணைவுந்நகண அபடை்ை்்து. ஆகைத், பவுபசவுடத்ி் ஆபஞண் 

தனுந்ந பைகணடத்ுப ைட்ு்ட்ுை ் ைபோவிதை 

த்டுடட்்ட்ிபோைை்வி்க ்துண் அபடை்ை்்து.  

6. பணநணகளு் ந்று் கடட்ுத்தாடுகளு்  

 ைஞை்ைத்வி் நது அபடை்ை்் பககணைளுண் ண்றுண் ைட்ு்டுைளுண் 

பட் குகடுைந் ்றி அப்ப்பழுது, அதிை சகபே் டகபபோை்கு 

அறிவிை்ை்்து. கீன்ைணுண் பககணைந் ண்றுண் ைட்ு்டுைந் பிவி் 

விநசஷ ைபண் பசலுடட்்டுட் நபஞ்டுண்.  

 கக்கீடு 

         (அ) ைப்ுைட பசடத்ுை்ைந் நடத்ணண் ைஞ்பிடுபது பட் 

குறி்பு சண்்பிைை்்ட்ிபோை்ைவி்க.  

 (ஆ) நநடு இஞைை்் பசத்த்ட்ு, ஆஞ்டு இறுதிபே் லுகப சுட்ிை ்

ை்்ட்ிபோைை்ட சட்்ங்ைந் அபடை்ை்்.  

 (இ) நநட்ி் தித்் ைஞை்கீட்ுை ் குறி்புைந் அநைண 

சட்்்ங்ைந் திபழிை்ை்ட்ிபோட். னுண், அப்றி் குறுங்-கைபத்ண் 

இ்ட்ிபோைை்வி்க அ்து அட்ை் குறி்புைந் பஞ்டுண் தித்் 

குறி்புைநை குறி்பி்ட்ிபோை்ைவி்க.  

 (ஈ) 2017 ஆண் ஆஞ்டி் நட் உறுதிசச்ீட்ுைை்ந் சீக பசத்த்்ட்கு 

ண்றுண் அடட்கைத சீக பி்்்்ட்கு கைபத்ப்ட்ிபோை்ைட 

 சட்்்ங்ைந் அபடை்ை்். நட்ை் குறி்புைந் ச்றுடுடட்்ட்ு, 

ஆபஞங்ைந் நட் உறுதிசச்ீட்ுை்ைளு் இகஞை்ை்ட்ிபோை்ைவி்க. 
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2017 ஆ் ஆ்டு திச்த ்ா் 31 ஆ் திகதியின் படிவு அணட் ஆ்டிந்காண ிதிக் 

கூந்றுக்கப் பாடத்ாக 1971 இண் 38 ஆ் இனக்க ிதி அதிகா சடட்்திண் 14(2) (இ) 

பிிவிண் கீ் ாி்து அனுத்தத்தடட்ிருக்கிண்ந கக்கா்ாப ் அதிததியிண் 

அறிக்ணகயின் குறித்பிடத்தடட்ுப்ப விடங்கப் பாடத்ாண ததின்கப் 

 

2. திை் கூ்றுை்ைந்   

 

2.1 திை் கூ்றுை்ைகந சண்்பிடட்்  

  

இட் அதிை சகபே் எபோ உந்நை போபை் வீணை இங்ைஞ் ட்ுந்ந திை ்

கூ்றுை்ைகந சண்்பிடட்் னுண் டக்பி் கீன் சுட்ிை் ை்்ட்ுந்ந ைஞை்குைந் 

கவு பசத்த்்லுண் திை் கூ்றுை்ைகந சண்்பி்தி் டணடண் 

்ட்ிபோைக்ி்கண ் விதண் இட் சகபேது ஊழிதை்ந் ்ை்குகபே் 

்்டகுண். தி் பிவி் எபோ குதிட ் டகப ் இ்கணதது இட்கு பை்கித 

ைஞணை அகணட்து.  

 

திை் கூ்றுை்ைகந சண்்பிடட்் 2018 ஆண் ஆஞ்டு இஞ்டு சட்்்ங்ைந் 

நண்பைந்ந்்லுண், நதிதநவி் ஞ்நை்ந் சகபே் அனுணதி பூட்த்ி 

பசத்த்வி்க ்து குறி்பி்்து. ஆகைத், சத பகபே் அனுணதிபே் 

படட்ண் குறி்பீடு பசத்த்டுண் நது ைஞசண அநவு ைண் டுடட்து. சத 

அனுணதிைளு் திை ் கூ்றுை்ைந் 2019 ஆண் ஆஞ்டு சப ணடண் ைஞை்ைத்பந ்

அதிதி்கு அனு்்ட்ுந்ந. நண்குறிடட் டணடடக்டபண் டபகபண் பட்த்ி பசத்து 

பைந்பட்கு இட் அதிை சக நடகபத படிை்கைகத டுடத்ுந்நது.  

 

2.2.2  

07 ஆண் இைை் இங்கை அச துகை் ைஞைக்ீட்ு தணடத்ி் பிைண் பழுகணதை 

நடத்ண ்டு பசத்த் னுண் நணலுண் விை்ைை் கூடித பசடத்ுை்ைந், 

பறிடப்டகுதிைந் ண்றுண் உைஞங்ைந் ்ப்றிது அநவுடத்ி் பறுணங்ைந் 

ைஞை்ை்ட்ு பபோகி். 2018 ஆண் ஆஞ்டி் திை் கூ்றுைை்ந் இகட சண்்பிைை் 

படிைக்ை டுை்ை்ட்ு பபோகி்து.    

2.2.3 ைஞை்கீட்ுை் குகடுைந்  

2015 ஆண் ஆஞ்டி் சைத்ி திதடத்ிலிபோத்ு ப்றுை் பைந்ந்் 47,000,000 பௌ திகத 

அடி்கதைை் பைஞ்டு இட் அதிை சகை்கு அலுபை ைட்ிண் எ்க 

ண்ஞ்ட்கு  குடட்கை அடி்கபே் எபோ ைஞட ் துஞ்டு ப்றுை ்

பைந்ந்ட்ுந்நது. அட் தி ப்றுை் பைந்ந்்ட் ந் பபோண் பகைைை்்ஞண் 

எபோ கிக்பை ைஞை்கி்ட்ுந்நட்,  2015 ஆண் ஆஞ்டி் தி ச்ட் பபோணண் 

47,000,000 பௌ அநப் அதிைடத்ு ை்்ட்ுந்நது.  

ைஞை்ைத்வி் குறி்பி்்து ந், பகைைை்்ஞண் எபோ கிக்பை 

இங்ைஞ்ட்ு, 2105 ஆண் ஆஞ்டி் தி பசத்றுகைை் கூ்றுைை்ந் ை்்ட்ுந்ந 

பறுணடத்ி் 2015 ஆண் ஆஞ்டி் தி் பறுநறுைந் அதிைணை ணதி்பி்ட்ுந்ந 

47,000,000 பௌ படகைகத, சத பகபே் க ண்் விடத்ிதசை ்

கூ்றுை்ைநனூை திப்போண் தி பசத்றுகை கூ்றுைக்ு சீை்ை படிைக்ை 

டுை்ை்ட்ு பபோகி்து.  

கபறுடகு பலு அதிை சகபே் ைஞை்குைகந சீை்குகி் ட்ுை் குறி்புைந் 

நடறித பகை (Net surplus) ்று - பௌ. 47,000,000 

பசலுடட் நபஞ்டித ைஞை்கு - சை்தி திதண் (Energy Fund)  ்று-பௌ. 47,000,000 

ii)  ைஞை்ைத்பந ்அதிதிபே் ைஞை்ைத்வு அறிை்கைபே் சுட்ிை் ை்் ட்ுந்ந 2016 

ஆண் ஆஞ்டி் இறுதி திை் கூ்றுை்ைந் உந்நைை்்் திகநசபே் திை ்

கிக்வுைந், பபோணணை இங்ைஞ்் நடத்ி், ்ட்ிபோட் எபோ 

ைஞை்கீட்ுட ் டபறி் படலீடு ச்ட் பசடத்ுை்ைநது பைந்பவுைந் 

பறுணண் 896,800 பௌ பகைதை ைஞைக்ி்்ட், 2016 ஆண் ஆஞ்டி்ை தி 

ச ் பசத்றுகை 896,800 பௌ படகைபே் குகபை ணதி்பி்ட்ுந்நது. 
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குகபை ணதி்பி்ட்ுந்ந அட்ட் ் படகைதது 2017 ஆண் ஆஞ்டி்ை திை ்

கூ்றுைை்நலுண் சீை்ை்வி்க. ஆகைத், 2018 ஆண் ஆஞ்டி்ை இறுதிை ்

ைஞை்ைைந் அட்ட ் டபக சீைக்ுபட்கு படிைக்ை டுைை் 

தி்ை்்ை்டுகி்து.  

 

சீை்குகி் ட்ுை் குறி்புைந் 

- பி்ந்் ணதண் - 2016  ்று -  பௌ.896,800  

- நடறித பகை    ை்  - பௌ. 896,800 

ஈ) ஆசித அபிவிபோடத்ி பங்கிை் ை் தி்டத்ி் கீன் பசத்டுடட்்டுகி் 

கபறுடகு சைத்ி் பிவுை் ை்ண் 2 ைபோட ் தி்ணது, தூத சை்தி ண்றுண் ப்ச 

பகதகண்பு நணண்ட்ுை் ைபோட ்தி்டத்ி் கீன் பனங்ை்் ை் அடி்கபே் 

அதிை சகபே் பசத்டுடட்்ட்ிபோட் எபோ ைபோட ் தி்ணகுண். இது 

கபகத்ட பறு்பி் கீன் திை் கூ்றி் ை்்ட்ிபோட்கட 

ைஞை்ைத்பந ் அதிதி சுட்ிை் ைட்ிதபறு 2018 ஆண் ஆஞ்டி் திை ்

கூ்றுை்ைநலிபோத்ு டபழிை்ை படிைக்ை டுைை்் ட்ுந்நது.  

உ) ைபோட ் தி்ங்ைளுை்குத பணடக்டபண் ண்றுண் பசவிடக்டபண் கூ 

ைஞை்ைத்பந ்அதிதி சுட்ிை் ைட்ிபந்நபறு பபோண கூ்றிலிபோத்ு ை்குபட்கு 

படிைக்ை டுை்ை்ட்ுந்நது.  

ஊ) 2017 ஆண் ஆஞ்டிலுண் ப்கத ஆஞ்டுைந் பி்்்் நடத்ணை் பைந்கைைந் 

பி்்்். 2017 ஆண் ஆஞ்டி்கு நடத்ண ்டு பசத்த்் நடத்ி், இட் 

அதிை சகபே் பழுகணதை ஆஞ்டு  திதை நடத்ண ்டு பசத்த் 

நபஞ்டித பசடத்ுைை்ந் ்றித விங்ைகந ப்றுை் பைந்பதிலுந்ந ைஷ்டத்ி் 

ைஞணை ப்கத ஆஞ்டுைந் திை் கூ்றுை்ைந் இங்ைஞ்் நடத்ண 

்ட்ு அடி்கபே் நடத்ணண் ைஞ்பி்்து. இட் அதிை சகபே் 

பசடத்ுை்ைநது ட்ிதக இ்க்டுடத்ுண் விதண் நண்பைந்ந் டுபட், இது 

2019 ஆண் ஆஞ்நவி் டி்டிதை சத கை்கு ணறுண்.  

) பநத்வு ஆஞ்டி்ை திை் கூ்றுை்ைளுை்கு பட்ி பபோணணை  37,504,984 பௌ 

படகை பசத்றுகைை் கூ்றி் உந்நைை்்ட்ுந்நது. இட் இங்ைஞ்் 

திட ் படகை, சத கண் விதிதசங்ைந்  கூ்றினூை சை்தி் துை்பு 

திதடத்ி்குண், உடட்பட திதடத்ி்குண் பவுகபை்ை்ட்ுந்நது. சத பகபே், 

பட்ி பபோணண் நபறு பி பபோணடத்ி் கீன், இட் அதிை சகபேது பபோண 

அநவுைக்ு/தி ச ் பசத்றுகை அநவுை்கு டுடத்ுை் பைந்ந்டுட் நபஞ்டுண். 

அட்ை ைஞண் தபட், இட் அதிை சகபே் திபேனூை இட் அதிை 

சகை்கு கிகை்ை நபஞ்டித பட்ி பபோணணகுண். அது உபோபகிபேபோ்து சைத்ி 

திதடத்ினூைவுண் ண்றுண் உடட்பட திதடத்ி் தி் பக ஊைவுண் 

்ட், பணடட் பபோணண் கண் விடத்ிதசங்ைந் கூ்றினூை உத 

திதடத்ி் ைஞை்குைளுை்கு பவுகபை்ை்்ட், திை் கூ்றி் இது சத 

பகபே் தித்ட்ுந்நது ்து ணது அபி்பிதணகுண்.  

நணலுண், இட் அதிை சகபே் பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி பெண சண்டத்ிதண்/சைத்ி 

பைகணடத்ுப பெண சண்டத்ிதண் ஆகிதகப பி பபோணணை 

இங்ைஞ்ட்ுந்ந பட்ி பபோணண் இட் அதிை சகபே் தி் த்சச்லினூை 

உபோபகுண் பபோணணகுண். ப்கத தி ஆஞ்டுைந், அட்ட ் படகை தி ச்ட் 

பசத்றுகை் கூ்றி் உந்நை்ை்ட்ிபோை்ைவி்க. அட் ைஞணை, 

பபோணண்/தி ச்ட் பறுநறுைந் குகபைை் ைஞை்கி்ட்ுந்ந. 2017 ஆண் 

ஆஞ்டு்  எ்பிடுண் நது, பணடட் பபோணண் திை் கூ்றி் இங்ைஞ்ட்ுந்நது. 

சத பகபே் ஈட்ித அட் பபோணண், கண் விடத்ிதசங்ைந் கூ்றினூை 

உடட்பட திதடத்ி்குண், இட் அதிை சகபே் திை்குண்  ைஞை்கீடு 

பசத்த்ட்ுந்நது.  
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2.3 ைஞை்ைத்வு அறிைக்ைபே், படநவுடுடட்்ட விடத்ிதசங்ைந் கீன் சுட்ிை ்

ை்்ட்ுந்ந உடட்பட திதடத்ி் லுகப ண்றுண் படலீட்ு லுகப 

ஆகிதப்றுை்கு இகபே் ைஞ்டுண் 372,333.00 பௌ படகை விடத்ிதசடக்ட 2018 ஆண் 

ஆஞ்டி் திை் கூ்றுைை்ந் சீை்குபட்கு படிைக்ை டுை்ை்ட்ுந்நது.    

2.4 கிகை்ை நபஞ்டித ண்றுண் பசலுடட் நபஞ்டித ைஞை்குைந்  

(அ) ை்வி பத ைன்சச்ிட ் தி்டத்ி்கு  ப்றுை் பைடுை்ை்ட்ுந்ந ப்ஞ திட ்

படகைகத தீ்்வு பசத்பண் விதண் ணட்ணை ைன்த்ு பபோபட், அடக 

பக்டுடத்ுண் பபோட்ு, படிைக்ை டுைை்்ட்ு பபோகி்து. தீ்்வுைகந 

பசத்தட ் டபறிபேபோைக்ி் றுபங்ைளுைக்ு ்பைநப ைடிடண் பெண் இது ்றி 

அறிவிை்ை்ட்ுந்நது. அதிைணகப அது படப்ி் ைட்ிபேபோட் அை்ைகபே் 

அடி்கபே், ப்ஞங்ைந் தீ்்வு பசத்து பைந்ந்். நணலுண் தீ்்வு 

பசத்து பைந்நவுந்ந ப்ஞ திைந் படப்ி் பஞ்டுண் அறிவி்ட்கு படிைக்ை 

டுடத்ு, அட் நதுண், தீ்்வு பசத்த்வி்க ், அதிை சகபேது AMC 

குழுவினூை நண் படிைக்ைைந் படட்ண் அறிவுகைகந  

தி்ை்்ை்டுகி்து.  

(ஆ) 5 பபோங்ைளுை்குண் அதிை ைண் லுகபதை இபோத்ு பபோகி் கத பைடு்வுைந் 

ண்றுண் திஞ் பசவிண் ் பட்ை உத விநதைட ் ட்புைளுைக்ு 

இஞை்ை் பட் ஆபஞங்ைந் அனு்பி கபை்ை்ட்ுந்ந. அட் திட ்

படகைைகந ்்வு பசத்து பைந்ந நடகபத படிைக்ை டு்ட்ு 

பபோகி்து.  

2.5 ச்தி்ங்ைந், எழுங்குவிதிைந் ண்றுண் பைகணடத்ுப தீண்ங்ைந் ்ப்று் 

எப்பகண  

(அ) திகநசபே் சு்றிைக்ை 

(i) திகநசபேது சு்றிைக்ைபே் பிைண் கத பசடத்ுை்ைந் ட்ித் 

இ்க்டுடட்்ட்ு பபோகி்து.  

(ii) ைஞைந் துகஞ் ைங்ைந் ண்றுண் பண்ைங்ைந் ் பட் 

பசடத்ுை்ைந் ட்ிதலுண் நஞ்டுகி்து.  

3.0 ிதித் பபா்வு 

3.1 ிதித் பதறுசதறுகப் 

பநத்வு ஆஞ்டி்ை திை் கூ்றுை்ைளுை்கு பட்ி பபோணணை  37,504,984 பௌ 

படகை பசத்றுகைை் கூ்றி் உந்நைை்்ட்ுந்நது. இட் இங்ைஞ்் 

திட ் படகை, சத கண் விதிதசங்ைந்  கூ்றினூை சை்தி் துை்பு 

திதடத்ி்குண், உடட்பட திதடத்ி்குண் பவுகபை்ை்ட்ுந்நது. சத பகபே், 

பட்ி பபோணண் நபறு பி பபோணடத்ி் கீன், இட் அதிை சகபேது பபோண 

அநவுைக்ு/தி ச ் பசத்றுகை அநவுை்கு டுடத்ுை் பைந்ந்டுட் நபஞ்டுண். 

அட்ை ைஞண் தபட், இட் அதிை சகபே் திபேனூை இட் அதிை 

சகை்கு கிகை்ை நபஞ்டித பட்ி பபோணணகுண். அது உபோபகிபேபோ்து சைத்ி 

திதடத்ினூைவுண் ண்றுண் உடட்பட திதடத்ி் தி் பக ஊைவுண் 

்ட், பணடட் பபோணண் கண் விடத்ிதசங்ைந் கூ்றினூை உத 

திதடத்ி் ைஞை்ைைளுை்கு பவுகபை்ை்்ட், திை் கூ்றி் இது சத 

பகபே் தித்ட்ுந்நது ்து ணது அபி்பிதணகுண். 

நணலுண், இட் அதிை சகபே் பந்புது்பிை்ைடட்கு சை்தி பெண சண்டத்ிதண்/சைத்ி 

பைகணடத்ுப பெண சண்டத்ிதண் ஆகிதகப பி பபோணணை 

இங்ைஞ்ட்ுந்ந பட்ி பபோணண் இட் அதிை சகபே் தி் த்சச்லினூை 

உபோபகுண் பபோணணகுண். ப்கத தி ஆஞ்டுைந், அட்ட ் படகை தி ச்ட் 

பசத்றுகை் கூ்றி் உந்நை்ை்ட்ிபோை்ைவி்க. அட் ைஞணை, 
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பபோணண்/தி ச்ட் பறுநறுைந் குகபை ைஞை்கி்ட்ுந்ந. 2017 ஆண் 

ஆஞ்டு்  எ்பிடுண் நது, பணடட் பபோணண் திை் கூ்றி் இங்ைஞ்ட்ுந்நது. 

ஆகைத், இங்கு ைஞை்கீடு பசத்த்வி்க. இட் அதிை சகபே் பணடட்் 

பறுநறுைந் சத பகபே் உதபறு ைஞை்குைந் ை்்ட்ுந்ந.  

4.0 பசந்தாடட்ு பபா்வு 

4.1 பகாண்து பசந்தாடுகப் 

நணந சுட்ிைை்்்ட்ுந்ந விதங்ைளு் பட் பசத்டுைந் ண்றுண் 

அடட்கைத பசத்டுைந் படப்ி் நண்பைந்ந்ட்ுந்ந படிைக்ைைந் ண்றுண் 

அப்று் படப்ுகத ட்நகடத க ் பட் விங்ைந் கீநன 

ட்ட்ுந்ந.  

இனக்க் பசந்தாடு டடிக்ணககப்/ ந்சதாண ிணன 

1 பந்புது்பிைை்டட்கு சைத்ி 

பெபநங்ைந் ணதி்பீட்ுை் 

ைபோடத்ி்ண் 

ைபட்ப ை்று சைத்ி நைபுடக்ட 

ண்ஞடட்் ஞ, ைஞ பட் 

பிசச்ிகபே் டணதிை்ை்்து. 

அட்் பிசச்ிகைக்ு தீவ்ுைஞ்ட்ு, 

குறிடட் ண்ஞ் ஞைந் கவு 

பசத்த்். ைபோடத்ி்ண் ்பைநப 

கவு பசத்த்ட்ுந்நது. 

2 ADB Quantum Leap ைபோடத்ி்ண் ைபோடத்ி்ண் கவு பசத்த்ட்ுந்நது. 

3 சூத சை்தி ப்னு்டத்ி 

விகடத்ி் பத்ட் 

பகை்ை தஞ் ப்ச 

பககண 

ை் இறுதி அறிைக்ை ப்றுை் 

பைடுை்ை்ட்ுந்நது. அது படப்ி் 

றுபடத்ி் பெணை ப்றுை் 

பைடுை்ை்ட்ுந்ந அபட்புைகந 

அடி்கதைை் பைஞ்டு, குறிடட் இறுதி 

அறிைக்ை ஞ்நை்ந் சகை்கு 

சண்்பிை்ை்வுந்நது. 

4 ப்சைத்ிபே் இதங்குண் 

விகடத்ி் பத்ட் 

பைங்ைந் ைபோடத்ி்ண் 

இட்ை் ைபோடத்ி்ண் படப்ி் 

்ட்ுந்ந டணடங்ைந் ்றி ணடத்ிதஸ்ட 

சகை்கு பக்டு பசத்த்ட்ுந்நது. 

5 சண்பூ ்ை்று அநவீட்ு 

நைபுண் 

ைபோடத்ி்ண் கவு பசத்த்ட்ுந்நது. 

6 டுை்கு ை்று அநவீட்ு 

நைபுண் 

ைபோடத்ி்ண் கவு பசத்த்ட்ுந்நது. 

7 தூத சை்தி பககணைந் 

நணண்ட்ுை் ைபோடத்ி்ங்ைந் 

ைபோடத்ி்ண் கவு பசத்த்ட்ுந்நது. 

8 விகடத்ி் பத்ட் 

ைட்ிங்ைளுை்ை உசதுகஞ 

உடவிைகந பநத்வு பசத்ட் 

ைபோடத்ி்ண் கவு பசத்த்ட்ுந்நது. 

 

5. தாதீடட்ுக் கடட்ுத்தாடு  

ைஞை்ைத்பந ் அதிதிபே் சுட்ிை் ை்்ட்ுந்நபறு தீட்ுட ் தி்டத்ி் 

அடி்கபே எபோ திை் ைட்ு்க் பசத்டுடத்ுண் பகைபே் நடகபத எபோ 

பகபேதக டதடத்ு அட் பிைண் 2019 ஆண் ஆஞ்டி் படிை்கை டுை்ை்டுண்.   

6. பணநணகளு் கடட்ுத்தாடு் 

ைஞை்ைத்பந ் அதிதிபே் சுட்ிை் ை்்ட்ுந்ந பிவுைந் விநஷ 

ைபடக்ட பசலுடத்ி, அடக குறிடட் இைக்ை அகதை் கூடித பகைபே் குறி்பீடு 
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பசத்பட்குண், குறிடட் வீங்ைகந இங்ைஞ்டு அப்க சீை்குபட்குண் 

படிைக்ை டுை்ை்டுண். இங்கு சுட்ிை் ை்் ட்ுந்ந ைஞ நநட்ு பககண 

அறிபை்டுடட்்ட்ுந்நது. 2019 ஆண் ஆஞ்டு பட் அட் பககணபே் பெணை 

ைஞை்கீட்ு விதங்ைந் நண்பைந்ந்டுண். 


