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பின்னிணைப்பு (ஆ) 

இயங்ணை நிணயபபறுதகு லலு அதிைா சணப - பசயாம்றுணை அறிை்ணை - 2016 

 

1. நிறுலனத்தின் பசயாம்றுணை பதாடப்ான சுருை்ை் 

1.1 பபத்புதுத்பிகக்்கு சக்தி பங்கரப தண்தடுத்ிணான் மா்் 1,169 

வ.மா.. அபாண  பண்சகத்ி உந்தத்ி மச்த்தடட்து. 199 கபோ ் திடட்ங்கப் 

மசந்தடு்த்தடட்ண.. 

1.2 ந்காலிக அனுதித் தத்ிங்களு் (PA) பண்சக்தி அனுதித் தத்ிங்களு் 

விியாகிக்கத்தடட் சகன கபோ ் திடட்ங்கபிணது் பண்யணந்ந் கானா்டு தீிபேன் 

க்காிக்கத்தடுகிண்நது. பிசச்ிரணகளுகக்ு தீவ்ுகாணுந்கு் உவிகப் 

ங்கத்தடுகிண்நண.  

1.3 பபத்புதுத்பிகக்்கு சக்தி பங்கபிண் ிப்் எபோ ழிகாடட்ன் ரரத 

ி்ாிக்கு் மதாபோடட்ு உப்படீுகரபத் மதந்றுக் மகாடுக்கு் யாக்கின் சூி 

சக்தி, காந்று சக்தி, சிறி ீ்லு, உபேணு ் திிவுச ் சக்தி, கடன் அரன சக்தி, 

விாசக ்கழிவுகப் பெனாண சக்தி, க தி்க் கழிவுகப் பெனாண சக்தி பலி 

ரகாண சக்தி பங்கப் மாடத்ாண ஆ்வுகப் யந்மகாப்பத்தடட்ு போகிண்நண. 

யலு், அணன் சக்திக் கபஞ்சி பரநர யதாண்ந திக்ான மாழின் தடத்ங்கபிண் 

ிப்ப் பங்கப் தித்தா்வு மாழின் தடத் தித்பீடுகப் 

யந்மகாப்பத்தடுகிண்நண.  

1.4 கிாப கக்ளுகக்ு், வீடட்ு ் யரகளுகக்ு், சிறு ந்று் டு்பாண 

ரகம்ாழின்களுக்கு் ந்று் விசா ் துரநக்கு் விியாகிக்கத்தடு் 

பண்சகத்ி சா்் யசரகரப ய்தடுத்ு் ிப்் கீ்காணு் கபோ ்

திடட்ங்கபினூடாக இனங்ரக ிரனமதறுகு லு அதிகா சரத (இ.ி..அ.ச.)  

ரனபைடு சா்் டடிக்ரககரப யந்மகா்டுப்பது.   

1.4.1 யசி பண்சா ரனரத்புகக்ு அணுகு பியச் அந்ந உி  

பியசங்களுக்கு பண்சார்த் மதந்றுக் மகாடு்ன் (ிரனமதறு கு எபி). 

1.4.2 சிறு ந்று் டு் அபாண ரகம்ாழின் துரந ந்று் கிாப 

ரகம்ாழின் துரந ஆகி துரநகளுக்கு பபத்புதுத்பிகக்்கு சகத்ி (RE) 

தீவ்ுகரபத் மதந்றுக் மகாடு்ன்.  

1.4.3 இனங்ரக பண்சா சரத (இ.ப.ச.), ந்று் மனயகா (LECO) க்தணி ஆகிந்றிண் 

உி எத்ுரத்பின் ‘சூிதப சங்கிா’ னு் ்க்கபோர 

மசந்தடுத்ுன். 

1.4.4 அடித்தரடாண சக்தி ் யரகபிண் ிப்் காத்தடுகிண்ந மாழின் 

தடத் பரநபேன்கரப தித்பிடுன், பபத்புதுத்பிக்க்கு சக்தி (RE) 

தீவ்ுகரப அறிபகத்தடுத்ுன் (பிாத்ி தீிாண உபே ் ாப உந்தத்ி 

ிக்சச்ி ்திடட்்) 

1.5 ஆசி அபிவிபோத்ி ங்கிான் (ஆ.அ..) ிதிபேடத்தடட்ுப்ப இ்டு பிாண 

பபத்புதுத்பிகக்்கு சகத்ி (RE) கபோ ்திடட்ங்கரப மசந்தடுத்ுன். 

1.5.1 சூி சக்தித் தனரக பரநரரத் தண்தடுத்ி பண்சார் உந்தத்ி 

மச்ப் கபோ ்திடட்்: 

குறி் இ்க் கபோ ் திடட்த்ிண் கீ் இனங்ரகபேன் பிகடணத்தடு்த் 

தடட்ுப்ப பண் யான்டர்ட அடித்தரடாகக் மகா்டர் பண் 

உந்தத்ிர ய்தடுத்ுன் ந்று் பிதன்லித்தடுத்ுன் ஆகி 

யாக்கங்கபின் இனங்ரக ிரனமதறுகு லு அதிகா சரதபேணான் 

(இ.ி..அ.ச.) அச ந்று் ணிா ் துரந ிறுணங்கபிண் சூி சகத்ி PV 
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பண்யணாடிக் கபோ ் திடட்ங்கப் மசந்தடு்த்தடுகிண்நண. அச துரந 

ிறுணங்கபிண் ிப்் தன்கரனக்ககத் மதாறிபேன் பீடங்கப் 

அடித்தரட தீிபேன் இனக்குக் மகாப்பத்தடட்ுப்பண. இ்க் கபோ ் திடட்த்ிண் 

கீ் ிரநவு மச்த்தடட்ுப்ப மசந்தாடுகப் மாடத்ாண விதங்கப் கீய 

த்தடட்ுப்பண.  

 யசி பண்சா ரனரத்புக்கு 200 kWp பண்சகத்ிர யசக்்கு் 

ிப்் யதாமணித் தன்கரனகக்க் ந்று் மாடட்ுத் 

தன்கரனகக்க், போஹுணுத் தன்கரனகக்க், ா்த்தாத் 

தன்கரனகக்க் பலி தன்கரனக்ககங்கபின் 4 சூி சக்தி PV 

பரநரகரப ிறுவுன்.   

 யசி பண்சா ரனரத்புக்கு 800 kWp பண்சகத்ிர யசக்்கு் 

ிப்் ணிா ் துரந ிறுணங்கபின்  சூி சக்தி சா்் 11 PV 

பரநரகரப ிறுவுன்.   

 

1.5.2 யாடட் ் துரந பண்சாத் புண்ி்ா் ந்று் பப்சக்திபொடட்ன் கபோ ்

திடட்்:  

இ்க் கபோ ் திடட்த்ிண் கீ் ்ரப த்பாண்யடஷண் பின்சி னு் 

க்தணிக்கு மசா்ாண ஸ்ட்ாண்மடண் யாடட்த்ின் ரகவிடத்தடட்ுக் கிட் 

50 kWp எபோ த் ீ ்பண்லு கபோ ்திடட்் புண்ி்ாிக்கத் தடட்து.   

UNDP/GEF/FAO ிதி உவிகப் ங்கத்தடட்ுப்ப ‘ிரனாண உபேணு ்திிவுச ்

சக்தி உந்தத்ி ந்று் வீண உபே ் ிாப சக்தி ் மாழின் தடத்ங்கரப 

ஊக்குவி்ன்’ ந்று் ‘இனங்ரக சக்தி உந்தத்ிபேலு் தாரணபேலு் 

கணரடப் ாபடக்ரப குரந்ன்’ மாடத்ாண டடிகர்க ண்ந 

ரனத்பின் கபோ ் திடட்ங்கப் மசந்தடு்த்தடட்ு போகிண்நண. இ.ி..அ.ச. 

இ்க் கபோ ் திடட்ங்கரப மசந்தடு்ன் மாடத்ாண எழுங்குறுத்ு் 

ிறுணாக மாழிந்தடுகிண்நது.   

2016 ஆ் ஆை்டிம்ைான பசய் திடட்த்தின் விஷேடத்துலங்ைர் - பிதான 

பசம்பாடுைர் 

o அரசச்ர அங்கீகார்த் மதந்று பபத்புதுத்பிகக்்கு சகத்ி 

மாடப்ின் அரசச்ுகபிண் அதிகாிகளுகக்ு இரடபேன் எபோ குழுர 

ிப்ன்.    

o உபேணு ் திிவுச ் சக்தி ் துரநகக்ு உவு் ிப்் பகவு் 

பக்கிாண மகாப்ரக ் தீ்ாணங்கரப அறிபகத்தடுத்ுன் 

ந்று் திடட்ங்கரப ்ாி்ன்.  

o உபேணு ் திிவுச ் சக்தி பரணங்கரபப் ந்று் மச்தி 

பெனாண பண்சா விியாக பரநரகரபப் ாபி்ன்.  

o ிவிநகுகரப விியாகிக்கு் ரகம்ாழின்கபிண் ிப்்  

தண்கு மகாப்ரககளு் ந்று் ஊக்குவித்புக் மகாடுத்தணவு 

பரநகளு் மாடத்ாண சிதாிசுகரப ரத்ு ங்குன்.  

o ிவிநகு ் ாங்கரப தபேிடு் ாதிிகரப மாட்த்ு் 

ாபிக்கச ்மச்ன்.  

o ிரனாக உந்தத்ி மச் ிவிநகுகளுகக்ாண கவுதிநண்கப் 

ந்று் சுடட்ிகப் ண்தந்ரந மபிபேடுன்.  
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o கடட்் II இண் கீ் மாழின் தடத்க் க்காடச்ிக் கபோ ் திடட்் - இ்க ்

கபோ ்திடட்ங்கரப மாட்த்ு் யந்மகா்டு ிரநவு மச்ன்.  

o தபேந்சி ிக்சச்ி ்திடட்், விழித்பூடட்ுகிண்ந ிக்சச்ி ்திடட்் ந்று் 

ஊடகத் பிசா ிக்சச்ி ் திடட்் பலி ிக்சச்ி ் திடட்ங்கரப 

டத்ுன் ந்று் மாழின் தடத்க் க்காடச்ிகப் தந்றி அறிகர்க 

ர வீடியா எலிாடாக்கரப ாி்ன்.   

 

1.5.3 ‘இனங்ரகபேண் பண்சக்தி உந்தத்ிபேலு் தாரணபேலு் ிகண் 

அரடப் ாபடக்ரப குரநக்கு் டடிகர்க மாடத்ாண கபோ ் திடட்் 

(NAMA); 

o தித்ா்் யசி தீிபேன் ி்பேகக்த்தடட் (Intended Nationally Determined 

Contribution -INDCs) தங்கபித்புகபிண் ிப்் உக் க்காித்பு, 

அறிகர்கபேடுன், உறுதிமச்ன்  (Monitoring, Reporting, Verification - MRV) 

மாடத்ாண எபோ மதாறிபரநாகவு் ந்று் NDC கரப பூ்த்ி 

மச்ந்காண கபோ ் திடட்ங்கரப மசந்தடுத்ு் ரகபேன் 

ிதிகரப மதந்றுக ் மகாப்ந்காண யரகரப ததித்ு 

மகாப்ந்கு ஆபிக்கக் கூடி எபோ கபோ ் திடட் ிதிபேன் 

மதாறிபரநாகவு் தண்தடு்க் கூடி குறி் இ்க் கபோ ்

திடட்த்ிந்கு அரசச்ரபேண் அங்கீகா் மதநத் தடட்ுப்பது. 2015 

ஆ் ஆ்டு பன் 2018 ஆ் ஆ்டு ராண எபோ 4 போடக் கபோ ்

திடட்த்ிண் கீ் மாழின் தடத்ங்கரபத் தண்தடுத்ி 

இனங்ரகபேலுப்ப NDCs களுக்கு யராண MRV யரனச ்

சடட்கர் ் ாபிக்க தித்ாக்்கத் தடுகிண்நது. இ் MRV யரனச ்

சடட்கத்ிண் ிப்் எபோ பண்யணாடிக ் கபோ ் திடட்ாக 

தண்தடு்த்தடக் கூடி பெண்று ரகக ் கபோ ் திடட்ங்கப் இண் கீ் 

மசந்தடு்த் தடட்ுப்பண. அ்ரக கபோ ் திடட்ங்கப் மாடத்ாண 

விதங்கப் கீய த் தடட்ுப்பண.   

1. பலின் 5 ாகாங்கபின் 1,000 உபே ் ிாப அனகுகரப ்

ாபி்ன் 

2. யபேரன உந்தத்ி ் மாழிந்சாரனகபிணது விரண ் திநரண 

அதிகிகக்ு் ிப்் 1,300 யாடட்ாக்ரப ிறுவுன் ந்று்  

3. தந்நிகரப கபஞ்சித்தடுத்ு் சதிகளுடண் 150 சூி சக்தி 

பண்னுந்தத்ி பரநரகரப ிறுவுன்     

1.6 மத்திரன, தீவு இத்ு சபத்ித்ின் அரத்ுப்ப வி் ஆகிந்றுகக்ு 

இங்க தீவின் அதிகபவு காந்று சக்தி பென பங்கப் காத்தடுகிண்நண.   

அ்ரபேன், ஆ.அ.. ிதி உவிபேன் ட ாகாத்ின் யந்மகாப்பத் தடட்ிபோ் 

சூி சக்தி பங்கப் தித்பீடட்ுக் கபோ ் திடட்த்ிண் பெனாக ண்ணா ் தகுதிபேன் 

375 ம.மா. காந்று சக்தி உந்தத்ி சாத்ிபப்பாக மி த்ுப்பது. பூணகித் 

தகுதி 100 ம.மா. காந்று சக்தி உந்தத்ிர விடவு் அதிகபாண காந்று சக்தி 

உந்தத்ி சாத்ி் காத்தடு் எபோ பியசாக இணங்காத்தடட்ுப்ப 

ந்மநாபோ ஸ்னாகு்.  

 

இ.ி..அ.ச. பென் சூி சக்தி உந்தத்ி மாடத்ாக யந்மகாப்பத்தடட் 

ஆ்வுகபிலிபோத்ு ண்ணா,் அ்தாரந, மாணாகன், அ்தாய்ாடர்ட, 

பன்ரனத்ீவு, டட்க்கபத்பு, மதானண்ணறுர ஆகி ாடட்ங்கபின் மா்ாக 
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1,100 ம.மா. சூி சகத்ி பண்சார் உந்தத்ி மச்க் கூடி 11 ஸ்னங்கப் 

காத்தடுாக இணங்காத்தடட்ுப்பது. யலு், யசி பபத்புதுத்பிக்க்கு 

சக்தித் தியசாரண ஆ்வு கூடத்ிணான்  (NREL) 2003 ஆ் ஆ்டின் ாிக்கத்தடட் 

சூி சக்தி பங்கப் தந்றி ரதடத்ிண் பென் சிந் ிரனபேலிபோத்ு 

உண்ண ிரன ராண சூி சக்தி பங்கப் காத்தடு் 3 னங்கப் 

இணங்காத்தடட்ுப்பண.  

  

அச ந்று் ணிா ் துரநகபிண் அபிவிபோத்ி ிப்் ண்ரகரப மதந்றுக ்

மகாடுக்கக் கூடி யாக்கின் திடட்படத்தடட் சூி சக்தி ந்று் காந்று சக்தி 

அபிவிபோத்ிகரப யலு் ய்தடுத்ு் குறிகய்காளுடண் 2009 ஆ் ஆ்டின் ‘சகத்ி 

உந்தத்ித் யதடர்டகரப’ ாபிக்கு் ்கக்போ பன் டராக இ.ி..அ.ச. 

பண்மாழி்து. உடக்டட்ரத்பு சதிகப் யந்மகாப்பத்தடட்ுப்பண. இறுதிாக 

பிகடணத்தடு்த்தடட் தகுதிகபின் பண்னுந்தத்ி ிரனங்கரப ி்ாிக்கு் 

ிப்் யதாடட்ிக் யகப்வி ரடபரநபேனூடாக பலீடட்ு ் த்புகப் 

ய்ம்டுக்கத்தடட்ண.  

 மாணாகன் பியசத்ின் 100 ம.மா. சூி சக்திர உந்தத்ி மச்க ்

கூடி சக்தி உந்தத்ித் யதடர்டபேண் ிப்் சாத்ிாண பெண்று 

ஸ்னங்கப் இணங்காத்தடட்ண. மகாடட்ிாகன் பியசத்ின் எபோ ஸ்னப் 

ய்ம்டுக்கத்தடட்து. காிர சுவீகித்தது தந்றி ஆ்த 

யதசச்ுா்ர்களு் ட்த்தடட்ண. கபோ ் திடட்த்ிந்காண தவிிபேண ்

ய்ம்டுக்கத்தடட்ண்.   

 பூணகித் தகுதிபேன் காந்று சக்தி உந்தத்ித் யதடர்டர ாபிக்கு் ிப்் 

எபோ ஸ்ன் இணங்காத்தடட்ுப்பது. பங்கப் தித்பீடட்ுத் திகப் ிரநவு 

மச்த்தடட்ண.  

1.7 சக்தி பகாரத்ு மசந்தாடுகரப மசந்தடுத்ுனூடாக - 38 வ.மா.. 

பண்சா்,  11.04 பன்லிண் லீந்ந ்டீசன், 14 பன்லிண் லீந்ந ்உரன ்ம் -  35 

மடாண் கழிவுத் மதந்யநாலி ிாப (LPG), ந்று் 27.2 கியனா மடாண் ிவிநகுகப் 

னு் சக்தி யசபத்பு இனக்குகரப அரடத்ு மகாப்ப படித்ுப்பது.  

1.8 ISO50001 ண்ந சக்தி பகாரத்ு பரநர அறிபகத்தடு்த்தடட்ண் ஊடாக 

ிக், ரகம்ாழின், வீடு ஆகி துரநகபின் சக்தித் தாதுகாத்பு ிப்் 

இனங்ரக ிரனமதறுகு லு அதிகா சரத சதிகரப மச்து ங்குகிண்நது.  

1.9 ரகம்ாழின், வீடு ந்று் ிக் ஆகி துரநகபின் சக்தி விரண ் திநரண 

ய்தடுத்ுன் ந்று் பகார மச்ன் ஆகி அ்சங்கபிண் ிப்் உக் 

ரனபைடு சா ் டடிகர்க ் திடட்ங்கரப ் ாி்ன் அடங்கனாக அறிர 

ந்தடுத்ு் பகாக இ.ி..அ.ச. பென் தன ரக மசந்தாடுகப் 

யந்மகாப்பத்தடட்ு போகிண்நண.   

1.10 ிங்கரபப் ந்று் எழுங்குறுத்ுரக சா்் டடிகர்ககரபப் 

அறிபகத்தடு்ன்:  

1.10.1 CFL பண்குப் மாடப்ின் காத்தடு் ிங்கப் திபோ்த்ிந்கு 

உடத்டு்த்தடட்ண. திபோ்த்தடட் அ்ரக  ிங்கப் இனங்ரக 

ிங்கப் ணத் பிகடணத்தடு்த்தடட்ண.  

1.10.2 சக்தி பத்ிரபேடரன கடட்ாத்தடு்ன் தந்றி எழுங்குறு்ன் 

டடிகர்ககப் ்்ாணிபேன் பிசுிக்கத்தடட்ண.  

1.10.3 குபிபௌடட்ிகளுக்காக ரத்தடட் சக்தித் மதிடுரக  ிங்கப் 

ாிக்கத்தடட்ண. யனதிக டடிக்ரக ிப்் இ் ிங்கப் 
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இனங்ரக ிங்கப் ந்று் கடட்ரபகப் ிறுகத்ிந்கு (SLSI) அனுத்பி 

ரக்கத்தடட்ுப்பண.   

1.10.4 குபிச்ாணத் மதடட்ிகபிண் சக்தி தகவ்ு மாடத்ாண வுகரப 

திடச்ிக்கு் விடங்கப் யந்மகாப்பத்தடட்ு போகிண்நண. இது ர தன 

்்கத் மதக்பிலு் ந்று் ாதிிகபிலு் காத் தடு் 

குபிச்ாணத் மதடட்ிகப் மாடத்ாண  15 ்ிக்கராண 

திசீனரணகப் யந்மகாப்பத்தடட்ு ிரநவு மச்த்தடட்ுப்பண.  

1.10.5 LED பண்குப்களுக்கு ண்ணா் சக்தி பத்ிரபேடு் பரநபேன் 

அறிபகத்தடு்த்தடட்து.  

1.10.6 கணிகளுக்காக ரத்தடட் சக்தித் மதிடுரக மாடத்ாண 

ிங்கப் ாிகக்த்தடட்ுப்பண.  

1.10.7 ‘இனங்ரகபேண் கடட்ிடங்கப் மாடத்ாண பிாக்குறித்பு - 2008’ ஆ்’ 

திபோ்த்தடட்து. அது இ் ஆ்டு இறுதிபேன் மபிபேடத் தடவுப்பது.  

1.10.8 ‘வீடுகளுக்காண ழிகடாடட்ன்’ னு் ஆர் இனங்ரக ிரன 

மதறுகு லு அதிகா ாி்து.  

1.11 ரகம்ாழின், ிக் ஆகி துரநகப், அச துரந சக்தி ிறுணங்கப் 

ண்தந்றுடண் மாடப்ுரட பிசச்ிரணகப் மாடத்ாண ஆயனாசரண சா்் 

யசரகரப ங்குன் ந்று் பிசச்ிரணகளுகக்ு தீவ்ுகரப ங்குன், 

ய்டுயகாப்கபிண் யதின் யந்மகாப்பத்தடு் விழித்பூடட்ன் ிக்சச்ி ்

திடட்ங்கப் அய ய் ISO 50001 கக்கா்வு ண்தந்றின் தங்குதந்றுன் 

பலிந்றினூடாக இ.ி..அ.ச. உவிகரப மதந்றுக் மகாடுகக்ிண்நது.  

1.12 இனங்ரக ்யசி சக்தி விரண ்திநண் விபோதுகப் ங்கு் ிக்சச்ி ்திடட்ர் 

(SLNEEA) மசந்தடுத்ுனூடாக ரகம்ாழின் துரந ந்று் ிக ் துரந 

ஆகி துரநகபின் சக்தி பகாரத்ு் மாடத்ாக ஊக்குவித்பு 

டடிகர்ககப் யந்மகாப்பத்தடுகிண்நண.  

1.13 ாகா டட்த்ினாண சக்தி பகாரத்ு ிக்சச்ி ்திடட்ங்கரப ்ாி்ன் 

ந்று் அ்ரக ிக்சச்ி ் திடட்ங்கரப மசந்தடு்ன் ஆகிந்றிண் 

ிப்் இ.ி..அ.ச. உவிகரப மதந்றுக் மகாடுக்கிண்நது.  

1.14 யசி சக்தித் தாதுகாத்பு ிக்சச்ி ்திடட்்: 

1.14.1 தான ் தாடசாரன ஆசிி ஆசிிரகரப விழித்பூடட்ு் 4 ிக்சச்ி ்

திடட்ங்கப் ட்த்தடட்ண.  

1.14.2 14,500 சாக்ளுகம்கண 6 சக்தித் தாதுகாத்பு ிக்சச்ி ் திடட்ங்கப் 

ட்த்தடட்ண.  

1.14.3 ஊடகவினாபக்ளுகம்கண பபத்புதுத்பிக்க்கு சக்தி ந்று் சக்தி விரண ்

திநண் மாடத்ாண 9 யரனங்குகப் ட்த்தடட்ண.  

1.14.4 9000 அநமறித்  தாடசாரனகபிண் தங்குதந்நலுடண் இ் அநமறித் 

தாடசாரனகளுக்கு இரடபேன் கடட்ுரத் யதாடட்ிகப் ட்த்தடட்ண.  

கிரட் 2000 கடட்ுரகளுகக்ு இரடபேன் 100 கடட்ுரகப் இறுதிச ் சுந்றுத் 

யதாடட்ிக்காக மிவு மச்த்தடட்ண.  

1.14.5 தாடசாரன சிறுக்ரப விழித்பூடட்ு் ிக்சச்ி ்திடட்ங்கப் ட்த் தடட்ண.  

1.14.6 அச ிறுணங்களுகம்கண மதாது விழித்பூடட்ன் ிக்சச்ி ் திடட்ங்கப் 

ட்த்தடட்ண.  

1.14.7 க.மதா.. (சா..) ாக்ளுகம்கண சக்தி விரண ் திநனு் சரன் 

அரநப் மாடத்ாண ிக்சச்ி ்திடட்் ட்த்தடட்து.  
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1.14.8 NVQ சாண்றி் மதந்ந யாடட்ா ் பண்சுந்றுக்கரப சுந்று் தக்ப் 

மாடத்ாக யாடட்ா ்பண்சுந்றுக்கரப சுந்றுது தந்றி ிக்சச்ி ்திடட்் 

ட்த்தடட்து.  

1.14.9 NVQ ஆசிிக்ப் சக்தி விரண ் திநண் யாடட்ா ் பண்சுந்றுக்கரப சுந்றித் 

தாரணபேன் ஈடுதடுத்ுது மாடத்ாண தபேந்சி ிக்சச்ி ் திடட்ங்கப் 

ட்த்தடட்ண.  

1.15 ‘சுந்நாடரனத் தாதுகா்ன் ந்று் தாி்ன்’ ஆகிண மாடப்ின் பு் 

மதபோாண் அக்ப் ங்கி யதாரணகரப உப்படகக்ி எபோ தன் 

மபிபேடத்தடட்து.  

1.16 சக்தி ்வுகப் தகுத்தா்வு:  

1.16.1 யசி சக்திச ் சிரன 2015 ந்று் பிாண சக்தி பபா்வு 2015 ஆகி 

ஆங்கப் மபிபேடத்தடட்ண.  

1.16.2 சக்திச ்சிரன இர்ப் இந்ரநத்தடு்த்தடட்து.  

1.16.3 ிரனமதறுகு சக்திபேண் ண்ரரத் தகுத்தா்வு மச்ப் எபோ 

உதகாக காதண் அடிசச்ுடுகப் தண்தடு்த்தடட்ண.  

1.16.4 உவுத் மதறுாணச ் சங்கிலிகப் மாடத்ாண ஆ்விண் பனாது ஆ்டு 

ிரநவு மச்த்தடட்து. குறி் ஆ்வு தந்றி இரடக்கான அறிகர்க ்த 

தன்கரனகக்க கான்ரடகப், கடந்மநாழின்கப் ந்று் யதாஷாக்கு பீடத்ிண் 

பென் சத்்பிக்கத்தடட்ுப்பது.  

1.16.5 2015 ஆ் ஆ்டு ாடபாவி தீிபேன் யந்மகாப்பத்தடட் ிமதாபோப் ித்பு 

ிரனங்கப் மாடத்ாண ஆ்விண் வுகரப உப்படக்கு் மசந்தாடட்ு 

விட் யனதிகாக யந்மகாப்பத்தடட்து. யசகி் வுகரபத் 

தகுத்தா்வு மச்ப் விட் ஆ்பிக்கத்தடட்ுப்பது.  

 

1.17 ிரனமதறுகு சகத்ி ்மாழின் தடத்ங்கப் தாதுகாத்பு:  

1.17.1 யதாமணித் தன்கரனக்ககத் மதாறிபேன் பீடத்ிணது பண்சா ந்று் 

இனத்ிணின் பிிவிண் தங்குதந்நலின் தாி அபவின் சூி சக்திர 

அபிவிபோத்ி மச்ப் மாழின் தடத் ரனபைடட்ு டடிகர்க மாடத்ாண 

இ்டு உ ் ஆா்சச்ிக ் கபோ ் திடட்ங்கப் பனாது ஆ்டினுப் 

மந்றிகாக ிரநவு மச்த்தடட்ண.    

- இனங்ரகபேனுப் தாி அபவின் PV சூி சக்திரத் தண்தடுத்ி 

உந்தத்ி மச்ப் பண்சா விியாகர்த் தாதுகா்ன்.  

- DC த் ீ்லுவினூடாக சக்தி விரண ் திநண் ா்் தீிபேன் PV சூி 

சக்தி பண்சார் தக்ன்.  

1.17.2 2016 ஆ் ஆ்டிந்காண தூ சக்தி மாடத்ாண ஆசி பிாத்ி ாாடட்ின் 

பெண்று ஆா்சச்ித் தத்ிங்கப் சத்்பிக்கத்தடட்ண.  

- புதீிந்ந பபத்புதுத்பிக்க்கு சக்தி பங்கரப ராகக ்

மகா்டு உந்தத்ி மச்த்தடுகிண்ந பண்சார் இனங்ரக பண்சா 

ரனரத்புகக்ு இர்ன்.  

- பபத்புதுத்பிகக்்கு சகத்ி பங்கபிண் பெனாக இனங்ரகபேன் ணிாண 

ாடபாவி எபோ பண்சா பரநரக்காண உந்தத்ி ் திநண் ா்் 

யகப்வி சா ்பகாரத்ு்.  
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- இனங்ரகபேண் பண்சகத்ி விரண ் திநண் ா்் எபிாக்கன் 

விடத்ின் ரனபைடு மச்ன்.  

1.18 அறிவு சா்் பகார ிக்சச்ி ் திடட்ங்கபிண் கீ் எபோ கன்வி ிக்சச்ி ்

திடட்ர் ்ாி்ன்:  

1.18.1 6 ஆ் த்ிலிபோத்ு 10 ஆ் ் ர விஞ்ஞாணத் தாட அனகுகக்ு சக்தி 

தந்றி அறிவு், மசந்தாடுகளு் அறிபகத்தடு்த்தடட்ுப்பண.  அது 

ந்மகணய புதி தாடவிாணத்ிண் கீ் அச தாடசாரனகபின் 

மசந்தடு்த்தடட்ுப்பது. 11 ஆ் த்ிந்கு், 7 ஆ் த்ிந்கு் இது 2016 

ஆ் ஆ்டின் மசந்தடு்த்தடட்து.  

1.18.2 சகன ாகாங்கபிலுபப்ப சக்திக் குழுகக்பிணது மசந்தாடுகரப 

ரடபரநக்குக் மகா்டுபோ் ிப்் ாடட்ின் ாகாங்கப் 

அரணர்ப் எண்றிரத்ு 3 ‘ிபேடுகிண்ந ிக்சச்ி ் திடட்ங்கப்’ 

மசந்தடு்த்தடட்ண.   

1.18.3 அச தாடசாரனகபிலிபோத்ு 3,000 வி்த்தங்கப் கிரடத்ுப்பண. கிரட் 

இ் வி்த்தங்களுக்கு இரடபேன் 2,700 சக்திக் குழுகக்ப் 

ாபிக்கத்தடட்ுப்பண. ந்மகணய யலு் சக்திக் குழுக்கப் ாபிக்கத் தடட்ு 

போகிண்நண.  

1.18.4 9 ாடட்ங்கபிண் ‘திக்ான கணவு’ க்காடச்ி ட்த்தடட்ு சக்தி சா ்கன்வி 

ிக்சச்ி ்திடட்ங்கபிண் கீ் ாகா தீிபேன் விபோதுகளு் ங்கத்தடட்ண.   

1.18.5 சக்தி பகாரத்ுத்ிலு் க்கபிண் ாபா்  ா்கர்கபேலு் 

பபத்புதுத்பிகக்்கு சக்தித் தாரணபேன் ஆசிக்ரபப் ந்று் 

ாக்ரபப் ஈடுதடுத்ுந்கு தாடசாரன சக்திக் குழுக்கப், சக்தி ்

திணக் மகா்டாடட்ங்கப் அடங்கனாக த் எபோ ிக்சச்ி ் திடட்் 

மசந்தடு்த்தடட்து.  

 

1.19 மாடத்ாடன் ிக்சச்ி ்திடட்ங்கப்: 

1.19.1 சீகிிவின் ட்த்தடட் 'இரபஞ ் க்காடச்ி' - திநண்கப் விபோத்ி தந்றி 

யரனங்குகப், அறிர விஸ்ி்ன், மதாழுதுயதாக்கு ண்தண 

அடங்கனாண வீண் மாடத்ாண விழித்புவ்ு பலி ிக்சச்ி ்

திடட்ங்கப் சத்்பிக்கத்தடட்ண.  
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02. ைைை்ைா்வு விசாணைைர் ம்று் ைைை்ைா்வு அறிை்ணைைர் என்பலம்றிய் சுடட்ிை் 

ைாடட்ப்படட்ுர்ர குணமபாடுைணர நிலத்்தி பச்லதம்கு இயங்ணை நிணயபபறுதகு லலு 

அதிைா சணபயினாய் ஷம்பைார்ரப்படட் நடலடிை்ணைைர் பம்றி விபங்ைர் கீஷற 

தப்படட்ுர்ரன. 

ைைை்ைா்வு 

பதாடப்ான 

குறிப்பு 

இயை்ை்  

2016 ைைை்ைா்வு அறிை்ணையின் பிைா் 

சுடட்ிை் ைாடட்ப்படட்ுர்ர விடங்ைர்  

சுடட்ிை் ைாடட்ப்படட்ுர்ர அந்த விடங்ைர் 

பதாடப்ிய் ஷம்பைார்ரப்படட்ுர்ர 

நடலடிை்ணைைர்  

2.2 

2.2.1 

(அ) ிரனமதறு கு லு அதிகா சரதகக்ு 

எபோ அலுனகக் கடட்ிடர் ி்ாி்ன்.  

(i) இ்க் காி 2016 ஆ் ஆ்டிண் ிதிக ்

கூந்றுக்கபின் ணிாண எபோ கு்ரகக ்

காிாக குறித்பிடத்தடட்ிபோக்கவின்ரன. 

2016 ஆ் ஆ்டு திச்த ் ா் 31 ஆ் 

திகதி ர இ்க் காிபேண் 

மதறுாணத்ிந்கு ய்ாண ந்தாடுகப் 

மச்த்தடட்ிபோகக்வின்ரன.  

 

 

இ்க் காி 2017 ஆ் ஆ்டிண் ிதிக ்

கூந்றுக்கபின் எபோ கு்ரகக் காிாக 

குறித்பிடத்தடட்ுப்பது. இ்க் காிகக்ாண 

ய்ாண் கித்பிடத்தடட்ுப்பது.   

 (ii) குறி் காிர கு்ரககக்ுத் மதறு் 

மதாபோடட்ு சகத்ி ிதித்ின் இபோத்ு 

மதந்றுக் மகாப்பத்தடட்ிபோ் பௌ. 

47,000,000.00 மாரக 2015 ஆ் ஆ்டின் 

பரக போாணாக கக்குகபின் 

ததித்தடட்ுப்பண் காாக, அ் 

ஆ்டின் 47,000,000 பௌதா மாரகான் 

பரகத்ு கக்குக் காடட்த்தடட்ிபோ்து.  

இ் விட் அடு் ஆ்டிண்  ிதிக ்

கூந்றுக்கபின் சீாக்கத்தடு்.  

 (iii) குறி் இட் மாடப்ின் மசனவு 

மச்த்தடட் உ்ராண மதறுதி 

யச்்ன் அடித்தரடபேனாண கு்ரகத் 

மதறுாண் 2,698,675 பௌதாாக 

இபோ்ாலு், சக்தி ிதித்ிந்கு 5,020,368 

பௌதா தந்று ரக்கத் தடட்ண் காாக 

அ் ிதித்ிண் ிதிக் ககக்ின் 2016 

ஆ் ஆ்டு திச்த ் 31 ஆ் திகதிந்கு 

2,321,693 பௌதாான் குரநத்ு 

கக்கிடத்தடட்ிபோ்து.    

குறி் காி மாடப்ின் க அபிவிபோத்ி 

அதிகா சரதபேண் பென் மதந்றுக ்

மகாடுக்கத்தடட் மசனவுத் தடட்ிலின் VAT 

மதறுாணாக பௌ. 5,020,368.00 ததித்தடட்ுப்பது. 

இது கக்கீடு மச்த்தடட்ுப்பது. ஆரகான், 

ிலுர குரநாகக ் காடட்த்தடவின்ரன 

ண்தது து அபித்பிாாகு்.   

 (iv) 2015 ந்று் 2016 ஆ் ஆ்டுகபின் குறி் 

கடட்ிடர் ி்ாித்தந்கு 

மசனாகு் ண தித்பிடத்தடட் 3,936,978 

பௌதா மாரக, சக்தி ிதி பலீடட்ுக ்

கக்குகபிலிபோத்ு 

ததிழிக்கத்தடட்ிபோ்ாலு் அது 

ிதித்ிண் கக்குகளுகக்ு 

வுரக்கத்தடா காத்ிணான் 2016 

ஆ் ஆ்டு திச்த ் ா் 31 ஆ் 

இ் விட் சீாக்கத்தடட்ுப்பது.  
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திகதிந்கு ிதித்ிண் ிலுர அ்ரக 

மாரகபேணான் பரகத்ுக ்

காடட்த்தடட்ிபோ்து.   

 (v) சக்தி ிதிக் ககக்ுகபிலிபோத்ு  47 ,000,000 

பௌதா ததிழிக்கத்தடட்ிபோ்ாலு், குறி் 

காி மாடப்ின் மசனவு மச்த்தடட் 

மா்ச ் மசனவு 45,856,451 பௌதாாக 

இபோ்ான், யனதிகாகத் 

ததிழிக்கத்தடட் 1,143,549 பௌதா ிதித்ிண் 

கக்குகளுக்கு பபசம்சலு் ய்டி 

எபோ ிலுரராக ககக்ுக ்

காடட்த்தடட்ிபோகக்வின்ரன  . 

இரண தி்போ் ஆ்டிண் ிதிக ்

கூந்றுக்கபின் சீாகக்ுந்கு டடிகர்க 

டுக்கத்தடட்ுப்பது.  

 

 (ஆ) அ்தாய்ாடரட சூி சக்தி உந்தத்ித் 

யதடர்டபேண் ிப்் சுவீகிக்கத் 

தடட்ிபோ் 50 க்க ் அபாண காி 

பபா்வு ஆ்டிலு் விரன 

தித்பிடத்தடட்ு ிதிக ் கூந்றுக்கபின் 

காடட்த்தடட்ிபோகக்வின்ரன.  

விரன தித்பீடட்ுத் மதறுாண் சிாண 

பரநபேன் 2017 ஆ் ஆ்டிந்காண 

கக்குகபின் உப்படக்கத்தடட்ு யலு் 

யராண டடிகர்ககப் 

யந்மகாப்பத்தடு்.  

 (இ) பபா்வு ஆ்டினுப் திரநயசிபேலிபோத்ு 

அச ாணிாக கிரடத்ிபோ் 60,000,000 

பௌதா ிதிபேலிபோத்ு ிக்சச்ி ்

திடட்ங்கபிண் மசனவுகளுகக்ு ண 

42,144,744 பௌதா ிதி மசனாந்றுரக 

கூந்றின் போாணாக இணங்காத்தட 

ய்டிபேபோத்ு், 41,247,949 பௌதா மாரக 

ாத்ி் போாணாக கக்குக் 

காடட்த்தடட்ிபோ்து.  

மசனாந்றுரகக் கூந்றின் போாண் ண 

இணங்காத்தடட்ுப்ப  41,247,949.00 பௌதா 

மாரக சி ண்தது து 

அபித்பிாாகு்.  

 (ஈ) எத்தரடக்கத்தடா ஆசி அபிவிபோத்ி 

ங்கிக் கடண் ிதி உவிபேண் கீ் 

மசந்தடு்த் தடட்ிபோ் ிரனமதறுகு 

சக்தித் பிிவு கடட்் 2 கபோ ் திடட்் 

ந்று் தூ சக்தி ந்று் பண்சா 

ரனரத்பு விரண ் திநண் 

ய்தாடட்ுக் கபோ ்திடட்் ஆகிந்றிண் 

கீ் விடுவிக்கத்தடட்ிபோ் 62,560,065 பௌதா 

மாரகாண கடண், மகாடுத்தணவுகபிண் 

மதாறுத்புக்கப் அதிகா சரதகக்ு 

எத்தரடகக்த் தடட்ிபோக்கவின்ரன. 

ணினு், அதிகா சரதபேணான் 

ரடபரநன்னா மதாறுத்புக்கபிண் 

கீ் ிதி ிரனக ் கூந்றுக்கபின் 

காடட்த்தடட்ிபோ்து.  

து அதிகா சரதகக்ு உி கடட்ங்கபின் 

கடட்ுத்தாடட்ு அதிகா் (Controlling Power) 

ங்கத்தடட்ுப்பான் அது 

ரடபரநான்னா மசா்ாகவு் அய 

ய் ரடபரநன்னா மதாறுத்தாகவு் 

இணங்காத்தடட்ுப்பது.  
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2.3 (அ) 2016 ஆ் ஆ்டு திச்த ் ா் 31 ஆ் 

திகதிந்கு சக்தி ிதித்ின் 293,257,237 பௌதா 

ிலுர காத்தடட்து. அ் ் திகதிந்கு 

அண் பலீடட்ு ிலுர 306,628,315 பௌதாாக 

இபோ்ான், 13,371,078 பௌதா வித்ிாச் 

ந்தடட்ிபோ்து. ணினு், எத்பிடட்ு சீாகக் 

டடிகர்க டுக்கத்தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

2017 ஆ் ஆ்டிண் இறுதிக் கக்குகபின் சகத்ி 

ிதித்ிண் ிலுர சிாண பரநபேன் 

கித்பிடத்தடட்ு உி வித்ிாசத்ிந்காண 

காங்கப் மபிாக குறித்பிடத்தடட்ுப்பண.  

 (ஆ) திரநயசி உ்டின்கப் ந்று் 

ிரனாண ரத்புகக்பிண் டட்ி 

போாணங்கப் மாடப்ின் பபா்வு 

ஆ்டின் 1,231,353 பௌதா பிரப்ா 

ிதித்ிந்கு வுரகக் 

ய்டிபேபோத்ு், 1,136,900 பௌதா 

வுரக்கத்தடட்ிபோ்ரபேணான் 

மபிவுதடு் படிா 94,453 பௌதா 

வித்ிாச் அாணிகக்த்தடட்ிபோ்து. 

திரநயசி உ்டின்கபிணது் ந்று் 

ிரனாண ரத்புகக்பிணது் மதறுாண் 

சிாண பரநபேன் கித்பிடத்தடட்ு 2017 ஆ் 

ஆ்டிந்காண இறுதிக் கக்குகபின் 

உப்படகக்த்தடட்ுப்பது.  

2.4 

 

 

 

2010 ஆ் ஆ்டு திச்த ் ா் 31 ஆ் 

திகதிந்கு ிரனமதறுகு லு அதிகா 

சரதபேலிபோத்ு இனங்ரக பண்சா சரதகக்ு 

மசலு் ய்டி 897,025,999 பௌதா 

மாரகர மசலுத்ி ்தீத்்தந்கு ் எபோ 

யரன ் திடட்ப் அதிகா சரதபேணான் 

ாிக்கத் தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

இ் 897,025,999 பௌதா மாரகர மசலுத்ி ்

தீத்்தந்கு யராண ிதி 

திரநயசிபேலிபோத்ு யகாத்தடட்ாலு், அ் 

ிதிரத் மதந்று் படிாது ண யசி 

வுமசனவுத்ிடட்ங்கப் திரக்கப், 

பண்லு சக்தி அரசச்ினூடாக க்கு 

அறிவித்ுப்பது.  

2.5 (அ) எபியந்நலுக்காண பிாத்ி ிரன் 

(Regional Centre for Lighting) பண்சா 

சரதபேலிபோத்ு அநவிடத்தட ய்டி 

8,033,270 பௌதா மாரக 2017 ஆ் ஆ்டு 

மசத்ட்த ் ா் 27 ஆ் திகதி ரபேலு் 

அநவிடத் தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

இ் 8,033,270/= பௌதார இனங்ரக பண்சா 

சரதபேணான் து அதிகா சரதக்கு பபபித்புச ்

மச்பாறு குறித்பிடட்ு 2017/09/09 ஆ் திகதி எபோ 

கடி் இனங்ரக பண்சா சரதபேண் 

ரனபோக்கு அனுத்பி ரகக்த்தடட்ுப்பது. 

ணினு், இனங்ரக பண்சா சரத அ் 

ிலுர ் மாரகர இண்னு் பபபித்புச ்

மச்வின்ரன.  

 (ஆ) பபா்வு ஆ்டு படிவின், கிரடகக் 

ய்டி கக்குகபின் 

உப்படகக்த்தடட் எபோ போட கானத்ிந்கு 

அதிகாண கானத்ிந்கு் ந்று் 4  

போடங்களுக்கு குரந் கானத் 

தகுதிந்கு் ண கிரடக்க ய்டி  565,688 

பௌதா ிலுர ந்று் மபி ்

த்புகளுக்கு மதந்றுக ் மகாடுக்கத்தடட் 

3,480,844 பௌதா பந்தங்கரபப் ந்று் 

பபா்வு ஆ்டினுப் அதிகா சரதபேண் 4 

பிாண மசந்தாடட்ுக் கபோ ் திடட்ங்கப் 

மாடப்ின் ங்கத்தடட்ிபோ் 16,397,978 

பௌதா பந்தங்கரபப் 2016 ஆ் 

இ்க் கிரடக்க ய்டி ிலுரகபின் 

அதிகாணர பிந ிறுணங்கபிலிபோத்ு 

யசரகரபத் மதந்றுக் மகாப்ந்காக மச் 

பபபிக்கக்கூடி (Refundable) ரத்புகபாகு். 

ஆரகான், அ்ரக யசரகரபத் மதந்றுக ்

மகாப்ளு் ர அ் பபபித்பு ் மாரகர 

மதந படிாது. ஞ்சி ிலுரகபின் 

அதிகாணர சக்தி மாடத்ாண கன்வி சா ்

கபோ ் திடட்ங்களுகக்ாக ாகா சரதகளுகக்ு 

ங்கத்தடட்ிபோ் பந்தங்கபாகு். 

அ்ரக யசரகரப அர து அதிகா 

சரதக்கு ங்கிபேபோ்ாலு், அ்ரக 

யசரகப் மாடத்ாண மசனவுகரபக ்
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ஆ்டு திச்த ் ா் 31 ஆ் திகதி 

ரபேலு் தீத்்தணவு மச்ந்கு 

டடிகர்க டுக்கத்தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

குறித்பிடட்ு, அந்ரந எபோ சின ாகா 

சரதகப் தீத்்தணவு மச்து மகாப்ந்கு 

டடிகர்க டுக்கவின்ரன. அபேனு், 2016/12/31 

ஆ் திகதிந்காண ிலுரபேலிபோத்ு 

பௌ.20,789,010/= மாரக ந்மகணய தீத்்தணவு 

மச்த்தடட்ுப்பது.  

 (இ) பபா்வு ஆ்டு இறுதிபேன் அடட்ுறு 

மசனாக கக்குகபின் 

காடட்த்தடட்ிபோ் 11,645,917 பௌதா 

மாரககக்ு இரடபேன் 7,269,482 பௌதா 05 

போடங்களுக்கு அதிக கானாகவு் 

ந்று் 352,704 பௌதா 04 போட 

கானாகவு் 

பண்மகாத்தடட்ிபோ்ண. ணினு், 

இ் ் மாரகர தீத்்தணவு 

மச்ந்கு அன்னது அது மாடப்ின் 

யறு ாது மதாபோ்ாண 

டடிகர்கர டுத்தந்கு அதிகா 

சரத பபா்வு ஆ்டு படிரடப் 

ரபேலு் டடிகர்கர 

டுத்ிபோக்கவின்ரன.  

2016/12/31 ஆ் திகதிபேலிபோ் அடட்ுறு மசனவு 

பௌ.11.6 பன்லிண் ந்மதாழுது பௌ.5.9 பன்லிண் 

ர குரநரடத்ுப்பது. இதின் பௌ. 1.36 

பன்லிண் மசலு்த்தடட்ிபோத்தது 2012 பன் 2015 

ஆ் ஆ்டு ர கக்கா்ாப ்

அதிததிபேண் திரக்கபத்ிந்கு மசலு் 

ய்டி அடட்ுறு மசனாகு். 

2.6 ‘சுவிச-்சிா’ ிக்சச்ி ் திடட்த்ிண் கீ் 

யாத்பி எண்றித்ிலிபோத்ு 

கிரடத்ிபோ் 7,334,354 பௌதா மாரகபேன், 

3,135,202 பௌதா 2010 ந்று் 2011 ஆ் 

ஆ்டுகபிலு் அதிகா சரதபேண் சகன 

ஊழிக்ளுகக்ு் ண மாழின் சா்் 

மகாடுத்தணவுகபாக மசலு்த்தடட்ிபோ்து. 

சடட்பரநந்நாக மசலு்த்தடட்ிபோ் 

இ்க் மகாடுத்தணர உி 

அலுனக்பிடபபோத்ு அன்னது 

மதாறுத்புகூந ய்டி 

அதிகாிகபிடபபோத்ு அநவிடுாறு 

அரசச்ிண் மசனாபிணான் 2012 ஆ் 

ஆ்டு திச்த ் ா் 03 ஆ் திகதி 

தித்புர விடுகக்த்தடட்து. ணினு், 2017 

ஆ் ஆ்டு மசத்ட்த ்ா் 30 ஆ் திகதி 

ரபேலு் அ்த் தித்புர 

ிரநயந்நத்தடட்ிபோகக்வின்ரன.  

இ் சுவிச ் சிா ிக்சச்ி ் திடட்த்ிண் 

ிதிகபிலிபோத்ு ஊழிக்ளுகக்ு 

மசலு்த்தடட்ிபோ் ிதிர பபநவிடுாறு 

அரசச்ிலிபோத்ு அனுத்பி ரக்கத்தடட் எபோ 

கடி் து அதிகா சரதபேண் ிதித் 

பிிவுக்குக் கிரடக்கவின்ரன. ்ாநாபேனு், 

இ்க் மகாடுத்தணர ிாத்தடுத்ி, 

திரநயசிபேண் பென் அனுதித்ுக் மகாப்ளு் 

ிப்் ா் 2016/11/29 ஆ் திகதி எபோ 

கடிர் DMS திரக்கபத்ிந்கு அனுத்பி 

ரத்ுப்யபா். 2017/03/08 ஆ் திகதி 

கடித்ிண் பென் ந்மகணய து 

யந்குறி் யகான் அரசச்ிண் 

மசனாபபோக்கு் அனுத்பி ரக்கத்தடட்ுப்பது. 

2016/06/21 ஆ் திகதி கடித்ிண் பிகா், 

மதாது ் திரநயசி, யசி ச்தபங்கப் 

தவிி ஆரகக்ுழுவிடபபோத்ு (National 

salaries & carders) அபித்பிார் 

விணவிபப்பாக க்கு அறிவித்ுப்பது. 

2.7 (அ)  சக்தி ிதித்ிண் குறிக்யகாளுகக்ு 

பாக ிரனமதறுகு லு அதிகா 

சரதக்கு எபோ அலுனகக் கடட்ிடர் 

ி்ாிக்கு் மதாபோடட்ு எபோ காிரக ்

ப்டு் மசலுத்ு் அடித்தரடபேன் இனங்ரக 

ிரனமதறுகு லு அதிகா சரத 

ிதிபேலிபோத்ு  50,936,978.00 பௌதா மசலு்த்தடட்ு, 

குறி் இ்க் காி ் து்டு யந்குறி் 
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மகாப்ணவு மச்ந்கு் ந்று் அ்க ்

கடட்ிடத்ிண் டிரத்பு ் திடட்ர் ்

ாித்தந்கு் ண 2015 ந்று் 2016 ஆ் 

ஆ்டுகபின் ந்தடட் மா்ச ் மசனவு 

50,936,978 பௌதா மாரகர அ் ிதித்ிண் 

பலீடுகபிலிபோத்ு கழித்தந்கு 

டடிகர்க டுக்கத்தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

மசந்தாடு ிப்் மதந்றுக் மகாப்பத்தடட்து.  

 (ஆ)  ிபகக்ு் அதிகாிபேணான் உி 

பரநபேன் ிண் 

மச்த்தடாலு், அரசச்ிண் 

மசனாபது அனுதிபேண்றிப் 2013 

ஆ் ஆ்டு பன் 2016 ஆ் ஆ்டு 

ர ததின்கடரகளுக்காண 

மகாடுத்தணாக மா்் 2,180,886 

பௌதா மாரக மசலு்த்தடட்ிபோ்து.  

ஆடய்ச்த்ுக் மகாப்ளு் ரடபரந ்

திடட்ர் அனுதித்ுக் மகாப்ளு் ிப்் 

அ் ் திடட்ர் ் ாிக்கு் திர 

யந்மகாப்ந்கு  ின் அரசச்ு, ச்தபங்கப் 

ந்று் தவிி ஆரக்குழு ந்று் 

பகாரத்ு யசரகப் திரக்கப் 

ஆகிந்றிண் எபோங்கிரத்பின் ந்மகணய 

டடிகர்க டுக்கத்தடட்ுப்பது. அ்த் தி 

ிரநவு மச்த்தடட்வுடண் இ் ிணர் 

பரநத்தடு் படிப்.  

 (இ) பபா்வு ஆ்டிண் திச்த ் ா் 31 

ஆ் திகதிந்கு அதிகா சரதபேண் 

மசாத்ுக்கப் மாடப்ின் மதாபோடக்ப் 

கித்பீடு 

யந்மகாப்பத்தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

ந்மகணய ிரனாண மசாத்ுக்கப் பப் 

விரன திகக்த்தடட்ு போகிண்நண. ணிாாண 

எபோ குழு ிபகக்த்தடட்ு மதாபோடக்ப் 

கித்பீடு் ஆ்பிக்கத்தடட்ுப்பது.  

 (ஈ) மா்் 1,869,975,742 பௌதா மாரகாண 

மசாத்ுக்கப் மாடத்ாண ிரனாண 

மசாத்ுக்கப் தடட்ி் உி 

சுந்நறிகர்கபேண் பிகா் 

யதத்தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

ிரனாண மசாத்ுகக்ப் மாடத்ாண எபோ 

தடட்ின் ஆ்தத்ின் இபோத்ு யதிச ்

மசன்னத்தடட்ுப்பது. இ்த் தடட்ின் 2012 ஆ் 

ஆ்டின் இந்ரநத்தடு்த்தடட்து. இது 2015 ஆ் 

ஆ்டின் ப்டு் இந்ரநத்தடு்த்தடட்து.   

 (உ) 14,885,933 பௌதா மதறுதிாண கணிகப், 

துரத்தாகங்கப் ந்று் 

மண்தாகங்கப் ண்தண மாடத்ாண 

ிரனாண மசாத்ுக்கப் தடட்ின் 

யதத்தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

கணிகப், துரத் தாகங்கப் ந்று் 

மண்தாகங்கப் ண்தண அடங்கி ிரனாண 

மசாத்ுக்கபிண் எபோ தடட்ிரன ் ாிக்க 

உடணடிாக டடிக்ரக டுக்கத்தடு். 

ாிக்கு் அ்த் தி ந்மகணய 

ஆ்பிக்கத்தடட்ுப்பது.   

 (ஊ) பபா்வு ஆ்டிந்காண ிதிக ்

கூந்றுக்களுடண்  2016 ஆ் ஆ்டிந்காண 

கன் அறிகர்க போடா்் 

கக்கா்ாப ் அதிததிகக்ு 

சத்்பிக்கத்தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

ந்மகணய 2016 ஆ் ஆ்டிண் எபோ கன் 

அறிகர்க ககக்ா்ாப ் அதிததிந்கு 

சத்்பிக்கத்தடட்ுப்பது.  

 () தித்தாபக்ப் சரதபேண் 

அனுதிபேண்றிப் ந்று் குறி் 

சுந்நறிகர்கக்கு பாகவு் 

யந்குறி் தவிகபின் ததின் 

கடரகரப ிரநயந்றுகிண்ந 06 

உத்ியாக்க்ளுக்கு  2013 ஆ் 

ததின் கடரகப் ிரநயந்நத்தடுகிண்ந 

தவிகப் தந்றி யந்குறி் விடங்களுகக்ு 

யனதிகாக இ் உத்ியாக்க்ளுக்கு ண 

ங்கத்தடட்ுப்ப ரண சதிகளு் கூட 

அ்த் தவிகளுக்குி சதிகபாகு். அ்த் 

தவிகளுகக்ுி மதாறுத்புக்கப் ிரநயந்நத் 
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ஆ்டு பன் 2016  ஆ் ஆ்டு ர 

ிமதாபோப் மகாடுத்தணாக 2,600,000 

பௌதாவு் ந்று் 2015, 2016 ஆ் 

ஆ்டுகபினுப் 03 பிிவு ் ரன ்

தவிகப் மாடப்ின் 

யதாக்குத்ுக்காண மகாடுத்தணாக 

1,650,000 பௌதாவு் மசலு்த்தடட்ிபோ்ண.  

தடுகிண்ந யதாது அந்றுக்கு அசிாண 

சதிகரப மச்து ங்க அதிகா சரத 

கடரத்தடட்ுப்பது. ஆரகான், இ் யனதிக 

மசனவு அ் உத்ியாக்க்பிடபபோத்ு 

அநவிடத்தடுது ் வித்ிலு் 

ிாபன்ரன ண்ததுடண் அ்ாறு 

அநவிடுந்கு ிபோாக தீிபேன் 

அகசாபபன்ரன.  

4 

4.1 

இக்கச ்மசந்தாடு சா்் பபா்வு 

(அ) இனங்ரக ிரனமதறுகு வுலு அதிகா 

சரதக்கு சக்தி விரண ் திநண் சா்் 

யசரகரப ங்குது மாடப்ின் 

யடிாண மதாறுத்பு இபோத்தான், அதிகா 

சரதபேன் மதாறிபேனாபக்ப் ந்று் 

மாழின் தடத் உத்ியாக்க்ப் 

ஆகியா ் அடங்கனாக ிபுத்ு் 

ா்் எபோ தவிிப் ந்று் கடட்ிட 

ி்ா அபவீடட்ு உதகங்களு் 

இபோக்க ய்டு் ண்றிபோத்ு், இ் சக்தி 

சா்் யசர ங்கு் பிிவின் 

திாந்றுகிண்ந தவிிபேண ்

பபா்வு ஆ்டின் எபோ மாழின் தடத் 

உத்ியாக் ் ர குரநத்ிபோ்ர 

ந்று்  2008, 2010 ஆ் ஆ்டுகபின் 

மகாப்ணவு மச்த்தடட்ிபோ் அபவீடட்ு 

உதகங்கப் தண்தடு்த்தடட்ர 

ஆகிந்றிண் காாக யசர ங்கன் 

வீ்சச்ிர அரடத்ிபோ்து.  

 

இனங்ரக ிரனமதறுகு லு அதிகா சரத 

ஆ்பிக்கத்தடட்ிபோ் யத்ின் சக்திக ்

கக்கா்வு விடங்கப் 

யந்மகாப்பத்தடட்ாலு். பிண்ண ் அ்ரக 

சக்திக் கக்கா்வு விடங்களுடண் யடிாக 

ச்த்த்தடான், இனங்ரக ிரனமதறுகு லு 

அதிகா சரதபேன் ததிவு மச்த்தடட்ுப்ப சக்தி 

சா்் யசரகரப விியாகிகக்ிண்ந 

ிறுணங்கபினூடாக அ்ரக சக்திக ்

கக்கா்வு விடங்கரப யந்மகாப்ப 

டடிகர்க டுகக்த்தடட்ுப்பது. சக்திக ்

கக்கா்விண் ிப்் ிதிர மசனவு 

மச் இனா அச ிறுணங்களுகக்ு 

ாத்ி் இனங்ரக ிரனமதறுகு லு 

அதிகா சரபேண் பென் சக்திக் கக்கா்வுச ்

மசந்தாடுகப் ிரநயந்நத்தடுகிண்நண.  

 (ஆ) க அபிவிபோத்ி அதிகா சரதக்குச ்

மசா்ாண பயாடட்பன்னவிலுப்ப 3.5  

க்க ் அபாண காிபேன் தி்க ்

கழிவுகபிண் பென் 10 ம.மா. 

பண்சார் உந்தத்ி மச்ப் எபோ 

கபோ ் திடட்ர் அரக்கு் ிப்் 

Western Power லிபந்நட ் னு் க்தணிகக்ு 

2014  ஆ் ஆ்டு ய ா்  23 அனுதித் 

தத்ி்  ங்கத்தடட்ிபோ்ாலு், அ் 

அனுதித் தத்ித்ிண் மசன்லுதடிாகு் 

கான்  02 போட கான படிவின் அாது 

2016 ஆ் ஆ்டு ய ா் 22 ஆ் 

திகதிபவிலு் குறி் அ்க் கபோ ்

திடட்் ஆ்பிக்கத் தடட்ிபோக்கவின்ரன. 

தி்க் கழிவுகரப அகந்று் 

பிசச்ிரணக்கு எபோ தீ்ாக இ்ரக 

கபோ ் திடட்ங்கரப விரவின் 

தி்க் கழிவுகபிலிபோத்ு பண் சக்திர 

உந்தத்ி மச்ப் ிப்் இனங்ரக 

ிரனமதறுகு லு அதிகா சரத அனுதித் 

தத்ிங்கரப விியாகித்ுப்பது. அனுதித் 

தத்ிங்கப் விியாகிக்கத்தடட்ண் பிண்ண,் 

உி த்புகபிட் பண்யணந்ந் தந்றி 

விணத்தடட்து. ணினு், யதாதி பண்யணந்ந் 

குறி் அ் த்புகபிணான் க்கு 

அறிகர்கபேடத்தட படிான் 

யதாபேபோ்ரக்கு கா் இ் ் தி்க ்

கழிவுகபிண் பகார மாடப்ின் து அதிகா 

சரதபேண் அன்னது கபோ ் திடட்ர் 

பண்ரக்கு் த்பிண் கடட்ுத்தாடட்ிந்கு 

அத்தான்தடட் சக்திாகு். பிாணாக அ் 

கழிவுத் மதாபோடக்ரபத் தண்தடுத்ி 

இக்குந்கு உய்சிக்கத்தடட்ுப்ப 

பண்னுந்தத்ித் மதாறி ் மாகுதிகரப 
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மசந்தடு் ய்டிபேபோத்ு் கூட, 

குறி் அனுதித் தத்ி் 

ங்கத்தடட்ண் பிண்ண,் அதிகா 

சரதபேணான் யதாதிாறு 

க்காித்பு 

மச்த்தடட்ிபோகக்வின்ரன ண்தது 

அாணிக்கத்தடட்து.  

ி்ாித்தந்காண காிர ் எபோ 

ிறுணத்ிணாலு் மதந்றுக் மகாப்ப 

படிாரகக்ு கா் குறி் பியசத்ின் 

சிகக்ிண்ந கக்பிண் கடுராண 

தித்்தாகு். யலு், இ்க் கபோ ்

திடட்ங்களுகக்ு மாழின் தடத்ங்கரப அன்னது 

பலீடட்ு சதிகரபத் மதந்றுக் மகாப்ப 

படிாது யதாணரக்கு் இதுய காாகு். 

இ் ் துரநபேன் ந்தடட்ுப்ப சிக்கன் ா்் 

பிசச்ரணகக்ு தீவ்ுகாத்தடு் ர 

மந்றிகாண எபோ பண்யணந்ந ிரனர 

தித்ாக்்க படிாது.  

 (இ) அனுதித் தத்ி் மதந்ந 

ிறுணங்கபிணான் இநகக்ுதி 

மச்த்தடட்ு ிறுத்தடட் சூி சகத்ி 

பண் உந்தத்ி உதகங்கபிண் ், 

யசர விியாக் ண்தண தந்றி 

யதாதி திசீனரண 

யந்மகாப்பத்தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

அ்ரக மதாபோடக்பிண் ் ா்  

தித்ாக்்கு் த்ின் காத்தடுான், 

யனதிக ித்ரணகப் து் 

விதிகக்த்தடவின்ரன.  

 (ஈ) 2012 ஆ் ஆ்டபவின் ி்ாத் 

திகப் ிரநவு மச்த்தடட்ிபோ் 9 

சூி சக்திக் யகாபுங்கபின், எபோ சின 

யகாபுங்கப் மாட்ச்ச்ிாக 

வுகரபத் மதந்றுக் மகாப்பக் கூடி 

ிரனபேன் இபோக்கவின்ரன. யலு், 

இ் ் வுகரபத் தண்தடுத்ி காந்று 

சக்தி பங்கப் ரதடப் ந்று் 

திடட்ங்களு் ாிக்கத்தடட்ு ிரநவு 

மச்த்தடட்ிபோகக்வின்ரன.  

இங்காதிபோ் அ்க் காந்று சகத்ிக ்

யகாபுங்கரப ப்டு் இங்கு் ிரனகக்ுக ்

மகா்டுபோ் ிப்் எழுங்குகப் 

யந்மகாப்பத்தடட்ுப்பண. தனாங்மகாட, 

கனமடட்ி, பன்லிபு், சீாபி ந்று் 

சினாத்ுரந பலி பியசங்கபின் 

அரத்ுப்ப காந்று சக்திக ்

யகாபுங்கபிலிபோத்ு வுகப் யசகித்பு 

யந்மகாப்பத்தடட்ுப்பது. சூி சக்தி பங்கப் 

ரதடர் ் ாிகக்ு் திப் 2017 ஆ் 

ஆ்டு திச்த ் ா் அபவின் ிரநவு 

மச்த்தடவுப்பது.  

 (உ) 2011 ஆ் ஆ்டு யரனகளுக்காண 

பூ்ாங்க பந்தாக 416,875 பௌதார 

மசலுத்ி உதகங்கபிண் ஆகுமசனவு 

ந்று் மசனாக்கன் கடட்் ண 

மா்் 1,410,250 பௌதா மாரகர 

மசனவு மச்து எபோ காந்று சக்திக ்

யகாபுத்ிண் ி்ாத் திகப் 

இரடபேன் ிறு்த்தடட்ிபோ்ண. 2017 

ஆ் ஆ்டு மசத்ட்த ் ா் 30 ஆ் 

திகதி ரபேலு் அ் ி்ாத் 

திகரப ிரநவு மச் டடிகர்க 

டுக்கத்தடட்ிபோக்கவின்ரன. 6 

போடங்களுக்கு பண்ண ் மகாப்ணவு 

இ் ி்ாத் திகப் 2017 ஆ் ஆ்டு ய 

ாபவிலு் ிரநவு மச்த்தடாதிபோ் 

கா்ான், ழுத்ின் அறிவிக்கத்தடட்ண் 

பிண்ண ் உி எத்த்் படிவுறு்த்தடட்து. 

பிண்ண ் டு் தீ்ாணத்ிந்கு இங்க இ் 

காந்று சக்திக் யகாபுர் யமநாபோ இடத்ின் 

ி்ாணித்தந்கு தீ்ாணிக்கத்தடட்ுப்பது. 

அண் யதாது, ஹதகன காந்று சக்திக ்

யகாபுத்ிந்காக ாத்டு்த்தடட் 

யகாபுத்ிண் உதகங்களு் 

உதிித்தாகங்களு் டுத்ுத்தடட்ு அர 

தண்தடு்த்தடவுப்பண. ந்மதாழுது இ்க ்

யகாபுத்ிண் உதகங்கப் இனங்ரக 
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மச்த்தடட் உதகங்கரப யலு் 

தாரணபேன் ஈடுதடுத்ுன் ந்று் 

மசனாக்கன் கடட்ங்கரப 

பபநவிடுன் ண்தண கக்கா்விண் 

யதாது பிசச்ிரணக்குி விடங்கபாக 

அாணிக்கத்தடட்ண.  

ிரனமதறுகு லு அதிகா சரதபேண் 

தாதுகாத்பிலுப்பண.  

4.2 பகாரத்ு மசந்தாடுகப் 

(அ) அதிகா சரதகக்ு எபோ ரனர 

அலுனகக் கடட்ிடர் ி்ாிக்கு் 

ிப்் கு்ரக அடித்தரடபேன் எபோ 

காி மதநத்தடட்ிபோ்து. சடட் 

ஆயனாசரணகப் மதநத்தடான் கு்ரக 

எத்த்் மச்து மகாப்பத்தடட்ிபோ் 

காத்ிணான் 02 போடங்களுக்குப் 

அபிவிபோத்ித் திகரப ிரநவு 

மச்ந்கு று் தடச்த்ின், கு்ரக 

ஆணத்ிண் உித்ு கு்ரகக்காபோகக்ு 

மசன்லு் னு் எபோ ித்ரண கு்ரக 

எத்த்த்ின் உப்படகக்த்தடட்ிபோ்து. 

ணினு், 2017 ஆ் ஆ்டு மசத்ட்த ்ா் 

30 ஆ் திகதிந்கு 2 ஆ்டுகப் கழித்ு், 

குறி் கடட்ிடத்ிண் டிரத்பு 

ி்ாத் திகப் ிரநவு 

மச்த்தடட்ிபோகக்வின்ரன.  

 

பெண்று ாத்ிந்குப் அபிவிபோத்ி திகரப 

ஆ்பித்தந்கு், இ்டு போடத்ிந்குப் 

அ்ரக அபிவிபோத்ி திகரப ிரநவு 

மச்ந்கு் இனாது யதாகு் ச்த்்தத்ின், 

கு்ரக எத்த்் படிவுறு்த்தடு் ண 

கு்ரக எத்த்த்ின் குறித்பிடத்தடட்ுப்பது. 

ந்மதாழுது அ் காிபேன் ்ிண் ண்ர 

தந்றி எபோ ஆ்வு ட்த்தடட்ு ிரநவு 

மச்த்தடட்ுப்பது. கடட்ிட ி்ாத் திகப் 

இறுதிக் கடட்த்ிலுப்பண. கு்ரக ்த்தாகி 

க அபிவிபோத்ி அதிகா சரத கடட்ிட 

அனுதித் தத்ி் தந்றி கபோத்ிந் மகா்டு 

படிவு மச் இன்ரன ண்தான், இ் 

ித்ரணகரப ப்த்ுாறு அ் அதிகா 

சரதக்கு து அதிகா சரத எபோ 

ய்டுயகாரப விடுத்ுப்பது.  

 (ஆ) 2016 ஆ் ஆ்டு திச்த ் ா் 25 ஆ் 

திகதி ஏ்வுமதந்றுச ் மசண்ந சியஷ்ட 

பகாராப ் எபோபோக்கு ஏ்வூதித் 

திகம்காரடகப் மசன்த்தடட் யத்ின் 

சீாக்கன் கடட்ப் யச்த்ு 

கித்பிடத்தடட்ிபோ்ான் 94,990 பௌதா 

மாரக யனதிகாக 

மசலு்த்தடட்ிபோ்து.   

சீாக்கன் மகாடுத்தணரப் உப்படகக்ி 

ஏ்வூதித் திகம்காரடக் மகாடுத்தணவுகப் 

மாடப்ின் சிாக கக்கிடு் சூத்ிர் 

ஆா்த்ு தாக்்குாறு யனதிக 

கக்கா்ாப ் அதிததிபடண் ட் 

கனத்ுராடலிண் யதாது அறிவுரகப் 

ங்கத்தடட்ண. அண் ிப்் யராண 

டடிகர்க டுக்கத்தடட்ு போகிண்நது.  

 (இ) ிரனமதறுகு லு அதிகா சரதபேண் 

ஆ்தத்ிலிபோத்ு ஊழிக்பிண் 

ச்தபங்கப் தி்்ரண 

மச்த்தடட்து யதாது ந்தடட் றுகப் 

மாடத்ாக யந்மகாப்பத்தடட் 

விசார அறிகர்ககக்ு இங்க 2007 

ஆ் ஆ்டு எந்யநாத ் ா் 01 ஆ் 

திகதி பன்  2011 ஆ் ஆ்டு மசத்ட்த ்

ா் 30 ஆ் திகதி ர குறி் 

சுந்நறிகர்கபேண் ந்தாடுகளுகக்ு 

பாக யனதிகாக மசலு்த்தடட் 

2,171,760 பௌதா ச்தபங்கரபப் ந்று் 

இ்க் குறித்பின் யாசடி ண சுடட்ிக ்

காடட்த்தடட்ுப்ப அறிகர்க எபோ ஏ்வுமதந்ந 

அதிகாிபேணான், து தித்தாபக்ப் சரத 

அரத்பு விடு்ண் அடித்தரடபேன் 

ாிக்கத்தடட் எபோ அறிகர்காகு். அ் 

அறிகர்க தன றுகரப உப்படகக்ி 

ாிக்கத்தடட்ர அத்யதாது 

அாணிக்கத்தடட்ண் பிண்ண ் அ் 

அறிகர்கர எபோ ழிகாடட்ிாக கபோதி 

தீ்ாணமடுத்தது சிபேன்ரன ண்தது கபோத்ிந் 

மகாப்பத்தடட்ு, டடிக்ரக டுக்கத்தடட்து. 

இது தந்றி பழுராண எபோ அறிக்ரக 
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மகாடுத்தணவுகரபப் உி 

அலுனக்பிடபபோத்ு அநவிடுந்கு 

பிாண ரககூறு் அதிகாிாகி 

அரசச்ிண் மசனாபிணான் 

தித்புர விடுகக்த்தடட்ிபோத்ு், அது 

மாடத்ாக அதிகா சரதபேணான் ் 

விாண டடிகர்கப் 

டுக்கத்தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

தித்தாபக்ப் சரதகக்ு 

சத்்பிக்கத்தடவ்ுபபது.  

 (ஈ) 2007  ஆ் ஆ்டு மசத்ட்த ் ா் 28 

ஆ் திகதி மச்து மகாப்பத்தடட் 

எத்த்த்ிண் பிகா், 18 

ாங்களுக்குப் பண் சக்திபேன் 

இங்கு் பெண்று த்மாடய்டாரடத் 

ாகணங்கரப ் ாித்தந்காக  2007 

ஆ் ஆ்டின் எபோ மபி்த்புகக்ு 

7,956,800 பௌதா மாரக 

மசலு்த்தடட்ிபோ்து. ணினு், 2017 

ஆ் ஆ்டு மசத்ட்த ் ா் 30 ஆ் 

திகதி ரபேலு் அந்றின் எபோ 

ாகணர்ப் ாிக்க 

இனாலிபோ்து. 8 ஆ்டுகப் 

கழித்ு் குறி் அ் 03 ாகணங்கரப 

ாித்ுத் மதந்றுக ் மகாப்ந்கு 

அன்னது மசலு்த்தடட் குறி் ிதி ்

மாரகர பபநவிடுந்கு 

யராண டடிக்ரக து் 

யந்மகாப்பத்தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

இது மாடத்ாக சடட்ா அதிதிட் 

அறிவுரகப் மதந்றுக் மகாப்பத்தடட்ண. அ ்

க்கு அறிவி்து ாமணின் மசனவு 

மச்த்தடட்ிபோகக்ிண்ந ிதிபடண் எத்பிடு் 

யதாது டுத்ீத்்புக்கு அன்னது 

சடட்டடிகர்ககக்ு மசண்நான், பகவு் அதிக 

அபவின் மசனாகு் ண்று. அரகான், இ்க ்

கபோ ் திடட்ர் உி பரநபேன் 

மந்றிகாக ிரநவு மச்திலுப்ப 

சாத்ி் தந்றி ஆா்த்ு தாக்்குாறு 

அரசச்ிண் மசனாபிணான் உி எத்த் ்

த்பிண் ஊடாக இ் அதிகா சரதகக்ு 

அறிவிக்கத்தடட்ுப்பது. அண் ிப்் 

காத்தடு் ாந்றுழி ் திடட்ங்கரப 

அறிபகத்தடுத்ு் விிாண எபோ அறிகர்க 

ாிக்கத்தடட்ுப்பது. இ் அறிகர்கர 2 

ாங்களுக்குப் அரசச்ுக்கு எத்தரடகக் 

படிப்.   

4.3 இங்கா குரந தண்தாடுரட 

மசாத்ுக்கப் 

)அ( ‘சுவிச’் சிா ிக்சச்ி ் திடட்த்ிண் கீ் 

கிரடத்ு ஞ்சிபேபோ் 4,548,176 பௌதா 2011 ஆ் 

ஆ்டிலிபோத்ு கக்ப் ங்கிப்ேண 

ரடபரநக் கக்கிலு் ந்று் சக்தி 

ிதித்ிந்குி 150,000,000 பௌதாவுகக்ு 

அதிகாண மாரக யசி யசபத்பு ங்கிக ்

கக்கிலு் தன ஆ்டுகபாக  2011 2011 ஆ் 

ஆ்டிலிபோத்ு கக்ப் ங்கிபேண் 

கக்கிலு், சக்தி ிதி் மாடாதாக 

150,000,000 பௌதாவுக்கு அதிகாண மாரக 

யசி யசபத்பு ங்கிக் கக்கிலு் தன 

ஆ்டுகபாக ் எபோ பலீடட்ு 

டடிகர்கக்கு் தண்தடு்த்தடான் 

ரத்பிலிடத்தடட்ிபோ்ண.   

 

 

இது மாடத்ாக விதங்கப் அடங்கி எபோ 

கடி் 2014.12.02 ஆ் திகதி சுந்நாடன் ந்று் 

பபத்புதுத்பிகக்்கு சக்தி அரசச்ிண் 

மசனாபினூடாக மதாது ்மாழின்பந்சிகப் 

தந்றி குழுவுக்கு சத்்பிக்கத்தடட்ு, அண்  

பிதிகப் திரநயசிக்கு் ந்று் 

கக்கா்ாப ் அதிததிக்கு் அனுத்பி 

ரக்கத்தடட்ுப்பண. யலு், இது மாடத்ாண 

காங்கரப பண்ரத்ு அனுதிரக ்

யகாி திரநயசிக்கு எபோ கடி் பண்லு 

ந்று் பபத்புதுத்பிக்க்கு சக்தி அரசச்ிண் 

மசனாபிணான் 2016.12.06 ஆ் திகதி அனுத்பி 

ரக்கத்தடட்ுப்பது.  
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 (ஆ) அதிகா சரதகக்ு மசா்ாண எபோ மகத் 

்டி சுா ் 2½ போட கானாக 

இங்காதிபோ்து. இ் ாகணர் 

தழுதுதாத்்தந்கு அன்னது அகந்றுந்கு 

2017 ஆ் ஆ்டு மசத்ட்த ் ா் 30 ஆ் 

திகதி ரபேலு் யராண டடிகர்க 

டுக்கத்தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

இ் மகத் ்டி மாடத்ாக 2015.06.17 ஆ் 

திகதி Automobile Association of Ceylon 

ிறுணத்ிலிபோத்ு எபோ தித்பீடட்ு அறிகர்க 

மதந்றுக் மகாப்பத்தடட்ுப்பது. அ் மகத் 

்டிர தழுதுதாத்்தது மதாபோபாா 

தீிபேன் ண்ர அபிக்காது ண்தான் அரண 

அகந்றுாறு அ் ிறுண் அ் 

அறிகர்கபேன் சிதாிசு மச்து கக்ு 

அறிவித்ுப்பது.  

4.4 தவிி ிபோாக் 

(அ) 2003 ஆ் ஆ்டு பொண் ா் 02 ஆ் 

திகதி 12 ஆ் இனகக்த் மதாது ்

மாழின்பந்சிகப் சுந்நறிகர்கபேண் 9.3 

ஆ் தத்ிபேண் பிகா் அதிகா 

சரதக்காண அனுதிக்கத்தடட் எபோ 

ஆடய்சப்ு ் திடட்் ாிக்கத்தடட்ு, அ் ்

திடட்் அனுதிக ்

மகாப்பத்தடட்ிபோகக்வின்ரன.  

 

திபோத்ி எபோ ிறுணக் கடட்ரத்பு 

ாிக்கத்தடட்ு பகாரத்ு யசரகப் 

திரகக்பத்ிணது அனுதிபேண் ிப்் 

பண்லு ந்று் பபத்புதுத்பிக்க்கு சகத்ி 

அரசச்ுகக்ு அனுத்பி ரக்கத்தடட்ுப்பது.  

 (ஆ) 2016 ஆ் ஆ்டு திச்த ் ா் 31 ஆ் 

திகதிந்கு தவிிபேன் 33 தவி 

மந்றிடங்கப் ினவிண. இ்த் தவி 

மந்றிடங்களுக்கு இரடபேன் 3 

தித்தாப ் தவி மந்றிடங்களு், 4 

தகுதி ் ரன ் தவி மந்றிடங்களு் 

ந்று் 12 பகாரத்ுத் தவி 

மந்றிடங்களு் காத்தடட்ண.  

ஆடய்சத்்பு ் திடட்் ாிக்கத்தடட்ு 

ந்மகணய அனுதிபேண் ிப்் 

சத்்பிக்கத்தடட்ுப்பது. குறி் ஆடய்சத்்பு ்

திடட்் அனுதிகக்த்தடட்ண் பிண்ண ் சகன 

ஆடய்சத்்புகரபப் யந்மகாப்ப படிப்.  

 

 (இ) யந்குறி் பெண்று தித்தாப ் தவி 

மந்றிடங்கபிலு் ந்று் 4 தகுதி ்

ரன ் தவி மந்றிடங்கபிலு் 3 

தவி மந்றிடங்களுகக்ு 

தித்தாபக்ப் சரதபேண் 

அனுதிபேண்றி அதிகா சரதபேண் 

ரனிணான் ததின் கடரத் 

தவிகளுகக்ு ஆடய்சத்்புகப் 

மச்த்தடட்ிபோ்ண.  

கக்கா்வு விசாரபேன் சுடட்ிக ்

காடட்த்தடட்ுப்பாறு ிபகக்ு் அதிகாி 

தித்தாபக்ப் சரத ண திபோ்த்தடுன் 

ய்டு். தித்தாப ் ாகத்ிணது 

சிதாிசிண் யதின், தித்தாபக்ப் சரதபேண் 

ரன ் ண்ந தீிபேன் சரதபேண் ரன ்

குறி் ிணங்கரபச ்மச்துப்பா். சியஷ்ட 

ிபுிண் (ணி பங்கப்) பென், பிதித் 

தித்தாப ் ாகத்ிண்  (மசந்தாடுகப்) 

பென், தித்தாபக்ப் ாகத்ிண் பென், ண 

சிதாிசுகப் மதந்றுக் மகாடுக்கத்தடட்ுப்பண.  

4.5 ரண அசாங்க ிறுணங்களுகக்ு 

மதந்றுக் மகாடு் பங்கப் 

தகுதி ்ரன ்(மாழின் தடத் அபிவிபோத்ி) 

ந்று் ததின் கடரத் தித்தாப ்

(பெயனாதா்) ஆகி தவிகரப 

கிக்கிண்ந அலுன ் 2016 ஆ் ஆ்டு 

மதத்போி ா்  15 ஆ் திகதி பண்லு 

 

 

இ் அலுன ் அரசச்ிண் தித்தாப ்

தவிந்கு (மாழின் தடத்்) இரகக்த் 

தடட்ிபோ்ாலு் கூட, இ் அதிகா சரதபேண் 

மதாறுத்புத் திகளு் ந்று் கடரகளு் 

அ்க் கானத் தகுதிபேன் அிணான் குரநபேண்றி 
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ந்று் பபத்புதுத்பிக்க்கு சகத்ி 

அரசச்ிண் தித்தாப ் (மாழின் தடத்்) 

தவிந்கு அரசச்ரபேண் 

அங்கீகாபண்றி எபோ போட கான் பழுய 

அலுனாக விடுவிக்கத்தடட்ு, கக்கா்வு 

மச்த்தடட் திகதிாண 2017 ஆ் ஆ்டு 

ய ா் ரபேலு் அ் அலுனபோகக்ு 

அதிகா சரதபேணான் 1,404,828 பௌதா ச்தப் 

மசலு்த்தடட்ிபோ்து.  

ிரநயந்நத்தடட்ரரப் ந்று் அதிகா 

சரதபேண் யரகரப அரசச்ு டட்த்ின் 

பகவு் விரவின் ிரநயந்றிக் மகாப்ந்கு 

அ ் தங்கபி்ரப் குறித்பிட்க்காகு். 

இ் அனுதி்ன் அடித்தரடபேன் 

யந்மகாப்பத்தடட் குறி் ிண் இ் 

அதிகா சரதபேண் விகாங்களுக்கு மதிது் 

துராக அரத்ுப்பது ண்தது அதிகா 

சரதபேண் கபோ்ாகு்.  

5 

5.1 

 

2007 ஆ் ஆ்டு எந்யநாத ் ா் 02 ஆ் 

திகதி PED/45 ஆ் இனக்கத் மதாது ்

மாழின்பந்சிகப் சுந்நறிகர்கபேண் 3 ஆ் 

பிிவிண் பிகா் கக்குகரப 

சத்்பிக்கு் பகாரத்ுத்ிண் 

மதாறுத்புகப் மாடத்ாண கூந்று ிதிக ்

கூந்றுக்கபின் 

உப்படகக்த்தடட்ிபோகக்வின்ரன.  

ிதிக் கூந்றுக்கரப சத்்பித்தந்கு 

பகாரத்ுத்ிந்கு இபோகக்ிண்ந 

மதாறுத்புக்கரப ிதிக் கூந்றுகக்பின் 

உப்படகக்ுந்கு டடிகர்க 

டுக்கத்தடட்ுப்பது.  

5.2 2003 ஆ் ஆ்டு பொண் ா் 02 ஆ் திகதி 

PED/ 12 ஆ் இனக்கத் மதாது ்

மாழின்பந்சிகப் சுந்நறிகர்கபேண் 5.1.2 

ஆ் தத்ிபேண் பிகா் கூடட்ிர் எபோ 

திடட்் ாிகக்த்தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

சக்திக் மகாப்ரக மாடத்ாண கன் அறிகர்க 

ந்மகணய உி பபா்வுக் குழுவுகக்ு 

சத்்பிக்கத்தடட்ுப்பது. அண்தடி 

கூடட்ிர் திடட்ர் ் ாிக்கு் தி 

ஆ்பிக்கத்தடட்ுப்பது.  

5.3 போடா் மசன் திடட்த்ிண் பிகா், கபோ ்

திடட்ங்கரபப் ந்று் ிக்சச்ி ்

திடட்ங்கரபப் மசந்தடுத்ு் மதாபோடட்ு 

பபா்வு ஆ்டின் எதுக்கத்தடட்ிபோ் 

ிதிபேன் அ்பாக 40 வீ் 

தண்தடு்த்தடட்ிபோ்து. இது, குறி் 

மசன் திடட்த்ிண் பிகா் அதிகா சரத 

ணது குறிகய்காப்கரப ிரநயந்ந ்

றிபப்பது ண்தர 

சுடட்ிக்காடட்ிபேபோ்து.   

2015 ஆ் ஆ்டு பன் 2016 ஆ் ஆ்டு ர 

அ்த்மதாழுது அரசச்ரபேன் ாந்ந் 

ிக்்ரடுத்ு, அசாங்கத்ிண் புதி 

மகாப்ரககளுகக்ு ந்த திக்ான ிக்சச்ி ்

திடட்ங்கரப ் ாிகக்ு் தி 2016 ஆ் 

ஆ்டு பன் தகுதிபேன் யந்மகாப்பத்தடட்து. 

அது ர கானப், ாிக்கத்தடட்ிபோ் 2016 

ஆ் ஆ்டிந்காண யரன ் திடட்த்ிந்கு 

இங்க பழுராக மசன்தடுந்காண 

ா்த்புகப் கிரடக்கவின்ரன.  

5.4 பபா்வு ஆ்டு கானத் தகுதிபேன் பிாண 

உப்பகக் கக்கா்ாப ் எபோ ்

இன்னாதிபோ் காத்ிணான் 

கக்கா்வு ் திடட்த்ிந்கு இங்க 

கக்கா்வு 

யந்மகாப்பத்தடட்ிபோக்கவின்ரன.  

பிாண உப்பகக் கக்கா்ாப ் எபோர 

ஆடய்ச்த்ுக் மகாப்ளு் மதாபோடட்ு 

பகாரத்ு யசரகப் திரக்கபத்ிண் 

அங்கீகா் கிரடக்கவின்ரன.  

5.5 (அ) வுமசனவுத்ிடட்த்ிண் பென் 

பெனணாக எதுக்கத்தடட்ுப்ப ிதி 

எதுக்கீடுகபின் 3,450,959 பௌதா அாது 

தந்றுக்கு 58 வீ் உி கபோ 

விடங்கபிண் ிப்் 

தண்தடு்த்தடட்ிபோகக்வின்ரன. 

இதின் குறித்பிடத்தடட்ுப்ப ிறுண 

பகாரத்ு விட் மாடத்ாக 

எதுக்கத்தடட் 6 பன்லிண் பௌதா பலீடட்ின் 

ஞ்சிபப்ப 3.4 பன்லிண் பௌதா அலுனகக ்

கடட்ிடர் ி்ாித்தந்கு அசி் 

ண்றிபோ் காிரத் மதந்றுக ்
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வுமசனவுத்ிடட்த்ிண் பென் 

ிதியந்தாடுகப் எதுக்கத்தடா 

ிரனபேலு், அ் ஞ்சி 

ிதியந்தாடுகளு் தண்தடு்த்தடட்ு 

கடட்ிடங்கரபப் ந்று் 

காிகரபப் யலு் அபிவிபோத்ி 

மச்ப் மதாபோடட்ு 4,238,165 பௌதா மாரக 

மசனவிடத்தடட்ிபோ்து.  

மகாப்ந்காக மசனவு மச்த்தடட்து. 

ஆரகான், இ் ிதிபேன் சந்று் பதிாக 

இபோக்கவின்ரன.  

 (ஆ) பபா்வு ஆ்டிண் ப்மடழு் 

மசனவிணங்கப் மாடத்ாக 

வுமசனவுத்ிடட்த்ிண் பிாக் 

காத்தடு் மசனர உ்ராண 

மசனவிணத்ுடண் எத்பிடு் யதாது 9 

மசனவிண ் ரனத்புகப் மாடத்ாக 

தந்றுக்கு 17 பன் தந்றுக்கு 161 ர 

கிசாணபவு வித்ிாசங்கப் 

அாணிக்கத்தடட்ண. ஆரகான் 

வுமசனவுத்ிடட் ஆ் தனுப்ப 

பகாரத்ு கடட்ுத்தாடட்ுக ்

கபோவிாக 

தண்தடு்த்தடட்ிபோகக்வின்ரன ண்தது 

அாணிக்கத்தடட்து.  

இதின் ஏ்வூதித் திகம்காரடக ்

மகாடுத்தணவுகரப ஆ்டு ஆ்தத்ின் 

சிாக தித்பிட படிவின்ரன. ணினு், 

ஏ்வூதித் திகம்காரடகப் சடட்த்ிண் 

பிகா், இது மசலு்த்தட ய்டு் 

ண்தான், இதின் எபோ வித்ிாச் 

காத்தடுகிண்நது. யலு், மபிாடட்ுத் 

பிாங்கப், மபிாடட்ுத் ததபேந்சிகப் 

ண்தந்றுக்கு மபிாடட்ு அரத்பு 

ா்த்புகப் 2016 ஆ் ஆ்டின் கிரடக்கு் 

ண்தான், து அதிகா சரதபேண் 

பண்கூடட்ி திடட்த்ிண் பிகா் இரண 

ிரநயந்ந படிாது. ஆரகான், அதுவு் 

வுமசனவுத்ிடட்த்ுடண் வித்ிாசங்கரப 

காடட்ுகிண்நது.  

6 கீ்காணு் பரநர ந்று் 

கடட்ுத்தாடட்ுத் பிிவுகபின் வியஷட கண் 

மசலு்த்தடுன் ய்டு்.  

கக்கீடு, ிதிக் கடட்ுத்தாடு, கடண்கப் 

கடட்ுத்தாடு, ணி பங்கப் 

பகாரத்ு், கபோ ் திடட்ங்கரப 

மசந்தடுத்ுன், மசாத்ுக்கப் 

பகாரத்ு் பலிண அ்ரக 

பிிவுகபாகு்.  

கக்கா்ாப ்அதிததிபேணான் சுடட்ிக ்

காடட்த்தடட்ுப்ப பிிவுகப் மாடப்ின் 

வியஷட கணர்ச ்மசலுத்ி, அந்ரந 

மதாபோ்ாண குறிக்யகாப்களு், 

இனகக்ுகளு் ிரநயந்நத்தடு் 

ரகபேன் குறித்பீடு 

மச்த்தடுந்காகவு் ந்று் குறி் 

குரநதாடுகரப இணங்க்டு அந்ரந 

சீம்ச்து மகாப்ந்காகவு் 

டடிகர்க டுக்கத்தடு்.  

 

 

03. அதிைா சணபயின் பசயாம்றுணைண ஷ்படுத்துலதன் நிபத்த் 

ஷம்பைார்லதம்கு உத்ஷதச நடுத்த ைாய நடலடிை்ணைைர் பம்றி ஒரு சா்ச்  

 

03.1. பன்சை்திை்ைான அனுதிப் பத்திங்ைணர விநிஷாகிை்கு் முணமண 

இயகுபடுத்த  பூஷைாரத் தவுைர் முணமணண இம்ணமப்படுத்துதய்.  

இனங்ரகபேலுப்ப பபத்புதுத்பிக்க்கு சக்தி பங்கப் யாண்று் இடங்கப், கானத் 

தகுதி ந்று் அந்றிண் அபவு ண்தந்ரந அபவிடட்ு அபிவிபோத்ி ் த்புகளுகக்ு 

பலிடு் ா்த்புகரபத் மதந்றுக் மகாடுத்தது இ் அதிகா சரதபேண் பகக்ி 

குறிகய்காபாகு்  .இது ர க்டுபிடிக்கத்தடட்ுப்ப அ்ரக சகன வுகளு் 

ந்று் கன்களு் மதாதுக்கப் அறித்ு மகாப்ப ய்டு் ண்தந்காக 

ரனரத்பினூடாக மதந்றுக் மகாப்பக் கூடி பூயகாப ் வு பரநரபேனுப் 

உப்பீக்்கத்தடட்ுப்பண.  
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03.2. சை்தி அபிவிருத்திப் பிஷதசங்ைணரப் பிைடனப்படுத்துதய் 

இனங்ரகபேன் பபத்புதுத்பிக்க்கு சக்தி பங்கப் தன தகுதிகபின் காத் 

தடட்ாலு் கூட அ் எ்மாபோ தகுதிரப் அபிவிபோத்ி மச் படிாது  .ரண  

பிந ினத் தாரண விடங்களு் இந்குக் காாகு்  .சக்தி அபிவிபோத்ித் 

பியசங்கரபத் பிகடணத்தடுத்ுனூடாக ரண ினத் தாரண அ்சங்கப் 

தாதிக்கத்தடா ரகபேன் காி ் து்டுகரப பபத்புதுத்பிக்க்கு சகத்ி 

அபிவிபோத்ிந்குத் தண்தடு்க் கூடி ா்த்பு கிரடக்கு். 

 

03.3. இயங்ணையினுர் சை்திப் பாலணனத் தவுைணரப் பிைடனப்படுத்துதய் 

1971 ஆ் ஆ்டு பன் தண்தடு்த்தடட்ு போகிண்ந தன சக்தி பெனங்கப் 

மாடத்ாண அரணத்ு ் வுகரபப் ந்று் கன்கரபப் யசகித்ு ்

ாிக்கத்தடட் ஆ் யசி சக்திக் கக்கா்வு ண அன்னது சக்திச ்சிரன 

ண அரகக்த்தடுகிண்நது. 1990 ஆ் ஆ்டுகப் பன் இனங்ரக ிரனமதறுகு லு 

அதிகா சரத இ் டடிகர்கர யந்மகா்டு போகிண்நது. இது ர, இ் 

போடத்ின் சக்தித் தாரண மாடத்ாண அ் ஆ் இண்டம்டட்ுடண் 

இர் வுகரப கபஞ்சிாகவு் அய யதாண்று அசச்ீடட்ு மபிபைடாகவு் எபோ 

போட கானத்ினுப் மபிபேடுந்கு அதிகா சரதபேணான் இண்றுப்பது. 

03.4. ைாம்று ம்று் சூி சை்தி ஆகி சை்திைணர அரவிடட்ு, அபிவிருத்தி பச்ை் 

கூடி பிஷதசங்ைணர அதனூடாை இனங்ைாணுதய் 

இனங்ரகபேலுப்ப பகக்ி பபத்புதுத்பிக்க்கு சக்தி பெனங்கபாக சூி சக்திப் 

ந்று் காந்று சகத்ிப் இணங்காத்தடட்ிபோ்ாலு், அ் சக்தி பெனங்கபிண் 

ந்ந்ா்வுகப் ந்று் கான வித்ிாசங்கப் ண்தந்ரந அறித்ு மகாப்பான் 

அ்ரக பங்கரப அபிவிபோத்ி மச்து ண்தது கடிணாண எபோ விடாகு் .

ஆரகான், இ் பங்கபிண் டிங்கரப அபவிடு் மதாபோடட்ு ாடு பழுதிலு் 

எபோ த் ீ்டகானக் யகாபு ரனரத்ரத ிறுவி அபிவிபோத்ி ்த்புகளுகக்ு 

அ் ்வுகரபத் மதந்றுக் மகாடுகக் டடிகர்க டுக்கத்தடு். 

 

03.5. பன்சை்திண நுைரு் உபைைங்ைளுை்கு சை்தி முத்திணயிடணய 

அறிமுைப்படுத்துலது பம்றி ஷதணலான ஒழுங்குவிதிைணர விதித்தய் 

ாமாபோ பண் உதகத்ிண் விரண ் திநண் ந்று் ி் ஆகிண 

மாடத்ாண சிக்கன்கரப தகய்ாபோக்கு இனகுவின் அறித்ு மகாப்ளு் ரகபேன் 

சக்தி பத்ிரபேடன் CFL பண் குப்களுக்காக அறிபகத்தடு்த் தடட்ுப்பது. கூர 

பண்விசிறி, இடர்ட சிதடுத்ிபரட குா் டி பண் குப்கப் ந்று் 

சத்தடுத்ி பண் குப்கப் ண்தந்றுகக்ு அ் சகத்ி பத்ிரபேடரன 

அறிபகத்தடு் ் யராண பூ்ாங்க டடிகர்ககப் ிரநவு 

மச்த்தடட்ுப்பண. 

03.6. பன்சாத்ணத நுைக்ின்ம உபைைங்ைரின் சை்தி விணனத் திமணன 

அரவிடுலதம்ைான ஒரு ஆ்வு கூடத்ணதத் தாபித்தய் 

அதிகபவின் தண்தடு்த்தடுகிண்ந பண்னுதகங்கபிண் விரண ் திநண் ந்று் 

ரண ிங்கப் ண்தந்ரந அறித்ு மகாப்ளு் ரகபேன் தன 

தியசாரணகரப யந்மகாப்ந்கு தன ஆ்வு கூடங்கப் ி்ாிக்கத் 

தடட்ுப்பண  .இ் ஆ்வு கூடங்கப் தன்கரனக்ககங்கப், அச ிறுணங்கப் 

ண்தந்ரந அ்பத்ு இங்குகிண்நண. 

 

03.7. சை்தி முைாணாரை்ளுை்கு், சை்தி ைைை்ைா்லாரை்ளுை்கு் பயிம்சி 

அரித்தய் 

அதிகா சரதபேண் சடட் சடட்ந்தாடுகரப ரடபரநத்தடுத்ு் மதாபோடட்ு 

யராண மாழின் தடத் யசரகரப ங்குந்கு அ் ் மாழின் 

யாச்ச்ிாபக்ப் தனிண் யசரர இனங்ரகக்குத் மதந்றுக் மகாடுகக்ு் பகாக 

இ்த் தபேந்சி டடிகர்ககப் யந்மகாப்பத்தடுகிண்நண. 

 

03.8. படட் சை்திை் ைைை்ைா்லாரை்ணர நிபப்பதம்கு ஷதணலான 

நடலடிை்ணைைணர எடுத்தய் 

பண்சார் தகக்ிண்ந ிறுணங்கரப கடட்ா் சக்திக் கக்கா்வுகக்ு 

உடத்டுத்ுந்கு, ந்யதாத்ுபப சடட் ந்தாடுகரப ரடபரநத்தடு் இ்த் 

தடட் சக்திக் கக்கா்ாபக்ப் தனிண் யசர அசி். ணய, குழுக்கபாக 

அக்ளுக்கு மாட்த்ு் தபேந்சிபிகக்த்தடுகிண்நது. 
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03.9. பதாழிய் நுடப் டட் ஆ்வுை்ைான ாம்றுலழி சை்திப் பாடவிதானத்ணதத் 

தாித்தய் 

பண்சகத்ி மாடத்ாண அறிவுரட எபோ யசர்க் கடட்ிமழுத்பு் யதாது 

ிரனமதறுகு சக்தி பங்கப் ந்று் அ்ரக பங்கபிண் தாரண மாடப்ின் 

திக்ான ச்திபேணர அறிவு ா்க்பாக ாந்றுது  இண் யாக்காகு். 

 

03.10. பாடசாணயப் பாடவிதானத்திம்கு சை்திப் பாடத்ணத அறிமுைப்படுத்துதய் ம்று் 

பாடசாணயச ்சை்திை் குழுை்ைணரத் தாபித்தய் 

இது, பண்சக்தித் தாரண மாடப்ின் காத்தடுகிண்ந சிக்கன் ா்் 

விடங்கரப அறித்ு மகாப்ந்கு் அய ய் மசண்பரந தீிாண 

அனுதங்கரபத் மதந்றுக் மகாப்ந்கு் ாக்ரபத் திடச்த் தடுத்ு் எபோ 

ிக்சச்ி ்திடட்ாகு். 

 

03.11. பய்ைணயை்ைறங்ைரிலு் ம்று் ஆா்சச்ி நிறுலைங்ைரிலு் பன்சை்தி 

பதாடப்ான ஆா்சச்ி நடலடிை்ணைைணர ஷ்படுத்துலதம்கு உதவுதய் 

இனங்ரகபேன் காத்தடு் தன்கரனக்ககங்கப், கன்வி சா ் ிறுணங்கப் ந்று் 

ஆா்சச்ி சா்் ிறுணங்கப் ண்தந்ரந பண்சக்தி மாடத்ாண ஆா்சச்ி 

அபிவிபோத்ி டடிகர்ககபின் ஈடுதடுத்ுன் ந்று் கப தீிபேன் யசி 

பக்கித்ுத்ிண் ிப்் அ்ரக ிறுணங்கரப ஆ்த் தடுத்ுன் இண் 

யாக்காகு். 

 

03.12. சிறி ணைத்பதாழிய்ைரின் நிணயண ஷ்படுத்து் பபாருடட்ு சை்தி ண 

ஷ்பாடட்ு நடலடிை்ணைைணர அறிமுைப்படுத்துதய் 

இனங்ரகபேண் மதாபோபாா அபிவிபோத்ிபேணது பகக்ிாண உதாாக 

கபோத்தடு் சிறு ந்று் டு் மாழின்பந்சிாபக்பிண் உந்தத்ி ் திநண் 

தந்றி யணாதார் ாந்றுது இண் யாக்காகு். 

03.13. சை்தி சாந்்த ைய்வி நிைற்சச்ித் திடட்ங்ைணரத் தாித்தய்  

2016 ஆ் ஆ்டு பிாத்ி, ாகா, யசி டட்ங்கபின் தித்பீடுகபிண் 

பண்யணந்நங்கரப பபா்வு மச்து அண் அடித்தரடபேன்  ாிக்கத்தடட் 

ிக்சச்ி ்திடட்் திக்ானத்ின் மசந்தடு்த்தடவுப்பது.  

 

 

 

 

 

 

 

 


