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பின்னிணைப்பு (ஆ) 

இயங்ணை நிணயபபறுதகு லலு அதிைா சணப - பசயாம்றுணை அறிை்ணை 2017 

 

(1) பந்புது்பிகக்டட்கு சகத்ி அபிவிபோடத்ி, சக்தி பகமணடத்ுபண் ண்றுண் சகத்ிட ்டகப் 

ப் பெ்று பிட பிவுகந் கீன் இட் அதிக சமபே் சசத்டுகந் 

பண்சகந்ந்டுகி். எப்சபபோ பிவிதுண் விழி்புஞவ்ு சசத்டுகந் 

்றித சுபோக்கண விங்கந் கீபன ட்ட்ுந்ந.    

 

1. பந்புது்பிகக்டட்கு சகத்ி அபிவிபோடத்ி  

 பந்புது்பிகக்டட்கு சகத்ிமத த்டுடத்ி உ்டத்ி சசத்த்் ப்சண் 1,715 

வ.சப.ண. ஆகுண். 219 ப்னு்டத்ிக ்கபோட ்தி்ங்கந் கஞ்டுகி்.   

 பந்புது்பிகக்டட்கு சகத்ி அபிவிபோடத்ிக் கபோட ்தி் அங்கீக டிபமபே் கீன்,  

ட்கலிக அங்கீகபண் (ட.அ.) ண்றுண் சகத்ி அனுணதி் டத்ிபண் (ச.அ..) 

விபதகிக்க்் சக ப்னு்டத்ிக் கபோட ் தி்ங்கந்  ப்ப்ண் 

கஞ்டு  திபே் கஞ்கஞக்க்ட்ு, பிசச்ிம விதங்கமந தீ்்தி் 

உடவிபண் பனங்க்டுகி்து.   

1.1 பந்புது்பிகக்டட்கு சக்தி அபிவிபோடத்ிட ் தி்டம்டட ் டதகக்ுண் சபோட்ு 

உந்ந டுகமந பனங்குண் பகக்ி் சூத சக்தி, க்று சக்தி, சிறித ப்லு, உபேணுட ்

திஞவுச ் சக்தி ண்றுண் க திஞ்ணக் கழிவு சக்தி ் ்றித ஆத்வுகந் 

பண்சகந்ந்ட்ு பபோகி். இது டவி, சப்க் கநஜ்சித பமமணகந் 

ப் பந்த்ு பபோண் சடழி் த்ங்கந் ்றித பந ணதி்த்வுகளுண் ண்றுண் 

சடழி் த் ஆத்வுகளுண் பண்சகந்ந்டுகி்.   

 

பந்புது்பிகக்டட்கு சகத்ி அபிவிபோடத்ிபே் கீழுந்ந கபோட ்தி்ங்கந் ்றித விண் 

கீபன ட்ட்ுந்நது. 

1.1.1 வீடட்ுை் கூணபேன் மய் நிறுவி சூி சை்தி பெய் பன்சாத்ணத உம்பத்தி 

பச்யு் ஊை்குவிப்பு உதவிை் ைருத் திடட்்: ஆ.அ.ல. 

இட்க் கபோட ் தி்டத்ி் கீன், இ..ப.அ.ச. இங்மகபே் எந ப் அழுடட்வித் 

அடி்மபே ப்னு்டத்ிமத விமபொகக்ி பி்லிதடத்ுண் பகக்ி் அச 

தும ண்றுண் டத ்தும றுபங்கந் சூத சக்தி பிவி ப்படிக் கபோட ்

தி்ங்கமந சசத்டுடத்ுகி்து. அச தும் பிவு பிடணக பட்மண 

பகிக்கி் சடழி் த்் ்கமக்கனகங்கந் சறிபேத் பீங்கந் 

எபோபக்ட்ுக் கஞ்டுகி்து. பி்பபோப இட்க் கபோட ் தி்டத்ி் கீன் 

மவு சசத்த்ட்ுந்ந சசத்டுகமந சுட்ிக் கட்ுகி்.  

 200 kWp ப் சக்திமத படசித க்றி ் ப்ச பமமணக்கு இமஞடத்ு 

பசடத ்கமக்கனகண், சணட்ுப ்கமக் கனகண், போஹுணு 

்கமகக்னகண் ண்றுண் தன்்ஞ ்கமக் கனகண் ஆகித ்கமக ்

கனகங்கந் வீட்ுக் கூமபே் மபடத்ு ப்சடம்ட உ்டத்ி சசத்தக் கூடித 

்கு பிவி சூத சக்தி பமமணகந் றுவுமக் ஞகந் மவு 

சசத்த்்.  

 வீட்ுக் கூமபே் மபடத்ு ப்சடம்ட உ்டத்ி சசத்பண் 22 சூத சக்தி 

பமமணகந் றுவுமக் ஞகளுண் மவு சசத்த் ். 1800 kWp 

இமஞ்புகந் படசித கற்ி ்ப்ச பமமணகக்ு பசக்்க்்.  

 

 

 

1.2. சூதந சங்கிணத கன்சச்ிட ்தி்ண் 

 296 சூத சக்தி உ்டத்ிட ் ட்புகந் 2017 ஆண் ஆஞ்டு இறுதிபே் .ப.அ. சமபே் 

திவு சசத்த் ட்ிபோட்.   

 135 சூத சக்தி பமமணகந் ‘விஅபோஞ’ கன்சச்ிட ் தி்டத்ி் கீன் சணத 

ஸ்டங்கந் றுப்். இட் சக்தி பமமணகநலிபோத்ு ப்ச 

பமமணகக்ு 270 kW ப்சண் பசக்்க்்து.   
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 இ..க.. இ் கூச்டத்ுமன்பி் சூத சக்தி பிவி சட் திபழு 

தணங்கந் சபநபே்். பசமபகமந பனங்குகி் ட்புகளுக்கு பெ்று 

சடழி் த் பபமதங்குகளுண் ண்றுண் எபோ சடஞ பபமதங்குண் 

டட்்்.  

 இட் கன்சச்ிட ் தி்டத்ி் கீன் 100 சண.சப. ப்சண் னுண் திபோ்பு பமமத 

அமபண் கபோண விதண் பண்மண டங்கித திதிபே் பண ங்கு்லு் 

எபோ மபபடத்ி் பூட்த்ிதகிதது.  

 

1.3. க்று பநங்கந் அநவீடு   

 ங்சக, சிட லித, கந சணட்ித, ப்லி புண், சிபடத்ும, டுக்கு, 

ச்ம, பூக ண்றுண் பககித் க்கம படலித க்று சகத்ி 

அநவீட்ுக் பகபுங்கநலிபோத்ு டவுகந் பசககக்் ட்ு பபோகி்.   

 க்று சக்தி பந பம ங்கந் டதக்க் ட்ு பபோகி். சீட லித, புடட்நண், 

சூத கம்ட, தன்்ஞண் ண்றுண் பூக ஆகிதப்றி் படட்ண் பணசழுட் 

பத க்று சக்தி பம ங்கந் டதகக்் ்.  

 க்று சக்திக ் பகபு ண்பு எ்ட்ண் சட் சறுமக டிபம 

கன்த்ு பபோகி்து.  

 

1.4. ஆட ப்ச விபதக ண்டட்கு ட்மண பணண்ட்ு கபோட ்தி்ண்  

ப ணகஞடத்ி் மதீவு, அமதீவு ண்றுண் சடுத்ீவு ஆகித குதிபே் 

பழுண் குடுண்ங்கநது பன்படங்கமநபண் ண்றுண் அட்க் குடுண்ங்கந் 

ங்கமநபண் பணண்டுடத்ுபதி் இட்க ் கபோட ் தி்ண் எபோபக்ட்ு 

கஞ்டுகி்து.  

 

1.5. மசறுடகு உபேணுட ் திஞவுச ் சக்தி உ்டத்ிமதபண் ண்றுண் வீ உபேத் 

சக்திட ்சடழி் த்ங்கமநபண் உகக்ுவிடட்்  

 இட்க் கபோட ் தி்டத்ி் கீன், பஹணகவி் எபோ விகு கநஜ்சித சமமத 

டபிக்குண் கபோண ஞ 2017 ஆண் ஆஞ்டி் மவு சசத்த் ்து. சணக் 

ண்றுண் குபோக் ஆகித குதிகந் பணலுண் இஞ்டு அடட்மகத பமதங்கமந 

டபி்ட்க அடட்மகத ஞகந் ஆண்பிக்க் ். தநப 

மகடச்டழி்கநலுண் ண்றுண் சி..அ. சடழி்பத்சிகநலுண் 24 உபேணுட ்திஞவுச ்

சக்திக் கபோட ்தி்ங்கந் மவு சசத்த்்.   

 அடி ண்டத்ி் விகு டபங்கமந பநக்்குண் ட்புகந் ்மண கபோதி 

விகு டபங்கந் பந்்பு ்றித எபோ மகத்் டதடத்ு சபநபே்்து.   

 சடங்கு பேச் ் சசத்மக சமபே் உடவிப் 600 சஹக்பத ் ் ்பி் 

விகு டபங்கந் பந்்புகக் ஆண் சசத்டுகந் பண்சகந்ந்்.     

 படபேமட ் சடழி்சம ஊழிதக்ளுகக்ு உபேணுட ் திஞவுச ் சக்தி சட் 

எபோ 3 ந் பழு பே்சி கன்சச்ிட ்தி்ண் டட்் ்து.  

 

1.6. இங்மகபே் ப்சக்தி உ்டத்ிபே் கஞ்டுண் சத டஞ்பு 

படிகம்கபண் ண்றுண் இறுதி் பம் பிவுகளுண்  

 அதி உத ் சக்தி விமடத்ி் பத்ட் பண் ் றுவுமக, சூத சக்தி பிவி ச-்

ப்ங் ண்றுண் உபேணுட ்திஞவுச ்சக்தி சசத்டுடத்ுமக விதங்கந் ் 2017 

ஆண் ஆஞ்டி் ஆண்பிகக்்்.  

 சக்திட ்துமக்க எபோ ்ம கும்பு ஆகுசசவு (MAC) பமநபே டதக்க்ட்ு 

சக்திட ் தும சட் NAMA டமபைட்ு படிகம்ககந்  டகவு தி்கந் 

கு்த்வு ண்றுண் டமகந் கு்த்வு ் சட் எபோ பபமதங்கு 

டட்்்து.   

 40 உபேணு திஞவு சகத்ி உபோஜ்சிகந் றுப்். படபேம சடழி்சமகந் 

VFD கந் றுவுண் ஞ பண்சகந்ந்்து.   
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 உபேணுட ்திஞவுச ்சகத்ி உபோஜ்சிகந் றுவுமகபே் டண் ச்ட் விடத்ிதசண 

சக்தி கட்ு்ட்ு உத்ிகந் ்றித த்ு பபமதங்குகந் ணகஞ சமகந் 

டட்்்.  

 

1.7. பூக க்று சகத்ி் பம்  

இங்மகபே் சிட்து பட் பகச ்சிட்து பமத க்று சக்தி பந சடத்ிதண் 

சுண ் 5,000 கி.ப.
2
 ் ்பி் கஞ்டுபடக ணதி்பி்ட்ுந்நது. பூக எபோ 

பிட ஸ்டணகுண். அது க்று சக்தி பெண் 100 சண.சப. ப்சடத்ி்குண் 

அதிகண ப்சடம்ட உ்டத்ி சசத்தக் கூடித சடத்ிதண் கஞ்டுண் எபோ 

ஸ்டணக இங்கஞ்ட்ுந்நது. பூக க்று சக்தி் பம்க்கு பசதி 

அநக்குண் சபோட்ு பி்பபோண் ் குதிகந் ஆத்வு சசத்த்ட்ு பபோகி்.   

1) பூக ் ்பி் கினகக்ு ண்றுண் பண்கு கபணக அமணத்ுந்ந 200 ப் ்

அதி விசண க்று பந சக்தி சடத்ிதபமத க் ் குதி.   

2) உடப்டச 2x100 சூத சக்தி ப்னு்டத்ி் சறிட ் சடகுதிகந் படட்ண் 

படமப்டுடட்்டுண் ் குதி.  

 

2. சக்தி பகமணடத்ுபண் 

2.1. சக்தி பகமணடத்ுப பமமணகந் டபி்பு 

 இ..ப.அ.ச. ISO50001 சகத்ி பகமணடத்ுப பமமணகமந அறிபக் டுடத்ிதட் 

ஊக பட்ட்கண், மகடச்டழி் ண்றுண் வீடு ஆகித பிவுகந் சக்தி ண்டத்ி்கு 

உடவுகி்து.  

 சணடட்ணக டத ் துமபே் 205 சக்தி பகமணதநக்ளுக்குண் 16 சக்திக ்

கஞக்கத்பநக்ளுகக்ுண் உடட்பட ச்றிடன்கந் பனங்க் ். திதி 

சசதகண் சபநபேட்ுந்ந SP/PCMD/6/2015 ஆண் இக்க சு்றிக்மகபே் பிகண் அச 

துமபே் சுண ்150 சகத்ி பகமணடத்ுப உடத்ிபதகடட்க்ந் தபகக்் ்்.  

 

2.2. தணங்கமநபண் ண்றுண் எழுங்குவிதிகமநபண் அறிபக்டுடத்ுட்  

 CFL ப் குபன்கந்: CFL ப் குபன்களுக்கு சக்தி படத்ிமபேடுபது சட் 

திபோடத்ித தணண் பிசுக்க்்து. திபோடட்ண் ்றித எழுங்குவிதி 

பகுடட்மணக்க்ட்ு, ச் பமஜ ்திமஞக்கநடத்ி்கு சண்்பிக்க்்து.  

 குநபௌட்ிகந்: சக்தி படத்ிமபேடுபது சட் க் தணண் டதக்க்ட்ு 

இங்மக தணங்கந் க்மநகந் றுபகடத்ி்கு (இ..க..) அனு்பி 

மபக்க்்து. குறிடட் இட் தணண்  விமவி் பிசுக்க் வுந்நது.  

 குநச்ட் சட்ிகந்: மத டுகநலிபோத்ு அமடசதடட் தணங்கமநட ்

டழுவி புதித வீண எபோ தணண் சடகுக்க்ட்ு ஆண்பிக்க்்து. 

பழுமணத அநவி் சக்தி படத்ிமபேடுண் சசத் படிக்மக 

பத்சிகக்்டுபட்கு ப்,் குந ் சட் சட்ிகளுக்க ஆகக்குமட் 

சக்தி சசத் தி் தணங்கந் (ஆ.ச.சச..) டதக்க்டுண்.   

 LED ப் குபன்கந்: ட்ப் சக்தி படத்ிமபேடுண் சசத் தி்ண் டதக்க்ட்ு 

LED ப் குபன்கந் படட்ண் சசத்டுடட்்்து. எபோ க்த அடி்மபே் 

குறிடட் தி்டம்ட சசத்டுடத்ுண்  சபோட்ு க் எழுங்கு விதிகளுண் ச் பமஜ ்

திமஞகக்நடத்ி்கு விமவி் அனு்பி மபக்க்டுண்.   

 கஞகந்: சக்தி படத்ிமபே் ்றித க் தணண் டதக்க் ட்ு இங்மக 

தணங்கந் ண்றுண் க்மநகந் றுபகடத்ி்கு (இ..க..) அனு்பி மபகக்்்து. 

குறிடட் இட் தணண் விமவி் பிசுக்க் வுந்நது.   

 கூம ப் விசிறிகந்: ஆத்வுகூ் பசடம உகஞங்கந் சகந்பவு 

சசத்த்். பசடம பசதி றுவுமக கன்த்ு பபோகி்து.  

 சக்தி விமட ் தி் கட்ிங்கந் சட் திபோடத்ித சசத்பம விதிக ்

பகமபமத சசத்டுடத்ுபட்கு எபோ எழுங்குவிதி டதக்க்்து. கட்ிடம்ட 

ட்டுடத்ுண் எபோ பமமண அங்கக உடிதக சசத்டுடத்ுண் சபோட்ு 

பழுமணத சசத்டுடத்ுமகட ்தி்ண் டதக்க்்து.   
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 இங்மகபே் மசறுடகு சக்தி பதிவிங்கந் ்றித பழிக்் ஆபஞண் 

பெ்று சணழிகநலுண் டதக்க்ட்ு ட்சழுது அசச்ிடுண் க்டத்ிலுந்நது.    

 

2.3. ஆபசம ண்றுண் உசதுமஞ பசமபகந்  

 ட்ு றுபங்கந் ISO50001 சக்தி கஞக்கத்வுகந் டட்்்.   

 சக்தி விமட ் தி் பணண்டு (ச.வி.பண.), சகத்ிக் கஞக்கத்வு பசமப (ச.க.பச.), 

சடழி் த் விபதகட ் ட்புகந் (சட.த.வி.ட.) ஆகித பகுதிகந் கீன் 44 சக்தி 

பசமப கண்கந் (ESCO) திவு சசத்த் ். இ்ம்டுடத்ித ESCO கண்கந் 

ட்ித் இமஞதட ்டநடத்ி் பிசுக்க் ட்ுந்நது.  

 களுடத்ும STF பே்சி் சமபே் எபோ ணடுண் சக்திக் கஞக்கத்வு 

டட்்்து.  

 பபண் ணகஞடத்ி் ITN இதத்ிதிகந் உகஞ அதிக சமபே் விப 

எபோ சக்திக் கஞக்கத்வு டட்்்து.   

 விப சக்திக் கஞகக்த்வு UCSC (சகழுண்பு ்கமகக்னகண்) இ் டட்் ட்ு 

பபோகி்து.  

 சகழுண்பு துக்பு க்லூ ண்றுண் சபடட் சசபக சிட ் சடழி்சம 

ஆகிதப்றி் விப சக்திக் கஞக்கத்மப டத்ுண் சபோட்ு உசதுமஞ 

பசமப, பே்சி ண்றுண் சடழி் த் உடவி ் பனங்க்்.  

 4 ESCO கந் பட்ச்டடுகக்்ட்ு, ணடத்ித ணகஞடத்ிலுந்ந அச றுபங்கந் 

டத்ு சக்திக் கஞக்கத்வுகந் மவு சசத்த் ்.  

 அச மபடத்ிதசமகநலுண் ண்றுண் றுபங்கநலுண் திறு விப சக்திக ்

கஞக்கத்வுகமந டத்ுண் படட்ண் உகட் சபோடட்ண ESCO கமந 

பட்ச்டடு்ட்க எபோ பகந்வி ணனு ணதி்பீடு பண்சகந்ந்ட்ு பபோகி்து.   

 கபோவி சடங்கமந பமகக்கு விடுண் க்ந் ஞ்ஞகம்க 1,200. 

 

2.4. சடமகளுக்க விபோது பனங்க் 

 இ..ப.அ.ச. புதித சடழி் த்ங்கந் ண்றுண் அறிவு ண்் ஆகித பிவுகந் 

தி்ங்கமந அறிபக்டுடத்ுண் பகக்ி் ‘விது்க சக்திக் கஞ்கச்ி கன்சச்ிட ்

தி்டம்ட டத்ிதடனூக படசித ண் ஊகக்ுவி்பு சசத்டுகந் 

ஈடுடுகி்து. இட் அதிக சம சக்தி ண்லு் சடப்ுமத 

உ்டத்ிகமநபண் ண்றுண் பசமபகமநபண் பணண்டுடட் சகத்ிட ் தும 

றுபங்களுக்குண், உகஞங்கமந விபதகிக்குண் ட்புகளுகக்ுண் ண்றுண் 

உ்டத்ிட ் ட்புகளுகக்ுண், புடட்க்கு ் ட்புகளுகக்ுண், க்விதநக்ளுக்குண் 

டத பிடத்ிபதக பத்்புகமந ச்றுக் சகடுக்கி்து.   

 விது்க படசித சக்திக ் கஞ்கச்ி கன்சச்ிட ் தி்ண் BMICH ணஞ்டத்ி் 2017 ஆண் 

ஆஞ்டு பண் ் ணடண் 18 ஆண் திகதி பட் 20 ஆண் திகதி பம டட்்்து. 

பந்புது்பிகக்டட்கு சக்திட ் சடழி் த்ங்கந், சக்தி பகமணடத்ுபண் ் 

சட் ஆறு பட்ட்க ண்றுண் றுப ச ் கஞ்கச்ிக் சக்மககந் இட் 

சக்திக் கஞ்கச்ி கன்சச்ிட ் தி்டத்ி் உந்நங்கிபேபோட். சது ணக்களுக்கு 

சடழி் த்ங்கந், உ்டத்ிகந் ண்றுண் பசமபகந் சட் டகப்கந் இட்க ்

கஞ்கச்ிபேனூக பனங்க்்.  

 

2.5. தும ச்ட் விபே சக்தி பகமணடத்ுப கன்சச்ிட ்தி்ங்கந்  

 இ..ப.அ.ச. ணகஞ ண்டத்ி் சக்தி பகமணடத்ுபண் ச ் கன்சச்ிட ் தி்ங்கமந 

டதடத்ு சசத்டுடத்ுபட்கு உடவுகி்து. படபேம பட்ட ் துமபேலுந்ந 

படபேமட ் சடழி்சமகந் பபம சசத்பண் 60  பகமணதநக்ளுக்குண் 

ண்றுண் ஊழிதக்ளுகக்ுண் சட் ண்றுண் ணடத்ித ணகஞங்கந் சக்தி 

பகமணடத்ுபண் சட் இஞ்டு கன்சச்ிட ்தி்ங்கந் டட்்். குறிடட் 

இட் கன்சச்ிட ் தி்ண் பட்ச்டடுக்க்் எபோ பே்சி றுபகடத்ி் (SLEMA) 

டட்்்து. 
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3.5. ஊக கன்சச்ிட ்தி்ங்கந்  

 ஊகவிதநக்ளுகக் படண் க் சக்தி ண்றுண் சு்் ்றித சறி 

டட்்ட்ு மவு சசத்த்்து. சறிமத சப்றிகணக மவு சசத்ட 

திபழு ஊகவிதநக்ளுக்கு சறி ச்றிடன்கந் பனங்க்். 

அடட்மகத இஞ்ண் க் கன்சச்ிட ் தி்ண் 2017 ஆண் ஆஞ்டு பண ணடண் 03 ஆண் 

திகதி BMICH ணஞ்டத்ி் ஆண்பிடத்ு மபகக்்்து. இட் கன்சச்ிட ் தி்டத்ி் 

திமத்ு ஊகவிதநக்ளுக்கு பே்சிகந் பனங்க்ட்ு பபோகி். இட்் 

பே்சி எழுங்குகந் 2018 ஆண் ஆஞ்டு ்் ணடண் மவு சசத்த்டுண்.   

 சக்தி ண்் சட் சட ் கட்ுமகந் ‘பலித’ சசத்தி் டத்ிமகபே் 

பிசுக்க் ட்ுந்ந.  

 சூத சக்தி சட் சட ் கட்ுமகந் ‘விதுச’ சசத்தி் டத்ிமகபே் 

பிசுக்க் ட்ுந்ந.  

 

2.6. சக்தி் துக்பி் ஆத்சச்ி ண்றுண் அபிவிபோடத்ி சசத்டுகமந பண்சகந்ந்  

 இங்மகபே் சக்தி பகமணடத்ுப சசத்பமகந் அபிவிபோடத்ி சடப்ி் 

புதித ண்றுண் வீ சடழி் த்ங்கமந பி்்றுபதி் கஞ்டுண் 

சடத்ிதடம்ட ஆபண் படட்ண் ப்சடு்பு ச்ட் பத்சிகந் 

பண்சகந்ந்ட்ுந்ந. சக்திபே் சசத் திம சத பமபே் 

ணதி்பிடுபதி் உடபக்கூடித படபேம ஆத்சச்ி றுபகடத்ி் (பட.ஆ..) 

உடவிப் படிபமணகக்்ட்ுந்ந குனத், படிபத்க்ந், டடுண் கட்ு்ட்ு 

சடங்கந் ண்றுண் வுண் சறிபமகந் ் அங்கக படபேம 

உட்த்ுண் எபோ தண இதத்ிண் படிபமணக்க்்து. படபேம ஆத்சச்ி 

றுபகடத்ு் (பட.ஆ..) மகசச்டத்ிடுண் சபோட்ு பு.எ. டதக்க் ட்ுந்நது.  

 

2.7. சக்தி் துக்பி் ப்படிக் கபோட ்தி்ங்கமநட ்டபிடட்்  

 எபோ சக்தி பநடத்ிலிபோத்ு தனுந்ந விடடத்ி் குநக்க் ண்றுண் சப்ணக்க் 

ண்றுண் எபபடத்ி் ப்சடம்ட உ்டத்ி சசத்ட் ஆகிதப்ம குறி்பிடுண் 

ம்-சபே் அ்து எ்றிமஞட் குநக்க் சப்ணக்க் ண்றுண் சக்தி 

(CCHP), சக்திபே் ஆகக் கூடித த்ட்ி்கு கிமக்கக் கூடித பகச ் சிட் எபோ 

பமபேதகுண். இட் பமபேதலி் பெணக 80% வீடடத்ி்குண் அதிக அநவு 

விமட ் தி்கமந அமத படிபண். இட் மபே், இ..ப.அ.ச. பஹ்்கந், 

புமப ண்றுண் ஆம, ண்றுண் மகடச்டழி் பதங்கந் படலித ப் 

துமகளுக்கு ம்-சபே் பமமணமத அறிபக்டுடத்ுண் சடத்ிதங்கந் 

்றி ஆத்த்ு பபோகி்து. பிபமஞகமந பட்ச்டடு்ட்க இறுதி 

ணதி்பீடு பண்சகந்ந்ட்ு பபோகி்து.    

 

2.8.  இதக்கச ்சசத்ட்ு பகந்வி ச ்பகமணடத்ுப (ODSM) கன்சச்ிட ்தி்ண்  

 சக்தி விமட ்தி் பத்ட் குநபௌட்ி: A/C கந் சக்தி விமட ்தி் ்றித எபோ 

சு்றிகம்க ப்பலு ண்றுண் பந்புது்பிக்கடட்கு சக்தி அமணசச்ி் ஊக 

சபநபே்்து. அச தும சக்தி பகமணடத்ுப உடத்ிபதகடட்க்ளுக்குண் 

(நவித) அபட பண் பண் ணகஞடத்ிலுந்ந அடட்மகத சக்தி பகமணடத்ுப 

உடத்ிபதகடட்க்ளுக்குண் ணடத்ிபே் விழி்புஞம்ப ்டுடத்ுண் சபோட்ு இஞ்டு 

விழி்புஞவ்ு கன்சச்ிட ்தி்ங்கந் டட்் ்.  

 சக்தி விமட ் தி் பத்ட் குநச்ட் சட்ிகந்: இங்மகபே் 

சம்டபேலிபோத்ு சக்தி விமட ் தி் குந ் சட் சட்ிகமந க்ண் 

க்ணக எழி்து ்றித எபோ க் எழுங்குவிதி டதக்க் ட்ு பபோகி்து. இது 

கன்சச்ிட ் தி்டத்ி் அக்கமபமத ட்புகந் பநத்வு சசத்த் ட்ு 

பபோகி்து.   

 சக்தி விமட ் தி் குந ் சட் சட்ிகமந அக்றி விட்ு அப்றுக்கு் 

திக சக்தி விமட ் தி் பத்ட் குந ் சட் சட்ிகமந பநடுபது 

சட் எபோ தி்பண் டதக்க்ட்ு பபோகி்து.  
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 சக்தி விமட ் தி் பத்ட் அதி குந ் சட் சட்ிகந்: ESCO களுகக்ு 2017 ஆண் 

ஆஞ்டு பண ணடண் 31 ஆண் திகதி எபோ கூ்ண் டட்் ்து. அதி குந ் சட் 

சட்ிகந் ்றித டவுகந் பசககக்் ட்ு பபோகி். குறிடட் கன்சச்ிட ்

தி்டத்ி்க எபோ தி்டம்டட ் டதக்குண் சபோட்ு சப் (்மப)் 

லிப் ் றுபண் ண்றுண் CBL றுபண் ஆகிதப்றி் உந்ந ட்ு பசதிகமந் 

ச்றுக் சகந்ளுண் படட்ண் அட் றுபங்கந் சறிபேதநக்ளு் 

பசச்ுபட்ம்ட டட்்்து.  

 சக்தி விமட ் தி் பத்ட் பண்க்ந்: இட் கன்சச்ிட ் தி்டம்ட 

சசத்டுடத்ுண் சபோட்ு சபக றுபடத்ி் அதிக பிபடசடத்ிலிபோத்ு எபோ 

சி மகடச்டழி்கந் பட்ச்டடுகக்்். 50 சகடட்ஞக் மகடச்டழி்கந் 

குறிடட் கன்சச்ிட ் தி்டம்ட பண்சகந்ளுண் சபோட்ு, எபோ ஆத்வு தி்ப்ட்ு 

பபோகி்து.  

 ப்னுண் ப்குபன்கமந எழிடட்்: ‘சகத்ி’ னுண் LED ப்குபன்கமந் 

கி்ட்நகக்ுண் தி்ண் டதக்க் ட்ுந்நது. இட்ட ்தி்டத்ி் இகக்ுக் குழுவி் 

2017 ஆண் ஆஞ்டி் ணடட்ண் சசதக 90 kWh ப்சடத்ி்கு குமட் அநப 

ப்சடம்ட தக்ட் வீட்ு ப்ச படிகம்கதநக்ந் அங்குகி்். இ.ப.ச., 

LECO சபக ஆகிதப்றி் பிதிதிகநனூக டகுதி பத்ட் ப்ச தகவ்ு 

படிகம்கதநக்ந் படட்ண் 10 ப்லித் LED ப் குபன்கமந் 

கி்ட்ந்ட்கு உடப்டசிகக்்ட்ுந்நது. குறிடட் ப் குபன்கந் சட் 

சசவுகந் பட்ி இ்றி 24 ணட டபமஞக ் க்ஞ அடி்மபே் பநவி்டுண். 

LED ப் குபன்கமந விபதகிகக் சபோடட்ண எபோ விபதகட ்ட்ம பட்ிட ்

ட்மண பத்ட் பகந்வி ணனு அமனடட்் மபம ஊக பட்ச்டடுகக்ுண் 

கபோணண் இறுதிக் க்டம்ட அமத்ுந்நது. கஞ்கஞ்பு, பசப்பு ச்ட் 

கஞ்பீடுகந், LED ப் குபன்கந் இதங்கது பந்்மண ண்றுண் பி்்க 

ணதி்பீடு ்ப்றி் படட்ண் ங்கு்றித ப்சக் கஞக்குகமந 

மபடத்ிபோகக்ி் கஞக்கு உமணதநக்நதுண், ப்னுண் ப் குபன்கமந 

திபோ்பி எ்மடட் க்நதுண் ண்றுண் LED ப் குபன்கந் 

கி்ட்நகக்்ட்ுந்ந க்நதுண் விங்கந் பசகக்க்டுட் பபஞ்டுண். 

மகபே் டுடத்ு சச்க் கூடிதப உகஞங்களுக்குண் ண்றுண் 

ஆபஞணத்டுடட்லுகக்ுண் படமப் டுண் அ்ச்பே ்அ் ண்றுண் சண்ட்்் 

சண்கண் ் அங்கக ப் குபன் ்றித டகப் ண்் சசத்பண் தி்ண் 

பழுமணதக டதக்க்ட்ுந்நது.  

 சுமணக் கட்ிண்: சகத்ி விமட ் தி் கட்ிங்கந் சட் திபோடத்ித 

சசத்பம விதிக் பகமப - 2018 ஆபஞடத்ி்கு இஞங்க எபோ கட்ிட ்ட்டுடட்் 

பமமண அங்கக பழுமணத சசத்டுடத்ுமகட ் தி்ண் உடி 

சசத்டுடத்ுமகபே் படட்ண் டதக்க்்து. பட்ச்டடுக்க்் அச 

கட்ிங்கந் கூம பண் மபடத்ு ப்சடம்ட உ்டத்ி சசத்தக் கூடித சூத 

சக்தி பமமணகந் றுவுமகபே் படட்ண் 350 ப்லித் இங்மக பௌ திமத 

சசவிடுபட்க எபோ தி்பண் டதக்க்்து. ழு புவிபேத் 

சகடட்ஞகநலுண் ண்றுண் பசமபகந் பனங்குண் ்கு ட்புகநலுண் 

சண்ட்்டுண் சறுமக வித கபோணபண் மவு சசத்த்்து.  

 ஸ்ண் ் - பஹண்: இங்மகபே் மசறுடகு பதிவிங்களுக்க பழிக்் - 

ஆபஞண் பெ்று சணழிகநலுண் டதகக்்ட்ு அசச்ீட்ி்கு ப்் 

க்டத்ிலுந்நது. வீட்ுக ் கூமபே் பது மபடத்ு ப்சடம்ட உ்டத்ி சசத்தக ்

கூடித ‘சூதந சங்கிணத’ னுண் கன்சச்ிட ் தி்டம்ட ஊகக்ுவி்ட்க எபோ 

அக்கமபமத பட்ி வீட சகந்பவுட ் தி்ண்’ 1,500 ப்லித் இங்மக பௌ 

திமத் த்டுடத்ி சசத்டுடட்்்து. ்சஞ்டு பங்கிகந் 2017 ஆண் 

ஆஞ்டு இறுதிதநவி் து்லிதணக ஈடுட்ுந்ந.  
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3.  சக்திட ்டகப் ண்றுண் விழி்புஞவ்ு  

 இங்மக சக்திச ் சணம 2016 ஆபஞண் சடகுக்க்ட்ுந்நது. இது அசச்ி்ட்ு 

பபோகி்து. 2016 ஆண் ஆஞ்டி் டவுகமநக் சகஞ்டு இமஞதட ் டநண் 

இ்ம்டுடட்்்து.    

 சக்திச ்சணம இமஞதட ்டநண் இ்ம்டுடட்்்து.  

 இறுதி் த ்சக்தி தகவ்ு ணதி்பீடுகந் பண்சகந்ந்்.  

 நவித சபோந் ்பு மத ஆத்வுகக் ணதி்த்வுட ் தி்ண் குடிச 

ணதி்பீட்ு் புந்நவிங்கந் திமஞக்கநடத்ி் உடவிமதக ் சகஞ்டு 

பகுடட்மணக்க்்து. இட் ணதி்த்வு சட் அறிகம்க சடகுக்க்ட்ு 

பபோகி்து.  

 

1.8. சூத சக்தி அபிவிபோடத்ி சட் ஆத்சச்ி   

 தநப சூத சகத்ி உ்டத்ி அபிவிபோடத்ிபே் கஞ்டுண் சடழி் த்ட ்

டமபைட்ு படிகம்ககந் சட் இஞ்டு உத ் ஆத்சச்ிக் கபோட ்

தி்ங்கந் எபோ ஆத்சச்ிக் கபோட ் தி்ண் ப்த் ண்றுண் இடத்ித் 

சறிபேத் திமஞக்கநண், பசடத ்கமக்கனகடத்ி் சறிபேத் பீண் 

ஆகிதப்றி் கூச்டத்ுமன்பி் சப்றிகணக மவு சசத்த்்து.  

* இங்மகபே் தநப சூத சக்தி பிவி அபிவிபோடத்ி அங்கக துக் 

விபதகண் உறுதிசசத்த்்து.  

* சூத சக்தி பிவி இ் சக்தி விமட ் தி் பணண்டு எபோ DC தஞ் க்றி ்

பமமணபே் ஊக உறுதிசசத்த்்து.  

 

3.2. படசித சக்தி ணடு  

 படசித சக்தி ணடு 2017 ஆண் ஆஞ்டு பண் ் ணடண் 19, 20 ஆண் திகதிகந் 

டட்்்து. சக்தி விமட ் தி், பந்புது்பிக்கடட்கு சக்தி ஆகித இஞ்டு 

பிவுகந் கீன் 25 ஆத்சச்ி் டத்ிங்கந் சண்்பிக்க்். சகந்மக ஆக்குண் 

ட்புகநதுண், ஆத்சச்ிட ் ட்புகநதுண், மகடச்டழி் ட்புகநதுண், 

க்விண்கநதுண் ங்கு்லி், இட் பிவுகந படசித கன்சச்ிட ்

தி்ங்களுகக்ு ஆ.அ. ச ்உந்ந டுகமந் ச்றுக் சகந்பட்க பமபேத்கந் 

்றிபண் கத்ுமத்்து. ‘உபேணுட ்திஞவுச ்சக்தி ்றித படசித புடட்க்க 

ஆதபண்’ உபேணுட ்திஞவுச ்சக்தி சட் புதித புடட்க்கங்கமநபண் ணதி்பீடு 

சசத்டது.  

 

3.3.  சக்தி ச்ட் எபோ க்வி கன்சச்ிட ்தி்டம்டட ்டதடட்்  

 சம சக்திக் குழுக்கந் கன்சச்ிட ் தி்ண் சக்தி ச்ட் க்வி கன்சச்ிட ்

தி்டத்ி் பகக்ிதண கன்சச்ிட ் தி்ணகுண். எப்சபபோ சமமதபண் 

உந்நகக்ுண் பமகபே் நவித  திபே் சணடட்ண் 3,000 சக்திக ் குழுக்கந் 

டபிக்க்ட்ுந்ந.  

 சம சக்திக் குழுக்களுகக்ு விபோதுகமந பனங்குட்: 2016 ஆண் ஆஞ்டி்க 

விபோது பனங்க் மபபண் குழுபபோட் பிபகக்ளுக்கு ணடத்ிபே் 2017 ஆண் ஆஞ்டு 

திசண் ்ணடண் 28 ஆண் திகதி BMICH ணஞ்டத்ி் சப்றிகணக டட்்்து.   

 கஞ்டுபிடி்புகந், கஞ்கச்ிகந், கபோட ் தி்ங்கந், ஆத்சச்ிகந், ணதி்த்வுகந், 

டிவ்் சுபசட்ிகந், குறுங் திம் ங்கந், கங்கந் ண்றுண் விபடங்கந் 

்ப்றி் சக்தி சண்ட்ண புடட்க்க அணுகுபமகந் பமமத 

ப்ப்றுட் ண்றுண் ஊக்குவிடட்் ஆகிதப்றுக்கு பிடத்ிபதகண ங்கந்ம 

்கித சம ணஞபக்ளுக்கு ஞ் சி்களுண், ச்றிடன்களுண் 

பனங்க்்.    

 எ்து ணகஞங்கமந உந்நகக்ி 88 அச சமகநலிபோத்ு 

பட்ச்டடுக்க்் 550 ணஞபக்ளுக்கு விபோதுகந் பனங்கி மபக்க் ். SEC 

கன்சச்ிட ் தி்டத்ி்கு அ்்ஞ்பு் பசமபகமந ்கித எ்து 

ணகஞங்கந் சகத்ி் டம்ட க்பிடட் சிட் ஆசிதக்ளுக்குண், 

பசமபபேலுந்ந உடத்ிபதகடட்க்ளுக்குண், உடவி க்வி் ஞ்நக்ளுக்குண்/ 
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பிதிக் க்வி் ஞ்நக்ளுகக்ுண் அபக்ந் பசமபகமந சகௌவிடத்ு 

ட்ுண் பகணக பணலுண் விபோதுகந் பனங்க்்.  

 

3.4. சட்் கன்சச்ிட ்தி்ண்  

 திதி சசதகடத்ிலுண் ண்றுண் திபோபகஞணம படசித இமநஜ ்

ண்டத்ிலுண் கூ்க இமஞத்ு BMICH ணஞ்டத்ி் டட்்் ‘திச 

ங்க’ கஞ்கச்ி கன்சச்ிட ்தி்டத்ி் இட் அதிக சம ங்கு்றிதது.  

 17 சமக் கஞ்கச்ி கன்சச்ிட ் தி்ங்கந் இட் அதிக சம 

ங்கு்றிதது.   

 ஊக அமணசச்ி் சசதநது அங்கீகண் கிமகக்ுண் ் ஞ்ஞடத்ி் 

கநஞ் ்கமகக்னகடத்ி் சபகு சட்் பிவி் சக்தி 

ஊகவிதந ்விபோது பனங்க்கந் சட் பழிக்் ஆபஞண் ்சகபப 

டதக்க்ட்ுந்நது.  

 இட் அதிக சம பககம க் சு்் தி கன்சச்ிட ் தி்டம்ட ்டு 

சசத்து அதி் ங்கு்றிதது.  
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ைைை்ைா்வு விசாணை அறிை்ணைைரிலு் ம்று் ைைை்ைா்வு அறிை்ணைைரிலு் 

சுடட்ிை் ைாடட்ப் படட்ுர்ர குணமபாடுைணர நிலத்்தி பச்யு் பபாருடட்ு இயங்ணை 

நிணயபபறுதகு லலு அதிைா சணபபேனாய் மம்பைார்ரப் படட்ுர்ர நடலடிை்ணைைர் - 

ைைை்ைா்லார ்அதிபதிபேன் 2018.10.17 ஆ் திைதி ைைை்ைா்வு அறிை்ணை 

ைைை்ைா்

வு குறிப்பு 

இயை்ை் 

2017  ைைை்ைா்வு அறிை்ணைபேன் பிைா் 

குறிப்பிடப்படட்ுர்ர விடங்ைர் 

அத்தணை விடங்ைர் பதாடப்ிய் 

மம்பைார்ரப்படட்ுர்ர நடலடிை்ணைைர் 

2 

2.1 

நிதிை் கூம்றுை்ைணர சப்்பித்தய் 

2017 ஆண் ஆஞ்டி்க திக் கூ்று 2018 ஆண் 

ஆஞ்டு ஆகஸ் ் ணடண் 30 ஆண் திகதி 

பமபேலுண் கஞகக்த்வி் படட்ண் 

சண்்பிக்க்திபோட்மண. 

2017 ஆண் ஆஞ்டி்க திக் கூ்றுக்கந்  

டதக்க்ட்ு கஞக்கத்வுக்கு 

சண்்பிக்க்ட்ுந்ந. 

 

2.3 

கிணடை்ை மலை்டி ம்று் பசலுத்த 

மலை்டி ைைை்குைர்  

(அ) RCL மதண் சடப்ி் இங்மக ப்ச 

சமபேபபோத்ு அவி் பபஞ்டித  

8,033,270 பௌ சடமக 2018 ஆண் ஆஞ்டு ஆகஸ் ்

ணடண் 30 ஆண் திகதி பமபண் 

அவி்திபோட்மண. 

இட் லுமபட ் சடமகமத சசலுடத்ுபட்கு 

அமணசச்ி் கஞகக்த்வு ண்றுண் குழுக ்

கூ்டத்ி்  இங்மக ப்ச சம (இ.ப.ச.) 

உ்்து. 

2.4 சடட்திடட்ங்ைர், ஒழுங்குவிதிைர், 

பைாணத்துல தீ்ானங்ைர் ன்பலம்றுடன் 

ஒல்லாண 

(அ) எபோ அலுபகக் கட்ிடம்ட ண்ஞகக்ுண் 

சபோட்ு எபோ கஞட ்துஞ்மக் சகந்பவு 

சசத்பட்குண் ண்றுண் அட்க் கட்ிடத்ி்க 

படிபமண்புட ் தி்டம்டட ் டத்ட்குண் 

 2015 ,2016 ண்றுண் 2017 ஆகித ஆஞ்டுகந் 

சசவு சசத்த்் சணடட்ண் 54,263,517 பௌ 

சடமக அதிக சமபே் அட் 

திதடத்ி் படலீடுகநலிபோத்ு 

க்க்ட்ிபோக்கமண. 

கஞமத பங்குபட்கக 54,263,517/- பௌ 

சடமக சசவு சசத்த்த்ு. னுண், 

திக்டத்ி் இட்க் கபோட ்தி்டம்ட ஆ.அ.ப. 

பண்சகந்ளுண் பது, குறிடட் சடமகமத 

திபோ்பிச ்சசலுடட் தி்க்்க்டுகிது. 

 (ஆ) (i) சபோக்ந் திபபட்ு் புடட்கண் 

பஞ்ட்ிபோக்கமண. 

சபோக்ந் திபபட்ு் புடட்கங்கந் 

பஞ்டுகி். 

 (ii)  சசடத்ுக்கந் சௌதீக  திபே் 

சக்்க்ட்ு 

உறுதிசசத்த்ட்ிபோக்கமண. 

2017 ஆண் ஆஞ்டி்க சசடத்ுக்கந் 

சௌதீக  தித சசப்மபட்ட்் விதண் 

்சகபப மவு சசத்த்ட்ுந்நது. . 

 (இ) (i) மத சசடத்ுக்கந் 

ட்ிதச்று குறிடட் சு்றிகம்கபே் 

பிகண் பஞ்ட்ிபோக்கமண. 

இடம 2018 ஆண் ஆஞ்டி் சீக்க படிபண். 

 (ii) கஞ, துமஞ் கங்கந் ண்றுண் 

சண்கங்கந் ் சடப்ி் 

மத சசடத்ுகக்ந் ட்ிதச்று 

பஞ்ட்ிபோக்கமண. 

கஞகந், துமஞ்கங்கந் ண்றுண் 

சண்கங்கந் சட் மத 

சசடத்ு் திபபடுகந் பஞ்டுகி். 

 (ஈ) பகமணடத்ுப பசமபகந் 

திமஞகக்நடத்ி் அனுணதிபே்றி இட் 

அதிக சமபே் சறிபேதந ் டவிமத 

பகிக்குண் சறிபேதநக்ளுக்கு 2016 ஆண் 

ஆஞ்டு ஆகஸ் ்ணடண் பட் 2018 ஆண் ஆஞ்டு 

பண ணடண் பம 7,980,000 பௌ சடமக சடழி் 

ச்ட் க்ஞணக சசலுடட்்ட்ிபோட்மண. 

ஞ்நக்ந் சமபே் அனுணதிப் 

சடழி்ச ் சகடு்வுகமந 

சசலுடத்ுபட்க பகக்மக பகமணடத்ுப 

பசமபகந் திமஞகக்நடத்ி்கு குறி்பீடு 

சசத்த்ட்ுந்நது. 

இபோ்பினுண், இதுபம பமத அனுணதி 

துவுண் பனங்க்வி்ம. னுண், எபோ தி் 

பனங்க்டுண்  பகமணடத்ுபட ்

திமஞகக்நண் சடவிடத்ுந்நது. 
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2.5 மபாதி அதிைாத்தினாய் 

உறுதிப்படுத்தப்படாத 

பைாடுை்ைய்லாங்ைய்ைர்  

(அ) ‘சுவிச் ் - சித’ கன்சச்ிட ் தி்டத்ி் கீன் 

ப்பித எ்றிதடத்ிலிபோத்ு கிமடத்ிபோட்  

7,334,354 பௌ சடமகபே் 3,135,202 பௌ, 2010 

ண்றுண் 2011 ஆண் ஆஞ்டுகந் பது இட் 

அதிக சமபே் சக ஊழிதக்ளுக்குண் 

சடழி் ச்ட் க்ஞணக 

சசலுடட்்ட்ிபோட்மண. ச்பமத் 

விடடத்ி் சசலுடட்்் இட்க ்

சகடு்வுகமந உத 

ஊழிதக்நபபோத்ு அ்து சறு்புக் கூ 

பபஞ்டித அதிககநபபோத்ு அவிடுணறு 

அமணசச்ி் சசதந் 2012 ஆண் ஆஞ்டு 

திசண் ் ணடண் 03 ஆண் விடுக்க்் க்மந 

2017 ஆண் ஆஞ்டு சச்ண் ் ணடண் 30 ஆண் 

திகதி பமபண் சசத்டுடட்்திபோட்மண. 

அமணசச்ி் சசதந ் பெண் அனுணதிபே் 

படட்ண்  கடிடங்கந் திமபசகக்ு 

அனு்்ட்ுந்ந. எபோ விப அறிகம்க 

2017 பண் ்ணடண் 06 ஆண் திகதி பகமணடத்ுப 

பசமபகந் திமஞக்கநடத்ி்கு 

அனு்்ட்ுந்நது. 

 (ஆ) எபோ பபோ கடத்ி்கு எ்ட் 

அடி்மபே் ஆப்சட்த்ுக் சகந்ந்் 

புதித ஞ்ந ் தகடத்ி்கு, 

பகமணடத்ுப பசமபகந் திமஞக்கநடத்ி் 

அனுணதி இ்றி ணடட்ண் 250,000 பௌ 

சடமகத எபோ சண்நண் 

சசலுடட்்ட்ிபோட்லுண், இது பம அட்் 

டவி்கு 98,215 பௌ சடமக 

சசலுடட்்ட்ிபோட்மண. 

ஞ்நக்ந் சமபே் அங்கீகடத்ி்கு 

அமணத சண்நடம்ட சசலுடட் படிவு 

சசத்த்ட்ுந்நது. இபோ்பினுண், இஞ்பது 

டமப ட்ி்புக்கு பகமணடத்ுப பசமபகந் 

திமஞகக்நடத்ிபபோத்ு அனுணதி 

பக்ட்ுந்நது. 

3.1.1 

 

 

 

பசம்பாடட்ு பரா்வு சாந்்த 

பசயாம்றுணை  

(அ) 2003 ஆண் ஆஞ்டு பொ் ணடண் 02 ஆண் திகதித 

பிஈடீ/12 ஆண் இக்க சடழி்பத்சிகந் 

்றித சு்றிகம்கபே் 5.1.2 ஆண் 

த்ிபேலுந்ந ்டுகந் பிகண் எபோ 

கூட்ிமஞட் தி்ண் 

டதக்க்ட்ிபோகக்மண. 

அதிக சம  2015 - 2025 ஆண் ஆஞ்டி்க 10 

ஆஞ்டு தி்டம்ட டதடத்ுந்நது. 

01/2014 ஆண் இகக் அச தி சு்றிகம்கபே் 

பிகண் அதிக சமக்கு எபோ கூட்ிமஞட் 

தி்ண் அபசிதப்ம  

தீண்க்க்்து. 

 (ஆ) பபோட் சசத் தி்டத்ி் ப்ப்ண் 

பநத்வு சசத்த்ட்ு பநத்வு ஆஞ்டு 

இறுதி்கு எபோ அறிகம்க 

டதக்க்ட்ிபோகக்மண. 

2017 ஆண் ஆஞ்டி் சசத்டுடட்்் 

கன்சச்ிட ் தி்ங்கந் ப்ப்ண் 

பநத்வு சசத்த்ட்ு, உத அறிகம்க 

டதக்க்ட்ுந்நது. ணடத்ித பங்கிபே் 

பபோட் அறிக்மகமத அடி்மதகக ்

சகந்ளுண் சபோட்ு, அட் அறிகம்க 

அமணசச்ி் பெண் ணடத்ித பங்கிகக்ு 

அனு்்ட்ுந்நது. 

 (இ) இட் அதிக சமபே் எபோ ணட 

பநங்கந் அபிவிபோடத்ிட ் தி்ண் 

டதக்க்ட்ிபோகக்மண. 

அதிக சமபே் ஆப்ச்்புட ் தி்ண் 

டதக்க்்வு், சசத்தி் 

அடி்மபே பே்சிட ் தி்டம்டபண் 

ணட பந அபிவிபோடத்ிட ் தி்டம்டபண் 

டதக்க படிகம்க டுக்க்டுண். 

3.1.2 பசம்பாடுைளு் பரா்வு் 

(அ) (i) 2008-2012 பமத ஆஞ்டு 

க்குதிகந் சகந்பவு 

சசத்த்ட்ிபோட் உகஞங்கந் 

ழுதுக்்க்திபோட் கஞடத்ி் 

இட் அநவீட்ுக் கபோவிகந் த்டுடட்்ட்ு 

ச்றுக் சகந்ந்டுண்  டகப்கந் 

சட் சசப்மபட ் ட்மணபேலுண் ண்றுண் 

டடத்ிலுண் திபோ்தி சகந்ந படிததிபோட்மண. 

குமடுந்ந உகஞங்களுண் ண்றுண் 

அநவுடத்ிபோடட்ண் சசத்த பபஞ்டித 

உகஞங்களுண் இங்கஞ்ட்ுந்ந. 

பணலுண் குமடுந்ந உகஞங்கமந 

ழுது்்து அட்ட் உகஞங்கந் 

பகபக்ந் சசத்த் பபஞ்டுண். எபோசி 

உகஞங்கந் அநவுடத்ிபோடட்ண் 

சபநட்ு றுபங்கந் ணடத்ிண் 

சசத்த் பபஞ்டிபந்நது. அட் படட்ண் 
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அதிக சசவுகமந சசத்த படுண் ்ட் 

அட்கு திக அடட்மகத உகஞங்கமந 

புதிடக சகந்பவு சசத்பட்கு படிகம்க 

டுக்க்ட்ு பபோகி்து. எபோசி 

உகஞங்கந் இங்மக தணங்கந் 

க்மநகந் றுபடத்ி் அநவீடு 

சசத்த்ட்ு அப்றி் சசப்மபடட்்மண 

உறுதிசசத்த்ட்ுந்நது. 

 (ii) இட் உகஞங்கந் 2017 ஆண் 

ஆஞ்டி்க சபோக்ந் கஞகச்கடு்பி் 

குமடுமதமப  

இங்கஞ்ட்ிபோட் உகஞங்கமந 

அக்றுபட்கு, ழுது்்ட்கு அ்து 

புதித உகஞங்கமநக் சகந்பவு 

சசத்பட்கு படிக்மக 

டுக்க்ட்ிபோக்கமண. 

குமடுந்ந உகஞங்கந் 2017 ஆண் 

ஆஞ்டி் இங்கஞ்ட்ு, அப்ம 

சகந்பவு சசத்பட்கு படமபத 

்டுகந் சசத்த்். ஆ் 

சகந்பவி் ்் டணடடத்ி், 2017 

ஆண் ஆஞ்டி் அப்பறு சசத்த படிதவி்ம. 

2018 ஆண் ஆஞ்டி் இங்கஞ்் 

குமடுந்ந உகஞங்கமந சகந்பவு 

சசத்பட்க ்டுகந் 

சசத்த்ட்ுந்ந. 

 (iii) சக்தி அநவீட்ு உகஞங்கமந 

பமககக்ு சகடுக்குண் பது அவி்டுண் 

க்ஞங்கந் 2010 ஆண் ஆஞ்டு பட் 2018 

ஆண் ஆஞ்டு பம ட்விடண திபோடட்பண் 

பண்சகந்ந்ட்ிபோக்கமண. 

உகஞங்கமந் த்டுடத்ுண் 

றுபங்களுக்கு ததண விமபே் 

அடட்மகத உகஞங்கந் பனங்க்டுண். 

சக்தி விமடத்ிம அதிககக்ுண் 

படிகம்கமத பண்சகஞ்டு இட் 

பசமபமத விவுடுடத்ி ட்ி் சக்தி 

விமடத்ிம பணண்டுடட் ணது அதிக 

சம சசத்ட்ு பபோகி்து. இட்க ்

கஞகந் அடி்மபே் க்்குண் பது, 

சக்தி அநவீட்ு கபோவிகமந பமககக்ு 

விடுபது சட் க்ஞங்கந் 2010 ஆண் 

ஆஞ்டு பட் திபோடட்்வி்ம. 

 (iv)  சக்தி ச்ட் பசமபகந் பிவினுந் இஞ்டு 

உடத்ிபதகடட்க்ந் ணட்ுண் பசமபபே் 

ஈடுடுடட்்ட்ுந்நட், பசமபகந் பனங்க் 

ண்றுண் உகஞங்கமந பஞ்டுண் 

சறு்ப்றுக் சகந்ந் படலித 

படிகம்ககமந பமதக 

பண்சகந்பட்கு கடிண்  கஞக்கத்வி் 

அபடக்க்்மண. 

திபோடட்்் ஆப்ச்்ப்ுட தி்டத்ி் 

பிகண், திக்டத்ி் டவிதஞக்கு 

படமபத ஊழிதக்ந் 

தபக்க்வுந்ந். அதி் சுட்ிக ்

க்்ட்ுந்ந குமடுகமந சசசத்த 

படிகம்க டுக்க்ட்ுந்நது. 

 (ஆ) 03 சூத சக்தி உ்டத்ிக் கபோட ் தி்ங்கந் 

ண்றுண் 03 சூத சக்தி விமடத்ி் 

பணண்ட்ுக் கபோட ் தி்ங்கந் சடப்ி் 

சணடட்ண் 74.787 ப்லித் பௌ தி 

மசறுடகு சக்தி திதடத்ிலிபோத்ு ச்றுக ்

சகந்ந்ட்ிபோட்லுண், 2017 ஆண் ஆஞ்டு 

திசண் ் ணடண் 31 ஆண் திகதி பம 4 கபோட ்

தி்ங்கந் ஞகந் 

மபப்்ட்ிபோகக்மணபே் கஞணக 

எட்ுசணடட் திபண் ஜ்சிபேபோட்மணபண் 

ண்றுண் 2 கபோட ் தி்ங்கந் சடப்ி் 

த்றுக்கு  0.2 பட் 1 பமத அநவி் 

ணடத்ிண் எபோ சசத்றுமக 

திபகிபேபோட்மணபண் 

அபடக்க்்மண. 

RE/03/01 - ஒரு ஸ்ாட் ்ை்றிட ்பம்றி ஆ்வு 

சசத்பம  தித விதங்கமந கபோடத்ி் 

சகந்கி் பது, இட் இட் பமமண 

்கபப கஞ்டுண் பமமணமத வி 

புதித ண்ஞடம்ட அறிபக்டுடட் 

நடது. ஆ் ட்பதுந்ந கஞப் 

கூடித ஸ்ண் ் க்றி ் பமமணமத டழுவுபது 

்து மபமபே் எபோ சிக்க 

விதணகுண். ஆமகத், இது எபோ பமதக 

பண்சகந்ந பபஞ்டித எபோ கபோணணக 

இங்கஞ்ட்ுந்நது. 

 

RE/08 - IFC சூி சை்திை் ைருத் திடட்் 

IFC றுபடத்ு் இமஞத்ு எபோ குறுகித 

க் குதிபே் இட்க் கபோட ் தி்டத்ி் 

ஞகந் பண்சகந்ந்்லுண், IFC றுபண் 

டது ஆடமப திடீச றுடத்ிதட் 

ங்கந் எதுக்கித ஞடம்ட குறிடட் க் 

குதிபே் ங்கந் சசவு சசத்த 

படிதவி்ம. 
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RE/10 - அ்பாந்மதாடண்ட சூி சை்திப் 

மபடண்ட 

அண்ப்டம்் பிபடசடத்ி் எபோ 

பந்புது்பிகக்டட்கு சக்தி உ்டத்ி் 

பம்மத டபிக்குண் படட்ண் தி 

எதுக்க்ட்ிபோட்லுண், குறிடட் கஞ சக்தி 

உ்டத்ி் பிபடசணக 

பிக்டுடட்்ட்ிபோட்லுண், 

அண்ப்டம்பே் படட்ண் 

உபோபக்க்் அபிவிபோடத்ிட ் தி்டத்ி் 

அடி்மபே், ணது கபோடத்ி்ங்கந் 

சட்க ண்ண் சசத்டுபட்கு 

படிதவி்ம.   

 

EM/05/02 - ம ாடட்ய் துணமபேய் சை்திப் 

பாலணன விணனத்திமன் ம்பாடு 

சக்தி பகமணடத்ுப் பிவி் பகக ்

குமட்நப சறிபேதநக்ளுண் 

ண்றுண் மத ஊழிதக்ளுண் 

ஞத்றுபட், மத ஞகந்,  

கஞக்கத்வு, ஆபசம ண்றுண் 

விழி்புஞவ்ு ப் விதங்கந் 

ஈடுடுடட்்டுபட், இட் கன்சச்ிட ்

தி்டம்ட 2017 ஆண் ஆஞ்டி் பண்சகந்ந 

படிதவி்ம. 

 

EM - 06 நி தரத்்தலூடான அபிவிருத்தி 

இட்க் கபோட ் தி்டத்ி்கு ஞ்நக்ந் 

சமபே் அங்கீகண் கிமக்க் ச்து 2018 

ஆண் ஆஞ்டு ச்போப ணடடத்ிகுண். 

அட்க புத்ுஞவ்ு எ்ட்ண் சசத்து 

சகந்ந்்து 2018 ஆண் ஆஞ்டு பண 

ணடடத்ிகுண். இட்க ் கபோண விதடம்ட 

விமவி் மவு சசத்த படிகம்க 

டுக்க்டுண். 

 

ST- 02 பந்த ிபபாருர் நிப்பு நிணய 

திப்பா்வு 

இட் ணதிமத ஞ்பேகக்ுண் படட்ண் 2016 

ஆண் ஆஞ்டி் மவு சசத்த்் சுண ்

186,000 ப்படி ணதி்த்வுட ் டவுகமந 

கு்த்வு சசத்த பபஞ்டிபேபோட்து. இட்் 

கு்த்வு சட் ஞகமந 2017 ஆண் 

ஆஞ்டி் மவு சசத்த படிட்து. அட் 

ஆஞ்டி் ணதி்த்மப பண்சகந்ந 

படிதவி்ம. திக்டத்ி் குறிடட் 

ணதி்த்வு டட்்வுந்நது ்மட 

டதவு் அறிதடட்போகி்ப். 

3.2 பைாணத்துல பசம்பாடுைர்  

(அ) இட் அதிக சமகக்ு  டமமண 

அலுபகடம்ட ண்ஞக்குண் படட்ண் 

குடட்மக அடி்மபே் எபோ கஞட ் துஞ்டு 

ச்றுக் சகந்ந்ட்ு, ச்பமத 

ஆபசமகமந ச்றுக் சகந்நண் எபோ 

எ்ட்ண் சசத்த்ட்ிபோட்ட் 02 பபோ 

கடத்ினுந் குறிடட் அபிவிபோடத்ி் ஞகமந 

மவு சசத்த இதது ப் குடட்மகச ்

க அபிவிபோடத்ி அதிக சமபேபபோத்ு 

ச பபஞ்டித அனுணதிமத் ச 

கி்டட்் இஞ்டு ஆஞ்டுகந் கழிட். 

இபோ்பினுண், ண்ஞ் ஞகமந ஆண்பிடத்ு 

மபக்குண் பகணக  2018  ஆண் ஆஞ்டு ணச் ்

ணடண் அடிக்க் ்்்து. 
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சசடத்ி் உடத்ு குடட்மகக்கபோகக்ு 

கிமடட்் பபஞ்டுண் னுண் எபோ ட்ம 

உந்நகக்்ட்ிபோட்மண. னுண்,  2017 ஆண் 

ஆஞ்டு சச்ண் ் ணடண் 30 ஆண் திகதி 

பமபேலுண் 2 1/2 பபோங்கந் கழித்ிபோத்ுண், 

குறிடட் கட்ிடத்ி் படிபமண்பு ண்ஞ் 

ஞகந் ணட்ுபண பண்சகந்ந்ட்ிபோட்மண. 

 (ஆ) பசமப கண் 5 பபோங்கந் கழித்ு எ்ட் 

அடி்மபே் ஆப்சட்த்ுக ்

சகந்ந்ட்ிபோட் எபோ ஊழிதபோக்கு 

ஏத்வூதித் ஞகச்கமதக 160,090 பௌ 

சடமக சசலுடட்்ட்ிபோட்லுண், அட் 

படட்ண் பபோட் எதுக்கீடு 

பண்சகந்ந்ட்ிபோக்கமண. 

ட் ஊழிதக்ந் ஞ்ஞகம்கமத 

கஞக்கிடுபட் பெண் ஆஞ்டு ஏத்வூதித 

ஞகச்கமமத அதிக சம 

கஞக்கிடுகிது. பசமபபே் அபசிதண் 

கஞணக, இட் அலுபக்ந் பசமப 

சட்த்ு 5 ஆஞ்டுகளுக்கு கஞ்்மட 

கஞணகக் சகஞ்டு, இட் அலுபக்ளுகக்ு 

ஞகச்கமமத இட் அதிக சமபே் 

சசலுடட் ப்ட்து. 

 (இ) மசறுடகு பலு அதிக சமபே் 

ஆண்டத்ிலிபோத்ு ஊழிதக்ந் சண்நங்கந் 

பட்ட்ம சசத்த்் பது 

்ட்ிபோட் டபறு சடப்ி் டட்்் 

விசமஞ அறிகம்ககக்ு இஞங்க, 2007 ஆண் 

ஆஞ்டு எ்ப ் ணடண் 01 ஆண் திகதி பட் 

2011 ஆண் ஆஞ்டு சச்ண் ் ணடண் 30 ஆண் 

திகதி பம, உத சு்றிக்மககளுக்கு 

புண்க பணதிகணக சசலுடட்்் 2,171,760 

பௌ சடமகத சண்நங்கமநபண் ண்றுண் 

சகடு்வுகமநபண் உத 

ஊழிதக்நபபோத்ு அவிடுணறு பிட 

சறு்புக் கூ பபஞ்டித அமணசச்ி் 

சசதந் க்மந 

விடுக்க்ட்ிபோத்ுண், அட்டி 

அவிடுபட்கு அ்து சீச்சத்பட்கு இட் 

அதிக சமபே் படிக்மக 

டுக்க்ட்ிபோக்கமண. 

இங்மக மசறுடகு பலு அதிக 

சமபே் ஆண்டத்ிலிபோப்ட ஊழிதக்ந் 

சண்நடம்ட பட்ட்ம சசத்ட படத்ி் 

்் டபறுகந் ்றி பண்சகந்ந்் 

விசமஞ சட் அறிகம்கமத ்றுக ்

சகந்ந படிதது  ஞ்நக்ந் சம 

தீண்டத்ுந்நது. புதித எபோ விசமஞக ்

குழுமப தபடத்ு அட் சிசுகந் 

அடி்மபே் படிகம்கமத டுகக் 

அதிக சமபே் கஞக்கத்வு ண்றுண் 

பகமணடத்ுப குழுக் கூ்டத்ி் 

தீண்க்க்்து. 

 

 (ஈ) 2007  ஆண் ஆஞ்டு சச்ண் ் ணடண் 28 ஆண் 

திகதி சசத்து சகந்ந்் எ்ட்டத்ி் 

பிகண் 18 ணடங்களுக்குந் எபணதித 

ப்சடத்ி் இதங்கக் கூடித 03 

பகங்கமந டதகக்ுண் படட்ண் 2007 ஆண் 

ஆஞ்டி் எபோ சபநட ் ட்புக்கு 7,956,800 பௌ 

சசலுடட்்ட்ிபோட்மண. னுண், 2018 ஆண் 

ஆஞ்டு ஆகஸ் ்ணடண் 30 ஆண் திகதி பமக்குண் 

எபோ பகடம்டதபது டத்ட்கு குறிடட் 

டதக்குண் ட்பி் படித்ிபோக்கமண. 

குறிடட் அட் 03 பகங்கமநபண் டதடத்ு 

ச்றுக் சகந்பட்கு அ்து சசலுடட்்் 

திட ் சடமகமத பநவிடுபட்கு ச் 

 திபே் படமபத படிகம்ககந் 

டுக்க்ட்ிபோக்கமண. 

இட்க் கபோட ் தி்ண் சடப்ி் சபநடட்்பு 

சட்த்ுண் இட்் ஞமத 

பண்சகந்பதிலிபோத்ு விகிச ் சச்பட் 

இட்ட ்ட்புகக்ு திக ச் படிகம்கமத 

டு்ட்கு படமபத எழுங்குகந் சசத்த் 

ட்ுந்ந. ச்ண அதி் திமஞக்கநண் 

பனங்கித அறிவுமகந் பிகண் இது 

சடப்ி் எபோ டுட ் தீ்்ந் பசமபமத 

ச்றுக் சகந்பட்கு படமபத 

எழுங்குகளுண் பண்சகந்ந்ட்ுந்ந. 

 

 ைாம்று சை்தி அரவீடட்ுை் மைாபு்  

(உ) 2012 ஆண் ஆஞ்டி்கு ப் ்டபிக்க்் 

6 க்று அநவீட்ுக் பகபுங்கந் பெணக 

டவுகந் பசகக்க்ட்ிபோட்லுண், அடட்மகத 

டவுகமந் பிபதகிடத்ு க்று சக்தி பந 

பமங்கமநட ் டதக்குண் ஞ 2018 ஆண் 

ஆஞ்டு ஆகஸ் ் ணடண் 31 ஆண் திகதி 

பமபேலுண் மவு சசத்த்ட்ிபோக்கமண. 

க்று சக்தி பநங்கந் ஆத்வு கன்சச்ிட ்

தி்டத்ி் கீன் க்று சக்தி பந 

பமடம்டட ்டதடட்் 

 

 படலி் டவுகமந பசகடட்் 

 டவுகமந் கு்த்வு சசத்ட் 

 டவுகந் அநவுகக்ு ் அப்ம 

எழுங்குடுடத்ுட் 

 பமங்கமந டத்து சடப்ி் 

சண்கங்களுக்கு இமஞதக 

டவுகமந பசகடட்் 
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படலித விதங்கந் பண்சகந்ந்வுந்ந. 

இட் படட்ண் பதித கண் படமப்டுண். 

பதித கடத்ி் பி்,் க்று சக்தி 

பநங்கந் சடத்ித பமங்கமந 

டத்ட்கு தி்க்்க்டுகி்து. 

அட் படட்ண் பணலுண் 08-10 ணடங்கந் 

பமத கண் அபசிதணகுண். 

 (ஊ) 2010 ஆண் ஆஞ்டு திசண் ் ணடண் 31 ஆண் 

திகதி்கு இங்மக ப்ச சமக்கு சசலுடட் 

பபஞ்டித 897,025,999 பௌ சடமகமத 

சசலுடத்ிட ் தீ்்ட்கு ட் எபோ பபமட ்

தி்பண் இட் அதிக சமபே் 

பண்சகந்ந்ட்ிபோக்கமண. 

 

 

ப்னு்டத்ி இதகக்ு ் ட்புகளுகக்ு 

பந்புது்பிகக்டட்கு சக்திபெங்கமந் 

த்டுடத்ி சசவு அடி்மபே 

க்ஞ பமபேத் பக்ட்ி் பிகண் 

பண்சகந்ந்் சகடு்வுகளுக்குண் 

ண்றுண் சடஞ ப்னு்டத்ி 

கமபபேலிபோத்ு உ்டத்ி சசத்த்டுண் 

ப்னு்டத்ிபே் சசவி் 90% வீடண் 

டவிக்்க்் சசவுக்குண் இமபே் 

கஞ்டுண் விடத்ிதசடம்ட இட் சடமக 

குறிகக்ுண். இட் சடமகமத ப்ச 

தகப்பபபோத்ு அவிடுபட்கு 

இங்மக் சது் த்டுகந் 

ஆமஞக்குழு 2010 ஆண் ஆஞ்டி் ்றுக ்

சகஞ்டுந்நது. ஆமகத், இது சடப்ி் 

பணலுண் படிகம்க டுக்க பபஞ்டித 

அபசிதப்ம ்து ங்கநது 

அபி்பிதணகுண். 

3.3 பசயம்ம ம்று் குணமபன்பாடுணட 

பசாத்துை்ைர்  

(அ)சுவிச் ் சித கன்சச்ிட ் தி்டத்ி் கீன் 

கிமடத்ு ஜ்சித பஞ்டுண் சசலுடட் 

பபஞ்டிபேபோட் 4,548,176 பௌ திட ்சடமக, 2011 

ஆண் ஆஞ்டு இஞ்டு அச பங்கிகுகந் 

மபமக் கஞகக்ி்  4,548,176 பௌ 

சடமககக்ுண் ண்றுண் பசப்புக் கஞகக்ி் 

150,000,000 பௌ சடமககக்ுண் அதிகண 

சடமக  ஆஞ்டுகநக மப்புச ்

சசத்த்ட்ிபோட்மண. 

சுவிச் ் சித கன்சச்ிண் தி்டத்ி் கீன் 

கிமடத்ு ஜ்சிபேபோகக்ி் தி ட்சபபோ 

படலீட்ு பக்கடத்ி்குண் இது பம 

த்டுடட்்வி்ம. பக் குழு ட்பது 

இட் தி சடப்ி் விவி பபோபது இட் தி 

த்டுடட்்மணகக் கஞணகுண். 

 (ஆ)  இட் அதிக சமகக்ு சசட்ண 

எபோ சக் பஞ்டிபண் ண்றுண் எபோ பண் ்

மசகக்ிலுண் 3 பபோங்களுக்குண் அதிக கண் 

சடட்ு இதங்கதிபோட்மண. பணப கூ்் 

சக் பஞ்டிமத, ங்க எப் சணம் 

கண்பே் 2015 ஆண் ஆஞ்டு பொ் ணடண் 17 

ஆண் திகதி சண்்பிக்க்் ணதி்பீட்ு 

அறிகம்கபே் பெண், அக் சிசு 

சசத்த்ட்ிபோட்மண. னுண், இட் 

பகடம்ட ழுது்்ட்கு அ்து 

அக்றுபட்கு 2018  ஆண் ஆஞ்டு ஆகஸ் ்

ணடண் 30 ஆண் திகதி பமபேலுண் படமபத 

படிகம்க டுகக்்திபோட்மண. குறிடட் 

சக் பஞ்டி திட் சபநபே் இபோத்ு இடத்ு் 

பபது அபடக்க்்மண. 

அட் சக் பஞ்டிமத அக்றுண் படட்ண் 

2018.02.27 ஆண் திகதி இட் அதிக சமபே் 

சகந்பவு் பிவுக்கு 

எ்மகக்்ட்ுந்நது. இட் படட்ண் 

பெ்று ப ் சகஞ் எபோ குழு 

தபக்க்ட்ுந்நது. குறிடட் குழுவி் 

அறிகம்க கிமடட்வு், இது சடப்ி் பண் 

படிகம்க டுக்க்டுண். 

 

 (இ) ண்்டுபட்க சிசி் 

அடி்மபே் கன்றி அக்்் சண்பூ ்

ண்றுண் ப்லிபுண் ஆகித க்று சக்தி 

அநவீட்ுக் பகபுங்கந் ட்விடண எபோ 

எ்ட்பண் சசத்து சகந்ந்ண் பசமப 

பனங்குண் ட்கித அபசக க்ஸ்்் 

பகபுங்கந் கங்கந் ங்கநது 

பண்ம்பபே் கீன் பசமப பனங்குண் 

ட்பி் பநகடத்ி்  துக்க 

மபக்க்ட்ுந்ந.  அப்றுக்கு ட்விடண 

க்ஞபண் சசலுடட்்டுபதி்ம. 

அக்்்  உகஞங்கமந பஞ்டுண் 
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னுண் கண்கக்ு சசட்ண 

சக்சட்ிபவி் அமணத்ிபோகக்ுண் அட் 

பநகடத்ி்கு டுடத்ுச ் சச்்ட்ிபோட்மண. 

அட்க் பகபுங்கநலிபோத்ு கன்றி 

அக்்் உகஞங்கந் இட் அதிக 

சமக்கு எ்மக்க்்மணகக்ு 

ட்விடண எபோ ஆபஞபண் இ்ண் 

பசமப பனங்குண் ட்புக்கு தி 

விடுவிக்க்ட்ிபோட்மண. கன்றி 

அக்்் சசடத்ுகக்மநபண் 

உகஞங்கமநபண் பஞ்டுண் பமபே் 

ஈடுடுடத்ுபட்கு அ்து சபோடட்ணபறு 

படிகம்க டு்ட்கு 2018 ஆண் ஆஞ்டு 

ஆகஸ் ் ணடண் பம இட் அதிக சம 

டபறிபேபோட்மண. 

த்டுடட் படிதது. னுண் அமப அதிக 

சமக்கு சசட்கணகவுந்ந. 

 

 (ஈ) டுக்கு க்று சக்தி அநவீட்ுக ்

பகபுடத்ி் படட்ண் 2016 ஆண் ஆஞ்டு 

ச்போப ணடடத்ி் சகந்பவு சசத்த்் 

1,775,025 பௌ சறுணதித உகஞங்கந் 

915,625 பௌ சறுணதித உகஞங்கந் 2018 

ஆண் ஆஞ்டு ஆகஸ் ் ணடண் பமபேலுண் 

பமபே் ஈடுடுடட்்ட்ிபோக்கமண. 

மத உகஞங்கந் க்குமத 11 

ணடங்கந் டணடணகி றுப்ட்ிபோட்மண. 

இட் உகஞங்கமந சபநடுகநலிபோத்ு 

சகந்பவு சசத்த ப்த்ுந்நட், கண் 

கழித்ுந்நது. அடத்ிதபசித உகஞங்கநக 

915,625 பௌ சறுணதித உகஞங்கந் 

டுக்கு க்ம பகபுடத்ி் 

றுப்ட்ுந்ந. மத  உகஞங்கந் 

படமபபே் அடி்மபே் றுவுண் படட்ண் 

அதிக சமபே் பசபபோகக்ி். 

 

3.4 பதவிைி நிருலாை்  

(அ) இட் அதிக சமக்கு அனுணதிக்க்் 

எபோ ஆப்ச்்புட ் தி்ண் டதக்க்ட்ு அது 

அங்கீகடத்ுக் சகந்ந்ட்ிபோக்கமண. 

ஆப்ச்்புட ் தி்ண் பகமணடத்ுப பசமபகந் 

திமஞகக்நடத்ி்கு அட் அங்கீகடத்ி் 

படட்ண் அனு்்ட்ுந்நது. இது ட்பது 

திபோடட்்ட்ு பபோகிது. 

 (ஆ) இட் அதிக சமக்கு அனுணதிக்க்் 

ஆநஞ 136. இதி்  2017 ஆண் ஆஞ்டு திசண் ்

ணடண் 31 ஆண் திகதி்கு கஞ்் 

உஞ்மணத ஆநஞ 103. அட்டி க்்குண் 

பது 33 சப்றிங்கந் விதமண. இட் 

சப்றிங்கந் 3 ஞ்ந ் டவிகளுண், 4 

குதிட ் டமப ் டவிகளுண் ண்றுண் 12 

பகமணடத்ுப உடவிதந ் டவிகளுண்  

உந்நங்கிபேபோட்மண. 

அனுணதிக்க்் ஆப்ச்்பு தி்ண் 

இ்டட் இட் அதிக சமபே் 

ஆப்ச்்பு படிக்மககந் ட்கலிகணக 

றுடட்்ட்ுந்ந. புதித ஆப்ச்்புட ்தி்ண் 

ஞ்நக்ந் சமபே் அங்கீகண் 

கிமடட் பி் ் பகமணடத்ுப பசமபகந் 

திமஞகக்நடத்ி்கு அட் அனுணதிபே் 

படட்ண் அனு்பிமபகக்்டுண். 

 

 (இ)  பணப கூ்்து ப் சப்றிண் 

வித பெ்று ஞ்ந ் டவிகநலுண் 

ண்றுண் 4 குதிட ் டமப ் டவிகநலுண் 3 

டவிகளுகக்ு இங்மக தக பசசலிே 

குடிதசி் டவிதிக் பகமபபே் 

்டுகளுக்கு புண்க உத டவிகந் 

தண அதிகதகித ஞ்நக்ந் 

சமபே் அனுணதிபே்றி இட் அதிக 

சமபே் டமப் 2013 ண்றுண் 2014 ஆண் 

ஆஞ்டுகந் தி் கமண் டவிகளுகக்ு  

தணங்கந் சசத்த்ட்ிபோட்மண. 2013 ஆண் 

ஆஞ்டு பட் 2017 ஆண் ஆஞ்டு பம தி் 

கமணகளுக்க சகடு்வுகநக 2,903,361 

பௌ சடமக சசலுடட்்ட்ிபோட்மண. 

உடவிச ் பசமப் பிவுட ் டமப,் பிதி் 

ஞ்ந ் தகண் (ப்க் பிவுக்கு 

சற்ுக சடழி்டுப)் ண்றுண் 

ஞ்ந ் தகண் ஆகிபத் 

சிசுகளு் ஞ்நக்ந் சமபே் 

டமப் இட் தணங்கந் 

சசத்த்ட்ுந்ந. அனுணதிகக்டட்கு 

ஆப்ச்்புட ் தி்ண் துவுண் 

அங்கீகக்க்ட மபே் ட் 

தணங்கமந பனங்க படிதது ்ட், 

தி் கமண தணங்கந் 

ட்ிக்க்ட்ுந்ந. அட்டி, இட் அதிக 

சமபே் ஆப்ச்்புட ் தி்ண்  இ்னுண் 

அங்கீகக்க்டட், அட் தி் கமண 

தணங்கமந ட்ணக்குபட்க 

பத்்புகந்ம. 

 (ஈ) பணலுண் ஞ்நக்ந் சமபே் 

அனுணதிபே்றி இட் அதிக சமபே் 06 

தி் டவிகளுகக்ு 2013 ஆண் ஆஞ்டு பட் 2016 

ஆண் ஆஞ்டு பம சபோந் 

சகடு்பக  2,610,880 பௌ சடமகபண், 3 

பகமணடத்ுப பசமபகந் 

திமஞகக்நடத்ி் குறி்பி்ட்ுந்ந 

பழிக்்கந்டி, தி் கமண 

தணங்கந் பனங்க்ட்ுந்ந அதிககந் 

படமபத டமகமணகமந பூட்த்ி 
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குதிட ் டமப ் டவிகந் ஞ்ந ்

எபோபபோக்கு பக்குபடத்ு சகடு்பக 2015 

ஆண் ஆஞ்டு பட் 2017 ஆண் ஆஞ்டு பம 

4,210,000 பௌ சடமகபண் 

சசலுடட்்ட்ிபோட்மண. 

சசத்துந்நட், ஆப்ச்்புட ் தி்ண் 

அங்கீகக்க்்வு், ஆப்ச்்புட ்

தி்டத்ி்கு இஞங்க, ட் தணங்கமந 

பனங்கி, தி் கமணகளுகக் 

சகடு்மப டத்ு சசத்த படிகம்க 

டுக்க்டுண். பணலுண், தி் கமணக்கக 

தபக்க்் அதிககந் பெ்று ப ்HM -

1-1 சண்நக் குறிபைட்ு பகுதிபே் 

உந்நங்குகி்். ஆமகத், அபக்ளுகக்ு 

2015/05/25 ஆண் திகதிபேலிபோத்ு, PED/1/2015  ஆண் 

இகக் சு்றிகம்கபே் பிகண் 

உடத்ிபதகபூப் பகங்கந் எதுகக்்ட்ு, 

சபோந் சகடு்வுகளுண் 

அங்கீகக்க்ட்ுந்ந. அட்டி, தி் 

கமண அடி்மபே் பகங்கந் 

எதுக்க்ட்ிபோ்து இஞ்டு 

உடத்ிபதகடட்க்ளுக்கு ணட்ுபண. 

 (உ) க்று சக்தி அநவீட்ுக ்

பகபுங்கமந் பஞ் ணடட்், குறிடட் 

அநவீட்ுக் பகபுங்கந் பெணக 

டவுகமந பசகடட்், சண்கங்கந் 

பெணக டவுகமந டதடட்் ண்றுண் 

பகமபகமந் பஞச ்சச்் ப் சக 

கபோணங்களுண் 2017 ஆண் ஆஞ்டு 

ஆண்டத்ிலிபோப்ட எபோ சடழி் த் 

உடத்ிபதகடட்போகக்ு ணடத்ிண் 

ணட்ு்ட்ிபோட்ட், 2017 ஆண் ஆஞ்டி்கு 

அமபட்கு  இகக்ுக் சகந்ந்ட்ிபோட் 

இகம்க அமத்ு சகந்பட்கு 

டபறிபேபோட்மண. அது திக்டத்ி் 

சசத்றுமக பது டகண 

டக்கங்கமநக் சகஞ்டிபோக்குண் ்து 

கஞக்கத்வி் அபடக்க்்மண. 

2017 ஆண் ஆஞ்டி் டவுகந் சடவீடணக 

டவுகமந பசகடத்ுட ் டத்ட்கு 

பதிதநவு கண் படமப. இட்க் கபோண 

ஞமத மபப்  பதுண ஊழிதக்ந் 

இ்ம. பணலுண் இட் அதிக சமபே் 

ஆப்ச்்புட ் தி்ண் 2016 பட் 

டதக்க்ட்ு பபோபட் இட் 

சசத்பமகக்ு ணடபநடம்ட ச்றுக ்

சகந்நக் கூடித பத்்புகந் இ்ம. 

 

4 

4.1 

க்கித டுகந் அமண்பி் மத 

அபிவிபோடத்ி இகக்ுகந் உத சறு்ப்கக ்

கூடித ண்றுண் தூத சக்தி விபதகண் 

சட் ‘2030’ கன்சச்ி லுக்கு இஞங்க 

குறிடட் இக்கு இங்கஞ்மண ண்றுண் 

அட்  இகம்க அமத்ு சகந்ந் 

ஆகிதப்றுக்கு இமபே் வுண் 

விடத்ிதசங்களுண் ண்றுண் ப்ப்பண் 

சபோடட்ண டகவுதி் சசத் 

தி்டத்ினூக இங்கஞ்திபோட்மண. 

க்கித டுகந் அமண்பி் மத 

அபிவிபோடத்ி இக்குகமந அமபதி் சக்தி் 

துக்பு ண்றுண் பந்புது்பிக்கடட்க்க சக்தி 

அபிவிபோடத்ி ஆகித இஞ்டுண் 

பக்கிதணமபதகுண். இங்மக 

மசறுடகு பலு அதிக சம (இ..ப.அ.ச.)  

சசத்டுடத்ுண் எட்ு சணடட்க் கபோட ்

தி்ங்களுண் ண்றுண் கன்சச்ிட ் தி்ங்களுண், 

அட் இஞ்டு பிவுகளுண் உந்நங்குண் 

பமகபே் பண்சகந்ந்டுபட், இட் 

அதிக சமபே் பண்சகந்ந்டுண் 

சக கன்சச்ிட ் தி்ங்களுண் மத 

அபிவிபோடத்ி இக்குகமந அமபட்கு 

ங்கநகக்ுண். 

5.1 (அ) இட் அதிக சமபே் சசத் 

தி்டம்டட ் டதடட் படத்ி் அதிக 

சமபே் படமப்டுகமந விஜ்சி ணதி்பீடு 

டதக்க்ட்ிபோட்து அபடக்க்்மண. 

 

றுபடத்ி் சசத் தி்டத்ி்டி 

சறுமகட ் தி்ண் டதக்க்்து. 

தி்டம்ட சசத்டுடட் படமபத மத 

கஞகந் ்க்குமபே் 

பழுமணதக சசத்டுடட் படிதவி்ம. 

ஆமகத், இட்க் குமடு கன்த்ுந்நது. 

இட் மமணமத கபோடத்ி் சகஞ்டு குறிடட் 

தி்டம்டட ் டத்ட்கு திக்டத்ி் 

படிகம்க டுக்க்டுண் ்மட டதவு் 

அறிதடட்போகி்ப். 
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 (ஆ) சறுமகட ் தி்ங்கந் டதக்க்் 

படத்ி் க பமதமகந் 

இங்கஞ்ட்ிபோட்லுண், அட்க் க 

பமதமகநனுந் உத பமபே் 

சகந்பவு விதங்கந் 

பண்சகந்ந்ட்ிபோக்கமண. 

படமபத ஞ்ஞகம்கபே 

ஊழிதக்மந இட் அதிக சமபே் பழு 

ஆ்லுண் உந்நங்குண் பமகபே் ஆப்ச்்பு 

சசத்த படிதது பபந்நது. கன்சச்ிட ்

தி்ங்கமந சத படத்ி் 

சசத்டுடத்ுபதி் கடுமணத சிக்க்கந் 

ழுத்ுந்ந. ஆப்ச்்புட ் தி்ண் 

அனுணதிக்க்்வு், ஊழிதக்ந் 

ஞ்ஞகம்க பதுண அநவு 

அதிககக்்டுண் ்ட், இட் ம 

சதகுண் ்மட டதவு் 

அறிதடட்போகி்ப். 

 (இ) 2017 ஆண் ஆஞ்டி் சறுமகட ் தி்டத்ி்கு 

இஞங்க, 50 பமகத விபதகங்கமந 

பண்சகந்பட்கு தி்ப்ட்ிபோட்லுண், 

அப்றி் 6 பமகத விபதகங்கந் 

ணடத்ிபண பண்சகந்ந்ட்ிபோட்மண. 

இட் அதிக சம  துமகநனூக 

பசமபகமந பனங்குபட், அது  பகப ்

மதங்கந், அமணசச்ுகந் ண்றுண் பி 

ட்புகந் ்ப்றி் அட்கு குறி்பீடு 

சசத்த்டுண் கன்சச்ிட ் தி்ங்கமந 

பண்சகந்ந பபஞ்டிபந்நது. இட் 

சசத்டுகமந அடுடட் ஆஞ்டு பப் ்

பபோட்ட ் தி்டத்ி் அ்து சறுமகட ்

தி்டத்ி் பச்்து கடிண். திக்டத்ி் 

இட் சபந்பு படிக்மககமநக் 

கட்ு்டுடட் படிக்மக டுக்க்டுண் 

்மட டதவு் அறிதடட்போகி்ப். 

6 பணமைளு் ைடட்ுப்பாடுைளு்  

(ஆ) கீன்கணுண் பமமணகந் ண்றுண் 

கட்ு்ட்ு் பிவுகந் விபே கபண் 

சசலுடட்்டுட் பபஞ்டுண். 

கஞக்கீடு, திக ் கட்ு்டு, க் 

கட்ு்டு, ணட பநங்கந் பகமண, கபோட ்

தி்ங்கந் சசத்டுடத்ுமக, 

சசடத்ுக்கந் பகமணடத்ுபண், டவு 

பமமணகந் பகமணடத்ுபண், பகங்கந் 

கட்ு்டு ் அடட்மகத பிவுகநகுண். 

கஞக்கத்பந ் அதிதிபே் சுட்ிக ்

க்் ட்ுந்ந பிவுகந் விபே 

கபடம்டச ் சசலுடத்ி, குறிடட் வீங்கமந 

இங்கஞ்டு அப்ம சீக்க படிகம்க 

டுக்க்டுண். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ைைை்ைா்வு விசாணை அறிை்ணைைரிலு் ம்று் ைைை்ைா்வு அறிை்ணைைரிலு் 

சுடட்ிை் ைாடட்ப் படட்ுர்ர குணமபாடுைணர நிலத்்தி பச்யு் பபாருடட்ு இயங்ணை 

நிணயபபறுதகு லலு அதிைா சணபபேனாய் மம்பைார்ரப் படட்ுர்ர நடலடிை்ணைைர் - 

ைைை்ைா்லார ்அதிபதிபேன் 2019.06.28 ஆ் திைதி ைைை்ைா்வு அறிை்ணை 

ைைை்ைா்வு 

குறிப்பு 

இயை்ை்  

2017  ைைை்ைா்வு அறிை்ணைபேன் பிைா் 

குறிப்பிடப்படட்ுர்ர விடங்ைர்  

அத்தணை விடங்ைர் பதாடப்ிய் 

மம்பைார்ரப்படட்ுர்ர நடலடிை்ணைைர்  

2.2.1 நிதிை் கூம்றுை்ைர் பதாடப்ிய் ைருத்துத் 

பதிவித்தய்  

குறிடட் பநத்வு ஆஞ்டி்க திக ்

கூ்றுக்கந் டதக்க்ட்ு உத திகதிபே் 

சண்்பிக்க்திபோட்மண. 

இது பகக்ிதணக இட் அதிக சமபேது 

ஊழிதக்ந் ்க்குமத் கன்ட் எபோ 

கன்பகுண். தி் பிவி் டமப ் எபோப ்

இ்திபோட்மண இட்கு பிட 

கஞணகுண். சபோடட்ண 

அங்கீகடத்ு் கூடித திக் கூ்றுக்கந் 2019 

ஆண் ஆஞ்டு சப ணடண் 17 ஆண் திகதி 

கஞக்கத்பந ் அதிதிக்கு 

அனு்்ட்ுந்ந. 

2.2.2 பழுமணதக படத்ணண் கழிக்க்்லுண், 

பணலுண் த்டுடட்க் கூடித சசடத்ுக்கந், 

சறிட ் சடகுதிகந் ண்றுண் உகஞங்கந் 

் சடப்ி் சபந்டுடட்்கந் 

சசத்த்திபோட்மண. அது ணதி்பீட்ி் எபோ 

டபக இபோட்், அடம சீக்கி, 

சசடத்ுக்கந் பந்விம 

ணதிக்க்ட்ிபோக்கமண. 

07 ஆண் இக்க இங்மக அச துமக ்

கஞக்கீட்ு தணடத்ி் பிகண், பழுமணதக 

படத்ணண் ்டு சசத்த்், ஆலுண் 

இ்னுண் த்டுடட்க ் கூடித சசடத்ுக்கந், 

சறிட ் சடகுதிகந் ண்றுண்  உகஞங்கந் 

்ப்றி் சச் சறுணண் 

கஞ்பி்ட்ு பபோகி்து. பணலுண் இடம 

2018 ஆண் ஆஞ்டி்க திக் கூ்றுக்கந் 

சண்்பி்ட்கு படிகம்க டுக்க்ட்ு 

பபோகி்து.  

 

2.2.3 

(அ) (i) கஞமத குடட்மககக்ு சறுபது 

சட்க சக்தி திதடத்ிலிபோத்ு ச்றுக ்

சகந்ந்் 47,000,000 பௌ சடமக பமகக ்

க்ஞ பபோணதிதக இங்கஞ்ட்ு 2015 

ஆண் ஆஞ்டி் தி ச்ட் சசத்றுமகக ்

கூ்றி் கஞக்கீடு சசத்த்ட்ிபோட் 

கஞடத்ி் அட் ஆஞ்டி் பமக 

47,000,000 பௌப் பமகடத்ுக் கஞக்குக ்

க்்டிபோட்மண.  

2015 ஆண் ஆஞ்டி் அதிக ணதி்பீடு 

சசத்த்் தி் சறுபறு 

சறுணணகித 47,000,000 பௌ சடமகமத, 

உத விடடத்ி் திஞவு் சறுண 

விடத்ிதசங்கந் கூ்றினூக அடுடட் தி 

ச்ட் சசத்றுமகக் கூ்றி் சீக்க 

படமபத படிக்மக டுகக்்ட்ு 

பபோகி்து.   

 (ii) கப்ுகு சசடத்ுகக்மநக் சகந்பவு 

சசத்பது சட்க சசவு சசத்த்் 

8,345,683 பௌ சடமகக்கு திக 9,242,483 

பௌ சடமக கழிக்க்ட்ு, ஜ்சித 41,247,949 

பௌ சடமக தி ச்ட் 

சசத்றுமகக்கு பவுமபக்க்் 

கஞடத்ி், 896,800 பௌ குமபக தி 

ச்ட் சசத்றுமக அறிகம்கபே் 

பவுமபக்க்ட்ு் திபகிபேபோட்மண. 

ஆமகத்,  2016 ஆண் ஆஞ்டி் பமக அட்் 

சறுணடத்ி் குமபக கஞகக்ுக ்

க்்ட்ிபோட்மண. அது பநத்வு 

ஆஞ்டிலுண் சீக்க்திபோட்மண.  

2018 ஆண் ஆஞ்டி் இறுதிக் கஞக்குகந் 

அட்ட ் டபம சீக்குபட்கு படமபத 

படிகம்கமத டுக்க 

தி்க்்க்டுகி்து.  

 (இ) ஆசித அபிவிபோடத்ி பங்கிக் க் 

க்டத்ி் கீன் சசத்டுடட்்டுண் எபோ கபோட ்

தி்டத்ி்கு  விடுவிகக்்் 51,800,357 

பௌ சடமகத க், அவிடுபட்க 

அதிகண் இட் அதிக சமகக்ு 

பனங்க்ட்ிபோக்கட மபே், அதிக 

சமபே் ச்றுக ் சகந்ந்் எபோ 

கக மபமத்ட 

சறு்புக்கந் கீன் தி மக ்

கூ்றுக்கந் க்்ட்ிபோட்மண.  

இட்க் கபோட ் தி்டத்ி் கீன் பனங்க்் 

க்கமந 2018 ஆண் ஆஞ்டி் திக ்

கூ்றுக்கநலிபோத்ு திபழி்ட்க 

எழுங்குகந் பண்சகந்ந்ட்ுந்ந.  
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 (உ) ஆசித அபிவிபோடத்ி பங்கிக் க் 

தி்டத்ி் கீன் சசத்டுடட்்டுகி் 

கபோட ் தி்ங்களுக்கு டத கபோட ் தி்க ்

கஞக்குகந் டதக்க்ட்ிபோட்லுண், உத 

பபோணபண் ண்றுண் சசவிபண் இட் 

அதிகசமபே் பபோணக் கூ்றி் 

கஞக்குக் க்்திபோட்மண.  

 

கஞக்கத்பந ் அதிதி சுட்ிக்கட்ிதடி 

கபோட ் தி்ங்கந் சட் பபோணண் 

ண்றுண் சசவுகந் ஆகிதப்ம பபோணக ்

கூ்றிலிபோத்ு க்குபட்கு படமபத 

எழுங்குகந் பண்சகந்ந்ட்ுந்ந.  

 (ஊ)  பநத்வு ஆஞ்டி்க படத்ண 

்டு பண்சகந்ந்் பது, இட் 

அதிக சமபே் படத்ணக ்

சகந்மககளுகக்ு புண்க படிகம்க 

டுக்க்ட்ிபோட்மண.  

2017 ஆண் ஆஞ்டி்க படத்ணண் ்டு 

சசத்த்் பது, பழு ஆஞ்டிலுண் ச்றுக ்

சகந்ந்் படத்ண ்டு சசத்த் 

பபஞ்டித சசடத்ுக்கந் சட் 

டகப்கமந் சறுபதிலுந்ந சிணடத்ி் 

கஞணக, ப்மத ஆஞ்டி் திக ்

கூ்றுக்கந் இங்கஞ்் படத்ண 

்ட்ு விதிகந் அடி்மபே் 

படத்ணண் கஞகக்ி்்து. இட் அதிக 

சமபே் சசடத்ுக்கந் திபபம் 

இ்ம்டுடத்ுண் ஞ 

பண்சகந்ந்டுபட், இது 2019 ஆஞ்டி்குந் 

டி்டிதக இத்புமமத அமபண். 

 () சக்தி திதடத்ி்குண் ண்றுண் 

பிமஞபடட்பட திதடத்ி்குண் 

பவுமபக்க பபஞ்டித பபோணபண் ண்றுண் 

பட்ிபண் தி ச்ட் சசத்றுமகக ்

கூ்றி் உந்நக்க்்ட், பமக  

37,504,984 பௌ சடமகத் பமகடத்ுக ்

க்்ட்ிபோட்மண.  

அட் இங்கஞ்் சடமக சதக, 

சறுணட ் திஞவு விடத்ிதசங்கந் 

கூ்றினூக சகத்ி் துக்பு திதண் 

ண்றுண் பிமஞபடட்பட திதண் 

்ப்றுக்கு பவுமபகக்்ட்ுந்நது. 

சத பமபே் பட்ி பபோணண் மத 

பபோணங்கந் கீன் இட் அதிக சமபே் 

பபோணக் கூ்றி்/தி ச்ட் 

சசத்றுமகக் கூ்றி் உந்நக்க் 

பபஞ்டிதடகுண்.  

2.3 பதரிவுபடுத்தப்படாத வித்திாசங்ைர் 

பிமஞபடட்டபட திதடத்ி் 2017 ஆண் 

ஆஞ்டு திசண் ் ணடண் 31 ஆண் திகதி்க 

லுமபக்குண் ண்றுண் அட்ட ் திகதி்க 

படலீட்ு லுமபகக்ுண் இமபே் 372,333 

பௌ சடநவுடுடட்்ட எபோ விடத்ிதசண் 

அபடக்க்்மண.  

கஞக்கத்வு அறிக்மகபே் 

சடநவுடுடட்்ட விடத்ிதசங்கந் கீன் 

சுட்ிக் க்்ட்ுந்ந பிமஞபடட்பட 

திதடத்ி் லுமபகக்ுண் ண்றுண் படலீட்ு 

லுமபக்குண் இமபே் கஞ்டுண் 372,333.00 

பௌ விடத்ிதசடம்ட 2018 ஆண் ஆஞ்டி் திக ்

கூ்றுக்கந் சீக்குபட்க எழுங்குகந் 

பண்சகந்ந்ட்ுந்ந.  

2.4 கிணடை்ை மலை்டி ம்று் பசலுத்த 

மலை்டி ைைை்குைர்  

(அ) பதக் க்வி கன்சச்ிட ் தி்ங்களுக்கு 

2016 ஆண் ஆஞ்டி் 13,348,087 பௌ 

சடமகத ப்ஞண் ச்றுக ்

சகடுக்க்ட்ிபோட்மண. னுண் 6,882,412 

பௌ ப்ஞட ் சடமகமத  2017 ஆண் 

ஆஞ்டு திசண் ் ணடண் 31 ஆண் திகதி 

பமபேலுண் தீ்்வு சசத்த படிகம்க 

டுக்க்ட்ிபோக்கமண.  

இட் ப்ஞட ் சடமககமந தீ்்வு 

சசத்பணறு பக உத றுபங்களுகக்ு 

கடிடங்கந் அனு்பி மபக்க்ட்ுந்ந.  

 (ஆ) மத சகடு்வுகந் ண்றுண் 

திஞ் சசவிங்கந் சட் 

கஞக்குகந் ஞ்கணக 

ப்சகஞ்ட்ு பபோகி் திட ்

சடமகமத தீ்்வு சசத்த அ்து 

சபோடட்ண பி படிகம்கமத டுக்க 

இட் அதிக சமபே் எழுங்குகந் 

பண்சகந்ந்ட்ிபோக்கமண.  

5 பபோங்களுகக்ு அதிக கண் சடட்ு இபோத்ு 

பபோகி் மத சகடு்வுகந் ண்றுண் 

திஞ் சசவிண் ் சடப்ி் 

விபதகட ் ட்புகளுகக்ு இஞக்க் 

கடிடங்கந் அனு்பி மபக்க்ட்ுந்ந. அட் 

திட ் சடமககமந தீ்்வு சசத்து 

சகந்பட்கு படமபத படிக்மக 

டுக்க்ட்ு பபோகி்து.  

2.5 சடட்திடட்ங்ைர், ஒழுங்குவிதிைர் ம்று் 

பைாணத்துல தீ்ானங்ைர் 

ன்பலம்றுடன் ஒல்லாண  

திமபசபேது சு்றிகம்கபே் பிகண் 

மத சசடத்ுக்கந் திபபடு 

இ்ம்டுடட்்ட்ு பபோகி்து.  
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(அ) (i) மத சசடத்ுக்கந் சட் 

புடட்கங்கந் பமதக பஞ்ட்ு 

இ்ம்டுடட்்திபோட்மண.  

 (ii) உத சு்றிக்மகபே் பிகண் கஞ, 

துமஞ்கங்கந் ண்றுண் சண்கங்கந் 

் சட் மத 

சசடத்ுக்கந் திபபடு 

பஞ்ட்ிபோக்கமண.  

கஞகந், துமஞ்கங்கந் ண்றுண் 

சண்கங்கந் ் சட் 

மத சசடத்ுக்கந் திபபடு 

பஞ்ட்ு பபோகி்து.  

 (ஆ) திக் கூ்றுகக்ந் அங்கக பபோட் 

க் அறிக்மக கஞக்கத்பந ்அதிதி்கு 

சண்்பிக்க்திபோட்மண.  

2019 ஆண் ஆஞ்டி்க திக் கூ்றுக்கந் 

அங்கக பபோட் க் அறிகம்ககந் 

கஞக்கத்பந ் அதிதிக்கு 

சண்்பிக்க்ட்ுந்ந. இட்ட ் டபம 

பட்த்ி சசத்து சகந்ந படிகம்க 

டுக்க்டுண்.  

3.1 நிதி சாந்்த பசயாம்றுணை  

குறிடட் பநத்வு ஆஞ்டி்கு இட் அதிக 

சமபே் தி் சறுபறு 51,702,295 பௌ 

பமகதக கஞ்்மண. அட்கு 

இமஞதக ப்மத ஆஞ்டி் 

அடட்மகத பமக 6,463,693 பௌபக 

கஞ்்ட், ப்மத ஆஞ்டு் 

எ்பிடுண் பது குறிடட் பநத்வு ஆஞ்டி் 

தி் சறுபறு 45,238,602 பௌ சடமகத் 

அதிகடத்ிபோட்து அபடக்க்்மண.  

இட் அறிகம்கபே் 2.1.3(එ) 

குறி்பி்ட்ுந்ந சணடட்் சறுணண் 

37,504,984 பௌபக கஞ்்மண. டப 

கஞக்கீடு இப்பறு தி் சறுப்றி் எபோ 

அதிக்பு கஞ்டுபட்கு பிட 

கஞணக அமணத்ிபோட்து 

அபடக்க்்மண.  

குறிடட் பநத்வு ஆஞ்டி் திக் 

கூ்றுக்களுக்கு பட்ி பபோணணக 37,504,984 

பௌ சடமக தி ச்ட் சசத்றுமகக ்

கூ்றி் உந்நக்க்ட்ுந்நது. சத 

பமபே் பட்ி பபோணண் மத 

பபோணங்கந் கீன் இட் அதிக சமபே் 

பபோண அநவு தி ச ் கூ்றி் 

குறி்பி்ட்ுந்நது. ச், அது இட் 

அதிக சமபே் சசத்டுகநனூக 

இட் அதிக சமக்கு குறிடட் ஆஞ்டு க் 

குதிபே் கிமக்க பபஞ்டித பட்ி பபோணண் 

்டகுண்.  

4 பசம்பாடு சாந்்த பரா்வு  

ட்சழுது கன்த்ு பபோகி் 

பமபேதலி் கீன் குறி்பி்ட்ுந்ந 10 

சசத்டுகந் 15,948,876 பௌ 

சறுணதித 8 சசத்டுகந்  

பபோங்கநக 

சசத்டுடட்்திபோட்மணபண் ண்றுண் 

அட் படட்ண் 2017 ஆண் ஆஞ்டிலுண் 

ட்விடண சசவு 

சசத்த்திபோட்மணபண் கஞக்கத்வி் 

பது அபடக்க்்மண.  

குறிடட் 8 கபோட ்தி்ங்கந் 5 கபோட ்தி்ங்கந் 

்சகபப மவு சசத்த்ட்ுந்ந.  

5 பாதீடட்ுை் ைடட்ுப்பாடு 

பவுசசவுடத்ி் ஆபஞண் தனுந்ந 

பகமணடத்ுப கபோவி சடணக 

த்டுடட்்திபோட்து 

அபடக்க்்மண.  

கஞக்கத்பந ் அதிதிபே் சுட்ிக ்

க்்ட்ுந்நபறு, பவுசசவுடத்ி் 

ஆபஞடம்ட அடி்மதகக் சகஞ் எபோ 

திக் கட்ு்ட்ு பமமணமத 

மபம்டுடத்ுபட்கு படமபத எபோ 

பமபேதமட ் டதடத்ு 2019  ஆண் ஆஞ்டு 

பட் இது சடப்ி் படிகம்க 

டுக்க்டுண்.  

6 பணமணைளு் ைடட்ுப்பாடுைளு் 

கஞக்கத்வி் அபடக்க்் 

கஞக்கீட்ு, பமமணகந் ண்றுண் 

கட்ு்டு ஆகித பிவுகந் விபே 

கபண் சசலுடட்்டுட் பபஞ்டுண்.  

 

கஞக்கத்பந ் அதிதிபே் சுட்ிக ்

க்்ட்ுந்ந பிவுகந் விபே 

கபடம்டச ் சசலுடத்ி, அப்ம, உத 

இகக்ுகமந அமத்ு சகந்ளுண் சபோட்ு 

குறி்பீடு சசத்பட்குண் ண்றுண் உத 

வீங்கமந இங்கஞ்டு அப்ம 

சீக்குபட்குண் படமபத படிகம்க 

டுக்க்டுண். இதி் குறி்பி்ட்ுந்ந 

கஞ பபட்ு பமமண 

அறிபக்டுடட்்ட்ுந்நது. 2019 ஆண் 

ஆஞ்டிலிபோத்ு இட் பமமணபேனூக 

கஞக்கீட்ுச ் சசத்டுகந் 

பண்சகந்ந்டுண்.  
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03. அதிைா சணபபேன் பசயாம்றுணைண ம்படுத்துலதன் நிபத்த் 

மம்பைார்லதம்கு உத்மதச நடுத்த ைாய நடலடிை்ணைைர் பம்றி ஒரு சா்ச்  

 

03.1. பன்சை்திை்ைான அனுதிப் பத்திங்ைணர விநிமாகிை்கு் பணமண 

இயகுபடுத்த  பூமைாரத் தவுைர் பணமணண இம்ணமப்படுத்துதய்.  

இங்மகபேலுந்ந பந்புது்பிக்கடட்கு சக்தி பநங்கந் பட்றுண் இங்கந், க் 

குதி ண்றுண் அப்றி் அநவு ்ப்ம அநவிட்ு அபிவிபோடத்ிட ் ட்புகளுகக்ு 

படலிடுண் பத்்புகமந் ச்றுக் சகடு்து இட் அதிக சமபே் பகக்ித 

குறிகப்கநகுண் .இது பம கஞ்டுபிடிகக்்ட்ுந்ந அடட்மகத சக டவுகளுண் 

ண்றுண் டகப்களுண் சதுணக்கந் அறித்ு சகந்ந பபஞ்டுண் ்ட்கக 

பமமண்பினூக ச்றுக் சகந்நக் கூடித பூபகநட ் டவு பமமணபேனுந் 

உந்ந க்்க்ட்ுந்ந.  

 

03.2. சை்தி அபிவிருத்திப் பிமதசங்ைணரப் பிைடனப்படுத்துதய் 

இங்மகபே் பந்புது்பிக்கடட்கு சக்தி பநங்கந்  குதிகந் கஞ் 

்லுண் கூ அட் எப்சபபோ குதிமதபண் அபிவிபோடத்ி சசத்த படிதது .மத 

பி ் பம விதங்களுண் இட்குக் கஞணகுண் .சக்தி அபிவிபோடத்ி் 

பிபடசங்கமந் பிக்டுடத்ுபடனூக மத ் பம அண்சங்கந் 

திக்க்ட பமகபே் கஞட ் துஞ்டுகமந பந்புது்பிக்கடட்கு சகத்ி 

அபிவிபோடத்ி்கு் த்டுடட்க் கூடித பத்்பு கிமக்குண். 

 

03.3. இயங்ணைபேனுர் சை்திப் பாலணனத் தவுைணரப் பிைடனப்படுத்துதய் 

1971 ஆண் ஆஞ்டு பட் த்டுடட்்ட்ு பபோகி்  சக்தி பெங்கந் 

சட் அமடத்ுட ் டவுகமநபண் ண்றுண் டகப்கமநபண் பசகடத்ுட ்

டதக்க்் ஆபஞண் படசித சக்திக் கஞக்கத்வு  அ்து சக்திச ்சணம 

 அமனகக்்டுகி்து. 1990 ஆண் ஆஞ்டுகந் பட் இங்மக மசறுடகு பலு 

அதிக சம இட் படிகம்கமத பண்சகஞ்டு பபோகி்து. இது பம, இட் 

பபோடத்ி் சக்தி் பம சட் அட் ஆபஞண் இ்ச்ட்ு் 

இமஞட் டவுகமந கநஜ்சிதணகவுண் அபட ப்று அசச்ீட்ு சபநபைகவுண் எபோ 

பபோ கடத்ினுந் சபநபேடுபட்கு அதிக சமபே் இத்றுந்நது. 

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

கூடி பிமதசங்ைணர அதனூடாை இனங்ைாணுதய் 

இங்மகபேலுந்ந பகக்ித பந்புது்பிக்கடட்கு சக்தி பெங்கநக சூத சக்திபண் 

ண்றுண் க்று சகத்ிபண் இங்கஞ்ட்ிபோட்லுண், அட் சக்தி பெங்கந் 

்டட்ன்வுகந் ண்றுண் க விடத்ிதசங்கந் ்ப்ம அறித்ு சகந்நண் 

அடட்மகத பநங்கமந அபிவிபோடத்ி சசத்பது ்து கடிண எபோ விதணகுண் .

ஆமகத், இட் பநங்கந் படிபங்கமந அநவிடுண் சபோட்ு டு பழுதிலுண் 

எபோ ட் ஞ்கக் பகபு பமதமண்ம றுவி அபிவிபோடத்ிட ்ட்புகளுகக்ு 

அட்ட ்டவுகமந் ச்றுக் சகடுகக் படிகம்க டுக்க்டுண். 

 

03.5. பன்சை்திண நுைரு் உபைைங்ைளுை்கு சை்தி பத்திணபேடணய 

அறிபைப்படுத்துலது பம்றி மதணலான ஒழுங்குவிதிைணர விதித்தய் 

டபசடபோ ப் உகஞடத்ி் விமட ் தி் ண்றுண் தணண் ஆகித 

சட் சிக்க்கமந தகப்பபோக்கு இகுவி் அறித்ு சகந்ளுண் பமகபே் 

சக்தி படத்ிமபே் CFL ப் குபன்களுக்கக அறிபக்டுடட்் ட்ுந்நது. கூம 

ப்விசிறி, இம் சடுடத்ிபமத குனத் படிப ப் குபன்கந் ண்றுண் 

சண்டுடத்ி ப் குபன்கந் ்ப்றுகக்ு அட் சகத்ி படத்ிமபேம 

அறிபக்டுடட்ட ் படமபத பூப்ங்க படிகம்ககந் மவு 

சசத்த்ட்ுந்ந. 

03.6. பன்சாத்ணத நுைக்ின்ம உபைைங்ைரின் சை்தி விணனத் திமணன 

அரவிடுலதம்ைான ஒரு ஆ்வு கூடத்ணதத் தாபித்தய் 

அதிகநவி் த்டுடட்்டுகி் ப்னுகஞங்கந் விமட ் தி் ண்றுண் 

மத தணங்கந் ்ப்ம அறித்ு சகந்ளுண் பமகபே்  

பசடமகமந பண்சகந்பட்கு  ஆத்வு கூங்கந் ண்ஞக்க் 

ட்ுந்ந .இட் ஆத்வு கூங்கந் ்கமக்கனகங்கந், அச றுபங்கந் 

்ப்ம அஞ்படத்ு இதங்குகி். 

 

03.7. சை்தி பைாணாரை்ளுை்கு், சை்தி ைைை்ைா்லாரை்ளுை்கு் பபேம்சி 

அரித்தய் 

அதிக சமபே் ச் ச்்டுகமந மபம்டுடத்ுண் சபோட்ு 

படமபத சடழி் த் பசமபகமந பனங்குபட்கு அட்ட ் சடழி் 
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படச்ச்ிதநக்ந் ் பசமபமத இங்மகக்கு் ச்றுக் சகடுகக்ுண் பகணக 

இட்் பே்சி படிகம்ககந் பண்சகந்ந்டுகி். 

 

03.8. படட் சை்திை் ைைை்ைா்லாரை்ணர நிபப்பதம்கு மதணலான 

நடலடிை்ணைைணர டுத்தய் 

ப்சடம்ட தகக்ி் றுபங்கமந க்தண் சக்திக் கஞக்கத்வுகக்ு 

உ்டுடத்ுபட்கு, ட்பத்ுநந ச் ்டுகமந மபம்டுடட் இட்் 

்த சக்திக் கஞக்கத்பநக்ந் ் பசமப அபசிதண். பப, குழுக்கநக 

அபக்ளுக்கு சட்த்ுண் பே்சிதநகக்்டுகி்து. 

 

03.9. பதாழிய் நுடப் டட் ஆ்வுை்ைான ாம்றுலழி சை்திப் பாடவிதானத்ணதத் 

தாித்தய் 

ப்சகத்ி சட் அறிவுமத எபோ படசடம்டக் கட்ிசதழு்புண் பது 

மசறுடகு சக்தி பநங்கந் ண்றுண் அடட்மகத பநங்கந் பம சடப்ி் 

திக் சட்திபேம அறிவு பதட்பக்நக ண்றுபது  இட் பக்கணகுண். 

 

03.10. பாடசாணயப் பாடவிதானத்திம்கு சை்திப் பாடத்ணத அறிபைப்படுத்துதய் ம்று் 

பாடசாணயச ்சை்திை் குழுை்ைணரத் தாபித்தய் 

இது, ப்சக்தி் பம சடப்ி் கஞ்டுகி் சிக்க் பத்ட் 

விதங்கமந அறித்ு சகந்பட்குண் அபட பண் சசத்பம  தித 

அனுபங்கமந் ச்றுக் சகந்பட்குண் ணஞபக்மந் ச்த் டுடத்ுண் எபோ 

கன்சச்ிட ்தி்ணகுண். 

 

03.11. பய்ைணயை்ைறங்ைரிலு் ம்று் ஆா்சச்ி நிறுலைங்ைரிலு் பன்சை்தி 

பதாடப்ான ஆா்சச்ி நடலடிை்ணைைணர ம்படுத்துலதம்கு உதவுதய் 

இங்மகபே் கஞ்டுண் ்கமக்கனகங்கந், க்வி ச ் றுபங்கந் ண்றுண் 

ஆத்சச்ி ச்ட் றுபங்கந் ்ப்ம ப்சக்தி சட் ஆத்சச்ி 

அபிவிபோடத்ி படிகம்ககந் ஈடுடுடத்ுட் ண்றுண் கந  திபே் படசித 

பக்கிதடத்ுபடத்ி் படட்ண் அடட்மகத றுபங்கமந ஆதடட்் டுடத்ுட் இட் 

பக்கணகுண். 

 

03.12. சிறி ணைத்பதாழிய்ைரின் நிணயண ம்படுத்து் பபாருடட்ு சை்தி ண 

ம்பாடட்ு நடலடிை்ணைைணர அறிபைப்படுத்துதய் 

இங்மகபே் சபோநட அபிவிபோடத்ிபேது பகக்ிதண உதணக 

கபோட்டுண் சிறு ண்றுண் டுடட் சடழி்பத்சிதநக்ந் உ்டத்ிட ் தி் 

்றித ணபபடம்ட ண்றுபது இட் பக்கணகுண். 

03.13. சை்தி சாந்்த ைய்வி நிைற்சச்ித் திடட்ங்ைணரத் தாித்தய்  

2016 ஆண் ஆஞ்டு பித்ித, ணகஞ, படசித ண்ங்கந் ணதி்பீடுகந் 

ப்ப்ங்கமந பநத்வு சசத்து அட் அடி்மபே் டதக்க்் 

கன்சச்ிட ்தி்ண் திக்டத்ி் சசத்டுடட்்வுந்நது. 


