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Kd;Ndhf;F

'njd; MrpahtpNyNa kpfTk; tpidjpwdhd Gifapujg;  

Nghf;Ftuj;J toq;Fdu;fshf Mf;Fjy;."

njhiyNehf;F

gazpfs; kw;Wk; ruf;Fg; nghUl;fs;  Nghf;Ftuj;jpw;fhd ghJfhg;G> 

ek;gpf;iff;Fg; ghj;jpuk;> Fwpg;gpl;l Neuj;jpw;F NritapyPLgLj;jp> 

rpf;fdkhfTk; kw;Wk; tpidj;jpwdhfTk; Gifapujg; Nghf;Ftuj;Jr; 

Nritnahd;iw toq;Fjy;.
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1. Nehf;fq;fs;

• Gifapuj gazpfs; kw;Wk; ruf;Fg; nghUl;fs; Nghf;Ftuj;Jg; gpupTfspd; gq;fspg;gpid 

Nkk;gLj;Jjy;.

• Gifapuj ,af;fg;ghLfspd; ghJfhg;gpid cWjpg;gLj;Jjy;. 

• gazpfs; Gifapujr; Nritapd; juj;jpid Nkk;gLj;Jjy;.

• Kfhikj;Jt tpidj;jpwid  Nkk;gLj;Jjy;.

• Gifapuj tUkhdj;jpid ngUf;Fjy;.

• kdpj tsj;jpid Nkk;gLj;Jjy;.

• Gifapuj cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;jy;.

Nritfs;

• cl;Gwk;> fLfjp kw;Wk; efu;g;Gw Gifapujr; Nrit

• mYtyf Gifapujr; Nrit

• ruf;Fg; nghUl;fs; Nghf;Ftuj;Jr; Nrit

• Rw;Wyh Gifapujr; Nrit

• njhiyNgrpapD}lhf Mrdg; gjpTfis Nkw;nfhs;Sk; trjp

• kjr;rhu; eltbf;iffSf;fhd tpNrl Gifapujr; Nrit

• ahj;jpiuahsu;fSf;fhd Xa;T rhiyfis elj;jpr; nry;yy;

• njupT nra;ag;gl;l Gifapuj epiyaq;fspy; njupT nra;ag;gl;l jq;Fkpl trjpfs; 

toq;fy;

• gazpfSf;fhd rhg;ghl;liw kw;Wk; Nrit epiyak;  elj;jpr; nry;yy;

2. epiwNtw;Wg; nghopg;G

gpujhd Nghf;Ftuj;Jr; rhu;ghsuhf ,yq;ifg; Gifapujr; Nrit 2017 Mk; Mz;by; 

nkhj;jg; nghUshjhu tsu;r;rpf;F gq;fspj;J jdJ Nritia njhlu;r;rpahf nfhz;L 

nry;fpwJ. 2017 Mk; Mz;by; gazpfs; kw;Wk; ruf;Fg; nghUl;fs; Nghf;Ftuj;jpy; 

rhjfkhd tsu;r;rp fz;Ls;sJld; rpNef G+u;tkhd R+oy; kw;Wk; nrsfupakhd 

Nghf;Ftuj;J Clfkhf jkJ Nritapid tpidj;jpwdhf elhj;Jtjw;F cr;rstpyhd 

gq;fspg;G ey;fpa tz;zKs;sJ.
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,e;j Mz;L Gifapuj Copau;fs; rq;fj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l gzp gfp~;fupg;G 

fhuzkhf gazpfs; kw;Wk; ruf;Fg; nghUl;fspd; Nghf;Ftuj;J jilg;gl;lJld; ,jdhy; 

gazpfs; kw;Wk; ruf;Fg; nghUl;fspd; Nghf;Ftuj;jpdhy; ngWk; tUkhdk; Fiwtile;j 

NghjpYk; kPz;Lk; Nritia tpiuthf njhlu;tjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

2017 Mk; Mz;L gazpfs; Nghf;Ftuj;jpid Nkk;gLj;Jtjw;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

rpy Gifapuj Nritfis Nkw;nfhs;s KbAkhapUe;jJ. ,jd; %yk; gazpfspd; 

ftdj;ij ngw;Wf;nfhs;s KbAkhAs;sJ. 

• nfhOk;G Gifapuj epiyaj;jpy; ,Ue;J khj;jis tiu thu ,Wjp Gjpa Gifapuj 

Nritfis Muk;gpj;jy;.

• gazpfspd; eyd; fUjp jpdKk; khiy kPupfk tiu gazpj;j Gifapujk; 

nghy;fhfty tiu ePbj;jy;.

• fz;b - Nguhjid - fk;gis ,ilapy; “Nuy; g]; Nrit” mwpKfg;gLj;jy;.  

,t;tUlj;jpDs; gz;lq;fs; Nghf;Ftuj;J Kiwapy; NkYk; Gjpa Kd;Ndw;wq;fSk;> 

epyf;fup kw;Wk; vz;nza;  Nghf;Ftuj;ij kpf  tpiuthf Nkw;nfhs;s eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. NkYk; g;upkh epWtdj;Jld; Gjpa xg;ge;jk; xd;W 

Nkw;nfhs;sg;gl;lJld; g;upkh kh Nghf;Ftuj;ij Gifapujk; %yNk Nkw;nfhs;s 

Kbe;jJ. ,jdhy; me;epWtdk; %yk; Gifapuj jpizf;fsj;jpw;F Gjpa nfhs;fyd;fs; 

ngw;Wj;jug;gl;lJ.  

Gjpa fUj;jpl;lq;fs;

2017 Mk; Mz;by; fPo;tUk; gy;NtW gpujhd fUj;jpl;lq;fis Muk;gpj;J eilKiwg;gLj;j 

Kbe;Js;sJ. 

01. Gjpa Gifapuj mzpapid nfhs;tdT nra;Ak; fUj;jpl;lk; 

(i) ,e;jpa fld; cjtpapd; fPo; 10 Gifapuj vd;[pd;fs;> 06 tYNtfj;njhlu;fs;> 

160 gazpfs; gaz ngl;bfs;> 30 vz;nza; thq;fpfs; kw;Wk; 20 fd;Nldu;fs; 

nfhs;tdT nra;tjw;fhf Nfs;tp Nfhug;gl;L Muk;g fl;l eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. NkYk; 2017 Mk; Mz;L ,af;f jsq;fs; kw;Wk; 

Gifapuj vd;[pd;fs; nfhs;tdT nra;tjw;F Kw;gzkhdJ nrYj;jg;gl;lJ. 

(ii) Nky; ehl;L Gifapujg; ghijf;fhf 09 Gifapuj vd;[pd;fs; kw;Wk; 12 

tYNtfj; njhlu;fSf;fhd tpiythrpfs; Nfhug;gl;L jug;gLj;jy; eltbf;iffs; 

Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

02. 200 Gifapujg; gazpfs; gaz ngl;bfs; GdUj;jhgdk; nra;jy;.

mikr;ruit jPu;khdj;jpd; fPo; ,f; fUj;jpl;lk; eilKiwg;gLj;jg;gLtJld; 

NritapypUe;J mfw;wg;gl;l 200 gazpfs; gaz ngl;b GJg;gpf;fg;gLfpwJ. 
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03. fsdpg;gs;sj;jhf;F Gifapujg; ghijia etPdkag;gLj;jy;.

,J 2017 Mk; Mz;bd; tpNrl ghjPl;bd; %yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk; 

fUj;jpl;lnkhd;whFk;. Gifapuj epiya mgptpUj;jp> gazpfs; Nkil tpupTgLj;jy; 

kw;Wk; cau;j;Jjy;> iriffs; Kiwikapid etPdkag;gLj;jy;> fsdpg;gs;sj;jhf;F 

Gifapug; ghijia mstply; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sy;> fszpntsp 

ghijapy; mDkjpaw;w tjptplthsu;fs; njhlu;ghd r%f Ma;nthd;iw elj;Jjy;> 

mDkjpaw;w tjptplthsu;fis kPs; FbapUg;G nra;jy;> fUj;jpl;lnkhd;wpy; khefu 

rig mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;Jld; ,ize;J nraw;gLtJ njhlu;ghf jpl;lkply; 

Nghd;w tplaq;fs; ,f; fUj;jpl;lj;jpd; fPo; fhzg;gLfpd;wJ.

04. 200 ghJfhg;ghd Gifapujf; FWf;Fg; ghijfis Gjpjhf mikj;jy;. 

Kd;Dupik toq;fspd; fPo; njupT nra;ag;gl;l Gifapuj epiyaq;fSf;fhd  

Gifapujf; FWf;Fg; ghij epu;khdpf;fg;gLtJld; ,f;fUj;jpl;lk; gy;NtW fl;lq;fshf 

nraw;gLj;jg;gLfpwJ. NkYk; 200 Gifapujf; FWf;Fg; ghijfs; nfhs;tdT 

nra;tjw;fhf Nfs;tp Nfhug;gl;Ls;sJ. 

05. fiuNahu Gifapuj ghij njhlu;ghf rkpQ;ir Kiwikapid ];jhgpg;gjw;fhd  

nraw;ghLfis mKy;gLj;Jjy;.

2017 Mk; Mz;L ,Wjpapy; njw;F fSj;Jiuapy; ,Ue;J njw;F gahfy tiu Gifapuj 

ghijia ,ul;bf;Fk; NghJ Gjpjhf nghUj;jg;gl;l rkpQ;ir kw;Wk; kpd;tpsf;F 

nghUl;fis nfhs;tdT njhlu;ghd eltbf;iffs; Kw;whf epiwtile;Js;sJ.

06. rPJt - fl;Lehaf;f tiu  Gifapuj ghijapy; rkpQ;ir kw;Wk; kpd;tpsf;Ffis 

nghUj;Jjy;.

07.  Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; epjp xJf;fPl;bd; %yk; Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rptpy; tpkhd 

Nrit mikr;R kw;Wk; Gifapuj jpizf;fsk; Mfpad ,ize;J nfhOk;G efu 

mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; Kjw;fl;l eltbf;ifis epiwT nra;a KbAkhdJld; kPjp 

2018 Mk; mz;L njhlf;fj;jpYk; njhluTs;sJ. NkYk; Gifapuj jpizf;fsj;jpd; 

gpujhd jpl;lj;jpid (Railway Master Plan) mikg;gjw;F mDkjpAk; fpilj;Js;sJ.  
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cg jpizf;fsk; / gpupTj; jiytu;fs;                          

cg jpizf;fsk;/ gpupT cg jpizf;fsk; / gpupTj; jiytu;fs;
01 Gifapujg; nghJ Kfhikahsu; 

mYtyfk;

02 gpujhd ,ae;jputpay;  nghwpapayhsu; 

cg jpizf;fsk;

gpujhd  nghwpapayhsu; (,ae;jputpay;)

03 gpujhd nghwpapayhsu; (tPjpfs; /
njhopw;rhiyfs;) cg jpizf;fsk;

gpujhd nghwpapayhsu; (tPjpfs; /
njhopw;rhiyfs;)

04 gpujhd nghwpapayhsu; (ce;Jnghwp) 

cg jpizf;fsk;

gpujhd nghwpapayhsu; (ce;Jnghwp)

05 gpujhd nghwpapayhsu;  (irif kw;Wk; 

kpd; njhlu;ghly;) cg jpizf;fsk;

gpujhd nghwpapayhsu;  (irif kw;Wk; 

kpd; njhlu;ghly;)

06 fzf;fhsu; cg jpizf;fsk; gpujhd fzf;fhsu;

07 tzpf cg jpizf;fsk; tzpf mj;jpal;rfu;

08 Gifapujf; fsQ;rpa cg jpizf;fsk; Gifapuj fsQ;rpa mj;jpal;rfu;

09 Nghf;Ftuj;J cg jpizf;fsk; Nghf;Ftuj;J mj;jpal;rfu; 

10 ,yq;ifg; Gifapujg; ghJfhg;Gr; Nrit mj;jpal;rfu; 

11 ,yq;if N[u;kd; njhopy;El;g gapw;rp 

epWtzk;

gpujp Kfhikahsu; 

12 gpujhd fzf;fha;T cj;jpNahfj;ju; 

mYtyfk;

gpujhd fzf;fha;T cj;jpNahfj;ju; 

13 jpl;lkplw; gpupT gzpg;ghsu; (jpl;lkply;)

14 juT jahupg;Gg; gpupT                                                        Kfhikahsu; jfty; jpul;ly; 

ml;ltiz 01

epWtd tpsf;fg;glk; - ,yq;ifg; Gifapujj; jpizf;fsk;

Gifapujg; nghJ Kfhikahsu;

 Nk. Gifapujg;  Nk. Gifapujg; Nk. Gifapujg; Nk. Gifapujg;                                                                                                        

 nghJ Kfhikahsu;  nghJ Kfhikahsu; nghJ Kfhikahsu; nghJ Kfhikahsu; 

 (,ae;jputpay;) (,af;fk;) (epu;thfk;) (cl;fl;likg;G  

    trjpfs;)
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mDkjpf;fg;gl;l Copau; ntw;wplq;fs;

Copau;fs; mDkjpf;fg;gl;l 

vz;zpf;if

jw;NghJ fhzg;gLk; 

vz;zpf;if

epu;thfp (Executive) 212 107

%d;whk; epiy (Tertiary) 451 100

,uz;lhk; epiy (Secondary) 10>958 7>195

Muk;g epiy (Primary) 8>601 8>011

nkhj;jk; 20>222 15>413

ml;ltiz ,y 02

Gifapuj tPjpf; fl;likg;G                       

,y tPjp J}uk;  

fp.kP

gpujhd 

Gifapuj 

epiyaq;fs;

Gifapuj 

epiyaq;fs;

cg Gifapuj 

epiyaq;fs;

jupg;gplq;fs;

01. gpujhd tPjp 290 09 36 33 20

02. khj;jis tPjp 33 01 05 06 12

03. Gj;jsk; tPjp 157 03 17 25 0

04. fsdpntyp tPjp 59 - 11 19 0

05. kl;lf;fsg;G tPjp 207 01 13 17 03

06. tlf;F tPjp 411 06 26 25 02

07. j p U Nf hzkiy 

tPjp

33 01 03 02 01

08. fiuNahu  tPjp 159 03 33 31 0

09. jiykd;dhu; tPjp 106 - 09 03 0

10. kp`pe;jiy tPjp 10 - 02 - 0

nkhj;jk; 1>465 24 155 161 38

    ml;ltiz 03

3. xl;L nkhj;j kPsha;T                        

gpujhd Nghf;Ftuj;J Nrit Kiwfspy; ,yq;if Gifapuj NritAk; kpf 

Kf;fpakhdnjhd;whFk;. 2017 Mk; Mz;by; gazpfs; kw;Wk; ruf;Fg; nghUl;fis Vw;wp 

,wf;fy; %yk; ,yq;if Njrpa nghUshjhu Kiwapy; Kf;fpa gq;fspg;ig toq;fpAs;sJ. 

,jdhy; Gifapuj ghijfis rPuhd Kiwapy; guhkupj;jy;> Gifapujk; njhlu;ghd 

eltbf;iffis rupahd Kiwapy; Ngzpr; nry;yy;> rkpQ;irfs; kw;Wk; njhiynjhlu;G 

fl;likg;ig guhkupj;jy; kw;Wk; etPdkag;gLj;jy; Nghd;w eltbf;iffis 2017 Mk; 

Mz;by; tpiuthf eilKiwg;gLj;jg;gl cs;sJ. 2017 Mk; Mz;by; epiwNtw;wg;glTs;s 

Kf;fpakhd eltbf;iffspy; gpujhdkhdjhf Gifapujk; rhu;e;j mirAk; nrhj;Jf;fis 
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nfhs;tdT nra;jy;> njw;F fSj;jiuapy; ,Ue;J njw;F gahfy tiu ,ul;il Gifapuj 

ghijaikg;ig epiwT nra;jy;> fsdpntyp Gifapuj ghijapy; Nju;e;njLf;fg;gl;l 

,lq;fspy; epu;khdpg;G gzpfis epiwT nra;jy;> Gifapuj gazpfs; gazg; ngl;bfs; 

200 ,d; Gdu;epu;khdg; gzpfis Muk;gpj;jy;> ghJfhg;ghd Gifapuj flitfs; 200 I 

epu;khdpg;G nra;jy; Nghd;w gzpfis Gjpa nraw;jpl;lq;fshf nraw;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

2017 Mk; Mz;L xl;Lnkhj;j eltbf;iffisAk; Muha;e;J ghu;f;Fk; NghJ tUkhdk; 

&gh 6>477.11 kpy;ypadhfTk;> 2016 Mk; Mz;L tUkhdk; &gh 6>462.55 kpy;ypadhfTk; 

mike;Js;sJ. ,J 2016 Mk; Mz;Lld; xg;gpLk; NghJ 0.23% mstpyhd kpfr; 

rpwpa mjpfupg;igNa fhl;LfpwJ. 2016 Mk; Mz;Lld; xg;gpLk; NghJ gazpfs; tPjk; 

0.5% mjpfupg;ig fhl;ba NghJk; 2016 Mk; Mz;bw;fhd gazpfs; vz;zpf;if 136.05 

kpy;ypadhfTk; 2017 Mk; Mz;L 136.66 kpy;ypadhfTk; fhzg;gLfpwJ. 2017 Mk; 

Mz;Lf;fhd gz;lq;fs; Nghf;Ftuj;jpd; %yk; fpilj;j tUkhdKk;> Vw;wp ,wf;fpa 

gz;lq;fspd; njhd; ngWkhdKk; XusT mjpfupg;ig fhl;LtNjhL mf;fhyj;jpy; 

gz;lq;fis Vw;wp ,wf;fpajw;F ngw;w tUkhdk; KiwNa &gh 408.96 kpy;ypadpy; ,Ue;J 

&gh 429.11 kpy;ypadhfTk;> gz;lq;fspd; ngWkhdk; njhd; kpy;ypad; 1.98 njhlf;fk; 

njhd; kpy;ypad; 1.99 Mf mjpfupj;Js;sJ. ,f;fhyfl;lj;jpy; gazpfs; fpNyhkPw;wu; 2016 

Mk; Mz;L 7413.12 kpy;ypad; fpNyhkPw;wu; MfTk; 2017 Mk; Mz;L 7495.06 kpy;ypad; 

fpNyhkPw;wu; MfTk; cs;s NghjpYk; ruhrupahf 1.1% ,Yk;> ruf;F njhd; fpNyhkPw;wu; 

ngWkhdk; 2016 Mz;L 139.91 MfTk; 2017 Mk; Mz;L 144.79 MfTk; fhzg;gl;lJ. 

mjd; ruhrup ngWkhdk; 3.5% My; mjpfupg;ig fhl;LfpwJ.

vt;thwhapDk; 2017 Mk; Mz;L nkhj;j tUkhdj;jpy; gazpfs; %yk; fpilj;j tUkhdk; 

0.15% FiwtpidNa fhl;LfpwJ. ,J nkhj;j tUkhdk; Fiwtila gpujhd fhuzkhf 

mikfpwJ. mjw;fhd gpujhd fhuzkhf 2017 Mk; Mz;L Gifapuj njhopshyu; 

rq;fj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l gzp gfp~;fupg;G tpsq;FfpwJ. ,jdhy; neLe;J}u 

Gifapuj Nrit> efuq;fSf;fpilapyhd Gifapuj Nrit> mYtyf Neu    Gifapuj 

Nrit Nghd;wtw;wpy; jhkjq;fSk;> gazj;jilfSk; Vw;gl;ljpdhy; tUkhdk; ghupa 

mstpy; ghjpf;fg;gl;lJ.

NkYk; fle;j fhyq;fspy; Gifapuj gazpfspd; vz;zpf;if mjpfupj;j NghjpYk; nkhj;j 

gazpfs; tUkhdk; Fiwtile;Nj fhzg;gLfpwJ. ,jw;F gpukhd fhuzkhf miktJ 

gazpfs; gUtfhy rPl;bd; ngWkjpapy; ruhrupahf 40% kl;Lk; gazpfsplkpUe;J 

mutplg;gLNj MFk;. 2017 Mk; Mz;by; gUtfhy rPl;Lf;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; 

gazpfspd; vz;zpf;if ruhrupahf 4% Mf mjpfupj;J cs;sJ. ,J 2017 Mk; 

Mz;by; gUtfhy rPl;L gazpfspd; vz;zpf;if 69.76 kpy;ypad; MfTk; 2016 Mk; 

Mz;L gUtfhy rPl;L gazpfs; vz;zpf;if 67.07 kpy;ypad; MfTk; fhzg;gl;lJ. 

NkYk; rhjhuz gaz rPl;L gazpfspd; vz;zpf;if 2017 Mk; Mz;L 67.03 kpy;ypad; 

MfTk; 2016 Mk; Mz;L 68.97 kpy;ypad; MfTk; fhzg;gl;lJ. ,J tUkhdj;jpy; 

ruhrupahf 3% Fiwit Vw;gLj;jpAs;sJ. 

NkYk; Gifapujf;fopT xJf;fPLfis kPs; tpw;gid nra;jy; Fiwtile;jik> nghjpfs; 

Nghf;Ftuj;J %yk; ngWk; tUkhdk; Fiwtile;jik> vz;nza; Nghf;Ftuj;J %yk; 



,yq;if Gifapujj; jpizf;fsk; | 7 

nraw;ghl;L mwpf;if 2017

ngWk; tUkhdk; Fiwtile;jik Nghd;wd nkhj;j tUkhdk; Fiwtila fhuzq;fshf 

mike;Js;sJ.     

2017 Mk; Mz;L ,Wjpapy; nkhj;j nryT &gh 26>969.53 kpy;ypad; MfTk;> mjdbg;gilapy; 

&gh.14>080.65 kpy;ypad; kPz;Lk; Vw;Lk; nrythfTk; kw;Wk; &gh.12>888.05 kpy;ypad; 

%ykdr; nrythfTk; mikAk;. 2016 Mk; Mz;L %ykdr; nryT &gh.15>694.11 

kpy;ypad; Mf fhzg;gl;l NghjpYk;> 2016 Mk; Mz;Lld; xg;gpLk; NghJ %yjdr; 

nrytpy; 2017 Mk; Mz;L 17.91% kl;Lk; Fiwthd epiy fhzg;gLfpd;wJ ,e;jpa 

fld; cjtpapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk;. tlkhfhzg; Gifapujg;ghij rPu;j;jpUj;jq;fs; 

kPz;Lk; eilKiwg;gLj;jg;gl;L mJ epiwtile;J ,Ug;gjhy;  mjw;fhd nfhLg;gdTfs; 

ngWksT nrYj;jg;gl;likNa %yjdr; nryTf; Fiwtila gpujhd  fhuzkhfpAs;sJ. 

2016 Mk; Mz;by;> jdpg;gl;l egupd; rk;gs cah;tile;jNj 2017 k; Mz;L kPz;Lk; 

Vw;gLk; nryT mjpfupf;f gpujhd fhuzkhf tpsq;FfpwJ. 

nraw;ghl;Lf; fhl;b

nraw;ghl;Lf; fhl;bfs;

,y nraw;ghl;Lf; fhl;bfs;
tUlk;

2016 2017

1. Gifapuj tUkhdk; (&.kp) 6>462.55 6>477.11

2. gazpj;j gazpfs; vz;zpf;if (kpy;ypad;) 136.05 136.66

3. gazpfs; fp.kP msT (kpy;ypad;) 7>413.12 7>495.06

4. nfhz;L nry;yg;gl;l ruf;Fg; nghUl;fs; 

nlhd; msT  (kpy;ypad;)

1.98 1.99

5. ruf;Fg; nghUl;fs; nlhd; fp.kP (kpy;ypad;) 139.91 144.79

                      ml;ltiz 04

4. epjprhu; Kd;Ndw;wk;                         

tUkhdk;

2017 Mk; Mz;by; Gifapuj tUkhdk; &gh 6>477.11 kpy;ypadhf fhzg;gl;l NghjpYk; 

2016 Mk; Mz;L tUkhdk; &gh 6>462.55 kpy;ypad; MFk;. 2017 Mk; Mz;L nkhj;j 

tUkhdk; rpW Kd;Ndw;wk; fhl;ba NghjpYk;> mJ ruhrupahf 0.1% tsu;r;rpahFk;. 

2016 Mk; Mz;Lld; xg;gpLk; NghJ Gifapuj tUkhd tsu;r;rp fPo;tUk; ml;ltiz 05 

,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ.
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nraw;ghl;L mwpf;if 2017

tUkhdg; gpupT tUkhdk; (&.kp)
Kd;Ndw;wk; 

%
2016 2017

1 gazpfs; 5>366.30 5>357.91 -0.15

2 nghjp kw;Wk; jghy; 169.35 171.28 1

3 ruf;Fg; nghUl;fs; kw;Wk; fdpa tsq;fs; 408.96 429.12 4.93

4 gpw 517.94 518.80 0.17

nkhj;jk; 6>462.55 6>477.11 0.22

ml;ltiz 05

Gifapuj tUkhdj;jpDs; gpujhd tUkhdg; gpupthd Gifapujg; gazpfs; tUkhdj;ij 

2016 Mk; Mz;Lld; xg;gpLk; NghJ 2017 Mk; Mz;lhFk; NghJ &.gh 5>366.30 

kpy;ypadpypUe;J &.gh 5>357.91 kpy;ypad; tiu 0.15% My; tPo;r;rpa;iae;Js;sJld; 

nghjpfs; kw;Wk; jghy; tUkhdk; 1% MYk; ruf;Fg; nghUl;fs; kw;Wk; fdpa tsg; 

Nghf;Ftuj;J 4.93% MYk; gpw tUkhdk; 0.17% tiu mjpfupj;Js;sJ. 

fle;j fhyq;fspy; Gifapuj gazpfspd; tUkhdk; Fiwtile;Nj fhzg;gLfpwJ. 

,jw;F gpukhd fhuzkhf miktJ gazpfs; gUtfhy rPl;bd; ngWkjpapy; ruhrupahf 

40% kl;Lk; gazpfsplkpUe;J mutplg;gLtJld; ,jdhy; gUtfhy ¥l;by; 60% Md 

tUkhdk; ,of;fg;gLfpd;wJ. 2017 Mk; Mz;L 67.03 kpy;ypad; MfTk; 2016 Mk; Mz;L 

68.97 kpy;ypad; MfTk; fhzg;gl;lJ. ,J tUkhdj;jpy; ruhrupahf 3% Fiwit 

Vw;gLj;jpAs;sJ. NkYk; 2008 Mk; Mz;L Kjy; ,d;W tiu gazpfs; kw;Wk; ruf;Fg; 

nghUl;fs; Nghf;Ftuj;Jf; fl;lzq;fis mjpfupf;fhjjhy; Gifapuj tUkhd tpUj;jpapy; 

ghjf tpisT epiyngw;Ws;sJ.

nryTfs;

2017 Mk; Mz;by; nkhj;jr; nrytpy; Fiwtpidf; fhl;LtJld; ,J 2016 Mk; Mz;by; 

&gh. 29>090.40 kpy;ypadhf fhzg;gl;lJld; 2017 Mk; Mz;lhFk; NghJ &gh. 26>969.53 

kpy;ypadhFk;. ,J nkhj;jr; nrytpdpy; 7.31% FiwthFk;. 2016 Mk; Mz;by; kPz;LtUk; 

nryT &gh. 13>396.29 kpy;ypadhtJld; 2017 Mk; Mz;by; mJ &gh. 14>080.66 kpy;ypad; 

kw;Wk; 2016 Mk; Mz;bd; %yjdr; nryT &gh. 15>694.11 kpy;ypadhtJld; 2017 

Mk; Mz;by; &gh 12>888.87 kpy;ypadhFk;. ,J KiwNa kPz;LtUk; nrytpy; 5.10% 

mjpfupg;igAk; kw;Wk; %yjdr; nrytpy; 17.91% FiwitAk; fhl;LfpwJ. kPz;LtUk; nryT 

mjpfupf;f gpujhd fhuzkhf Nritahsu;fspd; rk;gsk; mjpfupj;jikNa tpsq;FfpwJ> 

tlkhfhzg; Gifapujg;ghij rPu;j;jpUj;jq;fs; kPz;Lk; eilKiwg;gLj;jg;gl;L mJ 

epiwtile;J ,Ug;gjhy; mjw;fhd nfhLg;gdTfs; ngWksT nrYj;jg;gl;likNa 

%yjdr; nryTf; Fiwtila gpujhd fhuzkhfpAs;sJ.

epjp rhu; nryTfs; kw;Wk; mwKjy; ghtid njhlu;ghd Kd;Ndw;wk; fPo; fhzg;gLk; 

ml;ltiz 06> 07 ,y; jug;gl;Ls;sJ. 
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nraw;ghl;L mwpf;if 2017

cz;ikr; nryTfs;  kw;Wk; mjd; Kd;Ndw;wk;

cz;ikr; nryTfs;

,yf;fk; nryTfs;
cz;ikr; nryTfs; (&.kp)

Kd;Ndw;wk; %
2016 2017

01 kPz;LtUk; nryTfs; 13>396.29 14>080.66 5.10

02 %yjdr; nryTfs; 15>694.11 12>888.87 -17.91

nkhj;jr; nryTfs; 29>090.40 26>969.53 -7.3

ml;ltiz ,y 06

kPz;LtUk; kw;Wk; %yjdr; nryTfs; 2013-2017 

tiuG ,yf;fk; 01

mwKjy; ghtid 2017 

mwKjy; kPz;LtUk; nryT 

(&.kp)

%yjdr; nryT 

(&.kp)

nkhj;jk; (&.kp)

01. ntspehl;L mwKjy; - 5>148.43 5>148.43

02. gpw cs;ehl;L mwKjy; - 315.41 315.41

03. ,ize;j mwKjy; 14>080.66 7>425.03 21>505.69

nkhj;jk; 14>080.66 12>888.87 26>969.53

ml;ltiz ,y 07
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     ேகரபு இலக்ைம் 01 

 
 
 
 
அறமுதல் பாேக  2017  
 
 
# அறமுதல்  ீண்டுேரும் செலவு 

(ரூ. ி) 
மூலத ச் செலவு 
(ரூ. ி) 

ச ாத்தம் (ரூ. ி) 

01. சேௌ ாட்டு அறமுதல்  
 

- 5,148.43 5,148.43 

02. பிற உள் ாட்டு அறமுதல் 
 

- 315.41 315.41 

03. இகைந்த அறமுதல் 
 

14,080.66 7,425.03 21,505.69 

             ச ாத்தம்  
 

14,080.66 12,888.87 26,969.53 

                                                                                                
அட்டேகை இல 07 

 
 
2017 ஆம் ஆண்டின் ஒதுக்ைீடுைள்  ற்றும் செலவுைள் உாிய ெைல உப திகைக்ைளத்தினூடாை அேர்ைளின் செயற்பாடுகள 
முன்ச டுத்துச் செல்ேதற்கு ஈடு செய்யப்பட்ட செலவு சதாடர்பா  ேிபரம் பின்ேரும் அட்டேகை 08 இல் ைாட்டப்பட்டுள்ள . 
 
  
 
 

உப திகைக்ைளங்ைளின்  ிதிொர் முன்ன ற்றம் – 2017 
 

இல உப திகைக்ைளம் ஒதுக்ைப்பட்ட பைம் உண்க ச் செலவு இலக்ைிக   ிகறனேற்றும் 
முன்ன ற்றம்% 

 ீண்டுேரும் மூலத ம்  ீண்டுேரும் மூலத ம்  ீண்டுேரும் மூலத ம் 

01 புகையிரதப் சபாது 
முைாக யாளர் அலுேலைம் 
(சபா. மு, பி. ை, பி .னபா. அ) 

651.09 16.80 645.11 15.26 99.08 90.86 

2013 2014 2015 2016 2017
පුනරාවර්තන 10586.47 14830.17 14048.77 13396.29 14,080.66

ප්රාග්ධන 20248.99 36436.04 30436.24 15694.11 12888.88

0
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15000

20000

25000
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35000

40000

 ீண்டுேரும்  

மூலத  
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nraw;ghl;L mwpf;if 2017

2017 Mk; Mz;bd; xJf;fPLfs; kw;Wk; nryTfs; cupa rfy cg jpizf;fsj;jpD}lhf 

mtu;fspd; nraw;ghLis Kd;ndLj;Jr; nry;tjw;F <L nra;ag;gl;l nryT njhlu;ghd 

tpguk; gpd;tUk; ml;ltiz 08 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sd.

cg jpizf;fsq;fspd; epjprhu; Kd;Ndw;wk; - 2017

,y cg jpizf;fsk;
xJf;fg;gl;l gzk; cz;ikr; nryT

,yf;fpid epiwNtw;Wk; 

Kd;Ndw;wk;%
kPz;LtUk; %yjdk; kPz;LtUk; %yjdk; kPz;LtUk; %yjdk;

01 Gifapujg; nghJ 

Kfhikahsu; 

mYtyfk; (ngh. 

K> gp. f> gp 

.Ngh. m)

651.09 16.80 645.11 15.26 99.08 90.86

02 ,yq;if N[u;kd; 

njhopy;El;g 

gapw;rp epWtdk;

31.28 4.6 28.94 4.52 92.53 98.24

03 Nghf;Ftuj;J 

cg 

jpizf;fsk;

3>179.27 24.55 3>098.69 25.29 97.47 103.03

04 tzpf cg 

jpizf;fsk;

65.31 6.2 59.78 3.17 91.53 51.10

05 ghJfhg;Gg; gil 463.08 0.6 441.88 0.59 95.42 99.85

06 ,af;f tY cg 

jpizf;fsk;

5>866.17 878.60 5>795.65 867.89 99.09 98.78

07 ,ae;jputpay;  

nghwpapayhsu; 

cg 

jpizf;fsk;

1>435.66 10>346.66 1>365.92 7>311.09 95.14 70.39

08 tPjpfs;  kw;Wk; 

njhopw;rhiyfs; 

cg 

jpizf;fsk;

2>478.13 5>436.65 2>298.43 3>826.69 92.75 70.39

09. irif 

kw;Wk; kpd; 

njhlu;ghly; cg 

jpizf;fsk;

401.35 1>172.50 346.25 834.35 86.27 47.07

nkhj;jk; 14>571.34 18>487.16 14>080.66 12>888.88 96.63 69.72

ml;ltiz ,y 08
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nraw;ghl;L mwpf;if 2017

5. nraw;ghl;L Kd;Ndw;wk;

2017 Mk; Mz;L Gifapuj Copau;fspd; gzp gfp];fupg;G fhuzkhf Gifapuj 

Nghf;Ftuj;J jilg;gl;l NghjpYk; gazpfs; kw;Wk; gz;lq;fspd; Nghf;Ftuj;J ,aYkhd 

tiu fhy jhkjkpd;wp eilngw;wJ. vt;thwhapDk; 2017 Mk; Mz;L Gifapuj ,af;fr; 

nraw;ghLfs; 2016 Mk; Mz;L Gifapuj ,af;fr; nraw;ghLfSld; xg;gpLk; NghJ rpwpa 

tPo;r;rpiaNa fhl;LfpwJ. 

gazpfs; Nghf;Ftuj;J

,f;fhyfl;lj;jpy; gazpfs; Gifapujk; 120>311 Xl;lj;jpy; ,Ue;jJ. 2017 Mk; Mz;L 

gazpfs; vz;zpf;if 136.66 kpy;ypadhfTk; 2016 Mk; Mz;L gazpfs; vz;zpf;if 

136.05 kpy;ypadhfTk; fhzg;gl;lJ. 2016 Mk; Mz;Lld; xg;gpLk; NghJ ruhrupahf 0.5% 

tsu;r;rpiaNa fhl;LfpwJ. gazpfs; fpNyhkPw;wu; 2016 Mk; Mz;L 7413.12 kpy;ypad; 

fpNyhkPw;wu; MfTk; 2017 Mk; Mz;L 7495.06 kpy;ypad; fpNyhkPw;wu; MfTk; cs;s 

NghjpYk; ruhrupahf 1.1% ,Yk; gazpfs; fpNyhkPw;wu; ngWkhdk; MfTk; fhzg;gl;lJ. 

2017 Mk; Mz;L gazpfs; Nghf;Ftuj;jpid Nkk;gLj;Jtjw;fhf rpy Gifapuj 

Nritfis Nkw;nfhs;s KbAkhapUe;jJ. nfhOk;G Gifapuj epiyaj;jpy; ,Ue;J 

khj;jis tiu thu ,Wjp Gjpa Gifapuj Nritfis Muk;gpj;jy;. gazpfspd; eyd; 

fUjp jpdKk; khiy kPupfk tiu gazpj;j Gifapujk; nghy;fhfty tiu ePbj;jy;. 

fz;b - Nguhjid - fk;gis ,ilapy; “Nuy; g]; Nrit” mwpKfg;gLj;jy;

Gifapujg; gazpfs; njhlu;ghd vz;zpf;ifrhu; juTfs; gpd;tUk; ml;ltizapy; 

fhl;lg;gl;Ls;sd.

,yf;fk; fhl;b 2016 2017
Kd;Ndw;w 

tpfpjhrhuk; 

01 gazpfs; fp. kP 7>413.12 7>495.06 0.1%
02 gazpfs; vz;zpf;if 136.05 138.66 0.5%

ml;ltiz ,y 09
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nraw;ghl;L mwpf;if 2017

gazpfs; vz;zpf;if 2013 - 2017

tiuG ,y 02

gazpfs; fp. kP  2012 - 2017

 

tiuG ,y 03

ruf;Fg; nghUl;fs; Nghf;Ftuj;J

2017 Mk; Mz;Lf;fhd gz;lq;fs; Nghf;Ftuj;jpd; %yk; fpilj;j tUkhdKk;> Vw;wp 

,wf;fpa gz;lq;fspd; njhd; ngWkhdKk; XusT mjpfupg;ig fhl;LtNjhL mf;fhyj;jpy; 

gz;lq;fis Vw;wp ,wf;fpajw;F ngw;w tUkhdk; KiwNa &gh 408.96 kpy;ypadpy; 

,Ue;J &gh 429.11 kpy;ypadhfTk; ,J ruhrupahf 4.9% tsu;r;rpiaAk;> gz;lq;fspd; 

ngWkhdk; njhd; kpy;ypad; 1.98 njhlf;fk; njhd; kpy;ypad; 1.99 Mf mjpfupj;Js;sJ. 

,J ruhrupahf 0.5% tsu;r;rpiaAk; fhl;LfpwJ. ,jw;F ruf;Fg; nghUl;fs;> jhtu 

cw;gj;jp nghUl;fs;> rPNke;J Nghf;Ftuj;J Nghd;w tplaq;fs; rhjfkhd epiyikf;F 

jhf;fQ; nrYj;ja gpujhd fhuzpfshFk;. NkYk; 2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpg; gFjpapy; 

செயற்பாட்டு அறிக்கை - 2017 
 

13 | இலங்கைப் புகையிரதத் திகைக்ைளம் 
 

                                                                                  
 அட்டேகை இல 09 

 
பயைிைள் எண்ைிக்கை 2013 - 2017 
 

 
ேகரபு இல 02 

பயைிைள் ைி.  ீ  2012 - 2017 
 

 
 
ேகரபு இல 03 
                                                     

ெரக்குப் சபாருட்ைள் னபாக்குேரத்து 
 
2017 ஆம் ஆண்டுக்ைா  பண்டங்ைகள னபாக்குேரத்தின் மூலம் ைிகடத்த ேரு ா மும்  ,ஏற்றி இறக்ைிய பண்டங்ைளின் சதான் 
சபறு ா மும் ஓரளவு அதிைாிப்கப ைாட்டுேனதாடு அக்ைாலத்தில் பண்டங்ைகள ஏற்றி இறக்ைியதற்கு சபற்ற ேரு ா ம் 
முகறனய ரூபா 408.96  ில்லிய ில் இருந்து ரூபா 429.11  ில்லிய ாைவும் இது ெராொியாை 4.9% ேளர்ச்ெிகயயும், 
பண்டங்ைளின் சபறு ா ம் சதான்  ில்லியன் 1.98 சதாடக்ைம் சதான்  ில்லியன் 1.99 ஆை அதிைாித்துள்ளது .இது ெராொியாை 
0.5% ேளர்ச்ெிகயயும் ைாட்டுைிறது. இதற்கு ெரக்குப் சபாருட்ைள், தாேர உற்பத்தி சபாருட்ைள், ெீன ந்து னபாக்குேரத்து னபான்ற 
ேிடயங்ைள் இச் ொதை ா   ிகலக க்கு தாக்ைஞ் செலுத்தய பிரதா  ைாரைிைளாகும். ன லும் 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதிப் 
பகுதியில் ெீ த்துகறமுைத்தில் இருந்து ைறிக்ைற்ைள் னபாக்குேரத்து ஆரம்பிக்ைப்பட்டதுடன், ப்ாி ா  ிறுே த்துடன் புதிய 
ஒப்பந்தம் ஒன்று ன ற்சைாள்ளப்பட்டு ப்ாி ா  ா னபாக்குேரத்கத புகையிரதம் மூலன  ன ற்சைாள்ள முடிந்தது. 2017 ஆம் 

2013 2014 2015 2016 2017
මගීකී.මී 6257.37 6841.96 7407.39 7413.12 7495.06
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பயைிைள் எண்ைிக்கை 2013 - 2017 
 

 
ேகரபு இல 02 

பயைிைள் ைி.  ீ  2012 - 2017 
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ெரக்குப் சபாருட்ைள் னபாக்குேரத்து 
 
2017 ஆம் ஆண்டுக்ைா  பண்டங்ைகள னபாக்குேரத்தின் மூலம் ைிகடத்த ேரு ா மும்  ,ஏற்றி இறக்ைிய பண்டங்ைளின் சதான் 
சபறு ா மும் ஓரளவு அதிைாிப்கப ைாட்டுேனதாடு அக்ைாலத்தில் பண்டங்ைகள ஏற்றி இறக்ைியதற்கு சபற்ற ேரு ா ம் 
முகறனய ரூபா 408.96  ில்லிய ில் இருந்து ரூபா 429.11  ில்லிய ாைவும் இது ெராொியாை 4.9% ேளர்ச்ெிகயயும், 
பண்டங்ைளின் சபறு ா ம் சதான்  ில்லியன் 1.98 சதாடக்ைம் சதான்  ில்லியன் 1.99 ஆை அதிைாித்துள்ளது .இது ெராொியாை 
0.5% ேளர்ச்ெிகயயும் ைாட்டுைிறது. இதற்கு ெரக்குப் சபாருட்ைள், தாேர உற்பத்தி சபாருட்ைள், ெீன ந்து னபாக்குேரத்து னபான்ற 
ேிடயங்ைள் இச் ொதை ா   ிகலக க்கு தாக்ைஞ் செலுத்தய பிரதா  ைாரைிைளாகும். ன லும் 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதிப் 
பகுதியில் ெீ த்துகறமுைத்தில் இருந்து ைறிக்ைற்ைள் னபாக்குேரத்து ஆரம்பிக்ைப்பட்டதுடன், ப்ாி ா  ிறுே த்துடன் புதிய 
ஒப்பந்தம் ஒன்று ன ற்சைாள்ளப்பட்டு ப்ாி ா  ா னபாக்குேரத்கத புகையிரதம் மூலன  ன ற்சைாள்ள முடிந்தது. 2017 ஆம் 

2013 2014 2015 2016 2017
මගීකී.මී 6257.37 6841.96 7407.39 7413.12 7495.06
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rPdj;JiwKfj;jpy; ,Ue;J fwpf;fw;fs; Nghf;Ftuj;J Muk;gpf;fg;gl;lJld;> g;upkh 

epWtdj;Jld; Gjpa xg;ge;jk; xd;W Nkw;nfhs;sg;gl;L g;upkh kh Nghf;Ftuj;ij Gifapujk; 

%yNk Nkw;nfhs;s Kbe;jJ. 2017 Mk; Mz;Lfspy; Gifapuj ruf;Fg; nghUl;fs; 

njhlu;ghd vz;zpf;if rhu; juTfs; fPo; fhzg;gLk; ml;ltizapw; fhzg;gLfpwJ.

tpguk; njhd; msT

1 tptrha cw;gj;jp 17>219

2 fdpa ts cw;gj;jp 658>774

3 rPnke;J 1>258>513

4 cw;gj;jpfs; 1>655

5 epyf;fup 58>478

6 gpw 3>035

             nkhj;jk; 1>997>674

ml;ltiz ,y 10

2016 kw;Wk; 2017 Mk; Mz;Lfspy; Gifapuj ruf;Fg; nghUl;fs; njhlu;ghd vz;zpf;if 

rhu; juTfs; fPo; fhzg;gLk; ml;ltizapw; fhzg;gLfpwJ.

,y fhl;b 2016 2017 %
01 ruf;Fg; nghUl;fs; njhd; fp. kP (kp) 139.91 144.79 3.5

02 ruf;Fg; nghUl;fspd; msT njhd; (kp) 1.98 1.99 0.5

03 Nritapy; <LgLj;jg;gl;l ruf;Fg; nghUl;fs; 

Gifapujq;fspd; vz;zpf;if

6>126 6>590 7.6

04 ruf;Fg; nghUl;fs; tUkhdk; (&.kp) 408.96 429.12 4.92

ml;ltiz ,y 11

ruf;Fg; nghUl;fs; njhd; fp. kP msT kw;Wk; ruf;Fg; nghUl;fs; tUkhdk; 2013 - 2017

 

tiuG ,y 04

செயற்பாட்டு அறிக்கை - 2017 
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ேகரபு இல 04 

 

 

 

 

ஒட்டு ச ாத்த புகையிரதச் னெகே 

 

புகையிரதச் னெகே திட்ட ிடப்
பட்ட 

புகையிரதங்
ைளின் 
எண்ைிக்
கை 

னெகேயில் 
ஈடுபடுத்தப்
பட்ட 

புகையிரதங்
ைளின் 
எண்ைிக்
கை 

குறிப்பிட்ட 
ன ரத்திற்கு 
னெகேயில் 
ஈடுபடுத்தப்ப

ட்ட 
புகையிரதங்
ைளின் 

எண்ைிக்கை 

தா த ாை செலுத்தப்பட்டகே 
 
 
 
 
 

இரத்துச் 
செய்யப்பட்
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உள்  ைரம் 69,188 66,688 44,467 18,856 2,833 532 2,500 

பிரனதெம் 28,729 26,934 15,117 6,942 3,087 1,788 1,798 

 ீண்ட பயைம்  ற்றும்  ைர்னெர் 
ைடுைதி 

21,433 20,889 7,229 6,817 4,530 2,313 544 

ரயில் பஸ் 8,621 5,800 3,860 1,606 277 57 2,821 

2013 2014 2015 2016 2017
භාණ්ඩ කී.මී. 
ප්රමාණය 132.98 130.41 127.39 139.91 144.79

භාණ්ඩආදායම 412.5 386.52 384.07 408.96 429.11
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kw;Wk; ruf;Fg;  
nghUl;fs; 429.12



14 | ,yq;if Gifapujj; jpizf;fsk;

nraw;ghl;L mwpf;if 2017

xl;L nkhj;j Gifapujr; Nrit

Gifapujr; Nrit
jpl;lkplg;gl;l 

Gifapujq;fspd; 
vz;zpf;if

Nritapy; 
<LgLj;jg;gl;l 
Gifapujq;fspd; 

vz;zpf;if

Fwpg;gpl;l 
Neuj;jpw;F 
Nritapy; 

<LgLj;jg;gl;l 
Gifapujq;fspd; 

vz;zpf;if

jhkjkhf nrYj;jg;gl;lit
,uj;Jr; 

nra;ag;gl;l 
Gifapujq;fspd; 

vz;zpf;if
11 - 30 31 - 60

60 ,w;F 
mjpfkhd

cs; efuk; 69>188 66>688 44>467 18>856 2>833 532 2>500

gpuNjrk; 28>729 26>934 15>117 6>942 3>087 1>788 1>798

ePz;l gazk; kw;Wk; 

efu;Nru; fLfjp

21>433 20>889 7>229 6>817 4>530 2>313 544

uapy; g]; 8>621 5>800 3>860 1>606 277 57 2>821

i. gazpfs; 127>971 120>311 70>673 34>221 10>727 4>690 7>663

ii. gz;lq;fs; 8>309 6>590 1>281 334 448 4>527 1>719

nkhj;jk; 136>280 126>901 71>954 34>555 11>175 9>217 9>382

ml;ltiz ,y 12

NkNy fhzg;gLk; ml;ltiz ,y 12 ,y; fhzg;gLk; jfty;fspd; gpufhuk; 2017 Mk; 

Mz;bDs; Xl;lj;jpw;fhf jpl;lkplg;gl;l gazpfs; Gifapuj vz;zpf;if 127>971 MFk; 

vd;gJld;> mjpy; 120>311 Nritapy; <LgLj;jg;gl;Ls;sJ. mjid rjtPjj;jpw; ghu;f;Fk; 

NghJ 94% MFk;. Nritapy; <LgLj;jg;gl;l Gifapujq;fspd; vz;zpf;if 70>673 ck; 

Fwpj;j  Neuj;jpy; Nritapy; <LgLj;j Kbe;jJld; mjid rjtPjj;jpw; ghu;f;Fk; NghJ 

59%  MFk;. 

8>309 ruf;Fg; nghUl;fs; Gifapujk; Nritf;fhf jpl;lkplg;gl;bUg;gJld; Nritapy; 

<LgLj;jg;gl;l Gifapujq;fspd; vz;zpf;if 6>590 MFk;. mjid rjtPjj;jpw; ghu;f;Fk; 

NghJ 79% MFk;.  

Gifapuj Xl;lk; 

tpguk;

tYNtfj; 
njhlu;fis 
Xl;lj;jpw;Fg; 
gad;gLj;jy; 

(fp.kP)

tYNtfj; 
njhlu;fis 

,uj;Jr; nra;jy; 
(fp.kP)

Bry; Gifapujj;ij 
NritapyPLgLj;jy; 

(fp.kP)

Bry; Gifapujj;ij 
,uj;Jr; nra;jy; 

(fp.kP)

nkhj;j Xl;lk; 
(fp.kP)

,uj;Jr; 
nra;jitfspd; 

vz;zpf;if 

(fp.kP)

cs; efuk; 3>494>484.00 122>466.30 468>561.10 15>489.644 3>963>045 137>872.5

ePz;l gazk; kw;Wk; 

efu;Nru; fLfjp

1>613>212..20 44>047.93 3>472>331.0 99>468.22 5>085>543 143>516.2

gpuNjrk; 47>295.24 1>597.63 1>442>721.0 100>021.2 1>490>016 101>3815

uapy; g]; 00 00 147>318.4 49>345.25 147>318.4 49>345.25

i. gazpfs; 5>154>991.44 168>111.9 5>530>931.5 264>324.3 10>685>922 432>115.45

ii. gz;lq;fs; 00 00 544>071.19 130>960.17 544>071.19 130>960.17

iii.ntw;Wg; Gifapujk; 42>283.00 00 30>226.17 00 72>509.17 00

iv.,yF (fdkw;w) 
Gifapujk;

00 00 94>685.66 00 94>685.66 00

v.tpNrl Gifapujk; 00 00 00 00 281>524.9 00

ml;ltiz 13
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Gifapuj tpgj;Jf;fspdhy; nghJkf;fSf;F Vw;gl;l ghjpg;Gf;fs;

fhuzk;
2016 2017

fhak; kuzk; fhak; kuzk;

jlk; Guz;ljhy; Gifapuj gazpfSf;F 

Vw;gl;l fhak; kw;Wk; kuzk;

0 0 0 0

Gifapujk; Nkhjpajhy; ,lk;ngw;w Gifapuj 

gazpfspd; fhak; kw;Wk; kuzk; 

4 0 0 0

Gifapujj;jpypUe;J tpOe;jjhy; ,lk;ngw;w 

Gifapuj gazpfspd; fhak; kw;Wk; kuzk;

75 01 70 04

Gifapujj;jpw;F fw;fs; tPrpajhy; Gifapuj 

gazpfSf;F Vw;gl;l fhak; kw;Wk; kuzk;

26 03 17 0

Gifapujf; FWf;F tPjpfspy; Cu;jp thfdk; 

Gifapujj;Jld; Nkhjpajhy; nghJkf;fSf;F 

Vw;gl;l tpgj;Jf;fs;

47 14 59 12

Gifapuj tPjpapy; Gifapujj;jpy; Nkhjpajhy; 

,lk;ngw;w jw;nfhiyfs; kw;Wk; Gifapuj 

tPjpapy; egu;fspd; ftdaPdj;jpdhy; Vw;gl;l 

tpgj;Jf;fs;

256 180 260 180

ml;ltiz 14

Nkw;Fwpg;gpl;l juTfis ftdj;jpw; nfhs;Sk; NghJ 2017 Mk; Mz;bd; NghJ 

Gifapuj tpgj;Jf;fshy; fhak; Vw;gLjy; kw;Wk;  kuzk; Vw;gLjy; vz;zpf;ifapy; rpW 

mjpfupg;ig fhz KbfpwJ.  Gifapujk; jlk; Guz;ljhy; vJtj tpgj;Jk; Vw;glhjJld; 

Gifapujk; Nkhjpajhy; Vw;gl;l fhak; 04 Mf mwpf;ifaplg;gl;Ls;sJ. jw;nfhiy 

nra;tjw;F Kaw;rp nra;jjhy; Vw;gl;l fhak; 260 kw;Wk; kuzpj;jtu;fspd; vz;zpf;if 

180 Mf mwpf;ifaplg;gl;Ls;sJ. fle;j tUlj;Jld; xg;gpLk; NghJ fhakile;jtu;fspd; 

vz;zpf;if mjpfupj;Js;sJld;> Gifapuj tPjpapy; gazpf;Fk; NghJ ftdaPdkhf 

ele;J nfhz;likNa  ,t;tjpfupg;Gf;F fhuzkhf fUj KbAk;. 

gazpfs; trjpfs; kw;Wk; Vida mgptpUj;jpr; nraw;ghLfs;

2017 Mk; Mz;by; Gifapuj epiyaq;fis mgptpUj;jpr; nra;tjD}lhf gazpfs; 

trjpfis Vw;gLj;Jtjw;F gy;NtW  nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJld; mtw;Ws; rpy 

fPNo fhzg;gLfpwJ.

• CdKw;w gazpfSf;fhd trjpfis mgptpUj;jpr; nra;jy;. (rf;fu fjpiu> 

CdKw;wtu;fSf;fhd eilg; ghij> kyryf;$l trjpfs;> CdKw;wtu;fSf;fhd 

thapy;fs; Nghd;wtw;iw epu;khdpj;jy;)

• Gifapuj epiyaq;fspy;  gazpfs; Xa;T miwfis etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; 

mtw;iw gazpfs; ,yFthd Kiwapy; xJf;fPLnra;J nfhs;tjw;fhd nraw;ghLfis 

Nkw;nfhs;sy;. 

• Gjpa Gifapujq;fs; kw;Wk; gazpfs; ghyk;> Gifapuj epiya Nkilfis 

Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; Gifapuj epiya fl;blq;fis guhkupj;jy;.
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• Gjpa Gifapuj Nritfis mwpKfg;gLj;Jjy;. 

• gpujhdkhd Gifapuj epiyaq;fspy;  tpw;gidr;rhiyfis jpwe;J itj;jy;.  

• efu;Nru; fLfjpg; Gifapuj EioTr;rPl;L xJf;fPl;bw;fhd nraw;ghLfis Nkk;gLj;jy;.

• nfhOk;G Gifapuj epiyaj;jpy; ,Ue;J khj;jis tiu thu ,Wjp Gjpa Gifapuj 

Nritfis Muk;gpj;jy;.

• gazpfspd; eyd; fUjp jpdKk; khiy kPupfk tiu gazpj;j Gifapujk; 

nghy;fhfty tiu ePbj;jy;.

• fz;b - Nguhjid - fk;gis ,ilapy; “Nuy; g]; Nrit” mwpKfg;gLj;jy;.

• 2017 Mk; Mz;L Gifapuj epiyaq;fspy; Gjpa ATM ,ae;jpuq;fs; 18 I nghUj;jp 

mjpy; 08 ,ae;jpuq;fs; Nritf;fhf jpwe;J tplg;gl;Ls;sJ.

• Gjpa rpw;W}z;brhiyfs;> rpWtpw;gidr;rhiyfs;> thfd jupg;gplq;fs; Nghd;wtw;iw 

epu;khdpj;J gazpfspd; trjpia Nkk;gLj;jy;. 

6 .ce;J nghwp ( njhlu; tz;b ,af;F nghwp ) tpepNahfk; kw;Wk; Gifapuj mzp

Gifapuj mzp

2017 Mk; Mz;by; fhzg;gl;l rhjhuzkhd Gifapuj mzp gpd;tUk; ml;ltiz 15 

,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ.

,yf;fk; tif vz;zpf;if

01 Gifapuj vd;[pd; 74

02 tY Ntfj; njhlu;fs; 77

03 gazpfs; ngl;bfs; 835

04 fy; / ruf;Fg; ngl;bfs; 860

ml;ltiz 15

gioa Gifapuj vd;[pd; guhkupg;G nraw;ghLfSf;fhf cjpupg;ghfq;fs; kw;Wk; Nrit 

trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhs;tjpy; mjpfkhd rthy;fis Kwpabf;f Ntz;bapUe;Jk; 

tpidj;jpwdhd Gifapuj Nritia ngw;Wf;nfhLg;gjw;fhf Gifapuj mzpia 

GJg;gpj;jy;> guhkupj;jy; nraw;ghLfs; kw;Wk; Nkk;gLj;jy; 2017 Mk; Mz;by; njhlu;r;rpahf 

nraw;gLj;jg;gl;lJ. ,t; tUlj;jpDs; fhzg;gLfpd;w Gifapuj vd;[pd;fspy; 

74 vd;[pd;fSk; 77 tYNtfj; njhlu;fSk; rhjhuz Nritia toq;Ftjw;fhf 

<LgLj;jg;gl;Ls;sd. 

gazpfs; Nkilfs; kw;Wk; Gifapuj vd;[pd; gOJ ghu;j;jy; kw;Wk; guhkupj;jy; 

nraw;ghLfs; njhlu;r;rpahf nraw;gLj;jg;gl;ljdhy; 2017 Mk; Mz;by; Gifapuj 
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mzpf;fhd  12>423 rpW gOJghu;j;jy;fisAk; 1>259 gpujhd gOJghu;j;jy;fisAk; 

epiwTnra;a Kbe;Js;sJ. mJkl;Lky;yhky;> 18 Gifapuj ngl;bfis Gdu;epu;khzk; 

nra;J  Nritf;fhf <LgLj;j Kbe;Js;sJ. Xl;lj;jpypUe;J mfw;wg;gl;bUe;j 05 Gifapuj 

vd;[pd;fs; kPz;Lk; GJg;gpg;gjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. vz;nza; 

nlq;fp ntfd; 02 I Gdu;epu;khzk; nra;jJld; NkYk; xd;iw Gdu;epu;khdk; nra;Ak; 

Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2017 Mk; Mz;L Gdu;epu;khzk; nra;J  Nritf;fhf <LgLj;jg;gl;l 

M9 khjpup Gifapuj vd;[pd;

,e;jpa fld; toq;fy; jpl;lj;jpd; fPo; jw;NghJ fhzg;gLk; Gifapuj mzpapid 

Nkk;gLj;Jtjw;fhf  Gifapuj mzpapw;fhd nfhs;tdTfis nra;jy; kw;Wk; Nkilfs; 

Gdu;epu;khdk; nra;jy; Nghd;w tpN~l nraw;ghLfs; Muk;gpf;fg;gl;lJld; mjw;fhf 

fPo;tUk; fUj;jpl;lq;fSf;fhd Nfs;tp Nfhuy; eltbf;iffs; kw;Wk; fzpg;gPl;L 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ.  

• 06 tYNtfj; njhlu;fis nfhs;tdT nra;jy; 

• 10 Gifapuj vd;[pd;fs; nfhs;tdT nra;jy;

• 30 vz;nza; thq;fpfs; nfhs;tdT nra;jy;

• 20 fd;Nldu; g;sl; nfhs;tdT nra;jy;

• kiyehl;L Gifapujg; ghijia Nkk;gLj;Jtjw;fhf 09 tYNtfj; njhlu;fs; 

kw;Wk; 12 Gifapuj vd;[pd;fs;  nfhs;tdT nra;a Nfs;tp Nfhug;gl;L mJ rhu; 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.   

• Xl;lj;jpypUe;J ePf;fg;gl;l 200 gazpfs; ngl;bfs; ntsj;jug;gpduJ JizAld; 

Gdu;epu;khdk; nra;jy;

செயற்பாட்டு அறிக்கை - 2017 
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02 ேலு னேைத் சதாடர்ைள் 77 

03 பயைிைள் சபட்டிைள் 835 

04 ைல்/ ெரக்குப் சபட்டிைள்  860 

                                                                      அட்டேகை 15 

 

                   பகழய புகையிரத என்ேின் பரா ாிப்பு செயற்பாடுைளுக்ைாை உதிாிப்பாைங்ைள்  ற்றும் னெகே ேெதிைகள ஏற்படுத்தக் 

சைாள்ேதில் அதிை ா  ெோல்ைகள முறியடிக்ை னேண்டியிருந்தும் ேிக த்திற ா  புகையிரத னெகேகய 

சபற்றுக்சைாடுப்பதற்ைாை புகையிரத அைிகய புதுப்பித்தல், பரா ாித்தல் செயற்பாடுைள்  ற்றும் ன ம்படுத்தல் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் சதாடர்ச்ெியாை செயற்படுத்தப்பட்டது. இவ் ேருடத்தினுள் தற்னபாது ைாைப்படும் புகையிரத என்ேின்ைளில் 74  

னெகேயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 77 ேலு னேைத் சதாடர்ைள் ஓட்டத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள .  

 

                 பயைிைள் ன கடைள்  ற்றும் புகையிரத என்ேின் பழுது பார்த்தல்  ற்றும் பரா ாித்தல் செயற்பாடுைள் சதாடர்ச்ெியாை 

செயற்படுத்தப்பட்டத ால்  2017 ஆம் ஆண்டில் புகையிரத அைிக்ைா   12,423 ெிறு பழுதுபார்த்தல்ைகளயும் 1,259 பிரதா  

பழுதுபார்த்தல்ைகளயும்  ிகறவுசெய்ய முடிந்துள்ளது. அது ட்டு ல்லா ல், 18 புகையிரத சபட்டிைகள பு ர் ிர் ாைம் செய்து  

னெகேக்ைாை ஈடுபடுத்த முடிந்துள்ளது. ஓட்டத்திலிருந்து அைற்றப்பட்டிருந்த 05 புகையிரத என்ேின்ைள்  ீண்டும் புதுப்பிப்பதற்ைா  

 டேடிக்கைைள் ன ற்சைாள்ளப்பட்டுள்ளது. எண்சைய் சடங்ைி சேைன் 02 ஐ பு ர் ிர் ாைம் செய்ததுடன் ன லும் ஒன்கற 

பு ர் ிர் ா ம் செய்யும் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

 

 

 

                                                         
2017 ஆம் ஆண்டு பு ர் ிர் ாைம் செய்து  னெகேக்ைாை ஈடுபடுத்தப்பட்ட 

M9  ாதிாி புகையிரத என்ேின் 
 
 
 
இந்திய ைடன் ேழங்ைல் திட்டத்தின் ைிழ் தற்னபாது ைாைப்படும் புகையிரத அைியிக  ன ம்படுத்துேதற்ைாை  புகையிரத 
அைியிற்ைா  சைாள்ே வுைகள செய்தல்  ற்றும் ன கடைள் பு ர் ிர் ா ம் செய்தல் னபான்ற ேினேட செயற்பாடுைள் 
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vupnghUl; ghtid

Gifapuj vd;[pd;fs; kw;Wk; tY Ntfj; njhlu;fSf;F gpd;tUkhW  vupnghUs; 

ghtpf;fg;gl;Ls;sJ.

vupnghUs; tif 2016 2017

Bry; yPl;lu; kpy;ypad; 37.5 37.8

vupnghUSf;fhd nryT (&.kp) 3>560.0 3>592.0

ml;ltiz ,y 16

2017 Mk; Mz;by; vupnghUl; ghtid 37.8 yPl;lu; kpy;ypadhf fhzg;gl;lJld; mjw;fhf 

3>592.0 &.kp nrytpid Vw;fNtz;bapUe;jJ.

7. epue;ju tPjpf; fl;likg;G>  fl;blq;fs; kw;Wk; Gjpa eph;khdpg;Gfs; 

epue;ju tPjpf;fl;likg;G kw;Wk; fl;blq;fs;

epue;ju tPjpf;fl;likg;gpid guhkupj;jy; nraw;ghLfs; kw;Wk; Nkk;gLj;jy; njhlu;r;rpahf 

nraw;gLj;jg;gl;lJld; mjw;fhf 174>987 jz;lthsq;fs; mb> 84>644 nfhq;fpuPl; fl;ilfs;> 

19>048 kuf; fl;ilfs; kw;Wk; 24>014 gpyh];l; fpA+g; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd.

Gifapuj tPjpfisg; guhkupg;gjw;Fg; gad;gLj;jg;gl;Ls;s nghUl;fs;

gad;gLj;jg;gl;l nghUl;fs; msT

jz;lthsq;fs; (mb) 174>987

kuf; fl;ilfs; 19>048

nfhq;fpuPl; fl;ilfs; 84>644

cUf;Ff; fl;ilfs; 24>014

ml;ltiz ,y 17

NkYk; Gj;jsk; Gifapuj tPjpapd; rPJttpypUe;J fl;Ldhaf;f tiuahd ,ul;ilg; 

Gifapuj tPjpapd; epu;khzpg;Gr;  gzpfs;>  fsdpg; gs;sjhf;Fg; Gifapuj tPjpapd; 

Gdu;epu;khzr;  nraw;ghLfs; kw;Wk; fz;b - Nguhnjdpa - fLfz;zht tPjpapd; 

Gdu;epu;khzr; nraw;ghLfs;  mKw;gLj;jg;gl;L tUfpd;wd.

NkYk; njd; fSj;JiwapypUe;J njd; gahfy tiuahd ,ul;ilg; Gifapuj tPjpapd; 

epu;khzg; gzpfis mKw;gLj;Jy; kw;Wk;  mNj Nghy Gifapuj epiyaq;fspd; 

fl;blq;fisg; gOJghu;j;jy; kw;Wk;  guhkupg;Gr;  nraw;ghLfs;  ,lk;ngw;Ws;sJ.

ngy;[pak; fld; cjtpapd; fPo;  Gifapujg; ghyq;fisg;  ngw;Wf;nfhs;Sjy; kw;Wk; 

mtw;iw kPsikj;jy; Nghd;w nraw;ghLfs; ,lk; ngw;wJld; fLnfhl> mq;Fyhd 

kw;Wk; ntsstj;j ,Yk; Gjpa Gifapuj ghyq;fs; nghUj;jg;gl;Ls;sJ.

செயற்பாட்டு அறிக்கை - 2017 
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                                                              அட்டேகை இல 17 

 

ன லும் புத்தளம் புகையிரத வீதியின் ெீதுேேிலிருந்து ைட்டு ாயக்ை ேகரயா  இரட்கடப் புகையிரத வீதியின்  ிர் ாைிப்புச்  
பைிைள்,  ைள ிப் பள்ளதாக்குப் புகையிரத வீதியின் பு ர் ிர் ாைச்  செயற்பாடுைள்  ற்றும் ைண்டி – னபராசத ிய – 
ைடுைண்ைாே வீதியின் பு ர் ிர் ாைச் செயற்பாடுைள்  அமுற்படுத்தப்பட்டு ேருைின்ற . 
 

ன லும் சதன் ைளுத்துகறயிலிருந்து சதன் பயாைல ேகரயா  இரட்கடப் புகையிரத வீதியின்  ிர் ாைப் பைிைகள 
அமுற்படுத்துல்  ற்றும்  அனத னபால புகையிரத  ிகலயங்ைளின் ைட்டிடங்ைகளப் பழுதுபார்த்தல்  ற்றும்  பரா ாிப்புச்  
செயற்பாடுைள்  இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
சபல்ேியம் ைடன் உதேியின் ைீழ்  புகையிரதப் பாலங்ைகளப்  சபற்றுக்சைாள்ளுதல்  ற்றும் அேற்கற  ீளக த்தல் னபான்ற 
செயற்பாடுைள் இடம் சபற்றதுடன் ைடுசைாட, அங்குலா   ற்றும் சேௌளேத்த இலும் புதிய புகையிரத பாலங்ைள் 
சபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

 

பு ர் ிர் ா ம் செய்யப்பட்ட புதிய அங்குலா  பாலம் 

 

 

சதன் ைளுத்துகறயிலிருந்து பயாைல ேகரயா  புதிதாை அக க்ைப்பட்ட 
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nraw;ghl;L mwpf;if 2017

,ul;ilg; Gifapujg; ghij

fsdpg; gs;sj;jhf;F Gifapujg; ghij etPdkag;gLj;jy; nraw;ghLfs; Muk;gpf;fg;gl;lJld; 

,J 2016 Mk; Mz;bd; tpN~l ghjPl;bdhy; Kd;itf;fg;gl;L eilKiwg;gLj;jg;gLk; 

fUj;jpl;lkhFk;. mjd;gb 2017 Mk; Mz;by; fsdpg;gs;sj;jhf;F Gifapujg; ghijia 

Nkk;gLj;Jtjw;fhf fPo;fhzg;gLk; %yg; nghUl;fs; cgNahfpf;fg;gl;L tpiuthf epiwT 

nra;Ak; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpwJ. 12 kuf;fl;il> 5>044 nfhd;fpwPl; 

rpy;gu;> 1600 g;sh];l; fpA+g; cgNahfpf;fg;gLfpwJ. NkYk; Gifapuj epiya Nkilfis 

cau;j;Jjy;> Gifapuj epiyaq;fSf;fhf R+u;a fjpupidf; nfhz;L kpd;rhuk; toq;fy;> 

mDkjpaw;w tjptplthsu;fs; njhlu;ghf r%f fzpg;gPnlhd;iw Nkw;nfhs;sy;> 04 

Gifapuj epiyaq;fis tu;z tpsf;F Kiwikf;F cl;gLj;Jjy; Nghd;w nraw;ghLfs; 

,jDs; cs;slq;Ffpd;wJ. 

செயற்பாட்டு அறிக்கை - 2017 
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                                                              அட்டேகை இல 17 

 

ன லும் புத்தளம் புகையிரத வீதியின் ெீதுேேிலிருந்து ைட்டு ாயக்ை ேகரயா  இரட்கடப் புகையிரத வீதியின்  ிர் ாைிப்புச்  
பைிைள்,  ைள ிப் பள்ளதாக்குப் புகையிரத வீதியின் பு ர் ிர் ாைச்  செயற்பாடுைள்  ற்றும் ைண்டி – னபராசத ிய – 
ைடுைண்ைாே வீதியின் பு ர் ிர் ாைச் செயற்பாடுைள்  அமுற்படுத்தப்பட்டு ேருைின்ற . 
 

ன லும் சதன் ைளுத்துகறயிலிருந்து சதன் பயாைல ேகரயா  இரட்கடப் புகையிரத வீதியின்  ிர் ாைப் பைிைகள 
அமுற்படுத்துல்  ற்றும்  அனத னபால புகையிரத  ிகலயங்ைளின் ைட்டிடங்ைகளப் பழுதுபார்த்தல்  ற்றும்  பரா ாிப்புச்  
செயற்பாடுைள்  இடம்சபற்றுள்ளது. 
 
சபல்ேியம் ைடன் உதேியின் ைீழ்  புகையிரதப் பாலங்ைகளப்  சபற்றுக்சைாள்ளுதல்  ற்றும் அேற்கற  ீளக த்தல் னபான்ற 
செயற்பாடுைள் இடம் சபற்றதுடன் ைடுசைாட, அங்குலா   ற்றும் சேௌளேத்த இலும் புதிய புகையிரத பாலங்ைள் 
சபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

 

பு ர் ிர் ா ம் செய்யப்பட்ட புதிய அங்குலா  பாலம் 

 

 

சதன் ைளுத்துகறயிலிருந்து பயாைல ேகரயா  புதிதாை அக க்ைப்பட்ட 
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NkYk;> nghy;f`tyapy; ,Ue;J FUehfy; tiu ,ul;ilg; Gifapujg; ghij epu;khdpg;gpd; 

Muk;gfl;l eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJld; k`htapypUe;J nghy;f`y tiu 

Gifapujg; ghij Gdu;epu;khdpg;G gzpfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. Mrpa mgptpUj;jp 

tq;fpapd; cjtpAld; nfhOk;G cs;efu; Gifapuj Nritia Nkk;gLj;Jtjw;fhd 

Ma;Tfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJld; ,jd; %yk; ntaq;nfhlapypUe;J ghdJiu tiu 

Gifapujg; ghijapy; cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;jy; kw;Wk; etPdkag;gLj;jy; 

eltbf;iffs; vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 

          

NkYk; 2017 Mk; Mz;by; GJ epu;khdpg;Gf;fs; kw;Wk; fl;bl Nkk;gLj;jy; eltbf;iffs; 

njhlu;ghd tpguq;fs; fPo;tUk; ml;ltiz ,y 18 ,y; fhzg;gLfpwJ. 

செயற்பாட்டு அறிக்கை - 2017 
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இரட்கடப் புகையிரதப் பாகத 

 

                     ைள ிப் பள்ளத்தாக்கு புகையிரதப் பாகத  வீ  யப்படுத்தல் செயற்பாடுைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டதுடன் இது 2016 
ஆம் ஆண்டின் ேினேட பாதீட்டி ால் முன்கேக்ைப்பட்டு  கடமுகறப்படுத்தப்படும் ைருத்திட்ட ாகும். அதன்படி 2017 ஆம் 
ஆண்டில் ைள ிப்பள்ளத்தாக்கு புகையிரதப் பாகதகய ன ம்படுத்துேதற்ைாை ைீழ்ைாைப்படும் மூலப் சபாருட்ைள் 
உபனயாைிக்ைப்பட்டு ேிகரோை  ிகறவு செய்யும்  டேடிக்கைைள் ன ற்சைாள்ளப்பட்டு ேருைிறது. 12  ரக்ைட்கட, 5,044 
சைான்ைிறீட் ெில்பர், 1600 ப்ளாஸ்ட் ைியூப் உபனயாைிக்ைப்படுைிறது. ன லும் புகையிரத  ிகலய ன கடைகள உயர்த்துதல், 
புகையிரத  ிகலயங்ைளுக்ைாை சூர்ய ைதிாிக க் சைாண்டு  ின்ொரம் ேழங்ைல், அனு தியற்ற ேதிேிடோளர்ைள் சதாடர்பாை 
ெமூை ைைிப்பீசடான்கற ன ற்சைாள்ளல், 04 புகையிரத  ிகலயங்ைகள ேர்ை ேிளக்கு முகறக க்கு உட்படுத்துதல் னபான்ற 
செயற்பாடுைள் இதனுள் உள்ளடங்குைின்றது.  
 
                   ன லும், சபால்ைஹேலயில் இருந்து குரு ாைல் ேகர இரட்கடப் புகையிரதப் பாகத  ிர் ா ிப்பின் ஆரம்பைட்ட 
 டேடிக்கைைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன்  ஹேயிலிருந்து சபால்ைஹல ேகர புகையிரதப் பாகத பு ர் ிர் ா ிப்பு பைிைள் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆெிய அபிேிருத்தி ேங்ைியின் உதேியுடன் சைாழும்பு உள் ைர் புகையிரத னெகேகய 
ன ம்படுத்துேதற்ைா  ஆய்வுைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் இதன் மூலம் சேயங்சைாடேிலிருந்து பா துகர ேகர 
புகையிரதப் பாகதயில் உட்ைட்டக ப்பு ேெதிைகள ன ம்படுத்தல்  ற்றும்  வீ  யப்படுத்தல்  டேடிக்கைைள் 
எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.  
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புதிதாை அக க்ைப்பட்ட அபர  புகையிரத  ிகலயம் 

 
 

ன லும் 2017 ஆம் ஆண்டில் புது  ிர் ா ிப்புக்ைள்  ற்றும் ைட்டிட ன ம்படுத்தல்  டேடிக்கைைள் சதாடர்பா  ேிபரங்ைள் ைீழ்ேரும் 

அட்டேகை இல 18 இல் ைாைப்படுைிறது.  

 

# ன ம்படுத்தல்  டேடிக்கைைள்  ிகறவு செய்யப்பட்ட 

எண்ைிக்கை 

1 இரும்பு பாலம் பு ர் ிர் ா ிப்பு 13 
2 பயைிைள் பால   ிர் ா ிப்பு 08 
3 சபாறியியலாளர் ேிடுதி 01 
4  ிரந்தர வீதிப் பாீட்ெைர் ேிடுதி 02 
5 புகையிரத  ிகலய அத்தியட்ெைர் ேிடுதி 09 
5 னெகேயாளர் ேிடுதி  02 
            ச ாத்தம் 35 
                                                      அட்டேகை இல 18 

 

 

 

 

 

2017 ஆம் ஆண்டில்  ீக்ைப்பட்ட னேை ேகரயகறைள் பின்ேரும் அட்டேகையிற் ைாட்டப்பட்டுள்ள . 

இலக்ைம் வீதி  ீக்ைப்பட்ட னேை ேகரயகறைள் 

01  த்திய  ாேட்டம் 12 

02 ைீழ்  ாேட்டம் 48 

03 ன ல்  ாேட்டம் 26 
04 ேடக்கு  ாேட்டம்  98 
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Nkk;gLj;jy; eltbf;iffs; epiwT nra;ag;gl;l vz;zpf;if

1 ,Uk;G ghyk; Gdu;epu;khdpg;G 13

2 gazpfs; ghyk epu;khdpg;G 08

3 nghwpapayhsu; tpLjp 01

4 epue;ju tPjpg; guPl;rfu; tpLjp 02

5 Gifapuj epiya mj;jpal;rfu; tpLjp 09

5 Nritahsu; tpLjp 02

nkhj;jk; 35

                                                      ml;ltiz ,y 18

2017 Mk; Mz;by; ePf;fg;gl;l Ntf tiuaiwfs; gpd;tUk; ml;ltizapw; fhl;lg;gl;Ls;sd.

,yf;fk; tPjp
ePf;fg;gl;l Ntf 

tiuaiwfs;

01 kj;jpa khtl;lk; 12

02 fPo; khtl;lk; 48

03 Nky; khtl;lk; 26

04 tlf;F khtl;lk; 98

05 fpof;F khtl;lk; 51

nkhj;jk; 235

ml;ltiz ,y 19

2017 Mk; Mz;by; ePf;fg;gl;l Ntf tiuaiwfspd; nkhj;j vz;zpf;if 235 MFk;. 

,jid 2016 Mz;by; ePf;fg;gl;l Ntf tiuaiwfspd; nkhj;j vz;zpf;if 181 cld; 

xg;gpLk; NghJ rhjfkhd epiyikia fhz KbfpwJ. 

8. irif kw;Wk; kpd; njhlu;ghlw; fl;likg;G

irif Kiwikapidj; njhlu;e;J   NgZk; nraw;ghLfs; kw;Wk; Nkk;gLj;Jjy; 

tpidjpwdhd Gifapuj Nritnahd;iw toq;Ftjd; kPJ Kf;fpakhfj; jhf;fQ; 

nrYj;jpAs;sJ.  2017  Mk; Mz;bYk; irif Kiwikapd; Nkk;ghL kw;Wk;   Ngzw;  

nraw;ghLfs; njhlu;e;J mKw;gLj;jg;gl;Ls;sJld;  gpd;tUk; nraw;ghLfs; mtw;Ws; 

gpujhd ,lk; tfpf;fpd;wd.

• [hvy - rPJt ,ilapy; fhzg;gLk; ,ul;ilg; Gifapujg; ghijapd; ,U Gwq;fspYk; 

Gifapuj Xl;lj;jpw;fhd irif Kiwikapid Nkk;gLj;Jjy;. 

• mk;NgG];] Gifapuj jupg;gplj;jpypy; khw;Wg; ghijnahd;wpid fPo; jpirg; ghijAld; 

njhlu;GgLj;Jtjdhy; nfhOk;ig Nehf;fp gazpf;Fk; Gifapujq;fSf;fhd khWk; 

trjpapid Vw;gLj;jy;. 

• ENfnfhl Gifapuj epiyak;  njhlu;gpy; Gjpa irif Kiwikapid mKw;gLj;Jjy;.
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இரட்கடப் புகையிரதப் பாகத 

 

                     ைள ிப் பள்ளத்தாக்கு புகையிரதப் பாகத  வீ  யப்படுத்தல் செயற்பாடுைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டதுடன் இது 2016 
ஆம் ஆண்டின் ேினேட பாதீட்டி ால் முன்கேக்ைப்பட்டு  கடமுகறப்படுத்தப்படும் ைருத்திட்ட ாகும். அதன்படி 2017 ஆம் 
ஆண்டில் ைள ிப்பள்ளத்தாக்கு புகையிரதப் பாகதகய ன ம்படுத்துேதற்ைாை ைீழ்ைாைப்படும் மூலப் சபாருட்ைள் 
உபனயாைிக்ைப்பட்டு ேிகரோை  ிகறவு செய்யும்  டேடிக்கைைள் ன ற்சைாள்ளப்பட்டு ேருைிறது. 12  ரக்ைட்கட, 5,044 
சைான்ைிறீட் ெில்பர், 1600 ப்ளாஸ்ட் ைியூப் உபனயாைிக்ைப்படுைிறது. ன லும் புகையிரத  ிகலய ன கடைகள உயர்த்துதல், 
புகையிரத  ிகலயங்ைளுக்ைாை சூர்ய ைதிாிக க் சைாண்டு  ின்ொரம் ேழங்ைல், அனு தியற்ற ேதிேிடோளர்ைள் சதாடர்பாை 
ெமூை ைைிப்பீசடான்கற ன ற்சைாள்ளல், 04 புகையிரத  ிகலயங்ைகள ேர்ை ேிளக்கு முகறக க்கு உட்படுத்துதல் னபான்ற 
செயற்பாடுைள் இதனுள் உள்ளடங்குைின்றது.  
 
                   ன லும், சபால்ைஹேலயில் இருந்து குரு ாைல் ேகர இரட்கடப் புகையிரதப் பாகத  ிர் ா ிப்பின் ஆரம்பைட்ட 
 டேடிக்கைைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன்  ஹேயிலிருந்து சபால்ைஹல ேகர புகையிரதப் பாகத பு ர் ிர் ா ிப்பு பைிைள் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆெிய அபிேிருத்தி ேங்ைியின் உதேியுடன் சைாழும்பு உள் ைர் புகையிரத னெகேகய 
ன ம்படுத்துேதற்ைா  ஆய்வுைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் இதன் மூலம் சேயங்சைாடேிலிருந்து பா துகர ேகர 
புகையிரதப் பாகதயில் உட்ைட்டக ப்பு ேெதிைகள ன ம்படுத்தல்  ற்றும்  வீ  யப்படுத்தல்  டேடிக்கைைள் 
எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.  
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• nghy;f`ty Gifapuj jupg;gplj;jpy; cl;gpuNtrpf;Fk; irifapid tu;z irif 

Kiwikf;F khw;Wjy; kw;Wk; jupg;gplj;jpy; Gifapuj ,af;fj;jpid tpidj;jpwdhf;f 

02 irif Kiwikapid toq;Fjy;. 

• ehuN`d;gpl Gifapuj jupg;gplj;jpw;fhd tu;z irif Kiwikapid ];jhgpj;jy;.

• Gifapuj  iriffs; Kiwikf;fhf LED mwpKfg;gLj;Jjy;> 2017 ,d; ,Wjpapy; 

30 irif Kiwik epiwTgLj;jg;gl;Ls;sJ.

• 200 Gifapug; ghJfhg;Gf; flitfs; epu;khdpg;G eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;lJld; 

Kd;Dupikapd;gb njupTnra;ag;gl;l ,lq;fspy; Gifapug; ghJfhg;Gf; flitfs; 

epu;kdpf;fg;gl;Ls;sJ. 

• Gifapuj  flitfspy; LED tpsf;F mwpKfg;gLj;Jjy;> ,J kUjhd njhlf;fk;  

nghy;f`ty; tiu kw;Wk; uhfk njhlf;fk; ePu;nfhOk;G tiu mKy;gLj;jg;gLfpwJ.

ehuN`d;gpl Gifapuj jupg;gplj;jpy; 2017 Mk; Mz;L Gjpjhf  

mikf;fg;gl;lirif Kiwikapid ];jhgpj;jy;

9. ,yq;if  N[u;kd; njhopy;El;g gapw;rp epWtfk;

jukhd njhopy;El;g ty;Ydu;fis cUthf;Ftij Nehf;fhff; nfhz;L Kd;ndLf;fg;gl;L 

tUk; N[u;kd; njhopy;yEl;g gapw;rp epWtdk; jdJ flikapid 2017 Mk; Mz;bYk; 

njhlu;e;J mKw;gLj;jpAs;sJ. Gjpjhf gapw;rp cgfuzq;fs; ngw;Wf; nfhLj;jy; kw;Wk; 

kpd; Ma;T$lk; etPdkag;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mj;NjhL epWtfj;jpYs;s thfdq;fs; 

GJg;gpf;fg;gl;Ls;sJld; gpupTfspYs;s cgfuzq;fis GJg;gpj;jy; eltbf;iffs; kw;Wk; 

guhkupg;Gr; nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. gapw;rp eltbf;iffspd; juj;jpid 

cau;j;j Njitahd cgfuzq;fs; Gjpjhf nfhs;tdT nra;ag;gl;Ls;sJ. 

tho;f;ifj; njhopw; gapw;rp mjpfhu rigAld; njhlu;Ggl;L Kd;ndLf;fg;gl;L tUk; 

,g;ghl newpfs; gpujhdkhf gpd;tUk; Kiwapy; mKw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. Njrpaj; njhopw; 
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05 ைிழக்கு  ாேட்டம் 51 
ச ாத்தம் 235 

                                                                                       அட்டேகை இல 19 

2017 ஆம் ஆண்டில்  ீக்ைப்பட்ட னேை ேகரயகறைளின் ச ாத்த எண்ைிக்கை 235 ஆகும். இதக  2016 ஆண்டில்  ீக்ைப்பட்ட 
னேை ேகரயகறைளின் ச ாத்த எண்ைிக்கை 181 உடன் ஒப்பிடும் னபாது ொதை ா   ிகலக கய ைாை முடிைிறது.  
 

8.கெகை  ற்றும்  ின் சதாடர்பாடற் ைட்டக ப்பு 
 
கெகை முகறக யிக த் சதாடர்ந்து   னபணும் செயற்பாடுைள்  ற்றும் ன ம்படுத்துதல் ேிக திற ா  புகையிரத 
னெகேசயான்கற ேழங்குேதன்  ீது முக்ைிய ாைத் தாக்ைஞ் செலுத்தியுள்ளது.  2017  ஆம் ஆண்டிலும் கெகை முகறக யின் 
ன ம்பாடு  ற்றும்   னபைற்  செயற்பாடுைள் சதாடர்ந்து அமுற்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன்  பின்ேரும் செயற்பாடுைள் அேற்றுள் 
பிரதா  இடம் ேைிக்ைின்ற . 
 

 ோஎல – ெீதுே இகடயில் ைாைப்படும் இரட்கடப் புகையிரதப் பாகதயின் இரு புறங்ைளிலும் புகையிரத 
ஓட்டத்திற்ைா  கெகை முகறக யிக  ன ம்படுத்துதல்.  

 அம்னபபுஸ்ஸ புகையிரத தாிப்பிடத்திலில்  ாற்றுப் பாகதசயான்றிக  ைீழ் திகெப் பாகதயுடன் 
சதாடர்புபடுத்துேத ால் சைாழும்கப ன ாக்ைி பயைிக்கும் புகையிரதங்ைளுக்ைா   ாறும் ேெதியிக  ஏற்படுத்தல்.  

 நுனைசைாட புகையிரத  ிகலயம்  சதாடர்பில் புதிய கெகை முகறக யிக  அமுற்படுத்துதல். 
 சபால்ைஹேல புகையிரத தாிப்பிடத்தில் உட்பிரனேெிக்கும் கெகையிக  ேர்ை கெகை முகறக க்கு  ாற்றுதல் 

 ற்றும் தாிப்பிடத்தில் புகையிரத இயக்ைத்திக  ேிக த்திற ாக்ை 02 கெகை முகறக யிக  ேழங்குதல்.  
  ாரனஹன்பிட புகையிரத தாிப்பிடத்திற்ைா  ேர்ை கெகை முகறக யிக  ஸ்தாபித்தல். 
 புகையிரத  கெகைைள் முகறக க்ைாை LED அறிமுைப்படுத்துதல், 2017 இன் இறுதியில் 30 கெகை முகறக  

 ிகறவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 200 புகையிரப் பாதுைாப்புக் ைடகேைள்  ிர் ா ிப்பு  டேடிக்கைைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டதுடன் முன்னுாிக யின்படி 

சதாிவுசெய்யப்பட்ட இடங்ைளில் புகையிரப் பாதுைாப்புக் ைடகேைள்  ிர்  ிக்ைப்பட்டுள்ளது.  
 புகையிரத  ைடகேைளில் LED ேிளக்கு அறிமுைப்படுத்துதல், இது  ருதா  சதாடக்ைம்  சபால்ைஹேல் ேகர  ற்றும் 

ராை  சதாடக்ைம்  ீர்சைாழும்பு ேகர அமுல்படுத்தப்படுைிறது.  
 

 

    
 

 ாரனஹன்பிட புகையிரத தாிப்பிடத்தில் 2017 ஆம் ஆண்டு புதிதாை  
அக க்ைப்பட்டகெகை முகறக யிக  ஸ்தாபித்தல் 

 
 

9.இலங்கை  னேர் ன் சதாழில்நுட்ப பயிற்ெி  ிறுேைம் 
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jifikfs; National vocational Qualification cs;slf;fg;gl;L KO Neug; ghlnewpfs; 

Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd.

,yq;if N[u;kd; njhopy;El;g gapw;rp epWtfj;jpdhy; 2017 Mk; Mz;by; elhj;jg;gLk; 

ghlnewpfs; kw;Wk; gapw;rp ngWk; kw;Wk; ntspNawpa khztu;fspd; vz;zpf;if.

,yf;fk; ghlnewp gapw;rp ngWgtu;fs; ntspNawpatu;fs;

01 Bry; vd;[pd; ,ae;jpu ty;Ydu; 50 31

02 ,ae;jpu ,af;Fdu; 37 15

03 kpd; ty;Ydu; 73 19

04 cUf;Fj; njhopy; ty;Ydu; 21 18

nkhj;jk; 181 83

ml;ltiz ,y 20

2017 Mk; Mz;by; 181 khztu;fs; gapw;rp ngWtJld; 83 khztu;fs; ghlnewpapid 

epiwT nra;J ntspNawpAs;sdu;. 

10. Gifapujg; ghJfhg;Gr; Nrit 

2017 Mk; Mz;bDs; Gifapug; ghJfhg;Gr; Nrit jpizf;fsj; jupg;gplk;> Gifapujk;> 

Gifapujr; nrhj;Jf;fs;> Gifapuj gazpfs; Nghd;w gpupTfspy; ghJfhg;gpid toq;f 

ghupa Nritapid toq;fpAs;sJ. NkYk;> EioTr;rPl;bd;wp gazpj;j gazpfs;> 

EioTr;rPl;bw;F cupj;jw;w tFg;gpy; gpuahzQ; nra;jy;> gazpfSf;F ,ilQ;ry; 

mspf;Fk; mDkjpaw;w tpw;gid Nghd;w gpupTfis fz;fhzpj;J ifJ nra;jy; kw;Wk; 

cupa rl;l eltbf;iffs; vLf;f gy;NtW eilKiwfisf; ifahs;jy;. 

Gifapujg; ghJfhg;Gr; Nrit %yk; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l nraw;rhjidf; fhl;b 

njhlu;ghd rhuhk;rk; fPNo ml;ltiz 19 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ.

,y mKw;gLj;jg;gl;l nraw;ghL vz;zpf;if Nru;f;fg;gl;l gzk;

01 EioTr;rPl;bd;wp gpuahzQ; nra;jy; 1>333 4>154>462.00

02 EioTr;rPl;bw;F cupj;jw;w tFg;gpy; 

gpuahzQ; nra;jy;

292 912>992.00

03 kpfTk; fdkhd nghUl;fis Vw;Wjy; 60 17>500.00

04 ePjpkd;wj;jpD}lhf mwtpLjy; 473 1>190>610.00

05 gpw mwtPLfs;> flitj; jil /
nrhj;Jf;fSf;F cz;lhd el;l ,og;Gf;fs; 

82 2>149>289

nkhj;jk; 2>240 8>424>853.00

ml;ltiz ,y 21



24 | ,yq;if Gifapujj; jpizf;fsk;

nraw;ghl;L mwpf;if 2017

11. tpidj;jpwd; kw;Wk; tpisj;jpwid Nkk;gLj;Jtjw;F vLf;fg;gl;l eltbf;iffs;

• ,e;jpaf; fld; cjtpapd; fPo; 10 Gifapuj vd;[pd;fs; kw;Wk; 10 tYNtfj; 

njhlu;fs; nfhs;tdT nra;tjw;fhf Nfs;tp Nfhuy; kw;Wk; fzpg;gPl;L eltbf;iffs; 

Kd;ndLf;fg;gLfpwJ. 

• ,e;jpaf; fld; cjtpapd; fPo; 160 gazpfs; ngl;b kw;Wk; 30 vz;nza; thq;fpfs; 

kw;Wk; 20 fd;Nldu; g;sl; nfhs;tdT nra;tjw;fhf Nfs;tp Nfhuy; kw;Wk; fzpg;gPl;L 

eltbf;iffs; Kd;ndLf;fg;gLfpwJ.

• fsdpg; gs;sj;jhf;F Gifapujg; ghijapid Nkk;gLj;jy;.

• 200 ghJfhg;Gf; flitfis ];jhgpj;jy;.

• Gifapuj epiya mj;jpal;rfu;> ghJfhtyu; Ml;Nru;g;G kw;Wk; mjDlhf Gifapuj 

Nritapid tpidj;jpwdhf;Fjy;.

• EioTr; rPl;bd;wp gazpf;Fk; gazpfis fzpg;gpLk; eltbf;iffs; kw;Wk; 

jz;lg;gzk; mwtpLk; nraw;ghLfs;.

• Gifapuj epiyaq;fspy; gazpfs; ghJfhg;Gr; nraw;ghLfis Kiwahf nraw;gLj;jy; 

kw;Wk; tpupTgLj;jy; eltbf;iffis nraw;gLj;Jjy;.

• ngy;[pak; epjp cjtpapd; fPo; tPjpf;fl;likg;gpy; 07 ghyq;fis epu;khdpj;jy;.

• Gifapuj tPjpf;fl;likg;G> Gifapuj mzp> irif kw;Wk; kpd; tpsf;F Kiwik 

guhkupg;G eltbf;iffis njhlu;r;rpahfTk; KiwikahfTk; nraw;gLj;Jjy;.   

• Gifapuf; fhg;GWjpapdhy; tUkhdk; ngw;Wf; nfhs;tjid tpidj;jpwdhf;Ftjw;fhf 

tupg;gzk; ngw;Wf; nfhLj;j Gifapujf; fhg;GWjpf;fhd fdzpr; nraw;jpl;lj;jpid 

cUthf;Fjy;.

• gpujhd Gifapuj epiya mgptpUj;jp eltbf;iffis nraw;gLj;jy;.

• 200 gazpfs; ngl;bapid Gdu; epu;khdk; nra;jy;.

• Gifapuj vd;[pd; Gdu;epu;khdk; nra;jy;. 
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12. rthy;fs; kw;Wk; gpur;rpidfs;

Gifapujj; jpizf;fsj;jpd; tUkhdj;jpidg; ngw;W jpiwNrupapdhy; toq;fg;gLk; 

epjprhu; xJf;fPLfSf;F VjhtJ tUkhd epiyiknahd;iwg; ngw;Wf; nfhs;tJ jw;NghJ 

fhzg;gLk; rthy;fshtJld; mJ gpujhd ,lj;jpYs;sJ. mjd; gpufhuk; 2017 Mk; 

Mz;bDs; ,yq;ifg; Gifapujj; jpizf;fsk; gpd;tUk; jPu;T fhzg;gl Ntz;ba 

gpujhd gy rthy;fis milahsq; fz;Ls;sJ.

01. kPz;LtUk; nryTfspy; MSf;Fupa Ntjdhjpfs; kw;Wk; vUnghUl; nryTfs; 

mjpfupj;Jr; nrd;wjdhy; tUkhdk; kw;Wk; kPz;LtUk; nryTfSf;fpilapyhd 

,ilntsp njhlu;r;rpahf fhzg;gl;lJ. 

02. Gifapuj %yjdr; nraw;ghLfSf;fhf mjpf xJf;fPl;bid Nkw;nfhs;s 

Ntz;bAs;sJld; mjw;fhd ghjPl;L epjp gw;whf;FiwahFk;> mjdhy; Gjpa 

fUj;jpl;lq;fs; ntspehl;L  fld; cjtpapdhy; nraw;gl Ntz;bAs;sJ. tpNrlkhf 

Gifapuj mzpapid nfhs;tdT nra;jy;> Gifapuj tPjpapd Gdu;epu;khdpg;G 

nraw;ghLfSf;fhf ,f;fld; cjtp gad;gLj;jg;gLfpwJ. NkYk; ,jd; fPo; fhzg;gLk; 

nfhs;tdTfSf;fhf $ba fhyk; nrytplg;gLtJld; ,J gpujhd rthyhFk;.

03. Xl;lj;jpw;fhf gad;gLk; Gifapuj vd;[pd;fspy; 65% 30 tUlq;fisj; jhz;ba 

Gifapuj vd;[pd;fs; fhzg;gLtJld; ,jw;fhd guhkupg;G kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs; 

nfhs;tdT nra;a mjpf fhyk; nry;Yjy;.

04. Gifapuj tpLjpfspy; mDkjpaw;w tjptplthsu;fspdhy; Gifapuj mgptpUj;jp 

eltbf;iffspy; Vw;gLk; rthy;fs;.

05. nfhs;tdT eltbf;iffspy; fhzg;gLk; ePz;l nraw;ghLfs;.

06. Gifapuj tPjp epu;khdpg;gpy; Gifapuj mzpapidnfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; 

irif kw;Wk; kpd; tpsf;F Kiwikapid ];jhgpj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jYf;fhd 

njhopy;El;g tplaq;fis epiwT nra;a ePz;l fhyk; nrytplg;gLjy;.

07. gioa Gifapuj Nkilfis Xl;lj;jpw;F gad;gLj;j Ntz;bAs;sjdhy; mtw;iw 

GJg;gpf;f mjpf fhyk; nry;Yjy;.

NkYs;s rthy;fSf;F  Nkyjpfkhf Gifapujj; jpizf;fsj;jpdhy; fPo;tUk; rthy;fSk; 

fz;lwpag;gl;Ls;sJ.

13.  jfty; njhopy;El;gk;

,j; jfty; njhopy;El;g Kiwikfisg; gFjpfSf;F xd;wpizj;jy; kw;Wk; mtw;wpidg; 

ghtidf;F mDg;Gjy; rthy;kpf;f tplakhtJld; mJ njhlu;ghf kdpj kw;Wk; ngsjpf 

tsq;fspy; fhzg;gLk; gw;whf;Fiw> Copau; csg;ghq;F Nghd;wdTk; nry;thf;Fr; 

nrYj;Jfpd;wd. epiyik vt;thwpUg;gpDk; EioTr; rPl;Lf;fisg; ngw;Wf; nfhs;Sjy;> 
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Mrdq;fis xJf;Fjy;> Gifapujr; nraw;ghL> fhzp> Mjdk;> nrhj;J Kfhikj;Jtk;> 

nfhs;Kjw; nraw;ghL> ruf;fpUg;G epu;thfr; nraw;ghLfs; Mfpa eltbf;iffSf;F 

jfty; njhopy;El;g (IT) Kiwikapidg; ghtpf;Fk; tpidj;jpwdhdJ> ru;tNjrj;jpw;Fg; 

nghUj;jkhd Gifapuj Nritf;fhd gpuNtrkhf cs;sJ.

09. Roypaw; rthy;fs

,aw;if kw;Wk; R+oypaw; rthy;fshf epyr;rupT> nts;sg; ngUf;F Nghd;w fhuzq;fspdhy; 

Gifapuj tPjpf;F kw;Wk; irif Kiwikf;F ghjpg;G Vw;gLk; vd;gJld; ,jd; fhuzkhf 

Gifapuj Nritfis ,uj;Jr; nra;tjw;Fk; kw;Wk; jhkjQ; nra;tjw;Fk; NeupLk;. 

,t;thwhd ,aw;if ,lu;fSf;F Kfq;nfhLg;gjw;F kdpj kw;Wk; ngsjpf tsq;fis 

Kd; Maj;jj;Jld; epiyepWj;jp mtruj; NjitfSf;F ngw;Wf; nfhLf;Fk; ,aYik 

Kf;fpakhtJld; jw;NghJs;s Copau; kw;Wk; Vida ngsjpf tsq;fspy; fhzg;gLk; 

gw;whf;Fiwf;F  Kfq;nfhLg;gJ mt;tsT Rygkhd fhupakd;W.

10. Copau; gw;whf;Fiw

md;whlr; Nritfis Kd;ndLj;Jr; nry;Yk; NghJ> tPjpfs;> njhopy;fs;> nghwpj;njhFjp 

kw;Wk; ce;J Cu;jpfs; cg jpizf;fsq;fspy; mur Kfhikj;Jtr; Nritfspy; 

epyTk; Copau; gw;whf;Fiwapd; fhuzkhf cupa nraw;ghLfspd; NghJ ,d;dy;fSf;F 

Kfq;nfhLf;f Ntz;b Neupl;lJ.

NkYk; xl;Lnkhj;jkhf vLj;J Nehf;Fk; NghJ ,yq;ifg; Gifapuj jpizf;fsj;jpd; 

epue;jug; gjtp mzpapy; kpfTk; mjpf njhifapdu; Xa;T ngw;Wr; nrd;wik kw;Wk; NtW 

fhuzq;fspd; mbg;gilapy; ePf;fg;gl;lik.

NkYk; Njitahd gpupTfspy; epyTk; Copau; ntw;wplq;fspdhy; mj;jpatrpa Nritfis 

(Gifapujg; guhkupg;G> gOJghu;j;jy;> rhjhuz epu;thfr; nraw;ghLfs;> nraw;ghl;L 

eltbf;iffs;> tPjpfs; guhkupg;G> irif Kiwikapidg; guhkupj;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy; 

Nghd;w ) Kd;ndLj;Jr; nry;tjw;F nrythFk; mjpf nfhLg;gdTfSk; tUlhe;jk; 

cau; kl;lj;jpy; fhzg;gLfpd;wJ.
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13. 2017 Mk; Mz;by; eilKiwg;gLj;jg;gLk; gpujhd %yjdr; nraw;ghLfs; 
(kpy;ypad; &gh 100 w;F mjpfk;) 

,y gpujhd %yjdr; nraw;ghLfs;
nrytplg;gl;l 

njhif (&.kp)

01 Gifapuj ghij guhkupg;G kw;Wk; Nkk;gLj;jy; 2>>763.04

02 Gifapuj mzpf;fhd gpujhd gOJghu;j;jy;fs; 2>132.62

03 Gifapuj mzpf;fhd rpW gOJghu;j;jy;fs; 845.90

04 Gifapuj epiyak; kw;Wk; fl;bl mgptpUj;jp 343.51

05 nfhd;fpwPl; rpy;gu; nfhs;tdT nra;jy; 262.08

06 irif kw;Wk; kpd; tpsf;F Kiwik guhkupg;G kw;Wk; Nkk;gLj;jy; 179.95

07 vd;[pd; Gdu;epu;khdk; kw;Wk;  cjpupg;ghfq;fs; nfhs;tdT nra;jy; 147.71

08 ghJfhg;G Gifapujf; flitfs; ];jhgpj;jy; 145.46

09 fl;blk; kw;Wk; fl;Lkhdk; 120.99

10 fsdpg; gs;sj;jhf;F Gifapujg; ghij etPdkag;gLj;jy; 108.98

ml;ltiz ,y 22

14. ,dptUq; fhyq;fspy; mKw;gLj;Jtjw;F cj;Njrpf;fg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; 

Gifapuj jpizf;fsj;jpdhy; eilkiwg;gLj;jg;gLk; jpl;lj;jpd; gb ,dptUq; fhyq;fspy; 

nraw;gLj;jg;gLk; Kd;dpiyapy; fhzg;gLk; Gifapuj mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; rpy 

fPNo fhzg;gLfpwJ.

01. ntaq;nfhl - ghzJiw tiu Gifapujg; ghijapid kpd;kahf;fy;. 

02. kft - Xke;ij Gifapuj tPjpapid etPdkag;gLj;jy;.

03. FUehfiy - `gud Gjpa Gifapuj tPjpapid epu;khzpj;jy;.

04. Nguhnjdpa -  fz;b tiuahd ,ul;ilg; Gifapuj tPjpapid epu;khzpj;jy;.

05. nghy;f`ty - FUehfiy tiuahd ,ul;ilg; Gifapuj tPjpapid epu;khzpj;jy;.

06. Nguhnjdpa -  fk;nghy tiuahd ,ul;ilg; Gifapuj tPjpapid epu;khzpj;jy;.

07. Nguhnjdpa - fLfd;dht tiuahd ,ul;ilg; Gifapuj tPjpapid epu;khzpj;jy;. 

08. fsdpntypg; Gifapuj tPjpapid etPdkag;gLj;jy;.

09. gioa fsdpg; ghyj;jpid kPs; epu;khzpj;jy;.

10. Gifapuj mzpapid  Nkk;gLj;jy; kw;Wk; tpUj;jp nra;tjy;> ,jd; fPo; tYNtfj; 

njhlu;fs;> gazpfs; ngl;b> vz;nza; thq;fp  nfhs;tdT nra;jy;.
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11. Gifapuj ghJfhg;G flitfs; epu;khzpj;jy;.

12. 200 gazpfs; gazg; ngl;bfis Gdu;epu;khdk; nra;jy;.

13. njhopw;rhiy Xl;lj; jupg;gpl trjpfis Nkk;gLj;jy;.

14. Gifapuj vd;[pd; Gdu;epu;khdk; nra;jy;. 


