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48. அட்டலை 7.5 2016 ஆம்  ஆண்டு லடீ்டுத் தரபாடங்கள், அலுலயக 
உபகைங்கள் தாடர்பான நிதிச் ெயாற்றுக 

67 

49 அட்டலை 7.6 2016 ஆம் ஆண்டு இந்திப் பாமிபமகள் காள்லனவு 
தாடர்பான நிதிச் ெயாற்றுக 

67 

50 அட்டலை 8.1 பாக்குலத்து பிரிவுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டில் கிடத்த 
ற்பாடுகள் ற்றும் அல ெயலிடப்பட்ட பம 

68 

51 அட்டலை 9.1 லனப் பாதுகாப்பு திைக்கர பதலிைி தகலல்கள் 69 
52 அட்டலை 10.1 திைக்கர லவுெயவுத் திட்ட  பன்னற்மங்கள் 72-73 
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அமிபகம் 

 
 
ஶசத்றன் வசறப்ஷத உறுறப்தடுத்தும் வதரபேட்டு இனங்ஷகின் ண பங்கஷபப் ஶதி 
அதிிபேத்ற வசய்ல் ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றன் வசற்திரகும். இந் 
வசற்திஷ உறுறப்தடுத்தும் வதரபேட்டு தல்ஶறுதட்ட வசற்தரடுகள் 2016 ஆம் ஆண்டில் 
ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றணரல்  ஶற்வகரள்பப்தட்டஷரகும். இந்க் 
கரனப்தகுறில் ஷடபஷநப்தடுத்ற ஶஷனத் றட்டங்கபின் பனம் தின்பேம் 
ஶரக்கங்கஷப அஷடற்கு உறுதுஷரகிபேந்து. 
 
* சபக ற்றும் சுற்நரடல் ன்ஷகஷப றநபஷநரணரறு வதற்றுக் வகரள்ஷ 

உறுறப்தடுத்றக் வகரள்ற்கு உச்ச ணப் தரதுகரப்பும் தரரிப்பும் 
 
* ரட்டின் த் ஶஷப்தரடுகஷப பூர்த்ற வசய்பம் வதரபேட்டு  ங்கஷப 

ஶம்தடுத்துற்கரக ஶசற ணச் வசய்ஷககஷப ரதித்ல் ற்றும் அற்ஷந 
பகரஷப்தடுத்ல். 

 
 ஶசறணக்வகரள்ஷக ற்றும் ணப் தரதுகரப்பு கட்டஷபச் சட்ட ற்தரடுகறக்கு 

அஷரக கரடுகபின் தரதுகரப்ஷதறப்தடுத்ல். 
 
* அச, வதரதுக்கள் ற்றும் ணிரர் திரிின் எத்துஷப்புடன்  டுஷகஷ 
 ஶம்தடுத்ல். 
 
 ஆரய்ச்சற ,கல்ி ற்றும் திரிின் பனம்  ஶசற ண அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறக்கு வரறதட்த எத்துஷப்பு ங்குல்.. 
 
 சபக ண பகரஷத்துப் திகஷப அதிிபேத்ற வசய்ல். 
 
ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபரணது திரண அறனக ட்டத்றல் 07 வரறதட்த 
திரிவுகபின் கலழ் வசற்தடுகறன்நது. அரது சபக ணில்,ண ிரிரக்கல் திரிவு, ணப் 
புள்பிித பகரஷத்துப் திரிவு, சுற்நரடல் பகரஷப் திரிவு, ஆய்வு ற்றும் கற்ஷகப் 
திரிவு, ணப் தரதுகரப்பு ற்றும் சட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்தும் திரிவு றட்டறடல் ற்றும் 
கண்கரிப்புப் திரிவு ன்தரகும் இற்கு ஶனறகரக றஷக்கபத்றன் அன்நரட றற 
பகரஷத்தும், ரதணப்திகஷப பஷநஶ றறப்திரிிணரறம், ணி ப 
பகரஷத்தும், றபேரகம் ற்றும் ரதண அதிிபேத்றப் திரிவு ன்னும் திரிவுகபிணரல் 
ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நண.   

 
 
இந்ப் திரிவுகள் பனம் ஷடபஷநப்தடுத்ப்தடுகறன்ந திகள் வரடர்தில் ீண்ட கல்கள் 
அடங்கற ிதங்கள் தின்பேம் அத்றரங்கபின் பனம் ிதரிக்கப்தட்டுள்பண இன் 
வபிக்கபப் திகள் அம்தரஷந, அனுரபும், ததுஷப, ட்டக்கபப்பு ,கரனற, கம்தயர, 
யம்தரந்ஶரட்ஷட, கறத்துஷந கண்டி, ஶககரஷன, குபேரகல், ரத்ஷப, ரத்ஷந,   
வரநரகஷன, தவனறர, வதரனறுஷ புத்பம், இத்றணபுரி, றபேஶகரஷன, 
வுணிர, பல்ஷனத்ீவு, ன்ணரர் ற்றும் கறபிவரச்சற ஶதரன்ந இடங்கபில் அஷந்துள்ப 
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ரட்ட ண அறனகங்கள் பனம்  ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நண. இப்திகஷப வகரறேம்பு, 
இத்றணபுரி, தவனறர, அனுரபும் ஶதரன்ந இடங்கபில் ரதிக்கப்தட்டுள்ப ன திற 
கரடு ஶதணுர் அறதற அறனகங்கள் பனம் ஶற்தரர்ஷ வசய்ப்தடுகறன்நண. 
 
இந்த் றஷக்கபத்றன் திற்சற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப இனங்ஷக ணில் றறுகத்றன்  
திப்தரபர் / கரடு ஶதணுர் அறதறின் (கற்ஷககள்) ஷனஷத்துத்றன் கலழ் 
ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நது.   

 
திற கரடு ஶதணுர்  ஷனஷ அறதற ( ண ஆரய்ச்சற, கற்ஷககள் ற்றும் 
அதிிபேத்ற)ிணரல் ஆரய்ச்சறப் திகள் ஶற்தரர்ஷ வசய்ப்தட்டு எபேங்கறஷப்பு 
வசய்ப்தடுகறன்நது. இப் திகள் கும்தல்வதரன ற்றும் ததுஷபில் ரதிக்கப்தட்டுள்ப 
ஆரய்ச்சற றஷனங்கள் ஊடரக ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நண.   
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01 ஆலது அத்திாம் 

ெபக லனலில் ற்றும் லனலிரிலாக்கல் பிரிவு 

1.1 அமிபகம் 

ஶசற ட்டத்றனரண ிரிரக்கல்கள் ற்றும் ிறப்பூட்டும் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறடன் சகன 
தங்கபிப்புடணரணதும் சபக ணில் றகழ்ச்சறத் றட்ட அதிிபேத்றபம் ஶற்தரர்ஷபம் 
ிரிரக்கல் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷபத் றட்டறடுறம் அற்கரண ரற்றுப் திர் உற்தத்றபம் , 

திற்சறபம் ற்றும் ிரிரக்கல் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்குத் ஶஷரண அச்சுப் வதரபேட்கஷப 
ஆக்குதும் அபேகரஷிறள்ப வதரது க்கறக்கு திரண ட்டத்றனரண பேரய்கஷப 
ஈட்டக்கூடி கபேத்றட்டங்கஷபத் றட்டறடுறம் அற்ஷந ஷடபஷநப்தடுத்துறம் ஶதரன்ந 
திகபில் ஈடுதடுல். சபக ணில் ற்றும் ணிரிரக்கல் திரிின் கடஷகபரகும். 

இந்ப் திரிின் தங்கபிப்புடணரண ணச்வசய்ஷகபம் தங்கபிப்புடணரண ண பகரஷக்குத் 
ஶஷரண றகரட்டிகஷப உபேரக்குறம் இக்கடஷகறக்குள் உள்படக்கப்தடும். 

இற்ஷகக் கரடுகபில் ஶற்வகரள்கறன்ந சபக பகரஷத்து டடிக்ஷகறம் இந் சபக 
ணில் ற்றும் ணிரிரக்கல் திரிிற்குக் ஷகபிக்கப்தட்டுள்ப வதரறுப்புகபின் 
என்நரகும். 

 
1.2 பிரிலின் பிதான பைிகள் 
 

வதரது க்கறக்கு வதரதுரண ிறப்பூட்டும் றகழ்ச்சறகஷப டரத்துல். 
 
ணில் அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் வரடர்தில் தல்ஶறுதட்ட ப்திணர்கஷபக் 
வகரண்ட குறேக்கறக்கு ிரிரக்கல் ஶசஷகஷப ங்குல். 
 
வதரது க்கஷபபம் இஷத்துக் வகரண்டு தல்ஶறுதட்ட டுஷக றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கஷப ஷடபஷநப்தடுத்துல். 
 

 டீ்டுத் ஶரட்ட அதிிபேத்ற 
 தங்கபிப்புடணரண தரதுகரப்பு டுஷக றகழ்ச்சறத் றட்டம். 
 ீற இபேபேங்கறறம் டுஷக றகழ்ச்சறத் றட்டம். 
 ணச்வசய்ஷக / கப்திர்ச்வசய்ஷக 
 ரற்றுகள் உற்தத்ற ஶதரன்ந திகள் ஶநவகரள்பப்தடுகறன்நண. 

 
இற்ஷக ண பங்கஷபப் தரதுகரப்தற்கும் பகரஷப்தடுத்துற்கும் தங்கபிப்புடணரண 
ண பகரஷத்து றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்துல். 

 

1.3 நிருலாகக் கட்டப்பு  

இப் திரிவு கரடுஶதணுரின் ஷனஷின் கலழ் வசற்தடுகறன்நது. திரிின் திரணதிகஷப 
றஷநஶற்றுற்கு உிக் கரடுஶதணுர் எபேர் கரடுஶதணுபேக்கு எத்துஷப்பு 
ங்குகறநரர். வபிக்கப வசற்தரடுகள் அஷணத்தும் ன திற கரடுஶதணுர்கபின் 
ஶற்தரர்ஷின் கலழ் ரட்ட ண அறனகங்கபின் பனம் வநறப்தடுத்ப்தடுகறன்நண. 
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1.4 ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றன் பனண வசனிணங்கள் வு வசனின்  கலழ் 
ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந வசற்தரடுகள். 

          1.4.1 ரற்றுகஷப உபேரக்குல் 

ண ிரிரக்கல் திகறக்குத் ஶஷரண ரற்றுகஷப ணப்தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றன்  
ரற்று ஶஷடகபில் உபேரக்கப்தட்டண. 2016 ஆம் ஆண்டு உற்தத்ற வசய்ப்தட்ட வரத் 
ரற்றுக்கபின் ண்ிக்ஷக 500,000 ஆகும். 
உபேரக்கப்தட்ட வரத் ரற்றுக்கபில் 154,548 ரற்றுகள் ிற்தஷண வசய்ப்தட்டதுடன் 

309,548 ரற்றுகள் டுஷக றகழ்ச்சறத் றட்டத்துக்கரக ஷண அசரங்க ற்றும் அச 
சரர்தற்ந றறுணங்கறக்கு இனசரக ங்கப்தட்டது. ீற “வட்ட வசண” ஶசற 
டுஷக றகழ்ச்சறத் றட்டத்துக்கரகவும் டீ்டுத் ஶரட்ட அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் 
றட்டத்துக்கரகவும் தன்தடுத்ப்தட்டண. ரற்றுப்திர் உற்தத்ற வரடர்தரண ஶனறகத் 
கல்கள் இஷப்பு I.1 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது. 
அட்டலை 1.1 நாற்றுகர உருலாக்குதல் 
 

ாலட்டம் நாற்று உற்பத்திகள் 
லிற்பன ெய்த 

ண்ைிக்க 

இயலொக 
லறங்கிநாற்றுகரின் 

ண்ைிக்க 

    

கறேத்துஷந 41,500 19,255 20,772 

கம்தயர 16,000 4,868 19,238 

குபேரகல் 23,750 25,550 7,537 

புத்பம் 33,750 4,610 24,883 

இத்றணபுரி 65,500 13,215 447 

ஶககரஷன 20,500 6,440 16,748 

கரனற 10,500 8,048 8,705 

ரத்ஷந 10,750 6,004 13,215 

யம்தரந்ஶரட்ஷட 18,500 11,040 19,798 

ததுஷப 10,750 962 9,038 

தவனறர 8,750 1,799 5,751 

கண்டி 10,750 4,613 12,091 

ரத்ஷப 8,500 4,337 3,912 

வரரகஷன 15,750 2,601 8,609 

அம்தரஷந 18,750 7,670 11,080 

அனுரபும் 19,000 10,338 8,662 

வதரனன்றுஷ 18,750 3,155 15,294 

றபேஶகரஷன 25,750 1,363 21,185 

ட்டக்கபப்பு 18,750 5,904 14,889 

வுணிர 18,500 281 16,077 

ன்ணரர் 16,750 210 14,239 

பல்ஷனத்ீவு 35,500 3,133 23,511 

கறபிவரச்சற / 
ரழ்ப்தரம் 33,000 9,152 13,867 

ாத்தம் 500,000 154,548 309,548 
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1.4.2   லிறிப்பூட்டலும் பிச்ொ நிகழ்ச்ெித் திட்டங்களும் 

அட்டஷ 1.2 இல் கரட்டப்தட்டுள்ப ிறப்பூட்டறம் திச்சர றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறம்  
குநறத் கரனப்தகுறக்குள் டரத்ப்தட்டண. 

 
 

அட்டலை 1.2   லிறிப்பூட்டலும் பிச்ொ நிகழ்ச்ெித் திட்டங்களும் 

லககள் ண்ைிக்க 

ிறப்பூட்டல் றகழ்ச்சறத் றட்டம் 505 
கபேத்ங்குகறம் திற்சறப் தட்டஷநகறம் 67 
கண்கரட்சறகள் 08 
ஶதரட்டிகறம் ஷண றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறம் 470 
ாத்தம் 1,050 

 

1 . 4. 3 பங்கரிப்புடனான நடுக நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள் 

"ண ஶரப்தர" ஶசற டுஷக றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்தும் வதரறுப்புக்கஷப 
ஷகபித்துள்ப திரண றறுணங்கபில் எபே றறுணம் ரன் இந் ணப் தரதுகரப்புத் 
றஷக்கபம். 3,42,355 ரற்றுகள் "ண ஶரப்தர" றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் 
ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந ரற்று டும் திகறக்கு தன்தடுத்துற்கரக சகன ரட்ட 
வசனரபர்கறக்கும்  அஷகள் ங்கப்தட்டண.   
 

இற்கு ஶனறகரக ணிரிரக்கல் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் பேடரந் ஶஷனத் றட்டத்றன் 
கலழ் தின்பேம் டுஷக டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தட்டது.  இந் றகழ்சறச்சறத் 
றட்டரணது திரணரக எக்ஶரதர் 01 ஆம் வரடக்கம் எக்ஶரதர் 30 ஆம் றகற 
ஷினரண கரனப்தகுறில் ஶற்வகரள்பப்தட்டது.  
 

இது வரடர்தரண ஶனறகத் கல்கள் அட்டஷ 1.3 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது. 

அட்டலை 1.3 நடுக  ெற்பாடுகள் 

ெற்பாடுகள் நிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்கரின் 
ண்ைிக்க 

ீற இபேபேங்கறறரண  டுஷக 04 
ஆற்றுப் தள்பத்ரக்கு ற்றும் ீஶரஷடகபில்  
டுஷக 

08 

தரடசரஷனகபில்  டுஷக 136 
ஷண அச றறுணங்கறடணரண  டுஷக  244 
ாத்தம் 392 
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1.4.4 புதி லிலொ லனச் ெய்ககர தாபித்தல் 

இந் ஆண்டுக்குள் 100  வயக்டரர் ிசர ணச் வசய்ஷக ரதிக்கப்தட்டுள்பது.  ஶனறகத் 
கல்கள் அட்டஷ 1.4 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது. 
 
 
அட்டலை 1.4. புதி லிலொ லனச் ெய்ககர தாபித்தல் 

 

ாலட்டம் லனச் ெய்க (ஹக்) 

 

கயந்து காண்ட 
கக்கார்கரின் 
ண்ைிக்க 

 

அனுரபும் 19 37 

அம்தரஷந 10 10 

ததுஷப 10 10 

றபேஶகரஷன 5 13 

ட்டக்கபப்பு 10 15 

வரநரகஷன 21 21 

ன்ணரர் 5 5 

யம்தரந்ஶரட்ஷட 20 15 

வரத்ம் 100 126 
 

 

 

1.4.5. 2014 / 2015 ஆம் ஆண்டுகரில் தாபிக்கப்பட்ட லிலொ லனச் ெய்க பகா பாரிப்பு 

 

2014 / 2015 ஆம் ஆண்டுகபில் சபக ணச் வசய்ஷக கபேத்றட்டம் ற்றும் தங்கபிப்புடணரண 

ணச் வசய்ஷக கபேத்றட்டத்றன் கலழ் ரதிக்கப்தட்ட ிசர ணச் வசய்ஷக 299.3 

வயக்டரரில் ிஞ்ஞரண பகரஷத்தும் வசய்ப்தட்டது. ஶனறகத் கல்கள் இஷப்பு 

1.5 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது. 
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அட்டலை 1.5  2014 / 2015 ஆம் ஆண்டுகபில் தாபிக்கப்பட்ட லிலொ லனச் ெய்க பகா . 

 

ாலட்டம் 
 

லனச் ெய்கின் அரவு 
(ஹக்.) 

ததுஷப 50 

அம்தரஶரட்ஷட 10 

அனுரபும் 60.8 

வதரனன்றுஷ 55 

வுணிர 15 

அம்தரஷந 17.5 

றபேஶகரஷன 5 

ட்டக்கபப்பு 15 

ன்ணரர் 10 

பல்ஷனத்ீவு 45 

புத்பம் 16 

ாத்தம் 299.3 
 
 

 

1.4.6   லடீ்டுத் தாட்ட அபிலிருத்திபம் தால பகாத்துலபம் 

6215 டீ்டுத் ஶரட்டங்கறக்கு ரற்றுகள் ங்கறபம் வரறனுட்த எத்துஷப்பு ங்கறபம் 
கரிகள் அதிிபேத்ற வசய்ப்தட்டண. 100 ர பகரஷத்து றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் 
ஷடபஷநப்தடுத்ப்தட்டண. ஶனறகத் கல்கள் அட்டஷ 1.6 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது.  
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அட்டலை 1.6 லடீ்டுத் தாட்ட அபிலிருத்திபம் தால பகாத்துலபம் 

 

 

 

 

1.4.7  லன லிரிலாக்கல் பைிக்குத் தலான அச்சுப் பாருட்கரத் தாரித்தல் 
 

உரி ஆண்டுக்குள் எபே ர சஞ்சறஷகபம் வசய்றப் தத்றஷககள் இண்டும் 
வபிிடப்தட்டண.  
 

ாலட்டம் 

அபிலிருத்தி ெய்ப்பட்ட 
லடீ்டுத் தாட்டங்கரின் 

ண்ைிக்க 
 

தால பகாத்துல  
நிகழ்ெித்திட்ட ண்ைிக்க  

அனுரபும் 240 4 
வதரனன்றுஷ 150 2 
அம்தரஷந 400 6 
குபேரகல் 300 5 
ரத்ஷப 370 6 
தவனறர 130 3 
ததுஷப 275 3 
கண்டி 460 10 
கம்தயர 200 4 
புத்பம் 90 2 
இத்றணபுரி 120 2 
கரனற 460 7 
ஶககரஷன 380 6 
வரரகஷன 200 5 
ட்டக்கபப்பு 300 4 
வுணிர 50 1 
றபேஶகரஷன 550 8 
யம்தரந்ஶரட்ஷட 470 7 
ரத்ஷந 370 6 
கறத்துஷந 100 3 
ன்ணரர் 300 4 
கறபிவரச்சற 100 - 
பல்ஷனத்ீவு 150 2 
ரழ்ப்தரம் 50 - 

ாத்தம் 6,215 100 
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1.5    ெபக லன பகாத்துல நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

இனங்ஷகின் உனர் ன ற்றும் இஷட னத்றன் 18 ரட்டங்கபில் 2012 -2016 
ஷினரண ரன்கு பேட கரனத்துக்குள் இனங்ஷக சபக ண பகரஷத்து றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கள் ஷடபஷநப்தடுத்ப்தட்டண. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்துக்கு அவுஸ்றஶனறரின் 
அசரங்க வபி ிகர ற்றும் ர்த்க றஷக்கபத்றன்  றற உிின் கலழ் 
ஷடபஷநப்தடுத்ப்தடுகறன்ந  க்கற ரடுகபின் அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டம் பனம் 
ஶஷரண வரறனுட்த எத்துஷப்பும் றறபம் ங்கப்தடுகறன்நது. இந் 
றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன் திரண ஶரக்கம் இற்ஷக ப பகரஷத்துத்ஷ ஶம்தடுத்துன் 
பனம் கரடுகறக்கு அபேகரஷில்சறப்தர்கபின் ரழ்ரரத்ஷ உர்த்ற இனங்ஷகின் 
உனர் ன ற்றும் இஷட னத்றன் றுஷஷ எறப்தற்கு தங்கபிப்பு ங்குரகும்.  
 

இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் திரண இண்டு ஶரக்கங்கள் உள்பண ண 
பகரஷத்துத்துக்கரக வதரது க்கபின் எத்துஷப்புடன்  கரடுகபின் ஶசங்கஷபபம் 
கரடறப்புகஷபபம் குஷநத்துக் வகரள்றது  இன் எபே ஶரக்கரகும் அடுத்து றகழ்ச்சறத் 
றட்டத்றன் ஶரக்கத்ஷ ய்துற்கு சபக ணில் வரடர்தில் ணப் தரதுகரப்புத் 
றஷக்கப ஆபிின் ஆற்நஷன பர்ச்சறஷடச் வசய்ரகும். இன் பனம் இந் 
றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் ஶரக்கத்துக்கு தங்கபிப்பு ல்குரகும். 
 

 

1.5.1  லரிக்கர ெற்பாடுகள் 

1.5.11 நிகழ்ச்ெித் திட்டத்துக்காக இடங்கரத் தரிவு ெய்தல். 

2016ஆம் ஆண்டுக்குள் 18 ரட்டங்கஷப உள்படக்கறரண  றகழ்சறத் றட்டங்கள்   167 
திஶசங்கபில் ஷடபஷநப்தடுத்ப்தட்டண. 2016, ஆம் ஆண்டில் 2014 ற்றும் 2015 ஆம் 
ஆண்டுகபில் ஆம்திக்கப்தட்ட  றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் 77 திஶசங்கபில் அன் வசற்தரடுகள் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டண  

 
அட்டலை 1.7 தரிவு ெய்ப்பட்ட நிகழ்ச்ெித்திட்ட பிதெங்கரின் ண்ைிக்க 

ஆண்டு தரிவு ெய்ப்பட்ட 
இடங்கரின் ண்ைிக்க 

2012 26 
2013 64 
2014 40 
2015 37 

ாத்தம் 167 
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அட்டலை 1.8 ெபக லன பகாத்துல நிகழ்ச்ெித் திட்ட பிதெங்கள் – ாலட்டங்கள் 
அலாக 
 

லயம் ாலட்டம் 
2015 2014 2013 2012 ாத்தம் 

இத்றணபுரி இத்றணபுரி 1 2 6 2 11 

  யம்தரந்ஶரட்ஷட 2 2 2 1 7 
        18 

அனுரபும் அனுரபும் 4 5 4 3 16 

  வதரனன்றுஷ 4 4 6 2 16 

  றபேஶகரஷன 2 2 1 1 6 

  அம்தரஷந 4 4 7 2 17 

  ட்டக்கபப்பு 2  
 
 2 

 
2 

 
1 

 
7 

      62 

 கறபிவரச்சற  வுணிர 1 1 1 1 4 

 

பல்ஷனத்ீவு 1 1 2  4 

ன்ணரர் 1 1 2  4 

கறபிவரச்சற 1 1   2 

     14 
வகரறேம்பு புத்பம் 3 3 7 1 14 

  குபேரகல் 1 2 5 1 9 

        23 
தவனறர ததுஷப 3 3 6 4 16 
  ரத்ஷப  2 3 3 8 
  வரரகஷன 3 3 5 3 14 
  கண்டி 3 2 2 1 8 
  தவனறர 1 - 3 - 4 

   - - - - 50 

ாத்தம் 37 40 64 26 167 
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1.5.1.2 பகாத்துல திட்டங்கர லகுத்தல். 

 

சபக பகரஷத்து றட்டங்கள், ண அதிிபேத்ற , கரடுகறக்கு அபேகரஷிறள்ப 
க்கபின் பேரண ஊக்குிப்பு, உட்கட்ட சறகஷப அதிிபேத்ற வசய்றம் சபக 
ஶசஷகள் சபக அடிப்தஷடரண அஷப்பு உறுப்திணர்கபின் ஆற்நல் ிபேத்ற ஶதரன்ந 
வசற்தரடுகபின் கலழ் ஷடபஷநப்தடுத்ப்தடுகறன்நண.  

 
 

1.5.1.3 ெபக அடிப்படான அப்புகர பதிவு ெய்தல்.  

 

2016 ஆம் ஆண்டுக்குள் 167 சபக அடிப்தஷடரண அஷப்புகள் றறுப்தட்டதுடன் அற்நறன் 
தறவுகறம் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. சபக அடிப்தஷடரண அஷப்புகபின் ரதிப்புகறம் 
அற்நறன் தறவுகள் வரடர்தினரண ஶனறக கல்கள் அட்டஷ 1.9 கரட்டப்தட்டுள்பண.  

 
 

அட்டஷ 1.9 சபக அடிப்தஷடரண அஷப்புகபின் ரதிப்புகறம் அற்நறன் தறவுகறம். 

 

 
ஆண்டு ரதிக்கப்தட்ட சபக அடிப்தஷடரண 

அஷப்புக்கபின் ண்ிக்ஷக 
திஶச வசனகங்கபில் 
தறவு வசய்ப்தட்டசபக 
அஷப்புகபின் 
ண்ிக்ஷக 

2012 
  

26 26 
2013 
  

64 64 
2014 40 40 
2015 37 37 

ாத்தம் 167 167 
 
 

 

1.5.1.4 ெபக பங்கரிப்புடனான லனலில் அபிலிருத்திப் பைிகள். 

 

இந் ஆண்டுக்குள் ிசர ணப் திர்ச் வசய்ஷக 212 வயக்டரரில் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 

ஶறம் ஶதரசரக்குறக்க ணச் வசய்ஷக 361.5 வயக்டரரிறம் சு தரதுகரப்பு னம் 125.5 
வயக்டரரிறம் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. இந் ணச் வசய்ஷககள் வதரது க்கபின் வரண்டர் 
அடிப்தஷடினரண எத்துஷப்புடன் ஶற்வகரள்பப்தட்டண.  
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1.5.1.5 லருானத்த ஈட்டும் ெற்பாடுகள். 

 சபக ண பகரஷத்து றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் ஷடபஷநப் 
தடுத்ற ஆம்த கரனப்தகுறில் இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்துக்கு உரி கறரறப் 
திஶசங்கபில் அஶணக குடும்தங்கள் றுஷக்ஶகரட்டின் கலழ் கரப்தட்டணர் .வ்ரநரினும் 
இந் றகழ்ச்சறத் றட்டம் ஷடபஷநப்தடுத்ப்தட்டு சறன ஆண்டுகள் கடந்ன் தின்ணர் 
தடிப்தடிரக றுஷக்ஶகரட்டுக்கு ஶல் பேற்கரண பற்சற டுக்கப்தடுகறன்நஷ கரக் 
கூடிரக இபேந்து. திரண பேரணத்ஷ ஈட்டும் வசற்தரடரக வதரது க்கபின் 
ரழ்ரரத்ஷ ஶம்தடுத்துற்கு அசரங்க றகழ்ச்சறத்றட்டம் ட்டுன்நற சபக 
ணில் பகரஷத்து றகழ்ச்சறத் றட்டபம் உிஷ இங்கு குநறப்திடல் ஶண்டும். 
குநறப்தரக இந் சபக ணில் பகரஷத்து றகழ்ச்சறத் றட்டறன் பனம் அதுஷ 
பஷணப்புடணரண பேரண றகபில் தங்வகடுக்கரர்கள் ிஶசடரக டீ்டுத் ஷனிகஷப 
இனக்கு ஷத்து ஷடபஷநப்தடுத்ற தல்ஶறுதட்ட ரழ்ரரப் திற்சறகள் ற்றும் புற 
ிரதரங்கஷப ஆம்திப்தற்கு றற, தல்ஶறுதட்ட திற்சறகள், வதரபேள் உிகள் ற்றும் 
வரறனுட்த அநறவு ஶதரன்நஷ ங்கப்தட்டன் பனம் இந் வதரபேபரர ஶம்தரட்டுக்கு 
கரரக அஷந்துது. 
 

 2016 ஆம் ஆண்டு பன்ஷண ஆண்டுகபில் வரிவு வசய்ப்தட்ட கறரற 
க்கறக்கு ங்கற ரழ்ரர அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் வரடர்ந்தும் 
ஶநவகரள்பப்தட்டதுடன் இற்கு ஶனறகரக 300 ஆண்கறக்கும் 400 வதண்கறக்கும் 
அறகரணர்கள்   ினங்கு உற்தத்ற, கத் வரறல், றன்தண்டங்கள் ரரித்ல், ஷல், 
ஶரட்ட உற்தத்றகள் ஶதரன்ந துஷநகபில் திற்சறகஷப டரத்ற டீு  சரர்ந் ஷகத்வரறஷன 
ஆம்திப்தற்கு உிபிக்கப்தட்டண.  
 
1.5.1.6 உட்கட்டப்பு லெதிகரின் அபிலிருத்திபம் ெபக ெலகளும்.  

 கறரற உட்கட்டஷப்பு சறகஷப ஶம்தடுத்ல் அரது இற்ஷந அதிிபேத்ற 
வசய்ன் பனம் திஶசத்றல்  சறக்கும் வதரதுக்கபின் ரழ்ரரத்ஷ 
ஶம்தடுத்துற்கரக புற ரழ்ரர சறகஷப உபேரக்குல் .அத்துடன் இவ்ரறு 
கறரற உட்கட்டஷப்பு சறகஷப ஶம்தடுத்துன் பனம் வதரபேபரர அதிிபேத்ற 
ட்டுன்நற சபக அதிிபேத்றபம் அரது கறரற க்கறக்கு வதரபேத்ரண 
ரழ்ரரத்ஷ ங்குற்கு உிரக இபேந்து. இவ்ரறு இனங்ஷக ணில் 
பகரஷத்து றகழ்ச்சறத் றட்டம் கறரற உட்கட்டஷப்பு சறகஷப ஶம்தடுத்துற்கரக 
அணது தங்கபிப்ஷத ங்கறபள்பதுடன்  குநறத் வசற்தரடுகபின் பனம் ீற அதிிபேத்ற,  
ீற வசப்தணிடல், சண சபக றஷனங்கள் உபேரக்குல், குபங்கள் புணஷத்ல். 
ரய்க்கரல்கள், ீர்றகள் துப்தவு வசய்ல் அல்னது றபேரித்ல் ஶதரன்நற்றுக்கு 
பன்னுரிஷ  ங்கப்தட்டது. இவ்ரறு ஶற்வகரள்பப்தட்ட  கறரற உட்கட்டஷப்பு 
சறகஷப ஶம்தடுத்தும் வசற்தரடுகபின் அடிப்தஷட அம்சம் குநறத் வசற்தரடுகள் 
அஷணத்தும் வதரதுக்கபின் தங்கபிப்புடன்  உரி த்துக்கு அஷரக  றகக் குஷநந் 
வசனில் பூர்த்ற வசய்ப்தட்டரகும். அஶணக சந்ர்ப்தங்கபில் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபின் 
பனம் பனப்வதரபேட்கள் ரத்றம் ங்கப்தடுதுடன் உள்றெரட்சற ன்நங்கள் ற்றும் 
சபக அஷப்புகபின் ஊடரக வரடர் டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 
  

 இவ்ரறு 2016 ஆம் ஆண்டு ஷடபஷநப்தடுத்ப்தட்ட ரட்டங்கபில் ஶஶன 
குநறப்திடப்தட்ட சுரர் 215 உட்கட்டஷப்பு சறகள் வசற்தரடுகள் ற்றும் சபக னன்புரி 
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றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் றநம்தட ஶற்வகரள்பப்தட்டதுடன் இன் பனம் சுரர் 3000 க்கும் 
அறகரணர்கள் ஶடிரண ன்ஷகஷபப் வதற்றுக்வகரண்டணர்.  

 

1.5.1.7 ெபக அடிப்படியான அப்பு உறுப்பினர்கரின் ஆற்மய லிருத்தி ெய்தல். 

இது வதண்கஷபப் தனப்தடுத்துற்கும் றுஷஷ எறப்தற்குரண பற்சறரகும். 
இனங்ஷக வரஷக றப்பு  புள்பிிதத்  றஷக்கபத்றன் 2009/10 வுகறக்கு அஷரக  

றுஷரண குடும்தங்கபில் 21.2 % வதண்கள் டீ்டுத் ஷனிகபரக இபேக்கும் 
குடும்தங்கபரகும். இற்கஷரக தரர்க்கும் ஶதரது இனங்ஷக  சபக ணில் 
பகரஷத்து றகழ்ச்சறத் றட்டத்துடன் சம்தந்ப்தட்ட 2466 தணரபிக் குடும்தங்கள் வதண்கள் 
குடும்தத் ஷனிகபரகக் வகரண்ட குடும்தங்கபரகும். றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபின் ஊடரக இந்ப் 
வதண்கறக்கு கறஷடக்கறன்ந ன்ஷகள் ட்டுன்நற அனுதங்கறம் அர்கபது 
ரழ்ரரத்ஷ ஶம்தடுத்துற்கு உிரக இபேந்து.  அபக அடிப்தஷடினரண 
அஷப்பு உறுப்திணர்கள் ஆகக் குஷநந்து 50% வதண்கபரக இபேப்தது இந் 
றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன் வற்நறக்கு எபே டுத்துக் கரட்டரகும்.வதண்கபின் ஶஷப்தரடுகள் 
சபக ற்றும் வதரபேபரர திச்சஷணகள் இற்றுக்கரண ீர்வுகஷபத் ஶடும் ஶதரது 
கணத்றல் டுத்துக் வகரள்ப ஶண்டி இனக்குகஷப அஷடற்கு இன் பனம் 
றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 

 

1.6      நிந்த ாதிரி தரத்த. நிறுவுதல் 

சபக ண பகரஷத்து றகழ்ச்சறத்றட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்றன் கரத்றணரல் 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் டரத்ப்தட்ட திஶசங்கள் சரர்ந் கரடுகபில் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந 
ஶற்றுஷஷ ஆய்வு வசய்ற்கு றந் தடிடுக்குத் ப ரதிப்பு 18 ரட்டங்கபில் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பண.   

 

1.7 எத்துறப்புடனான கடற்க லய புனப்பு ற்றும் நியபமத்தகு 
பகாத்துலக் கருத்திட்டம். 

 

இனங்ஷகில் கறக்கு ரகரத்றல் ஆறப்ஶதஷனக்குப் தின்ணரண கபேத்றட்டத்றன் 
எத்துஷப்புடணரண கடற்கஷ ன புணஷப்பு ற்றும் றஷனவதநத்கு பகரஷத்தும்  
2012 ஆம் ஆண்டு வரடக்கம் கறக்கு ரகரத்றன் ட்டக்கபப்பு, றபேஶகரஷன ற்றும் 
அம்தரஷந ரட்டங்கபில் ஷடபஷநப்தடுத்ப்தட்டண.  ஆறு பேட கரனப்தகுறக்கரண இந் 
றகழ்ச்சறத் றட்டத்துக்கு GEF  ற்றும்   IFAT  றறபி ங்கறண. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் 
ஶரக்கரணது ஆறப்ஶதஷன அணர்த்த்றணரல் தரறப்புக்குள்பரண சுற்நரடல் 
பஷநஷகஷபப் புணஷப்புச் வசய்து இன் பனம்  கரனறஷன ரற்நங்கபின் 
திறகூனரண றஷனஷக்கு றரக இஷதரக்கம் அஷடற்கரண பறேஷரண சுற்நரடல் 
பஷநஷச் ஶசஷவரன்ஷந ங்குரகும். அம்தரஷந ரட்டத்றன் தரண, பறுகன், 
ஶகரரரி திஶசங்கபில் 2015 ஆம் ஆண்டு ரதிக்கப்தட்ட கண்டல் றனங்கபில் 50 
வயக்டரர் ிஸ்ீத்றறம் வதரத்துில் கஷஶரத்றல் 04 தசுஷ றல்கறம் 2014 ஆம் 
ஆண்டு பறுகன் திஶசத்றல் ரதித் 20 வயக்டரர் ரிவதரபேள் ணச் வசய்ஷக 
தரரிப்பு ஶகரரரி கஷஶரத்ஷச் சுற்நற 2015 ஆம் ஆண்டு ரதிக்கப்தட்ட  2 கற.ீ தசுஷ 
ணச் வசய்ஷக 2013 ஆம் ஆண்டு தரண, பறுகன்  ற்றும் கடற்கஷ ிகரஷ 
திஶசங்கபில் ரதித்  50 வயக்டரர் கடற்கஷ ணச்வசய்ஷககள் இந் ஆண்டு 
தரரிக்கப்தட்டண.  
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02 ஆலது அத்திாம் 

லனலில் ற்றும் லன பகாத்துலப் பிரிவு 

 

2.1 அமிபகம் 

ண உற்தத்றகள் ற்றும் ஶசஷ ங்கறக்கரக கரடுகஷப றஷனஶதறுஷடரக இற்ஷகக் 
கரடுகள் ற்றும் ணச் வசய்ஷக பகரஷப்தடுத்துல் ணில் ற்றும் ண 
பகரஷத்துப் திரிவுக்கு அபிக்கப்தட்டுள்ப திரண வதரறுப்தரகும். ணச் வசய்ஷகஷத் 
ரதித்ல் ற்றும் பகரஷப்தடுத்ல் கரடுகஷப அறகரிக்கச் வசய்ல் இந்ப் திரிவுக்கு உள்ப 
திரண கடஷகபரகும். வட்டுங்கபின் அறுஷடக்கரக அசரங்க க் 
கூட்டுத்ரதணத்துக்கு ணச்வசய்ஷகஷப ிடுிப்தற்கும் ஶற்தரர்ஷ வசய்ற்கும் இந்ப் 
திரிவு தங்கபிப்ஷதச் வசய்கறன்நது.. 
 

2.2  இந்தப் பிரிலின் அடிப்பட நாக்கங்கள் 
 
  

I 1995 ஆண்டின் ணத்துஷந றட்டத்றன் பனம் திஶரிக்கப்தட்டுள்பரறு இற்ஷக 
கரடுகள் தற்நறபம்  ணச் வசய்ஷககள் தற்நறபரண பகரஷத்துத் றட்டவரன்ஷநத் 
ரரித்ல். 

 

II தல்ஶறுதட்ட ணச் வசய்ஷககபின் ர ஷககறக்கரண பகரஷத்துத் 
றட்டத்றன் பனம் கரட்டப்தட்டுள்பரறு ிஞ்ஞரண சறகறச்ஷச ற்றும் ங்கஷப 
வட்டும் டடிக்ஷககள் ஷடபஷநப்தடுத்துஷண ஶற்தரர்ஷ வசய்ல். 

 
III அறந்துஶதரகும் அசரங்க இடங்கபிறள்ப கரடுகபில் புற ணப் திர்கஷபத் 

ரதித்ல். 

 

IV வட்டு ங்கறக்கரக வசய்ஷக தன்ணப்தட்டுள்ப ர்த்க ரீறினரண  ணச் 
வசய்ஷககபின் புத்துிர்ப்புகஷப அகற்நற ீண்டும் ணச் வசய்ஷககஷபச் வசய்ல் 
ற்றும் 03 ஆண்டுகறக்குக் குஷநந் ணச் வசய்ஷககஷப தரரிப்புச் வசய்ல். 

 

V ணிரர் திரிின் அஷப்புடன் ஶசர்ந்து குத்ஷக உடன்தடிக்ஷகின் கலழ் ஷதணஸ் 
எபிஶர வசறஷண திரித்வடுக்கும் திகஷப ஶற்தரர்ஷ வசய்ல். 

 

VI வரிவு வசய்ப்தட்ட அச கரிகபில் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந ணிரர் திரிின் ீப 
ணச் வசய்ஷககஷப ஶற்வகரள்றம் றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்துறம் 
ஶற்தரர்ஷ வசய்றம். 

 

VII திஶச வதபேந்ஶரட்ட கம்தணிகள் ணது ஶரட்டங்கபினறபேந்து வட்டு ங்கஷபப் 
வதற்றுக் வகரள்ற்கரண எறேங்குபஷநவரன்ஷந ஶற்வகரள்றகறன்ந 
ணபகரஷத்துத் றட்டங்கஷப ீபரய்வு வசய்ல். 

 

VIII ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றணரல் றறுகறக்கப்தடுகறன்ந உல்னரச ிடுற 
பகரஷ வசய்ல் ற்றும் அற்ஷநப் தரரித்ல். 
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 2.3  நிறுலன கட்டப்பு 

 
இந்ப் திரிரணது கரடு ஶதணுரின் கலழ் வநறப்தடுத்ப்தடுகறன்நது. இந் திகஷப 
ஶற்வகரள்ற்கு இந் திரிின் திரண அறனக திிணபேக்கு  ஶனறகரக ன 
அறனக ற்றும் ரட்ட ண அறனக ஆபிின் எத்துஷப்பும் கறஷடக்கறன்நண. 
இந்ப் திகஷப றட்டறடல், எபேங்கறஷத்ல்,றபேகறத்ல்,ப எதுக்கலடு ஶதரன்ந 
திகறக்கரக  கரடு ஶதணுபேக்கு திறக் கரடுஶதணுர் ற்றும்  உி கரடுஶதணுரின் 
எத்துஷப்பும் கறஷடக்கறன்நண.05 அதிிபேத்ற உிரபர்கள்,02 பகரஷத்து 
உிரபர்கள் 02 ண வபிக்கப உிரபர்கறம் இந் ஆபிில் உள்பணர். 
 
 

 

 2.4 பிதான பைிகள் ற்றும் ெற்பாட்டுப் பாறிப்பும் 

 

2.4.1 ீள் லனச் ெய்க 
 

ீள் ணச் வசய்ஷகின் கலழ் தின்பேம் டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நண. 
 

 வட்டு உற்தத்றக்கரக ர்த்க ரீறினரண  ணச் வசய்ஷககஷப ரதித்ல் 
 தரதுகரப்புத் ஶஷப்தரடுகஷப றஷநஶற்றுற்கரக ணச் வசய்ஷககஷபத் 

ரதித்ல். 
 பறேஷரக வட்டி ழீ்த்ப்தட்ட ணச் வசய்ஷககஷப ீப ணச் வசய்ஷகக்கரகத் 

ரதித்ல். 
 ஷதணஸ் ணச் வசய்ஷகஷ ிரிரண கனப்பு  ஷககறடணரண ணச் 

வசய்ஷகரக ரற்றுல்.  
 ரற்று ஶஷடகஷப றறுவுறம் பகரஷத்தும் வசய்றம் 
 கரட்டுத் ீ பகரஷத்தும் 
 பர்ச்சறஷடர ணச் வசய்ஷகஷ ிஞ்ஞரண ரீறரக பகரஷத்தும் வசய்ல் 
 ணிரர் திரிில் ீள் ணச் வசய்ஷக றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்ல். 

 த்ற ஷனரட்டில் அஷந்துள்ப ஷன உச்சறஷப் தரதுகரத்ல். 

 
 

 

2.4.2 ணில் சறகறச்ஷசகறம் ணச் வசய்ஷககபில் அறுஷடஷப் வதற்றுக் 
வகரள்றற்கரண றட்டறடறம் ஷடபஷநப்தடுத்றம் ற்றும் றபேகறத்றம் 

 

ண பத் வுகஷப தன்தடுத்ற வுகஷபத் ரரித்து ணப் திர்கறக்கு 
ற்தடுத்க் கூடி ிஞ்ஞரண ரீறினரண சறகறச்ஷசகஷப இணங்கரணுல் இந் 
வசற்தரட்ஷட இந்ப் திரிிணரல் ஶஷனத்றட்டத்றறம் உள்படக்கப்தட்டுள்பது 
புத்துிர்ப்புகஷப அகற்றுல், ர்த்க ரிறனரண னறஷடல்,  ர்த்கத்துக்கு 
பன்ணரண னறஷடல், வட்டுல், துப்தவு வசய்ல், கிப்தடீு ற்றும் 
சறறுகரடுகபின் பகரஷத்தும் ணில் சறகறச்ஷசகபில் உட்தடுத்ப்தட்டது இற்கரக 
அசரங்க க் கூட்டுத்ரதணத்றன் எத்துஷப்பும் வதற்றுக் வகரள்பப்தட்டது  
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2.4.3 அொங்க க் கூட்டுத்தாபனத்துடன்  எருங்கிைந்து   பைிகர     
ற்காள்ரல் 
 

 

ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றற்குரி ணச் வசய்ஷககபில் வட்டு ங்கஷபப் வதற்றுக் 
வகரள்ற்கு அசரங்க க் கூட்டுத்ரதணத்றற்கு அறகரம் ங்கப்தட்டுள்பணரல் இந் 
றறுணத்துடன் வரடர்திஷண ற்தடுத்றக்வகரண்டு  அசரங்க க் கூட்டுத்ரதணத்றணரல் 
வசறத் ஶண்டி அச தரகங்கஷப பஷநரகக் கக்கறடுல் ற்றும் அநிடுல். 

 

 

2.4.4 பனஸ் எரிா ெின் பிரித்தடுப்புப் பைிகர நடபமப்படுத்துதல் 
 

ஷதணஸ் எபிஶர வசறன் திரித்வடுப்தற்கரகத் வரிவு வசய்ப்தட்ட ணிரர் திரிவுக் 
கம்தணிகறக்கு கரிதீன் ஷதணஸ் ணச் வசய்ஷகஷக் குத்ஷகக்கு ிடுல் ற்றும் அப் 
திகள் கண்கரிக்கப்தடுகறன்நண.  

 

 

2.4.5.  காடுகரின் லரங்கர ம்படுத்தல். 
 

இனங்ஷகிறள்ப கரடுகஷப 29.7 %  ிகறத்றல் இபேந்து 32 % ரக அறகரிப்தற்கரக 
கரடுகபின் பங்கஷப அறகரிப்தற்கரண றகழ்ச்சறத் றட்டம் ணப் தரதுகரப்புத் 
றஷக்கபத்றணரல் ஆம்திக்கப்தட்டது.  தல்ஶறுதட்ட வசற்தரடுகஷப ஷடபஷநப்தடுத்ற 
ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட ஶரக்கத்ஷ அஷடது ணில் ண பகரஷத்துப் திரிின் 
வதரறுப்தரகும்.  

 

இந்ஶஷனத் றட்டத்றன் கலழ் கரடுகஷப அறகரிக்கச் வசய்ற்கரக திரணரக பன்று 
றபஷநகள் தன்தடுத்ப்தட்டண. அஷகபரண கரடுகஷப தரதுகரத்றம் ஶதணுறம், 
புற திஶசங்கபில் கரடுகஷப ிரிவுதடுத்துல் ற்றும் ணிரர் கரிகபில்  
டுஷகஷ ஶம்தடுத்ல்.  ஶற்குநறப்திட்ட றபஷநகபின் கலழ் 2016 ஆம் ஆண்டு தின்பேம் 
வசற்தரடுகள் ஷடபஷநப்தடுத்ப்தட்டண.   

  

2.4.6 சுற்மாடல் ீரப்பு 

 

சுற்நரடல் ீபஷப்தின் பனம் ஆம்தத்றனறபேந் கரடுகஷப ீபஷப்தது இன் 
ஶரக்கரகும் இற்கு இற்ஷக புத்துிர்ப்பு ஊக்குிப்பு (எத்ஷப்பு இற்ஷக 
புத்துிர்ப்பு)ரற்று ிஷப்பு, தந்  டுஷக, உள்ரட்டு ங்கஷபப் தன்தடுத்ற கரித் 
துண்டுகபரக ணச்வசய்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண, பர்ச்சறஷடர ரற்றுக்கபின் 
பர்ச்சறகறக்கு ஷடரகவுள்ப ரங்கஷப அகற்நற ிஷ பஷபப்புக்கும் இற்ஷகப் 
புத்துிர்ப்புக்கும் வதரபேத்ரண  றஷனஷ உபேரக்கப்தட்டுகறன்நண கரட்டுத் ீஷ டுத்ல், 
ரடுகபிணரல் ற்தடும் தரறப்புகஷபத் டுத்ல் ணிணின் ஷண ரக்கங்கஷபச் வசறத்க் 
கூடி வசற்தரடுகஷபத் டுத்ல் சறதரரிசு வசய்ப்தட்ட வசற்தரடுகபரகும். இந் 
பஷநகஷப னத்றன் ஷண தன ரடுகள் தன்தரட்டுக்கு டுத்துள்பதுடன் 
றபேப்றகரண வதறுஶதறுகஷபபம் வதற்றுள்பணர். ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபம் 2016 ஆம் 
ஆண்டு தரறப்புக்குள்பரண 600 வயக்டரர் கரடுகபில் ீபஷப்புப் திகஷப 
ஶற்வகரண்டுள்பது. 
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2.4.7 ீரக்கப்பட்ட லனங்கர பாரித்தல். 
 

இந் ஆண்டு 2014 ற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகபில்  ீள் ணச் வசய்ஷக ஶற்வகரள்பப்தட்ட 
974 வயக்டரர் கரடுகள் தரரிக்கப்தட்டண. 3.5.3 புணஷப்புச் வசய்ப்தட்ட கரடுகள் 
தரரித்ல் 2014 ற்றும் 2015 ஆண்டுகபில் உள்ரட்டு ங்கபின் கனப்பு புணஷப்பு 
வசய்ப்தட்ட திஶசங்கள் 2016 ஆம் ஆண்டு தரரிக்கப்தட்டண. இன் கலழ் 290 வயக்டரர் 
ணச் வசய்ஷக தரரிக்கப்தட்டது.. 
 

 

2.5 2016 ஆம் ஆண்டில் ற்காள்ரப்பட்ட ெற்பாடுகரின் பன்னற்மம் 

 

 

2.5.1 ீள் லனச் ெய்க நிகழ்ச்ெித் திட்டம் - 2016 

 

இக் கரனப்தகுறில் இந்ச் வசற்தரடுகபின் கலழ் 884.60 வயக்டரர் ணச் வசய்ஷககள் 
பறேஷரக அகற்நப்தட்டு ணச் வசய்ஷக இடப்தப்புகபில் ரதிக்கப்தட்டது. இந் றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் வரடர்தினரண ஶனறகத் கல்கள் அட்டஷ 01 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது. 
 

 

அட்டலை: 2.1. ீள் லனச் ெய்க நிகழ்ச்ெித் திட்டம்- 2016 

 

 
ாலட்டம் பற  

 லக 
புதி  

 லக 
இயக்கு (ஹக் பன்னற்மம் 

(ஹக்) 
அம்தரஷந ஶக்கு  கரர/ ஶக்கு 85.00 85.00 

அதரபும் ஶக்கு ஶக்கு 79.80 79.80 
வதரனன்றுஷ ஶக்கு ஶக்கு 35.00 35.00 
ட்டக்கபப்பு ஶக்கு  ஶக்கு 25.00 25.00 
றபேஶகரஷன ஶக்கு ஶக்கு 56.00 56.00 
பல்ஷனத்ீவு ஶக்கு ஶக்கு 40.00 40.00 
வுணிர ஶக்கு ஶக்கு 35.00 35.00 
ரத்ஷப ஶக்கு  ஶக்கு 75.00 75.00 
வரநரகஷன  ஶக்கு ஶக்கு  110.95 110.95 
ததுஷப ஷதணஸ் /இபவகனறப்டஸ் இபவகனறப்டஸ் கறரண்டிஸ் 54.0 54.0 
தவனறர   74.80 74.80 
கறத்துஷந ஷதணஸ் வயர/ கனப்பு 25.00 25.00 
குபேரகல் ஶக்கு ஶக்கு /கரர 77.41 62.61 
புத்பம்  ஶக்கு 54.40 54.40 
ரத்ஷந ஷதணஸ் வயர/ கனப்பு 42.20 42.20 
யம்தரந்ஶரட்ஷட ஶக்கு ஶக்கு 10.00 10.00 
ஶககரஷன   19.84 19.84 

ாத்தம்   899.40 884.60 
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2.5.2. நாற்று உற்பத்திகள்- 2016 
 

ஶற்கூநப்தட்ட ீள் ணச் வசய்ஷக றகழ்ச்சறத் றட்டத்றற்கரக 3,901,943 ரற்றுகள் உற்தத்ற 
வசய்ப்தட்டண. ஶனறகத் கல்கள் அட்டஷ 02 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது. ீள் ணச் 
வசய்ஷகக்கரண திரண ிஶசட ங்கபரக ஶக்கு, கரர, இபவகனறப்டஸ் ற்றும் உள்ரட்டு 
திரண  ஷககள் திரணரகப் தன்தடுத்ப்தட்டண. ீபஷப்பு ஶசற றகழ்ச்சறத் 
றட்டத்றன் கலழ் உற்தத்ற வசய்ப்தட்ட 2 றல்னறன் ரற்றுகறம் இறல் உள்படங்கும். 
 
அட்டலை 2.2 நாற்று உற்பத்தி – 2016 

 

ாலட்டம் ங்கள் நாற்றுக்கரின் ண்ைிக்க 

அம்தரஷந ஶக்கு /கரர / கனப்பு 323,600 
அதரபும் யல்றல்ன /ஶக்கு /கரர  342,000 

வதரனன்றுஷ கரர /யளனங்யறன்/ஶகரன்/ம்த/புபிஷ/ினரத்ற 282,420 
ட்டக்கபப்பு ஶக்கு  88,700 
றபேஶகரஷன ஶம்பு/யல்றல்ன 132,100 
வுணிர கரர  141,000 
பல்ஷனத்ீவு ஶக்கு /கரர  55,000 

தவனறர இபவகனறப்டஸ்/உள்ரட்டு  276,000 
கம்தயர வயர/ ஶயரகணி / கனப்பு 36,000 
இத்றணபுரி கனப்பு 86,014 
ரத்ஷந வயர / கனப்பு 121,000 
ரத்ஷப ஶக்கு /கரர  309,200 
கண்டி  உள்ரட்டு கனப்பு 159,000 
கறத்துஷந வயர / கனப்பு 60,000 
குபேரகல் ஶக்கு /கரர   298,856 

வரநரகன ஶக்கு  382,653 
ததுஷப இபவகனறப்டஸ் 299,800 
ஹம்பாந்தாட்ட உள்ரட்டு 

50,600 
புத்தரம் கரர /ஶக்கு  

195,000 
ன்னார் கனப்பு 

38,000 
காயி கனப்பு 

55,000 
ாத்தம்  3,901,943 
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2.5.3 லரர்ச்ெிடாத  லனச் ெய்கப் பாரிப்பு - 2016 

ணச் வசய்ஷக தரரிப்பு றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் புற்கஷப அகற்றுல் தசஷபிடுல், 
கரட்டுத்ீஷக் கட்டுப்தடுத்ல் ரற்றுகள் பஷபக்கர இடங்கபில் ரற்றுகஷப டுல் 
ஶதரன்நஷ ஶற்வகரள்பப்தட்டண. குநறத் ஆண்டிஶன 2180.20 வயக்டரரில் ணச் 
வசய்ஷககள் தரரிக்கப்தட்டண. இது வரடர்தரண ஶனறக ிதங்கள் அட்டஷ 03 இல் 
கரட்டப்தட்டுள்பது. 
 

அட்டலை 2.3. லரர்ச்ெிடாத  லனச் ெய்கப் பாரிப்பு- 2015 

 

ாலட்ட
ம்  

2014ஆண்டின் பாது உருலாக்கப்பட்ட 
01லருட காயத்தக் காண்ட லனச் 
ெய்கின் அரவு (ஹக்) 

2013ஆண்டின் பாது 
உருலாக்கப்பட்ட 2 லருட 
காயத்தக் காண்ட லனச் 
ெய்கின் அரவு (ஹக்) 

2012ஆண்டின் பாது உருலாக்கப்பட்ட 01 
லருட காயத்தக் காண்ட லனச் 
ெய்கின் அரவு (ஹக்) 

லக     இயக்கு 
(ஹக்) 

பன்னற்மம் 
(ஹக் ) 

லக  இயக்கு 
(ஹக்)     

ல
க     

லக     இயக்கு 
(ஹக்)     

பன்னற்மம் 
(ஹக் )     

குபேரகல்  

ஶக்கு/கரர 

 

 
95.46 

 
95.46 

 

 ஶக்கு/  

 

 
92.6 

 
92.6 

 

ஶக்கு/கரர 

 
123.7 

 
123.7 

கம்தயர வயர 24.8 24.8    திம்பு 10 10 

புத்பம் 
 

   ஶக்கு/கரர 101 101 - - - 

   - - - - - - 

கறத்துஷந வயர/ 

கனப்பு 

15 15 வயர/ 

கனப்பு 

6.5 6.5 வயர/ கனப்பு 61.6 61.6 

அதரபும் கரர/யல்ற
ல்ன 

72 72 ஶக்கு/ 

கரர/யல்
றல்ன 

 

92.7 92.7 ஶக்கு/கரர 143 143 

அம்தரஷந கரர 

வஶயரகணி 
72.0 72.0 கரர/ஶக்கு 

/யல்றல்ன 

 

40.0 40.0 கரர 80.0 80.0 

வதரனன்று
ஷ 

ஶக்கு 

 

50.0 50.0 கரர 45.0 45.0 கரர 50.0 50.0 

றபேஶகர
ஷன 

   யல்றல்ன/

ஶம்பு/கும்பு
க் 

30.0 30.0 ஶக்கு 50.0 50.0 

வுணிர - - -    கரர 15.0 15.0 

ட்டக்கபப்பு கரர 20 20 கரர 55.0 55.0 கரர 50.0 50.00 

பல்ஷனத்ீ
வு 

ஶக்கு 

 

20.0 20.0 ஶக்கு 40.0 40.0 ஶக்கு/கரர 35.0 35.0 

கண்டி මිශ්ර 10 10    உள்ரட்டு 
கனப்பு 

42.6 42.6 

தவனறர  

இபவகனறப்ட
ஸ் 

 
22.8 

 
22.8 

 
- 

 
- 

 
- 

   

வரணநரக
ஷன 
 

ஶக்கு /கரர 58.04 58.04 ஶக்கு  67.4 67.4 ஶக்கு / கரர 108.7 108.7 

ரத்ஷப கரர 75.0 75.0 ஶக்கு 67.0 67.0 ஶக்கு 67.0 67.0 

ததுஷப இபவகனறப்ட
ஸ் 

35.0 35.0 ஶக்கு 20.0 20.0    

      ஶக்கு/ 

உள்ரட்டு 
கனப்பு 

27.8 27.8 

இத்றணபுரி கனப்பு 16 16    இபவகனறப்டஸ்
/ கனப்பு 

45.0 45.0 

ரத்ஷந வயர/ 
கனப்பு 

27.4 27.4 - - -    

வரத்ம்  
 

613.5 613.5  657.3 657.3  909.4 909.4 
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2.6. லனச் ெய்ககரில் லனலில் ெிகிச்ெகர ற்காள்ரல் 2016 
 

குநறத் கரனப் தகுறில் வரிவு வசய்ப்தட்ட சறன ணச் வசய்ஷககபில் தின்பேம் 
ணில் சறகறச்ஷசகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண.  
 

 ர்த்கத்றற்கு பன்ணரண னறஷடவு. 

 வட்டு ங்கஷப ழீ்த்றன் தின்ணரண புள்பிிதம். 

 சறநற கரடுகபின் தரரிப்பு. 

 துப்புவு வசய்ல். 

 அகற்றுல். 

 

2.6.1 லர்த்தகத்திற்கு பன்னான நயிலடவு 
 

9 ரட்டங்கபில் ஶக்கு, இபவகனறப்டஸ், கரர  ற்றும் ஶம்பு ஶதரன்ந ணச் 
வசய்ஷககபின்  ர்த்கத்றற்கு பன்ணரண னறஷடவுகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. ஶனறக 
ிதங்கள் அட்டஷ 2.4 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது.  

 

அட்டலை 2.4 லர்த்தகத்திற்கு பன்னான நயிலடவு- 2016 

 

 

ாலட்டம் லக இயக்கு 
(ஹக்டார்) 

பன்னற்மம் 
(ஹக்டார்) 

இத்றணபுரி ஶக்கு 16.2 16.2. 

ததுஷப ஶக்கு/கரர/இபவகனறப்டஸ் 135.7 135.7 

தவனறர இபவகனறப்டஸ்  50.1 54.2 

ரத்ஷப கரர 59.6 59.6 

வரநரகன கரர/ஶக்கு 82.7 82.7 

அம்தரஷந ஶக்கு 50.0 50.0 

அதரபும்  கரர/ஶக்கு 98.2 98.2 

குபேரகல் கரர 85.6 85.6 

புத்பம் ஶக்கு 10.0 10.0 

ாத்தம்  588.1                      592.2 

 

அட்டலை 2.5 லர்த்தக நயிலடவு 2016 

 

 

ாலட்டம்  லக இயக்கு 
(ஹக்டார்) 

பன்னற்மம் 
(ஹக்டார்) 

பல்ஷனத்ீவு ஶக்கு 25.0 25.0 

அம்தரஷந ஶக்கு 95.0 95.0 

ததுஷப இபவகனறப்டஸ்/ஶக்கு 137.5 138.0 

தவனறர இபவகனறப்டஸ் 204.1 210.2 

யம்தரந்ஶரட்ஷட ஶக்கு 92.0 92.0 

இத்றணபுரி ஶக்கு 58.8 58.8 

ாத்தம் - 612.4 619.0 
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2.6.2 லரர்ந்த லனச் ெய்ககரில் புத்துிர்ப்ப அகற்றுதல் 
 

ீள்ணச் வசய்ஷகில் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந புத்துிர்ப்ஷத அகற்றுல் இந் 
வசற்தரட்டுக்கு உரிரணரகும். (அட்டஷ 2..1) ஷன ரட்டுப் திஶசங்கபில் 
இபவகனறப்டஸ் ணச் வசய்ஷகிஶன பறேஷரண அகற்நல்கள் ஶற்வகரள்பப்தட்டதுடன் 
இந் கரித்துண்டுகபில் ஶக்கு டப்தட்டது. சறன பர்ந் ஷதணஸ் ணச் வசய்ஷகின் 
பறேஷரண அகற்நறக்கு உட்தடுத்ற அந் இடங்கபில் உள்ரட்டு  ஷககறம் 
டப்தட்டண.    உனர்ந் னத்றல் ஶக்கு ணச் வசய்ஷகின் இண்டரம் சுற்நறல் திரணரக 
ீண்டும் ஶக்கு ங்கள் டப்தட்டண. வ்ரநரினும் ரஷணகபின் அச்சுறுத்ல்கறக்கு 
உட்தட்ட திஶசங்கபில் ஶக்குக்குப் தறனரக கரர, ற்றும் உள்ரட்டு  ஷககள் 
வசய்ஷகதன்ணப்தட்டண. இந்ச் வசற்தரடுகள் இபவகனறப்டஸ்,ஷதணஸ் ற்றும் ஶக்கு 
பகஷத்து றட்டங்கறக்கு அஷரக டப்தட்டண.   

 
 

2.6.3 . லட்டு ங்கர லழீ்த்திதன் பின்னான புள்ரிலிபம் 
 

ணச் வசய்ஷககபில் ர்த்கில் னறஷடவு ற்றும் ர்த்கிறக்கு பன்ணரண  
னறஷடவு ஶற்வகரண்டன் தின்ணர் வட்டுங்கஷப ழீ்த்றன் தின்ணரண 
புள்பிிதம்  ஶற்வகரள்பப்தட்டது. (அட்டஷ 2.6)  

 

அட்டலை 2.6 லட்டு ங்கர லழீ்த்திதன் பின்னான புள்ரிலிபம்- 2016 

 

 

ாலட்டம் லக இயக்கு (ஹக்) பன்னற்மம் 
(ஹக்) 

ததுஷப ஶக்கு/கரர /இபவகனறப்டஸ் 135.7 135.7 

இத்றணபுரி ஶக்கு 75.0 75.0 

தவனறர இபவகனறப்டஸ் 346.9 96.3 

பல்ஷனத்ீவு ஶக்கு 25.0 25.0 

ரத்ஷப கரர 59.6 59.6 

அனுரபும் ஶக்கு/கரர 98.2 98.2 

அம்தரஷந ஶக்கு 50.0 50.0 

ாத்தம்  790.4 539.8 

 

 
2 .6.4  ெிமி காடுகரின் பாரிப்பு 
 

 

. ஶற்வகரள்பப்தட்ட வசற்தரடுகள் தின்பேரறு ( அட்டஷ 2.7)  
அட்டலை 2.7 ெிமி காடுகரின் பாரிப்பு – 2016 

 

 

ாலட்டம் லக இயக்கு 
(ஹக்டார்) 

பன்னற்மம் 
(ஹக்டார்) 

பாயன்நறுல  இபவகனறப்டஸ்  40.0 40.0 

ாத்தம்  40.0 40.0 
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2.6.5  துப்புவு ெய்தல்  

 

420.1 வயக்டரர் துப்தவு வசய்ஷ தின்பேரறு (அட்டஷ 2.8). 
 
 
 

அட்டஷ 2.8 துப்தவு வசய்ல் - 2016 

 
 

ாலட்டம் இயக்கு (ஹக்.) பன்னற்மம் 
(ஹக்.) 

அனுரபும் 60.0 60.0 

வதரனன்றுஷ 20.0 20.0 

அம்தரஷந 41.0 41.0 

ன்ணரர் 20.0 20.0 

கண்டி 20.5 20.5 

ரத்ஷப 59.6 59.6 

ததுஷப 10.0 10.0 

இத்றணபுரி 50.0 50.0 

புத்பம் 79.0 79.0 

குபேரகல் 40.0 40.0 

கறத்துஷந 20.0 20.0 

ாத்தம் 420.1 420.1 

 

 
 

 
அட்டலை.  2. 6.7 புனக்கப்பட்ட லனச் ெய்கப் பாரிப்பு பற்மி ெற்பாடுகள் 
பின்லருாறு (அட்டலை 2.9) 
 
அட்டலை 2.09 புனக்கப்பட்ட லனச் ெய்கப் பாரிப்பு 

 

 
ாலட்டம் இயக்கு(ஹக்) பன்னற்மம் ஹக்) 

ரத்ஷப 25.0 25.0 

புத்பம் 20.0 20.0 

குபேரகல் 49.9 49.9 

ாத்தம் 94.9 94.9 
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2. 7 த்தி யநாட்டின் யபச்ெிின் லனச் ெய்கப் பாரிப்பு. 

 
அட்டஷ 2.10 த்தி யநாட்டின் யபச்ெிின் லனச் ெய்க (2015  ஆம் 
ஆண்டுகபில் ரதிக்கப்தட்ட) பாரிப்பு. 
 

 
ாலட்டம் இயக்கு (ஹக்.) பன்னற்மம் 

(ஹக்.) 
தவனறர 

20.0 20.0 

ததுஷப 
22.5 22.5 

ாத்தம் 
42.5 42.5 

 
 

 

அட்டலை 2.11 : த்தி யநாட்டின் யபச்ெிில் 2014ஆம் ஆண்டு தாபிக்கப்பட்ட லனச் 
ெய்க பாரிப்பு. 

 

 

ாலட்டம் இயக்கு (ஹக்.) பன்னற்மம் (ஹக்.) 

தவனறர 10.00 10.00 

ததுஷப 15.00 15.00 

கண்டி 30.00 30.00 

இத்றணபுரி 20.00 20.00 

வரத்ம் 75.00 75.00 

 
 

 

அட்டலை 2.12 த்தி யநாட்டின் யபச்ெிில் 2013ஆம் ஆண்டு தாபிக்கப்பட்ட காைிகர 
பாரித்தல். 

 

 

 
ாலட்டம் இயக்கு (ஹக்.) பன்னற்மம் 

(ஹக்.) 
ஶககரஷன 6.0 6.0 

கண்டி 50.0 50.0 

தவனறர 102.3 102.3 

ததுஷப 60.0 60.0 

இத்றணபுரி 26.0 26.0 

ாத்தம் 244.0 244.3 
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2.8. பனஸ் லனச் ெய்க அகன்ம இய லனச் ெய்காக ாற்றுதல் 
அட்டலை 2.13 அகன்ம இய லனச் ெய்கத் தாபித்தல் 
  

 
ாலட்டம் இயக்கு (ஹக்.) பன்னற்மம் 

(ஹக்.) 
இத்றணபுரி 20.4 20.4 

ாத்தம் 20.4 20.4 

 

 
அட்டலை 2.14 – 2015 ஆம் ஆண்டு தாபிக்கப்பட்ட அகன்ம இய லனச் ெய்கப் 
பாரிப்பு 

 
 
ாலட்டம் இயக்கு (ஹக்.) பன்னற்மம் 

(ஹக்.) 
இத்றணபுரி 27.0 27.0 

ாத்தம் 27.0 27.0 

 
அட்டலை 2.15 – 2014 ஆம் ஆண்டு தாபிக்கப்பட்ட அகன்ம இய லனச் ெய்கப் 
பாரிப்பு 

 
 
ாலட்டம் இயக்கு (ஹக்.) பன்னற்மம் 

(ஹக்.) 
இத்றணபுரி 45.0 45.0 

ரத்ஷந 23.7 23.7 

கண்டி 38.5 38.5 

கம்தயர 10.0 10.0 

கறத்துஷந 30.0 30.0 

ாத்தம் 147.2 147.2 

 
2.9 காடுகரின் குைாம்ெங்கர ம்படுத்தும் நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

 

பின்லரும் ெற்பாடுகள் ற்காள்ரப்பட்டன (அட்டலை 2.16) 
 

அட்டலை 2.16 காடுகரின் குைாம்ெங்கர ம்படுத்தும் நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

 

 

 நிகழ்ச்ெித் திட்டம் இயக்கு 

(ஹக்.) 
பன்னற்மம் 

(ஹக்.) 
1 எத்துஷப்பு  ங்கற இற்ஷகப் புத்துிர்ப்பு 600 600 

2 எத்துஷப்பு  ங்கற இற்ஷகப் புத்துிர்ப்பு  
ஶற்வகரள்பப்தட்ட கரிப் தரரிப்பு 

8,741 8,741 

3 ீள் ணச் வசய்ஷக கரிப் தரரிப்பு 290 290 

ாத்தம்  9,631 9,631 
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2.10 பனஸ் லனச் ெய்கின் பயம் எயிா ெின் பிரித்தடுப்பு - 2016 

 

தின்பேம்  5 ணிரர் அஷப்புக்கள், து ர்த்க ட்டத்றனரண வசறன் 
திரித்வடுப்புக்கறக்கரண உடன்தடிக்ஷககஷப ீடித்துள்பதுடன் ணச் வசய்ஷக வசறன் 
திரித்வடுப்பு  டடிக்ஷககள் 2016 ஆம் ஆண்டு பூரவும் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 
இற்குரிரண கல்கள் அட்டஷ 2.17 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது. 
 

  1. வகரணிதர் புஶரடக்டிஸ் புஶரவசசறன் (ணிரர்) கம்தணி 
  2. எரின்டல் வசறன் (ணிரர்) கம்தணி 

  3. தணிர் னங்கர ஷதணஸ்(ணிரர்) கம்தணி 
  4. JCT.வகறக்கல்ஸ் (ணிரர்) கம்தணி 

5. சறனவ் வரஷதல் 

 

அட்டலை 2.17 2016 ஆம் ஆண்டுகுத்தகக்கு லிடப்பட்ட காைிகரின் அரவும் குத்தக 
லருானபம்  
 

அப்பின் பர் 

குத்தகக்கு 
லிடப்பட்ட 
காைிகரின் அரவு 
(ஹக்) 

குத்தக 
லருானம் (ரூபா) 

1.      வகரணிதர்    
புஶரடக்டிஸ்புஶரவசசறன்(ணிரர்) கம்தணி 69.7 442,129.40 

2. தணிர்னங்கர ஷதணஸ்(ணிரர்) கம்தணி 1085.0 5,302,070.00 

3. எரின்டல் வசறன் (ணிரர்) கம்தணி 796.64 3 ,935,214,56 

4. ஶே.சல.டீ.வகறக்கல்ஸ் (ணிரர்) கம்தணி 331.4 1,522,451.60 

 

5.      சறனவ் வரஷதல்  
 30.0 292,320.00 

ாத்தம் 2312.74 11,494,185,56 

 

2.11 அொங்க திமெரிக்குச் ெலுத்த லண்டி பங்குத்தாக 2016 

2016 ஆம் ஆண்டு அச க்கூட்டுத்ரதணத்றணரல் அசரங்கத் றஷநஶசரிக்குச் வசறத் 
ஶண்டி தங்குத்வரஷக   1,039,446,808.91 பைதரரகும். இறல் தஷ ணச் வசய்ஷக 
பகரஷத்துத்றன் பனம் வதநப்தட்ட வட்டுங்கபின் வதறுற 49,448,638.41 

பைதரரகும் புத்துிர்ப்பு அகற்றுனறன் பனம் வதற்றுக் வகரண்ட வட்டுங்கள் 
987,979,703.70 பைதரரகும் ணத்றல் புரிப்தட்ட குற்நங்கபின் பனம் ஷகப்தற்நப்தட்டு 
அசரங்க க் கூட்டுத்ரதணத்றற்கு ங்கற வட்டுங்கபின் வதறுற 2,018,466.80 
பைதரவும் உள்படங்கும். 

 

2. 12. தனிார் பிரிலின் ீள் லனச் ெய்க 
 

ணிரர் திரிின் பங்கள் ணச் வசய்ஷகின் அதிிபேத்றக்கு உதஶரகப்தடுத்தும் ஶரக்கறல் ணிரர் 
திரிின்  ீள் ணச் வசய்ஷக றகழ்ச்சறத் றட்டம் றபேரிக்கப்தட்டது. இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் இண்டு 
கட்டங்கறம் 2000 ஆம் ஆண்டும் 2002 ஆம் ஆண்டும்  ஆம்திக்கப்தட்டண. 2016ஆம் ஆண்டில் ணிரர் 
திரிவுடன். ற்தடுத்றக் வகரண்ட உடன்தடிக்ஷககள் அட்டஷ 2.18 இன் பனம் கரட்டப்தட்டுள்பது. 
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அட்டலை: 2.18  2015 ஆண்டில் தனிார் பிரிலின் ீள் லனச் ெய்க நிகழ்ச்ெித் திட்ட நிய . 

 

ாலட்டம் பிதெம் உடன்படிக்க 
இய. 

லக கட்டம் அரவு (ஹக்) 
I II 

குபேரகல் கல்கப 1070 ஶக்கு   17.80 

 கல்கப 1108 ஶக்கு   11.142 

 கல்கப 1091 ஶக்கு   6.244 

அதரபும் அதரபும் 2002/01 ஶக்கு   40.00 

 அதரபும் 2002/09 ஶக்கு   83.00 

 வகக்கறர 2002/07 ஶக்கு   35.00 

 வகக்கறர 2002/05 ஶக்கு   4.00 

 அதரபும் 2002/12 ஶக்கு   4.00 

 அதரபும் 17 ஶக்கு   20.234 

 வகக்கறர 177 ஶக்கு   4.00 

 வககறர 234 ஶக்கு   14.77 

 அதரபும் 230 ஶக்கு   4.02 

 அதரபும் 168 ஶக்கு   6.02 

வதரனன்றுஷ யதண 2002/26 கனப்பு    47.00 

ரத்ஷப ரஉன 1180 ஶக்கு    9.50 

 ரஉன 1228 ஶக்கு    4.00 

 ரஉன 2002/15 ஶக்கு    3.00 

 ரஉன 2002/20 ஶக்கு/ கரர    90.00 

 ரஉன 2002/18 ஶக்கு   5.00 

 ரஉன 2002/16 ஶக்கு   4.00 

ாத்தம்    10 10 412.73 

2..13 லனச் ெய்ககரினால்  பமப்பட்ட  அறுலட 

 
இந் ஆண்டுக்குள் ஶற்வகரள்பப்தட்ட தல்ஶறுதட்ட வட்டு அகற்றுல் ற்றும் 
ணில் சறகறச்ஷச பனம் வதற்றுக் வகரண்ட வட்டுத்றன் அபின் வதரறப்பு 
அட்டஷ 2.19 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது.  இந் வநறப்தடுத்துஷககபில் ர்த்கத்றற்கு 
பன்ணரண னறஷடல், ர்த்க ரீறரண  னறஷடல், புத்துிர்ப்பு அகற்நல் 
ஶர்வுக்குரி அகற்நல் உள்படக்கப்தட்டுள்பண.  சறநற  அதிிபேத்றக் கபேத்றட்டங்கறக்கு 
கரடுகஷப துப்புரக்கறன் பனபம் கறஷடக்கப்வதற்ந வட்டுங்கறம் இறல் 
உள்படக்கப்தட்டுள்பது.   2016  ஆண்டு அசரங்க கரடுகபினறபேந்து வதநப்தட்ட அஷணத்து 
ிரண வட்டு ங்கபின் ிற்தஷணப் வதறுற 3,193,247,932.99 

பைதரரகும்.  
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அட்டலை 2.19 லன லரங்கரினால் கிடக்கப் பற்ம லருானம் – 2016 

 

லக நயிலடச் 
ெய்ததனால் 
கிடக்கப்பற்ம 
அறுலட 
M3 

புத்துிர்ப்ப 
அகற்மிதனாலும் 
லட்டி 
தனாலும் 
கிடக்கப் பற்ம 
லருானம்m3 

பழுான 
அறுலட 

m3 

ெந்தின் பறுதி  
(ரூபா) லரிபடன் 

 

ெந்தின் பறுதி  

(ரூபா) லரி இல்யால் 

ஶக்கு க்குற்நற(m³) 1,098.65 34,119.35 35,218.00 1,802,351,586.00 

1,591,265,450.23 

வதுன் 
க்குற்நற(m³) 

0.00 7.00 7.00 355,348.00 
313,730.68 

வஶகரகணி 
க்குற்நற(m³)  

13.00 85.00 98.00 4,272,702.00 
3,772,295.66 

கரட்டரக்கு 
க்குற்நற(m³) 

2.00 470.00 472.00 11,878,352.00 
10,487,194.22 

அறிஶசட க் 
குற்நற 

15.00 929.00 944.00 50,445,849.60 44,537,779.53 

ிஶசட க் குற்நற 1,088.20 7,620.80 8,709.00 245,011,516.26 
216,316,485.51 

 Iஆம்குப்பு   
வட்டுக்குற்நற(m³) 

375.10 3,087.90 3,463.00 43,529,044.25 
38,431,050.15 

 IIஆம்குப்பு   
வட்டுக்குற்நற(m³) 

3,163.70 12,554.30 15,718.00 199,293,708.94 
175,953,013.80 

III ஆம்குப்பு   
வட்டுக்குற்நற(m³) 

179.00 4,102.00 4,281.00 20,184,915.00 
17,820,916.91 

ஷதணஸ் 
க்குற்நற(m³) 

102.00 26,006.00 26,108.00 381,907,824.00 
337,179,898.87 

அரிந்வட்டு ம் 
m³ 

0.00 4,181.00 4,181.00 261,836,128.00 
231,170,648.03 

றன்சர கணுக்கள்  
(ண்ிக்ஷக) 

19,716 10,055 29,771 295,774,885.00 
261,134,597.27 

சறனறப்தர் குற்நறகள் 

(ண்ிக்ஷக) 2,332 20,680 23,012 201,861,264.00 
178,219,864.34 

ிநகு m³ 8,626 96,022 104,648 49,812,448.00 
43,978,560.07 

சுற்றுட்டக்கணு 
(ண்ிக்ஷக) 

35,718 62,544 98,262 14,542,776.00 

12,839,568.69 

ட்டக்கணு 
(ண்ிக்ஷக) 

77,223 111,465 188,688 24,906,816.00 
21,986,802.70 

வபிப்தட்ஷட 
(ண்ிக்ஷக) 

2,738 41,206 43,944 8,876,688.00 
7,837,076.32 

ாத்தம்    3,616,841,851.05 3,193,244,932.98 

2.14      உல்யாெ லிடுதிகரினால் பமப்பட்ட லருானம் – 2016. 
 
உல்னரச ிடுறகள், தரதுகரப்பு றஷனங்கள், தரர்ஷக் கூடங்கள் ற்றும் பகரம்கஷப வதரது 
க்கறக்கு குத்ஷகக்கு ிட்டன் பனம் 9,107,946.40  பைதர பேரணரக ஈட்டப்தட்டது. 
இது வரடர்தரண ஶனறகத் கல்கள் அட்டஷ 2.20 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது. 
 

 

 அட்டலை: 2.20 உல்யாெ லிடுதிகரினால் பமப்பட்ட லருானம் – 2016. 
 

அதரபும் சுற்றுனர ிடுற 151,748.25 

டீன்ஸ்டன் பகரம் கரி 71,940.00 

டீன்ஸ்டன் ஶதல் றஷனம் 286,587.50 

வதத் சுற்றுனர ிடுற 10,585.00 

ேறன்கங்ஷக 257,240.00 

யரனறன சுற்றுனர ிடுற 22,578.50 
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அதரபும் சுற்றுனர ிடுற 151,748.25 

யம்தரந்ஶரட்ஷட சுற்றுனர ிடுற 17,667.75 

யம்தரந்ஶரட்ஷட பகரம் 94,650.00 

யப்புத்ஷன சுற்றுனர ிடுற 145,617.00 

யறரிகட்டு ஏர பகரம் 459,059.00 

இறேக்கும்பு தும்த ண ிடுற 1,079,568.80 

கந்ஶன சுற்றுனர ிடுற 762,650.00 

கன்வணனற ஶதல் றஷனம் 1,627,648.50 

கன்வணனற றஷநஶற்றுர் ிடுற 15,404.00 

கறர்கரம் சுற்றுனர ிடுற 125767.50 

கும்தல்வதரன சுற்றுனர ிடுற 51595.00 

றன்ஶணரிர சுற்றுனர ிடுற 89512.00 

றன்ஶணரிர ( புற) 45834.00 

பவகஶனத் சுற்றுனர ிடுற 199,343.25 

ரதுகன ிடுற 22965.00 

தவனற சுற்றுனர ிடுற  186225.00 

எயற சுற்றுனர ிடுற   166074.75 

தட்டிவதரன சுற்றுனர ிடுற 179867.50 

ம்புக்எறே பகரம் கரி 407839.00 

சறங்கரே ஶதல் றஷனம் (குட) 295,692.00 

சறங்கரே ஶதல் றஷனம் (குட) தரர்ஷரபர் தகுற 446,307.30 

சறங்கரே  (வகரஸ்குனரண)  184,800.00 

சறங்கரே  திட்டவணி  1,040,625.75 

வதரனத்ர பகரம் 37740.00 

சறங்கரே றஷநஶற்று தங்கபர 11338.75 

வல்கபஏர சுற்றுனர ிடுற 480,635.50 

ப்ஶதர சுற்றுனர ிடுற 46,680.00 

ணல்ின சுற்றுனர ிடுற 12,780.00 

உடத்வகஶன சுற்றுனர ிடுற 73,379.80 

ாத்தம் 9,107,946.40 

 

 

2.15 நிதிொர் பன்னற்மம் -2016 

 

 ண புள்பி ிதங்கறக்கும் பகரஷப் திகறக்கு 476,600,000.00 றல்னறன் பைதர  
எதுக்கப்தட்டதுடன் அறல் 476,496,903.83 றல்னறன் பைதர வசனவு வசய்ப்தட்டது. இது 
வரடர்தரண ஶனறக ிதங்கள் அட்டஷ 2.20 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது. 
 
 

அட்டலை 2. 21 லனப் புள்ரிலிப பகாப்பிரிலின் நிதிொர் பன்னற்மம் – 2016 

 

நடலடிக்ககள் எதுக்கீடு (ரூ.) ெயவு (ரூ.) % 

கத்தாறில் லனச் ெய்க 
தாபித்தல் ற்றும் பகாத்துலம் 

215 .000 .000 .00 214,992,327.13 99.99 

ஷதணஸ் ணச் வசய்ஷகஷ ிரிரண 10,000,000.00 9,999,962.56 99.99 
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இஷனகஷபக் வகரண்டரக ரற்றுல் 
த்ற ஷனரட்டின் ஷனபச்சறஷ  
தரரித்ல் 

10,000,000.00 10,000,000.00 100 

ணங்கஷப அறகரித்ல் 215,600,000.00 215,590,182.97 99.99 

ரற்றுக்கள் உற்தத்ற வசய்ல் (புத்துிர்ப்பு) 26,000,000.00 25,914,431.17 99.67 

ாத்தம் 476,600,000.00 476,496,903.83 99.77 
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3 லது அத்திாம் 

லனப் புள்ரி லிப பௌதகீ தகலல் பம பிரிவு 
3.1. அமிபகம் 

லனப் புள்ரிலிப பௌதகீ தகலல் பம பிரிவு பிதானாக  ரட்டின் ண பத்ஷப் 
தரதுகரத்ல் ற்றும் பகரஷக்குத் ஶஷரண கல்கஷப ங்கும் வதறுப்புக்கஷபக் வகரண்ட 
திரிரகும். இன் திரண திரணது  ரட்டிறள்ப கரடுகஷப  அபத்ல், 
ஷதடரக்குல்,கரடுகபின் ல்ஷனகஷபக் குநறடீு இடுல், இற்ஷக ற்றும் க்கபரல் 
ஆக்கப்தட்ட கரடுகஷப கிப்தடீு வசய்ல் ணக் கரடுகபின் புள்பிித வுகள் அடங்கற 
வுப் வதரறஷப் தரரித்ல், றஷக்கபத்றன் ஷண திரிவுகபின் வசற்தரடுகறக்குத் 
ஶஷரண ண்ில் ஷதடம் ரரித்ல், ஶதல் கரடுகள் ண 
திகடணப்தடுத்றக்குத் ஶஷரண ஆங்கஷபத் ரரித்ல் அற்ஷந தரிஶசரஷண 
வசய்ல் ஆகும். ,இற்கு ஶனறகரக அச க் கூட்டுத்ரதணத்றணரல் வட்டுற்கரக 
ங்கப்தடுகறன்ந ணச் வசய்ஷகக்கரக அச க் கூட்டுத்ரதணம் வசறத் ஶண்டி அச 
தரகங்கஷப கக்கறடுறம் இந்ப் திரிின் வதரறுப்தரகும். அத்துடன் தஷ ஆகர 
றல்தடங்கள்,ண்ில் வுகள், பூற ஷதடங்கள், ஆகர புஷகப்தடத்றனறபேந்து வதற்றுக் 
வகரண்ட ஶகரடுகள் கரட்டுகறன்ந பூற  ஷதடங்கஷப தரதுகரப்தரக கபஞ்சறப்தடுத்ற 
ஷப்ததும் இந்ப் திரிின்  வதரறுப்தரகும். 
 
3.2  பிதான நாக்கங்கள் 

 
1. ண பகரஷத்துத்ஷ றநபஷநரக உபேரக்குற்கு ரட்டிறள்ப ண 

பங்கஷப இணங் கரண்தற்கும் அற்நறன் அஷஷ அநறந்து வகரள்ற்கும் ணப் 
தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றன் கலழ் உள்ப இற்ஷகக் கரடுகஷபபம் ணச் 
வசய்ஷககஷபபம் ஷதடரக்குல்.  

2. ணச்வசய்ஷக பகரஷத்துத்துக்குத் ஶஷரண கல்கஷப ஶசகரிப்தற்கு 
புள்பிிதத் வுகஷபச் ஶசகரித்றம் கபஞ்சறப்தடுத்றம். 

3. ஶஷரண சந்ர்ப்தங்கபில் இற்ஷகக் கரடுஷப றப்தடீு வசய்ல். 

4. இற்ஷநஷப்தடுத்ப்தட்ட  ஷதடத்ஷ உபேரக்குற்கு வதௌறக கல் 
பஷநஷ பகரஷப்தடுத்ல். 

5. ணச் வசய்ஷகத்  வுப் வதரறஷ  இற்ஷநஷப்தடுத்ல் ற்றும் 
பகரஷப்தடுத்துன் பனம் கிப்தடீ்டு வுகஷப ரரித்து கல்கஷப 
ங்குல். 

6. கரடுகஷப அபத்ல், அற்குரிரண அபஷ ஷதடம் ற்றும் கரி ிதங்கஷப 
றன அபஷரபர் றஷக்கபத்றடறபேந்து வதற்றுக் வகரள்பல் கரடுகபில் ல்ஷனக் 
கணுக்கஷப இடுல். அபக்கப்தட்ட கரடுகஷப திகடணப்தடுத்துற்கரக 
ஆங்கஷபத் ரரித்ல். 

7. அபஷ வசய்ப்தட்ட சகன கரடுகபின் ல்ஷனகறக்குரண ண்ில் வுகஷப 
ரரித்து தரரித்ல். 
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8. ண புள்பிிதங்கள், வுப் வதரறகள் பகரஷத்தும் புிில் கல் 
பஷநஷஷ தன்தடுத்ற ஷதடரக்குல் வரடர்தில் உத்றஶரகத்ர்கஷப 
திற்றுித்ல்.  

9. கரனத்துக்கு ற்நரறு கரடுகஷப ஷதடரக்குல். 
 
 

3.3 நிருலாக கட்டப்பு  

 

இந்ப் திரிவு 2015 ஆம் ஆண்டு ரதிக்கப்தட்டதுடன் இப்திரிவு கரடு ஶதணுரின் கலழ் 
றபேகறக்கப்தடுகறன்நது. இபேக்கு உிரக திற கரடுஶதணுர் எபேபேம் உிக் 
கரடுஶதணுர் எபேபேம் வசற்தடுகறன்நணர். இந்ப் திரிவுக்கு உரிரண  வபிக்கப 
ட்டத்றனரண திகஷப றஷக்கபத்றன் ன ற்றும் ரட்ட ட்டத்றனரண 
உத்றஶரகத்ர்கபிணரல் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நண. ற்ஷந திிில் அதிிபேத்ற 
உிரபர் எபேபேம் 8 தட ஷஞர்கறம் கல் வரறல்தட்த உிரபர் எபேபேம் 
02 அச பகரஷத்து உிரபர்கறம் 02 ண வபிக்கப உிரபர்கறம்  02 
அறனக திரபர்கறம் கடஷ புரிகறன்நணர். 
 

 
3.4  இந்த ஆண்டில் ற்காள்ரப்பட்ட பிதான ெற்பாடுகள் 

 
3.4.1 காடுகர உள்ரடக்கிதான லபடத்த தாரிப்பதற்கான தாயத்தாடர்பு  

 
 

இந்ப் திரிின் திரண வசற்தரடுகபில் என்நரண ரட்ஷட உள்படக்கறரண 
ஷதடத்ஷ இற்ஷநஷப்தடுத்னரகும். 2015 ஆம் ஆண்டு இந் கரடுகஷப 
உள்படக்கறரண ஷதடத்ஷ இற்ஷநஷப்தடுத்துற்கு ஆம்திக்கப்தட்டதுடன்  

Google Earth Pro வன்வதரபேள் தன்தரட்டின் ஊடரக  2015 ஆம் ஆண்டு 
ரரிக்கப்தட்ட வசய்ற வுகள் இநக்கம் வசய்ப்தட்டண. இந் வரறல்தட்தம்  

REDD+ அறனகம் ற்றும் இனங்ஷகின் றன அபஷரபர் றஷக்கபத்றன் 
வரறல்தட்த உிபம் வதநப்தட்டது. இந் சறகபிணரல் வசய்ற றஷின் 
ிஸ்ீம் 2m ஷ ஶற்வகரள்றற்கு  சரத்றம் உள்பணரல்  கரடுகஷப 
உள்படக்கறரண ிதங்கபின் றஷனஷ சரிரணரறு ஶற்வகரள்ப படிந்து.  

.ற்கணஶ இபேந்  ESRI ArcGIS வன்வதரபேபின் புற டிரண  1....1  ற்றும்  1....1 

தன்தரட்டின் பனம் வசய்ற ஷதடத்றஷணக் வகரண்டு  வதரபேள்ஶகரடல் 
வசய்ப்தட்டுள்பது . இன் பனம் பறே இனங்ஷகபம் உள்படக்கறரறு 
ரரிக்கப்தட்ட சகன ஆம்த ஷதடங்கறம் வபிக்கப உத்றஶரகத்ர்கபிணரல் 
உறுறப்தடுத்ப்தடுதுடன் இன் ஊடரக வதற்றுக் வகரண்ட கல்கபின் 
அடிப்தஷடில் ஷதடங்கள் ஶறம் இற்ஷந ஷப்தடுத்ப்தடுகறன்நண. ற்கணஶ 
கரடுகபின் உள்படக்கத்ஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு ஷகப்தடுத்ப்தட்டு 
இனங்ஷகிறள்ப கரடுகஷப ஷதடரக்கற அற்கு உரி கல் 
பஷநஷவரன்று ரரிக்கப்தட்டுள்பது. பனரது வபிக்கபப் தரிஶசரஷணின் 
தின்ணர் (இனங்ஷகின் வரத் கரடுகஷபபம் உள்படக்கற) உனக ிசர ற்றும் 
உவு அஷப்பு கரடுகஷப வதரபேள் ஶகரடல் வசய்து இநப்தர் ீக்கப்தட்டன் தின்ணர் 



32 
 

வயக்டரர்  9,...,,22.22  ஆகவும்,  இற்ஷக கரடுகபின் அபவு வயக்டரர்  9,91.,,.,.2. 

ஆகவும் ற்றும்  ணச் வசய்ஷகின் அபவு  வயக்டரர்  2.,929.06 ஆகவும் 
குநறப்திடனரம் ஶறம்  கரடுகபின் உள்படக்கத்ஷக் கணத்றல் டுத்துக் 
வகரள்றறடத்து அடர்ந் கரடு வயக்டரர்  1 ,111, ,.1..7  ணவும் றநந் கரடு 

வயக்டரர்  .1., 9.2..9  ணவும் கண்டல் கரடு வயக்டரர்  11 , ,,..1,  ணவும் 
குநறப்திடப்தட்டுள்பது இற்கு ஶனறகரக சறறு கரடு ற்றும் ஶய்ச்சல் பூற 
வயக்டரர்  1,,, 2,1..9  ணவும் சதுப்பு றனம்  வயக்டரர் 12,9.4.33 ணவும் 
ஷதடரக்கப்தட்டுள்பது  இந் வதறுரணங்கள் இறுற வபிக்கப 
தரிஶசரஷணின் தின்ணர் ஶறம் சறநறபவு ரற்நஷடனரம் ஶறம்  
ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந இறுற தரிஶசரஷணின் தின்ணர் வபிக்கப ட்டத்றல் 
ீண்டும் ஷதடம் ரரித்ல், அச்சறடுல் ற்றும் வபிக்கப 
உத்றஶரகத்ர்கறக்கு ங்குல் 2017 ஆண்டு ஶற்வகரள்றற்கு 
றட்டறடப்தட்டுள்பது. 
 

3.4.2  லன புள்ரிலிப பைிகள்   
 

அச க்கூட்டுத்ரதணத்துக்கு 2016 ஆம் ஆண்டு ிடுிக்கப்தட ஶண்டி ணச் 
வசய்ஷககபின் பறேஷரண ங்கஷப  குநறடீு இடுல் ஶற்வகரள்பப்தட்டதுடன்  

976  வயக்டரர் ிஸ்ீத்ஷக் வகரண்ட திஶசங்கபில்  893.4 வயக்டரர் 
ிஸ்ீத்றல் ங்கறக்கு குநறடீு இடுல் ஶற்வகரள்பப்தட்டது. பல்ஷனத்ீவு 
ரட்டத்துக்கரண  இனக்ஷக பூர்த்ற வசய் படிரல் ஶதரணது. 
 

3.4.3  லனச் ெய்க தவுப் பாதிகள் (FORDATA) பகாத்துலம் 

 
ற்வதரறேதுள்ப குநறத் வுப் வதரறகஷப இற்ஷநஷப்தடுத்துற்கு குநறத் வுப் 
வதரறகபில் கரப்தடுகறன்ந குஷநதரடுகள் கரத்றணரல் இஷடறறுத்ப்தட்டுள்பது. 
ஆனரல் புற வு வதரறகஷப கட்டிவறேப்த ஶண்டி ஶஷப்தரடுகள் 
றேந்துள்பண. புற வு வதரறகஷப கட்டிவறேப்புகறன்ந திகள் ற்வதரறேது 
ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நண. 

 

3.4.4  அரல ற்றும் ல்யகர குமிீடு இடுதல். 
இந் ஆண்டுக்கரக ல்ஷனகஷப குநறடீு இடும் இனக்கரக 1000 km  இபேந்துடன். 
கரடுகபின் ல்ஷனகள் இடும் இனக்கரக 228 km அபஷகள் ஶற்வகரள்பத் 
றட்டறடப்தட்டிபேந்து இந் இண்டு திரிவுகபிணதும் பன்ஶணற்நம் 100% ஆகும்  

3.4.5  புலிில் தவு பமகர பகா ெய்தல். 
இந்ப் திரிில் இபேந் Esri Arc GIS  வன்வதரபேஷப இற்ஷநஷப்தடுத்ற புற 
கணிகறக்கு ஶதரடப்தட்டுள்பண.  ற்வதரறேதுள்பது Esri Arc GIS  10.4.1 ஆகும்.  

2017  ஆண்டு 10,5 வன்வதரபேள் இற்ஷநஷப்தடுத்ப்தடவுள்பது. கரடுகஷப 
உள்படக்கறரண ஷதடங்கள் ற்றும் ஶறு ஶஷரண ஷதடங்கள் 
ரரிப்தற்கும் இந்  வன்வதரபேள் தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண.  
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04 ஆலது அத்திாம் 
சுற்மாடல் பைல் ற்றும் பகாப் பிரிவு 

 
4.1  அமிபகம் 
 

சுற்நரடல் பஷநஷஷ தரதுகரக்கும் ஶரக்கறல் ணப் தரதுகரப்பு றஷக்கபத்றன் 
கட்டுப்தரட்டில் உள்ப சகன சுற்நரடல் பஷநஷகபின் உிரிண தல்னறணத் ன்ஷ, ண், ீர், 
னரற்று சறநப்பு றக்க கனரசரம், ம், கஷன சரர்ந் வதறுரணங்கஷப தரதுகரத்றம் 
பகரஷ வசய்றம் இந் திரிின் திரண ஶரக்கங்கபரகும். 
 

 

4.2 பிதான ெற்பாடுகள் 
 

 திகடணப்தடுத்ப்தட்டுள்ப சறங்கரே ற்றும் கல்ஸ் உனக புரிஷ ணப் 
திஶசங்கபின் உனகனரி வதறுறகறக்கு தரறப்புகள் ற்தடரரறு அற்ஷநப் 
தரதுகரத்து பகரஷப்தடுத்துல். 

 

 ணின் ற்றும் உிரிண ண்டன ஶதல் கரட்டு பகரஷத்து திகஷப 
ஶற்வகரள்பல். 

 

 ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றணரல் திகடணப்தடுத்ப்தட்டுள்ப ஶதல் ற்றும் 
எதுக்கு கரடுகபின் பகரஷத்து திகஷப ஶற்வகரள்பல். 

 

 ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றன் ஶற்தரர்ஷின் கலறேள்ப கரிகபில் ஶற்வகரள்ப 
திஶரிக்கப்தட்டுள்ப பக்கற அதிிபேத்றப் திகறக்கு ஶசற சுற்நரடல் சட்டத்துக்கு 
அஷரக ஶற்வகரள்பப்தட்டுகறன்ந சுற்நரடல் றப்தடீ்டுப் வசற்தரட்டின் ஶதரது  
கபேத்றட்டங்கஷப அங்கலகரிக்கும் றறுணரக வசற்தட்டு ஆகக் குஷநந் சுற்நரடல் 
தரறப்புகஷபபம் இன் ஶதரது ற்தடுகறன்ந தரறப்புகஷப குஷநத்துக் வகரள்றற்கும் 
வதரபேத்ரண றதந்ஷணகஷப பன் ஷத்து சுற்நரடல் அங்கலகரத்றஷண ங்குல்.  

 

 சுற்நரடல் றப்தடீ்டுப் வசற்தரட்டின் ஶதரது சுற்நரடல் வரறதட்த றப்தடீ்டுக் குறே 
உறுப்திணரக வசற்தட்டு சுற்நரடல் தரறப்புகஷப குஷநத்துக் வகரள்றற்கரண 
சறதரரிசுகஷப ங்குல். 

 

 சுற்நரடல் உல்னரசத் வரறல்  கர்ச்சறபள்ப  இடங்கபில் சுற்நரடல் உல்னரசத் 
வரறஷன ிபேத்ற வசய்ற்கரக டடிக்ஷககள் டுப்தன் பனம் ஶசற 
வதரபேபரரத்ஷ ஶம்தடுத்துல். 

 

 கண்டல் சுற்நரடல் பஷநஷஷ தரதுகரப்த்றம் பகரஷப்தடுத்றம். 
 

 ணப்தரதுகரப்பு றஷக்கபத்றன் கட்டுப்தடரட்டில் உள்ப இற்ஷக அகுறக்க 
இடங்கஷப வதரபேத்ரண றதந்ஷணின் ீது தடப்திடிப்தற்கரக அனுறஷ 
ங்குறம்  இன் பனம் ஶசற வதரபேபரரத்ஷ ஶம்தடுத்துறம். 
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 ஶசற ஶதல் ிசரஷகள் பனம் இணங்கரப்தட்டுள்ப பன்னுரிஷ சுற்நரடல் 
பஷநஷகஷப ஶதணுதும் பகரஷப்தடுத்றம். 

 
 ணச் சுற்நரடல் பஷநஷின் தரதுகரப்பு ற்றும் ஶதஷன உறுறப்தடுத்துற்கரக 

குநறத் பஷநஷக்கு த்றில் ற்றும் அபேகரஷில் உள்ப ணிரர் கரிகஷப 
சுகீரிப்தற்கு டடிக்ஷக டுத்ல். 

 
 திற்சற ற்றும் கற்ஷக றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் பனம் ணப்தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றன் 

வபிக்கப திிணரின் சுற்நரடல் பகரஷத்து திச்சறஷணகஷப இணங்கரண்ததும் 
அற்நறன் ீர்வுக்கரண ஆற்நஷன அறகரிப்ததும். 

 

4.3 தாபன ற்பாடுகள் 
 

சுற்நரடல் பகரஷத்துப் திரிரணது கரடுஶதணுரின் கலழ் வசற்தடுகறன்நது. இந்ப் திரிின் 
திரண திஷ வநறப்தடுத்துற்கு கரடு ஶதணுபேக்கு உி கரடுஶதணுரின் 
எத்துஷப்புக் கறஷடக்கறன்நது. கரடுஶதணுபேக்கும் உி கரடுஶதணுபேக்கும் உிரக 
அதிிபேத்ற உிரபர் எபேபேம், அதிிபேத்ற உத்றஶரகத்ர் எபேபேம் இண்டு 
பகரஷத்து உிரபர்கறம் வபிக்கப உிரபர்கள் பபேம் இந்ப் திரிில் 
இஷக்கப்தட்டுள்பணர். 
 
இற்கு ஶனறகரக வபிக்கப டடிக்ஷககள் உரி ன திற கரடுஶதணுர்கபிணரறம் 
ரட்ட ண உத்றஶரகத்ர்கபிணரறம் வபிக்கப திிணர்கபிணரறம் 
ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நண. 
 
4. 4  லருடாந்த ெற்பாடுகள். 

 

ஶஶன 4.2 க்கு உரிரநரக தின்பேம் வசற்தரடுகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண.  

 

4.4.1 உயக புரி காடுகர பாதுகாத்தலும் எதுக்குகர பாரித்தலும் 
 

(1) சறங்கரே, க்கறல்ஸ் உனக புரிஷ கரடுகபில் ஶதப்தடுகறன்ந, இற்ஷக 
ஷடதரஷகள், ங்குறடம் உட்தட சகன சறகஷபபம் தரரித்து 
டரத்துல்.  

 
 

ெிங்காஜ உயக புரிக் காைி 
 
சறங்கரே உனக புரிஷ கரட்டின் ல்ஷனில் உள்ப கரி சலர்றபேத் ஆஷக்குறேவுக்கு 
உரி சகன கரடுகறம் ணிரர் கரடுகறம் உள்படங்கனரக புறரக ல்ஷனகஷப குநறடீுகள் 
இட்டு இற்கஷரக புறரக அபடீு வசய்து ல்ஷனக் குநறடீுகஷப இடுற்கு 
டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பது. சறங்கரே கரட்டுக்கு அபேகரஷில் உள்ப சகன 
கரடுகஷபபம் உள்படக்கறரக ே.ீத.ீஸ் வரறல்தட்தத்றன் பனம் எபேங்கறஷப்புக்கு ற்த  
ஷதடரக்கப்தட்டுள்பது . இந் ல்ஷனக்குள் உட்தடுகறன்ந ணிரர் ற்றும் கரி 
சலர்றபேத் ஆஷக்குறேவுக்கு உரிரண கரடுகஷபக் வகரண்ட கரிகஷப 
ஷகக்வகரள்பறக்குத் ஶஷரண டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தட்டுக் வகரண்டிபேக்கறன்நண. 
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நகல்ஸ் உயக புரிக் காைி 
 
கல்ஸ் உனக புரிஷக் கரி ல்ஷனின் கலழ் இந் ஆண்டு 60.4  கற.ீ தூம் அபடீு 
வசய்ப்தட்டுள்பது. இந் ல்ஷனக்குள் உட்தடுகறன்ந ணிரர் ற்றும் கரி சலர்றபேத் 
ஆஷக்குறேவுக்கு உரிரண கரடுகஷபக் வகரண்ட கரிகஷப ஷகக்வகரள்பறக்குத் 
ஶஷரண டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தட்டுக் வகரண்டிபேக்கறன்நண. 

 
 

(11) இந் இடங்கஷப தரர்ஷ இடுற்கரக பேகறன்ந ரர்கள் உட்தட சகன 
குறேக்கறக்கும் ிறப்பூட்டும் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷபபம் றகரட்டல் சறகஷபபம்  
ஶற்வகரள்பல் 

 

 

 

 

4.4.2. பைல் நிய பகாத்துலம். 
 

கண்வனற, வகரட்ட , உடத்வகஶன எனறகண்வகஶன, குபேறவகஶன ஶதரன்ந 
ஶதல் றஷனங்கஷபபம் யப்புத்ஷப பூங்கரவுக்குத் ஶஷரண சறகள், 
தரரிப்பு ற்றும் றபேத்ங்கஷபபம் ஶற்வகரண்டு டரத்றச் வசல்னல். 

 

4.4.3.  ஹூருளு சுற்மாடல் பூங்காலனத்தின் ெற்பாடுகள் 
 

  யழபேற சுற்நரடல் பூங்கரணத்றன் சகன சறகள், தரரிப்பு ற்றும் 
றபேத்ங்கஷப ஶற்வகரண்டு டரத்றச் வசல்னல். 

 
 
4.4.4 உல்யாெப் பிாைிகரின் தகலல்கள் ற்றும்  அலர்கரிடிருந்து பிலெக் கட்டைாக 
ெகரிக்கப்பட்ட லருானங்கள். 
  

உல்னரசப் திரிகபின் கல்கஷப ங்கறபம் திஶசப் தத்றங்கள் ிறஶரகறத்தும்  
எவ்வரபே எதுக்கு கரடுகபினறபேந்தும் ஶசகரிக்கப்தட்ட பேரணம் அட்டஷ 4.1(அ) - 4.1() 
பனம் கரட்டப்தட்டுள்பண. 
 
அட்டலை 4.1 (அ) உடலத்தகய (கண்டி) 
 

லருக தந்தாரின் லககள் லருக தந்தாரின் 
ண்ைிக்க 

பிலெக் கட்டைாக 
ெகரிக்கப்பட்ட லருானங்கள் (ரூபா) 

தரடசரஷன ர 
ரிகள் 

281 2,489.98 

உள்ரட்டுப் திள்ஷபகள் 6,731 89,804.06 

உள்ரட்டு பறஶரர்  9,760 258,888.30 

வபிரட்டுப் திள்ஷபகள் 309 89,644.96 

வபிரட்டு பறஶரர்  8,090 4,686,796.83 

ாத்தம் 25,171 5,127,624.13 
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அட்டலை 4.1. (ஆ) நகல்ஸ் காடு (டீன்ஸ்டன் , கண்டி) 
 

லருக தந்தாரின் 
லககள் 

லருக தந்தாரின் 
ண்ைிக்க 

பிலெக் கட்டைாக 
ெகரிக்கப்பட்ட லருானங்கள் 

(ரூபா) 
உள்ரட்டுப் திள்ஷபகள் 455 5,687.00 

உள்ரட்டு பறஶரர் 5,044 126,100.00 

வபிரட்டுப் திள்ஷபகள் 128 13,920.00 

வபிரட்டு பறஶரர்  1,212 701,500.00 

வட் வரஷக 6,839 847,207.00 

ாத்தம் 455 5,687.00 
 

அட்டலை 4.1.  (இ)நகல்ஸ் காடு (பிட்டலரபத்தன , ாத்தர) 
 

லருக தந்தாரின் 
லககள் 

லருக தந்தாரின் 
ண்ைிக்க 

பிலெக் கட்டைாக 
ெகரிக்கப்பட்ட லருானங்கள் 

(ரூபா) 

தரடசரஷன ர 
ரிகள் (இனசம்) 

140 - 

தரடசரஷன ர 
ரிகள் (அநடீு) 

1,038 6,424.02 

ஆசறரிர்கள் (இனசம்) 14 444.00 

உள்ரட்டுப் பறஶரர்  50,436 1,343,911.41 

உள்ரட்டு திள்ஷபகள் 724 8,759.13 

வபிரட்டுப் 
திள்ஷபகள் 

22 29,545.70 

வபிரட்டு பறஶரர்  500 293,450.85 

ாத்தம் 52,874 1,682,535.11 
 

 

அட்டலை 4.1.  (ஈ) ெிங்காஜ காடு ( திட்டவணி , ரத்ஷந) 
 

லருக தந்தாரின் 
லககள் 

லருக தந்தாரின் 
ண்ைிக்க 

பிலெக் கட்டைாக 
ெகரிக்கப்பட்ட லருானங்கள் 

(ரூபா) 
பாடொயப் பிள்ரகள் 

(இயலெம்) 840 - 

உள்ரட்டுப் 
திள்ஷபகள் 

2569 34,690.40 

உள்ரட்டு 
பறஶரர்கள்  

14,214 372,659.00 

வபிரட்டுப் 
திள்ஷபகள் 

336 92,392.50 

வபிரட்டு பறஶரர்  8,460 4,628,790.00 

ாத்தம் 26,419 5,128,531.90 
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அட்டலை 4.1.  (உ) ெிங்காஜ காடு ( குட , இத்றணபுரி) 

 
லருக தந்தாரின் 

லககள் 
லருக தந்தாரின் 

ண்ைிக்க 
பிலெக் கட்டைாக 

ெகரிக்கப்பட்ட லருானங்கள் 
(ரூபா) 

தரடசரஷன 
ரர்கள் (இனசம்) 

2,988 - 

தரடசரஷன 
ரர்கள் (அநடீு) 

5,856 40,639.22 

ஆசறரிர்கள் (இனசம்) 446 - 

ஆசறரிர்கள் (அநடீு) 655 18,279.25 

உள்ரட்டுப் திள்ஷபகள் 2,263 30,735.08 

உள்ரட்டு பறஶரர்  17,508 571,635.87 

வபிரட்டுப் 
திள்ஷபகள் 

232 74,108.25 

வபிரட்டு பறஶரர்  9,269 5,909,844.25 

ாத்தம் 39,217 6,645,241.92 
 

 

 

அட்டலை 4.1.  (ஊ) ஹுருளு சுற்மாடல் பூங்கா ( ஹபன , பாயன்நறுல) 

 
லருக தந்தாரின் 

லககள் 
லருக தந்தாரின் 

ண்ைிக்க 
பிலெக் கட்டைாக 

ெகரிக்கப்பட்ட லருானங்கள் 
(ரூபா) 

உள்ரட்டு திள்ஷபகள் 1,435 39,245.68 

உள்ரட்டு பறஶரர்  26,636 1,469,527.78 

வபிரட்டுப் 
திள்ஷபகள் 

1719 795,988.73 

வபிரட்டு பறஶரர்  59,801 55,360,229.75 

ாத்தம் 89,591 57,644,991.94 

 
அட்டலை 4.1. () காட்டால காடு (காயி) 
 
லருக தந்தாரின் லககள் லருக தந்தாரின் 

ண்ைிக்க 
பிலெக் கட்டைாக 

ெகரிக்கப்பட்ட லருானங்கள் 
(ரூபா) 

தரடசரஷன ரர்கள் 5 30.00 

உள்ரட்டுப் திள்ஷபகள் 24 300.00 

உள்ரட்டு பறஶரர்  280 7,059.75 

வபிரட்டுப் 
திள்ஷபகள் 

8 2,320.00 

வபிரட்டு பறஶரர்  489 281,175.00 

ாத்தம் 806 290,884.75 
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அட்டலை 4.1 () கன்னயிகாடு (காயி) 
 

லருக தந்தாரின் 
லககள் 

லருக தந்தாரின் 
ண்ைிக்க 

பிலெக் கட்டைாக 
ெகரிக்கப்பட்ட 

லருானங்கள் (ரூபா) 
தரடசரஷன ரர்கள் 

(இனசம்) 
8,546 - 

தரடசரஷன ரர்கள் 2,324 13,944.00 

உள்ரட்டுப் திள்ஷபகள் 790 9874.50 

உள்ரட்டு பறஶரர்  46,138 977,450.00 

வபிரட்டுப் 
திள்ஷபகள் 47 13,630.00 

வபிரட்டு பறஶரர்  1,618 930,350.00 

ாத்தம் 59,463 1,945,248.50 

 

 

அட்டலை 4.1 () ாகந்தால காடு (ககாய) 

 

லருக தந்தாரின் 
லககள் 

லருக தந்தாரின் 
ண்ைிக்க 

பிலெக் கட்டைாக 
ெகரிக்கப்பட்ட 

லருானங்கள் (ரூபா) 
தரடசரஷன ரர்கள் 

(இனசம்) 
74 - 

உள்ரட்டுப் திள்ஷபகள் 226 3,137.33 

உள்ரட்டு பறஶரர்  1474 39,845.25 

வபிரட்டுப் 
திள்ஷபகள் 

96 31,272.20 

வபிரட்டு பறஶரர்  791 586,544.75 

ாத்தம் 2,661 660,799.53 

 

வரத் பேரணம் 79,133,135.25  பைதரரகும். 

 

 

4.4.5. காடுகரில் படப்பிடிப்பின் பயம் கிடக்கப்பட்ட லருானம் 
 
றஷக்கபத்றன் பனம்  பகரஷப்தடுத்ப்தட்ட எதுக்குக்கரடுகபில் டீிஶர தடப்திடிப்தின் 
பனம் 517,100.00 பைதர பேரணரகக் கறஷடக்கப் வதற்நது. 
 

 

4.4.6 சுற்மாடல் தாக்கங்கரின் திப்பீடு 
 

2004 ஆம் ஆண்டு வரடக்கம் ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபரணது அசரங்கக் கரடுகபில் 
வசற்தடுத்ற தல்ஶறுதட்ட அதிிபேத்றக் கபேத்றட்டங்கபின் பனம் ற்தடுகறன்ந சுற்நரடல் 
ரக்கங்கஷப றப்திடுற்கரண கபேத்றட்டங்கஷப அங்கலகரிக்கும் பகர் றறுணரகவும் 
வரறதட்தக் குறேரகவும் வசற்தடுற்கு றறக்கப்தட்டுள்பது. இற்கஷரக  2016 ஆம் 
ஆண்டு ஷ சுற்நரடல் அங்கலகரத்ஷப் வதறுற்கரகும் வரறதட்த சறதரரிசுகஷப 
வதறுற்கரகும் தல்ஶறுதட்ட 136  கபேத்றட்டப் திஶரிப்புக்கள் சர்ப்திக்கப்தட்டுள்பண.  
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இந் திஶரிப்புகபில் கபேத்றட்டங்கஷப அங்கலகரிக்கும் பகர் றஷனரக ணப் தரதுகரப்புத் 
றஷக்கபத்றற்கு 2016  ஆம் ஆண்டு அங்கலகரம் ங்கப்தட்டது. 
 
கடந் ஆண்டுகபில் சுற்நரடல் அங்கலகரம் ங்கப்தட்ட தல்ஶறுதட்ட கபேத்றட்டங்கறக்கரக 
திநப்திக்கப்தட்ட றதந்ஷணகபின் கலழ் கண்கரிப்பு டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 
சுற்நரடல் அங்கலகரம் ஶகரரி வரடர்புதடுத்ப்தட்ட ஷண கபேத்றட்ட திஶரிப்புகள் 
வரடர்தில் வரடர் டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தட்டுக் வகரண்டிபேக்கறன்நண. 
 
 
இற்கு ஶனறகரக  இந் ஆண்டு ணப் தரதுகரப்புத் றஷணக்கபம் தல்ஶறுதட்ட 
துஷநகபின் ஊடரக ஆம்திக்கப்தட்ட 36 கபேத்றட்டங்கறக்கு வரறனுட்த றப்தடீ்டுக் 
குறேின் திறறற எபேரகவும் வசற்தட்டது. 
 
4.4.7 சுற்மாடல் தகலல் பகா பம  
 
இற்ஷகக் கரடுகறக்குரி உிரில் தல்னறணத்ன்ஷ, ண்,ீர் ஶதரன்ந கல்கஷப 
ஶசகரித்து ஶற்வகரள்பப்தட்ட ஶசற ஶதல் ிசரஷின் வு பனம் தரடசரஷன 
திள்ஷபகள், ஆய்ரபர்கள் ற்றும் தல்ஶறுதட்ட ஆட்கள் அத்துடன் அச துஷநிணர் 
அஷணபேக்கும் ஶஷரண கல் ங்கப்தட்டண.  
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05 ஆலது அத்திாம் 
 

லன ஆய்வு ,கற்க ற்றும் அபிலிருத்திப் பிரிவு 
 

5.1 அமிபகம் 

இனங்ஷகில் ிற பஷநரண ணில் ஆய்வுப் திகள் 1937 ஆம் ஆண்டு ணப் 
தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றன் ஆய்வு ற்றும் கற்ஷகப் திரிரல் ஶற்வகரள்பப்தட்டது . 

அது அப்ஶதரது  ணில் ஆய்வு அனகரக ஆம்திக்கப்தட்ட ஶதரது ஆகும்.  இந்ப் 
திரிரணது, றஷக்கபத்றன் அறகர ல்ஷனக்குள் ணில் ஆய்வுப் திகஷபபம் 
றபேரக ற்றும் ணில்துஷந வரடர்தினரண கற்ஷகப் திகஷபபம்  
ஷடபஷநப்தடுத்தும் டடிக்ஷககறக்குப் வதரறுப்தரகவுள்பது.  

 
இந்ப் திரிரணது குபேரகல், ததுஷப ஶதரன்ந இடங்கபில் அஷந்துள்ப திஶச ஆய்வு 
றஷனம், இனங்ஷக ணில் றறுகம் ற்றும் ணில் கல் அனகு ஶதரன்ந 
திரிவுகஷபக் வகரண்டரகும். ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றன் தனகபம் இந்ப் 
திரிிற்குக் கலழ் ரன் உள்பது. 

 
ணப் தரதுகரப்பு றஷக்கபத்றன் பேடரந் ஆய்வு றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள், ஆய்வு 
றஷனங்கள் ஊடரக ஷடபஷநப்தடுத்ப்தடுதுடன் ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபம், 

அசரங்க க்கூட்டுத்ரதணம் ற்றும் ணச் வசய்ஷககபில் ஈடுதட்டுள்ப ணிரர் 
திரிின் திச்சறஷணகஷபத் ீர்ப்தற்கு ஶடிரகத் வரடர்பு தடுகறன்நது. இந் 
றஷனத்றணரல் தரதுகரப்பு , ரரிப்பு ணில் வரடர்தரண திஶரக ற்றும் 
இஷசரக்க ஆய்வுப் திகஷப ஶற்வகரள்கறன்நது. 

 
றஷக்கபத்றன் வரறனுட்தச் ஶசஷப் திிணரின் ஆற்நல்கஷப றப்தடுத்துற்கு 
திரணரக ணில் ற்றும் சுற்நரடல் சரர்ந் ிடங்கபின் ீது திற்சற றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கஷப தவனறரில் அஷந்துள்ப இனங்ஷக ணில் றறுகத்றணரல்  
றபேகறக்கப்தடுகறன்நது. 
 
ணில் கல் அனகறன் பனம் ணில் வரடர்தரண ஆய்வுகபின் வதறுஶதறுகள் 
அற்ஷந றர்தரர்கறன்ந தணரபிகறக்கு றகவும் றபேப்றகரண பஷநில் ங்கும் 
ஶரக்கறல் வசற்தடுகறன்நது.  இற்ஷநஷ தனகத்றல் 31,313 புத்கங்கறம் 505 

அநறக்ஷககறம் 21  சஞ்சறஷககறம் உள்பண 

 

 
5.2 ஆய்வு ற்றும் கற்கப் பிரிலின் பிதான ெற்பாடுகள் 
 

1. ஆய்வு ற்றும் அதிிபேத்ற சரர்ந் ஶசற ணத்துஷந அதிிபேத்ற றகழ்ச்சறத் 
றட்டங்கறக்கு வரறனுட்த எத்துஷப்பு ங்குல். 

 

2.  ஶசற ணக்வகரள்ஷகின் ஶரக்கத்ஷ ய்துற்கு இனங்ஷகிஶன 
ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந ணில் ஆய்வுக்கு றகரட்டுறம் இந் திகஷப 
எபேங்கறஷத்றம் பன்ஶணற்நங்கஷப றபேகறத்றம் ீபரய்வு வசய்றம். 
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3. ணச் சுற்நரடல் பஷநஷக்குரி ஆய்வு திஶரிப்புகஷப ீபரய்வு 
வசய்ப்தட்டதும் இந் ஆய்வுப் திகறக்கு அனுற ங்கப்தட்டதுரண 
ஶசற ணத்துஷந ஆய்வுக்குறேக் கூட்டங்கஷபபம் அதுசரர்ந் 
டடிக்ஷககஷபபம் எபேங்கறஷத்றம் ீபரய்வு வசய்றம். 

 

4. ஶசற பன்னுரிஷகறக்கஷரக ஆரய்ச்சற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கஷப 
குத்ஷத்றம் அற்ஷந ஷடபஷநப்தடுத்துறம். 

 

5. ஆய்ின் இறுறில் வதறுப்தட்ட தன்றகு கல்கஷப வபிக்கப 
திிணபேக்கும் ஷண ஶஷரண ஆட்கறக்கும் ங்குறம் 
ஶஷரண வரறனுட்த ஆஶனரசஷணகஷப ங்குறம். 

 

6. ஶசற ணக்வகரள்ஷகஷ ஷடபஷநப்தடுத்துற்குத் ஶஷரண 
ஆரய்ச்சறப் திகறக்கு பன்னுரிஷ இடங்கஷப ங்கற உரி 
றறுணங்கறக்கு சறதரரிசுகஷப ங்குல். 

 

7. ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபம் ற்றும் அச க்கூட்டுத்ரதணத்றன் 
வரறனுட்த ற்றும் உதவரறனுட்த ட்டத்றறள்ப உத்றஶரகத்ர்கபின் 
அநறஷ ஶம்தடுத்துற்கு ற்றும் ஆற்நஷன ிபேத்ற வசய்ற்கு ஷண 
றறுணங்கபின் திற்சறத் ஶஷப்தரடுகஷப பூர்த்ற வசய்ற்கு டடிக்ஷக 
டுத்ல். 

 

8. ணில் கல் திரிவு ற்றும் ணப்தரதுகரப்புத் றஷக்கப தனக 
பகரஷத்தும். 

 

9. இனங்ஷக ணக் கல்றரிின் றபேரகம் ற்றும் அதிிபேத்ற ஶதரன்ந 
திரிவுகபின் வரத் ஶற்தரர்ஷ. 

 

10. றஷக்கபத்றன் திகறக்குத் ஶஷரண சகனிரண ஆங்கஷப 
ஆங்கறன வரறினறபேந்து சறங்கபத்றற்கும் சறங்கப வரறினறபேந்து 
ஆங்கறனத்றற்கும் வரறவதர்த்ல். 

 

11. றஷக்கபத்றன் சகன டடிக்ஷககறக்கும் ஶஷரண வரறப் 
தறப்புகறக்கு எத்துஷப்பு ங்குல். 

 
5.3  தாபனக் கட்டப்பு. 

இந் திரிின் திரணிரக திற கரடுஶதணுர் ஷனஷறதற ( ஆய்வு,கற்ஷக 
ற்றும் அதிிபேத்ற) எபேர் ஶசஷில் ஈடுதடுதுடன் ஷண திிில் 
ஆரய்ச்சற உத்றஶரகத்ர் எபேபேம் வரறவதர்ப்தரபர் எபேபேம் வரற 
தறப்தரசறரிர் எபேபேம் அதிிபேத்ற உிரபர் எபேபேம் தகுற ண 
உத்றஶரகத்ர் எபேபேம் வபிக்கப உிரபர் எபேபேம் அறனகப் 
திரபர் எபேபேரர் தனகப் திிக்கரக தனகர் எபேபேம் 
ணவபிக்கப உிரபர்கள் பபேம் அறனகப் திரபர் எபேபேம் 
உள்படங்குர். 
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5.4  புதி ஆாய்ச்ெிச் ெற்பாடுகரின் ெயாற்றுக – 2016 

  

5.4.1 2016 இன் பாது ற்காள்ரப்பட்ட புதி ஆாய்ச்ெிகள் 
 

 
            5.4.1.1 ரிபாருளுக்கான லட்டு லககள் தாடர்பான ஆாய்ச்ெி (ஹக் .0.6) 

 

இந் ஆரய்ச்சறரணது, உவு ற்றும் ிசர அஷப்தின் உிரில் வரகுற 
றச் சக்ற கபேத்றட்டத்றன் கலழ் குபேரகனறல் ரதிக்கப்தட்டுள்பது. திஶச 
க்கபிடறபேந்து ஶசகரிக்கப்தட்ட கல்கஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு ஹக். 0.6 

ிஸ்ீத்றல்16 ரற்று  ரிவதரபேள்  ஷககள் வசய்ஷக தன்ணப்தட்டது. 

 

5.4.1.2 தக்கு த்துடன் Annona muricata (பள்  அனாதா) ெய்க பன்னல். ( ம்பியிபிட்டி, 

ஹக் . 02) 

 

Annona muricata ன்தது ஶக்கு த்துடன் வசய்ஷக தன்ணக்கூடி வதறுறரண த 
ஷக ம் ன்ததுடன் இன் பனறஷகப் வதறுறின் கரத்றணரல் அற கூடி 
ஶகள்ிகள் உண்டு. இந்  ஆய்ின் ஶதரது ஶக்கு வசய்ஷக வயக் . 02  இல் 
தல்ஶறுதட்ட அபில் னறஷடச் வசய்து  (வயக்டரரில்  500 அல்னது 700 ங்கள் 
அபில்) எபே வயக்டரபேக்கு Annona muricata  250 ரங்கள் ிகறம் டப்தட்டது. 
இவ்ரறு ஶக்கு த்துடன் Annona muricata  ரத்ஷ டுன் கரத்றணரல் 
குநறத் கரிில் வரடர்ச்சறரக பேரணத்ஷபம் வதற்றுக் வகரள்பனரம்.  ஶக்கு 
தற்நற கணத்றல் டுக்குறடத்து னறஷடச் வசய்ன் பனபம் இறுற 
அறுஷடின் பனபம் ரத்றஶ இன் பனம் பேரணத்ஷப் வதற்றுக் 
வகரள்பனரம். Annona muricata ரத்றன் உச்ச பர்ச்சற ற்றும் உற்தத்றக்கு 
வதரபேத்ரண றல் / எபி  ஶதரன்நற்ஷநத்  ீர்ரணிப்தற்கரக தல்ஶறு 
ட்டத்றல் னறஷடச் வசய்ப்தடுகறன்நது.  
 

5.4.1.3 பர்ச்சறக்கரண இணப்வதபேக்க  ஆய்வு 

 

5.4.1.3.1 Eucalyptus microcorys பர்ச்சறக்கரண இணப்வதபேக்கம். 

 

பஷபத்ஷன வட்டுன் பனம் உபேரக்கற Eucalyptus microcorys ரற்றுகள் ற்றும் 
இணப்வதபேக்கம் வசய்ப்தட்ட ரற்றுகள் எயற திஶசத்றல் 0.5 வயக்டரரில் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 
 

5.4.1.3.2 

  
கும்தல்வதரன ஆரய்ச்சற றஷனத்றல் ஶக்கு (Tectona grandis),Aquilaria  ஷக ற்றும் 
ல்னரதட்ட (Gyrinops walla) ன்னும் ர ஷககபின் பர்ச்சற வரடர்தில் ஆய்வு 
வசய்ப்தட்டதுடன் உர் உஷ்ம் கரத்றணரல் இன் வற்நறபிக்கக் கூடி 

ன்ஷ குஷநரகக் கரப்தட்டது. 
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5.4.1.4 இனப்பருக்க ஆாய்ச்ெி. 
 

றல்ன (Vitex pinnata), வன் சந்ணம் (Santalum album) ற்றும் ல்னரதட்டர  (Gyrinops walla) 

தன்தடுத்ற இணப்வதபேக்க ஆரய்ச்சற ஶற்வகரள்பப்தட்டதுடன் இன் வற்நறபிக்கக் 
கூடி ன்ஷ குஷநரகக் கரப்தட்டது. 
 

றல்ன (Vitex pinnata) : வற்நறகரக ரதிக்கப்தட்டு கக்கறடப்தட்டது. வ்ரநரினும், 
றடீவண தரறப்ஷத ற்தடுத்க் கூடி வதரபேவபரன்று கனந்ன் கரத்ரல் 
வசற்ஷக பஷநினரண ஶதரசரக்கு அகற்நப்தட்டதுடன் இந் ஆய்வு ீபவும் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டது. 
 

வன் சந்ணம் ஶர் இநக்கம் (Santalum album) :  30%  அபில் கரப்தட்டது 
வ்ரநரினும் இந் ஶர் இநக்கத்றன் தற்று ிகறத்ஷ ஶம்தடுத்துற்கரக 
இந் ஆய்வு ஶறம் ஶற்வகரள்பப்தடும். 
 

ல்னரதட்டர (Gyrinops walla) ஶர் இநக்கம் ற்றும்  இந் ஶஷ அறகரிக்கச் வசய்ல். 
ஶஷ அறகரிக்கச் வசய்ற்கரண வற்நறகரண பஷநவரன்று அஷடரபம் 
கரப்தட்டது. ஶர் இநக்கத்ஷ அறகரிப்தற்கரக ஶறம் ஆரய்ச்சறகள் 
ஶற்வகரள்பப்தடும். 
 

ஶக்கு - ரதித்றம் கக்கறடறம் வற்நறகரக ஶற்வகரள்பப்தட்டது. இந் ஆரய்ச்சற 
ஶறம் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நது. 
 

தரதுர (Nepenthes) – தன ஆரய்ச்சறகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டன் தின்ணர் அறகரிப்தற்கரண 
வதரபேத்ரண பஷநவரன்று இணங்கரப்தட்டது. 
 

 

5.4.1.5  ெபக லனலில் கருத்திட்டத்தில் உிரில் பல்லகத் தன் ற்பார்ல 
ெய்பம் நடலடிக்ககள். 

 

கபேத்றட்டத்றன் ஶற்தரர்ஷ றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் எபே தகுறரக வரிவு 
வசய்ப்தட்ட தரறப்புக்குள்பரண கரடுகபில் சபக ணில் வசற்தரடுகள் 
கரரக ற்தடுகறன்ந ரற்நங்கள் இந் உிரில் தல்ஷகத் ன்ஷ ஶற்தரர்ஷ 
றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் ஊடரக றப்தடீு வசய்ப்தடுகறன்நது. 2013 ஆண்டு ரதிக்கப்தட்ட 
ஆரய்ச்சற கரித் துண்டுகபில்  றந் ரறரி கரித்துண்டுகபின் வுகள் 2016 

ஆண்டு ஶசகரிக்கப்தட்டது. 2013 ற்றும் 2014 ஆண்டுகறக்கு உரி ஆரய்ச்சற கரித் 
துண்டுகபில் ரதிக்கப்தட்டுள்ப சந்ர்ப்தத்றல் வதற்ந  ஶகரட்டுத் வுப் வதரறக்குள் 
இட்டு கரடுகபின் றஷனஷகஷப கண்கரிப்புச் வசய்ற்கரண தகுப்தரய்வு 
ஶற்வகரள்பப்தட்டது. கண்கரிப்பு கரித்துண்டுகள், ஶகரட்டின் வுகஷப 

அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு 03 ஷகரக ஷகப்தடுத்ப்தட்டது. கண்கரிப்பு 
கரித்துண்டுகள் 75 ற்றும் 831 றந் ரறரிக்கரக ஶஷரண வுகள் 
வதற்றுக்வகரள்பப்தட்டண. 
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5.4.1.6 தக்கு இனப்பருக்க நிகழ்ச்ெித் திட்டம். 

 

500 ஶக்கு ரற்றுகள்  எட்டு ரங்கபரக உற்தத்ற வசய்ப்தட்டது. இறல் 1000  வரிவு 
வசய்ப்தட்ட  ரய் ங்கஷபப் தன்தடுத்ற எட்டுக்கட்டப்தட்டது. ீறஷ எட்டுக் 
கட்டுற்குப் வதரபேத்ரணரறு பர்ச்சற ஷடந்றபேக்கில்ஷன. எட்டுக்கட்டப்தட்ட 
ங்கள் 2017  ஆண்டு வபிக்கபத்றல் டப்தட்டவுள்பண . 
 

5.4.1.7 தக்கு பம்ப ொர்ந்த ஆய்வு. 
 

அனுரபும், ரத்ஷப ற்றும் குபேரகல் ஆகற இடங்கபில் வரிவு வசய்ப்தட்ட 

ஶர்ஷந ரங்கபில் இபேந்து ஶசகரிக்கப்தட்ட  ிஷகஷபப் தன்தடுத்ற ரற்றுகள் 
உபேரக்கப்தட்டண. இந் ரற்றுகள் குபேரகனறல் டுற்கு றட்டறடப்தட்டிபேந்ரறம் 
ஶதரதுரண ஷ கறஷடக்கரன் கரத்ரல் இத் றட்டம் ஷகிடப்தட்டது. இந் 
ரற்றுகள்  2017 ஆண்டு டப்தடும். 
 

5.4.1.8 தக்கு த்த தாபிக்கும் ஆாய்ச்ெி . 
 

கடும் ட்சற ற்றும் அறக புற்கபின் பர்ச்சற ஶதரன்ந தல்ஶறுதட்ட கரனறஷன 
கரத்றணரல் அஶணக  ணச் வசய்ஷக வற்நறபிக்கில்ஷன. கரனறஷன  
ரற்நங்கறக்கு ற்த இஷரக்கம் அஷடக்கூடி ஶக்கு ீப வசய்ஷக தன்னும் 
இந் ஆரய்ச்சற றக்கவட்டி கடதத் திஶசத்றல் ரதிக்கப்தட்டுள்பது. இன்ஶதரது  
ீர் ஶதல் வதரபேட்கபரக சறநற ீர்த் ஶக்கங்கபில் ஶசகரிக்கப்தட்ட உனர்ந் 
வசல்ணீிர தன்தடுத்ப்தட்டது. இது 2013  ஆண்டு கரப்தட்ட ட்சற கரத்ரல் 
வற்நறபிக்கர ஆரய்ச்சறரணது. ஶறம் இது வற்நறபித்றபேக்குறடத்து வற் 
வசய்ஷகக்கு ீர் ங்குகறன்ந ீர்த்ஶக்கங்கபில் ீர்ப்தரசண டடிக்ஷககறக்கு 
இஷடபெறுகஷப ற்தடுத்துகறன்ந  ஆக்கறறப்பு ரரண வசல்ணீிர 
திச்சறஷணஷத் ீர்வு கரக்கூடிரக இபேந்றபேக்கும். 

 

5.4.1.9  காயநிய ாற்மங்களுக்கு இலாக்கம் பமக்கூடி பாருத்தான 
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உள்நாட்டு ங்கரின்  லனலில். 

 

உள்ரட்டு  ஷககஷப டுற்கரண ஶகரரிக்ஷககள் துரி அறகரிப்பு 
கரப்தடுதுடன் ற்ஶதரஷ கரனறஷன ரற்நங்கறக்கு இஷரக்கம் 
அஷடக்கூடிரநரண ரற்றுகஷப டக்கூடிரண பஷநஷ  ரதிக்க 
ஶண்டிபள்பது. ஆம்த ஆய்ின் ஶதரது வற்நறபிக்கக்கூடிது ண 
உறுறப்தடுத்ப்தட்ட உள்ரட்டு  ஷககள் யம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்டத்றன் 
உனர்ந் திஶசங்கபில் டப்தட்டண. இன்ஶதரது  வதரச்சற, ஶசணப் தசஷப ற்றும் 
வசற்ஷக பஷநினரண ீர்ப்தரய்ச்சல் பஷந ஶதரன்நண கரனறஷன ரற்நங்கறக்கு 
ற்த தன்தடுத்க்கூடிரண ஶம்தடுத்ப்தட்ட பஷநவரன்று தன்தடுத்ப்தட்டது. 
2016 ஆண்டு ேணரி ரம் இடம்வதற்ந றர்தரர ட்சற கரத்ரல் ரற்று டல் 
2017 ேணரி ரம் ஶற்வகரள்பப்தட்டது. 
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5.4.1.10 ஈ லயங்கரில் காைப்படுகின்ம ஹா  ெய்கில் (Dipterrocarpus zeylanicus)  

குறாய் ங்கர (Ochlandra stridula) நட்டு பகாத்துலம் ெய்தல். (ஹக்.05) 

  

Ochlandra stridula (குரய் ங்கள்)  ன்தது ஈ னக் கரடுகபில் உள் திர்ச் 
வசய்ஷகின் ஶதரது கரப்தடுகறன்ந உள்ரட்டு  ஷகரகும். இது க் 
ஷகத்வரறறக்கரக பனப்வதரபேட்கஷப ங்குகறன்ந உிரில் 
தல்ஷகத்ன்ஷஷ குஷநத்தும் வசய்ஷக தன்ணப்தட்ட ங்கபின் பர்ச்சறக்கு 
ஷடஷ ற்தடுத்துரக அரணிக்கப்தட்டது. ஆனரல் கறத்துஷந ரட்டத்றன் 
க திஶசத்றன வயர வசய்ஷகில் கரப்தடுகறன்ந குரய் ரத்ஷ 
கட்டுப்தடுத்தும் வசற்தரடுகள் தற்நற ஆய்வு வசய்ப்தட்டது. இந்க் கபேத்றட்டத்துக்கு 
கரனற அதிிபேத்ற ற்றும் சுற்நரடல் அஷச்சறன் உிரில் தல்ஷகத் ன்ஷ 
வசனகத்றன் ஊடரக றற ங்கப்தட்டது. 

 

5.5. பூர்லாங்க ரிபாருள் லட்டுச் ெய்கத் தாபித்தல்.    

 

 உவு ற்றும் ிசர அஷப்திணரல் உிரில் றச் சக்ற கபேத்றட்டத்றன் 
கலழ் வரிவு வசய்ப்தட்ட 05 ரட்டங்கபிறம் வயக். 50 ிஸ்ீத்றல் 
ரிவதரபேள் வட்டுச் வசய்ஷகஷத் ரதிக்கப்தட்டது. 

   

 இந் வசய்ஷகின் ஶதரது கறனறரிசலடிர (Gliricidia sepium), Khaya, புபி, Eucalyptus tereticornis, 

Acacia mangium ற்றும்  Eucalyptus grandis  திரண ஷககபரக வசய்ஷக தன்ணப்தட்டது. 

 

 றர்கரன ரிவதரபேள் வட்டு ச் வசய்ஷக றகழ்ச்சறத் றட்டத்துக்கரக 
தன்தடுத்க்கூடி றகச் சறநந் பஷநவரன்ஷந இணங் கரண்தற்கரக 
தல்ஶறுதட்ட இஷடவபிகபில் தல்ஶறுதட்ட ஷகினரண கனஷகள் 
தன்தடுத்ப்தட்டண. 

 

 சபக ரிவதரபேள் வட்டுச் வசய்ஷக வயக். 21  ிஸ்ீத்றறம் 
வசய்ஷகதன்ணப்தட்டது. வதபேந்ஶரட்டக் கம்தணிகபின் எத்துஷப்புடன் 
வதபேந்ஶரட்டக் கம்தணிகறக்கு உரி கரிகபில் வயக். 13 ிஸ்ீத்றறம் 
ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்துக்கு உரி கரிகபில் வயக். 8 ிஸ்ீத்றறம் 
இந் ரிவதரபேள் வட்டு ங்கள் வசய்ஷகதன்ணப்தட்டது.   

 

5.6  ஆாய்ச்ெிகரப் பாரித்தல். 
 

1. உள்நாட்டு  லககர லடீ்டுாக்கல். 
இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் ட்டு ஆரய்ச்சறகள் குபேரகல், தவனறர, 
ததுஷப ற்றும் கறத்துஷந ஆகற ரட்டங்கபில் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 
 

2. லனச் ெய்க தாபித்தலும் பகாத்துலபம். 
 

இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் ததுஷப, தவனறர, குபேரகல், அனுரபும், 
வரநரகன ற்றும் இத்றணபுரி ஆகற ரட்டங்கபில் 24 ஆரய்ச்சறகள் 
தரரிக்கப்தட்டண. 
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3. ங்கர லரர்ப்பதற்கான ஆாய்ச்ெி நிகழ்ச்ெித் திட்டம். 
 

இந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் ததுஷப, குபேரகல், தவனறர ற்றும் 
வரநரகன ஆகற ரட்டங்கபில் 14 ஆரய்ச்சறகள் தரரிக்கப்தட்டண. 
 

4. லட்டும் அல்யாத காட்டு லிரபாருற்கள். 

 

குபேரகல், புத்பம் ற்றும் கறத்துஷந ஶதரன்ந ரட்டங்கபில் றே 
ஆரய்ச்சறகள் தரரிக்கப்தட்டண. 
 

5. இற்கக் காடுர பகாத்துலப்படுத்தல். 

 

ததுஷப, கண்டி ற்றும் யம்தரந்ஶரட்ஷட ஆகற ரட்டங்கபில் ஆறு 
ஆரய்ச்சறகள் தரரிக்கப்தட்டண. 
 

6. நாற்றுத் தாட்டங்கர பாரித்தல். 

உரி ஆண்டுக்குள் ஶக்கு ற்றும் கரர பஷபஷகப்தடுத்ப்தட்ட ரற்றுத் 
ஶரட்டங்கள் தரரிக்கப்தட்டண. 
 

5.7 லிதகரச் ெகரிக்கும் நிகழ்ச்ெித் திட்டம்.  
 

1. இபவகனறப்டஸ் – ததுஷப திஶசத்றல் Eucalyptus grandis ற்றும்  Eucalyptus microcorys    

16 கறஶனர கறரம் ிஷகள் ஶசகரிக்கப்தட்டதுடன் இஷ ணப் தரதுகரப்புத் 
றஷக்கபத்துக்கும் வதபேந்ஶரட்டக் கம்தணிகறக்கும் ங்கப்தட்டது. 

 

2. ஶக்கு – கடந் ஆண்டு ஶசகரித் 721 கறஶனர கறரம் ஶக்கு ிஷகள் , 2016 ஆம் 
ஆண்டுக்குள் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந வசய்ஷகக்கரக ரட்ட ண 
உத்றஶரகத்ர் அறனகங்கறக்கு ங்கப்தட்டண. வரிவு வசய்ப்தட்டதததத 

ததததததத ஶக்கு ங்கபில் 2016 ஆண்டு ஶசகரித் 700 கறஶனர கறரம் ஶக்கு 
ிஷகள்  2017  ஆம் ஆண்டு ிறஶரகறப்தற்கரக குபேரகனறல் 
கபஞ்சறப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

 

ிஷ உற்தத்றக்கரக 03 ஶக்கு ிஷத் ஶரட்டங்கள் தரரிக்கப்தட்டண. 
அறுஷடஷ அறகரிப்தற்கரக வயரவகஶன ற்றும் தரிவகரட ிஷத் 
ஶரட்டங்கஷப துப்தவு வசய்து தசஷப இடப்தட்டதுடன் எட்டுண்ி ரங்கள் 
பர்ந்துள்ப கறஷபகள் அகற்நப்தட்டண. 

 

5.8      லித நாற்றுக்கள் உற்பத்தி. 
 
 

இவ்ரண்டின் ஶதரது திரணரக ஆரய்ச்சற ற்றும் ஷண ஶரக்கங்கறக்கரக ஶக்கு 
ற்றும் உள்ரட்டு இண ங்கள் (சுரர் 20 இணங்கள்) தன்தடுத்ற  ிஷ ரற்றுக்கள் 
உற்தத்ற வசய்ப்தட்டண. தல்ஶறுதட்ட டுஷக றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறக்கரக தல்ஶறு 
றறுணங்கள் ற்றும் ஆட்கறக்கு இந் ிஷ ரற்றுக்கள் ங்கப்தட்டண. உரி 
ஆண்டுக்குள் திரணரக ஶக்கு,வன் சந்ணம், கபேங்கரனற ற்றும் உள்ரட்டு இணங்கஷபக் 
வகரண்ட ிஷ ரற்றுக்கள் 3978 ிற்தஷண வசய்ப்தட்டதுடன் இந் ிற்தஷணின் ஊடரக 
136,000 பைதர பேரணரக வதநப்தட்டது. 
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5.9 தெி லனத்தும ஆாய்ச்ெிக் குழு 
 
ஶசற ணத்துஷந ஆரய்ச்சறக் குறேிஷண திரிவு வரடர்ந்து எபேங்கறஷத்துடன் 
இவ்ரண்டின்ஶதரது 4 கூட்டங்கள் இடம்வதற்நண. 33 புற ஆரய்ச்சற பன்வரறகள் 
றப்திடப்தட்டு ஆரய்ச்சறிஷண ஶற்வகரள்ற்கு அனுறகள் ங்கப்தட்டண. இற்கு 
ஶனறகரக, பன்வணடுக்கப்தடும் 09 ஆரய்ச்சறக் கபேத்றட்டங்கறக்கரக ிரிரக்கங்கள் 
அபிக்கப்தட்டண. 

 

5,10 ஆரய்ச்சறக் குறே உறுப்திணர்கள் 
 
1. றபே. அனு சதுசறங்க கரடு ஶதணுர் ஷனஷ அறதற, ணப் 

தரதுகரப்புத் றஷக்கபம் 
2. கனரறற ன்.டீ.ஆர். ீர்ண கரடு ஶதணுர் ஷனஷ அறதற,ஆரய்ச்சற, 

கல்ி ற்றும் அதிிபேத்ற, ணப் 
தரதுகரப்புத் றஷக்கபம் 

3. றபேற. ீதரணி அனதுவகரட கரடு ஶதணுர் (ஆரய்ச்சற), ண ஆரய்ச்சற 
றஷனம் 

4. கனரறற. சுீ ன்ன சறஶஷ்ட ிரிவுஷரபர், ரில் 
றஷக்கபம்,  வகரறேம்பு தல்கஷனக்ககம் 

5. கனரறற. திரிரன் வதஶர சறஶஷ்ட ிரிவுஷரபர், ேர்ணபு 
தல்கஷனக்ககம் 

6. றபேற. ஆர்.ச்.ம்.தி. அஶதஶகரன் திப்தரபர்/ உிர் தல்னறணத் ன்ஷ, 
கரனற அதிிபேத்ற ற்றும் சுற்நரடல் 
அஷச்சு 

7. றபேற. றல்பேக்மற க்கரக்க உிப் திப்தரபர், ஶசற ிஞ்ஞரண 
ன்நம் 

8. கனரறற.ஶக.ன் ரப்தர திப்தரபர் ரகம், ஶசற ரில் 
பூங்கரக்கள் றஷக்கபம் 

9. கனரறற. ன்...ஸ்.தி. றஸ்மங்க சறஶஷ்ட ிரிவுஷரபர், திர் ிஞ்ஞரணத் 
றஷக்கபம், ஶதரஷண தல்கஷனக்ககம் 

10. றபே. ப.ஶக.ல். தரீிஸ் திறப் திப்தரபர், (ஆரய்ச்சற ற்றும் 
கல்ி) ணினங்கு தரதுகரப்பு றஷக்கபம் 

11. ஶதரசறரிர். ஶக ீஶகரன் சறஶஷ்ட ிரிவுஷரபர், ிஞ்ஞரண தடீம், 
வகரறேம்பு தல்கஷனக்ககம் 

12. றபே. கரறணி ேசறங்க திற திப்தரபர் ரகம், த்ற சுற்நரடல் 
அறகரசஷத 
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5.11  2016  இல் அனுதிக்கப்பட்ட ஆாய்ச்ெிக் கருத்திட்டங்கள்  
 

1. இனங்ஷகின் கலழ் திஶச ஈனறப்பு னத்றன் ரக் குறேம் ற்றும் 
தல்ஶறுதட்ட கரிப் தன்தரட்டின் ஶதரரண கரதன் பஷநஶ : கறத்துஷந 
ரட்டத்றல் க திஶசம் வரடர்தினரண கப ஆய்வு - கனரறற.தததத ததஶக.ஶே.ம். 
குபேப்பு ஆச்சற ற்றும் ஶதரசறரிர் கரறணி வசணித்ண. 

 

2. இஷன, கறஷபகஷபக் வகரண்ட பர்ப்புத் ரங்கபில் ரழ்கறன்ந எட்டுண்ிக்கு 
றரக கஷப வகரல்னறரக தன்தடுத்க் கூடி ஆக்கறறப்பு ர சரறு / 

கனஷஷ திரித்வடுத்ல் - கனரறற. ஶே. டப். பனுதரன ற்றும் ஶதரசறரிர் த.ீ 
ம். ஆர்.தண்டர 

 

3. Corduliidae இணத்ஷச் ஶசர்ந் இனங்ஷகில் இதுஷ கரர தும்தி இணத்றன் ிஶசட 
ட்டத்றனரண அஷடரபத்ஷ றறுவுல். - ஶதரசறரிர். ஶக ீக்ஶகரன் ற்றும் 
றபே.அறன த.ீ சுணதரன. 

 

4. இனங்ஷகின் ஈனறப்பு னத்றல் வரிவு வசய்ப்தட்ட பக்கற சுற்நரடல் 
பஷநஷில் எஶடரரட்டரின் தல்ஷகத் ன்ஷ, ிரிரக்கம் ற்றும் 
வசற்தரட்டு ற்றும் தபேகரன இற்ஷக சம்தங்கஷப ஆரய்ல். - ஶதரசறரிர். 

ஶக ீக்ஶகரன் ற்றும் றபே. அறன த.ீ சுணதரன. 
 

5. இனங்ஷகில் சறக்கறன்ந தல்னற இணத்றன் பனக்கூறு ஷகப்தரட்டுில், பர்ச்சற 
ற்றும் உிரில் வதௌீகம் - கனரறற.ஶக.டீ. த.ீ உக்குவன ற்றும் கனரறற . 
ன்ஸ்னம்  சறல்ர. 

 

6. இனங்ஷகின் ஈன ற்றும் உனர் னங்கபில் வரிவு வசய் இடங்கபில் 
சறக்கறன்ந ஷபகஷபக் குத்துகறன்ந தபம்தின் ிஶசட தல்ஷகத் ன்ஷ  
ற்றும் கடத்ல் றஷன - கனரறற . டப். திரிங்கர  சறல்ர. 

 

7. இனங்ஷகின் கலழ் திஶச ஷ கரடுகபின் கட்டஷப்புக்கும் பூறின் உர் 
கரதணில் வரடர்தினரண ஆய்வு - கனரறற. சறசற றரிசறங்க ற்றும் ஶதரசறரிர். 

த.ீம்.த.ீ சறங்ககுர. 

 

8. இனங்ஷகில் கரப்தடுகறன்ந தநஷகபின் பறேஷரண னரற்ஷந ஆய்வு 
வசய்து தநஷ இணங்கபின் ஷஷநகஷப இணங் கரல். - ஶதரசறரிர்.ஶக. த.ீ 
ண ற்றும் கனரறற. .ரீ.தடீ்டர்சன். 

 

9. இனங்ஷகின் வன்ஶற்கு திஶசத்றல் அஷந்துள்ப உனர் திஶசங்கள் 
வரடர்தினரண ஆய்வு. - கனரறற. ரீ. சறணந்ஶல் ற்றும் றபேற றகஸ் கரல் 
வகரச். 

 

10. இனங்ஷகில் கரப்தடுகறன்ந கறரப் சறனந்றின் உிரில் தல்ஷகத் ன்ஷ 
அஷகபின் ஶரற்நங்கள் ற்றும் DNA தரிஶசரஷணஷப் தன்தடுத்ற ஆய்வு 
வசய்ல்.-ஶதரசறரிர்.ஸ்.த.ீவதன்ேறன். 
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11.  இனங்ஷகில் Strobilanthus இணங்கபின் ிரிரக்கம், ஶதல் ற்றும் 
ஷகப்தடுத்ஷன ீபரய்வு வசய்ல். – றபேற ஆர்,ம்.ஆர் றனந்ற. 

12. தரஷநகபில் பபேம் வசடி ஷகின் தல்ஷகத் ன்ஷக்கு சூல் ரசஷடன் 
பனம் ற்தடும் ரக்கம், அன் இண்டரம் றஷன  தரிரற்ந உற்தத்ற ற்றும் 
தண்ணுிர் வசற்தரடு - கனரறற  சரங்கற அதுஶகரன ற்றும் கனரறற  சல. ல். 
அஶதசறங்க. 

 

13. இனங்ஷக வரகயகந் திஶசத்றல் அஷந்துள்ப இஷடறஷன ன கரடுகபில் 

Bambusa Bambos ரத்றன் ிரிரக்கத்றன் ஊடரக ற்தடுகறன்ந ரக்கம் - கனரறற 
ச்.ம். ஸ்.த ீடன 

 

14. இனங்ஷகின் வதரஷனில் ரங்கபின் தல்ஷகத் ன்ஷ - கனரறற 
..ம்..ஸ் அத்ரக்க ற்றும் கனரறற ஸ்.ச்.கத்றரிஆச்சற. 

 

15. ஶதரசரக்கு வதரபேட்கள் குஷநரண கரடுகபில் தல்ஶறுதட்ட ர இணங்கஷப 
பர்க்கும் ஶதரது ஶதரசரக்கு வதரபேட்கள் வசன்நஷடல் - கனரறற ல்.டீ.த ீசூரிவகரட 
ற்றும் கனரறற .ஆர்.ச்.ே.ீில். 

 
 

16. சலத்ரக்க ஈன ரில் ஶரட்டத்றல் (அிசரஷப) ற்றும் இறகட 
கண்டல் கரட்டுப் திஶசத்றல் (னபுக) ரறடத்றன் எறேங்கு பஷநபடன் 
றும்புகபின் தல்ஷகத் ன்ஷ - கனரறற. ன்.தல்ஶனத் ற்றும் கனரறற சல. 
ங்கல்ன. 

 

17. சலத்ரக்க ஈன ரில் ஶரட்டத்றல் (அிசரஷப) ற்றும் இறகட 
கண்டல் கரட்டுப் திஶசத்றல் (னபுக) ரறடத்றன் எறேங்கு பஷநபடன்  
ண்ரத்றகபின் தல்ஷகத் ன்ஷஷ ஆரய்ல் - கனரறற. ன்.தல்ஶனத் 
ற்றும் கனரறற சல. ங்கல்ன. 

 

 

18. பஷநரக உர்ஷடகறன்ந ததீுபேனரகன ஷனில் தரங்க ரத்றன் 
தல்ஷகத் ன்ஷ - கனரறற ஆர்.ச்.ே.ீில் ற்றும் ஶதரசறரிர் 

டீ.ஶக.ன்.ே.ீபுஸ்தகுர. 

 

19. க்கல்ஸ் எதுக்குக் கரட்டில் கலர்த்றசறங்கத்றன் கறரிகபேட ஷபின் (Nahnophrysmar 

Morata) சூனறல் ஆரய்ச்சற - கனரறற.ம்.ிஶேசறங்க ற்றும் ஶதரசறரிர் 

டீ.ஶக.ீக்ஶகரன். 

 

20. வரிவு வசய் ட்ட ஷனஷப்ஷத உபேரக்குகறன்ந சறன சறனந்ற ஷககபில் 
உபேங்கபின் தல்ஷகத் ன்ஷ ற்றும் சறனந்ற ஷனகபின் பஷநஷ தற்நற 
ஆய்வு - கனரறற.ம்.ஆர்.ிஶேசறங்க. 

 

21. ஈனத்றல் பபேகறன்ந உள்ரட்டு வசடி ஷககபின் கந்ங்கபில் வரிவு 
வசய்ப்தட்ட ஆக்கறறப்பு றக்க ர இணங்கபின் ரக்கங்கள் - ஶதரசறரிர் .டப்.த ீ
ரப்தர ற்றும் கனரறற .ஸ்.ம்.டப் ங்ன. 
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22. இனங்ஷகின் கலழ் ரட்டு ஈனப் திஶசங்கபில் வரிவு வசய்ப்தட்ட சறன 
இடங்கபில் இனங்ஷகின் சறறுத்ஷ (Pantheraparduskotiya) வரடர்தில் ஆய்வு வசய்ல்.- 
கனரறற.ப.ஶகர.ே.ீஶக தத்னரல் ற்றும் து  சறல்ர. 

 

23. இனங்ஷகின் வவஷசஶனரன் (வனஸ்ஶடரரடரசறஶர) இணத்றன் தம்தஷ ற்றும் 
தரிர பர்ச்சற தற்நற ஆய்வு - கனரறற. ச்.ஸ். கத்றரி ஆச்சற ற்றும் கனரறற. 
றக்ஶகரவசனறணிஸ். 

 

24. கண்வனற கலழ் திஶச ஷ வதய்கறன்ந கரடுகபில் ஆக்கறறப்பு ரங்கபின் 
ிரிரக்கம் ற்றும் தல்ஷகத் ன்ஷ - கனரறற. சல. ஸ்.வயட்டி ஆச்சற ற்றும் 
றபேற ல்.த.ீம் யசந்ற. 

 

25. சர்ஶச ர பகரஷத்து திற்சறின் ிரிரக்கம் : இனங்ஷகில் 
கரடுகபின் னவரன்ஷநக் கட்டிவறேப்புல் - ஶதரசறரிர். ரீ.சறணந்ஶல். 

 

26. கண்வனற எதுக்குக் கரட்டிறள்ப ரங்கபின் உிரில் தல்ஷகத் ன்ஷ - 

கனரறற . ஶனகர ணஶசக. 

 

27. இனங்ஷகில் திரண கரனறஷன னங்கபின் ஊடரக தநக்கர தநஷ 
இணங்கபின் உபேங்கள் ற்றும் தணு சுற்றுட்டம் - கனரறற.சம்தத் வசணித்ண, 
வகரறேம்பு தல்கஷனக்ககம். 

 

28. சறனந்றகபின் சறல்க் புஶரட்டீணில் கரப்தடுகறன்ந தண் வசற்தரடு ற்றும் இந் 
வசற்தரட்ஷட தன்தடுத்க் கூடி சரத்றம் - கனரறற. இஶணரகர வதஶர ற்றும் 
றபேற த.ீம்.ஷ.  அஶசக – வகரறேம்பு  தல்கஷனக்ககம். 

 

29. இனங்ஷகின் தஷகப் பூச்சறின் தல்ஷகத் ன்ஷ வரடர்தரண ஆய்வு - 

கனரறற.ப.ே.ீ. சறரிஶசண ற்றும் ஶடணில் பைதிஶணஸ் -  ேட்ட  

தல்கஷனக்ககம். 

 

30. இனங்ஷகின் வன்ஶற்கறல் அஷந்துள்ப சம்திர ரத் ஶரட்ட 
பஷநஷகபின் ன்ஷகஷப அநறல்.  

 ஶதரசறரிர் த.ீம்.த.ீ சறங்ககுர - வ ேர்ணபு தல்கஷனக்ககம்.  

 

31. இனங்ஷகின் உடத்வகஶன  எதுக்கு ணத்றல் கரப்தடுகறன்ந உள்ரட்டு 
ங்கபின்  புதுப்திக்கத்க்கரண Myroxylon balsamum ரத்றன் ரக்கம் – .ம்.ரீ. 
குத்ண ஶதரவணி தல்கஷனக்ககம். 

 

32. இனங்ஷகில் ணின் – குங்கற ஶரல்கஷப இக்கப்தரட்டுக்கு வகரண்டு 
பேன் பனம் திஷஶட்டரக்கஷபப் ஶதணுல் ஶதரசறரிர். ஶக ீக்ஶகரன், 

கனரறற. ரீ.திசரத் ற்றும் ல்.ஸ்.ஶே கப்ரல் –வகரறேம்பு தல்கஷனக்ககம். 

 

33. இனங்ஷகில் கரப்தடுகறன்ந எஶரசறனறக் தபம்புகபின் தல்ஷகத் ன்ஷ ற்றும் 
கடத்றரக வசற்தடக் கூடி சரத்றம்  கனரறற. திரிங்கர  சறல்ர ற்றும் 

ஶதரசறரிர். ஸ்.ச்.த.ீத ீகபேரத்ண – ஶதரவணி தல்கஷனக்ககம். 
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5.12 தற்பாழுது ற்காள்ரப்படுகின்ம ஆாய்ச்ெி கருத்திட்டங்கரின் காயப்பகுதி 
நீடித்தல். 
 

1.  க்கல்ஸ் ஷனப்திஶச ரங்கபின் அஷப்பு ற்றும் பூற  அஷப்புக்கு ற்த 
உிரிணங்கபின் ன்ஷ - கனரறற.ஸ்.ஆர் ீர்ண. 

 

2. இனங்ஷகில் கரப்தடுகறன்ந ரக்வகண்டிரல்ஸ் ற்றும் அத்ஶரவசரட்டரல்ஸ் 
இணங்கறக்கு உரிரண ஷகப்தடுத்ல்கள் / உிரில், புிில் ற்றும் தரிர 
பர்ச்சற  - கனரறற. சுபது பைதசறங்க. 

 

3. இனங்ஷகில் கரப்தடுகறன்ந சறல்றரிகபின் தல்ஷகத் ன்ஷ -

ஶதரசறரிர்.ே.ீ .டீ.வதஶர, கனரறற த.ீசீ ற்றும் கனரறற. ஸ்.டீ.ஸ்.ஸ் 
சூரிதத்றண. 

 

4. வகரறேம்பு ரட்டத்றல் இறகட உத்ஶச அடர்ந் எதுக்குக் கரடு (பனரது தகுற)  
இல் Semnopithecus (Trachypithecus) Vetulus nester இணத்றன் சூனறல், உவுப் தக்கம் ற்றும் 
உவு ஶடும் தூம் தற்நற ஆய்வு. 

5. கனப்பு தநஷக் கூட்ட அங்கத்ர்கபின் உவு ஶடல் ற்றும் குஶனரஷச தற்நற 
ஆய்வு - கனரறற. சம்தத் வசணித்ண ற்றும் ஶதரசறரிர். சத் டப்னறவ் வகரட்டக 

 

6. இனங்ஷகின் தல்ஷக உிரில்  கரனறஷன னங்கபில் சறக்கறன்ந 
இனங்ஷகின்  ரித் ஷபகபின் ரறடம் ற்றும் சூல் ரற்நத்றன்ஶதரது இந் 
ஷபின் ன்ஷ - கனரறற ப.ஶக.ேற தத்னரல் ற்றும் வரசரன் ஶக வரட்ரிஶகர. 

 

7. வகரறேம்பு ற்றும் ஶககரஷன ரட்டங்கபில் வரிவு வசய்ப்தட்ட கரடுகபில் 

Anuretussimonii (ஶரர்ீசறஶட இணம்)  ற்தடுல் ற்றும் கூட்டின் அடர்த்ற தற்நற 
கிப்தடீும் சகன கரடுகறக்குரண அடிப்தஷடினரண றும்பு இன்வன்டரி 
வரன்ஷநத் ரரித்ல் - ஶதரசறரிர் ஆர்.ஶக. ஸ் டஸ் ற்றும் டப்.ஸ் உகரந். 

 

8. உிரில் தல்ஷகத் ன்ஷின் றக பக்கற இடங்கஷப தரதுகரப்தற்கரக 
இனங்ஷக ன்ணரீ் ீணின் தரிர சூனறல் ற்றும் ரழ்க்ஷக னரறு 
சம்தந்ரண ஆய்வு - கனரறற  ர ீகஸ்கும்பு. 

 

9. ஶதறக்கரக இனங்ஷகின் உிரிணங்கபின் தரிர சூனறல் ற்றும் ரழ்க்ஷக 
னரறு சம்தந்ரண ஆய்வு - கனரறற. ம். ீகஸ்கும்பு ற்றும் கனரறற. சணத் 
ரேதக் , ஶதரவணி தல்கஷனக்ககம். 

 

5.13. லனலில் கற்க. 

 

தின்பேம் திற்சற றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் இனங்ஷக ணக் கல்றரிில் டத்ப்தட்டண. 
 

1. றஷக்கப உத்றஶரகத்ர்கறக்கு சரர தரடவநற 2016 ஆண்டு  பப்தது (30) 
தகுற ண உத்றஶரகத்ர்கள் ணில் சரன்நறழ் தரடவநற கற்றுள்பணர். 
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2. ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபம் ற்றும் ஷண றறுணங்கபில் 
ஶசஷரற்றுகறன்ந உத்றஶரகத்ர்கறக்கரக ங்கற குறுகற கரன திற்சற 
றகழ்ச்சறத் றட்டம். 

 

        5.1  அட்டலை ெலில் ஈடுபடுகின்ம உத்திாகத்தர்களுக்கு லறங்கப்பட்ட 
பிற்ெி நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள் . 

 

வரடரின
க்கம் 

தரடவநறின் 

வதர் 

கனந்து வகரண்ட குறேக்கள் கனந்து 
வகரண்ஶடரர் 
ண்ிக்ஷக  

றகற ரட்கள் 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. 

 

 

 

 

 

03. 

 

 

 

 

 

 

04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. 

 

 

 

 

 

06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. 

புறரக ஆட்ஶசர்ப்புச் 
வசய்ப்தட்ட ண 
வபிக்கப 
உிரபர்கறக்கரண 
பூர்ரங்க திற்சற 
றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

 

 

தரறப்புக்குள்பரண ஶல் 
ற்றும் கலழ் 
ஷனகபிறள்ப 
கரடுகஷப ீபஷத்ல் 

 

இனங்ஷக ணக் 
கல்றரிின்ஊறர்கற
க்கு ஷனஷத்துப் 
திற்சற  றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் 

 

 

"இனங்ஷகின் 
ஆக்கறறப்பு   
இணங்கபின் கட்டுப்தரடு 

ற்றும் 
பகரஷத்தும்" 
தற்நற பறேஷரண  

றிட திற்சற 
றகழ்ச்சறத் றட்டம்.  

 

 

சட்டத்ஷ 
ஷடபஷநப்தடுத்ல் 
தற்நற றிட திற்சற 
றகழ்ச்சறத் றட்டம் 

 

 

இனஞ்சம் அல்னது 
ஊல்ஷப 
கண்டுதிடிப்தற்கரண 
ஆஷணக்குறே தற்நற 
ிபக்கபிக்கும் 
றகழ்ச்சறத் றட்டம். 

 

 

 

"‘இனங்ஷகின் 
ஆக்கறறப்பு   
இணங்கபின் கட்டுப்தரடு 

ற்றும் 
பகரஷத்தும் 
"தற்நற பறேஷரண  

றிட திற்சற 
றகழ்ச்சறத் றட்டம்.  

 

 
 

ண வபிக்கப 
உிரபர்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கப 
உத்றஶரகத்ர்கள்  

 

 

 

 

இனங்ஷக ணக் 
கல்றரிின்ஊறர்கள்  

 

 

 

 

 

 

ணப் தரதுகரப்புத் 
றஷக்கபத்றன் ற்றும் 
ஷண அச றறுணங்கபின் 
றஷநஶற்று 
உத்றஶரகத்ர்கள் 

 

 

 

 

 

 

ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கப 
ஊறர்கள் 

 

 

 

 

 

ணப் தரதுகரப்புத் 
றஷக்கபத்றன் 
உத்றஶரகத்ர்கள் (த்ற/ 
ஊர னம் ற்றும் ணக் 
கல்றரிின் 2016 ஆண்டு 
திறர்கள் ) 

 

 

 

ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கப 
ற்றும் ஷண அச 
றறுணங்கபின் ஊறர்கள் 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

2016.02.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.02.09 

2016.02.12 
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                   5.2. அட்டலை  ன நிறுலனங்களுக்கான குறுகி காய பிற்ெி நிகழ்ச்ெித் 
திட்டம். 

 

 

வரடரினக்கம் தரடவநறின் 

வதர் 

கனந்து வகரண்ட 
குறேக்கள் 

கனந்து 
வகரண்ஶடரர் 
ண்ிக்ஷக  

றகற ரட்கள் 

01. ணில் 
சட்டம் ற்றும் 
ணச் 
வசய்ஷகஷ 
ரதித்ல். 

கரனற 
அறகரசஷதின் B 

–ன 
ஊறர்கள் 

 
 
 

20 2016.11.16 

2016.11.18 

03 

02. ணில் 
வரடர்தரண 
பூர்ரங்க 
திற்சற 
றகழ்ச்சறத் 
றட்டம் 

இனங்ஷக 
றபேரக 
ஶசஷின் 
கவடட் 
உத்றஶரகத்ர்கள் 

- 2015 

34 2016.12.01 

2016.12.03 

03 

 

 

5.14 இனங்ஷக ணக் கல்றரிின் ஶசற வரறல்சரர் ஶர்ச்சற (NVQ) வசற்தரடுகள்  

 

*  ிடப் தப்பு அதிிபேத்ற.  

 

2016 வசப்வம்தர் 22 – 23 ஷ  பன்நரம் றஷன வரறல்சரர் கற்ஷக ஆஷணக்குறேிணதும் 

இனங்ஷக ணக் கல்றரிிணதும் திிின் தங்கபிப்புடன் ிடப் தப்பு அதிிபேத்ற  
வரடர்தரண வசனர்வு என்று டத்ப்தட்டது.. இன் அடிப்தஷட ஶரக்கரணது NVQ 5 

ட்டத்றனரண அஷணத்து ிடங்கறக்குரண ஶகரட்தரடு ற்றும் வசல்பஷந 
குப்புகறக்கரண தரட அதிிபேத்ற. 
 

*  இனங்ஷக ணக் கல்றரிின் தரடவநறக்கு அங்கலகரத்ஷப் வதற்றுக் வகரள்பல். 
 

இனங்ஷக ணக் கல்றரிின் NVQ 5 ற்றும் NVQ 6  தரடவநறகறக்கு அங்கலகரத்ஷப் வதற்றுக் 
வகரள்றற்கரக பன்நரம் றஷன வரறல்சரர் கற்ஷக ஆஷணக்குறேக்கு ிண்ப்தம் 
சர்ப்திக்கப்தட்டுள்பது.. 
 

* இனங்ஷக ணக் கல்றரிின்  பகரஷத்து றகரட்டல் ற்றும் பஷநஷ 
குக்கப்தட்டதுடன் பன்நரம் றஷன வரறல்சரர் கற்ஷக ஆஷணக்குறே ிணரல்   
பகரஷத்து பஷநஷச் சரன்நறழ் 2016  ஆண்டு ங்கப்தட்டது  

 

* இனங்ஷக ணக் கல்றரிின் டிப்ஶபரரரரிகறக்கரக NVQ 6 ட்டத்துக்கு சரண சரன்நறழ் 
ங்குல். 
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2012 ஆண்டுக்கு பன்ணர் இனங்ஷக ணக் கல்றரிின் டிப்ஶபரர தரடவநறஷ பூர்த்ற வசய் 
159 ிண்ப்தரரிகறக்கு ஶசஷத் றட்ட வரடிபல் 6  க்கரண திற்சற றகழ்ச்சறத் றட்டம் 
டத்ப்தட்டது. இந் திற்சற றகழ்ச்சறத் றட்டம்   வ ேர்ணபு தல்கஷனக்ககத்றன் 
ிரிவுஷரபர்கள் குறேிணரல் டத்ப்தட்டதுடன் பன்நரம் றஷன வரறல்சரர் கற்ஷக 
ஆஷணக்குறேின் ஊடரக எபேங்கறஷப்பு திகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டது.. இந்ப் 
தரடவநறில் சறத்றஷடந் தரீட்சரத்றகறக்கு றர்கரனத்றல் பன்நரம் றஷன வரறல்சரர் 
கற்ஷக ஆஷணக்குறேிணரல்  NVQ 6  ட்டத்துக்கு சரண சரன்நறழ் ங்கப்தடும். 
 

5.15 லரிீடுகள். 
5.15.1 Forest Research News 

ணில் ஆரய்ச்சற றஷனத்றன் பேடரந் வபிடீரண Forest Research News இன் 12 து இழ் 

(2015)  வபிிடப்தட்டது. 

 

5.15.2 ெர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆாய்ச்ெிப் பத்திம். 

 

* இனங்ஷக வதரது க்கபிணரல் பகரஷத்துப்தடுத்ப்தட்ட ஶசத்துக்குள்பரண கரடுகஷபக் 
வகரண்ட கரிகபின் ஶசத்துக்குள்பரண ட்டத்ஷ றப்திடுல் ( ஆம்த றப்தடீு) (றபேற 
ஆர்.ம்.டீ அனத்துவகரடிணரல் வகரறேம்பு தண்டரரக்க ஞரதகரர்த் சர்ஶச ரரட்டு 
ண்டதத்றல் டத்ப்தட்ட Sri Lanka Next ; தசுஷப் வதரபேபரரம் ன்னும் ஷனப்தினரண 
ரரட்டில் சர்ப்திக்கப்தட்டது.) 
 

* Eucalyptus  microcorys ரத்றன் தரரி (macro) இணப்வதபேக்கம் (றபே. .ல்.ம் சுஹ்ரிிணரல் 

வகரறேம்பு தண்டரரக்க ஞரதகரர்த் சர்ஶச ரரட்டு ண்டதத்றல் டத்ப்தட்ட Sri Lanka 

Next ; தசுஷப் வதரபேபரரம் ன்னும் ஷனப்தினரண ரரட்டில் சர்ப்திக்கப்தட்டது.) 
 

* இனங்ஷக ஷனரட்டு ஷதணஸ் வசய்ஷகில் டப்தட்டுள்ப உள்ரட்டு ர இணங்கபின் 
இபேப்பும் பர்ச்சறபம்.(றபேற ஸ்.ச் தந்துரனரிணரல் வகரறேம்பு தண்டரரக்க 
ஞரதகரர்த் சர்ஶச ரரட்டு ண்டதத்றல் டத்ப்தட்ட Sri Lanka Next; தசுஷப் 
வதரபேபரரம் ன்னும் ஷனப்தினரண ரரட்டில் சர்ப்திக்கப்தட்டது.) 
 

*  ல்னதட்டர (Gyrinops Walla) ம் வபிச் சூனறல் இணப்வதபேக்கம் வசய்பம் ஶதரது 

தன்தடுத்க்கூடி றகப் வதரபேத்ரண ஶர் இநங்கக்கூடி பஷந ற்றும் இக்க 

பஷநஷ அநறந்து வகரள்பல். ஶே.ம். ேசுந் .ல்.ச். சுஹ்ரி ற்றும் 
டப்.ம்.ஆர்.ஸ்.ஶக. ர்சூரி ேட்ட தல்கஷனக்ககத்றன்  தட்டத்துக்கு பன்ணரண 
கபேத்றட்டம்) 

 

5.16 பிற்ெி நிகழ்ச்ெித் திட்டம். 

 

ஆரய்ச்சற திிிணரல் உரி ஆண்டுக்குள் தின்பேம் திற்சறகள் டத்ப்தட்டண. 
 

1.  கறரிபல்ன கல்ி னத்றல் உர்  தரடசரஷன ஆசறரிர்கறக்கரக ங்கபின் 
இணப்வதபேக்கம் வரடர்தினரண திற்சற  றகழ்ச்சறத் றட்டம். 

 

2. ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபம் ற்றும் ஷண அச றறுணங்கபின் 
உத்றஶரகத்ர்கறக்கரக ஷனரட்டில் கரடுகஷப ரதித்ல் தற்நற திற்சற  

றகழ்ச்சறத் றட்டம். 
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3. ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபம் ஷண அச றறுணங்கபின் 
உத்றஶரகத்ர்கறக்கரக  ஆக்கறறப்பு ர இணங்கள் தற்நற திற்சற. 
 

5.17 லிருந்தினர்கரின் லிரிவுகள். 

 

இனங்ஷக ணக் கல்றரிின் பகுதி லன உத்திாகத்தர்கரின் ொன்மிதழ் 
பாடநமிக்காக ஆாய்ச்ெி பதலிைிால் பின்லரும் லிரிவுகள் நடத்தப்பட்டன. 
 

 பூச்சறல் ற்றும்தத ஶரில்     -   ஆர்.ம்.டீ. அனத்துவகரட 

 கரடுகஷப றறுவுல்             -   ஸ்.ச் தந்துரனர. 

 றழ்                                        -  .ல்.ம்.சுஹ்ரி 

 பகரஷத்தும்                   -    .ல்.ம்.சுஹ்ரி, ஸ்.ச் தந்துரனர. 

 

 

 

5.18  நூயகம். 

 

பைதர. 523,881.00 வதறுறரண புத்கங்கறம் சஞ்சறஷககறம் தனகத்றற்கரக வகரள்ணவு 
வசய்ப்தட்டண. 05 ஷனப்புகபினரண புத்கங்கறம் 7 ஷனப்புகபினரண சஞ்சறஷககறம் 
இவ்ரண்டின்ஶதரது வகரள்ணவு வசய்ப்தட்டண. அன்தபிப்தரக 150 ஷனப்புகபினரண 
புத்கங்கள் கறஷடக்கப்வதற்நண. தனகப் தட்டில் CD- ISIS தனக வதரறிஷணப் தன்தடுத்ற 
கணிப்தடுத்துது வரடர்ந்து இடம்வதற்நது. வரத்ரக 4,800 தறவுகள் இவ்ரண்டின் 
இறுறபில் இத்வு பத்றல் தறவு வசய்ப்தட்டண. IUFRO அங்கத்துத்ஷ ணப் 
தரதுகரப்புத் றஷக்கபம் வரடர்ந்தும் ஶதிது (உறுப்புரிஷ கட்டரக பைதர. 64,237.30 

வசனிடப்தட்டது.) 
 

5.19 லனலில் தகலல் ெல. 

 

இனங்ஷக வதரஸ்ட் சஞ்சறஷகின்  36 து ற்றும் 37 து வரகுற வபிிடப்தட்டண. 
 

5.20.  பிரிலின் நிதிொர் ெயாற்றுக. 

 

திரிவுக்கு கறஷடத் வரத் எதுக்கலட்டு அபரண  42.75 றல்னறன் வரஷகில்  42.64 
றல்னறன் பைதர வசனவு வசய்ப்தட்டண.  
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06 ஆலது அத்திாம் 

லனப் பாதுகாப்பு ற்றும் ெட்டத்த நடபமப்படுத்தும் பிரிவு 
 

6.1 அமிபகம் 
 

ணப் தரதுகரப்பு ற்றும் சட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்தும்திரிின் திரண ஶரக்கரணது 
சட்ட ரீறரண தரதுகரப்ஷத உறுறப்தடுத்றக் வகரண்டு வதறுற ரய்ந் இற்ஷகக் கரடுகள் 
ணச் வசய்ஷககள் ற்றும் அறறள்ப உிர் ரழ்வுகள் ஷண உிரில் 
தல்னறணத்ன்ஷக்கு தங்கபிப்புச் வசய்கறன்ந பங்கஷப தரதுகரப்தற்கும் ஶதணுற்கும் 
எத்துஷப்பு ங்குன் பனம் கரடுகபில் ங்கற ரழ்கறன்ந சுற்நரடல் ஶசஷகள், ண 
உற்தத்றகஷப வரடர்ச்சறரக ங்கற அசுக்குரி பங்கறக்குக் கறஷடக்ககூடி 
சட்டரீறரண தரதுகரப்ஷத ங்குரகும். இற்கு ஶனறகரக திஶச திிணர், துரி 
சுற்நற ஷபப்புப் திரிவு ற்றும் வட்டு ங்கஷப தரிஶசரஷணிடும் றஷனங்கறெடரக 
சட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்தும் திகஷப ஶற்வகரள்கறன்நது. 

 
6.2  பிதான ெற்பாடுகள் 
 

ணப் தரதுகரப்பு ற்றும் சட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்தும் திரிின் திரண வசற்தரடுகள் 
தின்பேரறு: 

 

I கரட்டுக் கட்டஷபச்  சட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்ல்  

II       ஶசற புரிஷக் கரிச் சட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்ல்  

III கரட்டுக் கட்டஷபச்  சட்டத்றன் கலழ் கரடுகஷபப் திகடணப்தடுத்துல்.  

IV ங்கஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட ஷகத்வரறல்கள் ற்றும் ங்கஷப 
 டுத்துச் வசல்ஷ கட்டுப்தடுத்துல். 

V அசரங்கக் கரடுகபின் பங்கள் வதௌறக ரீறரகப் தரதுகரத்றம் 
 கட்டுப்தடுத்துறம். 

VI ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றன் றறத்றனறபேந்து றபேரகப் திகஷப 
 ஶற்வகரள்பல்.  

VII ண உத்றஶரகத்ர்கறக்கரண சலபேஷடகள் வகரள்ணவு வசய்றம் 
ிறஶரகறத்றம். 

VIII வட்டும் ற்றும் வட்டும் சரர கரட்டு ிஷபவதரபேள்கபின் 
 இநக்குறஷக் கட்டுப்தடுத்துல். 

 
 
6.3.தாபன ற்பாடுகள் 
 

இந் ஆண்டுக்குள் இந்ப் திரிரணது திரண அறனகத்றனறபேக்கறன்ந பன்று உி 
கரடுஶதணுர்கள் எபே சறஶட்ட ணக் கட்டுப்தரட்டரபரிணதும்  ற்றும் ணக் 
கட்டுப்தரட்டரபரிணதும் எத்துஷப்புடன் கரடுஶதணுரிணரல் வநறப்தடுத்ப்தடுகறன்நது. 
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23 ரட்ட ண உத்றஶரகத்ர்கறக்கும் அர்கபது வபிக்கப திிணர்கறக்கும் 
இஷபுள்ப ரட்டங்கபில் அஷந்துள்ப அசரங்கக் கரடுகஷபப் தரதுகரப்தற்கும் 
சட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்துற்குரண  வதரறுப்புக்கள் ஷகபிக்கப்தட்டுள்பண.   

திஶச வபிக்கப திிணர் ிர்ந் சறஶட்ட திற கரடுஶதணுரின் / னப் திற 
கரடுஶதணுர் / இஷபுள்ப ரட்டங்கபிறள்ப ரட்ட ண உத்றஶரகத்ர்கபின் 
ஶற்தரர்ஷிறம் றகரட்டல்கபிறம் ஶடிரக சட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்துற்கு 
தின்பேம் அனகுகள் உள்பண. 

 
I) அச சுற்நறஷபப்புப் திரிவு      - 01 

II ) றந் ப் தரிஶசரஷண றஷனம்  - 03 

(யங்வல்ன, ம்புள்ஷப,  தசறரஷன) 
 
திரண அறனகத்றல் உள்ப அச சுற்நறஷபப்புப் திரிில் 02 ட்டண 
உத்றஶரகத்ர்ஷபம் 02 தகுற ண உத்றஶரகத்ர்கஷபபம் 01 ணத்துஷந 
உிரபஷபம் வகரண்டுள்பதுடன் கரடுஶதணுரின் கண்கரிப்தின் கலறேள்பது. ரடு 
பூரவும் சட்ட ிஶர வசற்தரடுகஷப டுப்தற்கு உரிரண றடீர் சுற்நறஷனப்புகள் 
ஶநவகரள்பப்தடும். 
 

அத்துடன் இஷபுள்ப ரட்ட ண உத்றஶரகத்ர்கபின் ஶற்தரர்ஷின் கலழ் 
வட்டுங்கஷப தரிஶசரஷணிடும் றஷனங்கள் வசற்தடுதுடன் இந் அனகரணது 
சறஶட்ட ட்டண உத்றஶரகத்ர் எபேரின் ஷனஷத்துத்றன் கலழ் வசற்தடுகறன்நது.  

 

6.4. ெற்பாடுகள் தாடர்பான  பாதுலான ீராய்வு 

தரதுகரப்புத் வரடர்தில் திரண திகஷப 23 ரட்டங்கறடனும் இஷக்கப் தட்டுள்ப 
திஶசப் திிிணரல் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நது. 2016 ஆம் ஆண்டில் இந் 
றஷக்கபப் திிணரல் 3717 ணக் குற்நங்கறக்கரக சட்ட டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டண.    

வதரதுக்கபிடம் இபேந்து கரடு ஶதணுபேக்கு அல்னது கரடு ஶதணுர் ஷனஷ அறதறக்கு 
அல்னது அஷச்சுக்கு அல்னது சணரறதற வசனகத்துக்கு ஶடிரகக் கறஷடக்கறன்ந 
கல்கபின் அடிப்தஷடில் தரரி அபினரண ணக் குற்ந சுற்நற ஷபப்புகள் திரண 
அறனகத்றன் சுற்நற ஷபப்புப் திரிிணரல் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நண. 
 

கரட்டுக் கட்டஷபச் சட்டத்றன் எறேங்கு ிறகறக்கஷரக 24 ித்றரனபம் சட்ட 
ிஶரரக ங்கஷப ற்நறச் வசல்ஷப் திடிப்தற்கு றந் தரிஶசரஷண றஷனங்கள் 
வசற்தடுகறன்நண.    

ங்கஷப அரிபறடம்,   ிற்தஷண றஷனம் இந்றம் ற்றும் இந்றம் சரர 
க்கரஷன,  ிநகு ிற்தஷண றஷனம் ஶதரன்நற்ஷந தறவு வசய்ற்கு ரட்ட ண 
உத்றஶரகத்ரிணதும் திஶச வசனரபரிணதும் சறதரரிசறன் அடிப்தஷடில் ரட்ட ண 
உத்றஶரகத்ர்கபிணரல் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நண.  
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கரட்டுக் கட்டஷபச்சட்டத்றற்கு அஷரக இனங்ஷகிறள்ப கரடுகஷப ஶதல் கரடரக 
அல்னது எதுக்கு கரடரக திகடணப்தடுத்துல் இந் திரிிணரல் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந 
ஶறம் எபே திரண திரகும். 

 

இந் வசற்தரடுகறக்கு ஶனறகரக வட்டுங்கள் / வட்டுங்கள் சரர்ந் உற்தத்றகள் 
ற்றும் ங்கள் / ங்கள் சரர்ந் வதரபேட்கபின்  ற்றுறக்கரண அனுறப் தத்றங்கஷப 
ங்கற இந் வதரபேட்கபின் ற்றுறக்கரண எறேங்குறுத்துஷககஷப ஶற்வகரள்றம் இந் 
திரிின் வதரறுப்தரகும். 

 

6.5. காடு பைல் கட்டரச்ெட்டத்தின் கீழ் புதி காட்டுப் பிதெங்கர பிகடனப்படுத்துதல்  

 2016 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந் ஶரக்கத்றன் கலழ் 1 அறிஶசட அநறித்ல் 
திசுரிக்கப்தட்டுள்பதுடன் 1 ஶதற்கரடு ற்றும் 01 எதுக்குக் கரடு 
திகடணப்தடுத்ப்தட்டுள்பண.  

 

6.6 பாதுகாப்பு நடலடிக்ககரிலுள்ர பன்னற்மம் 

 

6.6.1. பாது 

சட்ட ிஶர ம் வட்டுல், துப்புவு வசய்ல் ற்நறச் வசல்றல், ரிக்கக் கற்கள் 
அகழ்வு, அசரங்கத்றன் ங்கள் உஷடஷில் ஷத்துக் வகரள்பல் ற்றும் ணிரர்  
ிற்தஷண றஷனத்ஷ தறவு வசய்ரதுள்ப ணிரர் ிற்தஷண றஷனங்கஷப 
டரத்துகறன்ந ஶதரன்ந 3717 ணக் குற்நங்கள் 2016 ஆம் ஆண்டில் அநறக்ஷகிடப்தட்டுள்பண. 

 

றஷக்கபத்றணரல் சட்டிஶர ங்கஷப உஷடஷில் ஷத்றபேந்ஷ வரடர்தில் 146 
இறுறத் ீர்ரணங்கள் டுக்கப்தட்டதுடன் ீற 3571 ணக்குற்நங்கள் ீறன்நத்றல் 
ிசரஷில் உள்பண. இவ் ிசரஷக்கு 4445 தர்கள் சம்தந்ப் தட்டுள்பணர். இது 
வரடர்தரண 33 க்குகபில் ஆட்கள் சறஷநத்ண்டஷணக்கு ஆபரகறபள்பதுடன், ஶறம் 21 
க்குகறக்குரி ஆட்கறக்கு கடுஷரண ச்சரிக்ஷக ிடுக்கப்தட்டண. ஶறம் 2144 
க்குகபில் குற்நரபிகபிடறபேந்து. .,,2,1,11..1. பைதர ண்டப் தரக 
அநிடப்தட்டுள்பது. அசுஷடஷரக்கப்தட்ட 12 வனரநறகள், 03 டிப்தர்கள். 01 ஶன்,23 
ஶனண்ட்ரஸ்டர், 04 உவு இந்றம், 01 பச்சக்க ண்டி , 02 ஶரட்டரர் ஷசக்கறள்கள் 19 
துிச்சக்கண்டிகள் ஆகும்.  இற்நறன் வரத்ப் வதறுற .,,.11,,..... பைதரரகும். ணக் 
குற்நங்கள் வரடர்தரண ஶனறக ிதங்கள் இஷப்பு I , II , ற்றும் III பனம் 
கரட்டப்தட்டுள்பண. 
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6.6.2 ப் பரிொதன நியம் 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் யங்வல்ன,   ம்புள்ஷப,  தசறரஷன, ஶதரன்ந இடங்கபில் ப் 
தரிஶசரஷண றஷனங்கள் வசற்தட்டண. 

 

6.6.3. தனிார்  லிாபாம் 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் 532 வட்டு ங்கஷப அரிபறடம், 704  ிற்தஷண றஷனங்கள் 1292 
க்கரஷன 1188 டீ்டுத் பதரட ிற்தஷண றஷனங்கள் 276 ிநகு ிற்தஷண 

றஷனங்கள் புறரகப் தறவு வசய்ப்தட்டண. (,இஷப்பு V) 

2016 ஆம் ஆண்டு தறவு வசய்ப்தட்டுள்ப ணிரர்  ிரதரங்கபின் ண்ிக்ஷக 24,547  
ஆகும் ( இஷப்பு IV ) 

 

6.7 பிற்ெி  நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள் 

 

இந்த ஆண்டிய பின்லரும் லிறிப்பூட்டல் ற்றும் பிற்ெி நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள் 
ற்காள்ரப்பட்டன. 

I. 510 வதரனறஸ்உத்றஶரகத்ர்கறக்கு 17 ிறப்பூட்டும் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் 
டரத்ப்தட்டண.  

II. 2460 திஶச வசனகங்கபில் இஷக்கப்தட்ட உத்றஶரகத்ர்கறக்கு 52 
ிறப்பூட்டும் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் டரத்ப்தட்டண.  

III. 667 ண உத்றஶரகத்ர்கறக்கு 55 ிறப்பூட்டும் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் 
 டரத்ப்தட்டண.  

IV. ஷண 1.97 ஆட்கறக்கு  200 ிறப்பூட்டும் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் 
டரத்ப்தட்டண. 

V. 1..2 ண உத்றஶரகத்ர்கறக்கு 30 சுடு தஷடக்கனன் திற்சறகள் 
ங்கப்தட்டண. ( இஷப்பு VII) 

 

 

6.8 நன்காட லறங்குதல் 

ீறன்நங்கள் பனம் குற்நரபிரகக் கரப்தட்ட ணக்குற்நங்கறக்கு உரிரநரண 
டடிக்ஷககறக்கரக 2016 ஆம் ஆண்டு  921.1.9.,. பைதர வரஷகஷ 839 
உத்றஶரகத்ர்கறக்கும் கல்கள் ங்கற 08 ஆட்கறக்கும் ங்கப்தட்டண. ஶனறக 
ிதங்கள் (இஷப்பு VI இல் கரட்டப்தட்டுள்பது) 
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6..9  நிதிொர் பன்னற்மம் 

2015 ணப்தரதுகரப்புத் றஷக்கப றறத்றன் கலழ் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந வசற்தரடுகறக்கு 
வதநப்தட்ட வரத் றற ற்தரடு 29300000.00 பைதரரகும். 2016 ஆண்டு சலபேஷடக்கரக 
21...7..,,  பைதர எதுக்கலடு வசய்றபேந்ரறம் இறல் 271.,91.1. பைதர வசனவு 
வசய்ப்தட்டுள்பண. ணப்தரதுகரப்பு றஷக்கப றறத்றன் றறசரர் பன்ஶணற்நம் 72.96% 

ீரகும். ணவும் சலபேஷடக்கரண எதுக்கலட்டின் அடிப்தஷடில் றறசரர் பன்ஶணற்நம் 98.37% 
ஆகும். 

(அட்டலை 5 .2  இன் பயம் யதிக தகலல்கள் காட்டப்பட்டுள்ரன) 

அட்டலை 6..2 லனப் பாதுகாப்புத் திைக்கரத்தின் நிதிொர் பன்னற்மம் 

லிடம் எதுக்கீடு ெயவு பன்னற்மம் 

ணப்தரதுகரப்புத் றஷக்கப 
உத்றஶரகத்ர்கறக்கும் ஷண கல் 
ங்குணர்கறக்கும் ங்கற ன் வகரஷடப் 
தம்   

6000,000.00 3050000.00 50.83 

ஶதரக்குத்துச் வசனவு (ீறன்நம்) 4,000,000.00 3300000.00 19.,. 

ணப் தரதுகரப்புச் வசற்தரடுகள்  17000,000.00 1.219,.7.9. 11.1. 

திற்சறகள்   1,500,000.00 1.11.1,... 7,... 

திந (அனுறப் தத்ற புத்க அச்சு, ர்த்ரணி 
அநறித்ல் ிடுப்தற்கு ஶதரன்நண)  800,000.00 1..7...,. 1...2 

ாத்தம்  

29300000.00 

 

21378726.70 

 

72.96 

6.10. காடுொாத பாருட்கரின் உற்பத்தி ெய்ப்பட்ட பாருட்கர  ற்றுதி ெய்தல் 

கரடு சரர வதரபேட்கபின் உற்தத்ற வசய்ப்தட்ட வதரபேட்கஷப  ற்றுற வசய்ற்கு 
அனுற ங்கப்தட்டுள்பது. எபேரள்  ஶசஷின் பனம் 1,521,570.75 பைதர வரஷகபம் 
வதரதுரண ஶசஷின் பனம் 210,372.44 பைதர வரஷகபம் ம், சரர்ந் வதரபேட்கள் 
ற்றும் ிஷகள் ற்றுறக்கரண அனுற தத்றத்றன் பனம் உரி ஆண்டில் வதநப்தட்டது. 
அத்துடன் டீ்டு பதரடங்கள் ஷகஶஷனப்தரட்டுப் வதரபேட்கள், ிஷபரட்டுப் வதரபேட்கள் 
ற்றும் வதறுற ஶசர்க்கப்தட்ட வட்டும் சரர் உற்தத்றகஷப ற்றுற வசய்ற்கு எபே 
ரள் ஶசஷின் ஊடரக அனுறப் தத்றங்கஷப ங்குன் பனம் .,..7,,,1.9, 

பைதரவும் வதரதுரண ஶசஷின் ஊடரக அனுறப் தத்றங்கஷப ங்கற 569,270.21 

பேதரவும் வதநப்தட்டண.ஶறம் ஶஶன வசரல்னப்தட்ட உற்தத்றகபின் ஊடரக எபே ரள் 
ஶசஷின் பனம் 3,380,015.39 வதநவதநப்தட்பணக்ணகணகபணக வதநப்தட்டண இவ்ரறு 
ஶஶன குநறப்திடப்தட்டுள்ப அஷணத்து ஶசஷகபின் ஊடரக 271,1..... பைதர பறேஷரண 
பேரணரகப் வதநப்தட்டுள்பண. (இஷப்பு IX, X,XI,XII ற்றும் XIII) 
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07 ஆலது அத்திாம் 

 

திட்டிடல் ற்றும் கண்காைிப்புப் பிரிவு 
 
7.1 அமிபகம் 
 
ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றன் தல்ஶறுதட்ட வசற்தரடுகறக்கு இஷதரண பேடரந்த் 
றட்டங்கஷப உபேரக்குற்கரண திரண வதரறுப்பு இந் றட்டறடல் ற்றும் கண்கரிப்புப் 
திரிவுக் உரிரகும். பேடரந்த் றட்டங்கள் ற்றும் வு வசனவுத் றட்டத்ஷத் ரரித்ல் 
ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றன் வு வசனவுகள் ற்றும் அது வரடர்தினரண சகன 
கபேத்றட்ட பன்ஶணற்நங்கபின் ீபரய்வு ற்றும் பன்ஶணற்ந அநறக்ஷக, புற 
கபேத்றட்டத்றற்கரக அநறக்ஷககள் றட்டறட்டுத் ரரித்ல் இந் கண்கரிப்புப் திரிின் 
திரண திகபரகும்.  

 
7.2   இந்தப் பிரிலின் பிதான நாக்கங்கள் 
 

I றர்பேம் ஆண்டுக்கரக றஷக்கபத்றன் வு வசனவு றப்தடீுகஷபத் 
ரரித்ல். 

 
II பனண வு வசனின் கலழ் றறசரர் திஷப்பு உட்தட பேடரந் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கஷப றஷக்கபத்றற்கரகத் றட்டறடல். 
III றஷக்கபத்றணரல் ஷடபஷநப்தடுத்ப்தடுகறன்ந வசற்தரடுகள் வரடர்தரண 

ரரந் பன்ஶணற்ந ீபரய்ஷ  சுற்நரடல் , புதுப்திக்கத்க்க சக்ற அஷச்சு 
உட்தட தல்ஶறுதட்ட றறுணங்கறக்கு அநறக்ஷகிடல். 

 
IV வபிரட்டு றறங்கஷப ற்றும் றட்டி றறங்கஷப வதற்றுக் 

வகரள்ற்கு கபேத்றட்ட அநறக்ஷககஷபத் ரரித்ல் 
 
V  புற கட்டறபேரிப்பு ற்கணஶபள்ப கட்டடங்கபின் றபேத் ஶஷனகள் 

பனம் றஷக்கபத்றற்குத் ஶஷரண உட்கட்டஷப்பு சறகஷப 
ஶம்தடுத்துல். 

 
VI பேடரந் வசனரற்றுஷக அநறக்ஷகஷ சறங்கபம், றழ் ற்றும் ஆங்கறனம் 

ஶதரன்ந பன்று வரறகபிறம் எறேங்கு வசய்து குநறத் அநறக்ஷகஷப் 
தரரறன்நத்றன் அனுறக்கரகச் சர்ப்தித்ல். 

 
7.3   தாபன ற்பாடுகள் 

றட்டறடல் ற்றும் கண்கரிப்புப் திரிரணது கரடு ஶதணுரின் கட்டுப்தரட்டின் 
கலறேள்பது.    

 

7.4 பிதான ெற்பாடுகள் 
இந் அநறக்ஷகின் கரனப் தகுறக்குள் தின்பேம் திரண வசற்தரடுகஷபத் 
றட்டறடறம் கண்கரித்றம் இப்திரிிணரல் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 
 



62 
 

7.4.1 பேடரந் வரறல்தடு றட்டத்ஷபம்  பனண வு வசனவுத் றட்டத்ஷபம்   ரரித்ல் 
 

2016 ஆம் ஆண்டுக்கரண றஷக்கபத்றன் பேடரந் றகழ்ச்சறத் றட்டத்ஷபம் 2017 ஆம் 
ஆண்டுக்கரண றஷக்பத்றன் அஷணத்துத் ஶஷப்தரடுகஷபபம் கணத்றல் டுத்துக் 
வகரண்டு 2017 ஆண்டுக்கரண  பேடரந் பனண வு வசனவுத் றட்டம் ரரிக்கப்தட்டது.  
 

7.4.2 பன்னற்ம அமிக் லறங்குதல். 
 

பனண வு வசனவுத் றட்டத்றன் கலழ் ஷட பஷநப்தடுத்ப்தட்ட றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபின் 
பன்ஶணற்நங்கள் கரனரண்டுக்கு எபே டஷ கரனற அதிிபேத்ற ற்றும் சுற்நரடல் அஷச்சுக்கு 
அனுப்ப்ப்தட்டது. தல்ஶறுதட்ட  றறுணங்கறக்கு அற்நறன் ஶகரரிக்ஷககள் ற்றும் 
ஶஷப்தரடுகறக்கு அஷரக அவ்ப்ஶதரது பன்ஶணற்ந அநறக்ஷக ங்கப்தட்டது. 

 
உரி கரனப்தகுறக்குள் 2015 ஆண்டு  றஷக்கபத்றணரல் ஶற்வகரண்ட வசற்தரடுகள் அடங்கற 
கல்கள் வசனரற்றுஷக அநறக்ஷகரக ரரிக்கப்தட்டது.  

 
7.4. 3 கட்டட நிருாைிப்புகள் ற்றும் திருத்தங்கள் 
 
7.4.3.1  கட்டட நிருாைிப்புகள்  
 

ீபரய்வு வசய்ப்தட்ட ஆண்டுக்குள் றட்டி றறத்ஷப் தன்தடுத்ற 24 கட்டடங்கள் 
றபேரிக்கப்தட்டண. இது வரடர்தரண ஶனறக கல்கள் அட்டஷ 7.1 இல் 
கரட்டப்தட்டுள்பது. 
 
அட்டலை 7.1 திட்டி நிதித்தப் பன்படுத்திநிருாைிக்கப்பட்ட கட்டடங்கள் தாடர்பான 
தகலல்கள் - 2016 

 

 

ாலட்டம் 
 

 

கட்டடங்கள் 

திருகாைய தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – தி சறரிபு 

 தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – வரவ 

 தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – ரன்ன 

 தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற -வபேகல் 

ட்டக்கபப்பு ட்ட ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – ரஷச்ஶசஷண 

 தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – கறவபி 

 ட்ட ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற-  ரஷச்ஶசஷண ரனடி 

 தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற- ரஷச்ஶசஷண ரனடி 

  தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற - வரப்திகன 

அம்தரஷந தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற - ண 

 தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற -ஶகரரரி 



63 
 

 தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – னரகுகன 

 தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற –உனுதுபேபுபுன 

 தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – றபேக்ஶகரில் 

 தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – அக்கஷப்தற்று 

வுணிர 02 உத்றஶரகத்ர் ிடுறகறக்கரக றபேப்தி அனுப்தப்தட்ட எதுக்கலடு 
ங்கப்தட்டுள்பது -  ஏந்ஷ ற்றும் வடுங்ஶகி 

ன்ணரர் ரட்ட ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற - ன்ணரர் 

 ட்ட ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – டு 

கறபிவரச்சற தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – ரழ்ப்தரம் 

 ட்ட ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – தஷப 

வரநரகன தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற - இங்கறணிரகன 

 ட்ட ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – ணல்ின 

 தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – டுல்ன 

 தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற -  த்றஶன 

ததுஷப தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – றகவதரத் 

குபேரகல் தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற - கறரிதர 

யம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்ட ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற – யம்தரந்ஶரட்ஷட 

 
 
ற்குமிப்பிடப்பட்ட நிகழ்ச்ெித் திட்டத்தின் நிதிொர் ெயவு பின்லருாறு  
( அட்டலை 7.2)   
 
அட்டலை 7.2   2016 ஆம் ஆண்டின் கட்டட நிருாைிப்பு தாடர்பியான  நிதிொர் ெயவு 

 

நிதிம் லருடாந்த எதுக்கீடு 
(ரூபா) 

ெயவு (ரூபா) பன்னற்மம் 
(%) 
 

றட்டி றறம் 79,300,000.00 79,300,000.00 100 
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7.4.3.2  கட்டடங்கரின் பாரிப்பு 
 

இந் ஆண்டுக்குள் கட்டடங்கபின் தரரிப்பு றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் 
ஷடபஷநப்தடுத்ப்தட்டண. இது வரடர்தரண ஶனறகத் கல்கள் அட்டஷ 7.3 இல் 
கரட்டப்தட்டுள்பது. 
 
அட்டலை 7.3 : 2016 ஆம் ஆண்டுக்ளுள் பாரிக்கப்பட்ட கட்டடங்கரின்   லிபங்கள்  

 
 

 

கட்டடங்கள் இடம் 

ரட்ட ண அறனகம் 1.ஶககரஷன 

2.கரனற 
3.ரத்ஷப 

4.றபேஶகரஷன 

5.கறத்துஷந 

6.குபேரகல் 

7.வரநரகன 

8. ட்டக்கபப்பு 

9. தவனறர 

10.ரத்ஷந 

11.ததுஷப 

ரட்ட ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற ற்றும் உி 
ரட்ட ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற 

1.கரனற 
2.றபேஶகரஷன 

3.கறத்துஷந 

4.ட்டக்கபப்பு 

5.குபேரகல் 

6.தவனறர 

7.வரநரகன. 

8.ரத்ஷப 

7 9.ததுஷப 

 
 

 

ணக் கட்டுப்தரட்டரபர் ிடுற 1. யம்தரந்ஶரட்ஷட 
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ட்ட ண அறனகம் 1.கம்தயர                 - (கம்தயர) 

2.கறத்துஷந           -    (அகனத்ஷ) 

                                       -  (இங்கறரி)  

                                       -  (க)  

                                       -  (த்துக) 

3. தவனறர         -  (யட்டன்) 

4.கண்டி- (கண்டி) 

5.ரத்ஷந              -  (வணிர) 

6 அனுரபும்       - ரச்சற 
7. யம்தரந்ஶரட்ஷட- (னஸ்பல்ன) 

8.வரநரகன        -  (ணல்ின) 

 -  (வல்னர) 

9. றபேஶகரஷன- (றபேஶகரஷன) 

10.புத்பம்                  -  ( ஆணடு) 

10.கரனற                         -  ( ல்திட்டி) 

-  ( கரனற) 
                                         -  ( ன) 

11.இத்றணபுரி          -  ( கனரண)  

                                        -  ( இநக்ரஷண)  

                                        -  ( ல்திட்டி) 

                                        -  ( இத்றணபுரி)      

12.ட்டக்கபப்பு       -  (ட்டக்கபப்பு) 

13.குபேரகல்            -  ( ரஶயர) 

-  (வல்சறரிபு) 

14.அம்தரஷந            -  ( அக்கஷப்தற்று) 

                                       - (கரஏர) 

                                       - (அம்தரஷந) 

15.ததுஷப                  - (யறங்கஷண) 

                                      - (வனறட) 

 

ட்ட ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற 1. அனுரபும்    - (அனுரபும் ) 

                            - (வகக்கறர) 

2.அம்தரஷந           - அம்தரஷந 

3.கரனற                       - (கரனற) 
                                     - ( ன) 

                                     - (வறே) 

4.ரத்ஷப           - (கறரஷப) 

5.இத்றணபுரி        - (கனரண) 

                                       - (இத்றணபுரி) 

                                       - ( இநக்ரஷண) 

6.குபேரகல்             - ( கல்கப)  

7.புத்பம்                 -( ஆணடு) 

8.யம்தரந்ஶரட்ஷட- (யம்தரந்ஶரட்ஷட) 

9. றபேஶகரஷன - (றபேஶகரஷன) 

 

ஶனறக ட்ட ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற 1.புத்பம்.                    - (புத்பம்) 

2. 2. தவனறர-( னப்தஷண) 

 3. றபேஶகரஷன  - (றபேஶகரஷன – னவ்ஶனன் 

 

தகுற ண உத்றஶரகத்ர் ிடுற 1.தவனறர             - (வகல்ஶஸ்ஶனன்ட்) 

                                - ( ம்வதரட) 

 2.வரநரகன          -( ணல்ின) 

                                           -( யம்ஶதகப) 

                                             - வரநரகன) 
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3.ததுஷப                   - (யப்புத்ஷப)      

                                      -( தண்டரஷன) 

                                      -( றனுகன) 

                                      -( யல்துபல்ன) 

4.புத்பம்                 -(கத்ஶக) 

                                     -( இங்கறணிறட்டி) 

5 கண்டி                    -(வரவனரஸ்தரஶக) 

                                    - (யசனக) 

                                    - ( உவடக்கர) 

6.குபேரகல்           -( கல்கப) 

                                     -(வகரட்டவவய) 

                                    -( றக்கவட்டி) 

7.அனுரபும்    - ( கல்ஶண) 

 - ( வரச்சறரக) 

                                   - ( பூஶண) 

8.அம்தரஷந          - ( உயண) 

                                    - (அம்தரஷந)  

9. றபேஶகரஷன - (றபேஶகரஷன ) 

10.வதரனன்றுஷ- ( னவய) 

                                      - ( ன்ணம்திட்டி) 

                                -( வவயகன) 

                                - ( னதத் கந்) 

                                - (த்ஶன) 

11.இத்றணபுரி      - (குகுஶன க ) 

                                - ( தின்ணன) 

                                -(வஶனதட) 

                                -( ேக்க) 

                                -( வத்ரகன)  

12.ரத்ஷந         -  (வககுணது)         

தகுற ண உத்றஶரகத்ர் அறனகம் 1.ஶககரஷன             -  ( தகவன) 

சுற்றுனர ிடுற 1. வரநரகன       -( ணல்ின) 

2. கண்டி                  -(கண்டி ) 

3. வதரனன்றுஷ-( றன்ஶணரி) 

ணில் ஆரய்ச்சற றறுணம் 

வட்டு' ஆரய்ச்சற றஷனம் 

ஶதல் றஷனம் 

ண ிரிரக்கல் றஷனம் 

 

த்ற – ஊர ன அறனக கட்டடத்ஷ 
ிரிவுதடுத்ல். 
 

1.குபேரகல்           -  (கும்தல்வதரன) 

2.ரத்ஷப           - (ம்புள்ப) 

3.ரத்ஷந           - (ரதுகன) 

1. வதரனன்றுஷ- (வதரனன்றுஷ) 

2..அம்தரஷந          -  ( அம்தரஷந ) 

த்ற                   - ஊர 

 

ரற்று ஶஷடகள்  

 

1.கம்தயர             - (வயரவகஶன) 

2. கறத்துஷந         - (வதரண) 

3..புத்பம்               - (இங்கறணிறட்டி) 

 

ண வபிக்கப உிரபர் 1. தவனறர       - (றதினறரண) 
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ீராய்வு ெய்ப்பட்ட ஆண்டுக்குள் கட்டடப் பாரிப்பு நிகழ்ச்ெித் திட்டத்தின் நிதிொர் பன்னற்மம் 
பின்லருாறு (அட்டலை 7.4) 

 

 

 

 

அட்டலை 7. 4. கட்டடப் பாரிப்பு - நிதிொர் பன்னற்மம் – 2016 

 

லருடாந்த எதுக்கீடு 
(ரூபா) 

ெயவு (ரூபா) பன்னற்மம் 
(%) 
 

40,000,000 40,000,000 100 

 
 
 

 

அட்டலை 7.5 :  2016 ஆண்டு லடீ்டுத் தரபாடங்கள், அலுலயக உபகைங்கள் 
தாடர்பான நிதிச் ெயாற்றுக 

றறம்  லருடாந்த 
எதுக்கீடு (ரூபா) 

ெயவு (ரூபா) பன்னற்மம் 
(%) 
 

றட்டி 
றறம் 

12,000,000.00 12,000,000.00 100 

 

அட்டலை 7.6 :  2016 ஆண்டு இந்தி பாமிபமகள் காள்லனவு தாடர்பான நிதிச் 
ெயாற்றுக 

றறம்  லருடாந்த 
எதுக்கீடு (ரூபா) 

ெயவு (ரூபா) பன்னற்மம் 
(%) 
 

றட்டி 
றறம் 

3,500,000.00 3,500,000.00 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

08 ஆலது அத்திாம் 

 

பாக்குலத்துப் பிரிவு 

 
 

8.1 இந்ப் திரிின் பனம் ஷக்கபத்றன் ரகணப் தரரிப்புக்கள், றபேத்ங்கள். 
குறேத்றல் உள்ப ரகணங்கறக்கு  ரிவதரபேட்ஷப ங்குல்.கஷகறக்கரக 
குறேத்றறள்ப ரகணங்ஷப தன்தடுத்ல் ற்றும் சரறகபின் ஶனறக ஶக் 
வகரடுப்தணவுகள். ஶதரக்கு த்துச் வசனவுகறக்கரக அஷச்சறன் அனுற வதநப்தடும். இன் 
கலழ் திரண அறனகத்றறள்ப ரகணங்கள் ற்றும் திஶச அறனகங்கபிறள்ப ரகணப் 
தரரிப்புக்கள்,  றபேத்ங்கள். ரிவதரபேட்கள், ஶதரன்நற்றுக்கு றற 
எதுக்கலடுகள்வசய்ப்தடுகறன்நண. 
 

 

8.2 றறுண எறேங்கஷப்பு  

 

இந்ப் திரிரணது டடிக்ஷககறக்கு வதரறுப்தரண அறனர் - ஶதரக்குத்து  (ஶனறக 
கரடு ஶதணுர் ஷனஷ அறதற / ண ஆரய்ச்சற, கல்ி ற்றும் அதிிபேத்ற), கலழ் உள்பது. 
ற்ஷந திிில் இண்டு அச பகரஷத்து உிரபர்கள், ண வபிக்கப 
உிரபர் எபேர் ற்றும் எபே அறனகச் சறற்றூறஷக் வகரண்டரக இபேக்கறன்நது.  

 

 

8.3 றறசரர் வகரள்ஷக 

 

2016 ஆம் ஆண்டுக்கரக ஶதரக்குத்துப் திரிவுக்கு கறஷடத் எதுக்கலட்டின் அபவு ற்றும் 
வசனவுகள் தற்நற ிதங்கள் தின்பேம் அட்டஷில் கரட்டப்தட்டுள்பது.வதரதுத் 
றஷநஶசரிினறபேந்து கறஷடத் எதுக்கலட்டுக்கு ஶனறகரக கரடுகபின் அதிிபேத்றின் 
பனபம் றற கறஷடக்கப்வதற்நது   

 

அட்டஷ 8.1 : ஶதரக்குத்து திரிவுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டில் கறஷடத் ற்தரடுகள் ற்றும் 
அஷ வசனிடப்தட்ட பஷந 

 

  

தி கறஷடத் ற்தரடு வசனிணம் பன்ஶணற்நம் 

ரகணப் 
தரரிப்பும் 
ஶசஷபம் 

15,400,000.00 15,380,000.00 99.9 

ரிவதரபேள் 

12,800,000.00 12,763,000.00 99.7 

ரகணங்கஷபப் 
புதுப்தித்ல் 9,000,000.00 8,999,600.00 99.9 

 

 

8,4 அகற்றுற்குப் வதரபேத்ரண தஷ ரகணங்கஷப. இணங் கரணுல். 
 

குறேவரன்று றறக்கப்தட்டு அகற்றுற்குப் வதரபேத்ரண ரகணங்கஷப இணங் கண்டன் 
தின்ணர் குநறத் ரகணங்கஷப னத்றல் ிடுற்கு டடிக்ஷக டுக்குரறு சகன ன 
அறனகங்கறக்கும் அநறித்ல் ிடுக்கப்தட்டுள்பது.  
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09 ஆலது அத்திாம் 

 

னித லர பகாத்துலம், நிருலாகம் ற்றும் தாபன  அபிலிருத்திப் பிரிவு 

 

9.1 அநறபகம் 

 

ணப் தரதுகரப்பு றஷக்கபத்றன் ணி ப பகரஷத்தும், றபேரகம் ற்றும் ரதண 
அதிிபேத்றப் திரிவுக்கு எட்டுவரத் றபேரக டடிக்ஷககஷபபம் ஶற்வகரள்பல் ற்றும் 
ணப் தரதுகரப்பு றஷக்கபத்றன் ஊறர்கபது ஆற்நல்கஷப றவூட்டி வதரதுக்கறக்கும் 
ரட்டுக்கும் உச்சபரண ஶசஷஷப் வதற்றுக்வகரடுப்தற்கு வதரபேத்ரண றபேரக ற்றும் 
பகரஷத்து ஶஷன சட்டகத்றற்குள் ஷனஷ அறனகம், ஷன அறனகங்கள் 
ற்றும் ரட்ட அறனகங்கள், ட்ட ண அறனகங்கஷப ஶம்தடுத்துற்கு 
ஶஷரண டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ப ஶண்டி வதரறுப்புக்கள் ஷகபிக்கப்தட்டுள்பண.  

 

ஆபி ற்றும் றபேரகம் ஶதரன்ந தல்ஶறுதட்ட டடிக்ஷககள் 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்ப் 
திரிிணரல் ஶற்வகரள்பப்தட்டதுடன் இவ் அஷணத்து டடிக்ஷககறம் ஶசஷசரர் திரக் 
குநறப்புக்கள், ஆட்ஶசர்ப்பு எறேங்கு பஷநகள், ரதண ிறக்ஶகரஷ, றறப் திரங்கள் ற்றும் 
ஷண சம்தந்ப்தட்ட சுற்நநறக்ஷககள் ஶதரன்ந அஷணத்து அச ற்றும் அசரங்கத்றன் 
ஷண ற்புஷட சட்டங்கள் ிறகள் ற்றும் எறேங்குிறகபின் ஷஷநகறக்கு 
உட்தட்டு இந்ப் திரிிணரல் அபல்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 
 

2016 ஆண்டு றஷநின் ஶதரது சறஶஷ்;ட பன்நரம் றஷன, இண்டரம் றஷன ற்றும் ஆம்த 
றஷன ன்ந ஷகினரண அஷணத்துத் வரகுறகஷபபம் உள்படக்கறரக கலஶ 
குநறப்திடப்தட்டுள்பரறு இந் றஷக்கபத்றன் திி அஷந்துள்பது.  

 

இற்கஷரக றஷக்கபத்றன் வரத் திி ண்ிக்ஷக 3144 ஆகும் ணவும் 
வற்நறட ண்ிக்ஷக 411 ஆகும். ிதங்கள் அட்டஷ 9.1 இல் குநறப்திடப்தட்டுள்பண. 
 

அட்’டஷ 9.1  ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றன் திிிணர் தற்நற 
கல்கள் 

   

  

 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
பதலிைி 

தற்பாதுள்ர 
பதலிைிினர் 

லற்மிடங்கள் 

சறஶஷ்ட ட்டம் 
   

 

85 64 21 

பன்நரம் றஷன ட்டம் 42 19 23 

இண்டரம் றஷன 
ட்டம்  

1383 1029 354 

ஆம்த ட்டம் 
   

 

1634 1596 13 

ாத்தம் 3144 2708 411 
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9..2 ஆட்ஶசர்ப்புக்கள் 

 

294 ண வபிக்கப உிரபர்கள் ற்றும் 42 தகுற ண உத்றஶரகத்ர்கள் 
ஆட்ஶசர்ப்பு வசய்ப்தட்டணர். 

 

9..3 தி உர்வுகள்  
வரறல்தட்த ஶசஷின் 1 குப்ஷதச் ஶசர்ந் 01 ணக் கரட்டுப்தரட்டரபர் 
தி என்றும், உி கரடு ஶதணுர் 03 திகள் , திற கரடுஶதணுர் 
திக்கும் திபர்த்ப்தட்டுள்பண. 
 

2.4  இரப்பாமல் 

 

 உரி கரனப்தகுறக்குள் தின்பேம் திகஷப கறத் உத்றஶரகத்ர்கள் 
இஷபப்தரநறணர். 
 

கரடு ஶதணுர்    - 01 
உிக் கரடு ஶதணுர்   - 01 

 ணக் கட்டுப்தரட்டரபர்   - 08 
 ட்ட ண உத்றஶரகத்ர்  - 03 

 தகுற ண உத்றஶரகத்ர்  - 25 
 ண வபிக்கப உிரபர்  - 03 
 ண ிரிரக்கல் உத்றஶரகத்ர் - 01 
 அசரங்க பகரஷத்து உிரபர் - 05  
 ீர் இஷநக்கும் இந்ற இக்குர் - 01 
 ஶரட்ட வரறனரபி   - 09 
 சரற     - 05  
  

9.5 ஷடந் உத்றஶரகத்ர்கள் வரடர்தரண ிதங்கள் 
 
ட்ட ண உத்றஶரகத்ர்   - 01 
தகுற ண உத்றஶரகத்ர்  - 02 
ண வபிக்கப உிரபர்  - 02 
ண ிரிரக்கல் உத்றஶரகத்ர் - 01 
அச பகரஷத்து உிரபர் - 01 
சரற     - 01 

  
9.6 எழுக்காற்று நடலடிக்ககள் 

ஶஷன இஷடறறுத்ம்   - 05 

ீபப் திக்கர்த்ல்   - 03 

எறேக்கரற்று ிசரஷ   - 03  
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9.7  கடன் லறங்கல் 
 

றஷக்கப திிஷச் ஶசர்ந் உத்றஶரகத்ர்கறக்கு அசரங்க ஊறர்கறக்கு 
உரித்ரண கடன் றட்டத்றன் கலழ் தின்பேம் கடன்கள் ங்கப்தட்டண. 

 

   
01. இடர் கடன் - 137 
02. ஆணக்கடன் - 22   ங்கப்தட்டுள்பண. 
 

1.8 தரீட்ஷசகள் 
 

றஷக்கபத்றல் ஶசஷரற்றுகறன்ந உி கரடு ஶதணுர், ட்ட ண உத்றஶரகத்ர், 
தகுற ண உத்றஶரகத்ர். ண ிரிரக்கல் உத்றஶரகத்ர், ண வபிக்கப 
உிரபர்கறக்கரக டத்ப்தடுகறன்ந  ணச் சட்டப் தரீட்ஷச இந் ஆண்டு டத்ப்தட்டது. 
NVQ 5 ற்றும் 6 தரீட்ஷச டத்துற்கு றட்டறடப்தட்டிபேந்ரறம் தரீட்சரத்றகறக்கு பேட 
இறுறில் கரப்தட்ட அறக ஶஷன கரத்றணரல் 2017 ஆண்டு சணரி ரம் 
திற்ஶதரடப்தட்டது. 
2017 ஆண்டுக்குரி ஆட்ஶசர்ப்பு தரீட்ஷசகள் வரடர்தில் தரீட்ஷச ஆஷரபர் ரகத்றன் 2017 

பேடரந் வசற்தரட்டுத் றட்டத்றல் றஷக்கபத்றன் ட்ட ண உத்றஶரகத்ர், தகுற 
ண உத்றஶரகத்ர், ண ிரிரக்கல் உத்றஶரகத்ர், ற்றும் ண வபிக்கப 
உிரபர் திகறக்கரண ஆட்ஶசர்ப்பு ஶதரட்டிப் தரீட்ஷசகள் 
அட்டஷப்தடுத்ப்தட்டிபேந்ண. 
 

1.9 அச திரிவு ீள் கட்டஷத்ல் 
இனங்ஷக ிஞ்ஞரணில் ஶசஷின் ஆட்ஶசர்ப்புத் றட்டத்துக்கு ற்த சறஶஸ்ட 
றஷநஶற்றுர் ற்றும் றஷநஶற்றுர் குறின் 02 ஆட்ஶசர்ப்புத் றட்டங்கள் 
ரரிக்கப்தட்டு அசரங்க ஶசஷகள் ஆஷக்குறேவுக்கு சர்ப்திக்கப்தட்டுள்பண 
  

9.10 ெலியிருந்து லியகல் 
 

2016 ஆண்டு ஶறு திகறக்குச்  வசல்றற்கரக 04 அச பகரஷத்து உிரபர்கள், 
08 ண வபிக்கப உிரபர்கள் 03 தகுற ண உத்றஶரகத்ர்கள் ற்றும் 01 ண 
ிரிரக்கல் உத்றஶரகத்ர் திகஷப ிட்டு ினகறபள்பணர். 
 

9.11 பதலி லமிதாக்கல்  
 

ண வபிக்கப உிரபர்  - 06 
அச பகரஷத்து உிரபர்  - 01 

ண ிரிரக்கல் உத்றஶரகத்ர் - 01 

 
9.12 ீரப் பைிக்கர்த்துதல்  

ண வபிக்கப உிரபர்  - 03 
ண ிரிரக்கல் உத்றஶரகத்ர் - 01 
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10 ஆலது அத்திாம் 

 
நிதிப் பிரிவு 

 
10.1. அமிபகம் 
 

றஷக்கபத்றற்குரி அஷணத்து றறசரர் டடிக்ஷககறம் எபேங்கறஷக்கப்தடுது இந் 
றறப் திரிிணரல் ஆகும்.   இந்ப் திரிின் பனம் வதரது றஷநஶசரி, அச றறத் 
றஷக்கபம், அச கக்குகள் றஷக்கபம், ஶசற வு வசனவுத் றஷக்கபம், அச 
றறக் வகரள்ஷகத் றஷக்கபம் ற்றும் றஷநஶசரி டடிக்ஷககள் றஷக்கபம்  ஶதரன்ந 
றறுணங்கறடன் எபேங்கறஷப்புப் திகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 
 
10.2 நிதிப் பிரிலின் பிதான ெற்பாடுகள் 
 

1. றஷக்கபத்றன் பேடரந் பேரணம் ற்றும் வுவசனவுத் றட்டத்ஷத் 
றட்டறடல், ஷடபஷநப்தடுத்துல், ஶற்தரர்ஷ வசய்ல், கக்குகஷபப் தறல். 

2. தல்ஶறுதட்ட கபேத்றட்ட அறனகங்கபினறபேந்தும், வதரதுத் றஷநஶசரிிடறபேந்தும் 
கறஷடக்கறன்ந கட்டுறற வரடர்தினரண றறசரர் கட்டுப்தரடு. 

3. வதரதுத் றஷநஶசரிக்கு, சுற்நரடல் ற்றும் புதுப்திக்கத்க்க சக்ற அஷச்சுக்கு 
ற்றும்றஷக்கபத்றன் உர் பகரஷத்துத்றற்கு றறசரர் கல்கஷப 
ஷகப்தடுத்ற சர்ப்தித்ல். 

4. எதுக்கலட்டுக் கக்கு, பேரணக் கக்கு,  அசரங்க உத்றஶரகத்ர்கபின் பற்தக் 
கக்குகள் ற்றும் றஷக்கபத்றணரல் றபேகறக்கறன்ந ணப் தரதுகரப்பு றஷக்கப 
றறத்றன் இறுற கக்கு ஶதரன்நற்ஷந உள்படக்கற பேடரந் கக்கு 
அநறக்ஷககஷபச் சர்ப்தித்ல். 

10.3 தாபன ற்பாடுகள் 
 

இந்ப் திரிிற்குப் வதரறுப்தரக திரண கக்கரபர் வசற்தடுதுடன், அபேக்கு உிரக 
திறப் திப்தரபர் (றற) எபேர் இண்டு அதிிபேத்ற உிரபர்கள், தத்து அச 
பகரஷத்து உிரபர்கள் ற்றும் இண்டு ண வபிக்கப உிரபர்கள் 
வசற்தடுகறன்நணர். 
 
அட்டலை 10.1  லவு ெயவு தகலல்கள் 
 

2016 ஆம் ஆண்டின் றஷக்கபம் வரடர்தினரண வு வசனவு ிடங்கள் தின்பேரறு 
 
றஷக்கபத்றன் றறசரர் பன்ஶணற்நம் தின்பேம் கல்கள் பனம் 
வபிப்தடுத்ப்தடுகறன்நண. 
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ஷனப்பு   - 283 ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபம் 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் - 01 வசற்தரட்டு டடிக்ஷககள் 
 
 

 

ெயவு 
லிட இய. 

 

லிபம் எதுக்கீடு(ரூபா) 2015 ெயவு  
(ரூபா) 2015 

ீதி 
(ரூபா)  

 ீண்டுபேம் வசனிணங்கள் 
1,351,050,000.00 1,304,155,778.94 

 
46,894,221.06 

 சம்தபங்கள் 
1221,800,000.00 

 
1,179,330,624.67 

 
42,469,375.33 

 ஷண ீண்டுபேம் 
வசனிணங்கள் 129,250,000.00 124,825,154.27 4,424,845.73 

  
பனணச் வசனிணங்கள் 831,800,000.00 830,861 ,036.69 

 

938,963.91 

 பனண, வசரத்து 
புணஷப்பும் 
ஶம்தடுத்றம்  

 

52,250,000.00 

 

51,912,905.64 

337,094.36 

2001 கட்டடங்கள் ற்றும் 
றபேரிப்புகள் 40,000,000.00 39,973,418.90 26,581.10 

2002 வதரநறபம், இந்ற 
சரணங்கறம் 3,250,000.00 3,004,697.45 245,302.55 

2003 ரகணங்கள் 9,000,000.00 8,934,789.29 65,210.71 

 பனண, ஆணங்கள் 
வகரள்ணவு 143,300,000.00 143,211,313.03 88,686.97 

2102 டீ்டுத் பதரடங்கறம் 
அறனக உதகங்கள் 

13,300,000.00 13,283,736.61 16,263.39 

2103 

 

வதரநறபம், இந்ற 
சரணங்கறம் 

3,500,000.00 3,478,227.89 21,772.11 

2104 கட்டடங்கறம் 
றபேரிப்புகறம் 

79,300,000.00 79,299,795.53 204.47 

2105 கரிபம் கரி 
அதிிபேத்றபம் 

47,200,000.00 47,149,553.00 50,447.00 

 ஆற்நல் ிபேத்ற 6,000,000.00 5,842,194.58 157,805.42 

2401 திிப் திற்சறகள் 6,000,000.00 5,842,194.58 157,805.42 

 ஷண பனணச் 
வசனிணங்கள் 630,250,000.00 629,894,622.84 355,377.16 

2502  பலீடுகள் 
630,250,000.00 

 
629,894,622.84 

 
355,377.16 

 கபேத்றட்டம் 01 பறேச் 
வசனிணம் 2,182,850,000.00 2,135,016,815.03 47,833,184.97 
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அட்டலை 10.2  பற்பைக் கைக்கு 
 

அசரங்க ஊறர்கபின் பற்தக் கக்குகள் வரடர்தினரண வகரடுக்கல் ரங்கல்கபின் 
வதரறப்புகள்  
 
 அொங்க ஊறிர்கரின் பற்பைக் கைக்குகள் - 28301  

 

 

ல்ய திப்பீடு  
(ரூபா) 

உண்ச் 
ெயலினம் (ரூபா) 

லறு  (ரூபா) 

உச்ச வசனிண ல்ஷன 
69,000,000.00 68,044,796.51 

 

      955,203.49 
 

ஆகக் குஷநந் 
வதறுஷக ல்ஷன  50,000,000.00 67,874,006.76 

 

 

17,874,006.76 
 

உச்ச றறஷக் கடன் 
ல்ஷன 281,000.000.00 216,134,847.97 

 

 

64,865,152.03 
 

 

10.4  லருானங்கரச் ெகரித்தல் 

 

ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கபத்றன் பேரணங்கள் இண்டு (02) ஷனப்தின் கலழ் 
தின்பேரறு ஶசகரிக்கப்தட்டுள்பண. 
 
1003 : 07 : 03 ணிரர் கரிகபில் ங்கஷப ற்நறிநக்குற்கரண அனுறப் 
தத்றக் கட்டங்கள் 
 
2002 : 01 : 02  அசரங்கக் கரடுகபில் கறஷடக்கறன்ந பேரணங்கள் 
 
அட்டலை 10.3. 2016 ஆம் ஆண்டில் ெகரிக்கப்பட்ட லருானங்கள் 

 

 

லருானத் 
தயப்பு 

திப்பீடு (ரூபா) உண் லருானம் (ரூபா) லறுபாடு (ரூபா)  

1003:07:03 

90,000,000.00 111,567,175.06 

     
21,567,175.06 

2002:01:02 1,800,000,000.00 2,170,576,942.04 370,576,942.04 
 

ாத்தம் 1,890,000,000.00 2,282,144,117.10 392,144,117.10 
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அட்டஷ 10.4  லனப் பாதுகாப்புத் திைக்கர நிதிம் 

ணப் தரதுகரப்புத் றஷக்கப றறக் கக்கறன் வகரடுக்கல் ரங்கல் தற்நற வதரறப்பு 
 

 
லிபம் 

 
ரூபா 

 
ரூபா 

 

2016.01.01 பன் வகரண்டு ப்தட்ட ீற -  
132,276,277.01 

 

தற்று   

1. ீறன்நங்கபின் பனம் அநிடப்தட்ட 
ண்டப்தம் 

 
37,148,935.91  

2. பலீடுகபின் பனம் வதநப்தட்ட ட்டி      249,631.25   37,398,567.16 

வரத்ப் வதறுஷககள்  169,674,844.17 

 

வு 
  

1. ன்வகரஷட ங்கறஷ 2,748,966.70  
2.ீறன்நத்றல்ஶரற்றுற்கரண 

ஶதரக்குத்துச்     வசனவுகள் 
2,533,347.85  

3. தரதுகரப்புச் வசனவுகள் 
 13,095,050.91  

4. திற்சறகறக்கரண வசனவுகள் 
 

1,016,208.25  

5. திந வசனவுகள் 
 

  240,300.25  

6. ீறன்நத்றன் பனம் அநிடப்தட்ட 
ண்டப் தம் 

 

115,000.00  

ாத்தக் காடுப்பனவுகள்   
19,748,873.96 

 

2016.12.31 இல் பன்காண்டுலப்பட்ட ீதி 
  

149,925,970.21 
 



 
 

                                லனக் குற்மங்கரின் பாறிப்பு( நீதின்ம லறக்குகள்) - 2016                                             இைப்பு I 

இ
ய 

 

ாலட்டம் 
 

லனக் 
குற்மங்க

ரின் 
ண்ைிக்

க  
 

 

அமிக்கிடப்
பட்ட 

நட்டத்தின் 
பறுதி(ரூ) 

 

குற்ம
லாரிக
ரின் 

ண்ைி
க்க 

 

ெிமப்ப
டுத்தி 
லறக்குக
ரின் 
ண்ைிக்
க 

 

தண்டப் பைம் ாத்திம் 
அமலிடப்பட்டல 

 

 

ச்ெரிக்
கப்பட்டு 
லிடுலி
க்கப்பட்
டல 

அெ 
காடுகரின் 
அரவு(ஹ

க்) 

லறக்குகரின் ண்ைிக்க 
 

கப்பற்மப்பட்ட 

ங்கரின் 

ண்ைிக்க 

 

லறக்கு 
இய 

தண்டப் 
பைம் (ரூ) அ ஆ இ ஈ உ 

அபவுக. 

வதறுற 

(பை) 

கற.ீ.  (ரூ) 

1 

அம்தரஷந 327         70,777,008.55  

354 0 

97      1,725,886.66  

1 27.15 86 56 28 18 139 61.08 1,564,573.93   

2 

அதரபும் 462         11,268,335.57  

548 0 

354      7,617,279.68  

1 46.05 183 96 34 28 121 211.84     9,237,794.06  

3 

ததுஷப 165           4,609,507.90  

237 0 

84      1,310,900.00  

  6.122 29 18 18 51 49 89.367     4,525,022..82  

4 

ட்டக்கபப்பு 66           3,550,404.86  

91 0 

34      2,441,810.00  

0 27.6 25 3 29 7 2 92.297     3,195,039.86  

5 

கரனற 200         12,136,416.00  

219 0 

93      1,225,500.00  

0 13.819 41 93 13 12 41 198.62     1,791,895.27  

6 

கம்தயர 30              859,877.27  

35 0 

23         299,457.43  

0 0 0 5 3 22 0 4.35668        570,660.19  

7 யம்தரந்ஶர
ட்ஷட 106           1,649,524.35  

150 0 

96      2,105,584.00  

0 10.6 19 8 11 43 25 20.22        851,401.71  

8 

கறத்துஷந 170           1,992,965.76  

227 0 

142      2,049,784.86  

1 3.7253 32 104 11 20 3 114.58     1,830,826.19  

9 

கறபிவரச்சற 45           1,570,312.22  

57 1 

15         527,500.00  

0 4.25 15 6 11 0 13 2.79     1,570,312.22  

10 

கண்டி 78           1,878,136.90  

69 0 

37         742,676.64  

  5.4081 33 15 2 11 17 38.456        922,135.66  

11 

ஶககரஷன 65              163,512.06  

71 0 

39         550,256.00  

0 0.26 5 14 3 41 2 115.6557     2,424,024.00  

12 

குபேரகல் 124           3,478,278.94  

146 1 

99      2,493,375.00  

0 4.715 20 7 17 55 25 137.386     3,937,083.67  

13 

ரத்ஷப 109           2,627,790.18  

110 0 

68      1,233,000.00  

1 46.05 29 17 11 20 32 10.4954     1,983,835.18  

14 

ரத்ஷந 118           2,406,386.80  

158 

0 88      3,337,226.67  

0 1.0954 20 61 7 10 20 110.65 

2087844..57 
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15 

பல்ஷனத்ீவு 204           8,040,802.80  

283 

1 153      3,475,650.00  

1 14.3 14 53 16 1 120 187.76 

7918212.60 

16 

ன்ணரர் 85           4,026,029.37  

124 

2      43  

 

1,030,000.0 

2 0.4 3 43 5 0 34 74839.15     3,023,087.12  

17 
வரநரக
ஷன 367         15,122,779.34  

421 

24 238      2,871,425.00  

0 61.9 156 61 20 4 126 70.33     2,966,720.22  

18 தவனறர  

113 

 

2,371,870.26 

 

131 

 

0 

 

82 

 

1,438,000.0 

6                  1.47 16 51 6 4 36 65.653 

690,113.82 

19 

வதரனன்று 
115      2,414,356.56  

160 

0 29         801,236.42  

0 18.583 34 23 14 10 34 53.3     2,184,152.08  

20 

புத்பம் 
181           5,016,259.58  

202 

0 121      2,847,348.00  

3 16.015 24 47 15 39 56 58.964     2,602,920.11  

21 

இத்றணபுரி) 
233           5,008,686.22  

326 

0 114      5,703,810.05  

1 3.165 36 75 21 27 74 136.71     4,638,753.92  

22 

றபேஷன 
107           3,234,957.97  

142 0 

51         789,406.72  

0 12.5 40 24 13 2 28 3.683     2,717,052.69  

23 

வுணிர 89           3,388,248.07  

172 4 

32      1,133,500.00  

4 6.6 17 37 13 1 21 74.417     3,131,807.07  

24 ன 
அறனகம் 
வகரறேம்பு 11                             -    

11 0 

11         120,500.00  

0 0 0 0 0 11 0 0.2527          28,056.67  

25 ன 
அறனகம் 
இத்றணபுரி 

0                             -    

0 0 

 

 

0 

                       -    0 0 0 0 0 0 0 0                       -    

26 ன 
அறனகம் 
தவனறர 

0                             -    

              -               -    

              -                           -                -                   -            -             

-    

         

-    

          

-    

          -                          

-    

                      -    

27 ன 
அறனகம் 
அனுரபும் 

0                             -    

              -               -    

              -                           -                -                   -            -             

-    

         

-    

          

-    

          -                          

-    

                      -    

28 திரண 
அறனகம் 
அ.சு.திரிவு 

1                             -    

1 0 

1           80,000.00  0 0 0 0 0 0 1 0   

  

ாத்தம் 
3571 167,592,447.53 

 

 

 

4445 

 

 

 

33 2144 47,951,113.13 

 

 

 

21 

 

 

 

331.7778 

 

 

 

877 

 

 

 

917 

 

 

 

321 

 

 

 

437 

 

 

 

1019 

 

 

 

76698.01348 

 

 

 

66,393,325.63 

*= 2570  

அ, - சட்ட ிஶர அத்துீநல் குடிஶற்நபம் துப்தவு வசய்றம். 

ஆ - சட்ட ிஶரரக வட்டப்தட்டஷகள். 
இ - சட்ட ிஶரரக ங்கள் வகரண்டு வசல்னல். 
ஈ - சட்டபூர்ற்ந க் கபஞ்சறசரஷனகள். 
உ - ஷண சட்ட ிஶர வசற்தரடுகள். 
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காட்டுக்கட்டரச்ெட்டத்தின் 30 லது பிரிலின் கீழ் ற்காள்ரப்பட்ட  லனக் குற்மங்கள் – 2016                         இைப்புII 

இய 
 

ாலட்டம் 
 

லறக்குகரின் 
ண்ைிக்க 

ாத்தப் பறுதி 
(ரூபா) 

அசுடாக்கப்பட்ட ங்கள் லிடுலிக்கப்பட்ட ங்கள் தீர்க்கப்படா
த 

லறக்குகரி
ன் 

ண்ைிக்
க 

குற்மங்க
ரின் 
ைைி
க்க ங்கரின் அரவு(க.ெ.) பறுதி 

குற்மங்கரி
ன் 

ைைிக்
க 

ங்கரின் 
அரவு(க.ெ.) பறுதி 

1 
அம்தரஷந 3           174,601.72  

2 

              5,117.74               167,518.26  

-  -   -  
1 

2 அதரபும் 10           893,277.10  7             17,175.32               308,091.56  
-  -   -  3 

3 
ததுஷப 9        1,112,002.00  2                  654.40                 13,416.00  

-  -   -  
7 

4 
ட்டக்கபப்பு 16        1,282,122.67  5             22,653.44               513,875.47  

-  -   -  
11 

5 
கரனற 3             79,327.50  2               1,485.60                 47,575.93  1             1,281.00             31,856.57  

0 

6 கம்தயர 4           202,787.32  1                  344.00                   7,313.44  1             1,380.00             32,840.33  2 

7 யம்தரந்ஶரட்ஷட 3           138,193.33  0                          -                               -    0                       -    
 -  3 

8 
கறத்துஷந 1           232,386.64  1               5,461.90               232,386.64  0                       -    

 -  
0 

9 
கறபிவரச்சற 3           195,727.10  1               1,694.00                 40,114.76  0                       -    

 -  
2 

10 கண்டி 3             72,134.86  -  -   -  -  -   -  3 

11 ஶககரஷன 14        1,064,251.20  1                  179.70                 48,714.34  11           96,199.57           805,567.20  2 

12 
குபேரகல் 14           935,172.37  10               9,538.50               801,975.06  0 

 -   -  
4 

13 
ரத்ஷப 13        7,012,528.42  

1                  115.73                 15,729.98  -  -  - 
12 

14 
பல்ஷனத்ீவு 8           444,545.92  1                    13.25                 66,528.43  4                  27.71           227,332.33  

3 

15 
ன்ணரர் 8           746,504.45  

-  -   -  -  -   -  
8 

16 
ரத்ஷந 6           340,656.57  0               7,919.00  

 -  -  -   -  
6 

17 
வரநரகஷன 5        1,041,909.07  2               3,353.00               140,264.27  2           20,750.00           894,446.50  

1 

18 
தவனறர 1             83,888.04  1               1,365.00                 83,888.04  

-  -   -  
0 

19 
வதரனன்று 3             59,541.17  2                  315.05                 17,709.95  

-  -   -  
1 

20 
புத்பம் 9           408,046.45  8             10,609.00               369,134.52  1             2,298.00             38,911.93  

 -  

21 
இத்றணபுரி) 8           557,371.51  3             10,000.00               291,941.54  0                       -    

- 
5 

22 றபேஶகரஷன 
1             73,261.01  1               1,099.57                 73,261.01  

- 
 -  - 

0 

23 
வுணிர 1           131,011.82  

-  -   -  - 
 -  - 

1 

24 ன அறனகம் -
இத்றணபுரி) - - -  -   -  - 

 -  - - 

25 ன அறனகம் 
இத்றணபுரி 0 

 -  
0                          -                               -    0                       -    

- 
0 

26 ன அறனகம் 
தவனறர 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  

27 ன அறனகம் 
அனுரபும் 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  

28  திரண அறனகம் 
அ.சு.திரிவு 0  -  0                          -                               -    0                       -                            -    

0 

 ாத்தம் 146   17,281,248.24  51           99,094.20         3,239,439.20  20      121,936.28     2,030,954.86  75 
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2016 ஆம்ஆண்டில் அசுடாக்கப்பட்ட லாகனங்கள்   

   

 

   

இைப்பு III  

இய 
 

ாலட்டம் 
 

லனக் குற்ம அமிக்க 
இயக்கம்  

லறக்கு இயக்கம்  
லட்டு த்தின் 
பறுதி (ரூ)  

லாகனத்தின் தன்  லாகனத்தின் பறுதி 
(ரூ).  லகுப்பு  பதிலியக்கம்  

1 அம்தரஷந 10/2016 
B/8751/FFT/2016 

                        600.00  துிச்சக்க ண்டி - 01 
- 2500.00 

    11/2016 
AR/4785/FFT/2016 

                   10,800.00  துிச்சக்க ண்டி - 03 
- 7500.00 

    18/2016 
46935/FFT/2016 

                   10,600.00  துிச்சக்க ண்டி - 01 
- 2500.00 

    19/2016 
46936/FFT/2016 

                   10,600.00  துிச்சக்க ண்டி- 01 
- 2500.00 

    24/2016 
47166/FFT/2016 

                     6,196.00  ஶரட்டரர் ஷசக்கறல் EPJF 7883 
40000.00 

2 அனுரபும் 03/2016 
34913 

                     1,772.00  ஷக உவு இந்றம்  
தறவு வசய்ர 

               30,000.00  

    11/2016 

37783 

                     1,600.00  

ஷக உவு இந்றம்  
தறவு வசய்ர 

வரடரினக்கம்..No.1149                30,000.00  

    12/2016 
39102 

                     3,810.76  
ஷக உவு இந்றம்  தறவு வசய்ர 

               30,000.00  

    13/2016 

38182 

                        651.32  

ஷக உவு இந்றம்  
தறவு வசய்ர 

வரடரினக்கம்.No.1798                30,000.00  

    28/2016 
39818 

                     1,154.40  

ஷக உவு இந்றம்  தறவு வசய்ர 

வரடரினக்கம்.3964                30,000.00  

    33/2016 
40199 

                   77,901.57  
ஷக உவு இந்றம்  தறவு வசய்ர 

               30,000.00  

    34/2016 
40457 

                        684.50  
ஷக உவு இந்றம்  தறவு வசய்ர 

               30,000.00  

    12/2016 
18842 

                   10,000.00  
ஷக உவு இந்றம்  தறவு வசய்ர 

             150,000.00  

    45/2012 

32202 

                   40,000.00  டிப்தர்  

தறவு வசய்ர 

வரடரினக்கம்.NCLB 0185           3,000,000.00  

    56/2016 
22814 

                   10,000.00  ஷக உவு இந்றம் 
தறவு வசய்ர 

             150,000.00  

3 ததுஷப 18/2015 
72064 

                   25,108.57  வனரரி 226-9653           1,500,000.00  

    39/2013 
91280 

                 581,633.97  வனரரி UPLB-8387           2,000,000.00  

    48/2013 
91780 

                 149,171.42  ஶரட்டரர் ஷசக்கறல் UPVR-7590                75,000.00  

    17/2015 
98910 

                     5,343.38  ஷக உவு இந்றம் NCSE-8265                75,000.00  

    29/2016 
5303 

                   28,186.75  வனரரி UPPP-4701           2,000,000.00  

    38/2015 
855 

                     7,000.00  வனரரி UPLH-8463           2,000,000.00  

    20/2016 
5287 

                     8,396.31  
ஷக உவு இந்றம்  தறவு வசய்ர 

               75,000.00  

    9/2015 
98767 

                     7,548.00  
ஷக உவு இந்றம்  தறவு வசய்ர 

               75,000.00  

    26/2014 

 

 

96172                    18,200.00  

 

டிப்தர்  UPLH-3507           3,000,000.00  

4 ட்டக்கபப்பு 27/2015 
28274  உவு இந்றம்  (ஶயந்றர) EP-RD5351  
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131,.561.50 

 

இறேஷப் வதட்டி  EP-RE0169 
950,000.00 

      
  உவு இந்றம்  (ஶயந்றர) EP-RE0595 

950,000.00 
       

  இறேஷப் வதட்டி  EP-RW6595 

    21/2016 
30566 

- ஶரட்டரர் ஷசக்கறல் EP-BAR4407              120,000.00  

    01/2016 
17597 

                     2,500.00  துிச்சக்க ண்டி Lumala - 69296587                  5,000.00  

    02/2016 
17596 

                     2,500.00  துிச்சக்க ண்டி Lumala - 69282246                  5,000.00  

    03/2016 
17595 

                     2,500.00  துிச்சக்க ண்டி Lumala - 271707                  5,000.00  

    04/2016 
17594 

                     2,500.00  துிச்சக்க ண்டி Lumala - 6978620                  5,000.00  

    05/2016 
AR/630/16 

                     2,500.00  துிச்சக்க ண்டி Lumala Not clear                  5,000.00  

    06/2016 
AR/631/16 

                     2,500.00  துிச்சக்க ண்டி Lumala - 51456631                  5,000.00  

    07/2016 
AR/632/16 

                     2,500.00  துிச்சக்க ண்டி Lumala - 69580439                  5,000.00  

    08/2016 
AR/633/16 

                     2,500.00  துிச்சக்க ண்டி Lumala Not clear                  5,000.00  

    09/2016 
AR/634/16 

                     2,500.00  துிச்சக்க ண்டி Lumala - 69518075                  5,000.00  

    10/2016 
AR/635/16 

                     2,500.00  துிச்சக்க ண்டி Lumala Not clear                  5,000.00  

    34/2011 
2883 

                        700.00  துிச்சக்க ண்டி Lumala - 559774910                  4,000.00  

    02/2014 
13285 

                     5,784.03  துிச்சக்க ண்டி Lumala - 69345113                  5,000.00  

    10/2014 
14486 

                     8,522.08  துிச்சக்க ண்டி Lumala - 55785382                  4,500.00  

5 கரனற 12/2013 
71834 

                     1,945.00  உவு இந்றம் SP-HT  80852              900,000.00  

6 கம்தயர இல்ஷன  - 
- - - - 

7 

யம்தரந்ஶரட்ஷட 

07/2016(A/R) 
168/2016 

                     4,574.23  ஷக உவு இந்றம் SIFANG தறவு வசய்ர                 75,000.00  

39/2016 
39452 

                     5,000.00  ஷக உவு இந்றம் S/N No 8831 do 
               75,000.00  

40/2016 
39806 

                     5,000.00  ஷக உவு இந்றம் SIFANG do                75,000.00  

47/2016 
23676 

                     5,000.00  ஷக உவு இந்றம் SIFANG 1797                75,000.00  

55/2016 
41117 

                     5,000.00  ஷக உவு இந்றம் SIFANG தறவு வசய்ர                 75,000.00  

8 கறத்துஷந  02/2016 
26450 

                     5,482.50  ஶன் 38 Sri 6188              200,000.00  

    36/2012 
87377 

                 125,410.03  உவு இந்றம் 28 Sri 7966           1,000,000.00  

9 கறபிவரச்சற இல்ஷன  - 
- - - - 

10 கண்டி இல்ஷன  - 
- - - - 

11 ஶககரஷன இல்ஷன  - 
- - - - 

12 குபேரகல் 05/2016 
9273 

                 169,802.17  
உவு இந்றம்  

WP-JS 6300           5,000,000.00  

    08/2016 
AR 176/16 

                   22,038.91  
உவு இந்றம்  

No Number           1,500,000.00  

    19/2016 
9980 

                 305,378.50  
உவு இந்றம்  

WP-LJ 2439           5,000,000.00  

13 ரத்ஷப இல்ஷன  - 
- - - - 

14 பல்ஷனத்ீவு 02/2016 KABURUPITIYA 
11720 

                   50,960.00  பச்சக்கண்டி  SP ABF 0022              600,000.00  

15 ன்ணரர் இல்ஷன  - 
- - - - 
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16 ரத்ஷந இல்ஷன  - 
- - - - 

17 வரநரகஷன 66/2012 
61639 

                 401,550.92  வனரரி 43-0029 1,000,000.00 

18 தவனறர இல்ஷன  - 
- - - - 

19 வதரனன்று இல்ஷன  - 
- - - - 

20 புத்பம் 16/2016 
82302 

                     9,600.00  வனரரி 48-1071 2,000,000.00 

    28/2016 
83305 

                   12,000.00  வனரரி 28Sri 4727 1,000,000.00 

21 இத்றணபுரி 30/2016 
41537/16 

                     8,406.19  
ஷக உவு இந்றம்  

Chasi No Sc 0010,2016/12 80,000.00 

    3/2016 
67014 

                     1,252.26  
ஷக உவு இந்றம்  

C Fan 3-2016 85,000.00 

    28/2016 
41540/16 

                     3,422.92  
ஷக உவு இந்றம்  

28-2016 65,000.00 

    18/2016 
68942 

                     2,030.84  
ஷக உவு இந்றம்  

Chasi No Gt 142436 70,000.00 

    22/2016 
60860 

                   44,281.03  
ஷக உவு இந்றம்  

Cf 13655, Cf 53655 75,000.00 

    6/2016 
AR/97 

                     4,508.29  
ஷக உவு இந்றம்  

Cf Chasi No 2627 80,000.00 

22 
றபேஶகரஷன 

01/16 
AR/24/16 

  துிச்சக்க ண்டி 4 

 

10000.00 

23 வுணிர இல்ஷன  - 
- - - - 

24 

ன அறனகம் 
-இத்றணபுரி) இல்ஷன  

- 

- - - - 

25 

ன அறனகம் 
இத்றணபுரி இல்ஷன  

- 

- - - - 

26 

ன அறனகம் 
தவனறர இல்ஷன  

- 

- - - - 

27 

ன அறனகம் 
அனுரபும் இல்ஷன  

- 

- - - - 

28 

திரண 
அறனகம் 
அ.சு.திரிவு இல்ஷன  

- 

- - - - 

ாத்தம் 

 
  

           2,381,170.35           35,488,500.00  
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 ெற்பாட்டு நியில் உள்ர பதிவு ெய்த லட்டு   தாறில் பற்ெிகள்   - 2016                    இைப்பு iv  

 

இயக்கம் ாலட்டம் 

லட்டு  
அரிாய 

லட்டு  
லிற்பன 
நியம் 

லயத்தரம் 
 

நடாடும் லட்டு  அரிாய 
லடீ்டுத் தரபாட லிற்பன 

நியம் லிமகு லிற்பன நியம் 
1 அம்தரஷந 142 310 460 - 

442 103 

2 அதரபும் 130 241 
814 

127 916 78 

3 ததுஷப 47 95 
359 

0 340 68 

4 ட்டக்கபப்பு 72 225 
212 

- 
228 61 

5 கரனற 239 282 
311 

11 201 31 

6 கம்தயர 326 879 
522 

- 
260 29 

7 யம்தரந்ஶரட்ஷட 118 97 
436 

0 148 65 

8 கறத்துஷந 206 297 
300 

- 
149 30 

9 கறபிவரச்சற 20 40 
44 

0 47 27 

10 கண்டி 342 443 
549 

- 
354 63 

11 ஶககரஷன 233 222 
296 

- 
185 28 

12 குபேரகல் 632 572 
853 

- 
653 162 

13 ரத்ஷப 93 130 
226 

0 253 19 

14 ரத்ஷந 302 287 
299 

0 278 52 

15 பல்ஷனத்ீவு 15 20 
36 

- 
31 19 

16 ன்ணரர் 16 23 
28 

- 
30 15 

17 வரநரகஷன 42 5 
35 

6 48 16 

18 தவனறர 13 41 
63 

- 
39 8 

19 வதரனன்று 54 87 
235 

- 
241 25 

20 புத்பம் 200 290 
467 

2 364 59 

21 இத்றணபுரி) 144 170 
389 

0 239 41 

22 றபேஶகரஷன 56 105 
100 

- 
107 

- 

23 வுணிர 54 135 
217 

- 
96 64 

24 ரழ்ப்தரம் 75 173 
140 

0 
100 124 

25 ன அறனகம் - 
வகரறேம்பு 133 474 

481 
  239 7 

 
ாத்தம் 3704 5643 7872 146 5988 1194 
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                       புதி லட்டுக் கரஞ்ெிப் பதிவுகள் - 2016                                         இைப்பு v  

 

இயக்கம் ாலட்டம் 
லடீ்டுத்தரபாட 

லிற்பன 
நியம் 

 லயத் 
தரம் 

 லட்டு  லிற்பன 
நியம் 

 

நடாடும்  அரி  
ஆய 

லட்டு  
பதனிடல் ற்றும் 

தாரிப்பு 

 
அரிாய லிமகு 

லிற்பன 
நியம் 

1 அம்தரஷந 39 35 
20 

- - 
2 9 

2 அதரபும் 85 78 
28 

100 
- 

23 9 

3 ததுஷப 11 12 
6 

0 1 5 6 

4 ட்டக்கபப்பு 28 23 
23 

- - 
8 8 

5 கரனற 12 17 
20 

3 0 13 5 

6 
கம்தயர 11 27 

33 
- 

2 12 2 

7 யம்தரந்ஶரட்ஷட 20 25 
19 

0 1 19 7 

8 கறத்துஷந 19 29 
28 

- 
1 10 4 

9 கறபிவரச்சற 13 14 
22 

0 0 5 18 

10 கண்டி 31 42 
30 

- 
4 16 5 

11 ஶககரஷன 14 34 
38 

- - 
37 7 

12 குபேரகல் 251 274 
109 

- - 
136 65 

13 ரத்ஷப 14 13 
12 

0 3 8 3 

14 ரத்ஷந 10 11 
10 

0 1 8 0 

15 பல்ஷனத்ீவு 8 9 
7 

- - - 
3 

16 ன்ணரர் 482 489 
188 

- - 
176 97 

17 வரநரகஷன 5 2 
1 

- - 
1 

- 

18 தவனறர 5 7 
6 

- - - - 

19 வதரனன்று 27 27 
11 

- 
1 11 

- 

20 புத்பம் 51 59 
39 

- 
1 18 16 

21 இத்றணபுரி) 10 19 
14 

0 2 10 4 

22 றபேஶகரஷன 
15 12 

10 
- - 

4 4 

23 வுணிர 6 9 
6 

- - 
5 4 

24 ன அறனகம் - 
வகரறேம்பு 21 25 

24 
- 

3 5 

 - 

 

  ாத்தம் 1188 1292 704 103 20 532 276 
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அன்பரிப்பு லறங்கல் - 2015                                                                                                இைப்பு vi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

இய 
 

ாலட்டம் 
 

அரவு  ரூபா 
 

உத்திாகத்
தர் 

ண்ைிக்க 
 

தகலல் லறங்கிார் 
ண்ைிக்க 

1 அம்தரஷந இல்ஷன     

2 அதரபும்                       327,740.70  180 - 

3 ததுஷப                       166,530.00  35 - 

4 ட்டக்கபப்பு இல்ஷன - - 

5 கரனற                          4,950.00  8 0 

6 கம்தயர                         53,500.00  9 - 

7 யம்தரந்ஶரட்ஷட                         92,400.00  39 0 

8 கறத்துஷந                       285,250.00  37 1 

9 கறபிவரச்சற இல்ஷன - - 

10 கண்டி                         11,000.00  5   

11 ஶககரஷன இல்ஷன - - 

12 குபேரகல்                       643,726.00  52 - 

13 ரத்ஷப                         22,950.00  16 0 

14 ரத்ஷந                         43,700.00  7 0 

15 பல்ஷனத்ீவு இல்ஷன     

16 ன்ணரர் இல்ஷன     

17 வரநரகஷன                       476,586.00  236 7 

18 தவனறர                       414,400.00  49 0 

19 வதரனன்று                       172,000.00  8 - 

20 புத்பம்                         24,500.00  31 - 

21 இத்றணபுரி)                       244,900.00  127 0 

22 றபேஶகரஷன இல்ஷன     

23 வுணிர இல்ஷன     

  ாத்தம்                  2,984,132.70  839 8 
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                                             பிற்ெி நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள் – 2016                                                                     இைப்பு vii 

இயக்க
ம் ாலட்டம் 

பாயிஸ் 
உத்திாகத்தர்கள் பிதெ ெயாரர்கள் லன உத்திாகத்தர்கள் சுடு கடக்கயன்கள் லறு 

நிகழ்ச்ெித் 
திட்ட ண் 
ைிக்க 

உத்திாக
த்தர் 

ண்ைிக்
க 

நிகழ்ச்ெித் 
திட்ட 
ண்ைிக்
க 

உத்திாக
த்தர் 

ண்ைிக்
க 

நிகழ்ச்
ெித் 
திட்ட 
ண்ைி
க்க 

உத்திாகத்த
ர் 

ண்ைிக்க 

நிகழ்ச்ெித் 
திட்ட 
ண்ைிக்
க 

உத்திாக
த்தர் 

ண்ைிக்
க 

நிகழ்ச்ெித் 
திட்ட 
ண்ைிக்
க 

உத்திாக
த்தர் 

ண்ைிக்
க 

1 அம்தரஷந 1 5 4 35 4 12 6 60 3 75 

2 அதரபும் - - 3 109 - - 1 12 4 77 

3 ததுஷப - - 3 240 13 33 4 4 29 545 

4 ட்டக்கபப்பு 2 120 1 40 - - - - - - 

5 கரனற 0 0 1 41 2 106 0 0 5 340 

6 கம்தயர - - - - 1 35 - - 1 25 

7 யம்தரந்ஶரட்ஷட - - - - - - - - - - 

8 கறத்துஷந - - - - - - - - - - 

9 கறபிவரச்சற 1 25 0 0 0 0 1 2 - 0 

10 கண்டி - - 3 220 1 35 - - 11 500 

11 ஶககரஷன - - 4 282 1 46 - - - - 

12 குபேரகல் 4 120 5 299 1 5 5 354 21 702 

13 ரத்ஷப 0 0 3 220 1 35 0 0 11 500 

14 ரத்ஷந 1 48 7 100 11 40 0 0 0 0 

15 பல்ஷனத்ீவு - - 1 38 3 150     8 240 

16 ன்ணரர் - - - - 12 46 - - - - 

17 வரநரகஷன 2 57 1 32 1 4 1 26 1 4 

18 தவனறர 0 0 3 269 3 60 0 0 7 486 

19 வதரனன்று - - 1 31 - - - - 15 251 

20 புத்பம் 3 91 6 280 - - - - 33 1985 

21 இத்றணபுரி) 2 19 3 116 0 0 2 141 44 2381 

22 றபேஶகரஷன - - 2 78 1 60 1 11 - - 

23 வுணிர 1 25 1 30 - - - - 7 315 

24 திரண அறனகம் அ,சு.திரிவு - - - - - - 9 429 - - 

 

ாத்தம் 17 510 52 2460 55 667 30 1039 200 8426 
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இைப்பு VIII 

அரிந்த ங்கள், லடீ்டுத்தரபாடங்கள், கப்பைிப் பாருட்கள் , லிராட்டுப் பாருட்கள், 
பறுதி ெர்க்கப்பட்ட ங்கள் ற்றுதிின் பயம் கிடத்த லருானம் 

துரித ெல- 2016 

 

ாதம் அனுதிப் 
பத்திங்க

ரின் 
ண்ைிக்

க 

கப்பயில் 
ற்மி 

ண்ைிக்க 

லருான
ம் 
(ரூ) 

 

11 % பறுதி 
ெர்க்கப்பட்ட 

லரி (ரூ) 

 

12.5 % 

பறுதி 
ெர்க்கப்பட்ட 

லரி (ரூ) 

12.5 % பறுதி 
ெர்க்கப்பட்ட லரி 

(ரூ) 

10 %பத்திக் 
கட்டைம் (ரூ) 

ாத்தம் (ரூ) 

சணரி 
144 144 

       

193,200.00        13,156.00                 9,200.00  -           19,320.00           234,876.00  

வதப்ரி 
179 179 

       

253,000.00        27,830.00  - -           25,300.00           306,130.00  

ரர்ச் 
184 184 

       

288,650.00        31,751.50  - -           28,865.00           349,266.50  

ப்ல் 
212 212 

       

325,450.00        35,891.50  - -           32,545.00           393,886.50  

ஶ 
310 310 

       

415,725.00  - -   62,358.75            41,572.50           519,656.25  

பென் 
187 187 

       

254,150.00  - -   38,122.50            25,415.00           317,687.50  

பெஷன 
208 208 

       

290,950.00        23,368.00      11,902.50            29,095.00           355,315.50  

எகஸ்ட் 
215 215 

       

307,050.00        33,775.50  -  -            30,705.00           371,530.50  

வசப்வடம்தர் 
175 175 

       

253,000.00        27,830.00  - -           25,300.00           306,130.00  

எக்ஶடரதர் 
154 154 

       

241,500.00        27,255.00  - -           24,150.00           292,905.00  

ம்தர் 
185 185 

       

254,150.00   -   38,122.50            25,415.00           317,687.50  

டிசம்தர் 
136 136 

       

193,200.00  - -   28,980.00            19,320.00           241,500.00  

ாத்தம் 2289 2289   3,270,025.00    220,857.50               9,200.00  179486.3       327,002.50        4,006,571.25  

 
 
 



92 
 

இைப்பு IX  
அரிந்த ங்கள், லடீ்டுத்தரபாடங்கள், கப்பைிப் பாருட்கள் , லிராட்டுப் பாருட்கள்,  

பறுதி ெர்க்கப்பட்ட ங்கள் ற்றுதிின் பயம் கிடத்த லருானம்             

லறான ெல  - 2016 

ாதம் அனுதிப் 

பத்திங்கரின் 

ண்ைிக்க 

கப்பயில் 

ற்மி 

ண்ைிக்க 

லருானம் 

(ரூ) 

 

11 % பறுதி 
ெர்க்கப்பட்ட லரி 

(ரூ 

12.5 % பறுதி 
ெர்க்கப்பட்ட 

லரி (ரூ 

 

15 % பறுதி 

ெர்க்கப்பட்ட லரி 

(ரூ 

10 

%பத்திக் 

கட்டைம் (ரூ) 

ாத்தம் (ரூ) 

சணரி 
49 49         28,175.00        2,024.00      1,221.96  -           2,817.50  

 
34238.46 

வதப்ரி 
93 93         53,475.00        5,882.25  - -           5,347.50  

 

64704.75 

ரர்ச் 
109 109         62,675.00        6,894.25  - -           6,267.50  

 
75836.75 

ப்ல் 

38 38         21,850.00        2,403.50  - -           2,185.00  

 

 

26,438.50 

ஶ 

31 31         17,825.00  - -         2,673.75            1,782.50  

 

 

22,281.25 

பென் 

11 11           6,325.00  - -           948.75              632.50  

 

 

7,906.25 

பெஷன 

88 88         50,600.00        2,277.00  -         4,485.00            5,060.00  

 
 

62,422.0 

எகஸ்ட் 
99 99         56,925.00        6,261.75  -  -            5,692.50  

 

68,879.25 

வசப்வடம்தர் 

95 95         54,625.00        6,008.75  - -           5,462.50  

 

 

66,096.25 

எக்ஶடரதர் 

49 49         28,175.00        3,099.25  - -           2,817.50  

 
 

34,091.75 

ம்தர் 

110 110         63,250.00   -  -         9,487.50            6,325.00  

 

 

79,062.50 

டிசம்தர் 

38 38         21,850.00  - -         3,277.50            2,185.00  

 

 
27,312.50 

வரத்ம் 

810 810     465,750.00     34,850.75     1,221.96      20,872.50        46,575.00  

 

 

569,270.21 
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லித நாற்று , லித, ங்கள், த் துண்டுகள் ற்றுதிின் பயம் கிடத்த லருானம் 

                                                         துரித ெல- 2016                                                          இைப்பு X   

 

ாதம் அனுதிப் 

பத்திங்கரின் 

ண்ைிக்க 

கப்பயில் 

ற்மி 

ண்ைிக்

க 

அெ பாகம் லருானம் 

(ரூ) 

11 % பறுதி 
ெர்க்கப்பட்ட 

லரி (ரூ) 

12 % பறுதி 
ெர்க்கப்பட்ட 

லரி (ரூ) 

 

15%  

பறுதி 
ெர்க்கப்பட்ட 

லரி (ரூ) 

 

10% 

பத்திக் 

கட்டைம் 

(ரூ) 

ாத்த
ம் (ரூ) 

சணரி 
66 66        36,380.00           78,200.00        4,174.50      5,031.25  -            7,820.00  

            

95,225.75  

வதப்ரி 
59 59        29,280.00           67,850.00        7,463.50  - -            6,785.00  

            

82,098.50  

ரர்ச் 
92 92        50,400.00         117,300.00      12,903.00  - -          11,730.00  

          

141,933.00  

ப்ல் 
48 48        29,500.00           56,350.00        6,198.50  - -            5,635.00  

            

68,183.50  

ஶ 
101 101        89,850.00         128,800.00  - - 19,320.00          12,880.00  

          

161,000.00  

பென் 
80 80        38,360.00         109,250.00  - - 16,387.50          10,925.00  

          

136,562.50  

பெஷன 
84 84        41,120.00         113,850.00        9,740.50  - 3,795.00          11,385.00  

          

138,770.50  

எகஸ்ட் 
65 65        40,010.00           80,500.00        8,855.00  - -            8,050.00  

            

97,405.00  

வசப்வடம்தர் 
95 95        49,750.00         125,350.00      13,788.50  - -          12,535.00  

          

151,673.50  

எக்ஶடரதர் 
98 98        50,025.00         123,050.00      11,258.50  - 3,105.00          12,305.00  

          

149,718.50  

ம்தர் 
88 88        34,240.00         110,400.00   -  - 16,560.00          11,040.00  

          

138,000.00  

டிசம்தர் 
101 101        49,860.00         128,800.00  - - 19,320.00          12,880.00  

          

161,000.00  

ாத்தம் 
977 977    538,775.00    1,239,700.00    74,382.00    5,031.25  78,487.50      123,970.00  

       

1,521,570.75  
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லித நாற்று , லித, ங்கள், த் துண்டுகள் ற்றுதிின் பயம் கிடத்த லருானம் 

                                                       லறான ெல - 2016                               இைப்பு XI 

 

ாதம் அனுதிப் 

பத்திங்கரின் 

ண்ைிக்க 

கப்பயில் 

ற்மி 

ண்ைிக்

க 

அெ பாகம் லருானம் 

(ரூ) 

11 % பறுதி 
ெர்க்கப்பட்ட 

லரி (ரூ) 

12 % பறுதி 
ெர்க்கப்பட்ட 

லரி (ரூ) 

 

15%  

பறுதி 
ெர்க்கப்பட்ட 

லரி (ரூ) 

 

10% 

பத்திக் 

கட்டைம் 

(ரூ) 

ாத்த
ம் (ரூ) 

சணரி 
30 30       28,740.00         17,250.00          1,075.25          934.44  -       1,725.00  

           

20,984.69  

வதப்ரி 
34 34       20,160.00         19,550.00          2,150.50  - -       1,955.00  

           

23,655.50  

ரர்ச் 
19 19        8,560.00         10,925.00          1,201.75  - -       1,092.50  

           

13,219.25  

ப்ல் 
46 46       24,080.00         26,450.00          2,909.50  - -       2,645.00  

           

32,004.50  

ஶ 
33 33       10,720.00         18,975.00  - -           2,846.25        1,897.50  

           

23,718.75  

பென் 
17 17        8,900.00           9,775.00  - -           1,466.25          977.50  

           

12,218.75  

பெஷன 
16 16        4,580.00           9,200.00   -  -           1,012.00          920.00  

           

11,132.00  

எகஸ்ட் 
18 18        6,800.00         10,350.00          1,138.50  -  -        1,035.00  

           

12,523.50  

வசப்வடம்தர் 
28 28       21,520.00         16,100.00          1,771.00  -  -        1,610.00  

           

19,481.00  

எக்ஶடரதர் 
20 20        7,700.00         11,500.00            695.75  -              776.25        1,150.00  

           

14,122.00  

ம்தர் 
24 24       29,100.00         13,800.00   -  -           2,070.00        1,380.00  

           

17,250.00  

டிசம்தர் 
14 14       12,545.00           8,050.00  - -           1,207.50          805.00  

           

10,062.50  

ாத்தம் 
299 299   183,405.00     171,925.00      10,942.25         934.44           9,378.25    17,192.50  

         

210,372.44  
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        இைப்பு XII

  
அரிந்த ங்கள், லடீ்டுத்தரபாடங்கள், கப்பைிப் பாருட்கள் , லிராட்டுப் பாருட்கள்,  

பறுதி ெர்க்கப்பட்ட ங்கள் ற்றுதிின் பயம் கிடத்த லருானம்             

எரு நாள் ெல  - 2016 
ாதம் அனுதிப் 

பத்திங்க
ரின் 

ண்ைிக்
க 

கப்பயில் 
ற்மி 

ண்ைிக்
க 

அெபாக
ம் 

லருான
ம் 
(ரூ) 

10 % 
பத்திக் 
கட்டைம் 

 

11 % 

பறுதி 
ெர்க்கப்பட்
ட லரி (ரூ 

12.5 % 

பறுதி 
ெர்க்கப்பட்
ட லரி (ரூ 

 

15% பறுதி 
ெர்க்கப்பட்
ட லரி (ரூ 

10%பத்தி
க் 

கட்டைம் 
(ரூ) 

ாத்தம் 
(ரூ) 

சணரி 
137 137      1,360.00  

       

282,900.00  

             

28,290.00        22,681.45  

              

13,124.44  - 

             

28,290.00       375,285.89  

வதப்ரி 
120 120      9,380.00  

       

241,500.00  

             

24,150.00        29,221.50  - - 

             

24,150.00       319,021.50  

ரர்ச் 
132 132     14,320.00  

       

270,250.00  

             

27,025.00        32,700.25   -  - 

             

27,025.00       357,000.25  

ப்ல் 
63 63      1,560.00  

       

113,850.00  

             

11,385.00        13,636.70  - 172.5 

             

11,385.00       150,429.20  

ஶ 
115 115      3,040.00  

       

235,750.00  

             

23,575.00  - - 35,362.50 

             

23,575.00       318,262.50  

பென் 
107 107  -  

       

226,550.00  

             

22,655.00  - - 33,982.50 

             

22,655.00       305,842.50  

பெஷன 
114 114      2,540.00  

       

232,300.00  

             

23,230.00        18,646.10  - 11,730.00 

             

23,320.00       309,226.10  

எகஸ்ட் 
131 131      6,360.00  

       

264,500.00  

             

26,450.00        32,004.50  - - 

             

26,450.00       349,404.50  

வசப்வடம்தர் 
133 133      3,660.00  

       

255,300.00  

             

25,530.00        30,891.30  - - 

             

25,530.00       337,251.30  

எக்ஶடரதர் 
147 147      5,560.00  

       

293,250.00  

             

29,325.00        34,926.65  - 690.00 

             

29,325.00       387,516.65  

ம்தர் 
50 50      5,660.00  

         

67,850.00  

               

6,785.00   -  - 10,177.50 

              

6,785.00         91,597.50  

டிசம்தர் 
47 47      2,700.00  

         

58,650.00  

               

5,865.00  - - 8,797.50 

              

5,865.00         79,177.50  

வரத்ம் 

1296 1296   56,140.00  

  

2,542,650.00  

         

254,265.00    214,708.45  

            

13,124.44    100,912.50  

         

254,355.00    3,380,015.39  

 


