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,e;j mwpf;if rpq;fsk; kw;Wk; jkpo; nkhopfspy; nkhopngaHg;G nra;ag;gl;Ls;sJ. 



KfTiu 

 

2002k; nrg;nlk;gH 12k; jpfjp ntspaplg;gl;l 402k; cila jpiwNrhp Rw;Wep&gj;jpw;F 

mikthf ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;rpd; 2016k; ,yf;f Mz;Lf;fhd 

nrayhw;Wif mwpf;if jahhpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

,e;j mwpf;ifapd; KjyhtJ gFjp mikr;rpd; myFfspdhy; mKy;gLj;jg;gl;l 

mgptpUj;jp eltbf;iffspd; Kd;Ndw;wj;ij toq;Ffpd;wJ.,e;j mwpf;ifapd; 

,uz;lhtJ gFjp mikr;rpd; jpizf;fsk; kw;Wjl epWtdq;fspdhy; mKy;gLj;jg;gl;l 

mgptpUj;jp eltbf;iffspd; Kd;Ndw;wj;ij toq;Ffpd;wJ.  

 mikr;rpd; nghJj; jfty;fiAk; KOikahd epjp Kd;Ndw;wj;ijAk; ,e;j mwpf;ifapd;     

%d;whk; gFjp toq;Ffpd;wJ. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

njhiyNehf;F 

  “‘rf;jp kpf;f tzpfr; #oypd; %yk; rHtNjr Nghl;biaNaw;gLj;Jk; ty;yikAs;s 

ifj;njhopy;Jiwapid ,yq;ifapDs; cUthf;fy;.” 

 

 

nraw;gzp 

 “kf;fspd; tho;f;ifj;juj;jpid caHj;jf; $baJk;> caH ngWkjp NrHj;j 

cw;gj;jpfis Nkw;nfhs;Sfpd;wJk;> njhlHe;J khWfpd;w tHj;jfg; 
ghpghydj;ijAilaJk;> epiyj;jpUf;Fff; $baJk; kw;Wk; Nghl;biaNaw;gLj;Jk; 

ty;yikAs;sJkhd epWtdj;jpd; mgptpUj;jpf;F cfe;e #oiy cUthf;Fjy;” 

 

 



ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;rpd; flikfs; kw;Wk; nraw;ghLfs;  

 

21.09.2015k; jpfjp ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; mjp tpNrl tHj;jkhdp 
mwptpj;jypd; Clhf ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;Rf;Fr; rhl;lg;gl;Ls;s gzpfs; 
gpd;tUkhW mikAk;. 

 

 

1. ifj;njhopy;Jiw Cf;Ftpg;G kw;Wk; mgptpUj;jp. 

2. tHj;jff; fz;fhl;rpfis elhj;Jjy; 

3. gw;whf;Fiwapy;yhky; cs;ehl;L re;ijf;F epahakhd tpiyapy; jukhd EfHTg; 
nghUl;fs; tpepNahfpf;fg;gLtjw;fhd eltbf;iffis vLj;jy;. 

4. 1949k; Mz;L 6k; ,yf;f <l;Lr; rl;lj;jpd; 114k; gphptpd; fPo; fld; KftHfSf;F 
mDkjpaspj;jy; 

5. EfHTg;nghUl;fs; njhlHghf Njrpa tpiyaply; nfhs;ifia cUthf;fYk; 
mKy;gLj;jYk; 

6. EfHNthH ghJfhg;gpw;fhd eltbf;iffis vLj;jy; 

7. ,yq;ifapy; cs;s ifg;gzp ifj;Jiwapy; jahpg;GfSf;fhd tbtikg;Gfis 
mgptpUj;jp nra;jYk; gpugy;ag;gLj;jYk; 

8. Gyikr; nrhj;Jf;fs; kPjhd rHtNjr cld;gbf;if kw;Wk; cyf Gyikr; 
nrhj;Jf;fs; fhhpahyak; rhHe;j nraw;ghLis epHtfpj;jy;. 

9. rPdpf; ifj;njhopw;Jiwf;F nrhe;jkhd mur %ytsq;fis Kfhikg;gLj;jYk; 
ghJfhj;jYk; 

10. epuy; ii ,y; gl;bayplg;gl;l epWtdq;fSf;F rhl;lg;gl;Ls;s Vida midj;J 

tplaq;fs; njhlHghd tplaq;fs;.  
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myF gw;wpa mwpKfk;: 

mikr;R 32 ifj;njhopy; Ngl;ilfis ehL KOtjpYKs;s 18 khtl;lq;fspy; 1006.5 Vf;fH epyg;gug;gpy; kpd;rhuk;> 

jz;zPH kw;Wk; ghij trjpfSld; epWtpAs;sJ. mikr;rpd; fPo; epHtfpf;fg;gLk; 32 ifj;njhopy; Ngl;ilfspd; 

cl;fl;likg;G trjpfis mgptpUj;jp nra;tjw;F muR &gh 3>631 kpy;ypaid nrytspj;Js;sJld;> ,e;j 

ifj;njhopy; Ngl;ilfspy; ifj;njhop;w;rhiyfis epWTtjw;F jdpahH fk;gdpfs; &gh 32>412 kpy;ypaid KjyPL 

nra;Js;sJ. mur KjyPLfs; jdpahH Jiw KjyPLfis Cf;Ftpg;gJld;> ,jd; %yk; gpuhe;jpa mgptpUj;jp kw;Wk; 

njhopy; Njitg; gpur;ridfisj; jPHf;f KaYfpd;wJ. mjdhy;> ,g;gphpT gpuhe;jpa kl;lj;jpy; ifj;njhopw;Jiwf;F 

KjyPLfis Cf;Ftpg;gJld;> cl;fl;ikg;G trjpfSld; njhopy;El;g kw;Wk; MNyhrid cjtpfis toq;Ftjw;F 

nghWg;ghd cs;sJ.  

   Nehf;fq;fs;:  

 ehl;bd; ifj;njhopw;Jiw mgptpUj;jpf;F KjyPl;il Cf;Ftpj;jy;. 

 gpue;jpaf; ifj;njhopw;Jiwahf;fj;ij Cf;Ftpj;jy;. 

 Ntiyapy;yhNjhUf;F njhopy;Ghptjw;F ifj;njhopw;Jiwapy; Ntiytha;g;Gfis cUthf;Fjy;. 

 #oYf;F el;ghd ifj;njhopw;fhiyfis Cf;Ftpj;jy;. 

 

gpujhd eltbf;iffs;: 

 ifj;njhopw;rhiyfis epWTtjw;fhf mtrpakhd trjpfSld; fhzpfis toq;Ftjw;F ifj;njhopy; 

Ngl;il tiyaikg;gpid mgptpUj;jp nra;jy;. 

 ifj;njhopw;rhiyfspd; R%fkhd nraw;ghl;bw;F mtrpakhd cl;fl;likg;G trjpfis ifj;njhopy; 

Ngl;ilfSf;F toq;Fjy;. 

 fhzpfis tpLtpj;jy;> Rw;whly; jilePf;fr; rhd;wpjo; kw;Wk; cs;SH mjpfhuritfspd; mDkjp 

vd;gtw;iwg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F vOk; gpur;ridfSf;F KjyPl;lhsHfSf;F cjTjy;. 

 ,yq;ifapy; nghUj;jkhd fhzp tpguq;fs; cl;fl;likg;G ;fpa> ,w;iwg;gLj;jg;gl;l juTj;jsj;Jld; 

ifj;njhopw;rhiyfSf;F nghUj;jkhd fhzpfis toq;Ftjw;F fhzp tpguq;fis guhkhpj;jy;. 

 ifj;njhopw;rhiyfspd; gpur;ridfisf; ifahStjw;F mur kw;Wk; mur rhHgw;w epWtdq;fis 
(rk;Nksdk;> rq;fq;fs; Nghd;wd) xUq;fpizj;jy;. 

  

 

 

 

 

ifj;njhopy; mgptpUj;jpg; gphpT  
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31 brk;gH 2016k; jpfjpap;y; Kd;Ndw;wk;  

01. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - ehshe;j (khj;jis) ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- gpuhe;jpag; gpuNjrq;fspy; Gjpa KjyPl;L tha;g;Gfs; kw;Wk; cl;fl;likg;G mgptpUj;jpia mjpfhpj;jy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F rhjidfs; 

kioePH tbfhy; 
Kiwik epHkhzpg;G  

1500 mb ePs 
tbfhy; Kiwik 

tbfhy; Kiwikia 
epHkhzpj;jy;  

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

 

02. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - nfhnyhd;dhit ifj;njhopy; Ngl;il  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- ifj;njhopy; Ngl;ilf;F Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Fjy;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

cl;fl;likg;G g; 
ghij Nkk;gLj;jy; 

350 kPw;wH ePsg; ghij ghijia fhHg;gl; ,Ljy;  

 
gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

 

03. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  ehye;j (khj;jis) ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- ifj;njhopy; Ngl;ilf;F Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Fjy;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

cl;fl;likg;G g; ghij 
Nkk;gLj;jy; 

1.3 fpNyhkPw;wH ePsg; 
ghij  

ghijia fhHg;gl; ,Ljy 

45% tPj ghij epHkhzpg;G 
gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;Ls;sJ. 
fyit jahhpf;fg;gl;Ls;sJ. 
ghijia fhHg;gl; ,Ljy;> 
vy;iyfs;> ghJfhg;Gr; RtH> 

jhH> ,d;nlHnyhf; 
g+uzg;gLj;jg;gl Ntz;bAs;sJ. 

 

04. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  jpUNfhzkiy (111k; fl;lk;) ifj;njhopy; Ngl;il  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- ifj;njhopw;rhiyfis Muk;gpg;gjw;fhd trjpfis toq;Fjy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

cl;fl;likg;G  
mgptpUj;jp  

cl;fl;likg;G trjpfs; 
(jz;zPH kw;Wk; 

kpd;rhuk;)   

Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghLfis 
g+Hj;jpnra;jy;. 

Muk;gpf;fg;gltpy;iy  
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05. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  kd;dhH ifj;njhopy; Ngl;il   

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- fpuhkpag; gpuNjrq;fspy; KjyPl;L tha;g;GfisAk;  cl;fl;likg;G trjpfisAk;  

mgptpUj;jp nra;jy;.  

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

,U 
ifj;njhopw;rhiyfspd; 

epHkhzpg;G  

Xt;nthd;Wk; 2000 rJu 
mb nfhz;l %d;W 
fl;llq;fs;. 

,U 
ifj;njhopw;rhiyfspd; 

epHkhzpg;G 

KOikahf 90%  tPj gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ  

 

06. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  jpUNfhzkiy (11k; fl;lk;) ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- ifj;njhopw;rhiyfis Muk;gpg;gjw;fhd trjpfis toq;Fjy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

cl;fl;likg;G  
mgptpUj;jp 

cl;fl;likg;G trjpfs; 
(mZfy; ghijfs;> 
cs;sf ghij 
tiyaikg;G Nghd;wd)  

Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghLfis 
g+Hj;jpnra;jy;. 

thapw; fjT epHkhzpg;G> 
fl;llk; kw;Wk; Ntypfisg; 
GJg;gpj;jy; Nghd;w 
eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. fhzp 
mgptpUj;jp kw;Wk; Vida 
gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 

07. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  fSj;Jiw ifj;njhopy; Ngl;il   

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  ifj;njhopy; Ngl;ilf;F Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Fjy;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

cl;fl;likg;G ghij 
Nkk;gLj;jy; 

600 kPw;wH ePsg; ghij 
ghijia fhHg;gl; 

,Ljy 
gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 

 

 

08. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  yf;\ cad ifj;njhopy; Ngl;il   

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- fpuhkpag; gpuNjrq;fspy; KjyPl;L tha;g;GfisAk;  cl;fl;likg;G trjpfisAk;  

mgptpUj;jp nra;jy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 
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cl;fl;likg;G  ghij 
Nkk;gLj;jy; 

1.8 fpNyhkPw;wH ePsg; 
ghij 

ghijia fhHg;gl; 
,Ljy 

Muk;gg; gzpfs; kw;Wk; 
epHkhzpg;G gzpfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 5% tPjg; 
gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;ls;sJ.  

 

 

09. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  nlk;gpy;NgHf; ifj;njhopy; Ngl;il   

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- ifj;njhopy; Ngl;ilf;F Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Fjy;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

cl;fl;likg;G  kw;Wk; 
EioTg; ghij 
Nkk;gLj;jy;  

1570 kPw;wH ePsg; ghij 
ghijia fhHg;gl; 

,Ljy 

50%  tPjg; ghijg; gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;ls;sJ. fopTePH 
kw;Wk; ghij epHkhzpg;Gfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;ls;sJ.  

 

10. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  kpy;yt ifj;njhopy; Ngl;il   

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- Nghf;Ftuj;J trjpfis Nkk;gLj;jy; kw;Wk; cl;fl;likg;G trjpfis 

g+Hj;jpnra;jy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

ePH toq;fy;  ePH fpilf;fg;ngWjy; 
Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghLfis 
g+Hj;jpnra;jy;. 

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

mZfy; ghij 
epHkhzpg;G  

950 kPw;wH ePsg; ghij 
Carpeted ghijia 
fhHg;gl; ,Ljy road 

98% gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 

 

11. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  kpDthq;nfhl ifj;njhopy; Ngl;il   

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- Nghf;Ftuj;J trjpfis Nkk;gLj;jy; kw;Wk; cl;fl;likg;G trjpfis 

g+Hj;jpnra;jy; 

 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

cl;fl;likg;G  ghij 
Nkk;gLj;jy; 

350 kPw;wH ePsg; ghij 
ghijia fhHg;gl; 

,Ljy; 
gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 

 

12. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  kj;Jfk ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- cl;fl;likg;G trjpfisg; g+uzg;gLj;jy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 
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ePH toq;fy; 
900 kPw;wH igg;ig 

Gijj;jy; (7000 m3  per 
month) 

Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghLfis 
g+Hj;jpnra;jy;. 

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 

cl;fl;likg;G  
mgptpUj;jp 

ghijiaf; fhg;gHl; 
,Ljy; 

njhiyNgrp kw;Wk; 
kpd;rhu ,izg;G  

Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghLfis 
g+Hj;jpnra;jy;. 

99% tPj cl;fl;likg;G gzpfs; 
g+Hj;jp nra;ag;gl;Ls;sJ. STC 

,d;Dk; BOQ tPjj;jpw;F mDkjp 
mspf;ftpy;iy. mjdhy; kj;jpa 

nghwpapay; MNyhrid 
gzpafj;jpw;fhd ,Wjpf; 

nfhLg;gdT 
Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy.  

 

13. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  kd;dhH ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  ifj;njhopy; Ngl;ilapd; cl;fl;likg;G trjpfisg; g+uzg;gLj;jy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

cl;fl;likg;G  
mgptpUj;jp 

cs;sf ghij 
tiyaikg;G, kio ePH 
mfw;wy; Kiwik> 
mZfy; ghij> 
epHthff; fl;llk; 

Nghd;wd 
 

cl;fl;likg;G 
trjpfis 

g+Hj;jpnra;jy; 

ifj;njhopy; Ngl;ilf;Fs; 
mike;Js;s gpujhd ghijf;F 
mUfhikapYs;s 40 NgHr;r]; 
fhzpf;fhd Kuz;ghLfisj; 
jPHj;Jf;nfhs;tjw;fhd toq;F 
ele;Jnfhz;bUg;gjdhy;> mJ 
jtpHj;J 99% of cl;fl;likg;G  

mgptpUj;jp gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;ls;sJ. 

 

14. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  kl;lf;fsg;G ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  ifj;njhopy; Ngl;ilapd; mbg;gil cl;fl;likg;G trjpfisg; g+uzg;gLj;jy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

cl;fl;likg;G  
mgptpUj;jp (jz;zPH 
kw;Wk; kpd;rhuk; 

jtpHe;J) 

KOikahd 
cl;fl;likg;G trjpfs; 

(mZfy; ghij> 
cs;sf ghij 

tiyaikg;G> Nghd;wd) 

cl;fl;likg;G 
trjpfis 

g+Hj;jpnra;jy; 

65 gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 
kPjpg; gzpfs; njhlHfpd;wJ.  

ePH toq;fy; 
ePH toq;fy; 
(ehnshd;Wf;F           

225 m3  ) 

ePH toq;fiyg; 
g+Hj;jpnra;jy; 

15 % gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ.  Foha;fs; 
Gijf;fg;gl;lJk; cs;sf ghij 
tiyaikg;G g+Hj;jpnra;ag;gLk;.  

kpd;rhu toq;fy;  5 MW rf;jp toq;fy;  
kpd;rhu toq;fiyg; 

g+Hj;jpnra;jy;  

15 % gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. mgptpUj;jp 
eltbf;iffspd; gpd;dJ kpd;rhu 
tpepNahfk; ,yq;if kpd;rhu 
rigapdhy; g+Hj;jpnra;ag;gLk;. 

 

15. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  ntypNahah ifj;njhopy; Ngl;il  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- mbg;gil cl;fl;likg;G trjpfis g+Hj;jpnra;jy; kw;Wk; Gjpa KjyPl;L re;jHg;gq;fis 

cUthf;fy; 
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nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

cl;fl;likg;G  
mgptpUj;jp 

mZfy; ghij> 
epHkhzpg;G  

Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghLfis 
g+Hj;jpnra;jy;. 

15 % gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 
ghijf;F fputy; NghLk; gzpfs; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJld; kjFfs; 
fl;Lk; gzpfs; njhlHfpd;wd. 

Eiothapy; kw;Wk; 
ghJfhg;G Fby; 

vd;gtw;Wld; ,izj;J 
rq;fpyp Ntyp epHkhzpg;G  

50% tPj Jhz; ehl;ly; kw;Wk; 
rq;fpyp Ntyp mikj;jy; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;Ls;sJ.  

%d;W 
ifj;njhopw;rhiyfspd; 

epHkhzpg;G  

Xt;nthd;Wk; 2000 rJu 
mb nfhz;l %d;W 
fl;llq;fs;. 

%d;W 
ifj;njhopw;rhiyfspd; 

epHkhzpgg;ig 
g+Hj;jpnra;jy; 

Overall 50% tPjkhd epHkhzpg;G 
gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;Ls;sJ 

kw;Wk; Vida gzpfs; 
njhlHfpd;wJ.  

 

16. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  %rhiy ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- mbg;gil cl;fl;likg;G trjpfis g+Hj;jpnra;jy; kw;Wk; Gjpa KjyPl;L re;jHg;gq;fis 

cUthf;fy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

cl;fl;likg;G  
mgptpUj;jp 

KOikahd 
cl;fl;likg;G trjpfis 
g+Hj;jpnra;jy; (Ntyp> 

nghJ trjpfs;> 
Nghd;wd) 

tPjp tpsf;Ffs;> Ntyp 
kw;Wk; nghJ trjpfs; 

toq;fiyg; 
g+Hj;jpnra;jy;  tdj; jpizf;fsk; ,d;Dk; 

fhzpia mikr;Rf;F 
tpLtpf;ftpy;iy.  

%d;W 
ifj;njhopw;rhiyfspd; 

epHkhzpg;G  

Xt;nthd;Wk; 2000 rJu 
mb nfhz;l %d;W 
fl;llq;fs;. 

%d;W 
ifj;njhopw;rhiyfspd; 

epHkhzpg;g;ig 
g+Hj;jpnra;jy; 

 

17. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  njw;F> tl Nkw;F kw;Wk; Nky; khfhzq;fspy; fhw;W kw;Wk; jz;zPH gw;wpa mbg;gil 

Ma;T  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- ifj;njhopy; Ngl;ilfspy; khriljiyf; fl;Lg;gLj;jy; kw;Wk; #oy; 

Nkk;gLj;jy;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 
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tlNkw;F khfhzk; -    
tpepNahfpf;fg;gl;l ghpNrhjid 
gl;bay; mgptpUj;jp> 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij 
fz;fhzpj;jy;> gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; 
tpopg;GzHT 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; 
elhj;Jjy;. 

mbg;gilj; 
Ma;Tj; juTfs; 

ifj;njhopy; 
Ngl;ilfis #oy; 
el;Gwthfg; NgZjy; 

65%  gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;lJld; gzpfs; 

njhlHfpd;wd.  

tl khfhzk; -    
tpepNahfpf;fg;gl;l ghpNrhjid 
gl;bay; mgptpUj;jp> 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij 
fz;fhzpj;jy;> gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; 
tpopg;GzHT 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; 
elhj;Jjy;. 

 15%  gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;lJld; gzpfs; 

njhlHfpd;wd. 

njd; khfhzk; - mbg;gil 
Ma;tpw;fhd Muk;gg; gzpfs;> 
;> gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; 
tpopg;GzHT 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; 
elhj;Jjy;.                        

gzpfs; njhlHfpd;wd. 

 

18. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:- midj;J ifj;njhopy; Ngl;ilfspdJk; nghJr; nryTfs;  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- epHthfr; nryTfSld; njhlHGila mbg;gil nghWg;Gfis g+Hj;jpnra;jy;.    

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

epHthfr; 
nryTfSf;fhd 
midj;Jf; 

nfhLg;gdTfs;  

 
gw;Wr;rPl;Lfs; kw;Wk; 
nryTfis rhpahd 
Kiwapy; jPHj;jy; 

g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

 

 

19. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  gl;lhj;j ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- fhzpj;Jz;Lfspd; mgptpUj;jp kw;Wk; milahsk; fhzy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

fhzpia Rj;jg;gLj;jy; 55 Vf;fH  
Rj;jg;gLj;jiyg; 
g+Hj;jpnra;jy; 

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

yptH Nfl; epHkhzpg;G  yptH Nfl; 
epHkhzpf;fg;gl;l yptH 

Nfl;  
gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

 

20. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  fue;njdpa ifj;njhopy; Ngl;il  
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fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- mbg;gil cl;fl;likg;G trjpfis g+Hj;jpnra;jy; kw;Wk; Gjpa KjyPl;L re;jHg;gq;fis 

cUthf;fy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

gpujhd Nfl; epHkhzpg;G  
epHkhzpf;fg;gl;l 
gpujhd Nfl;  

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

lhq;if Rj;jg;gLj;jy;  Rj;jg;gLj;jg;gl;l lhq; gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

kpd;rhu tpepNahfk;   
kpd;rhu ,izg;ig 
ngw;Wf;nfhs;sy; 

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

fhty; Fby; epHkhzpg;G fhty; Fby; 
epHkhzpf;fg;gl;l fhty; 

Fby;  

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

 

21. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  Gj;jis ifj;njhopy; Ngl;il  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- ifj;njhopy; Ngl;ilfSf;F chpa ghJfhg;ig toq;Fjy; kw;Wk; cl;fl;likg;G 

trjpfis NgZjy; 

 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

tPjp tpsf;Ffspd; 
epHkhzpg;G  

18 tPjp tpsf;Ffs; 
epHkhzpf;fg;gl;l 18 tPjp 

tpsf;Ffs;.  

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ  

kpd;rhu ,izg;G  kpd;rhu ,izg;G  
kpd;rhu ,izg;G 

toq;fy;  

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ  

 

22. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  cLf;ft ifj;njhopy; Ngl;il  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- Muk;gpf;fg;gl;l ifj;njhopw;rhiyfspd; cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;jy;  

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

yptH Nfl; epHkhzpg;G  yptH Nfl; 
epHkhzpf;fg;gl;l yptH 

Nfl;  
gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ  

Ntyp mikj;jy;  Ntyp epHkhzpf;fg;gl;l Ntyp gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ  

tPjp tpsf;Ffspd; 
epHkhzpg;G  

11 tPjp tpsf;Ffs; 
epHkhzpf;fg;gl;l  tPjp 

tpsf;Ffs;.  
80% gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

 

 

23. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  kd;dhH ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-- ifj;njhopy; Ngl;ilfspd; cl;fl;likg;G trjpfis g+Hj;jpnra;jy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 
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kpd;rhu ,izg;G  kpd;rhu ,izg;G  
kpd;rhu ,izg;G 

toq;fy;  
gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

 

24. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  yf;rcad ifj;njhopy; Ngl;il  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- ifj;njhopw;rhiyfis Muk;gpg;gjw;fhd trjpfs;  

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

fhzpia 
Rj;jg;gLj;jy; 

55 Vf;fH  
Rj;jg;gLj;jiyg; 
g+Hj;jpnra;jy; 

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 

 

25. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  Gj;jsk; (11k; fl;lk;) ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- Nkk;gLj;jg;gl;l cl;fl;likg;G trjpfSldhd fhzpfs;.  

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

jz;zpH Foha; 
jpUj;jy;   

Nkk;gLj;jg;gl;l 
cl;fl;likg;G trjpfs;  

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 

fhzpia Rj;jg;gLj;jy; 16 Vf;fH  
Rj;jg;gLj;jiyg; 
g+Hj;jpnra;jy; 

gzpfs; njhlHfpd;wd. 

epHthff; fl;llj;jpd; 
GJg;gpj;jy;  

 
nraw;ghLfisg; 
g+Hj;jpnra;jy; 

gzpfs; njhlHfpd;wd. 

tPjp tpsf;Ffs;  
nraw;ghLfisg; 
g+Hj;jpnra;jy; 

gzpfs; njhlHfpd;wd. 

 

26. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  vk;gpypg;gpl;ba ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-- ifj;njhopy; Ngl;ilfspd; cl;fl;likg;G trjpfis g+Hj;jpnra;jy;  

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 
cs;sf tbfhy; 
Kiwikia 

Rj;jg;gLj;jy; kw;Wk; 
kyry$l fjitj; 

jpUj;Jjy;  

tbfhy; (6300 X 1.43) 
rJu mb 

Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghLfis 
g+Hj;jpnra;jy;. 

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gltpy;iy  
 

ghJfhg;Gf; Fbypd; 
fjT kw;Wk; Ntypiaj; 

jpUj;jy; 
4500 Lft  

 

27. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  ehye;j vy;yhnty ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-- ifj;njhopy; Ngl;ilfspd; cl;fl;likg;G trjpfis g+Hj;jpnra;jy;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 
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gpl; Fopia mfo;jy;  3ʹ X 5ʹ X 5ʹ 
fopTePiug; gpl;Fopapy; 

Nrfhpj;jy; 
gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

 

28. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  Jy;fphpa ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- fhzpj;Jz;Lfspd; mgptpUj;jp kw;Wk; milahsk; fhzy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

Ma;T   
Rj;jg;gLj;jpa 
fhzpj;Jz;L 

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gltpy;iy 
IEE (epHthff; 
nfhLg;gdT) 

 

 

29. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  jq;nfhl;Lit ifj;njhopy; Ngl;il  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-- ifj;njhopy; Ngl;ilfspd; cl;fl;likg;G trjpfis g+Hj;jpnra;jy;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 
jz;zPH rpfpr;irg; 
nghwpj;njhFjp 
epHkhzpg;Gf;fhd 

tiuglj;ij tiujy; 

jz;zPH rpfpr;irg; 
nghwpj;njhFjp 

ifj;njhopy; 
Ngl;ilapDs; 

Rj;jg;gLj;jpa fopTj; 
jz;zPH 

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 

kpd;rhu ,izg;G  kpd;rhu ,izg;G  
kpd;rhu ,izg;G 

toq;fy;  
gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gltpy;iy 

 

30 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  khfhe;Ju (Nkw;F) ifj;njhopy; Ngl;il  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- fpuhkpag; gpuNjrq;fspy; KjyPl;L tha;g;GfisAk;  cl;fl;likg;G trjpfisAk;  

mgptpUj;jp nra;jy;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

ifj;njhopy; Ngl;il 
kPs; mstPL  

 
Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghLfis 
g+Hj;jpnra;jy; 

gzpfs; njhlHfpd;wd. 

cs;sfg; ghij – I 
 

 
ghijia fhHg;gl; 

,Ljy; 
gzpfs; njhlHfpd;wd. 

cs;sfg; ghij – II 
 

 
ghijia fhHg;gl; 

,Ljy; 
gzpfs; njhlHfpd;wd. 

ghijf;fUfpy; 
kuq;fis tsHj;jy;  

 
Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghLfis 
g+Hj;jpnra;jy; 

gzpfs; njhlHfpd;wd. 

Nritf; fl;lzj;ij 
khw;Wjy;   

Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghLfis 
g+Hj;jpnra;jy; 

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 

 

  

30. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  khfhe;Ju (fpof;F) ifj;njhopy; Ngl;il  
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fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- fpuhkpag; gpuNjrq;fspy; KjyPl;L tha;g;GfisAk;  cl;fl;likg;G trjpfisAk;  

mgptpUj;jp nra;jy;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

tbfhy;- 1 mikg;G 
epHkhzk; 

 
 

epHkhzpf;fg;gl;l 
tbfhy; - 1 

gzpfs; njhlHfpd;wd. 

tbfhy;- 11 mikg;G 
epHkhzk; 

 
 

epHkhzpf;fg;gl;l 
tbfhy; - 11 

gzpfs; njhlHfpd;wd. 

 

34. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  ehye;j (khj;jis) ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- ifj;njhopw;rhiyfspd; mbg;gil cl;fl;likg;G trjpfisAk; ghJfhg;igAk; 
g+Hj;jpnra;jy;.  

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

mZfy; ghijapd; 
jpUj;jk;   

Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghLfis 
g+Hj;jpnra;jy; 

gzpfs; njhlHfpd;wd. 

tPjp tpsf;Ffis 
epHkhzpj;jy;  

 
Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghLfis 
g+Hj;jpnra;jy; 

gzpfs; njhlHfpd;wd. 

 

34. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  jpUNfhzkiy (11k; fl;lk;) ifj;njhopy; Ngl;il  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- mbg;gil cl;fl;likg;G trjpfis g+Hj;jpnra;jy;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

ePH toq;fy;   ePH toq;fy; gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 

 

36. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  %rhiy ifj;njhopy; Ngl;il  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- fpuhkpag; gpuNjrq;fspy; KjyPl;L tha;g;GfisAk;  cl;fl;likg;G trjpfisAk;  

mgptpUj;jp nra;jy;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

ePH toq;fy;  ePH toq;fy; gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gltpy;iy 

 

37. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  etfk;Gu ifj;njhopy; Ngl;il 
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fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:- ifj;njhopw; Ngl;ilfspd; fhzpj;Jz;Lfis; milahsk; fhzy; kw;Wk; Gjpa 

KjyPl;L re;jHg;gq;fis mjpfhpj;jy;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

ifj;njhopy; Ngl;ilia 
Rj;jg;gLj;jy;  

 
Rj;jk; nra;ag;gl;l 
fhzpj; Jz;Lfs;  

gzpfs; Muk;gpf;fg;gltpy;iy  

 

38. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  cyg;gid ifj;njhopy; Ngl;il 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-- ifj;njhopy; Ngl;ilfspd; cl;fl;likg;G trjpfis g+Hj;jpnra;jy;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs; 

cs;sfg; ghij 
epHkhzpg;G   

Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghLfis 
g+Hj;jpnra;jy; 

gzpfs; g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 
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KfTiu 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; kw;Wk; Glit Mil mgptpUj;jpg; gphpT> 
rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; kw;Wk; Glit Milf; 
ifj;njhopw;Jiwiag; gyg;gLj;Jtjw;F kdpjts mgptpUj;jp> cw;gj;jpj;jpwd; 
kw;Wk; ju Nkk;gLj;jy; vd;gtw;iw tYt+l;Lk; Nehf;fj;Jld; mtrpakhd 
nfhs;iffs;> cghakhHf;fq;fs; kw;Wk; epjpAjtpfis toq;Ffpd;wJ. 

 

,yq;if murhq;fj;jpd; xl;Lnkhj;j nfhs;if Nehf;fkhf kpf Kf;fpakhd 
Jiwahf rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; Jiw milahsk; 
fhzg;gl;Ls;sJ. ,e;jj;Jiw nghUshjhu tsHr;rp> gpuhe;jpa mgptpUj;jp> 
njhopy;tha;g;Gfis cUthf;fy; kw;Wk; tWik xopg;G cl;gl khw;wj;jpw;fhd 
Kd;Ndhbahf ,j;Jiw tpsq;Ffpd;wJ. rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfis 
Muk;gpg;gjw;F> jw;NghJs;s rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfisg; 
gyg;gLj;Jtjw;F mikr;rpdhy; rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfSf;fhd 
nfhs;if tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. Njrpa rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; 
nfhs;if rl;lfj;jpd; njhiyNehf;fhf miktJ> Njrpa nghUshjhu 
mgptpUj;jpf;F gq;fspg;G nra;af;$ba rhtNjrj;jpy; Nghl;bj;jd;ikAs;s> 
khwf;$ba> Gj;jhf;fKs;s> njhopy;El;gj;Jld; nry;Yk;> #oy; tpUk;gp> kw;Wk;  
epiyahd rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfis Fwpg;gplf;$bastpy; 
cUthf;fy;. 

 

ehl;bd; nghUshjhu tsHr;rpf;F Milfs; Vw;Wkjpf; ifj;njhopwj;Jiw msg;ghpa 
gq;fpid Mw;Wfpd;wJ. ,e;j ifj;njhopw;Jiw Fwpg;gplf;$bastpy; ngz;fSf;F 
njhopy;tha;g;Gfis toq;FtJld;> Neubahd njhopy;tha;g;Gfis 
cUthf;Ffpd;wJ. ,e;jg; gphpT ,yq;if Rq;fj;Jld; ,ize;J Vw;WkjpahsHfspd; 
Neuk; kw;Wk; ts tPz;tpuaj;ij jLg;gjw;fhf Vw;Wkjp Mtzg;gLj;jy; 

eilkiwia ,yFgLj;Jtjw;fhf ASYCUDA Kiwikapd; fPo; ,ilawh Mil 

Vw;Wkjp Mtzg;gLj;jy; Kiwikia mwpKf;g;Lj;jpAs;sJ. 

 

 

         

 

 

 

 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; 
kw;Wk; Milfs; gphpT 
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31 brk;gH 2016k; jpfjpapyhd Kd;Ndw;wk; 

 

nraw;ghLfs; mstPl;L myF    ngsjPf Kd;Ndw;wk; - 2016 
,yf;F rhjidf

s; 

1.1.ifj;jwp fpuhkq;fs; 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; 
mgptpUj;jp  

* epWtg;gl;l 15 ifj;jwp 
fpuhkq;fs;;.                   * 
ifj;jwp 
kj;jpaepiyaq;fspd; 
mgptpUj;jp  

*15 ifj;jwp fpuhkq;fspd; 
epWty;. 
* njd; khfhzj;jpy; jd;dpaf;f 
ifj;jwp rhakply; kj;jpa 
epiyaj;ij epWTjy;.  

* 
Nffhiy> 
jp];]k
`uhk> 
kUjKi
d> 
fl;lk;Ng> 
thior;N
rid> 
njfpaj;
jfz;ba> 
nghnyh
d;dUit
> 
nghy;nfh
y;iy 
khtl;lq;
fspy; 
cs;s 
16 
ifj;jwp
f; 
fpuhkq;f
spy; 295 
ifj;njh
opw;rhiy
fis 
epWtg;gl;
lJ.  
(ii) 
ghyKi
d 
ifj;jwp 
kj;jpaep
iyaj;jp
d; 
cl;fl;l
ikg;G 
trjp 
mgptpUj;
jp 
nra;ag;g
l;L 
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kf;fspd; 
gad;ghl;
Lf;F 
xg;gilf;
fg;gl;lJ.                                                                                 

1.2. ifj;jwp 
ifj;njhopw;Jiwia kPs 
epWTjy;  

* ehL KOtjpYk; 
ifj;jwpf; fz;fhl;rpfis 
elhj;Jjy;.                        * 
ifj;jwp nerthsHfSf;F 
nghwpfisAk; 
cgfuzq;fisAk; 
toq;Fjy;.                                  

* 9 khfhzq;fspy; ifj;jwpf; 
fz;fhl;rpfis elhj;Jjy;.                                                               
* 11 $l;LwTr; rq;fq;fspy; cs;s 
147 ifj;jwp nerthsHfSf;F 
nghwpfisAk; cgfuzq;fisAk; 
nfhs;tdT nra;jy;.                                          
* fpof;F khfhzj;jpy; cs;s 152 
ifj;jwp nerthsHfSf;F 
nghwpfisAk; cgfuzq;fisAk; 
nfhs;tdT nra;jy;.                                     

* njd; 
khfhzj;
jpy;  
ifj;jwp 
rhakply; 
kj;jpa 
epiyaj;
ij 
epWtg;gl;
lJ.                                                                            
* ud;rY 
Njrpa 
fz;fhl;r
p cl;gl 
ifj;jwp
f; 
fz;fhl;r
pfs; 
ntw;wpfu
khf 
elhj;jg;g
l;lJ.                                                                 
*11 
$l;LwTr; 
rq;fq;f
spy; 
cs;s 
147 
ifj;jwp 
nerths
HfSf;F 
nghwpfi
sAk; 
cgfuz
q;fisA
k; 
nfhs;td
T 
nra;ag;g
l;lJ.                                                                  
*fpof;F 
khfhzj;
jpy; 
cs;s 
152 
ifj;jwp 
nerths
HfSf;F 

1.3. njd; khfhzj;jpy; 
jd;dpaf;f ifj;jwp 
rhakply; kj;jpa 
epiyaj;ij epWTjy; 
1.4. ifj;jwpf; 
fz;fhl;rpfis elhj;Jjy;  
1.5. khfhz kl;lj;jpyhd 
ifj;jwp mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lq;fs; 
1.6.$l;LwT ifj;jwp 
mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lq;fs; 
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nghwpfi
sAk; 
cgfuz
q;fisA
k; 
nfhs;td
T 
nra;ag;g
l;lJ.                                     

2.  Glitfs; kw;Wk; Milfs; Jiw  

2.1. Mil rhHe;j Fbirf; 
ifj;njhopw;Jiw 
(njhlHr;rp)  

*12 Fbirf; 
ifj;njhopw;rhiyfis 
epWTjy;. 

FbirrhH Milj; 
njhopw;rhiyfis epWTjy; 
kw;Wk; gapw;rp eltbf;iffis 
elhj;Jjy;. 

 *7 
epiyaq;
fs; 
FUehfyp
Yk;> 1 
epiyak; 
fz;bap
Yk;> 4 
epiyaq;
fs; 
mk;ghiw
apYk; 5 
epiyaq;
fs; 
tTdpah
tpYk; 
epWtg;gl;
lJ. 

2.2. rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
Milj; 
njhopw;rhiyfspd; 
cw;gj;jpj;jpwid 
mjpfhpg;gjw;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lk;. 

* 09 epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy;.  

* 09 njhopw;rhiyfSf;F 09 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy; 

 * 07 
njhopw;rh
iyfs; 
milah
sk; 
fhzg;gl;
L 513 
gadhsH
fSf;F 
09 
epfo;r;rpj;
jpl;lq;f
s; 
elhj;jg;g
l;lJ.                                                               

2.3. rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
Milj; 
njhopw;rhiyfspd; jpwd; 
mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk;. 

* 21 epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy;  

* 21 rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;. 

* 19 
njhopw;rh
iyfs; 
milah
sk; 
fhzg;gl;
L 764 
gadhsH
fSf;F 
21 
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epfo;r;rpj;
jpl;lq;f
s; 
elhj;jg;g
l;lJ.  

2.4. thio ehH cw;gj;jp 
njhlHghd mgptpUj;jp 
kw;Wk; Muha;r;rp  

* Gjpa ehiu Glitf; 
ifj;njhopYf;F 
mwpKfg;gLj;jy;.  

* thio ehH cw;gj;jp njhlHghd 
ifj;njhopw;Jiwapd; mgptpUj;jp 

* 
Muha;r;rp 
eltbf;i
ffSf;F 
topfhl;l
y; FO 
epakpf;fg;
gl;lJ.                                                    
* thio 
ehH 
Muha;r;rp 
apd; 
Muk;gel
tbf;if
s; 
njhlHfp
d;wJ.  

3. rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rp Jiw mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

nraw;ghLfs; mstPl;L myF    ngsjPf Kd;Ndw;wk; - 2016 

,yf;F rhjidf
s; 

3.1.   gq;FjhuHfSf;F 
rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rp 
nfhs;iffisg; gug;Gjy;  

* elhj;jg;gl;l 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if  

* NjHe;njLf;fg;gl;l 200 rpwpa 
kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F 10 
khtl;l kl;l gapw;rpg; 
gl;liwfis elhj;Jjy;  

*[atHj;
jd 
gy;fiy
f;fofj;jp
y; 
elhj;jg;g
l;l 
tpahghur; 
re;ij 
cl;gl 
04 
epfo;r;rpj;
jpl;lq;f
s; 
elhj;jg;g
l;lJ.  

(i) rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rp nfhs;ifr; 
rl;lfj;jpw;fhd 
nraw;ghl;Lj;jpl;lj;jpidj; 
jahhpj;jy;. 

* rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpapd; 
nfhs;ifr; rl;lfj;jpw;F 
MW cg gphpTfs; 
mgptpUj;jp nra;tjw;F 
milahsk; 
fhzg;gl;Ls;sJ. mjdhy; 
jahhpf;fg;gLk; 
nraw;ghl;Lj;jpl;lj;jpy; 
ntspaPL cs;slf;fg;gLjy; 
Ntz;Lk;. 

* nraw;ghl;Lj;jpl;lj;jpidj; 
jahhpj;jy;.  

* 
nraw;gh
l;Lj;jpl;l
j;jpidj; 
jahhpf;f
g;gl;Ls;s
J.. 
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(ii)  nraw;ghl;Lj;jpl;lj;jpi
d mKy;gLj;jy;. 

*mgptpUj;jp nra;ag;gl;l 
ifj;njhopw;rhiyahsHfsp
d; vz;zpf;if  

*05 ifj;njhopw;rhiyahsHfis 
mgptpUj;jp nra;jy; 

*05 
ifj;njh
opw;rhiy
ahsHfi
s 
mgptpUj;
jp 
nra;ag;g
l;ldH.  

  *rhd;wopf;fg;gl;l 
fk;gdpfspd; vz;zpf;if  

*05 fk;gdpfs; ISO 
14001rhd;wpjiof; NfhhpAs;sd.  

*05 
fk;gdpf
Af;F 
ISO 
14001rh
d;wpjo; 
toq;fg;g
l;Ls;sJ. 

  *gapw;wg;gl;l gadhspfspd; 
vz;zpf;if  

*ifj;njhopw;Jiwapy; 200 
gapYdHfisg; gapw;Wtpj;jy; 

* 
ifj;njh
opw;Jiw
apy; 200 
gapYdH
fisg; 
gapw;Wtp
f;fg;gl;l
dH.  

  *tpUjspf;fg;gl;ltHfspd; 
vz;zpf;if 

* gpuhe;jpa tpahghu jpwikia 
milahsk; fhZjy; kw;Wk; 117 
gpuhe;jpa tpUJfs; kw;Wk; 25 
Njrpa tpUJfis toq;fy;. 

* 
gpuhe;jpa 
tpahghu 
jpwiki
a 
milah
sk; 
fhZjy; 
kw;Wk; 
117 
gpuhe;jpa 
tpUJfs; 
kw;Wk; 
25 Njrpa 
tpUJfi
s 
toq;fg;g
l;lJ. 

(iii). khfe;Jutpy; Incubator 
and Technology Transfer 
Centre  (ITTC)  epWTjy;  

*mgptpUj;jp nra;ag;gl;l 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if  

* mtrpakhd nghwpfs; kw;Wk; 
cgfuzq;fSld; Muk;gpg;gjw;F 
Incubator and Technology Transfer 
Centre  (ITTC) trjpaspf;fpd;wJ.  

*fl;llg; 
GJg;gpj;j
y; 
g+Hj;jpnr
a;ag;gl;L
s;sJ.            
*nghwpf
s; kw;Wk; 
cgfuz
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q;fs; 
nfhs;td
T 
nra;ag;g
l;lJ. 

3.2 njhopy;Kaw;rpf; 
fpuhkq;fs; kw;Wk; ngz; 
njhopy;Kaw;rpahsH 
mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk;.  

1. ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; 
rig                                                    
* ,Uk;Gg; gl;liw /f[{g; 
gjg;gLj;jy; / nghd; 
gl;liw /kl;ghz;lk; kw;Wk; 
ehH rhHe;j ifj;njhopw; 
fpuhkq;fis mgptpUj;jp 
nra;jy;.  

                                                                                                  
* nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fis 
toq;Fjy;.                                         
*njhopy;El;gg; gapw;rpia 
toq;Fjy;.             
* Kfhikj;Jtg; gapw;rpia 
toq;Fjy;.  

*khj;ji
w 
gutpfu 
fpuhkk; - 
55 
gadhsH
fSf;F 
cgfuz
q;fs; 
nfhs;td
T 
nra;ag;g
l;lJ 
(ngy;l;> 
Rw;wpay;> 
ngd;r; 
fpiuz;l
H 
Mq;fpy; 
fpiuz;l
H* 
Ks;spa
tis – 
Ky;iyj;
jPT – 
njhopy;E
l;g 
kw;Wk; 
Kfhik
j;jtg; 
gapw;rp 
epfo;r;rpj;
jpl;lq;f
s; 
elhj;jg;g
l;lJ. 
f[{ 
gpsf;Fk; 
kw;Wk; 
f[{ 
miuf;F
k; 
,ae;jpuq;
fs; 
nfhs;td
T 
nra;ag;g
l;lJ.                                                  
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* 
NghiujP
Tg; gw;W 
– 
kl;lf;fs
g;G - 
njhopy;E
l;g 
kw;Wk; 
Kfhik
j;jtg; 
gapw;rp 
epfo;r;rpj;
jpl;lq;f
s; 
elhj;jg;g
l;lJ> 
225 
gadhsH
fSf;F 
ngd;ld; 
Nkhl;lhH
fs; 
nfhs;td
T 
nra;ag;g
l;lJ.                  
* 
g`yfk- 
FUehfy; 
-  
njhopy;E
l;g 
kw;Wk; 
Kfhik
j;jtg; 
gapw;rp 
epfo;r;rpj;
jpl;lq;f
s; 
elhj;jg;g
l;lJ> 10 
kpd;rhu 
kl;ghz;l
k; 
nra;Ak; 
Roy; 
nfhs;td
T 
nra;ag;g
l;lJ.                                                                             
* ,yk;g 
– 



 
 

21 
 

fSj;Ji
w – 20 
Jk;G ehH 
nghwpfs; 
nfhs;td
T 
nra;ag;g
l;lJ. * 
gplty – 
fz;b - 
njhopy;E
l;g 
kw;Wk; 
Kfhik
j;jtg; 
gapw;rp 
epfo;r;rpj;
jpl;lq;f
s; 
elhj;jg;g
l;lJ>  
electric 
pug mill 
epWtg;gl;
lJ, 25 
gadhsH
fSf;F 
noof 
electric 
potter 
wheel 
kw;Wk; 
jq;Fkpl
q;fs; 
toq;fg;g
l;lJ. 

2. Njrpa ifg;gzpr; rig  
*gidts> kl;ghz;lj; 
Jiwf;F Gjpa tbq;fs; 
kPjhd gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; 
njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
vd;gtw;iw toq;Fjy;.                                                                                        
*Gjpa tbtq;fis 
mwpKfg;gLj;jy;.  

ghuk;ghpa fpuhkq;fisAk; 
ifg;gzpf; fpuhkq;fisAk; 
gyKs;s fpuhkq;fshf khw;Wjy; 
kw;Wk; me;jj;Jiwia 
Cf;Ftpg;gjpy; ftdk; 
nrYj;Jjy;. 

*Ngrhi
y> 
eutpf;F
sk; 
kw;Wk; 
nkhnyhn
fhltpy; 
cl;fl;l
ikg;G 
trjpfs; 
mgptpUj;
jp 
nra;ag;g
l;lJ. 
*nghwpf
s; kw;Wk; 
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cgfuz
q;fs; 
kw;Wk; 
%yg;ngh
Ul;fis 
toq;Fj
y;.                                            
* NDC 
kw;Wk; 
gid 
ts 
mgptpUj;
jpr; rig 
vd;gtw;W
ld; 
,ize;
J 02 
mgptpUj;
jp 
epfo;r;rpj;
jpl;lq;f
s; 
elhj;jg;g
l;lJ. * 
xt;nthU 
fpuhkj;jp
w;Fk; 
njhopy;
Kaw;rp 
jpwd; 
mgptpUj;
jp 
epfo;r;rjp
j;jpl;lk; 
elhj;jg;g
l;lJ.                                                                                  
* mur 
kw;Wk; 
jdpahs
Uld; 
re;ijj; 
njhlHG 
epWtg;gl;
lJ. 

                                                                   
3. Njrpa tbtikg;G 
kj;jpaepiyak;    
*gidts/ Jk;G/ Glit/ 
kl;ghz;l kw;Wk; %q;fpy; 
Jiwf;F gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; 
njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

                                                                                                     
*10 gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;                                    
*05 fz;fhzpg;G kw;Wk; re;ij 
njhlHghly; fUtpfs; MNyhrid 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

                                                                                                                                              
*68 Gjpa 
tbtq;f
s; 
mgptpUj;
jp 
nra;ag;g
l;lJ.                                            
*182 
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vd;gtw;iw toq;Fjy;.                 mr;R 
khjphpfs; 
mgptpUj;
jp 
nra;ag;g
l;lJ.                                         
*10 
epfo;r;rpj;
jpl;lq;f
s; 
elhj;jg;g
l;lJ.                            
* 05 
fz;fhzp
g;G 
kw;Wk; 
re;ij 
njhlHgh
ly; 
fUtpfs; 
MNyhr
id 
epfo;r;rpj;
jpl;lq;f
s 
elhj;jg;g
l;lJ.      

3.3. ifj;njhopy; cw;gj;jp 
fpuhk epfo;r;rpj;jpl;lk;                              
* Rush & Reed  kw;Wk; f[{ 
gjg;gLj;jYf;fhd 
cw;gj;jpf; fpuhkq;fis 
mgptpUj;jp nra;jy;.  

1.ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; 
rig                                               
*40 gadhsHfSf;F 
nghwpfs; kw;Wk; 
cgfuzq;fis toq;Fjy;. 

* ,y;ykl;l cw;gj;jpahsH 
FOf;fis cUthf;Fjy;                                       
*cs;sPL tpepNahf 
tiyaikg;ig xOq;FgLj;jy;.                                  
* ngWkjp NrH cw;gj;jpfSf;F 
njhopy;El;g ghpkhw;wk; kw;Wk; 
jpwd; mgptpUj;jp  

*Nffhi
y – 
nkdpf;fe;
jtu – 
Njrpa 
ifg;gzp 
kd;wk; 
20 
gadhsH
fSf;F 
02 
gapw;rp 
epfo;r;rpj;
jpl;lq;f
is 
elhj;jpa
J> 20 
gadhsH
fSf;F 
cgfuz
q;fs; 
kw;Wk; 
%yg;ngh
Ul;fs; 
nfhs;td
T 



 
 

24 
 

nra;ag;g
l;lJ.                                                                                                        
* jhuGuk; 
- kd;dhH 
– f[{ 
gpsf;Fk; 
kw;Wk; 
f[{ 
mikf;F
k; 
,ae;jpuq;
fs; 
nfhs;td
T 
nra;ag;g
l;lJ.  

 



 

 

 

 

 

  

ce;Jif tpla mgptpUj;jp  
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Kd;Diu 
 
,e;jg; gphptpdhy;> cs;ShH %yg;nghUl;fs;> cs;ShH mwpT kw;Wk; jpwd;fs;> njhopy;tha;g;ig 
cUthf;ff;$ba ,aYik> cs;ShH EfHTj; Njit kw;Wk; Vw;Wkjp cj;Njrk; cl;gl jahhpg;gpd; 
Fwpj;Jiuf;fg;gl;l rpwg;Gj;jd;ikapd; mbg;gilapy; Ie;J tptrhag; nghUl;fs; gjepLk; 
njhopw;rhiyfshd Njapiy> thridj;jputpaq;fs;> Jk;G> czT gjdply; kw;Wk; nghjpaply; 
ifj;njhopw;Jiwfspd; mgptpUj;jp nghWg;Ngw;f;fg;gl;Ls;sJ. mikr;R> ,e;j ifj;njhopw;rhiyfspd; 
jahhpg;G ,aysit Nkk;gLj;jy;> juk; kw;Wk; cw;gj;jpj;jpwid caHj;Jjy kw;Wk; 
Nghl;bj;jd;ikia mjpfhpg;gjw;fhf    chpa gq;Fjhuhpd; ,izthf;fj;Jld; mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ. 
 
gpujhd Fwpf;Nfhs;fs; 
 
 rHtNjrr; re;ijapy; Nghl;bia vjpHNehf;ff; $bathW caHjuKila nghUl;fis cw;gj;jp 

nra;tjw;F Vw;w tifapy; Njrpa ifj;Jiwapid Cf;Ftpj;jy;> 

 Njrpa re;ijj; Njitfisf; fz;bwpe;J mtw;wpidg; g+Hj;jp nra;j;jf;f tifapy; mtrpakhd 
ifj;Jiwapid mgptpUj;jp nra;jy;. 

 
,g;gphptpd; fPo; cs;s ifj;njhopy;Jiwfs; 
 

 gjdpl;l czTf; ifj;njhopy  

 nghjpaply; ifj;njhopw;Jiw 

 $l;Lg; ngWkjp NrHf;fg;gl;l thridj; jputpaf;; ifj;njhopy; 

 $l;Lg; ngWkjp NrHf;fg;gl;l Njapiyf; ifj;njhopy; 

 $l;Lg; ngWkjp NrHf;fg;gl;l Jk;Gf; ifj;njhopy;  
 

 
nraw;ghLfs; 

 jdpahH ifj;njhopy; Jiwiar;rhHe;jtHfs;> Vw;WkjpahsHfs;> fy;tpapayhsHfs; 

vd;gtw;fis cs;slf;fp mikf;fg;gl;l MNyhridf;FOtpd; %yk; mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs;> 

cghakhHf;fj;jpl;lq;fs; Nghd;wtw;iwj;; jahhpj;jy; 

 Nkw;Fwpj;j JiwfSf;fhd rHtNjrr; re;ij epyikfis mtjhdpj;J> mgptpUj;jp 

Fwpf;Nfhs;fis vl;lf;$ba mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis nraw;gLj;jy;. 

 ,j;Jiwapy; fhzg;gLk; gpur;ridfis fye;Jiuahb mg;gpur;ridfis jPHg;gjw;F 

MNyhridf; FOf;fs; kw;Wk; Vida epWtdq;fSld; ,ize;J mtrpakhd 

eltbf;iffis vLj;jy;. 

 ,j;JiwAld; njhlHGila mikr;Rfs;> nghJj; jpiwNrhp> tHj;jf rigfs;> jdpahHJiw 

epWtdq;fs; kw;Wk; Vida eyd;tpUk;gpfSld; xUq;fpizj;jy;. 

 njhopy;El;g epWtdq;fs;> fUj;juq;Ffs; kw;Wk; gapw;rp epfo;r;rpfis xUq;fpizg;jd; 

%yk;> nghjpaply; ifj;njhopw;rhiyfspid Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUe;jp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis Nkw;nfhs;tjw;F Cf;Ftpj;jy;. 

 c.s;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L epWtdq;fspy; gapw;rp kw;Wk; njhopy;El;g ghpkhw;wy; 

epfo;rpfis xOq;FgLj;Jtjd; %yk;> ifj;njhopw;Jiwapdhpd; jpwid ,w;iwg;gLj;jy;.  

 

mgptpUj;jpg; gphpT - 1 
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 ifj;njhopw;;JiwahsHfis gy;fiyf;fofk;> Muha;r;rp epWtdk; vd;gdtw;NwhL 

njhlHGgLj;Jtjd; %yk; f nghUs; cw;gj;jpia gd;Kfg;gLj;Jtjw;fhd trjpfis 

toq;Fjy;.  

 Njrpa kw;Wk; rHtNjr fz;fhl;rpfis elhj;Jtjd; %yk; cs;ehl;L 

cw;gj;jpahsHfSf;fhd re;ijtha;g;Gfis mgptpUj;jpnra;jy; kw;Wk; Cf;Ftpj;jy;. 

 Vw;Wkjpapid Cf;Ftpg;gjw;fhf ,wf;Fkjp nra;g;gLk; cs;sPLfSf;fhd jPHit ed;ikfis 

ifj;njhopw;rhiyfSf;Fg; ngw;Wf; nfhLj;jy;  

 rHtNjr juj;jpw;F Vw;wtifapy; ,Wjpg; nghUl;fspd; juj;jpid Nkk;gLj;Tk;> nghUl; 
rhd;wpjopid ngw;Wf;nfhLf;fTk; ifj;njhopw;Jiwf;F cWJizahf ,Uj;jy;. 

 
 
ngsjPf kw;Wk; epjpapay; Kd;Ndw;wk;  

 
fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : rHtNjr nghjpaply; fz;fhl;rp (“Lanka Pack”) 
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : cs;ehl;L ifj;njhopw;rhiyfSf;F re;ijia Cf;Ftpj;jy;  
 

nraw;ghL  
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 
epjpapy; 

Kd;Ndw;wk; 

,yf;F  rhjidfs;  

xJf;fP
L 

(&.kpy;) 
 

nryT 
(&.kpy;

)  

chpa 
mKy;gLj;jy; 
epWtdq;fspd; 
xj;Jiog;Gld; 
fz;fhl;rpia 
xOq;FgLj;j
y;.  

fz;fhl;rpapy; 
gq;Fgw;Wk; 
epWtdq;fsp
d; 
vz;zpf;if  

150 
ifj;njhopw;rhiyf
s; fz;fhl;rpapy; 
gq;Fgw;wy;.  
 
 

150 
ifj;njhopw;rhiyahsHfsp
d; gq;Fgw;wYld; 
fz;fhl;rp ntw;wpfukhf 
elhj;jg;gl;lJ.  
 

2.0 2.0 

 
 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH :  nghjpapy; njhopy;El;g rhd;wpjo; ghlnewp 
 fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: mwpT kw;Wk; jpwd; kl;lj;ij mjpfhpj;jy; kw;Wk; nghjpaply; 

ifj;njhopw;Jiwapy; cs;s njhopy;El;gtpayhsHfSf;;F 
nghjpaply; njhlHghd Gjpa njhopy;El;gj;ij mwpKfg;gLj;jy;  

 

nraw;ghL  mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 
epjpapy; 

Kd;Ndw;wk; 

,yf;F  rhjidfs;  

xJf;fP
L 

(&.kpy;) 
 

nryT 
(&.kpy;

)  

chpa 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fh

d Muk;g 
re;jpg;Gfis 

xOq;Fnra;jy; 

 

- 

tpz;zg;gjhuHfis 

NjHe;njLg;gjw;fhd 
tpsk;guj;ij 

gpuRhpj;jy; 
 
- epfo;r;rpj;jpl;lij 

gapw;rpahsHfsp
d; vz;zpf;if 
s  

nghjpaply; 
ifj;njhopw;Jiwap
y; ,Uf;Fk; 
njhopy;El;g 
juj;jpy; ,Uf;Fk; 
30 CopaHfs;   

nghjpaply; 
ifj;njhopw;Jiwap
y; ,Uf;Fk; 
njhopy;El;g 
juj;jpy; ,Uf;Fk; 
30 CopaHfSf;F 
gapw;rp 
mspf;fg;gl;lJ   

0.9* 0.533  
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elhj;Jjy; 

* njhopy;Kaw;rp Cf;Ftpg;G KfhikahsHfisg; gapw;Wtpg;gjw;F &gh 0.337 kpy;ypad; 
nrytopf;fg;gl;lJ. 

 
 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH :  caTg; ghJfhg;G kw;Wk; Rfhjhu rhd;wpjo; epfo;r;rpj;jpl;lk; 
 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: cs;ehl;L czTf; ifj;njhopypy; <LgLk; epWtdq;fs;> Njrpa kw;Wk; 

rHtNjrj;jpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l ISO 22000, HACCP, SLS kw;Wk; GMP Nghd;w czTg; 

ghJfhg;G> Rfhjhuj; juk; njhlHghd rhd;wpjo;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F mDruiz toq;Fjy;. 

   
 

nraw;ghL  
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 
epjpapy; 
Kd;Ndw;w

k; 
,yf;F  rhjidfs;    

- tpz;zg;gjhuHfis 

NjHe;njLg;gjw;fhd 

tpsk;guj;ij 
gpuRhpj;jy; 

 

- epfo;r;rpj;jpl;lj;ij 

Muk;gpj;jy; kw;Wk; 

fz;fhzpj;jy;. 
 

- ntw;wpfukhf 
g+Hj;jpnra;j 
ifj;njhopw;rhiyfSf;
F epjp kPsspg;G 
nra;jy;. 

czTj; jur; 
rhd;wpjo;fs; 
toq;fp 
rhd;wopf;fg;gl;
l 
fk;gdpfspd; 
vz;zpf;if 

20 
ifj;njhopw;rhiyfs; 
tUl ,Wjpapy; czT 

jur; rhd;wpjo; (HACCP, 

GMP, 

ISO22000)nrad;Kiw
ia g+uzg;gLj;jy;. 

18 
ifj;njhopw;rhiyf

s; rhd;wpjo; 
nrad;Kiwapid 

g+Hj;jpnra;Js;sJ.  

4.0*
* 

2.3
4 

 
** rHtNjr czT nghjpaply; fUj;juq;fpw;F Nkw;Fwpg;gpl;l &gh 0.5 kpy;ypad; nryT 
nra;ag;gl;lJ.  
  

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH :  GNuhGl; / GNuhgf; rHtNjr fz;fhl;rp  
 fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: gjdpl;l czT Vw;WkjpahsHfSf;F cj;Njr re;ijia mgptpUj;jp 

nra;jy; kw;Wk; czTj;Jiw rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfis mgptpUj;jp nra;jy;. 

nraw;ghL  
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 
epjpapy; 
Kd;Ndw;w

k; 
,yf;F  rhjidfs;    

- chpa 

epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;f
hd Muk;g 

re;jpg;Gfis 
xOq;Fnra;jy; 

 

 

- tpsk;guj;ij 

gpuRhpj;jy; 

 

- fz;fhl;rpia 
elhj;Jjy; 

fz;fhl;rpap
y; 
gq;Fgw;Wk; 
epWtdq;fsp
d; 
vz;zpf;if 

Gj;jhf;f gz;lq;fis 
mwpKfg;gLj;Jtjw;fh
d Nkilia 
cUthf;Ftjw;F 200 
ifj;njhopw;rhiyahsH
fs; fz;fhl;rpapy; 
gq;Fgw;wpdH.  

-200  
ifj;njhopw;rhiyahsHf
spd; gq;Fgw;wYld; 
fz;fhl;rp ntw;wpfukhf 
elhj;jg;gl;lJ.  
 
- tpNrl rpwpa kw;Wk; 
eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;
fhd $lk; 
cUthf;fg;gl;lJ.  
 

2.0**
* 

1.5

8 
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*** Nkw;Fwpg;gpl;l &gh 0.5 kpy;ypad; MAHNtjf; fz;fhl;rpf;fhf ( kw;iwa fz;fhl;rp) nryT nra;ag;gl;lJ. 

 
 
fUj;jpl;lj;jpd; ngaH :  njhopy;Kaw;rp Cf;Ftpg;Gf;fhf gapw;Wtpg;ghsHfSf;F gapw;rpaspj;jy;.  
 
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: nghjpaply; Clhf mtHfSila gz;lq;fspd; juj;ij Nkk;gLj;Jtjw;F 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F trjpaspj;jy;.  
.   

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk; epjpapy; Kd;Ndw;wk; 

,yf;F  rhjidfs;    

gapw;rpia 
elhj;Jjy;  
 

gapw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if  

midj;J 
khtl;lq;fspYk; 
cs;s 25 
njhopy;Kaw;rp 
KfhikahsHfSf;F 
gapw;rp mspj;jy;.  

gapw;rp ntw;wpfukhf 
elhj;jg;gl;lJld;> 
25 njhopy;Kaw;rp 
KfhikahsHfSf;F 
gapw;rp 
mspf;fg;gl;lJ.  

 0.337* 

 
 
fUj;jpl;lj;jpd; ngaH :  czTg; nghjpaply; njhlHghd rHtNjr fUj;juq;F (3 ehs;) 
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: cs;ehl;L czTg; nghjpaply; ifj;njhopw;rhiyahsHfSf;Fk; 

fy;tpahsHfSf;Fk; Gjpa njhopy;El;gj;ij mwpKfg;gLj;jy;. 
 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

epjpapy; 
Kd;Ndw;w

k; 
,yf;F  rhjidfs;    

fUj;juq;i
f 
elhj;Jjy;  
 

gq;Fgw;WgtHfsp
d; vz;zpf;if  

cs;ehl;L 
ifj;njhopw;rhiyahsHfSf;F
k; fy;tpahsHfSf;Fk; Gjpa 
njhopy;El;gj;ij 
mwpKfg;gLj;jy;.  

90 
gq;Fgw;WdHfSl
d; fUj;juq;F 
ntw;wpfukhf 
elhj;jg;gl;lJ.  

 0.5 

 
 
fUj;jpl;lj;jpd; ngaH :  Vida fz;fhl;rpfs;  
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: Vw;WkjpahsHfSf;F cj;Njr re;ijia mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpahsHfis mgptpUj;jp nra;jy; 
 
 

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

epjpapy; 
Kd;Ndw;w

k; 
,yf;F  rhjidfs;    

(i) MAHNt

j 
vf;];Ngh 

2016 

 
 

njhopy;Kaw;rpahsHf
s; kw;Wk; tUif 
jUgtHfspd; 
vz;zpf;if 
   

cs;ehl;L kw;Wk; 
ntspehl;L 
njhopy;Kaw;rpahsHfsp
d; gq;Fgw;wYld; 
fz;fhl;rpia 
elhj;Jjy;  

fz;fhl;rpahdH 135 
njhopy;Kaw;rpahsHf
s; kw;Wk; 40>000 
gq;Fgw;WdHfspd; 
gq;Fgw;wYld; 
elhj;jg;gl;lJ.  
 

 0.5 
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gpujhd Fwpf;Nfhs; 

 

,e;jg; gphptpd; gpujhd Fwpf;Nfhshf Nghl;bj; jd;ikAs;s re;ijr; #oYf;F mikthf> caHjuKila 

nghUs;fis cw;gj;jp nra;jtjw;F cs;ehl;L ifj;njhopw;rhiyfis Cf;Ftpj;jy; MFk;. 

,g;gphptpd; fPo; cs;s ifj;njhopy;Jiwfs; 

 mr;R kw;Wk; thHg;Gf; ifj;njhopy; 

 ,wg;gH rk;ge;jkhd ifj;njhopy; 

 cNyhf mbg;gilg; nghUl;fs; kw;Wk; nghwpfs; ifj;njhopy; 

 glF fl;Lkhdf;; ifj;njhopy; 

 Nkhl;lhH thfdj; jahhpg;G kw;Wk; Nghf;Ftuj;J cgfuzq;fs; jahhpg;Gf; ifj;njhop;y; 

 kuKk; kuk; rhHe;j cw;gj;jpf; ifj;njhopy; 

 gpsh];bf; rhHe;j cw;gj;jpf; ifj;njhopy; 

 ,urhadg; nghUl;fs; rhHe;j cw;gj;jpf; ifj;njhopy; 

 xspapay; kw;Wk; Gifg;gl cgfuzf; ifj;njhopy: 

nraw;ghLfs;  

 jdpahH ifj;njhopy; Jiwiar;rhHe;jtHfs;> Vw;WkjpahsHfs;> fy;tpapayhsHfs; vd;gtw;fis 

cs;slf;fp mikf;fg;gl;l MNyhridf;FOtpd; %yk; mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs;> 

cghakhHf;fj;jpl;lq;fs; Nghd;wtw;iwj;; jahhpj;jy; 

 Nkw;Fwpj;j JiwfSf;fhd rHtNjrr; re;ij epyikfis mtjhdpj;J> mgptpUj;jp Fwpf;Nfhs;fis 

vl;lf;$ba mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis nraw;gLj;jy;. 

 ,j;Jiwapy; fhzg;gLk; gpur;ridfis fye;Jiuahb mg;gpur;ridfis jPHg;gjw;F MNyhridf; 

FOf;fs; kw;Wk; Vida epWtdq;fSld; ,ize;J mtrpakhd eltbf;iffis vLj;jy;. 

 ,j;JiwAld; njhlHGila mikr;Rfs;> nghJj; jpiwNrhp> tHj;jf rigfs;> jdpahHJiw 

epWtdq;fs; kw;Wk; Vida eyd;tpUk;gpfSld; xUq;fpizj;jy;. 

 njhopy;El;g epWtdq;fs;> fUj;juq;Ffs; kw;Wk; gapw;rp epfo;r;rpfis xUq;fpizg;jd; %yk;> 

nghjpaply; ifj;njhopw;rhiyfspid Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUe;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 

Nkw;nfhs;tjw;F Cf;Ftpj;jy;. 

 c.s;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L epWtdq;fspy; gapw;rp kw;Wk; njhopy;El;g ghpkhw;wy; epfo;rpfis 

xOq;FgLj;Jtjd; %yk;> ifj;njhopw;Jiwapdhpd; jpwid ,w;iwg;gLj;jy;.  

 ifj;njhopw;;JiwahsHfis gy;fiyf;fofk;> Muha;r;rp epWtdk; vd;gdtw;NwhL njhlHGgLj;Jtjd; 

%yk; f nghUs; cw;gj;jpia gd;Kfg;gLj;Jtjw;fhd trjpfis toq;Fjy;.  

 Njrpa kw;Wk; rHtNjr fz;fhl;rpfis elhj;Jtjd; %yk; cs;ehl;L cw;gj;jpahsHfSf;fhd 

re;ijtha;g;Gfis mgptpUj;jpnra;jy; kw;Wk; Cf;Ftpj;jy;. 

 

mgptpUj;jpg; gphpT - II 
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 Vw;Wkjpapid Cf;Ftpg;gjw;fhf ,wf;Fkjp nra;g;gLk; cs;sPLfSf;fhd jPHit ed;ikfis 

ifj;njhopw;rhiyfSf;Fg; ngw;Wf; nfhLj;jy; 

 rHtNjr juj;jpw;F Vw;wtifapy; ,Wjpg; nghUl;fspd; juj;jpid Nkk;gLj;Tk;> nghUl; rhd;wpjopid 

ngw;Wf;nfhLf;fTk; ifj;njhopw;Jiwf;F cWJizahf ,Uj;jy; 

 

31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH mr;R kw;Wk; thHg;ig vspjhf;Fk; kj;jpaepiyaj;jpid Nkk;gLj;Jjy;.  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; gz;lj; mgptpUj;jp tbtikg;gpd; tpidj;jpwd; Nritf;fhd Vw;ghLfs;  

nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

,yf;F  rhjidfs; 

mr;R kw;Wk; thHg;ig vspjhf;Fk; 
kj;jpaepiyaj;jpid 

Nkk;gLj;Jtjw;fhd Njitfs;, 

 CNC miuf;Fk; kp\pd;  

 Gwg;gf;f nghwpapaYf;fhd 3b 

Nkw;gug;G ];fhdH 

 nkd;nghUs; ,w;iwg;gLj;jy; 

 TIG nty;bq; nghwpj;njhFjp 

 

 

gapw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

nghUl;fspd; ngWkjp 

NrHj;jiy 10% tPjj;jpdhy; 

mjpfhpj;jy;. 

 

 

tUlj;jpw;F 60 
njhopyhsHfs; 
gapw;Wtpf;fg;gl;ldH. 

 

100 gl;ljhhpfs; 
gapw;Wtpf;fg;gl;ldH 

 

tUlhe;j mbg;gilapy; 
& 12 kpy;ypad; 
ngWkjpahd Nrit 
toq;fg;gl;lJ.  

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH ,wg;gH nghUl;fs; jahhpg;G Jiwapdhpd; jpwd; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 
,wg;gH nghUl;fs; jahhpg;Gj;;Jiwapy; ,Uf;Fk; njhopy;El;gtpayhsHfspd; 
mwpT kw;Wk; jpwid mjpfhpj;jy; kw;Wk; Gjpa njhopy;El;gj;ij 
mwpKfg;gLj;jy; 

nraw;ghL  
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

,yf;F   

- nghUj;jkhd rhd;wpjo; ghlnewpapid 

xOq;FgLj;Jtjw;fhd Ngr;RthHj;ij PRI 

cld; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

- tpz;zg;gjhuHfis NjHe;njLg;gjw;fhd 
tpsk;guj;ij gpuRhpj;jy; 

- epfo;r;rpj;jpl;lij elhj;Jjy; 

 

 

gapw;rpahsHf
spd; 
vz;zpf;if 

,wg;gH nghUl;fs; 
jahhpg;Gj;;Jiwapy; ,Uf;Fk; 
midj;J tifahd 
njhopyhsHfspd; jpwd; 

kw;Wk; mwpT 
,ilntspiaf; Fiwj;jy;.  

 

 

 

njhopy;El;g juj;jpy; 
,Uf;Fk; 65 

CopaHfSf;F  PRI 

epWtdj;jpy; 
gapw;rpaspf;fg;gl;lJ 

 

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH 
gpsh];bf; nghUl;fs; jahhpg;Gj; JiwadUf;fhd jpwd; mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 
gpsh];bf; nghUl;fs; jahhpg;Gj;;Jiwapy; ,Uf;Fk; 
njhopy;El;gtpayhsHfspd; mwpT kw;Wk; jpwid mjpfhpj;jy; kw;Wk; Gjpa 
njhopy;El;gj;ij mwpKfg;gLj;jy 

nraw;ghL  
mstPl;L 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 
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myF  
,yf;F  

rhjidfs; 

- nghUj;jkhd rhd;wpjo; ghlnewpapid 

xOq;FgLj;Jtjw;fhd Ngr;RthHj;ij PRI 

cld; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

- tpz;zg;gjhuHfis NjHe;njLg;gjw;fhd 
tpsk;guj;ij gpuRhpj;jy; 

- epfo;r;rpj;jpl;lij elhj;Jjy; 

 

 

gapw;rpahsHf
spd; 
vz;zpf;if 

,wg;gH nghUl;fs; 
jahhpg;Gj;;Jiwapy; ,Uf;Fk; 
midj;J tifahd 
njhopyhsHfspd; jpwd; 
kw;Wk; mwpT 
,ilntspiaf; Fiwj;jy;.  

 

 

 

njhopy;El;g juj;jpy; 
,Uf;Fk; 57 

CopaHfSf;F  PRI 

epWtdj;jpy; 
gapw;rpaspf;fg;gl;lJ 

 

  

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH 
kuk; kw;Wk; kuk; rhHe;j ifj;njhopw;Jiw rq;fj;jpw;fhd ntg;jsj;ijg; 
GJg;gpj;jy;  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 
cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; kuk; rhH ifj;njhopw;rhiyahsHfspd; 
nghUl;fisAk; NritfisAk; Cf;Ftpj;jy;. 

nraw;ghL  
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

,yf;F  rhjidfs; 

juTfisr; Nrfhpg;gjw;fhf 
Nfs;tpf;nfhj;ij jahhpj;jy; 
 
juTj;jsj;jpy; juTfis gjpjy; 

kw;Wk; ,w;iwg;gLj;Jjy;  

ifj;njhopw;rh
iyfspd; 
vz;zpf;if 

kuk; kw;Wk; kuk; rhHe;j 
ifj;njhopw;Jiw 
rq;fj;jpw;fhd ntg;jsj;ij 
mgptpUj;jp nra;jy; 

40 Gjpa 
ifj;njhopw;rhiyahsH
fs; 
NrHj;Jf;nfhs;sg;gl;ldH 

 

 

tpguk;  
xJf;fPL &.kpy; 

 

nryT &.kpy; 

 

nkhj;j xJf;fPL  20.5  

gad;gLj;jg;gl;l epjp   16.6575 

ifj;njhopy; mgptpUj;jp rigapd; czT Ma;T$lj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf 
mgptpUj;jpg; gphpT 1f;fhd epjp ghpkhw;wk; 

 1.367 

gad;gLj;jg;glhj epjp  2.4755 

nkhj;jk; 20.5 20.5 
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Kd;Diu 
,e;jg; gphptpd; Nehf;fk;> rHtNjr re;ijapy; Nghl;bapLtjw;F ty;yikAs;s juj;jpy; caHe;j nghUl;fis 

cw;gj;jp nra;tjw;F ifj;njhopw;JiwfSf;F Cf;Ftpg;GfisAk;> trjpfisAk; toq;Fjy; MFk;.   

 

,g;gphptpd; fPo; cs;s ifj;njhopy;Jiwfs; 

 ghjzpf; ifj;njhopw;Jiw 

 Njhy; nghUl;fs; ifj;njhopw;Jiw 

 kpd; kw;Wk; kpd;dpyj;jpudpay; ifj;njhopw;Jiw  

 xsjlk; kw;Wk; moFrhjd nghUl;fs; ifj;njhopw;Jiw 

 tHzg;g+r;R kw;Wk; mr;Rf; ifj;njhopw;Jiw 

 ,urhadg; nghUl;fs; /Mil ifj;njhopw;Jiw kw;Wk; Vidaitf;fhd cjphpg;ghfq;fs;  

 

gpujhd nraw;ghLfs;  

 MNyhridf; $l;lq;fis xOq;Fnra;jy;> mgptpUj;jp cghakhHf;fq;fis fye;Jiuahly;> 

MNyhridfis toq;Fjy; kw;Wk; mKy;gLj;jy;. 

 nghWg;Gila jahhpg;Gf; ifj;njhopw;Jiwf;fhd mgptpUj;jpj; jpl;lq;fisAk; 

fUj;jpl;lq;fisAk; jahhpj;jy; kw;Wk; mKy;gLj;jy;.  

 Nkw;Fwpg;gpl;l JiwfSf;fhd MNyhridf; FOf;fspdhy; toq;fg;gLk; tpjg;GiufisAk; 

NahridfisAk; mKy;gLj;jy;.  

 ,j;JiwNahL njhlHGila mikr;Rfs;> tHj;jf rq;fq;fs;> rk;Nksdq;fs; kw;Wk; 

gy;fiyf;fofq;fSld; ,ize;J gzpGhpjy; 

 NjHe;njLf;fg;gl;l ifj;njhopy;Jiwf;fhd jpwikapid tpUjjpnra;tjw;F cjtpfis toq;fy;.  

 Rje;jpu tHj;jf xg;ge;jq;fs; %yk; re;ij gq;fpid mjpfhpj;Jf;nfhs;Sjy; njhlHghf 

ifj;njhopw;JiwfSf;F cjTjy;. 

 KjyPl;L kw;Wk; tHj;jf Cf;Ftpg;Gfs;; njhlHghf MNyhridr; Nritfis toq;fy;.  

  

 

 

 

 

mgptpUj;jpg; gphpT - III 
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 TIEP Nahridj;jpl;ljpd; fPo; cs;s Vw;Wkjpf; ifj;njhopw;JiwdUf;F> ntspehl;L ty;YdHfSf;fhd 

tprhitg;ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpjg;Giu toq;Fk; trjpfisr; nra;jy;. 

 cs;ehl;L ifj;njhopw;Jiwf;F mtrpakhd %yg;nghUl;fSf;F jPHitr; rYifiag; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpjg;Giufis toq;Fjy;.  

 rHtNjr re;ijapd; Nghl;bj;jd;ikia g+Hj;jpnra;tjw;fhf rHtNjr epakr; rhd;wpjiog; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F cs;ehl;L ifj;njhopw;Jiwf;F trjpaspj;jy;.  

 

31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 

 ghjzp kw;Wk; Njhy; ifj;njhopw;Jiw  
 

- ,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdj;jpy; ghjzp kw;Wk ; Njhw;nghUl;fs; gapw ;rpg; 

ghlrhiy  

ghjzp kw;Wk; Njhw;nghUl;fs; cw;gj;jpf; ifj;njhopw;Jiwapy; cs;s jahhpg;G 

njhopyhsHfs; Gjpa njhopy;El;g mwpitg; ngw;Wf;nfhs;Sk; Nehf;fj;Jld;> ,yq;if Glit 

kw;Wk; Milfs; epWtdj;jpw;F &gh 2.5 kpy;ypad; Gjpa nghwpfisAk; cgfuzq;fisAk; 

nfhs;tdT nra;tjw;fhf toq;fg;gl;lJ.  

 

- Njhw;nghUl;fs; ifj;njhopw ;Jiwf;fhd fl;llj;njhFjpia cUthf ;fy;  

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; Njhw;nghUl;fs; jhhhpg;Gf;fhd fl;lj;njhFjpia epHkhzpg;gjw;f 

mikr;ruit mq;fPfhuk; ngwg;gl;Ls;sJ. ,e;jf; fUj;jpl;lj;jpw;fhd nkhj;j kjpg;gPl;Lr; 

nryT &gh 450 kpy;ypad;.  

 

- ghjzp kw;Wk ; Njhw;nghUl;fs; fz;fhl;rp  

,e;j tUlk; ghjzp kw;Wk; Njhw;nghUl;fSf;fhd fz;fhl;rp ntw;wpfukhf elhj;jg;gl;lJ. 

,jw;fhf mikr;R &gh 3.8 kpy;ypaid nryT nra;jJ.  

 

,jpy; 131 $lq;fs; ,Ue;jJld;> 16 $lq;fs; ntspehl;L nfhs;tdthsHfSilaJ. 

,f;fz;fhl;rpf;F cs;ehl;Lg; ghHitahsHfs; ngUkstpy; tUif je;jpUe;jdH. 

 

  

 kUe;J kw;Wk; moFrhjd ifj;njhopw;Jiw  

cs;ehl;L jahhpg;ghsHfsplkpUe;J murhq;f itj;jparhiyfSf;F nfhs;tdT nra;ag;gLk; 

gq;fpid mjpfhpg;gjw;F mikr;R mtrpakhd eltbf;iffis vLj;Js;sJ. ntspehl;L 
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epGzHfspd; cjtpAld; cs;ehl;L CopaHfSf;fhd gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; xOq;Fnra;ag;gl;lJ. 

kUe;J jahhpg;Gf;fhd tyaj;ij FUehfy; khtl;lj;jpy; epHkhzpg;gjw;F mtrpakhd 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. mikr;R moFrhdg; nghUl;fSf;fhd rl;lj;ij 

jahhpg;gjw;F Rfhjhu mikr;Rf;F cjtpfis toq;fpAs;sJ.  

                                    

 kpd;rhu kw;Wk; kpd;dpyj;jpudpay; Jiw  

- kpd;rhu kw;Wk ; kpd;doyj;jpudpay; nghUl;fSf;fhd rHtNjr epak rhd;wpjo ; 
epfo ;r;rpj ;jpl;lk ;.  

 

,e; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; rHtNjr hPjpahf mq;fPfhpf;fg;gl;l epak rhd;wpjo;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F epthuzj; jpl;lj;jpd; fPo; cs;ehl;L cw;gj;jpahsHfSf;F epjp cjtpfs; 

toq;fg;gLfpd;wJ. ,e;jf; fUj;jpl;lj;jpw;F mikr;R &gh 15.80 kpy;ypaid xJf;fpAs;sJ. 

 

- kpd;rhu kw;Wk; kpd;doyj;jpudpay; ifj;njhopw;Jiwapd; Gj;jhf ;fg; nghUl;fspd; fz;fhl;rp  

 

,t;tUlj;jpw;fhd kpd;rhu kw;Wk; kpd;doyj;jpudpay; ifj;njhopw;Jiwapd; Gj;jhf;fg; 

nghUl;fspd; fz;fhl;rp ntw;wpfukhf elhj;jg;gl;lJld;> ,jw;fhf mikr;R &gh 0.01 kpy;ypaid 

nryT nra;jJ. ,jpy; 278 $lq;fs; ,Ue;jJld;> 15 ntspehl;L gq;Fgw;WdHfs; 

gq;Fgw;wpaJld;> ,jw;F 80>000 Nkw;gl;l tUifahsHfs; te;jpUe;jdJ. ,e;jf; fz;fhl;rpapd; fPo; 

Gj;jhf;fq;fis tzpfkag;gLj;jtjw;F mDruidahsHfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ.  

 

 kl;ghz;l cw;gj;jpj;Jiw  

- nrq;fspkz; $iuj;jfLfs; cw;gj ;jpf ; ifj;njhopw ;Jiwf;F SLS rhd;wpjiog; 

ngw;Wf ;nfhs;sy;.  

nrq;fspkz; $iuj;jfLfs; jahhpg;G ifj;njhopw;Jiwapd; gpujptpk;gj;ij Nkk;gLj;jtjw;F 
,yq;if epak rhd;wpjo; epWtdj;jplkpUe;J epakr; rhd;wpjiog; ngw;Wf;nfhs;tjw;F mikr;R 

cjTfpd;wJ.  

20 ifj;njhopw;rhiyahsHfSf;F ,yq;if epakr; rhd;wpjo; epWtdj;jpd; rhd;wpjio 

ngw;Wf;nfhLg;gjw;fhd eltbf;iffs; njhlHtJld;> ,jw;fhf &gh 0.04kpy;ypad; 

xJf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

- cs;ehl;L $iuj;jfLfs; jahhpg ;G ifj;njhopw;Jiwf;F Gjpa cyHj;jpia 
mwpKfg;gLj;jy;.  

,e;jf; fUj;jpl;lj;jpd; Muk;gfl;l eltbf;iffs; g+Hj;jpnra;ag;gl;Ls;sJ. ,jw;fhd Ghpe;JzHT 

xg;gj;jj;ij epWtdj;Jld; Nkw;nfhs;tjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. ,jd; %yk; tpidj;jpwd; 

kw;Wk; juj;jpid mjpfhpg;gjd; %yk; cw;gj;jp MFnryitf; Fiwg;gjw;F vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ. 
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- rpwpa kw;Wk; eLj;ju ifj;njhopw;JiwahsHfSf;fhd jpw;d mgptpUj;jp 
epfo;r ;rpj;jpl ;lk; 

,e;jf; fUj;jpl;lj;jpd; fPo;> Gjpa njhopy;El;gj;ij cs;ehl;L $iuj;jfLfs; jahhpg;ghsHfSf;F 

mwpKfg;gLj;Jtjw;fhf ntspehl;L cjtp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; Clhf rpwpa kw;Wk; eLj;ju 

fspkz; $iuj;jfLfs; jahhpg;G ifj;njhopw;Jiwiar; NrHe;j 14 ifj;njhopw;rhiyahsHfs; 

ntspehl;by; elhj;jg;gl;l fUj;juq;fpy; gq;Fgw;Wtjw;fhd trjp mikr;rpahdy; toq;fg;gl;lJ. 

 

- cs;ehl;L ifj;njhopw;Jiwia Nkk;gLj;Jtjw;fhd Muha ;r ;rp kw;Wk; mgptpUj;jp 
epjpak;  

cs;ehl;L ifj;njhopw;Jiwia Nkk;gLj;jtw;F trjpaspg;gjw;Fk; mgptpUj;jp nra;tjw;Fk; ,e;j 

epjpak; cUthf;fg;gl;Ls;sJ. 06 fUj;jpl;lq;fSf;F trjpaspf;fg;gl;Ls;sJld;> ,jw;fhd 

MFnryT &gh 4.7 kpy;ypad; MFk;.  
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* njhiyNehf ;F  

thbf;ifahsUf;F el;Gldhd Nrit epiyakhf ,Uj;jy; 

 

*nraw;gzp  

 epiyahd njhopy;tha;g;Gfis cUthf;Ftjw;fhf gjpTnra;j 

ifj;njhopw;JiwfSf;F trjpaspj;jy;.  

 

*  Fwpf ;Nfhs; 

ifj;njhopy; gjptpid Nkk;glj;jy; kw;Wk; ifj;njhopw;rhiyfspd; 

cw;gj;jpj;jpwid caHj;Jjy:  

 

* gpujhd nraw;ghLfs; 

 jahhpg;G ifj;njhopw;rhiyfisg; gjpTnra;jy; kw;Wk; juTj;jsj;ij 

,w;iwg;gLj;jy; 

 tYr;rf;jp tpidj;jpwid mjpfhpj;jy; kw;Wk; tYr;rf;jp MFnryitf; 

Fiwj;jy; vd;gtw;Wf;fhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy; 

 nfhs;iffisj; jahhpg;Gf;F ifj;njhopy; juTfis gFg;gha;T nra;J 

gy;NtWgl;l Gs;sptpgu mwpf;iffisj; jahhpj;jy; 
 

 31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

  * fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : tYr;rf;jp tpidj;jpwd; Nkk;gLj;jy; fUj;jpl;lk; - 1tJ; 

fl;lk; 

* fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : Njrpa tYr;rf;jp Kiwikapd; tYr;rf;jp Nrkpg;Gf;F 

gq;fspg;G nra;jy; kw;Wk; ,yq;ifapd; ifj;njhopy; MFnryitf; Fiwj;jy;. 

 

 

 

 

 
 
 

 

nraw;ghL  
mstPl;L 
myF  

rhjidfs;  ngsjPf Kd;Ndw;wk ; 
 

ifj;njhopy; gjpT kw;Wk; cw;gj;jpjpwd; 

Nkk;gLj;jy;; gphpT 
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,yf;F % rhjidfs; 

ngWif 
eiliwapDhlhf 
fUj;jpl;lj;ij 

mKy;gLj;jtjw;fhd 
epWtdj;ij 
NjHe;njLj;jy;.  

 Nkw;Nwhnghypld; vQ;rpdpahpq; 
(gpiwtl;) ypkpll; epWtdk; 
MNyhrid epWtdkhf 

NjHe;njLf;fg;gl;Ls;sJld;> 
mikr;Rf;Fk; epWtdj;jpw;Fk ; 
,ilapy; Ghpe;JzHT 
xg;ge;jk; 
ifr;rhj;jplg;gl;Ls;sJ.  

100 MNyhrid 
epWtdk; 
NjHe;njLf;f

g;gl;Ls;sJ. 

ehLKOtjpYKs;s 

jahhpg;G 
ifj;njhopw;rhiyfspl
kpUe;J 
tpz;zg;gq;fisf; 
NfhUjy; kw;Wk; 

fUj;jpl;lj;ij 
eilKiwg;gLj;jtjw;F 
15 epWtdq;fisj; 
NjHe;njLj;jy;.  

NjHe;njL

f;fg;gl;l 
epWtdq;f
spd; 
vz;zpf;i
f 

15 epWtdq;fisj; 

NjHe;njLj;jy;.  

100 15 

epWtdq;fs; 
NjHe;njLf;f
g;gl;lJ.  
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KfTiu: 

,urhad MAjq;fis tpUj;jp nra;jy;> cw;gj;jp nra;jy;> fsQ;rpag;gLj;jy;> cgNahfpj;jy; vd;gtw;NwhL 
mjdhy; Vw;gLk; mopTfisAk; jil nra;tjw;fhf cUthf;fg;gl;l rHtNjr cld;gbf;ifNa ,urhad MAj 

cld;gbf;if MFk;. ,J 1993y; ghhpa mopTfis Vw;gLj;Jk; vy;yh tifahd MAjq;fisAk; Kw;whfj; 

jil nra;tjw;fhf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l cld;gbf;if MFk;. 2007Mk; Mz;L 58k; ,yf;f ,urhad MAj 
cld;gbf;ifahdJ 2008 xf];l; 15k; jpfjp njhlf;fk; mKYf;FtUkhW mikr;rhpdhy; 

mKy;gLj;jg;gl;lJ.,urhad MAj cld;gbf;ifapid nraw;gLj;Jk; Njrpa mjpfhurigahdJ> 
cld;gbf;iff;F chpa Njrpa mKyhf;fj;jpd; nraw;gzpfspid Nkw;nfhs;tjw;fhf nejHyhe;jpy; 

mike;Js;s ,urhad MAjq;fisj; jilnra;Ak; mikg;GlDk; kw;Wk; Vida mq;fj;jt muRfSld; 
njhlHGfisg; NgZtjw;fhfTk; ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;rpd; fPo; epWtg;gl;l mikg;ghFk;.  

njhiyNehf;F: ,yq;ifapy; ,urhadg; nghUl;fspd; td;Kiwaw;w kw;Wk; ghJfhg;ghd gad;ghl;bid 
cWjpg;gLj;Jtw;F tpidj;jpwDld; ,urhad MAj cld;gbf;ifapid cWjpg;gLj;jy;.  

nraw;gzp:  

 ,urhad MAjq;fisj; jilnra;Ak; mikg;GlDk; kw;Wk; Vida mq;fj;jt muRfSld; tpidj;jpwdhd 

njhlHgpidg; NgZjy;.  

 ml;ltizg;gLj;jg;gl;l ,urhdg; nghUl;fs; njhlHGila ifj;njhopw;rhiyfspd; nraw;ghLfisAk;; mjd; 

td;Kiwaw;w ghtidiaAk; fz;fhzpj;jy;. 

 ,urhad mtruepiyfSf;fhd Njrpa ghJfhg;G epfo;r;rpj;jpl;lj;ij mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; 

nghWg;Gila tpNrl FOitg; gapw;Wtpj;jy;. 

 ,yq;ifapDs; jifikAs;s ghJfhg;G cj;jpNahfj;jHfs; kw;Wk; ghJfhg;G fyhr;rhuj;jpid mgptpUj;jp 

nra;jy;. 

  

Nehf;fk; : ,yq;ifapDs; ,urhadg; nghUl;fspd; td;Kiwaw;w kw;Wk; ghJfhg;ghd ghtidia 

cWjpg;gLj;jy;.   

gpujhd nraw;ghLfs;: 

 ml;ltizg;gLj;jg;gl;l ,urhadg; nghUl;fisg; gad;glj;Jk; ifj;njhopw;rhiyfSf;F 

toikahd fz;fhzpg;G tp[aq;fis Nkw;nfhs;sy;. 

 ml;ltizg;gLj;jg;gl;l ,urhadg; nghUl;fs; ghtidahsH;fisAk; tHj;jfHfisAk; 

gjpT nra;jy;. 

 ml;ltizg;gLj;jg;gl;l ,urhadg; nghUl;fs; Vw;Wkjpf;F /,wf;Fkjpf;F mtrpakhd 

tpjg;Giufis ,wf;Fkjp kw;Wk; Vw;Wkjpf; fl;Lg;ghl;Lr; rigf;Fk; KjyPl;Lr; rigf;Fk; 

toq;Fjy;. 

 ml;ltizg;gLj;jg;gl;l ,urhadg; nghUl;fspd; ,wf;Fkjp kw;Wk; Vw;Wkjpj; juTfis 

Nrfhpj;jYk; gFg;gha;T nra;jYk;. 

,urhad MAj cld;gbf;ifapid nraw;gLj;Jk; 
Njrpa mjpfhurig  
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 ,urhad MAjq;fisj; jilnra;Ak; mikg;Gf;F tUlhe;j gpuflzj;ij rkHg;gpj;jy;. 

 ifj;njhopw;rhiyfspy; cs;s ghJfhg;G cj;jpNahfj;jHfisAk; nghWg;Gghd tpNrl 

mYtyHfisAk; tpopg;g+l;Ljy; kw;Wk; gapw;rp mspj;jy;. 

 ml;ltizg;gLj;jg;gl;l ,urhadg; nghUl;fs; kw;Wk; mjd; gad;ghl;lhsH mjid 

td;Kiwaw;w eltbf;iffSf;F kl;Lk; gad;gLj;Jfpd;whH vd;gij 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

 ,urhad mtrufhy epiyikfs; njhlhghd Njrpa ghJfhg;G epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 

mgptpUj;jp nra;tjw;F ,lH Kfhikj;Jt kj;jpaepiyaj;jpw;F cjTjy;.  

  ,urhad mtrufhy epiyikfspy; njhopw;gLtjw;F ifj;njhopw;rhiyfSf;Fk; 

nghWg;Gila epWtdq;fSf;Fk; cjTjy;.  

  epfo;r;rpfs;> fUj;juq;Ffs;> gapw;rpg; gl;liwfs; vd;gtw;iw elhj;Jtjw;F ,urhad 

MAjq;fisj; jilnra;Ak; mikg;Gf;F cjTjy;. 

 

31 brk;gH 2016k; jpfjpapyhd Kd;Ndw;wk;  
 
fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:   Mgj;jhd ,urhadg; nghUl;fs; Nrfhpj;J itf;fg;gl;bUf;Fk; tsTfis 

milahsk; fhZjy; / Nrhjid nra;jy; kw;Wk; mtrufhy epiyfSf;fhd gpujpgypg;Gj; jpl;lj;jpw;F 

cjTjy; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : gzpnra;Ak; ,lj;jpd; ghJfhg;gpidAk; gzpahsHfspsJk; nghJ kf;fspdJk; 

MNuhf;fpaj;ijAk; Nkk;gLj;jy;.  

 

 
 

nraw;ghL  

 
mstPl ;L myF  

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk ;  

 
,yf;F  

 
rhjidfs;  

,urhad MAj 
cld;gbf;ifapd; fPo; 
ml;ltizg;gLj;jg;gl;l 
,urhadg; nghUl;fs; 
tpepNahfk; kw;Wk; 
Mgj;jhd nghUl;fisf; 
nfhz;Ls;s N`hkhfk 
ifj;njhopy; Ngl;ilapy;  
Ma;tpid elhj;Jjy;.    

 

ifj;njhopw;rhi

yfspd; 
vz;zpf;if  

 36 
ifj;njhopw;rhiy

fspy; Ma;tpid 
elhj;Jjy;. 

ifj;njhopw;rhiyfsp
y; Ma;Tfs; 
elhj;jg;gl;lJ. 

Fwpg;gpl;l ifj;njhopy; 
Ngl;ilfspy; Mgj;J 
gFg;gha;T> ,lH 
kjpg;gPL vd;gtw;iw 
elhj;Jjy;  

ifj;njhopw;rhi
yfspd; 

vz;zpf;if  

36 
ifj;njhopw;rhiy

fspy; Nrhjid 
kw;Wk; ,lH 

kjpg;gPLfis 
Nkw;nfhs;sy; 

31 ifj;njhopw;rhiyfspy; 
,lH kjpg;gPL 

elhj;jg;gl;lJ. 

 

Xt;nthU mt;thwhd 
ifj;njhopw;rhiyfSk; 
mtrufhy   epiyf;fhd 

gpujpgypg;G jpl;lj;ij 
mgptpUj;jp 
nra;tjw;F cjTjy;. 

ifj;njhopw;Ngl;
ilfspd;;  
vz;zpf;if 

01 ifj;njhopy; 

Ngl;il  

01 ifj;njhopy; 

Ngl;ilapy; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;l

J.  
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:   ,urha MAj cld;gbf;ifapd; X k; ruj;jpid mKy;gLj;jy;.  

 fUj;jpl ;lj;jpd; Nehf;fk; : ,urhad mtrufhy epiyfspy; tpidj;jpwDld; nrayhw;Wjy;.  

 

 
fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:   ,urha MAj cld;gbf;ifapd; VII k; ruj;jpid mKy;gLj;jy;.  

 fUj;jpl ;lj;jpd; Nehf;fk; : ,urhad mtrufhy epiyikfspy; tpidj;jpwDld; nraw;gLjy;.   

 

 

 

 
fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:   ,urhad MAj cld;gbf;if kw;Wk; ,urhadg; ghJfhg;G kw;Wk; ghJfhg;G 

Kfhikj;Jtk; njhlHghd gapw;rp / tpopg;GzHT ghlnewpfs; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:   ifj;njhopw;rhiyfspd; ,aysTfis Nkk;gLj;jy; kw;Wk; ,urhadg; ghJfhg;Gf;F 

rpwe;j eltbf;iffis Cf;Ftpj;jYk; gug;GjYk;. 

 
 
 

 
nraw;ghL  

 
mstPl ;L myF  

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk ;  

 
,yf;F  

 
rhjidfs; 

,urhadg; ghJfhg;G gw;wpa 

rHtNjr fUj;juq;if 
elhj;Jjy;. 

 

fUj;juq;Ffspd; 
vz;zpf;if 

,urhadg; 
nghUl;fspd; 
mikjpf;fhd 
ghtidia 

cWjpg;gLj;jy; 
kw;Wk; ,urhad 
ghJfhg;ig 
Nkk;gLj;jy; 

vd;gtw;Wf;F Mrpa 
ehLfSf;fpilapy; 

rHtNjr 
$l;bizg;ig 

epfo;r;rp 06 – 10 
ngg;guthp 
2017w;F 
gpw;Nghlg;gl;lJ. 

 
 
 

nraw;ghL  

 
mstPl ;L myF  

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk ;  

 
,yf;F  

 
rhjidfs;   

Njrpa mtrufhy 
nghWg;Gj; jpl;lj;ij  
mKy;gLj;Jtjw;F 
mgptpUj;jp nra;tjw;F 
,lH Kfhikj;Jt 
kj;jpaepiyaj;jpw;F 
cjTjy;. 

 

nghWg;Gld; 
nraw;gLk; 
egHfspd; 
vz;zpf;i

f  

,urhad 
epfo;TfSf;fhf 

100 nghWg;Gld; 

nraw;gLk; 
egHfisg; 

gapw;Wtpj;jy;.  

,urhad 
epfo;TfSf;fhf 

Vwj;jhs 460 

nghWg;Gld; 
nraw;gLk; egHfs; 

gapw;Wtpf;fg;gl;ldH.  

 
 
 

nraw;ghL  

 
mstPl ;L myF  

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk ;  

 
,yf;F  

 
rhjidfs; 

ml;ltizg;gLj;jg;gl;l ,urhad 
trjpfis ghpNrhjid 
nra;jy;.  

trjpfspd; 
vz;zpf;i

f  

20 trjpfs; 
ghpNrhjid 

nra;jy;.  

14 trjpfs; 
ghpNrhjid 

nra;ag;gl;lJ. 
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Vw;gLj;Jtjw;F 
rHtNjr 

fUj;juq;if 
elhj;Jjy 

tpopg;GzHT nraykHTfis 
elhj;Jjy;.  

 

gapw;rp ghlnewpfspd;  

/epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 

vz;zpf;if  

,U 
gapw;rpg;gl;liwfi
s elhj;Jjy;.  

MW 
gapw;rpg;gl;liw
fs; 
elhj;jg;gl;lJ.  

ifj;njhopw;Jiwg; 
ghJfhg;G> 
mtrufhy 
Kd;eltbf;iffs; 
kw;Wk; Rw;whly; 
Kfhikj;jtk; 
njhlHghd 3 
khjfhy ghlnewp 
Nguhjidg; 
gy;fiyf;fofj;Jl
d; ,ize;J 
elhj;jg;gl;lJ.  

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 

vz;zpf;if  

rhd;wpjo; 
ghlnewpapid 
elhj;Jjy;. 

rhd;wpjo; ghlnewp 
elhj;jg;gLfpd;
wJ. 

30 NgH 
gq;Fgw;Wfpd;w
dH. 

  

 

 

 

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:    ,urha MAj cld;gbf;ifapd; VI k; ruj;jpid mKy;gLj;jy 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:  cyfj;jpw;F ,yq;ifapy; ml;ltizg;gLj;jg;gl;l ,urhadg; nghUl;fspd; 

td;Kiwaw;w ghtidia cWjpg;gLj;jy;.  

 

 
 

nraw;ghL  

 
mstPl ;L myF  

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk ;  

 
,yf;F  

 
rhjidfs; 

,urhad 
MAjq;fisj; 
jilnra;Ak; 
mikg;Gf;F 
tUlhe;j 
gpuflzj;ijAk; 
Vida 
mwpf;iffisAk; 
rkHg;gpj;jy;  

 

 

  

mwpf;iff
spd; 
vz;zpf;
if  

midj;J 

mwpf;iffisAk; 
chpa Neuj;jpy; 

rkHg;gpj;jy;. 

gpufldq;fs; kw;Wk; 

Vida mwpf;iffs; 
chpa Neuj;jpy; 

rkHg;gpf;fg;gl;lJ.  
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 njhiyNehf ;F :  capNuhl;lkhd tzpfr; #o;epiyahy; topelhj;jg;gLk; ,yq;ifapd; cyfg; 

Nghl;bj;jd;ikAs;s ifj;njhow;Jiw  

nraw;gzp:  kf;fspd; tho;f;ifj;juj;jpid caHj;jf; $baJk;> caH ngWkjp NrHj;j 

cw;gj;jpfis Nkw;nfhs;Sfpd;wJk;> njhlHe;J khWfpd;w tHj;jfg; ghpghydj;ijAilaJk;> 
epiyj;jpUf;Fff; $baJk; kw;Wk; Nghl;biaNaw;gLj;Jk; ty;yikAs;sJkhd epWtdj;jpd; 
mgptpUj;jpf;F cfe;e #oiy cUthf;Fjy;.  

 Nehf;fq;fs; : $l;LwT mikg;ig gyg;gLj;Jtjd; Clhf kpfr;rpwe;j thbf;ifahsH Nritia 
toq;Fjy; 

gpujhd nraw;ghLfs;: mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fis elhj;Jtjw;F $l;LwTr; rq;fq;fSf;F epjp 

cjtpia toq;Fjy;  

31 brk;gH 2016k; jpfjpad;W Kd;Ndw;wk; 

  fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: $l;LwT vhpnghUs; epug;G epiyaq;fspd; Gduikj;jYf;F epjpia 

toq;fy;.   

 fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: nraw;jpwDs;s thbf;ifahsH Nritia toq;Ftjd; Clhf 
,yhgj;ij mjpfhpj;jy;.   

nraw;ghL  mstPl;L myF ngsjPf Kd;Ndw;wk ;  

,yf;F % rhjidfs;  

tl Nkw;F khfzj;jpy; 
cs;s Gj;jsk; vhpnghUs; 
epug;G epiyaj;ij 
Gzuikg;gjw;F Ugh 2.58 
kpy;ypad; epjpia toq;Fjy;.  

Gduikf;fg;gl;l 
vhpnghUs; epug;G 
epiyak;.  

100% Gduikg;G gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;L 
kPsj;jpwf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
 
 
 

Fpof;F khfzj;jpy; cs;s 
rk;khe;Jiw gyNehf;F 
$l;LwT vhpnghUs; epug;G 
epiyaj;ij Gzuikg;gjw;F 
Ugh 3 kpy;ypad; epjpia 
toq;Fjy;.  
 

Gduikf;fg;gl;l 
vhpnghUs; epug;G 
epiyak;.  

100% Gduikg;G gzpfs; 
njhlHfpd;wd. Kd;Ndw;wk; - 
50% 

 

czT kw;Wk; $l;LwTg; gphpT  
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Fwpf;Nfhs; 
rpwpa kw;Wk; Ez; epiy ifj;njhopw;rhiyfspd; Kfhikj;Jtk;> fzf;fPL> njhopy;El;g jpwid 

mgptpUj;jp nra;tjw;F rpwpa kw;Wk; Ez; epiy ifj;njhopw;rhiyfSf;F %yjdj;ij toq;Fjy; kw;Wk; 
,ilepiy epjpapay; epWtdq;fspd; epWtd ,aYikia gyg;gLj;Jtjd; Clhf epiyahd kw;Wk; 

rkepiyahd nghUshjhu tsHr;rpia ,yq;ifapy; cUthf;Ftjw;F Cf;Ftpj;jy;. . 

 

gpujhd nraw ;ghLfs; 
,yq;if KOtjpYKs;s njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F gj;J NjHe;njLf;fg;gl;l fld; toq;Fk; 

epWtdq;fspd; Clhf fld;fis toq;Fjy;. 

Jiw/ gphpT /epWtd mwpKfk; : rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; Jiw mgptpUj;jp 

epfo;r;rp /ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;R 

Nehf;fk; : fld;fis toq;Ftjd; %yk; ,yq;if KOtjpYKs;s rpwpa kw;Wk; eLj;ju 

njhopy;Kaw;rpfisg; gyg;gLj;jy;. 
gpujhd eltbf;iffs; -  ,yq;if KOtjpYKs;s rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rp Jiwf;F 

fld;fis toq;fy;. 

 

31 brk;;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

  * fUj;jpl;lj;jpd; ngaH SMILE III Row;rp epjpaf; fUj;jpl;lk;  

* fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: : rpwpa kw ;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpj;Jiwiag; gyg;gLj;jtjw;F 

,yq;if KOtjpYk; fld;fs; toq;fy;.  

 

 

nraw ;ghL  mstPl ;L myF  
       ngsjPf Kd;Ndw ;wk; 

,yf;F      rhjid 

fld;fis 
toq;Fjy; 

toq;fg;gl;l fld;fspd; 
vz;zpf;if  

3500           2380 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; Jiw mgptpUj;jp 
epfo;r ;rpj;jpl;lk 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

jpizf;fsq;fs;  
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ிணக்கபத்ின் நோக்கு 

 

“சர்நச ர்த்க உநவுகபினூடோக க்கபின் ோழ்க்ணகத் த்ிணண 

நம்தடுத்துல்” 

 

ிணக்கபத்ின் சசற்தி  

 

“இனங்ணகின் எட்டு சோத் சதோனோபோோ பர்ச்சிக்கு தன் ிக்கோண 

நசணிணண ங்குன் னேனம் சோத் உற்தத்ி, னோோணம் ற்ன்ம் 

நணனோய்ப்ன ட்டங்கபில் அிகோிப்திணண ற்தடுத்துனூடோக 

ோழ்க்ணகத் ங்கணப உர்த்ி ோழ்ின் அி உன்ண இடத்ண அணடந்து 

சகோள்ளும் நோக்கில் அசோங்கத்ின் ர்த்க சகோள்ணகிணண 

ிணணத்ிநனுடன் அனெனோக்குன் ஊடோக இனங்ணகின் சபிோட்டு 

ர்த்க சோடர்னகணப இனோப்ன, திோந்ி ற்ன்ம் தன ப்ன ட்டங்கபில் 

ஊக்குித்து ினோத்ி சசய்னோகும்.” 

ர்த்க ிணக்கபோணது (.ி), ணகத்சோில் ற்ன்ம் ர்த்க அணச்சின்  சர்நச 

ர்த்க சகோள்ணக ிடங்கபிலும் இனங்ணகின் சபிோட்டு ர்த்க உநவுகபிணண 

இனோப்ன, திோந்ி ற்ன்ம் தல்ப்ன ட்டங்கபில் நதிக்சகோள்ிலும் ினண 

ங்கும் னெகோண்ணசன்ந னெக்கிோண தோத்ித்ிணண கித்து னோகின்நது. ர்த்க 

சகோள்ணக ற்ன்ம் ஊக்குிப்னக்களுடன் சோடர்னணட தல்நன் டடிக்ணககள் 

உள்படங்கனோக ர்த்க ிணக்கபத்ிணோல் தல்நன் சோிற்தோடுகள் நற்சகோள்பப்தட்டு 

னோகின்நண. ர்த்க ிணக்கபத்ிணோல் இது சோடர்தில் சதோன்ப்நதற்கப்தட்ட அத்ணக 

திகள் தற்நி  சுனோக்கோக கீந ப்தடுகின்நது. 

 உோி ோிணச அணச்சுக்கள் / அிகோசணதகள் ற்ன்ம் ணிோர் துணந 

அக்கணநோர்களுடன் எனோங்கிணந்து இனங்ணகின் சர்நச ர்த்க 

சகோள்ணகிணண குத்லும் அனெல்தடுத்துலும். 

 ோட்டின் எட்டுசோத் அதிினோத்ிிணண ினோத்ி சசய்னம் ணகில் சபிோட்டு 

ர்த்க சகோள்ணக சோடர்தில் ணகத்சோில் ற்ன்ம் ர்த்க அணச்சுக்கு ினண 

ங்குல். 

ர்த்க ிணக்கபம் 
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 சபிோடுகபிலுள்ப இனங்ணக ர்த்க திிிிகபினூடோக ர்த்கம், னெலீடு ற்ன்ம் 

சுற்ன்னோ துணநகபிலிலுள்ப இனங்ணகின் ர்த்க னன்கணப ஊக்குித்ல். 

 

ீபோய்வு கோனப்தகுிில், ர்த்க ிணக்கபோணது சபிோட்டு ர்த்க துணந 

சோடர்தோண அசோங்கத்ின் நோக்கு ற்ன்ம் ோட்டின் எட்டுசோத் சதோனோபோோ 

அதிினோத்ி நோக்கில் நற்சகோள்பக்கூடி னெக்கிோண தங்கபிப்னக்கபின் அடிப்தணடில் 

அன் நணன ிகழ்ச்சித்ிட்டங்கணப சோடர்ந்தும் நற்சகோண்டு ந்துள்பது. 

அந்ணகில், 2016 ஆம் ஆண்டுக்கோண நணனத்ிட்டம், ற்நதோினோக்கும் ர்த்க 

உநவுகணப நலும் லுப்தடுத்துல், னி சந்ணகணபனம் உற்தத்ிப் சதோனோட்கணபனம் 

ஊக்குித்ல், சர்நச ர்த்க னெணநணிலுள்ப சிநி ற்ன்ம் டுத் 

சோில்னெற்சிகள் துணநின் ிணணத்ிநன் ிக்க தங்கபிப்திணண ஊக்குித்ல் ற்ன்ம் 

சன்ணோசி திோந்ித்ில் ர்த்கத்ில் னென்ணி கிக்கும் ோடோக இனங்ணகண 

ஊக்குித்ல் நதோன்ந டடிக்ணககபில் கூடி கணம் சசலுத்ினள்பது. ர்த்க 

ிணக்கபம், அன் சபிோட்டு ர்த்க திிிித்துத்ினூடோக நடி சபிோட்டு 

னெலீட்டிணண ஊக்குிப்தற்கும் அவ்ோநந இனங்ணக சுற்ன்னோத்துணநிணண 

ஊக்குிப்தற்குத் நணோண உிகணபனம் அசிோண ிகோட்டுல்கணபனம் 

ங்கினள்பது.
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து உநவுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இனங்ணகின் சபிோட்டு ர்த்க ீபோய்வு – 2016 

சபிோட்டு ர்த்கோணது அசோங்க சகோள்ணகிலுள்ப இனங்ணகின் சதோனோபோோ அதிினோத்ி 

ிகழ்ச்சி ிலில் உர்ந்பினோண னென்னுோிணனடன் நதப்தட்டு னோகின்நது. இது இனங்ணகின் 

அதிினோத்ி இனக்குகபிணண அணடற்கோண ிகவும் னெக்கித்தும் ோய்ந் தண்தோக சதோனோபில் 

ிடங்கபில் என்நோகும். இது உனகப் சதோனோபோோத்ிற்கோண ிகப்சதோி எனோங்கிணப்திணண 

அணடனம் நோக்குடன், உனக ர்த்க ின்ணத்ின் தல்ப்ன ர்த்க னெணநணின் 

அடிப்தணடினோண ிிகளுக்கணோக சோிற்தடுதுடன் சபிநோக்கி ர்த்க சகோள்ணகிணண 

அணடனம் நோக்குடனும் துோிப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  

இனக்கிணண அணடந்து சகோள்ளும் சதோனோட்டு, இனங்ணகின் உற்தத்ிப் சதோனோட்களுக்கோண 

சபிோட்டு சந்ண ோய்ப்திணண லுதடுத்துல், ர்த்க தகுப்தோய்ிணண நலும் லுப்தடுத்துன் 

னேனம் நசி சட்ட ோீிோண அதிினோத்ிில் ர்த்க ஊக்குிப்திணண எனோங்கிணத்ல் ற்ன்ம் ோிவுக் 

சகோள்ணககள், ிோோண ர்த்க சூலிணண சிப்தடுத்துல் ற்ன்ம் னெலீட்டிணண ஊக்குித்ல் 

உள்படங்கனோணண அன் நோக்கங்கபோக இனோந்துள்பண. இத்ணக நோக்கங்கள் தனப்ன, 

திோந்ி ற்ன்ம் இனோப்ன ர்த்க நதச்சுோர்த்ணகபினூடோக ிணநநற்நப்தட்டுள்பண.  

உனகபோி அபசோன்நினோண ர்த்க சுந்ிபித்லிணண நோக்கிோக சதோதுோண இனோந் 

நதோிலும், இனங்ணகோணது சிநிதும் லிணடந்துோண சதோனோபோோோக ணடனெணநகள் ற்ன்ம் 

நணப்தோடுகள் நதோன்ந ோில்னோ ணடனெணநகபிலினோந்து ழுகின்ந தோகோண ிணபவுகள் 

உள்படங்கனோண சதனோபினோண சோல்கபிணண ிர்நோக்குகின்நது. ோில்னோ ணடனெணநகபின் 

தன்தோடோணது 2008 ஆம் ஆண்டின் சதோனோபோோ சனோக்கடிிணணத் சோடர்ந்து சோடர்ந்தும் 
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ணகி
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எத்ி

ல்னடன் 
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அிகோித்து ந்துள்பதுடன், அன் ற்ன்ி சந்ணகபிணோல் ோி ிடுணனபிப்தில் நனும் 

னென்நணற்நங்கபிணண லிற்நோக்குகின்ந அத்ணக டடிக்ணககபின் நதோது இனங்ணகக்கோண 

திச்சணணோணது சோடர்ந்துினோக்கும்.   

உனகபோி சதோனோபோோத்ில் வீழ்ச்சிப் நதோக்கோணது இனோந்துள்ப நதோிலும், இனங்ணகோண, 

இனங்ணகின் ற்ன்ிகளுக்கோண னி அல்னது ோற்ன் சந்ணகபிணணக் கண்டநில் உள்படங்கனோண 

னெற்சிகபில் அிகம் கணம் சசலுத்ினள்பது. சீணோ, திநநசில், ிோ, துனோக்கி, ப்தோன், சன் 

சகோோிோ ற்ன்ம் சன்ணோதிோிக்கோ நதோன்ந ோடுகள் ர்த்க ிோிோக்கலுக்கோண ோய்ப்னக்கணபக் 

சகோண்டுள்ப சின ோடுகபோக இணங் கோப்தட்டுள்பண. 

ற்நதோினோக்கின்ந சர்நச சந்ணகபில் இனங்ணகின் தங்கிணண நலும் அிகோித்னோணது 

னெக்கித்தும் ோய்ந் திோகவும் சோல் ிணநந் திோகவும் சோடர்ந்தும் இனோந்து னோகின்நண. 

ற்நதோினோக்கின்ந  சந்ணகபிலுள்ப இனங்ணகின் தங்கிணண அிகோிப்தற்குப் சதோனோத்ோண 

டடிக்ணககள் குநிப்தோக, இனங்ணக தங்கோபோக இனோக்கின்ந சுந்ி ர்த்க உடன்தடிக்ணகள் 

ற்ன்ம் னென்னுோிண ர்த்க உடன்தடிக்ணககபின் கீழ் கிணடக்கக்கூடி சந்ண அணுகுனெணந 

ோய்ப்னக்கபிணண ிோிவுதடுத்துல் ற்ன்ம் அி கூடி தன்தோடு ன்தற்நின் னேனம், டடிக்ணககள் 

டுக்கப்தட்டு னோகின்நண. கூட்டு ஆணக்குழுக்கபின் கனந்துணோடல்கள் ற்ன்ம் ர்த்க 

ஊக்குிப்னக்கோண ோடுகளுக்கிணடில் தஸ்த எத்துணப்திணண அிகோிப்தற்கு ிகுக்கும் 

சசற்தோடுகள் ற்ன்ம் ர்த்கத்துடன் சோடர்னணட திச்சணணகளுக்குத் ீர்வு கோணுல் நதோன்ந 

டடிக்ணககள் தின்தற்நப்தடுகின்நண. 

ீபோய்வு ஆண்டு கோனப்தகுிில், ோட்டின் சர்நச ர்த்க சகோள்ணகோணது ற்ன்ித் துணநின்  

ினோத்ிிணண நோக்கோகக் சகோண்டு னென்சணடுக்கப்தட்டு னோகின்நது. இந் ிடத்ில், 

அசோங்கோணது கிோி ற்ன்ம் க துணநகளுக்கிணடில் சோடர்னகணப நம்தடுத்துற்கும் 

உற்தத்ி ிநன்கணப அிகோிப்தற்கும் சபிோட்டு ர்த்கத்ின் தன்கணப தகிர்ற்குோண 

னென்னுோிணகணப ங்கினள்பது. ோட்டின் சதோனோபோோ சகோள்ணக ிட்டிடனோணது சோில்தட்த 

னத்ோக்கத்ிணண ங்குல், னி ணகத்சோில் னங்கபில் ணிோர் னெலீட்டிணண 

சிப்தடுத்துல், சதோதுச் நசண ங்கலிணண னெர்த்துல் ற்ன்ம் சிநி ற்ன்ம் டுத்பினோண 

சோில்னெற்சிகபின் (SMEs) ினோத்ிிணண நம்தடுத்துல் ன்தற்நின் னேனம் ணகத்சோில் 

துணநில் சர்நச நதோட்டித் ன்ணிணண நம்தடுத்துணணனம் நோகோகக் சகோண்டுள்பது. 

சோத் உள்ோட்டு உற்தத்ிின் ற்ன்ிப் தங்கிணண அிகோிக்கும் நோக்குடன், அசின் சதோனோபோோ 

சகோள்ணககள் சோில்தட்த அடிப்தணடினோண ற்ன்ிகள் உனகின் டிணக்கப்தட்ட ற்ன்ி 

நணகளுக்கோண னெலீட்டோபர்கபிணண இணங்கோணும் நோக்குடன் கணம் சசலுத்ப்தட்டுள்பண.   
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சோத் இநக்குிகள், ற்ன்ிகள் ற்ன்ம் ர்த்க ீி  : 2010 –  2016 

(ில்.அ.சடோனர் சதன்ிில்)  

ஆண்டு ற்ன்ிகள் பர்ச்சி%  இநக்குிகள் பர்ச்சி%  சோத் 

ர்த்கம் 

ர்த்க ீ ி  

2010 8,294 16.5 12,340 26.4 20,634 -4,047 

2011 10,018 20.8 19,703 59.7 29,721 -9,685 

2012 9,181 -8.4 17,889 -9.2 27,069 -8,708 

2013 10,009 9.0 17,098 -4.4 27,107 -7,088 

2014 11,044 10.3 19,246 12.6 30,290 -8,202 

2015  10,212 -7.5 18,989 -1.3 29,201 -8,777 

2016 10,217 0.048 19,515 2.77 29,732 -9,298 

                                        னேனம்: இனங்ணகச் சுங்கம் 
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2.1  ற்ன்ி ற்ன்ம் இநக்குி சசற்தோடு  

 

2016 ஆண்டு கோனப்தகுிில், இனங்ணகின் சோத் ற்ன்ி சம்தோத்ிோணது 10,217 ில்லின் 

அ.சடோனோக இனோந்துள்பதுடன் 2015 இல் அன் சதன்ி 10,212 ில்லின் அ.சடோனோக இனோந்துள்பது.  

இனங்ணகின் ற்ன்ி சம்தோத்ிங்கபில் ணத் ஆணடகநப னென்ணிணன கிப்ததுடன் சோத் ற்ன்ி 

சம்தோத்ித்ில் 45% ஆக இனோப்ததுடன் 2015 உடன் எப்திடுணகில் சிநிபிினோண அிகோிப்திணணனம் (13%) 

திவு சசதுள்பது. 2016 இல் இண்டோது ிகப் சதோி ற்ன்ிோக நிணன ிபங்கினள்பதுடன் (12%) 

அணணத் சோடர்ந்து ிண் ற்ன்ம் ணண ர்கள் (3%), இநப்தர் ணகனணநகள் (2%) ற்ன்ம் கன்ோ (2%) 

ன்தணவும் கோப்தட்டண. 

 

45% 

12% 

3% 1% 

2% 

1% 1% 

1% 2% 

1% 

1% 
1% 

29% 

 ற்ன்ி  சதோிப்ன - 2016 Apparel

Tea

Solid & other tyres

Ships, boats & floating struc.

Rubber Gloves

Pepper

Fuel oil

Diamonds

Cinnamon

New pneumatic tyres

Coir Fibre

Coconuts

Other

12% 
8% 

4% 

5% 

4% 

3% 

3% 2% 
2% 

1% 

56% 

இநக்குி சதோிப்ன - 2016        

Fuel

Motor Vehicles

Fabrics and Cotton

Iron and Steel

Plastics & articles

Cement

Paper & paper board

Staple fibres

Pharmaceuticles

Wheat grain

Other



50 
 

22% 

20% 

7% 6% 
5% 

3% 
3% 

3% 
2% 

2% 

27% 

20% 

22% 

5% 
5% 5% 

3% 
3% 

2% 
3% 

3% 

29% 

இநக்குிப் நதோக்கு 

INDIA

CHINA

JAPAN

U.A.E.

SINGAPORE

MALAYSIA

THAILAND

U.K.

U.S.A.

TAIWAN

Other

2015 

27% 

10% 

6% 
5% 4% 3% 3% 

3% 
2% 

2% 

35% 

28% 

10% 

5% 

5% 4% 2% 3% 
3% 

2% 
2% 

36% 

ற்ன்ிப் நதோக்கு  U.S.A.

U.K.

INDIA

GERMENY

ITALY

CHINA

BELGIUM

U.A.E.

2016 

2015 

2016 ஆம் ஆண்டு கோனப்தகுிில் இனங்ணகின் சோத் இநக்குிச் சசனிணம் 18,989 ில்லின் 

அ.சடோனனோக்கு அிகோித்துள்பதுடன் இது 2015 இல் 19,515 ில்லின் அ.சடோனோக இனோந்துள்பதுடன் 2016 இல் 

2.77% பர்ச்சிிணணப் திவு சசய்துள்பது. 2016 இல் இனங்ணகின் இநக்குிக் கூணடோணது 

ோிசதோனோபிணோல் 12%  தங்குடன் ஆிக்கம் சசலுத்ினள்பதுடன் 2015 உடன் எப்திடுணகில் 21.49% 

பர்ச்சிிணணப் திவு சசய்துள்பது. நோட்டோர் ோகணங்கபின் இநக்குினம் (8%), இனோம்னம் உனோக்கும் (5%), 

துினம் தனோத்ினம் (4%) ற்ன்ம் திபோஸ்ோிக் சதோனோட்கள் (4%) ன்தண ணண திோண ற்ன்ிகபோகக் 

கோப்தட்டண. 

2.2 2015 - 2016 ணில் இனங்ணக ர்த்கத்ின் நதோக்கு  
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சசற்தோடு  அபவீட்டு அனகு  சதௌீகசோர் னென்நணற்நம்  

இனக்கு  அணடப் சதற்நண 

1. இனோப்ன ர்த்க சதோனோபோோ எத்துணப்ன 
 

2016 ஆம் ஆண்டு கோனப்தகுிில், இனங்ணகோணது அன் திோண ர்த்க தங்கோபி 

ோடுகளுடனும் அவ்ோநந ணண ோடுகளுடனும் இனோப்ன ர்த்கம் ற்ன்ம் சதோனோபோோ 

எத்துணப்ன ஆகிற்நிணண நம்தடுத்துது சோடர்தில் கூடி கணம்  சசலுத்ினள்பது. 

க்கி அசோிக்கோ, நோப்தி என்நிம், ிோ, சதனோஸ், தங்கபோநஸ் ற்ன்ம் துனோக்கி  

ன்தற்ன்டணோண ர்த்க ற்ன்ம் சதோனோபோோ உநவுகள் ிகவும் னெக்கித்தும் 

ோய்ந்ணோக அணந்துள்பண. ீபோய்வு கோனப்தகுிில், இனங்ணகோணது, இந்ிோ 

ற்ன்ம் தோகிஸ்ோன் ஆகி ோடுகளுடன் ணகச்சோத்ிட்டுள்ப இனோப்ன சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணககள் (FTA) ற்ன்ம் சீணோ, இந்ிோ ற்ன்ம் சிங்கப்னனோடணோண உத்நச சுந்ி 

ர்த்க உடன்தடிக்ணககள் ன்தற்நின் கீழ் அன் ர்த்க னன்கள் குநித்து சோண 

னெக்கித்துத்ிணண ங்கினள்பது.  

 

1.1 இந்ிோவுக்கோண சந்ண ோய்ப்ன 

க்கபிணண நம்தடுத்துற்கோண 

நதச்சுோர்த்ண: 

1.1.1. இந்ி இனங்ணக சுந்ி 

ர்த்க உடன்தடிக்ணக 

(ISFTA) 

2000 ஆம் ஆண்டிலினோந்து அனெலுக்கு ந் 

சுந்ி ர்த்க உடன்தடிக்ணகோணது 

இண்டு ோடுகளுக்குிணடில் 

நற்சகோள்பப்தடும் ர்த்கத்ிணண 

ிோிோக்குில் தங்கபிப்திணண ங்கி 

னோகின்நது.  சுங்கத் ீர்ணின்நி இந்ி 

சந்ணக்கோண இனங்ணகின் ற்ன்ிகள் 

2000 ஆம் ஆண்டில் 8.6 ில்லின் 

அசோிக்க சடோனோிலினோந்து 2016 ஆம் 

ஆண்டு 375.2 ில்லின் அ.சடோனனோக்கு 

அிகோித்ினோந்து. ிணக்கபோணது 

சுந்ி ர்த்க உடன்தடிக்ணகின் 

கீோண அனெனோக்கல் சோடர்தோண 

திச்சணணகளுக்கு ீர்வு கோணும் 

சதோனோட்டு உள்ோட்டிலுள்ப 

அக்கணநோர்களுடனும் அவ்ோநந 

இந்ிோிலுள்ப ர்த்கப் 

தங்கோபிகளுடனும் சோடர்ச்சிோண 

நதச்சுோத்ணகபில் ஈடுதட்டு 

னோகின்நது. இத்ணக திச்சணணகள் 

ETCA நதச்சுோர்த்ண சசல்னெணநின் 

னெக்கி தகுிோக கனோப்தடுகின்நது. 

2016 இல் டோத்ப்தட்ட இத்ணக 

நதச்சுோர்த்ணகபின் நதோது, இனங்ணக 

ோிச் 

சலுணககபிணணக் 

சகோண்டுள்ப 

ோிவு 

ோிணசகபின் 

ண்ிக்ணக. 

 5,012 ோிவு ோிணசகள் (6 

இனக்கட்ட ட்டம்) 

இந்ோவுக்கோண 

சோத் 

ற்ன்ிகள் 

 US$  551.21 ில். 

 ISFTA இன் 

கீோண 

ற்ன்ிகள் 

 US$ 375.25 ில். 

 ISFTA இன் 

கீோண ற்ன்ி 

ோற்ந % 

 -7.65% 

இந்ிோிலினோந்

ோண சோத் 

இநக்குிகள் 

 US$ 3,827.50 ில். 

 ISFTA இன் 

கீோண 

இநக்குிகள் 

 US$ 186.73 ில். 

 ISFTA இன் 

கீோண 

இநக்குி 

ோற்ந % 

 -22.3% 

ர்த்க ீி 

(ISFTA கீழ்) 

 

 

 US$ 188.52 ில். 
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ப்தோணது சங்கு சோடர்தோண 

உற்தத்ிப் சதோனோட்கள், ினங்குவு 

ன்தற்ன்டன் சோடர்னணட சுங்க 

ிடுிப்ன சோடர்தோக ீர்க்கப்தடோதுள்ப 

சின திச்சணணகள் குநித்தும் அவ்ோநந 

சுந்ி ர்த்க உடன்தடிக்ணகின் கீழ் 

இந்ிோவுக்கோண ஸ்நோதோி ற்ன்ி 

சோடர்தோண சின திச்சணணகளுக்கும் 

ீர்வு கோ னெடிந்துள்பது.  

1.1.2. இந்ி –  இனங்ணக 

சதோனோபோோ ற்ன்ம் சோில்தட்த 

எத்துணப்னக்கோண உடன்தடிக்ணக 

(ETCA) 

இந்ி – இனங்ணக சதோனோபோோ ற்ன்ம் 

சோில்தட்த எத்துணப்ன 

உடன்தடிக்ணகின் னெனோது சுற்ன்ப் 

நதச்சுோர்த்ணகள் 2016 ஆகஸ்ட் 09 – 10 

ஆம் ிகிகபில் சகோழும்தில் 

டோத்ப்தட்ட அநநணபில் 

இண்டோது சுற்ன்ப் நதச்சுோர்த்ணகள் 

னதுடில்லிில்  2016 சசப்சம்தர் 29 – 30 

ஆம் ிகிகபில் டோத்ப்தட்டது.   

னெனோது சுற்ன்ப் நதச்சுோர்த்ணின் 

நதோது, உடன்தடிக்ணக குநித்து ிோிோக 

கனந்துணோடப்தட்டு இனோ ப்திணோலும் 

ற்ன்க் சகோள்பப்தட்டதுடன் இனங்ணக 

ப்திணோல் ங்கப்தட்ட உடன்தடிக்ணக 

சோடர்தோண னர்ோங்க கனோத்துணகபிணண 

ங்குற்கும் இந்ி ப்ன 

உடன்தட்டுக் சகோண்டது. இனங்ணக 

ற்ன்ிோபர்ணகபிணோல் 

ிர்நோக்கப்தடும் ோில்னோ ர்த்க 

டடிக்ணககள் (NTMs)  சோடர்தில் 2015 

டுப்தகுிில் இனங்ணகிணோல் 

சர்ப்திக்கப்தட்ட கல் ிட்டிற்குப் 

தினபிக்கு னெகோக, இந்ி ப்தோணது 2 

ஆம் சுற்ன்ப் நதச்சுோர்த்ணக்கு னென்தோக 

அற்கோண திணன அனுப்தி ணப்தற்கு 

உடன்தட்டுக் சகோண்டது. 

இனங்ணகிணோல் அபிக்கப்தட நண்டி 

(TOR) குநிப்னட்டு ிிகளுக்கோக 

ோதிக்கப்தடினோக்கும் சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகிலுள்ப ிடங்களுக்குத் 

ீர்வு கோண்தற்கோண கட்டணக்கப்தட்ட 

சதோன்னெணநசோன்ன் குநித்தும் 

உடன்தோடு கோப்தட்டது. ிபகு ற்ன்ம் 

ணத் ஆணடகள் குநித்து லினன்த்ி 

குநித் நகோட்டோப் தங்கிணண 

குநித் 

கோனப்தகுிில் 

டோத்ப்தட்ட 

நதச்சுோர்த்ண

கபின் 

ண்ிக்ணக 

  
 

02 
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ீக்குற்கோக இனங்ணக ப்திணோல் 

னென்ணக்கப்தட்ட ETCA  இன் 

னென்கூட்டிந அன்ணட சசய்னம் 

னெணநண குநித்தும் இனங்ணக ப்திணோல் 

கனந்துணோடப்தட்டது. அதிினோத்ி 

உதோங்கள் ற்ன்ம் சர்நச ர்த்கம் 

அணச்சிணோல் ETCA இன் கீோண 

நதச்சுோர்த்ணகளுக்கோக 07 சோிற்தடு 

குழுக்கள் ோதிக்கப்தட்டண. இத்ணக 

நதச்சுோர்த்ணகபின் சோில்தட்தம் 

சோர்ந் ிடங்களுக்கு ர்த்க 

ிணக்கப அிகோோிகள் 

உிபித்துள்பணர்.  

இண்டோது சுற்நின் நதோது, NTM கல் 

ிட்டிற்கோண இந்ி ப்தின் தினபிப்ன 

ற்ன்ம் ணத் ஆணடகள், ிபகு, 

நிணன ற்ன்ம் ணஸ்தி ன்தண 

சோடர்தோண நகோட்டோப் தங்கிணண 

ீக்குற்கோண இனங்ணகின் நகோோிக்ணக 

ன்தண சோடர்தில் ிோிோக 

ஆோப்தட்டதுடன் இந்ி ப்தோணது 

அர்கபின் அக்கணநோர்கள் ற்ன்ம் 

னென்ணண அிகோோிகளுடன் இது குநித்து 

கனந்ோநனோசிப்தற்கு உடன்தட்டுக் 

சகோண்டது. இண்டு ப்னக்களும் 

சதோனோட்கபின் ர்த்கம் ற்ன்ம் 

நசணகபின் ர்த்கம் சோடர்தில் 

தஸ்த அங்கீகோ 

உடன்தடிக்ணககபிணண (MRAs)  

ணகோள்ன் னெக்கித்தும் குநித்தும் 

உடன்தட்டுக் சகோண்டண. 

இனங்ணகோணது ETCA இணன 

ணகச்சோத்ிடுற்கு னென்தோக ிணநோண 

நோக்குடன் னென்கூட்டிந அன்ணட 

சசய்னம் ிகழ்ச்சித்ிட்டம் ற்ன்ம் ர்த்க 

சிப்தடுத்லின் அனெனோக்கத்ிற்கோண 

ீபோய்வு சசய்ப்தட்ட ணன 

சதோநினெணநிணண ங்குற்கும் 

உடன்தட்டுக் சகோண்டது. சோிற்தடு 

குழுக்கள் உடன்தடிக்ணகின் இணதோண 

ணன சோடர்தில் ணித்ணிோக 

சந்ித்து கனந்துணோடினள்பண. 

1.2. தோகிஸ்ோனுக்கோண சந்ண 

ோய்ப்னக்கபிணண நம்தடுத்து 

ற்கோண நதச்சுோர்த்ண 

1.2.1 இனங்ணக –  தோகிஸ்ோன் சுந்ி 

ர்த்க உடன்தடிக்ணக. (PSFTA) 

2005 ஜீன் 12 ஆம் ிகிிலினோந்து 

ோிச் 

சலுணககபிணண

க் சகோண்டுள்ப 

ோிவு 

ோிணசகபின் 

ண்ிக்ணக. 

 5877 ோிவு ோிணசகள் (8 

இனக்க ட்டம்) 

தோகிஸ்ோனுக்  US$ 63.80 ில். 
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சசற்தோட்டுக்கு ந் தோகிஸ்ோன் – 

இனங்ணக சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகிணத் சோடர்ந்து இண்டு 

ோடுகளுக்குிணடினோண இனோப்ன 

ர்த்கத்ின் சதன்ிோணது 

கிசோணபவு நம்தோட்டிணண 

அணடந்துள்பது.  

இனங்ணகச் சுங்கத்ிடினோந்து 

கிணடக்கப்சதற்ந வுகளுக்கண, 

ீபோய்வு கோனப்தகுிில் PSFTA இன் கீழ் 

தோகிஸ்ோனுக்கோண ற்ன்ிகள் 51.60 

ில்லின் அசோிக்க சடோனர்கபோக 

இனோந்துள்பதுடன் PSFTA இன் கீோண 

தோகிஸ்ோணிடினோந்ோண இநக்குிகள் 

20.72 ில்லின் அசோிக்க சடோனர்கபோக 

இனோந்துள்பது. 
 

ீபோய்வு கோனப்தகுிில் PSFTA இன் கீழ் 

ற்ன்ி சசய்ப்தட்ட திோண 

உற்தத்ிப் சதோனோட்கபோக சங்கு, 

சற்நிணன, சகோப்தநோ, 9 ி.ி. இணண 

ிஞ்சி டிப்திணணக் சகோண்ட  MDF, 

ணண கன்ப்னத் நிணன (fermented) 

ற்ன்ம் தகுிபில் நில் 

ோற்நத்ிற்குட்தட்ட நிணன நதோன்நண 

உள்படங்கினள்பண. 
 

ீபோய்வு கோனப்தகுிில் PSFTA இன் கீழ் 

இநக்குி சசய்ப்தட்ட திோண 

உற்தத்ிப் சதோனோட்கபினுள் இனோம்தின் 

இணக்கப்தட்ட அல்னது சுற்ன்க் குன்க்கு 

னெகம் அல்னது கனப்தில்னோ உனோக்கு, அோிசி, 

னி நோடம்தங்கள், 50 கி.கி இற்குக் 

குணநோண ிணநில் சதோிிடப்தட்ட 

நதோட்னன்ட் சீசந்து, நகோதுண ோ, 

இணநச்சி ற்ன்ம் ீன் உனோண்ணடகள் 

ற்ன்ம் னெத்துச் சிப்தி த்ண ற்ன்ம் 

ணண கடல் ோழ் உிோிணங்கள் ன்தண 

உள்படங்கினள்பண. 

கோண சோத் 

ற்ன்ிகள் 

 PSFTA  இன் 

கீோண 

ற்ன்ிகள் 

 US$ 51.60 ில். 

PSFTA இன் 

கீோண ற்ன்ி 

ோற்ந % 

 80.87% 

தோகிஸ்ோணக்கோ

ண சோத் 

இநக்குிகள் 

 US$ 304.33 Mn 

PSFTA இன் 

கீோண 

இநக்குிகள் 

 US$ 20.72 Mn 

PSFTA இன் 

கீோண 

இநக்குி 

ோற்ந % 

 6.80 % 

ர்த்க ீி 

(PSFTA இன் 

கீழ்) 

 US$ 30.88 ில். 

1.2.2  இனங்ணக ற்ன்ம் 

தோகிஸ்ோனுக்கிணடினோண ர்த்க 

சசனோபர்கள் ட்டத்ினோண 

கூட்டத்ின் 6 ஆது அர்வு 
 

சகோழும்தில் 2016 ஜணோி 4 ஆம் 

   

 

01 
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ிகி டோத்ப்தட்ட தோகிஸ்ோனுக்கும் 

இனங்ணகக்குிணடினோண ர்த்க 

சசனோபர்கள் ட்டத்ினோண 

கூட்டத்ின் 6 ஆது அர்ிற்கு 

இனங்ணகின் ணகத்சோில் ற்ன்ம் 

ர்த்க அணச்சின் சசனோபனோம் 

தோகிஸ்ோணி ர்த்க அணச்சின் 

சசனோபனோம் ணனண ோங்கிணர். 
 

கூட்டத்ில் தோகிஸ்ோணி சலுணகப் 

தட்டிலில் ன்ணிக்கத் துணநிணண 

ீள் இணப்தது குநித்து 

கனந்துணோடப்தட்டது. நலும் 

நகோட்டோப்தங்கு உற்தத்ப் 

சதோனோட்களுக்கோண சந்ண 

அணுகுனெணநிணண ிோிோக்குல், 

திக்குத் ீர்வு னெணநண, சின 

இனங்ணக உற்தத்ிப் 

சதோனோட்களுக்கோண இநக்குி 

ர்த்க ிணனகபிணண ிித்ல், 

னெலீட்டு எத்துணப்ன ன்தண 

சோடர்திலும் ஆோப்தட்டது. 

1.3  னி சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணககபிணண 

நற்சகோள்ளுல் 

1.3.1 சீணோ ற்ன்ம் இனங்ணகனடணோண 

உத்நச சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணக 

சீண – இனங்ணக சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகிணண ஆம்திப்தது 

சோடர்தோண னோிந்துர்வு 

உடன்தடிக்ணகோணது (MoU), ர்த்க 

எத்துணப்ன சடர்தோண கூட்டு 

சோிற்தடு குழுிணோல் 

டோத்ப்தட்ட கூட்டு உண்ணணக் 

கண்டநினம் ஆய்ின் அடிப்தணடில் 

2014 சசப்சம்தர் 16 ஆம் ிகின்ன் 

ணகச்சோத்ிடப்தட்டது. சீண – 

இனங்ணகக்கிணடினோண சுந்ி 

ர்த்க உடன்தடிக்ணகின் உதோ 

நோக்கோணது சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணககள் / திோந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணககபினூடோக சீணச் 

 

 

 

குநித் 

கோனப்தகுிில் 

டோத்ப்தட்ட 

நதச்சுோர்த்ண

கபின் 

ண்ிக்ணக 

 

ஆநனோசணணக் 

கூட்டங்கபின் 

ண்ிக்ணக 

 

 

  

 

  

02 

 

 

 

ோர்தடுத்ல் 

கூட்டங்கள் – 07 

உற்தத்ித் துணநக் 

கூட்டங்கள் - 10 

 

ணிோர் துணந 

கம்தணிகபின் ணகப் 

தடுத்ப்தட்ட தட்டில் 

 

நக்குணந 40% 

சகிழ்வுத் ோிவு 
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சந்ணில் னென்னுோிண இநக்குி 

ீர்ணகபிணண அனுதிக்கும் ஆசி 

திோந்ித்ிலுள்ப சீணோவுக்கோண 

ிர் ிர் துணநகபில் ஏர் 

சோிற்தோட்டு ட்டத்ிணண 

உனோக்குன் னேனம் ணத் 

ஆணடகள், இநப்தோிணோனோண 

உற்தத்ிப் சதோனோட்கள், 

இத்ிணக்கற்களும் ஆதங்களும், 

சங்கிணோனோண சதோனோட்கள், குநித் 

சின உவுப் சதோனோட்கள் நதோன்ந 

இனங்ணகக்கோண உதோ ற்ன்ி 

அக்கணந குநித் சதோனோட்களுக்கோண 

சீணச் சந்ணிலுள்ப எனோங்கிணந் 

சந்ண ோய்ப்ன அணுகுனெணநிணண 

ிோிோக்குநோகும்.   

னெனோது ற்ன்ம் இண்டோது 

சுற்ன்ப் நதச்சுோர்த்ணகள் னெணநந 

2014 சசப்சம்தர் 17 –  19 ணில் 

சகோழும்திலும் 2014 ம்தர் 26 –  28 

ணில் திஜ்ஜிங்கிலும் 

டோத்ப்தட்டண. சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகின் னேன்நோது 

சுற்ன்ப் நதச்சுோர்த்ணகள் 2016 

ஆகஸ்ட் 02 –  04 ணில் 

சகோழும்தில் டோத்ப்தட்டது. இது 

சோடர்தோண ோன்கோது சுற்ன்ப் 

நதச்சுோர்த்ணகள் 2016 ம்தர் 21 

23 ணில் திஜ்ஜிங்கிலும் 

டோத்ப்தட்டது. 
 

இண்டு ப்திலும் இனங்ணகக்கு 

னெக்கித்தும் ோய்ந்ோக 

கனோப்தடும் சதோனோட்கபின் 

ர்த்கத்ிணணப் சதோன்த் ணில், 

2016 இல் டோத்ப்தட்ட இண்டு 

சுற்ன்ப் நதச்சுோர்த்ணகபின் நதோது, 

ர்த்க சுந்ிபிப்னக்கோண 

ணணநகள் சோடர்தில் ிோண 

கனந்துணோடல்கள் 

ோிணசகபின் ிோிோண 

ிர்ணநப் தட்டிலின் 

சிக்கனோண ிணன. 
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டோத்ப்தட்டதுடன் சதோனோட்கபின் 

ர்த்கம் சோடர்தோண 

உன்ப்னணகபின் ண்ிக்ணக குநித் 

ிடங்கள் ிணநவு சதற்ன்ள்பண. 
 

சுந்ி ர்த்க உடன்தடிக்ணகின் 

இலுோணோண ர்த்க 

சுந்ிபிப்திலினோந்து தணணப் 

சதநக்கூடி உள்ோட்டுக் 

ணகத்சோில்கள் சகோண்டிக்கக்கூடி 

அனெனோக்கங்கபிணணக் கனோத்ில் 

சகோண்டு ணன உடன்தடிக்ணக 

குநித் நதச்சுோர்த்ணகள் 

டோத்ப்தட்டு னோகின்நண. 
 

சதோனோட்கபின் ர்த்கத்ின் கீழ் 

ர்த்க சுந்ிபிப்னக்கோண 

ணணநகள் சோடர்தில் 

உடன்தோட்டிணணக் கோண்தற்கோக 

சீணத் ப்திணோல் அணப்ன 

ிடுக்கப்தட்டதுடன் இனங்ணகப் 

தி ந்ிோி அர்களும் அதிினோத்ி 

உதோங்கள் ற்ன்ம் சர்நச ர்த்க 

இனங்ணக அணச்சனோம் சீண ர்த்கப் 

திி அணச்சனோக்குிணடில் 2016 

எக்நடோதோில் சகோழும்தில் 

நதச்சுோர்த்ணகள் டோத்ப்தட்டண. 

அணச்சர்கள் ற்ன்ம் ணனர்கபின் 

அநிவுன்த்ல்கபிணணப் தின்தற்நி, 

சீணத் ப்திணோல் னென்சோிப்தட்ட 

90% உற்தத்ி உள்படக்கம் ற்ன்ம் 

10% ிோிணடப் தட்டில் 

சோடர்தோண அர்கபின் 

கூட்டங்கபில் ட்டப்தட்ட 

உடன்தோடோணது ிர்கோன 

நணனின் அடிப்தணடினோணோக 

அணல் நண்டும். இனங்ணகத் 

ப்தோணது அதிினோத்ி உதோங்கள் 

ற்ன்ம் சர்நச ர்த்க 

அணச்சோிணோல் தூதுக்குழுிற்கு 

அநிவுன்த்ப்தட்டோன் 

ஆகக்கூடுனோக ிோீட்டுப் 
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தட்டிலின் 30% ற்ன்ம் உற்தத்ிப் 

சதோனோள் ிடுிப்தின் 70%  

உள்படக்கத்ிணண ிோிோக்குோன் 

குநிப்திட்டது. இது அணணத்து ோிணச 

அணச்சுக்கள், னெகோண்ணகள், 

ணிோர் துணந ணகத்சோில் 

கூட்டணப்னக்கள் ற்ன்ம் 

அக்கணநோர்கள் நதோன்நற்ன்டன் 

ஆநனோசணண டோத்ப்தட்டு சதற்ன்க் 

சகோள்பப்தட்ட அங்கீகோங்கபின் 

அடிப்தணடில் சதோனோட்கபின் 

நதச்சுோர்த்ணகளுக்கோண  

அடிப்தணடோணோக 

அணந்ினோந்துடன் அற்கோண 

திிதலிப்னக்களும் கிணடக்கப் 

சதற்ன்ள்பண.  

இனங்ணக ப்தோணது ிோிணடோண 

ர்த்க ற்ன்ம் சதோனோபோோ உநவு 

னெணநின் அடிப்தணடில் 

இனங்ணகனம் சீணோவும் 

நற்சகோள்கின்ந 

நதச்சுோர்த்ணகபின் னோிந்து 

ர்ிணண அடிப்தணடோகக் 

சகோண்டு னேன்நோது சுற்ன்ப் 

நதச்சுோர்த்ணகள் ீபவும் 

ஆம்திக்கப்தட நண்டுசண 

ிணணவூட்டினள்பது. ஆணகோல், 

இனங்ணகோணது, 

நதச்சுோர்த்ணகபின் 3 ஆது 

சுற்நில் ிடுிப்னக்களுக்கோண னி 

ணணநகபிணண சர்ப்தித்ினோந்து. 

சீணத் ப்தோணது 

நதச்சுோர்த்ணகபின் னெல் இண்டு 

சுற்ன்க்கபின் சதன்நதற்நிணணக் 

கனோத்ில் சகோள்ளுோன் 

இனங்ணகிணண 

லினன்த்ினள்பதுடன் இனங்ணக 

ற்ன்ிோபர்கள் சீணச் சந்ணின் 

திோம், ிோிணடோண ோிவுக் 

கட்டணப்ன ற்ன்ம் இண்டு 
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ப்னகபின் ட்டம் ன்தற்நின் 

கோோக சீண இனங்ணக சுந்ி 

ர்த்க உடன்தடிக்ணகிலினோந்து 

அிகபினோண தன்கணபப் சதந 

னெடினசணவும் ம்னகின்நது.  

சீணத் ப்தோணது, 451 ோிவு 

ோிணசகளுக்கோண உடணடிச் சந்ண 

அணுகுனெணநக்கோண இனங்ணகின் 

நகோோிக்ணகிணண னெழுணோகத்  

ினோப்ிப்தடுத்தும் சீணோின் 

ிதந்ணண சோடர்தோண சோத் ோிவு 

ோிணசகபின் 30% சகிழ்வுப் 

சதோனோட்களுக்கோண ிோீட்டுப் 

தட்டிலிணணக் குணநப்தற்கோக 

இனங்ணக ப்திணோல் க்கத்துடன் 

னென்ணக்கப்தட்டு, 

அணச்சோிடினோந்து அற்கோண 

அிகோத்ிணணப் சதநப்தட்டுள்பண 

அோணித்துள்பது. இனங்ணக 

தூதுக்குழுோணது, சீணோவுக்கோண 

இனங்ணகின் ற்ன்ிகள் 

ோன்கிலிந்து ந்து ணில் 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்டுள்ணபண, 

சீணோின் சதோனோபோோ அபவும் 

ஆற்நலும், சிநிதும் 

லிணடந்துோண இனங்ணகின் 

சதோனோபோோம் ற்ன்ம் 

ற்ன்ிகபிடினோந்து சதநப்தடுகின்ந 

தன்கள் குநித் சோத்ிோண 

னோோணம் நதோன்ந சசனவுப் 

தன்ோய்ந் கோிகபிணோல் 

ிோிணட தட்டிலின் 

உள்படக்கோணது 30% ோிவு 

ோிணசகபில் அிகோணற்நிணண 

உள்ோங்கு ற்கு 

சோத்ிற்நோகிிட்டது. 

சீணத் ப்தோணது, இனங்ணகின் 

னி னென்சோிவு குநித்து அன் 

அினோப்ிிணணத் சோிித்து 
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ள்பதுடன் ோிவு ோிணசகள் ற்ன்ம் 

ர்த்க அபவு ன்தற்நின் 

ிிகபின்தடி உற்தத்ி 

உள்படக்கத்ின் 90% இற்கு 

அணோக அன் ிணனப்தோட்டிணண 

லினன்த்ி னள்பதுடன் 10% 

ஆகவுள்ப அன் ிோிணட 

தட்டினோணது ோற்நணடதுள்பது.  

சீணத் ப்தோணது, சோத் ோிவு 

ோிணசகபின் 10% இற்கு ிோிணடப் 

தட்டிலிணணக் குணநப்தற்கு 

இனங்ணக ப்திணண 

ஊக்குித்துள்பதுடன்  ணண ஆக்க 

னெணநகள் நதோன்ந ணணந 

கனந்துணோடலிலுள்ப 

ணகனைடுகபின் ின்த்ம் ற்ன்ம் 

ீண்ட ிணனோற்ந கோனப் தகுிகபின் 

சோத்ிப்தோட்டிணண 

சபிக்சகோனோல் ன்தண 

சோடர்திலும் இங்கிக் சகோண்டது.  

இண்டு ப்னக்களும் இனங்ணக 

ப்திணோல் னென்ணக்கப்தட்ட 

ிடிிப்னக்கோண ணிோண 

ணணநகள் குநித்து நலும் 

நதச்சோர்த்ணகபிணண 

டோத்ினள்பண. சற்நிகோண 

கோனப்தகுிில், இனங்ணக ப்தோணது 

நலும் இண்டு கட்டங்கபில் 

சதோநப்நதற்கப்தடக் கூடி ிடுிப்ன 

உள்படக்கத்ிணணக் சகோண்டோக 

TLP I ற்ன்ம் TLP II னும் இண்டு 

கட்டங்கணபக் சகோண்ட ோிவு 

ிடுிப்ன ிகழ்ச்சித்ிட்டத்ிணண 

னென்சோிந்துள்பது. இற்குப் 

தினபித் சீணத் ப்தோணது, அன் 

சுந்ி ர்த்க உடன்தடிக்ணகின் 

அடிப்தணடில், ிடுிப்தின் குணநந் 

ட்டத்ின் கோோக 

சிணனப்தடுத்ப்தட்ட 

நதம்நதசலிணணப் சதற்ன்க் 
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சகோள்து ிகவும் 

கடிணோணசணவும் கம்தணிகள் 

ிர்தோர்ப்னக்கள் ற்ன்ம் 

ிச்சத்ன்ண ன்தற்நின் 

குணநதோடு கோோக 

ன்ணகணபணத சதந னெடிோது 

ணவும் லினன்த்ினள்பது. 

இனங்ணகோணது குநித் சின 

ணகத்சோில்கள் ீது  

அனெல்தடுத்ப்தட நண்டி 

சீோக்கல்களுக்கு அனுிபிப்தற்கு 

ீண்ட ர்த்க ிடுிப்ன 

கோனப்தகுிிணணக் நகோனோற்கு 

ினோம்னகின்நது. தோோி 

னெக்கித்துோணது இனங்ணகின் 

உற்தத்ிப் சதோனோட்களுக்கோண சந்ண 

அணுகுனெணநிணண 

நம்தடுத்துற்கோண ோில்னோ 

ணடகபிணணக் கண்டநிற்கு அிக 

னெக்கித்தும் அபிக்கப்தட்டுள்பது. 

சீண – இனங்ணக சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகோணது சதோனோட்கள், 

நசணகபின் ர்த்கம், னெலீடு, 

சுகோோம் ற்ன்ம் தோதுகோப்ன 

ிங்கள் (SPS&TBT), சதோனோபோோ 

ற்ன்ம் சோில்தட்த எத்துணப்ன, 

சுங்க ணடனெணநகள் ற்ன்ம் ர்த்க 

சிப்தடுத்ல், ர்த்க 

ிோங்கள் நதோன்நற்நில் கூடி 

கணம் சசலுத்துகின்நது. 
 

சுந்ி ர்த்க உடன்தடிக்ணகின் 

னேன ிிகள் குநித் ிடோணது 

PSRs னென்சோிவுகபின் ிகப் 

சதோி சதனோம்தோன்ணின் ீது 

சதநப்தட்ட உடன்தோட்டின் 

அடிப்தணடில் நதசப்தட்டது. 
 

ர்த்கத் ிக்கபோணது 

சதோனோட்கபின் ர்த்கம், னேன ிிகள் 
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ற்ன்ம் ர்த்க ிோங்கள் னும் 

சதோினோண னேன்ன் சோிற்தடு 

குழுக்கபிணணத் ணனணோகக் 

சகோண்டுள்பதுடன் அதிினோத்ி 

உதோங்கள் ற்ன்ம் சர்நச ர்த்க 

அணச்சின் சகோள்ணக 

சநிப்தடுத்லின் கீழ் சோிற்தடும் 

ணண ஆன் சோிற்தடு 

குழுக்களுக்குத் நணோண 

சோில்தட்த ினத்துத்ிணண 

ங்குகின்நது. 
 

 

ணிோர் துணநிணணச் நசர்ந் 

அக்கணநோர்கள் என்நிணண 

உள்படக்கிோக ோோிப்னசு 

சசல்னெணநசோன்நிணணத் 

ோோிப்தற்கோண சம்தங்கபின் 

ண்ிக்ணக குநித்து கனந்ோ 

நனோசணண டோத்ினள்பணர். 

1.3.2 சிங்கப்னர் ற்ன்ம் 

இனங்ணகனடணோண உத்நச 

சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணக 

இனங்ணக ற்ன்ம் சிங்கப்னர் ஆகிண 

அதிினோத்ி உதோங்கள் ற்ன்ம் 

சர்நச ர்த்க அணச்சின் 

ீர்ோணத்ிற்கிங்க, சிங்கப்னோிணோல் 

ணடனெணநப் தடுத்ப்தடும் 

உண்ணிணணக் கண்டநினம் 

ஆய்ிணணத் சோடர்ந்து 2016 

ஜூணில் வீண, ிோிோண சுந்ி 

ர்த்க உடன்தடிக்ணகிணண னென்  

சணடுத்துச் சசல்னினோப்தோக 

அநிித்துள்பண. 
 

உத்நச சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகிணண நோக்கு ற்ன்ம் 

உள்படக்கம் சோடர்தில் இனங்ணக 

ற்ன்ம் உோி ின்ணங்களுடன் 

ஆம்த கட்ட நதச்சுோர்த்ணகபிணண 

டோத்து ற்கோக 

சிங்கப்னோிலினோந்ோண 

  

 

குநித் 

கோனப்தகுிில் 

நற்சகோள்பப்

தட்ட 

நதச்சுோர்த்ண

கபின் 

ண்ிக்ணக 

  
 
03 
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தூதுக்குழுசோன்ன் 2016 ஜூணன 7 

ஆம் ிகின்ன் இனங்ணகக்கு னோணக 

ந்து. சிங்கப்னனோக்கு சகௌ. 

இனங்ணகப் தி ந்ிோி 

அர்கபிணோல் நற்சகோள்பப்தட்ட 

அச னெணநப் தத்ின் நதோது 

இனங்ணகக்கோண சகௌ. அதிினோத்ி 

உதோங்கள் ற்ன்ம் சர்நச ர்த்க 

அணச்சர் ற்ன்ம் சிங்கப்னனோக்கோண 

சகௌ. ணகத்சோில் ற்ன்ம்  

ர்த்க அணச்சர் ஆகிநோோிணோல் 

2016 ஜூணன 18 ஆம் ிகின்ன் 

ணகச்சோத் ிடப்தட்டதுடன் 

நதச்சுோர்த் ணிணண ஆம்திப்தது 

சோடர்தோண கூட்டு அநிக்ணக 

சோன்ன்ம் சபிிடப்தட்டது. 2016 

ஆகஸ்ட், எக்நடோதர் ற்ன்ம் டிசம்தோில் 

சிங்கப்னனோடன் னேன்ன் சுற்ன்ப் 

நதச்சோர்த்ணகள் சகோழும்திலும் 

சிங்கப்னோிலும் டோத்ப்தட்டுள்பது. 

ர்த்க ிணக்கபோணது 

சோிற்தடு குழுக்களுக்கோண 

சோில்தட்த ினத்து த்ிணணனம் 

ங்கினள்பது. சதோனோட்கபின் 

ர்த்கம், ர்த்க ிோம் ற்ன்ம் 

னேன ிிகள் னும் சதோினோண 

னேன்ன் உத குழுக்களுக்கு ர்த்க 

ிணக்கபம் ணனண 

கித்ினோந்து. 

1.4. கூட்டுப் சதோனோபோோ 

ஆணக்குழுக்கள் ீோண 

நதச்சுோர்த்ணகள் (JEC) 

இனங்ணகின் இனோ ப்ன ர்த்க 

உநவுகபிணணப் சதோன்த் ணில், 

ர்த்க ிணக்கபோணது, னெக்கி 

ர்த்க தங்கோபர்களுடன் இணந்து 

ோதித் ர்த்கம் ற்ன்ம் சதோனோபோோ 

எத்துணப்ன சோடர்தோண கூட்டு 

ஆணக்குழுக்களுக்கோண நகந்ி 

ிணனோக ர்த்க ிணக்கபம் 

சோிற்தட்டு னோகின்நது. ர்த்க 

ிணக்கபோணது, ட்டு 

ஆணக்குழுக்கபின் ீர்ோணங்கபிணண 

 

 

ற்கணந 

அனெல்தடுத்ப்த

ட்ட கூட்டுப் 

சதோனோபோ 

ஆணக்குழுக்க

பிணின் 

ண்ிக்ணக. 

 

 

குநித் 

கோனப்தகுிில் 
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குத்ல், எனோங்கிணத்ல் ற்ன்ம் 

அனெனோக்கல் ிணனிலினோந்து கூட்டு 

ஆணக்குழுக்கபின் கீோண இனோப்ன 

ர்த்க நதச்சுோர்த்ணகபிணண 

டோத்துற்குத் நணோண அணணத்து 

சோிற்தோடுகபிணணனம் ிணநநற்நி 

னோகின்நது. இத்ணக கூட்டு 

ஆணக்குழு உடன்தடிக்ணககள் 

இத்ணக ோடுகளுக்கோண இனங்ணகின் 

ற்ன்ிகபிணண ினோத்ி சசய்ற்கும் 

ிோிோக்குற்குோண சிகபிணண 

ற்தடுத்துக் சகோடுத்துள்ப 

அநநணபில் ர்த்கம் சோடர்தோண 

டடிக்ணககபில் சோில்தட்த ற்ன்ம் 

சதோனோபோோ எத்துணப்னக்கோண 

ஊக்குிப்திணணனம் ங்கினள்பண. 
 

ர்த்க ிணக்கபோணது, குநித் 

ீபோய்வு ஆண்டு கோனப்தகுிில் 

அணச்சர்கள் / சசனோபர்கள் / சிநஷ்ட 

அிகோோிகள் ட்டத்ில் டோத்ப்தட்ட 

தின்னோம் கூட்டு ஆணக்குழுக்கள்/ 

குழுக்கபின் கீோண ர்த்கத்துடன் 

சோடர்னணட ிடங்களுக்குப் 

சதோன்ப்ன ோய்ந்ோகும்.  

 இனங்ணக – தங்கபோநஸ் 

 இனங்ணக – .அ. 

 இனங்ணக – ஈோன் 

 இனங்ணக – துனோக்கி 

 இனங்ணக – .எ  

 இனங்ணக – சதனோஸ்                           

 இனங்ணக – ிோ 

 இனங்ணக –           

தோகிஸ்ோன்                

 

அனெல்தடுத்ப்த

ட்ட கூட்டுப் 

சதோனோபோ 

ஆணக்குழுக்க

பிணின் 

ண்ிக்ணக. 

 

 

 

குநித் 

கோனப்தகுிில் 

நற்சகோள்பப்த

ட்ட 

நதச்சுோர்த்ணக

பின் 

ண்ிக்ணக. 

 

 

 

8 

 

 

இனங்ணகக்கும் 

உக்கிசினுக்குிணடினோ

ண கூட்டுப் சதோனோபோோ 

ஆணக்குழுிணண 

ோதிப்தது சோடர்தோண 

உடன்தடிக்ணகில் 

ணகச்சோத்ிடுற்கு 

அணச்சண அங்கீகோம் 

சதநப்தட்டுள்பது. 

 

ர்த்கத் 

ிணக்கபத்ிணோல் 

ோோிக்கப்தட்ட சகோோிக் 

குடிசுடணோண கூட்டுப் 

சதோனோபோோ ஆணக்குழு 

உடன்தடிக்ணக ணன 

2.  திோந்ி சதோனோபோோ எத்துணப்ன

இனங்ணகோணது அன் திோந்ி ர்த்கம் ற்ன்ம் APTA, SAPTA, SAFTA, BIMSTEC ற்ன்ம் 

IORA னும் சதனோணட சதோனோபோோ ற்தோடுகபில் சோடர்ந்தும் திோண தோத்ித்ிணண 

கித்து னோகின்நது. 

2.1 ஆசி தசுதிக் ர்த்க 

உடன்தடிக்ணக சோடர்தோண 

(APTA) நதச்சுோர்த்ண 

கபிணணத் சோடர்ந்தும் 

னென்சணடுத்ல் 

ோிச் சலுணககபிணணக் 

சகோண்டுள்ப ோிவு 

ோிணசகபின் 

ண்ிக்ணக. 

 தங்கபோநஸ்  – 209  

சீணோ – 1697  

இந்ிோ – 570  

சன் சகோோிோ – 1367  
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1975 ணகச்சோத்ிடப்தட்டு 

னெனோது தோங்சகோக் 

உடன்தடிக்ணக ண 

அணக்கப்தட்ட ஆசி தசுதிக் 

ர்த்க உடன்தடிக்ணகோணது 

(APTA) 2005 ம்தர் 2 அம் 

ிகி 

ணகச்சோத்ிடப்தட்டுள்பதுடன் 

ோிச் சலுணககள் சோடர்தோண 

னேன்நோம் சுற்ன்ப் 

நதச்சுோர்த்ணகள் 

ிணநணடந்ணத் சோடர்ந்து 

அது 2006 சசப்சம்தர் 1 ஆம் 

ிகிிலினோந்து அனெலுக்கு 

ந்து. 

ஆசி தசுதிக் ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகின் (APTA) 

ிணனில் குழுின் 49 ஆது 

அர்வு ோய்னோந்ின் 

தோங்சகோக்கில் 2016 

சசப்சம்தோில் டோத்ப்தட்டது. 

இந் அர்ின் நதோது, 

ிணனில் குழுோணது ர்த்க 

சிப்தடுத்ல், னெலீடு ற்ன்ம் 

நசணகள் ீோண சட்டோீிோண 

உடன்தடிக்ணகின் 

சோிற்தோட்டு சோன்ன்ப்தடுத்ல் 

ணடனெணந ற்ன்ம் 

அனெனோக்கலுக்கோண ினெணந 

ணதற்நிணண ினோத்ி 

சசய்ற்கோக நலும் 

கனந்துணோடல்கணப 

டோத்ினள்பது. உன்ப்ன 

ோடுகள், ோய்னோந்து, 

தோங்சகோக்கில் 2017 ஜணோிில் 

டோத்ப்தடுற்குத் 

ிட்டிடப்தட்டுள்ப APTA 

அணச்சர்கள் ட்டத்ினோண 

நதணின் 4 ஆது அர்ின் 

நதோது APTA இன் கீோண  

நதச்சுோர்த்ணகபிணண ிணநவு 

சசய்ற்குத் 

ீர்ோணித்ினோந்ண. 

உற்தத்ி ோட்டுச் 

APTA இன் கீோண 

ற்ன்ிகள் 

 

 

 

 

 

 

ிணனில் 

குழுக்கபின் 

ண்ிக்ணக (SC)/ 

டோத்ப்தட்ட 

சோிற்தடு குழுக் 

கூட்டங்கள் (WG)  

 US$ 126.00 ில். 

தங்கபோநஸ்  – 0.38  

சீணோ –  91.88 

இந்ிோ –  1.60 

சன் சகோோிோ – 31.72 

 

 

SC- 01 

WG – 01 (னேன ிிகள்) 
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சோன்நிழ்கபின் இனத்ிணில் 

டித்ிணண அநினெகப்தடுத்தும் 

நோக்குடன், உன்ப்ன 

ோடுகபிணணச் நசர்ந் 

திிிிகபின் 

தங்குதற்ன்லுடன் சன்சகோோி 

சிநோலில் 2016 ம்தோில் 

ிிப்னர்வு சசனர்வு என்ன் 

டோத்ப்தட்டது. இந் 

சசனர்வுக்கு சோந்ோக, 

னேன ிிகபின் சோிற்தடு குழு 

ீோண கூட்டசோன்ன் APTA 

இன் கீோண சதோனோட்கபின் னேன 

ிிகபின் (RoO) 

சோன்ன்ப்தடுத்ல் ற்ன்ம் 

உன்ிப்தடுத்லுக்கோண 

சோிற்தோட்டு ீபோய்வும் 

டோத்ப்தட்டது.  

2.1 சன்ணோசி சுந்ி 

ர்த்க திநசத்ின் 

(SAFTA) கீோண நதச்சுோர்த் 

ணகபிணணத் சோடர்ந்தும் 

னென்சணடுத்ல் 

சன்ணோசி சுந்ி ர்த்க 

திநசோணது (SAFTA) 2004 

ஜணோிில் ணகச்சோத்ிடப்தட்டு 

2006 ஜணோிிலினோந்து 

அனெலுக்கு ந்து. சன்ணோசி 

சுந்ி ர்த்க திநசோணது 

(SAFTA)ஆணது 1995 இல் 

சன்ணோசி னென்னுோிண 

ர்த்க உடன்தடிக்ணகின் 

(SAPTA) ோதித்லுடன் 

ஆம்தித் னென்னுோிண ர்த்க 

ஊக்குிப்தினூடோக திோந்ி 

சதோனோபோோ எனோங்கிணப்ன 

ிகழ்ச்சித்ிட்டத்ிணண நலும் 

ிோிோக்குணண நோக்கோகக் 

சகோண்டது.  

2016 ஆம் ஆண்டபில் தத்து 

னோடத்ில் னர்த்ி சசய்ற்குத் 

 

ோிச் சலுணககபிணணக் 

சகோண்டுள்ப ோிவு 

ோிணசகபின் 

ண்ிக்ணக  

 
 

ஆப்கோணிஸ்ோன் – 4357      

தங்கபோநஸ் – 4176  

னட்டோன் – 5057  

இந்ிோ – 4593   

ோணனீவு -505 

நதோபம் – 4171  

தோகிஸ்ோன் - 4271  

SAFTA இன் கீோண 

ற்ன்ிகள் 

 US$ 7.52 ில். 

ஆப்கோணிஸ்ோன் –    00 

தங்கபோநஸ் – 2.49 ில். 

னட்டோன் – 00   

இந்ிோ –   4.67 

ோணனீவு – 0.02 

நதோபம் –  0.27 

தோகிஸ்ோன் –  0.67 
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ிட்டிடப்தட்ட SAFTA இன் 

ர்த்க சுந்ி 

ிகழ்ச்சித்ிட்டத்ின் (TLP) 

கீோண சகிழ்வுத் 

ன்ணனணட 

தட்டிலிலுள்பண ிர்ந் 

ணண உற்தத்ிப் சதோனோட்கள் 

ீோண சுங்கத் ீர்ணகள், 

தடிப்தடிோகக் 

குணநக்கப்தட்டண. 

இனங்ணகோணது 2015 ம்தர் 

21 ஆம் ிகின்ன் TLP இன் 

னெனோம் கட்டத்ின் கீழ் அன் 

ோிவு சுந்ி 

இக்கப்தோட்டிணணப் னர்த்ி 

சசய்துள்பது.   

TLP இன் இண்டோம் கட்டனெம் 

அணணத்து உன்ப்ன 

ோடுகபிணோலும் சற்நிகோகப் 

நதச்சோர்த்ண டோத்ப்தட்டு 

அனெல்தடுத்ப்தட்டது. 

இண்டோம் கட்டத்ின் கீழ், 

உன்ப்திணர்கள் அர்கபின் 

ஆம்த சகிழ்வுப் 

தட்டில்கபில் குணநந்து 205 

இணணநனும் குணநப்தற்கு 

இங்கிக் சகோண்டண. 

சகிழ்வுப் தட்டிலிலினோந்து 

ீக்கப்தட்ட உற்தத்ிப் 

சதோனோட்கபின் ீோண சுங்கத் 

ீர்ணகபின் தடிப்தடிோண 

குணநப்தோணது 2020 ஆம் 

ஆண்டபில் னர்த்ி சசய்னம் 

ணகில் 

அட்டணப்தடுத்ப்தட்டுள்ப

துடன் இனங்ணகோணது அணண 

2018 ஆம் ஆண்டில் னர்த்ி 

சசய்லும் நண்டும். 
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SAARC ோடுகளுக்கோண 

இனங்ணகின் ற்ன்ிகபில் 

80% இற்கும் அிகோண 

தங்கிணணக் சகோண்டுள்ப, 

SAARC திோந்ித்ிலுள்ப 

இனங்ணகின் திோண 

ர்த்கப் தங்கோபர்கபோண 

இந்ிோ ற்ன்ம் தோகிஸ்ோன் 

ன்தணற்ன்டன் சுந்ி 

ர்த்க உடன்தடிக்ணகிணணக் 

சகோண்டுள்ப இனங்ணக 

ங்கி கல்கபின்தடி, 

குநித் ோடுகளுக்கோண SAFTA 

உடன்தடிக்ணகின் கீழ் 

அிகோித் ற்ன்ிகபின் 

நதோக்கிணணக் கண்டநிது 

ிகவும் இனோ கோோிோகும். 

2.3 னி ர்த்க திோந்ி 

எத்துணப்னக்கோண 

நதச்சுோர்த்ணகள்: 
 

2.3.1  தல் துணநசோர் 

சோில்தட்த ற்ன்ம் 

சதோனோபோோ எத்துணப்ன 

க்கோண ங்கோப ிோிகுடோ 

ஆம்திக்குணக (BIMSTEC) 
 

தங்கபோநஸ், னட்டோன், 

இந்ிோ, ிோன்ோர், நதோபம், 

இனங்ணக ற்ன்ம் ோய்னோந்து 

ஆகி 7 ோடுகபிணணக் 

சகோண்டுள்ப தல்துணந சோில் 

தட்த ற்ன்ம் சதோனோபோோ 

எத்துணப்னக்கோண ங்கோப 

ிோிகுடோ ஆம்திக்குணகோணது 

அங்கத்து ோடுகளுக் 

கிணடினோண ர்த்க 

டடிக்ணககபிணண ிோிோக்கு 

ணணனம் திோந்ிங்களுக் 

கிணடில் சிநந் சதோனோபோோ 

உநவுகணபத் ோதிப்தணணனம் 

நோக்கோக சகோண்டுள்பது.  

 

 

டோத்ப்தட்ட 

நதச்சுோர்த்ண 

சுற்ன்க்கபின் 

ண்ிக்ணக 

  

 

- 

 

 

 

 

ர்த்க சுந்ி 

ிகழ்ச்சித்ிட்டத்ிற்கோண  

அணச்சண அங்கீகோம் 

சதநப்தட்டது. 
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சதோனோபோோ னெகோணத்தும் 

சோடர்தோண அணச்சண 

குழுோணது  BIMSTEC இற்குச் 

சர்ப்திக்க நண்டி ர்த்க 

ிடுிப்ன ிகழ்ச்சித்ிட்டிற்கு 

அங்கீகோம் ங்கினள்பது. 

அற்கிங்க, ர்த்க 

ிடுிப்ன ிகழ்ச்சித்ிட்டோணது 

2016 சதப்ோிில்  BIMSTEC 

சசகத்ில் சர்ப்திக்கப்தட்டது. 

21 ஆது ர்த்க 

நதச்சுோர்த்ண குழுக் 

கூட்டோணது 2017 ோர்ச்சில் 

டோத்துற்குத் ிட்டிடப் 

தட்டுள்பது. 

2.3.2.  இந்து சனெத்ி கணநோ 

கூட்டணப்ன (IORA) 
 

இந்து சனெத்ி கணநோ 

கூட்டணப்தோணது (IORA), 

அசோங்கம், ிோதோம் ற்ன்ம் 

கல்ிசோர்ந் குழு ண 

னெப்திோிவுகணபக் சகோண்டதும் 

அற்நிற்கிணடந 

எத்துணப்திணணனம் சனோங்கி 

சோடர்திணணனம் நதி 

னோகின்ந இந்து சனெத்ி 

கணநோ 

ோடுகளுக்கிணடனோண 

திோந்ி கூட்டணப்தோகும். 

ர்த்கம் ற்ன்ம் னெலீடு 

ீோண சோிற்தடு குழு (WGTI), 
இந்து சனெத்ி கணநோக் 

கூட்டணப்ன  (IORBF), ற்ன்ம் 

இந்து சனெத்ி கணநோ 

கல்ிசோர்ந் குழு  (IORAG) 

னும் சதோினோண 

அக்கணநோர்கபின் குழு 

சோடர்தில் னேன்ன் சோிற்தடு 

குழுக்கள் இனோந்துள்பண. இந்து 

சனெத்ி கணநோக் 

கூட்டணப்திணோல் (IORA) 

அணடோபங் கோப்தட்டுள்ப 

னென்னுோிண ோய்ந் 

 

குநித் கோனப்தகுிில் 

டோத்ப்தட்ட 

நதச்சுோர்த்ணகபின் 

ண்ிக்ணக. 

  
 
02 
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ிடங்கள் தின்னோோன். (i) 

கடற் த தோதுகோப்ன (ii) 

ர்த்க ற்ன்ம் னெலீட்டு 

சிப்தடுத்ல், (iii) ீன்திடி 

னெகோணத்தும், (iv) நதோிடர் 

னெகோணத்தும், (V) கல்ி, 

ிஞ்ஞோணம் ற்ன்ம் 

சோில்தட்தம் (vi) சுற்ன்னோ 

ற்ன்ம் கனோச்சோ தோிோற்நங்கள்  

(vii) இண லுவூட்டல்  (viii) 

ிணனோண பர்ச்சிிணண 

நம்தடுத்துற்கோகவும் 

திோந்ிம் ற்ன்ம் அங்கத்து 

ோடுகபின் ீிோனள்ப 

அதிினோத்ி ற்ன்ம் திோந்ி 

சதோனோபோோ எத்துணப்னக்கோக 

சதோது அணப்சதோன்நிணண 

உனோோக்குல். 

ணகத்சோில் ற்ன்ம் ர்த்க 

அணச்சர், சகௌ.ோிசோட் 

தினின் அர்கள், டுதோில் 

2016 11 – 12 ணில் 

ணடசதற்ந இண்டோது IORA 

அணச்சர்கள் ட்டத்ினோண 

சதோனோபோோ ற்ன்ம் ிோதோ 

ோோட்டில் இனங்ணகிணணப் 

திிிித்துப்தடுத்ி கனந்து 

சகோண்டினோந்ோர். 
 

நற்குநித் ோோடோணது 

க்கி அன ிநட்வன் 

சதோனோபோோ அணச்சர் அி 

நகு ினோ. சுல்ோன் தின் சோிட் 

அல் ன்சூோி அர்கபிணோல் 

ஆம்தித்து ணக்கப்தட்டதுடன் 

சிநி ற்ன்ம் டுத் 

அபினோண சோில் 

னெற்சிகபிணண ினோத்ி சசய் 

நண்டி நண ழுந்துள்ப 

ணிணணக் 

குநிப்திட்டுள்பதுடன் 

ிணனோண, தந்பினோண 

சதோனோபோோ ற்ன்ம் சனேக 

அதிினோத்ிிணண உன்ி 
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சசய்னம் ணகில் னத்ோக்கம் 

ிக்க சதோனோபோோ சூசனோன்ன் 

நோற்ன்ிக்கப்தட 

நண்டுசணவும் 

லினன்த்ிணோர். 
 

 IORA அணச்சர்கள் 

நதணின் 16 ஆது 

ோோடும் இணக் 

கூட்டங்களும். இந்நோநணசி 

ஜகோர்த்ோிலும் தோலிிலும் 

2016 எக்டோதர் 12 – 27 ஆம் 

ிகி ணில் 

டோத்ப்தட்டண. 

அணச்சர்கபின் 16 ஆது 

நதணக் கூட்டம் தோலிில் 

எக்நடோதர் 27 ஆம் ிகின்ன் 

டோத்ப்தட்டது. இணக் 

கூட்டங்கள், இந்து சனெத்ி 

கணநோ கல்ிசோர் குழுின் 

(IORAG) 22 ஆது கூட்டம் 

ற்ன்ம் இந்து சனெத்ி ிோதோ 

ன்நம் (IORBF) ன்தண 

னெணநந 2016 எக்நடோதர் 12 

ற்ன்ம் 13 ஆம் ிகிகபில் 

டோத்ப்தட்டண. ர்த்கம் 

ற்ன்ம் னெலீடு ீோண 

சோிற்தடு குழுின் 16 ஆது 

கூட்டம் 2016 எக்நடோதர் 24 ஆம் 

ிகின்ன் டோத்ப்தட்டதுடன் 

சிநஷ்ட அிகோோி குழுின் 

(CSO) 18 ஆது கூட்டம் 

இந்நோநணசி தோலிில் 25 – 

26 ணில் டோத்ப்தட்டது.   

2.3.3 நசண ர்த்கம் ீோண 

சோர்க் உடன்தடிக்ணக (SATIS) 
 

அங்கத்து ோடுகபின் 

ணனர்கள், னட்டோணில் 2010 

ப்திலில் டோத்ப்தட்ட 16 

ஆது சோர்க் ோோட்டில் நசண 

ர்த்கம் ீோண சோர்க் 

சட்டோீிோண 

உடன்தடிக்ணகில் (SATIS) 

ணகச்சோத்ிட்டோர்கள். அணணத்து 

ோடுகளும் இந் 

 

குநித் 

கோனப்தகுிில் 

டோத்ப்தட்ட 

நதச்சுோர்த்ணகபி

ன் ண்ிக்ணக 

  

- 

 

அணச்சணோணது  

SATIS  இன் கீோண 

இனங்ணகின் நசண 

ங்கலுக்கோண 

அங்கீகோத்ிணண 

ங்கினள்பது. 
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உடன்தடிக்ணகிணண 

ினோத்ிணத்துள்பதுடன் 

SATIS இன் கீழ் நசி 

இக்கப்தோட்டு 

அட்டணகபிணணப் னர்த்ி 

சசய்னம் சசல்னெணநகளும் 

இடம்சதற்ன்ள்பண. 

குநித் ஆண்டு கோனப்தகுிில் 

SATIS ீோண ினர் குழு 

கூட்டங்கள் துவும் 

டோத்ப்தடில்ணன. 
  

SATIS இன் கீழ் இனங்ணகின் 

நசணகள் ங்கலுக்கோண 

அணச்சண அங்கீகோம் 

ங்கப்தட்டுள்பதுடன் SAARC 

சசனகோணது SATIS இன் 

கீோண அன் நசணகபிணண 

ங்கத் ோக இனோந்ண 

குநித்து ிப்னடு சசய்து. 

வ்ோநோினும், 

உடன்தடிக்ணகின் இன்ி 

டிோணது அர்கபின் SATIS 

ோய்ப்னக்களுடன் ோோக 

வுள்போக அணணத்து ோடுகளும் 

அநித் ந்ோல் ட்டுந 

ிிநோகிக்கப்தடும்.   

 

3. தல்ப்ன ர்த்க உநவுகள் 
 

இனங்ணகின் தனப்ன ர்த்க உநவுகள் உனக ர்த்க ின்ணத்ின் (WTO) 

உடன்தடிக்ணககள் ீது கூடி அக்கணநிணணக் கோட்டினள்பண. இனங்ணகோணது ர்த்கம் 

ற்ன்ம் அதிினோத்ி ீோண க்கி ோடுகள் ோோடு (UNCTAD), உனக னனணச் சசோத்துக்கள் 

ின்ணம் (WIPO), சர்நச ர்த்க ிணனம் (ITC) ற்ன்ம் WTO சட்டிிக்கோண ினண 

ிணனம் (ACWL) ஆகிற்ன்டன் சனோங்கி சோடர்னகணபப் நதி னோகின்நது. 
 

3.1 உனக ர்த்க 

ின்ணத்ில் இனங்ணகின் 

திிிித்தும் 

2016 ஆம் ஆண்டு 

கோனப்தகுிில் உனக ர்த்க 

ின்ணோணது, ணநோதிில் 

இடம்சதற்ந உனக ர்த்க 

ின்ணத்ின் அணச்சர்கள் 

ட்டத்ினோண ோோட்டில் 

உனக ர்த்க 

ின்ணத்ில் 

திிிித்தும் 

 இனங்ணகோணது 2016 

ஆம் ஆண்டிற்கோண உனக 

ர்த்க ின்ணத்ில் 

உனக ர்த்க ின்ண 

ஆசி தசுதிக்  குழுின் 

இணப்தோபோக சதர் 

குநிப்னடு 

சசய்ப்தட்டது. 

 

இண்டோம் 

டணக்கோண ர்த்கம் 
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டுக்கப்தட்ட அணச்சர்கபின் 

ீர்ோணம் சோடர்தோண 

ிடங்கபின் அனெல் 

தடுத்துிலும் ிசோம், 

NAMA ற்ன்ம் நசணகள் ீோண 

நதச்சுோர்த்ணகபிலுள்ப 

திோண திச்சணணகளுக்குத் 

ீர்வு கோண்தற்கோண ி 

னெணநகபிணணக் கண்டநிிலும் 

கணத்ிணணச் சசலுத்ினள்பது. 

வ்ோநோினும், தல்நன் 

உன்ப்ன ோடுகபிணோல் 

சோிிக்கப்தட்ட கனோத்துக்கள் 

ற்ன்ம் சபிப்தடுத்ல் 

களுக்கணோக டடிக்ணககள் 

டுக்கப்தடவுள்பண. 

நலும் சின உன்ப்ன ோடுகள் 

நகோணடக்கோன ிடுனெணநக்கு 

னென்தோண ிசோம் 

சோடர்தோண ிநசட அர்ில்,  

உள்ோட்டு உவு சோணககள், 

சந்ண அணுகு னெணநகள், தனோத்ி 

ற்ன்ம் ற்ன்ி கட்டுப்தோடுகள் 

சோடர்தோண னி 

ிடங்கபிணணச் 

சர்ப்தித்துள்பண. 

வ்ோநோினும், ிசோ 

ிநசட அர்ின் 

ணனணிணோல் குநிப்திடப் 

தட்டோன், உன்ப்ன ோடுகளுக் 

கிணடநோண அனுப்னம் 

ினெணந சோடர்தோண 

சபிோண ித்ிோசங்கள் 

சோடர்ந்தும் இனோந்து 

னோகின்நண. ஜீ 33 இணோல் 

னென்சோிப்தட்டோநோண 

சதோது இனோப்திணணப் நதணுல் 

ற்ன்ம் ிநசட தோதுகோப்ன 

சதோநினெணந ன்தற்நின் 

னென்நணற்நனெம் ந்ோண 

சசல்னெணநிலுள்பண.  

இனங்ணகோணது உனக ர்த்க 

ின்ணத்ிணோல் சிநி 

லிணடந் சதோனோபோோோக 

அங்கீகோிக்கப்தட்டுள்பது.  

அணச்சர்கள் ட்டத்ினோண 

ற்ன்ம் அதிினோத்ி 

ீோண உனக ர்த்க 

ின்ண குழுில் (CTD) 

தங்குதற்நிது. 
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சபிப்தடுத்துணகின் 

உன்ப்னண 27 ஆணது 

ிணனோணதும் 

அர்த்னெள்பதுோண ணகில் 

சிநி ற்ன்ம் லிணடந் 

சதோனோபோோங்கபின் 

நணகள்  ிணநநற்ன்து 

சோடர்தோண 

இக்கப்தோடுகபிணண ீள் 

உன்ிப்தடுத்ினள்பது. ணந, 

இனங்ணகோணது அன் 

ர்த்கத்துடன் சோடர்னணட 

அதிினோத்ி ிகழ்ச்சித் 

ிட்டங்களுக்கோக உனக ர்த்க 

ின்ணத்ினூடோக 

சோில்தட்த ற்ன்ம் ிநன் 

ினோத்ி உவுணகிணணக 

நகோனோற்கோண ோய்ப்திணணக் 

சகோண்டுள்பது.  அத்துடன், 

அணச்சர்கள் ட்டத்ினோண 

கூட்டத்ில் சிநி 

சதோனோபோோங்கள் சோடர்தோண 

நணன ிகழ்ச்சித்ிட்டத்ிணண 

சோடர்ந்து னென்சணடுப்தது 

சோடர்தோண ீள் உன்ிப்தடுத் 

துணகோணது, உனக ர்த்க 

ின்ணத்ின் அதிினோத்ி 

சோடர்தோண ிகழ்ச்சித்ிட்டங் 

கபிலினோந்து தன்கணபப் 

சதற்ன்க் சகோள்ற்கோண 

ோய்ப்திணணனம் நலும் 

ங்குகின்நது. 

இனங்ணகோணது உனக ர்த்க 

ின்ணத்ில், 2016 ஆம் 

ஆண்டுக்கோண உனக ர்த்க 

ின்ண ஆசி தசுதிக் 

குழுிற்கோண இணப்தோபோக 

சதர் குநிப்னடு 

சசய்ப்தட்டுள்பதுடன் 

இனங்ணகோணது குழுக்கபின் 

டடிக்ணககளுக்கு 

னத்துினௌட்டுற்கோண னி 

டடிக்ணககபிணண 
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நற்சகோண்டினோந்து. 

உனக ர்த்க ின்ணத்ின் 

ி ற்ன்ம் ர்த்க ினோத்ி 

சிப்தடுத்ல் திோிவுடன் 

(STDF) எனோங்கிணந்து ற்தோடு 

சசய்ப்தட்ட இனங்ணகின் 

கன்ோ ணகத்சோில் 

சோடர்தோண ிநசட 

அர்சோன்ன் 2016 ஜூன் 21 

ஆம் ிகின்ன் 

டோத்ப்தட்டது.  

இனங்ணகில் சன்சதோனோள் 

ணகத்சோிலிணண ினோத்ி 

சசய்னம் நோக்குடன் உனக 

ர்த்க ின்ணத்ில் 2016 

ம்தர் 04 ஆம் ிகின்ன் 

டோத்ப்தட்ட சிநி 

சதோனோபோோங்கள் சோடர்தோண 

ர்த்க ற்ன்ம் அதிினோத்ி 

ீோண ிநசட அர்வு 

சோடர்தோண உனக ர்த்க  

ின்ண குழுில் 

இனங்ணகோணது இது 

சோடர்தில் ஆோய்ற்கு 

ற்தோடு சசய்ினோந்து. 

இத்ணக உனகபோி 

ர்த்கத்ில் சிநி 

சதோனோபோோங்கள் 

தங்குதற்ன்ில் 

ிர்நோக்குகின்ந ிநசட 

சோல்கள் குநித்து ஆோய்ற்கு 

சிநி சதோனோபோோங்கள் ீோண 

CTD ிநசட அர்ோணது 

ிகழ்ச்சித் ிட்டசோன்நிணணப் 

தின்தற்ன்கின்நது. இத்ணக 

ிநசட அர்ில் ணது 

சசனோற்ன்ணகிணண 

சபிப்தடுத்துற்கு இது 

இனங்ணகக்குக்  கிணடத் 

இண்டோது சந்ர்ப்தோகும். 

3.2 ர்த்க சகோள்ணக ீபோய்வு 

இனங்ணகின் ோன்கோது 

ர்த்க சகோள்ணக 

ீபோய்ோணது, 2010 – 2016 

 

 

ர்த்க சகோள்ணக 

ீபோய்வு னெடிவு 

சதற்நது. 

  

 

இனங்ணகின் 4ஆது 

ர்த்க சகோள்ணக 

ீபோய்ோணது 
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ஆம் ஆண்டு கோனப்தகுிிணண 

உள்படக்கும் ணகில் 2016 

ம்தர் 1 – 3 ணில் 

சஜணிோில், உனக ர்த்க 

ின்ணத்ில் டோத்ப்தட்டது.  
 

ர்த்க ிணக்கபோணது 

2012 – 2016 ஆம் ஆண்டு 

கோனப்தகுிிணண 

உள்படக்கிோக 

ோோிக்கப்தட்ட அசோங்க 

அநிக்ணக குநித்து உோி 

அக்கணநோர்களுடன் 

உசோவுணகிணண நற்சகோண்டு 

னோகின்நது.  
 

இனங்ணகோணது, ீபோய்வு 

கோனப்தகுிில் இனங்ணகின் 

ர்த்க சகோள்ணக ோற்நங்கள் 

சோடர்தோக 24 ோடுகபிலினோந்து 

100 இற்கும் அிகோண ழுத்து 

னேனோண நகோோிக்ணககபிணணப் 

சதற்ன்ள்பது. ர்த்க 

ிணக்கபம் ற்ன்ம் உனக 

ர்த்க ின்ண திிிி 

ஆகிநோர் உோி ோிணச 

அணச்சுக்களுடன் இணந்து 

இத்ணக ிணோக்களுக்கோண 

ிணடகபிணண ங்குற்கோக 

எனோங்கிணந்து சசற்தட்டு 

னோகின்நோர்கள். 

இனங்ணகின் ர்த்க 

சகோள்ணக சோடர்தில் 

கனோத்துண ங்குணகில், 

ல்னோட்சி ற்ன்ம் சட்டம் ற்ன்ம் 

எழுங்கு உள்படங்கனோண 

தல்நன் ிடங்கபில் 

னென்நணற்நத்ிணண ற்தடுத்தும் 

ணகில் இனங்ணக 

நற்சகோண்டுள்ப  அோிோண 

ன்சீணப்ன ிகழ்ச்சிிலிணண 

இனங்ணக அனெல்தடுத்துது 

குநித்து க்கி அசோிக்கோ, 

சற்நிகோக ிணநவு 

சதற்ன்ள்பது. 

 

இனங்ணகோணது உனக 

ர்த்க ின்ணத்ில் 

அங்கீகோிக்கப்தட்ட 

னெணநணிணண 

அடிப்தணடோகக் 

சகோண்ட தல்ப்ன ிி 

னெணநிணணப் 

தின்தற்ன்கின்நது. 

 

 

 

உனக ர்த்க உன்ப்ன 

ோடுகளுக்கிணடில் 

இனங்ணக ீோண 

ிோதோ ம்திக்ணக 

ற்தடுத்ப்தட்டது. 
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நோப்தி என்நிம், ிோ, 

கணடோ, இந்ிோ ற்ன்ம் 

அவுஸ்ிநலிோ நதோன்ந 

ோடுகள் நற்ன்ள்பண. 
 

அத்துடன், சன் சகோோிோ, 

சிங்கப்னர், நனசிோ, 

சோோிிஸ், ல் சல்ோநடோர், 

சோன்சணிக்நநோ, கோத்ோனோ, 

நதோபம், ப்தோன் ற்ன்ம் 

சகன்ோ ோடுகபின் தூதுக் 

குழுக்களும் இணண 

சோத்ோக, து 

கனோத்துணிணண 

ங்கினள்பணர்.  
 

ர்த்க சகோள்ணக ீபோய்வு 

கூட்டத்ில்  கனந்து சகோண்ட 

உன்ப்திணர்கபில் சதனோம் 

தோநனோநணோர், ிர்வு கூநக் 

கூடிதும் ிண்டதுோண ோிவு 

ற்ன்ம் ிிப்தணவுக் 

கட்டணப்ன குநித் 

இனங்ணகின் சசற்தோடுகள் 

குநித்தும் சபிோட்டு நடி 

னெலீட்டுக்கோண உள்பக 

கட்டணப்திணண நலும் 

நம்தடுத்துது குநித்தும் 

கணம் சசலுத்ினள்பண. 

சபிப்தணடோண ற்ன்ம் 

ிர்வுகூநக்கூடி ர்த்க 

ற்ன்ம் னெலீட்டுக் 

சகோள்ணககபினூடோக, 

இனங்ணகோணது சபிோட்டு 

நடி னெலீட்டிணணக் 

கர்ற்கோண ோய்ப்திணணப் 

சதனோபில் சகோண்டுள்பது. 

3.3. உனக ர்த்க ின்ணத்ில் 

“ஆசிோில் நநனோங்கி னோம் 

இனங்ணகின் சதோனோபோோ 

ிணன”: 
 

உனக ர்த்க ின்ணத்ில் 

2016 ம்தர் 1 – 3 ண இடம் 

சதற்ந இனங்ணகின் 

ோன்கோது ர்த்க சகோள்ணக 

ீபோய்ிணணத் சோடர்ந்து 

 

தங்குதற்நல் 

  

உனக ர்த்க ின்ண 

உன்ப்திணர்கள், உனக 

ர்த்க ின்ண 

சிநஷ்ட உன்ப்திணர்கள், 

சர்நச ர்த்க 

ிணனம், உனக 

சதோனோபோோ ன்நம், 

அங்ோட், உனக ர்த்க 

ின்ண சட்டம் ீோண 

ினண ிணனம் 
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இனங்ணகிணண 

நம்தடுத்துற்கோண 

ிகழ்சோன்நிணண தூகம் 

ற்தோடு சசய்ினோந்து. இந் 

ிகழ்ில், உனக ர்த்க 

ின்ணத்ின் திிப் 

திப்தோபர் ோகம் 

சஜோநணோவ் திசட்டோிக் அகோவ் 

கனந்து சகோண்டோர். இனங்ணகத் 

தூதுக்குழுிற்கு ணகத்சோில் 

ற்ன்ம் ர்த்க அணச்சர் 

சகௌ.ோிசோட் தினீன் 

ணனண ோங்கினள்பதுடன் 

இனங்ணகின் சதோனோபோோ 

னென்நணற்நம் குநித்து 

“ஆசிோில் நநனோங்கி னோம் 

சதோனோபோோ னென்நணற்நம்” 

னும் ணனப்தின் கீழ் அர் 

அங்கு உணோற்நிணோர். இந் 

ிகழ்ில் 150 இற்கும் நற்தட்ட 

தோர்ணோபர்கள் கனந்து 

சகோண்டினோந்ோர்கள்.  

இனங்ணகப் சதோனோபோோம் 

ற்ன்ம் ர்த்க சசற்தோடுகள் 

சோடர்தில் ிோிோண 

சசோற்சதோிசோன்ன் இனங்ணக 

த்ி ங்கிின் சதோனோபோோ 

ஆோய்ச்சிப் திோிின் நனிக 

திப்தோபோிணோல் 

ஆற்நப்தட்டது. குன்க்கு 

ிணோக்களுக்கோண 

ிணடபித்ல் அர்ின் னேனம் 

கல் தோிோற்நம் 

நற்சகோள்பப்தட்டது. தல்நன் 

தங்குதற்நோபர்கள் னிோக 

ோதிக்கப்தட்ட நசி க்கி 

அசோங்கத்ின் அசில், 

ர்த்க ற்ன்ம் சதோனோபோோ 

ன்சீணப்தினூடோக 

இனங்ணகோணது சதோனோபோோ 

பர்ச்சிில் ிகப் சதோி 

நதோன்நற்நின் 150 

இற்கும் நற்தட்ட 

தங்குதற்நோபர்கள். 
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சோணணணப் னோிந்துள்போக 

அர்கபின் ம்திக்ணகிணணப் 

திவு சசய்துள்பணர்.   

3.4. ர்த்கம் ற்ன்ம் 

அதிினோத்ி ீோண க்கி 

ோடுகள் ோோடு (UNCTAD): 
 

அங்ோட் அணச்சர்கள் 

ட்டத்ினோண ோோட்டின் 

அர்வு XIV ஆணது சகன்ோ 

ணநோதிில் 2016 ஜூணன17 – 

22 ணில் டோத்ப்தட்டது. 

இனங்ணகத் தூதுக்குழுவுக்கு 

ணகத்சோில் ற்ன்ம் ர்த்க 

அணச்சர் சகௌ.ோிசோட் 

தினீன் ணனண ோங்கிணோர். 

சர்நச ர்த்க இோஜோங்க 

அணச்சர் சகௌ. சுஜீ 

நசணசிங்க, சகன்ோவுக்கோண 

இனங்ணகத் தூதுர், உனக 

ர்த்க ின்ணத்ின் ிந் 

திிிி / தூதுர் ற்ன்ம் 

ர்த்கத் ிணக்கபம், 

னெலீட்டுச் சணத ற்ன்ம் சபி 

ிகோ அணச்சு 

ஆகிற்நிணணப் திிிித் 

துப்தடுத்தும் சிநஷ்ட 

அிகோோிகளும் இனங்ணகத் 

தூதுக்குழுில் 

உள்படங்கினோந்ணர். 

ோோடோணது, அணச்சர்கள் 

ட்டத்ினோண 

நதச்சுோர்த்ணகள், 

சதோனோண்ண சோர்ந் ிகழ்வுகள், 

உர் ட்ட ட்ட நணச 

ோோடுகள், உனக னெலீட்டு 

ன்நம், உனக ிோதோ தண்ட 

ன்நம், இணபஞர் ன்நம் 

ற்ன்ம் சிில் சனேக ன்நம் 

ன்தற்நிணணக் 

சகோண்டினோந்து. ோோடோணது 

அடுத் ோன்கு 

னோடங்களுக்கோண அங்ோட்டின் 

திகபிணண ிர்ிக்கின்ந 

“ணநோதி அலிிநோ” 

 

 

அணச்சர்கள் 

ட்டத்ினோண 

ோோட்டின் 

திிிித்தும் 

  

 

சகன்ோ, ணநோதிில் 

2016 ஜூணன 17-22 

ணில் இடம்சதற்ந 

அணச்சர்கள் 

ட்டத்ினோண 

ோோட்டில் 

திிிித்தும்.  
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(அசில் திகடணம்) ற்ன்ம் 

“ணநோதி ோதிகிோநணோ” 

(ணநோதி உடணிக்க 

சபிப்தோடு) ஆகி 

இண்டிணதும் உடன்தோட்டின் 

னேனோக டோத்ப்தட்டது. 
 

இத்ணக இண்டு 

ஆங்களும் அதிினோத்ி 

ணடந்து னோம் ோடுகள் ற்ன்ம் 

அதிினோத்ிணடந் ோடுகள் 

ன்தற்நிற்கிணடில் 

ிோோண ர்த்கம் 

இடம்சதன்ணண உன்ி 

சசய்ணண நோக்கோகக் 

சகோண்டுள்பதுடன் னென்ணண 

அங்ோட் உடன்தடிக்ணககள் 

சோடர்தில் டடிக்ணககள் 

டுக்கப்தடுணண உன்ி 

சசய்ணணனம் நோக்கோகக் 

சகோண்டுள்பண.  

3.5. இனங்ணகக்கோண EU GSP+ 

இணண ீபப் சதன்ல்   

ர்த்க ிணக்கபோணது 

இனங்ணகக்கோண GSP+ 

சிிணண ீபப் சதன்து 

சோடர்தில் உத குழுவுடன் 

ஆநனோசணண 

டோத்ினள்பதுடன் தல்நன்  

கனந்துணோடல்கள் ற்ன்ம் 

ீபோய்வுக் கூட்டங்கள் 

ன்தற்நிணணத் சோடர்ச்சிோக 

டோத்ின் தின்ணர் 27 க்கி 

ோடுகள் ற்ன்ம் சர்நச 

சோில் ின்ண ோோடுகபில் 

ற்தட்ட னென்நணற்நம் 

இக்கப்தோடு குநித் 

அணணத்து கல்கணபனம் 

நசகோித்துள்பது. அணணத்துத் 

துண இணப்னக்கணபனம் 

உள்படக் கிோண இன்ி 

அநிக்ணகோணது 2016 ஜூன் 14 

 

 

இனங்ணகின் 

ற்ன்ிகளுக்கு  EU 

GSP+ சிிணண 

ீபப் சதன்ல்.  

  

 

அணணத்து இணப்னக் 

களுடன் கூடி இன்ி 

அநிக்ணகோணது 

நோப்தி 

ஆணக்குழுிடம் 

சர்ப்திக்கப்தட்டதுடன் 

நோப்தி 

ஆணகுழுிணோல் 

ிண்ப்தம் சதற்ன்க் 

சகோள்பப்தட்டண 

உன்ிப்தடுத்ப் 

தட்டுள்பது. 
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ஆம் ிகின்ன் 

திமல்வலுள்ப இனங்ணகத் 

தூகத்ினூடோக நோப்தி 

ஆணக்குழுிடம் சர்ப்திக் 

கப்தட்டது.  ிண்ப்தம் 

சதற்ன்க் சகோள்பப்தட்டண 

சோடர்தில் ர்த்கப் 

திப்தோபர் ோகத்ிற்கு 2016 

ஜூணன 12 ஆம் ிகின்ன் 

நோப்தி 

ஆணக்குழுிற்கோண ர்த்கப் 

திப்தோபர் உன்ி 

சசய்துள்போர். அணணத் 

சோடர்ந்து, 2016 ம்தோில் 

நோப்தி 

ஆணக்குழுிற்கோண ர்த்கப் 

திப்தோபர் நோப்தி 

தோோளுன்நத்ின் அங்கீகோம் 

கிணடக்கப் சதற்ற்து 

இனங்ணகக்கு GSP+ சிிணண 

ங்குற்குத் 

ீர்ோணித்துள்போக னெணநப்தடி 

அநிித்துள்போர்.  

3.6.  ீன்திடி உற்தத்ிகள் 

ீோண EU-IUU  ணடிணண 

ீக்குல் 
 

ர்த்கத் ிணக்கபோணது 

நோப்தி அிகோோிகபிணோல் 

ிிக்கப்தடும் தல்நன் 

ிதந்ணணகளுக்குட்தட்டு 

இனங்ணகிலுள்ப ீன்திடி 

அிகோோிகளுடனும் நோப்தி 

ஆணக்குழுவுடனும் இணந்து 

திோற்நினள்பது.  
 
 

அன்தின்ணர், நோப்தி 

என்நிோணது நோப்தி 

என்நித்ின் உத்ிநோகனர் 

ோநபட்டில் நதண 

அனெனோக்கல் ீர்ோணத்ிணண 

 

ணடிணண ீக்குல் 

  

ீன்திடி உற்தத்ிகள்  ீது 

நோப்தி 

என்நித்ிணோல் 

ிிக்கப்தட்ட ணடோணது 

2016 ஜூன் 23 ஆம் 

ிகின்ன் ீக்கப்தட்டது. 
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சபினைடு சசய்துள்பதுடன் 

2016 ஜூன் 23 ஆம் 

ிகிிலினோந்து இனங்ணகின் 

ீன்திடி உற்தத்ிகபின் 

இநக்குி ீது நோப்தி 

என்நித்ிணோல் ிிக்கப்தட்ட 

ணடோணது ீக்கப்தட்டது. 

இனங்ணகிலினோந்ோண ீன்திடி 

உற்தத்ிகபின் ற்ன்ிகள் 

இநக்குி ணட ிிப்திற்கு 

னென்தோக இனோந் 

ட்டங்கபிலினோந்து தடிப்தடிோக 

அிகோித்து னோகின்நது.  

  

 3.7.  ர்த்க சிப்தடுத்ல் 

ீோண உடன்தடிக்ணக: 

உனக ர்த்க ின்ண ர்த்க 

சிப்தடுத்ல் உடன்தடிக்ணக 

சோடர்தோண னச் 

சீர்னெணநிணண ற்கும் 

இனங்ணகின் ஆோணது 

2016 ந 31 ஆம் ிகின்ன் 

உனக ர்த்க ின்ணத்ிற்கோண 

ிந் திிிிிணோல் உனக 

ர்த்க ின்ணத்ின் 

திப்தோபர் ோகம் 

ினோ.சோநதர்நடோ 

அநசநடோிடம் 

சர்ப்திக்கப் தட்டுள்பது. 

இனங்ணகோணது, உனக ர்த்க 

ின்ணத்ின் ர்த்க 

சிப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணகிணண உன்ிப் 

தடுத்துது சோடர்தில் உனக 

ர்த்க ின்ணத்துடன் அன் 

ற்ன்க் சகோள்பப்தட்ட 

உடன்தடிக்ணகிணண ணப்னச் 

சசய்னம் 81 ஆது 

உன்ப்திணோகும். ற்நதோண 

உன்ப்னோிணின் னேன்நில் 

இண்டு தங்கிணர் (110) 

உடன்தடிக்ணகிணண ற்ன்க் 

சகோண்டணணடுத்து 

உடன்தடிக்ணக தனுன்ிோகும். 

 

உடன்தடிக்ணகி

ணண ற்ன்க் 

சகோள்ளுல் ற்ன்ம் 

நசி ர்த்க 

சிப்தடுத்ல் 

குழுிணணத் ோதித்ல். 

 

  

இனங்ணகோணது 2016 
ந 31 ஆம் ிகின்ன் 

ர்த்க சிப்தடுத்ல் 

ீோண 

ணவுடன்தோட்டிணண 

ற்ன்க் சகோள்து 

சோடர்தோண அன் 

ஆத்ிணணச் 

சப்தித்துள்பது.   

 

NTFC இணணத் 

ோதிப்தற்கோண 

அணச்சண அங்கீகோம் 

ங்க்ப்தட்டுள்பது.. 

 

 

 

 

NTFC ோதிக்கப்தட்டது. 
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2017 ஜணோி 10 ஆம் 

ிகின்ன் 105 உனக ர்த்க 

ின்ண உன்ப்திணர்கள் ர்த்க 

சிப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணகிணண   

ற்ன்க் சகோண்டுள்போர்கள். 
 

ர்த்கத் ிணக்கபோணது 

ர்த்க சிப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணகின் 

ிணணத்ிநன் ோய்ந் 

அனெனோக்கலுக்கோக இனங்ணகக்கு 

சோில்தட்த ற்ன்ம் ிநன் 

ினோத்ி உவுணகிணண இணங் 

கோண்தற்கோக உனக 

சதோனோபோோ ன்நம், UNIDO 

ற்ன்ம் உனக சுங்க ின்ணம் 

ன்தற்நினூடோக உனக 

ர்த்க ின்ணம், உனக ங்கி 

குழு, சர்நச ர்த்க ிணனம் 

ற்ன்ம் ர்த்க 

சிப்தடுத்லுக்கோண உனக 

கூட்டணப்ன ன்தற்ன்டன் 

இணந்து திோற்ன்கின்நது. 

அணச்சணோணது உோி 

ர்த்க சிப்தடுத்லிணண 

நற்சகோள்ளும் அசோங்க 

னெகோண்ணகள் ற்ன்ம் 

ணிோர் துணந ர்த்க 

ன்நங்கள் ன்தற்நின் னேனம் 

திிிித்துப் தடுத்துகின்ந 

நசி ர்த்க சிப்தடுத்ல் 

குழுிணண ோதிப்தற்கோண 

அங்கீகோத்ிணண 

ங்கினள்பது. 

இனங்ணகோணது ர்த்க 

சிப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணகின் அனெனோக்கல் 

நணப்தோட்டிற்கோக னென்ண 

இணப்தோபோக உனக ங்கி 

குழுிணண சோிவு சசய்துள்பது. 

இணோல் நசி ர்த்க 

சிப்தடுத்ல் குழுோணது 

(NTFC) உனக ங்கி குழுவுடன் 

ிகவும் சனோக்கோக 

திோற்ன்சண 

ிர்தோர்க்கப்தடுகின்நது. 
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உனக ங்கி குழுோணது 

நணோண சோில்தட்த, 

ிிிடல் ற்ன்ம் உள்பக 

கட்டணப்ன ினோத்ி உவுணக 

ன்தற்ன்டன் அனெனோக்கல் 

நணப் தோடுகபிணண 

ிட்டிடுற்கோக 2016 

ஆகஸ்ட் ற்ன்ம் ம்தோில் 

இனங்ணககு னோணக ந்துள்பது. 

3.8. இனங்ணகில் 

குிப்சதிர்ப்ன, ிோீட்டு 

டடிக்ணககபிணணப் 

தோதுகோத்ல் சோடர்தோண 

சட்டோக்கத்ிணண 

சட்டோக்குல் 

இனங்ணகில் குிப்சதிர்ப்ன, 

ிோீட்டு டடிக்ணககபிணணப் 

தோதுகோத்ல் சோடர்தோண 

சட்டோக்கத்ிணண சட்டோக்கும் 

டடிக்ணகோணது ீண்ட 

கோனோக ிணநநற்நப் 

தடோதுள்பது. 2005 ந 12 ஆம் 

ிகின்ன் ிணநநற்நப்தட்ட 

தோோளுன்ந ீர்ோணத்ின்தடி, 

அணச்சணோணது தோோளு 

ன்நத்ில் இந்ச் சட்டோக்கம் 

சோடர்தோண ணதிணண 

சர்ப்திப்தற்குஅங்கீகோபித்

துள்பது. இண்டு சட்டனேனங்கள் 

2006 ஜணோிில் 

தோோளுன்நத்ில் சர்ப்திக்கப் 

தட்டுள்பதுடன் இண்டோது 

ோசிப்தோணது 2006 ப்திலில் 

இடம்சதற்நது. நற்குநித் 

இண்டு சட்டனேனங்கபின் 

ற்தோடுகபின் ண்ிக்ணக 

குநித்துப் தோோளுன்நத்ல் தன 

உன்ப்திணர்கபிணோல் ிணோக்கள் 

ழுப்தப்தட்டுள்பதுடன் இந் 

ிடம் சோடர்தில் ிோிோக 

கனந்துணோ டுற்கோக தன 

ஆநனோசணணக் குழுக் கூட்டங்கள் 

டோத்ப்தட்டண. இத்ணக 

ஆநனோசணணக் குழுக் 

கூட்டங்கபில் கனந்துணோடப் 

தட்ட ிணோக்களுக்கணோக, 

 

 

ிோற்ந ர்த் 

சசற்தோடுகணபத் 

ிர்த்லும் 

உள்ோட்டுக் 

ணகத்சோில்கணப 

தோதுகோத்லும். 

  

 

உோி 

ணடனெணநகபினூடோக 

தோோளுன்நத்ில் 

சர்திப்தற்கோண 

அணச்சண 

அங்கீகோோணது 2016 

எக்நடோதர் 18 ஆம் 

ிகின்ன் கிணடக்கப் 

சதற்ன்ள்பது. 
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இண்டு சட்ட னேனங்கபின் 

ணதில் சதோனோத்ோண 

ினோத்ங்கபிணண நற்சகோள் 

ற்கு சட்டணஞர் 

ிணக்கபம் ீர்ோணித்து. 

வ்ோநோினும், 

தோோளுன்நோணது 2010 

சதப்ோிில் கணனக்கப் 

தட்டணிணோல், இண்டு சட்ட 

னேனங்களும் லுிந்ணோக 

கனோப்தட்டண. 

அணணத் சோடர்ந்து, 

இன்சணோனோ அணச்சண 

தத்ிோணது 2014 ஜூணனில் 

அணச்சணக்கு சர்ப்திக்கப் 

தட்டதுடன் இணண 

னென்னுோிண ோய்ந் ிடோக 

கணத்ில் சகோண்டு ணன 

சட்டோக்கோணது ிி 

ிட்டிடல் அணச்சின் 

அநனோசணணகள் ற்ன்ம் 

அோணங்கபிணணக் கனோத்ில் 

சகோண்டு சட்ட ணஞர் 

ிணக்கபத்ிற்கு குநிப்னடு 

சசய்ப்தட்டது. அற்கிங்க, 

ர்த்க ிணக்கபோணது 

ணகத்சோில் ற்ன்ம் ர்த்க 

அணச்சினூடோக னிசோனோ 

அணச்சண தத்ித்ிணண 

சர்ப்தித்துள்பதுடன் அணச்ச 

ணோணது அன் சசல் னெணந 

ினூடோக தோோளுன்நத்ில் 

சர்ப்திக்கப்தட்டு 2016 

எக்நடோதர் 18 ஆம் ிகின்ன் 

அங்கீகோம் ங்கினள்பது. 

3.9 இனங்ணகிலினோந்ோண 

குநித் சின னி 

கோற்நழுத்த்ிணோல் 

இக்கப்தடும் ர்கபின் 

(“OTR”) ிோீட்டு ீர்ண 

ிசோண  
 

க்கி அசோிக்க ர்த்க, 

சர்நச ர்த்க ினோோக 

ிணக்கபோணது இனங்ணக 

ிலினோந்து குநித் சின 

உவு சோணககள் 

ற்ன்ம் ிோீட்டு 

டடிக்ணககள் 

 இனங்ணகோணது அன் 

னர்ோங்க ீர்ோணத்ிணண 

3.78% இலினோந்து 2.18% 

இற்கு குணநக்கக் கூடிோக 

இனோந்துள்பது. 
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கோற்நழுத் த்ிணோல் 

இக்கப்தடும் ர்கபின் (OTR) 

உவு சோணகபிக்கப்தட்ட 

இநக்குி சோடர்தில் 2016 

ஜணோி 08 ஆம் ிகின்ன் 

னெணநப்தோசடோ ன்நிணண ோக்கல் 

சசய்துள்பது. 

இந் னெணநப்தோடோணது 

ணட்டோன் ர் 

கூட்டுத்ோதணத்ிணோல் ோக்கல் 

சசய்ப்தட்டுள்பதுடன் இனோப்ன, 

கடோசி ற்ன்ம் கோட்டில், 

இநப்தர், ிப்ன, லுோக்கம் 

நதோன்நற்ன்டன் 

சோடர்னணட ணகத்சோில் 

ற்ன்ம் நசண 

சோினோபர்கபின் சர்நச 

க்கி என்நித்ிணோல் 

(“னெணநப்தோட்டோபர்கள்”)  

க்கி அசோிக்க ர்த்கத் 

ிணக்கபத்ிடம் 

இனங்ணகிலினோந்ோண குநித் 

சின கோற்நழுத்த்ிணோல் 

இக்கப்தடும் ர்கபின் (OTR) 

உவு சோணகபிக்கப்தட்ட 

இநக்குி சோடர்தினோண 

குற்நச்சோட்டுக்கள் குநித் 22 

ிகழ்ச்சித்ிட்டங்கள் குநித்து 

ிசோணிணண 

ஆம்திக்குோன் 

னெணநிட்டுள்பண.  
 

நற்குநித் னெணநப்தோட்டில், 

இனங்ணகிலினோந்ோண 

அத்ணக சதோனோட்கபின் 

இநக்குி கோோக க்கி 

அசோிக்க உள்ோட்டுக் 

ணகத்சோிலுக்கோண னேனப் 

சதோனோளுக்கு தோிப்ன 

ற்தடுோகவும் அல்னது 

அச்சுன்த்ல் 

ிடுக்கப்தடுோகவும் நலும் 

குற்நம் சோட்டப்தட்டுள்பது. 
 

க்கி அசோிக்க சர்நச 

ர்த்க ஆணக்குழுோணது 

(ITC) அன் ஆம்த கட்ட 
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ிசோணகபிலினோந்து 

நற்குநித் திினைட்டுப் 

சதோனோட்கள் குநித் 

குற்நச்சோட்டிணோல் உள்ோட்டுக் 

ணகத்ோிலுக்கு தோிப்ன 

ற்தடுோக ற்ன்க் 

சகோண்டுள்பதுடன் க்கி 

அசோிக்க ர்த்க 

ிணக்கபோணது அத்ணக 

இநக்குிகள் இனங்ணகில் 

ிோீட்டு 

உவுசோணககபிணணப் 

சதன்கின்நணோ ன்தணண 

உன்ிப்தடுத்துற்கு 

சோடர்ந்து ிசோணகபிணண 

னென்சணடுக்க நண்டுசணத் 

சோிித்துள்பது.  
 

இனங்ணக ர்த்க 

ிணக்கபோணது சட்டோ 

அிதர் ிணக்கபம் 

உள்படங்கனோண அணணத்து 

அக்கணநோர்கபின் 

உவுணகனடன் னர்ோங்க 

ிசோணக்கும் குணநிப்தி 

ிணோக் சகோத்ிற்குோண 

திலிணண ங்கினள்பதுடன் 

க்கி அசோிக்க ர்த்க 

ிணக்கப அிகோோிகபிணணக் 

சகோண்ட தூதுக்குழுோணது 

அசோங்க ின்ணங்கபிலும் 

(உள்ோட்டு இணநோித் 

ிணக்கபம், இனங்ணக 

னெலீட்டுச் சணத, இநப்தர் 

அதிினோத்ி ிணக்கபம், ிி 

அணச்சு ற்ன்ம் சதனோந்நோட்ட 

ணகத்சோில் அணச்சு) 

ிசோணகபிணண 

நற்சகோள்ற்கோக 2016 

ஆகஸ்ட் 23 இலினோந்து 26 

ணிலும்  Camso Loadstar 

(Pvt) Ltd இல் ிசோண 

நற்சகோள்ற்கோக 2016 

ஆகஸ்ட் 29 இலினோந்து 

சசப்சம்தர் 02 ஆம் ிகி 

ணிலும் இனங்ணகக்கு 
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னோணக ந்ினோந்ணர். 
 

இனங்ணகிலினோந்ோண குநித் 

சின கோற்நழுத்த்ிணோல் 

இக்கப்தடும் ர்களுக்கோண 

(OTR) CVD ிசோண குநித் 

சதோதுக்கபின் 

கனோத்துக்கபிணணக் நகட்டநினம் 

ிகழ்ோணது, ம்தர் 03 ஆம் 

ிகின்ன் க்கி அசோிக்க 

ர்த்க ிணக்கபத்ில் 

டோத்ப்தட்டது. இனங்ணக 

அசோங்கோணது அத்ணக 

னேன்ன் ிகழ்ச்சித்ிட்டங்களும் 

கணத்ில் 

சகோள்பத்க்கணல்ன ண 

ோிட்டுள்பதுடன் SCM 

உடன்தடிக்ணகின் இணப்ன 

VII (ஆ) இன் ிிகபின்தடி, 

2015 டிசம்தர் 31 ணில் 

ற்ன்ி உவு சோணககபிணண 

ங்குிலினோந்து 

இனங்ணகோணது டுக்கப்தட்டி 

னோக்கில்ணன ணவும் சுட்டிக் 

கோட்டினள்பது. 
 

க்கி அசோிக்க ர்த்க 

ிணக்கபோணது Camso 

Loadstar (Pvt) Ltd ற்ன்ம் 

ணண இனங்ணக OTR 

ற்ன்ிோபர்களுக்கோண 

2.18% CVD ோி வீம் 

சோடர்தோண அன் இன்ித் 

ீர்ோணத்ிணண 

அநிித்துள்பது. 

3.10.ர்த்க னென்னுோிணகபின் 

னநகோப னெணநண (GSTP) 
 
 

ர்த்க னென்னுோிணகபின் 

னநகோப னெணநண சோடர்தோண 

உடன்தடிக்ணகோணது, 

அதிினோத்ிணடந்து னோம் 

ோடுகளுக்கிணடில் 1989 இல் 

ோதிக்கப்தட்டது. GSTP ஆணது 

சற்கு – சற்கு ர்த்க ற்ன்ம் 

 

 

GSTP இன் கீோண  

ற்ன்ிகள் 

  

 

US$  45.14 ில்லின் 
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சதோனோபோோ எத்துணப்திணண 

அிகோிக்கும் நோக்குடன் 

ர்த்கம் ற்ன்ம் அதிினோத்ி 

ீோண க்கி ோடுகள் 

ோோட்டின் (UNCTAD) கீழ் 

நதச்சுோர்த்ண டோத்ப்தட்ட 

ோிவு னென்னுோிண 

னெணநணோகும்.  
 

இத்ிட்டத்ின் கீழ் 

இனங்ணகோணது, 2016 ஆண்டு 

கோனப்தகுிில், 45.14 

ில்லின் அசோிக்க சடோனர் 

சதன்ினணட சதோனோட்கள் 

ற்ன்ி 

சசய்ப்தட்டுள்பதுடன் 0.03 

ில்லின் அ.சடோனர் 

சதன்ிோண சதோனோட்கள் 

இநக்குி சசய்ப்தட்டுள்பண. 

இனங்ணகோணது திோணோக 

4.00 ில்லின் அ.சடோனர் 

கன்ோிணண 

சக்வக்நகோவுக்கும் 

சதனோவுக்கும் ற்ன்ி 

சசய்துள்பதுடன் இத்ிட்டத்ின் 

கீழ் 2015 இல் இது 4.00 

ில்லின் அசோிக்க சடோனோக  

இனோந்துள்பது. 

3.11.  EU GSP னெணநண  

ற்ன்ம் ணண GSP 

னெணநணகபில் ற்தட்ட 

னென்நணற்நங்கள்   
 

 EU GSP னெணநண 

 

நோப்தி ஆணக்குழு ற்ன்ம் 

நோப்தி தோோளுன்நம் 

ன்தண 2014.01.01 இலினோந்து 

தனுன்ிோண னி ஜீஸ்தி 

இக்கு அங்கீகோத்ிணண 

ங்கினள்பது. இந்ப் னி 

ிட்டத்ின் கீழ், 

இனங்ணகோணது னி 

ிட்டத்ின் கீழ் ஜீஸ்தி 

னென்னுோிண ிங்களுக்கோண 

ன்ணகணபத் சோடர்ந்தும் 

சதற்ன் னோகின்நது 
 

 

 

 

 

GSP இன் கீோண 

ற்ன்ிகள் 

  
 
 
 

 GSP இன் கீோண 

சோத் ற்ன்ிகள் – 

US$ 3,393.72 ில். 
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நலும், 2014 இலினோந்து, EU 

GSP ிட்டத்ின் குற்ன்க்குப் 

திோந்ி ிட்சிின் 

ற்தோடுகபின் கீழ், 

இனங்ணகோணது உற்தத்ி 

சசய்ப்தடோ 

னணகிணனிணண என்ன் 

ிட்டுற்கோண உோித்து 

டணிணணக் சகோண்டு 

ள்பதுடன், இந்நோநணசிோில் 

உற்தத்ி சசய்ப்தட்ட 2401 

ச்ஸ் ணனப்திணண 

ன்லிக்கும் னணகிணனிணணக் 

சகோண்டு சுனோட்டுத் ோோித்து 

அற்நிணண நோப்தி 

என்நித்துக்கு 

அனுப்னற்கோண 

உோித்துடணிணணனங் 

சகோண்டுள்பது. 

US GSP னெணநண 

2013 ஜூணன 31 ஆம் 

ிகின்ன் லுிந் The US 

GSP ிகழ்ச்சித்ிட்டோணது, 

2015 ஜூன் 29 ஆம் ிகின்ன் 

சட்டோக்கோக 

சட்டோக்கப்தட்டு 2017 

டிசர்தர் 31 ணில் 

னென்னுோிணகபின் சதோதுோண 

னெணநண ண ீபவும் 

அிகோபிக்கப்தட்டது. 

சட்டனேனோணது, 2013 ஜூணன 

31 ஆம் ிகிிலினோந்து 

அனெலுக்கு னோம் ணகில் 

திற்நிிடப்தட்டதுடன் 

ஜீஸ்தி ன்ணகளுக்கும் 

நகோோிக்ணக ிடுக்கப்தட்டது. 

ணண GSP 

கூட்டணப்னக்களுடன் நசர்ந்து 

இனங்ணகோணது குணநினோத்ி 

ோடுகள் (LDCs) ற்ன்ம் 

ஆதிோிக்க பர்ச்சி ற்ன்ம் 

ோய்ப்னச் சட்ட (AGOA) 

ோடுகபில் ோோிக்கப்தட்ட 
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திோப் சதோனோட்களுக்கோண 

னென்னுோிணகபின் சதோதுோண 

னெணநணின் கீழ் (GSP) 

ீர்ணற்ந ோிச் சலுணகிணண 

ோிோக்கினள்ப அணணத்து GSP 

தணோபி ோடுகபிடினோந்ோண 

திோப் சதோனோட்களுக்கு  (HS 

42002) சுங்கத்ீர்ணற்ந 

ணடனெணநிணண 

ிோிோக்குோன் க்கி 

அசோிக்க ினோோகத்ிற்கு 

நகோோிக்ணகசோன்நிணண 

னென்ணத்துள்பண. 

அணணத்து ஜீஸ்தி தணோபி 

ோடுகபிணதும் சதோனோட்கபிண 

சகோண்டு சசல்னலுக்கோண சுங்கத் 

ீர்ணற்ந சலுணக 

னெணநிணண ிோிோக்குது 

சோடர்தோண  க்கி அசோிக்க 

ினோோகத்ின் ீர்ோணோணது 

2017 இன் னெற்தகுிில் 

அநிிக்கப்தடும். 

ஜப்தோணி ஜீஸ்தி னெணநண 

ஜப்தோன் ற்கோலிக ோிவு 

அபவீடுகள் சட்ட 

லுோக்கலுக்கோண கட்டணபச் 

சட்டத்ின் ினோத்த்ின் 

அடிப்தணடினோண 

னென்னுோிணகபின் சதோதுோண 

னெணநணின் கீழ் னென்னுோிண 

னேன ிிகபின் 

இனகுோக்கலிணண அிகோ 

னர்ோக அநிித்துள்பது 

சதோனோட்கள் (எற்ணநச் சசல் 

னெணந ிி), துிகபிலினோந்து 

ோோிக்கப்தடுகின்ந நதோது 

சதோனோட்கபின் னேனத் 

ன்ணிணணக் 

சகோண்டுள்போக  

ணகணிணணப் சதன்கின்ந 

இணசவுக்குட்தட்ட 
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னெணநணின் (ணத் ஆணட 

ற்ன்ம் ஆணட துணப் 

சதோனோட்கள், னெடிச்சுப் நதோட்ட 

அல்னது தின்ணி) அத்ிோம் 

61 இல் ினோத்ங்களுடன், 

ணகப் தடுத்ப்தட்டுள்பண. 

இது 2015 ப்தில் 1 ஆம் 

ிகிிலினோந்து அனெலுக்கு 

ந்து. 

3.12. ிோதோப் 

தண்டங்களுக்கோண சதோது 

ிிம் (CFC) 

ிோதோப் தண்டங்களுக்கோண 

சதோது ிிோணது க்கி 

ோடுகள் சணதின் 

சட்டல்ணனக்குள் 1989 இல் 

ன்ணிக்கோக 

அசோங்கங்களுக்கிணடில் 

ோதிக்கப்தட்ட ிி 

ின்ணோகும். இது 101 க்கி 

ோடுகள் உன்ப்ன ோடுகளுடன் 

தத்து அசோங்கங் 

களுக்கிணடினோண 

ின்ணங்கள் உள்படங்கனோண 

111 ப்னக்கபின் தங்குடண 

சோன்நிணண ோதித்துள்பது. 

இனங்ணகோணது ிோதோப் 

தண்டங்களுக்கோண சதோது 

ிித்ின் ஆம்த கோன 

உன்ப்திணோக இனோப்தோல் 

நிணன, தோற் தண்ண 

உற்தத்ிகள், கன்ோ, தும்ன, 

னேங்கில், இநப்தர், சங்கு 

ற்ன்ம் ீன்திடி உற்தத்ிகள் 

நதோன்ந ிோதோப் சதோனோட் 

துணநகபிலினோந்து ிோதோப் 

தண்டங்களுக்கோண சதோது 

ிித்ிலினோந்து தன்கணபப் 

சதற்ன்ள்பது.  

அற்கிங்க, ர்த்கத் 

ிணக்கபோணது 

ணகத்சோில் ற்ன்ம் ர்த்க 

அணச்சினூடோக 2016 

எக்நடோதோில் ிோதோப் 

தண்டங்களுக்கோண சதோது 

ிித் ோதித்ல் சோடர்தோண 

 

உடன்தடிக்ணகிணண 

இன்ி 

ிணனப்தடுத்துல் 

  

ிோதோப் 

தண்டங்களுக்கோண சதோது 

ிித்ிணணத் 

ோதிப்தற்கோண 

ினோத்ப்தட்ட 

உடன்தடிக்ணகிணண 

ற்ன்க் சகோள்து 

சோடர்தோக அணச்சண 

அங்கீகோத்ிற்கோகச் 

சர்ப்திக்கப்தடும் 

ஆோணது,  சகௌ. 

சட்டோ அிதோிடினோந்து 

ினோத்ப்தட்ட 

உடன்தடிக்ணகக்கோண சட்ட 

ிடுிப்திணணப் சதற்ன்க் 

சகோள்ளும் ணகில்,  2016 

ம்தோில் 

சதநப்தட்டுள்பது. 
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ினோத்ப்தட்ட 

உடன்தடிக்ணகிணண ற்ன்க் 

சகோள்து குநித் 

ஆத்ிணண சர்ப்திக்குோன் 

நகோோி சர்ப்தித் 

அணச்சணப் தத்ித்ிற்கோண 

அங்கீகோம், சகௌ. சட்டோ 

அிதோிடினோந்து ினோத்ி 

ணக்கப்தட்ட ணதிற்கோண 

சட்ட ிடுிப்னச் 

சோன்நிிணணப் சதற்ன்க் 

சகோள்ப நண்டுசன்ந 

ிதந்ணணக்குட்தட்டு 2016 

ம்தோில்  சதற்ன்க் 

சகோள்பப்தட்டது. 
 

3. ர்த்கம், னெலீடு ற்ன்ம் 

சுற்ன்னோ ஊக்குிப்ன 

   

4.1  ர்த்க சந்ண தங்நகற்ன 

கல் தோிோற்நத்ிற்கோண 

அடித்பிடுற்கோக 

ணகத்சோில் சோில்தட்தம்  

ற்ன்ம் ிநசட நணகபின் 

ட்டத்ிணண அிகோிக்கும் 

நோக்குடன், ர்த்க சந்ணகள் 

ர்த்கப் தங்கோபர்களுக்கோண 

னெக்கிோண கல் தோிோற்நம் 

ற்ன்ம் சந்ிக்கும் இடங்கணப 

ற்தடுத்ிக் சகோடுப்தற்கும் 

சகோள்ணவு ற்ன்ம் ிற்தணண 

டடிக்ணககபிணண 

னென்சணடுக்கும் ணகில் 

ிணணத்ிநன் ோய்ந் சந்ண 

அணப்னக்கபோக ினோத்ி 

சசய்ப்தட்டுள்பண.   

ர்த்க உத்ிநோகத்ர்கள், 

னோணக னோம் இனங்ணக 

கண்கோட்சிோபர்களுக்கோக  

சோிற்சோணன, சிநப்னச் சந்ண 

சங்கிலித் சோடர் ிஜங்கள், 

சசனர்வுகள், தத்ிோிணகோபர் 

ோோடு நதோன்ந தல்நன் 

ஊக்குிப்ன டடிக்ணக 

சர்நச ர்த்க 

கண்கோட்சிகபில் 

இனங்ணகின் 

தங்குதற்நல் 

 

 

 

 

 

ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர்கள் 

தங்குதற்நி 

கண்கோட்சிகபின் 

ண்ிக்ணக.  

 

தங்குதற்நி 

ோங்குணர்கள் / 

னோணகோபர்கபின் 

ண்ிக்ணக. 

 

 

 62 ர்த்க கண்கோட்சிகள் 

(400 இற்கும் அிகோண 

இனங்ணக 

கண்கோட்சிோபர்கள் / 

னோணகோபர்கள்) 

இனங்ணகின் னெனோது 

தங்குதற்நல்  – 03 

கண்கோட்சிகள் 

 

100 இற்கும் நற்தட்ட 

கண்கோட்சிகள் 

 

 

 

300 இற்கும் நல். 

உனக ற்ன்ி அதிினோத்ி 

ன்நம் 2016 இற்கு  

(WEDF) -171  
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கபிணணனம் நற்சகோண்டதுடன் 

உோி அசோங்க அிகோோிகளும் 

ர்த்க சந்ண தங்குதற்ன்லில் 

ஆர்த்துடன் ஈடுதட்டணர். 

சபிோட்டுச் சந்ணகபினுள் 

தணற்கோண ிகவும் 

ிணணத்ிநன் ோய்ந் 

ஊக்குிப்ன ஊடகோக  ர்த்க 

சந்ணகபின் னெக்கித்தும் 

ற்ன்க் சகோள்பப்தடுகின்ந 

அநநணபில், ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர்கள் ீபோய்வு 

கோனப்தகுிில் அனுசண / 

 ிர்ம் ங்கும் 

ோடுகபில் டோத்ப்தட்ட 

ர்த்க சந்ணகளுக்கு உோி 

நத்ினோண ிஜம் 

சசய்ினோந்ோர்கள். 
 

சபிோடுகபிலுள்ப ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர்கள் 

இனங்ணகில் டோத்ப்தடும் 

ர்த்க சந்ணகளுக்கு 

தந்பினோண 

னெக்கித்துத்ிணணனம் ங்கி 

னள்போர்கள். 

4.2  ர்த்க, னெலீடு ற்ன்ம் 

சுற்ன்னோ ிசோணகளுக்கு 

தினபித்ல் 

ர்த்க  ிணக்கபனெம் 

அவ்ோநந ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர்களும் 

உள்ோட்டிலும் அவ்ோநந 

சபிோட்டு 

ர்த்கர்கபிணோலும் 

ழுப்தப்தடுகின்ந  ர்த்க 

ிணோக்கள் சோடர்தில் 

கோத்ிோண திிணண ஆற்நி 

னோகின்நணர். சபிோடுகபில் 

நசணோற்ன்கின்ந ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர்கள் 

சபிோட்டுத் ப்னக்கபிணோல் 

ழுப்தப்தடுகின்ந னெலீடு 

ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர்கபிணோ

ல் நற்சகோள்பப்தட்ட 

ிசோணகபின் 

ண்ிக்ணக. 

(ர்த்கம் /னெலீடு / 

சுற்ன்னோ)  

  

 

1,871 
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ற்ன்ம் சுற்ன்னோ சோடர்தோண 

ிசோணகபிலும் கனந்து 

சகோள்கின்நோர்கள்.   

சபிோடுகபிலுள்ப 

ோங்குணர்கபிடினோந்து ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர்கபிணோல் 

சதநப்தட்ட ர்த்க 

ிசோணகள் உடணடி 

டடிக்ணகிணண  

டுப்தற்கோக, இனங்ணக 

ற்ன்ிோபர்களுக்கு 

நடிோகவும், அவ்ோநந, 

ர்த்க ன்நம், ற்ன்ி 

அதிினோத்ிச் சணத 

நதோன்நற்நினூடோகவும் 

அனுப்தி ணக்கப்தடுகின்நண. 

ர்த்க ிணக்கபத்ிணல் 

சதநப்தடும் ிசோணகளும் 

சபிோட்டு தூகங்கபில் 

நசணோற்ன்ம் 

உத்ிநோகத்ர்கபின் 

உினடன் னெணநோக 

ிணநநற்நப்தட்டுள்பண. 

ர்த்க உத்ிநோகத்ர்கள், 

இனங்ணகின் உற்தத்ிப் 

சதோனோட்களுக்கு சபிோட்டு 

ோங்குணர்கபிணணக் 

கண்டநிில் ர்த்க ன்நம் 

ற்ன்ம் ற்ன்ி அதிினோத்ிச் 

சணத நதோன்நற்நிற்கு அர்கள் 

து உவுணகிணண ங்கி 

னோகின்நணர். 

அவ்ோநந, னெலீடு ற்ன்ம் 

சுற்ன்னோ ன்தற்ன்டன் 

சோடர்னணட ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர்கபிணோல் 

சதநப்தடும் ிசோணகள் 

இனங்ணகிலுள்ப உோி 

ின்ணங்கள் 

/அணச்சுக்களுக்கு அற்நிணண 

சநிப்தடுத்தும் 

அநநணபில் அர்கபிணோல் 

நணோண உிகளும் 

ங்கப்தட்டு ந்துள்பண. 
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4.3 ர்த்கப் திக்குகளுக்குத் 

ீர் கோண்தற்கோண 

உவுணக 
 

ர்த்கம் சோர்ந் திக்குகள் 

சோடர்தில் ற்ன்ிோபர் 

களுக்கும் இநக்குிோபர் 

களுக்குிணடில் சுனெகோண 

ீர்சோன்நிணணக் கோணும் 

நோக்குடன் ர்த்க 

ிணக்கபத்ிணோல் சசம் 

சசய்து ணக்கப்தடுகின்நண. 

டுக்கப்தட்ட டடிக்ணகோணது 

தோதட்சின்நினம் சுனெகோண 

ீர்ிணணக் கோப்தணண 

நோக்கோகக் சகோண்டும் 

தஸ்தம் 

நதச்சோர்த்ணகபினூடோக 

ீர்வுகள் கோப்தட்டண.  

 

ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர் 

கபிணோல் உிபிக் 

கப்தட்ட திக்குகபின் 

ண்ிக்ணக. 

  

228 திக்குகள்  

(22 சுனெகோக 

ீர்க்கப்தட்டண)  

4.4 சபிோட்டு நடி 

னெலீட்டு ஊக்குிப்ன 

சபிோட்டிலுள்ப ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர்கள் ோட்டிற்குள் 

சபிோட்டு நடி 

னெலீட்டிணக்சகோண்டு னோில் 

சதனோம் தங்கிணண 

ஆற்நினள்பணர். இதுசோடர்தில் 

அர்கள் சபிோடுகபிலுள்ப 

திோண னெலீட்டோபர்கள் 

ற்ன்ம் னெலீட்டு ஊக்குிப்ன 

னெகோணகளுடன் 

உன்ிோண 

ணனணப்னக்கணபனம் 

சோடர்னகணபனம் 

ற்தடுத்துில் ஈடுதட்டு 

னோகின்நணர். நலும், அர்கள் 

இனங்ணகில் ோோிப்னக் ணகத் 

சோிற்சோணனகபின் 

ிோிோக்கத்ிற்கோண உள்போர்ந் 

கூட்டு சோில்னெற்சிப் 

தங்கோபர்கபிணண இணங் 

கோண்தற்கோக 

இனங்ணகிலினோந்து 

சபிச்சசல்லும் ிோதோ 

தூதுக்குழுக்கள் எவ்சோன்ன்ம் 

சந்ிப்தற்கோண ற்தோடுகணபனம் 

னெலீட்டு 

னென்சோிவுகபின் 

ண்ிக்ணக 

 

னெலீட்டு 

ஊக்குிப்னக்கபின் 

ண்ிக்ணக 

 

னெலீட்டுத் 

தூதுக்குழுக்கபின் 

ண்ிக்ணக 

  

107 னென்சோிவுகள்  

அனுசண ங்கம் 

ோட்டில் னெலீட்டுக் 

கனோத்ிட்டங்கள் 

டோத்ப்தட்டண. 

இனங்ணகக்கு ற்ன்ம் 

இனங்ணகிலினோந்ோண 

னெலீட்டுத் 

தூதுக்குழுக்கணப ற்தோடு 

சசய்ல் 
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நற்சகோண்டுள்பணர்.  
அற்கிங்க, ீபோய்வு 

கோனப் தகுிில், ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர்கள் உள்போர்ந் 

னெலீட்டோபர்கணப உோி 

சந்ணகபில் சந்ித்து 

இனங்ணகில் கிணடக்கக் கூடி 

னெலீட்டு ோய்ப்னக்கள் குநித்து 

அர்களுக்கு ிோிோக 

ிபக்கபித்துள்பணர். 

4.5. சுற்ன்னோத்துணந ஊக்குிப்ன 

சுற்ன்னோத்துணநில் 

ணநந்துள்ப ிடங்கபிணண 

சபிக்சகோர்ந்து அற்நிற்கு 

அங்கீகோம் ங்கும் 

நோக்குடன் ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர்கபிணோல் 

இனங்ணக சுற்ன்னோ ஊக்குிப்ன 

திகத்ின் ஆவுடன் 

சபிோடுகபில் தல்நன் 

ிகழ்ச்சித்ிட்டங்கள் ற்தோடு 

சசய்ப்தட்டுள்பண. இனங்ணக 

ிோண நசணோணது கண்கர் 

சுற்ன்னோ இடோக இனங்ணகண 

ஊக்குிப்தற்கோண தல்நன் 

டடிக்ணகணபனம் 

நற்சகோண்டுள்பது. சுற்ன்னோ 

இடோக இனங்ணகண 

ஊக்குிப்தற்கு ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர்கபிணோல் 

தின்தற்நப்தடும் திோண 

ந்ிநோதோங்கள், ிநசட 

கனோத்ங்குகள், ற்ன்ம் 

ோோடுகணப ற்தோடு சசய்ல், 

சுற்ன்னோ குழுக்கள் ிஜம் 

சசய்ல், சர்நச சுற்ன்னோ 

சந்ணகபில் தங்குதற்ன்ல், 

இனங்ணகக்கோண ஊடக 

தூதுக்குழுக்கள் ற்ன்ம் FAM 

த எழுங்குகணப ற்தோடு 

சசய்ல், சுற்ன்னோ ஊக்குிப்ன 

நதணகள், அதசண 

ங்கும் ோட்டிலுள்ப 

இனத்ிணில் ற்ன்ம் அச்சு 

ஊடகங்கபினூடோக 

திதல்ப்தடுத்துல் 

 

 

சுற்ன்னோ ஊக்குிப்ன 

ிகழ்வுகபின் 

ண்ிக்ணக 

 

  

 

22 திோ ற்ன்ம் 

சுற்ன்னோ கண்கோட்சிகபில் 

தங்கு சதற்ன்ள்பது. 

(380 இற்கும் நற்தட்ட 

திோ ற்ன்ம் 

சுற்ன்னோ கம்தணிகள், 

இனங்ணகப் 

நதோக்குத்துச் சணத, 

இனங்ணக ிோண 

நசண) 

 

சுற்ன்னோ வீி ோடகங்கள் 

– 8 FAM Tours – for over 

100 இற்கும் நற்தட்ட 

சுற்ன்னோ 

ற்தோட்டோபர்கள் / 

ஊடகத்துணநிணர். 

சஞ்சிணககபில் இனங்ணக 

/ இனங்ணக தற்நி 

கட்டுணகள் 

சோடர்தோ 

ஆப்தடுத்ல்கள், 

கனோத்ங்குகள், 

சசனர்வுகள் ற்ன்ம் 

கனோச்சோ ிகழ்கணப 

ற்தோடு சசய்ல். 



2016 டிசம்தர் 31 இலுள்போநோண னென்நணற்நம் 

98 
 

நதோன்நண 

உள்படங்குகின்நண. 

4.6 சோில்தட்த உவுணக 

ிகழ்ச்சித்ிட்டங்கள் ற்ன்ம் 

ிிப்னர்வு ிகழ்ச்சித் 

ிட்டங்கணப டோத்துல் 

உோி அசோங்க அிகோோிகள், 

ர்த்க ஊக்குிப்ன 

ின்ணங்கபின் திிிிகள் 

ற்ன்ம் ற்ன்ிக் கம்தணிகபின் 

திிிிகள் ஆகிநோோின் 

ிணணத்ிநணணனம் உனக 

ர்த்க ின்ண 

உடன்தடிக்ணககபின் ிநன் 

ினோத்ிிணணனம் அிகோிக்கும் 

நோக்குடன் ர்த்க 

ிணக்கபோணது WTO, 

UNESCAP, ITC ற்ன்ம் ணண 

ின்ணங்களுடன் இணந்து 

ீபோய்வு கோனப்தகுிில் 

தின்னோம் கனோத்ங்குகணப 

டோத்ினள்பது. 
 

 இந்ி இனங்ணக 

சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகின் 

(ISFTA) கீழ் ோிசோோ 

ிடங்கள் ற்ன்ம் 

இந்ி ிங்கள் 

ற்ன்ம் எழுங்குிிகள் 

சோடர்தோண 

ிிப்னர்ிணண 

அிகோித்ல் 

 ணநோதிக்குப் 

தின்ணோண உனக 

ர்த்க ின்ண 

ிடங்கள் சோடர்தோண 

இனங்ணகக்கு 

அனுசண ங்கும் 

சதோதுனோ 

சகோள்ணக 

குப்தோபர்கள் 

சசனர்வு 

 ர்த்க ிோங்கள் 

சோடர்தோண ிநன் 

ினோத்ி ிகழ்ச்சித்ிட்டம் 

 

 

ற்தோடு 

சசய்ப்தட்ட 

ிகழ்ச்சித்ிட்டங்கபி

ன் ண்ிக்ணக 

  

 

07 சசனர்வுகள் / 

கனோத்ங்குகள்  
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 ர்த்க நசணகள் 

ீோண கனோத்ங்கு 

 “தல்ப்ன ர்த்க 

னெணநணின் ர்த்ண 

நோக்கினோண ினோத்ி” 

ீோண திோந்ி 

சசனர்வு 

 ர்த்க சகோள்ணக 

ீோண கனோத்ங்கு 

 உனக ர்த்க ின்ணம் 

–  ர்த்க சிப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணக ீோண 

கனோத்ங்கு 

4.7. நோப்தி என்நிம் 

ிிிட்ட ர்த்கத்துடன் 

சோடர்னணட ிநன் 

கட்டிசழுப்னம் கனோத்ிட்டங்கள்: 

 

“நோப்தி என்நி – இனங்ணக 

ர்த்கம் சோடர்தோண 

உவுணக: திோந்ி ற்ன்ம் 

நோப்தி என்நி சந்ணகபில் 

சிநி டுத் 

சோில்னெற்சிகபிணண 

அிகோித்ல்” கனோத்ிட்டோணது 

18 ஆது நோப்தி என்நி – 

இனங்ணக கூட்டு 

ஆணக்குழுிற்க சோந்ோக 

னன்சல்வல் 2013 டிசம்தர் 2 ஆம் 

ிகின்ன் டோத்ப்தட்ட 

ர்த்க ற்ன்ம் சதோனோபோோ 

உநவுகள் ீோண நோப்தி 

என்நி – இனங்ணக சோிற்தடு 

குழுிற்கு னென்ணக்கப்தட்ட 

திநணக்கு அணோக 

ஆம்திக்கப்தட்டது. 

இனங்ணகின் ற்ன்ி 

துணநின் எட்டுசோத் 

சசனோற்ன்ணகிணண 

ிோிோக்கும் நோக்கிணணக் 

சகோண்ட இந்க் 

கனோத்ிட்டோணது, குநிப்தோக 

தின்னோணற்நிணண ினோத்ி 

சசய்ற்கு ஆவு 

 

கனோத்ிட்டத்ிணண 

ஆம்தித்ல் ற்ன்ம் 

உடன்தட்ட 

திநணகணபப் 

னர்த்ி சசய்ல் 

ற்ன்ம் ணிோர் 

துணநனடன் 

சோடர்ச்சிோக 

கனந்துணோடின் 

தின்ணர் கனோத்ிட்ட 

ஆங்கணப 

இன்ிோணோக்குல் 

  

2016 ம்தோில் ஆம்திக் 

கப்தட்டது. நோப்தி 

என்நிம் இக் 

கனோத்ிட்டத்ிற்கு 8 

ில்லின் னொநோக்கணப 

ிிிடுற்கு 

இங்கினள்பது. 
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ங்குன் னேனம் உவு, 

ோசணணத்ிிங்கள் ற்ன்ம் 

கல் சோில்தட்தம் ற்ன்ம் 

BPO துணநகபிணண ினோத்ி 

சசய்ணணனம் நோக்கோகக் 

சகோண்டது; (i) ிோதோனெம் 

ர்த்க சகோள்ணகனம் (ii) ர்த்க 

சிப்தடுத்ல் (iii) ோண 

ிங்கள் ற்ன்ம் சுகோோ ற்ன்ம் 

சுகோோ னன் நதல்  (SPS) 

டடிக்ணககளுடன் இங்கிப் 

நதோல் (iv) துணநசோர் 

குநித்துணக்கப்தட்ட சங்கிலி 

ினோத்ி ற்ன்ம் சிநி ந்தம் 

டுத் சோில் னெற்சிகணப 

திோந்ி ற்ன்ம் உனகப் சதன்ி 

ோய்ந் சங்கிலித் சோடர்கபோக 

எனோங்கிணத்ல்.   

நோப்தி என்நிோணது இக் 

கனோத்ிட்டத்ிற்கோக 8 ில்லின் 

னொநோக்கணப ிிிடுற்கு 

உடன்தட்டுக் 

சகோண்டுள்பதுடன் சர்நச 

ர்த்க ிணனோணது (ITC) 

இக் கனோத்ிட்டிணண 

அனெல்தடுத் இங்கினள்பது. 

னெகோண்ணோக சசற்தடும் 

அநநணபில் இக்  

கனோத்ிட்டத்ின் நசி 

இணப்தோபோகவும் ர்த்கத் 

ிணக்கபம் ிபங்குகின்நது. 

4.8 ிிட ிசக்களுக்கோண 

தோிந்துண 

ணகத்சோில் ற்ன்ம் 

ர்த்க அணச்சின் சசனோபர், 

அணச்சின் நோக்சகல்ணனின் 

கீழ் இனங்ணகக்கு னோணக ந்து 

சபிோட்டு கம்தணிகபின் 

இணப்ன அலுனகங்கள் / 

கிணப அலுனகங்கள் ற்ன்ம் 

ணண ர்த்க ற்ன்ம் 

ிோதோ னெற்சிகபில் 

ஈடுதடுகின்ந னனம் 

சதர்ந்ர்களுக்கோண ிிட 

 

 

குநித் 

கோனப்தகுிில் 

ங்கப்தட்ட 

தோிந்துணகபின் 

ண்க்ணக 

 

  

 

72 கம்தணிகபில் நசி 

இணங்கபோக உள்ப 25 

ங்கி 

ோழ்நோோிடினோந்ோண 

86 ங்கிினோப்நதோர் 

ற்ன்ம் 121 

ிண்ப்தோோிகளுக்கு 

ிிட ிசோ 

தோிந்துணக் கடிங்கள் 

ங்கப்தட்டுள்பண. 
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ிசோக்களுக்கோண தோிந்துண 

கடிங்கபிணண ங்குகின்ந 

அிகோத்ிணண ர்த்க 

ிணக்கபத்ிற்கு 

ங்கினள்பது. அத்ணக 

தோிந்துணகளுக்கோண 

ிண்ப்தங்கள் நசி 

சதோனோபோோத்ிற்கு 

சோத்ிோண தன்கணப 

அபிப்தன் னேனம், ற்ன்ி 

ர்த்கம், சோில்தட்த ோற்ன்ம் 

ற்ன்ம் உற்தத்ித் ிநன் 

அிகோிப்னக்கு அத்ணக 

நணனோய்ப்தோணது நடிோக 

ன்தணணக் கனோத்ில் சகோண்டு 

ிகவும் கணோக ிப்னடு 

சசய்ப்தடுகின்நண. 

ர்த்க ிணக்கபோணது 

ணகண ோய்ந் 

சபிோட்டர்கள் ற்ன்ம் 

அர்கபில் ங்கிினோக்கும் 

திப்தோபர்கள், ஆநனோசகர்கள் 

ற்ன்ம் ினர்கள் 

ஆகிநோனோக்கு அர்கபின் 

நகோோிக்ணகின் நதோில் எனோ 

னோட கோனப்தகுிக்கு 

அர்களுக்கோண ிிட 

ிசோக்களுக்கு ற்ன்ம் 

அற்நிணண ீடிப்தற்குோண 

தோிந்துணக் கடிங்கபிணண 

ங்கி னோகின்நது. அத்ணக 

ிசோக்களுக்கோண 

ிண்ப்தங்கள் ற்ன்ி 

ர்த்கம், சோில்ட்த 

ோற்ன்ணக ற்ன்ம் உற்தத்ித் 

ிநன் அிகோிப்ன 

ன்தற்நிற்கோண அத்ணக 

சோில்களுக்கு நடி ன்ண 

தக்கும் ணகிலும் நசிப் 

சதோனோபோோத்ற்கு அன் 

னேனம் சோகோண தன்கள் 

கிணடக்கும் ணகிலும் 

கோப்தடுகின்நோ ன்தது 

குநித்து கணோக ிப்னடு 
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சசய்ப்தட்டு அத்ணக ிசோ 

ிண்ப்தங்களுக்கு தோிந்துண 

சசய்ப்தடுகின்நது. 

4.9 கடன் னெகோண்ணகபின் 

அங்கீகோம் 

1949 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இன. 

குத்ணக சட்டத்ின் கீழ், 

நனும் கம்தணி, ின்ணம் 

அல்னது ணி தோிணண 

அங்கீகோிக்கப்தட்ட கடன் 

னெகோண்ணோக 

திகடணப்தடுத்துற்கோண 

அிகோோணது ர்த்கப் 

திப்தோபர் ோகத்ிற்கு 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

திப்தோபர் ோகோணர்1949 

ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இன. 

குத்ணக சட்டத்ின் 114(1) ஆம் 

திோிின் கீழ் சகௌ 

அணச்சோிணோல் ிிக்கப்தட்ட 

ணனர் ற்ன்ம் இண்டு 

ணண உன்ப்திணர்கணபக் 

சகோண்ட சணதின் 

தோிந்துணகபின் அடிப்தணடில் 

அவ்ோன் நற் சகோள்ற்குத் 

நணப் தடுத்ப்தடுகின்நோர்.  

 

 

ர்த்ோணிில் 

திசுோிக்கப்தட்ட 

ின்ணங்கபின் 

ண்ிக்ணக 

 

 

 

  
 
 
11  
 
 
03 

4.10 உற்தத்ி ோட்டுச் 

சோன்நிழ்கபின் (CoOs) 

ங்குணக  

ர்த்கத் ிணக்கபோணது, 

தின்னோம் திோந்ி, இனோ ப்ன 

ற்ன்ம் சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணககபின் கீழ் 

ற்ன்ி சசய்ப்தடும் 

சதோனோட்களுக்கோண உற்தத்ி 

ோட்டுச் சோன்நிழ்கபிணண 

ங்கி னோகின்நது. 

 னென்னுோிணின் 

சதோதுோண னெணநண 
(GSP) 

 ர்த்க னென்னுோிணின் 

னநகோப னெணநண (GSTP) 

 சோர்க் னென்னுோிண 

ர்த்க உடன்தடிக்ணக  
(SAPTA) 

 

 

குநித் 

கோனப்தகுிில் 

ங்கப்தட்ட  

உற்தத்ி ோட்டுச் 

சோன்நிழ்கபின் 

சோத் 

ண்ிக்ணக. 

  

 

EU GSP – 40,644 

GSP CIS –  514 

GSP other – 11,981 

ISFTA – 12,621 

PSFTA – 6,673 

APTA – 4,508 

SAFTA – 149 

SAPTA – 288 

GSTP – 143 

சோத்ம் – 110,830 
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 சன்ணோசி சுந்ி 

ர்த்க உடன்தடிக்ணக 

(SAFTA) 

 இந்ி இனங்ணக 

சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணக ((ISFTA) 

 தோகிஸ்ோன் இனங்ணக 

சுந்ி ர்த்க 

உடன்தடிக்ணக ((PSFTA) 

 ஆசி தசுதிக் ர்த்க 

உடன்தடிக்ணக (APTA) 

நணன ோசபோன்நில் 

சோசோிோக ர்த்க 

ிணக்கபத்ிணோல் 500 

உற்தத்ி ோட்டுச் சோன்நிழ்கள் 

சசல்னெணநப்தடுத்ப்தட்டு 

ங்கப்தடுகின்நண. உர் 

த்ில் திற்சிபிக்கப்தட்ட 

உத்ிநோகத்ர்கபிணணக் 

சகோண்ட குழுசோன்ன் உற்தத்ி 

ோட்டுச்சோன்நிழ் ங்கும் 

திோிில் னெழுநனெம் 

ிிக்கப்தட்டுள்பதுடன் னென் 

அனுிின்நி அலுனக 

நங்கபில் உசோவுல்களும் 

நனிக ிபக்கங்களும் 

அபிக்கப்தட்டு னோகின்நண.  உர் 

திிணண கிக்கும் 

உத்ிநோகத்ர்கபிணோல் ிணசோி 

சோசோிோக 30 னெல் 50 

ணினோண உசோவுல்கள் 

ங்கப்தட்டு னோகின்நண. 

உற்தத்ி ோட்டுச் சோன்நிழ்கபின் 

ங்குணகோணது நன்தட்ட 

உடன்தடிக்ணககள்/ற்தோடுகபின் 

கீோண உோி னேன ிிகபின் 

ணகனைடுகபில் ஆோண 

அநிவுடன் ிநசடோக 

டிணக்கப்தட்டு உர் த்ில் 

ங்கப்தட்டு னோகின்நது. இது 

சோடர்தில் ர்த்க ிணக்கபம் 

தின்னோணற்நிற்கு சதோன்ப்ன 

கிக்கின்நது;  

(அ) ோிச்சலுணககளுக்கோண 

சதோனோட்கபின் 

கணிணண ிப்னடு 

சசய்ல் 

(ஆ)  ற்ன்ிோபர்கபின் 



2016 டிசம்தர் 31 இலுள்போநோண னென்நணற்நம் 

104 
 

ிதங்கணபப் திவு 

சசய்லும் நதணுலும்,  

(இ)  து கணிணண 

ினௌதிப்தற்கோக ற்ன்ி 

ோபர்கபிணோல் 

சர்ப்திக்கப்தடும் சசனவு 

கூற்ன்க்கள் ற்ன்ம் ணண 

இண ஆங்கணப 

ிப்னடு சசய்ல், 

(ஈ) னென்னுோிண ங்கும் 

ோடுகபின் 

நகோோிக்ணகக்கிங்க, 

உற்தத்ி ோட்டுச் 

சோன்நிழ்கள் ங்குலின் 

தின்ணோண 

கக்கோய்ிணண 

டோத்துல் ற்ன்ம் 

(உ) உற்தத்ி ோட்டுச் 

சோன்நிழ்களுடன் 

சோடர்னணட வுகள் 

ற்ன்ம் தகுப்தோய்வு 

அநிக்ணககபிணண 

சோகுத்ல். 

 

சபிோட்டு ர்த்க திிிித்தும்  

ர்த்க ிணக்கபத்ின் ர்த்கசோர் திிிித்துோணது சபிோடுகபிலுள்ப 27 தூங்கபிலுள்ப 

29 உத்ிநோகத்ர்கபிணணக் சகோண்டுள்பதுடன் அர்கள் ர்த்கம், னெலீடு ற்ன்ம் சுற்ன்னோ 

துணநகபில் ிநசட கணம் சசலுத்துதுடன் அனுசண ோடுகபில் இனங்ணகின் ர்த்கசோர் ற்ன்ம் 

சதோனோபோோ னன்கபிணண ஊக்குித்ல் ற்ன்ம் தோதுகோத்ல் நதோன்ந டடிக்ணகபில் ஈடுதட்டு 

னோகின்நணர். ர்த்க உத்ிநோகத்ர்கள் “அச – ணிோர் தங்குடண ிகழ்ச்சித்ிட்டம்” னும் 

ிகழ்ச்சித்ிட்டத்ின் கீழ் தந்பினோண சசற்தோடுகபில் ஈடுதட்டு னோகின்நணர். ர்த்க 

ிணக்கபோணது சபிோட்டு தூகங்கபிலுள்ப ர்த்க உத்ிநோகத்ர்கள் ற்ன்ம் 

இனங்ணகிலுள்ப ணண ிோதோ ஆவு ிநணங்கபின் உவுணகனடன் இனங்ணக 

ற்ன்ிகளுக்கோண சர்நச சந்ண ோய்ப்னக்கணப நலும் ிோிோக்குற்கும் 

தல்ணகப்தடுத்துற்குோண டடிக்ணககபிணண எழுங்கணப்திலும் ஈடுதட்டு னோகின்நது. ர்த்க 

உத்ிநோகத்ர்கள் னென்ணி ற்ன்ிோபர்களுக்கு அர்கபின் ற்ன்ிப் சதோனோட்களுக்கோண 

சர்நச சந்ண தங்கிணண ிோிோக்குனூடோக னி ற்ன்ி சந்ண ோய்ப்னக்கபிணண 

அநினெகப்தடுத்துணண திோணோக நோக்கோகக் சகோண்டு சசற்தடுகின்ந அநநணபில்  

ற்நதோினோக்கும் சந்ணகபில் ிகவும் சுனெகோண சூழ்ிணனிணண உனோோக்குிலும் அோது உணத்து 

னோகின்நணர். அத்துடன் ர்த்க உத்ிநோகத்ர்கள் சிநி ற்ன்ம் டுத்பினோண 

ற்ன்ிோபர்களுக்கு அர்களுக்கோண சந்ண ோய்ப்னக்கணப சதற்ன்க் சகோடுப்திலும் சோடர்ந்து 

ஈடுதட்டு னோகின்நணர். 

சபிோட்டு தூகங்கபிலுள்ப ர்த்க உத்ிநோகத்ர்கபிணோல் ிணநநற்நப்தடும் திோண 

சோிற்தோடுகள் தின்னோணற்நிணணனம் உள்படக்குகின்நண. 

• இனங்ணகின் உற்தத்ிப் சதோனோட்களுக்கோண ற்ன்ி ோய்ப்னக்கபிணணக் 

கண்டநிற்கோண சந்ண ிப்தோய்வுகள் / தண்ோய்வுகபிணணத் சோகுத்ல்.  
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சசற்தோடு சோத்ம்  

1 

அனுசண ங்கும் ோடுகபில் டோத்ப்தட்ட ிநசட (ணி ோடு) ஊக்குிப்ன திச்சோ 

டடிக்ணககள் 

49 

2 
இனங்ணகக்கோண தூதுக்குழுக்கள் 

தூதுக்குழுக்கபின் 

ண்ிக்ணக 

96 

திிிிகபின் 

ண்ிக்ணக 

770 

3 
அனுசண ங்கும் ோட்டிற்கோண தூதுக்குழுக்கள்   

தூதுக்குழுக்கபின் 

ண்ிக்ணக 

142 

திிிிகபின் 

ண்ிக்ணக 

1,005 

4 
இனங்ணகக்கோண ணிப்தட்ட ிஜம் 253 

5 
அனுசண ங்கம் ோட்டிற்கோண ணிப்தட்ட ிஜம் 224 

6 
அனுசண ங்கும் ோட்டில் டோத்ப்தட்ட கண்கோட்சிகள் 295 

7 

இனங்ணகில் அனுசண ங்கும் ோட்டிலினோந்ோண ஊக்குிப்னச் 

சந்ண தங்குதற்நல் 

ிோதோ சந்ணகபின் 

ண்ிக்ணக 

62 

•    அனுசண ங்கும் ோட்டின் ர்த்க சகோள்ணக ோற்நங்கள் குநித்து குநிப்தோக, ோிவு 

ற்ன்ம் ோில்னோ டடிக்ணககள் குநித்து கண்கோித்லும் அநிக்ணகிடுலும் 

•    னெக்கிோண சர்நச ர்த்க கண்கோட்சிகள் / ிகழ்வுகபில் இனங்ணக தங்குதற்ன்ற்கோண 

ற்தோடுகபிணண னென்சணடுத்ல். இப் திோணது இனங்ணகின் ற்ன்ிகபிணண 

ஊக்குிப்தற்கோண ிணணத்ிநன் ோய்ந் டடிக்ணககபில் என்நோக கனோப்தடுகின்நது.  

•    இனங்ணகில் டோத்ப்தடுகின்ந கண்கோட்சிகள் / ிகழ்வுகபில் கனந்து சகோள்ற்கு 

சபிோட்டு ர்த்கத் தூதுக்குழுக்களுக்கு ற்தோடு சசய்து சகோடுத்ல்.  

•    அனுசண ங்கும் ோட்டில் இனங்ணக சோடர்தோண ஊக்குிப்ன (ணிசோனோ ோடு) 

டடிக்ணககபிணண னென்சணடுத்ல் 

•    இனங்ணகக்கு ிஜம் சசய்ற்கும் அவ்ோநந ிோதோ ோய்ப்னக்கணபக் கண்டநிற்கும் 

ர்த்க, னெலீடு ற்ன்ம் சுற்ன்னோத்துணந சோர்ந் தூதுக்குழுக்களுக்கு ற்தோடு சசய்து 

சகோடுத்ல்  

•    ர்த்கம் சோர்ந் ோய்ப்னக்கணபக் கண்டநிற்கு இனங்ணகக்கும் இனங்ணகிலினோந்தும் 

ணிதர் ிோதோ ிஜங்கணப ற்தோடு சசய்ல். 

•    அனுசண ங்கும் ோட்டிலுள்ப ர்த்கம், னெலீடு ற்ன்ம் சுற்ன்னோத்துணநனடன் 

சோடர்னணட அசோங்க அிகோோிகளுடன் ணனணப்திணணப் நதணுல் ற்ன்ம் 

இனங்ணகின் ர்த்கசோர் ற்ன்ம் சதோனோபோோ னன்களுடன் சோடனணட ிடங்கள் / 

திச்சணணகளுடன் சோடர்னணட தல்நன்தட்ட அசோங்க ற்ன் சர்நச 

ின்ணங்கபில் இனங்ணகிணணப் திிிித்துப்தடுத்துல்.  

•    ர்த்கம், னெலீடு ற்ன்ம் சுற்ன்னோத்துணந சோடர்தோண ிணோக்களுக்கு ிணடபித்ல், 

சபிோட்டு சோில் னெற்சிகளுடன் சந்ிப்ன / னோணக ல், இனங்ணக 

ற்ன்ிபர்களுக்கு சோில்தட்த உவுணகிணண ங்குல், ர்த்கப் 

திக்குகளுக்குத் ீர்வு கோணுல் நதோன்நற்நிற்கு உிபித்ல் 
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கண்கோட்சிப்தடுத்துநோர் / 

னோணகோபோின் 

ண்ிக்ணக 

485 

8 
ிபக்கபிக்கப்தட்ட ிசோணகபின் ண்ிக்ணக (ர்த்க/ னெலீடு/ சுற்ன்னோ)  

9 
ஆய்வு சசய்ப்தட்ட ர்த்க னெணநப்தோடுகபின் ண்ிக்ணக  

10 
ஊக்குிக்கப்தட்ட உற்தத்ித் துணநகபின் ண்ிக்ணக  

11 
ர்த்க உத்ிநோகத்ர்கபிணோல் னோணக ப்தட்ட ர்த்க சந்ணகபின் ண்ிக்ணக 100 

12 

அனுசண ங்கும் ோட்டில் இனங்ணகின் ிோதோ ணனணப்னக் கூட்டங்கபில் கனந்து 

சகோள்பல். 

244 

13 
சந்ண தண்ோய்வு 70 

14 

சர்நச ின்ணங்கபில் இனங்ணகிணணப் திிிித்துப்தடுத்தும் ர்த்க ின்ணங்கள் / 

ன்நங்கள் 

32 

15 
நிணன ஊக்குிப்ன 33 

16 
னெலீட்டு ஊக்குிப்ன டடிக்ணககள் 245 

17 
சுற்ன்னோ ஊக்குிப்ன டடிக்ணககள் 219 

18 
ிோதோ ணனணப்ன ிகழ்வுகள் 204 
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 Jiw gw;wpa mwpKfk;      

  njhiyNehf;F : “,yq;ifapy;> tu;j;jfj; Jiwia cs;slf;fpajhd rpwe;j epUthff; fyhrhuj;ij Njhw;Wtpf;f 
KbAkhd tpidj;jpwikahf xOq;FgLj;jpa gupghydj;ij Vw;gLj;Jtjd; %yk;  ek;gpf;ifahd tpahghu #oiy 

tsu;j;jYk; fl;bnaOg;gYk;”         

  nraw ;gzp : “,yq;if murhq;fj;jpd; nghUshjhu kw;Wk; tu;j;jff; nfhs;iffSf;fpzq;f fk;gdpfs; gjpthsu; 
jpizf;fsk; epUtfpf;fpd;w rl;lq;fspd; fPo; tpahghuk; kw;Wk; Vida epWtdq;fSf;Fk; rl;luPjpahd mikg;ig 

toq;Ftjw;Fk; mtw;wpd; nraw;ghLfis ,af;Ftjw;Fk; cjTjy;.”   

  Nehf;fk;; : jpizf;fsj;jpd; gpujhd Nehf;fk;> fPo;tUk; rl;lq;fs; kw;Wk; fl;lisr; rl;lq;fspdhy; fl;bnaOg;gg;gl;l  

gpujhd Nehf;fq;fis eilKiwg;gLj;jy;> epUtfpj;jy; kw;Wk; tYT+l;lYkhFk;..  

 

(m)  2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf; fk;gdpfs; rl;lk; 

(M) rq;fq;fs; fl;lisr; rl;lk; mj;jpahak; 123 

;(,)  1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ  xg;ge;jq;fs; rl;lk 
 
(<) 1935k; Mz;L 61k; ,yf;f rPl;L fl;lisr; rl;lk; 

      

  gpujhd nraw;ghLfs; 

1. jdpahH> mur> ntspehl;L> tiuaWf;fg;glhj> cj;juthj fk;gdpfs; kw;Wk; Jiz epWtdq;fis xUq;fpizj;jy;.  

2. ,yq;ifapy; cs;s fzf;fha;thsHfs;> fk;gdpr; nrayhsHfs; kw;Wk; nghJ xg;ge;jq;fis gjpTnra;jy;.  

3. Nfhhpf;iff;F mikthf gjpNtLfspy; ,Ue;J fl;rpf;fhuUf;F jdpg;gl;l jfty;fis toq;Fjy;.  

4. ,w;iwg;gLj;jg;gl;l fk;gdpj; jfty;fis Nfhitg;gLj;jy;> fk;gdpg; ngaH> Kfthp khw;wk;> fk;gdpg; gzpg;ghsHfs; 
khw;wk;> gq;F tpepNahfk; kw;Wk; tUlhe;j tpguj;jpul;L Nghd;w gpw;Nghlg;gl;l xUq;fpizj;jy; eltbf;iffs. 

5. ;fk;gdpr; nrayhsHfs;> fzf;fha;thsHfs;> rq;fq;fs; kw;Wk; nghJ xg;ge;jq;fs; njhlhghd jfty;fisg; 
gjpTnra;jy;. 

6. nghJg; gjpNtLfis mZFjy; kw;Wk; rhd;WgLj;jg;gl;l gpujpfis toq;Ftjw;fhd eltbf;iffs;  

7. <L itj;jy; kw;wk; ek;gpf;if gw;Wr;rPl;Lfisg; gjpjy; 

8. Mtz cWjpg;gLj;jy;fs; 

9. fl;lz Nrfhpg;G kw;Wk; ,zf;fk; nra;jy; 

10. fk;gdpfis kPsg; gjpjy; 

11. xopg;G kw;Wk; Ntiy epWj;jk; - fk;gdpapd; KbT nrad;Kiwfs; 

12. fk;gdpg; gjpT njhlHghd ngsjPf Mtzq;fis Kfhikj;Jtg;gLj;jy; 

  

fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsk; 
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31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk 

 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: e-ROC Project       

● fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: - fk;gdp gjpT eilKiwfisf; fzzpkag;gLj;jy; (gjpTr; nrad;Kiwia kPs epWTy;) 
 

nraw;ghL 
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk ;   

,yf;F  Rhjid  

2501 – kPs;fl;likg;G 
   

nkd;nghUs; 
mgptpUj;jp kw;Wk; 
Mtz ];fhdpq; 
nrad;Kiw  

nryT 
(&.kpy;) 

fk;gdp gjpT 
eilKiwfisf; 
fzzpkag;gLj;jy; (gjpTr; 
nrad;Kiwia kPs 
epWTy;) 

 

Xg;ge;jj;ijf; 
ifr;rhj;jpLtjw;F 
Kd;nkhopag;gl;Ls;

sJ.  

nkd;nghUs; ju 
fzf;fha;T  

nryT 
(&.kpy;) 

td;nghUs; kw;Wk; 
nghwpfis epWTjy;

  

nryT 
(&.kpy;) 

Kfhikj;Jt khw;w 
nrad;Kiw  

nryT 
(&.kpy;) 

mYtyf #oy; 
khw;wk;  

nryT 
(&.kpy;) 

GdUj;jhgdk; kw;Wk ; 
Nkk ;gLj;jy;  

  
 

fl;llk; kw;Wk; 
fl;likg;G 

  

nryT 
(&.kpy;) 

fl;lj;ij kPs;fl;likg;G 
nra;jy; ,yf;F 

g+Hj;jpnra;ag;gl;l
J 

,ae;jpuj; njhFjp> 
nghwp kw;Wk; 
cgfuzk; 

nryT 
(&.kpy;) 

,ae;jpuj; njhFjp> nghwp 
kw;Wk; cgfuz Nkk;gLj;jy; 

,yf;F 
g+Hj;jpnra;ag;gl;l
J 

thfdq;fs; 
   

nryT 
(&.kpy;) 

Thfd Nkk;gLj;jy;  ,yf;F 
g+Hj;jpnra;ag;gl;l
J 

%yjdr; 
nrhj ;Jf ;fisf; 
ifg;gw ;wy;  

  

 

thfdq;fs 
nryT 
(&.kpy;) 

Fj;jif trjpapd; fPo; nfhs;tdT nra;tjw;F 
Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ.  

jsghlq;fs; kw;Wk; 
nryT 
(&.kpy;) 

 ,yf;F 
g+Hj;jpnra;ag;gl;l
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mYtyf 
cgfuzq;fs;  

J 

,ae;jpuj; njhFjp> 
nghwp kw;Wk; 
cgfuzk; 

nryT 
(&.kpy;) 

22 fzpzpfs;> Agpv];> kw;Wk; 
gphpd;lH nfhs;tdT nra;jy; 

,yf;F 
g+Hj;jpnra;ag;gl;l
J 

Mw;wiyf; 
fl;bnaOg;gy; kw;Wk; 
gapw;rp 

nryT 
(&.kpy;) 

midj;J CopaHfSf;Fkhd 
jpwd; mgpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk;. 

,yf;F 
g+Hj;jpnra;ag;gl;l
J 

tUkhdk; (&gh.k py;)  
  

 

fk;gdp epjp tUkhdk; 
(&.kpy;) 

  

        rl;l mKyhf;fy; tUkhdk; 
(&.kpy;) 

 ,yf;F 
g+Hj;jpnra;ag;gl;l
J 

      Vida tUkhdk; tUkhdk; 
(&.kpy;) 

 ,yf;F 
g+Hj;jpnra;ag;gl;l
J 

fk;gdpfs; gjpthsH 
fl;lzk; 20.03.02.10 

tUkhdk; 
(&.kpy;) 

 ,yf;F 
g+Hj;jpnra;ag;gl;l
J 

nghJ kf;fs; 
xg;ge;jf; fl;lzk;  
20.03.02.12 

tUkhdk; 
(&.kpy;) 

 ,yf;F 
g+Hj;jpnra;ag;gl;l
J 

jpizf;fsj;jpd; 
nkhj;j tUkhdk; 
(&.kpy;ypad;) 

  
 

nryT (&.kpy;ypad;)   

 
 

fk;gdpr; rl;lj;ij 
epHthfk; nra;jy; 

fk;gdp epjp nryT 
(&.kpy;) 

 

         kPz;LtUk; 
nryT 

nryT 
(&.kpy;) 

 

          %yjdr; nryT  nryT 
(&.kpy;) 

 

jiyg;G  297 nryT 
(&.kpy;) 

 

jpizf;fsj;jpd; 
nkhj;j nryT 
(&.kpy;ypad; 

  
 

    

ngsjPf Kd;Ndw;wk ;  
   

(1) Gjpa 
$l;bizj;jy;fs;  

mstpd; 
vz;zpf;if  

 

fk;gdp rl;lj;ij 
mKy;gLj;jy; 

(2) Mtzg; 
gjpTnra;jy;fspd; 
vz;zpf;if  

mstpd; 
vz;zpf;if 

 

(3)  rq;fg; 
gjpTnra;jy;fspd; 
vz;zpf;if 

mstpd; 
vz;zpf;if 
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(4) nrathsH 
gjpTnra;jy;fspd; 
vz;zpf;if  

mstpd; 
vz;zpf;if 

 

(5) nghJ xg;ge;j 
cld;gbf;if 
gjpTnra;jy;fspd; 
vz;zpf;if  

 

mstpd; 
vz;zpf;if 

 

jPHit kw;Wk; 
jd;dhHt 
KbTWj;jy; 

mstpd; 
vz;zpf;if 
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njhiyNehf;F:           “nghJ kf;fs; njhopy;Kaw;rpahf epiyahd mgptpUj;jpf;F $l;LwT “ 

nraw;gzp :        “  “,yq;ifapy; nghJ njhopy;Kaw;rpahf $l;LwT mikg;Gfis mgptpUj;jp nra;tjw;F cjTtJld;> 

$l;LwT epWtdq;fspDs; rpwe;j MSifiaf; fl;bnaOg;Gtjw;f KOikagd trjpaspg;gtuhf ,Uj;jy;” 

Nehf;fk;:  

     $l;LwT tpahghuj;jpw;F gpur;rhuj;ij toq;fy;.  

$l;LwT rq;fq;fs; kw;Wk; mikg;gfis tYt+l;ly; 

$l;LwT nfhs;if njhlHghf $l;LwT rq;fq;fSf;Fk; mikg;GfSf;Fk; topfhl;ly; 

$l;LwT Nritfs; rhHe;j Vida egHfisAk; epWtdq;fisAk; xUq;fpizj;jy;. 

murhq;f mgptpUj;jp epfo;r;rpfSf;F cjtpfis toq;Fjy;. 

 

 gpujhd eltbf;iffs; : 

nfhs;if kw;Wk; Kfhikj;Jtk; 

$l;LwTr; rq;fq;fis gjpjy; kw;Wk; Nkw;ghHit nra;jy; 

$l;LwTr; rq;fq;fspd; fzf;fha;T kw;Wk; Gydha;T 

$l;LwTr; rq;fq;fspd; Kuz;ghLfisj; jPHj;jy; kw;Wk; eLtuhf njhopw;gLjy; 

khfhz rigSld; xUq;fpizj;jy; 

$l;LwT tq;fpg; gphpTfs; kw;Wk; epjpg;gphpTfis NkwghHit nra;jy;. 

$l;LwTr; rq;fq;fspd; EfHTg; gphpTfis mgptpUj;jp nra;jy;   

         31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk; 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH   :” Samupadeepani” gj;jphpifia ntspapLjy; 

 
nraw;ghL  

 
mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F rhjid 

 “ Samupadeepani” 
gj;jphpiff;F mtrpakhd 
fl;Liufis Nrfhpj;jy; 

 mikr;R kw;Wk; 
khfhzq;fSld; 
xUq;fpizjy; 

 gj;jphpifia tFj;Jj; 
njhFj;jy; kw;Wk; 
ntspapLtjw;Fk; 
mr;rpLtjw;Fk; jahuhf;fy;. 

 

 
tUlhe;jk; ntspaplg;gl;l 
gj;jphpiffspd; vz;zpf;if  

 
rpq;fs kw;Wk; 
jkpo; nkhopfspy; 
24 gj;jphpiffs; 
mr;rbf;fg;gl;lJ.  

 
rpq;fs kw;Wk; 

jkpo; nkhopfspy; 
24 gj;jphpiffs; 
mr;rbf;fg;gl;lJ.   

 

  $l;LwT mgptpUj;jpj; jpizf;fsk; 
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - fpuhkpa tq;fpfs; kw;Wk; Vida epjpapay; Nritfs; kw;Wk; $l;LwTr; rq;fq;fisf; fz;fhzpj;jy;  

 
nraw;ghL  

 
mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F 
rhjid 

juT tpguq;fisr; Nrfhpj;jy; ( 
fhyhz;L mwpf;if kw;Wk; epjpapay; 
gFg;gha;T mwpf;iffs;)  

mwpf;iffspd; 
vz;zpf;if  

32 12 

cs;sf ghpNrhjidfis elhj;Jjy; 
(khfhzk;)  

Gydha;Tfspd; 
vz;zpf;if 04 - 

fpuhkpa tq;fpjj; njhopw;ghl;L 
topfhl;ly; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 
kw;Wk; Vida epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

30 19 

Thpirepiy kw;Wk; khfhzj; 
jpizf;fs CopaHfs; kw;Wk; rq;f 
CopaHfSf;fhd gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

03 - 

Njrpa xOq;FgLj;jy; $l;lq;fs; $l;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

05 03 

 

             

 

 

 

 

 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - ifj;njhopy; kw;Wk; jahhpg;G $l;LwT rq;fq;fis cUthf;fy; njhlHghd tpopg;GzHT 

 

 
nraw;ghL  

 
mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F 
rhjid 

jahhpg;G $l;LwT rq;fq;fSf;fhd 
Njit> rthy;fs; kw;Wk; 
nrayhw;Wifia milahsk; fhzy;.   

 

 

 

 

 

 

 
khfhz kl;lj;jpy; 
epWtg;gl;Ls;s 
$l;LwTr; 
rq;fq;fspd; 

9 3 

ifj;njhopy; kw;Wk; jahhpg;G $l;LwT 
rq;fq;fspd; nrayhw;Wiff;fhd 
gpur;rpidfs; kw;Wk; rthy;fis 
milahsk; fhZjy;. 
$l;LwT nghUl;fSf;fhd re;ij 
tha;g;G kw;Wk; juf; fhg;gPL  

ifj;njhopy; kw;Wk; jahhpg;G $l;LwT 
rq;fq;fq;fis epWTtjw;fhf 
jdpj;jd;ik / cj;Njrg; gug;Gfs; 
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/gpuNjrq;fs; vd;gtw;iw milahsk; 
fhZjy;.  

vz;zpf;if  

jahhpg;Gj; Jiwfs; njhlHghf chpa 
mur epWtdq;fSld; Ngr;RthHj;ij 
elhj;jy;. 
$l;LwT mgptpUj;jpf;fhd 9 khfhz 
jpizf;fsq;fisAk; 
xUq;fpizj;jy;. 
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Jiwapd; / gphptpd; /epWtdj;jpd; mwpKfk;: 

mstPLfs; myFfs;> epakq;fs; kw;Wk; Nritfs; jpizf;fsk; 
 
 njhiyNehf;F 

 rpwe;j Kiwapy; ghJfhf;fg;gl;l thbf;ifahsH r%fj;jpw;F nrk;ahdJk; epiyahsJkhd 
mstPLfs;  

 nraw;gzp  

 “,yq;ifapd; epakk; kw;Wk; thof;ifj;juk; vd;gtw;iw Nkk;gLj;Jtjw;F rHtNjr epakq;fSld; 
,zq;fpathW Njrpa mstPl;L epakq;fisj; jahhpj;jy; NgZjy; kw;Wk; gutr; nra;jy;> mstPLfspd; 
mbg;gilapyhd xOq;FgLj;jy; kw;Wk; Nrit eltbf;iffs; Clhf tpahghhpfs;> jahhpg;ghsHfs; kw;Wk; 
ghtidahsHfSf;fhd ePjp kw;Wk; xg;Gutpid cWjpnra;jy;.”  

 Nehf;fk;  

 ,yf;Ffs;  Nehf;fq;fs;  

01 
nrk;ikahdJk; ek;gfkhdJkhd 
Njrpa mstPl;L epakq;fis 
epWTjy; kw;Wk; NgZjy;  

 ISO 17025 w;F mikthf 2016,y; Gjpa 

Ma;T$lj;jpw;F FspH gjg;gLj;jp Kiwik> 

Ma;T$l jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis 
nghUj;jp juKiwikia mgptpUj;jp nra;jy;.  

 2016,y; 3 Rl;lsTfSf;fhd rHtNjr cs;sf 

xg;gPLfspy; gq;Fgw;wy;. 

 Njrpa mstPl;L epakq;fSf;F mstPl;L 
RtLfhziyg; ngw;wf;nfhs;sy; 

02 

Tzpf nfhLf;fy; thq;fy;fspd; 
NghJ nrk;ikahd kw;Wk; 
epahakhd msTfSf;fhd 
Cf;Ftpg;G> xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; 
trjpaspg;Gfs;.  

 2016k; Mz;L tHj;jfj;jpy; gad;gLj;Jtjw;F 1 

kpy;ypad; vz;zpf;ifapyhd epWj;jy; myFfs; 
kw;Wk; mstPl;L ,ae;jpuq;fis cWjpg;gLj;jy;. 

 2016k; Mz;L 20 vz;zpf;if mstPl;L cgfuz 

tbtikg;GfSf;F mDkjpia toq;fy;. 

 2016k; Mz;by; jpBH ghpNrhjid vz;zpf;ifapid 

15>435 ,Ue;J 16000 tiu mjpfhph;jy;. 

 xOq;Ftpjpfis ntspapLjy; ( tbtikg;G mDkjp> 
cWjpg;gLj;jy; Nghd;wit) 

 xt;nthU khtl;lj;jpYk; cWjpg;gLj;Jk; 

epiyaq;fspd; vz;zpf;ifia mjpfhpj;jy;. 

 Muk;g cWjpg;gLj;jy; nrad;Kiwia 
Nkk;gLj;Jtjw;fhf Rq;fj; jpizf;fsj;Jld; 
,ize;J gzpahw;wy; 

03 

ifj;njhopy;Jiwapy; 
nrk;ikahdJk; ek;gfkhdJkhd 
Njrpa mstPl;L epakq;fis 
gad;gLj;jy; 

 2016k; Mz;by; ifj;njhopy; Jiwapy; msnthg;Gik 

mstPl;L cgfuzq;fisg; gad;gLj;jy; 
vz;zpf;ifapid 1200 ,Ue;J 1600 tiu 

mjpfhph;jy;.  

 3 gjpa msnthg;Gik epiyaq;fis Muk;gpj;jy;. 

 ISO 17025 it mbg;gilahff; nfhz;L 
juKiwikapid mgptpUj;jp nra;jy;. 

 msnthg;Gik kw;Wk; ghpNrhjid Ma;T$lq;fsf;F 

mstPl;L RtLfhziy toq;Fjy;.  

mstPLfs; myFfs;> epakq;fs; kw;Wk; Nritfs; 
jpizf;fsk; 
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04 
mstpay; gug;Gfspy; Gjpa 
fz;Lgpbg;Gfis Nkw;nfhs;sy;. 

 2016k; Mz;Lf;fhd epWtdj;jpd; Muha;r;rp kw;Wk; 

mgptpUj;jp Njiyiaf; fz;lwpjy;. 

 2016k; Mz;by; Muha;r;rp eltbf;iffis 
Muk;gpj;jy; 

 mgptpUj;jp nra;ag;gl;l Kiwfs; %yk; Njrpa 

mstPl;L epakq;fis epWTjy;. 

05 
epWtdj;jpd; tsq;fis 
tpidj;jpwd; kw;Wk; nraw;jpwDld; 
Kfhik nra;jy;.  

 2016k; Mz;lf;fhd Nkyjpf gjtpazpf;fhd 

mDkjpiag; ngw;Wf;nfhs;sy;.  

 2016k; Mz;by; epyTk; gjtpazp ntw;wplq;fisg; 

g+Hj;jpnra;jy;. 

 2016k; Mz;by; gapw;rp ml;ltizg;gb gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy; kw;Wk; gapw;rp 
re;jHg;gj;jpw;fhd tha;g;Gfis mjpfhpj;jy;. 

 midj;J CopaHfSf;Fk; Cf;Ftpg;G nfhLg;gdT 

Kiwia mwpKfg;gLj;jy;. 

 ghugl;rkpd;ikia NgZtjw;F NtWgl;l jpBH 

ghpNrhjid myFfis epWTjy;. 

 

 

 gpujhd nraw;ghLfs;  

 ehL KOtjpYk; cWjpg;gLj;jy; epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;Jjy;. 

 epWj;jy; kw;Wk; mstpLjy; cgfuzq;fSf;F tbtikg;G ghpNrhjid mDkjpapid 
toq;Fjy;. 

 Kw;;nghjpfspd; ghpNrhjid  

 epWj;jy; kw;Wk; mstpLjy; cgfuzq;fisj; jahhpg;NghH> tpw;gid nra;gtH> ,wf;Fkjp 
nra;gtH> jpUj;JttH vd;gtHfisg; gjpTnra;jy;. 

 jpBH ghpNrhjidfis Nkw;nfhs;sy;.  

 nghJ kf;fSf;fhd tpopg;g+l;ly; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;.  

 ifj;njhopw;Jiwapy; gad;gLj;jg;gLk; mstPl;L cgfuzq;fis msnthg;Gik 

 gapw;rp epfo;r;rpfis elhj;Jjy;. 
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31 brk;gH 2016k; jpfjpad;W Kd;Ndw;wk ; 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH  

  fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; fUj;jpl;lj;jpd; jiyg;G: Cf;Ftpg;G> xOq;FgLj;jy; kw;Wk;  

 nrk;ikia ,yFthf;fy; kw;Wk; tzpf ghpkhw;wq;fspy; epahakhd mstPLfs; kw;Wk; 
Vida xOq;FgLj;jy; nraw;ghLfs;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nraw;ghL mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

,yf;F  rhjidfs; (%) 

1.tUlhe;j 
jpl;lj;jpw;F 
mikthf 
cWjpg;gLj;jy; 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij 
khtl;l kl;lj;jpy; 
elhj;Jjy;. 

cWjpg;gLj;jg;gl;l 
epWj;jy; msit 
cgfuzq;fspd; 
vz;zpf;if  

0.9 kpy;ypad; 
cgfuzq;fs;   

81 

(0.81  kpy;ypad;)  
cgfuzq;fs; 

1. 
kj;jpaepiyaq;fs; 
mtrpakhd 
gpuNjrq;fis 
milahsk; fhzy; 
 

2.Gjpa 
gpuNjrq;fis 
milahsk; fhzy;  
3.mtrpakhd 
mDkjpia 
ngw;Wf;nfhs;sy;   
4.tUlhe;jj; 
jpl;lj;jpw;F ,e;j 
kj;jpaepiyaq;fis 
cs;sf;fy; 
5.cWjpg;gLj;jy; 
Nritfis Gjpa 
epiyaq;fspy; 
Nkw;nfhs;sy; 

Gjpa 
cWjjpg;gLj;jy; 
epiyaq;fspd; 
vz;zpf;if 

15 12 

    

1.tpepNahfpf;fg;gl;l 
tpz;zg;gq;fs;  
2.tpepNahfpf;fg;gl;l 
gjpTr; rhd;wpo;fs; 

tpepNahfpf;fg;gl;l 
gjpTr; 
rhd;wpjo;fspd; 
vz;zpf;if  

600  gjpTr; 
rhd;wpjo;fs; 

89 

(535  gjpTr; 
rhd;wpjo;fs; ) 

Fiwe;j Neuj;jpy; 
ghpNrhjid 
eltbf;iffis 
g+Hj;jpnra;jy; 

Gjpa 
tbtikg;GfSf;F 
toq;fg;gl;l 
mDkjpfspd; 
vz;zpf;if 

40 
125 

(50 myFfs;) 
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; 

fUj;jpl;l jiyg;G : kdpj tsj;ij nraw;jpwDlDk; tpidj;jpwDlDk; Kfhikg;gLj;jy;  

 

 

 
Nehf;fq;fs;  nraw;ghL  

mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

,yf;F  rhjidfs; (%) 

01 

ifj;njhopw;Jiwapy; 
gad;gLj;jg;gLk; 
epWj;jy; kw;Wk; 
mstply; 
cgfuzq;fis 
msnthg;Gik nra;jy;. 

1.ifj;njhopw;Jiwapy; 
,Ue;J fpilf;Fk; 
cgfuzq;fis 
msnthg;Gik nra;jy;.  
2.msnthg;Gik 
rhd;wpjo;fis 
toq;Fjy;.  

msnthg;Gik 
nra;ag;gl;l 
mstPl;L 
cgfuzq;fspd; 
vz;zpf;if 

1500( 

nos) 

61 

(922 nos) 

02 
Gjpa msnthg;Gik 
Nritfis Muk;gpj;jy;  

1.Gjpa msnthg;Gik 
Nritfs; mtrpakhd 
gpuNjrq;fis 
milahsk; fhzy;.  

Gjpa 
msnthg;Gik 
Nritfspd; 
vz;zpf;if 

0 0 

03 mq;fPfhuk; ngWjy; 

1.mq;fPfhuj;jpw;fhd 
gug;ngy;iyia 
milahsk; fhZjy;.  
2. ISO/IEC 17025 
mbg;gilapy; ju 
Kiwikia mgptpUj;jp 
nra;jy;. 
2.mq;fPfhuj;jpw;F 
tpz;zg;gpj;jy;  
3.kjpg;gPLfisj; 
jahhpj;jy; 

mq;fPfhuk; ngw;w 
msnthg;Gik 
Nritfspd; 
vz;zpf;if  

0 0 

04 

ghpNrhjid kw;Wk; 
msnthg;Gik Ma;T$l 
CopaHfSf;F gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy; 

1.tpz;zg;gq;fs; 
Nfhug;gl;Ls;sJ 
2.gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;jjy; 

gGapw;rp 
epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if  

5 

60 

(3  gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
) 

 

Nehf;
fq;f
s;  

nraw;
ghL  

mstPl;
L 

myF  

ngsjPf 
Kd;Ndw;wk; 

,y
f;F  

rhjidf
s; (%) 

01 

jw;Ngh
Js;s 
ntw;wp
alq;f
if 
epug;Gj
y; 

1.ghPl;i
rfs; 
kw;Wk; 
NeHKf
j; 
NjHTf
is 
elhj;J
jy;  
2.mDk
jpiag; 
ngw;Wf;
nfhs;s
y;  
3.Ml;Nr
Hg;G 

epug;gg;g
l;l 
ntw;wpl
q;fspd; 
vz;zpf;
if  

100

% 

1. ASW 
gjtpf;F 
,izj;J
f;nfhs;t
jw;F  
mDkjpi
ag; 
ngw;Wf;n
fhs;tjw;
f hf 
nghJr; 
Nritfs; 
Mizf;F
Otpw;F 
mDg;g;gl;
ls;sJ.   
 

2. MUSS 
gzpahsH 
kw;Wk; 
Ma;T$l 
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gzpahsH 
gjtpf;F 
Ml;NrHg;G
f;fhd 
nrad;K
iw 
ghPl;iri
a 
elhj;Jt
jw;F 
tpz;zg;g
q;fisf; 
NfhUtjw;
fhd 
fbjq;fs; 
jahhpf;fg;
gl;ls;sJ
. 
  

3. 
njhopy;E
l;gtpayh
siu 
Ml;NrHg;G 
nra;tjw;
fhd 
tHj;jkhd
p 
mwptpj;j
y; jkpo; 
nkhopnga
Hg;Gf;fhf 
mDg;gg;g
l;Ls;sJ/ 

4. 
mj;jpal;r
fH 
(tpNrl 
juk;) 
gjtpf;F 
Ml;NrHg;G 
nra;tjw;
fhd 
tHj;jkhd
p 
mwptpj;j
y; kw;Wk; 
chpa 
epWtdq;f
s; mur 
Nritfs; 
Mizf;F
Otpw;F 
mDg;gg;g
l;Ls;sJ 

5.  MUSS 
gzpg;ghs
H 
gjtpf;fh



119 
 

d 
Ml;NrHg;G
f;fhd 
tHj;jkhd
p 
mwptpj;j
y; 
jahhpf;fg;
gl;L 
ntspapL
tjw;fhd 
eltbf;i
ffs; 
Nkw;nfhs;
sg;gLfpd;
wJ.  

02 

Nkyjp
f 
gjtpa
zpf;F 
mDk
jpiag; 
ngw;Wf;
nfhs;
sy; 

1.gjtp
azpj; 
Njit
ia 
milah
sk; 
fhzy;  
2.mtrp
akhd 
Nkyjpf 
gjtpa
zpapd; 
vz;zp
f;ifi
a 
cWjpg;
gLj;jy;. 
 

mDkjp  
mD
kjp 

fye;Jiu
ahly; 
njhlHfpd;
wJ  

03 

Nkyjp
fkhf 
mDk
jpf;fg;
gl;l 
gzpa
zpf;F 
Ml;NrH
g;ig 
Nkw;nf
hs;sy;  

 

1.ghPl;i
rfs; 
kw;Wk; 
NeHKf
j; 
NjHTf
is 
elhj;J
jy;  
2.mDk
jpiag; 
ngw;Wf;
nfhs;s
y;  
3.Ml;Nr
Hg;G  

Ml;NrHg;
G 
vz;zpf;
if  

(Nkyjpf 
gjtpaz
papd; 
vz;zpf;
if 

 

0 0 
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04 

CopaH
fSf;f
hd 
gapw;rp
ia 
toq;F
jy; 

1.gapw;rp
f;fhd 
Njitf
is 
milah
sk; 
fhZj
y; 
2.gapw;rp 
ml;lt
izia
j; 
jahhpj;
jy; 
3.ml;l
tizf;
F 
mikt
hf 
gapw;rpf
is 
elhj;J
jy; 
4.gapw;rp 
epfo;r;rp
j;jpl;lj;
ij 
elhj;J
jy; 

gapw;rp 
epfo;r;rpj;
jpl;lq;f
spd; 
vz;zpf;
if 
 
gapw;wg;g
l;l 
egHfspd; 
vz;zpf;
if 

 

50%
tPj 
Cop
aHf
s; 

cs;ShH 
gapw;rp – 

245 
egHfs; 
(jpizf;f
s 
CopaHf
Sf;fhd 
2 ehs; 
tjptpl 
gapw;rpg; 
gl;liw 
 
ntspehl;
Lg; 
gapw;rp – 
28 
egHfs; 
 

05 

CopaH
fSf;f
hd 
Cf;F
tpg;Gj; 
jpl;lj;
ij 
mwpK
fg;gLj;
jy; 

1.Kd;n
khopit
j; 
jahhpj;
jy; 

Kd;nkh
opT 

epf
o;T 
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fUj;jpl;lj; jiyg;G : ifj;njhopw;Jiwapy; mstPl;L RtLfhziyg; gug;Gjy 

 

 

 

 

05 
jpBH 
ghpNrhjidfis 
elhj;Jjy; 

tUlhe;j jpl;lk; 
kw;Wk; fpilf;Fk; 
Kiwg;ghLfSf;F 
mikthf jpBH 
ghpNrhjidfis 
elhj;Jjy;.   

jpBH 
ghpNrhjidfspd; 
vz;zpf;if 

16000  jpBH 
ghpNrhjidfs; 
 

88 

(14100  jpBH 
ghpNrhjidfs; ) 

06 
tpopg;g+l;ly; 
epfo;r;rpfis 
elhj;Jjy;. 

tUlhe;j 
jpl;lj;jpw;F  
mikthf  
tpopg;g+l;ly; 
epfo;r;rpfis 
elhj;Jjy;. 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

800 
90 

(717 nos) 

07 

Kd;nghjpfis 
Nrhjid nra;jy;  
 

1.Ntz;LNfhSf;F 
mikthf 
ghpNrhjidfis 
Nkw;nfhs;sy;.  

 
ghpNrhjid 
Nkw;nfhs;sg;gl;l 
,lq;fspd; 
vz;zpf;if 

10 

 

8  ,lq;fspy; 
ghpNrhjid 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  
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njhiyNehf;F 

“xt;nthU FLk;gj;jpdUf;Fk; ghJfhg;ghd epiyahd Nghriz kpf;f rpwe;j jhdpa 

czTfs;.” 

 
 
nraw;gzp  
“jpizf;fsj;jpd; mHg;gzpg;Gs;s CopaHfs; kw;Wk; gq;fjhu epWtdq;fSld; 
,ize;J jpizf;fs nrhj;Jf;fisg; gad;gLj;jp re;ijfis Kfhikg;gLj;Jjy; 
kw;Wk; xOq;FgLj;Jjy; Clhf ,yq;ifapd; Fbkf;fSf;F rpwe;j jhdpa 
czTfs; vspjpy; fpilg;gijAk;> vspjpy; ngw;Wf;nfhs;sf;$baikiaAk; kw;Wk; 

jhq;ff;$ba tpiyapy; fpilg;gijAk; cWjpg;gLj;jy;.”   

 

 

Fwpf;Nfhs; 

I. mhprpr; re;ijapy; tpiyapd; epiyj;jpUg;Gf;F cjTjy; kw;Wk; 
JizapUj;jypd; Clhf czTg; ghJfhg;ig cWjpg;gLj;jp> Njitahd 
mhprpf; ifapUg;ig NgZjy;. 

II. tpQ;Qhd hPjpahf mgptpUj;jp nra;ag;gl;l fsQ;rpa trjpfisg; guhkhpg;gjd; 
Clhf EfHNthUf;F caH jukhdJk; g+r;rpfsw;wJkhd czit 
tpepNahfpj;jy;. 

III. jpizf;fsr; nrhj;Jf;fis tpidj;jpwDld; Kfhikj;Jtk; nra;tjd; 
Clhf mur tUkhdj;jpw;F gq;fspg;G nra;tij Nkk;gLj;jy;. 

 

gpujhd nraw;ghLfs; 

gpuhe;jpaq;fSf;fhd njw;fhrpa rq;fj;jpd; 16tJ khehl;L $l;L njhopw;ghL (SAARC) 
nfhOk;G gpufldj;jpd;gb> tpNrl mhprp ifapUg;igg; NgZjy;.  

 

II. 27.08.2008k; Mz;L mikr;ruit jPHkhdj;jpd; gb czTj; jpizf;fs 
fsQ;rparhiyfspy; 100>000 nkw;wpf; njhd; mhprpf; ifapUg;ig guhkhpj;jy;.  

 

III. re;ijapy; mhprp fpilf;fg;ngWtij cWjpg;gLj;jy;.  

 

IV. jpizf;fs tsq;fspd; rpwe;j Kfhikj;jtj;jpw;F gq;FjhuHfSld; tpidj;jpwd; 
xUq;fpizg;ig Nkw;nfhs;sy;.  

 

V. fpUkpfsw;w jhdpa czTr; #oiy cUthf;fy;.  

 

czT MizahsH jpizf;fsk;  
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31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk; 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: jw;NghJs;s mhprpf; fsQ;rpaq;fis jpUj;Jjy;. 

 fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: jw;NghJs;s fsQ;rparhiyfspd; epiyia 

Nkk;gLj;jy;. 

 

 

 

nraw;ghL mstPl;L myF  ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

,yf;F  rhjidfs;  

1) 5 
fsQ;rparhiy
fs; 
njhopy;El;g 
hPjpahf 
Nkk;gLj;jg;gl;
lJ 

5 fsQ;rparhiyfspd; 
g+uz GJg;gpj;jy; 

rpwe;j 
Kiwapy; 

epHkhzpf;fg;gl;
l 5 

fsQ;rparhiy
fs;  

 GJg;gj;jy; njhlHfpd;wJ. 

2) mk;ghiwapy; 
mike;Js;s 
fsQ;rparhiy
apd; 
GJg;gpj;jy;  

100% g+Hj;jpnra;jy; rpwe;j 
Kiwapy; 

epHkhzpf;fg;gl;
l  

fsQ;rparhiy 
fl;llk; 

GJg;gpj;jy; 

g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 

3) tpahq;nfhl 
,yf;fk; 06,y; 
Jha;ikg;gLj;J
k; myif 
epWTjy; 

100% g+Hj;jpnra;jy; rpwe;j 
Kiwapy; 

epHkhzpf;fg;gl;
l  

fsQ;rparhiy 
fl;llk;. 

GJg;gpj;jy; 

g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 
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KKffTTiiuu  

  

,yq;if ahg;gpd; 13k; jpUj;jr; rl;l%yj;jpd;gb ifj;jwp nerTf; ifj;njhopw;Jiw tplakhdJ 
khfhz rigf;FhpajhFk;. mjd;gb Glitf; ifj;njhopy; jpizf;fsj;jpw;Fhpa gzpahf miktJ> 
,t;tplajpw;Fhpa nfhs;ifj;  jPHkhdq;fis vLg;gJk;> khfhz rigf;Fhpa nerTg;gphpTld; ,ize;J 
ifj;njhopw;Jiwapd; mgptpUj;jpf;Fhpa Nritfis toq;FjyhFk; 
 

nnjjhhiiyyNNeehhff;;FF  

RNjr milahsj;jpw;Fk; fyhr;rhuj;jpw;Fk; nghUe;Jk; tifapy;> Njrpa kw;Wk; rHtNjr re;ijfspy; 

elj;ijfis mjpfhpf;ff;$bathW  ifj;jwp Glitf; ifj;njhopw; gug;gpDs; Mf;fg+Ht kw;Wk; 

Nghl;bj;jd;ikAs;s Glitfis jahhpg;gjw;F jahhpg;ghsHfis Cf;fg;gLj;Jjy;. 

 
 

nnrraaww;;ggzzpp 
mur nfhs;iffSf;Nfw;g ifj;jwp nerTj;njhopw;Jiw mgptpUj;jpf;fhf mjw;F mtrpakhd 
nfhs;iffis tFj;jy;> nraw;gLj;jYf;F mtrpakhd topfhl;Ljy;fs;> mj;jpahtrpa trjpfs;> 
Nrit xOq;Ffs; vd;gtw;wpid Kd;ndLj;jy; kw;Wk; chpa gphpTfSld; njhlHGgLj;Jtjd; %yk; 
ifj;njhopiy msThPjpahfTk; juhPjpahfTk; mgptpUj;jpapid Vw;gLj;jy;. 

 

FFwwppff;;NNffhhss ;; 

01. ifj;jwp nerTf; ifj;njhopypd; mgptpUj;jp njhlHghd nfhs;iffis cUthf;fy 

02. gz;l mgptpUj;jp rhHe;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhd Vw;ghLfs; 

 njhopy;Kaw;rpahsHfSf;fhd mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;. 

 tbtq;fs; tbtikg;G epfo;r;rpj;jpl;lk; 

 gapw;rp toq;FdHfis gapw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lk;. 

 

03. ifj;jwpg; Glit ifj;njhopw;Jiwapd; mgptpUj;jpf;fhf topfhl;LdHfs; kw;Wk; mtrpakhd 
jdpg;gl;ltHfSf;F gapw;rp mspj;jy;. 

04. ,j;Jiwf;F mtrpakhd CopaHfis gapw;Wtpj;jy; 

 

05. tpw;gidia Cf;Ftpj;jy; ( cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; tpw;gid eltbf;iffis 
xOq;FgLj;jy;.) 

 

 

06. ifj;jwp nertpid tphpTgLj;Jtjw;fhf nghUj;jkhd fUj;jpl;lq;fs>; Ra njhopy; tha;g;Gfs;> 
cgfhu Nritfis toq;Fjy; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; xOq;FgLj;Jtw;fhd Vw;ghL. 

07. ifj;jwp ifj;njhopwJiwapy; tbtq;fs; kw;Wk; ju Nkk;gLj;jy;fis mgptpUj;jp nra;Ak; 
Nehf;fj;Jld; fz;fhl;rpfisAk; Nghl;bfisAk; elhj;Jjy;. 

08. Njrpa ifj;jwp Gliff; ifj;njhopw; fz;fhl;rpia elhj;Jjy;. 

09. Njrpa ifj;jwp Gliff; ifj;njhopw;Jiwia Nkk;gLj;Jtjw;F mtrpahd ghpNrhjid 
Muha;r;rpfs; kw;Wk; ghJfhg;G epfo;rprfs;. 

10. Gjpa njhopy;El;gj;ij mwpKfg;gLj;jy; kw;Wk; njhlHGila mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;.  

Glitf; ifj;njhopy; jpizf;fsk; 
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31 brk;gH 2016k; jpfjpad;W Kd;Ndw;wk 

nraw;ghL mstPl;L myF  ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

  ,yf;F  rhjid 

fl;llq;fis epHkhzpj;jy; 
kw;Wk; GJg;gpj;jy;fis 
Nkw;nfhs;sy; 

 

10 epWtdq;fspd; 
fl;llq;fisj; 
jpUj;Jjy;  

Nrit 
cw;gj;jpj;jp
wd; 

  

 khj;jis> gz;lhutis> jyht> 
Nghafd> tl;lg;GSt> Nfhj;js> 
fl;lk;Ng kw;Wk; fl;Lgj;ijapy; 
mike;Js;s Glitg; ghlrhiyf; 
fl;llq;fisj; jpUj;Jjy;.  

 mDuhjGuj;jpy; cs;s fUj;jpl;l 
fhhpahyaj;jpd; Nkk;gLj;jy; 
gzpfs; 

 Glitf; ifj;njhopw;Jiw 
jpizf;fsj;jpd; jiyikf; 
fhhpahsaj;jpd; kPs;jsghlg; 
gzpfs;  

thfdq;fisj; jpUj;jy; 04 thfdq;fisj; 
jpUj;jy;.  

Tpidj;jpwd
hd  
Nghf;Ftuj;
J 
Nritf;fhd 
Vw;ghL 

2016k; Mz;bDs; fPo; tUk; 
thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ   

NB – 3003, PD-4265, KC-7670, 

51-5959 

mYtyfj; Njitfs;  tpidj;jpwd; kpf;f 

nghJ kf;fs; 
Nritia toq;fy;. 

tpidj;jpwd; 

kw;Wk; 
nraw;jpwd; 
kpf;f nghJ 
kf;fs; 
Nritia 
toq;fy;. 

,e;j tUlj;jpDs; kpd; cgfuzq;fs;> 

mYtyfj; jsghlq;fs;> fzzpfs; 
kw;Wk; gphpd;lHfs; nfhs;tdT 
nra;ag;gl;lJ. 

ifj;jwp Gilitf; ifj;njhopw;Jiwf;fhd gapw;rp kw;Wk; ,aysT mgptpUj;jp  

Glit gapw;rpg; 

ghlrhiyfspy; cs;s  
khztHfSf;F 
rPUilfis 
toq;Ftjw;fhd Vw;ghL   

161 khztHfs;  Glitg; 

ghlrhiyfSf;F 
khztHfisf; 
ftHjy; 

161 khztHfSf;F 2 Nrhb 

rPUilfs;  toq;fg;gl;lJ   

Njrpa ifj;jwpg; Glitf; 
fz;fhl;rp kw;Wk; tHj;jf 
re;ij  

35 tpw;gidf; 

$lq;fs;> 9 khfhz 
rigfs; kw;Wk; 

jdpahHJiw 
epWtdq;fs; 

 

Glitf; 
ifj;njhopw;Jiw 
njhopy;Kaw;rpahsH
fspd; tHj;jf 
Cf;Ftpg;Gf;f 
eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;sy;. 

gz;lhuehaf;f rHtNjr 
QhgfhHj;j kz;lgj;jpy; 2016 

brk;gH 9 – 11 tiu ifj;jwpg; 

Glitf; ifj;njhopw;Jiwf; 
fz;fhl;rpAk; re;ijAk; 
eilngw;wJ. 

nraw;ghL mstPl;L myF  ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

  ,yf;F  rhjid 

Glit ghlrhiyfs; kw;Wk; 
tbtikg;G gapw;rpg; 
ghlrhiyfspy; toq;fg;gLk; 
tUifjUk; ehSf;fhd 
gapw;rpf; nfhLg;gdT   

200  khztHfs;   

 

 

 

Glitg; gapw;rp 
ghlrhiyapy; 

cs;s khztHfs; - 

175 

tbtikg;G gapw;rp 
ghlrhiyfspy; 
cs;s khztHfs;  

(i) Glitg; gapw;rpg; 
ghlrhiyfs;  

fy;tp Mz;L           NrHf;fg;gl;l                         
       khztHfspd; vz;zpf;if 
2015/2016 

(02.07.2015  - 31.07.2016)      161 
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- 25 2016/2017 

(04.07.2016 – 31.07.2017)      157 

 

(i)   tbtikg:G gapw;rpg; 
ghlrhiy  

fy;tp Mz;L            NrHf;fg;gl;l  
       khztHfspd; vz;zpf;if 
 

2016                                20 
Glitg; gapw;rpg; 
ghlrhiy kw;Wk; 
tbtikg;G gapw;rpg; 
ghlrhiyfSf;F Ehy; 
kw;Wj; cgfuzq;fisf; 
nfhs;tdT nra;jy;. 

Ehy; kw;Wk; ifj;jwp 
cgfuzq;fs;  

 

 

msT kw;Wk; juf; 
fy;tp Cf;Ftpg;G 

13 Glitg; gapw;rpg; 
ghlrhiyfSf;Fk; 02 
tbtikg;G gapw;rpg; 
ghlrhiyfSf;Fk; Ehy; kw;Wk; 

mtrpakhd cgfuzq;fs; 
toq;fg;gl;lJ. 

Mq;fpy nkhopj; NjHr;rp 
Cf;Ftpg;G epfo;r;rpf;fhd 
tsegUf;F 
nfhLg;gdTfis 
Nkw;nfhs;sy;. 

200 khztHfspd; 
nkhopj; NjHr;rpia 
Nkk;gLj;jy; 

gapw;rpahsHfspd; 
Mq;fpa 
nkhopawpit 
tpUj;jp nra;jy;.  

Glitg; gapw;rpg; ghlrhiy 
khztHfSf;F Mq;fpy; 
nkhopwg; gapw;rpg; ghlnewp 
elhj;jg;gl;lJ 

Nritapd; Nghjhd 
gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

gapw;rpahsHfs; - 974 974 
gapw;rpahsHfspd; 
Nrit tpidj;jpwd;> 
cw;gj;jpj;jpwd; 

kw;Wk; tplak; 
rhHe;j mwpT 
Nkk;gLj;jy; kw;Wk; 
,aysT 
fl;bnaOg;gy;  

 

26 Glitf; ifj;njhopy; rhHe;j 
gapw;rpg; ghlnewpfs;> 02 jpwd; 
mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;> 
03 MSik mgptpUj;jp gapw;rp 

ghlnewp vd;gtw;Wld; 05 fs 
fw;if tp[aq;fs; Glitg; 
ghlrhiy khztHfSf;F 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
(cs;Shuhl;rp mur 
epWtdq;fs;> $l;LwT 
rq;fq;fs; kw;Wk; jdpahH 
Jiwiar; NrHe;j 974 

gapw;rpahsHs;> jpizf;fs 
CopaHfs; gq;Fgw;wpdH.)  

 

 

nraw;ghL mstPl;L myF  ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

  ,yf;F  rhjid 

Cf;Ftpg;G 
eltbf;iffs; 

   

ifj;jwp Glitf; 
ifj;njhopy; tHj;jfr; 
re;ijia elhj;jy; 

  

tpw;gid $lq;fs; 34> 
gj;jpif Clhd 
gpur;rhuk; ( ehlshtpa 
hPjpapy;)  
 
 
 
 

Rpwpa kw;Wk; 
eLj;ju 
ifj;njhopw;rhiyf
is Cf;Ftpj;jy;  

25 – 27 khHr; 2016k; 
jpfjpfspy; gz;lhuehaf;f 
QhgfhHj;j kz;lgj;jpy; 
ifj;jwp Glitf; 
ifj;njhopw;Jiw tHj;jf 
re;ij elhj;jg;gl;lJ.  

jpizf;fs 
mYtyHfSf;fhd rPWil 
Vw;ghLfs;  

jpizf;fs 
mYtyHfs; - 121 

CopaHfis 
Cf;Ftpj;jy;  

Njrpa ifj;jwpg; Glitf; 
fz;fhl;rpapy; gq;Fgw;wtjw;fhf 
jpizf;fsj;jpy; 117 
CopaHfSf;F mYtyf 
rPUil tbtikf;fg;gl;lJ. 

(,jd; nrytpy; gFjpasT 
jpizf;fsj;jpdhy; 
Vw;Wf;;nfhs;sg;gl;lJ)  

Glitg; 
ghlrhiyfSf;F 
cgfuzk; toq;fy; 
kw;Wk; epHthfr; 

Glitg; 
ghlrhiyfspd; 
fy;tpr; 
nraw;ghLfis 
Cf;Ftpj;jy; ( 
Glitg; ghlrhiyfs; 

nraw;ghLfis 
Cf;Ftpj;jy;. ( 
Glitg; 
ghlrhiyfs; - 13> 
tbtikg;G gapw;rpg; 
ghlrhiyfs; -02) 

Glitg; ghlrhiyfs;> 
tbtikg;G gapw;rpg; 
ghlrhiyfs; kw;Wk; ghlrhiy 

tpLjpfs; vd;gtw;Wf;F kpd; 
cgfuzq;fs;> jsghlq;fs; 
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nryTfis 
kPsspg;Gr; nra;jy;. 

- 13> tbtikg;G 
gapw;rpg; ghlrhiyfs; 
-02) 

kw;Wk; cgfuzq;fisf; 
nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; 
epHthfr; nryTfis 

nrytopg;G nra;jy;.   

tUlhe;j ghPl;irfis 
elhj;Jjy; ( Glit 
kw;wk; tbtikg;G 
ghlrhiyfs; kw;Wk;  
jpizf;fsg; ghPl;irfs;)  

Glit 
ifj;njhopw;Jiw 
,Wjpg; ghPl;ir 

ghPl;rhj;jpfs; - 198 

jpizf;fs Glit 

MNyhridahsHfs; - 

31 

jukhd 
njhopy;El;gtpayhs
Hfis cUthf;fy;  

(i)   Glit 
ifj;njhopw;Jiwf;fhd  
rhd;wpjo; ghlnewpapd; ,Wjpg; 
ghPl;ir 26 – 28 [{iy 2016 
tiu elhj;jg;gl;lJ. (127 
Glitg; ghlrhiy 
khztHfSk; 61 ntspthhp 
tpz;zg;gjhhpfSk; 
gq;Fgw;wpaJld;> 02 Glitg; 
ghlrhiy khztHfSk; 08 
ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSk; 
ghPl;irf;F r%fkspf;ftpy;iy.)  
 

 

(ii)   ifj;jwpg; Glitf; 
ifj;jwp tbtikg;Gfs; 
tbtikj;jypd; caH gapw;rp 
rhd;wpjo; ghPl;ir 25 – 27 
[dthp 2016 tiu elhj;jg;gLk;. 
,jpy 19 khztHfs; 
gq;Fgw;wpdH. 
 

(iii)    Glit 
gapw;Wtpg;ghsHfSf;fhd 
jiljhz;ly; ghPl;ir 02 [{iy 
2016k; jpfjp 31 Glit 
topfhl;LdHfSf;F 
elhj;jg;gl;lJ.  

nraw;ghL mstPl;L myF  ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

  ,yf;F  rhjid 

 

mgptpUj;jp nraw;ghLfs;  

  

 

Glit 
ifj;njhopw;Jiw 
gapw;rpg; ghlrhiyfs; 

– 08  

 

 

ftHr;rpahd 
tifapy; gapw;rp 
epiyaq;fis 

nraw;gLj;Jtjd; 
%yk; gapw;rpf;F 
NrUk; khztHfspd; 
vz;zpf;ifia 
mjpfhpj;jy; 

 

rk;khe;Jiw> fl;Lgj;j> 
gpd;dty> gz;lhutis> 
fl;lk;Ng> tl;lg;GSt> 

khj;jis kw;Wk; khj;jiwapy; 
mike;Js;s Glitf; 
ifj;njhopw;Jiw gapw;rpg; 
ghlrhiyf; fl;llq;fSf;F 
tHzk; jPl;Ltjw;fhd 
nghUl;fs; nfhs;tdT 
nra;ag;gl;;lJ.  

    

    

KOikahd Kd;Ndw;wk;  
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njhiyNehf;F 
 

ehl;bd; re;ijia ,yf;fhff; nfhz;l Gyikr; nrhj;Jf;fs; Kiwiikia miljy; vDk; 

,yf;Fld;> juj;ij Nehf;fhff; nfhz;l cw;gj;jpj;jpwd; kpf;f Nritfis toq;Fk; mur 

epWtdkhf ,Uj;jy;. 

nraw;gzp  

gykhd nghUshjhuj;ijAk; Gj;jhf;fj;Jf;F %jyPl;L toq;fiy Cf;Ftpf;Fk; Mf;fjpwidAk; 

njhopy;Kaw;rpiaAk; Cf;Ftpf;ff;$ba Gyikr; nrhj;Jf;fs; Kiwikia cWjpg;gLj;jy;. 

gpujhd Fwpf;Nfhs;fs;  

1. Njrpa Mf;fjpwid Cf;Ftpj;jy;. 

2. tHj;jf re;ijf;F trjpaspj;jy; 

3. KjyPl;il Cf;Ftpj;jy; 

4. cyfshtpa nraw;ghLfspd; mbg;gil mwpit Njrpa nghUshjhuj;Jld; xUq;fpizj;J 

thbf;ifahsH chpikfisg; ghJfhj;jy;. 

 
nraw;ghLfs; 
 

tpaghur; rpd;dq;fs;> Mf;fTupikfs;> ifj;njhopy; tbtikg;Gfs;> XUq;fpize;j Rw;Wf;fspd; jpl;l 

tbtikg;Gfs; kw;Wk; $l;L rq;fq;fis gjpjy; kw;Wk; epUtfpj;jy; cs;spl;l Gyikr; nrhj;ij 

epUtfpj;jy; 

 Gyikr; nrhj;J jfty;fis Nrfupj;jYk; gug;GjYk; 

 Gyikr; nrhj;J njhlu;ghd mwpT+l;liy tsu;j;jy; 

 nghUshjhu mgptpUj;jpr; nrad;Kiwapy; Gyikr; nrhj;jpidg; gad;gLj;j J}z;Ljy; 

 Gyikr; nrhj;J njhlu;gpy; ,yq;if kPJs;s ru;tNjr flg;ghLfis epiwNtw;Wjy; kw;Wk; 

Gyikr; nrhj;J kPjhd ru;tNjr  kw;Wk; gpuhe;jpa Xj;Jiog;ig tYT+l;ly; 

 Gyikr; nrhj;J nfhs;iffis gpNuupj;jy; 

 gjpg;Gupik kw;Wk; mJ njhlu;ghd Jiwfspy; Vw;gLfpd;w gpzf;Ffisj; jPu;j;jy;   cs;spl;l 

Gyikr; nrhj;J cupikfis eilKiwg;gLj;Jtjw;F cjTjy; 

 ,yq;if  Njrpa Gyikr; nrhj;J mYtyfk; 
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 Gyikr; nrhj;J Kftu;fis gjpTnra;jYk; epUtfpj;jYk;| 

31 brk;gH 2016k; jpfjpad;W Kd;Ndw;wk; 

 

,yq;if Njrpa Glikr; nrhj;J mYtyfk; 

fUj;jpl;lj;
jpd; ngaH 

nraw;ghL  mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  - 2016 

,yf;F  rhjidfs;  

1. TISC  
epiyaq;fs;   

midj;J 
khfhzq;fSk; 
cs;slq;FkhW 
njhopy;El;g kw;Wk; 
Gj;jhf;f cjtp 
epiyaq;fis epWTjy; 

  midj;J 
khfhzq;fspY
k; njhopy;El;g 

kw;Wk; 
Gj;jhf;f 
cjtp 

epiyaq;fs; 

NjHe;njLf;fg;gl;l %d;W 
epWtdq;fspy; %d;W njhopy;El;g 
kw;Wk; Gj;jhf;f cjtp 
epiyaq;fs; epWtg;gl;Ls;sJ. 

2. gapw;rp 
kw;Wk; 
tpopg;GzHi
tf; 
fl;bnaOg;g
y;  

1. cw;gj;jpj;jpwd; kw;Wk; 
nkhop (jkpo; Mq;fpyk;) 
njhlHghd cs;ShH 
gapw;rpfis 
CopaHfSf;F toq;fy; 
                                                  

  - 21 CopaHfs; gapw;rpf;fhf 
mDg;gg;gl;ldH.. 

2 CopaHfSf;F 
ntspehl;L gapw;rpfis 
toq;fy; 

  - 23 mYtyf CopaHfsk; 07 
ntsp mYtyf CopaHfSk; 
gapw;rpf;fhf mDg;gg;gl;ldH. 
 

3. 500 cs;ehl;L 
gq;Fgw;WdHfis 
,yf;fhff; nfhz;L 15 
epfo;rpfis  
xOq;Fnra;jy;  
 

  19 epfo;rpfs 21 tpopg;g+l;ly; epfo;r;rpfs; 
elhj;jg;gl;lJ.  

4. 100 ntspehl;L 
gq;Fgw;WdHfis 
,yf;fhff; nfhz;L 
Fiwe;jgl;rrk; 03 
epfo;r;rpfis 
xOq;Fnra;jy;  
 

  

3. 
thbf;ifah
sH 
Nritfs;    

1. tpahghur; rpd;dq;fs; 
njhlHghd Nritfs;  

  70,000  
nraw;ghLfs; 

199,747 

2.  Mf;fThpik 
njhlHghd Nritfs; 

  5,000  
nraw;ghLfs; 

22,939 

3.  ifj;njhopy; 
tbtikg;G njhlHghd 
Nritfs; 

  
6,000  

nraw;ghLfs; 

42,201 

4. jfty;fis 
toq;Fjy;   

  10,000  
nraw;ghLfs; 

19,791 

5. nghJ kf;fs; 
Njly;fs;  

  8,000  
nraw;ghLfs; 

8,679 

4. Gjpa 
fl;lj;ij 
epHkhzpj;jy; 

1. fhzpia NjLjy;     nfhOk;G efurigf;Fs; 
fhzpnahd;iw xJf;FkhW 
nfhOk;G gpuNjr nrayfj;jplk; 
Nfhug;gl;Ls;sJ. mj;Jld; efu 
mgptpUj;jp rigaplk; 
nghUj;jkhd fhzpiag; 
ngw;Wj;jUkhW Nfhhpf;if 

2. fl;llf;fiy 
fiyQiu 
NjHe;njLj;jy; 

   

3. ngWif 
Mtzq;fis jahpj;jy;  
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4. tpiyf;Nfs;tpiaf; 
NfhUjy; kw;Wk; 
epHkhzpg;ig 
Muk;gpj;jy; 

   tplg;gl;Ls;sJ.  

 
,yq;if Njrpa Glikr; nrhj;J mYtyfk; 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH nraw;ghL  mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  - 2016 

,yf;F  rhjidfs; 

5. tpahghur; 
rpd;dq;fis gjpT 
nra;jy; / cyf 
Gyikr; nrhj;J 
mikg;gpdhy; 
epHtfpf;fg;gLk; 
Madrid Protocol f;F 
,zf;fj;jpw;F Kd; 
Maj;jg; gzpfs; 

1. Muk;g kjp;g;gPL   1). gy 
ehLfspy; 
ghJfhg;ig 
ngw;Wf;nfhs;tj
w;F Rtp]; 
ehzaj;jpy; xU 
jtizf; 
fl;lzj;Jld; 
xU rHtNjr 
tHj;jf 
ehkj;jpw;fhd 
tpz;zg;gj;ij 
Nfhitg;gLj;J
tjw;F 
,aYkhjy;.  
 
2).nryT 
tpidj;jpwdhd
J  
 
3).,yFthdJ 
 
4). xU jdpf; 
Nfhitg;gLj;jy; 
%yk; Madrid 
Systemj;jpy; 
cs;s 96 
mq;fj;jt 
muRfspd; 112 
vy;iyfs; tiu 
ghJfhg;gjw;F 
cj;Njr 
trjpia 
toq;Fk;.   

 

I. Kd;dhaj;jf; 
FOit epakpj;jy; 
(NIPO CopaHfs; 
kw;Wk; 
fUj;jpl;lj;jpw;F 
xg;ge;j mbg;gilapy; 
CopaHfs;)          

  mikr;ruitaplkpUe;J 
mDkjp fpilj;Js;sJ.  

 MNyhridahshpd; Nrit 
Nfhug;gl;Ls;sJ. 

 ,e;j fUj;jpl;lk; njhlHghd 
gzpfis Nkw;nfhs;tjw;F 
MNyhrid epWtdj;ij 
NjHe;njLg;gjw;F EOI 
Nfhug;gl;Ls;sJ. 
 

 

II. WIPO 
mYtyHfSld; 
MNyhridfs; / 
fye;Jiuahly;fs;  

  01 MNyhrid $l;lj;njhlH 
elhj;jg;gl;lJ. 

III. nghJ 
kf;fsplkpUe;Jk; eyd; 
tpUk;gpfsplkpUe;Jk; 
fUj;Jf;fis 
NfhUjy; 

  

IV. rl;lj;jpw;F chpa 
jpUj;jq;fis 
Kd;nkhopjy; 

  

V. epWtdj;jpd; 
ngsjPf 
cl;fl;likg;igj; 
jahhpj;jy;  / 
,aysitf; 
fl;bnaOg;gy;  

  NIPO dhy; thliff;F 
fl;llk; ngwg;gl;Ls;sJ. 
(Madrid fUj;jpl;lk; 
epiwtilAk; tiu) A  

 mYtyf cgfuzq;fis 
nfhs;tdT nra;jy;. 

 04 NIPO CopaHfs; 
Mq;fpyg; gapw;rpf;F 
mDg;gg;gl;Ls;sdH. 

 

VI. eilKiw 
ftdk;nfhs;sy;fs; 

  

VII. jfty; 
njhopy;El;gk; kw;Wk; 
jd;dpaf;fk; 

  ,izaj;jsj;ij 
,w;iwg;gLj;Jk; 
eltbf;iffs; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 IPAS system e-NIPO 
fUj;jpl;lj;Jld; 
eilKiwg;gLj;Jtjw;F  
ICTA ,d; cjtp 
Nfhug;gl;Ls;sJ. 

 SERVER If; nfhs;tdT 
nra;jy;          
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VIII. nghJ kf;fs; 
tpopg;GzHT  

   02 tpopg;GzHT epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
elhj;jg;gl;lJ.                    

2. nrayhw;wy; tiuglj;ij 
jahhpj;jy; 

  

3. ,uz;lhk; kjpg;gPL  
 

  

4 Madrid Protocolw;F 
Kd;dhaj;j cguzj;jpw;F  
itg;Gfisj; jahh;nra;jy;. 

  

 

 



 

 

 

 

 

mjpfhurigfs;> rigfs;> 
Mizf;FO 
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13.NEDA Eng 

 

mwpKfk;  

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig ,yq;ifapDs; rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rp 

Jiwapid mgptpUj;jp nra;tjw;F cjtpfis toq;fp Cf;fg;gLj;Jfpd;wJ. ,J njhopy;Kaw;rp 

mgptpUj;jp> epjp trjpaspj;jy;> re;ijg;gLj;jy; njhlHGfs;> Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp kw;Wk; 

cl;fl;likg;G trjpfis toq;fs;> tpahghu mgptpUj;jp Nritfs; Nghd;w cjtpfis toq;Ffpd;wJ. 

mj;Jld;> njhopy;Kaw;rp> re;ijg;gLj;jy;> tpahghuj;jpl;lkply;> fzf;fpay;> gjpNtLfisg; NgZjy;> 

cw;gj;jpj;jpw;d Nkk;gLj;jy; Nghd; ,aysT mgptpUj;jp gapw;rpfis toq;Ffpd;wJ. 

  

njhiyNehf;F  
 

Ez;> rpwpa> kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfSf;F mgptpUj;jp> Cf;Ftpg;G> ghJfhg;G kw;Wk; 
Nkk;gLj;Jtjw;F topfhl;Lk; Kftuhf njhopw;gLjy;  

 

nraw;gzp  
 
,yq;ifapy; cs;s  Ez;> rpwpa> kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfSf;F mgptpUj;jp> Cf;Ftpg;G> ghJfhg;G 

kw;Wk; Nkk;gLj;jiy toq;FtJld;> Vida tfpghfj;jpdUld; tpidj;jpwd;> nraw;jpwd; kw;Wk; 

cw;gj;jpj;jpwd; Kiwapy; xUq;fpizj;jy;fisAk; gq;fspg;GfisAk; toq;fp mtHfSila tsHr;rp kw;Wk; 

epiyj;jpUg;ij cWjpg;gLj;jy;. 

 

Fwpf;Nfhs;fs; 

1. rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfSf;F el;Gwthd #oiy cUthf;fy; kw;Wk; tpidj;jpwdhd 

epWtdg; gpd;Gyk; %yk; Nghl;bj;jd;ikia mjpfhpj;jy;.   

2. mtrpakhd cs;sPLfis toq;Ftjd; %yk; rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rp nfhs;ifiag; 

gyg;gLj;jy; kw;Wk; nfhs;if topfhl;ly;fis mKy;gLj;jy;. 

3. milahsk; fhzg;gl;l njhopy;Kaw;rpfspd; tpahghu nfhj;jfspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l tsHr;rp  

4. tzpfkag;gLj;jg;gl;l tbtq;fs;> njhopy;El;g Nkk;gLj;jy; kw;Wk; gz;l mgptpUj;jpia Cf;Ftpj;jy;. 

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 

mjpfhurig  
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5. gpuhe;jpa tsq;fis mbg;gilia cr;rsthfg; gad;gLj;jp gpuhe;jpa kl;lj;jpy;  rhj;jpakhd 

njhopy;Kaw;rpfshfTk; Nghl;bj;jd;ikAilajhfTk; cUthf;Ftjw;F trjpaspg;gjd; %yk; gpuhe;jp 

nghUshjhu tsHr;rpf;F njhopy;Kaw;rpfspd; gq;fspg;gpid mjpfhpj;jy;. 

 

 gpujhd nraw;ghLfs ;  

1. epWtdj; njhopy;El;gk; kw;Wk; Kfhikj;Jtj; jfty;fis ,yFthfg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

trjpaspj;jy;.  

2. tpahghu mgptpUj;jp Nrit toq;FdHfisg; gyg;gLj;jy;. 

3. njhopy;Kaw;rpahsHfis mq;fPfhpf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis Cf;fg;gLj;jy;. 

4. rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; Jiwapd; mgptpj;jpf;F jilahf cs;s fhuzpfisAk; 

jPHitAk; milahsk; fhz;gjw;F gpuNjr> khtl;l kw;Wk; Njrpa kl;lj;jpd; ghHitifs 

gwpkhw;wk; nra;jy;. 

5.  MSME nfhs;ifiaj; jahhpg;gjw;F MOF & MIC tpahghuq;fis elhj;Jjy; khehLfSf;F 

cj;Njr tpjg;Giufis toq;Fjy;. 

6. milahsk; fhzg;gl;l tpahghu nfhj;jzpfspy; cs;s njhopy;Kaw;rpfspd; jw;Nghija 

,aysit mjpfhpj;jy;. 

7. Gjpa njhopy;El;gj;ij ,izj;Jf;nfhs;tjw;F cjTtjd; %yk; Gj;jhf;f njhopy;Kaw;rpfis 

Cf;Ftpj;jy;. 

8. gpuhe;jpa kl;lj;jpy; Nghl;bj;jd;ikAs;s rhj;jpakhd njhopy;Kaw;rpfis  epWTjy;. 

9. njhopy;rhH jpwikia Nkk;gLj;jy;> rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; mgptpUj;jpapy; 

epGzj;Jtk; kw;Wk; Kfhikj;Jt jpwd; vd;gtw;wpd; Clhf Njrpa njhopy;Kaw;rpfs; mgptpUj;jp 

mjpfhurigapd; kdpj tsj;ij mgptpUj;jp nra;jy;.  

10. cs;sf nraw;ghLfis elhj;Jtjw;F ntspg;gilj;jd;ikia mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; 

eilKiwfis epakkg;gj;JtJld; rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfSf;F jukhd Nrit 

toq;fis Nkk;gLj;jy;.  
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31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk; 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : jfty; gug;gy;  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : epWtdj; njhopy;El;gk; kw;Wk; Kfhikj;Jtj; jfty;fis ,yFthfg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F trjpaspj;jy;  

 

 

 

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

1.1.nra;jpg;gj;jphpif kw;Wk; 
rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpf;fhd 
topfhl;ly; Gj;jfk;. (nghwp 
tpepNahfpj;jHfs;) kw;Wk; 
Njrpa njhopy;Kaw;rp 
mgptpUj;jp mjpfhurig>  

sme.lk & www.ye.lk 
,izaj;jsq;fis NgZjy;.  

rpwpa kw;Wk; 
eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpf;f
hd topfhl;ly; 
Gj;jfk;  
 
nra;jpg;gj;jphpif  

 
,w;iwg;gLj;jg;gl;
l ,izaj;jsk; 

rpwpa kw;Wk; 
eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpf;f
hd topfhl;ly; 
Gj;jfk;  

- nghwpfs; 
 

4  
nra;jpg;gj;jphpif
fs;   

 
,w;iwg;gLj;jg;gl;
l ,izaj;jsk; 
 

topfhl;ly; Gj;jfj;jpd; 
nkd;gpujp jahhpf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

1  nra;jpg;gj;jphpif  
ntspaplg;gl;lJ.  

 

sme.lk &www.ye.lk 
,izaj;jsq;fs; 
,w;iwg;gL;jg;gl;lJ.  

1.2 MSME juTj; jsjij 
jahhpj;jy;  

 

juTj; jsk; MSME  juTj; 
jsk; 
 

 

mgptpUj;jp 
mYtyHfsplkpUe;J 
jfty;fis 
Nrfhpf;fg;gLfpd;wJ.  

1.3 &gthfpdp epfo;r;rpj;jpl;lk;  epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if  

thuk; NjhWk; 30 
epkplk; 
xspgug;gg;gLk;.  

39 epfo;r;rpfs; elhj;jg;gl;lJ. 
 
Fwpg;G: Nghah ehl;fspYk; 
[dhjpgjpapd; tpNrl 
epfo;rpfspd; NghJk; 
xspgug;gg;glkhl;lhJ. fle;j 
tUlj;jpw;fhd nfhLg;gdTfs; 
nfhLg;gdT nra;ag;gl;lJ. 

http://www.ye.lk/
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : tpahghu cjtp Nrit tiyaikg;G  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;    : BDS toq;FdHfisg; gyg;gLj;jy;    

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH      : njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F ntFkjpaspj;jy; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : njhopy;Kaw;rpahsHfis Cf;Ftpj;jy;.  

 

 

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

2.1 BDS toq;FdHfis 
gjpTnra;jy; kw;Wk; 
mDkjpg;gj;jpuj;ij toq;Fjy;. 
 

gjpT nra;j  

BDS 
toq;FdHfi
s 
gjpTnra;jy;. 

NEDA cld; gjpT 
nra;j  BDS 
toq;FdHfs; kw;Wk; 
MNyhridahsHfspd; 
vz;zpf;if. (50  

BDS toq;FdHfs; 
kw;Wk; 50 
MNyhridahsHfs;)  

BDS toq;FdHfsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fs; 
Nrfhpf;fg;gl;L 
gl;bayplg;gl;Ls;sJ. (130  

BDS toq;FdHfs;)  

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf 

Kd;Ndw;wk; 
3.1tpUJ toq;Fk; tpohf;fis 
xOq;Fnra;jy; ( khfhz 
tpohf;fs; - njw;F> Nky;> Nkw;F> 
tlf;F> tlf;F> fpof;F> 
rg;gufKf kw;Wk; tl kj;jpa 
khfhzq;fs;)  

mq;fPfhpf;fg;gl;l 
epWtdq;fspd; 
vz;zpf;if 

100 MSME 
mq;fPfhpj;jy;. 

Nkw;F> kj;jpa> 
rg;gpufKt kw;Wk; 
tl kj;jpa 
khfhzq;fspy; 
tpUJ toq;fy; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;Ls;
sJld; kj;jpa 
kw;Wk; fpof;F 
khfzq;fspy; 100 
mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;s
dH.   
Fwpg;G : fle;j 
tUl 
nfhLg;gdTfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl ;lJ. 
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH      : njhopy;Kaw;rp Nguit  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; Jiwapd; mgptpj;jpf;F jilahf cs;s 

fhuzpfisAk; jPHitAk; milahsk; fhz;gjw;F gpuNjr> khtl;l kw;Wk; Njrpa kl;lj;jpd; ghHitfis 

gwpkhw;wk; nra;jy;. 

 

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

4.1 gpuNjr nrayf kl;lj;jpy; 
gpuhe;jpa njhopy;Kaw;rp 
Nguitfs; (REF) 

 

elhj;jg;gl;l 
Ngutifspd; 
kw;Wk; 
jPHTfspd; 
vz;zpf;if  

epWtg;gl;l 
midj;J  REF 
fSk; 
fpilf;fg;ngWfpd;w
J.  

2016 tiu 88 REF 
Vw;fdNt 
epWtg;gl;Ls;sJ.  
 
Fwpg;G: gpuNjr 
nrayfj;jpd; trjpapd; 
mbg;gilapy;  REF 
epWty; jq;fpAs;sJ. 
Kd;ida 
mDgtq;fisf; 
nfhz;L  NEDA 
tuTnryTj; jpl;lj;ij 
xJf;fpaJ. mLj;j 
tUlj;jpy; ,Ue;J 
,yf;F khw;wg;gLk;. 
 

4.2  khtl;lr; nrayf kl;lj;jpy; 
gpuhe;jpa njhopy;Kaw;rp 
Nguitfs; (DEF) 

epWtg;gl;l 
midj;J  DEF 
fSk; 
fpilf;fg;ngWfpd;w
J.  

2016 tiu 13 REF 
Vw;fdNt 
epWtg;gl;Ls;sJ.  

 

Fwpg;G :  REF 
Nghd;wJ   

 

4.3  Njrpa kl;lj;jpy; gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rp Nguitfs; (NEF) 

 

NEF epWty;. Elhj;jg;gltpy;iy. 
Kd;ida 
nfhLg;gdTfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: . gpur;rpid gpd;njhlup 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: tpahghug; gpur;ridfSf;F jPHtpid toq;Fjy;  

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH      : . nghUshjhu tya mgptpUj;jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf 

Kd;Ndw;wk; 
5.1gpur;rid gpd;njhlup mgptpUj;jp  mgptpUj;jp 

nra;ag;gl;l 
gpur;rpid 
gpd;njhlup  

mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;l 
gpur;rpid 
gpd;njhlup 

mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;l 
nkd;nghUs;  
 
nkapy; NrHtH 
nfhs;tdT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

SLT apy; Gjpa 
nlhkpd; fPo; 
gjpTnra;ag;gl;lJ.  

 
fzzpfisf; 
nfhs;tdT 
nra;tjw;fhd 
ngWif 
eltbf;iffs;. 



138 
 

 

 

 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: re;ij njhlHGfspd; epWty;  

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH       : re;ij njhlHG epfo;r;rp  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  : Gjpa njhopy;El;gj;ij ,izj;Jf;nfhs;tjw;F cjTtjd; %yk; Gj;jhf;f 

njhopy;Kaw;rpfis Cf;Ftpj;jy;  

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf 

Kd;Ndw;wk; 
6.1 Njrpa kw;Wk; gpuhe;jpa 
ifj;njhopy; kw;Wk; tpahghu 
re;ijfs; ( Njrpa epfo;r;rp 0 
mk;ghiw kw;Wk; Nffhiyapy; 
ml;ltizg;gLj;jg;gl;Ls;sJ)  

 

re;ijfspd; 
vz;zpf;if kw;Wk; 
tpahghu 
njhlHGfspd; 
vz;zpf;if  

2 ifj;njhopw;Jiw 
re;ijfs; kw;Wk; 2 
gpuhe;jpa tpahghu 
re;ijfs;  

2 gpuhe;jpa 
re;ijfs; 
elhj;jg;gl;lJ ( 
FUehfy; kw;Wk; 
`k;ghe;Njhl;il)  
 
Nkyjpf gzpfs;: 
mk;ghiwapy; 
cs;s 270 
njhopy;Kaw;rpahsH
fSf;F gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf 
,yf;F 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

7.1 nghjpaply; cjtp 
mtrpakhdt gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F 
trjpaspj;jy;. (FUehfy;> fz;b> 
mk;ghiw kw;Wk; mDuhjGuk;)  

Gapw;wg;gl;
l kw;Wk; 
mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;
l 
njhopy;K
aw;rpahsH
fspd; 
vz;zpf;i
f  

25 
njhopy;Kaw;
rpahsHfis 
mgptpUj;jp 
nra;jy;.  

FUehfy;> fz;b> mk;ghiw kw;Wk; 
mDuhjGu khtl;lq;fspy; cs;s 115 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F nghjpaply; 
gapw;rp toq;fg;gl;lJld;> FUehfy; 
khtl;lj;jpw;F epjp cjtpAk; 
toq;fg;gl;lJ.  



139 
 

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH       : mgptpUj;jp kw;Wk; njhopy;El;g ghpkhw;w epiya epWty; (ITTC) 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: Gjpa njhopy;El;gj;ij ,izj;Jf;nfhs;tjw;F cjTtjd; %yk; Gj;jhf;f 

njhopy;Kaw;rpfis Cf;Ftpj;jy; 

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH       : Njrpa njhopy;Kaw;;rp fy;tp epiya epWty; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: Nghl;bj;jd;ikAs;s rhj;jpakhd gpuhe;jpa tpahghuq;fis epWTjy;.  

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf 

Kd;Ndw;wk; 

8.1 khfe;Jutpy; ITTC epWty; 
 

mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;l 
njhopy;Kaw;rp
ahsHfspd; 
vz;zpf;if  

25 
njhopy;Kaw;rpahsHfi
s mgptpUj;jp nra;jy; 

epHkhzpg;G 
nraw;ghLfs; 
kw;Wk; cgfuz 
nfhs;tdTfs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;
wJ. 
 
2017 ngg;guthp 
khj Kbtpy; mJ 
g+Hj;jp nra;ag;gLk;. 
 

 
 

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf 

Kd;Ndw;wk; 
9.1 MSME (nfhOk;G) f;fhd  
rhd;wpjo; ghlnewp kw;Wk; 
nraykHTfis elhj;jy;.  

 

 

 

 

Rhd;wpjo; 
ghlnewp 
kw;Wk; 
gapw;wg;gl;l 
njhopy;Kaw;rp
ahsHfspd; 
vz;zpf;if  

%d;W rhd;wpjo; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;jjy;.  

[atHj;jd 
gy;fiyf;fofj;jpd; 
cjtpAld; 35 
njhopy;Kaw;rpahsH
fSf;F xU 
rhd;wpjo; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;s
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH       : gpuhe;jpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: Nghl;bj;jd;ikAs;s rhj;jpakhd gpuhe;jpa tpahghuq;fis epWTjy; 

J.  

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf 

Kd;Ndw;wk; 
10.1 tpahghuq;fis 
Muk;gpg;gjw;Fk; jw;NghJs;s 
tpahghuq;fis tphpT 
nra;tjw;Fk; Cf;Ftpj;jy; - 
midj;J khtl;lq;fs; 

Gjpjhf 
epWtg;gl;l 
kw;Wk; 
tphpTgLj;jg;gl;
l 
tpahghuq;fsp
d; 
vz;zpf;if. 

2000 Gjpa kw;Wk; 
tphpTgLj;jpa 
tpahghuq;fs; 
gpuhe;jpaq;fspy; 
epWtg;gl;Ls;sJ.  

6259 
njhopy;Kaw;rpahsH
fs; gapw;wg;gl;lJ.  

10.2 Nghhpahy; ghjpf;fg;gl;l 
tpjitfSf;fhd tho;thjhu 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

Cf;Ftpf;fg;g
l;l ngz; 
njhopy;Kaw;rp
ahsHfspd; 
vz;zpf;if  

50 ngz; 
njhopy;Kaw;rpahsHfis 
Cf;Ftpj;jy; 
 

Mtrpakhd 
kjpg;gPl;L Ma;T 
elhj;jg;gl;lJ. 

10.3 MilrhH Fbirf; 
ifj;njhopw;Jiwia 
Cf;Ftpj;jy;. – midj;J 
khtl;lq;fs;  

 

Cf;Ftpf;fg;g
l;l ngz; 
njhopy;Kaw;rp
ahsHfspd; 
vz;zpf;if 

500  ngz; 
njhopy;Kaw;rpahsHfis  
tpahghuj;jpy; 
epiyepWj;jy; 
 

1013 Fbirf; 
ifj;njhopw;iw 
gad;ghl;lhsHfs; 
gapw;Wtpf;fg;gl;ldH
.  
 
FUehfy; 313 
Nffhiy 150 
jpUNfhzkiy 150 
tTdpah 400 

10.4 Win Biz – tpahghuj;jpy; 
ngz;fs;  

( midj;J khtl;lq;fs; ) 
 

Cf;Ftpf;fg;g
l;l ngz; 
njhopy;Kaw;rp
ahsHfspd; 
vz;zpf;if 

1500 ngz;fspd; 
,aysitf; 
fl;bnaOg;gy; 
 

2931 
gad;ghl;lhsHfs; 
gapw;Wtpf;fg;gl;ldH  
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH       : ,yq;ifapd; ,sk; njhopy;Kaw;rpahsHfs;  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  : Nghl;bj;jd;ikAs;s rhj;jpakhd gpuhe;jpa tpahghuq;fis epWTjy; 

 

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH       : Entrepreneurs ( UpadhidariVyavasayakeUdanaya 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  : Nghl;bj;jd;ikAs;s rhj;jpakhd gpuhe;jpa tpahghuq;fis epWTjy; 

10.5 fpuhk ngz; 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;. ( 
ifg;gzp kd;wj;Jld; ,ize;J)  

Cf;Ftpf;fg;g
l;l ngz; 
njhopy;Kaw;rp
ahsHfspd; 
vz;zpf;if 

50  ngz; 
njhopy;Kaw;rpahsHfis  
tpahghuj;jpy; 
epiyepWj;jy; 
 

Kd;dhH> 
kl;lf;fsg;G kw;Wk; 
Nffhiy 
khtl;lq;fspy; 
njhopy;Kaw;rp 
mgptpUj;jp 
epfo;rpfs; g+Hj;jp 
nra;ag;gl;lJ. (70) 

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf 

Kd;Ndw;wk; 
11.1  
,yq;ifapd; ,sk; 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F Gjpa 
njhopy;El;gj;ij 
,izj;Jf;nfhs;tjw;fhd gapw;rp 
toq;fp cjTtjd; %yk; Gj;jhf;f 
njhopy;Kaw;rpfis Cf;Ftpj;jy 
 

gapw;wg;gl;l 
khztHfspd; 
vz;zpf;if  

ghlrhiy khztHfis 
njhopy;Kaw;rpahsHfsh
f Cf;Ftpg;gw;F  YESL 
mDkjpg;gj;jpuk;. 
 
,isQHfSf;F  ED 
gapw;rpia toq;Fjy;  

 

 

ghlrhiy khztHfis 
njhopy;Kaw;rpahsHfshf 
Cf;Ftpg;gw;F  YESL 
mDkjpg;gj;jpuk; 
toq;fg;gltpy;iy.  
gy;fiyf;fofq;fSld; 
xj;Jiog;Gld; ED gapw;rp 
toq;fg;gl;lJ. [e;J 
rhj;jpakhd 
tpahghuq;fSf;F epjp 
cjtp toq;fg;gl;lJ.  
 
Fwpg;G: ,J fle;j tUl 
epfo;r;rpj;jpl;lk; kw;Wk; 
nfhLg;gdT ,t;tUlk; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
 

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH       : CopaH gapw;rp  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  : Njrpa njhopy;Kaw;rpfs; mgptpUj;jp mjpfhurigapd; kdpj tsj;ij 

mgptpUj;jp nra;jy;.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ngsjPf ,yf;F ngsjPf 
Kd;Ndw;wk; 

12.1 250 gl;ljhhpfSf;F gapw;rp 
kw;Wk; Vida trjpfis 
toq;Fjy; - tlNky;> 
rg;gpufKt> Cth nty;yr> 
[atHjdGu> U`{Z> 
aho;g;ghzk; kw;Wk; Nguhjidg; 
gy;fiyf;fofq;fs;. 

 250 gl;ljhhpfs; 
gapw;wg;gl;ldH kw;Wk; 
25 gl;ljhhp 
njhopy;Kaw;rpahsHfs; 
mgptpUj;jp nra;ajy;.. 

Nguhnjdpa> 
U`{Z> rg;ufKt 
gy;fiyf;fofq;fi
sr; NrHe;j 168 
gl;ljhhpfs; 
gapw;wg;gl;ldH. 

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf 

Kd;Ndw;wk; 

13.1  Njrpa njhopy;Kaw;rpfs; 
mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 
CopaHfSf;F ,aysT mgptpUj;jp 
gapw;rpia toq;fy;.  
 

,aysT 
mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;l 
CopaHfspd; 
vz;zpf;if  

Njitg;ghl;Lf;F mikthf 
Njrpa njhopy;Kaw;rpfs; 
mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 
CopaHfSf;Fk; mgptpUj;jp 
mYtyHfSf;Fk; ,aysT 
mgptpUj;jp gapw;rpia 
toq;fy;. 

Njrpa 
njhopy;Kaw;rpfs; 
mgptpUj;jp 
mjpfhurigapd; 
,yf;ff;F mikthf 
,aysT mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 
elhj;jg;gl;lJ. 
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH      : ISO rhd;wspg;G  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  : Nritapd; juj;jpid Nkk;gLj;jy;  

 

     fUj;jpl;lj;jpd; ngaH      : tpNl njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:  fpuhkg; gpuNjrq;fspy; Ez; kw;Wk; rpwpa 

njhopy;Kaw;rpahsHfspd; Nkk;gLj;jy;  

 

 

 

 

 

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf 

Kd;Ndw;wk; 
14.1  Njrpa njhopy;Kaw;rpfs; 

mgptpUj;jp mjpfhurif;F ISO 
rhd;wpjiog; ngw;Wf;nfhs;sy;.  

 ISO rhd;wspg;G mKy;gLj;Jtjw;F 
epWtdj;ij 
NjHe;njLj;jy;  

 
gpujhd nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 2016  

 
ngsjPf ,yf;F ngsjPf 

Kd;Ndw;wk; 
15.1  tpNl njhopy;Kaw;rp 
mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;   

cjtp 
toq;fg;gl;
l 
njhopy;Ka
w;rpahsHf
spd; 
vz;zpf;if  

300 gadhsHfSf;F epjp 
cjtp toq;fy;  

FUehfy;> 
Ky;iyj;jPT kw;Wk; 
jpUNfhzkiy 
khtl;lq;fspy; 
cs;s 718 
gadhsHfSf;F 
epjp cjtp 
toq;fg;gl;lJ.  
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mwpKfk;  

1979k; Mz;L 1k; ,yf;f EfHNthH ghJfhg;Gr; rl;lk; kw;Wk; 1987k; Mz;L 1k; ,yf;f re;ij 
tHj;jf Mizf;FOr; rl;lk; kw;Wk; 1950k; Mz;L fl;Lg;ghl;L tpiyr; rl;lk; vd;gd 
,uj;Jr;nra;ag;gl;L cUthf;fg;gl;l 2003k; Mz;L 9k; ,yf;f EfHNthH tptfhu mjpfhurigr; 
rl;lj;jpd; fPo; EfHNthH tptfhu mjpfhurig epWtg;gl;lJ.  rl;lj;jpd; mwpKfj;jpw;F mikthf> 
gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfspd; tpiyfs; kw;Wk; tH;jfj;ij xOq;FgLj;jypd; Clhf 
EfHNthUf;F kpfr; rpwe;j ghJfhg;ig toq;fy; kw;Wk; epahakw;w kw;Wk; Kiwaw;w tHj;jf 
eilKiwfspy; ,Ue;J tHj;jfHfisAk; jahhpg;ghsHfisAk; ghJfhg;gNj EfHNthH tptfhu 
mjpfhurigapd; KOikahd Nehf;fkhFk;. gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk;  
jahhpg;ghsHfs; kw;Wk; tHj;jfHfSf;fSf;fpilapy; xU eykhd Nghl;bj;jd;ikia 
cWjpg;gLj;Jtjw;F Nghl;b tpiyKiwikapid Cf;Ftpj;jiyAk; mJ vjpHghHf;fpd;wJ. 

 

njhiyNehf;F 

xOf;fkhd tpahghuf; fyhr;ruj;jpDs; rpwe;j Kiwapy; ghJfhf;fg;gl;l EfHNthH. 

nraw;gzp 

EfHNthH tYT+l;ly;> tHj;jfj;ij xOq;FgLj;jy; kw;Wk; eykhd Nghl;bj;jd;ikia Cf;Ftpj;jy; vd;gtw;wpd; Clhf 

EfHNthhpd; chpikfisAk; tpUg;gq;fisAk; ghJfhj;jy;. 

 

Nehf;fq;fs; 

 tHj;jf xOq;FgLj;jy; Clhf kfpo;rpahd EfHNthH.  

 epahakw;w tHj;jf eltbf;iffs; %yk; ghjpf;fg;gl;l EfHNthUf;F epthuzj;ij 

toq;fy;. 

 fy;tpa+l;ly; kw;Wk; tpopg;g+l;ly; Clhf EfHNthiu tYt+l;ly; 

 vjpH Nghl;b tHj;jf eltbf;iffspy; ,Ue;J tHj;jfHfisAk; 

jahhpg;ghsHfisAk; ghJfhj;jy; kw;Wk; MNuhf;fpakhd Nghl;bj;jd;ikia 

Cf;Ftpj;jy;. 

 ,aysT Nkk;gLj;jy; Clhf epWtd mgptpUj;jp 

 

 

  EfHNthH tptfhu mjpfhurig 
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njhopw;ghLfs;  

 njhopy;Kaw;rpfSf;fpilapy; tHj;jf cldgbf;iffis tiuaWj;jy;. 

 tpiyfs; njhlHghf njhopy;Kaw;rpfSf;fpilapy; cld;ghLfs; 

 

 cs;ehl;L tHj;jfk; my;yJ re;ijapDs; my;yJ re;ijapy; Fwpg;gpl;l gFjpapy; nghUshj tsHr;rp 
fhuzkhf  jiyikj;Jt epiyia J\;gpuNahfk; nra;jy;.my;yJ ahNjDk; Nghl;bj;jd;ikapd; ahNjDk; 
mlf;FKiwfs; cs;ehl;L  
my;yJ  
ntspehl;L tHj;jfj;ij my;yJ nghUshjhu tsHr;rpiag; ghjpj;jhy; 

 

 Nghl;bj;jd;ikf;F vjpuhd elbf;iffs; kw;Wk; jiyikj;Jt epiyia J\;gpuNahfk; nra;jy; vd;gtw;iw 
Gydha;T my;yJ tprhuiz nra;jy;. 

 

 gz;lq;fs; tpepNahf;fpFk; egHfSf;fpilapy; tpidj;jpwd; kpf;f Nghl;bia Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; NgZjy; 
 

 me;jg; nghUl;fspd; Nritfspd; tpiy> fpilf;Fk; jd;ik kw;Wk; rkkhd jd;ik kw;Wk; gy;jug;gl;l 

tpepNahfk; vd;git njhlHghf EfHNthH> nfhs;tdthsH kw;Wk; Vida gad;ghl;lhsHfspd; chpikfs; 

kw;Wk; tpUg;gq;fisg; ghJfhj;jy; kw;Wk; Cf;Ftpj;jy;.  

 nfhs;tdtpw;F fpilf;fg;ngWk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspd; juk;> msT> cs;slf;fk;> Jha;ik> epakk; 

kw;Wk; tpiy vd;gtw;iw EfHNthUf;F mwptpj;jy;.  

 ,e;j rl;lj;jpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l ahNjDk; tplaq;fs; njhlHghf Gydha;T> tprhuiz vd;gtw;iw 
elhj;Jjy;. 

 Nghl;bj;jd;ik tpidj;jpwikaw;W ,Uf;Fk; re;jHg;gj;jpy; Nghl;btpiyfis re;ijapy; Cf;Ftpj;jy;. 

 re;ij epiyikfs; kw;Wk; EfHNthH tptfhuk; njhlHghf fw;fifis Nkw;nfhs;sy;> mwpf;iffis 

ntspapLjy; kw;Wk; nghJkf;fSf;F jfty;fis toq;Fjy;. 

 nghJj;Jiw kw;Wk; jdpahH Jiw njhlHghf tpidj;jpwd; fw;iffis Kd;ndLj;jy;. 

 EfHNthpd; rpwe;j cly; eyk;> ghJfhg;G njhlHghf EfHNthH mwptpid Cf;Ftpj;jy;. 

 Vida epWtdq;fSld; re;ij epyikfs; kw;Wk; EfHNthH tptfhuk; njhlHghd jfty;fs; gwpkhw;wj;ij 
Cf;Ftpj;jy;. 

 EfHNthH epWtdq;fis epWTtjw;F Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; cjTjy;. 

 mjpfhurigapdhy; toq;fg;gLk; NritfSf;F Fwpg;gpl;l fl;lzq;fis mwtpLjy;. 

 Mjpfhurigapd; njhopw;ghLfSf;F trjpfSf;F mtrpakhd trjpfis toq;Ftjw;F FOf;fis epakpj;jy;.;   

kw;Wk; 

 mjpfhurigapd; ,yf;if miltjw;F mtrpakhd midj;J eltbf;iffisAk; Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; 

mjpfhurigapd; tpidj;jpwd; kpf;f eltbf;iffia Nkw;nfhs;sy;. 

 

31 brk;gH 2016k; jpfjpad;W Kd;Ndw;wk; 

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : ,aystpd; Clhf epWtd mgptpUj;jp  

nraw;ghLfs;  nrayhw;Wif fhl;b  ,yf;F  Kd;Ndw;wk; - 2016 
njhluwh gjpT 
Kiwikia 
cUthf;fy; 

 

 

 

 

 

-  

tpahghuj; Jiwfis 
tifg;gLj;jy; 

-  

rl;lj;jpw;F Mikr;ruitf;F  
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Kd;nkhopag;gL;k; 
jpUj;jq;fis 
,Wjpahf jPHkhdpj;jy;  

 

 

 

 

 
gjpTnra;jiy 
mKy;gLj;jy;  

rkHg;gpg;gjw;F 
jpUj;jq;fs; njhlHghf 
,Wjpj;jPHkhdk; 
vLj;jy;.  

kPsha;T nra;jy; 
mtrpakhapd; Nkyjpf 
Nkk;gLj;jy;fis 
Nkw;nfhs;sy;  

100 – Gydha;T 
mYtyHfs;> 25 nghJ 
Kfhikj;Jt 
cjtpahsHfs;> 25 
cjtpahsHfs;> 05 
cjtpg; 
gzpg;ghsHfSf;fhd 
Ml;NrHg;ig kPsha;T 
nra;jy; kw;Wk; 
Kfhikj;Jt 
NritaplkpUe;J 
mDkjpiag; 
ngw;Wf;nfhs;sy;. 

50 – Gydha;T 
mYtyHfs;> 20 nghJ 
Kfhikj;Jt 
cjtpahsHfs;> 20 
mYtyf 
cjtpahsHfs;> 10  
rhujpfis Ml;NrHg;G 
nra;tjw;fhd mDkjp 
Kfhikj;Jt 
NritaplkpUe;J 
fpilj;js;sJ.  

nrayhw;Wif kjpg;gPL 
kw;Wk; jpl;lkplypd; 
Clhf gapw;rp 
Njitifis 
milahsk; fhzy;  

 
gapw;rpj; jpl;lj;ij 
jahhpj;jy;  
CopaHfSf;F 
gapw;rpia toq;fy; 
gapw;rp kjpg;gPL kw;Wk; 
gpd;Dhl;ly; gFg;gha;T  

340 

 

 

 

 

280 

280 

 

 

 

 

        146 

50 Gydha;T 
mYtyHfis 
Ml;NrHg;G nra;jy;  

 2016.08.06,10,13 k; 
jpfjpfspy; 
NeHKfj;NjHT 
,lk;ngw;wJ. 

myFfspd; 
nraw;ghLfs; 
njhlHghf eilKiw 
topfhl;liyj; 
jahhpj;jy;  

  

epHthf kw;Wk; 
epjpapay; eilKiw 
ifNal;bid kPsha;T 
nra;jy; kw;Wk; 
,w;iwg;gLj;jy; 
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KfTiu 

ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rig 1957k; Mz;L 49k; ,yf;f muf ifj;njhopy; $l;Lj;jhgdr; rl;lj;jpd; fPo; 

1966k; Mz;L epWtg;gl;lJ. jw;NghJs;s ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rig 1969k; Mz;L 36k; ,yf;f 
ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rl;lj;jpd; fPo; epWtg;gl;lJld;> jw;NghJ ,J  615> fhyp tPjp> fl;Lgj;ij> 

nkhul;Lit vDk; Kfthpapy; mike;Js;sJ.  

njhiyNehf;F: 

,yq;if KOtjpYKs;s midj;J ifj;njhopw;JiwfspdJk; mgptpUj;jp  

 

nraw;gzp:  

,yq;if KOtjpYKs;s midj;J ifj;njhopw;JiwfisAk; Cf;Ftpg;gjw;Fk; 

mgptpUj;jp nra;tjw;Fk; mtrpkhd cghakhHf;f> njhopy;El;g kw;Wk; tzpf 

mbg;gilia toq;Fjy;.  

 

gpujhd nraw;ghLfs;  

 fPo; tUk; epWtdq;fspd; ed;ikf;fhf rigapd; Nehf;fq;fis 

nfhz;bUf;Fkhapd; rhj;jpakhd Nritfis toq;Fjy;  

-      murhq;fk; my;yJ VNjDk; murhq;f jpizf;fsk; my;yJ  

-        ,yq;ifapDs; elhj;jg;gLk; VNjDk; ifj;njhopw;Jiw my;yJ   

 VNjDk; mur mDruiz toq;Fk; $l;Lj;jhgdk;> my;yJ VNjDk; murhq;f 

KftH epWtdk; my;yJ VNjDk; cs;Shuhl;rp rig 

 mjd; Nehf;fq;fisg; g+Hj;jp nra;tjw;F mtrpakhd midj;J 

eltbf;iffisAk; Nkw;nfhs;sy;. 

 ,e;jr; rl;lj;jpd; fPo; ifj;njhopy; FOit epWTtjw;fhd tpjg;Giufs;> 

mwpf;iffs; vd;gtw;iw rigapd; fz;Nzhl;lj;Jld; mikr;rUf;F toq;Fjy;> 

kw;Wk; 

 mikr;rhpd; Nfhhpf;iff;F mikthf my;yJ Ra Nfhhpf;if njhlHghf 

ifj;njhopiy mgptpUj;jp nra;tjw;F mtrpakhd midj;J tplaq;fs; 

njhlHghfTk; MNyhrid toq;fy;.  

 

 

 

ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rig 
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31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : ifj;njhopy; mgptpUj;jp rigapd; mgptpUj;jp nraw;ghLfs;  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  
 

,yf;fk;  nraw;ghL mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 ,yf;F  rhjid  

gpuhe;jpa mgptpUj;jpg; gphpT  

1 

 

ntspehl;L nfhs;tdthsHfs; / 
,wf;FkjpahsHfs; / 
tpepNahfj;jHfis milahsk; 
fhZjy;.  

ntspehl;L 
nfhs;tdthsHfs; / 
,wf;FkjpahsHfs; / 
tpepNahfj;jHfspd; 
vz;zpf;if 

20 3 

2 

,yq;ifapy; cs;s cj;Njr 
rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rp 
Vw;WkjpahsHfisAk; mtHfspd; 
gz;zlq;fisAk; milahsk; 
fhzy;.  

cj;Njr rpwpa kw;Wk; 
eLj;ju njhopy;Kaw;rp 
Vw;WkjpahsHfs; 

50 72 

3 

cj;Njr Vw;WkjpahsHfSf;fhd 
khfhz /Njrpa kl;lj;jpyhd 
Nguitfis elj;Jtjw;F 
trjpaspj;jy;.   

Nguitfspd; vz;zpf;if 4 2 

4 

tHj;jf re;ijffs; kw;Wk; 
fz;fhl;rpfspd; Clhf rHtNjr 
re;ijfspy; gq;Fgw;Wtjw;F 
cjTjy;.  

gq;Fgw;wpa rpwpa kw;Wk; 
eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if  

35 9 

5 

Cf;Ftpg;G rhjdq;fis 
jahhpg;gjw;F cjTjy; 
(ifNaLfs;> gz;l tpguq;fs;> 
ntg;jsk;)  

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

30 4 

6 

gpuhe;jpa rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;fpilap
y; Gjpa njhopy;El;gj;ijg; 
gug;gy; 

Gjpa njhopy;El;gq;fspd; 
vz;zpf;if  

25 24 

7 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfSila 
gz;lq;fis mgptpUj;jp 
nra;tjw;F cjTjy; 

gz;lq;fspd; vz;zpf;if  

30 7 

8 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F 
nghUj;jkhd fld;fs; kw;Wk; 
ed;nfhilfs; fpilg;gjw;F 
trjpasp;j;jy;.  

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if 30 8 
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9 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F 
cjTk; epWtdq;fs;> tsegHfs; 
kw;Wk; MNyhrid Nritfis 
milahsk; fz;L ifj;njhopy; 
mgptpUj;jp rigapy; 
gjpTnra;jy;.  

epWtdq;fs;> tsegHfs; 
kw;Wk; MNyhrid 
Nritfspd; vz;zpf;if 

50 218 

10 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfis 
milahsk; fhzy; kw;Wk; 
mtHfspd; Njitfis 
gFg;gha;T nra;J juTj;jsj;ij 
jahhpj;jy;.  

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

1,000 693 

juTj;jsq;fspd; 
vz;zpf;if  1 23 

gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy;.  

gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if   

- 

2.1.4.1 njhopy;El;gk;  50 41 

2.1.4.2 Kfhikj;Jtk;  25 16 

2.1.4.4 Vidait  10 18 

11 

gz;l gy;tifg;gLj;jYf;F 
cjty;  

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 

vz;zpf;if 
25 4 

12 

jfty; njhopy;El;g ghtidia 
Nkk;gLj;Jtjw;F cjTjy; (eg. 

MIS) 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 

vz;zpf;if 
50 1 

,yf;fk;  nraw;ghL mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 ,yf;F  rhjid 

13 
gz;l mgptpUj;jp kw;Wk; ju 
Nkk;gLj;jYf;F cjTjy;  

gz;lq;fspd; vz;zpf;if  
50 408 

14 
kjpg;gPl;L mwpf;iffisj; 
jahhpj;jy;  

kjpg;gPl;L mwpf;iffspd; 
vz;zpf;if  

20 3 

15 

fld;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
cjTjy; 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

50 13 

16 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F ts 
tpidj;jpwd; Nritfisg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F cjTjy;. ( 
cw;gj;jpj;jpwd; Kiwfs; 
/fUtpfs; kw;Wk; gr;irj; 
njhopy;El;gk; vd;gw;iw 
mKy;gLj;jy;)  

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

75 19 

17 

Kiwikr; rhd;wpjo; kw;Wk; 
gz;l epakq;fs; vd;gtw;iwg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F cjTjy; 

  

 
- 

GMP rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

25 7 
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18 
tpahghu MNuhf;fpar; rhd;wpjo; 
(BHC)  

toq;fg;gl;l rhd;wpjo;fspd; 
vz;zpf;if  

25 1 

19 

2.4 rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
gz;lq;fspdJk; NritfspdJk; 
tHj;jf ehkj;ij 
Nkk;gLj;Jtjw;F cjTjy; 
(Nyhgy; ,Ljy;> nghjpaply;> 
Gyikr; nrhj;J Nghd;wit)  

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

150 23 

20 

jpwd;fsw;w CopaHfisAk; 
,isQHfisAk; gapw;Wk; chpa 
gapwprp epWtdj;ijAk; 
mgptpUj;jp nghwpKiwiaAk; 
milahsk; fhzy; 

gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

25 1 

22 

cNyhff; fopTfis toq;Fjy; 
(mYkpdpak;> nrg;G> gpj;jis)  

msT nkw;wpf;njhd;fspy; 

600 393 

23 
Kasper  tpepNahfk; Nghj;jy;fspd; vz;zp;f;if  

4,000 2,884 

24 

cj;Njr 
njhopy;Kaw;rpahsHfis 
milahsk; fhzy; 

cj;Njr 
njhopy;Kaw;rpahsHfs; 125 92 

26 

mtrpakhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis/ MNyhrid 
Nritfis elhj;Jjy;> 
toq;Fjy; gug;Gjy;.  

Nritfspd; vz;zpf;if  

125 11 

27 

tpahghu fk;gdpg; gjpTfs; 
/rl;lj; Njitfisg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F cjTjy;.  

gjpTnra;ag;gl;l 
fk;gdpfspd; vz;zpf;if  

125 13 

28 
Tpahghu B.P/P.R/F.R jahhpj;jy; jahhpf;fg;gl;l B.P/P.R/F.R 

fspd; vz;zpf;if  125 19 

29 
epjp cjtpiag; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F cjTjy; 

cjtpfspd; vz;zpf;if  
125 13 

30 

re;ijg;gLj;jiy 
Nkk;gLj;Jtjw;F cjTjy; 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

125 3 

,yf;fk;  nraw;ghL mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 ,yf;F  rhjid 

nghwpapay; gphpT  

31 

nghwpj;njhFjpfs; kw;Wk; 
nghwpfSf;fhd kjpg;gPl;L 
mwpf;iffis toq;Fjy;.  

mwpf;iffspd; 
vz;zpf;if  60 80 

32 

,ae;jputpay;> epHkhzpg;G> ntg;g 
rpfpr;ir Nghd;e gl;liw 
Nritfis toq;Fjy; 

gzpfspd; 
vz;zpf;if  60 117 

33 

Nghwpfs; kw;Wk; 
cgfuzq;fisj; jahhpj;jy; 
kw;Wk; tpepNahfpj;jy; / tpw;gid 
nra;jy;.  

nghwpfspd; 
vz;zpf;if 

40 242 
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34 

mr;R thHg;G Nritfis 
toq;fy; ( ,Uk;G kw;Wk; 
,Uk;gy;yhj)  

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHf
spd; vz;zpf;if 

60 68 

35 

nrg;G> epf;fy;> FNuhkpak; kw;Wk; 
td; FNuhkpak; kPjhd kpd;Kyhk; 
g+Rjy; Nritfis toq;fy; 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHf
spd; vz;zpf;if 

40 204 

36 

Ifj;njhopw;rhiyfSf;F 
mtrpakhd %yg;nghUl;fis 
toq;Fjy; 

Nritfspd; 
vz;zpf;if  6 100 

37 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F %yg; 
nghUl;fs;> ,urhadg; nghUl;fs; 
kw;Wk; Vida trjpfis 
toq;Fjy; 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHf
spd; vz;zpf;if 80 305 

38 

MNyhrid Nritfspd; 
vz;zpf;if  

Nritfspd; 
vz;zpf;if 40 6 

Nritfspd; 

vz;zpf;if 
  

39 

nghwpfs; kw;Wk; Vida 
gz;lq;fis tbtikj;jy; 
kw;Wk; mgptpUj;jp nra;jy; 

Gjpa kPs;nghwpapapy; 
gz;lq;fspd; 
vz;zpf;if  

6 2 

40 

Ma;T$l ghpNrhjid 
mwpf;iffis toq;Fjy;  

Ma;T$l ghpNrhjid 
mwpf;iffspd; 
vz;zpf;if; 

12 7 

41 

njhopy;Kaw;rpahsHfSf;Fk; 
njhopy;epGzHfSf;Fk; 
gapw;rpapid toq;Fjy; 

egHfspd; vz;zpf;if  
30 15 

42 

njhopy;El;gg; ghpkhw;wk; 
(gl;liwg; gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lk;)  

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if 3 4 

43 

Gy;fiyf;fof khztHfSf;F 
gapw;rp toq;Fjy; ( 
njhopw;rhiyg; gapYdHfs;)  

gapYdHfspd; 
vz;zpf;if  20 5 

njhopy;El;g Nritfs; gphpT  

44 

nraw;gLj;jy; mgptpUj;jpf;F 
cjTjy; 

mgptpUj;jp nra;ag;gl;l 
nrad;Kiwfis 
mZfpa rpwpa kw;Wk; 
eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfs; 

5 5 

45 

gpuhe;jpa kl;lj;jpy; 
njhopy;Kaw;rpahsHfs; / 
ifj;njhopw;rhiyahsHfs; /  
mur /$l;L mur epWtdq;fs; 
vd;gtw;Wf;F mtHfSf;Fhpa 
gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy;.  

elhj;jg;gl;l 
epfo;r;rpfs;  

4 4 

gq;Fgw;wpatHfspd; 
vz;zpf;if  

 
- 

46 
ifj;njhopy; rhd;wpjo; 
ghlnewpf;fhd gapw;rp 

elhj;jg;gl;l 
epfo;r;rpfs;  

2 4 
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epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy;>  

gq;Fgw;wpatHfspd; 
vz;zpf;if    

,yf;fk;  nraw;ghL mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 ,yf;F  rhjid 

47 

nghUj;jkhd ntspehl;L kw;Wk; 
cs;ehl;L njhopy;El;g 
ghpkhw;wk;  

cjtpaspf;fg;gl;l rpwpa 
kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

2 8 

48 

gz;l mgptpUj;jp njhlHghf 
Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpia 
Nkw;nfhs;sy;  

mgptpUj;jp nra;ag;gl;l 
gz;lq;fspd; vz;zpf;if  4 3 

49 

njhopy;El;g ghpkhw;wk; 
njhlhghd gapw;rpg; 
gl;liwfis elhj;Jjy;.  

elhj;jg;gl;l gapw;rpg; 
gl;liwfs; 72 49 

50 

nghUj;jkhd ntspehl;L kw;Wk; 
cs;ehl;L njhopy;El;gq;fisf; 
iff;nfhs;sy; 

iff;nfhs;sg;gl;l 
ntspehl;L kw;Wk; 
cs;ehl;L 
njhopy;El;gq;fs; 

3 2 

njhopy;Kaw;rpahsH mgptpUj;jp kw;Wk; MNyhridr; NritfSf;fhd epiyak; 

51 

GMP, ISO,BHC (tpahghu 
Rfhjhur; rhd;wpjo;)>  Nghd;w 
Kiwikr; rhd;wpfo;fs;> Njrpa 
cw;gj;jpj;jpwd; tpUJfisg; 
isg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
cjTjy;. 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

5 3 

52 

cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;gLj;jy; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy;.  

epfo;r;rpfspd; vz;zpf;if 
3 4 

53 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfs; 
Jiwf;F mtrpakhd 
jpwd;fis milahsk; fhzy;.  

Jiwfs; /tplaq;fs; 
/gug;Gfspd; vz;zpf;if 10 4 

54 

Ghltpjhdj;ij mgptpUj;jp 
nra;jy; 

ghltpjhdq;fspd; 
vz;zpf;if 10 7 

55 

cj;Njr 
njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if  

cj;Njr 
njhopy;Kaw;rpahsHfs; 180 440 

56 

Gjpa fUj;jpl;l Kd;nkhopfis 
jahhpj;jy;  

fUj;jpl;l Kd;nkhopfspd; 
vz;zpf;if  1 1 

57 
jfty;fisg; gug;Gjy;  Mtzq;fspd; 

vz;zpf;if 600 302 

58 
nra;jpj;jhis ntspapLjy;  nra;jpj;jhs;fspd; 

vz;zpf;if 4 
4 

 

59 

gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
xOq;Fnra;jy; 

gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

9 15 
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60 

njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp> 
re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; epjp 
Kfhikj;jtk; gw;wpa gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy;.  

epfo;r;rpfspd; vz;zpf;if 

9 18 

61 

cw;gj;jpj;jpwd; ifNaLfs;> 
topfhl;ly; Ehy;fs;> 
ifNaLfs;> njhopw;ghl;l 
topfhl;ly;fs; Nghd;wtw;iwj; 
jahhpj;jy 

ifNaLfs;/ 
mwpf;iffspd; 
vz;zpf;if 9 12 

,yf;fk;  nraw;ghL mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 ,yf;F  rhjid 

ifj;njhopy; Ngl;ilg; gpupT  

62 

jw;NghJs;s ifj;njhopy; 
Nglilfis etPdkag;gLj;jy; 
kw;Wk; Nkk;gLj;jy; 

ifj;njhopy; 
Nglilfspd; 
vz;zpf;if  

4 4 

63 

mLj;j tUlk; jw;NghJs;s 
ifj;njhopy; Nglilfis 
etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; 
Nkk;gLj;Jtjw;fhd epjpapidf; 
NfhUtjw;F Gjpa fUj;jpl;l 
Kd;nkhopTfisj; jahhpj;jy;.  

Kd;nkhopTfspd; 
vz;zpf;if  

1 1 

64 

ifj;njhopy; Ngl;ilfSf;F 
ifj;njhopy; chpikahsHfisj; 
NjHe;njLj;jy;. Kd;nkhopTf 

ifj;njhopy; 
chpikahsHfspd; 
vz;zpf;if 

30 29 

65 

NjHe;njLf;fg;gl;l 
ifj;njhopw;rhiyahsHfSf;F 
mgptpUj;jp nra;ag;gl;l 
fhzpj;Jz;Lfis / fl;lq;fis 
xJf;Fjy;.  

xJf;fg;gl;l 
fhzpj;Jz;Lfspd; 
vz;zpf;if 20 24 

66 

Gjpa 
ifj;njhopw;rhiyahsHfis 
cUthf;Ftjw;F cjTjy;  

cUthf;fg;gl;l 
ifj;njhopw;rhiyfsp
d; vz;zpf;if  

19 15 

cUthf;fg;gl;l 
njhopy;tha;g;Gfspd; 
vz;zpf;if  

200 344 

67 

Fj;jif xg;ge;jq;fis 
ifnahg;gkpLjy; 

xg;gkplg;gl;l 
cld;gbf;iffspd; 
vz;zpf;if  

20 19 

68 

Gjpa msitj; jpl;lq;fisj; 
jahhpj;jy;  

 

msitj; 
jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

1 1 

69 

xt;nthU ifj;njhopy; 
Ngl;ilf;fhd ifNal;ilj; 
jahhpj;jy; kw;Wk; IDB 
ntg;jsj;ij ,w;iwg;gLj;jy;.  

jahhpf;fg;gl;l 
tpguq;fspd; 
vz;zpf;if  

1 1 

70 

ifj;njhopy; Ngl;ilfSf;fhf 
%ba ifj;njhopw;rhiyfis 
iff;nfhs;sy;.  

fl;llq;fspd; 
vz;zpf;if 

8 5 

,wg;gH mgptpUj;jpg; gphpT  
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71 

cg xg;ge;j re;jHg;gq;fis 
toq;Ftjw;F xUq;fpizg;Gfis 
Nkw;nfhs;sy;.  

njhopy; gzpfspd; 
vz;zpf;if  8 12 

72 

,wg;gH gz;lq;fis mgptpUj;jp 
nra;tjw;F cjTjy; 

gzpfspd; 
vz;zpf;if 

23 15 

njhopy;Kaw;rpahsHf
spd; vz;zpf;if 

11 5 

73 

gz;lj; ju ghpNrhjidfisAk; 
rhd;wpjspg;gpidAk; toq;Fjy;  

tpepNahfpf;fg;gl;l 
rhd;wspg;Gfspd; 
vz;zpf;if 

69 104 

gz;l khjphpg; 
ghpNrhjidfspd; 
vz;zpf;if  

2,459 1,053 

74 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F 
,wg;gH gz;lq;fis mgptpUj;jp 
nra;jy; 

njhopy;Kaw;rpahsHf 
spd; vz;zpf;if 

20 12 

75 

njhopy;El;g ghpkhw;w 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;Jjy;  

 

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if 27 23 

,yf;fk;  nraw;ghL mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 ,yf;F  rhjid 

76 
njhopy;El;g MNyhrid 
Nritfis xUq;fpizj;jy;  

njhopy;Kaw;rpfspd; 
vz;zpf;if  82 46 

77 

Centrifuged LatexI tpepNahfpj;jy; msT (yPw;wHfspy;)  12,330 10,938 

njhopy;Kaw;rpfspd; 
vz;zpf;if 

694 531 

78 

,wg;gH Mf;ff;$WfisAk; 
Vida ,urhadg; nghUl;fisAk; 
tpepNahfpj;jy;  

gjdplg;gl;l msT 
(fpNyhfpuhk;fspy;)  

54,791 29,486 

cjtpnra;ag;gl;l 
njhopy;Kaw;rpfspd; 
vz;zpf;if  

1,232 230 

79 

miuf;fg;gl;l ,wg;gH 
Mf;ff;$Wfis toq;Fjy;  

msT 
(fpNyhfpuhk;fspy;) 

32,958 15,535 

njhopy;Kaw;rpfspd; 
vz;zpf;if 

55 31 

80 

cs;sf hPjpahf jahhpf;fg;lg;l 
,wg;gH gz;lq;fs;  

 

cUthf;fg;gl;l 
njhopy;tha;g;Gfspd; 
vz;zpf;if 

3 8 

Njhw; nghUl;fisAk; ghjzpfisAk; mgptpUj;jp nra;tjw;fhd epiyak;  

81 

ju Nkk;gLj;jy; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;  

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if 

3 5 

gad;ngWeHfspd; 
vz;zpf;if  

45 62 

82 

tpjhunjdpa> ,kpad;nfhl 
kw;Wk; jiyikf; fhhpahyaj;jpy; 
jahhpf;fg;gl;l ghjzp kw;Wk; 
Njhw; nghUl;fSf;F gjg;gLj;jy; 
trjpfis toq;Fjy; 

ifj;njhopw;rhiyah
sHfspd; vz;zpf;if 

180 153 

83 epue;jukhd tho;thjuj;jpw;F epfo;r;rpfspd; 3 3 
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epfo;r;rpfis xOq;Fnra;J 
mKy;gLj;jy; 

vz;zpf;if 

gad;ngWeHfspd; 
vz;zpf;if 60 

0 

 

84 

tUlhe;j ghjzp kw;Wk; Njhw; 
nghUl;fs; fz;fhl;rpia 
xOq;Fnra;J elhj;Jjy;  

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if 1 1 

85 

thbf;ifahsUf;fhd gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;.  

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if 

3 2 

gad;ngWeHfspd; 
vz;zpf;if 

45 32 

86 

njhopy;El;g ghpkhw;w 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;Jjy;  

(ghjzp kw;Wk; Njhw; nghUl;fs;) 
fl;Lgj;j  

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if 

9 10 

gad;ngWeHfspd; 
vz;zpf;if 

90 85 

87 

njhopy;El;g ghpkhw;w 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;Jjy;  

(ghjzp kw;Wk; Njhw; nghUl;fs;) 
gpuhe;jpak;   

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if 

6 15 

gad;ngWeHfspd; 
vz;zpf;if 

90 311 

88 

ghjzp ,ae;jpuq;fs; guhkhpg;G 
njhlhghd gapw;rp epfo;r;rpfis 
elhj;Jjy;.  

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if 

2 4 

gad;ngWeHfspd; 
vz;zpf;if 

20 27 

89 

NVQ rhd;wpjo;fis 
toq;Ftjw;F xUq;fpizj;jy;  

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if 

1 0 

gad;ngWeHfspd; 
vz;zpf;if 

10 0 

90 

Gjpa kw;Wk; jw;NghJs;s 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F 
tpopg;GzHT epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy;.  

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if 

8 7 

gad;ngWeHfspd; 
vz;zpf;if 

100 72 

,yf;fk;  nraw;ghL mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 ,yf;F  rhjid 

re;ijg;gLj;jy; gphpT  

91 

nfhs;tdthsH kw;Wk; 
tpw;gidahsH re;jpg;Gfis 
elj;Jtjw;F trjpaspj;jy; ( 
Vw;Wkjp khehL)  

re;jpg;Gfspd; vz;zpf;if  3 2 
gq;Fgw;wpa 
njhopw;rhiyahsh;fspd; 
vz;zpf;if 

150 35 

92 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F 
NritfisAk; 
ifj;njhopw;rhiyahsHfSf;F 
nghUl;fisf; 
fhl;rpg;gLj;jtjw;Fmk; 
milahsk; fhZjy; kw;Wk; 
trjpaspj;jy; 

Gjpa 
njhopw;rhiyahsh;fspd; 
vz;zpf;if 

50 21 

tpw;gidg; ngWkjp 

- - 

       93 

cg xg;ge;j re;jHg;gq;fis 
toq;Ftjw;F xUq;fpizg;Gfis 
Nkw;nfhs;sy;. 

nkhj;jf; fl;lisfspd; 
ngWkjp  

- - 

toq;fg;gl;l 
fl;lizfspd; 
vz;zpf;if  

30 30 

94 ntl;ba Jz;Lfis Nrfhpf;fg;gl;l msT / 900 497 
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tpepNahfpj;jy;  (MT) 

tpepNahfpf;f;gl;l msT / 

(MT) 
900 527 

ntl;ba Jz;Lfisg; 
ngw;Wf;nfhz;l 
ifj;njhopw;rhiyfspd; 
vz;zpf;if 

250 567 

tpw;gid nra;ag;gl;l 
ntl;ba Jz;Lfspd; 
ngWkjp 

- - 

 

 

,
y
f;
f
k;  

nraw;ghL mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 ,yf;F  

rhjid 

1 

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; cs;s 
Mguz fpuhkq;fSf;F 
,ae;jpuq;fisAk; 
cgfuzq;fisAk; tpepNahfpj;jy; 
( NghujPTg;gw;W> Kidj;jPT> 
fy;yhW> xz;lhr;rpklk;> ghl;lGuk; 
fpuhkq;fs;)  

300 
ngd;ld;l; 
Nkhl;lhHfi
s 
tpepNahfpj;j
y;  

300 
ngd;ld;l; 
Nkhl;lhHf
is 
tpepNahfpj;
jy;  

300 ngd;ld;l; Nkhl;lhHfs;  
tpepNahfpf;fg;gl;lJ. 

2 

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; cs;s 
Mguz fpuhkq;fSf;F 
,ae;jpuq;fisAk;; caH 
njhopy;El;g gapw;rpfis 
toq;Fjy; ( NghujPTg;gw;W> 
Kidj;jPT> fy;yhW> 
xz;lhr;rpklk;> ghl;lGuk; 
fpuhkq;fs;)  

100 
nghw;nfhy;y
Hfisg; 
gapw;Wtpj;j
y;  

100 
nghw;nfhy;
yHfisg; 
gapw;Wtpj;
jy; 

56 nghw;nfhy;yHfs; 
gapw;Wtpf;fg;gl;ldH 

3 

fz;b khtl;lj;jpy; cs;s 
gpl;lty kl;ghz;l fpuhkq;fSf;F 
,ae;jpuq;fis Nghf;Ftuj;J 
nra;jy; kw;Wk; nghUj;Jjy;  

      

Pug mill  kw;Wk; 25 kpd;rhu 
kl;ghz;l cUthf;fy; 
rf;fuq;fs; nfhs;tdT 
nra;ag;gl;lJ.  

170 $iuj;jfLfs; 
nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ.  

4  

fz;b khtl;lj;jpy; cs;s  
gpl;lty kl;ghz;l  fpuhkj;jpw;F 
,ae;jpuq;fisAk;; caH 
njhopy;El;g gapw;rpfis 
toq;Fjy; ;                                   

20 
egHfisg; 
gapw;Wtpj;j
y;   

  
25 egHfs; 
gapw;Wtpf;fg;gl;ldH 
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5 

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; cs;s  
Ks;spatis f[{ gjdpLk; 
fpuhkj;jpw;F  ,ae;jpuq;fis 
Nghf;Ftuj;J nra;jy; kw;Wk; 
nghUj;Jjy;  
 

2 f[{ 
cilf;Fk; 
,ae;jpuq;f
Sk; 72 
fUtpfSk; 
toq;fg;gl;l
J  

   

f[{ cilf;Fk; 
,ae;jpuq;fSk; 64 
fUtpfSk; nfhs;tdT 
nra;ag;gl;lJ.  

6 

FUehfy; khtl;lj;jpy; cs;s  
g`yfk kl;ghz;l  fpuhkj;jpw;F  
,ae;jpuq;fis Nghf;Ftuj;J 
nra;jy; kw;Wk; nghUj;Jjy;  
 

fspkz; 
fyit 
nra;Ak; 
kw;Wk; 10 
kl;ghz;l 
cUthf;fy; 
rf;fuq;fis 
toq;Fjy; 

   
10 kpd;rhu kl;ghz;l 
cUthf;fy; rf;fuq;fs; 
cUthf;fg;gl;lJ. 

7 

g`yfk kl;ghz;l  fpuhkj;jpw;F  
njhopy;El;g ghpkhw;w 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;Jjy;  

 

10 
ifj;njhopw;
rhiyahsHf
isg; 
gapw;Wtpj;j
y;  

  
10 FatHfs; 
gapw;Wtpf;fg;gl;ldH  

8 

g`yfk kl;ghz;l  fpuhkj;jpw;F  
Kfhikj;Jt gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;Jjy;  

 

10 
ifj;njhopw;
rhiyahsHf
isg; 
gapw;Wtpj;j
y;  

  
10 FatHfs; 
gapw;Wtpf;fg;gl;ldH  

9 

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; cs;s  
Ks;spatis f[{ gjdpLk; 
fpuhkj;jpw;F  njhopy;El;g ghpkhw;w 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;Jjy; 

30 
ifj;njhopw;
rhiyahsHf
isg; 
gapw;Wtpj;j
y;  

  
50 
ifj;njhopw;rhiyahsHfs; 
gapw;Wtpf;fg;gl;ldH  

10 

fSj;Jiw khtl;lj;jpy; cs;s  
,ypk;g ehH nghUl;fs; 
fpuhkj;jpw;F  ,ae;jpuq;fis 
Nghf;Ftuj;J nra;jy; kw;Wk; 
nghUj;Jjy;  

ehH Rw;Wjy; 
cgfuzk;> 
ntl;Lk; 
cgfuzk; 
kw;Wk; if 
cgfuzk; 
vd;gtw;iw 
tpepNahfpj;j
y;  

  
Jk;G ehH ,ae;jpuq;fs; 
nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ.  
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH  : njhopy;Kaw;rpf; fpuhkq;fisAk; ngz; 

njhopy;Kaw;rpfisAk; mgptpUj;jp nra;jy; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  : jahhpg;G fpuhkq;fis mgptpUj;jp nra;jy; 

epfo;r;rpj;jpl;lk;  

 

,yf;
fk;  

nraw;ghL mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 ,yf;F  rhjid 

1 

Nffhiy 
khtl;lj;jpy; 
cs;s 
nkdpf;fltu 
fpuhkj;jpy; 
cs;s 
ehzw; Gy; 
nghUl;fs; 
jahhpg;ghsHf
Sf;F 
,ae;jpuq;fi
sAk; 
cgfuzq;f
isAk; 
tpepNahfpj;j
y;  

400 fUtpj; 
njhFjpfis 
toq;Fjy;  

400 fUtpj; 
njhFjpfis 
toq;Fjy;   

400 fUtpj; 
njhFjpfSk; %yg; 
nghUl;fSk; 
nfhs;tdT 
nra;ag;gl;lJ.  

2 

Nffhiy 
khtl;lj;jpy; 
cs;s 
nkdpf;fltu 
fpuhkj;jpy; 
cs;s 
ehzw; Gy; 
nghUl;fs; 
jahhpg;ghsHf
Sf;F  
njhopy;El;g 
ghpkhw;w 
epfo;r;rpj;jpl;
lj;ij 
elhj;Jjy; 

27 
ifj;njhopw;rhiyahsH
fisg; gapw;Wtpj;jy; 

27 
ifj;njhopw;rhiyahsH
fisg; gapw;Wtpj;jy;   

20 ngz;fs; 
gapw;Wtpf;fg;gl;ldH  

3 

kd;dhH 
khtl;lj;jpy; 
cs;s 
jtuGuk; 
fpuhkj;jpy; 
cs;s f[{ 
gjdpLk; 
fpuhkj;jpw;F 
,ae;jpuq;fi
sAk; 
cgfuzq;f
isAk; 

2 f[{ cilf;Fk; 
,ae;jpuq;fSk; 72 
fUtpj; 
njhFjpfisAk; 
toq;Fjy;  

   

50 
ifj;njhopw;rhiyah
sHfs; 
gapw;Wtpf;fg;gl;ldH 
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tpepNahfpj;j
y;  

4 

kd;dhH 
khtl;lj;jpy; 
cs;s 
jtuGuk; 
fpuhkj;jpy; 
cs;s f[{ 
gjdpLk; 
fpuhkj;jpw;F 
njhopy;El;g 
ghpkhw;w 
epfo;r;rpj;jpl;
lj;ij 
elhj;Jjy;  

52 
ifj;njhopw;rhiyahsH
fisg; gapw;Wtpj;jy; 

  

f[{ cilf;Fk; 
,ae;jpuq;fSk; 104 
fUtpfSk; 
nfhs;tdT 
nra;ag;gl;lJ. 

 

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH  : ifj;njhopy; mgptpUj;jp rigapd; ifj;njhopy; Ngl;ilfspd; 

cl;fl;likg;ig etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; guhkupj;jy;: : 

 

,yf;fk;  nraw;ghL mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 ,yf;F  rhjid 

1 

gy;Nyfiy ifj;njhopy; Ngl;il  

cauk; kw;Wk; 
ePsk;  

16.00 

 

g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 
,Wjp gpy; ngWkjp 
mikr;Rf;F mDg;gp 
itf;fg;gl;lJ (&gh. 

10,725,725.51)  

tbfhy;fis epHkhzpj;jy;> 
jw;NghJs;s Ntypfisj; 
jpUj;Jjy; kw;Wk; ghjrhhpfs; 
khWk; ,lj;ij epHkhzpj;jy;  

2 
gz;zYt ifj;njhopy; Ngl;il  

tphpthf;fy;  25.00 
iff;nfhs;sy; 
eltbf;iffs; 
njhlHfpd;wd  fhzpfisf; iff;nfhs;sy;  

3 

fypfKf ifj;njhopy; Ngl;il  
cauk; kw;Wk; 

ePsk;> 
ghijfspd;mfyk;  

kw;Wk; ePsk;,  

15.2 

70% g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 
,ilf;fhy gpy; ngWkjp 
mikr;Rf;F mDg;gp 
itf;fg;gl;lJ (&gh. 

6,977,537.50 

kio ePH tbfhy;fs;> Ntypfs;> 
gk; `T]pw;fhd kyry$lk; 
kw;Wk; cs;sfg; ghijfis 
epHkhzpj;jy;> 

4 

G];]y;yh ifj;njhopy; Ngl;il  
cauk; kw;Wk; 

ePsk; 
4.8 

80% g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 
,ilf;fhy gpy; ngWkjp 
mikr;Rf;F mDg;gp 
itf;fg;gl;lJ (&gh.. 

3,000,000.00)  

Ntypfspd; xU gFjpia 
epHkhzpj;jy;> 

    61.00   
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2.5  fUj;jpl;lj;jpd; ngaH   : ifj;njhopy; mgptpUj;jp rigapd; 

ifj;njhopy; Ngl;ilfis Nkk;gLj;jy;; kw;Wk; guhkupj;jy; &gh 250. kpy;ypad; 

  Objective of the Project: : 

No Activity 

 Physical Progress  

 Target -  

Rs.Mn. 
rhjid 

1 fSjhtis 
cs;sfg; ghijfisAk; tbfhy;fisAk; 
epHkhzpj;jy;  

39 

mikr;rplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 
Kw;gzj;jpy; 50% ; 
gad;gLj;jg;gl;lJ.  

2 gd;dy 

l;uhd;];Nghkiw epWTjy;  2.75 
100% 
mikr;rplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ  2k; fl;l mgptpUj;jp  76.67 

3 n`huz 
cs;sfg; ghijfSf;F fhHg;gl; ,Ljy; 
kw;Wk; tbfhy; epHkhzpg;G  

11 
  

4 gy;Nyfy 
cs;sfg; ghijfis fhHg;gl; ,Ljy; 
kw;Wk; NtypapLjy; 

35.71 

mikr;rplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

Kw;gzj;jpy; 50% ; 

gad;gLj;jg;gl;lJ.  

5 nfhl;lfy 

cs;sfg; ghijfisAk; 
kyry$lq;fisAk; epHkhzpj;jy; kw;Wk; 
gpujhd thapw; fjit jpUj;Jjy;  

4 

mikr;rplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

Kw;gzj;jpy; 50% ; 

gad;gLj;jg;gl;lJ.  

6 G];]y;yh  
cs;sfg; ghijfisAk; tbfhy;fisAk; 
epHkhzpj;jy; 

5.75 
  

7 tTdpah cs;sfg; ghijfis epHkhzpj;jy; 12 
  

8 Vf;fy  cs;sfg; ghijfSf;F fhHg;gl; ,Ljy; 31 
  

9 kpfpe;jiy  

l;uhd;];Nghkiw epWTjy;  2.76   

fhzpfis Jg;guT nra;jy; kw;Wk; 
Ntypfis epHkhzpj;jy; 

7.6 

100% 
mikr;rplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ  

10 ePfk;g`h  
fhzpfis Jg;guT nra;jy; kw;Wk; 
Ntypfis epHkhzpj;jy; 5.13 

100% 

mikr;rplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ  

11 Vf;fy 
fopg; ghijapd; kpFjpg; gFjpia 
epHkhzpj;jy;  

4.6 

100% 
mikr;rplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ  
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12 Gj;jy  
cs;sfg; ghijfisAk; tbfhy;fisAk; 
epHkhzpj;jy;  kw;Wk; NtypapLjy; 

22.13 

100% 

mikr;rplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ  

 
nkhj;jk;  250.00 

 
 

2.6  fUj;jpl;lj;jpd; ngaH  : Nky; khfhzj;jpy; cs;s czTf; 

ifj;njhow;Jiwapd; mgptpUj;jp (Kd;Ndhbf; fUj;jpl;;lk;) - &gh 3 kpy;ypad;  

 Objective of the Project: : 

,yf;fk;  nraw;ghL mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 
,yf;F  

rhjid 

1 

ifj;njhopw;rhiy 
chpikahsHfsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fisAk; fUj;jpl;l 
Kd;nkhopTfisAk; NfhUjy;  

 

eLj;justhd czT 
ifj;njhopw;rhiyfis 
mgptpUj;jp nra;jy;  

6 5 

2 

nghUj;jkhd czT 
ifj;njhopw;rhiyfisj; 
NjHe;njLj;jy; kw;Wk; mKy;gLj;jy;  
 

3 

gpd;Dhl;ly;  
 

(cz;ikahd fUj;jpl;l MFnryT – 
jpul;ba epjpaj;jpy; ,Ue;J - 2.437  , 

gad;ngWeHfs; 6.978 kw;Wk; IDB 

,Ue;J 0.122) 

 

nkhj;jk; 6 5 

 

 

2.7 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH  : kuk; rhH jahhpg;G ifj;njhopw;Jiwia mgptpUj;jp 

nra;jy; - 0.32 kpy;ypad; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : jsghl ifj;njhopw;Jiwapd; Nkk;ghl;bw;F  juk; kw;Wk; cw;gj;jpj;jpwd; 
njhlHghd fUj;juq;Ffs; gapw;rpg; gl;liwfs;  

,yf;fk;  nraw;ghL mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 
,yf;F  

rhjid 

1 
jsghl ifj;njhopw;Jiwf;F  juk; kw;Wk; 
cw;gj;jpj;jpwd; njhlHghd fUj;juq;Ffs; gapw;rpg; 
gl;liwfis elhj;jy; epfo;r;rpfspd; 

vz;zpf;if 
1 

100% 
g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 

 2 

nkhul;Lit jsghlj; jahhpg;ghsHfSf;F tpopg;GzH 
epfo;r;rpj;jpl;lqifsAk; Gj;jfg;gjpT njhlhghd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; elhj;jy;  
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2.8 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH  : czTg; gjdply; Jiwapy; cs;s rpwpa kw;Wk; eLj;ju 

njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F nghjpaply; trjpaspj;jy;. &gh 337814.00 (mikr;rpd; epjp)  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : midj;J khtl;lq;fspYKs;s njhopy;Kaw;rp Cf;Ftpg;G KfhikahsHfis 
cs;slf;fp gapw;rpia toq;Fthd; %yk; czTf; ifj;njhopw;iwapy; cs;s njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F 

nghjpaply; Jiwapy; cjTjy; kw;Wk; czTf; ifj;njhopw;Jiwapy; cs;s gz;lq;fspd; ju Nkk;gLj;jy;. 

,yf;fk;  nraw;ghL mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 
,yf;F  

rhjid 

1 

• midj;J khtl;lq;fspYKs;s 
njhopy;Kaw;rp Cf;Ftpg;G 
KfhikahsHfis cs;slf;fp 
gapw;rpia toq;Fthd; %yk; 
czTf; ifj;njhopw;iwapy; cs;s 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F 
nghjpaply; Jiwapy; cjTjy; 

• czTf; ifj;njhopw;Jiwapy; 
cs;s gz;lq;fspd; ju 
Nkk;gLj;jy;.  

25 njhopy;Kaw;rp Cf;Ftpg;G 
KfhikahsHfs; midj;J 
khtl;lq;fspy; ,Ue;Jk; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;ldH.  

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if  

1 
100% 

g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ  

nkhj;jk; 
  

 

 

2.9 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH  : ROBOTIC fUj;jpl;lk; &gh 30 kpy;ypad;  

 

,yf;fk;  nraw;ghL 
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 
,yf;F  

rhjid  

1 

nuhg;Nghl;bf; MHk;i]f; nfhs;tdT 
nra;tjw;fhd Nfs;tp xg;ge;jk; 

toq;fg;gl;lJ  
  

25% 
g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ 

 
2 

Nuhg;Nghl;bf; epiyaf; fl;llj;jpd; 
GJg;gpj;jy; 

nkhj;jk; 
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1. mwpKfk;  

1972k; Mz;L 12k; ,yf;f $l;LwT CopaHfs; Mizf;FOr; rl;lj;jpd; fPo; $l;LwT 
CopaHfs; Mizf;FO epWtg;gl;Ls;sJ. ,e;j Mizf;FOtpd; Nehf;nfy;iyapDs; 
,e;jj; jpzif;fsj;jpd; fPo; gjpTnra;ag;gl;ls;s Njrpa kl;lj;jpdhd $l;LwTr; 
rq;fq;fSk; ehLKOtjpYKs;s Muk;g $l;LwT rq;fq;fSk; tUk;.  

 njhiyNehf;F 

$l;LwTj;JiwapDs; gy;tPr;Rs;s jpUg;gjpfukhd kdpj tsj;ij cUthf;Fjy; 

 nraw;gzp 

$l;LwT mikg;G epiyahd Kd;Ndw;iwj;ij Nehf;fp efHtjw;F kdpj tsj;jpd; 
Nkk;gLj;jYf;F mtrpakhd Nfhl;ghLfisj; jahhpj;jy;. 

 Nehf;fk; 

 

 $l;LwT mikg;gpd; kdpjtsj;ij mgptpUj;jp nra;tjw;fhd nfhs;ifj; 

jpl;lq;fis epiwTWj;Jjy;.  

 $l;LwT CopaHfspd; njhopy; ghJfhg;ig ghJfhg;gjw;F rl;l cjtpfis 

toq;Fjy;. 

 CopaHfis Cf;fg;gLj;Jtjw;F eilKiwifs cUthf;fy; kw;Wk; 

mKy;gLj;Jjy;. 

 $l;LwTj; Jiwapy; fhzg;gLk; Kiwg;ghHfis jPHg;gjw;F eltbf;iffis 
cUthf;fy; 

 

 nraw;ghLfs; 

 $l;LwT mikg;gpd; Ml;NrHg;gpw;fhd nfhs;ifj; jpl;lq;fs;> Njitfs;> jifikfs;> 

xOf;fq;fs;> rk;gsq;fs; kw;Wk; ed;ikfs; njhlHghd ,Wjpj; jPHkhdj;ij vLj;jy;.  

 $l;LwTr; rq;fq;fspy; cs;s midj;J gjtpfSf;F mtrpakhd jifikfisAk; 

kw;Wk; rk;gs thpiriaAk; jPHkhdpj;jy;. 

$l;LwT CopaH Mizf;FO 
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 $l;LwT CopaHfspd; Nkd;KiwaPLfis tprhiz nra;jy; kw;Wk; Copa 

Kuz;ghLfisj; jPHj;jy; kw;Wk; Mizf;FOtpd; fl;lisfis gpd;gw;whj $l;LwTr; 

rq;fq;fSf;F vjpuhf rl;l eltbf;iffis vLj;jy;. 

 Mizf;FOtpw;F fpilf;fg; ngw;w Nkd;KiwaPLfis tprhuiz nra;jy;. 

 $l;LwT rq;fq;fs; jq;fs; CopaHfSf;F vjpuhd xOf;fhw;wy; tprhuizfis 

Nkw;nfhs;tij gpd;Dhl;ly; nra;tjw;F eltbf;iffis cUthf;fy;. 

 $l;LwT mikg;gpd; kdpj tsj;ij mgptpUj;jp nra;tjw;F fUj;juq;Ffs;> 
fye;Jiuahly;fs;> nraykHTfs; kw;Wk; gapw;rp epfo;r;rpfis xOq;F nra;jy;. 

31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk 

* fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : tpopg;g+l;ly; epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; gapw;rp epfo;r;rpfisAk; 

elhj;Jjy;.  

* fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : $l;LwT CopaHfspdJk; jpizf;fs mYtyHfspdJk; 

mwtpid Nkk;gLj;jy; tpidj;jpwid mjpfhpj;jy; 

 

nraw;ghLfs; mstPl;L myF ngsjPf Kd;Ndw;wk; - 2015 
 

  ,yf;F rhjid 

$l;LwT 
Mizf;FOtpd; 
CopaHfSf;fhd 
gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 
kw;Wk; gapw;rp 
nraykHTfis 
elhj;Jjy;. 

gapw;rp 

epfo;r;rpfspd; 

vz;zpf;if  

 

10 13 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mur epWtdq;fs;  
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Jiwapd; / gphptpd; / epWtdj;jpd; mwpKfk;.: 
 
khe;ij cg;Gf; fk;gdp> ,yq;if tuyhw;wpy; ePz;lfhykhf cg;G cw;gj;jpy; 
<Lgl;LtUfpd;wJ. ,J rhjhuz cg;G> mabf; fye;j cg;G> Jhshf;fpa cg;G kw;Wk; 
ifj;njhopy; cg;G tiffis cw;gj;jp nra;fpd;wJ. gpujhd cg;G cw;gj;jp kd;dhH 
gpuNjrj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> jiyikf; fhhpahyak; nfhOk;gpy; mike;Js;sJ..  
 
,e;j cg;Gf; fk;gdp 1938k; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;lJld;> ,J gy;NtWgl;l eyd;tpUk;gpfspd; 
NtWgl;l epHthf Kiwfspd; fPo; fl;Lg;gLj;jg;gl;lJld;> ,Wjpahf 2001k; Mz;L 
tiuaWf;fg;gl;l khe;ij cg;G fk;gdp vdg;ngahplg;gl;L jw;NghJ ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf 
mikr;rpd; fPo; nraw;gLfpd;wJ. ,e;ehl;by; cw;gj;jp nra;ag;gLk; Vida cg;GfSd; 
xg;gpLifapy; kpfr;rpwe;j cg;ghf (98.0 Nrhbak; FNshiul;) mq;fPfhpf;fg;gLfpd;wJ.  
 
khe;ij cg;Gf; fk;gdp Njrpa ,aw;if ts gad;ghl;L kj;jpaepiyakhf khj;jpukd;wp tl 
khfhzj;jpy; thOk; vz;zw;w kf;fSf;F njhopy;tha;g;gpidAk; toq;Ffpd;wJ. jw;NghJ 
,q;F 60 epue;jukhd cj;jpNahfj;jHfSk; 100 gUtfhy mbg;gilapyhd CopaHfSk; 
gzpGhpfpd;wdH. 
 
tiuaWf;fg;gl;l khe;ij cg;Gf; fk;gdp jpiwNrhp kw;Wk; Vida jpizf;fsq;fspdhy; 
gpujpepjpj;Jtg;gLj;jg;gl;l mq;fj;jtHfisf; nfhz;l rigapdhy; epHtfpf;fg;gLtJld;> ,J 
ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;rpd; fPo; nraw;gLfpd;wJ. ,e;j mikr;rpd; $l;Lj;jhgd 
kw;Wk; epajpr;rl;lg; gphptpdhy; fz;fhzpf;fg;gLtJld;> rl;l kw;Wk; nghWg;G tplaq;fs; 
njhlHghd xUq;fpizg;G Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,J xU mur njhopy;Kaw;rpahz;ikahf 
2007k; Mz;L 7k; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJld;> fk;gdp 
xOq;FtpjpfisAk; gpd;gw;Wfpd;wJ. jw;NghJ> ,e;epWtdk; ,yq;if epakq;fs; 
epWtdj;jpdhy; juk cWjpg;gLj;jg;gly; rhd;WgLj;jg;gl;Ls;sJ. mj;Jld;> jpiwNrhpapdhy; 
NjHTnra;ag;gl;l mjpfhukspf;fg;gl;l fzf;fha;thsHfspdhy; fzf;fha;T 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  
 

njhiyNehf;F  

“ ,urhadk; kw;Wk; Vida gjg;gLj;jYld; njhlHGilaJkhd ,aw;if tsq;fis 

Kw;wha;T nra;tjd; %yk; tlf;fpy; cg;ig mbg;gilahf; nfhz;l njhopy;Kaw;rpfspd; 

mgptpUj;jp kw;Wk; mjDhlhf mq;F thOk; kf;fspd; tho;f;ifj;juj;ij Nkk;gLj;jy ;. 

 

nraw;gzp  

fk;gdpapd; nraw;gzp gpd;tUkhW mikfpd;wJ.. 
 

“ tlf;F kw;Wk; fpof;F gpuNjrj;jpy; cg;gsq;fspd; njhopw;ghL> jahhpg;G> gjg;gLj;jy;> 
cg;G kw;Wk; cg nghUl;fis  re;ijg;gLj;jy;.   
 
 
Nehf;fq;fs;  

Njrpa tsq;fis gad;gLj;jy;> ehl;Lf;F tUkhdj;ij cUthf;fy;> njhopy;tha;g;Gfis 

toq;fy; kw;Wk; r%f $l;bize;j nghWg;Gf;fis cWjpg;gLj;jy;.  

 

 
 

tiuaWf;fg;gl;l khe;ij cg;Gf; fk;gdp 
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gpujhd nraw;ghLfs;  

 

gz;glhj cg;Gj; jahhpg;G kw;Wk; EfHTf;F Jhshf;fy; kw;Wk; mabd; NrHj;jy; 
eilKiwapd; Clhf ngWkjpfis NrHj;jy;.  

 

31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : MizapwT cg;gsj;jpd; Nkk;gLj;jy;  
 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : cg;gs eltbf;iffis kPs Muk;gpj;jy; Clhf 20000 nkw;wpf;njhd; 

cg;ig cw;gj;jp nra;jy; kw;Wk; cs;ehl;L kf;fSf;F njhopy;tha;g;Gfis toq;Fjy;.  

 

 

 

 

 

 

 

nraw;ghL mstPl;lf;fhd myF  ngsjPf Kd;ndw;wk;  

  ,yf;F  rhjid  
MidapwT 
cg;gsj;ij 
jpUj;Jjy; 
kw;Wk; 
GdUj;jhgdk; 
nra;jy; 
 

 

 
Kjyhk; fl;lg;g gug;gpy; 
cs;s fhy;tha;fs; 
Fsq;fspd; GJg;gpj;jy;  
. 

 

 

100% 

 

 

100% 

350 Vf;fhpy; ePHj;Njf;fq;fs;> 
Fsq;fs; kw;Wk; 
fhy;tha;fspd; GJg;gpj;jy; ( 
,uz;lhk; fl;lg;gug;gpy; 
rptpy; g+kp gzpfs;)  
 

80% 45% 

fl;lf epHkhzpg;G ( epHthf; 
fl;llk;> fs fhhpahyak;> 
nghwpapay; gl;liw)  

100% 100% 
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(1) KfTiu  

2009 Mk; Mz;L 12 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; cUthf;fg;gl;l ,yq;if Glit kw;Wk; Mil 

epWtdk;> 2009 [_d; 15k; jpfjpapy; ,Ue;J nraw;gl Muk;gpj;jJ. ,yq;if Glit kw;Wk; Mil 

epWtdk; ,yq;ifapy; Glit> Mil> ghjzp kw;Wk; mjNdhL NrHe;j ifj;njhopw;Jiwapdiu 

gapw;Wtpf;Fk; Kf;fpa epWtdq;fspy; xd;whFk;.mj;NjhL> gapw;rpfSf;F Nkyjpfkhf> MNyhridr; 

NritfisAk; kw;Wk; ngsjPf kw;Wk; ,urhadtpay; ghpNrhjidfs; kw;Wk; Milg; 

ghpNrhjidfisAk; Nkw;nfhs;Sfpd;wJ. ,e;epWtdk; Glitj;Jiw kw;Wk; Glitj; njhopy;El;g 

Kfhikj;Jtk; Nghd;w JiwfSf;F ePz;l fhy> FWfpa fhy kw;Wk; jdpg;gl;l gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis toq;Ffpd;wJ. ,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdj;jpd; ghpNrhjidf;$lk;ISO 

17025 rhd;wpjo; ghpNrhjidf;fhf xj;jpay;Gilajhf;fg;gl;Ls;sJ. Milf; ifj;njhopy; gapw;rp epWtdk; 

(CITI) kw;Wk; Glitj;njhopy;  gapw;rp kw;Wk; Nritfs; kj;jpaepiyak; (TT & SC),yq;if Glit 

kw;Wk; Mil epWtdkhf xd;wpizf;fg;gl;l ,j;je;jpNuhghaj;jpdhy; ,Uf;Fk; kdpj tsk;> 

,ae;jpuq;fs;> epyk; vd;gdtw;iw cgNahfpj;J tpidj;jpwDs;s kw;Wk; nraw;jpwDs;s Nritapid 

toq;f Kbe;jJ. mj;NjhL> MW jpizf;fsq;fis kPs; xOq;FgLj;jp epWtdj;jpd; mikg;gpid 

kPsikg;G nra;tjpdhy; tpahghu rthy;fspy; ,Ue;J ,yq;if Glit kw;Wk; Milfs; Jiwapid 

fhf;f KbAk;. ,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdj;jpd; kPsikf;fg;gl;l Kfhikj;Jtj;jpy; 

xt;tnthU myfpw;Fk; xt;nthU egUf;Fk; nghWg;GfSk; mjpfhuq;fSk; njspthf 

vLj;Jiuf;fg;gl;Ls;sjdhy;> mjd; tpahghu njhlHr;rpf;F tUkhdj;ij cioj;Jf;nfhs;s KbAk;.   

 

rl;lj;jpy; cs;sthW fPo;tUk; Fwpf;Nfhs;fis mbg;gilahf; nfhz;L ,yq;if Glit kw;Wk; 
Milj;Jiwapid Kd;Ndw;Wjy; vDk; kpfg;nghpa nghWg;G ,yq;if Glit kw;Wk; Mil 
epWtdj;jpw;F toq;fg;gl;Ls;sJ, 

 Glit kw;Wk; Milf; ifj;njhopw;Jiwapd; epue;ju mgptpUj;jpf;F epGzj;Jt Nritfis 
toq;Fjy;. 

 
 Gjpa njhopy;El;g mgptpUj;jpf;F Vw;wthW Glit kw;Wk; Mil Jiwapdhpd; mwptpid 

tphpTgLj;jy;. 
 

 Njrpa kw;Wk; rHtNjr Glit kw;Wk; Mil cw;gj;jpahsHfSf;F MNyhrid kw;Wk; 
njhopy;El;g Nritapid toq;Fjy;. 

 
 cs;ehl;L ifj;jwp ifj;njhopYf;F mtrpakhd njhopy;El;g mwptpidg;ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

 
 Mil> ifj;jwp> ghjzp ifj;njhopw;Jiwapy; gq;Nfw;Fk; fpuhkpa rpWnjhopy; 

Kaw;rpahsHfSf;F gy;NtW tifahd njhopy;El;g mwptpidg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 
 

 njhopw; fy;tpia toq;FtNjhL Kd;Ndhbahf nraw;gl;L Njrpa njhopy; juj;jpw;F 
Vw;wtifapy; njhopw;fy;tpia gl;lf;fy;tp tiu ,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdj;jpd; 
Nritfis tphpTgLj;jy;. 

 
 ,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdj;jpd; Nritapid> Nritfis ngWNthHfSf;F 

,yFthf fpilf;ff; $ba tifapy; jfty; kw;Wk; njhlHghly; njhopy;El;g myfpid 
tsg;gLj;jy;. 

 

 Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp myfpid epWTjy;. 

,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdk; 
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Nkw;Fwpg;gpl;l Fwpf;NfhSld; ,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdk; Glit kw;Wk; Milj;Jiwapy; 

gpujhd Nrit toq;FduhfTk; nghUshjhu gyKs;s epWtdkhfTk; ePz;l fhyk; njhlHe;jpUf;f 

vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ. 

 

njhiyNehf;F 

 

“Glit kw;Wk; Milfs; njhlHghd gapw;rpfis toq;Fjy; kw;Wk; njhopy;El;g Nritfis toq;Fk; 

rHtNjr Gfo;ngw;w epWtdk; vd;w epiyia miljy;” 

 

nraw;gzp 

"mtrpakhd kdpj %yjdk;> nghUj;jkhd epGzHfs; kw;Wk; njhopy;El;g Nritfis toq;Ftjd; 

%yk; juk; kw;Wk; cw;gj;jpj;jpwid Nkk;gLj;jtjd; Clhf ,yq;if Glit kw;Wk; Mil 

ifj;njhopypd; epue;ju mgptpUj;jpf;F trjpaspj;jy;.”   

 

31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 

  2012 2013 2014 2015 2016  

 

epjpapay; nrayhw;Wif tUkhdk; (&.kpy;)  

ghpNrhjid 47.2 75.44 83.5 43.9 44.8 

gapw;rpaspj;jy; 34.5 46.36 56.27 71.43 90.89 

MNyhrid 2.3 5.5 1.1 3.57 4.2 

Vidait 11.7 10.91 28.61 20.35 30.12 

nkhj;j njhopw;ghl;L tUkhdk;  95.8 138.21 169.48 139.25 170.01 

nkhj;j njhopw;ghl;L nryTfs; 105.8 113.55 142.86 158.13 153.91 

nkhj;j njhopw;ghl;L kpif 
/gw;whf;Fiw  

(10) 24.66 26.62 (18.88) 16.10 

fhyk; jho;j;jpa tUkhdk;  16.3 17.18 19.6 21.3 22.31 

,f;fhyg;gFjpf;fjd nkhj;j 
njhopw;ghl;L kpif /gw;whf;Fiw 

6.2 41.84 46.23 2.42 38.41 

 

  2012 2013 2014 2015 2016  

 

ngsjPf nrayhw;Wif (vz;zpf;if)  

ghpNrhjidfspd; 

vz;zpf;if  

50105 60,965 65031 39424 43937 

gapw;rpfspd; vz;zpf;if  3903 3,430 4319 4402 4048 

ghlnewpfspd; vz;zpf;if  157 185 144 151 167 
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njhiyNehf;F  

,yq;ifapd; cz;ikahd tho;f;ifr; nryit gpujpgypf;Fk; tpiyapidj; jPHkhdpg;gtuhf 
,Uj;jy;  

nraw;gzp  

 ehl;bd; tho;fifr; nryitf; Fiwj;jy; kw;Wk; fl;Lg;gLj;jy; 

 ehl;bd nghJr; r%fj;jld; $l;LwTr; r%fj;ij ,izj;jy; 

 ehl;bd; Nfs;tpr; rq;fpypAld; rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpahsHfis ,izg;gjw;F 

re;jHg;gj;ij toq;Fjy;.  

Nehf;fq;fs;  

 2016 brk;gH khjj;jpy; 30 gpy;ypad; tUkhd ,yf;fpid miljy; 

 2016 brk;gH khj ,Wjpapy; NeHkiw fhRg; ghr;riy epWtdj;jpy; Vw;gLj;jy; 

 fsQ;rpa chpikia 4 +Mf ,Ug;gij cWjpg;gLj;jy;. 

 jukhd nghUl;fis toq;Fjy; 

 vy;yhg; nghUl;fSk; fpilf;fr; nra;jy; 

 gzj;jpw;F ngWkjp 

 rpwe;j thbf;ifahsH Nrit 

 re;Njrkhd nfhs;tdT nra;jy; mDgtk; 

 &gh 30000 my;yJ mjw;F tUkhdj;ijf; nfhz;Ls;s Fiwe;j tUkhd EfHNthH 

FOf;F rpwe;j nfhs;tdT nra;jy; mDgtj;ij toq;Fjy; 

 

 

 

 

 

 

 

 
tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rj;Njhr 
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31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

fUj;jpl;l
k; 

fUj;jp;l;l Nehf;fq;fs;  
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjidfs;  

Gjpa 
tpw;gidf; 
$lq;fis

j; 
jpwj;;jy; 

yq;fh rj;Njhrtpd; tUkhdj;ij mjpfhpj;jy; 

jpwf;fg;gl;
l 
tpw;gidf; 
$lq;fspd; 
vz;zpf;i
f  

100 
tpw;gidf; 
$lq;fs; 

15  tpw;gidf; 
$lq;fs; 
jpwf;fg;gl;Ls;sJ
ld;> 68  
tpw;gidf; 
$lq;fs; 2017 
ngg;guthpapy; 
jpwg;gjw;F 
jPHkhdpf;fg;gl;ls;
sJ. 

czTg; ghJfhg;G kw;Wk; epiyahd 
tpiyiag; Ngzy; vd;gtw;iw 
cWjpg;gLj;jy; 

tpw;gidf; 
$lq;fis 
kPs NtW 
,lj;jpy; 
epWTjy; kf;fspd; guk;gypd; mbg;gilapy; 

cghakhHf;f gpuNjrq;fSf;F efUjy; 

,lk; 
khw;wg;gl;l 
tpw;gidf; 
$lq;fspd; 
vz;zpf;i
f 

10  
tpw;gidf; 
$lq;fs; 

2  tpw;gidf; 
$lq;fs; 
,lk;khw;wg;gl;Ls;
sJld; 7 ,d; 
eltbf;iffs; 
njhlhfpd;wJ.. 

CCTV 
fUj;jpl;l

k;  

fstpidAk; ifapUg;G FiwjiyAk; 
Fiwj;jy;  fkuhf;fs; 

nghUj;jg;
gl;l  
tpw;gidf; 
$lq;fspd; 
vz;zpf;i
f   

309  
tpw;gidf; 
$lq;fspy; 
fkuh 
nghUj;Jj
y;  

Kd;Ndhbf; 
fUj;jpl;lk; (11  
tpw;gidf; 
$lq;fs;) 
ntw;wpfukhf 
g+Hj;jp 
nra;ag;gl;lJld;> 
nghUj;jy;fs; 
njhlhfpd;wd. 

CopaHfspd; xOf;fhw;wiy Nkk;gLj;jy; 

thbf;ifahsH Nritia Nkk;gLj;jy;  

 

 

 

ERP 
fUj;jpl;l
q;fs; 

 

 

 
yq;fh rj;Njhrf; fk;gdpapd; tpidj;jpwid 
mjpfhpj;jy;  

 

 

 

ERP 
Kiwik 
nghWj;jg;
gl;l 
,lq;fspd; 
vz;zpf;i
f  

 

 

 
320 
,lq;fspy;  

ERP Ig; 
nghUj;Jj
y;  

 

 

 

 
nld;dH Kiwik 
gpd;gw;wg;gl;L 
Nfs;tp xg;ge;jk; 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 
nghUj;jy; 
gzpfs; 
njhlHfpd;wd.  

Kiwik kw;Wk; jPHkhdk; vLj;jy; Clhf 
yq;fh rj;Njhrf; fk;gdpapd; jfty;fisr; 
nrk;ikahfg; ngw;wf;nfhs;tjw;fhd ,aYik  

AC  
rpwe;j nfhs;tdT nra;jy; mDgj;ij 
toq;Fjy;  

FspH 
gjg;gLj;j

100 FspH 
gjg;gLj;j

40 tpw;gidf; 
$lq;fspy; 
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fUj;jpl;l
q;fs; 

Fiwe;j tUkhdk; ngWk; FONthL eLj;ju 
tUkhdk; ngWk; FLk;gq;fisAk; 
ifg;gw;Wjy;  

y; 
,ae;jpuk;  
nghWj;jg;
gl;l  
tpw;gidf; 
$lq;fspd; 
vz;zpf;i
f 

y; 
,ae;jpuk;  
nghWj;jy; 

nghUj;jg;gl;Ls;s
Jld;> gzpfs; 
njhlHfpd;wd.  

gz;l tiffis Gjpa goq;fs; kw;wk; 
kuf;fwpfs; tiu tphpTgLj;Jtjd; Clhf 
,yhg vy;iyia mjpfhpj;jy; ( 
kuf;fwpfisAk; goq;fisAk; Gjpjhfg; 
NgZtjw;F FspH gjg;gLj;jy; ,ae;jpuk; 
mtrpakhFk;)  

ngWifg; 
gphpTf;F 
Ma;T$l
j;ij 

epWTjy; 

jug; ghpNrhjid Clhf gz;lq;fspd; juj;ij 
cWjpg;gLj;jy;.  

    

tuT nryTj; 
jpl;lk; fhuzkhf 
2017k; Mz;Lf;F 
gpw;Nghlg;gl;Ls;s
J. gzpfs; 
njhlHfpd;wd.  

tpw;gidf; 
$lq;fis 
GJg;gpj;j

y;; 

nfhs;tdT nra;a tUgthpd; kdijf; ftUk; 
tifapy; #oy; ,Ug;gij cWjpg;gLj;jy;  

GJg;gpf;fg;
gl;l  
tpw;gidf; 
$lq;fspd; 
vz;zpf;i
f 

(rpwpait) 

GJg;gpf;fg;
gl;l rpwpa  
tpw;gidf; 
$lq;fs; - 
33  

70% rpwpa  
tpw;gidf; 
$lq;fspd; 
GJg;gpj;jy; 
gzpfs; g+Hj;jp 
nra;ag;gl;LsJl
d;. kpFjpg; 
gzpfs; 
njhlHfpd;wd.  

GJg;gpf;fg;
gl;l  
tpw;gidf; 
$lq;fspd; 
vz;zpf;i
f 

(nghpait
) 

GJg;gpf;fg;
gl;l 
nghpa  
tpw;gidf; 
$lq;fs; - 
33 

40% rpwpa  
tpw;gidf; 
$lq;fspd; 
GJg;gpj;jy; 
gzpfs; g+Hj;jp 
nra;ag;gl;LsJl
d;. kpFjpg; 
gzpfs; 
njhlHfpd;wd. 

HRIS 
Kiwik  

kdpj ts jfty;fs; Kiwik kw;Wk; kf;fs; 
Kfhikj;jtj;ij Nkk;gLj;jy;  

    

nld;dH Kiwik 
g+Hj;jp 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  
tuT nryTj; jpl;lk; 
fhuzkhf 2017k; 
Mz;Lf;F 
gpw;Nghlg;gl;Ls;sJ. 

epiyhad 
nrhj;Jf;fi
sf; 
nfhs;tdT 
nra;jy;  nfhs;tdT nra;a tUgthpd; kdijf; ftUk; 

tifapy; #oy; ,Ug;gjw;F trjpaspj;jy; kw;Wk; 
mjDhlhf  mbg;gilj; Njitfis cWjpg;gLj;jp 
tUkhdj;ij mjpfhpj;jy;.  

mbg;gil 
cgfuzq;f
s; 
nghUj;jg;;gl;
l  
tpw;gidf; 
$lq;fspd; 
vz;zpf;if 

midj;J 
tpw;gidf; 
$lq;fSf;F
k; mbg;gil 
cgfuzq;f
isg; 
nghUj;jy; ( 
Gjpjhf 
jpwf;fg;gl;l
it 
jtpHj;J)  

 60%  gzpfs; g+Hj;jp 
nra;ag;gl;LsJld;. 
kpFjpg; gzpfs; 
njhlHfpd;wd. 
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Kd;Diu  

,yq;if ifg;gzpfs; kw;Wk; rpj;juq;fs; njhlHghf Mapuk; Mz;Lfs; tuyhw;iwf; nfhz;Ls;s ngUikia 
jd;trk; nfhz;Ls;sJ. fyhr;rhu kughpikahfTs;s ifg;gzpfis Nghrpg;gjw;F fle;j fhy murHfs; murkl;l 

cjtpfis toq;fpdH. 

 

ifg;gzpfs; <Lgl;bUf;Fk; fiyQHfs; r%fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gLtJld;> mtHfs; mur tpUJfspdhy; 
nfsutpf;fg;gLtH.  mur cjtpfisAk; ghul;LfisAk; ngw;Wf;nfhs;shky; erpf;fg;gl;l ghuk;ghpaf; fiyfs; 

,yq;if kPz;Lk; cs;ehl;L Ml;rpf;Fl;gl;lJk;> gbg;gbahf ifg;gzp cUthf;fy;fs;. njhopy;El;gq;fs; kw;Wk; 
jpwd;fs; vd;gd Nghrpf;fg;gl;lJ 

 

,yq;if Rje;jpukile;jJk;> ifg;gzpfs; kWkyHr;rp ngw;wJld;> murhq;fj;Jld; jdpahH epWtdq;fSk; ,jw;F 
ifnfhLj;jd. 

 
Njrpa mUq;fiyfs; NguitahdJ> ifg;gzpapy; <Lgl;Ls;s fiyQHfSf;F r%f me;j];ijg; 

ngw;Wf;nfhLg;gJld;> ifg;gzpia tsHf;Fk; Nehf;fj;Jld; 1982k; Mz;L 35k; ,yf;f Njrpa mUq;fiyfs; 
Nguit kw;Wk; mjNdhL ,ize;j rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; %yk; epWtg;gl;lJ. 

 
fle;j rpy jrhg;jq;fshf ifg;gzpfisg; ghJfhj;jy; kw;Wk; mgptpUj;jp nra;tJld;> ifg;gzpf; fiyQHfspd; 

eyd;Ghpf;fhf gy;NtWgl;l fUj;jpl;lq;fSk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fSk; Njrpa mUq;fiyfs; Nguit 
mKy;gLj;jg;gl;lJ. 

njhiyNehf;F 

kuG hPjpahd ifg;gzpg;nghUl;fspd; epiyahd ,Ug;Gf;fhf> mtw;wpidg;  Nghrpj;J Ngzpg;ghJfhj;jy;. 

nraw;gzp 

cs;SH ifg;gzpfs; Jiwia kuG hPjpahf> fyhr;rhu ngWkhdq;fSld; Ngzpg;ghJfhj;jy;> mgptpUj;jp nra;jy;> 

Cf;Ftpj;jy;> Nkk;gLj;JtNjhL ifg;gzpahsHfspd; r%f> nghUshjhu me;j];jpidAk; mjpfhpj;jy; 

Nehf;fq;fs; 

m. ifg;gzpj;Jiwf;F mtrpakhd nghUj;jkhd gapw;rpfis me;jje;j Jiwfspy; Mokhf 
toq;Ftjw;fhd Vw;ghL.  
M. ifg;gzpg; nghUl;fis gpugy;ag;gLj;Jjy; kw;Wk; re;ijg;gLj;jYf;F cjTjy;. 
,. ifg;gzpj;Jiwapy; Ra njhopy;tha;g;G trjpfis cUthf;fy;. 
<. ifg;gzpj;Jiwapy; <LgLtjw;F ghlrhiy khztHfis Cf;Ftpj;jy; 
c. cs;ehl;L ifg;gzpf; fz;fhl;rpfspy; ifg;gzpahsHfspd; gq;Fgw;wiy cr;rg;gLj;jy;. 
C. ifg;gzpia mgptpUj;jp nra;tjw;Fk; Nkk;gLj;jtjw;Fk; Cf;fg;gLj;jy; 
v. CopaHfspd; tpidj;jpwd;> nraw;jpwd; kw;Wk; jpUg;jpia Nkk;gLj;jy;. 

 

epfo;r;rpfSk;; nraw;ghLfSk;   

m.  gpuhe;jpa kl;lj;jpy; ifg;gzpahsH rq;fq;fis epWTjy; kw;Wk; mjDhlhd ifg;gzpahsHfis 

nraw;gLj;jp> me;j rq;fq;fspd; Clhf ifg;gzpf; fpuhkq;fis cUthf;Fjy;. 
M.  ifg;gzpahsHfis milahsk; fz;L mtHfis Njrpa kl;lj;jpy; gjpTnra;J> mtHfSf;F milahs 

ml;ilia tpepNahfpj;jy;. 
,.  ifg;gzpahsHfSf;F mhpjhd %yg;nghUl;fis toq;Fjy; kw;Wk; mt;tifahd eltbf;iffis 

xOq;Fnra;jy; 

Njrpa mUq;fiyg; Nguit  
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<.  ifg;gzpg; nghUl;fspd; juj;jpid Nkk;gLj;Jtjw;fhfTk;> me;j Fwpg;gpl;l epakj;ijg; NgZtjw;fhfTk; 
nraykHTfis elhj;Jjy; 

c  jiyik ifg;gzpahsH gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 
C   KO Neu ifg;gzpahsH gapw;rpg; ghlnewpfia elhj;Jjy; kw;Wk; ifg;gzp gapw;rp kj;jpaepiyaj;jpd; 

Clhf jahhpg;gpw;F trjpaspj;jy;. 
v.  Vw;Wkjpr; re;ijf;fhd ifg;gzpj;jahhpg;Gfis Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; ntspehLfspy; elf;Fk; 

fz;fhl;rpfspy; ifg;gzpahsHfs; gq;Fgw;wtjw;Fk;> mq;F mtHfSila nghUl;fis 
fhl;rpg;gLj;Jtjw;Fk; tha;g;gspj;jy;. 

V.  ifg;gzpahsHfis ghuhl;Ltjw;F khfhz kw;Wk; Njrpa hPjpahd fz;fhl;rpfisAk; Nghl;bfisAk; 
elhj;Jjy; kw;Wk;. mj;Jld; tHj;jfr; re;ijfis elhj;Jjy; kw;Wk; ifg;gzpahsHfs; mtHfSila 

nghUl;fis  tpw;gid nra;tjw;fhf ifg;gzpf; fpuhkq;fis epWTjy;. 
I.  ifg;gzpahsHfspd; eyd;Ghpia Cf;Ftpf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 

X  ifg;gzpahsHfSf;Fk; mtHfSila FLk;gj;jpdUf;Fk; r%f nghUshjhu epiyiaj;jUk; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 

Xs  Nkw;Fwpg;gpl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fis khfhz kw;Wk; khtl;l kl;lq;fspy; cs;s mur epWtdq;fs; 
mKy;gLj;Jjy;. 

 

 

31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 

fUj;jpl;ljpd; ngaH : ifg;gzpfs; rhHe;j gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;.  
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : ifg;gzpj;Jiwf;F mtrpakhd nghUj;jkhd gapw;rpfis me;jje;j 
Jiwfspy; Mokhf toq;Ftjw;fhd Vw;ghL 

 

  nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjid  

1 

i) jiyik ifg;gzpahsH gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

gapYdHfs;  

600 680 

ii) mbg;gil njhopy;El;g gapw;rpg; 

gl;liwfs;  
500 478 

iii) ,ilepiyg; gapw;rpg; gl;liwfs 400 311 

iv) gz;l mgptpUj;jpg; gapw;rpg; 

gl;liwfs  
50 140 

v) ifg;gzpfs; gapw;rpf; fUj;jpl;lk;  1000 740 

 

fUj;jpl;ljpd; ngaH : ifg;gzpahsHfSf;fhd eyd;Ghp epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; elhj;Jjy; 

 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; - ifg;gzpg; nghUl;fis gpugy;ag;gLj;Jjy; kw;Wk; re;ijg;gLj;jYf;F 
cjTjy;> ifg;gzpj;Jiwapy; Ra njhopy;tha;g;G trjpfis cUthf;fy;.  

   

 

  nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjid 

2 

i) ifg;gzpahsHfisg; gjpT 
nra;jy; kw;Wk; milahs 
ml;ilia tpepNahfpj;jy;  

gjpT nra;j kw;Wk; 
milahs ml;ilia 
tpepNahfpj;j 
ifg;gzpahsHfspd; 
vz;zpf;if  

2055 1713 

ii) Gjpa ifg;gzp rq;fq;fis 

cUthf;fy; kw;Wk; kPs;fl;likg;G 

cUthf;fg;gl;l Gjpa 
ifg;gzp rq;fq;fspd; 

25 33 
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nra;jy;  vz;zpf;if  

kPs;fl;likg;G nra;ag;gl;l  
ifg;gzp rq;fq;fspd; 
vz;zpf;if 

05 13 

iii) ifg;gzpahsH eyd;Ghp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy; 

gad;ngw;w 
ifg;gzpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

35 85 

iv) RanjhopYf;fhd trjpfis 
toq;Fjy; 

Trjpaspf;fg;gl;l 
ifg;gzpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

100 154 

v) %yg; nghUl;fis cw;gj;jp 

nra;tjw;Fk; tpepNahfpg;gjw;Fk; 
cjTjy; 

gapHnra;ag;gl;l 
gapHfspd; vz;zpf;if  

Njitapd; mbg;gilapy;  2100 

 

 

 

 

fUj;jpl;ljpd; ngaH :  ifg;gzpahsHfis nfsutg;gLj;jy; kw;Wk; Njrpa kl;lj;jpw;F 
mtHfisf; nfhz;L nry;yy; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  -  ifg;gzpj;Jiwia Nkk;gLj;jtjw;Fk;> mgptpUj;jp nra;tjw;Fk; kw;Wk; 

ifg;gzp Ntiyfspy; <LgLjtjw;F khztHfis Cf;Ftpj;jy; 

 

  nraw;ghL  mstPl;L myF  
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjid 

3 

"Shilpa Navoda" Njrpa fdp\;l 

ifg;gzpahsHfs; Nghl;b kw;Wk; 
fz;fhl;rp  

gq;Fgw;wpa khztHfspd; 
vz;zpf;if 

250 

tpopg;g+l;ly; 
epfo;r;rpj;jpl;
lj;jpw;fhf 

202 

gq;Fgw;wpa khztHfspd; 
vz;zpf;if 

1250 

tpopg;g+l;ly; 
epfo;r;rpj;jpl;
lj;jpw;fhf 

37057 

"Shilpa Abhimani - 2016" 

[dhjpgjp tpUJfs; ifg;gzp 
Nghl;b kw;Wk; fz;fhl;rp  

Njrpa kl;lj;jpy; ntw;wp 
ngw;wtHfspd; vz;zpf;if 

454 355 

fz;fhl;rpapy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;l 
fhl;rpg;gLj;jy;fspd; vz;zpf;if 

2000 1776 

khfhz ifg;gzp Nghl;b kw;Wk; 
fz;fhl;rp 

elhj;jg;gl;l khfhz ifg;gzpf; 
fz;fhl;rpfspd; vz;zpf;if 

09 09 

cUthf;fy; tpUJfspd; vz;zpf;if 2000 1785 

Njrpa ifg;gzpf; fz;fhl;rpf;fhd 
tpopg;g+l;ly; epfo;r;rpj;jpl;lk;  

tpopg;g+l;ly; nraykHTfspd; 
vz;zpf;if (khtl;lk;)  

25 25 

gq;Fgw;wpa ifg;gzpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

3500 3254 

[dhjpgjp ifg;gzp tpUJfs; 

itgtk; - 2015/2016  

Njrpa kl;ljpy; rpwe;j Kiwapy; 
nrayhw;wpa ifg;gzpahsH 
tpUJfspd; vz;zpf;if 

382 

382+355 

nfhLf;fg;gl;
lJ 
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fUj;jpl;ljpd; ngaH :     - cs;ehl;L / ntspehl;L re;ij Cf;Ftpg;G kw;Wk; gpur;rhu epfo;r;rpfis 
elhj;Jjy;  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  - cs;ehl;L ifg;gzpg; Nghl;bfspy; gq;Fgw;Wk; ifg;gzpahsHfspd; 
vz;zpf;ifia cr;rg;gLj;jy;  

 

  
nraw;ghL  mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjid 

4 

i) cs;ehl;L ifg;gzp tHj;jf re;ijfs; 

tHj;jf re;ijfspd; vz;zpf;if  
05 05 

gq;Fgw;wpa ifg;gzpahHfspd; vz;zpf;if  
170 122 

tpw;gidg; ngWkjp (&.kpy;) 8.0 6.4 

ii) rpwe;j re;ij kw;Wk; tdtpyq;Fs; 

ek;gpf;iff epjpaj;jpd; Clhf 
re;ijg;gLj;jy; epfo;r;rpj;jpl;lk; 

gad;ngw;w ifg;gzpahsh;fspd; vz;zpf;if  100 124 

iii) ntspehl;L fz;fhl;rpfisAk; tHj;jf 
re;ijfisAk; elhj;Jjy;  

ntspehl;L fz;fhl;rpfs; kw;Wk; tHj;jf re;ijfspd; 
vz;zpf;if 

02 02 

re;ijg;gLj;jy; cjtp toq;fg;gl;l ifg;gzpj; 
jahhpg;ghsHfspd; vz;zpf;if  

 

20 14 

Tpw;gidg; ngWkjp (&.kpy;) 3.5 1.62 

iv) ifg;gzp RUf;ff; Fwpg;Gfs; kw;Wk; 

Jz;Lg; gpuRuq;fis ntspapLjy; 

RUf;ff; Fwpg;Gfs; kw;Wk; Jz;Lg; gpuRuq;fspd; 

vz;zpf;if (mr;rplg;gl;l / tPbNah Mtzg;glk;)                            
06 06 

v) Ehyf mgptpUj;jp  nfhs;tdT nra;ag;gl;l ntspaPLfspd; vz;zpf;if 200 415 

vi) Ehjdrhiy mgptpUj;jp  
nfhs;tdT nra;ag;gl;l tpUJ toq;fg;gl;l ifg;gzpg; 
nghUl;fspd; vz;zpf;if  

20 20 

 

fUj;jpl;ljpd; ngaH :  - kdpj ts mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; - CopaHfspd; tpidj;jpwd;> nraw;jpwd; kw;Wk; jpUg;jpia Nkk;gLj;jy; 

 

 
nraw;ghL  mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjid 

5 
i) kdpjts mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jp;l;lk; CopaHfspd; vz;zpf;if  

20 44 

 

fUj;jpl;ljpd; ngaH :   - ifg;gzp fpuhkq;fs; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  - ifg;gzpj;Jiwapy; cs;s Ra njhopy;tha;g;Gfis cUthf;fy; 

 

 
nraw;ghL  mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  rhjid 

6 

i) njhopy;Kaw;rpf; fpuhkq;fs; kw;Wk; 

ngz;fs; njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

mgptpUj;jp nra;ag;gl;l fpuhkq;fspd; vz;zpf;if  03 03 

gad;ngw;w ifg;gzpahsHfspd; vz;zpf;if 125 127 

ii) nghy;nfhy;y ifg;gzp fUj;jpl;lj;jpd; 
mgptpUj;jp  

gapw;Wtpf;fg;gl;l gapYdHfspd; vz;zpf;if  

Njitap
d; 

mbg;gil
apy; 

44 

Neubahf gad;ngw;w ifg;gzpahsHfspd; vz;zpf;if 44 

jpUj;jg;gl;l fl;llq;fspd; vz;zpf;if 03 

jpUj;jg;gl;l ,ae;jpuq;fspd; vz;zpf;if 20 
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KfTiu  

Njrpa tbtikg;G kj;jpaepiyak; vDk; epajpr;rl;l mikg;G> 1982k; Mz;L 35k; ,yf;f Njrpa 

mUq;fiy Nguit kw;Wk; mjNdhL ,ize;j epWtdq;fs; rl;lj;jpd; fPo; epWtg;gl;lJld;> mjd; 

gzpfis 1983k; Mz;L Muk;gpj;jJ. ghuk;ghpa ifg;gzpf; fiyQHfspd; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Kd;Ndw;wj;jpw;F  topfhl;Ljy;fis toq;Ftjw;fhf ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;rpd; fPo; 

gzpfisahw;wp tUfpd;wJ. 

 

njhiyNehf;F 

ifg;gzpg; nghUl;fs; re;ijf;F Gj;jhf;fKs;s Gjpa tbtikg;Gfis mwpKfg;gLj;jtjd; Clhf 
re;ijkag;gLj;jg;gl;l tbtikg;Gfis toq;fp ifg;gzpj;Jiwia mjpf nraw;ghLs;s kw;Wk; 
nghUshjhu rhj;jpaf;$Ws;s Jiwahf khw;Wjy;. 

 

nraw;gzp 
 

rHtNjr kw;Wk; cs;ehl;L re;ijg; Nghf;Ff;F mikthf re;ijkag;gLj;jg;gl;l Gj;jhf;fKs;s 
tbtikg;Gfis Cf;Ftpj;jy;> mgptpUj;jp nra;jy;> ,aysitf; fl;bnaOg;gy;> gpugy;ag;gLj;jy; kw;Wk; 
,yFgLj;jy;. 

 

gpujhd Nehf;fq;fs;  

- ifg;gzpf; fiyQHfspdhy; cUthf;fg;gl;Ls;s nghUl;fis ,w;iwg;gLj;jy; kw;Wk; mgptpUj;jp 
nra;jy; kw;Wk; etPd fhyj;jpw;F cfe;jthW cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L re;ijf;F cfe;j 
nghUl;fs; vz;zfUTld; Gjpa nghUl;fis mwpKfk; nra;jy;. 

- ifg;gzpj;Jiwapd; nfhs;ssitAk; juj;ijAk; Nkk;gLj;j tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;g 
epWtdq;fSld; Muha;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;.   

- ifg;gzpf; fiyQHfspd; tUkhd kl;lj;ij caHj;Jtjw;Fk; ifg;gzpj;Jiwia 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk; caH jwpd; mgptpUj;jpfis toq;Ftjw;F njhopy;El;g kw;Wk; tbtikg;G 
mgptpUj;jp gapw;rpfis toq;Fjy;. 

- caH njhopy;El;gj;ij gad;gLj;jj;jf;ftifapy; ifg;gzpahsHfSf;Fk; rpwpastpyhd 
jahhpg;ghsHfSf;F nghJ trjp Nritfis toq;Fjy;. 

- ifg;gzp jahhpg;gpy; Gjpa kw;Wk; tpidj;jpwd; kpf;f Kiwfis mwpKfg;gLj;jy;. 

- ifg;gzpf;fiyQHfs;> tHj;jfHfs; kw;Wk; VidatHfs; re;ij Cf;Ftpg;Gfis Nkw;nfhs;tjw;F 
jfty;fisAk; cjtpfisAk; toq;Fjy;. 

- nghJ kw;Wk; Vida epWtdq;fSf;F tbtikg;G MNyhridfis toq;Fjy; 

 

Njrpa tbtikg;G kj;jpaepiyak; 
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31 brk;gH 3016k; jpfjpapyhd Kd;Ndw;wk;  
 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH   Gjpa tbtikg;G tbtq;fs;   

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  ifg;gzpj; Jiwf;F re;ijg;gLj;jf;$ba Gjpa 
tbtikg;Gfis cUthf;fy;  

nraw;ghL  mstPl;L myF tUlhe;j 
,yf;F  

rhjid  

fPo;tUk; JiwfSf;Fhpa Gjpa tbtikg;Gfis 
cUthf;fy; : ehzy; kw;Wk; Nfhiu> nrq;fsp 
kz;> Glit> ehH> %q;fpy; kw;Wk; gpuk;G> kuk;> 
Njhy;> gpj;jis> thdp\;> Mguzk;> gy;NtW 
nghUl;fisg; gad;gLj;jpj; jahhpj;jy;. 
 

Gjpjhf epHkhzpf;fg;gl;l 
tbtikg;Gfspd; vz;zpf;if 

650 922 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH   Gjpa tbtikg;Gfis khjphp mr;Rf;fshf cUkhw;wy;  

 
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  gl;liwfs; kw;Wk; tbtikg;ghsHfspd; Clhf 

re;ijg;gLj;jf;$ba gz;lq;fspd; mgptpUj;jpia mjpfhpj;jy;          
nraw;ghL  mstPl;L myF tUlhe;j 

,yf;F  
rhjid  

NDC gl;liwfSf;F %yg; nghUl;fis 
toq;Fjy;  

khjphp mr;Rf;fshf 
cUkhw;wg;gl;l 
tbtikg;Gfspd; vz;zpf;if  

430 486 

kuNtiyfSf;fhd ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; fUtpfs;> 
gpuk;G kw;wk; %q;fpy;> rzy; kw;Wk; Nfhiu> 
nrq;fspkz;> Glit> Mguzk;> Njhy; kw;Wk; 
nghyp\;        

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH   Gjpa tbtikg;G mgptpUj;jp gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk;  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  gapw;rp kw;Wk; njhopy;El;g ghpkhw;wy; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
mjpfhpj;jy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF tUlhe;j 
,yf;F  

rhjid  

Gjpa tbtikg;G mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
xOq;Fnra;jy; kw;Wk; elhj;Jjy; 
- ifg;gzpahsHfSf;fhd Gj;jhf;f re;ij rhHe;j 
tbtikg;Gfs;  

 

 epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if  
gq;Fgw;WgtHfspd; vz;zpf;if  

 

14 

280 

17 

504 

jdpahH kw;Wk; Vida mur rhHgw;w 
epWtdq;fspd; Ntz;LNfhSf;F mikthf 
mtHfSf;F nghUj;jkhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
tpNrlkhf tbtikj;jy; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; vz;zpf;if  
gq;Fgw;WgtHfspd; vz;zpf;if 

36 

720 

45 

994  

Gjpa tbtq;fis tbtikg;ghsHfSf;F 
mwpKfg;gLj;jy;.  

tbtikg;ghsHfSf;F 
mwpKfg;gLj;jg;gl;l Gjpa 
tbtq;fspd; vz;zpf;if  

390 572 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH   gz;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  Introducing marketable new designs and providing market 

linkage support to master craftsmen 

nraw;ghL  mstPl;L myF tUlhe;j 
,yf;F  

rhjid  

tbtikg;gfis ,Wjptbtk; nfhLj;jy;  QhgfhHj;jg; nghUl;fs; kw;Wk; 
ghpRg; nghUl;fspd; vz;zpf;if  

30 35 
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tbtikg;Gfis mwpKfg;gLj;jy; kw;Wk; gapw;rp  Vida ifg;gzpg; nghUl;fspd; 
vz;zpf;if  

50 265 

gpd;Dhl;ly; kw;Wk;   

nfhs;tdT kw;Wk; nfhLg;gdT  

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH   ghpNrhjid re;ijg;gLj;jy; epfo;r;rpj;jpl;lk; 
 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  10% mgptpUj;jp nra;J re;ij Njtif;F mikthf Gjpa 
gz;lj;ij re;ijf;F mwpKf;fgLj;jiy mjpfhpj;jy;        

nraw;ghL  mstPl;L myF tUlhe;j 
,yf;F  

rhjid  

ghpNrhjid re;ijg;gLj;jy; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
xOq;Fnra;jy; kw;Wk; elhj;Jjy;  

ghpNrhjid re;ijg;gLj;jy; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; vz;zpf;if              

04 02 

tbtikg;G CopaHfSf;F ghpNrhjid 
re;ig;gLj;jy; NjLjy;fis tpepNahfpj;jy;  

re;ijf;F mwpKfg;gLj;jg;gl;l 
Gjpa tbtikg;Gfspd; 
vz;zpf;if  

120 300 

Gjpa tbtikg;Gfs; kw;Wk; jahhpg;ghsHfs; 
tpguq;fs; cs;slq;fshf midj;J 
tpguq;fisAk; cs;slf;fp xU gz;lj;jpd; 
tpguepuiy ntspapLjy;   

re;ijg;gLj;jg;gl;l tbtq;fspd; 
ngWkjp  

Rs.Mn. 5 Rs.Mn 2.6 

re;ijAld; ,izf;fg;gl;l 
ifg;gzpahsHfspd; vz;zpf;if  

 

200 166 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH   Gjpa tbtikg;Gf; fz;fhl;rp  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  Gjpa tbtikg;Gfis mwpKfg;gLj;jtjw;fhf ,U gpujhd 
fzfhl;rpfis xOq;Fnra;jy;.  

nraw;ghL  mstPl;L myF tUlhe;j 
,yf;F  

rhjid  

“Ugayata Nimavum” fz;fhl;rp Clhf Njrpa 
tbtikg;G rig tbtikg;ghsHfs; tbtikj;j 
Gjpa kw;Wk; Gj;jhf;f ngWkjp NrHf;fg;gl;l 
tbtq;fis mwpKfg;gLj;jy;  

Gjpa tbtikg;G fz;fhl;rpfspd; 
vz;zpf;if  

0 2     02 

rpy;g Njrpa fz;fhl;rpAld; ,ize;j Gjpa 
tbtq;fs;  

fhl;rpg;gLj;jg;gl;l Gjpa 
tbtq;fspd; vz;zpf;if  

330 300 

Vida epWtdq;fspd; gq;fspg;Gld; elhj;jg;gl;l 
Gjpa tbtikg;Gf; fz;fhl;rpfs;  

epfo;Tfspd; vz;zpf;if  

 
04 

 

 

05 
fUj;jpl;lj;jpd; ngaH   Muha;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;Jjy; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  mhpa %yg;nghUSf;F khw;Wk; %yg;nghUis 
fz;Lgpbg;gjw;fhf Muha;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lk;.  

nraw;ghL  mstPl;L myF tUlhe;j 
,yf;F  

rhjid  

ifg;gzpj; Jiwapy; fhzg;gLk; %yg;nghUs; 
kw;Wk; gjg;gLj;jy; gpur;rpidfis milahsk; 
fhZjy; 

%yg;nghUs; kw;Wk; gjg;gLj;jy; 
gpur;rpidfspd; vz;zpf;if 

 

      02 

 

01 
njhlHfpd;wJ  

Muha;r;rp KbTfis tpepNahfpfg;gjw;fhf 
Kd;nkhopTfisj; jahhpj;jy;  

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH   cs;sf tbtikg;gpy; Njrpa kw;Wk; caH Njrpa bg;Nshkh  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  cs;sf tbtikg;gpy; Njrpa kw;Wk; caH Njrpa bg;Nshkh  
fw;iff;F ,ize;J nfhs;Sk; khztHfspd; vz;zpf;ifia 
mjpfhpj;jy; 
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nraw;ghL  mstPl;L myF tUlhe;j 
,yf;F  

rhjid  

ghjtpjhdj;ijAk; fhy ml;ltiziaAk; 
jahhpj;jy;  

 

Ml;NrHg;G  

- cs;sf tbtikg;gpy; caH 
Njrpa bg;Nshkh  –khztHfspd; 
vz;zpf;if  
 

- cs;sf tbtikg;gpy; Njrpa 
bg;Nshkh   
  khztHfspd; vz;zpf;if 
-tUkhdk; &.kpy; 

 

 

30 

 

60 

 

     4.000 

 

 

-- 

 

58 

 

3.500 

Nghjid ml;ltiziaj; jahhpj;jy;  

 
ml;ltizapy; cs;sthW Nghjidfs; 
elhj;jg;gLtij cWjpg;gLj;jy; 
 
fhy ml;ltizapy; cs;sthW ghPl;irfis 
elhj;Jjy; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lj;ij g+Hj;jp 
nra;jy; 
fUj;jpl;lj;jpd; ngaH   Ehyf trjp kWk; jfty;fs;  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  ifg;gzpahsHfspd; kw;Wk; ifg;gzpj;Jiwapy; tpUg;gk; 
cs;stHfspd; mwptpid Nkk;gLj;jy;  

nraw;ghL  mstPl;L myF tUlhe;j 
,yf;F  

rhjid  

Ehyf kw;Wk; jfty;fis toq;Fjy; toq;fg;gl;l Ehyf trjpfs; 
gad;ngWehpd; vz;zpf;if  

200 119 

Ehyfj;jpw;F Gjpa Gj;jfq;fisf; nfhs;tdT 
nra;jy;  

gad;ngWdHfSf;F 
jfty;fisAk; cjtpfisAk; 
toq;Fjy;  

100 117 

NDC ,izaj;jsj;ij ,w;wig;gLj;jy;  

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH   tbtikg;G MNyhrid Nritfs;   
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  MNyhrid Nritfspd; tUkhdj;ij mjpfhpj;jy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF tUlhe;j 
,yf;F  

rhjid  

murhq;fs;> ed;nfhilaspg;gtHfs; kw;Wk; Vida 
epWtdq;fSf;F ( Ntz;LNfhspd; mbg;gilapy;) 
MNyhrid Nritfis toq;Fjy;  

MNyhrid Nritfspd; 
vz;zpf;if  10 2 

cs;sf tbtikg;G> GJg;gpj;jy;fs;> 
gz;gLj;jy;fs;  

MNyhrid Nritfspd; ngWkjp  
Rs. Mn-2   

Rs. Mn-

2.891   

MNyhrid Nritfis tbtikj;jy; cjhuzk; 
: jiyg;G fl;likg;G> Nflaq;fs;> gjf;fq;fs; ….          

tbtikf;fg;gl;l fpnugpf; kw;Wk; 
tbtq;fspd; vz;zpf;if  

50 65 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH   fpuhk kw;Wk; ngz; njhopy;Kaw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk;  
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  xt;nthU fpuhkj;jpw;Fk; Gjpa tbtikg;ig 

mwpKag;gLj;jy; kw;Wk; re;ij njhlHgpw;F cjTjy; 
 

nraw;ghL  mstPl;L myF tUlhe;j 
,yf;F  

rhjid  

fpuhk my;yJ jahhpg;G FO njhlHghd fsf; 
fw;if  
 

mgptpUj;jp nra;ag;gl;l 
fpuhkq;fspd; vz;zpf;if  

05 05 
re;ijg; Nghf;F Muha;r;rp kw;Wk; Gjpa 
tbtq;fisAk; mr;Rf;fisAk; mgptpUj;jp 
nra;jy;  
Gjpa tbtq;fs; kw;Wk; ,aysT mgptpUj;jp 
gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  
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njhopy;Kaw;rp kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  
 

re;ijj; njhlHgpid mgptpUj;jp nra;jy;> 
fz;fhzpj;jy; kw;Wk; MNyhrid cjtpfs;  
 

gad;ngWwHfSf;F ,ae;jpuq;fisAk; 
cgfuzq;fisAk; toq;Fjy;   
fpuhk my;yJ jahhpg;G FO njhlHghd fsf; 
fw;if 
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KfTiu 

Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdk; 2001k; Mz;L 01k; ,yf;f Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdr; 
rl;lj;jpd; ($l;bizf;fg;gl;l)  fPo;> RahjPd Njrap epWtdkhf gue;j rl;l mjpfhuj;Jld; 
epWtg;gl;Ls;sJ. ,e;j epWtdk; 01 [{iy 2001k; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;lJ.  

 
Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdk jhgpf;fg;gLk; tiuapy; ,yq;if $l;LwT ghlrhiy> $l;LwTj; 
jpizf;fsj;jpdhy; epHtfpf;fg;gl;lJ. ,yq;if $l;LwT ghlrhiy> $l;LwT mj;jpal;rfHfis 

gapw;Wtpf;Fk; Nehf;fj;Jld; 1943k; Mz;L fz;bapy; “muhgp `T’;” ,y; Muk;gpf;fg;gl;lJ. $l;LwT 

ghlrhiy 1954k; MzL brk;gH 01k; jpfjp jw;Nghija ,lkhd nghy;nfhy;iyf;F khw;wg;gl;lJ.. 

njhiyNehf;F  

“,yq;ifapy; cyfshtpa cwTfSld; $ba epiyahd> gilg;ghw;wYs;s> Gjpa kw;Wk; kpfr;rpwe;j 

$l;LwT mikg;ig cUthf;fy;” 

nraw;gzp  

“$l;L gq;fspg;G cs;slq;fpa rpwe;j MSik kw;Wk; gilg;ghw;wiyf; cWjpg;gLj;Jk; ,aw;ifahdJk; 

epiyahdJkhd njhopy;Kaw;rpia cUthf;Fk; Nehf;fj;Jld; mtrpakhd kdpj %yjdj;ij mgptpUj;jp 

nra;jy;” 

 

gpujhd eltbf;iffs; 

 $l;LwT mgptpUj;jp njhlHGila nraw;ghLfis Cf;Ftpf;Fk; kw;Wk; xUq;fpizf;Fk; 
epiyakhf nraw;gLjy;. 

 Gjpa njhopy;El;g Kiwikfisg; gad;gLj;jp $l;LwT mgptpUj;jpf;F gapw;rpfis 

toq;Fjy;. ;  

 $l;LwT mgptpUj;jpf;fhd Muha;r;rpfis Cf;Ftpj;jy; ; 

 $l;LwT mgptpUj;jpAld; njhlHGila eltbf;ifspy; <Lgl;Ls;s egHfSf;fpilapy; 

njhlHGfisAk; jfty; ghpkhw;wj;ijAk; cUthf;Ftjw;F trjpfis toq;Fjy;.; 

 $l;LwT mgptpUj;jp njhlHghd juTfis Nrfhpj;jy; kw;Wk; Nrfhpj;j juTfis mr;rpl;L  

ntspapLk; ts epiyakhf nraw;gLjy; ; 

 $l;LwT mgptpUj;jpf;F njhlHGila tplaq;fSf;fhd fy;tpapay; kw;Wk; gapw;rp 
ghlnewpfis elhj;Jjy; kw;Wk; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l ghPl;irfspy; rpj;jpaile;j kw;Wk; me;j 

ghlnewpfisg; gpd;gw;wpatHfSf;F rhd;wpjo;fis toq;Fjy; ; 

 Kfhikj;Jt jpwd; Njitg;gLk; $l;LwT njhopy;Kaw;rpfis ghunkLj;jy; kw;Wk; 
Kfhikj;Jtg;gLj;jy;.  

 $l;LwT njhopy;Kaw;rpfSf;F njhopy;rhH mwpTiufis toq;Fjy; ; 

 khjphp $l;LwTf; fpuhkq;fs;> khjphp $l;LwT tpahghu epiyaq;fs; kw;Wk; gpuhe;jpa 

epiyaq;fis epWTjy; ; kw;Wk;  

 ,yq;ifapd; cs; kw;Wk; ntspapy; cs;s epWtdq;fSld; $l;bizjy;> me;j 
epWtdq;fspy; mijnahj;j nraw;ghLfis cUthf;fy;.

 

   

 

 

Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdk; 
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31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 fy;tp kw;Wk; gapw;rp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nraw;ghL 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

 
,yf;F rhjid 

ghlnewp
fs;  

khztH
fs; 

ghlnewp
fs;  

khztH
fs; 

fy;tp kw;Wk; gapw;rp 
epue;jukhd gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

55 1320 26 766  

njhopy;rhH bg;Nshkh 
ghlnewpfs; 
($l;LwTj; Jiw rhHe;j) 
FWfpa fhy njhopy;rhH 
gapw;rp ghlnewpfs;  
rhd;wpjo; ghlnewpfs; - 
jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; 
nkhop 
jfty; njhopy;El;g 
bg;Nshkh ghlnewpfs;  
FWfpa fhy gapw;rp 
ghlnewpfs; jfty; 
njhopy;El;gk; kw;Wk; nkhop 
njhopy;rhH epWtdq;fspdhy;  
(cs;ehL kw;Wk; ntspehL) 
elj;jg;gLk; njhopy;rhH 
ghPl;irfSf;fhd 
tFg;Gfis elhj;Jjy;.  
rHtNjrj;jpd; gq;fspg;Gld; 
elhj;jg;gLk; ghPl;irfs;  
kf;fs; tq;fp ed;nfhilapd; 
fPo; gyNehf;F $l;LwT 
rq;fq;fSf;fhd tpNrl 
gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; ( 
tlf;F kw;Wk; fpof;F 
khfhzq;fs;)  

nraw;ghLfs; 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; epjpapay; Kd;Ndw;wk; 

,yf;F rhjid 
,yf;F 
tUkhdk;  
(&.kpy;) 

cz;ik 
tUkhdk; 
(&.kpy;) 

fy;tp eltbf;iffSf;F trjpaspj;jy; 
jq;Fkpl tpLjpia thliff;F 
tpLjy; 

70% 60% 6.84 5.86 

tphpTiu kz;lgq;fs;> kw;Wk; 
Vida fy;tp ngsjPf 
tsq;fis thliff;F tpLjy;. 

70% 60% 2.97 2.55 



183 
 

 

 

 

 

* Cf;Ftpg;G/ epHthfk; kw;Wk; vOJfUtp nryTfs; cs;slq;ftpy;iy 

%yk; : Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdk;  

 
 

 ngsjPf tsq;fspd; mgptpUj;jp 

 

 

%yk; : Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdk;  

 
 

 

 

 

jq;Fkpl tpLjpg; gphptpy; ,Ue;J tUkhdj;ijg; ngw;Wf;nfhs;sy; 

 %yk; : Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdk;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

nraw;ghL 

mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; epjpapay; Kd;Ndw;wk; 

vz;zpf;if  ,yf;F rhjid 

,yf;F 
tUkhdk;  
(&.kpy;) 

nryT  

GOSL epjp   

jq;Fkpl tpLjp kw;Wk; tphpTiu kz;lg GJg;gpj;jy; 
uj;dhaf;f kz;lgk;> 
jq;Fkpl tpLjp kw;Wk; 
rikayiw kw;Wk; 
rhg;ghl;liw GJg;gpj;jy;  

01 80% 20% 
34 kpy; -2015 

13  kpy;- 2016 

47  kpy; -nkhj;jk; 

14,275,680.20 

uj;ehaf;f jq;FkpltpLjp> 
jq;Fkpl tpLjp njhFjp G 

& F I GJg;gpj;jy; 
01 80% 20% 18,365,180.00 



 

 

 

  

 

mikr;rpd; ,aysT fl;bnaOg;gy; 
jfty;fs; 



                              mikr;rpd; gjtpazpj; jfty;fs; - 2016 

184 
 

 

njhlH 
,yf;fk; 

gjtpapd; ngaH  gjtpfspd; vz;zpf;if  
 

(mikr;R)                  .(muR mikr;R) 

    mDkjpaspf;f
g;gl;l 

gjtpfspd; 
vz;zpf;if 

cz;ikahd 
vz;zpf;if 

mDkjpaspf;fg;gl;l 
gjtpfspd; vz;zpf;if  

cz;ikahd vz;zpf;if 

1 nrayhsH  1 1 1 1 

2 Nkyjpfr; nrayhsH  7 7     

3 gpujhd epjpapy; mYtyH  1 
(g.f) 

    

4 rpNuh];l cjtp nrayhsH  1 1     

5 gpujhd fzf;fhsH  1 1     

6 gzpg;ghsH  ⋆8 7 1 ._ 

7 gzpg;ghsH  1 1     

8 gpujhd cs;sf fzf;fhsH  1 1     

9 fzf;fhsH tFg;G   1 ._     

10 gzpg;ghsH  (Jiw 1,2,3) 3 1     

11 cjtpg; gzpg;ghsH 2 2 1 ._ 

12 fzf;fhsH 2 2 1 ._ 

13 cs;sf fzf;fhsH 2 ._     

14 gpujpg; gzpg;ghsH / cjtpg; 
gzpg;ghsH 

21 ⋆⋆10 1 ._ 

15 gpuNjrg; gzpg;ghsH 9 8     

16 gpujpg; gzpg;ghsH / cjtpg; 
gzpg;ghsH 

3 5     

17 gpujpg; gzpg;ghsH / cjtpg; 
gzpg;ghsH  (Jiw 1,2,3) 

4 4     

18 rl;l mYtyH 2 ⋆⋆⋆1     

19 nrayhshpd; njhlHGgLj;jy; 
fhhpaj;jurp 

1 1     

20 epHthf cj;jpNahfj;jH 1 1     

21 nkhopngaHg;ghsH 3 3     

22 jfty; kw;Wk; njhiynjhlHG 
mYtyH  

3 2     

23 nra;jp mYtyH  1 1     

24 ifj;njhopy; ghpNrhjidahsH 7 7     

25 ifj;njhopy; mgptpUj;jp 
mYtyH 

57 56 ._ 1 

26 mgptpUj;jp mYtyH 497 398 3 0 

27 epfo;r;rj;jpl;l cjtpahsH  3 2     

28 mgptpUj;jp cjtpahsH  5 • 5     

29 jdpg;gl;l ghJfhg;G mYtyH 4 4     

30 mur Kfhikj;Jt cjtpahsH  105 75 2 2 

31 juTg; gjpT ,af;FdH 2 2     

32 epow;gl Gifg;glf; fiyQH 1 
1 

    

33 tPbNah fkuh fiyQH  1 
1 

    

34 rhujp  
56 43 4 4 

35 cjtpf; fkuh fiyQH 1 
1     

36 mYtyf Copa cjtpahsH  
78 66 2 3 
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ntspehl;Lg; gapw;rpfs; - 2016 

 
,y. 

                                       epfo;r;rp         ehL 

gq;Fgw;wpatHfspd;  
vz;zpf;if  

01 nghJf; nfhs;iffs; njhlHghd KJkhdp   

mT];Nuypah 

mT];Nuypah  

01 

01 

02 
mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd jpl;lkply;> 
epHkhdpg;G Kfhikj;Jtk; kPjhd nraykHT  

rPdh 
 

 

01 

03 
mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd tpahghuk; 
kw;Wk; Kfhikj;Jtk; kPjhd nraykHT  

rPdh 
 

 

01 

04 

Mrpa gRgpf; gpuhe;jpaaj;jpy; cs;s rpwpa kw;Wk; 
eLj;ju njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jpf;fhd Ez; 
epjpaply; kPjhd gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

jha;yhe;J 
 

 

01 

05 
mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd Glit 
jahhpg;G kPjhd nraykHT  

rPdh 
 

 

02 

06 
mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd 
kpd;dpyj;jpudpay; tHj;jfk; kPjhd nraykHT 

rPdh 
 

 

02 

07 
AIIB apd; mq;fj;jt ehLfspy; cs;s mur 
mYtyHfSf;fhd rPd nkhop kw;Wk; fyhr;rhuk; 
kPjhd fUj;juq;F 2016 

rPdh  

 

01 

08 
Belt ghij Xu ehLfSf;fhd tHj;jf trjpaspg;G 
fUj;juq;F  

rPdh  

01 

09 
mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd tHj;jf 
trjpaspj;jy; kPjhd nraykHT 

rPdh  

03 

10 $l;LwT Ez; epjpapay; rhd;wpjo;  kNyrpah  

01 
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11 

mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd fljhrp 
ntl;Ljy; kw;Wk; njhopy;El;g ehl;Lg;Gw 
ifj;njhopy; kPjhd gapw;rpnewp 

rPdh  

01 

12 
Belt ghij Xu ehLfSf;fhd tHj;jf trjpaspg;G 
kPjhd  fUj;juq;F 2016 

rPdh 
 

 

01 

13 
njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp Clhf ngz;fis 
tYt+l;ly;  

,e;jpah 
 

 

02 

14 
ifj;njhopy; cl;fl;likg;G kw;Wk; epiyahd 
fUj;jpl;l jahhpg;G  

,e;jpah 
 

 

01 

15 njhopy;Kaw;rp kw;Wk; tpahghu Cf;Ftpg;G  ,e;jpah 
 

 

01 

16 
cs;sff; fyhr;rhu tpopg;g+l;ly; kw;Wk; 
,uh[je;jpug; ghlnewp 2016  

kNyrpah 
 

01 

17 
Gyikr; nrhj;Jf;fs; Kiwik njhlHghd 
cyfyhtpa $l;LwT  

nfhhpah 
 

01 

18 
mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd EfHNthH 
ghJfhg;G mikg;G kPjhd fUj;juq;F 2016  

rPdh 
 

01 

19 
Njrpa epak ,aysitf; fl;bnaOg;gy; kPjhd 
fUj;juq;F  

rPdh 
 

03 

20 
,aysT fl;bnaOg;gYf;fhd cyfyhtpa 
$l;LwT epfo;r;rpj;jpl;lk; 

nfhhpah 
 

01 

21 

mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfspy; csls mur 
mYtyHfSf;fhd tHj;jfk; kw;Wk; KjyPL kPjhd 
fUj;juq;F  

rPdh  

01 

22 
nghwpapay; kw;Wk; kpd;dpyj;jpudpay; 
ifj;njhopw;Jiw Cf;Ftpg;G kPjhd fUj;juq;F  

rPdh  

01 

23 
mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd rHtNjr 
re;ijia tpHpTgLj;jy; kPjhd nraykHT  

rPdh 
 

 

02 

24 Gj;jhf;f rf;jp kPjhd gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk;  kNyrpah 
 

01 
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cs;ehl;Lg; gapw;rp 2016 

,y ghlnewpapd; ngaH  epWtdk;  mYtyHfspd; 
vz;zpf;if  

1 Kaizen Kfhikj;Jtk; 
kPjhd nraykHT   

Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; 
nrayfk;  

6 

2 caH cw;gj;jp 
kl;lj;jpw;F mYtyf 
njhopy; cjtpapd; 
tfpghfk;  

njhopw; fw;iffSf;fhd 
epWtdk;  

3 

3 Red hat Linux Kiwik 
epHthfk; I & II 

Learning Space/ OPEN ED 1 

4 bg;Nshkh kw;Wk; 
,uh[je;jpuk; kw;Wk; 
cyf tptfhuq;fs;  

gz;lhuehaf;f rHtNjr 
cs;ehl;L gapw;rp 
epWtdk; (BIDTI) 

2 

5 Clfk; gw;wpa 
nraykHT  
 

,yq;if Clfg; gapw;rp 
epWtdk;  
 

3 

6 jkpo; bg;Nshkh  
 

Kfhikj;Jt kw;Wk; 
gapw;rp epWtdk;  
 

2 

7 rhujpfspd; jpwd;fs; 
mgptpUj;jp  

njhopw; fw;iffSf;fhd 
epWtdk; 

1 

8 nghJ tpUe;Njhk;gy; 
njhlHghd gapw;rp 
epfo;r;rpj;jp;l;lk; 
 

,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; 
n`hl;ly; Kfhikj;Jt 
epWtdk;  

10 

9 tpahghu 
Mq;fpyj;jpw;fhd 
rhd;wpjo; 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;  1 

 



 

 

 

 

epjpapay; Kd;Ndw;wk; 2016 
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31 brk;gH 2016k; jpfjpapy; epjpapay; Kd;Ndw;wk; 2016 
jiyg;G             

: 
149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;R 

  epfo;r;rpj;jpl;lk : 01 njhopw;ghl;L nryTfs;  

  fUj;jpl;lk;          :      01. mikr;rhpd; mYtyfk; 

  cg Nehf;fk; tFjp / kjpg;gPL nryT kPjp 

fUj;jpl;lk 
 

Nehf;fj; jiyg;G 2016 31.12.2016   

      ,yq;if &gh tiu 
,yq;if 
&gh 

  
 

jdpg;gl;l Cjpak; 10,210,000 10,009,192 200,808 
0 1001 rk;gsk; kw;Wk; gbfs; 4,950,000 4,878,610 71,390 

0 1002 Nkyjpf Neu kw;Wk; tpLKiwf; nfhLg;gdT 1,860,000 1,858,040 1,960 

0 1003 Vida nfhLg;gdTfs; 3,400,000 3,272,542 127,458 

  
 

        

  
 

gazr; nryTfs; 7,040,000 6,846,497 193,503 

0 1101 cs;SH 740,000 728,900 11,100 

0 1102 ntspehL 6,300,000 6,117,597 182,403 

            

  
 

toq;fy; 5,300,000 5,037,320 262,680 

0 1201 vOJfUtpfs; kw;Wk; mYtyfj; Njitfs; 1,250,000 1,215,306 34,694 

0 1202 vhpnghUs; kw;Wk; cuha;T ePf;fpfs; 4,000,000 3,810,013 189,987 

0 1203 rPUilfs; 50,000 12,000 38,000 

  
 

        

  
 

guhkhpg;Gr; nryT 10,225,000 9,935,212 289,788 

0 1301 thfdq;fs; 8,500,000 8,239,462 260,538 

0 1302 nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 575,000 571,893 3,107 

0 1303 fl;llq;fs; kw;Wk; fl;likg;Gfs; 1,150,000 1,123,857 26,143 

  
 

        

  
 

xg;ge;j Nritfs; 4,970,000 4,242,130 727,870 

0 1401 Nghf;Ftuj;J 400,000 1,500 398,500 

0 1402 jghy; kw;Wk; njhiynjhlHghly; 1,300,000 999,209 300,791 

0 1403 kpd;rhuk; kw;Wk; jz;zPH 1,320,000 1,317,371 2,629 

0 1405 Vidait 1,950,000 1,924,050 25,950 

  
 

        

  
 

kPz;LtUk; nkhj;jk; 37,745,000 36,070,350 
1,674,65

0 

  
 

        

  
 

fl;llq;fs; kw;Wk; fl;likg;Gfs; 2,345,000 2,252,305 92,695 

0 2001 nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 250,000 194,080 55,920 

0 2002 thfdq;fs; 100,000 67,721 32,279 

0 2003 %yjdr; nryT 1,995,000 1,990,504 4,496 

  
 

        

  
 

epiyahd nrhj;Jf;fspd; ifg;gw;wy; 1,555,000 1,275,755 279,245 

0 2102 jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; 1,500,000 1,275,755 224,245 

0 2103 nghwpfs; 55,000 0 55,000 

  
 

        

    nkhj;jk; %yjdk; 3,900,000 3,528,060 371,940 
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2015 brk;gH 31 tiuapyhd kPz;LtUk; kw;Wk; %yjdr; nrytpdk; 

jiyg;G 
 

149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;R 

 epfo;r;rpj;jpl;lk 01 njhopw;ghl;L nryTfs; 
  fUj;jpl;lk 02. epHthf kw;Wk; jhgdr; Nrit 
  

       
 

Nehf;fk; tFjp / kjpg;gPL nryT kPjp Balance 

fUj;jpl;lk   Nehf;fj; jiyg;G 2016 

31.12.20

16    
  

      ,yq;if &gh tiu 
,yq;if 
&gh LKR. 

    kPz;LtUk; nrytpdk;   
 

    

3 1508 
cs;ehl;L nfhs;fydpy; 
milf;fg;gl;l kPd; jahhpg;ig 
Cf;Ftpg;gjw;fhd nghwpKiw 

###### 
68,223,32

0 
0 4,107,360 

4 1701 
yq;;fh rj;Njhr epWtdj;jpdhy; 
milag;gl;l el;lj;jpw;fhd jpiwNrhp 
kPs;epug;gy; 

###### 
209,081,5

77 
0 74,997,423 

 
1508 

$l;LwT nkhj;j tpw;tid epWtdk; 
(CWE)(Maize)   ###### 

49,072,86

0 
0 0 

    kPz;LtUk; nkhj;jk; ###### 
326,377,

757 
0 79,104,783 

    %yjdr; nryT    
 

    

5 2502 
tHj;jfr; rpd;dq;fispd; rHtNjrg; 
gjpT  (madrid System) 

###### 
37,961,03

2 
38,968 38,968 

7 2502 
yq;fh rj;Njhrtpd; fld; 
kPs;fl;likg;G kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 
tphpTgLj;jy;  

###### 
140,867,8

10 
  94,632,190 

11 2502 
ifj;njhopy; tyaq;fspd; 
mgptpUj;jp (GdUj;jhgdk;)          ###### 

286,439,8

78 
0 203,560,122 

    %yjd nkhj;jk;  ###### 
465,268,

719 
38,968 298,231,281 
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jiyg;G 

 

149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;R 

epfo;r;rpj;jpl;lk 01 njhopw;ghl;L nryTfs; 
 

cg Nehf;fk; tFjp / kjpg;gPL nryT kPjp 

fUj;jpl;lk   Nehf;fj; jiyg;G 2016 31.12.2016    

      
,yq;if 
&gh tiu ,yq;if &gh 

    jdpg;gl;l Cjpak; ###### 33,904,648 34,195,352 

1 1001 rk;gsk; kw;Wk; gbfs; ###### 16,610,695 389,305 

1 1002 Nkyjpf Neu kw;Wk; tpLKiwf; nfhLg;gdT 3,000,000 193,187 2,806,813 

1 1003 Vida nfhLg;gdTfs; ###### 17,100,765 30,999,235 

    gazr; nryTfs; 100,000 47,798 52,202 

1 1101 cs;SH 100,000 47,798 52,202 

1 1102 ntspehL 0 0 0 

    toq;fy; ###### 2,852,495 5,157,505 

1 1201 
vOJfUtpfs; kw;Wk; mYtyfj; Njitfs; 

2,500,000 2,466,337 33,663 

1 1202 vhpnghUs; kw;Wk; cuha;T ePf;fpfs; 5,500,000 378,158 5,121,842 

1 1203 czTfs; kw;Wk; rPUilfs; 10,000 8,000 2,000 

    guhkhpg;Gr; nryT ###### 967,313 97,687 

1 1301 thfdq;fs; 910,000 909,644 356 

1 1302 nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 75,000 57,669 17,331 

1 1303 fl;llq;fs; kw;Wk; fl;likg;Gfs; 80,000 0 80,000 

    xg;ge;j Nritfs; ###### 2,126,235 7,683,765 

1 1401 Nghf;Ftuj;J 1,700,000 253,530 1,446,470 

1 1402 jghy; kw;Wk; njhiynjhlHghly; 2,505,000 290,050 2,214,950 

1 1403 kpd;rhuk; kw;Wk; jz;zPH 440,000 382,244 57,756 

1 1404 thlif kw;Wk; cs;ShH thpfs; 665,000 647,457 17,543 

1 1405 Vidait 3,000,000 300,550 2,699,450 

1 1506 murhq;f CopaHfSf;fhd Mjdf; fld; tl;b 1,500,000 252,404 1,247,596 

    kPz;LtUk; nkhj;jk; ###### 39,898,488 47,186,512 

    %yjdr; nryT   

 

  

    
Kjydr; nrhj;Jfspd; GJg;gpj;jy; kw;Wk; 
Nkk;gLj;jy;   

 

  

    
 

###### 1,132,055 442,945 

1 2002 nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 500,000 60,484 439,516 

1 2003 thfdq;fs; 1,075,000 1,071,570 3,430 

    epiyahd nrhj;Jf;fspd; ifg;gw;wy; ###### 70,970 1,529,030 

1 2102 
jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; 

800,000 70,970 729,030 

1 2103 nghwpfs;> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzk; 800,000 0 800,000 

    
 

  
 

  

    ,aysT fl;bnaOg;gy; ###### 0 1,000,000 

1 2401 CopaH gapw;rp 1,000,000 0 1,000,000 

    nkhj;jk; %yjdk; ###### 1,203,025 2,971,975 

    $l;L nkhj;jk; ###### 41,101,513 50,158,487 
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jiyg;G 
 

149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;R 

epfo;r;rpj;jpl;lk 01 njhopw;ghl;L nryTfs; 
 

fUj;jpl;lk; 11. mur mikr;rH fhhpahyak;  
 

cg Nehf;fk; tFjp / kjpg;gPL nryT kPjp 

fUj;jpl;lk   Nehf;fj; jiyg;G 2016 31.12.2016   

      ,yq;if &gh tiu ,yq;if &gh 

    jdpg;gl;l Cjpak; ###### 10,735,159 1,264,841 

1 1001 rk;gsk; kw;Wk; gbfs; 5,250,000 5,164,142 85,858 

1 1002 Nkyjpf Neu kw;Wk; tpLKiwf; nfhLg;gdT 1,750,000 756,691 993,309 

1 1003 Vida nfhLg;gdTfs; 5,000,000 4,814,325 185,675 

    gazr; nryTfs; 270,000 269,487 513 

1 1101 cs;SH 270,000 269,487 513 

1 1102 ntspehL 0 0 0 

    toq;fy; ###### 4,111,087 688,913 

1 1201 vOJfUtpfs; kw;Wk; mYtyfj; Njitfs; 750,000 743,447 6,553 

1 1202 vhpnghUs; kw;Wk; cuha;T ePf;fpfs; 4,000,000 3,367,640 632,360 

1 1203 rPUilfs; 50,000 0 50,000 

    guhkhpg;Gr; nryT ###### 4,255,048 24,952 

1 1301 thfdq;fs; 3,440,000 3,430,875 9,126 

1 1302 nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 100,000 88,059 11,941 

1 1303 fl;llq;fs; kw;Wk; fl;likg;Gfs; 740,000 736,115 3,885 

    xg;ge;j Nritfs; ###### 836,210 813,790 

1 1401 Nghf;Ftuj;J 600,000 0 600,000 

1 1402 jghy; kw;Wk; njhiynjhlHghly; 700,000 626,480 73,520 

1 1403 kpd;rhuk; kw;Wk; jz;zPH 25,000 1,200 23,800 

1 1405 Vidait 325,000 208,530 116,470 

    kPz;LtUk; nkhj;jk; ###### 20,206,991 2,793,009 

    %yjdr; nryT   

 

  

    Kjydr; nrhj;Jfspd; GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy;   

 

  

    of Capital Assets ###### 1,386,710 313,290 

1 2001 fl;llq;fs; kw;Wk; fl;likg;Gfs; 250,000 0 250,000 

1 2002 nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 100,000 41,070 58,930 

1 2003 thfdq;fs; 1,350,000 1,345,640 4,360 

    epiyahd nrhj;Jf;fspd; ifg;gw;wy; ###### 425,571 43,574,429 

1 2101 thfdq;fs; ###### 0 43,000,000 

1 2102 jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; 500,000 425,571 74,429 

1 2103 nghwpfs;> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzk; 500,000 0 500,000 

    nkhj;jk; %yjdk; ###### 1,812,281 43,887,719 

    $l;L nkhj;jk; ###### 22,019,272 46,680,728 
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jiyg;G 
 

149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;R 
epfo;r;rpj;jpl;lk 02 mgptpUj;jp eltbf;iffs; 

 fUj;jpl;lk 03 ifj;njhopy; mgptpUj;jp 
 

      cg Nehf;fk; tFjp / kjpg;gPL nryT kPjp 
fUj;jpl;lk   Nehf;fj; jiyg;G 2016 31.12.2016   

      ,yq;if &gh tiu ,yq;if &gh 

    jdpg;gl;l Cjpak; ###### 196,276,638 4,073,362 
1 1001 rk;gsk; kw;Wk; gbfs; ###### 99,446,154 653,846 
1 1002 Nkyjpf Neu kw;Wk; tpLKiwf; nfhLg;gdT 1,750,000 845,692 904,308 
1 1003 Vida nfhLg;gdTfs; ###### 95,984,792 2,515,208 
    

 
      

    gazr; nryTfs; ###### 1,542,088 1,437,912 
1 1101 cs;SH 1,300,000 1,289,387 10,613 
1 1102 ntspehL 1,680,000 252,701 1,427,299 
    

 
      

    toq;fy; ###### 4,396,380 78,620 
1 1201 vOJfUtpfs; kw;Wk; mYtyfj; Njitfs; 1,200,000 1,198,117 1,883 
1 1202 vhpnghUs; kw;Wk; cuha;T ePf;fpfs; 3,150,000 3,086,264 63,736 
1 1203 rPUilfs; 125,000 112,000 13,000 
    

 
      

    guhkhpg;Gr; nryT ###### 4,292,555 582,445 
1 1301 thfdq;fs; 3,100,000 3,092,815 7,185 
1 1302 nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 775,000 774,965 35 
1 1303 fl;llq;fs; kw;Wk; fl;likg;Gfs; 1,000,000 424,775 575,225 
    

 
      

    xg;ge;j Nritfs; ###### 9,561,269 1,063,731 
1 1401 Nghf;Ftuj;J 1,545,000 1,544,100 900 
1 1402 jghy; kw;Wk; njhiynjhlHghly; 2,500,000 2,325,991 174,009 
1 1403 kpd;rhuk; kw;Wk; jz;zPH 1,000,000 401,010 598,990 
1 1404 thlif kw;Wk; cs;ShH thpfs; 2,750,000 2,738,525 11,475 
1 1405 Vidait 2,830,000 2,551,643 278,357 

    
 

  
 

  
    Vida kPz;;LtUk; nryTfs; ###### 1,473,485 326,515 
1 1506 murhq;f CopaHfSf;fhd Mjdf; fld; tl;b 1,800,000 1,473,485 326,515 
    

 
  

 
  

    kPz;LtUk; nkhj;jk; ###### 217,542,416 7,562,584 
    

 
  

 
  

    %yjdr; nryT       
            
    Kjydr; nrhj;Jfspd; GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy; ###### 1,395,612 1,414,388 
1 2001 fl;llq;fs; kw;Wk; fl;likg;Gfs; 1,500,000 116,345 1,383,655 
1 2002 nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 200,000 169,826 30,174 
1 2003 thfdq;fs; 1,110,000 1,109,442 558 
    

 
  

 
  

    epiyahd nrhj;Jf;fspd; ifg;gw;wy; ###### 6,422,990 1,277,010 
1 2102 jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; 7,500,000 6,410,853 1,089,147 
1 2103 nghwpfs;> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzk; 200,000 12,136 187,864 
    

 
  

 
  

    ,aysT fl;bnaOg;gy; ###### 3,208,085 1,915 
1 2401 mwpit Nkk;gLj;jy; kw;Wk;  3,210,000 3,208,085 1,915 
    

 
  

 
  

    nkhj;jk; %yjdk; ###### 11,026,687 2,693,313 

    $l;L nkhj;jk; ###### 228,569,102 10,255,898 
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jiyg;G 
 

149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;R 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 02  mgptpUj;jp eltbf;iffs; 
 fUj;jpl;lk; 04 -  SME's kw;Wk; Micro Credit fld; 

      cg Nehf;fk; tFjp / kjpg;gPL nryT kPjp 
fUj;jpl;lk   Nehf;fj; jiyg;G 2016 31.12.2016   

      
,yq;if 
&gh tiu 

,yq;if 
&gh 

    
 

  
 

  

    %yjdr; nryTfs;   
 

  

16 2302 
#oy; tpUj;jp jPHTfs; 
Row;rp epjpak; (GOSL/ 

JBIC)  

###### 200,000,000 _ 

      FR 66   

17 2302 

rpwpa kw;Wk; Ez; 
ifj;njhopw;Jiwfs; 
Njhy; kw;Wk; 
njhopw;Kaw;rpahsHfs; 
fUj;jpl;lk;. 
(GOSL/JJBIC) 

###### 3,992,256,552 7,743,448 

        
 

  

    nkhj;jr; nryTfs; ###### 4,192,256,552 7,743,448 

2016 xJf;fPL     

    

   ifj;njhopy; Ngl;il mgptpUj;jp  149-01-02-11-2502  xJf;fPL nryT kPjp 

kd;dhH 
kd;dhH 
gpuNjr 
nrayfk;;] 

 

###### 0 51,089,326 

   

 

 

 Madrid System 149-01-02-05-2502 ###### 37,961,032 38,968 
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2016 brk;gH 31 tiuapyhd kPz;LtUk; kw;Wk; %yjdr; nrytpdk; 

jiyg;G 
 

149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;R 

 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 02  mgptpUj;jp eltbf;iffs; 

  
fUj;jpl;lk; 03. ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

  

       
cg Nehf;fk; tFjp / kjpg;gPL nryT 

xJf;fPl;L 
kPjp kPjp 

fUj;jpl;lk   Nehf;fj; jiyg;G 2016 31.12.2016     

      
,yq;if 
&gh tiu 

,yq;if 
&gh ,yq;if &gh 

    %yjdr; nryTfs;     

 

  

2 2502 ifj;njhopy; Ngl;ilfs; ###### 269,934,070 30,034,148 31,783 

3 2502 
ek;gpf;if gug;G mgptpUj;jp 
epfo;r;rp ###### 111,761,287   14,238,713 

4 2502 

ifj;jwp kw;Wk; Glitf; 
ifj;njhopy; mgptpUj;jp KjyPL ###### 147,018,841 113,296 2,867,863 

8 2502 

 mr;Rntyp ifj;njhopy; Ngl;il 
GdUj;jhgdf; fUj;jpl;lk; ###### 5,755,570   4,244,430 

9 2502 

ifj;njhopy; cw;gj;jpf; fpuhk 
Cf;Ftpg;G ###### 794,536   102,205,464 

10 2502 
 gpujhd kw;Wk; rpwpa ifj;njhopy; 
Ngl;ilfis ,w;iwg;gLj;jy; 
kw;Wk; etPdkag;gLj;jy;. 

###### 153,811,504   156,188,496 

11 2502 

$l;Lwitg; gyg;gLj;jy; 
###### 42,358,775   641,225 

12 2502 

 njhopy; Kaw;rp fpuhkq;fs; kw;Wk; 
ngz;fs; njhopy;Kaw;rpf; 
fpuhkq;fs; mgptpUj;jp 

###### 19,132,222   867,778 

13 2502 
yq;fh rj;Njhr ypkpll; rpy;yiu 
tiyaikg;ig tphpTgLj;jy; ###### 99,022,534   977,466 

14 2502 
MilrhHe;j kpfr;rpwpa 
njhopw;rhiyfs; Clhf 
ngz;fspd; nghUshjhu tYt+l;ly; 

###### 13,556,435   167,849,565 

    
 

       

19 2502 
MidapwT cg;gsj;ij 
GdUj;jhgdk; nra;jy; ###### 51,242,813 23,559,111 5,198,076 

    
 

       

20 2502 njhopy; jpwd; gapw;rpf; fUj;jpl;lk; 2,000,000 0 0 2,000,000 

    
 

       

    nkhj;jr; nryT ###### 914,388,585 53,706,555 511,017,415 
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toq;fg;gl;l xJf;fPL 

     

       ifj;njhopy; Ngl;il xJf;fPL nryT 

  
R.I.S.C 

  

452,200 423,623 

  ntypNahah 
 

###### 36,000,000 

  %rhyp 

 
 

###### 
54,995,770   kd;dhH 

 
 

###### 

  ,uj;jpdGhp 
 

5,722,785 5,253,520 

  `k;ghe;Njhl;il 
 

1,400,000 1,372,000 

  

  

128,079,061 98,044,913 

  
MizapwT cg;gs Nkk;gLj;jy 

    fpspnehr;rp gpuNjr nrayfk; 

 

###### 51,242,813 

  

       

ifj;jwp kw;Wk; Glitf; ifj;njhopw;Jiw KjyPLfs;                  
149-02-03-04-2502 

    

    Glitj; jpizf;fsk; 

 

###### 66,130,961 

  kl;lf;fsg;G gpuNjr 
nrayfk; 

 

4,950,000 4,946,500 
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jpiwNrhp mr;Rg; gpujpf;F mikthf nryTfs; 

 
 

jiyg;G 
 

149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;R 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 02  mgptpUj;jp eltbf;iffs; 
 

fUj;jpl;lk; 05 -  nghJ epWtdq;fs; 
 

cg Nehf;fk; tFjp / kjpg;gPL nryT kPjp 

fUj;jpl;lk   Nehf;fj; jiyg;G 2016 31.12.2016   

      ,yq;if &gh tiu ,yq;if &gh 

        
 

  

    kPz;LtUk; ###### 825,430,509 48,269,491 

1 1503 ,yq;if Glit kw;Wk; Milj;Jiw 0 0 0 

2 1503 Njrpa njhopy;Kaw;rp mjpfhu rig ###### 19,202,159 8,497,841 

4 1503 ,yq;if mgptpUj;jpr; rig ###### 286,000,000 0 

7 1503 EfHNthH tpfhu mjpfhrig ###### 292,000,000 37,000,000 

8 1503 Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdk; ###### 29,217,750 782,250 

Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdk; 

    Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdk;   

 

  

9 1503 ,yq;if Njrpa tbtikg;G kj;jpaepiyak; ###### 54,753,300 1,246,700 

10 1503 Njrpa mUq;fiyg; Nguit ###### 144,257,300 742,700 

    %yjdr; nryT ###### 1,017,865,881 173,888,759 

1 2201 ,yq;if Glit kw;Wk; Milj;Jiw ###### 9,796,388 203,612 

        

 

  

2 2201 Njrpa njhopy;Kaw;rp mjpfhu rig ###### 67,795,950 172,204,050 

    
 

  

 

  

4 2201 ifj;njhopy;  rig ###### 45,000,000 0 

      

 

  

7 2201 EfHNthH tpfhu mjpfhrig ###### 12,000,000 0 

    
 

  

 

  

8 2201 Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdk; ###### 13,000,000 0 

9 2201 
,yq;if Njrpa tbtikg;G kj;jpaepiyak; 

###### 17,870,333 129,667 

    
 

  

 

  

10 2201 Njrpa mUq;fiyg; Nguit ###### 88,000,000 0 

    
 

  

 

  

11 2501 Njrpa fljhrpf; fk;gdp ypkpll; ###### 336,700,538 636,483 

12 2501 yq;fh rpnkd;l; ypkpll; ###### 26,960,971 39,029 

    
 

  

 

  

13 2501 yq;fh rYry ypkpll; ###### 348,971,047 208,953 

15 2501 `pq;Fuhd rPdpf; ifj;njhopy; ypkpll; 2,887,620 2,887,611 9 

16 2501 ,yq;if rPnkd;l; $l;Lj;jhgdk; ###### 48,883,044 466,956 

    nkhj;jr; nryTfs; ###### 1,843,296,390 222,158,250 
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