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7.5 நிதிொர் மேம்பாடு (பபாழிப்பு)  � 2018   96 

7.6 சுற்றாடல் பிரயாணிகளின் வருவக ேற்றும் வருோனம்—2018 96 
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mjpfhuG+u;tkhd tu;j;jkhdp mwptpj;jy; %yk; jhgpf;fg;gl;lJ. Rw;Wr;R+oy; 
mgptpUj;jp> tdrPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka tptfhuq;fs; Mfpad njhlu;gpy; 
nrayhw;Wjy;> fz;fhzpj;jy; kw;Wk; kjpg;gPLnra;jy;> Rw;Wyhj;Jiwapd; Njrpa 
nfhs;iff;F Vw;g Rw;Wyhj; Jiwapd; epiyahd mgptpUj;jpapid 
cWjpg;gLj;Jjy;> Rw;Wyhj;Jiw rk;ge;jkhd juepiyfs;> tpjpKiwfs; kw;Wk; 
xOq;FKiwfis cUthf;Fjy;; Rw;Wyh Kftu;fis gjpTnra;jy; kw;Wk; 
xOq;FgLj;Jjy; ;mj;Jld; cau; kjpg;gPl;bw;fhd ,yf;fhf ,yq;ifia 
Cf;Ftpj;jy;;> ,yq;ifapd; jhtuq;fspd; ghJfhg;G> jhtutpay; G+q;fhf;fisg; 
guhkupj;jy; kw;Wk; kyu;r ;nra;if njhopiy Nkk;ghL nra;jy;> gy;NtW 
tpyq;Ffs;> gwitfs; kw;Wk; Cu;tdtw;wpd; Nrfupg;G kw;Wk; fz;fhl;rp;> 
tdtpyq;Ftsq;fspd; epiyahd ghJfhg;G kw;Wk; ey;ynjhU fpwp];jt 
rKjhaj;ij cUthf;Ftij ,yf;fhff; nfhz;l kf;fspilNa kj kw;Wk; 
fyhr;rhu kjpg;Gfis Cf;ftpj;jy; kw;Wk; mikr;rpd;; fPo; cs;s epWtdq;fspd; 
fz;fhzpg;G kw;Wk; Nkw;ghu;it vd;gdtw;iw Nkw;nfhs;sy; 

 

Nehf;F 

kwf;fKbahj, cz;ikahd, gy;ypdj;Jtk; tha;e;j Rw;Wyh mDgtq;fSf;fhd 
cyfj;jpy; kpfr;rpwe;j jPthf kjpf;fg;gLjy; 

 

Fwpf;Nfhs;  

r%f hPjpapy; gpuj;jpNafkhdJk; Rw;whly; hPjpapy; nghWg;G tha;e;jJkhd ,yq;ifapd; 
,aw;if kw;Wk; fyhrhu kuGhpikfisg; gpujpgypf;Fk; mNj Ntisapy; 
epiyNgwhfjhtuq;fs;kw;Wk;tpyq;Ffis ghJfhfj;jYld;  mjptpNrlkhd Rw;;Wyh 
mDgtq;fisAk; mNjNeuk; ehl;bw;Fk; kf;fSf;Fk; nghUshjhu ed;ikfisAk; 
ngw;Wf; nfhLf;fpd;w kpf cah; ngWkhdKila xU Rw;Wyh jykhf ,yq;ifia 
tpsq;fr;nra;jy. 

 
  
Nehf;F (fpwp];jt rka mYty;fs;) 

fpwp];jt kf;fspd; eyDf;fhf gzpahw;Wjy ; 

 

Fwpf;Nfhs; (fpwp];jt rka mYty;fs;) 

fpwp];jt rkak; kw;Wk; fyhrhuk; vd;gtw;wpd; tpOkpaq;fs;> ek;gpf;iffs; 
Mfpatw;iw r%fk; Vw;Wf;nfhs;Sk; tifapy; tpUj;jpr;nra;jy;. 

 
 
 
 
 
 

mikr;rpd; njhopw;ghLfs;  
(2103/33 Mk; ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpufhuk; 2018 khh;fop 28 
Mk; jpfjp gpufhuk; cUthf;fg;gl;lJ.) 

 
1. Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp> tdrPtuhrpfs;  kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; 

njhlh;ghd tplaq;fSlDk;; jug;gl;Ls;s jpizf;fsq;fs; kw;Wk;  epajpr;rl;l 
epWtdq;fspd; tplaq;fSld; njhlh;Ggl;l nfhs;iffisAk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fisAk; 
fUj;jpl;lq;fisAk;; tFj;jikj;jYk; nraw;gLj;JjYk; njhluha;T nra;jYk;  
kjpg;gpLjy;; 
 

2. Rw;Wyhj;Jiw ifj;njhopy; gw;wpa Njrpa nfhs;iffSf;fikthf Rw;Wyhj;Jiw 
ifj;njhopy; mgptpUj;jpAk;  epakq;fis tFj;jikj;jy;; 
 

3. Rw;Wyhj;Jiw Kftuhz;ikfspd; gjpTk; xOq;FWj;Jif 
 

4. Xa;TNeuq;fisf; fopg;gjw;fhf nghOJNghf;F trjpfis toq;Ftjw;Fupa 
eltbf;iffis Nkk;gLj;Jjy; 
 

5. ,yq;ifapd; kur;nrbfisg; NgZjYk; jhtug; g{q;fhf;fisg; guhkupj;jYk; 
kyu;r;nra;ifj; njhopiy Nkk;gLj;jy; 
 

6. kpUfq;fs;> gwitfs; kw;Wk; Ch;td Mfpa gy;NtW tpyq;F fis xd;WNrh;j;jYk; 
fhl;rpg; gLj;jYk; vd;gtw;Wld; rk;ge;jg; gl;l mYty;fs; 
 

7. tdrPtuhrpfs; tsq;fisg; NgZjy; 
 

8. tdrPtuhrpfspd; ghJfhg;G gpuNjrq;fspy; Rw;Wyhf; ifj; njhopiy Cf;Ftpf;Fk;NghJ 
Rw;whly; Kiwik ghJfhf;fg; gLtij cWjpg;gLj;jj; Njit ahd eltbf;if 
vLj;jy; 
 

9. mope;JNghFk;  mr;RWj;jiy vjpu; Nehf;Fk; tpyq;F tFjpfspd; ru;tNjr tu;j;jfk; 
njhlu;ghd rkthak; kw;Wk; mjw;Fupa mYty;fs; 
 

10. xOf;fg; gz;ghl;L uPjpahd r%fj;ijf; fl;bnaOg;Gtjw;fhf kf;fspilNa rka 
uPjpapyhd tpOkpaq;fis tpUj;jp nra;tjd; nghUl;L nfhs;iffisAk; 
fUj;jpl;lq;fisAk; tFj;jikj; jYk; njhluha;T nra;jYk; kjpg;gPL nra;jy; 
 

11. fpwp];jt kj mYty;fs; njhlh;gpyhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; nraw;gLj;JifAk; 
njhluha;T nra;jy; 
 

12. epWtdq;fSf;F xg;gilf;fg;gl;Ls;s Vida rfy tplaq;fSf;Fupajhd nraw;ghLfs; 
 

13. epWtdq;fisf; fz;fhzpj;jy; 
 

mikr;rpd; fPo; nraw;gLk; epWtdq;fs; 

1. ,yq;ifRw;Wyh mgptpUj;jpmjpfhu rig 
2. ,yq;ifRw;Wyhkw;Wk; tpLjpKfhikj;JtepWtdk; 
3. ,yq;ifRw;WyhCf;Ftpg;Ggzpafk; 
4. ,yq;ifkhehl;Lg; gzpafk; 
5. Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy jpizf;fsk; 
6. Njrpa jhtug; G+q;fh jpizf;fsk; 
7. tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk; 
8. tdrPtuhrpfs; ek;gpf;ifg; nghWg;G 
9. fpwp];jtrkamYty;fs; jpizf;fsk; 



viivii

mikr;rpd; fz;Nzhl;lk; 

Rw;Wyh mgptpUj;jp> tdrPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka tptfhuq;fs; 

mikr;rhdJ 2018 Mk; Mz;L brk;gu; khjk; 28 Mk; jpfjp 2103/33 Mk;  ,yf;f 
mjpfhuG+u;tkhd tu;j;jkhdp mwptpj;jy; %yk; jhgpf;fg;gl;lJ. Rw;Wr;R+oy; 
mgptpUj;jp> tdrPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka tptfhuq;fs; Mfpad njhlu;gpy; 
nrayhw;Wjy;> fz;fhzpj;jy; kw;Wk; kjpg;gPLnra;jy;> Rw;Wyhj;Jiwapd; Njrpa 
nfhs;iff;F Vw;g Rw;Wyhj; Jiwapd; epiyahd mgptpUj;jpapid 
cWjpg;gLj;Jjy;> Rw;Wyhj;Jiw rk;ge;jkhd juepiyfs;> tpjpKiwfs; kw;Wk; 
xOq;FKiwfis cUthf;Fjy;; Rw;Wyh Kftu;fis gjpTnra;jy; kw;Wk; 
xOq;FgLj;Jjy; ;mj;Jld; cau; kjpg;gPl;bw;fhd ,yf;fhf ,yq;ifia 
Cf;Ftpj;jy;;> ,yq;ifapd; jhtuq;fspd; ghJfhg;G> jhtutpay; G+q;fhf;fisg; 
guhkupj;jy; kw;Wk; kyu;r ;nra;if njhopiy Nkk;ghL nra;jy;> gy;NtW 
tpyq;Ffs;> gwitfs; kw;Wk; Cu;tdtw;wpd; Nrfupg;G kw;Wk; fz;fhl;rp;> 
tdtpyq;Ftsq;fspd; epiyahd ghJfhg;G kw;Wk; ey;ynjhU fpwp];jt 
rKjhaj;ij cUthf;Ftij ,yf;fhff; nfhz;l kf;fspilNa kj kw;Wk; 
fyhr;rhu kjpg;Gfis Cf;ftpj;jy; kw;Wk; mikr;rpd;; fPo; cs;s epWtdq;fspd; 
fz;fhzpg;G kw;Wk; Nkw;ghu;it vd;gdtw;iw Nkw;nfhs;sy; 

 

Nehf;F 

kwf;fKbahj, cz;ikahd, gy;ypdj;Jtk; tha;e;j Rw;Wyh mDgtq;fSf;fhd 
cyfj;jpy; kpfr;rpwe;j jPthf kjpf;fg;gLjy; 

 

Fwpf;Nfhs;  

r%f hPjpapy; gpuj;jpNafkhdJk; Rw;whly; hPjpapy; nghWg;G tha;e;jJkhd ,yq;ifapd; 
,aw;if kw;Wk; fyhrhu kuGhpikfisg; gpujpgypf;Fk; mNj Ntisapy; 
epiyNgwhfjhtuq;fs;kw;Wk;tpyq;Ffis ghJfhfj;jYld;  mjptpNrlkhd Rw;;Wyh 
mDgtq;fisAk; mNjNeuk; ehl;bw;Fk; kf;fSf;Fk; nghUshjhu ed;ikfisAk; 
ngw;Wf; nfhLf;fpd;w kpf cah; ngWkhdKila xU Rw;Wyh jykhf ,yq;ifia 
tpsq;fr;nra;jy. 

 
  
Nehf;F (fpwp];jt rka mYty;fs;) 

fpwp];jt kf;fspd; eyDf;fhf gzpahw;Wjy ; 

 

Fwpf;Nfhs; (fpwp];jt rka mYty;fs;) 

fpwp];jt rkak; kw;Wk; fyhrhuk; vd;gtw;wpd; tpOkpaq;fs;> ek;gpf;iffs; 
Mfpatw;iw r%fk; Vw;Wf;nfhs;Sk; tifapy; tpUj;jpr;nra;jy;. 

 
 
 
 
 
 

mikr;rpd; njhopw;ghLfs;  
(2103/33 Mk; ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpufhuk; 2018 khh;fop 28 
Mk; jpfjp gpufhuk; cUthf;fg;gl;lJ.) 

 
1. Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp> tdrPtuhrpfs;  kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; 

njhlh;ghd tplaq;fSlDk;; jug;gl;Ls;s jpizf;fsq;fs; kw;Wk;  epajpr;rl;l 
epWtdq;fspd; tplaq;fSld; njhlh;Ggl;l nfhs;iffisAk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fisAk; 
fUj;jpl;lq;fisAk;; tFj;jikj;jYk; nraw;gLj;JjYk; njhluha;T nra;jYk;  
kjpg;gpLjy;; 
 

2. Rw;Wyhj;Jiw ifj;njhopy; gw;wpa Njrpa nfhs;iffSf;fikthf Rw;Wyhj;Jiw 
ifj;njhopy; mgptpUj;jpAk;  epakq;fis tFj;jikj;jy;; 
 

3. Rw;Wyhj;Jiw Kftuhz;ikfspd; gjpTk; xOq;FWj;Jif 
 

4. Xa;TNeuq;fisf; fopg;gjw;fhf nghOJNghf;F trjpfis toq;Ftjw;Fupa 
eltbf;iffis Nkk;gLj;Jjy; 
 

5. ,yq;ifapd; kur;nrbfisg; NgZjYk; jhtug; g{q;fhf;fisg; guhkupj;jYk; 
kyu;r;nra;ifj; njhopiy Nkk;gLj;jy; 
 

6. kpUfq;fs;> gwitfs; kw;Wk; Ch;td Mfpa gy;NtW tpyq;F fis xd;WNrh;j;jYk; 
fhl;rpg; gLj;jYk; vd;gtw;Wld; rk;ge;jg; gl;l mYty;fs; 
 

7. tdrPtuhrpfs; tsq;fisg; NgZjy; 
 

8. tdrPtuhrpfspd; ghJfhg;G gpuNjrq;fspy; Rw;Wyhf; ifj; njhopiy Cf;Ftpf;Fk;NghJ 
Rw;whly; Kiwik ghJfhf;fg; gLtij cWjpg;gLj;jj; Njit ahd eltbf;if 
vLj;jy; 
 

9. mope;JNghFk;  mr;RWj;jiy vjpu; Nehf;Fk; tpyq;F tFjpfspd; ru;tNjr tu;j;jfk; 
njhlu;ghd rkthak; kw;Wk; mjw;Fupa mYty;fs; 
 

10. xOf;fg; gz;ghl;L uPjpahd r%fj;ijf; fl;bnaOg;Gtjw;fhf kf;fspilNa rka 
uPjpapyhd tpOkpaq;fis tpUj;jp nra;tjd; nghUl;L nfhs;iffisAk; 
fUj;jpl;lq;fisAk; tFj;jikj; jYk; njhluha;T nra;jYk; kjpg;gPL nra;jy; 
 

11. fpwp];jt kj mYty;fs; njhlh;gpyhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; nraw;gLj;JifAk; 
njhluha;T nra;jy; 
 

12. epWtdq;fSf;F xg;gilf;fg;gl;Ls;s Vida rfy tplaq;fSf;Fupajhd nraw;ghLfs; 
 

13. epWtdq;fisf; fz;fhzpj;jy; 
 

mikr;rpd; fPo; nraw;gLk; epWtdq;fs; 

1. ,yq;ifRw;Wyh mgptpUj;jpmjpfhu rig 
2. ,yq;ifRw;Wyhkw;Wk; tpLjpKfhikj;JtepWtdk; 
3. ,yq;ifRw;WyhCf;Ftpg;Ggzpafk; 
4. ,yq;ifkhehl;Lg; gzpafk; 
5. Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy jpizf;fsk; 
6. Njrpa jhtug; G+q;fh jpizf;fsk; 
7. tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk; 
8. tdrPtuhrpfs; ek;gpf;ifg; nghWg;G 
9. fpwp];jtrkamYty;fs; jpizf;fsk; 



viiiviii

nfsut Rw;Wyh mgptpUj;jp tdrPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka 

mYty;fs; mikr;rupd; nra;jp 
 
ehd; 2018 Mk; Mz;by; vdJ mikr;R gw;wpa nrayhw;Wif kPsha;Tf;fhf 
,e;j nra;jpiaj; njhptpg;gjidapl;L ngUkpjkilfpd;Nwd;. 
 
,t; Mz;bd; ,Wjpg; gFjpapy;> 2019 ,y; Rw;Wyh ,yf;fpw;Fhpa Kjy; ju 
ehlhf ,yq;if tpsq;Ftjhf cyfpd; kpfTk; gpugyk; tha;e;j Rw;Wyhg; gaz 
gpuRuk; njhptpj;Js;sJ. ,yq;ifahdJ ,j;jifa rh;tNjr juj;jpy; 
ghuhl;bidg; ngw;Wf; nfhz;lJ ,JNt Kjy; jlitahFnkd;gNjhL> ,J 

fle;j %d;W tUl fhyj;jpy; mikr;rpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l fLk; ciog;gpidg; gpujpgypf;fpd;wJ 
vd;why; kpifahfhJ. 

2018 brk;gh; 31 Mk; jpfjpapYs;sthW> Rkhh; 2>333>796 cy;yhrg; gazpfs; ,yq;iff;F tUif 
je;Js;sNjhL> ,J tuyhw;Wr; rhjidahfTk; tpsq;FfpwJ. NkYk; ,J fle;j Mz;bd; ,Nj 
fhyg;gFjpALld; xg;gpLifapy; 10.3 rjtPj tsh;r;rpAkhFk;. ,yq;iff;fhd Rw;Wyhg; gazpfspd; 
%ytplkhd Mrpah kw;Wk; gRgpf; gpuhe;jpa ehLfs; njhlh;e;Jk; ghhpa gq;fhw;wp tUtNjhL> ,J 47 
rjtPjkhfj; jpfo;fpd;w mNjNtis> ,jw;F mLj;jjhf INuhg;gpa ehLfs; 43 rjtPj gq;fspg;gpid 
toq;Ffpd;wd. ,t; Mz;Lf; fhyj;jpy; Rw;Wyhj; Jiw %ykhd tUkhdkhdJ kpfTk; Muk;gj;jpNyNa 
4 gpy;ypad; I.m.nlhyh;fis jhz;baJ. 

,NjNtis> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapy; gjpTnra;Js;s tpLjp trjpfis toq;Fk; 
epWtdq;fspd; vz;zpf;if 2018 nrg;lk;ghpYs;sthW 2>215 MFk;. tifg;gLj;jg;gl;l Rw;Wyh 
N`hl;ly;fspd; vz;zpf;if 138 MFnkd;gNjhL> ,tw;wpy; 22 N`hl;ly;fs; Ie;J el;rj;jpuj; 
juj;jpYs;sitfshFk;. 

,t; Mz;bd; ,Wjp tiuapy; nkhj;jkhfg; gjpTnra;ag;gl;l miwfspd; vz;zpf;if 38>214 MFk;. 
el;rj;jpu tFg;G 1 Kjy; 5 tiuapyhd tifapy; tifg;gLj;jg;gl;l Rw;Wyh N`hl;ly;fspd; 
vz;zpf;if 13>408 MFk;. nfhOk;G khtl;lj;jpNyNa mjp $ba miwfspd; vz;zpf;ifahf 7>000 
,w;Fk; mjpfkhf fhzg;gLfpd;w mNjNtis> FUzhfy;> Nffhiy> ,uj;jpdGhp kw;Wk; ahog;ghzk; 
Mfpa gpuNjrq;fspy; 5000 ,w;Fk; FiwthfTk; kw;Wk; Ky;iyj;jPT> fpspnehr;rp> kd;dhh; kw;Wk; 
tTdpah khtl;lq;fspy; 1000 miwfSf;Ff; FiwthfTk; fhzg;gLfpd;wd. ,yq;if Rw;Wyh 
mgptpUj;jp mjpfhurigapy; gjpTnra;ag;gl;l cztfq;fspd; vz;zpf;if 498 MFk;. ,tw;wpy;> 399 
vz;zpf;ifAilait my;yJ 80 rjtPjkhdit V juk; cilaitahFnkd;gNjh> 99 cztfq;fs; 
my;yJ 20 rjtPjkhdit gP juk; cilaitahFk;. 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; ifahsg;gLfpd;w KjyPl;Lf; fUj;jpl;lq;fs; 
njhlh;gpy;> 2018 brk;gh; ,WjpapYs;sthW> 350 fUj;jpl;lq;fSf;F ,Wjp mq;fPfhuk; 
toq;fg;gl;bUe;jNjhL> 103 eph;khzpf;fg;gl;Lk;> 193 ,af;fg;ghl;bYk;> kw;Wk; 54 Rw;Wyh KjyPl;Lf; 
fUj;l;lq;fs; ,d;Dk; Muk;gpf;fg;gLtjw;Fk; cs;sd. 

,Wjp mq;fPfhuk; ngwg;gl;l fUj;jpl;lq;fspd; nkhj;jkhd KjyPl;Lg; ngWkjpahdJ USD 2,954.8 
kpy;ypad; MFk;. eph;khzpf;fg;gl;L tUfpd;w fUj;jpl;lq;fspd; ngWkjp USD 962.7 kpy;ypad; MFk;. 

,af;fg;ghl;bYs;s fUj;jpl;lq;fspd; KjyPl;Lg; ngWkjp USD 1,754.5 kp;ypad; MFnkd;gNjhL> ,d;Dk; 

Muk;gpf;fg;glhJs;s fUj;jpl;lq;fspd; ngWkjp USD 237.5 kpy;ypad; MFk;. 

2015 ,y;> ,yq;if Rw;whly; kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpd; nkhj;j ntspaPlhdJ 2>632 
MFk;. 2017 ,d; ,Wjpapy;> Nkw;gb N`hl;ly; ghlrhiyfspd; xl;Lnkhj;j ntspaPlhdJ 3>800 I 
vl;bapUe;jJ. ehq;fs; 2018 ,d; ,Wjpastpy; gapw;wg;gl;l egh;fspd; vz;zpf;ifapid 5>800 ,w;F 
NgZtjw;F eltbf;if vLj;Njhk;. 

,NjNtis> ,yq;if Rw;Wyh Cf;Ftpg;G gzpafkhdJ rh;tNjr hPjpapy; ,lk;ngw;w midj;Jg; ghhpa 
gazf; fz;fhl;rpfspYk; Kidg;Gld; gq;fspg;Gr; nra;jNjhL> ,e;jpah> rPdh> If;fpa ,uhr;rpak;> 
N[h;kd;> gpuhd;];>Lgha;> u\;ah> mT];jpNuypah> If;fpa mnkhpf;fh kw;Wk; ];fd;bNdtpah Nghd;w 
ehLfs; cs;spl;l midj;Jg; gpujhd %yr; re;ijfspYk; xU xOq;Fkiwahd tPjpf; fz;fhl;rpfis 
elj;jpaJ. 

Rw;Wyhg; gazpfspd; tuT Fiwthd fhykhfpa nrg;lk;gh; Kjy; etk;gh; tiuahd fhyk; kw;Wk; 
Vg;uy; Kjy; [_d; tiuahd fhyq;fspy; mth;fspd; tUifapidf; ftUk; Nehf;fpy;> nfhOk;Gf;Fg; 
gazpf;Fk; rh;tNjr tpkhdr; Nrtifs;> ,yf;Fr; re;ijf; fk;gdpfs; kw;Wk; el;rj;jpu ju tpLjpfs; 

Nghd;wtw;wpd; xj;Jiog;NghL “Iyz;l; v];nfg;” vDk; njhdpg;nghUspyhd tpNrl ehl;L Cf;Ftpg;Gg; 
gpur;rhuk; xd;W Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,e;j Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj;jpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;L Kjy; %d;W 

thuq;fspy; 1000 ,w;Fk; mjpfkhd Kw;gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gl;lNjhL> ,J rpwe;j gjpyspg;gpidAk; 
toq;fpaJ. 

,NjNtis> ,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ mjd; ,af;fg;ghl;L eltbf;iffis rPuikj;Js;sNjhL> 

jw;nghOJ kpfr;rpwe;j MICE ,yf;F ehl;bw;fhd Cf;Ftpg;G eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjpy; <Lgl;L 
tUfpwJ. NkYk; Fwpg;gplf;$basT kf;fs; jq;fsJ jpUkz tpohtpw;fhdnjhU ,yf;F ehlhf 
,yq;ifiaj; njhpTnra;J tUtNjhL> ,jw;nfd ,e;jpah kw;Wk; rPdh Nghd;w ehLfisr; Nrh;e;j 
kf;fs; ngUkstpy; tUif je;Js;sdh;. 

vdJ mikr;rhdJ fpwp];jt kj topghl;Lj;jyq;fis mgptpUj;jp nra;tjpy; Kidg;Gld; 
<Lgl;Ls;sNjhL> 2018 Mk; Mz;Lf; fhyk; KotJk;> Njthyaq;fs; kw;Wk; fpwp];jt kj epWtdq;fs; 
Nghd;wtw;wpD}lhd r%f Nkk;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fis ehlshtpa hPjpapy; Kd;ndLg;gjw;Fk; 
cjtpAs;sJ.  

Kd;Ndhf;fpa gazj;jpy;> 2019 Mk; Mz;by; Kd;Dhpik toq;fg;gl Ntz;ba tplakhf> ehl;bw;Fs; 
tUif jUNthhpd; vz;zpf;ifapidf; $l;bf;nfhs;tjw;F xU jilahff; fhzg;gLfpd;wjhd 
gz;lhuehaf;fh rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; mstpid tphpthf;fk; nra;aNtz;ba Njig;ghNl 
tpsq;FfpwJ. jw;nghOJ ,e;j tpkhd epiyakhdJ mjd; tbtikf;fg;gl;l nfhs;jpwdpYk; ghh;f;f 
165 rjtPj ,af;fg;ghl;bid toq;fptUtNjhL> ,J gazpfSf;F mnrsfhpaj;ijAk; toq;FfpwJ. 
,e;jf; Fiwghl;bid epth;j;jp nra;Ak; tifapy; xU epiyahd fl;llj;jpid eph;khzpf;Fk; tiu xU 
jw;fhypf Kida myfpidahtJ eph;khzpg;gjw;fhd Njitg;ghL gw;wpa jPtpu mtjhdk; 
NjitahfTs;sJ. NkYk; gpuhe;jpa tpkhd epiyaq;fspd; nfhs;jpwid Nkk;gLj;JtJk;> cah; 
vz;zpf;ifahd kf;fisf; ftUk; Nehf;fpy; cs;ehl;L tpkhdq;fis Cf;Ftpg;gJk; ,d;wpaikahj 
tplaq;fshFk;. 

,t; mikr;rhdJ td rPtuhrpfs; vDk; mjd; mikr;Rg; ngahpid mz;ikf;fhyj;jpy; vLj;jJ 
Kjw;nfhz;L ,yq;ifapy; vd;Wk; ,lk;ngw;wpuhj ghhpa khehl;bid elj;Jtjw;fhd trjpfis 

toq;Ftjw;fhd Vw;ghl;bid Nkw;nfhs;tjpy; jw;nghOJ mauhJ cioj;J tUfpwJ. CITES 
rkthaj;jpw;fhd FOf;fspd; 18 tJ khehL nfhOk;gpy; Nk khjk; ,lk;ngwTs;sNjhL> Nkw;gb 
khehlhdJ 180 ehLfisr; Nrh;e;j Rkhh; 3500 ,w;Fk; Nkw;gl;l gpuKfh;fis xd;W$Ltjw;F 
topaikf;fTs;sJ. 

td rPtuhrpfs; vdg;gLtJ epyg; gpuNjrj;jpYs;s tpyq;Ffis khj;jpuk; Fwpg;gpLtjpy;iy> khwhf ,J 
,e;j ehl;by; vk;ikr; #oTs;s fly; tho; caphpdq;fisAk; cs;slf;Ffpd;wJ. nropg;G kpf;fJk; 
caph;g; gy;tifik kpf;fJkhd rKj;jpukhdJ Kd;ndhU nghOJk; ,Ue;jpuhj mr;RWj;jy;fisAk;> 
msTf;F mjpfkhd kPd; gpbj;jy;fisAk;> khRWjy;> tho;tplj;ij ,oj;jy; kw;Wk; fhyepiy khw;wk; 
Nghd;w mr;RWj;jy;fisAk; vjph;nfhz;L tUfpwJ. NkYk;> mj;jifa jhf;fq;fs; fly; rhh;e;j 
Rw;whlYf;Fk; mg;ghy; nrd;W Vw;gLj;jf; $ba vjph;tpisTfisAk; nfhz;Ls;sd. ,jdhNyNa> 
vq;fsJ td rPtuhrpfs; gw;wpa G+q;fh kw;Wk; xJf;fq;fs; kPjhd ika mtjhdj;jpw;F Nkyjpfkhf> 
fly; tho; caphpfisAk; ghJfhj;J mtw;iw tsh;g;gjw;fhd ika mtjhdj;jpidAk; nrYj;j 
Ntz;bAs;sJ. ,J njhlh;gpy;> tpNrlkhf njw;fpYs;s jpkpq;fpyf; fhl;rp ghh;j;jypy; <Lgl;Ls;s Nrit 
toq;Fdh;fs; fz;bg;ghf gpd;gw;w Ntz;ba Fiwe;j gl;r epakq;fis ehq;fs; cUthf;fpAs;Nshk;. 

ahid - kdpjd; Kuz;ghL> Njrpa G+q;fhf;fspy; neUf;fb Nghd;w gpur;rpidfisj; jPh;j;J itj;jy; 
kw;Wk; G+q;fhf;fspy; ghh;itahsh;fSf;fhd rpwe;j trjpfisj; jhgpj;jy; Nghd;wtw;Wf;fhd eltbf;if 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. gpujhd Njrpa G+q;fhf;fSf;fhd ,izak; %ykhd EioTr;rPl;bid 
Kd;gjpT nra;J nfhs;Sk; Kiwikapid mKy;gLj;JtjhdJ xU ghhpa rhjidahf tpsq;fpaJ. 

,Wjpahf> vdf;F xU gf;fgykhf ,Ue;J nraw;gl;l vdJ mikr;rpd; mh;g;gzpg;G kpf;f 
gzpahl;nlhFjpapdUf;F vdJ ghuhl;bidj; njhptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. mikr;rpd; nrayhsh;> 
gzpahl;nlhFjpapdh;> jtprhsh; kw;Wk; rig cWg;gpdh;fs;> MNyhridf; FO cWg;gpdh;fs;> ,yf;Fg; 
gil> gzpg;ghsh;fs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; jpizf;fsj;jpd; gzpahl;nlhFjpapdh;> vdJ 
gpuj;jpNaf gzpahl;nlhFjpapdh; kw;Wk; 2019 ,y; ,yq;ifia xU Kjw;ju Rw;Wyh ,yf;F ehlhf 
Kd;dpWj;Jtjw;F mh;g;gzpg;Gld; gzpahw;wpa midj;J gq;fPLghl;lhsh;fSf;Fk; ehd; vdJ kdkhh;e;j 
ed;wpfisj; njhptpj;Jf;nfhs;s tpUk;GfpNwd;. 

 
 
 
N[hd.V.<. mkuJq;f (gh.c) 

Rw;Wyh mgptpUj;jp>td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; mikr;rh;. 
 
 



ixix

nfsut Rw;Wyh mgptpUj;jp tdrPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka 

mYty;fs; mikr;rupd; nra;jp 
 
ehd; 2018 Mk; Mz;by; vdJ mikr;R gw;wpa nrayhw;Wif kPsha;Tf;fhf 
,e;j nra;jpiaj; njhptpg;gjidapl;L ngUkpjkilfpd;Nwd;. 
 
,t; Mz;bd; ,Wjpg; gFjpapy;> 2019 ,y; Rw;Wyh ,yf;fpw;Fhpa Kjy; ju 
ehlhf ,yq;if tpsq;Ftjhf cyfpd; kpfTk; gpugyk; tha;e;j Rw;Wyhg; gaz 
gpuRuk; njhptpj;Js;sJ. ,yq;ifahdJ ,j;jifa rh;tNjr juj;jpy; 
ghuhl;bidg; ngw;Wf; nfhz;lJ ,JNt Kjy; jlitahFnkd;gNjhL> ,J 

fle;j %d;W tUl fhyj;jpy; mikr;rpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l fLk; ciog;gpidg; gpujpgypf;fpd;wJ 
vd;why; kpifahfhJ. 

2018 brk;gh; 31 Mk; jpfjpapYs;sthW> Rkhh; 2>333>796 cy;yhrg; gazpfs; ,yq;iff;F tUif 
je;Js;sNjhL> ,J tuyhw;Wr; rhjidahfTk; tpsq;FfpwJ. NkYk; ,J fle;j Mz;bd; ,Nj 
fhyg;gFjpALld; xg;gpLifapy; 10.3 rjtPj tsh;r;rpAkhFk;. ,yq;iff;fhd Rw;Wyhg; gazpfspd; 
%ytplkhd Mrpah kw;Wk; gRgpf; gpuhe;jpa ehLfs; njhlh;e;Jk; ghhpa gq;fhw;wp tUtNjhL> ,J 47 
rjtPjkhfj; jpfo;fpd;w mNjNtis> ,jw;F mLj;jjhf INuhg;gpa ehLfs; 43 rjtPj gq;fspg;gpid 
toq;Ffpd;wd. ,t; Mz;Lf; fhyj;jpy; Rw;Wyhj; Jiw %ykhd tUkhdkhdJ kpfTk; Muk;gj;jpNyNa 
4 gpy;ypad; I.m.nlhyh;fis jhz;baJ. 

,NjNtis> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapy; gjpTnra;Js;s tpLjp trjpfis toq;Fk; 
epWtdq;fspd; vz;zpf;if 2018 nrg;lk;ghpYs;sthW 2>215 MFk;. tifg;gLj;jg;gl;l Rw;Wyh 
N`hl;ly;fspd; vz;zpf;if 138 MFnkd;gNjhL> ,tw;wpy; 22 N`hl;ly;fs; Ie;J el;rj;jpuj; 
juj;jpYs;sitfshFk;. 

,t; Mz;bd; ,Wjp tiuapy; nkhj;jkhfg; gjpTnra;ag;gl;l miwfspd; vz;zpf;if 38>214 MFk;. 
el;rj;jpu tFg;G 1 Kjy; 5 tiuapyhd tifapy; tifg;gLj;jg;gl;l Rw;Wyh N`hl;ly;fspd; 
vz;zpf;if 13>408 MFk;. nfhOk;G khtl;lj;jpNyNa mjp $ba miwfspd; vz;zpf;ifahf 7>000 
,w;Fk; mjpfkhf fhzg;gLfpd;w mNjNtis> FUzhfy;> Nffhiy> ,uj;jpdGhp kw;Wk; ahog;ghzk; 
Mfpa gpuNjrq;fspy; 5000 ,w;Fk; FiwthfTk; kw;Wk; Ky;iyj;jPT> fpspnehr;rp> kd;dhh; kw;Wk; 
tTdpah khtl;lq;fspy; 1000 miwfSf;Ff; FiwthfTk; fhzg;gLfpd;wd. ,yq;if Rw;Wyh 
mgptpUj;jp mjpfhurigapy; gjpTnra;ag;gl;l cztfq;fspd; vz;zpf;if 498 MFk;. ,tw;wpy;> 399 
vz;zpf;ifAilait my;yJ 80 rjtPjkhdit V juk; cilaitahFnkd;gNjh> 99 cztfq;fs; 
my;yJ 20 rjtPjkhdit gP juk; cilaitahFk;. 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; ifahsg;gLfpd;w KjyPl;Lf; fUj;jpl;lq;fs; 
njhlh;gpy;> 2018 brk;gh; ,WjpapYs;sthW> 350 fUj;jpl;lq;fSf;F ,Wjp mq;fPfhuk; 
toq;fg;gl;bUe;jNjhL> 103 eph;khzpf;fg;gl;Lk;> 193 ,af;fg;ghl;bYk;> kw;Wk; 54 Rw;Wyh KjyPl;Lf; 
fUj;l;lq;fs; ,d;Dk; Muk;gpf;fg;gLtjw;Fk; cs;sd. 

,Wjp mq;fPfhuk; ngwg;gl;l fUj;jpl;lq;fspd; nkhj;jkhd KjyPl;Lg; ngWkjpahdJ USD 2,954.8 
kpy;ypad; MFk;. eph;khzpf;fg;gl;L tUfpd;w fUj;jpl;lq;fspd; ngWkjp USD 962.7 kpy;ypad; MFk;. 

,af;fg;ghl;bYs;s fUj;jpl;lq;fspd; KjyPl;Lg; ngWkjp USD 1,754.5 kp;ypad; MFnkd;gNjhL> ,d;Dk; 

Muk;gpf;fg;glhJs;s fUj;jpl;lq;fspd; ngWkjp USD 237.5 kpy;ypad; MFk;. 

2015 ,y;> ,yq;if Rw;whly; kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpd; nkhj;j ntspaPlhdJ 2>632 
MFk;. 2017 ,d; ,Wjpapy;> Nkw;gb N`hl;ly; ghlrhiyfspd; xl;Lnkhj;j ntspaPlhdJ 3>800 I 
vl;bapUe;jJ. ehq;fs; 2018 ,d; ,Wjpastpy; gapw;wg;gl;l egh;fspd; vz;zpf;ifapid 5>800 ,w;F 
NgZtjw;F eltbf;if vLj;Njhk;. 

,NjNtis> ,yq;if Rw;Wyh Cf;Ftpg;G gzpafkhdJ rh;tNjr hPjpapy; ,lk;ngw;w midj;Jg; ghhpa 
gazf; fz;fhl;rpfspYk; Kidg;Gld; gq;fspg;Gr; nra;jNjhL> ,e;jpah> rPdh> If;fpa ,uhr;rpak;> 
N[h;kd;> gpuhd;];>Lgha;> u\;ah> mT];jpNuypah> If;fpa mnkhpf;fh kw;Wk; ];fd;bNdtpah Nghd;w 
ehLfs; cs;spl;l midj;Jg; gpujhd %yr; re;ijfspYk; xU xOq;Fkiwahd tPjpf; fz;fhl;rpfis 
elj;jpaJ. 

Rw;Wyhg; gazpfspd; tuT Fiwthd fhykhfpa nrg;lk;gh; Kjy; etk;gh; tiuahd fhyk; kw;Wk; 
Vg;uy; Kjy; [_d; tiuahd fhyq;fspy; mth;fspd; tUifapidf; ftUk; Nehf;fpy;> nfhOk;Gf;Fg; 
gazpf;Fk; rh;tNjr tpkhdr; Nrtifs;> ,yf;Fr; re;ijf; fk;gdpfs; kw;Wk; el;rj;jpu ju tpLjpfs; 

Nghd;wtw;wpd; xj;Jiog;NghL “Iyz;l; v];nfg;” vDk; njhdpg;nghUspyhd tpNrl ehl;L Cf;Ftpg;Gg; 
gpur;rhuk; xd;W Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,e;j Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj;jpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;L Kjy; %d;W 

thuq;fspy; 1000 ,w;Fk; mjpfkhd Kw;gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gl;lNjhL> ,J rpwe;j gjpyspg;gpidAk; 
toq;fpaJ. 

,NjNtis> ,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ mjd; ,af;fg;ghl;L eltbf;iffis rPuikj;Js;sNjhL> 

jw;nghOJ kpfr;rpwe;j MICE ,yf;F ehl;bw;fhd Cf;Ftpg;G eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjpy; <Lgl;L 
tUfpwJ. NkYk; Fwpg;gplf;$basT kf;fs; jq;fsJ jpUkz tpohtpw;fhdnjhU ,yf;F ehlhf 
,yq;ifiaj; njhpTnra;J tUtNjhL> ,jw;nfd ,e;jpah kw;Wk; rPdh Nghd;w ehLfisr; Nrh;e;j 
kf;fs; ngUkstpy; tUif je;Js;sdh;. 

vdJ mikr;rhdJ fpwp];jt kj topghl;Lj;jyq;fis mgptpUj;jp nra;tjpy; Kidg;Gld; 
<Lgl;Ls;sNjhL> 2018 Mk; Mz;Lf; fhyk; KotJk;> Njthyaq;fs; kw;Wk; fpwp];jt kj epWtdq;fs; 
Nghd;wtw;wpD}lhd r%f Nkk;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fis ehlshtpa hPjpapy; Kd;ndLg;gjw;Fk; 
cjtpAs;sJ.  

Kd;Ndhf;fpa gazj;jpy;> 2019 Mk; Mz;by; Kd;Dhpik toq;fg;gl Ntz;ba tplakhf> ehl;bw;Fs; 
tUif jUNthhpd; vz;zpf;ifapidf; $l;bf;nfhs;tjw;F xU jilahff; fhzg;gLfpd;wjhd 
gz;lhuehaf;fh rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; mstpid tphpthf;fk; nra;aNtz;ba Njig;ghNl 
tpsq;FfpwJ. jw;nghOJ ,e;j tpkhd epiyakhdJ mjd; tbtikf;fg;gl;l nfhs;jpwdpYk; ghh;f;f 
165 rjtPj ,af;fg;ghl;bid toq;fptUtNjhL> ,J gazpfSf;F mnrsfhpaj;ijAk; toq;FfpwJ. 
,e;jf; Fiwghl;bid epth;j;jp nra;Ak; tifapy; xU epiyahd fl;llj;jpid eph;khzpf;Fk; tiu xU 
jw;fhypf Kida myfpidahtJ eph;khzpg;gjw;fhd Njitg;ghL gw;wpa jPtpu mtjhdk; 
NjitahfTs;sJ. NkYk; gpuhe;jpa tpkhd epiyaq;fspd; nfhs;jpwid Nkk;gLj;JtJk;> cah; 
vz;zpf;ifahd kf;fisf; ftUk; Nehf;fpy; cs;ehl;L tpkhdq;fis Cf;Ftpg;gJk; ,d;wpaikahj 
tplaq;fshFk;. 

,t; mikr;rhdJ td rPtuhrpfs; vDk; mjd; mikr;Rg; ngahpid mz;ikf;fhyj;jpy; vLj;jJ 
Kjw;nfhz;L ,yq;ifapy; vd;Wk; ,lk;ngw;wpuhj ghhpa khehl;bid elj;Jtjw;fhd trjpfis 

toq;Ftjw;fhd Vw;ghl;bid Nkw;nfhs;tjpy; jw;nghOJ mauhJ cioj;J tUfpwJ. CITES 
rkthaj;jpw;fhd FOf;fspd; 18 tJ khehL nfhOk;gpy; Nk khjk; ,lk;ngwTs;sNjhL> Nkw;gb 
khehlhdJ 180 ehLfisr; Nrh;e;j Rkhh; 3500 ,w;Fk; Nkw;gl;l gpuKfh;fis xd;W$Ltjw;F 
topaikf;fTs;sJ. 

td rPtuhrpfs; vdg;gLtJ epyg; gpuNjrj;jpYs;s tpyq;Ffis khj;jpuk; Fwpg;gpLtjpy;iy> khwhf ,J 
,e;j ehl;by; vk;ikr; #oTs;s fly; tho; caphpdq;fisAk; cs;slf;Ffpd;wJ. nropg;G kpf;fJk; 
caph;g; gy;tifik kpf;fJkhd rKj;jpukhdJ Kd;ndhU nghOJk; ,Ue;jpuhj mr;RWj;jy;fisAk;> 
msTf;F mjpfkhd kPd; gpbj;jy;fisAk;> khRWjy;> tho;tplj;ij ,oj;jy; kw;Wk; fhyepiy khw;wk; 
Nghd;w mr;RWj;jy;fisAk; vjph;nfhz;L tUfpwJ. NkYk;> mj;jifa jhf;fq;fs; fly; rhh;e;j 
Rw;whlYf;Fk; mg;ghy; nrd;W Vw;gLj;jf; $ba vjph;tpisTfisAk; nfhz;Ls;sd. ,jdhNyNa> 
vq;fsJ td rPtuhrpfs; gw;wpa G+q;fh kw;Wk; xJf;fq;fs; kPjhd ika mtjhdj;jpw;F Nkyjpfkhf> 
fly; tho; caphpfisAk; ghJfhj;J mtw;iw tsh;g;gjw;fhd ika mtjhdj;jpidAk; nrYj;j 
Ntz;bAs;sJ. ,J njhlh;gpy;> tpNrlkhf njw;fpYs;s jpkpq;fpyf; fhl;rp ghh;j;jypy; <Lgl;Ls;s Nrit 
toq;Fdh;fs; fz;bg;ghf gpd;gw;w Ntz;ba Fiwe;j gl;r epakq;fis ehq;fs; cUthf;fpAs;Nshk;. 

ahid - kdpjd; Kuz;ghL> Njrpa G+q;fhf;fspy; neUf;fb Nghd;w gpur;rpidfisj; jPh;j;J itj;jy; 
kw;Wk; G+q;fhf;fspy; ghh;itahsh;fSf;fhd rpwe;j trjpfisj; jhgpj;jy; Nghd;wtw;Wf;fhd eltbf;if 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. gpujhd Njrpa G+q;fhf;fSf;fhd ,izak; %ykhd EioTr;rPl;bid 
Kd;gjpT nra;J nfhs;Sk; Kiwikapid mKy;gLj;JtjhdJ xU ghhpa rhjidahf tpsq;fpaJ. 

,Wjpahf> vdf;F xU gf;fgykhf ,Ue;J nraw;gl;l vdJ mikr;rpd; mh;g;gzpg;G kpf;f 
gzpahl;nlhFjpapdUf;F vdJ ghuhl;bidj; njhptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. mikr;rpd; nrayhsh;> 
gzpahl;nlhFjpapdh;> jtprhsh; kw;Wk; rig cWg;gpdh;fs;> MNyhridf; FO cWg;gpdh;fs;> ,yf;Fg; 
gil> gzpg;ghsh;fs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; jpizf;fsj;jpd; gzpahl;nlhFjpapdh;> vdJ 
gpuj;jpNaf gzpahl;nlhFjpapdh; kw;Wk; 2019 ,y; ,yq;ifia xU Kjw;ju Rw;Wyh ,yf;F ehlhf 
Kd;dpWj;Jtjw;F mh;g;gzpg;Gld; gzpahw;wpa midj;J gq;fPLghl;lhsh;fSf;Fk; ehd; vdJ kdkhh;e;j 
ed;wpfisj; njhptpj;Jf;nfhs;s tpUk;GfpNwd;. 

 
 
 
N[hd.V.<. mkuJq;f (gh.c) 

Rw;Wyh mgptpUj;jp>td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; mikr;rh;. 
 
 



xx

nfsut Rw;Wyh mgptpUj;jp tdrPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka 
mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rupd; nra;jp 

 
vdJ gjtpf; fhyg; gFjpapd; mz;ikf; fhyj;jpy; ehk; vjidr; 
rhjpj;Js;Nshk; kw;Wk; vjph;fhyj;jpy; vjidr; nra;aTs;Nshk; vd;gJ 
gw;wpa tplaq;fSld;> vdJ mikr;rpd; tUlhe;j Kd;Ndw;w mwpf;iff;F 
,e;j nra;jpia mDg;gp itg;gjidapl;L ehd; ngUk; 
kfpo;r;rpailfpd;Nwd;. 

vdJ mYtyfk; Muk;gpf;fg;gl;lJ Kjw;nfhz;L> N`hl;ly;fs;> Xa;T ,y;yq;fs; kw;Wk; 
tpUe;jpdh; ,y;yq;fs; Nghd;wd ,tw;wpd; epakjuq;fisf; nfhz;L juKah;j;Jk; Nehf;Fld; 
kpfTk; neUf;fkhf fz;fhzpf;fg;gl;Ls;sNjhL> ,jd; %yk; cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L 
cy;yhrg; gazpfs; mjp$ba mD$yq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tJ gw;wpAk; Nehf;fg;gl;lJ. 

mNdf fpuk mbg;gilapyhd gazpfspd; nghOJNghf;F mk;rkhd ,yq;ifapYs;s 
jpkpq;fpyk; ghh;itapLk; epfo;thdJ xU Cf;fkw;w epiyapy; fhzg;gl;lNjhL> jw;nghOJ 
,jid xOq;FgLj;Jtjw;fhd eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s mNjNtis> ,yhgk; jUk; 
njhopw;Jiwf;fhd ghhpa cs;shw;wy; kpf;f mgptpUj;jp xd;iwf; fhz;gpg;gjw;Fk; ,J 
Muk;gpj;Js;sJ. 

xU fly; cyh fUj;jpl;lkhdJ jiykd;dhh; kw;Wk; ,uhNk];tud; Mfpa gpuNjrq;fis 
,izf;Fk; xd;whf tpsq;fTs;sNjhL> ,J ,yq;if kw;Wk; ,e;jpah Mfpa ehLfSf;F 
,ilapyhd gazq;fisAk; cUthf;fTs;sJ. NkYk; rk;ge;jg;gl;l mikr;Rf;fSld; Rw;Wyh 
mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ jw;nghOJ cs;s gjpd;%d;W fg;gy; JiwKfq;fis 
mgptpUj;jp nra;tjw;fhd epjpaplYf;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhz;L tUfpwJ.  

ve;jnthU ehl;bdJk; RNjr kf;fs; me;ehl;bd; nrhj;Jf;fshf jpfo;fpd;wdh;. ,j;jifa 
nrhj;Jf;fs; ntspehl;lth;fspd; mtjhdj;jpid jkJ ehl;bw;Fs; fth;e;Jnfhs;fpd;wd. 
NkYk;> fle;j rpy fhyq;fSf;F Kd;dh; ,yq;ifapd; goq;Fb kf;fs;> Ntjh r%fj;jpdh; 
Nghd;Nwhiu ntspr;rj;jpw;F nfhz;LtuTk; Kbe;jJ. ,J ,j;jifa r%fj;jpdUf;Fk; 
ehl;bw;Fk; mD$yj;jpidNa toq;fpaJ. 

Gjpa rh;tNjr hPjpahd Rw;Wyh fth;r;rp kpf;f mk;rq;fs; ,dq;fhzg;gl;L tUfpd;wd 
vd;gNjhL> ,yq;iff;F tUfpd;w cy;yhrg; gazpfspd; rpwe;j njhpTfshf Vw;fdNt 
fhzg;gLfpd;w flw;fiufis tphpthf;fk; nra;J mtw;iw mgptpUj;jp nra;tjw;fhd 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. ,j;jifa Kd;Ndw;wq;fSld; ,ize;J> ghuk;ghpa 
Rw;Wyh mk;rq;fs; kw;Wk; Mz;kPf Rw;Wyh mk;rq;fs; Nghd;wtw;iwj; juKah;j;Jtjw;fhd 
topKiwfSk; eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

fle;j %d;W khj fhyj;jpDs;> td rPtuhrpfs; gw;wpa ,uh[hq;f mikr;ruhf flikfisg; 
nghWg;Ngw;wJ Kjw;nfhz;L> ahid-kdpjd; jhf;Fjy;fis epWj;Jtjw;fhd mNdf 
fUj;jpl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gl;L tUtNjhL> jkf;F mz;ikapYs;s N`hl;ly;fs; gw;wpa 
tpguq;fis toq;Fk; tifapyhd tpsk;gug; gyiffis epWTtjd; %yk; td rPtuhrpfs; 
rhh;e;j Rw;Wyh mk;rq;fis Nkk;gLj;Jtjfhd fUj;jpl;lq;fSk; Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd. 

td rPtuhrpfs; rhh;e;j G+q;fhtpd; cs;Sk; GWKkhd Rw;Wyh Nghf;Ftuj;jhdJ KOikahf 
b[ply; kakhf;fg;glTs;sNjhL> td rPtuhrpfs; rhh;e;j G+q;fhf;fs; gw;wpa Gjpa rh;tNjr 
Cf;Ftpg;Gg; gpur;rhuk; xd;wpid kpf tpiutpy; Kd;ndLg;gjw;Fk; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

,Wjpahf> ,j;jifanjhU gazj;jpw;F jkJ gpukhz;lkhd> mh;g;gzpg;G kpf;f Nritapid 
toq;fpaikf;fhf mikr;rpdJk; mjNdhL ,ize;j midj;J epWtdq;fspdJk; 
gzpahl;nlhFjpapdUf;Fk; vdJ kdkhh;e;j ed;wpfisj; njhptpj;Jf;nfhs;s tpUk;Gfpd;Nwd;. 

 
 
uQ;rpj; mYtpfu (gh.c) 

,uh[hq;f mikr;rh; Rw;Wyh mgptpUj;jp>td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; 
mikr;R. 
 
 



xixi

nfsut Rw;Wyh mgptpUj;jp tdrPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka 
mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rupd; nra;jp 

 
vdJ gjtpf; fhyg; gFjpapd; mz;ikf; fhyj;jpy; ehk; vjidr; 
rhjpj;Js;Nshk; kw;Wk; vjph;fhyj;jpy; vjidr; nra;aTs;Nshk; vd;gJ 
gw;wpa tplaq;fSld;> vdJ mikr;rpd; tUlhe;j Kd;Ndw;w mwpf;iff;F 
,e;j nra;jpia mDg;gp itg;gjidapl;L ehd; ngUk; 
kfpo;r;rpailfpd;Nwd;. 

vdJ mYtyfk; Muk;gpf;fg;gl;lJ Kjw;nfhz;L> N`hl;ly;fs;> Xa;T ,y;yq;fs; kw;Wk; 
tpUe;jpdh; ,y;yq;fs; Nghd;wd ,tw;wpd; epakjuq;fisf; nfhz;L juKah;j;Jk; Nehf;Fld; 
kpfTk; neUf;fkhf fz;fhzpf;fg;gl;Ls;sNjhL> ,jd; %yk; cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L 
cy;yhrg; gazpfs; mjp$ba mD$yq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tJ gw;wpAk; Nehf;fg;gl;lJ. 

mNdf fpuk mbg;gilapyhd gazpfspd; nghOJNghf;F mk;rkhd ,yq;ifapYs;s 
jpkpq;fpyk; ghh;itapLk; epfo;thdJ xU Cf;fkw;w epiyapy; fhzg;gl;lNjhL> jw;nghOJ 
,jid xOq;FgLj;Jtjw;fhd eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s mNjNtis> ,yhgk; jUk; 
njhopw;Jiwf;fhd ghhpa cs;shw;wy; kpf;f mgptpUj;jp xd;iwf; fhz;gpg;gjw;Fk; ,J 
Muk;gpj;Js;sJ. 

xU fly; cyh fUj;jpl;lkhdJ jiykd;dhh; kw;Wk; ,uhNk];tud; Mfpa gpuNjrq;fis 
,izf;Fk; xd;whf tpsq;fTs;sNjhL> ,J ,yq;if kw;Wk; ,e;jpah Mfpa ehLfSf;F 
,ilapyhd gazq;fisAk; cUthf;fTs;sJ. NkYk; rk;ge;jg;gl;l mikr;Rf;fSld; Rw;Wyh 
mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ jw;nghOJ cs;s gjpd;%d;W fg;gy; JiwKfq;fis 
mgptpUj;jp nra;tjw;fhd epjpaplYf;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhz;L tUfpwJ.  

ve;jnthU ehl;bdJk; RNjr kf;fs; me;ehl;bd; nrhj;Jf;fshf jpfo;fpd;wdh;. ,j;jifa 
nrhj;Jf;fs; ntspehl;lth;fspd; mtjhdj;jpid jkJ ehl;bw;Fs; fth;e;Jnfhs;fpd;wd. 
NkYk;> fle;j rpy fhyq;fSf;F Kd;dh; ,yq;ifapd; goq;Fb kf;fs;> Ntjh r%fj;jpdh; 
Nghd;Nwhiu ntspr;rj;jpw;F nfhz;LtuTk; Kbe;jJ. ,J ,j;jifa r%fj;jpdUf;Fk; 
ehl;bw;Fk; mD$yj;jpidNa toq;fpaJ. 

Gjpa rh;tNjr hPjpahd Rw;Wyh fth;r;rp kpf;f mk;rq;fs; ,dq;fhzg;gl;L tUfpd;wd 
vd;gNjhL> ,yq;iff;F tUfpd;w cy;yhrg; gazpfspd; rpwe;j njhpTfshf Vw;fdNt 
fhzg;gLfpd;w flw;fiufis tphpthf;fk; nra;J mtw;iw mgptpUj;jp nra;tjw;fhd 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. ,j;jifa Kd;Ndw;wq;fSld; ,ize;J> ghuk;ghpa 
Rw;Wyh mk;rq;fs; kw;Wk; Mz;kPf Rw;Wyh mk;rq;fs; Nghd;wtw;iwj; juKah;j;Jtjw;fhd 
topKiwfSk; eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

fle;j %d;W khj fhyj;jpDs;> td rPtuhrpfs; gw;wpa ,uh[hq;f mikr;ruhf flikfisg; 
nghWg;Ngw;wJ Kjw;nfhz;L> ahid-kdpjd; jhf;Fjy;fis epWj;Jtjw;fhd mNdf 
fUj;jpl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gl;L tUtNjhL> jkf;F mz;ikapYs;s N`hl;ly;fs; gw;wpa 
tpguq;fis toq;Fk; tifapyhd tpsk;gug; gyiffis epWTtjd; %yk; td rPtuhrpfs; 
rhh;e;j Rw;Wyh mk;rq;fis Nkk;gLj;Jtjfhd fUj;jpl;lq;fSk; Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd. 

td rPtuhrpfs; rhh;e;j G+q;fhtpd; cs;Sk; GWKkhd Rw;Wyh Nghf;Ftuj;jhdJ KOikahf 
b[ply; kakhf;fg;glTs;sNjhL> td rPtuhrpfs; rhh;e;j G+q;fhf;fs; gw;wpa Gjpa rh;tNjr 
Cf;Ftpg;Gg; gpur;rhuk; xd;wpid kpf tpiutpy; Kd;ndLg;gjw;Fk; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

,Wjpahf> ,j;jifanjhU gazj;jpw;F jkJ gpukhz;lkhd> mh;g;gzpg;G kpf;f Nritapid 
toq;fpaikf;fhf mikr;rpdJk; mjNdhL ,ize;j midj;J epWtdq;fspdJk; 
gzpahl;nlhFjpapdUf;Fk; vdJ kdkhh;e;j ed;wpfisj; njhptpj;Jf;nfhs;s tpUk;Gfpd;Nwd;. 

 
 
uQ;rpj; mYtpfu (gh.c) 

,uh[hq;f mikr;rh; Rw;Wyh mgptpUj;jp>td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; 
mikr;R. 
 
 

Rw;Wyh mgptpUj;jp tdrPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka 
mYty;fs; nrayhsh; mth;fspd; xU kPs; ghh;it 
 
fle;j epjp Mz;Lf; fhyj;jpd; NghJ Rw;Wyh mgptpUj;jp> td rPtuhrpfs; 
kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; mikr;rpd; gpuaj;jdq;fisAk; 
ntspaPLfspd; tpisTfisAk; toq;Fk; xU mwpf;ifahfj; jpfOfpd;w> 
2018 Mk; epjp Mz;Lf;fhd vkJ ,e;j nrayhw;Wif mwpf;ifapidr; 
rkh;g;gpg;gjidapl;L ehd; kfpo;r;rpailfpNwd;. 

Rw;Wyhj; JiwahdJ vkJ ehl;bd; nghUshjhuj;jpw;F msg;ghpa 
ngWkhdj;jpidr; Nrh;f;fpd;wJ vd;why; mJ kpifahfhJ. ,yq;if ehl;bd; Rw;Wyhj; Jiwf;fhd 
Neh;kiwahd nrayhw;Wifapid toq;fpa kw;WnkhU Mz;lhfTk; ,t; Mz;L jpfo;fpwJ. 2018 Mk; 
Mz;by; Rkhh; 2>333>796 vz;zpf;ifahd Rw;Wyhg; gazpfspd; tUiffis Nkw;gb Kd;Ndw;w 
mwpf;if gjpT nra;J Rl;bf;fhl;LtNjhL> ,J 2017 Mk; Mz;Lld; xg;gpLifapy; 10.3 rjtPj 
mjpfhpg;ghf tpsq;FtjhfTk; Rl;bf;fhl;LfpwJ. xl;Lnkhj;j Rw;Wyh %ykhd tUkhdkhdJ &gh 
712>027 kpy;ypaid vl;bAs;s mNjNtis> 2018 Mk; Mz;by; Rw;Wyh kw;Wk; gazj;Jiw Fwpj;jhd 
nkhj;j njhopy;tha;g;ghdJ 388>484 vDk; vz;zpf;ifapidg; gjpTnra;Js;sJ. ,jpy; Neub 
njhopy;tha;g;Gf;fspd; vz;zpf;if 169>003 MfTk; kjpg;gplg;gl;l Neubaw;w njhopy;tha;g;Gf;fspd; 
vz;zpf;ifahf 219>484 MfTk; fhzg;gLfpwJ. kPsha;Tf; fhyj;jpd; Nghjhd tUkhd tsh;r;rpahdJ 
&gh 4>380.60 kpy;ypad; Mf mjpfhpj;Js;snjd;gij ,q;F Fwpg;gpLtjpy; ehd; ngUkpjkilfpd;Nwd;. 
,Ug;gpDk;> Rw;Wyhj; Jiwapd; ePLWjpkpf;f mk;rq;fs; kPJ MokhdJk; epiykhw;wk; cilaJkhd 
jhf;fk; xd;wpidf; nfhz;l Rw;wyhtpid Cf;Ftpg;gjw;fhd vOr;rp kpf;f b[ply; njhopy;El;gq;fs; kPJ 
ehk; ika mtjhdk; nrYj;j Ntz;bAs;sJ. 

jhtuk; kw;Wk; tpyq;Fr; r%fj;jpidf; nfhz;l jw;NghJs;s Rw;whlw; njhFjpapidg; ghJfhg;gjd; 
Clhf jw;fhy kw;Wk; vjph;fhyr; re;jjpfSf;fhd td rPtuhrpfisg; ghJfhj;J mtw;iwg; NgZtJ 
mikr;rpd; gpujhdkhdnjhU Fwpf;Nfhsf tpsq;FfpwJ. ,jw;fpzq;f> td rPtuhrpfs; jpizf;fsk;> 
Njrpa jhtutpay; G+q;fhf;fs;> Njrpa tpyq;fpay; G+q;fhf;fs; kw;Wk; ,yq;if td rPtuhrpfs; 
ek;gpf;if epjpak; Mfpad mikr;rpd; td rPtuhrpfs; gphptpd; ,ize;j epWtdq;fshf njhopw;gl;L 
tUfpd;wd. cyfpNyNa kpfr; rpwe;j tpyq;fpay; G+q;fh xd;wpidg; Ngzpg; ghJfhj;J tUfpd;w xU 
epWtdkhfj; jpfOk; Nehf;NfhL> Gj;jhf;fk; kpf;f tpyq;fpay; G+q;fhtpw;fhd vz;zf;fUtpd; fPohd 
midj;J fth;r;rp kpf;f njhopy;El;gq;fisAk; mDgtq;fisAk; cgNahfpj;J jw;NghJs;s tpyq;fpay; 
G+q;fhit khw;wpaikg;gjw;Fk; tpyq;Ffis $z;bDs; milg;gjw;Fg; gjpyhf mtw;Wf;fhd tphpthd 
tho;tplq;fis toq;Ftjw;Fkhd mtrpakhd Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. ,jw;fpzq;f> 
gpd;dty Gjpa tpyq;fpay; G+q;fh kw;Wk; wpjpahfk rghhpg; G+q;fh Mfpad jw;nghOJ Nkw;gb 
vz;zf;fUf;fspd; fPo; ,aq;fp tUfpd;wd. kf;fspd; nghOJNghf;F kw;Wk; Nfspf;if 
Nehf;fq;fSf;fhf mth;fSf;fhd cah;e;jgl;r Nritfis toq;Fk; Nehf;fpYk; mNjNghy; cs;ehl;L 
kw;Wk; ntspehl;L Rw;Wyhg; gazpfisf; ftUk; Nehf;fpYk;> tpyq;fpay; G+q;fhf;fspy; etPd trjpfs; 
gy mgptpUj;jp nra;ag;gl;L tUfpd;wd. td rPtuhrpfs; ek;gpf;if epjpaj;jpdhy; gy;NtW Rw;whly; 
rhh;e;j epfo;r;rpj;jpl;lq;fSk; Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd. 

,yq;ifapy; 2019 Nk khjk; 22 Mk; jpfjp Kjy; [_d; khjk; 03 Mk; jpfjp tiuahd fhyg; 
gFjpapy;> Rkhh; 183 ehLfisr; Nrh;e;j gpujpepjpfspd; gq;Nfw;NghL ,lk;ngwTs;s> mUfp tUk; jhtu 
kw;Wk; tpyq;Ffs; gw;wpa rh;tNjr th;j;jfk; Fwpj;jhd rkthaj;jpidr; Nrh;e;j FOf;fspd; 18 tJ 
khehl;bw;fhd trjpaspg;gjw;fhd mtrpakhd eltbf;iffSk; ,lk;ngw;W tUfpd;wd. 

,e;j mikr;rpd; Nehf;nfy;iyapd; fPo; tUfpd;w fpwp];jt rka mYty;fs; jpizf;fskhdJ ehl;by; 
thOfpd;w fpwp];jt rkak; rhh;e;j r%fj;jpidAk; rka ,zf;fg;ghl;bidAk; fl;bnaOg;Gtij 
,yf;fhff; nfhz;L fpwp];jt rkaaj;jpd; ngWkhdq;fis Cf;Ftpf;Fk; Nehf;fpyhd nfhs;iffs;> 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; fUj;jpl;lq;fis tFj;jikj;J> mtw;iwf; fz;fhzpg;Gr; nra;J kw;Wk; 
mtw;iw kjpg;gha;T nra;tjw;fhd tfpghfj;jpidf; nfhz;Ls;sJ. 

Rw;Wyhj; Jiw mgptpUj;jp> td rPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; mikr;rh; nfsut 
N[hd; mkuJq;f mth;fsplkpUe;Jk; kw;Wk; Rw;Wyhj; Jiw mgptpUj;jp> td rPtuhrpfs; kw;Wk; 
fpwp];jt rka mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rh; nfsut uQ;rpj; mYtpfhu mth;fsplkpUe;Jk;> 
mikr;rpd; xl;Lnkhj;j Kfhikj;Jtk; kw;Wk; mikr;rpd; fPohd epWtdq;fspd; njhopw;ghLfs; Nghd;w 
tplaq;fs; njhlh;gpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l ngWkjp kpf;f jiyikj;Jtk; kw;Wk; topfhl;ly;fs; 
njhlh;gpy; ehd; ngWkjp kpf;f fUj;jpidg; gjpT nra;a tpUk;Gfpd;Nwd;. NkYk; ehd; mikr;rpd; 
Nkyjpfr; nrayhsh;> gzpahl;nlhFjpapdh;> midj;J epWtdq;fspdJk; jtprhsh;fs; kw;Wk; mth;fsJ 
midj;J kl;lq;fspYKs;s rk;ge;jg;gl;l gzpahl;nlhFjpapdh;> fpwp];jt rka mYty;fs; 
jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; kw;Wk; mjd; midj;J gzpahl;nlhFjpapdhpd; mh;g;gzpg;G kpf;f 
gq;fspg;gpw;Fk; mj;Jld; mur kw;Wk; jdpahh;j; Jiwiar; Nrh;e;j Vida midj;J cj;jpNahfj;jh;fs; 
Nghd; midtUf;Fk;> Nkw;gb kPsha;Tf; fhyj;jpd; nghOJ jhq;fs; toq;fpa xj;Jiog;gpw;Fk; 
cjtpf;Fk; vdJ midj;J ed;wpfisAk; ,jpy; gjpTnra;J nfhs;s tpUk;GfpNwd;. 

 
 
v];. n`l;bahuhr;rp 
nrayhsh;> 
Rw;Wyh mgptpUj;jp>td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; mikr;R. 



xiixii

Rw;Wyh mgptpUj;jp, td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka 
mYty;fs;; ,uh[hq;f mikr;rpd;> ,uh[hq;f nrayhsupd; nra;jp 
 
,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mYty;fSld; 
neUf;fkhd kw;Wk; tpisj;jpwDila njhlu;Gfis Vw;gLj;jpf;nfhz;L 
jw;NghJ nraw;gLk; cs;ehl;Lf; fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fspd; Nkk;ghl;bid mbf;fb kPsha;Tf;F cl;gLj;jy;> 

Nkw;ghu;it nra;jy;;> kjpg;gply; kw;Wk; tpisj;jpwid cWjpg;gLj;jy;> jw;NghJ ehlshtpa 
uPjpapy; cs;s rl;lG+u;tkw;;w kw;Wk; Kiwrhuh Rw;Wyh tu;j;jfq;fis 
Kiwikg;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;> mtw;wpd; mgptpUj;jp kw;Wk; 
xOq;FgLj;jy; njhlu;gpy; eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;> ,yq;if Rw;wyhj;Jiw 
mgptpUj;jpg; gzpafj;Jld; cs;ehl;L Rw;Wyhr; nraw;ghLfis Nkk;gLj;JtJld; 
Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj; jpl;lq;fis nraw;gLj;JtJ njhlu;gpy; gq;fspg;G toq;fy; kw;Wk; 
nraw;gLj;jy;> Rw;Wyh Cf;Ftpg;Gr; nraw;ghLfspd; Nkk;ghl;bid fz;fhzpj;jy; kw;Wk; 
kPsha;T nra;jy; Mfpait Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; 
gw;wpa ,uh[hq;f mikr;Rf;F rhw;wg;gl;Ls;s gzpfSs; cs;slq;Fk;.    
 
mjw;fika> ,uh[hq;f mikr;rpdhy; Rw;Wyhj;Jyh tu;j;;jfk; njhlu;gpy; gy epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. mitahtd> ehlshtpa uPjpapy; rl;lG+u;tkpd;wp 
nraw;gLj;jg;gl;LtUk; Rw;Wyh tu;j;jf epWtdq;fs; gw;wpa jfty;fisr;  Nrfupj;jy; kw;Wk; 
mtw;iw gjpT nra;tjw;fhf mDg;gpitj;jy;>Rw;Wyh ,y;yq;fs;> gq;fshf;fs; kw;Wk;; 
thbtPLfspd; juj;jpid Nkk;gLj;Jk; elgbKiwahf mtw;iw  Nkw;ghu;it nra;jy; kw;Wk;; 
mtw;iw Nkk;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd MNyhridfisg; ngw;Wf;nfhLj;jy;> Rw;Wyh 
tpUe;Njhk;gy; ,y;yq;fs; kw;Wk; gq;fshf;fis gjpT nra;Ak; eltbf;iffis NkYk; 
tpupTgLj;Jtjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;> ,e;ehl;Lf;F tUk; Rw;Wyhg; 
gazpfSf;F topfhl;Ltjw;fhf  tpkhd epiya tshfj;jpYk; Kf;fpakhd efuq;fspYk; 
ru;tNjr juj;jpyhd  ngau; gyiffisg;  nghWj;Jtjw;Fj; Njitahd trjpfis 
,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpkhd 
Nritfs; mikr;Rld; ,ize;J nraw;gly;> ,yq;ifapd; Njrpa kuGupikfs; 
ghJfhf;fg;gLk;tifapYk; Mjpthrpfspd; fyrhuk;; vLj;Jf;fhl;lg;gLk; tifapYk; 
epu;khzpf;fg;gLk; Rw;Wyh Cf;Ftpg;Gr; nraw;wpl;lq;fis fyhrhu mikr;Rld; ,ize;J 
xOq;FgLj;Jtjd; Clhf Mjpthrpfs; tho;e;JtUk; gpuNjrq;fisr; Nru;e;j nghJ kf;fspd; 
tho;f;ifj; juj;ij Nkk;gLj;jy; kw;Wk; cs;ehl;L> ntspehl;L Rw;Wyhg; gazpfis 
mg;gpuNjrj;jpw;F ftUtjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy; Mfpait jw;NghJ 
,uh[hq;f mikr;rpdhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fSs;  
rpythFk;. mj;Jld; Rfhjhuj; jpizf;fsk;> MAu;Ntj jpizf;fsk; kw;Wk; 
njhy;nghUspapy; jpizf;fsj;jpd; xUq;fpizg;Gld; gy fUj;jpl;lq;fs; 
Muk;gpf;fg;glTs;sd.   
 
Rw;Wyh tu;j;jfk; jw;NghJ ,yq;iff;F ntspehl;L nryhtzpia <l;bj;jUtjpy; Kjyplk; 

tfpj;JtUfpd;wJ. MfNt vjpu;fhyj;jpy; ,yq;ifia  ; “cyf Rw;wyh ikakhf” 
mgptpUj;jp nra;tjid Nehf;fkhff; nfhz;L  nraw;gly; Rw;Wyh tu;j;jfj;jpy; 
<Lgl;bUf;Fk; mur kw;Wk; jdpahu; Jiwiar; Nru;e;j vy;NyhupdJk; nghWg;ghFk;. mj;Jld; 
Rw;Wyhj;Jiwapd; juq;fisAk; ,yf;FfisAk; miltjw;fhf Rw;wyhj;Jiw mgptpUj;jp 
kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; mikr;R> ,uh[hq;f mikr;R kw;Wk; mjd; fPo;tUk; 
rfy mur epWtdq;fspdJk; Kaw;rpfs; ghuhl;lg;gl Ntz;Lk;. ,yq;if> Mrpahtpd; rpwe;j 

Rw;Wyh gaz Kbtplkhf khw;wkile;J> cyfpd; “rpwe;j jPT” Mf khw;wkilar; 
nra;tjw;fhf toptFj;jy;> Rw;Wyhf; ifj;njhopiyr; Nru;e;j vk; vy;NyhupdJk; 
nghWg;ghFk;.  
 
 
gP.gP.Nf. mNgrpupFztu;jd 
,uh[hq;f nrayhsu; 
Rw;WyhmgptpUj;jp td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R  

mikr;R 
 

nfsut N[hd; V.<. mkuJq;f (gh.c) 
Rw;Wyh mgptpUj;jp>td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; mikr;rh;. 

nfsut. uQ;rpj;mYtpfu(gh.c) 
,uh[hq;f mikr;rh;Rw;Wyh mgptpUj;jp>td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka 

mYty;fs; mikr;R. 

 
jpU.v];.nfl;bahuhr;rp 

nrayhsu;Rw;Wyh mgptpUj;jp>td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; 
mikr;R. 

jpUkjp. gP.gP.Nf. mNgrpup Fztu;jd 
,uh[hq;f nrayhsu;Rw;Wyh mgptpUj;jp>td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka 

mYty;fs; mikr;R. 
 

Rw;Wyh gpupT tdrPtuhrpfs; gpupT 

jpU. tUz rkujptfu 
Nkyjpf nrayhsH (mgptpUj;jp) 
 

jpU.hp.vr;.Mdhe;j 
Nkyjpf nrayhsH (epHthfk;) 

jpUkjp.rd;dR+hpa 
Nkyjpf nrayhsH (epHthfk;>  kw;Wk; 
fpwp];jt rka mYty;fs;) 
 

jpU.Vr;.b. uj;ehaf;f 
Nkyjpf nrayhsH (njhopy;El;gk;) 
 

jpU.nf.vk;.rp.nf.gz;lhu 
gpujhd fzf;fhsu; 
 

திரு..எம்.எம்.எஸ்.எஸ்.பீ. யாலேகம    

லமேதிகசெயோளர ்(வலுவாதாரஅபிவிருத்தி) 

jpUkjp. b.v. Rde;j gparPyp 
gpujhd cs;sf fzf;fha;thsu; 
 

திரு.FமசிறிngNuuh 
பிரதானநிதிஅதிகாரி 

jpU.v];.vy;.vk;.`rPk; 
gzpg;ghsH (mgptpUj;jp) 
 

திருமதி. டப்ளியு. ஏ.எெ.் விலேரத்ன 

பணிப்பாளர ் (திட்டமிடே்) 

jpUkjp. ckh epuQ;rdd; 
gzpg;ghsH (jpl;lkply;) 
 

திரு. ஜீ.பிரதீப். ெபுதந்திரி 
பணிப்பாளர ்(வலுவாதாரஅபிவிருத்தி) 
 

jpU . rp.Vr;.fkNf 
Nkyjpf cjtpr; nrayhsH (epHthfk;) 
 

திரு .b.rp.rpupgj;jd   
gzpg;ghsH (mgptpUj;jp) 
�

jpUkjp. Nf.b.b. gPup]; 
cjtpg; gzpg;ghsH (mgptpUj;jp) 
 

திருமதிலே.டீ.ஏ.பி. ேயசிங்க 
பிரதானஉள்ளககணக்காய்வாளர�்

jpU. [P.b.gp.Kdpjhr 
cjtpg; gzpg;ghsH (jpl;lkply;)  
 

திருமதி. லே.லக.டீ. நிேந்தி 

பிரதானகணக்காளர�்
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Rw;Wyh mgptpUj;jp, td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka 
mYty;fs;; ,uh[hq;f mikr;rpd;> ,uh[hq;f nrayhsupd; nra;jp 
 
,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mYty;fSld; 
neUf;fkhd kw;Wk; tpisj;jpwDila njhlu;Gfis Vw;gLj;jpf;nfhz;L 
jw;NghJ nraw;gLk; cs;ehl;Lf; fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fspd; Nkk;ghl;bid mbf;fb kPsha;Tf;F cl;gLj;jy;> 

Nkw;ghu;it nra;jy;;> kjpg;gply; kw;Wk; tpisj;jpwid cWjpg;gLj;jy;> jw;NghJ ehlshtpa 
uPjpapy; cs;s rl;lG+u;tkw;;w kw;Wk; Kiwrhuh Rw;Wyh tu;j;jfq;fis 
Kiwikg;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;> mtw;wpd; mgptpUj;jp kw;Wk; 
xOq;FgLj;jy; njhlu;gpy; eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;> ,yq;if Rw;wyhj;Jiw 
mgptpUj;jpg; gzpafj;Jld; cs;ehl;L Rw;Wyhr; nraw;ghLfis Nkk;gLj;JtJld; 
Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj; jpl;lq;fis nraw;gLj;JtJ njhlu;gpy; gq;fspg;G toq;fy; kw;Wk; 
nraw;gLj;jy;> Rw;Wyh Cf;Ftpg;Gr; nraw;ghLfspd; Nkk;ghl;bid fz;fhzpj;jy; kw;Wk; 
kPsha;T nra;jy; Mfpait Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; 
gw;wpa ,uh[hq;f mikr;Rf;F rhw;wg;gl;Ls;s gzpfSs; cs;slq;Fk;.    
 
mjw;fika> ,uh[hq;f mikr;rpdhy; Rw;Wyhj;Jyh tu;j;;jfk; njhlu;gpy; gy epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. mitahtd> ehlshtpa uPjpapy; rl;lG+u;tkpd;wp 
nraw;gLj;jg;gl;LtUk; Rw;Wyh tu;j;jf epWtdq;fs; gw;wpa jfty;fisr;  Nrfupj;jy; kw;Wk; 
mtw;iw gjpT nra;tjw;fhf mDg;gpitj;jy;>Rw;Wyh ,y;yq;fs;> gq;fshf;fs; kw;Wk;; 
thbtPLfspd; juj;jpid Nkk;gLj;Jk; elgbKiwahf mtw;iw  Nkw;ghu;it nra;jy; kw;Wk;; 
mtw;iw Nkk;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd MNyhridfisg; ngw;Wf;nfhLj;jy;> Rw;Wyh 
tpUe;Njhk;gy; ,y;yq;fs; kw;Wk; gq;fshf;fis gjpT nra;Ak; eltbf;iffis NkYk; 
tpupTgLj;Jtjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;> ,e;ehl;Lf;F tUk; Rw;Wyhg; 
gazpfSf;F topfhl;Ltjw;fhf  tpkhd epiya tshfj;jpYk; Kf;fpakhd efuq;fspYk; 
ru;tNjr juj;jpyhd  ngau; gyiffisg;  nghWj;Jtjw;Fj; Njitahd trjpfis 
,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpkhd 
Nritfs; mikr;Rld; ,ize;J nraw;gly;> ,yq;ifapd; Njrpa kuGupikfs; 
ghJfhf;fg;gLk;tifapYk; Mjpthrpfspd; fyrhuk;; vLj;Jf;fhl;lg;gLk; tifapYk; 
epu;khzpf;fg;gLk; Rw;Wyh Cf;Ftpg;Gr; nraw;wpl;lq;fis fyhrhu mikr;Rld; ,ize;J 
xOq;FgLj;Jtjd; Clhf Mjpthrpfs; tho;e;JtUk; gpuNjrq;fisr; Nru;e;j nghJ kf;fspd; 
tho;f;ifj; juj;ij Nkk;gLj;jy; kw;Wk; cs;ehl;L> ntspehl;L Rw;Wyhg; gazpfis 
mg;gpuNjrj;jpw;F ftUtjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy; Mfpait jw;NghJ 
,uh[hq;f mikr;rpdhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fSs;  
rpythFk;. mj;Jld; Rfhjhuj; jpizf;fsk;> MAu;Ntj jpizf;fsk; kw;Wk; 
njhy;nghUspapy; jpizf;fsj;jpd; xUq;fpizg;Gld; gy fUj;jpl;lq;fs; 
Muk;gpf;fg;glTs;sd.   
 
Rw;Wyh tu;j;jfk; jw;NghJ ,yq;iff;F ntspehl;L nryhtzpia <l;bj;jUtjpy; Kjyplk; 

tfpj;JtUfpd;wJ. MfNt vjpu;fhyj;jpy; ,yq;ifia  ; “cyf Rw;wyh ikakhf” 
mgptpUj;jp nra;tjid Nehf;fkhff; nfhz;L  nraw;gly; Rw;Wyh tu;j;jfj;jpy; 
<Lgl;bUf;Fk; mur kw;Wk; jdpahu; Jiwiar; Nru;e;j vy;NyhupdJk; nghWg;ghFk;. mj;Jld; 
Rw;Wyhj;Jiwapd; juq;fisAk; ,yf;FfisAk; miltjw;fhf Rw;wyhj;Jiw mgptpUj;jp 
kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; mikr;R> ,uh[hq;f mikr;R kw;Wk; mjd; fPo;tUk; 
rfy mur epWtdq;fspdJk; Kaw;rpfs; ghuhl;lg;gl Ntz;Lk;. ,yq;if> Mrpahtpd; rpwe;j 

Rw;Wyh gaz Kbtplkhf khw;wkile;J> cyfpd; “rpwe;j jPT” Mf khw;wkilar; 
nra;tjw;fhf toptFj;jy;> Rw;Wyhf; ifj;njhopiyr; Nru;e;j vk; vy;NyhupdJk; 
nghWg;ghFk;.  
 
 
gP.gP.Nf. mNgrpupFztu;jd 
,uh[hq;f nrayhsu; 
Rw;WyhmgptpUj;jp td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R  

mikr;R 
 

nfsut N[hd; V.<. mkuJq;f (gh.c) 
Rw;Wyh mgptpUj;jp>td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; mikr;rh;. 

nfsut. uQ;rpj;mYtpfu(gh.c) 
,uh[hq;f mikr;rh;Rw;Wyh mgptpUj;jp>td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka 

mYty;fs; mikr;R. 

 
jpU.v];.nfl;bahuhr;rp 

nrayhsu;Rw;Wyh mgptpUj;jp>td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; 
mikr;R. 

jpUkjp. gP.gP.Nf. mNgrpup Fztu;jd 
,uh[hq;f nrayhsu;Rw;Wyh mgptpUj;jp>td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka 

mYty;fs; mikr;R. 
 

Rw;Wyh gpupT tdrPtuhrpfs; gpupT 

jpU. tUz rkujptfu 
Nkyjpf nrayhsH (mgptpUj;jp) 
 

jpU.hp.vr;.Mdhe;j 
Nkyjpf nrayhsH (epHthfk;) 

jpUkjp.rd;dR+hpa 
Nkyjpf nrayhsH (epHthfk;>  kw;Wk; 
fpwp];jt rka mYty;fs;) 
 

jpU.Vr;.b. uj;ehaf;f 
Nkyjpf nrayhsH (njhopy;El;gk;) 
 

jpU.nf.vk;.rp.nf.gz;lhu 
gpujhd fzf;fhsu; 
 

திரு..எம்.எம்.எஸ்.எஸ்.பீ. யாலேகம    

லமேதிகசெயோளர ்(வலுவாதாரஅபிவிருத்தி) 

jpUkjp. b.v. Rde;j gparPyp 
gpujhd cs;sf fzf;fha;thsu; 
 

திரு.FமசிறிngNuuh 
பிரதானநிதிஅதிகாரி 

jpU.v];.vy;.vk;.`rPk; 
gzpg;ghsH (mgptpUj;jp) 
 

திருமதி. டப்ளியு. ஏ.எெ.் விலேரத்ன 

பணிப்பாளர ் (திட்டமிடே்) 

jpUkjp. ckh epuQ;rdd; 
gzpg;ghsH (jpl;lkply;) 
 

திரு. ஜீ.பிரதீப். ெபுதந்திரி 
பணிப்பாளர ்(வலுவாதாரஅபிவிருத்தி) 
 

jpU . rp.Vr;.fkNf 
Nkyjpf cjtpr; nrayhsH (epHthfk;) 
 

திரு .b.rp.rpupgj;jd   
gzpg;ghsH (mgptpUj;jp) 
�

jpUkjp. Nf.b.b. gPup]; 
cjtpg; gzpg;ghsH (mgptpUj;jp) 
 

திருமதிலே.டீ.ஏ.பி. ேயசிங்க 
பிரதானஉள்ளககணக்காய்வாளர�்

jpU. [P.b.gp.Kdpjhr 
cjtpg; gzpg;ghsH (jpl;lkply;)  
 

திருமதி. லே.லக.டீ. நிேந்தி 

பிரதானகணக்காளர�்



xivxiv

jpUkjp.gpurhjpf;fh g];ehaf;f 
cjtpg; gzpg;ghsH (mgptpUj;jp) 
 
 
 

திரு. எம்.ஏ. பிரதீப்இமே்குணவரத்ன 

சிலரஷ்டஉதவிசெயோளர ்(நிரவ்ாகம்)�

Mu;.vk;.gp.gpu];rd;dh 
cjtpg; gzpg;ghsH (mgptpUj;jp) 
 

திருமதி. டி.ஜீ.எம்.யூ.பிரியங்கிகா  
உதவிபணிப்பாளர ் (திட்டமிடே்) 
 

nry;tp. fy;ghdp re;jpkh 
cjtpr; nrayhsH (epHthfk;) 
 

திருமதிடப்ளியு. ஏம்.வீ.எம். 
வனிகலெக்கரஉதவிபணிப்பாளர ் (திட்டமிடே்) 

nry;tp. V.Vr;M.vk;.vk;.mgatu;j;jd  
cjtpr; nrayhsH (epHthfk;) 

திருமதி.Vy;.v];.v];.mgatpf;fuk   
cjtpg; gzpg;ghsH(jpl;lkply;) 

 திருமதி.vk;.b.vk;.FKjpdp 
cjtpr; nrayhsH(epHthfk;) 
 

 திருமதி.Vy;.v];.v];.mgatpf;fuk   
cjtpg; gzpg;ghsH(jpl;lkply;) 
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1.
Rw;Wyh mgptpUj;jp gpupT



22  
 

1.Rw;WyhmgptpUj;jp 
 

1.1. 2020 Mk; Mz;L tiuahd Fwpf;Nfhs;fs; 
 

 Rw;Wyhj; JiwahdJ ,yq;ifapd; epfu md;dpar;nryhtzp <l;Lifahsh; 
thpirapy; 3 MtJ ,lj;ij tfpg;gNjhL> 2020 ,y; Rkhh; 7 gpy;ypad; 
I.m.nlhyh;fis <l;Lk; vjph;ghh;g;Gld; cs;sJ. 
 

 Rw;Wyh kw;Wk; mJ rhh;e;j Jiwfs; %ykhf> njhopw;gilapy; 10 rjtPjkhf 
Rkhh; 600>000 ,yq;ifah;fSf;fhd Ntiy tha;g;Gf;fis toq;Fjy;. 
 

 xU Rw;Wyhg; gazpapd; nrytpid ehnshd;Wf;F 210 I.m.nlhyh;fshf 
mjpfhpj;jy;. 
 
 

1.2. Rw;Wyhj;Jiwapd; nraw;wpwd; 2013 – 2018          ml;ltiz- 1.1 
 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rig 

 
 
 
 
 

 

tplak; 2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Rw;Wyhg;zpfspdÊtUif(egu;fs;) 1,274,593  1527153  1,798,380  2,050,832  2,116,40
7  

2,333,796  

Xa;Tf;fhf 980,162  1,037,644  1,198,240  1,710,027  1,744,14
9  

N/A  

tpahghuk; 94,320  29,381  23,323  37,121  70,683  N/A  

NtW 200,111  460,128  576,817  303,684  301,575  N/A  

சுற்றுலாவிருந்திy; ('000) 10,961  15,119  18,163  20,918  23,068  25,205  

அறறபயன்பாடு (%) 71.7  74.3  74.5  74.76  73.27  N/A  

விருந்துபசாரசுற்றுலாபப
றுறை(ரூ.மில்) 

221,720  317,502  405,492  512,594  598,356  712,027  

nkhj;j ப ாழில்ைள் 270,150  299,890  319,436  335,659  359,215  388,487  

நநரடி ப் ாழில்ைள் 112,550  129,790  135,930  146,115  156,369  169,003  

toq;fy; 157,600  170,100  183,506  189,544  202,846  219,484  

** - மதிப்பிடப்பட்l ngWkjp 

 
 

1.3. gpurpj;jp kpf;f Kjy; 10 re;ij %yq;fs; (ehLfs;)ml;ltiz- 1.2 
 

ehLfs; 2017 2018 % 

,e;jpah 384,628 424,887 10% 

If;fpa ,uhr;rpak; 201,879 254,176 26% 

rPdh 268,952 265,965 -1% 

N[h;kdp 130,227 156,888 20% 

mT];jpNuypah 81,281 110,928 36% 

u~;ah 59,191 64,497 9% 

gpuhd;];  97,282 106,449 9% 

mnkupf;fh 57,479 75,308 31% 

RtPld; 24,275 28,267 16% 

rTjp mNugpah 35,481 34,703 -2% 

Rw;Wyh gazpfspd; tUif         2,116,407          2,333,796 10.3% 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rig 

1.4.me;epar; nryhtzp <l;Lifahsh; vd;w tifapy; Rw;Wyh tUkhd 
tsh;r;rp (I.m.nlhyh; kpy;ypad;)tiuG- 1.1 

 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rig 
1.5 mgptpUj;jp nraw;jpl;lk; 



33 
 

1.Rw;WyhmgptpUj;jp 
 

1.1. 2020 Mk; Mz;L tiuahd Fwpf;Nfhs;fs; 
 

 Rw;Wyhj; JiwahdJ ,yq;ifapd; epfu md;dpar;nryhtzp <l;Lifahsh; 
thpirapy; 3 MtJ ,lj;ij tfpg;gNjhL> 2020 ,y; Rkhh; 7 gpy;ypad; 
I.m.nlhyh;fis <l;Lk; vjph;ghh;g;Gld; cs;sJ. 
 

 Rw;Wyh kw;Wk; mJ rhh;e;j Jiwfs; %ykhf> njhopw;gilapy; 10 rjtPjkhf 
Rkhh; 600>000 ,yq;ifah;fSf;fhd Ntiy tha;g;Gf;fis toq;Fjy;. 
 

 xU Rw;Wyhg; gazpapd; nrytpid ehnshd;Wf;F 210 I.m.nlhyh;fshf 
mjpfhpj;jy;. 
 
 

1.2. Rw;Wyhj;Jiwapd; nraw;wpwd; 2013 – 2018          ml;ltiz- 1.1 
 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rig 

 
 
 
 
 

 

tplak; 2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Rw;Wyhg;zpfspdÊtUif(egu;fs;) 1,274,593  1527153  1,798,380  2,050,832  2,116,40
7  

2,333,796  

Xa;Tf;fhf 980,162  1,037,644  1,198,240  1,710,027  1,744,14
9  

N/A  

tpahghuk; 94,320  29,381  23,323  37,121  70,683  N/A  

NtW 200,111  460,128  576,817  303,684  301,575  N/A  

சுற்றுலாவிருந்திy; ('000) 10,961  15,119  18,163  20,918  23,068  25,205  

அறறபயன்பாடு (%) 71.7  74.3  74.5  74.76  73.27  N/A  

விருந்துபசாரசுற்றுலாபப
றுறை(ரூ.மில்) 

221,720  317,502  405,492  512,594  598,356  712,027  

nkhj;j ப ாழில்ைள் 270,150  299,890  319,436  335,659  359,215  388,487  

நநரடி ப் ாழில்ைள் 112,550  129,790  135,930  146,115  156,369  169,003  

toq;fy; 157,600  170,100  183,506  189,544  202,846  219,484  

** - மதிப்பிடப்பட்l ngWkjp 

 
 

1.3. gpurpj;jp kpf;f Kjy; 10 re;ij %yq;fs; (ehLfs;)ml;ltiz- 1.2 
 

ehLfs; 2017 2018 % 

,e;jpah 384,628 424,887 10% 

If;fpa ,uhr;rpak; 201,879 254,176 26% 

rPdh 268,952 265,965 -1% 

N[h;kdp 130,227 156,888 20% 

mT];jpNuypah 81,281 110,928 36% 

u~;ah 59,191 64,497 9% 

gpuhd;];  97,282 106,449 9% 

mnkupf;fh 57,479 75,308 31% 

RtPld; 24,275 28,267 16% 

rTjp mNugpah 35,481 34,703 -2% 

Rw;Wyh gazpfspd; tUif         2,116,407          2,333,796 10.3% 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rig 

1.4.me;epar; nryhtzp <l;Lifahsh; vd;w tifapy; Rw;Wyh tUkhd 
tsh;r;rp (I.m.nlhyh; kpy;ypad;)tiuG- 1.1 

 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rig 
1.5 mgptpUj;jp nraw;jpl;lk; 
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xU Rw;Wyh ,yf;F ehL vd;w tifapy; ,yq;ifapd; ghhpa typikahdJ> mjd; 
,aw;if tsr; nrhj;Jf;fspd; mjptpNrl gy;tifik> Guhjd kw;Wk; etPd fhyj;Jf; 
fyhrhuk;> nropg;G kpf;f tuyhW kw;Wk; el;G Neak; nfhz;l kf;fs; Nghd;w 
mk;rq;fSf;F kj;jpapy; gue;J tphpe;J fhzg;gLfpd;wJ. 

,yq;ifahdJ xUq;fpize;j Rw;Wyh ,yf;Ffisg; Ngzpg; ghJfhj;J> mtw;iw 
mgptpUj;jp nra;J kw;Wk; mtw;iw mKy;gLj;Jtjd; Clhf xU ePbj;J epif;fj;jF 
Rw;Wyh ,yf;Ffis tpidj;jpwf; kpf;f Kiwapy; fl;b vOg;gf; $banjhU Rw;Wyh 
jpl;lkply; Ntiyr;rl;lfk; kw;Wk; mZFKiw Mfpatw;iwj; jhgpg;gjid 
Kd;Ndhf;fpanrayhf;fj;jpid Nkw;nfhz;L tUfpwJ.tpNrlkhf Rw;Wyh gw;wpa 
jpl;lkply; xU ,d;wpaikahj mk;rkhFk;.vdNt> tsq;fs; ghhpasT mD$yq;fisj; 
jUkplj;J mit midj;J kl;lq;fspYKs;s murhq;f Kfth;fSf;Fkhf (Njrpa> 
gpuhe;jpa> cs;ehl;L kw;Wk; khefuk;) jpirg;gLj;jg;gl KbAk;. 

2018 tuTnryTj; jpl;lj;jpd; gpufhuk;>Rw;Wyhj; Jiw mgptpUj;jp kw;Wk; fpwp];jt rka 
mYty;fs; mikr;rhdJ VO Rw;Wyh mgptpUj;jp rhh;e;j Kd;ndLg;GfSf;nfd &gh. 
845 kpy;ypad; njhifapid xJf;fpAs;sJ. 

mj;jifa fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa tpguq;fs; gpd;tUkhW: 

mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; - 2018      ml;ltiz: 1.3 

,y. mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; XJf;fPL; 
(&.kpy;.) 

jpUj;jg;gl;l 
XJf;fPL;; 
(&.kpy;) 

nrytpdk; 
(&.kpy;.) 

 tuTnryTj; jpl;l Vw;ghLfs;    
01 cy;yhrg; gazpfisf;ftUk; 

mk;rq;fSf;fismgptpUj;jp nra;jy; 
375.00 390.00* 256.83 

02 Rw;Wyh gw;wpa kdpj %yjdj;jpid 
mgptpUj;jp nra;jy; 

40.00 40.00 31.65 

03 r%f Rw;Wyh mgptpUj;jp (Rw;Wyhf; 
fpuhkq;fspd; mgptpUj;jp) 

25.00 10.00 2.19 

04 Rw;WyhTf;fhd Kf;fa gpuNjrq;fspy; 
Rw;Whg; nghyp]; gphpTfis tphpthf;fk; 
nra;jy; 

30.00 30.00 0.012 

 cg nkhj;jk;  470.00 470.00 290.67 

 tpNrl tuTnryTj; jpl;l Kd;nkhopTfs;    

06 Rw;Wyh Neak; nfhz;l Uf; Uf; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

50.00 50.00 1.11* 

07 6 Nfhl;ilfis mgptpUj;jp nra;jy; 250.00 250.00 3.77 

08 Gifapuj epiyaq;fis juKah;j;jp 
mtw;iw njhy;ypay; gpuNjrq;fshf 
gpufldk; nra;jy; 

75.00 75.00 35.538 

 cg nkhj;jk; 375.00 375.00 40.418 

 KOnkhj;jk; 845.00 845.00 331.088 

%yk;: Rw;Wyh mgptpUj;jp, td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs;; mikr;R 

1.5.1Rw;Wyhf; fth;r;rp mk;rq;fis mgptpUj;jp nra;jy; 

 
 

,e;j mikr;rhdJ xd;Wlndhd;W cs;spizg;GilaJk; G+uzj;Jtk; nfhz;lJkhd 
gpuhe;jpa kw;Wk; cs;ehl;L Rw;Wyh ,yf;Ffisf; nfhz;L ntw;wpfukhdJk; ePLWjp 
kpf;fJkhd Rw;Wyhj; Jiwf;fhd Rw;Wyh trjpfis Nkk;gLj;Jtjw;fhd gy;NtW 
Kd;ndLg;Gf;fis Nkw;nfhz;Ls;sJ. ,j;jifa Rw;Wyh ,yf;Ffs;> fhyg; Nghf;fpy; 
mtw;Wf;fhd jdpj;Jtk; tha;e;j tpw;gid vz;zf;fUf;fis tiuaiw nra;Js;sd. 
NkYk; ,it> jkJ Nfs;tp kw;Wk; tpepNahf ,af;fj;jpw;F mikthd fth;r;rp kpf;f 
mk;rq;fs;> trjpfs;> mZfy; trjpfs;> kdpj tsq;fs;> Gfo; kw;Wk; 
ngWkjpfs;Nghd;wtw;iwAk; cs;slf;fpAs;sd. 

,j;jifa #oikTfspDs;> Rw;Wyhj; Jiw rhh;e;j cl;fl;likg;G trjpfis midj;J 
khfhzq;fspYk; mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;fpy; 2018 tuTnryTj; jpl;lj;jpd; fPO; &gh. 
390 kpy;ypad; njhifahdJ xJf;fg;gl;Ls;sJ. 

fUj;jpl;lj;jpd; Fwpf;Nfhs;fs;: 

 fpuhkpag; gpuNjrq;fspy; Rw;Wyh mgptpUj;jp eltbf;iffSf;F ika 
mtjhdj;jpidr; nrYj;jp Rw;Wyhj; Jiwapy; ePLWjpkpf;f tsh;;r;rpia 
cWjpg;gLj;jy;. 

 fpuhkpar; r%fq;fspd; tho;f;ifj; juj;jpid Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpy; fpuhkpa 
Rw;Wyh mgptpUj;jp cgha Kiwapid xUq;fpizj;jy;. 

 Neubahd kw;Wk; Neubaw;w njhopy; tha;g;Gf;fis cUthf;fp rpwpa 
njhopy;Kaw;rpahsh;fSf;fhd kw;W; rKjha ,af;Fdh;fSf;fhd tUkhdg; 
ghijfis mjpfhpj;jy;. 

 cy;yhrg; gazp tUifapid mjpfhpj;J cs;ehl;Lg; nghUshjhur; #oiktpDs; 
mth;fs; gzj;jpidr; nryT nra;tjw;fhd trjpia toq;Fjy;. 

 gy;NtWgl;l fyhrhuq;fs; kw;Wk; mth;fsJ ghuk;ghpaq;fis czh;e;J mtw;iw 
Cf;Ftpj;jy;. 

 

1.5.1.1 Rw;wyhf; fth;r;rpf; fUj;jpl;lq;fis mgptpUj;jp nra;jy; 

,e;j mikr;rhdJ,dq;fhzg;gl;l Rw;Wyh cl;fl;likg;G mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jtjpy; khfhz rigfs;> khtl;lr; nrayfq;fs;> kw;Wk; 
mur Kfth;fSld; ,ize;J gzpahw;wp tUfpd;wJ. 

31.12.2018 y; cs;studtpguq;fs; gpd;tUkhW:ml;ltiz 1.4 

,y fUj;jpl;lr; nraw;ghLfspd; ngah; xJf;fq;fs; 
(&.kpy;.) 

nrytpdk; 
(&.kpy;.) 

ngsjPf 
Kd;Ndw;wk; 

mKy;gLj;Jk; 
Kfth; 

  mDuhjGuk; khtl;lk; 
  

    

1 Etuntt Fsf; fl;Lf;fhd eil 
ghij eph;khzk; 

2.80 2.80 epiwT gpujk 

nrayhsh, ;tl
kj;jpa 
khfhzk;  

2 ,RWKdpa tpfhiuf;F mUfhikapy; 
Jg;guNtw;ghl;L trjp Kiwik 

10.28 10.28 epiwT gpujk 

nrayhsh, ;tl
kj;jpa 
khfhzk;  
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xU Rw;Wyh ,yf;F ehL vd;w tifapy; ,yq;ifapd; ghhpa typikahdJ> mjd; 
,aw;if tsr; nrhj;Jf;fspd; mjptpNrl gy;tifik> Guhjd kw;Wk; etPd fhyj;Jf; 
fyhrhuk;> nropg;G kpf;f tuyhW kw;Wk; el;G Neak; nfhz;l kf;fs; Nghd;w 
mk;rq;fSf;F kj;jpapy; gue;J tphpe;J fhzg;gLfpd;wJ. 

,yq;ifahdJ xUq;fpize;j Rw;Wyh ,yf;Ffisg; Ngzpg; ghJfhj;J> mtw;iw 
mgptpUj;jp nra;J kw;Wk; mtw;iw mKy;gLj;Jtjd; Clhf xU ePbj;J epif;fj;jF 
Rw;Wyh ,yf;Ffis tpidj;jpwf; kpf;f Kiwapy; fl;b vOg;gf; $banjhU Rw;Wyh 
jpl;lkply; Ntiyr;rl;lfk; kw;Wk; mZFKiw Mfpatw;iwj; jhgpg;gjid 
Kd;Ndhf;fpanrayhf;fj;jpid Nkw;nfhz;L tUfpwJ.tpNrlkhf Rw;Wyh gw;wpa 
jpl;lkply; xU ,d;wpaikahj mk;rkhFk;.vdNt> tsq;fs; ghhpasT mD$yq;fisj; 
jUkplj;J mit midj;J kl;lq;fspYKs;s murhq;f Kfth;fSf;Fkhf (Njrpa> 
gpuhe;jpa> cs;ehl;L kw;Wk; khefuk;) jpirg;gLj;jg;gl KbAk;. 

2018 tuTnryTj; jpl;lj;jpd; gpufhuk;>Rw;Wyhj; Jiw mgptpUj;jp kw;Wk; fpwp];jt rka 
mYty;fs; mikr;rhdJ VO Rw;Wyh mgptpUj;jp rhh;e;j Kd;ndLg;GfSf;nfd &gh. 
845 kpy;ypad; njhifapid xJf;fpAs;sJ. 

mj;jifa fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa tpguq;fs; gpd;tUkhW: 

mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; - 2018      ml;ltiz: 1.3 

,y. mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; XJf;fPL; 
(&.kpy;.) 

jpUj;jg;gl;l 
XJf;fPL;; 
(&.kpy;) 

nrytpdk; 
(&.kpy;.) 

 tuTnryTj; jpl;l Vw;ghLfs;    
01 cy;yhrg; gazpfisf;ftUk; 

mk;rq;fSf;fismgptpUj;jp nra;jy; 
375.00 390.00* 256.83 

02 Rw;Wyh gw;wpa kdpj %yjdj;jpid 
mgptpUj;jp nra;jy; 

40.00 40.00 31.65 

03 r%f Rw;Wyh mgptpUj;jp (Rw;Wyhf; 
fpuhkq;fspd; mgptpUj;jp) 

25.00 10.00 2.19 

04 Rw;WyhTf;fhd Kf;fa gpuNjrq;fspy; 
Rw;Whg; nghyp]; gphpTfis tphpthf;fk; 
nra;jy; 

30.00 30.00 0.012 

 cg nkhj;jk;  470.00 470.00 290.67 

 tpNrl tuTnryTj; jpl;l Kd;nkhopTfs;    

06 Rw;Wyh Neak; nfhz;l Uf; Uf; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

50.00 50.00 1.11* 

07 6 Nfhl;ilfis mgptpUj;jp nra;jy; 250.00 250.00 3.77 

08 Gifapuj epiyaq;fis juKah;j;jp 
mtw;iw njhy;ypay; gpuNjrq;fshf 
gpufldk; nra;jy; 

75.00 75.00 35.538 

 cg nkhj;jk; 375.00 375.00 40.418 

 KOnkhj;jk; 845.00 845.00 331.088 

%yk;: Rw;Wyh mgptpUj;jp, td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs;; mikr;R 

1.5.1Rw;Wyhf; fth;r;rp mk;rq;fis mgptpUj;jp nra;jy; 

 
 

,e;j mikr;rhdJ xd;Wlndhd;W cs;spizg;GilaJk; G+uzj;Jtk; nfhz;lJkhd 
gpuhe;jpa kw;Wk; cs;ehl;L Rw;Wyh ,yf;Ffisf; nfhz;L ntw;wpfukhdJk; ePLWjp 
kpf;fJkhd Rw;Wyhj; Jiwf;fhd Rw;Wyh trjpfis Nkk;gLj;Jtjw;fhd gy;NtW 
Kd;ndLg;Gf;fis Nkw;nfhz;Ls;sJ. ,j;jifa Rw;Wyh ,yf;Ffs;> fhyg; Nghf;fpy; 
mtw;Wf;fhd jdpj;Jtk; tha;e;j tpw;gid vz;zf;fUf;fis tiuaiw nra;Js;sd. 
NkYk; ,it> jkJ Nfs;tp kw;Wk; tpepNahf ,af;fj;jpw;F mikthd fth;r;rp kpf;f 
mk;rq;fs;> trjpfs;> mZfy; trjpfs;> kdpj tsq;fs;> Gfo; kw;Wk; 
ngWkjpfs;Nghd;wtw;iwAk; cs;slf;fpAs;sd. 

,j;jifa #oikTfspDs;> Rw;Wyhj; Jiw rhh;e;j cl;fl;likg;G trjpfis midj;J 
khfhzq;fspYk; mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;fpy; 2018 tuTnryTj; jpl;lj;jpd; fPO; &gh. 
390 kpy;ypad; njhifahdJ xJf;fg;gl;Ls;sJ. 

fUj;jpl;lj;jpd; Fwpf;Nfhs;fs;: 

 fpuhkpag; gpuNjrq;fspy; Rw;Wyh mgptpUj;jp eltbf;iffSf;F ika 
mtjhdj;jpidr; nrYj;jp Rw;Wyhj; Jiwapy; ePLWjpkpf;f tsh;;r;rpia 
cWjpg;gLj;jy;. 

 fpuhkpar; r%fq;fspd; tho;f;ifj; juj;jpid Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpy; fpuhkpa 
Rw;Wyh mgptpUj;jp cgha Kiwapid xUq;fpizj;jy;. 

 Neubahd kw;Wk; Neubaw;w njhopy; tha;g;Gf;fis cUthf;fp rpwpa 
njhopy;Kaw;rpahsh;fSf;fhd kw;W; rKjha ,af;Fdh;fSf;fhd tUkhdg; 
ghijfis mjpfhpj;jy;. 

 cy;yhrg; gazp tUifapid mjpfhpj;J cs;ehl;Lg; nghUshjhur; #oiktpDs; 
mth;fs; gzj;jpidr; nryT nra;tjw;fhd trjpia toq;Fjy;. 

 gy;NtWgl;l fyhrhuq;fs; kw;Wk; mth;fsJ ghuk;ghpaq;fis czh;e;J mtw;iw 
Cf;Ftpj;jy;. 

 

1.5.1.1 Rw;wyhf; fth;r;rpf; fUj;jpl;lq;fis mgptpUj;jp nra;jy; 

,e;j mikr;rhdJ,dq;fhzg;gl;l Rw;Wyh cl;fl;likg;G mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jtjpy; khfhz rigfs;> khtl;lr; nrayfq;fs;> kw;Wk; 
mur Kfth;fSld; ,ize;J gzpahw;wp tUfpd;wJ. 

31.12.2018 y; cs;studtpguq;fs; gpd;tUkhW:ml;ltiz 1.4 

,y fUj;jpl;lr; nraw;ghLfspd; ngah; xJf;fq;fs; 
(&.kpy;.) 

nrytpdk; 
(&.kpy;.) 

ngsjPf 
Kd;Ndw;wk; 

mKy;gLj;Jk; 
Kfth; 

  mDuhjGuk; khtl;lk; 
  

    

1 Etuntt Fsf; fl;Lf;fhd eil 
ghij eph;khzk; 

2.80 2.80 epiwT gpujk 

nrayhsh, ;tl
kj;jpa 
khfhzk;  

2 ,RWKdpa tpfhiuf;F mUfhikapy; 
Jg;guNtw;ghl;L trjp Kiwik 

10.28 10.28 epiwT gpujk 

nrayhsh, ;tl
kj;jpa 
khfhzk;  
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3 mDuhjGuk; thfdj; jhpg;gplj;jpw;F 
mUfpy; Fl;lk; nghFz kw;Wk; 
rkhjpg;gpspk Mfpatw;Wf;F ,ilapy; 
Jg;guNtw;ghl;L trjp Kiwik 

7.03 7.03 epiwT gpujk 

nrayhsh, ;tl
kj;jpa 
khfhzk;  

  cg nkhj;jk; 20.11 20.11     

  nghyd;dWit khtl;lk; 
  

    

4 nghyd;dWit – tl;llnfatpw;F 
mUfpy; Fsk; kw;Wk; mjidr; 
#oTs;s gpuNjrq;fis xU Rw;Wyh 
,yf;fhf Nkk;gLj;jy;. 

13.43 13.43 epiwT gpujk 

nrayhsh, ;tl
kj;jpa 
khfhzk;; 

  cg nkhj;jk; 13.43 13.43     

  Gj;jsk; khtl;lk; 
  

    

5 Gj;jsk; - Muha;r;rpf;fl;Lt 
gpuNjrj;jpy; Xa;ntLf;Fk; ,lq;fisr; 
#o Ntyp mikj;jy;. 

5.67 5.65 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

6 mq;fg;gpl;ba re;jpapy; ,Ue;J 
mSj;njhl;l re;jp tiu tPjpia 
eph;khdpj;jy;. 

0.77 0.599 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

7 fk;khs ghyk; Kjy; flw;fiu 
tiuahd tPjpia mgptpUj;jp nra;jy; 

1.55 1.25 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

8 kznthpatpYs;s Xa;tfj;jpw;F 
mUfpy; thfdj; jhpg;gplk; kw;Wk; tPjp 
mgptpUj;jp 

5.52 4.63 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

9 Gj;jsk; itf;fy gpuNjrj;jpw;F xU 
kpd; epiykhw;wp tpepNahfk; 

4.58 4.58 ,lk;ngw;W 
tUfpwJ 

,yq;if 
kpd;rhu rig 

10 Gj;jsj;jpy; flw;fiug; G+q;fh xd;wpid 
mgptpUj;jp nra;jy; 

9.14 8.66 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

11 ,uztpy flw;fiug; gpuNjrj;jpid 
mgptpUj;jp nra;jy; 

0.06 0.06 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

12 fy;gpl;b Jiuab tPjpia mgptpUj;jp 
nra;jy; 

33.52 11.40 ,lk;ngw;W 

tUfpwJ52
% 

khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

  cg nkhj;jk; 60.81 36.83     

  fz;b khtl;lk; 
  

    

13 flynjdpa u[ kfh tpfhiuapDs;Sk; 
mjidr; #oTk; ngu`u tPjpia 
mgptpUj;jp nra;jy; 

15.43 15.43 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

 
 

14 ney;ypf;fy rh;tNjr ngsj;j 
epiyaj;jpy; kyry $lj; njhFjpfis 
eph;khzpj;jy;. 

2.50 0.79 ,lk;ngw;W 
tUfpwJ 
(40%) 

gpujk 
nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

15 flynjdpa tpfhiuf;F mUfpYs;s 
Rw;Wyhf; fth;r;rp mk;rq;fis 
mjpfhpj;jy; kw;Wk; mJ rk;ge;jkhd 
ngsjPf cl;fl;likg;Gfis 

mgptpUj;jp nra;jy;. fl;lk; iii – fz;b 

7.25 7.25 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

  cg nkhj;jk; 25.18 23.47     

  Nffhiy khtl;lk; 
  

    

16 gjyfy fw;ghiwg; gpuNjrj;Jld; 
rk;ge;jg;gl;l Rw;Wyh trjpfis 
mgptpUj;jp nra;jy; 

2.70 2.63 epiwT gpujk 
nrayhsh;rg;u
fKtkhfhz
k; 

17 Wtd;ntytpy; ngjq;nfhl mlh;e;j 
%q;fpy; Gjh;fSf;fhd mZfy; 
ghijapid mgptpUj;jp nra;jy;. 

7.96 1.75 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Nff
hiy 

  cg nkhj;jk; 10.66 4.38     

  Etnuypa khtl;lk; 
  

    

18 `l;ld; Gifapuj epiya mgptpUj;jp 

– Rw;WyhTf;fhd trjp Vw;ghL 
3.59 0.50 epiwT gpujk 

nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

19 Rw;Wyhf; fth;r;rp kpf;f ,lkhf fpufhp 

Vhpapid mgptpUj;jp nra;jy;. fl;lk; - 
iv  - Etnuypa 

38.18 38.18 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

20 nfhj;ky kfhntyp kfh nra Rw;Wyh 
trjpfis mgptpUj;jp nra;jy; - 
Etnuypa 

43.40 10.50 ,lk;ngw;W 
tUfpwJ 

gpujk 
nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

21 `l;ld; Gifapuj epiyaj;jpy; Rw;Wyh 
trjp ikaj;jpw;fhd cgfuzq;fspd; 
nfhs;tdT 

0.17 0.17 ,lk;ngw;W 
tUfpwJ 

gpujk 
nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

  cg nkhj;jk; 85.34 49.35     

  FUzhfiy khtl;lk; 
  

    

22 xU Rw;Wyhf; fth;r;rp kpf;f gpuNjrkhf 
ahg;g$t u[ kfh tpfhiuia 
mgptpUj;jp nra;jy; 

10.64 10.64 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 

23 Rw;Wyhf; fth;r;rp kpf;fnjhU ,lkhf 
wpl;b tpfhiuia mgptpUj;jp nra;jy; 

9.11 9.11 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 
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3 mDuhjGuk; thfdj; jhpg;gplj;jpw;F 
mUfpy; Fl;lk; nghFz kw;Wk; 
rkhjpg;gpspk Mfpatw;Wf;F ,ilapy; 
Jg;guNtw;ghl;L trjp Kiwik 

7.03 7.03 epiwT gpujk 

nrayhsh, ;tl
kj;jpa 
khfhzk;  

  cg nkhj;jk; 20.11 20.11     

  nghyd;dWit khtl;lk; 
  

    

4 nghyd;dWit – tl;llnfatpw;F 
mUfpy; Fsk; kw;Wk; mjidr; 
#oTs;s gpuNjrq;fis xU Rw;Wyh 
,yf;fhf Nkk;gLj;jy;. 

13.43 13.43 epiwT gpujk 

nrayhsh, ;tl
kj;jpa 
khfhzk;; 

  cg nkhj;jk; 13.43 13.43     

  Gj;jsk; khtl;lk; 
  

    

5 Gj;jsk; - Muha;r;rpf;fl;Lt 
gpuNjrj;jpy; Xa;ntLf;Fk; ,lq;fisr; 
#o Ntyp mikj;jy;. 

5.67 5.65 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

6 mq;fg;gpl;ba re;jpapy; ,Ue;J 
mSj;njhl;l re;jp tiu tPjpia 
eph;khdpj;jy;. 

0.77 0.599 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

7 fk;khs ghyk; Kjy; flw;fiu 
tiuahd tPjpia mgptpUj;jp nra;jy; 

1.55 1.25 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

8 kznthpatpYs;s Xa;tfj;jpw;F 
mUfpy; thfdj; jhpg;gplk; kw;Wk; tPjp 
mgptpUj;jp 

5.52 4.63 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

9 Gj;jsk; itf;fy gpuNjrj;jpw;F xU 
kpd; epiykhw;wp tpepNahfk; 

4.58 4.58 ,lk;ngw;W 
tUfpwJ 

,yq;if 
kpd;rhu rig 

10 Gj;jsj;jpy; flw;fiug; G+q;fh xd;wpid 
mgptpUj;jp nra;jy; 

9.14 8.66 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

11 ,uztpy flw;fiug; gpuNjrj;jpid 
mgptpUj;jp nra;jy; 

0.06 0.06 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

12 fy;gpl;b Jiuab tPjpia mgptpUj;jp 
nra;jy; 

33.52 11.40 ,lk;ngw;W 

tUfpwJ52
% 

khtl;lr; 
nrayhsh;Gj;j
sk; 

  cg nkhj;jk; 60.81 36.83     

  fz;b khtl;lk; 
  

    

13 flynjdpa u[ kfh tpfhiuapDs;Sk; 
mjidr; #oTk; ngu`u tPjpia 
mgptpUj;jp nra;jy; 

15.43 15.43 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

 
 

14 ney;ypf;fy rh;tNjr ngsj;j 
epiyaj;jpy; kyry $lj; njhFjpfis 
eph;khzpj;jy;. 

2.50 0.79 ,lk;ngw;W 
tUfpwJ 
(40%) 

gpujk 
nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

15 flynjdpa tpfhiuf;F mUfpYs;s 
Rw;Wyhf; fth;r;rp mk;rq;fis 
mjpfhpj;jy; kw;Wk; mJ rk;ge;jkhd 
ngsjPf cl;fl;likg;Gfis 

mgptpUj;jp nra;jy;. fl;lk; iii – fz;b 

7.25 7.25 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

  cg nkhj;jk; 25.18 23.47     

  Nffhiy khtl;lk; 
  

    

16 gjyfy fw;ghiwg; gpuNjrj;Jld; 
rk;ge;jg;gl;l Rw;Wyh trjpfis 
mgptpUj;jp nra;jy; 

2.70 2.63 epiwT gpujk 
nrayhsh;rg;u
fKtkhfhz
k; 

17 Wtd;ntytpy; ngjq;nfhl mlh;e;j 
%q;fpy; Gjh;fSf;fhd mZfy; 
ghijapid mgptpUj;jp nra;jy;. 

7.96 1.75 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;Nff
hiy 

  cg nkhj;jk; 10.66 4.38     

  Etnuypa khtl;lk; 
  

    

18 `l;ld; Gifapuj epiya mgptpUj;jp 

– Rw;WyhTf;fhd trjp Vw;ghL 
3.59 0.50 epiwT gpujk 

nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

19 Rw;Wyhf; fth;r;rp kpf;f ,lkhf fpufhp 

Vhpapid mgptpUj;jp nra;jy;. fl;lk; - 
iv  - Etnuypa 

38.18 38.18 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

20 nfhj;ky kfhntyp kfh nra Rw;Wyh 
trjpfis mgptpUj;jp nra;jy; - 
Etnuypa 

43.40 10.50 ,lk;ngw;W 
tUfpwJ 

gpujk 
nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

21 `l;ld; Gifapuj epiyaj;jpy; Rw;Wyh 
trjp ikaj;jpw;fhd cgfuzq;fspd; 
nfhs;tdT 

0.17 0.17 ,lk;ngw;W 
tUfpwJ 

gpujk 
nrayhsh; 
kj;jpa 
khfhzk; 

  cg nkhj;jk; 85.34 49.35     

  FUzhfiy khtl;lk; 
  

    

22 xU Rw;Wyhf; fth;r;rp kpf;f gpuNjrkhf 
ahg;g$t u[ kfh tpfhiuia 
mgptpUj;jp nra;jy; 

10.64 10.64 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 

23 Rw;Wyhf; fth;r;rp kpf;fnjhU ,lkhf 
wpl;b tpfhiuia mgptpUj;jp nra;jy; 

9.11 9.11 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 
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24 muq;fy jpahd epiyaj;jpw;F 
mUfpYs;s gpuNjrj;jpw;fhd 
cl;fl;likg;G trjpia mgptpUj;jp 
nra;jy; 

5.99 5.99 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 

25 gz;Lt];EtutpYs;s njhy;nghUspay; 
gpuNjrq;fSf;fhd ngah;g; gyiffis 
epWTjy; 

1.48 1.48 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 

26 uk;glhfy;y nkhzuhfy Nfhtpypy; 
cl;fl;likg;G trjpfis mgptpUj;jp 
nra;jy; 

16.51 11.14 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 

27 fl;bkfhdtpYs;s Gdpj mdh 
Myaj;jpy; Xa;tfj;jpd eph;khzpj;jy; 

21.72 6.28 ,lk;ngw;W 
tUfpwJ 
70% 

khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 

28 gjdpa efhpy; Xa;tfj;jpid 
eph;khzj;jpy; 

3.12 0.63 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 

  cg nkhj;jk; 68.57 45.27     

  aho;g;ghz khtl;lk; 
  

    

29 fPhpkiyapy; khw;Wk; miwapid 
Gdh;eph;khdpj;jy; 

1.77 1.77 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
tl khfhzk; 

30 mf;fiu flw;fiug; gpuNjrj;jpy; nghJ 
thfdj; jhpg;gplf; nfhl;liffs; kw;Wk; 
epoy; Fbirfis eph;khzpj;jy;. 

2.64 2.64 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
tl khfhzk; 

31 khtpl;lGuk; fe;jrhkpf; Nfhtpypy; 
ahj;jphpfh; Xa;tf kz;lgj;jpid 
eph;khzpj;jy; 

1.69 1.66 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;aho;
g;ghzk;; 

32 neLe;jPtpy; trjpfis 
Nkk;gLj;jy;Xa;tfq;fSf;fhd 
jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis 

toq;fy;. fl;lk;-ii) 

1.53 1.53 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
tl khfhzk; 

33 aho;g;ghzk; fe;jNuhilf; Fsk; kw;Wk; 
mjidr; #oTs;s gpuNjrj;jpy; 
Rw;Wyh ,lq;fis eph;khzpj;jy; 

5.45 4.50 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;aho;
g;ghzk;; 

34 aho;g;ghzj; jPTfspy; #oypay; rhh;e;j 
Rw;Wyh epiyaj;ij mgptpUj;jp 

nra;jy;. fl;lk;-II 

26.32 25.75 ,lk;ngw;W 

tUfpwJ90
% 

khtl;lr; 
nrayhsh;aho;
g;ghzk;; 

  cg nkhj;jk; 39.39 37.85     

  khj;jiw khtl;lk; 
  

    

35 njdpaha rj;k`y; vy;ytpy; 
cl;fl;likg;G trjpfis mgptpUj;jp 

nra;jy; fl;lk; i kw;Wk; ii (0.459 fp.kP. 
mZfy; ghij mgptpUj;jp) 

3.60 2.96 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
njw;F 
khfhzk; 

  cg nkhj;jk; 3.60 2.96     

  fhyp khtl;lk; 
  

    

 
 

36 mFuy flw;fiuapy; elkhLk; 
Jg;guNtw;ghl;L trjp xd;wpid 
jhgpj;jy; 

0.81 0.69 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
njw;F 
khfhzk; 

37 mk;gyhq;nfhlapYs;s khjk;gtpy 
ruzhyaj;ij mz;kpj;j gpuNjrj;jpy; 
#oypay; rhh;e;j Rw;Wyh trjpfis 
mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; 
nfhln`dtpy; kpjf;Fk; glF ,wq;F 
Jiwfis eph;khzpj;jy;. 

4.43 2.01 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
njw;F 
khfhzk; 

  cg nkhj;jk;  5.24 2.70     

  ,uj;jpdGhp khtl;lk; 
  

    

38 ,uj;jpdGhp> gjnjhl;il> btF`ht 
gpuNjrj;jpy; ePh; toq;fy; kw;Wk; 
Jg;guNtw;ghl;L trjpfis Nkk;gLj;jy; 

0.23 0.23 epiwT gpujk 
nrayhsh;rg;u
fKtkhfhz
k; 

39 ,uj;jpdGhp> cltst Njrpa G+q;fh> 
`z;lfphpatpy; fhL Jg;guthf;fk; 
kw;Wk; tPjp Nkw;gug;G Nkk;ghL (15 
fp.kP.) 

1.28 1.46 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
rg;ufKtkhfh
zk; 

40 ,uj;jpudGhp> G+gj; vy;ytpy; Rw;Wyh 
trjp mgptpUj;jp (ghhpa jpl;lk; 
jahhpj;jy;) 

1.79 1.43 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
rg;ufKtkhfh
zk; 

41 gjnjhl;ltpy; khw;Wk; miw kw;Wk; 
mZfy; ghijapid eph;khdpj;jy; 

1.00 1.00 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
rg;ufKtkhfh
zk; 

42 FUtpl;l> G+gj; tPo;r;rpfSf;F mUtpy; 
ghh;itahsh; trjp mgptpUj;jp (thfdj; 
jhpg;gplk;) 

6.01 
 

,lk;ngw;W 
tUfpwJ 

gpujk 
nrayhsh; 
rg;ufKtkhfh
zk; 

  cg nkhj;jk; 10.31 4.12     

  kl;lf;fsg;G khtl;lk; 
  

    

43 kl;lf;fsg;G – VwhT+h; fly; ePNuhpg; 
gpuNjrj;jpid moFgLj;jYk; 
Nkk;gLj;jYk; 

3.05 3.05 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
fpof;F 
khfhzk; 

44 VwhT+h; flw;fiug; gpuNjr mgptpUj;jp 9.45 9.45 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh; 
kl;lf;fsg;G 

  cg nkhj;jk;  12.50 12.50     

  gJis khtl;lk; 
  

    

45 wtz vy;ytpy; Rw;Wyh trjp kw;Wk; 
mtjhdpg;G Nkil Mfpatw;wpid 
mgptpUj;jp nra;jy; 

12.01 
 

,lk;ngw;W 
tUfpwJ 

gpujk 
nrayhsh; 
gJis 

  cg nkhj;jk; 12.01 0.00     
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24 muq;fy jpahd epiyaj;jpw;F 
mUfpYs;s gpuNjrj;jpw;fhd 
cl;fl;likg;G trjpia mgptpUj;jp 
nra;jy; 

5.99 5.99 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 

25 gz;Lt];EtutpYs;s njhy;nghUspay; 
gpuNjrq;fSf;fhd ngah;g; gyiffis 
epWTjy; 

1.48 1.48 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 

26 uk;glhfy;y nkhzuhfy Nfhtpypy; 
cl;fl;likg;G trjpfis mgptpUj;jp 
nra;jy; 

16.51 11.14 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 

27 fl;bkfhdtpYs;s Gdpj mdh 
Myaj;jpy; Xa;tfj;jpd eph;khzpj;jy; 

21.72 6.28 ,lk;ngw;W 
tUfpwJ 
70% 

khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 

28 gjdpa efhpy; Xa;tfj;jpid 
eph;khzj;jpy; 

3.12 0.63 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;FU
zhfiy 

  cg nkhj;jk; 68.57 45.27     

  aho;g;ghz khtl;lk; 
  

    

29 fPhpkiyapy; khw;Wk; miwapid 
Gdh;eph;khdpj;jy; 

1.77 1.77 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
tl khfhzk; 

30 mf;fiu flw;fiug; gpuNjrj;jpy; nghJ 
thfdj; jhpg;gplf; nfhl;liffs; kw;Wk; 
epoy; Fbirfis eph;khzpj;jy;. 

2.64 2.64 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
tl khfhzk; 

31 khtpl;lGuk; fe;jrhkpf; Nfhtpypy; 
ahj;jphpfh; Xa;tf kz;lgj;jpid 
eph;khzpj;jy; 

1.69 1.66 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;aho;
g;ghzk;; 

32 neLe;jPtpy; trjpfis 
Nkk;gLj;jy;Xa;tfq;fSf;fhd 
jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis 

toq;fy;. fl;lk;-ii) 

1.53 1.53 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
tl khfhzk; 

33 aho;g;ghzk; fe;jNuhilf; Fsk; kw;Wk; 
mjidr; #oTs;s gpuNjrj;jpy; 
Rw;Wyh ,lq;fis eph;khzpj;jy; 

5.45 4.50 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;aho;
g;ghzk;; 

34 aho;g;ghzj; jPTfspy; #oypay; rhh;e;j 
Rw;Wyh epiyaj;ij mgptpUj;jp 

nra;jy;. fl;lk;-II 

26.32 25.75 ,lk;ngw;W 

tUfpwJ90
% 

khtl;lr; 
nrayhsh;aho;
g;ghzk;; 

  cg nkhj;jk; 39.39 37.85     

  khj;jiw khtl;lk; 
  

    

35 njdpaha rj;k`y; vy;ytpy; 
cl;fl;likg;G trjpfis mgptpUj;jp 

nra;jy; fl;lk; i kw;Wk; ii (0.459 fp.kP. 
mZfy; ghij mgptpUj;jp) 

3.60 2.96 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
njw;F 
khfhzk; 

  cg nkhj;jk; 3.60 2.96     

  fhyp khtl;lk; 
  

    

 
 

36 mFuy flw;fiuapy; elkhLk; 
Jg;guNtw;ghl;L trjp xd;wpid 
jhgpj;jy; 

0.81 0.69 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
njw;F 
khfhzk; 

37 mk;gyhq;nfhlapYs;s khjk;gtpy 
ruzhyaj;ij mz;kpj;j gpuNjrj;jpy; 
#oypay; rhh;e;j Rw;Wyh trjpfis 
mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; 
nfhln`dtpy; kpjf;Fk; glF ,wq;F 
Jiwfis eph;khzpj;jy;. 

4.43 2.01 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
njw;F 
khfhzk; 

  cg nkhj;jk;  5.24 2.70     

  ,uj;jpdGhp khtl;lk; 
  

    

38 ,uj;jpdGhp> gjnjhl;il> btF`ht 
gpuNjrj;jpy; ePh; toq;fy; kw;Wk; 
Jg;guNtw;ghl;L trjpfis Nkk;gLj;jy; 

0.23 0.23 epiwT gpujk 
nrayhsh;rg;u
fKtkhfhz
k; 

39 ,uj;jpdGhp> cltst Njrpa G+q;fh> 
`z;lfphpatpy; fhL Jg;guthf;fk; 
kw;Wk; tPjp Nkw;gug;G Nkk;ghL (15 
fp.kP.) 

1.28 1.46 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
rg;ufKtkhfh
zk; 

40 ,uj;jpudGhp> G+gj; vy;ytpy; Rw;Wyh 
trjp mgptpUj;jp (ghhpa jpl;lk; 
jahhpj;jy;) 

1.79 1.43 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
rg;ufKtkhfh
zk; 

41 gjnjhl;ltpy; khw;Wk; miw kw;Wk; 
mZfy; ghijapid eph;khdpj;jy; 

1.00 1.00 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
rg;ufKtkhfh
zk; 

42 FUtpl;l> G+gj; tPo;r;rpfSf;F mUtpy; 
ghh;itahsh; trjp mgptpUj;jp (thfdj; 
jhpg;gplk;) 

6.01 
 

,lk;ngw;W 
tUfpwJ 

gpujk 
nrayhsh; 
rg;ufKtkhfh
zk; 

  cg nkhj;jk; 10.31 4.12     

  kl;lf;fsg;G khtl;lk; 
  

    

43 kl;lf;fsg;G – VwhT+h; fly; ePNuhpg; 
gpuNjrj;jpid moFgLj;jYk; 
Nkk;gLj;jYk; 

3.05 3.05 epiwT gpujk 
nrayhsh; 
fpof;F 
khfhzk; 

44 VwhT+h; flw;fiug; gpuNjr mgptpUj;jp 9.45 9.45 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh; 
kl;lf;fsg;G 

  cg nkhj;jk;  12.50 12.50     

  gJis khtl;lk; 
  

    

45 wtz vy;ytpy; Rw;Wyh trjp kw;Wk; 
mtjhdpg;G Nkil Mfpatw;wpid 
mgptpUj;jp nra;jy; 

12.01 
 

,lk;ngw;W 
tUfpwJ 

gpujk 
nrayhsh; 
gJis 

  cg nkhj;jk; 12.01 0.00     
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  mk;ghiw khtl;lk; 
  

    

46 y`_fytpy; kFy; kfh tpfhutpy; 
mbg;gil cl;;fl;likg;G trjpfis 
mgptpUj;jp nra;jy; 

3.79 1.44 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;mk;
ghiw 

  cg nkhj;jk; 3.79 1.44     

  khj;jis khtl;lk; 
  

    

47 rpfphpa N`hl;ly; re;jp Kjy; 
jpafgpy;y tiuahd tPjp Gdh;eph;khdk; 

2.49 2.48 ,lk;ngw;W 
tUfpwJ 

khtl;lr; 
nrayhsh;khj;
jis 

  cg nkhj;jk; 2.49 2.48     

  KO nkhj;jk; 373.24 256.90     

 

 

Kf;fpa mk;rq;fs; 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

nfhln`d Xa;T ikak;> 
mk;gyhq;nfhl> fhyp 

kFk`h tpfhiu> y`_fy> mk;ghiw 
Rw;Wyh ,lk; eph;khzpg;G> fe;jNuhil> 

ahog;ghzk; 

Wtd;ntytpy; ngjq;nfhl mlh;e;j 
%q;fpy; Gjh; gpuNjrj;jpw;fhd 
mZfy; ghij mgptpUj;jp 

kFk`h tpfhiu> y`_fy> mk;ghiw 

 

fz;b> ghij trjpfs; 

kFk`h tpfhiu> y`_fy> mk;ghiw 

 
 

 

 

 

 

 

1.5.2 rKjha fpuhk ,y;yj; jq;Fkplk; 

1.5.2.1. mwpKfk; 

fpuhkpa #oiktpw;F kj;jpapy; ,yq;ifahpd; ghuk;ghpa rKjha fpuhk ,y;yj; jq;Fkpl 
trjpahdJ ,aw;if> tptrhak; kw;Wk; fiuNahuk; rhh;e;j Rw;WyhTld; gpd;dpg;gpize;j  
mDgtq;fis toq;FtNjhL> Nt&d;wpa jj;Jthh;e;j tho;f;if eilKiwfSf;F Vw;w 
Neh;j;jp kpF ghuk;ghpa cz;ik mDgtq;fisAk; ms;sp toq;FfpwJ. 

,j;jifa ,y;yj; jq;FkplkhdJ fpuhkpa tho;f;ifapd; Jbg;gpidAk; RitapidAk; 
mDgtpg;gjw;fhd tha;g;gpid toq;Ffpd;w cs;ehl;L eilKiwfs;> ngWkhdq;fs; 
kw;Wk; fyhrhuk; cila FLk;gj;Jld; trpg;gjw;fhd mhpanjhU tha;g;gpidAk; 
cy;yhrg; gazpfSf;F toq;FfpwJ.,y;yj; jq;Fkpl trjpahdJ jdpj;Jtk; tha;e;j 
cs;ehl;L mDgtq;fisAk; Fwpj;j trjpia toq;Fk; FLk;gj;jpdUldhd 
Clhl;lj;jpw;fhd tha;g;gpidAk; Fwpj;j gazpfSf;F toq;FfpwJ.NkYk; ,J Gjpa 
Rw;Wyh ,yf;Fg; gpuNjrq;fis murhq;fk; gpugyg;gLj;Jtjw;F ,ayr; nra;Js;s Gjpa 
kw;Wk; ,Jtiu fhyKk; mDgtpf;fg;glhj mDgtq;fis toq;Ffpd;wnjhu 
tha;g;ghfTk; jpfo;fpd;w mNjNtis> fpuhkpa kf;fSf;fhdnjhU khw;W tUkhd 
%yj;jpidAk; toq;Ffpd;wJ. 

1.5.2.2. ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

elg;G epjpahz;by;> mikr;rhdJ Ie;J jpwd; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;> 
cgfuzq;fSld; $ba ,uz;L tuNtw;G epiyaq;fs;> Cf;Ftpg;Gg; gpuRuq;fs;> jpirg; 
gyiffis epWTjy;> fpuhk tuNtw;Gg; gyiffs; fhnzhspfs; kw;Wk; ,iza 
mgptpUj;jpfs; Nghd;wtw;Wf;F epjpfis toq;fpaJ.  

 

 

fz;b> ney;ypfytpy; 
Jg;guNtw;ghl;L trjpfs; Xa;tf miwfis Nkk;gLj;jy;> 

fPhpkiy> ahog;ghzk; 

kznthpatpYs;s Xa;tfj;jpw;F 
mUfpy; thfdj; jhpg;gplk; 
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  mk;ghiw khtl;lk; 
  

    

46 y`_fytpy; kFy; kfh tpfhutpy; 
mbg;gil cl;;fl;likg;G trjpfis 
mgptpUj;jp nra;jy; 

3.79 1.44 epiwT khtl;lr; 
nrayhsh;mk;
ghiw 

  cg nkhj;jk; 3.79 1.44     

  khj;jis khtl;lk; 
  

    

47 rpfphpa N`hl;ly; re;jp Kjy; 
jpafgpy;y tiuahd tPjp Gdh;eph;khdk; 

2.49 2.48 ,lk;ngw;W 
tUfpwJ 

khtl;lr; 
nrayhsh;khj;
jis 

  cg nkhj;jk; 2.49 2.48     

  KO nkhj;jk; 373.24 256.90     

 

 

Kf;fpa mk;rq;fs; 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

nfhln`d Xa;T ikak;> 
mk;gyhq;nfhl> fhyp 

kFk`h tpfhiu> y`_fy> mk;ghiw 
Rw;Wyh ,lk; eph;khzpg;G> fe;jNuhil> 

ahog;ghzk; 

Wtd;ntytpy; ngjq;nfhl mlh;e;j 
%q;fpy; Gjh; gpuNjrj;jpw;fhd 
mZfy; ghij mgptpUj;jp 

kFk`h tpfhiu> y`_fy> mk;ghiw 

 

fz;b> ghij trjpfs; 

kFk`h tpfhiu> y`_fy> mk;ghiw 

 
 

 

 

 

 

 

1.5.2 rKjha fpuhk ,y;yj; jq;Fkplk; 

1.5.2.1. mwpKfk; 

fpuhkpa #oiktpw;F kj;jpapy; ,yq;ifahpd; ghuk;ghpa rKjha fpuhk ,y;yj; jq;Fkpl 
trjpahdJ ,aw;if> tptrhak; kw;Wk; fiuNahuk; rhh;e;j Rw;WyhTld; gpd;dpg;gpize;j  
mDgtq;fis toq;FtNjhL> Nt&d;wpa jj;Jthh;e;j tho;f;if eilKiwfSf;F Vw;w 
Neh;j;jp kpF ghuk;ghpa cz;ik mDgtq;fisAk; ms;sp toq;FfpwJ. 

,j;jifa ,y;yj; jq;FkplkhdJ fpuhkpa tho;f;ifapd; Jbg;gpidAk; RitapidAk; 
mDgtpg;gjw;fhd tha;g;gpid toq;Ffpd;w cs;ehl;L eilKiwfs;> ngWkhdq;fs; 
kw;Wk; fyhrhuk; cila FLk;gj;Jld; trpg;gjw;fhd mhpanjhU tha;g;gpidAk; 
cy;yhrg; gazpfSf;F toq;FfpwJ.,y;yj; jq;Fkpl trjpahdJ jdpj;Jtk; tha;e;j 
cs;ehl;L mDgtq;fisAk; Fwpj;j trjpia toq;Fk; FLk;gj;jpdUldhd 
Clhl;lj;jpw;fhd tha;g;gpidAk; Fwpj;j gazpfSf;F toq;FfpwJ.NkYk; ,J Gjpa 
Rw;Wyh ,yf;Fg; gpuNjrq;fis murhq;fk; gpugyg;gLj;Jtjw;F ,ayr; nra;Js;s Gjpa 
kw;Wk; ,Jtiu fhyKk; mDgtpf;fg;glhj mDgtq;fis toq;Ffpd;wnjhu 
tha;g;ghfTk; jpfo;fpd;w mNjNtis> fpuhkpa kf;fSf;fhdnjhU khw;W tUkhd 
%yj;jpidAk; toq;Ffpd;wJ. 

1.5.2.2. ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

elg;G epjpahz;by;> mikr;rhdJ Ie;J jpwd; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;> 
cgfuzq;fSld; $ba ,uz;L tuNtw;G epiyaq;fs;> Cf;Ftpg;Gg; gpuRuq;fs;> jpirg; 
gyiffis epWTjy;> fpuhk tuNtw;Gg; gyiffs; fhnzhspfs; kw;Wk; ,iza 
mgptpUj;jpfs; Nghd;wtw;Wf;F epjpfis toq;fpaJ.  

 

 

fz;b> ney;ypfytpy; 
Jg;guNtw;ghl;L trjpfs; Xa;tf miwfis Nkk;gLj;jy;> 

fPhpkiy> ahog;ghzk; 

kznthpatpYs;s Xa;tfj;jpw;F 
mUfpy; thfdj; jhpg;gplk; 
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1.5.2.3.epjp rhh;e;j nrayhw;Wif                       ml;ltiz 1.5 

2018 ,w;F mq;fPfhpf;fg;gl;l tuTnryTj; jpl;lk; &gh. 10 kpy;ypad; 

31.12. 2018tiuahd nrytpdk; &gh. 2.19 kpy;ypad; 

 

1.5.2.4.Kf;fpa rthy;fs; 

 ,y;yj; jq;Fkpl vz;zf;fU gw;wpa rKjha kl;l tpopg;Gzh;T+l;ly; ,d;ik 
 khfhzk; kw;Wk; cs;ehl;L hPjpahdfUj;jpl;l mKyhf;Fdh;fSf;fpilapy; 

egh;fSf;F ,ilapyhd xUq;fpizg;G FiwT 
 fUj;jpl;l re;ijg;gLj;jy; nraw;ghLfspy; ke;j fjpAld; $ba nrayhf;fk; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.5.3 Rw;Wyh rhh;e;j kdpj %yjd mgptpUj;jp 
 

kdpj ts Kfhikj;Jtj;jpid cgha Kiwapy; gad;gLj;Jfpd;w kpfTk; jpwik 
tha;e;j njhopw;gilAld; $ba xU Rw;Wyhj; JiwahdJ chpa kf;fis chpa 
njhopYf;F fth;e;J nfhs;tjw;fhdnjhU Kd;Njitg;ghlhFk;. ,yq;ifahdJ xU 
cah; ngWkjp nfhz;l Rw;Wyh ,yf;F ehlhf kpsph;tjw;F ,J xU ,d;wpaikahj 
mk;rkhFk;. Rw;Wyh kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; Jiwfspyhd cWjpahd tsh;r;rpahdJ 
Ntiytha;g;G kw;Wk; njhopy; topfhl;ly;fSf;fhd tha;g;Gf;fis cUthf;FtNjhL> 
,yq;ifah;fSila cs;shh;e;j tpUe;Njhk;gy; mk;rq;fisAk; ms;sp toq;Ftjw;F 
topaikf;fpwJ. 

kj;jpa khfhzj;jpy; P̀ypXah 

tl Nky; khfhzj;jpy; ahg;g`_fk njd;; khfhzj;jpy; nfhln`d 

 
 

1.5.3.1. %d;W khj tpUe;Njhk;gy; Nrit gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

tpUe;Njhk;gy; Jiwapy; Rkhh; 2200 Ntiyapy;yh ,isQh;fisg; gapw;Wtpg;gjw;fhf 
2018 Mk; Mz;by; &gh 36.5 kpy;ypad; njhif epjp xJf;fg;gl;lJ. Nkw;gb tpUe;Njhk;gy; 
Nrit gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; khfhz rigfs;> jdpahh; N`hl;ly; ghlrhiyfs; 
kw;Wk; jdpahh; N`hl;ly;fs; Mfpatw;wpd; xj;Jiog;Gld; mKy;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,e;j 
gapw;rp newpapy; Kfg;G mYtyf Kfhikj;Jtk;> cztfk; kw;Wk; mUe;jf 
Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ,y;yg; guhkhpg;G Kfhikj;Jtk; Nghd;w Jiwfspyhd Nfhl;ghl;L 
kw;Wk; eilKiwg; gapw;rpfs; cs;slq;Ffpd;wd. NkYk;> ,J rh;tNjr juj;jpyhd Ngr;R 
Mq;fpyk;> tho;f;ifj; jpwd;> rpwe;j njhlh;ghly;> tpw;gid kw;Wk; Efh;Nthh; Nritfs; 
Nghd;wtw;wpy; xU tphpthd mwptpid toq;FfpwJ. ,J gw;wpa ghlj;jpl;lkhdJ 
,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpdhy; tpUj;jp 
nra;aag;gl;lNjhL> ,e; epWtdNk kjpg;gPLfs;/ghPl;irfisAk; elj;jpaJ. 

,jd; NghJ khzth;fSf;F ngWkjp Nrh;f;fg;gl;l gapw;rpfs; kw;Wk; njhopy;thz;ikj; 
njhopy; mgptpUj;jpAld; $ba topfhl;ly;fs; Nghd;wdTk; toq;fg;gl;ld. ,jw;fhd 
rhd;wpjo;fis toq;Fk; tpohtpid mikr;R elhj;jpaJ. N`hl;ly; Jiwapy; 
khzth;fs; cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L njhopy; tha;g;Gf;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpd; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l 
rhd;wpjo; mth;fSf;F nghpJk; cjtpahf ,Uf;Fk; vd;why; mJ kpifahfhJ.  

Fwpf;Nfhs;:- 

1. rpwg;ghf gapw;Wtpf;fg;gl;l Copah;fisf; nfhz;L tpUe;Njhk;gy; Jiwapy; 
Njitahd njhopyhsh; gjtpfis epug;Gjy;. 

2. tpUe;Njhk;gy; Jiwapy; fhzg;gLfpd;w Nritj; juj;jpid Nkk;gLj;jy; 
3. njhopy;tha;g;gw;w ,isQh;fSf;F njhopy; tha;g;Gf;fis toq;Fjy;. 
4. tpUe;Njhk;gy; gapw;rpaspg;gpy; ngz;fspd; gq;fspg;gpid Cf;Ftpj;J mth;fspd; 

tUkhdj;ij mjpfhpj;jy. 
 
 

rhjid : (2018.12.31 tiu) 
 cztfk; kw;Wk; mUe;jfk; rhh;e;j Nritfspy; Rkhh; 1724 ,isQh;fSf;F 

gapw;rp mspf;fg;gl;lJ. 
 ,y;y guhkhpg;G Kfhikj;Jtj;jpy; 252 ,isQh;fs; gapw;Wtpf;fg;gl;ldh;. 
 Kfg;G mYtyf Kfhikj;Jtj;jpy; 231 ,isQh;fs; gapw;Wtpf;fg;gl;ldh;. 

 
 
%d;W khj fhy tpUe;Njhk;gy; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; gw;wpa RUf;fj; jfty;-
(2018.12.31)           
          ml;ltiz-1.6  

   
 
khfhzk; 

ghlnewpapd; ngah; nkhj;j 
nghWg;G 
(&.kpy;) 

2018.12.31 
tiuahd 
cz;ikr; 
nrytpdk; 
(&.kpy;) 

cztr; 
Nrit 

tPl;L 
epUthfk; 

tpUe;jpdiu 
tuNtw;wy 

nkhj;jk; 

1 rg;ufKt  40 0 40 80 1.20 8.25 
2 njw;F 95 55 40 190 2.85 2.34 
3 tl kj;jpa   662 177 0 839 12.585 12.345 
4 tlf;F   37 0 40 77 1.155 0.96 
5 fpof;F  41   41 0.615 0.615 
6 kj;jpa 184 0 0 184 2.76 2.325 
7 Nkw;F   445 0 111 556 8.34 7.725 
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1.5.2.3.epjp rhh;e;j nrayhw;Wif                       ml;ltiz 1.5 

2018 ,w;F mq;fPfhpf;fg;gl;l tuTnryTj; jpl;lk; &gh. 10 kpy;ypad; 

31.12. 2018tiuahd nrytpdk; &gh. 2.19 kpy;ypad; 

 

1.5.2.4.Kf;fpa rthy;fs; 

 ,y;yj; jq;Fkpl vz;zf;fU gw;wpa rKjha kl;l tpopg;Gzh;T+l;ly; ,d;ik 
 khfhzk; kw;Wk; cs;ehl;L hPjpahdfUj;jpl;l mKyhf;Fdh;fSf;fpilapy; 

egh;fSf;F ,ilapyhd xUq;fpizg;G FiwT 
 fUj;jpl;l re;ijg;gLj;jy; nraw;ghLfspy; ke;j fjpAld; $ba nrayhf;fk; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.5.3 Rw;Wyh rhh;e;j kdpj %yjd mgptpUj;jp 
 

kdpj ts Kfhikj;Jtj;jpid cgha Kiwapy; gad;gLj;Jfpd;w kpfTk; jpwik 
tha;e;j njhopw;gilAld; $ba xU Rw;Wyhj; JiwahdJ chpa kf;fis chpa 
njhopYf;F fth;e;J nfhs;tjw;fhdnjhU Kd;Njitg;ghlhFk;. ,yq;ifahdJ xU 
cah; ngWkjp nfhz;l Rw;Wyh ,yf;F ehlhf kpsph;tjw;F ,J xU ,d;wpaikahj 
mk;rkhFk;. Rw;Wyh kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; Jiwfspyhd cWjpahd tsh;r;rpahdJ 
Ntiytha;g;G kw;Wk; njhopy; topfhl;ly;fSf;fhd tha;g;Gf;fis cUthf;FtNjhL> 
,yq;ifah;fSila cs;shh;e;j tpUe;Njhk;gy; mk;rq;fisAk; ms;sp toq;Ftjw;F 
topaikf;fpwJ. 

kj;jpa khfhzj;jpy; P̀ypXah 

tl Nky; khfhzj;jpy; ahg;g`_fk njd;; khfhzj;jpy; nfhln`d 

 
 

1.5.3.1. %d;W khj tpUe;Njhk;gy; Nrit gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

tpUe;Njhk;gy; Jiwapy; Rkhh; 2200 Ntiyapy;yh ,isQh;fisg; gapw;Wtpg;gjw;fhf 
2018 Mk; Mz;by; &gh 36.5 kpy;ypad; njhif epjp xJf;fg;gl;lJ. Nkw;gb tpUe;Njhk;gy; 
Nrit gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; khfhz rigfs;> jdpahh; N`hl;ly; ghlrhiyfs; 
kw;Wk; jdpahh; N`hl;ly;fs; Mfpatw;wpd; xj;Jiog;Gld; mKy;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,e;j 
gapw;rp newpapy; Kfg;G mYtyf Kfhikj;Jtk;> cztfk; kw;Wk; mUe;jf 
Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ,y;yg; guhkhpg;G Kfhikj;Jtk; Nghd;w Jiwfspyhd Nfhl;ghl;L 
kw;Wk; eilKiwg; gapw;rpfs; cs;slq;Ffpd;wd. NkYk;> ,J rh;tNjr juj;jpyhd Ngr;R 
Mq;fpyk;> tho;f;ifj; jpwd;> rpwe;j njhlh;ghly;> tpw;gid kw;Wk; Efh;Nthh; Nritfs; 
Nghd;wtw;wpy; xU tphpthd mwptpid toq;FfpwJ. ,J gw;wpa ghlj;jpl;lkhdJ 
,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpdhy; tpUj;jp 
nra;aag;gl;lNjhL> ,e; epWtdNk kjpg;gPLfs;/ghPl;irfisAk; elj;jpaJ. 

,jd; NghJ khzth;fSf;F ngWkjp Nrh;f;fg;gl;l gapw;rpfs; kw;Wk; njhopy;thz;ikj; 
njhopy; mgptpUj;jpAld; $ba topfhl;ly;fs; Nghd;wdTk; toq;fg;gl;ld. ,jw;fhd 
rhd;wpjo;fis toq;Fk; tpohtpid mikr;R elhj;jpaJ. N`hl;ly; Jiwapy; 
khzth;fs; cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L njhopy; tha;g;Gf;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpd; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l 
rhd;wpjo; mth;fSf;F nghpJk; cjtpahf ,Uf;Fk; vd;why; mJ kpifahfhJ.  

Fwpf;Nfhs;:- 

1. rpwg;ghf gapw;Wtpf;fg;gl;l Copah;fisf; nfhz;L tpUe;Njhk;gy; Jiwapy; 
Njitahd njhopyhsh; gjtpfis epug;Gjy;. 

2. tpUe;Njhk;gy; Jiwapy; fhzg;gLfpd;w Nritj; juj;jpid Nkk;gLj;jy; 
3. njhopy;tha;g;gw;w ,isQh;fSf;F njhopy; tha;g;Gf;fis toq;Fjy;. 
4. tpUe;Njhk;gy; gapw;rpaspg;gpy; ngz;fspd; gq;fspg;gpid Cf;Ftpj;J mth;fspd; 

tUkhdj;ij mjpfhpj;jy. 
 
 

rhjid : (2018.12.31 tiu) 
 cztfk; kw;Wk; mUe;jfk; rhh;e;j Nritfspy; Rkhh; 1724 ,isQh;fSf;F 

gapw;rp mspf;fg;gl;lJ. 
 ,y;y guhkhpg;G Kfhikj;Jtj;jpy; 252 ,isQh;fs; gapw;Wtpf;fg;gl;ldh;. 
 Kfg;G mYtyf Kfhikj;Jtj;jpy; 231 ,isQh;fs; gapw;Wtpf;fg;gl;ldh;. 

 
 
%d;W khj fhy tpUe;Njhk;gy; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; gw;wpa RUf;fj; jfty;-
(2018.12.31)           
          ml;ltiz-1.6  

   
 
khfhzk; 

ghlnewpapd; ngah; nkhj;j 
nghWg;G 
(&.kpy;) 

2018.12.31 
tiuahd 
cz;ikr; 
nrytpdk; 
(&.kpy;) 

cztr; 
Nrit 

tPl;L 
epUthfk; 

tpUe;jpdiu 
tuNtw;wy 

nkhj;jk; 

1 rg;ufKt  40 0 40 80 1.20 8.25 
2 njw;F 95 55 40 190 2.85 2.34 
3 tl kj;jpa   662 177 0 839 12.585 12.345 
4 tlf;F   37 0 40 77 1.155 0.96 
5 fpof;F  41   41 0.615 0.615 
6 kj;jpa 184 0 0 184 2.76 2.325 
7 Nkw;F   445 0 111 556 8.34 7.725 
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 %yk;: Rw;Wyh mgptpUj;jp> td rPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rk mYty;fs; mikr;R 

 

 

tpUe;Njhk;gy; gapw;rpj; jpl;lj;jpd; rhd;wpjo; toq;Fk; tpoh 

 

1.5.3.2. Rw;Wyhr; Nrit toq;Fdh;fSf;fhd jpwd; fl;bnaOg;Gif epfo;r;rpj;jpl;lk;  

mikr;rhdJ ehlshtpa hPjapYs;s Rw;Wyhj; Jiwf;fhd Nritfis toq;FNthhpd; 
jpwd;fis Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpy; 3 ehl;fisf; nfhz;l gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpid 
Rw;Wyh kdpj %yjd mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; Kd;ndLj;Js;sJ. 

Nkw;gb Rw;Wyhr; Nrit toq;FdUf;fhd jpwd; fl;bnaOg;Gif epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ 
khfhz Rw;Wyh epWtdq;fspd; xj;Jiog;Gld; gy;fiyf;fof tphpTiuahsh;fspdhy; 
elhj;jg;gl;lJ. ,e;j gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;nfd &gh 3.5 kpy;ypad; 
xJf;fg;gl;Ls;sJ. ,jd; %yk; Rkhh; 1500 Nrit toq;Fdh;fSf;F gapw;rpaspg;gjw;F 
vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. 

,e;j epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ Rw;Wyhr; Nrit toq;Fdh;fspd; Fwpj;j Nrit rhh;e;j 
elj;ijfs; kw;Wk; jpwd;fis juKah;j;Jtjw;fhd Fwpf;Nfhspid vjph;nfhs;Sk; 
tifapy; tbtif;fg;gl;ljhFk;.  

,yf;Ff; FO: 

Nghf;Ftuj;J trjpfs; (thlif thfd rhujpfs;> gpuj;jpNaf Nghf;Ftuj;J 
toq;FNdhh;fs;): Rw;Wyh fil guhkhpg;ghsh;fs;> Kfhikahsh;fs;> tpw;gidahsh;fs;: 
rpwpa kw;Wk; Ez; jq;Fkpl trjp toq;Fdh;fs; (tpUe;jpdh; ,y;yg; guhkhpg;ghsh;fs;> 
,y;yj; jq;Fkplr; nrhe;jf;fhuh;fs;> ,isQh; tpLjp ,af;Fdh;fs; Nghd;Nwhh;> NkYk; 
njUf;fs;> jsq;fs; kw;Wk; efuq;fspy; Rw;Wyh rhh;e;j tpw;gidahsh;fs;).   

 

8 tl Nky; 220 20 0 240 3.60 3.48  
eph;thfr; 
nrytpdq;fs; 

     
2.066 

  nkhj;jk; 1724 252 231 2207 33.105 32.68 

 
 

Fwpf;Nfhs;fs; 

1. jiug; gFjp rhh;e;j Rw;Wyhg; gq;fPLghl;lhsh;fs; Nehf;fpa Rw;Wyhj; Jiwapy; 
cs;Szh;T khw;wq;fisf; nfhz;LtUjy; 

2. Rw;Wyh ,lk; rhh;e;j tpepNahfj;jpid Nkk;gLj;jy; kw;Wk; ehl;bd; jw;NghJs;s 
,isQh;fSf;Fk; kw;Wk; tsh;e;J tuf;$ba gpuNjrq;fspYs;s ,isQh;fSf;Fkhd 
tha;g;Gf;fis toq;Fjy;. 

3. cy;yhrg; gazpfspd; czh;TfisAk; mth;fspd; jpUg;jpiaAk; Nkk;gLj;Jk; 
Nehf;fpy; Rw;Wyhj; Jiwapd; Nritfs; kw;Wk; mJ rhh;e;j trjpfspd; juk; kw;Wk; 
epakjuk; Mfpatw;iw Nkk;gLj;jy;. 

 
 

 
Rw;Wyhr; Nrit toq;Fdh;fSf;fhd jpwd; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; (3 ehl;fs;) - 2 0 1 8  

ml;ltiz 1.7 
 

 
%yk;: Rw;Wyh mgptpUj;jp> td rPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rk mYty;fs; mikr;R 

 
 
 

 

 

 

 

 

1.5.4. Gifapuj epiyaq;fisj; juKah;j;jp mtw;iw njhy;ypay; jsq;fshf 
gpufldk; nra;jy; 

,yq;ifapy; Gifapujg; gazkhdJ  cy;yhrg; gazpfSf;F xU rhfrk; kpf;fnjhU 
gazkhfj; jpfo;tNjhL> ,J ehl;bd; ,aw;if tsq;fis urpj;Jf; nfhz;L gazk; 
nra;tjw;fhd rpwe;j top KiwahfTk; tpsq;FfpwJ. ,yq;ifg; Gifapujr; 
NritahdJ ehl;bd; Rw;Wyh rhh;e;j mk;rq;fis Mokhf ntspf;nfhzh;tjw;fhd ghhpa 
tha;g;gpid toq;fp tUfpwJ. Gifapuj cl;fl;likg;Gfs; goik tha;e;jjhfTk; 
mtw;wpd; Nrit ke;jkhfTk; ,Ug;gpDk;> mit vspy; nfhQ;Rk; fhl;rpfisAila 
ghijA+lhfg; gazpg;gNjhL> jilfs; kpf;f FWf;F topfis tplTk; JhpjkhfTk; chpa 
,lj;jpid miltjw;F cjTfpwJ. nfsut epjp mikr;rh; jdJ 2018 tuTnryTj; 
jpl;l ciuapy; Fwpg;gpLifapy;> ehZ Xah> nfhOk;G Nfhl;il> fhyp kw;Wk; vy;y 
Nghd;w Rw;Wyh ,yf;F kpf;f gpuNjrq;fSf;fhd nrsfhpak; kpf;f mZfy; ghijfs;> 

khfhzj;jpd; ngah;  xJf;fk; 
(&.kpy;) 

nrytpdk; 
(&.kpy;.) 

gapw;wg;gl;l 
Nrit 

toq;Fdh;fspd; 
vz;zpf;if  

Nky; khfhzk; 0.79 0.511 210 
njd; khfhzk; 0.3 0.172 40 
tlf;F khfhzk; 0.27 0.219 100 
tl kj;jpa khfhzk; 0.53 0.147 70 
kj;jpa khfhzk; 0.53 0.486 209 
tl Nky; khfhzk; 0.27 0.252 135 
KO nkhj;jk; 2.75 1.787 764 
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 %yk;: Rw;Wyh mgptpUj;jp> td rPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rk mYty;fs; mikr;R 

 

 

tpUe;Njhk;gy; gapw;rpj; jpl;lj;jpd; rhd;wpjo; toq;Fk; tpoh 

 

1.5.3.2. Rw;Wyhr; Nrit toq;Fdh;fSf;fhd jpwd; fl;bnaOg;Gif epfo;r;rpj;jpl;lk;  

mikr;rhdJ ehlshtpa hPjapYs;s Rw;Wyhj; Jiwf;fhd Nritfis toq;FNthhpd; 
jpwd;fis Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpy; 3 ehl;fisf; nfhz;l gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpid 
Rw;Wyh kdpj %yjd mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; Kd;ndLj;Js;sJ. 

Nkw;gb Rw;Wyhr; Nrit toq;FdUf;fhd jpwd; fl;bnaOg;Gif epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ 
khfhz Rw;Wyh epWtdq;fspd; xj;Jiog;Gld; gy;fiyf;fof tphpTiuahsh;fspdhy; 
elhj;jg;gl;lJ. ,e;j gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;nfd &gh 3.5 kpy;ypad; 
xJf;fg;gl;Ls;sJ. ,jd; %yk; Rkhh; 1500 Nrit toq;Fdh;fSf;F gapw;rpaspg;gjw;F 
vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. 

,e;j epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ Rw;Wyhr; Nrit toq;Fdh;fspd; Fwpj;j Nrit rhh;e;j 
elj;ijfs; kw;Wk; jpwd;fis juKah;j;Jtjw;fhd Fwpf;Nfhspid vjph;nfhs;Sk; 
tifapy; tbtif;fg;gl;ljhFk;.  

,yf;Ff; FO: 

Nghf;Ftuj;J trjpfs; (thlif thfd rhujpfs;> gpuj;jpNaf Nghf;Ftuj;J 
toq;FNdhh;fs;): Rw;Wyh fil guhkhpg;ghsh;fs;> Kfhikahsh;fs;> tpw;gidahsh;fs;: 
rpwpa kw;Wk; Ez; jq;Fkpl trjp toq;Fdh;fs; (tpUe;jpdh; ,y;yg; guhkhpg;ghsh;fs;> 
,y;yj; jq;Fkplr; nrhe;jf;fhuh;fs;> ,isQh; tpLjp ,af;Fdh;fs; Nghd;Nwhh;> NkYk; 
njUf;fs;> jsq;fs; kw;Wk; efuq;fspy; Rw;Wyh rhh;e;j tpw;gidahsh;fs;).   

 

8 tl Nky; 220 20 0 240 3.60 3.48  
eph;thfr; 
nrytpdq;fs; 

     
2.066 

  nkhj;jk; 1724 252 231 2207 33.105 32.68 

 
 

Fwpf;Nfhs;fs; 

1. jiug; gFjp rhh;e;j Rw;Wyhg; gq;fPLghl;lhsh;fs; Nehf;fpa Rw;Wyhj; Jiwapy; 
cs;Szh;T khw;wq;fisf; nfhz;LtUjy; 

2. Rw;Wyh ,lk; rhh;e;j tpepNahfj;jpid Nkk;gLj;jy; kw;Wk; ehl;bd; jw;NghJs;s 
,isQh;fSf;Fk; kw;Wk; tsh;e;J tuf;$ba gpuNjrq;fspYs;s ,isQh;fSf;Fkhd 
tha;g;Gf;fis toq;Fjy;. 

3. cy;yhrg; gazpfspd; czh;TfisAk; mth;fspd; jpUg;jpiaAk; Nkk;gLj;Jk; 
Nehf;fpy; Rw;Wyhj; Jiwapd; Nritfs; kw;Wk; mJ rhh;e;j trjpfspd; juk; kw;Wk; 
epakjuk; Mfpatw;iw Nkk;gLj;jy;. 

 
 

 
Rw;Wyhr; Nrit toq;Fdh;fSf;fhd jpwd; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; (3 ehl;fs;) - 2 0 1 8  

ml;ltiz 1.7 
 

 
%yk;: Rw;Wyh mgptpUj;jp> td rPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rk mYty;fs; mikr;R 

 
 
 

 

 

 

 

 

1.5.4. Gifapuj epiyaq;fisj; juKah;j;jp mtw;iw njhy;ypay; jsq;fshf 
gpufldk; nra;jy; 

,yq;ifapy; Gifapujg; gazkhdJ  cy;yhrg; gazpfSf;F xU rhfrk; kpf;fnjhU 
gazkhfj; jpfo;tNjhL> ,J ehl;bd; ,aw;if tsq;fis urpj;Jf; nfhz;L gazk; 
nra;tjw;fhd rpwe;j top KiwahfTk; tpsq;FfpwJ. ,yq;ifg; Gifapujr; 
NritahdJ ehl;bd; Rw;Wyh rhh;e;j mk;rq;fis Mokhf ntspf;nfhzh;tjw;fhd ghhpa 
tha;g;gpid toq;fp tUfpwJ. Gifapuj cl;fl;likg;Gfs; goik tha;e;jjhfTk; 
mtw;wpd; Nrit ke;jkhfTk; ,Ug;gpDk;> mit vspy; nfhQ;Rk; fhl;rpfisAila 
ghijA+lhfg; gazpg;gNjhL> jilfs; kpf;f FWf;F topfis tplTk; JhpjkhfTk; chpa 
,lj;jpid miltjw;F cjTfpwJ. nfsut epjp mikr;rh; jdJ 2018 tuTnryTj; 
jpl;l ciuapy; Fwpg;gpLifapy;> ehZ Xah> nfhOk;G Nfhl;il> fhyp kw;Wk; vy;y 
Nghd;w Rw;Wyh ,yf;F kpf;f gpuNjrq;fSf;fhd nrsfhpak; kpf;f mZfy; ghijfs;> 

khfhzj;jpd; ngah;  xJf;fk; 
(&.kpy;) 

nrytpdk; 
(&.kpy;.) 

gapw;wg;gl;l 
Nrit 

toq;Fdh;fspd; 
vz;zpf;if  

Nky; khfhzk; 0.79 0.511 210 
njd; khfhzk; 0.3 0.172 40 
tlf;F khfhzk; 0.27 0.219 100 
tl kj;jpa khfhzk; 0.53 0.147 70 
kj;jpa khfhzk; 0.53 0.486 209 
tl Nky; khfhzk; 0.27 0.252 135 
KO nkhj;jk; 2.75 1.787 764 
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mg; gpuNjrq;fspd; Gifapuj epiyaq;fis etPdkag;gLj;Jtjd; %yk; 
trjpaspf;fg;gLfpd;w mNjNtis> rpwe;j Gifapujg; gaz mDgtj;jpw;fhd xU 
jdpahh;j; Jiwapd; xj;Jiog;Gld; mjd; mry; njhy;ypay; milasq;fs; 
ghJfhf;fg;glTk; cs;sd. 
,e;jg; gpd;dzpapy;> Rw;Wyh mgptpUj;jp kw;Wk; fpwp];jt rka mYtyfs; mikr;rhdJ 
Nkw;gb fUj;jpl;lj;jpw;nfd epjp mikr;rplkpUe;J &gh. 75 kpy;ypad; njhifapid 
xJf;fpAs;sJ. ,yq;ifg; Gifapujr; Nrit ,jw;fhd mKy;gLj;Jk; Kftuhf 
tpsq;Ffpd;w mNjNtis> njhy;nghUspay; jpizf;fskhdJ ,jw;fhd njhopy;El;g 
MNyhridfis toq;Ffpd;wJ.     
 

 

 

Nkw;gb fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa RUf;fj; jfty;fs;ml;ltiz 1.8 

,y. fUj;jpl;lr; nraw;ghLfspd; ngah;fs; xJf;fk; 
(&.kpy;.) 

nrytpdk; 
(&.kpy;.)  

ngsjPf 
Kd;Ndw;wk; 
% 

1 vy;y Gifapuj epiyaj;jpid 
etPdkag;gLj;jy;/ juKah;j;jy; 

32.65 32.65 98% 

2 fhyp Gifapuj epiyaj;jpid 
etPdkag;gLj;jy;/ juKah;j;jy; 

5.56 2.88 95% 

3 nfhOk;G Gifapuj epiyaj;jpid 
etPdkag;gLj;jy;/ juKah;j;jy; 

10.65  

  KO nkhj;jk; 48.87 35.53  
%yk;: Rw;Wyh mgptpUj;jp> td rPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rk mYty;fs; mikr;R 

 

 

Gifg;glq;fs; 

 

 

 
 

rthy;fs; 

01. ,yq;if Gifapujj; jpizf;fsj;jpy; jpwikahd njhopyhsh;fs;/ 
njhopy;El;gtpayhsh;fs; ,d;ik 

02. jdpahd my;yJ gfpug;gl;l nghWg;Gf;fisAila murhq;f Kfth;fspd; 
gy;tifj;jd;ikahdJ Fiwe;j Kd;Ndw;wj;jpw;F topaikf;fpd;wd.  

03. eph;khzpg;G kw;Wk; Vida mgptpUj;jpg; gzpfis Jhpj fjpapy; 

Nkw;nfhs;tjw;fhd xU njhopy;El;gg; gphpT mikr;Rf;F mtrpakhfTs;sJ. 

 

 
1.5.5.MW Nfhl;ilfis mgptpUj;jp nra;jy;  
 
,yq;ifahdJ Rkhh; 1500 tUlq;fSf;F Kd;gpUe;Nj mjd; fiuNahug; gpuNjrj;jpd; 
Nfe;jpu Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j ,lq;fspy; fpl;lj;jl;l 30 Nfhl;ilfisf; nfhz;Ls;sJ. 
kd;dhh;> kl;lf;fsg;G> aho;g;ghzk;> jpUNfhzkiy> khj;jiw> Gj;jsk; kw;Wk; 
mk;ghe;Njhl;il Nghd;w njhpTnra;ag;gl;l Nfhl;ilfspd; ghJfhg;G kw;Wk; Gj;jhf;f 
eltbf;iffs; Rw;Wyh tpla mgptpUj;jp gw;wpa jw;Nghija rpwe;j eilKiwfSf;F 
Vw;g Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd. ,it xt;nthU jsj;jpw;Fk; tp[ak; nra;Ak; 
tifapy; xU rpwpa-gazj;jpw;fhd tha;g;gpid toq;Ftjdhy; ,it ,yq;ifapd; 
Fwpg;gplj;jf;f mDgtkhf tpsq;ff; $Lk;. 

vdNt> njhy;nghUspay; jpizf;fsk; kw;Wk; Vida jdpahh;j; Jiwapdh; MfpNahhpd; 
xj;Jiog;Gld; xU cah;-KbAila Rw;Wyh ,yf;F mk;rkhf Nfhl;ilg; gpuNjrq;fisg; 
ghJfhj;J mtw;iw Nkk;gLj;Jtjw;fhf &. 250 kpy;ypad; njhifapid epjp mikr;R 
xJf;fpAs;sJ. ,jd; Kjw;fl;l Kd;ndLg;ghf> fhyzpj;Jtf; fhyj;J Rw;Wyh fth;r;rp 
kpf;f mk;rkhd xy;yhe;jh; Nfhl;il Kjy; xy;yhe;jh; jz;lthsk; tiuahd 
tplaq;fisg; ghJfhg;gjid Kd;Ndhf;fpajhFk;. cah; nryTkpf;Nfhh; re;ijapidf; 
fth;e;J mtw;iwj; jf;fitf;Fk; Nehf;fpy; Nkw;gb xy;yhe;jh; fhyj;Jf; Nfhl;ilfis 
jw;Nghija rpwe;j eilKiw nfhz;L mgptpUj;jp nra;a Ntz;bAs;sik ,q;F 
ftdpf;fj;jf;f Kf;fpa tplakhFk;. ,j;jifa #oiktpy;> mikr;rhdJ fy;gpl;b kw;Wk; 
kd;dhh; Nfhl;ilfs; Fwpj;jhd ghJfhg;G kw;Wk; Gj;jhf;fg; gzpfis Muk;gpj;Js;sJ. 

kd;dhh; Nfhl;ilapd; ghJfhg;G kw;Wk; Gj;jhf;f eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhf 
mikr;rhdJ &gh 25.63 kpy;ypad; njhifapid njhy;nghUspay; jpizf;fsj;jpw;F 
xJf;fpAs;sJ> Fwpj;j nraw;ghLfs; gpd;tUkhW> 

 

 Nfhl;il (ghJfhg;G muz; Jizf; fl;ll kzpf; NfhGUk; kw;Wk; muzpd; 
rha;jsk;) 

 EioTf; fl;llk;> ifjpfs; fl;llk; kw;Wk; tpLjpf; fl;llk; Mfpatw;iwg; 
Gj;jhf;fk; nra;J mtw;Wf;F jsghlq;fis toq;Fjy; 

 mfop J}h;thuy; 
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mg; gpuNjrq;fspd; Gifapuj epiyaq;fis etPdkag;gLj;Jtjd; %yk; 
trjpaspf;fg;gLfpd;w mNjNtis> rpwe;j Gifapujg; gaz mDgtj;jpw;fhd xU 
jdpahh;j; Jiwapd; xj;Jiog;Gld; mjd; mry; njhy;ypay; milasq;fs; 
ghJfhf;fg;glTk; cs;sd. 
,e;jg; gpd;dzpapy;> Rw;Wyh mgptpUj;jp kw;Wk; fpwp];jt rka mYtyfs; mikr;rhdJ 
Nkw;gb fUj;jpl;lj;jpw;nfd epjp mikr;rplkpUe;J &gh. 75 kpy;ypad; njhifapid 
xJf;fpAs;sJ. ,yq;ifg; Gifapujr; Nrit ,jw;fhd mKy;gLj;Jk; Kftuhf 
tpsq;Ffpd;w mNjNtis> njhy;nghUspay; jpizf;fskhdJ ,jw;fhd njhopy;El;g 
MNyhridfis toq;Ffpd;wJ.     
 

 

 

Nkw;gb fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa RUf;fj; jfty;fs;ml;ltiz 1.8 

,y. fUj;jpl;lr; nraw;ghLfspd; ngah;fs; xJf;fk; 
(&.kpy;.) 

nrytpdk; 
(&.kpy;.)  

ngsjPf 
Kd;Ndw;wk; 
% 

1 vy;y Gifapuj epiyaj;jpid 
etPdkag;gLj;jy;/ juKah;j;jy; 

32.65 32.65 98% 

2 fhyp Gifapuj epiyaj;jpid 
etPdkag;gLj;jy;/ juKah;j;jy; 

5.56 2.88 95% 

3 nfhOk;G Gifapuj epiyaj;jpid 
etPdkag;gLj;jy;/ juKah;j;jy; 

10.65  

  KO nkhj;jk; 48.87 35.53  
%yk;: Rw;Wyh mgptpUj;jp> td rPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rk mYty;fs; mikr;R 

 

 

Gifg;glq;fs; 

 

 

 
 

rthy;fs; 

01. ,yq;if Gifapujj; jpizf;fsj;jpy; jpwikahd njhopyhsh;fs;/ 
njhopy;El;gtpayhsh;fs; ,d;ik 

02. jdpahd my;yJ gfpug;gl;l nghWg;Gf;fisAila murhq;f Kfth;fspd; 

gy;tifj;jd;ikahdJ Fiwe;j Kd;Ndw;wj;jpw;F topaikf;fpd;wd.  

03. eph;khzpg;G kw;Wk; Vida mgptpUj;jpg; gzpfis Jhpj fjpapy; 

Nkw;nfhs;tjw;fhd xU njhopy;El;gg; gphpT mikr;Rf;F mtrpakhfTs;sJ. 

 

 
1.5.5.MW Nfhl;ilfis mgptpUj;jp nra;jy;  
 
,yq;ifahdJ Rkhh; 1500 tUlq;fSf;F Kd;gpUe;Nj mjd; fiuNahug; gpuNjrj;jpd; 
Nfe;jpu Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j ,lq;fspy; fpl;lj;jl;l 30 Nfhl;ilfisf; nfhz;Ls;sJ. 
kd;dhh;> kl;lf;fsg;G> aho;g;ghzk;> jpUNfhzkiy> khj;jiw> Gj;jsk; kw;Wk; 
mk;ghe;Njhl;il Nghd;w njhpTnra;ag;gl;l Nfhl;ilfspd; ghJfhg;G kw;Wk; Gj;jhf;f 
eltbf;iffs; Rw;Wyh tpla mgptpUj;jp gw;wpa jw;Nghija rpwe;j eilKiwfSf;F 
Vw;g Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd. ,it xt;nthU jsj;jpw;Fk; tp[ak; nra;Ak; 
tifapy; xU rpwpa-gazj;jpw;fhd tha;g;gpid toq;Ftjdhy; ,it ,yq;ifapd; 
Fwpg;gplj;jf;f mDgtkhf tpsq;ff; $Lk;. 

vdNt> njhy;nghUspay; jpizf;fsk; kw;Wk; Vida jdpahh;j; Jiwapdh; MfpNahhpd; 
xj;Jiog;Gld; xU cah;-KbAila Rw;Wyh ,yf;F mk;rkhf Nfhl;ilg; gpuNjrq;fisg; 
ghJfhj;J mtw;iw Nkk;gLj;Jtjw;fhf &. 250 kpy;ypad; njhifapid epjp mikr;R 
xJf;fpAs;sJ. ,jd; Kjw;fl;l Kd;ndLg;ghf> fhyzpj;Jtf; fhyj;J Rw;Wyh fth;r;rp 
kpf;f mk;rkhd xy;yhe;jh; Nfhl;il Kjy; xy;yhe;jh; jz;lthsk; tiuahd 
tplaq;fisg; ghJfhg;gjid Kd;Ndhf;fpajhFk;. cah; nryTkpf;Nfhh; re;ijapidf; 
fth;e;J mtw;iwj; jf;fitf;Fk; Nehf;fpy; Nkw;gb xy;yhe;jh; fhyj;Jf; Nfhl;ilfis 
jw;Nghija rpwe;j eilKiw nfhz;L mgptpUj;jp nra;a Ntz;bAs;sik ,q;F 
ftdpf;fj;jf;f Kf;fpa tplakhFk;. ,j;jifa #oiktpy;> mikr;rhdJ fy;gpl;b kw;Wk; 
kd;dhh; Nfhl;ilfs; Fwpj;jhd ghJfhg;G kw;Wk; Gj;jhf;fg; gzpfis Muk;gpj;Js;sJ. 

kd;dhh; Nfhl;ilapd; ghJfhg;G kw;Wk; Gj;jhf;f eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhf 
mikr;rhdJ &gh 25.63 kpy;ypad; njhifapid njhy;nghUspay; jpizf;fsj;jpw;F 
xJf;fpAs;sJ> Fwpj;j nraw;ghLfs; gpd;tUkhW> 

 

 Nfhl;il (ghJfhg;G muz; Jizf; fl;ll kzpf; NfhGUk; kw;Wk; muzpd; 
rha;jsk;) 

 EioTf; fl;llk;> ifjpfs; fl;llk; kw;Wk; tpLjpf; fl;llk; Mfpatw;iwg; 
Gj;jhf;fk; nra;J mtw;Wf;F jsghlq;fis toq;Fjy; 

 mfop J}h;thuy; 
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,yq;if fhzp kPl;G kw;Wk; mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpdhy; mfop 
J}h;thuYf;fhd mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd mikr;ruit tpQ;Qhgdk; 
jahpf;fg;gl;lJ. 

 
 
 
 
 
 1.5.5.1  fy;gpl;b Nfhl;il 
 
fy;gpl;b Nfhl;ilahdJ jw;nghOJ ,yq;if flw;gilapdhpdhy; 
Mf;fpukpf;fg;gl;Ls;sJ. ,yq;if flw;gilapdiu NtW ,lj;jpw;F ,lk;ngaur; 
nra;tjw;fhd eltbf;if ,lk;ngw;W tUtNjhL> Nkw;gb gpuNjrj;jpid Rw;Wyh 
fth;r;rp kpf;f ,lkhf Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;w mNjNtis Fwpj;j ,lj;jpd; 
ghJfhg;G kw;Wk; Gj;jhf;fg; gzpfSk; ,lk;ngw;W tUfpd;wd. ,jw;fpzq;f> ,e;jf; 
Nfhl;ilapd; mgptpUj;jpf;fhd gzp Vw;ghLfs;> nraw;ghl;Lj; jpl;lq;fs; kw;Wk; 
fhytiuaiw njhlh;gpyhd njhlh;ghliy mikr;rhdJ njhy;nghUspay; jpizf;fsk; 
kw;Wk; ,yq;if flw;gil MfpNahUld; Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 

 
 

Nkw;gb Nfhl;ilg; gpuNjrj;jpd; ghJfhg;Gg; gzpfisAk; jw;nghOJ mjd; cl;gFjpia 
Mf;fpukpj;Js;s ,yq;if flw;gilapid ,lk;ngaur; nra;tjw;fhd 
eltbf;iffisAk; 2019 [dthp 2 Mk; thuj;jpy; Nkw;nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. 

1.5.5.2. rthy;fs; 
 
2. jdpahd my;yJ gfpug;gl;l nghWg;Gfisf; nfhz;l murhq;f Kfth;fspd; 

gd;Kfj; jd;ikahdJ Nkw;gb Kd;ndLg;G eltbf;ifapid ke;jkhf;FfpwJ. 
3. rpy Nfhl;ilfis murhq;f epWtdq;fs; jw;nghOJ Mf;fpukpj;Js;sd. 

cjhuzkhf> ,yq;if flw;gilapdh; fy;gpl;b Nfhl;ilapy; ,aq;fp tUtNjhL> 
kl;lf;fsg;Gf; Nfhl;ilapy; khtl;lr; nrayfk; nraw;gl;L tUfpwJ. 

4. ehl;bYs;s Rw;Wyh fth;r;rp kpf;f tplaq;fshf mwpag;glhj gpuNjrq;fis 
mgptpUj;jp nra;J mtw;iw mwpKfg;gLj;jy;. 

 
 

1.5.6.Rw;Wyh Neak; nfhz;l “Lf; Lf;” epfo;r;rpj;jpl;lk;  

1.5.6.1.mwpKfk;: 

epjp mikr;rhdJ Rw;Wyh Neak; nfhz;l “Lf; Lf;” Nritapidg; gapw;Wtpg;gjw;fhf 
&gh 50 kpy;ypaid xJf;fpAs;sJ. ,J ,yq;iff;F tUif jUfpd;w ntspehl;L 
cy;yhrg; gazpfspd; eyd; fUjp Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lnjhU Rw;Wyh epakq;fSld; 
$ba kPl;lh; nfhz;l Kr;rf;fu tz;bfis mwpKfk; nra;tjw;fhd xU jpl;lkhf ,J 
fhzg;gLfpwJ. ,J njhlh;ghd tpopg;Gzh;T+l;ly; kw;Wk; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
mikr;rpd; xj;Jiog;Gld; ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; 
Kd;ndLf;fg;gl;lJ. 

1.5.6.2. ,yf;Ff; FO: 

,yq;ifapYs;s gpujhd Rw;Wyhg; gpuNjrq;fspy; ntspehl;lth;fSf;fhd Nghf;Ftuj;Jr; 
Nritia toq;Ffpd;w Kr;rf;fu tz;b ,af;Fdh;fs;. 

1.5.6.3.nraw;ghLfs;: 

 gapw;rp kw;Wk; tpopg;Gzh;T epfo;r;rpj; jpl;lq;fis Kd;ndLj;jy; 
 ghPl;ir kw;Wk; kjpg;gha;Tr; Nrhjidfis Kd;ndLj;jy;  
 rhd;wpjo;fs;> milahs ml;ilfs; kw;Wk; ];bfh;fis tpepNahfpj;jy; 
 Lf;-Lf; njhlh;gpy; re;ijg;gLj;jy; 
 juTj;jsk; kw;Wk; ifalf;fj; njhiyNgrpg; gpuNahfk; mgptpUj;jp 
 cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L hPjpapy; Rw;Wyh Neak; nfhz;l Uf; Uf; Nritapid 

Cf;Ftpj;jy;. 
 

1.5.6.4. ,f;fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa rpwg;gk;rq;fs;: 

2018 Mk; Mz;Lf;fhd Njrpa tuTnryTj; jpl;l Kd;nkhopTfspd; gpufhuk;> 
cy;yhrg; gazpfSf;fhd Nghf;Ftuj;Jr; Nritfis toq;Ffpd;w midj;J Kr;rf;fu 
tz;br; rhujpfisAk; xOq;FgLj;Jtjw;F murhq;fk; jPh;khdpj;jJ. ,jw;fpzq;f> 
,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ Kr;rf;fu tz;br; rhujpfspdhy; 
toq;fg;gLk; Nritapd; juj;jpid xU Kiw rhh;e;j gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; Clhf 
Nkk;gLj;Jtjw;Fj; jpl;lkpl;L tUfpwJ. vdNt> VO epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; ,J njhlh;gpy; 
Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sNjhL> Nky; khfhzj;ijr; Nrh;e;j 813 NgUk;> njd; khfhzj;ijr; 
Nrh;e;j 78 NgUk; rg;ufKt khfhzj;ijr; Nrh;e;j 125 NgUk; Fwpj;j gapw;rpiag; 
ngw;Ws;sdh;. 
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,yq;if fhzp kPl;G kw;Wk; mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpdhy; mfop 
J}h;thuYf;fhd mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd mikr;ruit tpQ;Qhgdk; 
jahpf;fg;gl;lJ. 

 
 
 
 
 
 1.5.5.1  fy;gpl;b Nfhl;il 
 
fy;gpl;b Nfhl;ilahdJ jw;nghOJ ,yq;if flw;gilapdhpdhy; 
Mf;fpukpf;fg;gl;Ls;sJ. ,yq;if flw;gilapdiu NtW ,lj;jpw;F ,lk;ngaur; 
nra;tjw;fhd eltbf;if ,lk;ngw;W tUtNjhL> Nkw;gb gpuNjrj;jpid Rw;Wyh 
fth;r;rp kpf;f ,lkhf Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;w mNjNtis Fwpj;j ,lj;jpd; 
ghJfhg;G kw;Wk; Gj;jhf;fg; gzpfSk; ,lk;ngw;W tUfpd;wd. ,jw;fpzq;f> ,e;jf; 
Nfhl;ilapd; mgptpUj;jpf;fhd gzp Vw;ghLfs;> nraw;ghl;Lj; jpl;lq;fs; kw;Wk; 
fhytiuaiw njhlh;gpyhd njhlh;ghliy mikr;rhdJ njhy;nghUspay; jpizf;fsk; 
kw;Wk; ,yq;if flw;gil MfpNahUld; Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 

 
 

Nkw;gb Nfhl;ilg; gpuNjrj;jpd; ghJfhg;Gg; gzpfisAk; jw;nghOJ mjd; cl;gFjpia 
Mf;fpukpj;Js;s ,yq;if flw;gilapid ,lk;ngaur; nra;tjw;fhd 
eltbf;iffisAk; 2019 [dthp 2 Mk; thuj;jpy; Nkw;nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. 

1.5.5.2. rthy;fs; 
 
2. jdpahd my;yJ gfpug;gl;l nghWg;Gfisf; nfhz;l murhq;f Kfth;fspd; 

gd;Kfj; jd;ikahdJ Nkw;gb Kd;ndLg;G eltbf;ifapid ke;jkhf;FfpwJ. 
3. rpy Nfhl;ilfis murhq;f epWtdq;fs; jw;nghOJ Mf;fpukpj;Js;sd. 

cjhuzkhf> ,yq;if flw;gilapdh; fy;gpl;b Nfhl;ilapy; ,aq;fp tUtNjhL> 
kl;lf;fsg;Gf; Nfhl;ilapy; khtl;lr; nrayfk; nraw;gl;L tUfpwJ. 

4. ehl;bYs;s Rw;Wyh fth;r;rp kpf;f tplaq;fshf mwpag;glhj gpuNjrq;fis 
mgptpUj;jp nra;J mtw;iw mwpKfg;gLj;jy;. 

 
 

1.5.6.Rw;Wyh Neak; nfhz;l “Lf; Lf;” epfo;r;rpj;jpl;lk;  

1.5.6.1.mwpKfk;: 

epjp mikr;rhdJ Rw;Wyh Neak; nfhz;l “Lf; Lf;” Nritapidg; gapw;Wtpg;gjw;fhf 
&gh 50 kpy;ypaid xJf;fpAs;sJ. ,J ,yq;iff;F tUif jUfpd;w ntspehl;L 
cy;yhrg; gazpfspd; eyd; fUjp Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lnjhU Rw;Wyh epakq;fSld; 
$ba kPl;lh; nfhz;l Kr;rf;fu tz;bfis mwpKfk; nra;tjw;fhd xU jpl;lkhf ,J 
fhzg;gLfpwJ. ,J njhlh;ghd tpopg;Gzh;T+l;ly; kw;Wk; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
mikr;rpd; xj;Jiog;Gld; ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; 
Kd;ndLf;fg;gl;lJ. 

1.5.6.2. ,yf;Ff; FO: 

,yq;ifapYs;s gpujhd Rw;Wyhg; gpuNjrq;fspy; ntspehl;lth;fSf;fhd Nghf;Ftuj;Jr; 
Nritia toq;Ffpd;w Kr;rf;fu tz;b ,af;Fdh;fs;. 

1.5.6.3.nraw;ghLfs;: 

 gapw;rp kw;Wk; tpopg;Gzh;T epfo;r;rpj; jpl;lq;fis Kd;ndLj;jy; 
 ghPl;ir kw;Wk; kjpg;gha;Tr; Nrhjidfis Kd;ndLj;jy;  
 rhd;wpjo;fs;> milahs ml;ilfs; kw;Wk; ];bfh;fis tpepNahfpj;jy; 
 Lf;-Lf; njhlh;gpy; re;ijg;gLj;jy; 
 juTj;jsk; kw;Wk; ifalf;fj; njhiyNgrpg; gpuNahfk; mgptpUj;jp 
 cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L hPjpapy; Rw;Wyh Neak; nfhz;l Uf; Uf; Nritapid 

Cf;Ftpj;jy;. 
 

1.5.6.4. ,f;fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa rpwg;gk;rq;fs;: 

2018 Mk; Mz;Lf;fhd Njrpa tuTnryTj; jpl;l Kd;nkhopTfspd; gpufhuk;> 
cy;yhrg; gazpfSf;fhd Nghf;Ftuj;Jr; Nritfis toq;Ffpd;w midj;J Kr;rf;fu 
tz;br; rhujpfisAk; xOq;FgLj;Jtjw;F murhq;fk; jPh;khdpj;jJ. ,jw;fpzq;f> 
,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ Kr;rf;fu tz;br; rhujpfspdhy; 
toq;fg;gLk; Nritapd; juj;jpid xU Kiw rhh;e;j gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; Clhf 
Nkk;gLj;Jtjw;Fj; jpl;lkpl;L tUfpwJ. vdNt> VO epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; ,J njhlh;gpy; 
Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sNjhL> Nky; khfhzj;ijr; Nrh;e;j 813 NgUk;> njd; khfhzj;ijr; 
Nrh;e;j 78 NgUk; rg;ufKt khfhzj;ijr; Nrh;e;j 125 NgUk; Fwpj;j gapw;rpiag; 
ngw;Ws;sdh;. 
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1.5.7 cah; Rw;wyh fth;r;rpAila gpuNjrq;fspy; Rw;Wyhg; nghyp]; myFfisj; 
jhgpj;jy; 

vy;y> kphp];] kw;Wk; fy;gpl;b Nghd;w gpuNjrq;fSf;F Kd;Dhpik toq;Fk; 
Kfkhf> 2018 ,y; 3 Rw;Wyh nghyp]; myFfisj; jhgpg;gjw;fhd xU epfo;r;rpj; 
jpl;lkhdJ Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sJ. ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 
xj;Jiog;Gld; cah; Rw;Wyh fth;r;rpg; gpuNjrq;fspy; Rw;Wyhg; nghyp]; myfpid 
jhgpg;gjw;fd epfo;r;rpj;jpl;;lj;jpd; Clhf ehlshtpa hPjpapy; ,dq;fhzg;gl;l 17 
gpuNjrq;fspy; Nkw;gb gpuNjrq;fSk; cs;slq;Ffpd;wd. ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ 2018 
Mk; Mz;bd; tUlhe;j tuTnryTj; jpl;l Kd;nkhopTfspd; fPo; mKy;gLj;jg;gLfpd;w 
epfo;r;rpj; jpl;lkhFk;. 

Gjpa Rw;Wyh nghyp]; myFfisj; jhgpg;gjw;Fj; Njitahd fhzp RtPfhpg;G kw;Wk; 
FbNaw;wk; Nghd;w tplaq;fspy; Vw;gl;l fbdj; jd;ikfSf;F xU khw;W topahf> 
,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ> ,jid xU Kd;Ndhbf; fUj;jpl;lkhf> 
Fiwthd ,ltrjpAila nfhs;fyd;fis cgNahfpj;J ,jj;ifa Rw;Wyh nghyp]; 
myfpid kphp];] gpuNjrj;jpy; Gjpjhf jhgpg;gjw;fhd eltbf;ifapid 
Kd;ndLj;Js;sNjhL> ,e;j epfo;r;rpj; jpl;lkhdJ ngUk;ghYk; G+h;j;jpailAk; jUthapy; 
cs;sJ. 

vy;y gpuNjrj;jpy; ,dq;fhzg;gl;Ls;s mur fhzpapy; epue;jukhd Rw;Wyh nghyp]; 
myF xd;iwj; jhgpg;gjw;fhd Fwpj;j fl;ll jpl;lq;fs; kw;Wk; nrytpd kjpg;gPLfs; 
Nghd;wd G+h;j;jpaile;Js;sNjhL> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ 
Nkw;gb fhzp Fwpj;jhd jPh;khd eilKiwfs; Kbtile;jij cldLj;J eph;khzpg;Gg; 
gzpfis Muk;gpg;gjw;F ifr;rhj;jpl;Ls;sJ. 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ fy;gpl;b gpuNjrj;jpy; ,dq;fhzg;gl;l 
mur fhzp xd;wpy; epue;ju Rw;Wyh nghyp]; myF xd;iwj; jhgpg;gjw;Fj; Njitahd 
mtrpakhd fl;ll jpl;lq;fis tbtikj;Js;sJ. fhzp gw;wpa jPh;khd eltbf;iffs; 
G+h;j;jpaile;Js;sNjhL> Fwpj;j fl;llq;fis eph;khzpg;gjw;fhd nghUl;nfhs;tdTg; 
gzpfSk; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. 

 

1 .5 .8 .kd;dhh;> kL khjhf; Nfhtpy; gpuNjrj;jpy; jw;fhypf jq;Fkplj;jpid eph;khzpj;jy; 

,e;j mikr;rhdJ Nkw;gb gpuNjrj;jpw;F tUif jUfpd;w cy;yhrg; gazpfs; kw;Wk; 
ahj;jphpfh;fs; Nghd;NwhUf;F trjp mspf;Fk; tifapy;> kd;dhh;> kL khjhf; Nfhtpy; 
gpuNjrj;jpy; jw;fhypf jq;Fkplf; fUj;jpl;lj;jpid ,e;jpa murhq;fj;jpd; 
mDruizAld; eph;khzpg;gjw;fhd eltbf;iffis Kd;ndLj;Js;sJ. 

,J njhlh;gpy;> ,e;jpa cah; ];jhdpfuhyaj;jpw;Fk; ,e;j mikr;Rf;Fk; ,ilapyhd 
Ghpe;Jzh;T cld;gbf;if xd;W Vw;fdNt ifr;rhj;jplg;gl;Ls;sJ. NkYk;> fl;llq;fs; 
jpizf;fskhdJ ,jw;fhd MNyhridr; Nritfis toq;Ftjw;F cld;gl;Ls;sNjhL> 
,th;fSldhd Ghpe;Jzh;T cld;gbf;ifAk; fhr;rhj;jplg;gl;Ls;sd. 

,J Fwpj;jhd mKy;gLj;Jiff;fhd mikr;ruitapd; mq;fPfhuk; ngwg;gl;lJ. 
,Ug;gpDk;> mjpNkjF [dhjpgjp mth;fspdhy; Nkw;gb kd;dhh;> kL khjhf; Nfhtpy; 
xU Gdpj G+kpafh gpufldg;gLj;jg;gl;Ls;sjd; fhuzkhf> Fwpj;j Gdpj G+kpapid 
mgptpUj;jp nra;tjw;fhd xU gpujhd jpl;lj;jpid jahhpg;gjw;fhd eltbf;if Njrpa 
ngsjPf jpl;lkply; jpizf;fsj;jpdhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;fpzq;f> Njrpa 

ngsjPf jpl;lkply; jpizf;fskhdJ ,f; fUj;jpl;lj;jpw;nfd 6.5 – 7 Vf;fh;fs; 
fhzpia xJf;fpAs;sJ. mikr;rhdJ kL gpuNjr nrayfj;jpypUe;J Fwpj;j 
fhzpf;fhd epy msitj; jpl;l tiuglj;jpid kiwf;ff; NfhhpAs;sNjhL> fUj;jpl;l 

 
 

tbtikg;Gfs;> Nfs;T kD Mtzq;fs; kw;Wk; msitg; gl;bay; Nghd;wd fl;llq;fs; 
jpizf;fsj;jpdhy; jahhpf;fg;gl;ld. 

,e;jpa cah; ];jhdpfuhyakhdJ ,jw;Fg; nghUj;jkhd xg;ge;jjhuiuj; njhpT nra;Ak; 
Nehf;fpy; tpiykDf; NfhuYf;fhd gj;jphpif tpsk;guj;jpid 2019 [dthp Kjy; 
thuj;jpy; gpuRhpg;gjw;F jpl;lkpl;Ls;sJ. 

 

1.5.9. 2018.12.31 Mk; jpfjpapYs;sthWRw;Wyh gpuptpd;epjp gphptpd; nrayhw;Wif  
 

tpguk;   Vw;ghLfs; (&) cgNahfk; (&) 

kPz;nlOk; nryT 
- nraw;ghl;L eltbf;iffs; 138,040,200.00 119,036,945.00 

       -mgptpUj;jp eltbf;iffs; 300,000,000.00 - 

 nkhj;j kPz;nlOk; nryT 438,040,200.00 119,036,945.00 

Kyjdr; nryT 
    - nraw;ghl;L eltbf;iffs; 10,619,800.00 8,982,163.00 

     -mgptpUj;jp eltbf;iffs;  845,000,000.00 330,009,182.00 

 nkhj;j %yjdr; nryT 855,619,800.00 338,991,345.00 

nkhj;jk; 1,293,660,000.00 458,028,290.00 

 
%yk;: Rw;Wyh mgptpUj;jp> td rPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rk mYty;fs; mikr;R 

 

 
 
1.5.10. re;ijmgptpUj;jptrjpaspg;G 

re;ij mgptpUj;jp trjpaspg;G khu;r; khjk; 2017y ;M];jpNuypa murhq;fk;; kw;Wk;,Rw;Wyh 
mgptpUj;jp, td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs;; mikr;rpd; $l;LKaw;rpAld; 
jhdpahh; Jiwapdiu Cf;Ftpg;gjid Nehf;fkhfnfhz;lJ. 
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1.5.7 cah; Rw;wyh fth;r;rpAila gpuNjrq;fspy; Rw;Wyhg; nghyp]; myFfisj; 
jhgpj;jy; 

vy;y> kphp];] kw;Wk; fy;gpl;b Nghd;w gpuNjrq;fSf;F Kd;Dhpik toq;Fk; 
Kfkhf> 2018 ,y; 3 Rw;Wyh nghyp]; myFfisj; jhgpg;gjw;fhd xU epfo;r;rpj; 
jpl;lkhdJ Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sJ. ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 
xj;Jiog;Gld; cah; Rw;Wyh fth;r;rpg; gpuNjrq;fspy; Rw;Wyhg; nghyp]; myfpid 
jhgpg;gjw;fd epfo;r;rpj;jpl;;lj;jpd; Clhf ehlshtpa hPjpapy; ,dq;fhzg;gl;l 17 
gpuNjrq;fspy; Nkw;gb gpuNjrq;fSk; cs;slq;Ffpd;wd. ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ 2018 
Mk; Mz;bd; tUlhe;j tuTnryTj; jpl;l Kd;nkhopTfspd; fPo; mKy;gLj;jg;gLfpd;w 
epfo;r;rpj; jpl;lkhFk;. 

Gjpa Rw;Wyh nghyp]; myFfisj; jhgpg;gjw;Fj; Njitahd fhzp RtPfhpg;G kw;Wk; 
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1 .5 .8 .kd;dhh;> kL khjhf; Nfhtpy; gpuNjrj;jpy; jw;fhypf jq;Fkplj;jpid eph;khzpj;jy; 
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mgptpUj;jp, td[Ptuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs;; mikr;rpd; $l;LKaw;rpAld; 
jhdpahh; Jiwapdiu Cf;Ftpg;gjid Nehf;fkhfnfhz;lJ. 

 



2222



                      
                          
     
 
 

                         
 
 

 
 

     

 
 

       

 

 
 
 

                         
                

 

 
 
    
   FTE) 

 
 

                

                                  *             2016      2018   (2016-2018) 
 

                                                                                
 

          
 

              
       
           
   
           
    
         
       (     , 
     

         
        

                      
              
 
 
 
 

                         

 
              

      
 

         
      
          
      

 
         
        
      

  
       
     

      

     

 
         
        
  

     

 
          
         
        
        

 
 

Jaffna  
 
Kilinochchi 

                       

 
Mullaitivu

 
Mannar 

 
Vavuniya  

Divron Bioventures 
Coolman 

 
Aruna Plant Nursery 
Pasanka 

 
Selyn 
Good Market

Anuradhapura 

 
Polonnaruwa 

 
 
 
Batticaloa 

Prawn Ceylon Pvt Ltd 
Export Development Board 

Soul Coffee Rice and Carry

 
Kurunegala 

 
Kandy 

Gampaha 

 
Colombo 

 
Nuwara 
Eliya 

 

 
Moneragala 

 
 
Hambantota 

Pepper 
Serendib Leisure 
Sanasa Internationa 
LDR Technologies

Rainforest Ecolodge 
Edge Adventures 
Safari Panama 

Cinnamon 
SLTDA Night Market 
Hammock Studio

                                                                                                                                                            *MDF                                   

 
                        

 
20172018      2369 
      MDF   
      
        

 
        
          

            
                               

 
      MDF

            
               

      

 
     
           
     
       



2323

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp 

mjpfhu rig

2.
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,e;jpah vkJ ehl;bw;fhd Kd;dzp 
Rw;Wyh cw;gj;jpahsuhf njhlh;e;Jk; 
tpsq;Ftjhf gj;J Kd;dzp %yr; 
re;ijfs; Fwpj;jhd gFg;gha;T xd;W 
Rl;bf;fhl;LfpwJ. ,e;j thpirapy; 
rPdh ,uz;lhtJ epiyapYs;sNjhL 
2018 ,y; ,jd; gq;fspg;G 11.4 
rjtPjkhFk;. ,jid mLj;J 
ehl;bw;fhd ghhpa re;ijfshf If;fpa 
,uhr;rpak; %d;whk; epiyapYk;> 
N[h;kd; kw;Wk; mT];jpNuypah 
KiwNa ehd;fhk; kw;Wk; Ie;jhk; 
epiyapYk; 2018 Mk; Mz;by; 
jpfo;fpd;wd. NkYk; mT];jpNuypah> 
If;fpa mnkhpf;fh kw;Wk; If;fpa 
,uhr;rpak; Nghd;w ehLfs; 2018/17 
Mz;Lfspy; cah; rjtPj khw;wq;fis 
gjpTnra;Js;sjhf ghhpa %yr; 
re;ijfs; gw;wpa YoY gFg;gha;T 
Rl;bf;fhl;LfpwJ. 2018 ,y; ehl;bw;fhd 
nkhj;j Rw;Wyhg; gazpfspd; 
tUifapy; Fwpj;j gj;J Kd;dzp 
re;ijfSk; fpl;lj;jl;l 68.2 rjtPj 
gq;fspg;gpid toq;fpAs;sd. 

2.4. 2017 Kjy; 2018 tiuahd me;epar; nryhtzp <l;Lif (I.m.nlh. kpy;) 
cU - 2.3  
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%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

 

 

 

 

2.5.  20 1 7 , y ; K f ;f pa  gj ;J  r e ;i j fs ; c U  2 .4  

                                         

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

,t; Mz;by; Rw;Wyhg; 
gazpfsplkpUe;J 
nkhj;jkhf <l;lg;gl;l 
me;epar; nryhtzp 
I.m.nlh. 4380.60 
kpy;ypad;fshFk;. 
Kd;ida Mz;by; 
,g;ngWkjp I.m.nlh. 
3924.90 kpy;ypad;fshFk; 
vd;gNjhL> ,J 11.6 rjtPj 
mjpfhpg;ghFk;. 

2018 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpd; 
NghJ ,yq;iff;fhd Rw;Wyhg; 
gazpfspd; tUifahdJ 
2>333.796 MFk;. 2017 ,y; 
gjpTnra;ag;gl;l Rw;Wyhg; 
gazpfspd; tUifahfpa 
2>116>407 vz;zpf;ifAld; 
xg;gpLifapy; 10.3 rjtPj 
mjpfhpg;ghFk;. 
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,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 
2.1 mwpKfk; 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ (SLTDA) 2005 Mk; Mz;bd; 38 Mk; 
,yf;f Rw;Wyhr; rl;lj;jpd; gphpT 2 ,d; fPo; ,yq;ifapd; Rw;Wyhj;Jiwf;fhdnjhU gpujhd 
epWtdkhf jhgpf;fg;gl;lJ. ,e;epWtdkhdJ (nghJthf “rpNyhd; Rw;Wyhg;gazpfs; rig/ 
,yq;ifr; Rw;Wyhr; rig/ ,yq;if Rw;Wyhg;gazpfs; rig” vd miof;fg;gLfpwJ) 
Mrpahtpd; kpfTk; Kd;dzp Rw;Wyhj; jskhf ,yq;ifia khw;wpaikg;gjw;fhd gazg; 
ghijapy; jd;id mh;g;gzpj;Js;sJ. ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ 
rh;tNjr mstpy; xU jdpj;Jtk; tha;e;j Rw;Wyhj; jskhf ,yq;ifia khw;wpaikf;ff;$ba 
gy;NtWgl;lJk; jdpj;Jtk; tha;e;jJkhd jukhd Rw;Wyhr; Nritfs; kw;Wk; Rw;Wyh 
cw;gj;jpfis mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;fpy; jd;id NkYk; mh;g;gzpf;fTk; cs;sJ. 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ fhj;jpukhd Kiwapy; mjd; Rw;Wyh 
cw;gj;jp mk;rq;fis cgNahfpf;fpd;w mNjNtis> ehl;bw;F gaDWjpkpf;f tifapYk; 
tpidj;jpwDlDk; Nritahw;Wtjw;Fj; Njitahd tsq;fisj; njhpT nra;tijAk; 
cWjpg;gLj;JfpwJ. ,jd; rpy nraw;ghLfSs; Rw;Wyhj; Jiwapd; Fwpg;ghd> jdpj;Jtk; 
tha;e;j cw;gj;jpfs; kw;Wk; Nritfis ,dq;fz;L mtw;iw NkYk; mgptpUj;jp nra;jy;> 
Rw;Wyhj; Jiw mgptpUj;jp topfhl;bfis tFj;J mtw;iw eilKiwg;gLj;jy;> rl;lk; 
njhlh;ghd trjpfis Vw;gLj;jp mtw;iw eilKiwg;gLj;jy; kw;Wk; Gjpa cw;gj;jpfs; 
kw;Wk; Nrit mgptpUj;jpf;fhd eph;thf nrad;Kiwfis Kd;ndLj;jy; Nghd;wdTk; 
cs;slq;Ffpd;wd. 

 

2.2. rh;tNjr Rw;Wyh gw;wpa NkNyhl;lg; ghh;it  cU - 2.1  

 

2.3. 2014 Kjy; 2018 tiuahd Rw;Wyh tUif cU - 2.2  

 

rh;tNjr Rw;Wyhg; gazpfspd; 
tUifahdJ 2018 Mk; Mz;by; 6 
rjtPj mjpfhpg;Gld; 1.4 gpy;ypaid 
vl;bAs;sJ. 2018 ,yhd 
tUifahdJ 2017 I tplTk; 
cWjpahd ngWNgw;wpid 
toq;fpAs;sNjhL (+7%)> 2010 ,d; 
gpd;duhd ,uz;lhtJ cWjpahd 
Mz;lhfTk; ,J jpfo;fpwJ. ,t; 
xl;Lnkhj;j mD$yj;jpw;Fk; 
rhjfkhd nghUshjhur; #oikTk; 
kw;Wk; ghhpa %yr; 
re;ijfsplkpUe;jhd cWjpahd 
ntspr;nry;yy; Fwpj;jhd Nfs;tp 
Nghd;wd Mjpf;fk; nrYj;jpd. 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 
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%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 
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rh;tNjr mstpy; xU jdpj;Jtk; tha;e;j Rw;Wyhj; jskhf ,yq;ifia khw;wpaikf;ff;$ba 
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cw;gj;jpfis mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;fpy; jd;id NkYk; mh;g;gzpf;fTk; cs;sJ. 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ fhj;jpukhd Kiwapy; mjd; Rw;Wyh 
cw;gj;jp mk;rq;fis cgNahfpf;fpd;w mNjNtis> ehl;bw;F gaDWjpkpf;f tifapYk; 
tpidj;jpwDlDk; Nritahw;Wtjw;Fj; Njitahd tsq;fisj; njhpT nra;tijAk; 
cWjpg;gLj;JfpwJ. ,jd; rpy nraw;ghLfSs; Rw;Wyhj; Jiwapd; Fwpg;ghd> jdpj;Jtk; 
tha;e;j cw;gj;jpfs; kw;Wk; Nritfis ,dq;fz;L mtw;iw NkYk; mgptpUj;jp nra;jy;> 
Rw;Wyhj; Jiw mgptpUj;jp topfhl;bfis tFj;J mtw;iw eilKiwg;gLj;jy;> rl;lk; 
njhlh;ghd trjpfis Vw;gLj;jp mtw;iw eilKiwg;gLj;jy; kw;Wk; Gjpa cw;gj;jpfs; 
kw;Wk; Nrit mgptpUj;jpf;fhd eph;thf nrad;Kiwfis Kd;ndLj;jy; Nghd;wdTk; 
cs;slq;Ffpd;wd. 

 

2.2. rh;tNjr Rw;Wyh gw;wpa NkNyhl;lg; ghh;it  cU - 2.1  

 

2.3. 2014 Kjy; 2018 tiuahd Rw;Wyh tUif cU - 2.2  

 

rh;tNjr Rw;Wyhg; gazpfspd; 
tUifahdJ 2018 Mk; Mz;by; 6 
rjtPj mjpfhpg;Gld; 1.4 gpy;ypaid 
vl;bAs;sJ. 2018 ,yhd 
tUifahdJ 2017 I tplTk; 
cWjpahd ngWNgw;wpid 
toq;fpAs;sNjhL (+7%)> 2010 ,d; 
gpd;duhd ,uz;lhtJ cWjpahd 
Mz;lhfTk; ,J jpfo;fpwJ. ,t; 
xl;Lnkhj;j mD$yj;jpw;Fk; 
rhjfkhd nghUshjhur; #oikTk; 
kw;Wk; ghhpa %yr; 
re;ijfsplkpUe;jhd cWjpahd 
ntspr;nry;yy; Fwpj;jhd Nfs;tp 
Nghd;wd Mjpf;fk; nrYj;jpd. 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 
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2.7. rhjidfs;  
Rw;Wyh njhlh;ghd jug;gz;G kw;Wk; msT rhh;e;j juT Fwpj;jhd G+uzj;Jtk; 

kpf;f gpuRhpg;Gfs; Muha;r;rp kw;Wk; rh;tNjr cwTfs; gphptpdhy; xU fpuk 
mbg;gilapy; gpuRhpf;fg;gLfpd;wd. ,J Rw;Wyhg; gazpfspd; tUiffs;> me;epar; 
nryhtzp <l;Lif> njhopy;;tha;g;G cUthf;fk;> N`hl;ly; jq;Fif tPjk;> gaz 
Kiw kw;Wk; elj;ij> fth;r;rp kpf;f ,lq;fs;> cgNahfpf;fg;gLfpd;w trjpfs; kw;Wk; 
Nritfs;> Rw;Wyhg; gazpfspd; nrytpdk;> Rw;Wyhg; gazpfspd; jq;Fkpl trjpfs;> 
Rw;Wyhg; gazpfspd; jq;Fkplk; gw;wpa KjyPLfs;> gazk; nra;Ak; jlitfs; kw;Wk; 
,Uf;if vz;zpf;if gw;wpa tpguq;fs; Nghd;w tplaq;fspd; mbg;gilapy; ,yq;ifr; 
Rw;Wyhtpd; nrayhw;Wifapidr; Rl;bf;fhl;lf;$bajhf tpsq;Ffpd;w 
,yq;ifapypUe;J Gwg;gl;Lr; nry;Yk; ntspehl;L Rw;Wyhg; gazpfs; Fwpj;jhd 
khjhe;j Rw;Wyhg; gazpfspd; tUif gw;wpa mwpf;if> Jiw gw;wpa fhyhz;L 
mwpf;if> Rw;Wyhj; Jiw gw;wpa mwpf;iffs;> tUlhe;j Gs;sptpgutpay; mwpf;if 
kw;Wk; Ma;T mwpf;if Nghd;wtw;iw cs;slf;Ffpd;wJ. 

Rw;Wyhj; Jiwf;fhd Njrpa KjyPLfSf;fhd xU myfhf 2010 Mk; Mz;by; 
jhgpf;fg;gl;l ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapd; KjyPl;lhsh; cwTfs; 
myfhdJ Rw;Wyhj; Jiwapy; ntspehl;L kw;Wk; cs;ehl;L KjyPl;lhsh;fSf;fhd 
ikag;gLj;jg;gl;l trjpfis toq;FfpwJ. Nkw;gb KjyPl;lhsh; cwTfs; myfpd; 
trjpaspg;Gr; Nritfs; ,yq;ifapy; Rw;Wyhf; fUj;jpl;lq;fis tpUj;jp nra;tjw;fhd 
jfty;fis toq;Fjy;> Rw;Wyh cw;gj;jp mk;rq;fspd; mtrpakhd jug; gz;G rhh;e;j 
epak juj;Jld; ,irTWtjw;fhd topfhl;ly;fis toq;Fjy; Nghd;wd Kjw;nfhz;L 
gy;NtWgl;l xOq;FWj;Jif mikRf;fs;> jpizf;fsq;fs;> Kfth;fs; kw;Wk; 
rk;ge;jg;gl;l gq;fPLghl;lhsh;fs; (kj;jpa> khfhz kw;Wk; cs;Suhl;rp kd;wq;fs;> 
cgNahfr; Nrit toq;Fdh;fs;) Nghd;Nwhh;fsplk; ,Ue;jhd rk;ge;jg;gl;l gy;NtW 
mq;fPfhuq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fkhd topfhl;ly;fis toq;Ffpd;wJ. gpd;tUk; 
Nehf;fq;fSf;fhf KjyPl;lhsh;fs; kPjhd Rikapidf; Fiwg;gNj KjyPl;lhsh; 
cwTfs; myfpd; ,Wjpahd Fwpf;NfhshFk;: 

i) Rw;Wyhf; fUj;jpl;lq;fspd; mq;fPfhur; nrad;Kiwf;F trjpaspj;jy;> 

ii) ehl;by; Rw;Wyh KjyPLfis mKy;gLj;Jtjw;F vLf;Fk; fhyj;jpidf; Fiwj;jy;. 

KjyPl;lhsh; cwTfs; myfpid kPs tbtikf;Fk; nrad;KiwahdJ 2016 ,y; 

Muk;gpf;fg;gl;lNjhL> ,J mNdf vspikg;gLj;jg;gl;l “KjyPl;L mq;fPfhur; 

nrad;Kiw” xd;iw mwpKfk; nra;tjd; Clhf Nkw;gb KjyPl;lhsh; cwTfs; 

myfpd; nrayhw;Wifapid Nkk;gLj;Jk; ,yf;NfhL Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. USAID ,d; 
fUj;jpl;lkhfpa ,yq;ifapy; KjyPl;bidj; Jhpjg;gLj;Jtjw;F Mjutspj;jy; vDk; 
vz;zf;fUthdJ Nkw;gb KjyPl;lhsh; cwTfs; myfpd; KjyPl;L mq;fPfhur; 
nrad;Kiwapid kPs tbtikg;gjw;F cjTk; tifapy; mike;jpUe;jJ. Nkw;gb 
Kd;ndLg;ghdJ 2018 ,y; ntw;wpfukhd Kiwapy; njhlh;e;Jk; Kd;ndLf;fg;gl;lNjhL> 
Nkw;gb mq;fPfhuq;fSf;Fk; Njitahd Mtzq;fisf; Fiwj;jy; kw;Wk; xt;nthU 
mq;fPfhur; nrad;Kiwf;Fkhd fhyj;jpid eph;zapj;jy; Nghd;w eilKiwfs; %yk; 
Fwpj;j nrayhf;fj;pid vspikg;gLj;Jtjw;fhf cld;ghl;bid ,U jug;gpdUk; 
vl;Ltjw;fhd gy fye;Jiuahly;fis mLj;J> efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 
jw;NghJs;s mq;fPfhur; nrad;Kiwapd; jpl;lkpLjy; epiwTngw;wJ. ,jid mLj;J> 
,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigf;Fk; efu mgptpUj;jp mjpfhurigf;Fk; 
,ilapy; xU Ghpe;Jzh;T cld;gbf;ifAk; ifr;rhj;jplg;gl;lJ. 

KjyPl;lhsh; cwTfs; myfhdJ> nkhj;jkhf I.m.nlh. 919.04 kpy;ypad; ngWkjpahd 
Gjpa fUj;jpl;lq;fSf;fhd nkhj;jk; 141 vz;zpf;ifAila tpz;zg;gq;fs; kPjhd 

2.6. epjp rhh;e;j nrayhw;Wif 

2.6.1.  Rw;Wyh mgptpUj;jp epjpaj;jpw;F tuT itf;fg;gl;l gzk; gw;wpa jfty;  
ml;ltiz- 2.1 

tif 2016 (&.kpy;) 2017 (&.kpy;) 2018 (&.kpy;) 
Rw;Wyhg; gazpfs; mwtPL 2,355.44 2,378.83 2,824.97 

Rw;Wyh mgptpUj;jp mwtPL 1,276.81 1,541.47 1,482.08 

Vida tUkhdk; 11.90 12.34 11.08 
nkhj;jk; 3,644.15 3,932.64 4,318.13 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

2.6.2. Rw;Wyh mgptpUj;jp epjpak; 

m. tUkhdk;          
          ml;ltiz- 2.2      

tif tuTnryTj; 
jpl;lk; - 2019 

&.kpy; 

tuTnryTj; 
jpl;lk; - 2018 

&.kpy; 

cz;ikahdJ 

&.kpy; 

Rw;Wyhg; gazpfs; mwtPL 2,847.83 2,766.31 2,824.97 
Rw;Wyh mgptpUj;jp mwtPL 1,785.36 1,496.29 1,482.08 

nkhj;j tUkhdk; 4,633.19 4,262.60 4,307.05 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

 
 
 
M. 2018.01.01 Kjy; 2018.12.31 Mk; jpfjp tiuahd Rw;Wyhg; gazpfs; mwtPL kw;Wk; 

Rw;Wyh mgptpUj;jp mwtPL njhlh;gpyhd gzr;nryT 
                                                                                                                                                                               
ml;ltiz- 2.3      

tif nkhj;jk; SLTDA SLTPB SLITHM SLCB 

gzr; nryT  100 14 70 12 4 
Rw;Wyh mgptpUj;jp 
mwtPL (&.kpy;) 

1,516.30 212.28 1,061.41 181.96 60.65 

Rw;Wyhg; gazpfs; 
mwtPL (&.kpy;) 

2,714.69 380.06 1,900.28 325.76 108.59 

nkhj;jk; (&.kpy;) 4,230.99 592.34 2,961.69 507.72 169.24 
    %yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 
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2.7. rhjidfs;  
Rw;Wyh njhlh;ghd jug;gz;G kw;Wk; msT rhh;e;j juT Fwpj;jhd G+uzj;Jtk; 

kpf;f gpuRhpg;Gfs; Muha;r;rp kw;Wk; rh;tNjr cwTfs; gphptpdhy; xU fpuk 
mbg;gilapy; gpuRhpf;fg;gLfpd;wd. ,J Rw;Wyhg; gazpfspd; tUiffs;> me;epar; 
nryhtzp <l;Lif> njhopy;;tha;g;G cUthf;fk;> N`hl;ly; jq;Fif tPjk;> gaz 
Kiw kw;Wk; elj;ij> fth;r;rp kpf;f ,lq;fs;> cgNahfpf;fg;gLfpd;w trjpfs; kw;Wk; 
Nritfs;> Rw;Wyhg; gazpfspd; nrytpdk;> Rw;Wyhg; gazpfspd; jq;Fkpl trjpfs;> 
Rw;Wyhg; gazpfspd; jq;Fkplk; gw;wpa KjyPLfs;> gazk; nra;Ak; jlitfs; kw;Wk; 
,Uf;if vz;zpf;if gw;wpa tpguq;fs; Nghd;w tplaq;fspd; mbg;gilapy; ,yq;ifr; 
Rw;Wyhtpd; nrayhw;Wifapidr; Rl;bf;fhl;lf;$bajhf tpsq;Ffpd;w 
,yq;ifapypUe;J Gwg;gl;Lr; nry;Yk; ntspehl;L Rw;Wyhg; gazpfs; Fwpj;jhd 
khjhe;j Rw;Wyhg; gazpfspd; tUif gw;wpa mwpf;if> Jiw gw;wpa fhyhz;L 
mwpf;if> Rw;Wyhj; Jiw gw;wpa mwpf;iffs;> tUlhe;j Gs;sptpgutpay; mwpf;if 
kw;Wk; Ma;T mwpf;if Nghd;wtw;iw cs;slf;Ffpd;wJ. 

Rw;Wyhj; Jiwf;fhd Njrpa KjyPLfSf;fhd xU myfhf 2010 Mk; Mz;by; 
jhgpf;fg;gl;l ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapd; KjyPl;lhsh; cwTfs; 
myfhdJ Rw;Wyhj; Jiwapy; ntspehl;L kw;Wk; cs;ehl;L KjyPl;lhsh;fSf;fhd 
ikag;gLj;jg;gl;l trjpfis toq;FfpwJ. Nkw;gb KjyPl;lhsh; cwTfs; myfpd; 
trjpaspg;Gr; Nritfs; ,yq;ifapy; Rw;Wyhf; fUj;jpl;lq;fis tpUj;jp nra;tjw;fhd 
jfty;fis toq;Fjy;> Rw;Wyh cw;gj;jp mk;rq;fspd; mtrpakhd jug; gz;G rhh;e;j 
epak juj;Jld; ,irTWtjw;fhd topfhl;ly;fis toq;Fjy; Nghd;wd Kjw;nfhz;L 
gy;NtWgl;l xOq;FWj;Jif mikRf;fs;> jpizf;fsq;fs;> Kfth;fs; kw;Wk; 
rk;ge;jg;gl;l gq;fPLghl;lhsh;fs; (kj;jpa> khfhz kw;Wk; cs;Suhl;rp kd;wq;fs;> 
cgNahfr; Nrit toq;Fdh;fs;) Nghd;Nwhh;fsplk; ,Ue;jhd rk;ge;jg;gl;l gy;NtW 
mq;fPfhuq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fkhd topfhl;ly;fis toq;Ffpd;wJ. gpd;tUk; 
Nehf;fq;fSf;fhf KjyPl;lhsh;fs; kPjhd Rikapidf; Fiwg;gNj KjyPl;lhsh; 
cwTfs; myfpd; ,Wjpahd Fwpf;NfhshFk;: 

i) Rw;Wyhf; fUj;jpl;lq;fspd; mq;fPfhur; nrad;Kiwf;F trjpaspj;jy;> 

ii) ehl;by; Rw;Wyh KjyPLfis mKy;gLj;Jtjw;F vLf;Fk; fhyj;jpidf; Fiwj;jy;. 

KjyPl;lhsh; cwTfs; myfpid kPs tbtikf;Fk; nrad;KiwahdJ 2016 ,y; 

Muk;gpf;fg;gl;lNjhL> ,J mNdf vspikg;gLj;jg;gl;l “KjyPl;L mq;fPfhur; 

nrad;Kiw” xd;iw mwpKfk; nra;tjd; Clhf Nkw;gb KjyPl;lhsh; cwTfs; 

myfpd; nrayhw;Wifapid Nkk;gLj;Jk; ,yf;NfhL Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. USAID ,d; 
fUj;jpl;lkhfpa ,yq;ifapy; KjyPl;bidj; Jhpjg;gLj;Jtjw;F Mjutspj;jy; vDk; 
vz;zf;fUthdJ Nkw;gb KjyPl;lhsh; cwTfs; myfpd; KjyPl;L mq;fPfhur; 
nrad;Kiwapid kPs tbtikg;gjw;F cjTk; tifapy; mike;jpUe;jJ. Nkw;gb 
Kd;ndLg;ghdJ 2018 ,y; ntw;wpfukhd Kiwapy; njhlh;e;Jk; Kd;ndLf;fg;gl;lNjhL> 
Nkw;gb mq;fPfhuq;fSf;Fk; Njitahd Mtzq;fisf; Fiwj;jy; kw;Wk; xt;nthU 
mq;fPfhur; nrad;Kiwf;Fkhd fhyj;jpid eph;zapj;jy; Nghd;w eilKiwfs; %yk; 
Fwpj;j nrayhf;fj;pid vspikg;gLj;Jtjw;fhf cld;ghl;bid ,U jug;gpdUk; 
vl;Ltjw;fhd gy fye;Jiuahly;fis mLj;J> efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 
jw;NghJs;s mq;fPfhur; nrad;Kiwapd; jpl;lkpLjy; epiwTngw;wJ. ,jid mLj;J> 
,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigf;Fk; efu mgptpUj;jp mjpfhurigf;Fk; 
,ilapy; xU Ghpe;Jzh;T cld;gbf;ifAk; ifr;rhj;jplg;gl;lJ. 

KjyPl;lhsh; cwTfs; myfhdJ> nkhj;jkhf I.m.nlh. 919.04 kpy;ypad; ngWkjpahd 
Gjpa fUj;jpl;lq;fSf;fhd nkhj;jk; 141 vz;zpf;ifAila tpz;zg;gq;fs; kPjhd 

2.6. epjp rhh;e;j nrayhw;Wif 

2.6.1.  Rw;Wyh mgptpUj;jp epjpaj;jpw;F tuT itf;fg;gl;l gzk; gw;wpa jfty;  
ml;ltiz- 2.1 

tif 2016 (&.kpy;) 2017 (&.kpy;) 2018 (&.kpy;) 
Rw;Wyhg; gazpfs; mwtPL 2,355.44 2,378.83 2,824.97 

Rw;Wyh mgptpUj;jp mwtPL 1,276.81 1,541.47 1,482.08 

Vida tUkhdk; 11.90 12.34 11.08 
nkhj;jk; 3,644.15 3,932.64 4,318.13 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

2.6.2. Rw;Wyh mgptpUj;jp epjpak; 

m. tUkhdk;          
          ml;ltiz- 2.2      

tif tuTnryTj; 
jpl;lk; - 2019 

&.kpy; 

tuTnryTj; 
jpl;lk; - 2018 

&.kpy; 

cz;ikahdJ 

&.kpy; 

Rw;Wyhg; gazpfs; mwtPL 2,847.83 2,766.31 2,824.97 
Rw;Wyh mgptpUj;jp mwtPL 1,785.36 1,496.29 1,482.08 

nkhj;j tUkhdk; 4,633.19 4,262.60 4,307.05 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

 
 
 
M. 2018.01.01 Kjy; 2018.12.31 Mk; jpfjp tiuahd Rw;Wyhg; gazpfs; mwtPL kw;Wk; 

Rw;Wyh mgptpUj;jp mwtPL njhlh;gpyhd gzr;nryT 
                                                                                                                                                                               
ml;ltiz- 2.3      

tif nkhj;jk; SLTDA SLTPB SLITHM SLCB 

gzr; nryT  100 14 70 12 4 
Rw;Wyh mgptpUj;jp 
mwtPL (&.kpy;) 

1,516.30 212.28 1,061.41 181.96 60.65 

Rw;Wyhg; gazpfs; 
mwtPL (&.kpy;) 

2,714.69 380.06 1,900.28 325.76 108.59 

nkhj;jk; (&.kpy;) 4,230.99 592.34 2,961.69 507.72 169.24 
    %yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 
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2.7.1 2010 nrg;lk;gh; Kjy; 2018 brk;gh; 31 Mk; jpfjp tiu KjyPl;lhsh; cwTfs; 
myfpdhy; nrayhf;fk; nra;ag;gl;l fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa xl;Lnkhj;j Kd;Ndw;wk;. 

        ml;ltiz - 2.5  

 

 2010 Kjy; 
2018 brk;gh; 
tiuahd 
nkhj;j 

fUj;jpl;lk; 

miwfs;  KjyPL 
(I.m.nlh) 
(kpy;) 

kjpg;gplg;gl;l 
KjyPL 
(&.kpy;) 

m 
ngwg;gl;l nkhj;j 
fUj;jpl;lq;fspd; vz;zpf;if 

780 39580 7037.06 1,287,781.98 

M 
Nkw;ghh;it nra;ag;gl;l 
fUj;jpl;lq;fspd; vz;zpf;if 

593 33140 6074.35 1,111,606.05 

, 
,Wjp mq;fPfhuk; ngwg;gl;l 
fUj;jpl;lq;fs; 

350 18760 2999.62 548,930.46 

< 
kWf;fg;gl;l my;yJ gpbj;J 
itf;fg;gl;l fUj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

103 6815 962.717 176,177.21 

c 
thpirapYs;s fUj;jpl;lq;fs; 
- nghJ nrayhf;fk; 

247 9383 1847.68 338,125.44 

C 

thpirapYs;s fUj;jpl;lq;fs; 
- Rw;whly; rhd;Wr; 
nrad;Kiw 

( EIA/IEE) 

72 5332 1281.71 234,552.93 

v 
Nkw;ghh;it 
nra;ag;glTs;sit  

08 275 32.72 5,987.76 

V Nkw;ghh;it mtrpag;glhjit 179 6339 906.68 165,922.44 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

 
2.7.2  mq;fPfhpf;fg;gl;l fUj;jpl;lq;fspd; mKy;gLj;Jif epiyg;ghL  

   ml;ltiz - 2.6          
  

eph;khzpg;G 
epiy 

fUj;jpl;
lq;fspd; 
vz;zpf;
if 

miwfspd; 
vz;zpf;if 

KjyPL 
I.m.nlh. 
kpy;;. 

rjtPj
k; 

,lk;ngw;W 
tUk; 
eph;khzpg;G 103 6815 962.717 29 
,d;Dk; 
Muk;gpf;fg; 
glhjit 54 2042 237.523 15  
njhopw;ghl;b
y; 
cs;sit 193 9903 1754.51 55 

nkhj;jk;  350 18760 2954.75 100% 

   
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

 

 

 

30%

15%
55%

2018.12.31 ,Ys;sthW ,Wjp 
mq;fPfhuk; toq;fg;gl;lit 
gw;wpa eph;khzpg;G epiyik

Constructi
on in
progress
Not yet
started

In
Operation

 

nrayhf;f eilKiw Clhf jdpahh;j; Jiwapdhpd; Rw;Wyh KjyPl;Lf; 
fUj;jpl;lq;fSf;F jdJ njhlh;r;rpahd trjpaspg;gpid 2018 ,Yk; toq;fpaJ. 

2018 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpDs; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l nkhj;jkhd 141 
vz;zpf;ifAila fUj;jpl;lq;fspYk; ,UgJ (20) fUj;jpl;lq;fSf;F ,Wjp 
mq;fPfhuk; toq;fg;gl;lJ. KjyPl;lhsh; cwTfs; myfpdhy; mile;J nfhs;sg;gl;l 
Gs;sptpguk; rhh;e;j Kd;Ndw;wk; gw;wpa jfty;fs; fPNo ml;ltizapy; 
jug;gl;Ls;sNjhL cUtpYk; toq;fg;gLfpwJ. 

          ml;ltiz- 2.4      

 
tpguk;  fUj;jpl;lq;fspd; 

vz;zpf;if 
miwfs;  KjyPL 

(I.m.nlh) 
(kpy;) 

kjpg;gplg;gl;l 
KjyPL (&. 

kpy;) 

m 
ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
tpz;zg;gq;fspd; 
vz;zpf;if 

141 4051 919.04 
168,184.32 

M 
Nkw;ghh;it 
nra;ag;gl;lit 

86 3104 815.172 149,176.48 

, 
thpirapYs;s 
fUj;jpl;lq;fs; - nghJ 
nrayhf;fk; 

114 3171 840.14 
153,745.62 

< 

thpirapYs;s 
fUj;jpl;lq;fs; - 
Rw;whly; rhd;Wr; 
nrad;Kiw 

07 588 77.73 14,244.59 

c 

G+h;thq;f rhd;Wfs; 
toq;fg;gl;l 
fUj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

107 3896 913.334 162,140.12 

C * ,Wjp mq;fPfhuk; 
toq;fg;gl;lit 20 292 17.17 3,142.11 

           %yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

 

 

ngwg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa    ,Wjp mq;fPfhuk; ngwg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; 
gw;wpa Gtpapay; rhh;e;j gFg;gha;T   Gtpapay; rhh;e;j gFg;gha;T 
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2.7.1 2010 nrg;lk;gh; Kjy; 2018 brk;gh; 31 Mk; jpfjp tiu KjyPl;lhsh; cwTfs; 
myfpdhy; nrayhf;fk; nra;ag;gl;l fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa xl;Lnkhj;j Kd;Ndw;wk;. 

        ml;ltiz - 2.5  

 

 2010 Kjy; 
2018 brk;gh; 
tiuahd 
nkhj;j 

fUj;jpl;lk; 

miwfs;  KjyPL 
(I.m.nlh) 
(kpy;) 

kjpg;gplg;gl;l 
KjyPL 
(&.kpy;) 

m 
ngwg;gl;l nkhj;j 
fUj;jpl;lq;fspd; vz;zpf;if 

780 39580 7037.06 1,287,781.98 

M 
Nkw;ghh;it nra;ag;gl;l 
fUj;jpl;lq;fspd; vz;zpf;if 

593 33140 6074.35 1,111,606.05 

, 
,Wjp mq;fPfhuk; ngwg;gl;l 
fUj;jpl;lq;fs; 

350 18760 2999.62 548,930.46 

< 
kWf;fg;gl;l my;yJ gpbj;J 
itf;fg;gl;l fUj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

103 6815 962.717 176,177.21 

c 
thpirapYs;s fUj;jpl;lq;fs; 
- nghJ nrayhf;fk; 

247 9383 1847.68 338,125.44 

C 

thpirapYs;s fUj;jpl;lq;fs; 
- Rw;whly; rhd;Wr; 
nrad;Kiw 

( EIA/IEE) 

72 5332 1281.71 234,552.93 

v 
Nkw;ghh;it 
nra;ag;glTs;sit  

08 275 32.72 5,987.76 

V Nkw;ghh;it mtrpag;glhjit 179 6339 906.68 165,922.44 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

 
2.7.2  mq;fPfhpf;fg;gl;l fUj;jpl;lq;fspd; mKy;gLj;Jif epiyg;ghL  

   ml;ltiz - 2.6          
  

eph;khzpg;G 
epiy 

fUj;jpl;
lq;fspd; 
vz;zpf;
if 

miwfspd; 
vz;zpf;if 

KjyPL 
I.m.nlh. 
kpy;;. 

rjtPj
k; 

,lk;ngw;W 
tUk; 
eph;khzpg;G 103 6815 962.717 29 
,d;Dk; 
Muk;gpf;fg; 
glhjit 54 2042 237.523 15  
njhopw;ghl;b
y; 
cs;sit 193 9903 1754.51 55 

nkhj;jk;  350 18760 2954.75 100% 

   
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 
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15%
55%

2018.12.31 ,Ys;sthW ,Wjp 
mq;fPfhuk; toq;fg;gl;lit 
gw;wpa eph;khzpg;G epiyik

Constructi
on in
progress
Not yet
started

In
Operation

 

nrayhf;f eilKiw Clhf jdpahh;j; Jiwapdhpd; Rw;Wyh KjyPl;Lf; 
fUj;jpl;lq;fSf;F jdJ njhlh;r;rpahd trjpaspg;gpid 2018 ,Yk; toq;fpaJ. 

2018 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpDs; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l nkhj;jkhd 141 
vz;zpf;ifAila fUj;jpl;lq;fspYk; ,UgJ (20) fUj;jpl;lq;fSf;F ,Wjp 
mq;fPfhuk; toq;fg;gl;lJ. KjyPl;lhsh; cwTfs; myfpdhy; mile;J nfhs;sg;gl;l 
Gs;sptpguk; rhh;e;j Kd;Ndw;wk; gw;wpa jfty;fs; fPNo ml;ltizapy; 
jug;gl;Ls;sNjhL cUtpYk; toq;fg;gLfpwJ. 

          ml;ltiz- 2.4      

 
tpguk;  fUj;jpl;lq;fspd; 

vz;zpf;if 
miwfs;  KjyPL 

(I.m.nlh) 
(kpy;) 

kjpg;gplg;gl;l 
KjyPL (&. 

kpy;) 

m 
ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 
tpz;zg;gq;fspd; 
vz;zpf;if 

141 4051 919.04 
168,184.32 

M 
Nkw;ghh;it 
nra;ag;gl;lit 

86 3104 815.172 149,176.48 

, 
thpirapYs;s 
fUj;jpl;lq;fs; - nghJ 
nrayhf;fk; 

114 3171 840.14 
153,745.62 

< 

thpirapYs;s 
fUj;jpl;lq;fs; - 
Rw;whly; rhd;Wr; 
nrad;Kiw 

07 588 77.73 14,244.59 

c 

G+h;thq;f rhd;Wfs; 
toq;fg;gl;l 
fUj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

107 3896 913.334 162,140.12 

C * ,Wjp mq;fPfhuk; 
toq;fg;gl;lit 20 292 17.17 3,142.11 

           %yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

 

 

ngwg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa    ,Wjp mq;fPfhuk; ngwg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; 
gw;wpa Gtpapay; rhh;e;j gFg;gha;T   Gtpapay; rhh;e;j gFg;gha;T 
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     2.7.8 tpz;zg;gq;fs; kPsf; fUjg;gl;lit kw;Wk; ,Wjp mq;fPfhuk; toq;fg;gl;lit 

         ml;ltiz- 2.8        

Mz;L  
nkhj;jkhfg; ngwg;gl;l 

fUj;jpl;lq;fs; 
,Wjp mq;fPfhuk; 
ngwg;gl;lit 

2010 54 3 
2011 155* 45* 
2012 72 56 
2013 60 37 
2014 68 42 
2015 59 37 
2016 76 41 
2017 95 45 
2018 141 44 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

* KjyPl;lhsh; cwTfs; myF jhgpf;fg;gLtjw;F Kd;dh; mgptpUj;jpg; gphptpdhy; 
ifahsg;gl;l KjyPl;Lf; fUj;jpl;lq;fs; ahTk; nkhj;jf; fUj;jpl;l tpgug;gl;baypy; 2011 Mk; 
Mz;by; Nrh;f;fg;gl;ld. 

2.8. cy;yhr Xa;tf Kfhikj;Jtk; 
,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ 04 th;j;jf Xa;tfq;fisAk;> 

02 th;j;j Nehf;fkw;w Xa;tfq;fisAk; nraw;gLj;jp Kfhik nra;J tUfpd;w 
mNjNtis> 37 Xa;tf ,y;yq;fSf;fhd Kfhikj;Jtj;jpid jdpahh; Jiwiar; 
Nrh;e;j egh;fSf;F Fj;jiff;Fk; tpl;Ls;sJ. 

Etnuypah> gz;lhutis> fjph;fhkk; kw;Wk; mDuhjGuk; Mfpa ,lq;fspYs;s Njrpa 
tpLKiw Xa;tfq;fs; ehd;Fk; th;j;jf Xa;tfq;fshFk;. cs;ehl;L Rw;Wyhg; 
gazpf;fhd jq;Fkpl trjpfs; Fiwe;j fl;lzj;jpy; ,q;F toq;fg;gLfpd;wd. Nkw;gb 
Xa;tfq;fspy; nghJthd guhkhpg;gpid Nkk;gLj;jy; kw;Wk; jpUj;j Ntiyfs; Nghd;w 
gzpfSf;F Fwpg;gplj;jf;fsT gpuaj;jdq;fs; vLf;fg;gl;lNjhL> 2018 Mk; Mz;Lf; 
fhyj;jpy; Rw;Wyhg; gazpfs; njhlh;gpy; gbg;gbahd Kd;Ndw;wKk; ,yhgq;fSk; 
mtjhdpf;fg;gl;ld. fopT ePh; Rj;jpfhpg;G> miwfis GJg;gpj;jy; kw;Wk; 
Jitg;ghd;fs;> cyh;j;jpfs;> gplitfs;> fuz;b Nghd;w ntl;bfs; kw;Wk; jpiur; 
rPiyfs; Nghd;wtw;iwf; nfhs;tdT nra;jy; Nghd;w trjpfis Nkk;gLj;Jk; gzpfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. mDuhjGuj;jpy; Gjpa jq;Fkpl trjpfis eph;khzpf;Fk; gzpfs; 
,lk;ngw;W tUfpd;wd. 

Ryq;fh fl;llk; kw;Wk; filj; njUf;fs; Nghd;wdTk; Gj;jhf;fk; nra;ag;gl;L 
tUfpd;wd. ghrpf;Flhtpy; Njrpa tpLKiw Xa;tfq;fSf;fhd N`hl;ly;fis 
eph;khzpg;gjw;fhd 14 Jz;Lf; fhzpfs; jdpahh;j; JiwapdUf;F Fj;jiff;F 
toq;fg;gl;ld. Nkw;gb 14 fhzpj; Jz;LfspYk; 12 fhzpj; Jz;Lfspy; N`hl;ly;fs; 
eph;khzpf;fg;gl;L mit ,aq;fp tUfpd;wd. kpd;rhuk;> ePh; kw;Wk; fopT ePh; Rj;jpfhpg;Gg; 
nghwpKiw Nghd;w mbg;gil cl;fl;likg;G trjpfs;> ghrpf;Flhtpy; Njrpa tpLKiw 
Xa;tfq;fSf;fhd N`hl;ly;fspd; RKfkhd ,af;fj;jpw;F topaikf;Fk; tifapy; 
,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; toq;fg;gl;ld. Nkw;gb 
N`hl;ly;fspd; ,af;fj;jpidaLj;J> fpof;F khfhzj;jpd; flw;fiug; gpuNjrq;fspy; 
thOk; kf;fs; r%fj;jpd; Neubahd kw;Wk; Neubaw;w mD$yq;fs; mjpfhpj;Js;sd. 

  

 

 

2.7.3. ,Wjp mq;fPfhuk; toq;fg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; - khtl;l hPjpahd tifg;ghL 
                                                          ml;ltiz- 2.7  

                  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.7.4. ngwg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; ,Wjp mq;fPfhuk; ngwg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; gw;wp xNu 
ghh;itapy; 2010 nrg;lk;gh; - 2018 brk;gh;  

cU- 2.5 

0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Projects

Final Approval

      %yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

khtl;lq;fs; 
fUj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

miwfs; rjtPjk; 

mk;ghiw 7 95 0.51 
mDuhjGuk; 4 111 0.59 
kl;lf;fsg;G 16 439 2.34 
gJis 10 300 1.60 
nfhOk;G 44 5357 28.56 
fhyp 61 3177 16.93 
fk;g`h 23 1245 6.64 
mk;ghe;Njhl;il 31 1610 8.58 
aho;g;ghzk; 10 315 1.68 
fSj;Jiw 26 1650 8.80 
fz;b 16 559 2.98 
Nffhiy 2 60 0.32 
FUzhfy; 1 16 0.09 
khj;jis 19 677 3.61 
khj;jiw 25 897 4.78 
Etnuypah 9 714 3.81 
Gj;jsk; 15 685 3.65 
jpUNfhzkiy 21 590 3.14 
nkhzuhfiy 2 42 0.22 
kd;dhh; 1 52 0.28 
nghyd;dWit 2 54 0.29 
,uj;jpdGhp 3 66 0.35 
tTdpah 2 49 0.26 

 350 18760 100.00 

nkhj;jf;  
fUj;jpl;lq;fs; 

,Wjp 
mq;fPfhuk; 
ngw;wit 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 
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     2.7.8 tpz;zg;gq;fs; kPsf; fUjg;gl;lit kw;Wk; ,Wjp mq;fPfhuk; toq;fg;gl;lit 

         ml;ltiz- 2.8        

Mz;L  
nkhj;jkhfg; ngwg;gl;l 

fUj;jpl;lq;fs; 
,Wjp mq;fPfhuk; 
ngwg;gl;lit 

2010 54 3 
2011 155* 45* 
2012 72 56 
2013 60 37 
2014 68 42 
2015 59 37 
2016 76 41 
2017 95 45 
2018 141 44 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

* KjyPl;lhsh; cwTfs; myF jhgpf;fg;gLtjw;F Kd;dh; mgptpUj;jpg; gphptpdhy; 
ifahsg;gl;l KjyPl;Lf; fUj;jpl;lq;fs; ahTk; nkhj;jf; fUj;jpl;l tpgug;gl;baypy; 2011 Mk; 
Mz;by; Nrh;f;fg;gl;ld. 

2.8. cy;yhr Xa;tf Kfhikj;Jtk; 
,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ 04 th;j;jf Xa;tfq;fisAk;> 

02 th;j;j Nehf;fkw;w Xa;tfq;fisAk; nraw;gLj;jp Kfhik nra;J tUfpd;w 
mNjNtis> 37 Xa;tf ,y;yq;fSf;fhd Kfhikj;Jtj;jpid jdpahh; Jiwiar; 
Nrh;e;j egh;fSf;F Fj;jiff;Fk; tpl;Ls;sJ. 

Etnuypah> gz;lhutis> fjph;fhkk; kw;Wk; mDuhjGuk; Mfpa ,lq;fspYs;s Njrpa 
tpLKiw Xa;tfq;fs; ehd;Fk; th;j;jf Xa;tfq;fshFk;. cs;ehl;L Rw;Wyhg; 
gazpf;fhd jq;Fkpl trjpfs; Fiwe;j fl;lzj;jpy; ,q;F toq;fg;gLfpd;wd. Nkw;gb 
Xa;tfq;fspy; nghJthd guhkhpg;gpid Nkk;gLj;jy; kw;Wk; jpUj;j Ntiyfs; Nghd;w 
gzpfSf;F Fwpg;gplj;jf;fsT gpuaj;jdq;fs; vLf;fg;gl;lNjhL> 2018 Mk; Mz;Lf; 
fhyj;jpy; Rw;Wyhg; gazpfs; njhlh;gpy; gbg;gbahd Kd;Ndw;wKk; ,yhgq;fSk; 
mtjhdpf;fg;gl;ld. fopT ePh; Rj;jpfhpg;G> miwfis GJg;gpj;jy; kw;Wk; 
Jitg;ghd;fs;> cyh;j;jpfs;> gplitfs;> fuz;b Nghd;w ntl;bfs; kw;Wk; jpiur; 
rPiyfs; Nghd;wtw;iwf; nfhs;tdT nra;jy; Nghd;w trjpfis Nkk;gLj;Jk; gzpfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. mDuhjGuj;jpy; Gjpa jq;Fkpl trjpfis eph;khzpf;Fk; gzpfs; 
,lk;ngw;W tUfpd;wd. 

Ryq;fh fl;llk; kw;Wk; filj; njUf;fs; Nghd;wdTk; Gj;jhf;fk; nra;ag;gl;L 
tUfpd;wd. ghrpf;Flhtpy; Njrpa tpLKiw Xa;tfq;fSf;fhd N`hl;ly;fis 
eph;khzpg;gjw;fhd 14 Jz;Lf; fhzpfs; jdpahh;j; JiwapdUf;F Fj;jiff;F 
toq;fg;gl;ld. Nkw;gb 14 fhzpj; Jz;LfspYk; 12 fhzpj; Jz;Lfspy; N`hl;ly;fs; 
eph;khzpf;fg;gl;L mit ,aq;fp tUfpd;wd. kpd;rhuk;> ePh; kw;Wk; fopT ePh; Rj;jpfhpg;Gg; 
nghwpKiw Nghd;w mbg;gil cl;fl;likg;G trjpfs;> ghrpf;Flhtpy; Njrpa tpLKiw 
Xa;tfq;fSf;fhd N`hl;ly;fspd; RKfkhd ,af;fj;jpw;F topaikf;Fk; tifapy; 
,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; toq;fg;gl;ld. Nkw;gb 
N`hl;ly;fspd; ,af;fj;jpidaLj;J> fpof;F khfhzj;jpd; flw;fiug; gpuNjrq;fspy; 
thOk; kf;fs; r%fj;jpd; Neubahd kw;Wk; Neubaw;w mD$yq;fs; mjpfhpj;Js;sd. 

  

 

 

2.7.3. ,Wjp mq;fPfhuk; toq;fg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; - khtl;l hPjpahd tifg;ghL 
                                                          ml;ltiz- 2.7  

                  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.7.4. ngwg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; ,Wjp mq;fPfhuk; ngwg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; gw;wp xNu 
ghh;itapy; 2010 nrg;lk;gh; - 2018 brk;gh;  

cU- 2.5 

0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Projects

Final Approval

      %yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

khtl;lq;fs; 
fUj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

miwfs; rjtPjk; 

mk;ghiw 7 95 0.51 
mDuhjGuk; 4 111 0.59 
kl;lf;fsg;G 16 439 2.34 
gJis 10 300 1.60 
nfhOk;G 44 5357 28.56 
fhyp 61 3177 16.93 
fk;g`h 23 1245 6.64 
mk;ghe;Njhl;il 31 1610 8.58 
aho;g;ghzk; 10 315 1.68 
fSj;Jiw 26 1650 8.80 
fz;b 16 559 2.98 
Nffhiy 2 60 0.32 
FUzhfy; 1 16 0.09 
khj;jis 19 677 3.61 
khj;jiw 25 897 4.78 
Etnuypah 9 714 3.81 
Gj;jsk; 15 685 3.65 
jpUNfhzkiy 21 590 3.14 
nkhzuhfiy 2 42 0.22 
kd;dhh; 1 52 0.28 
nghyd;dWit 2 54 0.29 
,uj;jpdGhp 3 66 0.35 
tTdpah 2 49 0.26 

 350 18760 100.00 

nkhj;jf;  
fUj;jpl;lq;fs; 

,Wjp 
mq;fPfhuk; 
ngw;wit 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 
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gpd;tUk; fhzpfs; Rw;Wyh mgptpUj;jpfSf;fhf ,dq;fhzg;gl;L tUtNjhL> ,jw;fhd 

fhzp RtPfhpg;G/ Fwpj;j nrayhf;fj;jpid Kd;ndLg;gjw;fhd mq;fPfhuj;jpid rig 
toq;fpAs;sJ. 

,dq;fhzg;gl;l fhzp  fhzpapd; tp];jPuzk; - 
Vf;fh;fspy; 

(mz;zsthdJ)  
mf;Fwy;y 493.00 
nghfte;jyhit 316.00 
thior;Nrid 265.00 
njdpaha 350.00 
nfh`pytFu 27.60 
Ky;Nyhpaht> ntyptpl;l (khyNg mjpNtfg; ghij 
ntspNaWif) 

36.00 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

epjp mikr;rpd; Rw;Wyh rhh;e;j tuTnryTj; jpl;l Kd;nkhoptpid mKy;gLj;Jk; 
Nehf;fpy;> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ ,y;yj; jq;Fkpl 

trjpfis mgptpUj;jp nra;tjw;fhf “gRikf; fld; jpl;lk;” ,w;fhd Rkhh; 716 
tpz;zg;gq;fis nrayhf;fk; nra;jNjhL> Nkw;gb fld; jpl;lj;jpd; fPo; 264 ,y;yj; 
jq;Fkplq;fSf;F rpghhpR toq;fg;gl;lJ. ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp 
mjpfhurigapdhy; toq;fg;gl;l rpghhpRf; fbjj;jpd; mbg;gilapy; tq;fp %yk; fld; 
toq;fg;glTs;sJ. ,J jtpu> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ 

UNWTO ,d; mq;fPfhuk; ngw;w FwpaPl;Lg; gyiffis ehlshtpa hPjpapy; 

epWTtjw;fhd epfo;r;rpj;jpl;lj;jpid Muk;gpj;jJ. NkYk;> ehl;by; Fiwthf 
mwpag;gl;l Rw;Wyh fth;r;rp kpf;f mk;rq;fs; gw;wpa khfhz hPjpahd jfty;fis 
toq;Fk; Nehf;fpy; midj;J xd;gJ khfhzq;fisAk; Nrh;e;jth;fSf;Fk; mj;jifa 
mk;rq;fs; gw;wpa mth;fsJ jpwid Nkk;gLj;Jk; tifapyhd xU gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; Kd;ndLf;fg;gl;lJ. ehl;bw;Fs; tUif jUfpd;w Rw;Wyhg; gazpfs; 
ghh;itapLtjw;fhd gue;jsT gy;tifikAld; $ba Gjpa Rw;Wyhf; fth;r;rp 
mk;;rq;fis mwpKfg;gLj;JtNj Nkw;gb Kd;ndLg;Gf;fspd; Fwpf;Nfhs; MFk;. 

2.10. rh;tNjr kw;Wk; cs;ehl;L Rw;Wyhg; gazpfs; 

Rw;Wyhj; JiwahdJ Njrpa murhq;fj;jpw;Fk; khfhz rigfSf;Fk; ,ilapy; 
gfpug;gl;l tplak; xd;whf tpsq;Ffpd;wJ. ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp 
mjpfhurigahdJ> Njrj;jpd; Rw;Wyh mgptpUj;jp kw;Wk; xOq;FWj;Jif mjpfhurig 
vd;w tifapy;> khfhz Rw;Wyh cl;fl;likg;GfSf;F Kidg;Gld; epjpaspj;J 
tUtNjhL> 2015 [_iy khjkstpy; tFj;jikf;fg;gl;l cs;ehl;L Rw;Wyh kw;Wk; 
rKjha cwTfs; gphptpd; Clhf cs;ehl;L Rw;Wyh rhh;e;j Nrit toq;fy; 
kl;lq;fis mjpfhpj;Jk; tUfpwJ. ,j;jifa Kaw;rpfs; nghJthf gpuNjr nrayfk; 
kw;Wk; cs;Suhl;rp kd;wq;fspd; xj;Jiog;Gld;> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp 
mjpfhurigaplkpUe;jhd Fwpg;gplj;jf;f epjpAld; epiwNtw;wg;gLfpd;wd. cs;ehl;Lr; 
Rw;Wyh kw;Wk; rKjha cwTfs; gphptpdhy; ifahsg;gl;l gpujhd cl;fl;likg;G 
mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa tpguq;fs; gpd;tUkhW. 

 

 

2.9. Xa;tf mgptpUj;jp  

fy;gpl;b 
Xa;tfk; 

fy;gpl;bg; gpuNjrj;jpy; “rKj;jpuk; rhh;e;j ,yq;ifj; jPtpd; Xa;tfk;” vd;w 
njhdpg;nghUspy; ,yq;ifapy; xU Gjpa Rw;Wyh cw;gj;jp mk;rj;jpw;Fhpa 
,yf;fpidf; nfhz;L> xU xUq;fpize;j Rw;Wyh Xa;tfj;jpidf; 
fl;bnaOg;Gk; Nehf;fpyhd ,t; vz;zf;fUthdJ cz;ikapNyNa 2014 Mk; 
Mz;by; Kd;itf;fg;gl;ljhFk;. ,Ug;gpDk;> fy;gpl;b Rw;Wyh cw;gj;jp 
mk;rq;fspd; mgptpUj;jpg; gzpfs; ];jk;gpjkile;j epiyapYs;sd. ,jw;F 
nghJthd cl;fl;likg;G trjpfs; kw;Wk; ,yFthd mZfy; ghijfs; 
Nghd;wd ,d;ikNa fhuzk; vd;gJ rhj;jpak; kpf;f KjyPl;lhsh;fspd; xU 
nghJthd fUj;jhff; fhzg;gLfpd;wJ. jw;nghOJ> ,uz;L gpNuuizfs; 
epYitapy; fzg;gLtNjhL> 2018 ,y; r%fj;jpd; xU rhjfkhd gjpyspg;G 
ngwg;gl;Ls;sNjhL> ,J gw;wp vOj;J %yk; ,d;dKk; cWjpg;gLj;jg;gl 
Ntz;bAs;sJ. 

Fr;rntsp 
Xa;tfk; 

Fr;rntsp njhlh;ghd jpl;lKk; ];jk;gpjk; mile;j epiyapYs;sJ. 
xl;Lnkhj;jkhd Kd; Fj;jiff; nfhLg;gdT cah;thf cs;sik rhj;jpak; 
kpf;f KjyPl;lhsh;fspd; xU nghJthd fUj;jhff; fhzg;gLfpd;wJ. 
,Ug;gpDk;> xU vjph;tpidahf> ,t;tplj;jpYs;s jdpahd Rw;Wyh Xa;tf 
,af;Fduhd> cfh v];nfg;]; nkNd[;nkd;l; (gpiw) ypkpll;bdhy; 
,af;fg;gLfpd;w [q;fps; gPr; wpNrhl; Xa;tfkhdJ xU KO epiwTkpf;f 
trjpfis toq;fp tUtNjhL> ,J 3 khjq;fSf;F Kd;$l;bNa Kd;gjpTfs; 
ahTk; epiwTngWfpd;wd. njd; nfhhpa ehl;bidr; Nrh;e;j MNyhridf; FO 
xd;W> rhj;jpak; kpf;f kPd;gpbf; fpuhkj;jpid mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; 
Vida cl;fl;likg;G mgptpUj;jp Nghd;wtw;iw ,dq;fhZk; Nehf;fpy; 
Fr;rntsp kw;Wk; fly; ePNuhpg; gpuNjrq;ff;F tp[ak; nra;jNjhL> ,jw;fhf 
epjpapLtjw;fhd jkJ G+h;thq;f Mh;tj;jpid njd; nfhhpah murhq;fk; 
njhptpj;Jk; cs;sJ. 

ahy td 
rPtuhrpfs; 
Xa;tfk; 

ahy td rPtuhrpfs; Xa;tfk; njhlh;gpYk; Fwpg;gplj;jf;f mgptpUj;jpr; 
nraw;ghLfspyhd Kd;Ndw;wq;fs; ,lk;ngw;W tUfpd;wd. Xa;tfj;jpd; 
tlf;Fg; gFjpf;fhd nghJthd mZfy; ghij G+h;j;jp nra;ag;gl;lNjhL> 
Xa;tfj;jpd; tlf;Fg; gFjpf;fhd cah; kpd;dOj;jk; cila Gjpa kpd;rhu 
tpepNahfKk; xd;Wk; toq;fg;gl;Ls;sJ. 

Xa;tfj;jpw;fhd gpujhd jpl;lk; xd;W G+h;j;jp nra;ag;gl;lNjhL> mJ gw;wpa 
,Wjp mwpf;if ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigaplKk; ahy td 
rPtuhrpfs; Xa;tfj;jpd; gq;fPLghl;lhsh;fsplKk;> mth;fsJ fUj;jpidj; 
njhptpg;gjw;fhf ifaspf;fg;gLfpwJ. Nkw;gb ,Wjpahd ghhpa jpl;l mwpf;if 
Nkw;gb fUj;JiufisAk; cs;slf;fp rkh;g;gpf;fg;glTs;sJ. midj;Jg; 
nghJthd trjpfspd; mgptpUj;jp> cl;fl;likg;G kw;Wk; ngWkjp Nrh;g;G 
Nghd;wd> Nkw;gb ghhpa jpl;lj;jpd; ghpe;JiufSf;F ,irthf vjph;fhyj;jpy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

njl;Lt 
ePNuhp 
Xa;tfk; 

,f; fUj;jpl;lkhdJ mjd; Muk;g fl;lj;jpy; jw;nghOJ fhzg;gLtNjhL> 
,jw;fhd fhzp RtPfhpg;G ,lk;ngw;W tUfpwJ. ,jw;fhf 1800 Vf;fh;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;Fj; jpl;lkplg;gl;l NghjpYk; 1732.03 Vf;fh;fs; 
ngwg;gl;Ls;sd. ,jw;fpzq;f> Nkw;gb fth;r;rp kpf;f ,g; gpuNjrj;jpy; 
vjph;fhyj;jpy; KjyPL nra;tjw;fhf jdpahh; JiwapdUf;fhd KjyPl;L 
tha;g;Gfs; toq;fg;glTs;sd. 
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gpd;tUk; fhzpfs; Rw;Wyh mgptpUj;jpfSf;fhf ,dq;fhzg;gl;L tUtNjhL> ,jw;fhd 

fhzp RtPfhpg;G/ Fwpj;j nrayhf;fj;jpid Kd;ndLg;gjw;fhd mq;fPfhuj;jpid rig 
toq;fpAs;sJ. 

,dq;fhzg;gl;l fhzp  fhzpapd; tp];jPuzk; - 
Vf;fh;fspy; 

(mz;zsthdJ)  
mf;Fwy;y 493.00 
nghfte;jyhit 316.00 
thior;Nrid 265.00 
njdpaha 350.00 
nfh`pytFu 27.60 
Ky;Nyhpaht> ntyptpl;l (khyNg mjpNtfg; ghij 
ntspNaWif) 

36.00 

%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

epjp mikr;rpd; Rw;Wyh rhh;e;j tuTnryTj; jpl;l Kd;nkhoptpid mKy;gLj;Jk; 
Nehf;fpy;> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ ,y;yj; jq;Fkpl 

trjpfis mgptpUj;jp nra;tjw;fhf “gRikf; fld; jpl;lk;” ,w;fhd Rkhh; 716 
tpz;zg;gq;fis nrayhf;fk; nra;jNjhL> Nkw;gb fld; jpl;lj;jpd; fPo; 264 ,y;yj; 
jq;Fkplq;fSf;F rpghhpR toq;fg;gl;lJ. ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp 
mjpfhurigapdhy; toq;fg;gl;l rpghhpRf; fbjj;jpd; mbg;gilapy; tq;fp %yk; fld; 
toq;fg;glTs;sJ. ,J jtpu> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ 

UNWTO ,d; mq;fPfhuk; ngw;w FwpaPl;Lg; gyiffis ehlshtpa hPjpapy; 

epWTtjw;fhd epfo;r;rpj;jpl;lj;jpid Muk;gpj;jJ. NkYk;> ehl;by; Fiwthf 
mwpag;gl;l Rw;Wyh fth;r;rp kpf;f mk;rq;fs; gw;wpa khfhz hPjpahd jfty;fis 
toq;Fk; Nehf;fpy; midj;J xd;gJ khfhzq;fisAk; Nrh;e;jth;fSf;Fk; mj;jifa 
mk;rq;fs; gw;wpa mth;fsJ jpwid Nkk;gLj;Jk; tifapyhd xU gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; Kd;ndLf;fg;gl;lJ. ehl;bw;Fs; tUif jUfpd;w Rw;Wyhg; gazpfs; 
ghh;itapLtjw;fhd gue;jsT gy;tifikAld; $ba Gjpa Rw;Wyhf; fth;r;rp 
mk;;rq;fis mwpKfg;gLj;JtNj Nkw;gb Kd;ndLg;Gf;fspd; Fwpf;Nfhs; MFk;. 

2.10. rh;tNjr kw;Wk; cs;ehl;L Rw;Wyhg; gazpfs; 

Rw;Wyhj; JiwahdJ Njrpa murhq;fj;jpw;Fk; khfhz rigfSf;Fk; ,ilapy; 
gfpug;gl;l tplak; xd;whf tpsq;Ffpd;wJ. ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp 
mjpfhurigahdJ> Njrj;jpd; Rw;Wyh mgptpUj;jp kw;Wk; xOq;FWj;Jif mjpfhurig 
vd;w tifapy;> khfhz Rw;Wyh cl;fl;likg;GfSf;F Kidg;Gld; epjpaspj;J 
tUtNjhL> 2015 [_iy khjkstpy; tFj;jikf;fg;gl;l cs;ehl;L Rw;Wyh kw;Wk; 
rKjha cwTfs; gphptpd; Clhf cs;ehl;L Rw;Wyh rhh;e;j Nrit toq;fy; 
kl;lq;fis mjpfhpj;Jk; tUfpwJ. ,j;jifa Kaw;rpfs; nghJthf gpuNjr nrayfk; 
kw;Wk; cs;Suhl;rp kd;wq;fspd; xj;Jiog;Gld;> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp 
mjpfhurigaplkpUe;jhd Fwpg;gplj;jf;f epjpAld; epiwNtw;wg;gLfpd;wd. cs;ehl;Lr; 
Rw;Wyh kw;Wk; rKjha cwTfs; gphptpdhy; ifahsg;gl;l gpujhd cl;fl;likg;G 
mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa tpguq;fs; gpd;tUkhW. 

 

 

2.9. Xa;tf mgptpUj;jp  

fy;gpl;b 
Xa;tfk; 

fy;gpl;bg; gpuNjrj;jpy; “rKj;jpuk; rhh;e;j ,yq;ifj; jPtpd; Xa;tfk;” vd;w 
njhdpg;nghUspy; ,yq;ifapy; xU Gjpa Rw;Wyh cw;gj;jp mk;rj;jpw;Fhpa 
,yf;fpidf; nfhz;L> xU xUq;fpize;j Rw;Wyh Xa;tfj;jpidf; 
fl;bnaOg;Gk; Nehf;fpyhd ,t; vz;zf;fUthdJ cz;ikapNyNa 2014 Mk; 
Mz;by; Kd;itf;fg;gl;ljhFk;. ,Ug;gpDk;> fy;gpl;b Rw;Wyh cw;gj;jp 
mk;rq;fspd; mgptpUj;jpg; gzpfs; ];jk;gpjkile;j epiyapYs;sd. ,jw;F 
nghJthd cl;fl;likg;G trjpfs; kw;Wk; ,yFthd mZfy; ghijfs; 
Nghd;wd ,d;ikNa fhuzk; vd;gJ rhj;jpak; kpf;f KjyPl;lhsh;fspd; xU 
nghJthd fUj;jhff; fhzg;gLfpd;wJ. jw;nghOJ> ,uz;L gpNuuizfs; 
epYitapy; fzg;gLtNjhL> 2018 ,y; r%fj;jpd; xU rhjfkhd gjpyspg;G 
ngwg;gl;Ls;sNjhL> ,J gw;wp vOj;J %yk; ,d;dKk; cWjpg;gLj;jg;gl 
Ntz;bAs;sJ. 

Fr;rntsp 
Xa;tfk; 

Fr;rntsp njhlh;ghd jpl;lKk; ];jk;gpjk; mile;j epiyapYs;sJ. 
xl;Lnkhj;jkhd Kd; Fj;jiff; nfhLg;gdT cah;thf cs;sik rhj;jpak; 
kpf;f KjyPl;lhsh;fspd; xU nghJthd fUj;jhff; fhzg;gLfpd;wJ. 
,Ug;gpDk;> xU vjph;tpidahf> ,t;tplj;jpYs;s jdpahd Rw;Wyh Xa;tf 
,af;Fduhd> cfh v];nfg;]; nkNd[;nkd;l; (gpiw) ypkpll;bdhy; 
,af;fg;gLfpd;w [q;fps; gPr; wpNrhl; Xa;tfkhdJ xU KO epiwTkpf;f 
trjpfis toq;fp tUtNjhL> ,J 3 khjq;fSf;F Kd;$l;bNa Kd;gjpTfs; 
ahTk; epiwTngWfpd;wd. njd; nfhhpa ehl;bidr; Nrh;e;j MNyhridf; FO 
xd;W> rhj;jpak; kpf;f kPd;gpbf; fpuhkj;jpid mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; 
Vida cl;fl;likg;G mgptpUj;jp Nghd;wtw;iw ,dq;fhZk; Nehf;fpy; 
Fr;rntsp kw;Wk; fly; ePNuhpg; gpuNjrq;ff;F tp[ak; nra;jNjhL> ,jw;fhf 
epjpapLtjw;fhd jkJ G+h;thq;f Mh;tj;jpid njd; nfhhpah murhq;fk; 
njhptpj;Jk; cs;sJ. 

ahy td 
rPtuhrpfs; 
Xa;tfk; 

ahy td rPtuhrpfs; Xa;tfk; njhlh;gpYk; Fwpg;gplj;jf;f mgptpUj;jpr; 
nraw;ghLfspyhd Kd;Ndw;wq;fs; ,lk;ngw;W tUfpd;wd. Xa;tfj;jpd; 
tlf;Fg; gFjpf;fhd nghJthd mZfy; ghij G+h;j;jp nra;ag;gl;lNjhL> 
Xa;tfj;jpd; tlf;Fg; gFjpf;fhd cah; kpd;dOj;jk; cila Gjpa kpd;rhu 
tpepNahfKk; xd;Wk; toq;fg;gl;Ls;sJ. 

Xa;tfj;jpw;fhd gpujhd jpl;lk; xd;W G+h;j;jp nra;ag;gl;lNjhL> mJ gw;wpa 
,Wjp mwpf;if ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigaplKk; ahy td 
rPtuhrpfs; Xa;tfj;jpd; gq;fPLghl;lhsh;fsplKk;> mth;fsJ fUj;jpidj; 
njhptpg;gjw;fhf ifaspf;fg;gLfpwJ. Nkw;gb ,Wjpahd ghhpa jpl;l mwpf;if 
Nkw;gb fUj;JiufisAk; cs;slf;fp rkh;g;gpf;fg;glTs;sJ. midj;Jg; 
nghJthd trjpfspd; mgptpUj;jp> cl;fl;likg;G kw;Wk; ngWkjp Nrh;g;G 
Nghd;wd> Nkw;gb ghhpa jpl;lj;jpd; ghpe;JiufSf;F ,irthf vjph;fhyj;jpy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

njl;Lt 
ePNuhp 
Xa;tfk; 

,f; fUj;jpl;lkhdJ mjd; Muk;g fl;lj;jpy; jw;nghOJ fhzg;gLtNjhL> 
,jw;fhd fhzp RtPfhpg;G ,lk;ngw;W tUfpwJ. ,jw;fhf 1800 Vf;fh;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;Fj; jpl;lkplg;gl;l NghjpYk; 1732.03 Vf;fh;fs; 
ngwg;gl;Ls;sd. ,jw;fpzq;f> Nkw;gb fth;r;rp kpf;f ,g; gpuNjrj;jpy; 
vjph;fhyj;jpy; KjyPL nra;tjw;fhf jdpahh; JiwapdUf;fhd KjyPl;L 
tha;g;Gfs; toq;fg;glTs;sd. 
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epWtdq;fisg; gjpT nra;jy;> mtw;iw xOq;FgLj;jy; kw;Wk; mtw;wpd; epak 
juj;jpid cWjpg;gLj;jy; Nghd;w tplaq;fs; fhzg;gLfpd;wd. ,yq;if Rw;Wyh 
mgptpUj;jp mjpfhurigapy; gjpT nra;Js;s Rw;Wyh epWtdq;fspd; vz;zpf;if 
gpd;tUkhW. 
 

                                      ml;ltiz2.9 

tif 

01.01.2018 -31.12.2018 31.12.2018 tiu 

myFfs; miwfs; myFfs; miwfs; 

tifg;gLj;jg;gl;l Rw;Wyh 

N`hl;ly;fs; 8 1,213 134 12,943 

      Ie;J el;rj;jpuk; 2 733 23 5,150 

      ehd;F el;rj;jpuk; 4 410 20 2,169 

      %d;W el;rj;jpuk; - - 23 2,364 

      ,uz;L el;rj;jpuk; 2 70 33 1,612 

      xU el;rj;jpuk; - - 35 1,648 

tifg;gLj;jg;glhj Rw;Wyh 

N`hl;ly;fs; 17 899 223 9,737 

Gl;bf; N`hl;ly; 5 120 30 618 

G+l;bf; tpy;yh 3 27 36 239 

tpUe;jpdh; ,y;yk; 46 590 782 8,629 

,y;yj; jq;Fkpl myFfs; 81 255 445 1,352 

gq;fshf;fs; 52 190 390 1,613 

ghuk;ghpa gq;fshf;fs; - - 4 19 

ghuk;ghpa ,y;yq;fs; 1 1 3 9 

thlifj; njhlh;khbfs; 8 46 68 219 

thlif ,y;yq;fs; - - 6 19 

nkhj;jk; 221 3,341 2,121 35,397 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

 

 

 

 

2.10.1. jq;Fkpl trjp toq;Fk; Jiw 
 

miktplk; fUj;jpl;lk; 

f[_fk Ke;jphpifg; gug;G 
tpw;gidahsh;fSf;fhd th;j;jf 
tz;bfs; tpepNahfk; 

jiykd;dhh; etPd flw;fiu mgptpUj;jp 
mk;gpl;bfy #oypyay; Rw;Wyhf; fpuhk mgptpUj;jp  
rz;lnjd;d tptrha Rw;Wyhg; G+q;fh  
mDuhjGuk; Jg;guNtw;ghl;L trjpfs; mgptpUj;jp 

Jd;`pe;j cl;fl;likg;G mgptpUj;jp 
vy;y  utz vy;y mgptpUj;jp 
mUfk;Ng  Fj;Jf;fy; tPjp mgptpUj;jp 
jp];]kfhuhk> mSj;Etu> fl;lgUt> 
kJuq;Fsp 

nrsfhpa ikaq;fs; 

 %yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

Nkw;gb tplaq;fs; jtpu> cs;ehl;L Rw;Wyh kw;Wk; rKjha cwTfs; gphptpdhy; 
mNdf gy;NtW nraw;ghLfs; ntw;wpfukhf Kd;ndLf;fg;gl;ld. ,tw;Ws; f[_fktpy; 
Ke;jphpifg; gUg;G tpw;gidahsUf;F tpw;gid tz;bfis toq;fpaik> rghhp 
rhujpfs; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk;> flw;fiu Jg;guthf;f epfo;r;rpj;jpl;lk; kw;Wk; 
ngu`u nfhz;lhl;lq;fSf;F epjpaspj;jy; Nghd;wdTk; cs;slq;Ffpd;wd. ,it 
jtpu> Uf; Uf; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; nfhOk;G> nge;Njhl;il> njdpaha> vy;y> 
ePh;nfhOk;G> jp];]kfhuhk Nghd;w gpuNjrq;fisr; Nrh;e;j Rkhh; 2000 Kr;rf;fu 
tz;br; rhujpfSf;F gapw;rpfs; toq;fg;gl;ld. ,f; fUj;jpl;lkhdJ jpl;lkpl;l 
mZFKiw xd;iwg; ngw;Wf; nfhs;sy; kw;Wk; ehlshtpa hPjpapYs;s Rkhh; 10>000 
Kr;rf;fu tz;br; rhujpfSf;F gapw;rp mspj;jy; Nghd;w ,yf;Ffisf; nfhz;ljhFk;. 
fiuNahug; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; cjtpAld; fiuNahug; gpuNjrj;jpy; 25 caph; 
fhg;G epiyaq;fis mgptpUj;jp nra;tjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
,jd; Kjw; fl;lkhf nge;njhl;il> `pf;fLit kw;Wk; kphp];] Nghd;w 
,lq;fspYs;s caph; fhg;G epiyaq;fisj; juKah;j;Jtjw;fhd eltbf;iffs; 
vLf;fg;gl;ld. NkYk;> ,dq;fhzg;gl;l Rw;Wyh ,yf;F ,lq;fspy; 25 Rw;Wyh 
nghyp]; gphpTfis mgptpUj;jp nra;tjw;Fk; jpl;lkplg;gl;Ls;sd.   

 

 

                                                                               

              Uf; Uf; epfo;r;rpj;jpl;lk;                                      caph; fhg;G epiyak; 

 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapd; kw;WnkhU Kjd;ikj; njhopw;ghlhf> 
jq;Fkpl trjpfs; kw;Wk; Vida Rw;Wyh rhh;e;j Nritfis toq;Ffpd;w 
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epWtdq;fisg; gjpT nra;jy;> mtw;iw xOq;FgLj;jy; kw;Wk; mtw;wpd; epak 
juj;jpid cWjpg;gLj;jy; Nghd;w tplaq;fs; fhzg;gLfpd;wd. ,yq;if Rw;Wyh 
mgptpUj;jp mjpfhurigapy; gjpT nra;Js;s Rw;Wyh epWtdq;fspd; vz;zpf;if 
gpd;tUkhW. 
 

                                      ml;ltiz2.9 

tif 

01.01.2018 -31.12.2018 31.12.2018 tiu 

myFfs; miwfs; myFfs; miwfs; 

tifg;gLj;jg;gl;l Rw;Wyh 

N`hl;ly;fs; 8 1,213 134 12,943 

      Ie;J el;rj;jpuk; 2 733 23 5,150 

      ehd;F el;rj;jpuk; 4 410 20 2,169 

      %d;W el;rj;jpuk; - - 23 2,364 

      ,uz;L el;rj;jpuk; 2 70 33 1,612 

      xU el;rj;jpuk; - - 35 1,648 

tifg;gLj;jg;glhj Rw;Wyh 

N`hl;ly;fs; 17 899 223 9,737 

Gl;bf; N`hl;ly; 5 120 30 618 

G+l;bf; tpy;yh 3 27 36 239 

tpUe;jpdh; ,y;yk; 46 590 782 8,629 

,y;yj; jq;Fkpl myFfs; 81 255 445 1,352 

gq;fshf;fs; 52 190 390 1,613 

ghuk;ghpa gq;fshf;fs; - - 4 19 

ghuk;ghpa ,y;yq;fs; 1 1 3 9 

thlifj; njhlh;khbfs; 8 46 68 219 

thlif ,y;yq;fs; - - 6 19 

nkhj;jk; 221 3,341 2,121 35,397 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

 

 

 

 

2.10.1. jq;Fkpl trjp toq;Fk; Jiw 
 

miktplk; fUj;jpl;lk; 

f[_fk Ke;jphpifg; gug;G 
tpw;gidahsh;fSf;fhd th;j;jf 
tz;bfs; tpepNahfk; 

jiykd;dhh; etPd flw;fiu mgptpUj;jp 
mk;gpl;bfy #oypyay; Rw;Wyhf; fpuhk mgptpUj;jp  
rz;lnjd;d tptrha Rw;Wyhg; G+q;fh  
mDuhjGuk; Jg;guNtw;ghl;L trjpfs; mgptpUj;jp 

Jd;`pe;j cl;fl;likg;G mgptpUj;jp 
vy;y  utz vy;y mgptpUj;jp 
mUfk;Ng  Fj;Jf;fy; tPjp mgptpUj;jp 
jp];]kfhuhk> mSj;Etu> fl;lgUt> 
kJuq;Fsp 

nrsfhpa ikaq;fs; 

 %yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

Nkw;gb tplaq;fs; jtpu> cs;ehl;L Rw;Wyh kw;Wk; rKjha cwTfs; gphptpdhy; 
mNdf gy;NtW nraw;ghLfs; ntw;wpfukhf Kd;ndLf;fg;gl;ld. ,tw;Ws; f[_fktpy; 
Ke;jphpifg; gUg;G tpw;gidahsUf;F tpw;gid tz;bfis toq;fpaik> rghhp 
rhujpfs; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk;> flw;fiu Jg;guthf;f epfo;r;rpj;jpl;lk; kw;Wk; 
ngu`u nfhz;lhl;lq;fSf;F epjpaspj;jy; Nghd;wdTk; cs;slq;Ffpd;wd. ,it 
jtpu> Uf; Uf; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; nfhOk;G> nge;Njhl;il> njdpaha> vy;y> 
ePh;nfhOk;G> jp];]kfhuhk Nghd;w gpuNjrq;fisr; Nrh;e;j Rkhh; 2000 Kr;rf;fu 
tz;br; rhujpfSf;F gapw;rpfs; toq;fg;gl;ld. ,f; fUj;jpl;lkhdJ jpl;lkpl;l 
mZFKiw xd;iwg; ngw;Wf; nfhs;sy; kw;Wk; ehlshtpa hPjpapYs;s Rkhh; 10>000 
Kr;rf;fu tz;br; rhujpfSf;F gapw;rp mspj;jy; Nghd;w ,yf;Ffisf; nfhz;ljhFk;. 
fiuNahug; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; cjtpAld; fiuNahug; gpuNjrj;jpy; 25 caph; 
fhg;G epiyaq;fis mgptpUj;jp nra;tjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
,jd; Kjw; fl;lkhf nge;njhl;il> `pf;fLit kw;Wk; kphp];] Nghd;w 
,lq;fspYs;s caph; fhg;G epiyaq;fisj; juKah;j;Jtjw;fhd eltbf;iffs; 
vLf;fg;gl;ld. NkYk;> ,dq;fhzg;gl;l Rw;Wyh ,yf;F ,lq;fspy; 25 Rw;Wyh 
nghyp]; gphpTfis mgptpUj;jp nra;tjw;Fk; jpl;lkplg;gl;Ls;sd.   

 

 

                                                                               

              Uf; Uf; epfo;r;rpj;jpl;lk;                                      caph; fhg;G epiyak; 

 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapd; kw;WnkhU Kjd;ikj; njhopw;ghlhf> 
jq;Fkpl trjpfs; kw;Wk; Vida Rw;Wyh rhh;e;j Nritfis toq;Ffpd;w 
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topfhl;ly; Nritfs;            
 
2018 Mk; Mz;Lf;fhd kJghdk; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tpepNahf epiyak;  

 
tifg;gLj;jg;gl;l N`hl;ly;fs;  -  101 
tifg;gLj;jg;glhj N`hl;ly;fs; -  132 
Gl;bf; N`hl;ly;fs;    -    17 
Gl;bf; tpy;yhf;fs;   -    21 
tpUe;jpdh; ,y;yq;fs;   -  461 
cztfq;fs;     -  285  
nkj;jk;    -1,017  

 

2016 Vg;uy; 20 Mk; jpfjpa 1693/20 Mk; ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdp mwptpj;jYf;F 
Vw;g> Rw;Wyh N`hl;ly;fis tifg;gLj;jy; njhlh;gpy;> gjpT nra;ag;l;l midj;J 
Rw;Wyh N`hl;ly;fisAk; tifg;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
N`hl;ly;fis tifg;gLj;Jk; FO xd;W epakpf;fg;gl;L ,uz;L tUlq;fshf 
nraw;gl;L tUtNjhL> ,jw;fhd cj;jpNahfG+h;t rpd;dq;fs; ,Ugj;jp VO 
N`hl;ly;fSf;F nfsut Rw;Wyhj; Jiw mikr;rh; mth;fspdhy; tpoh xd;wpd; NghJ 
toq;fp itf;fgl;lJ. tifg;gLj;jy; gw;wpa Kd;Ndw;wk; Fwpj;jhd jfty; gpd;tUkhW: 

 
                                                              ml;ltiz- 2.11      

epiyik vz;zpf;if 

Nkw;ghh;itfspd; 

vz;zpf;if 

118 

 5 el;rj;jpuk; 

 4 el;rj;jpuk; 

 3 el;rj;jpuk; 

 2 el;rj;jpuk; 

 1 el;rj;jpuk; 

10 

05 

10 

11 

09 

rhp nra;ag;gl Ntz;ba 

FiwghLfs; 
66 

juk; Fiwf;fg;gl;lit 07 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

,it jtpu> fz;b> rpfphpah kw;Wk; jk;Gs;s Nghd;w ,lq;fspy; chpkk; 
ngw;Wf;nfhs;shj topfhl;ly;fs; Fwpj;jhd vOe;jkhd ghpNrhjidfs; 
Kd;ndLf;fg;gl;ld. 2018 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpy; Rkhh; 411 tPrh ghpe;Jiufs; 
toq;fg;gl;ld. tpopg;Gzh;T> gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; elkhLk; Nritfs; 
Nghd;wdTk; fhyp> nghyd;dWit> aho;g;ghzk;> Ky;iyj;jPT> fpspnehr;rp> kphp];]> 
vy;y> njdpaha> rpfphpa> jk;Gs;s> fpJs;fy> jpf;nty> jq;fhiy kw;Wk; ghrpf;Flh 

Nghd;w gpuNjrq;fspy; elhj;jg;gl;ld. NkYk;> nfhOk;G kw;Wk; nj`pts/ fy;fp];] 
khefu rigapd; mjpfhug; gpuNjrq;fspDs; fhzg;gLfpd;w Rw;Wyh N`hl;ly;fs; 
Fiwe;jgl;l miw tPjq;fisg; NgZfpd;wdth vd;gij mtjhdpf;Fk; tifapy; 

 

tpNrl Rw;Wyhr; Nritfs;      ml;ltiz- 2.10         

   %yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

 

 

 

 

 

 

tif   

01.01.2018 - 31.12.2018 
 31.12.2018 

tiu 

Njrpa Rw;Wyh topfhl;b 

tphpTiuahsh;fs;  24 1,425 

rhujp Rw;Wyh topfhl;b 

tphpTiuahsh;fs; 41 1,185 

gpuNjr Rw;Wyh topfhl;b 

tphpTiuahsh;fs;  01 537 

jsr; Rw;Wyh topfhl;b 

tphpTiuahsh;fs; - 92 

Total 66 3,239 

tif   01.01.2018 - 31.12.2018 31.12.2018 tiu 

cztfk; 26 439 

gaz Kfth; 69 901 

MNuhf;fpaf; Fspay; kw;Wk; 

MNuhf;fpa ikak; 22 80 

Rw;Wyhf; filfs; 5 78 

ePh; tpisahl;L epiyak; 2 27 

eWkzg; G+q;fh 3 37 

nkhj;jk; 127 1,562 
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topfhl;ly; Nritfs;            
 
2018 Mk; Mz;Lf;fhd kJghdk; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tpepNahf epiyak;  

 
tifg;gLj;jg;gl;l N`hl;ly;fs;  -  101 
tifg;gLj;jg;glhj N`hl;ly;fs; -  132 
Gl;bf; N`hl;ly;fs;    -    17 
Gl;bf; tpy;yhf;fs;   -    21 
tpUe;jpdh; ,y;yq;fs;   -  461 
cztfq;fs;     -  285  
nkj;jk;    -1,017  

 

2016 Vg;uy; 20 Mk; jpfjpa 1693/20 Mk; ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdp mwptpj;jYf;F 

Vw;g> Rw;Wyh N`hl;ly;fis tifg;gLj;jy; njhlh;gpy;> gjpT nra;ag;l;l midj;J 
Rw;Wyh N`hl;ly;fisAk; tifg;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
N`hl;ly;fis tifg;gLj;Jk; FO xd;W epakpf;fg;gl;L ,uz;L tUlq;fshf 
nraw;gl;L tUtNjhL> ,jw;fhd cj;jpNahfG+h;t rpd;dq;fs; ,Ugj;jp VO 
N`hl;ly;fSf;F nfsut Rw;Wyhj; Jiw mikr;rh; mth;fspdhy; tpoh xd;wpd; NghJ 
toq;fp itf;fgl;lJ. tifg;gLj;jy; gw;wpa Kd;Ndw;wk; Fwpj;jhd jfty; gpd;tUkhW: 

 
                                                              ml;ltiz- 2.11      

epiyik vz;zpf;if 

Nkw;ghh;itfspd; 

vz;zpf;if 

118 

 5 el;rj;jpuk; 

 4 el;rj;jpuk; 

 3 el;rj;jpuk; 

 2 el;rj;jpuk; 

 1 el;rj;jpuk; 

10 

05 

10 

11 

09 

rhp nra;ag;gl Ntz;ba 

FiwghLfs; 
66 

juk; Fiwf;fg;gl;lit 07 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

,it jtpu> fz;b> rpfphpah kw;Wk; jk;Gs;s Nghd;w ,lq;fspy; chpkk; 
ngw;Wf;nfhs;shj topfhl;ly;fs; Fwpj;jhd vOe;jkhd ghpNrhjidfs; 
Kd;ndLf;fg;gl;ld. 2018 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpy; Rkhh; 411 tPrh ghpe;Jiufs; 
toq;fg;gl;ld. tpopg;Gzh;T> gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; elkhLk; Nritfs; 
Nghd;wdTk; fhyp> nghyd;dWit> aho;g;ghzk;> Ky;iyj;jPT> fpspnehr;rp> kphp];]> 
vy;y> njdpaha> rpfphpa> jk;Gs;s> fpJs;fy> jpf;nty> jq;fhiy kw;Wk; ghrpf;Flh 

Nghd;w gpuNjrq;fspy; elhj;jg;gl;ld. NkYk;> nfhOk;G kw;Wk; nj`pts/ fy;fp];] 
khefu rigapd; mjpfhug; gpuNjrq;fspDs; fhzg;gLfpd;w Rw;Wyh N`hl;ly;fs; 
Fiwe;jgl;l miw tPjq;fisg; NgZfpd;wdth vd;gij mtjhdpf;Fk; tifapy; 

 

tpNrl Rw;Wyhr; Nritfs;      ml;ltiz- 2.10         

   %yk;: ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig 

 

 

 

 

 

 

tif   

01.01.2018 - 31.12.2018 
 31.12.2018 

tiu 

Njrpa Rw;Wyh topfhl;b 

tphpTiuahsh;fs;  24 1,425 

rhujp Rw;Wyh topfhl;b 

tphpTiuahsh;fs; 41 1,185 

gpuNjr Rw;Wyh topfhl;b 

tphpTiuahsh;fs;  01 537 

jsr; Rw;Wyh topfhl;b 

tphpTiuahsh;fs; - 92 

Total 66 3,239 

tif   01.01.2018 - 31.12.2018 31.12.2018 tiu 

cztfk; 26 439 

gaz Kfth; 69 901 

MNuhf;fpaf; Fspay; kw;Wk; 

MNuhf;fpa ikak; 22 80 

Rw;Wyhf; filfs; 5 78 

ePh; tpisahl;L epiyak; 2 27 

eWkzg; G+q;fh 3 37 

nkhj;jk; 127 1,562 
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fUj;jpl;l Kfhikj;Jt nkd;nghUs; jPh;T Nghd;wd mtw;Ws; rpythFk;. ,it jtpu> 
$Fs; epWtdj;Jldhd b[ply; Kiwapyhd re;ijg;gLj;jy; gpur;rhukhdJ kw;WnkhU 
ghhpa fUj;jpl;lkhf tpsq;FfpwJ. Rw;Wyhg; gazpfSf;fhd jfty;fis 
toq;Ftjw;fhd cj;jpNahG+h;t ifalf;fj; njhiyNgrp gpuNahff; fUj;jpl;lq;fspd; 
thpirapy;> jPh;khd MjuT Kiwik> epWtd ts Kfhikj;Jt Kiwik> KjyPl;L 
tpla Kfhikj;Jt Kiwik kw;Wk; juT ,y;yk; Nghd;wd Kf;fpakhd 
fUj;jpl;lq;fshf tpsq;Ffpd;wd. ,it epWtdj;jpd; tpidj;jpwd;> thbf;ifahsh; 

mDgt Nkk;ghL kw;Wk; re;ijg;gLj;jy;/Cf;Ftpg;Gfs;> vkJ gq;fPLghl;lhsh;fSf;fhd 
Nritfis toq;Fjy; Nghd;wd njhlh;gpyhd njhopy;El;gq;fis ngUksT 
cs;slf;fpajhFk;. 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ rpwe;j epjp rhh;e;j kw;Wk; ,af;fk; 
rhh;e;j eilKiwfSf;F ,zq;fpnahOFtjid cs;sf fzf;fha;Tj; jpizf;fsk; 
cWjp nra;fpwJ. rl;l jpizf;fskhdJ rl;lj;Jiw jiyik mjpgjpj; jpizf;fsk;> 
rl;l tiuQh; jpizf;fsk; kw;Wk; Njitahd nghOJ Nfhg;G gw;wpa eilKiw 
Nghd;wtw;wpd; xj;Jiog;NghL ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapd; ehshe;j 
njhopw;ghLfSf;fhd MNyhridfis toq;fp tUfpwJ. ,it jtpu> rig 
xd;W$ly;fs;> fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FO xd;W$ly;fs; kw;Wk; rig 
nrayfk; vd;w tifapyhd njhopw;ghLfs; Nghd;wtw;iwAk; ,J elj;jp tUfpd;wJ. 

kdpj tsq;fs; kw;Wk; Mjd tshf Kfhikj;Jtg; gphpthdJ Ml;Nrh;g;G> 
Kfhikj;Jtk; kw;Wk; epWtdj;jpYs;s egh;fSf;F gzpg;Giu tpLj;jy; mj;Jld; 
Mjd tshfj;jpd; Kfhikj;Jtk; Nghd;w tplaq;fSf;fhd nghWg;gpidf; 
nfhz;Ls;sJ. Gjpjhf 35 Ml;Nrh;g;G eltbf;iffs; ,lk;ngw;w mNjNtis> 110 
vz;zpf;ifAila mYtyh;fs; cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L gapw;rpfSf;F mDg;gp 
itf;fg;gl;ldh;. Nkw;gb gapw;rpfSf;F cwg;gl;l nkhj;jr; nrytpdk; &gh 5.5 
kpy;ypad; MFk;.      

2.12. tpNrl epfo;TfSk; fUj;jpl;lq;fSk;  
2.12.1. cyf Rw;Wyh jpdk; (WTD) 2018 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ> “Rw;Wyh kw;Wk; b[ply; 

epiykhw;wk;” vDk; njhdpg;nghUspy; ,t; Mz;bd; cyf Rw;Wyh jpdj;jpid 

aho;g;ghz efhpy; 2018 nrg;lk;gh; 26 Mk; jpfjp Kjy; 28 Mk; jpfjp tiuahd 
fhyj;jpy; nfhz;lhbaJ. ,j;jifa xU Njrpa tpohthdJ aho;g;ghzj;jpy; 
,lk;ngw;wik ,JNt Kjw; jlitahFk;. cyf Rw;Wyh jpdj;jpd; fPohd 
nraw;ghLfs; gpd;tUkhW: 

 nrg;lk;gh; 26 Mk; jpfjp Kjy; 28 Mk; jpfjp tiuahd fz;fhl;rp: xd;gJ 
khfhzq;fisAk; Nrh;e;j Rw;Wyh epWtdq;fs;> N`hl;ly;fs;> kw;Wk; tlf;F 
khfhzj;ijr; Nrh;e;j rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpahsh;fs; MfpNahh; 
Nkw;gb fz;fhl;rpapy; fye;Jnfhz;ldh;. ,J czT epiyaq;fs;> Mil 
epiyaq;fs;> epidTg;nghUs; epiyaq;fs;> iftpidg;nghUs; epiyaq;fs; 
Nghd;wtw;iwf; nfhz;L rpwg;gpf;fg;gl;lJ. 
 

 2018 nrg;lk;gh; 27 Mk; jpfjpa cyf Rw;Wyh jpdj;jpd; cj;jpNahfG+h;t tpoh: 
Rw;Wyhj; Jiw rhh;e;j Kf;fpa gpuKfh;fs;> gq;fPLghl;lhsh;fs; kw;Wk; murhq;f 
epWtdq;fisg; gpujpepj;Jtg;gLj;Jfpd;w Vida rk;ge;jg;gl;l mjpfhhpfs; 
mj;Jld; Clfq;fs; Nghd;wdTk; Nkw;gb tpohtpy; fye;Jnfhz;ldh;. 
 

f[;kh md; Nfh (gl;laf; fzf;fha;thsh;) vDk; epWtdj;jpdhy; xU fzf;fha;T 
elj;jg;gl;lJ. 

Rw;Wyhg; gazpfSf;F toq;fg;gLfpd;w Nritfspd; juj;jpid Cf;Ftpj;J mtw;iw 
Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpYk; xU Rw;Wyh ,yf;F ehlhf ,yq;ifia kpspur; nra;Ak; 
Nehf;fpYk;> 2018 Mk; Mz;by; Rw;Wyh tpUJ epfo;T xd;W mwpKfk; 
nra;ag;gl;lNjhL> ,jpy; 36 ntw;wpahsh;fs; njhpTnra;ag;gl;L> Rkhh; 400 
gq;Nfw;ghsh;fs; kj;jpapy; ,lk;ngw;w tpoh xd;wpd; NghJ mth;fSf;fhd tpUJfs; 
toq;fg;gl;ld. 

,jd; NghJ> 26 N`hl;ly;fs; Ma;Tf;F cl;gLj;jg;gl;lNjhL> Nkw;gb midj;J 

N`hl;ly;fSk;> 2009 xf;Nlhgh; 05 Mk; jpfjpa 1622/1 Mk; ,yf;f th;j;jkhdp 

mwptpj;jy; kw;Wk; 2011 khh;r;R 17 Mk; jpfjpa 1697/24 jpUj;jg;gl;l th;j;jkhdp 

mwptpj;jy; Mfpatw;wpy; Ntz;lg;gl;l Njitg;ghLfSld; ,irTwtpy;iy vd;gJ 
fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. fy;gpl;bapy; ,lk;ngw;w elkhWk; NritahdJ tlf;F fpof;fpy; 
,lk;ngw;w 6 elkhLk; Nritfspy; ,Wjpahf ,lk;ngw;wjhFk; vd;gNjhL> ,jw;F 
rh;tNjr epjpf; fk;gdp epjpaspj;jJ. NkYk;> mDuhjGuk;> rpfphpah kw;Wk; kphp];] 
Mfpa ,lq;fspYk; fhyg; Nghf;fpy; 03 elkhLk; Nritfis elj;Jtjw;Fj; 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. mDuhjGuk;> kphp];] kw;Wk; ePh;nfhOk;G Nghd;w ghhpa Rw;Wyh 
efuq;fspy; tpopg;Gzh;T epfo;r;rpj;jpl;lq;fSk; Nkw;ghh;it eltbf;iffSk; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. ,t; Mz;bd; Kjy; miuthrpf; fhyg;gFjpapd; NghJ 160 Gjpa 
Rw;Wyhg; gazp epWtdq;fs; cs;sPh;f;fg;gl;ld. Rw;Wyh Neak; kpf;f czTf; 
filfis epWTk; jpl;lkhdJ RfhjhuKk; juKk; tha;e;j czTf; filfshf 
mtw;iw mq;fPfhpg;gjw;fhd eilKiw mwpKfk;nra;ag;gl;lNjhL> nfhOk;G> fhyp 
kw;Wk; fz;b Mfpa gpuNjrq;fspy; 110 czTf; filfs; ,jd; fPo; 
gjpTnra;ag;gl;ld. 

 

       
2.11. Vida ,af;fg;ghL gw;wpa tpguq;fs;  

vkJ Copah;fspd; ifKiw rhh;e;j gzpr; Rikapidf; Fiwf;Fk; Nehf;fpy;> 
,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ ,aq;fiy Kiw rhh;e;j gaz 
tprhuiz Kfhikj;Jt Kiwik xd;wpidAk; NkYk; gazp gpd;D}l;ly; Kiwik 
xd;iwAk; Muk;gpj;J itj;jJ. jfty; kw;Wk; njhlh;ghly; njhopy;El;g gphpthdJ> 
nryTfisf; Fiwj;J xl;Lnkhj;j cw;gj;jpj; jpwidAk; mjpfhpg;gjid ,yf;fhff; 
nfhz;L> tsq;fisg; gfph;tjw;fhd gy;NtW fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jpaJ. 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ G suite ,w;F kpd;dQ;ry; ,aq;F 
jsj;jpid ,lk;ngah;j;jy;> rig mYty;fs; Kfhikj;Jt Kiwik kw;Wk; 
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fUj;jpl;l Kfhikj;Jt nkd;nghUs; jPh;T Nghd;wd mtw;Ws; rpythFk;. ,it jtpu> 
$Fs; epWtdj;Jldhd b[ply; Kiwapyhd re;ijg;gLj;jy; gpur;rhukhdJ kw;WnkhU 
ghhpa fUj;jpl;lkhf tpsq;FfpwJ. Rw;Wyhg; gazpfSf;fhd jfty;fis 
toq;Ftjw;fhd cj;jpNahG+h;t ifalf;fj; njhiyNgrp gpuNahff; fUj;jpl;lq;fspd; 
thpirapy;> jPh;khd MjuT Kiwik> epWtd ts Kfhikj;Jt Kiwik> KjyPl;L 
tpla Kfhikj;Jt Kiwik kw;Wk; juT ,y;yk; Nghd;wd Kf;fpakhd 
fUj;jpl;lq;fshf tpsq;Ffpd;wd. ,it epWtdj;jpd; tpidj;jpwd;> thbf;ifahsh; 

mDgt Nkk;ghL kw;Wk; re;ijg;gLj;jy;/Cf;Ftpg;Gfs;> vkJ gq;fPLghl;lhsh;fSf;fhd 
Nritfis toq;Fjy; Nghd;wd njhlh;gpyhd njhopy;El;gq;fis ngUksT 
cs;slf;fpajhFk;. 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ rpwe;j epjp rhh;e;j kw;Wk; ,af;fk; 
rhh;e;j eilKiwfSf;F ,zq;fpnahOFtjid cs;sf fzf;fha;Tj; jpizf;fsk; 
cWjp nra;fpwJ. rl;l jpizf;fskhdJ rl;lj;Jiw jiyik mjpgjpj; jpizf;fsk;> 
rl;l tiuQh; jpizf;fsk; kw;Wk; Njitahd nghOJ Nfhg;G gw;wpa eilKiw 
Nghd;wtw;wpd; xj;Jiog;NghL ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigapd; ehshe;j 
njhopw;ghLfSf;fhd MNyhridfis toq;fp tUfpwJ. ,it jtpu> rig 
xd;W$ly;fs;> fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FO xd;W$ly;fs; kw;Wk; rig 
nrayfk; vd;w tifapyhd njhopw;ghLfs; Nghd;wtw;iwAk; ,J elj;jp tUfpd;wJ. 

kdpj tsq;fs; kw;Wk; Mjd tshf Kfhikj;Jtg; gphpthdJ Ml;Nrh;g;G> 
Kfhikj;Jtk; kw;Wk; epWtdj;jpYs;s egh;fSf;F gzpg;Giu tpLj;jy; mj;Jld; 
Mjd tshfj;jpd; Kfhikj;Jtk; Nghd;w tplaq;fSf;fhd nghWg;gpidf; 
nfhz;Ls;sJ. Gjpjhf 35 Ml;Nrh;g;G eltbf;iffs; ,lk;ngw;w mNjNtis> 110 
vz;zpf;ifAila mYtyh;fs; cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L gapw;rpfSf;F mDg;gp 
itf;fg;gl;ldh;. Nkw;gb gapw;rpfSf;F cwg;gl;l nkhj;jr; nrytpdk; &gh 5.5 
kpy;ypad; MFk;.      

2.12. tpNrl epfo;TfSk; fUj;jpl;lq;fSk;  
2.12.1. cyf Rw;Wyh jpdk; (WTD) 2018 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ> “Rw;Wyh kw;Wk; b[ply; 

epiykhw;wk;” vDk; njhdpg;nghUspy; ,t; Mz;bd; cyf Rw;Wyh jpdj;jpid 

aho;g;ghz efhpy; 2018 nrg;lk;gh; 26 Mk; jpfjp Kjy; 28 Mk; jpfjp tiuahd 
fhyj;jpy; nfhz;lhbaJ. ,j;jifa xU Njrpa tpohthdJ aho;g;ghzj;jpy; 
,lk;ngw;wik ,JNt Kjw; jlitahFk;. cyf Rw;Wyh jpdj;jpd; fPohd 
nraw;ghLfs; gpd;tUkhW: 

 nrg;lk;gh; 26 Mk; jpfjp Kjy; 28 Mk; jpfjp tiuahd fz;fhl;rp: xd;gJ 
khfhzq;fisAk; Nrh;e;j Rw;Wyh epWtdq;fs;> N`hl;ly;fs;> kw;Wk; tlf;F 
khfhzj;ijr; Nrh;e;j rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpahsh;fs; MfpNahh; 
Nkw;gb fz;fhl;rpapy; fye;Jnfhz;ldh;. ,J czT epiyaq;fs;> Mil 
epiyaq;fs;> epidTg;nghUs; epiyaq;fs;> iftpidg;nghUs; epiyaq;fs; 
Nghd;wtw;iwf; nfhz;L rpwg;gpf;fg;gl;lJ. 
 

 2018 nrg;lk;gh; 27 Mk; jpfjpa cyf Rw;Wyh jpdj;jpd; cj;jpNahfG+h;t tpoh: 
Rw;Wyhj; Jiw rhh;e;j Kf;fpa gpuKfh;fs;> gq;fPLghl;lhsh;fs; kw;Wk; murhq;f 
epWtdq;fisg; gpujpepj;Jtg;gLj;Jfpd;w Vida rk;ge;jg;gl;l mjpfhhpfs; 
mj;Jld; Clfq;fs; Nghd;wdTk; Nkw;gb tpohtpy; fye;Jnfhz;ldh;. 
 

f[;kh md; Nfh (gl;laf; fzf;fha;thsh;) vDk; epWtdj;jpdhy; xU fzf;fha;T 
elj;jg;gl;lJ. 

Rw;Wyhg; gazpfSf;F toq;fg;gLfpd;w Nritfspd; juj;jpid Cf;Ftpj;J mtw;iw 
Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpYk; xU Rw;Wyh ,yf;F ehlhf ,yq;ifia kpspur; nra;Ak; 
Nehf;fpYk;> 2018 Mk; Mz;by; Rw;Wyh tpUJ epfo;T xd;W mwpKfk; 
nra;ag;gl;lNjhL> ,jpy; 36 ntw;wpahsh;fs; njhpTnra;ag;gl;L> Rkhh; 400 
gq;Nfw;ghsh;fs; kj;jpapy; ,lk;ngw;w tpoh xd;wpd; NghJ mth;fSf;fhd tpUJfs; 
toq;fg;gl;ld. 

,jd; NghJ> 26 N`hl;ly;fs; Ma;Tf;F cl;gLj;jg;gl;lNjhL> Nkw;gb midj;J 

N`hl;ly;fSk;> 2009 xf;Nlhgh; 05 Mk; jpfjpa 1622/1 Mk; ,yf;f th;j;jkhdp 

mwptpj;jy; kw;Wk; 2011 khh;r;R 17 Mk; jpfjpa 1697/24 jpUj;jg;gl;l th;j;jkhdp 

mwptpj;jy; Mfpatw;wpy; Ntz;lg;gl;l Njitg;ghLfSld; ,irTwtpy;iy vd;gJ 
fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. fy;gpl;bapy; ,lk;ngw;w elkhWk; NritahdJ tlf;F fpof;fpy; 
,lk;ngw;w 6 elkhLk; Nritfspy; ,Wjpahf ,lk;ngw;wjhFk; vd;gNjhL> ,jw;F 
rh;tNjr epjpf; fk;gdp epjpaspj;jJ. NkYk;> mDuhjGuk;> rpfphpah kw;Wk; kphp];] 
Mfpa ,lq;fspYk; fhyg; Nghf;fpy; 03 elkhLk; Nritfis elj;Jtjw;Fj; 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. mDuhjGuk;> kphp];] kw;Wk; ePh;nfhOk;G Nghd;w ghhpa Rw;Wyh 
efuq;fspy; tpopg;Gzh;T epfo;r;rpj;jpl;lq;fSk; Nkw;ghh;it eltbf;iffSk; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld. ,t; Mz;bd; Kjy; miuthrpf; fhyg;gFjpapd; NghJ 160 Gjpa 
Rw;Wyhg; gazp epWtdq;fs; cs;sPh;f;fg;gl;ld. Rw;Wyh Neak; kpf;f czTf; 
filfis epWTk; jpl;lkhdJ RfhjhuKk; juKk; tha;e;j czTf; filfshf 
mtw;iw mq;fPfhpg;gjw;fhd eilKiw mwpKfk;nra;ag;gl;lNjhL> nfhOk;G> fhyp 
kw;Wk; fz;b Mfpa gpuNjrq;fspy; 110 czTf; filfs; ,jd; fPo; 
gjpTnra;ag;gl;ld. 

 

       
2.11. Vida ,af;fg;ghL gw;wpa tpguq;fs;  

vkJ Copah;fspd; ifKiw rhh;e;j gzpr; Rikapidf; Fiwf;Fk; Nehf;fpy;> 
,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ ,aq;fiy Kiw rhh;e;j gaz 
tprhuiz Kfhikj;Jt Kiwik xd;wpidAk; NkYk; gazp gpd;D}l;ly; Kiwik 
xd;iwAk; Muk;gpj;J itj;jJ. jfty; kw;Wk; njhlh;ghly; njhopy;El;g gphpthdJ> 
nryTfisf; Fiwj;J xl;Lnkhj;j cw;gj;jpj; jpwidAk; mjpfhpg;gjid ,yf;fhff; 
nfhz;L> tsq;fisg; gfph;tjw;fhd gy;NtW fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jpaJ. 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ G suite ,w;F kpd;dQ;ry; ,aq;F 
jsj;jpid ,lk;ngah;j;jy;> rig mYty;fs; Kfhikj;Jt Kiwik kw;Wk; 
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 nrg;lk;gh; 27 Mk; jpfjpa FO fye;Jiuahly;: ,t; Mz;Lf;fhd 

njhdpg;nghUshfpa “Rw;Wyh kw;Wk; b[ply; epiykhw;wk;” vDk; 

njhdpg;nghUspy; xU FOf; fye;JiuahlyhdJ nrg;lk;gh; 27 Mk; jpfjp 
,lk;ngw;wJ. 
 

 nrg;lk;gh; 26 Mk; jpfjp Kjy; 28 Mk; jpfjp tiuahd fyhrhu epfo;Tf; 
fz;fhl;rp: ,jd; NghJ aho;g;ghzj;jpw;Fhpa jdpj;Jtk; tha;e;j fyhrhu 
tplaq;fisf; fhl;rpg;gLj;Jk; tifapyhd fyhrhu epfo;TfSk; ,lk;ngw;wd. 
cyf Rw;Wyh jpdk; 2018 gw;wpa Njrpa nfhz;lhl;lk; 2018,  

 Nkw;gb tpohthdJ tlf;Fg; gpuhe;jpaj;jpw;fhd Rw;Wyh kw;Wk; gazj; 
Jiwapd; gpugy;aj;jd;ikapid gue;jstpy; toq;fpaJ. 

 tlf;F khfhzj;jpYs;s Rw;Wyhj; Jiw rhh;e;j Nrit toq;Fdh;fis 
ntspf;nfhzh;tjw;F topaikj;jJ.  

 gy;NtWgl;l fyhrhuq;fSf;F kj;jpapy; gu];gu Ghpe;Jzh;tpid mgptpUj;jp 
nra;J nfhs;tjw;F cjtpaJ. 

 aho;g;ghzj;jpYs;s gpuhe;jpa Nrit toq;Fdh;fis Rw;Wyhj; JiwAld; 
,izj;Jf; nfhs;tjw;F VJthf mike;jJ. 

 

2.12.2. Njrpa ePLWjpkpf;f Rw;Wyhr; rhd;wpjo; jpl;lk; (NSTCS) 

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ UNDP ,d; caph;g; gy;tifik epjp 

Kd;ndLg;G (BIOFIN) mikg;Gld; ,ize;J “Njrpa ePLWjpkpf;f Rw;Wyhr; rhd;wpjo; 
jpl;lk;” vDk; fUj;jpl;lk; xd;iw Muk;gpj;jJ. Nkw;gb Njrpa ePLWjpkpf;f Rw;Wyhr; 
rhd;wpjo; jpl;lkhdJ> ,yq;ifapd; Rw;Wyh tzpfj;ij cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; 
kpfTk; Nghl;bj;jd;ik kpf;fjhfTk;> xU ePLWjpkpf;f Rw;Wyh ,yf;F ehlhf 
,yq;ifia rhjfkhd KiwapYk; fl;bnaOg;Gtjw;fhdnjhU ,d;wpaikahj 
Kd;ndLg;ghfj; jpfo;fpd;wJ. Nkw;gb rhd;wpjo; jpl;lkhdJ xU khjphpiaj; njhpT 
nra;tjd; Clhf jq;Fkpl trjpfis toq;Fk; Jiwf;nfd Kjypy; 
Kd;ndLf;fg;glTs;sNjhL> gpd;dh; jq;Fkpl trjpfis toq;Ffpd;w midtUf;Fk; 
mLj;j fl;lj;jpd;NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;L ,Wjpapy; midj;J Rw;Wyh 
tpepNahf];j;jh;fs; kj;jpapYk; ,j; jpl;lk; nfhz;L nry;yg;gLk;. 

2.13 gpujhd rthy;fs; 

 KjyPLfs; Fwpj;jhd tpz;zg;gq;fis nrayhf;fk; nra;tjpy; rpy Kfth;fSf;F 

Vw;glf; $ba jhkjq;fs;. 

 mikr;ruit mq;fPfhuk; ngWtjw;fhd fhyk; 

 nghUl; nfhs;tdT eilKiw gw;wpa fhyk; 

 kdpj tsq;fs; Fwpj;jhd FiwghLfs; 

 ngUk;ghyhd Rw;Wyh tpUe;jpdh; ,y;yk; kw;Wk; Rw;Wyh cztfq;fspy; juk; 

kw;Wk; epakjuq;fisg; NgZjy;. 

 Jhpj fjpapy; tsh;e;J tUk; “,y;yj; jq;Flkplk;” epWtdq;fisg; gjpTnra;jy;. 
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3.
,yq;if Rw;Wyh Cf;Ftpg;Gg; 

gzpafk
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● Njrpa G+Nfhs gazp – 2018 ,d; rpwe;j gl;bay; 
● rPd kf;fs; jpd nra;jpg; gj;jphpif - ,yq;if ngz; gazpfSf;fhd rh;tNjr 

ghJfhg;G kpf;f Kjw;ju ehlhf njhpTnra;ag;gl;lJ. 
● Njrpa G+Nfhsk; - rpwe;j tre;jfhy gazq;fs; 2018 fpof;Ff; fiuNahuk;> 

,yq;if 
 
3.2.1.2. toq;fy;fs; 
m) re;ijg;gLj;jy; - th;j;jff; fz;fhl;rp/ tPjpf; fhl;rpfs; 
 

 Fwpg;ghf gpd;tUtd cs;spl;l 56 gaz kw;Wk; Rw;Wyhf; fz;fhl;rpfspy; 
gq;Fgw;wpaik. (tfd;Bgh;];-nejh;yhe;J> nghPd;-x];hpah> Nehh;Ntah; re;ij-

Nehh;Nth>IITT  gazf; fz;fhl;rp-,e;jpah> ntfd; fz;fhl;rp-yf;]k;Ngh;f;>MATKA-
gpd;yhe;J>epA Nahf; iuk;]; gazf; fz;fhl;rp-If;fpa mnkhpf;fh>FESPO-
Rtpl;rh;yhe;J>SATTE-,e;jpah> gpu]y;]; fz;fhl;rp-ngy;[apk;>IMTM-,];Nuy;>&hp];l;-

v];Nlhdpah>BIT-kpyhd;> lhdp]; gazf; fz;fhl;rp-nld;khh;f;>BIT-,j;jhyp>n`hypNla; 

Nty;l;-nrf; FbauR>JTTX fz;fhl;rp-rT+jp muhgpah>TITF-jha;yhe;J>GITF-
rPdh>ASTINDO-,e;NjhNdrpah>ITB-N[h;kd;>MITT-u\;ah>NATAS-rpq;fg;G+h;>UITT-
cf;Nud;>nkhPd; btpq; fz;fhl;rp-[g;ghd;>RTF-rT+jp muhgpah>ATM-If;fpa muG 

,uhr;rpak;>SWTF-rPdh>KOTFA-nfhhpah>TTF-,e;jpah>IITM-,e;jpah>MATTA-kNyrpah>TTF-
jha;yhe;J> ny\h;-u\;ah>IFTM-gpuhd;];>JATA-[g;ghd;>ILTM-rPdh>CITE-rPdh>CITE-
rPdh>ITE-mT];jpNuypah>WTM-If;fpa ,uhr;rpak;>TTF-JUf;fp>TTG-,j;jhyp>TT Nthh;N\h-
Nghyhe;J.)  
 

 
 gpd;tUk; 28 tPjpf; fz;fhl;rpfspy; gq;Nfw;wik: ghrpNyhdh-];ngapd;> Fthq;R-rPdh> 

[pj;jh-rT+jp muhgpah> wpahl;-rT+jp muhgpah> jkhk;-rT+jp muhgpah> \h[h-If;fpa muG 
,uhr;rpak;> mGjhgp- If;fpa muG ,uhr;rpak;> Lgha;-If;fpa muG ,uhr;rpak;>Nthh;N\h-
Nghyhe;J> fpuhf;Nfht;-Nghyhe;J> Glng];l;-`q;Nfhp> `q;R-rPdh> tprhf;fhgl;bdk;-
,e;jpah> Nfhak;Gj;J}h;-,e;jpah> GNd-,e;jpah> Ruj;-,e;jpah> uh[;nfhl;-,e;jpah> 
Nuhf;Nah-[g;ghd;> rg;Nghuh-[g;ghd;> ngy;[pak;-Gury;];> rz;bfhh;-,e;jpah. Rw;Wyh 
,af;Fdh;fSldhd tzpf Neh; re;jpg;Gfs; ,yq;if kw;Wk; ntspehl;Lg; gaz 
Kfth;fs; midtUf;Fk; rpwg;ghd tpahghu mgptpUj;jp tha;g;Gf;fSf;F topaikf;ff; 
$bajhf tpsq;fpaJ. 

 
 

03. ,yq;if Rw;Wyh Cf;Ftpg;Gg; gzpafk;  
 
3.1. mwpKfk; 
 

,yq;if Rw;Wyh Cf;Ftpg;Gg; gzpafkhdJ> ,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauRg; 
ghuhSkd;wj;jpd; 2005 Mk; Mz;bd; 38 Mk; ,yf;f Rw;Wyhr; rl;lj;jpd; %yk; 
jhgpf;fg;gl;ljhFk;. jw;NghJ ,g; gzpafkhdJ nfsut mikr;rh; N[hd; mkuJq;f 
mth;fspd; jiyikapYs;s Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; 
mikr;rpd; fPo; ,aq;fptUfpwJ. ,g; gzpafkhdJ ,yq;ifia Rw;WyhTf;Fk; Rw;Wyhg; 
gazj;jpw;FkhdnjhU ,yf;F ehlhf cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; Cf;Ftpg;gjpYk; mjid 
re;ijg;gLj;JtjpYk; gpujhd tfpghfj;jpid Nkw;nfhz;L tUfpwJ. ,yq;ifr; Rw;Wyh 
Cf;Ftpg;Gg; gzpafkhdJ Jiw rhh;e;j tpsk;gug;gLj;jy;fs;> nghJkf;fs; njhlh;Gfs; kw;Wk; 

Clf epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;>DSR, Rw;Wyh th;j;jff; fhl;rpfs; kw;Wk; Jiwrhh;e;j 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;> ghtidahsh; Cf;Ftpg;Gf;fs;> ,izaj; njhlh;ghly;fs; Nghd;w 
nraw;ghLfis ehl;bd; Rw;Wyh rhh;e;j ,yf;Ffis mile;Jnfhs;Sk; Nehf;fpy; gpujhdkhf 
Kd;ndLj;J tUfpwJ. 
 
,yq;if Rw;Wyh Cf;Ftpg;Gg; gzpafkhdJ Fwpg;ghf Nkw;F INuhg;gh (If;fpa ,uhr;rpak;> 
N[h;kd;> gpuhd;];> nejh;yhe;J> RtPld;> ,j;jhyp> nld;khh;f;> Rtpl;rh;yhe;J> x];hpah> ];ngapd;> 
ngy;[pak; kw;Wk; Nehh;Nth)> njd;dhrpa (,e;jpah)> fpof;fhrpah (rPdh> [g;ghd;> kNyrpah> 
rpq;fg;G+h;> nfhhpah> ,e;NjhNdrpah> jha;yhe;J> tpal;dhk;> gpypg;igd;];)> kj;jpa fpof;F (rT+jp 
muhgpah> Xkhd;> If;fpa muG ,uhr;rpak;> ,];Nuy;>Fitj;)> Nkw;F INuhg;gh (u\;ah> nrf; 
FbauR> cf;Nud;> Nghyhe;J)> tlf;F mnkhpf;fh (If;fpa mnkhpf;f> fdlh) kw;Wk; 
M];jpuNyrpah (mT];jpNuypah) Nghd;w njhpTnra;ag;gl;l gpuhe;jpa ehLfs; kj;jpapy; th;j;jf 
kw;Wk; Efh;Nthh; Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj;jpl;lq;fis Kd;ndLg;gjw;fhd ika mtjhdj;jpidf; 
nfhz;Ls;sJ. 

 
3.2. 2018Mk; Mz;bd; nraw;jpl;lj;jpw;F vjpuhd Kd;Ndw;wk; 

3.2.1. epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa ngsjPf nrayhw;Wif 
 
3.2.1.1. Kf;fpa rhjidfs;  

 
,yq;ifr; Rw;Wyhj; JiwahdJ 2018 brk;gh; 31 Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; 

Rkhh; 2>333>796 vz;zpf;ifahd cy;yhrg; gazpfisg; ngw;Ws;sNjhL> ,J fle;j Mz;Lld; 
xg;gpLifapy; 10.3 rjtPj mjpfhpg;GkhFk;.Mrpa kw;Wk; gRgpf; gpuhe;jpa ehLfspypUe;jhd 
gazpfspd; tUifahdJ njhlh;e;Jk; gpujhd ,lk; tfpg;gNjhL> 2018 Mf];l; khjj;jpy; 
,th;fspd; tUif 47 rjtPjkhFk;.nkhj;jkhd cy;yhrg; gaz tUifapy; INuhg;gh 41 
rjtPjKk;> kj;jpa fpof;F 6 rjtPjKk;> mnkhpf;fh 5 rjtPjKk; kw;Wk; Mgphpf;fh 0.5 
rjtPjKk; gq;fspg;Gr; nra;jJ. ,e;jpah> rPdh> If;fpa ,uhr;rpak;> gpuhd;]; kw;Wk; N[h;kd; 
Nghd;w ehLfs; ,yq;ifapd; Kjy; Ie;J rh;tNjr Rw;Wyh tUkhdr; re;ijfshfj; 
jpfo;fpd;wd. 
 

,yq;if cyf th;j;jf tpUJfs; epfo;tpy; ,lk;ngw;w “Mrpahtpd; Kd;dzp rhfr Rw;Wyh 

,yf;F ehL 2018” ,y; ntw;wpaPl;baJ. ,yq;ifahdJ 2019 ,d; Kjw;ju ,yf;F ehlhf 
Nyhd;yp gpshdl;bdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJ. 
 
,yq;ifahdJ> 2018 ,y; gazk; nra;tjw;fhd rpwe;jnjhU Rw;Wyh ,yf;F ehlhf 
mq;fPfhpf;fg;gl;l rh;tNjr Rw;Wyh mikg;gpdhy; gjpTnra;ag;gl;L mjw;fhd tpUJk; 
toq;fg;gl;lJ.  
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● Njrpa G+Nfhs gazp – 2018 ,d; rpwe;j gl;bay; 
● rPd kf;fs; jpd nra;jpg; gj;jphpif - ,yq;if ngz; gazpfSf;fhd rh;tNjr 

ghJfhg;G kpf;f Kjw;ju ehlhf njhpTnra;ag;gl;lJ. 
● Njrpa G+Nfhsk; - rpwe;j tre;jfhy gazq;fs; 2018 fpof;Ff; fiuNahuk;> 

,yq;if 
 
3.2.1.2. toq;fy;fs; 
m) re;ijg;gLj;jy; - th;j;jff; fz;fhl;rp/ tPjpf; fhl;rpfs; 
 

 Fwpg;ghf gpd;tUtd cs;spl;l 56 gaz kw;Wk; Rw;Wyhf; fz;fhl;rpfspy; 
gq;Fgw;wpaik. (tfd;Bgh;];-nejh;yhe;J> nghPd;-x];hpah> Nehh;Ntah; re;ij-

Nehh;Nth>IITT  gazf; fz;fhl;rp-,e;jpah> ntfd; fz;fhl;rp-yf;]k;Ngh;f;>MATKA-
gpd;yhe;J>epA Nahf; iuk;]; gazf; fz;fhl;rp-If;fpa mnkhpf;fh>FESPO-
Rtpl;rh;yhe;J>SATTE-,e;jpah> gpu]y;]; fz;fhl;rp-ngy;[apk;>IMTM-,];Nuy;>&hp];l;-

v];Nlhdpah>BIT-kpyhd;> lhdp]; gazf; fz;fhl;rp-nld;khh;f;>BIT-,j;jhyp>n`hypNla; 

Nty;l;-nrf; FbauR>JTTX fz;fhl;rp-rT+jp muhgpah>TITF-jha;yhe;J>GITF-
rPdh>ASTINDO-,e;NjhNdrpah>ITB-N[h;kd;>MITT-u\;ah>NATAS-rpq;fg;G+h;>UITT-
cf;Nud;>nkhPd; btpq; fz;fhl;rp-[g;ghd;>RTF-rT+jp muhgpah>ATM-If;fpa muG 

,uhr;rpak;>SWTF-rPdh>KOTFA-nfhhpah>TTF-,e;jpah>IITM-,e;jpah>MATTA-kNyrpah>TTF-
jha;yhe;J> ny\h;-u\;ah>IFTM-gpuhd;];>JATA-[g;ghd;>ILTM-rPdh>CITE-rPdh>CITE-
rPdh>ITE-mT];jpNuypah>WTM-If;fpa ,uhr;rpak;>TTF-JUf;fp>TTG-,j;jhyp>TT Nthh;N\h-
Nghyhe;J.)  
 

 
 gpd;tUk; 28 tPjpf; fz;fhl;rpfspy; gq;Nfw;wik: ghrpNyhdh-];ngapd;> Fthq;R-rPdh> 

[pj;jh-rT+jp muhgpah> wpahl;-rT+jp muhgpah> jkhk;-rT+jp muhgpah> \h[h-If;fpa muG 
,uhr;rpak;> mGjhgp- If;fpa muG ,uhr;rpak;> Lgha;-If;fpa muG ,uhr;rpak;>Nthh;N\h-
Nghyhe;J> fpuhf;Nfht;-Nghyhe;J> Glng];l;-`q;Nfhp> `q;R-rPdh> tprhf;fhgl;bdk;-
,e;jpah> Nfhak;Gj;J}h;-,e;jpah> GNd-,e;jpah> Ruj;-,e;jpah> uh[;nfhl;-,e;jpah> 
Nuhf;Nah-[g;ghd;> rg;Nghuh-[g;ghd;> ngy;[pak;-Gury;];> rz;bfhh;-,e;jpah. Rw;Wyh 
,af;Fdh;fSldhd tzpf Neh; re;jpg;Gfs; ,yq;if kw;Wk; ntspehl;Lg; gaz 
Kfth;fs; midtUf;Fk; rpwg;ghd tpahghu mgptpUj;jp tha;g;Gf;fSf;F topaikf;ff; 
$bajhf tpsq;fpaJ. 

 
 

03. ,yq;if Rw;Wyh Cf;Ftpg;Gg; gzpafk;  
 
3.1. mwpKfk; 
 

,yq;if Rw;Wyh Cf;Ftpg;Gg; gzpafkhdJ> ,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauRg; 
ghuhSkd;wj;jpd; 2005 Mk; Mz;bd; 38 Mk; ,yf;f Rw;Wyhr; rl;lj;jpd; %yk; 
jhgpf;fg;gl;ljhFk;. jw;NghJ ,g; gzpafkhdJ nfsut mikr;rh; N[hd; mkuJq;f 
mth;fspd; jiyikapYs;s Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp kw;Wk; fpwp];jt rka mYty;fs; 
mikr;rpd; fPo; ,aq;fptUfpwJ. ,g; gzpafkhdJ ,yq;ifia Rw;WyhTf;Fk; Rw;Wyhg; 
gazj;jpw;FkhdnjhU ,yf;F ehlhf cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; Cf;Ftpg;gjpYk; mjid 
re;ijg;gLj;JtjpYk; gpujhd tfpghfj;jpid Nkw;nfhz;L tUfpwJ. ,yq;ifr; Rw;Wyh 
Cf;Ftpg;Gg; gzpafkhdJ Jiw rhh;e;j tpsk;gug;gLj;jy;fs;> nghJkf;fs; njhlh;Gfs; kw;Wk; 

Clf epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;>DSR, Rw;Wyh th;j;jff; fhl;rpfs; kw;Wk; Jiwrhh;e;j 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;> ghtidahsh; Cf;Ftpg;Gf;fs;> ,izaj; njhlh;ghly;fs; Nghd;w 
nraw;ghLfis ehl;bd; Rw;Wyh rhh;e;j ,yf;Ffis mile;Jnfhs;Sk; Nehf;fpy; gpujhdkhf 
Kd;ndLj;J tUfpwJ. 
 
,yq;if Rw;Wyh Cf;Ftpg;Gg; gzpafkhdJ Fwpg;ghf Nkw;F INuhg;gh (If;fpa ,uhr;rpak;> 
N[h;kd;> gpuhd;];> nejh;yhe;J> RtPld;> ,j;jhyp> nld;khh;f;> Rtpl;rh;yhe;J> x];hpah> ];ngapd;> 
ngy;[pak; kw;Wk; Nehh;Nth)> njd;dhrpa (,e;jpah)> fpof;fhrpah (rPdh> [g;ghd;> kNyrpah> 
rpq;fg;G+h;> nfhhpah> ,e;NjhNdrpah> jha;yhe;J> tpal;dhk;> gpypg;igd;];)> kj;jpa fpof;F (rT+jp 
muhgpah> Xkhd;> If;fpa muG ,uhr;rpak;> ,];Nuy;>Fitj;)> Nkw;F INuhg;gh (u\;ah> nrf; 
FbauR> cf;Nud;> Nghyhe;J)> tlf;F mnkhpf;fh (If;fpa mnkhpf;f> fdlh) kw;Wk; 
M];jpuNyrpah (mT];jpNuypah) Nghd;w njhpTnra;ag;gl;l gpuhe;jpa ehLfs; kj;jpapy; th;j;jf 
kw;Wk; Efh;Nthh; Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj;jpl;lq;fis Kd;ndLg;gjw;fhd ika mtjhdj;jpidf; 
nfhz;Ls;sJ. 

 
3.2. 2018Mk; Mz;bd; nraw;jpl;lj;jpw;F vjpuhd Kd;Ndw;wk; 

3.2.1. epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa ngsjPf nrayhw;Wif 
 
3.2.1.1. Kf;fpa rhjidfs;  

 
,yq;ifr; Rw;Wyhj; JiwahdJ 2018 brk;gh; 31 Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; 

Rkhh; 2>333>796 vz;zpf;ifahd cy;yhrg; gazpfisg; ngw;Ws;sNjhL> ,J fle;j Mz;Lld; 
xg;gpLifapy; 10.3 rjtPj mjpfhpg;GkhFk;.Mrpa kw;Wk; gRgpf; gpuhe;jpa ehLfspypUe;jhd 
gazpfspd; tUifahdJ njhlh;e;Jk; gpujhd ,lk; tfpg;gNjhL> 2018 Mf];l; khjj;jpy; 
,th;fspd; tUif 47 rjtPjkhFk;.nkhj;jkhd cy;yhrg; gaz tUifapy; INuhg;gh 41 
rjtPjKk;> kj;jpa fpof;F 6 rjtPjKk;> mnkhpf;fh 5 rjtPjKk; kw;Wk; Mgphpf;fh 0.5 
rjtPjKk; gq;fspg;Gr; nra;jJ. ,e;jpah> rPdh> If;fpa ,uhr;rpak;> gpuhd;]; kw;Wk; N[h;kd; 
Nghd;w ehLfs; ,yq;ifapd; Kjy; Ie;J rh;tNjr Rw;Wyh tUkhdr; re;ijfshfj; 
jpfo;fpd;wd. 
 

,yq;if cyf th;j;jf tpUJfs; epfo;tpy; ,lk;ngw;w “Mrpahtpd; Kd;dzp rhfr Rw;Wyh 

,yf;F ehL 2018” ,y; ntw;wpaPl;baJ. ,yq;ifahdJ 2019 ,d; Kjw;ju ,yf;F ehlhf 
Nyhd;yp gpshdl;bdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJ. 
 
,yq;ifahdJ> 2018 ,y; gazk; nra;tjw;fhd rpwe;jnjhU Rw;Wyh ,yf;F ehlhf 
mq;fPfhpf;fg;gl;l rh;tNjr Rw;Wyh mikg;gpdhy; gjpTnra;ag;gl;L mjw;fhd tpUJk; 
toq;fg;gl;lJ.  
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● cs;ehl;L rQ;rpiffspyhd tpsk;gug;gLj;jy;fs; - etk;gh; kw;Wk; brk;gh; khj 
,jo;fspy; vf;];GNshh; rpwpyq;fh md;l; iuk; mTl; rpwpyq;fh. 
 

● mT];jpNuypah> gpuhd;];> cf;Nud;> mah;yhe;J> N[h;kd;> irg;u];> JUf;fp> fdlh> 
gpypigd;];> If;fpa mnkhpf;f ,uhr;rpak;> rpq;fg;G+h;> ,e;jpah> nrf; FbauR kw;Wk; 
rPdh Mfpa ehLfisr; Nrh;e;j 48 rh;tNjr tiyg;gjpthsh;fs; ,yq;if gw;wpa 
gjpTfis ,l;ldh;. nkhj;jkhf &gh 35 kpy;ypad; milag;ngWk; tifapy; ,yq;if 
gw;wpa 750 gjpTfs; ,lg;gl;ld. tlf;Fj; jPgfw;gg; gpuNjrq;fs; (aho;g;ghzk;)> 
mDuhjGuk;> fpof;F khfhz fiuNahug; gpuNjrq;fs; (jpUNfhzkiy> ghrpf;Flh> 
mWfk;ig) Nghd; gpuNjrq;fs; gw;wp ntspf;nfhzug;gl;lNjhL> rpwe;j nghOJNghf;F 
Fwpj;jhd fth;r;rpiaf; nfhz;l gly;Fk;Gu> nghj;Jtpy;> nkhzuhfiy Nghd;w 
gpuNjrq;fs; gw;wpAk; ntspf;nfhzug;gl;lJ. Nkw;gb tiyg;gjpthsh;fspdhy; 
,yq;ifapd; ,aw;if mk;rq;fs;> fyhrhu mk;rq;fs;> tdrPtuhrpfs;> ghuk;ghpaq;fs;> 
rikay; fiy> tho;f;if Kiw kw;Wk; ,aw;iff; fhl;rpfs; Nghd;wd tplaq;fSf;F 
ika mtjhdk; toq;fg;gl;bUe;jJ. 
 

 
 
 
 

● yz;ldpYs;s kpfr; rpwe;j 10 Ruq;fg;ghij epiyaq;fspy; tpsk;gu eltbf;iffs;- 40 
jhs;fisf; nfhz;l 18 ngdy;fs;. gpshl;bdk; epiyakhdJ yz;ld; efhpd; gpujhd 
kj;jpa epiyaj;jpy; mike;J fhzg;gl;lJ. 

 
 
M) nghJkf;fs; c wTfs; - t psk;gug;gLj;jy;> rh;tNjr gazk; gw;w patiyg;gj pths h;fs; kw;Wk; r%f 
Clfq;fs; 

● CNNrh;tNjr Clfj;jpy; tpsk;guk; 
CNN njhiyf;fhl;rpapy; 1541 Rw;Wyh ,lq;fis %d;W khjq;fSf;F 
tpsk;gug;gLj;Jk; eltbf;ifahdJ INuhg;gh> kj;jpa fpof;F ehLfs; kw;Wk; Mgphpf;f> 
Mrpa> gRgpf;> njd;dhrpah Nghd;w gpuhe;jpaj;ijr; Nrh;e;j ehLfspYk; 
Kd;ndLf;fg;gl;lNjhL> If;fpa mnkhpf;fhtpd; 40 tpkhdepiyaq;fspYs;s 
jpiufspYk; Fwpj;j tpsk;guq;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gl;ld. ,uz;lhtJ th;;j;jf 
eltbf;iffSk; Rkhh; 800>000 ghh;itahsh;fs; Kd; xspgug;Gr; nra;ag;gl;lNjhL>fpNul; 
gpf; fij gw;wpa nghJkf;fs; epfo;r;rpj;jpl;lKk; fhz;gpf;fg;gl;lJ. 

 
 

● gpd;tUk; rh;tNjr mr;R Clfq;fspyhd tpsk;gug;gLj;jy;fs;: ,e;jpah- Nyhd;yp 
gpshdl;> N[h;kd;- rhjid kw;Wk; Rw;Wyh kw;Wk; gazk; kw;Wk; ngWkjp> If;fpa 
,uhr;rpak; - czT kw;Wk; gazr; rQ;rpif> v];fgp]k; rQ;rpif> m]P md; lTd;> 
ngy;[ak;-Fl;gha; rQ;rpif> gpuhd;];-brah; B nthah[h;];> fpuhd;l; wpNghNlh;];> 
If;fpa muG ,uhr;rpak;-fy;g; epA]; Ngg;gh;];> mT];jpNuypah-n`hypNla; tpj; fpl;];> 
,j;jhyp-iflhtpNa[;. 
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● cs;ehl;L rQ;rpiffspyhd tpsk;gug;gLj;jy;fs; - etk;gh; kw;Wk; brk;gh; khj 
,jo;fspy; vf;];GNshh; rpwpyq;fh md;l; iuk; mTl; rpwpyq;fh. 
 

● mT];jpNuypah> gpuhd;];> cf;Nud;> mah;yhe;J> N[h;kd;> irg;u];> JUf;fp> fdlh> 
gpypigd;];> If;fpa mnkhpf;f ,uhr;rpak;> rpq;fg;G+h;> ,e;jpah> nrf; FbauR kw;Wk; 
rPdh Mfpa ehLfisr; Nrh;e;j 48 rh;tNjr tiyg;gjpthsh;fs; ,yq;if gw;wpa 
gjpTfis ,l;ldh;. nkhj;jkhf &gh 35 kpy;ypad; milag;ngWk; tifapy; ,yq;if 
gw;wpa 750 gjpTfs; ,lg;gl;ld. tlf;Fj; jPgfw;gg; gpuNjrq;fs; (aho;g;ghzk;)> 
mDuhjGuk;> fpof;F khfhz fiuNahug; gpuNjrq;fs; (jpUNfhzkiy> ghrpf;Flh> 
mWfk;ig) Nghd; gpuNjrq;fs; gw;wp ntspf;nfhzug;gl;lNjhL> rpwe;j nghOJNghf;F 
Fwpj;jhd fth;r;rpiaf; nfhz;l gly;Fk;Gu> nghj;Jtpy;> nkhzuhfiy Nghd;w 
gpuNjrq;fs; gw;wpAk; ntspf;nfhzug;gl;lJ. Nkw;gb tiyg;gjpthsh;fspdhy; 
,yq;ifapd; ,aw;if mk;rq;fs;> fyhrhu mk;rq;fs;> tdrPtuhrpfs;> ghuk;ghpaq;fs;> 
rikay; fiy> tho;f;if Kiw kw;Wk; ,aw;iff; fhl;rpfs; Nghd;wd tplaq;fSf;F 
ika mtjhdk; toq;fg;gl;bUe;jJ. 
 

 
 
 
 

● yz;ldpYs;s kpfr; rpwe;j 10 Ruq;fg;ghij epiyaq;fspy; tpsk;gu eltbf;iffs;- 40 
jhs;fisf; nfhz;l 18 ngdy;fs;. gpshl;bdk; epiyakhdJ yz;ld; efhpd; gpujhd 
kj;jpa epiyaj;jpy; mike;J fhzg;gl;lJ. 

 
 
M) nghJkf;fs; c wTfs; - t psk;gug;gLj;jy;> rh;tNjr gazk; gw;w patiyg;gj pths h;fs; kw;Wk; r%f 
Clfq;fs; 

● CNNrh;tNjr Clfj;jpy; tpsk;guk; 
CNN njhiyf;fhl;rpapy; 1541 Rw;Wyh ,lq;fis %d;W khjq;fSf;F 
tpsk;gug;gLj;Jk; eltbf;ifahdJ INuhg;gh> kj;jpa fpof;F ehLfs; kw;Wk; Mgphpf;f> 
Mrpa> gRgpf;> njd;dhrpah Nghd;w gpuhe;jpaj;ijr; Nrh;e;j ehLfspYk; 
Kd;ndLf;fg;gl;lNjhL> If;fpa mnkhpf;fhtpd; 40 tpkhdepiyaq;fspYs;s 
jpiufspYk; Fwpj;j tpsk;guq;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gl;ld. ,uz;lhtJ th;;j;jf 
eltbf;iffSk; Rkhh; 800>000 ghh;itahsh;fs; Kd; xspgug;Gr; nra;ag;gl;lNjhL>fpNul; 
gpf; fij gw;wpa nghJkf;fs; epfo;r;rpj;jpl;lKk; fhz;gpf;fg;gl;lJ. 

 
 

● gpd;tUk; rh;tNjr mr;R Clfq;fspyhd tpsk;gug;gLj;jy;fs;: ,e;jpah- Nyhd;yp 
gpshdl;> N[h;kd;- rhjid kw;Wk; Rw;Wyh kw;Wk; gazk; kw;Wk; ngWkjp> If;fpa 
,uhr;rpak; - czT kw;Wk; gazr; rQ;rpif> v];fgp]k; rQ;rpif> m]P md; lTd;> 
ngy;[ak;-Fl;gha; rQ;rpif> gpuhd;];-brah; B nthah[h;];> fpuhd;l; wpNghNlh;];> 
If;fpa muG ,uhr;rpak;-fy;g; epA]; Ngg;gh;];> mT];jpNuypah-n`hypNla; tpj; fpl;];> 
,j;jhyp-iflhtpNa[;. 
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● 47 elkhLk; Rw;Wyh jfty; fUkgPlq;fis glFg; gazpfSf;F jhgpj;jy;. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

● ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw Cf;Ftpg;Gg; gzpafj;jpd; cs;ehl;L Clf myfhdJ gpujhd 
epfo;Tfis cs;slf;fpajhf 2018 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpy; 47 Clf ntspaPLfis 
mDg;gpAs;sNjhL> 07 Clf khehLfisAk; elhj;jpaJ. Rw;Wyh gw;wpa gy;NtW 

Kf;fpa epfo;Tfs; kw;Wk; rhjidfs; “xU Nghj;jpy; nra;jp 2018” ,d; fPo; 
gfpug;gl;lJ. 

 
,) cs;ehl;L epfo;Tfs; 
 

840 ntspehl;L nka;ty;Ydh;fspd; gq;fspg;GlDk; nkhj;jkhf 4 kpy;ypad; I.m.nlhyh; 
Clf nryTlDk; ,lk;ngw;w ad;Nkd;>40 ntspehl;L nrayhw;Wifahsh;fspd; 
gq;fspg;GlDk; nkhj;jkhf 2 kpy;ypad; I.m.nlhyh; Clf nryTlDk; ,lk;ngw;w 
,ir tpoh (rTz;l; kpArpf; ng];bty;)> 300 ntspehl;L nka;ty;Ydh;fspd; 
gq;Nfw;Gldhd wPl; mNk]d; kw;Wk; 750 ntspehl;Lg; gq;Nfw;ghshfSld; ,lk;ngw;w 
fhyp ,yf;fpa tpoh Nghd;w ghhpa ehd;F rh;tNjr epfo;Tfs; ,yq;ifapy; 
,lk;ngw;wd. NkYk;>etk; ngu`u> JUJ ngu`u> fz;b ngu`u> Gj;j u\;kp ntrhf; 
gz;bif> kk;kh kpah> MAh;Ntj fz;fhl;rp> gpgh cyff; Nfhg;ig> rQ;rhuf;f cJt 
kw;Wk; Lf;Lf; 2018 Ng]l;]; 2018 Nghd;w epfo;TfSf;F MjuT toq;fpaJ. 

 
<) ,yf;Fkpf;f r%f nghWg;G myF(DSR)  
50 gazpfs; fg;gy;fs; kw;Wk; fyhrhu nrayhw;WifAld; $ba 74>500 gazpfs; 
tuNtw;fg;gl;lNjhL> ,J ,yf;Fkpf;f r%fg; nghWg;G myfpdhy; Vw;ghL nra;ag;gl;lJ. 

NkYk; Nlh;gd; efhpy; ,lk;ngw;w 3tJ IORA nraykh;tpYk; gq;Nfw;Gr; nra;jJ. ,uhkhaz 
,izaj;jsj;jpid Muk;gpj;J itj;J> ,uhkhaz <-gpuRuq;fs; kw;Wk; ,uhkhaz 
Mtzq;fs; Nghd;wd mjpy; juNtw;wg;gl;ld. NkYk; ,uhkhazit Cf;Ftpf;Fk; tifapy; 
fpA.Mh; Nfhit ml;il cUthf;fg;gl;lJ. ,e;jpahtpy; ,lk;ngw;w G+Nfhs kjr; Rw;Wyh 

● If;fpa ,uhr;rpak;> ,e;jpah> g ;̀Nud;> `q;Nfhp> Nehh;Nt> gpuhd;];> fdlh> 
njd;dhgphpf;fh> gpNurpy;> nejh;yhe;J> nfhhpah> nrf; FbauR> [g;ghd; Nghd;w 
ehLfisr; Nrh;e;j 65 Rw;Wyh Clftpahsh;fSf;F Clf ghpr;rar; Rw;WyhTf;fhd 
trjp toq;fg;gl;lJ.gazr; rQ;rpiffs;> njhiyf;fhl;rp Mtzg;glq;fs;> ,aq;fiy 
%ykhd Gjpa ,izaj;jsq;fs; Nghd;wd Clhf 185 kpy;ypaid mila Kbe;jJ. 
tpsk;gur; nryT &gh. 213 kpy;ypadhFk;. 
 

 

● NkYk; ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw Cf;Ftpg;Gg; gzpafkhdJ nrf; Fbaurpy; ,lk;ngw;w 
TBEX INuhg;gpa tiyg;gjpthsh;fs; kw;Wk; r%f Clf Mjpf;fh;fspd; xd;W$ly;; 

kw;Wk; If;fpa mnkhpf;fhtpy; ,lk;ngw;w TBEX rh;tNjr cs;slf;f vOj;jhsh;fs; 
xd;W$ly; Mfpatw;wpy; fye;Jnfhz;lJ.  
 

● nkhj;jkhd Nrjd KfE}y; gpd;gw;Wdh;fshf ,yq;ifapd; Rw;Wyh Kfg;gf;fj;jpy; 
Rkhh; 47>125 cs;sdh;> NkYk; ik I]; KfE}y; gpd;gw;Wduhf 44>162 cs;sdh;. 
,yq;if Rw;Wyhj; Jiwapd; ,izaj;jsj;ij Rkhh; 02 kpy;ypaDf;Fk; Nkw;gl;Nlhh; 
cgNahfpf;fpd;wdh;. nkhj;jkhd ,d;];lhfpuhk; gpd;gw;Wdh;fshf 31>300 cs;sdh;> 
mj;Jld;> 856 gjpTfs; juNtw;wg;gl;Ls;sd. ,yq;if Rw;Wyhj;Jiwapd; Utpl;lh; 
gf;fj;jpy; 2>244 gjpTfSk; 3>636 gpd;gw;Wdh;fSk; cs;sdh;. 

 

 
● SLTPB ,d; fl;Lehaf;fhtpYs;s 20 tUlq;fs; goikahd Rw;Wyhg;gazj; jfty; 

fUkgPlkhdJ Gj;jhf;fk; nra;ag;gl;L 2018 xf;Nlhgh; khj;jpy; jpwe;Jitf;fg;gl;lNjhL> 
Rw;Wyh tUifahsh;fSf;F Gjpa Njhw;wk; xd;iw toq;Fk; Nehf;fpy; fz;b kw;Wk; 
ntypgd;d Mfpa ,lq;fspYk; jfty; fUk gPlq;fs; eph;khzpf;fg;gl;L tUfpd;wd.  
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● 47 elkhLk; Rw;Wyh jfty; fUkgPlq;fis glFg; gazpfSf;F jhgpj;jy;. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

● ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw Cf;Ftpg;Gg; gzpafj;jpd; cs;ehl;L Clf myfhdJ gpujhd 
epfo;Tfis cs;slf;fpajhf 2018 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpy; 47 Clf ntspaPLfis 
mDg;gpAs;sNjhL> 07 Clf khehLfisAk; elhj;jpaJ. Rw;Wyh gw;wpa gy;NtW 

Kf;fpa epfo;Tfs; kw;Wk; rhjidfs; “xU Nghj;jpy; nra;jp 2018” ,d; fPo; 
gfpug;gl;lJ. 

 
,) cs;ehl;L epfo;Tfs; 
 

840 ntspehl;L nka;ty;Ydh;fspd; gq;fspg;GlDk; nkhj;jkhf 4 kpy;ypad; I.m.nlhyh; 
Clf nryTlDk; ,lk;ngw;w ad;Nkd;>40 ntspehl;L nrayhw;Wifahsh;fspd; 
gq;fspg;GlDk; nkhj;jkhf 2 kpy;ypad; I.m.nlhyh; Clf nryTlDk; ,lk;ngw;w 
,ir tpoh (rTz;l; kpArpf; ng];bty;)> 300 ntspehl;L nka;ty;Ydh;fspd; 
gq;Nfw;Gldhd wPl; mNk]d; kw;Wk; 750 ntspehl;Lg; gq;Nfw;ghshfSld; ,lk;ngw;w 
fhyp ,yf;fpa tpoh Nghd;w ghhpa ehd;F rh;tNjr epfo;Tfs; ,yq;ifapy; 
,lk;ngw;wd. NkYk;>etk; ngu`u> JUJ ngu`u> fz;b ngu`u> Gj;j u\;kp ntrhf; 
gz;bif> kk;kh kpah> MAh;Ntj fz;fhl;rp> gpgh cyff; Nfhg;ig> rQ;rhuf;f cJt 
kw;Wk; Lf;Lf; 2018 Ng]l;]; 2018 Nghd;w epfo;TfSf;F MjuT toq;fpaJ. 

 
<) ,yf;Fkpf;f r%f nghWg;G myF(DSR)  
50 gazpfs; fg;gy;fs; kw;Wk; fyhrhu nrayhw;WifAld; $ba 74>500 gazpfs; 
tuNtw;fg;gl;lNjhL> ,J ,yf;Fkpf;f r%fg; nghWg;G myfpdhy; Vw;ghL nra;ag;gl;lJ. 

NkYk; Nlh;gd; efhpy; ,lk;ngw;w 3tJ IORA nraykh;tpYk; gq;Nfw;Gr; nra;jJ. ,uhkhaz 
,izaj;jsj;jpid Muk;gpj;J itj;J> ,uhkhaz <-gpuRuq;fs; kw;Wk; ,uhkhaz 
Mtzq;fs; Nghd;wd mjpy; juNtw;wg;gl;ld. NkYk; ,uhkhazit Cf;Ftpf;Fk; tifapy; 
fpA.Mh; Nfhit ml;il cUthf;fg;gl;lJ. ,e;jpahtpy; ,lk;ngw;w G+Nfhs kjr; Rw;Wyh 

● If;fpa ,uhr;rpak;> ,e;jpah> g ;̀Nud;> `q;Nfhp> Nehh;Nt> gpuhd;];> fdlh> 
njd;dhgphpf;fh> gpNurpy;> nejh;yhe;J> nfhhpah> nrf; FbauR> [g;ghd; Nghd;w 
ehLfisr; Nrh;e;j 65 Rw;Wyh Clftpahsh;fSf;F Clf ghpr;rar; Rw;WyhTf;fhd 
trjp toq;fg;gl;lJ.gazr; rQ;rpiffs;> njhiyf;fhl;rp Mtzg;glq;fs;> ,aq;fiy 
%ykhd Gjpa ,izaj;jsq;fs; Nghd;wd Clhf 185 kpy;ypaid mila Kbe;jJ. 
tpsk;gur; nryT &gh. 213 kpy;ypadhFk;. 
 

 

● NkYk; ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw Cf;Ftpg;Gg; gzpafkhdJ nrf; Fbaurpy; ,lk;ngw;w 
TBEX INuhg;gpa tiyg;gjpthsh;fs; kw;Wk; r%f Clf Mjpf;fh;fspd; xd;W$ly;; 

kw;Wk; If;fpa mnkhpf;fhtpy; ,lk;ngw;w TBEX rh;tNjr cs;slf;f vOj;jhsh;fs; 
xd;W$ly; Mfpatw;wpy; fye;Jnfhz;lJ.  
 

● nkhj;jkhd Nrjd KfE}y; gpd;gw;Wdh;fshf ,yq;ifapd; Rw;Wyh Kfg;gf;fj;jpy; 
Rkhh; 47>125 cs;sdh;> NkYk; ik I]; KfE}y; gpd;gw;Wduhf 44>162 cs;sdh;. 
,yq;if Rw;Wyhj; Jiwapd; ,izaj;jsj;ij Rkhh; 02 kpy;ypaDf;Fk; Nkw;gl;Nlhh; 
cgNahfpf;fpd;wdh;. nkhj;jkhd ,d;];lhfpuhk; gpd;gw;Wdh;fshf 31>300 cs;sdh;> 
mj;Jld;> 856 gjpTfs; juNtw;wg;gl;Ls;sd. ,yq;if Rw;Wyhj;Jiwapd; Utpl;lh; 
gf;fj;jpy; 2>244 gjpTfSk; 3>636 gpd;gw;Wdh;fSk; cs;sdh;. 

 

 
● SLTPB ,d; fl;Lehaf;fhtpYs;s 20 tUlq;fs; goikahd Rw;Wyhg;gazj; jfty; 

fUkgPlkhdJ Gj;jhf;fk; nra;ag;gl;L 2018 xf;Nlhgh; khj;jpy; jpwe;Jitf;fg;gl;lNjhL> 
Rw;Wyh tUifahsh;fSf;F Gjpa Njhw;wk; xd;iw toq;Fk; Nehf;fpy; fz;b kw;Wk; 
ntypgd;d Mfpa ,lq;fspYk; jfty; fUk gPlq;fs; eph;khzpf;fg;gl;L tUfpd;wd.  
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3.4 2018 brk;gh; ,WjpapYs;sthW mq;fPfhpf;fg;gl;l tUlhe;j tuTnryT> nrytpdk; 

ml;ltiz- 3.2 
 
tpguq;fs; 2018 Mk; 

Mz;Lf;fhd 
tuTnryT (&.kpy;) 

31.12.2018tiuahd 
nrytpdk; (&.kpy;.)  

nkhj;j kPz;nlOk; nrytpdk; 5760.00 2756.00 

nkhj;j %yjdr; nrytpdk; 8.00 4.00 

nkhj;jr; nrytpdk; 5768.00 2760.00 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw Cf;Ftpg;Gg; gzpafk; 

 
 
3.5. Kf;fpa rthy;fs; 
 

● Neub tpkhdj; njhlh;gw;w N[h;kd;> gpuhd;]; kw;Wk; ,j;jhyp Mfpa ehLfspy; 
,yq;ifia Cf;Ftpj;jy; 
,yq;if tpkhdr; NritahdJ gpuhq;f;Ngl;> ghp]; kw;Wk; Nuhk; Mfpatw;Wf;fhd jdJ 
Neuba tpkhdj; njhlh;gpid 2016 xf;Nlhgh; khjk; Kjy; epWj;jpaikapd; tpisthf 
Nkw;gb ehLfspypUe;Jk; mtw;iw mz;ba ehlfspypUe;Jk; ,yq;iff;Fs; tuf;$ba 
Neubg; gazpfspd; tUifapy; fLikahd ghjpg;G Vw;gl;Ls;sJ. NkYk; cy;yhrg; 
gazpfs; kj;jpa fpof;F ehLfspD}lhf tUtij tpl Neubahf tUtjw;Nf mjpf 
tpUg;gk; nfhz;Ls;sdh;. ,yq;ifapypUe;J ,j;jifa gpujhd efuq;fSf;F tpkhdr; 

Nritfis Muk;gpg;gjw;fhd eltbf;iffs; ,lk;ngw;W tUfpd;wd. 
 

● rPd nkhop NgRfpd;w topfhl;bfs; ,pd;ik  
rPdr; re;ij vOr;rp ngw;W tUtjdhy;> ,j;jifa Nfs;tpfis vjph;fhyj;jpy; 
vjph;nfhs;Sk; tifapy; rPdhtpw;fhd Gyikg;ghprpy;fis toq;fp mq;F nkd;lhpd; 
nkhopfspy; mjpf topfhl;bfis gapw;Wtpg;gjw;fhd Njitnahd;W fhzg;gLfpwJ. 

● cl;fl;likg;G gw;wpa gpur;rpidfs;  
Rw;Wyhg; gazpfs; tPjpapy; jkJ gazq;fspy; nrytpLk; Neuj;ijf; Fiwf;Fk; 
Nehf;fpy; nfhOk;G fz;b neLQ;rhiy eph;khzpg;gpid Jhpjg;gLj;Jtjw;fhd Njit 
mj;jpahtrpakhff; fhzg;gLfpwJ.,J jw;NghJs;s gpujhd Kiwg;ghlhfTk; cs;sJ. 
 

● cs;ehl;L tpkhdr; Nritj; njhlh;Gfs;  
tlf;F kw;Wk; fpof;F khfhzq;fSf;F tUifahsh;fisf; ftUk; tifapy; 

mg;gpuNjrq;fSf;F rpf;fdkhd/ Fiwe;j nryTs;s tpkhdr; Nritfis toq;fp 
mth;fisf; fth;e;Jnfhs;sy; njhlh;gpy; Muha;tjw;fhd Njit fhzg;gLfpwJ. 
ehl;bd; Vida gpuNjrq;fis tpl nfhOk;G efhpy; kpfTk; nehpry; epiy 
fhzg;gLtjhf Fwpg;gPL nra;ag;gLtNjhL> Vida gpuNjrq;fSk; Cf;Ftpf;fg;gl 
Ntz;ba NjitAk; fhzg;gLfpwJ. 
 
 
 
 
 

gw;wpa ciuahly; kw;Wk; epA nly;ypapy; ,lk;ngw;w 4tJ ,uhkhaz tpoh Mfptw;wpy; 
gq;fspg;Gr; nra;ag;gl;lJ. 
 

 
3.3. epjp rhh;ej nrayhw;Wif gw;wpa NkNyhl;lg; ghh;it  

ml;ltiz- 3.1 
gpNuhpf;fg;gl;l fUj;jpl;lr; nraw;ghLfs; tuTnryTj; 

jpl;l xJf;fPL 
2018 (&.kpy;) 

31.12.2018tiuahd 
nrytpdk; (&.kpy;)  

re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; Cf;Ftpg;G 1975 975 

rh;tNjr njhlh;ghly; 1864 383 

rh;tNjr ,aq;fiy b[ply; re;ijg;gLj;jy; 714 11 

njd;dhrpahtpw;fhd Eiothapy; 40 4 

Clf ghpr;rar; Rw;Wyh 46 14 

tUifahsh; trjpfs; kw;Wk; Rw;Wyh jfty; epiyak; 36 12 

tiyg;gjpthsh; ghpr;rar; Rw;Wyh 52 19 

cs;ehl;L Clf gpur;rhuk; 12 1 

cw;gj;jp Cf;Ftpg;G rhjdq;fs; 96 38 

Gjpa cw;gj;jp/ tpNrl re;ijg;gphpT mgptpUj;jp kw;Wk; 
re;ijg;gLj;jy; 

47 5 

cs;ehl;L epfo;Tfs; 387 103 

,yf;F kw;Wk; r%f nghWg;Gfs; myF  64 11 

tpkhd epiyaq;fSld; ,ize;J gzpahw;Wjy; 25  

,af;fg;ghLfSf;F Mjutspj;jy; 401 180 

%yjdk; 8 4 

kpif epjp  - 1000 

nkhj;jk; 5768 2760 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw Cf;Ftpg;Gg; gzpafk; 
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3.4 2018 brk;gh; ,WjpapYs;sthW mq;fPfhpf;fg;gl;l tUlhe;j tuTnryT> nrytpdk; 

ml;ltiz- 3.2 
 
tpguq;fs; 2018 Mk; 

Mz;Lf;fhd 
tuTnryT (&.kpy;) 

31.12.2018tiuahd 
nrytpdk; (&.kpy;.)  

nkhj;j kPz;nlOk; nrytpdk; 5760.00 2756.00 

nkhj;j %yjdr; nrytpdk; 8.00 4.00 

nkhj;jr; nrytpdk; 5768.00 2760.00 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw Cf;Ftpg;Gg; gzpafk; 

 
 
3.5. Kf;fpa rthy;fs; 
 

● Neub tpkhdj; njhlh;gw;w N[h;kd;> gpuhd;]; kw;Wk; ,j;jhyp Mfpa ehLfspy; 
,yq;ifia Cf;Ftpj;jy; 
,yq;if tpkhdr; NritahdJ gpuhq;f;Ngl;> ghp]; kw;Wk; Nuhk; Mfpatw;Wf;fhd jdJ 
Neuba tpkhdj; njhlh;gpid 2016 xf;Nlhgh; khjk; Kjy; epWj;jpaikapd; tpisthf 
Nkw;gb ehLfspypUe;Jk; mtw;iw mz;ba ehlfspypUe;Jk; ,yq;iff;Fs; tuf;$ba 
Neubg; gazpfspd; tUifapy; fLikahd ghjpg;G Vw;gl;Ls;sJ. NkYk; cy;yhrg; 
gazpfs; kj;jpa fpof;F ehLfspD}lhf tUtij tpl Neubahf tUtjw;Nf mjpf 
tpUg;gk; nfhz;Ls;sdh;. ,yq;ifapypUe;J ,j;jifa gpujhd efuq;fSf;F tpkhdr; 

Nritfis Muk;gpg;gjw;fhd eltbf;iffs; ,lk;ngw;W tUfpd;wd. 
 

● rPd nkhop NgRfpd;w topfhl;bfs; ,pd;ik  
rPdr; re;ij vOr;rp ngw;W tUtjdhy;> ,j;jifa Nfs;tpfis vjph;fhyj;jpy; 
vjph;nfhs;Sk; tifapy; rPdhtpw;fhd Gyikg;ghprpy;fis toq;fp mq;F nkd;lhpd; 
nkhopfspy; mjpf topfhl;bfis gapw;Wtpg;gjw;fhd Njitnahd;W fhzg;gLfpwJ. 

● cl;fl;likg;G gw;wpa gpur;rpidfs;  
Rw;Wyhg; gazpfs; tPjpapy; jkJ gazq;fspy; nrytpLk; Neuj;ijf; Fiwf;Fk; 
Nehf;fpy; nfhOk;G fz;b neLQ;rhiy eph;khzpg;gpid Jhpjg;gLj;Jtjw;fhd Njit 
mj;jpahtrpakhff; fhzg;gLfpwJ.,J jw;NghJs;s gpujhd Kiwg;ghlhfTk; cs;sJ. 
 

● cs;ehl;L tpkhdr; Nritj; njhlh;Gfs;  
tlf;F kw;Wk; fpof;F khfhzq;fSf;F tUifahsh;fisf; ftUk; tifapy; 

mg;gpuNjrq;fSf;F rpf;fdkhd/ Fiwe;j nryTs;s tpkhdr; Nritfis toq;fp 
mth;fisf; fth;e;Jnfhs;sy; njhlh;gpy; Muha;tjw;fhd Njit fhzg;gLfpwJ. 
ehl;bd; Vida gpuNjrq;fis tpl nfhOk;G efhpy; kpfTk; nehpry; epiy 
fhzg;gLtjhf Fwpg;gPL nra;ag;gLtNjhL> Vida gpuNjrq;fSk; Cf;Ftpf;fg;gl 
Ntz;ba NjitAk; fhzg;gLfpwJ. 
 
 
 
 
 

gw;wpa ciuahly; kw;Wk; epA nly;ypapy; ,lk;ngw;w 4tJ ,uhkhaz tpoh Mfptw;wpy; 
gq;fspg;Gr; nra;ag;gl;lJ. 
 

 
3.3. epjp rhh;ej nrayhw;Wif gw;wpa NkNyhl;lg; ghh;it  

ml;ltiz- 3.1 
gpNuhpf;fg;gl;l fUj;jpl;lr; nraw;ghLfs; tuTnryTj; 

jpl;l xJf;fPL 
2018 (&.kpy;) 

31.12.2018tiuahd 
nrytpdk; (&.kpy;)  

re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; Cf;Ftpg;G 1975 975 

rh;tNjr njhlh;ghly; 1864 383 

rh;tNjr ,aq;fiy b[ply; re;ijg;gLj;jy; 714 11 

njd;dhrpahtpw;fhd Eiothapy; 40 4 

Clf ghpr;rar; Rw;Wyh 46 14 

tUifahsh; trjpfs; kw;Wk; Rw;Wyh jfty; epiyak; 36 12 

tiyg;gjpthsh; ghpr;rar; Rw;Wyh 52 19 

cs;ehl;L Clf gpur;rhuk; 12 1 

cw;gj;jp Cf;Ftpg;G rhjdq;fs; 96 38 

Gjpa cw;gj;jp/ tpNrl re;ijg;gphpT mgptpUj;jp kw;Wk; 
re;ijg;gLj;jy; 

47 5 

cs;ehl;L epfo;Tfs; 387 103 

,yf;F kw;Wk; r%f nghWg;Gfs; myF  64 11 

tpkhd epiyaq;fSld; ,ize;J gzpahw;Wjy; 25  

,af;fg;ghLfSf;F Mjutspj;jy; 401 180 

%yjdk; 8 4 

kpif epjp  - 1000 

nkhj;jk; 5768 2760 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw Cf;Ftpg;Gg; gzpafk; 
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3.6. Kd;Ndhf;fpa gazk;  
 

● b[ply; tpsk;gug; gpur;rhuq;fis Muk;gpj;jy; 
If;fpa ,uhr;rpak;> N[h;kd;> gpuhd;];> ,e;jpah kw;Wk; rPdh Nghd;w Ie;J gpujhd %y 
ehLfspy; Nkw;gb gpur;rhuq;fis Kd;ndLg;gjw;fhf nghUj;jkhd tpsk;gu 
epWtdq;fs; epakpf;fg;gl;Ls;sNjhL> ,J 2018 xf;Nlhgh; 15 ,y; Muk;gpj;J 6 khj 
fhyk; tiu ,lk;ngWfpwJ.   
 

● ,yq;ifr; Rw;WyhTf;fhd Gjpa re;ijg;gLj;jiy Muk;gpj;jy; 
xU Gjpa re;ijg;gLj;jyhdJ 2018 etk;gh; 05 Mk; jpfjp WTM gaf; fz;fhl;rpapd; 
NghJ Muk;gpf;fg;gl;lJ. 
 

● Kf;fpa vl;L re;ijfspy; ,yf;Fg; gpujpepjpj;Jtf; fk;gdpfis epakpj;jy; 
If;fpa ,uhr;rpak;> N[h;kd;> gpuhd;];> ,e;jpah> rPdh> kj;jpa fpof;F> [g;ghd; kw;Wk; 
mT];jpNuypah Nghd;w vl;L gpujhd ehLfspy; nghJkf;fs; cwTfs; kw;Wk; r%f 

Clfq;fs; Clhf njhlh;r;rpahd gpur;rhuq;fis Kd;ndLg;gjw;fhf DRC 
epakpf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

● rh;tNjr njhlh;ghly; gpur;rhuk; xd;iw mKy;gLj;jy; 
cyfshtpa hPjpapy; Gjpa Gjpa re;ijg;gLj;jiy Kd;ndLf;Fk; tifapy; xU 
rh;tNjr njhlh;ghly; gpur;rhuk; xd;whdJ 2019 ,y; mKy;gLj;jg;glTs;sNjhL> ,J 

N[h;kd; ehl;bd; Ngh;ypd; efhpy; ,lk;ngWtjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;s ITB gazr; 
re;ijapy; itj;J Muk;gpf;fg;glTs;sJ. 
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4.
,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; tpLjp 

Kfhikj;Jt epWtdk
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2018 ,y; gjpT nra;J nfhz;l khzth;fs; gw;wpa RUf;fkhd jfty;  ml;ltiz – 4.1     

 
ghlnewpfs; 

2018 2018 

vjph;ghh;f;if ngWkjp cz;ik ngWkjp 

iftpid kl;lk; 1,125 1,055 
rhd;wpjo; kl;lk; 2.025 1,750 
,ilepiy kl;lk; 90 63 

cah;epiy kl;lk; 90 58 

3 tUl Kfhikj;Jt kl;lk; 180 213 

Ng];l;hp kw;Wk; Ngf;fhp (3 khjq;fs;) 250 68 

njhopw;gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 1200 375 

Njrpa Rw;Wyh topfhl;b 80 63 

Nkhl;lhh; thfd Rw;Wyh topfhl;b 80 101 

gpuNjr topfhl;b 130 49 

Gj;jhf;f topfhl;b 50 18 

Vida epWtdq;fSf;fhd tpNrl 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
1200 1030 

mikr;R rhh;e;j epfo;r;rpj;jpl;lk; - 2207 

ryit rhh;e;j nraw;ghL 60 - 

rikay; cjtpahsh; 70 - 

rhd;Wg;gLj;jg;gl;l tpUe;Njhk;gy; epjp 

kw;Wk; Kfhikj;Jtk; 
140 109 

nkhj;jk; 6,770 7,159 

 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtf khzth; mbg;gilj; jfty; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mDuhjGuk; 
 

FUzhfy; 

ghrpf;Flh 
 

,uj;jpdGhp 

 
 

nfhOk;G 
 

nfhf;fiy 

Fz;lrhiy 

gz;lhuts 
 

,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfk;  

4.1 epWtdk; gw;wpa NkNyhl;lg;ghh;it 

ehl;bd; tpUe;Njhk;gy; rhh;e;j fy;tpia 

toq;Fk; Kd;Ndhb epWtdkhd ,yq;if Rw;Wyh 

kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfkhdJ 

(SLITHM)> 1964 Mk; Mz;L rpNyhd; N`hl;ly; 

ghlrhiyahf Muk;gpj;J itf;fg;gl;lJ. ,JNt 

ehl;bd; Rw;Wyh kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; Jiwfspy; 

kpfTk; Kd;NdhbahdJk; Kd;dzp kpf;fJkhd 

fy;tp epWtdkhfj; jpfo;e;J tUfpwJ. Nkw;gb 

,e;j epWtdkhdJ> jw;Nghija Rw;Wyhj;Jiw 

mgptpUj;jp mikr;rpd; Nehf;nfy;iyapd; fPohd 

jd;dhjpf;fk; nfhz;l epWtdk; xd;whf ,aq;fp 

tUk; Nehf;fpy;> jdJ ngaiu ,yq;if Rw;Wyh 

kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfk; vd 2007 

Mk; Mz;by;> md;iwa rpNyhd; Rw;Wyhr; 

rigapd; kWrPuikg;Gf;F ,zq;f khw;wpaf; 

nfhz;lJ. ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; 

Kfhikj;Jt epWtfkhdJ> gazk;; kw;Wk; 

tpUe;Njhk;gy; Nghd;w Jiwfs; kPjhd 

mgptpUj;jpAld; $ba ehl;by; vg;nghOJk; 

ePbj;jpUf;Fk; Rw;Wyh mk;rq;fisg; gpd;gw;wpf; 

nfhz;L> cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L N`hl;ly; 

kw;Wk; Rw;Wyhj; Jiwapd; Jhpj fjpapy; 

mgptpUj;jp mile;J tUk; Njitfis 

vjph;nfhs;Sk; tifapy; rpwe;j gapw;wg;gl;l kw;Wk; 

kpfTk; cah;e;jstpy; Cf;Ftpf;fg;gl;l Kfhikj;Jt njhopy;thz;ikahsh;fisf; nfhz;L 

gapw;rpaspj;J tUfpwJ. 

 

 
 
4.2 fy;tp rhh;e;j epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk; 

,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfkhdJ (SLITHM)> 

khzth;fSf;F njhopy; hPjpahd Nkk;ghl;bid toq;Ffpd;w mNjNtis> mth;fsJ mwptpid 

Nkk;gLj;Jtjw;fhd MjutpidAk; toq;fp tUfpwJ. vkJ khfhz hPjpapyhd fy;Y}hpfs; 

ehl;bd; mNdf khfhzq;fisAk; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; tifapy; mike;Js;sd. gpd;tUk; 

ml;ltizahdJ 2018 Mk; Mz;by; ,lk;ngw;w SLITHM gapw;rp newpfisAk; mtw;wpy; 

fye;Jnfhz;l khzth;fs; gw;wpa tpguq;fisAk; toq;FfpwJ. 

ahog;ghzk;  

cU 4.1 : nfhOk;G kw;Wk; gpuhe;jpaf; 
fy;Y}hpfspd; miktplq;fs; 
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2018 ,y; gjpT nra;J nfhz;l khzth;fs; gw;wpa RUf;fkhd jfty;  ml;ltiz – 4.1     

 
ghlnewpfs; 

2018 2018 

vjph;ghh;f;if ngWkjp cz;ik ngWkjp 

iftpid kl;lk; 1,125 1,055 
rhd;wpjo; kl;lk; 2.025 1,750 
,ilepiy kl;lk; 90 63 

cah;epiy kl;lk; 90 58 

3 tUl Kfhikj;Jt kl;lk; 180 213 

Ng];l;hp kw;Wk; Ngf;fhp (3 khjq;fs;) 250 68 

njhopw;gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 1200 375 

Njrpa Rw;Wyh topfhl;b 80 63 

Nkhl;lhh; thfd Rw;Wyh topfhl;b 80 101 

gpuNjr topfhl;b 130 49 

Gj;jhf;f topfhl;b 50 18 

Vida epWtdq;fSf;fhd tpNrl 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
1200 1030 

mikr;R rhh;e;j epfo;r;rpj;jpl;lk; - 2207 

ryit rhh;e;j nraw;ghL 60 - 

rikay; cjtpahsh; 70 - 

rhd;Wg;gLj;jg;gl;l tpUe;Njhk;gy; epjp 

kw;Wk; Kfhikj;Jtk; 
140 109 

nkhj;jk; 6,770 7,159 

 
%yk;: ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtf khzth; mbg;gilj; jfty; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mDuhjGuk; 
 

FUzhfy; 

ghrpf;Flh 
 

,uj;jpdGhp 

 
 

nfhOk;G 
 

nfhf;fiy 

Fz;lrhiy 

gz;lhuts 
 

,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfk;  

4.1 epWtdk; gw;wpa NkNyhl;lg;ghh;it 

ehl;bd; tpUe;Njhk;gy; rhh;e;j fy;tpia 

toq;Fk; Kd;Ndhb epWtdkhd ,yq;if Rw;Wyh 

kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfkhdJ 

(SLITHM)> 1964 Mk; Mz;L rpNyhd; N`hl;ly; 

ghlrhiyahf Muk;gpj;J itf;fg;gl;lJ. ,JNt 

ehl;bd; Rw;Wyh kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; Jiwfspy; 

kpfTk; Kd;NdhbahdJk; Kd;dzp kpf;fJkhd 

fy;tp epWtdkhfj; jpfo;e;J tUfpwJ. Nkw;gb 

,e;j epWtdkhdJ> jw;Nghija Rw;Wyhj;Jiw 

mgptpUj;jp mikr;rpd; Nehf;nfy;iyapd; fPohd 

jd;dhjpf;fk; nfhz;l epWtdk; xd;whf ,aq;fp 

tUk; Nehf;fpy;> jdJ ngaiu ,yq;if Rw;Wyh 

kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfk; vd 2007 

Mk; Mz;by;> md;iwa rpNyhd; Rw;Wyhr; 

rigapd; kWrPuikg;Gf;F ,zq;f khw;wpaf; 

nfhz;lJ. ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; 

Kfhikj;Jt epWtfkhdJ> gazk;; kw;Wk; 

tpUe;Njhk;gy; Nghd;w Jiwfs; kPjhd 

mgptpUj;jpAld; $ba ehl;by; vg;nghOJk; 

ePbj;jpUf;Fk; Rw;Wyh mk;rq;fisg; gpd;gw;wpf; 

nfhz;L> cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L N`hl;ly; 

kw;Wk; Rw;Wyhj; Jiwapd; Jhpj fjpapy; 

mgptpUj;jp mile;J tUk; Njitfis 

vjph;nfhs;Sk; tifapy; rpwe;j gapw;wg;gl;l kw;Wk; 

kpfTk; cah;e;jstpy; Cf;Ftpf;fg;gl;l Kfhikj;Jt njhopy;thz;ikahsh;fisf; nfhz;L 

gapw;rpaspj;J tUfpwJ. 

 

 
 
4.2 fy;tp rhh;e;j epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk; 

,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfkhdJ (SLITHM)> 

khzth;fSf;F njhopy; hPjpahd Nkk;ghl;bid toq;Ffpd;w mNjNtis> mth;fsJ mwptpid 

Nkk;gLj;Jtjw;fhd MjutpidAk; toq;fp tUfpwJ. vkJ khfhz hPjpapyhd fy;Y}hpfs; 

ehl;bd; mNdf khfhzq;fisAk; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; tifapy; mike;Js;sd. gpd;tUk; 

ml;ltizahdJ 2018 Mk; Mz;by; ,lk;ngw;w SLITHM gapw;rp newpfisAk; mtw;wpy; 

fye;Jnfhz;l khzth;fs; gw;wpa tpguq;fisAk; toq;FfpwJ. 

ahog;ghzk;  

cU 4.1 : nfhOk;G kw;Wk; gpuhe;jpaf; 
fy;Y}hpfspd; miktplq;fs; 
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Jiwapyhd njhopy;thz;ikg; gapw;rp newpfspy; tsh;e;J tUk; Nfs;tpfSf;fhd 
jPh;tpid ,J toq;fTs;sJ. 
 
NkYk;> Rw;whly; kw;Wk; Mnuhf;fpak; rhh;e;j Rw;Wyhj; Jiwapyhd ghlj;jpl;lq;fSk; 
epiwTnra;ag;gl;lNjhL> Jiw rhh;e;j njhopy;thz;ikahsh;fspd; xj;Jiog;Gld; $ba 
epfo;T rhh;e;j ifahSif mk;rq;fSk; epiwTnra;ag;gl;ld. 

 

SLITHM epWtfkhdJ> khfhz gapw;rp newpfSf;fhd tiyg;gpd;dy; xd;iw 
mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;fpy;> midj;J mur gy;fiyf;fofq;fs;> khfhz 
Rw;Wyh mjpfhurigfs; kw;Wk; khfhz Rw;Wyhj; Jiw rhh;e;j 
gq;fPLghl;lhsh;fs; MfpNahUf;fhd tiyg;gpd;dy; nraykh;T xd;wpid 

Kd;ndLj;jJ. Nkw;gb epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; SLITHM MJ gapw;rp tsq;fs; 

kw;Wk; epGzj;Jt ghpkhw;wk; njhlh;gpy; rg;ufKt gy;fiyf;fofj;Jld; 
Ghpe;Jzh;T cld;gbf;if xd;wpy; ifr;rhj;jpl;lJ. 
 

SLITHM MdJ> fle;j jrhg;j fhyg;gFjpapy; Fwpj;j Jiwapy; mtrpakhd 
njhopy;thz;ikahsh;fs; fhzg;gl;lJ Kjw; nfhz;L MAh;Ntj MNuhf;fpa 
Rw;Wyh gapw;rp newpapid Muk;gpj;jJ. 
 

mj;Jld;> ,yq;if kfhehl;Lg; gzpafk;> SLAPCEO, kw;Wk; %d;whk; epiyf; 
fy;tp kw;Wk; njhopw;gapw;rpf; fy;tp Mizf;FO Mfpatw;wpd; xj;Jiog;NghL 
epfo;T Kfhikj;Jtj;jpy; epiwNtw;W bg;Nshkh ghlnewp xd;iw Muk;gpj;J 
itj;jJ. 
 

 fy;tp rhh;e;j gzpahl;nlhFjpapdUf;fhd njhlh; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
 

gapw;rpj; Jiw rhh;e;j jpwd; fl;bnaOg;Gif 
     
gapw;rpahhs;fis rh;tNjr juj;jpy; mgptpUj;jp nra;Ak; xU eltbf;ifahf> SLITHM 
,d; midj;J gapw;rpahsh;fSk; mnkhpf;f N`hl;ly; kw;Wk; tpLjp Kfhikj;Jt 
rhd;Wg;gLj;jg;gl;l tpUe;Njhk;gy; fy;tpahsh; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; gq;Nfw;wdh;. ,e;j 
epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ tpUe;Njhk;gy; fy;tpahshfSf;fhd rh;tNjr juj;jpy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;ljhFk;. 
 
jkJ jiyikj;Jtj; jpwik kw;Wk; FOg; gzp Fwpj;jhd gz;Gfis Nkk;gLj;jpf; 
nfhs;Sk; Nehf;fpy;> epWtdj;jpd; midj;J Copah;fSf;Fk; ntspf;fs gapw;rp xd;W 
Kd;ndLf;fg;gl;lJ. 

 
 cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L fy;tp rhh;e;j gpizg;G  

 
SLITHM ,d; khzth;fspd; jifik kl;lk; kw;Wk; mth;fsJ njhopy;thz;ik 

Mfpatw;iw Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpy; SLITHM ,w;Fk; nrg; fpy;l; mN]h]pNa\d; 
epWtdj;jpw;Fk; ,ilapy; Ghpe;Jzh;T cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;gl;lJ. 
 

 fy;tp rhuh gzpahl;nlhFjpapdUf;fhd jpwd; fl;bnaOg;Gif epfo;r;rpj;jpl;lk; 
  

epWtdj;jpd; Copah;fs; epjpf; fl;Lg;ghLfs; gw;wpa nraykh;tpy; gq;Nfw;wdh; / epjpf; 
$w;Wf;fisj; jahhpj;jy; Fwpj;jhd nraykh;tpy; 03 Copah;fSk; nghUs; nfhs;tdT 
gw;wpa topfhl;ly;fs; Fwpj;jhd nraykh;tpy; 50 Copah;fSk; gq;Nfw;wdh;. 
 

 
 

  

ghlnewp mbg;gilapy; ntspaPL gw;wpa tsh;r;rp 2015 – 2018                     ml;ltiz -4. 2  

ghlnewpapd; ngah;  2015 2016 2017 2018  

iftpid kl;lk; 609 858 823 1,055 

rhd;wpjo; kl;lk; 1618 1,303 1,557 1,750 

,ilepiy kl;lk; 73 43 65 63 

cah;epiy kl;lk; 70 45 65 58 

03 tUl Kfhikj;Jt bg;Nshkh 55 162 183 213 

Ng];l;hp kw;Wk; Ngf;fhp  51 53 162 68 

njhopw;gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 170 369 565 375 

Njrpa Rw;Wyh topfhl;b 62 93 56 63 

Nkhl;lhh; thfd Rw;Wyh topfhl;b - 62 38 101 

Vida ghlnewpfs; 87 1,243 1,814 3,413 

nkhj;jk; 2,795 4,231 5,328 7,159 

         %yk;: ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; 
Kfhikj;Jt epWtf khzth; mbg;gilj; jfty; 

4.3 epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;/ fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa ngsjPf nrayhw;Wif 

SLITHM MdJ 2018 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpy; gpd;tUk; fUj;jpl;lq;fis kpfTk; ntw;wpfukhf 
elhj;jpaJ.  

 khfhz kl;lf; fy;Y}hp tiyaikg;gpid juKah;j;jp mtw;iw tphpthf;fk; 
nra;jy; (aho;g;ghzk;) 

 
aho;g;ghz gy;fiyf;fofk; kw;Wk; tl khfhz rig Mfpatw;wpd; xj;Jiog;NghL 

SLITHM ,d; aho;g;ghz tshfk; jhgpf;fg;gl;lij mLj;J aho;g;ghzj;jpy; Rkhh; 110 

khzth;fSf;fhd njhopw;gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpid SLITHM Kd;ndLj;jpUe;jJ. 

etk;gh; 2018 ,w;fhd rhd;wpjo; ghlnewpfSf;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gl;lJ. 

aho;g;ghzj;jpy; jhgpg;gjw;F gpNuhpf;fg;gl;l epWtdj;jpd; thshfj;jpy; Rkhh; 400 

khzth;fSf;F tUlhe;j gapw;rp newpfis toq;Ftjw;F vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  

                                                                   
 fy;tp rhh;e;j $l;Lg; gzpahw;Wif/ Gjpa gapw;rpnewp mgptpUj;jp 
 

rhfrk; kpf;f Rw;Wyh kw;Wk; %d;whk;epiyf; fy;tpf;fhd gpujk mikr;rhpd; gzpf; 
FO kw;Wk; njhopw;gapw;rpf; fy;tp Mizf;FO Mfpatw;wpd; xj;Jiog;Gld; Njrpa 

njhopw;gapw;rpj; jifik kl;lk; 4 ,w;fhd (NVQ level 04) rhd;wpjo; ghlnewpapy; rhfrk; 
kpf;f Rw;Wyh rhh;e;j 4 Gjpa epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; Muk;gpj;J itf;fg;gl;ld. epyk;> 
Mfhak; kw;Wk; ePh; rhh;e;j rhfrq;fis cs;slf;Fk; tifapy; rhfrk; kpf;f Rw;Wyhj; 



5555

 
 

  

Jiwapyhd njhopy;thz;ikg; gapw;rp newpfspy; tsh;e;J tUk; Nfs;tpfSf;fhd 
jPh;tpid ,J toq;fTs;sJ. 
 
NkYk;> Rw;whly; kw;Wk; Mnuhf;fpak; rhh;e;j Rw;Wyhj; Jiwapyhd ghlj;jpl;lq;fSk; 
epiwTnra;ag;gl;lNjhL> Jiw rhh;e;j njhopy;thz;ikahsh;fspd; xj;Jiog;Gld; $ba 
epfo;T rhh;e;j ifahSif mk;rq;fSk; epiwTnra;ag;gl;ld. 

 

SLITHM epWtfkhdJ> khfhz gapw;rp newpfSf;fhd tiyg;gpd;dy; xd;iw 

mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;fpy;> midj;J mur gy;fiyf;fofq;fs;> khfhz 
Rw;Wyh mjpfhurigfs; kw;Wk; khfhz Rw;Wyhj; Jiw rhh;e;j 
gq;fPLghl;lhsh;fs; MfpNahUf;fhd tiyg;gpd;dy; nraykh;T xd;wpid 

Kd;ndLj;jJ. Nkw;gb epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; SLITHM MJ gapw;rp tsq;fs; 

kw;Wk; epGzj;Jt ghpkhw;wk; njhlh;gpy; rg;ufKt gy;fiyf;fofj;Jld; 
Ghpe;Jzh;T cld;gbf;if xd;wpy; ifr;rhj;jpl;lJ. 
 

SLITHM MdJ> fle;j jrhg;j fhyg;gFjpapy; Fwpj;j Jiwapy; mtrpakhd 

njhopy;thz;ikahsh;fs; fhzg;gl;lJ Kjw; nfhz;L MAh;Ntj MNuhf;fpa 
Rw;Wyh gapw;rp newpapid Muk;gpj;jJ. 
 

mj;Jld;> ,yq;if kfhehl;Lg; gzpafk;> SLAPCEO, kw;Wk; %d;whk; epiyf; 
fy;tp kw;Wk; njhopw;gapw;rpf; fy;tp Mizf;FO Mfpatw;wpd; xj;Jiog;NghL 
epfo;T Kfhikj;Jtj;jpy; epiwNtw;W bg;Nshkh ghlnewp xd;iw Muk;gpj;J 
itj;jJ. 
 

 fy;tp rhh;e;j gzpahl;nlhFjpapdUf;fhd njhlh; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
 

gapw;rpj; Jiw rhh;e;j jpwd; fl;bnaOg;Gif 
     
gapw;rpahhs;fis rh;tNjr juj;jpy; mgptpUj;jp nra;Ak; xU eltbf;ifahf> SLITHM 
,d; midj;J gapw;rpahsh;fSk; mnkhpf;f N`hl;ly; kw;Wk; tpLjp Kfhikj;Jt 
rhd;Wg;gLj;jg;gl;l tpUe;Njhk;gy; fy;tpahsh; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; gq;Nfw;wdh;. ,e;j 
epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ tpUe;Njhk;gy; fy;tpahshfSf;fhd rh;tNjr juj;jpy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;ljhFk;. 
 
jkJ jiyikj;Jtj; jpwik kw;Wk; FOg; gzp Fwpj;jhd gz;Gfis Nkk;gLj;jpf; 
nfhs;Sk; Nehf;fpy;> epWtdj;jpd; midj;J Copah;fSf;Fk; ntspf;fs gapw;rp xd;W 
Kd;ndLf;fg;gl;lJ. 

 
 cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L fy;tp rhh;e;j gpizg;G  

 
SLITHM ,d; khzth;fspd; jifik kl;lk; kw;Wk; mth;fsJ njhopy;thz;ik 

Mfpatw;iw Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpy; SLITHM ,w;Fk; nrg; fpy;l; mN]h]pNa\d; 
epWtdj;jpw;Fk; ,ilapy; Ghpe;Jzh;T cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;gl;lJ. 
 

 fy;tp rhuh gzpahl;nlhFjpapdUf;fhd jpwd; fl;bnaOg;Gif epfo;r;rpj;jpl;lk; 
  

epWtdj;jpd; Copah;fs; epjpf; fl;Lg;ghLfs; gw;wpa nraykh;tpy; gq;Nfw;wdh; / epjpf; 
$w;Wf;fisj; jahhpj;jy; Fwpj;jhd nraykh;tpy; 03 Copah;fSk; nghUs; nfhs;tdT 
gw;wpa topfhl;ly;fs; Fwpj;jhd nraykh;tpy; 50 Copah;fSk; gq;Nfw;wdh;. 
 

 
 

  

ghlnewp mbg;gilapy; ntspaPL gw;wpa tsh;r;rp 2015 – 2018                     ml;ltiz -4. 2  

ghlnewpapd; ngah;  2015 2016 2017 2018  

iftpid kl;lk; 609 858 823 1,055 

rhd;wpjo; kl;lk; 1618 1,303 1,557 1,750 

,ilepiy kl;lk; 73 43 65 63 

cah;epiy kl;lk; 70 45 65 58 

03 tUl Kfhikj;Jt bg;Nshkh 55 162 183 213 

Ng];l;hp kw;Wk; Ngf;fhp  51 53 162 68 

njhopw;gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 170 369 565 375 

Njrpa Rw;Wyh topfhl;b 62 93 56 63 

Nkhl;lhh; thfd Rw;Wyh topfhl;b - 62 38 101 

Vida ghlnewpfs; 87 1,243 1,814 3,413 

nkhj;jk; 2,795 4,231 5,328 7,159 

         %yk;: ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; 
Kfhikj;Jt epWtf khzth; mbg;gilj; jfty; 

4.3 epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;/ fUj;jpl;lq;fs; gw;wpa ngsjPf nrayhw;Wif 

SLITHM MdJ 2018 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpy; gpd;tUk; fUj;jpl;lq;fis kpfTk; ntw;wpfukhf 
elhj;jpaJ.  

 khfhz kl;lf; fy;Y}hp tiyaikg;gpid juKah;j;jp mtw;iw tphpthf;fk; 
nra;jy; (aho;g;ghzk;) 

 
aho;g;ghz gy;fiyf;fofk; kw;Wk; tl khfhz rig Mfpatw;wpd; xj;Jiog;NghL 

SLITHM ,d; aho;g;ghz tshfk; jhgpf;fg;gl;lij mLj;J aho;g;ghzj;jpy; Rkhh; 110 

khzth;fSf;fhd njhopw;gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpid SLITHM Kd;ndLj;jpUe;jJ. 

etk;gh; 2018 ,w;fhd rhd;wpjo; ghlnewpfSf;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gl;lJ. 

aho;g;ghzj;jpy; jhgpg;gjw;F gpNuhpf;fg;gl;l epWtdj;jpd; thshfj;jpy; Rkhh; 400 

khzth;fSf;F tUlhe;j gapw;rp newpfis toq;Ftjw;F vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ.  

                                                                   
 fy;tp rhh;e;j $l;Lg; gzpahw;Wif/ Gjpa gapw;rpnewp mgptpUj;jp 
 

rhfrk; kpf;f Rw;Wyh kw;Wk; %d;whk;epiyf; fy;tpf;fhd gpujk mikr;rhpd; gzpf; 
FO kw;Wk; njhopw;gapw;rpf; fy;tp Mizf;FO Mfpatw;wpd; xj;Jiog;Gld; Njrpa 

njhopw;gapw;rpj; jifik kl;lk; 4 ,w;fhd (NVQ level 04) rhd;wpjo; ghlnewpapy; rhfrk; 
kpf;f Rw;Wyh rhh;e;j 4 Gjpa epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; Muk;gpj;J itf;fg;gl;ld. epyk;> 
Mfhak; kw;Wk; ePh; rhh;e;j rhfrq;fis cs;slf;Fk; tifapy; rhfrk; kpf;f Rw;Wyhj; 
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 fy;tpg; nghJj; juhju (cah; juk;) ,w;fhd Rw;Wyh kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; 
ghlj;jpl;lj;jpid tpUj;jpnra;jy;  
 
SLITHM MdJ> 13 Mk; juj;jpw;fhd Rw;Wyh gw;wpa ghlrhiyg; ghlj;jpl;lj;jpidj; 
jahhpg;gjpy; gpujhd gq;nfLj;J tUtNjhL> jw;nghOJ ghlrhiyfspy; 
cgNahfj;jpYs;s f.ngh.j. cah; ju khzth;fSf;fhd Rw;Wyhj;Jiw gw;wpa 

ghlnewpia tpUj;jpnra;jJ. SLITHM epWtfj;jpd; gapw;rpnewp tshf 
tiyg;gpd;dyhdJ Nkw;gb ghlj;jpl;lj;jpw;fhd Mrphpah;fisg; gapw;Wtpf;Fk; 
eltbf;ifapy; <Lgl;L tUtNjhL> ehlshtpa hPjpapy; Rkhh; 1000 Mrphpah;fisg; 
gapw;Wtpj;Js;sJ. 

 jw;NghJs;s/ rhj;jpakhd gapw;rp epiyaq;fs; Clhf ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; 
N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpd; gapw;rpnewpfis tphpthf;Ftjw;fhd xU 

%Nyhghak;/ khjphpia tpUj;jpnra;jy;  
 

Rw;Wyhj;Jiw rhh;e;j fy;tp epWtdq;fis SLITHM ,y; gjpTnra;jy; tpUe;Njhk;gy; 
kw;Wk; Rw;Wyh kdpj tsq;fs; mgptpUj;jp njhlh;gpy; vOr;rp ngw;W tUk; Nfs;tpfSf;F 

jPh;tspf;Fk; tifapy;> SLITHM MdJ jdpahh; Rw;Wyh kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; gapw;rp 
epWtdq;fis jk;Kld; gjpTnra;J nfhs;SkhW miog;G tpLf;fpd;wJ. Vw;fdNt 20 
epWtdq;fs; jkJ Mh;tq;fis ntspf;fhl;bAs;sNjhL gpNuuizfSk; 
toq;fg;gl;Ls;sd. 2019 Mk; Mz;L Kjw;nfhz;L> ,e;j epWtdq;fSf;fhd MjuTfs; 

SLITHM epWtfj;jpdhy; toq;fg;glTs;sNjhL> mth;fs; mNef epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
toq;Ftjw;Fk; jkJ epfo;r;rpj;jpl;lq;fspy; cah; juj;jpid mile;Jnfhs;tjw;Fkhd 
tYT+l;ly;fSk; toq;fg;glTs;sd. 
 

 ghlrhiyf; fsf tiyg;gpd;dy;  
 

Rw;Wyh kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; Jiw gw;wpa Mh;tj;jpid ghlrhiy kl;lj;jpy; 

cUthf;Ftjw;fhd gpujhd Nehf;fpy;> SLITHM epWtfkhdJ ghlrhiy Rw;Wyh 
fsfq;fis ehlshtpa hPjpapy; Muk;gpj;J itj;jJ. ,e;j tifapy; Rkhh; 100 
fsfq;fs; ehlshtpa hPjpapy; jhgpf;fg;gl;lNjhL> ,e;j tUl Kbtpw;Fs; Rkhh; 300 
fsfq;fis NkYk; jhgpg;gjw;fhd ,yf;fpidAk; vkJ epWtdk; nfhz;Ls;sJ. 
,j;jifa fsf tiyg;gpd;dyhdJ Rw;Wyhj; Jiw rhh;e;j fth;r;rpapid 
cUthf;Fjtw;Fk; Rw;Wyhj; Jiwapy; khzth;fs; Kidg;GLd; <LgLtjw;Fk; 
gzpahw;wTs;sJ. 
 

 ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpd; th;j;jfr;rpd;df; 
fl;llk;  
 
epWtdf; fPjk; kw;Wk; fhnzhsp Mfpad G+h;j;jp nra;ag;gl;ld. 

SLITHM ,d; khzth;fs; nfhOk;G gz;lhuehaf;fh rh;tNjr Qhgfhh;j;j kz;lgj;jpy; 

,lk;ngw;w rikay; fiy – czTf; fz;fhl;rp 2018 ,y; xd;gJ gjf;fq;fis 
ntd;nwLj;jdh;. ,yq;if Rw;Wyh tpUJfs; 2018 ,y; Rw;Wyh fy;tp kw;Wk; gapw;rp 
epWtdk; Fwpj;jhd rpwg;G tpUJ mspf;fg;gl;lJ.  
 
 
 
 
 

 
 

  

Nkw;gb gapw;rpaspg;ghdJ 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; 
rl;lj;jpd; fPo; toq;fg;gl;lJ. 
 
Kfhikj;Jt nrayhw;Wif kw;Wk; gpujhd nrayhw;Wifr; Rl;bfisj; jhgpj;jy; 
rk;ge;jkhd gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ fy;tp rhh;e;j kw;Wk; fy;tp rhuhj ,U 
jug;gpdUf;Fk; elj;jg;gl;lJ. 

 
 
 Njrpa Rw;Wyh kdpj tsq;fs; nray;EZf;f mgptpUj;jpf;fhd gq;fspg;G 
  

SLITHM MdJ tpopg;Gzh;T+l;ly; epfo;r;rpj;jpl;lk;> njhopy; topfhl;ly;> gapw;rpaspg;Gfs; 
kw;Wk; tiyj;njhlh;G epfo;Tfs; Nghd;wtw;iw kl;lf;fsg;G> mk;ghiw kw;Wk; kd;dhh; 
Nghd;w gpuNjrq;fspy; Kd;ndLg;gjw;fhd G+h;thq;f eltbf;iffis vLj;Js;sJ. 

SLITHM MdJ ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; NghJ Gjpjhf gjpT ngw;wth;fSf;fhd 
tpUe;Njhk;gy; rhh;e;j fy;tp Fwpj;jhd jfty;fis toq;fp tUfpwJ. ,e;j 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;F rh;tNjr epjpf; $l;Lj;jhgdk; epjp cjtpfis toq;FfpwJ. 

 
 epfo;T Kfhikj;Jt myfpidj; jhgpj;jy; 
 

epfo;T Kfhikj;Jt myfhdJ tsh;e;J tUfpd;w Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; 
Kfhikj;Jtk; rhh;e;j tplaq;fs; njhlh;gpy; nraykh;Tfis elj;Jjy; kw;Wk; gapw;rp 
rhh;e;j jPh;Tfis ,dq;fhzy; vd;gd Nghd;w Nehf;fpy; jhgpf;fg;gl;lJ. ,e;j myfhdJ 
Rfhjhu kw;Wk; MNuhf;fpa Rw;Wyh kw;Wk; rhfrk; kpf;f Rw;Wyh Nghd;w Jiwfs; 
njhlh;gpyhd ,uz;L gapw;rp mkh;Tfis Kd;ndLj;jJ. Nkw;gb nraykh;Tfisj; 
njhlh;e;J Nkw;gb ,uz;L gpuNjrq;fspYkhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; tpUj;jp nra;ag;gl;ld.  
 

 Clf kw;Wk; njhlh;ghly; myfpidj; jhgpj;jy; 
 

Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jtg; gapw;rpf;fhd fth;r;rpapid cUthf;Ftjw;fhd 
tsh;e;JtUk; Nfs;tpapidf; fUj;jpw;nfhz;L> midj;J Cf;Ftpg;G rhh;e;j kw;Wk; 
th;j;jf rpd;dq;fs; Mfpad xd;Wjpul;lg;gl;lNjhL> Clf kw;Wk; njhlh;ghly; myFk; 

SLITHM ,dhy; tpUj;jp nra;ag;gl;lJ. ,e;j myfhdJ SLITHM ,d; 
,izaj;jsj;jpidg; GJg;gpj;jy;> gj;jphpif kw;Wk; Clf tplaq;fs; midj;ijAk; 

ifahSjy; kw;Wk; SLITHM epWtfj;jpw;fhd r%f Clf jsq;fis Muk;gpj;jy; 

Nghd;w ,yf;Ffis cs;slf;Ffpd;wJ. Gjpjhf jhgpf;fg;gl;l SLITHM ,d; KfE}y; 
gf;fkhdJ 2018 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpDs; Rkhh; 60>000 gpd;njhlh;dh;fis Vw;fdNt 
fth;e;jpUe;jJ.  
 

 SAARC Gyikg;ghprpy; 
2017 Mk; Mz;by;> G+l;lhd; kw;Wk; Neghsk; Mfpa ehLfspd; ,uz;L Gyikg; 

ghprpy;fs; SLITHM ,w;F rhh;f; mikg;G Clhf fpilf;fg;ngw;wd. ,J rhh;f; gpuhe;jpa 

ehLfs; kj;jpapy; SLITHM ,d; Gfio Nkk;gLj;Jtjw;F topaikg;gNjhL> SLITHM 
MJ 2018 Mk; Mz;by; khzth;fSf;fhd rhh;f; ghpkhw;w epfo;r;rpj;jpl;lj;jpidAk; 
Muk;gpg;gjw;F jpl;lkpl;L tUfpwJ. 

 
 SALZBURG N`hl;ly; ghlrhiyapd;> ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; 

Kfhikj;Jt epWtfj;jpd; khzth;fSf;fhd ,ul;ilg; Gyikg;ghprpy;fs; 
SLITHM ,d; 10 bg;Nshkhjhuh;fSf;F x];hpahtpd; Gfs;kpf;f SALZBURG 
ghlrhiyapd; Gyikg;ghprpy;fs; toq;fg;gl;ld. SALZBURG ghlrhiyahdJ tUlh 

tUlk; SLITHM ,d; khzth;fSf;F mNdf Gyikg;ghprpy;fis toq;Ftjw;F 
jahuhfTs;sJ. 
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 fy;tpg; nghJj; juhju (cah; juk;) ,w;fhd Rw;Wyh kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; 
ghlj;jpl;lj;jpid tpUj;jpnra;jy;  
 
SLITHM MdJ> 13 Mk; juj;jpw;fhd Rw;Wyh gw;wpa ghlrhiyg; ghlj;jpl;lj;jpidj; 
jahhpg;gjpy; gpujhd gq;nfLj;J tUtNjhL> jw;nghOJ ghlrhiyfspy; 
cgNahfj;jpYs;s f.ngh.j. cah; ju khzth;fSf;fhd Rw;Wyhj;Jiw gw;wpa 

ghlnewpia tpUj;jpnra;jJ. SLITHM epWtfj;jpd; gapw;rpnewp tshf 
tiyg;gpd;dyhdJ Nkw;gb ghlj;jpl;lj;jpw;fhd Mrphpah;fisg; gapw;Wtpf;Fk; 
eltbf;ifapy; <Lgl;L tUtNjhL> ehlshtpa hPjpapy; Rkhh; 1000 Mrphpah;fisg; 
gapw;Wtpj;Js;sJ. 

 jw;NghJs;s/ rhj;jpakhd gapw;rp epiyaq;fs; Clhf ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; 
N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpd; gapw;rpnewpfis tphpthf;Ftjw;fhd xU 

%Nyhghak;/ khjphpia tpUj;jpnra;jy;  
 

Rw;Wyhj;Jiw rhh;e;j fy;tp epWtdq;fis SLITHM ,y; gjpTnra;jy; tpUe;Njhk;gy; 
kw;Wk; Rw;Wyh kdpj tsq;fs; mgptpUj;jp njhlh;gpy; vOr;rp ngw;W tUk; Nfs;tpfSf;F 

jPh;tspf;Fk; tifapy;> SLITHM MdJ jdpahh; Rw;Wyh kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; gapw;rp 
epWtdq;fis jk;Kld; gjpTnra;J nfhs;SkhW miog;G tpLf;fpd;wJ. Vw;fdNt 20 
epWtdq;fs; jkJ Mh;tq;fis ntspf;fhl;bAs;sNjhL gpNuuizfSk; 
toq;fg;gl;Ls;sd. 2019 Mk; Mz;L Kjw;nfhz;L> ,e;j epWtdq;fSf;fhd MjuTfs; 

SLITHM epWtfj;jpdhy; toq;fg;glTs;sNjhL> mth;fs; mNef epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
toq;Ftjw;Fk; jkJ epfo;r;rpj;jpl;lq;fspy; cah; juj;jpid mile;Jnfhs;tjw;Fkhd 
tYT+l;ly;fSk; toq;fg;glTs;sd. 
 

 ghlrhiyf; fsf tiyg;gpd;dy;  
 

Rw;Wyh kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; Jiw gw;wpa Mh;tj;jpid ghlrhiy kl;lj;jpy; 

cUthf;Ftjw;fhd gpujhd Nehf;fpy;> SLITHM epWtfkhdJ ghlrhiy Rw;Wyh 
fsfq;fis ehlshtpa hPjpapy; Muk;gpj;J itj;jJ. ,e;j tifapy; Rkhh; 100 
fsfq;fs; ehlshtpa hPjpapy; jhgpf;fg;gl;lNjhL> ,e;j tUl Kbtpw;Fs; Rkhh; 300 
fsfq;fis NkYk; jhgpg;gjw;fhd ,yf;fpidAk; vkJ epWtdk; nfhz;Ls;sJ. 
,j;jifa fsf tiyg;gpd;dyhdJ Rw;Wyhj; Jiw rhh;e;j fth;r;rpapid 
cUthf;Fjtw;Fk; Rw;Wyhj; Jiwapy; khzth;fs; Kidg;GLd; <LgLtjw;Fk; 
gzpahw;wTs;sJ. 
 

 ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpd; th;j;jfr;rpd;df; 
fl;llk;  
 
epWtdf; fPjk; kw;Wk; fhnzhsp Mfpad G+h;j;jp nra;ag;gl;ld. 

SLITHM ,d; khzth;fs; nfhOk;G gz;lhuehaf;fh rh;tNjr Qhgfhh;j;j kz;lgj;jpy; 

,lk;ngw;w rikay; fiy – czTf; fz;fhl;rp 2018 ,y; xd;gJ gjf;fq;fis 
ntd;nwLj;jdh;. ,yq;if Rw;Wyh tpUJfs; 2018 ,y; Rw;Wyh fy;tp kw;Wk; gapw;rp 
epWtdk; Fwpj;jhd rpwg;G tpUJ mspf;fg;gl;lJ.  
 
 
 
 
 

 
 

  

Nkw;gb gapw;rpaspg;ghdJ 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; 
rl;lj;jpd; fPo; toq;fg;gl;lJ. 
 
Kfhikj;Jt nrayhw;Wif kw;Wk; gpujhd nrayhw;Wifr; Rl;bfisj; jhgpj;jy; 
rk;ge;jkhd gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ fy;tp rhh;e;j kw;Wk; fy;tp rhuhj ,U 
jug;gpdUf;Fk; elj;jg;gl;lJ. 

 
 
 Njrpa Rw;Wyh kdpj tsq;fs; nray;EZf;f mgptpUj;jpf;fhd gq;fspg;G 
  

SLITHM MdJ tpopg;Gzh;T+l;ly; epfo;r;rpj;jpl;lk;> njhopy; topfhl;ly;> gapw;rpaspg;Gfs; 
kw;Wk; tiyj;njhlh;G epfo;Tfs; Nghd;wtw;iw kl;lf;fsg;G> mk;ghiw kw;Wk; kd;dhh; 
Nghd;w gpuNjrq;fspy; Kd;ndLg;gjw;fhd G+h;thq;f eltbf;iffis vLj;Js;sJ. 

SLITHM MdJ ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; NghJ Gjpjhf gjpT ngw;wth;fSf;fhd 
tpUe;Njhk;gy; rhh;e;j fy;tp Fwpj;jhd jfty;fis toq;fp tUfpwJ. ,e;j 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;F rh;tNjr epjpf; $l;Lj;jhgdk; epjp cjtpfis toq;FfpwJ. 

 
 epfo;T Kfhikj;Jt myfpidj; jhgpj;jy; 
 

epfo;T Kfhikj;Jt myfhdJ tsh;e;J tUfpd;w Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; 
Kfhikj;Jtk; rhh;e;j tplaq;fs; njhlh;gpy; nraykh;Tfis elj;Jjy; kw;Wk; gapw;rp 
rhh;e;j jPh;Tfis ,dq;fhzy; vd;gd Nghd;w Nehf;fpy; jhgpf;fg;gl;lJ. ,e;j myfhdJ 
Rfhjhu kw;Wk; MNuhf;fpa Rw;Wyh kw;Wk; rhfrk; kpf;f Rw;Wyh Nghd;w Jiwfs; 
njhlh;gpyhd ,uz;L gapw;rp mkh;Tfis Kd;ndLj;jJ. Nkw;gb nraykh;Tfisj; 
njhlh;e;J Nkw;gb ,uz;L gpuNjrq;fspYkhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; tpUj;jp nra;ag;gl;ld.  
 

 Clf kw;Wk; njhlh;ghly; myfpidj; jhgpj;jy; 
 

Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jtg; gapw;rpf;fhd fth;r;rpapid cUthf;Ftjw;fhd 
tsh;e;JtUk; Nfs;tpapidf; fUj;jpw;nfhz;L> midj;J Cf;Ftpg;G rhh;e;j kw;Wk; 
th;j;jf rpd;dq;fs; Mfpad xd;Wjpul;lg;gl;lNjhL> Clf kw;Wk; njhlh;ghly; myFk; 

SLITHM ,dhy; tpUj;jp nra;ag;gl;lJ. ,e;j myfhdJ SLITHM ,d; 
,izaj;jsj;jpidg; GJg;gpj;jy;> gj;jphpif kw;Wk; Clf tplaq;fs; midj;ijAk; 

ifahSjy; kw;Wk; SLITHM epWtfj;jpw;fhd r%f Clf jsq;fis Muk;gpj;jy; 

Nghd;w ,yf;Ffis cs;slf;Ffpd;wJ. Gjpjhf jhgpf;fg;gl;l SLITHM ,d; KfE}y; 
gf;fkhdJ 2018 Mk; Mz;Lf; fhyj;jpDs; Rkhh; 60>000 gpd;njhlh;dh;fis Vw;fdNt 
fth;e;jpUe;jJ.  
 

 SAARC Gyikg;ghprpy; 
2017 Mk; Mz;by;> G+l;lhd; kw;Wk; Neghsk; Mfpa ehLfspd; ,uz;L Gyikg; 

ghprpy;fs; SLITHM ,w;F rhh;f; mikg;G Clhf fpilf;fg;ngw;wd. ,J rhh;f; gpuhe;jpa 

ehLfs; kj;jpapy; SLITHM ,d; Gfio Nkk;gLj;Jtjw;F topaikg;gNjhL> SLITHM 
MJ 2018 Mk; Mz;by; khzth;fSf;fhd rhh;f; ghpkhw;w epfo;r;rpj;jpl;lj;jpidAk; 
Muk;gpg;gjw;F jpl;lkpl;L tUfpwJ. 

 
 SALZBURG N`hl;ly; ghlrhiyapd;> ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; 

Kfhikj;Jt epWtfj;jpd; khzth;fSf;fhd ,ul;ilg; Gyikg;ghprpy;fs; 
SLITHM ,d; 10 bg;Nshkhjhuh;fSf;F x];hpahtpd; Gfs;kpf;f SALZBURG 
ghlrhiyapd; Gyikg;ghprpy;fs; toq;fg;gl;ld. SALZBURG ghlrhiyahdJ tUlh 

tUlk; SLITHM ,d; khzth;fSf;F mNdf Gyikg;ghprpy;fis toq;Ftjw;F 
jahuhfTs;sJ. 
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r%f Clf jsk; kw;Wk; b[ply; 
re;ijg;gLj;jy; 

2.4 2.28 95% 

ghlrhiy kl;l fsf tiyg;gpd;diyj; 
jhgpj;jy; 

5 0.4 8% 

njhopy; topfhl;ly; kw;Wk; cstsj;Jiz 

MNyhrid myF/ njhopy; tq;fp my;yJ 
njhopy; Kfhikj;Jt Kiwikia 
mKy;gLj;jy; 

1 - - 

SLITHM ,d; th;j;jfr;rpd;dk; kpf;f fl;llk; 1.4 0.71 51% 

epfo;Tg; gq;fspg;G (gazk; kw;Wk; Rw;Wyhj; 
Jiwapd; gy;NtW gpuNjrq;fis 
ikag;gLj;jp nraykh;TfisAk; 
fUj;juq;FfisAk; Kd;ndLj;jy;) 

2 0.83 42% 

gq;fPLghl;lhsh;fSldhd cs;ehl;L kw;Wk; 
ntspehl;L $l;Lg; gzpahw;Wiffs; 

1 - - 

nkhj;jk; 764 543 71% 

                                                %yk;: ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpd; epjpg; gphpT  

 

        4.4 gpujhd rthy;fs;  

 Rw;Wyhj; Jiwf;fhd mLj;j jiyKiwapdhpd; Fiwthd fth;r;rp  
 

etPd fhyj;Jj; jiyKiwapdhpd;/ mLj;j jiyKiwapdhpd; Rw;Wyhj; 
Jiwapyhd <LghlhdJ kpfTk; FiwthfNt cs;sJ. tpNrlkhf Rw;Wyhj; Jiwapd; 
th;j;jf re;ijg;gLj;jy; eltbf;iffs;> jfty; njhopy;El;gk;> tq;fp> Rfhjhug; 
guhkhpg;G Nghd;w JiwfSld; xg;gpl;L Nehf;Fifapy;> xU Kjyhspj;Jtg; 
nghWg;gpid cilath; vd;wtifapy;> fzprkhdsT FiwthfNt cs;sJ. Jiw 
gw;wpa jtwhd fUj;Jf;fs;> Fiwe;j rk;gs kl;lq;fs; kw;Wk; fyhrhu kl;Lg;ghLfs; 
vd;gd Nghd;w ,d;Dk; gy fhuzpfs; xd;whfr; Nrh;e;J ,j;jifa mgfPh;j;jpf;F 

toptFj;Js;sd. ,j;jifa epiyikapd; fhuzj;jpdhy; SLITHM MdJ jw;nghOJ 
Fiwe;j Nfs;tpiaf; nfhz;Ls;sNjhL> mjd; jpwikf;Fk; fPohd kl;lj;jpy; ,aq;fp 

tUfpwJ. SLITHM MdJ mjd; Jiwrhh;e;j gq;fPLghl;lhsh;fSld; ,ize;J 
Rw;Wyhj; Jiwapidr; re;ijg;gLj;Jtjw;Fk; mJ rhh;e;j gy;NtW mk;rq;fspy; 
cy;yhrg; gazpfspd; fth;r;rpia cUthf;Ftjw;Fk; Kidg;Gld; nrayhw;wp 
tUfpd;wJ. ,Ue;jNghjpYk; ehl;bd; xl;Lnkhj;j Kaw;rpfSk; Nkw;gb fth;r;rpia 
jPtpug;gLj;jp Jhpj fjpapy; mjpfhpg;gjw;fhd Njit ,d;dKk; fhzg;gLfpd;wd. 

  
 ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpww;fhd 

tsthsh;fs; kw;Wk; tphpTiuahsh;fisf; fth;e;J nfhs;sy;: Jiw rhh;e;j 
Nfs;tpia mjpfhpg;gjw;fhdJ 

 
,jw;F fy;tp rhh;e;j epWtdq;fis tpl Rw;Wyhj; Jiwapy; <l;lg;gLfpd;w tUkhdk; 
mjpfkhf cs;sikapahdy;> mjpfhpj;J tUk; Rw;Wyhj; Jiw rhh;e;j Nfs;tpia 

vjph;nfhs;Sk; Nehf;fpy; SLITHM ,w;fhd tsthsh;fs; kw;Wk; tphpTiuahsh;fisf; 
fth;e;Jnfhs;tjhdJ xU rthyhf khwpAs;sJ. 

 
 

  

     4.4 epjpr; nrayhw;Wif gw;wpa NkNyhl;lg; ghh;it              ml;ltiz 4.3 

gpNuhpf;fg;gl;l nraw;ghLfs; xJf;fPL 
(kpy;) 

cz;ikr; 
nryT (kpy;) 

epjp rhh;e;j 
Kd;Ndw;wk; 

fle;j tUlj;Jld; xg;gpLifapy; khzth; 
gapw;rp ntspaPl;by; Fiwe;jJ 30 rjtPj 
tsh;r;rpia <l;bf;nfhs;sy;. 

453 443 98% 

fy;tp mYty;fs; rigfs; kw;Wk; ghlj;jpl;l 
kPsha;Tf; FOf;fisj; jhgpj;jy; 

6 0.28 5% 

ju Kfhikj;Jt Kiwikfisj; jhgpj;jy; 2.5 0.48 19% 

SLITHM ,w;fhd Njrpa njhopw; gapw;rp 
jifik me;j];j;jpidAk; mJ rhh;e;j 
gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; 
<l;bf;nfhs;sy;. 

0.95 0.48 50% 

fy;tp rhh;e;j gzpahl;nlhFjpapdUf;fhd 
njhlh; mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

10 7.23 72 

cs;Sh; kw;Wk; ntspehl;L fy;tp rhh;e;j 
gpizg;Gfs; 

1 - - 

Jiw rhh;e;j fy;tp xj;Jiog;Gfs;/ Gjpa 
gapw;rp newp mgptpUj;jp 

9 1.6 18% 

JiwAld; $ba R & D myfpid tpUj;jp 
nra;jy; 

2 - - 

khfhz tshf tiyg;gpd;diy juKah;j;jy; 
kw;Wk; tphpthf;fk; nra;jy; 

202 55 27% 

jw;NghJs;s/ rhj;jpakhd gapw;rp epiyaq;fs; 
Clhf SLITHM ,d; gapw;rpnewpfis 

tphpthf;Ftjw;fhd xU %Nyhghak;/ khjphpia 
tpUj;jpnra;jy;. 

3 0.8 27% 

jfty; njhopy;El;g cl;fl;likg;G 
mgptpUj;jp 

6 0.11 1.83% 

mtrpakhd kdpj tsq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;sy; 

8.16 4.8 59% 

fy;tp rhuh gzpahl;nlhFjpapdUf;fhd jpwd; 
fl;bnaOg;Gif 

5.7 3.17 56% 

Njrpa Rw;Wyh kdpj tsq;fs; %Nyhgha 
mgptpUj;jpf;Fg; gq;fspg;Gr; nra;jy; 

13.5 13.5 100% 

Clfk; kw;Wk; njhlh;ghly; myF Clhf 
gzpfisj; jhgpj;J mtw;iw tpidj;jpwd; 
kpf;f Kiwapy; mKyhf;fk; nra;jy; 

28.8 7.4 26% 
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r%f Clf jsk; kw;Wk; b[ply; 
re;ijg;gLj;jy; 

2.4 2.28 95% 

ghlrhiy kl;l fsf tiyg;gpd;diyj; 
jhgpj;jy; 

5 0.4 8% 

njhopy; topfhl;ly; kw;Wk; cstsj;Jiz 

MNyhrid myF/ njhopy; tq;fp my;yJ 
njhopy; Kfhikj;Jt Kiwikia 
mKy;gLj;jy; 

1 - - 

SLITHM ,d; th;j;jfr;rpd;dk; kpf;f fl;llk; 1.4 0.71 51% 

epfo;Tg; gq;fspg;G (gazk; kw;Wk; Rw;Wyhj; 
Jiwapd; gy;NtW gpuNjrq;fis 
ikag;gLj;jp nraykh;TfisAk; 
fUj;juq;FfisAk; Kd;ndLj;jy;) 

2 0.83 42% 

gq;fPLghl;lhsh;fSldhd cs;ehl;L kw;Wk; 
ntspehl;L $l;Lg; gzpahw;Wiffs; 

1 - - 

nkhj;jk; 764 543 71% 

                                                %yk;: ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpd; epjpg; gphpT  

 

        4.4 gpujhd rthy;fs;  

 Rw;Wyhj; Jiwf;fhd mLj;j jiyKiwapdhpd; Fiwthd fth;r;rp  
 

etPd fhyj;Jj; jiyKiwapdhpd;/ mLj;j jiyKiwapdhpd; Rw;Wyhj; 
Jiwapyhd <LghlhdJ kpfTk; FiwthfNt cs;sJ. tpNrlkhf Rw;Wyhj; Jiwapd; 
th;j;jf re;ijg;gLj;jy; eltbf;iffs;> jfty; njhopy;El;gk;> tq;fp> Rfhjhug; 
guhkhpg;G Nghd;w JiwfSld; xg;gpl;L Nehf;Fifapy;> xU Kjyhspj;Jtg; 
nghWg;gpid cilath; vd;wtifapy;> fzprkhdsT FiwthfNt cs;sJ. Jiw 
gw;wpa jtwhd fUj;Jf;fs;> Fiwe;j rk;gs kl;lq;fs; kw;Wk; fyhrhu kl;Lg;ghLfs; 
vd;gd Nghd;w ,d;Dk; gy fhuzpfs; xd;whfr; Nrh;e;J ,j;jifa mgfPh;j;jpf;F 

toptFj;Js;sd. ,j;jifa epiyikapd; fhuzj;jpdhy; SLITHM MdJ jw;nghOJ 
Fiwe;j Nfs;tpiaf; nfhz;Ls;sNjhL> mjd; jpwikf;Fk; fPohd kl;lj;jpy; ,aq;fp 

tUfpwJ. SLITHM MdJ mjd; Jiwrhh;e;j gq;fPLghl;lhsh;fSld; ,ize;J 
Rw;Wyhj; Jiwapidr; re;ijg;gLj;Jtjw;Fk; mJ rhh;e;j gy;NtW mk;rq;fspy; 
cy;yhrg; gazpfspd; fth;r;rpia cUthf;Ftjw;Fk; Kidg;Gld; nrayhw;wp 
tUfpd;wJ. ,Ue;jNghjpYk; ehl;bd; xl;Lnkhj;j Kaw;rpfSk; Nkw;gb fth;r;rpia 
jPtpug;gLj;jp Jhpj fjpapy; mjpfhpg;gjw;fhd Njit ,d;dKk; fhzg;gLfpd;wd. 

  
 ,yq;if Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt epWtfj;jpww;fhd 

tsthsh;fs; kw;Wk; tphpTiuahsh;fisf; fth;e;J nfhs;sy;: Jiw rhh;e;j 
Nfs;tpia mjpfhpg;gjw;fhdJ 

 
,jw;F fy;tp rhh;e;j epWtdq;fis tpl Rw;Wyhj; Jiwapy; <l;lg;gLfpd;w tUkhdk; 
mjpfkhf cs;sikapahdy;> mjpfhpj;J tUk; Rw;Wyhj; Jiw rhh;e;j Nfs;tpia 

vjph;nfhs;Sk; Nehf;fpy; SLITHM ,w;fhd tsthsh;fs; kw;Wk; tphpTiuahsh;fisf; 
fth;e;Jnfhs;tjhdJ xU rthyhf khwpAs;sJ. 

 
 

  

     4.4 epjpr; nrayhw;Wif gw;wpa NkNyhl;lg; ghh;it              ml;ltiz 4.3 

gpNuhpf;fg;gl;l nraw;ghLfs; xJf;fPL 
(kpy;) 

cz;ikr; 
nryT (kpy;) 

epjp rhh;e;j 
Kd;Ndw;wk; 

fle;j tUlj;Jld; xg;gpLifapy; khzth; 
gapw;rp ntspaPl;by; Fiwe;jJ 30 rjtPj 
tsh;r;rpia <l;bf;nfhs;sy;. 

453 443 98% 

fy;tp mYty;fs; rigfs; kw;Wk; ghlj;jpl;l 
kPsha;Tf; FOf;fisj; jhgpj;jy; 

6 0.28 5% 

ju Kfhikj;Jt Kiwikfisj; jhgpj;jy; 2.5 0.48 19% 

SLITHM ,w;fhd Njrpa njhopw; gapw;rp 
jifik me;j];j;jpidAk; mJ rhh;e;j 
gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; 
<l;bf;nfhs;sy;. 

0.95 0.48 50% 

fy;tp rhh;e;j gzpahl;nlhFjpapdUf;fhd 
njhlh; mgptpUj;jpj; jpl;lk; 

10 7.23 72 

cs;Sh; kw;Wk; ntspehl;L fy;tp rhh;e;j 
gpizg;Gfs; 

1 - - 

Jiw rhh;e;j fy;tp xj;Jiog;Gfs;/ Gjpa 
gapw;rp newp mgptpUj;jp 

9 1.6 18% 

JiwAld; $ba R & D myfpid tpUj;jp 
nra;jy; 

2 - - 

khfhz tshf tiyg;gpd;diy juKah;j;jy; 
kw;Wk; tphpthf;fk; nra;jy; 

202 55 27% 

jw;NghJs;s/ rhj;jpakhd gapw;rp epiyaq;fs; 
Clhf SLITHM ,d; gapw;rpnewpfis 

tphpthf;Ftjw;fhd xU %Nyhghak;/ khjphpia 
tpUj;jpnra;jy;. 

3 0.8 27% 

jfty; njhopy;El;g cl;fl;likg;G 
mgptpUj;jp 

6 0.11 1.83% 

mtrpakhd kdpj tsq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;sy; 

8.16 4.8 59% 

fy;tp rhuh gzpahl;nlhFjpapdUf;fhd jpwd; 
fl;bnaOg;Gif 

5.7 3.17 56% 

Njrpa Rw;Wyh kdpj tsq;fs; %Nyhgha 
mgptpUj;jpf;Fg; gq;fspg;Gr; nra;jy; 

13.5 13.5 100% 

Clfk; kw;Wk; njhlh;ghly; myF Clhf 
gzpfisj; jhgpj;J mtw;iw tpidj;jpwd; 
kpf;f Kiwapy; mKyhf;fk; nra;jy; 

28.8 7.4 26% 
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 fy;tp rhh;e;j eltbf;iffis tYg;gLj;jy; kw;Wk; khfhz kl;l gapw;rp 
tiyaikg;Gfis tpUj;jpnra;jy; Nghd;wtw;wpD}lhf Njrpa Rw;Wyh kdpj tsq;fs; 
%Nyhgha mgptpUj;jpf;F gq;fspg;Gr; nra;jy;. 
 
 

4.6 epor;rpj;jpl;lq;fs;/ rpy nraw;ghLfs; gw;wpa nrayhw;Wif                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyikg; ghprpy; epfo;r;rpj;jpl;lk; 2018 

gl;lkspg;G tpoh 2018 -SLITHM 

,.R.N`h.K.epWtdj;jpd; jtprhsh; Rdpy; 
jprhehaf;f mth;fs; tpsf;F Vw;Wjy; 

nfsut mikr;rh; mkuJq;f mth;fs; Kjyikr;rh; 
rP.tP. tpf;Nd];tud; mth;fSld; ciuahly; 

 
 

  

 
 

 rKjhaj;jpd; kj;jpapy; Jiw gw;wpa vjph;kiwahd vz;zf;fUf;fs 
 

Rw;Wyhj; JiwahdJ Vida Jiwfis tpl NtWgl;lnjhU Jiwahf 
tpsq;Ftjdhy;> Rw;Wyhj;Jiwapid re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; mjid mgptpUj;jp 
nra;jy; Nghd;w mk;rq;fspy;> rKjhaj;jpd; kj;jpapy; fhzg;glf;$ba mJ gw;wpa 
vz;zf;fU kpfTk; Kf;fpakhdjhf jpfo;jy; Ntz;Lk;. kJghdg; ghtid kw;Wk; 
NtWgl;l Nehf;fq;fSf;fhf tpLjpfs; kw;Wk; jq;Fkpl trjpfs; cgNahfpf;fg;gLjy; 
vd;gd Nghd;w ,d;Ndhud;d fhuzq;fspdhy; ,e;jj; Jiw gw;wp kf;fs; kj;jpapy; vjph; 
kiwahd vz;zq;fNs fhzg;gLfpd;wd. NkYk; ,e;jj; Jiwapd; tsh;r;rp gw;wpa 
vz;zf;fUTk; vjph; kiwahNt fhzg;gLfpd;wJ. vdNt> Rw;Wyhj; Jiw gw;wpa 
cl;fl;likg;gpid mgptpUj;jp nra;Jnfhs;tjw;F rKjhaj;jpd; Mjutpidg; 
ngw;Wf;nfhs;tjhdJ xU rthyhfNt tpsq;FfpwJ.  

 
 khzth;fs; kw;Wk; rKjhak; kj;jpapy; fhzg;gLfpd;w njhlh;ghly; jilfs 

 
Rw;Wyhj; JiwahdJ NeubahfNt ntspehl;Lg; gpui[fSld; 

njhlh;GWtjdhy; Rw;Wyhj; Jiwnad tUk; nghOJ mjpy; gpujhdkhf nkhopNa 
kpfTk; gpujhd tplakhfj; jpfo;fpd;wJ. ehl;bw;Fs; cy;yhrg; gazpfshf tUif 
jUNthUf;F rpwe;j Nritfis toq;Ftjhapd;> mth;fsJ fyhrhuk; kw;Wk; gpd;Gyk; 
gw;wpa tplaq;fis czh;e;J nfhs;tjw;F nghUj;jkhd njhlh;ghly; ,d;wpaikahj 
tplakhFk;. Rw;Wyhj; Jiwapy; Vw;fdNt gzpahw;Wfpd;w Copah;fs; kw;Wk; 
khzth;fs; njhlh;ghliyg; NgZjy; Ntz;Lnkd;gNjhL> nkhop gw;wpa jilahdJ 
Jiwapd; ntspaPl;Lj; juj;jpid Fiwf;fNt topaikf;Fk;. 

 

 
  4.5. Kd;Ndw;wg; ghij  

 ntFrd Clfj; Jiw (,yj;jpudpay;/mr;R) %yk; Rw;Wyhj; Jiwapidr; 
re;ijg;gLj;Jtijf; fl;bnaOg;Gjy; kw;Wk; cy;yhrg; gzk; kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; 
rhh;e;j tplaq;fs; Cf;Ftpj;jy;. 
 

 Rw;Wyh gw;wpa njhopy; topfhl;ly; kw;Wk; tpopg;Gzh;T epfo;r;rpj;jpl;lq;fis gpuhe;jpa 
kl;lj;jpy; Kd;ndLj;jy;. 

 
 jdpahh; tpUe;Njhk;gy; gapw;rp epWtdq;fSldhd tiyg;gpd;dy; Clhf Rw;Wyhj; 

Jiwapy; epyTfpd;w Nfs;tpfSf;F Vw;w tifapy; gapYdh;fspd; vz;zpf;ifapid 
mjpfhpj;jy;. 

 
 Rw;Wyhj; Jiw rhh;e;j Copah;fspd; njhopy;Jiw tsh;r;rpf;F Mjutspf;Fk; tifapy; 

Kd;Ndw;wfukhd Rw;Wyhg; gapw;rp tpUg;gj;njhpTfis mwpKfk; nra;jy;. 
 

 Gjpa Rw;Wyhj; Jiwf; Nfs;tpfis vjph;nfhs;Sk; tifapy; njhlh;r;rpahdJk; 
,af;fk; kpf;fJkhd ghlj;jpl;l mgptpUj;jp.  

 
 fw;wy; Kfhikj;Jtj;jpw;F Mjutspf;Fk; tifapy; jfty; njhopy;El;g 

cl;fl;likg;G mgptpUj;jp kw;Wk; <-fw;wy; trjpfis mwpKfk; nra;jy; 
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 fy;tp rhh;e;j eltbf;iffis tYg;gLj;jy; kw;Wk; khfhz kl;l gapw;rp 
tiyaikg;Gfis tpUj;jpnra;jy; Nghd;wtw;wpD}lhf Njrpa Rw;Wyh kdpj tsq;fs; 
%Nyhgha mgptpUj;jpf;F gq;fspg;Gr; nra;jy;. 
 
 

4.6 epor;rpj;jpl;lq;fs;/ rpy nraw;ghLfs; gw;wpa nrayhw;Wif                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyikg; ghprpy; epfo;r;rpj;jpl;lk; 2018 

gl;lkspg;G tpoh 2018 -SLITHM 

,.R.N`h.K.epWtdj;jpd; jtprhsh; Rdpy; 
jprhehaf;f mth;fs; tpsf;F Vw;Wjy; 

nfsut mikr;rh; mkuJq;f mth;fs; Kjyikr;rh; 
rP.tP. tpf;Nd];tud; mth;fSld; ciuahly; 

 
 

  

 
 

 rKjhaj;jpd; kj;jpapy; Jiw gw;wpa vjph;kiwahd vz;zf;fUf;fs 
 

Rw;Wyhj; JiwahdJ Vida Jiwfis tpl NtWgl;lnjhU Jiwahf 
tpsq;Ftjdhy;> Rw;Wyhj;Jiwapid re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; mjid mgptpUj;jp 
nra;jy; Nghd;w mk;rq;fspy;> rKjhaj;jpd; kj;jpapy; fhzg;glf;$ba mJ gw;wpa 
vz;zf;fU kpfTk; Kf;fpakhdjhf jpfo;jy; Ntz;Lk;. kJghdg; ghtid kw;Wk; 
NtWgl;l Nehf;fq;fSf;fhf tpLjpfs; kw;Wk; jq;Fkpl trjpfs; cgNahfpf;fg;gLjy; 
vd;gd Nghd;w ,d;Ndhud;d fhuzq;fspdhy; ,e;jj; Jiw gw;wp kf;fs; kj;jpapy; vjph; 
kiwahd vz;zq;fNs fhzg;gLfpd;wd. NkYk; ,e;jj; Jiwapd; tsh;r;rp gw;wpa 
vz;zf;fUTk; vjph; kiwahNt fhzg;gLfpd;wJ. vdNt> Rw;Wyhj; Jiw gw;wpa 
cl;fl;likg;gpid mgptpUj;jp nra;Jnfhs;tjw;F rKjhaj;jpd; Mjutpidg; 
ngw;Wf;nfhs;tjhdJ xU rthyhfNt tpsq;FfpwJ.  

 
 khzth;fs; kw;Wk; rKjhak; kj;jpapy; fhzg;gLfpd;w njhlh;ghly; jilfs 

 
Rw;Wyhj; JiwahdJ NeubahfNt ntspehl;Lg; gpui[fSld; 

njhlh;GWtjdhy; Rw;Wyhj; Jiwnad tUk; nghOJ mjpy; gpujhdkhf nkhopNa 
kpfTk; gpujhd tplakhfj; jpfo;fpd;wJ. ehl;bw;Fs; cy;yhrg; gazpfshf tUif 
jUNthUf;F rpwe;j Nritfis toq;Ftjhapd;> mth;fsJ fyhrhuk; kw;Wk; gpd;Gyk; 
gw;wpa tplaq;fis czh;e;J nfhs;tjw;F nghUj;jkhd njhlh;ghly; ,d;wpaikahj 
tplakhFk;. Rw;Wyhj; Jiwapy; Vw;fdNt gzpahw;Wfpd;w Copah;fs; kw;Wk; 
khzth;fs; njhlh;ghliyg; NgZjy; Ntz;Lnkd;gNjhL> nkhop gw;wpa jilahdJ 
Jiwapd; ntspaPl;Lj; juj;jpid Fiwf;fNt topaikf;Fk;. 

 

 
  4.5. Kd;Ndw;wg; ghij  

 ntFrd Clfj; Jiw (,yj;jpudpay;/mr;R) %yk; Rw;Wyhj; Jiwapidr; 
re;ijg;gLj;Jtijf; fl;bnaOg;Gjy; kw;Wk; cy;yhrg; gzk; kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; 
rhh;e;j tplaq;fs; Cf;Ftpj;jy;. 
 

 Rw;Wyh gw;wpa njhopy; topfhl;ly; kw;Wk; tpopg;Gzh;T epfo;r;rpj;jpl;lq;fis gpuhe;jpa 
kl;lj;jpy; Kd;ndLj;jy;. 

 
 jdpahh; tpUe;Njhk;gy; gapw;rp epWtdq;fSldhd tiyg;gpd;dy; Clhf Rw;Wyhj; 

Jiwapy; epyTfpd;w Nfs;tpfSf;F Vw;w tifapy; gapYdh;fspd; vz;zpf;ifapid 
mjpfhpj;jy;. 

 
 Rw;Wyhj; Jiw rhh;e;j Copah;fspd; njhopy;Jiw tsh;r;rpf;F Mjutspf;Fk; tifapy; 

Kd;Ndw;wfukhd Rw;Wyhg; gapw;rp tpUg;gj;njhpTfis mwpKfk; nra;jy;. 
 

 Gjpa Rw;Wyhj; Jiwf; Nfs;tpfis vjph;nfhs;Sk; tifapy; njhlh;r;rpahdJk; 
,af;fk; kpf;fJkhd ghlj;jpl;l mgptpUj;jp.  

 
 fw;wy; Kfhikj;Jtj;jpw;F Mjutspf;Fk; tifapy; jfty; njhopy;El;g 

cl;fl;likg;G mgptpUj;jp kw;Wk; <-fw;wy; trjpfis mwpKfk; nra;jy; 
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4.7 2018 ,y; ,lk;ngw;w Nkyjpf nraw;ghLfs;                ml;ltiz- 4.4 

epfo;r;rpj;jpl;lk; epWtdk; fhyg;gFjp 
gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

SLITHM - aho;g;ghzk; - gapw;rpg; gq;Nfw;ghsh; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; SLITHM 03 khjq;fs; 110 
SLITHM ,d; ,Wjp tUl khzth;fSf;fhd 
nkd; jpwd;fs; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; SLITHM 1 jpdk;  
epiyNgwhd Rw;Wyh tpopg;G+l;ly; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; - kd;dhh; khtl;lk; - ghlrhiy 
khzth;fs;> Mrphpah;fs;> ngw;Nwhh;fs;> 
tptrhapfs; 

SLITHM> rh;tNjr 
epjpf; $l;Lj;jhgdk; 
kw;Wk; cyf tq;fp 

1 khjk; (15 
jpdq;fs;) 

800 ,w;Fk; 
mjpfk; 

N`hl;ly;fis mjpfhpj;jy; gw;wpa SLITHM ,y; 
b[ply; epiykhw;wk; SLITHM   
aho;g;ghz khzth;fspd; ghpr;raKs;sjhf;Fk; 
aho;g;ghzg; gazk; - Rw;Wyh mikr;rpd; 
Vw;ghL SLITHM 2 jpdq;fs; 15 

njhopy; topfhl;ly; jpdk; aho;g;ghzk;  
SLITHM kw;Wk; rf;jp 
vg;.vk;. 1 jpdk; 60 

gpuj;jpNaf rPh;gLj;jy; epfo;r;rpj;jpl;lk; nfhOk;G 
nuypnfhk; ngz; gzpahsh;fSf;fhdJ 
(ngz;fs; jpdj;jpd; NghJ ,lk;ngw;wJ.) nuypnfhk; 1/2 jpdk; 600 

SLITHM - aho;g;ghzk; - gapw;rpg; gq;Nfw;ghsh; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; SLITHM 

01 khjk;/ 
thu ,Wjp 
ehl;fs; 110 

tpLKiwjpd Rw;Wyh tpLjp 
guhkhpg;ghsh;fSf;fhd th;j;jf Nrhjid 

,yq;if kpd;rhuf; 
fk;gdp (LECO) 1 jpdk;  

Njrpa gapYdh; kw;Wk; ifj;njhopw; gapw;rp 
mjpfhurig – ghlj;jpl;l juKah;j;jy; 

Njrpa gapYdh; 
kw;Wk; ifj;njhopw; 
gapw;rp mjpfhurig – 
uh[fphpa 4-5 jpdq;fs;  

Njrpa fy;tp epWtfk; (Mrphpah; gapw;rp) 
Njrpa fy;tp epWtfk;> 
k`ufk 6 jpdq;fs;  

n`huz Mrphpah; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 
(nrad;Kiwg; gapw;rp) 

n`huz gphpT 
Mrphpah;fs; 01 jpdq;fs;  

gpuhd;]; ,izg;G epfo;r;rpj;jpl;l 
fye;Jiuahly; 

gpuhd;]; J}jufk; 
kw;Wk; $l;lzp 

02 
kzpj;jpahy 
Neuk;  

nghUl; nfhs;tdT gw;wpa <LghL kw;Wk; 
rikayiw tbtikg;G 

rpiwr;rhiy 
(mq;FZnfhyngy];
]) 2 jpdq;fs;  

FWq;fhy ghlnewpfs; 

FWq;fhy ghlnewp 
(thu ,Wjp ehl;fs; - 
SLITHM) 1 khjk;  

vjph;fhy rpe;jid (fy;tpf; fz;fhl;rp) 
ehye;j fy;Y}hp 
(NJOBA)  3 jpdq;fs;  

rikaw;fiy ty;Ydh; topfhl;ly; 
czTf; fz;fhl;rp 
2018 1 jpdk;  

Ed-excel fz;fhl;rp  
Nwhay; fy;Y}hp 
mYkpdp  3 jpdq;fs;  

N`hl;ly; fz;fhl;rp  CHSGA  3 jpdq;fs;  

rQ;rhuf;f cjht SLAITO/SLTPB 2 jpdq;fs;  

Njrpa ,isQh; jpd tpoh 
,isQh; epiyak; 
(k`ufk) 1 jpdk;  

rKjha rh;tNjr kfsph; jpdk; - ngg;uthp 28 
Mk; jpfjp - ,yq;if mgptpUj;jp eph;thf 
epWtfj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. SLITHM/SLIDA 

2 
kzpj;jpahy 
Neuk;  

nrad;Kiwg; gapw;rp gw;wpa tpopg;G+l;ly; mkh;T 

fy;tp mikr;R kw;Wk; 
khpdh kh];lh; nrg; 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  1 jpdk;  

                                                                                                              %yk; : SLITHM mbg;gilj; jfty;fs; 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flw;fiug; gpuNjrj;ij 
Jg;guthf;Fk; eltbf;if 

,.R.N`h. K.epWtfj;jpd; Ngr;R 
nra;jpkly; 

ghh; nud;lh;]; 2018 epfo;tpy; 
,.R.N`h.K. epWtfk;; 

rQ;rhuf;f cjht epfo;rpy; 
,.R.N`h.K. epWtfk;; 

rikaw; fiy – czTf; fz;fhl;rp 
2018 ,y; ,.R.N`h.K. epWtf 

khzth;fspd; gq;Nfw;G 

epfo;T Kfhikj;Jtj;jpy; bg;Nshkh 
ghlnewpia Muk;gpj;J itj;jy; 
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4.7 2018 ,y; ,lk;ngw;w Nkyjpf nraw;ghLfs;                ml;ltiz- 4.4 

epfo;r;rpj;jpl;lk; epWtdk; fhyg;gFjp 
gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

SLITHM - aho;g;ghzk; - gapw;rpg; gq;Nfw;ghsh; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; SLITHM 03 khjq;fs; 110 
SLITHM ,d; ,Wjp tUl khzth;fSf;fhd 
nkd; jpwd;fs; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; SLITHM 1 jpdk;  
epiyNgwhd Rw;Wyh tpopg;G+l;ly; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; - kd;dhh; khtl;lk; - ghlrhiy 
khzth;fs;> Mrphpah;fs;> ngw;Nwhh;fs;> 
tptrhapfs; 

SLITHM> rh;tNjr 
epjpf; $l;Lj;jhgdk; 
kw;Wk; cyf tq;fp 

1 khjk; (15 
jpdq;fs;) 

800 ,w;Fk; 
mjpfk; 

N`hl;ly;fis mjpfhpj;jy; gw;wpa SLITHM ,y; 
b[ply; epiykhw;wk; SLITHM   
aho;g;ghz khzth;fspd; ghpr;raKs;sjhf;Fk; 
aho;g;ghzg; gazk; - Rw;Wyh mikr;rpd; 
Vw;ghL SLITHM 2 jpdq;fs; 15 

njhopy; topfhl;ly; jpdk; aho;g;ghzk;  
SLITHM kw;Wk; rf;jp 
vg;.vk;. 1 jpdk; 60 

gpuj;jpNaf rPh;gLj;jy; epfo;r;rpj;jpl;lk; nfhOk;G 
nuypnfhk; ngz; gzpahsh;fSf;fhdJ 
(ngz;fs; jpdj;jpd; NghJ ,lk;ngw;wJ.) nuypnfhk; 1/2 jpdk; 600 

SLITHM - aho;g;ghzk; - gapw;rpg; gq;Nfw;ghsh; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; SLITHM 

01 khjk;/ 
thu ,Wjp 
ehl;fs; 110 

tpLKiwjpd Rw;Wyh tpLjp 
guhkhpg;ghsh;fSf;fhd th;j;jf Nrhjid 

,yq;if kpd;rhuf; 
fk;gdp (LECO) 1 jpdk;  

Njrpa gapYdh; kw;Wk; ifj;njhopw; gapw;rp 
mjpfhurig – ghlj;jpl;l juKah;j;jy; 

Njrpa gapYdh; 
kw;Wk; ifj;njhopw; 
gapw;rp mjpfhurig – 
uh[fphpa 4-5 jpdq;fs;  

Njrpa fy;tp epWtfk; (Mrphpah; gapw;rp) 
Njrpa fy;tp epWtfk;> 
k`ufk 6 jpdq;fs;  

n`huz Mrphpah; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 
(nrad;Kiwg; gapw;rp) 

n`huz gphpT 
Mrphpah;fs; 01 jpdq;fs;  

gpuhd;]; ,izg;G epfo;r;rpj;jpl;l 
fye;Jiuahly; 

gpuhd;]; J}jufk; 
kw;Wk; $l;lzp 

02 
kzpj;jpahy 
Neuk;  

nghUl; nfhs;tdT gw;wpa <LghL kw;Wk; 
rikayiw tbtikg;G 

rpiwr;rhiy 
(mq;FZnfhyngy];
]) 2 jpdq;fs;  

FWq;fhy ghlnewpfs; 

FWq;fhy ghlnewp 
(thu ,Wjp ehl;fs; - 
SLITHM) 1 khjk;  

vjph;fhy rpe;jid (fy;tpf; fz;fhl;rp) 
ehye;j fy;Y}hp 
(NJOBA)  3 jpdq;fs;  

rikaw;fiy ty;Ydh; topfhl;ly; 
czTf; fz;fhl;rp 
2018 1 jpdk;  

Ed-excel fz;fhl;rp  
Nwhay; fy;Y}hp 
mYkpdp  3 jpdq;fs;  

N`hl;ly; fz;fhl;rp  CHSGA  3 jpdq;fs;  

rQ;rhuf;f cjht SLAITO/SLTPB 2 jpdq;fs;  

Njrpa ,isQh; jpd tpoh 
,isQh; epiyak; 
(k`ufk) 1 jpdk;  

rKjha rh;tNjr kfsph; jpdk; - ngg;uthp 28 
Mk; jpfjp - ,yq;if mgptpUj;jp eph;thf 
epWtfj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. SLITHM/SLIDA 

2 
kzpj;jpahy 
Neuk;  

nrad;Kiwg; gapw;rp gw;wpa tpopg;G+l;ly; mkh;T 

fy;tp mikr;R kw;Wk; 
khpdh kh];lh; nrg; 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  1 jpdk;  

                                                                                                              %yk; : SLITHM mbg;gilj; jfty;fs; 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flw;fiug; gpuNjrj;ij 
Jg;guthf;Fk; eltbf;if 

,.R.N`h. K.epWtfj;jpd; Ngr;R 
nra;jpkly; 

ghh; nud;lh;]; 2018 epfo;tpy; 
,.R.N`h.K. epWtfk;; 

rQ;rhuf;f cjht epfo;rpy; 
,.R.N`h.K. epWtfk;; 

rikaw; fiy – czTf; fz;fhl;rp 
2018 ,y; ,.R.N`h.K. epWtf 

khzth;fspd; gq;Nfw;G 

epfo;T Kfhikj;Jtj;jpy; bg;Nshkh 
ghlnewpia Muk;gpj;J itj;jy; 
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5.
,yq;if khehl;Lg; gzpafk;



6666

 
 
5.3.   %Nyhghaq;fs; 

1. MICE rhh;e;j Rw;Wyhit Cf;Ftpj;jy; - re;jpg;Gfs;> Cf;Ftpj;jy;fs;> khehLfs; 

kw;Wk; fz;fhl;rpfs; (Meetings ,Incentives ,Conventions & Exhibitions)  
2. MICE rhh;e;j Rw;Wyhj; Jiwapid vOr;rpkpF Gjpa Nghf;fpw;F Vw;g gd;Kfg;gLj;jy;. 
3. MICE rhh;e;j Rw;Wyhj; Jiw njhlh;gpy; gapw;rpaspj;jy;> Ma;T Nkw;nfhs;sy; kw;WK; 

mgptpUj;jpg; gzpfis Nkw;nfhs;sy;. 
4. tpiykD kw;Wk; khehL gw;wp MjuT toq;fy; 

 
5.4.    vjph;ghh;f;fg;gLk; ntspaPLfs;: 

 MICE rhh;e;j ntspaPl;bid mjpfhpj;jy; 
 MICE rhh;e;j Rw;Wyhf; fhl;rp kw;Wk; tPjpNahuf; fhl;rpfspy; gq;Nfw;Gf;fis 

mjpfhpj;jy;. 
 toq;fg;gLfpd;w epfo;T rhh;e;j cjtpfspd; vz;zpf;if 
 MICE ifNaLfs; kw;Wk; gpuRuq;fisj; jahhpj;jy; 
 cs;ehL kw;Wk; ntspehLfspy; gpuRhpf;fg;gLk; MICE tpsk;guq;fs; kw;Wk; 

Mf;fq;fspd; vz;zpf;if. 
 FAM Rw;Wg;gazq;fs; 
 tpiykD kw;Wk; khehL gw;wpa cjtpfs; 
 ifahsg;gLk; gapw;rpfs;> Muha;r;rpfs; kw;Wk; mgptpUj;jpg; epfo;r;rpj;;jpl;lq;fs; 

 

5.5.    vjph;ghh;f;fg;gLk; tpisTfs;: 
 MICE rhh;e;j Rw;Wyh tUifapd; msit Fwpj;j Mz;Lf; fhyj;jpDs; mjpfhpj;jy; 
 MICE rhh;e;j Rw;Wyhf; fhl;rpfs; kw;Wk; tPjpNahuf; fhl;rpfspd; vz;zpf;ifiaAk; 

kw;Wk; njhlh;GfisAk; Fwpj;j Mz;Lf; fhyj;jpDs; mjpfhpj;jy;.  
 MICE rhh;e;j Rw;Wyhr; nraw;ghLfSf;fhf toq;fg;gLk; epfo;T cjtpfspd; 

vz;zpf;ifapid mjpfhpj;jy; 
 Fwpj;j Mz;Lf; fhyj;jpDs; ifNaLfs;> gpuRuq;fs;> md;gspg;Gg; nghUl;fs; 

kw;Wk; tpepNahfq;fis Nkw;nfhs;sy;.  
 Fwpj;j Mz;Lf;fhd tpiykDf; Nfhuy; kw;Wk; khehLfis Nkw;nfhs;sy;. 
 gpuhe;jpa epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; cs;slq;fyhf Fwpj;j Mz;Lf;fhf Nkw;nfhs;sg;gLk; 

gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;. 
 

5.6.    mKyhf;fy; fhyj;jpd; NghJ vjph;nfhz;l rthy;fs;: 
 

 khehl;bw;fhd muq;F ,d;ik 
 fz;fhl;rpf;fhd ,lk; ,d;ik 
 Rw;Wyhj; Jiwapy; njhopy;thz;ikkpf;f khehl;L Vw;ghl;lhsh;fspd;ik 
 Nghl;b kpf;f Mrpa ,yf;FehLfshdkNyrpah kw;Wk; ,e;NjhNd\pahTld; 

xg;gpLifapy;> ,yq;ifapy; tpiy gw;wpa Nghl;bj;jd;ik ,d;ik. 
 MICE  gazpfSf;fhd tPrh Fwpj;jhd Njitg;ghLfs; nryTkpf;fjhf cs;s 

mNjNtis> Nkw;gb Nghl;bkpf;f ehLfs; tPrh fl;lzq;fis te;jpwq;fpaTld; 
js;Sgb nra;fpd;wd. 

 

5. ,yq;if khehl;Lg; gzpafk; 
5.1. mwpKfk; 
,yq;ifapy; Rw;Wyh rhh; epfo;Tfisj; jpl;lkpl;L mtw;iw xOq;Fnra;Ak; NghJ>mj;jifa 

jpl;lkpLdh;fs; re;jpf;f Ntz;ba Kjw;fl;l njhlh;Gnfhs;sy; ikakhf ,yq;if khehl;Lg; 

gzpafk; tpsq;Ffpd;w mNjNtis> Rw;Wyh Cf;Ftpg;G ,y;ykhfTk;> Fwpj;j jfty;fs;> 

MNyhridfs; kw;Wk; epGzj;Jtq;fs; njhlh;gpy; $l;LwTlDk; xj;Jiog;GlDk; 

nraw;gLtjw;fhd Kjd;ik ikakhfTk; tpsq;FfpwJ. ,e;j gzpafkhdJ MICE rhh;e;j 

Rw;Wyh epfo;TfSf;fhdnjhU fsj;ij Vw;gLj;jp ,yq;ifia Cf;Ftpg;gjw;fhf khj;jpuk; 

Rw;Wyhj;JiwAlDk; tpkhdr; NritAlDk; neUq;fpg; gzpahw;whJ> tUifahsh;fs; kw;Wk; 

Vida gpuKfh;fspd; xl;Lnkhj;jj; jpUg;jpf;FkhdnjhU njhopy;thz;ik kpf;fnjhU 

topKiwapy; epfo;Tfs; elhj;jg;gLtij cWjpg;gLj;Jk; tifapYk; gzpahw;wp tUfpwJ. 

,g; gzpafkhdJ Nrit tprhuizfs; Kjy; re;ijg;gLj;jy; nraw;ghLfs; tiuahd 

gue;jstpyhd Nritfis toq;fptUfpwJ. NkYk; Muha;r;rp <LghLfs;> tpiykDf; Nfhuy;> 

jpl;lkply;> epfo;Tfis Vw;ghLnra;J mtw;iw mKy;gLj;jy; Nghd;w tplq;fspYk; 

Rw;Wyhj;Jiwf;F MjuT toq;fptUfpwJ. NkYk; gzpafkhdJ xU PCO  njhpT kw;Wk; 
mtrpakhd midj;J murhq;f rhd;wpidg; ngWjy; Nghd;wd Fwpj;jhd xj;Jiog;gpid 

toq;FtNjhL> tpkhdr; Nritfs;> tpkhdepiy mjpfhhpfSldhd xj;Jiog;G kw;Wk; 

epfo;Tfspd; Nghjhd gqNfw;gpid mjpfhpf;Fk; Kfkhf Cf;Ftpg;G MjutpT Fwpj;jhd 

xj;Jiog;gpidAk; toq;fp tUfpd;w mNjNtis> khehl;Lld; njhlh;Gila mtrpakhd 

midj;J cjtpr; NritfisAk; toq;fp tUfpwJ. 

5.2.   milag;gl;l ,yf;Ffs;                        ml;ltiz:5.1 

khjq;fs; xl;Lnkhj;j Rw;Wyhg; 
gazpfspd; tUif 

MICE tUiffs; 

[dthp 9
ngg;uthp 8.5
khh;r;R 8.5%
Vg;uy; 8.3%
Nk 8.2%
[_d; 8%
[_iy

Mf];l; 

nrg;lk;gh;

xf;Nlhgh;

etk;gh;

brk;gh;

nkhj;jk;  2018 2,333,796  205,518 

%yk;: ,yq;if khehl;Lg; gzpafk; 
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5.3.   %Nyhghaq;fs; 

1. MICE rhh;e;j Rw;Wyhit Cf;Ftpj;jy; - re;jpg;Gfs;> Cf;Ftpj;jy;fs;> khehLfs; 

kw;Wk; fz;fhl;rpfs; (Meetings ,Incentives ,Conventions & Exhibitions)  
2. MICE rhh;e;j Rw;Wyhj; Jiwapid vOr;rpkpF Gjpa Nghf;fpw;F Vw;g gd;Kfg;gLj;jy;. 
3. MICE rhh;e;j Rw;Wyhj; Jiw njhlh;gpy; gapw;rpaspj;jy;> Ma;T Nkw;nfhs;sy; kw;WK; 

mgptpUj;jpg; gzpfis Nkw;nfhs;sy;. 
4. tpiykD kw;Wk; khehL gw;wp MjuT toq;fy; 

 
5.4.    vjph;ghh;f;fg;gLk; ntspaPLfs;: 

 MICE rhh;e;j ntspaPl;bid mjpfhpj;jy; 
 MICE rhh;e;j Rw;Wyhf; fhl;rp kw;Wk; tPjpNahuf; fhl;rpfspy; gq;Nfw;Gf;fis 

mjpfhpj;jy;. 
 toq;fg;gLfpd;w epfo;T rhh;e;j cjtpfspd; vz;zpf;if 
 MICE ifNaLfs; kw;Wk; gpuRuq;fisj; jahhpj;jy; 
 cs;ehL kw;Wk; ntspehLfspy; gpuRhpf;fg;gLk; MICE tpsk;guq;fs; kw;Wk; 

Mf;fq;fspd; vz;zpf;if. 
 FAM Rw;Wg;gazq;fs; 
 tpiykD kw;Wk; khehL gw;wpa cjtpfs; 
 ifahsg;gLk; gapw;rpfs;> Muha;r;rpfs; kw;Wk; mgptpUj;jpg; epfo;r;rpj;;jpl;lq;fs; 

 

5.5.    vjph;ghh;f;fg;gLk; tpisTfs;: 
 MICE rhh;e;j Rw;Wyh tUifapd; msit Fwpj;j Mz;Lf; fhyj;jpDs; mjpfhpj;jy; 
 MICE rhh;e;j Rw;Wyhf; fhl;rpfs; kw;Wk; tPjpNahuf; fhl;rpfspd; vz;zpf;ifiaAk; 

kw;Wk; njhlh;GfisAk; Fwpj;j Mz;Lf; fhyj;jpDs; mjpfhpj;jy;.  
 MICE rhh;e;j Rw;Wyhr; nraw;ghLfSf;fhf toq;fg;gLk; epfo;T cjtpfspd; 

vz;zpf;ifapid mjpfhpj;jy; 
 Fwpj;j Mz;Lf; fhyj;jpDs; ifNaLfs;> gpuRuq;fs;> md;gspg;Gg; nghUl;fs; 

kw;Wk; tpepNahfq;fis Nkw;nfhs;sy;.  
 Fwpj;j Mz;Lf;fhd tpiykDf; Nfhuy; kw;Wk; khehLfis Nkw;nfhs;sy;. 
 gpuhe;jpa epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; cs;slq;fyhf Fwpj;j Mz;Lf;fhf Nkw;nfhs;sg;gLk; 

gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;. 
 

5.6.    mKyhf;fy; fhyj;jpd; NghJ vjph;nfhz;l rthy;fs;: 
 

 khehl;bw;fhd muq;F ,d;ik 
 fz;fhl;rpf;fhd ,lk; ,d;ik 
 Rw;Wyhj; Jiwapy; njhopy;thz;ikkpf;f khehl;L Vw;ghl;lhsh;fspd;ik 
 Nghl;b kpf;f Mrpa ,yf;FehLfshdkNyrpah kw;Wk; ,e;NjhNd\pahTld; 

xg;gpLifapy;> ,yq;ifapy; tpiy gw;wpa Nghl;bj;jd;ik ,d;ik. 
 MICE  gazpfSf;fhd tPrh Fwpj;jhd Njitg;ghLfs; nryTkpf;fjhf cs;s 

mNjNtis> Nkw;gb Nghl;bkpf;f ehLfs; tPrh fl;lzq;fis te;jpwq;fpaTld; 
js;Sgb nra;fpd;wd. 

 

5. ,yq;if khehl;Lg; gzpafk; 
5.1. mwpKfk; 
,yq;ifapy; Rw;Wyh rhh; epfo;Tfisj; jpl;lkpl;L mtw;iw xOq;Fnra;Ak; NghJ>mj;jifa 

jpl;lkpLdh;fs; re;jpf;f Ntz;ba Kjw;fl;l njhlh;Gnfhs;sy; ikakhf ,yq;if khehl;Lg; 

gzpafk; tpsq;Ffpd;w mNjNtis> Rw;Wyh Cf;Ftpg;G ,y;ykhfTk;> Fwpj;j jfty;fs;> 

MNyhridfs; kw;Wk; epGzj;Jtq;fs; njhlh;gpy; $l;LwTlDk; xj;Jiog;GlDk; 

nraw;gLtjw;fhd Kjd;ik ikakhfTk; tpsq;FfpwJ. ,e;j gzpafkhdJ MICE rhh;e;j 

Rw;Wyh epfo;TfSf;fhdnjhU fsj;ij Vw;gLj;jp ,yq;ifia Cf;Ftpg;gjw;fhf khj;jpuk; 

Rw;Wyhj;JiwAlDk; tpkhdr; NritAlDk; neUq;fpg; gzpahw;whJ> tUifahsh;fs; kw;Wk; 

Vida gpuKfh;fspd; xl;Lnkhj;jj; jpUg;jpf;FkhdnjhU njhopy;thz;ik kpf;fnjhU 

topKiwapy; epfo;Tfs; elhj;jg;gLtij cWjpg;gLj;Jk; tifapYk; gzpahw;wp tUfpwJ. 

,g; gzpafkhdJ Nrit tprhuizfs; Kjy; re;ijg;gLj;jy; nraw;ghLfs; tiuahd 

gue;jstpyhd Nritfis toq;fptUfpwJ. NkYk; Muha;r;rp <LghLfs;> tpiykDf; Nfhuy;> 

jpl;lkply;> epfo;Tfis Vw;ghLnra;J mtw;iw mKy;gLj;jy; Nghd;w tplq;fspYk; 

Rw;Wyhj;Jiwf;F MjuT toq;fptUfpwJ. NkYk; gzpafkhdJ xU PCO  njhpT kw;Wk; 
mtrpakhd midj;J murhq;f rhd;wpidg; ngWjy; Nghd;wd Fwpj;jhd xj;Jiog;gpid 

toq;FtNjhL> tpkhdr; Nritfs;> tpkhdepiy mjpfhhpfSldhd xj;Jiog;G kw;Wk; 

epfo;Tfspd; Nghjhd gqNfw;gpid mjpfhpf;Fk; Kfkhf Cf;Ftpg;G MjutpT Fwpj;jhd 

xj;Jiog;gpidAk; toq;fp tUfpd;w mNjNtis> khehl;Lld; njhlh;Gila mtrpakhd 

midj;J cjtpr; NritfisAk; toq;fp tUfpwJ. 

5.2.   milag;gl;l ,yf;Ffs;                        ml;ltiz:5.1 

khjq;fs; xl;Lnkhj;j Rw;Wyhg; 
gazpfspd; tUif 

MICE tUiffs; 

[dthp 9
ngg;uthp 8.5
khh;r;R 8.5%
Vg;uy; 8.3%
Nk 8.2%
[_d; 8%
[_iy

Mf];l; 

nrg;lk;gh;

xf;Nlhgh;

etk;gh;

brk;gh;

nkhj;jk;  2018 2,333,796  205,518 

%yk;: ,yq;if khehl;Lg; gzpafk; 
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NkYk;> ,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ Juf;fp> ypjPd; mnkhpf;fh> Nghh;j;Jf;fPrk;> Mrpah> 

INuhg;gh Nghd;w ehLfspypUe;jhd Ie;J FOf;fSf;F ,yq;ifia xU MICE Rw;Wyh 

,yf;F ,lkhf ntspf;fhl;baJ.,J epfo;Tf;fhd gy;NtW rh;tNjr Kd;dzp mk;rq;fis 

ngw;Wf;nfhz;lJ. ,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ gpuj;jpNaf re;jpg;Gf;fhd 86 

epakdq;fis Kd;Ndw;ghL nra;jNjhL>ICCA kw;Wk; Clfk; cs;spl;l jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;s te;jpUe;j Vida tUifahsh;fSlDk; re;jpg;Gf;fis Nkw;nfhz;lJ. 

 
 
,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ 2018 khh;r; khjk; Kjw;nfhz;L 3 gjhijg; glq;fis 

,iza tpsk;guq;fs; %yk; re;ijg;gLj;jy; eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhd Vw;ghLfis 

Nkw;nfhz;lJ. Nkw;gb gjhijfs; njhlh;gpy;> 156>773 ghh;itahsh;fs; ghh;itapl;ljhfTk; 65 

tpUg;gq;fs; njhptpf;fg;gl;ljhfTk; IMEX 2018 ,d; Gs;sptpgutpay; mwpf;ifahdJ 

Rl;bf;fhl;baJ. 

 
 
 

5.7.   2018 Mk; Mz;Lf;fhd nraw;jpl;lj;jpw;F vjpuhd Kd;Ndw;wk; 

 
5.7.1. js fz;fhzpg;Gfs;: 
m) CEAV kw;Wk; IATO 

CEAV vd;gJ ];ghdpa ehl;ilAk; kw;Wk; IATO vd;gJ ,e;jpahitAk; Nrh;e;j 

ntspr;nry;Yk; Rw;Wyh ,af;Fdh;fshth;. ,th;fs; ,UtUk; jkJ tUlhe;j khehl;bid 

,yq;ifapy; ,t; Mz;bd; Muk;gj;jpy; elhj;Jtjw;fhd tpUg;gj;jpidj; njhptpj;jdh;. 

,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ ,yq;ifapd; MICE jpwikfisf; fhz;gpf;Fk; tifapyhd 

ghpr;rar; Rw;Wyh xd;wpid Nkw;gb ,uz;L epWtdq;fSf;Fk; Vw;ghL nra;jJ. ,t;tpuz;L 

mikg;GfSk; ntspr;nry;Yk; gaz Kftu;fisf; nfhz;Ls;sjdhy;>,t; mikg;Gfspd; 

thbf;ifahsh;fs; Fwpj;j khehl;bw;F rKfspf;Fk; Nehf;fpy; vjph;fhyj;jpYk; ,yq;ifia 

Cf;Ftpf;ff; $ba tha;g;Gld; ,e;j mikg;Gfisr; Nrh;e;j gpujhd jPh;khdk; vLg;Nghhpd; 

gy;NtW tpisTfis toq;Fk; tifapy; Nkw;gb khehl;bid ,yq;ifapy; elhj;Jtjw;fhd 

Vw;ghl;bw;F trjpaspg;gjd; %yk; mD$yq;fisg; ngw KbAk;. ghpr;rar; Rw;Wyhtpd; 

gpd;duhd>CEAV – 110 ntspr;nry;yYk; ];ghdpa gaz Kfth;fs; ,yq;ifapy; etk;gh; 29 

Kjy; 30 tiuahd fhyj;jpy; jkJ khehl;bid elj;Jtjw;F jpl;lkpLfpd;wdh;. ,J 

,yq;ifapd; Vida gpuNjrq;fis ntspf;fhz;gpf;Fk; 8 ehl;fisf; nfhz;l Rw;Wg; 

gazj;jpd; gpd;du; ,lk;ngwTs;sJ. 

 

vjph;ghuhj tpjkhf TAFI 2018 Mk; Mz;Lf;fhd mth;fsJ tUlhe;j khehl;bid ,yq;ifapy; 

elj;Jtij fhyk;jho;j;j Ntz;bapUe;jNjhL> mjid 2019 ,y; elj;Jjy; gw;wp rhj;jpakhd 

Kiwapy; ghprPypj;Js;sdh;. 

 
M) ePhpy; %o;Ftijj; jLj;jy; gw;wpa rh;tNjr khehL 

,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ ePhpy; %o;Ftijj; jLj;jy; gw;wpa rh;tNjr khehl;bd; 

Vw;ghl;lhsuhfpa rh;tNjr caph; fhg;Gr; rk;Nksdj;jpw;fhdxU jsg; ghpNrhjidr; 

Rw;Wyhtpid Vw;ghL nra;jJ. ,yq;if ,jid 2021 my;yJ 2023 ,y; elj;Jtjw;F 

Nfs;TkDr; nra;fpwJ. ,J gw;wpa cs;ehl;L trjpaspg;ghdJ “,yq;ifapd; caph; fhg;G” 
vDk; njhdpiaf; nfhz;ljhFk;. Fwpj;j Rw;WyhthdJ 2018 nrg;lk;gh; 24 Kjy; 26 tiuahd 

3 ehl;fSf;F ,lk;ngw;wJ. rh;tNjr caph; fhg;Gr; rk;Nksj;jpd; gzpahl;nlhFjpapdh; 

rhj;jpakhd gpuNjrq;fs;> jq;Fkpl trjpfs;> ,yq;ifapd; caph; fhg;G epfo;tpdhy; 

Kd;ndLf;fg;gl;l nraw;ghLfs; gw;wp Muha;tjw;Fk; rk;ge;jg;gl;l mjpfhhpfisr; 

re;jpg;gjw;Fkhf tp[ak; nra;jdh;. Nkw;gb khehL fpl;lj;jl;l 800 gpuKfh;fisf; 

nfhz;ljhFk;. ,e;j epfo;Tf;F Nfs;TkDr; nra;j ehLfspy; ,yq;if 6 tJ ,lj;jpYs;sJ. 

5.7.2.IMEXgpuq;GUl; (N[h;kd;) epfo;tpy; ,yq;if khehl;Lg; gzpafj;jpd; gq;Nfw;G 
,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ Nk 15 Kjy; 17 tiu ,lk;ngw;w IMEX gpuq;GUl; 2018 
epfo;tpy; ,yq;if Rw;Wyhj; Jiwapd; Ie;J Kd;Ndhb cWg;gpdh;fSld; 35 rJug;gug;G 

cila gpuNjrj;jpy; gq;Nfw;wJ. ,jpy; gq;Nfw;w epWtdq;fs;MICE nfhs;tdthsh;fSld; 86 

re;jpg;Gf;fSf;fhd Kd;Ndw;ghl;Lr; epakdq;fis Nkw;nfhs;s Kbe;jJ. 
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NkYk;> ,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ Juf;fp> ypjPd; mnkhpf;fh> Nghh;j;Jf;fPrk;> Mrpah> 

INuhg;gh Nghd;w ehLfspypUe;jhd Ie;J FOf;fSf;F ,yq;ifia xU MICE Rw;Wyh 

,yf;F ,lkhf ntspf;fhl;baJ.,J epfo;Tf;fhd gy;NtW rh;tNjr Kd;dzp mk;rq;fis 

ngw;Wf;nfhz;lJ. ,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ gpuj;jpNaf re;jpg;Gf;fhd 86 

epakdq;fis Kd;Ndw;ghL nra;jNjhL>ICCA kw;Wk; Clfk; cs;spl;l jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;s te;jpUe;j Vida tUifahsh;fSlDk; re;jpg;Gf;fis Nkw;nfhz;lJ. 

 
 
,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ 2018 khh;r; khjk; Kjw;nfhz;L 3 gjhijg; glq;fis 

,iza tpsk;guq;fs; %yk; re;ijg;gLj;jy; eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhd Vw;ghLfis 

Nkw;nfhz;lJ. Nkw;gb gjhijfs; njhlh;gpy;> 156>773 ghh;itahsh;fs; ghh;itapl;ljhfTk; 65 

tpUg;gq;fs; njhptpf;fg;gl;ljhfTk; IMEX 2018 ,d; Gs;sptpgutpay; mwpf;ifahdJ 

Rl;bf;fhl;baJ. 

 
 
 

5.7.   2018 Mk; Mz;Lf;fhd nraw;jpl;lj;jpw;F vjpuhd Kd;Ndw;wk; 

 
5.7.1. js fz;fhzpg;Gfs;: 
m) CEAV kw;Wk; IATO 

CEAV vd;gJ ];ghdpa ehl;ilAk; kw;Wk; IATO vd;gJ ,e;jpahitAk; Nrh;e;j 

ntspr;nry;Yk; Rw;Wyh ,af;Fdh;fshth;. ,th;fs; ,UtUk; jkJ tUlhe;j khehl;bid 

,yq;ifapy; ,t; Mz;bd; Muk;gj;jpy; elhj;Jtjw;fhd tpUg;gj;jpidj; njhptpj;jdh;. 

,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ ,yq;ifapd; MICE jpwikfisf; fhz;gpf;Fk; tifapyhd 

ghpr;rar; Rw;Wyh xd;wpid Nkw;gb ,uz;L epWtdq;fSf;Fk; Vw;ghL nra;jJ. ,t;tpuz;L 

mikg;GfSk; ntspr;nry;Yk; gaz Kftu;fisf; nfhz;Ls;sjdhy;>,t; mikg;Gfspd; 

thbf;ifahsh;fs; Fwpj;j khehl;bw;F rKfspf;Fk; Nehf;fpy; vjph;fhyj;jpYk; ,yq;ifia 

Cf;Ftpf;ff; $ba tha;g;Gld; ,e;j mikg;Gfisr; Nrh;e;j gpujhd jPh;khdk; vLg;Nghhpd; 

gy;NtW tpisTfis toq;Fk; tifapy; Nkw;gb khehl;bid ,yq;ifapy; elhj;Jtjw;fhd 

Vw;ghl;bw;F trjpaspg;gjd; %yk; mD$yq;fisg; ngw KbAk;. ghpr;rar; Rw;Wyhtpd; 

gpd;duhd>CEAV – 110 ntspr;nry;yYk; ];ghdpa gaz Kfth;fs; ,yq;ifapy; etk;gh; 29 

Kjy; 30 tiuahd fhyj;jpy; jkJ khehl;bid elj;Jtjw;F jpl;lkpLfpd;wdh;. ,J 

,yq;ifapd; Vida gpuNjrq;fis ntspf;fhz;gpf;Fk; 8 ehl;fisf; nfhz;l Rw;Wg; 

gazj;jpd; gpd;du; ,lk;ngwTs;sJ. 

 

vjph;ghuhj tpjkhf TAFI 2018 Mk; Mz;Lf;fhd mth;fsJ tUlhe;j khehl;bid ,yq;ifapy; 

elj;Jtij fhyk;jho;j;j Ntz;bapUe;jNjhL> mjid 2019 ,y; elj;Jjy; gw;wp rhj;jpakhd 

Kiwapy; ghprPypj;Js;sdh;. 

 
M) ePhpy; %o;Ftijj; jLj;jy; gw;wpa rh;tNjr khehL 

,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ ePhpy; %o;Ftijj; jLj;jy; gw;wpa rh;tNjr khehl;bd; 

Vw;ghl;lhsuhfpa rh;tNjr caph; fhg;Gr; rk;Nksdj;jpw;fhdxU jsg; ghpNrhjidr; 

Rw;Wyhtpid Vw;ghL nra;jJ. ,yq;if ,jid 2021 my;yJ 2023 ,y; elj;Jtjw;F 

Nfs;TkDr; nra;fpwJ. ,J gw;wpa cs;ehl;L trjpaspg;ghdJ “,yq;ifapd; caph; fhg;G” 
vDk; njhdpiaf; nfhz;ljhFk;. Fwpj;j Rw;WyhthdJ 2018 nrg;lk;gh; 24 Kjy; 26 tiuahd 

3 ehl;fSf;F ,lk;ngw;wJ. rh;tNjr caph; fhg;Gr; rk;Nksj;jpd; gzpahl;nlhFjpapdh; 

rhj;jpakhd gpuNjrq;fs;> jq;Fkpl trjpfs;> ,yq;ifapd; caph; fhg;G epfo;tpdhy; 

Kd;ndLf;fg;gl;l nraw;ghLfs; gw;wp Muha;tjw;Fk; rk;ge;jg;gl;l mjpfhhpfisr; 

re;jpg;gjw;Fkhf tp[ak; nra;jdh;. Nkw;gb khehL fpl;lj;jl;l 800 gpuKfh;fisf; 

nfhz;ljhFk;. ,e;j epfo;Tf;F Nfs;TkDr; nra;j ehLfspy; ,yq;if 6 tJ ,lj;jpYs;sJ. 

5.7.2.IMEXgpuq;GUl; (N[h;kd;) epfo;tpy; ,yq;if khehl;Lg; gzpafj;jpd; gq;Nfw;G 
,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ Nk 15 Kjy; 17 tiu ,lk;ngw;w IMEX gpuq;GUl; 2018 
epfo;tpy; ,yq;if Rw;Wyhj; Jiwapd; Ie;J Kd;Ndhb cWg;gpdh;fSld; 35 rJug;gug;G 

cila gpuNjrj;jpy; gq;Nfw;wJ. ,jpy; gq;Nfw;w epWtdq;fs;MICE nfhs;tdthsh;fSld; 86 

re;jpg;Gf;fSf;fhd Kd;Ndw;ghl;Lr; epakdq;fis Nkw;nfhs;s Kbe;jJ. 



7070

NghJ ,yq;if khehl;Lg; gzpafj;jpd; nghJ Kfhikahshpdhy; 5 Clf kw;Wk; 

gj;jphpif khehLfs; Kd;ndLf;fg;gl;ld.   

 

5.7.4.NeUf;F Neuhd re;jpg;Gfs;- ,e;jpah: nly;yp> nrd;id> i`jughj;> nfhr;rp - 
gq;fshNj\;> lhf;fh kw;Wk; kNyrpah 

 
,yq;if khehl;Lg; gzpafj;jpd; jtprhsUk; kw;Wk; nghJ KfhikahsUk; ntspehl;L 

nfhd;rpAyh; tshfj;jpy; ,yq;if tpkhdr; Nritfs; epWtdj;jpd; xj;Jiog;Gld; 

re;jpg;Gf;fis elhj;jpaNjhL>,jd; NghJ rk;ge;jg;gl;l MICE epGzh;fisr; re;jpg;gjw;fhd 

Vw;ghLfSk; jpl;lkply;fSk; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. ,e;j Kaw;rpahdJ mLj;j fl;l 

eltbf;ifahd Jiw rhh;e;j gq;fspg;gpd; gpd;dh; ,lk;ngw;wJ. 
 
Nkw;gb efuq;fspy; ,lk;ngw;w re;jpg;Gfspd; vz;zpf;if gpd;tUkhW: 

nrd;id : 19 re;jpg;Gfs; 

nly;yp  : 8 re;jpg;Gfs; 

lhf;fh  : 12 re;jpg;Gfs; 

kNyrpah : 10 re;jpg;Gfs; 

 
i`jughj;> fuhr;rp kw;Wk; nfhr;rp Nghd;w efuq;fspy; NeUf;F Neuhd re;jpg;Gfis 

2018 xf;Nlhgh; kw;Wk; etk;gh; khjq;fspy; elhj;Jtjw;F jpl;lkplg;gLfpwJ. 

5.7.5.2018 xf;Nlhgh; 11 ,y; gq;fshNj\pYk; kw;Wk; 2018 xf;Nlhgh; 16 ,y; 

rpq;fg;G+hpYk; MICE Cf;Ftpg;G gw;wpa epfo;T 

 
,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ rpq;fg;G+h; kw;Wk; gq;fshNj\py; ,uz;LMICE 

Cf;Ftpg;G epfo;Tfis 2018 xf;Nlhghpy; elj;jpapUe;jJ. rpq;fg;G+h; MICECf;Ftpg;G 

epfo;tpy; 11 Jiw rhh;e;j gq;Nfw;ghsh;fSk; gq;fshNj\; epfo;tpy 9 Jiw rhh;e;j 

ty;dh;fsSk; fye;Jnfhz;ldh;. 

 
5.7. 6ePh;nfhOk;G efhpy; gpuhe;jpa MICE gapw;rp nraykh;T 
 
,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJePh;nfhOk;Gg; gpuNjrj;jpYs;s N`hl;ly; 

chpikahsh;fSf;F gapw;rp toq;Fk; Nehf;fpy; ePh;nfhOk;gpy; gpuhe;jpaMICE gapw;rp 

nraykh;tpid Vw;ghL nra;jJ. 

 
 
 
 
 

5.7.3.IBTMgP[pq; (rPdh) epfo;tpy; ,yq;if khehl;Lg; gzpafk; 
Nkw;gb epfo;thdJ rPdhtpd; gP[pq; efhpy; 2018 nrg;lk;gh; khjk; 12 Mk; jpfjp Kjy; 14 Mk; 

jpfjp tiu ,lk;ngw;wJ. IBTM rPdh vd;gJ rPdh;fspd; IBTM fz;fhl;rpapd; xU gjpg;ghf 

tpsq;FtNjhL> Cf;fkspj;jy;> tpahghuk;> gazk; kw;Wk; re;jpg;Gfs; Nghd;wtw;Wf;fhd 

rpwg;ghd fskhfTk; mj;Jld;>MICE (MICE-re;jpg;Gfs;> Cf;fkspg;Gfs;> khehLfs; kw;Wk; 

fz;fhl;rpfs;) gazj; Jiwiar; Nrh;e;j gq;fPLghl;lhsh;fis xd;wpizf;ff; $ba Mrpahtpd; 

khngUk; epfo;Tfspy; xd;whfTk; tpsq;FfpwJ.rh;tNjr fz;fhl;rpf; ifj;njhopy; rigapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;lnjhd;whfTk; IBTMtpsq;FfpwJ. 

 

IBTM rPdh epfo;Tld; njhlh;Gilajhf> ,yq;ifj; J}JtuhyakhdJ CITIS ,d; 

xj;Jiog;Gld; xU Kd; tpsk;gu epfo;thf J}Jtuhyaj;jpy; ,lk;ngw;w epfo;T xd;Wf;F 

rKfkspg;gjw;fhf 25 ,w;Fk; Nkw;gl;l Jiwrhh;e;j gq;Nfw;ghsh;fis Vw;ghL nra;jJ. 

,yq;ifia xU MICE ,yf;F ehlhf ntspf;nfhzh;tNj ,jd; jiyaha ,yf;fhff; 

fhzg;gl;lJ. 

 

,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ xU Kd; tpsk;gukhf gjhif xd;iwAk; fhl;rpg;gLj;jpaJ. 

,yq;if khehl;Lg; gzpafj;jpd; nghJ Kfhikahsh;> ,yq;ifia mLj;jfl;l MICE ,yf;F 
ehlhf Vd; fUj Ntz;Lk; vd;gJ gw;wpa ,yf;Fr; re;ij gw;wpa rkh;g;gzj;jpid toq;fpdhh;. 

 

2018 nrg;lk;gh; 12 Mk; jpfjp ,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ ,yq;ifj; Njapiyr; 

rigapd; xj;Jiog;Gld; tUifaspj;jpUe;jth;fspd; kjpa czT Ntisapd; NghJ 

,yq;ifj; Njapiy Rit ghh;g;G gw;wpanjhU mkh;tpidAk; epfo;j;jpaJ. 

 

 
Fwpj;j fz;fhl;rpapd; NghJ re;jpg;GfSf;fhd Kd; epakdq;fs; ngwg;gl;lNjhL> Kd; 

epakdk; ngw;w nfhs;tdthsh;fSldhd re;jpg;Gfs;> Cf;Ftpg;G mkh;Tfs; kw;Wk; 

Rw;Wyh ,yf;Ffs; gw;wpa tpsf;fkspg;Gfs; kw;Wk; Clf mwptpg;Gfs; Nghd;wdTk; 

,lk;ngw;wd. ,yf;Ff; FOf;fshf rPdhit ikakhff; nfhz;l $l;Lj;jhgdq;fs;> 

Cf;Ftpg;G ,y;yq;fs; kw;Wk; gaz Kfth;fs; Nghd;Nwhh; tpsq;fpdh;. ,e; epfo;tpd; 
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NghJ ,yq;if khehl;Lg; gzpafj;jpd; nghJ Kfhikahshpdhy; 5 Clf kw;Wk; 

gj;jphpif khehLfs; Kd;ndLf;fg;gl;ld.   

 

5.7.4.NeUf;F Neuhd re;jpg;Gfs;- ,e;jpah: nly;yp> nrd;id> i`jughj;> nfhr;rp - 
gq;fshNj\;> lhf;fh kw;Wk; kNyrpah 

 
,yq;if khehl;Lg; gzpafj;jpd; jtprhsUk; kw;Wk; nghJ KfhikahsUk; ntspehl;L 

nfhd;rpAyh; tshfj;jpy; ,yq;if tpkhdr; Nritfs; epWtdj;jpd; xj;Jiog;Gld; 

re;jpg;Gf;fis elhj;jpaNjhL>,jd; NghJ rk;ge;jg;gl;l MICE epGzh;fisr; re;jpg;gjw;fhd 

Vw;ghLfSk; jpl;lkply;fSk; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. ,e;j Kaw;rpahdJ mLj;j fl;l 

eltbf;ifahd Jiw rhh;e;j gq;fspg;gpd; gpd;dh; ,lk;ngw;wJ. 
 
Nkw;gb efuq;fspy; ,lk;ngw;w re;jpg;Gfspd; vz;zpf;if gpd;tUkhW: 

nrd;id : 19 re;jpg;Gfs; 

nly;yp  : 8 re;jpg;Gfs; 

lhf;fh  : 12 re;jpg;Gfs; 

kNyrpah : 10 re;jpg;Gfs; 

 
i`jughj;> fuhr;rp kw;Wk; nfhr;rp Nghd;w efuq;fspy; NeUf;F Neuhd re;jpg;Gfis 

2018 xf;Nlhgh; kw;Wk; etk;gh; khjq;fspy; elhj;Jtjw;F jpl;lkplg;gLfpwJ. 

5.7.5.2018 xf;Nlhgh; 11 ,y; gq;fshNj\pYk; kw;Wk; 2018 xf;Nlhgh; 16 ,y; 

rpq;fg;G+hpYk; MICE Cf;Ftpg;G gw;wpa epfo;T 

 
,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ rpq;fg;G+h; kw;Wk; gq;fshNj\py; ,uz;LMICE 

Cf;Ftpg;G epfo;Tfis 2018 xf;Nlhghpy; elj;jpapUe;jJ. rpq;fg;G+h; MICECf;Ftpg;G 

epfo;tpy; 11 Jiw rhh;e;j gq;Nfw;ghsh;fSk; gq;fshNj\; epfo;tpy 9 Jiw rhh;e;j 

ty;dh;fsSk; fye;Jnfhz;ldh;. 

 
5.7. 6ePh;nfhOk;G efhpy; gpuhe;jpa MICE gapw;rp nraykh;T 
 
,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJePh;nfhOk;Gg; gpuNjrj;jpYs;s N`hl;ly; 

chpikahsh;fSf;F gapw;rp toq;Fk; Nehf;fpy; ePh;nfhOk;gpy; gpuhe;jpaMICE gapw;rp 

nraykh;tpid Vw;ghL nra;jJ. 

 
 
 
 
 

5.7.3.IBTMgP[pq; (rPdh) epfo;tpy; ,yq;if khehl;Lg; gzpafk; 
Nkw;gb epfo;thdJ rPdhtpd; gP[pq; efhpy; 2018 nrg;lk;gh; khjk; 12 Mk; jpfjp Kjy; 14 Mk; 

jpfjp tiu ,lk;ngw;wJ. IBTM rPdh vd;gJ rPdh;fspd; IBTM fz;fhl;rpapd; xU gjpg;ghf 

tpsq;FtNjhL> Cf;fkspj;jy;> tpahghuk;> gazk; kw;Wk; re;jpg;Gfs; Nghd;wtw;Wf;fhd 

rpwg;ghd fskhfTk; mj;Jld;>MICE (MICE-re;jpg;Gfs;> Cf;fkspg;Gfs;> khehLfs; kw;Wk; 

fz;fhl;rpfs;) gazj; Jiwiar; Nrh;e;j gq;fPLghl;lhsh;fis xd;wpizf;ff; $ba Mrpahtpd; 

khngUk; epfo;Tfspy; xd;whfTk; tpsq;FfpwJ.rh;tNjr fz;fhl;rpf; ifj;njhopy; rigapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;lnjhd;whfTk; IBTMtpsq;FfpwJ. 

 

IBTM rPdh epfo;Tld; njhlh;Gilajhf> ,yq;ifj; J}JtuhyakhdJ CITIS ,d; 

xj;Jiog;Gld; xU Kd; tpsk;gu epfo;thf J}Jtuhyaj;jpy; ,lk;ngw;w epfo;T xd;Wf;F 

rKfkspg;gjw;fhf 25 ,w;Fk; Nkw;gl;l Jiwrhh;e;j gq;Nfw;ghsh;fis Vw;ghL nra;jJ. 

,yq;ifia xU MICE ,yf;F ehlhf ntspf;nfhzh;tNj ,jd; jiyaha ,yf;fhff; 

fhzg;gl;lJ. 

 

,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ xU Kd; tpsk;gukhf gjhif xd;iwAk; fhl;rpg;gLj;jpaJ. 

,yq;if khehl;Lg; gzpafj;jpd; nghJ Kfhikahsh;> ,yq;ifia mLj;jfl;l MICE ,yf;F 
ehlhf Vd; fUj Ntz;Lk; vd;gJ gw;wpa ,yf;Fr; re;ij gw;wpa rkh;g;gzj;jpid toq;fpdhh;. 

 

2018 nrg;lk;gh; 12 Mk; jpfjp ,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ ,yq;ifj; Njapiyr; 

rigapd; xj;Jiog;Gld; tUifaspj;jpUe;jth;fspd; kjpa czT Ntisapd; NghJ 

,yq;ifj; Njapiy Rit ghh;g;G gw;wpanjhU mkh;tpidAk; epfo;j;jpaJ. 

 

 
Fwpj;j fz;fhl;rpapd; NghJ re;jpg;GfSf;fhd Kd; epakdq;fs; ngwg;gl;lNjhL> Kd; 

epakdk; ngw;w nfhs;tdthsh;fSldhd re;jpg;Gfs;> Cf;Ftpg;G mkh;Tfs; kw;Wk; 

Rw;Wyh ,yf;Ffs; gw;wpa tpsf;fkspg;Gfs; kw;Wk; Clf mwptpg;Gfs; Nghd;wdTk; 

,lk;ngw;wd. ,yf;Ff; FOf;fshf rPdhit ikakhff; nfhz;l $l;Lj;jhgdq;fs;> 

Cf;Ftpg;G ,y;yq;fs; kw;Wk; gaz Kfth;fs; Nghd;Nwhh; tpsq;fpdh;. ,e; epfo;tpd; 
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5.7.8.  ghrpNyhdh> ];ngapd; I.gp.hp.vk;. Nty;l; (IBTM World) epfo;tpy; ,yq;if 
khehl;Lg; gzpafk; 
 

IBTM World epfo;thdJ Rw;Wyhj; Jiwf;fhd re;jpg;Gfs; kw;Wk;epfo;TfSf;fhdnjhU 

Kd;dzp rh;tNjr epfo;thFk;. %d;W ehl;fisf; nfhz;l ,e;j epfo;thdJ gpuh 

ghrpNyhdhtpy; etk;gh; 27-29 tiu ,lk;ngw;wJ. ,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ ,jd;NghJ 

07 ,yq;if Jiw rhh;e;j cWg;gpdh;fspd; gq;fspg;NghL 46 rJu kPl;lh; gug;Gila ,lj;jpy; 

trjp toq;fpapUe;jJ. 

,yq;ifapd; MICE JiwAld; INuhg;ghit KjyPL kw;Wk; Rw;Wyhr; re;ijfspy; 

vjph;nfhs;tjw;F mth;fis ,izj;Jf;nfhs;tjw;fhd cjtpfis toq;FtNj gzpafj;jpd; 

,yf;fhff; fhzg;gl;lJ. tpw;gidahsh;fSk; nfhs;tdthsh;fSk; jkJ th;j;jf 

eltbf;iffis mNdf tha;g;Gf;fisf; nfhz;lnjhU tiyg;gpd;dypD}lhf 

Kd;ndLg;gjw;fhd jsj;jpid IBTM toq;fpapUe;J. 

Rkhh; 60 nfhs;tdthsh;fs; rKfkspj;jpUe;j ,yq;ifapd; Rw;Wyh ,yf;Fg; gw;wpa 

rkh;g;gzj;jpw;fhd 9 tha;g;Gf;fis ,yq;if nfhz;bUe;jJ. 

,t;thz;L ,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ Nkw;gb epfo;tpd; %d;W ehl;fSf;Fk; Clf 

epiyaj;jpw;Fk; kw;Wk; ,uz;L thuq;fshf IBTMNty;l; N`h];ll; gah; Nrhd; Fwpj;jhd 

EioTg; gf;fj;jpw;Fk; mDruiz toq;fp re;ijf;fhd tpopg;Gzh;T+l;ly; eltbf;if %ykhf 

,yq;ifia NkYk; Cf;Ftpg;gjw;fhd gpuaj;jdq;fis Nkw;nfhz;bUe;jJ. ,yq;if 

khehl;Lg; gzpafj;jpd; re;ijg;gLj;jyhdJ ehshe;j rQ;rpiffspy; chpa tpsk;guq;fis 

toq;fpapUe;jNjhL> ,J midj;Jf; nfhs;tdthsh;fs; kw;Wk; fhz;fhl;rpahsh;fs; Mfpa 

midtUf;Fk; gfph;e;jspf;fg;gl;lJ 

 

Rw;Wyh ,yf;Fg; gw;wpa rkh;g;gzq;fs; 

 

 
 
5.7.7.ICCA xd;W$ly; Jiw rhh;e;j mgptpUj;jp fUj;Jf;fsk; - 2018 xf;Nlhgh; 09  

 
Nkw;gb fUj;Jf;fskhdJMICE Jiw rhh;e;j gq;fPLghl;lhsh;fSf;fhf Vw;ghL 

nra;ag;gLfpwJ. ,J Fwpg;ghf jpU. E}h; m`kl; `kPl;>gpuhe;jpa gzpg;ghsh; (Mrpa 

gRgpf;) - rh;tNjr fhq;fpu]; kw;Wk; khehl;Lr; rig kw;Wk; jpU. nre;jpy; Nfhgpehj;> 

gpuhe;jpag; gzpg;ghsh; (kj;jpa fpof;F) - rh;tNjr fhq;fpu]; kw;Wk; khehl;Lr; rig 

Mfpa ,uz;L gapw;Wtpg;ghsh;fspdhy; elhj;jg;gl;lJ. 

,e;j fUj;Jf;fsj;jpy; 50 Jiw rhh;e;j gq;Nfw;ghsh;fs; rKfkspj;jNjhL>,jpy; 

N`hlly; chpikahsh;fs;> njhopy;thz;ik epfo;T Vw;ghl;lhshfs;> ,yf;F 

Kfhikj;Jtf; fk;gdpfs; kw;Wk;MICERw;Wyhj; Jiw rhh;e;j murhq;f mjpfhhpfs; 

Nghd;Nwhh; cs;slq;Fth;. 

NkYk; ,e;jf; fUj;Jf;fsj;jpy; Clhl;lk; kpf;f rkh;g;gzq;fis ,.kh.gzpafj;jpd; 

jtprhsh; jpU. Fkhh; b rpy;th> I.rP.rP.V. gzpg;ghsh; jpU. nre;jpy; Nfhgpdhj;> I.rP.rP.V. 

gzpg;ghsh; jpU. E}h; `kpl;> nghJ Kfhikahsh; nry;tp ,Ndh\pdp ngNuuh kw;Wk; 

,yq;if njhopy;thz;ikahsh; khehLfs;> fz;fhl;rp Vw;ghl;lhsh;fs; rq;fj;jpd; 

jiyth; jpU. rpahd; mkPd; Nghd;Nwhh; Nkw;nfhz;bUe;jdh;. 

,e;j fUj;Jf;fskhdJ ,yq;iff;fhd NkYk; mNdf rh;tNjr re;jpg;Gfs; kw;Wk; 

khehLfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; Nehf;fpyhd rh;tNjr Nfs;TkDf;fis Jiw 

rhh;e;Njhh; vt;thW jahhpg;gJ vd;gJ gw;wpa tpla Ma;T xd;iwAk; 

cs;slf;fpapUe;jNjhL>gq;Nfw;ghsh;fs; FOg; gzp mkh;Tf;fhd Clhl;lk; kpf;f 

tha;g;Gk; Nfs;TkDitj; jahhpj;J rkh;g;gpj;jy; gw;wpa mkh;Tk; ,lk;ngw;wJ. 

rh;tNjr fhq;fpu]; kw;Wk; khehl;Lr; rq;fkhdJ (“ICCA”- 

https://www.iccaworld.org/abouticca/)rh;tNjr mikg;Gfspd; $l;lq;fspy; tpNrlj;Jtk; 

ngw;wnjhU mikg;ghfTk;MICEJiwapy; xU Kd;Ndhb mikg;ghfTk; jpfo;fpd;wJ. 

,.kh.gzpafkhdJ xU ICCA cWg;Ghpik mikg;ghFk;. 

 
 
 
 
 
 
 

,.kh.gzpafj;jpd; jtprhsh;> jpU. Fkhu; 
b rpy;th kw;Wk; ICCA Ir; Nrh;e;j 
,uz;L Ngr;rhsh;fs; 
 
jpU. E}h; m`kl; `kPl; kw;Wk; jpU. 
nre;jpy; Nfhgpehj; 
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5.7.8.  ghrpNyhdh> ];ngapd; I.gp.hp.vk;. Nty;l; (IBTM World) epfo;tpy; ,yq;if 
khehl;Lg; gzpafk; 
 

IBTM World epfo;thdJ Rw;Wyhj; Jiwf;fhd re;jpg;Gfs; kw;Wk;epfo;TfSf;fhdnjhU 

Kd;dzp rh;tNjr epfo;thFk;. %d;W ehl;fisf; nfhz;l ,e;j epfo;thdJ gpuh 

ghrpNyhdhtpy; etk;gh; 27-29 tiu ,lk;ngw;wJ. ,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ ,jd;NghJ 

07 ,yq;if Jiw rhh;e;j cWg;gpdh;fspd; gq;fspg;NghL 46 rJu kPl;lh; gug;Gila ,lj;jpy; 

trjp toq;fpapUe;jJ. 

,yq;ifapd; MICE JiwAld; INuhg;ghit KjyPL kw;Wk; Rw;Wyhr; re;ijfspy; 

vjph;nfhs;tjw;F mth;fis ,izj;Jf;nfhs;tjw;fhd cjtpfis toq;FtNj gzpafj;jpd; 

,yf;fhff; fhzg;gl;lJ. tpw;gidahsh;fSk; nfhs;tdthsh;fSk; jkJ th;j;jf 

eltbf;iffis mNdf tha;g;Gf;fisf; nfhz;lnjhU tiyg;gpd;dypD}lhf 

Kd;ndLg;gjw;fhd jsj;jpid IBTM toq;fpapUe;J. 

Rkhh; 60 nfhs;tdthsh;fs; rKfkspj;jpUe;j ,yq;ifapd; Rw;Wyh ,yf;Fg; gw;wpa 

rkh;g;gzj;jpw;fhd 9 tha;g;Gf;fis ,yq;if nfhz;bUe;jJ. 

,t;thz;L ,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ Nkw;gb epfo;tpd; %d;W ehl;fSf;Fk; Clf 

epiyaj;jpw;Fk; kw;Wk; ,uz;L thuq;fshf IBTMNty;l; N`h];ll; gah; Nrhd; Fwpj;jhd 

EioTg; gf;fj;jpw;Fk; mDruiz toq;fp re;ijf;fhd tpopg;Gzh;T+l;ly; eltbf;if %ykhf 

,yq;ifia NkYk; Cf;Ftpg;gjw;fhd gpuaj;jdq;fis Nkw;nfhz;bUe;jJ. ,yq;if 

khehl;Lg; gzpafj;jpd; re;ijg;gLj;jyhdJ ehshe;j rQ;rpiffspy; chpa tpsk;guq;fis 

toq;fpapUe;jNjhL> ,J midj;Jf; nfhs;tdthsh;fs; kw;Wk; fhz;fhl;rpahsh;fs; Mfpa 

midtUf;Fk; gfph;e;jspf;fg;gl;lJ 

 

Rw;Wyh ,yf;Fg; gw;wpa rkh;g;gzq;fs; 

 

 
 
5.7.7.ICCA xd;W$ly; Jiw rhh;e;j mgptpUj;jp fUj;Jf;fsk; - 2018 xf;Nlhgh; 09  

 
Nkw;gb fUj;Jf;fskhdJMICE Jiw rhh;e;j gq;fPLghl;lhsh;fSf;fhf Vw;ghL 

nra;ag;gLfpwJ. ,J Fwpg;ghf jpU. E}h; m`kl; `kPl;>gpuhe;jpa gzpg;ghsh; (Mrpa 

gRgpf;) - rh;tNjr fhq;fpu]; kw;Wk; khehl;Lr; rig kw;Wk; jpU. nre;jpy; Nfhgpehj;> 

gpuhe;jpag; gzpg;ghsh; (kj;jpa fpof;F) - rh;tNjr fhq;fpu]; kw;Wk; khehl;Lr; rig 

Mfpa ,uz;L gapw;Wtpg;ghsh;fspdhy; elhj;jg;gl;lJ. 

,e;j fUj;Jf;fsj;jpy; 50 Jiw rhh;e;j gq;Nfw;ghsh;fs; rKfkspj;jNjhL>,jpy; 

N`hlly; chpikahsh;fs;> njhopy;thz;ik epfo;T Vw;ghl;lhshfs;> ,yf;F 

Kfhikj;Jtf; fk;gdpfs; kw;Wk;MICERw;Wyhj; Jiw rhh;e;j murhq;f mjpfhhpfs; 

Nghd;Nwhh; cs;slq;Fth;. 

NkYk; ,e;jf; fUj;Jf;fsj;jpy; Clhl;lk; kpf;f rkh;g;gzq;fis ,.kh.gzpafj;jpd; 

jtprhsh; jpU. Fkhh; b rpy;th> I.rP.rP.V. gzpg;ghsh; jpU. nre;jpy; Nfhgpdhj;> I.rP.rP.V. 

gzpg;ghsh; jpU. E}h; `kpl;> nghJ Kfhikahsh; nry;tp ,Ndh\pdp ngNuuh kw;Wk; 

,yq;if njhopy;thz;ikahsh; khehLfs;> fz;fhl;rp Vw;ghl;lhsh;fs; rq;fj;jpd; 

jiyth; jpU. rpahd; mkPd; Nghd;Nwhh; Nkw;nfhz;bUe;jdh;. 

,e;j fUj;Jf;fskhdJ ,yq;iff;fhd NkYk; mNdf rh;tNjr re;jpg;Gfs; kw;Wk; 

khehLfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; Nehf;fpyhd rh;tNjr Nfs;TkDf;fis Jiw 

rhh;e;Njhh; vt;thW jahhpg;gJ vd;gJ gw;wpa tpla Ma;T xd;iwAk; 

cs;slf;fpapUe;jNjhL>gq;Nfw;ghsh;fs; FOg; gzp mkh;Tf;fhd Clhl;lk; kpf;f 

tha;g;Gk; Nfs;TkDitj; jahhpj;J rkh;g;gpj;jy; gw;wpa mkh;Tk; ,lk;ngw;wJ. 

rh;tNjr fhq;fpu]; kw;Wk; khehl;Lr; rq;fkhdJ (“ICCA”- 

https://www.iccaworld.org/abouticca/)rh;tNjr mikg;Gfspd; $l;lq;fspy; tpNrlj;Jtk; 

ngw;wnjhU mikg;ghfTk;MICEJiwapy; xU Kd;Ndhb mikg;ghfTk; jpfo;fpd;wJ. 

,.kh.gzpafkhdJ xU ICCA cWg;Ghpik mikg;ghFk;. 

 
 
 
 
 
 
 

,.kh.gzpafj;jpd; jtprhsh;> jpU. Fkhu; 
b rpy;th kw;Wk; ICCA Ir; Nrh;e;j 
,uz;L Ngr;rhsh;fs; 
 
jpU. E}h; m`kl; `kPl; kw;Wk; jpU. 
nre;jpy; Nfhgpehj; 
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4 – 7 ngg;uthp ,e;jpad; rPl; khehL 500 
25 ngg;uthp uhkrhh; nrayhsh;> n[dPth khehL  100 
12-14 ngg;uthp ,d;lh;Ng]; Nry;]; fpf;Xg; 2018 50 
14-18 ngg;uthp Mhpad; FO 50 
15-16 ngg;uthp fhyepiy khw;wk; gw;wpa 2tJ rh;tNjr khehL 100 
26-28 ngg;uthp AGFA  100 
20-22 ngg;uthp rh;tNjr fzf;fha;Tf; fl;Lg;ghl;lhsh;fs; nraykh;T 2018 

gw;wpa fUj;Jf;fsk; 
100 

23 ngg;uthp njhw;wh Neha;fs; gw;wpa 2tJ rh;tNjr khehL 80 
17-19 ngg;uthp Ngh;gps; rhpal; - Rw;Wyh ,yf;F khehL 700 
27Feb- 11 khh;r;R ,e;jpad; MICE FO – nrl;bdhl; rPnkd;l;]; 270 
6-7 khh;r;R SAMNgpuhe;jpa khehL 2018 300 
8-9 khh;r;R caph; tpQ;Qhdk; kw;Wk; caph; njhopy;El;gk; gw;wpa 3tJ 

rh;tNjr khehL 2018 
65 

16 khh;r;R f];jpwd; 100 
9-11 khh;r;R nfhOk;gpy; jha;yhe;J thuk; 60 

26-31 khh;r;R ,e;NjhNdrpad; i[dnfhy[p];l; 40 
28 – 30 khh;r;R njw;fhrpa caph; njhopy;El;g khehL 2018  50 
7-14 khh;r;R gpdp FO 100 
khh;r;R kUj;Jtf; fz;fhl;rp 2018 150 
23-26 khh;r;R Ngh;gps; rhpal; - Rw;Wyh ,yf;F khehL 400 
21-24 fy;fj;jh Rw;Wyh xd;W$ly; 450 
Vg;uy; i`Az;lha; Xl;Nlhnkhigy; 270 
Vg;uy; rT+jp vah; gpuhe;jpa $l;lk; 50 ngf;]; 50 
Vg;uy; `d;Ndhth; B kNyrpad; gpuhd;[; - 50 ngf;]; 50 
Vg;uy; `pyq;fh ntNf\d;]; 45 
Vg;uy; ,urhaz kw;Wk; czTg; nghwpapay; gw;wpa 5tJ 

rh;tNjr khehL (ICCFE 2018) 
40 

Vg;uy; Mil tbtikg;G kw;Wk; gpuNahfq;fs; gw;wpa rh;tNjr 
khehL (ICMDA 2018) 

50 

20-27 Vg;uy; khehL – Nfk;gpwp[; jpl;lkpLdh;fs; 62 
29 Vg;uy; fy;tp kw;Wk; njhiyJ}uf; fy;tp gw;wpa 4tJ rh;tNjr 

khehL 
25 

16-20 Vg;uy; Cf;Ftpg;Gf; FO  
22-23 Vg;uy; ,e;jpahtpypUe;jhd khehl;Lf; FO 45 
24-25 Vg;uy; MICE FO – Xl;Nlhnkhigy; fk;gdp 170 
19-20 Vg;uy; ,e;jpa $l;LwT khehL 150 
27Vg;uy; - 1Nk rpq;fg;G+h; Cf;Ftpg;Gf; FO 90 
23-28 Vg;uy; nly; nyh[p];bf; khehL  100 
Nk by;kh FO (Nthfh;];)  180 
17-18 Nk Clfk; gw;wpa 2tJ rh;tNjr khehL  30 
25-27 Nk ,e;jpa/gy;Nfhpa Rw;Wyh xd;W$ly; 100 
17-18 Nk b[ply; re;ijg;gLj;jy; gw;wpa rh;tNjr khehL 20 
18 Nk fhhp Nfhilfhy Muha;r;rp khehL 52 
17-18 Nk nkhop kw;Wk; ,yf;fpak; gw;wpa 2 tJ rh;tNjr khehL 40 

5.7.9. ];ghdpa gaz Kfth;fs; gw;wpa Ngh];l; Uth; fhq;fpu]; (CEAV) 
Nkw;gb Rw;Wyhf; fz;fhl;rpahdJ 2018 etk;gh; 30 Mk; jpfjp Kjy; brk;gh; 07 Mk; jpfjp 
tiu ,yq;ifapy; ,lk;ngw;wJ.];ghdpa Rw;Wyhr; re;ijahdJ tUlh tUlk; 12 rjtPj 
tsh;r;rpAld; 22 rjtPjnkDk; Fwpg;gplj;jf;f tsh;r;rp tPjj;ijf; fhz;gpg;gNjhL>,yq;iff;fhd 
Rw;Wyhg; gazpfis fth;e;Jnfhs;tjw;fhdnjhU Kf;fpakhd re;ijahfTk; ,J 

,d;qfhzg;gl;Ls;sJ.xl;Lnkhj;jCEAVgpuKfh;fSk; 40 jdpj;Jt Kfth; fk;gdpiag; 

gpujpepjpj;Jtk; nra;fpd;w 110 egh;fisf; nfhz;ljhFk;. ,th;fspdJk;kw;Wk; Rw;Wyh> 
nghOJNghf;Fj; Jiwrhh;e;j Vidagq;fPLghl;lhsh;fspdJk;,yq;iff;fhd tp[aj;jpw;F 
trjpaspg;gjd; %yk; ,yq;iff;fhd ];ghdpa Rw;Wyhg; gazpfspd; tsh;r;rpia Jhpjkhf 
mjpfhpf;f KbAnkd ,yq;ifr; Rw;Wyh vjph;ghh;f;fpwJ. 
Nkw;gb epfo;thdJ ];ghdpar; re;ijia ikag;gLj;jpajhf mike;jNjhL> jdpj;Jtk; 

tha;e;j 38 ];ghdpa Rw;Wyh Kfth;fs; fye;Jnfhz;l  mkh;T xd;Wk; ,lk;ngw;wJ. 

Nkw;gb mkh;thdJ CEAV ,d; jiyth; wNgy; fypNfh eNly;> Nkh;rpl]; nl[Pnuh 

my;Fthrpy; (  ,d; Kfhikahsh;) kw;Wk; ,Ndh\p ngNuuh (,yq;if khehl;Lg; 

gzpafj;jpd; nghJ Kfhikahsh;) MfpNahhpdhy; ,yq;ifiag; gpujpepjpj;Jtk; nra;Ak; 

tifapy; jpwe;Jitf;fg;gl;lJ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.8 epfo;T MjuTfs; 
,yq;if khehl;Lg; gzpafkhdJ Rw;Wyhj; Jiwapdhy; Vw;ghL nra;ag;gl;l 

nkhj;jkhd epfo;Tfspy; Rkhh; 41 MICE epfo;TfSf;F jkJ Mjutpid 

toq;fpapUe;jJ. mJ gw;wpa tpguk; gpd;tUkhW. 
 

ml;lltiz 5.1 
jpfjp epfo;tpd; ngah; Ngf;]; 

26-28[dthp aho;g;ghzk; rh;tNjr Rw;Wyhg; gazf; fz;fhl;rp 2018 100 
26-27 [dthp 34tJ tUlhe;j md];njrpnahnyh[p];l; fy;tprhh; khehL 70 

23[dthp Xl;Nlhnkhigy; Nfhguy; fk;gdp 230 
20-21 [dthp ,yq;if Mjh;nld;bf; khehL 2018  20 

16-20 [dthp nuhNr 2018  410 

21-25 [dthp \;hP ujp X 120 

22-24 [dthp EDAC fy;tp rhh; FO khehL 4 53 

7-10 ngg;uthp Vthp nldp\d; 120 

BMICH ,y; ,lk;ngw;w cs;ehl;L iftpidf; 

fz;fhl;rpapy; CEAV gpuKfh;fs; 
 

re;ijg;gLj;jy; 
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4 – 7 ngg;uthp ,e;jpad; rPl; khehL 500 
25 ngg;uthp uhkrhh; nrayhsh;> n[dPth khehL  100 
12-14 ngg;uthp ,d;lh;Ng]; Nry;]; fpf;Xg; 2018 50 
14-18 ngg;uthp Mhpad; FO 50 
15-16 ngg;uthp fhyepiy khw;wk; gw;wpa 2tJ rh;tNjr khehL 100 
26-28 ngg;uthp AGFA  100 
20-22 ngg;uthp rh;tNjr fzf;fha;Tf; fl;Lg;ghl;lhsh;fs; nraykh;T 2018 

gw;wpa fUj;Jf;fsk; 
100 

23 ngg;uthp njhw;wh Neha;fs; gw;wpa 2tJ rh;tNjr khehL 80 
17-19 ngg;uthp Ngh;gps; rhpal; - Rw;Wyh ,yf;F khehL 700 
27Feb- 11 khh;r;R ,e;jpad; MICE FO – nrl;bdhl; rPnkd;l;]; 270 
6-7 khh;r;R SAMNgpuhe;jpa khehL 2018 300 
8-9 khh;r;R caph; tpQ;Qhdk; kw;Wk; caph; njhopy;El;gk; gw;wpa 3tJ 

rh;tNjr khehL 2018 
65 

16 khh;r;R f];jpwd; 100 
9-11 khh;r;R nfhOk;gpy; jha;yhe;J thuk; 60 

26-31 khh;r;R ,e;NjhNdrpad; i[dnfhy[p];l; 40 
28 – 30 khh;r;R njw;fhrpa caph; njhopy;El;g khehL 2018  50 
7-14 khh;r;R gpdp FO 100 
khh;r;R kUj;Jtf; fz;fhl;rp 2018 150 
23-26 khh;r;R Ngh;gps; rhpal; - Rw;Wyh ,yf;F khehL 400 
21-24 fy;fj;jh Rw;Wyh xd;W$ly; 450 
Vg;uy; i`Az;lha; Xl;Nlhnkhigy; 270 
Vg;uy; rT+jp vah; gpuhe;jpa $l;lk; 50 ngf;]; 50 
Vg;uy; `d;Ndhth; B kNyrpad; gpuhd;[; - 50 ngf;]; 50 
Vg;uy; `pyq;fh ntNf\d;]; 45 
Vg;uy; ,urhaz kw;Wk; czTg; nghwpapay; gw;wpa 5tJ 

rh;tNjr khehL (ICCFE 2018) 
40 

Vg;uy; Mil tbtikg;G kw;Wk; gpuNahfq;fs; gw;wpa rh;tNjr 
khehL (ICMDA 2018) 

50 

20-27 Vg;uy; khehL – Nfk;gpwp[; jpl;lkpLdh;fs; 62 
29 Vg;uy; fy;tp kw;Wk; njhiyJ}uf; fy;tp gw;wpa 4tJ rh;tNjr 

khehL 
25 

16-20 Vg;uy; Cf;Ftpg;Gf; FO  
22-23 Vg;uy; ,e;jpahtpypUe;jhd khehl;Lf; FO 45 
24-25 Vg;uy; MICE FO – Xl;Nlhnkhigy; fk;gdp 170 
19-20 Vg;uy; ,e;jpa $l;LwT khehL 150 
27Vg;uy; - 1Nk rpq;fg;G+h; Cf;Ftpg;Gf; FO 90 
23-28 Vg;uy; nly; nyh[p];bf; khehL  100 
Nk by;kh FO (Nthfh;];)  180 
17-18 Nk Clfk; gw;wpa 2tJ rh;tNjr khehL  30 
25-27 Nk ,e;jpa/gy;Nfhpa Rw;Wyh xd;W$ly; 100 
17-18 Nk b[ply; re;ijg;gLj;jy; gw;wpa rh;tNjr khehL 20 
18 Nk fhhp Nfhilfhy Muha;r;rp khehL 52 
17-18 Nk nkhop kw;Wk; ,yf;fpak; gw;wpa 2 tJ rh;tNjr khehL 40 

5.7.9. ];ghdpa gaz Kfth;fs; gw;wpa Ngh];l; Uth; fhq;fpu]; (CEAV) 
Nkw;gb Rw;Wyhf; fz;fhl;rpahdJ 2018 etk;gh; 30 Mk; jpfjp Kjy; brk;gh; 07 Mk; jpfjp 
tiu ,yq;ifapy; ,lk;ngw;wJ.];ghdpa Rw;Wyhr; re;ijahdJ tUlh tUlk; 12 rjtPj 
tsh;r;rpAld; 22 rjtPjnkDk; Fwpg;gplj;jf;f tsh;r;rp tPjj;ijf; fhz;gpg;gNjhL>,yq;iff;fhd 
Rw;Wyhg; gazpfis fth;e;Jnfhs;tjw;fhdnjhU Kf;fpakhd re;ijahfTk; ,J 

,d;qfhzg;gl;Ls;sJ.xl;Lnkhj;jCEAVgpuKfh;fSk; 40 jdpj;Jt Kfth; fk;gdpiag; 

gpujpepjpj;Jtk; nra;fpd;w 110 egh;fisf; nfhz;ljhFk;. ,th;fspdJk;kw;Wk; Rw;Wyh> 
nghOJNghf;Fj; Jiwrhh;e;j Vidagq;fPLghl;lhsh;fspdJk;,yq;iff;fhd tp[aj;jpw;F 
trjpaspg;gjd; %yk; ,yq;iff;fhd ];ghdpa Rw;Wyhg; gazpfspd; tsh;r;rpia Jhpjkhf 
mjpfhpf;f KbAnkd ,yq;ifr; Rw;Wyh vjph;ghh;f;fpwJ. 
Nkw;gb epfo;thdJ ];ghdpar; re;ijia ikag;gLj;jpajhf mike;jNjhL> jdpj;Jtk; 

tha;e;j 38 ];ghdpa Rw;Wyh Kfth;fs; fye;Jnfhz;l  mkh;T xd;Wk; ,lk;ngw;wJ. 

Nkw;gb mkh;thdJ CEAV ,d; jiyth; wNgy; fypNfh eNly;> Nkh;rpl]; nl[Pnuh 

my;Fthrpy; (  ,d; Kfhikahsh;) kw;Wk; ,Ndh\p ngNuuh (,yq;if khehl;Lg; 

gzpafj;jpd; nghJ Kfhikahsh;) MfpNahhpdhy; ,yq;ifiag; gpujpepjpj;Jtk; nra;Ak; 

tifapy; jpwe;Jitf;fg;gl;lJ. 
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26-27 [dthp 34tJ tUlhe;j md];njrpnahnyh[p];l; fy;tprhh; khehL 70 

23[dthp Xl;Nlhnkhigy; Nfhguy; fk;gdp 230 
20-21 [dthp ,yq;if Mjh;nld;bf; khehL 2018  20 

16-20 [dthp nuhNr 2018  410 

21-25 [dthp \;hP ujp X 120 
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BMICH ,y; ,lk;ngw;w cs;ehl;L iftpidf; 
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26-27 nrg;lk;gh; OPA,d; 31 tJ tUlhe;j khehL  250 
5-9 xf;Nlhgh; MICE FO ,e;jpah – mN\hf; Nyyhd;l; 850 
10-13 xf;Nlhgh; mf;]p]; tq;fp rKfkspg;G 150 
25-27 xf;Nlhgh; 
 

,yq;if KjpNahh; kUj;j;Jtk; kw;Wk; euk;gpay; 
Gdh;tho;tspg;G rq;fj;jpd; 4tJ tpQ;Qhd khehL 

10 
 

30 Oct 2 etk;gh; etplh]; tpahghu gq;fhsh; khehL 200 
30 Oct - 11 
etk;gh; 

nuapl; mNk]d; 560 
 

7th-12thxf;Nlhgh; b[ply; Rfhjhu thuk; 700 
1-12 etk;gh; N`h;gy; iyg; - ,e;jpa MICE  800 
13th -17th  
etk;gh; 

,d;nlf;]; 2018 
 

150 
 

26th -27thetk;gh; IhpNlhyh[p Mrpa fhq;fpu]; 100 
8 etk;gh; ADI APROMuk;g tpoh 50 
14 – 16 brk;gh; POMS 2018 175 
11 brk;gh; njw;fhrpa ACEF fUj;Jf;fsk; 75 
2 brk;gh; FOSS4G -Mrpah 2018 125 

 
5.9. epjp rhh;e;j nrayhw;Wif:  

ml;ltiz:5.2 

; 

%yk;: ,yq;if khehl;Lg; gzpafk; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l tUlhe;j 
tuTnryT 2018 &.kpy;. 

cz;ikr; nrytpdk;  
31.12.2018 

&.kpy;. 

31.12.2018 tiuahd 
nkhj;j tUkhdk; 

&.kpy;. 

%yk;: ,yq;if khehl;Lg; gzpafk; 

 

7 Nk cyf ,wg;gh; khehL 100 
3-5 Nk ngz;fs; fw;if gw;wpa 4tJ cyf khehL 150 
11-13 Nk Nuh];l;kh];lh; khehL 300 
[_d; Nf.gp.vk;.[p – 35 pax 35 
20-[_d; nghUshjhuk; kw;Wk; mgptpUj;jp gw;wpa 2tJ rh;tNjr 

khehL 2018  
80 

20-[_d; tptrhar; re;ijg;gLj;Jif gw;wpa rh;tNjr khehL 65 
10-15 [_d; ,yq;ifapy; jPtpu guhkhpg;G kUj;Jtk; gw;wpa 50 tJ 

tUlhe;j tpoh 
250 

19-21 [_d; ,yq;if KjyPL kw;Wk; tpahghu khehL 2018 160 
[_d; ,yq;if KjyPL kw;Wk; tpahghu khehL 2018 – 200 pax 200 
8-10 [_d; ,yq;if cstpayhsh; fy;Y}hpapd; 15tJ tUlhe;j 

fy;tprhh; mkh;T 
15 

18-19 [_d; 15tJ Mrpa/ gpuhe;jpa muRfSf;fpilapyhd re;jpg;G 50 
27-30 [_d; N`hl;ly; kw;Wk; cztfr; rq;fj;jpd; 18tJ gpuhe;jpa 

khehL (WI) 
 

29 [_d;- 1 [_iy 7tJ eph;khz khehL 100 

29 - 1 [_iy 7tJ eph;khzf; fz;fhl;rp 2018  50 
24-27 [_d; FIDIC - ASPAC khehL 200 
14 -17 [_d; HLBI Mrpa gRgpf; gpuhe;jpa khehL 2018 75 
28 -3 [_iy MICE FO – gphpy;y 160 
12-13 [_iy  nkf;]; iyg; fhg;GWjp  1000 
11-15 [_iy kUj;Jt khehL – fphpbfd; 2018 50 
3-[_iy rh;tNjr tPL guhkhpg;ghsh; khehL 150 
19-23  [_iy gzpahl;nlhFjpapdh; - mk;G[h rpnkd;l; 90 
20-22 [_iy ];Nud;Qh;]; 2018 60 

26-29 [_d; SLMA ,d; 131 tJ tUlhe;j rh;tNjr kUj;Jt khehL 
2018 

100 

3-5 Mf];l; 17tJ GNuh G+l; - GNuh gf; md; mf;gp]; vf;]Ngh 100 
8-11 Mf];l; lhl;lh nfkpf;fy;]; - khehL 110 
17- Mf];l; rj;jpurpfpr;irahsh;fs; fy;Y}hpapd; tUlhe;j fy;tprhh; 

mkh;T 
100 

15-18  Mf];l; ,yq;if Njhy; kUj;Jtf; fy;Y}hpAldhd gpf;kd; fy 
Ma;T kw;Wk; ,ize;j re;jpg;GfSf;fhd 9tJ Mrpa rq;f 
khehL 

100 

14-15 nrg;lk;gh; tpUe;Njhk;gy; Rw;Wyh Kfhikj;Jtk; gw;wpa 6tJ 
rh;tNjr khehL 

50 
 

4-7 nrg;lk;gh; iulhd; ,yq;if FOkk; 125 
4 nrg;lk;gh; cr;r jpl;lj;jpid miljy; 55 
5-9 nrg;lk;gh; Nkir khehL rh;tNjr re;jpg;G 2018 500 
19-21 nrg;lk;gh; ,yq;if rpWgps;is kUj;Jth; fy;Y}hpapd; fy;tprhh; 

nraw;ghL 
50 

8-9  nrg;lk;gh; 
 

IEEE SS12 –rh;tNjr fUj;jpl;lg; Nghl;b kw;Wk; 
re;ijg;gLj;jy; fz;fhl;rp 

200 
 

12-15 nrg;lk;gh; tUlhe;j fy;tprhh; mkh;T 35 
27-28 nrg;lk;gh; cyf Rw;Wyhj; jpdk;f; nfhz;lhl;lk; [_]; 2018 1000 
22 nrg;lk;gh; EDAC fy;tpf; FO 45 
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3-[_iy rh;tNjr tPL guhkhpg;ghsh; khehL 150 
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26-29 [_d; SLMA ,d; 131 tJ tUlhe;j rh;tNjr kUj;Jt khehL 
2018 

100 

3-5 Mf];l; 17tJ GNuh G+l; - GNuh gf; md; mf;gp]; vf;]Ngh 100 
8-11 Mf];l; lhl;lh nfkpf;fy;]; - khehL 110 
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100 

15-18  Mf];l; ,yq;if Njhy; kUj;Jtf; fy;Y}hpAldhd gpf;kd; fy 
Ma;T kw;Wk; ,ize;j re;jpg;GfSf;fhd 9tJ Mrpa rq;f 
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6.
td[Ptuhrpfs; gpupT



8080

 

                                                                                                                  

6.1.2 நிர்வாகப் பிாிவு 
 
 மனிதவள முகாமமத்துவம் மற்றும் கபௌதீக வள முகாமமத்துவத்தினூடாக 
வனசீவராசிகள் பிாிவின் சநாக்கங்கமள நிமறசவற்றுவதற்குத் சதமவயான 
ஒத்துமழப்புக்கமள வழங்குதல்,  அலுவலர்களின் நியமனங்கள், நிரந்தரமாக்கல், 
பதவியுயர்வு, ஓய்வுகபறச் கசய்தல் மற்றும் ஒழுக்காற்று நடவடிக்மககமள கநறிப்படுத்தல், 
கண்காைித்தல், வனசீவராசிகள் பிாிவினதும் அதன் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்களின் 
பைியாட்கதாகுதியினாின் சதமவகமள இனங்காைல், பைியாட்கதாகுதியினாின் 
பதவிகளுக்கு அங்கீகாரத்மதப் கபற்றுக் ககாள்ளல், ஆட்சசர்ப்பு நமடமுமறக்கான 
அங்கீகாரத்மதப் கபற்றுக் ககாள்ளல், ஆட்சசர்ப்புக்கள் மற்றும் கவற்றிடங்கமள நிரப்புதல் 
ஆகிய பைிகள் சமற்ககாள்ளப்படுவதுடன் இம் மூன்று திமைக்களங்களுக்கும் உாிய 
நிர்வாகப் பைிகள் மற்றும் வனசீவராசிகள் கபாறுப்பின் பைிகமளயும் நிமறசவற்றுவது 
இப் பிாிவின் கடப்பாடாகும்.  
 
6.1.3 திட்டமிடல் பிாிவு 
அபிவிருத்திப் பைிகமளத் திட்டமிடல், தயாாித்தல் மற்றும் அவற்மற 
நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு அவசியமான ஒத்துமழப்புக்கமள வழங்குதல் என்பன 
பிரதானமாக இப்பிாிவின் ஊடாகசவ முன்கனடுக்கப்படுகின்றது. அதற்சகற்ப சதசிய 
சதமவப்பாடுகமள இனங்கண்டு, அபிவிருத்திப் பைிகள் திட்டமிடப்படுவதுடன் 
கசயற்பாட்டுத்திட்டம் தயாாித்தல், வனசீவராசிகள் திமைக்களத்தின் கீழ் இயங்குகின்ற 
திமைக்களங்களின் சமம்பாட்டிமனப் கபற்றுக்ககாள்ளல் மற்றும் சமம்பாட்டு மீளாய்வுக் 
கூட்டங்கமள நடாத்துதல், சமம்பாட்டு அறிக்மககமளத் தயாாித்தல், வரவுகசலவுத்திட்ட 
கசயற்குழுவிக்குச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கசயலாற்றுமக அறிக்மக தயாாித்தல், சனாதிபதி 
கசயலகத்திற்கு, நிதி அமமச்சுக்கு, ககாள்மகத் திட்டமிடல் அமமச்சு, இலங்மக மத்திய 
வங்கி தற்றும் ஏமனய நிரல் அமமச்சுக்களின் சதமவகளுக்கமமய தகவல்கமள வழங்குதல் 
என்பன இப்பிாிவின் ஊடாக சமற்ககாள்ளப்படுகின்றன.  
 
6.1.4 அபிவிருத்திப் பிாிவு 
வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திமைக்களம், சதசிய தாவரவியல் பூங்காக்கள் திமைக்களம் 
மற்றும் சதசிய மிருகக்காட்சிசாமலகள் திமைக்களம்  ஆகியவற்றின்  ஊடாக 
சமற்ககாள்ளப்படுகின்ற அபிவிருத்திப்  பைிகமள முமறசார்ந்தவாறும் 
விமளதிறனானவாறும் கசயற்படுத்தல் கண்காைித்தல் மற்றும் அது கதாடர்பாக சபாதிய 
வசதிகமள வழங்குதல்  சபான்ற  பைிகள் இப்பிாிவின் மூலம் சமற்ககாள்ளப்படுகின்றன. 
 
6.1.5 கைக்குகள் பிாிவு 
 வனசீவராசிகள் பிாிவின் இயங்கும் நிறுவனங்களின் நிதிக் கட்டுப்பாடு  குறித்து சபாதிய 
சநரடியான ஒத்துமழப்புக்கமள வழங்குவது இப்பிாிவின் பிரதான கடப்பாடாகும். 
அதற்கமமய வனசீவராசிகள் பிாிவின் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்களின் நிதிக் கட்டுப்பாடு 
சார்ந்த பைிகமள திட்டமிடல், கசயற்படுத்தல் மற்றும் அதற்குாிய  கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்மககள் கைக்குகள் பிாிவின் நிமறசவற்றப்படுகின்றன.  
 
6.1.6 கதாழிநுட்பப் பிாிவு 
வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திமைக்களம், சதசிய தாவரவியல் பூங்காக்கள் திமைக்களம் 
மற்றும் சதசிய மிருகக்காட்சிசாமலகள் திமைக்களம் மற்றும் நிறுவனங்கள் சம்பந்தமான 
விஞ்ஞான மற்றும் கதாழிநுட்ப  அலுவல்களுக்கு ஒத்துமழப்பு வழங்குதல்  பைிகமள 
முமறசார்ந்தவாறும் விமளதிறனானவாறும் கசயற்படுத்தல் கண்காைித்தல் சபான்ற  
பைிகள் இப்பிாிவின் மூலம் சமற்ககாள்ளப்படுகின்றன. 

 

                                                                                                                  

6.வனசீவராசிகள் பிாிவு 
 

6.1  அறிமுகம் 
வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமமச்சாக விளங்கிய அமமச்சு இல. 
2070/56 ஐக்ககாண்ட அதிவிசசட வர்த்தமானியின் மூலம் 2018 சம மாதம் 12 ஆந் திகதி 
வலுவாதார அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் பிராந்திய அபிவிருத்தி  அமமச்சாக 
தாபிக்கப்பட்டதுடன், 2096/17 ஐக் ககாண்ட அதி விசசட வர்த்தமானியின் மூலம் 2018 
நவம்பர் 05 ஆந் திகதி சுற்றுலா மற்றும் வனசீவராசிகள் அமமச்சாக தாபிக்கப்பட்டது. 
மீண்டும் இல. 2103/33 ஐக் ககாண்ட அதி விசசட 2018 டிகசம்பர் 28 ஆந் திகதி சுற்றுலா 
அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமமச்சாக 
தாபிக்கப்பட்டது. 
 
 

6.1.1 அமமச்சின் வனசீவராசிகள் பிாிவின் கீழுள்ள திமைக்களங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் 
 

 வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திமைக்களம் 

 சதசிய மிருகக்காட்சிசாமலகள் திமைக்களம் 

 சதசிய தாவரவியற் பூங்காக்கள் திமைக்களம் 

  இலங்மக வனசீவராசிகள் கபாறுப்பு 

 

 வனசீவராசிகள் பிாிவின் மூலம் வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திமைக்களம், 
சதசிய மிருகக்காட்சிசாமலகள் திமைக்களம் மற்றும் சதசிய தாவரவியற் பூங்காக்கள் 
திமைக்களம் ஆகிய மூன்று திமைக்களங்களினதும் வனசீவராசிகள்கபாறுப்பு 
நிதியத்திற்குமுாிய ககாள்மககமளத் தயாாித்தல், அபிவிருத்திப் பைிகளுக்கு உாிய 
வழிகாட்டல்கமள வழங்கி அவற்றின் முன்சனற்றத்மத பாிசீலித்தல் மற்றும் 
மதிப்பாய்வுக்குட்படுத்தி நிர்வாக நடவடிக்மககமள ஒருங்கிமைத்து, கண்காைிப்பு 
நடவடிக்மககமளயும் சமற்ககாள்கின்றது. அவ்வாசற வனவிலங்குகள் மற்றும் 
தாவரங்கள்  பாதுகாப்புக் கட்டமளச் சட்டங்கள், தாவரவியற் பூங்காக்கள் கட்டமளச் 
சட்டங்கள் மற்றும் சதசிய மிருகக்காட்சிசாமலகள் சட்டங்கள் ஆகியனவற்மற 
கதாடர்ந்சதச்மசயாக  முன்கனடுத்து வருகின்றது. 
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6.1.2 நிர்வாகப் பிாிவு 
 
 மனிதவள முகாமமத்துவம் மற்றும் கபௌதீக வள முகாமமத்துவத்தினூடாக 
வனசீவராசிகள் பிாிவின் சநாக்கங்கமள நிமறசவற்றுவதற்குத் சதமவயான 
ஒத்துமழப்புக்கமள வழங்குதல்,  அலுவலர்களின் நியமனங்கள், நிரந்தரமாக்கல், 
பதவியுயர்வு, ஓய்வுகபறச் கசய்தல் மற்றும் ஒழுக்காற்று நடவடிக்மககமள கநறிப்படுத்தல், 
கண்காைித்தல், வனசீவராசிகள் பிாிவினதும் அதன் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்களின் 
பைியாட்கதாகுதியினாின் சதமவகமள இனங்காைல், பைியாட்கதாகுதியினாின் 
பதவிகளுக்கு அங்கீகாரத்மதப் கபற்றுக் ககாள்ளல், ஆட்சசர்ப்பு நமடமுமறக்கான 
அங்கீகாரத்மதப் கபற்றுக் ககாள்ளல், ஆட்சசர்ப்புக்கள் மற்றும் கவற்றிடங்கமள நிரப்புதல் 
ஆகிய பைிகள் சமற்ககாள்ளப்படுவதுடன் இம் மூன்று திமைக்களங்களுக்கும் உாிய 
நிர்வாகப் பைிகள் மற்றும் வனசீவராசிகள் கபாறுப்பின் பைிகமளயும் நிமறசவற்றுவது 
இப் பிாிவின் கடப்பாடாகும்.  
 
6.1.3 திட்டமிடல் பிாிவு 
அபிவிருத்திப் பைிகமளத் திட்டமிடல், தயாாித்தல் மற்றும் அவற்மற 
நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு அவசியமான ஒத்துமழப்புக்கமள வழங்குதல் என்பன 
பிரதானமாக இப்பிாிவின் ஊடாகசவ முன்கனடுக்கப்படுகின்றது. அதற்சகற்ப சதசிய 
சதமவப்பாடுகமள இனங்கண்டு, அபிவிருத்திப் பைிகள் திட்டமிடப்படுவதுடன் 
கசயற்பாட்டுத்திட்டம் தயாாித்தல், வனசீவராசிகள் திமைக்களத்தின் கீழ் இயங்குகின்ற 
திமைக்களங்களின் சமம்பாட்டிமனப் கபற்றுக்ககாள்ளல் மற்றும் சமம்பாட்டு மீளாய்வுக் 
கூட்டங்கமள நடாத்துதல், சமம்பாட்டு அறிக்மககமளத் தயாாித்தல், வரவுகசலவுத்திட்ட 
கசயற்குழுவிக்குச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கசயலாற்றுமக அறிக்மக தயாாித்தல், சனாதிபதி 
கசயலகத்திற்கு, நிதி அமமச்சுக்கு, ககாள்மகத் திட்டமிடல் அமமச்சு, இலங்மக மத்திய 
வங்கி தற்றும் ஏமனய நிரல் அமமச்சுக்களின் சதமவகளுக்கமமய தகவல்கமள வழங்குதல் 
என்பன இப்பிாிவின் ஊடாக சமற்ககாள்ளப்படுகின்றன.  
 
6.1.4 அபிவிருத்திப் பிாிவு 
வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திமைக்களம், சதசிய தாவரவியல் பூங்காக்கள் திமைக்களம் 
மற்றும் சதசிய மிருகக்காட்சிசாமலகள் திமைக்களம்  ஆகியவற்றின்  ஊடாக 
சமற்ககாள்ளப்படுகின்ற அபிவிருத்திப்  பைிகமள முமறசார்ந்தவாறும் 
விமளதிறனானவாறும் கசயற்படுத்தல் கண்காைித்தல் மற்றும் அது கதாடர்பாக சபாதிய 
வசதிகமள வழங்குதல்  சபான்ற  பைிகள் இப்பிாிவின் மூலம் சமற்ககாள்ளப்படுகின்றன. 
 
6.1.5 கைக்குகள் பிாிவு 
 வனசீவராசிகள் பிாிவின் இயங்கும் நிறுவனங்களின் நிதிக் கட்டுப்பாடு  குறித்து சபாதிய 
சநரடியான ஒத்துமழப்புக்கமள வழங்குவது இப்பிாிவின் பிரதான கடப்பாடாகும். 
அதற்கமமய வனசீவராசிகள் பிாிவின் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்களின் நிதிக் கட்டுப்பாடு 
சார்ந்த பைிகமள திட்டமிடல், கசயற்படுத்தல் மற்றும் அதற்குாிய  கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்மககள் கைக்குகள் பிாிவின் நிமறசவற்றப்படுகின்றன.  
 
6.1.6 கதாழிநுட்பப் பிாிவு 
வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திமைக்களம், சதசிய தாவரவியல் பூங்காக்கள் திமைக்களம் 
மற்றும் சதசிய மிருகக்காட்சிசாமலகள் திமைக்களம் மற்றும் நிறுவனங்கள் சம்பந்தமான 
விஞ்ஞான மற்றும் கதாழிநுட்ப  அலுவல்களுக்கு ஒத்துமழப்பு வழங்குதல்  பைிகமள 
முமறசார்ந்தவாறும் விமளதிறனானவாறும் கசயற்படுத்தல் கண்காைித்தல் சபான்ற  
பைிகள் இப்பிாிவின் மூலம் சமற்ககாள்ளப்படுகின்றன. 

 

                                                                                                                  

6.வனசீவராசிகள் பிாிவு 
 

6.1  அறிமுகம் 
வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமமச்சாக விளங்கிய அமமச்சு இல. 
2070/56 ஐக்ககாண்ட அதிவிசசட வர்த்தமானியின் மூலம் 2018 சம மாதம் 12 ஆந் திகதி 
வலுவாதார அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் பிராந்திய அபிவிருத்தி  அமமச்சாக 
தாபிக்கப்பட்டதுடன், 2096/17 ஐக் ககாண்ட அதி விசசட வர்த்தமானியின் மூலம் 2018 
நவம்பர் 05 ஆந் திகதி சுற்றுலா மற்றும் வனசீவராசிகள் அமமச்சாக தாபிக்கப்பட்டது. 
மீண்டும் இல. 2103/33 ஐக் ககாண்ட அதி விசசட 2018 டிகசம்பர் 28 ஆந் திகதி சுற்றுலா 
அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமமச்சாக 
தாபிக்கப்பட்டது. 
 
 

6.1.1 அமமச்சின் வனசீவராசிகள் பிாிவின் கீழுள்ள திமைக்களங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் 
 

 வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திமைக்களம் 

 சதசிய மிருகக்காட்சிசாமலகள் திமைக்களம் 

 சதசிய தாவரவியற் பூங்காக்கள் திமைக்களம் 

  இலங்மக வனசீவராசிகள் கபாறுப்பு 

 

 வனசீவராசிகள் பிாிவின் மூலம் வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திமைக்களம், 
சதசிய மிருகக்காட்சிசாமலகள் திமைக்களம் மற்றும் சதசிய தாவரவியற் பூங்காக்கள் 
திமைக்களம் ஆகிய மூன்று திமைக்களங்களினதும் வனசீவராசிகள்கபாறுப்பு 
நிதியத்திற்குமுாிய ககாள்மககமளத் தயாாித்தல், அபிவிருத்திப் பைிகளுக்கு உாிய 
வழிகாட்டல்கமள வழங்கி அவற்றின் முன்சனற்றத்மத பாிசீலித்தல் மற்றும் 
மதிப்பாய்வுக்குட்படுத்தி நிர்வாக நடவடிக்மககமள ஒருங்கிமைத்து, கண்காைிப்பு 
நடவடிக்மககமளயும் சமற்ககாள்கின்றது. அவ்வாசற வனவிலங்குகள் மற்றும் 
தாவரங்கள்  பாதுகாப்புக் கட்டமளச் சட்டங்கள், தாவரவியற் பூங்காக்கள் கட்டமளச் 
சட்டங்கள் மற்றும் சதசிய மிருகக்காட்சிசாமலகள் சட்டங்கள் ஆகியனவற்மற 
கதாடர்ந்சதச்மசயாக  முன்கனடுத்து வருகின்றது. 
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கபௌதீக சமம்பாடு  

 CITES கசயலகத்தின் நிர்வாக பைிகமள சபைல் மற்றும் அதற்குாிய ஏமனய 
உட்கட்டமமப்பு வசதிகளும் சமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

 CITES மாநாட்டிற்கான (கஜனிவா தமலநகர பிரதான அலுவலகத்திற்கு) கசலுத்த 
சவண்டிய கதாமகமய கசலுத்தியுள்ளது.  

6.3.2  வலுவாதார அபிவிருத்தி  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

வலுவாதார அபிவிருத்தி கதாடர்பான 2030 நிகழ்ச்சி நிரல் அல்லது வலுவாதார 
அபிவிருத்தி  இலக்குகமள (சதசிய மட்டத்தில்  நமடமுமறப்படுத்துவதற்காக 
ஒருங்கிமைத்தல் மற்றும் வசதியளித்தல் என்பன  வலுவாதார அபிவிருத்திப் 
பிாிவினாசலசய சமற்ககாள்ளப்படுகின்றது. வலுவாதார அபிவிருத்திக் 
ககாள்மககள், மூசலாபாயங்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டப் கபாறிமுமறகள் மற்றும்  
உத்திகள் கதாடர்பாக உாிய வசதிகமள வழங்குதல், வலுவாதார அபிவிருத்தி 
கதாடர்பான சதசிய ககாள்மககமள கசயற்படுத்த சவண்டிய முன்னுாிமம பற்றி 
இனங்கண்டு அதற்கான  கபாறிமுமறமய கட்டிகயழுப்பும் கபாருட்டு சதசிய 
மட்டத்திலும்  அதற்கு கீழ் மட்டத்திலுமான குறித்த நிறுவனங்களுடன்  இமைந்து 
கசயலாற்றல் மற்றும் அது கதாடர்பாக ஒத்துமழப்பு வழங்குதல்  ஆகிய பைிகள் 
நிமறசவற்றப்படுகின்றன. 

 ஒதுக்கீடு    -  ரூ.மி. 40.00 

 திருத்தப்பட்ட ஒதுக்கீடு  - ரூ.மி. 18.24 
 கசலவு    - ரூ.மி. 17.08  
   
கபௌதீக சமம்பாடு   

வலுவாதார அபிவிருத்தி மூசலாபாயங்கமள வடிவமமத்தல், வலுவாதார 
சநாக்கங்களுக்குாிய அமமச்சின்  திட்டங்கமள முன்கனடுப்பதற்கு ஏதுவாக 
கசயலமர்வுகமள நடாத்துதல், வலுவாதார அபிவிருத்தி திட்டங்கமளத் தயாாித்தல், 
மாகாை மட்டத்தில் வலுவாதார அபிவிருத்தி இலக்குகமளச் கசயற்படுத்துவதற்கு 
அமனத்துப் பங்காளர்களுக்கும் விழிப்பூட்டல், வலுவாதார அபிவிருத்தி ஆய்வுகள் 
கதாடர்பாக அனுசரமை வழங்குதல், வலுவாதார அபிவிருத்தி இலக்குகமளத் 
திட்டமிடல் மற்றும் நமடமுமறப்படுத்தல் கதாடர்பாக ஏமனய நாடுகளுடன் 
அனுபவங்கமளப் பாிமாறிக் ககாள்ளல், சதசிய வலுவாதார அபிவிருத்தி தகவல்    
இமையவாசல் ஒன்மற வடிவமமத்தல் ஆகிய பைிகள் இந் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 
கீழ்  முன்கனடுக்கப்படுகின்றன.  

 

                                                                                                                  

நிதி மூலம் கசலவு (ரூ.மி.) (%)   ஒதுக்கீடு (ரூ.மி.) 

மூலதனச் கசலவு 852.00 *844.94 99 

மீண்டுவரும் கசலவு 192.25 151.08 78 

கமாத்த ஒதுக்கீடு மற்றும் கசலவு 1044.25 996.02 95 

 
 
6.1.7 உள்ளகக் கைக்காய்வுப் பிாிவு  
வனசீவராசிகள் பிாிவின் நிதி மற்றும் கசயற்பாட்டுப் பைிகள் கதாடர்பாக கசயற்படுகின்ற 
அமமச்சின்  உள்ளக கட்டுப்பாட்டு முமறமமகளின்   விமனத்திறன் மற்றும் விமளதிறன் 
மதிப்பீடு என்பன  பற்றி கதாடர்ந்சதச்மசயாக ஆராய்தல், திமைக்களம் சம்பந்தமாக 
விசசட பாிசீலமனகமள கசயற்படுத்தப்படுகின்றன. 
 
6.1.8 சட்டப் பிாிவு  
வனசீவராசிகள் பிாிவு மற்றும் அதன் கீழ் இயங்குகின்ற நிறுவனங்கள் சம்பந்தமாக 
அமமச்சினால் நிமறசவற்ற சவண்டிய சட்ட அலுவல்கமள நிமறசவற்றுவதுடன், 
சட்டங்களுக்கு அவசியமான திருத்தங்கள், ஒழுங்கு விதிகள் தயாாித்தல், வனசீவராசிகள் 
பிாிவு மற்றும் திமைக்களங்களுடன் கதாடர்புமடய வழக்குகள் சம்பந்தமாக சட்ட மா 
அதிபர் திமைக்களத்துடன் இமைந்து  இப்பிாிவினால் பைிகள் 
சமற்ககாள்ளப்படுகின்றன. 
 
6.2  நிதிசமம்பாட்டுப் கபாழிப்பு -  2018                             ml;ltiz– 6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 மகயிருப்பிலுள்ள பட்டியல்கள் உட்பட 
 
 6.3  2018 ஆண்டில் சமற்ககாள்ளப்பட்ட பிரதான பைிகள் 
 
6.3.1 அருகிச்கசல்லும் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ள விலங்குகள் மற்றும் விசசட 
தாவரங்கள் சம்பந்தமான சர்வசதச வியாபாரம் கதாடர்பான மாநாடு (CITES) 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  
 
2019 ஜூன் மாதம் நடாத்தப்படவுள்ள அருகிச்கசல்லும் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ள 
விலங்குகள் மற்றும் விசசட தாவரங்கள் சம்பந்தமான சர்வசதச வியாபாரம் கதாடர்பான 
மாநாட்டின் (CITES) பங்காளர்களுக்கான 18 ஆம் மாநாட்டின் பைிகளின் கதாடர்பாடல் 
மற்றும் கண்காைிப்புப் பைிகள் இதன் கீழ்  முன்கனடுக்கப்படுகின்றன. 
 ஒதுக்கீடு -   555.07 ரூ.மி.  
 கசலவு -   144.00 ரூ.மி.  
 
(இச் கசயற்திட்டத்தின் ஆரம்ப ஒதுக்கீடு 250.00 ரூ.மி. ஆக இருந்தசபாதிலும் கமாத்த 
மதிப்பீட்டுத் கதாமக 1272.0 ரூ.மி. விஞ்சியதனால் நி.பி. 66 மூலம் 555.07 வமர 
ஒதுக்கீடுகள் கபறப்பட்ட சபாதிலும் கட்டுநிதி கிமடக்கப்கபறாமமயினாலும் 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட கபாறுப்புக்கள் ஏற்படாமமயினாலும் 2018 ஆண்இல் மீதி ஏற்பட்டது)  
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கபௌதீக சமம்பாடு  

 CITES கசயலகத்தின் நிர்வாக பைிகமள சபைல் மற்றும் அதற்குாிய ஏமனய 
உட்கட்டமமப்பு வசதிகளும் சமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

 CITES மாநாட்டிற்கான (கஜனிவா தமலநகர பிரதான அலுவலகத்திற்கு) கசலுத்த 
சவண்டிய கதாமகமய கசலுத்தியுள்ளது.  

6.3.2  வலுவாதார அபிவிருத்தி  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

வலுவாதார அபிவிருத்தி கதாடர்பான 2030 நிகழ்ச்சி நிரல் அல்லது வலுவாதார 
அபிவிருத்தி  இலக்குகமள (சதசிய மட்டத்தில்  நமடமுமறப்படுத்துவதற்காக 
ஒருங்கிமைத்தல் மற்றும் வசதியளித்தல் என்பன  வலுவாதார அபிவிருத்திப் 
பிாிவினாசலசய சமற்ககாள்ளப்படுகின்றது. வலுவாதார அபிவிருத்திக் 
ககாள்மககள், மூசலாபாயங்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டப் கபாறிமுமறகள் மற்றும்  
உத்திகள் கதாடர்பாக உாிய வசதிகமள வழங்குதல், வலுவாதார அபிவிருத்தி 
கதாடர்பான சதசிய ககாள்மககமள கசயற்படுத்த சவண்டிய முன்னுாிமம பற்றி 
இனங்கண்டு அதற்கான  கபாறிமுமறமய கட்டிகயழுப்பும் கபாருட்டு சதசிய 
மட்டத்திலும்  அதற்கு கீழ் மட்டத்திலுமான குறித்த நிறுவனங்களுடன்  இமைந்து 
கசயலாற்றல் மற்றும் அது கதாடர்பாக ஒத்துமழப்பு வழங்குதல்  ஆகிய பைிகள் 
நிமறசவற்றப்படுகின்றன. 

 ஒதுக்கீடு    -  ரூ.மி. 40.00 

 திருத்தப்பட்ட ஒதுக்கீடு  - ரூ.மி. 18.24 
 கசலவு    - ரூ.மி. 17.08  
   
கபௌதீக சமம்பாடு   

வலுவாதார அபிவிருத்தி மூசலாபாயங்கமள வடிவமமத்தல், வலுவாதார 
சநாக்கங்களுக்குாிய அமமச்சின்  திட்டங்கமள முன்கனடுப்பதற்கு ஏதுவாக 
கசயலமர்வுகமள நடாத்துதல், வலுவாதார அபிவிருத்தி திட்டங்கமளத் தயாாித்தல், 
மாகாை மட்டத்தில் வலுவாதார அபிவிருத்தி இலக்குகமளச் கசயற்படுத்துவதற்கு 
அமனத்துப் பங்காளர்களுக்கும் விழிப்பூட்டல், வலுவாதார அபிவிருத்தி ஆய்வுகள் 
கதாடர்பாக அனுசரமை வழங்குதல், வலுவாதார அபிவிருத்தி இலக்குகமளத் 
திட்டமிடல் மற்றும் நமடமுமறப்படுத்தல் கதாடர்பாக ஏமனய நாடுகளுடன் 
அனுபவங்கமளப் பாிமாறிக் ககாள்ளல், சதசிய வலுவாதார அபிவிருத்தி தகவல்    
இமையவாசல் ஒன்மற வடிவமமத்தல் ஆகிய பைிகள் இந் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 
கீழ்  முன்கனடுக்கப்படுகின்றன.  

 

                                                                                                                  

நிதி மூலம் கசலவு (ரூ.மி.) (%)   ஒதுக்கீடு (ரூ.மி.) 

மூலதனச் கசலவு 852.00 *844.94 99 

மீண்டுவரும் கசலவு 192.25 151.08 78 

கமாத்த ஒதுக்கீடு மற்றும் கசலவு 1044.25 996.02 95 

 
 
6.1.7 உள்ளகக் கைக்காய்வுப் பிாிவு  
வனசீவராசிகள் பிாிவின் நிதி மற்றும் கசயற்பாட்டுப் பைிகள் கதாடர்பாக கசயற்படுகின்ற 
அமமச்சின்  உள்ளக கட்டுப்பாட்டு முமறமமகளின்   விமனத்திறன் மற்றும் விமளதிறன் 
மதிப்பீடு என்பன  பற்றி கதாடர்ந்சதச்மசயாக ஆராய்தல், திமைக்களம் சம்பந்தமாக 
விசசட பாிசீலமனகமள கசயற்படுத்தப்படுகின்றன. 
 
6.1.8 சட்டப் பிாிவு  
வனசீவராசிகள் பிாிவு மற்றும் அதன் கீழ் இயங்குகின்ற நிறுவனங்கள் சம்பந்தமாக 
அமமச்சினால் நிமறசவற்ற சவண்டிய சட்ட அலுவல்கமள நிமறசவற்றுவதுடன், 
சட்டங்களுக்கு அவசியமான திருத்தங்கள், ஒழுங்கு விதிகள் தயாாித்தல், வனசீவராசிகள் 
பிாிவு மற்றும் திமைக்களங்களுடன் கதாடர்புமடய வழக்குகள் சம்பந்தமாக சட்ட மா 
அதிபர் திமைக்களத்துடன் இமைந்து  இப்பிாிவினால் பைிகள் 
சமற்ககாள்ளப்படுகின்றன. 
 
6.2  நிதிசமம்பாட்டுப் கபாழிப்பு -  2018                             ml;ltiz– 6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 மகயிருப்பிலுள்ள பட்டியல்கள் உட்பட 
 
 6.3  2018 ஆண்டில் சமற்ககாள்ளப்பட்ட பிரதான பைிகள் 
 
6.3.1 அருகிச்கசல்லும் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ள விலங்குகள் மற்றும் விசசட 
தாவரங்கள் சம்பந்தமான சர்வசதச வியாபாரம் கதாடர்பான மாநாடு (CITES) 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  
 
2019 ஜூன் மாதம் நடாத்தப்படவுள்ள அருகிச்கசல்லும் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ள 
விலங்குகள் மற்றும் விசசட தாவரங்கள் சம்பந்தமான சர்வசதச வியாபாரம் கதாடர்பான 
மாநாட்டின் (CITES) பங்காளர்களுக்கான 18 ஆம் மாநாட்டின் பைிகளின் கதாடர்பாடல் 
மற்றும் கண்காைிப்புப் பைிகள் இதன் கீழ்  முன்கனடுக்கப்படுகின்றன. 
 ஒதுக்கீடு -   555.07 ரூ.மி.  
 கசலவு -   144.00 ரூ.மி.  
 
(இச் கசயற்திட்டத்தின் ஆரம்ப ஒதுக்கீடு 250.00 ரூ.மி. ஆக இருந்தசபாதிலும் கமாத்த 
மதிப்பீட்டுத் கதாமக 1272.0 ரூ.மி. விஞ்சியதனால் நி.பி. 66 மூலம் 555.07 வமர 
ஒதுக்கீடுகள் கபறப்பட்ட சபாதிலும் கட்டுநிதி கிமடக்கப்கபறாமமயினாலும் 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட கபாறுப்புக்கள் ஏற்படாமமயினாலும் 2018 ஆண்இல் மீதி ஏற்பட்டது)  
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6.3.3  வாகனங்கள் ககாள்வனவு 
 
அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்வாகப் பைிகமள விமனத்திறன்மிக்க வமகயில் 
சமற்ககாள்ளும் கபாருட்டு வனசீவராசிகள் பிாிவு மற்றும் அதன் கீழ் இயங்கும் மூன்று 
திமைக்கமளயும் வலுவூட்டல் 
 
ஒதுக்கீடு   -  500.00 ரூ.மி  
திருத்தப்பட்ட ஒதுக்கீடு   -  262.00 ரூ.மி  
கசலவு   - 261.91  ரூ.மி  
கபௌதீகசமம்பாடு   - ககாள்வனவு கசய்யப்பட்ட வாகனங்கள் 
  
   
   டபிள் ககப்     20 
   சிங்கல் ககப் வண்டி     07 

   வான்       02 

   ககப்       03 

   கமாத்த வாகனங்களின் எண்ைிக்மக 32   
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 ி ி மூைம்  தசைவு 
(ரூ.மி.) (%)   ஒதுக்கீடு 

(ரூ.மி.) 

மூை னச் தசைவு  946.30 549.81 58 

மீண்தடழும் தசைவு  1,100.00 1,097.65 100 

தமொத்  ஒதுக்கீடு மற்றும் தசைவு 2,046.30 1,647.46 81 

 ி ி மூைம் ஒதுக்கீடு 
(ரூ.மி.) 

தசைவு 
(ரூ.மி.) (%) 

வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பு  ி ியம் 1,509.50 967.97 64 

சுற்ைொடல்  முலைலம பொதுகொப்பு மற்றும் 
முகொலமத்துவ தசயற் ிட்டம் (ESCAMP) 

379.00 371.67 98 

 வனசீவரொசிகள் கொப்பிடங்களுக்குள்  இயற்லக வைங்கலைச் சுற்ைி வொழ்விடங்கள்  
குலைக்கப்பட நவண்டும் என்பல  ந ொக்கொகக் தகொண்டு சமூக தபொருைொ ொர   ிழ்ச்சித் 
 ிட்டங்கலை  ிட்டமிட்டு   லடமுலைப்படுத் ல். 

7.1 அைிமுகம் 
 இைங்லகயின் பொொிய பல்லுயிர்த் ன்லமக்கு கட்டியம் கூறுகின்ை இவ்வொைொன 
 ொவரங்கள் மற்றும்  கொல் லடகலையும் மனி ர்கள் வொழ்கின்ை சுற்ைொடலையும் பொதுகொக்க 
நவண்டிய பிர ொன தபொறுப்பு  வனசீவரொசிகள்  ிலணக்கைத் ிடம் 
ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ைது. 1949 ஆண்டில்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட வனசீவரொசிகள் 
 ிலணக்கைத் ின் பிர ொன கடப்பொடு  என்னதவனில், இைங்லகயில் உள்ை  வனசீவரொசி 
வைங்கலைப் பொதுகொப்பது ஆகும். அ ற்கலமய இைங்லகயின்  அலனத்து  ி ி 
மூைங்கலையும் விவசொயத்துலை மற்றும் மின்சொர உருவொக்கம் த ொடர்பொக  ீலர 
வழங்குகின்ை பொொியவிைொன  ீர்த்ந ங்கள் உட்பட 40  ீர்த்ந க்கங்கைின்  ீநரந்துப் பகு ிகள் 
பொதுகொக்கப்படுவது வனசீவரொசிகள் கொப்பிட வலையலமப்பின் ஊடொகநவ ஆகும். இந் 
 ொட்டின் தமொத்   ிைப்பரப்பில்  14% ஐ விஞ்சிய வனசீவரொசிகள் கொப்பிட வலையலமப்பு 
முகொலமப்படுத் ப்படும்  நபொது வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பு   ிலணக்கைத் ிடநம அ ற்கொன 
தபொறுப்பு ஒப்பலடக்கப்படுகின்ைது. அவ் வனசீவரொசிகள்  கொப்பிட வலையலமப்பு  
பல்நவறு பொதுகொப்பு மட்டங்கைின் கீழ் பிரகடனப்படுத் ப்பட்ட வனசீவரொசிகள் 
கொப்பிடங்கலையும் உள்ைடக்கியுள்ைன. 

 

 
6.2   ி ி நமம்பொட்டுப் தபொழிப்பு - 2018                               ml;ltiz– 7.1 

 
 
 
 

 

  

 

                                                                                                                  

 

த ொலைந ொக்கு  
‘‘இன்லைய மற்றும்  ொலைய சந்  ியினருக்கொக வனசீவரொசி வைங்கலை  ீண்ட கொைத் ிற்குப் பொதுகொத் ல்”  

பணிந ொக்கு 
‘‘அலனவரும் ஒன்ைிலணந்து த ொழில் சொர்ந்  ஒரு முகொலமத்துவத் ினூடொக 

வனசீவரொசி வைங்கைின் பொதுகொப்லப உறு ிப்படுத் ல்”  

 பணிப்தபொறுப்பு 
 

 அலனத்து பூநகொை, கொை ிலை மற்றும் பல்லுயிர் வையங்கைினுள் வனசீவரொசி 
வைங்கலை நபொ ியைவில் உள்ைடக்கியுள்ை  இைங்லக வனசீவரொசிகள் வனப் 
பொதுகொப்பு வலையலமப்லப  ொபித் லின் மூைம் அவற்ைின் ஸ் ிரத் ன்லமலய நபணல். 

 விவசொயத்துலை,  ீர் மின்சொர உருவொக்கம் த ொடர்பொக   ீர் வழங்குகின்ை 
பொொியைவிைொன  ீர்த்ந ங்கைின்  ீநரந்துப் பிரந சங்கலை பொதுகொத் ல், சமய மற்றும் 
கைொசொர மரபுொிலமகலைப் நபணல்,  னித்துவமொன அொி ொன வனசீவரொசிகலை 
பொதுகொத் ல், விநசட சுற்ைொடல் முலைலமகலை பொதுகொத் ல் ஆகிய  விநசட 
ந ொக்கங்கலைக் தகொண்டுள்ை வனசீவரொசிகள் கொப்பிடங்கள்  பிரகடனப்படுத் ப்பட்டு, 
அந்  வனசீவரொசிகள் கொப்பிட வலையலமப்லப உொியவொறு முகொலமப்படுத் ல். 

 யொலனகள் நபொன்று மைடொக கூடிய அச்சுறு லுக்கு ஆைொகியுள்ை ந சிய விநசட 
வனசீவரொசிகலை பொதுகொப்பது த ொடர்பொக  குந்  தசயன்முலைகலை லகயொண்டு 
விநசட தசயற் ிட்டங்கலை  ிட்டமிட்டு  லடமுலைப்படுத்துவ ன் மூைம்  
அவ்வுயிொினங்கைின்  ீண்டகொை இருப்புக்கு  உத் ரவொ மைித் ல்  

 வனசீவரொசிகள் கொப்பிடங்கைிலில் இருந்து தவைிப் பிரந சங்கைில் பொதுகொப்பொக 
வொழக்கூடியவொறு   வனசீவரொசிகைின் பொதுகொப்லப உறு ிப்படுத் ல் 

  ற்கொைத் ில்  லடமுலைப்படுத் ப்படுகின்ை ந சிய வனசீவரொசிகள் தகொள்லக மற்றும் 
சட்டத்ல   விலை ிைன்  வொய்ந்   முலையில் லகயொைல். 

 இைங்லக  அரசொங்கத் ினொல்  லகதயொப்பமிடப்பட்டுள்ை வனசீவரொசிகள்  பொதுகொப்பு 
குைித்து மைடொகக் கூடிய வொய்ப்புக்களுள்ை அொிய உயிொினங்கைின் வியொபொரம் 
த ொடர்பொன  சமவொயம் (CITES)"  சர்வந ச முக்கியத்துவம்  வொய்ந்  ஈரலிப்பு 
பிரந சங்கள் த ொடர்பொன சமவொயம் (Ramsar)  மற்றும்  குடிதபயரும் கொல் லடகைின்  
பொதுகொப்பு த ொடர்பொன சமவொயம் (CMS - Bonn)   ஆகிய சர்வந ச சமவொயங்கைின் 
தசயற்பொடு த ொடர்பொக வழங்கப்பட்டுள்ை அ ிகொரங்களுக்கலமய தசயற்படு ல். 

 வனசீவரொசிகள் கொப்பிடங்களுக்கு அருநக சுற்ைொடல் சுற்றுைொத்துலைலய 
நமம்படுத்துவ ன்  மூைம் ந சிய தபொருைொ ொரத் ிற்கு அ ன் பங்கைிப்லப வழங்கு ல். 

 வனசீவரொசி வைங்கைின் பொதுகொப்பு  மற்றும்  விஞ்ஞொன ொீ ியிைொன  முகொலமத்துவம் 
த ொடர்பொன   ரவுகலையும்   கவல்கலையும் நசகொிப்ப ற்கொன  ஆய்வுப் பணிகலை 
நமற்தகொள்ைல். 

 இயற்லக வைங்கலை பொதுகொப்பல  ந ொக்கொகக் தகொண்ட  பிை   ிறுவனங்கைின் 
ஒத் லழப்புடன் அன்னிநயொன்ய புொிந்துணர்லவக் கட்டிதயழுப்புவ னூடொக  பொதுகொப்பு 
தசயற்பொடுகலை  வலுப்படுத் ல். 

 தபொதுமக்கள், அரச அலுவைர்கள் ஏலனய  குழுக்கள்  ஆகிநயொருக்கிலடநய 
வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பிலன விஸ் ொிப்ப னூடொக அவர்கைின் பங்கைிப்புக்கலை 
தபற்றுக்தகொள்வல   இைக்கொகக் தகொண்ட வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பு கற்லக 
 ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்கலை  லடமுலைப்படுத் ல் 
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 ி ி மூைம்  தசைவு 
(ரூ.மி.) (%)   ஒதுக்கீடு 

(ரூ.மி.) 

மூை னச் தசைவு  946.30 549.81 58 

மீண்தடழும் தசைவு  1,100.00 1,097.65 100 

தமொத்  ஒதுக்கீடு மற்றும் தசைவு 2,046.30 1,647.46 81 

 ி ி மூைம் ஒதுக்கீடு 
(ரூ.மி.) 

தசைவு 
(ரூ.மி.) (%) 

வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பு  ி ியம் 1,509.50 967.97 64 

சுற்ைொடல்  முலைலம பொதுகொப்பு மற்றும் 
முகொலமத்துவ தசயற் ிட்டம் (ESCAMP) 

379.00 371.67 98 

 வனசீவரொசிகள் கொப்பிடங்களுக்குள்  இயற்லக வைங்கலைச் சுற்ைி வொழ்விடங்கள்  
குலைக்கப்பட நவண்டும் என்பல  ந ொக்கொகக் தகொண்டு சமூக தபொருைொ ொர   ிழ்ச்சித் 
 ிட்டங்கலை  ிட்டமிட்டு   லடமுலைப்படுத் ல். 

7.1 அைிமுகம் 
 இைங்லகயின் பொொிய பல்லுயிர்த் ன்லமக்கு கட்டியம் கூறுகின்ை இவ்வொைொன 
 ொவரங்கள் மற்றும்  கொல் லடகலையும் மனி ர்கள் வொழ்கின்ை சுற்ைொடலையும் பொதுகொக்க 
நவண்டிய பிர ொன தபொறுப்பு  வனசீவரொசிகள்  ிலணக்கைத் ிடம் 
ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ைது. 1949 ஆண்டில்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட வனசீவரொசிகள் 
 ிலணக்கைத் ின் பிர ொன கடப்பொடு  என்னதவனில், இைங்லகயில் உள்ை  வனசீவரொசி 
வைங்கலைப் பொதுகொப்பது ஆகும். அ ற்கலமய இைங்லகயின்  அலனத்து  ி ி 
மூைங்கலையும் விவசொயத்துலை மற்றும் மின்சொர உருவொக்கம் த ொடர்பொக  ீலர 
வழங்குகின்ை பொொியவிைொன  ீர்த்ந ங்கள் உட்பட 40  ீர்த்ந க்கங்கைின்  ீநரந்துப் பகு ிகள் 
பொதுகொக்கப்படுவது வனசீவரொசிகள் கொப்பிட வலையலமப்பின் ஊடொகநவ ஆகும். இந் 
 ொட்டின் தமொத்   ிைப்பரப்பில்  14% ஐ விஞ்சிய வனசீவரொசிகள் கொப்பிட வலையலமப்பு 
முகொலமப்படுத் ப்படும்  நபொது வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பு   ிலணக்கைத் ிடநம அ ற்கொன 
தபொறுப்பு ஒப்பலடக்கப்படுகின்ைது. அவ் வனசீவரொசிகள்  கொப்பிட வலையலமப்பு  
பல்நவறு பொதுகொப்பு மட்டங்கைின் கீழ் பிரகடனப்படுத் ப்பட்ட வனசீவரொசிகள் 
கொப்பிடங்கலையும் உள்ைடக்கியுள்ைன. 

 

 
6.2   ி ி நமம்பொட்டுப் தபொழிப்பு - 2018                               ml;ltiz– 7.1 

 
 
 
 

 

  

 

                                                                                                                  

 

த ொலைந ொக்கு  
‘‘இன்லைய மற்றும்  ொலைய சந்  ியினருக்கொக வனசீவரொசி வைங்கலை  ீண்ட கொைத் ிற்குப் பொதுகொத் ல்”  

பணிந ொக்கு 
‘‘அலனவரும் ஒன்ைிலணந்து த ொழில் சொர்ந்  ஒரு முகொலமத்துவத் ினூடொக 

வனசீவரொசி வைங்கைின் பொதுகொப்லப உறு ிப்படுத் ல்”  

 பணிப்தபொறுப்பு 
 

 அலனத்து பூநகொை, கொை ிலை மற்றும் பல்லுயிர் வையங்கைினுள் வனசீவரொசி 
வைங்கலை நபொ ியைவில் உள்ைடக்கியுள்ை  இைங்லக வனசீவரொசிகள் வனப் 
பொதுகொப்பு வலையலமப்லப  ொபித் லின் மூைம் அவற்ைின் ஸ் ிரத் ன்லமலய நபணல். 

 விவசொயத்துலை,  ீர் மின்சொர உருவொக்கம் த ொடர்பொக   ீர் வழங்குகின்ை 
பொொியைவிைொன  ீர்த்ந ங்கைின்  ீநரந்துப் பிரந சங்கலை பொதுகொத் ல், சமய மற்றும் 
கைொசொர மரபுொிலமகலைப் நபணல்,  னித்துவமொன அொி ொன வனசீவரொசிகலை 
பொதுகொத் ல், விநசட சுற்ைொடல் முலைலமகலை பொதுகொத் ல் ஆகிய  விநசட 
ந ொக்கங்கலைக் தகொண்டுள்ை வனசீவரொசிகள் கொப்பிடங்கள்  பிரகடனப்படுத் ப்பட்டு, 
அந்  வனசீவரொசிகள் கொப்பிட வலையலமப்லப உொியவொறு முகொலமப்படுத் ல். 

 யொலனகள் நபொன்று மைடொக கூடிய அச்சுறு லுக்கு ஆைொகியுள்ை ந சிய விநசட 
வனசீவரொசிகலை பொதுகொப்பது த ொடர்பொக  குந்  தசயன்முலைகலை லகயொண்டு 
விநசட தசயற் ிட்டங்கலை  ிட்டமிட்டு  லடமுலைப்படுத்துவ ன் மூைம்  
அவ்வுயிொினங்கைின்  ீண்டகொை இருப்புக்கு  உத் ரவொ மைித் ல்  

 வனசீவரொசிகள் கொப்பிடங்கைிலில் இருந்து தவைிப் பிரந சங்கைில் பொதுகொப்பொக 
வொழக்கூடியவொறு   வனசீவரொசிகைின் பொதுகொப்லப உறு ிப்படுத் ல் 

  ற்கொைத் ில்  லடமுலைப்படுத் ப்படுகின்ை ந சிய வனசீவரொசிகள் தகொள்லக மற்றும் 
சட்டத்ல   விலை ிைன்  வொய்ந்   முலையில் லகயொைல். 

 இைங்லக  அரசொங்கத் ினொல்  லகதயொப்பமிடப்பட்டுள்ை வனசீவரொசிகள்  பொதுகொப்பு 
குைித்து மைடொகக் கூடிய வொய்ப்புக்களுள்ை அொிய உயிொினங்கைின் வியொபொரம் 
த ொடர்பொன  சமவொயம் (CITES)"  சர்வந ச முக்கியத்துவம்  வொய்ந்  ஈரலிப்பு 
பிரந சங்கள் த ொடர்பொன சமவொயம் (Ramsar)  மற்றும்  குடிதபயரும் கொல் லடகைின்  
பொதுகொப்பு த ொடர்பொன சமவொயம் (CMS - Bonn)   ஆகிய சர்வந ச சமவொயங்கைின் 
தசயற்பொடு த ொடர்பொக வழங்கப்பட்டுள்ை அ ிகொரங்களுக்கலமய தசயற்படு ல். 

 வனசீவரொசிகள் கொப்பிடங்களுக்கு அருநக சுற்ைொடல் சுற்றுைொத்துலைலய 
நமம்படுத்துவ ன்  மூைம் ந சிய தபொருைொ ொரத் ிற்கு அ ன் பங்கைிப்லப வழங்கு ல். 

 வனசீவரொசி வைங்கைின் பொதுகொப்பு  மற்றும்  விஞ்ஞொன ொீ ியிைொன  முகொலமத்துவம் 
த ொடர்பொன   ரவுகலையும்   கவல்கலையும் நசகொிப்ப ற்கொன  ஆய்வுப் பணிகலை 
நமற்தகொள்ைல். 

 இயற்லக வைங்கலை பொதுகொப்பல  ந ொக்கொகக் தகொண்ட  பிை   ிறுவனங்கைின் 
ஒத் லழப்புடன் அன்னிநயொன்ய புொிந்துணர்லவக் கட்டிதயழுப்புவ னூடொக  பொதுகொப்பு 
தசயற்பொடுகலை  வலுப்படுத் ல். 

 தபொதுமக்கள், அரச அலுவைர்கள் ஏலனய  குழுக்கள்  ஆகிநயொருக்கிலடநய 
வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பிலன விஸ் ொிப்ப னூடொக அவர்கைின் பங்கைிப்புக்கலை 
தபற்றுக்தகொள்வல   இைக்கொகக் தகொண்ட வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பு கற்லக 
 ிகழ்ச்சித்  ிட்டங்கலை  லடமுலைப்படுத் ல் 
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தசைவு 
விடயம் விபரம் ஒதுக்கீடு 

(ரூ.மி.) தசைவு (ரூ.மி.) தபௌ ீக  நமம்பொடு (%) 

3028 
ந சிய பூங்கொக்கைின்  வச ிகலை நமம்படுத் ல் 
மற்றும் வனசீவரொசிகளுக்கொன வச ிகலை 
நமம்படுத் ல் 

200.00 46.26 55 

3029 படகுகள், வொகனங்கள் மற்றும் 
தபொைித்த ொகு ிகைின் தகொள்வனவு  

50.00 7.26 20 

3040 த ொலைத்த ொடர்பொடல் பணிகள் 3.08 2.96 100 

3041 சமுத் ிரப் பொதுகொப்பு 25.00 3.73 20 

278.08 60.21  தமொத் ம் 

7.2.2  வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பு  ி ியம் பிர ொன அபிவிருத் ி 
தசயற் ிட்டங்கள் (தபொழிப்பு ) - 2018                                                ml;ltiz– 7.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 பிர ொன அபிவிருத் ி தசயற் ிட்டங்கள்  
7.3.1 மின்நவலி  ிர்மொணிப்பு            
 இைங்லகயின் சனத்த ொலக அ ிகொிப்பு மற்றும் அபிவிருத் ிச் தசயற்பொடுகள் 
என்பன த ொடர்பொக கொடுகலை துப்புரவொக்கும்  ிலைநவகமொக இடம்தபற்று  
வருவ ன் கொரணமொக  கொட்டு யொலனகைின் வொழ்விடங்கள் இழக்கப்படுவ னொல், 
கொட்டு யொலனகள் கிரொமங்களுக்குள் புகுந்துவிடும்  ிலை த ொடர்கல யொக  ீண்டு 
தசல்கின்ைது. இந்  நமொ லைத்  டுக்குமுகமொக பிர ொன தபௌ ீக  லடயொக மின்நவலி 
 ிர்மொணிப்பிலன குைிப்பிட முடியும். இந்  ிகழ்ச்சித் ிட்டம் த ொடர்பொக 2018 ஆண்டில் 
ஒருங்கிலணந்   ி ியத் ின் கீழ் பின்வரும் பணிகள் நமற்தகொள்ைப்பட்டன.  
 
 ி ி நமம்பொடு   
தமொத்  ஒதுக்கீடு    -  ரூ.மி. 300.00 
தசைவு                                      -           ரூ.மி. 141.50 
 
 
 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு   

 90.75 கி.மீ.  ீைமொன மின் நவலிகைின்  ிர்மொணிப்புக்கள் 
முடிவுறுத் ப்பட்டுள்ைன.  

 த ொரவதபொத் ொலன ந சிய பூங்கொவில்  ிர்மொணிக்கப்பட்டுள்ை கொட்டு 
யொலனகள் பொதுகொப்பு பூங்கொவில் 26 த க்ரயொர் வொழ்விட 
வைப்படுத் ல்கள்  உட்பட மின்நவலிகள் மற்றும் பொல  பரொமொிப்பு  
பணிகள் நமற்தகொள்ைப்பட்டன.  

 27,492 மின்நவலிகள் தகொள்வனவு தசய்யப்பட்டன. 
 மின்நவலிகள் த ொடர்பொக  மக்களுக்கு விழிப்பூட்டும் 02 
 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  டொத் ப்பட்டன. 

 

                                                                                                                  

த ொடர் 
இை.  ிகழ்ச்சித் ிட்டம் ஒதுக்கீடு 

(ரூ.மி.) 
நமம்பொடு 

 ி ி (ரூ.மி.) % 
1 சுற்ைொடல் சுற்றுைொத்துலை  அபிவிருத் ி 7.0 5.12 73 
2 கட்டிட   மறுசீரலமப்பு 33.00 26.08 79 
3 கட்டிட    ிர்மொணிப்பு   25.00 20.85 83 

4  ைபொடங்கள், அலுவைக  உபகரணங்கைின் 
தகொள்வனவு  ***9.10 8.88 98 

5 இயந் ிரப்தபொைித் த ொகு ி தகொள்வனவு 1.0 0.99 99 
6 இயந் ிரப்தபொைித் த ொகு ி  ிருத்து ல் 3.0 1.79 60 
7 வொகனங்கைின்  ிருத்  நவலைகள் 12.0 11.86 99 
8 கொப்பிடப் பிரந சங்கைின் எல்லைகலைக் குைியிடல் 10.0 9.3 93 
9 மனி வை அபிவிருத் ி 20.3 20.24 100 

10 உட்கட்டலமப்பு அபிவிருத் ி 10.0 5.93 59 

11 கொப்பிடப் பிரந சங்கைின் வீ ி முலைலம மறுசீரலமப்பு மற்றும் அபிவிருத் ி 40.0 17.38 43 

12 கொப்பிட பிரந ச வ ிவிட வைப்படுத் ல்   35.0 20.67 59 
13 மின்நவலி  ிர்மொணிப்பு 300.0 141.5 47 
14 கொட்டு யொலன மனி ன் நமொ லைக் கட்டுப்படுத் ல் ***284.4 206.79 73 

15 
கொட்டு யொலன மனி ன் நமொ லைக் 
கட்டுப்படுத் ல்—கொப்பிட பிரந ச வொழ்விடங்கலை 
வைப்படுத் ல் 

38.0 31.49 83 

16 கொட்டு யொலன மனி ன் நமொ லைக் கட்டுப்படுத் ல்— த ொலைத்த ொடர்பொடல் 
2.0 1.88 94 

17 மொதுருஓயொ மற்றும் கல்நைொயொந சிய பூங்கொ அபிவிருத் ி 75.0 11.7 16 

18 *புத் ை மொவட்ட  ஒருங்கிலணந்  அபிவிருத் ி 
 ிகழ்ச்சித் ிட்டம் 11.5 3.21 28 

19 *வட மொகொண  ஒருங்கிலணந்  அபிவிருத் ி 
 ிகழ்ச்சித் ிட்டம் 10.0 0 0 

20 **அருகிவரும் அச்சுறுத் லுக்குள்ைொன 
வனசீவரொசிகைின் பொதுகொப்பு 

20.0 4.15 21 

தமொத் ம் 946.3 549.81 58 

 
7.2.1 அபிவிருத் ிச் தசயற் ிட்டங்கைின்  ி ிசொர் நமம்பொடு 
                                                                ml;ltiz– 7.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*வனசீவரொசிகள் பிொிவினொல் கிலடக்கப்தபற்ை ஒதுக்கீடுகள் 
**இவ் ஒதுக்கீடுகள் மிருகக்கொட்சிசொலைகள்  ிலணக்கைத் ின் மூைம் தசைவு தசய்யப்பட்டது.  
*** ஆரம்ப ம ிப்பீடு  மொற்ைப்பட்டுள்ைது. ( ி.பி. 66 இன் கீழ் மொற்ைப்பட்டுள்ைது.) 
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தசைவு 
விடயம் விபரம் ஒதுக்கீடு 

(ரூ.மி.) தசைவு (ரூ.மி.) தபௌ ீக  நமம்பொடு (%) 

3028 
ந சிய பூங்கொக்கைின்  வச ிகலை நமம்படுத் ல் 
மற்றும் வனசீவரொசிகளுக்கொன வச ிகலை 
நமம்படுத் ல் 

200.00 46.26 55 

3029 படகுகள், வொகனங்கள் மற்றும் 
தபொைித்த ொகு ிகைின் தகொள்வனவு  

50.00 7.26 20 

3040 த ொலைத்த ொடர்பொடல் பணிகள் 3.08 2.96 100 

3041 சமுத் ிரப் பொதுகொப்பு 25.00 3.73 20 

278.08 60.21  தமொத் ம் 

7.2.2  வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பு  ி ியம் பிர ொன அபிவிருத் ி 
தசயற் ிட்டங்கள் (தபொழிப்பு ) - 2018                                                ml;ltiz– 7.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 பிர ொன அபிவிருத் ி தசயற் ிட்டங்கள்  
7.3.1 மின்நவலி  ிர்மொணிப்பு            
 இைங்லகயின் சனத்த ொலக அ ிகொிப்பு மற்றும் அபிவிருத் ிச் தசயற்பொடுகள் 
என்பன த ொடர்பொக கொடுகலை துப்புரவொக்கும்  ிலைநவகமொக இடம்தபற்று  
வருவ ன் கொரணமொக  கொட்டு யொலனகைின் வொழ்விடங்கள் இழக்கப்படுவ னொல், 
கொட்டு யொலனகள் கிரொமங்களுக்குள் புகுந்துவிடும்  ிலை த ொடர்கல யொக  ீண்டு 
தசல்கின்ைது. இந்  நமொ லைத்  டுக்குமுகமொக பிர ொன தபௌ ீக  லடயொக மின்நவலி 
 ிர்மொணிப்பிலன குைிப்பிட முடியும். இந்  ிகழ்ச்சித் ிட்டம் த ொடர்பொக 2018 ஆண்டில் 
ஒருங்கிலணந்   ி ியத் ின் கீழ் பின்வரும் பணிகள் நமற்தகொள்ைப்பட்டன.  
 
 ி ி நமம்பொடு   
தமொத்  ஒதுக்கீடு    -  ரூ.மி. 300.00 
தசைவு                                      -           ரூ.மி. 141.50 
 
 
 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு   

 90.75 கி.மீ.  ீைமொன மின் நவலிகைின்  ிர்மொணிப்புக்கள் 
முடிவுறுத் ப்பட்டுள்ைன.  

 த ொரவதபொத் ொலன ந சிய பூங்கொவில்  ிர்மொணிக்கப்பட்டுள்ை கொட்டு 
யொலனகள் பொதுகொப்பு பூங்கொவில் 26 த க்ரயொர் வொழ்விட 
வைப்படுத் ல்கள்  உட்பட மின்நவலிகள் மற்றும் பொல  பரொமொிப்பு  
பணிகள் நமற்தகொள்ைப்பட்டன.  

 27,492 மின்நவலிகள் தகொள்வனவு தசய்யப்பட்டன. 
 மின்நவலிகள் த ொடர்பொக  மக்களுக்கு விழிப்பூட்டும் 02 
 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  டொத் ப்பட்டன. 

 

                                                                                                                  

த ொடர் 
இை.  ிகழ்ச்சித் ிட்டம் ஒதுக்கீடு 

(ரூ.மி.) 
நமம்பொடு 

 ி ி (ரூ.மி.) % 
1 சுற்ைொடல் சுற்றுைொத்துலை  அபிவிருத் ி 7.0 5.12 73 
2 கட்டிட   மறுசீரலமப்பு 33.00 26.08 79 
3 கட்டிட    ிர்மொணிப்பு   25.00 20.85 83 

4  ைபொடங்கள், அலுவைக  உபகரணங்கைின் 
தகொள்வனவு  ***9.10 8.88 98 

5 இயந் ிரப்தபொைித் த ொகு ி தகொள்வனவு 1.0 0.99 99 
6 இயந் ிரப்தபொைித் த ொகு ி  ிருத்து ல் 3.0 1.79 60 
7 வொகனங்கைின்  ிருத்  நவலைகள் 12.0 11.86 99 
8 கொப்பிடப் பிரந சங்கைின் எல்லைகலைக் குைியிடல் 10.0 9.3 93 
9 மனி வை அபிவிருத் ி 20.3 20.24 100 

10 உட்கட்டலமப்பு அபிவிருத் ி 10.0 5.93 59 

11 கொப்பிடப் பிரந சங்கைின் வீ ி முலைலம மறுசீரலமப்பு மற்றும் அபிவிருத் ி 40.0 17.38 43 

12 கொப்பிட பிரந ச வ ிவிட வைப்படுத் ல்   35.0 20.67 59 
13 மின்நவலி  ிர்மொணிப்பு 300.0 141.5 47 
14 கொட்டு யொலன மனி ன் நமொ லைக் கட்டுப்படுத் ல் ***284.4 206.79 73 

15 
கொட்டு யொலன மனி ன் நமொ லைக் 
கட்டுப்படுத் ல்—கொப்பிட பிரந ச வொழ்விடங்கலை 
வைப்படுத் ல் 

38.0 31.49 83 

16 கொட்டு யொலன மனி ன் நமொ லைக் கட்டுப்படுத் ல்— த ொலைத்த ொடர்பொடல் 
2.0 1.88 94 

17 மொதுருஓயொ மற்றும் கல்நைொயொந சிய பூங்கொ அபிவிருத் ி 75.0 11.7 16 

18 *புத் ை மொவட்ட  ஒருங்கிலணந்  அபிவிருத் ி 
 ிகழ்ச்சித் ிட்டம் 11.5 3.21 28 

19 *வட மொகொண  ஒருங்கிலணந்  அபிவிருத் ி 
 ிகழ்ச்சித் ிட்டம் 10.0 0 0 

20 **அருகிவரும் அச்சுறுத் லுக்குள்ைொன 
வனசீவரொசிகைின் பொதுகொப்பு 

20.0 4.15 21 

தமொத் ம் 946.3 549.81 58 

 
7.2.1 அபிவிருத் ிச் தசயற் ிட்டங்கைின்  ி ிசொர் நமம்பொடு 
                                                                ml;ltiz– 7.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*வனசீவரொசிகள் பிொிவினொல் கிலடக்கப்தபற்ை ஒதுக்கீடுகள் 
**இவ் ஒதுக்கீடுகள் மிருகக்கொட்சிசொலைகள்  ிலணக்கைத் ின் மூைம் தசைவு தசய்யப்பட்டது.  
*** ஆரம்ப ம ிப்பீடு  மொற்ைப்பட்டுள்ைது. ( ி.பி. 66 இன் கீழ் மொற்ைப்பட்டுள்ைது.) 
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7.3.2.3  வொழ்விட வைமொக்கல் 
 

 தமொத்  ஒதுக்கீடு    -  ரூ.மி. 38.0 
 தசைவு                                      -           ரூ.மி. 31.49 
 
 வில்தமன்ன அபயபூமி மற்றும்  யொை ந சிய பூங்கொவின் 03 குைங்கள் 
 ிருத் ியலமக்கப்பட்டுள்ைன. 

 வில்பத்து, குமன, வஸ்கமுவ மற்றும்  யொை ந சிய பூங்கொவில் 255 த க்.  ீைமொக 
பொல கைில் படர்ந்துள்ை படர் ொவரங்கள் அகற்ைப்பட்டுள்ைன. 

 400த க். படர்த் ொவரங்கலை அகற்று ல் மற்றும் புற் லர  நபணல் பணிகள்  
பூர்த் ி தசய்யப்பட்டுள்ைன.  

  ீர்  டொகங்கள் உட்பட 29  ீர் மூைங்கள் நமம்படுத் ப்பட்டுள்ைன. 
 மொதுருஓயொ ந சிய பூங்கொவில் 02  ீர் வி ிநயொக முலைலமகள் த ொடர்பொக  ீர்க்  
குழொய் ப ித் ல்  டவடிக்லக  நமற்தகொள்ைப்பட்டது.  

 
 
7.3.3 கொப்பிடப் பிரந சங்கைின் வொழ்விடங்கலை வைப்படுத் ல் 
 
 ி ி நமம்பொடு 

 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு    -  ரூ.மி.    35.00 
 தசைவு                                      -           ரூ.மி.    20.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு 
 
 கொப்பிட பிரந ச வொழ்விடங்கலை வைப்படுத் லின் கீழ், 20 த க்ரயொர் பரப்பில் 
படர்ந்துள்ை  ொவரங்கலை அகற்று ல், 53 த க்ரயொர் பரப்பில் வொழ்விட 
வைப்படுத் ல், 2 குைங்கைின்   ிருத்  நவலைகள் மற்றும் 20  ண்ணீர்க் குழிகள் 
நபொன்ைன நமற்தகொள்ைப்பட்டன.. 

 வில்பத்து ந சிய பூங்கொவில் 01  ீர் வழங்கல் முலைலம  ொபிக்கப்பட்டது.  
புத் ங்கை அபயபூமியில்  ீர் மூைம்  ிர்மொணிக்கும் பணிகள்  ிலைவலடந்துள்ைன. 

 
 

கொப்பிட பிரந சங்கைின் பொல  முலைலமகைின் மறுசீரலமப்பு  

 

                                                                                                                  

7.3.2 யொலன—மனி ன் நமொ லைக் கட்டுப்படுத் ல் 
 
விநசட யொலனகள் பொதுகொப்பு வையங்கலைத்  ொபித் ல், யொலனகைின்  டமொட்டத் ிற்கொக 
நுலழவுப் பொல  வலையலமப்தபொன்லைத்  ொபி ல், யொலனகைின் வொழ்விடங்கலை 
அலடயொைங் கொணல் மற்றும் நமம்படுத் ல், யொலனகைது  பொதுகொப்பு  ிலைலய 
அ ிகொித் ல், கொணி பயன்பொட்டுத்  ிட்டற்கலை வடிவலமத் ல், பரொமொித் ல், 
தபொதுமக்களுக்கு விழிப்பூட்டல் மற்றும் வலுவூட்டல், யொலனகலை  ொித் ிருக்கச் தசய்யும் 
இடங்கலை அலமத் ல், கொட்டு யொலனகள் த ொடர்பொக விஞ்ஞொன   கவல்கள் அடங்கிய 
வலையலமப்தபொன்லை  ொபித் ல், யொலன—மனி ன் நமொ லைத்  டுப்ப ற்கொன 
வனசீவரொசிகள் கட்டுப்பொட்டு அைகுகலை  ிறுவு ல், கொட்டு யொலனகைின் பொதுகொப்பு 
த ொடர்பொக   ி ியதமொன்லைத்  ொபித் ல், ஏலனய வனவிைங்குகள் மற்றும்  
மனி னுக்கிலடநயயொன நமொ ல்கலை  கட்டுப்படுத் ல் என்பன இ ன் ஊடொக 
எ ிர்பொர்க்கப்படும் ந ொக்கங்கைொகும்.  
 
7.3.2.1 யொலன—மனி ன் நமொ லைக் கட்டுப்படுத் ல் 
 
 ி ி நமம்பொடு 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு    -  ரூ.மி. 284.40 
 தசைவு                                      ரூ.மி. 206.79 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு 
 

 வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்புத்  ிலணக்கைத் ின் கண்கொணிப்பின் கீழ் சிவில் பொதுகொப்புத் 
 ிலணக்கைத் ின் மூைம் ஏற்தகனநவ  ிர்மொணிக்கப்பட்டுள்ை மின்நவலிகள் 
நபணப்பட்டு வருகின்ைன. இது த ொடர்பொக 1,662 சிவில் பொதுகொப்பு அலுவைர்கள் 
மற்றும் வனசீவரொசிகள் அலுவைகத் ிற்கு 390 அலுவைர்கள் 
இலணத்துக்தகொள்ைப்பட்டுள்ைனர். 

 05 கொட்டு யொலன அைகுகைின் தசயற்பொட்டு மற்றும் நபணல்   டவடிக்லககள் 
நமற்தகொள்ைப்பட்டன. 

 ந சிய ரூபவொ ினிக் கூட்டுத் ொபனத் ன் மூைம் 50 தசொபொ ொரொ  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 
 யொொிக்கப்பட்டு  ஒைிபரப்பப்பட்டுள்ைன. 

 உத்ந ச யொட்டு யொலன  டமொட்ட 09 வீ ிகள் வலரபடப்படுத் ப்பட்டுள்ைன. 
 வனசீவரொசிகள் வையங்கள் த ொடர்பொக 10 கன்நடனர் தபட்டிகள் மற்றும் புல் 204 
தவட்டும் தபொைிகள் (Grass Cutter) தகொள்வனவு தசய்யப்பட்டன.  

 
7.3.2.2 த ொலைத்த ொடர்பு   ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு    -  ரூ.மி. 2.00 
 தசைவு                                     ரூ.மி. 1.89 

 
 

 பங்கைிப்பு முகொலமத்துவ  ிட்டங்கைின மூைம் சமு ொய அடிப்பலடயிைொன 
தசயற் ிட்டங்கலை இனங்கொணும் தபொருட்டு 2  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள், 04 சிரம ொன 
 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் மற்றும் வனசீவரொசிகள் கொப்பிடங்கலைச் அண்டியுள்ை மக்களுக்கு 
வலுவூட்டுவ ற்கொன 08  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  டொத் ப்பட்டுள்ைன.  
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7.3.2.3  வொழ்விட வைமொக்கல் 
 

 தமொத்  ஒதுக்கீடு    -  ரூ.மி. 38.0 
 தசைவு                                      -           ரூ.மி. 31.49 
 
 வில்தமன்ன அபயபூமி மற்றும்  யொை ந சிய பூங்கொவின் 03 குைங்கள் 
 ிருத் ியலமக்கப்பட்டுள்ைன. 

 வில்பத்து, குமன, வஸ்கமுவ மற்றும்  யொை ந சிய பூங்கொவில் 255 த க்.  ீைமொக 
பொல கைில் படர்ந்துள்ை படர் ொவரங்கள் அகற்ைப்பட்டுள்ைன. 

 400த க். படர்த் ொவரங்கலை அகற்று ல் மற்றும் புற் லர  நபணல் பணிகள்  
பூர்த் ி தசய்யப்பட்டுள்ைன.  

  ீர்  டொகங்கள் உட்பட 29  ீர் மூைங்கள் நமம்படுத் ப்பட்டுள்ைன. 
 மொதுருஓயொ ந சிய பூங்கொவில் 02  ீர் வி ிநயொக முலைலமகள் த ொடர்பொக  ீர்க்  
குழொய் ப ித் ல்  டவடிக்லக  நமற்தகொள்ைப்பட்டது.  

 
 
7.3.3 கொப்பிடப் பிரந சங்கைின் வொழ்விடங்கலை வைப்படுத் ல் 
 
 ி ி நமம்பொடு 

 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு    -  ரூ.மி.    35.00 
 தசைவு                                      -           ரூ.மி.    20.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு 
 
 கொப்பிட பிரந ச வொழ்விடங்கலை வைப்படுத் லின் கீழ், 20 த க்ரயொர் பரப்பில் 
படர்ந்துள்ை  ொவரங்கலை அகற்று ல், 53 த க்ரயொர் பரப்பில் வொழ்விட 
வைப்படுத் ல், 2 குைங்கைின்   ிருத்  நவலைகள் மற்றும் 20  ண்ணீர்க் குழிகள் 
நபொன்ைன நமற்தகொள்ைப்பட்டன.. 

 வில்பத்து ந சிய பூங்கொவில் 01  ீர் வழங்கல் முலைலம  ொபிக்கப்பட்டது.  
புத் ங்கை அபயபூமியில்  ீர் மூைம்  ிர்மொணிக்கும் பணிகள்  ிலைவலடந்துள்ைன. 

 
 

கொப்பிட பிரந சங்கைின் பொல  முலைலமகைின் மறுசீரலமப்பு  

 

                                                                                                                  

7.3.2 யொலன—மனி ன் நமொ லைக் கட்டுப்படுத் ல் 
 
விநசட யொலனகள் பொதுகொப்பு வையங்கலைத்  ொபித் ல், யொலனகைின்  டமொட்டத் ிற்கொக 
நுலழவுப் பொல  வலையலமப்தபொன்லைத்  ொபி ல், யொலனகைின் வொழ்விடங்கலை 
அலடயொைங் கொணல் மற்றும் நமம்படுத் ல், யொலனகைது  பொதுகொப்பு  ிலைலய 
அ ிகொித் ல், கொணி பயன்பொட்டுத்  ிட்டற்கலை வடிவலமத் ல், பரொமொித் ல், 
தபொதுமக்களுக்கு விழிப்பூட்டல் மற்றும் வலுவூட்டல், யொலனகலை  ொித் ிருக்கச் தசய்யும் 
இடங்கலை அலமத் ல், கொட்டு யொலனகள் த ொடர்பொக விஞ்ஞொன   கவல்கள் அடங்கிய 
வலையலமப்தபொன்லை  ொபித் ல், யொலன—மனி ன் நமொ லைத்  டுப்ப ற்கொன 
வனசீவரொசிகள் கட்டுப்பொட்டு அைகுகலை  ிறுவு ல், கொட்டு யொலனகைின் பொதுகொப்பு 
த ொடர்பொக   ி ியதமொன்லைத்  ொபித் ல், ஏலனய வனவிைங்குகள் மற்றும்  
மனி னுக்கிலடநயயொன நமொ ல்கலை  கட்டுப்படுத் ல் என்பன இ ன் ஊடொக 
எ ிர்பொர்க்கப்படும் ந ொக்கங்கைொகும்.  
 
7.3.2.1 யொலன—மனி ன் நமொ லைக் கட்டுப்படுத் ல் 
 
 ி ி நமம்பொடு 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு    -  ரூ.மி. 284.40 
 தசைவு                                      ரூ.மி. 206.79 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு 
 

 வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்புத்  ிலணக்கைத் ின் கண்கொணிப்பின் கீழ் சிவில் பொதுகொப்புத் 
 ிலணக்கைத் ின் மூைம் ஏற்தகனநவ  ிர்மொணிக்கப்பட்டுள்ை மின்நவலிகள் 
நபணப்பட்டு வருகின்ைன. இது த ொடர்பொக 1,662 சிவில் பொதுகொப்பு அலுவைர்கள் 
மற்றும் வனசீவரொசிகள் அலுவைகத் ிற்கு 390 அலுவைர்கள் 
இலணத்துக்தகொள்ைப்பட்டுள்ைனர். 

 05 கொட்டு யொலன அைகுகைின் தசயற்பொட்டு மற்றும் நபணல்   டவடிக்லககள் 
நமற்தகொள்ைப்பட்டன. 

 ந சிய ரூபவொ ினிக் கூட்டுத் ொபனத் ன் மூைம் 50 தசொபொ ொரொ  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 
 யொொிக்கப்பட்டு  ஒைிபரப்பப்பட்டுள்ைன. 

 உத்ந ச யொட்டு யொலன  டமொட்ட 09 வீ ிகள் வலரபடப்படுத் ப்பட்டுள்ைன. 
 வனசீவரொசிகள் வையங்கள் த ொடர்பொக 10 கன்நடனர் தபட்டிகள் மற்றும் புல் 204 
தவட்டும் தபொைிகள் (Grass Cutter) தகொள்வனவு தசய்யப்பட்டன.  

 
7.3.2.2 த ொலைத்த ொடர்பு   ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு    -  ரூ.மி. 2.00 
 தசைவு                                     ரூ.மி. 1.89 

 
 

 பங்கைிப்பு முகொலமத்துவ  ிட்டங்கைின மூைம் சமு ொய அடிப்பலடயிைொன 
தசயற் ிட்டங்கலை இனங்கொணும் தபொருட்டு 2  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள், 04 சிரம ொன 
 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் மற்றும் வனசீவரொசிகள் கொப்பிடங்கலைச் அண்டியுள்ை மக்களுக்கு 
வலுவூட்டுவ ற்கொன 08  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  டொத் ப்பட்டுள்ைன.  
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7.3.7 புத் ைம் ஒருங்கிலணந்  சுற்றுைொ அபிவிருத் ித்  ிட்டம் 
 
 ி ி நமம்பொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 11.50 
  ிருத் ப்பட்ட ஒதுக்கீடு   - ரூ.மி.  6.30 
 தசைவு                                       -           ரூ.மி.   3.21 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு   
 
 வில்பத்து ந சிய பூங்கொவின் கங்நக வொடிய பிரந சத் ின் பநயொ தபப் மரத்ல ச் 

சுற்ைி  லடபொல  வடிவலமத் ல் மற்றும்  ிை அைகுபடுத் ல், அந்  மரத்ல ச் 
சுற்ைி பொதுகொப்புச் சுவர் அலமத் ல் மற்றும் படகு இைங்குதுலரதயொன்லை 
அலமத் ல். 

 எளுவங்குைம் பூங்கொ நுலழவுப் பகு ியின்   லரப்பகு ிலய அழகுபடுத் ல் மற்றும் 
நகொலடகொை குடில் அலமக்கப்பட்டுள்ைது.  

 வில்பத்து ந சிய பூங்கொவின்  கு ிலரமலை நகொலடகொை குடில் 
அலமக்கப்பட்டுள்ைது. 

 
7.3.8  வட மொகொண ஒருங்கிலணந்  சுற்றுைொ அபிவிருத் ித்  ிட்டம் 
 
 ி ி நமம்பொடு  
  
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 10.00 
 தசைவு                                       -           ரூ.மி.   0.00 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு   
 
குைிப்பு : 

வட மொகொணத் ின் சுற்றுைொத் துலைக்குகந்  பிரந சங்கலை அலடயொைங் கொணும் 
தபொருட்டு உயிர் பல்வலகலமகலை கண்டைிவ ற்கொக  ஆரொய்ச்சிகலை நமற்தகொள்வது  இச் 
தசயற் ிட்டத் ின் பிர ொன தசயற்பொடொக இருந்  நபொ ிலும், அது த ொடர்பொக 
 ிறுவனதமொன்லைத் த ொிவு தசய்வ ற்கொக  மூன்று முலை நகள்விமனுக்கள் நகொரப்பட்டு 
தபறுலக  டவடிக்லககள் நமற்தகொள்ைப்பட்ட நபொ ிலும், எந் தவொரு   ிறுவனமும் அது 
த ொடர்பொக முன்வரவில்லை.  

 

                                                                                                                  

 7.3.4 கொப்பிட பிரந சங்கைின் பொல  முலைலமகைின் மறுசீரலமப்பு மற்றும் 
அபிவிருத் ி  
 
 ி ி நமம்பொடு 
 ஒதுக்கீடு   - ரூ.மி. 40.00 
 தசைவு                                   - ரூ.மி. 17.38 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு 
 38  சப்பொத்து  பொைங்கள்  மற்றும்  ந சிய பூங்கொக்கைின்  பொல  முலைலமயின் 73 கி.ம.ீ  
நமம்படுத் ப்பட்டுள்ைது.  
 
7.3.5 கொப்பிடப்  பிரந சங்கைின்  உட்கட்டலமப்பு  அபிவிருத் ி 
 
 ி ி நமம்பொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு   -  ரூ.மி. 10.00 
 தசைவு                                     -           ரூ.மி.    5.93 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு   
 அலுவைகம் மற்றும் விடு ிகளுக்கொன 12  ீர் வி ிநயொக முலைலமகள் 

முடிவுறுைத் ப்பட்டுள்ைன.  
 அலுவைகத் ின் 04 மைசைகூட முலைலமகள் வடிவலமக்கப்பட்டுள்ைன. 
 

 
7.3.6 மொதுருஓயொ மற்றும் கல்நைொயொ ந சிய பூங்கொக்கைின் அபிவிருத் ி 
 
 ி ி நமம்பொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு  -   ரூ.மி. 75.00 
 தசைவு                                    -     ரூ.மி.  11.70 
 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு   
 76 கி.மீ. வீ ி முலைலம  ிர்மொணிப்பு நவலைகள் இட்டம்தபறுகின்ைன. 
 03 நகொலடக்கொை குடில்கள் அலமக்கப்பட்டுள்ைன. 
 02 சுற்றுைொ பங்கைொக்கலைப் புதுப்பித் ல் மற்றும் விொிவுலர மண்டபம், விடுமுலை 

விடு ி  ிர்மொணிக்கப்பட்டு வருகின்ைது.  
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7.3.7 புத் ைம் ஒருங்கிலணந்  சுற்றுைொ அபிவிருத் ித்  ிட்டம் 
 
 ி ி நமம்பொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 11.50 
  ிருத் ப்பட்ட ஒதுக்கீடு   - ரூ.மி.  6.30 
 தசைவு                                       -           ரூ.மி.   3.21 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு   
 
 வில்பத்து ந சிய பூங்கொவின் கங்நக வொடிய பிரந சத் ின் பநயொ தபப் மரத்ல ச் 

சுற்ைி  லடபொல  வடிவலமத் ல் மற்றும்  ிை அைகுபடுத் ல், அந்  மரத்ல ச் 
சுற்ைி பொதுகொப்புச் சுவர் அலமத் ல் மற்றும் படகு இைங்குதுலரதயொன்லை 
அலமத் ல். 

 எளுவங்குைம் பூங்கொ நுலழவுப் பகு ியின்   லரப்பகு ிலய அழகுபடுத் ல் மற்றும் 
நகொலடகொை குடில் அலமக்கப்பட்டுள்ைது.  

 வில்பத்து ந சிய பூங்கொவின்  கு ிலரமலை நகொலடகொை குடில் 
அலமக்கப்பட்டுள்ைது. 

 
7.3.8  வட மொகொண ஒருங்கிலணந்  சுற்றுைொ அபிவிருத் ித்  ிட்டம் 
 
 ி ி நமம்பொடு  
  
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 10.00 
 தசைவு                                       -           ரூ.மி.   0.00 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு   
 
குைிப்பு : 

வட மொகொணத் ின் சுற்றுைொத் துலைக்குகந்  பிரந சங்கலை அலடயொைங் கொணும் 
தபொருட்டு உயிர் பல்வலகலமகலை கண்டைிவ ற்கொக  ஆரொய்ச்சிகலை நமற்தகொள்வது  இச் 
தசயற் ிட்டத் ின் பிர ொன தசயற்பொடொக இருந்  நபொ ிலும், அது த ொடர்பொக 
 ிறுவனதமொன்லைத் த ொிவு தசய்வ ற்கொக  மூன்று முலை நகள்விமனுக்கள் நகொரப்பட்டு 
தபறுலக  டவடிக்லககள் நமற்தகொள்ைப்பட்ட நபொ ிலும், எந் தவொரு   ிறுவனமும் அது 
த ொடர்பொக முன்வரவில்லை.  

 

                                                                                                                  

 7.3.4 கொப்பிட பிரந சங்கைின் பொல  முலைலமகைின் மறுசீரலமப்பு மற்றும் 
அபிவிருத் ி  
 
 ி ி நமம்பொடு 
 ஒதுக்கீடு   - ரூ.மி. 40.00 
 தசைவு                                   - ரூ.மி. 17.38 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு 
 38  சப்பொத்து  பொைங்கள்  மற்றும்  ந சிய பூங்கொக்கைின்  பொல  முலைலமயின் 73 கி.ம.ீ  
நமம்படுத் ப்பட்டுள்ைது.  
 
7.3.5 கொப்பிடப்  பிரந சங்கைின்  உட்கட்டலமப்பு  அபிவிருத் ி 
 
 ி ி நமம்பொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு   -  ரூ.மி. 10.00 
 தசைவு                                     -           ரூ.மி.    5.93 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு   
 அலுவைகம் மற்றும் விடு ிகளுக்கொன 12  ீர் வி ிநயொக முலைலமகள் 

முடிவுறுைத் ப்பட்டுள்ைன.  
 அலுவைகத் ின் 04 மைசைகூட முலைலமகள் வடிவலமக்கப்பட்டுள்ைன. 
 

 
7.3.6 மொதுருஓயொ மற்றும் கல்நைொயொ ந சிய பூங்கொக்கைின் அபிவிருத் ி 
 
 ி ி நமம்பொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு  -   ரூ.மி. 75.00 
 தசைவு                                    -     ரூ.மி.  11.70 
 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு   
 76 கி.மீ. வீ ி முலைலம  ிர்மொணிப்பு நவலைகள் இட்டம்தபறுகின்ைன. 
 03 நகொலடக்கொை குடில்கள் அலமக்கப்பட்டுள்ைன. 
 02 சுற்றுைொ பங்கைொக்கலைப் புதுப்பித் ல் மற்றும் விொிவுலர மண்டபம், விடுமுலை 

விடு ி  ிர்மொணிக்கப்பட்டு வருகின்ைது.  
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 ட்டஈட்டு வலக 
2018.12.31 இல் 

அைிக்லகயிடப்பட்ட  ிகழ்வுகைின் 
எண்ணிக்லக            

2018.12.31  ிக ியில் 
தகொடுப்பனவு (ரூ.மி.)                          

உயிொிழப்புக்கள் 95 45.50 

உடற் பொ ிப்புக்கள் 37 4.43 

தசொத்துக்களுக்கொன பொ ிப்புக்கள் 838 44.27 

தமொத் ம் 970 94.20 

 வஸ்கமுவ ந சிய பூங்கொவின்  கிொிந் ஒய சுற்றுைொ  ிலையத் ின் 
 ிர்மொணிப்புக்கைில் 50% நமற்தகொள்ைப்பட்டுள்ைன. 

 
7.4 2018  ஆண்டில் நமற்தகொள்ைப்பட்ட  விநசட நசலவகள் மற்றும் 
 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  
 
 ொடு பூரொவும் யொலனகைின் இலடஞ்சல் கொரணமொக பொ ிக்கப்பட்ட மக்கள் 
த ொடர்பொக மொவட்டச் தசயைகம் ஊடொக யொலனகைின் பொ ிப்புக்களுக்கொன 
 ட்டஈட்டுக் தகொடுப்பனவுகள் பின்வருமொறு தசலுத் ப்பட்டுள்ைது. 

ml;ltiz– 7.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(நமற்படி  ட்டஈட்டுத் த ொலகயில் 2018 ஆண்டில்  ிகழ்ந்  பொ ிப்புக்களுக்கு 
நமை ிகமொக 2018 ஆண்டுக்கு முன்னர்   ிகழ்ந்த னினும் 2018 ஆண்டில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நகொொிக்லககள் த ொடர்பொன தகொடுப்பனவுகளும் 
உள்ைடங்கும்.)  
 

 WILDLANKA சர்வந ச ந சிய ஆரொய்ச்சி மொ ொட்டின்  2018 ஆகஸ்ட் மொ ம் 
07,08 மற்றும் 09 ஆகிய மூன்று  ினங்கைில் Watege ந ொட்டலில் “கடலில் 
இருந்து   லர வலரயிைொன பொதுகொப்பு” எனும் த ொனிப்தபொருைின் கீழ் 
உள் ொட்டு மற்றும் தவைி ொட்டு ஆரொய்ச்சியொைர்கைின் பங்கைிப்புடன் 
 டொத் ப்பட்டது.  

 
 
7.5  தவைி ொட்டுச் தசயற் ிட்டங்கள் 
 
சுற்ைொடல் முலைலம பொதுகொப்பு மற்றும் முகொலமத்துவ தசயற் ிட்டம்  (ESCAMP) 
 
 
உைக வங்கியின்   ி ியு வியுடன் சுற்ைொடல் முலைலமகைின் பொதுகொப்பு மற்றும் 
முகொலமத்துவம தசயற் ிட்டம் (ESCAMP) 2017-2021 வலர வனசீவரொசிகள் 
பொதுகொப்புத்  ிலணக்கைம் மற்றும் வன பொிபொைன  ிலணக்கைத் ின் மூைம் 
 லடமுலைப்படுத் ப்படுவதுடன் அது த ொடர்பொக 45 அ.தடொ. ஒதுக்கீடு கீநழ 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ை கூறுகலை தசயற்படுத்துமுகமொக ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது.  இச் 
தசயற் ிட்டத் ின் பிர ொன ந ொக்கம், இைங்லகயின் ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட கொப்பிட 
பிரந சங்கள் மற்றும்  தவைிநய  லர ிைம், சமுத் ிரம், ஈர ிைம் ஆகியவற்ைின் 
சுற்ைொடல் முலைலம முகொலமத்துவச் தசயன்முலைலய நமம்படுத்துவ ொகும்.  
 

 

                                                                                                                  

 
7.3.9 பிை  ிறுவனங்கைில் இருந்து தபைப்பட்ட ஒதுக்கீடுகைின் கீழ் 
முன்தனடுக்கப்பட்ட அபிவிருத் ிச்  தசயற் ிட்டங்கள் 
 
 
தமொரக கந்ல  தசயற் ிட்டத் ின் கீழ் முன்தனடுக்கப்படும் வனசீவரொசி 
பொதுகொப்புப் பணிகள் 
 
ந ொக்கங்கள் 
 
1. களுகங்லக மற்றும் உத்ந ச தமொரக கந்   ீர்த்ந க்கத்ல  அண்டிய   தூண்டல் 
வையதமொன்லை பிரகடனப்படுத் ல் மற்றும் அங்கு மனி    டமொட்டங்கலை  
குலைத் ல். 

2. நமற்படி  பிரந சத் ில்  யொலன — மனி ன்  நமொ லைக் குலைப்ப ற்கொக 
வனசீவரொசி   லடகலை   அலமத் ல் ( மின் நவலிகள்,  அகழிகள் ந ொண்டல்) 

3. வனசீவரொசிகள்—மனி ன் நமொ லைக் குலைப்ப ற்கொக தசயற் ிட்டத் ின் 
கீழுள்ை பிரந சத் ில்  வனசீவரொசி வொழ்விடங்கலை நமம்படுத் ல்  

4. தசயற் ிட்ட பிரந சத்ல  அண்டியுள்ை வனசீவரொசி ஒதுக்கிடங்கைில் சுற்ைொடல்  
சுற்றுைொத்துலைலய நமம்படுத் ல் 

5. தசயற் ிட்ட பிரந சத்ல  அண்டியுள்ை வனசீவரொசி ஒதுக்கிடங்கைில் 
உட்கட்டலமப்பு  வச ிகலை நமம்படுத் ல் 

 
 ி ி நமம்பொடு 

ஒதுக்கீடு     - ரூ.மி. 73.90 
  தசைவு           - ரூ.மி.32.46 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு 
 
 வஸ்கமுவ ந சிய பூங்கொவின் வீ ியின் இருபக்கத் ிலும் 40 கி.மீ. தூரம்  படர் 
 ொவரங்கள் மற்றும் நமலும்  40 த க்ரயொர் பரப்பில் படர்  ொவரங்கலை 
அகற்ைல். 

 வஸ்கமுவ ந சிய பூங்கொவின்  த ற்கு எல்லை அைவிடல் பணிகள் 
நமற்தகொள்ைப்பட்டன. 

 மின்நவலி 15 கி.மீ.   ிர்மொணிப்புக்கள் முடிவுறுத் ப்பட்டுள்ைன. 
 பகமூன, அங்கம்தமடில்ை ந சிய பூங்கொவின்  ியதபதும பீட்டு அலுவைகம், 
கவுடுல்ை ந சிய பூங்கொவின் தம ிொிகிொிய பீட்டு அலுவைகம், விடு ி மற்றும்  
மொதுரு ஓயொ ந சிய பூங்கொவின் பனிஜ்ஜஓயொ பீட்டு அலுவைகத் ின்  ிருத்  
நவலைகள் நமற்தகொள்ைப்பட்டன.  

 மின்நனொிய ந சிய  பூங்கொவின் ரம்பவிை வனசீவரொசிகள் சுற்றுைொ விடு ி 
 ிர்மொணிக்கப்பட்டு 2018 மொர்ச் மொ ம் 30 ஆந்  ிக ி தகௌரவ  வலுவொ ொர 
அபிவிருத் ி மற்றும் வனசீவரொசிகள் அலமச்சொின்  லைலமயில்  ிைந்து 
லவக்கப்பட்டது. 

 அங்கம்தமடில்ை ந சிய பூங்கொவின் நுலழவுச் சீட்டு கருமபீடம் மற்றும் 
பொர்லவயொைர்  ிலைய  ிர்மொணிப்புப் பணிகள் முடிவுறுத் ப்பட்டுள்ைன.  

 கவுடுல்ை ந சிய  பூங்கொவின்  02 கட்டிடங்கைில்  ிருத்  நவலைகள்  
நமற்தகொள்ைப்பட்டன. 
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 ட்டஈட்டு வலக 
2018.12.31 இல் 

அைிக்லகயிடப்பட்ட  ிகழ்வுகைின் 
எண்ணிக்லக            

2018.12.31  ிக ியில் 
தகொடுப்பனவு (ரூ.மி.)                          

உயிொிழப்புக்கள் 95 45.50 

உடற் பொ ிப்புக்கள் 37 4.43 

தசொத்துக்களுக்கொன பொ ிப்புக்கள் 838 44.27 

தமொத் ம் 970 94.20 

 வஸ்கமுவ ந சிய பூங்கொவின்  கிொிந் ஒய சுற்றுைொ  ிலையத் ின் 
 ிர்மொணிப்புக்கைில் 50% நமற்தகொள்ைப்பட்டுள்ைன. 

 
7.4 2018  ஆண்டில் நமற்தகொள்ைப்பட்ட  விநசட நசலவகள் மற்றும் 
 ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள்  
 
 ொடு பூரொவும் யொலனகைின் இலடஞ்சல் கொரணமொக பொ ிக்கப்பட்ட மக்கள் 
த ொடர்பொக மொவட்டச் தசயைகம் ஊடொக யொலனகைின் பொ ிப்புக்களுக்கொன 
 ட்டஈட்டுக் தகொடுப்பனவுகள் பின்வருமொறு தசலுத் ப்பட்டுள்ைது. 

ml;ltiz– 7.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(நமற்படி  ட்டஈட்டுத் த ொலகயில் 2018 ஆண்டில்  ிகழ்ந்  பொ ிப்புக்களுக்கு 
நமை ிகமொக 2018 ஆண்டுக்கு முன்னர்   ிகழ்ந்த னினும் 2018 ஆண்டில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நகொொிக்லககள் த ொடர்பொன தகொடுப்பனவுகளும் 
உள்ைடங்கும்.)  
 

 WILDLANKA சர்வந ச ந சிய ஆரொய்ச்சி மொ ொட்டின்  2018 ஆகஸ்ட் மொ ம் 
07,08 மற்றும் 09 ஆகிய மூன்று  ினங்கைில் Watege ந ொட்டலில் “கடலில் 
இருந்து   லர வலரயிைொன பொதுகொப்பு” எனும் த ொனிப்தபொருைின் கீழ் 
உள் ொட்டு மற்றும் தவைி ொட்டு ஆரொய்ச்சியொைர்கைின் பங்கைிப்புடன் 
 டொத் ப்பட்டது.  

 
 
7.5  தவைி ொட்டுச் தசயற் ிட்டங்கள் 
 
சுற்ைொடல் முலைலம பொதுகொப்பு மற்றும் முகொலமத்துவ தசயற் ிட்டம்  (ESCAMP) 
 
 
உைக வங்கியின்   ி ியு வியுடன் சுற்ைொடல் முலைலமகைின் பொதுகொப்பு மற்றும் 
முகொலமத்துவம தசயற் ிட்டம் (ESCAMP) 2017-2021 வலர வனசீவரொசிகள் 
பொதுகொப்புத்  ிலணக்கைம் மற்றும் வன பொிபொைன  ிலணக்கைத் ின் மூைம் 
 லடமுலைப்படுத் ப்படுவதுடன் அது த ொடர்பொக 45 அ.தடொ. ஒதுக்கீடு கீநழ 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ை கூறுகலை தசயற்படுத்துமுகமொக ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது.  இச் 
தசயற் ிட்டத் ின் பிர ொன ந ொக்கம், இைங்லகயின் ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட கொப்பிட 
பிரந சங்கள் மற்றும்  தவைிநய  லர ிைம், சமுத் ிரம், ஈர ிைம் ஆகியவற்ைின் 
சுற்ைொடல் முலைலம முகொலமத்துவச் தசயன்முலைலய நமம்படுத்துவ ொகும்.  
 

 

                                                                                                                  

 
7.3.9 பிை  ிறுவனங்கைில் இருந்து தபைப்பட்ட ஒதுக்கீடுகைின் கீழ் 
முன்தனடுக்கப்பட்ட அபிவிருத் ிச்  தசயற் ிட்டங்கள் 
 
 
தமொரக கந்ல  தசயற் ிட்டத் ின் கீழ் முன்தனடுக்கப்படும் வனசீவரொசி 
பொதுகொப்புப் பணிகள் 
 
ந ொக்கங்கள் 
 
1. களுகங்லக மற்றும் உத்ந ச தமொரக கந்   ீர்த்ந க்கத்ல  அண்டிய   தூண்டல் 
வையதமொன்லை பிரகடனப்படுத் ல் மற்றும் அங்கு மனி    டமொட்டங்கலை  
குலைத் ல். 

2. நமற்படி  பிரந சத் ில்  யொலன — மனி ன்  நமொ லைக் குலைப்ப ற்கொக 
வனசீவரொசி   லடகலை   அலமத் ல் ( மின் நவலிகள்,  அகழிகள் ந ொண்டல்) 

3. வனசீவரொசிகள்—மனி ன் நமொ லைக் குலைப்ப ற்கொக தசயற் ிட்டத் ின் 
கீழுள்ை பிரந சத் ில்  வனசீவரொசி வொழ்விடங்கலை நமம்படுத் ல்  

4. தசயற் ிட்ட பிரந சத்ல  அண்டியுள்ை வனசீவரொசி ஒதுக்கிடங்கைில் சுற்ைொடல்  
சுற்றுைொத்துலைலய நமம்படுத் ல் 

5. தசயற் ிட்ட பிரந சத்ல  அண்டியுள்ை வனசீவரொசி ஒதுக்கிடங்கைில் 
உட்கட்டலமப்பு  வச ிகலை நமம்படுத் ல் 

 
 ி ி நமம்பொடு 

ஒதுக்கீடு     - ரூ.மி. 73.90 
  தசைவு           - ரூ.மி.32.46 
 
தபௌ ீக நமம்பொடு 
 
 வஸ்கமுவ ந சிய பூங்கொவின் வீ ியின் இருபக்கத் ிலும் 40 கி.மீ. தூரம்  படர் 
 ொவரங்கள் மற்றும் நமலும்  40 த க்ரயொர் பரப்பில் படர்  ொவரங்கலை 
அகற்ைல். 

 வஸ்கமுவ ந சிய பூங்கொவின்  த ற்கு எல்லை அைவிடல் பணிகள் 
நமற்தகொள்ைப்பட்டன. 

 மின்நவலி 15 கி.மீ.   ிர்மொணிப்புக்கள் முடிவுறுத் ப்பட்டுள்ைன. 
 பகமூன, அங்கம்தமடில்ை ந சிய பூங்கொவின்  ியதபதும பீட்டு அலுவைகம், 
கவுடுல்ை ந சிய பூங்கொவின் தம ிொிகிொிய பீட்டு அலுவைகம், விடு ி மற்றும்  
மொதுரு ஓயொ ந சிய பூங்கொவின் பனிஜ்ஜஓயொ பீட்டு அலுவைகத் ின்  ிருத்  
நவலைகள் நமற்தகொள்ைப்பட்டன.  

 மின்நனொிய ந சிய  பூங்கொவின் ரம்பவிை வனசீவரொசிகள் சுற்றுைொ விடு ி 
 ிர்மொணிக்கப்பட்டு 2018 மொர்ச் மொ ம் 30 ஆந்  ிக ி தகௌரவ  வலுவொ ொர 
அபிவிருத் ி மற்றும் வனசீவரொசிகள் அலமச்சொின்  லைலமயில்  ிைந்து 
லவக்கப்பட்டது. 

 அங்கம்தமடில்ை ந சிய பூங்கொவின் நுலழவுச் சீட்டு கருமபீடம் மற்றும் 
பொர்லவயொைர்  ிலைய  ிர்மொணிப்புப் பணிகள் முடிவுறுத் ப்பட்டுள்ைன.  

 கவுடுல்ை ந சிய  பூங்கொவின்  02 கட்டிடங்கைில்  ிருத்  நவலைகள்  
நமற்தகொள்ைப்பட்டன. 
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7.5.1  ி ிசொர் நமம்பொடு (தபொழிப்பு)  - 2018                                                 ml;ltiz– 7.5 

6.6 சுற்ைொடல் பிரயொணிகைின் வருலக மற்றும் வருமொனம்—2018    ml;ltiz– 7.6 

ந சிய பூங்கொ 
சுற்றுைொப் பிரயொணிகைின் வருலக  வருமொனம் (ரூ.மி.) 

உள் ொடு தவ. ொடு தமொத் ம் உள் ொடு தவ. ொடு தவ. ொடு தமொத் ம் 

யொை 317,878 311,368 629,246 19.23 684.66 273.88 977.78 
 ொட்டன்த ன்ன 293,626 117,632 411,258 16.29 275.03 125.95 417.27 
உடவைலவ 199,822 211,810 411,632 11.87 496.66 200.82 709.35 
வஸ்கமுவ 32,708 2,545 35,253 1.01 3.47 7.62 12.10 
மின்நனொியொ 93,336 97,578 190,914 5.53 222.66 77.33 305.52 
புந் ை 85,571 12,199 97,770 0.54 19.00 10.83 30.37 
த ொரதகொல்ை 7,346 5 7,351 0.27 0.01 0.04 0.32 
கவுடுல்ை 129,221 157,114 286,335 5.08 240.67 113.17 358.92 
லுணுகம்தவ ர 2,892 1118 4,010 0.13 1.69 5.80 7.62 
கல்நைொயொ 12,053 3,783 15,836 0.35 2.13 9.73 12.22 
குமன 32,538 9,554 42,092 1.25 15.04 13.24 29.53 
அங்கம்தமடில்ை 3,704 9 3,713 0.14 0.02 0.67 0.83 
தகல்நவஸநைன்ட் 5,767 277 6,044 0.22 0.42 0.15 0.79 
வில்பத்து 60,869 32,991 93,860 3.55 76.88 49.26 129.69 
மதுருஓயொ 2,299 570 2,869 0.10 0.99 1.25 2.35 
ைகுகை 797 42 839 0.01 0.07 1.16 1.24 
புைொ ீவு 86,885 33,120 120,005 3.64 49.35 23.97 76.96 
 ிக்கடுவ 30,280 3,699 33,979 0.14 0.10 0.00 0.24 
உடவைவ யொலன  
சரணொ 198,043 99,880 297,923 3.39 43.29 9.95 56.62 

கைொவொவி 
 1,153 93 1,246 0.05 0.14 0.22 0.41 

தவலிபர அபயபூமி 14,000 5,048 19,048 0.28 6.21 2.31 8.80 

தமொத் ம் 1,610,788 1,100,435 2,711,223 73.08 2,138.49 927.35 3,138.91 

  ிகழ்ச்சித் ிட்டம் ஒதுக்கீடு 
(ரூ.மி.) 

 ி ிசொர் 
நமம்பொடு (ரூ.மி.) 

1 
வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பு பிரந சத்ல  அண்டிய மக்கைின் 
வொழ்வொ ொரத்ல  விருத் ி தசய் ல் 

0.48 0.48 

2 
யொலன—மனி ன்  ல்லுைவின் ஊடொக யொலன மனி ன் 
நமொ ல்கலைத்  விர்த் ல் 

120.42 116.74 

3 
வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பு பிரந சத்  பொதுகொப்பு மற்றும் 
முகொலமத்துவம் 

84.50 81.06 

5 
வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பு   ிலணக்கைத் ின்  ிறுவன  
இயைைவு மற்றும் மு லீட்டுத்  ிைலன விருத் ி தசய் ல் 

173.60 173.39 

379.0 371.67 தமொத் ம் 
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 ிகழ்ச்சித் ிட்டம் 

 ிரட்டிை 
 ி ி 

ஒதுக்கீடு 
(ரூ.மி.) 

 ிரட்டிை 
 ி ி 

தசைவு 
(ரூ.மி.) 

*  ி ி 
ஒதுக்கீடு 
(ரூ.மி.) 

 

*  ி ி 
தசைவு 
(ரூ.மி.) 

 

தமொத்  
ஒதுக்கீடு 
(ரூ.மி.) 

தமொத் ச் 
தசைவு 
(ரூ.மி.) 

% 

மூை னச்  தசொத்துக்கள் 
 ிருத் ம் மற்றும் நமம்ேொடு 

5.65 5.63   5.63 5.63 100 

மூை னச் தசொத்துக்கைின் 
தகொள்ைல் 

10.58 10.58   10.58 10.58 100 

மனி வை அேிவிருத் ி 0.95 0.90   0.95 0.90 95 

த ஹிவலை 
மிருகக்கொட்சிசொலைைின் 
அேிவிருத் ி** 

வரவுதசைவுத் ிட்ட 
முன்தமொழிவுகளுடன்) 

150.0 59.67 70.00 64.25 220.0 123.92 56 

ேின்னவலை ைொலனகள் 
சரணொைை அேிவிருத் ி**
(வரவுதசைவுத் ிட்ட 
முன்தமொழிவுகளுடன்) 

175.0 77.93 50.00 49.84 225.0 127.77 57 

ேின்னவலை 
மிருகக்கொட்சிசொலை 
அேிவிருத் ி 

96.45 43.49 40.00 26.05 136.45 69.54 51 

ஹம்ேொந்ந ொட்லட சேொொி 
பூங்கொ அேிவிருத் ி  294.87 100.29 120.00 93.38 414.87 193.67 47 

பு ிை 
 ிர்மொணிப்புக்கள்த ொடர்ேொக 
உேகரணங்கள் லகநைற்பு  

  50.00 27.96 50.0 27.96 55 

வொகனம் லகநைற்பு        
மருத்துவ உேகரண 
தகொள்வனவு   45.00 22.25 45.0 22.25 49 

மிருகங்கைின் தகொள்வனவு   100.00  100.0   
மூை னச் தசைவினம்  733.50 298.48 475.00 283.74 1208.5 582.22 48 

8.1 அறிமுகம் 
 வன விைங்குகலை ேிடித்து தவைி ொட்டு மிருகக் கொட்சிசொலைகளுக்கு 
அனுப்பும் வலர  ொித்து லவத் ிருப்ே ற்கொன  னிைொர் வனவிைங்கு நசகொிப்ேிடமொக  
1920   ஆண்டிற்கு முன்னர் த ஹிவை ேிரந சத் ில் ஏறத் ொழ 11 ஏக்கர் அைவிைொன 
 ிைப்ேரப்ேில் தெர்மனி  ொட்டவரொன  ிரு. நெொன் ஹொதகன்ேர்க் அவர்கைொல் 
ஆரம்ேிக்கப்ேட்ட  த ஹிவை மிருகக்கொட்சிசொலை 1936 ஆம் ஆண்டு 01 ஆந்  ிக ி 
அரசொங்கத் ினொல் தேொறுப்நேற்கப்ேட்டது. 
அ ன் ேின்னர் இம் மிருகக்கொட்சிசொலை 1946 ஆம் அண்டு சுைொ ீன அரசொங்க 
 ிலணக்கைமொக  ொேிக்கப்ேட்டது. மிருகக்கொட்சிசொலைைின்   ிர்வொகம் மற்றும் 
முகொலமத்துவப் ேணிகள் 1982  ஆண்டின் 41 ஆம் இைக்க ந சிை 
மிருகக்கொட்சிசொலை சட்டத் ின் ஏற்ேொடுகைின் கீழ் நமற்தகொள்ைப்ேடுகின்றன.  
 
 ற்நேொது ந சிை மிருகக்கொட்சிசொலைகள்  ிலணக்கைத் ின்  கீழ் த ஹிவலை 
மிருகக்கொட்சிசொலை, ேின்னவை ைொலனகள் சரணொைைம், ேின்னவை 
மிருகக்கொட்சிசொலைகைின் இைங்லக வைைம், ொி ிைகம சேொொி பூங்கொ, நகொனதேொை 
மிருகக்கொட்சிசொலை ேண்லண என்ேன  ிர்வகிக்கப்ேடுகிறது.  

8.2  அேிவிருத் ிதசைற் ிட்டங்கைின்  ி ிநமம்ேொடு  - 2018      ml;ltiz– 8.1 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                                                                                  

 
 
 
 

த ொலைந ொக்கு 

“உைகின்  லைசிறந்  மிருகக்கொட்சிசொலைலைப் நேணுகின்ற  

 ிறுவனமொகத்  ிகழ் ல்” 

 
 
 

ேணிந ொக்கு 

 

“ வீன மிருகக்கொட்சிசொலை எண்ணக்கருவின் கீழ்,  கவர்ச்சிமிகு உத் ிகலைக் 
லகைொண்டு,     

அங்கீகொரம்தேற்ற சட்ட ிட்டங்களுக்கு அலமை அ ியுச்ச ேொதுகொப்புடன் கூடிை                      
வொழ்விடங்கலை வழங்கி, ேல்வலகலம தகொண்ட  ஆநரொக்கிைமொன                                              

மிருகங்கலை கூட்டொகக் கொட்சிப்ேடுத் ல்.” 

 
 
 
 

ேிர ொன  இைக்கு 

 விைங்கின இனப்தேருக்கம் மற்றும் ேொதுகொப்பு 

 கல்வி 

 விைங்கின  ைன்புொி 

 ஆய்வு  

 கொட்சிப்ேடுத் ல் மற்றும் தேொழுதுநேொக்கு 
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 ிகழ்ச்சித் ிட்டம் 
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ேணிந ொக்கு 

 

“ வீன மிருகக்கொட்சிசொலை எண்ணக்கருவின் கீழ்,  கவர்ச்சிமிகு உத் ிகலைக் 
லகைொண்டு,     

அங்கீகொரம்தேற்ற சட்ட ிட்டங்களுக்கு அலமை அ ியுச்ச ேொதுகொப்புடன் கூடிை                      
வொழ்விடங்கலை வழங்கி, ேல்வலகலம தகொண்ட  ஆநரொக்கிைமொன                                              

மிருகங்கலை கூட்டொகக் கொட்சிப்ேடுத் ல்.” 

 
 
 
 

ேிர ொன  இைக்கு 

 விைங்கின இனப்தேருக்கம் மற்றும் ேொதுகொப்பு 

 கல்வி 

 விைங்கின  ைன்புொி 

 ஆய்வு  

 கொட்சிப்ேடுத் ல் மற்றும் தேொழுதுநேொக்கு 
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மிருகக்கொட்சிசொலைைின் லசத் ிைசொலை சிறுவர்  ிடல் 

 
தேௌ ீக நமம்ேொடு 
 
 மிருகக்கொட்சிசொலை லவத் ிைசொலைைின் மு ைொவது கட்டத் ின் 95% நவலைகள் 

 ிலறவலடந்துள்ைன. 
 பு ிை நுலழவுக் கட்டணம்  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது. 
 சிறுவர் பூங்கொ  ிருத்து ல்கள்  
 எல்லை ம ில்  ிருத்து ல்கள் 
 சு ந் ிர ைொலனகள் ஆரணிைத் ில் ேொர்லவைொைர்களுக்கொன ேொல  

 ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது. 
 ஹிநேொ ஆரணிை மீள்  ிர்மொணிப்பு 70% பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைது. 
 மைசைகூ  ிர்மொணிப்பு 65% முடிவலடந்துள்ைது. 
 
 
  
 
 

 

 

 

8.3.2 ேின்னவை ைொலனகள் சரணொைைம்  

 
 ி ி நமம்ேொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு      -  ரூ.மி. 225.00 
 தசைவு                                        -           ரூ.மி. 127.77 
 லகைிருப்ேிலுள்ை ேட்டிைல்களுடன் நமம்ேொடு - ரூ.மி. 161.01 
 
தேௌ ீக நமம்ேொடு 

 விைங்குகளுக்கொன உணவுகலை துண்டங்கைொக்குகின்றதும் கழிவுப் 
தேொருட்கலை துண்டங்கைொக்குகின்றதுமொன இைந் ிரம் (Food Cutter and Garbage 
Crusher) தகொள்வனவு தசய்வ ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டுள்ைது.  

 ேிரைொணிகளுக்கொன வொகனம் தகொள்வனவு தசய்ைப்ேட்டுள்ைது. 

 குைத்ல  விொிவொக்கல் ேணிைின் 80% பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைது. 

 சு ந் ிர ைொலனகள் ஆரணிைத் ிற்கொன ேைணிகள் வொகனப் ேொல  36%, 
ேொர்லவைொைர் மண்டேம் 95% மற்றும் கழிவு  ீர் சுத் ிகொிப்பு அைகு 60% 
ஆகிைனவற்றின்  ிர்மொணிப்பு நவலைகள் முடிவலடந்துள்ைது.  

  உணவகம் மற்றும் மைசைகூட முலறலமைின் 80%  ிர்மொணிப்புக்கள் 
முடிவலடந்துள்ைன.  

 

                                                                                                                  

 
* மிருகக்கொட்சிசொலை அேிவிருத் ி மற்றும்  ைன்புொி   ி ிைம் 
** த ஹிவலை ந சிை மிருக்கொட்சிசொலை-  ஹிநேொ ஆரணிை   ிர்மொணிப்பு (ரூ.மி.)75) 
 **  ேின்னவை ைொலனகள் சரணொைைம் - சு ந் ிர ைொலனகள் ஆரணிைத் ிற்கொன ேைணிகள் வொகனப் 
ேொல ,ேொர்லவைொைர் மண்டேம் ,கழிவு  ீர் (ரூ.மி.)75) 
 

8.2.1  ி ி நமம்ேொட்டு தேொழிப்பு- 2018                                                             ml;ltiz– 8.2 

 
குறிப்பு: 
2018.12.31 ද ஆந்  ிக ிைைவில் அரச  ிரட்டிை  ி ிைில் தகொடுப்ேனவுகள் த ொடர்ேொக ரூ.மி. 107.06 மற்றும் 
மிருக்க்க்கொட்சிசொலை அேிவிருத் ி மற்றும்  ைன்புொி  ி ிை தகொடுப்ேனவுகள் த ொடர்ேொக ரூ.மி. 51.13  இற்கொன 
ேட்டிைல்கள் ந சிை மிருக்க்க்கொட்சிசொலைகள்  ிலணக்கைத்துக்குச் தசொந் மொன ொக கொணப்ேட்டன. எனினும் 
எ ிர்ேொர்க்கப்ேட்டவொறு அரச  ிரட்டிை  ி ி கிலடக்கொலமைினொல் 2018 ஆண்டு த ொடர்ேொக 
எ ிர்ேொர்க்கப்ேட்டவொறு   ி ி நமம்ேொட்லட அலடந்து தகொள்ை முடிைவில்லை.  
 
8.3 ேிர ொன அேிவிருத் ிச் தசைற் ிட்டங்கள்  
8.3.1த ஹிவலை ந சிை மிருக்கொட்சிசொலை 
 

த ஹிவலை மிருகக்கொட்சிசொலைைின் ேிர ொன அேிவிருத் ிப் ேணிகள் 
 வீன மிருகக்கொட்சிசொலை எண்ணக்கருவுக்கு  அலமை விைங்குகளுக்கு  நேொ ிை 
இடவச ிகளுடன் கூடிை விைங்கு ஆரணிைங்கள் மற்றும் ேொர்லவைொைர்களுக்கு 
 வீன வச ிகலை வழங்குமுகமொக 2011 ஆண்டில் இருந்து த ஹிவலை ந சிை 
மிருகக்கொட்சிசொலைைின்  வீனமைப்ேடுத் ல் ேணிகள் ஆரம்ேிக்கப்ேட்டுள்ை  . ன. 

 
 ி ி நமம்ேொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு      -  ரூ.மி. 220.00 
 தசைவு                                        -           ரூ.மி. 123.92 
 லகைிருப்ேிலுள்ை ேட்டிைல்களுடன் நமம்ேொடு - ரூ.மி. 169.12 
 

  
  

 ி ி மூைம் 

மூை னம் (ரூ.மி.)   மீண்டுவரும் (ரூ.மி.) தமொத்  ஒதுக்கீடு மற்றும் தசைவு 

  
ஒதுக்கீடு 

உள்ைே
டிதசை
வு 

லகைி
ருப்ேி
லுள்ை 
ேட்டிை
ல்கள் 

  
ஒதுக்கீடு 

உள்ைே
டிதசை
வு 

  
ஒதுக்கீடு 

உள்ைே
டிதசைவு 

உள்ைே
இ 

நமம்ேொடு 
% 

லகைிருப்
ேிலுள்ை 
ேட்டிைல்
களுடன் 
நமம்ேொ
டு 
% 

அரச 
 ிரட்டிை  ி ி 

733.50 298.48 107.06 421.21 420.92 1154.71 719.40 62 71 

மிருகக்கொட்சி
சொலை 
அேிவிருத் ி 
மற்றும் 
 ைன்புொி  
 ி ிைம் 

475.00 283.74 50.13 551.22 509.15 1026.22 792.89 77 82 

தமொத் ம் 1208.50 582.22 157.19 972.43 930.07 2180.93 1512.30 69 76 
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மிருகக்கொட்சிசொலைைின் லசத் ிைசொலை சிறுவர்  ிடல் 

 
தேௌ ீக நமம்ேொடு 
 
 மிருகக்கொட்சிசொலை லவத் ிைசொலைைின் மு ைொவது கட்டத் ின் 95% நவலைகள் 

 ிலறவலடந்துள்ைன. 
 பு ிை நுலழவுக் கட்டணம்  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது. 
 சிறுவர் பூங்கொ  ிருத்து ல்கள்  
 எல்லை ம ில்  ிருத்து ல்கள் 
 சு ந் ிர ைொலனகள் ஆரணிைத் ில் ேொர்லவைொைர்களுக்கொன ேொல  

 ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது. 
 ஹிநேொ ஆரணிை மீள்  ிர்மொணிப்பு 70% பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைது. 
 மைசைகூ  ிர்மொணிப்பு 65% முடிவலடந்துள்ைது. 
 
 
  
 
 

 

 

 

8.3.2 ேின்னவை ைொலனகள் சரணொைைம்  

 
 ி ி நமம்ேொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு      -  ரூ.மி. 225.00 
 தசைவு                                        -           ரூ.மி. 127.77 
 லகைிருப்ேிலுள்ை ேட்டிைல்களுடன் நமம்ேொடு - ரூ.மி. 161.01 
 
தேௌ ீக நமம்ேொடு 

 விைங்குகளுக்கொன உணவுகலை துண்டங்கைொக்குகின்றதும் கழிவுப் 
தேொருட்கலை துண்டங்கைொக்குகின்றதுமொன இைந் ிரம் (Food Cutter and Garbage 
Crusher) தகொள்வனவு தசய்வ ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டுள்ைது.  

 ேிரைொணிகளுக்கொன வொகனம் தகொள்வனவு தசய்ைப்ேட்டுள்ைது. 

 குைத்ல  விொிவொக்கல் ேணிைின் 80% பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைது. 

 சு ந் ிர ைொலனகள் ஆரணிைத் ிற்கொன ேைணிகள் வொகனப் ேொல  36%, 
ேொர்லவைொைர் மண்டேம் 95% மற்றும் கழிவு  ீர் சுத் ிகொிப்பு அைகு 60% 
ஆகிைனவற்றின்  ிர்மொணிப்பு நவலைகள் முடிவலடந்துள்ைது.  

  உணவகம் மற்றும் மைசைகூட முலறலமைின் 80%  ிர்மொணிப்புக்கள் 
முடிவலடந்துள்ைன.  

 

                                                                                                                  

 
* மிருகக்கொட்சிசொலை அேிவிருத் ி மற்றும்  ைன்புொி   ி ிைம் 
** த ஹிவலை ந சிை மிருக்கொட்சிசொலை-  ஹிநேொ ஆரணிை   ிர்மொணிப்பு (ரூ.மி.)75) 
 **  ேின்னவை ைொலனகள் சரணொைைம் - சு ந் ிர ைொலனகள் ஆரணிைத் ிற்கொன ேைணிகள் வொகனப் 
ேொல ,ேொர்லவைொைர் மண்டேம் ,கழிவு  ீர் (ரூ.மி.)75) 
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மிருக்க்க்கொட்சிசொலை அேிவிருத் ி மற்றும்  ைன்புொி  ி ிை தகொடுப்ேனவுகள் த ொடர்ேொக ரூ.மி. 51.13  இற்கொன 
ேட்டிைல்கள் ந சிை மிருக்க்க்கொட்சிசொலைகள்  ிலணக்கைத்துக்குச் தசொந் மொன ொக கொணப்ேட்டன. எனினும் 
எ ிர்ேொர்க்கப்ேட்டவொறு அரச  ிரட்டிை  ி ி கிலடக்கொலமைினொல் 2018 ஆண்டு த ொடர்ேொக 
எ ிர்ேொர்க்கப்ேட்டவொறு   ி ி நமம்ேொட்லட அலடந்து தகொள்ை முடிைவில்லை.  
 
8.3 ேிர ொன அேிவிருத் ிச் தசைற் ிட்டங்கள்  
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 ி ி நமம்ேொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு      -  ரூ.மி. 220.00 
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மூை னம் (ரூ.மி.)   மீண்டுவரும் (ரூ.மி.) தமொத்  ஒதுக்கீடு மற்றும் தசைவு 
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ருப்ேி
லுள்ை 
ேட்டிை
ல்கள் 

  
ஒதுக்கீடு 

உள்ைே
டிதசை
வு 

  
ஒதுக்கீடு 

உள்ைே
டிதசைவு 

உள்ைே
இ 

நமம்ேொடு 
% 

லகைிருப்
ேிலுள்ை 
ேட்டிைல்
களுடன் 
நமம்ேொ
டு 
% 

அரச 
 ிரட்டிை  ி ி 

733.50 298.48 107.06 421.21 420.92 1154.71 719.40 62 71 

மிருகக்கொட்சி
சொலை 
அேிவிருத் ி 
மற்றும் 
 ைன்புொி  
 ி ிைம் 

475.00 283.74 50.13 551.22 509.15 1026.22 792.89 77 82 

தமொத் ம் 1208.50 582.22 157.19 972.43 930.07 2180.93 1512.30 69 76 
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இருேக்க க வுடனொன  ேொதுகொப்பு  ேடலை— 
தவைிநைறல் 

ேொல  முலறலம ;  ேொர்லவைொைர்கள் மற்றும் 
ேைணிகளுக்கொன வொகனம் த ொடர்ேொக  கட்டம்—

01  

8.3.4 ஹம்ேொந்ந ொட்லட சேொொி பூங்கொவின்  ிர்மொணிப்புப் ேணிகள் 
 
 ி ி நமம்ேொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு      -  ரூ.மி.    414.87 
 தசைவு                                        -           ரூ.மி.    193.67 
 லகைிருப்ேிலுள்ை ேட்டிைல்களுடன் நமம்ேொடு - ரூ.மி.      243.07 

 

தேௌ ீக நமம்ேொடு 
 
 வங்கொை  புலி வைைத் ில்  ிை அைங்கொர நவலைகள், இரு க வுகளுடன் 

ேொதுகொப்பு நுலழவு மற்றும் தவைிநறல்  ேடலை  ைொொித் ல் மற்றும் மின்நவலி 
 ிர்மொணிப்பு முடிவலடந்துள்ைது.  

 ஒட்டகச் சிவிங்கி ேகு ிைில்மின்நவலி  ிர்மொணிப்பு முடிவலடந்துள்ைது.  

 தசல்ைப் ேிரொணிகைின் வைை நவலைகள் 90%  ிலறவலடந்துள்ைன. 

 சீடொ வைைத் ில் இரு ேக்க க வுகளுடன் ேொதுகொப்பு நுலழவு  ேடலை அலமத் ல், 
சேொொி  ேல ைின் நவலைகள் 68% மற்றும் ஆசிை வைை கட்டம் 2 மற்றும் சீடொ 
வைைத் ிற்கிலடநை உள்ை 16 சங்கிலி இலணப்பு நவலிகைின்  64%  ிர்மொணிப்பு 
முடிவலடந்துள்ைது.  

 

 

 

 

 

 

 

 சிறிைைவிைொன சேொொி பூங்கொவில்  ொவரவுண்ணி விைங்கு வைைத் ின் 
 ிர்மொணிப்பு முடிவலடந்து விைங்குகள்  கொட்சிக்கு லவக்கப்ேட்டுள்ைன. 

 ைொலன ஆரணிைத்துடன் ஆசிை வைைத் ின் மர வீடு மற்றும் சரலைக்கல் வீ ிைின் 
அலரவொசி பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைது. தசல்ைப் ேிரொணிகள் வைைத் ிற்னிலடநை 
ைொலனக் தகொட்டில்  ிர்மொணிப்பு நவலைகள்  முடிவலடந்துள்ைது. 

 

                                                                                                                  

 ைொலன தகொட்டலக  ிர்மொணித் ல், மின் ொக்க தேொருத்து ல், நசலவ வழங்கல் 
வீ ி (சு ந் ிர ைொலன ேகு ி), சூர்ை தேனல்  ொேித் ல் மற்றும் சிறிைைவிைொன 
அேிவிருத் ி ேணிகள்  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது. 

 

 

 

 

 

 
8.3.3 ேின்னவை  பு ிை மிருகக்கொட்சிசொலை 
 
 ி ி நமம்ேொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு      -  ரூ.மி. 136.40 
 தசைவு                                        -           ரூ.மி.  69.54 
 லகைிருப்ேிலுள்ை ேட்டிைல்களுடன் நமம்ேொடு - ரூ.மி.  69.54 
 
தேௌ ீக நமம்ேொடு 
 
 கொல் லட லவத் ிை லவத் ிைசொலைக்கொன உேகரணங்கலை தகொள்வனவு 

தசய் ல் மற்றும்  ேிரைொணிகள்  வொகனக் தகொள்வனவு. 
 கொல் லட லவத் ிைப் ேிொிவு த ொடர்ேொக கட்டிடம்  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது.. 
 வண்ணத் ிப்பூச்சிகைின் பூங்கொ  ிர்மொணிப்புக்கள் பூரணப்ேடுத் ப்ேட்டுள்ைன. 
 வண்ணத் ிப்பூச்சி ஆரொய்ச்சி  ிலைைம், குரங்குகள்  ீவு -II , நமொ ரவத்ல  

வொகனத் ொிப்ேிடம் ஆகிைனவற்றின்  ிர்மொணிப்பு நவலைகள் 
இடம்தேறுகின்றன.  

  ீர்வொழ் ேட்சிகள்  ீவு கட்டம் I ிர்மொணிப்புக்கள் பூரணப்ேடுத் ப்ேட்டுள்ைன. 
 நுலழவுக் கட்டிடத் ின் ஓய்வலறைின் கூலர  ிருத்  நவலை 70% 

பூரணப்ேடுத் ப்ேட்டுள்ைன. 
 மலழ ீர்நசகொிப்ேக நவலைகள் பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைன. 

 
 

 
 

 

ைொலன தகொட்டில்              நசலவ வழங்கல் ேொல  

 வண்ணத் ிப்பூச்சிகைின் பூங்கொ 
      ீர்வொழ் ேட்சிகள்  ீவு கட்டம் 1 
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இருேக்க க வுடனொன  ேொதுகொப்பு  ேடலை— 
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ேைணிகளுக்கொன வொகனம் த ொடர்ேொக  கட்டம்—

01  
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 ி ி நமம்ேொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு      -  ரூ.மி.    414.87 
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தேௌ ீக நமம்ேொடு 
 
 வங்கொை  புலி வைைத் ில்  ிை அைங்கொர நவலைகள், இரு க வுகளுடன் 
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 ஒட்டகச் சிவிங்கி ேகு ிைில்மின்நவலி  ிர்மொணிப்பு முடிவலடந்துள்ைது.  

 தசல்ைப் ேிரொணிகைின் வைை நவலைகள் 90%  ிலறவலடந்துள்ைன. 

 சீடொ வைைத் ில் இரு ேக்க க வுகளுடன் ேொதுகொப்பு நுலழவு  ேடலை அலமத் ல், 
சேொொி  ேல ைின் நவலைகள் 68% மற்றும் ஆசிை வைை கட்டம் 2 மற்றும் சீடொ 
வைைத் ிற்கிலடநை உள்ை 16 சங்கிலி இலணப்பு நவலிகைின்  64%  ிர்மொணிப்பு 
முடிவலடந்துள்ைது.  

 

 

 

 

 

 

 

 சிறிைைவிைொன சேொொி பூங்கொவில்  ொவரவுண்ணி விைங்கு வைைத் ின் 
 ிர்மொணிப்பு முடிவலடந்து விைங்குகள்  கொட்சிக்கு லவக்கப்ேட்டுள்ைன. 

 ைொலன ஆரணிைத்துடன் ஆசிை வைைத் ின் மர வீடு மற்றும் சரலைக்கல் வீ ிைின் 
அலரவொசி பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைது. தசல்ைப் ேிரொணிகள் வைைத் ிற்னிலடநை 
ைொலனக் தகொட்டில்  ிர்மொணிப்பு நவலைகள்  முடிவலடந்துள்ைது. 

 

                                                                                                                  

 ைொலன தகொட்டலக  ிர்மொணித் ல், மின் ொக்க தேொருத்து ல், நசலவ வழங்கல் 
வீ ி (சு ந் ிர ைொலன ேகு ி), சூர்ை தேனல்  ொேித் ல் மற்றும் சிறிைைவிைொன 
அேிவிருத் ி ேணிகள்  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது. 

 

 

 

 

 

 
8.3.3 ேின்னவை  பு ிை மிருகக்கொட்சிசொலை 
 
 ி ி நமம்ேொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு      -  ரூ.மி. 136.40 
 தசைவு                                        -           ரூ.மி.  69.54 
 லகைிருப்ேிலுள்ை ேட்டிைல்களுடன் நமம்ேொடு - ரூ.மி.  69.54 
 
தேௌ ீக நமம்ேொடு 
 
 கொல் லட லவத் ிை லவத் ிைசொலைக்கொன உேகரணங்கலை தகொள்வனவு 

தசய் ல் மற்றும்  ேிரைொணிகள்  வொகனக் தகொள்வனவு. 
 கொல் லட லவத் ிைப் ேிொிவு த ொடர்ேொக கட்டிடம்  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது.. 
 வண்ணத் ிப்பூச்சிகைின் பூங்கொ  ிர்மொணிப்புக்கள் பூரணப்ேடுத் ப்ேட்டுள்ைன. 
 வண்ணத் ிப்பூச்சி ஆரொய்ச்சி  ிலைைம், குரங்குகள்  ீவு -II , நமொ ரவத்ல  

வொகனத் ொிப்ேிடம் ஆகிைனவற்றின்  ிர்மொணிப்பு நவலைகள் 
இடம்தேறுகின்றன.  

  ீர்வொழ் ேட்சிகள்  ீவு கட்டம் I ிர்மொணிப்புக்கள் பூரணப்ேடுத் ப்ேட்டுள்ைன. 
 நுலழவுக் கட்டிடத் ின் ஓய்வலறைின் கூலர  ிருத்  நவலை 70% 

பூரணப்ேடுத் ப்ேட்டுள்ைன. 
 மலழ ீர்நசகொிப்ேக நவலைகள் பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைன. 

 
 

 
 

 

ைொலன தகொட்டில்              நசலவ வழங்கல் ேொல  

 வண்ணத் ிப்பூச்சிகைின் பூங்கொ 
      ீர்வொழ் ேட்சிகள்  ீவு கட்டம் 1 
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பூங்கொ 

வருலக வருமொனம் (ரூ.மி.) 

உள் ொடு 
தவைி ொ

டு 
தமொத்ம் 

உள் ொ
டு 

தவைி ொடு ேிற தமொத்ம் 

த ஹிவலை 
மிருகக்கொட்சிசொ
லை 

1,537,694 30,902 1,568,596    123.98     45.42       
26.70     196.10 

ேின்னவை 
ைொலனகள் 
சரணொைைம் 

588,266 337,662 925,928      43.47   649.51       
14.52     707.49 

ேின்னவை 
மிருகக்கொட்சிசொ
லை 

301,699 3,788 305,487      22.83       2.37         
6.45       31.65 

ஹம்ேொந்ந ொட்லட 
சேொொி பூங்கொ 

296,576 754 297,330      68.37       1.54         
1.27    71.17 

தமொத் ம் 2,724,235 373,106 3,097,341   258.65   698.84      
48.93 1,006.42 

நவலைகைின 70% பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைன.  

8.4 2018 ஆண்டிற்கொன விநசட  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

 சிங்கை இந்து புதுவருட த ொடர்ேொக ைொலனகளுக்கு  லைைில் எண்தணய் 
 டவும்  ிகழ்வு  டொத் ப்ேட்டலம.  

 
 2018 ஆகஸ்ட் மொ ம் 12   ிக ி  “உைக ைொலனகள்  ினம்” ஆகும். அ ற்கு 

ஒப்பீடொக ேின்னவை ைொலனகள் சரணைொைத் ில் ைொலனகளுக்கு ஆசிர்வொ ம் 
நவண்டி ேிொித்  ிகழ்வும் ைொலனகளுக்கு ேழங்கள் வழங்கும்  ிகழ்வும்  ஏற்ேொடு 
தசய்ைப்ேட்டது.  

 
 ேின்னவை ைொலனகள் சரணைொைத் ில் 2018.12.14 ஆம்  ிக ி “வன  ிவிை” 

இலணப்ேி ழின் சித் ிர தசைைமர்வு இடம்தேற்றது.“ 
 
 உைக சிறுவர்  ினம் த ொடர்ேொக அலனத்து உே  ிறுவனங்கைிலும் கல்வி 

மற்றும் தேொழுதுநேொக்கு  ிகழ்வுகலை  டொத் ப்ேட்டலம.  
 
 
 

8.5 சுற்றொடல் ேிரைொணிகைின் வருலக மற்றும் வருமொனம்—2018     ml;ltiz– 8.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                  

 சிறு சேொொி பூங்கொவில் நசலவ வழங்கல் ேொல கைின் 93% நவலைகள்  பூர்த் ி 
தசய்ைப்ேட்டுள்ைதுடன் ேொர்லவைொைர்கள் மற்றும் வொகனநேொக்குவரத்து ேொல  
முலறலம  ிர்மொணிக்கப்ேட்டு முடிவலடந்துள்ைது. 

 விைங்கு ேொதுகொப்பு  ிலைைத் ின் 63%  பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைதுடன்  
வண்ணொத் ிப்பூச்சி பூங்கொ த ொடர்ேொக  மீண்டும் நகள்விநகொரப்ேட்டு  
ஒப்ேந் கொரருக்கு வழங்கப்ேட்டுள்ைது.  

 நகொபுரத் ின் மீது லவக்கப்ேட்ட  ீர்  ொங்கி மற்றும் கழிவு  ீர்  ொங்கிைின் 50%, 
விடு ிகள், நசலவ வழங்கல் ேொல கள் மற்றும். அவற்றுக்கொன மின் வி ிநைொக 
கட்டம் 2 இன் 45%, உணவக வடிவலமத் ல் 84%  ிர்மொணிப்பு நவலைகள்  
பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைன. 

 நசலவ வைைத் ினுள் 4 கேொனொகள்  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைன. 

 பூட் ேொத்  (Foot bath)  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது. 

 இை. 03 சிங்க குலகைின் 90% மற்றும் ஆேிொிக்க ைொலனகள் ஆரணிைத் ின் 55% 
நவலைகள் பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைது. 

 

8.3.5 விைங்குணவு வழங்கும் வழங்கும் நகொணேை ேண்லண  
 

 த ஹிவலை ந சிை மிருக்க்கொட்சிசொலைைின்  ொவரவுண்ணி விைங்குகள் 
த ொடர்ேொக அவசிைமொன பு ிை மற்றும்  ஊட்டசத்து மிக்க  உணவுகைின் ஒரு 
ேகு ிலை வழங்கும் தேொருட்டு  இப் ேண்லண 1997 ஆண்டில் தஹொரலண- 
நகொனதேொை ேிரந சத் ில் 16 ஏக்கர்   ிைப்ேரப்ேில்  ிர்மொணிக்கப்ேட்டது. (2018 
வரவு தசைவுத் ிட்ட  முன்தமொழிவின் கீழ் விைங்குப் ேொதுகொப்பு  ிலைைம் 
ஒன்றுக்கொன   ிர்மொணிப்புப் ேணிகள் நமற்தகொள்ைப்ேடும்.) 
 
 ி ி நமம்ேொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 20.00 

 தசைவு                                       -           ரூ.மி.  4.79 

*வனசீவரொசிகள் ேொதுகொப்புத்  ிலணக்கைத் ின் தசைவுத்  லைப்பூடொக ஒதுக்கீடுகள்  

கிலடக்கப் தேற்றன. 

தேௌ ீக நமம்ேொடு 

 
 தகதேல்நைவ, உனபுளுவொ, தகொை  ிவிைொ ஆகிை விைங்குகலைப் ேொதுகொக்கும் 

ந ொக்குடன்  ிர்மொணிக்கப்ேடும் விைங்கு ேொதுகொப்பு  ிலைைத் ின்  ிர்மொணிப்பு 
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பூங்கொ 

வருலக வருமொனம் (ரூ.மி.) 

உள் ொடு 
தவைி ொ

டு 
தமொத்ம் 

உள் ொ
டு 

தவைி ொடு ேிற தமொத்ம் 

த ஹிவலை 
மிருகக்கொட்சிசொ
லை 

1,537,694 30,902 1,568,596    123.98     45.42       
26.70     196.10 

ேின்னவை 
ைொலனகள் 
சரணொைைம் 

588,266 337,662 925,928      43.47   649.51       
14.52     707.49 

ேின்னவை 
மிருகக்கொட்சிசொ
லை 

301,699 3,788 305,487      22.83       2.37         
6.45       31.65 

ஹம்ேொந்ந ொட்லட 
சேொொி பூங்கொ 

296,576 754 297,330      68.37       1.54         
1.27    71.17 

தமொத் ம் 2,724,235 373,106 3,097,341   258.65   698.84      
48.93 1,006.42 

நவலைகைின 70% பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைன.  

8.4 2018 ஆண்டிற்கொன விநசட  ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

 சிங்கை இந்து புதுவருட த ொடர்ேொக ைொலனகளுக்கு  லைைில் எண்தணய் 
 டவும்  ிகழ்வு  டொத் ப்ேட்டலம.  

 
 2018 ஆகஸ்ட் மொ ம் 12   ிக ி  “உைக ைொலனகள்  ினம்” ஆகும். அ ற்கு 

ஒப்பீடொக ேின்னவை ைொலனகள் சரணைொைத் ில் ைொலனகளுக்கு ஆசிர்வொ ம் 
நவண்டி ேிொித்  ிகழ்வும் ைொலனகளுக்கு ேழங்கள் வழங்கும்  ிகழ்வும்  ஏற்ேொடு 
தசய்ைப்ேட்டது.  

 
 ேின்னவை ைொலனகள் சரணைொைத் ில் 2018.12.14 ஆம்  ிக ி “வன  ிவிை” 

இலணப்ேி ழின் சித் ிர தசைைமர்வு இடம்தேற்றது.“ 
 
 உைக சிறுவர்  ினம் த ொடர்ேொக அலனத்து உே  ிறுவனங்கைிலும் கல்வி 

மற்றும் தேொழுதுநேொக்கு  ிகழ்வுகலை  டொத் ப்ேட்டலம.  
 
 
 

8.5 சுற்றொடல் ேிரைொணிகைின் வருலக மற்றும் வருமொனம்—2018     ml;ltiz– 8.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                  

 சிறு சேொொி பூங்கொவில் நசலவ வழங்கல் ேொல கைின் 93% நவலைகள்  பூர்த் ி 
தசய்ைப்ேட்டுள்ைதுடன் ேொர்லவைொைர்கள் மற்றும் வொகனநேொக்குவரத்து ேொல  
முலறலம  ிர்மொணிக்கப்ேட்டு முடிவலடந்துள்ைது. 

 விைங்கு ேொதுகொப்பு  ிலைைத் ின் 63%  பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைதுடன்  
வண்ணொத் ிப்பூச்சி பூங்கொ த ொடர்ேொக  மீண்டும் நகள்விநகொரப்ேட்டு  
ஒப்ேந் கொரருக்கு வழங்கப்ேட்டுள்ைது.  

 நகொபுரத் ின் மீது லவக்கப்ேட்ட  ீர்  ொங்கி மற்றும் கழிவு  ீர்  ொங்கிைின் 50%, 
விடு ிகள், நசலவ வழங்கல் ேொல கள் மற்றும். அவற்றுக்கொன மின் வி ிநைொக 
கட்டம் 2 இன் 45%, உணவக வடிவலமத் ல் 84%  ிர்மொணிப்பு நவலைகள்  
பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைன. 

 நசலவ வைைத் ினுள் 4 கேொனொகள்  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைன. 

 பூட் ேொத்  (Foot bath)  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது. 

 இை. 03 சிங்க குலகைின் 90% மற்றும் ஆேிொிக்க ைொலனகள் ஆரணிைத் ின் 55% 
நவலைகள் பூர்த் ி தசய்ைப்ேட்டுள்ைது. 

 

8.3.5 விைங்குணவு வழங்கும் வழங்கும் நகொணேை ேண்லண  
 

 த ஹிவலை ந சிை மிருக்க்கொட்சிசொலைைின்  ொவரவுண்ணி விைங்குகள் 
த ொடர்ேொக அவசிைமொன பு ிை மற்றும்  ஊட்டசத்து மிக்க  உணவுகைின் ஒரு 
ேகு ிலை வழங்கும் தேொருட்டு  இப் ேண்லண 1997 ஆண்டில் தஹொரலண- 
நகொனதேொை ேிரந சத் ில் 16 ஏக்கர்   ிைப்ேரப்ேில்  ிர்மொணிக்கப்ேட்டது. (2018 
வரவு தசைவுத் ிட்ட  முன்தமொழிவின் கீழ் விைங்குப் ேொதுகொப்பு  ிலைைம் 
ஒன்றுக்கொன   ிர்மொணிப்புப் ேணிகள் நமற்தகொள்ைப்ேடும்.) 
 
 ி ி நமம்ேொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 20.00 

 தசைவு                                       -           ரூ.மி.  4.79 

*வனசீவரொசிகள் ேொதுகொப்புத்  ிலணக்கைத் ின் தசைவுத்  லைப்பூடொக ஒதுக்கீடுகள்  

கிலடக்கப் தேற்றன. 

தேௌ ீக நமம்ேொடு 

 
 தகதேல்நைவ, உனபுளுவொ, தகொை  ிவிைொ ஆகிை விைங்குகலைப் ேொதுகொக்கும் 

ந ொக்குடன்  ிர்மொணிக்கப்ேடும் விைங்கு ேொதுகொப்பு  ிலைைத் ின்  ிர்மொணிப்பு 
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2018.12.31  ிக ிைைவில் விங்குகைின் த ொலக  
2018 இல் ந சிை 

மிருகக்கொட்சிசொலைைில் ேிறந்  
மிருகங்கள்  

விைங்குகைின் வலக  விநசட / 
குடும்ே  விைங்குகைின் த ொலக  விநசட / 

குடும்ே  
விைங்குகைின் 

த ொலக  
த ஹிவலை ந சிை மிருகக்கொட்சிசொலை  
1 ேொலூட்டிகள் 63 313 13  30 
2 ேறலவகள் 78 809 04 29 
3 ஊர்வன 33 167 01 07 

4 
மீன் மற்றும் ேிற 
கடல்வொழ் உைிொினம் 68 3151   

   தமொத் ம்  242 4440 18 66 
ேின்னவலை ைொலனகள் சரணொைைம்  
1 

ேொலூட்டிகள் - ஆசிை 
ைொலன 01 86   

 தமொத் ம்  01 86   
ேின்னவலை   மிருகக்கொட்சிசொலை  
1 ேொலூட்டிகள்  12 136 07 18 
2 ேறலவகள்  06 34   
3 ஊர்வன  03 09   
 தமொத் ம்  21 179 07 18 
ஹம்ேொந்ந ொட்லட சேொொி பூங்கொ  
1 ேொலூட்டிகள்  35 303 08 21 
2 ேறலவகள்  16 61   
3 ஊர்வன  04 694   
 தமொத் ம்  55 1058 08 21 
நகொனதேொை ேண்லண  
1 ேொலூட்டிகள்  02 11   
2 ேறலவகள்  05 148 01 20 
 தமொத் ம்  07 159 01 20 
 முழு தமொத் ம்                  246 5922 34 125 

இறக்கும ி  தசய்ைப்ேட்ட விைங்குகள் 

விைங்கு வலக 
அைவு இறக்கும ி  

தசய்ைப்ேட்ட  ிக ி 
மிருகக்கொட்சிசொலை மற்றும்  ொடு தேண் ஆண் 

எனதகொண்டொ 01 01 2018.04.28 Sri Chamarajendra Zoological Gar-
dens, Mysore, India 

ஏற்றும ி  தசய்ைப்ேட்ட விைங்குகள் 

விைங்கு வலக 
அைவு ஏற்றும ி  

தசய்ைப்ேட்ட  ிக ி 
மிருகக்கொட்சிசொலை மற்றும்  ொடு 

தேண் ஆண் 

கங்கொரு 03 01 2018.03.15 Nagoya Higashiyama Zoo, Japan 

8.6 விைங்குகைின் ேொதுகொப்பு மற்றும் இனப்தேருக்கம்    ml;ltiz– 8.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.7 விைங்குகள் ேொிமொற்ற  ிகழ்ச்சித் ிட்டம் -2018                 ml;ltiz– 8.5 
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 ி ிமூைம் ஒதுக்கீடு (ரூ.மி.) 
 

*தெைவு (ரூ.மி.) 
 

% 

மூைம் 397.70 384.56 97 

மீண்டுவரும் 412.51 404.73 98 

தமொத்   ஒதுக்கீடு மற்றும் 
தெைவு 

810.21 
789.18 97 

* லகயிருப்ேிலுள்ை ேட்டியல்களுடன் 

9.1 அறிமுகம் 

 இைங்லகயிலுள்ை அலனத்துத்  ொவரவியல் பூங்கொக்களும் ந ெிய 
 ொவரவியல் பூங்கொக்கள்  ிலணக்கைத் ினொநைநய  ிர்வகிக்கப்ேடுகின்றன. உள் 
 ொட்டு மற்றும் தவைி ொட்டுப் ேொர்லவயொைர்கைின் வருலகயின் மூைம்  ொட்டின் 
ந ெிய வருமொனத்ல  உயர்த்துவந ொடு, தேொருைொ ொர அேிவிருத் ிக்கு தேொியந ொர் 
ேங்கைிப்லே இத்  ிலணக்கைம் வழங்கு கின்றது. இ ற்கு நமை ிகமொக 
இத் ிலணக்கை மொனது, எமது  ொட்டிற்நக உொிய  ொவரங்கள் ேற்றிய ஆய்வு,  ொவரப் 
நேணுலக, அொிய வலகத்  ொவரங்கலை அலடயொைம் கொணல் மற்றும் 
ேொர்லவயொைர்களுக்கு அலவ ேற்றிய அறிவிலன வழங்கல், பூ வைர்ப்புப் ேற்றிய 
தெயன்முலறப் ேயிற்ெி த றிகலை  டொத்து ல், பூ வைர்ப் நேொருக்கு அது ேற்றிய 
அறிவிலனயும் பூ வைர்ப்ே ற்குத் ந லவயொன உள்ைீடுகலையும் வழங்கி அவர்கலை 
ஊக்குவிப்ே னூடொக உற்ேத் ிலயப் தேருக்கு ல் மற்றும் ெந்ல  வொய்ப்புக்கலை 
ஏற்ேடுத் ிக் தகொடுத் ல் உள்ைிட்ட ேை ேணிகலை நமற்தகொள்கின்றது.  அத்துடன் 
ந ெிய   ொவரவியற்  பூங்கொக்கள் உள் ொட்டு மற்றும் தவைி ொட்டு சுற்றுைொப் 
ேயணிகைின் அேிமொனத்ல  தவன்தறடுத்  கண்கவர் இடங்கைொகவும்  ிகழ்கின்றன.   
 
இைங்லகயின் மிகவும் ரம்மியமொன  ொவரவியல் பூங்கொவொன நேரொ லன  ொவரவியல் 
பூங்கொ (1821),  ஹக்கை  ொவரவியல் பூங்கொ (1861), கம்ேஹொ தஹனரத்தகொட 
 ொவரவியல் பூங்கொ (1876) மற்றும் கநனவத்ல  வன ஓைட  தெடிகள் பூங்கொவுக்கு 
நமை ிகமொக முலறநய 2013 மற்றும் 2015 ஆண்டுகைில் ஹம்ேொந்ந ொட்லட 
மிொிஜ்ஜவிை உைர் வைய  ொரவியல்  பூங்கொ  மற்றும் அவிெொவலை  ஈரலிப்பு வைய 
 ொவரவியல் பூங்கொ என்ேன தேொதுமக்கைின் ேொர்லவக்கொக 
 ிறந்துவிடப்ேட்டுள்ைனவொகும்.  
 
இ ற்கு நமை ிகமொக ந ெிய  ொவரக அேிவிருத் ி, மீகநைவ ேசுலம இல்ைம் ேயிற்ெி 
 ிலையத் ின் ேயிற்ெி  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலை  டொத்து ல், சுவஹஸ் மல்தெவன 
அலுவைகத் ின் மூைம் சுவஹஸ் மைர் ெங்கங்கைின் உற்ேத் ிகலை ெந்ல ப்ேடுத் ல், 
அ ிநம கு  ெனொ ிே ி மற்றும் தகைரவ ேிர மொின் உத் ிநயொகபூர்வ இல்ைங்கலை 
சுற்றியுள்ை பூங்கொக்கலை நேணல் மற்றும் தேொது ைவொய  யுத்  மயொனபூமியின் 
பூங்கொக்கைின் முகொலமத்துவப் ேணிகள் என்ேன ந ெிய   ொவரவியற்  பூங்கொக்கள் 
 ிலணக்கைத் ின் மூைம் நமற்தகொள்ைப்ேடுகின்றன. 
 
9.2  ி ிெொர் நமம்ேொட்டுப் தேொழிப்பு  - 2018  ml;ltiz– 9.1 
 
 

 

 
ml;ltiz– 6.1 

 

                                                                                                                  

த ொலைந ொக்கு 

“ ொவரங்கலைப் நேணிப்ேொதுகொத் ல் மற்றும்  ொட்டின் தேொருைொ ொர அேிவிருத் ிக்குப் ேங்கைிப்புச் தெய் ல்  

ஆகிய ேணிகநைொடு அயன வையத் ின் மிகச் ெிறந்  விஞ்ஞொன ொீ ியொனதும் அழகுமிகுந் துமொன  

 ொவரவியல் பூங்கொவொக  ிகழச் தெய் ல்” 

ேணிந ொக்கு 
“இயற்லகயொன மற்றும் தெயற்லகயொன சூழதைொன்றில்  ொவர ஆய்வு, அவற்றின்  ிலையொன நேணுலக  

மற்றும் அ ற்கொன தேறுமொனம் என்ேவற்றினூடொக மக்கலை கவர் ல்”  

ேணிகள் 

 இைங்லகயின்  ொவரவியல் ேல்வலகத்  ன்லமயிலன ேொதுகொப்ே ில் 
தவைிவொொிப் ேொதுகொப்பு முலறகலை தெயல்வலுப் தேறச் தெய்வது த ொடர்ேில் 
ந லவயொன  ிட்டங்கலை வகுத் லும் தெயல்ேடுத் லும் 

 கல்வி மற்றும் த ொடர்ேொடல் முலறகலை ேயன்ேடுத் ி இைங்லகயின்  ொவர 
வைங்கள் ெம்ேந் மொகவும்  ொவர வைங்களுடன் த ொடர்புற்றுக் கொணப்ேடும் 
ேல்நவறு வலகயொன லகத்த ொழில்  டவடிக்லககளுக்கு ந லவப்ேடும் ெொியொன 
 கவல்கலையும் கலையறிவிலனயும் வழங்குவ ற்கு  டவடிக்லக எடுத் ல்.  

 இைங்லகயில் மைர்ச் தெய்லகக் லகத்த ொழிலை அேிவிருத் ி தெய்வ ற்குத் 
ந லவயொன ேல்நவறு ஆரொய்ச்ெிகள் மற்றும் த ொழில் நுட்ே முலறகலை 
ேொீட்ெித் ல் மற்றும் தெயல்ேடுத்து ல். 

 இைங்லகயின் ந ெிய  ொவரவியல் பூங்கொக்கலை உயர் ரத் ில் ேரொமொித்துப் 
நேணல். 

 தேொருத் மொன இடங்கைில் பு ிய  ொவரவியல் பூங்கொக்கலை 
உருவொக்குவ ற்குத் ந லவயொன அேிவிருத் ித்  ிட்டங்கலைத்  யொொித் லும் 
தெயல்ேடுத் லும். 

 அைங்கொர  ொவரவியல் ஆய்விலன (Amenity Horticulture) இைங்லகயில் 
விஸ் ொிப்ே ற்குத் ந லவயொன ஆரொய்ச்ெிகள் மற்றும் த ொழில்நுட்ே 
நவலைத் ிட்டங்கலை அமுைொக்கு ல். 

 இைங்லகயின் அலடயொைம் கொணப்ேட்ட வரைொற்று முக்கியத்துவம் மிக்க 
 ொவரங்கலை ேொதுகொப்ே ற்குத் ந லவப்ேடும் த ொழில் நுட்ே 
ஆநைொெலனககலை வழங்கு ல். 

 அநுரொ புரம் புனி  அரெ மரத் ின் ஆநரொக்கியத்ல ப் நேணு ல். 
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 ி ிமூைம் ஒதுக்கீடு (ரூ.மி.) 
 

*தெைவு (ரூ.மி.) 
 

% 

மூைம் 397.70 384.56 97 

மீண்டுவரும் 412.51 404.73 98 

தமொத்   ஒதுக்கீடு மற்றும் 
தெைவு 

810.21 
789.18 97 

* லகயிருப்ேிலுள்ை ேட்டியல்களுடன் 

9.1 அறிமுகம் 

 இைங்லகயிலுள்ை அலனத்துத்  ொவரவியல் பூங்கொக்களும் ந ெிய 
 ொவரவியல் பூங்கொக்கள்  ிலணக்கைத் ினொநைநய  ிர்வகிக்கப்ேடுகின்றன. உள் 
 ொட்டு மற்றும் தவைி ொட்டுப் ேொர்லவயொைர்கைின் வருலகயின் மூைம்  ொட்டின் 
ந ெிய வருமொனத்ல  உயர்த்துவந ொடு, தேொருைொ ொர அேிவிருத் ிக்கு தேொியந ொர் 
ேங்கைிப்லே இத்  ிலணக்கைம் வழங்கு கின்றது. இ ற்கு நமை ிகமொக 
இத் ிலணக்கை மொனது, எமது  ொட்டிற்நக உொிய  ொவரங்கள் ேற்றிய ஆய்வு,  ொவரப் 
நேணுலக, அொிய வலகத்  ொவரங்கலை அலடயொைம் கொணல் மற்றும் 
ேொர்லவயொைர்களுக்கு அலவ ேற்றிய அறிவிலன வழங்கல், பூ வைர்ப்புப் ேற்றிய 
தெயன்முலறப் ேயிற்ெி த றிகலை  டொத்து ல், பூ வைர்ப் நேொருக்கு அது ேற்றிய 
அறிவிலனயும் பூ வைர்ப்ே ற்குத் ந லவயொன உள்ைீடுகலையும் வழங்கி அவர்கலை 
ஊக்குவிப்ே னூடொக உற்ேத் ிலயப் தேருக்கு ல் மற்றும் ெந்ல  வொய்ப்புக்கலை 
ஏற்ேடுத் ிக் தகொடுத் ல் உள்ைிட்ட ேை ேணிகலை நமற்தகொள்கின்றது.  அத்துடன் 
ந ெிய   ொவரவியற்  பூங்கொக்கள் உள் ொட்டு மற்றும் தவைி ொட்டு சுற்றுைொப் 
ேயணிகைின் அேிமொனத்ல  தவன்தறடுத்  கண்கவர் இடங்கைொகவும்  ிகழ்கின்றன.   
 
இைங்லகயின் மிகவும் ரம்மியமொன  ொவரவியல் பூங்கொவொன நேரொ லன  ொவரவியல் 
பூங்கொ (1821),  ஹக்கை  ொவரவியல் பூங்கொ (1861), கம்ேஹொ தஹனரத்தகொட 
 ொவரவியல் பூங்கொ (1876) மற்றும் கநனவத்ல  வன ஓைட  தெடிகள் பூங்கொவுக்கு 
நமை ிகமொக முலறநய 2013 மற்றும் 2015 ஆண்டுகைில் ஹம்ேொந்ந ொட்லட 
மிொிஜ்ஜவிை உைர் வைய  ொரவியல்  பூங்கொ  மற்றும் அவிெொவலை  ஈரலிப்பு வைய 
 ொவரவியல் பூங்கொ என்ேன தேொதுமக்கைின் ேொர்லவக்கொக 
 ிறந்துவிடப்ேட்டுள்ைனவொகும்.  
 
இ ற்கு நமை ிகமொக ந ெிய  ொவரக அேிவிருத் ி, மீகநைவ ேசுலம இல்ைம் ேயிற்ெி 
 ிலையத் ின் ேயிற்ெி  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கலை  டொத்து ல், சுவஹஸ் மல்தெவன 
அலுவைகத் ின் மூைம் சுவஹஸ் மைர் ெங்கங்கைின் உற்ேத் ிகலை ெந்ல ப்ேடுத் ல், 
அ ிநம கு  ெனொ ிே ி மற்றும் தகைரவ ேிர மொின் உத் ிநயொகபூர்வ இல்ைங்கலை 
சுற்றியுள்ை பூங்கொக்கலை நேணல் மற்றும் தேொது ைவொய  யுத்  மயொனபூமியின் 
பூங்கொக்கைின் முகொலமத்துவப் ேணிகள் என்ேன ந ெிய   ொவரவியற்  பூங்கொக்கள் 
 ிலணக்கைத் ின் மூைம் நமற்தகொள்ைப்ேடுகின்றன. 
 
9.2  ி ிெொர் நமம்ேொட்டுப் தேொழிப்பு  - 2018  ml;ltiz– 9.1 
 
 

 

 
ml;ltiz– 6.1 

 

                                                                                                                  

த ொலைந ொக்கு 

“ ொவரங்கலைப் நேணிப்ேொதுகொத் ல் மற்றும்  ொட்டின் தேொருைொ ொர அேிவிருத் ிக்குப் ேங்கைிப்புச் தெய் ல்  

ஆகிய ேணிகநைொடு அயன வையத் ின் மிகச் ெிறந்  விஞ்ஞொன ொீ ியொனதும் அழகுமிகுந் துமொன  

 ொவரவியல் பூங்கொவொக  ிகழச் தெய் ல்” 

ேணிந ொக்கு 
“இயற்லகயொன மற்றும் தெயற்லகயொன சூழதைொன்றில்  ொவர ஆய்வு, அவற்றின்  ிலையொன நேணுலக  

மற்றும் அ ற்கொன தேறுமொனம் என்ேவற்றினூடொக மக்கலை கவர் ல்”  

ேணிகள் 

 இைங்லகயின்  ொவரவியல் ேல்வலகத்  ன்லமயிலன ேொதுகொப்ே ில் 
தவைிவொொிப் ேொதுகொப்பு முலறகலை தெயல்வலுப் தேறச் தெய்வது த ொடர்ேில் 
ந லவயொன  ிட்டங்கலை வகுத் லும் தெயல்ேடுத் லும் 

 கல்வி மற்றும் த ொடர்ேொடல் முலறகலை ேயன்ேடுத் ி இைங்லகயின்  ொவர 
வைங்கள் ெம்ேந் மொகவும்  ொவர வைங்களுடன் த ொடர்புற்றுக் கொணப்ேடும் 
ேல்நவறு வலகயொன லகத்த ொழில்  டவடிக்லககளுக்கு ந லவப்ேடும் ெொியொன 
 கவல்கலையும் கலையறிவிலனயும் வழங்குவ ற்கு  டவடிக்லக எடுத் ல்.  

 இைங்லகயில் மைர்ச் தெய்லகக் லகத்த ொழிலை அேிவிருத் ி தெய்வ ற்குத் 
ந லவயொன ேல்நவறு ஆரொய்ச்ெிகள் மற்றும் த ொழில் நுட்ே முலறகலை 
ேொீட்ெித் ல் மற்றும் தெயல்ேடுத்து ல். 

 இைங்லகயின் ந ெிய  ொவரவியல் பூங்கொக்கலை உயர் ரத் ில் ேரொமொித்துப் 
நேணல். 

 தேொருத் மொன இடங்கைில் பு ிய  ொவரவியல் பூங்கொக்கலை 
உருவொக்குவ ற்குத் ந லவயொன அேிவிருத் ித்  ிட்டங்கலைத்  யொொித் லும் 
தெயல்ேடுத் லும். 

 அைங்கொர  ொவரவியல் ஆய்விலன (Amenity Horticulture) இைங்லகயில் 
விஸ் ொிப்ே ற்குத் ந லவயொன ஆரொய்ச்ெிகள் மற்றும் த ொழில்நுட்ே 
நவலைத் ிட்டங்கலை அமுைொக்கு ல். 

 இைங்லகயின் அலடயொைம் கொணப்ேட்ட வரைொற்று முக்கியத்துவம் மிக்க 
 ொவரங்கலை ேொதுகொப்ே ற்குத் ந லவப்ேடும் த ொழில் நுட்ே 
ஆநைொெலனககலை வழங்கு ல். 

 அநுரொ புரம் புனி  அரெ மரத் ின் ஆநரொக்கியத்ல ப் நேணு ல். 
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நேரொ லனப் பூங்கொவின்  ொவர 
ேொதுகொப்பு லமயத் ின்  ிலறவு 
தெய்யப்ேட்ட உள்ைக நவலைகள்  

 9.3 ேிர ொன அேிவிருத் ிச் தெயற் ிட்டங்கள் 

 அலனத்து பூங்கொக்கைிலும்  லர அைங்கொரப் ேணிகலை உொிய வலகயில் 
நமற்தகொள்வ ன் மூைமும், பு ிய அேிவிருத் ிப் ேிரந ெங்கள், ஒற்லறயடிப் 
ேொல கள், வீ ி, பூங்கொக்கள் என்ேனவற்லற தெயற் ிறன் வொய்ந்  வலகயில் 
நேணுவ ன் ஊடொக, பூங்கொவின் வனப்பு,  ரம்  உயர் மட்டத் ில்  
நேணப்ேடுகின்றது. 

 9.3.1 நேரொ லன  ொவரவியற் பூங்கொ 

 ி ி நமம்ேொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 74.52 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 74.51 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   
 பூங்கொவின்  ொவர நெர்லவகளுக்கு பு ி ொக விநெட   ொவரவினங்கலைச் 

நெர்த் ல், பு ிய வில   ொற்றுநமலட  ொேித் ல் மற்றும்  ிறந் தவைி 
 ொற்றுநமலடயின்  ிருத்  நவலைகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டலம. 

  கவல்  ிலையத்துடன்கூடிய அருங்கொட்ெியக  ிர்மொணிப்புப் ேணிகள் 
ஆரம்ேிக்கப்ேட்டுள்ைன. 

  ொவரச் நெர்லவகளுக்கொன  ீர்வி ிநயொக முலறலமயின் நமம்ேடுத் ல்கள் மற்றும் 
 ீர் வழங்கல் முலறலம  ொேித் ல் நவலைகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டுள்ைன. 

 பூங்கொவின் ேிர ொன ேொல  மற்றும் உள்ைக ேொல  முலறலமகலை நமம்ேடுத் ல். 
 கழிவு முகொலமத்துவம் த ொடர்ேொக உொியதேொறிமுலறதயொன்லறத்  ொேித் ல் 

  CCTV கதமரொ முலறலமயத்  ொேிப்ே ற்கொன நவலைகள் 
நமற்தகொள்ைப்ேட்டுள்ைன.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ேற்றொி வலுவினொல் இயங்கும் 

நவலைகள்  ிலறவு தெய்யப்ேட்ட பூங்கொ இயந் ிரப் 
தேொறிமுலறகலை  ிறுத் ி லவத் ல், 
கைஞ்ெியப்ேடுத் லுக்கொன கட்டிடம் 

 

                                                                                                                  

 

 

9.2.1  அேிவிருத் ி தெயற்ேொடுகைின்  ி ிெொர் நமம்ேொடு—2018 

 

 

 

 

 

 

 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 

** 
ஒருங்கி
லணந்  
 ி ிய 

ஒதுக்கீடு 
(ேிற 

தெயைவு
களுடன்) 
(ரூ.மி.) 

ஒருங்கி
லணந்  
 ி ிய 
தெைவு 
(ரூ.மி) 

 ொவரவியற் 
பூங்கொக்கைி
ன்  ி ிய 
ஒதுக்கீடு 
(ரூ.மி.) 

 ொவர
வியற் 
பூங்கொக்
கைின் 
 ி ிய 
தெைவு
(ரூ.மி.) 

முழு 
ஒதுக்கீ
டு 

(ரூ.மி.)  

* முழுச் 
தெைவு 
(ரூ.மி.)  

% 

நேரொ லன 
 ொவரவியற் 
பூங்கொவின்அேிவிருத் ி  

8.29 8.29 66.22 66.22   
74.52 

  
74.51 100 

கம்ேஹொ  ொவரவியற் 
பூங்கொவின் அேிவிருத் ி  23.71 22.36 8.12 8.09 31.82 30.46 95 

ஹக்கை  ொவரவியற் 
பூங்கொவின் அேிவிருத் ி  4.59 4.15 45.90 45.88 50.48 50.36 99 

கநனவத்  வன 
மூலிலகப் பூங்கொவின் 
அேிவிருத் ி  

6.87 6.78 0.00 0.00 6.87 6.78 100 

மீகநைவ ஹொி  ேியஸ 
ேயிற்ெி  ிலையத் ின் 
அேிவிருத் ி 

7.50 7.48 0.00 0.00 7.50 7.48 99 

கல்வி மற்றும் ேயிற்ெி 0.50 0.45 1.12 1.12 1.63 1.57 97 
 ொவர ஆய்வகம் 
மற்றும்  ொவர வலகப் 
ேடுத் லும் 
ஆரொய்ச்ெியும் 
  

1.57 1.56 16.00 15.86 17.57 17.43 99 

ந ெிய மைர் தெய்லக 
அேிவிருத் ி நமம்ேொடு 
மற்றும்  கண்கொட்ெி 
 ிகழ்ச்ெித்  ிட்டங்கள் 

60.50 60.33 0.00 0.00 60.50 60.33 100 

ெீத் ொவக்க ஈர வைய 
 ொவரவியற் பூங்கொ, 
அவிெொவலை 

29.09 28.72 4.15 4.14 33.24 32.86 98 

மிொிஜ்ஜவிை உைர் 
வைய  ொவரவியற் 
பூங்கொ 

65.37 65.30 1.25 1.23 66.26 66.54 100 

ேிர ொன 
அலுவைகத் ின் 
நமம்ேொட்டுப் ேணிகள் 
மற்றும்  ொவரவியற் 
பூங் கொக்கைின் 
அைங்கொரப் ேணிகள் 
மற்றும் நமம்ேொட்டுப் 
ேணிகலை 
நமற்தகொள்ைல் 
 

4.70 4.45 32.25 31.95 36.94 36.41 98 

  
வரவு தெைவுத்  ிட்ட 
முன்தமொழிவின் மூைம் 
மைர்ச்தெய்லக 
நமம்ேொடு த ொடர்ேொக 
உட்கட்ட லமப்பு 
அேிவிருத் ி 
த ொடர்ேொக  கிலடக்கப் 
தேற்ற த ொலக 

10.0 0.0 - - 10.00 0.00 0 

தமொத் ம் 222.70 209.92 175.0 174.53 397.70 384.45 97   * *லகயிருப்ேிலுள்ை ேட்டியல்களுடன் 
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நேரொ லனப் பூங்கொவின்  ொவர 
ேொதுகொப்பு லமயத் ின்  ிலறவு 
தெய்யப்ேட்ட உள்ைக நவலைகள்  

 9.3 ேிர ொன அேிவிருத் ிச் தெயற் ிட்டங்கள் 

 அலனத்து பூங்கொக்கைிலும்  லர அைங்கொரப் ேணிகலை உொிய வலகயில் 
நமற்தகொள்வ ன் மூைமும், பு ிய அேிவிருத் ிப் ேிரந ெங்கள், ஒற்லறயடிப் 
ேொல கள், வீ ி, பூங்கொக்கள் என்ேனவற்லற தெயற் ிறன் வொய்ந்  வலகயில் 
நேணுவ ன் ஊடொக, பூங்கொவின் வனப்பு,  ரம்  உயர் மட்டத் ில்  
நேணப்ேடுகின்றது. 

 9.3.1 நேரொ லன  ொவரவியற் பூங்கொ 

 ி ி நமம்ேொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 74.52 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 74.51 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   
 பூங்கொவின்  ொவர நெர்லவகளுக்கு பு ி ொக விநெட   ொவரவினங்கலைச் 

நெர்த் ல், பு ிய வில   ொற்றுநமலட  ொேித் ல் மற்றும்  ிறந் தவைி 
 ொற்றுநமலடயின்  ிருத்  நவலைகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டலம. 

  கவல்  ிலையத்துடன்கூடிய அருங்கொட்ெியக  ிர்மொணிப்புப் ேணிகள் 
ஆரம்ேிக்கப்ேட்டுள்ைன. 

  ொவரச் நெர்லவகளுக்கொன  ீர்வி ிநயொக முலறலமயின் நமம்ேடுத் ல்கள் மற்றும் 
 ீர் வழங்கல் முலறலம  ொேித் ல் நவலைகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டுள்ைன. 

 பூங்கொவின் ேிர ொன ேொல  மற்றும் உள்ைக ேொல  முலறலமகலை நமம்ேடுத் ல். 
 கழிவு முகொலமத்துவம் த ொடர்ேொக உொியதேொறிமுலறதயொன்லறத்  ொேித் ல் 

  CCTV கதமரொ முலறலமயத்  ொேிப்ே ற்கொன நவலைகள் 
நமற்தகொள்ைப்ேட்டுள்ைன.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ேற்றொி வலுவினொல் இயங்கும் 

நவலைகள்  ிலறவு தெய்யப்ேட்ட பூங்கொ இயந் ிரப் 
தேொறிமுலறகலை  ிறுத் ி லவத் ல், 
கைஞ்ெியப்ேடுத் லுக்கொன கட்டிடம் 

 

                                                                                                                  

 

 

9.2.1  அேிவிருத் ி தெயற்ேொடுகைின்  ி ிெொர் நமம்ேொடு—2018 

 

 

 

 

 

 

 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 

** 
ஒருங்கி
லணந்  
 ி ிய 

ஒதுக்கீடு 
(ேிற 

தெயைவு
களுடன்) 
(ரூ.மி.) 

ஒருங்கி
லணந்  
 ி ிய 
தெைவு 
(ரூ.மி) 

 ொவரவியற் 
பூங்கொக்கைி
ன்  ி ிய 
ஒதுக்கீடு 
(ரூ.மி.) 

 ொவர
வியற் 
பூங்கொக்
கைின் 
 ி ிய 
தெைவு
(ரூ.மி.) 

முழு 
ஒதுக்கீ
டு 

(ரூ.மி.)  

* முழுச் 
தெைவு 
(ரூ.மி.)  

% 

நேரொ லன 
 ொவரவியற் 
பூங்கொவின்அேிவிருத் ி  

8.29 8.29 66.22 66.22   
74.52 

  
74.51 100 

கம்ேஹொ  ொவரவியற் 
பூங்கொவின் அேிவிருத் ி  23.71 22.36 8.12 8.09 31.82 30.46 95 

ஹக்கை  ொவரவியற் 
பூங்கொவின் அேிவிருத் ி  4.59 4.15 45.90 45.88 50.48 50.36 99 

கநனவத்  வன 
மூலிலகப் பூங்கொவின் 
அேிவிருத் ி  

6.87 6.78 0.00 0.00 6.87 6.78 100 

மீகநைவ ஹொி  ேியஸ 
ேயிற்ெி  ிலையத் ின் 
அேிவிருத் ி 

7.50 7.48 0.00 0.00 7.50 7.48 99 

கல்வி மற்றும் ேயிற்ெி 0.50 0.45 1.12 1.12 1.63 1.57 97 
 ொவர ஆய்வகம் 
மற்றும்  ொவர வலகப் 
ேடுத் லும் 
ஆரொய்ச்ெியும் 
  

1.57 1.56 16.00 15.86 17.57 17.43 99 

ந ெிய மைர் தெய்லக 
அேிவிருத் ி நமம்ேொடு 
மற்றும்  கண்கொட்ெி 
 ிகழ்ச்ெித்  ிட்டங்கள் 

60.50 60.33 0.00 0.00 60.50 60.33 100 

ெீத் ொவக்க ஈர வைய 
 ொவரவியற் பூங்கொ, 
அவிெொவலை 

29.09 28.72 4.15 4.14 33.24 32.86 98 

மிொிஜ்ஜவிை உைர் 
வைய  ொவரவியற் 
பூங்கொ 

65.37 65.30 1.25 1.23 66.26 66.54 100 

ேிர ொன 
அலுவைகத் ின் 
நமம்ேொட்டுப் ேணிகள் 
மற்றும்  ொவரவியற் 
பூங் கொக்கைின் 
அைங்கொரப் ேணிகள் 
மற்றும் நமம்ேொட்டுப் 
ேணிகலை 
நமற்தகொள்ைல் 
 

4.70 4.45 32.25 31.95 36.94 36.41 98 

  
வரவு தெைவுத்  ிட்ட 
முன்தமொழிவின் மூைம் 
மைர்ச்தெய்லக 
நமம்ேொடு த ொடர்ேொக 
உட்கட்ட லமப்பு 
அேிவிருத் ி 
த ொடர்ேொக  கிலடக்கப் 
தேற்ற த ொலக 

10.0 0.0 - - 10.00 0.00 0 

தமொத் ம் 222.70 209.92 175.0 174.53 397.70 384.45 97   * *லகயிருப்ேிலுள்ை ேட்டியல்களுடன் 
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 கரொஜ்  ிர்மொணிப்பு நவலைகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டது. 
 இயந் ிரப் தேொறிமுலற கைஞ்ெியப்ேடுத் ல் த ொடர்ேொக உொிய  இருமொடி 

கட்டிடத் ின் இரண்டொம் கட்டத் ின்  ிர்மொணிப்புப் ேணிகள் 
நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

 சூொியவலுெக் ி  முலறலமதயொன்று  ொேிக்கப்ேட்டது. 
 பூங்கொவில் ெிறுவர்களுக்கொக   ொேிக்கப்ேட்ட விருட்ெ இல்ைத் ில்  ிருத்  

நவலைகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டதுடன் ேிர ொன நுலழவின் அருநக டிஜிட்டல் 
 கவல் ே ொலக  ிறுவுவ ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டது. 

9.3.3 ஹக்கை  ொவரவியற் பூங்கொ 
 ி ி நமம்ேொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 50.48 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 50.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   
 பூங்கொவில் அலமந்துள்ை  லரலய நமம்ேடுத் ல் ேணிகள், கட்டிடங்கள், 

விடு ிகள், தெடி இல்ைம், நகொலட குடில், சுற்றுைொ ேங்கைொ மற்றும் ேிற 
மொ ிொிகைின்  ிறந் ீட்டப்ேட்டு  ிருத்  நவலைகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டன.  

 பூங்கொவின் தவைிநயறும் நுலழவுக்கருநக தெடி விற்ேலன  ிலையம் ஒன்லற 
 ொேிக்கும் ேணிகள் ஆரம்ேிக்கப்ேட்டுள்ைன. 

 பூங்கொவில் 137,690 தெடிகள் உற்ேத் ி தெய்யப்ேட்டன. நேொ ியைவில்  ொவரப் 
தேயர் ே ொலககள் தேொருத் ப்ேட்டன. 

 பூங்கொவின் பு ிய நுலழவுக்கருநக வொகனத்த ொகு ி  ிர்மொணிப்ே ற்கொன 
ேணிகள் ஆரம்ேிக்கப்ேட்டன. 

 பூங்கொவின் ேொல கைில் கல் ே ிக்கும் ேணிகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

 கைஞ்ெிய அலறயின் மு ைொம் கட்டம் பூர்த் ி தெய்யப்ேட்டது. 
 

9.3.4  கநனவத்ல  வன மூலிலக பூங்கொ அேிவிருத் ி 

 ி ி நமம்ேொடு   

பூங்கொவின் ேொல கைில் கல் ே ித் ல் 

 

                                                                                                                  

நவலை  பூர்த் ி தெய்யப்ேட்ட ஓர்கிட்  ொவர 
இல்ைத் ின் உள்ைக கொட்ெி  ிருத் ப்ேட்ட பூங்கொவில்  ொேிக்கப் ேட்ட 

ெிறுவர்களுக்கொன விருட்ெ இல்ைம் 

ேஸ் வண்டிதயொன்லறக் தகொள்வனவு தெய்வ ற்கும்,  ன்னியக்கமொக மி ித்துச் 
தெல்ைக்கூடிய   இலை நெகொிப்பு இயந் ிரதமொன்லறயும் தகொள்வனவு 
தெய்வ ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டுள்ைது. 

 பூங்கொவின் இயந் ிரப் தேொறிமுலறகலை  ிறுத் ி லவப்ே ற்கொகவும் 
கைஞ்ெியப்ேடுத்துவ ற்கொகவும் கட்டிடதமொன்று  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது.  

 பூங்கொவிற்கொன ஆென வெ ிகலை நமம்ேடுத்தும் தேொருட்டு பு ி ொக தகொள்வனவு 
 டவடிக்லககள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

 மொ ஓயொ  ீர் வி ிநயொக  ிருத்  நவலைகள் இடம்தேற்று  வருகின்றது. 
 ே ி ொக மைெைகூடம்  ிர்மொணித் ல், அலுவைக மைெைகூட முலறலமலய 

 வீனமயப்ேடுத் ல், அலுவைர்களுக்கொன 02 விடு ிகைின்  ிருத்  நவலைகள் 
நமற்தகொள்ைப்ேட்டலம. 

 

9.3.2 தஹனரத்தகொட  ொவரவியற் பூங்கொ 

  ி ி நமம்ேொடு   
 
தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 31.82 
தெைவு                                       -           ரூ.மி. 30.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   
 பூங்கொவின்  ொவர நெர்லவக்கு புது வலக விநெட  ொவர வலககலைச் நெர்த்து  

 ொவரங்கலைப்  ேொதுகொப்ே ற்கொன   டவடிக்லககள்  எடுக்கப்ேட்டன. 81,838 
தெடிகள் உற்ேத் ி தெய்யப்ேட்டுள்ைதுடன்,  ொவரங்கைின் தேயர் ே ொல கலைப் 
தேொருத்துவ ற்கொன  டவடிக்லககள்  நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

 ஓர்கிட்  ொவர இல்ைத் ின்  ிர்மொணிப்புப் ேணிகள் மற்றும் வண்ணொத் ிப்பூச்சுப் 
பூங்கொவின் நமம்ேொட்டுப் ேணிகள் முன்தனடுக்கப்ேட்டன.   

 பூங்கொவில் அலமந்துள்ை கட்டிடங்கள், உத் ிநயொகபூர்வ விடு ிகள்,   ொவர 
இல்ைம், பூங்கொலவச் சுற்று ம ில், நகொலடக்கொை குடில் மற்றும்  ிழல் குடில் 
ஆகியவற்றின்  ிருத்  நவலைகள் மற்றும்  ிைத்ல ச் தெப்ேனிடல் நமம்ேடுத் ல் 
ேணிகள், ேிற  ேரொமொிப்பு  டவடிக்லககளும் நமற்தகொள்ைப்ேட்டன.  
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 கரொஜ்  ிர்மொணிப்பு நவலைகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டது. 
 இயந் ிரப் தேொறிமுலற கைஞ்ெியப்ேடுத் ல் த ொடர்ேொக உொிய  இருமொடி 

கட்டிடத் ின் இரண்டொம் கட்டத் ின்  ிர்மொணிப்புப் ேணிகள் 
நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

 சூொியவலுெக் ி  முலறலமதயொன்று  ொேிக்கப்ேட்டது. 
 பூங்கொவில் ெிறுவர்களுக்கொக   ொேிக்கப்ேட்ட விருட்ெ இல்ைத் ில்  ிருத்  

நவலைகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டதுடன் ேிர ொன நுலழவின் அருநக டிஜிட்டல் 
 கவல் ே ொலக  ிறுவுவ ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டது. 

9.3.3 ஹக்கை  ொவரவியற் பூங்கொ 
 ி ி நமம்ேொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 50.48 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 50.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   
 பூங்கொவில் அலமந்துள்ை  லரலய நமம்ேடுத் ல் ேணிகள், கட்டிடங்கள், 

விடு ிகள், தெடி இல்ைம், நகொலட குடில், சுற்றுைொ ேங்கைொ மற்றும் ேிற 
மொ ிொிகைின்  ிறந் ீட்டப்ேட்டு  ிருத்  நவலைகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டன.  

 பூங்கொவின் தவைிநயறும் நுலழவுக்கருநக தெடி விற்ேலன  ிலையம் ஒன்லற 
 ொேிக்கும் ேணிகள் ஆரம்ேிக்கப்ேட்டுள்ைன. 

 பூங்கொவில் 137,690 தெடிகள் உற்ேத் ி தெய்யப்ேட்டன. நேொ ியைவில்  ொவரப் 
தேயர் ே ொலககள் தேொருத் ப்ேட்டன. 

 பூங்கொவின் பு ிய நுலழவுக்கருநக வொகனத்த ொகு ி  ிர்மொணிப்ே ற்கொன 
ேணிகள் ஆரம்ேிக்கப்ேட்டன. 

 பூங்கொவின் ேொல கைில் கல் ே ிக்கும் ேணிகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

 கைஞ்ெிய அலறயின் மு ைொம் கட்டம் பூர்த் ி தெய்யப்ேட்டது. 
 

9.3.4  கநனவத்ல  வன மூலிலக பூங்கொ அேிவிருத் ி 

 ி ி நமம்ேொடு   

பூங்கொவின் ேொல கைில் கல் ே ித் ல் 

 

                                                                                                                  

நவலை  பூர்த் ி தெய்யப்ேட்ட ஓர்கிட்  ொவர 
இல்ைத் ின் உள்ைக கொட்ெி  ிருத் ப்ேட்ட பூங்கொவில்  ொேிக்கப் ேட்ட 

ெிறுவர்களுக்கொன விருட்ெ இல்ைம் 

ேஸ் வண்டிதயொன்லறக் தகொள்வனவு தெய்வ ற்கும்,  ன்னியக்கமொக மி ித்துச் 
தெல்ைக்கூடிய   இலை நெகொிப்பு இயந் ிரதமொன்லறயும் தகொள்வனவு 
தெய்வ ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டுள்ைது. 

 பூங்கொவின் இயந் ிரப் தேொறிமுலறகலை  ிறுத் ி லவப்ே ற்கொகவும் 
கைஞ்ெியப்ேடுத்துவ ற்கொகவும் கட்டிடதமொன்று  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது.  

 பூங்கொவிற்கொன ஆென வெ ிகலை நமம்ேடுத்தும் தேொருட்டு பு ி ொக தகொள்வனவு 
 டவடிக்லககள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

 மொ ஓயொ  ீர் வி ிநயொக  ிருத்  நவலைகள் இடம்தேற்று  வருகின்றது. 
 ே ி ொக மைெைகூடம்  ிர்மொணித் ல், அலுவைக மைெைகூட முலறலமலய 

 வீனமயப்ேடுத் ல், அலுவைர்களுக்கொன 02 விடு ிகைின்  ிருத்  நவலைகள் 
நமற்தகொள்ைப்ேட்டலம. 

 

9.3.2 தஹனரத்தகொட  ொவரவியற் பூங்கொ 

  ி ி நமம்ேொடு   
 
தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 31.82 
தெைவு                                       -           ரூ.மி. 30.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   
 பூங்கொவின்  ொவர நெர்லவக்கு புது வலக விநெட  ொவர வலககலைச் நெர்த்து  

 ொவரங்கலைப்  ேொதுகொப்ே ற்கொன   டவடிக்லககள்  எடுக்கப்ேட்டன. 81,838 
தெடிகள் உற்ேத் ி தெய்யப்ேட்டுள்ைதுடன்,  ொவரங்கைின் தேயர் ே ொல கலைப் 
தேொருத்துவ ற்கொன  டவடிக்லககள்  நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

 ஓர்கிட்  ொவர இல்ைத் ின்  ிர்மொணிப்புப் ேணிகள் மற்றும் வண்ணொத் ிப்பூச்சுப் 
பூங்கொவின் நமம்ேொட்டுப் ேணிகள் முன்தனடுக்கப்ேட்டன.   

 பூங்கொவில் அலமந்துள்ை கட்டிடங்கள், உத் ிநயொகபூர்வ விடு ிகள்,   ொவர 
இல்ைம், பூங்கொலவச் சுற்று ம ில், நகொலடக்கொை குடில் மற்றும்  ிழல் குடில் 
ஆகியவற்றின்  ிருத்  நவலைகள் மற்றும்  ிைத்ல ச் தெப்ேனிடல் நமம்ேடுத் ல் 
ேணிகள், ேிற  ேரொமொிப்பு  டவடிக்லககளும் நமற்தகொள்ைப்ேட்டன.  
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தெழிப்புத்  ொவர மொ ிொிகள், 22  ொவர மொ ிொிகள் மற்றும் 28 ேொெி  ொவர வலககள் 
நெர்க்கப்ேட்டன.  மைடொகிச் தென்ற  ொவர வகு ியின் ஒரு  விநெட  ொவர 
வலகயும்,  அொி ொக மைடொக கூடிய அவ ொனத்துக்குட்ேட்ட 6  ொவர வலககளும்,  
மைடொகும் அச்சுறுத் லுக்குள்ைொன 133  ொவரங்களும், எ ிர்கொைத் ில் 
அவ ொனத் ிற்குட்ேடக் கூடிய 212  ொவர வலககளும், அச்சுறுத் லுக்கு கிட்டி 124 
 ொவர வலககளும் இனங்கொணப்ேட்டன.  ஆய்வுக் கற்லக ேணிகள் த ொடர்ேொக 
981  ொவர வலககளும்  ெட்டொீ ியொன  டவடிக்லககள் த ொடர்ேொக 21  ொவர 
மொ ிொிகளும்   ொவரச்ெொற்றுக்  லகத்த ொழில் த ொடர்ேொக 14  ொவர மொ ிொிகளும் 
இனங்கொணப்ேட்டன. 

  ொவரகத் ின் மூைம் ந ெிய ெிவப்பு தேயர்ப்ேட்டியல் புத் க வடிவலமப்புப் 
ேணிகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

 “ஹர்மொனிஸ்   அல்விஸ்  ொவர ெித் ிரப்ேட நகொர்லவ” நூைொக 
தவைியிடப்ேட்டது. 

 
9.3.6 ந ெிய மைர் தெய்லக அேிவிருத் ி  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  

 
 ி ி நமம்ேொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 60.50 

 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 60.33 
 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   
 

 அந்தூொியம், ஓக்கிட், நரொெொ, ஜர்ேரொ, தவட்டு மைர் வைர்ப்பு, இலழய வைர்ப்பு 
என்ேன ேற்றி ஒரு  ொள் ேயிற்ெி ேொடத றியில்  14,387 நேருக்கு 
ேயிற்ெியைிக்கப்ேட்டன. மைர் தெய்லகயொைர்கைது த ொழிநுட்ே   ிறன்கலை 
நமம்ேடுத்துவது த ொடர்ேொக ேிரநயொக ொீ ியொன தெயைமர்வுகள் 
 டத் ப்ேட்டலம. 

  
 ேிரந ெ மட்டத் ிைொன 152 கண்கொட்ெிகள், மொவட்ட மட்டத் ிைொன 28 

கண்கொட்ெிகள்  டொத் ப்ேட்டன. 445   ொற்றுநமலடகளுக்கு தென்று கைப் 
ேிரச்ெிலனகள் த ொடர்ேொக  ஆநைொெலன வழங்கப்ேட்டது.  

 
 வர்த் க ொீ ியொன  மைர் தெய்லக,  ொற்றுநமலட  ிர்வகித் ல், ேயிர்தெய்லக  

ெம்ேந் மொன கிொிமி ொெினி மற்றும்  ந ொய்கலை முகொலமப்ேடுத் ல்  ெம்ேந் மொக 
எழுகின்ற ேிரச்ெிலனகள் ேற்றி ஆட்கள் மற்றும்  ிறுவனங்களுக்கு எதுவி  
கட்டணமும் அறவிடொது ஆநைொெலனகள் வழங்கப்ேட்டன. 

 உயர்  ரத் ிைொன  பு ிய மைர் வலககலை  அறிமுகப்ேடுத் ல், ஓர்கிட் கைப்பு 

 

                                                                                                                  

 ொவரவியற்  ொவர ஆய்வு  ிகழ்ச்ெித் 
 ிட்டத் ின் கீழ்  ொவர  ஆய்வின்நேொது 

 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 6.87 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 6.78 
 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   

 பூங்கொவில்  ொவர ேிரச்ெொர  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  லடமுலறப்ேடுத் ப்ேட்டதுடன் 
26,572 தெடிகள் உற்ேத் ி தெய்யப்ேட்டன. 

 மூலிலகத்  ொவரங்கள் த ொடர்ேொக விழிப்பூட்டும்  ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின் கீழ் 1795 
நேருக்கு விொிவுலர  டொத் ப்ேட்டு அறிவுறுத் ல்கள் வழங்கப்ேட்டன. 

 இரண்டு  ீர்  ொங்கிகலை  ிர்மொணிப்ே ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டது.  

 

9.3.5  ொவர லமயம் மற்றும்  ொவர வலகப்ேடுத் ல் ஆரொய்ச்ெிகள் 

 ி ி நமம்ேொடு   

 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 17.57 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 17.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   

  ொவரங்கலை இனங்கொணல் மற்றும் கை ஆய்வுகள் த ொடர்ேொன தெயைமர்வு, 
மூலிலக தெடிகள் த ொடர்ேொன ஆய்வு. 

 ந ெிய  ொவரவகம் மற்றும் அ ன் ேணிப்தேொறுப்பு,  ொவரவக த ொழிநுட்ேம், 
 ொவரங்கலை இனங்கொணல்,  ொவர வலகப்ேடுத் ல் மற்றும் உயிர் ேல்வலகலம 
த ொடர்ேொக 653 ேொடெொலை மொணவர்களுக்கும், அரெ மற்றும்  னியொர் 
துலறலயச் நெர்ந்  436 அலுவைர்களுக்கும், 655 ேல்லைக்கழக 
மொணவர்களுக்கும் விழிப்பூட்டல்கள் வழங்கப்ேட்டன. 

 19  ொவரவியற் ெொர்ந்  கை ஆய்வுகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டதுடன், 802 ந ரடி 
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தெழிப்புத்  ொவர மொ ிொிகள், 22  ொவர மொ ிொிகள் மற்றும் 28 ேொெி  ொவர வலககள் 
நெர்க்கப்ேட்டன.  மைடொகிச் தென்ற  ொவர வகு ியின் ஒரு  விநெட  ொவர 
வலகயும்,  அொி ொக மைடொக கூடிய அவ ொனத்துக்குட்ேட்ட 6  ொவர வலககளும்,  
மைடொகும் அச்சுறுத் லுக்குள்ைொன 133  ொவரங்களும், எ ிர்கொைத் ில் 
அவ ொனத் ிற்குட்ேடக் கூடிய 212  ொவர வலககளும், அச்சுறுத் லுக்கு கிட்டி 124 
 ொவர வலககளும் இனங்கொணப்ேட்டன.  ஆய்வுக் கற்லக ேணிகள் த ொடர்ேொக 
981  ொவர வலககளும்  ெட்டொீ ியொன  டவடிக்லககள் த ொடர்ேொக 21  ொவர 
மொ ிொிகளும்   ொவரச்ெொற்றுக்  லகத்த ொழில் த ொடர்ேொக 14  ொவர மொ ிொிகளும் 
இனங்கொணப்ேட்டன. 

  ொவரகத் ின் மூைம் ந ெிய ெிவப்பு தேயர்ப்ேட்டியல் புத் க வடிவலமப்புப் 
ேணிகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

 “ஹர்மொனிஸ்   அல்விஸ்  ொவர ெித் ிரப்ேட நகொர்லவ” நூைொக 
தவைியிடப்ேட்டது. 

 
9.3.6 ந ெிய மைர் தெய்லக அேிவிருத் ி  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  

 
 ி ி நமம்ேொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 60.50 

 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 60.33 
 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   
 

 அந்தூொியம், ஓக்கிட், நரொெொ, ஜர்ேரொ, தவட்டு மைர் வைர்ப்பு, இலழய வைர்ப்பு 
என்ேன ேற்றி ஒரு  ொள் ேயிற்ெி ேொடத றியில்  14,387 நேருக்கு 
ேயிற்ெியைிக்கப்ேட்டன. மைர் தெய்லகயொைர்கைது த ொழிநுட்ே   ிறன்கலை 
நமம்ேடுத்துவது த ொடர்ேொக ேிரநயொக ொீ ியொன தெயைமர்வுகள் 
 டத் ப்ேட்டலம. 

  
 ேிரந ெ மட்டத் ிைொன 152 கண்கொட்ெிகள், மொவட்ட மட்டத் ிைொன 28 

கண்கொட்ெிகள்  டொத் ப்ேட்டன. 445   ொற்றுநமலடகளுக்கு தென்று கைப் 
ேிரச்ெிலனகள் த ொடர்ேொக  ஆநைொெலன வழங்கப்ேட்டது.  

 
 வர்த் க ொீ ியொன  மைர் தெய்லக,  ொற்றுநமலட  ிர்வகித் ல், ேயிர்தெய்லக  

ெம்ேந் மொன கிொிமி ொெினி மற்றும்  ந ொய்கலை முகொலமப்ேடுத் ல்  ெம்ேந் மொக 
எழுகின்ற ேிரச்ெிலனகள் ேற்றி ஆட்கள் மற்றும்  ிறுவனங்களுக்கு எதுவி  
கட்டணமும் அறவிடொது ஆநைொெலனகள் வழங்கப்ேட்டன. 

 உயர்  ரத் ிைொன  பு ிய மைர் வலககலை  அறிமுகப்ேடுத் ல், ஓர்கிட் கைப்பு 

 

                                                                                                                  

 ொவரவியற்  ொவர ஆய்வு  ிகழ்ச்ெித் 
 ிட்டத் ின் கீழ்  ொவர  ஆய்வின்நேொது 

 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 6.87 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 6.78 
 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   

 பூங்கொவில்  ொவர ேிரச்ெொர  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  லடமுலறப்ேடுத் ப்ேட்டதுடன் 
26,572 தெடிகள் உற்ேத் ி தெய்யப்ேட்டன. 

 மூலிலகத்  ொவரங்கள் த ொடர்ேொக விழிப்பூட்டும்  ிகழ்ச்ெித் ிட்டத் ின் கீழ் 1795 
நேருக்கு விொிவுலர  டொத் ப்ேட்டு அறிவுறுத் ல்கள் வழங்கப்ேட்டன. 

 இரண்டு  ீர்  ொங்கிகலை  ிர்மொணிப்ே ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டது.  

 

9.3.5  ொவர லமயம் மற்றும்  ொவர வலகப்ேடுத் ல் ஆரொய்ச்ெிகள் 

 ி ி நமம்ேொடு   

 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 17.57 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 17.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   

  ொவரங்கலை இனங்கொணல் மற்றும் கை ஆய்வுகள் த ொடர்ேொன தெயைமர்வு, 
மூலிலக தெடிகள் த ொடர்ேொன ஆய்வு. 

 ந ெிய  ொவரவகம் மற்றும் அ ன் ேணிப்தேொறுப்பு,  ொவரவக த ொழிநுட்ேம், 
 ொவரங்கலை இனங்கொணல்,  ொவர வலகப்ேடுத் ல் மற்றும் உயிர் ேல்வலகலம 
த ொடர்ேொக 653 ேொடெொலை மொணவர்களுக்கும், அரெ மற்றும்  னியொர் 
துலறலயச் நெர்ந்  436 அலுவைர்களுக்கும், 655 ேல்லைக்கழக 
மொணவர்களுக்கும் விழிப்பூட்டல்கள் வழங்கப்ேட்டன. 

 19  ொவரவியற் ெொர்ந்  கை ஆய்வுகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டதுடன், 802 ந ரடி 
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 47 இலைஞர்கள்  வீன மைர் வைர்ப்பு தெயன் முலறலமகள் மற்றும்  ிை 
அைங்கொர தெயன்முலறகள் ேற்றிய மூன்றுமொ  ெொன்றி ழ் ேொடத றியின் 
வொயிைொக ேயிற்றுவிக்கப்ேட்டனர். 

  ிை அைங்கொர அேிவிருத் ி உ வியொைருக்குொிய ந ெிய த ொழிற்  லகலமச் 
ெொன்றி ழ் மட்டம் —4  (NVQ- level 4)   வழங்குகின்ற ஓரொண்டு கொை டிப்நைொமொ 
ேொடத றிக்கு மொணவர்கலைச்  இலணத்துக் தகொள்ளும் ேணிகள் 
இடம்தேறுகின்றன. இதுலவலர 4 மொணவர்கள் ே ிவுதெய்யது 
தகொண்டுள்ைதுடன், அவர்கள் ேொடத றிலயத் த ொடர்கின்றனர். 

 நரொெொ வைர்ப்பு,  ொற்றுநமலட முகொலமத்துவம்,  ொவரங்கலை இனங்கொணல், 
 ொவர அறுலவச் ெிகிச்லெ, மைர்  யொொிப்பு, ேின் அறுவலட த ொழிநுட்ேம்,  ிை 
அைங்கொரம் மற்றும் ஏலனய ேிற விடயங்கள் ெம்ேந் மொக 14,143 ஆட்களுக்கு 
ேயிற்ெியைிக்கப்ேட்டுள்ைன. அ ற்கு நமை ிகமொக உயிர் ேல்வலகலம மற்றும் 
அ ன் ேொதுகொப்பு த ொடர்ேொக ேொடெொலை மொணவர்கள் உட்ேட 30 ஆட்களுக்கு 
அறிவூட்டல்கள்  வழங்கப்ேட்டன. 

  ிலணக்கைத் ின் அலுவைர்கள் த ொடர்ேொக ேயிற்ெி  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் மற்றும் 
ந லவநயற்ேடும் ெந் ர்ப்ேங்கைில்  ிலணக்கைத் ிற்குப் புறம்ேொக உள் ொட்டு 
மற்றும் தவைி ொட்டு ேயிற்ெி வழங்குவ ற்கும்  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டன. 

9.3.8 மீகநைவ ஹொி  ேியஸ (ேசுலம இல்ைம்) ேயிற்ெி  ிலையம்  
 
 ி ி நமம்ேொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 7.50 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 7.48 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   
 
 கை அலுவைகத் ின் 05 ஆம் இைக்க கட்டிடத் ின்  ிருத்  நவலைகள் 

நமற்தகொள்ைப்ேட்டதுடன், அப் ேணிகள் பூர்த் ி தெய்யப்ேட்டன.   

இலைஞர்கள்  வீன மைர் வைர்ப்பு தெயன் முலறலமகள் மற்றும்  ிை 

அைங்கொர தெயன்முலறகள் ேற்றிய மூன்றுமொ  ெொன்றி ழ் ேொடத றி 

 

                                                                                                                  

வலககள் மற்றும் அந்தூொியம்   யொொிப்ேது த ொடர்ேொன ஒத் ிலக ேொர்க்கும் 
ேணிகலை நமற்தகொள்ைல், நேரொ லன பூங்கொவில்  ொற்றுநமலட மற்றும் 
கம்ேஹொ  ொவரவியற் பூங்கொவின் ஓர்கிட் மைர்தெடிகளுக்கொன கண்ணொடி 
இல்ைத்ல  விஸ் ொிக்கும் ேணிகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

 
  ஆய்வுகூடம்,  ேொிநெொ லனயகம் த ொடர்ேொக சூர்ய வலு முலறலமதயொன்லறத் 

 ொேிப்ே ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டது. 
 
 மைர்தெய்லக ஆரொய்ச்ெி த ொடர்ேொக ந ெிய தெயைமர்வு  வம்ேர் 09  ஆந்  ிக ி 

 டொத் ப்ேட்டதுடன் அலனத்து மொவட்டங்களும்  ேிொி ி ி ித்துவப்ேடும் 
வலகயில் ந ெிய மட்டத் ில் மைர்  கண்கொட்ெி  வம்ேர் 9 –11 வலரயில் 
ேத் ரமுல்லை  ிய  உயன வைொகத் ில்  டொத் ப்ேட்டது. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9.3.7 கல்வி மற்றும் ேயிற்ெி 
 
 ி ி நமம்ேொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 1.63 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 1.57 
 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   
  
 நேரொ லன  ொவரவியற் பூங்கொவில் அலமந்துள்ை கல்வி மற்றும் ேயிற்ெி 

 ிலையத் ின் வெ ிகள் நமம்ேடுத் ப்ேட்டதுடன்  ிருத்  நவலைகளும்  
நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

மைர் தெய்லகயொைர்கைின் மைர் தெடிகளுக் கொன 
தேொருட்கலை ெந்ல ப்ேடுத் லை அ ி கொிப்ேது 

த ொடர்ேொக  டொத் ப்ேட்ட கண்கொட்ெி 

 ிய  உயன வைொகத் ில்  டொத் ப்ேட்ட மைர் 
கண்கொட்ெி  
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 47 இலைஞர்கள்  வீன மைர் வைர்ப்பு தெயன் முலறலமகள் மற்றும்  ிை 
அைங்கொர தெயன்முலறகள் ேற்றிய மூன்றுமொ  ெொன்றி ழ் ேொடத றியின் 
வொயிைொக ேயிற்றுவிக்கப்ேட்டனர். 

  ிை அைங்கொர அேிவிருத் ி உ வியொைருக்குொிய ந ெிய த ொழிற்  லகலமச் 
ெொன்றி ழ் மட்டம் —4  (NVQ- level 4)   வழங்குகின்ற ஓரொண்டு கொை டிப்நைொமொ 
ேொடத றிக்கு மொணவர்கலைச்  இலணத்துக் தகொள்ளும் ேணிகள் 
இடம்தேறுகின்றன. இதுலவலர 4 மொணவர்கள் ே ிவுதெய்யது 
தகொண்டுள்ைதுடன், அவர்கள் ேொடத றிலயத் த ொடர்கின்றனர். 

 நரொெொ வைர்ப்பு,  ொற்றுநமலட முகொலமத்துவம்,  ொவரங்கலை இனங்கொணல், 
 ொவர அறுலவச் ெிகிச்லெ, மைர்  யொொிப்பு, ேின் அறுவலட த ொழிநுட்ேம்,  ிை 
அைங்கொரம் மற்றும் ஏலனய ேிற விடயங்கள் ெம்ேந் மொக 14,143 ஆட்களுக்கு 
ேயிற்ெியைிக்கப்ேட்டுள்ைன. அ ற்கு நமை ிகமொக உயிர் ேல்வலகலம மற்றும் 
அ ன் ேொதுகொப்பு த ொடர்ேொக ேொடெொலை மொணவர்கள் உட்ேட 30 ஆட்களுக்கு 
அறிவூட்டல்கள்  வழங்கப்ேட்டன. 

  ிலணக்கைத் ின் அலுவைர்கள் த ொடர்ேொக ேயிற்ெி  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் மற்றும் 
ந லவநயற்ேடும் ெந் ர்ப்ேங்கைில்  ிலணக்கைத் ிற்குப் புறம்ேொக உள் ொட்டு 
மற்றும் தவைி ொட்டு ேயிற்ெி வழங்குவ ற்கும்  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டன. 

9.3.8 மீகநைவ ஹொி  ேியஸ (ேசுலம இல்ைம்) ேயிற்ெி  ிலையம்  
 
 ி ி நமம்ேொடு   
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 7.50 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 7.48 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   
 
 கை அலுவைகத் ின் 05 ஆம் இைக்க கட்டிடத் ின்  ிருத்  நவலைகள் 

நமற்தகொள்ைப்ேட்டதுடன், அப் ேணிகள் பூர்த் ி தெய்யப்ேட்டன.   

இலைஞர்கள்  வீன மைர் வைர்ப்பு தெயன் முலறலமகள் மற்றும்  ிை 

அைங்கொர தெயன்முலறகள் ேற்றிய மூன்றுமொ  ெொன்றி ழ் ேொடத றி 

 

                                                                                                                  

வலககள் மற்றும் அந்தூொியம்   யொொிப்ேது த ொடர்ேொன ஒத் ிலக ேொர்க்கும் 
ேணிகலை நமற்தகொள்ைல், நேரொ லன பூங்கொவில்  ொற்றுநமலட மற்றும் 
கம்ேஹொ  ொவரவியற் பூங்கொவின் ஓர்கிட் மைர்தெடிகளுக்கொன கண்ணொடி 
இல்ைத்ல  விஸ் ொிக்கும் ேணிகள் நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

 
  ஆய்வுகூடம்,  ேொிநெொ லனயகம் த ொடர்ேொக சூர்ய வலு முலறலமதயொன்லறத் 

 ொேிப்ே ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டது. 
 
 மைர்தெய்லக ஆரொய்ச்ெி த ொடர்ேொக ந ெிய தெயைமர்வு  வம்ேர் 09  ஆந்  ிக ி 

 டொத் ப்ேட்டதுடன் அலனத்து மொவட்டங்களும்  ேிொி ி ி ித்துவப்ேடும் 
வலகயில் ந ெிய மட்டத் ில் மைர்  கண்கொட்ெி  வம்ேர் 9 –11 வலரயில் 
ேத் ரமுல்லை  ிய  உயன வைொகத் ில்  டொத் ப்ேட்டது. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9.3.7 கல்வி மற்றும் ேயிற்ெி 
 
 ி ி நமம்ேொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 1.63 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 1.57 
 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   
  
 நேரொ லன  ொவரவியற் பூங்கொவில் அலமந்துள்ை கல்வி மற்றும் ேயிற்ெி 

 ிலையத் ின் வெ ிகள் நமம்ேடுத் ப்ேட்டதுடன்  ிருத்  நவலைகளும்  
நமற்தகொள்ைப்ேட்டன. 

மைர் தெய்லகயொைர்கைின் மைர் தெடிகளுக் கொன 
தேொருட்கலை ெந்ல ப்ேடுத் லை அ ி கொிப்ேது 

த ொடர்ேொக  டொத் ப்ேட்ட கண்கொட்ெி 

 ிய  உயன வைொகத் ில்  டொத் ப்ேட்ட மைர் 
கண்கொட்ெி  
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பு ிய வீடலமப்புத்த ொகு ியின் விடு ி 04  ிர்மொணிக்கப்ேடுகின்ற பு ிய அலுவைகம், 
ெிறிய  ொவரவகம், கைந்துலரயொடல் அலற, 
நூைகத்துடன் ேொர்லவயொைர்களுக்கொன 

 ிலையம்  

நரொஜொப் பூ பூங்கொலவச் சுற்றி அலமத்துள்ை 
ேொதுகொப்பு நவலி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.10 ெீத் ொவக்க ஈர வைய  ொவரவியற் பூங்கொ  

 
 ி ி நமம்ேொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி.    33.24 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி.    32.86 
 
தேௌ ீக நமம்ேொடு   
 
  ொற்றுநமலட த ொடர்ேொக  ிழல் ரு இல்ைம்  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது.  
 கரொஜ், கைஞ்ெியொலையுடன்  கை அலுவைகம் மற்றும் கொவைரண்   ிர்மொணிப்பு 
நவலைகள் முடிவலடந்துள்ைன.. 

 அந்தூொியம் மற்றும் ஓர்கிட்   ொற்றுநமலடயுடன்   ிழல் ரு இல்ைம் த ொடர்ேொக 
 வீன த ொழிநுட்ே  ீர் வி ிநயொக முலறலம  ொேிக்கப்ேட்டது. 

 பூங்கொவில் 47,322 தெடிகள் உற்ேத் ி தெய்யப்ேட்டன. 
 பூங்கொவின் உட்கட்டலமப்பு வெ ிகள் நமம்ேடுத் ப்ேட்டன. 
 
 
 

 

 

                                                                                                                  

 மர  டுலக  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  லடமுலறப்ேடுத் ப் ேட்டதுடன் 38,320 கன்றுகள் 
அ ற்கொக ஆயத் ம் தெய்யப்ேட்டன.  

 தெடிகளுக்கொன   ிழல் ரு இல்ைம் மற்றும் தெடி விற்ேலன  ிலையம் 
 ொேிப்ே ற்கு  டவடிக்லக  எடுக்கப்ேட்டன. 

 அ ற்கு நமை ிகமொக கை  டவடிக்லககள் த ொடர்ேொக ந லவயொன 
தேொறித்த ொகு ி, அலுவைக   ைேொடங்கள் மற்றும் ஏலனய அவெியமொன 
கருவிகள் தகொள்வனவு தெய்யப்ேட்டன. 

  ீர் வி ிநயொக முலறலமதயொன்லறத்  ொேிப்ே ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டது. 
பூங்கொ வங்கிகள் ெிைவற்றில் ேயிற்ெி தேறுவ ற்கு வரும் ஆட்களுக்கு  இருக்லக 
வெ ிகலை  ஏற்ேொடு தெய்யப்ேட்டன. 

 
 9.3.9 மிொிஜ்ஜவிை உைர் வைய  ொவரவியற் பூங்கொ  
 
 ி ி நமம்ேொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 66.26 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 66.54 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   

 04 விடு ிகளுடன் வீடலமப்புத்த ொகு ியின்  ிர்மொணிப்பு நவலைகள் 
 ிலறவலடந்துள்ைன.  

 அலுவைர்களுக்கொன  கட்டிடங்கள் மற்றும் கைஞ்ெிய  ிர்மொணிப்பு நவலைகைின் 
மு ைொவது கட்டம்  ிலறவலடந்துள்ைது. 

 மைர் தெய்லக கண்கொட்ெி  ிலையத் ின் இரண்டொவது  கட்டம் 
 ிலறவலடந்துள்ைது. 

 கழிவு முகொலமத்துவ த ொடர்ேொக அவெியமொகும் அைகின்  ிர்மொணிப்பு 
நவலைகள்  ிலறவலடந்துள்ைது. 

 ேிள்லைகைது கல்விக்கு அவெியமொன வலகயில் ெிறுவர் பூங்கொ அலமப்ேது 
த ொடர்ேொன உேகரங்கள் மற்றும் தேொருட்கள் தகொள்வனவு தெய்யப்ேட்டன. 

   ொவரங்களுடன் பு ிய விநெட  ொவரங்கலை நெர்த்து  23,544 தெடிகள் உற்ேத் ி 
தெய்யப்ேட்டன.  

 பு ிய அலுவைகம், ெிறிய  ொவரவகம், கைந்துலரயொடல் அலற, நூைகத்துடன் 
ேொர்லவயொைர்களுக்கொன  ிலையதமொன்று த ற்கு நுலழவொயில் அருநக 
 ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது.  
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பு ிய வீடலமப்புத்த ொகு ியின் விடு ி 04  ிர்மொணிக்கப்ேடுகின்ற பு ிய அலுவைகம், 
ெிறிய  ொவரவகம், கைந்துலரயொடல் அலற, 
நூைகத்துடன் ேொர்லவயொைர்களுக்கொன 

 ிலையம்  

நரொஜொப் பூ பூங்கொலவச் சுற்றி அலமத்துள்ை 
ேொதுகொப்பு நவலி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.10 ெீத் ொவக்க ஈர வைய  ொவரவியற் பூங்கொ  

 
 ி ி நமம்ேொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி.    33.24 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி.    32.86 
 
தேௌ ீக நமம்ேொடு   
 
  ொற்றுநமலட த ொடர்ேொக  ிழல் ரு இல்ைம்  ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது.  
 கரொஜ், கைஞ்ெியொலையுடன்  கை அலுவைகம் மற்றும் கொவைரண்   ிர்மொணிப்பு 
நவலைகள் முடிவலடந்துள்ைன.. 

 அந்தூொியம் மற்றும் ஓர்கிட்   ொற்றுநமலடயுடன்   ிழல் ரு இல்ைம் த ொடர்ேொக 
 வீன த ொழிநுட்ே  ீர் வி ிநயொக முலறலம  ொேிக்கப்ேட்டது. 

 பூங்கொவில் 47,322 தெடிகள் உற்ேத் ி தெய்யப்ேட்டன. 
 பூங்கொவின் உட்கட்டலமப்பு வெ ிகள் நமம்ேடுத் ப்ேட்டன. 
 
 
 

 

 

                                                                                                                  

 மர  டுலக  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  லடமுலறப்ேடுத் ப் ேட்டதுடன் 38,320 கன்றுகள் 
அ ற்கொக ஆயத் ம் தெய்யப்ேட்டன.  

 தெடிகளுக்கொன   ிழல் ரு இல்ைம் மற்றும் தெடி விற்ேலன  ிலையம் 
 ொேிப்ே ற்கு  டவடிக்லக  எடுக்கப்ேட்டன. 

 அ ற்கு நமை ிகமொக கை  டவடிக்லககள் த ொடர்ேொக ந லவயொன 
தேொறித்த ொகு ி, அலுவைக   ைேொடங்கள் மற்றும் ஏலனய அவெியமொன 
கருவிகள் தகொள்வனவு தெய்யப்ேட்டன. 

  ீர் வி ிநயொக முலறலமதயொன்லறத்  ொேிப்ே ற்கு  டவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டது. 
பூங்கொ வங்கிகள் ெிைவற்றில் ேயிற்ெி தேறுவ ற்கு வரும் ஆட்களுக்கு  இருக்லக 
வெ ிகலை  ஏற்ேொடு தெய்யப்ேட்டன. 

 
 9.3.9 மிொிஜ்ஜவிை உைர் வைய  ொவரவியற் பூங்கொ  
 
 ி ி நமம்ேொடு   
 
 தமொத்  ஒதுக்கீடு     -  ரூ.மி. 66.26 
 தெைவு                                       -           ரூ.மி. 66.54 
 
 தேௌ ீக நமம்ேொடு   

 04 விடு ிகளுடன் வீடலமப்புத்த ொகு ியின்  ிர்மொணிப்பு நவலைகள் 
 ிலறவலடந்துள்ைன.  

 அலுவைர்களுக்கொன  கட்டிடங்கள் மற்றும் கைஞ்ெிய  ிர்மொணிப்பு நவலைகைின் 
மு ைொவது கட்டம்  ிலறவலடந்துள்ைது. 

 மைர் தெய்லக கண்கொட்ெி  ிலையத் ின் இரண்டொவது  கட்டம் 
 ிலறவலடந்துள்ைது. 

 கழிவு முகொலமத்துவ த ொடர்ேொக அவெியமொகும் அைகின்  ிர்மொணிப்பு 
நவலைகள்  ிலறவலடந்துள்ைது. 

 ேிள்லைகைது கல்விக்கு அவெியமொன வலகயில் ெிறுவர் பூங்கொ அலமப்ேது 
த ொடர்ேொன உேகரங்கள் மற்றும் தேொருட்கள் தகொள்வனவு தெய்யப்ேட்டன. 

   ொவரங்களுடன் பு ிய விநெட  ொவரங்கலை நெர்த்து  23,544 தெடிகள் உற்ேத் ி 
தெய்யப்ேட்டன.  

 பு ிய அலுவைகம், ெிறிய  ொவரவகம், கைந்துலரயொடல் அலற, நூைகத்துடன் 
ேொர்லவயொைர்களுக்கொன  ிலையதமொன்று த ற்கு நுலழவொயில் அருநக 
 ிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ைது.  
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சுற்றுைொப் ேயணிகைின் வருலக வருமொனம் (ரூ.மி.) 

    உள் ொடு 
தவைி ொ

டு தமொத் ம் உள் ொடு தவைி ொடு தமொத் ம் 

நேரொ லன  ொவரவியற் 
பூங்கொ 

  
1,109,125    431,199     1,540,324        52.60     627.06     679.66  

ஹக்கை  ொவரவியற் பூங்கொ              
782,581       31,626        814,207        35.38        45.12       80.49 

கம்ேஹொ  ொவரவியற் 
பூங்கொ  

            
157,698            385        158,083          8.69             0.55         9.24  

மிொிஜ்ஜவிை உைர் வைய 
 ொவரவியற் பூங்கொ  

               
80,822            275          81,097          3.21             0.39         3.60  

ெீத் ொவக்க ஈர வைய 
 ொவரவியற் பூங்கொ  

            
234,423            210        234,633        11.45             0.31       11.75  

தமொத் ம் 2,364,649    463,695    2,828,344     111.34    673.43    784.8 

9.4     2018  ஆண்டின் விநெட  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் 
 
 கல்வி மற்றும் ேயிற்ெி  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கைின் கீழ் மூன்றுமொ  ேயிற்ெி 
ேொடத றிகள்  டொத் ப்ேட்டதுடன், மீகநைவ ேசுலம ேயிற்ெி  ிலையத் ில் 
மர டுலக  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  லடமுலறப்ேடுத் ப்ேட்டதுடன் 38,320 தெடிகள் 
உற்ேத் ி தெய்யப்ேட்டன.  

 ஹக்கை  ொவரவியற் பூங்கொவின் பு ிய நுலழவுக் கருமபீடம் வலுவொ ொர 
அேிவிருத் ி மற்றும் வனெீவரொெிகள் தகௌரவ அலமச்ெர் ரவீந் ிர ெமரவீர 
அவர்கைினொல்  ிறந்து லவக்கப்ேட்டலம. 

  வீன த ொழிநுட்ே ேயன்ேொட்டுடன்  யொொிக்கப்ேட்ட நேரொ லன   ொவரவியற் 
பூங்கொவில்  தெடிகள் ேொதுகொப்ேகம் தேொதுமக்களுக்கொக  ிறந்து விடப்ேட்டலம. 

 “ெீத் ொவக்க மைர் கண்கொட்ெி” 2018.12.21 வலர ெீத் ொவக்க  ொவரவியற் 
பூங்கொவில்  டொத் ப்ேட்டது. 

  ொவரவியைொைரொன நேரொெிொியர்  ிரு.  ிமல் குண ிைக்க, நேரொெிொியர்  ிரும ி 
ெொவித் ிொி குண ிைக்க ஆகிநயொொின் ேங்கைிப்புடன்   ொவரங்கலை இனங்கொணல் 
மற்றும்  கை ஆய்வுகள் த ொடர்ேொன இரண்டு  ினங்கலைக் தகொண்ட தெயைமர்வு 
மற்றும்  ஒரு ொள் தெயைமர்வு  டொத் ப்ேட்டலம. 

9.5 சுற்றுைொப் ேயணிகைின் வருமொனமும் வருலகயும் 2018         ml;ltiz– 9.3 
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  ி ி மு லீடு 

 ரன்த னிைை ேயிற்சி   ிலைய வச ிைலை வொடலைக்கு விடல் 

 அரச மற்றும்  னியொர் துலற அலுவைர்ைளுக்ைொன ேல்நவறு விழிப்பூட்டல் 
 ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைலை  டொத்து ல் 

 சுற்றொடல்  சுற்றுைொ  டவடிக்லைைள் 

 விற்ேலன  டவடிக்லைைள் (புத் ைங்ைள் / தவைியீடுைள்/ சுவதரொட்டிைள்/ 
 ிலனவுப்  தேொருட்ைள்  ஆைியன) 

 
ேொதுைொப்பு நசலவைலை  விருத் ி தசய்வ ன்  மூைம் வனசீவரொசிைள் தேொறுப்பு 
 ி ியத் ின்  ஆண்டுக்ைொன வருமொன அ ிைொிப்புக்கு அது வழிவகுக்ைின்றது 
 
10.2 வனசீவரொசிைள் தேொறுப்பு ி ிய  ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் மற்றும்   நசலவைள் 
 
 சமு ொய ைல்வி தசயைமர்வுைலை  டொத்து ல் 
 ேொடசொலை ைல்விசொர் தசயைமர்வுைள் மற்றும் சுற்றொடல்  டவடிக்லைைள் 
 சமு ொய அலமப்புச் சக் ிைலை நமம்ேடுத் ல் 
 ஆரொய்ச்சிப் ேணிைள் 
 த ொடர்ேொடல் மற்றும் தசய் ிப் ேிொிவுைள் தசயற் ிட்டம்  
 
10.3 இைங்லை வனசீவரொசிைள் தேொறுப்ேின் மூைம் நமற்தைொள்ைப்ேட்ட அேிவிருத் ி 

 ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைைின் நமம்ேொடு  
 
 ரன்த னிைை ேயிற்சி லமயத் ின் வ ிவிட வச ிைலை நமம்ேடுத் ல். 
 விற்ேலன  ிலையத்ல  நமம்ேடுத் ல். 
 புத் ை ைண்ைொட்சி  டொத்து ல் 
 ேொடசொலை ைல்வி  ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் மற்றும் சுற்றொடல்  டவடிக்லைைளுக்கு 
முன்னுொிலம வழங்கு ல் 

 இலணயத் ில்  வலைத் ை ேக்ைத்ல  நேணல் 
 

10.4 2018 ஆண்டின் ஜூன் மொ த் ில் இருந்து டிதசம்ேர் வலரயிைொன தசைவினப் தேொழிப்பு 
ml;ltiz– 10.1 

வலையறொ வருமொனம் (ரூ.மி.) 

தமொத்  வருமொனம் 9.40 

தமொத் ச் தசைவினம் 11.22 

இைொேம் /  ட்டம் (1.82) 

ரன்த னிைை ேயிற்சி லமயம் 

தமொத்  வருமொனம் 5.16 

தமொத் ச் தசைவினம் 5.45 

இைொேம் /  ட்டம் (0.29) 

 

                                                                                                                  

த ொலைந ொக்கு 

“இைங்லையில் வன விைங்குைலைப் நேணி ேொதுைொப்ே ற்ைொன ேங்ைைிப்ேிலன  ல்கு ல்” 

ேணிந ொக்கு 

“வனசீவரொசி வைங்ைலை ேொதுைொப்ேது குறித்து மக்ைலை விழிப்பூட்டல்” 

ந ொக்ைங்ைள் 

 இைங்லையின்  இயற்லை  மரபுொிலமைள், சுற்றொடல் மற்றும் தேொருைொ ொரப் 
தேறுமொனங்ைலை  ேொதுைொத் லும்  விருத் ி தசய் லும் 

 வனசீவரொசிைள்  மற்றும்  சுற்றொடல் ைற்லைைள் ேற்றி ேிரேல்யப்ேடுத் ல் 

 இைங்லையின் வனசீவரொசிைள்  ேொதுைொப்பு ேணிைள் த ொடர்ேொை ஒத்துலழப்பு  
வழங்ைல் 

 ேொதுைொப்பு வையங்ைலை அண்டிய சமு ொய அேிவிருத் ி ேணிைளுக்குத் 
ந லவயொன  டவடிக்லைைலை எடுத் ல். 

 வனசீவரொசிைள் / சுற்றொடல் சட்டங்ைலை ேிரேல்யப்ேடுத் ல் 

 சுற்றொடல் சுற்றுைொ வச ிைலையும், த ொடர்ேொடல்  ேணிைலையும் நேணல் மற்றும் 
ஒழுங்ைலமத் ல் 

 இைங்லையின்  இயற்லை மற்றும் ைைொசொர தேறுமொனங்ைள்  ேற்றி ந சிய மற்றும்  
சர்வந ச ொீ ியொன புொிந்துணர்லவ நமம்ேடுத் ல் 

 
 ிர்வொைம் 

இைங்லை வனசீவரொசிைள் தேொறுப்பு  ி ியத் ின்  ிர்வொைப் ேணிைைில் 10 
உறுப்ேினர்ைள்  ேணிபுொிைின்றனர். அ ொவது வனசீவரொசிைள் ேொதுைொப்புத் 
 ிலணக்ைைத் ின்  ேணிப்ேொைர்  ொயைம் உத் ிநயொைபூர்வமொை   லைவரொைவும், 
வனசீவரொசிைள் துலறசொர்  அலமச்சின் தசயைொைர், வன ேொிேொைன  
 ிலணக்ைைத் ின் ேிர ி ி ி,   ி ி   அலமச்சின் ேிர ி ி ி, இைங்லை சுற்றுைொச் சலே 
ேிர ி ி ி, மத் ிய  சுற்றொடல்  அ ிைொர சலேயின் ேிர ி ி ி, அரச சொர்ேற்ற 
 ிறுவனங்ைைின் இரண்டு ேிர ி ி ிைள் மற்றும்   னியொர் வர்த் ை துலறயின் இருவர் 
ஆைிநயொர் உள்ைடங்குவர். 
 
10.1 இைங்லை  வனசீவரொசிைள் தேொறுப்பு  ி ியம் 
 
வனசீவரொசிைள் தேொறுப்பு  ி ியத் ின்  வருமொன வழிவலை 
 
 
வனசீவரொசிைள் தேொறுப்பு  ி ியத் ின்  அலனத்து ேணிைளுக்கும் வருமொனம் 
ஈட்டநவண்டியுள்ைது.  அது த ொடர்ேொை  ற்நேொது ேிர ொன வழிவலைைள் 
இனங்ைொணப்ேட்டுள்ைன. 
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  ி ி மு லீடு 

 ரன்த னிைை ேயிற்சி   ிலைய வச ிைலை வொடலைக்கு விடல் 

 அரச மற்றும்  னியொர் துலற அலுவைர்ைளுக்ைொன ேல்நவறு விழிப்பூட்டல் 
 ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைலை  டொத்து ல் 

 சுற்றொடல்  சுற்றுைொ  டவடிக்லைைள் 

 விற்ேலன  டவடிக்லைைள் (புத் ைங்ைள் / தவைியீடுைள்/ சுவதரொட்டிைள்/ 
 ிலனவுப்  தேொருட்ைள்  ஆைியன) 

 
ேொதுைொப்பு நசலவைலை  விருத் ி தசய்வ ன்  மூைம் வனசீவரொசிைள் தேொறுப்பு 
 ி ியத் ின்  ஆண்டுக்ைொன வருமொன அ ிைொிப்புக்கு அது வழிவகுக்ைின்றது 
 
10.2 வனசீவரொசிைள் தேொறுப்பு ி ிய  ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் மற்றும்   நசலவைள் 
 
 சமு ொய ைல்வி தசயைமர்வுைலை  டொத்து ல் 
 ேொடசொலை ைல்விசொர் தசயைமர்வுைள் மற்றும் சுற்றொடல்  டவடிக்லைைள் 
 சமு ொய அலமப்புச் சக் ிைலை நமம்ேடுத் ல் 
 ஆரொய்ச்சிப் ேணிைள் 
 த ொடர்ேொடல் மற்றும் தசய் ிப் ேிொிவுைள் தசயற் ிட்டம்  
 
10.3 இைங்லை வனசீவரொசிைள் தேொறுப்ேின் மூைம் நமற்தைொள்ைப்ேட்ட அேிவிருத் ி 

 ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைைின் நமம்ேொடு  
 
 ரன்த னிைை ேயிற்சி லமயத் ின் வ ிவிட வச ிைலை நமம்ேடுத் ல். 
 விற்ேலன  ிலையத்ல  நமம்ேடுத் ல். 
 புத் ை ைண்ைொட்சி  டொத்து ல் 
 ேொடசொலை ைல்வி  ிைழ்ச்சித் ிட்டங்ைள் மற்றும் சுற்றொடல்  டவடிக்லைைளுக்கு 
முன்னுொிலம வழங்கு ல் 

 இலணயத் ில்  வலைத் ை ேக்ைத்ல  நேணல் 
 

10.4 2018 ஆண்டின் ஜூன் மொ த் ில் இருந்து டிதசம்ேர் வலரயிைொன தசைவினப் தேொழிப்பு 
ml;ltiz– 10.1 

வலையறொ வருமொனம் (ரூ.மி.) 

தமொத்  வருமொனம் 9.40 

தமொத் ச் தசைவினம் 11.22 

இைொேம் /  ட்டம் (1.82) 

ரன்த னிைை ேயிற்சி லமயம் 

தமொத்  வருமொனம் 5.16 

தமொத் ச் தசைவினம் 5.45 

இைொேம் /  ட்டம் (0.29) 

 

                                                                                                                  

த ொலைந ொக்கு 

“இைங்லையில் வன விைங்குைலைப் நேணி ேொதுைொப்ே ற்ைொன ேங்ைைிப்ேிலன  ல்கு ல்” 

ேணிந ொக்கு 

“வனசீவரொசி வைங்ைலை ேொதுைொப்ேது குறித்து மக்ைலை விழிப்பூட்டல்” 

ந ொக்ைங்ைள் 

 இைங்லையின்  இயற்லை  மரபுொிலமைள், சுற்றொடல் மற்றும் தேொருைொ ொரப் 
தேறுமொனங்ைலை  ேொதுைொத் லும்  விருத் ி தசய் லும் 

 வனசீவரொசிைள்  மற்றும்  சுற்றொடல் ைற்லைைள் ேற்றி ேிரேல்யப்ேடுத் ல் 

 இைங்லையின் வனசீவரொசிைள்  ேொதுைொப்பு ேணிைள் த ொடர்ேொை ஒத்துலழப்பு  
வழங்ைல் 

 ேொதுைொப்பு வையங்ைலை அண்டிய சமு ொய அேிவிருத் ி ேணிைளுக்குத் 
ந லவயொன  டவடிக்லைைலை எடுத் ல். 

 வனசீவரொசிைள் / சுற்றொடல் சட்டங்ைலை ேிரேல்யப்ேடுத் ல் 

 சுற்றொடல் சுற்றுைொ வச ிைலையும், த ொடர்ேொடல்  ேணிைலையும் நேணல் மற்றும் 
ஒழுங்ைலமத் ல் 

 இைங்லையின்  இயற்லை மற்றும் ைைொசொர தேறுமொனங்ைள்  ேற்றி ந சிய மற்றும்  
சர்வந ச ொீ ியொன புொிந்துணர்லவ நமம்ேடுத் ல் 

 
 ிர்வொைம் 

இைங்லை வனசீவரொசிைள் தேொறுப்பு  ி ியத் ின்  ிர்வொைப் ேணிைைில் 10 
உறுப்ேினர்ைள்  ேணிபுொிைின்றனர். அ ொவது வனசீவரொசிைள் ேொதுைொப்புத் 
 ிலணக்ைைத் ின்  ேணிப்ேொைர்  ொயைம் உத் ிநயொைபூர்வமொை   லைவரொைவும், 
வனசீவரொசிைள் துலறசொர்  அலமச்சின் தசயைொைர், வன ேொிேொைன  
 ிலணக்ைைத் ின் ேிர ி ி ி,   ி ி   அலமச்சின் ேிர ி ி ி, இைங்லை சுற்றுைொச் சலே 
ேிர ி ி ி, மத் ிய  சுற்றொடல்  அ ிைொர சலேயின் ேிர ி ி ி, அரச சொர்ேற்ற 
 ிறுவனங்ைைின் இரண்டு ேிர ி ி ிைள் மற்றும்   னியொர் வர்த் ை துலறயின் இருவர் 
ஆைிநயொர் உள்ைடங்குவர். 
 
10.1 இைங்லை  வனசீவரொசிைள் தேொறுப்பு  ி ியம் 
 
வனசீவரொசிைள் தேொறுப்பு  ி ியத் ின்  வருமொன வழிவலை 
 
 
வனசீவரொசிைள் தேொறுப்பு  ி ியத் ின்  அலனத்து ேணிைளுக்கும் வருமொனம் 
ஈட்டநவண்டியுள்ைது.  அது த ொடர்ேொை  ற்நேொது ேிர ொன வழிவலைைள் 
இனங்ைொணப்ேட்டுள்ைன. 
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11.
fpwp];jt rka mYty;fs; 

jpizf;fsk
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 Njthyaq;fis Gzuikj;jy; kw;Wk; mgptpUj;jp nra;jy;.�
 rka mYty;fSf;fhf tUfpd;w ntspehl;L Jwtw kw;Wk; 

nghJepiyapdUf;fhd> tPrhf;fSf;fhd rpghupRfis toq;Fjy; kw;Wk; 

ahj;jpupfu;fSf;fhd mDruiz tPrhf;fSf;fhd rpghupRfis toq;Fjy;.  �
 rka epWtdq;fSf;F ePu;> kpd;rhuk;> jPu;it tupr; rYiffisg; ngw;Wf; 

nfhLj;jy;.�

�

 cs;ehl;L fpwp];jt JwtpfSf;F flTr;rPl;L kw;Wk; milahs ml;ilfisg; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd gupe;Jiufis toq;Fjy;.�
 fpwp];jt kjj; jpizf;fsj;jpdhy; mKy;gLj;jg;gLfpd;w tpNrl fUj;jpl;lq;fs;.�
 

 fj;Njhypf;f Njthyaq;fs;> kiwf;fy;tpg; ghlrhiyfs; kw;Wk; rka epWtdq;fs; 

njhlu;gpy; gjpTr; rhd;wpjio toq;Fjy; kw;Wk; juTj; jsnkhd;iwg; Ngzpr; 

nry;Yjy;.  �

�
�
11.6. 2018 brk;gu; 31 ,y; Kbtile;j tUlj;jpw;fhd mDkjpf;fg;gl;l tUlhe;j 
tuTnryTj;jpl;l kjpg;gPL kw;Wk; nrytPdq;fs;. 
                                                      ml;ltiz 11.1 

tpguq;fs; tUlhe;j 
tuTnryTj;jpl;lj;jpd; 
mbg;gilapy; xJf;Ffs; 

(&.kpy;ypadpy;)  

 2018/12/31Me; 

jpfjpapy; nrytPdk; 
(&.kpy;ypadpy;)  

kPz;nlOk; 185.47 167.100 
%yjdk; 57.420 48.936 
nkhj;jk; 242.56� 216.03�

                                                        %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

�
�
11.7. tUle;j jpl;lj;jpw;F vjpud Kd;Ndw;wq;fs; 

 
10.7.1.Njthyaq;fSf;fhd epUkhzg; gzpfs;> Gzuikg;Gfs; kw;Wk; cl;fl;likg;G 
trjpfis toq;Fjy;.                                    ml;ltiz 11.2 

 
 
kiwkhtl;lk; Njthyaq;fspd; 

vz;zpf;if 
fUj;jpl;lk; njhif(&.) 

nfhOk;G 09 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  4,478,250.00 

rpyhgk; 03 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  1,167,995.00 

fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

�
11.1. mwpKfk;  

fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fskhdJ> ,e;j Mz;bd; fpwp];jth;fspd; rka 
kw;Wk; fyhrhuk; Mfpatw;wpd; epiyghl;bd; Nkk;ghl;Lf;fhf epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
eilKiwg;gLj;Jfpd;wJ. 

�
11.2 Nehf;F 

“,yq;ifapYs;s fpwp];jt r%fj;jpduJ rka> Md;kPf tpOkpaq;fis NkNyhq;fr; 

nra;jy;”�
 
11.3 gzpNehf;F 
fpwp];jt rka> fhyhr;rhuq;fshy; tsk;ngw;w tpRthr> xOf;f> tpOkpaq;fis r%f 
mq;fPfhuq;fSf;fikthf Nkk;gLj;Jjy;. ��
 
11.4 ,yf;Ffs; 
xOf;f tpOkpaq;fisf; nfhz;l xU fpwp];jt rKjhaj;ij cUthf;Fk; 
Nehf;Fldhd nfhs;iffis tFj;J fUj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;Jjy;.  
 
11.5 nraw;ghLfs;  
 fpwp];jt Njthyaq;fs; kw;Wk; ahj;jpupiffs; rl;lj;jpy; gpufldg;gLj;jg;gl;l 

Njrpa jpUj;jyq;fspy; mgptpUj;jpr; nraw;ghLfis Kd;ndLj;jy;. �
 Njrpa jpUj;jyq;fsJ tUlhe;jj; jpUtpohf;fSf;fhd epjpia toq;Fjy;. �
 mgptpUj;jpr; nraw;ghLfSf;fhd cjtpfis toq;Fjy;. �
 nghUshjhu cjtpfs; Njitg;gLfpd;w fpw];jt Njthyaq;fsJ Gduikg;G 

kw;Wk; mgptpUj;jpr; nraw;ghLfSf;fhd nghUshjhu cjtpfis toq;Fjy;. �
 fpwp];jt kiwf;fy;tpr; nraw;ghLfis mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; 

kiwahrpupau;fsJ Nritfis kjpg;gPL nra;jy;. �
 fpwp];jt rka> fiy> ,yf;fpa> fyhr;rhu ghuk;gupaq;fis Nkk;gLj;Jk; nghUl;L> 

Njrpa fpwp];jt ,yf;fpa tpohf;fis elhj;Jjy;. �
 tptpypa mwpit Nkk;gLj;Jk; nghUl;L tptpypa tpdhtpilg; Nghl;bfis 

elhj;Jjy;. �
 fpwp];jt kf;fsJ Kf;fpa tpohthd gh];fh tpohtpw;F gq;fspg;Gr; nra;jy;. �
 fpwp];jt kf;fsJ nfsutj;jpw;Fg; ghj;jpukhd ej;jhu; gz;biff;F gq;fspg;G 

toq;Fjy; kw;Wk; Njrpa ej;jhu; tpohitf; nfhz;lhLjy;. �
 Njrpa kw;Wk; rkaQ;rhu; tpNrl tpohf;fis elhj;Jjy;. �
 fpwp];jt kf;fsJ Md;kPf tpUj;jp> MSik tpUj;jpf;fhd epfo;r;rpfis 

elhj;Jjy;. �
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 Njthyaq;fis Gzuikj;jy; kw;Wk; mgptpUj;jp nra;jy;.�
 rka mYty;fSf;fhf tUfpd;w ntspehl;L Jwtw kw;Wk; 

nghJepiyapdUf;fhd> tPrhf;fSf;fhd rpghupRfis toq;Fjy; kw;Wk; 

ahj;jpupfu;fSf;fhd mDruiz tPrhf;fSf;fhd rpghupRfis toq;Fjy;.  �
 rka epWtdq;fSf;F ePu;> kpd;rhuk;> jPu;it tupr; rYiffisg; ngw;Wf; 

nfhLj;jy;.�

�

 cs;ehl;L fpwp];jt JwtpfSf;F flTr;rPl;L kw;Wk; milahs ml;ilfisg; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd gupe;Jiufis toq;Fjy;.�
 fpwp];jt kjj; jpizf;fsj;jpdhy; mKy;gLj;jg;gLfpd;w tpNrl fUj;jpl;lq;fs;.�
 

 fj;Njhypf;f Njthyaq;fs;> kiwf;fy;tpg; ghlrhiyfs; kw;Wk; rka epWtdq;fs; 

njhlu;gpy; gjpTr; rhd;wpjio toq;Fjy; kw;Wk; juTj; jsnkhd;iwg; Ngzpr; 

nry;Yjy;.  �

�
�
11.6. 2018 brk;gu; 31 ,y; Kbtile;j tUlj;jpw;fhd mDkjpf;fg;gl;l tUlhe;j 
tuTnryTj;jpl;l kjpg;gPL kw;Wk; nrytPdq;fs;. 
                                                      ml;ltiz 11.1 

tpguq;fs; tUlhe;j 
tuTnryTj;jpl;lj;jpd; 
mbg;gilapy; xJf;Ffs; 

(&.kpy;ypadpy;)  

 2018/12/31Me; 

jpfjpapy; nrytPdk; 
(&.kpy;ypadpy;)  

kPz;nlOk; 185.47 167.100 
%yjdk; 57.420 48.936 
nkhj;jk; 242.56� 216.03�

                                                        %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

�
�
11.7. tUle;j jpl;lj;jpw;F vjpud Kd;Ndw;wq;fs; 

 
10.7.1.Njthyaq;fSf;fhd epUkhzg; gzpfs;> Gzuikg;Gfs; kw;Wk; cl;fl;likg;G 
trjpfis toq;Fjy;.                                    ml;ltiz 11.2 

 
 
kiwkhtl;lk; Njthyaq;fspd; 

vz;zpf;if 
fUj;jpl;lk; njhif(&.) 

nfhOk;G 09 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  4,478,250.00 

rpyhgk; 03 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  1,167,995.00 

fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

�
11.1. mwpKfk;  

fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fskhdJ> ,e;j Mz;bd; fpwp];jth;fspd; rka 
kw;Wk; fyhrhuk; Mfpatw;wpd; epiyghl;bd; Nkk;ghl;Lf;fhf epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
eilKiwg;gLj;Jfpd;wJ. 

�
11.2 Nehf;F 

“,yq;ifapYs;s fpwp];jt r%fj;jpduJ rka> Md;kPf tpOkpaq;fis NkNyhq;fr; 

nra;jy;”�
 
11.3 gzpNehf;F 
fpwp];jt rka> fhyhr;rhuq;fshy; tsk;ngw;w tpRthr> xOf;f> tpOkpaq;fis r%f 
mq;fPfhuq;fSf;fikthf Nkk;gLj;Jjy;. ��
 
11.4 ,yf;Ffs; 
xOf;f tpOkpaq;fisf; nfhz;l xU fpwp];jt rKjhaj;ij cUthf;Fk; 
Nehf;Fldhd nfhs;iffis tFj;J fUj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;Jjy;.  
 
11.5 nraw;ghLfs;  
 fpwp];jt Njthyaq;fs; kw;Wk; ahj;jpupiffs; rl;lj;jpy; gpufldg;gLj;jg;gl;l 

Njrpa jpUj;jyq;fspy; mgptpUj;jpr; nraw;ghLfis Kd;ndLj;jy;. �
 Njrpa jpUj;jyq;fsJ tUlhe;jj; jpUtpohf;fSf;fhd epjpia toq;Fjy;. �
 mgptpUj;jpr; nraw;ghLfSf;fhd cjtpfis toq;Fjy;. �
 nghUshjhu cjtpfs; Njitg;gLfpd;w fpw];jt Njthyaq;fsJ Gduikg;G 

kw;Wk; mgptpUj;jpr; nraw;ghLfSf;fhd nghUshjhu cjtpfis toq;Fjy;. �
 fpwp];jt kiwf;fy;tpr; nraw;ghLfis mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; 

kiwahrpupau;fsJ Nritfis kjpg;gPL nra;jy;. �
 fpwp];jt rka> fiy> ,yf;fpa> fyhr;rhu ghuk;gupaq;fis Nkk;gLj;Jk; nghUl;L> 

Njrpa fpwp];jt ,yf;fpa tpohf;fis elhj;Jjy;. �
 tptpypa mwpit Nkk;gLj;Jk; nghUl;L tptpypa tpdhtpilg; Nghl;bfis 

elhj;Jjy;. �
 fpwp];jt kf;fsJ Kf;fpa tpohthd gh];fh tpohtpw;F gq;fspg;Gr; nra;jy;. �
 fpwp];jt kf;fsJ nfsutj;jpw;Fg; ghj;jpukhd ej;jhu; gz;biff;F gq;fspg;G 

toq;Fjy; kw;Wk; Njrpa ej;jhu; tpohitf; nfhz;lhLjy;. �
 Njrpa kw;Wk; rkaQ;rhu; tpNrl tpohf;fis elhj;Jjy;. �
 fpwp];jt kf;fsJ Md;kPf tpUj;jp> MSik tpUj;jpf;fhd epfo;r;rpfis 

elhj;Jjy;. �



128128  
 

tuyhw;Wr; rpwg;Gkpf;f kUjkL 
md;id jpUj;jyk; 

Xf];l; jpUtpoh 1,000,000.0
0 

fz;b thryNfhl;il Gdpj 
me;Njhzpahu; jpUj;jyk;  

[{d; jpUtpoh 600,000.00 

aho;g;ghzk; ew;gazj;jpd; khjh jpUj;jyk;  tUlhe;j 
jpUtpoh 

50,000.00 
nkhj;jk; 6,967,071.5

4 
                                                        %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

 

 
11.7.3. mgptpUj;jp kw;Wk; Gzu;epUkhzg; gzpfSf;F epjpAjtpfs; 
Njitg;gLfpd;w fpwp];jt Njthyaq;fSf;F epjpAjtpfis toq;Fjy;.   

,j;jpl;lj;jpd; fPo; rpwpastpyhd Gzuikg;Gg; gzpfSf;F epjpAjtpfs; 
Njitg;gLfpd;w Njthyaq;fSf;Fk; Vida rka epWtdq;fSf;Fk; epjpAjtpfis 
toq;Fjy;.  

ml;ltiz 11.4 
 
kiwkhtl;lk; tpguk;  njhif (&.) Kd;Ndw;wk;  
nfhOk;G fe;jhid Gdpj nrg];jpahu; 

Myak; - Njthya jpUtpohit 
Kd;dpl;lhd Gzuikg;Gg; gzpfs;  

500,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

kf;nfhd Gdpj tpd;rd;l; ,y;yk; - 
kpd;rhu ,izg;Gfis Gzuikg;G 
nra;jy;.  

133,603.01 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

kf;nfhd fy;thup Myak; - 
jtf;fhyj;jpw;fhd Gzuikg;Gg; 
gzpfs;.  

211,200.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

kUjhid ghj;jpkh Myak; -  
jpUj;jg;gzpfs;.  

308,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

aho;g;ghzk; fr;rjPT Gdpj me;Njhdpahu; 
Myak; - Mya jpUtpohTf;fhd 
nryTfs; (xJf;fPLfs; 
khw;wg;gl;ld)  

4,938,708.72 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

fpspnehr;rp> ghiyjPT Gdpj 
me;Njhdpahu; Myak; - Mya 
jpUtpohTf;fhd nryTfs; 

60,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

FUzhfy; khtj;jfik fy;thup Myak; - 
jtf;fhyj;jpw;fhd Gzuikg;Gg; 
gzpfs;.  

321,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

fhyp fpdpJk fy;thup jpUj;jyk; - 
jtf;fhyj;jpw;fhd Gzuikg;Gg; 
gzpfs;.  

300,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

fNdfk Gdpj ikf;fy; fd;dpau; 
klk; - Gzu;epUkhzg; gzpfs;  

200,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

fz;b thryf;Nfhl;il Gdpj 
me;Njhdpahu; Myak; - Mya 
jpUtpohTf;fhd nryTfs; 

287,310.86 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 
 

fhyp 01 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  200 000.00

kd;dhu; 01 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  586,000.00 

fz;b 02 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  1,323,046.90 

FUzhfy; 04 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  2,272,580.54 

kl;lf;fsg;G 04 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  300,000.00 

mEuhjGuk; 03 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  921,700.00 

jpUNfhzkiy 04 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  1,960,000.00 

,uj;jpdGup 02 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  600,000.00 

Njthyaq;fs; 02 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  1,815,000.00 

National 01 epu;thfk; Gzuikg;Gfs;  450,000.00 

  Sub Total 16,074,572.44 
                                                        %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

 

11.7.2. gpurpj;jpngw;w ahj;jpiuj;jyq;fsJ tUlhe;j jpUtpohf;fSf;fhf 
cjtpfis toq;Fjy;.

                           ml;ltiz 11.3 
 
   kiwkhtl;l

k; 
Njthyak; epfo;r;rpj;jpl;lk; njhif (&.) 

 

FUzhfy; kfh fy;fKit Gdpj 
N[hNrg;th]; jpUj;jyk;  

jpUtpoh 600,000.00 

fl;lkfd Gdpj md;dk;khs; 
jpUj;jyk;  

Xf];l; jpUtpoh 400,000.00 

nkhnuhj;ij jpUr;rpYit 
Myak;  

jpUtpoh 300,000.00 
fhyp khj;jiw kupad;id jpUj;jyk;  tUlhe;j 

jpUtpoh 
500,000.00 

ntypfk Fzkspf;Fk; Mz;ltu; 
jpUj;jyk; 

tUlhe;j 
jpUtpoh 

400,000.00 
nfhOk;G Njtj;ij ,yq;if md;idapd; 

jpUj;jyk; 
tUlhe;j 
jpUtpoh 

500,000.00 
rpyhgk; jiytpy; Gdpj md;dk;khs; 

jpUj;jyk; 
tUlhe;j 
jpUtpoh 

750,000.00 

khutpiy jpUr;rpYit 
jpUj;jyk; 

tUlhe;j 
jpUtpoh 

100,000.00 
jiytpy; Gdpj md;dk;khs; 
jpUj;jyk;  

Xf];l; jpUtpoh 737,300.00 
Gdpj me;Njhzpahu; jpUj;jyk; - 
gs;spf;fz;ly;> tz;zhj;jptpy;Y 

jpUtpoh 29717.54 
kd;dhu; tuyhw;Wr; rpwg;Gkpf;f kUjkL 

md;id jpUj;jyk;  
[{iy jpUtpoh 1,000,000.0

0 
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tuyhw;Wr; rpwg;Gkpf;f kUjkL 
md;id jpUj;jyk; 

Xf];l; jpUtpoh 1,000,000.0
0 

fz;b thryNfhl;il Gdpj 
me;Njhzpahu; jpUj;jyk;  

[{d; jpUtpoh 600,000.00 

aho;g;ghzk; ew;gazj;jpd; khjh jpUj;jyk;  tUlhe;j 
jpUtpoh 

50,000.00 
nkhj;jk; 6,967,071.5

4 
                                                        %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

 

 
11.7.3. mgptpUj;jp kw;Wk; Gzu;epUkhzg; gzpfSf;F epjpAjtpfs; 
Njitg;gLfpd;w fpwp];jt Njthyaq;fSf;F epjpAjtpfis toq;Fjy;.   

,j;jpl;lj;jpd; fPo; rpwpastpyhd Gzuikg;Gg; gzpfSf;F epjpAjtpfs; 
Njitg;gLfpd;w Njthyaq;fSf;Fk; Vida rka epWtdq;fSf;Fk; epjpAjtpfis 
toq;Fjy;.  

ml;ltiz 11.4 
 
kiwkhtl;lk; tpguk;  njhif (&.) Kd;Ndw;wk;  
nfhOk;G fe;jhid Gdpj nrg];jpahu; 

Myak; - Njthya jpUtpohit 
Kd;dpl;lhd Gzuikg;Gg; gzpfs;  

500,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

kf;nfhd Gdpj tpd;rd;l; ,y;yk; - 
kpd;rhu ,izg;Gfis Gzuikg;G 
nra;jy;.  

133,603.01 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

kf;nfhd fy;thup Myak; - 
jtf;fhyj;jpw;fhd Gzuikg;Gg; 
gzpfs;.  

211,200.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

kUjhid ghj;jpkh Myak; -  
jpUj;jg;gzpfs;.  

308,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

aho;g;ghzk; fr;rjPT Gdpj me;Njhdpahu; 
Myak; - Mya jpUtpohTf;fhd 
nryTfs; (xJf;fPLfs; 
khw;wg;gl;ld)  

4,938,708.72 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

fpspnehr;rp> ghiyjPT Gdpj 
me;Njhdpahu; Myak; - Mya 
jpUtpohTf;fhd nryTfs; 

60,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

FUzhfy; khtj;jfik fy;thup Myak; - 
jtf;fhyj;jpw;fhd Gzuikg;Gg; 
gzpfs;.  

321,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

fhyp fpdpJk fy;thup jpUj;jyk; - 
jtf;fhyj;jpw;fhd Gzuikg;Gg; 
gzpfs;.  

300,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

fNdfk Gdpj ikf;fy; fd;dpau; 
klk; - Gzu;epUkhzg; gzpfs;  

200,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

fz;b thryf;Nfhl;il Gdpj 
me;Njhdpahu; Myak; - Mya 
jpUtpohTf;fhd nryTfs; 

287,310.86 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 
 

fhyp 01 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  200 000.00

kd;dhu; 01 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  586,000.00 

fz;b 02 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  1,323,046.90 

FUzhfy; 04 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  2,272,580.54 

kl;lf;fsg;G 04 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  300,000.00 

mEuhjGuk; 03 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  921,700.00 

jpUNfhzkiy 04 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  1,960,000.00 

,uj;jpdGup 02 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  600,000.00 

Njthyaq;fs; 02 Njthyaq;fs; Gzuikg;Gfs;  1,815,000.00 

National 01 epu;thfk; Gzuikg;Gfs;  450,000.00 

  Sub Total 16,074,572.44 
                                                        %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

 

11.7.2. gpurpj;jpngw;w ahj;jpiuj;jyq;fsJ tUlhe;j jpUtpohf;fSf;fhf 
cjtpfis toq;Fjy;.

                           ml;ltiz 11.3 
 
   kiwkhtl;l

k; 
Njthyak; epfo;r;rpj;jpl;lk; njhif (&.) 

 

FUzhfy; kfh fy;fKit Gdpj 
N[hNrg;th]; jpUj;jyk;  

jpUtpoh 600,000.00 

fl;lkfd Gdpj md;dk;khs; 
jpUj;jyk;  

Xf];l; jpUtpoh 400,000.00 

nkhnuhj;ij jpUr;rpYit 
Myak;  

jpUtpoh 300,000.00 
fhyp khj;jiw kupad;id jpUj;jyk;  tUlhe;j 

jpUtpoh 
500,000.00 

ntypfk Fzkspf;Fk; Mz;ltu; 
jpUj;jyk; 

tUlhe;j 
jpUtpoh 

400,000.00 
nfhOk;G Njtj;ij ,yq;if md;idapd; 

jpUj;jyk; 
tUlhe;j 
jpUtpoh 

500,000.00 
rpyhgk; jiytpy; Gdpj md;dk;khs; 

jpUj;jyk; 
tUlhe;j 
jpUtpoh 

750,000.00 

khutpiy jpUr;rpYit 
jpUj;jyk; 

tUlhe;j 
jpUtpoh 

100,000.00 
jiytpy; Gdpj md;dk;khs; 
jpUj;jyk;  

Xf];l; jpUtpoh 737,300.00 
Gdpj me;Njhzpahu; jpUj;jyk; - 
gs;spf;fz;ly;> tz;zhj;jptpy;Y 

jpUtpoh 29717.54 
kd;dhu; tuyhw;Wr; rpwg;Gkpf;f kUjkL 

md;id jpUj;jyk;  
[{iy jpUtpoh 1,000,000.0

0 
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ml;ltiz 11.6 

 

kiwkhtl;lk; Md;kPf mgptpUj;jp 
epfo;r;rpfs�

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if  

njhif (&.)  

nfhOk;G rpWtu; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 03 265,000.00 
kiwahrpupau;fSf;fhd 
epfo;r;rpfs; 

01 5000.00 

aho;g;ghzk; ,isQu;fSf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

07 100,000.00 

FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 06 60000.00 
Nghijg;nghUs; xopg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

05 50000.00 

jpUNfhzkiy FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 20,000.00 
fhyp FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 02 40,000.00 
 
fz;b 

,isQu;fSf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

02 75,000.00 

Nghijg;nghUs; xopg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

02 30000.00 

FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 28000.00 
rpyhgk; rpWtu; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 03 215000.00 

FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 03 30000.00 
,isQu;fSf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

02 20000.00 

Nghijg;nghUs; xopg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

01 10000.00 

FUzhfy; kiwahrpupau;fSf;hfd 
gapw;rpj; jpl;lq;fs; 

01 30,000.00 

FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 10000.00 
Nghijg;nghUs; xopg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

01 10000.00 

gJis MSik tpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

01 30,000.00 

� tsu;e;NjhUf;fhd 
kiwf;fy;tp epfo;r;rpj;jpl;lk; 01 200000.00 

 
,uj;jpdGup 

,isQu;fSf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

05 213000.00 

Nghijg;nghUs; xopg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

04 60000.00 

Md;kPf epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 19450.00 
FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 02 20000.00 

kl;lf;fsg;G Md;kPf epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 15,000.00 
guPl;ir gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

01 20000.00 

jiyikj;Jt 
epfor;rpj;jpl;lq;fs; 

01 32500.00 

kd;dhu; ,isQu;fSf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

01 30,000.00 

mEuhjGuk; rpWtu; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 37850.00 
Njrpa Md;kPf epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 04 158,747.00 

 
 

rpyhgk; gs;spfz;ly; Gdpj me;Njhdpahu; 
Myak; - Mya jpUtpohTf;fhd 
nryTfs; 

180,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 nkhj;jk; 7,439,822.59  
                                                       %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

 

11.7.4. kiwahrpupau;fSf;F rPUilfis toq;Fjy;.   
 
kiwf;fy;tpia mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;Fld;> mjw;nfdj; jk;ik mu;g;gzpj;J 
nrayhw;Wfpd;w kiwahrpupau;fSf;F rPUilfs; toq;fg;gLfpd;wd.  
 
JwtpfSf;fhd rPUilj; Jzpfs; kw;Wk; Mz; Mrpupau;fSf;fhd Nrl; kw;Wk; 
fhw;rl;ilj; Jzp 3500 kPw;wu;fs; vd;gd 2018.12.31Me; jpfjpastpy; midj;J 
kiwkhtl;lq;fSf;Fk; toq;fg;gl;ld.   
 

11.7.5 kiwahrpupau;fSf;F &.5000/- nfhLg;gdit toq;Fjy;.  

murhq;fj;jpd; Kd;nkhoptpw;fika kiwahrpau;fis nfsutpf;Fk; nghUl;L &.5000/- 
nfhLg;gdit toq;Ftjw;F cupa eltbf;iffs; vLf;fg;gl;ld. ml;ltiz 11.5 
 

kiwkhtl;lk; 
kiwahrpupau;fspd; 

vz;zpf;if� njhif (&) 

nfhOk;G� 6101 30�505�000.00 
rpyhgk;� 2514 12�570�000.00 
FUzhfy;� 926 4�630�000.00 
fz;b� 913 4�565�000.00 
,uj;jpdGup� 466 2�330�000.00 
mEuhjGuk;� 230 1�150�000.00 
gJis� 305 1�525�000.00 
fhyp� 208 1�040�000.00 
aho;g;ghzk; � 1522 7�610�000.00 
kd;dhu;� 960 4�800�000.00 
kl;lf;fsg;G� 596 2�980�000.00 
jpUNfhzkiy� 272 1�360�000.00 
nkhj;jk;� �50��� �5�065�000�00�

                                                      %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

 
11.7.6. Md;kPf MSik tpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
 
,jd; fPo; xt;nthU tUlq;fspYk; xJf;fg;gLfpd;w xJf;Ffspy;> kiwawpT kw;Wk; 
Md;kPf uPjpapy; kf;fis tYg;gLj;jp fpwp];jt tpOkpaq;fis kf;fspilNa 
fl;bnaOg;Gtij Nehf;fkhff; nfhz;L xOq;Fnra;ag;gLfpd;w jpl;lq;fSf;F 
cjtpfs; toq;fg;gl;ld.  
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ml;ltiz 11.6 

 

kiwkhtl;lk; Md;kPf mgptpUj;jp 
epfo;r;rpfs�

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if  

njhif (&.)  

nfhOk;G rpWtu; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 03 265,000.00 
kiwahrpupau;fSf;fhd 
epfo;r;rpfs; 

01 5000.00 

aho;g;ghzk; ,isQu;fSf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

07 100,000.00 

FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 06 60000.00 
Nghijg;nghUs; xopg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

05 50000.00 

jpUNfhzkiy FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 20,000.00 
fhyp FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 02 40,000.00 
 
fz;b 

,isQu;fSf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

02 75,000.00 

Nghijg;nghUs; xopg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

02 30000.00 

FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 28000.00 
rpyhgk; rpWtu; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 03 215000.00 

FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 03 30000.00 
,isQu;fSf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

02 20000.00 

Nghijg;nghUs; xopg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

01 10000.00 

FUzhfy; kiwahrpupau;fSf;hfd 
gapw;rpj; jpl;lq;fs; 

01 30,000.00 

FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 10000.00 
Nghijg;nghUs; xopg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

01 10000.00 

gJis MSik tpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

01 30,000.00 

� tsu;e;NjhUf;fhd 
kiwf;fy;tp epfo;r;rpj;jpl;lk; 01 200000.00 

 
,uj;jpdGup 

,isQu;fSf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

05 213000.00 

Nghijg;nghUs; xopg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

04 60000.00 

Md;kPf epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 19450.00 
FLk;g epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 02 20000.00 

kl;lf;fsg;G Md;kPf epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 15,000.00 
guPl;ir gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

01 20000.00 

jiyikj;Jt 
epfor;rpj;jpl;lq;fs; 

01 32500.00 

kd;dhu; ,isQu;fSf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

01 30,000.00 

mEuhjGuk; rpWtu; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 37850.00 
Njrpa Md;kPf epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 04 158,747.00 

 
 

rpyhgk; gs;spfz;ly; Gdpj me;Njhdpahu; 
Myak; - Mya jpUtpohTf;fhd 
nryTfs; 

180,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 nkhj;jk; 7,439,822.59  
                                                       %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

 

11.7.4. kiwahrpupau;fSf;F rPUilfis toq;Fjy;.   
 
kiwf;fy;tpia mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;Fld;> mjw;nfdj; jk;ik mu;g;gzpj;J 
nrayhw;Wfpd;w kiwahrpupau;fSf;F rPUilfs; toq;fg;gLfpd;wd.  
 
JwtpfSf;fhd rPUilj; Jzpfs; kw;Wk; Mz; Mrpupau;fSf;fhd Nrl; kw;Wk; 
fhw;rl;ilj; Jzp 3500 kPw;wu;fs; vd;gd 2018.12.31Me; jpfjpastpy; midj;J 
kiwkhtl;lq;fSf;Fk; toq;fg;gl;ld.   
 

11.7.5 kiwahrpupau;fSf;F &.5000/- nfhLg;gdit toq;Fjy;.  

murhq;fj;jpd; Kd;nkhoptpw;fika kiwahrpau;fis nfsutpf;Fk; nghUl;L &.5000/- 
nfhLg;gdit toq;Ftjw;F cupa eltbf;iffs; vLf;fg;gl;ld. ml;ltiz 11.5 
 

kiwkhtl;lk; 
kiwahrpupau;fspd; 

vz;zpf;if� njhif (&) 

nfhOk;G� 6101 30�505�000.00 
rpyhgk;� 2514 12�570�000.00 
FUzhfy;� 926 4�630�000.00 
fz;b� 913 4�565�000.00 
,uj;jpdGup� 466 2�330�000.00 
mEuhjGuk;� 230 1�150�000.00 
gJis� 305 1�525�000.00 
fhyp� 208 1�040�000.00 
aho;g;ghzk; � 1522 7�610�000.00 
kd;dhu;� 960 4�800�000.00 
kl;lf;fsg;G� 596 2�980�000.00 
jpUNfhzkiy� 272 1�360�000.00 
nkhj;jk;� �50��� �5�065�000�00�

                                                      %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

 
11.7.6. Md;kPf MSik tpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
 
,jd; fPo; xt;nthU tUlq;fspYk; xJf;fg;gLfpd;w xJf;Ffspy;> kiwawpT kw;Wk; 
Md;kPf uPjpapy; kf;fis tYg;gLj;jp fpwp];jt tpOkpaq;fis kf;fspilNa 
fl;bnaOg;Gtij Nehf;fkhff; nfhz;L xOq;Fnra;ag;gLfpd;w jpl;lq;fSf;F 
cjtpfs; toq;fg;gl;ld.  
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jpl;lq;fs; 

25 mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf 04 
epfo;r;rpfs; elhj;jg;gl;lik.  
 

40,000.00 

26 f.ngh.j.(c.j.) khztu;fSf;fhd fj;Njhypf;f 
kiw njhlu;ghd nrayku;T  

50,000.00 

27 jpUNfhzkiy kiwahrpupau;fSf;fhd gapw;rpj; jpl;lq;fs; 
4,id elhj;Jjy; 

100,000.00 

28 Njrpa Njrpa kiwg;Nghjid kw;Wk; tptpypa 
mg;Ngh];jypf;f epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

1,500,000.00 

29 fpwp];jt ,isQu; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 300,000.00 

                                              nkhj;jk;                                    3,179,320.00 
                                                       %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.7.8.tptpypa tpdhtpilg; Nghl;b 
 
rpWtu;fsJ tptpypa mwptpid tpUj;jp nra;Ak; nghUl;L> Njrpa uPjpapy; tptpypa 

tpdhtpilg; Nghl;b elhj;jg;gl;lJ.  

 

,g;Nghl;bapy; tptpypa tpdhtpilg; Nghl;b kw;Wk; Ngr;Rg; Nghl;bfs; rpq;fsk;> jkpo;> 

Mq;fpyk; Mfpa nkhopfspy; elhj;jg;gl;ld. ,Wjpg; Nghl;bfs; nfhOk;G Gdpj gPl;lu; 

fy;Y}upapy; ,lk;ngw;wJld; tpUJ toq;Fk; epfo;Tfs; 2018 nrg;nlk;gu; 15Me; jpfjp 

kUjhid Gjpa ltu; kz;lgj;jpy; ,lk;ngw;wJ.  

 

nkhj;jr; nryTfs; -  4,998,426.85 
 

 

 

 

nfhOk;G kiwkhtl;l cau;;ju khztu;fSf;fhd 
fj;Njhypf;f rka nrayku;T 

rpyhgk; kiwkhtl;l kiwahrpupau; nrayku;T 

 
 

fpwp];jtk; rpWtu; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 32,000.00 
nkhj;jk; 1,866,547.00 

                                        %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk 

11.7.7. kiwf;fy;tp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;                      ml;ltiz 11.7 

     
kiwkhtl;lk; 

epfo;r;rpj;jpl;lk; njhif &. 

1  
 
FUzhfy; 
 

Gjpa kiwahrpupau;fSf;fhd gapw;rpj; 
jpl;lq;fs;�

20,000.00 

2 kiwahrpupau;fSf;fhd gapw;rpj; jpl;lq;fs; 20,000.00 
3 murhq;f Mrpupau;fSf;fhd gap;w;rpj; jpl;lq;fs;� 15,000.00�
4 mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf tpNrl 

fy;tp epfo;r;rpfis elhj;Jjy;. �
30,000.00�

5 nfhOk;G kiwahrpupau;fSf;fhd gapw;rpj; jpl;lq;fs; 100,000.00 
6 kiwahrpupau;fSf;fhd gapw;rpj; jpl;lq;fs; 50,000.00 
7 rpWtu; jpdj;jpw;fhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 50,000.00 
8 fy;tp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;� 58,060.00�
9 fz;b f.ngh.j.(c.j.) khztu;fSf;fhd fj;Njhypf;f 

kiw njhlu;ghd nrayku;T  
20,000.00 

10 kiwahrpupau; guPl;irf;fhf 03 nrayku;Tfis 
elhj;Jjy;. �

60,000.00�

11 Mrpupau;fSf;fhd gapw;rpj; jpl;lq;fs;� 20,000.00�
12 gJis kiwahrpupau; guPl;irf;fhf 02 nrayku;Tfis 

elhj;Jjy;. �
42,000.00 

13 f.ngh.j.(c.j.) khztu;fSf;fhd fj;Njhypf;f 
kiw njhlu;ghd nrayku;T �

20,000.00�

14 aho;g;ghzk; 
 

fy;;tp epfo;r;rpfs; 4 elhj;jg;gl;lik.  100,000.00 
15 mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf 25 

epfo;r;rpfs; elhj;jg;gl;lik.  
270,000.00 

16 kd;dhu; mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf xU 
epfo;r;rp elhj;jg;gl;lik.  

10,000.00 

17  
kl;lf;fsg;G  

f.ngh.j.(rh.j.) khztu;fSf;fhd fj;Njhypf;f 
kiw njhlu;ghd nrayku;T  
 

10,000.00 

18 mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf 04 
epfo;r;rpfs; elhj;jg;gl;lik.  

40,000.00 

19 fy;tp epfo;r;rpfs; 10,000.00 
20 ,uj;jpdGup 

 
 

kiwf;fy;tp khztu;fSf;fhd tpNrl fy;tp 
epfo;r;rpfs; 

15,000.00 

21 f.ngh.j.(rh.j.) khztu;fSf;fhd fj;Njhypf;f 
kiw njhlu;ghd nrayku;T  

25,000.00 

22 fy;tp epfo;r;rpfs; 24,260.00 
23 mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf 03 

epfo;r;rpfs; elhj;jg;gl;lik.  
 

30,000.00 

24 rpyhgk; Gjpa kiwahrpupau;fSf;fhd tpNrl gapw;rpj; 150,000.00 
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jpl;lq;fs; 

25 mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf 04 
epfo;r;rpfs; elhj;jg;gl;lik.  
 

40,000.00 

26 f.ngh.j.(c.j.) khztu;fSf;fhd fj;Njhypf;f 
kiw njhlu;ghd nrayku;T  

50,000.00 

27 jpUNfhzkiy kiwahrpupau;fSf;fhd gapw;rpj; jpl;lq;fs; 
4,id elhj;Jjy; 

100,000.00 

28 Njrpa Njrpa kiwg;Nghjid kw;Wk; tptpypa 
mg;Ngh];jypf;f epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

1,500,000.00 

29 fpwp];jt ,isQu; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 300,000.00 

                                              nkhj;jk;                                    3,179,320.00 
                                                       %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.7.8.tptpypa tpdhtpilg; Nghl;b 
 
rpWtu;fsJ tptpypa mwptpid tpUj;jp nra;Ak; nghUl;L> Njrpa uPjpapy; tptpypa 

tpdhtpilg; Nghl;b elhj;jg;gl;lJ.  

 

,g;Nghl;bapy; tptpypa tpdhtpilg; Nghl;b kw;Wk; Ngr;Rg; Nghl;bfs; rpq;fsk;> jkpo;> 

Mq;fpyk; Mfpa nkhopfspy; elhj;jg;gl;ld. ,Wjpg; Nghl;bfs; nfhOk;G Gdpj gPl;lu; 

fy;Y}upapy; ,lk;ngw;wJld; tpUJ toq;Fk; epfo;Tfs; 2018 nrg;nlk;gu; 15Me; jpfjp 

kUjhid Gjpa ltu; kz;lgj;jpy; ,lk;ngw;wJ.  

 

nkhj;jr; nryTfs; -  4,998,426.85 
 

 

 

 

nfhOk;G kiwkhtl;l cau;;ju khztu;fSf;fhd 
fj;Njhypf;f rka nrayku;T 

rpyhgk; kiwkhtl;l kiwahrpupau; nrayku;T 

 
 

fpwp];jtk; rpWtu; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 01 32,000.00 
nkhj;jk; 1,866,547.00 

                                        %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk 

11.7.7. kiwf;fy;tp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;                      ml;ltiz 11.7 

     
kiwkhtl;lk; 

epfo;r;rpj;jpl;lk; njhif &. 

1  
 
FUzhfy; 
 

Gjpa kiwahrpupau;fSf;fhd gapw;rpj; 
jpl;lq;fs;�

20,000.00 

2 kiwahrpupau;fSf;fhd gapw;rpj; jpl;lq;fs; 20,000.00 
3 murhq;f Mrpupau;fSf;fhd gap;w;rpj; jpl;lq;fs;� 15,000.00�
4 mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf tpNrl 

fy;tp epfo;r;rpfis elhj;Jjy;. �
30,000.00�

5 nfhOk;G kiwahrpupau;fSf;fhd gapw;rpj; jpl;lq;fs; 100,000.00 
6 kiwahrpupau;fSf;fhd gapw;rpj; jpl;lq;fs; 50,000.00 
7 rpWtu; jpdj;jpw;fhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 50,000.00 
8 fy;tp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;� 58,060.00�
9 fz;b f.ngh.j.(c.j.) khztu;fSf;fhd fj;Njhypf;f 

kiw njhlu;ghd nrayku;T  
20,000.00 

10 kiwahrpupau; guPl;irf;fhf 03 nrayku;Tfis 
elhj;Jjy;. �

60,000.00�

11 Mrpupau;fSf;fhd gapw;rpj; jpl;lq;fs;� 20,000.00�
12 gJis kiwahrpupau; guPl;irf;fhf 02 nrayku;Tfis 

elhj;Jjy;. �
42,000.00 

13 f.ngh.j.(c.j.) khztu;fSf;fhd fj;Njhypf;f 
kiw njhlu;ghd nrayku;T �

20,000.00�

14 aho;g;ghzk; 
 

fy;;tp epfo;r;rpfs; 4 elhj;jg;gl;lik.  100,000.00 
15 mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf 25 

epfo;r;rpfs; elhj;jg;gl;lik.  
270,000.00 

16 kd;dhu; mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf xU 
epfo;r;rp elhj;jg;gl;lik.  

10,000.00 

17  
kl;lf;fsg;G  

f.ngh.j.(rh.j.) khztu;fSf;fhd fj;Njhypf;f 
kiw njhlu;ghd nrayku;T  
 

10,000.00 

18 mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf 04 
epfo;r;rpfs; elhj;jg;gl;lik.  

40,000.00 

19 fy;tp epfo;r;rpfs; 10,000.00 
20 ,uj;jpdGup 

 
 

kiwf;fy;tp khztu;fSf;fhd tpNrl fy;tp 
epfo;r;rpfs; 

15,000.00 

21 f.ngh.j.(rh.j.) khztu;fSf;fhd fj;Njhypf;f 
kiw njhlu;ghd nrayku;T  

25,000.00 

22 fy;tp epfo;r;rpfs; 24,260.00 
23 mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf 03 

epfo;r;rpfs; elhj;jg;gl;lik.  
 

30,000.00 

24 rpyhgk; Gjpa kiwahrpupau;fSf;fhd tpNrl gapw;rpj; 150,000.00 
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md;dk;khs; 
Myak;   
 

(khtl;lr; nrayhsu; Clhf 
xJf;Ffis khw;Wjy;.) 

J. 

 nkhj;jk; 3,907,453.97  
%yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

11.7.11 mgptpUj;jp cjtpfs;      ml;ltiz 11.9 

kiwkhtl;lk; tpguk; njhif (&.) 

Njrpa ,yq;if fj;Njhypf;f Mau;fs; Nguit – fl;bl 

jpUj;j Ntiyfs;  

600,000.00 

r%fj; njhlu;Gfs; epiyaq;fSf;fhd Njrpa 
fj;Njhypf;f eLepiyak; - rpwpa Gifg;gl 
epiyaj;jpw;fhd ed;nfhil  

300,000.00 

14 kiwf;fy;tpg; ghlrhiyfSf;fhd cjtpfs; 225,333.75 
aho;g;ghzk; fr;rjPT Gdpj me;Njhzpahu; Myak; - Mya 

jpUtpohtpw;fhd rka cgfuzq;fisf; nfhs;tdT 
nra;tjw;fhd ed;nfhil  

475,000.00 

aho;g;ghzk; kiwf;fy;tp epiyaj;jpw;F 
fzzpfisf; nfhs;tdT nra;jy;.  

111,000.00 

nfhOk;G gd;dpgpl;ba Y}u;J md;id Myak; - kiwf;fy;tpg; 
ghlrhiy fl;bl jpUj;j Ntiyfs;  

300,000.00 

whtjhtj;ij> Ydhit Gdpj gPl;lu; kw;Wk; Nghy; 
Myak; - kiwf;fy;tpg; ghlrhiy fl;bl jpUj;j 
Ntiyfs;  

300,000.00 

gKZfk nty;ygl Gdpj [{l; Myak; - fjpiufs; 
nfhs;tdT  

95,000.00 

jYfk Gdpj N[hNrg;th]; Myak; - xypngUf;fp 
,ae;jpuq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;  

200.000.00 

rpyhgk; Jk;khynfhl;Lit Gdpj mkNyhw;gt md;id 
Myak; - kiwf;fy;tpg; ghlrhiy fl;bl jpUj;j 
Ntiyfs;  

250,000.00 

Gj;jsk; gup];lu;Guk; Ntshq;fd;dp khjh Myak; - 
kpd;gpwg;ghf;fp nfhs;tdT  

175,000.00 

fhyp ntypfk Gdpj.nlhkpdpf;fd; fd;dpau; klk; - 
kyry$lq;fis epUkhzpj;jy;. 

300,000.00 

FUzhfy; kpy;yhit Gdpj N[hNrg; th]; FUklk; - fl;bl 
jpUj;j Ntiyfs;  

300,000.00 

kd;dhu; kL FQ;rpFsk; Gdpj kupahs; Njthyak; - 
kzpf;NfhGu epUkhzpg;G gzpfs;  

490,000.00 

15 kiwf;fy;tpg; ghlrhiyfSf;F cgfuzq;fisf; 
nfhs;tdT nra;jy;.  750,000.00 

kiwf;fy;tp eLepiyaj;jpw;F cgfuzq;fisf; 
nfhs;tdT nra;jy;  517,926.50 

mEuhjGuk; gSf];jk;kd jpUr;nrgkhiy Myak; - 
kiwf;fy;tpg; ghlrhiy fl;bl Ntiyfs;  

400,000.00 

gJis gJis Gdpj kupahs; Nguhyak; - kiwf;fy;tpg; 
ghlrhiy fl;bl Ntiyfs;  

400,000.00 

 
 

 

 
 
 

 
11.7.9 fpwp];jt rka ,yf;fpa> fiy kw;Wk; fyhr;rhu nraw;ghLfis Nkk;gLj;Jjy;.  
 
 

FWehlfg; Nghl;bahdJ jkpo; kw;Wk; rpq;fs nkhopfspy; ,lk;ngw;wJ. rpq;fs 

nkhopapy; 20 FOf;fs; Nghl;bapl;lJld; ,uz;L fl;lq;fshf elhj;jg;gl;l ,e;jg; 

Nghl;bapy; 10 FOf;fs; ,Wjpr; Rw;Wf;fhfj; njupTnra;ag;gl;ld. jkpo; nkhopapy; 6 

FOf;fs; Nghl;bapl;ld. ehl;bd; rpw;rpy gpuNjrq;fspy; 6 ehlf nrayku;Tfs; rpq;fs 

kw;Wk; jkpo; nkhopfspy; elhj;jg;gl;ld. 
 

,g;Nghl;bfsJ ,Wjpr;Rw;W nghuis Nfup fy;Y}upapy; elhj;jg;gl;lJld; guprspg;G 

tpoh nrg;nlk;gu; 15Me; jpfjp kUjhid ltu; kz;lgj;jpy; elhj;jg;gl;lJ.  
 

nkhj;jr; nryT &. 2,900,543.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.7.10. ahj;jpiufs; kw;Wk; fj;Njhypf;fj; Njthyaq;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; 

fj;Njhypf;fj; jpUr;rigapdhy; gpufldg;gLj;jg;gl;Ls;s Njrpa jpUj;;jyq;fSf;fhd 

mgptpUj;jpr; nraw;ghLfis eilKiwg;gLj;Jjy;.  

 
ml;ltiz 11.8 

 
 jpUj;jyk; jpl;lk; njhif (&.) Kd;Ndw;wk; 

1 jiytpy; 
jpUj;jyk;  
 

ahj;jpupfu;fSf;F 
kyry$lq;fis 
epUkhzpj;jy;. 

1,531,028.18 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;w
J.  

2 ntypfk 
RtrfdNa 
Myak;. 

ahj;jpupfu;fSf;F 
kyry$lq;fis 
epUkhzpj;jy;. 

1,019,541.50 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;s
J. 

3 fl;bkfd 
Gdpj 

ahj;jpupfu;fSf;F 
jq;Fkplq;fis mikj;jy; 

1,356,884.29 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;w

FWehlfg; Nghl;bf;fhd tpUJ toq;Fk; tpoh. 

 

ehlshtpa uPjpapy; ,lk;ngw;w tptpypa tpdhtpilg;Nghl;b kw;Wk; Ngr;Rg; Nghl;b 
kw;Wk; guprspg;G tpoh  
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md;dk;khs; 
Myak;   
 

(khtl;lr; nrayhsu; Clhf 
xJf;Ffis khw;Wjy;.) 

J. 

 nkhj;jk; 3,907,453.97  
%yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

11.7.11 mgptpUj;jp cjtpfs;      ml;ltiz 11.9 

kiwkhtl;lk; tpguk; njhif (&.) 

Njrpa ,yq;if fj;Njhypf;f Mau;fs; Nguit – fl;bl 

jpUj;j Ntiyfs;  

600,000.00 

r%fj; njhlu;Gfs; epiyaq;fSf;fhd Njrpa 
fj;Njhypf;f eLepiyak; - rpwpa Gifg;gl 
epiyaj;jpw;fhd ed;nfhil  

300,000.00 

14 kiwf;fy;tpg; ghlrhiyfSf;fhd cjtpfs; 225,333.75 
aho;g;ghzk; fr;rjPT Gdpj me;Njhzpahu; Myak; - Mya 

jpUtpohtpw;fhd rka cgfuzq;fisf; nfhs;tdT 
nra;tjw;fhd ed;nfhil  

475,000.00 

aho;g;ghzk; kiwf;fy;tp epiyaj;jpw;F 
fzzpfisf; nfhs;tdT nra;jy;.  

111,000.00 

nfhOk;G gd;dpgpl;ba Y}u;J md;id Myak; - kiwf;fy;tpg; 
ghlrhiy fl;bl jpUj;j Ntiyfs;  

300,000.00 

whtjhtj;ij> Ydhit Gdpj gPl;lu; kw;Wk; Nghy; 
Myak; - kiwf;fy;tpg; ghlrhiy fl;bl jpUj;j 
Ntiyfs;  

300,000.00 

gKZfk nty;ygl Gdpj [{l; Myak; - fjpiufs; 
nfhs;tdT  

95,000.00 

jYfk Gdpj N[hNrg;th]; Myak; - xypngUf;fp 
,ae;jpuq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;  

200.000.00 

rpyhgk; Jk;khynfhl;Lit Gdpj mkNyhw;gt md;id 
Myak; - kiwf;fy;tpg; ghlrhiy fl;bl jpUj;j 
Ntiyfs;  

250,000.00 

Gj;jsk; gup];lu;Guk; Ntshq;fd;dp khjh Myak; - 
kpd;gpwg;ghf;fp nfhs;tdT  

175,000.00 

fhyp ntypfk Gdpj.nlhkpdpf;fd; fd;dpau; klk; - 
kyry$lq;fis epUkhzpj;jy;. 

300,000.00 

FUzhfy; kpy;yhit Gdpj N[hNrg; th]; FUklk; - fl;bl 
jpUj;j Ntiyfs;  

300,000.00 

kd;dhu; kL FQ;rpFsk; Gdpj kupahs; Njthyak; - 
kzpf;NfhGu epUkhzpg;G gzpfs;  

490,000.00 

15 kiwf;fy;tpg; ghlrhiyfSf;F cgfuzq;fisf; 
nfhs;tdT nra;jy;.  750,000.00 

kiwf;fy;tp eLepiyaj;jpw;F cgfuzq;fisf; 
nfhs;tdT nra;jy;  517,926.50 

mEuhjGuk; gSf];jk;kd jpUr;nrgkhiy Myak; - 
kiwf;fy;tpg; ghlrhiy fl;bl Ntiyfs;  

400,000.00 

gJis gJis Gdpj kupahs; Nguhyak; - kiwf;fy;tpg; 
ghlrhiy fl;bl Ntiyfs;  

400,000.00 

 
 

 

 
 
 

 
11.7.9 fpwp];jt rka ,yf;fpa> fiy kw;Wk; fyhr;rhu nraw;ghLfis Nkk;gLj;Jjy;.  
 
 

FWehlfg; Nghl;bahdJ jkpo; kw;Wk; rpq;fs nkhopfspy; ,lk;ngw;wJ. rpq;fs 

nkhopapy; 20 FOf;fs; Nghl;bapl;lJld; ,uz;L fl;lq;fshf elhj;jg;gl;l ,e;jg; 

Nghl;bapy; 10 FOf;fs; ,Wjpr; Rw;Wf;fhfj; njupTnra;ag;gl;ld. jkpo; nkhopapy; 6 

FOf;fs; Nghl;bapl;ld. ehl;bd; rpw;rpy gpuNjrq;fspy; 6 ehlf nrayku;Tfs; rpq;fs 

kw;Wk; jkpo; nkhopfspy; elhj;jg;gl;ld. 
 

,g;Nghl;bfsJ ,Wjpr;Rw;W nghuis Nfup fy;Y}upapy; elhj;jg;gl;lJld; guprspg;G 

tpoh nrg;nlk;gu; 15Me; jpfjp kUjhid ltu; kz;lgj;jpy; elhj;jg;gl;lJ.  
 

nkhj;jr; nryT &. 2,900,543.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.7.10. ahj;jpiufs; kw;Wk; fj;Njhypf;fj; Njthyaq;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; 

fj;Njhypf;fj; jpUr;rigapdhy; gpufldg;gLj;jg;gl;Ls;s Njrpa jpUj;;jyq;fSf;fhd 

mgptpUj;jpr; nraw;ghLfis eilKiwg;gLj;Jjy;.  

 
ml;ltiz 11.8 

 
 jpUj;jyk; jpl;lk; njhif (&.) Kd;Ndw;wk; 

1 jiytpy; 
jpUj;jyk;  
 

ahj;jpupfu;fSf;F 
kyry$lq;fis 
epUkhzpj;jy;. 

1,531,028.18 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;w
J.  

2 ntypfk 
RtrfdNa 
Myak;. 

ahj;jpupfu;fSf;F 
kyry$lq;fis 
epUkhzpj;jy;. 

1,019,541.50 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;s
J. 

3 fl;bkfd 
Gdpj 

ahj;jpupfu;fSf;F 
jq;Fkplq;fis mikj;jy; 

1,356,884.29 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;w

FWehlfg; Nghl;bf;fhd tpUJ toq;Fk; tpoh. 

 

ehlshtpa uPjpapy; ,lk;ngw;w tptpypa tpdhtpilg;Nghl;b kw;Wk; Ngr;Rg; Nghl;b 
kw;Wk; guprspg;G tpoh  
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fpwp];jt 
Njthyaq;fs; 

rpl;b kp~d; 
jpUr;rig 

jpUj;j Ntiyfs; 900,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

nkhj;jk; 17,007,193.84   
                                                       %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk 

; 

 
 
 
 
 
 

 
 
11.7.13 ej;jhu; epfo;r;rpfs; 
fpwp];jt kf;fSf;F kpf Kf;fpa jpUtpohthfpa fpwp];J gpwg;G jpUtpoh mjhtJ 
ej;jhu; jpUtpohTf;fhf ehL KOtJKs;s fpwp];jt kf;fSld; xUq;fpize;J 
gy;NtW epfo;r;rpfs; elhj;jg;gLfpd;wd. mtw;wpdpilNa ej;jhu; jghy; Kj;jpiu xU 
NrhbiaAk;> mr;rplg;gl;l jghy; ciwiaAk; ntspapLtjw;fhf ej;jhu; rpj;jpug; 
Nghl;bnahd;iw elhj;Jjy;> ej;jhu; jghy; Kj;jpiuia ntspaPL nra;Ak; tpohit 
Vw;ghL nra;jy;> ej;jhu; tho;j;J ml;ilfis mr;rply;> mur ej;jhu; tpohit xOq;F 
nra;jy;> kw;Wk; gy;NtW epWtdq;fSf;F epfo;r;rpfSf;fhd xj;Jiog;ig toq;Fjy; 
vd;gd ,lk;ngw;wd.mur ej;jhu; tpohthdJ kd;dhu;> efu rig ikjhdj;jpy; 

2018/12/16Me; jpfjp elhj;jg;gl;lJ. ej;jhu; jghy; Kj;jpiu Nghl;bapd; Clhf 

njupTnra;ag;gl;l rpj;jpuq;fSs; ej;jhu; jghy; Kj;jpiunahd;iw ntspapLk; 

epfo;thdJ 2018/12/09Me; jpfjp elhj;jg;gl;lJ. ehlshtpa uPjpapy; ej;jhu; fNuhy; 

ghly; Nghl;b xOq;F nra;ag;gl;lJ. nkhj;j nryTfs; &. 4,303,000.00 
  
11.7.14. topghL> fpwp];jt fiyEl;gq;fs; kw;Wk; fyhr;rhu nraw;ghLfs;  
nfhOk;G kiwkhtl;lj;jpdhy; xOq;F nra;ag;gl;l ,yj;jPd; jpUg;gypf;fhf 

&.1,500,000.00 toq;fg;gl;lJ.  
 
11.7.15. fj;Njhypf;f fpwp];jt E}yhrpupau;fSf;F mDruiz toq;Ftjw;fhf 
fpwp];jt E}y; ntspaPLfis nfhs;tdT nra;jy;  
  
jpizf;fsj;jpy; ,izg;Gr; nra;ag;gl;Ls;s mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf 
ehL KOtjpYKs;s 44 kiwf;fy;tpg; ghlrhiyfsJ E}yfq;fSf;F E}y;fs; 
toq;fg;gl;ld.  

nkhj;jr; nryT &. 806,983.75 

kl;lf;fsg;G milf;fy khjh Myaj;jpd; cl;fl;likg;G trjpfis 
mgptpUj;jp nra;jy;.  

 

 
 

%yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

11.7.12. tuyhw;Wr; rpwg;G tha;e;j jpUj;jyq;fSf;fhd mgptpUj;jp kw;Wk; Gduikg;G 
nraw;ghLfSf;F cjtpfis toq;Fjy; 

ml;ltiz 11.10 
kiwkhtl;lk; Njthyak; epfo;r;rpj;jpl;lk; njhif &. Kd;Ndw;wk; 

kd;dhu;  Gdpj kupahs; 
Njthyak;  

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

milf;fy khjh 
Myak;  

jpUj;j Ntiyfs; 500,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

aho;g;ghzk; Mau; ,y;yk;  jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

,uj;jpdGup  Gdpj mNyhrpa]; 
Njthyak; 

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

Gdpj gpuhd;rp]; 
Nrtpau; Myak;> 
FUfy. 

jpUj;j Ntiyfs; 500,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

nfhOk;G  Gdpj kupahs; 
Njthyak;> 
kf;nfhdh 

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

nkhwl;Lit 
tpy;Nyhutj;ij 
Myak;  

jpUj;j Ntiyfs; 600,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

rpw;wpkp~d; 
Njthyak;  

jpUj;j Ntiyfs; 900,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

rpyhgk; Gdpj me;Njhzpahu; 
Myak;  

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

kl;lf;fsg;G  milf;fy khjh 
Myak;  

cl;fl;likg;G 
Ntiyfs; 
mgptpUj;jp 

1,000,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

Gdpj kupahs; 
Nguhyak;  

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

fhyp  Gdpj #irag;gu; 
Myak;  

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

khj;jiw md;id 
Njthyak;  

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

midj;Jg; 
Gdpju;fspd; Myak;  

jpUj;j Ntiyfs; 873,847.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

FUzhfy;  Gdpj md;dk;khs; 
Myak;  

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

Gdpj N[hNrg;th]; 
Myak;> 
kfhfy;fKit.  

cl;fl;likg;G 
trjpfs; 
mgptpUj;jp 

1,640,526.58 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

fz;b jpUj;Jt Myak; - 
EtNuypah 

jpUj;j Ntiyfs; 1,992,820.26 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

fpwp];jt 
rigfs; 

,yq;ifj; jpUr;rig – aho;g;ghzk; ey;Y}u;; 
Gdpj.ahfg;gu; Njthyak; - gq;F kid epUkhzpg;G  

490,000.00 

Nffhiy ky;nguptj;ij Myak;  320,000.00 
nkhj;jk; 6,999,260.00 
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fpwp];jt 
Njthyaq;fs; 

rpl;b kp~d; 
jpUr;rig 

jpUj;j Ntiyfs; 900,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

nkhj;jk; 17,007,193.84   
                                                       %yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk 

; 

 
 
 
 
 
 

 
 
11.7.13 ej;jhu; epfo;r;rpfs; 
fpwp];jt kf;fSf;F kpf Kf;fpa jpUtpohthfpa fpwp];J gpwg;G jpUtpoh mjhtJ 
ej;jhu; jpUtpohTf;fhf ehL KOtJKs;s fpwp];jt kf;fSld; xUq;fpize;J 
gy;NtW epfo;r;rpfs; elhj;jg;gLfpd;wd. mtw;wpdpilNa ej;jhu; jghy; Kj;jpiu xU 
NrhbiaAk;> mr;rplg;gl;l jghy; ciwiaAk; ntspapLtjw;fhf ej;jhu; rpj;jpug; 
Nghl;bnahd;iw elhj;Jjy;> ej;jhu; jghy; Kj;jpiuia ntspaPL nra;Ak; tpohit 
Vw;ghL nra;jy;> ej;jhu; tho;j;J ml;ilfis mr;rply;> mur ej;jhu; tpohit xOq;F 
nra;jy;> kw;Wk; gy;NtW epWtdq;fSf;F epfo;r;rpfSf;fhd xj;Jiog;ig toq;Fjy; 
vd;gd ,lk;ngw;wd.mur ej;jhu; tpohthdJ kd;dhu;> efu rig ikjhdj;jpy; 

2018/12/16Me; jpfjp elhj;jg;gl;lJ. ej;jhu; jghy; Kj;jpiu Nghl;bapd; Clhf 

njupTnra;ag;gl;l rpj;jpuq;fSs; ej;jhu; jghy; Kj;jpiunahd;iw ntspapLk; 

epfo;thdJ 2018/12/09Me; jpfjp elhj;jg;gl;lJ. ehlshtpa uPjpapy; ej;jhu; fNuhy; 

ghly; Nghl;b xOq;F nra;ag;gl;lJ. nkhj;j nryTfs; &. 4,303,000.00 
  
11.7.14. topghL> fpwp];jt fiyEl;gq;fs; kw;Wk; fyhr;rhu nraw;ghLfs;  
nfhOk;G kiwkhtl;lj;jpdhy; xOq;F nra;ag;gl;l ,yj;jPd; jpUg;gypf;fhf 

&.1,500,000.00 toq;fg;gl;lJ.  
 
11.7.15. fj;Njhypf;f fpwp];jt E}yhrpupau;fSf;F mDruiz toq;Ftjw;fhf 
fpwp];jt E}y; ntspaPLfis nfhs;tdT nra;jy;  
  
jpizf;fsj;jpy; ,izg;Gr; nra;ag;gl;Ls;s mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fs; Clhf 
ehL KOtjpYKs;s 44 kiwf;fy;tpg; ghlrhiyfsJ E}yfq;fSf;F E}y;fs; 
toq;fg;gl;ld.  

nkhj;jr; nryT &. 806,983.75 

kl;lf;fsg;G milf;fy khjh Myaj;jpd; cl;fl;likg;G trjpfis 
mgptpUj;jp nra;jy;.  

 

 
 

%yk;: fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

11.7.12. tuyhw;Wr; rpwg;G tha;e;j jpUj;jyq;fSf;fhd mgptpUj;jp kw;Wk; Gduikg;G 
nraw;ghLfSf;F cjtpfis toq;Fjy; 

ml;ltiz 11.10 
kiwkhtl;lk; Njthyak; epfo;r;rpj;jpl;lk; njhif &. Kd;Ndw;wk; 

kd;dhu;  Gdpj kupahs; 
Njthyak;  

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

milf;fy khjh 
Myak;  

jpUj;j Ntiyfs; 500,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

aho;g;ghzk; Mau; ,y;yk;  jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

,uj;jpdGup  Gdpj mNyhrpa]; 
Njthyak; 

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

Gdpj gpuhd;rp]; 
Nrtpau; Myak;> 
FUfy. 

jpUj;j Ntiyfs; 500,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

nfhOk;G  Gdpj kupahs; 
Njthyak;> 
kf;nfhdh 

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

nkhwl;Lit 
tpy;Nyhutj;ij 
Myak;  

jpUj;j Ntiyfs; 600,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

rpw;wpkp~d; 
Njthyak;  

jpUj;j Ntiyfs; 900,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

rpyhgk; Gdpj me;Njhzpahu; 
Myak;  

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

kl;lf;fsg;G  milf;fy khjh 
Myak;  

cl;fl;likg;G 
Ntiyfs; 
mgptpUj;jp 

1,000,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

Gdpj kupahs; 
Nguhyak;  

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

fhyp  Gdpj #irag;gu; 
Myak;  

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

khj;jiw md;id 
Njthyak;  

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

midj;Jg; 
Gdpju;fspd; Myak;  

jpUj;j Ntiyfs; 873,847.00 epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.  

FUzhfy;  Gdpj md;dk;khs; 
Myak;  

jpUj;j Ntiyfs; 1,000,000.00 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

Gdpj N[hNrg;th]; 
Myak;> 
kfhfy;fKit.  

cl;fl;likg;G 
trjpfs; 
mgptpUj;jp 

1,640,526.58 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

fz;b jpUj;Jt Myak; - 
EtNuypah 

jpUj;j Ntiyfs; 1,992,820.26 eilngw;Wf; 
nfhz;bUf;fpd;wJ 

fpwp];jt 
rigfs; 

,yq;ifj; jpUr;rig – aho;g;ghzk; ey;Y}u;; 
Gdpj.ahfg;gu; Njthyak; - gq;F kid epUkhzpg;G  

490,000.00 

Nffhiy ky;nguptj;ij Myak;  320,000.00 
nkhj;jk; 6,999,260.00 




