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KfTiu  

 

2002k; nrg;nlk;gH 12k; jpfjp ntspaplg;gl;l 402k; ,yf;f jpiwNrhp 

Rw;Wep&gj;jpw;F mikthf ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;rpd; 2017k; 

Mz;Lf;fhd nrayhw;Wif mwpf;if jahhpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

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

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

 

,e;j mwpf;ifapd; ,uz;lhtJ gFjp mikr;rpd; fPo;tUk; jpizf;fsk; kw;Wk; 

epWtdq;fspdhy; mKy;gLj;jg;gl;l mgptpUj;jp eltbf;iffspd; Kd;Ndw;wj;ij 

toq;Ffpd;wJ.  

 

,e;j mwpf;ifapd; %d;whk; gFjp mikr;rpd;; kdpjtsj; jfty;fisAk; 

KOikahd epjp Kd;Ndw;wj;ijAk; cs;slf;fpAs;sJ. 
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njhiyNehf;F 

 

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

ty;yikAs;s ifj;njhopy;Jiwapid ,yq;ifapDs; cUthf;fy;” 

 

nraw;gzp 

 

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

cw;gj;jpfis Nkw;nfhs;Sfpd;wJk;> njhlHe;J khWfpd;w tHj;jfg; 

ghpghydj;ijAilaJk;> epiyj;jpUf;ff; $baJk; kw;Wk; 

Nghl;biaNaw;gLj;Jk; ty;yikAs;sJkhd epWtdj;jpd; mgptpUj;jpf;F 

cfe;e #oiy cUthf;Fjy;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

mikr;rpd; flikfs; kw;Wk; nraw;ghLfs;  

 

21.05.2015k; jpfjp ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; mjp tpNrl tHj;jkhdp 
mwptpj;jypd; Clhf ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;Rf;F rhl;lg;gl;Ls;s gzpfs; 

gpd;tUkhW mikAk;. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



9 
 

ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;rpd; fPo; nraw;gLk; gphpTfs;> jpizf;fsq;fs; 
kw;Wk; epWtdq;fs;  

 

 

 ifj;njhopy; Jiw 

ifj;njhopy; nfhs;if kw;Wk; mgptpUj;jpg; gphpT 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; kw;Wk; Milg; gphpT  

ce;Jifj;Jiw mgptpUj;jpj; Jiw  

mgptpUj;jpg; gphpT 1  

mgptpUj;jpg; gphpT 11  

mgptpUj;jpg; gphpT 111  

ifj;njhopy; gjpT> cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;gLj;jy; kw;Wk; jfty; Kfhikj;Jtg; gphpT 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; Jiw mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;  (SMILE III – Row;rp 
epjpak;)  

,uhrad MAj cld;gbf;ifapid nraw;gLj;Jk; Njrpa mjpfhurig (NACWC) 

czT kw;Wk; $l;LwTg; gphpT 

jpizf;fsq;fs;  

tzpfj; jpizf;fsk (DOC) 

fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsk;   (ROC) 

 $l;LwT mgptpUj;jp jpizf;fsk; (DCD) 

mstPl;L myFfs;> epakq;fs; kw;Wk; Nritfs; jpizf;fsk; (DMUS)  

czT MizahsH jpizf;fsk; (DFC)  

Glitf; ifj;njhopy; jpizf;fsk; (DTI)  

,yq;ifj; Njrpa Gyikr; nrhj;Jf; fhhpahyak; (NIPO) 

mjpfhurigfs;> rigfs; kw;Wk; Mizf;FOf;fs;  

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig (NEDA) 

EfHNthH tptfhuq;fs; mjpfhurig (CAA)  

ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rig (IDB) 

$l;LwT CopaHfs; Mizf;FO (CEC) 
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mur epWtdq;fs;   

f`l;lf` fpuigl; yq;fh ypkpll; (KGLL)  

gue;jd; nfkpfy;]; ypkpll; (PCCL) 

yq;fh kpduy; rhd;l; ypkpll;  

khe;ij Nrhy;l; ypkpll; (MSL) 

];Nll; l;Nubq; (n[duy;) NfhHgNurd; ypkpll;  

$l;LwT nkhj;j tpw;gid epWtdk;  

yq;fh rj;Njhr ypkpll;  

Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdk; (NICD) 

,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdk; (SLITA)  

Njrpa mUq;fiyfs; Nguit (NCC) 

Njrpa tbtikg;G kj;jpaepiyak; (NDC)  

Njrpa ifg;gzpr; rig (Laksala) 

yq;fh rYry ypkpll;  

Njrpa fljhrpf; fk;gdp (NPC) 

,yq;if rpnke;Jf; $l;Lj;jhgdk;  

yq;fh rpnkd;l; gpvy;rp 

yq;fh RfH (gpiwtl;) fk;gdp ypkpll;  

`pq;Fuhd RfH ,d;l];hP]; ypkpll;  

yq;fh Nyydl; ypkpll; 

yq;fh mNrhf; Nyyd;l; ypkpll; 

 

 

 



 
nghUslf;fk;  
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 Jiwfs; kw;Wk; epWtdq;fs;  gf;fk; 

       mikr;rpd; Jiwfs;   
01 ifj;njhopw;Jiw mgptpUj;jpg; gphpT  

 

 

13-20 
02 rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; kw;Wk; Milg; gphpT  21-23 
03 ce;Jifj;Jiw mgptpUj;jpj; Jiw 

 

24-25 
3.i mgptpUj;jpg; gphpT 1 26-30 
3.ii mgptpUj;jpg; gphpT 11 31-33 
3.iii mgptpUj;jpg; gphpT 111 34-38 
3.iv ifj;njhopy; gjpT> cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;gLj;jy; kw;Wk; jfty; 

Kfhikj;Jtg; gphpT   
39-40 

3.v ,uhrad MAj cld;gbf;ifapid nraw;gLj;Jk; Njrpa 
mjpfhurig  Convention (NACWC) 

41-46 
04 czT kw;Wk; $l;LwTg; gphpT 47-50 
05 rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; Jiw mgptpUj;jp 

epfo;r;rpj;jpl;lk; 
51 

         jpizf;fsq;fs; 52 
06 tzpfj; jpizf;fsk; (DOC) 53-100 
07 fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsk;   (ROC) 101-104 
08 $l;LwT mgptpUj;jp jpizf;fsk; (DCD) 105-108 
09 mstPl;L myFfs;> epakq;fs; kw;Wk; Nritfs; jpizf;fsk; 

(DMUS) 
109-111 

10 czT MizahsH jpizf;fsk ; (DFC) 112-113 
11 Glitf; ifj;njhopy; jpizf;fsk; (DTI) 114-117 
12 ,yq;ifj; Njrpa Gyikr; nrhj;Jf; fhhpahyak; (NIPO) 118-123 

 mjpfhurigfs;> rigfs; kw;Wk; Mizf;FOf;fs; 124-125 

13 Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig (NEDA) 126-134 

14 EfHNthH tptfhuq;fs; mjpfhurig (CAA) 135-138 

15 ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rig (IDB) 139-143 
16 $l;LwT CopaHfs; Mizf;FO (CEC) 144-145 

 mur epWtdq;fs; 146-147 

17 khe;ij Nrhy;l; ypkpll; (MSL) 148-149 

18 ,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdk; (SLITA)  
 

150-152 

19 yq;fh rj;Njhr ypkpll; 153-154 

20 Njrpa mUq;fiyfs; Nguit (NCC) 
 

155-160 

21 ,yq;if Njrpa tbtikg;G kj;jpaepiyak; (NDC) 161-164 

22 Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdk; (NICD) 
 

165-169 

 mikr;rpd; ,aysitf; fl;bnaOg;gy; jfty;fs;   170-171 

23 mikr;rpd; gjtpazpj; jfty;fs; - 2017 172-173 

 ntspehl;Lg; gapw;rpfs; -2017 
 

174-175 

 gjtpazpj; jfty; 2017  176-192 
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mikr;rpd; gphpTfs; 
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01. ifj;njhopy; mgptpUj;jpg; gphpT  

01.1 gphpT gw;wpa mwpKfk;: 

mikr;R 32 ifj;njhopy; Ngl;ilfis ehL KOtjpYKs;s 18 khtl;lq;fspy; 1>006.5 Vf;fH 

epyg;gug;gpy; kpd;rhuk;> jz;zPH kw;Wk; ghij trjpfSld; epWtpAs;sJ. mikr;rpd; fPo; epHtfpf;fg;gLk; 

32 ifj;njhopy; Ngl;ilfspd; cl;fl;likg;G trjpfis mgptpUj;jp nra;tjw;F muR &gh 4>087 

kpy;ypaid nrytspj;Js;sJld;> ,e;j ifj;njhopy; Ngl;ilfspy; ifj;njhop;w;rhiyfis epWTtjw;F 

jdpahH fk;gdpfs; &gh 35>768 kpy;ypaid KjyPL nra;Js;sJ. mur KjyPLfs; jdpahH Jiw 

KjyPLfis Cf;Ftpg;gJld;> ,g;gphpT gpuhe;jpa kl;lj;jpy; ifj;njhopw;Jiwf;F KjyPLfis 

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

nghWg;ghf cs;sJ. mikr;R iufktpy; Gjpa ifj;njhopy; Ngl;ilia epWTtjw;fhd eltbf;ifia 

vLj;Js;sJ. ,jd; Kjy; fl;l eltbf;ifahf 200 Vf;fhpy; 87 Vf;fH epyg;gug;ig mgptpUj;jp 

nra;tjw;F vjpHghhf;fg;gLfpd;wJ.  

mur KjyPLfs; jdpahH Jiw KjyPLfisAk; Njrpa cw;gj;jpfisAk; nghpJk; tuNtw;fpd;wJ.  

NkYk;> mikr;rpdhy; ifj;njhopy; Ngl;il mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; 20>277 

njhopy;tha;g;Gfis cUthf;f Kbe;jJld;> gpuhe;jpa gpuNjrq;fspd; mgptpUj;jpj; jilfis 

jfHj;njhpa Kbe;jJ. 

      

01.2 Fwpf;Nfhs;fs;: 

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

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

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

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

 

01.3 gpujhd eltbf;iffs;: 

 ifj;njhopw;rhiyfis epWTtjw;fhf fhzpfis toq;Ftjw;F mtrpakhd trjpfSld; 
ifj;njhopy; Ngl;ilfis mgptpUj;jp nra;jy;. 

 ifj;njhopw;rhiyfspd; R%fkhd nraw;ghl;bw;F mtrpakhd cl;fl;likg;G trjpfis 
ifj;njhopy; Ngl;ilfSf;F toq;Fjy;. 

 fhzpfis tpLtpj;jy;> Rw;whly; jilePf;fr; rhd;wpjo; kw;Wk; cs;SH mjpfhurigfspd; 
mDkjp vd;gtw;iwg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F vOk; gpur;ridfSf;F KjyPl;lhsHfSf;F 
cjTjy;. 

 ,yq;ifapy; nghUj;jkhd fhzp tpguq;fs; cs;sf;fpa> ,w;iwg;gLj;jg;gl;l juTj;jsj;Jld; 
ifj;njhopw;rhiyfSf;F nghUj;jkhd fhzpfis toq;Ftjw;F fhzp tpguq;fis 
guhkhpj;jy;. 

 ifj;njhopw;rhiyfspd; gpur;ridfisf; ifahStjw;F mur kw;Wk; mur rhHgw;w 
epWtdq;fis (rk;Nksdk;> rq;fq;fs; Nghd;wd) xUq;fpizj;jy;. 
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01.4 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

01. 4.1 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - ehshe;j (khj;jis) ifj;njhopy; Ngl;il  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: - gpuhe;jpag; gpuNjrq;fspy; cl;fl;likg;G mgptpUj;jp kw;Wk; 
ifj;njhopy; Ngl;ilfSf;F Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Fjy; 

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

cs;sfg; 
ghijfis 
epHkhzpj;jy; 

epHkhzpf;fg;gl;l 
cs;sfg; 

ghijfspd; tPjk;  
fhHg;gl; tPjp  

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

lJ  
26.91 21.60 

Ntypfis 
epHkhzpj;jy;  

epHkhzpf;fg;gl;l 
Ntypfspd; tPjk; 

Ntyp  
gzpfs; 

g+Hj;jpnra;ag;gl;
lJ  

0.00 0.99 

eilghijfis 
epHkhzpj;jy;  

epHkhzpf;fg;gl;l 
eilghijfspd; 

tPjk;   
eilghij 

75% gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;

lJ  
0.00 0.99 

 

01.4.02. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - yf;~ cad ifj;njhopy; Ngl;il  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  Gpuhe;jpag; gpuNjrq;fspy; cl;fl;likg;G mgptpUj;jp kw;Wk; 
ifj;njhopy; Ngl;ilfSf;F Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Fjy; 

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

cs;sfg; 
ghijfis 
epHkhzpj;jy; 

epHkhzpf;fg;gl;l 
cs;sfg; 

ghijfspd; tPjk; 
fhHg;gl; tPjp 

97% gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;

lJ . 
63.11 54.92 

tPjp tpsf;Ffis 
epHkhzpj;jy;  

epHkhzpf;fg;gl;l 
tPjp tpsf;Ffspd; 

vz;zpf;if  

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

,d;Dk; 
Muk;gpf;fg;gltp

y;iy  
0.00 0.36 

 

01.4.03. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - nlk;gy;NgHf; ifj;njhopy; Ngl;il.  

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

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

cs;sfg; 
ghijfis 
epHkhzpj;jy; 

epHkhzpf;fg;gl;l 
cs;sfg; 

ghijfspd; tPjk; 
fhHg;gl; tPjp 

94% gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;

lJ . 
27.43 18.29 
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01.4.04. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - kpy;yt ifj;njhopy; Ngl;il.  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  gpuhe;jpag; gpuNjrq;fspy; cl;fl;likg;G mgptpUj;jp kw;Wk; 
ifj;njhopy; Ngl;ilfSf;F Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Fjy; 

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

,izg;G tPjpfis 
epHkhzpj;jy;  

epHkhzpf;fg;gl;l 
,izg;G tPjpfspd; 

tPjk;  
fhHg;gl; tPjp 

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

lJ  
5.00 2.54 

 

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

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  Gjpa KjyPl;L re;jHg;gq;fis mjpfhpj;jy; kw;Wk; gpuhe;jpaq;fspy; 
cl;fl;likg;G mgptpUj;jp 

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

,U 
ifj;njhopw;rhiyf
spd; epHkhzpg;G  

epHkhzpf;fg;gl;l 
ifj;njhopw;rhiyf
spd; vz;zpf;if  

,U 
ifj;njhopw;rhi
y fl;llq;fs; 

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

lJ  
9 12.89 

cl;fl;likg;G 
mgptpUj;jp  

g+Hj;jpnra;ag;gl;l 
cl;fl;likg;G 
trjpfspd; tPjk;  

cl;fl;likg;G 
trjpfis 

g+Hj;jpnra;jy;  

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

lJ  
0.00 21.22 

 

01.4.06. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - jpUNfhzkiy (fl;lk; (II)) ifj;njhopy; Ngl;il.  

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

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

cl;fl;likg;G 
mgptpUj;jp  

G+Hj;jpnra;ag;gl;l 
cl;fl;likg;G 
trjpfspd; tPjk;   

cl;fl;likg;G 
trjpfis 

g+Hj;jpnra;jy;  

99%  gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;

lJ  
5.00 31.41 

kpd;rhu tpepNahfk;  
kpd;rhu 

tpepNahfj;ijg; 
g+Hj;jpnra;jy;  

kpd;rhu 
tpepNahfk;  

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

lJ  
0.00 0.02 

4 miwfSf;F 
kpd;rhu tpepNahfk;   

kpd;rhu 
tpepNahfj;ijg; 
g+Hj;jpnra;jy; 

kpd;rhu 
tpepNahfk;  

,d;Dk; 
Muk;gpf;fg;gltp

y;iy  
0.00 0.07 

tPjp tpsf;Ffis 
epHkhzpj;jy; 

epHkhzpf;fg;gl;l 
tPjp tpsf;Ffspd; 

vz;zpf;if  

epHkhzpf;fg;gl;
l tPjp 

tpsf;Ffs; 

,d;Dk; 
Muk;gpf;fg;gltp

y;iy  
0.00 4.62 
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01.4.07. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - ifj;njhopy; Ngl;il kj;Jfk.  

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

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

cl;fl;likg;G 
mgptpUj;jp  

G+Hj;jpnra;ag;gl;l 
cl;fl;likg;G 
trjpfspd; tPjk;  

Kd;nkhopag;
gl;l 

eltbf;iff
is 

g+Hj;jpnra;j
y; 

99% gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ  

19.5 0.02 

 

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

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

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   
cl;fl;likg;G 
mgptpUj;jp  

(kpd;rhuk; kw;Wk; 
jz;zPH jtpHj;J)) 

G+Hj;jpnra;ag;gl;l 
cl;fl;likg;G 
trjpfspd; tPjk;  

cl;fl;likg;G 
mgptpUj;jpapd; 

g+Hj;jp 

99%  gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;

lJ  
65.00 77.53 

jPaizg;G 
Gs;spfis epWty; 

epWtg;gl;l 
jPaizg;G 
Gs;spfspd; 
vz;zpf;if 

jPaizg;G 
Gs;spfs; 

5%  gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;

lJ  
0.00 0.41 

 

01.4.09. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - nty;ytha ifj;njhopy; Ngl;il.  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  Gjpa KjyPl;L re;jHg;gq;fis mjpfhpj;jy; kw;Wk; gpuhe;jpaq;fspy; 
cl;fl;likg;G mgptpUj;jp 

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

,U 
ifj;njhopw;rhiyf
spd; epHkhzpg;G  

epHkhzpf;fg;gl;l 
ifj;njhopw;rhiyf; 

fl;lq;fspd; 
vz;zpf;if  

%d;W 
ifj;njhopw;rhi
yf; fl;lq;fs; 

90% epHkhzg; 
gzpfs; 

g+Hj;jpnra;ag;gl;
Ls;sJ. 

96.31 83.47 
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01.4.10. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - %rhiy ifj;njhopy; Ngl;il 

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

KjyPl;L trjpfis cUthf;fy;.  

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

cl;fl;likg;G 
mgptpUj;jp  

G+Hj;jpnra;ag;gl;l 
cl;fl;likg;G 
trjpfspd; tPjk;  

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

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

td tsj; 
jpizf;fsk; 
,J tiu 
fhzpia 
mikr;Rf;F 

tpLtpf;ftpy;iy 

0.00 0.00 

%d;W 
ifj;njhopw;rhiyf
spd; epHkhzpg;G 

epHkhzpf;fg;gl;l 
fl;llq;fspd; 
vz;zpf;if  

g+Hj;jpnra;ag;gl;
l 

ifj;njhopw;rhi
yfspd; 

epHkhzpg;G 

0.00 0.00 

 

01.4.11. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -khfe;Ju (Nkw;F) ifj;njhopy; Ngl;il.  

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

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

cs;sfg; 
ghijfis 
epHkhzpj;jy; epHkhzpf;fg;gl;l 

cs;sfg; 
ghijfspd; tPjk; 

fhHg;gl; tPjp 
gzpfs; 

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

4.35 4.26 

cs;sfg; 
ghijfis 
epHkhzpj;jy; 

fhHg;gl; tPjp 
30% gzpfs; 

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

27.76 26.76 

 

01.4.12 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -midj;J ifj;njhopy; Ngl;ilfspd; nghJr; nryTfs;  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  epHthfk; njhlHghd mbg;gilg; nghWg;Gfisg; g+Hj;jpnra;jy;.    

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

epHthf 
MFnryTfspd; 
midj;Jf; 
nfhLg;gdT  

gpy;fs; kw;Wk; 
nryTfspd; 
njhiffisj; 

jPHj;jy;  

rhpahd 
tifapy; 

gpy;fs; kw;Wk; 
nryTfspd; 
njhiffisj; 

jPHj;jy; 

90% g+Hj;jp 
nra;ag;gl;lJ.  

17.19 22.94 
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01.4.13. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - kpDthq;nfhil ifj;njhopy; Ngl;il.  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  neUg;gpy; ,Ue;J ghJfhj;jy;.  

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

jPaizg;G 
Gs;spfis epWty; 

epWtg;gl;l 
jPaizg;G 
Gs;spfspd; 
vz;zpf;if 

jPaizg;G 
Gs;spfis 

g+Hj;jpnra;jy; 

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

lJ. 
0.00 0.07 

 

01.4.14. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - iufk ifj;njhopy; Ngl;il.  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  ifj;njhopy; Ngl;ilapd; nrk;ikahd njhopw;ghL. 

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

fhzpia msj;jy; 
epy msit 
nra;jy; 

g+Hj;jpnra;jy;  

fhzpia 
tpLtpg;gjw;F 
Nfhhpf;if 
tpLj;jy;.  

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

lJ . 
0.00 0.04 

 

01.4.15. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - nkhuf`fe;j  ifj;njhopy; Ngl;il.  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  ifj;njhopy; Ngl;ilapd; nrk;ikahd njhopw;ghL. 

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

Muk;g Rw;whly; 
ghpNrhjid  

Muk;g Rw;whly; 
ghpNrhjidiag; 

g+Hj;jpnra;jy; tPjk;  

Rw;whly; 
ghpNrhjid 
rhd;wpjiog; 

ngw;Wf;nfhs;s
y; 

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

lJ . 
0.00 0.05 

 

01.4.16. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  cLft ifj;njhopy; Ngl;il.  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  ifj;njhopy; Ngl;ilapd; nrk;ikahd njhopw;ghL. 

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

kz;zhpg;G 
ghpNrhjid  

ghpNrhjidiag; 
g+Hj;jpnra;jy;  

rhd;wpjiog; 
ngw;Wf;nfhs;s

y; 

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

lJ. 
0.00 0.03 

TPjp tpsf;Ffis 
epHkhzpj;jy; 

epHkhzpf;fg;gl;l 
tPjp tpsf;Ffspd; 

vz;zpf;if 

tPjp 
tpsf;Ffis 
epHkhzpj;jy; 

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

lJ  
0.00 0.38 
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01.4.17. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - fj;njhopy; Ngl;il.  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  ifj;njhopy; Ngl;ilapd; nrk;ikahd njhopw;ghL. 

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

fhzpia msj;jy; 
epy msit 
nra;jy; 

g+Hj;jpnra;jy;  

fhzpia 
tpLtpg;gjw;F 
Nfhhpf;if 
tpLj;jy;.  

80% gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;

lJ . 
0.00 0.16 

 

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

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-  ifj;njhopy; Ngl;ilapd; nrk;ikahd njhopw;ghL. 

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

kz;zhpg;G 
ghpNrhjid  

ghpNrhjidiag; 
g+Hj;jpnra;jy;  

rhd;wpjiog; 
ngw;Wf;nfhs;s

y; 

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

lJ. 
0.00 0.01 

 

01.4.19. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - fue;njdpa ifj;njhopy; Ngl;il.  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:-   ifj;njhopy; Ngl;ilapd; nrk;ikahd njhopw;ghL. 

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

ghJfhg;G Ntyp 
kw;Wk; Nfl; 
epHkhzpg;G  

g+Hj;jpnra;ag;gl;l 
epHkhzpg;G tPjk;  

epHkhzpf;fg;gl;
l Ntyp kw;Wk; 

Nfl; 

95% gzpfs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;

lJ . 
0.00 0.80 

tPjp tpsf;Ffis 
epHkhzpj;jy; 

epHkhzpf;fg;gl;l 
tPjp tpsf;Ffspd; 

vz;zpf;if 

kjpg;gPL 
nra;ag;gl;l 

tPjp tpsf;Ffs;  

,d;Dk; 
Muk;gpf;fg;gltp

y;iy  
0.00 0.50 

jz;zPH Jha;jhf;fy; 
jhq;fpia 

epHkhzpj;jy;  

g+h;j;jpnra;ag;gl;l 
epHkhzpg;G tPjk; 

epHkhzpf;fg;gl;
l jz;zPH 
Jha;jhf;fy; 

jhq;fp 

,d;Dk; 
Muk;gpf;fg;gltp

y;iy  
0.00 12.25 

tpNrl ghJfhg;G 
Ntypia 

epHkhzpj;jy;  

ghJfhg;G Ntyp 
epHkhzpg;G tPjk;  

epHkhzpf;fg;gl;
l ghJfhg;G 

Ntyp 

,d;Dk; 
Muk;gpf;fg;gltp

y;iy  
0.00 0.47 

 

01.4.20. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  gl;lj;jh ifj;njhopy; Ngl;il.  

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

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   
cs;sfg; 
ghijfis 
epHkhzpj;jy; 
Kiwik  

epHkhzpf;fg;gl;l 
cs;sfg; ghij 

Kiwikfspd; tPjk;  
fhHg;gl; tPjp 

,d;Dk; 
Muk;gpf;fg;gltp

y;iy . 
0.00 35.36 

 

 



20 
 

01.4.21. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: - etfk;Gu ifj;njhopy; Ngl;il.  

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:-  ifj;njhopy; Ngl;ilfSf;F Nghf;Ftuj;J trjpfis 
toq;Fjy;.Ifj;njhopy; Ngl;il. 

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

cs;sfg; 
ghijfis 
epHkhzpj;jy; 

epHkhzpf;fg;gl;l 
cs;sfg; 

ghijfspd; tPjk; 
fhHg;gl; tPjp 

,d;Dk; 
Muk;gpf;fg;gltp

y;iy . 
0.00 14.70 

 

01.4.22. fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: -  jk;gnjdpa ifj;njhopy; Ngl;il.  

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

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

,yf;F  milTfs;   ,yf;F  milTfs;   

cs;sfg; 
ghijfis 
epHkhzpj;jy; 

epHkhzpf;fg;gl;l 
cs;sfg; 

ghijfspd; tPjk; 
fhHg;gl; tPjp 

,d;Dk; 
Muk;gpf;fg;gltp

y;iy . 
0.00 1.97 

 



21 
 

 

 

 

02. Glit> Mil> rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; 
mgptpUj;jpg; gphpT  

2.1 gphpT gw;wpa mwpKfk;   

Glit Mil kw;Wk; rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; mgptpUj;jpg; gphpT> rpwpa 
kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; kw;Wk; Glit Milf; ifj;njhopw;Jiwiag; 
gyg;gLj;Jtjw;F kdpjts mgptpUj;jp> cw;gj;jpj;jpwd; kw;Wk; ju Nkk;gLj;jy; 
vd;gtw;iw tYt+l;Lk; Nehf;fj;Jld; mtrpakhd nfhs;iffs;> cghakhHf;fq;fis 
cUthf;fp mKy;gLj;JtJld; epjpAjtpfisAk; toq;Ffpd;wJ.  
 
ifj;jwpj;Jiwapd; tsHr;rpf;fhf> Glit kw;Wk; Milfs; gphpthdJ ifj;jwp kj;jpa 
epiyaq;fspd; mgptpUj;jp> fpuhkg; gpuNjrq;fspy; ifj;jwpf; fpuhkq;fis mgptpUj;jp 
nra;jy; kw;Wk; ifj;jwpj;Jiwf;F Gjpa njhopy;El;gj;ij mwpKfg;gLj;jtjw;F 
nghwpfisAk; cgfuzq;fisAk; tpepNahfpj;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;> jd;dpaf;fkhd 
rha tPl;Lld; $ba ifj;jwp kj;jpaepiyaq;fis epWTjy;> ifj;jwp re;ij 
Cf;Ftpg;Gf;fhf 09 khfzq;fspy; rpwpa ifj;jwpf; fz;fhl;rpfisAk; Njrpa 
fz;fhl;rpiaAk;  elhj;Jjy; Nghd;w gy;NtWgl;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
Muk;gpj;Js;sJ.  
 
ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;R> Milfs; Jiw mgptpUj;jpg; gphptpd; fPo;> 
ijj;j Milfs; kw;Wk; ijj;Jf; nfhLf;fg;gLk; MilfSf;fhd cs;ehl;L re;ijj; 
Njitiag; g+Hj;jpnra;tjw;fhf rpwpa Milfs; rhH Fbirf; ifj;njhopw;Jiwia 
epWTjw;fhd fUj;jpl;lj;ij mKy;gLj;jtjw;F jpl;lkpl;Ls;sJ. cw;gj;jpj;jpwd; 
Nkk;gLj;jy; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo;> rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; Jiwapd; 
Milfs; jahhpg;G epiyaq;fspy; jahhpg;G gbKiwia Kfhikjg;gLj;Jtjw;F 
jahhpg;G CopaHfis gapw;Wtpj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;Jjy;. rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpfs; Jiwapd; Milf; ifj;njhopw;rhiyfSf;fhd jpwd; mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo;> mtHfspd; njhopy;El;g kw;Wk; Kfhikj;Jtjj; jpwd;fis 
Nkk;gLj;Jtjw;fhf rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; Jiwapd; Milf; 
ifj;njhopw;rhiyfSf;F mtrpakhd gapw;rpfs; Nkk;gLj;jYf;fhf toq;fg;gLfpd;wJ. 

 

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

 

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



22 
 

 
 
kf;fspd; Njitfs; Nfl;lwpe;j gpd;dH> epjp mikr;R> kj;jpa tq;fp> jpwd; mgptpUj;jp 
kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy; gapw;rp mikr;R> tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;g mikr;R> 
thj;jr rk;Nksdq;fs; Nghd;w gq;FjhuHfspd; MNyhridAld; Njrpa rpwpa kw;Wk; 
eLj;ju njhopy;Kaw;rpf;fhd nfhs;ifr; rl;lfk; kw;Wk; nfhs;ifr; rl;lf 
Kd;nkhopTfis mKyg;gLj;jtjw;fhd nraw;ghl;Lj;jpl;lk; jahhpf;fg;gl;ls;sJ. 
nraw;ghl;Lj;jpl;lj;Jld; $ba Njrpa rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpf;fhd 
nfhs;ifr; rl;lfk; mikr;ruitapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;ls;sJ. 

 

2.2 31 brk;gH 2017k; jpfjpad;W Kd;Ndw;wk;  

 

 

 

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

  ,yf;F  milT 

fl;ll epHkhzk; 
kw;Wk; 
Nkk;gLj;jy;fs;  

 

09 epWtdq;fspd; 
jpUj;jq;fs;  

Nrit 
cw;gj;jpj;jpwd;  

 
 fSj;Jiwapy; mike;Js;s gzpg;ghsH jq;Fkpl tpLjp 

rPuikf;fg;gl;lJ.  

 fl;Lgj;j> Nghafd> rk;khe;Jiw> fphd> kw;Wk; 
khj;jiwapy; mike;Js;s Glitg; ghlrhiyfspd; 
fl;llq;fspd; jpUj;jk;. 

 fl;Lgj;j gphptpy; Vida mgptpUj;jp eltbf;iffs; 

 uh[fphpatpy; mike;Js;s ,aw;if rhakpl;ly; 
kj;jpaepiyaj;jpd; epHkhzg; gzpfs;. 

 rhe;jpGu> Etnuypatpy; cs;s Rw;Wyh tpLjpapd; 
Nkk;gLj;jy; gzpfs;. 

thfdj; 
jpUj;jq;f;s  

04 thfdq;fisj; 
jpUj;jy;.  

tpidj;jpwdhd 
Nghf;Ftuj;J 
Nritia 
toq;Ftjw;fhd 
Vw;ghLfs;  

fPo;tUk; thfdq;fSf;fhd jpUj;jq;fs; 2017k; Mz;L 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

NB – 3003, PD-4265, KC-7670, 

51-5959 

 

mYtyfj; 
Njitfs;  

 

Nrit nraw;jpwd; 
kw;Wk; cw;gj;jpj;jpwd; 

tpidj;jpwd; kw;Wk; 
nraw;jpwdhd nghJ 
kf;fs; Nritia 
toq;fy;.  

fl;Lgj;j gphpTf;F mYtyf cgfuzq;fs;> fzzpfs; kw;Wk: 
fzzpg; ghfq;fs;> gf;]; ,ae;jpuq;fs;> ,ae;jpuq;fSk;> Glitg; 
gapw;rpg; ghlrhiyfSf;F cgfuzq;fSk;> gzpg;ghsH tpLjpf;F 
cgufzq;fSk; nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ.  

 

 

 

Glitg; 
gapw;rpg; 
ghlrhiy 
khztHfSf;fh
d rPWil 
Vw;ghLfs;  

192 khztHfs; Glitg; gapw;rpg; 
ghlrhiyfSf;F 
khztHfisf; 
ftHjy;. 

xt;nthU 192 khztHfSf;Fk; 02 Nrhb rPWilfis 
toq;Ftjw;fhd Vw;ghL.  

Njrpa 
ifj;jwpg; 
Glitf; 
fz;fhl;rp 
kw;Wk; tHj;jfr; 
re;ij 

36 tpw;gidf; $lq;fs;> 
09 khfhzq;fs; kw;Wk; 
jdpahH Jiw 
njhopy;Kaw;rpfs; 

 

ifj;jwpg; Glit 
njhopy;Kaw;rpahsHf
Sf;F 
re;ijg;gLj;jy; 
trjpfis 
Cf;Ftpj;jy;.  

Njrpa ifj;jwpg; Glitf; fz;fhl;rp kw;Wk; tHj;jfr; re;ij 

gz;lhuehaf;f QhgfhHj;j rHtNjr kz;lgj;jpy; 15 – 17 brk;gH 
2017 ,y; eilngw;wJ.  

 

 

Glitg; 
gapw;rpg; 
ghlrhiy 
kw;Wk;  
tbtikg;G 
ghlrhiy  
khztHfSf;F 
tUiff;fhd 
nfhLg;gdT 
toq;fy;.  

200 khztHfs;  

 

 

Glitg; gapw;rpg; 
ghlrhiy 
khztHfs; - 175 
 tbtikg;G 
ghlrhiy  
khztHfs; - 25 

 

(i) Glitf; ifj;njhopw;Jiw gapw;rpg; ghlrhiyfs; 

fy;tpahz;L              cs;sPHf;fg;gl;l khztHfs; 

2016/2017 
(04.07.2016 – 31.07.2017)       157 
 
2017/2018 
(03.07.2017 – 31.07.2018)       192 
 

(ii)   tbtikg;G gapw;rpg; ghlrhiy 
fy;tpahz;L              cs;sPHf;fg;gl;l khztHfs; 

                                      (2017.01.10) 

2017                               21 
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Mq;fpy nkhopg; 
Gyikia 
Cf;Ftpg;gjw;fh
f ts 
egUf;fhd 
nfhLg;gdT  

200 khztHfspd; 
nkhopg; Gyikia 
Nkk;gLj;jy;.  

gapYdHfspd; nkhop 
mwptpid 
Nkk;gLj;jy;.   

Glitf; ifj;njhopw;Jiw gapw;rpg; ghlrhiy khztHfSf;fhd 
Mq;fpy nkhopg; gapw;rpg; ghlnewp elhj;jg;gl;lJ.  

Nritapd; 
Nghjhd gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

978 gapYdHfs;  978 gapYdHfspd; 
,aYikiaf; 
fl;bnaOg;gy; kw;Wk; 
Nrit tpidj;jpwd;> 
cw;gj;jpj;jpwd; 
kw;Wk; tpla 
mwptpid 
Nkk;gLj;jy;>   

Glitf; ifj;njhopw;Jiw rhHe;j 19 gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;. 
,tw;wpy; 05 jpwd; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;> 03  Glitf; 
ifj;njhopw;Jiw gapw;rpg; ghlrhiy khztHfSf;fhd jdpegH 
MSik tpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;>  Glitf; ifj;njhopw;Jiw 
rhHe;j 02 ntspehl;Lg; gaw;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; 10 fw;if 
tp[aq;fs; cs;slq;Fk;.  
 
(jpizf;fs mYtyHfs;> Glitg; ghlrhiy khztHfs;> khfhz 
rigfs;> $l;LwTr; rq;fq;fs; kw;Wk; jdpahH Jiwfspy; ,Ue;J 
NjHe;njLf;fg;gl;l 978 gapYdHfSf;F 39 gaw;;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fsl elhj;jg;gl;lJ) 
 

ifj;jwp 
ifj;njhopw;Ji
w tHj;jfr; 
re;ij 
elhj;jg;gl;lJ. 
 
 
mYtyf 
CopaHfSf;F 
rPWil 
toq;Ftjw;fhd 
Vw;ghL  

36 tpw;gidf; $lq;fs;> 
gj;jphpif Clhd 
gpur;rhuq;fs; ( ehL 
KOtjpyk;) 
 
 

 

 
122 jpizf;fs 
CopaHfs; 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
ifj;njhopw;Jiwia
Cf;Ftpj;jy; 
 
 
 
 
CopaHfis 
Cf;Ftpj;jy; 

ifj;jwpg; Glitf; ifj;njhopw;Jiw tHj;jfr; re;ij gz;lhuehaf;f 

QhgfhHj;j rHtNjr kz;lgj;jpy; 07 – 09 khHr; 2017 ,y; 
eilngw;wJ. 
 
 
 
 
Njrpa ifj;jwpg; Glitf; ifj;njhopw;Jiwf; fz;fhl;rpapy; 
gq;Fgw;wpa 122 CopaHfSf;F rPWil toq;fg;gl;lJ ( mjw;fhd 
nryT jpizf;fsj;jpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ)   

  

 

      

Glitg; 
ghlrhiyfSf;
F 
cgfuzq;fis 
toq;fy; kw;Wk; 
epHthfr; 
nrytpidj; 
jPHj;jYf;fhd 
Vw;ghLfs;.  

Glitg; 
ghlrhiyfspd; fy;tp 
eltbf;iffis 
Cf;Ftpj;jy; ( Glitg; 
ghlrhiyfs; - 14> 
tbtikg;G 
ghlrhiyfs; - 02)  
 

Cf;Ftpg;G 
eltbf;iffs; ( 
Glitg; 
ghlrhiyfs; - 14> 
tbtikg;G 
ghlrhiyfs; - 02) 

Glitg; ghlrhiyfs;> tbtikg;G gapw;rpg; ghlrhiyfs; kw;Wk; 
ghlrhiy tpLjpfSf;F cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; 
epHthfr; nryitj; jPHj;jy;.  

tUlhe;jg; 
ghPl;irfis 
elhj;Jjy; ( 
Glitg; 
ghlrhiyfs; Æ 
tbtikg;G 
gapw;rp 
ghlrhiyfs; Æ 
jpizf;fs 
ghPl;irfs;)  

Glitf; 
ifj;njhopw;Jiw 
rhd;wpjo; ,Wjpg; 
ghPl;ir 
tpz;zg;gjhhpfs; - 202 

jpizf;fs Glitg; 
ghPl;rfHfs; - 28 

 

jukhd 
njhopy;El;gtpayhsH
fis cUthf;fy;  

(i)   Glitf; ifj;njhopw;Jiw rhd;wpjo; ,Wjpg; ghPl;ir 26 – 28 
[{iy 2017 tiu eilngw;wJ. ( 145 Glitg; ghlrhiy 
khztHfs; kw;wk; 46 ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs; ghPl;irf;F 
Njhw;wpdH. 02 Glitg; ghlrhiy khztHfSk; 09 ntspthhpg; 
ghPl;rhj;jpfSk; ghPl;irf;F r%fkspf;ftpy;iy.) 
 

(ii)   ifj;jwp Glit tbtikg;G caH gapw;rp rhd;wpjo; ghPl;ir – 
2016 ( 25 – 27 [dthp 2017 Æ 19 khztHfs;) Examination of 
Advance Training Certificate in Handloom Textile   

 

(iii)   25.03.207k; jpfjp tpidj;jpwd; jiljhz;ly; ghPl;ir 28 Glit 
MNyhridahsHfSf;fhf elhj;jg;gl;lJ.   



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mikr;rpd; Jiwfs;  
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03. mgptpUj;jpg; gphpT – 1 
 
 
03.1 Kd;Diu  
 
,e;jg; gphptpdhy;> cs;@H %yg;nghUl;fs;> cs;@H mwpT kw;Wk; jpwd;fs;> njhopy;tha;g;ig 

cUthf;ff;$ba ,aYik> cs;@H EfHTj; Njit kw;Wk; Vw;Wkjp cj;Njrk; cl;gl jahhpg;gpd; 

Fwpj;Jiuf;fg;gl;l rpwg;Gj;jd;ikapd; mbg;gilapy; Ie;J tptrhag; nghUl;fs; gjdpLk; 

njhopw;rhiyfshd Njapiy> thridj;jputpaq;fs;> Jk;G> czT gjdply; kw;Wk; nghjpaply; 

ifj;njhopw;Jiwfspd; mgptpUj;jp nghWg;Ngw;f;fg;gl;Ls;sJ. mikr;R> ,e;jf; ifj;njhopw;rhiyfspd; 

jahhpg;G ,aysit Nkk;gLj;jy;> juk; kw;Wk; cw;gj;jpj;jpwid caHj;Jjy; kw;Wk; 

Nghl;bj;jd;ikia mjpfhpg;gjw;fhf  chpa gq;Fjhuhpd; ,izthf;fj;Jld; mgptpUj;jp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ. 

 
 
03.2 gpujhd Fwpf;Nfhs;fs ; 
 

 rHtNjrr; re;ijapy; Nghl;bia vjpHNehf;ff; $bathW caHjuKila nghUl;fis 

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

 Njrpa re;ijj; Njitfisf; fz;bwpe;J mtw;wpidg; g+Hj;jp nra;j;jf;f tifapy; 

mtrpakhd ifj;Jiwapid mgptpUj;jp nra;jy;. 

 

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

 gjdpl;l czTf; ifj;njhopy;  

 nghjpaply; ifj;njhopw;Jiw 

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

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

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

 
03.4 nraw;ghLfs; 
 

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

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

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

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

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

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

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

eltbf;iffis vLj;jy;. 
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 ,j;JiwAld; njhlHGila mikr;Rfs;> nghJj; jpiwNrhp> tHj;jf rigfs;> 

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

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

xUq;fpizg;jd; %yk;> nghjpaply; ifj;njhopw;rhiyfspid Muha;r;rp kw;Wk; 

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

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

epfo;rpfis xOq;FgLj;Jtjd; %yk;> ifj;njhopw;Jiwapdhpd; jpwid 

,w;iwg;gLj;jy;.  

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

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

toq;Fjy;.  

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

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

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

ed;ikfis ifj;njhopw;rhiyfSf;Fg; ngw;Wf; nfhLj;jy;.  

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

 
 
03.5  brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk; 
 
03.5.1 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:  rHtNjr nghjpaply; fz;fhl;rp (“Lanka Pack”) 
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: cs;ehl;L ifj;njhopw;JiwfSf;F re;ijia Cf;Ftpj;jy;.  
 

nraw;ghL  mstPl;L myF 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; 
Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  milT  

xJf;fP
L 

(&.kpy;)  
 

nryT 
(&.kpy;

)  

chpa 
mKy;gLj;jy; 
KftH 
epWtdq;fSl
d; ,ize;J 
fz;fhl;rpf;fhd 
Vw;ghLfis 
xOq;Fnra;jy;. 

fz;fhl;rpapy; 
gq;Fgw;Wk; 
ifj;njhopw;rhiyfsp
d; vz;zpf;if  

fz;fhl;rpapy; 150 
gq;Fgw;WdHfs; 
gq;Fgw;WtH vd 
vjpHghHf;fg;gLfpd;wH
. 
 
 

150 
gq;Fgw;WdHfsp
d; gq;fspg;Gld; 
fz;fhl;rp 
ntw;wpfukhf 
elhj;jg;gl;lJ. 
 

2.0 2.0 

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

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

 

nraw;ghL  
mstPl;L 
myF 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; 
Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  milT  

xJf;fP
L 

(&.kpy;)  
 

nryT 
(&.kpy;

)  



29 

 

chpa 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fh
d Muk;g 
re;jpg;Gfis 
xOq;Fnra;jy; 
 
- tpz;zg;gjhuHfis 
NjHe;njLg;gjw;fhd 
tpsk;guj;ij 
gpuRhpj;jy; 
 
- epfo;r;rpj;jpl;lij 
elhj;Jjy; 
 

gapYdHfsp
d; 
vz;zpf;if  

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

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

0.9* 0.393  
 
 
 

* njhopy;Kaw;rp Cf;Ftpg;G KfhikahsUf;fhd gapw;Wtpg;GdH gapw;rpf;fhf &gh 0.337 
kpy;ypad; nryT nra;ag;gl;lJ.  

 
 03.5.3 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:  GNuhGl; / GNuhgf; rHtNjr fz;fhl;rp 2017 

 fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: gjdpl;l czT Vw;WkjpahsHfSf;F cj;Njr re;ijia 
mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; czTj;Jiw rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfis mgptpUj;jp nra;jy;. 

 

nraw;ghL  mstPl;L myF 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  
epjpapay; 
Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  milT  

xJf;fP
L 

(&.kpy;
)  
 

nryT 
(&.kp
y;)  

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

fhd Muk;g 
re;jpg;Gfis 

xOq;Fnra;jy; 

 

 

- tpsk;guj;ij 

gpuRhpj;jy; 

 

- fz;fhl;rpia 
elhj;Jjy; 

fz;fhl;rpapy; 
gq;Fgw;Wk; 
ifj;njhopw;rhiyf
spd; vz;zpf;if 

Gj;jhf; 
nghUl;fSf;F 
fsj;ij 
cUthf;Ftjw;fhd 
200 
ifj;njhopw;rhiyf
spd; gq;Fgw;wy;.  

-200 
gq;Fgw;WdHfspd; 
gq;fspg;Gld; 
fz;fhl;rp 
ntw;wpfukhf 
elhj;jg;gl;lJ. 
- tpNrl rpwpa 
kw;Wk; eLj;ju 
ifj;njhopw;Jiw 
$lq;fs; 
fhl;rpg;gLj;jg;gl;
lJ.  
 

2.0*** 1.57 

  
***MAHNtjf; fz;fhl;rpf;F (kw;nwhU fz;fhl;rp) Nkw;Fwpj;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; ,Ue;J &gh 0.5 kpy;ypad; nryT 

nra;ag;gl;lJ.  

 
 
3.05.4 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:  njhopy;Kaw;rp Cf;Ftpg;Gf;fhd gapYdHfis gapw;Wtpj;jy;  
 
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: nghjpaply; Clhf rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpahsHfspd; 

gz;lq;fspd; juj;jpid Nkk;gLj;Jtjw;F trjpaspj;jy;.  
.   

nraw;ghL  mstPl;L 
myF 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  milT  
xJf;fPL 
(&.kpy;)  

 

nryT 
(&.kpy;)  

gapw;rpfis 
elhj;Jjy;  
 

gapYdHfspd; 
vz;zpf;if  

midj;J 
khtl;lq;fspYk; 
cs;s 25 

25 njhopy;Kaw;rp 
Cff;Ftpg;G 
KfhikahsHfs; 

 0.337* 
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njhopy;Kaw;rp 
Cff;Ftpg;G 
KfhikahsHfis 
gapw;Wtpj;jy;.  

gapw;Wtpf;fgl;lJld; 
gaw;rpj;jpl;lk; 
ntw;wpfukhf 
elhj;jg;gl;lJ. 

 
 
03.5.5 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:  Vida fz;fhl;rpfs;  
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopw;JiwapdUf;fhd cj;Njr re;ijfis 

mgptpUj;jp nra;jy;.  
 
 

nraw;ghL  mstPl;L myF 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  
epjpapay; 
Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  milT  

 
xJf;fPL 
(&.kpy;)  

 

nryT 
(&.kpy;)  

MAHNtj 
vf;]; Ngh 
2017  
 

njhopy;Kaw;rpahsHfs; 
kw;Wk; 
tUifahsHfspd; 
vz;zpf;if 
   

cs;ehl;L kw;Wk; 
ntspehl;L 
fz;fhl;rpahsHfspd; 
gq;fspg;Gld; 
fz;fhl;rpiz 
elhj;jy; 

- cs;ehl;L 
kw;Wk; ntspehl;L 
fz;fhl;rpahsHfs; 
- 135 
 
-ghHitahsHfs; 
40000 
 

 0.5 
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04. mgptpUj;jpg; gphpT – 11 

 

04.1 gpujhd Fwpf;Nfhs;  

 
,e;jg; gphptpd; gpujhd Fwpf;Nfhshf Nghl;bj; jd;ikAs;s re;ijr; #oYf;F mikthf> 
caHjuKila nghUs;fis cw;gj;jp nra;jtjw;F jw;NghJs;s ifj;njhopy;fspd; mgptpUj;jp 
kw;Wk; Gjpa KjyPl;L Cf;Ftpg;G vd;gtw;wpw;F trjpfis toq;Fjy; mike;Js;sJ. 

 

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

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

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

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

 glF fl;Lkhdf;; ifj;njhopy; 

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

ifj;njhop;y; 

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

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

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

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

 

 

04.03 nraw;ghLfs;  

 nghJj;Jiw> fy;tpj;Jiw kw;Wk; jahhpg;G ifj;njhopw;JiwfSld; ,ize;J 

ifj;njhopy; mgptpUj;jpf;fhd jpl;lq;fisj; jahhpj;jy;. 

 njhopy;El;g Kfhikj;Jtk; rhHe;j gpur;rpidfSf;F MNyhridfisAk; mtrpakhd 

trjpfisAk; toq;Fjy;. 

 cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L tzpf rk;Nksdq;fs;> mur rhH epWtdq;fs;> fk;gdpfs; 

kw;Wk; ifj;njhopy; mgptpUj;jpf;F cjtpaspf;Fk; epWtdq;fis xUq;fpizj;jy;. 

 ngWkjp NrHj;jy; kw;Wk; jahhpg;gpid Nkk;gLj;Jk; Nehf;fj;Jld;> caH njhopy;El;g 

cghakhHf;fq;fis mwpKfg;gLj;jtjw;F mtrpakhd fUj;jpl;lq;fisAk; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; mKy;gLj;jy;. 

 jahhpg;G ifj;njhopw;rhiyfspd; cw;gj;jpj;jpwd; kw;Wk; gzpahsHfspd; jpwd; vd;gtw;iw 

Nkk;gLj;Jtjw;F mtrpakhd cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 

mKy;gLj;jy;. 

 Vw;Wkjp rhH ifj;njhopw;rhiy Cf;Ftpg;gjw;F trjpaspj;jy;.  
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04.4 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk; 

04.4.1 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: glFf; fl;Lkhdk; kw;Wk; mJrhHe;j ifj;njhopw;Jiwf;fhd re;ij 
Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj;jpl;lk;  

nraw;ghL  mstPl;L myF  ,yf;F  milT 

glF fz;fhl;rpapid 
elhj;Jtjw;F cjTjy;. 

fz;fhl;rpahsHfspd;  
vz;zpf;if 

nfhs;tdthsHfSk; 
tpw;gidahsHfSk; 
re;jpj;jy; kw;Wk; $l;L 
tpahghu re;jHg;gq;fs;  

34 cs;ehl;L kw;Wk; 
ntspehl;L glF epHkhd 
ifj;njhopw;rhiyahsHfs;. 
mikr;R &gh 2 
kpy;ypaid nryT 
nra;jJ.  

 

04.4.2 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: ,wg;gH nghUl;fs; jahhpg;G Jiwapdhpd; jpwd; mgptpUj;jp 

epfo;r;rpj;jpl;lk;;.  

nraw;ghL  mstPl;L myF  ,yf;F  milT 

ntspehl;L gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy;.  

; 

 
 

gapw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

,wg;gH nghUl;fs; 
jahhpg;Gj;;Jiwapy; 
,Uf;Fk; 
njhopyhsHfspd; 
,aysitg; gyg;gLj;jy; 

100% 

 

04.4.3 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:: gpsh];bf; nghUl;fs; jahhpg;G Jiwapdhpd; jpwd; mgptpUj;jp 

epfo;r;rpj;jpl;lk;;. 

nraw;ghL  mstPl;L myF  ,yf;F  milT 

gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy;. 

gapw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if  

gpsh];bf; 
jahhpg;Gj;;Jiwapy; 
,Uf;Fk; 
njhopyhsHfspd; 
,aysitg; gyg;gLj;jy; 

100% 

 

04.4.4 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: : ; kuk; kw;Wk; kuk;rhH nghUl;fs; jahhpg;G Jiwapdhpd; jpwd; 
mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;;.  

nraw;ghL  mstPl;L myF  ,yf;F  milT 

jr;rHfSf;F ntspehl;L 
gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy; 

gapw;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

kuk; kw;Wk; kuk;rhH 
jahhpg;Gj;;Jiwapy; 
,Uf;Fk; 
njhopyhsHfspd; 
,aysitg; gyg;gLj;jy;  

100% 
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04.4.5 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:  “Center of Excellence in Robotic Applications” epiyaj;ij 
epWTjy; 

nraw;ghL  mstPl;L myF  ,yf;F  milT 

ntspehl;L gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy; 

Nritiag; 
ngw;wf;nfhs;Sk; 
epWtdq;fspd; 
vz;zpf;if  
 

tpidj;jpwDila 
,wg;gH Jiwf;F 
NuhNghl;bf; fsj;ij 
mgptpUj;jp 
nra;tjw;fhd 
Nkk;gLj;jg;gl;l 
Muha;r;rp kw;Wk; 
mgptpUj;jp 
cl;fl;likg;G. 

100% 

 

04.4.6 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH:  ,wg;gH nghUl;fs; jahhpg;Gj; Jiw 

nraw;ghL  mstPl;L myF  ,yf;F  milT 

ifj;njhopy; 
mgptpUj;jpr; rigap@y; 
,wg;gH nghUl;fs; 
ghpNrhjid trjpfis 
,w;iwg;gLj;jy;. 

,e;j Nritiag; 
ngw;Wf;nfhs;s tpUk;Gk; 
ifj;njhopw;rhiyfs; 

tUkhd gq;fPl;il 
Nkk;gLj;Jtjw;F rpwpa 
kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahshfis 
gyg;gLj;jy;   

100% 
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5. mgptpUj;jpg; gphpT – 111 
 

5.1 Kd;Diu  
 
,e;jg; gphptpdhy;> cs;@H %yg;nghUl;fs;> cs;@H mwpT kw;Wk; jpwd;fs;> njhopy;tha;g;ig 

cUthf;ff;$ba ,aYik> cs;@H EfHTj; Njit kw;Wk; Vw;Wkjp cj;Njrk; cl;gl 

jahhpg;gpd; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l rpwg;Gj;jd;ikapd; mbg;gilapy; ghjzp> Njhw;nghUl;fs;> 

kl;ghz;lq;fs;> kUe;Jg; nghUl;fs; kw;Wk; kpd;rhu kw;Wk; kpd;dpyj;jpudpay; 

ifj;njhopw;Jiwfspd; mgptpUj;jp nghWg;Ngw;f;fg;gl;Ls;sJ. mikr;R> ,e;j 

ifj;njhopw;rhiyfspd; jahhpg;G ,aysit Nkk;gLj;jy;> juk; kw;Wk; cw;gj;jpj;jpwid 

caHj;Jjy kw;Wk; Nghl;bj;jd;ikia mjpfhpg;gjw;fhf    chpa gq;Fjhuhpd; 

,izthf;fj;Jld; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ. 

 

5.2 ,e;jg; gphptpd; Fwpf;Nfhs;  

,e;jg; gphptpd; Nehf;fk;> rHtNjr re;ijapy; Nghl;bapLtjw;F ty;yikAs;s juj;jpy; caHe;j 

nghUl;fis cw;gj;jp nra;tjw;F ifj;njhopw;JiwfSf;F Cf;Ftpg;GfisAk;> trjpfisAk; 

toq;Fjy; MFk;.   

 

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

 ghjzpf; ifj;njhopw;Jiw 

 Njhy; nghUl;fs; ifj;njhopw;Jiw 

 kz;ghz;lf; ifj;njhopy;  

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

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

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

 

5.4 gpujhd nraw;ghLfs;  

 ghjzp> Njhy; nghUl;fs;> kl;ghz;lg; nghUl;fs;;> kpd; kw;Wk; kpd;dpyj;jpudpay;; 

cgfuzq;fs;> Xsjlk; kw;Wk; moFrhjdg; nghUl;fs; Nghd;w ifj;njhopw;JiwfSf;F 

chpa mgptpUj;jp jpl;lq;fisAk; fUj;jpl;lq;fisAk; jahhpj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;jy;. 

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

tpjg;GiufisAk; NahridfisAk; mKy;gLj;jy;. 

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

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

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

toq;fy;. 

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

ifj;njhopw;JiwfSf;F cjTjy;. 
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 KjyPl;L kw;Wk; tHj;jf Cf;Ftpg;Gfs;; njhlHghf MNyhridr; Nritfis toq;fy;. 

 TIEP Nahridj;jpl;ljpd; fPo; cs;s Vw;Wkjpf; ifj;njhopw;JiwdUf;F> ntspehl;L 

ty;YdHfSf;fhd tprhitg;ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpjg;Giu toq;Fk; trjpfisr; 

nra;jy; 

 

5.5  31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  
 
        fUj;jpl;lj;jpd; ngaH :      :   rHtNjr ghjzp kw;Wk; Njhw;nghUl;fs; fz;fhl;rp  
 fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  : ghjzp kw;Wk; Njhw;nghUl;fs; ifj;njhopw;Jiwf;F cs;ehl;bYk; 

ntspehl;bYk; mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf;nfhLj;jy; 
 
 

nraw;ghL  mstPl;L myF 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  milT  
xJf;fPL 
(&.kpy;)  

 

nryT 
(&.kpy;)  

rHtNjr 
kl;lj;jpy;ghjzp 
kw;Wk; 
Njhw;nghUl;fs; 
fz;fhl;rpia 
xOq;Fnra;jy; 

1.Gjpa ntspehl;;L 
nfhs;tdthsHfspd; 
vz;zpf;if 
 
2. 
fz;fhl;rpf;$lq;fspd; 
vz;zpf;if 
 
3. tUifahsHfspd; 
vz;zpf;if 
 
4. gq;Fgw;wpa 
fk;gdpfspd; 
vz;zpf;if 
  

i. Gjpa ntspehl;L 
nfhs;tdthsHfspd; 
vz;zpf;ifia 
mjpfhpj;jy; 
 

ii. 
tUifahsHfspd; 
vz;zpf;ifia 
mjpfhpj;jy; 
 
 

33 ntspehl;L 
gq;Fgw;WdHfspd; 
gq;Fgw;wy; 
cs;slq;fshf 
233 w;Fk; 
Nkw;gl;l 
$lq;fSld; 
fz;fhl;rp 
ntw;wpfukhf 
elhj;jg;gl;lJ.  
 

4.0 4.0 

 
 
 
5.5.1 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH        :   ce;Jif ifj;njhopw;Jiwf;fhd Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp 

epjpak; 
1. fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : 1. ,yq;ifapDs; gz;lf; $ilia mgptpUj;jp nra;jy; 

2. gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; Muha;r;rp epWtdq;fSld; Gj;jhf;fq;fis Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; 
Gjpa ifj;njhopy;Jiw mgptpUj;jpfs     

 

nraw;ghL  mstPl;L myF 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; 
Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  milT  
xJf;fPL 
(&.kpy;)  

 

nryT 
(&.kpy;)  
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i. nghUj;jkhd 
FOit epakdk; 
nra;jy;.  
 

ii gj;jphpif 
tpsk;guk; %yk; 
nghUj;jkhd 
tpz;zg;gjhuHfis 
milahsk; 
fhZjy;  
 

iii tphpTiufs;> 
njhopy;El;g 
mgptpUj;jp 
fUj;juq;Ffs; 
kw;Wk; epfo;Tfis 
xOq;F nra;jy; 
kw;Wk; elhj;Jjy; 
 

iv. Kd;Ndw;wj;ij 
fz;fhzpj;jy; 
kw;Wk; kjpg;gpLjy;  

ifj;njhopw;rhiyahsHfspd; 

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

i. Gjpa 

gz;lk; /gjpa 
fz;Lgpbg;G 
 

ii. Fiwe;j 
MFnryT 
kw;Wk; caH 
jug; 
nghUl;fs; 
 

iii. Rw;whly; 
epiyj;jpUg;G 
nghUl;fs;  
 

iv. 
jw;NghJs;s 
nghUl;fspd; 

mgptpUj;jp / 
nrad;Kiw 
mgptpUj;jp  

,U 
fUj;jpl;lq;fs; 
NjHe;njLf;fg;gl;L 
epjp 
toq;fg;gl;lJ. 

8.0 2.35 

 
 
 
5.5.2 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH       : jpwd; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;f;s – kUe;J kw;Wk; moFrhjdg; 
nghUl;fs;   
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; :  ,yq;iff;F njhopy;El;gk; rhHe;j mwptpid ngw;Wf;nfhs;sy;  

   

nraw;ghL  
mstPl;L 
myF 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; 
Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  milT  
xJf;fPL 
(&.kpy;)  

 

nryT 
(&.kpy;)  

1.  rHtNjr gapw;rp 
epWtdq;fSld; 
Ngr;RthHj;ij 
elhj;Jjy;. 
 
 2. gapw;rp Njitfis 
milahsk; fhZjy; 
  
3. chpa 
ifj;njhopw;rhiyfspy; 
,Ue;J 
gapw;rpahsHfisj; 
NjHe;njLj;jy;  
 
4. gapw;rpfis 
xUq;fpizj;jy;  
 
5.  Kd;Ndw;wj;ij 
fz;fhzpj;jy; kw;Wk; 
kjpg;gpLjy; 

gapYdHfspd; 
vz;zpf;if  

ifj;njhopw;Jiwf;F 
njhopy;El;gj; jpwd; 
cs;s CopaHfis 
cs;sPj;jy; 
 

1. ntspehl;L 
MNyhridahsHfspdhy; 
elhj;jg;gLk; 60 
xsjlj;JiwahsHfSf;fhd 
cs;ehl;L gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 
xOq;Fnra;ag;gl;lJ. 
  
2.  mtHfspd; Njhy; 
gjdpLk; njhopy;El;gj;ij 
mgptpUj;jp nra;tjw;fhf 
10 gq;Fgw;WdHfSf;F ( 08 
Njhy; gjdpLgtHfs; kw;Wk; 
2 cj;jpNahfj;jHfs;) 
,e;jpahtpd; nrd;idapy; 
njhopy;El;g ntspg;gLj;jy; 
epfo;r;rj;jpl;lk; 
xOq;Fnra;ag;gl;lJ. 

3 1.63 
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5.5.3 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH        : INCO ifj;njhopw;Jiwf; fz;fhl;rp   
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : cs;ehl;L ifj;njhopw;Jiwia Nkk;g;gLj;Jtjw;Fk; mtHfspd; gz;lq;fs; 
kw;Wk; NritfSf;Fk; rpwe;j re;ijiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;F cjty; 
  
   

nraw;ghL  mstPl;L myF 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  milT  
xJf;fPL 
(&.kpy;)  

 

nryT 
(&.kpy;)  

i. INCO 
ifj;njhopw;Jiwf; 
fz;fhl;rpia 
xOq;Fnra;jy; 
 
 

fz;fhl;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if  
 
gq;Fgw;WdHfspd; 
vz;zpf;if 
 
 
 

,yq;iff;F 
njhopy;El;gk; 
rhHe;j mwptpidg; 
ngw;Wf;nfhs;sy; 
kw;Wk; cs;ehl;L 
ifj;njhopw;Jiwf;F 
Gjpa njhopy;El;gk; 
kw;Wk; 
cguzq;fis 
mwpKfg;gLj;jy;.  
 

260 fz;fhl;rpf; 
$lq;fs; kw;Wk; 
150>000 
tUifahsHfSld; 
fz;fhl;rp 
ntw;wpfukhf 
elhj;jg;gl;lJ.  

1.5 1.5 

 
 
5.5.4 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH       : 2017 epHkhzj;Jiwf; fz;fhl;rp  
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; :  epHkhzf; ifj;njhopw;Jiwia Nkk;gLj;jy; kw;Wk; mq;fPfhuj;ij toq;fy;.  

   

nraw;ghL  mstPl;L myF 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  milT  
xJf;fPL 
(&.kpy;)  

 

nryT 
(&.kpy;)  

i.  2017 
epHkhzpg;G 
fz;fhl;rpia 
elhj;jy;  
 
 

fz;fhl;rpahsHfspd; 
vz;zpf;if  
 
gq;Fgw;WdHfspd; 
vz;zpf;if 
 
 
 

,yq;iff;F 
njhopy;El;gk; 
rhHe;j mwptpidg; 
ngw;Wf;nfhs;sy; 
kw;Wk; cs;ehl;L 
ifj;njhopw;Jiwf;F 
Gjpa njhopy;El;gk; 
kw;Wk; 
cguzq;fis 
mwpKfg;gLj;jy;.  
 

350 fz;fhl;rpf; 
$lq;fs; kw;Wk; 
20>000 
tUifahsHfSld; 
fz;fhl;rp 
ntw;wpfukhf 
elhj;jg;gl;lJ.  

1.0 1.0 

 
 
 
 
5.5. 5 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH        : kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; Njhy; ifj;njhopw;Jiwf;fhd fl;llj;njhFjp  
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:  Njhy; gjdpLk; ifj;njhopw;Jiwia kPs epWTjy; kw;Wk; kPs;nraw;glitj;jy;. 
   

nraw;ghL  mstPl;L myF 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; 
Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  milT  
xJf;fPL 
(&.kpy;)  

 

nryT 
(&.kpy;)  

1. fhzpia 
tpLtpj;jy;  

 
 2. ePhpay; 
G+Nfhstpay; 
Gydha;Tfisg; 
g+Hj;jpnra;jy;.  

Njhy; 
ifj;Jiwf;fhd 
fl;llj;njhFjpapd; 
epHkhzk;.  
 
 

Njhy; 
ifj;njhopw;Jiwf;fhd 
fl;llj;njhFjpia 
epHkhzpj;jy. 

1. ,e;jf; 
fUj;jpl;lj;jpw;fhd 
Gjpa 
KjyPl;lhsHfsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fisf; 
NfhUtjw;F gj;jphpif 
tpsk;guk; 

100 0.24 
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3. Obtaining CEA 
rhd;wpjo; kw;Wk; 
CETP tbtikg;G> 
Vida Jha;jhf;fy; 
njhopy; El;gq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;sy;.   
 
 

ntspaplg;gl;lJ. 
 
2. Gjpa Njhy; gjdply; 
njhopy;El;gj;ij 
,e;jpahtplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
mikr;R 
jPHkhdpj;Js;sJld;> 
mikr;ruit 
tpQ;Qhgdk; kw;Wk; 
cld;gbf;if 
jahhpf;fg;gl;lJ. 
 
 

 
 
5.5.6 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH        : moFrhjdg; nghUl;fs; kw;Wk; kUe;Jg; nghUl;fs; ghpNrhjidf;$lk;> 
nfhOk;G gy;fiyf;fofk;.  
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; :  cs;ehl;L kUe;Jg; nghUl;fs; kw;Wk; moFrhjdg; nghUl;fs; 
ifj;njhopw;rhiyaHfSf;F Gjpa ghpNrhjid trjpfis toq;Ftjw;F moFrhjdg; nghUl;fs; kw;Wk; 
kUe;Jg; nghUl;fs; ghpNrhjidf;$lj;jpd; Nrit ,aysit tphpTgLj;jy;.  
 
   

nraw;ghL  
mstPl;L 
myF 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  milT  
xJf;fPL 
(&.kpy;)  

 
nryT (&.kpy;)  

1.chpa rHtNjr 
epWtdq;fsplkpUe;J 
tpiykDf; 
Nfhuy;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;sy; 
 
 2. tpiykDf;fis 
kjpg;gPL 
nra;tjw;Fk; 
NjHe;njLg;gjw;Fk; 
njhopy;El;g 
kjpg;gPl;Lf; FOit 
epWTjy;.  
 
3. NjHe;njLf;fg;gl;l 
epWtdq;fplkpUe;J 
,ae;jpuq;fisg; 
nfhs;tdT 
nra;jy;.  
 
 

Gjpa 
,ae;jpuq;fs;  

moFrhjdg; 
nghUl;fs; kw;Wk; 
kUe;Jg; nghUl;fs; 
ghpNrhjidf;$lj;jpy; 
Gjpa 
,ae;jpuq;fisg; 
nghUj;Jjy;.  
 

chpa 
nghwpfisAk; 
,ae;jpuq;fisAk; 
nfhs;tdT 
nra;tjw;F 
tTr;rH 
rkHg;gpf;fg;gl;lJ. 
 

16.03 22.72 
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6. ifj;njhopw;Jiw gjpTg; gphpT  

6.1 Kd;Diu  

 

khWk; cyfr; re;ijapy; Kfk;nfhLf;Fk; Nghl;bj;jd;ikia re;jpg;gjw;F nfhs;if 

jahhpg;gpd; NghJ juTfs; fpilg;gij cWjpg;gLj;Jk; tifapy; jahhpg;Gf; 

ifj;njhopw;rhiyfspd; juTj; jsj;ijg; NgZjy;. ifj;njhopy; nghUl;fspd; juk; 

kw;Wk; epakj;ij Nkk;gLj;Jtjw;F cjTjd; %yk; jahhpg;G ifj;njhopw;Jiwapd; 

cw;gj;jpj;jpwid Nkk;gLj;Jtjw;F #oiy cUthf;fy; kw;Wk; ,ilawh 

jfty;fis ifj;njhopw;rhiyfSf;F toq;Ftjw;F mikr;rpd; ntg;jsj;ij 

fz;fhzpj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy ;. 

6.2 Fwpf;Nfhs;fs; :  

 
ifj;njhopw;gjptpid Nkk;gLj;jy; 

      jahhpg;G ifj;njhopw;rhiyfspd; cw;gj;jpj;jpwid Nkk;gLj;Jtjw;F 
trjpaspj;jy;.  

6.3 gpujhd eltbf;iffs; :  

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

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

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

,w;iwg;gLj;jy;. 

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

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

 

6.4    31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;ndw;wk;  

6.4.1 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : tYr;rf;jp tpidj;jpwd; Nkk;gLj;jy; fUj;jpl;lk; - 2tJ fl;lk; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: 5 tUlq;fSf;Fs; Njrpa ,izg;Gj; njhFjp kw;Wk; 

Vida tsq;fspy; ,Ue;J ngwg;gLk; tYit 10%-15% Nrkpj;jy;.   

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

  ,yf;F milTfs; xJf;fPL 
(&.kpy;)  

nryT 
(&.kpy;) 

15 
NjHe;njLf;fg;gl;
l 
ifj;njhopw;rhi
yfSf;F 
tpopg;GzHT 
epfo;r;rj;jpl;lj;i

gq;Fgw;wpa 
ifj;njhopw;rh
iyfspd; 
vz;zpf;if  

tpopg;GzHT 
epfo;r;rj;jpl;l
j;ij 
elhj;Jjy 

70% ,yf;Ff; 
FOf;fs; 
gq;Fgw;wpd.   

nghUj;jkh
djy;y 

nghUj;jkh
djy;y 
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6.4.2 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: Njrpa tpahghu gjpT kw;Wk; tHj;jf tf;fPy; 
mYtyfj;ij epWTjy;. 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : tphpthd juTj;jsj;Jld; Njrpa tpahghuj;jpw;F gq;fspg;G 
nra;jy;. 

  

 

     

 

j elhj;Jjy;. 
kw;Wk; 8 
tphpthd 
tYr;rf;jp 
Ez;zha;Tfis 
g+Hj;jpnra;jy; 
tphpthd 
tYr;rf;jp 
Ez;zha;Tfis 
g+Hj;jpnra;jy; 
(DEAs) 

g+Hj;jpnra;ag;gl;
l tphpthd 
tYr;rf;jp 
Ez;zha;Tfsp
d; vz;zpf;if; 

g+Hj;jpnra;ag;
gl;l tphpthd 
tYr;rf;jp 
Ez;zha;Tf
Sf;fhd 
mwpf;iffis
j; jahhpj;jy; 
kw;Wk; 
topfhl;bf; 
FOf; 
$l;lq;fis 
xOq;Fnra;j
y;. 

5 
ifj;njhopw;rhiy
fSf;fhd 
tpjg;Giu 
mwpf;iffs; 
jahhpf;fg;gl;Ls;s
J.  

0.810 --- 

nraw;ghL 

 

mstPl;

L 

myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; Kd;Ndw;wk; 

 ,yf;F milTfs; xJf;fPL 
(&.kpy;)  

nryT (&.kpy;) 

fUj;jpl;lk; 
njhlHghd 
MNyhridg; 
Nguitia 
epWTjw;fhd 
Muk;g 
fye;Jiuahli
y 
Nkw;nfhs;sy;. 

 MNyhridg; 
Nguitia 
epWTjy; 

Kfhikj;Jt 
jfty; 
Kiwikg; 
ghpT kw;Wk; 
ifj;njhoy; 
gjpTg; gphpT 
cs;slq;fsh
f 4 
mq;fj;jtHf
s; mlq;fpa 
MNyhridg; 
Nguitia 
epWTjy;. 

nghUj;jkhdjy;
y 

nghUj;jkhdjy;
y 

fUj;jpl;l 
mYtyfj;ij 
epWTtjw;F 
cgfuzq;fisf; 
nfhs;tdT 
nra;jy;.  

 ngWif 
eltbf;iffi
sg; 
g+Hj;jpnra;jy; 
kw;Wk; 
cgfuzq;fis
f; nfhs;tdT 
nra;jy;. 

chpa 
cgfuzq;fs; 
nfhs;tdT 
nra;ag;gl;lJ.  

50 2.2 
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7. ,urhad MAj cld;gbf;ifapid nraw;gLj;Jk; Njrpa mjpfhurig 
 

7.1 Kd;Diu: 

,urhad MAjq;fis tpUj;jp nra;jy;> cw;gj;jp nra;jy;> fsQ;rpag;gLj;jy;> cgNahfpj;jy; vd;gtw;NwhL 

mjdhy; Vw;gLk; mopTfisAk; jil nra;tjw;fhf cUthf;fg;gl;l rHtNjr cld;gbf;ifNa ,urhad 

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

Kw;whfj; jil nra;tjw;fhf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l cld;gbf;if MFk;. 2007Mk; Mz;L 58k; ,yf;f ,urhad 

MAj cld;gbf;ifahdJ 2008 xf];l; 15k; jpfjp njhlf;fk; mKYf;FtUkhW mikr;rhpdhy; 

mKy;gLj;jg;gl;lJ.,urhad MAj cld;gbf;ifapid nraw;gLj;Jk; Njrpa mjpfhurigahdJ> 

cld;gbf;iff;F chpa Njrpa mKyhf;fj;jpd; nraw;gzpfspid Nkw;nfhs;tjw;fhf nejHyhe;jpy; 

mike;Js;s ,urhad MAjq;fisj; jilnra;Ak; mikg;GlDk; kw;Wk; Vida mq;fj;jt muRfSld; 

njhlHGfisg; NgZtjw;fhfTk; ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;rpd; fPo; epWtg;gl;l mikg;ghFk;. 

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

7.3 nraw;gzp:  

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

tpidj;jpwdhd njhlHgpidg; NgZjy;.  

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

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

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

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

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

mgptpUj;jp nra;jy;. 

 

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

cWjpg;gLj;jy;.  

 7.5 gpujhd nraw;ghLfs;: 

 ml;ltizg;gLj;jg;gl;l ,urhadg; nghUl;fisg; gad;glj;Jk; 

ifj;njhopw;rhiyfSf;F toikahd fz;fhzpg;G tp[aq;fis Nkw;nfhs;sy;. 

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

gjpT nra;jy;. 

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

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

rigf;Fk; toq;Fjy;. 

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

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

 ,urhad MAjq;fisj; jilnra;Ak; mikg;Gf;F tUlhe;j gpuflzj;ij rkHg;gpj;jy;. 
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 ifj;njhopw;rhiyfspy; cs;s ghJfhg;G cj;jpNahfj;jHfisAk; nghWg;Gghd tpNrl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.6 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;ndw;wk; 
 

7.6.1 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: ml;ltizg;gLj;jg;gl;l ,urhad ifj;njhopw;rhiyfSf;fhd ,urhad 
mtrufhy gjpyspg;gpid mgptpUj;jp nra;tjw;F cjty;.  
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : gzpaplj;jpd; ghJfhg;G kw;Wk; gzpahsHfspdJk; nghJ kf;fspdJk; 

MNuhf;fpak; vd;gtw;iw Nkk;gLj;jy;.  

 

 

 
nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 
epjpapay; Kd;Ndw;wk;  

 
,yf;F  

 
milTfs; 

 
,yf;F  

 
milTfs; 

ml;ltizg;gLj;jg;gl;l 
,urhad trjpfisj; 
NjHe;njLj;jy;  

ifj;njhop
w;rhiyfsp
d; 
vz;zpf;i
f  

10 
ml;lti
zg;gLj;j
g;gl;l 
,urhadg; 
ghtid 
trjpfS
f;fhd 
mtrufh
y 
gjpyspg;G 
jpl;lj;ij 
jahhpj;j
y;  

 

njhlHfpd;wJ  

 

 

10 
ml;ltizg;g
Lj;jg;gl;l 
,urhadg; 
ghtid 
trjpahsHfi
sj; 
NjHe;njLj;j
y; 

 

0.50M 

 

0.00M 

mtrufhy Kfhikj;Jtj; 
jpl;lk; kw;Wk; topfhl;ly; 
vd;gtw;wpd; Kf;fpaj;Jtk; 
njhlHghf 
ifj;njhopw;rhiyfSf;F
fhd tpopg;GzHT. 
 
Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 
ifj;njhopw;Jiwapd; kPJ 
jPq;Fg; gFg;gha;T> ,lH 
Ma;Tfis elhj;jy;. 
 
mt;thwhd xt;nthU 
ifj;njhopw;rhiyfSf;F
k; mtrufhy gjpyspg;G 
jpl;lj;ij mgptpUj;jp 
nra;tjw;F cjty; 
 
kjpg;gPL  

 

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

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

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

ghJfhg;Gf;F rpwe;j eltbf;iffis Cf;Ftpj;jYk; gug;GjYk;. 

. 
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nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 
epjpapay; 
Kd;Ndw;wk;  

 
,yf;F  

 
milTfs; 

 
,y
f;F  

 
milTfs; 

rHtNjr epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  
Mrpa mur jug;gpdUf;fhd 
,urhad epfo;TfSf;F 
mtrufhy gjpyspg;G 
toq;FtJ kPjhd Ie;jhtH 
gpuhe;jpa gapw;rpg; ghlnewp  

 

rHtNjr 
epfo;r;rpj;jpl;l

q;fspd; 
vz;zpf;if  

01 
epfo;r;rpj;jpl;

lk;  

 

 

01 
epfo;r;rpj;jpl;l
k; g+Hj;jp 

nra;ag;gl;lJ. 

0.5kp
y;yp
ad; 

0.4 
5kpy;ypad; 

Jiz 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
ifj;njhopy;Jiw gFjp  

gq;Fgw;WdHf
spd; 

vz;zpf;if   

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

ifj;njhopy;
Jiw 

gFjpf;F 
trjpaspj;j

y; 

ie[Phpah 
kw;Wk; 
vj;jpNahg;gpah
tpy; ,Ue;J 
,uz;L Jiz 
trjpahsHfs;  

nghJ kf;fSf;fhd tpopg;GzHT  
jpurhu yq;fh fz;fhl;rpapy; 
gq;Fgw;wy;  

gq;Fgw;WdHf
spd; 

vz;zpf;if  

,urhad 
MAj 

cld;gbf;i
f kPjhd 

nghJ kf;fs; 
tpopg;GzHT  

100% 
g+Hj;jpnra;ag;g
l;lJ.  

0.03 
5kpy;
ypa
d; 

0.166 
5kpy;ypad; 

OPCW apd; 20tJ 
tUlhe;j 
nfhz;lhl;lj;jpw;F 
tpopg;GzHT 
epfo;r;rpj;jpl;lk; elhj;jy; 
 

epfo;r;rpj;jpl;l
q;fspd; 
vz;zpf;if 

,urhad 
MAj 

cld;gbf;i
ffs; 

jdpg;gl;l 
ghJfhg;G 

cgfuzq;f
s; toq;fy; 
tpopg;GzHT 

 

100% 
g+Hj;jpnra;ag;g
l;lJ. 

itj;jarhiyfSf;fhd 
jPq;fhd ,urhad 
Kfhikj;Jt 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

epfo;r;rpj;jpl;l
q;fspd; 
vz;zpf;if 

02 
epfo;r;rpj;jpl;

lq;fs;  

02 
epfo;r;rpj;jpl;l
q;fs;  
g+Hj;jpnra;ag;g
l;lJ. 

,urhad ghJfhg;G ifahsy; kPjhd ifj;njhopw;rhiyfSf;dh gapw;rp kw;Wk; tpopg;GzHT 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  
ifj;njhopw;Jiw 
ghJfhg;G> mtrufhy 
gpur;rhuq;fs; kw;Wk; kw;Wk; 
Nguhjidg; 
gy;fiyf;fofj;Jld; 
,ize;J Rw;whly; 
Kfhikj;Jtk;; kPjhd 03 
khj rhd;wpjo; 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij 
elhj;Jjy;  

epfo;r;rpj;jpl;l
q;fspd; 
vz;zpf;if 

rhd;wpjo; 
epfo;r;rpj;jpl;

lj;ij 
elhj;jy;  

01 rhd;wpjo; 
epfo;r;rpj;jpl;l
k; 
g+Hj;jpnra;ag;g
l;lJ.  

 
30 
gq;Fgw;WdHf
s; 
gq;Fgw;wpdH.  

0.60 
kpy;
ypa
d; 

0.40 
kpy;ypad; 

 
,urhad 
ifj;njhopw;rhiyfSf;fhd 
gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lj;ij 
elhj;jy;  

epfo;r;rpj;jpl;l
q;fspd; 
vz;zpf;if 

fk;gdpfsplk
pUe;J 

fpilf;fg;ng
w;w 

Nfhhpf;iff

01 
epfo;r;rpj;jpl;l
k; 
elhj;jg;gl;lJ. 
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Sf;F 
mikthf 
epfo;r;rpj;jpl;
lq;fis 
elhj;jy;  

ifj;njhopy; 
tyaq;fSf;fhd,urhad> 
jP vd;gtw;wpd; ghJfhg;ghd 
ifahsy; kw;Wk; KjYjtp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

 fypfKt 

 ehye;j vy;yhty 
tyak; 01 kw;Wk; 
02 

 vk;gpypg;gpl;lba 
  

 

epfo;r;rpj;jpl;l
q;fspd; 
vz;zpf;if 

03 
epfo;r;rpj;jpl;

lq;fs;  

100% 
g+Hj;jpnra;ag;g
l;lJ.   

o ,urhad 
ifj;njhopw;rhiyfSf;fhd 
jPq;fhd ,urhad 
Kfhikj;Jtk; kPjhd 
tpopg;GzHT 
epfo;r;rpj;jpl;lk;. – kpNyhjh 
– 24 xf;NlhgH 2017 
 

o ghJfhg;ghd gzpaplk; 
njhlhghd tpopg;GzHT 
epfo;r;rpj;jpl;lk; - – SLIDA-
15 brk;gH 2017 

epfo;r;rpj;jpl;l
q;fspd; 
vz;zpf;if  

 

 

02 
epfo;r;rpj;jpl;

lq;fs;  

100% 
g+Hj;jpnra;ag;g
l;lJ. 

gapw;rp kw;Wk; tpopg;GzHT epfo;r;rpfSf;fhd gjpg;Gfs;  

o
 ml;ltizg;gLj;jg;gl;
l ,urhadg; 
ghtidahsHfSf;fhd 
topfhl;ly;fisj; 
jahhpj;jy;  

o ,urhadg; ghJfhg;G 
njhlHghf 
ifj;njhopw;rhiyahsHfS
f;fhd topfhl;ly;fisj; 
jahhpj;jy  

o 58/2007 ,urhad 
MAj cld;gbf;if 
rl;lj;ij mr;rply;  

 rpq;fsk; – 250 

 Mq;fpyk; -250 

- -  gzpfs; 
eilngWfpd;w
J  

0.32 
kpy;
ypa
d; 

0.002 
kpy;ypad; 

 

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

(,J ,urhad MAj cld;gbf;if kw;Wk; ,urhadg; ghJfhg;G kw;Wk; ghJfhg;G Kfhikj;Jtk; kPjhd 

gapw;rp kw;Wk; tpopg;GzHT fUj;jpl;lj;jpd; cg fUj;jpl;lkhFk;)  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; :  mtrufhy gjpyspg;Gf; FOf;fspd; mgptpUj;jpf;F cjty; 

,urhad mtrufhy epiyfspy; tpidj;jpwDld; nrayhw;Wjy;. 

  

 

 

 
mstPl;L 

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 
epjpapay; Kd;Ndw;wk;  
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7.6.4 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : ml;ltizg;gLj;jg;gl;l ,urhad ifj;njhopw;rhiy gpuNjrq;fis 
tiuglg;gLj;jy;  
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : ,urhad mtrufhyq;fspd; NghJ gjpyspg;G tpidj;jpwidAk; 

nraw;jpwidAk; Nkk;gLj;jy;.  

 

 

 
nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 
epjpapay; Kd;Ndw;wk;  

 
,yf;F  

 
milTfs; 

 
,yf;F  

 
milTfs; 

ml;ltizg;gLj;jg;gl;l 
,urhad ifahsy; 
trjpfisspd; ,lq;fis 
milahsk; fhzy; 
kw;Wk; juTr; Nrfhpg;G  njhopw;rh

iyfspd; 
vz;zpf;i
f  
 

ml;lti
zg;gLj;jg;

gl;l 
,urhadg; 
ghtidah

sH 
ifj;njhop
w;rhiyfi

s 
tiuglg;g
Lj;jy;  

gzpfs; 
eilngWfpd;
wJ  

mdHj;j 
Kfhikj;J
t 
kj;jpaepiy
j;jpd; 
cjtpAld; 
elhj;jg;gl;l
J. 

 

0.50 kpy;ypad; 
 

0.00 kpy;ypad; 

nkd;nghUs; 
mgptpUj;jpahsiu 
NjHTnra;jy;  

tiuglg;gLj;jy;  

 

 

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

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

 

 
nraw;ghL  

myF   
,yf;F  

 
milTfs; 

 
,yf;F  

 
milTfs; 

 
KjyhtJ 
gjpyspg;ghsHfDf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhd 
gapw;rp  

 

CBRN myFfs; - 
aho;g;ghzk;> tTdpah> 
kpd;NdhPah> nkj;jnfhl> 
vk;gpypgpl;ba - 05 
 
,yq;if nghyp]; 
fy;Yhhp SOCO -01 

tpNrl ,yf;Fg; gil – 04 

 
Njrpa ghJfhg;G 
gilfSf;F  CBRN 
epfo;Tfspd; kPJ 
gjpyspg;G njhlHghd 
gapw;rp ghlnewp – Nkhju 
,uhZt Kfhk; 
 
,yq;if flw;gil - 02 
 

  

epfo;r;rpj;
jpl;lq;f
spd; 

vz;zpf;
if 

01 
epfo;r;rpj;jp
l;lk; kw;Wk; 
ifj;njhopw;
rhiyfspl
kpUe;J 

fpilf;fg;ng
w;w 

Nfhhpf;iff
is 

g+Hj;jpnra;j
y; 

  

 

 

 

 

13 

programmes 

100% 

g+Hj;jpnra;a
g;gl;lJ.  

 

 

 

 

0.05M 

 

mNdf 
epfo;r;rpj;jpl;lq;

fSf;F 
mDruoz 

chpa 
epWtdq;fspdh

y; 
toq;fg;gl;lJ.  

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

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

ghtidia cWjpg;gLj;jy;. 

  

 

 

 
nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 
epjpapay; Kd;Ndw;wk;  

 
,yf;F  

 
milTfs; 

 
,yf;F  

 
milTfs; 

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

 

 

  

mwpf;iffspd; 
vz;zpf;if  

midj;J 

mwpf;iffi
sAk; chpa 

Neuj;jpy; 
rkHg;gpj;jy;. 

gpufldq;fs; 

kw;Wk; 
Vida 

mwpf;iffs; 
chpa 

Neuj;jpy; 
rkHg;gpf;fg;g
l;lJ.  

- - 

 

 

 

 
nraw;ghL  

 
mstPl;L 
myF  

 
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 
epjpapay; Kd;Ndw;wk;  

 
,yf;F  

 
milTfs; 

 
,yf;F  

 
milTfs; 

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

trjpfsp
d; 
vz;zpf;
if  

25 trjpfs; 

ghpNrhjid 
nra;jy;.  

15 trjpfs; 

ghpNrhjid 
nra;ag;gl;lJ. 

- - 
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8. czT kw;Wk; $l;LwTg; gphpT  

 
 

 8.1 njhiyNehf;F :  capNuhl;lkhd tzpfr; #o;epiyahy; topelhj;jg;gLk; ,yq;ifapd; 
cyfg; Nghl;bj;jd;ikAs;s ifj;njhow;Jiw 

8.2 nraw;gzp:  kf;fspd; tho;f;ifj;juj;jpid caHj;jf; $baJk;> caH ngWkjp NrHj;j 
cw;gj;jpfis Nkw;nfhs;Sfpd;wJk;> njhlHe;J khWfpd;w tHj;jfg; ghpghydj;ijAilaJk;> 
epiyj;jpUf;Fff; $baJk; kw;Wk; Nghl;biaNaw;gLj;Jk; ty;yikAs;sJkhd epWtdj;jpd; 
mgptpUj;jpf;F cfe;e #oiy cUthf;Fjy;. 
8.3  Fwpf;Nfhs;fs; ; : $l;LwT mikg;ig gyg;gLj;Jtjd; Clhf kpfr;rpwe;j 
thbf;ifahsH Nritia toq;Fjy;. 
 
8.4  gpujhd nraw;ghLfs;: mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fis elhj;Jtjw;F $l;LwTr; 

rq;fq;fSf;F epjp cjtpia toq;Fjy;. 

 

8.5   31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 

8.5.1 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : $l;LwTr; rq;fq;fisg; gyg;gLj;jy;.  

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : $l;LwTr; rq;fq;fspdhy; toq;fg;gLk; Nritfis 
Cf;Ftpg;gjw;F $l;LwTr; rq;fq;fspdhy; mKy;gLj;jg;gl;l fUj;jpl;lq;fspdhy; 
epjpaply; %yk; $l;LwT mikg;Gfisg; gyg;gLj;jy;. 

                                                  

 

 nraw;ghL  mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; Kd;Ndw;wk;  
,yf;F milTfs; xJf;fPL 

(&.kpy;) 
nryT 
(&.kpy;) 

1 $l;LwT mgptpUj;jp 
jpizf;fsj;jpdhy; 
ntg; 
mbg;gilapyhd 
Kfhikj;Jt jfty; 
Kiwik fUj;jpl;l 
Kd;nkhopT  

Kfhikj;Jt 
jfty; 
Kiwik 

$l;LwTr; 
rq;fq;fs; kw;Wk; 
khfhz 
$l;LwTj; 
jpizf;fsq;fS
ld; ,ize;J 
jd;dpaf;f 
KiwikAs;s 
njhopw;ghl;L 
Kiwikia 
mKy;gLj;jy;.  

thpirf; 
$l;LwT 
mgptpUj;jp 
jpizf;fsj;j
pw;F epjp 
tpLtpf;fg;gl;l
J. 

17.5 17.5 
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2 Fkhugs;sk;gj;J 
tiu.g.Neh.$.rq;fj;j
pw;F mizf;fl;L 
fl;lg;gl;L jz;zPH 
Nkhl;lhHfs; 
nfhs;tdT 
nra;ag;gl;ly;  

mizf;fl;li
l 
epHkhzpj;jy;> 
jz;zPH 
Nkhl;lhHfs;  

tj;Jnghy 
gz;iz 
mgptpUj;jp  

tl Nkw;F 
khfhz 
$l;LwT 
MizahsU
f;F epjp 
tpLtpf;fg;gl;l
J. 

1.5 1.5 

3 rha;e;jkUJ 
tiu.g.Neh.$.rq;fj;j
pd; mhprp Miyapd; 
GJg;gpj;jy;. 

mhprp 
Miyapd; 
GJg;gpj;jy 

tptrhapfspd; 
tho;f;ifj;juj;ij 
mgptpUj;jp 
nra;jy;  

fpof;F 
khfhz 
$l;LwT 
MizahsU
f;F epjp 
tpLtpf;fg;gl;l
J. 
 

1.5 1.5 

4 Njrpa $l;LwTr; 
rigf; fl;llj;jpd; 
cl;fl;likg;G 
trjpfis 
mgptpUj;jp nra;jy; 
kw;Wk; GJg;gpj;jy;  

n[dNul;liu 
epWTy;  

n[dNul;iuf; 
nfhs;tdT 
nra;J nghUj;jy;  

Njrpa 
$l;LwT 
rigf;F epjp 
tpLtpf;fg;gl;l
J. 

2.8 2.8 

5 Gj;jsk; 
tiu.g.Neh.$.rq;fj;j
pd; fpisfshd 
fyhjpa kw;Wk; 
rpuk;gjpa $l;LwT 
tq;fpfis 
fzzpkag;gLj;jy;.  

fzzpkag;gL
j;jg;gl;l 
fpuhkpa tq;fpf; 
fpisfs;  

thbf;ifahsUf;
F 
tpidj;jpwdhd 
Nritfis 
toq;fy;.  

tl Nkw;F 
khfhz 
$l;LwT 
MizahsU
f;F epjp 
tpLtpf;fg;gl;l
J.  
 

0.5 0.5 

6 cLEtu 
tiu.g.Neh.$.rq;fj;j
pd; I];fPwPk; 
jahhpg;G  

I];fPwPk; 
jahhpg;G 

Gj;jk;Gjpa ghy; 
nghUl;fis 
Cf;Ftpj;jy; 

kj;jpa 
khfhz 
$l;LwT 
MizahsU
f;F epjp 
tpLtpf;fg;gl;l
J.er  

 

0.15 0.15 

 

 

7 re;jyq;fh njq;Fj; 
jahhpg;ghsHfs; 
$l;LwT rq;fj;jpd; 
f[{ jahhpg;Gf; 
fUj;jpl;lk; 

f[{itj; 
jahhpj;J 
tpw;wy;. 

epahakhd 
tpiyapy; jukhd 
f[Pit 
tpepNahfk; 
nra;jy;  

tl Nkw;F 
khfhz 
$l;LwT 
MizahsU
f;F epjp 
tpLtpf;fg;gl;l
J. 

0.5 0.5 

8 khfhz $l;LwT 
mikr;rHfspd; 
$l;lq;fs;> 
khehLfs; kw;Wk; 
cs;sf khfhz 
xUq;fpizg;Gf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;jy;. 

$l;LwT 
mikr;rHfspd; 
$l;lq;fs;> 
khehLfs; 
kw;Wk; cs;sf 
khfhz 
xUq;fpizg;G
f;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;l
q;fspd; 
vz;zpf;if 

khehLfs; kw;Wk; 
cs;sf khfhz 
xUq;fpizg;G 
Clhf $l;LwT 
mikg;ig 
gyg;gLj;jy.  

$l;LwTf; 
nfhs;if 
njhlHghd 
,Wjpj; 
jPHkhdj;jpw;fh
f ,U 
$l;lq;fs; 
elhj;jg;gl;lJ
. 
 

1.2 1.0 
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gpd;tUk; fUj;jpl;l Kd;nkhopTfs; ,d;Dk; jpiwNrhpapd; epjp fpilf;fg;ngwhikapdhy; 
epjpaspf;fg;gltpy;iy.  

9 ahy kw;Wk; k`h 
gUtq;fspy; ney; 
nfhs;tdT kw;Wk; Njhg;g+H 
tiu. g.Neh.$.rq;fj;jpd; 
%yk; cy tpw;gidf; 
fUj;jpl;lk;  

nfhs;tdT 
nra;ag;gl;l 
ney; msT> 
tpw;gid 
nra;ag;gl;l 
cu msT  

tptrhapfspd; 
tho;f;ifj;juj;ij 
mgptpUj;jp 
nra;jy;  

fpof;F khfhz 
$l;LwT 
MizahsUf;F 
epjp 
tpLtpf;fg;gLjy; 
Ntz;Lk;. 
 

 

1.0  

10 jpk;Gyhfy 
tiu.g.Neh.$.rq;fj;jpdhy; 
kuzr; rlq;F Nritia 
Muk;gpj;jy;  

kuzr; rlq;F 
Nritia 
Muk;gpj;jy; 

epahakhd 
tpiyapy; kuzr; 
rlq;F 
Nritfis 
toq;fy;  

tl kj;jpa 
khfhz 
$l;LwT 
MizahsUf;F 
epjp 
tpLtpf;fg;gLjy; 
Ntz;Lk;. 
 

 

1.0  

11 MzkLt 
tiu.g.Neh.$.rq;fj;jpdhy; 
kuzr; rlq;F Nritia 
Muk;gpj;jy; 

kuzr; rlq;F 
Nritia 
Muk;gpj;jy; 

epahakhd 
tpiyapy; kuzr; 
rlq;F 
Nritfis 
toq;fy;  

tl kj;jpa 
khfhz 
$l;LwT 
MizahsUf;F 
epjpia 
xJf;Fjy; 
Ntz;Lk;. 
 

 

1.0  

12 ,yq;if njhopy;Kaw;rp 
mgptpUj;jp $l;LwTr; 
rq;fj;jpdhy; $l;LwT 
CopaHfspd; fzzp 
mwpit Nkk;gLj;jtjw;fhd 
fUj;jpl;lj;ij 
mKy;gLj;jy;.  

elhj;jg;gl;l 
fzzp 
gapw;rpfspd; 
vz;zpf;if 

fzzpr; 
Nritiag; 
gad;gLj;Jtjd; 
Clhf 
tpidj;jpwdhd 
Nritia 
toq;Ftjw;F 
$l;LwT 
CopaHfis 
mgptpUj;jp 
nra;jy;.  

thpirj; 
jpizf;fsj;jpy; 
$l;LwT 
MizahsUf;F 
epjpfis 
tpLtpj;jy; 

1.5  
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 8.5.2   fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : kd;dhhpy; juhGuk; $l;LwT fpuhkj;ij epWty;  

  fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : jhuhGuj;jpy; cs;s $l;LwT mq;fj;jtHfSf;fhd re;ij 
tha;g;Gfis tphpTgLj;jy;.  

                                                 

 nraw;ghL  mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  epjpapay; 
Kd;Ndw;wk;  

,yf;F milTfs; xJf;fPL 
(&.kpy;) 

nryT 
(&.kpy;) 

1 gy Nehf;F 
fl;lj;jpd; 
epHkhzk; 

I. 
Nfl;NghH$lk; 

epHkhzpf;fg;
gl;l 
Nfl;NghH 
$lk; 

Nghl;b 
tpiyf;Nfhuypd; 
Clhf xg;ge;jjhuiu 
njhpTnra;ag;gl;L 
eilKiwg;gLj;Jtj
w;fhd Kw;gzk; 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 

300 22 

2  II. 
trjpaspg;Gf; 
$lk;  

epHkhzpf;fg;
gl;l 
trjpaspg;Gf; 
$lk; 

ngWiff; FOtpw;F 
njhopy;El;g 
kjpg;gPl;Lf; FOtpd; 
mwpf;ifia 
rkHg;gpf;fg;gl;lJ 

 

3 jhuhGuj;jpy; 
cs;s jhq;fpia 
Nkk;gLj;jy; 

Nkk;gLj;jy;f
is 
Nkw;nfhs;sy;  

cs;ehl;L 
kw;Wk; 
ntspehl;L 
Rw;Wyhg; 
gazpfisf; 
ftHtjw;F 
jhuhGu 
Fsj;ijAk; 
mjd; 
Rw;wg;Gwj;i
jAk; 
mgptpUj;jp 
nra;jy;.  

Nghl;b 
tpiyf;Nfhuypd; 
Clhf xg;ge;jjhuiu 
njhpTnra;ag;gl;L 
eilKiwg;gLj;Jtj
w;fhd Kw;gzk; 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 

13.4 
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9. rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; Jiw mgptpUj;jp 

epfo;r;rpj;jpl;lk;. 
   

 

  9.1 Fwpf;Nfhs; 
 rpwpa kw;Wk; Ez; epiy ifj;njhopw;rhiyfspd; Kfhikj;Jtk;> fzf;fPL> njhopy;El;g 
jpwid mgptpUj;jp nra;tjw;F rpwpa kw;Wk; Ez; epiy ifj;njhopw;rhiyfSf;F 
%yjdj;ij toq;Fjy; kw;Wk; ,ilepiy epjpapay; epWtdq;fspd; epWtd ,aYikia 
gyg;gLj;Jtjd; Clhf epiyahd kw;Wk; rkepiyahd nghUshjhu tsHr;rpia ,yq;ifapy; 
cUthf;Ftjw;F Cf;Ftpj;jy;.  
 

 9.2 gpujhd nraw;ghLfs; 
,yq;if KOtjpYKs;s njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F gj;J NjHe;njLf;fg;gl;l fld; toq;Fk; 
epWtdq;fspd; Clhf fld;fis toq;Fjy;. 
 
 
9.3  31 brk;;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk; 
 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH SMILE III Row;rp epjpaf; fUj;jpl;lk;  (SMILE III RF) 

 

 

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

epjpapay; 
Kd;Ndw;wk;  

  ,yf;F  milTfs;  ,yf;F  milTfs;  

10 NjHe;njLf;fg;gl;l 
gq;Fgw;Wk; fld; 
epWtdq;fspd; Clhf 
,yq;if KOtjpYKs;s 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F 
fld;fis toq;fy;. 

fld;fspd; 
vz;zpf;if 

700 636 5.3 gpy;. 4.4  gpy;.  
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jpizf;fsq;fs; 
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10. ர்த்கத் றணக்கபம் 

 

10.1 றணக்கபத்றன் நரக்கு 

“சர்நச ர்த்க உநவுகபறனூடரக க்கபறன் ரழ்க்ணகத் த்றணண நம்தடுத்துல்” 

10.2 றணக்கபத்றன் சசற்தற 

“இனங்ணகறன் எட்டு சரத் சதரனோபரர பர்ச்சறக்கு தன் றக்கரண நசணறணண 

ங்குன் னேனம் சரத் உற்தத்ற, னோரணம் ற்ன்ம் நணனரய்ப்ன ட்டங்கபறல் 

அறகரறப்தறணண ற்தடுத்துனூடரக ரழ்க்ணகத் ங்கணப உர்த்ற ரழ்றன் அற 

உன்ண இடத்ண அணடந்து சகரள்ளும் நரக்கறல் அசரங்கத்றன் ர்த்க 

சகரள்ணகறணண றணணத்றநனுடன் அனெனரக்குன் ஊடரக இனங்ணகறன் 

சபறரட்டு ர்த்க சரடர்னகணப இனோப்ன, தறரந்ற ற்ன்ம் தன ப்ன 

ட்டங்கபறல் ஊக்குறத்து றனோத்ற சசய்னரகும்.” 

ர்த்க றணக்கபரணது (.ற), ணகத்சரறல் ற்ன்ம் ர்த்க அணச்சறன்  சர்நச ர்த்க 

சகரள்ணக றடங்கபறலும் இனங்ணகறன் சபறரட்டு ர்த்க உநவுகபறணண இனோப்ன, தறரந்ற 

ற்ன்ம் தல்ப்ன ட்டங்கபறல் நதறக்சகரள்றலும் றனண ங்கும் னெகரண்ணசன்ந 

னெக்கறரண தரத்றத்றணண கறத்து னோகறன்நது. ர்த்க சகரள்ணக ற்ன்ம் ஊக்குறப்னக்களுடன் 

சரடர்னணட தல்நன் டடிக்ணககள் உள்படங்கனரக ர்த்க றணக்கபத்றணரல் தல்நன் 

சரறற்தரடுகள் நற்சகரள்பப்தட்டு னோகறன்நண. ர்த்க றணக்கபத்றணரல் இது சரடர்தறல் 

சதரன்ப்நதற்கப்தட்ட அத்ணக தறகள் தற்நற  சுனோக்கரக கலந ப்தடுகறன்நது. 

 உரற ரறணச அணச்சுக்கள் / அறகரசணதகள் ற்ன்ம் ணறரர் துணந அக்கணநரர்களுடன் 

எனோங்கறணந்து இனங்ணகறன் சர்நச ர்த்க சகரள்ணகறணண குத்லும் 

அனெல்தடுத்துலும். 

 ரட்டின் எட்டுசரத் அதறறனோத்றறணண றனோத்ற சசய்னம் ணகறல் சபறரட்டு ர்த்க 

சகரள்ணக சரடர்தறல் ணகத்சரறல் ற்ன்ம் ர்த்க அணச்சுக்கு றனண ங்குல். 

 சபறரடுகபறலுள்ப இனங்ணக ர்த்க தறறறறகபறனூடரக ர்த்கம், னெலீடு ற்ன்ம் 

சுற்ன்னர துணநகபறலிலுள்ப இனங்ணகறன் ர்த்க னன்கணப ஊக்குறத்ல். 
 

 

லபரய்வு கரனப்தகுறறல், ர்த்க றணக்கபரணது சபறரட்டு ர்த்க துணந சரடர்தரண 

அசரங்கத்றன் நரக்கு ற்ன்ம் ரட்டின் எட்டுசரத் சதரனோபரர அதறறனோத்ற நரக்கறல் 

நற்சகரள்பக்கூடி னெக்கறரண தங்கபறப்னக்கபறன் அடிப்தணடறல் அன் நணன றகழ்ச்சறத்றட்டங்கணப 

சரடர்ந்தும் நற்சகரண்டு ந்துள்பது. அந்ணகறல், 2017 ஆம் ஆண்டுக்கரண நணனத்றட்டம், 

ற்நதரறனோக்கும் ர்த்க உநவுகணப நலும் லுப்தடுத்துல், னற சந்ணகணபனம் உற்தத்றப் 

சதரனோட்கணபனம் ஊக்குறத்ல், சர்நச ர்த்க னெணநணறலுள்ப சறநற ற்ன்ம் டுத் 

சரறல்னெற்சறகள் துணநறன் றணணத்றநன் றக்க தங்கபறப்தறணண ஊக்குறத்ல் ற்ன்ம் சன்ணரசற 

தறரந்றத்றல் ர்த்கத்றல் னென்ணற கறக்கும் ரடரக இனங்ணகண ஊக்குறத்ல் நதரன்ந 

டடிக்ணககபறல் கூடி கணம் சசலுத்றனள்பது. ர்த்க றணக்கபம், அன் சபறரட்டு ர்த்க 

தறறறறத்துத்றனூடரக நடி சபறரட்டு னெலீட்டிணண ஊக்குறப்தற்கும் அவ்ரநந இனங்ணக 
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சுற்ன்னரத்துணநறணண ஊக்குறப்தற்குத் நணரண உறகணபனம் அசறரண 

றகரட்டுல்கணபனம் ங்கறனள்பது. 

10.3 2017 டிசம்தர் 31 இலுள்பரநரண னென்நணற்நம் 

சசற்தரடு அபவீட்டு அனகு சதௌலகசரர் னென்நணற்நம் 

இனக்கு அணடவு 

இனோப்ன ர்த்க ற்ன்ம் சதரனோபரர எத்துணப்ன 

2017 ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறறல், இனங்ணகரணது அன் தறரண ர்த்க தங்கரபற ரடுகளுடனும் 

அவ்ரநந ணண ரடுகளுடனும் இனோப்ன ர்த்கம் ற்ன்ம் சதரனோபரர எத்துணப்ன ஆகறற்நறணண 

நம்தடுத்துது சரடர்தறல் கூடி கணம்  சசலுத்றனள்பது. க்கற அசரறக்கர, நரப்தற என்நறம், 

றர, ஈரன்,கட்டரர், தங்கபரநஸ் ற்ன்ம் தரகறஸ்ரன் ன்தற்ன்டணரண ர்த்க ற்ன்ம் சதரனோபரர 

உநவுகள் றகவும் னெக்கறத்தும் ரய்ந்ணரக அணந்துள்பண. லபரய்வு கரனப்தகுறறல், 

இனங்ணகரணது, இந்றர ற்ன்ம் தரகறஸ்ரன் ஆகற ரடுகளுடன் ணகச்சரத்றட்டுள்ப இனோப்ன சுந்ற 

ர்த்க உடன்தடிக்ணககள் (FTA) ற்ன்ம் சலணர, இந்றர ற்ன்ம் சறங்கப்னனோடணரண உத்நச சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணககள் ன்தற்நறன் கலழ் அன் ர்த்க னன்கள் குநறத்து சரண னெக்கறத்துத்றணண 

ங்கறனள்பது. 

1. 1.1 இந்றரவுக்கரண சந்ண 

அணுகுனெணநறணண 

நம்தடுத்துற்கரண 

நதச்சுரர்த்ணகள் 

1.1.1. இந்ற – இனங்ணக 

சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணக (ISFTA) 
 

2000 ஆம் ஆண்டிலினோந்து அனெலுக்கு 

ந் இந்ற – இனங்ணக சுந்ற 

ர்த்க உடன்தடிக்ணகரணது 

(ISLFTA) இண்டு ரடுகளுக்கு 

இணடறல் நற்சகரள்பப்தடும் 

ர்த்கத்றணண றரறரக்குறல் 

தரரற தங்கபறப்தறணண ங்கற 

னோகறன்நது. ISLFTA இன் கலழ், 

இனங்ணகறன் ற்ன்றகபறல் 

ற்நதரது நக்குணந 65 – 70%  

ஆணண இந்றரறற்கு 

ற்ன்ற சசய்ப்தடுகறன்நண.   

2017 இல் டரத்ப்தட்ட இத்ணக 

நதச்சுரர்த்ணகபறன் நதரது, 

இனங்ணக ப்தரணது சங்கு 

சரடர்தரண உற்தத்றப் 

சதரனோட்கள், றனங்குவு 

ன்தற்ன்டன் சரடர்னணட 

சுங்க றடுறப்ன சரடர்தரக 

லர்க்கப்தடரதுள்ப சறன 

தறச்சணணகள் குநறத்தும் அவ்ரநந 

நற்குநறத் சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறன் கலழ் 

 

 

ரறவு ரறணசகள் 

சகரண்டுள்ப ரறச் 

சலுணககபறன் 

ண்றக்ணக 

  

 

5,012 ரறவு ரறணசகள் 

(6 இனக்க ட்டம்) 

2017 இல் 

இந்றரவுக்கரண சரத் 

ற்ன்றகள் 

 689.48 றல்.அ.சடரனர் 

2017 இல் ISFTA 

இன் கலரண ற்ன்றகள் 

 442.29 றல்.அ.சடரனர் 

 ISFTA இன் கலரண 

ற்ன்றகபறன் ரற்ந % 

 64.148% 

இந்றரறலினோரண 

சரத் இநக்குறகள் 
 4495.99 

றல்.அ.சடரனர் 

ISFTA  இன் கலரண 

இநக்குறகள் 

 257.04 றல்.அ.சடரனர் 

ISFTA இன்  கலரண 

இநக்குறகபறன் ரற்ந % 

 5.717% 

ர்த்க லற (ISFTA இன் 

கலழ்) 

 699.33 றல்.அ.சடரனர் 
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இனக்கு அணடவு 

இந்றரவுக்கரண ஸ்நரதரற 

ற்ன்ற சரடர்தரண சறன 

தறச்சணணகளுக்கும் லர்வு கர 

னெடிந்துள்பது.  

1.2. தரகறஸ்ரனுக்கரண சந்ண 

அணுகுனெணநறணண நம்தடுத்து 

ற்கரண நதச்சுரர்த்ணகள் 

1.2.1.  தரகறஸ்ரன் – இனங்ணக 

சுந்ற ர்த்க உடன்தடிக்ணக 

(PSFTA) 
 

2005 இலினோந்து சசற்தரட்டுக்கு 

ந் தரகறஸ்ரன் – இனங்ணக 

சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகரணது இண்டு 

ரடுகளுக்குறணடறனரண 

இனோப்ன ர்த்கத்றணண 

றரறரக்கம் சசய்றல் 

கறசரணபவு தங்கபறப்தறணண 

ங்கறனள்பது. 

லபரய்வு கரனப்தகுறல், 

PSFTA இன் கலழ் 

இனங்ணகறணரல் ற்ன்ற 

சசய்ப்தடும் தறரண 

ற்ன்றப் சதரனோட்கபறல் 

நங்கரய், சற்நறணன, 

உனர்த்ற நங்கரய், MDF 

தனணககள் ற்ன்ம் கன்ப்னத் 

நறணன ன்தண உள்படங்கும் 

அநநணபறல், குநறத்  அந 

கரனப்தகுறக்குரற PSFTA இன் 

கலரண அன் இநக்குறகள் 

இனோம்ன அல்னது கனப்தறல்னர 

உனோக்கு, அரறசற, னற 

நரடம்தங்கள், நதரட்னன்ட் 

சலசந்து, ர ணககள், லன் 

உவுகளும் குண்டுகளும், சறப்தற 

இண லன் ணககளும் ணண 

றரறல் உறரறணங்களும் 

ன்தணற்நறணணனம் 

உள்படக்குகறன்நது.  2015 இல் 

இனங்ணக – தரகறஸ்ரன் சுந்ற 

ர்த்க உடன்தடிக்ணக 

(PSFTA) 

அனெனரக்கப்தட்டதுடன், இது 

இண்டு 

ரடுகளுக்குறணடறனரண 

ரறச் சலுணககபறணணப் 

சதன்கறன்ந ரறவு 

ரறணசகபறன் 

ண்றக்ணக 

 

 5877 ரறவு ரறணசகள் 

(8 இனக்க ட்டம்) 

தரகறஸ்ரனுக்கரண 

சரத் ற்ன்றகள் 
 74.01 றல்.அ.சடரனர் 

PSFTA இன் கலரண 

ற்ன்றகள் 

 60.33 றல்.அ.சடரனர் 

 PSFTA இன் கலரண 

ற்ன்றகபறன் ரற்ந % 

 

 81.51% 

தரகறஸ்ரணறலினோந்ரண 

சரத் இநக்குறகள் 
 349.05 றல்.அ.சடரனர் 

PSFTA இன் கலரண 

இநக்குறகள் 

 15.81 றல்.அ.சடரனர் 

PSFTA இன் கலரண 

இநக்குறகபறன் ரற்ந % 

 4.53 % 

ர்த்க லற (PSFTA கலழ்)  423.06 றல்.அ.சடரனர் 
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இனக்கு அணடவு 

இனோப்ன ர்த்க 

அனெனரக்கறற்குப் தரரற 

தங்கபறப்தறணணனம் 

ங்கறனள்பது.  

 

 

 

 

 

 

  Complication of 

extensive negative list 

on sensitive tariff lines 

approximately 40% 

1.2.2. சறங்கப்னர் ற்ன்ம் 

இனங்ணகக்கறணடறனரண 

உத்நச சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணக 
 

2017 இன் இன்றறல், 

இனங்ணகனம் சறங்கப்னனோம் 

இண்டு ரடுகளுக்கும் 

இணடறனரண உத்நச சுந்ற 

ர்த்க உடன்தடிக்ணக 

சரடர்தரண 

நதச்சுரர்த்ணகபறன் ட்டு 

சுற்ன்க்கபறணண றணநவு 

சசய்துள்பதுடன் நற்குநறத் 

உடன்தடிக்ணகறன் கல் 

ணதறணண னர்த்ற 

சசய்துள்பண. றரறரண 

உடன்தடிக்ணகரக இனோப்தரல், 

இது ர்த்க சறப்தடுத்ல், 

னனணச் சசரத்துக்கள், 

சபறப்தணடத்ன்ண, 

சதரனோபரர ற்ன்ம் 

சரறல்தட்த எத்துணப்ன, SPS 

ற்ன்ம் TBT, தண்ட ர்த்கம், 

நசண ர்த்கம், னெலீடு 

ற்ன்ம் அசரங்க சதன்ணககள் 

ற்ன்ம் ர்த்க றரங்கள் 

ன்தண உள்படங்கனரண 

தந்பறனரண னன்கணபக் 

சகரண்டுள்பது.    

ற்நதரது சறங்கப்னரணது 

றகவும் சரகரண ரடு ன்ந 

அடிப்தணடறல் உற்தத்றப் 

சதரனோட்கபறன் ரறவு 

ரறணசகபறன் 99% இற்கு 

நற்தட்ட சந்ண 

அணுகுனெணநகளுக்கு லர்ண 

குநறத் கரனப்தகுறறல் 

டரத்ப்தட்ட 

நதச்சுரர்த்ண 

சுற்ன்க்கபறன் 

ண்றக்ணக 
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இனக்கு அணடவு 

றனக்கபறப்ன ங்கப்தடுரல், 

நசண ற்ன்றகள் ற்ன்ம் 

சறங்கப்னர் னெலீடுகபறணணக் 

கனோல் ன்தண இந் 

உடன்தடிக்ணகறன் கலழ் 

இனங்ணக றர்தரர்க்கும் 

தறரண ன்ணகபரகும்.   

நலும், சறங்கப்னர் நதரன்ந 

அறகபறனரண 

சுந்றத்றணணக் சகரண்டுள்ப 

சந்ணப் 

சதரனோபரரசரன்ன்டன் 

சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகசரன்நறணணக் 

ணகச்சரத்றடுரணது, 

இனங்ணகரணது றரதர 

டடிக்ணககளுக்கரக 

ப்நதரதும் றநந் 

றணனறலுள்பது ன்தணண 

சர்நச ர்த்க சனெகத்றற்கு 

அனுப்தற ணக்கும் எனோ 

சரகரண சசய்றரகவும் 

அணகறன்நது.  

(இனங்ணக – சறங்கப்னர் சுந்ற 

ர்த்க உடன்தடிக்ணகரணது 

2018 ஜணரற 22 – 24 ஆம் 

றகறகபறல் இனங்ணகக்கு 

சகௌ. சறங்கப்னர் தற 

ந்றரற அர்கள் றஜம் சசய் 

நதரது ணகச்சரத்றடப் 

தட்டரகும்). 

 

1.3 கூட்டுப் சதரனோபரர 

ஆணக்குளக்களுக்கபறன் 

நதச்சுரர்த்ணகள் (JEC) 

இனங்ணகறன் இனோ ப்ன 

ர்த்க உநவுகபறணணப் 

சதரன்த் ணறல், ர்த்க 

றணக்கபரணது, னெக்கற 

ர்த்க தங்கரபர்களுடன் 

இணந்து ரதறத் ர்த்கம் 

ற்ன்ம் சதரனோபரர 

எத்துணப்ன சரடர்தரண கூட்டு 

ஆணக்குளக்களுக்கரண 

நகந்ற றணனரக ர்த்க 

றணக்கபம் சரறற்தட்டு 

தல்நன் கூட்டுப் 

சதரனோபரர 

ஆணக்குளக்கள் 

ற்கணந அனெலில் 

உள்பண. 

 

குநறத் கரனப்தகுறறல் 

னற கூட்டுப் 

சதரனோபரர 

ஆணக்குளக்கள் 

ற்தடுத்ப்தட்டண.  

 

குநறத் கரனப்தகுறறல் 
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இனக்கு அணடவு 

னோகறன்நது. ர்த்க 

றணக்கபரணது, கூட்டு 

ஆணக்குளக்கபறன் 

லர்ரணங்கபறணண குத்ல், 

எனோங்கறணத்ல் ற்ன்ம் 

அனெனரக்கல் றணனறலினோந்து 

கூட்டு ஆணக்குளக்கபறன் 

கலரண இனோப்ன ர்த்க 

நதச்சுரர்த்ணகபறணண 

டரத்துற்குத் நணரண 

அணணத்து சரறற்தரடு 

கபறணணனம் றணநநற்நற 

னோகறன்நது. இத்ணக கூட்டு 

ஆணக்குள உடன்தடிக்ணககள் 

இத்ணக ரடுகளுக்கரண 

இனங்ணகறன் ற்ன்றகபறணண 

றனோத்ற சசய்ற்கும் 

றரறரக்குற்குரண 

சறகபறணண ற்தடுத்துக் 

சகரடுத்துள்ப அநநணபறல் 

ர்த்கம் சரடர்தரண 

டடிக்ணககபறல் சரறல்தட்த 

ற்ன்ம் சதரனோபரர 

எத்துணப்னக்கரண ஊக்குறப் 

தறணணனம் ங்கறனள்பண. 
 

ர்த்க றணக்கபரணது, 

குநறத் லபரய்வு ஆண்டு 

கரனப்தகுறறல் அணச்சர்கள் / 

சசனரபர்கள் / சறநஷ்ட 

அறகரரறகள் ட்டத்றல் 

டரத்ப்தட்ட தறன்னோம் கூட்டு 

ஆணக்குளக்கள்/ குளக்கபறன் 

கூட்டங்கபறணண 

எனோங்கறணத்து 

டரத்றனள்பது. 
 

2017 எக்நடரதர் 24-26 ஆம் 

றகறகபறல் டரத்ப்தட்ட 

ர்த்க, சதரனோபரர, 

றஞ்ஞரண ற்ன்ம் சரறல்தட்த 

எத்துணப்ன லரண இனங்ணக  - 

ற அசரங்க ஆணக் 

குளவுக்கறணடறனரண 2ஆது 

அர்வு 

இனங்ணக – ற 

ஆணக்குளக்கபறன் 

இண்டரது அர்ரணது 

தல்நன் 

நதச்சுரர்த்ணகள் 

டரத்ப்தட்டண.  



59 
 

சசற்தரடு அபவீட்டு அனகு சதௌலகசரர் னென்நணற்நம் 

இனக்கு அணடவு 

அற்நறன் இனோப்ன 

உநவுகபறணண றரறரக்கம் 

சசய்துள்பது. 

  

2.   தறரந்ற சதரனோபரர எத்துணப்ன

இனங்ணகரணது அன் தறரந்ற ர்த்கம் ற்ன்ம் APTA, SAPTA, SAFTA, BIMSTEC ற்ன்ம் IORA னும் 

சதனோணட சதரனோபரர ற்தரடுகபறல் சரடர்ந்தும் தறரண தரத்றத்றணண கறத்து னோகறன்நது.   

 

ரறச் சலுணககபறணணக் 

சகரண்டுள்ப ரறவு 

ரறணசகபறன் 

ண்றக்ணக 

 

 

 

APTA இன் கலரண 

ற்ன்றகள் 

 

 

 

 

தல்நன் றணனறல் குள 

(SC)/ சரறற்தடு 

குளக்கபறன் (WG) 

கூட்டங்கள் டரத்ப் 

தட்டுள்பண. 

 தங்கபரநஸ் – 209  

சலணர – 1697  

இந்றர – 570  

சன் சகரரறர – 1367  

 

149.12 றல்.அ.சடர. 

தங்கபரநஷ்– 0.25 

றல்.அ.சடர. 

சலணர –  116.21றல்..சடர. 

இந்றர –  2.55 

றல்.அ.சடர. 

சன்சகரரறர- 30.11 

றல்.அ.சடர. 

SC- 01 

WG – 01 (னேனறறகள்) 

 

ரறச் சலுணககபறணணக் 

சகரண்டுள்ப ரறவு 

ரறணசகபறன் 

ண்றக்ணக 

 ஆப்கரணறஸ்ரன் – 

4357      

தங்கபரநஸ் – 4176  

னட்டரன் – 5057 

இந்றர – 4593   

ரணனலவு -5053 

நதரபம் – 4171  

தரகறஸ்ரன் - 4271  

 

SAFTA இன் கலரண 

ற்ன்றக்ப 

 40.62 றல்.அ.சடர. 

ஆப்கரணறஸ்ரன் –    00 

தங்கபரநஸ் – 5.9 

றல்.அ.சடர. 

னட்டரன் – 00   
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இனக்கு அணடவு 

இந்றர –   34.25 

றல்.அ.சடர 

ரணனலவு – 0.03 

றல்.அ.சடர. 

நதரபம் –  0.29 

றல்.அ.சடர. 

தரகறஸ்ரன் –  

0.15றல்.அ.சடர. 

2.3.3  நசண ர்த்கம் 

லரண சரர்க் உடன்தடிக்ணக 

(SATIS) னட்டரணறல் 2010 

ப்தறலில் டரத்ப்தட்ட 16 

ஆது சரர்க் ரரட்டின் 

நதரது, அங்கத்து 

ரடுகபறன் ணனர்கள், 

நசண ர்த்கம் சரர்க் 

சட்டரலறரண 

உடன்தடிக்ணகறல் (SATIS) 

ணகச்சரத்றட்டரர்கள். 

அணணத்து ரடுகளும் இந் 

உடன்தடிக்ணகக்கு ஆரக 

ணகச்சரத்றட்டுள்பதுடன் SATIS 

இன் கலழ் நசற இக்கப்தரட்டு 

அட்டணகபறணண றணநவு 

சசய்னம் சசற்தரட்டில் 

ஈடுதட்டண. 

குநறத் ஆண்டு கரனப்தகுறறல் 

SATIS லரண றனர் குள 

கூட்டங்கள் தும் 

டரத்ப்தடறல்ணன. 

SATIS இன் கலழ் 

ங்கப்தடுகறன்ந இனங்ணகறன் 

நசணகளுக்கு அணச்சண 

அங்கலகரம் ங்கறனள்பதுடன் 

சரர்க் சசனகரணது SATIS 

இன் கலழ் ணது நசணகபறணண 

ங்குற்கு இனங்ணக 

ரகறனோந்துள்பண றப்னடு 

சசய்துள்பது. வ்ரநரறனும், 

இன்ற ணதரணது அணத்து 

உன்ப்ன ரடுகளுக்கும் து 

SATIS நசணகபறணண 

ங்குற்குத் 

ரகவுள்பரக 

 

குநறத் கரனப்தகுறறல் 

டரத்ப்தட்ட 

நதச்சுரர்த்ண 

சுற்ன்க்கபறன் 

ண்றக்ணக 

 SATIS இன் கலழ் 

இனங்ணகறன்நசண 

ங்கலுக்கரக 

அணச்சண 

அங்கலகரம் 

ங்கறனள்பது 
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இனக்கு அணடவு 

அநறறக்கப்ப்தட்டரல் ட்டுந 

தகறர்ந்து சகரள்பப்தடும்.  

ர்த்க னென்னுரறணகபறன் 

உனகபரற னெணநண (GSTP) 

ர்த்க னென்னுரறணகபறன் 

னநகரப னெணநண சரடர்தரண 

உடன்தடிக்ணகரணது, 

அதறறனோத்றணடந்து னோம் 

ரடுகளுக்கறணடறல் 1989 இல் 

ரதறக்கப்தட்டது. GSTP ஆணது 

சற்கு – சற்கு ர்த்க ற்ன்ம் 

சதரனோபரர எத்துணப்தறணண 

அறகரறக்கும் நரக்குடன் 

ர்த்கம் ற்ன்ம் அதறறனோத்ற 

லரண க்கற ரடுகள் 

ரரட்டின் (UNCTAD) கலழ் 

நதச்சுரர்த்ண டரத்ப்தட்ட 

ரறவு னென்னுரறண 

னெணநணரகும்.  

GSTP உடன்தடிக்ணகறன் 

உன்ப்னண 30 இன்தடி, 2017 

ஆகஸ்டிலினோந்து 

தனுன்றரகும் ணகறல் 

சகரனம்தறர ரதஸ் சதன்ம் 

ணறல் 43  GSTP 

உன்ப்தறணர்கள் 

தங்குதற்நறறனோந்ரர்கள். 

இதுணறல், GSTP 

உன்ப்தறணர்கறபன் 

தங்குதற்ன்லுடன் ர்த்கப் 

நதச்சுரர்த்ணகபறண னேன்ன் 

சுற்ன்க்கள் டரத்ப்தட்டுள்பண. 

தறநநசறல் சரநர தரநனரறல் 

டரத்ப்தட்ட UNCTAD XI இன் 

நதரது 2004 இல் 

ஆம்தறக்கப்தட்ட சரநர 

நதரநனர சுற்நரணது 2010 இல் 

றணநவு சசய்ப்தட்டது. 22 

GSTP உன்ப்தறணர்கள் ர்த்கப் 

நதச்சுரர்த்ணகபறன் சரநர 

தரநனர சுற்நறல் 

தங்குதற்நறறனோந்ரர்கள். 

அர்கபறல் 2010 இல் சரநர 

தரநனர னேன்நரம் சுற்நறன் இன்ற 
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இனக்கு அணடவு 

னச் சலர்னெணநறல் 11 

உன்ப்தறணர்கள் 

ணகச்சரத்றட்டுள்பரர்கள்.   

அத்ணக 11 ரடுகபறல் 

கறனொதர, இந்றர, நனசறர 

ற்ன்ம் உனோகுந(சர்சரகரறன் 

தகுற) ஆகறண இதுணறல் 

னேன்நரது சுற்ன் ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறணண ற்ன்க் 

சகரண்டுள்பண. GSTP இன் 

உன்ப்தறரக இனோக்கும் 

இனங்ணகரணது னேன்நரது 

சுற்ன்ப் நதச்சுரர்த்ணகபறல் 22 

ரடுகளுடன் இணந்து 

தங்குதற்நறனள்ப நதரறலும், 

சரநர தரநனர னச் 

சலர்னெணநணக்கு அங்கலகரம் 

இன்ணனெம் கறணடக்கப் 

சதநறல்ணன. 

3. தல்ப்ன ர்த்க உநவுகள் 

இனங்ணகறன் தனப்ன ர்த்க உநவுகள் உனக ர்த்க றன்ணத்றன் (WTO) உடன்தடிக்ணககள் லது கூடி 

அக்கணநறணணக் கரட்டினள்பண. இனங்ணகரணது ர்த்கம் ற்ன்ம் அதறறனோத்ற லரண க்கற ரடுகள் 

ரரடு (UNCTAD), உனக னனணச் சசரத்துக்கள் றன்ணம் (WIPO), சர்நச ர்த்க றணனம் (ITC) ற்ன்ம் 

WTO சட்டறறக்கரண றனண றணனம் (ACWL) ஆகறற்ன்டன் சனோங்கற சரடர்னகணபப் நதற 

னோகறன்நது. 

  றணனரண 

அதறறனோத்றறணண 

நரக்கற தல்ப்ன 

ர்த்க 

சநறனெணநகபறணண 

தறன்தற்ன்றல் 

தங்கபறப்னச் சசய்னம் 

ஆநநணபறல் 

ரட்டின் அதறறனோத்ற 

றணனறன்தடி, 

றநசட ற்ன்ம் 

நதன்தட்ட 

னெணநறனரண 

நணறணண 

கணத்றல் 

சகரள்ளுல். 

இனங்ணகரணது 

ணது னெக்கறத்தும் 

ரய்ந் ர்த்க 

தங்கரபற 

ரடுகளுடணரண 

இனோப்ன / தல்ப்ன 

ர்த்க உநவுகணப 

ற்ன்ம் தல்ப்ன 

அநறரற்நலிணண 

லுப்தடுத்தும் 

நரக்கறல் ணது 

னெற்சறகணபத் 

சரடர்ந்து 

னென்சணடுத்து 

னோகறன்நது.   
 

MC11 இலுள்ப 

சரகரண 

சபறனைட்டிணண 

இனக்கரக சகரண்டு 

சறநற ற்ன்ம் 

லிணடந் 

சதரனோபரரம் (SVE) 
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இனக்கு அணடவு 

ன்நணகறல் அன் 

னன்கணபப் 

தரதுகரக்கும் நரக்கறல் 

தல்ப்ன ர்த்கப் 

நதச்சுரர்த்ணகபறல் 

தங்தற்நறனள்பது. 
 

2017 ஆம் ஆண்டு 

கரனப்தகுறறல் அன் 

ர்த்கப் தங்கரபற 

ரடுகபரண 

நரப்தற என்நறம், 

ஜப்தரன், 

சுறற்சனரந்து, 

சக் வக்நகர, 

தகுந, ஜணக்கர, 

கம்நதரடிர, சறசர 

லிநரன் ற்ன்ம் 

ணஜலரறர நதரன்ந 

ரடுகளுடணரண 

ர்த்கக் சகரள்ணக 

லபரய்வுக் 

கூட்டங்கபறல் 

ஆர்த்துடன் 

தங்குதற்நறது.  

3.2 உனக ர்த்க றன்ணத்றன் 

11 ஆது அணச்சர்கள் 

ட்டத்றனரண ரரடு 
 

உனக ர்த்க றன்ணத்றன் 11 

ஆது அணச்சர்கள் 

ட்டத்றனரண ரரடு 

ஆர்சஜன்டிணரறன் னனொசணஸ் 

ரர்ஸ் கரறல் 2017 டிசம்தர் 10 

இலினோந்து 13 ஆம் றகற 

ணறல் டரத்ப்தட்டது. 11 

ஆது அணச்சர்கள் 

ட்டத்றனரண ரரட்டில், 

தறன்னோம் றடங்கபறல் 

சரத்றரண லர்ரணங்கபறணண 

நரக்கறப் தறரற்ன்ற்கு 

றர்தரர்க்கப்தட்டணர்:  

(i) றசரம் – 

நதச்சுரர்த்ணகபரணண 

றசரத் துணநறல் உனக 

ர்த்க சுரலணத்ண 

நலும் றரறரக்கும் 

நரக்குடன் உள்ரட்டு 

ஆறணணக் குணநத்ல், 

11 ஆது அணச்சர்கள் 

ட்டத்றனரண ரரட்டில் 

தங்நகற்நல்  

சபறனைட்டிணண 

அனெனரக்குறல் 

S&D 

னெணநகபறணணப் 

தரதுகரத்ல். 

அணச்சண 

கூட்டங்கபறன் 

தகுறரக, இனங்ணகத் 

தூதுக்குளரணது குள 

33 (G-33), சறநற 

ற்ன்ம் லிணடந் 

சதரனோபரரங்கள், 

IGDCs, இ- ர்த்க 

ண்தர்கள்  (FEDs), 

அதறறனோத்றணடந்து

னோம் ரடுகபறன் 

னெணநசரக் குள 

(SVEs), னும் 

சதரறனரண 

எத்றணசரண 

குளக்கபறன் சறநற 

அணச்சர்கள் 

ட்டத்றனரண 

கூட்டங்கபறல் 

ஆர்த்துடன் 

தங்குதற்நறனள்பது.    

 

அத்துடன், உனக 
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இனக்கு அணடவு 

அதறறனோத்ணடந்து னோம் 

ரடுகளுக்கு றநசட 

தரதுகரப்தறணண ங்குல், 

சதரதுக்கள் 

ணகறனோப்தறணண 

ணத்றனோத்ல் நதரன்ந 

தறச்சணணகளுக்கு றந்த் 

லர்றணணக் கரண்தணண 

நரக்கரகக் சகரண்டு 

நற்சகரள்பப்தட்டண. 

(ii) லன்தடி உவுசரணககள் – 

லன்தடி 

உவுசரணககபறணணப் 

சதரன்த்ணறல், 

அணச்சர்கள் சட்ட, 

னெணநப்தடுத்ப்தடர 

ற்ன்ம் 

அறகரபறக்கப்தடர 

லன்தடி (IUU) 

ன்தற்நறற்கரண உவு 

சரணகபறணண ணட 

சசய்ற்கரண 

ஆகக்குணநந்து தல்ப்ன 

சநறனெணநகபறணணப் 

தறன்தற்ன்ற்கரண 

லர்ரணங்கணப 

டுப்தரர்கசபண 

றர்தரர்க்கப்தட்டணர். 

அதறறனோத்ற – 

நதச்சுரர்த்ணகபறல் தல்ப்ன 

ர்த்க றறனெணநகபறணண 

தறநரகம் சரடர்தறல் றநசட 

ற்ன்ம் தல்ப்ன 

னெணநகளுக்கரக 

அதறறனோத்றணடந்துனோம் 

ற்ன்ம் குணநறனோத்ற ரடுகள் 

ன்தற்நறன் நகரரறக்ணககள் 

சரடர்தறல் கூடி கணம் 

சசலுத்ப்தட்டது.   

ர்த்க 

றன்ணத்றற்கரண 

றந் தறறறற, 

இனங்ணகறல் 

தல்நன் டுகறபணண 

எனோங்கறணப்தது 

சரடர்தரண 

ரட்டுக்குரற 

கனோத்றட்டம் லரண 

ர்த்க 

சறப்தடுத்லுக்கரண 

சர்நச 

கூட்டணப்தறணரல் 

ற்தரடு சசய்ப்தட்ட 

சசனர்றல் 

உணரற்நறணரர். 

3.3 ர்த்கம் ற்ன்ம் 

அதறறனோத்ற சரடர்தரண 

க்கற ரடுகள் ரரடு 

(UNCTAD):  
 

UNCTAD – னெலீடு, னத்ரக்கம் 

ற்ன்ம் உற்தத்றத் றநன் 

றனோத்ற ற்ன்ம் றணனரண 

றனர் குளறல் 

தங்குதற்ன்ல் 

றணனரண 

அதறறனோத்ற 

நரக்கற 

னெலீட்டுக் 

சகரள்ணககபறணணப் 

தறன்தற்ன்ல் 

உரற அணச்சுக்கபறன் 

தங்குதற்ன்லின் 

னேனம் றணணத்றநன் 

ரய்ந் 

தங்கபறப்தறணண 

ங்குல் அல்னது  

ணனரக 

சரறரகுல் 
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இனக்கு அணடவு 

அதறறனோத்ற, ந்ரது அர்வு 

ன்தற்நறன் லரண 

தல்னரண்டு றனர் கூட்டம் 
 

“னெலீடு, னத்ரக்கம் ற்ன்ம் 

உற்தத்ற றநன்றனோத்ற ற்ன்ம் 

றணனரண அதறறனோத்ற 

சரடர்தரண உர்ட்ட 

சர்நச னெலீட்டு 

உடன்தடிக்ணககள் ரரடு” 

சரடர்தரண அங்ரட்டின் 

னோடரந் கூட்டம் சஜணறரறல் 

2017 எக்நடரதர் 09 – 11 

ணறல் டரத்ப்தட்டது. 

உனக ர்த்க 

றன்ணத்றற்கரண 

இனங்ணகறன் றந் தறறறற / 

தூதுர், சர்நச னெலீட்டு 

எப்தந்ங்கபறன் ன்சலணப்ன 

சரடர்தறல் 

கனந்துணரடுற்சகண 

ற்தரடு சசய்ப்தட்ட 

கூட்டத்றன் இந் ந்ரது 

அர்வுக்குத் ணனரக சரறவு 

சசய்ப்தட்டரர்.  

ரரட்டில் உனசகங்குனெள்ப 

றனர்கபறலினோந்து 200 இற்கும் 

நற்தட்டர்கள் கனந்து 

சகரண்டரர்கள். தூதுர் உனக 

ர்த்க றன்ணத்றற்கரண 

இனங்ணகறன் றந்ப் 

தறறறறனம் கனந்து 

சகரண்டினோந்ரர். 

3.3.1 நசற ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் குளக்களுக்கரண 

சர்நச ரரடு 
 

அங்ரட்டரணது ITC, உனக 

ங்கற குள, உனக சுங்க 

றன்ணம் ற்ன்ம் உனக ர்த்க 

றன்ணம் ன்தற்நறன் 

எத்துணப்னடன் நசற ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் குளக்களுக்கரண 

னெனரது சர்நச 

ரரட்டிணண ற்தரடு சசய் 

அதறறனோத்றணடந்து னோம் 

ற்ன்ம் குணநறனோத்ற 

ரடுகபறணண ன்சலணப்னச் 

சசய்னம் ர்த்க 

ரரட்டில் தங்குதற்ன்ல் குணநக்கப்தட்ட 

சகரடுக்கல் ரங்கல் 

சசனவு 

உனக ர்த்க 

றன்ணத்றன் ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணகறன் 

(TFA) றணணத்றநன் 

ரய்ந் அனெனரக்கம் 
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இனக்கு அணடவு 

சறப்தடுத்லுக்கு 

ஆபறப்தற்கரண அன் 

னெற்சறகபறணணத் 

சரடர்ச்சறரக னென்சணடுத்து 

ந்துள்பது. ரரடரணது 

சஜணறரறல் 2017 ஜணரற 23-

27 ணறல் 

டரத்ப்தட்டுள்பதுடன் 70 

ரடுகபறலினோந்து 300 இற்கும் 

அறகரண தங்குதற்நரபர்கள் 

இறல் கனந்து சகரண்டரர்கள்.   

இனங்ணக நசற ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் குளக்களுக்கரண 

இந் ரரட்டில் இனங்ணகச் 

சுங்கம், ர்த்க றணக்கபம் 

ற்ன்ம் சர்நச ர்த்க 

சம்நபணம் ஆகறற்நறணணப் 

தறறறறத்துப்தடுத்தும்  னேன்ன் 

உன்ப்தறணர்கள் கனந்து 

சகரண்டரர்கள். 

3.7.2  இனங்ணகறல் இ-

ர்த்கத்றன் ரர் 

றணனறணண றப்னடு சசய்ல் 

 

சஜணரறலுள்ப இனங்ணகத் 

தூதுக்குளரணது, இ-ர்த்க 

உள்பக கட்டணப்தறணண 

றனோத்ற சசய்றல் இனங்ணக 

நரக்கற சகரணடரபர்கபறன் 

கணத்றணணக் கனோல் ற்ன்ம் 

ணகத்சரறல் ற்ன்ம் ர்த்க 

சூலில் ற்தடும் 

ரற்நத்றலினோந்து தணணப் 

சதன்ம் நரக்குடன் UNCTAD 

ற்ன்ம் உனக ங்கற குளறன் 

சறநஷ்ட 

உத்றநரகத்ர்களுடன் 

கனந்துணரடல்கபறணண 

ஆம்தறத்துள்பது.  
 

இந் றடத்றல், றகவும் 

னெக்கறரண றடம் ரட்டின் 

இ-ர்த்க ரர் றணனறணண 

றப்னடு சசய்தும் 

ற்நதரதுள்ப இணடசபறகணப 

இணங்கரண்ததுநரகும். 

அரது இனங்ணகறல் 

அசரங்க ர்த்க றனோத்றத் 

ஆய்றணண றணநவு 

சசய்ல் 

இனங்ணகறன் இ- 

ர்த்க ரர் 

றணனறணண 

றப்னடு சசய்ல் 

னென்னுரறண 

அடிப்தணடறல் ஆய்வு 

டரத்துற்கரண 

உனக ங்கற 

குளக்கபறன் 

உடன்தடிக்ணக 
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இனக்கு அணடவு 

நணப்தரடுகணப 

இணங்கரண்தநரகும்.  

3.3.3 அங்ரட் இ- ர்த்க 

ரத்றல் தங்குதற்ன்ல் 

2017 ப்தறல் 24 – 28 ணறல் 

டரத்ப்தட்ட அங்ரட் இ- 

ர்த்க ரத்றல், இனங்ணக 

ற்ன்ற அதறறனோத்றச் 

சணதறன் ணனர் ற்ன்ம் 

இனங்ணக ற்ன்ற 

அதறறனோத்றச் சணதறன் தறறப் 

தறப்தரபர் ற்ன்ம் 

சஜணறரறலுள்ப இனங்ணகத் 

தூக அறகரரறகள் ஆகறநரர் 

கனந்து சகரண்டரர்கள். 

இச்சந்ர்ப்தத்றல், eBay Inc.இன் 

சர்நச சதரதுக் சகரள்ணகப் 

தறப்தரபர், சசல்ற யரன் 

சலின் அர்கணபச் 

சந்றப்தற்கரண ரய்ப்னம் 

கறணடக்கப் சதற்நது.  eBay 

உடன் கூட்டுச்நசர்ந்து 

தறரற்ன்து குநறத் 

இனங்ணகறன் ஆர்ம் குநறத்தும் 

கனந்துணரடப்தட்டது. 

குநறப்தரக, அர்கபறன் 

ற்ன்றத் பத்றல் சறநற 

டுத் 

சரறல்னெற்சறரபர்கபறணணக் 

சகரண்டு னோது குநறத்தும் 

கணம் சசலுத்ப்தட்டது. 

குநறத் கூட்டத்றல், இனங்ணக 

ற்ன்ற அதறறனோத்றச் 

சணதரணது இ- 

ர்த்கத்றனூடரக நரப்தற 

என்நறத்றற்கரண 

குன்க்சகல்ணன ர்த்கத்றணண 

றனோத்ற சசய்ற்கு eBay 

இணணக் கணத்றல் 

சகரள்ற்கரண 

னென்சரறசரன்நறணணச் 

சர்ப்தறத்துள்பது. இனங்ணக 

ற்ன்ற அதறறனோத்றச் சணத 

ற்ன்ம் eBay Inc. இணடறனரண 

சரத்றரண கூட்டுச்நசர்வு 

ற்ன்ம் அணண 

இக்கனோத்றட்டத்றல் வ்ரன் 

றகழ்ச்சறத்றட்டத்றல் 

தங்குதற்ன்ல் 

இ- ர்த்கத்றல் 

சர்நச 

அதறறனோத்ற 

சரடர்தரண 

றரறரக்கப்தட்ட 

அநறவு 

இ-ர்த்கத்றனூடரக 

.என்நறத்றற்கு 

குன்க்கு ல்ணன 

ர்த்க றனோத்றக்கரண 

னென்சரறறணண 

சர்ப்தறத்ல்  

 



68 
 

சசற்தரடு அபவீட்டு அனகு சதௌலகசரர் னென்நணற்நம் 

இனக்கு அணடவு 

னென்சணடுப்தது ன்தது 

குநறத்தும் 

கனந்துணரடப்தட்டது. 2017 

எக்நடரதரறல், இனங்ணக 

ற்ன்ற அதறறனோத்றச் 

சணதறன் உறப் தறப்தரபர் 

இ- ர்த்கம் ற்ன்ம் டிறல் 

சதரனோபரரம் லது 

அசரங்கங்களுக்கறணடறனரண 

றனர்கள் குளறன் னெனரது 

அர்றல் கனந்து சகரண்டரர். 

1.8 ர்த்க சறப்தடுத்ல் 

சரடர்தரண 

உடன்தடிக்ணக: 

1995 இல் உனக ர்த்க 

றன்ணம் ரதறக்கப்தட்டன் 

தறன்ணரண குநறப்தறடத்க்க 

அதறறனோத்றரக ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணகறன் (TFA) 

அனெனரக்கத்றணணக் 

குநறப்தறடனரம். ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணகரணது 2013 

டிசம்தரறல் இந்நரநணசறர 

கரலித் லறல் டரத்ப்தட்ட 

உனக ர்த்க றன்ணத்றன் 

என்தரது அணச்சர்கள் 

ட்டத்றனரண ரரட்டில் 

அணடப்சதற்ந றக 

னெக்கறரண றடரகும். இது 

அர்கபறன் உள்ரட்டு 

உன்றப்தடுத்ல் 

சசல்னெணநறணணப் னர்த்ற 

சசய்துள்ப உன்ப்தறணர்கபறல் 

னேன்நறல் இண்டு (108) 

நதர்கபறன் சம்த்துடன் 2017 

சதப்ரற 22 ஆம் றகறன்ன் 

சட்டரலறரக லுவுக்கு ந்து.   
 

சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறன் நரக்கம், 

சுங்க ணடனெணநகபறல் 

எத்றணசறணணனம் 

வீணப்தடுத்லிணணனம் 

ற்தடுத்துநரகும். இன் 

னேனம், சகரடுக்கல் ரங்கல் 

சசனறணணக் குணநக்க 

இனங்ணகறல் சுந்ற 

ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறணண 

உன்ற சசய்ல் 

உனக ர்த்க 

றன்ண சுந்ற 

ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறன்

ற்தரடுகளுடன் 

இங்குல் 

 

2016 ரர்ச்சறல், 

அணச்சணரணது 

ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணகறணண 

உன்றப்தடுத்துற்கர

ண அங்கலகரத்றணண 

ங்கறனள்பது.உனக 

ர்த்க 

றன்ணத்றற்கரண  

இனங்ணகறன் 

றந்ப் தறறறற 

உனக ர்த்க 

றன்ணத்றன் 

தறப்தரபர் 

ரகத்றற்கு 2016 ந 

31 ஆம் றகறன்ன் 

ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் லரண 

இன்றச் 

நசர்க்ணகறணண 

ற்ன்க் சகரள்ளும் 

ஆத்றணணச் 

சர்ப்தறத்துள்பரர். 

இனங்ணகரணது 

உனக ர்த்க 

றன்ணத்றன் ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணகறணண 

உன்ற சசய்து 

சரடர்தறல் உனக 

ர்த்க றன்ணம் 

ற்ன்க் சகரண்ட 

அன் ஆத்றணண 

ணப்னச் சசய்துள்ப 

81 ஆது 

உன்ப்தறணரகும். 
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இனக்கு அணடவு 

னெடிதுடன் 

நதரட்டித்ன்ணறல் 

நம்தரட்டிணணனம் ற்தடுத் 

னெடினம். இது சதரனோட்கபறன் 

இணடத்ங்கல் உள்படங்கனரண 

கர்வு, றடுறப்ன ற்ன்ம் 

அகற்ன்ணக ன்தற்நறணணக் 

துரறப்தடுத்துற்கரண  

ற்தரடுகபறணணனம் 

சகரண்டுள்பது.  இது ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

டடிக்ணககபறல் ஈடுதடுகறன்ந 

அறகரரறகளுக்கறணடறல் 

றணணத்றநன்ரய்ந் 

எத்துணப்தறணணனம் 

ற்தடுத்துகறன்நது. 
 

ர்த்க சறப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணகரணது ர்த்கச் 

சசனவுகணப சரசரறரக 14.3% 

இணரல் குணநக்குசண றப்னடு 

சசய்ப்தட்டுள்பது.  அத்துடன் 

இது இநக்குற சசய்த் 

நணப்தடும் கரனத்றணண 

47%இணரல் குணநக்குசணவும் 

றப்னடு 

சசய்ப்தட்டுள்பதுடன் இது 

91% ணறல் நலும் ற்ன்ற 

கரனப்தகுறறணண 

குணநக்குசணவும் 

றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 2030 

ஆம் ஆண்டபறல், ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணகறன் 

அனெனரக்கரணது சர்நச 

ற்ன்ற பர்ச்சறறல் 2.7% 

ணறல் அகரறப்தறணண 

ற்தடுத்துசணவும் 

அதறறனோத்றணடந்து னோம் 

ற்ன்ம் குணநறனோத்ற 

ரடுகளுக்கு தரரறபறல் 

இனரதங்கபறணண ஈட்டிக் 

சகரடுக்குசணவும் 

றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 

நலும், இத்ணக ரடுகபறன் 

ற்ன்றப் சதரனோட்கபறன் 

தல்ணகப்தடுத்ல் சரடர்தறல் 

சரகரண சூழ்றணனகள் 

நரன்நறனள்பண.  
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இனக்கு அணடவு 

ர்த்க சறப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணகரணது அ, ஆ 

ற்ன்ம் இ னும் னேன்ன் 

ணகனைடுகபரக 

ணகப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

ர்த்க சறப்தடுத்ல் 

இக்கப்தரடுகணப 

ணடனெணநப்தடுத்துரன் 

அணணத்து உனக ர்த்க 

றன்ண உன்ப்ன ரடுகணபனம் 

நகரனோகறன்நது. ணகனைடு ‘அ” 

ஆணது இந் 

உடன்தடிக்ணகறணண 

தனுணடரக்குற்கரண 

அனெனரக்கல் ற்தரடுகபறணணக் 

சகரண்டுள்பதுடன் ணகனைடு 

“ஆ” ஆணது இந் 

உடன்தடிக்ணக 

தனுன்றரணணத் சரடர்ந்து 

றணனரற்ந கரனப்தகுறறன் 

தறன்ணரண அனெனரக்கல் 

றகறக்கரண ற்தரடுகபறணணக் 

சகரண்டுள்பது. ணகனைடு “இ” 

ஆணது இந் உடன்தடிக்ணக 

தனுன்றரணணத் சரடர்ந்து 

றணனரற்ந கரனப்தகுறறன் 

தறன்ணரண அனெனரக்கல் 

றகறக்கரண ற்தரடுகபறணணக் 

சகரண்டுள்பதுடன் றற்ண 

றனோத்றக்கரண உவுணக ற்ன்ம் 

ஆவுக்கரண 

ற்தரடுகபறனூடரக 

றநணனெனரக்கத்றணண 

ஈட்டுரன் நகரனோகறன்நது. 

னென்நணற்நணடந் ரடுகள் 

ற்ன்ம் சகரணட 

னெகரண்ணகள் ணகனைடு 

“இ” இன் இக்கப்தரடுகபறணண 

ணடனெணநப்தடுத்துற்குத் 

நணரண றநன் 

றனோத்றறணணப் சதன்ற்கு 

அதறறனோத்றணடந்துனோம் 

ற்ன்ம் குணநறனோத்ற 

ரடுகபறற்கு உறபறக்குசண 

றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 

 

ணகனைடு “அ” 

இக்கப்தரடுகள் 

ப்தட்டுள்பண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உனக ர்த்க 

றன்ண சுந்ற 

ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறன் 

ற்தரடுகளுடன் 

இங்குல். 

 

னோட இன்றறல், 106 

ரடுகள் ணகனைடு அ 

அநறறத்லிணணச் 

சர்ப்தறத்துள்ப 

அநநணபறல், 

அற்ன்ள் 43 ற்ன்ம் 

34 ரடுகள் னெணநந 

ஆ ற்ன்ம் இ 

அநறறத்ல்கபறணணச் 

சர்ப்தறத்துள்பண. 

உடன்தடிக்க்ணகறன் 

நணப்தரடுகபறன்த

டி,  39 ஆது ரடரக 

அநறறக்க்கப்தட்டுள்ப

இனங்ணகரணது 2014 

ஜூணன 31 ஆம் 

றகறன்ன் உனக 

ர்த்க 

றன்ணத்றற்கரண 

ணகனைடு “அ” 

இக்கப்தரடுகபறணண 

அநறறத்துள்பது. 

இனங்ணகரணது 

ணகனைடு “அ” 

இக்கப்தரடுகபறன் 

கலழ் 11 

ற்தரடுகபறணண 

அநறறத்துள்பது.  

ணகனைடு “ஆ ற்ன்ம் “இ” 

இக்கப்தரடுகள், 

ணகனைடு “ஆ ற்ன்ம் “இ” 

இக்கப்தரடுகள் 

குநறப்தறடப்தடும் றகறகள் 

ற்ன்ம் ணகனைடு “ஆ” 

இக்கப்தரடுகள் 

குநறப்தறடப்தடும் 

றகறகபறணணக் 

கணறக்கவும். 

 

 

 

 

 

2017 சதப்ரறறல், 

“ஆ” ற்ன்ம் “இ” 

ணகனைடு 

ற்தரடுகபறல் 

குநறப்தறடப்தட்ட 

றகறகள் NTFC 

இணரல் ற்ன்க் 

சகரள்பப்தட்டண. 

வ்ரநரறனும், 

சறக்கனரண உள்பக 

ணடனெணநகபறணரல், 

ணகனைடு “ஆ70ச 

ற்ன்ம் 70”இ” 

இக்கப்தரடுகபறன்  

அநறறத்னரணது, 

அற்நறன் 

அனெனரக்கல் 

சரடர்தரண 

உன்றரண 

றகறகபறணணக் 
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இனக்கு அணடவு 

குநறப்தறடுதுடன் 

அண 2018 சதப்ரற 

08 ஆம் றகற உனக 

ர்த்க 

றன்ணத்றற்கு 

அநறறக்கப்தட்டண.  

இனங்ணகரணது 

ணகனைடு “ஆ” 

இக்கப்தரடுகபறன் 

கலழ் 2 

ற்தரடுகபறணணனம் 

ணகனைடு “இ” 

இக்கப்தரடுகபறன் 

கலழ் 23 

இக்கப்தரடுகபறணண

னம் அநறறத்துள்பது. 

 ர்த்க கல் 

இணத் பம் (TIP) 

ற்ன்ம் நசற எனோறப் 

தனகற (NSW) 

ன்தற்நறணண றனோத்ற 

சசய்ல் 

 

உனக ர்த்க 

றன்ண சுந்ற 

ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறன்

ற்தரடுகளுடன் 

இங்குல். 

 

உனக ங்கறரணது 

ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

அனெனரக்கலின் றக 

னெக்கறரண இண்டு 

றடங்கபரண 

ர்த்க கல் பம் 

(TIP) ற்ன்ம் நசற 

ணறப் தனகறறன் 

றபக்க ணன 

ஆகறற்நறன் 

றனோத்றக்கு 

உறபறத்துள்பது. 

ர்த்க கல் 

பரணது உனக 

ங்கற குளத்றன் 

(WBG) சரறல்தட்த 

ற்ன்ம் றறசரர் 

உவுணகனடன் 

றனோத்ற 

சசய்ப்தடுகறன்நது. 

உனக  ங்கற 

குளத்றணரல் 

றறக்கப்தட்ட 

உள்பக உசரவுல் 

றன்ணம் 2017 

ம்தர் இன்றறல் 

இண்டு 

கனோத்றட்டங்கணப 

ஆம்தறத்துள்பது. 

இண்டு 

கனோத்றட்டங்களும் 
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இனக்கு அணடவு 

2018 ஜூணன 

ரபறல் னர்த்ற 

சசய்ப்தடுற்கு 

றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந

து. ர்த்க கல் 

பரணது ர்த்க 

றணக்கபத்றன் 

அனுசணனடன் 

னென்சணடுக்கப்தடும். 

 அனுசண 

னெகரண்ண 

ன்நணகறல், TIP 

இற்கரண ர்த்க 

றணக்கபத்றன் 

ற்தரடு.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உனக ர்த்க 

றன்ண சுந்ற 

ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறன் 

ற்தரடுகளுடன் 

இங்குல். 

 

ர்த்க 

றணக்கபரணது 

ர்த்க கல் 

பத்றற்கு 

அனுசண ங்கும். 

சர்நச உசரவுல் 

றன்ணரணது 

பத்றணண றனோத்ற 

சசய்னம் சதரனோட்டு 

உனக ங்கற 

குளத்றணரல் 

றறக்கப்தட்டுள்பது. 

PM குளரணது 

ற்நதரது ர்த்க 

கல் பத்றணண 

றனோத்ற சசய்னம் 

சசற்தரட்டில் 

ஈடுதட்டு னோகறன்நது. 

ர்த்க 

றணக்கபரணது 

ர்த்க கல் 

பத்றற்கரண 

னர்ரங்க 

கல்கபறணண 55 

ர்த்கத்துடன் 

சரடர்னணட 

னெகரண்ணகபறலினோ

ந்து நசகரறத்துள்பது. 

சர்நச உசரவுல் 

றன்ணனெம், ர்த்க 

கல் பத்றல் 

தறநற்ன்ற்குப் 

தன்தடுத்ப்தடுகறன்

ந 

னெகரண்ணகபறன் 

கல்கபறணணனம் 

தரர்ணறட்டுள்பது. 

ற்நதரது அண 

அத்ணக 
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இனக்கு அணடவு 

 

 

 

 

கல்கபறல் 20-25% 

இணண 

தறநற்நக்கூடி 

றணனறலுள்பண. 

இண்டு 

கனோத்றட்டங்கள் 2018 

ஜூணனறல் னர்த்ற 

சசய்ப்தடுற்கு 

றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 

இனங்ணக 

அசரங்கத்றன் 

அதறப்ப்தறரப்தடி, 

இக்கனோத்றட்டங்கபறன் 

உரறத்துடணரணது 

டுக்கப்தட 

நண்டினள்பது. 

 

ர்த்க 

றணக்கபரணது 

கரனத்றற்க்குக் கரனம் 

ர்த்க கல் பக் 

கனோத்றட்டத்றன் 

னென்நணற்நம் ற்ன்ம் 

இணத்பத்றன் 

உண்ணத் ன்ண 

குநறத்து லபரய்வு 

சசய்வ்துடன், 

இனங்ணக 

அசரங்கத்றடம் 

இக்கனோத்றட்டத்றணண 

எப்தணடத் தறன்ணர் 

அன் றணனரண 

ன்ணறணணப் 

நதணுற்கும் 

இணத் 

பத்றணணப் 

னென்சணடுத்துச் 

சசல்லும் ணகறல் 

உள்பக 

தறறணனோக்கு 

தறற்சறபறப்தற்கும் 

நணரண 

டடிக்ணககபறணண 

டுத்து னோகறன்நது. 

ர்த்க கல் 

பரணது ICTA 

கறப்சதரநறறலினோந்து 

இணண 
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இனக்கு அணடவு 

ங்குற்கு 

றர்தரர்க்கறன்நது 

 நசற ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் குள 

(NTFC), நசற ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் குள 

ற்ன்ம் நசற ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் சசனக 

உசரத்துண 

றறகளுக்கரண 

அணச்சணறன் 

அங்கலகரத்றணணப் 

சதன்ல் 

 

உனக ர்த்க 

றன்ண சுந்ற 

ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறன் 

ற்தரடுகளுடன் 

இங்குல். 

 

இனங்ணக நசற 

ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

குளரணது (NTFC) 

2014 ஜூன் 03 ஆம் 

றகறன்ன் 

ரதறக்கப்தட்டுள்பதுட

ன் 

அணச்சணரணது 

அணண னெணநரகத் 

ரதறப்தற்கு 2016 

ஜணரறறநனந 

அங்கலகரம் 

ங்கறறனோந்ணர். 

இனங்ணக நசற 

ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

குளவுக்கரண 

சசனகரணது 2017 

ந 02 ஆம் றகற 

அன் 

சரறற்தரடுகபறணண 

ஆம்தறத் உனக ங்கற 

குளத்றன் (WBG) 

ஆவுடனும் 

ரதறக்கப்தட்டுள்பது. 

நசற ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

குளறன்(NTFC) 

நரக்சகல்ணனரணது, 

ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

இக்கப்தரடுகபறன் 

அனெனரக்கல் ற்ன்ம் 

ணண ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

ஆம்தறக்குணககள் 

ற்ன்ம் NTFC இன் 

உசரத்துண 

றறகள் 

ன்தற்நறணண  

ணடனெணநப்தடுத்தும் 

ணகறல் 

அறகரறக்கரக 

றரறரக்கப்தட்டுள்ப
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இனக்கு அணடவு 

துடன் NTFC 

சசனகரணது 

2017.12.07 ஆம் 

றகற 

அணச்சணத் 

லர்ரணத்றணணனம் 

தறன்தற்நறனள்பது. 

 ர்த்க சறப்தடுத்ல் 

உடன்தடிக்ணக 

அனெனரக்கல் 

றட்டத்றணண றனோத்ற 

சசய்லும் அனெனரக்கல் 

றட்டம் சரடர்தறல்   

NTFC உன்ப்தறணர்கபறன் 

றநணண றனோத்ற 

சசய்லும் 

உனக ர்த்க 

றன்ண சுந்ற 

ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறன் 

ற்தரடுகளுடன் 

இங்குல். 

 

NTFC ஆணது ர்த்க 

சறப்தடுத்லின் 

அனெனரக்கலுக்கரண 

னென்னுரறணபறக்கப்த

ட்ட 

சசல்றட்டரணது 

றனோத்ற 

சசய்ப்தட்டது. இது 

றநசட அனெனரக்கல் 

றட்ட ற்தரடு ற்ன்ம் 

னெளணரண ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

அனெனரக்கலுக்கரண 

எனோ னென்ணத் 

றட்டசரன்நறணணனம் 

சகரண்டுள்பது.  

ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

அனெனரக்கல் றட்டம் 

லரண சசனர்வு: 

னென்னுரறண 

னெணநறல் அனுப்தற 

ணக்கப்தடும் 

றனெணநரணது  ITC 

இன் சரறல்தட்த 

ற்ன்ம் றறசரர் 

உவுணகனடன் 2017 

எக்நடரதர் 11 ஆம் 

றகறன்ன் 

டரத்ப்தட்டது. 

 TIP ற்ன்ம் NSW 

இற்கரண TOR  க்கணப 

றனோத்ற சசய்ல் ற்ன்ம் 

NSW இன் றபக்க 

ணன ற்ன்ம் TIP 

னென்ணறணனப்தடுத்ல். 

சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறன் 

அனெனரக்கத்றற்கரக 

அக்கணநரர்கபறன் 

னெளணரண 

தங்கபறப்தறணணப் 

சதற்ன்க் 

சகரள்ளுல்  

 

2016 இல், நசற 

ர்த்க கல் பம் 

ற்ன்ம் நசற ணறப் 

தனகறறன் சசல் 

ணன ன்தண NTFC 

இன் ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

அனெனரக்கல் 

றட்டறலுள்ப றகவும் 

னெக்கறத்தும் ரய்ந் 
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இனக்கு அணடவு 

னென்னுரறணகபரக 

அணடரபங் 

கரப்தட்டுள்பண. 

இந் இண்டு 

கனோத்றட்டங்களும் 

NTFC இன் நடி 

ணனணத்துத்றன் 

கலழ் 

அனெல்தடுத்ப்தடும். 

NSW ற்ன்ம் TIP  

இற்கரண TOR கள் 

றனோத்ற 

சசய்ப்தட்டுள்பண. 

TIP ற்ன்ம் NSW இன் 

TOR கபறன்தடி,  NTFC 

சசனகரணது 

கனோத்றட்டத்றற்கரண 

உரற சதரன்ப்ன 

ரய்ந் 

றன்ணத்றணரல் 

ற்தரடு சசய்ப்தட்ட 

TIP ற்ன்ம் NSW 

சரறற்தடு குளக் 

கூட்டங்கபறணண 

றனோகறப்தறலும் 

எனோங்கறணப்தறலும் 

உறபறக்கறன்நது. 

 சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறன் 

அனெனரக்கத்றற்கரக 

அக்கணநரர்கபறன் 

றநணணக் 

கட்டிசளப்னலும் TIP 

ற்ன்ம்NSW 

ன்தற்நறன் சசற் 

கட்டணப்தறணண றனோத்ற 

சசய்லும்.  

WTO TFA ர்த்க 

றணக்கபம், 

கல் 

நணப்தரடுகளுட

ன் இங்கற 

ணகறல் TIP இற்கு 

அனுசண 

ங்குல் 

இதுணறல் TIP 

ற்ன்ம் NSW 

சரடர்தறல் தல்நன் 

சசனர்வுகள் 

டரத்ப்தட்டுள்பண.  

ணண ரடுகபறல் 

NSW இன் றகச் சறநந் 

சசய்நதரடுகள் 

சரடர்தறல் 

அக்கணநரர்களுக்கு 

அநறவூட்டும் சதரனோட்டு 

2017 ஆகஸ்ட் 8-9 ஆம் 

றகறகபறல் ஆசற 

ற்ன்ம் இனங்ணக 

றகச்சறநந் 

சசற்தரடுகபறன் 

ணறசரனோ தனகற 

சரடர்தரண 

சசனர்சரன்ன் 
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இனக்கு அணடவு 

டரத்ப்தட்டது. TIP 

ற்ன்ம் NSW 

சரடர்தரண 

இண்டரது 

சசனர்வு, இண்டு 

கனோத்றட்டங்கணப 

றனோத்ற சசய்ற்கு 

அர்கள்  

றறக்கப்தட்டன் 

தறன்ணர் அத்ணக 

இண்டு 

கனோத்றட்டங்கள் 

குநறத்து 

அக்கணநரர்களுக்கு 

அநறவூட்டும் சதரனோட்டு 

கனோத்றட்ட 

உசரவுனர்கபறணரல் 

2017 டிசம்தர் 05 ஆம் 

றகறன்ன் 

டரத்ப்தட்டது. 

னேன்நரது 

சசனர்ரணது NSW 

ரறரறகபறணண றணநவு 

சசய்னம் சதரனோட்டு 

2018 ஜணரற 29 ஆம் 

றகறன்ன் உத்நச 

இனங்ணக நசற 

ணறசரனோ தனகற 

சரடர்தறல் 

டரத்ப்தட்டது. 

1.9 இனங்ணகறல் 

குறப்சதறர்ப்ன, 

றரலட்டு 

டடிக்ணககபறணணப் 

தரதுகரத்ல் 

சரடர்தரண 

சட்டரக்கத்றணண 

சட்டரக்குல் 
 

அணச்சணக்குச் 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட 

குறப்சதறர்ப்ன, றரலட்டு 

டடிக்ணககள் ற்ன்ம் 

தரதுகரப்ன டடிக்ணககள் 

சரடர்தரண நசற சட்டனேன 

ணதரணது 2016.10.26 ஆம் 

றகறன்ன் 

அங்கலகரறக்கப்தட்டது. 

றரற்ந ர்த்க 

சசற்தரடுகணப 

றர்த்லும் இநக்குற 

றணககளுக்சகறரக 

உள்ளூர் 

ணகத்சரறல்கபறணணப் 

தரதுகரத்லும்.  

2017 ஆம் ஆண்டின் 

இன்றறல் 

தரரளுன்நத்றடற

னோந்து 

அங்கலகரத்றணணப் 

சதன்ல் 

2016 எக்நடரதர் 18 

ஆம் றகறன்ன், 

னெணநரண 

சசல்னெணநறனூடரக 

தரரளுன்நத்றல் 

இண்டு 

சட்டனேனங்கபறணணச் 

சர்ப்தறப்தற்கரண 

அணச்சணப் 

தத்றம் 

அணச்சணறணரல் 

அங்கலகரறக்கப்தட்டது. 
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இனக்கு அணடவு 

சட்டனேனங்கள், 2016.12.16 ஆம் 

றகற சட்ட 

டிணப்னக்கபறல் ரற்நம் 

சசய்ல் உள்படங்கனரக 

நணரண 

டடிக்ணககபறணண  

டுப்தற்கரக சட்ட ணஞர் 

அலுனகத்றல் 

சர்ப்தறக்கப்தட்டுள்பது.  

நணரண இணசரண 

ற்ன்ம் சரன்நறழ்கபறணணப் 

சதற்ன்க் சகரள்ற்கரக 

சட்டர அறதர் 

றணக்கபத்றற்கு ரற்நப்தட்ட 

குறப்சதறர்ப்ன, றரலட்டு 

டடிக்ணககள் ற்ன்ம் 

தரதுகரப்ன ணடனெணநகள் 

லரண இன்றச் சட்டனேன 

ணதரணது 2017.02.09 ஆம் 

றகறன்ன் சட்டர அறதர் 

றணக்கபத்றலினோந்து 

சதநப்தட்டது. றரறரண 

கனந்துணரடல்கபறன் தறன்ணர், 

சட்டர அறதர் 

அலுனகரணது, ணண 

இண்டு சரறகபறல் னெணநந 

2017 ஆகஸ்ட் ற்ன்ம் 

சசப்சம்தரறல் இண்டு 

சட்டனேன ணனக்களுக்குத் 

நணரண சரன்நறழ்கணப 

ங்கறனள்பது. 

சகௌ.ணகத்சரறல் ற்ன்ம் 

ர்த்க அணச்சர் 

தரரளுன்நத்றல் 

சர்ப்தறப்தற்கரக 2017.11.15 

ஆம் றகறன்ன் தரரளுன்ந 

அணத் ணனரறன் 

அலுனகத்றற்கு இத்ணக 

இண்டு சட்டனேனங்களும் 

அனுப்தற ணக்கப்தட்டண. அன் 

றணபரக, இத்ணக இண்டு 

சட்டனேனங்களும் 2017.12.08 

ஆம் றகறன்ன் ர்த்க ற்ன்ம் 

ரறதம் சரடர்தரண 

துணநசரர் குளக் கூட்டத்றல் 

கனந்துணரடப்தட்டதுடன் 

துணநசரர் குளக் கூட்டத்றல் 

னென்சரறப்தட்ட றனோத்ங்கள்  

2017 டிசம்தர் 08 ஆம் 
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இனக்கு அணடவு 

றகறன்ன் சட்டணஞர் 

அலுனகத்றல் 

சர்ப்தறக்கப்தட்டண. 

அன்தறன்ணர், 

றனோத்றணக்கப்தட்ட இண்டு 

சட்டனேனங்களும் 2018 

சதப்ரற 23 ஆம் றகறன்ன் 

இண்டரது ரசறப்னக்கரக 

தரரளுன்நத்றல் 

சர்ப்தறக்கப்தட 

நண்டினள்பதுடன் 

தரரளுன்நத்றணரல் 

அங்கலகரறக்கப்தடுற்கு 

னென்தரக, சரத்றரண 

ணகறல் சட்டரக்கங்களுடன் 

அடுத் றணனகளுக்குச் 

சசல்ற்கு 

றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 

 

ர்த்க றணக்கப 

அறகரரறகள் இத்ணக 

சட்டனேனங்கணப 

சட்டரக்குன் னெக்கறத்தும் 

குநறத்து கனந்துணரடுற்கு 

சறன தரரளுன்ந 

உன்ப்தறணர்களுடன் 

ஆநனரசணணக் கூட்டங்கணப 

டரத்றனள்பதுடன் றரற்ந 

ர்த்க சசற்தரடுகள் ற்ன்ம் 

றர்தரர இநக்குற 

றணககளுக்சகறரக 

உள்ரட்டுக் ணகத்சரறல் 

ற்ன்ம் நசற சதரனோபரரம் 

ன்தற்நறணணப் தரதுகரக்கும் 

நரக்குடன் இனங்ணகறல் 

இனோக்க நண்டி இத்ணக 

சட்டனேனங்கபறன் உடணடித் 

நண குநறத்து அர்களுக்கு 

அநவூட்டுற்கு ணறரர் துணந 

அக்கணநரர்களுக்கரண 

றறப்னர்வு 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கணபனம் 

ற்தரடு சசய்துள்பது.  

3.10 தல்ப்ன ர்த்க 

உடன்தடிக்ணககள் லரண றநன் 

றனோத்றக்கரண சரறல்தட்த 

உவுணக 
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இனக்கு அணடவு 

ர்த்கத் றணக்கபரணது 

சஜணறரறலுள்ப உனக 

ர்த்க றன்ணம், சர்நச 

ர்த்க றணனம் ற்ன்ம் 

ணண சர்நச 

றன்ணங்களுடன் 

என்நறணந்து    உனக ர்த்க 

றன்ணத்றன் தல்ப்ன ர்த்க 

னெணநணறன் கலழ் 

தல்நன்தட்ட 

உடன்தடிக்ணககள் சரடர்தறல் 

அக்கணநரர்களுக்கு 

றறப்னர்றணண 

ற்தடுத்துல் ற்ன்ம் 

அநறவூட்டும் நரக்குடன் 

இனங்ணகறல் தறன்னோம் 

சரறல்தட்த உவுணக 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் ற்ன்ம் 

சசனர்வுகணப 

டரத்றனள்பது.   

 

 உனக ர்த்க றன்ண 

சரக்கணட கறகற்நல் 

ற்ன்ம் றசரப் 

தறர்கணப 

நரய்கபறலினோந்து 

தரதுகரக்கும் உடன்தடிக்ணக 

சரடர்தரண நசற 

சசனர்வு (SPS) 

/ர்த்கத்றற்கரண 

சரறல்தட்த ணடகள் 

(TBT) உடன்தடிக்ணக,  

சகரளம்தறல் 2017 சதப்ரற 

20 – 22 ணறல். 
 

அக்கணநரர்களுக்கறணடந 

றறப்னர்றணண ற்தடுத்தும் 

நரக்குடன், சரக்கணட 

கறகற்நல் ற்ன்ம் றசரப் 

தறர்கணப நரய்கபறலினோந்து 

தரதுகரக்கும் டடிக்ணககள் 

ற்ன்ம் ர்த்கத்றற்கரண 

சரறல்தட்தத் ணடகள் 

சரடர்தரண உனக ர்த்க 

றன்ண உடன்தடிக்ணககள் 

லரண நசற 

சசனர்சரன்ன் 2017 

சதப்ரற 20 இலினோந்து 22 ஆம் 
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இனக்கு அணடவு 

றகற ணறல் சகரளம்தறல் 

ற்தரடு சசய்ப்தட்டது. உனக 

ர்த்க றன்ணத்றன் ர்த்க 

ற்ன்ம் சுற்நரடல் தறரறவு ற்ன்ம் 

றங்கள் ர்த்க ற்ன்ம் 

அதறறனோத்ற சறகள் 

தறரறறலினோந்து இண்டு 

அறகரரறகள் பரபர்கபரக 

கனந்து சகரண்டரர்கள். இண்டு 

உடன்தடிக்ணககள் சரடர்தறல் 

அசரங்க ற்ன்ம் ணறரர் 

துணநறலினோந்ரண 

அக்கணநரர்களுக்கு 

னரறலிணண ற்தடுத்தும் 

ணகறல் இண்டண ரட்கள் 

சகரண்டரண 

சசனர்சரன்ன், குநறப்தரக 

இந் உடன்தடிக்ணகறன் 

கலரண சபறப்தணடத்ன்ண 

சரடர்தரண றடங்கபறல் 

கணம் சசலுத்தும் ணகறல் 

டரத்ப்தட்டது. 
 

இந் சசனர்வுக்கு தறன்னூட்டி 

றகழ்ரக ஆசற ரடுகளுக்கரண 

சதரதுரண சகரள்ணககளுக்கு 

ஆபறக்கும் றங்கள் 

சரடர்தறல் தறரந்ற 

சசனர்சரன்நறணண ற்தரடு 

சசய் சர்நச றங்கள் 

றன்ணத்றன் (ISO) 

தங்குதற்ன்லின் னேனம் இந்ச் 

சசனர்வுக்கும் 

ஆபறக்கப்தட்டது. 
 

 சகரளம்தறல் 2017 ஜூணன 

12 – 14 ணறல் 

டரத்ப்தட்ட உனக 

ர்த்க றன்ணத்றன் 

கல் சரறல்தட்த 

உடன்தடிக்ணக சரடர்தரண 

நசற சசனர்வு (ITA). 
 

இந் சசனர்ரணது 

இனங்ணகறன் கல் 

சரறல்தட்த ணகத்சரறல் 

சரடர்தறல் றரறரண 

தகுப்தரய்வு ற்ன்ம் 

றப்னட்டிணண டரத்தும் 
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இனக்கு அணடவு 

நரக்குடன் ற்தரடு 

சசய்ப்தட்டது. 

சஜணறரறலுள்ப இனங்ணக 

தூகரணது இந் 

சசனர்றல் பரபர்கபரக 

கனந்து சகரள்ற்கரக உனக 

ர்த்க றன்ணத்றலினோந்து 

இண்டு றனர்கணப 

இனங்ணகக்கு 

ணப்தற்கரண 

ற்தரடுகபறணண 

நற்சகரண்டதுடன் 

இச்சசனர்றல் அர்கள் 

து றனத்துத்தும் 

சரடர்தரண அனுதத்றணண   

சகரள்ணக குப்தரபர்கள், 

ணகத்சரறனரபர்கள் ற்ன்ம் 

இனங்ணகறன் கல் 

சரறல்தட்தத் துணநறன் 

அக்கணநரர்களுடன் தகறர்ந்து 

சகரண்டரர்கள்.  SLAASCOM, 

FITIS, சரணனத்சரடர்ன 

எளங்குனெணநப்தடுத்தும் 

ஆணக்குள, சரதறல்,  Verite 

Research,சகரள்ணக ஆய்வுகள் 

றன்கம், இனங்ணக ற்ன்றச் 

சணத, FCCISL, ICTA ற்ன்ம் 

தல்நன் ணறரர் கல் 

சரறல்தட்த றன்கங்கள் 

நதரன்ந இனங்ணக கணறத் 

துணநறணணச் நசர்ந் சனேகப் 

தறறறறகள் கனந்து சகரண்ட 

இண்டு ரள் 

சசனர்சரன்ன் 

டரத்ப்தட்டது.  

 சகரளம்தறல் 2017 

சசப்சம்தர் 12 – 13 

ணறல் டரத்ப்தட்ட 

அசரங்க சதன்ணககள் 

உடன்தடிக்ணக (GPA) 

சரடர்தரண நசற ட்ட 

சசனர்வு  

ர்த்க 

றணக்கபத்றணரல் 

றடுக்கப்தட்ட 

நகரரறக்ணகறணணத் 

சரடர்ந்து, 



83 
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இனக்கு அணடவு 

சஜணறரலுள்ப தூகம் 

அசரங்க சதன்ணககள் 

சரடர்தறல் நசற 

ட்டத்றனரண 

சசனர்றணண 

டரத்துற்கு 

சகரளம்னக்கு உனக ர்த்க 

றன்ண றனர் 

குளசரன்ன் னோணக 

னோற்கரண ற்தரட்டிணண 

நற்சகரண்டது. 2003 ஆம் 

ஆண்டிலினோந்து 

இனங்ணகரணது அசரங்க 

சதன்ணககள் சரடர்தரண 

உனக ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறல் 

தரர்ணரபரக இனோந்து 

னோதுடன் அசரங்க 

சதன்ணககள் 

உடன்தடிக்ணகறன் 

அனெனரக்கத்றன் 

அதறனரணசகள் ற்ன்ம் 

அதறறனோத்றகள் குநறத்து 

சனோக்கரக 

சசற்தட்டுள்பது.  
 

 சகரளம்தறல் 2017 

எக்நடரதர் 10 – 12 இல் 

டரத்ப்தட்ட தறரந்ற 

ர்த்க உடன்தடிக்ணககள் 

லரண நசற ட்ட 

கனோத்ங்கு 
 

சதரனோட்கள் ற்ன்ம் 

நசணகபறன் ர்த்கம், 

னனணச் சசரத்துக்கள், னெலீடு, 

ர்த்க றரங்கள், SPS 

ற்ன்ம் TBT ன்தற்நறணண 

உள்படக்கறரக, இனங்ணகறல் 

இடம்சதற்ன்னோம் தறரந்ற 

ர்த்க உடன்தடிக்ணககள் 

லரண ற்நதரண 

நதச்சுரர்த்ணகபறன் றரறரண 

ன்ணரணது, 

நதச்சுரர்த்ணரபர்களுக்கு 

ட்டுல்னரல் அத்ணக 

தறரந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறலினோந்து 



84 
 

சசற்தரடு அபவீட்டு அனகு சதௌலகசரர் னென்நணற்நம் 

இனக்கு அணடவு 

ன்ணகபறணண றர்தரர்க்கறன்ந 

ணண அக்கணநரர்களுக்கும் 

தரரற சரல்கபறணணக் 

சகரண்டு ந்து. அற்கறங்க, 

றர்கரனத்றல் தறரந்ற 

ர்த்க உடன்தடிக்ணககபறல் 

ஈடுதடுற்கு 

றர்தரர்த்றனோக்கும் அசரங்க 

ற்ன்ம் ணறரர் துணநப் 

தறறறறகளுக்கு சறபறக்கும் 

நரக்குடன், இக்கனோங்கரணது, 

உனக ர்த்க றன்ணத்றன் 

தறரந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணக றனர்கபறன் 

தங்கபறப்னடன் சகரளம்தறல் 

ற்தரடு சசய்ப்தட்டது.  
 

ர்த்க றணக்கபத்றணரல் 

ற்தரடு சசய்ப்தட்ட ணண 

தறரண சரறல்தட்த உவுணக 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் தறன்னோரன்;  

- ர்த்க சறப்தடுத்ல் 

சரடர்தரண நசற 

சசனர்வு, 2017 ப்தறல் 

19-20 ஆம் றகறகபறல் 

டரத்ப்தட்டது; 

- ர்த்க சறப்தடுத்ல் 

சரடர்தரண நசற 

சசனர்வு, 2017 ப்தறல் 

24-25 ஆம் றகறகபறல் 

டரத்ப்தட்டது.;  

- சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணககபறணண 

(FTAs) ஆகக்கூடிபறல் 

தன்தடுத்துது 

சரடர்தரண நசற 

சசனர்வு, சகரளம்தறல் 

24-25 ஆம் றகறகபறல் 

டரத்ப்தட்டது.;  

- கல் சரறல்தட்த 

உடன்தடிக்ணக  லரண 

நசற சசனர்வு 

சகரளம்தறல் ஜூணன 12 – 13 

ஆம் றகறகபறல் 

டரத்ப்தட்டது;  

- ர்த்கப் 
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சசற்தரடு அபவீட்டு அனகு சதௌலகசரர் னென்நணற்நம் 

இனக்கு அணடவு 

நதச்சுரர்த்ணகள் லரண 

நசறச் சசனர்வு, 2017 

ஜூணன 24-27ஆம் 

றகறகபறல் டரத்ப்தட்டது; 

- சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணக லரண 

நசற சசனர்வு, 

சகரளம்தறல் 2017 ஆகஸ்ட் 

1-3 ணறல் 

டரத்ப்தட்டது.; 

- ர்த்கப் சதரனோபரரம் 

ற்ன்ம் ர்த்க 

உடன்தடிக்ணககள் 

சரடர்தரண நசற 

சசனர்ரணது 

(னெனரது 

தறற்சறத்சரகுற),சகரளம்தற

ல் 2017 ஆகஸ்ட் 23 – 24 

ஆம் றகறகபறல் 

டரத்ப்தட்டது.; 

- “சதரனோபறல் ற்ன்ம் 

ர்த்கம் சரடர்தரண 

சபறவுதடுத்ல்கள்” 

அநறனெகம் சரடர்தரண 

நசற சசனர்வு 

(தறற்சறத் சரகுறI) 

சகரளம்தறல் 2017 ஆகஸ்ட் 

23-24 ஆம் றகறகபறல் 

டரத்ப்தட்டது;  

-    அசரங்க சதன்ணககள் 

உடன்தடிக்ணக லரண 

நசற சசனர்ரணது, 

சகரளம்தறல் 2017 

சசப்சம்தர் 12–13 

ணறல் டரத்ப்தட்டது.  

-   ஆசற ற்ன்ம் தசுதறக் 

தறரந்ற ரடுகளுக்கரண 

ர்த்க ற்ன்ம் சுற்நரடல் 

லரண தறரந்ற 

சசனர்வு, சகரளம்தறல் 

2017 சசப்சம்தர் 18 – 19 

ணறல் டரத்ப்தட்டது; 

- இனங்ணக 
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இனக்கு அணடவு 

அறகரரறகளுக்கரண றநன் 

றனோத்ற சரடர்தரண 

நசற சசனர்வு, 

சகரளம்தறல் 2017 

சசப்சம்தர் 20 – 22 

ணறல் டரத்ப்தட்டது; 

- உனக ர்த்க றன்ண / 

தறரந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணககள் லரண 

நசற சசனர்வு, 

சகரளம்தறல் 2017 

எக்நடரதர் 10 – 12 

ணறல் டரத்ப்தட்டது; 

-  னென்னுரறணபறக்கப்தட்டதும் 

எளங்கணக்கப்தட்டதுரண 

ர்த்க சறப்தடுத்ல் 

ன்சலணப்னக்கபறன் 

அனெனரக்கம் சரடர்தரண 

நசற சசனர்வு, 

சகரளம்தறல் 2017 எக்டரதர் 

11 – 12 ணறல் 

ணடசதற்நது;  

- ர்த்க றரங்கள் 

லரண நசற சசனர்வு, 

சகரளம்தறல் 2017 

எக்நடரதர் 25 – 27 இல் 

டரத்ப்தட்டது; 

- “நரப்தற சபறகச் 

சசற்தரடு ற்ன்ம் ஜலஸ்தற 

தறபவன் இக்கப்தரடும் 

தன்தரடும்” னும் 

ணனப்தறல் சதல்ஜறம் 

னனோமல்வல் 2017 ம்தர் 6 

– 9 ணறல் 

டரத்ப்தட்டது; 

- தறரந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணககபறன் றகச் 

சறநந் சசற்தரடுகள் 

லரண சசனர்வு;   

o ம்தர் 6, 2017 

-  ரழ்ப்தரம் 

o ம்தர் 2017 - 

கண்டி 
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இனக்கு அணடவு 

o ம்தர் 10, 

2017 – கரலி 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ர்த்கம், னெலீடு 

ற்ன்ம் சுற்ன்னர 

ஊக்குறப்ன 

 

   

4.1 சர்நச ர்த்க 

சந்ணகபறல் 

றணக்கபத்றணரல் ற்தரடு 

சசய்ப்தட்ட இனங்ணகறன் 

தரர்ணரபர் கூடம்  

 கல் தரறரற்நத்றற்கரண 

அடித்பறடுற்கரக 

ணகத்சரறல் சரறல்தட்தம்  

ற்ன்ம் றநசட நணகபறன் 

ட்டத்றணண அறகரறக்கும் 

நரக்குடன், ர்த்க சந்ணகள் 

ர்த்கப் தங்கரபர்களுக்கரண 

னெக்கறரண கல் தரறரற்நம் 

ற்ன்ம் சந்றக்கும் இடங்கணப 

ற்தடுத்றக் சகரடுப்தற்கும் 

சகரள்ணவு ற்ன்ம் றற்தணண 

டடிக்ணககபறணண 

னென்சணடுக்கும் ணகறல் 

றணணத்றநன் ரய்ந் 

சந்ணகபரக றனோத்ற 

சசய்ப்தட்டுள்பண.   
 

சர்நச ர்த்க சந்ணகபறல் 

இனங்ணக தங்குசதன்ன் 

னெக்கறத்துத்றணணக் 

கண்டநறனம் நரக்குடன் 

இத்றணக்கபரணது, குநறத்  

ஆண்டு கரனப்தகுறறல் 

ணடசதற்ந சரறவு 

 

 

இந்த்றணக்கபத்றன் 

நடி ற்தரட்டின் கலழ் 

சர்நச ர்த்க 

சந்ணகபறல் இனங்ணக 

தங்குதற்நற 

ண்றக்ணக. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ணண இனங்ணக 

றன்ணங்களுடன் 

இணந்து ர்த்க 

உத்றநரகத்ர்கபறணரல் 

ற்தரடு சசய்ப்தட்ட 

சர்நச ர்த்க 

சந்ணகபறல் இனங்ணக 

தங்தற்நற ண்றக்ணக. 

  

 

 

ர்த்க சந்ணகள்- 04 

இனங்ணகறலினோந்து 

தங்குதற்நறநரர்- 18 
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இனக்கு அணடவு 

சசய்ப்தட்ட சர்நச ர்த்க 

சந்ணகபறல் இனங்ணக தங்கு 

சதன்ற்கரண ற்தரடுகபறணண 

நற்சகரண்டுள்பது. 
 

- சரஸ்நகரறல் 

டரத்ப்தட்ட “World Food 

2017” இல் இனங்ணகத் 

நறணன, சங்கு 

உற்தத்றகள், இனங்ணக 

ரசணணத் றறங்கள் 

ற்ன்ம் கடலுவு 

ன்தற்நறணணக் 

கரட்சறப்தடுத்துற்கரண 

ரன்கு இனங்ணக கம்தணறகள் 

கனந்து சகரண்டண. 

- சஜட்டரறல் டரத்ப்தட்ட 

“Foodex Saudi” னும் 

ர்த்கச் சந்ணறல் உவு, 

சன்தரணங்கள் ற்ன்ம் 

ரசணணத்றறத் துணந 

சரர்ந் ந்து இனங்ணக 

கம்தணறகள் கனந்து 

சகரண்டண. 

- சுவீடணறல் டரத்ப்தட்ட 

“நரர்டிக் நசண உவுச் 

சந்ண” இன ஆன் கம்தணறகள் 

உவு ற்ன்ம் 

சன்தரணத்துணநறணணப் 

தறறறறத்துப்தடுத்ற 

கனந்து சகரண்டண 

- சரறங்டணறல் 

டரத்ப்தட்ட 

“சகரசர்சதஸ்ட் 2017” 

இல் இனங்ணகறன் னேன்ன் 

கம்தணறகள்கனந்து சகரண்டு 

து உற்தத்றப் 

சதரனோட்களுக்கு சகரர் 

சரன்நறழ்கபறணணப் 

சதற்ன்க் சகரண்டண. 

 

ர்த்க சந்ணகபறல் 

இனங்ணகறன்  

தங்குதற்நலுக்குச் சரந்றரக, 

உரற ரட்டு துகங்கபறலுள்ப 

ர்த்க உத்றநரகத்ர்கள் 

கம்தணறறன் சதரறணண 

சபறக்கரட்டுல் ற்ன்ம் 

 

ர்த்க 

உத்றநரகத்ர்கள் 

தங்குதற்நற 

கண்கரட்சறகபறன் 

ண்றக்ணக 

 

அனுசண ங்கும் 

ரட்டில் 

ஊக்குறக்கப்தட்ட 

இனங்ணக ர்த்க 

சந்ணகபறன் 

ண்றக்ணக 

 

 

 

 

54 
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சசற்தரடு அபவீட்டு அனகு சதௌலகசரர் னென்நணற்நம் 

இனக்கு அணடவு 

றணணத்றநன்ரய்ந் றரதர 

உநவுனெணநகபறணணக் 

கட்டிசளப்னல் 

நதரன்நற்நறற்கரண 

ரய்ப்னக்கபறணண ங்கும் 

அத்ணக ரடுகபறன் ர்த்கப் 

தறறறறகள் ற்ன்ம் அசரங்க 

அறகரரறகளுடன் இனங்ணகறன் 

தங்குதற்நரபர்களுக்கரண 

ர்த்க ணனணப்ன 

அர்வுகபறணண ற்தரடு 

சசய்துள்பது.   

 

4.2 ணண ர்த்க சந்ண 

தங்நகற்ன 

இத்றணக்கபத்றன் 

சநறப்தடுத்லின் கலழ் சரறவு 

சசய்ப்தட்ட சர்நச ர்த்க 

சந்ணகபறல் இனங்ணகணணப் 

தங்குசதநச் சசய்ற்கு 

ற்தரடு சசய்ற்கு நனரக, 

சபறரடுகபறலுள்ப ர்த்க 

உத்றநரகத்ர்கள் இனங்ணகத் 

நறணனச் சணத,இனங்ணக 

சுற்ன்னர ஊக்குறப்னப் 

தறகம், நசற இத்றணக்கல் 

ற்ன்ம் ஆதங்கள் 

அறகரசணத நதரன்ந ணண 

இனங்ணக அறகர 

ணங்கபறன் ஆவுடன் 

சர்நச சந்ணகபறல் இனங்ணக 

தங்குசதநச் சசய்ற்கரண 

ற்தரடுகபறணண 

நற்சகரண்டுள்பரர்கள். 

4.3. ர்த்க, னெலீட்டு ற்ன்ம் 

சுற்ன்னர றசரணகள் குநறத்து 

உரற டடிக்ணககபறணண 

டுத்ல் 

 

ர்த்க றணக்கபனெம் 

சபறரடுகபறலுள்ப ர்த்க 

உத்றநரகத்ர்களும் 

உள்ரட்டு ற்ன்ம் சபறரட்டு 

ர்த்கர்கபறணரல் 

ளப்தப்தடுகறன்ந ர்த்கம் 

சரடர்தரண 

றசரணகளுக்குப் 

ர்த்க 

உத்றநரகத்ர்கபறணரல் 

நற்சகரள்பப்தட்ட 

றசரணகபறன் 

ண்றக்ணக (ர்த்க 

/னெலீடு/சுற்ன்னர)    

 1,918 
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இனக்கு அணடவு 

தறனபறப்தறல் னெக்கற 

தங்கறணண ஆற்ன்கறன்நணர். 

சபறரடுகபறல் தறரற்ன்ம் 

ர்த்க உத்றநரகத்ர்கள் 

தூகங்கபறன் னேனரக 

சதற்ன்க் சகரள்பப்தடும் 

ர்த்க, னெலீட்டு ற்ன்ம் 

சுற்ன்னர சரடர்தரண 

றசரணகள் சரடர்தறல் 

உரற டடிக்ணககபறணண 

டுத்து னோகறன்நணர்.  

 

குநறத் ஆண்டு கரனப்தகுறறல் 

சபறரட்டு 

இநக்குறரபர்கபறடறனோந்து  

ர்த்க 

உத்றநரகத்ர்கபறணரல் 

சதற்ன்க் சகரள்பப்தடும் 

ர்த்கம் சரடர்தரண 

றசரணகள் உரற 

இனங்ணகறன் 

ற்ன்றரபர்களுக்கு 

நடிரக அனுப்தற 

ணக்கப்தடும் அநநணபறல் 

ர்த்க சம்நபணம், இனங்ணக 

ற்ன்ற அதறறனோத்றச் சணத 

ற்ன்ம் ணண உரற 

றன்ணங்கபறனூடரகவும் 

உடணடி டடிக்ணகறணண 

டுப்தற்கரக அனுப்தற 

ணக்கப்தடுகறன்நண. இந் 

றணக்கபத்றணரல் சதற்ன்க் 

சகரள்பப்தடும் றசரணகள்  

குநறத்து உரற டடிக்ணககள் 

சபறரட்டிலுள்ப ர்த்க 

உத்றநரகத்ர்கபறன் 

உவுணகனடன் னெணநரக 

நற்சகரள்பப்தட்டுள்பண.  
 

அவ்ரநந, னெலீடு ற்ன்ம் 

சுற்ன்னரத் துணநனடன் 

சரடர்னணட ர்த்க 

உத்றநரகத்ர்கபறணரல் 

சதநப்தட்ட றசரணகள் 

அர்கபறணரல் நணரண 

உவுணக ங்குன் னேனம் 

அர்கபறன் நணகள் றணநவு 

சசய்ப்தட்டணதுன் அவ்ரநந 

இனங்ணகறலுள்ப உரற 
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சசற்தரடு அபவீட்டு அனகு சதௌலகசரர் னென்நணற்நம் 

இனக்கு அணடவு 

றன்ணங்கள் / அணச்சுக்கு 

சநறப்தடுத்ப்தட்டண.  

4.4 ர்த்கப்  

தறக்குகளுக்குத் லர்வு 

கரண்தற்கரண உவுணக 

ர்த்கம் சரர்ந் தறக்குகள் 

சரடர்தறல் 

ற்ன்றரபர்களுக்கும் 

இநக்குறரபர்களுக்குறணடற

ல் சுனெகரண லர்சரன்நறணணக் 

கரணும் நரக்குடன் ர்த்க 

றணக்கபத்றணரல் சசம் 

சசய்து ணக்கப்தடுகறன்நண. 

டுக்கப்தட்ட டடிக்ணகரணது 

தரதட்சறன்நற சுனெகரண 

லர்றணணக் கரப்தணண 

நரக்கரகக் சகரண்டும் 

தஸ்தம் 

நதச்சரர்த்ணகபறனூடரக 

லர்வுகள் கரப்தட்டண. 

 

ர்த்க 

உத்றநரகத்ர்கபறணரல் 

உறபறக்கப்தட்ட 

தறக்குகபறன் 

ண்றக்ணக 

  

178 தறக்குகள் 

  

4.5 சபறரட்டு நடி 

னெலீடுகபறன் ஊக்குறப்ன 
 

 சபறரட்டிலுள்ப ர்த்க 

உத்றநரகத்ர்கள் ரட்டிற்குள் 

சபறரட்டு நடி னெலீட்டிணக் 

(FDI) சகரண்டு னோறல் சதனோம் 

தங்கறணண ஆற்நறனள்பணர். 
இதுசரடர்தறல் அர்கள் 

சபறரடுகபறலுள்ப தறரண 

னெலீட்டரபர்கள் ற்ன்ம் னெலீட்டு 

ஊக்குறப்ன னெகரணகளுடன் 

உன்றரண ணனணப்னக்ணபனம் 

சரடர்னணபனம் ற்தடுத்துறல் 

ஈடுதட்டு னோகறன்நணர். 

 நலும், அர்கள் இனங்ணகறல் 

ரரறப்னக் 

ணகத்சரற்சரணனகபறண 

றரறரக்கத்றற்கரண உள்பரர்ந் 

கூட்டு சரறல் னெற்சறப் 

தங்கரபர்கபறணண இணங்கரண்த 

ற்கரக இனங்ணகறலினோந்து 

சபறச்சசல்லும் றரதர 

தூதுக்குளக்கள் எவ்சரன்ன்ம் 

சந்றப்தற்கரண ற்தரடுகணபனம் 

நற்சகரண்டுள்பணர் 

குநறத் ஆண்டு கரனப்தகுறறல், 

ர்த்க உத்றநரகத்ர்கள் 

அர்களுக்குரற சந்ணகபறல் 

னெலீட்டு ஊக்குறப்ன 

றகழ்வுகபறன் 

ண்றக்ணக 

 
இனங்ணகறலினோந்து  

இனங்ணகக்கு 58 

னெலீட்டுத் 

தூதுக்குளக்கள் 

ற்தரடு 

சசய்ப்தட்டுள்பண. 
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இனக்கு அணடவு 

உள்பரர்ந் னெலீட்டரபர்கபறணணச் 

சந்றத்து அர்களுக்கு 

இனங்ணகறல் னெலீட்டு 

ரய்ப்னக்கபறணணப் சதற்ன்க் 

சகரள்து குநறத்தும் 

றபக்கபறத்துள்பணர். 

4.6. சுற்ன்னரத்துணந ஊக்குறப்ன 

சுற்ன்னரத்துணநறல் 

சபறப்தடரது 

ணநந்துள்பற்நறணண 

சபறக்சகரர்ந்து அற்நறற்கு 

அங்கலகரம் ங்கும் 

நரக்குடன் ர்த்க 

உத்றநரகத்ர்கபறணரல் 

இனங்ணக சுற்ன்னர ஊக்குறப்ன 

தறகத்றன் ஆவுடன் 

சபறரடுகபறல் தல்நன் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ற்தரடு 

சசய்ப்தட்டுள்பண. இனங்ணக 

றரண நசணரணது கண்கர் 

சுற்ன்னர இடரக இனங்ணகண 

ஊக்குறப்தற்கரண டடிக் 

ணகணபனம் நற்சகரண்டுள்பது.  

. சுற்ன்னர இடரக 

இனங்ணகண ஊக்குறப்தற்கு 

ர்த்க 

உத்நரகத்ர்கபறணரல் 

தறன்தற்நப்தடும் தறரண 

ந்றநரதரங்கள், றநசட 

கனோத்ங்குகள், ற்ன்ம் 

ரரடுகணப ற்தரடு சசய்ல், 

சுற்ன்னர குளக்கள் றஜம் 

சசய்ல், சர்நச சுற்ன்னர 

சந்ணகபறல் தங்குதற்ன்ல், 

இனங்ணகக்கரண ஊடக 

தூதுக்குளக்கள் ற்ன்ம் FAM 

த எளங்குகணப ற்தரடு 

சசய்ல், சுற்ன்னர ஊக்குறப்ன 

நதணகள், அதசண 

ங்கும் ரட்டிலுள்ப 

இனத்றணறல் ற்ன்ம் அச்சு 

ஊடகங்கபறனூடரக 

தறதல்ப்தடுத்துல் 

நதரன்நண 

உள்படங்குகறன்நண. 

சுற்ன்னர ஊக்குறப்ன 

றகழ்வுகபறன் 

ண்றக்ணக 

 

 47 த ற்ன்ம் 

சுற்ன்னர 

கண்கரட்சறகபறல் 

தங்குதற்நறனள்பது. 

(500 இற்கும் 

நற்தட்ட இனங்ணக 

த ற்ன்ம் 

சுற்ன்னர கம்தணறகள், 

ற்ன்ம் SLTPB, 

இனங்ணக 

றரணநசண) 

 

சுற்ன்னர வீற 

ரடகங்கள்– 5 FAM 

சுற்ன்னரக்கள் – 100 

இற்கும் நற்தட்ட 

சுற்ன்னர 

ற்தரட்டரபர்கள் / 

ஊடகறனரபர்கள் 

சஞ்சறணககபறன 

இனங்ணக சரடர்தரண 

கட்டுணகள், 

எளங்கணக்கப்தட்ட 

கனோத்ங்குகள், 

சசனர்வுகள் ற்ன்ம் 

கனரச்சர ரணன 

றகழ்வுகள் 

4.7. இனங்ணக நரக்கறனரண 

ஊக்குறப்ன தறச்சரம் 
 

ற்தரடு சசய்ப்தட்ட 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கபறன் 

ண்றக்ணக 
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இனக்கு அணடவு 

சபறரட்டு 

ரங்குணர்கபறணணக் கனோல் 

ற்ன்ம் உனகபரற ரலறறல் 

இனங்ணகறன் உற்தத்றப் 

சதரனோட்கணப தறறறறத்துப் 

தடுத்துல் னும் நரக்குடன், 

சபறரடுகபறல் உள்ப ர்த்க 

உத்றநரகத்ர்கள் 

அர்களுக்குரற ரடுகபறல் 

தல்நன் இனங்ணக 

நரக்கறனரண  

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கணப ற்தரடு 

சசய்றனோந்ரர்கள். 

102 

4.8.   நரப்தற என்நறம் 

றறறட்ட ர்த்கத்துடன் 

சரடர்னணட றநன் 

கட்டிசளப்னம் கனோத்றட்டங்கள்: 

“நரப்தற என்நற – இனங்ணக 

ர்த்கம் சரடர்தரண 

உவுணக: தறரந்ற ற்ன்ம் 

நரப்தற என்நற சந்ணகபறல் 

சறநற டுத் 

சரறல்னெற்சறகபறணண 

அறகரறத்ல்” கனோத்றட்டரணது 

18 ஆது நரப்தற என்நற – 

இனங்ணக கூட்டு 

ஆணக்குளறற்கு சரந்ரக 

னன்சல்வல் 2013 டிசம்தர் 2 ஆம் 

றகறன்ன் டரத்ப்தட்ட 

ர்த்க ற்ன்ம் சதரனோபரர 

உநவுகள் லரண நரப்தற 

என்நற – இனங்ணக சரறற்தடு 

குளறற்கு னென்ணக்கப்தட்ட 

தறநணக்கு அணரக 

ஆம்தறக்கப்தட்டது. 
  

நரப்தற என்நறரணது 

இக்கனோத்றட்டத்றற்கரக 8 

றல்லின் னொநரக்கணப 

றறறடுற்கு உடன்தட்டுக் 

சகரண்டுள்பதுடன் சர்நச 

ர்த்க றணனரணது (ITC) 

இக்கனோத்றட்டறணண 

அனெல்தடுத்தும் 

னெகரண்ணரக சசற்தடும் 

அநநணபறல் 

தறன்னோம் ரன்கு 

தறரண றடங்கபறல் 

கனோத்றட்ட 

டடிக்ணககபறணண 

ஆம்தறத்ல்; 
 

1) ER 1. உனக ர்த்க 

றன்ணம், தறரந்ற 

எனோங்கறணவு 

சசல்னெணந ற்ன்ம் 

.எ.இன் சதரதுரண 

னென்னுரறணத் றட்டம் 

(GSP+) ன்தற்நறணரல் 

டிணக்கப்தட்டரன் 

சகரள்ணககள், 

எளங்குனெணநப்தடுத்ப்த

ட்ட ன்சலணப்னக்கள்  

ற்ன்ம் ர்த்கப் 

நதச்சுரர்த்ணகள் 

உள்படங்கனரக, 

ற்ன்ற 

நதரட்டித்ன்ணக்கரக 

சபறரண ர்த்க 

உதரத்றணண 

டிணத்ல் ற்ன்ம் 

அனெனரக்குல். 

 

2) ER 2. 

றரறரக்கப்தட்ட குன்க்கு 

ல்ணன றணணத்றநன் 

ணடனெணநகள் ற்ன்ம் 

சறநற ற்ன்ம் டுத் 

சரறல்னெற்சறகபறன் 

(SMEs) றணணத்றநணண 

தறரந்ற 

 
 

 ரரட்டு 

அணநறல் 

வீடிநர ரரட்டு 

னெணநணறணண 

றன்வுல்.   

 ஆங்கறன, சறங்கப 

ற்ன்ம் றழ் 

சரறகபறல் 

இனங்ணகறன் 

சறநற ற்ன்ம் 

டுத் 

சரறல்னெற்சறர

பர்களுக்கரண 

ஜலஸ்தற தறபஸ் 

றரதர 

றகரட்டிறணண 

உனோரக்குறல் 

தங்கபறப்னச் 

சசய்ல். 

 NTFC ர்த்க 

சறப்தடுத்லின் 

கலழ் இனங்ணகறன் 

சரறல்ட்தக் 

குளவுக்கரண 

ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

சரடர்தரண 

இண்டு தறற்சற 

சசய்னர்வுகள் 

2017 ப்தறல் 24 – 

25 ணறல் 

சகரளம்தறல் 

டரத்ப்தட்டது.  

 சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணககபற
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இனக்கு அணடவு 

இக்கனோத்றட்டத்றன் நசற 

இணப்தரபரக ர்த்கத் 

றணக்கபம் றபங்குகறன்நது. 
 

 

இக்கனோத்றட்டத்றன் நரக்கம் 

ர்த்க நரக்கறனரண பர்ச்சற, 

தறரந்ற ல்லிக்கம் ன்தண 

உள்படங்கனரக இனங்ணகக்கு 

தங்கபறப்தறணண 

ங்குநரகும். 

இன்னேனம், ன்ண எறப்னக்கு 

தங்கபறப்தறணண ங்க னெடினம்.  

 

எத்துணப்னக்கரண 

சன்ணரசற 

கூட்டணப்ன(SAARC) 

ற்ன்ம் .எ.சந்ணகள் 

நதரன்நற்நறற்கு 

ற்ன்ற சசய்ற்கு 

ற்ந ணகறல் 

றரறரக்குல் 
 

3) ER 3. தறரந்ற 

ற்ன்ம் .எ.சந்ணகபறல் 

சரக்கணட அகற்நல் 

ற்ன்ம் தறர் 

நரய்கபறணணக் 

கட்டுப்தடுத்தும்  (SPS) 

டடிக்ணககபறணன 

த்றணணப் நதணும் 

சதரனோட்டு உள்பக 

கட்டணப்ன சறகபறன் 

ம் ற்ன்ம் 

இக்கப்தரடு 

ன்தற்நறணண 

நம்தடுத்துல். 

 

4) ER 4. ற்ன்ற 

நரக்கறனரண துணநகபறல் 

சறநற ற்ன்ம் டுத் 

சரறல்னெற்சறரபர்கபற

ன் நதரட்டித்ன்ண 

அறகரறத்ண. 

(ரசணணத் றறங்கள், 

உவு ற்ன்ம் 

.சர./BPO 

ணகத்சரறல்). 

 

ன் 

தன்தரட்டிணண 

அறகரறத்ல் - 

சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணககபற

ன் ரக்கத்றணண 

றப்னடு 

சசய்ற்குப் 

தன்தடுத்ப்தட்ட

கற ர்த்க 

ரறரறகபறன் 

அநறனெகம் – 2017 

ந 24 – 24 ஆம் 

றகறகபறல் 

சகரளம்தறல் 

டரத்ப்தட்டது. 

 சுந்ற ர்த்க 

நதச்சுரர்த்ண 

சசனர்வு – 2017 

ஆகஸ்ட் 1-3 இல் 

சகரளம்தறல் 

டரத்ப்தட்டது. 

 ர்த்கப் 

நதச்சுரர்த்ண 

சசனர்ரணது 

2017 ஜூணன 24-

27 ணறல் 

டரத்துற்குத் 

றட்டறடப்தட்டது. 

 நரப்தற 

சபறக 

சசற்தரடு ற்ன்ம் 

ஜலஸ்தற”தறபஸ்: 

இக்கப்தரடு 

ற்ன்ம் தன்தரடு 

னனோமல்வல் 2017 

ம்தர் 6 – 7 

ணறல் 

டரத்ப்தட்டது. 

 ர்த்க 

சதரனோபரரம் 

ற்ன்ம் ர்த்க 
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உடன்தடிக்ணககள் 

குநறத் 

சரறல்தட்த 

றநன் 

றனோத்றறணணக் 

கட்டிசளப்னம் 

தறற்சறரணது  

(சரகுற I தறற்சற) 

2017 ஆகஸ்ட் 23-

24 ணறல் 

சகரளம்தறல் 

டரத்ப்தட்டது. 

 தறற்சற சரகுற  

 தகுற I – 

“சதரனோபறல் 

ற்ன்ம் ர்த்க 

றபக்கங்கள் “ 

குநறத் அநறனெகம் 

(சகரளம்ன 

ஆகஸ்ட் 23-24) 

 னென்னுரறணபறக்

கப்தட்டதும் 

எளங்கணக்கப்தட்

டதுரண ர்த்க 

சறப்தடுத்ல் 

ன்சலணப்ன 

அனெனரக்கரணது 

2017 எக்நடரதர் 

11 ற்ன்ம் 12 ஆம் 

றகறகபறல் 

சகரளம்தறல் 

டரத்ப்தட்டது. 

 ர்த்க 

றரங்கள் 

குநறத்து அநறனெக 

தறற்சற அபறக்கும் 

சசனர்ரணது 

2017 எக்நடரதர் 

25 – 27 ணறல் 

சகரளம்தறல் 

டரத்ப்தட்டது. 
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 சர்நச ஆய்வுச் 

சுற்ன்னர 

னக்மம்நதர்க் 

ஈநரஸ்ற்நறல் 

ம்தர் 6 – 10 

ணறல் 

டரத்ப்தட்டது.  

சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணகறன் 

சறற் சசற்தரடுகப 

சரடர்தரண தறரந்ற 

சசனர்வுகள் ற்ன்ம் 

அண சரடர்தரண 

ணடனெணந 

நதரக்குகள் குநறத் 

சசனர்வுகள் 

ம்தர் 06 ஆம் றகற 

ரழ்ப்தரத்றலும், 

ம்தர் 08 ஆம் றகற 

கண்டிறலும்  

டரத்ப்தட்டண. 

4.9. றறட றசரக்களுக்கரண 

தரறந்துண 

சபறரட்டர்கள் து 

றரதர, சரறல்சரர் ற்ன்ம் 

ணறப்தட்ட 

டடிக்ணககளுக்கரக 

இனங்ணகறல் லண்ட 

கரனப்தகுறக்குத் ங்குற்கு 

றறட றசரறற்கு நகரரறக்ணக 

றடுக்கறன்நணர். குடிவு 

ற்ன்ம் குடிகல்வுத் 

றணக்கபரணது றறட 

றசரக்கபறணண ங்குற்கு 

ரறணச அணச்சறடறனோந்து 

தரறந்துணகபறணணக் 

நகரனோகறன்நது. ணகத்சரறல் 

ற்ன்ம் ர்த்க அணச்சறன் 

சசனரபர், அணச்சறன் 

நரக்சகல்ணனறன் கலழ் 

இனங்ணகக்கு னோணக ந்து 

சபறரட்டு கம்தணறகபறன் 

இணப்ன அலுனகங்கள் / 

கறணப அலுனகங்கள் ற்ன்ம் 

ணண ர்த்க ற்ன்ம் 

றரதர னெற்சறகபறல் 

ஈடுதடுகறன்ந னனம் 

குநறத் கரனப்தகுறறல் 

ங்கப்தட்ட 

தரறந்துணகபறன் 

ண்றக்ணக 

 146 

றண்ப்தரரறகள் 

ற்ன்ம் ற்ன்ம் 80 

கம்தணறகபறலுள்ப  27  

தறணஜகபறடறனோந்ர

ண 114 

ங்கறறனோப்நதரர் 

ஆகறநரனோக்கரண 

றறட றசரப் 

தரறந்துணக் கடிங்கள் 
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இனக்கு அணடவு 

சதர்ந்ர்களுக்கரண றறட 

றசரக்களுக்கரண தரறந்துண 

கடிங்கபறணண ங்குகறன்ந 

அறகரத்றணண ர்த்க 

றணக்கபத்றற்கு 

ங்கறனள்பது. ர்த்க 

றணக்கபரணது ணகண 

ரய்ந் சபறரட்டர்கள் 

ற்ன்ம் அர்கபறல் 

ங்கறறனோக்கும் தறப்தரபர்கள், 

ஆநனரசகர்கள் ற்ன்ம் 

றனர்கள் ஆகறநரனோக்கு 

அர்கபறன் நகரரறக்ணகறன் 

நதரறல் எனோ னோட 

கரனப்தகுறக்கு அர்களுக்கரண 

றறட றசரக்களுக்கு ற்ன்ம் 

அற்நறணண லடிப்தற்குரண 

தரறந்துணக் கடிங்கபறணண 

ங்கற னோகறன்நது. அத்ணக 

றசரக்களுக்கரண 

றண்ப்தங்கள் ற்ன்ற 

ர்த்கம், சரறல்ட்த 

ரற்ன்ணக ற்ன்ம் உற்தத்றத் 

றநன் அறகரறப்ன 

ன்தற்நறற்கரண அத்ணக 

சரறல்களுக்கு நடி ன்ண 

தக்கும் ணகறலும் நசறப் 

சதரனோபரரத்ற்கு அன் 

னேனம் சரகரண தன்கள் 

கறணடக்கும் ணகறலும் 

கரப்தடுகறன்நர ன்தது 

குநறத்து கணரக றப்னடு 

சசய்ப்தட்டு அத்ணக றசர 

றண்ப்தங்களுக்கு தரறந்துண 

சசய்ப்தடுகறன்நது. 

4.10.கடன் னெகரண்ண 

கபறன் அங்கலகரம் 

1949 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இன. 

குத்ணக சட்டத்றன் கலழ், 

நனும் கம்தணற, றன்ணம் 

அல்னது ணறதரறணண 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட கடன் 

னெகரண்ணரக தறகடணப் 

தடுத்துற்கரண 

அறகரரணது ர்த்கப் 

தறப்தரபர் ரகத்றற்கு 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

சசல்னெணநப்தடுத்ப்தட்

ட றண்ப்தங்கபறன் 

ண்றக்ணக 

ர்த்ரணறறல் 

தறசுரறக்கப்தட்ட 

றன்ணங்கபறன் 

ண்றக்ணக 

 

 

 02  

 

00 
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இனக்கு அணடவு 

தறப்தரபர் ரகரணர் 

1949 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இன. 

குத்ணக சட்டத்றன் 114(1) ஆம் 

தறரறறன் கலழ் சகௌ 

அணச்சரறணரல் றறக்கப்தட்ட 

ணனர் ற்ன்ம் இண்டு 

ணண உன்ப்தறணர்கணபக் 

சகரண்ட சணதறன் 

தரறந்துணகபறன் அடிப்தணடறல் 

அவ்ரன் நற்சகரள்ற்குத் 

நணப்தடுத் ப்தடுகறன்நரர்.  

4.11.உற்தத்ற ரட்டுச் 

சரன்நறழ்கபறன் (CoOs) 

ங்குணக 
 

ர்த்க றணக்கபரணது 

தறன்னோம் னென்னுரறணத் 

றட்டங்கள் ற்ன்ம் தறரந்ற 

இனோப்ன  ற்ன்ம் சுந்ற 

ர்த்க உடன்தடிக்ணககபறன் 

கலழ் ற்ன்ற சசய்ப்தடும் 

சதரனோட்களுக்கரண உற்தத்ற 

ரட்டு சரன்நறழ்கணப ங்கற 

னோகறன்நது. 

 னென்னுரறணறன் 

சதரதுரண னெணநண 

(GSP) 

 ர்த்க னென்னுரறணறன் 

னநகரப னெணநண (GSTP) 

 சரர்க் னென்னுரறண 

ர்த்க உடன்தடிக்ணக  

(SAPTA) 

 சன்ணரசற சுந்ற 

ர்த்க உடன்தடிக்ணக 

(SAFTA) 

 இந்ற இனங்ணக சுந்ற 

ர்த்க உடன்தடிக்ணக 

((ISFTA) 

 தரகறஸ்ரன் இனங்ணக 

சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்ணக ((PSFTA) 

 ஆசற தசுதறக் ர்த்க 

உடன்தடிக்ணக (APTA) 

நணன ரசபரன்நறல் 

குநறத் கரனப்தகுறறல் 

ங்கப்தட்ட உற்தத்ற 

ரட்டுச் சரன்நறழ்கறள்ண 

சரத் ண்றக்ணக 

 EU GSP – 80,867 

GSP CIS –  281 

GSP other – 12,468 

ISFTA – 12,864 

PSFTA – 6,703 

APTA – 6,038 

SAFTA – 679 

SAPTA – 277 

GSTP – 100 

சரத்ம்– 120,277 
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சசற்தரடு அபவீட்டு அனகு சதௌலகசரர் னென்நணற்நம் 

இனக்கு அணடவு 

சரசரறரக ர்த்க 

றணக்கபத்றணரல் 500 

உற்தத்ற ரட்டுச் சரன்நறழ்கள் 

சசல்னெணநப்தடுத்ப்தட்டு 

ங்கப்தடுகறன்நண. 

உர்த்றல் 

தறற்சறபறக்கப்தட்ட 

உத்றநரகத்ர்கபறணணக் 

சகரண்ட குளசரன்ன் உற்தத்ற 

ரட்டுச்சரன்நறழ் ங்கும் 

தறரறறல் னெளநனெம் 

றறக்கப்தட்டுள்பதுடன் னென் 

அனுறறன்நற அலுனக 

நங்கபறல் உசரவுல்களும் 

நனறக றபக்கங்களும் 

அபறக்கப்தட்டு னோகறன்நண. 

உர் தறறணண கறக்கும் 

உத்றநரகத்ர்கபறணரல் 

றணசரற சரசரறரக 30 னெல் 50 

ணறனரண உசரவுல்கள் 

ங்கப்தட்டு னோகறன்நண. 
 

 உற்தத்ற ரட்டுச் 

சரன்நறழ்கபறன் 

ங்குணகரணது நன்தட்ட 

உடன்தடிக்ணககள்/ற்தரடுகபற

ன் கலரண உரற னேன றறகபறன் 

ணகனைடுகபறல் ஆரண 

அநறவுடன் றநசடரக 

டிணக்கப்தட்டு உர் 

த்றல் ங்கப்தட்டு 

னோகறன்நது.  

இது சரடர்தறல் ர்த்க 

றணக்கபம் 

தறன்னோணற்நறற்கு சதரன்ப்ன 

கறக்கறன்நது;  

(அ) ரறச்சலுணககளுக்கரண 

சதரனோட்கபறன் கணறணண 

றப்னடு சசய்ல் 

(ஆ)  ற்ன்றரபர்கபறன் 

றதங்கணபப் தறவு சசய்லும் 

நதணுலும்,  

(இ)  து கணறணண 

றனௌதறப்தற்கரக 

ற்ன்றரபர்கபறணரல் 

சர்ப்தறக்கப்தடும் 

சசனவுக் கூற்ன்க்கள் 
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சசற்தரடு அபவீட்டு அனகு சதௌலகசரர் னென்நணற்நம் 

இனக்கு அணடவு 

ற்ன்ம் ணண இண 

ஆங்கணப றப்னடு 

சசய்ல், 

(ஈ) னென்னுரறண ங்கும் 

ரடுகபறன் 

நகரரறக்ணகறன் நதரறல் 

உற்தத்ற ரட்டுச் 

சரன்நறழ்கபறன் 

ங்குணகறன் 

தறன்ணரண 

கக்கரய்றணண 

டரத்துல் ற்ன்ம் 

(உ) உற்தத்ற ரட்டுச் 

சரன்நறழ்களுடன் 

சரடர்னணட வுகள் 

ற்ன்ம் தகுப்தரய்வு 

அநறக்ணககபறணண 

சரகுத்ல். 
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11. fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsk; 

 

11.1 JiwÆ gphpTÆ epWtdk; gw;wpa mwpKfk;:      

 11.2 njhiyNehf;F :  

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

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

   

 11.3 Nehf;fk;; : jpizf;fsj;jpd; gpujhd Nehf;fk;> fPo;tUk; rl;lq;fs; kw;Wk; fl;lisr; 
rl;lq;fspdhy; fl;bnaOg;gg;gl;l  gpujhd Nehf;fq;fis eilKiwg;gLj;jy;> epUtfpj;jy; 
kw;Wk; tYT+l;lYkhFk;..  

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

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

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

 

      

   11.4  gpujhd nraw;ghLfs; 

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

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

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

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

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

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

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

8. Mtz cWjpg;gLj;jy;fs; 
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9. fl;lz Nrfhpg;G kw;Wk; ,zf;fk; nra;jy; 

10. fk;gdpfis kPsg; gjpjy; 

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

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

 

 

11.2   31 brk;gH 2017k; Mz;L Kd;Ndw;wk;  

 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: e-ROC fzzpkag;gLj;jy; fUj;jpl;lk;  

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

  

nraw;ghL 
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;   epjpapay; Kd;Ndw;wk;   

,yf;F rhjid  

2017 
xJf;fPL 

(jpUj;jg;gl;l
J) &.kpy; 

 

 
nryT 

&.kpy;  &.kpy; 

2501 – 
kPs;fl;likg;G 

     

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

nryT 
(&.kpy;) 

 

fk;gdp 
gjpT 
eilKi
wfisf; 
fzzpk
ag;gLj;j
y; 
(gjpTr; 
nrad;K
iwia 
kPs 
epWTy;) 

 

,ul;LWj;jy; 1 
g+Hj;jpnra;ag;g

l;lJld;  
ROC 

mspg;ghsHfS
f;F 

ifaspf;fg;gl;
lJ. 

65.55 1.5 

nkd;nghUs; ju 
fzf;fha;T  

nryT 
(&.kpy;) 11.5 0 

td;nghUs; kw;Wk; 
nghwpfis epWTjy;
  

nryT 
(&.kpy;) 

17.24 0 

Kfhikj;Jt khw;w 
nrad;Kiw  

nryT 
(&.kpy;) 2.855 0 

mYtyf #oy; 
khw;wk;  

nryT 
(&.kpy;) 2.855 0 

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

  

   

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

nryT 
(&.kpy;) 

fl;lj;ij 
kPs;fl;likg;
G nra;jy; 

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

lJ 
1 0.8 

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

nryT 
(&.kpy;) 

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

,yf;F 
g+Hj;jpnra;ag;gl;
lJ 1 0.89 
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thfdq;fs; 

   

nryT 
(&.kpy;) 

thfd 
Nkk;gLj;jy;
  - 0.4 - 

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

  

   

thfdq;fs 
nryT 
(&.kpy;) 

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

- - 

jsghlq;fs; kw;Wk; 
mYtyf 
cgfuzq;fs;  

nryT 
(&.kpy;) 

mYtyf 
mYkhhp> 
fjpiufs; kw;Wk; 
Nkirfspd; 
nfhs;tdT 

,yf;F 
g+Hj;jpnra;
ag;gl;lJ 

2.5 1.99 

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

nryT 
(&.kpy;) 

fzpzpfs;> 
Agpv];> gf;]; 
,ae;jpuk;> 
Nghl;Nlhnfhg;gp 
,ae;jpuk; kw;Wk; 
gphpd;lH 
nfhs;tdT  

28% 
,yf;F 

g+Hj;jpnra;
ag;gl;lJ 

1.5 0.42 

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

nryT 
(&.kpy;) 

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

46 % 
,yf;F 

g+Hj;jpnra;
ag;gl;lJ 

0.6 0.28 

tUkhdk; (&gh.kpy;)  
     

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

 
   

        rl;l 
mKyhf;fy; 

tUkhdk; 
(&.kpy;) 

 ,yf;F 
g+Hj;jpnra;
ag;gl;lJ 

360 400.6 

      Vida 
tUkhdk; 

tUkhdk; 
(&.kpy;) 

 ,yf;F 
g+Hj;jpnra;
ag;gl;lJ 

109.6 158.7 

fk;gdpfs; gjpthsH 
fl;lzk; 20.03.02.10 

tUkhdk; 
(&.kpy;) 

 ,yf;F 
g+Hj;jpnra;
ag;gl;lJ 

180 200.7 

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

tUkhdk; 
(&.kpy;) 

 ,yf;F 
g+Hj;jpnra;
ag;gl;lJ 

26 31.1 

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

  
 675.6 791.2 

nryT 
(&.kpy;ypad;) 
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fk;gdp epjp nryT 
(&.kpy;) 

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

y; 118.7 63.97 

 

 

         kPz;LtUk; 
nryT 

nryT 
(&.kpy;) 

 

 

61.77 58.79 

          %yjdr; 
nryT  

nryT 
(&.kpy;) 

 118.7 5.18 

jiyg;G  297 nryT 
(&.kpy;) 

 53.36 52.95 

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

  
 172.13 116.92 

      

ngsjPf Kd;Ndw;wk;       

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

mstpd; 
vz;zpf;if  

 

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

y; 

7500 9782 

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

mstpd; 
vz;zpf;if 

 
180000 208710 

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

mstpd; 
vz;zpf;if 

 
50 84 

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

mstpd; 
vz;zpf;if 

 
817 817 

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

mstpd; 
vz;zpf;if 

 

9500 19275 
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12. $l;LwT mgptpUj;jpj; jpizf;fsk; 
 

12.1    Kd;Diu : $l;LwT mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;  

12.2  njhiyNehf;F:  “nghJ kf;fs; njhopy;Kaw;rpahf epiyahd mgptpUj;jpf;F 

$l;LwT” 

12.3  nraw;gzp : “,yq;ifapy; nghJ njhopy;Kaw;rpahf $l;LwT mikg;Gfis 

mgptpUj;jp nra;tjw;F cjTtJld;> $l;LwT epWtdq;fspDs; rpwe;j MSifiaf; 

fl;bnaOg;Gtjw;f KOikagd trjpaspg;gtuhf ,Uj;jy;” 

 

12.4     Nehf;fk;:  

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

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

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

topfhl;ly; 

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

 

12.5  gpujhd eltbf;iffs; : 

nfhs;if kw;Wk; Kfhikj;Jtk; 

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

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

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

njhopw;gLjy; 

khfhz rigSld; xUq;fpizj;jy; 

$l;LwT rq;fj;jpd; EfHTg; gphptpd; Nkw;ghHit 

$l;LwT ek;gpf;if epjpa Kfhikj;Jtk; 

$l;LwT tpahghu mgptpUj;jpf;F Cf;Ftpj;jy; 

ngsjPfs kw;Wk; kdpj tsq;fis mgptpUj;jp nra;jy;.  
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12.6 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

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

 

nraw;ghL   
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;   
epjp Kd;Ndw;wk; 

,yf;F milTfs; ,yf;F  
(&.kpy;) 

milTfs; 
(&.kpy;) 

gj;jphpiff;F 
mtrpakhd 
fl;Liufis 
Nrfhpj;jy;> 
mikr;R kw;Wk; 
khfhzq;fSld; 
xUq;fpizjy; 
gj;jphpifia 
tFj;Jj; 
njhFj;jy; 
kw;Wk; 
ntspapLtjw;Fk; 
mr;rpLtjw;Fk; 
jahuhf;fy;. 

 
khje;NjhWk; 
rpq;fs kw;Wk; 
jkpo; nkhopfspy; 
samupadeepani 
gj;jphpifia 
ntspapLjy;  

 
rpq;fs kw;Wk; jkpo; 
nkhopfspy; 24 
samupadeepani 
gj;jphpifia 
ntspapLjy; 

 
rpq;fs kw;Wk; jkpo; 
nkhopfspy; 
samupadeepani 
gj;jphpifia ntspapLjy;  
12 rpq;fs nkhopg; 
gj;jphif 
 
12 jkpo; nkhopg; gj;jphif 

 

 

7.00 

 

 
5.2 
 

 

 
 

 

 
 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : $l;LwT fpuhkpa tq;fpr; Nrit kw;Wk; Vida epjpr; Nritfs; 
kw;Wk; $l;LwTr; rq;fq;fisf;; fz;fhzpj;jy;  

 

 

 

 

 

nraw;ghL  
mstPl;L myF  

ngsjPf 
Kd;Ndw;wk;  

 
epjp Kd;Ndw;wk; 

,yf;F milTfs; ,yf;F milTfs; 

$l;LwT rq;fq;fsplkpUe;J juT 

tpguq;fisr; Nrfhpj;jy; kw;Wk; 

mtw;iw ,w;iwg;gLj;jy; kw;Wk; 

gFg;gha;T nra;jy;  

fpilf;fg; ngw;w mwpf;iffspd; 

vz;zpf;if 

 

36 

 

33 

 

- 

 

- 

fs ghpNrhjidfs;> nghJ kf;fs; 

Kiwg;ghLfs; kw;Wk; 

Nkd;KiwaPLfis tprhuiz 

nra;jy;  

fpilf;fg;ngw;w fs 

ghpNrhjidfs;> nghJ kf;fs; 

Kiwg;ghLfs; kw;Wk; 

Nkd;KiwaPLfspd; vz;zpf;if 

 

8 

 

3 

 

0.2 

 

0.008 

kj;jpa murhq;f CopaHfs;> khfhz 

CopaHfs; kw;Wk; $l;LwT rq;f 

CopaHfSf;F gapw;rp mspj;jy;. 

g+Hj;jpnra;ag;gl;l gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; vz;zpf;if  

 

12 

 

10 

 

0.92 

 

1.166 

$l;LwT tq;fp xOq;FtpjpfSf;fhd 

Gjpa ifNaLfs;> Rw;WepUgq;fs;> 

topfhl;ly; ifNaLfs; kw;Wk; 

rl;lq;fisj; jahH nra;jy;.  

 

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

kw;Wk; Rw;WepUgq;fspd; 

vz;zpf;if  

 

5 

 

3 

 

0.4 

 

0.49 

$l;LwT tq;fp xOq;FgLj;jy; Njrpa 

FOf; $l;lj;ij elhj;jy;  

g+Hj;jpnra;ag;gl;l $l;lq;fspd; 

vz;zpf;if 

 

6 

 

2 

 

0.48 

 

0.225 
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH  : ntsPaPL kw;Wk; tpsk;guk; ( Gs;sptpgu mwpf;if kw;Wk; 
nrayhw;Wif mwpf;if)  

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : $l;LwTf; fpuhkj;ij fl;bnaOg;gy; (nghnyhd;dWit)  

 

nraw;ghL  
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;   
epjp Kd;Ndw;wk; 

,yf;F milTfs; ,yf;F milTfs; 

$l;LwTf; fpuhkj;ijf; 
fl;bnaOg;gy; 
(nghnyhd;dWit)  

$l;LwTf; 
fpuhkj;ijf; 
fl;bnaOg;gy; 

 nghnyhd;dWit khtl;l $l;LwTr; rigf; 
fl;llj;ij etPdkag;gLj;Jtjw;fhf tl 
kj;jpa khfhzj;jpd; $l;LwT 
jpizf;fsj;jpw;F &gh 5.244 kpy;ypad; 
ngWkjpahd fhNrhiy mDg;gg;gl;lJ.  

 

 

06 

 

 

5.244 

 

 

 

 

 

 

 

 

nraw;ghL  
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;   
epjp Kd;Ndw;wk; 

,yf;F milTfs; ,yf;F milTfs; 

 Gs;sptputpay; 
mwpf;iffis 
mr;rpLjy;  

Gs;sptputpay; 
mwpf;iffis 
mr;rpLjy; 

 khfhzj; 
jpizf;fsq;fs; 
kw;Wk; $l;LwTr; 
rq;fq;fs; kw;Wk; 
mikg;GfsplkpUe;J 
Gs;sptpgutpay; 
juTfis Nrfhpj;jy;  

 juTfisg; gFg;gha;T 
nra;jy; kw;Wk; 
gbtj;jpDs; 
cl;GFj;jy;. 

 mwpf;ifia 
mr;rpLjy;.  

 2015k; Mz;L 
Gs;sptpgutpay; 
mwpf;ifapd; ,Wjp 
tbtk; 
jpizf;fsj;jpw;F 
ifaspf;fg;gl;lJ.  

 midj;J 
khfhzq;fspy; 
,Ue;Jk; 2016k; 
Mz;Lf;fhd 
Gs;sptpgutpay; 
mwpf;iff;fhd 
midj;J 
jfty;fSk; 
fpilf;fg;ngw;ws;sJ. 
2016 Gs;sptpgutpay; 
mwpf;if 
jahhpf;fg;gLfpd;wJ.  

 
 

 

 
 

 

01 

 
 

 

 
 

 

0.124 

 2016 
Gs;sptputpay; 
mwpf;iffis 
mr;rpLjy;  

Gs;sptputpay; 
mwpf;iffis 
mr;rpLjy; 

 jpizf;fsj;jpd; 
gphpTfs; kw;Wk; 
$l;LwTr; rq;fq;fs; 
kw;Wk; 
mikg;GfsplkpUe;J 
Gs;sptpgutpay; 
juTfis Nrfhpj;jy;.  

 juTfisg; gFg;gha;T 
nra;jy; kw;Wk; 
jpUj;Jjy;.  

 nrayhw;Wif 
mwpf;ifia 
mr;rpLjy; kw;Wk; 
jpizf;fsj;jpw;F 
ifaspj;jy;  
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : jahhpg;G kw;Wk; ifj;njhopy; $l;LwTr; rq;fq;fspd; 
mgptpUj;jpiaf; fl;bnaOg;gy;.  

 

nraw;ghL  
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;   
epjp Kd;Ndw;wk; 

,yf;F milTfs; ,yf;F milTfs; 

jahhpg;G kw;Wk; 
ifj;njhopy; $l;LwTr; 
rq;fq;fspd; 
mgptpUj;jpiaf; 
fl;bnaOg;gy;. 

  Nrrj; mr;rfj;jpw;F 6 mr;rpaly; ,ae;jpuq;fisf; 
nfhs;tdT nra;tjw;fhf &gh 2 kpy;ypad; 
ngWkjpahd fhNrhiy mDg;gp itf;fg;gl;lJ. 
mj;Jld; Jdf` njq;F jahhpg;ghsH $l;LwTr; 
rq;f epWtdj;jpw;F 7 Njq;fha; xLfis 
mfw;Wk; ,ae;jpuq;fis nfhs;tdT 
nra;tjw;fhf &gh 1 kpy;ypad; fhNrhiy 
mDg;gp itf;fg;gl;lJ.  

 

03  03 

 

 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : “ned rf;jp” ghlrhiy $l;LwT rq;fq;fs; Cf;Ftpg;G  

 

 

nraw;ghL  
mstPl;L 
myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; epjp Kd;Ndw;wk; 

,yf;F milTfs; ,yf;F milTfs; 

“ned rf;jp” 
ghlrhiy $l;LwT 
rq;fq;fs; 
Cf;Ftpg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk;    

 

epfo;r;rpfspd; 

vz;zpf;if  

rpwe;j ew;gpui[ahtjw;F 

khztHfspd; kdj;ij 

mgptpUj;jp nra;tjw;F 

gps;isfs; kw;Wk; ,isa 

rKjahj;jpdhpilNa 

$l;LwT mikg;ig 

Cf;Ftpj;jy;.      

,e;jf; fUj;jpl;lj;jpd; fPo; 

5k; ju Gyikg; ghprpy; 

tFg;Gf;Fk; f.ngh.j (rhj) 

khztHfSf;Fk; 

mtHfSila ghPl;iria 

ntw;wpfukhf g+Hj;jp 

nra;tjw;F cjTk; tifapy; 

2017,y; Nkw;F> tlNky;> 

kj;jpa kw;Wk; fpof;F 

khfhzq;fspy; 

fUj;juq;Ffs; 

elhj;jg;gl;lJ.  

 

rhjhuz jug; ghPl;irf; 

fUj;juq;Ffspy; 

njhlHr;rpahf gq;Fgw;wpa 

khztHfspd; ghlrhiy 

Ehyfj;jpw;F gzk; 

md;gspg;G nra;ag;gl;lJ. 

 

mj;Jld; FUehfy; nrd; 

N[hrg; fy;Yhhpf;F &gh 

162>800 njhopw;ghl;L 

%yjdk; kw;Wk; jsghlj;ij 

nfhs;tdT nra;tjw;F 

md;gspg;G nra;ag;gl;lJ. 

  

&gh 3 

kpy;ypad;  

&gh 3.104 

kpy;ypad; 
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13. mstPLfs; myFfs;> epakq;fs; kw;Wk; Nritfs; jpizf;fsk; 

  

13.1 njhiyNehf;F 

 rpwe;j Kiwapy; ghJfhf;fg;gl;l thbf;ifahsH r%fj;jpw;F nrk;ahdJk; 

epiyahsJkhd mstPLfs;. 

13.2 nraw;gzp  
 “,yq;ifapd; epakk; kw;Wk; thof;ifj;juk; vd;gtw;iw Nkk;gLj;Jtjw;F rHtNjr 

epakq;fSld; ,zq;fpathW Njrpa mstPl;L epakq;fisj; jahhpj;jy; NgZjy; kw;Wk; 

gutr; nra;jy;> mstPLfspd; mbg;gilapyhd xOq;FgLj;jy; kw;Wk; Nrit eltbf;iffs; 

Clhf tpahghhpfs;> jahhpg;ghsHfs; kw;Wk; ghtidahsHfSf;fhd ePjp kw;Wk; xg;Gutpid 

cWjpnra;jy;.”   

13.3 Nehf;fq;fs;  

jpizf;fsj;jpd; Nehf;fq;fshf> nrk;ikahdJk; ek;gfkhdJkhd Njrpa mstPl;L 

epakq;fis toq;Fjy;> EfHNthhpd; tpUg;gq;fisg; ghJfhj;jy; kw;Wk; ,e;jr; rl;lj;jpd; 

rl;lq;fisAk; xOq;FtpjpfisAk; mKy;gLj;Jtjd; Clhf rHtNjr mstPl;L Kiwikf;F 

,zq;Fk; tifapy; Njrpa mstPl;L epakq;fis ,w;iwg;gLj;jpg; NgZjy; vd;git 

cs;sd.  

13.4 jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gLk; Nritfs;  

 

13.4.1 tpQ;Qhd mstPl;Lld; njhlHGila Nritfs;  

 
1. Njrpa mstPl;L Ma;T$lj;ijAk; ehl;bd; Njrpa mstPl;L KiwikiaAk; epWTjy;. 

2. rHtNjr mstPl;L epakq;fSld; ,ize;j tifapy; Njrpa mstPl;L epakq;fis 

cUthf;fy; kw;Wk; guhkhpj;jy;. 

3. NtWgl;l JiwfSf;F mtrpakhd mstPl;L msTUf;fs; kw;Wk; njhopy;El;gk; 

vd;gtw;iw tpepNahfpj;jy; kw;Wk; Cf;Ftpj;jy;. 

4. NtWgl;l msTfSf;F rHtNjr ,U jug;G kw;Wk; gy;jug;G cs;sf 

msnthg;Gikapy; gq;Fgw;Wjy; %yk; mstPl;L ,aYikiaAk; kjpg;ghuha;jiyAk; 

,w;iwg;gLj;jy;. 

5. mstPL njhlHghd gapw;rp kw;Wk; MNyhrid Nritfis toq;fy;. 

6. ,yq;ifapd; epak Neuj;ij cUthf;fy; kw;Wk; www.sltime.org Clhf ntspaply;.   
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13.4.2 ifj;njhopw;Jiw mstPL njhlHghd Nritfs;  

1. mstPLfs; njhlhghd kjpg;ghuha;jy; kw;Wk; jahhpg;G ifj;njhopw;Jiwapy; ( 

Ma;TRl kjpg;ghua;jy; kw;Wk; fs kjpg;ghuha;jy;fs; cs;slq;fshf) mtrpakhd 

Ma;T$l Nritfis toq;fy;.  

2. jahhpg;G kw;Wk; Nritf; ifj;njhopw;Jiwapy; epWtpAs;s nghpa mstpyhd 

mstPl;L fUtpfis ghpNrhjpj;jy; kw;Wk; cWjpg;gLj;jy;.  

3. ifj;njhopy;Jiwapy; mstPLfs; njhlhghf Vw;gLk; mstPl;L gpur;ridfisj; 

jPHg;gjw;F mtrpakhd gapw;rp kw;Wk; MNyhridfis toq;fy;.  

 

13.4.3 rl;l mstPL njhlHghd Nritfs;  

1. gzpGhpAk; epakq;fspd; kjpg;ghuha;jy; kw;Wk; khtl;l mbg;gilapy; mt;thwhd 

epakq;fis epWTjy; (rl;lj;jpw;F mikthf khtl;l nrayhsH mstPl;L Nritfs; 

mj;jpal;rfuhf njhopw;gLthH kw;Wk; gzpGhpAk; epakq;fs; mthpd; fPo; itf;fg;gLk;)  

2. tHj;jfj;jpy; gad;gLj;jg;gLk; epiwfs;> msTfs;> epiwf;fg;gLk; kw;Wk; mstpLk; 

fUtpfspd; Muk;g kw;Wk; tUlhe;j rhpghHg;G. 

3. jahhpg;ghsHfs;> ,wf;FkjpahsHfs;> jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;SgtHfs; kw;Wk; 

epWf;Fk;> mstpLk; kw;Wk; epWj;jy; kw;Wk; mstply; fUtpfis tpw;gid 

nra;gtHfspd; gjpT. 

4. thbf;ifahsHfis rl;lj;jpd; jz;lidg; gphpit mKy;gLj;Jtjd; Clhf 

ghJfhj;jy;. 

5. rl;l mstPL gw;wp thbf;ifahsHfspd; tpopg;GzHT 

6. tHj;jf kw;Wk; ifj;njhopw;Jiwapy; gad;gLj;jg;gLk; epiwfs;> msTfs;> epWj;jy; 

kw;Wk; mstply; fUtpfspd; tbtikg;Gfis mq;fPfhpj;jy;. (,e;j Nrit Njrpa 

mstPl;L Ma;T$lj;jpdhy; toq;fg;gLk;) 

7. Kd; nghjpnra;ag;gLk; EfHTg; nghUl;fspd; fl;Lg;ghL kw;Wk; fsg;ghpNrhjid 

8. Rfhjhuj;Jiw> Rw;whly; ghJfhg;G kw;Wk; tPjpg; ghJfhg;Gld; njhlHGila mstPl;L 

cgfuzq;;fspd; rhpghHj;jy;fs;. 

9. re;ij jPBH Nrhjidfspd; NghJ fz;Lgpbf;fg;gl;l msT Nkhrbfspy; <Lgl;l 

egHfSf;F vjpuhd rl;l eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;.  
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4. 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 

nraw;ghL  mstPl;L myF  ngsjPf 

Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  milTfs;  

ehL KOtjpYk; rhpghHj;jy; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy;.  

rhpghHf;fg;gl;l epWj;jy; 

kw;Wk; mstpLjy; 

cgfuzq;fspd; vz;zpf;if  

0.85mn 0.71mn 

epWj;jy; kw;Wk; mstpLjy; 

cgfuzq;fspd; tbtikg;G 

mDkjpfis toq;fy;.  

tbtikg;G mDkjp 

toq;fg;gl;l epWj;jy; kw;Wk; 

mstpLjy; cgfuzq;fspd; 

vz;zpf;if  

40 75 

jahhpg;ghsHfs;> ,wf;FkjpahsHfs;> 

jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;SgtHfs; 

kw;Wk; epWf;Fk;> mstpLk; kw;Wk; 

epWj;jy; kw;Wk; mstply; fUtpfis 

tpw;gid nra;gtHfspd; gjpT  

tpepNahfpf;fg;gl;l gjpTr; 

rhd;wpjo;fspd; vz;zpf;if  

600 525 

Kd;nghjpaply; Ma;T   5 - 

ehLKOtjpYk; Nkw;nfhs;sg;gl;l jpBH 

tp[aq;fs; kw;Wk; rl;l 

eltbf;iffspd; vz;zpf;if 

jpBH tp[aq;fspd; 

vz;zpf;if 16,000 12,367 

nghJ kf;fSf;fhd tpopg;GzHT 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;jy;.  

elhj;jg;gl;l tpopg;GzHT 

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

vz;zpf;if 

800 510 

mstPl;L cgfuzq;fis 

kjpg;ghuha;jy;  

kjpg;ghuha;T nra;ag;gl;l 

mstPl;L cgfuzq;fspd; 

vz;zpf;if 

750 1,090 

gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;.  elhj;jg;gl;l gapw;rp 

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

vz;zpf;if 

5 2 
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14. czT MizahsH jpizf;fsk; 

14.1 njhiyNehf;F 

“xt;nthU FLk;gj;jpdUf;Fk; ghJfhg;ghd epiyahd Nghriz kpf;f rpwe;j 
jhdpa czTfs;.” 

 

 

14.2 nraw;gzp  
“jpizf;fsj;jpd; mHg;gzpg;Gs;s CopaHfs; kw;Wk; gq;fjhu epWtdq;fSld; 
,ize;J jpizf;fs nrhj;Jf;fisg; gad;gLj;jp re;ijfis Kfhikg;gLj;Jjy; 
kw;Wk; xOq;FgLj;Jjy; Clhf ,yq;ifapd; Fbkf;fSf;F rpwe;j jhdpa 
czTfs; vspjpy; fpilg;gijAk;> vspjpy; ngw;Wf;nfhs;sf;$baikiaAk; kw;Wk; 

jhq;ff;$ba tpiyapy; fpilg;gijAk; cWjpg;gLj;jy;.” 

14.3 Fwpf;Nfhs; 

I. mhprpr; re;ijapy; tpiyapd; epiyj;jpUg;Gf;F cjTjy; kw;Wk; 
JizapUj;jypd; Clhf czTg; ghJfhg;ig cWjpg;gLj;jp> 
Njitahd mhprpf; ifapUg;ig NgZjy;. 

II. tpQ;Qhd hPjpahf mgptpUj;jp nra;ag;gl;l fsQ;rpa trjpfisg; 
guhkhpg;gjd; Clhf EfHNthUf;F caH jukhdJk; g+r;rpfsw;wJkhd 
czit tpepNahfpj;jy;. 

III. jpizf;fsr; nrhj;Jf;fis tpidj;jpwDld; Kfhikj;Jtk; nra;tjd; 
Clhf mur tUkhdj;jpw;F gq;fspg;G nra;tij Nkk;gLj;jy;. 

 

 

14.4 gpujhd nraw;ghLfs; 

1. gpuhe;jpaq;fSf;fhd njw;fhrpa rq;fj;jpd; 16tJ khehl;L $l;L njhopw;ghL 

(SAARC) nfhOk;G gpufldj;jpd;gb> 8000 nkw;wpf; njhd; mhprp ifapUg;igg; 
NgZjy;.  
 

2. 27.08.2008k; Mz;L mikr;ruit jPHkhdj;jpd; gb czTj; jpizf;fs 
fsQ;rparhiyfspy; 100>000 nkw;wpf; njhd; mhprpf; ifapUg;ig guhkhpj;jy;.  

 

3. re;ijapy; mhprp fpilf;fg;ngWtij cWjpg;gLj;jy;.  
 

4. jpizf;fs tsq;fspd; rpwe;j Kfhikj;jtj;jpw;F gq;FjhuHfSld; tpidj;jpwd; 
xUq;fpizg;ig Nkw;nfhs;sy;.  
 

5. fpUkpfsw;w jhdpa czTr; #oiy cUthf;fy;. 
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14 5 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: jw;NghJs;s mhprpf; fsQ;rpaq;fis jpUj;Jjy;   

(tpahq;nfhl fsQ;rpa ,yf;fq;fs; 07> 08> 01>10> 13) 

 fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;: jw;NghJs;s fsQ;rparhiyfspd; epiyia 

Nkk;gLj;jy;. 

 

 

nraw;ghL  mstPl;L 
myF  

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

 
5 
fsQ;rparhiyfisj; 
njhopy;El;g hPjpahf 
Nkk;gLj;jy; 

 
g+Hj;jp 
nra;ag;gl;l 
Gjpg;gpf;fg;gl;l 
fsQ;rpaq;fs;. 

 
rpwe;j 
Kiwapy; 
fl;lg;gl;l 5 
fsQ;rpaq;fs;. 

 
GJg;gpj;jy; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;lJ. 

 

  

 

 

 

 

 

 



114 
 

15. Glitf; ifj;njhopy; jpizf;fsk; 

15.1  KfTiu

,yq;if ahg;gpd; 13k; jpUj;jr; rl;l%yj;jpd;gb ifj;jwp nerTf; ifj;njhopw;Jiw 
tplakhdJ khfhz rigf;FhpajhFk;. mjd;gb Glitf; ifj;njhopy; 
jpizf;fsj;jpw;Fhpa gzpahf miktJ> ,t;tplajpw;Fhpa nfhs;ifj;  jPHkhdq;fis 
vLg;gJk;> khfhz rigf;Fhpa nerTg;gphpTld; ,ize;J ifj;njhopw;Jiwapd; 
mgptpUj;jpf;Fhpa Nritfis toq;FjyhFk;. 

 
 

15.2   njhiyNehf;F

RNjr milahsj;jpw;Fk; fyhr;rhuj;jpw;Fk; nghUe;Jk; tifapy;> Njrpa kw;Wk; 
rHtNjr re;ijfspy; elj;ijfis mjpfhpf;ff;$bathW  ifj;jwp Glitf; 
ifj;njhopw; gug;gpDs; Mf;fg+Ht kw;Wk; Nghl;bj;jd;ikAs;s Glitfis 
jahhpg;gjw;F jahhpg;ghsHfis Cf;fg;gLj;Jjy;. 

 
 

 nraw;gzp

mur nfhs;iffSf;Nfw;g ifj;jwp nerTj;njhopw;Jiw mgptpUj;jpf;fhf mjw;F 
mtrpakhd nfhs;iffis tFj;jy;> nraw;gLj;jYf;F mtrpakhd topfhl;Ljy;fs;> 
mj;jpahtrpa trjpfs;> Nrit xOq;Ffs; vd;gtw;wpid Kd;ndLj;jy; kw;Wk; chpa 
gphpTfSld; njhlHGgLj;Jtjd; %yk; ifj;njhopiy msThPjpahfTk; juhPjpahfTk; 
mgptpUj;jpapid Vw;gLj;jy;. 

 

 Fwpf;Nfhs;

01. ifj;jwp nerTf; ifj;njhopypd; mgptpUj;jp njhlHghd nfhs;iffis 
cUthf;fy;. 
 

02. gz;l mgptpUj;jp rhHe;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhd Vw;ghLfs; 

 njhopy;Kaw;rpahsHfSf;fhd mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;. 

 tbtq;fs; tbtikg;G epfo;r;rpj;jpl;lk; 

 gapw;rp toq;FdHfis gapw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lk;. 
 

03. ifj;jwpg; Glit ifj;njhopw;Jiwapd; mgptpUj;jpf;fhf topfhl;LdHfs; 
kw;Wk; mtrpakhd jdpg;gl;ltHfSf;F gapw;rp mspj;jy;. 
 

04. ,j;Jiwf;F mtrpakhd CopaHfis gapw;Wtpj;jy.; 
 

05. tpw;gidia Cf;Ftpj;jy; (cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; tpw;gid 
eltbf;iffis xOq;FgLj;jy;.) 
 

06. ifj;jwp nertpid tphpTgLj;Jtjw;fhf nghUj;jkhd fUj;jpl;lq;fs>; Ra 
njhopy; tha;g;Gfs;> cgfhu Nritfis toq;Fjy; kw;Wk; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; xOq;FgLj;Jtw;fhd Vw;ghL. 
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07. ifj;jwp ifj;njhopwJiwapy; tbtq;fs; kw;Wk; ju Nkk;gLj;jy;fis 
mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;fj;Jld; fz;fhl;rpfisAk; Nghl;bfisAk; 
elhj;Jjy;. 
 

08. Njrpa ifj;jwp Gliff; ifj;njhopw; fz;fhl;rpia elhj;Jjy;. 
 

09. Njrpa ifj;jwp Gliff; ifj;njhopw;Jiwia Nkk;gLj;Jtjw;F mtrpahd 
ghpNrhjid Muha;r;rpfs; kw;Wk; ghJfhg;G epfo;rprfs;. 

 
10. Gjpa njhopy;El;gj;ij mwpKfg;gLj;jy; kw;Wk; njhlHGila mgptpUj;jp 

epfo;r;rpj;jpl;lk;. 
 

31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

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

   ,yf;F  milT  

2
0
0
1
 

fl;llq;fs; 
epHkhzpg;G kw;Wk; 
Nkk;gLj;jy;fs;  

 

09 epWtdq;fspd; 
fl;llq;fs; jpUj;jg;gl;lJ 

Nrit cw;gj;jpj;jpwd;   
 fl;Lgj;japy; 

mike;Js;s 
gzpg;ghsH jq;Fkpl 
tpLjp 
rPuikf;fg;gl;lJ.  

 fl;Lgj;j> Nghafd> 
rk;khe;Jiw> fphd> 
kw;Wk; khj;jiwapy; 
mike;Js;s 
Glitg; 
ghlrhiyfspd; 
fl;llq;fspd; 
jpUj;jk;. 

 fl;Lgj;j gphptpy; 
Vida mgptpUj;jp 
eltbf;iffs; 

 uh[fphpatpy; 
mike;Js;s 
,aw;if rhakpl;ly; 
kj;jpaepiyaj;jpd; 
epHkhzg; gzpfs;. 

 rhe;jpGu> 
Etnuypatpy; 
cs;s Rw;Wyh 
tpLjpapd; 
Nkk;gLj;jy; 
gzpfs;. 

2
0
0
3
 

thfdj; 
jpUj;jq;fs;  

04 thfdq;fisj; jpUj;jy;.  tpidj;jpwdhd Nghf;Ftuj;J 
Nritia toq;Ftjw;fhd 
Vw;ghLfs; 

fPo;tUk; thfdq;fSf;fhd 
jpUj;jq;fs; 2017k; Mz;L 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

NB – 3003, PD-4265, KC-7670, 

51-5959 
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2
1
0
2
 

mYtyfj; 
Njitfs;  

 

Nrit nraw;jpwd; kw;Wk; 
cw;gj;jpj;jpwd; 

tpidj;jpwd; kw;Wk; 
nraw;jpwdhd nghJ kf;fs; 
Nritia toq;fy;.  

fl;Lgj;j gphpTf;F mYtyf 
cgfuzq;fs;> fzzpfs; 
kw;Wk: fzzpg; ghfq;fs;> 
gf;]; ,ae;jpuq;fs;> 
,ae;jpuq;fSk;> Glitg; 
gapw;rpg; ghlrhiyfSf;F 
cgfuzq;fSk;> gzpg;ghsH 
tpLjpf;F cgufzq;fSk; 
nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ.  

 

 

 

2
4
0
1

-1
 

Glitg; gapw;rpg; 
ghlrhiy 
khztHfSf;fhd 
rPWil Vw;ghLfs;  

192 khztHfs; Glitg; gapw;rpg; 
ghlrhiyfSf;F khztHfisf; 
ftHjy;. 

xt;nthU 192 
khztHfSf;Fk; 02 Nrhb 
rPWilfis toq;Ftjw;fhd 
Vw;ghL.  

2
4
0
1

-2
 

Njrpa ifj;jwpg; 
Glitf; fz;fhl;rp 
kw;Wk; tHj;jfr; 
re;ij 

36 tpw;gidf; $lq;fs;> 09 
khfhzq;fs; kw;Wk; jdpahH 
Jiw njhopy;Kaw;rpfs; 

 

ifj;jwpg; Glit 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F 
re;ijg;gLj;jy; trjpfis 
Cf;Ftpj;jy;.  

Njrpa ifj;jwpg; Glitf; 
fz;fhl;rp kw;Wk; tHj;jfr; 
re;ij gz;lhuehaf;f 
QhgfhHj;j rHtNjr 

kz;lgj;jpy; 15 – 17 brk;gH 
2017 ,y; eilngw;wJ.  

 

 

2
4
0
1

-3
 

Glitg; gapw;rpg; 
ghlrhiy kw;Wk;  
tbtikg;G 
ghlrhiy  
khztHfSf;F 
tUiff;fhd 
nfhLg;gdT 
toq;fy;.  

200 khztHfs;  

 

 

Glitg; gapw;rpg; ghlrhiy 
khztHfs; - 175 
 tbtikg;G ghlrhiy  
khztHfs; - 25 

 

(i) Glitf; 

ifj;njhopw;J

iw gapw;rpg; 

ghlrhiyfs; 

fy;tpahz;L              

cs;sPHf;fg;gl;l khztHfs; 

2016/2017 
(04.07.2016 – 31.07.2017)       
157 
 
2017/2018 
(03.07.2017 – 31.07.2018)       
192 
 

(ii)   tbtikg;G 
gapw;rpg; ghlrhiy 

fy;tpahz;L              

cs;sPHf;fg;gl;l khztHfs; 

                                      

(2017.01.10) 

2017                               21 

2
4
0
1

-4
 

Glitg; 
ghlrhiyfSf;Fk; 
tbtikg;G 
gapw;rpg; 
ghlrhiyfSf;Fk; 
Ehy; kw;Wk; 
cgfizq;fisf; 
nfhs;tdT 
nra;jy;   

 

 

Ehy; kw;Wk; ifj;jwp 
cgfuzq;fs;  

 

 

jukhd fy;tpia Cf;Ftpj;jy;  

 

14 Glitg; ghlrhiyfSf;Fk; 
02 tbtikg;G gapw;rp 
ghlrhiyfSf;Fk; Ehy; 
kw;Wk; mtrpa 
cgfuzq;fSf;fhd Vw;ghL  

 

 

2
4
0
1

-5
 

Mq;fpy nkhopg; 
Gyikia 
Cf;Ftpg;gjw;fhf 
ts egUf;fhd 
nfhLg;gdT  

200 khztHfspd; nkhopg; 
Gyikia Nkk;gLj;jy;.  

gapYdHfspd; nkhop mwptpid 
Nkk;gLj;jy;.   

Glitf; ifj;njhopw;Jiw 
gapw;rpg; ghlrhiy 
khztHfSf;fhd Mq;fpy 
nkhopg; gapw;rpg; ghlnewp 
elhj;jg;gl;lJ.  
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2
4
0
1

-6
 

Nritapd; 
Nghjhd gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

978 gapYdHfs;  978 gapYdHfspd; ,aYikiaf; 
fl;bnaOg;gy; kw;Wk; Nrit 
tpidj;jpwd;> cw;gj;jpj;jpwd; 
kw;Wk; tpla mwptpid 
Nkk;gLj;jy;>   

Glitf; ifj;njhopw;Jiw 
rhHe;j 19 gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;. ,tw;wpy; 
05 jpwd; mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;> 03  
Glitf; ifj;njhopw;Jiw 
gapw;rpg; ghlrhiy 
khztHfSf;fhd jdpegH 
MSik tpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;>  Glitf; 
ifj;njhopw;Jiw rhHe;j 02 
ntspehl;Lg; gaw;rpj;jpl;lq;fs; 
kw;Wk; 10 fw;if tp[aq;fs; 
cs;slq;Fk;.  
 
(jpizf;fs mYtyHfs;> 
Glitg; ghlrhiy 
khztHfs;> khfhz rigfs;> 
$l;LwTr; rq;fq;fs; kw;Wk; 
jdpahH Jiwfspy; ,Ue;J 
NjHe;njLf;fg;gl;l 978 
gapYdHfSf;F 39 gaw;;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fsl 
elhj;jg;gl;lJ) 
 

 

2
4
0
1

-7
 

ifj;jwp ifj;njhopw;Jiw 
tHj;jfr; re;ij 
elhj;jg;gl;lJ. 

 

36 tpw;gidf; 
$lq;fs;> 
gj;jphpif 
Clhd 
gpur;rhuq;fs; ( 
ehL 
KOtjpYk;) 
 

 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
ifj;njhopw;JiwiaCf;Ftpj;jy; 

 

ifj;jwpg; Glitf; 
ifj;njhopw;Jiw tHj;jfr; 
re;ij gz;lhuehaf;f 
QhgfhHj;j rHtNjr 

kz;lgj;jpy; 07 – 09 khHr; 
2017 ,y; eilngw;wJ. 

 

 mYtyf CopaHfSf;F 
rPUil toq;Ftjw;fhd 
Vw;ghL 

122 jpizf;fs 
CopaHfs; 

CopaHfis Cf;Ftpj;jy; Njrpa ifj;jwpg; Glitf; 
ifj;njhopw;Jiwf; 
fz;fhl;rpapy; gq;Fgw;wpa 122 
CopaHfSf;F rPWil 
toq;fg;gl;lJ ( mjw;fhd 
nryT jpizf;fsj;jpdhy; 
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ) 

2
4
0
1

-8
 

Glitg; ghlrhiyfSf;F 
cgfuzq;fis toq;fy; 
kw;Wk; epHthfr; nrytpidj; 
jPHj;jYf;fhd Vw;ghLfs;.  

Glitg; 
ghlrhiyfspd; 
fy;tp 
eltbf;iffis 
Cf;Ftpj;jy; ( 
Glitg; 
ghlrhiyfs; - 
14> tbtikg;G 
ghlrhiyfs; - 
02)  
 

Cf;Ftpg;G eltbf;iffs; ( 
Glitg; ghlrhiyfs; - 14> 
tbtikg;G ghlrhiyfs; - 02) 

Glitg; ghlrhiyfs;> 
tbtikg;G gapw;rpg; 
ghlrhiyfs; kw;Wk; 
ghlrhiy tpLjpfSf;F 
cgfuzq;fis nfhs;tdT 
nra;jy; kw;Wk; epHthfr; 
nryitj; jPHj;jy;.  

2
4
0
1

-9
 

    

2
4
0
1

-1
0
 

 

mgptpUj;jp nraw;ghLfs;  
  

   

ifj;jwp Glit 
ifj;njhopw;Jiw rhH 
jfty;fis ,w;iwg;gLj;jy; 

 

Glitj; jpizf;fsj;jpd; 
ntg;jsj;ij tiujy; kw;Wk; 
guhkhpj;jy; 



 

 

16. ,yq;if  Njrpa Gyikr; nrhj;J mYtyfk; 

  

16.1 njhiyNehf;F 
 
ehl;bd; re;ijia ,yf;fhff; nfhz;l Gyikr; nrhj;Jf;fs; Kiwiikia miljy; vDk; ,yf;Fld;> 

juj;ij Nehf;fhff; nfhz;l cw;gj;jpj;jpwd; kpf;f Nritfis toq;Fk; mur epWtdkhf ,Uj;jy;. 

 

16.2 nraw;gzp  

gykhd nghUshjhuj;ijAk; Gj;jhf;fj;Jf;F %jyPl;L toq;fiy Cf;Ftpf;Fk; Mf;fjpwidAk; 

njhopy;Kaw;rpiaAk; Cf;Ftpf;ff;$ba Gyikr; nrhj;Jf;fs; Kiwikia cWjpg;gLj;jy;. 

16.3 gpujhd Fwpf;Nfhs;fs;  

1. Njrpa Mf;fjpwid Cf;Ftpj;jy;. 

2. tHj;jf re;ijf;F trjpaspj;jy; 

3. KjyPl;il Cf;Ftpj;jy; 

4. cyfshtpa nraw;ghLfspd; mbg;gil mwpit Njrpa nghUshjhuj;Jld; xUq;fpizj;J 

thbf;ifahsH chpikfisg; ghJfhj;jy;. 

16 4  nraw;ghLfs; 

tpahghur; rpd;dq;fs;> Mf;fTupikfs;> ifj;njhopy; tbtikg;Gfs;> XUq;fpize;j Rw;Wf;fspd; jpl;l 

tbtikg;Gfs; kw;Wk; $l;L rq;fq;fis gjpjy; kw;Wk; epUtfpj;jy; cs;spl;l Gyikr; nrhj;ij 

epUtfpj;jy; 

 Gyikr; nrhj;J jfty;fis Nrfupj;jYk; gug;GjYk; 

 Gyikr; nrhj;J njhlu;ghd mwpT+l;liy tsu;j;jy; 

 nghUshjhu mgptpUj;jpr; nrad;Kiwapy; Gyikr; nrhj;jpidg; gad;gLj;j J}z;Ljy; 

 Gyikr; nrhj;J njhlu;gpy; ,yq;if kPJs;s ru;tNjr flg;ghLfis epiwNtw;Wjy; kw;Wk; Gyikr; 

nrhj;J kPjhd ru;tNjr  kw;Wk; gpuhe;jpa Xj;Jiog;ig tYT+l;ly; 

 Gyikr; nrhj;J nfhs;iffis gpNuupj;jy; 

 gjpg;Gupik kw;Wk; mJ njhlu;ghd Jiwfspy; Vw;gLfpd;w gpzf;Ffisj; jPu;j;jy;   cs;spl;l 

Gyikr; nrhj;J cupikfis eilKiwg;gLj;Jtjw;F cjTjy; 

 Gyikr; nrhj;J Kftu;fis gjpTnra;jYk; epUtfpj;jYk;| 

 

16.5 gzpfs;  

16.5.1 Gj;jhf;fq;fSf;fhd Mf;fTupikfs; 

Gyikr; nrhj;J mYtyfk;> Mf;fTupikf;fhd tjpthsH kw;Wk; tjpthsuy;yhj tpz;zg;gq;fis ed;F 

guprPyid nra;J jFjpahd Gj;jhf;fq;fSf;F Mf;fTupikf; fhg;Gfis toq;Ffpd;wJ. Mf;fTupik 

toq;fg;gl;lJk;> mYtyfkhdJ> GJg;gpj;jy;> Mtz Xg;gilg;Gfs;> cj;juTngw;w xg;ge;jq;fs; cs;spl;l 

gjptpd; gpd;duhd gy;NtW eltbf;iffis epUtfpf;fpd;wJ. NkYk; tpQ;Qhd kw;Wk; tu;j;jf r%fq;fs;>  

118 
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Mu; & B epWtdq;fs; >ifj;njhopy; epWtdq;fs; kw;Wk; Vida rk;ge;jg;gl;Nlhu; gad;gLj;Jtjw;fhf 

Mf;fTupik kw;Wk; njhopy;El;g jfty;fis (Njrpa > ru;tNjr) Nrfupg;gJk; gug;GtJk; mjd; nghWg;ghFk;.  

16.5.2 tpahghur; rpd;dq;fs; 

mYtyfk;> tpz;zg;gpf;fg;gl;l Fwpfspd; - tpahghuf; Fwpfs;> Nritf; Fwpfs;> $l;Lf; Fwpfs;> rhd;wpjo; 

Fwpfs; - jd;ik> cs;slf;fk; kw;Wk; rl;lepiy vd;gtw;iw ed;F guprPyidf;Fl;gLj;jp mtw;wpd; 

jFjpepiy ghu;j;J gjpit toq;FtJld;> GJg;gpj;jy;> Mtzq;fs; xg;gilj;jy; kw;Wk; mjpfhuk;ngw;w 

xg;ge;jq;fs; cs;spl;l gjptpd; gpd;ghd eltbf;iffspYk; ftdk; nrYj;Jk;. mj;Jld; rpd;dq;fs; 

njhlu;ghd jfty;fis Nrfupj;jy; kw;Wk; gug;GjYk; mjd; gzpahFk;. 

16.5.3 ifj;njhopy; tbtikg;Gfs;  

mYtyfk;> tpz;zg;gpf;fg;gl;l Fwpfspd; - tpahghuf; Fwpfs;> Nritf; Fwpfs;> $l;Lf; Fwpfs;> rhd;wpjo; 

Fwpfs; - jd;ik> cs;slf;fk; kw;Wk; rl;lepiy vd;gtw;iw ed;F guprPyidf;Fl;gLj;jp mtw;wpd; 

jFjpepiy ghu;j;J gjpit toq;FtJld;> GJg;gpj;jy;> Mtzq;fs; xg;gilj;jy; kw;Wk; mjpfhuk;ngw;w 

xg;ge;jq;fs; cs;spl;l gjptpd; gpd;ghd eltbf;iffspYk; ftdk; nrYj;Jk;. mj;Jld; rpd;dq;fs; 

njhlu;ghd jfty;fis Nrfupj;jy; kw;Wk; gug;GjYk; mjd; gzpahFk;. 

16.5.4 gjpg;GupikAk;  mJ njhlu;ghd cupikfSk; 

mYtyfk; gjpg;Gupik kw;Wk; mJ njhlu;ghd cupikfis ghJfhg;gjid Cf;Ftp;f;fpd;wJld; cupikfs; 

ghJfhf;fg;gl;ltu;fshy; Kd;itf;fg;gLfpd;w gpzf;Ffis jPu;g;gjpy; ftdk; nrYj;Jfpd;wJ.  

 

6.6. 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

nraw;ghLfs;  mstPl;L 

myF  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

 

,yf;F  milt  

TISCs I epWTjy; 

midj;J khfhzq;fSk; 

cs;slq;FkhW 

njhopy;El;g kw;Wk; 

Gj;jhf;f cjtp 

epiyaq;fis ehL 

KOtjpYKs;s 

gy;fiyf;fofq;fs; 

my;yJ gpuNjr 

nrayfq;fspy; Jiz 

Nte;jhpd;Æ gpuNjr 

nrayhshpd; mDkjpapd; 

fPo; epWTjy;. 

 

 

 

  

midj;J 

khfhzq;fspYk; 

njhopy;El;g 

kw;Wk; Gj;jhf;f 

cjtp 

epiyaq;fs; 

 fsdp 

gy;fiyf;fofk;> 

nfhj;jyhty 

ghJfhg;G 

gy;fiyf;fofk;> 

Nguhnjdpag; 

gy;fiyf;fofk; 

vd;gtw;wpy; 09  

njhopy;El;g kw;Wk; 

Gj;jhf;f cjtp 

epiyaq;fs; 

epWtg;gl;Ls;sJ.  

 

jdpg;gl;l fzzpfis 

toq;Ftjd; Clhf  

njhopy;El;g kw;Wk; 
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Gj;jhf;f cjtp 

epiyaq;fSf;F 

trjpaspj;jy;.  

gapw;rp kw;Wk; tpopg;GzHT 

fl;bnaOg;gy;  

cs;ehl;L gapw;rpfSf;fhd 

re;jHg;gq;fis 

CopaHfSf;F toq;fy;. 

- cw;gj;jpj;jpwd; 

- nkhop – Mq;fpyk;Æ 

jkpo;  

 

 20 egHfs;  

 

20 mYtyf 

CopaHfs; 

gapw;rpf;fhf 

mDg;gg;gl;ldH.  

 

ntspehl;L 

gapw;rpfSf;fhd 

re;jHg;gq;fis 

CopaHfSf;F toq;fy; 

  

20 CopaHfs;  

 

 

 

15 mYtyf 

CopaHfs; kw;Wk; 03 

mikr;rpd; CopaHfs; 

ntspehl;L 

gapw;rpfs;Æepfo;r;rpj;jp

l;lq;fs;Æ $l;lq;fspy; 

gq;Fgw;wpdH 

 

cs;ehl;L 

gq;Fgw;WdHfis 

,yf;fhf; nfhz;L 

Fiwe;jgl;rk; 10 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 

xOq;Fnra;jy;.  

  

 

 

 

05 tpopg;GzH 

epfo;r;rpj;jpl;lk; Æ 

,aysT 

fl;bnaOg;gy; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

elhj;jg;gl;lJ. 

 

WIPO kw;Wk;  USPTO 

tpd; cjtpAld; 

cs;ehl;L 

gq;Fgw;WdHfis 

,yf;fhff; nfhz;L 

Fiwe;jgl;rk; 04 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 

xOq;Fnra;jy;.  
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Mf;fThpik njhlHghd 

nraw;ghLfs; 

(Fiwe;jgl;rk; 5>000 

nraw;ghLfs;)  

  

5,000  

nraw;ghLfs; 

 

 

25,521 

 

ifj;njhopy; tbtikg;G 

njhlHghd nraw;ghLfs; 

(Fiwe;jgl;rk; 6>000 

nraw;ghLfs;)   

 6,000  

nraw;ghLfs; 

25,980 

jfty;fis toq;fy; 

(Fiwe;jgl;rk; 10>000 

nraw;ghLfs;)  

 10,000  

nraw;ghLfs; 

21,390 

nghJ kf;fs; Njly;fs; 

(Fiwe;jgl;rk; 8>000 

nraw;ghLfs;) 

 8,000  

nraw;ghLfs; 

23,369 

Gyikr; nrhj;Jf;fs; 

Nfe;jpuf; fUj;jpl;lk; 

1. fUj;jpl;lj;ijf; 

fz;fhzpg;gjw;F 

fUj;jpl;l topfhl;ly; 

FOit epakpj;jy;  

  

FOit 

epakpj;jy;  

 

 

 

gzpfs; njhlHfpd;wd 

 

 

2.      fUj;jpl;lj;ij 

Kfhikj;Jtg;gLj;jtjw;

F Nfe;jpuq;fs;Æ cg 

Nfe;jpuq;fis epakpj;jy;  

  

gpujhd Nfe;jpuk; 

kw;Wk; ,uz;L 

cg Nfe;jpuk;  

COSTI gpujhd 

Nfe;jpukhfTk;  NSF 

kw;Wk;  SLIC cg 

Nfe;jpukhfTk; epWty;   

3.      fUj;jpl;lj;jpw;fhd 

Ngr;rhsHfis 

milahsk; fhzy; ( 

fUj;jpl;lj;jpdhy; 

ed;ikailAk; 

gy;fiyf;fofq;fs; 

kw;Wk; Muha;r;rp 

epWtdq;fs;)   

  

 

vl;Lg; 

Ngr;rhsHfs; 

 

 

vl;Lg; Ngr;rhsHfs; 

milahsk; 

fhzg;gl;ldH 

 

4.       Nfe;jpuk;> Ngr;rhsH 

kw;Wk;  WIPO  cld; 

$l;lq;fis 

xOq;Fnra;jy;.  

 %d;W tPbNah 

khehLfs;  

 

%d;W tPbNah 

khehLfs; gq;Fgw;wy; 

epWtdq;fs; WIPO 

kw;Wk;  NIPO cld; 

,ize;J 

xOq;Fnra;ag;gl;lJ. 

5.      fUj;jpl;lj;jpw;F 

nghUj;jkhd 

 64 gq;Fgw;wdHfs; NjHT nra;ag;gl;ldH  

 



122 
 

gq;Fgw;WdHfis 

milahsk; fhz;gjw;F 

Ngr;rhsiuj; njhpT 

nra;tjw;fhd kjpg;gPL 

 

 

 

 

 

6.       nraw;ghLfs; 

,ul;bf;fg;gLjiyj; 

jtpHg;gjw;fhf  IP Hub 

fUj;jpl;lj;Jld; If;fpa 

ehLfspd; tHj;jf rl;lj; 

jpizf;fsj;jpd; 

njhopy;El;g ghpkhw;wf; 

fUj;jpl;lk;.  

 %d;W ,aysT 

fl;bnaOg;gy; 

epfo;r;rpfs; 

 

IP Hub 
fUj;jpl;lj;Jld; 
If;fpa ehLfspd; 
tHj;jf rl;lj; 
jpizf;fsj;jpd; 
njhopy;El;g ghpkhw;wf; 
fUj;jpl;lk; kw;Wk; 24- 
28 Vg;gpuy; 2017 tiu 
gy;fiyf;fofk; 
kw;Wk; Muha;r;rp 
kw;Wk; mgptpUj;jp 
epWtdj;jpw;fhd 

epWtd  IP Policy 

nraykHT  

nfhhpah kw;Wk; 
[g;gdpy; epWtdj; 
jiytHfSf;fhfTk; 
njhopy;El;g ghpkhw;w 
mYtyHfSf;fhfTk; 
,U gpuhe;jpa 
fUj;juq;Ffs; 
eilngw;wJ.  

fUj;jpl;lj;jpd; 
gq;Fgw;WdHfSf;fhf 
Njrpa Mf;fThpik 
tiuTg; ghlnewp 24 

– 27 [{iy 2017k; 
jpfjpfspy; 
,yq;ifapy; 
eilngw;wJ.  

gy;fiyf;fof 
njhopy;El;g ghpkhw;w 
mYtyHfSf;fhd 
fUj;juq;F jh[; 
rKj;jpuhtpy; 
nrg;nlk;gH khjk; 
eilngw;wJ.  

WIPO epHtfpf;fg;gl;l 

xg;ge;jq;fs; newpKiwfs; 

cld;gbf;iffSf;fhd 

mZfy;.  

Marrakesh xg;ge;jk;  

1.Gyikr; nrhj;J 

rl;lj;ij jpUj;Jtjw;F 

Kd;nkhoptjw;fhf 

ghuhSkd;wj;jpw;F 

 rl;l tiuQH jpizf;fsj;jpdhy; jpUj;j 
tiuTfs; ,Wjptbtk; rl;lkh mjpgH 
jpizf;fsj;jpw;F mDg;gg;gl;Ls;sJ. 

mJ tHj;jkhdp mwptpj;jyhf 
ntspaplg;gLjy; Ntz;Lk;.  
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 rkHg;gpg;gjw;fhf 

tiutpidj; jahhpj;jy;. 

 

2.Fwpg;gpl;l 

fUj;jpl;lj;ij 

mKy;gLj;Jtjw;fhf 

ghij tiuglj;ij 

fye;JiuahLtjw;fhf  

Blind Associations, Book 

Publishers vd;gtHfis 

cs;slf;fpa  Marrakesh 

nraw;ghl;Lf; FOit 

cUthf;fy;. 

 

ghuk;ghpa mwpitg; 

ghJfhj;jy;> ghuk;ghpa 

fyhr;rhu 

ntspg;gLj;jy;fs; kugZ 

tsq;fs;  

  

1.ghuk;ghpa mwptpidg; 

ghJfhg;gjw;fhf Njrpa 

nfhs;if tiuit 

tiutjw;F FOit 

epakpj;jy; 

 Njrpa eyd;tpUk;gpf; $l;lq;fs; 07 

Vg;gpuy; 2017k; jpfjp eilngw;wJ.  

2.ghuk;ghpa mwpT> 

ghuk;ghpf fyhr;rhu 

ntspg;ghLfs; kw;Wk; 

kugZ tsq;fs; 

vd;gtw;iwg; 

ghJfhg;gjw;F Njrpa 

nfhs;ifis tiujy;.  

 ghuk;ghpa mwpTr; nraykHT kw;Wk; 

Gyikr; nrhj;Jf;fs; epfo;T 26 Vg;gpuy; 

2017k; jpfjp eilngw;wJ.  

3.fUj;juq;Ffis 

xOq;Fnra;jy;  

   

Mf;fThpik kw;Wk; 

fiyQHfSld; 

njhlHGila 

chpikfisg; ghJfhj;jy;  

1. Njrpa Gyikr; 

nrhj;Jf;fs; 

jpizf;fsj;jpy; 

Mf;fThpikg; gphptpid 

epWty; - fye;Jiuahly; 

fl;lj;jpy; cs;sJ.  

 mjpNkjF [dhjpgjp> ,uz;L  CMOs 
kw;Wk; ghuhSkd;w kPsikg;G kw;wk; 

Clf mikr;rpd; nrayhsH> 
ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;rpd; 

nrayhsH vd;gtHfSld; 
fye;Jiuahly;fs; elhj;jg;gl;lJ.  

 

3. Njrpa Gyikr; 

nrhj;Jf;fs; 

jpizf;fsj;jpy; g; gphpT  

 02 fzzpfs; jpl;lkpl;lthW  CMOs 

tpw;F toq;fg;gLk;.  
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mjpfhurigfs;> rigfs;> Mizf;FO 
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17. Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig 

17.1 KfTiu  

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig ,yq;ifapDs; rpwpa kw;Wk; eLj;ju 

njhopy;Kaw;rp Jiwapid mgptpUj;jp nra;tjw;F cjtpfis toq;fp Cf;fg;gLj;Jfpd;wJ. ,J 

njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp> epjp trjpaspj;jy;> re;ijg;gLj;jy; njhlHGfs;> Muha;r;rp kw;Wk; 

mgptpUj;jp kw;Wk; cl;fl;likg;G trjpfis toq;fs;> tpahghu mgptpUj;jp Nritfs; Nghd;w 

cjtpfis toq;Ffpd;wJ. mj;Jld;> njhopy;Kaw;rp> re;ijg;gLj;jy;> tpahghuj;jpl;lkply;> 

fzf;fpay;> gjpNtLfisg; NgZjy;> cw;gj;jpj;jpw;d Nkk;gLj;jy; Nghd; ,aysT mgptpUj;jp 

gapw;rpfis toq;Ffpd;wJ.  

 

17.2 njhiyNehf;F: Ez;> rpwpa> kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfSf;F mgptpUj;jp> Cf;Ftpg;G> 

ghJfhg;G kw;Wk; Nkk;gLj;Jtjw;F topfhl;Lk; Kftuhf njhopw;gLjy; 

17.3 nraw;gzp: ,yq;ifapy; cs;s  Ez;> rpwpa> kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfSf;F 

mgptpUj;jp> Cf;Ftpg;G> ghJfhg;G kw;Wk; Nkk;gLj;jiy toq;FtJld;> Vida 

tfpghfj;jpdUld; tpidj;jpwd;> nraw;jpwd; kw;Wk; cw;gj;jpj;jpwd; Kiwapy; 

xUq;fpizj;jy;fisAk; gq;fspg;GfisAk; toq;fp mtHfSila tsHr;rp kw;Wk; epiyj;jpUg;ij 

cWjpg;gLj;jy;. 

 

17.4 Fwpf;Nfhs;fs; 

  

1. rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfSf;F el;Gwthd #oiy cUthf;fy; kw;Wk; 

tpidj;jpwdhd epWtdg; gpd;Gyk; %yk; Nghl;bj;jd;ikia mjpfhpj;jy;.   

2. mtrpakhd cs;sPLfis toq;Ftjd; %yk; rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rp 

nfhs;ifiag; gyg;gLj;jy; kw;Wk; nfhs;if topfhl;ly;fis mKy;gLj;jy;. 

3. milahsk; fhzg;gl;l njhopy;Kaw;rpfspd; tpahghu nfhj;jfspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l tsHr;rp  

4. tzpfkag;gLj;jg;gl;l tbtq;fs;> njhopy;El;g Nkk;gLj;jy; kw;Wk; gz;l mgptpUj;jpia 

Cf;Ftpj;jy;. 

5. gpuhe;jpa tsq;fis mbg;gilia cr;rsthfg; gad;gLj;jp gpuhe;jpa kl;lj;jpy;  rhj;jpakhd 

njhopy;Kaw;rpfshfTk; Nghl;bj;jd;ikAilajhfTk; cUthf;Ftjw;F trjpaspg;gjd; %yk; 

gpuhe;jp nghUshjhu tsHr;rpf;F njhopy;Kaw;rpfspd; gq;fspg;gpid mjpfhpj;jy;. 

17.5 epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 2017  

1. epWtdj; njhopy;El;gk; kw;Wk; Kfhikj;Jtj; jfty;fis ,yFthfg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F trjpaspj;jy;.  

2. tpahghu mgptpUj;jp Nrit toq;FdHfisg; gyg;gLj;jy;. 

3. njhopy;Kaw;rpahsHfis mq;fPfhpf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis Cf;fg;gLj;jy;. 
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4. rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; Jiwapd; mgptpj;jpf;F jilahf cs;s 

fhuzpfisAk; jPHitAk; milahsk; fhz;gjw;F gpuNjr> khtl;l kw;Wk; Njrpa 

kl;lj;jpd; ghHitifs gwpkhw;wk; nra;jy;. 

5.  MSME nfhs;ifiaj; jahhpg;gjw;F MOF & MIC tpahghuq;fis elhj;Jjy; 

khehLfSf;F cj;Njr tpjg;Giufis toq;Fjy;. 

6. milahsk; fhzg;gl;l tpahghu nfhj;jzpfspy; cs;s njhopy;Kaw;rpfspd; 

jw;Nghija ,aysit mjpfhpj;jy;. 

7. Gjpa njhopy;El;gj;ij ,izj;Jf;nfhs;tjw;F cjTtjd; %yk; Gj;jhf;f 

njhopy;Kaw;rpfis Cf;Ftpj;jy;. 

8. gpuhe;jpa kl;lj;jpy; Nghl;bj;jd;ikAs;s rhj;jpakhd njhopy;Kaw;rpfis  epWTjy;. 

9. njhopy;rhH jpwikia Nkk;gLj;jy;> rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; 

mgptpUj;jpapy; epGzj;Jtk; kw;Wk; Kfhikj;Jt jpwd; vd;gtw;wpd; Clhf Njrpa 

njhopy;Kaw;rpfs; mgptpUj;jp mjpfhurigapd; kdpj tsj;ij mgptpUj;jp nra;jy;.  

10. cs;sf nraw;ghLfis elhj;Jtjw;F ntspg;gilj;jd;ikia mgptpUj;jp nra;jy; 

kw;Wk; eilKiwfis epakkg;gj;JtJld; rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfSf;F 

jukhd Nrit toq;fis Nkk;gLj;jy;. 

17.6 tpahghu mgptpUj;jp Nrit tpguf;nfhj;jpidj; jahhpj;jy;  

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpahsHfSf;Fk; 

tpahghu mgptpUj;jp Nrit toq;FdHfSf;Fk; rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rp topfhl;ly; 

ifNal;bid ntspapLtjw;F jpl;lkpl;Ls;sJ. ,J Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 

mjpfhurigapy; gjpT nra;Js;s tpahghu mgptpUj;jp Nrit toq;FdHfspd; jfty;fis 

cs;slf;fpapUg;gJld; ,J mtHfs; jq;fs; njhopy;Kaw;rpia ntw;wfukhf epWTtjw;F 

topfhl;Lk; gaDs;s MtzkhFk; ( Vwj;jhs 200 gf;fq;fs;). Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 

mjpfhurig ,jw;fhd jfty;fis Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig mgptpUj;jp 

mYtyHfsplkpUe;Jk; gj;jphpif tpsk;guq;fspy; ,Ue;Jk; ngw;W mr;rbj;Js;sJ. ,jid 2018k; 

Mz;by; ntspapLtjw;f jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  

17.7 tpahghu mgptpUj;jp Nrit toq;FdHfSf;fhd ,aysT mgptpUj;jp 

epfo;r;rpj;jpl;lk;  

tpahghu cjtpr; Nritfs; cs;@H r%f> rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rp tpahghu 

r%fq;fs; cl;gl Ntiyaw;NwhH cld; khj;jpuky;yhJ> caHjukhd thbf;ifahsHfspd; 

ce;Jjy; MNyhrid> topfhl;Ljy;> jtp kw;Wk; gapw;rpaspj;jy; vd;gtw;iwAk; cs;slf;fp 

gzpGhpjy; Ntz;Lk;. ,e;j Nritfs; jdpg;gl;l MNyhridahsHfspdhYk; tpahghu mgptpUj;jp 

Nritfis toq;Fk; epWtdq;fspdhYk; toq;fg;gLk;. njhopy;Kaw;rpfSf;F tpahghuj;ij 

Muk;gpj;jy;> tphpTgLj;jy;> Vw;Wkjp> epjpaply;> fy;tp kw;Wk; gapw;rp kw;Wk; Vida tpahghu 

cjtpr; NritfSf;F cjt Ntz;ba Njit cs;sJ. Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 

mjpfhurig tpahghu cjtpr; Nritfis toq;FgtHfis gyg;gLj;Jtjw;F jpl;lkpl;Ls;sJ.  
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,e;jf; fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; tpahghu cjtpr; Nritfspd; ,aYikiaf; fl;bnaOg;GtJld; 

chpa Kiwapyhd tpahghu cjtpr; Nritfs; tiyaikg;ig fl;bnaOg;Gjy; MFk;. Njrpa 

njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig tpahghu cjtpr; Nrit toq;FgtHfspd; Njit 

kjpg;gPl;il elj;jpAs;sJld;> 2018k; Mz;by; ,aysT fl;bnaOg;gy; epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;j 

jpl;lkpl;Ls;sJ.   

17.8 gpuhe;jpa njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F tpUJ toq;Fk; itgtk; 

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig> ,yq;if murhq;fj;jpw;F ,yhgj;ij gq;fspg;G 

nra;j njhopy;Kaw;rpahsHfis mq;fPfhpj;jy;> tpUjspj;jy; kw;Wk; Cf;Ftpj;jy; Nehf;fj;Jld; 

njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F tpUJ toq;Fk; itgtj;ij elhj;Jfpd;wJ. Njrpa njhopy;Kaw;rp 

mgptpUj;jp mjpfhurig khtl;l tHj;jf rk;Nksdq;fs; Æ mur epWtdq;fspd; MjuTld; vl;L 

khfhz kl;l tpUJ toq;Fk; itgtq;fis elhj;jpaJ.   

17.9 khtl;l kw;Wk; gpuhe;jpa njhopy;Kaw;rp kd;wq;fs;  

khtl;l kw;Wk; gpuhe;jpa njhopy;Kaw;rp kd;wq;fs;> khtl;l kw;Wk; gpuNjr nrayf kl;lj;jpy; 

njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F tpahghu mgptpUj;jp Nritfis toq;Ftjw;fhf chpa 

nghwpKiwia mgptpUj;jp nra;tjw;fhf epWtg;gl;Ls;sJ. ,J me;j khtl;lj;jpd; murhq;f 

kw;Wk; mur rhHgw;w tpahghu Nrit toq;FdHfs;> tHj;jf rk;Nksdq;fs; kw;Wk; tHj;jf 

my;yJ tpahghur; rq;fq;fis cs;slf;fpAs;sJ. Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 

mjpfhurig> khtl;l kw;Wk; gpuhe;jpa njhopy;Kaw;rpahsH kd;wq;fis khtl;l kw;Wk; gpuNjr 

nrayf kl;lj;jpy; epWTtjw;F jpl;lkpl;Ls;sJ.  khtl;l njhopy;Kaw;rpahsH kd;wk; kw;Wk; 

gpuhe;jpa njhopy;Kaw;rpahsH kd;wk; vd;gtw;wpd; Fwpf;Nfhs; : 

- gpuNjr nrayf kl;lj;jpy; cs;s tpahghu Nrit toq;FdHfspilNa cwTfisf; 

fl;bnaOg;gy;.  

- mur jdpahH Ngr;RthHj;ijfSf;F trjpaspj;jy; 

- khtl;l njhopy;Kaw;rpahsH kd;wk; kw;Wk; gpuhe;jpa njhopy;Kaw;rpahsH kd;wk; kw;Wk; rpwpa 

kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpahsH rq;fq;fSf;fpilapy; chpa xUq;fpizg;igf; fl;bnaOg;gy;.  

- khtl;l njhopy;Kaw;rpahsH kd;wk; kw;Wk; gpuhe;jpa njhopy;Kaw;rpahsH kd;wq;fspd; Clhf 

njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F tpahghu Nritfis toq;Ftjw;fhd Kiwikia mgptpUj;jp 

nra;jy;. 

- gpuNjr nrayf kl;l kd;wj;jpy; ,Ue;J Njrpa kl;l kd;wk; tiuapyhd tpahghug; gpur;rpidfis 

jPHTf;fhf Nrfhpj;jy;.  

2017 tiu> Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig> 03 khtl;l njhopy;Kaw;rpahsH 

kd;wq;fisAk; 173 gpuhe;jpa njhopy;Kaw;rpahsH kd;wq;fisAk; epWtpAs;sJ. mj;Jld; gpuNjr 

kl;lj;jpy; cs;s tpahghug; gpur;rpidfis jPHg;gjw;fhf gpur;rid fz;Lgpbg;ghsiu mgptpUj;jp 

nra;Js;sJ.  

 

17.10  gpur;rid fz;Lgpbg;ghsH  

gpur;rpid fz;Lgpbg;ghsH nkd;nghUshdJ> rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rp Jiwapy; 

,Uf;Fk; gpur;ridfis fz;Lgpbf;Fk; xU fUtpahFk;. jPHTf;fhf chpa epWtdq;fSf;F  
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mwpf;ifaplg;gly; Ntz;Lk;. ,e;j Kiwikia nraw;gLj;Jtjw;fhf ,yq;if nlypnfhk; 

epWtdj;Jld; Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurigf;F jdpahd xU NrtH cs;sJ. 

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig gpur;rpid fz;Lgpbg;ghsiu mgptpUj;jp 

nra;Js;sJld;. Kd;Ndhbf; fUj;jpl;lkhf NjHe;njLf;fg;gl;l khtl;lq;fspy; cs;s jPHf;fg;glhj 

gpur;rpidfis gjpNtw;wk; nra;tjw;fhd trjpfis Nkw;nfhz;Ls;sJ. (fSj;Jiw> 

`k;ghe;Njhl;il kw;Wk; aho;g;ghzk;)  

17.11  tpw;gidahsH nfhs;tdthsH re;jpg;Gfs; ( khfhz kl;lj;jpy;)  

epiyahd kw;Wk; epahakhd nghUshjhu tsHr;rpf;F tpidj;jpwdhd gq;fspg;gpid 

njhopy;Kaw;rpahsHfs; toq;Ftjw;fhd ,aysit gy fhuzpfs; fl;Lg;gLj;jfpd;wd. ,jpy; gy 

fhuzpfs; milahsk; fhz;glg;gl;Ls;sJld;> ,jpy; njhopy;Kaw;rpahshpd; mwpT kw;Wk; jpwd; 

Nghjpastpy; ,y;yhik> %yjdr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk; cl;fl;likg;G tjrpfspd; gw;whf;Fiw> 

re;ij mZfYf;fhd Fiwe;j trjpfs;> Nghjpatpy; njhopy;El;gj; jpwd; ,y;yhik vd;gd 

Kf;fpdkhditahFk;. ,e;j tplaq;fis ftdj;jpy; nfhz;L Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 

mjpfhurig Nritfis toq;Ffpd;wJ. Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig 2017 ,y; 

chpa nfhs;tdthsHfis njhopy;Kaw;rpahsHfSld; ,izg;gjw;fhf nfhs;tdthsH 

tpw;gidahsH re;jpg;Gfis jpl;lkpl;bUe;jJld;> khfhz kl;lj;jpy; ,r;re;jpg;Gfs; 

xOq;FgLj;jg;gLk;.  

jahhpg;ghsHfs; mgptpUj;jp mYtyHfspd; Clhf milahsk; fhzg;gl;ldH kw;Wk; Njrpa 

njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig mgptpUj;jp mYtyHfspdhy; milahsk; fhzg;gl;l 

gl;baypd; mbg;gilapy; nfhs;tdthsHfs; milahsk; fhzg;gl;ldH. ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; 

fPo; Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig fk;g`h kw;Wk; fz;b khtl;lq;fspy; ,U 

tpw;gidahsH kw;Wk; nfhs;tdthsH re;jpg;Gfis elhj;jpaJld; nfhs;tdthsHfSf;F 200 

jahhpg;ghsHfs; mwpKfg;gLj;jg;gl;ldH.   

17.12  nfhj;jzp mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; - nkhul;Lit nfhj;jzp  

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig nkhul;Lit kuj; jsghl njhopy;Kaw;rpahsH 

mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; <Lgl;ls;sJ. Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig> 

mtHfspd; re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp> njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp> njhopy;El;g ghpkhw;wk; kw;wk; 

epjp cjtp vd;gtw;wpy; mtHfspd; ,aYikia mgptpUj;jp nra;a tpUk;Gfpd;wJ. nkhul;Lit 

kuj; jsghlr; rq;fk; ,e;j nraw;ghl;by; gq;Fgw;wtJld;> mtHfs; ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; 

Clhf FWfpa kw;Wk; ePz;lfhy ed;ikfis vjpHghhf;fpd;wdH.  

2017,y;> Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig 25 njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F 

(jr;rHfSf;F) njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;jpaJld;> epjp cjtpAk; 

toq;fg;gl;lJ.   

17.13 rHtNjr tpahghug; gpujpepjpfs;  

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 2017k; Mz;L nraw;ghl;Lj; jpl;lj;jpw;F 

mikthf> mJ ntspehl;L tHj;jf re;ijfSf;fhd tpahghu gpujpepjpfis xOq;Fnra;jy; 

kw;Wk; eLj;ju kl;l njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F mtHfSila tpahghuj;ij rHtNjrkag;gLj;jy; 
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vd;gtw;iw cs;slf;fpapUe;jJ. Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig> mDuhjGu 

tHj;jf rk;Nksdj;jpd; xj;Jiog;Gld; PROPACK VIETNAM rHtNjr fz;fhl;rpf;F tpahghu 

gpujpepjpfis mDg;Gtjw;fhd xOq;Ffis Nkw;nfhz;bUe;jJ. ,e;j PROPACK VIETNAM 

rHtNjr fz;fhl;rp czTg; gjdply;> nghjpaply; njhopy;El;gk; kw;Wk; cgfuzq;fs; gw;wpa 

ghhpa rHtNjr tHj;jf fz;fhl;rpahFk;. mj;jld; ,J 08 – 13 xf];l; 2017 tiu 

eilngw;wJld;> ,jpy; 16 njhopy;Kaw;rpahsHfs; gq;Fgw;wpdH. 

  

17.14 nghjpaply; trjpfis NfhUk; gpuhe;jpa njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F trjpaspj;jy;.  

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig tpepNahfj;jHfshf mtHfs; jifik ngWtjw;F 

Ez;> rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpahsHfis Rg;gH khHf;fl;LfSf;F 

mwpKfg;gLj;Jfpd;wJ. mjdhy; Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig> mgptpUj;jp 

mYtyHfspd; Clhf cj;Njr tpepNahfj;jHfis milahsk; fhz;gLkd;> mtHfSila 

gz;lq;fspd; juk; kw;Wk; ,aysit kjpg;gPL nra;fpd;wJ. Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 

mjpfhurig njhopy;El;g gapw;rp toq;Ftjd; Clhf gz;lq;fspd; juk; njhlHghd gapw;rpia 

toq;fpaJ. 2017,y;> Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig fk;g`h> Gj;jsk; kw;Wk; 

fSj;Jiw khtl;lq;fspy; cs;s 213 njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F njhopy;El;g gapw;rpia 

toq;fpaJ.  

17.15 milTfhj;jy; kw;Wk; njhopy;El;g ghpkhw;w kj;jpaepiyaj;ij epWTjy; - khfe;Ju  

njhopy;rhH cWJizia toq;Ftjd; Clhf Muk;g KjyPl;ilf; Fiwf;Fk; eilKiwald; 

,ize;jjhf Gjpa gz;lq;fspy; my;yJ Nritfspy; <Lgl;Ls;stHfspd; ,lHfisf; 

Fiwg;gjw;fhd ,lkhf milTfhj;jy; kw;Wk; njhopy;El;g ghpkhw;wy; kj;jpaepiyak; cs;sJ.  

,e;jf; fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;> Ez; kw;Wk; rpwpa ifj;njhopw;rhiyfSf;Fk; 

gy;fiyf;fofj;jpy; ,Ue;J ntspNawp tpahghuq;fis Muk;gpg;gtHfSf;Fk; mtHfSila Ra 

epiyj;jpUg;Gj; jd;ik tUk;tiu trjpaspj;jy; MFk;.  

,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk; kw;Wk; Rw;wpAs;s Muha;r;rp epWtdq;fspd; Muha;r;rp kw;Wk; 

mgptpUj;jpapy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhz;l tpahghu vz;zq;fSlDk; mtrpakhd nghwpfs; kw;Wk; 

cgfuzq;fSlDk; Muk;gpg;gjw;fhd trjpfis milTfhj;jy; kw;Wk; njhopy;El;g ghpkhw;wy; 

kj;jpaepiyak toq;Fk;. Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurigAk; ,yq;if tak;g 

gy;fiyf;fofKk; ITTC apd; epWty;> Kfhikj;Jtk; kw;Wk; njhopw;ghL njhlHghf Ghpe;JzHT 

xg;ge;jk; xd;Wf;Fs; Eioe;Js;sJ. ITTC ahdJ fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsj;jpy; gjpT 

nra;ag;gl;l gzpg;ghsH rigiaf; nfhz;Ls;s epWtdkhFk;. ,J tiu> Njrpa njhopy;Kaw;rp 

mgptpUj;jp mjpfhurig epHkhzg; gzpfisAk; nghwpfis ,izf;Fk; gzpfisAk; g+Hj;j 

nra;Js;sJld;> 2017 nrg;nlk;gH khjj;jpy; ,J jpwf;fg;gl;lJ.  

17.16 epfo;r;rpj;jpl;lk; 11 : gpuhe;jp njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;  

,yq;ifg; nghUshjhuj;jpy; gpuhe;jpa kl;lj;jpy; cs;s rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfs; 

ghhpa gq;fspg;gpid toq;Ffpd;wd. Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig> 

njhopy;Kaw;rpfs; njhlHghd mwpT> re;ijg;gLj;jy;> njhopy;El;g kw;Wk; epjp Kfhikj;Jtk; 

njhlHghf Nghjpa mwpT ,y;iy vd;gjid milahsk; fz;Ls;sJ. mtHfs; tpahghuj;ij 
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Muk;gpg;gjw;Fk; tphpTgLj;jtjw;Fk; epjpapay; jilfis vjpHnfhs;Sfpd;wdH. Njrpa 

njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig mYtyHfs; mwpT kw;Wk; jpwid Ntz;bepw;Fk; 

njhopy;Kaw;rpahsHfis milahsk; fhz;ghjw;fhd gzpfis Nkw;nfhs;Sfpd;wdH.  

mjdhy; Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig> midj;J khtl;lq;fspYk; cs;s 

mgptpUj;jp mYtyHfspd; cjtpAld; FWfpa fhy gapw;rpiaAk; gpd;njhluy; NritiaAk; 

mKy;gLj;Jtjw;F jpl;lkpl;Ls;sJ. 

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig Gjpa kw;Wk; jw;NghJs;s 7100 

njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;jpAs;sJ. 

 17.17  ngz; njhopy;Kaw;rpahsH mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

,yq;ifg; ngz;fs; ehl;bd; nghUshjhuj;jpw;F Fwpg;gplf;$ba gq;fspg;gpid toq;Ffpd;wdH. 

fle;j rpy jrhg;jq;fspy; Mz;fis tpl ngz;fs; Fwpg;gplf;$ba Kd;Ndw;wj;ij ,yq;if 

tpahghuj; Jiwapy; mile;Js;sijf; fhzf;$bajhf cs;sJ. ghhpastpyhd ngz;fs; jq;fs; 

Ra tpahghuj;ij Muk;gpj;js;sJld;> mjpy; ntw;wpAk; mile;js;sdH. MdhYk;> mtHfSf;F 

NghjpaT mwpT njhopy;Kaw;rpfs;> re;ijg;gLj;jy;> njhopy;El;gk; kw;Wk; epjp Kfhikj;Jtk; 

vd;gtw;wpy; ,y;iy. mj;Jld; mtHfs; tpahghuj;ij Muk;gpg;gjw;Fk; tphpTgLj;jtjw;Fk; 

epjpapay; jilfis vjpHnfhs;Sfpd;wdH. 

mjdhy; Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig> midj;J khtl;lq;fspYk; cs;s 

mgptpUj;jp mYtyHfspd; cjtpAld; ngz;fs; njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;ij 

mKy;gLj;Jfpd;wJ.  

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig 6200 ngz; njhopy;Kaw;rpahsHfSf;F gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;jpAs;sJ. 

17.18 Adp – njhopy;Kaw;rpahsHfs; ( Upadhidari Vyavasayake Udanaya ) 

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig> gl;ljhhpfis tpahghuj;Jiwapy; 

<LgLj;Jtjw;fhf gy;fiyf;fofq;fSld; njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;iw 

Muk;gpj;js;sJ. mj;Jld; ,e;epfo;r;rpj;jpl;lk; “Upadhidari Vyavasayake Udanaya”  vdg; 

ngahplg;gl;Ls;sJld;> ,J gl;ljhhpfis tpahghuj;jpw;F Cf;Ftpf;fpd;wJ. ,jd; Nehf;fk; 

gl;ljhhpfis tpahghuj;Jiwf;F Cf;Ftpg;gJld;> ntw;wpfukhd njhopy;Kaw;rpahsHfis 

cUthf;Fjy; MFk;;.  

Njrpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mjpfhurig> 186 gl;ljhhpfSf;F njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 

gapw;rpia toq;fpAs;sJld; 61 gl;ljhhpfSf;F epjp cjtpapid toq;fpAs;sJ.  

31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;ndw;wk;.  

2017k; Mz;L mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;fhd nkhj;j tuTnryTj;jpl;lk; &gh 45.00 

kpy;ypad; kw;Wk; nkhj;jr; nryT &gh 40.98 kpy;ypad;.   

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

,yf;F milt 

1.1.tpahghu 
mgptpUj;jp Nrit  

tpahghu mgptpUj;jp 

Nrit toq;FdH  

tpahghu mgptpUj;jp 

Nrit toq;FdH  

mr;rplg;gl;Ls;sJ. 
2018,y; 
ntspaplg;gLk;.  
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toq;FdH 
tpguj;jpul;ilj; 
jahhpj;jy; ( ,ae;jpuk;)  

 

tpguj;jpul;L  

 

tpguj;jpul;il 

ntspaply; 

 
 
 
 

1.2 ntg; js 
mgptpUj;jp  

 

mgptpUj;jp 

nra;ag;gl;l 

ntg;jsk;  

sme.lk 
,w;iwg;gLj;jg;gly;. 
www.ye.lk  mgptpUj;jp 
nra;ag;gly;.  

 

sme.lk 
,w;iwg;gLj;jg;gl;lJ. 
www.ye.lk  mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;lJ.  

 

1.3 &gthfpdp 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if  

&gthfpdpapy; 
njhlHr;rpahf 
xspgug;gg;gLk;.  

MW epfo;r;rpfs; 
xspgug;G 
nra;ag;gl;lJ. epjpg; 
gpur;rpid fhuzkhf 
,jid epWj;jtjw;F 
jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
 

 

NEDA 
njhopy;Kaw;rpahsHf
Sf;F re;jHg;gj;ij 
toq;Ftjw;fhf ITN, 

TNL & Damma Vahini 
Ald; gzpGhpfpd;wJ. 

2.0 tpahghu 
mgptpUj;jp Nrit 
toq;FdHfSf;fhd 
,aysT 
fl;bnaOg;gy; 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  
 

gapw;rp mspf;fg;gl;l 
tpahghu mgptpUj;jp 
Nrit 
toq;FdHfspd; 
vz;zpf;if 

tpahghu mgptpUj;jp 
Nrit 
toq;FdHfSf;F 
,aysT 
fl;bnaOg;gy; 
gapw;rpia toq;fy; 
(20) 

mtrpakhd kjpg;gPL 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
Njitf;F mikthf 
2018k; Mz;L tpahghu 
MNyhrid gapw;rp 
toq;fg;gLk;.  

3.0 njhopy;Kaw;rpahsH 
tpUJtoq;fs;  

 
midj;J 
khfhzq;fspYk; tpUJ 
toq;Fk; epfo;r;rpfis 
elhj;jy;. 
 

 

 

 

tpUJ toq;fg;gl;l 
njhopy;Kaw;rpahsHf
spd; vz;zpf;if  

09 tpUJ toq;fy; 
itgtq;fs; kw;Wk; 
180 egHfSf;F tpUJ 
toq;fy;.  

08 tpUJ toq;fy; 
itgtq;fs; g+Hj;jp 
nra;ag;gl;lJ kw;Wk; 
185 egHfSf;F tpUJ 
toq;fg;gl;lJ.  

4. 0 njhopy;Kaw;rp 
kd;wk; 
 

   

4.1 gpuNjr nrayf 
kl;lj;jpy; gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rp 
Nguitfs; (REF) 

 

epWtg;gl;l gpuNjr 
nrayf kl;lj;jpy; 
gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rp 
Nguitfspd; 
vz;zpf;if 

midj;J 
khtl;lq;fspYk; 
gpuNjr nrayf 
kl;lj;jpy; gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rp 
NguitfisAk; 
khtl;lr; nrayf 
kl;lj;jpy; gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rp 
NguitfisAk; 
epWTjy;.  

ehL KOtjpYk; 
gpuNjr nrayf 
kl;lj;jpy; gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rp 
Nguitfs; 
epWtg;gl;lJ (2017 
brk;gH tiu) 

4.2; (DEF) epWtg;gl;l khtl;lr;  
nrayf kl;lj;jpy; 
gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rp 
Nguitfspd; 
vz;zpf;if 

midj khtl;lr; 
nrayf kl;lj;jpy; 
gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rp 
Nguitfs;J 
khtl;lq;fspYk; 

13 khtl;lr; nrayf 
kl;lj;jpy; gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rp 
Nguitfs; 
epWtg;gl;lJ/  

http://www.ye.lk/
http://www.ye.lk/
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gpuNjr nrayf 
kl;lj;jpy; gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rp 
NguitfisAk; 
khtl;lr; nrayf 
kl;lj;jpy; gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rp 
NguitfisAk; 
epWTjy;. 

5.0 gpur;rpidfs; 
fz;Lgpbg;ghsH  

 
gpur;rpidfs; 
fz;Lgpbg;ghsiu 
mgptpUj;jp nra;jy;.  

mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;l 
gpur;rpidfs; 
fz;Lgpbg;ghsH  

mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;l 
gpur;rpidfs; 
fz;Lgpbg;ghsH 

mgptpUj;jp 

nra;ag;gl;l 

gpur;rpidfs; 

fz;Lgpbg;ghsH . 

Kd;Ndhbf; 

fUj;jpl;lkhf 

NjHe;njLf;fg;gl;l 

khtl;lq;fspy; cs;s 

jPHf;fg;glhj 

gpur;rpidfis 

gjpNtw;wk; 

nra;tjw;fhd 

trjpfis 

Nkw;nfhz;Ls;sJ. 

(fSj;Jiw> 

`k;ghe;Njhl;il 

kw;Wk; aho;g;ghzk;)  

6.0  nfhs;tdthsH 
tpw;gidahsH 
re;jpg;Gfs;  

 

 

 

nfhs;tdthsH 
tpw;gidahsH 
re;jpg;Gfspd; 
vz;zpf;if  

xd;gJ nfhs;tdthsH 
tpw;gidahsH 
re;jpg;Gfs; 

,uz;L nfhs;tdthsH 
tpw;gidahsH 
re;jpg;Gfs; fz;b 
kw;Wk; fk;g`h 
khtl;lq;fspy; 
elhj;jg;gl;lJ.  

7.0  nfhj;jfzp 
mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; - 
nkhul;Lit 

mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;l 
njhopy;Kaw;rpahsHf
spd; vz;zpf;if  

25 
njhopy;Kaw;rpahsHfs; 
mgptpUj;jp 
nra;ag;l;ldH ( kuf; 
ifNtiy)  

25 
njhopy;Kaw;rpahsHfs; 
mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
g+Hj;jp nra;ag;gl;lJ. 
mtHfSf;F 
,ae;jpuq;fs; 
toq;fg;gl;lJ.  

7. rHtNjr tpahghu 
gpujpepjp  

 
tpahghu 
gpujpepjpj;Jtj;ij 
xOq;Fnra;jy;  

tpahghu 
gpujpepjpj;Jtj;jpd; 
vz;zpf;if kw;Wk; 
gq;Fgw;WdHfspd; 
vz;zpf;if  

02 gpujpepjpj;Jtk; 
kw;Wk; 20 
gq;Fgw;WdHfs;  

01 tpahghu 
gpujpepjpj;Jtk; 
elhj;jg;gl;lJld; 16 
njhopy;Kaw;rpahsH 
gq;Fgw;wpdH. (rHtNjr 
re;ij – tpal;ehk;) – 

PROPACK VIETNAM 

– 2017  

8. 0 re;ij njhlHG 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

 
nghjpaply; cjtpfis 
Ntz;ba gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rpahsHf
Sf;F trjpaspj;jy; - 
nghjpapy; gapw;rpfis 

 20 
njhopy;Kaw;rpahsHfs; 
mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;ldH ( 75 
njhopy;Kaw;rpahsHf
Sf;F njhopy;El;g 
gapw;rp toq;fg;gl;lJ)  
 

fk;g`h> Gj;jsk; 
kw;Wk; fSj;Jiw 
khtl;lq;fspy; cs;s 
213 
njhopy;Kaw;rpahsHf
Sf;F gapw;rp 
mspf;fg;gl;lJ.  
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toq;fy;.  

     9.0 milTfhj;jy; 
kw;Wk; njhopy;El;g 
ghpkhw;wy; kj;jpa 
epiyaj;ij epWty; 
- khfe;Jiu  

epiyaj;ij jpwj;jy;  ITTC [ Muk;gpj;jy; 13 xf];l; 2017k; 
jpfjp jpwf;fg;gl;lJ.  
 
fk;gdpahf 
epWtg;gl;lJ 

  

   

 

  

10.0 gpuhe;jpa 
njhopy;Kaw;rpahsH 
mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

gapw;rp toq;fg;gl;l 
njhopy;Kaw;rpahsHf
spd; vz;zpf;if 

gpuhe;jpag; 
gpuNjrq;fspy; 4000 
njhopy;Kaw;rpahsHf
Sf;f gapw;rp 
toq;fg;l;lJ. 500 Gjpa 
kw;Wk; jw;NghJ 
,Uf;Fk; 
tpahghuq;fspd; 
,aysT 
fl;bnaOg;gg;gl;lJ.  

gpuhe;jpa kl;lj;jpy; 
7100 
njhopy;Kaw;rpahsHf
Sf;F gapw;rp 
mspf;fg;gl;lJ.  

11.0 ngz; 
njhopy;Kaw;rpahsHf
Sf;F trjpaspf;Fk; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

gapw;rp toq;fg;gl;l 
ngz; 
njhopy;Kaw;rpahsHf
spd; vz;zpf;if 

gpuhe;jpag; 
gpuNjrq;fspy; 4000 
njhopy;Kaw;rpahsHf
Sf;f gapw;rp 
toq;fg;l;lJ. 500 Gjpa 
kw;Wk; jw;NghJ 
,Uf;Fk; 
tpahghuq;fspd; 
,aysT 
fl;bnaOg;gg;gl;lJ.  

gpuhe;jpa kl;lj;jpy; 
6200 
njhopy;Kaw;rpahsHf
Sf;F gapw;rp 
mspf;fg;gl;lJ. 

12.0 Upadhidari 

Vyavasayake Udanaya 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

 
150 gl;ljhhpfSf;F 
gapw;rp kw;Wk; Vida 
trjpfis toq;fy;  

gapw;rp kw;Wk; Vida 
trjpfs; toq;fg;gl;l 
gl;ljhhpfspd; 
vz;zpf;if 

150 gl;ljhhpfSf;F 
gapw;rp kw;Wk; Vida 
trjpfis toq;fy;.  

183 gl;ljhhpfSf;F 
njhopy;Kaw;rpahsH 
mgptpUj;jp gapw;rp 
g+Hj;jp 
nra;ag;gl;lJld;. 61 
gl;ljhhpfSf;F epjp 
trjp toq;fg;gl;lJ. 

13.0 Njrpa 
njhopy;Kaw;rp 
mgptpUj;jp 
mjpfhurig 
CopaHfSf;F 
,aysT mgptpUj;;jp 
gapw;rpia toq;fy;  

gapw;rp toq;fg;gl;l 

CopaHfspd; 

vz;zpf;if  

Njrpa njhopy;Kaw;rp 
mgptpUj;jp 
mjpfhurig 
CopaHfSf;Fk; 
mgptpUj;jp 
mYtyHfSf;Fk; 
mtHfspd; Njitf;F 
mikthf ,aysT 
mgptpUj;;jp gapw;rpia 
toq;fy;  

NjHe;njLf;fg;gl;l 
mgptpUj;jp 
mYtyHfSf;F r%f 
njhopy;Kaw;rp gapw;rp 
toq;fg;gl;lJ. 
mg;gapw;rpapy; rpwe;j 
re;ij kw;Wk; 
re;ijg;gLj;jy; 
cs;slf;fg;gl;lJ)  
 

14.0 ISO rhd;wspj;jy;  
 
Njrpa njhopy;Kaw;rp 
mgptpUj;jp 
mjpfhurigf;F ISO 
rhd;wpjiog; 
ngw;Wf;nfhs;sy;  

ISO rhd;wpjspj;jy; ISO rhd;wpjspj;jy; Njrpa njhopy;Kaw;rp 
mgptpUj;jp 
mjpfhurigf;fhd 
$l;bize;j jpl;lk; 
kw;Wk; ifNaLfs; 
jahhpf;fg;gLfpd;wJ.  
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18. EfHNthH tptfhu mjpfhurig 

 

18.1   KfTiu  

njhiyNehf;F  - xOf;fkhd tpahghuf; fyhr;ruj;jpDs; rpwe;j Kiwapy; ghJfhf;fg;gl;l EfHNthH. 

nraw;gzp  -  EfHNthH tYT+l;ly;> tHj;jfj;ij xOq;FgLj;jy; kw;Wk; eykhd 

Nghl;bj;jd;ikia Cf;Ftpj;jy; vd;gtw;wpd; Clhf EfHNthhpd; chpikfisAk; 

tpUg;gq;fisAk; ghJfhj;jy;. 

gpujhd nraw;ghLfs;  -  

 njhopy;Kaw;rpfSf;fpilapy; tHj;jf cldgbf;iffis tiuaWj;jy;. 

 tpiyfs; njhlHghf njhopy;Kaw;rpfSf;fpilapy; cld;ghLfs;. 

 cs;ehl;L tHj;jfk; my;yJ re;ijapDs; my;yJ re;ijapy; Fwpg;gpl;l gFjpapy; nghUshj 

tsHr;rp fhuzkhf  jiyikj;Jt epiyia J\;gpuNahfk; nra;jy;.my;yJ ahNjDk; 

Nghl;bj;jd;ikapd; ahNjDk; mlf;FKiwfs; cs;ehl;L my;yJ ntspehl;L tHj;jfj;ij my;yJ 

nghUshjhu tsHr;rpiag; ghjpj;jhy; 

 Nghl;bj;jd;ikf;F vjpuhd elbf;iffs; kw;Wk; jiyikj;Jt epiyia J\;gpuNahfk; nra;jy; 

vd;gtw;iw Gydha;T my;yJ tprhuiz nra;jy;. 

 gz;lq;fs; tpepNahf;fpFk; egHfSf;fpilapy; tpidj;jpwd; kpf;f Nghl;bia Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; 

NgZjy; 

 me;jg; nghUl;fspd; Nritfspd; tpiy> fpilf;Fk; jd;ik kw;Wk; rkkhd jd;ik kw;Wk; 

gy;jug;gl;l tpepNahfk; vd;git njhlHghf EfHNthH> nfhs;tdthsH kw;Wk; Vida 

gad;ghl;lhsHfspd; chpikfs; kw;Wk; tpUg;gq;fisg; ghJfhj;jy; kw;Wk; Cf;Ftpj;jy;. 

 nfhs;tdtpw;F fpilf;fg;ngWk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspd; juk;> msT> cs;slf;fk;> Jha;ik> 

epakk; kw;Wk; tpiy vd;gtw;iw EfHNthUf;F mwptpj;jy;.  

 ,e;j rl;lj;jpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l ahNjDk; tplaq;fs; njhlHghf Gydha;T> tprhuiz vd;gtw;iw 

elhj;Jjy;. 

 Nghl;bj;jd;ik tpidj;jpwikaw;W ,Uf;Fk; re;jHg;gj;jpy; Nghl;btpiyfis re;ijapy; Cf;Ftpj;jy;. 

 re;ij epiyikfs; kw;Wk; EfHNthH tptfhuk; njhlHghf fw;fifis Nkw;nfhs;sy;> mwpf;iffis 

ntspapLjy; kw;Wk; nghJkf;fSf;F jfty;fis toq;Fjy;. 

 nghJj;Jiw kw;Wk; jdpahH Jiw njhlHghf tpidj;jpwd; fw;iffis Kd;ndLj;jy;. 

 EfHNthpd; rpwe;j cly; eyk;> ghJfhg;G njhlHghf EfHNthH mwptpid Cf;Ftpj;jy;. 

 Vida epWtdq;fSld; re;ij epyikfs; kw;Wk; EfHNthH tptfhuk; njhlHghd jfty;fs; 

gwpkhw;wj;ij Cf;Ftpj;jy;. 

 EfHNthH epWtdq;fis epWTtjw;F Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; cjTjy;. 

 mjpfhurigapdhy; toq;fg;gLk; NritfSf;F Fwpg;gpl;l fl;lzq;fis mwtpLjy;. 

 mjpfhurigapd; njhopw;ghLfSf;F trjpfSf;F mtrpakhd trjpfis toq;Ftjw;F FOf;fis 

epakpj;jy;.;   kw;Wk; mjpfhurigapd; ,yf;if miltjw;F mtrpakhd midj;J 

eltbf;iffisAk; Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; mjpfhurigapd; tpidj;jpwd; kpf;f eltbf;iffia 

Nkw;nfhs;sy;. 
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18.2 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 

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

,yf;F  milTfs;  

nghJ kf;fspd; Njitf;F vjpuhf 

Nkw;nfhs;sg;gLk; eltbf;iffs; 

njhlHghf fpilf;fg;ngw;w 

Kiwg;ghLfis tprhuiz nra;jy;  

fpilf;fg;ngw;w 

Kiwg;ghLfspy;  

fpilf;fg;n

gw;w 

Kiwg;ghLf

spd; vz; 

jPHf;fg;gl;l 

Kiwg;ghLf

spd; 

vz;zpf;if 

zpf;if - 

30 

fpilf;fg;ng

w;w 

Kiwg;ghLf

spd; 

vz;zpf;if 

– 29 

jPHf;fg;gl;l 

Kiwg;ghLf

spd; 

vz;zpf;if 

– 21                                                   

re;ijapy; fhzg;gLk; NtWghLfis 

milahsk; fhzy; kw;Wk; Mjpf;fk; 

nrYj;Jk; epiyiaj; jtpHj;jy;  

Muha;r;rp kw;Wk; 

fw;iffspd; 

vz;zpf;if  

4 
Muha;r;rp - 2                                                        

fw;iffs; - 4 

re;ijf; FiwghLfs; kw;Wk; jtwhd 

eltbf;iffis milahsk; 

fhz;gjw;F re;ijf; fl;likg;ig 

milahsk; fhzy; 

mjpf vz;zpf;ifahd 

gz;lq;fs; kw;Wk; 

ifj;njhopw;Jiwfspd; 

Jiwapy; cs;s 

Nghl;bia kjpg;gPljy;  

40 

gz;lq;fi

s 

xt;nthU 

miuahz;L

k; 

mwpf;ifap

Ljy;. 

39 

gz;lq;fs; 

njhlhghf 

fhyhz;L 

mwpf;ifapl

g;gl;lJ. 1 

mwpf;if 

tpepNahfpf;f

g;gl;lJ.  

mur nfhs;ifapdhy; kypthd 

,wf;Fkjpfspd; Cf;Ftpg;G 

jtpHf;fg;gLk; 

nraw;gLj;jg;gl;l 

tpz;zg;gq;fspd; 

vz;zpf;if  

350 321 

mjpfhurigapdhy; mKy;gLj;jg;gl;l 

jPHkhdpf;fg;gl;l tpiyfis 

cWjpg;gLj;jy;.  

tpiyfspy; jiyaPL  24 23 

caH njhopy;El;gj;jpd; 

gad;gLj;jypd; Clhf jfty;fis 

gug;gy;                                                                                                                                        

"1977 Project" 

jfty;fis gug;Gtjd; 

Clhf EfHNthiug; 

gyg;gLj;jy; 

ehshe;j 

mbg;gil  

ehshe;j 

mbg;gil 

tHj;jfHfSf;fpilapy; 

MNuhf;fpakhd Nghl;bia 

Cf;Ftpj;jy;  

tpopg;GzHT 

epfo;r;rpfis elhj;jy; 
4 8 
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re;ij tprhuizfs; kw;Wk; jpBH 

Nrhjidfis elhj;jy; 

jpBH Nrhjidfspd; 

vz;zpf;if  

 

27 000 25 605 

tof;F gjpTnra;jy;  

gjpT nra;j 

tof;Ffspd; 

vz;zpf;if  

23 045 25 071 

jz;lq;fs; &.kpy; - - 

nghJ kf;fs; tpopg;GzHT  

elhj;jg;gl;l 

tpopg;GzHTfspd; 

vz;zpf;if  

255 255 

 

 

ghlrhiy tpopg;GzHT  

elhj;jg;gl;l 

tpopg;GzHTfspd; 

vz;zpf;if 

264 105 

EfHNthH mikg;Gfis epWty;  

epWtg;gl;l 

mikg;Gfspd; 

vz;zpf;if  

110 24 

ghlrhiy EfHNthH tl;lq;fis epWty; 

epWtg;gl;l 

tl;lq;fspd; 

vz;zpf;if  

84 28 

 
- - 2301 

 

 

EfHNthH Kiwg;ghLfs; fpilf;fg;gngwy;                                                                                                              

* njhiyNgrp Clhf - 312                                                                                                                                        

* jghy; - 1989 

   

* tprhuizf;fhf gl;bayplg;gl;l Kiwg;gHfs; - - 512 

* EfHNthH tptfhu mjpfhfhurig rl;lj;jpd; gphpT 13 

kw;Wk; 32w;W mikthf tprhuizfis elhj;jy;  
- - 611 

~ tprhuizfspy; jPHf;fg;gl;lit  - - 127 

~ fl;lisfs; tpepNahfpf;fg;gl;lJ – rl;lj;jpd; 

gphpT 13 (6) w;F mikthf 
- - 122 

* jPHf;Fk; vz;zj;Jld; jug;gpdUld; Nkw;nfhs;sg;gl;l 

fye;Jiuahly;fs; ( Kiwg;ghLfspd; mbg;gilapYk; 

tprhuizfis Nkw;nfhs;stjw;F Kd;dUk;)      

  

* Kiwg;ghLfisj; jPHj;jy; - - 520 

* Kiwg;ghLfs; njhlHghf Nkw;nfhs;sg;gl;l 

Vida eltbf;iffs;   - - 
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~ Vida xOq;FgLj;jy; 

mikg;GfSf;F mDg;gg;gl;lJ  - - 
211 

~ re;ijahsH jpBH tp[aj;jpw;F 

mDg;gg;gl;lit - - 95 

* k[p];Nul; ePjpkd;dwj;jpy; tof;F gjpT 

nra;ag;gl;lit   
  

 
~ EfHNthH tptfhuq;fs; mjpfhurig 

rl;lj;jpd; gphpT 11>30>31>57 
- - 59 

~ tprhuiz fl;lisfis mKy;gLj;jy; 

-  EfHNthH tptfhuq;fs; mjpfhurig rl;lj;jpd; 

gphpT 13(6) kw;Wk; 32 (7)  

- - 41 

* ePjpkd;w miog;Gfs;  - - 479 

* ePjpkd;wj;jpdhy; tpjpf;fg;l;l jz;lg; ngWkjp 
- - - 

EfHNthH tptfhu mjpfhurigf;F 

vjpuhd tof;Ffs;  
- - 

kPAaH ePjpkd;dwk; - 04 

Nkd;KiwaPl;L ePjpkd;wk; 0 14 

caH ePjpkd;wk; - 02 

khtl;l ePjpkd;wk; - 04 

 

 

 

* tpepNahfpf;fg;gl;l fl;lizfs;  

 

- - 10 

* tpepNahfpf;fg;gl;l gzpg;Giufs;  - - 2 

ehl;bw;Fs; EioAk; juk;Fiwe;j gz;lq;isf; 
fz;fhzpj;jy; ( ,yq;if ju epWtdk; kw;Wk; 
,yq;if Rq;fj;jpd; cjtpAld;)  

- - 67 

tpepNahfpf;fg;gl;l tpiy jPHkhdq;fspd; 
vz;zpf;if  

tpepNahfpf;fg;gl;l tpiy 
jPHkhdq;fspd; 
vz;zpf;if 

- 12 

tpiyj; jPHkhdpg;Gf;fhf fpilf;fg;ngw;w 
tpz;zg;gq;fspd; vz;zpf;if  

tpiyj; jPHkhdpg;Gf;fhf 
fpilf;fg;ngw;w 
tpz;zg;gq;fspd; 
vz;zpf;if 

- 21 

nghJ kf;fspd; tpUg;gj;jpw;F vjpuhf 
Nkw;nfhs;sg;gLk; jtwhd eilKiwfis 
jtpHj;jiy cWjpg;gLj;jy; 

- 3 

ePf;fg;gl;lit – 
02 
epYitapy; 
cs;sit – 02 
jPHkhdk; 
vLf;fg;gl;lJ - 01 

gz;lq;fs; Nritfspd; cr;rtpiy 
tpjg;Giufs;  

- 11 tpjg;Giufs;  - 9 

Nkyjpf tpiyf;F fPo; tprhuizfs;  
- 2 tpjg;Giufs;  - 1 
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19. ,yq;if ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rig  

 

19.1 KfTiu  

ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rig 1969k; Mz;L 36k; ,yf;f ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rl;lj;jpd; fPo; 

epWtg;gl;lJld;> jw;NghJ ,J  615> fhyp tPjp> fl;Lgj;ij> nkhul;Lit vDk; Kfthpapy; 

mike;Js;sJ..   

19.2 njhiyNehf;F: 

,yq;if KOtjpYKs;s midj;J ifj;njhopw;JiwfspdJk; mgptpUj;jp. 

 

19.3 nraw;gzp: 

,yq;if KOtjpYKs;s midj;J ifj;njhopw;JiwfisAk; Cf;Ftpg;gjw;Fk; mgptpUj;jp 

nra;tjw;Fk; mtrpkhd cghakhHf;f> njhopy;El;g kw;Wk; tzpf mbg;gilia toq;Fjy;. 

 

19.4 rigapd; Nehf;fk;: 

1969k; Mz;L 36k; ,yf;f ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rl;lj;jpd; fPo; epWtg;gl;l rigapd; Nehf;fkhf 
miktJ:  

- ,yq;ifapy; cs;s ifj;njhopw;rhiyfspd; Nkk;gLj;Jjy;> Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; mgptpUj;jpf;F 
cjTjy;;  

- ehl;bd; nghUshjhuj;jpw;F jdpahH kw;Wk; murJiwiar; NrHe;j midj;J ifj;njhopy; 
tpahghuq;fisAk; chpa Kiwapy; ,izj;Jf;nfhs;tjw;Fk; mjd; $l;bize;j tsHr;rpf;Fk; 
cjTjy;.;  

- ,yq;if ,aw;if tsq;fisg; gad;gLj;jy;> ifj;njhopypy; gad;gLj;jg;gLk; njhopy;El;g 
Kiwfs; kw;Wk; nraw;ghLfis Nkk;gLj;jy; kw;Wk; Njrpa ifj;njhopYf;;F nghUj;jkhd 
njhopy;El;gk; kw;Wk; cguz mgptpUj;jp kw;Wk; cUthFk; fopTfis rppwe;j Kiwapy; 
gad;gLj;Jtjw;F rhpahd eilKiwaig; cUthf;fy; vd;gtw;Wld; ifj;njhopy; 
Muha;r;rpfisg; gyg;gLj;jy; ; 

 

- cs;ehl;L ifj;njhopy; nghUl;fis ntspehl;L re;ijfSf;F Vw;Wkjp nra;tij 
Cf;Ftpj;jy;;  

- ifj;njhopy; mgptpUj;jpf;F mtrpakhf my;yJ #oy;tpUk;gp rHtNjr tpahghuk; kw;Wk; tya 
xj;Jiog;G Nghd;w eltbf;iffSf;F cjtpGhpjy; ; 

- %yjdk;> fld;> tpw;gid> Kfhikj;Jtk;> njhopy;El;g trjp kw;Wk; rl;l MNyhrid 
cjtpfis toq;Fjy; cl;gl ,yq;ifapy; cs;s ve;jnthU ifj;njhopy; Kaw;rpahshpdhy; 
my;yJ Vw;Wkjpahshpdhy; Nfhug;gLk; NjitfSf;F vy;yh tifapYk;; trjpfisAk; kw;Wk; 
NritfisAk; toq;Fjy;; 

 

19.5 rigapd; nraw;ghLfs;  

rigapd; flikfs; kw;Wk; flg;ghLfSf;fhd gy;jug;gl;l rthy;fis vjpHnfhs;tjw;F njhopw;ghl;L 
kw;Wk; nraw;ghl;L mZfy;fis gpujpgypf;Fk; tz;zk; nraw;ghLfspd; tpNrl gug;Gfspd; 
mbg;gilapy; rig gphpTfisAk; rig epWtpAs:sJ.   
 

1969k; Mz;L ifj;njhopy; mgptpUj;jp rig ifj;njhopy; kw;Wk; tpQ;Qhd tptfhu mikr;rpd; fPo; 

,izf;fg;gl;L> 1986k; Mz;L tiu mjd; fPo; nraw;gl;lJ. mjd; gpd;dH gy;NtW mikr;Rfspd; fPo; 

,Ue;j ifj;njhopy; mgptpUj;jp rig> 2014k; Mz;bd; gpd;dH ,Ue;J jw;NghJ tiu ifj;njhopy; 

kw;Wk; tzpf mikr;rpd; fPo; cs;sJ.  
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19.6 rigapd; flikfs; kw;Wk; njhopw;ghLfs;  

 rigapd; Nehf;fj;ij g+Hj;jpnra;tjw;F Nritfis toq;Fjy;.; 

 ifj;njhopy; nfhs;iffisAk; njhopw;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; cUthf;Ftjw;F murpw;F 
cjTjy;.; 

 ifj;njhopy;Jiwapd; epWty;> Cf;Ftpg;G kw;Wk; mgptpUj;jp njhlHghd midj;J tplaq;fs; 
njhlHghfTk; nghWg;ghf cs;s mikr;rUf;F MNyhridfis toq;Fjy;.  

 rig mjd; Nehf;fq;fis miltjw;F midj;J eltbf;iffisAk; Nkw;nfhs;tjw;Fk; 
nraw;ghLfisAk; Nkw;nfhs;tjw;fhd mjpfhuj;ijf; nfhz;Ls;sJ.  

19.7 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 

 
       fUj;jpl;lk; : rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpahsHfspd; mgptpUj;jp kw;Wk; Cf;Ftpg;Gf;F 
cjTjy; 
 

,
y 

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

,yf;F  milt  

1 gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy;. 

     

njhopy;El;gk; elhj;jg;gl;l gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

141 251 

gad;ngw;w 
ifj;njhopyhsHfspd; 
vz;zpf;if  

1042 2179 

Kfhikj;Jtk; elhj;jg;gl;l gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

25 80 

gad;ngw;w 
ifj;njhopyhsHfspd; 
vz;zpf;if  

500 1112 

epjpapay; elhj;jg;gl;l gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

25 41 

gad;ngw;w 
ifj;njhopyhsHfspd; 
vz;zpf;if  

375 508 

2 cw;gj;jpj;jpwd; mKy;gLj;jy;  elhj;jg;gl;l gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

78 16 
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gq;Fgw;wpa CopaHfspd; 
Æifj;njhopw;rhiyfspd; 
vz;zpf;if  

135 255 

3 kjpg;gPl;L mwpf;iffisj; 
jahhpj;jy; 

jahhpf;fg;gl;l 
mwpf;iffspd; 
vz;zpf;if  
 
 

86 105 

4 tpahghu jpl;lq;fs;Æ 
fUj;jpl;lq;fspd; 
rhj;jpaf;$W mwpf;iffisj; 
jahhpj;jy; 

jahhpf;fg;gl;l tpahghu 
mwpf;iffspd; 
vz;zpf;if  

125 83 

5 epahakhd tpiyapy; 
gjg;gLj;jhj 
%yg;nghUl;fis toq;fy; ( 
mYkpdpak;> nrk;G> gpj;jis> 
,Uk;G kw;Wk; Vidait)  

%yg;nghUl;fisg; 
ngw;Wf;nfhz;l 
ifj;njhopw;rhiyfspd; 
vz;zpf;if  

988 1875.6 

6  ju Nkk;gLj;jy; 
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij elhj;jy; 

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

3 7 

gad;ngw;w 
ifj;njhopyhsHfspd; 
vz;zpf;if  

50 121 

7  nfhs;tdthsH 
tpw;gidahsH re;jpg;Gfis 
elhj;Jjy;  

elhj;jg;gl;l 
nfhs;tdthsH 
tpw;gidahsH 
re;jpg;Gfspd; vz;zpf;if  

12 16 

gad;ngw;w 
ifj;njhopyhsHfspd; 
vz;zpf;if 

600 350 

8 gjg;gLj;jg;gl;l gz;lq;fspd; 
tpepNahfk; ( ,wg;gH 
Mf;ff;$Wfs;)  

toq;fg;gl;l msT (fp.fp)  62000 26455 

Mf;ff;$Wfisg; 
ngw;Wf;nfhz;l 
njhopy;Kaw;rpfspd; 
vz;zpf;if  

320 1869 

9 ,wg;gH Mf;ff;$W miuj;jy; toq;fg;gl;l msT (fp.fp)  38000 14354 

Mf;ff;$Wfisg; 
ngw;Wf;nfhz;l 
njhopy;Kaw;rpfspd; 
vz;zpf;if  

20 51 

10 gjg;gLj;jg;gl;l gz;lq;fspd; 
tpepNahfk; (f];gH)  

toq;fg;gl;l msT 
(Nghj;jy;)  

4000 3245 

Mf;ff;$Wfisg; 
ngw;Wf;nfhz;l 
njhopy;Kaw;rpfspd; 
vz;zpf;if 

100 23 

11 Kiwikr; rhd;wpjo;fisAk; 
gz;l epakq;fisAk; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F cjty;  

    0 

GMP rhd;wpjo;fisg; 
ngw;Wf;nfhz;l 
ifj;njhopyhsHfspd; 
vz;zpf;if  

20 16 

ISO 2 13 

12 Gjpa ifj;njhopw;rhiyfspd; 
cUthf;fj;jpw;F cjty;  

cUthf;fg;gl;l 
ifj;njhopw;rhiyfspd; 
vz;zpf;if  

20 16 

cUthf;fg;gl;l 
njhopy;tha;g;Gfspd; 
vzzpf;if  

400 356 
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13 NjHe;njLf;fg;gl;l 
ifj;njhopyhsHfSf;F 
mgptpUj;jp nra;ag;gl;l 
fhzpj; Jz;Lfs; Æ 
fl;llq;fis xJf;fy; 

xJf;fg;gl;l Jz;Lfspd; 
vz;zpf;if  

20 21 

14 Fj;jif xg;ge;jq;fisf; 
ifr;rhj;jply; 

ifr;rhj;jplg;gl;l 
xg;ge;jq;fspd; 
vz;zpf;if 

20 44 

 

 
                                                           

  2.2 ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;rpdhy; epjpaplg;gl;l tpNrl 
fUj;jpl;lq;fs;  

 

      fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;:  rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpahsHfspd; mgptpUj;jp kw;Wk; 
Cf;Ftpg;Gf;F cjTjy; 
 

,
y fUj;jpl;lq;fspd; ngaH  

epjp 
xJf;fPLf

s; 
(&.kpy;) 

gad;gLj;
jg;gl;l 
njhif 
(&.kpy;)  

m. njhopy;Kaw;rp fyhr;ruh mgptpUj;jp fUj;jpl;lk; 3 3 

M. Rj;jkpF cw;gj;jpg of;fq;fs; Clhf rhd;wpjiog; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfSf;F 
trjpaspj;jy;  

6.35 4.32 

,. nghjpaply; Clhf czTj;Jiwapy; cs;s rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpfSf;F trjpaspj;jy;  

6.75 5.83 

<. 
mq;fPfhuk; ngw;w czT Muha;r;rp$lj;ij epWTjy;  35 0.07 

c gjg;gLj;jy; njhopy;El;gj;ij Nkk;gLj;Jtjd; Clhf rpwpa 
msT czT ifj;njhopw;rhiyfis mgptpUj;jp nra;jy;  

10 8.35 

C cw;gj;jpf; fpuhk mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;  3 2.84 

v 
njhopy;Kaw;rp fpuhkk; kw;Wk; ngz; njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp  8.66 5.49 

V gz;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; Clhf ghjzp 
ifj;njhopw;Jiw mgptpUj;jp  

0.658 0.579 

I jpwikAs;s NuhNghl;bf; gpuNahf fUj;jpl;lj;jpw;fhd 
kj;jpaepiyak; 

58.7 47 

x 
Q C Ma;T$lj;jpw;fhd Tensometer nfhs;tdT  9 

 tpUjspf;

fg;gl;lJ  

 ifj;njhopy; Ngl;ilfs;      

X ifj;njhopy; mgptpUj;jp rigapd; ifj;njhopy; Ngl;ilfis 
etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy; - 2017 

65 25.6 

Xs ifj;njhopy; mgptpUj;jp rigapd; ifj;njhopy; Ngl;ilfis 
etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy; - 2016 

266.13 114.21 
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 2017 ,y; nfhz;L elhj;jg;gl;l tpNrl nraw;ghLfs;: 

 

i. xd;gjhtJ rHtNjr ghjzp kw;Wk; Njhy; re;ij 2017 ,yq;if ghjzp kw;Wk; Njhy; kw;Wk; 

Njhw;nghUl;fs; jahhpg;G rq;;fj;jpd; cjtpAld; 03 – 05 ngg;guthp 2017> nfhOk;G> gz;lhuehaf;f 

QhgfhHj;j kz;lgj;jpy; eilngw;wJ.  
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20. $l;LwT CopaH Mizf;FO 

20.1 epWtdj;jpd; mwpKfk; 

1972k; Mz;L 12k; ,yf;f $l;LwT CopaHfs; Mizf;FOr; rl;lj;jpd; fPo; $l;LwT 

CopaHfs; Mizf;FO epWtg;gl;Ls;sJ. ,e;j Mizf;FOtpd; Nehf;nfy;iyapDs; 

,e;jj; jpzif;fsj;jpd; fPo; gjpTnra;ag;gl;ls;s Njrpa kl;lj;jpdhd $l;LwTr; 

rq;fq;fSk; ehLKOtjpYKs;s Muk;g $l;LwT rq;fq;fSk; tUk;. 

20.2 njhiyNehf;F 

$l;LwTj;JiwapDs; gy;tPr;Rs;s jpUg;gjpfukhd kdpj tsj;ij cUthf;Fjy;. 

20.3 nraw;gzp 

$l;LwT mikg;G epiyahd Kd;Ndw;iwj;ij Nehf;fp efHtjw;F kdpj tsj;jpd; 

Nkk;gLj;jYf;F mtrpakhd Nfhl;ghLfisj; jahhpj;jy;. 

20.4 Nehf;fk; 

 $l;LwT mikg;gpd; kdpjtsj;ij mgptpUj;jp nra;tjw;fhd nfhs;ifj; 

jpl;lq;fis epiwTWj;Jjy;.  

 $l;LwT CopaHfspd; njhopy; ghJfhg;ig ghJfhg;gjw;F rl;l cjtpfis 

toq;Fjy;. 

 CopaHfis Cf;fg;gLj;Jtjw;F eilKiwifs cUthf;fy; kw;Wk; 

mKy;gLj;Jjy;. 

 $l;LwTj; Jiwapy; fhzg;gLk; Kiwg;ghHfis jPHg;gjw;F eltbf;iffis 

cUthf;fy;. 

 

20.5  nraw;ghLfs; 

21 $l;LwT mikg;gpd; Ml;NrHg;gpw;fhd nfhs;ifj; jpl;lq;fs;> Njitfs;> 

jifikfs;> xOf;fq;fs;> rk;gsq;fs; kw;Wk; ed;ikfs; njhlHghd ,Wjpj; 

jPHkhdj;ij vLj;jy;.  

22 $l;LwTr; rq;fq;fspy; cs;s midj;J gjtpfSf;F mtrpakhd 

jifikfisAk; kw;Wk; rk;gs thpiriaAk; jPHkhdpj;jy;. 

23 $l;LwT CopaHfspd; Nkd;KiwaPLfis tprhiz nra;jy; kw;Wk; Copa 

Kuz;ghLfisj; jPHj;jy; kw;Wk; Mizf;FOtpd; fl;lisfis gpd;gw;whj 

$l;LwTr; rq;fq;fSf;F vjpuhf rl;l eltbf;iffis vLj;jy;. 

24 Mizf;FOtpw;F fpilf;fg; ngw;w Nkd;KiwaPLfis tprhuiz nra;jy;. 
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25 $l;LwT rq;fq;fs; jq;fs; CopaHfSf;F vjpuhd xOf;fhw;wy; tprhuizfis 

Nkw;nfhs;tij gpd;Dhl;ly; nra;tjw;F eltbf;iffis cUthf;fy;. 

26 $l;LwT mikg;gpd; kdpj tsj;ij mgptpUj;jp nra;tjw;F fUj;juq;Ffs;> 

fye;Jiuahly;fs;> nraykHTfs; kw;Wk; gapw;rp epfo;r;rpfis xOq;F nra;jy;. 

 

20.6. 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH: tpopg;GzHT kw;Wk; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;Jjy;.  

Nehf;fk; : $l;LwT CopaHfs; kw;Wk; mYyHfspd; tpidj;jpwid 
Nkk;gLj;jy; kw;Wk; mwptpid caHj;jy;. 

 01.01.2017k; jpfjpapy; ,Ue;J gaDWjp ngWk;tifapt; $l;LwT CopaHfspd; 
jifik kw;Wk; rk;gs msTfspy; jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; 
mtrpakhd mwpTWj;jy;fs; $l;LwTr; rq;fq;fSf;F toq;fg;gl;lJ.  

 

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

  ,yf;F 

% 

milT 

% 

,yf;F 

% 

milT 

% 

$l;LwT 
Mizf;FOtpd; 
CopaHfSf;fhd 
gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 
kw;Wk; gapw;rp 
nraykHTfis 
elhj;Jjy;. 

gapw;rp 

epfo;r;rpfspd; 

vz;zpf;if  

 

100 100 100 94 
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mur epWtdq;fs 
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21. tiuaWf;fg;gl;l khe;ij cg;Gf; fk;gdp 
 

21.1 Jiwapd; / gphptpd; / epWtdj;jpd; mwpKfk;.: 

 
khe;ij cg;Gf; fk;gdp> ,yq;if tuyhw;wpy; ePz;lfhykhf cg;G cw;gj;jpy; 
<Lgl;LtUfpd;wJ. ,J rhjhuz cg;G> mabf; fye;j cg;G> Jhshf;fpa cg;G kw;Wk; 
ifj;njhopy; cg;G tiffis cw;gj;jp nra;fpd;wJ. gpujhd cg;G cw;gj;jp kd;dhH 

gpuNjrj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> jiyikf; fhhpahyak; nfhOk;gpy; mike;Js;sJ..  

 
,e;j cg;Gf; fk;gdp 1938k; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;lJld;> ,J gy;NtWgl;l eyd;tpUk;gpfspd; 
NtWgl;l epHthf Kiwfspd; fPo; fl;Lg;gLj;jg;gl;lJld;> ,Wjpahf 2001k; Mz;L 
tiuaWf;fg;gl;l khe;ij cg;G fk;gdp vdg;ngahplg;gl;L jw;NghJ ifj;njhopy; kw;Wk; 
tzpf mikr;rpd; fPo; nraw;gLfpd;wJ. ,e;ehl;by; cw;gj;jp nra;ag;gLk; Vida cg;GfSd; 
xg;gpLifapy; kpfr;rpwe;j cg;ghf (98.0 Nrhbak; FNshiul;) mq;fPfhpf;fg;gLfpd;wJ.  
 
khe;ij cg;Gf; fk;gdp Njrpa ,aw;if ts gad;ghl;L kj;jpaepiyakhf khj;jpukd;wp tl 
khfhzj;jpy; thOk; vz;zw;w kf;fSf;F njhopy;tha;g;gpidAk; toq;Ffpd;wJ. jw;NghJ 
,q;F 60 epue;jukhd cj;jpNahfj;jHfSk; 100 gUtfhy mbg;gilapyhd CopaHfSk; 
gzpGhpfpd;wdH. 
 
tiuaWf;fg;gl;l khe;ij cg;Gf; fk;gdp jpiwNrhp kw;Wk; Vida jpizf;fsq;fspdhy; 
gpujpepjpj;Jtg;gLj;jg;gl;l mq;fj;jtHfisf; nfhz;l rigapdhy; epHtfpf;fg;gLtJld;> ,J 
ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;rpd; fPo; nraw;gLfpd;wJ. ,e;j mikr;rpd; $l;Lj;jhgd 
kw;Wk; epajpr;rl;lg; gphptpdhy; fz;fhzpf;fg;gLtJld;> rl;l kw;Wk; nghWg;G tplaq;fs; 
njhlHghd xUq;fpizg;G Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,J xU mur njhopy;Kaw;rpahz;ikahf 
2007k; Mz;L 7k; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJld;> fk;gdp 
xOq;FtpjpfisAk; gpd;gw;Wfpd;wJ. jw;NghJ> ,e;epWtdk; ,yq;if epakq;fs; 
epWtdj;jpdhy; juk cWjpg;gLj;jg;gly; rhd;WgLj;jg;gl;Ls;sJ. mj;Jld;> jpiwNrhpapdhy; 
NjHTnra;ag;gl;l mjpfhukspf;fg;gl;l fzf;fha;thsHfspdhy; fzf;fha;T 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  

 

21.2 njhiyNehf;F 
“ ,urhadk; kw;Wk; Vida gjg;gLj;jYld; njhlHGilaJkhd ,aw;if tsq;fis Kw;wha;T 

nra;tjd; %yk; tlf;fpy; cg;ig mbg;gilahf; nfhz;l njhopy;Kaw;rpfspd; mgptpUj;jp kw;Wk; 
mjDhlhf mq;F thOk; kf;fspd; tho;f;ifj;juj;ij Nkk;gLj;jy;.”. 

 
21.3  nraw;gzp 

fk;gdpapd; nraw;gzp gpd;tUkhW mikfpd;wJ.. 
 

“ tlf;F kw;Wk; fpof;F gpuNjrj;jpy; cg;gsq;fspd; njhopw;ghL> jahhpg;G> gjg;gLj;jy;> cg;G 
kw;Wk; cg nghUl;fis  re;ijg;gLj;jy;. 
 

   21.4 Nehf;fq;fs;  
Njrpa tsq;fis gad;gLj;jy;> ehl;Lf;F tUkhdj;ij cUthf;fy;> njhopy;tha;g;Gfis toq;fy; 
kw;Wk; r%f $l;bize;j nghWg;Gf;fis cWjpg;gLj;jy;.. 
 

    21.5 gpujhd nraw;ghLfs;  
 
gz;glhj cg;Gj; jahhpg;G kw;Wk; EfHTf;F Jhshf;fy; kw;Wk; mabd; NrHj;jy; eilKiwapd; Clhf 
ngWkjpfis NrHj;jy;.  
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21.6 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk; 
 

* fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : MizapwT cg;gsj;jpd; Nkk;gLj;jy;  
 

* fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : cg;gs eltbf;iffis kPs Muk;gpj;jy; Clhf 20000 nkw;wpf;njhd; 
cg;ig cw;gj;jp nra;jy; kw;Wk; cs;ehl;L kf;fSf;F njhopy;tha;g;Gfis toq;Fjy;. 

 

 

      21.6.1 cg;G jahhpg;G kw;Wk; tpw;gid  
 

cg;gsj;jpd; 
ngaH 

jahhpg;G ,yf;F 
nkw;wpf; njhd;dpy;  

milTfs; nkw;wpf; 
njhd;dpy; 

Kd;nkhopag;gl;l 
tpw;gid  
&gh 

 

milTfs; 
&gh 

kd;dhH cg;gsk; 4200 5507 81 41 
MizapwT 
cg;gsk;  

6500 6808 58 32 

 

 

 

 
 

 

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

  ,yf;F  milTf
s;  

,yf;F 
&.kpy; 

milT
fs; 
&.kpy; 

MidapwT 
cg;gsj;ij 
jpUj;Jjy; 
kw;Wk; 
GdUj;jhgdk; 
nra;jy; 

2k; fl;lj;jpy; jw;NghJs;s 
fhy;tha; kw;Wk; Fsj;jpd;; 
GJg;gpj;jy;. (49 mWtilf; 
Fsq;fs;) kw;Wk; rpwpa 
cl;fl;ikg;G epHkhzpg;Gfs; 

  

 

 

100% 

 

 

100% 

       

 

26 

 

 

26 

nghwpfs;  

 

100% 100% 8              

8 

Gjpa Kj;jWtha; kpd;dpizg;G  100% 100% 6 6 

nkhj;jk;     40 40 



150 
 

22. ,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdk; 

 

22.1  KfTiu  

2009 Mk; Mz;L 12 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; cUthf;fg;gl;l ,yq;if Glit kw;Wk; Mil 

epWtdk;> 2009 [_d; 15k; jpfjpapy; ,Ue;J nraw;gl Muk;gpj;jJ. ,yq;if Glit kw;Wk; Mil 

epWtdk; ,yq;ifapy; Glit> Mil> ghjzp kw;Wk; mjNdhL NrHe;j ifj;njhopw;Jiwapdiu 

gapw;Wtpf;Fk; Kf;fpa epWtdq;fspy; xd;whFk;.mj;NjhL> gapw;rpfSf;F Nkyjpfkhf> MNyhridr; 

NritfisAk; kw;Wk; ngsjPf kw;Wk; ,urhadtpay; ghpNrhjidfs; kw;Wk; Milg; 

ghpNrhjidfisAk; Nkw;nfhs;Sfpd;wJ. ,e;epWtdk; Glitj;Jiw kw;Wk; Glitj; njhopy;El;g 

Kfhikj;Jtk; Nghd;w JiwfSf;F ePz;l fhy> FWfpa fhy kw;Wk; jdpg;gl;l gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis toq;Ffpd;wJ. ,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdj;jpd; 

ghpNrhjidf;$lk;ISO 17025 rhd;wpjo; ghpNrhjidf;fhf xj;jpay;Gilajhf;fg;gl;Ls;sJ. Milf; 

ifj;njhopy; gapw;rp epWtdk; (CITI) kw;Wk; Glitj;njhopy;  gapw;rp kw;Wk; Nritfs; 

kj;jpaepiyak; (TT & SC),yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdkhf xd;wpizf;fg;gl;l 

,j;je;jpNuhghaj;jpdhy; ,Uf;Fk; kdpj tsk;> ,ae;jpuq;fs;> epyk; vd;gdtw;iw cgNahfpj;J 

tpidj;jpwDs;s kw;Wk; nraw;jpwDs;s Nritapid toq;f Kbe;jJ. mj;NjhL> MW 

jpizf;fsq;fis kPs; xOq;FgLj;jp epWtdj;jpd; mikg;gpid kPsikg;G nra;tjpdhy; tpahghu 

rthy;fspy; ,Ue;J ,yq;if Glit kw;Wk; Milfs; Jiwapid fhf;f KbAk;. ,yq;if Glit 

kw;Wk; Mil epWtdj;jpd; kPsikf;fg;gl;l Kfhikj;Jtj;jpy; xt;tnthU myfpw;Fk; xt;nthU 

egUf;Fk; nghWg;GfSk; mjpfhuq;fSk; njspthf vLj;Jiuf;fg;gl;Ls;sjdhy;> mjd; tpahghu 

njhlHr;rpf;F tUkhdj;ij cioj;Jf;nfhs;s KbAk;. 

 

22.2 vq;fs; njhiyNehf;F 

 

“Glit kw;Wk; Milfs; njhlHghd gapw;rpfis toq;Fjy; kw;Wk; njhopy;El;g Nritfis toq;Fk; 

rHtNjr Gfo;ngw;w epWtdk; vd;w epiyia miljy;” 

 

22.3 vq;fs; nraw;gzp 

 

"mtrpakhd kdpj %yjdk;> nghUj;jkhd epGzHfs; kw;Wk; njhopy;El;g Nritfis toq;Ftjd; 

%yk; juk; kw;Wk; cw;gj;jpj;jpwid Nkk;gLj;jtjd; Clhf ,yq;if Glit kw;Wk; Mil 

ifj;njhopypd; epue;ju mgptpUj;jpf;F trjpaspj;jy;.”  

 

22.4 Nehf;fq;fs;  

rl;lj;jpy; cs;sthW fPo;tUk; Fwpf;Nfhs;fis mbg;gilahf; nfhz;L ,yq;if Glit kw;Wk; 
Milj;Jiwapid Kd;Ndw;Wjy; vDk; kpfg;nghpa nghWg;G ,yq;if Glit kw;Wk; Mil 
epWtdj;jpw;F toq;fg;gl;Ls;sJ, 

 Glit kw;Wk; Milf; ifj;njhopw;Jiwapd; epue;ju mgptpUj;jpf;F epGzj;Jt Nritfis 
toq;Fjy;. 

 
 Gjpa njhopy;El;g mgptpUj;jpf;F Vw;wthW Glit kw;Wk; Mil Jiwapdhpd; mwptpid 

tphpTgLj;jy;. 
 

 Njrpa kw;Wk; rHtNjr Glit kw;Wk; Mil cw;gj;jpahsHfSf;F MNyhrid kw;Wk; 
njhopy;El;g Nritapid toq;Fjy;. 
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 cs;ehl;L ifj;jwp ifj;njhopYf;F mtrpakhd njhopy;El;g mwptpidg;ngw;Wf; nfhLj;jy;. 
 

 Mil> ifj;jwp> ghjzp ifj;njhopw;Jiwapy; gq;Nfw;Fk; fpuhkpa rpWnjhopy; 
Kaw;rpahsHfSf;F gy;NtW tifahd njhopy;El;g mwptpidg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

 
 njhopw; fy;tpia toq;FtNjhL Kd;Ndhbahf nraw;gl;L Njrpa njhopy; juj;jpw;F 

Vw;wtifapy; njhopw;fy;tpia gl;lf;fy;tp tiu ,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdj;jpd; 
Nritfis tphpTgLj;jy;. 

 
 ,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdj;jpd; Nritapid> Nritfis ngWNthHfSf;F 

,yFthf fpilf;ff; $ba tifapy; jfty; kw;Wk; njhlHghly; njhopy;El;g myfpid 
tsg;gLj;jy;. 

 

 Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp myfpid epWTjy;. 
 

Nkw;Fwpg;gpl;l Fwpf;NfhSld; ,yq;if Glit kw;Wk; Mil epWtdk; Glit kw;Wk; Milj;Jiwapy; 

gpujhd Nrit toq;FduhfTk; nghUshjhu gyKs;s epWtdkhfTk; ePz;l fhyk; njhlHe;jpUf;f 

vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ. 

 

 

22.5 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

epjpapay; nrayhw;Wif tUkhdk; (&.kpy;) 

ghpNrhjid 75.44 83.5 43.9 44.87 48.65 

gapw;rpaspj;jy; 46.36 56.27 71.43 90.89 113.80 

MNyhrid 5.5 1.1 3.57 4.25 5.25 

Vidait 10.91 28.61 20.35 30.02 35.19 

nkhj;j njhopw;ghl;L 

tUkhdk;  

138.21 169.48 139.25 170.02 202.88 

nkhj;j njhopw;ghl;L 

nryTfs; 

113.55 142.86 158.13 153.92 167.72 

nkhj;j njhopw;ghl;L kpif 
/gw;whf;Fiw  

24.66 26.62 (18.88) 16.11 35.16 

fhyk; jho;j;jpa tUkhdk;  17.18 19.6 21.3 22.31 19.37 

,f;fhyg;gFjpf;fjd nkhj;j 
njhopw;ghl;L kpif 
/gw;whf;Fiw 

41.84 46.23 2.42 38.42 54.54 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ngsjPf nrayhw;Wif (vz;zpf;if) 

ghpNrhjidfspd; 

vz;zpf;if  

60,965 65031 39424 43937 49529 

gapw;rpfspd; 

vz;zpf;if  

3,430 4319 4402 4048 5409 

ghlnewpfspd; 

vz;zpf;if  

185 144 151 237 201 
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check 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngsjPf 
nrayhw;
Wif 
2013 

2014  2015  2016  2017  

(31 
xf];l; 
tiu)  

ngsjPf nrayhw;Wif (vz;zpf;if) 
ghpNrhj

idfsp

d; 

vz;zp

f;if  

60,965  65,031  39,424  43,937  36,445  

gapw;rpf

spd; 

vz;zp

f;if  

3,430  4,319  4,402  4,048  2,020  

ghlnewp

fspd; 

vz;zp

f;if  

185  144  151  167  115  



153 
 

23. tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rj;Njhr 
 

23.1 KfTiu 

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rj;Njhr epWtdk; ,yq;ifapy; ghhpa rpy;yiw tpahghu 
tiyaikg;igf; nfhz;l mur epWtdkhFk;. ,J 370 tpw;gid epiyaq;fisAk; 3700+ 
CopaHfisAk; nfhz;baq;Ffpd;wJ. ,J 2007k; Mz;L 07k; ,yf;f fk;gdpfs; 
rl;lj;jpd; fPo; $l;bizf;fg;gl;Ls;sJld;> ,J fPo;tUk; njhiyNehf;F> nraw;gzp 
kw;Wk; Fwpf;NfhSld; nraw;gLfpd;wJ. 

23.2 njhiyNehf;F  

“,yq;ifapd; cz;ikahd tho;f;ifr; nryit gpujpgypf;Fk; tpiyapidj; 

jPHkhdpg;gtuhf ,Uj;jy;”  

23.3 nraw;gzp 

“Njrpa kw;Wk; rHtNjr nfhs;tdT %yk;> ehL KOtjpYk; cs;s tpw;gid 
tiyaikg;gpd; Clhf kpfr;rpwe;j kw;Wk; tpidj;jpwd; kpf;f thbf;ifahsH Nritapd; 

%yk; EfHTg; nghUl;fis epahakhd tpiyapy; toq;Fjy;.”  

23.4  gpujhd ,yf;Ffs; Æ Fwpf;Nfhs;fs;  

- fsQ;rpa chpikia 4 +Mf ,Ug;gij fPo;tUtd %yk; cWjpg;gLj;jy;.; 
- jukhd nghUl;fis toq;Fjy; 

- vy;yhg; nghUl;fSk; fpilf;fr; nra;jy; 

- gzj;jpw;F ngWkjp 

- rpwe;j thbf;ifahsH Nrit 

- re;Njrkhd nfhs;tdT nra;jy; mDgtk; 

 &gh 30000 my;yJ mjw;F tUkhdj;ijf; nfhz;Ls;s Fiwe;j tUkhd 
EfHNthH FOf;F rpwe;j nfhs;tdT nra;jy; mDgtj;ij toq;Fjy;. mjw;fhf  

- ifj;njhopw;Jiwf;F Nky; tUlhe;j tsHr;rpiag; ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; 
2018,y; &gh 50 gpy;ypad; tUkhdj;ijg; ngw;Wf;nfhs;sy;.  

- nfhs;tdT nra;Nthhpd; vz;zpf;ifia mLj;j %d;W tUlq;fspy; 10% 
tPjj;jpdhy; caHj;Jjy;.  

- nfhs;tdT $ilapd; ngWkjpia mLj;j %d;W tUlq;fspy; 10% tPjj;jpdhy; 
caHj;Jjy;. 

- khjhe;j tUkhd nryit 2016 Xf];l; khjj;jpy; miljy; kw;Wk; mjid 
brk;gH khjk; tiu Ngzy;. 

- 2017 kw;Wk; 2018 ,y; thpf;F Kd;duhd epfu ,yhgj;ij miljy; kw;Wk; 
2018k; Mz;by; 5% Nky; Gus;T. 

- 2018 ,y; jw;NghJs;s tpw;gid epiyaq;fspd; vz;zpf;ifia 1000 khf 
mjpfhpj;jy;. 
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23.5 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 
  

fUj;jpl;lk;  ngsjPf Kd;Ndw;wk;  

,yf;F  
milTfs;  

Gjpa tpw;gidf; 
$lq;fisj; 
jpwj;;jy 

400 
tpw;gidf;$lq;fis 
miljy; (jw;NghJ 
370 tpw;gidf; 
$lq;fs; cs;sd)  

2017k; Mz;L 49 
tpw;gidf; $lq;fs; 
jpwf;fg;gl;lJld;> Vida 
30 tpw;gidf; $lq;fs; 
jpwg;gjw;fhd 
eltbf;iffs; 
g+Hj;jpnra;ag;gl;Ls;sd. 

tpw;gidf; 
$lq;fis kPs 
NtW ,lj;jpy; 
epWTjy; 

- 07 tpw;gid epiyaq;fs; 
,t;tUlj;jpDs; 
Ntwplj;jpy; epWtg;gl;lJ. 

CCTV 
fUj;jpl;lk;  

319 
tpw;fid$lq;fspy; 
fkuh 
nghUj;jg;gLjy;.   

74 tpw;gidf;$lq;fspy; 
CCTV. 
nghUj;jg;gl;Ls;sJ.  

ERP fUj;jpl;lk; 370 ,lq;fspy; ERP 
I epWty; 

eilngWfpd;wJ 

POS fUj;jpl;lk; 287 ,lq;fspy; POS 
I epWty;  

Vw;fdNt 81 tpw;gid 
epiyaq;fs; POS 
nghUj;jg;gl;Ls;sJ.  

AC fUj;jpl;lk; 100 ,lq;fspy; AC 
I epWty; 

37 tpw;gid epiyaq;fs; 
Fsp&l;lg;gl;ls;sJ.  

tpw;gidf; 
$lq;fis 
GJg;gpj;jy; 

rpwpa 
GJg;gpj;jy;fs; - 33 
tpw;gid 
epiyaq;fs;  

rpwpa GJg;gpj;jy;fs; -  
52%  gzpfs; g+Hj;jp 
nra;ag;gl;Ls;sJld; 
kpFjpg; gzpfs; 
njhlHfpd;wd.  

ghhpa 
GJg;gpj;jy;fs; - 08 
tpw;gid 
epiyaq;fs; 

ghhpa GJg;gpj;jy;fs; -  
59%  gzpfs; g+Hj;jp 
nra;ag;gl;Ls;sJld; 
kpFjpg; gzpfs; 
njhlHfpd;wd. 

HRIS Kiwik - nld;lH eltbf;iffs; 
njhlHfpd;wd.  

%yk; : yq;fh rNjr ypkpll;  
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24. Njrpa mUq;fiyg; Nguit 

  
,yq;if ifg;gzpfs; kw;Wk; rpj;juq;fs; njhlHghf Mapuk; Mz;Lfs; tuyhw;iwf; nfhz;Ls;s 

ngUikia jd;trk; nfhz;Ls;sJ. fyhr;rhu kughpikahfTs;s ifg;gzpfis Nghrpg;gjw;F fle;j fhy 

murHfs; murkl;l cjtpfis toq;fpdH.  

 

ifg;gzpfs; <Lgl;bUf;Fk; fiyQHfs; r%fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gLtJld;> mtHfs; mur tpUJfspdhy; 

nfsutpf;fg;gLtH.  mur cjtpfisAk; ghul;LfisAk; ngw;Wf;nfhs;shky; erpf;fg;gl;l ghuk;ghpaf; 

fiyfs; ,yq;if kPz;Lk; cs;ehl;L Ml;rpf;Fl;gl;lJk;> gbg;gbahf ifg;gzp cUthf;fy;fs;. 

njhopy;El;gq;fs; kw;Wk; jpwd;fs; vd;gd Nghrpf;fg;gl;lJ.  

 

,yq;if Rje;jpukile;jJk;> ifg;gzpfs; kWkyHr;rp ngw;wJld;> murhq;fj;Jld; jdpahH epWtdq;fSk; 

,jw;F ifnfhLj;jd. 

 

Njrpa mUq;fiyfs; NguitahdJ> ifg;gzpapy; <Lgl;Ls;s fiyQHfSf;F r%f me;j];ijg; 

ngw;Wf;nfhLg;gJld;> ifg;gzpia tsHf;Fk; Nehf;fj;Jld; 1982k; Mz;L 35k; ,yf;f Njrpa 

mUq;fiyfs; Nguit kw;Wk; mjNdhL ,ize;j rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; %yk; epWtg;gl;lJ. 

 

fle;j rpy jrhg;jq;fshf ifg;gzpfisg; ghJfhj;jy; kw;Wk; mgptpUj;jp nra;tJld;> ifg;gzpf; 

fiyQHfspd; eyd;Ghpf;fhf gy;NtWgl;l fUj;jpl;lq;fSk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fSk; Njrpa mUq;fiyfs; 

Nguit mKy;gLj;jg;gl;lJ. 

 

24.1 njhiyNehf;F 

kuG hPjpahd ifg;gzpg;nghUl;fspd; epiyahd ,Ug;Gf;fhf> mtw;wpidg;  Nghrpj;J Ngzpg;ghJfhj;jy;  

 

24.2 nraw;gzp 

cs;SH ifg;gzpfs; Jiwia kuG hPjpahf> fyhr;rhu ngWkhdq;fSld; Ngzpg;ghJfhj;jy;> mgptpUj;jp 

nra;jy;> Cf;Ftpj;jy;> Nkk;gLj;JtNjhL ifg;gzpahsHfspd; r%f> nghUshjhu me;j];jpidAk; 

mjpfhpj;jy;. 

24.3 Fwpf;Nfhs;   
 

m.  gapYdHfSf;F gapw;rp toq;Ftjw;fhd Vw;ghL 

M Ranjhopy; tha;g;Gfis toq;Fjy; 

,. ifg;gzpg; nghUl;fis re;ijg;gLj;jtjw;fhd trjpaspg;Gfs; 

<. cjtpr; Nritfis toq;Ftjd; Clhf ifg;gzpahsHfSf;F trjpaspj;jy; 

c. ifg;gzpj; Jiwapy; ghlrhiy khztHfspd; gq;fspg;G kw;Wk; mtHfis gof;fg;gLj;jy; 

C. cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L ifg;gzpg; Nghl;bfspy; ifg;gzpahsHfs; gq;Fgw;wy;. 

v. ifg;gzpg; nghUl;fis gpugy;ag;gLj;jtjw;Fk; re;ijg;gLj;jtjw;Fkhd cjtpfs; 

V. CopaHfspd; tpidj;jpwd;> nraw;jpwd; kw;Wk; jpUg;jpia Nkk;gLj;jy;. 

I. ngz; njhopy;Kaw;rpia Cf;Ftpj;jy;  

 



156 

 

24.5 epfo;r;rpfs; kw;Wk; nraw;ghLfs;   

m. gpuhe;jpa kl;lj;jpy; ifg;gzpahsH rq;fq;fis epWTjy; kw;Wk; mjDhlhd ifg;gzpahsHfis 

nraw;gLj;jp> me;j rq;fq;fspd; Clhf ifg;gzpf; fpuhkq;fis cUthf;Fjy;. 

M.  ifg;gzpahsHfis milahsk; fz;L mtHfis Njrpa kl;lj;jpy; gjpTnra;J> mtHfSf;F 

milahs ml;ilia tpepNahfpj;jy;. 

,.  ifg;gzpahsHfSf;F mhpjhd %yg;nghUl;fis toq;Fjy; kw;Wk; mt;tifahd 

eltbf;iffis xOq;Fnra;jy; 

<.  ifg;gzpg; nghUl;fspd; juj;jpid Nkk;gLj;Jtjw;fhfTk;> me;j Fwpg;gpl;l epakj;ijg; 

NgZtjw;fhfTk; nraykHTfis elhj;Jjy; 

c  jiyik ifg;gzpahsH gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 

C   KO Neu ifg;gzpahsH gapw;rpg; ghlnewpfia elhj;Jjy; kw;Wk; ifg;gzp gapw;rp 

kj;jpaepiyaj;jpd; Clhf jahhpg;gpw;F trjpaspj;jy;. 

v.  Vw;Wkjpr; re;ijf;fhd ifg;gzpj;jahhpg;Gfis Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; ntspehLfspy; elf;Fk; 

fz;fhl;rpfspy; ifg;gzpahsHfs; gq;Fgw;wtjw;Fk;> mq;F mtHfSila nghUl;fis 

fhl;rpg;gLj;Jtjw;Fk; tha;g;gspj;jy;. 

V.  ifg;gzpahsHfis ghuhl;Ltjw;F khfhz kw;Wk; Njrpa hPjpahd fz;fhl;rpfisAk; 

Nghl;bfisAk; elhj;Jjy; kw;Wk;. mj;Jld; tHj;jfr; re;ijfis elhj;Jjy; kw;Wk; 

ifg;gzpahsHfs; mtHfSila nghUl;fis  tpw;gid nra;tjw;fhf ifg;gzpf; fpuhkq;fis 

epWTjy;. 

I.  ifg;gzpahsHfspd; eyd;Ghpia Cf;Ftpf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 

X  ifg;gzpahsHfSf;Fk; mtHfSila FLk;gj;jpdUf;Fk; r%f nghUshjhu epiyiaj;jUk; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;. 

Xs  Nkw;Fwpg;gpl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fis khfhz kw;Wk; khtl;l kl;lq;fspy; cs;s mur epWtdq;fs; 

mKy;gLj;Jjy;. 

 

 

24.6 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk; 
 
fUj;jpl;ljpd; ngaH : ifg;gzpfs; rhHe;j gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;. 
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; : gapYdHfSf;fhd gapw;rpia toq;Ftjw;fhd Vw;ghLfs;  
 

  nraw;ghL  
mstPl;L 
myF  

ngsjPf 
Kd;ndw;wk;  

,yf;F  milT  

1 

jiyik ifg;gzpahsH gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

gapYdHfs; 

750 711 

ifg;gzpfs; gapw;rpf; fUj;jpl;lk 1000 965 
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH – ifg;gzpj;Jiwapy; cs;s Ra njhopyhsHfSf;F njhopiy 
Muk;gpg;gjw;F ,ae;jpuq;fs;> cgufzq;fs;> fUtpfs; kw;Wk; %yg;nghUl;fis toq;Ftjw;fhd 
Vw;ghL. 

   
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; - ifg;gzpj;Jiwapy; Ranjhopy;tha;g;G re;jHg;gq;fis cUthf;fy;.  

 

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

,yf;F  milT 

2 

ifg;gzpj;Jiwapy; 
cs;s Ra 
njhopyhsHfSf;F 
njhopiy 
Muk;gpg;gjw;F 
,ae;jpuq;fs;> 
cgufzq;fs;> 
fUtpfs; kw;Wk; 
%yg;nghUl;fis 
toq;Ftjw;fhd 
Vw;ghL. 
 

cjtp toq;fg;gl;l 
jiyik ifg;gzp 
gapw;rpahsH 
vz;zpf;if  

300 276 

cjtp toq;fg;gl;l 
jiyik ifg;gzp 
gapw;rp 
epiyaq;fspd; 
gapw;rpahsH 
vz;zpf;if  

300 242 

cjtp toq;fg;gl;l 
ifg;gzpahsH 
vz;zpf;if  

200 98 

ifg;gzp gapw;rp 
kj;jpaepiyaq;fspd; 
Clhf jahhpg;G 
trjpfis toq;fy; 

jahhpg;ghsHfspd; 
vz;zpf;if  800 576 

 

fUj;jpl;ljpd; ngaH :     - cs;ehl;L / ntspehl;L re;ij Cf;Ftpg;G kw;Wk; gpur;rhu 
epfo;r;rpfis elhj;Jjy;  
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  -  ifg;gzp nghUl;fs; kPjhd re;ijg;gLj;jYf;F trjpaspj;jy; 
 

  

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

,yf;F  milT 

3 

cs;ehl;L ifg;gzp 
tHj;jf re;ijfs; kw;Wk; 
fz;fhl;rpfs; 

tHj;jf re;ijfspd; 
vz;zpf;if  06 03 

gq;Fgw;wpa 
ifg;gzpahHfspd; 
vz;zpf;if 

120 124 

Vida re;ijg;gLj;jy; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;   

ed;ik ngw;w 
ifg;gzpahHfspd; 
vz;zpf;if 

100 150 

ntspehl;L fz;fhl;rpfs; 
kw;Wk; tHj;jf re;ijfs; 
kw;Wk; fUj;juq;Ffs;  

ntspehl;L 
fz;fhl;rpfs; kw;Wk; 
tHj;jf re;ijfspd; 
vz;zpf;if 

04 05 
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re;ijg;gLj;jy; 
cjtp toq;fg;l;l 
ifg;gzpj; 
jahhpg;gsHfspd; 
vz;zpf;if  

20 27 

 

 

 

 
fUj;jpl;ljpd; ngaH :  ifg;gzpahsHfis nfsutg;gLj;jy; kw;Wk; Njrpa kl;lj;jpw;F 

mtHfisf; nfhz;L nry;yy; 

fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  -  cjtpr; Nritfs; kw;Wk; trjpfis toq;Ftjd; Clhf 
ifg;gzpahsHfSf;F trjpaspj;jy; 
 
 

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

,yf;F  milT 

4 

"Shilpa Abhimani – 

2017" [dhjpgjp 
tpUJfs; ifg;gzp 
Nghl;b kw;Wk; 
fz;fhl;rp  
 

tpUjspf;fg;gl;l 
ifg;gzpfspd; 
vz;zpf;if  

479 428 

fz;fhl;rpf;F 
nghUl;fis 
fhl;rpg;gLj;jpa 
egHfspd; 
vz;zpf;if 

2000 1191 

Njrpa ifg;gzpf; 
fz;fhl;rpf;fhd 
tpopg;g+l;ly; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

tpopg;g+l;ly; 
nraykHTfspd; 
vz;zpf;if 
(khtl;lk;)  

25 25 

gq;Fgw;wpa 
ifg;gzpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

3500 3718 

[dhjpgjp ifg;gzp 
tpUJfs; itgtk; -  

Njrpa kl;ljpy; 
rpwe;j Kiwapy; 
nrayhw;wpa 
ifg;gzpahsH 
tpUJfspd; 
vz;zpf;if 2015 & 
2016 

737 737 

Njrpa kl;ljpy; 
rpwe;j Kiwapy; 
nrayhw;wpa 
ifg;gzpahsH 
tpUJfspd; 
vz;zpf;if - 2017 

479 
elhj;jg;gl 
Ntz;bAs;

sJ 

,ilepiyg; njhopy; 
El;g gapw;rpg; 
gl;liwfs;  

gapw;rp mspf;fg;gl;l 
ifg;gzpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

450 523 

“Shilpa Saviya” 
njhopy;Kaw;rpahsH 
mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

,w;iwg;gLj;jg;gl;l 
ifg;gzpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

30 25 



159 

 

ifg;gzpahsH 
eyd;Ghp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
elhj;jy; 

ed;ik 
mspf;fg;gl;l 
ifg;gzpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

100 87 

%yg; nghUs;fs; 
gapHr;nra;if kw;Wk; 
tpepNahfpj;jYf;F 
trjpaspj;jy; 

gaphplg;gl;l 
gaphfspd; 
vz;zpf;if 

Njitf;f
ikthf 4000 

 

 
fUj;jpl;lj;jpd; ngaH : ehlshtpa ghlrhiyfSf;fpilapyhd ifg;gzpg; Nghl;b 
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  -  ifg;gzpj;Jiwia Nkk;gLj;jtjw;Fk;> mgptpUj;jp 

nra;tjw;Fk; kw;Wk; ifg;gzp Ntiyfspy; <LgLjtjw;F 
khztHfis Cf;Ftpj;jy; 

 

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

,yf;
F  

milT 

5 

"Shilpa Navoda" 
ehlshtpa 
ghlrhiyfSf;fpilap
yhd ifg;gzpg; Nghl;b 

gq;Fgw;wpa 
ghlrhiyfspd; 
vz;zpf;if  

250 

gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lj;j

pw;F  

179 

gq;Fgw;wpa 
khztHfspd; 
vz;zpf;if  

1250 

gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lj;j

pw;F  

12535 

 

 

fUj;jpl;lj;jpd; ngaH – cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L ifg;gzpg; nghUl;fs; Nghl;b 
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; - cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L ifg;gzpg; Nghl;bfspy; 
ifg;gzpahsHfs; gq;Fgw;wy; 

 

 

 

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

,yf;
F  

milT 

6 

cs;ehl;L kw;Wk; 
ifg;gzpg; nghUl;fs; 
Nghl;b 

elhj;jg;gl;l khfhz 
ifg;gzpf; 
fz;fhl;rpfs; 
vz;zpf;if  

09 09 

khfhz kl;lj;jpy; 
gq;Fgw;wpa 
ifg;gzpahsHfspd; 
vz;zpf;if  

 3016 

ntspehl;L kw;Wk; 
ifg;gzpg; nghUl;fs; 
Nghl;b  

rHtNjr kl;lj;jpy; 
gq;Fgw;wpa 
ifg;gzpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

 05 
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fUj;jpl;lj;jpd; ngaH – gpur;rhu epfo;r;rpfisAk; ifg;gzp mwpT mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fisAk; elhj;jy; 

  
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; - ifg;gzpg; nghUl;fisg; gpugy;ag;gLj;jTk; re;ijg;gLj;jTk; 
cjtpaspj;jy;  
 

 
nraw;ghL  mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;ndw;wk;  

,yf;F  milT 

7 

ifg;gzp 
tpguq;fisAk; 
ifNaLfisAk; 
ntspapLjy; 

tpguf; Fwpg;Gfs; Æ 
ifNaLfspd; 
vz;zpf;if                                  

02 01 

Ehjdrhiy 
mgptpUj;jp  

nfhs;tdT 
nra;ag;gl;l 
tpUjspf;fg;gl;l 
ifg;gzpg; 
nghUl;fspd; 
vz;zpf;if  

20 10 

 

 

 

 
fUj;jpl;ljpd; ngaH :  - kdpj ts mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;  
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; - CopaHfspd; tpidj;jpwd;> nraw;jpwd; kw;Wk; jpUg;jpia 
Nkk;gLj;jy; 

 

 

 
nraw;ghL  mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;ndw;wk;  

,yf;F  milT 

8 

i) kdpjts mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jp;l;lk; 

CopaHfspd; 
vz;zpf;if  Njitf;f

ikthf 14 

 

 
fUj;jpl;ljpd; ngaH :   - ifg;gzp fpuhkq;fs; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; 
fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk;  - ngz; njhopy;Kaw;rpfis Cf;Ftpj;jy; 
 

 

 
nraw;ghL  mstPl;L myF  

ngsjPf Kd;ndw;wk;  

,yf;F  milT 

9 

i)  njhopy;Kaw;rpf; 
fpuhkq;fs; kw;Wk; 
ngz;fs; 
njhopy;Kaw;rp 
mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk 

mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;l 
fpuhkq;fspd; 
vz;zpf;if  

06 06 

gad;ngw;w 
ifg;gzpahsHfspd; 
vz;zpf;if 

300 280 
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25. Njrpa tbtikg;G kj;jpaepiyak; 

 

25.1 KfTiu  

Njrpa tbtikg;G kj;jpaepiyak; vDk; epajpr;rl;l mikg;G> 1982k; Mz;L 35k; ,yf;f Njrpa 

mUq;fiy Nguit kw;Wk; mjNdhL ,ize;j epWtdq;fs; rl;lj;jpd; fPo; epWtg;gl;lJld;> mjd; 

gzpfis 1983k; Mz;L Muk;gpj;jJ. ghuk;ghpa ifg;gzpf; fiyQHfspd; mgptpUj;jp kw;Wk; 

Kd;Ndw;wj;jpw;F  topfhl;Ljy;fis toq;Ftjw;fhf ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;rpd; fPo; 

gzpfisahw;wp tUfpd;wJ. 

 

25.2 njhiyNehf;F 

ifg;gzpg; nghUl;fs; re;ijf;F Gj;jhf;fKs;s Gjpa tbtikg;Gfis mwpKfg;gLj;jtjd; Clhf 

re;ijkag;gLj;jg;gl;l tbtikg;Gfis toq;fp ifg;gzpj;Jiwia mjpf nraw;ghLs;s kw;Wk; 

nghUshjhu rhj;jpaf;$Ws;s Jiwahf khw;Wjy;. 

 

25.3 nraw;gzp 
 

rHtNjr kw;Wk; cs;ehl;L re;ijg; Nghf;Ff;F mikthf re;ijkag;gLj;jg;gl;l Gj;jhf;fKs;s 

tbtikg;Gfis Cf;Ftpj;jy;> mgptpUj;jp nra;jy;> ,aysitf; fl;bnaOg;gy;> gpugy;ag;gLj;jy; 

kw;Wk; ,yFgLj;jy;. 

 

25.4 gpujhd Nehf;fq;fs;  

- ifg;gzpf; fiyQHfspdhy; cUthf;fg;gl;Ls;s nghUl;fis ,w;iwg;gLj;jy; kw;Wk; 
mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; etPd fhyj;jpw;F cfe;jthW cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L 
re;ijf;F cfe;j nghUl;fs; vz;zfUTld; Gjpa nghUl;fis mwpKfk; nra;jy;. 

- ifg;gzpj;Jiwapd; nfhs;ssitAk; juj;ijAk; Nkk;gLj;j tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;g 
epWtdq;fSld; Muha;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;.   

- ifg;gzpf; fiyQHfspd; tUkhd kl;lj;ij caHj;Jtjw;Fk; ifg;gzpj;Jiwia 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk; caH jwpd; mgptpUj;jpfis toq;Ftjw;F njhopy;El;g kw;Wk; 
tbtikg;G mgptpUj;jp gapw;rpfis toq;Fjy;. 

- caH njhopy;El;gj;ij gad;gLj;jj;jf;ftifapy; ifg;gzpahsHfSf;Fk; rpwpastpyhd 
jahhpg;ghsHfSf;F nghJ trjp Nritfis toq;Fjy;. 

- ifg;gzp jahhpg;gpy; Gjpa kw;Wk; tpidj;jpwd; kpf;f Kiwfis mwpKfg;gLj;jy;. 

- ifg;gzpf;fiyQHfs;> tHj;jfHfs; kw;Wk; VidatHfs; re;ij Cf;Ftpg;Gfis 
Nkw;nfhs;tjw;F jfty;fisAk; cjtpfisAk; toq;Fjy;. 

- mur kw;Wk; Vida epWtdq;fSf;F tbtikg;G MNyhridfis toq;Fjy; 

 

Njrpa tbtikg;G kj;jpaepiyaj;jpd; gpujhd Nehf;fk;> cs;ehl;L kw;Wk; rHtNjr re;ijfis 

,yf;fhff; nfhz;L re;ij rhHe;j Gjpa tbtikg;Gfis ifg;gzpj;Jiwapy; mgptpUj;jp 

nra;jy; kw;Wk; Cf;Ftpj;jy; MFk;. ifg;gzpahsHfspd; njhopy;El;g kw;Wk; tbtikg;G 

jpwd;fis Nkk;gLj;Jk; Nehf;fj;Jld;> Njrpa tbtikg;G kj;jpaepiyak; gapw;rp epfo;rpfs;> 

njhopy;El;g khw;wq;fs; kw;Wk; jpwd; mgptpUj;jp epfo;;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jfpd;wJ. 
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25.5 vq;fs; Nritfs;  

1. cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L re;ijg; Nghf;fpw;F mikthf ifg;gzpj;Jiw 

gad;gLj;Jk; tifapy; Gjpa tbtikg;G vz;zf;fUf;fSld; tbtikg;G mgptpUj;jp 

mwpKfk; kw;Wk;  Gj;jhf;f tbtikg;G vz;zf;fUTld; khjphpfis mgptpUj;jp 

nra;jy;.  

2. re;ij Cf;Ftpg;G XOq;FgLj;jy; kw;Wk; ifg;gzpj;Jiwf; fsj;jpw;F mtrpakhd 

jfty;fSlDk; ntspaPLfSlDk; juTj;jsj;ijg; Ngzy;.  

3. gad;gLj;Jtjw;F tpiyAaHe;jJk; kw;Wk; jdpg;gl;l hPjpapy; Vw;Wf;nfhs;s 

KbahjJkhd fUtpfisAk; cgfuzq;fisAk; vq;fs; ej;juk;nghj;j fUj;jpl;l 

fhhpahyaj;jpYk; nkhul;Lit jiyik mYtyfj;jpYk; nghUj;jp  

ifg;gzpahsHfSf;F nghJ trjpfs; Nrit toq;Ftjw;fhd re;jHg;gj;ij toq;fy;.   

4. ehL KOtjpYKs;s tbtikg;ghsHfspd; Njitia jPHgjw;fhf tbtikg;G fy;tp 

epWtd bg;Nshkh kl;l tbtikg;G fy;tp epfo;r;rpj;jpl;lk; njhlHghd gapw;rp 

epfo;r;rpj;jpl;lk;. ,e;jg; ghlnewp f.ngh.j (rhÆj) ghPl;irapy; rpj;jpaile;J 

gy;fiyf;fofg; gbg;igj; jtwtpl;l ,j;Jiwapy; tpUg;gKs;stHfSf;fhf tpNrlkhf 

tbtikf;fg;gl;Ls;sJ.  

5. Njrpa tbtikg;G rig> Njrpa ifg;gzpr; rig kw;Wk; Njrpa ifg;gzpg; 

NguitAld; neUf;fkhf gzpGhpAk; ifg;gzpahsHfSf;F Gjpa tbtikg;Gfis 

mwpKfg;gLj;jtjw;fhf mur epWtdq;fSlDk; Vida njhlHGila 

epWtdq;fSlDk; ,ize;J jpwd; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

xOq;Fnra;ag;gLfpd;wJ. 

6. cs;ehl;L kw;Wk; rHtNjrr; re;ijapy; mjpf Nghl;bj;jd;ikia cUthf;Fk; 

tifapy; cw;gj;jpr; nryitf; Fiwg;gjw;F nghUj;jkhd %yg;nghUl;fis 

fz;Lgpbg;gjw;fhf njhlHr;rpahd mbg;gilapy; Muha;r;rpfs; kw;Wk; mgptpUj;jp 

eltbf;iffs; kw;Wk; njhopy;El;g Muha;r;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. Muha;r;rp 

KbTfs; ntg; jsj;jpYk; Vida ifg;gzp rhHe;j ntspaPLfspYk; 

gpuRhpf;fg;gLfpd;wJ.  ,e;j Kaw;rp Njrpa tbtikg;G rigapdhy; ,yq;ifg; 

gy;fiyf;fofk; kw;Wk; ,yq;if kw;Wk; ntspehLfspy; cs;s Muha;r;rp 

epWtdq;fSld; ,ize;J Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. mtHfspd; jahhpg;G gbKiwapy; 

Vw;gLk; gpur;rpidfSf;F mtrpakhd njhopy;El;g MjuT toq;fg;gLfpd;wJ.  

7. murhq;f kw;Wk; Vida epWtdq;fSf;F tbtikg;G MNyhrid nritfs;. Njrpa 

tbtikg;G rig fPo;tUk; gug;Gfspy; tbtikg;G njhlHghd MNyhrid Nritfis 

toq;Fk;.  

 fz;fhl;rp moq;fhu Eiothapy; kw;Wk; ngaH gyif Nghd;wtw;Wf;fhd 

jiyg;G fl;likg;G tbtq;fs; Æ epHkhzpg;Gfs;.  

 gdH> nfhbfs;> Ngh];lHfs;> miog;gpjy;fs;> rpd;dq;fs;> fbj 

Vl;Lj;jiyg;Gfs; kw;Wk; tho;j;J ml;ilfs; Nghd;wtw;Wf;fhd tbtikg;G Æ 

jahhpg;G cjtpfs;. 
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 QhgfhHj;j tbtikg;G Æ jahhpg;G 

 cs;sf kw;Wk; tbaf tbtikg;G kw;Wk; myq;fhuk; 

 

   25.6 31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; Kd;Ndw;wk;  

 

 
 
 

 
fUj;jpl;lj;jpd; 

ngaH 
jiyikj;Jtk;> FOf; fl;likg;G kw;Wk; Njrpa tbtikg;G 
kj;jpaepiya CopaHfSf;fhd Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj;jpl;lk;  

 

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

epjp Kd;Ndw;wk; &.kpy 

,yf;F  milT  ,yf;F  milT  

     1.5 0.9 

 
 
 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH Gjpa tbtikg;G mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

03 

nraw;gl;Lf; nfhz;bUf;Fk; 
fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; njhlHghd 
fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPL  

ifg;gzpahsUf;fhd 
MFnryT  

Rs..7143 

Rs.4924 
 

0.500 
0.065 

04. 
ifg;gzpahsHfspd; mwpit  
Nkk;gLj;jtjw;F Ehyfj;jpw;F 
Gjpa Gj;jfq;fis tpepNahfpj;jy;.  

  
 

 

0.350 
0.304 

06 
Ehyf Nritfis toq;fy;  fhy ml;ltiz  10 10   

07. 
jfty;fisAk; cjtpfisAk; 
toq;fy;                                      

ifg;gzpahsHfspd; 
vz;zpf;if  

80 100   

08. 
ntg;jsj;ij ,w;iwg;gLj;jy;     0.050  

09. nghJ fhhpahyaj;jpw;F 
jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;  

ifg;gzpahsHfspd; 
MFnryT  

Rs..7143 
Rs.4590 

 

0.808 
0.494 

  

10. 

fzf;fpay; kw;Wk; rk;gs nghjp  
fhy ml;ltiz 

04 
04 0.700 0.519 

11. 
thfdk;   -- 0.279 0.265 

 
cg nkhj;jk;    -- 4.687 3.254 

 
 

 
fUj;jpl;lj;jpd; 

ngaH 
%yg;nghUl;fs; gw;whf;Fiwiaj; jPHg;gjw;F khw;W %yg;nghUl;fis 

fz;Lgpbg;gjw;fhd Muha;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  

 
 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH  Gjpa ifg;gzpg; nghUl;fs; %yg; nghUl;fis 
gpujhdg;gLj;jy; tHj;jfg;gLj;jy;  

 
nraw;ghL  mstPl;L myF  ngsjPf 

Kd;Ndw;wk;  

epjp Kd;Ndw;wk; &.kpy; 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH  Gjpt tbtikg;G cUthf;fk;  

07 CopaH gapw;rp  
 

0.500 0.240 

 cg nkhj;jk;  4.213 2.938 
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,yf;F  milT  ,yf;F  milT  

01. 
tbtikg;G mgptpUj;jp 
epfo;r;rjpj;jpl;lk; 

re;ijj; 
njhlHGfspd; 
vzzpf;if  

 
 

3.000 

 
1.601 

02. 
re;ijf;F Gjpa tbtikg;Gfis 
mwpKfg;gLj;jy;  

    

03 
Gjpa tbtikg;G fz;fhl;rpia 
elhj;jy;– Yugayata Nimeum 

 

250 
248 5.000 5.688 

04. 
Vida epWtdq;fSld; 
,ize;J Gjpt tbtikg;G 
fz;fhl;rpia elhj;jy; 

 
 1.000 1.027 

05. 
ghpNrhjid re;ijg;gLj;jy; 
epfo;r;rpr;jpl;lq;fis elhj;jy; 

   0.100 0.109 

06. 
rHtNjr tHj;jf re;ijfspy; 
gq;Fgw;wy; Æ tbtikg;G 
mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

  
 1.500 1.152 

 
cg jpl;lq;fs;    10.600 9.577 

 nkhj;jk;     100.000 16.746 

 
 
 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH 

  Pass Rate  

 

40 -  (80%) 

 

 

55   - ( 96%) 
02 tbtikg;G epWtdj;jpw;F 

jsghlq;fisAk; mYtyf 
cgfuzq;fisAk; toq;fy; 

caH bg;Nshkh ghlnewpia 
g+Hj;jp nra;j khztHfspd; 
vz;zpf;if  

 

30 

 

  rpj;jp tPjk;  25 (83%)  

 
 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH 

03 

murhq;fj;jpw;Fk;> ed;nfhilahsHfSf;Fk; Vida 
epWtdq;fSf;Fk; tbtikg;G MNyhrid Nrit (jiyg;G 
fl;likg;Gfs;> QhgfhHj;j rpd;dq;fs;> gjqf;fq;fs; tH;j;jf 
kw;Wk; fz;fhl;rpf; $lq;fs;)  

 
toq;fg;gl;l 
MNyhrid 
Nritfspd; 
vz;zpf;if 

03 

01 

04 
fpugpf; kw;Wk; cs;sf tbtikg;Gfis cUthf;fy;  

 
  

 

 
 

 fUj;jpl;lj;jpd; ngaH 

 
nraw;ghL  mstPl;L myF  ngsjPf 

Kd;Ndw;wk;  

04 
njhopy;Kaw;rp kw;Wk; Kfhikj;Jt gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

ifg;gzpahsHfSf;fhd 
nryT  

&.kpy; 
.0.045 

&.kpy; 
.0.025 

05 
fz;fhzpg;G kw;Wk; MNyhrid cjtp kw;Wk; 
re;ij njhlHGfis mgptpUj;jp nra;jy;  

   

06 
gad;ngWeHfSf;F ,ae;jpuq;f;s kw;Wk; 
cgfuzq;fis toq;Fjy;   

   

 
nkhj;jk;    
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mikr;rpd; ,aysT fl;bnaOg;gy;       
jfty;fs 
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mikr;rpd; gjtpazpj; jfty;fs; - 2017 

  

gjtp mq;fPfhpf;fg;gl;l 
gjtpazp  

jw;NghJs;s 
gjtpazp 

1 
nrayhsH  

1 1 

2 
Nkyjpfr; nrayhsH  

7 6 

3 
gpujhd epjpapy; mYtyH  

1   

4 
rpNu];l cjtp nrayhsH  

1 1 

5 
gpujhd fzf;fhsH  

1 1 

6 
gzpg;ghsH  

8 6 

7 
gzpg;ghsH   

1 1 

8 
gpujhd cs;sf fzf;fhsH  

1 1 

9 fzf;fhsH 1 1 

10 gzpg;ghsH 3 1 

11 cjtpg; gzpg;ghsH 2 2 

12 fzf;fhsH 2 1 

13 cs;sf fzf;fhsH 2   

14 Assistant Director 21 9 

15 cjtpg; gzpg;ghsH 9 8 

16 cjtpg; gzpg;ghsH (SLPS) 5 5 

17 cjtpg; gzpg;ghsH (dept) 4 4 

18 rl;l mYtyH 2 1 

19 
nrayhshpd; xUq;fpizg;G 
nrayhsH 1 1 

20 
epHthf mYtyH  

1 1 

21 njhiynjhlHG mYtyH  II/I 3 3 

22 nkhopngaHg;ghsH 3 2 

23 
ifj;njhopy; ghpNrhjidahsH  6 5 

24 epfo;r;rpj;jpl;l cjtpahH 3 2 

25 

ifj;njhopy; mgptpUj;jp 
mYtyH  

57 52 

26 mgptpUj;jp mYtyH 497 381 

27 Clf mYtyH  1 1 

28 mgptpUj;jp cjtpahsH  5 5 

29 jfty; njhopy;El;g cjtpahsH  2 2 

30 Kfhikj;Jt cjtpahsH 105 73 

31 jdpg;gl;l ghJfhg;G mYtyH 3 3 
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32 tPbNah fkuh fiyQH 1 1 

33 epow;gl Gifg;glf; fiyQH 1 1 

34 
cjtpf; fkuh fiyQH 

1 1 

35 mYtyf Copa cjtpahsH 78 71 

36 
rhujp  

56 39 
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ntspehl;Lg; gapw;rpfs; -2017 

 

 

 

  

 

 

 

ehL  epfo;r;rpj;jpl;;lk;  
gq;Fgw;wpathfspd; 

vz;zpf;if  

,e;jpah 

Ez;> rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpfspd; 
Nghl;bj;jd;ikia Nkk;gLj;jtjw;F fUtpahf Gyikr; 
nrhj;Jf;fs;  

1 

,e;jpah 
Ra njhopy;tha;g;G kw;Wk; jpwd; mgptpUj;jp 
Cf;Ftpg;Gf;fhf gapw;rpahsH gapw;rp  

1 

jha;yhe;J  
2017 apd; tUlhe;j rHtNjr $l;Lj;jhgd KftH 
epfo;r;rpj;jpl;lk; (AITC)  

1 

nfhhpah  Glitf; ifj;njhopw;Jiw cghakhHf;f mgptpUj;jp  2 

rPdh 

mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd rpwpa kw;Wk; 
eLj;ju njhopy;Kaw;rpfspd; ,aysitf; fl;bnaOg;gy; 
kPjhd fUj;juq;F 2017  

5 

rPdh mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfspd; Fbkf;fSf;fhd 
fUj;juq;F 2017  

1 

rPdh mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd ifj;njhopy; 
g+q;fhf;fis epHkhzpj;jy; kw;Wk; Kfhikj;Jtk; kPjhd 
fUj;juq;F 2017  

2 

rPdh mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd tptrha 
nghwpKiwapy; Gjpa njhopy;El;gj;ijg; 
gpugy;ag;gLj;jy; kPjhd gapw;rp ghlnewp 2017 

5 

rPdh rPdhtpw;fhd  B&R MSif $l;Lj;jhgdk; kPjhd 
fUj;juq;F – njd; fpof;F Mrpah  

2 

rPdh mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd Nghf;Ftuj;J 
mgptpUj;jp kw;Wk; Kfhikj;Jtk; kPjhd fUj;juq;F 
2017  

2 

rPdh fhpgpad; kw;Wk; njd; gRgpf; ehLfSf;fhd nghJ 
Kfhikj;Jtk; kPjhd fUj;juq;F 2017 

5 

,e;jpah njhopy;Kaw;rp kw;Wk; rpwpa tpahghu Cf;Ftpg;G  1 

nfhhpah  
Gyikr; nrhj;Jffs; Kiwik kPjhd mq;fj;jtH 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

3 

rPdh mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfspd; Glit epakk; 
kw;Wk; ghpNrhjid ju ghpNrhjid mYtyHfSf;fhd 
fUj;juq;F  

3 

rPdh Mrpa kw;Wk; Mgphpf;f mgptpUj;jp ehLfspd; 
g+Nfhstpay; kw;Wk; mfo;Tj;Jiw jpizf;fs 
mYtyHfSf;fhd fUj;juq;F 2017  

1 

rPdh Mrpa kw;Wk; Mgphpf;f mgptpUj;jp ehLfspd; 
g+Nfhstpay; kw;Wk; mfo;Tj;Jiw jpizf;fs 
mYtyHfSf;fhd fUj;juq;F 2018 

2 
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nfhhpah  KSP KjyPl;L khehL 1 

nfhhpah  
Glit njhopy;El;g gapw;rp epWtd gapw;Wtpg;ghsHfspd; 
,aYikia mgptpUj;jp nra;jy;  

2 

nfhhpah  
EfHNthH tpthfhuq;fis Nkk;gLj;jyl; kw;Wk; 
tpNrlg;gLj;jy; 

1 

,e;Njhndrpah 
rpwpa kw;Wk; eLj;ju ifj;njhopw;Jiwfspd; mgptpUj;jpia 
Nkk;gLj;jy; kPjhd ,aysT fl;bnaOg;G epfo;r;rpj;jpl;lk;  

2 

rPdh 
gpd; mWtil ,og;igf; Fiwj;jy; kw;Wk; fsQ;rpa 
Kfhikj;Jtk; kPjhd gapw;rpg;gl;liw  

1 

nejHyhe;J  
$iu jfL ifj;njhopw;Jiw njhopy;El;g ntspg;ghL 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 2017  

1 

,e;NjhNdrpah 
xUq;fpizf;fg;gl;l ,urhad Kfhikj;Jtk; kPjhd Njit 
kjpg;gPL kw;Wk; rpwe;j eilKiw kPjhd gapw;rpg; gl;liw  

1 

I.mnkhpf;fh 
rHtNjr ghJfhg;G kw;Wk; Vw;Wkjpf; fl;Lg;ghL kPjhd 
gapw;rp  

1 

N[Hkdp 
,urha gbKiw ifj;njhopw;rhiyfspy; ,og;Gf; fhg;gPL 
kw;Wk; ghJfhg;G Cf;Ftpg;G  

1 

RtPld; 
FORMEX tHj;j re;ij kw;Wk; fz;fhl;rp kw;Wk; tHj;jf 
re;jpg;G  

1 

,e;jpah 
Surajkund Mela ifg;gzpf; fz;fhl;rp  

1 

,e;jpah 68 fp.fp FNshiud; rpypd;lH fg;gypy; Vw;Wk; nghOJ Kd; 
Vw;Wkjp ghpNrhjid  

1 
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epjpapay; Kd;Ndw;wk; 2017 
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31 brk;gH 2017k; jpfjpapy; epjpapay; Kd;Ndw;wk;  

 

jiyg;G       
: 

  149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf 
mikr;R 

epfo;r;rpj;jpl;lk;  :         01 
njhopw;ghl;L nryTfs;  

 

fUj;jpl;lk; :        01. mikr;rhpd; 
mYtyfk; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
cg 
fU
j;jp
l;l
k;  
 

Nehf;f
k;  

tFjp Æ Nehf;fj; jiyg;g  kjpg;gPL nkhj;j   31.12.2017 
tiu  

kPjp  

2017 Vw;ghLfs;  nryT   

      ,.&gh ,.&gh  ,.&gh 

    jdpg;gl;l Cjpak; 10,250,000  10,570,000  10,276,089.14 293,910.86  

0 1001 rk;gsk; kw;Wk; gbfs; 5,250,000 5,575,000 5,573,021.74 1,978.26  

0 1002 Nkyjpf Neu kw;Wk; 
tpLKiwf; nfhLg;gdT 

1,900,000 2,195,000 2,190,605.96 4,394.04  

0 1003 Vida nfhLg;gdTfs; 3,100,000 2,800,000 2,512,461.44 287,538.56  

              

    gazr; nryTfs; 4,500,000  5,170,000  5,065,669.64 104,330.36  

0 1101 cs;@H 500,000 1,170,000 1,162,683.62 7,316.38  

0 1102 ntspehL 4,000,000 4,000,000 3,902,986.02 97,013.98  

              

    toq;fy; 5,300,000 5,400,000 4,810,219.25 589,780.75  

0 1201 vOJfUtpfs; kw;Wk; 
mYtyfj; Njitfs; 

750,000 850,000 848,039.25 1,960.75  

0 1202 vhpnghUs; kw;Wk; cuha;T 
ePf;fpfs; 

4,500,000 4,500,000 3,962,180.00 537,820.00  

0 1203 rPUilfs; 50,000 50,000  50,000.00  

              

    guhkhpg;Gr; nryT 3,250,000 9,250,000 8,992,078.75 257,921.25  

0 1301 thfdq;fs; 2,500,000 8,500,000 8,281,015.95 218,984.05  

0 1302 nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; 
cgfuzq;fs; 

500,000 500,000 494,765.30 5,234.70  

0 1303 fl;llq;fs; kw;Wk; 
fl;likg;Gfs; 

250,000 250,000 216,297.50 33,702.50  

              

    xg;ge;j Nritfs; 3,500,000 4,510,000 4,339,346.33 170,653.67  

0 1401 Nghf;Ftuj;J 750,000 25,000 3,868.32 21,131.68  

0 1402 jghy; kw;Wk; 
njhiynjhlHghly; 

1,300,000 1,500,000 1,432,803.88 67,196.12  

0 1403 kpd;rhuk; kw;Wk; jz;zPH 950,000 1,500,000 1,421,807.90 78,192.10  

0 1409 thlif kw;Wk; cs;ShH 
thpfs; 

500,000 1,485,000 1,480,866.23 4,133.77  

             

    ,lkhw;wq;fs; 700,000 530,000 307,586.40 222,413.60  

0 1502 xa;t+jpa ed;ikfs;  700,000 530,000 307,586.40 222,413.60  

              

    kPz;LtUk; nkhj;jk; 27,500,000 35,430,000 33,790,989.51 1,639,010.49  

    %yjdr; nryT         
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    Kjydr; nrhj;Jfspd; 
GJg;gpj;jy; kw;Wk; 
Nkk;gLj;jy; 

1,500,000 6,000,000 5,875,801.63 124,198.37  

0 2001 fl;llq;fs; kw;Wk; 
fl;likg;Gfs; 

250,000 250,000 241,350.00 8,650.00  

0 2002 jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf 
cgfuzq;fs; 

100,000 100,000 96,444.06 3,555.94  

0 2003 thfdq;fs; 1,150,000 5,650,000 5,538,007.57 111,992.43  

              

    epiyahd nrhj;Jf;fspd; 
ifg;gw;wy; 

1,000,000 46,100,000 42,880,998.38 3,219,001.62  

0 2101 thfdq;fs;   43,000,000 39,784,921.70 3,215,078.30  

0 2102 jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf 
cgfuzq;fs; 

500,000 3,100,000 3,096,076.68 3,923.32  

0 2103 jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf 
cgfuzq;fs; 

500,000 0  0.00  

    nkhj;j %yjdk; 2,500,000 52,100,000 48,756,800.01 3,343,199.99  

    $l;L nkhj;jk; 30,000,000 87,530,000 82,547,789.52 4,982,210.48  
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jiyg;G       :   149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;R 

   
epfo;r;rpj;jpl;lk;;  :         01 njhopw;ghl;L nryTfs; 

    fUj;jpl;lk;        :         02. epHthf kw;Wk; jhgdr; Nrit 
 

   

       
cg 

fUj;jpl;l
k;  

Nehf;
fk; 

   
tFjp / kjpg;gPL 

nkhj;j  

31.12.2017 
 

 
  

Nehf;fj; jiyg;G 2017 
Vw;ghL
fs; tiu  

  kPjp 

 

      
,.&gh 

,.&gh nryT ,.&gh . 

    

jdpg;gl;l Cjpak; 156,00
0,000 

156,00
0,000 

144,208,3
71.28 

11,791,62
8.72  

1 1001 

rk;gsk; kw;Wk; gbfs; 103,50
0,000 

92,500,
000 

85,476,60
6.73 

7,023,393
.27  

1 1002 

Nkyjpf Neu kw;Wk; tpLKiwf; 
nfhLg;gdT 6,000,0

00 
6,000,0

00 
4,054,231

.42 
1,945,768

.58  

1 1003 

Vida nfhLg;gdTfs; 46,500,
000 

57,500,
000 

54,677,53
3.13 

2,822,466
.87  

    
 

        

    

gazr; nryTfs; 6,150,0
00 

4,363,0
00 

3,839,693
.98 

523,306.0
2  

1 1101 

cs;@H 2,150,0
00 

1,150,0
00 

789,869.8
6 

360,130.1
4  

1 1102 

ntspehL 4,000,0
00 

3,213,0
00 

3,049,824
.12 

163,175.8
8  

    
 

    
 

  

    

toq;fy; 16,950,
000 

11,550,
000 

11,200,51
5.21 

349,484.7
9  

1 1201 

vOJfUtpfs; kw;Wk; mYtyfj; 
Njitfs; 5,000,0

00 
4,500,0

00 
4,427,433

.11 72,566.89  

1 1202 

vhpnghUs; kw;Wk; cuha;T ePf;fpfs; 11,500,
000 

6,600,0
00 

6,537,082
.10 62,917.90  

1 1203 

rPUilfs; 450,00
0 

450,00
0 

236,000.0
0 

214,000.0
0  

    

guhkhpg;Gr; nryT 19,800,
000 

12,400,
000 

9,380,333
.42 

3,019,666
.58  

1 1301 

thfdq;fs; 16,000,
000 

8,600,0
00 

6,789,850
.45 

1,810,149
.55  

1 1302 

nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 2,000,0
00 

2,000,0
00 

1,650,180
.97 

349,819.0
3  

1 1303 

fl;llq;fs; kw;Wk; fl;likg;Gfs; 1,800,0
00 

1,800,0
00 

940,302.0
0 

859,698.0
0  

    
 

    
 

  

    

xg;ge;j Nritfs; 51,500,
000 

53,100,
000 

49,608,00
4.87 

3,491,995
.13  

1 1401 

Nghf;Ftuj;J 5,000,0
00 

5,000,0
00 

4,856,718
.72 

143,281.2
8  

1 1402 

jghy; kw;Wk; njhiynjhlHghly; 6,000,0
00 

6,000,0
00 

5,100,215
.60 

899,784.4
0  

1 1403 

kpd;rhuk; kw;Wk; jz;zPH 18,500,
000 

17,500,
000 

15,056,85
0.11 

2,443,149
.89  
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jiyg;G 
149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf 
mikr;R 

   epfo;r;rpj;jpl;lk;  :        01    
njhopw;ghl;L nraw;ghLfs;   

    fUj;jpl;lk;         :        
11    mur mikr;rH 

    

1 1404 

thlif kw;Wk; cs;ShH thpfs; 5,000,0
00 

7,600,0
00 

7,595,707
.60 4,292.40  

1 1409 

Vidait 17,000,
000 

17,000,
000 

16,998,51
2.84 1,487.16  

    

khw;wy;fs; 352,60
7,000 

351,62
7,000 

7,088,265
.64 

344,538,7
34.36  

1 1502 

Xa;t+jpa ed;ikfs; 100,00
0 

120,00
0 

115,996.0
8 4,003.92  

1 1505 
re;jh kw;Wk; gq;fspg;G fl;lzk; 9,000,0

00 
9,000,0

00 
4,160,083

.15 
4,839,916

.85  

1 1506 

murhq;f CopaHfSf;fhd Mjdf; 
fld; tl;b 3,000,0

00 
2,000,0

00 
1,912,186

.41 87,813.59  

1 
1508 

(1) gl;la epWtdj;jpw;fhd ed;nfhil 

600,00
0 

600,00
0 

600,000.0
0 0.00  

1 
1508 

(3) 
,yq;if rhd;wopf;fg;gl;l 
Kfhikj;Jtf fzf;fpay; epwtdk; 

300,00
0 

300,00
0 

300,000.0
0 0.00  

1 1701 el;lq;fs; kw;Wk; gjptopg;Gfs; 

339,60
7,000 

339,60
7,000 

 

339,607,0
00.00  

    
kPz;LtUk; nkhj;jk; 603,00

7,000 
589,04

0,000 
225,325,1

84.40 
363,714,8

15.60  

    
%yjdr; nryT 

    
 

  

    
 

    
 

  

    
Kjydr; nrhj;Jfspd; GJg;gpj;jy; 
kw;Wk; Nkk;gLj;jy; 

13,000,
000 

14,000,
000 

10,596,57
8.90 

3,403,421
.10  

1 2001 fl;lq;fs; kw;Wk; fl;likg;Gfs;  

7,000,0
00 

7,000,0
00 

4,093,602
.15 

2,906,397
.85  

1 2002 nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

555,928.9
8 

444,071.0
2  

1 2003 thfdq;fs; 

5,000,0
00 

6,000,0
00 

5,947,047
.77 52,952.23  

    epiyahd nrhj;Jf;fspd; ifg;gw;wy; 

8,000,0
00 

6,350,0
00 

5,248,015
.71 

1,101,984
.29  

1 2102 
jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf 
cgfuzq;fs;  

6,000,0
00 

6,000,0
00 

5,225,715
.71 

774,284.2
9  

1 2103 nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 

2,000,0
00 

350,00
0 22,300.00 

327,700.0
0  

    ,aysT fl;bnaOg;gy; 

3,500,0
00 

3,900,0
00 

3,662,293
.95 

237,706.0
5  

1 2401 mwpT Nkk;gLj;jy; kw;Wk; Inst. 
3,000,0

00 
3,400,0

00 
3,337,410

.95 62,589.05  

1 2501 
kPs; fl;likj;jy; (cs;sf tHj;jf 
jpizf;fsk;)  

500,00
0 

500,00
0 

324,883.0
0 

175,117.0
0  

    nkhj;jk; %yjdk; 

24,500,
000 

24,250,
000 

19,506,88
8.56 

4,743,111
.44  

    $l;L nkhj;jk; 

627,50
7,000 

613,29
0,000 

244,832,0
72.96 

368,457,9
27.04  
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fhhpahyak;  

       
tpl
ak; 

Nehf;f
k; 

  
tFjp Æ kjpg;gPL 

nkhj;j  

31..12.2017  
kPjp 

   
Nehf;fj; jiyg;G 2015 Vw;ghLfs; 

tiu    

     
,.&gh 

,.&gh nryT ,.&gh 

    jdpg;gl;l Cjpak; 10,250,000 10,500,000 10,438,690.51 61,309.49  

0 1001 
rk;gsk; kw;Wk; gbfs; 

5,250,000 5,875,000 5,867,712.00 7,288.00  

0 1002 

Nkyjpf Neu kw;Wk; 
tpLKiwf; nfhLg;gdT 

1,900,000 1,000,000 951,853.43 48,146.57  

0 1003 
Vida nfhLg;gdTfs; 

3,100,000 3,625,000 3,619,125.08 5,874.92  

              

    
gazr; nryTfs; 

1,500,000 975,000 293,540.91 681,459.09  

0 1101 
cs;@H 

500,000 375,000 293,540.91 81,459.09  

0 1102 
ntspehL 

1,000,000 600,000 
 

600,000.00  

          
 

  

    
toq;fy; 

5,300,000 4,412,000 4,220,074.57 191,925.43  

0 1201 

vOJfUtpfs; kw;Wk; 
mYtyfj; Njitfs; 

750,000 862,000 861,726.57 273.43  

0 1202 

vhpnghUs; kw;Wk; 
cuha;T ePf;fpfs; 

4,500,000 3,500,000 3,358,348.00 141,652.00  

0 1203 
rPUilfs; 

50,000 50,000 
 

50,000.00  

              

    
guhkhpg;Gr; nryT 

2,750,000 5,045,000 4,880,175.68 164,824.32  

0 1301 
thfdq;fs; 

2,000,000 4,800,000 4,793,005.68 6,994.32  

0 1302 

nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; 
cgfuzq;fs; 

500,000 100,000 83,295.00 16,705.00  

0 1303 

fl;llq;fs; kw;Wk; 
fl;likg;Gfs; 

250,000 145,000 3,875.00 141,125.00  

          
 

  

    
xg;ge;j Nritfs; 

3,350,000 2,250,000 1,310,410.28 939,589.72  

0 1401 
Nghf;Ftuj;J 

600,000 0 
 

  

0 1402 

jghy; kw;Wk; 
njhiynjhlHghly; 

1,300,000 1,300,000 902,458.03 397,541.97  

0 1403 
kpd;rhuk; kw;Wk; jz;zPH 

950,000 450,000 152,065.25 297,934.75  

0 1409 
Vidait 

500,000 500,000 255,887.00 244,113.00  

          
 

  

    khw;wq;fs; 700,000 700,000 433,225.68 266,774.32  

0 1502 xa;t+jpa ed;ikfs; 700,000 700,000 433,225.68 266,774.32  
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kPz;LtUk; nkhj;jk; 

 23,850,000 23,882,000 21,576,117.63 2,305,882.37  

          
 

  

    
%yjdr; nryT 

    
 

  

    

Kjydr; nrhj;Jfspd; 
GJg;gpj;jy;  

    
 

  

    kw;Wk; Nkk;gLj;jy; 1,500,000 1,605,000 1,463,923.17 141,076.83  

0 2001 

fl;llq;fs; kw;Wk; 
fl;likg;Gfs; 

250,000 355,000 353,501.20 1,498.80  

0 2002 

nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; 
cgfuzq;fs; 

100,000 100,000 
 

100,000.00  

0 2003 
thfdq;fs; 

1,150,000 1,150,000 1,110,421.97 39,578.03  

          
 

  

    

epiyahd nrhj;Jf;fspd; 
ifg;gw;wy; 

1,000,000 43,550,000 42,786,937.50 763,062.50  

0 2101 
thfdq;fs; 

  43,000,000 42,655,000.00 345,000.00  

0 2102 

jsghlq;fs; kw;Wk; 
mYtyf cgfuzq;fs; 

500,000 500,000 131,937.50 368,062.50  

0 2103 
nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; 
cgfuzq;fs; 500,000 50,000 

 
50,000.00  

          
 

  

    
nkhj;jk; %yjdk; 

2,500,000 45,155,000 44,250,860.67 904,139.33  

    
$l;L nkhj;jk; 

26,350,000 69,037,000 65,826,978.30 3,210,021.70  

 

 

 

 

 

 

 

 

jiyg;G 149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf mikr;R 

   epfo;r;rp  :        02    mgptpUj;jp 
nraw;ghLfs;  

    fUj;jpl;lk; : 03 ifj;njhopy; 
mgptpUj;jp  

    

       

tpl
ak; 

Nehf;
fk; 

  
tFjp Æ kjpg;gPL 

nkhj;j  

31..12.2017  
kPjp 

 
  

Nehf;fj; jiyg;G 2015 Vw;ghLfs; 
tiu    

 
    

,.&gh 
,.&gh nryT ,.&gh 
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    jdpg;gl;l Cjpak; 204,750,000 204,750,000 201,049,799.90 3,700,200.10  

1 1001 
rk;gsk; kw;Wk; gbfs; 

128,000,000 118,500,000 116,229,524.99 2,270,475.01  

1 1002 

Nkyjpf Neu kw;Wk; 
tpLKiwf; nfhLg;gdT 

1,750,000 1,750,000 1,081,705.68 668,294.32  

1 1003 
Vida nfhLg;gdTfs; 

75,000,000 84,500,000 83,738,569.23 761,430.77  

              

    
gazr; nryTfs; 

3,300,000 2,775,000 1,450,196.55 1,324,803.45  

1 1101 
cs;@H 

1,300,000 1,300,000 1,121,917.67 178,082.33  

1 1102 
ntspehL 

2,000,000 1,475,000 328,278.88 1,146,721.12  

              

    
toq;fy; 

5,140,000 4,880,000 4,055,890.97 824,109.03  

1 1201 

vOJfUtpfs; kw;Wk; 
mYtyfj; Njitfs; 

1,500,000 1,240,000 1,098,313.63 141,686.37  

1 1202 

vhpnghUs; kw;Wk; 
cuha;T ePf;fpfs; 

3,500,000 3,500,000 2,865,577.34 634,422.66  

1 1203 
rPUilfs; 

140,000 140,000 92,000.00 48,000.00  

              

    
guhkhpg;Gr; nryT 

5,250,000 5,950,000 5,028,469.55 921,530.45  

1 1301 
thfdq;fs; 

3,500,000 4,200,000 4,160,808.13 39,191.87  

1 1302 

nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; 
cgfuzq;fs; 

750,000 750,000 734,569.95 15,430.05  

1 1303 

fl;llq;fs; kw;Wk; 
fl;likg;Gfs; 

1,000,000 1,000,000 133,091.47 866,908.53  

              

    
xg;ge;j Nritfs; 

11,400,000 10,960,000 9,548,192.43 1,411,807.57  

1 1401 
Nghf;Ftuj;J 

2,400,000 650,000 620,500.00 29,500.00  

1 1402 

jghy; kw;Wk; 
njhiynjhlHghly; 

2,500,000 2,510,000 2,495,314.96 14,685.04  

1 1403 
kpd;rhuk; kw;Wk; jz;zPH 

1,000,000 1,000,000 438,356.63 561,643.37  

1 1404 
thlif kw;Wk; cs;@H 
thpfs;  3,500,000 3,500,000 2,726,285.71 773,714.29  

1 1409 
Vidait 

2,000,000 3,300,000 3,267,735.13 32,264.87  

          
 

  

    khw;wq;fs; 60,000 60,000 0.00 60,000.00  

1 1502 xa;t+jpa ed;ikfs; 60,000 60,000 0.00 60,000.00  

          
 

  

    
Vida kPz;LtUk; 
nryTfs;  1,900,000 1,900,000 1,425,022.54 474,977.46  

1 1506 
mur CopaHfSf;fhd 
Mjdf; fld; tl;b  1,900,000 1,900,000 1,425,022.54 474,977.46  

          
 

  

    

kPz;LtUk; nkhj;jk; 

 231,800,000 231,275,000 222,557,571.94 8,717,428.06  
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%yjdr; nryT 

        

    

Kjydr; nrhj;Jfspd; 
GJg;gpj;jy;  

        

    kw;Wk; Nkk;gLj;jy; 2,900,000 3,350,000 1,829,877.07 1,520,122.93  

1 2001 

fl;llq;fs; kw;Wk; 
fl;likg;Gfs; 

1,800,000 1,800,000 336,514.15 1,463,485.85  

1 2002 

nghwp> ,ae;jpuk; kw;Wk; 
cgfuzq;fs; 

300,000 300,000 272,144.00 27,856.00  

1 2003 
thfdq;fs; 

800,000 1,250,000 1,221,218.92 28,781.08  

          
 

  

    

epiyahd nrhj;Jf;fspd; 
ifg;gw;wy; 

750,000 750,000 403,140.33 346,859.67  

1 2102 
thfdq;fs; 

500,000 500,000 399,240.33 100,759.67  

1 2103 

jsghlq;fs; kw;Wk; 
mYtyf cgfuzq;fs; 

250,000 250,000 3,900.00 246,100.00  

          
 

  

    
,aysT fl;bnaOg;gy; 

3,500,000 3,575,000 3,572,752.07 2,247.93  

1 2401 

mwpit Nkk;gLj;jy; 
kw;Wk;  

3,500,000 3,575,000 3,572,752.07 2,247.93  

    
 

    
 

  

    
nkhj;jk; %yjdk; 

7,150,000 7,675,000 5,805,769.47 1,869,230.53  

    
$l;L nkhj;jk; 

238,950,000 238,950,000 228,363,341.41 10,586,658.59  

 

 

jiyg;G 
149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf 
mikr;R 

   epfo;r;rp  :        02    mgptpUj;jp 
nraw;ghLfs;  

 

   fUj;jpl;lk;        :         04     rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpahsHfSf;fhd fld;toq;fy; 
kw;Wk; Ez; fld; 

   

       

tpl
ak; 

Nehf;
fk; 

  
tFjp Æ 

Nehf;fj; jiyg;G 

kjpg;gPL 
nkhj;j  

31..12.2017  
kPjp 

 
  2015 Vw;ghLfs; tiu    

 
    

,.&gh 
,.&gh nryT ,.&gh 

          
 

  

    
%yjdr; nryTfs; 

    
 

  

          
 

  

16 2302 
#oy; tpUj;jp 
jPHTfs; Row;rp 
epjpak; (GOSL/ 

1,300,000,000 1,300,000,000 0.00 1,300,000,000.00  
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JBIC) 

          
 

  

17 2302 
rpwpa kw;Wk; 
Ez; 
ifj;njhopw;Jiw
fs; Njhy; kw;Wk; 
njhopw;Kaw;rpah
sHfs; 
fUj;jpl;lk;. 
(GOSL/JJBIC)) 

3,350,000,000 5,350,000,000 4,487,147,351.46 862,852,648.54  

        
 

  

        
 

  

          
 

  

    
nkhj;jr; nryTfs; 

4,650,000,000 6,650,000,000 4,487,147,351.46 2,162,852,648.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jpiwNrhp gpujpf;F mikhf nryT  
   

 

       

jiyg;G 
149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf 
mikr;R 

   epfo;r;rp  :        02    mgptpUj;jp 
nraw;ghLfs;  

 

   fUj;jpl;lk; : 05 mur 
epWtdq;fs;  

    

       

tpl
ak; 

Nehf;
fk; 

  

tFjp Æ 

Nehf;fj; jiyg;G kjpg;gPL 
nkhj;j  

31..12.2017  
kPjp 

 
  

 
2015 Vw;ghLfs; tiu    

 
    

,.&gh 
,.&gh nryT ,.&gh 

              

    
kPz;LtUk; 

964,572,000 988,552,000 942,203,271.00 46,348,729.00  

          
 

  

2 1503 

Njrpa njhopy;Kaw;rp 
mjpfhu rig 

35,500,000 

35,500,000 19,609,491.00 15,890,509.00  
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4 1503 

,yq;if ifj;njhopy; 
mgptpUj;jpr; rig 

291,000,000 291,000,000 278,000,000.00 13,000,000.00  

          
 

  

7 1503 

EfHNthH tpfhu 
mjpfhurig 

374,972,000 398,952,000 384,092,000.00 14,860,000.00  

          
 

  

8 1503 
Njrpa $l;LwT 
mgptpUj;jp epWtdk; 32,600,000 32,600,000 30,978,448.00 1,621,552.00  

          
 

  

9 1503 

,yq;if Njrpa 
tbtikg;G 
kj;jpaepiyak; 

59,000,000 59,000,000 58,023,332.00 976,668.00  

    
  

    
 

  

10 1503 

Njrpa mUq;fiyg; 
Nguit 

146,500,000 146,500,000 146,500,000.00 0.00  

          
 

  

17 1503 ifg;gzpr; rig 25,000,000 25,000,000 25,000,000.00 0.00  

          
 

  

    
%yjdr; nryT 

415,000,000 610,034,230 373,658,734.10 
236,375,495.9

0  

          
 

  

1 2201 

,yq;if Glit kw;Wk; 
Milj;Jiw 

75,000,000 95,000,000 25,000,000.00 70,000,000.00  

2 2201 

Njrpa njhopy;Kaw;rp 
mjpfhu rig 

45,000,000 215,000,000 185,045,430.00 29,954,570.00  

          
 

  

4 2201 
,yq;if ifj;njhopy; 
mgptpUj;jpr; rig 70,000,000 70,000,000 55,000,000.00 15,000,000.00  

          
 

  

7 2201 
EfHNthH tpfhu 
mjpfhurig 20,000,000 20,000,000 11,731,750.00 8,268,250.00  

          
 

  
8 2201 Njrpa $l;LwT 

mgptpUj;jp epWtdk; 20,000,000 20,000,000 8,000,000.00 12,000,000.00  

          
 

  

9 2201 

,yq;if Njrpa 
tbtikg;G 
kj;jpaepiyak; 

100,000,000 100,000,000 16,894,000.00 83,106,000.00  

          
 

  

10 2201 

Njrpa mUq;fiyg; 
Nguit 

85,000,000 85,000,000 69,140,000.00 15,860,000.00  

          
 

  

15 2501 

`pq;Fuhd rPdpf; 
ifj;njhopy; ypkpll; 

  5,034,230 2,847,554.10 2,186,675.90  
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nkhj;jr; nryTfs; 

1,379,572,000 1,598,586,230 1,315,862,005.10 
282,724,224.9

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jiyg;G 
149   ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf 
mikr;R 

   epfo;r;rp  :        02    mgptpUj;jp 
nraw;ghLfs;  

 

   fUj;jpl;lk; : ifj;njhopy; 
mgptpUj;jp  

    

       
tpl
ak; 

Nehf;
fk; 

  

tFjp Æ 

Nehf;fj; jiyg;G kjpg;gPL 
nkhj;j  

31..12.2017  
kPjp 

 
  

 
2015 Vw;ghLfs; tiu    

 
    

,.&gh 
,.&gh nryT ,.&gh 

    kPz;LtUk; nryTfs;  0  50,000,000  26,882,953.85 23,117,046.15  

              

23 1508 
tHj;jf Cf;Ftpg;G 
nraw;ghLfs;    50,000,000 26,882,953.85 23,117,046.15  

              

    %yjdr; nryTfs;  

2,127,710,00
0  

4,502,347,00
0  

1,976,371,320.
22 

2,525,975,679.
78  

              
2 2506 ifj;njhopy; 

Ngl;ilfs; 
434,000,000 

434,000,000 
335,454,095.14 98,545,904.86  

          
 

  

3 2202 ce;Jif gug;G 
mgptpUj;jp epfo;r;rp 

353,000,000 
293,000,000 

166,129,892.48 126,870,107.52  

    mgptpUj;jpg; gphpT    
-  01 94,000,000   

   

    mgptpUj;jpg; gphpT    
-  02 44,000,000   
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    mgptpUj;jpg; gphpT   
-  03 135,530,000   

   

    Njrpa ,urhad 
MAj 
cld;gbf;ifia 
mKy;gLj;Jk; 
mjpfhurig  

2,500,000 

  

   

    ifj;njhopy; gjpTg; 
gphpT  2,700,000   

   

    SME Jiw 
mgptpUj;jp (ce;Jif 
gug;G mgptpUj;jp apd; 
fPo;)  

60,590,000 

  

   

    mudhaf;f 
mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lk;  

12,880,000 
  

   

          
 

  

4 2202 ifj;jwp kw;Wk; 
Glitf; ifj;njhopy; 
mgptpUj;jp KjyPL 

150,000,000 150,000,000 70,397,845.99 79,602,154.01  
    

     - ifj;jwpj;Jiw      
 

  

    ifj;jwpf; 
fpuhkq;fisAk; 
kw;Wk; nea;jy; 
Glit ifj;njhopy; 
gapw;rp 
epiyaq;fisAk; 
cUthf;fy;.  

30,000,000 

  
 

  

    ifj;jwpf; 
fz;fhl;rpf;F ts 
tiuglj;ij 
re;ijg;gLj;jy; 
Cf;Ftpg;G  

13,000,000 

  
 

  

    khfhz kl;lj;jpy; 
ifj;jwpf; 
ifj;njhopw;Jiwia 
kPsg;GJg;gpj;jy; 

37,000,000 

  
 

  

    gapw;r;rpg; 
ghlrhiyfspd; 
cl;fl;likg;G  

10,000,000 
  

 

  

     - Glitj;Jiw      
 

  

    Glitf; 
ifj;njhopw;Jiwf;F 
Gjpa ehHfis 
mgptpUj;jp nra;jy; 
( thioehH 
mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lk;)  

8,400,000 

  
 

  

    rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
Jiwiar; NrHe;j 
Milf; 
ifj;njhopw;rhiyfsp
d; njhopy;El;gk; 
kw;Wk; Kfhikj;Jt 
tFjpfspy; gapw;rp 
mgptpUj;jp  

5,000,000 

  
 

  

    cw;gj;jp Nkk;gLj;jy; 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  15,000,000   

 

  

    Rfhjhuk; kw;Wk; 
ghJfhg;G rhd;wpjo;  15,000,000   
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    DTAC 
mq;fj;jtHfSf;fhd 
jug; gbKiwf;fhd 
<u gjg;gLj;jy; 
nghwpfs; kPjhd 
GlitfSf;fhd 
gapw;rp  

16,610,000 

  
 

  

             

9 2202 
ifj;njhopy; jahhpg;G 
fpuhk mgptpUj;jp  3,000,000 101,000,000 2,850,182.54 98,149,817.46  

             

10 2506 gpujhd kw;Wk; rpwpa 
ifj;njhopy; 
Ngl;ilfspd; 
Nkk;gLj;jy; kw;Wk; 
etPdkag;gLj;jy;  

65,000,000 209,000,000 35,608,778.19 173,391,221.81  

          
 

  

11 2202 $l;LwTr; 
rq;fq;fisg; 
gyg;gLj;jy;  

30,000,000 30,000,000 11,562,367.36 18,437,632.64  

          
 

  

12 2202 njhopy;Kaw;rpf; 
fpuhkq;fs; kw;Wk; 
ngz; 
njhopy;Kaw;rpfspd; 
mgptpUj;jp  

40,000,000 40,000,000 22,476,573.59 17,523,426.41  

          
 

  

13 2202 yq;fh rj;Njhr 
epWtdj;jpd; 
rpy;yiw 
tiyaikg;G 
tphpthf;fk;  

350,000,000 850,000,000 264,705,636.36 585,294,363.64  

          
 

  

14 2202 MilrhH rpwpa 
ifj;njhopw;rhiyfsp
d; Clhf 
nghUshjhu 
Nkk;gLj;jy;.  

137,500,000 227,847,000 187,346,382.85 40,500,617.15  

             

16 2202 ghuk;ghpa 
ifg;gzpahsHfSf;F 
cjTk; tifapy; 
ifg;gzpf; 
fpuhkj;ij 
mgptpUj;jp nra;jy;  

23,000,000 23,000,000 
 

23,000,000.00  

             

19 2506 MidapwT 
cg;gsj;ij 
GdUj;jhgdk; nra;jy; 

40,000,000 40,000,000 13,786,680.23 26,213,319.77  

          
 

  

20 2202 Njrpa tpahghug; 
gjpTf; fhhpahyak; 
kw;Wk; tHj;j tof;F 
mYtyfj;ijAk; 
epWTjy;  

  50,000,000 2,156,687.50 47,843,312.50  
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21 2506 ifj;njhopy; 

mgptpUj;jpr; rig 
Clhf ifj;jwp 
ifj;njhopw;Jiwf;F 
gapw;rpfisAk; 
mtrpakhd 
cl;fl;likg;G 
trjpfisAk; 
toq;fy; kw;Wk; 
ifj;njhopy; 
Ngl;ilfspd; 
Nkk;gLj;jy; 

  500,000,000 83,218,669.94 416,781,330.06  

           
  

22 220
2 

PPP mbg;gilapy; 
nfhOk;gpy; 
jdpj;jd;ikahd 
ifg;g;gzp 
re;ijg;gLj;jy; 
epiyaj;ij epWTjy;  

  
100,000,00

0  
100,000,000.

00  

          
 

  

24 220
2 

,yq;if mur 
tHj;jf 
$l;Lj;jhgdj;jpdhy; 
nkfh fhl;rpaiw 
epHkhzpg;G   

  
100,000,00

0 
41,488,113.6

0 
58,511,886.4

0  

          
 

  

25 220
2 

NuhNghl;bf; 
gpunahfj;jpw;fhd 
jpwik 
kj;jpaepiyaj;ij 
epWTjy; (CERA) 

  50,000,000 
 

50,000,000.0
0  

          
 

  

26 220
2 

yf; rj;Njhr kw;Wk; 
xRry 
tpw;gidf;$lq;fis 
epWTjy;  

  
1,000,000,

000 
688,346,368.

75 
311,653,631.

25  

          
 

  

27 220
2 

jhuhGuk; jhq;fp 
GdUj;jhgdk;    

300,000,00
0 

50,843,045.7
0 

249,156,954.
30  

          
 

  

28 220
2 

njhopy; jpwd; gapw;rp 
fUj;jpl;lk;   4,500,000 

 
4,500,000.00  

             

    nkhj;jr; nryT  

2,127,710,00
0 

4,552,347,00
0 

2,003,254,274.
07 

2,549,092,725.
93  

 

 

    xJf;fPL 2017              

* 
149-02-03-02-2506       xJf;fP

L  
nryT kPjp 



192 
 

 

    

ifj;njhopy; Ngl;il  kd;dhH 
gp.nr 

    10,115,
076.53 

6,620,2
61.00  

3,494
,816 

    

ifj;njhopy; Ngl;il mk;ghiw 
gp.nr 

    15,050,
607.36 

0.00  15,05
0,607 

    
ifj;njhopy; Ngl;il             

                  

** 149-02-03-04-2202       
xJf;fP
L  

nryT kPjp 

    

ifj;jwp kw;Wk; Glit KjyPl;L 
mgptpUj;jp      

50,000,
000.00 

22,282,
050.29  

27,71
7,950 

                  

*** 149-02-03-11-2202       
xJf;fP
L  nryT kPjp 

    
$l;LwT rq;fj;ijg; 
gyg;gLj;jy;        

17,500,
000.00 

3,691,0
00.00  

13,80
9,000 

                  

***
* 149-02-03-14-2202       

xJf;fP
L  nryT kPjp 

    

MilrhH mbg;gilapyhd rpwpa 
ifj;njhopw;rhiy Clhf nghUshjhu 
Nkk;gLj;jy;  

45,141,
000.00 

16,613,
753.94  

28,52
7,246 

                  

****
* 149-02-03-23-1508       

xJf;fP
L  

nryT kPjp 

    
tHj;jf Cf;Ftpg;G 
eltbf;iffs;  

tzpf 
jpizf;fsk;  

9,831,2
06.00 

3,083,2
60.23  

6,747
,946 

      
ntspehl;L 
mikr;R  

16,452,
779.70 

10,541,
980.55  

5,910
,799 

                  

****
** 

149-02-03-21-2506       xJf;fP
L  nryT kPjp 

    

ifj;njhopy; mgptpUj;jpr; rig Clhf ifj;jwp 
ifj;njhopw;Jiwf;F gapw;rpfisAk; mtrpakhd 
cl;fl;likg;G trjpfisAk; toq;fy; kw;Wk; 
ifj;njhopy; Ngl;ilfspd; Nkk;gLj;jy 

269,598,
491.00 

  
269,59
8,491 
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