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�����ழ� ம��
 ச�க ேமலா�ைம� க�டைம�� 

 

தி�ட� ���க
 

 

 

���ைர 

 

1.0 1980 ஆ
 ஆ�% �த� உலக வ(கி தமிழக அர�ட� 
இைண,- ெச�ைனைய �த�ைமயாக� ெகா�ட ெச�ைன 
நக2��ர வள2�சி நிதி4 தி�ட
 I ம��
 II ம��
 தமி5நா% 
நக2��ற வள2�சி நிதி4 தி�ட
 II ம��
 III வாய7லாக நக2�ர 
உ8க�டைம�� வள2�சி4 தி�ட(கைள  ந�ல �ைறய7� 
ெசய�ப%4திவ�கிற-.  இ4தி�ட(க8 வாய7லாக உ8க�டைம��� 
ெசா4-�கைள உ�வா�:வ- ம�%ம�லாம� நக2��ற4 
-ைறய7� ச2ீதி�4த(கைள<
 ேம�ெகா�ட-.  

தமி5நா�=� உ8க�டைம�� வள2�சி4 தி�ட(க>�:4 
ேதைவயான நிதிய7ைன வழ(:�கமாக இ,த ?�% �ய�சி 
ெச�ைனைய �தைமயாக ெகா�% ெசய�ப%4த�ப�ட  
தமி5நா% நக2�ர வள2�சி நிதி எ�ற �தியெதா� அற�க�டைள 
நி�வன4திைன உ�வா�கி உ8ள-. தமி5நா�=� இ4தி�ட நிதி 
ேமலா�ைம அைம�பாக தமி5நா% நக2�ற உ8க�டைம�� நிதி 
ேசைவக8 நி�வன
 ெசய�ப�% வ�கி�ற-. உலக வ(கிய7� 
உதவ7<ட� ெசய�ப%4த�ப�% வ�
 தி�ட(க8 அைன4-
 
தமி5நா�=� நக2�ர வள2�சிய7� ச2ீதி�த(கைள<
 
ஒ�(கிைண4- ெசய�ப%4-வ-ட�   இைவகளB� தமி5நா% 
ஒ� ��ேனா=  மாநிலமாக4 திக5கி�ற-. இ4தி�ட(களB� 
ெதாட2�சியாக நக2�ற உ8க�டைம�� வள2�சிையத ெதாட2,- 
எ%4-� ெச�C வ�ண
 "தமி5நா% நE=4த  நக2�ற 
வள2�சி4தி�ட
" எ�ற ஒ� �திய தி�ட4திைன ெசய�ப%4த 
உ4ேதசி�க�ப�%8ள-. இ��திய தி�ட4தி� உ4ேதச மதி�ப%F  600 
மி�லிய� அெமH�க டால2 ஆ:
. 
 

2.0 தி�ட :றி�ேகா8: 

ேம�ப��த�ப	ட நக��ற ேமலா�ைம நைட�ைறகள�� 
நிகழ�ெச�வ  ம!"� ப#ேக!$� நக���ற உ&ளா	சி 
அைம��(கள�� ஒ* நிதி நிைலயான �ைறய-� நக��ற ேசைவகைள 
ேம�ப� த� ஆகிய இ0வ-ர�� $றி(ேகா&கைள( ெகா��&ள .   
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இ�தி	ட�தி� கீ4(க�ட 56" 7"கைள( ெகா��&ள .  

1. �6 மாதி8 நகர#கைள உ*வா($த� 

2. நகரக �த9�  

3. நகர� ைறக:($ ெதாழி�;	ப உதவ- (T.A.) வழ#$த�   

 

1) மாதி8 நகர#க& உ*வா(க( 7றி6 �(கிய ேநா(க�, ப#ேக!$�  
நக��ற உ&ளா	சி அைம��(கள�� நக���ர அளவ-� வ?வான 
ஆ:ைம, ந@A�த நிதி நிைலைம  

ம!"� நக��ற ேமலா�ைமய-� �திய �6மாதி8ைய உ*வா($த� 
ஆ$�.  

2) நக���ற �த9	� 7றி6 �(கிய ேநா(கமான  ப#ேக!$� 
நகரா	சிக:($� நக���ற Bழலி� �(கியமான நக���ற 
ேசைவகைள ேம�ப��த உதCத� ஆ$�. நக��ற �த9	� 7", 

நக��ற உ&ளா	சி அைம��(கள�� கட6 வ-8வா(க� ம!"� 
மான�ய#க&,  வரC ேம�ப��த� ம!"�  நகர� ைறக:($ 
ெதாழி�;	ப உதவ- (T.A) ஆகிய 56"  ைண 7"கைள 
உ&ளட(கிய  ஆ$�.  

3) நகரக  ைற ெதாழி�;	ப உதவ- (T.A.) 7!றி6 �(கிய ேநா(க#க& 

ப#ேக!$� நி"வன#கைள வ?�ப��� த�, நகரா	சி மி6 
ஆ:ைமய-� தி	ட� தயா8�த� ம!"� ேமலா�ைம ஆகியவ!ைற 
உ&ளட(கிE&ள .  

3. தமி5நா% நக2��ற ேம
பா�% நிதிய4தி� �����ழ� ம��
 
ச�க ெகா8ைக: 

நிதி<தவ7 ெப�
 தி�ட(களB� �����ழ� ேப�தைகைம  
ம��
 ச�க இைய� ேம
பா% ஆகியைவ தமி5நா% நக2�ர 
வள2�சி நிதிய4தி� ெகா8ைகக8 ஆ:
. 

 �����ழ� ம��
 ச�க ேமலா�ைம� க�டைம��  (ESMF) 

4.0 தமி4நா� அரசா� தமி4நா� நக���ர வள��சி நிதிய-6 கீ4 2006 
ஆ� ஆ�� ஒ�பள�(க�ப	ட            F!"�Bழ� ம!"� ச5க இைய� 
ேகா	பா	�( ெகா&ைககைள தமி5நா% நக2�ற உ8க�டைம�� நிதி 
ம��
 ேசைவ நி�வன
 தா6 நிதிEதவ- வழ#$� அைன�  
தி	ட#கள�?� ெசய�ப��திவ*கிற .   இGத F!"�Bழ� ம!"� 



 3 

ச5க இைய� ேகா	பா	�( ெகா&ைகக& த!ேபா  ேம��த�ப	ட 
ச	ட#க&, �திய ச	ட#க&, ெகா&ைகக&, வ-திக& ம!"� உலக 
வ#கிய-6 ேம�ப��த�ப	ட  ெசய�பா	� ெகா&ைகக& 
அA�பைடய-?� TNUDP -III ெசயலா(க�திலி*G  க!"(ெகா�ட 
பA�ப-ைனகைள அA�பைடய-?� ேம�ப��த�ப	�&ள . இGத 
தி*�த�ப	ட க	டைம��  F!"�Bழ� ம!"� ச5க ேமலா�ைம 
க	டைம�� (ESMF) என ெபய8ட�ப	�&ள . இGத க	டைம��( 
ெகா&ைகக& த!ேபா  �6ெமாழிய�ப	�&ள தமி5நா% நE=4த  
நக2�ற வள2�சி4தி�ட�தி!$ (TNSUDP) தன��த6ைமEட6  ெபா*G �. 

 

5.0 F!"�Bழ� ம!"� ச5க ேமலா�ைம க	டைம�� ( ESMF) இர�� 
ெதா$திகைள உ&ளட(கியதா$�. ேம?� நக���ற உ&க	டைம�� 
தி	ட#கள�� எIகி6ற F!"�Bழ� ம!"� ச5க� சா�Gத ப-ர�சிைனகள�6 
மதி�பJ� ம!"� ேமலா�ைம சா�Gத �(கிய(7"க&, 

ெபா (ேகா	பா�க&, ெகா&ைகக&, ம!"� நைட�ைறகைளE� 
ெகா��&ள . தமி5நா% நE=4த  நக2�ற வள2�சி4தி�ட�தி6 (TNSUDP) 

கீ4 நிதிEதவ- ெப"�  தி	ட#க& இGத க	டைம�ப-6 அA�பைடய-�  

தயா8(கC� ம!"�  ெதாட��ைடய தா(க#கள�� இ*G  பா கா�பைத 
உ"தி ெச�கிற . ேம?� ESMF ஆன   TNSUDP நிதி உதவ- ெப"� 

தி	ட#கைள சா�Gத பயனாள�க:($ F!"��ற Bழ�  ம!"� ச5க� 
சா�Gத இட�பா�க& மதி�பJ� ப!றி அறிய உதC� ம!"�  அவ!ைற 
ேமலா�ைம ெச�வத!$ உதC� நைட�ைறகைள உ&ளட(கிய  

 
 

��� �ழ� பா-கா�� க�டைம�� 

 

6.0 ஒK(:வ7திக8 க�டைம��: ேதசிய ம��
 மாநில அளவ7� 
�����ழ� ச�ட(க8 ம��
 உலக வ(கிய7� ெசய�பா�% 
ெகா8ைகக8 அைன4-
 TNUIFSL நிதி<தவ7 ெப�
 
தி�ட(க>�: ெபா�,-
.  மிக ��கியமான ெபா�,-
 
ச�ட(க8 -  நE2 (மா� த%�� ம��
 க�%�பா%) ச�ட
, 1974, 

தமி5நா% :=நE2 (மா� த%�� ம��
 க�%�பா%) வ7திக8, 1974, நE2 
(மா� த%�� ம��
 க�%�பா%) வH வ7தி ச�ட
, 1977, வன 
(இ��கி�றன பா-கா��) ச�ட
, 1980, கா�� (மா� த%�� ம��
 
க�%�பா%) ச�ட
 1981, கடேலார ப:திகளB� (CRZ) அறிவ7ைக , 2011 

(SO19 (E) மாவ�ட
. 06/01/2011, ��� �ழ� மதி�ப7% அறிவ7�ைக , 2006 

(SO1533 (ஈ ), ேபா�றைவ) 09/2006 / dt.14 ம��
 உலக வ(கி OP 4.01 

�����ழ� மதி�ப�%F , OP 4.04 இய�ைக வா5வ7ட(க8, OP 4.11 

உட� கலா�சார ஆQR ம��
 OP 4.36 கா%க8. 
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7.0 �����ழ� அ=�பைடய7� தி�ட(களB� வைக�பா%: 
நக2�ர உ8க�டைம�� தி�ட(க8 அ,த நகர4தி� உ8ள ம�களB� 
வா5�ைக4தர4திைன ேம
ப%4-
 எ�� எதி2பா2�க�ப%கிற-. 
 

எனB�
 தி�ட(க8 நிைறேவ�ற�ப%கி�ற இட
 ம��
 தி�ட 
நடவ=�ைகககளB� த�ைமைய ெபா�4-, இ4தைகய தி�ட(க8, 

நக2��ர �ழலி� மா�ப�ட பாதி��க8 ம��
 தா�க4ைத 
ஏ�ப%4-
. உதாரணமாக, மைழ நE2 வ=கா� தி�டமான- அ- 
ேச�
 நE2நிைலகளB� தா�க4ைத ஏ�ப%4தல
, ச(கமமா:
 
இட(களB� ெவ8ளெப��கிைன ஏ�ப%4தலா
. இேத ேபாலேவ 
ஒ� பாடல சா�கைட4தி�ட
 �4திகH�க�ப�ட கழிRநE2  ��
 
கச%  ெவளBேய�ற4தினா� பாதி�ப7ைன ஏ�ப%4தலா
.  ேமC
 
நில4த= நEH� பாதி���கைள  ஏ�ப%4தலா
.  :=நE2 வழ(க� 
தி�ட
  :=நE2 ஆதார4தி� இ�,- அதிக�ப=யா� நE2 எ%4த�  
நE2 ஆதார(கைள� பய�ப%4-பவ2க>�: பாதி�� ம��
 கச% 
ெவளBேய�ற
 �தலிய பாதி��கைள ஏ�ப%4தலா
. எனேவ 
உ8க�டைம�� தி�ட(களBனா� ஏ�ப%
 இ4தைகய தா�க(கைள 
அ=�பைடயாக ெகா�% TNUIFSL  நி�வன
 க�டைம��4 
தி�ட(கைள தி�ட(களB� த�ைமக8 ம��
 பாதி��க8 ம��
 
ஒK(:�ைற ேதைவகளB� அ=�பைடய7� E1, ஏ2 ம��
 ஏ3  எ�� 
��� வைககளாக வைக�ப%4தி<8ள-.  
E1 வைக�பா% தி�ட(க8: இ,த வைக�பா�=�:8 வ�
 
தி�ட(க>�: தி�ட
 சா2,த �����ற �ழ� மதி�ப7% ஒ� 
த�னBயலான நி�வன
 �ல
 தயாH�க�படேவ�%
: 
E2  வைக�பா% தி�ட(க8: இ,த வைக�பா�=�:8 வ�
 
தி�ட(க>�: வ7Hவான தி�ட அறி�ைக(DPR)ய7�  

 ப:தியாக தி�ட4ைத சா2,த �ழ� அறி�ைக ேதைவ�ப%
 
E2  வைக�பா% தி�ட(க8: இ,த வைக�பா�=�:8 வ�
 
தி�ட(க>�:  ெபா-வான �����ழ� ேமலா�ைம தி�ட
 
ேதைவ�ப%
.   

 ப�ேவ� உ8க�டைம�� தி�ட(க>�கான �����ழ� 
ேமலா�ைம தி�ட
   தயாH�பத��: ேதைவயான மாதிHக8 
ம��
 வழிகா�ட�க8 இர�டா
 பாக4தி� வழ(கப�%8ள-. 
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ச�க பா-கா�� க�டைம��:  

ச�க பா-கா�� க�டைம�ப7� தைலயாய ெகா8ைகக8:  
ச5க பா கா�� ெகா&ைகய-6 அA�பைட ேநா(கமான , 

தி	ட�தினா�   பாதி(க�ப	ட ம(க:($ ச5க பாதகமான 
தா(க�ைத $ைற($� �ைறகைள உ&ளட(கிய . 

இGத ெகா&ைக, க	டாய மK&$Aேய!றதிைன தவ-��த� ம!"� 
மK&$Aேய!றதிைன $ைற�பத!$� ேதைவயான ப�ேவ" 
வழிவைககைள ஆரா�வத!$� வலிE"� கிற .  

இGத ச5க பா கா�� க	டைம�ப-6 5ல� நில� ம!"� 
ெசா� (க& இழ��, வ @� சா�Gத  நில#கள�6 இழ��, வ*வா� 
அ�ல  வா4வாதார#க& இழ��, ச5க ெபா  ெசா� (க& இழ�� 
ேபா6ற ெபா*ளாதார ம!"� ச5க தா(க#க& 
ம	��ப��த�ப�கி6ற . 

ஒK(:வ7திக8 க�டைம��: 
 
8.0 ேதசிய ம��
 மாநில அளவ7� ச5க பா கா�� ச�ட(க8 
ம��
 உலக வ(கிய7� ெசய�பா�% ெகா8ைகக8 அைன4-
 
TNUIFSL நிதி<தவ7 ெப�
 தி�ட(க>�:  ெபா�,-
.  மிக 
��கியமான ெபா�,-
 ச�ட(க8 – ெவள��பைடயான நில� 

ைகயக�ப�� த�, ம"வா4C ம!"� மK&$Aேய!ற ச	ட� (2013), 
ெத* வ-யாபா8க& வா4வாதார� ம!"� ஒI#$�ைற பா கா�� 
ச	ட� (2014), பழ#$Aய-ன� ம!"� ப-ற பார�ப8ய வன#கள�� 

$Aய-*�ேபா� (வன உ8ைமக& அ#கீக8�த�) ச	ட� (2006), தகவ� 

அறிE� உ8ைம�ச	ட� (2005), உலக வ#கிய-6 OP 4.12 Fயமாக 

மK&$Aேய!ற� ம��
 தகவ� ம!"� ெவள��ப��த� ெகா&ைக. 
 

ச�க வைக�ப%4த�: 
9.0 ச5க தா(க#கள�6 அA�பைடய-� தி	ட#க& S1, S2 ம!"� S3 என 
56" வைககளாக ப-8(க�ப�&ளன. ப�ேவ" ச5க தா(க#க:($ 
உ8ய இழ�பJ�க&, ெவள��பைடயான நில� ைகயக�ப�� த�, 
ம"வா4C ம!"� மK&$Aேய!ற ச	ட� (2013) ம��
 உலக 
வ#கிய-6 OP 4.12 ெகா8ைகைய ஒ�= வைரய�4-  உ8ம 
அ	டவைணய-� ெதா$�  வழ#க�ப	�&ளன1.  
   
 

                                                           
1 A brochure in Tamil is under preparation and will be shared with the PAPs 
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�����ழ� ம��
 ச�க ேமலா�ைம க�டைம�� ஏ��ைடைம: 

ESMF ெதாழி�;	ப உதவ-Eட6 தி	ட அறி(ைக தயா8�த� ம!"� 
தி	ட#க& ெசய�ப�� த� ஆகியவ!றி� F!"�Bழ� ம!"� ச5க 
ேமலா�ைம க	டைம�� ெசய��ைறக& கைடப-A(க�ப��.  

 தி�ட(க8 தயாH4த�:  
11.0 வ-8வான தி	ட அறி(ைக (DPR) தயா8($� ேபாேத F!"��ற Bழ� 
மதி�ப-� ம!"� ச5க தா(க  மதி�ப-� அறி(ைகக&, தயா8(க�ப��. 

வைரC அறி(ைக உலக வ#கி($ அS�ப�ப	� அவ�கள�6 ஒ��த� 

ெப!ற ப-6ன� இ"தியா(க�ப��.  F!"��ற Bழ� மதி�ப-� ம!"� 
ச5க தா(க  மதி�ப-� $றி�த இ"தி அறி(ைகக&, இவ!றி6 தமி4 
F*(க� ச�பGத�ப	ட நகரா	சிக&,  ைறக& ம!"� TNUIFSL 
ஆகியவ!றி6 இைணயதள#கள�� ெவள�ய-ட�ப��.  
 

தி�ட(க8 ெசயலா�க ஆQR: 

1. தி	ட#கள�னா� ஏ!பட(7Aய F!"�Bழ� ம!"� ச5க 
தா(க#கள�6 அA�பைடய-� நிதிEதவ- ெச�E� தி	ட�தி6 
F!"�Bழ� ம!"� ச5க வைகைய TNUIFSL ஆ� த@�மான�(க�ப��. 
அGதGத வைக�பா	�($8ய F!"�Bழ� மதி�பJ� அறி(ைக, ச5க 
தா(க மதி�பJ� அறி(ைக, நில� ைகயக�ப�� த�, மK&$Aேய!ற 
அறி(ைக ேபா6ற ESMF இண(க அறி(ைகக& தயா8�த� ம!"� 
ெசய�பா�க& கட6 ெப"ேவா86 ெபா"�பா$�. 
2. தி	ட ெசயலா(க ஒ�பGத��&ள�க& வழ#$வத!($ 
�6னதாகேவ  ச5க பா கா�� ேதைவகைள நிைறேவ!றிய அ�ல  
தயா�நிைல சா6றித4 ஒ6றிைன கட6 ெப"ேவா� 
சம��ப-(கேவ���.  

3. தி�ட ெசயலா�க4தி� ஒWெவா� நிைலய7C
 �����ழ� 

ம!"� ச5க ேமலா�ைம க	டைம��� பண-க& ெச0வேன 
ெசய�ப��த�ப�கி6றனவா எ6" கட6 ெப"ேவா� க�காண-�  
அறி(ைக சம��ப-(க ேவ���. 

4. அWவா� சம2�ப7�க�ப%
 அறி�ைகக8 ம��
 ேநர= 
கள�பண7 ஆQR �ல
 TNUIFSL க�காண7�:
. 

ESMF இண�க தண7�ைக: 

12.0 ESMF இண(க நிைலைய ஆ�C ெச�ய TNUIFSL ஒ0ெவா* 
ஆ��� தண-(ைக ேம!ெகா&:�. இGத தண-(ைக($ அைன�  E-1 
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/ S1 தி	ட#க& ம!"� மாதி8(காக சில E 2 / S2 தி	ட#க& 
எ�� (ெகா&ள�ப��. ஒ0ெவா* ஆ��� ஜூ6-ஜூைல 
மாத�தி�  தண-(ைக ேம!ெகா&ள�ப	�  �Gைதய நிதி ஆ�� 
வைர நிைறC ெப!ற நடவA(ைகக&  தண-(ைக($ உ	ப��த�ப��. 
வைரC தண-(ைக அறி(ைக ெச�ட�ப� மாத� 30 நா:( $& உலக 
வ#கி($ அS�ப�ப	� ஒ��த� ெப!ற ப-6 இ"தி தண-(ைக 
அறி(ைக ெவள�ய-ட�ப��.  

நி�வன க�டைம��: 

 13.0 F!"�Bழ� ம!"� ச5க பா கா�� நடவA(ைககைள 

ேம!ெகா&ள இர�� ேமலாள�க& TNUIFSL நி"வன�தி� உ&ளன� 
(ஒ*வ� F!"�7ழ� பா கா�� ம!ெறா*வ� ச5க பா கா��). 
இவ�க:(கான பண-க& ESMF-6  இர�டா� பாக�தி� 
வ-வ8(க�ப	�&ள  (ஆவண�-8). நிைறேவ!ற�ப�� தி	ட#கள�6 
F!"�Bழ� ம!"� ச5க பா கா�� நடவA(ைககைள இGத 
ேமலாள�கைள(ெகா��  TNUIFSL க�காண-($�.  

 

14.0 கட6 ெப"ேவா� ம!"� தி	ட#க& ெசய�ப�� �  ைறக& 
(PIA): ESMF இண(க�ைத உ"தி ெச�ய நகரா	சி நி�வாக ஆைணய� 
(CMA) ம!"� தி	ட ெசயலா(க�  ைறகள�� (PIA) ெபா*�தமான 
க�வ-�த$தி ம!"� அSபவ� உ&ள F!"�Bழ� ம!"� ச5க 
நி�ண�க& நியமி(க�ப�வா�க&. இவ�க& கட6 ெப"� நகரா	சிக& 
அ�ல   ைற அ?வல�க:ட6 ஒ*#கிைணG  ESMF இண(க�ைத 
இ"தி ெச� , இ $றி�த மாத அறி(ைகக&, ெதாட��ைடய 
ஆவண#க& ஆகியவ!ைற TNUIFSL இட� சம��ப-(க ேவ���. 
 

15.0 இேத ேபா6" ெச6ைன மாநகரா	சிய-?� (COC) ம!"� தி	ட 

ேமலா�ைம ஆேலாசக நி"வன�� (PMC) தி	ட� ெசயலா(க�தி� ESMF 

இண(க�ைத உ"தி ெச�ய அத!கான த$திE� அSபவ�� 

உ&ள  F!"�Bழ� ம!"� ச5க நி�ண�கைள நியமி($�. ேம?� இGத 

நி�ண�கைள(ெகா�� உ8ய ஆவண#க& ம!"� மாதாGதிர 

அறி(ைககைள TNUIFSL இட� சம��ப-(க ேவ���.  

 

திற� ேம
பா%:  

16.0 ெச6ைன மாநகரா	சி, நகரா	சி நி�வாக ஆைணய� ேபா6ற கட6 
ெப"� நகரா	சிகள�?�, தி	ட�ைத ெசய�ப�� �  ைறக& ம!"� 
தி	ட ேமலா�ைம ஆேலாசக நி"வன#கள�?� ESMF 
இண(க� திைன  உ"தி ெச�ய அSபவ�� த$திE� 
வா�Gத F!"�Bழ� ம!"� ச5க நி�ண�கைள நியமி(க 
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�6ெமாழிய�ப	�&ள . ேம?�,  இGத அ?வலக#கள�� 
F!"�Bழ� ம!"� ச5க பா கா�� திற6 ேம�பா	A!காக பய-!சி 
நி"வன#க& ஒ� ைழ��ட6 ஒ0ெவா* ஆ��� பய-லர#$க&, 
பய-!சி தி	ட#க&, பய-!சி நிக4�சிக& ேபா6றவ!ைற 
ேம!ெகா&ளC� TNUIFSL தி	டமி	�&ள .  
 

17.0 TNUIFSL தன  F!"Bழ� ம!"� ச5க ேமலாள�க:($� ப-ற 

ேமலாள�க:($� திற6 ேம�பா	� தி	ட�தி� பய-!சி 
நிக4�சிக&, ேதசிய ம!"� ச�வேதச பய-!சி, க*�தர#$க& / 

பய-லர#$க&, �தலியன TNSUDP ைய ஒ�த தி	ட#க& 

ெசய�ப��த�ப�� இட#கள�� ேநரA பய-!சி, ெதாட�பான பA��க& 

ஆகியவ!ைற �6ெமாழிகிற .  

 

18.0 ேம!பA �6ெமாழிய�ப	ட திற6 ேம�பா	� நடவA(ைகக& 

TNSUDP ய-� ெதாழி�;	ப உதவ- நிதிய-� ேம!ெகா&:�.  

 
ச
ப,த�ப�ட அCவலக(க>ட� கல,தாேலாசைன: 
 

19.0 வைரC ESMF மK   ச�பGத�ப	ட அ?வலக#க:ட6 க*�தறிC 

கலGதாேலாசைன ஒ6றிைன TNUIFSL ஏ!பா� ெச�த . இGத 

கலGதாேலாசைனய-� ப#ெக��த அ?வல�க&  ESMF இ6 உ8ம 

அ	டவைணய-�, உ8ைமய-6றி வசி�ேபா*($�  வழ#$வத!காக 

வைரய"(க�ப	�&ள இழ�பJ�க& ம!"� ESMF ஆவண�தி6 

ஒ	�ெமா�த வ-திக& $றி�  த#க& பாரா	�(கைள� ெத8வ-�தன�. 
 

20.0 ESMF ெவள�ய-ட�: ெபா  ம(க& க*�தறிய வைரC ESMF TNUIFSL 

ம!"� CMA வ-6, இைணயதள#கள�� ெவள�ய-ட�ப	ட . இத6 5ல� 

எGத க*� � ெபற�படவ-�ைல.  


