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1. அறிமுைம் 

 

மை்ைொர ்பிரலதசத்திை் இயற்னை வொயு படிமங்ைள் பதொடரப்ொை ஆய்வு ரீதியொை 

சொை்றுைள் மற்றும் மிை்சொர உற்பத்தியிை் பை்முைத்தை்னமனய லமம்படுத்துவதற்ைொை 

ஒப்பீட்டளவி ் மொற்று தூய எரிசை்தி மொரை்்ைங்ைனள பிை்பதொடரவ்து எை்பை 

இ ங்னையி ் இயற்னை எரிவொயுவிற்ைொை விருப்பத்னத அதிைரித்துள்ளது. 

இெ்ெின யி ்இ தீவிை் பிரொெ்திய எ ்ன ைளுை்குள் பபொருளொதொர சொத்தியமொை 

இயற்னை எரிவொயு படிமங்ைள் ைொணப்படுவனத சமீபத்திய ைட ் ஆரொய்சச்ிைள் 

சுட்டிை்ைொட்டியுள்ளை. மிை் உற்பத்தியி ் மொற்று எரிவொயுவிற்ைொை லதனவ இயற்னை 

எரிவொயுவிற்ைொை விருப்பத்னத லமலும் அதிைரித்துள்ளது. ெொட்டிை் எரிசை்தி 

பொதுைொப்பி ் பங்ைளிப்பு பசலுத்துவதி ் இயற்னை எரிவொயு வலுவொை ஆற்றன  

பைொண்டுள்ளது. பபட்லரொலிய எண்பணய் ஒப்பீட்டளவி ் தூய மொற்றீடன்ட 

வழங்குவதுடை், ெி ை்ைரி மிை் உற்பத்திை்கு மொத்திரமை்றி ப ் பபொருளொதொர 

துனறயிலும் பயை்படுத்தப்படும். மொற்று எரிசை்தி மூ பமொை்னற வழங்குவது 

அ ் ொம ், பதொழிற்துனற ெடவடிை்னைைளி ் இயற்னை எரிவொயுனவ ஒரு 

மூ ப்பபொருளொைவூம் பயை்படுத்தை்கூடும். இது பதொழிற்துனற மற்றும் நுைரல்வொர ்

உற்பத்திைளிை் பரெ்த அளவி ொை உற்பத்தியி ் அடிப்பனட பபொருள்ைனள 

உருவொை்குகிை்ற யூரியொ உரம், பமத்தலைொ ், எத்தலைொ ் மற்றும் லபொரம்ொ ்டினைடு 

லபொை்ற இரசொயை பபொருடை்ளிை் உற்பத்தியிலும் பரெ்தளவி ் மூ ப்பபொருளொை 

பயை்படுத்தப்படுகிறது. எைலவஇ இயற்னை எரிவொயுவிை் ெின யொை 

பயை்பொட்டிற்ைொை மொற்று சை்தி மூ ம் மற்றும் பதொழிற்துனற உள்ளடீுைள் எை்பை 

லதசிய பபொருளொதொரத்தி ் ெீண்ட-ைொ  ெை்னமைனள பைொண்டுவரும் எை 

எதிரப்ொரை்்ைப்படுகிறது. 

 

1.1. பிை்ைணி 

இ ங்னை அரசொங்ைம் 1960ை்கு முற்பட்ட ைொ த்தி ் எண்பணய் மற்றும் 

எரிவொயுவிற்ைொை ஆய்பவொை்னற ெடத்தியது. மை்ைொர,் ைொலவரி, இ ங்னை 

ஆற்றுப்படுனை ஆகிய தீவிை் வட-லமற்கு பகுதியிலுள்ள மூை்று ைடல ொர பகுதிைளி ் 

இயற்னை எரிவொயுவிற்ைொை ஆழ்ைட ் படிவூைளுடை், ஒரு ெிரூபிை்ைப்பட்ட பதொழி ொள 

பபட்லரொலிய முனற ைொணப்படுவது ெை்கு அறியப்பட்ட தரவுைள் மற்றும் சமீபத்திய 

மண்ட  ஆய்வுைள் சுட்டிை்ைொட்டியுள்ளை. முத ் முனறயொை இயற்னை எரிவொயு வட-

லமற்கு ைடற்பகுதியொை மை்ைொரி ் ைடெ்த 2011ஆம் ஆண்டு ைண்டுபிடிை்ைப்பட்டது. 

இதுவனரயொை அைழ்வுைளி ் அலத பகுதியி ் ஒரு ட்ரி ்லியை் ைை அடிை்கும் 

அதிைமொை இயற்னை வொயு மற்றும் 10 மி ்லியை் பர ் உனறபபொருள் ஆகிய இரண்டு 

ைண்டுபிடிப்புைள் லமற்பைொள்ளப்படட்ுள்ளை. இெ்த ைண்டுபிடிப்புைள் மை்ைொரிை் 

ைடல ொர மற்றும் ைடற்பகுதிைள் இரண்டிலும் லம திை ஆய்வூைனள லமற்பைொள்வதற்கு 

தூண்டுத ொை அனமெ்தது. 

ஆய்வூைளிை் மூ மொை லெரம்னறயொை பவளிப்பொடுைள் இ ங்னை எரிபபொருள் 

இறை்குமதியி ் தங்கியிருப்பனத குனறத்ததுடை், ெீண்ட ைொ  அடிப்பனடயி ் இயற்னை 
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எரிவொயு ஏற்றுமதியொளரொை பசய்றபடுவதற்கும் தூண்டுத ொை அனமெ்தது. பிரதொை 

சரவ்லதச ைப்ப ் பொனதைளுை்கு அண்னமயி ் மூல ொபொய இடம் ைொணப்படுவது 

இ ங்னை இயற்னை எரிவொயு ெின யமொை பசய ்படுவற்கு தைித்துவமொை 

அனுகூ மொை விளங்குகிறது. எைலவஇ இயற்னை எரிவொயு எரிபபொருள் இறை்குமதினய 

குனறப்பதற்கும், அெ்ெியச ்பச ொவணினய ஈடட்ுவதற்கும் ஒரு ெீண்ட ைொ  வொய்ப்னப 

வழங்குகிறது. இதை்மூ ம், இயற்னை வொயூவிற்ைொை உள்ெொடட்ு வள மூ ங்ைனள 

வணிை ரீதியி ொை வளமொை மூ மொை மொற்றுவது ஒரு சி  ஆண்டுைளி ் 

சொத்தியமொை ொம். எைலவஇ குறுகிய ைொ த்தி ் இதனை பதொடங்குவதற்கு ெொடு திரவ 

இயற்னை எரிவொயூ இறை்குமதியி ் தங்கியிருை்ை லவண்டும். 

பபட்லரொலியம் எண்பணய் மற்றும் ெி ை்ைரி ஆகியவற்றுடை் ஒப்பிடுனையி ்இ 

இயற்னை வொயுவொைது ஒப்பீட்டளவி ் தூய்னமயொை சை்தி மூ மொை விளங்குகிறது. 

இயற்னை வொயு எரியூட்டலிை்லபொது அ பைொை்றிற்கு பபட்லரொலியம் எண்பணய் 

எரியூடட்ுவதை் மூ ம் பவளியொகும் 25 வீத ைொபைீபரொடன்சடன்டவிட குனறவொை 

ைொைீபரொடன்சட்லட பவளிலயற்றப்படுகிறது. இலதலவனள, ெி ை்ைரி எரியூட்டலுடை் 

ஒப்பிடுனையி ் 40 வீதத்திற்கும் குனறவொை ைொைீபரொடன்சட்லட பவளிலயற்றப்படுகிறது. 

எைலவ சை்தி பொதுைொப்னப லமம்படுத்துவனத தவிர சுற்றொட ் பிரசச்ினைைனள 

குனறப்பதற்கும் இயற்னை வொயு உதவுகிறது. ைொ ெின  மொற்றம் பதொடரப்ொை பரிஸ் 

அறிை்னையி ் ைடெ்த 2016ஆம் ஆண்டு ஆதரவு பதரிவித்த இ ங்னை, ைொரப்ை் 

உமிழ்னவை் குறிப்பிட்ட ைொ த்திற்குள் குனறப்பதற்கு தை்ைிசன்சயொை முை்வெ்து 

உறுதியளித்திருெ்தது. இயற்னை எரிவொயுவிற்கு மொறுவது ைொரப்ை் உமிழ்னவ 

குனறப்பதற்ைொை சிறெ்த வழியொகும். பரிஸ் உடை்டிை்னையி ் னைசச்ொத்திட்டதை் மூ ம் 

வழங்கிய உறுதினய ெினறலவற்றுவதற்கும் இது சொதமொை அனமயூம். ச ்னபட் 

ஒை்னசட்டிை் பூஜ்ய உற்பத்தி, னெட்ரஜை் ஒை்னசட் மற்றும் ைொரப்ை் பமொபைொை்னசட்டிை் 

குனறெ்தளவி ொை உற்பத்தி ஆகியவற்றிை் மூ மொை வளி மொசிைொ ் ஏற்படை்கூடிய 

சுைொதொர பிரசச்ினைைனள தவிரத்்துை் பைொள்வதற்கு இயற்னை வொயுவிற்கு மொறுவது 

உதவியொை அனமயும். 

 

சொதைமொை வொய்ப்புைள் இருப்பினும், இ ங்னையி ் இதுவனர எெ்தபவொரு பபொருளொதொர 

துனறயிலும் இயற்னை வொயூ பயை்படுத்தப்பட்டதி ்ன . திரவ பபட்லரொலியொ 

எரிவொயுலவ உள்ெொடட்ு மற்றும் பதொழிற்துனறைளி ் பயை்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

அத்துடை், திரவ பபட்லரொலிய எரிவொயு பயை்பொடட்ுடை் இயங்கும் வொைைங்ைளிை் 

அளவூம் மிைை் குனறவொைதொகும். திரவ பபட்லரொலிய எரிவொயுவிற்ைொை பிரதொை மூ ம் 

இறை்குமதியொகும். உள்ளுர ் சுத்திைரிப்பு ெின யமொை சப்புைஸ்ைெ்னதயிலிருெ்து 

சிறியளவி ொை பதொனை பபற்றுை்பைொள்ளப்படுகிறது. அதுமொத்தரமை்றி;, இ ங்னையி ் 

உள்ள பபட்லரொலிய பதொழிற்துனறயொைது திரவ எரிபபொருடை்னள லபொை்குவரத்திற்கும், 

உன  எண்பணனய பதொழிற்துனறைளுை்கும், மண்பணண்பணனய வீடட்ு 

பொவனைைளுை்கும் விெிலயொகிப்பனதலய லெொை்ைொைை் பைொண்டுள்ளது. பபட்லரொலிய 

எரிபபொருள் விெிலயொைமொைது இறை்குமதி பசய்யப்பட்ட ைசச்ொ எண்பணனய 

உள்ெொட்டி ் சுத்திைரித்த ் மற்றும் சுத்திைரிை்ைப்பட்ட பபொருடை்ளிை் லெரடி 

இறை்குமதிைனள அடிப்பனடயொைை் பைொண்டனவ. உள்ெொட்டி ் ைசச்ொ எண்பணனய 

சுத்திைரிப்பதி ் ப  தனடைளுை்கு முைங்பைொடுத்தனத அடுத்து, திரவ எரிபபொருடை்ளிை் 

இறை்குமதி ஆதிை்ைமிை்ை மூ  மொரை்்ைமொை மொறியது. பபட்லரொலிய மற்றும் திரவ 

பபட்லரொ ் எரிவொயு பதொழிற்துனறைனள ஸ்தொப்பித்தை் வினளவொை பபட்லரொலியம் 

பதொடரப்ொை சட்ட மற்றும் ெிறுவை ைட்டனமப்பு ஏற்ைைலவ இ ங்னையி ் உள்ளது. 

தற்லபொது, இ ங்னையி ் பபட்லரொலிய துனற ெிரவ்கிப்பதற்கு ெொை்கு சட்டங்ைள் உள்ளை: 
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• 1961 ஆம் ஆண்டிை் 28 ஆம் இ ை்ை இ ங்னை பபற்பறௌலியை் கூடட்ுத்தொபை 

சட்டம் (1963 மற்றும் 1965ஆம் ஆண்டுைளி ் திருத்தப்பட்டது) 

• இ ங்னையி ் பபட்லரொலியத்னத ஆய்வு பசய்த ் மற்றும் மீளொய்வு 

பசய்வதற்ைொை 2003ஆம் ஆண்டிை் 26ஆம் இ ை்ை பபட்லரொலியம் வளங்ைள் சட்டம் 

• இறை்குமதி, ஏற்றுமதி, விற்பனை, விெிலயொகித்த ் மற்றும் விெிலயொைம் பசய்ய 

மொற்று வழிமுனறைனள வழங்குவதற்ைொை 2002 ஆம் ஆண்டிை் 33 ஆம் இ ை்ை 

பபட்லரொலியம் உற்பத்திைள் (விலசட ஏற்பொடுைள்) சட்டம். 

• பயை்பொடட்ு னைதப்தொழி ் பதொடரப்ொை உரிமம், ஒழுங்குமுனற மற்றும் ஆய்வு 

பசயற்பொடுைனள லமற்பைொள்வதற்ைொை 2002 ஆம் ஆண்டிை் 35 ஆம் இ ை்ை இ ங்னை 

பபொது பயை்பொடுைள் ஆனணை்குழு (PUCSL) சட்டம்.  

 

இெ்த சட்டங்ைளுை்ைொை அம ொை்ைப் பபொறுப்புை்ைள் ப  பபொது ெிறுவைங்ைளிடம் 

ஒப்பனடை்ைப்படட்ுள்ளை. இவற்றுள் கீலழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள முை்கிய ெிறுவைங்ைள் 

பபட்லரொலியத்துடை் பதொடரப்ுனடய விடயங்ைளி ் லெரடியொை ஈடுபடுகிை்றை: 

 

• பபட்லரொலிய வளங்ைள் அபிவிருத்திை்ைொை ெியமிை்ைப்படட்ுள்ள அனமசச்ிற்கு, 

"பபட்லரொலியம் அடிப்பனடயி ொை பபொருட்ைள் மற்றும் இயற்னை எரிவொயு இறை்குமதி, 

சுத்திைரிப்பு, லசமிப்பு, விெிலயொைம் மற்றும் விற்பனை லபொை்ற பசயற்பொடுைள் 

ஒதுை்ைப்படட்ுள்ளை." 

• அரசிற்கு பசொெ்தமொை ெிறுவைமொை இ ங்னை பபட்லரொலிய 

கூடட்ுத்தொபைத்திற்கு பபட்லரொ ், மண்பணண்பணய், டீச ் எண்பணய், விமொை 

எரிபபொருள் மற்றும் உன  எண்பணய் ஆகியவற்னற உள்ளடை்கிய சி  வனை 

பபொருடை்ளிை் இறை்குமதி, ஏற்றுமதி, விற்ை, விெிலயொகிை்ை அ ் து வழங்குவதற்கு 

பிரத்லயை உரினமயுடை் பபட்லரொலியம் சுரண்ட ், உற்பத்தி பசய்த ் மற்றும் 

சுத்திைரிப்பு பகுதிைள் ஆகியவற்னற உள்ளடை்கிய இறை்குமதியொளர,் ஏற்றுமதியொளர,் 

விற்பனையொளர,் விெிலயொகிப்பொளர ்எை்ற அடிப்பனடயி ் வரத்்தைத்னத பதொடரவ்தற்கு 

ஆனண வழங்ைப்படட்ுள்ளது. 

• இ ங்னை பபொதுப் பயை்பொடுைள் ஆனணை்குழுவொைது பபட்லரொலிய 

பதொழிற்துனறயுடை் பதொடரப்ுனடய பயை்பொடுைனள ஒழுங்குறுத்தும் லெொை்குடை் 

ஸ்தொபிை்ைப்படட்ுள்ளது. 

• பபட்லரொலிய வள அபிவிருத்தி பசய ைம், உயரம்ட்ட பபட்லரொலிய துனற 

ஒழுங்குறுத்துைரொை பசயற்படுவதற்ைொை ெிறுவப்படட்ுள்ளது. 

 

இதற்கு லம திைமொை லமலும் சி  ெிறுவைங்ைள் அங்கீைொரங்ைனள வழங்குத ், 

ெிதியளித்த ், சொை்றளித்த ் மற்றும் பசயற்பொடுைனள ைண்ைொணித்த ் லபொை்ற 

ெடவடிை்னைைளிை் மூ ம் பபட்லரொலிய துனறயி ் மனறமுைமொை பதொடரப்ுபடட்ுள்ளை. 

அனவ மத்திய அரசிை் ெிறுவைங்ைள், உள்ளுரொட்சி மை்ற அதிைொரசனபைள், ெிதி 

ெிறுவைங்ைள், தைியொர ்துனற ெிறுவைங்ைள், ை ்வி மற்றும் ஆய்வு ெிறுவைங்ைள், ஊடை 

மற்றும் சிவி ் சமூை ெிறுவைங்ைள் ஆகியனவ ஆகும். அவற்றுள் முை்கிய 

ெிறுவைங்ைளொைனவ: மத்திய வங்கி, மத்திய சுற்றொட ் அதிைொர சனப, ைட ் மொசுற ் 

தடுப்பு அதிைொர சனப, இ ங்னை துனறமுை அதிைொரசனப, ைனரலயொர பொதுைொப்பு 

மற்றும் ைனரலயொர மூ வள முைொனம தினணை்ைளம், லபொை்குவரத்து தினணை்ைளம், 

னைதப்தொழி ் அனமசச்ு மற்றும் இ ங்னை ைட்டனளைள் ெிறுவைம். 

 

1.2 லதனவ 

எரிசை்தி பதொழிற்துனற, லபொை்குவரத்து, வீடட்ு மற்றும் வரத்்தை துனறைள் மற்றும் 

பதொழிற்துனறை்ைொை மூ ப்பபொருளொை இயற்னை எரிவொயூனவ பயை்படுத்துவதை் 

மூ ம் குறிப்பிடத்தை்ை பபொருளொதொர சமூை மற்றும் சுற்றொட ் அனுகூ ங்ைனள 
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இ ங்னை பபற முடியும் எை்பதற்கு ைணிசமொை ஆதொரங்ைள் ைொணப்படுகிை்றை. 

ஆைொ ் உள்ெொடட்ு இயற்னை எரிவொயு மூ ங்ைளுை்ைொை அபிவிருத்தி அ ் து 

இறை்குமதி பசய்யப்பட்ட திரவ இயற்னை எரிவொயு பயை்பொடு ஆகியவற்றி ் 

ைொணப்படும் சிை்ை ்ைனள தீரப்்பதற்ைொை உரிய லதசிய பைொள்னை திட்டபமொை்று 

இ ் ொனம இதை் முழுனமயொை பயை்பொடன்ட ைடட்ுப்படுத்துவதொை அனமெ்துள்ளது. 

எை்றொலும், திரவ பபட்லரொலிய எரிவொயு உள்ளிட்ட பபட்லரொலிய பயை்பொடன்ட 

னையொளவதற்கு இ ங்னை சட்டம்இ ஒழுங்குறுத்த ்ைள் மற்றும் ெிறுவை 

வழிமுனறைனள உருவொை்கியுள்ளது. ஆைொ ் அது பரெ்தளவி ொை பபொருளொதொர 

துனறைளி ் இயற்னை எரிவொயு பயை்பொட்டிை்லபொது லதொை்றும் குறிப்பிட்ட சிை்ை ்ைனள 

னையொளவதற்கு திருப்திைரமொை அனமயுமொ எை்பனத உறுதியொைை் கூற முடியொது. 

வணிை ரீதியொை சொத்தியமொை இயற்னை எரிவொயு பதொழிற்துனறனய இ ங்னையி ் 

அறிமுைப்படுத்துவதை் மூ ம் உயரம்ட்ட வளங்ைனள பிரிதப்தடுத்த ் 

பசயற்பொட்டிலிருெ்து, விெிலயொை ெடவடிை்னைவனர பரெ்தளவி ொை பபொருளொதொர 

பரிமொற்றங்ைனள உள்ளடை்கிய மதிப்புமிை்ை அபிவிருத்தினய ஏற்படுத்தும். இெ்த முழு 

பசயற்பொடும் ெை்கு பவளிப்படுத்தப்பட்ட லதசிய பைொள்னை மூ ம் பெருை்ைமொை 

வழிைொட்டப்படவும், ைண்ைொணிை்ைப்படவும் லவண்டும். சமீபத்தி ் ைண்டுபிடிை்ைப்பட்ட 

வொயு வளங்ைனள அபிவிருத்தி பசய்யவும், மிை் உற்பத்திை்ைொை திரவ இயற்னை 

எரிவொயுனவ இறை்குமதி பசய்வதற்குமொை இ ங்னை அரசொங்ைத்திைொ ் 

முை்பைடுை்ைப்படட்ுள்ள முயற்சிைனள அடுத்து பைொள்னை, சட்டம், ஒழுங்குறுத்த ்ைள் 

மற்றும் ெிரவ்ொை ைட்டனமப்பு ஆகியவற்னற வலுப்படுத்த லவண்டியதை் முை்கியத்துவம் 

குறித்து ப  பங்குதொரரை்ளொ ் சுட்டிை்ைொட்டப்படட்ு வருகிறது. லதனவ அறிெ்து 

பெடுஞ்சொன ைள் அனமசச்ு, வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் பபட்லரொலிய வளங்ைள் 

அபிவிருத்தி அதிைொரசனப ஆகியை இ ங்னையி ் இயற்னை எரிவொயு மீதொை ஒரு 

லதசியை் பைொள்னைனய அபிவிருத்தி பசய்வதற்கு சரியொை முை்பைடுப்புைனள 

லமற்பைொண்டுள்ளது. அதற்ைனமய அனமசச்ொைது 1961ஆம் ஆண்டு 28ஆம் இ ்  

பபட்லரொலிய கூடட்ுத்தொபை சட்டம் மற்றும் 2002ஆம் ஆண்டு 33ஆம் இ ை்ை பபட்லரொலிய 

பபொருடை்ள் சட்டம் ஆகியவற்றி ் திருத்தங்ைனள பரிெ்துனரத்துள்ளது. 

 

1.2 லெொை்ைம் மற்றும் சூழ்ெின  

இ ங்னையி ் பதொழிற்துனற உள்ளீடொைவூம், சை்தி மூ மொை இயற்னை எரிவொயுனவ 

அறிமுைப்படுத்துவதை் மூ ம் எழை்கூடும் எை எதிரப்ொரை்்ைப்படும் பபொருளொதொர, 

பதொழி ்நுட்ப, பொதுைொப்பு மற்றும் சமூை பிரசச்ினைைனள எை்.பி.எை்.ஜி. ைருத்திற் 

பைொள்ளவுள்ளது. இது எதிரப்ொரை்்ைப்பட்ட மற்றும் முை்லைொை்கிய பொரன்வயொகும். இது 

ெின யொை வளரச்ச்ிை்ைொை பரெ்த லதசிய ெிைழ்சச்ி ெிரலி ் இயற்னை எரிவொயுனவ 

ஆதிை்ைம் பசலுத்தச ்பசய்யூம். பபொருளொதொர பைொள்னைைளிை் பரெ்த பசயற்பொடுைள்இ 

எரிசை்தி பைொள்னை மற்றும் அதீத வளரச்ச்ிை்ைொை இ ை்குைள் மற்றும் லதசிய 

தீரம்ொைைரமொை பங்ைளிப்புைள் ைொ ெின  மொற்றங்ைள் குறித்த பரிஸ் 

உடை்படிை்னைை்ைொை லதசிய ைடப்பொடுைள் ஆகியை ஏை்.பி.எை்.ஜி.-இை் லெொை்ைம், 

இ ை்கு மற்றும் குறிை்லைொள்ைளொை அனடயொளம் ைொணப்படட்ுள்ளை. லதசிய 

பபொருளொதொரத்தி ் பங்ைளிப்பு பசய்த ் மற்றும் சூழ ் பொதுைொப்பிை் மூ ம் அத்தனைய 

பைொள்னைைள், உத்திைள் மற்றும் பபொறுப்புைனள பூரத்்தி பசய்ய எை்.பி.எை்.ஜி. 

எதிரப்ொரை்்கிறது. 

 

இெ்த லெொை்ைத்னத அனடவதற்கு அனமசச்ு சம்பெ்தப்பட்ட பங்குதொரரை்ளுடை் 

ஆல ொசனை ெடத்தி 2017இை் ஆரம்பத்தி ் இருெ்து எை்.பி.எை்.ஜி-ஐ உருவொை்குவதற்கு 

லதனவயொை தைவன  லசைரிப்பதற்ைொை வ ்லுெரை்ள் லசனவயி ் ஈடுபட்டைர.் இெ்த 

ஆல ொசனைைள் உள்ெொடட்ு இயற்னை எரிவொயு மூ ங்ைளிை் வணிை ரீதியொை 

பயை்பொடு, பிரொெ்திய செ்னதயிலிருெ்து திரவ இயற்னை எரிவொயுனவ இறை்குமதி 
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பசய்த ், ெிறுவை மற்றும் சட்ட ைட்டனமப்பு, திறை்ைள் மற்றும் உள்ெொடட்ு திறை் 

வளரச்ச்ி, பவளிெொடட்ு முதலீடுைனள ைவரத் ், உடை்ட்டனமப்பு அபிவிருத்திஇ உள்ெொடட்ு 

மற்றும் ஏற்றுமதி செ்னத அபிவிருத்தி, வருவொய் முைொனமத்துவம், சுைொதொர மற்றும் 

பொதுைொப்பு பிரசச்ினைைள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழ ் பிரசச்ினைைனள முைொனமத்துவம் 

பசய்த ் லபொை்ற விடயங்ைனள உள்ளடை்கியுள்ளது. பங்குதொரரை்ளிடமிருெ்து பபறப்பட்ட 

ைருத்துைனள ஒருங்கினணத்து 2018 ஆம் ஆண்டிை் மத்தியி ் அனமசச்ைத்திற்கு 

கினடை்கும் வனையி ் வனரவுை் பைொள்னை ஆவணம் தயொரிை்ைப்படட்ுள்ளது. 

இெ்ெின யி ்இ ெொட்டிை் லதசிய பைொள்னை ெ ை்ைளுை்கு அனமய பைொள்னை வனரவு 

ஆவணம், பங்குதொரரை்ளிடமிருெ்து பபறப்பட்ட தரவுைள் மற்றும் பிற பதொடரப்ுபட்ட 

பைொள்னைைனள ஆரொய்ெ்து எை்.பி.எை்.ஜி.-னய இறுதிபடுத்துவதற்ைொை இ ங்னை 

பைொள்னை ஆய்வு ெிறுவைத்னத அனமசச்ு ெியமித்தது. லதசிய பைொள்னை வனரவொைது 

அனமசச்ிை் ஒப்புதலுை்ைொை சமரப்்பிை்ைப்படுவதற்கு முை் சம்பெ்தப்பட்ட 

பங்குதொரரை்ளிடமிருெ்து லமலும் ஆல ொசனைைள் பபறப்படட்ுள்ளை. 

 

 

1.2 ைொரணம் 

இ ங்னையி ் பபொருளொதொர ரீதியொை ஒரு சொத்தியமொை சுற்றுசச்ூழ ் ரீதியி ொை 

ெின யொை மற்றும் சமூை பபொறுப்புணரவ்ுள்ள இயற்னை எரிவொயுனவ ெிறுவுவதற்கு 

உதவுவலத எை்.பி.எை்.ஜி.-இை் லைொட்பொடொகும். இதனை அனடவதற்கு பைொள்னையொைது 

அரசொங்ைம், தைியொர ் துனற, சிவி ் சமூைம் மற்றும் பபொதுமை்ைளிை் பொத்திரங்ைனள 

பைொண்டுள்ளது. அரசொங்ைமொைது, இயற்னை எரிவொயுவிற்ைொை உள்ெொடட்ு வளங்ைளிை் 

பபொறுப்பொளியொை விளங்குவதுடை்இ ெொட்டிை் தற்லபொனதய மற்றும் எதிரை்ொ  

தன முனறைளுை்கு அதிைபட்ச ெை்னமை்ைொை ெின யொை அபிவிருத்தி மற்றும் 

வளங்ைனளப் பயை்படுத்துவதற்ைொை ஒடட்ுபமொத்த பபொறுப்னபை் பைொண்டுள்ளது. 

இ ங்னையிை் பதொடரச்ச்ியொை அரசொங்ைங்ைளிை் பபொருளொதொர வளரச்ச்ியிை் 

இயெ்திரமொை தைியொர ் துனற அங்கீைரிை்ைப்படட்ுள்ளது. தைியொர ் துனற மூ ம் 

இயை்ைப்படும் பபொருளொதொர ரீதியி ் சொத்தியமொை இயற்னை எரிவொயுவிற்ைொை 

பவற்றிைரமொை முயற்சிைளுை்கு சரவ்லதச மற்றும் பிரொெ்திய உதொரங்ைள் 

ைொணப்படுகிை்றை. இருப்பினும், ைணிசமொை முதலீடுைள் மற்றும் லமம்படட் 

பதொழி ்நுட்ப வளரச்ச்ிைளி ் தங்கியூள்ள ெின யி ், இயற்னை எரிவொயு துனறயி ் 

லபொட்டியிடும் செ்னத சை்தினய பபறுவதற்ைொை உெ்துத ் பைொண்ட பபரிய ெிறுவை 

ைட்டனமப்புைனள வளரப்்பதற்ைொை ஒரு லபொை்கு உள்ளது. ஆலரொை்கியமொை 

லபொட்டித்தை்னமலம நுைரல்வொர ்ெ ை் மற்றும் செ்னத பபொருளொதொரத்திை் ெின யொை 

வளரச்ச்ி ஆகியவற்றுை்கு மூ  ஆதொரமொகும். இதைொ ், ஒரு ஒழுங்குறுத்துைரொைவும்இ 

ப  தைியொர ் துனறைள் மத்தியி ் ஆலரொை்கியமொை லபொட்டித்தை்னமனய 

உறுதிபடுத்துவதற்கும் அரசொங்ைம் முை்கிய பங்கு வகித்துள்ளது. இதுதவிர உள்ளுர ்

மூ ங்ைனள ெிரவ்கித்த ் மற்றும் உள்ெொடட்ு செ்னத அனமப்புமுனறயிை் 

ஒழுங்குபடுத்தலிை் பொத்திரங்ைனள ெினறலவற்றுதலி ் அரசொங்ைம் கீழ்வரும் 

துனறைளி ் ப  பொத்திரங்ைனள வகிை்ை லவண்டியூள்ளது. அனவயொவை: 

உடை்ட்டனமப்பிை் லமம்பொடன்ட லமற்பொரன்வ பசய்த ், முதலீடுைனள எளிதொை்குத ், 

ெ ்  பதொழி ்துனற ெனடமுனறைனள ஊை்குவித்த ், சூழன  பொதுைொத்த ், மை்ைளிை் 

சுைொதொர அபொயங்ைனளை் குனறத்த ், தவறொை னையொள்த ்ைளிை் மூ மொை 

விபத்துைனளத் தவிரத்்த ்இ சரவ்லதசத்திைொ ் ஏற்றுை்பைொள்ளப்பட்ட விதிமுனறைனள 

ைனடப்பிடித்த ், குறியீடுைள் மற்றும் தரங்ைனள ஏற்றுை்பைொள்வது, பிறரது 

பசயற்பொடன்ட ைண்ைொணித்த ் மற்றும் இறுதி பயைொளிைளொை நுைரல்வொரிை் 

உரினமைனள பொதுைொத்த ். அரசொங்ைம் மற்றும் தைியொர ் துனற உள்ளிட்ட பிற 

பங்குதொரரை்ளிை் பொத்திரங்ைனள பயனுள்ள விதத்தி ் ெினறலவற்றுவதற்கு ஒரு 

பவளிப்பனடயொை, பபொறுப்புணரவ்ு மற்றும் உள்ளடை்கிய பசய ்முனறனய 
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ஸ்தொபிப்பனத எை்.பி.எை்.ஜி லெொை்ைமொைை் பைொண்டுள்ளது. சிவி ் சமூைம், ஊடைம் 

மற்றும் பபொதுமை்ைள் ஆகியை இங்கு முை்கிய பங்கு வகிை்கிறது. எைலவ, இங்கு தவறொை 

பயை்பொடு, லமொசடிைள், ஊழ ்ைள் மற்றும் லபொட்டிை்கு எதிரொை ெடத்னதைள் ஆகியை 

முனறயொை ெிறுவப்படட்ு, பரொமரிை்ைப்பட லவண்டும். 

 

1. லெொை்கு, இ ை்கு மற்றும் குறிை்லைொள் 

எை்.பி.எை்.ஜி-இை் லெொை்குஇ இ ை்கு மற்றும் குறிை்லைொள் ஆகியை இப்பிரிவி ் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளை. பரெ்த லெொை்ை அறிை்னை மற்றும் முை்கிய பைொள்னை இ ை்குைள் 

மற்றும் குறிை்லைொள்ைளிை் பதொகுப்பு எை்பை இதி ் உள்ளடை்ைப்படட்ுள்ளை. 

 

2.1 லெொை்கு  

இ ங்னையிை் பரெ்த பபொருளொதொர துனறைளி ் புதிய சை்தி மூ மொைவும், பதொழிற்துனற 

மூ மொைவும் இயற்னை எரிவொயுனவ அறிமுைப்படுத்துவதை் மூ ம் லெரம்னறயொை 

மற்றும் ெீண்டைொ  பபொருளொதொரம், சமூைம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழ ் ெை்னமைனள 

அனடவலத எை்.பி.எை்.ஜி.-இை் லெொை்ைொகும். 

 

1.2 இ ை்கு 

எை்.பி.எை்.ஜி. பிை்வரும் இ ை்குைனள அனடவதற்கு விரும்புகிறது: 

• 2030 ஆம் ஆண்டளவி ் பமொத்த எரிபபொருள் நுைரவ்ி ் குனறெ்தபடச்ம் 1/3 வனர 

இயற்னை எரிவொயு பங்னை அனடத ். 

• எரிபபொருள் இறை்குமதியி ் தங்கியிருப்பனத 2030ஆம் ஆண்டளவி ் 

தற்லபொதுள்ள மட்டத்திலிருெ்து அனரவொசிவனர குனறத்த ்.  

• அனைத்து துனறயிலும் இயற்னை எரிவொயு நுைரன்வ பமொத்த சை்தியி ் 

குனறெ்தது 30வீதமொை பரொமரித்த ். 

• உள்ெொடட்ு எரிவொயு மூ த்னத ைளஞ்சியப்படுத்துத ் மற்றும் ஏற்றுமதி 

பசய்வதை் மூ ம் அெ்ெிய பச ொவணி வருவொய் மூ ம் இ ொபம் ஈடட்ுத ். 

• லதசிய தீரம்ொைைரமொை பங்ைளிப்புைள் ைொ ெின  மொற்றங்ைள் குறித்த பரிஸ் 

உடை்படிை்னைை்ைொை இ ங்னையிை் லதசிய ைடப்பொடுைனள அனடத ். 

• வளி மொசி ் பொதிப்னப ஏற்படுத்தை்கூடிய எரிவொயுவிை் பங்ைளிப்பிை் அளனவ 

குனறத்த ், இதை்மூ ம் சுற்றுசச்ூழ ் ைொற்று தர தரெின ைனள அனடெ்து பைொள்ள ொம். 

• 2020 ஆம் ஆண்டுை்குள் உற்பத்தியொளரை்ள், விெிலயொைஸ்தரை்ள் மற்றும் இயற்னை 

எரிவொயு நுைரல்வொர ் ஆகியவற்றுை்ைொை பயனுள்ள ெடத்னத ரீதியொை பதி ்ைனளை் 

பைொண்டுவருவதற்ைொை சட்ட, ஒழுங்குமுனற மற்றும் ெிறுவை ஒப்பெ்தங்ைளிை் 

வலுவொை ைட்டனமப்னப ெிறுவ ். 

• இயற்னை எரிவொயு மீதொை உள்ெொடட்ு மற்றும் சரவ்லதச முதலீடுைளிை் மூ ம் 

திறை்மிை்ை ஊழியரை்ள் மற்றும் வரத்்தை வொய்ப்புைளிை் முற்லபொை்ைொை வளரச்ச்ி. 

 

1.2 குறிை்லைொள்  

குறுகிய, ெடுத்தர மற்றும் ெீண்ட ைொ  அடிப்பனடயி ் இ ங்னைை்கு உைெ்த மற்றும் 

சமமொை ெை்னமைனள உறுதிப்படுத்துவதற்கு, இயற்னை எரிவொயுவிை் ெின யொை 

வளரச்ச்ிை்ைொை வழிைொட்ட ்ைள் மற்றும் அறிவுனரைனள வழங்குவது எை்.பி.எை்.ஜி.-இை் 

குறிை்லைொளொகும். கீழ்வரும் குறிப்பிடத்தை்ை குறிை்லைொள்ைனள அனடவதை் மூ ம் 

இதனை அனடய முடியும்.  

 

முை்கிய பபொருளொதொர துனறைளுை்கு உள்ெொடட்ு உற்பத்திைள் மற்றும் திரவ இயற்னை 

எரிவொயு இறை்குமதியிை் மூ ம் இயற்னை எரிவொயுவிை் தனடயற்ற விெிலயொைத்னத 

உறுதிபடுத்த ். 
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மிை்சொர துனற முத ் லபொை்குவரத்து, பதொழிற்துனற, வரத்்தை மற்றும் குடியிருப்பு வனர 

அனைத்து துனறைளிலும் இயற்னை வொயு பயை்பொடன்ட ஊை்குவித்த ் 

 

தீவிர மொனச ஏற்படுத்துகிை்ற திரவ எரிபபொருள்ைள் மற்றும் ெி ை்ைரிை்கு முழுனமயொை 

அ ் து பகுதியளவில ொ சை்தி மூ த்தி ் மொற்றீடன்ட உள்ளடை்ை ் 

 

முதலீடுைனள லமம்படுத்துத ் மற்றும் எளிதொை்குத ் 

 

உள்ெொடட்ு முதலீட்டொளரை்ளிடமிருெ்து இயற்னை எரிவொயூனவ உற்பத்தி பசய்வதற்ைொை 

வருங்ைொ  முதலீட்டொளரை்ளொ ் 

 

சலுனை திட்டம் மூ மொை உள்ெொடட்ு வளங்ைனள பைொண்டு இயற்னை எரிவொயு மூ மொை 

வரத்்தை உற்பத்திைனள லமற்பைொள்வதற்கு முதலீட்டொளரை்ளிை் மூ ம் முதலீடுைனள 

லமம்படுத்த ். 

 

உள்ெொடட்ு செ்னதயி ் இயற்னை எரிவொயு விெிலயொைத்னத லமம்படுத்துவதற்கு 

லதனவயொை உட்ைட்டனமப்னப அபிவிருத்தி பசய்த ். 

 

மிகுெ்த லபொட்டி வின யி ் திரவ இயற்னை எரிவொயுனவ பபறுவதற்கு ெொட்டிற்கு உதவூம் 

வனையி ், திரவ இயற்னை எரிவொயுனவ பைொள்வைவு பசய்வதற்ைொை பவளிப்பனடயொை 

ெனடமுனறனய ஏற்றுை்பைொள்ள ். 

 

விெிலயொைஸ்தரை்னள பதொடரெ்்து முதலீடுைனள ஊை்குவிப்பதற்ைொை லபொதுமொை 

ைவரச்ச்ிைரமொை வருவொனயத் தரும் வனையி ், பொவனையொளரை்ள் குனறெ்த வின யி ் 

இயற்னை எரிவொயுனவ பபற்றுை் பைொள்வதற்ைொை வின  சூத்திரபமொை்னற அனமத்த ்.  

 

ெொட்டி ் இயற்னை உற்பத்தி மற்றும் இறை்குமதி பசய்யப்பட்ட இயற்னை எரிவொயூ 

உற்பத்தினய ஆய்வு பசய்த ், சுத்திைரிப்புஇ இறை்குமதி பசய்த ், லசமிப்பு, 

மறுசீரனமப்பு, பரிமொற்றம்இ விெிலயொகித்த ் மற்றும் நுைரவ்ு ஆகியவற்றிற்ைொை 

அனைத்து ெடவடிை்னைைனளயும் லமற்பைொள்ள லதனவயொை சுற்றுசச்ுழ ் பொதுைொப்பு 

ெடவடிை்னைைனள ஏற்றுை்பைொள்ள ். 

 

ஆய்வு,சுரண்ட ்., சுத்திைரிப்பு, பசய ொை்ை, இறை்குமதி, மறுசீரனமப்பு, லசமிப்பு, 

ஏற்றுமதி, ைளஞ்சியம், பரிமொற்றம், விெிலயொைம் மற்றும் இயற்னை எரிவொயு நுைரவ்ு 

ஆகியவற்னறப் பபொறுத்து அனைத்து பசய ்பொடுைனளயும் சுத்தமொை 

பசய ்படுத்துவனத உறுதிப்படுத்தும் ஒரு வலுவொை பைொள்னை, சட்ட மற்றும் 

ஒழுங்குமுனற ைட்டனமப்னப உருவொை்குத ் மற்றும் ெனடமுனறப்படுத்துத ். 

 

இயற்னை எரிவொயுை்ைளிை் ஆய்வு சுத்திைரிப்பு, இறை்குமதி, லசமிப்பு, விெிலயொைம், 

உள்ெொடட்ு உற்பத்தியிை் நுைரவ்ு, இறை்குமதி பசய்யப்பட்ட இயற்னை எரிவொயுவிை் 

வடிவங்ைள் இதைொ ் அவரை்ள் பபொதுமை்ைளுை்கும் ஊழியரை்ளுை்கும் குனறெ்தபட்ச 

சிரமத்துடனும் குனறெ்தபடச் உட ்ெ  ஆபத்துடனும் ெடத்தப்படுகிை்றைர ் எை்பனத 

உறுதிபடுத்தும் வனையி ் சரவ்லதச ரீதியொை ஏற்றுை்பைொள்ளப்பட்ட பொதுைொப்புத் 

தரங்ைள், ெடத்னத பெறிமுனறைள் மற்றும் சிறெ்த ெனடமுனறைனள பைொண்டிருத்த ். 

இ ங்னை துனறமுைங்ைளி ் பபொது-தைியொர ் பங்ைொளித்துவ முயற்சிைளொைவும், 

ஏற்றுமதி செ்னதைளுை்கு இயற்னை எரிவொயுனவ வழங்குவதற்ைொை விருப்பங்ைனள 

ஆரொயவும் ைளஞ்சியப்படுத்த ் வசதிைனள லமம்படுத்த ். 
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உள்ெொடட்ு ெிபுணத்துவம் மற்றும் பதொழி ்நுட்ப திறை்ைனள அபிவிருத்தி பசய்வதற்ைொை 

பயிற்சி ெிைழ்சச்ித் திட்டங்ைனளத் பதொடை்கி, உள்ளுர ்வரத்்தைங்ைளிை் பங்ைளிப்புடை் 

கூடிய உள்ளுர ் வரத்்தைங்ைளிை் திறனை லமம்படுத்துவதற்ைொை ஊை்குவிப்பு 

திட்டங்ைனள அறிமுைப்படுத்துத ். 

 

3. முை்கிய பைொள்னைை் லைொட்பொடுைள் 

எை்.பி.எை்.ஜி.ஆைது ஐெ்து முை்கிய லைொட்பொடுைளிை் கீழ் ெிறுவப்படட்ுள்ளது. 

இஎை்.பி.எை்.ஜி.-இை் இ ை்குைள் மற்றும் லெொை்ைங்ைனள அனடவதற்கு பைொள்னை 

ெடவடிை்னைைளிை் பதரிவு இெ்த லைொட்பொடுைளிை் வழிைொட்டலிை் கீழ் 

முை்பைடுை்ைப்படுகிறது. 

 

3.1 எரிசை்தி பொதுைொப்னப உறுதிபடுத்த ் 

எரிசை்தி பொதுைொப்பு மலிவொை வின யி ் மிை்சொரம் தனடயிை்றி கினடப்பனத 

உறுதிபடுத்துகிறது. கினடை்கும் திறை், அணுகுமுனற, ைடட்ுப்படியொை வின , ஏற்புத் 

தை்னம ஆகியைலவ எரிசை்தி பொதுைொப்பிை் பரெ்த பரிணொமங்ைளொகும். 

எரிபபொருடை்ளிை் இறை்குமதியி ் தங்கியிருப்பனத குனறத்து, பபொருளொதொர துனறயி ் 

முை்கிய பதிலீடொை இயற்னை எரிவொயுனவ அறிமுைப்படுத்துவை் மூ ம் இெ்த ெொை்கு 

பரிணொமங்ைனளயூம் லமம்படுத்துவலத எை்.பி.எை்.ஜி.-இை் லெொை்ைமொகும். 

 

அ. தூய எரிசை்தியிை் மூ ம் சுற்றொடன  பொதுைொத்த ் 

உமிழ்வூ அதிைமொை பபட்லரொலிய எரிவொயு மற்றும் ெி ை்ைரிை்கு மொற்றீடொை தூய 

எரிசை்தியொை இயற்னை எரிவொயு ைொணப்படுகிறது. பபட்லரொலிய எரிவொயு மற்றும் 

ெி ை்ைரிை்கு மொற்றீடொை முழுனமயொைலவொ அ ் து பகுதியளவில ொ இயற்னை எரிவொயு 

பயை்பொடன்ட அதிைரிப்பதை் மூ ம் சுற்றொடன  பொதுைொை்ை முடிவதுடை், உமிழ்வு 

பவளிலயற்றத்னதயும் குனறை்ை முடியும். இதை் மூ ம் ைொ ெின  மொற்ற பொதிப்புைனள 

குனறை்ை முடிவதுடை், வளி மொசிைொ ் ஏற்படை்கூடிய மைித சுைொதொரத்திற்ைொை 

பொதிப்னபயும் குனறை்ை முடியும். 

 

ஆ. பொதுைொப்னப உறுதிபடுத்துவதை் மூ ம் ஆபத்னத குனறத்த ் 

இயற்னை எரிவொயுவொைது சுற்றுசச்ூழலுை்கும், லதசிய பபொருளொதொரத்திற்கும் ெை்னம 

பயை்கும் அலதலவனள, எளிதி ் தீப்பற்றை் கூடியது எை்பதொ ் ைவைமொை னையொள 

லவண்டியது அவசியமொகும். சிறெ்த பொதுைொப்பு முை்பைசச்ரிை்னை ெடவடிை்னைைனள 

னையொளொவிடிை், திரவ இயற்னை எரிவொயு லபொை்ற இயற்னை எரிவொயுனவ 

னையொளும்லபொது மைித உயிரிழப்பு மற்றும் பசொத்துை்ைளுை்கு லசதம் ஏற்படுத ் லபொை்ற 

ஆபத்தொை ெிைழ்வூைனள செ்திை்ை லெரிடும். எைலவ பபொதுமை்ைள் பொதுைொப்னபயூம், 

ஆபத்துைனள குனறப்பதற்கும் சரவ்லதச அளவி ் ஏற்றுை்பைொள்ளப்பட்ட தரெின ைள்இ 

விதிமுனறைனள ஏற்றுை்பைொள்த ் எை்.பி.எை்.ஜி. வழிைொடட்ும் முை்கிய பைொள்னையொகும். 

 

இ. உள்ெொடட்ு வளங்ைளிை் அனுகூ மொை பயை்பொடு 

பபட்லரொலியம் லதசிய பபொருளொதொர ெ ை்ைனள லமம்படுத்துவதற்கு முை்கிய உள்ெொடட்ு 

மற்றும் உ ை செ்னதயி ் வொய்ப்புைனள திறை்ை சொத்தியம் உள்ளது. இதுவனர சை்திஇ 

லபொை்குவரத்துஇ பதொழிற்துனற உள்ளிட்ட துனறைளிை் லதனவைனள 

ெினறலவற்றுவதற்கு இ ங்னை பபட்லரொலிய இறை்குமதியி ் தங்கியிருை்ை 

லவண்டியிருெ்தது. ெொடு தைது அெ்ெிய பச ொவணியி ் ைணிசமொை பதொனைனய 

இறை்குமதிை்கு பச விட்டது. இயற்னை எரிவொயூ படிமங்ைள் மை்ைொரி ் 

ைண்டுபிடிை்ைப்படட்ுள்ளது. இது எரிபபொருள் இறை்குமதியி ் இ ங்னை தங்கியிருப்பனத 

குனறப்பதற்கு வொய்ப்னப ஏற்படுத்திை் பைொடுத்துள்ளது. அதுமொத்திரமிை்றி 

ைளஞ்சியப்படுத்த ் மற்றும் ஏற்றுமதி மூ ம் அெ்ெிய பச ொவணினய ஈடட்ுவதற்கு 
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வொய்ப்பு ஏற்படுத்திை் பைொடுத்துள்ளது. உள்ெொட்டி ் இயற்னை எரிவொயு 

ைண்படடுை்ைப்படட்ுள்ளனம ஆைது லதசிய பபொருளொதொரத்திற்கு குறிப்பிடத்தை்ை 

ெை்னமைனள வழங்குகிறது. உள்ெொட்டி ் இயற்னை எரிவொயு பதொழிற்துனறபயொை்னற 

ெிறுவூவதை் மூ ம் உள்ெொடட்ு வளங்ைளிை் அனுகூ மொை பயை்பொடன்ட பைொண்டு 

லதசிய பபொருளொதொரத்திற்ைொை ெை்னமைனள அதிைரிப்பது, எை்.பி.எை்.ஜி.-இை் 

வழிைொடட்ுத ்ைளி ் சுட்டிை்ைொட்டத்தை்ைதொகும்.  

 

ஈ. பசயற்திறை் மிை்ை ஒழுங்குறுத்த ் விதிமுனறைளிை் கீழ் தைியொர ் துனறயிை் 

பங்லைற்னப லமம்படுத்த ் 

இயற்னை எரிவொயு துனற உள்ளிட்ட சரவ்லதச எரிசை்தி செ்னதயி ் தைியொர ் துனற 

முை்கிய பொத்திரம் வகிை்கிறது. உ ைளொவிய ரீதியி ் இ ொபம் ஈடட்ும் ப  தைியொர ்

துனறைள் ைொணப்படுகிை்றை. இ ங்னையிை் எரிசை்தி துனறைள் மீது அரசொங்ைத்திற்கு 

பசொெ்தமொை ெிறுவைங்ைள் ஆதிை்ைம் பசலுத்துவதொ ் ப  தனடைனள 

எதிரப்ைொள்கிை்றை. இயற்னை எரிவொயு பதொழிற்துனறனய இ ங்னைை்கு 

அறிமுைப்படுத்துவதை் மூ ம் தைியொர ்துனறை்கு பரஸ்பர ெை்னம பயை்கும் வனையி ் 

உற்பத்தி முனறயி ் ஈடுபடுவதற்ைொை வொய்ப்பு திறை்ைப்படட்ுள்ளது. தைியொர ்

துனறயிலிருெ்து அதிைபடச் ஆதொயங்ைனள அனடயு ஒரு பயனுள்ள ஒழுங்குமுனற 

மற்றும் ைண்ைொணிப்பு ஆட்சி அவசியம். எைவு லதசிய பபொருளொதொரத்திைதும் 

பபொதுமை்ைளதும் ெ ை்ைனள லமம்படுத்துவதற்ைொை ெை்கு வடிவனமை்ைப்பட்ட 

ஒழுங்குமுனற ஆட்சியிை் கீழ் தைியொர ் துனறயிை் பங்ைளிப்னப லமம்படுத்துவதை் 

மூ ம் இெ்த வொய்ப்னப னைப்பற்றும் லெொை்ைத்னத எை்.பி.எை்.ஜி. பைொண்டுள்ளது. 

 

ெ. செ்னத ைட்டனமப்பிை் தைவனமப்பு லமம்பொடு மற்றும் லதரவ்ூமுனற உள்ளடை்கிய 

ெை்னமைள்எரிவொயூ மதிப்பு சங்கிலியொைது ப ்லவறு பங்குதொரரை்ள் அனுபவித்து வரும் 

ெை்னமைள் ஒடட்ுபமொத்த திட்டத்னத தீரம்ொைிை்கும் சிை்ை ொை செ்னத 

ைட்டனமப்புைனள உள்ளடை்கியது. இயற்னை எரிவொயூ செ்னதைள் மீதொை ஆய்வுைள், 

அதிை பசறிவுள்ள பசங்குத்தொை ஒருங்கினணெ்த ைட்டனமப்புைளி ் இருெ்து பதொழி ்சொர ்

ெிறுவைங்ைளுை்கு வணிை ெிறுவைங்ைள் மத்தியி ் திறெ்த லபொட்டி இ ் ொத சங்கிலிைள் 

பைொண்ட ப ்லவறு செ்னத ைட்டனமப்புைளிை் கீழ் பசய ்பட முடியும் எை்பனத 

ெிறுவியுள்ளது. இது லபொட்டித்திறை் திறெ்த செ்னத ைட்டனமப்புைள்இ பசறிவுட்டப்பட்ட 

செ்னத ைட்டனமப்புைனள விட திறனமயொை மற்றும் சமமொை வினளவுைனள 

உருவொை்ைை்கூடும் எை்று பபொதுவொைை் ைண்டறிெ்துள்ளது. இ ங்னையிை் தற்லபொனதய 

செ்னத ைட்டனமப்பு, அரசுை்கு பசொெ்தமொை ெிறுவைங்ைளொ ் ஆதிை்ைம் பசலுத்தும் ஒரு 

பசறிவு ைட்டனமப்னப லெொை்கியதொை உள்ளது. எைலவ அரச ஏைலபொைங்ைனள லெொை்கி 

இருை்கும் லபொை்கிலிருெ்து வி கி, இ ங்னையி ் எதிரை்ொ  இயற்னை எரிவொயு 

அனமப்பிை் ைட்டனமப்னப பற்றிய சமெின யொை அணுகுமுனறனய எை்.பி.எை்.ஜி. 

லமற்பைொள்ளும். உள்ளுர ்மற்றும் சரவ்லதச ெின னமைனள மொற்றியனமப்பதை் மூ ம் 

பதொழிற்துனற வளரச்ச்ியிை் ப ்லவறு ெின ைளி ் பபொருெ்தை்கூடிய உைெ்த செ்னத 

ைட்டனமப்புைனளத் பதரிெ்து பைொள்ள அது எதிரப்ொரை்்கிறது. இதனை பசய்வதை் மூ ம் 

தைியொர ் ெிறுவைங்ைளிை் பசயற்திறை் பங்ைளிப்புடை் செ்னத லபொட்டினய 

லமம்படுத்துவதற்கு எை்.பி.எை்.ஜி. எப்லபொதும் முயற்சிை்கும். 

 

 

 

4. பைொள்னை அறிை்னை 

இப்பிரிவொைது இயற்னை எரிவொயு பற்றிய எை்.பி.எை்.ஜி.-இை் பிரதொைம்சமொகும். 

இயற்னை எரிவொயுனவ பதொழிற்துனறயிை் மொற்று மூ ப்பபொருளொை 
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அறிமுைப்படுத்துவதை் ஊடொை ஏற்படும் பிரசச்ினைைனள ைருத்திற்பைொண்டு இயற்னை 

எரிவொயு பதொடரப்ொை எை்.பி.எை்.ஜி.-இை் லெொை்கு, இ ை்கு, குறிை்லைொள் ஆகியவற்னற 

அனடயும் வனையி ் இெ்த பைொள்னை அறிை்னை தயொரிை்ைப்படட்ுள்ளது. இயற்னை 

எரிவொயுனவ ப ் பபொருளொதொர துனறைளிை் பயை்பொட்டிற்ைொை பயை்படுத்திை் பைொள்ள 

முடியும். ப ் துனறைளி ் இயற்னை எரிவொயுனவ அறிமுைப்படுத்துவதை் மூ ம் ெை்கு 

திட்டமிடப்பட்ட பைொள்னைைள் ஒவ்பவொரு துனறை்குமொை குறுை்கு பவடட்ு 

லதனவைனளயும் மற்றும் சிை்ை ்ைனளயும் பதரிவிை்கிை்றை. 

அதற்ைனமய, இரு பரெ்த பிரிவுைளிை் கீழ் பைொள்னை அறிை்னை முை்னவை்ைப்படுகிறது. 

ப ் பபொருளொதொர துனறைளி ் இயற்னை எரிவொயு பொவனையிை் மூ ம் ஏற்படும் 

குறுை்கு பவடட்ு லதனவனய னையொளுகிை்ற சிறு பைொள்னை மற்றும்@ 

பிரதொை பபொருளொதொர துனறைளி ் இயற்னை எரிவொயுப் பயை்பொட்டிை் துனற சொரெ்்த 

குறிப்பிட்ட பிரசச்ினைைனளை் னையொள்வதற்ைொை பைொள்னைைள் (மிை்சொர துனற, 

லபொை்குவரத்து, பதொழிற்துனற, வரத்்தை துனற) 

 

4.1 ப ் பபொருளொதொர துனறைளி ் இயற்னை வொயுனவ பயை்படுத்தி குறுை்கு பவடட்ு 

லதனவைனள பூரத்்தி பசய்வதற்ைொை பைொள்னை 

ப ்துனறைளி ் குறுை்கு பவடட்ு லதனவைனள னையொள்வது தைியொர ்துனறைளி ் 

இயற்னை எரிவொயுனவ ஊை்குவிப்பதற்கு முை்கிய ைொரணியொகும். இதி ் இ ொபத்னத 

ஏற்படுத்துவதற்ைொை சொத்தியம் உள்ளது. குறுை்கு பவடட்ு லதனவைனள 

னையொள்வதற்ைொை பைொள்னைைள் ெொட்டிை் எரிவொயு துனறயிை் முதுபைலும்பொை 

விளங்குகிறது. குறுை்கு பவடட்ு லதனவைள் பற்றிய பைொள்னை அறிை்னைைள் எடட்ு பரெ்த 

பகுதிைளிை்கீழ் வழங்ைப்படுகிை்றை. அiவொயவை, இயற்னை எரிவொயு உற்பத்தினய 

வளரப்்பது மற்றும் விெிலயொைம் பசய்த ், உட்ைட்டனமப்பு அபிவிருத்தி, சுற்றுசச்ுழ ் 

ஸ்திரத்தை்னம, வின யிட ், ெிறுவை ரீதியொை ஒழுங்குறுத்த ் மற்றும் பைொள்னை 

ைட்டனமப்பு, பசய ்பொடட்ு பொதுைொப்பு, திறை் மற்றும் உள்ளுர ்உள்ளடை்ை வளரச்ச்ி 

மற்றும் நுைரவ்ு மற்றும் செ்னத வளரச்ச்ி. 

 

 

4.1.1. இயற்னை எரிவொயுவிற்ைொை மூ  ஆதொரங்ைனள ைண்டறித ் மற்றும் 

விெிலயொகித்த ் 

 

4.1.1.1. இயற்னை எரிவொயு மதிப்புச ்சங்கிலிைளி ் ஈடுபட்டிருை்கும்இ உயர,் மத்திய 

மற்றும் கீழ் ெடவடிை்னைைளுை்கு பபொருெ்தை்கூடிய வளரச்ச்ி மற்றும் ஒழுங்குமுனற 

ெடவடிை்னைைனள ெனடமுனறப்படுத்துவதை் உள்ெொடட்ு வளங்ைளிலிருெ்து இயற்னை 

எரிவொயுனவ பபறுவதற்ைொை அணுைன  அரசொங்ைம் இ குபடுத்துகிறது. 
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4.1.1.2. இயற்னை மூ ங்ைளிலிருெ்து இயற்னை எரிவொயுனவ உறிஞ்சுவதற்கு உயரம்ட்ட 

ெடவடிை்னைைள் எதிரை்ொ  லமம்பொட்டளரை்னள லதரெ்்பதடுப்பது, சரவ்லதச தரத்திற்கு 

இணங்கி உரிமம் பபற்ற ெனடமுனறைனள பிை்பற்றுத ், பரஸ்பர ெ ை்ைளுை்ைொை 

ஒப்பெ்த ஏற்பொடுைனள உள்ளிடுவது லபொை்ற பவளிப்பனடயொை பசய ்முனறனய 

பிை்பற்றுவதை் மூ ம் அனடயப்படும். 

4.1.1.3. உள்ெொடட்ு மூ தைத்திலிருெ்து வழங்ைப்படும் பபொருட்ைள் உள்ளுர ்லதனவைனள 

பூரத்்தி பசய்த ், ஏற்றுமதி செ்னதைளிலிருெ்து லதனவைனள பூரத்்தி பசய்த ் மற்றும் 

ைப்ப ் பதொழிற்துனறயி ் ைளஞ்சிய லதனவைனள பூரத்்தி பசய்த ், பயைரை்ளிை் 

ஒவ்பவொரு குழுவிைருை்கும் விெிலயொைத்னத பகுப்பொய்வு பசய்த ் எை்பவற்றிை் மூ ம் 

லதசிய பபொருளொதொரத்திற்கு அதிைபடச் ஆதொயங்ைள் அனடய முடியும். 

4.1.1.4 மிை்சொரம், லபொை்குவரத்து, பதொழி ், வணிை வீடட்ுத் துனறைளி ் இருெ்து 

லதனவை்கு ஏற்றவொறு, இயற்னை எரிவொயுனவ இறை்குமதி பசய்ய மத்திய மற்றும் கீழ் 

வகுப்பு ெடவடிை்னைைனள ஏற்படுத்துவதற்கு அரசொங்ைமும் உதவுகிறது.  

4.1.1.5 இயற்னை எரிவொயு இறை்குமதியொைது விெிலயொைத்திற்ைொை முை்கிய துனண 

மூ மொை பொரை்்ைப்படும். 

• உள்ெொடட்ு வளங்ைளிலிருெ்து வணிை ரீதியி ொை விெிலயொைங்ைனள 

லமற்பைொள்வதற்கு முை்பொை  உள்ெொடட்ு வொடிை்னையொளரை்ளிை் லதனவைனளப் பூரத்்தி 

பசய்ய லவண்டும். 

• உள்ெொடட்ு மூ ங்ைளிை் வழங்ைலிை் ஏற்ற இறை்ைங்ைனள தவிரப்்பதை் மூ ம் 

தனடயற்ற விெிலயொைத்னத உறுதிபடுத்த ் 

• உள்ெொடட்ு எரிவொயு பதொழிற்துனறயி ் ஆலரொை்கியமொை லபொட்டித்தை்னமனய 

ஏற்படுத்துவதற்கு அனைவரொலும் ஏற்றுை்பைொள்ளை் கூடிய வின  லபணப்பட ் 

லவண்டும். 

 

4.1.1.6 இ ங்னையி ் பைொள்வைவு, முனைய பசயற்பொடுைள், லசமிப்பு, விெிலயொகித்த ் 

மற்றும் எரிவொயு நுைரவ்ு உள்ளிட்ட மதிப்புனடய அனைத்து பசயற்பொடுைளும், 

இ ங்னையிை் ஆற்ற ் பொதுைொப்புத் லதனவைனள உறுதிப்படுத்துவதற்கும் பிரொெ்திய 

மற்றும் உ ைளொவிய ஆற்ற ் செ்னதைளி ் தைது மூல ொபொய ெின னமனய 

லமம்படுத்துவதற்கும் பபொதுத்துனற ெிறுவைங்ைள் அ ் து தைியொர ்துனறைளொ ் 

ெடத்தப்படும். 

 

4.1.1.7 பபொதுத்துனற ெிறுவைங்ைள் மற்றும் அரச ெிறுவைங்ைள் சம்பெ்தப்பட்ட 

அனைத்து இயற்னை எரிவொயு வளத்துனற பரிவரத்்தனைைளிலும்இ அரசு 

பவளிப்பனடயொை மற்றும் லபொட்டி பைொள்வைவு பைொள்முத ் ெனடமுனறைள் 

முை்பைடுை்ைப்படும்.   சரவ்லதச திரவ இயற்னை எரிவொயு செ்னதைளி ் 
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ஒப்பெ்தங்ைளுை்ைொை லபசச்ுவொரத்்னத ெடத்தும் லபொது இ ங்னைை்கு லபொட்டியிடும் 

ெை்னமைனள வழங்கும் வின , பைொள்வைவு அளவு மற்றும் தரம், லதனவைள் லபொை்ற 

முை்கிய ைொரணிைனள ைருத்தி ் பைொண்டு ெடத்தப்படும்.  

4.1.1.8 இயற்னை எரிவொயூவிற்ைொை மூ ங்ைள் மலிவு வின யி ் வரத்்தை அளவி ் 

கினடை்ைை்கூடியதொைவூம் இருை்கும் லபொது, பபொதுத்துனற ெிறுவைங்ைள் மற்றும் 

அரசுை்கு பசொெ்தமொை ெிறுவைங்ைள் ஆகியவற்றிை் சம்பெ்தப்பட்ட அனைத்து 

பரிவரத்்தனை ெடவடிை்னைைளிலும் இ ங்னை பிரொெ்தியத்திற்குள் உள்ெொடட்ு 

தயொரிப்பொை இயற்னை எரிவொயுவிற்லை முை்னுரினம வழங்ைப்படும். 

4.1.1.9 ஏற்றுமதியொளரை்ளிடமிருெ்து இயற்னை எரிவொயு விெிலயொைம் பசய்வதற்கு 

உதவுவதற்ைொை, இ ங்னை பபற்லறொறலியை் கூடட்ுத்தொபைச ்சட்டத்திை் (1961 ஆம் 

ஆண்டிை் 28 ஆம் இ ை்ை) முனறப்படியொை ஒரு ெம்பைமொை ெிறுவைமொை அதை் முழு 

உரினமயுனடய துனணெிறுவைம் அ ் து இ ங்னை பபட்லரொலிய கூடட்ுத்தொபைத்னத 

அரசொங்ைம் ெியமிை்ைை்கூடும். 

ஒை்று அ ் து ஒை்றுை்கு லமற்பட்ட திரவ இயற்னை எரிவொயு விெிலயொைஸ்தரை்ளுடை் 

லெரடி லபசச்ுவொரத்்னதயி ் ஈடுபட ். (அரசொங்ைத்துடை் அரசொங்ைம் அ ் து லவறு) 

ெடுத்தர அ ் து ெீண்ட ைொ  விெிலயொைத்திற்ைொை திரவ எரிவொயு 

விெிலயொைஸ்தரை்ளிடமிருெ்து சரவ்லதச லபொட்டி வின  மனு லைொர ்.  

குறுகிய ைொ  விெிலயொைத்திற்ைொை வின  மனு லைொரப்பட்டனத பதொடரெ்்து உடைடி 

திரவ எரிவொசெ்னதயிலிருெ்து லெரடி பைொள்முதலி ் ஈடுபட ். 

4.1.1.10 குறித்த ெடவடிை்னைனய அரச துனறயொ அ ் து தைியொர ்துனறயிைரொ 

பபொறுப்லபற்றுள்ளைர ்எை்பது பதொடரப்ொை ஆரொயொத, அனமசச்ிைொ ் அை ் உள்ளடீு 

மற்றும் அனமப்பு பதொடரப்ொை அங்கீைரிை்ைப்பட்ட சொை்றளிை்ைப்பட்ட 

பதொழிற்சங்ைத்தொ ் சொை்றளிை்ைப்பட்ட குனறெ்த தரத்திை் தரத்திற்கு இணங்கி 

ெொட்டிை் சுற்றுசச்ுழ ் லதனவைனள பூரத்்தி பசய்யும் இறை்குமதி பபொருடை்ளுை்ைொை 

திட்டங்ைனள அரசொங்ைம் அங்கீைரிை்ை லவண்டும். 

 

I. உடை்ட்டனமப்பு அபிவிருத்தி 

 

1. இ ங்னையி ் தற்லபொதுள்ள பைொள்னைைள்இ சட்டங்ைள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுனறைள், சரவ்லதச தரெின ைள் மற்றும் சிறெ்த ெனடமுனறைள் 

ஆகியவற்னறை் ைருத்தி ் பைொண்டு இயற்னை எரிவொயு / திரவ இயற்னை எரிவொயு 

ஆகியவற்றிை் பசய ொை்ை, திரவமொை்ை ், லசமிப்பு, லபொை்குவரத்து மற்றும் விெிலயொைம் 

பதொடரப்ொை அனைத்து உள்ைட்டனமப்பு பசயற்பொடுைனளயும் அங்கீைரித்த ், 

லமற்பொரன்வ பசய்த ், ைண்ைொணித்த ், அபிவிருத்தி பசய்த ் லபொை்ற 

ெடவடிை்னைைனள அரசொங்ைம் முை்பைடுை்கும். 
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4.1.2.2 அரசொங்ைத்திை் சொரப்ி ் கீழ்வரும் ெடவடிை்னைைனள முை்பைடுப்பதற்கு 

பபட்லரொலிய துனற ஒப்பனடை்ைப்படட்ுள்ள அனமசல்ச பபொறுப்பொைதொகும். அரச 

மற்றும் தைியொர ்துனற இரண்டும் அரசொங்ைத்திைொ ் ஏற்றுை்பைொள்ளப்பட்ட 

பைொள்னைைள், சட்டங்ைள், ஒழுங்குறுத்த ்ைள், தர ெின ைள் எை்பவற்னற 

ைனடப்பிடித்த ் லவண்டும். 

4.1.2.3 4.12.1-இ ் குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து உடை்ட்டனமப்பு வசதிைளும் சரவ்லதச 

ரீதியி ் அங்கீைரிை்ைப்பட்ட விதிமுனறைள், தரெின ைள், வழிைொட்ட ்ைள் 

அடிப்பனடயொைை் பைொண்டு வடிவனமை்ைப்படட்ு, ைட்டனமை்ைப்படட்ு, 

பசயற்படுத்தப்படட்ுஇ பரொமரிை்ைப்பட லவண்டும். இனவ அனைத்தும் சுயொதீைமொை 

வனைப்படுத்தப்பட்ட சமூைத்திைொ ் அங்கீைரிை்ைப்பட லவண்டும்.  

 

4.1.2.4 பிரிவு 4.1.2.3-இை் அமு ்படுத்தன  உறுதிபடுத்துவதற்கு, லதனவயொை 

ஒழுங்குறுத்த ்ைள் அறிமுைப்படுத்தப்படும். எைலவ, அனைத்து வனையொை இயற்னை 

எரிவொயு திரவ இயற்னை எரிவொயுவிற்ைொை உடை்ட்டனமப்பு வசதிைனள லமற்பொரன்வ 

பசய்த ்இ ைண்ைொணித்த ் உரிய ஒழுங்குறுத்த ் அதிைொரிைள் மற்றும் அவரை்ளது 

பிரிதிெிதிைள் மூை்றொம் ெின  முைவரை்ளொை 

பபொதுத்துனற, தைியொர ்துனற அ ் து பபொது-தைியொர ்பங்குடனம ெிறுவைங்ைளி ் 

முை்னுரினம வழங்ைப்படும் வனையி ் லதசிய அபிவிருத்தியொை இயற்னை எரிவொயு 

உடை்ட்டனமப்பி ் அரசொங்ைம் முதலீடுைனள எதிரப்ொரப்்பதுடை், ஊை்குவிை்கிறது. 

4.1.3 சுற்றுசச்ூழ ் ஸ்திரத்தை்னம 

4.1.3.1 அரச மற்றும் தைியொர ்துனறைளிை் கீழ் முை்பைடுை்ைப்படும் அனைத்து 

ைடட்ுமொைங்ைள், அபிவிருத்திைள் மற்றும் சை்தி உற்பத்தி, லபொை்குவரத்து, பதொழிற்துனற, 

வீடட்ு மற்றும் ைளஞ்சிய பசயற்பொடுைள் மற்றும் பசயற்பொடட்ு ெடவடிை்னைைள் ஆகியை 

இ ங்னையி ் ைொணப்படும் சுற்றுசச்ூழ ் சட்டங்ைள், ஒழுங்குறுத்த ்ைள் மற்றும் 

தரெின ைளுடை் ைொணப்படுவனத அரசொங்ைம் உறுதிபசய்த ். சுற்றுசச்ூழலுை்கு 

மிைை்குனறெ்த பொதிப்னப ஏற்படுத்துவனத உறுதிபடுத்தும் வனையி ் இனவ 

அமு ்படுத்தப்படட்ுள்ளை. 

4.1.3.2 சுற்றொட ் பொதிப்னப குனறத்து அபிவிருத்தி ெடவடிை்னைைனள முை்பைடுத்துஇ 

பொதுைொப்பு ெடவடிை்னைைனள உறுதிபடுத்துவதற்கு உரிய ஒழுங்குறுத்த ் 

ெிறுவைங்ைொளை மத்திய சுற்றொட ் அதிைொரசனபஇ ைட ்சொர ்சுற்றொட ் பொதுைொப்பு 

அதிைொரசனப மற்றும் மொைொண சுற்றொட ் ெிறுவைங்ைள் ஆகியவற்றுடை் பபட்லரொலிய 

துனறை்கு பபொறுப்பொை அனமசச்ு ஆல ொசனைைனள ெடத்தி ஒருங்கினணப்பு 

பசயற்பொடுைனள லமற்பைொள்ளும். 

4.1.3.3 பொதுைொப்பு ெனடமுனறைனள லமம்படுத்தும்லபொது சொத்தியமொை சுற்றொட ் 

பிரசச்ினைைள்இ உரிய ஒழுங்குறுத்த ் ெிறுவைங்ைளுடைொை லபசச்ுவொரத்்னத 

ெடத்துவதை் மூ ம் அனமசச்ு புதிய பொதுைொப்பு ெடவடிை்னைைனள அறிமுைப்படுத்தும். 
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i. வின  ெிரண்யம் 

 

மிை்சை்தித் துனற னைதப்தொழி ் வளரச்ச்ிை்ைொை முதலீடுைனள ஈரப்்பதற்கும் 

அத்தனைய முதலீடுைனள ெின பபறசப்சய்வதற்கும் விெிலயொைத் தரப்புைளுை்கு 

அவற்றிை் முதலீடுைள் மீதொை லபொதிய வருமொை புறழ்வுை்கு உத்தரவொதமளிை்கிை்ற 

அலத லெரத்தி ், மிை்சொர நுைரல்வொருை்கு அவரை்ளொ ் சுமை்ைை்கூடிய வின ைனள 

உறுதிபசய்வனத இ ை்ைொை்பைொண்டு, சுலதசிய சை்தி மூ ங்ைளிலிருெ்தும் அலத லெரம் 

இறை்குமதி பசய்யப்பட்ட தி.இ.எ. (LNG) சை்தி மூ த்திலிருெ்தும் மிை்சொர 

விெிலயொைங்ைனள உள்ளடை்கி இயற்னை எரிவொயுவுை்கு அரசொங்ைம் வின  ெிரண்ய 

சூத்திரத்திை் அடிப்பனடயி ொை ஒரு பைொள்னைனய பிை்பற்றும்.      

 

1. வின  ெிரண்ய பைொள்னை கீழ்ைொணும் முை்கியமொை ெிரண்யங்ைளிை் 

அடிப்பனடயி ் அனமெ்திருை்கும்.  

• விெிலயொை ஆகுபச வு: உற்பத்தி, பரிவரத்்தனை, ைளஞ்சியம், 

பகிரெ்்தளிப்பு ஆகியவற்றிை் ஆகுபச னவயும் மற்றும் முதலீடு மீதொை 

ெியொய புறழ்வு வீதத்னதயும் பிரதிபலிை்கும் வனையி ், எரிவொயுவுை்கு வின  

ெிரண்யித்த ்.   

• செ்னத மீளிடுனைப் பபறுமொைம்: சுற்றொட ் மற்றும் சமூை தொை்ைத்திற்கு 

உரிய ைவைத்னத பசலுத்தி, மிை அண்மித்த பிரதியீடட்ு எரிபபொருளுை்கு 

ஏற்ப, எரிவொயுவுை்கு வின  ெிரண்யித்த ்1.  

• ெியம சுட்டிைள்: எரிவொயுவிை் வின , பிரொெ்தியத்தி ் ெி வுகிை்ற 

வின ைளுடை் ஒப்பிடும் லபொது உள்ளூர ்ரீதியி ் லபொட்டிதத்ை்னம 

வொய்ெ்ததொை ைொணப்படுத ்.  

• விெிலயொை சங்கிலி மூ மொை வரத்்தைத்துடை் பதொடரப்ுனடய 

பைொடுை்ை ்வொங்ை ்ைளிைொ ் வரும் வரிைள் மற்றும் ைட்டணங்ைள்.  

 

2. லமற்குறித்த கூற்றுை்ைள், இறுதியொை நுைரல்வொனர வெ்தனடவதற்கு முை்ைர,் 

வித்தியொசமொை பொவனைைளுை்ைொை கினடை்ைை்கூடிய உள்ளூர ்ரீதியி ் உற்பத்தி 

பசய்யப்படும் அ ் து இறை்குமதி பசய்யப்படும் இயற்னை எரிவொயு வின னய 

ைட்டனமப்பதற்ைொை பபொது வழிைொட்ட ்ைனள விவரிை்கிை்றை. எரிவொயுனவ ப  

துனறைளி ், ப  வழிைளி ், உ+ம்: உெ்து சை்திை்கு (மிை் உற்பத்தி, லபொை்குவரத்து, 

னைதப்தொழி ்), அண ் சை்தி (வீடுைள், னைதப்தொழி ்) மற்றும் உணவுை் ைளஞ்சியம் 

(னைதப்தொழி ்) பொவிை்ை ொம். இறுதிப் பொவனைனய பபொறுத்து, இயற்னை எரிவொயுவிை் 

வின  வித்தியொசப்பட ொம். விலேட பொவனைைளுை்ைொை எரிவொயுவிை் வின  

ெிரண்யம் பதொடரப்ொை விலேட வழிைொட்ட ்ைள், அெ்தெ்த பொவனைைளுை்ைொை எரிவொயு 

விெிலயொைம் மற்றும் பகிரெ்்தளிப்பு ஆகியவற்றுடை் பதொடரப்ுனடய துனற சொரெ்்த 

விலேட வனரயனறைனள மீளொய்வு பசய்வதை் மூ ம் ெிரண்யிை்ைப்படும்.   

  

ii. ெிறுவை, சட்டமுனறயொை மற்றும் ஒழுங்குறுத்துனை லவன சச்ட்டைம்  

 

1. ஒடட்ுபமொத்த இயற்னை எரிவொயு பபறுமொை சங்கிலியுடை் பதொடரப்ொை சை  

பசயற்பொடுைனளயும் உள்ளடை்கி, ெிறுவை சொர ்ைட்டனமப்புடை் கூடிய எற்ைைலவயுள்ள 

சட்டமுனறயொை மற்றும் ஒழுங்குறுத்துனை லவன சச்ட்டைத்னத, அரசொங்ைம் மீளொய்வு 

                                                           
1 எரிவொயுை்கு ஏனைய சி  எரிபபொருடை்னள பிரதியிடுவதை் வினளவொை செ்னதயி ் ைொணப்படும் 

உண்னமயொை அ ் து சொதத்ியமொை பபறுமொைத்னத மதிப்பிடுவதற்கு இெ்த எண்ணை்ைரு உத்லதசிை்கிை்றது.  
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பசய்யும். மீளொய்வி ் இைங்ைொணப்படும் இனடபவளியிை் அடிப்பனடயி ், 

எரிவொயுவிை் விெிலயொைம், ைளஞ்சியம், பகிரெ்்தளிப்பு மற்றும் நுைரவ்ு எை்பவற்றுடை் 

பதொடரப்ுனடய சை  வனையொை பசயற்பொடுைளிைதும் திருப்தியொை இயை்ை 

ெடவடிை்னைை்கு உதவும், உள்ளூர ்ரீதியி ் உற்பத்தி பசய்யப்படும் இயற்னை 

எரிவொயுனவயும் மற்றும் இறை்குமதி வடிவி ் கினடை்கும் அத்தனைய இயற்னை 

எரிவொயுனவயும் கூட்டினணப்பதற்கு அவசியமொை தற்லபொதுள்ள சட்டங்ைள் மற்றும் 

ஒழுங்குவிதிைள், அலத லெரம் புதிய சட்ட ஏற்பொடுைள் எை்பவற்றுை்ைொை திருத்தங்ைள் 

அறிமுைப்படுத்தப்படும்.  

 

2. ஏற்பைைலவயுள்ள சட்டங்ைளுை்கு திருத்தங்ைனள பைொண்டுவருவதிலும் மற்றும் 

புதிய சட்ட ஏற்பொடுைனள வகுத்தனமப்பதிலும், பிை்வரும் அம்சங்ைளுை்கு விலேட 

ைவைம் பசலுத்தப்படும்.   

• பிரலவசத்திற்கு அதிைொரம் அளித்த ்: எரிவொயு னைதப்தொழிலிை் உயர,் 

ெடுத்தர மற்றும் கீழ்ெின  ஆகிய பசயற்பொடுைளி ் ஈடுபடுவதற்ைொை 

அங்கீைொரங்ைள், அனுமதிைள் மற்றும் அனுமதிப்பத்திரங்ைள் எை்பவற்னற 

வழங்குத ்.   

• ைொணிை் குத்தனை மற்றும் உபைரண வசதிைனளப் பபற்றுை்பைொடுத்த ்.   

• இறனம பதொடரப்ொை எ ்ன ப் பிணை்குைள், அரச முதலீடு பதொடரப்ொை 

பிணை்குைள், வரத்்தைம் பதொடரப்ொை பிணை்குைள், மைித உரினமைள் மற்றும் 

சுற்றொட ் பதொடரப்ொை பிணை்குைள், வின  ெிரண்யம் பற்றிய பிணை்குைள், 

உடை்ட்டனமப்பு மற்றும் ெிரம்ொணம் பதொடரப்ொை பிணை்குைள் தவிரெ்்த, 

ஏனைய பிரிவுைனள உள்ளடை்குகிை்ற இ ங்னையிலுள்ள சட்டங்ைளுை்கு 

அனமவொைவும் மற்றும் சரவ்லதச ெனடமுனறைளுை்கு இணங்ைவும், ெடுத்தீரப்ு 

மூ மொை பிணை்குைனளத் தீரத்்த ்.  

• ெடுத்தீரப்்புைளிலிருெ்து வரும் பொதிப்புைள் மற்றும் இ ங்னையிலுள்ள 

சட்டத்திை் கீழ் வருகிை்ற அெ்தெ்த வின  மதிப்பீடட்ு முனறைள் மற்றும் 

ெே்டஈடட்ு ெியமங்ைள்.  

 

3.  இயற்னை எரிவொயு னைதப்தொழிலிை் உயர,் ெடுத்தர மற்றும் கீழ்ெின  

பசயற்பொடுைளிை் வினைத்திறை் வொய்ெ்த முைொனமத்துவத்திற்கும் மற்றும் அவற்றிை் 

பசயற்படுத்துனைை்கும். அரசொங்ைம் ைொத்திரமொை ஒரு ஒழுங்குறுத்தும் 

லவன சச்ட்டைத்னதத் தொபிை்கும். அங்கீைொரங்ைள், அனுமதிைள், அனுமதிப்பத்திரங்ைள், 

சுலதசிய எரிவொயுை்ைொை பிரலவச உரினமைள், LNG/CNG வசதிைளுை்கு லதனவயொை 

ைொணிைனளயும் மற்றும் உபைரணங்ைனளயும் குத்தனைை்கு வழங்குத ், பபொது 

உடை்ட்டனமப்பு வசதிைள் மற்றும் லசனவைள் எை்பவற்றுை்ைொை பிரலவசம், வரிை் 

ைட்டனமப்பு, (லடொலிங் வரி மற்றும் புறழ்வு வரிைள், தி.இ.எ. ைளஞ்சியத்திற்ைொை வரி, 

வின ைள் மற்றும் ைட்டணங்ைள்), இயற்னை மற்றும் LNG வொயுை்ைனள லதடிை்ைொணுத ், 

அறிை்னையிடும் லதனவப்பொடுைள், எரிவொயு வின  ெிரண்யம், எரிவொயு பரிவரத்்தனை 

மற்றும் பகிரெ்்தளிப்பு, தரம் மற்றும் ெியமம், சுைொதொர மற்றும் பொதுைொப்பு அம்சங்ைள், 

வருமொை முைொனமத்துவம் மற்றும் சம்பெ்தப்பட்ட அம்சங்ைள், னைதப்தொழி ் ெிருவொைம் 

மற்றும் ஒழுங்குறுத்துனை எை்பை, ஏனையவற்றுை்கு மத்தியி ் இெ்த ஒழுங்குறுத்துனை 

லவன சச்ட்டைத்தி ் உள்ளடங்கியிருை்கும்.      

  

4. NG மற்றும் LNG ஆகியவற்றிை் ஒழுங்குறுத்தும் அதிைொரத் தரப்பொை அத்தனைய 

ஒழுங்குறுத்துனைப் பணினய இ ங்னைப் பபொதுப் பயை்பொடுைள் ஆனணை்குழுவுை்கு 

ஒப்பனடப்பதற்ைொை அனமசச்ரனவ உடை்பட்டவொறு, ஏனைய னைதப்தொழி ்ைளுை்கு 

மத்தியி ், இ ங்னைப் பபொதுப் பயை்பொடுைள் ஆனணை்குழுவிைொ ் (இ.பபொ.ப.ஆ.) 

ஒழுங்குறுத்தப்படும் னைதப்தொழி ்ைளி ் பபற்லறொலிய னைதப்தொழின யும் 
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உள்ளீரை்்கும் வனையி ், பொரொளுமை்றத்திைொ ் ெினறலவற்றப்பட்ட தீரம்ொைத்திை் 

பிரைொரம், இயற்னை எரிவொயு செ்னதயிை் ெடுத்தர மற்றும் கீழ்ெின  பிரிவுைளிை் 

ஒழுங்குறுத்தும் அதிைொரத் தரப்பொை இ ங்னைப் பபொதுப் பயை்பொடுைள் ஆனணை்குழு 

ெியமிை்ைப்படும்.    

 

5. இ ங்னையி ் எரிவொயுவுடை் சம்பெ்தப்பட்ட வியொபொர ெடவடிை்னைைளிை் 

தொபிப்பு, LNG வசதிைள் ெிரம்ொணம், சம்பெ்தப்பட்ட உடை்ட்டனமப்பு வசதிைள், LNG 

ெிறுவுனைைள் சொரெ்்த பசயற்பொடுைள், இ ங்னையிை் ஆள்பு த்தினுள் வரும் LNG 

வசதிைளிை் பசயற்பொடுைனள மூடுத ் மற்றும் மீளப்பபறுத ் முதலிய விடயங்ைனள 

முைொனமபசய்யும் ெிமித்தம் அனுமதிப்பத்திரங்ைனளயும் அனுமதினயயும் வழங்கும் 

ெனடமுனற பசயற்படுத்தப்படுத ் லவண்டும்.  

 

6. பபொருத்தமொைவொறு சுலதசிய எரிவொயு உற்பத்தி, அபிவிருத்தி, உரித்துடனம 

மற்றும் LNG வசதிைளிை் பசயற்பொடுைள் மற்றும்/அ ் து உள்ளை ரீதியொை எரிவொயு 

ைளஞ்சியம், குழொய்மொரை்்ைமொை எடுத்துசப்ச ்  ் மற்றும் பகிரெ்்தளிப்பு 

உடை்ட்டனமப்பு வசதிைள் மற்றும் சுலதசிய எரிவொயு அைழ்வு எை்பை அடங்ை ொை, 

வரத்்தை ரீதியி ் பயனுள்ள உயர,் ெடுத்தர மற்றும் கீழ்ெின  ைருத்திட்டங்ைளி ் 

அரசொங்ைமும் மற்றும் இ ங்னையிை் வியொபொர சமூைமும் பங்குபற்றுவனத 

இய சப்சய்கிை்ற தைியொர ்மற்றும் பபொது பங்ைொளித்துவத்தி ் (PPP) பங்குபைொள்ளும் 

ெிமித்தம், இ ங்னையி ் ெிறுவை சொர ்லவன சச்ட்டைத்தினுள், ஒரு பொரொளுமை்ற 

சட்டத்திைொ ் அதிைொரத்தத்துவம் அளிை்ைப்படும் ‘லதசிய எரிவொயு ைம்பைி’ எை்ற 

பபயரி ், அரசொங்ைம் தைியொை கூட்டினணெ்த ஒரு அனமப்னப தொபிை்கும்.      

 

7. அரசொங்ைம், ஏற்புனடய ெிதி மற்றும் ஏனைய ஒழுங்குறுத்துனை தைவுதிறை்ைனள 

அனுசரித்து வியொபொர ெடவடிை்னைைளிை் ஒழித்துை்ைட்ட ், வருமொைம், லதறிய 

பபறுமொைம் மற்றும் 4.1.5.6 ஆம் பிரிவுடை் பதொடரப்ுனடய வியொபொர ஸ்தொபை 

ெடவடிை்னைைளி ் சம்பெ்தப்படும் உரிய உள்ெொடட்ு PPP பங்ைொளரை்ளிை் பசயற்பொடு 

ரீதியொை ஆற்றலிை் சுட்டியொை விளங்குகிை்ற ஏனைய பபொருத்தமொை கூட்டினணெ்த 

தைவுதிறை்ைள் எை்பவற்றிை் மீதொை ஆைை்குனறெ்த ஆரம்ப வனரயனறைனள 

ெிரண்யித்து குறிப்பீடுபசய்யும்.      

 

8. வினைத்திறை் வொய்ெ்த பசயற்பொட்டனமப்பு, ெனடமுனறப்படுத்த ், 

ைண்ைொணித்த ் மற்றும் மதிப்பீடுபசய்த ் எை்பவற்றினூடொை அனுகூ மொை 

பயை்ைனள அனடயும் பபொருடட்ு NPNG இை் பவற்றிைரமொை பசயற்படுத்துனைனய 

லெொை்கி பணிை்ைப்படட்ுள்ள முை்கியமொை ெிறுவைங்ைளிை் வகிபங்குைனளயும் மற்றும் 

பபொறுப்புை்ைனளயும் பதளிவொை இைங்ைொணுவதை் மூ மொை, அரசொங்ைம் பயனுள்ள 

வினைத்திறை் வொய்ெ்த ஒரு ெிறுவை சொர ்லவன சச்ட்டைத்னத தொபிை்கும். அத்தனைய 

ெிறுவை சொர ்லவன சச்ட்டைம் பிரதொைமொை பிை்வரும் அம்சங்ைளி ் 

ஒருமுைப்பட்டிருை்கும்.      

• ஒவ்பவொரு ெிறுவைத்துடனும் ஏற்படும் பிணை்னை அ ் து ெிைழும்  

இரடன்டசப்சயன  தவிரத்்து, சுமுைமொை பதொழிற்பொட்டிை் ெிமித்தம் 

ெிறுவைங்ைளிை் வகிபங்குைனளயும் மற்றும் பபொறுப்புை்ைனளயும் 

இைங்ைண்டு அெ்த ெிறுவைங்ைளுை்கு அத்தனையவற்னற சொடட்ுத ்.     

• ெிறுவை சொர ்லவன சச்ட்டைத்தினுள் ைண்ைொணித்த ் மற்றும் 

மதிப்பீடுபசய்த ் ஆகியை பற்றிய லெரத்்தியொை 

உபொயங்ைனள/பபொறிமுனறத்திட்டங்ைனள தயொரித்த ்.    

• புதிய அபிவிருத்திைளிை் மூ மொை அவசியம் எை லதனவப்படுத்தப்பட்ட 

லம திை தைவ ் லதனவப்பொடுைனள அவ்வப்பபொழுது மீளொய்வு பசய்த ்.   
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• எரிவொயு பபறுமொை சங்கிலியி ் சம்பெ்தப்படும் சை  தரப்புைளுை்கு 

இனடயிலும் பவளிப்பனடத்தை்னமனயயும் மற்றும் பபொறுப்புை்கூறும் 

தை்னமனயயும் வலுப்படுத்துத ். 

 

9. NPNG பதொடரப்ொை உத்லதச தன யீடட்ு ெடவடிை்னைளிை் வினைத்திறை் வொய்ெ்த 

மற்றும் ைொ த்திற்லைற்ற பசயற்படுத்துனைனய உறுதிபசய்துபைொள்ளும் பபொருடட்ு 

மிை்சை்தி, லபொை்குவரத்து, னைதப்தொழி ் துனறைள், வீடட்ுத் துனற மற்றும் வரத்்தைத் 

துனற ஆகிய சை  பிரதொை துனறைளிலுமுள்ள பசயற்பொடுைனள உள்ளடை்கி ஒரு 

எரிவொயு பயை்பொடட்ு தன னமத் திட்டம் (GUMP) தயொரிை்ைப்படட்ு 

இற்னறப்படுத்தப்படும்.      

  

iii. பசயற்பொடு ரீதியொை பொதுைொப்பு  

 

1. ஆபத்தொை சம்பவங்ைளிை் லபொது மை்ைளுை்கு ஆைை்குனறெ்த இடர,் அதொவது 

ஆைை்குனறெ்த அபசௌைரிைம் ஏற்படை்கூடிய வனையி ், LNG ைண்டுபிடிப்பு, 

னையொளுனை, திரவமொை்ை ், சுத்திைரித்த ், அனுப்புத ், இறை்குமதி பசய்த ், மற்றும் 

இயற்னை எரிவொயுனவ மீள்எரிவொயுவொை்ை ், உருனளைளி ் அனடத்த ், 

ைளஞ்சியப்படுத்துத ், பகிரெ்்தளித்த ் மற்றும் நுைரவ்ு முதலிய சை  பசயற்பொடுைளும் 

இ ங்னையிலுள்ள சட்டங்ைனள அனுசரித்து, பபொருத்தமொை உள்ெொடட்ு மற்றும் 

சரவ்லதச அனமப்புைளிைொலும் மற்றும் வனைப்படுத்தும் சங்ைங்ைளிைொலும் 

பவளியிடப்பட்ட உயரெ்்த பொதுைொப்பு ெியமங்ைளுை்கு இணங்ை 

லமற்பைொள்ளப்படுகிை்றைவொ எை்பனத உறுதிபசய்துபைொள்ளும் முைமொை, அரசொங்ைம் 

லதனவயொை ஒழுங்குைனள லமற்பைொள்ளும்.       

 

2. இது, பிை்வருவைவற்னற அனுசரிப்பதற்கு உரிய தரப்புைனள லதனவப்படுத்தும்.   

 

• முை்-இறுதிப் பபொறியிய ் மற்றும் வடிவனமப்பு (FEED), பபொறியிய ், 

பைொள்வைவு மற்றும் ெிரம்ொணம் (EPC), உத்திலயொைபூரவ்மொை 

திறெ்துனவத்த ் மற்றும் இயை்ைசப்சயற்பொடு, பரொமரிப்பு மற்றும் 

அைற்றுத ் எை்பை அடங்ை ொை விெிலயொை சங்கிலி ைருத்திட்டங்ைளுை்கு 

பபொருத்தமொை பசயற்பொடுைள் பற்றிய முழுனமயொை சுைொதொர, சுற்றொட ் 

மற்றும் பொதுைொப்பு தொை்ை மதிப்பீடன்ட (HSEIA) லமற்பைொள்ள ்.       

• ஆபத்துை்ைள், ெம்பத்தகுெ்த விபத்து ெின னமைள், வினளவுைள் மற்றும் 

பதொடரப்ு ெிைழ்தைவுைள் எை்பவற்னற இைங்ைண்டு, மதிப்பிடும் பபொருடட்ு 

ைணிய ரீதியொை இடர ்மதிப்பீடட்ு ஆய்னவ (QRA) லமற்பைொள்ள ்.      

• அய ் பிரலதசங்ைளிலுள்ள மை்ைளிைதும், பசொத்துை்ைளிைதும், 

சுற்றொடலிைதும் மற்றும் இ ங்னை ஆள்பு த்தி ் ைட ் 

லபொை்குவரத்திைதும் பொதுைொப்னப உறுதிப்படுத்தும் பபொருடட்ு இடர ்

மதிப்பீடட்ு ஆய்வுைனள லமற்பைொள்ள ்.   

• அனுப்புனை, ைளஞ்சியப்படுத்த ், பகிரெ்்தளித்த ் மற்றும் பொனவை 

எை்பவற்றுடை் பதொடரப்ுனடய பபொறிதப்தொகுதிைனளயும் மற்றும் 

இயெ்திரொதிைனளயும், குழொய்ெீர ்மொரை்்ை வன யனமப்புைனளயும் மற்றும் 

நுைரல்வொர ்ெிறுவுனை முனறனமைனளயும் இயை்கும் சை  தரப்புைளுை்கும் 

பயிற்சினய வழங்குத ்.   

• இயற்னை எரிவொயுனவ உள்ளூர ்ரீதியொை உற்பத்தி பசய்யும் மற்றும் 

இறை்குமதி பசய்யும் தரப்புைளுை்கு அனுமதிப்பத்திரங்ைனள 

வழங்குவதற்ைொை ஒழுங்குைனள லமற்பைொள்ள ்.   
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• சரவ்லதச லதனவப்பொடுைளிைதும் மற்றும் ைட ் சொர ்ெியமங்ைளிைதும் 

பிரைொரம், ஒவ்பவொரு இயற்னை எரிவொயு ெிறுவுனையிலும் பொதுைொப்பு 

வ யங்ைனள தொபித்து, அத்தனைய வ யங்ைனள பிரைடைப்படுத்துத ்.  

• இயற்னை எரிவொயு பதொடரப்ொை பசயற்பொடுைளிலிருெ்து எழை்கூடிய 

பொதைமொை தொை்ைங்ைனள தவிரப்்பதற்கும் மற்றும் தைிப்பதற்கும் இடர ்

முைொனமத்துவ முனறனமைனள ெிறுவுத ்.  

• ஊழியரை்ள், பொவனையொளரை்ள் மற்றும் ஆபத்தொை ெின னமைளி ் 

பொதிை்ைப்படும் மூை்றொம் தரப்புைள் அடங்ை ொை 

பொதிப்புை்குள்ளொைை்கூடிய தரப்புைனள அணவும் பபொருடட்ு 

பபொருத்ததொை ைொப்புறுதி அணவன  பபற்றுை் பைொள்ள ்.     

 

3. அரசொங்ைம், லதனவ எை ைொணும் செ்தரப்்பத்தி ், ெொட்டி ் உள்ளூர ்ரீதியொை 

உற்பத்தி பசய்யப்படும் இயற்னை எரிவொயுவிைதும் மற்றும் இறை்குமதி பசய்யப்படும் 

எரிவொயுவிைதும் தரம், இயற்னை எரிவொயு ைளஞ்சிய முனையங்ைள், இயற்னை 

எரிவொயுனவ எடுத்துச ்பச ்வதற்ைொை அனமை்ைப்படும் குழொய்மொரை்்ைங்ைள், 

நுைரல்வொருை்கு இயற்னை எரிவொயுனவ பகிரெ்்தளிப்பதற்ைொை அனமை்ைப்படும் 

குழொய்மொரை்்ை வன யனமப்புைள் எை்பை பதொடரப்ி ் ைட்டொயமொை அனுசரிை்ைப்பட 

லவண்டிய, இ ங்னை ெியமங்ைள் மற்றும் ைட்டனளைள் ெிறுவைத்திைொ ் 

ெனடமுனறப்படுத்தப்படவுள்ள ெியமம் சொரெ்்த தைவுதிறை்ைனள 

அறிமுைப்படுத்துவதற்கு, லதனவயொை ெடவடிை்னைனய லமற்பைொள்ளும்.   

 

4. பொதுைொப்பு அம்சங்ைள் மற்றும் இ.அ. அங்கீைரித்து குறிப்பீடுபசய்துள்ள 

சட்டமுனறயொை பொதுைொப்பு சொரெ்்த ெடவடிை்னைைனள அனுசரிை்ைொம ் உள்ளூர ்

ரீதியொை இயற்னை எரிவொயுனவ உற்பத்தி பசய்யும் மற்றும் இறை்குமதி பசய்யும் 

எவலரனும் ெபருை்கு எதிரொை அதனை குற்றம் எைை்பைொள்ள ் ஆகியை பதொடரப்ி ், 

லதனவயொை சட்டஏற்பொடுைனளயும் மற்றும் ஒழுங்குவிதிைனளயும் அரசொங்ைம் 

அறிமுைப்படுத்தும்.    

 

5. உள்ளூர ்ரீதியொை உற்பத்தி பசய்யப்படும் மற்றும் இறை்குமதி பசய்யப்படும் 

இயற்னை எரிவொயு வசதிைள் அனமெ்திருை்கிை்ற மொெைர அ ் து உள்ளூரொட்சி மை்ற 

பிரிவுைளிலுள்ள தீ பொதுைொப்பு வசதிைள் லபொை்ற உட்ைட்டனமப்பு வசதிைனளயும் 

மற்றும் பபொது பொதுைொப்பு வசதிைனளயும் வலுப்படுத்துவதற்கு லதனவயொை 

ெடவடிை்னைைனளயும், அரசொங்ைம் லமற்பைொள்ளும்.    

 

iv. நுைரன்வயும் மற்றும் செ்னத அபிவிருத்தினயயும் ஊை்குவித்த ்  

 

1. மிை்சொர உற்பத்தி, னைதப்தொழிலி ் அை ் சை்திப் 

பிரலயொைங்ைள், லபொை்குவரத்து, வீடுைள் மற்றும் 

வரத்்தை ஸ்தொபைங்ைள், மற்றும் னைதப்தொழி ் 

உற்பத்திைளுை்ைொை மூ ப்பபொருளொை (உ+ம்: உரம், 

பமதலைொ ், எத்தலைொ ் மற்றும் ஃபொரம்ொ ்டினைடு) 

லபொை்ற ப  பபொருளொதொர ரீதியொை பொவனைைளி ், 

இயற்னை எரிவொயுவிை் பொவனைனய, அரசொங்ைம் 

ைொத்திரமொைவும் மற்றும் து ்லியமொைவும் 

ஊை்குவிை்கும்.   

 

2. இதனை அனடயும் பபொருடட்ு, இயற்னை எரிவொயு வியொபொரத்தி ் இ ங்னை 

ஸ்தொபைங்ைனள பயனுள்ள விதத்தி ் பங்குபற்றச ்பசய்யும் வனையி ், இயற்னை 



 

21 
 

எரிவொயுவுை்ைொை லபொட்டித்தை்னமனயயும் மற்றும் அதை் வினைத்திறை் வொய்ெ்த 

உள்ெொடட்ு மற்றும் ஏற்றுமதிச ்செ்னதைனளயும் தொபிப்பதற்கு வசதியளிை்கும் ெிமித்தம், 

திறமுனற சொரெ்்த ெடவடிை்னைைள் லமற்பைொள்ளப்படும். அதற்கிணங்ை, வித்தியொசமொை 

துனறைளி ், இயற்னை எரிவொயுவிை் பொவனைனய ஊை்குவிப்பதற்கு, பிை்வரும் 

ெடவடிை்னைைள் லமற்பைொள்ளப்படும்.   

• வினரவி ் இயற்னை எரிவொயுவுை்கு மொற்றை்கூடிய வொைைங்ைள் 

அடங்ை ொை இறை்குமதி பசய்யப்படுகிை்ற எரிவொயுவி ் இயங்கும் 

பபொறிதப்தொகுதிைள் மற்றும் இயெ்திரொதிைள் எை்பவற்றுை்கு எரிவொயுனவ 

பயை்படுத்தும் னைதப்தொழி ்ைளுை்கு வரித் தீரன்வனயயும் மற்றும் 

ஏனைய வரிச ்சலுனைைனளயும் வழங்குத ்.  

• தமது அை ் சை்தி உற்பத்தி அ குைனள எண்பணய்யிலிருெ்து 

எரிவொயுவுை்கு மொற்ற விரும்புகிை்ற னைதப்தொழி ்ைளுை்கு பதொழி ்நுட்ப 

உதவிைனளயும் மற்றும் ெிதி உதவிைனளயும் வழங்குத ்.   

• இயற்னை எரிவொயுவுை்கு மொற்றுவதற்ைொை பதொழி ்நுட்பப் பபறுனைனய 

உரிய அரச முைவரெ்ின யங்ைளினூடொை பதொழி ்நுட்ப உதவிைனள 

வழங்குவதை் மூ மொை துரிதப்படுத்துத ்.  

• ஏனைய ைைிய எண்பணய்ைளிை் இயை்ைதத்ிலிருெ்து மொற்றுவதி ் 

அை்ைனறயுனடய வொடிை்னையொளர ்தரப்புைளுை்கு உள்ளூர ்ரீதியொை 

உற்பத்தி பசய்யப்படும் மற்றும் இறை்குமதி பசய்யப்படும் இயற்னை 

எரிவொயுனவ விெிலயொகிப்பதற்கு லதனவயொை சட்டமுனறயொை மற்றும் 

ெிறுவை உதவினயயும், பொதுைொப்பு பதொடரப்ொை வழிைொட்ட ்ைனளயும் 

மற்றும் உடை்ட்டனமப்பு வசதிைனளயும் ைட்டிபயழுப்புத ்.  

 

3. லபொட்டித்தை்னமனயயும் மற்றும் தைியொர ்துனறயிைரிை் பங்குபற்றன யும் 

ஊை்குவிை்கிை்ற பபொருத்தமொை பைொள்னைைனளயும் மற்றும் 

திறமுனறத்திட்டங்ைனளயும் வகுத்தனமத்து பசயற்படுத்துவதனூடொை, இ ங்னையி ் 

வித்தியொசமொை பபொருளொதொரத் துனறைளி ், இயற்னை எரிவொயுவிை் விெிலயொை 

சங்கிலியிைதும் அலத லபொை்று இயற்னை எரிவொயு செ்னதைளிைதும் திறெ்த 

லபொட்டித்தை்னம வொய்ெ்த செ்னதை் ைட்டனமப்புைளிை் அபிவிருத்தினய, அரசொங்ைம் 

எப்பபொழுதும் ஊை்குவிை்கும்.   

 

4.  விடய அனமசச்ு, தொை் லதனவ எை உணரக்ிை்ற லபொது, நுைரல்வொருை்கும், 

ஏனைய செ்னத இயை்குெர ்தரப்புைளுை்கும் மற்றும் பபொது மை்ைளுை்கும் பிரதிகூ மொை 

விதத்தி ், செ்னத வலினம ஒரு சி  சை்தி வொய்ெ்த தரப்புைளிை் னைைளி ் குவிவனத 

தடுை்கும் பபொருடட்ு, இயற்னை எரிவொயு விெிலயொை சங்கிலியிை் உயர,் ெடுத்தர மற்றும் 

கீழ்ெின  பிரிவுைளி ் சம்பெ்தப்படுகிை்ற ஒழுங்குறுத்தும் தரப்புைளிை் உதவியுடனும் 

மற்றும் ஏற்பைைலவயுள்ள அரச உடனம னைதப்தொழி ் இயை்கு தரப்புைளிைதும் அலத 

லெரம் உத்லதச அத்தனைய அரச உடனம னைதப்தொழி ் இயை்கு தரப்புைளிைதும் 

ைொதத்ிரமொை பசயற்பொடு ரீதியொை உதவியுடனும் பபொருத்தமொை ெடவடிை்னைைனள 

லமற்பைொள்ளும்.        

 

v. ஆற்றலும் மற்றும் உள்ளூர ்உள்ளடை்ை அபிவிருத்தியும்  

 

1. இயற்னை எரிவொயுவிை் உயர,் ெடுத்தர மற்றும் கீழ்ெின  பசயற்பொடுைளிலுள்ள 

லதசிய ரீதியொை ஆற்றலிை் ஒரு முை்லைற்றைரமொை அபிவிருத்தி, NPNG 

பசயற்படுத்துனையிலிருெ்து எதிரப்ொரை்்ைப்படுகிை்றது. முதலீடட்ுத் தரப்புைள், 

அபிவிருத்தித் தரப்புைள், ஒப்பெ்தத் தரப்புைள்/உப ஒப்பெ்தத் தரப்புைள் மற்றும் 

பதொழி ்நுட்ப ெிபுணரை்ள் லபொை்ற னைதப்தொழிலி ் அை்ைனறயுனடய தரப்பைளுடைொை 
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லமம்பட்ட கூடப்டொத்துனழப்பினூடொை, இது அனடயப்படும். ஆனையொ ் பதொழி ், 

பதொழி ்நுட்ப அறிவு மற்றும் முைொனமத்துவத் திறனமைள், உற்பத்தித்திறை் வொய்ெ்த 

மூ தை பசொத்துை்ைள் முதலிய வழிைளிை் மூ மொை, இ ங்னையரை்ளுை்கு வொய்ப்புைள் 

கினடை்ைசப்சய்யப்படும்.     

 

2. பைொள்னைை் கூற்று 4.1.7.2 இ ் உத்லதசிை்ைப்பட்டவொறு, பபொருத்தமொை 

ஊை்குவிப்புத் திட்டங்ைனள ஏற்படுத்திை் பைொடுப்பதை் மூ மொை, உள்ளூர ்பகுதிைளி ் 

எரிவொயுனவ உணவுைள் தயொரிப்பதற்ைொைவும் மற்றும் சை்தி மூ வளமொைவும் 

பயை்படுத்துகிை்ற னைதப்தொழி ்ைனள அனமப்பனத ஊை்குவிப்பதனூடொை, இயற்னை 

எரிவொயு சம்பெ்தமொை உள்ளூர ்னைதப்தொழி ் உள்ளடை்ைத்னத லமம்படுத்துவதற்கு 

அவசியமொை ெடவடிை்னைைனள, அரசொங்ைம் லமற்பைொள்ளும். அத்தனைய திட்டங்ைள் 

லெரடி மற்றும் மனறமுை பதொழி ் வொய்ப்புைனள உருவொை்குவதிலும், உள்ளூர ்மை்ைளிை் 

உற்பத்தித் திறை்ைனள அதிைரிப்பதிலும், உள்ளூர ்பதொழி ்முயற்சியொளரை்ளுை்கு 

வியொபொர வொய்ப்புைனள உருவொை்குவதிலும், உள்ளூர ்பதொழி ்முயற்சியொளரை்ளிை் 

லபொட்டித்தை்னமனய அதிைரிப்பதிலும், உள்ெொடட்ு உட்ைட்டனமப்பு வசதிைனள 

அபிவிருத்தி பசய்வதிலும் மற்றும் உள்ளூர ்ெிறுவைங்ைளிை் வினைத்திறனை 

லமம்படுத்துவதிலும் இ ை்குை்பைொள்கிை்றை.  

 

3. உள்ளூர ்மை்ைளுடை் சி  ெை்னமைனள பகிரெ்்துபைொள்வதற்கும் மற்றும் 

பதொழி ்முயற்சிைளிை் சமூை ெின  அெ்தஸ்னதயும், 

ஏற்றுை்பைொள்ளத்தகுதை்னமனயயும் அதிைரிப்பதற்கும் எை உள்ளூர ்ரீதியொை 

முெ்துரினம அளிை்ைப்பட்ட சமுதொய அபிவிருத்தி ெிைழ்சச்ித்திட்டங்ைனள 

லமற்பைொள்ளை்கூடிய வனையி ், னைதப்தொழிலி ் அை்ைனறயுனடய தரப்புைள் 

ஊை்குவிை்ைப்படும்.   

 

4. இது தவிர, அரசொங்ைத்திை் இ ை்குை்பைொள்ளப்பட்ட தன யீடட்ு 

ெடவடிை்னைைளினூடொை, பிை்வரும் பிரிவுைளி ் லதசிய ரீதியொை ஆற்ற ் 

அதிைரிை்ைப்படும்.  

• இயற்னை எரிவொயு னைதப்தொழிலி ் சம்பெ்தப்படும் லதனவயொை 

பதொழி ்நுட்ப மற்றும் முைொனமத்துவ திறை்ைனள இ ங்னை மை்ைளுை்கு 

ைற்பிை்கும் பபொருடட்ு உள்ெொடட்ு ப ்ைன ை்ைழைங்ைனளயும், 

பதொழி ்நுட்பை் ை ்லூரிைனளயும், வொழ்ை்னைதப்தொழி ் பயிற்சி 

ெின யங்ைனளயும் மற்றும் சொை்றிதழ்ைனள வழங்கும் பபொருத்தமொை 

ெிறுவைங்ைனளயும் வலுப்படுத்துத ்.  

• ை ்வி, அரொய்சச்ி மற்றும் எரிவொயு னைதப்தொழிலி ் பதொடரப்ொை 

தரவுைனளயும் தைவ ்ைனளயும் பரிமொறிை்பைொள்ள ் எை்பவற்றி ் 

சரவ்லதச கூடப்டொத்துனழப்புை்கு உதவுத ்.   

• பட்டதொரி மொணவரை்ளுை்கும், பட்டப்பிை்படிப்பு மொணவரை்ளுை்கும் 

மற்றும் வொழ்ை்னைதப்தொழி ் பயிலுெரை்ளுை்கும் உள்ளை வொய்ப்புைனள 

வழங்கும் வனையி ் முதலீடட்ுத் தரப்புைனளயும் மற்றும் அபிவிருத்தித் 

தரப்புைனளயும் ஈடுபடசப்சய்த ்.   

• பதொழி ்நுட்பம் மற்றும் முைொனமத்துவம் ஆகியவற்றி ் அறினவயும், 

திறை்ைனளயும் மற்றும் புத்தொை்ைங்ைனளயும் ஊை்குவிை்கும் பபொருடட்ு 

தைியொர ்மற்றும் அரச துனற பங்ைொளித்துவத்னதை் பைொண்டு, இயற்னை 

எரிவொயு னைதப்தொழிலி ் ஒரு சிறப்பு ெின யத்னத தொபித்த ். இது 

இயற்னை எரிவொயு னைதப்தொழிலிை் பதொழி ்நுட்ப, ெிதி, சட்ட மற்றும் 

சுைொதொர, பொதுைொப்பு மற்றும் சுற்றொட ் ஆகிய அம்சங்ைள் பதொடரப்ொை 

லபொதிய அனுபவமுனடய இ ங்னையரை்ள் அடங்ை ொை பபற்லறொலிய 
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னைதப்தொழிலி ் தற்பபொழுது ஈடுபடுகிை்ற பவளிெொட்டவரை்னளயும் 

ஈடுபடசப்சய்யும்.   

• தைியொர ்தரப்புைள் அடங்ை ொை வித்தியொசமொை பபறுமொை சங்கிலிை் 

ைட்டங்ைளி ் சம்பெ்தப்படும் னைதப்தொழிலி ் அை்ைனறயுனடய ப  

தரப்புைளிடமிருெ்து தைவ ்ைனள லசைரிை்ைை்கூடிய முழுனமயொை ICT 

பதொழி ்நுட்பத்திை் அடிப்பனடயி ொை ஒரு இயற்னை எரிவொயு தைவ ் 

முனறனமனய தொபித்து அதனை அபிவிருத்தி பசய்த ்.  குறித்த தைவ ் 

முனறனம வழனமயொை இற்னறப்படுத்தப்படட்ு திட்டமிட ், பைொள்னை 

அபிவிருத்தி மற்றும் முைொனமத்துவம் ஆகிய லெொை்ைங்ைளிை் ெிமித்தம் 

பயை்படுத்தப்படும்.   

• பழுதுபொரப்்புைள் மற்றும் பரொமரிப்பு பசயற்பொடுைள் லபொை்ற இனணெ்த 

லசனவைளி ் உள்ளூர ்ஆற்ற ்ைனளயும் திறை்ைனளயும் அபிவிருத்தி 

பசய்த ்.   

• பபொறுப்புணரன்வ ைணிப்பிடும் பபொருடட்ு இயற்னை எரிவொயு 

சம்பெ்தமொை னைதப்தொழிலி ் ைொணப்படும் அபிவிருத்தி சொரெ்்த 

பசயற்பொடுைள் பற்றி பபொதுமை்ைளுை்கு அறியப்படுத்துவதற்ைொை 

பயனுள்ள பதொடரப்ொட ் திறமுனறத்திட்டத்னத தயொரித்த ்.   

• லம ்ெின , ெடுத்தர ெின  மற்றும் கீழ்ெின  பபற்லறொலிய 

னைதப்தொழிலிை் ெின யொை அபிவிருத்திற்கு பயை்படுத்தப்படும் 

வனையி ் ெொட்டிற்கு இறை்குமதி பசய்யப்படுகிை்ற அ ் து ெொட்டிலிருெ்து 

ஏற்றுமதி பசய்யப்படுகிை்ற LNG எரிவொயுவுை்கு ஒரு பபயரளவொை 

ைட்டணத்னத அறவிடுத ் அ ் து ஒரு பபயரளவொை வரித்தீரன்வனய 

விதித்த ்.    

• உள்ளூர ்ஆற்ற ்ைனளயும் மற்றும் திறை்ைனளயும் அபிவிருத்தி 

பசய்வதி ் லதசிய எண்பணய் மற்றும் எரிவொயு ைம்பைிைனள 

ைொத்திரமொை பங்குபற்றசப்சய்வனத வலுப்படுத்துத ்.   

 

b. முை்கியமொை பபொருளொதொரத் துனறைளி ் இயற்னை எரிவொயுவிை் 

பொவனை  

 

இ ங்னை, எதிரவ்ரை் கூடிய ஆண்டுைளி ் லதசிய பைொள்னைனய 

அமு ்படுத்துவதனூடொை பபொருளொதொரத்திை் ப  துனறைளிலும் இயற்னை 

எரிவொயுவிை் பொவனையி ் முை்லைற்றைரமொை வளரச்ச்ினய எதிரப்ொரை்்ை முடியும். 

னைதப்தொழி ், லபொை்குவரத்து, வீடட்ு மற்றும் வரத்்தைத் துனறைள் மூ ம் படிப்படியொை 

பிை்பற்றப்பட லவண்டிய ெைரன்வ முதலி ் லமற்பைொள்வதற்கு சை்தித் துனற 

எதிரப்ொரை்்ைப்படுகிை்றது. தைியொர ்துனறைளிலுள்ள இயற்னை எரிவொயு 

பொவனையொைது சை  பிரிவுைளுை்கும் பிரத்திலயைமொை பிரலயொகிை்ைை்கூடிய 

குறுை்குபவடட்ுை் பைொள்னைைளிை் மூ மொை அனடயொளப்படுத்த முடியொத 

வித்தியொசமொை பதொழி ்நுட்ப மற்றும் முைொனமத்துவ விடயங்ைளி ் 

சம்பெ்தப்படுகிை்றது.  குறித்த துனற சொரெ்்த பிரசச்ினைைனள 

அனடயொளப்படுத்துவதற்ைொை பைொள்னைைனள வகுத்தனமப்பதை் அவசியத்னத NPNG 

அங்கீைரிை்கிை்றது. ஆனையொ ், மிை்னுற்பத்தி மற்றும் லபொை்குவரத்து, னைதப்தொழி ், 

வீடட்ுத் துனற மற்றும் ைளஞ்சிய வசதிைள் எை்பவற்றி ் இயற்னை எரிவொயுவிை் 

பொவனைை்கு ஏற்புனடய பைொள்னை சொரெ்்த கூற்றுை்ைள் இெ்தப் பிரிவி ் 

உள்ளடங்கியிருை்கிை்றை.   
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i. மிை்னுற்பத்தி, லபொை்குவரத்து, வீடு ஆகிய துனறைளி ் இயற்னை எரிவொயுவிை் 

பொவனை  

 

1. அரசொங்ைம் பிை்வரும் பிரிவுைளி ் ைவைத்னத பசலுத்தி, மிை்னுற்பத்தி, 

லபொை்குவரத்து, னைதப்தொழி ், வீடட்ு மற்றும் வரத்்தைத் துனறைளி ் இயற்னை 

எரிவொயுவிை் பொவனைனய அறிமுைப்படுத்தும் மற்றும் ஊை்குவிை்கும் சொத்தியத்னத 

முனறயொை மதிப்பிடும் பபொருடட்ு லதனவயொை ெடவடிை்னைைனள லமற்பைொள்ளும்.   

• அெ்தெ்தத் துனறைளிலுள்ள சை்திப் பொவனை, இயற்னை எரிவொயுை்கு 

மற்றும்/அ ் து LNG வொயுவுை்கு ெைரவ்திலுள்ள அனுகூ ங்ைளுை்ைொை 

பெகிழ்தை்னம எை்பவற்றிை் தற்லபொனதய குறிப்பு.    

• இயற்னை எரிவொயுனவ ஒரு சை்தி மூ மொை மற்றும்/அ ் து ஒரு 

னைதப்தொழி ் உள்ளீடொை அறிமுைப்படுத்துவதற்ைொை குறித்த துனற 

சொரெ்்த உைட்டனமப்பு அபிவிருத்தி வசதிைளிை் லதனவைள்.   

• தற்லபொனதய சை்தி மூ த்திலிருெ்து இயற்னை எரிவொயுவுை்கு 

மற்றும்/அ ் து LNG வொயுவுை்கு ெைரவ்தற்ைொை வித்தியொசமொை 

துனறைளிை் பதொழி ்நுட்ப மற்றும் ஆற்ற ் அபிவிருத்தி லதனவைள்.    

• அரச துனற அை்ைனறயுனடய தரப்புைனள தைியொர ்துனற தரப்புைளொை 

ெைரசப்சய்வதற்கு லதனவயொை குறித்த வகிபங்குைள், முதலீடுைளிை் 

பபொருத்தமொை ஈடுபொடு மற்றும் அளவு சொரெ்்த பிரிவுைள்.      

• தற்லபொனதய சை்தி மூ த்திலிருெ்து இயற்னை எரிவொயுவுை்கு/LNG 

வொயுவுை்கு ெைரவ்தற்கு லதனவயொை முதலீடுைனள பசய்வதற்கு அெ்தெ்தத் 

துனறைளிலுள்ள அரச மற்றும் தைியொர ்துனறத் தரப்புைளிை் விருப்பமும் 

ஆற்றலும்.   

• வித்தியொசமொை துனறைளி ் இயற்னை எரிவொயுவுை்ைொை ெைரவ்ுடை் 

சம்பெ்தப்பட்ட முை்கியமொை சுற்றொட ் மற்றும் சமூை ரீதியொை 

தொை்ைங்ைள்.    

• அெ்தெ்தத் துனறைளி ் வித்தியொசமொை எரிவொயு பொவனைைளுை்கு (உ+ம்: 

உெ்து சை்தி, அை ் சை்தி, னைதப்தொழி ் உள்ளடீுைள்) ஏற்புனடய சுைொதொர 

மற்றும் பொதுைொப்பு ெியமங்ைள்.  

• தற்லபொதிருை்கிை்ற சை்தி மூ த்திலிருெ்து இயற்னை எரிவொயுவுை்கு 

மற்றும்/அ ் து LNG எரிவொயுவுை்கு ெைரவ்தை் ைொரணமொை வரும் ெைரவ்ு 

ஆகுபச வுைளிைதும் மற்றும் சொத்தியமொை ெை்னமைளிைதும் ஒத்தீடட்ு 

மதிப்பீடு.         

    

2. அத்தனைய மதிப்பீடுைளிை் பபறுலபறுைனள பபொறுத்து, 4.1.7.2 பைொள்னைை் 

கூற்றி ் உத்லதசிை்ைப்படட்ுள்ளவொறு பபொருத்தமொை ஊை்குவிப்பு திட்டங்ைனள 

வகுத்தனமத்து, இயற்னை எரிவொயுவிை் பொவனை லதரெ்்பதடுை்ைப்பட்ட பிரிவிவுைளிலும் 

மற்றும் பசயற்பொடுைளிலும் ஊை்குவிை்ைப்படும்.  

 

3. எரிவொயு பொவனை பதொடரப்ொை தன னமத் திட்டம் (GUMP) 4.1.5.6 பைொள்னைை் 

கூற்றி ் உத்லதசிை்ைப்பட்டவொறு, லதசிய சை்திை் பைொள்னை மூ மொை 

ெிர ்படுத்தலிலுள்ள எதிரை்ொ  ைருத்திட்டங்ைளிை் அடிப்பனடயி ் இயற்னை 

எரிவொயுவிை் பயை்பொடு அ ் து அதை் ஊை்குவிப்பு பதொடரப்ொை ெீண்டைொ  

ைருத்திட்டங்ைளிலும் மற்றும் மிை்னுற்பத்தி, லபொை்குவரத்து, னைதப்தொழி ், வீடட்ு 

மற்றும் வரத்்தைத் துனறைளிலும் இயற்னை எரிவொயுவிை் பொவனைனய 

ஊை்குவிப்பதற்கு குறித்த துனற சொரெ்்த பசயற்பொடுைனளயும் மற்றும் திறமுனற 

ரீதியொை தன யீடட்ு ெடவடிை்னைைனளயும் உணரை்கூடிய ஒரு அண்ணளவொை 
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ைொ த்னத (ஐெ்து வருடங்ைள்) உள்ளடை்கியிருை்கும். இெ்தத் திட்டம் ஒவ்பவொரு ஐெ்து 

வருடங்ைளுை்கு ஒரு தடனவ மீளொய்வு பசய்யப்படுத ் லவண்டும்.    

 

4. மிை்னுற்பத்தி, லபொை்குவரத்து, னைதப்தொழி ், வீடட்ு துனறைளி ் சை்திப் 

பிரலயொைங்ைளுை்ைொை உள்ளூர ்ரீதியொை உற்பத்தி பசய்யப்படுகிை்ற மற்றும் இறை்குமதி 

பசய்யப்படுகிை்ற எரிவொயுவிை் விெிலயொை வின ைளும் மற்றும் ைட்டணங்ைளும் 

இ ங்னைப் பபொதுப் பயை்பொடுைள் ஆனணை்குழுவிை் (இ.பபொ.ப.ஆ.) அங்கீைொரத்திற்கு 

அனமவொை ைொணப்படும். உள்ளூர ்ரீதியொை உற்பத்தி பசய்யப்படும் மற்றும் இறை்குமதி 

பசய்யப்படும் இயற்னை எரிவொயுவிை் அனுகூ மொை பயை்பொடன்ட 

உறுதிபசய்துபைொள்ளும் பபொருடட்ு உைெ்த ெின யொை, ப  மொற்றங்ைள் மற்றும் வரிை் 

ைட்டனமப்புைள் எை்பவற்னற ைருத்திற்பைொண்டு, வின /ைட்டணம் ைட்டனமை்ைப்படும். 

அதிைளவு வின த்தளம்பலி ் இருெ்து விெிலயொைத் தரப்புைனளயும் மற்றும் 

நுைரல்வொனரயும் பொதுைொை்கும் பபொருடட்ு இெ்த வின ைள்/ைட்டணங்ைள் 

ெிரண்யிை்ைப்பட ொம்.  

 

5. குறித்த துனற சொரெ்்த தன யீடட்ு ெடவடிை்னைைள் அதிைளவு லதனவப்படும் 

பிரிவொை இருை்ை ொம் எனும் வித்தியொசமொை பொவனைைளிை்/துனறைளிை் ெிமித்தம், 

இயற்னை எரிவொயுவிைதும் மற்றும்  LNG வொயுவிைதும் பகிரெ்்தளிப்பி ் விலேட ைவைம் 

பசலுத்தப்படும்.  வித்தியொசமொை பொவனையொளரை்ளுை்கு இயற்னை எரிவொயுனவ 

பகிரெ்்தளிப்பதி ் எதிரை்ொ  அரச மற்றும் தைியொர ்துனறைளிை் முதலீடட்ுத் 

தரப்புைளுை்கு பதொழி ்நுட்ப உதவினயயும் மற்றும் ெிறுவை சொர ்ஆதரனவயும் வழங்கி, 

ெொட்டினுள் இயற்னை எரிவொயுவிை் பகிரெ்்தளிப்பு பதொடரப்ொை விடயங்ைனள, உத்லதச 

லதசிய எரிவொயு ைம்பைியும், இ ங்னை பபற்லறொலிய கூடட்ுத்தொபைமும் (இ.பப.கூ.) 

அனமசச்ிை் பணிப்புனரயிலும் மற்றும் வழிைொட்டலிலும் லமற்பைொண்டு ைவைிை்கும்.  

 

6. பிரிவு 4.2.1.5 இ ் உத்லதசிை்ைப்பட்ட ஆதரவு ஏற்பொடுைள் இயற்னை எரிவொயு 

பகிரெ்்தளிப்பிை் பிை்வரும் விடயங்ைளி ் ஒருமுைப்படட்ு ைொணப்படும்.  

• ஆைை்குனறெ்த ஆபத்துை்ைளி ் அதொவது பபொதுமை்ைளுை்கு மிைவும் 

குனறெ்தளவொை அபசௌைரிைத்தி ் மற்றும் சுற்றொடலுை்கு மிைவும் 

குனறெ்தளவொை பொதிப்பி ் இயற்னை எரிவொயுவுை்ைொை லதனவைனள 

முை்னவை்கிை்ற துனறைளுை்கு/பொவனையொளரை்ளுை்கு உரிய ைொ  

இனடயறொத விெிலயொைத்னத உறுதிபசய்த ்.  

• குழொய்மொரை்்ைங்ைனள அனமத்த ், ைளஞ்சியம் மற்றும் ஏனைய வசதிைள் 

எை்பை அடங்ை ொை எரிவொயு பகிரெ்்தளிப்பு வசதிைளிை் ெிரம்ொணத்திற்கு 

பதொழி ்நுட்ப உதவினய வழங்குத ் மற்றும் வழிைொடட்ுத ்.  

• பகிரெ்்தளிப்பு சொரெ்்த பசயற்பொடுைனள லமற்பைொள்ளும் பபொருட்டு உரிய 

அதிைொர சனபைளிலிருெ்து லதனவயொை அங்கீைொரங்ைனளயும் மற்றும் 

அனுமதிைனளயும் பபற்றுை் பைொள்வதி ் உதவுத ்.   

• வீதி, புனையிர வீதி மற்றும் எரிவொயு ஏற்றியிறை்ை ் மொரை்்ைங்ைள் மற்றும் 

ைளஞ்சிய டொங்கிைளிலுள்ள எரிவொயு ைளஞ்சிய பரொமரிப்பு 

எை்பவற்றினூடொை இயற்னை எரிவொயு பகிரெ்்தளிப்புை்ைொை பிரொெ்திய 

ெின யங்ைனள (பி.ெி.) தொபித்து, அவற்றுை்கு அதிைொரம் அளித்து, 

அவற்னற லமற்பொரன்வ பசய்த ்.   

• பிரொெ்திய ெின யங்ைளிலிருெ்து (பி.ெி.) னைதப்தொழி ் வ யங்ைள், வீடட்ு 

ைட்டிடதப்தொகுதிைள், கூடட்ுஆதை மொடி வீடட்ு ைட்டிடதப்தொகுதிைள் 

மற்றும் எரிவொயு ட்ரை் வண்டிைளி ் எரிபபொருனள விெிலயொகிை்கும் 

ெின யங்ைள் மற்றும் தைியொள் நுைரல்வொருை்ைொை உள்ளூர ்
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குழொய்மொரை்்ை வன யனமப்புைள் எை்பவற்றுை்கு இயற்னை எரிவொயுனவ 

பகிரெ்்தளிப்பனத ஒழுங்குறுத்துத ்.  

• குழொய்மொரை்்ைங்ைளிை் மூ மொை நுைரல்வொருை்கு விெிலயொகிை்ைப்படும் 

எரிவொயு பதொடரப்ொை ஆபத்துை்ைள் மற்றும் அத்தனைய ஆபத்துை்ைனள 

குனறப்பதற்ைொை முற்ைொப்பு ெடவடிை்னைைள் எை்பை பற்றிய 

பபொதுமை்ைள் விழிப்புணரவ்ு ெிைழ்சச்ித்திட்டங்ைனள, உள்ளூர ்

வன யனமப்புைளினூடொை ெடத்துத ்.   

• குழொய்மொரை்்ைளிை் அ ் து ட்ரை் வண்டிைளிை் மூ மொை எரிவொயு 

பகிரெ்்தளிப்பு விடயத்னத னையொளுகிை்ற ெபரை்ளுை்கு பொதுைொப்பு 

ெியமங்ைள் பதொடரப்ொை ைட்டொய பயிற்சினயயும் மற்றும் 

வழிைொட்ட ்ைனளயும் வகுத்தனமப்பனதயும் மற்றும் இயை்கு 

தரப்புைளிைொ ் பிை்பற்றப்பட லவண்டிய வழிமுனறைனள உறுதிபசய்த ்.     

• CNG மற்றும் LNG ஆகிய எரிவொயு சை்தியி ் இயங்குகிை்ற வொைைங்ைளுை்கு 

எரிவொயுனவ விெிலயொகிப்பதற்ைொை ைடுைதி வீதிைள் ஓரமொைவும் மற்றும் 

பிரதொை வீதிைள் ஓரமொைவும் அனமெ்துள்ள எரிபபொருள் ெிரப்பு 

ெின யங்ைளி ் CNG மற்றும் LNG வசதிைனள தொபித்து, அனுமதி வழங்கி, 

லமற்பொரன்வ பசய்த ்.   

   

ii.  ைளஞ்சியப்படுத்தலும் ஏற்றுமதிைளும்  

 

1. LNG வொயு சை்தியி ் இயங்கும் ைடலி ் பயணிை்கும் ைப்ப ்ைளிை் இயை்ைத்தி ் 

பிரதொைமொை சுற்றொட ் பிரசச்ினைைளுை்ைொைவும் மற்றும் பவளியொகும் புனைைனள 

குனறை்கும் லதனவப்பொட்டிற்ைொைவும் ைப்ப ் னைதப்தொழிலி ் வளரெ்்து வரும் ஒரு 

லபொை்கு ைொணப்படுகிை்றது. LNG வொயு சை்தியி ் இயங்கும் ைப்ப ்ைளுை்கு LNG 

எரிவொயுனவ விெிலயொகிப்பதற்ைொை மற்றும் LNG ைளஞ்சியப்படுத்தலுை்ைொை இெ்த 

லபொை்கிை் பயைொை தொரொளமொை வருகிை்ற செ்னத வொய்ப்னப அனடெ்துபைொள்ளும் 

பபொருடட்ு, அரசொங்ைம் லதனவயொை ெடவடிை்னைைனள லமற்பைொள்ளும்.       

 

2. அரச மற்றும் தைியொர ்துனறயிைரிை் பங்ைொளித்துவ ஏற்பொடுைளிை் கீழ் உள்ளூர ்

ரீதியொை உற்பத்தி பசய்யப்படும் அ ் து இறை்குமதி பசய்யப்படும் LNG எரிவொயுனவ 

பயை்படுத்தும் ெிமித்தம் அத்தனைய எரிவொயு வசதிைனள தொபிப்பனத அரசொங்ைம் 

ஊை்குவித்து, வசதியளிை்கும்.    

 

3. உள்ளூர ்ரீதியொை உற்பத்தி பசய்யப்படும் எரிவொயுவிை் விெிலயொை விடயத்தி ், 

எரிவொயு ைளஞ்சிய வசதிைளுை்கு எரிவொயுனவ விெிலயொகிப்பதற்ைொை 

குழொய்மொரை்்ைங்ைளினூடொை ெி  ஸ்த ங்ைளிலிருெ்து வசதியொை துனறமுைங்ைளுை்கு 

எரிவொயுனவ எடுத்துசப்ச ்வதற்ைொை ஒழுங்குைள் லமற்பைொள்ளப்படும்.  

 

4. அரச மற்றும் தைியொர ்துனறயிைரிை் பங்ைொளித்துவ ஏற்பொடுைளிை் கீழ் 

ைளஞ்சிய வசதிை்கும் மற்றும் ஏற்றுமதிை்கும் எை இயற்னை எரிவொயுனவ LNG வொயுவுை்கு 

மொற்றும் பசயற்பொட்டிற்கு லதனவயொை வசதிைனள தொபிப்பதை் மூ மொை, LNG வரத்்தை 

லைெ்திர ெின யமொை லமம்படுத்தப்பட லவண்டிய லதரெ்்பதடுை்ைப்பட்ட துனறமுை 

வசதிைனள, அரசொங்ைம் அபிவிருத்தி பசய்யும்.     

 

5. LNG வொயுனவ ைளஞ்சிய லசனவைளுை்ைொை அனழை்கிை்ற ைப்ப ்ைளுை்கு அ ் து 

ஒரு ஏற்றுமதி உற்பத்தியொை ஏனைய ெொடுைளுை்கு விற்பனை பசய்யும் விடயத்தி ், 

உரிய பிரொெ்தியத்தி ் ைொணப்படுகிை்ற அத்தனைய எரிவொயுடை்ள் லபொட்டித்தை்னம 

வொய்ெ்ததொை இருை்ை லவண்டும் எை்பதற்ைொை, சரவ்லதச தைவுதிறை் குறியீடட்ு 
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சுட்டிைளிை் அடிப்பனடயி ், அத்தனைய எரிவொயுவுைளுை்கு வின ைள் 

ெிரண்யிை்ைப்படும்.  

 

4. ஏற்றுை்பைொள்ளத்தகுதை்னமயும் மற்றும் லெொை்பை ்ன யும்  
 

LNG இை் உள்ெொடட்ு உற்பத்தி (சுலதசிய வளங்ைளிலிருெ்து) மற்றும் அதை் இறை்குமதிைள் 

ஆகிய இரண்டு அம்சங்ைளிலிருெ்தும் வருகிை்ற விெிலயொைங்ைனள ைருத்திற்பைொண்டு, 

இயற்னை எரிவொயுவிை் உயர,் ெடுத்தர மற்றும் கீழ்ெின  பிரிவுைளி ் சம்பெ்தப்படும் 

ப  ஒடட்ுபமொத்த பசயற்பொடுைளும், அடிப்பனட லைொட்பொடட்ு ரீதியி ், NPNG இை் 

லெொை்பை ்ன யி ் உள்ளடங்குகிை்றை. எைினும், சுலதசிய வளங்ைளிை் ைண்டுபிடிப்பு 

மற்றும் அபிவிருத்தி ஆகியவற்றுடை் சம்பெ்தப்படுகிை்ற உயரெ்ின  

பசயற்பொடுைளுை்கு, ஏனைய பைொள்னை ஆவணங்ைளிை் மூ மொைவும் அதிைளவி ் 

விரிவொை வழிைொட்டப்படும். ஆனையொ ், இெ்த லதசிய பைொள்னை எரிவொயு விெிலயொைம், 

பதைிடுனை, எரிவொயுவொை்ை ், எடுத்துசப்ச ்  ், ைளஞ்சியப்படுத்த ், 

மீளஎரிவொயுவொை்ை ், பகிரெ்்தளித்த ் மற்றும் ஏனைய துனணச ்லசனவைள் 

எை்பவற்றி ் சம்பெ்தப்படுகிை்ற இயற்னை எரிவொயு பபறுமொை சங்கிலியி ் ெடுத்தர 

மற்றும் கீழ்ெின  இனணப்பு வசதிைளி ் ைவைம் பசலுத்துகிை்றது.   

 

5. பைொள்னை அமு ொை்ை ்  
 

NPNG இை் பைொள்னை ரீதியொை குறிை்லைொள்ைனள பவற்றிைரமொை அனடயும் விடயம், 

பைொள்னை சொரெ்்த உத்லதச தன யீடட்ு ெடவடிை்னைைனள பசயற்படுத்துவதிலுள்ள 

வினைத்திறை் அளவிைொலும் மற்றும் பயை்தகுதை்னமயிை் அளவிைொலும் 

ெிரண்யிை்ைப்படும். ஆனையொ ், இது NPNG  லவன சச்ட்டைத்னத ைண்ைொணித்த ் 

மற்றும் மதிப்பிடுத ் ஆகிய முை்கியமொை பிரிவுைள், மற்றும் ஒடட்ுபமொத்தப் பபொறுப்பு 

மற்றும் அதிைொரம் எை்பவற்னற உள்ளடை்கிய விரிவொை பசயற்படுத்துனை சொரெ்்த 

திறமுனறத்திட்டத்னத இைங்ைொணுகிை்றது. NPNG இ ் ைொணப்படும் ஒவ்பவொரு 

பைொள்னை சொரெ்்த தன யீடட்ு ெடவடிை்னையிைதும் அமு ொை்ைத்திற்கு லதனவயொை 

குறித்த பசயற்பொடுைள் உள்ளடங்கிய மிை விரிவொை திறமுனறத்திட்டங்ைள், உரிய 

அமு ொை்ை ் ைொ ப்பகுதியி ், பபொருத்தமொை அை்ைனறயுனடய தரப்புைளிைொ ் 

இைங்ைொணப்படும். 4.1.5.9 பைொள்னைை் கூற்றி ் உத்லதசிை்ைப்படட்ுள்ள எரிவொயு 

பொவனை பதொடரப்ொை தன னமத் திட்டம் (GUMP) NPNG இை் பவற்றிைரமொை 

அமு ொை்ைலுை்கு ப  அை்ைனறயுனடய தரப்புைள் மூ மொை முயற்சிைனள 

ஒை்றினணப்பதற்ைொை வழிமுனறைனள குறிப்பீடுபசய்யும்.  

 

a. அமு ொை்ை ் சொரெ்்த திறமுனறத்திட்டம்  

 

ஏற்பைைலவயிருை்கிை்ற மடட்ுப்பட்டளவொை ஆற்றலி ் இருெ்து ஆரம்பத்தி ் ஒரு 

இயற்னை எரிவொயுனவ அறிமுைப்படுத்துவதி ் சம்பெ்தப்படும் எரிவொயு பபறுமொை 

சங்கிலிைளிை் சிை்ை ்வொய்ெ்த தை்னமனயயும் மற்றும் சவொ ்ைனளயும் 

ைருத்திற்பைொண்டு, அரசொங்ைம் படிப்படியொை ஒரு அமு ொை்ை ் திறமுனறத்திட்டத்னத 

பிை்பற்ற எண்ணுகிை்றது. இெ்த அமு ொை்ை ் திறமுனறத்திட்டத்தி ் பிை்வரும் 

முை்கியமொை ைட்டங்ைள் உள்ளடங்கியிருை்கும்.  

  

• பூரை்ோங்க ஒருங்கிவணப்பு மற்றும் கூட்டுறவு கட்டிகயழுப்பை் 

நடைடிக்வககள்: முைவரொண்னமைளுை்கு இனடயி ொை பதொடரப்ொட ் 

அம்சங்ைனள முை்பைடுத்த ், முைவரொண்னம மட்டத்தி ொை முை்கிய 

அம்சங்ைனள ைண்ைொணித்த ், ப  முைவரொண்னம ஒருங்கினணப்பு 
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குழுை்ைனள ெியமித்த ், ஏற்பைைலவயிருை்கிை்ற முைவரொண்னமைளிை் குறித்த 

வகிபங்குைனளயும் மற்றும் பபொறுப்புை்ைனளயும் இைங்ைொணுத ், மற்றும் 

பசயற்பொடுைளிை் பூரவ்ொங்ை மீளொய்வு, இருப்புைனள ைணை்பைடுத்த ் மற்றும் 

பூரவ்ொங்ைத் திட்டமிட ் லபொை்ற அனமசச்ிை் மூ ம் லமற்பைொள்ளப்படுகிை்ற 

அத்தியொவசிய ஒருங்கினணப்பு பசயற்பொடுைளி ், இது சம்பெ்தப்படும்.  

      

• ஏற்ககனதையிருக்கின்ற சட்ட மற்றும் நிறுைன சோர் தைவைசச்ட்டகே்தினுள்  

சோே்தியமோன ேவையீட்டு நடைடிக்வககவள முன்கனடுே்ேை்:  பூரவ்ொங்ை 

ைட்டத்தி ் தயொரிை்ைப்படும் ஒருங்கினணப்பு பபொறிமுனறத்திட்டத்னத 

பயை்படுத்தி, அை்ைனறயுனடய தரப்புைள் கூட்டொை இனணெ்து, 

ஏற்பைைலவயிருை்கிை்ற சட்ட மற்றும் ெிறுவை சொர ்லவன சச்ட்டைத்தினுள் 

முை்பைடுை்ைப்படை்கூடிய தன யீடட்ு ெடவடிை்னைைனள இைங்ைண்டு, 

அவற்னற அமு ொை்குவதற்கு லதனவயொை ெடவடிை்னைைனள லமற்பைொள்ளும்.   

 

• சட்ட, நிறுைன மற்றும் ஒழுங்குறுே்துவக தைவைசச்ட்டகங்களிலுள்ள 

கட்டவமப்பு மோற்றங்கவள இனங்கோணுேை்: இது அை்ைனறயுனடய 

ஏற்பைைலவயிருை்கிை்ற லவன சச்ட்டைத்தி ் சொத்தியமொை தன யீட்டு 

ெடவடிை்னைைனள பசயற்படுத்தும் அலத லவனளயி ், ஏனைய பைொள்னை 

பதொடரப்ொை அமு ொை்ைலுை்கு லதனவயொை சட்ட, ெிறுவை மற்றும் 

ஒழுங்குறுத்துனை லவன சச்ட்டைங்ைளி ் லதனவயொை ைட்டனமப்பு சொரெ்்த 

மொற்றங்ைனள இைங்ைொணும்.       

 

• GUMP திட்டே்வேே் ேயோரிே்து முன்கனடுே்ேை்: இது, அை்ைனறயுனடய 

தரப்புைளுடைொை ஆல ொசனை செ்திப்புைனள ெடத்துத ், ஒரு ஐெ்து ஆண்டு 

திட்டத்தினுள் குறிை்லைொள்ைனளயும் மற்றும் இ ை்குைனளயும் இைங்ைொணுத ், 

ைொ  வனரயனறைள் அடங்கிய குறித்த திறமுனறத்திட்டங்ைனளயும் 

பசயற்பொடுைனளயும் பதொகுத்து GUMP திட்டத்னத தயொரித்த ், குறித்த 

பசயற்பொடுைளுை்கு பபொறுப்புனடய முைவரொண்னமைனள இைங்ைொணுத ், M-E 

லவன சச்ட்டைத்னத தயொரித்த ், திட்டமிடப்பட்ட பசயற்பொடுைனள 

குறிப்பீடுபசய்யப்பட்ட ைொ  வனரயனறயினுள் ஆரம்பித்த ் முதலிய 

அம்சங்ைளி ் சம்பெ்தப்படும்.    

 

• தேவையோன சகை மோற்றங்கவளயும் உள்ளடக்கிய NPNG திட்டே்தின் 

முழுவமயோன அமுைோக்கை்:  முத ொவது GUMP திட்டத்தினுள் NPNG இை் 

முழுனமயொை அமு ொை்ைத்திற்ைொை ஆற்றன  GUMP  திட்டத்திை் துரித 

அமு ொை்ைத்திை் மூ மொை அனடவதற்கு எதிரப்ொரை்்ைப்படுகிை்றது.      

 

அமு ொை்ை ் திறமுனறத்திட்டத்திை் தற்ைொலிை ைொ  அட்டவனண பிை்வருமொறு:  

 

அமுைோக்கை் கட்டம்  ேற்கோலிக கோை 

ைவரயவற  

பூரவ்ொங்ை ஒருங்கினணப்பு மற்றும் கூடட்ுறவு 

ைட்டிபயழுப்ப ் ெடவடிை்னைைள் 

அனமசச்ரனவயிை் 

அங்கீைொரம் கினடத்து 3 

மொதங்ைளுை்குள்  

ஏற்பைைலவயிருை்கிை்ற சட்ட மற்றும் ெிறுவை சொர ்

லவன சச்ட்டைத்தினுள்  சொத்தியமொை தன யீடட்ு 

ெடவடிை்னைைனள முை்பைடுத்த ் 

6 மொதங்ைள்  
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சட்ட, ெிறுவை மற்றும் ஒழுங்குறுத்துனை 

லவன சச்ட்டைங்ைளிலுள்ள ைட்டனமப்பு மொற்றங்ைனள 

இைங்ைொணுத ் 

8 மொதங்ைள்  

GUMP திட்டத்னதத் தயொரித்து முை்பைடுத்த ் ஒரு வருடம்  

லதனவயொை சை  மொற்றங்ைனளயும் உள்ளடை்கிய NPNG 

திட்டத்திை் முழுனமயொை அமு ொை்ை ் 

முத ொவது GUMP 

திட்டமிட ் 

ைொ ப்பகுதியினுள்  

       

b.  பபொறுப்பும் அதிைொரமும்  

 

இெ்த NPNG திட்டத்னத அமு ொை்கும் பிரதொை பபொறுப்பு ‘பபற்லறொலிய வளங்ைள் 

அபிவிருத்தி விடயம்’ சொட்டப்படட்ுள்ள அனமசன்ச (தற்லபொனதய பபருெ்பதருை்ைள், வீதி 

அபிவிருத்தி மற்றும் பபற்லறொலிய வளங்ைள் அபிவிருத்தி) சொரும். இயற்னை 

எரிவொயுனவ நுைரல்வொருை்கு சொத்தியமொை சுமை்ைை்கூடிய வின யி ் 

கினடை்ைசப்சய்யும் ெிமித்தம், இயற்னை எரிவொயுடை்னள ைண்டுபிடித்த ், இறை்குமதி 

பசய்த ், ைளஞ்சியப்படுத்துத ் மற்றும் பகிரெ்்தளித்த ் ஆகியை பதொடரப்ி ் 

பபொருத்தமொை அை்ைனறயுனடய தரப்புைளிைதும் மற்றும் ெிறுவைங்ைளிைதும் 

கூடப்டொத்துனழப்புடை் தீரம்ொைம் எடுை்கும் பபொறுப்பு விடய அனமசச்ுை்கு 

சொட்டப்படட்ுள்ளது. இெ்த விடய அனமசச்ு, குறித்த பைொள்னையிை் குறிை்லைொள்ைனளயும் 

மற்றும் இ ை்குைனளயும் அனடயும் பபொருடட்ு, லதனவயொை ஒருங்கினணப்பு மற்றும் 

முைொனமத்துவ பதொழிற்பொடுைனள ெினறலவற்றி, NPNG இை் அமு ொை்ைலி ் தன னம 

வகிை்கும்.  

  

சம்பெ்தப்பட்ட பைொள்னை ரீதியொை தன யீடட்ு ெடவடிை்னைைளிை் பிரினவ பபொறுத்து, 

இது பதொடரப்ி ், விடய அனமசச்ுை்கு எமது பசய ்லெொை்கி ் வருகிை்ற ெிர ் 

முைவரொண்னமைளும், ஏனைய அனமசச்ுை்ைளும் மற்றும் ஏனைய ெிர ் 

முைவரொண்னமைளும் உதவும். இயற்னை எரிவொயுவிை் சுலதசிய வளங்ைளிைது வரத்்தை 

ரீதியொை அபிவிருத்தியுடை் சம்பெ்தப்படுகிை்ற பைொள்னை சொரெ்்த தன யீடட்ு 

ெடவடிை்னைைனள பசயற்படுத்துவதி ் இெ்த விடய அனமசச்ுை்கு, பபற்லறொலிய 

வளங்ைள் அபிவிருத்தி பசய ைம் (பப.வ.அ.பச.) லெரடியொை உதவும். சுலதசிய வளங்ைள் 

பதொடட்ு உரித்து மொற்ற ் வனர, இயற்னை வொயு ைண்டுபிடித்த ் மற்றும் இயற்னை 

எரிவொயுவிை் பொவனை ஆகியவற்றுை்கு உதவும் பபொறுப்பு  இெ்த பபற்லறொலிய 

வளங்ைள் அபிவிருத்தி பசய ைத்திற்கு சொட்டப்படட்ுள்ளது. பபற்லறொலியத்னத 

இறை்குமதி பசய்து ெொட்டி ் பகிரெ்்தளிப்பதற்குரிய ஒரு ைட்டொய 

பபொறுப்னபை்பைொண்டுள்ள இ ங்னை பபற்லறொலிய கூடட்ுத்தொபைம் (இ.பப.கூ.) லபொை்ற 

முைவரொண்னமைளிடமிருெ்தும் விடய அனமசச்ு லதனவயொை ெிபுணத்துவ மற்றும் 

பதொழி ்நுட்ப அறினவ பபற்றுை்பைொள்ளும்.          

 

விடய அனமசச்ு 4.1.5 பைொள்னைை் கூற்றி ் உத்லதசிை்ைப்பட்டவொறு, பைொள்னை சொரெ்்த 

தன யீடட்ு ெடவடிை்னைைனள பசயற்படுத்தும் பபொருடட்ு புதிய ெிறுவை சொர ்

ஒழுங்குைனள தொபிப்பதற்கும் ெடவடிை்னை எடுை்கும்.  ெொட்டி ் இயற்னை எரிவொயுவுடை் 

பதொடரப்ுனடய விடயங்ைனள னையொளுவதற்கும் மற்றும் ஒருங்கினணப்பதற்கும் எை, 

விடய அனமசச்ு 4.1.5.6 பைொள்னைை் கூற்றி ் உத்லதசிை்ைப்படட்ுள்ளவொறு, லதனவயொை 

அதிைொரத்தத்துவங்ைனளயும் மற்றும் வளங்ைனளயும் வழங்கி, லதசிய எரிவொயு 

ைம்பைினய தொபிப்பதற்கு ெடவடிை்னை எடுை்கும்.  4.1.5.2 மற்றும் 4.1.5.3 ஆகிய 

பைொள்னைை் கூற்றுை்ைளி ் உத்லதசிை்ைப்படட்ுள்ளவொறு, இெ்த ெிறுவை ஒழுங்குைளிை் 

சுமுைமொை பதொழிற்பொட்டிற்கு, பபொருத்தமொை சட்டஏற்பொடுைனளயும் மற்றும் 

பபொறிமுனறத்திட்டங்ைனளயும் அறிமுைப்படுத்துவது அவசியமொகும். வித்தியொசமொை 



 

30 
 

பைொள்னைை் கூற்றுை்ைளிைொ ் விதிை்ைப்படட்ுள்ளவொறு, அமு ொை்ைலுை்கு 

பபொறுப்புனடய ெிறுவைங்ைளும் அவற்றிை் பபொறுப்புை்ைளும் பற்றிய விபரங்ைள் 

கீழ்ைொணும் அட்டவனணயி ் தரப்படட்ுள்ளை.   

 

முகைரோண்வம  முக்கிய ைகிபங்கு/கபோறுப்பு 

பபற்லறொலிய வளங்ைள் அபிவிருத்தி 

விடயத்திற்கு பபொறுப்புனடய அனமசச்ு  

பைொள்னை ரீதியொை பணிப்புனரனய 

வழங்குத ், வழிைொடட்ுத ், 

முைவரொண்னமைளுை்கு இனடயி ் 

ஒருங்கினணெ்து பதொழிற்படுத ், 

மற்றும் NPNG இை் ஒடட்ுபமொத்த 

அமு ொை்ைத்னதயும் 

லமற்பொரன்வனயயும் லமற்பைொள்ள ்  

பபற்லறொலிய வளங்ைள் அபிவிருத்தி 

பசய ைம் (பப.வ.அ.பச.)  

உயர ்ெின  எரிவொயு னைதப்தொழின  

ஒழுங்குறுத்துத ்   

இ ங்னை பபற்லறொலிய கூடட்ுத்தொபைம் 

(இ.பப.கூ.)  

LNG மூ தத்ிற்ைொை ெம்பத்தகுெ்த தைி 

ெிறுவை (SCE) பபொறுப்னப வகித்த ், 

NPNG இை் அமு ொை்ைத்திற்கு 

பதொழி ்நுட்ப மற்றும் ெிறுவை சொர ்

உதவிைனள வழங்குத ்  

இ ங்னைப் பபொதுப் பயை்பொடுைள் 

ஆனணை்குழு  

ெடுத்தர மற்றும் கீழ்ெின  எரிவொயு 

செ்னதனய ஒழுங்குறுத்துத ்  

லதசிய எரிவொயு ைம்பைி (NPNG மூ ம் 

உத்லதசிை்ைப்படட்ுள்ள) 

அரச தைியொர ்பங்ைொளித்துவ (PPP) கூடட்ு 

வியொபொர ஸ்தொபைங்ைனள இயை்குத ்,  

NPNG இை் அமு ொை்ைத்திற்கு 

பதொழி ்நுட்ப மற்றும் ெிறுவை சொர ்

உதவிைனள வழங்குத ் 

     

 

 

பைொள்னை சொரெ்்த பபரும்பொை்னம தன யீடட்ு ெடவடிை்னைைளி ் லபொது, விடய 

அனமசச்ு தைது பசய ்லெொை்கி ் வருகிை்ற ெிர ் முைவரொண்னமைளுடை் மடட்ுமை்றி, 

மிை்வலு மற்றும் மீளப்புதுப்பிை்ைத்தகு சை்தி அனமசச்ு, லபொை்குவரத்து மற்றும் சிவி ் 

விமொை லசனவைள் அனமசச்ு, ைப்ப ் மற்றும் துனறமுைங்ைள் மற்றும் பதற்கு 

அபிவிருத்தி அனமசச்ு, னைதப்தொழி ் மற்றும் வரத்்தை அனமசச்ு, ெிதி மற்றும் ஊடை 

அனமசச்ு லபொை்ற ஏனைய ப  அனமசச்ுை்ைளுடனும் ஒருங்கினணெ்து பதொழிற்படுவது 

அவசியமொகும். NPNG இை் குறிை்லைொள்ைனளயும் மற்றும் இ ை்குைனளயும் 

அனடெ்துபைொள்ளும் பபொருடட்ு, விடய அனமசச்ு ப  ஒழுங்குறுத்துனை 

ெிறுவைங்ைளுடனும் இனணெ்து பதொழிற்படுவது அவசியமொகும்.  இ ங்னைப் பபொதுப் 

பயை்பொடுைள் ஆனணை்குழு (இ.பபொ.ப.ஆ.), மத்திய சுற்றொட ் அதிைொர சனப (ம.சு.அ.ச.), 

ைட ் சுற்றொட ் பொதுைொப்பு அதிைொர சனப (ை.சு.பொ..அ.ச.), டிபரை்டலரட் ஒவ் லமரச்ச்ை்ட் 

சிப்பிங் ெிறுவைம் (DMS), ைடல ொர பொதுைொப்பு மற்றும் ைடல ொர வளங்ைள் 

முைொனமத்துவ தினணை்ைளம் (ை.பொ.ை.வ.மு.தி.), லமொட்டொர ்லபொை்குவரத்து தினணை்ைளம் 

(லமொ.லபொ.தி.) லபொை்ற லதசிய அரச ெிறுவைங்ைள் இவற்றி ் உள்ளடங்கும். லதனவயொை 

லபொது, அத்தனைய முைவரொண்னமைளிை் கூட்டினணப்னப பட்டிய ் படுத்தும் ெிமித்தம் 

‘ப  முைவரொண்னம குழுை்ைனள’ ெியமித்த ் லபொை்ற பபொருத்தமொை ஒருங்கினணப்பு 

பபொறிமுனறத்திட்டங்ைனளயும், விடய அனமசச்ு முை்பைடுை்கும்.       
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உள்ளூரொட்சி அதிைொர சனபைள் மற்றும் மொைொண சனபைள் லபொை்ற உப லதசிய 

முைவரொண்னமைளிைதும் உதவினய லதனவப்படுத்தும் தன யீடட்ு ெடவடிை்னைைள் 

குறித்த NPNG இ ் உள்ளடங்கியிருை்கும். NPNG இை் அமு ொை்ைத்திற்கு அத்தனைய உப 

லதசிய முைவரொண்னமைளிை் உதவி லதனவப்படுகிை்ற லபொது, அவற்றுடை் 

ஒருங்கினணெ்து பதொழிற்படுவதற்கு லதனவயொை ெடவடிை்னைைனள, விடய அனமசச்ு 

லமற்பைொள்ளும்.     

 

NPNG இை் பவற்றிைரமொை அமு ொை்ைலுை்கு லதசிய மற்றும் உப லதசிய பபொது 

முைவரொண்னமைளிை் உதவி மடட்ுமை்றி, தைியொர ்துனற அனமப்புைளிைதும் மற்றும் 

அரச துனற சொரொத அனமப்புைளிைதும் பெருங்கிய கூடட்ுறவும் மற்றும் 

ஒருங்கினணப்பும் அவசியமொகும். பைொள்னைை் லைொட்பொடு 3.5 மற்றும் பைொள்னைை் 

கூற்று 4.1.5.3 ஆகியவற்றி ் முை்பமொழியப்படட்ுள்ளவொறு, அரச சொரொ அனமப்புைளிை் 

பயனுள்ள ஈடுபொட்டிற்ைொை அத்திவொரம் ைொத்திரமொை ஒரு ஒழுங்குறுத்துனை 

லவன சச்ட்டைத்திை் தொபிப்னப லதனவப்படுத்தும். NPNG இை் அமு ொை்ைத்திற்ைொை 

ஒரு அவசரெின  முை்னுரினமயொை, இயற்னை எரிவொயு னைதப்தொழின  

ெிருவகிப்பதற்ைொை ஒரு ஒழுங்குறுத்துனை பபொறிமுனறத்திட்டத்னத தொபிப்பதற்கு, 

விடய அனமசச்ு ெடவடிை்னைைனள முை்பைடுை்கும்.   

 

c. ைண்ைொணிப்பும் மற்றும் மதிப்பீடும்   

 

பைொள்னை சொரெ்்த உத்லதச தன யீடட்ு ெடவடிை்னைைளிை் பவற்றிைரமொை 

அமு ொை்ைத்திற்கு, பிை்வரும் முை்கியமொை பிரிவுைனள உள்ளடை்கி, ெை்கு 

திட்டமிடப்பட்ட ஒரு ைண்ைொணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடட்ு (ை.ம.) லவன சச்ட்டைம் விடய 

அனமசச்ிைொ ் அறிமுைப்படுத்தப்படும்.    

 

• ஒவ்பவொரு அை்ைனறயுனடய தரப்பு முைவரொண்னமயிைதும் குறித்த 

வகிபங்குைளும் மற்றும் பபொறுப்புை்ைளும் உள்ளடங்கிய NPNG மற்றும் GUMP 

ஆகியவற்றிை் அமு ொை்ைத்திற்ைொை ெிறுவை ைட்டனமப்பு.     

• ெை்கு திட்டமிடப்பட்ட ைொ  வனரயனறைனளை் பைொண்டு ஒவ்பவொரு 

முைவரொண்னமை்கும் எை இைங்ைொணப்பட்ட பசயற்பொடுைள்.   

• அடிப்பனட தரவுைனள லசைரித்த ், முை்கியமொை அை்ைனறயுனடய தரப்புைளிை் 

பசயற்பொடுைனள ஒருங்கினணத்த ் மற்றும் முை்லைற்றம் பற்றி 

அறிை்னையிடுத ் எை்பவற்றுை்ைொை சமவொயங்ைள் மற்றும் ெனடமுனறைள்.   

• பிை்வருவைவற்றுை்ைொை சுட்டிைள் ைட்டனமப்பு:   

− தைவுதிறை்ைனள ெிரண்யித்த ்   

− இ ை்குைனளயும் மற்றும் குறிை்லைொள்ைனளயும் அளவிடுத ்  

− ஒவ்பவொரு அை்ைனறயுனடய தரப்புை்குமுரிய முை்கியமொை 

பசய ொற்றுனை சுட்டிைனள தொபித்த ்  

• வழனமயொை மதிப்பீட்டிற்ைொை ைொ வனரயனற   

• ைண்ைொணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடட்ு பசயற்பொடுைனள லமற்பைொள்வதற்ைொை 

வழிைொட்ட ்ைள்      

 

லதனவயொை சரியொை பசயற்பொடுைளுை்ைொை உரிய ைொ  உள்ளடீுைளுடை் கூடிய 

பைொள்னை சொரெ்்த தன யீடட்ு ெடவடிை்னைைளிை் தொை்ைம் மற்றும் பயை்தகுதை்னம, 

வினைத்திறை் மற்றும் ெின பபறுதகுதை்னம எை்பவற்னற,  M - E லவன சச்ட்டைம் 

மதிப்பிடும்.  4.1.8.4 பிரிவி ் உத்லதசிை்ைப்படட்ுள்ள ICT அடிப்பனடயி ொை இயற்னை 

எரிவொயு தைவ ் முனறனம, M - E லவன சச்ட்டைத்திை் அமு ொைலுை்கு வசதியளித்து 

அத்தனைய அமு ொை்ைத்னத லமம்படுத்தும்.  
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கவைசக்சோற் பேங்கள்  

 

கனிய எண்கணய்கள்  புவி லமற்பரப்பி ் ைொணப்படும் இயற்னையொை 

கினடை்கும் ைைிய எண்பணய்ைள்.  

உ+ம்: பபற்லறொலியம், ெி ை்ைரி அ ் து இயற்னை 

எரிவொயு.  

ஐேரச கோபன்கள்  ஐதரசனும் ைொபனும் ை ெ்த இயற்னையொை 

பதொரத்்தங்ைள். வொயுட்ைளி ், திரவத்தி ் அ ் து 

திண்மப் பபொருட்ைளி ் ைொணப்படும் ஐதரச ைொபை்.  

கபற்தறோலியம்  

 

மசபைண்பணய், இயற்னை எரிவொயு மற்றும் 

அவற்றிை் உற்பத்திைள் எை்பை அடங்கிய ஐதரச 

ைொபை்ைளுை்ைொை ஒரு விஞ்ஞொை மரபுப் பபயர.்  

கபற்தறோலிய 

எண்கணய்கள்  

இயற்னையொை கினடை்கும் மசபைண்பணய்னய 

சுத்திைரிப்பதை் வினளவொை வரும் வித்தியொசமொை 

அணுத் திணிவுைனளயுனடய திரவெின  ஐதரச 

ைொபை்ைள். உ+ம்: பபற்லறொ ், டீச ், 

மண்பணண்பணய் மற்றும் உன  எண்பணய்.  

இயற்வக எரிைோயு 

 

ெீரத்்லதை்ை ெின மைளிலுள்ள இயற்னை ெி கீழ் 

ெீரத்்லதை்ைங்ைளி ் ைொணப்படும் பபற்லறொலிய 

மசபைண்பணய்யுடை் அடிை்ைடி ை ை்கும் வொயு 

ைட்டத்தி ் ைொணப்படும் ஐதரச ைொபை் 

ைனரச ்ைளிலிருெ்து இயற்னையொை வரும் 

ை னவைள். பமலதை், ப்ரலபை், பியுட்டொபைஸ், 

பபை்டொபைஸ் எை்பை இயற்னை எரிவொயுவி ் 

வழனமயொை உள்ளடங்கியுள்ள அடிப்பனட ஐதரச 

ைொபை்ைளொகும். ைொபைீர ்ஒடன்சடட்ு, ஹீலியம், 

ஐதரசை் ச ்லபற்று மற்றும் னெதரசை் லபொை்ற ப  

வனையொை ஐரதச ைொபை் சொரொத சிறு 

துணிை்னைைள் அடங்கிய இயற்னை எரிவொயு.  

திரைமோக்கப்பட்ட இயற்வக 

எரிைோயு  (LNG) 

அதிைளவு குனறெ்த பவப்பெின யுனடய (<-160°C) 

இயற்னை எரிவொயு . இது திரவமொை மொறும். இதைொ ் 

ஆபத்துை்ைள் குனறெ்து ைளஞ்சியப்படுத்துவதற்கும் 

மற்றும் எடுத்துசப்ச ்வதற்கும் மிை இ குவொை 

இருை்கும். இது எரிவொயுவொை்ை ் 

பபொறிதப்தொகுதிைளி ் லமற்பைொள்ளப்படுகிை்ற 

எரிவொயுவொை்ை ் எனும் ெடபடிமுனறயினூடொை 

எரிவொயுவொை்ைப்படுகிை்றது.  

உருவளயிை் அவடக்கப்பட்ட 

இயற்வக எரிைோயு (CNG) 

எரிவொயு சை்தியி ் இயங்கும் வீதியி ் ஓடுகிை்ற 

வொைைங்ைளி ் பிரதொைமொை பிரதியீடட்ு 

எரிபபொருளொை பயை்படுத்தப்படுகிை்ற, 

உருனளயி ் அனடை்ைப்படும் இயற்னை எரிவொயு. 

பபொறிமுனறத்திட்டம் பபறுமொைத்னத குனறை்கும் 

எை்பதொ ், CNG அழுத்தப் பிரலயொைத்தி ் 

தங்கியிருை்கும்.  

திரைமோக்கப்பட்ட 

கபற்தறோலிய எரிைோயு (LPG) 

இனவ வழனமயொை பவப்பெின ைளிலும் மற்றும் 

ைளஞ்சியப்படுத்த ், எடுத்துசப்ச ்  ், னையொளுத ் 
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 எை்பவற்றுை்கு இ குவொை அழுத்தங்ைளிலும் 

அழுத்தத்னத பிரலயொகிப்பதைொ ் திரவெின ை்கு 

மொறும் இ கு ஐதரச ைொபை்ைளொகும். பிரதொைமொை 

ப்பரொலபை் அ ் து பியுடப்டைி அ ் து இவற்றிை் 

ை னவைள் உள்ளடங்கிய வரத்்தை வொய்ப்புனடய LPG 

எரிவொயு.  

உணவுக்களஞ்சியே்திற்கோன 

எரிைோயு 

பபற்லறொலிய இரசொயைப் பபொருட்ைனளயும் மற்றும் 

ஏனைய னைதப்தொழி ் உள்ளீடட்ுப் பபொருட்ைனளயும் 

உற்பத்தி பசய்வதி ் சம்பெ்தப்படுகிை்ற 

னைதப்தொழி ் ெடவடிை்னைைளுை்ைொை 

மூ ப்பபொருளொை பயை்படுத்தப்படுகிை்ற உ ர ்

எரிவொயு.  

திரைமோக்கை்  இயற்னை எரிவொயுனவ LNG வொயுவுை்கு மொற்றும் 

ெடபடிமுனற. இது ஒரு குளிரச்ொதைப் பபட்டினய 

உபலயொகித்து ப  வனையொை பவப்பெின ைளி ் 

மனறெ்திருை்கும் பவப்பத்னத ெீை்குவதற்கு 

லதனவப்படுத்தும்.  

உருவளகளிை் அவடே்ேை்  CNG இை் பயைொை மிைசச்ிறிய ஒரு இனடபவளியி ் 

எரிவொயுவிை் அளனவ அனடை்கும் ெடபடிமுனற.  

மீளைோயுைோக்கை்  பவப்பத்னத பிரலயொகிப்பதை் மூ மொை LNG ஐ அதை் 

வொயு ெின ை்கு மீண்டும் மொற்றும் ஒரு ெடபடிமுனற. 

ஆனையொ ், எரிவொயு ஒரு குழொய்மொரை்்ை 

முனறனமயினூடொை விெிலயொகிை்ைப்பட ொம்.  

உயர்நிவை எரிைோயு 

வகே்கேோழிை்  

எரிவொயு னைதப்தொழிலி ் குழொய்மொரை்்ைம் அ ் து 

ைப்ப ் வனரயொை இடங்ைளி ் ைொணப்படும் ஆய்வு 

மற்றும் உற்பத்தி பசயற்பொடுைனள விவரிப்பதற்கு 

வழனமயொை பயை்படுத்தப்படும் பசொற்பதம்.  

கீழ்நிவை எரிைோயு 

வகே்கேோழிை்  

இயற்னை எரிவொயுவிை் பகிரெ்்தளிப்பு மற்றும் 

விற்பனை ஆகியவற்றி ் சம்பெ்தப்படுகிை்ற 

இறுதிப் பயைர ்வனரயொை, வரத்்தை ரீதியி ் 

லமற்பைொள்ளப்படும் எரிவொயு பசயற்பொடுைள்.  

நடுே்ேரநிவை 

கசயற்போடுகள்  

 

இயற்னை எரிவொயு மூ ப்பபொருனள எரிவொயு 

பதைிடப்படும் வசதிை்கு குழொய்மொரை்்ைத்திை் 

மூ மொை எடுத்துசப்ச ் ப்படுவதி ் பிரதொைமொை 

சம்பெ்தப்படுகிை்ற எரிவொயு எண்பணய் விெிலயொை 

சங்கிலியிை் உயரெ்ின  மற்றும் கீழ்ெின  

பிரிவுைளுை்கு இனடயி ொை பசயற்பொடுைள். இெ்த 

பசொற்பதத்னத திட்டவட்டமொை வனரயனற பசய்ய 

முடியொது. சி  லெரங்ைளி ் ஏனைய இரண்டு 

வகுதிைளி ் வருகிை்ற கூறுைளுை்கும் இெ்த 

பசொற்பதம் பிரலயொகிை்ைப்பட ொம்.  

களஞ்சியம்  டொங்கிைளி ் ைளஞ்சியப்படுத்துவதை் மூ மொை 

பருவைொ  லதனவைனள பூரத்்தி பசய்யும் பபொருடட்ு 

இயற்னை எரிவொயு ஒதுை்ை ைளஞ்சியத்னத லபணுத ்.  

குழோய்மோரக்்கம்  

 

எரிவொயுனவ பிரித்து தைிப்படுத்துத ், அளவிடுத ், 

லசைரித்த ். எடுத்துசப்ச ்  ் மற்றும் 

பகிரெ்்தளித்த ் ஆகிய லெொை்ைங்ைளிை் ெிமித்தம் 

லதனவப்படும் வொ ்வுைள் மற்றும்/அ ் து மூை்கு 
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வடிவ பீப்பொய்ைள் லபொை்ற ஏனைய வசதிைள் 

அடங்ை ொை, ெி த்தி ் அ ் து ைடலி ் அத்தனைய 

இரண்டு இடங்ைளுை்கு இனடயிலும் இயற்னை 

எரிவொயுனவ எடுத்துசப்ச ்வதற்ைொை 

குழொய்மொரை்்ை முனறனம.  

விவைசச்ுட்டிகள்  

 

மற்னறய ைொரணிை்கு ஏற்ப லவறுபடுவதொ ் வரும் 

வின னய அனுமதிை்கிை்ற உற்பத்தியிை் 

(வழனமயொை சிை்ை ்தை்னம குனறெ்த) வின னய 

அ ் து பபொருளொதொர சுட்டினய  மற்னறய 

உற்பத்தியிை் வின யுடை் இனணை்ைப்படுகிை்ற 

ஒரு ஒப்பெ்த வின  சொரெ்்த பசயை்முனற. இெ்த 

எரிவொயு ஒப்பெ்த வின ைள் பபரும்பொை்னம 

மசபைண்பணய் சுட்டிைள், ஒரு சி  எரிபபொருள் 

எண்பணய் வின ைள், அ ் து அடிை்ைடி 

குனறெ்தளவொை சை்தி அ ் து பபொருளொதொர 

வளரச்ச்ி சுட்டிைள் எை்பவற்றுடை் 

இனணை்ைப்படுகிை்றை.   

அதேவிடே்து விவை  இயற்னை எரிவொயுனவ பைொள்வைவு பசய்யும் 

லபொதும் மற்றும் விற்பனை பசய்யும் லபொதும் 

குறுகிய ைொ த்தி ் பைொடுை்ைப்படும் வின .  

ைவகப்படுே்தும் சங்கங்கள்  

 

ைப்ப ்ைளிை் (எரிவொயுனவ எடுத்துசப்ச ்லும் 

ைப்ப ்ைள் அடங்ை ொை) ெின னம பதொடரப்ி ் 

லசொதனையிடுனைைனளயும் மற்றும் ஆல ொசனை 

வழங்குவனதயும் ஒழுங்குபசய்கிை்ற, ைப்ப ் 

ைட்டப்படும் லபொதும் அதை் பிை்ைரும் அவற்றிை் 

ைட ் பபறுமொைத்னத மதிப்பிடும் வனையி ் 

லமற்பொரன்வ பசய்கிை்ற, மற்றும் அத்தனைய 

ைப்ப ்ைனள தரப்படுத்துகிை்ற அ ் து 

வனைப்படுத்துகிை்ற தைியொர ்ெிறுவைங்ைள். 

பபரும்பொை்னம வனைப்படுத்த ் சங்ைங்ைள் 

இை்டரப்ெேை ் பமரினடம் ஓரை்னைலசேை் (IMO) 

LNG எரிவொயு பதொடரப்ொை விதிமுனறைள் பற்றிய 

விதிை்லைொனவயி ் உள்ளடை்ைப்படட்ுள்ளை.  

 

 

 


