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லனரறன் ரழ்த்துச் செய்ற 

 

 

 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதறன் றறெரர் ற்ரம் றறெரர செனரற்ரல 

சரடர்தரண 2016 ஆம் ஆண்டிற்ரண ருடரந் அநறக்க்லறலண றழ்ெறத்டன் 

ெர்ப்தறக்றணறநன்.  

 
 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது அது ரதறக்ப்தட்டு 13 ருடங்பறன் 

தறன்ணர் அன் றரற்நம் தற்நற தகுப்தரய்வு செய்த்ம் றதரது, ரம் றதரட்டி றரதர 

ெதோத்றலிருந்து தரலணரபர்லப தரதுக்கும் து தொன்ல இனக்றலண அலடப் 

சதற்ரள்ப அறறலபறல், அநறவு ெரர்ந் றரதர ெதோம் ெரர்ந் சூலிலணத்ம் 

உருரக்றத்ள்றபரம். இத்ல றலனரணது ரபரந்ம் றலடக்ப்சதரம் ண்ற்ந 

தொலநப்தரடுபறணரலும் ஊடங்பறதெடரண றர்ெணங்பறணரலும் றலும் 

லுவூட்டப்தட்டுள்பது.  

 
 

ற்றதரல சரறல்தட்த த்த்றல், றநந் சதரருபரர றரதரச் சூலிலுள்ப 

றதம் அநறவூட்டப்தட்ட தரலணரபரும் தரலணரபரறன் னணறல் தரரண 

ரக்த்றலண ற்தடுத்தும்,ர்த்ச் செற்தரடுள், றரற்ந ர்த் 

செற்தரடுபறன் அறரறப்தை, றதந்லணத்டணரண றரதரம், றற்தலணறலணக் 

குலநத்ல் ற்ரம் றரற்ந ர்த் றதந்லணள் றதரன்ந தொலநற்ந 

ர்த்க்சரள்லளுக்கு தொங் சரடுக் றரறடனரம். து சரள்லளுக்குட்தட்ட 

லறல் தைற ற்ரம் றறெட தறப்தைலபறலண ங்குன் தோனம் து 

தரலணரபர்பறலண இத்ல இடர்றகுந் சூலிலிருந்து தரதுரப்தற்கு தரரற 

தொற்ெறபறலண றற்சரண்டுள்றபரம்.இனங்ல ட்டலபள் றரம், இனங்லச் 

சுங்ம், சுரர அலச்சு, சரலனத்சரடர்தை ற்ரம் டிஜறல் உள்ப ட்டலப்தை 

அலச்சு ஆறற்ரடன் என்நறலந்து தரலணரபர் அலுல்ள் 

அறரெலதரணது, தரலணரபர்பறணப் தரதுரத்ல் ற்ரம் அர்ளுக்கு 

அநறவூட்டுல் றதரன்ந தரலணரபர் ட்தைநவு ெரர்ந் தல்றர றடங்பறலண 

தொன்சணடுத்றருந்து. இற்கும் றனர, அறரெலதரணது, தரலணரபர் ற்ரம் 

ர்த்ர்ளுக்கு அநறவூட்டும் சதரருட்டு தல்றர செனர்வுள் ற்ரம் 

ருத்ங்குபறலணத்ம் டரத்துறலும் ஈடுதட்டதுடன் இன்தோனம், இனங்லறன் 

ர்த் சூலில் தரலணரபர்ளுக்கும் ர்த்ர்ளுக்கும் அநறவூட்டுன் 

றலறலண லித்ரத்துறன்நது.   
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2016 இல், றற்ந ர்த் செற்தரடுபறலிருந்து சதரது க்ளுக்ள் ற்ரம் 

றரதரரறபறலணப் தரதுரக்கும் றரக்குடதம்  அர்ளுக்கு அநறவூட்டும் சதரருட்டு 355 

சதரதுக்ளுக்ரண றறப்தைர்வு றழ்ச்ெறறட்டங்ளும், 327 ர்த்ர்ளுக்ரண 

றறப்தைர்வு றழ்ச்ெறத்றட்டங்ளும் டரத்ப்தட்டண. அத்துடன், தரலணரபர் 

உரறலள் சரடர்தறல் இலப லனதொலநக்கு அநறவூட்டும் சதரருட்டு 206 தரடெரலன 

ரர்ள் றறப்தைர்வு றழ்ச்ெறத்றட்டங்ளும் டரத்ப்தட்டண. அறறலபறல், 

21,873 ண்றக்லறனரண றடீர் றெரலணளும் டரத்ப்தட்டதுடன் இன் தோனம் ரூதர 

31 றல்லிதக்கு றற்தட்ட சரல ண்டர அநவீடு செய்ப்தட்டிருந்து. இது 2015 

ஆம் ஆண்டில் அநவீடு செய்ப்தட்ட ண்டப் தத்துடன் எப்தறடுலறல் 36% 

அறரகும். 

 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது தரலணரபர் அலுல்ள் 

அறரெலதச் ெட்டத்றன் 13 ற்ரம் 34 ஆம் தறரறவுபறல் ங்ப்தட்டுள்ப ற்தரடுபறன் 

அடிப்தலடறல் தரலணரபர் தொலநப்தரடுள் சரடர்தறல் லனதௌடு செய்றன்நது. 2016 

ஆம் ஆண்டு ரனப்தகுறறல் 1981 தொலநப்தரடுள் றலடக்ப் சதற்ரள்பதுடன் 

அற்நறற்ரண றெரலள் டரத்ப்தட்டு ட்டலபளும் ங்ப்தட்டுள்பண. ெட்ட 

லடதொலநபறதெடர ங்ப்தட்ட ட்டலபளுக்கு இங்ற டக்ர 

ப்தறணருக்சறர டடிக்லளும் டுக்ப்தட்டுள்பண. 

 
 

இத்ல ரசதரும் சற்நறறலண ஈட்டுற்கு து அபப்தரற தங்பறப்தறலண 

ங்றலக்ர தறப்தரபர் ெலத உரப்தறணர்ளுக்கும் அறரெலதறன் 

தறறணருக்கும் ணது ன்நறநறல்பறலண இவ்றத்றல் சரறறத்துக் சரள்றல் 

ணறலநலடறன்றநன். 

 
 

து டலலப தொலநர றலநறற்ரற்கும் லர்ரணங்பறலண 

றலநறற்ரற்கும் து சதரறறக் ஆறனரெலணள், ஊக்குறப்தைக்ள் ற்ரம் 

றரட்டுல்பறலண ங்றலக்ர சௌ. லத்சரறல் ற்ரம் ர்த் 

அலச்ெர், ரறெரட் தறத்லன் அர்ளுக்கும் அலச்ெறன் செனரபர் அர்ளுக்கும் ணது 

ன்நறபறலணத் சரறறத்துக் சரள்ப றரும்தைறன்றநன். 

 
 

இரறர, ம்ரல் அபறக்ப்தட்ட றெலளுக்ர து சச்சுல்பறலண அதப்தற 

லத்துள்ப அலணத்து தரலணரபர்ள் / தொலநப்தரட்டரபர்ளுக்கும் து 

ன்நறபறலணத் சரறறத்துக் சரள்ப றரும்தைறன்றநன்.  

 

 

 

யெறத் றனத்ண 

றெரபர் 
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தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலத 

 

றரக்கு 

எழுக்ம் றலநந் றரதர னரச்ெரசரன்நறன் லழ்ன்நரப் தரதுரக்ப்தட்ட 

தரலணரபர் உனசரன்நறலண அலடல் 

 

செற்தற  

தரலணரபர் லுவூட்டுல் ,ர்த் எழுங்கு றறள் ற்ரம் ஆறரக்றரண 

றதரட்டில ஊக்குறத்ல் ன்தற்நறதெடர தரலணரபரறன் உரறலள் ற்ரம் 

னன்லபப் தரதுரத்ல் 

 

து எருங்றலந் றரக்ங்ள் 
 

(1)  றரதர எழுங்குதடுத்ல்பறதெடர தரலணரபல ெறநப்தர லத்றருத்ல் 

(2)  றரற்ந ர்த் செற்தரடுபறணரல் தரறக்ப்தடுறன்ந 

தரலணரபர்ளுக்கு றரம் ங்குல் 

(3)  தரலணபருக்கு அநறவூட்டுல் ற்ரம் றறப்தைர்றலண ற்தடுத்துல் 

ஆறற்நறதெடர தரலணரபல லுவூட்டுல் 

(4)  ர்த் றதரட்டி றர் செற்தரடுளுக்சறர ர்த்ர்ள் ற்ரம் 

உற்தத்றரபர்லபப் தரதுரத்லும் றதரட்டில ஊக்குறத்லும் 

(5)  றநலணக் ட்டிசழுப்தைதெடர அறரெலத செற்றநலண றம்தடுத்ல் 

 

 

எருங்றலந் ம்தறக்ல றரட்தரடுள் 

 ம்தறக்ல 

செனரற்ரலறல் றலனரநரத் ன்லறலணப் றதணுலும் ம்தறக்லத் 

ன்லறலண உரற செய்லும். 

 

 றர்லத்ம் ல்லிக்தொம் 

அலணத்து டடிக்லபறலும் உண்லறலணத்ம் றரத்றலணத்ம் ெரறரண 

றலனப்தரட்டிலணத்ம் சரண்டர இருத்ல் 

 

 சதரரப்தைடல 

றலநறற்நப்தட்ட அலணத்து செற்தரடுபறலும் சபறப்தலடத் ன்லறலணப் 

ற்தைடலக்கும் சதரரப்தரறருத்ல். 
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 குழுச் செற்தரடு 

அலணத்து ஊறர்ளும் எவ்சரருருடதம் தொலநரண சரடர்தரடல் ற்ரம் 

சறழ்வுத் ன்ல ன்தற்ரடன் தஸ்த தைரறந்துர்வு, றப்தை ற்ரம் ம்தறக்ல 

ன்தற்நறலண றம்தடுத்தும் லறல் இலந்து செனரற்ரல். 

 

 அங்லரம் 

ஊறர்பறன் றச் ெறநந் செனரற்நலிலண சச்சுலும் தரரட்டுலும். 

 

 இக்ப்தரடு 

ங்ப்தட்ட தறறலண றலநறற்ரற்ரண அர்ப்தறப்தை றக் செற்தரடு. 

 

 ஆக்தர்ரண செனரற்ரல 

றெலபறலண ங்குற்ரண றருப்ததொம் ஆத் றலனத்ம். 

 

 ஆக்தொம் தைத்ரக்தொம் 

அலணத்து றடங்பறலும் சரடர்ச்ெறரண றம்தடுத்றலிலணப் சதரற்ர தைற 

உத்றபறலணக் ண்டுதறடித்ல். 
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1 ற்ரம் 2 ஆது ரடி, 

கூ.சர.ர. சென ட்டிடம், 

72, சரக்றமரல் வீற, 

சரழும்தை 27.   

7228.05.03 

 

 

சௌ. லத்சரறல் ற்ரம் ர்த் அலச்ெர் அர்ட்கு. 

 

ர, 

 

1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இனக் றறச் ெட்டத்றன் 14(2) ஆம் தறரறறன் றறபறன்தடி, 

2016 ஆம் ஆண்டிற்ரண ருடரந் அநறக்லத்டன் க்ரய்வு செய்ப்தட்ட 

ந்சரல, ருரண செனவுக் க்குள் ற்ரம் க்ரய்ரபர் லனல 

அறதறறன் அநறக்ல ன்தற்நறலண இத்துடன் ெர்தறக்றன்றநன். 

 

ங்ள் உண்லத்ள்ப, 

 

யெறத் றனத்ண 

றெரபர் 
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9. க்ரய்ரபர் லனல அறதறறன் அநறக்ல லரணறெரபரறன் 

 ருத்துலள்  - - - -  - - -  51-57  
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1.1 அநறதொம் 
 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது, 1979 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் 

இனக் தரலணரபர் தரதுரப்தைச் ெட்டம் ற்ரம் 1987 ஆம் ஆண்டின் றர 

றரதர ஆலக்குழுச் ெட்டம் ற்ரம் 1950 ஆண்டின் றலனக் ட்டுப்தரட்டுச் 

ெட்டம் ன்தணற்நறலண இத்துச் செய்து அற்நறற்குப் தறனர ஆக்ப்தட்ட  

2003 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இனக் தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதச் 

ெட்டத்றன் தோனம் ரதறக்ப்தட்டரகும்.  

 
 

இச்ெட்டத்றன் தொவுலறன்தடி, தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதறன் 

எட்டு சரத் றரக்ரணது, ர்த் எழுங்குறற, சதரருட்ள் ற்ரம் 

றெலபறன் றலனபறலணச் ெலரப் றதணுல், றரற்ந ர்த் 

செற்தரடுளுக்சறர ர்த்ர்ள் ற்ரம் ரரறப்தரபர்லபப் தரதுரத்ல், 

ற்ரம் ர்த் செற்தரடுலபக் ட்டுப்தடுத்துல் றதரன்ந 

டடிக்லபறதெடர  தரலணரபர்ளுக்கு றச் ெறநந் தரதுரப்தறலண 

ங்குறரகும். றலும், சதரருட்ள் ற்ரம் றெலபறன் றரதரரறள் 

ற்ரம் ரரறப்தரபர்ளுக்றலடற ெரத்றரணதும் ஆறரக்றரணதுரண 

றதரட்டிறலணப் றதணும் அறறலபறல் றதரட்டி றலனறடலிலண 

ஊக்குறப்தற்கும் றர்தரர்க்ப்தடுறன்நது.  

 

1.2 அறரெலதறன் அலப்தை றற 
 

ெட்டத்றன் ற்தரடுபறன்தடி, அறரெலதரணது ெட்டத்றல் 

றறத்துலக்ப்தட்ட லலள் ற்ரம் அததங்லபக் சரண்டுள்ப 

ஆட்லபத்ம் அலச்ெரறணரல் றறக்ப்தடும் றெரபர் ற்ரம் தத்றற்குக் 

குலநர லண உரப்தறணர்லபத்ம் சரண்டுள்பது.  

அறரெலதறன் உரப்தறணர்ள்  – 2016 

 

2016 இன் இரறறலுள்பரர தறலப றத் உரப்தறணர்பறன் சதர்ள் 

தறன்ருரர: 

1. றரு.யெறத் றனத்ண  றெரபர் 

2. றரு..ச்.ம்.அன்ர்  தொழு ற உரப்தறணர் – 2016.07.01 அன்ர 

     இரஜறணரச் செய்துள்பரர். 

3. றரு.ம்.ஸ்.ம்.சதௌெர்  தொழு ற உரப்தறணர்  – 2016.10.17 அன்ர  

     இரஜறணரரச் செய்துள்பரர் 

4. டரக்டர்.ம்.ம்.யறல்ற  தொழு ற உரப்தறணர்  

5. றரு.ம்இெட்.றன்  தொழு ற உரப்தறணர்  

6. றரு..ஆர்.ம்.றயம்லன்  தொழு ற உரப்தறணர்  

7. செல்ற.டி.ெற.டப்.யப்தைசரட றலநறெரற தறறறற 

8. றரு.வீ.ம்.வீெறங்  அலச்சுப் தறறறற– இரஜறணரர – 2016.10.18 

9. றரு.ஸ்.ரற.அறதகுர்ண உரப்தறணர் 

10. றரு.ம்.ரற..செறன்  உரப்தறணர் 

11. றரு.ரூதன் றக்றரரச்ெற உரப்தறணர் 

12. றரு.ச்.தற.ரத்ண  உரப்தறணர் 

13. றரு.ரு சுறன் அபவ் உரப்தறணர் 

14. டரக்டர்..ம்.ம்.ரறரஸ் உரப்தறணர் 

15. றரு.ெறன்ணம்தற ரலய்ர உரப்தறணர் 
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1.3 அறரெலதறன் தறறணர் 

றரு.யெறத் றனத்ண  2016 ஆம் ஆண்டிலும் றெரபர ணது லடலலபத் 

சரடர்ந்து தொன்சணடுத்துள்பரர். றரு..ற.டீ.டீ. டீ அந் (இ.ற.றெ. – குப்தை I) 

2015.11.24 இலிருந்து அறரெலதறன் அடுத் தறப்தரபர் ரர  

தறறலணப் சதரரப்றதற்ரள்பரர். 
 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதறன் தறரறவுத் லனர்ள் 

 

01 றருற. லப்ெற றறெர 

M.PA [PIM- ெறநற ஜர்ணதை] – 

ெட்டத்ற 

தறப்தரபர் – இக் ற்ரம் அதொனரக்ல் 

05 றருற. ெந்றரறர றனத்ண 

     B.Sc Agri (Sp) M.Sc (Mgmt) 

     தறப்தரபர் – தரலணரபர்          

அலுல்ள் ற்ரம் ல் 

 

02 றருற.ெரந்றணற றருலனண்டன் 

[ACEA] 

தறப்தரபர் – றதரட்டி ஊக்குறப்தை 

06 றரு.ெம்தத் அங்குலுய 

     B. Com (Sp) Hons, AIPM(SL). Dip   

in PM 

     தறப்தரபர் – ணறபங்ள்     

ற்ரம் றருரம் 

 

03 றரு.டப்.ம்.தறரறந் 

MPM, B.Com (Sp) Hons, AIPFM, DPFM 

தறப்தரபர் - றற 

07 செல்ற.றஞ்னர சஜரன் 

     ACA, MBA (ஜர்ணதை) 

      தறப்தரபர்  - றலனறடல்      

தொரலத்தும் 

04 செல்ற.றர ெரறத்றரற றறஜறெ 

B.Sc  Accounting (Sp) Hon USJ, CBA,MAAT 

உள்ப க்ரய்ரபர் 

 

 

 
 

1.4 தரலணரபர் அலுல்ள் றதல 

இந்ப் றதலரணது ர்த்ெரர் ெட்டத்துலந, றரதர சரறல்தொற்ெற 

தொரலத்தும், ர்த் செற்தரடுள் ற்ரம் தரலணரபர் அலுல்ள் 

ஆற துலநபறல் தந்துதட்ட அததத்றலணக் சரண்ட  தோன்ர 

றதைர்பறலணக் சரண்டர ரதறக்ப்தட்டுள்பது. இது தரலணரபர் 

அலுல்ள் அறெலதறணரல் குநறத்துலக்ப்தடும் அலணத்து 

றரரறக்லபறலணத்ம் ணத்றல் சரண்டு அற்நறற்ரண லர்றலண 

ங்குறன்நது. அத்துடன், ெட்டத்றன் தறரறவு 38 இன் லழ் றதரட்டி றர் 

டடிக்லள் சரடர்தரண தொலநப்தரடுலப றெரல செய்ற்கும் 

லர்ரணம் றலநறற்ரற்கும், தறரறவுள் 19 இன் லழ் ஆக்கூடி ெறல்னலந 

றலனறலண றர்றப்தற்கும் தறரறவு 19 ற்ரம் 20 இன் லழ் ஆக்கூடி 

றலனள் அநறடல் சரடர்தறலும் டடிக்ல டுப்தற்குப் சதரரப்தை 

ரய்ந்ரகும்.  
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தரலணரபர் அலுல்ள் றதலறன் உரப்தறணர்ள் 
 

றரு.ன்.ம்.ெரயலட்  -   லனர் 

றரு.டீ.டப்.றஜரன்ரென் - உரப்தறணர் 

றரு.ம்.டி.ம்.ரறஸ்ற  - உரப்தறணர் 
 

செல்ற.றனர அரறத்ண (ெட்டத்ற)  - றதலச் செனரபர் 

 

2. அறரெலதறன் றரக்ங்ள் 

அ. தரலணரபர்பறன் உறருக்கும் செரத்துக்கும் லங்கு றலபறக்கும் 

லறனரண  தண்டங்பறன் றற்தலண அல்னது அத்ல றெலபறன் 

ங்ல்பறலிருந்து  தரலணரபர்லபப் தரதுரத்ல் 
 

ஆ. றரற்ந ர்த் செற்தரடுளுக்சறர தரலணரபர்லபப்  

  தரதுரப்ததுடன் தரலணரபர்பறன் னன்பறல் கூடி அக்லந  

  செலுத்துற்கு உத்ரபறத்ல் 
 

இ. இன்நலறல் தரலணரபர்ள் றரரண றலனபறல் 

சதரருட்லபத்ம்  றெலலபத்ம் றதரதுரணபறல் தற்ரக் 

சரள்லண உரறப்தடுத்துல் 
 

ஈ. றரற்ந ர்த் செற்தரடுள், ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட றரதர 

செற்தரடுள்  அல்னது றரலறல் தரலணரபள் 

ர்த்ர்பறணரல்  சுண்டப்தடுற்கு றர றரம் றரருல் 
 

3.  தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதறன் சரறற்தரடுள் 

1. சரறல் தொற்ெறரபர்ளுக்றலடறனரண ட்டுப்தடுத்ல்ள் அல்னது 

லக்குல்ள் 
 

அ. ட்டுப்தரடரண ர்த் உடன்தடிக்லள் 

ஆ. றலன சரடர்தறல் சரறல் தொற்ெறளுக்றலடறல் எழுங்குலப 

 றற்சரள்ளுல் 

இ. ெந்லறதள் அல்னது ெந்லறன் றெரண தகுறறல் உள்ரட்டு 

 ர்த்ம் அல்னது சதரருபரர அதறறருத்ற சரடர்தறனரண ஆறக் 

 றலனறலண துஷ்தறறரம் செய்ல், அல்னது 

ஈ. உள்ரட்டு அல்னது ெர்றெ ர்த் அல்னது சதரருபரர  

 அதறறருத்றக்கு றர தரறப்லத ற்தடுத்துறன்ந ரது றதரட்டில 

 ட்டுப்தடுத்துல் 
 

2. றதரட்டி றர் செற்தரடுள் ற்ரம் ஆறக் றலனறலண துஷ்தறறரம் 

செய்ல் ன்தண தற்நற தைனணரய்வு செய்ல் அல்னது றெரல செய்ல் 
 

3. சதரருட்ள் றெலலப ங்குறரருக்றலடறல் தன்ல்ன றதரட்டில 

றதணுலும் தொன்றணற்ரலும் றம்தடுத்துலும் 
 

 

4. தரலணரபர்ள், சரள்ணரபர்ள் ற்ரம் சதரருட்ள் 

றெலபப்தன்தடுத்தும் லணறரர்ள் அத்ல சதரருட்ள் 

றெலபறன் றலனள், றலடப்தணவு, ம் ங்ப்தட்ட ல சரடர்தறல் 

அர்பறன் னன்லப றம்தடுத்துலும் உரறலலப தொன்றணற்ரதும் 

தரதுரப்ததும் 
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5. சரள்ணவுக்கு தன்தடுத்ப்தடக்கூடி தண்டங்பறணதும் றெலபறணதும் 

ம், ஆற்நல், தூய்ல, ரங்ள் ற்ரம் றலனள் சரடர்தறல் 

தரலணரபர்ள் அநறத்ம் லறல் அநறத்ருல் 
 

6. இச்ெட்டத்றல் றறத்துலக்ப்தட்டுள்ப றதம் றடம் சரடர்தறல் 

தனணரய்வு றெரலலப றற்சரள்ளுல் 
 
 

7. ததரற குலநந் றதரட்டி ெந்லபறல் றதரட்டி றலனலப றம்தடுத்துல் 
 

8. ெந்ல றனலள் ற்ரம் தரலணரபர் அலுல்ள் சரடர்தரண 

ஆய்வுலப றற்சரள்பல், அநறக்லலப தறசுரறத்ல் ற்ரம் சதரது 

க்ளுக்கு ல் சரடுத்ல் 
 

9. அெரங் ற்ரம் ணறரர் துலநபறல் றலணத்றநன் ஆய்வுலப 

றற்சரள்ளுல் 
 

10. தரலணரபர்பறன் உரறலள், ெறநந் உடல் றலன, இடர்ரப்தை ற்ரம் 

தரதுரப்தை சரடர்தறல் தரலணரபர் ல்றறலண தொன்றணற்ரல் 
 

11. தறந றரணங்ளுடன் ெந்ல றலனலள், தரலணரபர் அலுல்ள் 

சரடர்தறனரண ல் தரறரற்நத்றலண தொன்றணற்ரல் 
 

12. தரலணரபர் அலப்தைக்பறன் ரதறத்லன றம்தடுத்துல், உறபறத்ல் 

ற்ரம் ஊக்குறத்ல் 
 

13. அறரெலதறணரல் ங்ப்தட்ட றதம் றெலள் சரடர்தரண றதம் 

அநவீடுள் அல்னது ட்டங்லப றறத்ல் 
 

14. அறரெலதறன் சரறற்தரடுலப றலநறற்ரற்கு உவும் 

ெறப்தடுத்லுக்கு றலரவுள்ப குழுல அல்னது குழுக்லப றறத்ல் 
 

15. அறரெலதறன் றரக்த்றலண அலடற்கு றலரவுள்ப லண 

டடிக்லலபத்ம் அறரெலதறன் சரறற்தரடுலப ததரறத்டன் 

றலநறற்ரற்ரண அலணத்து டடிக்லலபத்ம் டுத்ல் 
 

4.   தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதறன் செனரற்ரல 

றருர ட்டலப்தறன்தடி, அறரெலதரணது 6 தறப்தரபர்பறன் லழ் 

சரறற்தடுறன்ந 6 தறரறவுபறலணத்ம் உள்ப க்ரய்வுப் தறரறறலணத்ங் 

சரண்டுள்பது. அலரண; 

1) தரலணரபர் அலுனள் ற்ரம் ல் 

2) இக் ற்ரம் அதொனரக்ல்  

3) றலனறடல் ற்ரம் தொரலத்தும் 

4) றதரட்டி ஊக்குறப்தை 

5) றற 

6) ணற பம் ற்ரம் றருரம் 

7) உள்ப க்ரய்வு 
 

2016 ஆம் ஆண்டு ரனப்தகுறறல் தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதறன் செல் 

றலநறற்நரணது தறன்ருரர ப்தடுறன்நது;  
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1. லங்கு றலபறக்கும் ற்ரம் ம் குலநந் சதரருட்ள் ற்ரம் றெலபறலிருந்து 

தரலணரபர்பறலணப் தரதுரத்ல் 

 

அ.  ெட்டத்றன் தறரறவு 10 ற்ரம் 12 இன் லழ் ங்ப்தட்ட தறப்தைலள் 

 

 தறப்தைல இன. 60–சதரருட்ள் சரடர்தறல் ங்ப்தட்டுள்ப உத்ர 

ெரன்நறழ்ள் / ஆங்பறல் உள்படக்ப்தட்டுள்ப அலணத்து 

றதந்லணலபத்ம் அலணத்து ரரறப்தரபர்ள் ற்ரம் றரதரரறளுக்கு 

அநறவுரத்தும் சதரருட்டு ெறங்ம், றழ் ற்ரம் ஆங்றன சரறபறல் 

அச்ெடிக்ப்தடுல் றண்டும்.  
 

 தறப்தைல இன. 61- ட்டிடக் லத்சரறலில் தன்தடுத்ப்தடுறன்ந 

சதறன்ற்ள், ரர்றசுள் ற்ரம் தச்சு லபறன் அலணத்து ரரறப்தரபர்ள் 

ற்ரம் றரதரரறளும் அத்ல சதறன்நள், ரர்றசுள் ற்ர 

தச்சுலபறலணக் சரண்டுள்ப றதரத்ல்ள், சதரறள் அல்னது 

சரள்னன்பறல் சரகுற இனக்ம், ரரறப்தைத் றற, ரனரற றற, 

சரள்பபவு, ஆக்கூடி ெறல்னலந றலன, றெர்க்ப்தட்டுள்ப ரரறத்றன் சரத் 

அபவு றதரன்ந றதங்லபத் சபறர அச்ெடிக்ப்தடுல் றண்டுசண 

தறப்தைல றடுக்றன்நது.  
 

 தறப்தைல இன.62- உறற்ரப் தன்தடுத்ப்தடும் ண்சய்பறன் 

ரரறப்தரபர்ள், இநக்குறரபர்ள், றறறரஸ்ர்ள் ற்ரம் றரதரரறள் 

அலணரும் அத்ல ண்சய் லபறலண றதரத்ல்ள், லதக்ற்ரக்ள் 

அல்னது சரள்னன்பறன் அலடத்து ெறல்னலநரறர அல்னது சரத்ரறர  

றற்தலண செய்லறல் அத்ல ண்சய் லள் அலடக்ப்தட்டுள்ப 

எவ்சரரு றதரத்ல், லதக்ற் ற்ரம் சரள்னணறலும் சரகுற இனக்ம், 

ரரறப்தைத் றற, ரனரற றற, சரள்பபவு / றலந, ஆக்கூடி ெறல்னலந 

றலன,  ற்ரம் ரரறப்தரபரறன் சதர் ற்ரம் தொரற றதரன்ந றதங்லபத் 

சபறர அச்ெடிக்ப்தடுல் றண்டுசணவும் அத்ல ண்சய்ரணது 

சபறரட்டிலிருந்து இநக்குற செய்ப்தடுரறன், இநக்குறரபரறன் சதர் 

ற்ரம் தொரற ற்ரம் உற்தத்ற செய் ரடு றதரன்ந றதங்ளும், சரத்ர 

இநக்குற செய்ப்தட்டு லபப் சதரறறடப்தட்டிருப்தறன், ரரறப்தைத் றற ற்ரம் 

லள் சதரறறடப்தட்ட றற ன்தணற்நறலணத்ம், டிட்டி ண்சய் ணறல், 

ண்சய்றன் தொக்றரண றெர்ரணங்ள் ற்ரம் அற்நறன் வீரெரம் றதரன்ந 

றதங்பறலணக் சரண்டரண றபக்க் குநறப்தைக்பறன் 

சபறப்தடுத்துலறலணத்ம் சபறர அச்ெடித்ல் றண்டுசண தறப்தைல 

றடுக்றன்நது. 
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அ. ெட்டத்றன் தறரறவு20(5)இன் லழ் ங்ப்தட்ட ட்டலபள் 

 ட்டலப இன.39–தறறணழு சதரருட்பறன் ஆக்கூடி ெறல்னலந றலனள் 

றர்றக்ப்தட்டுள்பண.(லசூர் தருப்தை, சத்லிக் ருரடு, டலன, தரெறப்தர, 

த்றனலடக்ப்தட்ட லன், சள்லபச் ெலணற, தொழு ஆலடப் தரல்ர, றரற 

இலநச்ெற, உருலபக்றங், சதரறசங்ரம், செத்ல் றபரய், ருரடு, 

ெஸ்றஜன், ரெறக் ருரடு) 

 

ஆ. இநக்குற செய்ப்தட்ட ம் குலநந் சதரருட்லப ண்ரறத்ல் 
 

ரட்டிற்குள் தலவு ெரடிபறதெடர ம் குலநந் சதரருட்ள் தலலண 

றர்ப்தற்கு இனங்ல ட்டலபள் றரத்துடன் இலந்து டடிக்ல 

டுக்ப்தட்டுள்ப தரறறெரலணத் றட்டத்றன் லழ் அத்ல 140 ெந்ர்ப்தங்பறல் 

இனங்ல ட்டலபள் றரரணது அற்நறலண லப ற்ரற செய்த்ம்தடி 

தரறந்துல செய்துள்பது. 

 
 

இ. றெறக் குழுக்பறலணப் தறறறறத்துப்தடுத்துலும் தரலணரபர்லபப் 

தரதுரப்தற்ரண  சரள்லள் / ெட்டரக்த்றலண அநறதொப்தடுத்துற்கு 

தங்பறப்தைச் செய்லும். 

 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது சுரர அலச்சு, 

சரறல்தட்த ற்ரம் ஆரய்ச்ெற அலச்சு, சுற்ரப்தைநச் சூல் அலச்சு, 

றன்ெக்ற ற்ரம் லு அலச்சு ற்ரம் சதரருபரர அதறறருத்றக்ரண 

றெறப் றதல ஆற அலச்சுக்பறன் லழ் சரறற்தட்டு ருறன்ந றெற 

ட்டத்றனரண குழுக்பறலணப் தறறறறத்துப்தடுத்துதுடன் 

தரலணரபர்பறலண தரதுரப்தற்ரண சரள்லள் ற்ரம் 

ெட்டரக்ங்பறலண அநறதொப்தடுத்துற்ரண தங்பறப்தறலண ங்ற 

ருறன்நது.  

 
 

2. ரற்ர டடிக்லள் ற்ரம் றரற்ந ர்த் செற்தரடுளுக்சறர 

தரலணரபர்லபப் தரதுரத்ல்  

 

அ. ர்த் ெதோத்றற்ரண றறப்தைர்வு றழ்ச்ெறத்றட்டம் 

ெறறல் ெதோத்றலணச் சென்நலடக் கூடி றறப்தைர்வு 

றழ்ச்ெறத்றட்டங்பறன் தோனம் லிலடந் குழுக்பறலண தரதுரத்ல், 

தொர்த்துல் ற்ரம் லுவூட்டுல் றதரன்ந செற்தரடுள் றதரட்டி 

ஊக்குறப்தறலண ற்தடுத்துற்ரண றலணத்றநன் ரய்ந் 

டடிக்லபரகும். இது றட்டறடப்தட்டு டிலக்ப்தட்ட ர்த்ர் 

றறப்தைர்வு றழ்ச்ெறத்றட்டங்பறதெடர அதொல்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 
 

2016 ஆம் ஆண்டு ரனப்தகுறறல், அறரெலதரணது றரதர 

ெதோத்றற்ர 327 றழ்ச்ெறத்றட்டங்லப டரத்றத்ள்பது. 

அட்டல – 1–2016 இல் டரத்ப்தட்ட றரதரரறள் றறப்தைர்வு 

றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள் 
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ரரம் ரட்டம் ர்த்ர் 

றறப்தைர்வு 

றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள் 

றழ்ச்ெறத்றட்டங்றள்ண 

ண்றக்ல 

த்ற ரரம் 

ண்டி 12 

ரத்லப 19 

தசலிர 12 

றக்கு ரரம் 

அம்தரலந 10 

ட்டக்பப்தை 12 

றருறரலன 17 

ட த்ற ரரம் 
அதரதைம் 06 

சதரனரல 11 

ட ரரம் 

ரழ்ப்தரம் 12 

றபறசரச்ெற 21 

ன்ணரர் 20 

தொல்லனத்லவு 26 

வுணறர 26 

ட றல் ரரம் 
குருரல் 01 

தைத்பம் 09 

ெப்தறதொ ரரம் 
றரலன 05 

இத்றணதைரற 11 

சன் ரரம் 

ரலி 11 

யம்தரந்றரட்லட 14 

ரத்லந 12   

ஊர ரரம் 
ததுலப 08 

சரணரலன 13 

றல் ரரம் 

சரழும்தை 20 

ம்தயர 10 

ளுத்துலந 09 

சரத்ம் 327 

 

ஆ..  ெந்ல றடீர் றெரலணளும் தைனணரய்வு டடிக்லளும் 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதச் ெட்டத்றன்தடி, றனதலில் 

அநறறத்ல்ள் குநறக்ப்தடுலண  லரல், குநறக்ப்தட்ட றலனறலும் 

அறர றற்தலண செய்ல், சதரருட்லப றற்தலண செய் ரத்ல், 

சதரருட்பறலண உரறத்துடலறலண றரரறத்ல், சதரருட்லபப் ததுக்குல், 

அறரெலதறன் ழுத்து தோனரண தொன்ணநறறத்லின்நற குநறத் ெறல் 

சதரருட்பறன் சரத் ற்ரம் ெறல்னலந றலனபறலண அறரறத்ல், றலன 

றதப்தட்டிலிலணக் ரட்ெறப்தடுத்ரல, சரள்ணரபர்ளுக்கு தற்ரச் 

ெலட்டு ங்ரல, நரண அல்னது ரற்ர டத்ல ற்ரம் 

ரரறப்தரபர்ள் / றரதரரறபறணரல் சதரய்ரண தறறறறத்துங்லப 

றத்ல் ன்தணதற்நறலணக் ண்டநறற்ர றடீர் றெரலணள் 

றற்சரள்பப்தடுறன்நண.குற்நறலக்கும் றரதரரறள்டும். உரற லரன் 

லறன்நங்பறல் ஆஜர்தடுத்ப்தட்டு ெட்டத்றன் 60 ஆம் தறரறறல் 

ங்ப்தட்டுள்ப ற்தரடுபறன் அடிப்தலடறல் ண்டப்தம் றறக்ப்தடும். 
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 அட்டல -2 – ெந்ல றடீர் றெரலணள் ற்ரம் றறக்ப்தட்ட 

 ண்டப்தங்பறன்  தொன்றணற்நம்  

றற்சரண்ட டடிக்லள் (இனக்கு) றடீர் 

றெரணபறன் 

ண்றக்ல 

க்குபறன் 

ண்றக்

ல 

றறக்ப்தட்ட 

ண்டம்  

(ரூதர) 

ெந்ல றடீர் றெரலணள் ற்ரம் 

தைனணரய்வுள் 

- தறரறவு 10 லரண ெந்ல 

தைனணரய்வுள் (தறரறவு 10 இன் லழ் 

ங்ப்தட்ட தறப்தைலபறலண 

லரல்) 

 

- தறரறவு 11 லரண ெந்ல 

தைனணரய்வுள் 

(குநறத்துலக்ப்தட்ட றலனறலும் 

தரர்க் அற றலனறல் றற்நல்) 

 

- தறரறவு 12லரண ெந்ல 

தைனணரய்வுள் (றங்ளுடன் 

இங்ரல) 

 

தறரறவு 15 லரண ெந்ல 

தைனணரய்வுள் 

 

- தறரறவு 16 லரண ெந்ல 

தைனணரய்வுள் (றதம் 

சதரருபறன் உரறத்துடலல 

றரரறத்ல்) 

 

- தறரறவு 17 லரண ெந்ல 

தைனணரய்வுள் (சதரருட்லபப் 

ததுக்ற லத்ல்) 

 

- தறரறவு 18 லரண ெந்ல 

தைனணரய்வுள் (ஆ.ெற.றலனறலண 

லரல்) 

 

- தறரறவு 20 லரண ெந்ல 

தைனணரய்வுள் 
 

 

- தறரறவு 26  லரண ெந்ல 

தைனணரய்வுள்   (றலனப் 

தட்டிலிலணக் ரட்ெறப்தடுத்ரல) 

 
 
 

5,451 
 
 
 
 
 
 

1,308 
 
 
 
 
 
 
 

204 
 
 
 
 

5 
 
 
 

19 
 
 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

38 
 
 
 
 

 
1,492 

 
 
 
 

5,546 
 
 

 
 
 

5,305 
 
 
 
 
 
 

1,087 
 
 
 
 
 
 
 

82 
 
 
 
 

7 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

49 
 
 
 

 
 

1,673 
 
 
 
 

5,802 
 
 
 

 
 
 

24,076,000 
 
 
 
 
 
 

3,921,500 
 
 
 
 
 
 
 

504,000 
 
 
 
 

33,000 
 
 
 

235,500 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 
 
 

313,500 
 
 
 
 
 

7,267,000 
 
 
 
 

17,107,600 
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- தறரறவு 28 லரண ெந்ல 

தைனணரய்வுள் (றரதரறள் 

சரள்ணரபர்ளுக்கு தற்ரெலட்டு 

ங்குல்.) 

 

- தறரறவு 30 லரண ெந்ல 

தைனணரய்வுள் (நரண அல்னது 

ரற்ர டடிக்ல) 
 

 

- தறரறவு 30 ற்ரம் 31 லரண ெந்ல 

தைனணரய்வுள் (நரண ற்ரம் 

சதரய்ரண தறறறறத்தும்) 

 

- தறரறவு 31 லரண ெந்ல 

தைனணரய்வுள் (சதரய்ரண 

தறறறறத்தும்) 

 

சரத் றடீர் றெரலணளும் 

ண்டங்ளும் 

 
 

5 
 
 
 
 
 
 

2,978 
 
 
 
 
 

2,885 
 
 
 
 
 
 

1,939 
 
 
 
 

21,873 

 
 

6 
 
 
 
 
 
 

2,747 
 
 
 
 
 

3,110 
 
 
 
 
 
 

2,011 
 
 
 
 

21,896 

 
 

29,000 
 
 
 
 
 
 

13,531,700 
 
 
 
 
 

1,4310,000 
 
 
 
 
 
 

9,514,300 
 
 
 
 

90,852,100 
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தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதறணரல் டரத்ப்தட்ட றறெட றடீர் றெரலணள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

றதரலிர ஸ்ல்ஸ்  றர்க் குநறதௌடு சதரநறக்ப்தட்ட குடிலர்ப் றதரத்ல்ள் சரடர்தறல் றெரலண றற்சரள்பல் 

 

தர்வுக்கு எவ்ர லறல் லள் சதரறடப்தட்ட அரறெற சரடர்தறல் றெரலண டரத்துல் 

 

தரஅஅ அலுனர்பறணரல் சரழும்தறல் ரனரறரண றரப்தற ற்ரம் தரச்ெரரள் சரடர்தறல் றெரலண றற்சரள்பப்தடல் 
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தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதறணரல் றடீர் றெரலணள் டரத்ப்தடுல் 

 

 

 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதறணரல் றறக்ப்தட்ட ண்டப்தங்ள் 

 

 

 

3. றரற்ர ர்த்ச் செற்தரடுபறணரல் தரறக்ப்தட்ட தரலணரபர்ளுக்கு 

றரம் ங்குல் 

 

அ. தரலணரபர் தொலநப்தரடுலபக் லரளுல் 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது ெட்டத்றன் 13 ற்ரம் 32 ஆம் 

தறரறவுபறல் ங்ப்தட்டுள்ப ற்தரடுபறன் அடிப்தலடறல் தரலணரபர் 

தொலநப்தரடுலபக் லரளுறன்நது. அறரெலதரணது ரரறப்தரபர் அல்னது 

றரதரரறறணரல் ங்ப்தட்ட  ட்டுரத்து அல்னது உத்ரத்றற்கு இங்ர 

சதரருட்பறன் றற்தலண அல்னது றெலபறன் ங்ல் சரடர்தரண 

தொலநப்தரடுபறலண றெரல செய் தொடித்ம். 
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2016 ஆம் ஆண்டு ரனப்தகுறறல் லரபப்தட்ட தரலணரபர் தொலநப்தரடுபறன் 

தொன்றணற்நரணது அட்டலள் – 3 ற்ரம் 4 இல் ப்தடுறன்நது. 

 

 Total 
 

சதநப்தட்ட தொலநப்தரடுள் 1981 

(அ) தரல் தோனம் 1651 

(ஆ) சரலனறதெற அலப்தைக்பறன் தோனம் 330 

டீர் றெரலணள் (லனல 

அலுனம்/ரட்ட அலுனம்) 

332 

லண றரணங்ளுக்கு குநறப்தேடு 

செய்ப்தட்டல 

103 

தொலநரண றெரல ற்ரம் ெட்ட 

டடிக்லளுக்ர 

201 

ரட்ட அனகுளுக்கு குநறப்தேடு செய்ன் 

தோனம் (ணறப்தட்ட றரத்றற்ர) 

36 

றலநவு செய்ப்தட்ட தொலநப்தரடுள் 972 

றரரறக்ப்தட்ட தொலநப்தரடுள் 13 

டரத்ப்தட்ட னந்துலரடல்ள் 706 

(தொன்லண ஆண்டு தொலநப்தரடுள் உள்படங்னர) 

 

அட்டல – 4–தரலணரபர் தொலநப்தரடுள் சரடர்தறல் டரத்ப்தட்ட   

  றெரலள்: 

 

 

 

(தொன்லண ஆண்டு தொலநப்தரடுள் உள்படங்னர) 
 

றடீர் றெரலணள் ற 59 லறன்ந க்குள் ரக்ல் செய்ப்தட்டுபதுடன் இன் 

தோனம் அறரெலதரணது குற்நப்தர ரூதர.500,000/- இலண றெரறத்துள்பது.  
 

 

 

 

சதரது க்பறன் தொலநப்தரடுபறன் அடிப்தலடறல் டரத்ப்தட்ட 

றெரலள் 

றெரலபறன் ண்றக்ல 350 

 தொன்லண ஆண்டு / ரத்றலிருந்ரண 

றெரலபறன் சரடர்ச்ெற 

221 

தைற றெரலள் 129 

லர்க்ப்தட்ட றெரலள் 66 

ங்ப்தட்ட ட்டலபள் 68 
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 லறன்ந க்குள் 

லதௌடு 2016 

தரலணரபர் லுவூட்டல் 

அனறணரல் ரக்ல் 

செய்ப்தட்ட தைற க்குள். 

59 

றெரலக்கு டுக்ப்தட்டல 728 

ண்டப்தங்ள் (லறன்ந 

க்குபறணரல் 

சதநப்தட்டல) 

ரூதர. 500,000/- 

டரத்ப்தட்ட க்கு 

றெரலள் 

196  

 

4. தரலணரபர் அநறவூட்டலும் லுவூட்டலும் 

 

அ. தரலணரபர் றறப்தைர்வு றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள் 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது தரலணரபர்ளுக்கு 

அர்பறன் தரலணரபர் உரறலள் ற்ரம் சதரரப்தைக்ள், 

லடதொலநறலுள்ப தரலணரபர் ெட்டம், ெறநந் தரலணரபரறன் 

தண்தைள் ற்ரம் ெறநந் றரதர செற்தரடுள் றதரன்நல குநறத்து 

அநறவூட்டுற்ர இனத்றணறல் ற்ரம் அச்சு ஊடங்ள், ருத்ங்குள் 

ற்ரம் செனர்வுள், ண்ரட்ெறள் றதரன்நற்நறலணப் 

தன்தடுத்துறன்நது.றற்குநறத் றழ்ச்ெறத்றட்டங்ளுக்கு றனறர, 

தரலணரபர் உரறலள் றணரணது தரலணரபர் குழுக்ள் ற்ரம் 

ர்த் ெதோம் ன்தற்நறன் தங்குதற்ரலுடன் சரண்டரப்தட்டு ருறன்நது. 

தரலணரபர் உரறலலள் ற்ரம் ெட்டத்றன் றறள் ற்ரம் 

எழுங்குறறள் சரடர்தறலும் ரடபரற ரலறறனரண றறப்தைர்வு 

றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள் டரத்ப்தட்டு ருறன்நண.  
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 அட்டல –5– தரலணபரர் அலுல்ள் அறரெலதறணரல் டரத்ப்தட்ட 

றறப்தைர்வு றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள் 
 

ரரம் ரட்டம் றரதரரறள் 

றறப்தைர்வு 

சதரது 

க்ள் 

தரடெரலன 

றறப்தைர்வு 

த்ற 

ரரம் 

ண்டி 
12 07 05 

ரத்லப 19 05 01 

தசலிர 12 12                                                                                                                                                         12 

றக்கு 

ரரம் 

அம்தரலந 
10 08 17 

ட்டக்பப்தை 12 13 22 

றருறரலன 17 32                                                                                                                                                                                 15 

ட த்ற 

ரரம் 

அதரதைம் 
06 13 01 

சதரனரல 11 09 01 

ட ரரம் 

ரழ்ப்தரம் 
12 11 17 

றபறசரச்ெற 21 05 10 

ன்ணரர் 20 07 15 

தொல்லனத்லவு 26 03 08 

வுணறர 26 09 20 

ட றல் 

ரரம் 

குருரல் 
01 05 01 

தைத்பம் 09 12 02 

ெப்தறதொ 

ரரம் 

றரலன 
05 - 08 

இத்றணதைரற 11 29 08 

சன் ரரம் 

ரலி 
11 32 08 

யம்தரந்றரட்லட 14 41 05 

ரத்லந 12 26 13 

ஊர ரரம் 
ததுலப 

08 17 03 

சரணரலன 13 04 - 

றல் ரரம் 

சரழும்தை 
20 19 07 

ம்தயர 10 06 02 

ளுத்துலந 09 30 05 

சரத்ம் 
327 355 206 
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அட்டல – 6 –தரலணரபர் அலப்தைக்பறலணத் ரதறத்ல் 

 

ரரம் ரட்டம் தரலணரபர் அலப்தை தரடெரலன தரலணரபர் 

ெங்ங்ள் 

ரதறக்ப்தட்டது 

தறவு 

செய்ப்தட்டது ரதறக்ப்தட்டது 

தறவு 

செய்ப்தட்டது 

த்ற 

ரரம் 

ண்டி 
 - 

-   - -  

ரத்லப - 
- 01 - 

தசலிர - 
- 03 - 

றக்கு 

ரரம் 

அம்தரலந 
01 - 05 01 

ட்டக்பப்தை 03 08 10 06 

றருறரலன - - 10 - 

ட த்ற 

ரரம் 

அதரதைம் 
- 

- - - 

சதரனரல - 
- - - 

ட ரரம் 

ரழ்ப்தரம் 
01 

- 05 - 

றபறசரச்ெற - 
- 03 01 

ன்ணரர் - 
- 12 06 

தொல்லனத்லவு - 
- 01 - 

வுணறர - - 19 15 

ட றல் 

ரரம் 

குருரல் 
 - 

 - 01   - 

தைத்பம்  - 
 -  -  - 

ெப்தறதொ 

ரரம் 

றரலன 
 - 

 -  04 -  

இத்றணதைரற  - 
 -  06 -  

சன் 

ரரம் 

ரலி 
- 

- 01 01 

யம்தரந்றரட்லட 01 
03 01 - 

ரத்லந - 
- 02 - 

ஊர 

ரரம் 

ததுலப 
- 

- - - 

சரணரலன - 
- - - 

றல் 

ரரம் 

சரழும்தை 
- 

- 02 01 

ம்தயர - 
- - - 

ளுத்துலந - 
- 01 01 

சரத்ம் 06 11 87 32 
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தரலணபரர் அலுல்ள் அறரெலதறணரல் டரத்ப்தட்ட றறப்தைர்வு 

றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள் 

 

 

 

 

        

 

   

 

 

5. றதரட்டி றர் டடிக்லள் ற்ரம் ஆறக்றரண றதரட்டி 

ஊக்குறப்தைக்சறர ர்த்ர்ள் ற்ரம் ரரறப்தரபர்லபப் தரதுரத்ல் 

 

செற்தரடு சரத்ம் 

றரதர டடிக்லபறலிருந்ரண தொலநப்தரடுள் குநறத் 

றெரல 

றதரட்டி றர் ற்ரம் றரற்ந ர்த் செற்தரடுள் சரடர்தறல் 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதக்கு தொலநதௌடு செய்ப்தட்ட 

தொலநப்தரடுள் லரண லனதௌடு. 

 

 தொன்லண ரனப்தகுறறல் சதநப்தட்ட தொலநப்தரடுள் 

 குநறத் ரனப்தகுறறல் சதநப்தட்ட தொலநப்தரடுள் 

 றதலக்கு குநறப்தேடு செய்ப்தட்ட தொலநப்தரடுள் 

 குநறத் ரனப்தகுறறல் லர்வு ரப்தட்ட தொலநப்தரடுள் 

 செல்தொலநறலுள்ப தொலநப்தரடுள் 

 

 

 

 

 

01 

28 

02 

23 

04 

 

லனக்ெ ரரறப்தரபர்ள் ற்ரம் 

அக்லநரர்ளுடன் றறெட னந்துலரடல்ள் 

டரத்ப்தடுல் 

 

ம்தயரறல் கூட்டுநவு சதண்ள் அலப்தறன் 

உரப்தறணர்ளுக்ரண றறப்தைர்வு 

றழ்ச்ெறத்றட்டத்றலண டரத்துல் 

 

சரழும்தை சதரது தனத்றல் 

டரத்ப்தட்ட Eco-V ண்ரட்ெறறல் 

தரஅஅ தறறணர் 

 

ல்ற அலச்ெறல் டரத்ப்தட்ட ர்த் 

ஆெறரறர்ளுக்ரண றறப்தைர்வு 

றழ்ச்ெறத்றட்டம் 
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சதரட்டி ங்லுக்ரண ப றலன ட்டத்றலணப் றதணுல் 

2007/07/11 ஆம் றற 1505/15 ஆம் இனக் ர்த்ரணற 

அநறறத்லின் லழ் ற்றதரது ந்து உற்தத்றப் சதரருட்ள் சரடர்தரண 

அெரங் சரள்ல அதொனரக்ரணது அலடரபங் 

ரப்தட்டுள்பது. 

 சதற்ரக்ரள்பப்தட்ட றண்ப்தங்ள் 

 தொன்சணடுக்ப்தட்ட றண்ப்தங்ள் 

 ரற ருரண றெரறப்தை (ரூதரய்ள்.000) 

 

 

 

 

391 

391 

1029199283 

 

அத்றரெற சதரருட்ள் சரடர்தரண றலனக் ண்ரறப்தை 

 சரழும்தை ற்ரம் சூவுள்ப இடங்பறலண அடிப்தலடரக் 

சரண்ட தறரறவு 18/20 அநறக்ல 

 ரட்ட ரலறரண வுப் தகுப்தரய்வும் அநறக்லறடலும் 

 

 

12 

12 

உவுப் சதரருட்ள் சரடர்தரண றலனக் ண்ரறப்தை 
 

க்நறபறன் ரபரந் ெறல்னலந றலனள் சரடர்தரண அநறக்ல 

லணறன் ரபரந் றலனள் சரடர்தரண அநறக்ல 

அத்றரெற சதரருட்பறன் ெறல்னலந றலனள் லரண அநறக்லள் 

றறெட அநறக்லள் 

 

 

255 

193 

255 

79 

ஆரய்ச்ெற ஆய்வு தைற்ரறரய் 

ருந்துள் – 01 

(தர) 

தரற்தண்ல 

உற்தத்றள் -01 

(லடசதற்ர 

ருறன்நது) 

 

றறெட ஆய்வு ெலணற, தரற, 

றதரத்லில் 

அலடக்ப்தட்ட 

குடிலர், உப்தை, 

றரற இலநச்ெற, 

இநக்குற 

செய்ப்தட்ட 

தைத்ங்ள் 

 

றறப்தைர்வு றழ்ச்ெறத்றட்டங்லப டரத்துல் 11 

றழ்ச்ெறத்றட்டங்

ள் 
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இருற லடக் சரலனறதெற றெல (1977) 

 

இருற லடக் சரலனறதெற தறனபறப்தறதெடர சதரதுக்ளுக்கு ெறல்னலந றலன ல்  

(குரஞ் செய்ற இன. 1977) 

 

குநறத் ஆண்டு ரனப்தகுறறலும், அறரெலதரணது  குரஞ்செய்ற சரலனறதெற இனக்ம் 1977 

இதெடர சரடர்ச்ெறர றெலறலண அபறத்துள்பதுள்பதுடன் ெறல்லனலநச் ெந்லபறல்  

(சரழும்தை, தைநக்றரட்லட, சட்டக்சரலட, சதரநலப, தறசரலட ற்ரம்  சள்பத்ல) 

றதரன்ந ெந்லபறல் க்நறள், தங்ள் ற்ரம் உவுப் சதரருட்பறன் றலனள் ரபரந் 

அடிப்தலடறல் றெரறக்ப்தடுறன்நண. லன் றலனரணது றதலிசரலட ெந்லறலிருந்து 

றெரறக்ப்தடுறன்நது.இல ணற தொலநலறல் ரபரந்ம் தறறற்நம் செய்ப்தடுறன்நண. 

இது தரலணபரபர்ளுக்கு அர்பறன் சரள்ணவு சரடர்தறல் லர்ரணம் டுப்தற்குப் 

சதருதும் உவுறன்நது. 

 

 

லண எழுங்குதொலநப்தடுத்தும் அறரெலதள் ற்ரம் அக்லநரர்ர் 

றரணங்ளுடன் றலணத்றநன் ரய்ந் உநவுலபப் ரதறத்லும் றதணுலும். 

 

01 யரலி அதறறருத்ற ற்ரம் சுற்நரடல் அலச்சு 

அ) சுற்நரடல் தரதுரப்தறற்ரண அலச்சுக் குழுக்ள்.  

 றெற சநறதொலநப்தடுத்ல் குழு (தெல் / சரற்நர்டம் /மசரக்சரல்ம் 

ரரடு  / றணட்ட ரரடு) 

 றெற எருங்றலப்தைக்குழு 

 றெற தசுல சதரலள் சரள்ல ற்ரம் றரட்டிள் 

 றெற இனத்றணறல் றவு தொரலத்து சரள்லக் குழு 

 உனபரற எத்றல்தரண தொலநலறலண லபரய்வு செய்த்ம் குழு.  (HS 

குநறதௌடு) 

 தொரண்லளுக்றலடறனரண சரறற்தடு குழு. (IAEWG) – SWITCH 

ASIA றழ்ச்ெறத்றட்டம். 

 றலனரண தர்வு ற்ரம் உற்தத்ற சரடர்தரண ருத்றட்டம். 
 

அ) த்ற சுற்நரடல் அறரெலத 

 எலி தொரலத்தும் ற்ரம் இெரணங்ளுக்ரண றெற அதொனரக்ல் 

றட்ட லபரய்வுக்குழு  

 TACMIC – லத்சரறல் இெரணப் சதரருட்லப தொரல 

செய்ற்ரண சரறல்தட்த றத்லக் குழு. 
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02. சரலனத்சரடர்தை ற்ரம் டிஜறல் உள்ப ட்டலப்தை அலச்சு 

  GIC 1919 இற்ரண  சநறதொலநப்தடுத்ல் குழுறன் (PSC) உரப்தறணர் 

03. இனங்லச் சுங்ம். 

சுங்ங்ளுக்றலடற எருதொப்தடுத்ப்தட்ட சுங் லடதொலநளுடன்   

ஈடுதடுல். 

04. ர்த்ர் ெங்ங்ள் ற்ரம் லத்சரறல் ன்நங்ள் 

றதரட்டிறலண உரறப்தடுத்துறல் லத்சரறல் துலநக்கு உறபறக்கும் 

சதரருட்டு ெறறணதர் உநவு தொலநறலணப் றதணுல். 

05. சுரர அலச்சு 

            உவு ஆறனரெலணக் குழுறன் உரப்தறணர் 

           றெற அவுடங்ள் எழுங்குதொலநப்தடுத்தும் அறரெலத (NMRA) 
 

06. றற அலச்சு 

           ரழ்க்லச் செனவுக் குழுக் கூட்டம் 
 

07. லத்சரறல் ற்ரம் ர்த் அலச்சு 

 ரெலணத் றறத் துலந லரண ஆறனரெலணக் குழு 

 
 

றரரண றலனறலண உரறப்தடுத்துல் 
 

அ. றறத்துலக்ப்தட்ட சதரருட்பறன் றலன எழுங்குறற 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது ெட்டத்றன் 18, 19 ற்ரம் 

20 ஆம் தறரறவுபறல் றறத்துலக்ப்தட்ட த்துங்பறன் அடிப்லதலடறல் 

இணங்ரப்தட்ட சதரருட்பறன் ெந்ல  றலனபறல் லனதௌடு 

செய்றன்நது. சரறவு செய்ப்தட்ட சதரருட்பறன் றலனலப றலனரப் 

றதணுற்கு / றர்றப்தற்கு தரலணரபர் அலுல்ள் 

அறரெலதறணரல் டுக்ப்தட்ட டடிக்லள் லற அட்டல – 7 

இல் ப்தட்டுள்பது. 

 
 

அட்டல – 7 –குநறத்துலக்ப்தட்ட சதரருட்பறன் றலனலப றலனரப் 

றதணுற்கு / றர்றப்தற்கு தரலணரபர் அறரெலதறணரல் டுக்ப்தட்ட 

டடிக்ல 

 

சதரருள் டுத் டடிக்ல 

ெலசந்து ெலசந்து சரடர்தரண 22 றண்ப்தங்ளுக்கு லர்வு 

ங்ப்தட்டுள்பது. 

தொழு ஆலடப் 

தரல் ர 

10 தொழு ஆலடப் தரல்ர றண்ப்தங்ளுக்கு லர்வு 

ங்ப்தட்டுள்பது.  

ருந்ரக்ல் 

 

38 ருந்ரக்ல் சதரருட்ளுக்ரண றண்ப்தங்ளுக்கு 

லர்வு ங்ப்தட்டுள்பது 
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இலடக்ரன ட்டலபள் 
 

சதரருட்ள் றண்ப்தங்பறன்  ண்றக்ல 

ெலசந்து 05 

குந்லளுக்ரண தரல் ர 03 

 

ஆ.  றரணத்றன் றநன் றரறரக்ம் 

  அ. தறறணர் றருத்ற 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது து றெலபறன் 

த்றலண றம்தடுத்துற்குப் தங்பறப்தைக்லப ங்குறன்ந தொலீட்டுத் 

துலநறலுள்ப தறறணரறன் றம்தரடு குநறத்து கூடி ணம் 

செலுத்துறன்நது. 2016 இல் டரத்ப்தட்ட தறறணர் தறற்ெறபறத்ல் 

றழ்ச்ெறத்றட்டங்பறன் றதங்ள் லற அட்டல - 8 இல் ப்தடுறன்நது. 
 

அட்டல – 8  - 2016 இல் டரத்ப்தட்ட தறறணர் றற்ெற ற்ரம் அதறறருத்ற 

றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள் 

 

# தரடசநறறன் லனப்தை 

தங்குதற்நரப

ர்பறன் 

ண்றக்ல 

01 AAT ருடரந் ரரடு 2016 01 

02 ஆங்றன உலரடல் ெரன்நறழ் தரடசநற 01 

03 உவுப் தரதுரப்தை அெரங் உத்றறரத்ர்ளுக்ரண றநன்றருத்ற 

றழ்ச்ெறத்றட்டத்றன் ெர்றெ ட்தைர்வு றழ்ச்ெறத்றட்டம் – சரரறர 

01 

04 ஆங்றன சரறறல் உள்ப தரடசநற 60 

05 றனெறரறல் தரலணரபர் தறச்ெலணள் ற்ரம் தரலணரபர்பறன் 

சதரரப்தைக்ள் சரடர்தரண ெர்றெ தறற்ெற 
01 

06 ெட்ட தொதுரற றழ்ச்ெறத்றட்டம் 01 

07 றெற ணற ப ரரடு 2016 01 

08 றெற தொரலத்து ரரடு 2016 01 

09 தனர்ளுக்ரண  எரு ரள் செனர்வு 01 

10 ஆங்றன சரறல் டிப்தைறபரர தரடசநற 2016/2017 01 

11 சென செற்தரடுள் 01 

12 அதறறருத்றலடந்துரும் ரடுளுக்ரண தரலணரபர் தரதுரப்தை 

றரணங்ள் லரண ருத்ங்கு - ெலணர 

01 

13 உவு எழுங்குறறள் ற்ரம் ன்சணநற ெரர்ந் றரதர செற்தரடுள் 

லரண ருத்ங்கு 
02 

14 தனத் ல் லனலப்தை சரடர்தரண ருத்ங்கு. 01 

15 ர்த் ெறப்தடுத்ல் சரடர்தரண ரரடு – ெலணர. 01 

16 ரண லர் ற்ரம் ஆறரக்றரண ணற ரழ்வு சரடர்தரண 

ருத்ங்கு 
01 

17 அதறறருத்றலடந்துரும் செனத் றநன்ள் சரடர்தரண தறற்ெற 

றழ்ச்ெறத்றட்டம் 
01 

18 உவு சுரரம் ற்ரம் GMP சரடர்தரண தறற்ெற றழ்ச்ெறத்றட்டம். 05 

19 “ெறநந் றெரம் ற்ரம் தரலணரபர் தரதுரப்தைக்ரண தறந்ற 

அரலட” சரடர்தரண செனர்வு 

01 
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ஆ. அறரெலதறன் தறறலனபறலண லுரக்குல் 

ெம்தப 

குநறதௌடு 
தற 

அங்லரறத் 

தறற 

ற்றதரதுள்ப 

தறற 

HM 2-1 ெறறஸ்ட தொரலரபர் 

 தறப்தரபர் ரம் 1 1 

HM 1-1 தறப்தரபர் 6 6 

 றதல செனரபர் 1 1 

MM 1-1 தொரலரபர் 

 உள்ப க்ரய்ரபர் 1 1 

 தறறப் தறப்தரபர் 
15 

5 

 உறப் தறப்தரபர் 4 

 தறற / உறப் உறப் தறப்தரபர் - 

தறரந்ற 

9 7 

JM 1-1 ணறஷ்ட தொரலரபர் 

 தொலநல சநறப்தடுத்துணர் 2 0 

 ெறறஷ்ட தைனணரய்வு அலுனர் 1 0 

 ெறறஷ்ட தைள்பறறத அலுனர் 27 25 

 ெறறஷ்ட ெந்ல ஆரய்ச்ெற ற்ரம் 

தகுப்தரய்வு 

1 0 

 ெறறஷ்ட க்லட்டு அலுனர் 1 0 

 அந்ங் செனரபர் (த.ர.) 2 1 

 அந்ங் செனரபர் (றெரபர்) 1 0 

 ெறறஷ்ட றருர / ண ப அலுனர் 1 1 

 ெறறஷ்ட ெட்ட ற்ரம் லுரக்ல் 

அலுனர் 

1 0 

 ெறறஷ்ட ற அலுனர் 2 2 

 ணறஷ்ட தொரலரபர் 1 1 

MA 5-2 அதொனரக்ல்சரறற்தரட்டு /றரறரக்ல்  

 வு எருங்றலப்தரபர் 1 1 

 தைள்பறறதறல் உத்றறரத்ர் 1 1 

 ெந்ல ஆரய்ச்ெற தகுப்தரய்ரபர் 1 1 

 ஆப்தடுத்தும் உத்றறரத்ர் 6 4 

 தனர் 1 1 

 ற உத்றறரத்ர் 
15 

2 

 க்கு உத்றறரத்ர் 6 

 றருர உத்றறரத்ர் 5 4 

 ெட்ட அதொனரக்ல் உத்றறரத்ர் 3 3 

 தைனணரய்வு உத்றறரத்ர் 200 188 
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MA 2-2 தொரலத்து உறரபர்  (சரறல்தட்தம்) 

 க்குப் தறரபர் 1 0 

MA 1-2 தொரலத்து உறரபர்  (சரறல்தட்தம் ெரர) 

 தொரலத்து உறரபர் 31 31 

PL 3 ஆம்த ட்ட றநன் றருத்ற 

 ெரற 18 18 

PL 1 ஆம்த ட்ட றநன் றருத்றற்ந 

 அலுன உறரபர் 14 13 

 சரத்ம் 370 328 

 
 

இ. தறறணர் ஊக்குறப்தைம் னன்தைரறத்ம் 

குநறத் ஆண்டு ரனப்தகுறறல், தறறணருக்கு றழ்ச்ெறரணதும் 

ெரரணதுரண சரறல் செய்த்ம் சூலிலண ற்தடுத்றக் சரடுக்கும் 

சதரருட்டு, ருத்துக் ரப்தைரற றட்டம், ெனரச்ெர ற்ரம் ெம் ெரர்ந் 

றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள், தறறணர் உக்குறப்தை றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள், தறறணர் 

றருத்ற றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள், ஊறர் அங்லரம் றதரன்ந தல்றர 

டடிக்லள் தறறணருக்கு சரடர்ந்தும் தொன்சணடுக்ப்தட்டண. 

 
 

இ. தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதச் ெட்டத்றல் றருத்ங்லப   

 றற்சரள்ளுல் 
 

தறற ெட்ட லஞர் ற்ரம் ெட்ட லஞர் றலக்பத்துடன் றருத்ங்ள் 

குநறத்து னந்துலரடப்தட்டு றலநவு செய்ப்தட்டண. 

 

தரலணரபர் அலுல்ள் றதல 

தரலணரபர் அலுல்ள் றதலறன் றருர செற்தரடுள் தரலணரபர் 

அலுல்ள் அறரெலதறன் லழ் றற்சரள்பப்தட்டு ருதுடன் அறரெலதறணரல் 

குநறப்தேடு செய்ப்தடுறன்ந தறரண றதரட்டி றர் செற்தரடுள் சரடர்தறல் லள் 

தைனணரய்வு லர்ரணம் றலநறற்ரற்கும் ெட்டத்றணரல் த்துபறக்ப்தட்டுள்பது. 

ெட்டத்றன் ற்தரடுபறன் றறபறன்தடி, றல றலனறடல், தொலநற்ந ெந்ல 

டடிக்லள் ற்ரம் ெந்ல தொலநலறலணக் லரளுல் ன்தண றெரலக்ர 

றதலக்கு குநறப்தேடு செய்ப்தடுறன்நண. றலப்தடுறடத்து றதலரணது 

றற்தலண செய்ப்தடவுள்ப சதரருட்ள் அல்னது ங்ப்தடவுள்ப றெலபறன் 

றலனபறலண உர்த்துற்குத் றலரண தரறந்துலபறலண ங்குற்கும் 

த்துபறக்ப்தட்டுள்பது.  
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தொலநப்தரடுள் / உெரத்துலள் 

 

செற்தரடு 

சதற்ரக் 

சரள்பப்தட்ட 

தொலநப்தரடுபறன் 

ண்றக்ல 

லர்வு ரப்தட்ட அல்னது 

அநறறக்ப்தட்ட 

தொலநப்தரடுபறன் ண்றக்ல 

(தொன்லண அண்டு 

உள்படங்னர)  

சதரதுக்பறன் னன்ளுக்சறர 

சரறற்தடுறன்ந றதரட்டி றர் 

செற்தரடுளுக்சறர றரம் 

ங்ப்தடுலண உரற செய்ல் 

 

02 02 

சதரருட்ள் ற்ரம் றெலபறன் 

ஆக்கூடி றலனறலணப் தரறந்துல 

செய்ல் 

 

03 03 

அறகூடி றலனள் சரடர்தறல் 

றெரலபறலண டரத்துல் 

 

02 - 

(தொன்லண ஆண்டு தொலநப்தரடுள் உள்படங்னர) 
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    தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலத 

 2016 டிெம்தர் 31 இலுள்பரநரண றற றலனலக் கூற்ர 

 
 

    

  

 

2016.12.31 

இலுள்பரர 

2015.12.31 

இலுள்பரர 

 செரத்துக்ள் 
 

ரூதர 000' ரூதர. 000' 

 லடதொலநச் செரத்துக்ள் 

 
  

  ரசும் ரசுக்கு ெரணலத்ம் 

 
         15,432               21,765  

 றரதர ற்ரம் லண சதநத்க்லள் 

 
         18,282               17,684  

 ெக்றருப்தை / இருப்தைக்ள் 

 
           1,031                1,253  

 லண லடதொலந றறெரர் செரத்துக்ள் 

 
           5,523                5,343  

 

  
        40,269             46,045  

 குலநறலன (அதறறருத்றக் ட்டம்) 

 
              121                1,603  

 லடதொலநல்னர செரத்துக்ள் 

 
  

  தொலீடு 

 
        218,495             195,181  

 
          18,737               17,679  

 லண லடதொலநல்னர றறச் செரத்துக்ள் 

(தறறணர் டன்) 

 
           6,333                8,288  

  ட்டிட குத்ல 

 
              850    875  

 ஆணம் / சதரநற / உதம் 

 
         86,123               96,406  

 

  
      330,538           318,429  

 சரத்ச் செரத்துக்ள் 

 
      370,928           366,076  

 சதரரப்தைக்ள் 

 
  

  லடதொலநப் சதரரப்தைக்ள் 

 
  

  றெர்ந் செனவுள் 

 
         32,726               26,875  

 செலுத்த்க்லளும் லண சதரரப்தைக்ளும் 

 
           2,199                4,475  

 

  
        34,926             31,350  

 லடதொலநல்னர சதரரப்தைக்ள் 

 
  

  தறக்சரலட ற்தரடு 

 
         45,579               40,146  

 சரத்ப் சதரரப்தைக்ள் 

 
        80,505             71,496  

 

  
  

  சரத் றநற செரத்துக்ள் 

 
      290,423           294,580  

 
றநற செரத்துக்ள் / உரறல 

 
  

  றட்டு றறம் 

 
         63,191               63,191  

 லடித் ருரணம் 

 
         71,790               93,201  

 எதுக்ங்ள் 

 
        155,442             138,189  

 

  
      290,423           294,580  

 சரத் றநற செரத்துக்ள் / உரறல 

 
      290,423           294,580  

  

க்லட்டுக் சரள்லள் ற்ரம் குநறப்தைக்ள் ன்தண இத்ல றறக் கூற்ரக்பறன் தொக்ற தகுறரகும். இத்ல    

றறக்கூற்ரக்லபத்  ர ரறத்ல் ற்ரம் ெர்ப்தறத்ல் ன்தற்நறற்குதறப்தரபர் ெலதற சதரரப்தரகும்.இத்ல றறக்கூற்ரக்ள்  

தறப்தரபர் ெலதறணரல்  அங்லரறக்ப்தட்டு அர்பறன் ெரர்தறல் லசரப்தறடப்தட்டுள்பது. 

. 
                                       

றறப் தறப்தரபர்                              தறப்தரபர் ரம்                                  லனர் 

தரலணபரர் அலுல்ள் அறரெலத          தரலணபரர் அலுல்ள் அறரெலத      தரலணபரர் அலுல்ள் அறரெலத 
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தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலத 

 2016 டிெம்தர் 31 இல் தொடிலடந் ஆண்டுக்ரண  

 றற செனரற்ரல கூற்ர 

 

 

  

2016.12.31 

இலுள்பரர 

2015.12.31 

இலுள்பரர 

 

  

ரூதர. 000' ரூதர. 000' 
 ருரணம் 

 

  

  லண்டுரும் ரணறம் 

 

                  292,000          287,647  

 ண்டப்த ருரணம் 

 

                   29,979            26,621  

 லண ருரணம் 

 

                   50,760            42,647  

 

  
                372,739        356,915  

 

  

  

  செனவுள் 

 

  

  ஆளுக்குரற றணரறள் 

 

                (221,315)       (219,520) 

 தறரச் செனவுள் 

 

                  (13,515)           (9,009) 

 ங்ல்ளும் தத்க்லளும் 

 

                  (10,591)         (10,325) 

 றதணுல் 

 

                    (9,681)           (5,785) 

 எப்தந் றெலள் 

 

                  (41,693)         (42,404) 

 றய்ரணம் 

 

                  (33,410)         (29,797) 

 லண சரறதரட்டுச் செனவுள் 

 

                  (36,106)         (25,358) 

 றறச் செனவு 

 

                      (136)             (130) 

 

  

  

  

  

  

  சரத்ச் செனவுள் 

 
              (366,448)      (342,328) 

 

  

                    6,292          14,587  

 செரத்து றற்தலண ட்டம் 

 

                        (21) 

  

  

  

  குநறத் ஆண்டுக்ரண சரத் 

றநற றல /(தற்நரக்குலந) 

 

                    6,271          14,587  
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தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலத 

  2016 டிெம்தர் 31 இல் தொடிலடந் ஆண்டுக்ரண ரசுப் தரய்ச்ெல் கூற்ர 

 

  
2016 2015 

 

  

ரூதர.000'  ரூதர. 000' 

 

 

சரறற்தரட்டு டடிக்லபறலிருந்ரண ரசுப் 

தரய்ச்ெல்ள்   

  

 

ெரர டடிக்லபறலிருந்ரண றல / (தற்நரக்குலந)             6,292                12,731  

 

 

ெலரக்லுக்ர   

  

 

செரத்து றற்தலண இனரதம் /(ட்டம்)                (21) 

  

 

றய்ரணம்            33,410                 29,797  

 

 

தறக்சரலட ற்தரடு             6,939                 14,127  

 

 

ல தொலநக் டன் லப்தை                  25                       25  

 

 

ற்தலணச் செரத்துக்பறன் குலநவு (குலநறலன)             1,481                     200  

 

 

சரறற்தடு தோனண ரற்நங்ளுக்கு தொன்ணரண 

சரறற்தடு இனரதம்          48,126                56,880  

 

 

செலுத்த்க்லபறல் அறரறப்தை             3,576                   4,740  

 

 

லண லடதொலநச் செரத்துக்பறல் அறரறப்தை              (496) 

                  

(762) 

 

 

தறக்ரலட சரடுப்தணவு            (1,506) 

                  

(156) 

 

 

சரறற்தரட்டு டடிக்லபறலிருந்ரண றநற 

ரசுப் தரய்ச்ெல்ள்          49,700                60,702  

 

 

தொலீட்டு டடிக்லபறலிருந்ரண ரசுப் 

தரய்ச்ெல்ள்   

  

 

சதரநற ற்ரம் உதங்பறன் சரள்ணவு          (12,208) 

              

(11,368) 

 

 

ற்தலணச் செரத்துக்பறன் அறரறப்தை (குலநறலன)            (1,057) 

                  

(998) 

 

 

தறக்சரலட றறத்றல் தொலீடு          (23,314) 

              

(26,524) 

 

 

தொலீடுபறல் அறரறப்தை             1,956  

                    

(68) 

 

 

தொலீட்டு டடிக்லபறலிருந்ரண றநற ரசுப் 

தரய்ச்ெல்ள்         (34,623)             (38,758) 

 

 

றறறடல் டடிக்லபறலிருந்ரண  றநற ரசுப் 

தரய்ச்ெல்ள்   

  

 

றலநறெரற ரணறம் - தோனணம்            12,000                 11,368  

 

 

றய்ரணம்          (33,410) 

              

(29,797) 

 

 

ரலறலுள்ப ருரணம்          (21,410) 

              

(18,429) 

 

 

றறறடல் டடிக்லபறலிருந்ரண  றநற ரசுப் 

தரய்ச்ெல்ள்         (21,410)             (18,429) 

 

 

ரசும் ரசுக்குச் ெரணலறலும் ற்தட்ட றநற 

அறரறப்தை  / (குலநவு)            (6,333)                 4,172  

 

 

ஆம்த ரனப்தகுறறலுள்ப ரசும் ரசுக்கு 

ெரணலத்ம்          21,765                 17,593  

 

 

இரறக் ரனப்தகுறறலுள்ப ரசும் ரசுக்கு 

ெரணலத்ம்          15,432                21,765  
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தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலத 

     2016/12/31 இலுள்பரநரண உரறல ரற்நக் கூற்ர 

 

  

     

ரூதர.'000 

 

 றதம் 

உரறலறல் உரறலரபர்ளுக்கு றெக்கூடிது 

 

 

தங்பறப்தைச் 

செய் தோனணம் 

றண்ட றல / 

தற்நரக்குலந 

சரத் றநற 

செரத்து / 

உரறல 

 

 

2016/12/31 இலுள்பரநரண 

லற   

                   

93,200  

             

201,381  
294,581  

 

 

லள் றப்தேட்டு றல**   
                           -    

                 

10,981  
10,981  

 

 

லபக் குநறப்தறடப்தட்ட லற   

                  

93,200  

             

212,362  
305,562  

 

 

றநற செரத்து / உரறலறல் 

ற்தட்ட ரற்நங்ள் - 2016 
      

 

 

தங்பறப்தை – றலநறெரற 

(தோனணம்)   

                    

12,000  
  12,000  

 

 

ரலறலுள்ப ருரண 

குலநவு   

                   

(33,410) 
  (33,410) 

 

 

குநறத் ஆண்டுக்ரண றல / 

தற்நரக்குலந   
  

                  

6,271  
6,271  

 

 

2016/12/31 இலுள்பரநரண 

லற   

                   

71,790  

             

218,633  
290,423  
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** தொன்லண ஆண்டு ெலரக்ல்ள் :ரூதர.1,856,109 /- சரலரணது தறன்ரும் சரலபறலணத்ம் 

சரண்டுள்பது. 

 

  

 2015.12.31 

இலுள்பரர 

றற்சரள்ப

ப்தட்ட 

ற்தரடு 

2015.12.31 

இலுள்பர

நரண 

உண்லச் 

செனறணம் 

JE 

இன. 

க்றன் 

றநற 

றலபவு(ற

ல / குலந 

ற்தரடு)  

2015.12.31 

இலுள்பரநர

ண கூநப்தட்ட 

லற 

2015.12.31 

இலுள்பர

நரண 

லபரய்வு 

செய்ப்தட்ட 

லற 

 தறரச் செனவு            10,216,351  

  
தறரச் செனவும் உவு 

சரலத்ம்  3,582,214   2,371,707  141 

 

(1,210,507) 

 

  

 உத சரத்ம்       (1,210,507) 

 

    9,005,844  

 ங்ல்ளும் தன்தடுத்ற 

தத்க்லளும்             10,368,524    

 
ரறரறளும் அலுனத் 

றலளும் 

        

44,071  

       

16,962  141 

         

(27,108) 

 

  

 
ரறசதரருளும் 

உரய்வுலக்றளும் 

      

416,748  

      

400,598  141 

         

(16,150) 

 

  

 உத சரத்ம்            (43,258)     10,325,266  

 றதணுல் செனவு               5,828,985    

 அலுனப் றதணுல்        72,000       35,917  141      (36,083) 

 

  

 அலுன உதம் றதணுல்       25,600        17,219  141        (8,381) 

 

  

 உத சரத்ம்            (44,463) 

 

    5,784,522  

 எப்தந் றெல             42,740,463    

 றன்ெரம்     229,423         2,156  141    (227,267) 

   ரடல ட்டங்ள் - 

ரணம்   2,083,555  

   

1,621,915  141 

    

(461,640) 

 

  

 சரலனறதெற      611,997      591,798  141      (20,199) 

 

  

 லர்        40,924        32,140  141        (8,784) 

   
உத சரத்ம்          (717,890)     42,022,573  

 
லண சரறற்தரட்டு 

செனவுள்         

       

25,339,872    

 ரரறச் றெரலண      400,000      800,000  142      400,000  

   உத சரத்ம்            400,000  

 

  25,739,872  

 ஆளுக்குரற றணரறள்             

 
தடிள்      134,015      104,015  141     (30,000)   219,760,209  

  
றனற ற ற்ரம் 

றடுதொலநக் சரடுப்தணவுள் 

      

524,165  

      

314,174  141 

       

(209,991)     

 உத சரத்ம்          (239,991)     

 

 

                      -                       -    219,520,218  

 
2015 எதுக்த்றற்ரண சரத் 

ெலரக்ல்ள்       

  

(1,856,109) 

  

136,286,844  

  

138,142,953  
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க்குளுக்ரண குநறப்தைக்ள் 

 

1. எருங்றலந் ல்ள் 

1.1 தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது, 1979 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் 

இனக் தரலணரபர் தரதுரப்தைச் ெட்டம் ற்ரம் 1987 ஆம் ஆண்டின் றர 

றரதர ஆலக்குழுச் ெட்டம் ற்ரம் 1950 ஆண்டின் றலனக் ட்டுப்தரட்டுச் 

ெட்டம்(அத்றரம்173) ன்தணற்நறலண இத்துச் செய்து அற்நறற்குப் தறனர 

ஆக்ப்தட்ட  2003 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இனக் தரலணரபர் அலுல்ள் 

அறரெலதச் ெட்டத்றன் தோனம் ரதறக்ப்தட்டரகும்.  
 

 2011 செப்சம்தர் 15 ஆம் றற PED/58/02 ஆம் இனக்த்றலணக் சரண்ட 

சதரது சரறல்தொற்ெறள் சுற்நநறக்லறன்தடி, எழுங்குதொலநப்தடுத்ல் 

தொரண்லபறன் உத தறரறவு “அ” இன் லழ் தரலணரபர் அலுல்ள் 

அறரெலதரணது லப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  

 

1.2 தொன்லச் செற்தரடுளும் சரறற்தரடுபறன் ன்லத்ம் 

அறரெலதறன் தொன்லச் செற்தரடு தரலணரபர்லபப் தரதுரப்ததும் 

ர்த்த்ல எழுங்குதொலநப்தடுத்துதுறரகும். 

 

1.3 2016 ஆம் ஆண்டின் இரறறலுள்பரநரண அறரெலதறன் ஊறர்பறன் 

ண்றக்ல 353 ஆகும்.  

 
 

1.4 தொக்றத்தும் ரய்ந் தங்குலப லத்றருத்ல் (தங்குடல)/ உரறலப் தங்கு 

தலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதக்குத் றலநறெரறற தறரண 

றறத்றறலண ங்ற ருறன்நது.  அறரெலதக்ரண றடி 

ருரணரறருக்றன்ந ண்டப்த ருரணத்றன் 1/3  இணரல் 

ரதறக்ப்தடுறன்ந றறத்றன் றநற லறரணது, அறரெலதறன் உரறலப் 

தங்றலும் தறறறறத்தும் செய்றன்நது. 

      

1.5 அெரங் ரணறங்ள் 

அெரங் ரணறங்ள் ரணறம் சதற்ரக் சரள்பப்தடுசன்ந றரரண 

உரறப்தடுத்லின் அடிப்தலடறல் அங்லரறக்ப்தடுறன்நண. செனறண 

றடத்துடன் ரணறம் சரடர்தைதடுறன்ந றதரது, குநறத் ஆண்டுக்ரண 

ருரணர அங்லரறக்ப்தடுறன்நது. செரத்துடன் ரணறம் 

சரடர்தைதடுறன்நறதரது குநறத் செரத்றன் றர்தரர்க்ப்தடும் தன்தரட்டுக் 

ரனத்றற்கு றற்தட்ட ெரண சரலபறல் ருரணர 

அங்லரறக்ப்தடுறன்நது. 
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தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலத ரல்னரச் செரத்துக்லபப் 

சதற்ரக் சரள்ளும் றதரது, செரத்து ற்ரம் ரணறம் ன்தண சதபறனரண 

சரலபறல் தறவு செய்ப்தடுதுடன் ெரண ருடரந் லக் 

ட்டங்பறணரல் லநதொரண தன்லபப் சதரறன்ந டிறல் 

றர்தரர்க்ப்தடும் தரலணக் ரனத்றலணக் ரட்டிலும் இனரதத்றல் அல்னது 

ட்டத்றல் றடுறக்ப்தட்டு சதபறனரண சரலபறல் தறவு 

செய்ப்தடுறன்நண. றரரண சதரறறனரண செரத்துக்ள் ற்ரம் 

ரல்னர ரணறங்ளுடன் சரடர்தைலட அெரங் ரணறங்ள் லடித் 

ருரணர ந்சரலறல் ரட்டப்தட்டுள்பண. 
 

2. சதரதுரண க்லட்டுக் சரள்லள் 
 

2.1 தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதறன் (CAA) றறக்கூற்ரக்ள் இனங்ல 

தட்ட க்ரபர் றரத்றன் அெ துலந க்லட்டு றங்ள் குழுறணரல் 

ங்ப்தட்ட இனங்ல அெ துலந க்லட்டு றங்ளுடன்(SLPSAS) 

இங்ற லறல் ரரறக்ப்தட்டுள்பண. 
 

2.2 றறக் கூற்ரக்ள் னரற்ரக் ற அடிப்தலடறல் ரரறக்ப்தட்டுள்பதுடன் 

றரட்டரர் ரணங்ள் றர்ந்ல தொப் சதரற றலனறல் 

றப்தறடப்தட்டுள்பண. 
 

2.3 ண்டப் த ருரணம் 
 

2.3.1 ண்டப் த ருரணத்றலிருந்து ஈட்டப்தட்ட ருரணம் அறரெலதறன் 

சதரது செற்தரடுளுக்கு உதறரறக்ப்தடரலறணரல், தொன்ணர் அது 

ருரணக் கூற்நறல் றெர்த்துக் சரள்பப்தடறல்லன. 2011 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

சதரது றலநறெரறறன் அங்லரத்துடன் தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலத 

இந் ருரணத்றலண உதறரறக்றன்நது. ணற, ண்டப்த ருரணம் 

ருரணர ருப்தட்டு அதடன் சரடர்தைலட அலணத்து செனறணங்ளும் 

ருரணங்ளும் றறச் செனரற்ரக் கூற்நறல் ரட்டப்தடுறன்நது.  

 
 

2.3.2 அறரெலதரணது ண்டப்தத்றலண ருரணரப் சதற்ரக் சரள்ளும் ெறன 

ெந்ர்ப்தங்ளும் உள்பண. றலும், தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதறன் 

றடீர் றெரலணபறலண றற்சரள்ளும் ெம்தந்ப்தட்ட அறரரறபறணரல் 

ங்ப்தட்ட ண்றக்லளுக்கும் ெம்தந்ப்தட்ட லறன்நங்ள் து 

அதப்தைலபறல் ங்ற ண்றக்லக்குறலடறல் றரதரடுள் உள்ப 

அறறலபறல் அவ்ருரணம் அங்லரறக்ப்தடர என்நரக்வும் 

ரப்தடுறன்நது. அல உண்லறல் அறரெலதக்கு உரறத்ரணலர 

அல்னது லறன்நத்றணரல் ரனர அதப்தற லக்ப்தட்டலர ன்தலண 

தரறெலலிக்கும் றரக்குடன் சதரதுர சரங்ல் – ண்டப்த ருரணக் 

க்றற்கு ரற்நப்தடுறன்நது. அத்ல தம் ருட தொடிவு லறல் 

அங்லரறக்ப்தடர என்நர இருப்தறன் அது அறரெலதறன் தரலணரபர் 

தரதுரப்தை றறத்றல் வு லக்ப்தடும்.      
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றறரண்டு 

  அறரெலதறன் றறரண்டரணது எவ்சரரு னண்டர் ஆண்டிணதும் டிெம்தர் 31 

 ஆம் றறன்ர தொடிலடறன்நது. 

 
 

3. செரத்துக்ளும் அற்நறன் சதரற றப்தைம் 
 

3.1 ஆணம், சதரநற ற்ரம் உத 
 

3.1.1. தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது றரட்டரர் ரணங்ள் றர்ந் 

அன் க்லட்டுக் சரள்லரண ற ரறரறறலணத் சரறவு செய்றன்நது. 

(SLPSAS 7) 

 
 

3.1.2 ஆணம், சதரநற ற்ரம் உதம் ன்தணற்நறன் ஆக்க்கூரபறலணப்  

தறறதௌடு செய்ல் அடங்னரண றநற  றண்ட றய்ரணம், செனவு ஆறண 

சரடர்தர ஆணம், சதரநற ற்ரம் உதங்ள் ன்தண சரள்றலனறல் 

கூநப்தடுறன்நண. ஆணம், சதரநற ற்ரம் உதங்பறன் தொக்ற தகுற 

தறறதௌடு செய்ப்தடும் றதரது தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது, 

தறறதௌடு செய்ப்தட்ட தகுறறலண அங்லரறக்ரதுதைற தகுறல அதடன் 

சரடர்தைலட தரலணக் ரனம் ற்ரம் றய்ரணத்துடன் அங்லரறக்றன்நது. 

தழுதுதரர்த்ல் ற்ரம் றதணுலச் செனவுள் ன்தண றழ்ந்ர ருரணக் 

கூற்நறல் அங்லரறக்ப்தடுறன்நது.   

 

றதம் லள் றப்தறடல் றலரணது செரத்து லள் றப்தேட்டு எதுக்ங்பறலுள்ப 

உரறலப்தங்றல் றட்டி லக்ப்தடுலண அங்லரறக்றன்நது. 

 
 

3.1.3 ஆணம், சதரநற ற்ரம் உதத்றன் ஆகு செனவு / றம் ன்தது அன் 

தரலண றரக்த்றற்ர சரறற்தடு றலனறல் அச்செரத்றலணக் சரண்டு 

ருது சரடர்தறல் ற்தட்ட றதம் செனவுளுடணரண சரள்ணவுள் 

அல்னது றருரத்றன் சரள்றலனறலணக் குநறப்தறடுறன்நது.  

 
 

3.1.4 செரத்துக்பறன் தரலணக் ரனத்றலண அறரறப்தற்கு அல்னது றரதர 

டடிக்லபறலண றற்சரள்ளும் லறல் றந் அடிப்தலடறல் 

செரத்துக்பறன் சரள்பல், றரறரக்ல் அல்னது றம்தடுத்ல் றரக்த்றற்ர 

ற்தட்ட செனறணரணது தோனணச் செனறணரக்  ருப்தடுறன்நது. 

 
 

3.1.5 லற குநறப்தறடப்தட்டPPE றநற சதரறரணது தொழுலரத் 

றய்ரணபறக்ப்தட்டுள்பது அல்னது 2016/1/1 இலுள்பரர தொழுலரத் 

றய்ரணபறக்ப்தட்ட றதரறலும் அற்நறன் சதரருபரர ரலறரண தன்ள் 

அல்னது தன்தரட்டுக் ரனம் ன்தண ற்றதரதும் ஞ்ெறத்ள்பண. ணற, 

இத்ல செரத்துக்பறன் தன்தரட்டுக் ரனரணது றறக்ப்தட்ட குழுறணரல் 

லள் றப்தறடு செய்ப்தட்டுள்பதுடன் அன் றதங்ள் தறன்ருரர. (SLPSAS 3) 
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செரத்துக்ள் 1/1/2016 

இலுள்பரநரண 

சரள்றலன 

1/1/2016 

இலுள்பரநரண 

றண்ட 

றய்ரணம் 

றநற 

சதரற 

ற்றதரல

 ஆத்ட் 

ரனம் 

1/1/2016 

லள் 

றப்தேட்டு 

ஆத்ட் 

ரனம் 

01.01.2016 

இலுள்பரர 

SLPSAS 03 

இன்தடி லள் 

றப்தேட்டு லற 

 

அலுன 

பதரடங்ளும் 

சதரருத்துக்ளும் 

865,184.77 844,459.00 20,725.57 10 15 288,394.92 
 

அலுன 

உதம் 
1,269,648.66 1,269,648.66 - 10 15 423,216.22 

 

ணற 

உதம்.  
2,338,891.05 2,109,678.87 229,212.18 5 8 877,084.14 

 

ணற 

சன்சதரருள் 
1,497,536.00 1,486,735.00 10,801 5 8 561,576.00 

 

றரட்டரர் 

ரணம் 
11,550,000.00 11,550,000.00 - 5 10 5,775,000.00 

 

அலுனப் 

தறரறப்தைக்ள் 
6,113,160.07 6,113,156.04 4.03 5 10 3,056,576.01 

 

சரத்க் 

கூட்டுத்சரல 
23,634,488.65 23,373,677.57 260,742.78 

  
10,981,847.29  

 

3.1.7 குலநறலன 

3.1.7.1 (ரூதர.43,750.00) 

இது சன்சதரருள் றருத்ற ற்ரம் அதொனரக்ம் ன்தற்நறற்கு செனறடப்தட்ட 

சரலறலணப் தறறதலிப்ததுடன் அல தறன்ருரர. 

 

 றப்தறடப்தட்ட 

சரத்ச் செனவு 

(ரூதர.) 

தர்றலடந் 

றலன (ரூதர.) 

(குலநறலன) 

31.12.2016 

இலுள்பரர தர்த்ற 

செய்ப்தட றண்டி 

/ ெரணரப்தடுத் 

றண்டி லற (ரூதர.) 

HR சதரற    165,000.00 121,250.00   43,750.00 

சரத்ம் 165,000.00 121,250.00 43,750.00 

     

3.1.7.2 ருந்ரக்ல் 1,481,250.00 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது ருந்ரக்ல் சதரருட்பறன் 

றலனறடலுக்ர சன்சதரருபறலண றருத்ற செய்துள்பலரல், ருந்ரக்ல் 

சதரருபரணது 2014 இலிருந்து ததரறரகு லறல் றறத்துலக்ப்தட்ட 

சதரருபர அலடரபங் ரப்தட்டுள்பது. றெற ஐடங்ள் 

எழுங்குலநப்தடுத்தும் அறரெலதரணது ருந்ரக்ல் சதரருட்லபக் 

ட்டுப்தடுத்தும் றரக்குடன் 2015 ஆண்டிற்ரண வு செனவுத்றட்ட 

தொன்சரறறன்தடி ரதறக்ப்தட்டுள்பது. ணற, ற்றதரது ருந்ரக்ல் 

சதரருட்பறன் றலனறடனரணதுறெற ஐடங்ள் எழுங்குலநப்தடுத்தும் 

அறரெலதறன் லழ் சரண்டு ப்தட்டுள்பது. ஆலரல், ரம் றெற 

ஐடங்ள் எழுங்குலநப்தடுத்தும் அறரெலதத்டன் ருந்ரக்ல் 

சன்சதரருபறலண அணறடம் எப்தலடப்தது சரடர்தறல் னந்துலரடித்ள்ப 

றதரறலும் அது சற்நறபறக்றல்லன. இணரல், ரம் சன்சதரருள் 

றருத்றரபருடன் ஞ்ெற றருத்றரக்றலிலண றற்சரள்ப றண்டரசன்தது 
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சரடர்தறலும் அற்ரண சரடுப்தணறலண றற்சரள்ப தொடிரதுள்ப றலன  

குநறத்தும் னந்துலரடி எரு சுதொரண றலனக்கு ந்துள்றபரம். அவ்ரறந 

தரஅஅ ஆணது றருத்ற செய்ப்தட்ட சன்சதரருபறலண வுத்பரப் 

தன்தடுத்துற்ர லத்றருப்தற்குத் லர்ரணறத்துள்பலரல் 

தப்தடுத்ற சன்சதரருபறன் தகுறரணது இரற உற்தத்றப் சதரருபர 

ருப்தடுதுடன் லறரணது ருரண செனவுக் க்றல் அநறப்தடவுள்பது.  
 

3.2     றய்ரணம்  

சரள்ணவு செய்ப்தட்ட அலணத்துச் செரத்துக்ளும் செரத்து 

தரலணக்குட்தடுத்ப்தடும் ரத்றலிருந்து ஆம்தரகும் லறல் 

அறரெலதறணரல் றய்ரணறடப்தடுறன்நது. 
 

3.2.1 றய்ரணரணது றலனரண அடிப்தலடறல் அபறக்ப்தடுதுடன் ஆணம், 

சதரநற ற்ரம் உதம் ன்தற்நறன் சரள்றலனறல் தறன்ரும் அற்நறன் 

றப்தறடப்தட்ட சதரறக்சறர தறன்ரும் வீரெரத்றல் தறபறப்தைச் 

செய்ப்தடுறன்நண.  

  அலுன பதரடங்ளும் சதரருத்துக்ளும்     10% 

  அலுன உதம்                  10% 

  ணற உதம்        20% 

  ணற சன்சதரருள் ற்ரம் இல டிலப்தை (ற்தலணச் செரத்து) 20% 

  றரட்டரர் ரணம்        20% 

  அனன தகுற தறரறப்தைக்ள்       20% 

  தத்க்ல்னரல       10% 

      

3.2.2 தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது றர்றரட்டு தொலநறல் 

சதரரணத் றய்றலணக் றப்தேடு செய்றன்நது 

 

3.2.3 தன தைத்ங்ளுக்கு சதரரணத் றய்வு றற்சரள்பப்தடுறல்லன. 

 

3.2.4 குநறத் ஆண்டுடன் சரடர்தைலட சதரரணத் றய்வுப் சதரறரணது லடித் 

ருரணக் க்றற்கு ரற்நப்தட்டுள்பது.  

      

3.3 ட்டிடத் சரகுற - குருரல் 

தரலணரபர் அலுல்ள் அரெலதறன் குருரல் ரட்ட 

அலுத்றற்சண குருரல் ரட்ட செனத்றணரல் உரறத்பறக்ப்தட்ட 

ட்டிடத் சரகுறக்ரண ரூதர. 1 றல்லின் சரடுப்தணரணது 40 ருட 

ரனப்தகுறக்கு ெரண லக் ட்டங்பறல் சரடுப்தணவு செய்த்ம் 

லறல் ற்தரடு செய்ப்தட்டுள்பது. 
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3.4 டன்தட்றடரரும் சதநத்க்லளும் 

டன்தட்றடரர் ற்ரம் சதநத்க்லள் அல றநக்கூடி சதரறறல் 

 றப்தேடு செய்ப்தடுறன்ந சரலறல் குநறப்தறடப்தடுறன்நண. 

 

3.5 லறருப்தைக்ள் குலநந் சரள்றலன அல்னது றநற றநக்கூடி சதரற 

 இண்டில் து குலநறர அன் சதரறறல் றப்தறடப்தடுறன்நண.  

 

3.6 ரசும் ரசுக்குச் ெரணலத்ம் 

ரசும் ரசுக்குச் ெரணலத்ம் லறலுள்ப ரசு, ங்றறலுள்ப ரசு ற்ரம் 

குரற ரன தொலீடு ன்தற்நறலணக் குநறப்தறடுறன்நது. 

 

3.6.1 ரசுப் தரய்ச்ெல் கூற்ர றரக்த்றற்ர, ரசும் ரசுக்குச் ெரணலத்ம் 

லறலுள்ப ரசு ற்ரம் ங்றபறலுள்ப ரசு ன்தற்நறலணக் 

குநறப்தறடுறன்நண. 

 

3.7 றலனரண செரத்துக்ள் 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதறன் றலனரண செரத்துக்ள் 

தொலீட்டின் லழ் லப்தடுத்ப்தடுறன்நண. தரலணரபர்  அலுல்ள் 

அறரெலதரணது டந் ரனங்பறல் றலனரண செரத்துக்பறலண குநறத் 

ரனப்தகுறறதள் லபப் சதரறல்லனசன்தரல் சதரும்தரனரண றலனரண 

செரத்துக்ள் குலநந்து 3 ருடங்றபதம் சரடர்ந்து இருக்குசண 

ருப்தடுறன்நது.றலனரண செரத்துக்ள் ஆம்தத்றல் சரள்றலனறறனற 

றப்தேடு செய்ப்தடுறன்நண. 

   

4. சதரரப்தைக்ளும் ற்தரடுளும் 
  

 4.1 செலுத்த்க்லள் 

  செலுத்த்க்லள் அற்நறன் சரள்றலனறல் ப்தடுறன்நண. 

 
 

4.2 இலப்தரநல் தன் டப்தரடு 

தரணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது தங்பறப்தைச் செய்ப்தட றண்டி 

இண்டு லரக்ப்தட்ட தன்லபக் சரண்ட இலப்தரநல் றட்டங்லபக் 

சரண்டுள்பது. 

 

4.2.1 லரக்ப்தட்ட இலப்தரநல் றட்டம் – தறக்சரலட 

தறக்ரலடரணது ஏர் லரக்ப்தட்ட இலப்தரநல் றட்டரகும். 

அறரெலதரணது இலதரண றறச்ெட்டங்பறன் றறபறன்தடி 

தறக்சரலடறலணச் செலுத்துற்குப் சதரரப்தை ரய்ந்ரகும். இந்ப் 

சதரரப்தறலண றலநறற்ரம் சதரருட்டு றெலறன் தொனரது ஆண்டிலிருந்து 

ஆம்தறத்து றெல றலநலடத்ம் எவ்சரரு ஆண்டுக்கும் அலணத்து 

ஊர்பறணதும் றறரண்டின் இரற ரத்றன் ெம்தபத்றன் அடிப்தலடறல் 
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றப்தறடப்தட்ட சரலக்குச் ெரண சரல ந்சரலறல் தொன்சரண்டு 

ப்தடுறன்நது. ஆண்டின் ஆம்தத்றல் தொன்சரண்டு ப்தட்ட ற்தரட்டுக்கும் 

ஆண்டின் இரறறல் தொன்சரண்டு செல்னப்தடுறன்ந ற்தரட்டுக்கும் 

இலடறனரண றரதரட்டின் றலபரணது ருரணக் கூற்நறல் 

ரட்டப்தடுறன்நது. 

 

தறக்ரலடரண ற்தரடரணது தறக் சரலடச் ெட்டத்றன் றறபறன்தடி, எரு 

ருட றெலக்ரனத்றதள் தர்த்ற செய்துள்ப ஊறர்ளுக்ர 

றப்தறடப்தட்டுள்பது. அற்றங், 2016.12.31 இலுள்பரர 1 ருட 

ரனப்தகுறக்கு றற்தட்ட ரனப்தகுறறலணப் தர்த்ற செய்துள்ப 

ஊறர்ளுக்ரண றண்ட ற்தரடு, ரூதர. 45,579,243.75 ஆகும். 
 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது தறக்சரலட ற்தரட்டிற்கு 

தொலீடு செய்ற்ரண அங்லரத்றலண றநரப் சதற்ரள்பதுடன் 

தறக்சரலடக்ரண தொலீடு ந்து ருடங்ளுக்கு றற்தட்ட றெலக் 

ரனத்றலணக் சரண்டுள்ப ஊறர்ளுக்கு றப்தேடு செய்ப்தட்டுள்பது. 

2016.12.31 இலுள்பரநரண தறக்சரலட தொலீட்டுப் சதரறப்தரணது லற 

ப்தடுறன்நதுடன் லறரணது தொலீடு செய்ப்தட றண்டித்ள்பது. 

                  ரூதர. 

31.12.2016 இல் உள்பதடிரண 5 ருடத்றற்கு    39,023,626.00 

றற்தட்ட ஊறர்பறன் றெலக்ரண தறசரலட ற்தரடு       

2016.01.01 இல் றற்சரள்பப்தட்ட தொலீடு   17,679,313.00  

2016.12.31 தொலீடு செய்ப்தட றண்டி லற   21,344,313.00 

 

சதரதுத் றலநறெரறறணரல் றதரதுரண றற றடுறக்ப்தடரலறணரல் தொலீடு 

செய்ப்தட றண்டி றட்டு லறரணது றலும் அறரறத்துள்பது. 

 
 

4.2.2 லரக்ப்தட்ட தங்பறப்தைத் றட்டங்ள் / ஊறர் செனரத றறம் ற்ரம் 

ஊறர் ம்தறக்ல றறம் 

அலணத்து ஊறர்ளும் உரற றறச்ெட்டங்ள் ற்ரம் 

எழுங்குறறளுக்லர  ஊறர் றெனரத றறம் ற்ரம் ஊறர் ம்தறக்ல 

றறம் ன்தற்நறக்கு உரறத்துலடர்பரர். ஊறர்பறணரல் தங்பறப்தைச் 

செய்ப்தடும் ஊறர் றெனரத றறம் ற்ரம் ஊறர் ம்தறக்ல றறம் 

ன்தற்நறற்ரண தங்பறப்தரணது ருரணக் கூற்நறல் செனறணர 

அங்லரறக்ப்தட்டுள்பது. 

 

அறரெலதரணது ஊறர் றெனரத றறம் ற்ரம் ஊறர் ம்தறக்ல றறம் 

ன்தற்நறற்கு ஊறரறன் சரத் உலப்தறத்றல் தொலநற 15% ற்ரம் 3% 

தங்பறப்தறலண ங்குறன்நது. 
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5. ருரணம் 
 

இலநரற அங்லரம் 

இலநரறரணது தரலணரபர் அனல்ள் அறரெலதக்கு சென்நலடத்ம் 

ெரத்றப்தரட்டின் அபறற்கு அங்லரறக்ப்தடுறன்நதுடன் இலநரறரணது 

ம்தர அபறடப்தடக் கூடிசரன்நரகும். 

 

   

ட்டி ருரணம் 

றலனரண லப்தைக்ளுக்ரண ட்டி ருரணரணது சதபறனரண ட்டி 

வீத்றலணப் (NIR) தன்தடுத்ற றப்தேடு செய்ப்தடுறன்நது. றலனரண 

செரத்துக்பறன் ெரெரற ட்டி வீம் 6 ஆகும். ஆலரல், ஆண்டுக்ரண ட்டி 

வீம் தொன்லண ஆண்டிலும் தரர்க் குலநரகும். 

 
 

தரலணரபர் ரணறங்ள் 
 

சரலடள் றலடக்ப்சதரம் ன்தற்ரண றரரண உரறத்ல ற்ரம் 

அதடன் இலந் றதந்லணள் இங்றசரழுப்தடும் ன்தண உள்ப 

இடங்பறல் அெரங் ரணறங்ள் அங்லரறக்ப்தடுறன்நண. செனறண றடம் 

(லண்டுரும் ரணறம்) என்ரடன் ரணறங்ள் சரடர்தைரம் றலபறல், அது 

அக்ரனப்தகுறக்ரண ருரணர அங்லரறக்ப்தடுறன்நது. செரத்து 

றடத்துடன் (தோனண ரணறம்) ரணறங்ள் சரடர்தைரறன்ந றதரது அன் 

லடித் ருரணரவும் ெம்தந்ப்தட்ட செரத்றன் ஆத்ட் ரனத்றன் றதரரண 

ெபறல்  றடுறக்ப்தட்ட ருரணரவும் அங்லரறக்ப்தடுறன்நது. 

 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலத ண்ரறக்ப்தடர சரலடபறலணப் 

சதரம் றதரது, செரத்துக்ளும் சரலடளும் சதபறனரண சரலபறல் 

சரத்ரப் தறவு செய்ப்தட்டு, செரத்றன் றர்தரர்க்ப்தட்ட 

(உத்றெறக்ப்தட்ட) ஆத்ட் ரனம் சரடர்தர ருரணக் கூற்நறல் 

இடப்தடுறன்நது.(ஸ் 20) 
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ஆம் இனக் றறச் ெட்டத்றன் தறரற 38 ஆம் ஆண்டின் 1971வு  14(2)(இ) இன் லழ் 

ஆம் றற தொடிலடந் ஆண்டிற்ரண தரலணரபர்  31 டிெம்தர் 2016

அலுல்ள் அறரெலதறன் றறக்கூற்ரக்ள் லரண க்ரய்ரபர் லனல 

ருத்துலள் அறதறறன் அநறக்ல சரடர்தரண றெரபரறன் 
 

 

2. றறக்கூற்ரக்ள் 

 

2.2.1 ரூதர.1,,,7,6,1 ஆணது அநறடப்தட றண்டி குற்நப்தங்பறலணக் 

குநறக்றன்நது. 
 

2.3  ெட்டங்ள், எழுங்குறறள் ற்ரம் தொரலத்து லர்ரணங்ளுடன் இங்ரல 

இவ்ரர குநறப்தறடப்தட்ட உத்றறரத்ர்ளுக்சறர எழுக்ரற்ர 

றெரலள் ற்ணற ஆம்தறக்ப்தட்டுள்பண. எழுக்ரற்ர றெரலள் 

றலநவு சதற்நதும் இத்ல சரலபறலண அநவீடு செய்ற்கு 

டடிக்லள் டுக்ப்தடும். 

 
 

4 . சரறற்தரட்டு லபரய்வு 

 

4.1  செனரற்ரல 

 

(அ)       குடிலர்ப் றதரத்ல்ளுக்ரண ட்டுப்தரட்டு றலனள் 

 

(i)  குடிலர்ப் றதரத்ல்பறன் றலனள் சரடர்தரண றெரலள் றலும் 

 தொன்சணடுக்ப்தட்டு  ருறன்நண. 

 

இது சரடர்தறல், இனங்ல றதரத்லில் அலடக்ப்தட்ட குடிலர் ெங்ம் ற்ரம் 75 

இற்கும் றற்தட்ட ரரறப்தரபர்ளுடன் தல்றர னந்துலரடல்ள் 

றற்சரள்பப்தட்டுள்பண. அர்பறல் சதரும்தரனரறணரர்,  குடிலர்ப் 

றதரத்ல்ளுக்கு ஆக்கூடி றலனறலண றர்றக்கும் டடிக்லரணது 

அர்பறன் றரதர டடிக்லபறலணப் தரறக்குசணத் சரறறத்துள்பணர்.   

ெறல்னலந றரதரரறள் அலணருக்கும் ங்ப்தட்ட றள் சரடர்தறல் 

ரரறப்தரபர்ள் அலணரும் எருறத்து லர்ரணசரன்நறற்கு ருரர்பரறன், 

ெந்லறல் ெறல்னலந றலனறலணக் குலநப்தற்கு துர அலத்சண 

அர்ள் அநறறத்துள்பரர்ள். அலணத்து ரரறப்தரபர்ளுடதம் இந் றடம் 

சரடர்தறல் அர்ள் னந்துலரடுரர்ள் ண ெங்ம் அநறறத்துள்பதுடன் 

குழுறற்கு லர்ரணத்றலண அநறறக்கும் சதரருட்டு அற்ரண ருலக் 

ரனசரன்நறற்கு றரரறக்ல றடுக்ப்தட்டுள்பது.  

 

அர்பறன் லர்ரணத்றற்குப் தறன்ணர் அநறறக்ப்தடும் இது சரடர்தரண 

அநறக்லரணது குழுறற்கு அநறறக்ப்தடுசண ங்ளுக்கு அநறத் 

றரும்தைறன்றநன்.  
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(ii) இந் றடரணது க்ரய்வு ற்ரம் தொரலத்துக் குழுக் கூட்டத்றல் றலும் 

னந்துலரடப்தட்டுள்பதுடன் இனங்ல  றங்ளுக்லர றெரலண 

செய்ப்தடும் றதரது குடி லர்ப் றதரத்ல்ள் சரடர்தறல் அங்லரறக்ப்தட்ட 

தறரண றடங்ள் PH இனக்ம் ற்ரம் உரற லர் ரறரறபறலுள்ப ண்சய் 

ற்ரம் றநலஸ் றெர்க்ல அபவுபறலும் தரர்க் குலநர இருந்துள்பண. தரர்க் 

அங்லரறக்ப்தட்டுள்பண. இணரல், தரலணரபர் அலுல்ள் 

அறரெலதரணது இந் றடத்றலண சுரர அலச்ெறன் உவு றத்லக் 

குழுறற்கு குநறப்தேடு செய்துள்பது.சுரர அலச்ெரணது சதரறறடல் 

ரரறப்தைக்கு தன்தடுத்ப்தடும் உரய்வு லக்றபறல் இருந்து ண்சய் ற்ரம் 

றரலஸ் றதரன்நற்நறலண றனக்பறப்தது குநறத்து சுற்நநறக்ல என்நறலண 

ங்றத்ள்பதுடன் ண்சய் ற்ரம் றநலஸ் றதரன்நல லர் 

தோனபங்பறலிருந்து றருத்ற செய்ப்தடுறல்லன ணவும் குநறத்துலத்துள்பது. 

குடிலர்ப் றதரத்ல்ளுக்கு இனங்ல  றங்ள் ட்டரரணசரரு றல்ன. 

இத்ல றடங்பறலணக் ணத்றல் சரண்டு, தரலணரபர் அலுல்ள் 

அறரெலதரணது ெறநற குடிலர்ப் றதரத்ல்ளுக்கு (Polymer/ Polyethylene 

Terephthalate) இனங்லத்  றங்பறலணக் ட்டரரக்றத்ள்பது.இனங்ல 

ட்டலபள் றரரணது (SLSI)  இனங்ல  றங்பறலணத் (SLS) 

றருத்துற்குக் றரரறக்ல றடுத்துள்ப றலனறல்,  றங்பறலண லபரய்வு 

செய்த்ம் குழுக்ள் றலரண றருத்ங்பறலண றற்சரள்ற்கு எங்றலந்து 

டடிக்லபறலண டுத்து ருறன்நண. வ்ரநரறதம், குடிலர்ப் 

றதரத்ல்பறலண சதரற செய்ல் ற்ரம் குடிலரறன் ம் ன்தற்நறலணச் 

செவ்ல தரர்ப்தற்கு றர்ரனத்றல் உரற டடிக்ல டுக்ப்தடும். 

 

(ஆ)  குந்லளுக்ரண தரல்ரறன் றலனறலணக் ட்டுப்தடுத்துல் 

i. குந்லளுக்ரண தரல் ர ஆணது, தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதச் 

ெட்டத்றன் தறரறவு 18 (1) இன் லழ் அத்றரெற தண்டர 

றறத்துலக்ப்தட்டுள்பரல், அத்ல தரல் ரறன் றலனறலண 

அறரெலத லடதொலநப்தடுத்துறன்ந றலனக் ட்டுப்தரட்டு தொலநலறன் 

ழுத்துதோன தொன் அங்லரறன்நற அறரறக் தொடிரது. 

 

ii .சஸ்றன னங்ர ம்தணறறணரல் இநக்குற செய்ப்தட்டு றறறரறக்ப்தடும் 

குந்லளுக்ரண தரல்ரறன் றலனபறலணக் குலநப்தைச் செய்து 

சரடர்தறல் அறரெலதறணரல் தறசுரறக்ப்தட்ட ர்த்ரணற 

அநறறத்லுக்சறர 2012 இல் அக்ம்தணறறணரல் ரக்ல் செய்ப்தட்ட 

க்றலணப் சதரரத் லறல், க்ரய்வு றணரறல் ங்பறணரல் 

குநறப்தறடப்தட்டரர, இந் ர்த்ரணற அநறறத்லிலண இத்துச் செய்து இந் 

றடம் குநறத்து லள் றெரல டரத்துரர 2013 ஜணரற 04 ஆம் றற லர்ப்தை 

ங்ப்தட்டிருக்றல்லன.  

 
 

iii.றர்ரனத்றல் இது சரடர்தறல் டடிக்ல டுக்ப்தடும். 

(இ)  தரலணரபர் றெல றெரலள் சரடர்தரண ருத்றட்டம்  

(i) அறரெலதரணது தரலணரபர் றெல றெரலள் சரடர்தரண 

 ருத்றட்டத்றலண றப்தரய்வு செய்துள்பதுடன் றெலறலண றலும் 

 றம்தடுத்துத்துற்கு உத குழுசரன்நறலண றறப்தற்குத் றலரண 
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 டடிக்ல டுக்ப்தட்டுள்பதுடன் 1977 ருத்றட்டம் ற்றதரது 

 சரறற்தரட்டிலுள்பது. 

 

(ii). 2015 ஆம் ஆண்டில் சதந றண்டி ரூதர. 61,619/-  ருரணரணது 2017 

  ரர்ச் 23 ஆம் றறன்ர சதநப்தட்டது.  

 

(ஈ)  றடீர் றெரலணள் 

 (i) ெட்டத்றன் 29ஆம் தறரறறலண அதொனரக்குற்கு டடிக்லபறலண 

டுக்குரர அலுனர்ளுக்கு ரன் அநறவுரத்ல்பறலண ங்றத்ள்றபன். 

 (ii) 2016 இல் டரத்ப்தட்ட சதரும்தரனரண றடீர் றெரலணள் குநறத்து 

ற்ணற க்குள் ரக்ல் செய்ப்தட்டுள்பதுடன் 2016.0518 ஆம் 

றறறல் ரக்ல் செய்ப்தட றண்டி க்குபறன் ண்றக்ல 709 

ஆகும். அடுத்து ரும் இண்டு ரங்பறதள் அல சரடர்தரண 

க்குபறலண ரக்ல் செய்ற்கு டடிக்ல டுக்ப்தடும். 

 

(உ) றறப்தைர்வு றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள்  
 

(i) தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது தரலணரபர்ளுக்கு 

றறப்தைர்றலண ற்தடுத்துதொர தல்றர தொலநபறலணப் 

தன்தடுத்ற ருதுடன் அத்ல றறப்தைர்வு றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள் 

குநறத்து இனத்றணறல் ற்ரம் அச்சு ஊடங்ள் ற்ரம் சதரது 

க்ளுக்ரண ண்ரட்ெறள் ன்தற்நறதெடர அநறவூட்டப்தட்டதுடன் 

அத்ல றறப்தைர்வு றழ்ச்ெறத்றட்டங்பறன் தொக்றத்தும் குநறத்து 

ரட்ட ட்டத்றல் சதரதுக்ளுக்கு அநறவுரத்ப்தட்டுள்பது. 

தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதறன் ரட்ட அலுனர்பறணரல் 

றடீர் றெரலணள் டரத்ப்தடுல், அத்ல றடீர் றெரலணள் 

குநறத்து க்குபறலணத் ரக்ல் செய்ல், லறன்ந டடிக்லள், 

தரலணரபர் அநறவூட்டுல் றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள், தரலணரபர் 

சரடர்தரண தொலநப்தரடுபறலணக் லரளுல் ற்ரம் ெந்ல 

றப்தரய்வுள் றதரன்ந டடிக்லள் தொன்சணடுக்ப்தட்டுள்பண. 

ரட்டத்றற்சண இலக்ப்தட்டுள்ப அலுனர்பறன் 

ண்றக்லக்லர இத்ல றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள் டரத்ப்தட 

றண்டித்ள்பண. 

 

வ்ரநரறதம், தரலணரபர் அலுல்ள் அறரெலதரணது, 

தரலணரபர்பறலணப் தரதுரப்தற்ர தரலணரபர் றறப்தைர்வு 

றழ்ச்ெறத்றட்டங்ள் டரத்ப்தடுன் தொக்றத்தும் குநறத்து ணத்றல் 

சரண்டுள்பதுடன் றர்ரனத்றல் இது குநறத்து டடிக்ல டுக்ப்தடும். 

 

(ii) ( /iii) அலுனர்ள் ரட்ட தொன்றணற்ந லபரய்வுக்  கூட்டங்பறலும் 

றறப்தைர்வு றழ்ச்ெறத்றட்டங்பறன் இனக்குள் குநறத்து ணம் செலுத்ற 

ருறன்நணர். றலும், அத்ல இனக்குள் ரட்ட அலுனங்ளுக்கு 

ழுத்து தோனம் ங்ப்தட்டுள்பண. 

 

ரட்ட ட்டத்றல் டரத்ப்தட்டு ரும் றறப்தைர்வு 

றழ்ச்ெறத்றட்டங்பறன் ண்றக்லறலண அறரறப்தற்கு டடிக்ல 

டுக்குரர ரன் அலுனர்ளுக்கு அநறவுரத்றத்ள்றபன். 
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தரலணரபர் அலுனர்ள் அறரெலதரணது ரனத்றற்குக் ரனம் 

ழுறன்ந லடதொலந தறச்ெலணள் குநறத்து சதரது க்ளுக்கு 

றறப்தைர்றலண ற்தடுத்துற்கு உரற டடிக்லபறலண 

அவ்ப்றதரது டுத்து ருறன்நது. உரர, தறபரஸ்ரறக் அரறெற குநறத் 

சதரய்ரண தறச்ெரம் தொன்சணடுக்ப்தட்ட றதரது, அறரெலதரணது 

ஆய்வுகூட தரறறெரலணபறலண றற்சரண்டு உரற அநறக்லபறலணப் 

சதற்ர அன் உண்லத் ன்ல குநறத்துப் சதரதுக்ளுக்கு 

இனத்றணறல் ற்ரம் அச்சு ஊடங்பறதெடர அநறத்ந்துள்பது. 

றலும், ஊடங்பறன் ண்பறலணத் றநப்தற்கு லண சதரது 

றரணங்ளுடன் எருங்றலந்து டடிக்லள் டுக்ப்தடும்.  

 

4.2  தொரலத்து றலணத்றநணறன்லள் 

(அ) இது எரு அல அெரங் றரசன்தரல் அறரெலதக்சறர 

லறன்நத்றல் ரக்ல் செய்ப்தட்டுள்ப க்குளுக்சறர, து 

றரரறக்லறன் அடிப்தலடறல் லறன்நத்றல்ெட்டர அறதர் 

றலக்பத்றன் அறரரறள் லறன்நத்றல் ஆஜரறன்நணர். 

சரடர்தைலட ெட்ட றரங்ள் றலநவு சதற்ரள்ப றதரறலும், 

அறரெலதரணது லறன்நத்றல் ஆஜரகுல், ஆறனரெலணள் ற்ரம் 

லறன்ந அர்வுளுக்ரண ரரறப்தைக்ள் றதரன்ந தல்றர 

டடிக்லளுக்ர ெட்டர அறதர் றலக்பத்றணரல் 

லர்ரணறக்ப்தடும் ட்டங்லபச் செலுத் றண்டித்ள்பது. 

அற்றங், ெட்டர அறதர் றலக்பத்றற்கு ட்டங்ள் 

செலுத்ப்தடுறன்நண. 

 

குநறத் ரசரன்நறணரல் தொலநப்தரட்டரபரறணரல் க்கு ரதஸ் 

சதநப்தடுல் அல்னது இண்டு ப்தைக்ளுக்குறலடறல் ற்தட்ட 

இக்ப்தரடு ரர லறன்நத் லர்ப்தைக்கு தொன்தர க்கு 

லர்க்ப்தடுறன்ந ெந்ர்ப்தத்றல், லறன்நரணது அத்ல ரதஸ் 

சதநப்தட்டலக்கு உரறத்ல்னர லறன்ந ட்டசண லறன்நம் 

றர்றக்றன்ந அல்னது ரதஸ் சதரம் ப்தறணரல் சதபறனரண 

லறன்நக் ட்டத்றலணச் செலுத்துரர றர்றக்னரம்.றலும், 

லறன்நரணது லர்ப்தறலண ங்குறன்ந றதரது லறன்நக் 

ட்டங்பறலணத் லர்ரணறக்றன்நது. அத்துடன், க்கு 

றலநலடற்கு தொன்ணர தொலநப்தரட்டரபர் ணது தொலநப்தரட்டிலண 

ரதஸ் சதற்ரக் சரள்ரரறன், அறரெலதரணது, ெட்டர அறதர் 

றலக்பத்றதெடர தொலநப்தரட்டரபரறடறருந்து க்கு சரடர்தறல் 

செனறடப்தட்ட சரலறலண அநவீடு செய் தொடிரல் றதரனரம் 

ன்ததுடன் க்ரணது றலநவு சதற்ந றதரறலும் லறன்நம் ரத்றற 

லறன்நக் ட்டத்றலணத் லர்ரணறக்னரம் ன்தலணத்ம் குநறப்தறட 

றரும்தைறன்றநன்.   
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(ஆ) ண்டி ரறல் 2016 இல் “உன தரலணரபர் உரறலள் றணம்” றழ்றலண 

சரண்டரடுற்கு ற்தரடுள் றற்சரள்பப்தட்டிருந்ண. வ்ரநரறதம், 

வ்ரநரறதம், 2016 ரர்ச் 15 ஆம் றறக்கு றவும் அண்றத்ர 

க்த்துக்குரற  அஸ்றரற யரரக் றர் அர்பறன் 

லநறலணறட்டு அெரங்த்றணரல் துக்ம்  அதஷ்டிக்கும் 

ரனப்தகுறர  குநறத் ரனப்தகுற அெரங்த்றணரல் 

தறடணப்தடுத்ப்தட்டிருந்லரல்  இத்றணத்றலணக் சரண்டரட 

தொடிந்றருக்றல்லன.   

 

அற்றங், உன தரலணரபர் உரறலள் றணத்றலணக் சரண்டரடுது 

சரடர்தறல் உரறரண லர்ரணம் துவும் டுக்ப்தடறல்லன. இரறர, 

தொல்லனத்லவு ரட்டத்றல் டரத்துற்குத் லர்ரணறக்ப்தட்டது. இணரல், 

றறப்தைர்வு றழ்ச்ெறத்றட்டரணது றட்டறடப்தடர லறல், இனத்றணறல் 

ற்ரம் அச்சு ஊடங்பறதெடர டரத்ப்தட்டண. றபம்தங்ள் ரவும் றவும் 

குரற ரனப்தகுறறல் தறசுரறக்ப்தட றண்டிறருந்லரல், 

அறரெலதரணது றயரம்ஸ் சதரசனரட் லிறட்டடின் றெலறலணப் சதற்ரக் 

சரள்ப றண்டிறருந்துடன் றயரம்ஸ் சதரசனரட் லிறட்டடுடன் எப்தேடு 

செய்த்ம் றரக்குடன், அறரெலதரணது சரடுப்தணவுபறலணத் லர்க்கும் றதரது 

உரற ஊட றரணங்பறடறருந்து றப்தேட்டு அட்லடபறலணப் சதற்நறருந்து. 

அற்றங், அது றவும் ெறக்ணர இருந்லரல், தறப்தரபர் ெலதறன் 

அங்லரத்துடன்(2017.02.27,CAA/HRA/29/2017/AOB-02-04)றயரம்ஸ் 

சதரசனரட் லிறட்டடுக்கு சரடுப்தணவுள் றற்சரள்பப்தட்டிருந்ண. 

வ்ரநரறதம், இத்ல டடிக்லள் சரடர்தறல், றர்ரனத்றல் உரற 

சதரலள் லடதொலநறலணப் தறன்தற்ரற்கு குநறப்தேடு செய்ப்தட்டது. 

 

தறன்ரும் றப்தேடுபறன் வீழ்ச்ெறரணது, இத்ல டடிக்லறன் ெறக்ணத் 

ன்லறலண றலும் றரூதறக்றன்நண. 

 

ஊட றரணம் 

றயரம்ஸ் சதரனட் 

றரணத்றற்குச் செலுத்ற 

சரல 

ெந்ல றலன 

(றப்தேட்டு 

அட்லடறன்தடி) 

யறரு 500,000 995,000.00 

சூரறன் ப்.ம். 500,000 1,002,000.00 

றரல்ட் ப்.ம். 500,000 996,350.00 
 

 

றலும், றபம்தங்ளுக்ரண ண்க்ருக்பறலண உருரக்குல், தறறபறலணத் 

ரரறத்ல் ற்ரம் அலணத்து தோன்ர சரறபறலும் தறறபறலணத் ரரறத்ல் ன்தண 

ட்டம் துவுறன்நற றற்சரள்பப்தட்டுள்பதுடன் தத்றரறல றபம்தத்றற்கு ட்டும் 

ட்டம் செலுத் றண்டிறருந்துள்பதுடன், இந் டடிக்லரணது அறரெலதக்கு 

அதகூனரணர அலந்றருந்து. 

 



56 
 

(இ) ஆறனரெர்ள் 2003 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இனக் தரலணரபர் அலுல்ள் 

அறரெலதச் ெட்டத்றன் தறரறவு 53 இன் லழ் 

றறக்ப்தட்டுள்பரர்ள்.அறரெலதரணது தற க்லட்டு அலுனர 

இருக்றன்ந அலச்ெறன் செனரபது அநறவுரத்ல்பறலணப் தறன்தற்ரற்குத் 

லர்ரணறத்துள்பது. 

 

(ஈ) ஆறனரெர்ள், 2003 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இனக் தரலணரபர் அலுல்ள் 

அறரெலதச் ெட்டத்றற்லர அறரெலதறன் தறறறணரல் 

றலநறற்நப்தட தொடிர டடிக்லபறலண தொன்சணடுப்தற்ர 

றறக்ப்தட்டுள்பரர்ள். 

 

4.3 தறறணர் றருரம் 

அறரெலதறன் றடங்பறலண சரடர்ந்து தொன்சணடுத்துச் செல்ற்கு 

தொன்தரறல அடிப்தலடறல் சற்நறடங்பறலண றப்தைற்கு 

டடிக்லள் டுக்ப்தட்டு ருறன்நண. 

 

அற்றங், க்ரய்வு றணரறல் குநறப்தறடப்தட்டரர, 

சற்நறடங்பறலண றப்தைற்குப் தறன்ரும் தறபறல் ரப்தடும் 

சற்நறடங்பறலண றப்தைற்கு உரற டடிக்லள் டுக்ப்தட்டு 

ருறன்நண. தறன்ரும் சற்நறடங்ள் 2017.03.23  ஆம் றற 

க்ரய்வு றெரலக்கு தொன்தர றப்தப்தட்டுள்பண. 

 

 

தற         சற்நறடங்பறன் ண்.  றணத் றற 

க்ரய்ரபர்                           02                      16.01.2017 

தொலநல சநறப்தடுத்துண                            01                               02.01.2017 

 தைனணரய்வு உத்றறரத்                              62                     01.02.2017 

 

 

அறரெலதறல் ற்றதரது ரப்தடும் தற சற்நறடங்ளுக்கு 

சதரருத்ரணர்பறலண றறக்கும் சதரருட்டு றண்ப்தங்பறலணக் றரரற 

2017.01.09 ஆம் றற தைறணப் தத்றரறலபறல் றபம்தங்ள் 

தறசுரறக்ப்தட்டுள்பதுடன் ஆட்றெர்ப்தை லடதொலநபறன்தடி றலரண 

லலபறலணக் சரண்டுள்பர்ளுக்கு றர்தொப் தரலட்லெக்கு அலப்தை 

றடுக்ப்தட்டுள்பது. றலும், சரறவு செய்ப்தட்ட றண்ப்தரரறபறலண ஆட்றெர்ப்தைச் 

செய்ற்கு தொரலத்து றெலள் றலக்பம் ற்ரம் றெற வு செனவுத் றட்ட 

றலக்பம் ன்தற்நறன் அங்லரத்றலணப் சதற்ரக் சரள்ற்கு டடிக்லள் 

டுக்ப்தட்டு ருறன்நண. இத்ல றணங்ள் றற்குநறத் அங்லரங்பறலணப் 

சதற்ரக் சரண்டன் தறன்ணர் அறரெலதறன் தறப்தரபர் ெலதறன் 

அங்லரத்துடன் றற்சரள்பப்தடும். 
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தற  சற்நறடங்பறன் ண்றக்ல 

தொரலத்து உறரபர்                                  20 

ெரற                                10 

றருர உத்றறரத்ர்         02 

 

றற்தடி தற சற்நறடங்ளுக்கு சதரருத்ரணர்பறலண ஆட்றெர்ப்தைச் செய்ற்கு 

டடிக்லள் டுக்ப்தட்டு ருறன்நண. அற்றங், 2018.04.08 ஆம் றற 

தைறணப் தத்றரறலபறல் றண்ப்தங்பறலணக் றரரற றபம்தங்ள் 

தறசுரறக்ப்தட்டுள்பதுடன்  தொரலத்து றெலள் றலக்பம் ற்ரம் றெற வு 

செனவுத் றட்ட றலக்பம் ன்தற்நறன் அங்லரத்றலணப் சதற்ர றற்குநறத் 

சற்நறடங்பறலண றப்தைற்கு டடிக்லள் டுக்ப்தட்டு ருறன்நண.  

 
 

5 .தொலநலளும் ட்டுப்தரடுளும் 

அறரெலதரணது “அ” இலிருந்து “ஈ” லறல் றறத்துலக்ப்தட்ட றடங்பறலண 

றலணத்றநதடன் லடதொலநப்தடுத்துது சரடர்தறல் ணது ணத்றலணச் 

செலுத்றத்ள்பதுடன் இது சரடர்தறல் உரற டடிக்ல டுக்ப்தடுசண ங்பறன் 

றனரண ணத்றற்கு அநறத்ருறன்றநன். 

 

 

யெறத் றனத்ண 

றெரபர் 

 

     


