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தயழசளளழன் யளழ்த்துச் ஸசய்தழ 

 

 

 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழன் ஸசனளற்தகனழ  ஸயழப்டுத்துகழன் 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழன் 2017 ிை ியைற்கள யதந்ளடத அழககனழ 

ஸயழனழடுயதழல் ளன் நழகவுை நகழழ்ச்சழனந்கழன்ஹன்.   

 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது தளழககப்ட்டு 14 ியடுகள் கந்டது ஸசன்தன் 

ழன்ர் அதன் ஸசனளற்தகனழ நவளய்வு ஸசய்யதற்கப்ளல்  ,அதழகளபசனளது ஹளட்ை 

நழககதள யழனளளபச் சூமஸளன்ழல் ளயனளர்கப் ளதுகளககுை அதன் ழனதழச்சட்ந் 

ஹளககங்கழல் கணழசநளயழ அந்ன தொைடதுள்ந குழத்து இங்கு ளை கயை ஸசலுத்துயது 

கட்ந்ளனநளஸதளன்ளகுை. 

 

ஸதளமழல்தட் ளவதழனளக நழகவுை தொன்ஹற்நந்டதுள் இடத த்கத்தழல்  ,தழட த ஸளதளதளப யழனளளப 

சூமலிலுள் யஹபதை அழயளர்டத ளயனளர் எதயர்  ,ளயனளர்கழன் ன்கப் 

ளதழககழன்  ழனளனநற் யர்த்தக ஸசனற்ளடுகள் ,ழடதத்ந்ள யழன ாளளபை  ,கட்டுப்ளடு ழடத 

 யழற் நற்தை ழனளனநற் யர்த்தக ழடதகள் ஹளன் தொனற் யர்த்தக ஸசனற்ளடுகபககு 

தொகங் ஸகளடுகக ஹளழந்ளை .ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது சட்ந்த்தழளல் 

அதநதழககப்ட்ந்யளள தைதழன நற்தை யழஹசந் ணழப்தைபகழ யமங்குயதன் தோை இத்தகன 

ஸதககைனள சூழ்ழனழலிதடது ளயனளர்கழப் ளதுகளககுை ஹளககுந்ன் ல்ஹயத 

தொனற்சழகழ டுத்துள்து. இங்க கட்ந்கள் ழதயகை  ,சுகளதளப அநச்சு ,ஸதளத்ஸதளந்ர்தை 

நற்தை ைங்ழபல் உள்க கட்ந்நப்தை அநச்சு ன்யற்தந்ன் எதங்கழணடது ,ளயன ாளர் 

அலுயல்கள் அதழகளபசனளது ளயனளர்கழப் ளதுகளப்தற்குை அழவூட்டுயதற்குநள 

ல்ஹயத சழஹகதர்ய ந்யைகககழ டுத்துள்து  .அத்துந்ன் ,அதழகளபசனளது 

ளயனளர்கள் நற்தை யழனளளளழகபககு அழவூட்டுை ஹளககுந்ன் ல்ஹயத ஸசனநர்வுகள் நற்தை 

கதத்தபங்க ாஶகழ ந்ளத்துயதழலுை தொப்தைந்ன் ஈடுட்டுள்து  .இதன் தோை ,இங்கனழன் 

யர்த்தக சூமலில் அழவு சளர்டத ளயனளர்கழத்ை அயயளஹ யழனளளளழகழத்ை ஸயழக 

ஸகளணதயத உததழ ஸசய்ன தொைத்ை.  

 
 

2017 இல் அதழகளபசனளது , ஸளதுநககள் நற்தை யழனளளளழகபககு அழவூட்டுை ஸளதட்டு 255 

ஸளதுநககபககள யழமழப்தைணர்வு ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கத்ை 2174 யர்த்தகர்கபககள யழமழப்தைணர்வு 

ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கத்ை ந்ளத்தழத்ள்து .அத்துந்ன்  ,ளயனளர் உளழநகள் குழத்து இன 

ததொககு அழவூட்டுை ஸளதட்டு 105 ளந்சள நட்ந்த் தழள யழமழப்தைணர்வு 

ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கபை ந்ளத்தப்ட்ந்  .அஹதஹபத்தழல் ,குற்நழமககுை யர்த்தகர்கபகஸகதழபளக 25,605 

தழரர் ஹசளதகள் ஸயற்ழகபநளக ந்ளத்தப்ட்டு அயர்கபகஸகதழபளக 25,071 வதழநன் யமககுகள் 

தளககல் ஸசய்னப்ட்டுள் .இத்தகன யமங்குகழல் தயந்ப் ணநளக தௐள .98 நழல்லினன் 

யழதழககப்ட்டுள்து  .இது 2016 ிை ியைல் யழதழககப்ட்ந் தயந்ப்ணங்கபந்ன் எப்தேடு ஸசய்கனழல் 

7.7 % அதழகளழப்ளகுை.   
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ளயனளர் தொப்ளடுகள் குழத்து ததௌடு ஸசய்யதற்கு ளயனளர் அலுயல்கள் 

அதழகளபசககு அதழகளபநழககப்ட்டுள்துந்ன் 2017 ிை ியடு களப்குதழனழல் 2301 

தொப்ளடுகள் ஸற்தக ஸகளள்ப்ட்டு யழசளபணகள் ந்ளத்தப்ட்டுள்துந்ன் கட்ந்கபை 

ழப்ழககப்ட்டுள்  .கட்ந்கபககு இணங்கழ ந்ககளதயர்கபகஸகதழபளக வதழநன்த்தழல் சட்ந் 

ந்யைகககழ ஹநற்ஸகளள்யதற்கள ந்யைகககபை டுககப்ட்டுள் .  

 

இத்தகன ஸயற்ழனழ அந்டது ஸகளள்யதற்கு உததுணனளக இதடத ணழப்ளர் ச 

உதப்ழர்கள் நற்தை அதழகளபசனழன் தயழனணழனழதககுை இச்சடதர்ப்த்தழல் து நதளர்டத 

ன்ழகழத் ஸதளழயழத்துக ஸகளள்கழன்ஹன். 

 

நககு யமங்கப்ட்ந் நதழத்பகள்  ,ஊககுய ாழப்தைககள் நற்தை யமழகளட்டுதல்கபககளக கத்ஸதளமழல் 

நற்தை யர்த்தக அநச்சர்  .ஸகனபய ளழசளட் தழத்தவன் அயர்கபககுை அநச்சழன் ஸசனளதககுை து 

இதனங்கழடத ன்ழகழத் ஸதளழயழத்துக ஸகளள்கழன்ஹன்.  

 

இததழனளக  ,அதழகளபசனழளல் அழககப்ட்ந் ஹசயகழ ஸநச்சழ கதத்துபகழ அதப்ழ 

யத்துள் அத்து ளயனளர்கள்  /தொப்ளட்ந்ளர்கபககுை து ன்ழகழத் 

ஸதளழயழத்துக ஸகளள்கழன்ஹன்.   

 

  

களழதழ  .லித் ன் ஹசளலிப  

தயழசளர். 
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ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபச 

 

ஹளககு 

எழுககை ழடத யழனளளப களச்சளபஸநளன்ழன் கவழ் ன்ளகப் ளதுகளககப்ட்ந் 

ளயனளர் உகஸநளன்ழ அந்தல் 
 
 

ஸசனற்ணழ  

ளயனளர் யலுவூட்டுதல், யர்த்தக எழுங்கு யழதழகள் நற்தை ிஹபளககழனநள 

ஹளட்ைன ஊககுயழத்தல் ன்யற்ழதெந்ளக ளயனளளழன் உளழநகள் நற்தை 

ன்கப் ளதுகளத்தல் 
 
 

நது எதங்கழணடத ஹளககங்கள் 
 

(1)  யழனளளப எழுங்குடுத்தல்கழதெந்ளக ளயனளப சழப்ளக யத்தழதத்தல் 

(2)  ழனளனநற் யர்த்தக ஸசனற்ளடுகழளல் ளதழககப்டுகழன் 

ளயனளர்கபககு ழயளபணை யமங்குதல் 

(3)  ளயனதககு அழவூட்டுதல் நற்தை யழமழப்தைணர்யழ ற்டுத்துதல் 

ிகழனயற்ழதெந்ளக ளயனளப யலுவூட்டுதல் 

(4)  யர்த்தக ஹளட்ை தழர் ஸசனற்ளடுகபகஸகதழபளக யர்த்தகர்கள் நற்தை 

உற்த்தழனளர்கப் ளதுகளத்தலுை ஹளட்ைன ஊககுயழத்தலுை 

(5)  தழக கட்ைஸனழுப்தையததெந்ளக அதழகளபசனழன் ஸசனற்தழ ஹநைடுத்தல் 

 

 

எதங்கழணடத ைழகக ஹகளட்ளடுகள் 

 ைழகக 

ஸசனளற்தகனழல் ழநளளத் தன்நனழப் ஹணுதலுை ைழககத் 

தன்நனழ உததழ ஸசய்தலுை. 
 

 ஹர்நத்ை ல்லிணககதொை 

அத்து ந்யைகககழலுை உயநனழத்ை ழனளனத்தழத்ை சளழனள 

ழப்ளட்ைத்ை ஸகளயந்தளக இதத்தல் 
 

 ஸளதப்தைந்ந 

ழஹயற்ப்ட்ந் அத்து ஸசனற்ளடுகழலுை ஸயழப்ந்த் தன்நககுை 

ற்தைந்நககுை ஸளதப்ளனழதத்தல் 
 

 குழுச் ஸசனற்ளடு 

அத்து ஊமழனர்கபை எயஸயளதயதந்தை தொனள ஸதளந்ர்ளந்ல் நற்தை 

ஸகழழ்வுத் தன்ந ன்யற்தந்ன் பஸ்ப தைளழடதுணர்வு, நதழப்தை நற்தை ைழகக 

ன்யற்ழ ஹநைடுத்துை யகனழல் இணடது ஸசனளற்ததல். 
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 அங்கவகளபை 

ஊமழனர்கழன் நழகச் சழடத ஸசனளற்லி ஸநச்சுதலுை ளபளட்டுதலுை. 

 இணககப்ளடு 

யமங்கப்ட்ந் ணழனழ ழஹயற்தயதற்கள அர்ப்ணழப்தை நழகக ஸசனற்ளடு. 

 ிககதர்யநள ஸசனளற்தக 

ஹசயகழ யமங்குயதற்கள யழதப்தொை தனளர் ழத்ை. 

 ிககதொை தைத்தளககதொை 

அத்து யழந்னங்கழலுை ஸதளந்ர்ச்சழனள ஹநைளட்ை ற்டுத்துயதற்களக தைதழன 

உத்தழகழக கயடுழைத்தல். 
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1 ியது நற்தை 2 ியது நளை, 

கூ.ஸநள.தள. ஸசனக கட்ைந்ை, 

72, ஸயளகஹறளல் லிதழ, 

ஸகளழுைதை 27.   

2019.03.07 

 

ifj;njhopy; kw;Wk; th;j;jfk;, ePz;lfhy ,lk;ngah;e;j 

kf;fspd;;; kPs;FbNaw;wk; kw;Wk; $l;LwT mgptpUj;jp mikr;R 

 

nfhut mikr;rH, 

 

1971 ிை ியைன் 38 ிை இகக ழதழச் சட்ந்த்தழன் 14(2) ிை ழளழயழன் ழனதழகழன்ை, 

2017 ிை ியைற்கள யதந்ளடத அழககத்ந்ன் கணககளய்வு ஸசய்னப்ட்ந் 

டஸதளக, யதநள ஸசவுக கணககுகள் நற்தை கணககளய்யளர் தந 

அதழதழனழன் அழகக ன்யற்ழ இததந்ன் சநர்ழககழன்ஹன். 

 

தங்கள் உயநத்ள், 

 

         களழதழ  .லித் ன் ஹசளலிப  

          தயழசளர். 
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8. 2017 ைசைர் 31 இல் தொையந்டத ியடுககள கணககளய்யளர் தந          41-51 
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ைநப் ற்ழ 

1.1 அழதொகை 
 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது, 1979 ிை ியைன் 1 ிை 

இகக ளயனளர் ளதுகளப்தைச் சட்ந்ை நற்தை 1987 ிை ியைன் ழனளன 

யழனளளப ிணககுழுச் சட்ந்ை நற்தை 1950 ியைன் யழக கட்டுப்ளட்டுச் 

சட்ந்ை ன்யற்ழ இபத்துச் ஸசய்து அயற்ழற்குப் தழளக ிககப்ட்ந்  

2003 ிை ியைன் 9 ிை இகக ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசச் 

சட்ந்த்தழன் தோை தளழககப்ட்ந்தளகுை.  

 

இச்சட்ந்த்தழன் தொகவுபனழன்ை, ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழன் 

எட்டு ஸநளத்த ஹளககநளது, யர்த்தக எழுங்குயழதழ, ஸளதட்கள் நற்தை 

ஹசயகழன் யழகழச் சவபளகப் ஹணுதல், ழனளனநற் யர்த்தக 

ஸசனற்ளடுகபகஸகதழபளக யர்த்தகர்கள் நற்தை தனளளழப்ளர்கப் ளதுகளத்தல், 

நற்தை யர்த்தக ஸசனற்ளடுகக கட்டுப்டுத்துதல் ஹளன் 

ந்யைகககழதெந்ளக  ளயனளர்கபககு நழகச் சழடத ளதுகளப்ழ 

யமங்குயஹதனளகுை. ஹநலுை, ஸளதட்கள் நற்தை ஹசயகழன் யழனளளளழகள் 

நற்தை தனளளழப்ளர்கபககழந்ஹன சளத்தழனநளதுை ிஹபளககழனநளதுநள 

ஹளட்ைனழப் ஹணுை அஹதஹயனழல் ஹளட்ை யழனழந்லி 

ஊககுயழப்தற்குை தழர்ளர்ககப்டுகழன்து.   

 

1.2 அதழகளபசனழன் அநப்தை யழதழ 
 

சட்ந்த்தழன் ற்ளடுகழன்ை, அதழகளபசனளது சட்ந்த்தழல் 

யழதழத்துபககப்ட்ந் தகநகள் நற்தை அதயங்கக ஸகளயடுள் 

ிட்கத்ை அநச்சளழளல் ழனநழககப்டுை தயழசளர் நற்தை த்தழற்குக 

குனளத ன உதப்ழர்கத்ை ஸகளயடுள்து.   

 

 

அதழகளபசனழன் உதப்ழர்கள்   

2017 இன் இததழனழலுள்யளத தயழக யகழத்த உதப்ழர்கழன் ஸனர்கள் 

ழன்யதநளத: 

1. தழத.லசழத்த தழகபத்  தயழசளர் 

2. ந்ளகந்ர்.ை.ை.லழல்நழ  தொழு ஹப உதப்ழர் 

3. தழத.ைஇசட்.பரழன்  தொழு ஹப உதப்ழர் 

4. தழத..ிர்.ை.ழலைதவன்  தொழு ஹப உதப்ழர் 

5. ஸசல்யழ.ை.சழ.ந்ப்.லப்தைஸகளந் அநச்சுப் ழபதழழதழ 

6. தழத.ஸ்.ளழ.அஹகுணயர்த உதப்ழர் – இபளங்ழளநள  2017.09.08. 
7. தழத.ை.ளழ..ஸசனழன்  உதப்ழர் 

8. தழத.தௐன் யழககழபநளபளச்சழ உதப்ழர் 

9. தழத.ச்.ழ.தனளபத்  உதப்ழர் 

10. தழத.யதண சுஹபன் அயய உதப்ழர் 

11. ந்ளகந்ர்..ை.ை.ளழனளஸ் உதப்ழர் 

12. தழத.சழன்தைழ ளகய்னள உதப்ழர் 

13. தழத. அப்துல்ள ரவர்  உதப்ழர் 

14. தழத..ச்.ை.த.அதண யந்ளப அயதளழப்ளர், யளழச அநச்சுப் ழபதழழதழ 



8 
 

 

 

 

1.3 அதழகளபசனழன் தயழனழர் 

தழத.லசழத்த தழகபத்  2017 ிை ியைலுை தயழசளபளக தது கந்நகத் 

ஸதளந்ர்டது தொன்ஸடுத்துள்ளர். தழத.ர.ங்வயளதன் (இ.ழ.ஹச.) 2017.01.01 

இலிதடது அதழகளபசனழன் ணழப்ளர் ளனகநளக  ழனநழககப்ட்டுள்ளர். 

 
 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழன் ழளழவுத் தயர்கள் 

 

1. தழதநதழ. தவப்சழ தழஹபசள 

     M.PA [PIM- சழழ ங்னயர்ததைப] – சட்ந்த்தபணழ 

    ணழப்ளர் – இணகக நற்தை அதொளககல் 

 
 

2. தழதநதழ. சடதழளழகள தழகபத்  

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

    ணழப்ளர் – ளயனளர்  

    அலுயல்கள் நற்தை  தகயல்  

 

3. தழதநதழ.சளடதழழ தழதவகயந்ன் 

    [ACEA]  

    ணழப்ளர் – ஹளட்ை ஊககுயழப்தை      

இபளங்ழளநள – 06.11.2017 

 

4.  தழத.சைத் அங்குலுகல 

B. Com (Sp) Hons, MBA, MIM )SL),AIPM(SL),      

AUKAP, PG Dip in Pers & HRM,   Dip in PM 

ணழப்ளர் – நழதயங்கள் நற்தை 

ழதயளகை 

 

 

5.  தழத.ந்ப்.ை.ழளழனடத 

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

ணழப்ளர் - ழதழ 
 

 
 

6.   தழதநதழ.ழபஞ்ள ஸங்களதன் 

     ACA, MBA (ங்னயர்ததைப)  

     ணழப்ளர்  - யழனழந்ல் தொகளநத்துயை  

 

7.   ஸசல்யழ.பரழகள சளயழத்தழளழ யழஹங்ஹசகப 

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

                                                                                                                                                                                                                                            

1.4    ளயனளர் அலுயல்கள் ஹபய 

இடதப் ஹபயனளது யர்த்தகசளர் சட்ந்த்து, யழனளளப ஸதளமழல்தொனற்சழ 

தொகளநத்துயை, யர்த்தக ஸசனற்ளடுகள் நற்தை ளயனளர் அலுயல்கள் 

ிகழன துகழல் படதுட்ந் அதயத்தழக ஸகளயந்  தோன்த 

ழதைணர்கழக ஸகளயந்தளக தளழககப்ட்டுள்து. இது ளயனளர் 

அலுயல்கள் அதழகபசனழளல் குழத்துபககப்டுை அத்து 

ஹகளளழகககழத்ை கயத்தழல் ஸகளயடு அயற்ழற்கள தவர்யழ 

யமங்குகழன்து. அத்துந்ன், சட்ந்த்தழன் ழளழவு 38 இன் கவழ் ஹளட்ை தழர் 

ந்யைகககள் ஸதளந்ர்ள தொப்ளடுக யழசளபண ஸசய்யதற்குை 

தவர்நளை ழஹயற்தயதற்குை, ழளழவு 19 இன் கவழ் ிகககூைன சழல் 

யழனழ ழர்ணனழப்தற்குை ழளழவுகள் 19 நற்தை 20 இன் கவழ் ிகககூைன 
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யழகழ அயழடுயது ஸதளந்ர்ழலுை ந்யைகக டுப்தற்குப் ஸளதப்தை 

யளய்டததளகுை.  
 

ளயனளர் அலுயல்கள் ஹபயனழன் உதப்ழர்கள் 
 

தழத.ன்.ை.சளலவட்  -   தயர் 

தழத.ர.ந்ப்.ஹங்ளன்தளசன்  - உதப்ழர் 

தழத.ை.ை.ை.ளழஸ்யழ  - உதப்ழர்  
 

ஸசல்யழ.ஹகள அளழனபத் (சட்ந்த்தபணழ)  - ஹபயச் ஸசனளர் 

 

2. அதழகளபசனழன் ஹளககங்கள் 

அ. ளயனளர்கழன் உனழதககுை ஸசளத்துககுை தவங்கு யழயழககுை யகனழள 

 யந்ங்கழன் யழற் அல்து அத்தகன ஹசயகழன் யமங்கல்கழலிதடது 

 ளயனளர்கப் ளதுகளத்தல் 
ி. ழனளனநற் யர்த்தக ஸசனற்ளடுகபகஸகதழபளக ளயனளர்கப் 

 ளதுகளப்துந்ன் ளயனளர்கழன் ன்கழல் கூைன அகக 

 ஸசலுத்துயதற்கு உத்தபயளதநழத்தல் 
இ. இனன்யபனழல் ளயனளர்கள் ழனளனநள யழகழல் ஸளதட்கத்ை 

 ஹசயகத்ை ஹளதுநளயழல் ஸற்தக ஸகளள்யத உததழப்டுத்துதல் 

ஈ. ழனளனநற் யர்த்தக ஸசனற்ளடுகள், நட்டுப்டுத்தப்ட்ந் யழனளளப ஸசனற்ளடுகள் 

 அல்து ஹயத யகனழல் ளயனளர்கள் யர்த்தகர்கழளல் 

 சுபயந்ப்டுயதற்கு தழபளக ழயளபணை ஹகளததல் 
 

3. ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழன் ஸதளமழற்ளடுகள் 

1. ஸதளமழல் தொனற்சழனளர்கபககழந்னழள கட்டுப்டுத்தல்கள் அல்து 

வககுதல்கள் 
 

அ. கட்டுப்ளந்ள யர்த்தக உந்ன்ைகககள் 

ி. யழ ஸதளந்ர்ழல் ஸதளமழல் தொனற்சழகபககழந்னழல் எழுங்குக 

 ஹநற்ஸகளள்பதல் 

இ. சடதனழதள் அல்து சடதனழன் கணழசநள குதழனழல் உள்ளட்டு 

 யர்த்தகை அல்து ஸளதளதளப அழயழதத்தழ ஸதளந்ர்ழள ிதழகக 

 ழனழக கட்டுப்டுத்துதல், அல்து 

ஈ. உள்ளட்டு அல்து சர்யஹதச யர்த்தக அல்து ஸளதளதளப  

 அழயழதத்தழககு தழபளக ளதழப் ற்டுத்துகழன் தளயது ஹளட்ைன 

 கட்டுப்டுத்துதல் 

2. ஹளட்ை தழர் ஸசனற்ளடுகள் நற்தை ிதழகக ழனழ துஷ்ழபஹனளகை 

ஸசய்தல் ன் ற்ழ தைளய்வு ஸசய்தல் அல்து யழசளபண ஸசய்தல் 
 

3. ஸளதட்கள் ஹசயக யமங்குஹயளதககழந்னழல் னன்தபயல் ஹளட்ைன 

ஹணுதலுை தொன்ஹற்ததலுை ஹநைடுத்துதலுை 
 

 

4. ளயனளர்கள், ஸகளள்யயளர்கள் நற்தை ஸளதட்கள் 

ஹசயகப்னன்டுத்துை ஹனளர்கள் அத்தகன ஸளதட்கள் 

ஹசயகழன் யழகள், கழந்ப்வு, தபை யமங்கப்ட்ந் யக ஸதளந்ர்ழல் 

அயர்கழன் ன்க ஹநைடுத்துதலுை உளழநக தொன்ஹற்தயதுை 

ளதுகளப்துை 
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5. ஸகளள்யவு ஸசய்னப்ந்ககூைன யந்ங்கழதுை ஹசயகழதுை தபை, 

ிற்ல், தூய்ந, தபளதபங்கள் நற்தை யழகள் ஸதளந்ர்ழல் 

ளயனளர்கபககு அழனத்தததல் 
 

6. இச்சட்ந்த்தழல் யழதழத்துபககப்ட்டுள் ஹததை யழந்னை ஸதளந்ர்ழல் 

தைளய்வு யழசளபணக ஹநற்ஸகளள்பதல் 
 
 

7. னதததழ குடத ஹளட்ை சடதகழல் ஹளட்ை யழக ஊககுயழத்தல் 
 

8. சடத ழநகள் நற்தை ளயனளர் அலுயல்கள் ஸதளந்ர்ள 

ிய்வுக ஹநற்ஸகளள்ல், அழககக ழபசுளழத்தல் நற்தை அய 

ஸதளந்ர்ழல் ஸளது நககபககு தகயல் ஸகளடுத்தல் 
 

9. அபசளங்க நற்தை தழனளர் துகழல் யழத்தழன் ிய்வுக 

ஹநற்ஸகளள்பதல் 
 

10. ளயனளர்கழன் உளழநகள், சழடத உந்ல் ழ, இந்ர்களப்தை நற்தை 

ளதுகளப்தை ஸதளந்ர்ழல் ளயனளர்கபககள அழவூட்டுை 

ந்யைகககழ  ஊககுயழத்தல் 
 

11. ழ ழதயங்கபந்ன் சடத ழநகள், ளயனளர் அலுயல்கள் 

ஸதளந்ர்ழள தகயல் ளழநளற்த்தழ ஊககுயழத்தல் 
 

12. ளயனளர் அநப்தைககழன் தளழத்த ஹநைடுத்துதல், உதயழனழத்தல் 

நற்தை ஊககுயழத்தல் 
 

13. அதழகளபசனழளல் யமங்கப்ட்ந் ஹததை ஹசயகள் ஸதளந்ர்ழல் ஹததை 

அலிடுகள் அல்து கட்ந்ணங்க யழதழத்தல் 
 

14. அதழகளபசனழன் ஸதளமழற்ளடுக ழஹயற்தயதற்கள 

யசதழப்டுத்தல்கழ ஹநற்ஸகளள்யதற்குத் ஹதயனளகவுள் குழுய 

அல்து குழுகக ழனநழத்தல் 
 

15. அதழகளபசனழன் ஹளககத்தழ அந்யதற்கு ஹதயனளகவுள் ன 

ந்யைகககத்ை அதழகளபசனழன் ஸதளமழற்ளடுக னதததழத்ந்ன் 

ழஹயற்தயதற்கள அத்து ந்யைகககத்ை தொன்ஸடுடுத்தல் 
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4.   ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழன் ஸசனளற்தக 

ழதயளக கட்ந்நப்ழன்ை, அதழகளபசனளது 6 ணழப்ளர்கழன் கவழ் 

ஸதளமழற்டுகழன் 6 ழளழவுகழத்ை உள்க கணககளய்வுப் ழளழயழத்ங் 

ஸகளயடுள்து. அயனளய; 

1) ளயனளர் அலுயகள் நற்தை தகயல் 

2) இணகக நற்தை அதொளககல்  

3) யழனழந்ல் நற்தை தொகளநத்துயை 

4) ஹளட்ை ஊககுயழப்தை 

5) ழதழ 

6) நழத யை நற்தை ழதயளகை 

7) உள்க கணககளய்வு 
 

2017 ிை ியடு களப்குதழனழல் ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழன் 

ஸசனளற்தகனளது ழன்யதநளத தபப்டுகழன்து;   

 

1. தவங்கு யழயழககககூைனதுை தபை குடததுநள ஸளதட்கள் நற்தை 

ஹசயகபகஸகதழபளக ளயனளர்கழப் ளதுகளத்தல். 

 
 

அ. சட்ந்த்தழன் ழளழவு 10 நற்தை 12 இன் கவழ் யமங்கப்ட்ந் ணழப்தைபகள் 

 ணழப்தைப இ.63 – இங்க கட்ந்கள் ழதயகத்தழளல் யமங்கப்ட்ந் 

ஸ்ல்ஸ் உற்த்தழப்ஸளதள் தப ழர்ணனச் சளன்தப்டுத்தலின்ழ 250 ஹயளல்ற் 

அல்து ழபல்டுத்தப்ட்ந் ஹயளல்ழ யழஞ்சளது உற்த்தழப் ஸளத / 

யந்ங்க (தைககுகள், தைககுகள் நற்தை ஸசளககற் ஸயழ 

இணப்தைககபந்ள யனர் சுற்தககள்.) ஸநளத்த யழற் அல்து சழல் 

யழற்ககளக தனளளழத்தல், இககுநதழ ஸசய்தல், யழழஹனளகழத்தல், 

கஞ்சழனப்டுத்துதல் அல்து யழற் ஸசய்தல் அல்து களட்சழப்டுத்தல் 

ஹளன் ந்யைகககழல் ஈடுந்ககூந்ளது ன்து ஸதளந்ர்ழல் தனளளழப்ளர்கள், 

இககுநதழனளர்கள், யழழஹனளகஸ்தர்கள் அல்து யழனளளளழகபககு யமங்கப்டுை  

ணழப்தைபனளகுை.  

 

 ணழப்தைப இ.64 – நழன்சளப தைஸளகஸகளன்ழக )Plug( ஸகளயைதடதளன்ழ,  

250 ஹயளல்ழ யழஞ்சளத ஸதளமழற்ளட்டு ஹயளல்ழக ஸகளயடுள் ஹததை 

நழன்சளப உகபணத்தழ ஸநளத்த அல்து சழல் யழனளளப ஹளககத்தழற்களக 

தனளளழககஹயள, இககுநதழ ஸசய்னஹயள, யழழஹனளகழககஹயள, கஞ்சழனப்டுத்தஹயள 

அல்து யழற்ககளக கஞ்சழனப்டுத்தஹயள அல்து யழற்ககளக 

களட்சழப்டுத்தஹயள அல்து யழற்ககளக ஹகளபஹயள தொைனளது  அத்தகன 

ஸளதட்கழன் தனளளழப்ளர்கள், இககுநதழனளர்கள், யழழஹனளகஸ்தர்கள் நற்தை 

யழனளளளழகபககு ணழப்தைப யமங்குகழன்து. 
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ி. சட்ந்த்தழன் ழளழவு 20(5) இன் கவழ் யமங்கப்ட்ந் கட்ந்கள் 

 கட்ந் இ.40 – நசூர் தப்தை, ஸத்தலிக கதயளடு, ளசழப்னத, ஸயள்ச் 

சவழ, உதககழமங்கு ன்யற்ழன் ிகககூைன யழ  

 கட்ந் இ. 41 – அளழசழனழன் ிகககூைன சழல் யழ 

 கட்ந் இ. 42 – உள்ளடு நற்தை இககுநதழ ஸசய்னப்ட்ந் அளழசழனழன் 

ிகககூைன சழல் யழ. 

 கட்ந் இ. 43 – இபத்துச் ஸசய்த்ை கட்ந் இ.39 நற்தை 40 – ஸயள்ச் 

சவழ நற்தை தை ஸசய்னப்ட்ந் அல்து குழதௐட்ந்ப்ட்ந் தைஸபளனழர் ஹகளமழ 

இச்சழ ன்யற்ழன் ிகககூைன சழல் யழ 

 கட்ந் இ. 44 – உள்ளட்ைல் உற்த்தழ ஸசய்னப்ட்ந் நற்தை இககுநதழ 

ஸசய்னப்ட்ந் அளழசழனழன் ிகககூைன சழல் யழ 

 கட்ந் இ. 45 – அளழசழனழன் ிகககூைன சழல் யழ ஸதளந்ர்ள இபத்துச் 

ஸசய்த்ை கட்ந் இ. 44 

 கட்ந் இ. 46 – ஸத்தலிக கதயளட்ைன் ிகககூைன சழல் யழ 

ஸதளந்ர்ள இபத்துச் ஸசய்த்ை கட்ந் இ. 40 

 கட்ந் இ. 47 – அளழசழனழன் ிகககூைன சழல் யழ ஸதளந்ர்ள இபத்துச் 

ஸசய்த்ை கட்ந் இ. 39 இலுள் 400 கழ. சஸ்ஹபங்ன் வககுதல் 

 கட்ந் இ. 48 – நசூர் தப்தை, கட்ந்ள கதயளடு, சள நவன், ஹதங்களய் 

ன்யற்ழன் ிகககூைன சழல் யழ 

 கட்ந் இ. 49 – இககுநதழ ஸசய்னப்ட்ந் நற்தை உள்ளட்டு அளழசழனழன் 

ிகககூைன சழல் யழ. 

இ. இககுநதழ ஸசய்னப்ட்ந் தபை குடத ஸளதட்க கயகளணழத்தல் 
 

ளட்ைற்குள் தமவு சளயைகழதெந்ளக தபை குடத ஸளதட்கள் தமயத 

தயழர்ப்தற்கு இங்க கட்ந்கள் ழதயகத்துந்ன் இணடது ந்யைகக 

டுககப்ட்டுள் ளழஹசளதத் தழட்ந்த்தழன் கவழ் அத்தகன 67 சடதர்ப்ங்கழல் 

இங்க கட்ந்கள் ழதயகநளது அயற்ழ நவ ற்தநதழ ஸசய்த்ைை 

ளழடதுப ஸசய்துள்து. 

ஈ. ஹதசழனக குழுககழப் ழபதழழதழத்துயப்டுத்துதலுை ளயனளர்கப் 

ளதுகளப்தற்கள  ஸகளள்ககள் / சட்ந்யளககத்தழ அழதொகப்டுத்துயதற்கு 

ங்கழப்தைச் ஸசய்தலுை.  

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது சுகளதளப அநச்சு, 

ஸதளமழல்தட் நற்தை ிபளய்ச்சழ அநச்சு, சுற்தப்தைச் சூமல் அநச்சு, 

நழன்சகதழ நற்தை யலு அநச்சு நற்தை ஸளதளதளப அழயழதத்தழககள 

ஹதசழனப் ஹபய ிகழன அநச்சுககழன் கவழ் ஸதளமழற்ட்டு யதகழன் ஹதசழன 

நட்ந்த்தழள குழுககழப் ழபதழழதழத்துயப்டுத்துயதுந்ன் 

ளயனளர்கழப் ளதுகளப்தற்கள ஸகளள்ககள் நற்தை 

சட்ந்யளககங்கழ அழதொகப்டுத்துயதற்கள ங்கழப்ழ யமங்கழ 

யதகழன்து.  
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2. நளற்த ந்யைகககள் நற்தை ழனளனநற் யர்த்தக ஸசனற்ளடுகபகஸகதழபளக 

ளயனளர்கப் ளதுகளத்தல்  

 

அ. யர்த்தக சதோகத்தழற்கள யழமழப்தைணர்வு ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ை 

சழயழல் சதோகத்தழச் ஸசன்ந்னக கூைன யழமழப்தைணர்வு 

ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கழன் தோை லியந்டத குழுககழ ளதுகளத்தல், 

தபதொனர்த்துதல் நற்தை யலுவூட்டுதல் ஹளன் ஸசனற்ளடுகள் ஹளட்ை 

ஊககுயழப்ழ ற்டுத்துயதற்கள யழத்தழன் யளய்டத 

ந்யைகககளகுை. இது தழட்ந்நழந்ப்ட்டு யையநககப்ட்ந் யழனளளளழகள் 

யழமழப்தைணர்வு ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கழதெந்ளக அதொல்டுத்தப்ட்டுள்து.   

 

 

2017 ிை ியடு களப்குதழனழல், அதழகளபசனளது யழனளளப 

சதோகத்தழற்களக 214 ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்க ந்ளத்தழத்ள்து. 

 

அட்ந்யண – 1 – 2017 இல் ந்ளத்தப்ட்ந் யழனளளளழகள் யழமழப்தைணர்வு 

ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கள் 
 

நளகளணை நளயட்ந்ை யழனளளளழகள் 

யழமழப்தைணர்வு 

ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கள் 

ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கழன் 

யணழகக 

நத்தழன நளகளணை 

கயை 10 

நளத்த 13 

தயஸபலினள 08 

கழமககு நளகளணை 

அைள 18 

நட்ந்ககப்தை 02 

தழதஹகளணந 14 

யந் நத்தழன நளகளணை 
அதபளததைபை 04 

ஸளதய 10 

யந் நளகளணை 

னளழ்ப்ளணை 01 

கழழஸளச்சழ 07 

நன்ளர் 15 

தொல்த்தவவு 29 

யவுழனள 12 

யந் ஹநல் நளகளணை 
குதளகல் 02 

தைத்தை 06 

சப்ழபகதொய நளகளணை 
ஹககள - 

இபத்தழதைளழ 03 

ஸதன் நளகளணை 

களலி 07 

லைளடஹதளட்ந் 09 

நளத்த 05 

ஊயள நளகளணை 
து 04 

ஸநளபளக 02 

ஹநல் நளகளணை 

ஸகளழுைதை 26 

கைலள 03 

கபத்து 04 

ஸநளத்தை 214 
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ி. சடத தழரர் ஹசளதகபை தைளய்வு ந்யைகககபை 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசச் சட்ந்த்தழன்ை, ஹலில் 

அழயழத்தல்கள் குழககப்டுயத  நவததல், குழககப்ட்ந் யழனழலுை 

அதழகநளக யழற் ஸசய்தல், ஸளதட்க யழற் ஸசய்ன நதத்தல், 

ஸளதட்கழ உளழத்துந்நனழ ழபளகளழத்தல், ஸளதட்கப் துககுதல், 

அதழகளபசனழன் ழுத்து தோநள தொன்ழயழத்தலின்ழ குழத்த சழல் 

ஸளதட்கழன் ஸநளத்த நற்தை சழல் யழகழ அதழகளழத்தல், யழ 

யழபப்ட்ைனலிக களட்சழப்டுத்தளந, ஸகளள்யயளர்கபககு ற்தச் 

சவட்டு யமங்களந, தயள அல்து நளற்த ந்த்த நற்தை 

தனளளழப்ளர்கள் / யழனளளளழகழளல் ஸளய்னள ழபதழழதழத்துயங்க 

யகழத்தல் ன்யற்ழக கயந்ழயதற்களக தழரர் ஹசளதகள் 

ஹநற்ஸகளள்ப்டுகழன். குற்நழமககுை யழனளளளழகள் உளழன வதயளன் 

வதழநன்ங்கழல் ிங்ர்டுத்தப்ட்டு சட்ந்த்தழன் 60 ிை ழளழயழல் 

யமங்கப்ட்டுள் ற்ளடுகழன் அைப்ந்னழல் தயந்ப்ணை 

யழதழககப்டுகழன். 
 

அட்ந்யண - 2 – சடத தழரர் ஹசளதகள் நற்தை  யழதழககப்ட்ந்  தயந்ப் 

ணங்கழன்  தொன்ஹற்ை 

ஹநற்ஸகளயந் ந்யைகககள் (இககு) தழரர் 

ஹசளதகழ

ன் 

யணழகக 

யமககுகழன் 

யணழக

க 

யழதழககப்ட்ந் 

தயந்ை  

(தௐள) 

சடத தழரர் ஹசளதகள் நற்தை 

தைளய்வுகள் 

- ழளழவு 10 நவதள சடத 

தைளய்வுகள் (ழளழவு 10 இன் கவழ் 

யமங்கப்ட்ந் ணழப்தைபகழ 

நவததல்) 
 

- ழளழவு 11 நவதள சடத 

தைளய்வுகள் 

(குழத்துபககப்ட்ந் யழனழலுை 

ளர்கக அதழக யழனழல் யழற்ல்) 
 

- ழளழவு 12  நவதள சடத 

தைளய்வுகள் (ழனநங்கபந்ன் 

இணங்களந) 

 

- ழளழவு 15 நவதள சடத 

தைளய்வுகள்  
 

- ழளழவு 16 நவதள சடத 

தைளய்வுகள் (ஹததை 

ஸளதழன் உளழத்துந்நன 

ழபளகளழத்தல்) 

 
 

 
 
 
 

9,825 
 
 
 
 

1,044 
 
 
 

 
 

122 
 
 
 
 

37 
 
 
 

17 
 
 

 
 

 
 
 
 

9,081 
 
 
 
 

871 
 
 
 
 
 

134 
 
 
 
 

7 
 
 
 

31 
 
 
 
 

 
 
 
 

37,434,800 
 
 
 
 

2,856,600 
 
 
 
 
 

628,500 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 

80,000 
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- ழளழவு 17 நவதள சடத 

தைளய்வுகள் (ஸளதட்கப் 

துககழ யத்தல்) 
 

- ழளழவு 18 நவதள சடத 

தைளய்வுகள் (ி.சழ.யழனழ 

நவததல்) 
 

- ழளழவு 20 நவதள சடத 

தைளய்வுகள் 
 

- ழளழவு 26  நவதள சடத 

தைளய்வுகள்   (யழப் 

ட்ைனலிக 

களட்சழப்டுத்தளந) 
 

 

- ழளழவு 28 நவதள சடத 

தைளய்வுகள் (யழனளளழகள் 

ஸகளள்யயளர்கபககு 

ற்தசவட்டு யமங்குதல்.) 
 

- ழளழவு 30 நவதள சடத 

தைளய்வுகள் (தயள அல்து 

நளற்த ந்யைகக) 
 

- ழளழவு 30 நற்தை 31 நவதள சடத 

தைளய்வுகள் (தயள நற்தை 

ஸளய்னள ழபதழழதழத்துயை) 
 
 

- ழளழவு 31 நவதள சடத 

தைளய்வுகள் (ஸளய்னள 

ழபதழழதழத்துயை) 
 

ஸநளத்த தழரர் ஹசளதகபை 

தயந்ங்கபை 

0 
 
 
 
 

15 
 
 
 

2,331 
 
 

6,909 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 

2,504 
 
 
 

1,719 
 
 
 
 

1,063 
 
 
 

25,605 

0 
 
 
 
 

32 
 
 
 

2,023 
 
 

7,189 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 

2,698 
 
 
 

1,705 
 
 
 
 

1,283 
 
 
 

25,071 

0 
 
 
 
 

82,500 
 
 
 

8,402,500 
 
 

20,692,400 
 
 
 
 

501,000 
 
 
 
 
 

13,904,600 
 
 
 

8,843,900 
 
 
 
 

4,836,350 
 
 
 

98,275,150 

 

 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழளல் ந்ளத்தப்ட்ந் யழஹசந் தழரர் 

ஹசளதகள் 

         

 

                                

 

ஹநளசைனள ஹல்கழக ஸகளயந் 

ளளழன அமகுசளத இதப்தைககள் 

ஸதளந்ர்ழல் தரர் ஹசளதகழ 

ந்ளத்தப்டுதல்    

களளயதழனள சநனல் யஸணய் 

ஸதளந்ர்ழல் தழரர் ஹசளதகழ 

ந்ளத்தப்டுதல் 
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ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழளல் ந்ளத்தப்ட்ந் தழரர் ஹசளதகள் 
 

           

 

 
 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழளல் யழதழககப்ட்ந் தயந்ங்கள். 
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நளதை 

தகர்வுககு உகடததல்ளத 50,000 கழ.கழ. 

உள்ழ ஸதளந்ர்ழல் தழரர் ஹசளத 

ந்ளத்தப்டுதல் 

 ஹநளசைனள SLS தபச் 

சளன்ழதழுந்ள குைவர்ப் ஹளத்தல்கள் 

ஸதளந்ர்ழல் தழரர் ஹசளதகழ 

ந்ளத்துதல் 
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3. ழனளனநற்த யர்த்தகச் ஸசனற்ளடுகழளல் ளதழககப்ட்ந் ளயனளர்கபககு 

 ழயளபணை யமங்குதல் 

அ. ளயனளர் தொப்ளடுகக கனளபதல் 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது சட்ந்த்தழன் 13 நற்தை 32 ிை 

ழளழவுகழல் யமங்கப்ட்டுள் ற்ளடுகழன் அைப்ந்னழல் ளயனளர் 

தொப்ளடுகக கனளபகழன்து. அதழகளபசனழளல் தனளளழப்ளர் அல்து 

யழனளளளழனழளல் யமங்கப்ட்ந்  கட்டுதத்து அல்து உத்தபயளதத்தழற்கு இணங்களத 

ஸளதட்கழன் யழற் அல்து ஹசயகழன் யமங்கல் ஸதளந்ர்ள 

தொப்ளடுகழ யழசளபண ஸசய்ன தொைத்ை. 

 

2017 ிை ியடு களப்குதழனழல் கனளப்ட்ந் ளயனளர் தொப்ளடுகழன் 

தொன்ஹற்நளது அட்ந்யணகள் – 3 நற்தை 4 இல் தபப்டுகழன்து 

 ஸநளத்தை 

ஸப்ட்ந் தொப்ளடுகள் 2301 

(அ) தளல் தோை 1989 

      (ி) ஸதளஹசழ அமப்தைககழன் தோை 312 

தழரர் ஹசளதகள் (தந 

அலுயகை/நளயட்ந் அலுயகை) 

95 

ன ழதயங்கபககு குழப்தேடு 

ஸசய்னப்ட்ந்ய 

211 

தொனள யழசளபண நற்தை சட்ந் 

ந்யைகககபககளக 

512 

நளயட்ந் அகுகபககு குழப்தேடு ஸசய்யதன் தோை 

(தழப்ட்ந் ழயளபணத்தழற்களக) 

1129 

ழவு ஸசய்னப்ட்ந் தொப்ளடுகள் 520 

(தொன்ன ியடு தொப்ளடுகள் உள்ந்ங்களக) 

 
 

அட்ந்யண – 4 – ளயனளர் தொப்ளடுகள் ஸதளந்ர்ழல் ந்ளத்தப்ட்ந்    

       யழசளபணகள்: 

 

 

(தொன்ன ியடு தொப்ளடுகள் உள்ந்ங்களக) 
 

   

 

ஸளது நககழன் தொப்ளடுகழன் அைப்ந்னழல் ந்ளத்தப்ட்ந் 

யழசளபணகள் 

யழசளபணகழன் யணழகக 611 

 தொன்ன ியடு / நளதத்தழலிதடதள 

யழசளபணகழன் ஸதளந்ர்ச்சழ 

338 

தைதழன யழசளபணகள் 273 

தவர்ககப்ட்ந் யழசளபணகள் 127 

யமங்கப்ட்ந் கட்ந்கள் 122 
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வதழநன் யமககுகள் 

  

யகதௌடு 2017 

ளயனளர் யலுவூட்ந்ல் 

அகழளல் தளககல் ஸசய்னப்ட்ந் 

தைதழன யமககுகள். 

59 

யழசளபணககு டுககப்ட்ந்ய 479 

தயந்ப்ணங்கள் (வதழநன் 

யமககுகழளல் ஸப்ட்ந்ய) 

தௐள. 130,000/- 

ந்ளத்தப்ட்ந் யமககு 

யழசளபணகள் 

106 

 

 

4. ளயனளர் அழவூட்ந்லுை யலுவூட்ந்லுை 

அ. ளயனளர் யழமழப்தைணர்வு ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கள் 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது ளயனளர்கபககு 

அயர்கழன் ளயனளர் உளழநகள் நற்தை ஸளதப்தைககள், 

ந்தொனழலுள் ளயனளர் சட்ந்ை, சழடத ளயனளளழன் 

யதைகள் நற்தை சழடத யழனளளப ஸசனற்ளடுகள் ஹளன்ய குழத்து 

அழவூட்டுயதற்களக இத்தழபழனல் நற்தை அச்சு ஊந்கங்கள், கதத்தபங்குகள் 

நற்தை ஸசனநர்வுகள், கயகளட்சழகள் ஹளன்யற்ழப் 

னன்டுத்துகழன்து.  ஹநற்குழத்த ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கபககு ஹநதழகநளக, 

ளயனளர் உளழநகள் தழநளது ளயனளர் குழுககள் நற்தை 

யர்த்தக சதோகை ன்யற்ழன் ங்குற்ததலுந்ன் ஸகளயந்ளப்ட்டு யதகழன்து. 

ளயனளர் உளழநகள் நற்தை சட்ந்த்தழன் யழதழகள் நற்தை 

எழுங்குயழதழகள் ஸதளந்ர்ழலுை ளந்ளயழன ளவதழனழள யழமழப்தைணர்வு 

ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கள் ந்ளத்தப்ட்டு யதகழன். 
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 அட்ந்யண –5 – ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழளல் ந்ளத்தப்ட்ந் 

யழமழப்தைணர்வு ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கள் 
 

நளகளணை நளயட்ந்ை யழனளளளழகள் 

யழமழப்தைணர்வு 

ஸளது 

நககள் 

ளந்சள 

யழமழப்தைணர்வு   

நத்தழன 

நளகளணை 

கயை 
10 8 1 

நளத்த 13 2 - 

தயஸபலினள 8 14 6 

கழமககு 

நளகளணை 

அைள 
18 05 10 

நட்ந்ககப்தை 2 11 8 

தழதஹகளணந 14 20 12 

யந் நத்தழன 

நளகளணை 

அதபளததைபை 
4 13 - 

ஸளதய 10 13 5 

யந் நளகளணை 

னளழ்ப்ளணை 
1 15 11 

கழழஸளச்சழ 7 6 2 

நன்ளர் 15 5 5 

தொல்த்தவவு 29 14 6 

யவுழனள 12 8 5 

யந் ஹநல் 

நளகளணை 

குதளகல் 
2 11 3 

தைத்தை 6 

16 1 

 

சப்ழபகதொய 

நளகளணை 

ஹககள 
- 3 1 

இபத்தழதைளழ 3 9 2 

ஸதன் நளகளணை 

களலி 
7 11 1 

லைளடஹதளட்ந் 9 16 4 

நளத்த 5 3 7 

ஊயள நளகளணை 
து 

4 9 3 

ஸநளபளக 2 1 2 

ஹநல் நளகளணை 

ஸகளழுைதை 
26 32 8 

கைலள 3 1 - 

கபத்து 4 9 2 

ஸநளத்தை 
214 255 105 
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அட்ந்யண – 6 – ளயனளர் அநப்தைககழத் தளழத்தல் 

நளகளணை நளயட்ந்ை ளயனளர் அநப்தை ளந்சள ளயனளர் 

சங்கங்கள் 

தளழககப்ட்ந்து  

தழவு 

ஸசய்னப்ட்ந்து தளழககப்ட்ந்து  

தழவு 

ஸசய்னப்ட்ந்து 

நத்தழன 

நளகளணை 

கயை 
- - 1 - 

நளத்த - - - - 

தயஸபலினள 2 1 3 2 

கழமககு 

நளகளணை 

அைள 
- 2 2 - 

நட்ந்ககப்தை 6 9 2 6 

தழதஹகளணந 2 2 1 2 

யந் நத்தழன 

நளகளணை 

அதபளததைபை 
- - - - 

ஸளதய 3 - - 3 

யந் நளகளணை 

னளழ்ப்ளணை 
1 1 - 1 

கழழஸளச்சழ 1 3 - 1 

நன்ளர் 5 11 - 5 

தொல்த்தவவு 1 3 1 1 

யவுழனள 4 1 1 4 

யந் ஹநல் 

நளகளணை 

குதளகல் 
1 - 1 1 

தைத்தை 1 - - 1 

சப்ழபகதொய 

நளகளணை 

ஹககள 
- - 1 - 

இபத்தழதைளழ - - - - 

ஸதன் 

நளகளணை 

களலி 
- - - - 

லைளடஹதளட்ந் 1 - 3 1 

நளத்த - - - - 

ஊயள 

நளகளணை 

து 
- - - - 

ஸநளபளக - - - - 

ஹநல் 

நளகளணை 

ஸகளழுைதை 
- - 2 - 

கைலள - - 5 - 

கபத்து - - 1 - 

ஸநளத்தை  28 33 24 
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 ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழளல் ந்ளத்தப்ட்ந் யழமழப்தைணர்வு ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கள் 

 

 

                                 

 

                                                           

                  

             

               
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஸதங்கு அழயழதத்தழ அதழகளபச நற்தை ஸதங்கு 

னழளழந்ல் ச ிகழனயற்தந்ன் யழஹசந் 

கடதுபனளந்ல் ந்ளத்தப்டுதல். 

ஸகளழுைதை, .ச.நள.நயந்த்தழல் இந்ைஸற் 

ரழல்ள அழநளழ 2017 இல் ளஅஅ இன் 

கயகளட்சழ ழனை. 

யர்த்தகர் யழமழப்தைணர்வு ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கள் 

ந்ளத்தப்டுதல்  

 

நளயட்ந் அலுயகத்தழல் யழமழப்தைணர்வு 

ழகழ்ச்சழத்தழத்தழட்ந்ங்கள் ந்ளத்தப்டுதல் 
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5. ஹளட்ை தழர் ந்யைகககள் நற்தை ிஹபககழனநள ஹளட்ை 

ஊககுயழப்தைகஸகதழபளக யர்த்தகர்கள் நற்தை தனளளழப்ளர்கப் ளதுகளத்தல் 

ஸசனற்ளடு ஸநளத்தை 

யழனளளப ந்யைகககழலிதடதள தொப்ளடுகள் 

குழத்த யழசளபண  

ஹளட்ை தழர் நற்தை ழனளனநற் யர்த்தக ஸசனற்ளடுகள் 

ஸதளந்ர்ழல் ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசககு 

தொதௌடு ஸசய்னப்ட்ந் தொப்ளடுகள் நவதள 

ததௌடு.  

 தொன்ன களப்குதழனழல் ஸப்ட்ந் 

தொப்ளடுகள் 

 குழத்த களப்குதழனழல் ஸப்ட்ந் 

தொப்ளடுகள்  

 ஹபயககு குழப்தேடு ஸசய்னப்ட்ந் 

தொப்ளடுகள் 

 குழத்த களப்குதழனழல் தவர்வு களணப்ட்ந் 

தொப்ளடுகள் 

 ஸசனல்தொனழலுள் தொப்ளடுகள் 

 
 
 
 
 
 
 

04 
29 

 
01 

 
24 

 
08 

ஹளட்ை யமங்கலுககள க ழ நட்ந்த்தழப் 

ஹணுதல்  

2007/07/11 ிை தழகதழன 1505/15 ிை இகக யர்த்தநளழ 

அழயழத்தலின் கவழ் தற்ஹளது டது உற்த்தழப் ஸளதட்கள் 

ஸதளந்ர்ள அபசளங்க ஸகளள்க அதொளககநளது 

அந்னளங் களணப்ட்டுள்து. 

 ஸற்தககளள்ப்ட்ந் யழயணப்ங்கள்  

 தொன்ஸடுககப்ட்ந் யழயணப்ங்கள்   

 
 
 
 
 
 

321 
321 

அத்தழனளயசழன ஸளதட்கள் ஸதளந்ர்ள யழக 

கயகளணழப்தை 

 ஸகளழுைதை நற்தை சூமவுள் இந்ங்கழ 

அைப்ந்னளகக ஸகளயந் ழளழவு 18/20 அழகக 

 நளயட்ந் ளவதழனள தபவுப் குப்ளய்வுை 

அழககனழந்லுை 

 
 
 

12 
 

11 

உணவுப் ஸளதட்கள் ஸதளந்ர்ள யழக கயகளணழப்தை 

நபககழகழன் ளளடத சழல் யழகள் ஸதளந்ர்ள 

அழகக (25 ஸளதட்கள்)  

மங்கழன் ளளடத யழகள் ஸதளந்ர்ள அழகக 

(15 ஸளதட்கள்)  

அத்தழனளயசழன ஸளதட்கழன் சழல் யழகள் நவதள 

அழகககள்  

 (25 ஸளதட்கள்) 

நவழன் ளளடத யழகள் ஸதளந்ர்ள அழகக 

யழஹசந் யழ ஸதளந்ர்ள அழகககள்  

 
 

276 
 

141 
 

276 
 

224 
 

151 
ிபளய்ச்சழ ிய்வு 02 

யழஹசந் ிய்வு 04 

யழமழப்தைணர்வு ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்க ந்ளத்துதல் 08 
ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்

கள் 
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இதயமழ கனந்கக ஸதளஹசழ ஹசய (1977) 

 

இதயமழ கனந்கக ஸதளஹசழ தழழப்ழதெந்ளக ஸளதுநககபககு சழல் யழ 

தகயல்கழ  (குதஞ் ஸசய்தழ இ. 1977) யமங்குதல். 

 

குழத்த ியடு களப்குதழனழலுை, அதழகளபசனளது  குதஞ்ஸசய்தழ ஸதளஹசழ இககை 1977 

இதெந்ளக ஸதளந்ர்ச்சழனளக ஹசயனழ அழத்துள்துள்துந்ன் சழல்ச் சடதகழல்  

(ஸகளழுைதை, தைகஹகளட்ந், ஸதநட்ந்கஸகளந், ஸள, தஹகஸகளந் நற்தை  ஸயள்யத்த) 

ஹளன் சடதகழல் நபககழகள், மங்கள் நற்தை உணவுப் ஸளதட்கழன் யழகள் ளளடத 

அைப்ந்னழல் ஹசகளழககப்டுகழன். நவன் யழனளது ஹலினஸகளந் சடதனழலிதடது 

ஹசகளழககப்டுகழன்து. இய கணழ தொநனழல் ளளடதை தழஹயற்ை ஸசய்னப்டுகழன்.  

இது ளயனளர்கபககு அயர்கழன் ஸகளள்யவு ஸதளந்ர்ழல் தவர்நளை டுப்தற்குப் 

ஸளழதுை உதவுகழன்து.  

 

ன எழுங்குதொப்டுத்துை அதழகளபசகள் நற்தை அககதளபர் 

ழதயங்கபந்ன் யழத்தழன் யளய்டத உவுகப் தளழத்தலுை ஹணுதலுை. 

01)  நலளயலி அழயழதத்தழ நற்தை சுற்ளந்ல் அநச்சு 

அ) சுற்ளந்ல் ளதுகளப்ழற்கள அநச்சுக குழுககள்.   

 ஹதசழன ஸழதொப்டுத்தல் குழு (சல் / ஸபளற்ர்ந்ை /றஸபளகஸகளல்ை 

நளளடு  / நழநட்ந் நளளடு) 

 ஹதசழன எதங்கழணப்தைககுழு 

 ஹதசழன சுந ஸதககள் ஸகளள்க நற்தை யமழகளட்ைகள் 

 ஹதசழன இத்தழபழனல் கமழவு தொகளநத்துய ஸகளள்கக குழு 

   உகளயழன எத்தழனல்ள தொநனழ நவளய்வு ஸசய்த்ை குழு.  (HS 

குழதௌடு) 

 தொகயபளயநகபககழந்னழள ஸதளமழற்டு குழு. (IAEWG) – SWITCH 

ASIA ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ை. 

 ழனள தகர்வு நற்தை உற்த்தழ ஸதளந்ர்ள கதத்தழட்ந்ை 

 

ி) நத்தழன சுற்ளந்ல் அதழகளபச 

 எலி தொகளநத்துயை நற்தை இபசளனங்கபககள ஹதசழன அதொளககல் 

தழட்ந் நவளய்வுககுழு  

 TACMIC – கத்ஸதளமழல் இபசளனப் ஸளதட்க தொகளந 

ஸசய்யதற்கள ஸதளமழல்தட் நதழத்பக குழு. 

 

02( ஸதளத்ஸதளந்ர்தை நற்தை ைங்ழபல் உள்க கட்ந்நப்தை அநச்சு 

  GIC 1919 இற்கள  ஸழதொப்டுத்தல் குழுயழன் (PSC) உதப்ழர் 

03( இங்கச் சுங்கை. 

  சுங்கங்கபககழந்ஹன எததொகப்டுத்தப்ட்ந் சுங்க ந்தொகபந்ன் 

 ஈடுடுதல். 
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04( யர்த்தகர் சங்கங்கள் நற்தை கத்ஸதளமழல் நன்ங்கள் 

  ஹளட்ைனழ உததழப்டுத்துயதழல் கத்ஸதளமழல் துககு 

 உதயழனழககுை ஸளதட்டு சழஹகதர்ய உவு தொனழப் ஹணுதல். 
 

05( சுகளதளப அநச்சு 

 01. உணவு ிஹளசக குழுயழன் உதப்ழர் 

  ஹதசழன அவுந்தங்கள் எழுங்குதொப்டுத்துை அதழகளபச (NMRA) 

 02.  ல்யபைதை உற்த்தழப் ஸளதட்கள் நதழப்ளய்வுக குழு உதப்ழர் 

      ஹதசழன அவுந்தங்கள் எழுங்குதொப்டுத்துை அதழகளபச  

 03. அமகுசளத ஸளதட்கள் நதழப்ளய்வு உ குழு 

            ஹதசழன அவுந்தங்கள் எழுங்கதொப்டுத்துை அதழகளபச 
 

 06)  இங்க தபழர்ணனச் ச 

   ஸகளள்க நதழத்பககுழு 

 

 07)  இங்க கட்ந்கள் ழதயகை  

                    உணவுப் ஸளதட்கள் நவதள துசளர் குழு. 

  ISO-Copolco குழு. 

  National Electro Technical    

 

 08) ழனள யலுயளதளப அதழகளபச         

              நதழத்பக குழுக கூட்ந்ங்கள் 
 

 09) ஹதசழன சுத்தழகளழப்தை உற்த்தழப் ஸளதட்கள் ழனை  

   ஸழப்டுத்துை குழு 

 

 10) தச்சழஸகளல்லிகள் தழயளர், யழயசளனத் தழணககை  

                   கத்ஸதளமழல்சளர் தச்சழஸகளல்லி உ குழு    

  

 11) ற்தநதழ அழயழதத்தழச் ச  

               ஹதசழன ற்தநதழ உளனை   
 

12)     உற்த்தழப் ஸளதள் சளன்தப்டுத்தல் நதழத்பக குழு 

 ஹதசழன கட்ைந் ிபளய்ச்சழ ழதயை  
 

 13) யளழ்ககச் ஸசவுக குழுக கூட்ந்ை. 

 ழதழ அநச்சு 

 

ழனளனநள யழனழ உததழப்டுத்துதல் 
   

அ. யழதழத்துபககப்ட்ந் ஸளதட்கழன் யழ எழுங்குயழதழ 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது சட்ந்த்தழன் 18, 19 நற்தை 20 

ிை ழளழவுகழல் யழதழத்துபககப்ட்ந் தத்துயங்கழன் அைப்ந்னழல் 

அந்னளங்களணப்ட்ந் ஸளதட்கழன் சடத  யழகழல் ததௌடு 

ஸசய்கழன்து. ஸதளழவு ஸசய்னப்ட்ந் ஸளதட்கழன் யழக ழனளகப் 

ஹணுயதற்கு / ழர்ணனழப்தற்கு ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழளல் 

டுககப்ட்ந் ந்யைகககள் கவஹம அட்ந்யண – 7 இல் தபப்ட்டுள்து. 
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அட்ந்யண – 7 – குழத்துபககப்ட்ந் ஸளதட்கழன் யழக ழனளகப் 

ஹணுயதற்கு / ழர்ணனழப்தற்கு ளயனளர் அதழகளபசனழளல் டுககப்ட்ந் 

ந்யைகக  
 
 

ஸளதள் டுத்த ந்யைகக 

சவஸநடது சவஸநடது ஸதளந்ர்ள 06 யழயணப்ங்கபககு தவர்வு 

யமங்கப்ட்டுள்து. 

 

தொழு ிந்ப் 

ளல் நள 

05 தொழு ிந்ப் ளல்நள யழயணப்ங்கபககு தவர்வு 

யமங்கப்ட்டுள்து.  

 

நதடதளககல்  

 

01 நதடதளககல் ஸளதபககள யழயணப்த்தழற்கு தவர்வு 

யமங்கப்ட்டுள்து 

 

 
 

இந்ககள கட்ந்கள்  
 

ஸளதட்கள் யழயணப்ங்கழன்  யணழகக 

சவஸநடது 05 

குமடதகபககள ளல் நள 03 

ளழயளத் 08 

 

 

ி.  ழதயத்தழன் தழன் யழளழயளககை 

 அ. தயழனழர் யழதத்தழ 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது நது ஹசயகழன் 

தபத்தழ ஹநைடுத்துயதற்குப் ங்கழப்தைகக யமங்குகழன் தொதலீட்டுத் 

துனழலுள் தயழனழளழன் ஹநைளடு குழத்து கூைன கயை 

ஸசலுத்துகழன்து. 2017 இல் ந்ளத்தப்ட்ந் தயழனழர் னழற்சழனழத்தல் 

ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கழன் யழபங்கள் கவஹம அட்ந்யண - 8 இல் 

தபப்டுகழன்து 
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   அட்ந்யண – 8  - 2017 இல் ந்ளத்தப்ட்ந் தயழனழர் னழற்சழ நற்தை அழயழதத்தழ  

ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கள் 

 

# ளந்ஸழனழன் தப்தை 

ங்குற்ள

ர்கழன் 

யணழகக 

01 5ியது  BRICS சர்யஹதச ஹளட்ை நளளடு - ழஹபசழல் 01 

02 AAT நளளடு 2017 01 

03 ிங்கழ ஸநளமழனழல் ைப்தைஹளநள 2016/2017 01 

04 ழஹயற்த ஸசனளர் நற்தை ழதயளக ந்யைகககழல் ைப்தைஹளநள 01 

05 “ளயனளர் அலுயல்கழ ஹநைடுத்துதலுை சழப்தைக கயை 

ஸசலுத்துதலுை” ஸதளந்ர்ள கூட்ைணகக ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ை - ஸகளளழனள 

01 

06 தைதழதளக ழனநழககப்ட்ந் தைளய்வு அலுயதககள அழதொகப் னழற்சழ 50 

07 “சட்ந்ங்கள் நற்தை எழுங்குயழதழகபந்ன் இணங்களந” ஸதளந்ர்ள 

சர்யஹதச ஸதளமழல்தட் ஸசனநர்வு 

01 

08 “ஸதளமழல்தொனற்சழ கதத்தழட்ந்ை நற்தை ழதய தொகளநத்துயை” நவதள 

சர்யஹதச னழற்சழக கதத்தழட்ந்ை -தளய்ளடது 

02 

09 தொழுநனள தொகளநத்துயத்தழல் ஸதளமழல்சளர் ைப்தைஹளநள – நஹசழனள 01 

10 தைதழன உள்ளட்டு இயளழச் சட்ந்ை ஸதளந்ர்ள கதத்தபங்கு 03 

11 உணவுகள் நவதள சட்ந்ங்கள் நற்தை எழுங்குயழதழகள் நவதள கதத்தபங்கு 05 

12 ழளழவு தழர்ஹளககுை ஸதககை நற்தை அதற்கள தவர்வுகள் குழத்த யழஹசந் 

யழளழவுப 

03 

13 எழுககளற்த ந்தொ ஸதளந்ர்ள னழற்சழனழத்தல் ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ை. 01 

14 கணககு லிகழதர்கபககு கந்நகள் நற்தை ஸளதப்தைககள் ஸதளந்ர்ழல் 

னழற்சழனழககுை ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ை. 

02 

15 ளயனளர் ளதுகளப்ழற்களக சழடத யழயசளன நற்தை அதயந்னழன் 

ழன்பள ஸசனற்ளடுகள் நவதள ஸசனநர்வு 

01 

16 ஸயகுங் ஊந்கத்துனழப் னன்டுத்துயது ஸதளந்ர்ள ஸசனநர்வு 01 

ஸநளத்தை 75 
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ி. அதழகளபசனழன் தயழழகழ யலுயளககுதல் 

சை 

குழதௌடு 
தயழ 

அங்கவகளழத்த 

தயழனணழ 

தற்ஹளதுள் 

தயழனணழ 

HM 2-1 சழஹபஸ்ந் தொகளநனளர் 

 ணழப்ளர் ளனகை 1 1 

HM 1-1 ணழப்ளர் 6 6 

 ஹபய ஸசனளர் 1 1 

MM 1-1 தொகளநனளர் 

 உள்க கணககளய்யளர் 1 1 

 ழபதழப் ணழப்ளர் 
15 

5 

 உதயழப் ணழப்ளர் 3 

 ழபதழ / உதயழப் உதயழப் ணழப்ளர் - 

ழபளடதழன 

9 8 

JM 1-1  கழஷ்ந் தொகளநனளர் 

 தொந ஸழப்டுத்துர் 2 1 

 சழஹபஷ்ந் தைளய்வு அலுயர் 1 1 

 சழஹபஷ்ந் தைள்ழயழப அலுயர் 27 25 

 சழஹபஷ்ந் சடத ிபளய்ச்சழ நற்தை 

குப்ளய்வு 

1 0 

 சழஹபஷ்ந் கணககவட்டு அலுயர் 1 0 

 அடதபங்க ஸசனளர் (.ள.) 2 1 

 அடதபங்க ஸசனளர்  (தயழசளர்) 1 0 

 சழஹபஷ்ந் ழதயளக / நத ய அலுயர் 1 1 

 சழஹபஷ்ந் சட்ந் நற்தை யலுயளககல் 

அலுயர் 

1 0 

 சழஹபஷ்ந் கழபன அலுயர் 2 1 

  கழஷ்ந் தொகளநனளர் 1 1 

MA 5-2 அதொளககல்ஸதளமழற்ளட்டு /யழளழயளககல்  

 தபவு எதங்கழணப்ளர் 1 1 

 தைள்ழயழபயழனல் உத்தழஹனளகத்தர் 1 1 

 சடத ிபளய்ச்சழ குப்ளய்யளர் 1 1 

 ியணப்டுத்துை உத்தழஹனளகத்தர் 6 4 

 தகர் 1 1 

 கழபன உத்தழஹனளகத்தர் 
15 

2 

 கணககு உத்தழஹனளகத்தர் 6 

 ழதயளக உத்தழஹனளகத்தர் 5 3 

 சட்ந் அதொளககல் உத்தழஹனளகத்தர் 

 

3 3 
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சை 

குழதௌடு 

 

தயழ 

 

அங்கவகளழத்த 

தயழனணழ 

 

தற்ஹளதுள் 

தயழனணழ 

 தைளய்வு உத்தழஹனளகத்தர் 
200 224 

 

MA 2-2 தொகளநத்துய உதயழனளர்  (ஸதளமழல்தட்ை) 

 கணககுப் தழயளர் 1 0 

MA 1-2 தொகளநத்துய உதயழனளர்  (ஸதளமழல்தட்ை சளபள) 

 தொகளநத்துய உதயழனளர் 31 31 

PL 3 ிபை நட்ந் தழன் யழதத்தழ 

 சளபதழ 18 24 

PL 1 ிபை நட்ந் தழன் யழதத்தழனற் 

 அலுயக உதயழனளர் 14 13 

 ஸநளத்தை 370 370 

 

இ. தயழனழர் ஊககுயழப்தைை ன்தைளழத்ை 

குழத்த ியடு களப்குதழனழல், தயழனழதககு நகழழ்ச்சழனளதுை 

சளதகநளதுநள ஸதளமழல் ஸசய்த்ை சூமலி ற்டுத்தழக ஸகளடுககுை 

ஸளதட்டு, நதத்துயக களப்தைததழ தழட்ந்ை, சளச்சளப நற்தை சநனை சளர்டத 

ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கள், தயழனழர் உககுயழப்தை ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கள், 

தயழனழர் யழதத்தழ ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கள், ஊமழனர் அங்கவகளபை ஹளன் 

ல்ஹயத ந்யைகககள் தயழனழதககு ஸதளந்ர்டதுை 

தொன்ஸடுககப்ட்ந். 
 

இ. ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசச் சட்ந்த்தழல் தழதத்தங்க   

 ஹநற்ஸகளள்பதல் 
 

தழதத்தங்கள் தொன்ஸநளமழவுகபககள களபணங்கள் / களளழனங்கபககநயளக ழவு 

ஸசய்னப்ட்ந்.                        

                

 

 ளயனளர் அலுயல்கள் ஹபய 

ளயனளர் அலுயல்கள் ஹபயனழன் ழதயளக ஸசனற்ளடுகள் ளயனளர் 

அலுயல்கள் அதழகளபசனழன் கவழ் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டு யதயதுந்ன் அதழகளபசனழளல் 

குழப்தேடு ஸசய்னப்டுகழன் ழபதள ஹளட்ை தழர் ஸசனற்ளடுகள் ஸதளந்ர்ழல் நவள் 

தைளய்வு தவர்நளை ழஹயற்தயதற்குை சட்ந்த்தழளல் தத்துயநழககப்ட்டுள்து. 

சட்ந்த்தழன் ற்ளடுகழன் ழனதழகழன்ை, நழக யழனழந்ல், தொனற் சடத 

ந்யைகககள் நற்தை சடத தொநனழக கனளபதல் ன் யழசளபணககளக 

ஹபயககு குழப்தேடு ஸசய்னப்டுகழன். ஹதயப்டுநழந்த்து ஹபயனளது 

யழற் ஸசய்னப்ந்வுள் ஸளதட்கள் அல்து யமங்கப்ந்வுள் ஹசயகழன் 

யழகழ உனர்த்துயதற்குத் ஹதயனள ளழடதுபகழ யமங்குயதற்குை 

தத்துயநழககப்ட்டுள்து.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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தொப்ளடுகள் / உசளத்துணகள் 

 

ஸசனற்ளடு 

தொப்ளடுகழன் யணழகக 

 

ஸற்தக 

ஸகளள்ப்ட்ந்ய 

ஹபயனழளல் சநர்ப்ழககப்ட்ந் 

தவர்நளழககப்ட்ந் / தவர்வு களணப்ட்ந் 

அழகககள் (தொன்ன ியடு 

உள்ந்ங்களக)  

ஸளதுநககழன் 

ன்கபகஸகதழபளக 

ஸதளமழற்டுகழன் ஹளட்ை தழர் 

ஸசனற்ளடுகபகஸகதழபளக 

ழயளபணை யமங்கப்டுயத 

உததழ ஸசய்தல் 

 

03 
த    ள்பை ஸசய்னப்ட்ந்ய – 02 

ழலுயனழலுள்ய – 01 

தவர்நளை – 01 (CAC/51/2016) 

ஸளதட்கள் நற்தை ஹசயகழன் 

ிகககூைன யழனழப் 

ளழடதுப ஸசய்தல் 

 

11 ளழடதுப - 09 

அதழகூைன யழகள் ஸதளந்ர்ழல் 

யழசளபணகழ ந்ளத்துதல் 

 

02 ளழடதுப - 01 

(தொன்ன ியடு தொப்ளடுகள் உள்ந்ங்களக) 

 

 

  



30 
 

 

 

 

 
 

    ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபச 

 2017 ைசைர் 31 இலுள்யளள ழதழ ழநக கூற்த 

 

  

 

2017.12.31 

இலுள்யளத 

2016.12.31 

இலுள்யளத 

 
ஸசளத்துககள் 

 

தௐள 000' தௐள. 000' 

 ந்தொச் ஸசளத்துககள் 

 
  

  களசுை களசுககு சநநளயத்ை 

 

            52,317                 15,354 

 யழனளளப நற்தை ன ஸத்தககயகள்                31,984                18,385 

 சபககழதப்தை / இதப்தைககள்                 1,062                   1,031 

 ன ந்தொ ழதழசளர் ஸசளத்துககள்                 7,215                   5,523  
 

  
            92,578                40,294  

 
குஹய (அழயழதத்தழக கட்ந்ை) 

 

                  121                      121  

 ந்தொனல்ள ஸசளத்துககள் 

 

  

  தொதலீடு 

 

           230,520               218,495  

 ணழகஸகளந் ழதழன தொதலீட்டுக கணககு                                           20,633                 18,737  
 ன ந்தொனல்ள ழதழச் ஸசளத்துககள் 

(தயழனழர் கந்ன்)               12,864                   6,333  

  கட்ைந் குத்தக                    825                      850  

 ிதை / ஸளழ / உகபணை                63,879                 86,123  

 

 

           328,721              330,538  

 ஸநளத்தச் ஸசளத்துககள் 

 
          421,419              370,953  

 ஸளதப்தைககள் 

    ந்தொப் ஸளதப்தைககள் 

 
  

 

  

ஹசர்டத ஸசவுகள்               39,695                 32,361   

ஸசலுத்தத்தககயகபை ன ஸளதப்தைககபை                12,255                   2,199  

                51,950                34,561  

 ந்தொனல்ள ஸளதப்தைககள்    
  

ணழகஸகளந் ற்ளடு               50,071                 45,579  

 ஸநளத்தப் ஸளதப்தைககள்            102,021                80,140  

 ஸநளத்த ஹதழன ஸசளத்துககள்             319,398              290,813  

 ஹதழன ஸசளத்துககள் / உளழந  

   தழபட்டு ழதழனை               63,191                 63,191  

 வைத்த யதநளை                49,545                 71,790  

 எதுககங்கள்                206,662               155,832    

  
           319,398               290,813  

 ஸநளத்த ஹதழன ஸசளத்துககள் / உளழந 

 
           319,398               290,813  

 கணககவட்டுக ஸகளள்ககள் நற்தை குழப்தைககள் ன் இத்தகன ழதழக கூற்தககழன் தொககழன குதழனளகுை. இத்தகன    

ழதழககூற்தககத்  தனள ளழத்தல் நற்தை சநர்ப்ழத்தல் ன்யற்ழற்குணழப்ளர் சஹன ஸளதப்ளகுை.இத்தகன 

ழதழககூற்தககள் ணழப்ளர் சனழளல்  அங்கவகளழககப்ட்டு அயர்கழன் சளர்ழல் கஸனளப்நழந்ப்ட்டுள்து. 

.                                                                                                                   

ழதழப் ணழப்ளர்                              ணழப்ளர் ளனகை                                  தயர் 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபச          ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபச      ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபச 
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ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபச 

2017 ைசைர் 31 இல் தொையந்டத ியடுககள  

ழதழ ஸசனளற்தக கூற்த 

 

 

2017.12.31 

இலுள்யளத 

2016.12.31 

இலுள்யளத 

 

தௐள. 000' தௐள.  000' 

யதநளை   

 
நவயடுயதை நளழனை            380,652            292,000  

தயந்ப்ண யதநளை             32,758              29,900  

ன யதநளை              62,164              50,863  

 
         475,575           372,763  

 ஸசவுகள்   

 
ிபககுளழன ஹயதளதழகள்           (255,697)          (221,336) 

ழபனளணச் ஸசவுகள்            (12,480)            (12,895) 

யமங்கல்கபை தகபத்தககயகபை               (11,859)            (10,605) 

ஹணுதல்                  (8,643)              (9,782) 

எப்டத ஹசயகள்            (54,024)            (42,115) 

ஹதய்நளை            (37,416)            (33,410) 

ன ஸதளமழற்ளட்டுச் ஸசவுகள்            (44,568)            (35,803) 

ழதழச் ஸசவு                  (57)                (136) 

ஸநளத்தச் ஸசவுகள்          (424,744)          (366,083) 

 

             50,831                 6,681  

ஸசளத்து யழற் ட்ந்ை                     -                      (21) 

குழத்த ியடுககள ஸநளத்த ஹதழன நழக 

/(ற்ளககு)              50,831                 6,660  
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                              ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபச 

  2017 ைசைர் 31 இல் தொையந்டத ியடுககள களசுப் ளய்ச்சல் கூற்த 

 

  
2017 2016 

 

  

தௐள. 000'  தௐள.  000' 

 

 

ஸதளமழற்ளட்டு ந்யைகககழலிதடதள களசுப் 

ளய்ச்சல்கள்   

  

 

சளதளபண ந்யைகககழலிதடதள நழக / (ற்ளககு)          50,831                  6,681  

 

 

சவபளககலுககளக   

  

 

ஸசளத்து யழற் இளை /(ட்ந்ை)                  -                        (21) 

 

 

ஹதய்நளை          37,416                 33,410  

 

 

ணழகஸகளந் ற்ளடு            7,211                   6,939  

 

 

தயண தொக கந்ன் கபப்தை                 25                       25  

 

 

கற்ச் ஸசளத்துககழன் குவு (குஹய)                  -                     1,481  

 

 

ஸதளமழற்டு தோத நளற்ங்கபககு தொன்பள 

ஸதளமழற்டு இளை          95,483                48,515  

 

 

ஸசலுத்தத்தககயகழல் அதழகளழப்தை          17,389                   3,210  

 

 

ன ந்தொச் ஸசளத்துககழல் அதழகளழப்தை         (15,322)                   (599) 

 

 

ணழககளந் ஸகளடுப்வு          (2,720)                (1,506) 

 

 

ஸதளமழற்ளட்டு ந்யைகககழலிதடதள ஹதழன களசுப் 

ளய்ச்சல்கள்          94,830                49,620  

 

 

தொதலீட்டு ந்யைகககழலிதடதள களசுப் ளய்ச்சல்கள்   

  

 

ஸளழ நற்தை உகபணங்கழன் ஸகளள்யவு        (15,171)               (12,208) 

 

 

ணழகஸகளந் ழதழனத்தழல் தொதலீடு          (1,896)                (1,057) 

 

 

தொதலீடுகழல் குவு        (12,025)               (23,314) 

 

 

வயந்களக கந்ழல் குவு (தயழனழர் கந்ன்)          (6,530)                  1,956  

 

 

தொதலீட்டு ந்யைகககழலிதடதள ஹதழன களசுப் 

ளய்ச்சல்கள்        (35,622)             (34,623) 

 

 

ழதழனழந்ல் ந்யைகககழலிதடதள  ஹதழன களசுப் 

ளய்ச்சல்கள்   
  

 

தழஹசளழ நளழனை - தோதை          15,171                 12,000  

 

 

ஹதய்நளை        (37,416)               (33,410) 

 

 

தயதகனழலுள் யதநளை        (22,245)               (21,410) 

 

 

ழதழனழந்ல் ந்யைகககழலிதடதள  ஹதழன களசுப் 

ளய்ச்சல்கள்        (22,245)             (21,410) 

 

 

களசுை களசுககுச் சநநளயனழலுை ற்ட்ந் ஹதழன 

அதழகளழப்தை  / (குவு)           36,963                (6,411) 

 

 

ிபை களப்குதழனழலுள் களசுை களசுககு சநநளயத்ை          15,354                21,765  

 

 

இததழக களப்குதழனழலுள் களசுை களசுககு 

சநநளயத்ை          52,317                15,354  
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கணககுகபககள குழப்தைககள் 

 

1. எதங்கழணடத தகயல்கள்  

1.1 ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது, 1979 ிை ியைன் 1 ிை 

இகக ளயனளர் ளதுகளப்தைச் சட்ந்ை நற்தை 1987 ிை ியைன் ழனளன 

யழனளளப ிணககுழுச் சட்ந்ை நற்தை 1950 ியைன் யழக கட்டுப்ளட்டுச் 

சட்ந்ை (அத்தழனளனை173) ன்யற்ழ இபத்துச் ஸசய்து அயற்ழற்குப் தழளக 

ிககப்ட்ந்   2003 ிை ியைன் 9 ிை இகக ளயனளர் அலுயல்கள் 

அதழகளபசச் சட்ந்த்தழன் தோை தளழககப்ட்ந்தளகுை.  
 

 2011 ஸசப்ஸபைர் 15 ிை தழகதழன PED/58/02 ிை இககத்தழக ஸகளயந் 

ஸளது ஸதளமழல்தொனற்சழகள் சுற்ழககனழன்ை, எழுங்குதொப்டுத்தல் 

தொகயபளயநகழன் உ ழளழவு “அ” இன் கவழ் ளயனளர் அலுயல்கள் 

அதழகளபசனளது யகதௌடு ஸசய்னப்ட்டுள்து.     

  

1.2. தொதன்நச் ஸசனற்ளடுகபை ஸதளமழற்ளடுகழன் தன்நத்ை 

அதழகளபசனழன் தொதன்நச் ஸசனற்ளடு ளயனளர்கப் ளதுகளப்துை 

யர்த்தக ஸசனற்ளடுகழ எழுங்குதொப்டுத்துயதுஹநனளகுை. 

 

1.3 2017 ிை ியைன் இததழனழலுள்யளள அதழகளபசனழன் ஊமழனர்கழன் 

யணழகக 383 ிகுை.  

 

1.4 தொககழனத்துயை யளய்டத ங்குக யத்தழதத்தல் (ங்குந்ந) / உளழநப் ங்கு 

யனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசககுத் தழஹசளழஹன ழபதள 

ழதழத்தயழனழ யமங்கழ யதகழன்து.   அதழகளபசககள ஹபை 

யதநளநளகயழதககழன் தயந்ப்ண யதநளத்தழன் 1/3  இளல் 

தளழககப்டுகழன் ழதழனத்தழன் ஹதழன நவதழனளது, அதழகளபசனழன் உளழநப் 

ங்கழலுை ழபதழழதழத்துயை ஸசய்னப்டுகழன்து.    

 

1.5. அபசளங்க நளழனங்கள் 

அபசளங்க நளழனங்களய நளழனை ஸற்தக ஸகளள்ப்டுஸநன் 

ழனளனநள உததழப்டுத்தலின் அைப்ந்னழல் அங்கவகளழககப்டுகழன். 

ஸசயழ யழந்னத்துந்ன் நளழனை ஸதளந்ர்தைடுகழன் ஹளது, குழத்த ியடுககள 

யதநளநளக அங்கவகளழககப்டுகழன்து. ஸசளத்துந்ன் நளழனை ஸதளந்ர்தைடுகழன் 

ஹளது குழத்த ஸசளத்தழன் தழர்ளர்ககப்டுை னன்ளட்டுக களத்தழற்கு ஹநற்ட்ந் 

சநநள ஸதளககழல் யதநளநளக அங்கவகளழககப்டுகழன்து. 
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ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபச ளணனநல்ளச் ஸசளத்துககப் 

ஸற்தக ஸகளள்பை ஹளது, ஸசளத்து நற்தை நளழனை ன் ஸனபயழள 

ஸதளககழல் தழவு ஸசய்னப்டுயதுந்ன் சநநள யதந்ளடத தயணக 

கட்ந்ணங்கழளல் நதொகநள னன்கப் ஸதகழன் யையழல் 

தழர்ளர்ககப்டுை ளயக களத்தழக களட்ைலுை இளத்தழல் அல்து 

ட்ந்த்தழல் யழடுயழககப்ட்டு ஸனபழள ஸதளககழல் தழவு 

ஸசய்னப்டுகழன். ழனளனநள ஸதநதழனழள ஸசளத்துககள் நற்தை 

ளணனநல்ள நளழனங்கபந்ன் ஸதளந்ர்தைந்ன அபசளங்க நளழனங்கள் வைத்த 

யதநளநளக டஸதளகனழல் களட்ந்ப்ட்டுள். 
 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபச ளணனநல்ளச் ஸசளத்துககப் 

ஸற்தக ஸகளள்பை ஹளது, ஸசளத்து நற்தை நளழனை ன் ஸனபயழள 

ஸதளககழல் தழவு ஸசய்னப்டுயதுந்ன் சநநள யதந்ளடத தயணக 

கட்ந்ணங்கழளல் நதொகநள னன்கப் ஸதகழன் யையழல் 

தழர்ளர்ககப்டுை ளயக களத்தழக களட்ைலுை இளத்தழல் அல்து 

ட்ந்த்தழல் யழடுயழககப்ட்டு ஸனபழள ஸதளககழல் தழவு 

ஸசய்னப்டுகழன். ழனளனநள ஸதநதழனழள ஸசளத்துககள் நற்தை 

ளணனநல்ள நளழனங்கபந்ன் ஸதளந்ர்தைந்ன அபசளங்க நளழனங்கள் வைத்த 

யதநளநளக டஸதளகனழல் களட்ந்ப்ட்டுள். 

 

2. ஸளதுயள கணககவட்டுக ஸகளள்ககள் 
 

2.1 ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழன் (CAA) ழதழககூற்தககள் இங்க 

ட்ந்ன கணககளர் ழதயகத்தழன் அபச து கணககவட்டு ழனநங்கள் குழுயழளல் 

யமங்கப்ட்ந் இங்க அபச து கணககவட்டு ழனநங்கபந்ன் (SLPSAS) 

இணங்கழன யகனழல் தனளளழககப்ட்டுள்.   

 
 

2.2 ழதழக கூற்தககள் யபளற்தக கழபன அைப்ந்னழலுை கணககவட்டு நதழப்தேடுகழன் 

நளற்த்தழற்கள சளத்தழனநள அங்கவகளபத்தழன் அைப்ந்னழலுை 

தனளளழககப்ட்டுள். 

 

2.3 தயந்ப் ண யதநளை  
 

2.3.1 தயந்ப் ண யதநளத்தழலிதடது ஈட்ந்ப்ட்ந் யதநளை அதழகளபசனழன் 

ஸளது ஸசனற்ளடுகபககு உஹனளகழககப்ந்ளநனழளல், தொன்ர் அது 

யதநளக கூற்ழல் ஹசர்த்துக ஸகளள்ப்ந்யழல். 2011 ிை ியைலிதடது 

ஸளது தழஹசளழனழன் அங்கவகளபத்துந்ன் ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபச 

இடத யதநளத்தழ உஹனளகழத்து யதகழன்து. ஹய, தயந்ப்ண 

யதநளை யதநளநளக கததப்ட்டு அததந்ன் ஸதளந்ர்தைந்ன அத்து 

ஸசயழங்கபை யதநளங்கபை ழதழச் ஸசனளற்தக கூற்ழல் 

களட்ந்ப்ட்டுள்து.  
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2.3.2 அதழகளபசனளது தயந்ப்ணத்தழ யதநளநளகப் ஸற்தக ஸகளள்பை சழ 

சடதர்ப்ங்கபை உள். ஹநலுை, ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழன் 

தழரர் ஹசளதகழ ஹநற்ஸகளள்பை சைடதப்ட்ந் அதழகளளழகழளல் 

யமங்கப்ட்ந் யணழகககபககுை சைடதப்ட்ந் வதழநன்ங்கள் தநது 

அதப்தைககழல் யமங்கழன யணழககககுநழந்னழல் )தகயல்( ஹயதளடுகள் 

உள் அஹதஹயனழல் அயயதநளை அங்கவகளழககப்ந்ளத என்ளகவுை 

களணப்டுகழன்து. அய உயநனழல் அதழகளபசககு உளழத்தளயனள 

அல்து வதழநன்த்தழளல் தயததளக அதப்ழ யககப்ட்ந்யனள ன்த 

ளழசவலிககுை ஹளககுந்ன் ஸளதுயளக ஸதளங்கல் – தயந்ப்ண யதநளக 

கணககழற்கு நளற்ப்டுகழன்து. அத்தகன ணை அடுத்த யதந் தொைவு யபனழல் 

அங்கவகளழககப்ந்ளத என்ளக இதப்ழன் அது அதழகளபசனழன் ளயனளர் 

ளதுகளப்தை ழதழனத்தழல் யபவு யககப்டுை.  

 

2.3.3 கந்டத கள அதயங்கழன் அைப்ந்னழல், அந்னளங் களணப்ட்ந் 

தயந்ப்ங்கழல் ஸதைளளய ஸத்தகக தயந்ப்ணங்கழப்  

ழபதழலிப்த அயதளழகக தொைடதுள்து.  
      

2.4 ழதழனளயடு 

  அதழகளபசனழன் ழதழனளயந்ளது எயஸயளத கயந்ர் ியைதுை ைசைர் 31 

 ிை தழகதழனன்த தொையந்கழன்து. 
 

3. ஸசளத்துககபை அயற்ழன் ஸதநதழ நதழப்தைை 
 

3.1 ிதை, ஸளழ நற்தை உகபணை 
 

3.1.1. ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது ஹநளட்ந்ளர் யளகங்கள் தயழர்டத 

அதன் கணககவட்டுக ஸகளள்கனள கழபன நளதழளழனழத் ஸதளழவு ஸசய்கழன்து. 

(SLPSAS 7) 
 

3.1.2 ிதை, ஸளழ நற்தை உகபணை ன்யற்ழன் ிககககூத ளகங்கழப்  

ழபதழதௌடு ஸசய்தல் அந்ங்கள ஹதழன  தழபயந் ஹதய்நளநளை, ிதை, ஸளழ 

நற்தை உகபணங்கள் ன் ஸகளள்யழனழல் கூப்டுகழன். ிதை, 

ஸளழ நற்தை உகபணங்கழன் தொககழன குதழ ழபதழதௌடு ஸசய்னப்டுை ஹளது 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது, ழபதழதௌடு ஸசய்னப்ட்ந் 

குதழனழ அங்கவகளழககளது தைதழன குதழனழன் ஸதளந்ர்தைந்ன னன்ளட்டுக களை 

நற்தை ஹதய்நளை ன்யற்ழ அங்கவகளழககழன்து. ழுதுளர்த்தல் நற்தை 

ஹணுகச் ஸசவுகள் ன் ழகழ்டததளக யதநளக கூற்ழல் 

அங்கவகளழககப்டுகழன்து.   

 
 

ஹததை நவள் நதழப்ழந்ல் நழகனளது ஸசளத்து நவள் நதழப்தேட்டு எதுககங்கழலுள் 

உளழநப்ங்கழல் தழபட்ை யககப்டுயத அங்கவகளழககழன்து. 
 

3.1.3 ிதை, ஸளழ நற்தை உகபணத்தழன் ிகு ஸசவு / கழபனை ன்து அதன் 

ளய ஹளககத்தழற்களக ஸதளமழற்டு ழனழல் அச்ஸசளத்தழக ஸகளயடு 

யதயது ஸதளந்ர்ழல் ற்ட்ந் ஹததை ஸசவுகபந்ள ஸகளள்யவுகள் 

அல்து ழதநளணத்தழன் ஸகளள்யழனழக குழப்ழடுகழன்து.  



36 
 

   

3.1.4 ஸசளத்துககழன் ளயக களத்தழ அதழகளழப்தற்கு அல்து யழனளளப 

ந்யைகககழ ஹநற்ஸகளள்பை யகனழல் ழபடதப அைப்ந்னழல் 

ஸசளத்துககழன் ஸகளள்ல், யழளழயளககல் அல்து ஹநைடுத்தல் ஹளககத்தழற்களக 

ற்ட்ந் ஸசயழநளது தோதச் ஸசயழநளகக கததப்டுகழன்து. 
 

3.1.5 குஹய  

இது ஸநன்ஸளதள் யழதத்தழ நற்தை அதொளககை ன்யற்ழற்கு ஸசயழந்ப்ட்ந் 

ஸதளகனழப் ழபதழலிப்துந்ன் அய ழன்யதநளத 

 நதழப்ழந்ப்ட்ந் 

ஸநளத்தச் ஸசவு 

(தௐள.) 

தர்த்தழனந்டத 

ஹய (தௐள.) 

(குஹய) 

31.12.2017 இலுள்யளத 

தர்த்தழ ஸசய்னப்ந் ஹயயைன 

/ சளன்தப்டுத்த ஹயயைன 

நவதழ (தௐள.) 

HR ஸளதழ    165,000.00 121,250.00   43,750.00 

ஸநளத்தை 
 165,000.00 121,250.00 43,750.00 

           

3.2 ஹதய்நளை    

  ஸகளள்யவு ஸசய்னப்ட்ந் அத்துச் ஸசளத்துககபை ஸசளத்து 

 ளயககுட்டுத்தப்டுை நளதத்தழலிதடது ிபைநளகுை யகனழல் 

 அதழகளபசனழளல் ஹதய்நளநழந்ப்டுகழன்து  
 

3.2.1 ஹதய்நளநளது ழனள அைப்ந்னழல் அழககப்டுயதுந்ன் ிதை, 

ஸளழ நற்தை உகபணை ன்யற்ழன் ஸகளள்யழனழல் ழன்யதை அயற்ழன் 

நதழப்ழந்ப்ட்ந் ஸதநதழகஸகதழபளக ழன்யதை லிதளசளபத்தழல் தழயழப்தைச் 

ஸசய்னப்டுகழன்.  
 

  அலுயக தளந்ங்கபை ஸளதத்துககபை     10% 

  அலுயக உகபணை        10% 

  கணழ உகபணை        20% 

  கணழ ஸநன்ஸளதள் நற்தை இணன யையநப்தை (கற்ச் ஸசளத்து) 20% 

  ஹநளட்ந்ளர் யளகை        20% 

  அயக குதழ ழளழப்தைககள்       20% 

  தகபத்தககதல்ளதய       10% 

   

3.2.1 ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது ஹர்ஹகளட்டு தொனழல் 

ஸதநளத் ஹதய்யழக கணழப்தேடு ஸசய்கழன்து. 

3.2.2 தக தைத்தகங்கபககு ஸதநளத் ஹதய்வு ஹநற்ஸகளள்ப்டுயதழல். 
 

3.2.3 குழத்த ியடுந்ன் ஸதளந்ர்தைந்ன ஸதநளத் ஹதய்வுப் ஸதநதழனளது வைத்த 

யதநளக கணககழற்கு நளற்ப்ட்டுள்து. 
3.3  கட்ைந்த் ஸதளகுதழ - குதளகல் 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதகளபசனழன் குதளகல் நளயட்ந் 

அலுயகத்தழற்ஸக குதளகல் நளயட்ந் ஸசனகத்தழளல் உளழத்தழககப்ட்ந் 

கட்ைந்த் ஸதளகுதழககள தௐள. 1 நழல்லினன் ஸகளடுப்யளது 40 யதந் 

களப்குதழககு சநநள தயணக கட்ந்ணங்கழல் ஸகளடுப்வு ஸசய்த்ை 

யகனழல் ற்ளடு ஸசய்னப்ட்டுள்து.  
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3.4 கந்ன்ட்ஹந்ளதை ஸத்தககயகபை 
 

கந்ன்ட்ஹந்ளர் நற்தை ஸத்தககயகள் அய ஹதககூைன ஸதநதழனழல் 

 நதழப்தேடு ஸசய்னப்டுகழன் ஸதளகனழல் குழப்ழந்ப்டுகழன்.  

கனழதப்தைககள்  அயற்ழன் ஸகளள்யழ அல்து ஹதழன ஹதககூைன 

 ஸதநதழ ிகழன இபயைல்   து குஹயள அடதப் ஸதநதழனழல் ஸதநதழ 

 நதழப்தேடு ஸசய்னப்டுகழன். 
 

3.5. களசுை களசுககுச் சநநளயத்ை 

களசுை களசுககுச் சநநளயத்ை கனழலுள் களசு, யங்கழனழலுள் களசு நற்தை 

குதகழன கள தொதலீடு ன்யற்ழக குழப்ழடுகழன்து.     

3.5.1 களசுப் ளய்ச்சல் கூற்த ஹளககத்தழற்களக, களசுை களசுககுச் சநநளயத்ை 

கனழலுள் களசு நற்தை யங்கழகழலுள் களசு ன்யற்ழக 

குழப்ழடுகழன். 
 

3.6. ழனள ஸசளத்துககள் 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழன் ழனள ஸசளத்துககள் 

தொதலீட்ைன் கவழ் யகப்டுத்தப்டுகழன். ளயனளர்  அலுயல்கள் 

அதழகளபசனளது கந்டதக களங்கழல் ழனள ஸசளத்துககழ குழத்த 

களப்குதழனழதள் நவப் ஸதயதழல்ஸனன்தளல் ஸதைளள ழனள 

ஸசளத்துககள் குடதது 3 யதந்ங்கஹதை ஸதளந்ர்டது இதககுஸந 

கததப்டுகழன்து. ழனள ஸசளத்துககள் ிபைத்தழல் ஸகளள்யழனழஹஹன 

கணழப்தேடு ஸசய்னப்டுகழன்.   

4. ஸளதப்தைககபை ற்ளடுகபை 
  

 4.1 ஸசலுத்தத்தககயகள் 

  ஸசலுத்தத்தககயகள் அயற்ழன் ஸகளள்யழனழல் தபப்டுகழன். 
 

4.2 இமப்ளல் னன் கந்ப்ளடு 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது ங்கழப்தைச் ஸசய்னப்ந் ஹயயைன 

இபயடு யபனதககப்ட்ந் னன்கக ஸகளயந் இமப்ளல் தழட்ந்ங்கக 

ஸகளயடுள்து. 
 

4.2.1 யபனதககப்ட்ந் இமப்ளல் தழட்ந்ை – ணழகஸகளந் 

ணழககளந்னளது ஏர் யபனதககப்ட்ந் இமப்ளல் தழட்ந்நளகுை. 

அதழகளபசனளது இனள ழனதழச்சட்ந்ங்கழன் ழனதழகழன்ை 

ணழகஸகளந்னழச் ஸசலுத்துயதற்குப் ஸளதப்தை யளய்டததளகுை. இடதப் 

ஸளதப்ழ ழஹயற்தை ஸளதட்டு ஹசயனழன் தொதளயது ியைலிதடது 

ிபைழத்து ஹசய ழயந்த்ை எயஸயளத ியடுககுை அத்து 

ஊமனர்கழதுை ழதழனளயைன் இததழ நளதத்தழன் சைத்தழன் அைப்ந்னழல் 

கணழப்ழந்ப்ட்ந் ஸதளகககுச் சநநள ஸதளக டஸதளகனழல் தொன்ஸகளயடு 

யபப்டுகழன்து. ியைன் ிபைத்தழல் தொன்ஸகளயடு யபப்ட்ந் ற்ளட்டுககுை 

ியைன் இததழனழல் தொன்ஸகளயடு ஸசல்ப்டுகழன் ற்ளட்டுககுை 

இந்னழள ஹயதளட்ைன் யழயளது யதநளக கூற்ழல் 

களட்ந்ப்டுகழன்து.   
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ணழககளந்கள ற்ளந்ளது ணழக ஸகளந்ச் சட்ந்த்தழன் ழனதழகழன்ை, எத 

யதந் ஹசயககளத்தழதள் தர்த்தழ ஸசய்துள் ஊமழனர்கபககளக 

கணழப்ழந்ப்ட்டுள்து. அதற்கழணங்க, 2017.12.31 இலுள்யளத 1 யதந் 

களப்குதழககு ஹநற்ட்ந் களப்குதழனழப் தர்த்தழ ஸசய்துள் 

ஊமழனர்கபககள தழபயந் ற்ளடு, தௐள. 50,070,724.80. ிகுை. 

 

 ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனளது ணழகஸகளந் ற்ளட்ைற்கு 

தொதலீடு ஸசய்யதற்கள அங்கவகளபத்தழ ஹயளகப் ஸற்தள்துந்ன் 

ணழகஸகளந்ககள தொதலீடு டது யதந்ங்கபககு ஹநற்ட்ந் ஹசயக 

களத்தழக ஸகளயடுள் ஊமழனர்கபககு கணழப்தேடு ஸசய்னப்ட்டுள்து. 

2017.12.31 இலுள்யளள ணழகஸகளந் தொதலீட்டுப் ஸளமழப்ளது கவஹம 

தபப்டுகழன்துந்ன் நவதழனளது தொதலீடு ஸசய்னப்ந் ஹயயைத்ள்து. 

     

       தௐள. 

31.12.2017 இல் உள்ைனள 5 யதந்த்தழற்கு ஹநற்ட்ந் ஊமழனர்கழன் ஹசயககள ணழஸகளந் ற்ளடு                

          42,648,334.47  

2016.01.01 இல் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ந் தொதலீடு      17,679,313.40  

2017 இற்கள தொதலீட்டுககு கழந்ககககூைன ற்ளடு                       8,000,000.00     

2018/01/30 இல் 2017 இற்களக தொதலீடு ஸசய்னப்ட்ந்ய      

ஸநளத்த தொதலீடு               25,679,313.47 

2017.12.31 இல் தொதலீடு ஸசய்னப்ந் ஹயயைன நவதழ                16,969,021.00 
 

 

ஸளதுத் தழஹசளழனழளல் தொதலீட்டுககளக ஹளதுநள ழதழ 

யழடுயழககப்ந்ளநனழளல் தொதலீடு ஸசய்னப்ந் ஹயயைன தழபட்டு நவதழனளது 

கழந்ககககூைனதளக உள்து. 
 

4.2.2 யபனதககப்ட்ந் ங்கழப்தைத் தழட்ந்ங்கள் / ஊமழனர் ஹசநள ழதழனை நற்தை 

ஊமழனர் ைழகக ழதழனை 
 

அத்து ஊமழனர்கபை உளழன ழனதழச்சட்ந்ங்கள் நற்தை 

எழுங்குயழதழகபககநயளக  ஊமழனர் ஹசநள ழதழனை நற்தை ஊமழனர் ைழகக 

ழதழனை ன்யற்ழககு உளழத்துந்னயர்களயர். ஊமழனர்கழளல் ங்கழப்தைச் 

ஸசய்னப்டுை ஊமழனர் ஹசநள ழதழனை நற்தை ஊமழனர் ைழகக ழதழனை 

ன்யற்ழற்கள ங்கழப்ளது யதநளக கூற்ழல் ஸசயழநளக 

அங்கவகளழககப்ட்டுள்து. 
 

அதழகளபசனளது ஊமழனர் ஹசநள ழதழனை நற்தை ஊமழனர் ைழகக ழதழனை 

ன்யற்ழற்கு ஊமழனளழன் ஸநளத்த உமப்ததழனத்தழல் தொஹன 15% நற்தை 3% 

ங்கழப்ழ யமங்குகழன்து.  
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4.3  தழர்ளபளத ஸளதப்தைககள் 

2017.12.31 இலுள்யளத ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசகஸகதழபளக 47 

வதழநன் யமககுகள் உள்துந்ன் ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசச் 

சட்ந்த்தழன் ழளழயழன்ைனள அத்தகன யமககுகள் ழன்யதநளத. 

    ழளழவு          யமககுகழன் யணழகக 

    13, 30         33 

    20(5), 10(1),12(1)        14 

இத்தகன யமககுகழல் ஸதைளளய ளயனளர்கழன் சளர்ழல் 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழளல் யமங்கப்ட்ந் 

தவர்நளத்தழற்ஸகதழபளக தளககல் ஸசய்னப்ட்ந்யனளகுை. அயற்தள் யழ யமககுகள் 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழளல் ழபசுளழககப்ட்ந் யர்த்தநளழ 

அழயழத்தல்கள் அல்து யர்த்தநளழனழன் ழளழவுகஸகதழபளக தளககல் 

ஸசய்னப்ட்டுள். யயளளனழதை, ளதழப்தைககுள்ள தபப்தைககழல் 

ஸதைளளய அதழகளபசனழன் தவர்நளை, தழதத்தை அல்து 

ழபசுளழககப்ட்ந் யர்த்தநளழ அழயழத்தல்கழ இபத்துச் ஸசய்தல் 

ன்யற்ழ நவப் ஸதயதற்கு தழர்ளர்ப்தளல் தழர்ளபளத ஸளதப்தைககழன் 

ஸதநதழனளது சளழனள தொனழல் கணழப்தேடு ஸசய்னப்ந்யழல். 
 

4.4  ஹதசழன யபவு ஸசவுத் தழட்ந் தழணககை நற்தை தொகளநத்துய ஹசயகள் 

தழணககை ன் 2014, 2015 நற்தை 2016 ிை ியடுகபககு 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசனழன் ஊமழனர்கபககு நழக 

ஊதழனத்தழச் ஸசலுத்துயதற்கு அங்கவகளபை யமங்கழத்ள். இடதக 

ஸகளடுப்யளது ந்தொ ியைல் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ந் ஹளதழலுை, 

அங்கவகளபை உததழப்டுத்தப்ந்ளநனழளல் ற்ளடு துவுை 

ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ைதககயழல். ஸகளடுப்யளது தற்ஹளது தொன்ன 

ியடு சவபளககலுககநயளக சவபளககப்ட்டுள்து. 

 
5. யதநளை 
 

இயளழ அங்கவகளபை 

இயளழ யதநளநளது ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளபசககு 

ஸசன்ந்த்ை சளத்தழனப்ளட்ைன் அயழற்கு அங்கவகளழககப்டுகழன்துந்ன் 

இயளழ யதநளநளது ைகநளக அயழந்ப்ந்க கூைனஸதளன்ளகுை. 
     

யட்ை யதநளை 

ழனள யப்தைககபககள யட்ை யதநளநளது ஸனபயழள யட்ை 

லிதத்தழப் (NIR) னன்டுத்தழ கணழப்தேடு ஸசய்னப்டுகழன்து. ழனள 

ஸசளத்துககழன் சபளசளழ யட்ை லிதை 11% ிகுை. ிகனளல், ியடுககள யட்ை 

லிதை தொன்ன ியைலுை ளர்கக அதழகநளகுை. 
 

அபசளங்க நளழனங்கள்   
 

ஸகளந்கள் கழந்ககப்ஸதை ன்தற்கள ழனளனநள உததழத்ப நற்தை 

அததந்ன் இணடத ழடதகள் இணங்கழஸனளழுகப்டுை ன் உள் 

இந்ங்கழல் அபசளங்க நளழனங்கள் அங்கவகளழககப்டுகழன். ஸசயழ யழந்னை 

(நவயடுயதை நளழனை) என்தந்ன் நளழனங்கள் ஸதளந்ர்தைதை ஹயனழல், அது 

அககளப்குதழககள யதநளநளக அங்கவகளழககப்டுகழன்து. ஸசளத்து 
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யழந்னத்துந்ன் (தோத நளழனை) நளழனங்கள் ஸதளந்ர்தைதகழன் ஹளது அதன் 

வைத்த யதநளநளகவுை சைடதப்ட்ந் ஸசளத்தழன் ித்ட் களத்தழன் ஹளது 

சநயயழல்  யழடுயழககப்ட்ந் யதநளநளகவுை அங்கவகளழககப்டுகழன்து. 
 

ளயனளர் அலுயல்கள் அதழகளச ளணனநல்ளத ஸகளந்கழப் 

ஸதகழன் ஹளது, ஸசளத்துககபை ஸகளந்கபை ஸனபயழள ஸதளககழல் 

ஸநளத்தநளகப் தழவு ஸசய்னப்ட்டு, ஸசளத்தழன் (ஸ் 20) தழர்ளர்ககப்டுை 

ித்ட் களத்தழற்ஸகதழபளக  யதநளக கூற்ழல் யழடுயழககப்ட்டுள்து.  
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1971 ிை ியைன் 38 ிை இகக ழதழச் சட்ந்த்தழன் ழளழவு 14 (2) (இ) இன் கவழ் 2017 

ைசைர் 31 இல் தொையந்டத ியடுககள ளயனளர் அலுயல்கள் 

அதழகளபசனழன் ழதழககூற்தககள் நவதள கணககளய்யளர் தந அதழதழனழன் 

அழகக நவதள தயழசளளழன் கதத்துபகள். 

 

2.2.1 இங்க ஸளதுக கணககவட்டு ழனநை 07 
 

  இங்ஹக குழப்ழந்ப்ட்டுள் கணககவட்டு யழுககள் தற்ஹளது சவர்  

 ஸசய்னப்ட்டுள்துந்ன் அய 2018 ிை ியைற்கள ழதழக கணககவட்ைதெந்ளக  

 சநர்ப்ழககப்டுை. 

 

2.2.2 கணககவட்டு யழுககள் 

ஊமழனர்கழன் ன்கபககளக எதுககவடு ஸசய்னப்ட்ந் ற்ளடுகழக 

கணழப்தேடு ஸசய்யதழலுள் யழுயளது சளழ ஸசய்னப்ட்ந்துந்ன் அது 2018 ழதழக 

கணககழதெந்ளக சநர்ப்ழககப்டுை. 

 

2.2.3 கணககளய்யழற்கள ஹளதழன ிதளபநழன்ந  
 

)அ( யளகங்கழன் ஹதய்நளை நவதள யழுககள் தழதத்தழனநககப்ட்டுந்ன்  அய 

2018 ழதழக கணககவட்ைதெந்ளக  சநர்ப்ழககப்டுை. 

 
 

)ி( இத்தகன யழுககழத் தயழர்ப்தற்கு உளழன ந்யைகககழ டுககுநளத 

அலுயர்கள் அழவுதத்தப்ட்டுள்ர். 

 
 

2.2.4 ழனதழகள் நற்தை ழடதகள், எழுங்குயழதழகள் நற்தை தொகளநத்துய 

 தவர்நளங்கபந்ன் இணங்களந 

)அ( 2018/06/07 இலிதடது னதததழனளகுை யகனழல் 10 ஊமழனர்கழல் 6 ஹர் 

 ஹசயனழலிதடது இந்ழதத்தப்ட்டுள்துந்ன் ஸசலுத்த ஹயயைன 

 ஸதளகனளது அயர்கழந்நழதடது அலிடு ஸசய்னப்ட்டு யதகழன்து. 

 தளயழதழக ஹகளயனழன் அத்தழனளனை xxiv இன் ழளழவு 4.5 இன் ழனதழகழன்ை, 

 ன ளன்கு ஊமழனர்கழந்நழதடதுை அயழந்ப்ந் ஹயயை ஸதளக ஸதளந்ர்ழல் 

 கணககளய்வு ஸசய்யதற்கள தர்யளங்க ந்யைகக டுககப்ட்டுள்து. 

 
 

 )ி( தவர்ப்வு ஸசய்னப்ந்ளத தொற்ணந 

  இன்தொை தர்த்தழ ஸசய்னப்ட்ைதககளநனளல், நழத ய கணககளய்யழற்களக 

 ஸற்தக ஸகளள்ப்ட்ந் தொற்ணை தயழர்டத அத்து தொற்ணங்கபை ற்கஹய 

 ஸகளடுத்துத் தவர்ககப்ட்டுள். 
 

4. ஸதளமழற்ளட்டு நவளய்வு   

4.1 ஸசனளற்தக 

4.1.1 தழட்ந்நழந்ல் 

 

)அ( 2017 ிை ியைன் ஸசனல்தழட்ந்த்தழன்ை, யழமழப்தைணர்வு ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கழன் 

 யணழககனளது குயளக இதடத ஹளதழலுை, குழத்த ியைல் ஹதசழன 

 நற்தை சர்யஹதச நட்ந்த்தழல் ந்ளத்தப்ட்ந் ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்த்தழன் இககு 

 ளயனளர் சதோகத்தழ ஹளககழனதளக அநடதழதடதநனழ ளன் கூழக 

 ஸகளள் யழதைதைகழன்ஹன். சர்யஹதச ளயனளர் உளழநகள் தழநளது 

 அதழஹநதகு ங்ளதழதழ அயர்கழன் ங்குஸததலுந்ன் 2017 நளர்ச் 15 ிை 
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 தழகதழனன்த தளநபத் தந்ளக அபங்கத்தழல் ஸயகு யழநளழசனளகக 

 ஸகளயந்ளந்ப்ட்டுள்துந்ன் இடழகழ்யழல் ன துகழச் சளர்டத 

 அநச்சர்கள், ிபர்கள், ஸயழளட்டுத் தூதுயர்கள் ளதுகளப்தைத் துனழன் 

 ழபதளழகள், அபச நற்தை தழனளர் துனழச் சளர்டத சழஹபஷ்ந் ழஹயற்த 

 அதழகளளழகள்,  ளந்சள நளணயர்கள் நற்தை ளயனளர்கள் 

 உள்ந்ங்கள தை கடது ஸகளயடு சழப்ழத்தழதடதளர்கள். சர்யஹதச 

 ளயனளர் ழதயகத்தழன் ிசழனப் ழபளடதழன ழபடதபப் ழபதழழதழ யழஹசந் 

 ஹச்சளபளக இடழகழ்யழல் கடது ஸகளயந்ளர். இடழகழ்யழ தொன்ழட்டு ளடு 

 தபளகவுை எழப்ந்ை தனளளழத்தல், கட்டுப ழுதுதல் நற்தை குதஞ் ஸசய்தழகழ 

 அதப்தைதல் ஹளன் ல்ஹயத தழற்த ஹளட்ைகள் ந்ளத்தப்ட்டுள்துந்ன் ஸயற்ழ 

 ஸற்யர்கபககு ஸதநதழ யளய்டத ளழசழல்கபை யமங்கப்ட்ந். ஹநலுை, இடத 

 ழகழ்வு குழத்து அபச நற்தை தழனளர் இத்தழபழனல் நற்தை சதோக இணனத்த 

 யனநப்தைககழதெந்ளகவுை ஹதசழன நற்தை சர்யஹதச ளவதழனளக நழகுடத 

 தொககழனத்துயை யமங்கப்ட்ைதடதந இங்கு குழப்ழந்த்தககஸதளன்ளகுை. 
 

  நளயட்ந் நட்ந்த்தழல் யழமழப்தைணர்வு ழகழ்ச்சழகழ தொன்ஸடுப்தற்குப் 

 ஹளதுநள அலுயர்கள் இல்ளநனழளல்  நளயட்ந்ங்கழல் யழமழப்தைணர்வு  

 ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்க ந்ளத்த தொைடதழதககயழல். தைதழன தைளய்வு 

 அலுயர்கள் தற்ஹளது நளயட்ந் அலுயகங்கழல் இணப்தைச் 

 ஸசய்னப்ட்டுள்ளர்கள். அதத் ஸதளந்ர்டது உளழன ந்யைகக 

 டுககப்ட்டுள்துந்ன் அதழகளபசனழன் கணககளய்வுக குழுககழல் இது 

 ஸதளந்ர்ழல் கடதுபனளந்ல்கபை இந்ைஸற்தள். 
 

)ி( யழமழப்தைணர்வு ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கள் 2017 இல் தைதழன யையத்தழப் 

 ஸற்தள்துந்ன் அய ஸதநயழள ங்குற்ளர்கழன் ங்குற்ததலுந்ன் 

 ல்ஹயத ஸதளழவு ஸசய்னப்ட்ந் நளயட்ந்ங்கழல் ந்ளத்தப்ட்ந். ளயனளர் 

 அலுயல்கள் அதழகளபசகஸக ழனநழககப்ட்டுள் அழவுதத்தல்கழ 

 யமங்குயர்கழன் யமழகளட்டுதலின் கவழ் குழப்ளக கைலள ஹளன் 

 நளயட்ந்ங்கழல் ல்ஹயத யழமழப்தைணர்வு ழகழ்ச்சழத்தழட்ந்ங்கள் ந்ளத்தப்ட்ந். 
   

  ஹநலுை, ளடு தொழுயதத்ை உள்ந்ககுை யகனழல் அச்சு நற்தை இத்தழபழனல் 

 ஊந்கங்கழப் னன்டுத்தழ குடத ஸசயழல் ளயனளர் அலுயல்கள் 

 அதழகளபசனழன் ணழகள் ஸதளந்ர்ழல் ல்ஹயத நககபககுை யழமழப்தைணர்வு 

 ஊட்ந்ப்ட்ந்து. 
 

)இ( ிகககூைன சழல் யழனழ சளன்தப்டுத்தழப் ஸற்தக ஸகளள்யதற்கு 2017 

இல் இககுநதழனளர்கள் நற்தை யழழஹனளகஸ்தர்கழந்நழதடது ககுன 326 

யழயணப்ங்கள் ஸற்தக ஸகளள்ப்ட்ந். சடதனழல் யழயணப்த்தழல் 

யமங்கப்ட்டுள் யழகள் உயநனழஹஹன அதொல்டுத்தப்டுகழன்யள 

ன்த ிய்வு ஸசய்த்ை கந்நப் ஸளதப்ளது தைளய்வு 

உத்தழஹனளகத்தர்கழக ஸகளயந் குழுயழந்ை எப்ந்ககப்ப்ட்டுள்துந்ன் இடத 

யழந்னத்தழற்கு ற்கஹய தவர்வுை களணப்ட்டுள்து. 
 

)ஈ( அதழகளபச நவது ஹநற்ஸகளள்ப்டுை தொப்ளடுகள் ஸதளந்ர்ள தகயல்கப் 

தழவு ஸசய்யதற்கு உளழன ியணங்கள் ஹணப்டுகழன்துந்ன் 

தொப்ளடுகபககள தவர்வுகள் யமங்கப்டுயதழல் ற்டுை தளநதை குழத்த 

தகயல்கபை யமங்கப்டுகழன். அதற்கழணங்க, தொப்ளடுகபககுளழன 

தவர்வுகழப் ஸற்தக ஸகளள்யதழல் ற்டுை தளநதத்தழற்குளழன களபணங்கத்ை 

ஸற்தக ஸகளள் தொைத்ை. யயளளனழதை, சட்ந்ப் ழளழயளது இடதப் ணழனழ 

யழபயளகச் ஸசய்த்ை யகனழல் ஸளதத்தநள கணழநனப்டுத்தப்ட்ந் தபவுத் 

தத்தழக ஸகளயைதககயழல். 
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)உ( 2008 இலிதடது அளழசழனளது யழதழத்துபககப்ட்ந் யந்நளக இதடது யதகழன் 

ஹளதழலுை, ணழப்ளர் ளனகநளயர்  ிகககூைன சழல் யழனழ 

ழர்ணனழககழன் ஹளது, சட்ந்த்தழன் ழளழவு 19 இன் கவமள ற்ளடுகழன் 

ழனதழகழன் கவழ் அதழகளபசனழந்தொை ளயனளர் அலுயல்கள் 

ஹபயனழந்தொை அது குழத்து யழளவுயளர். அதற்கழணங்க, உளழன யர்த்தநளழ 

அழயழத்தல்கள் ஹபயனழன் ளழடதுப நற்தை அதழகளபசனழன் அங்கவகளபை 

ன்யற்ழற்கு இணங்க நட்டுஹந, சட்ந்ப் ழளழயழளல் ஸயழதௌடு 

ஸசய்னப்டுகழன். 
 

)ஊ( குழப்ழட்ந் களப்குதழனழல் அந்னளங்களணப்ட்ந் சதோக ஸளதளதளப 

ழபச்சகழன்ை, தழரர் ஹசளதகள் ஹநற்ஸகளள்ப்டுயதளல், சட்ந்த்தழன் 

ழளழவுகழன் ழனதழகழன்ை, லிதளசளபை நற்தை எப்தேட்ைன் அைப்ந்னழல்  தழரர் 

ஹசளதகழ ஹநற்ஸகளள்யது ஸளதத்தநற்தளகுை.  
 

 

)( யந்ங்கழன் நளதழளழகழப் ஸற்தக ஸகளள்யது, 2017 இல் தளககல் 

ஸசய்னப்ட்ந் யமககுகழல் தழரர் ஹசளதகளகக குழப்ழந்ப்ட்ைதப்தளல், 

தழர்களத்தழல் நளதழளழகழப் ஸற்தக ஸகளள்யதற்ஸக தழனளஸதளத 

ியணை யமங்கப்ட்டுள்து. அதற்கழணங்க, இடதப் ழபச்சககு தழர்களத்தழல் 

தவர்வு களணப்டுை. 
 

2017 இல் ந்ளத்தப்ட்ந் தழரர் ஹசளதகபககள யமககுகழ யழபயளகத் 

தளககல் ஸசய்யதற்கு ந்யைகககழ டுககுநளத அதழகளளழகபககு 

ிஹளசகள் யமங்கப்ட்ந் ஹளதழலுை, இதுயபனழல் யயழத யமககுகபை 

தளககல் ஸசய்னப்ட்ைதககயழல். 
 

4.2  தொகளநத்துய ஸசனற்ளடுகள் 
 

)அ(  யழந்னத்தழற்குப் ஸளதப்ள ஸகனபய. அநச்சளழளலுை ணழப்ளர் 

 சனழளலுை சட்ந்த்தழன் ழளழவு 53 இன் ழனதழகழன்ை, ிஹளசகர்க  

 ழனநழப்தற்கு ந்யைகககள் டுககப்ட்டுள். யயளளனழதை, அத்து 

 ழனநங்கபை ஹதசழன யபவு ஸசவுத்தழட்ந் தழணககத்தழன் தவர்நளை 

 யமங்கப்டுை யபனழல் இந்ழதத்தழ யககப்ட்டுள்துந்ன் இது ஸதளந்ர்ழல் 

 ணழப்ளர் சனழன் தொைவு குழத்துை கயை ஸசலுத்தப்டுை. இது ஸதளந்ர்ழல் 

 ஸதழயள யழககத்தழப் ஸற்தக ஸகளள்யதற்கு சட்ந்நள அதழர் 

 தழணககத்தழற்கு குழத்துபககப்ட்டுள்துந்ன் அதற்கள தொைவு 

 தழர்ளர்ககப்டுகழன்து. 

 )ி( கத்ஸதளமழல் நற்தை யர்த்தக அநச்சழன் ஸசனளளழன் அங்கவகளபநளது 

தைத்தளககை ஸதளந்ர்ள ஸகளடுப்வுக ஹநற்ஸகளள்யதற்களகப் ஸற்தக 

ஸகளள்ப்ட்டுள்து. 

 அநச்சழலிதடது ஸப்ட்ந் தைத்தளககை ஸதளந்ர்ள ஸகளடுப்வுகழ 

நவள்ழதழனழடுயதற்கு ற்ளடுகள் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டுள். 

 
 

4.3 ஸதளமழற்ளட்டு ந்யைகககள் 

4.4 தயழனழர் தொகளநத்துயை 
 

)அ( இடத யழுயழத் தழதத்துயதற்கு உந்ை ந்யைகககள் டுககப்டுை. 
 

)ி( நளயட்ந்ங்கழலுள் அலுயர்கழன் ற்ளககு நற்தை நழக ஸதளந்ர்ள 

ழபச்சகழத் தயழர்ககுை யகனழல் சளழனள தொனழல் அலுயர்கழ 

ஈடுடுத்துயதற்கு ற்ளடுகள் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டுள். இது ஹநற்குழத்த 

ழபச்சககுத் தவர்யளக அநத்ை. 
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5. ழனள அழயழதத்தழ 

5.1 ழனள அழயழதத்தழ இககுகழ அந்தல் 

அதழகளபசனழன் கூட்ைணவு தழட்ந்ை நற்தை யதந்ளடத ஸசனல்தழட்ந்ை 

ன்யற்ழத் தனளளழககுை ஹளது இத்தகன யழந்னங்கழக கயத்தழல் 

டுப்ததெந்ளக ழனள அழயழதத்தழ இககுகழ அந்யதற்கள 

ந்யைகககள் டுககப்ட்டுள்துந்ன் அதழகளபசச் சட்ந்த்தழன் ழனதழகழன்ை 

ணழப்தைபகபை யமங்கப்ட்டுள். 

 

6. கணககவடுை ல்ளட்சழத்ை  
 

6.1 கணககுகழச் சநர்ப்ழத்தல் 
 

2003 ங்ஷன் 02 ிை தழகதழன PED/12 சநயழககை ஸகளயந் ஸளது 

ஸதளமழல்தொனற்சழகள் சுற்ழகக ழளழவு 6.5.3 இன் ழனதழகழன்ை, யதந்ளடத 

அழககனளது, ழதழனளயடு ழயந்டது 150 ளட்கழதள் 

ளபளபநன்த்தழல் சநர்ப்ழககப்டுதல் ஹயயடுை. அதழகளபசனளது 2016 ிை 

ியைற்கள யதந்ளடத அழககனழ கணககளய்வுத் தழகதழனழஹதை 

சநர்ப்ழத்தழதககயழல். 
 

7. தொநகபை கட்டுப்ளடுகபை  
 

கணககளய்யழல் அயதளழககப்ட்ந் தொநகள் நற்தை கட்டுப்ளடுகள் நவதள 

யழுககள் அதழகளபசனழன் தயழசளளழன் கயத்தழற்களக அதப்ழ 

யககப்ட்டுள். கவஹம குழப்ழந்ப்ட்டுள் யழந்னங்கழல் யழஹசந் கயை 

ஸசலுத்தப்டுதல் ஹயயடுை. 

 

 

தொநகள் நற்தை கட்டுப்ளட்டு 

யழந்னங்கள் 
அயதளங்கள் 

  

)அ( ஊமழனர்கழன் கந்ன்க அலிடு 

ஸசய்தல் 
கணககுகச் சளழனளகப் தழவு ஸசய்தல். 

  

)ி( தயந்ப் ணங்க அலிடு ஸசய்தல்  

தளயழதழக ஹகளயனழன் ழளழவுகழன் 

ழனதழகழன்ை, ஹசயனழலிதடது 

இந்ழதத்தப்ட்ந் அலுயர்கழன் 

நவதள சட்ந் ளவதழனள யழசளபணகள் 

ந்ஸற்த யதகழன்.  

 

 

 

     களழதழ  .லித் ன் ஹசளலிப  

     தயழசளர். 


