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அதிகாபசபபே் சசனா்றுபகபேப விபநாக டுதத்ுக் கூறுந் 2020 ஆந் 

ஆண்டுக்கா ாயபனாப ் அலுய்க் (ாஅஅ) அதிகாபசபபே் 

யபோடா்த அறிக்பகபேபச ் சநப்்பி்பதபேடட்ு ா் 

சபோநகிம்சச்ினபடகி்ற். ாட்டி் றகாவிட் – 19 றான்த ் சதா்று 

காபணநாக ிசச்னந் சூம்ிப ிவின றாதிலுந், ாயபனாப ்

அலுய்க்  அதிகாபசபனாது 2020 ஆந் ஆண்டி் ப்ற்கபநா 

ிபபநபேபத ்றதா்றுவித்திபோ்தபந இங்கு குறி்பிடதத்க்கதாகுந். 
 

நது பத்பந ினதிசச்ட்ட றாக்கநாது றாட்டி வினாாபச ் சூமலி் 

ாயபனாபிப் ாதுகா்தாக அபந்திபோ்தது.  இ்த இக்கிப 

றாக்கினதாக,  நது குழுவி் பழுபநனா ங்கு்றுதலுட் பகவுந் 

காத்திபநா பபபே் குறுகின காத்தி் டயடிக்பகபேப டுக்க ாந் 

விபோந்புகி்றாந். 

 

அறிவு பகு்த ாயபனாப ்ந்றுந் யபத்்தக சபெகங்கற நது சசாதத்ு  

ாந் ந்புகி்பநனா், அதிகாபசபனாது சாதுநக்களுக்குந் 

வினாாபிகளுக்குந் அறிவூட்டுயத்காக பபறன 147 சாது நக்க் 

விழி்புணபவ்ு ிகம்சச்ித்திட்டங்க் ந்றுந் 88 யபத்்தகபக்ளுக்கா 

விழி்புணபவ்ு ிகம்சச்ித்திட்டங்கப டாத்திப்து. ாயபனாப ்

உபிபநக் பதா  இபன தபபபபே் விழி்புணபவ்ிப யலுவூட்டுந் 

றாக்குட், குறிதத் ஆண்டி் 85 ாடசாப விழி்புணபவ்ு 

ிகம்சச்ித்திட்டங்களுந் டாத்த்ட்டு்.  
 

15,923 சய்றிகபநா திடீப ் றசாதபக் டாத்த்ட்டு தயறிபமதத் 

வினாாபிகளுக்சகதிபாக 14,906 ீதிந் யமக்குக் தாக்க் 

சசன்ன்ட்டு்துட் கு்்ண விதி்வி் பெந் பௌா.65  ப்லின் 

சதாபகனாது ஈட்ட்ட்டு்து.  
 

ாட்டி் தபநா சாபோடக்ி் கிபட்விப உறுதி்டுத்துந் 

றாக்குட், ாயபனாப ் அலுய்க் அதிகாபசபனாது இங்பக 

கட்டபக் ிறுயகந், இங்பகச ் சுங்கந் ந்றுந் பன சதாடபப்ுபடன 

ிறுயங்களுட் இபண்து ணினா்றி யபோகி்து. றநலுந், 

ாயபனாப ் அலுய்க் அதிகாபசபனாது ாயபனாபக்ப் 

ாதுகாக்குந் சாபோடட்ு சட்டயாக்கங்கிப யகு்திலுந் சகா்பக 



 
 

நட்டத்தி் ாபினவிா  ங்கி்பிபபந் யமங்கின றதசின 

நட்டத்திா குழுக்கி் பிபதிிதித்துயந் யகித்து்து.  
 

ாடாவின பீதிபே் ்றயறு பிபறதசங்களுந் பெட்ட்டு திபந்டுதத்் 

டயடிக்பககளுந் இடந்ச்றிபோ்த  றாதிலுந், ாந் 1978 

பப்ாடுகிப் ச்று்துட் சபோந்ாா பப்ாடுகளுக்கு 

அதிகாபசபபோ் ியாபணங்களுந் யமங்க்ட்டு்.  
 

இபணன யழி பெநாக றந்சகா்்டுந் சகா்யவுகி றாக்காது 

2020 ஆந் ஆண்டி் கணிசநாவு அதிகபித்து் அறதறயபபே், இபணன 

யழி பெநா வினாாபத்தி் சகதிபா பப்ாடுகளுந் அதிகபித்து். 

றய, ாயபனாபக்் ந்றுந் வினாாபிகி் உபிபநகிப றநலுந் 

ாதுகா்த்காக ாயபனாப ் அலுய் அதிகாபசபச ் சட்டத்திபத ்

திபோதத்ுந் சசன்பபகளுந் இடந்ச்று யபோகி். 
 

நது எட்டுசநாதத் சபபடனுந் இபண்து, ாயபனாப ் அலுய்க் 

அதிகாபசப ஊழினபக்் ய்யாறு எய்சயாபோ சயாபபந் திப ்

சகாண்டாபக்் ்து குறிதத்ு ா் ்றாதுந் சபோபநபட் ிபதத்ு் 

ாபக்்கி்ற்.   உகாவின பீதிபே் றான்த ்சதா்று அசச்ுறுதத்் ிவின 

றாதிலுந், றதபயனா றாசத்ாந் ாயபனாபோக்கு இபடபொறு அ் 

றசபயபேப யமங்கி கட்த ஆண்டி் இத்தபகன புதின சய்றிகிப 

அபடயத்கு அப்்ணி்புட் சசன்ட்டபநக்காக ாந் அயபக்ளுக்கு ்றி 

கூறுயத்கு கடபந்ட்டு்றாந். 
 

சகௌபய. யபத்த்க அபநசச்ப,் சகௌபய கூட்டுவு றசபயக், ச்பத்டுத்த் 

அபிவிபோத்தி, ாயபனாப ் ாதுகா்பு அபநசச்ப ் ந்றுந் சறுநதிபக்க 

ஆறாசபகபபந், ஊக்குவி்பிபபந் ந்றுந் யழிகாட்டுத்கபபந் 

யமங்கினபநக்காக றந்குறித்த அபநசச்ுக்கி் சசனாபக்ளுக்குந் து 

நநாப்்த ்றிகிப இய்விடத்தி் சதபிவித்துக் சகா்கி்ற். 

 

 

மநப ்சப் (ஓன்வு) சா்த திசாானக்க  

தவிசாப ்

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசன 

நமக்கு 
எழுக்கம் யனந்ட பயதமம கமச்சமமணமன்யன் கரழ் ன்மகப் மதுகமக்கப்ட் 

மபனதமநர் உகமணமன்யன அனடல் 
 

மசதற்ஞய  
மபனதமநர் பலுவூட்டுடல், பர்த்டக எழுங்கு பயடயகள் ணற்ரம் ஆநமக்கயதணம நமட்டினத 

ஊக்குபயத்டல் ன்பற்யதெமக மபனதமநமயன் உமயனணகள் ணற்ரம் ன்கனநப் 

மதுகமத்டல் 

ணது எருங்கயனஞந்ட நமக்கங்கள் 

(1) பயதமம எழுங்குடுத்டல்கநயதெமக மபனதமநன சயப்மக னபத்டயருத்டல் 

(2) யதமதணற் பர்த்டக மசதற்மடுகநயமல் மடயக்கப்டுகயன் மபனதமநர்களுக்கு 

யபமஞம் பனங்குடல் 

(3) மபனதநருக்கு அயவூட்டுடல் ணற்ரம் பயனயப்தைஞர்பயன ற்டுத்துடல் 

ஆகயதபற்யதெமக மபனதமநன பலுவூட்டுடல் 

(4) பர்த்டக நமட்டி டயர் மசதற்மடுகளுக்மகடயமக பர்த்டகர்கள் ணற்ரம் 

உற்த்டயதமநர்கனநப் மதுகமத்டலும் நமட்டினத ஊக்குபயத்டலும் 

(5) டயனக் கட்டிமதழுப்தைபடதெமக அடயகமசனதயன் மசதற்டயன நணம்டுத்டல் 

எருங்கயனஞந்ட ம்யக்னக நகமட்மடுகள் 

 ம்யக்னக 

மசதமற்ரனகதயல் யனணமமத் டன்னணதயனப் நணுடலும் ம்யக்னகத் டன்னணதயன 

உரடய மசய்டலும். 
 

 நர்னணத்ம் ல்லிஞக்கதொம் 

அனத்து படிக்னககநயலும் உண்னணதயனத்ம் யதமதத்டயனத்ம் சமயதம 

யனப்மட்டினத்ம் மகமண்டமக இருத்டல் 
 

 மமரப்தைனண 

யனநபற்ப்ட் அனத்து மசதற்மடுகநயலும் மபநயப்னத் டன்னணக்கும் 

ற்தைனணக்கும் மமரப்மதயருத்டல் 

 குழுச் மசதற்மடு 

அனத்து ஊனயதர்களும் எவ்மபமருபருதம் தொனதம மடமர்மல் ணற்ரம் மகயழ்வுத் 

டன்னண ன்பற்ரன் ஸ் தைமயந்துஞர்வு, ணடயப்தை ணற்ரம் ம்யக்னக ன்பற்யன 

நணம்டுத்தும் பனகதயல் இனஞந்து மசதமற்ரடல். 

 அங்கரகமம் 

ஊனயதர்கநயன் ணயகச் சயந்ட மசதமற்லின மணச்சுடலும் மமட்டுடலும். 

 இஞக்கப்மடு 

பனங்கப்ட் ஞயதயன யனநபற்ரபடற்கம அர்ப்ஞயப்தை ணயக்க மசதற்மடு. 

 ஆக்கதர்பணம மசதமற்ரனக 

நசனபகநயன பனங்குபடற்கம பயருப்தொம் டதமர் யனத்ம். 

 ஆக்கதொம் தைத்டமக்கதொம் 

அனத்து பயதங்கநயலும் மடமர்ச்சயதம நணம்மட்டின ற்டுத்துபடற்கமக தைடயத 

உத்டயகநயனக் கண்டுயடித்டல். 

  



 
 

1 ஆபது ணற்ரம் 2 ஆபது ணமடி, 

கூ.மணம.டம. மசதக கட்டிம், 

72, மபமக்நமல் வீடய, 

மகமழும்தை 27.   

2021.12.10  

 

 

 

மகௌப. கூட்டுவு நசனபகள், சந்னடப்டுத்டல் அயபயருத்டய ணற்ரம் தகர்நபமர் மதுகமப்தை 

இமமங்க அனணச்சர். 

 

மகௌப. இமமங்க அனணச்சர் அபர்கட்கு, 

 

 

1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இக்க யடயச் சட்த்டயன் 14(2) ஆம் யமயபயன் யதடயகநயன்டி, 2020 

ஆம் ஆண்டிற்கம பருமந்ட அயக்னகத்ன் கஞக்கமய்வு மசய்தப்ட் ந்மடமனக, பருணம 

மசவுக் கஞக்குகள் ணற்ரம் கஞக்கமய்பமநர் டனனண அடயடயதயன் அயக்னக ன்பற்யன 

இத்துன் சணர்யக்கயன்நன். 

 

டங்கள் உண்னணத்ள்ந, 

 

 

.................................. 

டபயசமநர் 

 

 

 

 

 

 



 
 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசன 

பருமந்ட அயக்னக – 2020 
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ம்னணப் ற்ய 

1.1 அயதொகம் 
 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதமது, 1979 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இக்க 

மபனதமநர் மதுகமப்தைச் சட்ம் ணற்ரம் 1987 ஆம் ஆண்டின் யதமத பயதமம 

ஆனஞக்குழுச் சட்ம் ணற்ரம் 1950 ஆண்டின் பயனக் கட்டுப்மட்டுச் சட்ம் 

ன்பற்யன இத்துச் மசய்து அபற்யற்குப் டயமக ஆக்கப்ட்  2003 ஆம் 

ஆண்டின் 9 ஆம் இக்க மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனச் சட்த்டயன் தோம் 

டமயக்கப்ட்டமகும்.  

 

இச்சட்த்டயன் தொகவுனதயன்டி, மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதயன் எட்டு 

மணமத்ட நமக்கணமது, பர்த்டக எழுங்குபயடய, மமருட்கள் ணற்ரம் நசனபகநயன் 

பயனகநயனச் சரமகப் நணுடல், யதமதணற் பர்த்டக மசதற்மடுகளுக்மகடயமக 

பர்த்டகர்கள் ணற்ரம் டதமமயப்மநர்கனநப் மதுகமத்டல், ணற்ரம் பர்த்டக 

மசதற்மடுகனநக் கட்டுப்டுத்துடல் நமன் படிக்னககநயதெமக  

மபனதமநர்களுக்கு ணயகச் சயந்ட மதுகமப்யன பனங்குபநடதமகும். நணலும், 

மமருட்கள் ணற்ரம் நசனபகநயன் பயதமமமயகள் ணற்ரம் டதமமயப்மநர்களுக்கயனநத 

சமத்டயதணமதும் ஆநமக்கயதணமதுணம நமட்டிதயனப் நணும் அநடநபனநதயல் 

நமட்டி பயனதயலின ஊக்குபயப்டற்கும் டயர்மர்க்கப்டுகயன்து.   

1.2 அடயகமசனதயன் அனணப்தை பயடய 
 

சட்த்டயன் ற்மடுகநயன்டி, அடயகமசனதமது சட்த்டயல் பயடயத்துனக்கப்ட் 

டனகனணகள் ணற்ரம் அதபங்கனநக் மகமண்டுள்ந ஆட்கனநத்ம் அனணச்சமயமல் 

யதணயக்கப்டும் டபயசமநர் ணற்ரம் த்டயற்குக் குனதமட னத உரப்யர்கனநத்ம் 

மகமண்டுள்நது. 
 

அடயகமசனதயன் உரப்யர்கள்   

2020 இன் இரடயதயலுள்நபமர டபயகனந பகயத்ட உரப்யர்கநயன் மதர்கள் 

யன்பருணமர:  
 

 

1. நணர் மல். டி.ம்.ஸ். டயசமமதக்க (ஏய்வு)  டபயசமநர் 

2. டயரு.சமலித சத் குணம     தொழு ந உரப்யர் 

3. டயரு.ப்.ப்..ஸ்மதக்க    தொழு ந உரப்யர் 

4. டயரு.துசமன் குஞபர்ட     தொழு ந உரப்யர் 

5. டயரு.ய.ம்.நக.மட்டிதமமச்சய    டயனநசமய யடயயடயத்துபம் 

6. கமயடய.ந.சந்டயக சத்    உரப்யர் 

7. டயரு.ங்கம யமயத அநபர்ட    உரப்யர்  

8. டயரு.ஆர்.சயசயமத் அடயகமமய            உரப்யர் 

9. டயரு.ம்.ஸ்.பய.க்ஸ்ணன் சணவீ   உரப்யர் 

10. டயரு.ம்.ப்..சய.பயநசூமயத    உரப்யர்  

11. டயரு.ர்சயட பயமஜ் ர்ச மநம   உரப்யர்   

 



 
 

1.3 அடயகமசனதயன் டபயதயர் 

நணர் மல். டி.ம்.சமந்ட டயசமமதக்க (ஏய்வு) 2019.12.20 இலிருந்து டபயசமநமக 

மடமர்ந்து நசனபதமற்ய பருபதுன் டயரு.ம்.ஸ்.ம்.வுர் 2018.09.04 இலிருந்து 

2020.09.30 பனதயல் அடயகமசனதயன் ஞயப்மநர் மதகணமக 

நசனபதமற்யத்ள்நதுன் டயருந.ம்.ஸ்.ன்.தசயங்க 2020.02.14 இலிருந்து 

2020.10.02 பனதயலும்  டயரு.டி.ம்.ஸ்.டயசமமதக்க 2020.10.02 இலிருந்து மடமர்ந்தும் 

ஞயப்மநர் மதகணமக நசனபதமற்ய பருகயன்மர்.  

மபனதமநர் அலுபல்கள்அடயகமசனதயன் யமயவுத் டனபர்கள் 
 

டயருணடய. டரப்சய டயநசம 

M.PA [PIM- சயய தபர்டதை] – சட்த்டஞய 

ஞயப்மநர் – இஞக்க ணற்ரம் அதொமக்கல் 

2.  டயரு.ப்.ப்..நக.ண்ம 

B.Sc (மரணடய ணடயப்தேடு) பயநச 

ஞயப்மநர் – மபனதமநர் அலுபல்கள் 

ணற்ரம் டகபல் 

2019.10.01 இலிருந்து 

மசல்பய.சணந்டம கருஞமத்  

B.A (Econ) Sp (Hons), M. A. (Economics)  

டயல் ஞயப்மநர் – நமட்டி 

ஊக்குபயப்தை 

டயரு.சம்த் அங்குலுக 

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

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

ஞயப்மநர் – ணயடபநங்கள் ணற்ரம் 

யருபமகம் 

டயரு.ப்.ம்.யமயதந்ட 

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

ஞயப்மநர் - யடய 
 

டயருணடய.யஞ்ம மகமடன் 

ACA, MBA (தபர்டதை)  

ஞயப்மநர்  - பயனதயல் தொகமனணத்துபம்  

மசல்பய.யகம சமபயத்டயமய பயநநசக 

B.Sc  கஞக்கரடு (Sp) Hon USJ, CBA,MAAT - உள்நக கஞக்கமய்பமநர் 

1.4 மபனதமநர் அலுபல்கள் நனப 

இந்டப் நனபதமது பர்த்டகசமர் சட்த்துன, பயதமம மடமனயல்தொதற்சய 

தொகமனணத்துபம், பர்த்டக மசதற்மடுகள் ணற்ரம் மபனதமநர் அலுபல்கள் ஆகயத 

துனகநயல் ந்துட் அதபத்டயனக் மகமண்  தோன்ர யதைஞர்கநயனக் 

மகமண்டமக டமயக்கப்ட்டுள்நது. இது மபனதமநர் அலுபல்கள் 

அடயகசனதயமல் குயத்துனக்கப்டும் அனத்து நகமமயக்னககநயனத்ம் கபத்டயல் 

மகமண்டு அபற்யற்கம டரர்பயன பனங்குகயன்து. அத்துன், சட்த்டயன் யமயவு 38 இன் 

கரழ் நமட்டி டயர் படிக்னககள் மடமர்ம தொனப்மடுகனந பயசமனஞ 

மசய்படற்கும் டரர்ணமம் யனநபற்ரபடற்கும், யமயவு 19 இன் கரழ் ஆகக்கூடித சயல்ன 

பயனதயன யர்ஞதயப்டற்கும் யமயவுகள் 19 ணற்ரம் 20 இன் கரழ் ஆகக்கூடித 

பயனகநயன அபயடுபது மடமர்யலும் படிக்னக டுப்டற்குப் மமரப்தை 

பமய்ந்டடமகும்.  

 

 



 
 

1.5 மபனதமநர் அலுபல்கள் நனபதயன் உரப்யர்கள் 
 

டயரு.ம்.ஸ்.ன்.சம்சுடரன் -   டனபர் 

டயரு.ச்.பயநபர்ட  - உரப்யர் 

    - உரப்யர்  
 

மசல்பய.ங்கயகம மகமண்கணநக (சட்த்டஞய)  - நனபச் மசதமநர் – 2019.08.01 – 

2020.01.12. 

2. அடயகமசனதயன் நமக்கங்கள் 

அ. மபனதமநர்கநயன் உதயருக்கும் மசமத்துக்கும் டரங்கு பயனநபயக்கும் பனகதயம 

 ண்ங்கநயன் பயற்ன அல்து அத்டனகத நசனபகநயன் பனங்கல்கநயலிருந்து 

 மபனதமநர்கனநப் மதுகமத்டல் 
ஆ. யதமதணற் பர்த்டக மசதற்மடுகளுக்மகடயமக மபனதமநர்கனநப் 

 மதுகமப்துன் மபனதமநர்கநயன் ன்கநயல் கூடித அக்கன 

 மசலுத்துபடற்கு உத்டபமடணநயத்டல் 
இ. இதன்பனதயல் மபனதமநர்கள் யதமதணம பயனகநயல் மமருட்கனநத்ம் 

 நசனபகனநத்ம் நமதுணமநபயல் மற்ரக் மகமள்படன உரடயப்டுத்துடல் 

ஈ. யதமதணற் பர்த்டக மசதற்மடுகள், ணட்டுப்டுத்டப்ட் பயதமம மசதற்மடுகள் 

 அல்து நபர பனகதயல் மபனதமநர்கள் பர்த்டகர்கநயமல்  சுண்ப்டுபடற்கு 

டயமக யபமஞம் நகமருடல் 
 

3. மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதயன் மடமனயற்மடுகள் 

1. மடமனயல் தொதற்சயதமநர்களுக்கயனதயம கட்டுப்டுத்டல்கள் அல்து ரக்குடல்கள் 
 

அ. கட்டுப்மம பர்த்டக உன்டிக்னககள் 

ஆ. பயன மடமர்யல் மடமனயல் தொதற்சயகளுக்கயனதயல் எழுங்குகனந 

 நணற்மகமள்ளுடல் 

இ. சந்னடதயதள் அல்து சந்னடதயன் கஞயசணம குடயதயல் உள்மட்டு 

 பர்த்டகம் அல்து மமருநமடம அயபயருத்டய மடமர்யம ஆடயக்க 

 யனதயனக் கட்டுப்டுத்துடல், அல்து 

ஈ. உள்மட்டு அல்து சர்பநடச பர்த்டக அல்து மமருநமடம  

 அயபயருத்டயக்கு டயமக மடயப்ன ற்டுத்துகயன் டமபது நமட்டினத 

 கட்டுப்டுத்துடல் 

2. நமட்டி டயர் மசதற்மடுகள் ணற்ரம் ஆடயக்க யனதயன துஷ்யநதமகம் மசய்டல் 

ன் ற்ய தைமய்வு மசய்டல் அல்து பயசமனஞ மசய்டல் 
 

3. மமருட்கள் நசனபகனந பனங்குநபமருக்கயனதயல் தன்டபல் நமட்டினத 

நணுடலும் தொன்நற்ரடலும் நணம்டுத்துடலும் 
 

 

4. மபனதமநர்கள், மகமள்பபமநர்கள் ணற்ரம் மமருட்கள் 

நசனபகநப்தன்டுத்தும் னநதமர்கள் அத்டனகத மமருட்கள் நசனபகநயன் 

பயனகள், கயனப்வு, டம் பனங்கப்ட் பனக மடமர்யல் அபர்கநயன் 

ன்கனந நணம்டுத்துடலும் உமயனணகனந தொன்நற்ரபதும் மதுகமப்தும் 
 



 
 

5. மகமள்பவு மசய்தப்க்கூடித ண்ங்கநயதும் நசனபகநயதும் டம், ஆற்ல், 

தூய்னண, டமடங்கள் ணற்ரம் பயனகள் மடமர்யல் மபனதமநர்களுக்கு 

அயதத்டருடல் 
 

6. இச்சட்த்டயல் பயடயத்துனக்கப்ட்டுள்ந நடதம் பயதம் மடமர்யல் தைமய்வு 

பயசமனஞகனந நணற்மகமள்ளுடல் 
 
 

7. ததரடய குனந்ட நமட்டி சந்னடகநயல் நமட்டி பயனகனந ஊக்குபயத்டல் 
 

8. சந்னட யனணகள் ணற்ரம் மபனதமநர் அலுபல்கள் மடமர்ம ஆய்வுகனந 

நணற்மகமள்நல், அயக்னககனந யசுமயத்டல் ணற்ரம் அனப மடமர்யல் மமது 

ணக்களுக்கு டகபல் மகமடுத்டல் 
 

9. அசமங்க ணற்ரம் டயதமர் துனகநயல் பயனத்டயன் ஆய்வுகனந நணற்மகமள்ளுடல் 
 

10. மபனதமநர்கநயன் உமயனணகள், சயந்ட உல் யன, இர்கமப்தை ணற்ரம் 

மதுகமப்தை மடமர்யல் மபனதமநர்களுக்கம அயவூட்டும் படிக்னககநயன  

ஊக்குபயத்டல் 
 

11. ய யரபங்களுன் சந்னட யனனணகள், மபனதமநர் அலுபல்கள் 

மடமர்யம டகபல் மயணமற்த்டயன ஊக்குபயத்டல் 
 

12. மபனதமநர் அனணப்தைக்கநயன் டமயத்டன நணம்டுத்துடல், உடபயதநயத்டல் ணற்ரம் 

ஊக்குபயத்டல் 
 

13. அடயகமசனதயமல் பனங்கப்ட் நடதம் நசனபகள் மடமர்யல் நடதம் 

அவீடுகள் அல்து கட்ஞங்கனந பயடயத்டல் 
 

14. அடயகமசனதயன் மடமனயற்மடுகனந யனநபற்ரபடற்கம பசடயப்டுத்டல்கநயன 

நணற்மகமள்படற்குத் நடனபதமகவுள்ந குழுனப அல்து குழுக்கனந யதணயத்டல் 
 

15. அடயகமசனதயன் நமக்கத்டயன அனபடற்கு நடனபதமகவுள்ந னத 

படிக்னககனநத்ம் அடயகமசனதயன் மடமனயற்மடுகனந ததரடயத்ன் 

யனநபற்ரபடற்கம அனத்து படிக்னககனநத்ம் தொன்மடுடுத்டல் 
 

4.  மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதயன் மசதமற்ரனக 

யருபமக கட்னணப்யன்டி, அடயகமசனதமது 6 ஞயப்மநர்கநயன் கரழ் மடமனயற்டுகயன் 

6 யமயவுகநயனத்ம் உள்நக கஞக்கமய்வுப் யமயபயனத்ங் மகமண்டுள்நது. அனபதமப; 

1) மபனதமநர் அலுபகள் ணற்ரம் டகபல் 

2) இஞக்க ணற்ரம் அதொமக்கல்  

3) பயனதயல் ணற்ரம் தொகமனணத்துபம் 

4) நமட்டி ஊக்குபயப்தை 

5) யடய 

6) ணயட பநம் ணற்ரம் யருபமகம் 

7) உள்நக கஞக்கமய்வு 
 



 
 

2020 ஆம் ஆண்டு கமப்குடயதயல் மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதயன் 

மசதமற்ரனகதமது யன்பருணமர டப்டுகயன்து;   

1. டரங்கு பயனநபயக்கக்கூடிததும் டம் குனந்டதுணம மமருட்கள் ணற்ரம் நசனபகளுக்மகடயமக 

மபனதமநர்கநயனப் மதுகமத்டல். 

அ. சட்த்டயன் யமயவு 10 ணற்ரம் 12 இன் கரழ் பனங்கப்ட் ஞயப்தைனகள் 

ஞயப்தைன இ.72 :உற்மட்டில் உற்த்டய மசய்தப்ட் அமயசய அல்து மல்லின 

பயங்குஞவுத் டதமமயப்தைக்கமக நடிதமநபம அல்து பயங்குஞவுத் டதமமயப்தைக்கம 

நபர்ணமணமகநபம உற்த்டயதமநர்கள், பயதமமமயகள் அல்து பயயநதமகஸ்டர்கள் 

தன்டுத்துபடன டன மசய்டல். 

 

 

ஞயப்தைன இ. 73: அனஞத்து உற்த்டயதமநர்கள், இக்குணடயதமநர்கள், 

பயயநதமகஸ்டர்களும் அனத்து தோன்ர மணமனயகநயலும் அட்பனஞதயல் 

பயடயத்துனக்கப்ட் டகபல்கனந குயப்யடுபது  கட்மதணமமகும். (2019.12.31 ஆம் 

டயகடயத 2156/16 ஆம் இ. பர்த்டணமயதயல் யசுமயக்கப்ட் 71 ஆம் இ. ஞயப்தைனதயன 

இத்துச் மசய்டல்.) 

 

ஞயப்தைன இ. 74 : NMRA னக சுத்டயகமயப்மன்கனந டயவு மசய்டல் கட்மதணமடமகும். 

 

ஆ. சட்த்டயன் யமயவு 20(5) இன் கரழ் பனங்கப்ட் கட்னநகள்  

கட்னந இ.58: 2016.07.14 ஆம் டயகடயத 1975/68 ஆம் இ. பர்த்டணமயதயல் 

யசுமயக்கப்ட் மமயத மபங்கமதம் ணரடம கட்னந இ.39 இன ரக்குடல். 

கட்னந இ.59 – நகமனய இனச்சய ணரடம ஆகக்கூடித சயல்ன பயன. 

கட்னந இ. 60 – நசமநம் ணரடம ஆகக்கூடித சயல்ன பயன. 

கட்னந இ.61 – னணசூர் ருப்தை, மமயத மபங்கமதம் ணற்ரம் டகத்டயனக்கப்ட் 

ணரன் ணரடம ஆகக்கூடித சயல்ன பயனதயன இத்துச் மசய்டல். 

2017.12.06 ஆம் டயகடயத 2048/30 ஆம் இ. பத்டணமயதயல் யசுமயக்கப்ட் னணசூர் 

ருப்தை ணரடம கட்னநதயன இத்துச் மசய்டல். 

2020.02.24 ஆம் டயகடயத 2164/7  ஆம் இ. பர்த்டணமயதயல் யசுமயக்கப்ட் மமயத 

மபங்கமதம் ணரடம கட்னந இ.58 இன இத்துச் மசய்டல். 

2016.07.14 ஆம் டயகடயத 1975/68 ஆம் இ. பர்த்டணமயதயல் 

யசுமயக்கப்ட்டகத்டயனக்கப்ட் ணரன் ணரடம  கட்னந இ.39 இன இத்துச் 

மசய்டல். 

கட்னந இ. 62 – அமயசயதயன் சய பனககள் ணரடம ஆகக்கூடித சயல்ன பயன  

2019.12.19 ஆம் டயகடயத 2154/19 ஆம் இ.கட்னந இ.5 இன இத்துச் மசய்டல்.  

கட்னந இ. 63 – ணஞ்சள் தூள் ணரடம ஆகக்கூடித சயல்ன பயன 



 
 

கட்னந இ. 64 – கட்னந இ.52 ணற்ரம் 53 இன இத்துச் மசய்டல் (சரய ணரடம 

ஆகக்கூடித சயன பயன – 12.10.2018) 

கட்னந இ. 65 – 2020.03.17 ஆம் டயகடயத  “னணசூர் ருப்தை” ணற்ரம் 

“”டகத்டயனக்கப்ட் ணரன்”’ குயத்ட கட்னநதயன இத்துச் மசய்டல். 

கட்னந இ.66 – குயத்ட சய அமயசய பனககளுக்கம ஆகக்கூடித  சயல்ன 

பயனதயன யர்ஞதயத்டல்.  

(2020.04.10 ஆம் டயகடயத 62 ஆம் இ. கட்னநதயன இத்துச் மசய்டல். 

கட்னந இ.67 – மங்கு ணற்ரம் தொழுனணதம குருடய கஞயப்தேட்டுக்கம NSE Antigen 

மயநசமடனக்கம ஆகக்கூடித சயல்ன பயனதயன பயடயத்டல். 

கட்னந இ.68 – 2020.04.21 ஆம் டயகடயத 2172/5 ஆம் இக்க பர்த்டணமயதயல் 

யசுமயக்கப்ட் கட்னந இக்கம்.63 (ணஞ்சள் தூள்) இன இத்துச் மசய்டல். 

 

கட்னந இ.69 – நடங்கமய் ணரடம ஆகக்கூடித சயல்ன பயன 

கட்னந இ.70 – உற்த்டயதமநர்க்ந  ணற்ரம் ஆன உமயனணதமநர்களுக்கம அமயசய 

மடமர்ம ஆகக்கூடித சயல்ன பயன. 

கட்னந இ. 71 – மபள்னநச் சரய மடமர்ம ஆக்கூடித சயல்ன பயன 

 

இ. இக்குநதி சசன்ன்ட்ட தபந் குப்த சாபோடக்ப கண்காணிதத்் 
2.  

ாட்டி்கு் நுபமவு சாயடிகினூடாக தபந் குப்த சாபோடக்் 

நுபமயதப தவிப்்த்கு இங்பக கட்டபக் ிறுயகத்துட் 

இபண்து டயடிக்பக டுக்க்ட்டு் பிறசாதபத் திட்டத்தி் கீம் 

அத்தபகன 97 ச்தப்்ங்கி் இங்பக கட்டபக் ிறுயகநாது 

அய்றிப ப ்றுநதின சசன்பந்டி பி்துபப சசன்து்து. 
 

ஈ. நடசயதக் குழுக்கநயனப் யடயயடயத்துபப்டுத்துடலும் மபனதமநர்கனநப் 

மதுகமப்டற்கம  மகமள்னககள் / சட்பமக்கத்டயன அயதொகப்டுத்துபடற்கு 

ங்கநயப்தைச் மசய்டலும்.  

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதமது சுகமடம அனணச்சு, மடமனயல்தட் 

ணற்ரம் ஆமய்ச்சய அனணச்சு, சுற்ரப்தைச் சூனல் அனணச்சு, ணயன்சக்டய ணற்ரம் பலு அனணச்சு 

ணற்ரம் மமருநமடம அயபயருத்டயக்கம நடசயதப் நனப ஆகயத அனணச்சுக்கநயன் கரழ் 

மடமனயற்ட்டு பருகயன் நடசயத ணட்த்டயம குழுக்கநயனப் 

யடயயடயத்துபப்டுத்துபதுன் மபனதமநர்கநயனப் மதுகமப்டற்கம 

மகமள்னககள் ணற்ரம் சட்பமக்கங்கநயன அயதொகப்டுத்துபடற்கம 

ங்கநயப்யனத்ம் பனங்கய பருகயன்து.  

 

 

 



 
 

2. ணமற்ர படிக்னககள் ணற்ரம் யதமதணற் பர்த்டக மசதற்மடுகளுக்மகடயமக 

மபனதமநர்கனநப் மதுகமத்டல்  

அ. பர்த்டக சதோகத்டயற்கம பயனயப்தைஞர்வு யகழ்ச்சயத்டயட்ம் 

சயபயல் சதோகத்டயனச் மசன்னதக் கூடித பயனயப்தைஞர்வு யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கநயன் 

தோம் லிபனந்ட குழுக்கநயன மதுகமத்டல், டதொதர்த்துடல் ணற்ரம் பலுவூட்டுடல் 

நமன் மசதற்மடுகள் நமட்டி ஊக்குபயப்யன ற்டுத்துபடற்கம பயனத்டயன் 

பமய்ந்ட படிக்னககநமகும். இது டயட்ணயப்ட்டு படிபனணக்கப்ட் பயதமமமயகள் 

பயனயப்தைஞர்வு யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கநயதெமக அதொல்டுத்டப்ட்டுள்நது.   

 

2020 ஆம் ஆண்டு கமப்குடயதயல், அடயகமசனதமது பயதமம சதோகத்டயற்கமக 88 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கனந மத்டயத்ள்நது. 

 

அட்பனஞ – 1 – 2020 இல் மத்டப்ட் பயதமமமயகள் பயனயப்தைஞர்வு 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள் 
 

ணமகமஞம் ணமபட்ம் பயதமமமயகள் 

பயனயப்தைஞர்வு 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள் 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கநயன் 

ண்ஞயக்னக 

ணத்டயத ணமகமஞம் 

கண்டி 09 

ணமத்டனந - 

தபமலிதம 07 

கயனக்கு ணமகமஞம் 

அம்மன 01 

ணட்க்கநப்தை 01 

டயருநகமஞணன - 

ப ணத்டயத ணமகமஞம் 
அதமடதைம் 11 

மமரனப - 

ப ணமகமஞம் 

தமழ்ப்மஞம் 01 

கயநயமமச்சய 05 

ணன்மர் 07 

தொல்னத்டரவு 02 

பவுயதம 05 

ப நணல் ணமகமஞம் 
குருமகல் 10 

தைத்டநம் - 

சப்யகதொப ணமகமஞம் 
நககமன 01 

இத்டயதைமய 06 

மடன் ணமகமஞம் 

கமலி - 

ம்மந்நடமட்ன - 

ணமத்டன - 

ஊபம ணமகமஞம் 
துனந 01 

மணமமகன 16 



 
 

நணல் ணமகமஞம் 

மகமழும்தை - 

கம்ம 03 

களுத்துன 02 

மணமத்டம் 88 

 

ஆ. சந்னட டயடீர் நசமடனகளும் தைமய்வு படிக்னககளும் 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனச் சட்த்டயன்டி, நலில் அயபயத்டல்கள் 

குயக்கப்டுபடன  ணரரடல், குயக்கப்ட் பயனதயலும் அடயகணமக பயற்ன 

மசய்டல், மமருட்கனந பயற்ன மசய்த ணரத்டல், மமருட்கநயன 

உமயத்துனணதயன யமகமயத்டல், மமருட்கனநப் துக்குடல், அடயகமசனதயன் 

ழுத்து தோணம தொன்யபயத்டலின்ய குயத்ட சயல் மமருட்கநயன் மணமத்ட ணற்ரம் 

சயல்ன பயனகநயன அடயகமயத்டல், பயன பயப்ட்டிதலினக் 

கமட்சயப்டுத்டமனண, மகமள்பபமநர்களுக்கு ற்ரச் சரட்டு பனங்கமனண, டபம 

அல்து ணமற்ர த்னட ணற்ரம் டதமமயப்மநர்கள் / பயதமமமயகநயமல் மமய்தம 

யடயயடயத்துபங்கனந பகயத்டல் ன்பற்யனக் கண்யபடற்கமக டயடீர் 

நசமடனகள் நணற்மகமள்நப்டுகயன். குற்ணயனனக்கும் பயதமமமயகள் உமயத 

ரடபமன் ரடயணன்ங்கநயல் ஆர்டுத்டப்ட்டு சட்த்டயன் 60 ஆம் யமயபயல் 

பனங்கப்ட்டுள்ந ற்மடுகநயன் அடிப்னதயல் டண்ப்ஞம் பயடயக்கப்டுகயன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

அட்பனஞ - 2 – சந்னட டயடீர் நசமடனகள் ணற்ரம்  பயடயக்கப்ட்  டண்ப் 

ஞங்கநயன்  தொன்நற்ம் 

நணற்மகமண் படிக்னககள் (இக்கு) டயடீர் 

நசமடகநய

ன் 

ண்ஞயக்

னக 

பனக்குகநயன் 

ண்ஞயக்

னக 

பயடயக்கப்ட் 

டண்ம்  

(ரூம) 

சந்னட டயடீர் நசமடனகள் ணற்ரம் தைமய்வுகள் 

- யமயவு 10 ணரடம சந்னட தைமய்வுகள் (யமயவு 10 இன் 

கரழ் பனங்கப்ட் ஞயப்தைனகநயன ணரரடல்) 

 

- யமயவு 11 ணரடம சந்னட தைமய்வுகள் 

(குயத்துனக்கப்ட் பயனதயலும் மர்க்க அடயக 

பயனதயல் பயற்ல்) 

- யமயவு 12  ணரடம சந்னட தைமய்வுகள் (யதணங்களுன் 

இஞங்கமனண) 

- யமயவு 15 ணரடம சந்னட தைமய்வுகள்  

- யமயவு 16 ணரடம சந்னட தைமய்வுகள் (நடதம் 

மமருநயன் உமயத்துனணனத யமகமயத்டல்) 

- யமயவு 17 ணரடம சந்னட தைமய்வுகள் (மமருட்கனநப் 

துக்கய னபத்டல்) 

- யமயவு 18 ணரடம சந்னட தைமய்வுகள் 

(ஆ.சய.பயனதயன ணரரடல்) 

- யமயவு 20 ணரடம சந்னட தைமய்வுகள் 

- யமயவு 26  ணரடம சந்னட தைமய்வுகள்   (பயனப் 

ட்டிதலினக் கமட்சயப்டுத்டமனண) 

- யமயவு 28 ணரடம சந்னட தைமய்வுகள் (பயதமமயகள் 

மகமள்பபமநர்களுக்கு ற்ரசரட்டு பனங்குடல்.) 

- யமயவு 30 ணரடம சந்னட தைமய்வுகள் (டபம 

அல்து ணமற்ர படிக்னக) 

- யமயவு 30 ணற்ரம் 31 ணரடம சந்னட தைமய்வுகள் 

(டபம ணற்ரம் மமய்தம யடயயடயத்துபம்) 

 

- யமயவு 31 ணரடம சந்னட தைமய்வுகள் (மமய்தம 

யடயயடயத்துபம்) 

மணமத்ட டயடீர் நசமடனகளும் டண்ங்களும் 
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ாயகனாப ் அலுய்க் அதிகாபசகயிா் டாத்த்ட்ட விமசட 

திடீப ்மசாதகக் 

01’ ghtidashu; mYty;fs; mjpfhurigahdJ fdpa vz;nza; %yts gpuptpd; 

mq;fPfhukpd;wp gy;NtWgl;l epWtdq;fs; kw;Wk; gz;lg; ngau;fspd; fPo; juq;Fiwe;j 

mjpfhukspf;fg;glhj cuha;T ePf;fp vz;nza; cw;gj;jpfspid re;ijf;F toq;fp 

tUgtu;fspidf; ifJ nr;atjw;F 2020.02.17 Mk; jpfjpad;W jBu; nrhjidnahd;wpid 

Nkw;nfhz;bUe;jJld; Vwf;Fiwa &gh.25 ,yl;rk; ngWkjpahd cuha;T ePf;fp vz;nza;fs; 

ifg;gw;wg;gl;ld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02’ Hiru CIA, ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurig vd;gtw;wpdhy; fpilf;fg;ngw;w 

jftypd;gb> Nf;f jahupg;Gf;F fhyhtjpahd Nru;khdq;fspidg; gad;gLj;jtjw;fhf n`e;jiy 

kjPdh G+l;]; jdpahu; ypkpl;lby; 2020.02.01 Mk; jpfjpad;W fk;g`h khtl;l ghtidahsu; 

mYty;fs; mjpfhuriapdhy; jpBu; Nrhjidnahd;W Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,jd;NghJ Nff; 

jahupg;Gf;Fg; gad;gLj;jntd itf;fg;gl;bUe;j fhyhtjpahd Rkhu;.17.5 njhd; Nru;khdq;fspid 

mfw;Wtjw;F Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;sJld; ,J njhlu;gpy; rl;l eltbf;if vLf;fg;gl;L 

tUfpd;wJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

03’ ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurigapd; jiyikr; nrayfj;jpdhy; rl;l tpNuhjkhf 

,wf;Fkjp nra;ag;gl;l juq;Fiwe;j Kff;ftrq;fs; njhlu;;gpy;   2020.01.30 kw;Wk; 2020.01.31 Mk; 

jpfjpfspy; jpBu; Nrhjidfs; elhj;jg;gl;ld. Fwpj;j fil cupikahsu;fSf;Fj; jz;lg;gzk; 

tpjpf;fg;gl;lJld; mtw;wpid mfw;WkhW mtu;fs; fl;lhag;gl;ldu;.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04’ nrj;jy; kpsfhAld; juq; Fiwe;j kpsfhapid fye;J tpw;gid nra;tjpy; 

<Lgl;ltu;fspidf; ifJ nra;Ak; Nehf;Fld; ghtidahsu; mytyfj;jpd; jiyikr; 

nrayfj;jpdhy; 2020.02.02 Mk; jpfjpad;W jpBu; Nrhjifs; elhj;jg;gl;ld. ,r;Nrhjidapd; 

NghJ 25 igfspidf; nfhz;l 25 fp.fp. nrj;jy; kpsfha; ifg;gw;wg;gl;lJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05’ 2020.02.07 Mk; jpfjpad;W ghtidashu; mYty;fs; mjpfhurigapd; jiyikr; 

nrayfj;jpdhy; elhj;jg;gl;l jpBu; Nrhjidapd; NghJ nfhOk;G 11 tpw;gid nra;tjw;fhf 

gJf;fp itj;jpUe;j 2200 yPw;;wu; gad;gLj;jpa kuf;fwp vz;nza; ifg;gw;wg;gl;lJ. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதயமல் மத்டப்ட் பயநச டயடீர் நசமடனகள் 

 

 

ாயகனாப ் அலுய்க் அதிகாபசகயிா் விதிக்க்டட் 

தண்டங்க்.
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3. யதமதணற்ர பர்த்டகச் மசதற்மடுகநயமல் மடயக்கப்ட் மபனதமநர்களுக்கு 

 யபமஞம் பனங்குடல் 

அ. மபனதமநர் தொனப்மடுகனநக் னகதமளுடல் 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதமது சட்த்டயன் 13 ணற்ரம் 32 ஆம் யமயவுகநயல் 

பனங்கப்ட்டுள்ந ற்மடுகநயன் அடிப்னதயல் மபனதமநர் தொனப்மடுகனநக் 

னகதமளுகயன்து. அடயகமசனதயமல் டதமமயப்மநர் அல்து பயதமமமயதயமல் 

பனங்கப்ட்  கட்டுரத்து அல்து உத்டபமடத்டயற்கு இஞங்கமட மமருட்கநயன் பயற்ன 

அல்து நசனபகநயன் பனங்கல் மடமர்ம தொனப்மடுகநயன பயசமனஞ மசய்த 

தொடித்ம். 

 

 

2020 ஆம் ஆண்டு கமப்குடயதயல் னகதமநப்ட் மபனதமநர் தொனப்மடுகநயன் 

தொன்நற்ணமது அட்பனஞகள் – 3  இல் டப்டுகயன்து. 

 

அட்பனஞ – 3 மபனதமநர் தொனப்மடுகநயனக் னகதமளுடல் 

 Total 

மப்ட் தொனப்மடுகள் 1978 

(அ) டமல் தோம் 1978 

டயடீர் நசமடனகள் (டனனண 

அலுபகம்/ணமபட் அலுபகம்) 

1052 

னத யரபங்களுக்கு குயப்தேடு 

மசய்தப்ட்னப 

453 

தொனதம பயசமனஞ ணற்ரம் சட் 

படிக்னககளுக்கமக 

31 

ணமபட் அகுகளுக்கு குயப்தேடு 

மசய்படன் தோம் (டயப்ட் 

யபமஞத்டயற்கமக) 

 

846 

யனவு மசய்தப்ட் தொனப்மடுகள் 317 

(தொன்னத ஆண்டு தொனப்மடுகள் உள்நங்கமக) 

ரடயணன் பனக்குகள் 

பனகதௌடு 2020 

மபனதமநர் பலுவூட்ல் அகயமல் டமக்கல் 

மசய்தப்ட் தைடயத பனக்குகள். 

14 

பயசமனஞக்கு டுக்கப்ட்னப 288 

டண்ப்ஞங்கள் (ரடயணன் பனக்குகநயமல் 

மப்ட்னப) 

211,000.00 



 
 

3. மபனதமநர் அயவூட்லும் பலுவூட்லும் 

அ. மபனதமநர் பயனயப்தைஞர்வு யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள் 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதமது மபனதமநர்களுக்கு அபர்கநயன் 

மபனதமநர் உமயனணகள் ணற்ரம் மமரப்தைக்கள், னதொனதயலுள்ந 

மபனதமநர் சட்ம், சயந்ட மபனதமநமயன் ண்தைகள் ணற்ரம் சயந்ட பயதமம 

மசதற்மடுகள் நமன்னப குயத்து அயவூட்டுபடற்கமக இத்டயயதல் ணற்ரம் அச்சு 

ஊகங்கள், கருத்டங்குகள் ணற்ரம் மசதணர்வுகள், கண்கமட்சயகள் 

நமன்பற்யனப் தன்டுத்துகயன்து.  நணற்குயத்ட யகழ்ச்சயத்டயட்ங்களுக்கு 

நணடயகணமக, மபனதமநர் உமயனணகள் டயணமது மபனதமநர் குழுக்கள் 

ணற்ரம் பர்த்டக சதோகம் ன்பற்யன் ங்குற்ரடலுன் மகமண்மப்ட்டு 

பருகயன்து. மபனதமநர் உமயனணனகள் ணற்ரம் சட்த்டயன் பயடயகள் ணற்ரம் 

எழுங்குபயடயகள் மடமர்யலும் மநமபயத மரடயதயம பயனயப்தைஞர்வு 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள் மத்டப்ட்டு பருகயன்.    

 

அட்பனஞ –5 – ாயகனாப ் அலுய்க் அதிகாபசகயிா் 

டாத்த்ட்ட விழி்புணபவ்ு ிகம்சச்ித்திட்டங்க் 

ணமகமஞம் ணமபட்ம் பயதமமமயகள் 

பயனயப்தைஞர்வு 

மமது 

ணக்கள் 

மசமன 

பயனயப்தைஞர்வு   

ணத்டயத ணமகமஞம் 

கண்டி 
09 08 01 

ணமத்டனந - 02 - 

தபமலிதம 07 07 02 

கயனக்கு ணமகமஞம் 

அம்மன 
01 21 10 

ணட்க்கநப்தை 01 18 18 

டயருநகமஞணன -   

ப ணத்டயத ணமகமஞம் 
அதமடதைம் 

11 01 07 

மமரனப - 02 01 

ப ணமகமஞம் 

தமழ்ப்மஞம் 
01 12 04 

கயநயமமச்சய 05 09 03 

ணன்மர் 07 02 04 

தொல்னத்டரவு 02 01 04 

பவுயதம 05 02 02 

ப நணல் ணமகமஞம் 
குருமகல் 

10 11 02 

தைத்டநம் - 05 03 

சப்யகதொப ணமகமஞம் 
நககமன 

01 03 01 

இத்டயதைமய 06 08 - 

மடன் ணமகமஞம் கமலி 
- 05 02 



 
 

ம்மந்நடமட்ன - 04 - 

ணமத்டன - 01 01 

ஊபம ணமகமஞம் 
துனந 

01 01 06 

மணமமகன 16 10 - 

நணல் ணமகமஞம் 

மகமழும்தை 
- 06 06 

கம்ம 03 02 - 

களுத்துன 02 01 03 

மணமத்டம் 88 147 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

– மபனதநமர் அலுபல்கள் அடயகமசனதயமல் மத்டப்ட் பயனயப்தைஞர்வு 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள் 

 

 

நுகபற்யாப ்வியகாப அதிகாபசபனாது ாடசாபக் ந்றுந் யபத்்தக 

சபெகத்திபோக்கு க்வி க்த்கு டயடிக்பக டுதத்து. 

 

4. நமட்டி டயர் படிக்னககளுக்மகடயமக பர்த்டகர்கள் ணற்ரம் உற்த்டயதமநர்கனநப்’ 

மதுகமத்டலும் ஆநமக்கயதணம நமட்டிதன ஊக்குபயத்டலும். 

மசதற்மடு மணமத்டம் 

பயதமம படிக்னககநயலிருந்டம தொனப்மடுகள் குயத்ட 

பயசமனஞ  

நமட்டி டயர் ணற்ரம் யதமதணற் பர்த்டக மசதற்மடுகள் 

மடமர்யல் மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனக்கு 

தொனதௌடு மசய்தப்ட் தொனப்மடுகள் ணரடம டனதௌடு.  

 தொன்னத கமப்குடயதயல் மப்ட் 

தொனப்மடுகள் 

 குயத்ட கமப்குடயதயல் மப்ட் தொனப்மடுகள்  

 நனபக்கு குயப்தேடு மசய்தப்ட் தொனப்மடுகள் 

 குயத்ட கமப்குடயதயல் டரர்வு கமஞப்ட் 

தொனப்மடுகள் 

 மசதல்தொனதயலுள்ந தொனப்மடுகள் 

   

 

 

 

 

 

18 

23 

- 

12 

29 

நமட்டி பனங்கலுக்கம கந யன ணட்த்டயனப் நணுடல்  

2007/07/11 ஆம் டயகடயத 1505/15 ஆம் இக்க பர்த்டணமய 

அயபயத்டலின் கரழ் டற்நமது ந்து உற்த்டயப் மமருட்கள் 

மடமர்ம அசமங்க மகமள்னக அதொமக்கணமது 

 

 

 



 
 

அனதமநங் கமஞப்ட்டுள்நது. 

 மற்ரக்கமள்நப்ட் பயண்ஞப்ங்கள்  

 தொன்மடுக்கப்ட் பயண்ஞப்ங்கள்   

 

212 

212 

அத்டயதமபசயத மமருட்கள் மடமர்ம பயனக் 

கண்கமஞயப்தை – அயக்னககள் துவுணயல்ன 

ணக்கயகநயன் மநமந்ட சயல்ன பயனகள் ணரடம 

அயக்னககள்   

அத்டயதமபசயத மமருட்கநயன் சயல்ன பயனகள் ணரடம 

அயக்னககள்  

பயநச பயன அயக்னககள் 

 

 

50 

50 

65 

ஆமய்ச்சய பயதம் 

பயநச ஆய்வு 
02 

- 

மத்டப்ட் பயனயப்தைஞர்வு யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள் 02 

1977 இருபனய னகதக்கத் மடமனநசய பமமணமன்ரக்கு 3 

மட்கள் ன் 

அடிப்னதயல் (5*60*3) 

+ 15 யரபங்கள் 

இருபனய னகதக்க மடமனநசய நசனப (1977) 

 

இருபனய னகதக்க மடமனநசய டயநயப்யதெமக மமதுணக்களுக்கு சயல்ன பயன டகபல்கநயன  

(குரஞ் மசய்டய இ. 1977) பனங்குடல். 

 

குயத்ட ஆண்டு கமப்குடயதயலும், அடயகமசனதமது  குரஞ்மசய்டய மடமனநசய இக்கம் 1977 

இதெமக மடமர்ச்சயதமக நசனபதயன அநயத்துள்நதுள்நதுன் சயல்னனச் சந்னடகநயல்  (மகமழும்தை, 

தைக்நகமட்ன, மடணட்க்மகமன, மமனந, தநகமகமன ணற்ரம்  மபள்நபத்னட) நமன் 

சந்னடகநயல் ணக்கயகள், னங்கள் ணற்ரம் உஞவுப் மமருட்கநயன் பயனகள் மநமந்ட அடிப்னதயல் 

நசகமயக்கப்டுகயன். ணரன் பயனதமது நலிதமகமன சந்னடதயலிருந்து நசகமயக்கப்டுகயன்து. இனப 

கஞய தொனனணதயல் மநமந்டம் டயநபற்ம் மசய்தப்டுகயன்.  இது மபனதநமநர்களுக்கு 

அபர்கநயன் மகமள்பவு மடமர்யல் டரர்ணமம் டுப்டற்குப் மமயதும் உடவுகயன்து.  

 

னத எழுங்குதொனப்டுத்தும் அடயகமசனகள் ணற்ரம் அக்கனடமர் யரபங்களுன் 

பயனத்டயன் பமய்ந்ட உவுகனநப் டமயத்டலும் நணுடலும். 

 

1. உஞவு மதுகமப்தை தொகமனணத்துப தொனனணகள் ணடயத்னக் குழு – இங்னக கட்னநகள் 

யரபகம் 

2. தொகமனணத்துப தொனனணகள் சமன்ரப்டுத்டல் குழு - இங்னக கட்னநகள் யரபகம் 

3. இங்னகதயல் மமலித்டரன் ணற்ரம் யநமஸ்மயக் தன்மட்டினத் டன மசய்படற்கு ம் 

கட்டுப்டுத்துபடற்குணம அதொமக்கல் மமயதொனமதமன்யன பலுவூட்டுபடற்கம குழு 

– ணமபலி அயபயருத்டய ணற்ரம் சுற்மல் அனணச்சு 



 
 

4. சுற்ரப்தைச் சூனல் எலி தொகமனணத்துபம் ணற்ரம் மமலித்டரன் கனயவுகநயன அகற்ரடல் 

ணற்ரம் இங்னகதயல் யசயய நசர்க்கப்ட் / மகமண்டுள்ந உகஞங்கநயன் ணரடம 

கருத்டயட் மயப்டுத்டல் குழு -  ணமபலி அயபயருத்டய ணற்ரம் சுற்மல் அனணச்சு  

5. HCFC- மணமன்யதல் ணதைச் சரர்தொனனணதயன் தன்மட்டில் டிப்டிதமக மபநயநதரபது 

மடமர்யல் இங்னகதயல் அதொல்டுத்டப்ட்டு பரும் படிக்னககநயன நணலும் 

பலுப்டுத்துபடற்கமக நணடயக எழுங்குபயடயகநயன் அதொமக்கம் ணரடம குழு - ணமபலி 

அயபயருத்டய ணற்ரம் சுற்மல் அனணச்சு  

6. இங்னகதயல் கனயவு தொகமனணத்துபத்துக்கம உற்த்டயதமநர் / பர்த்டகர்கள் ணற்ரம் 

மபனதமநருக்கு பனங்கப்ட் மமரப்தைனண டத்துபங்கநயன அதொமக்குபது ணரடம 

குழு.  

7. இங்னகதயல் னகத்மடமனய, இசமத தொகமனணத்துபத்துக்கம மடமனயல்தட் ணடயத்னக் 

குழு (TACMIC)  - ணத்டயத சுற்மல் அடயகமசன 

8. Basel, Rotterdam, Stockholm ணற்ரம் Minamate ணமமடுக்ந ணரடம குழு- ணமபலி 

அயபயருத்டய ணற்ரம் சுற்மல் அனணச்சு  

9. இங்னக நடசயத ணயன்சம மடமனயல்தட் குழு - இங்னக கட்னநகள் யரபகம் 

10. நடசயத இசமத தொகமனணத்து மகமள்னக ணரடம அக்கனடமர் குழு - ணமபலி 

அயபயருத்டய ணற்ரம் சுற்மல் அனணச்சு டனக்கபசங்கள் மடமர்ம டயருத்டங்கள் ணரடம 

மடமனயற்டு குழு -- இங்னக கட்னநகள் யரபகம்  

11. அச கஞக்குகள் குழுபயற்குச் சணர்ப்யக்கப்ட் கஞக்கமய்வு அயக்னகதயன் அடிப்னதயல் 

நடசயத இ-கனயவு தொகமனணத்துப மகமள்னகதயன பகுத்டல் மடமர்ம குழு. - ணமபலி 

அயபயருத்டய ணற்ரம் சுற்மல் அனணச்சு 

12. இசமத க்சயன்ஸ் டடுப்தை ணற்ரம் ஆதத்டயன ணரடம குழு - ணத்டயத சுற்மல் 

அடயகமசன 

13. நசல் ணமமட்டின் அதொமக்கத்டயற்கம மடமனயல்தட் யதைஞர் குழு – ணத்டயத சுற்மல் 

அடயகமசன 

14. நடசயத ஊட்ச்சத்து மகமள்னக ணரடம குழு – சுகமடம, ஊட்ச்சத்து ணற்ரம் சுநடச ணருத்துப 

அனணச்சு  

15. பமனக்னகச் மசவுக் குழுக் கூட்ம் – யடய அனணச்சு  

16. உஞவு ணடயத்னக் குழு- சுகமடம அனணச்சு 

 

யதமதணம பயனதயன உரடயப்டுத்துடல் 
   

அ. பயடயத்துனக்கப்ட் மமருட்கநயன் பயன எழுங்குபயடய 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதமது சட்த்டயன் 18, 19 ணற்ரம் 20 ஆம் 

யமயவுகநயல் பயடயத்துனக்கப்ட் டத்துபங்கநயன் அடிப்னதயல் 

அனதமநங்கமஞப்ட் மமருட்கநயன் சந்னட  பயனகநயல் டனதௌடு மசய்கயன்து. 

மடமயவு மசய்தப்ட் மமருட்கநயன் பயனகனந யனதமகப் நணுபடற்கு / 

யர்ஞதயப்டற்கு மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதயமல் டுக்கப்ட் 

படிக்னககள் கரநன அட்பனஞ – 7 இல் டப்ட்டுள்நது. 



 
 

அட்பனஞ – 7 – குயத்துனக்கப்ட் மமருட்கநயன் பயனகனந யனதமகப் நணுபடற்கு / 

யர்ஞதயப்டற்கு மபனதமநர் அடயகமசனதயமல் டுக்கப்ட் படிக்னக  

மமருள் டரர்ணமங்கநயன் ண்ஞயக்னக 

மயபமத் மயபமத் பயண்ஞப்ங்களுக்கம டரர்வுகள் துவும் 

பனங்கப்ட்டிருக்பயல்ன 

சரமணந்து சரமணந்து மடமர்ம 09 பயண்ஞப்ங்களுக்கு டரர்வுகள் 

பனங்கப்ட்டுள்ந.  

தொழு ஆனப் மல் 

ணம 

தொழு ஆனப் மல் ணம மடமர்ம 09 பயண்ஞப்ங்களுக்கு 

டரர்வுகள் பனங்கப்ட்டுள்ந. 

மகமழுப்தை ரக்கயத 

மல் ணம 

மகமழுப்தை ரக்கயத மல் ணம மடமர்ம பயண்ஞப்ங்களுக்கு டரர்வு 

துபம் பனங்கப்ட்டிருக்கபயல்ன. 

குனந்னடகளுக்கம 

மல் ணம 

குனந்னடகளுக்கம  மல் ணம மடமர்ம 01 பயண்ஞப்த்துக்கு 

டரர்வு பனங்கப்ட்டுள்நது. 

நகமதுனண ணம  நகமதுனண ணம மடமர்ம பயண்ஞப்ங்கநயற்கு டரர்வு துவும் 

பனங்கப்ட்டிருக்கபயல்ன 

டகத்டயனக்கப்ட் 

ணரன் 

 டகத்டயனக்கப்ட் ணரன் மடமர்ம 02 பயண்ஞப்ங்களுக்கு 

டரர்வு துவும் பனங்கப்ட்டுள்ந.. 

 

மற்ரக்மகமள்நப்ட் பயண்ஞப்ங்கநயன் ண்ஞயக்னக 

 

மமருட்கள் பயண்ஞப்ங்கநயன்  ண்ஞயக்னக 

சரமணந்து 10 

தொழு ஆனப் மல் ணம 

குனந்னடகளுக்கம மல்ணம  

மகமழுப்தை ரக்கயத மல் ணம 

09 

01 

- 

மயபமத் - 

நகமதுனண ணம  - 

டகத்டயனக்கப்ட் ணரன் 04 

 

பனங்கப்ட் இனக்கமக் கட்னநகள் 

மமருட்கள் இனக்கமக் கட்னநகநயன் ண்ஞயக்னக 

 

சரமணந்து 08 

தொழு ஆனப் மல் ணம 

மகமழுப்தை ரக்கயத மல் ணம 

குனந்னடகளுக்கம மல்ணம  

01 

- 

01 

நகமதுனண ணம  - 

டகத்டயனக்கப்ட் ணரன் 03 

 

 

 



 
 

ஆ.  யரபத்டயன் டயன் பயமயபமக்கம் 

அ. டபயதயர் பயருத்டய 

a. மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதமது ணது நசனபகநயன் டத்டயன 

நணம்டுத்துபடற்குப் ங்கநயப்தைக்கனந பனங்குகயன் தொடலீட்டுத் துனதயலுள்ந 

டபயதயமயன் நணம்மடு குயத்து கூடித கபம் மசலுத்டய பருகயன்து. 2020 இல் 

மத்டப்ட் டபயதயர் தயற்சயதநயத்டல் யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கநயன் பயங்கள் கரநன 

அட்பனஞ - 8 இல் டப்டுகயன்து 

அட்பனஞ – 8  - 2020 இல் மத்டப்ட் டபயதயர் தயற்சய ணற்ரம் அயபயருத்டய யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள் 

# மமயதயன் டனப்தை 
மத்டப்ட் 

டயகடயகள் 

ங்குற்மநர்க

நயன் 

ண்ஞயக்னக 

01 
பயனத்டயன் டனகமண் மரட்னச 

இரடயக் கருத்டங்கு 

2020 பமய 22 ஆம் 

டயகடய 
77 

02 

இங்ன சட்த்டஞயகள் சங்கத்டயன் 

குரக்குப் மரட்னச ணரடம சமன்யடழ் 

மமய (மசதன்தொனப் தயற்சய – 8 

பமம்) 

2020 பமய 24 

இலிருந்து 8 பமம். 
02 

03 

நபனத் டநத்டயல் கற்ல் ணற்ரம் கற்ல் 

சமமட தொனதயதெமக நமட்டி ணற்ரம் 

யதைஞத்துபம் ணரடம மசதணர்வு 
2020 மப்பமய 27 01 

04 
எழுக்கமற்ர பயசமனஞகள் ணரடம தயற்சய,  

PRAG யரபகம் 
2020 ணமர்ச் 12 03 

மணமத்டம்  83 

 

b. அடயகமசனதயன் டபயயனகநயன பலுபமக்குடல் 

டபய 

சம்ந

க் 

குயதௌ

டு 

அங்கரகமயத்ட 

டபயதஞய 

டற்நமதுள்ந டபயதஞய 
மபற்ய

ம் யந்டம் 
டற்கமலிக / 

எப்ந்ட 

சயநஸ் தொகமனணதமநர்             

ஞயப்மநர் மதகம் HM 2-1 1 1 0 0 

நனபக்கம ஞயப்மநர்கள் / 

மசதமநர் 
HM 1-1 7 6 0 1 

தொகமனணதமநர்             

உள்நக கஞக்கமய்பமநர் 

MM 1-
1 

1 1 0 0 

உடபய / யடயப் ஞயப்மநர்கள்(ச/அ) 

12 

0 0 2 

உடபய / யடய ஞயப்மநர்கள் 

(யரு. ணற்ரம் ணயட பநம்) 
1 0 1 

உடபய / யடய ஞயப்மநர்கள் (யடய) 2 0 0 



 
 

உடபய / யடய ஞயப்மநர்கள் 
(நம.ஊ) 

1 0 1 

உடபய / யடய ஞயப்மநர்கள் 
(நம.ஊ) 

1 0 1 

உடபய / யடயப் ஞயப்மநர்கள் 

(மபனதமநர் அலுபகள் 

ணற்ரம் டகபல்) 

0 0 2 

யடயப் ஞயப்மநர்கள் / உடபயப் 

ஞயப்மநர்கள் – யமந்டயத 

அலுபல்கள் 

12 6 0 6 

யடய / உடபயப் ஞயப்மநர்   
 

1 0 0 1 (கூட்டினஞவுத் 

மடமர்மல்)(டற்கமலிக)  

கயஷ் தொகமனணதமநர்             

கஞக்கமய்வு உத்டயநதமகத்டர் 

JM 1-1 

2 2 0 0 

தொனனண யருபமகய 1 1 0 0 

சயநஷ் தைமய்வு 

உத்டயநதமகத்டர் 
27 27 0 0 

சயநஷ் தைள்நயபய 

உத்டயநதமகத்டர் 
1 0 0 1 

சயநஷ் சந்னட ஆமய்ச்சய 

குப்மய்பமநர் 
1 0 0 1 

சயநஷ் கஞக்குகள் 

உத்டயநதமகத்டர் 
2 1 0 1 

அந்டங்க மசதமநர் (டபயசமநர்) 1 1 0 0 

அந்டங்க மசதமநர் (.ம.) 1 0 0 1 

சயநஷ் யருபமகய / ணயட பந 

உத்டயநதமகத்டர் 
1 0 0 1 

சயநஷ் சட் ணற்ரம் அதொமக்கல் 

உத்டயநதமகத்டர் 
2 1 0 1 

சயநஷ் கயதபயதல் 

உத்டயநதமகத்டர் 
1 1 0 0 

சட் அதொமக்கல் 

உத்டயநதமகத்டர் 
  

 
6 6 0 0 

அதொமக்கம் / மடமனயற்மடு / 

ரடிப்தை 
          

டவு எருங்கயனஞப்மநர்   

MA 5-
2 

1 0 0 1 

தைள்நயபய உத்டயநதமகத்டர்   1 1 0 0 

சந்னட ஆமய்ச்சய குப்மய்பமநர்   1 1 0 0 

ஆபஞப்டுத்டல் உத்டயநதமகத்டர் 

11 
  6 3 0 3 

தகர்   1 1 0 0 



 
 

கயதபயதல் உத்டயநதமகத்டர்   
15 

2 0 
9 

கஞக்குகள் உத்டயநதமகத்டர்   4 0 

யருபமக உத்டயநதமகத்டர் II   5 3 0 2 

சட் ணற்ரம் தைமய்வு 

உத்டயநதமகத்டர் 
  450 368 0 82 

ஊக உத்டயநதமகத்டர் 

(எப்ந்டஅடிப்ன) 
  1 0 0 1 

தொகமனணத்துப உடபயதமநர் 

(மடமனயல்தட்) 
          

தைத்டக டயபமநர் 

 

1 0 0 1 

தைனகப்ப் யடிப்மநர் (எப்ந்ட 

அடிப்ன) 
1 0 0 1 

தொகமனணத்துப உடபயதமநர் 

(மடமனயல்தம் சமம) 
          

தொகமனணத்துப உடபயதமநர் 

MA 1-2 
50 41 

0 9 தொகமனணத்துப உடபயதமநர் 

(கமசமநர்) 
1 1 

ஆம் ணட்ம் (டயன் பயருத்டய 

மற்) 
            

சமடய PL 3 28 26 0 2 

ஆம் ணட்ம் (டயன் 

பயருத்டயதற்) 
            

அலுபக உடபயதமநர் 

PL 1 

24 21 0 3 

அலுபக உடபயதமநர்   (எப்ந்ட 

அடிப்ன) 
1 0 0 1 

மணமத்டம் - 667 531 0 136 

 

இ. டபயதயர் ஊக்குபயப்தைம் ன்தைமயத்ம் 

குயத்ட ஆண்டு கமப்குடயதயல், டபயதயருக்கு ணகயழ்ச்சயதமதும் சமடகணமதுணம 

மடமனயல் மசய்த்ம் சூனலின ற்டுத்டயக் மகமடுக்கும் மமருட்டு, ணருத்துபக் கமப்தைரடய 

டயட்ம், சமச்சம ணற்ரம் சணதம் சமர்ந்ட யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள், டபயதயர் உக்குபயப்தை 

யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள், டபயதயர் பயருத்டய யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கள், ஊனயதர் அங்கரகமம் 

நமன் ல்நபர படிக்னககள் டபயதயருக்கு மடமர்ந்தும் தொன்மடுக்கப்ட். 

 

 

 

 

 



 
 

ஈ.   மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனச் சட்த்டயல் டயருத்டங்கனந   

 நணற்மகமள்ளுடல் 
 

சட் பனஜர் டயனஞக்கநத்துன் ஆநமசன நணற்மகமள்நப்ட்டுள்நதுன் சட் 

பனஜர் டயனஞக்கநத்டயணயருந்து இரடய பனதை கயனக்கப் மற்ரள்நது. 

 

மபனதமநர் அலுபல்கள் நனப 

மபனதமநர் அலுபல்கள் நனபதயன் யருபமக மசதற்மடுகள் மபனதமநர் அலுபல்கள் 

அடயகமசனதயன் கரழ் நணற்மகமள்நப்ட்டு பருபதுன் அடயகமசனதயமல் குயப்தேடு 

மசய்தப்டுகயன் யடம நமட்டி டயர் மசதற்மடுகள் மடமர்யல் ணரள் தைமய்வு டரர்ணமம் 

யனநபற்ரபடற்கும் சட்த்டயமல் டத்துபணநயக்கப்ட்டுள்நது. சட்த்டயன் ற்மடுகநயன் 

யதடயகநயன்டி, ணயனக பயனதயல், தொனதற் சந்னட படிக்னககள் ணற்ரம் சந்னட 

தொனனணதயனக் னகதமளுடல் ன் பயசமனஞக்கமக நனபக்கு குயப்தேடு 

மசய்தப்டுகயன். நடனபப்டுணயத்து நனபதமது பயற்ன மசய்தப்வுள்ந 

மமருட்கள் அல்து பனங்கப்வுள்ந நசனபகநயன் பயனகநயன உதர்த்துபடற்குத் 

நடனபதம மயந்துனகநயன பனங்குபடற்கும் டத்துபணநயக்கப்ட்டுள்நது.  

 

தொனப்மடுகள் / உசமத்துனஞகள் 

மசதற்மடுகள் தொன்நற்ம் 

மமதுணக்கநயன் ன்களுக்மகடயமக 

மடமனயற்டுகயன் நமட்டி டயர் 

மசதற்மடுகளுக்மகடயமக யபமஞம் 

பனங்கப்டுபடன உரடய மசய்டல் 

01 - யலுனப 

மமருட்கள் ணற்ரம் நசனபகநயன் அடய கூடித 

பயனதயனப் மயந்துன மசய்டல் 
05 

ணயனக பயனகள்  மடமர்யல் பயசமனஞகநயன 

மத்துடல் 
02 

 

  



 
 

 

 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசன 
 

2020 டிசம்ர் 31 இலுள்நபமம யடய யனனணக் கூற்ர 

 
   

  

 

2020.12.31 

இலுள்நபமர 

2019.12.31 

இலுள்நபமர 

மசமத்துக்கள் 

 

ரூம 000' ரூம. 000' 

னதொனச் மசமத்துக்கள் 

 

  

 
கமசும் கமசுக்கு சணணமனபத்ம் 

              64,709              74,663  

பயதமம ணற்ரம் னத மத்டக்கனபகள்  
              31,905              35,667  

சக்கயருப்தை / இருப்தைக்கள் 
                2,472                2,710  

னத னதொன யடயசமர் மசமத்துக்கள் 
                9,306              10,980  

  

           108,392            124,020  

குனநபன (அயபயருத்டயக் கட்ம்) 

 

                     -                     731  

னதொனதல்ம மசமத்துக்கள் 

 

  

 
தொடலீடு 

 

           315,418            306,223  

ஞயக்மகமன யடயத தொடலீட்டுக் கஞக்கு                                            72,462              54,234  

னத னதொனதல்ம யடயச் மசமத்துக்கள் 

(டபயதயர் கன்) 
              12,343              17,800  

 கட்டி குத்டனக 
                   750                   775  

ஆடம் / மமய / உகஞம்  
              64,837              82,688  

  

           465,809            461,720  

மணமத்டச் மசமத்துக்கள் 

 

           574,202            586,470  

மமரப்தைக்கள் 

 

  

 
னதொனப் மமரப்தைக்கள் 

 

  

 
நசர்ந்ட மசவுகள் 

              50,778              40,405  

மசலுத்டத்டக்கனபகளும் னத மமரப்தைக்களும்  
                1,592                6,249  

  

             52,370              46,654  

னதொனதல்ம மமரப்தைக்கள் 

 

  

 
ஞயக்மகமன ற்மடு  

 

             84,141              79,620  

மணமத்டப் மமரப்தைக்கள் 

 

           136,512            126,274  

  

  

 



 
 

மணமத்ட நடயத மசமத்துக்கள் 

 

           437,690            460,197  

நடயத மசமத்துக்கள் / உமயனண 

 

  

 
டயட்டு யடயதம் 

              63,191              63,191  

ரடித்ட பருணமம்   
               (4,339)             14,241  

எதுக்கங்கள்    
            378,837            382,764  

  

           437,690            460,196  

மணமத்ட நடயத மசமத்துக்கள் / உமயனண 
 

           437,690            460,196  

    கஞக்கரட்டுக் மகமள்னககளும் குயப்தைக்களும் இத்டனகத யடயக் கூற்ரக்கநயன் தொக்கயத குடயகநமகும். 

ஞயப்மநர் சனதமது இத்டனகத யடயக் கூற்ரக்கநயனத் டதமமயப்டற்கும் சணர்ப்யப்டற்குணம 

மமரப்யனக் மகமண்டுள்நது. இத்டனகத யடயக் கூற்ரக்கள் ஞயப்மநர் சனதயமல் 

அங்கரகமயக்கப்ட்டு அபர்கநயன் சமர்யல் னகமதமப்ணயப்ட்டுள்நது. 

 

  
  

யடயப் ஞயப்மநர்                                       ஞயப்மநர் மதகம்                                        டனபர் 
மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசன மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசன மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசன                    

 

  



 
 

 

  

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசன 

2020 டிசம்ர் 31 இல் தொடிபனந்ட ஆண்டுக்கம  

யடய மசதமற்ரனக கூற்ர 

 

  

2020.12.31 

இலுள்நபமர 

2019.12.31 

இலுள்நபமர 

  

ரூம. 000' ரூம.000' 

பருணமம் 

 

  

 

ணரண்டுபரும் ணமயதம் 

 

           477,296             502,975  

டண்ப்ஞ பருணமம் 

 

            21,826              39,094  

னத பருணமம்               61,278              67,223  

  
         560,400           609,292  

 மசவுகள் 

 

  

 

ஆளுக்குமயத நபடமடயகள்            (398,742)          (378,172) 

யதமஞச் மசவுகள் 
 

           (10,189)            (13,589) 

பனங்கல்களும் தகத்டக்கனபகளும்                (10,577)            (10,733) 

நணுடல்                 (10,132)              (9,207) 

எப்ந்ட நசனபகள்             (56,524)            (64,704) 

நடய்ணமம்             (23,080)            (32,123) 

னத மடமனயற்மட்டுச் மசவுகள்             (32,726)            (43,206) 

யடயச் மசவு                 (194)                (204) 

டுபத்டரர்ப்தை 
 

           (22,163)                    -    

மணமத்டச் மசவுகள் 
 

       (564,327)        (551,938) 

குயத்ட ஆண்டுக்கம மணமத்டத் நடயத ணயனக / (ட்ம்) 

 

           (3,927)            57,354  

மரணடய ணரள் ணடயப்தேட்டு இமம் 

 
                   -                16,916  

குயத்ட ஆண்டுு்க்கம மணமத்ட பயமயபம பருணமம் 

 

           (3,927)            74,270  



 
 

 

 

 
 

 

 

                              மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசன 

  2020 டிசம்ர் 31 இல் தொடிபனந்ட ஆண்டுக்கம கமசுப் மய்ச்சல் கூற்ர 

  

2020 2019 

 

  

ரூம. 000'  ரூம.  000' 

 

 

மடமனயற்மட்டு படிக்னககநயலிருந்டம கமசுப் மய்ச்சல்கள்   

  

 

சமடமஞ படிக்னககநயலிருந்டம ணயனக / (ற்மக்குன)           (3,927)               57,354  

 

 

சரமக்கலுக்கமக   

  

 

Receipts of disposal assets                  -                         22  

 

 

நடய்ணமம் 

           

23,080                 32,123  

 

 

ஞயக்மகமன ற்மடு             5,180                 13,602  

 

 

டபனஞ தொனக் கன் கனப்தை                  25                       25  

 

 

மடமனயற்டு தோட ணமற்ங்களுக்கு தொன்ம மடமனயற்டு 

இமம்          24,358              103,126  

 

 

மசலுத்டத்டக்கனபகநயல் அடயகமயப்தை I             5,717                 (7,489) 

 

 

னத னதொனச் மசமத்துக்கநயல் அடயகமயப்தை II             5,675                 (5,474) 

 

 

ஞயக்கமன மகமடுப்வு              (659)                (1,909) 

 

 

குனநபன குனவு / அடயகமயப்தை                731                     138  

 

 

மடமனயற்மட்டு படிக்னககநயலிருந்டம நடயத கமசுப் 

மய்ச்சல்கள்          35,821                88,392  

 

 

தொடலீட்டு படிக்னககநயலிருந்டம கமசுப் மய்ச்சல்கள்   

  

 

மமய ணற்ரம் உகஞங்கநயன் மகமள்பவு 

           

(5,228) 

              

(10,975) 

 

 

ஞயக்மகமன யடயதத்டயல் தொடலீடு 

         

(18,228) 

              

(22,704) 

 

 

தொடலீடுகநயல் குனவு 

           

(9,195) 

              

(30,446) 

 

 

ரண்கமக் கயல் குனவு (டபயதயர் கன்)             5,456                     570  

 

 

தொடலீட்டு படிக்னககநயலிருந்டம நடயத கமசுப் 

மய்ச்சல்கள்         (27,195)             (63,555) 

 
  

  

  

 

யடயதயல் படிக்னககநயலிருந்டம  நடயத கமசுப் 

மய்ச்சல்கள்   

  

 

டயனநசமய ணமயதம் - தோடம்             4,500                 11,348  

 

 

நடய்ணமம் 

         

(23,080) 

              

(32,124) 

 

 

டபரனகதயலுள்ந பருணமம் 

         

(18,580) 

              

(20,776) 

 

 

யடயதயல் படிக்னககநயலிருந்டம நடயத கமசுப்         (18,580)             (20,776) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மய்ச்சல். 

 

கமசும் கமசுக்குச் சணணமனபதயலும் ற்ட் நடயத 

அடயகமயப்தை  / (குனவு)           (9,954)                 4,061  

 

 

ஆம் கமப்குடயதயலுள்ந கமசும் கமசுக்கு சணணமனபத்ம்          74,663                70,602  

 

 

இரடயக் கமப்குடயதயலுள்ந கமசும் கமசுக்கு சணணமனபத்ம்          64,709                74,663  

 



 
 

2020.12.31 இலுள்நபம உமயனண ணமற்க் குயப்தைக்கள் 

 

     

ரூம.'000 

                              பயஞம் 

யரபத்டயன் உமயனணதமநர்களுக்கு நசக்கூடிதனப 

தோடத்டயற்

குப்  

ங்கநயதைச் 

மசய்டனப 

டயண் 

ணயனக / 

ற்மக்கு

ன 

ணரள் 

ணடயப்தேட்

டு ணயனக 

மணமத்ட 

நடயத 

மசமத்துக்க

ள் / 

உமயனண 

2020/01/01 

இலுள்நபமம

 ணரடய   

          14,241  
         

415,927  

           

16,916  
447,084  

ணரள் 

ணடயப்தேட்டு 

இமம் 

(2019)   

  
            

13,113  
  13,113  

Restated 

Balance   
          14,241  

         

429,040  

           

16,916  
460,197  

நடயத மசமத்துக்கள் / 

உமயனணகநயலிருந்டம 

ணமற்ங்கள் - 2020 

        

ங்கநயப்தை – 

டயனநசமய 

 (தோடம்)   

             4,500      4,500  

டபரனகதயலுள்

ந பருணமம்  

கன் 

கனப்தை 

மகமடுப்

வு   

          

(23,080) 
    (23,080) 

குயத்ட 

ஆண்டுக்கம

 ணயனக / 

ற்மக்கு

ன   

  
             

(3,927) 
  (3,927) 

    
    

                   

-    

                         

-    

2020/12/31 

இலுள்நபமம

 ணரடய   
           (4,339) 

        

425,113  

                   

-    
437,690  



 
 

 

கஞக்குகளுக்கம குயப்தைக்கள் 

 

1. எருங்கயனஞந்ட டகபல்கள்  

1.1 மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதமது, 1979 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இக்க 

மபனதமநர் மதுகமப்தைச் சட்ம் ணற்ரம் 1987 ஆம் ஆண்டின் யதமத பயதமம 

ஆனஞக்குழுச் சட்ம் ணற்ரம் 1950 ஆண்டின் பயனக் கட்டுப்மட்டுச் சட்ம் 

(அத்டயதமதம்173) ன்பற்யன இத்துச் மசய்து அபற்யற்குப் டயமக ஆக்கப்ட்   

2003 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இக்க மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனச் 

சட்த்டயன் தோம் டமயக்கப்ட்டமகும்.  
 

 2011 மசப்மம்ர் 15 ஆம் டயகடயத PED/58/02 ஆம் இக்கத்டயனக் மகமண் மமது 

மடமனயல்தொதற்சயகள் சுற்யக்னகதயன்டி, எழுங்குதொனப்டுத்டல் தொகபமண்னணகநயன் 

உ யமயவு “அ” இன் கரழ் மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதமது பனகதௌடு 

மசய்தப்ட்டுள்நது.      

1.2. தொடன்னணச் மசதற்மடுகளும் மடமனயற்மடுகநயன் டன்னணத்ம் 

அடயகமசனதயன் தொடன்னணச் மசதற்மடு மபனதமநர்கனநப் மதுகமப்தும் பர்த்டக 

மசதற்மடுகநயன எழுங்குதொனப்டுத்துபதுநணதமகும். 

1.3. 2018 ஆம் ஆண்டின் இரடயதயலுள்நபமம அடயகமசனதயன் ஊனயதர்கநயன் 

ண்ஞயக்னக 580 ஆகும்.  

1.4. தொக்கயதத்துபம் பமய்ந்ட ங்குகனந னபத்டயருத்டல் (ங்குனண) / உமயனணப் ங்கு 

பனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனக்குத் டயனநசமயநத யடம யடயத்டபயதயன 

பனங்கய பருகயன்து.   அடயகமசனக்கம நடி பருணமணமகபயருக்கயன் டண்ப்ஞ 

பருணமத்டயன் 1/3  இமல் டமயக்கப்டுகயன் யடயதத்டயன் நடயத ணரடயதமது, 

அடயகமசனதயன் உமயனணப் ங்கயலும் யடயயடயத்துபம். 

     

1.5. அச ணமயதங்கள் 

அசமங்க ணமயதங்கநமனப ணமயதம் மற்ரக் மகமள்நப்டுமணன் யதமதணம 

உரடயப்டுத்டலின் அடிப்னதயல் அங்கரகமயக்கப்டுகயன். மசபய பயதத்துன் 

ணமயதம் மடமர்தைடுகயன் நமது, குயத்ட ஆண்டுக்கம பருணமணமக 

அங்கரகமயக்கப்டுகயன்து. மசமத்துன் ணமயதம் மடமர்தைடுகயன் நமது குயத்ட 

மசமத்டயன் டயர்மர்க்கப்டும் தன்மட்டுக் கமத்டயற்கு நணற்ட் சணணம 

மடமனககநயல் பருணமணமக அங்கரகமயக்கப்டுகயன்து. 

 



 
 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசன மஞதணல்மச் மசமத்துக்கனநப் மற்ரக் 

மகமள்ளும் நமது, மசமத்து ணற்ரம் ணமயதம் ன் மதநபயம மடமனககநயல் 

டயவு மசய்தப்டுபதுன் சணணம பருமந்ட டபனஞக் கட்ஞங்கநயமல் 

ணனதொகணம தன்கனநப் மரகயன் படிபயல் டயர்மர்க்கப்டும் மபனக் 

கமத்டயனக் கமட்டிலும் இமத்டயல் அல்து ட்த்டயல் பயடுபயக்கப்ட்டு 

மதநயம மடமனககநயல் டயவு மசய்தப்டுகயன். யதமதணம மரணடயதயம 

மசமத்துக்கள் ணற்ரம் மஞதணல்ம ணமயதங்களுன் மடமர்தைனத அசமங்க 

ணமயதங்கள் டபரனகதயலுள்ந பருணமணமக ந்மடமனகதயல் கமட்ப்ட்டுள்ந. 

 

2.0. மமதுபம கஞக்கரட்டுக் மகமள்னககள் 
 

2.1 மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதயன் (CAA) யடயக்கூற்ரக்கள் இங்னக ட்த 

கஞக்கமநர் யரபகத்டயன் அச துன கஞக்கரட்டு யதணங்கள் குழுபயமல் பனங்கப்ட் 

இங்னக அச துன கஞக்கரட்டு யதணங்களுன் (SLPSAS) இஞங்கயத பனகதயல் 

டதமமயக்கப்ட்டுள்ந.   
 

2.2 யடயக் கூற்ரக்கள் பமற்ரக் கயத அடிப்னதயலும் கஞக்கரட்டு ணடயப்தேடுகநயன் 

ணமற்த்டயற்கம சமத்டயதணம அங்கரகமத்டயன் அடிப்னதயலும் டதமமயக்கப்ட்டுள்ந. 

 

2.3 டண்ப் ஞ பருணமம்  
 

2.3.1 டண்ப் ஞ பருணமத்டயலிருந்து ஈட்ப்ட் பருணமம் அடயகமசனதயன் மமது 

மசதற்மடுகளுக்கு உநதமகயக்கப்மனணதயமல், தொன்ர் அது பருணமக் கூற்யல் 

நசர்த்துக் மகமள்நப்பயல்ன. 2011 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மமது டயனநசமயதயன் 

அங்கரகமத்துன் மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசன இந்ட பருணமத்டயன 

உநதமகயத்து பருகயன்து. நப, டண்ப்ஞ பருணமம் பருணமணமக கருடப்ட்டு 

அடதன் மடமர்தைனத அனத்து மசபயங்களும் பருணமங்களும் யடயச் 

மசதமற்ரக் கூற்யல் கமட்ப்ட்டுள்ந.  

2.3.2 அடயகமசனதமது டண்ப்ஞத்டயன பருணமணமகப் மற்ரக் மகமள்ளும் சய 

சந்டர்ப்ங்களும் உள்ந. நணலும், மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதயன் டயடீர் 

நசமடனகநயன நணற்மகமள்ளும் சம்ந்டப்ட் அடயகமமயகநயமல் பனங்கப்ட் 

ண்ஞயக்னககளுக்கும் சம்ந்டப்ட் ரடயணன்ங்கள் டணது அதப்தைனககநயல் பனங்கயத 

ண்ஞயக்னகக்குணயனதயல் (டகபல்) நபரமடுகள் உள்ந அநடநபனநதயல் 

அவ்பருணமம் அங்கரகமயக்கப்மட என்மகவும் கமஞப்டுகயன்து. அனப உண்னணதயல் 

அடயகமசனக்கு உமயத்டமனபதம அல்து ரடயணன்த்டயமல் டபரடமக அதப்ய 

னபக்கப்ட்னபதம ன்டன மயசரலிக்கும் நமக்குன் மமதுபமக மடமங்கல் – 

டண்ப்ஞ பருணமக் கஞக்கயற்கு ணமற்ப்டுகயன்து. அத்டனகத ஞம் அடுத்ட பரு 

தொடிவு பனதயல் அங்கரகமயக்கப்மட என்மக இருப்யன் அது அடயகமசனதயன் 

மபனதமநர் மதுகமப்தை யடயதத்டயல் பவு னபக்கப்டும்.  



 
 

2.3.3 கந்ட கம அதபங்கநயன் அடிப்னதயல், அனதமநங் கமஞப்ட் டண்ப்ங்கநயல் 

மரும்மமனப மத்டக்க டண்ப்ஞங்கநயனப்  யடயலிப்டன அபடமயக்க 

தொடிந்துள்நது.  
      

2.4 யடயதமண்டு 

  அடயகமசனதயன் யடயதமண்மது எவ்மபமரு கண்ர் ஆண்டிதும் டிசம்ர் 31 

 ஆம் டயகடயதன்ர தொடிபனகயன்து. 
 

 

 

3. மசமத்துக்களும் அபற்யன் மரணடய ணடயப்தைம் 
 

3.1 ஆடம், மமய ணற்ரம் உகஞம் 
 

3.1.1. மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதமது நணமட்மர் பமகங்கள் டபயர்ந்ட அடன் 

கஞக்கரட்டுக் மகமள்னகதம கயத ணமடயமயதயனத் மடமயவு மசய்கயன்து. (SLPSAS 7) 
 

3.1.2 ஆடம், மமய ணற்ரம் உகஞம் ன்பற்யன் ஆக்கக்கூர மகங்கநயனப்  

யடயதௌடு மசய்டல் அங்கம நடயத  டயண் நடய்ணமணமம், ஆடம், மமய 

ணற்ரம் உகஞங்கள் ன் மகமள்பயனதயல் கூப்டுகயன். ஆடம், மமய 

ணற்ரம் உகஞங்கநயன் தொக்கயத குடய யடயதௌடு மசய்தப்டும் நமது மபனதமநர் 

அலுபல்கள் அடயகமசனதமது, யடயதௌடு மசய்தப்ட் குடயதயன அங்கரகமயக்கமது 

தைடயத குடயதயன் மடமர்தைனத தன்மட்டுக் கமம் ணற்ரம் நடய்ணமம் ன்பற்யன 

அங்கரகமயக்கயன்து. ழுதுமர்த்டல் ணற்ரம் நணுனகச் மசவுகள் ன் யகழ்ந்டடமக 

பருணமக் கூற்யல் அங்கரகமயக்கப்டுகயன்து.   

 
 

நடதம் ணரள் ணடயப்யல் ணயனகதமது மசமத்து ணரள் ணடயப்தேட்டு எதுக்கங்கநயலுள்ந 

உமயனணப் ங்கயல் டயட்டி னபக்கப்டுபடன அங்கரகமயக்கயன்து. 

3.1.3 ஆடம், மமய ணற்ரம் உகஞத்டயன் ஆகு மசவு / கயதம் ன்து அடன் மபன 

நமக்கத்டயற்கமக மடமனயற்டு யனதயல் அச்மசமத்டயனக் மகமண்டு பருபது மடமர்யல் 

ற்ட் நடதம் மசவுகளும மகமள்பவுகள் அல்து யருணமஞத்டயன் 

மகமள்பயனதயனக் குயப்யடுகயன்து.  
   

3.1.4 மசமத்துக்கநயன் மபனக் கமத்டயன அடயகமயப்டற்கு அல்து பயதமம 

படிக்னககநயன நணற்மகமள்ளும் பனகதயல் யந்ட அடிப்னதயல் மசமத்துக்கநயன் 

மகமள்நல், பயமயபமக்கல் அல்து நணம்டுத்டல் நமக்கத்டயற்கமக ற்ட் 

மசபயணமது தோடச் மசபயணமகக் கருடப்டுகயன்து. 

 

3.1.5 குனநபன  
 

இது மணன்மமருள் பயருத்டய ணற்ரம் அதொமக்கம் ன்பற்யற்கு மசபயப்ட் 

மடமனகதயனப் யடயலிப்துன் அனப யன்பருணமர 



 
 

 ணடயப்யப்ட் 

மணமத்டச் 

மசவு (ரூம.) 

31.12.2020 

இலுள்நபமர 

தர்த்டய 

மசய்தப்ட்/ 

சமன்ரப்டுத்டயத 

ணரடய (ரூம.) 

மகமடுப்வு 

(ரூம.) 

மசலுத்டப் 

நபண்டித ணரடய 

(ரூம.) 

அலுபக 

குடயப் யமயப்தை 
1,376,300.00 730,500.00 

 

730,500.00 

 

0.00 

மணமத்டம் 
1,376,300.00 730,500.00 

 

730,500.00 

 

0.00 

        

 

 

3.2. நடய்ணமம்    

  மகமள்பவு மசய்தப்ட் அனத்துச் மசமத்துக்களும் மசமத்து 

 மபனக்குட்டுத்டப்டும் ணமடத்டயலிருந்து ஆம்ணமகும் பனகதயல் 

 அடயகமசனதயமல் நடய்ணமணயப்டுகயன்து  
 

3.2.1 நடய்ணமணமது யனதம அடிப்னதயல் அநயக்கப்டுபதுன் ஆடம், மமய 

ணற்ரம் உகஞம் ன்பற்யன் மகமள்பயனதயல் யன்பரும் அபற்யன் ணடயப்யப்ட் 

மரணடயக்மகடயமக யன்பரும் வீடமசமத்டயல் டயபநயப்தைச் மசய்தப்டுகயன்.  
 

  அலுபக டநமங்களும் மமருத்துக்களும்     10% 

  அலுபக உகஞம்        10% 

  கஞய உகஞம்        20% 

  கஞய மணன்மமருள் ணற்ரம் இனஞத படிபனணப்தை (கற்னச் மசமத்து) 20% 

  நணமட்மர் பமகம்        20% 

  அலுபக குடய யமயப்தைக்கள்       20% 

  தகத்டக்கடல்மடனப       10% 

3.2.2. மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதமது நர்நகமட்டு தொனதயல் மரணமத் 

நடய்பயனக் கஞயப்தேடு மசய்கயன்து. 

3.2.3. தக தைத்டகங்களுக்கு மரணமத் நடய்வு நணற்மகமள்நப்டுபடயல்ன. 
 

3.2.4. குயத்ட ஆண்டுன் மடமர்தைனத மரணமத் நடய்வுப் மரணடயதமது 

டபரனகதயலுள்ந  பருணமக் கஞக்கயற்கு ணமற்ப்ட்டுள்நது. 

3.3. கட்டித் மடமகுடய - குருமகல் 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடகமசனதயன் குருமகல் ணமபட் அலுபகத்டயற்மக 

குருமகல் ணமபட் மசதகத்டயமல் உமயத்டநயக்கப்ட் கட்டித் மடமகுடயக்கம ரூம. 1 



 
 

ணயல்லிதன் மகமடுப்பமது 40 பரு கமப்குடயக்கு சணணம டபனஞக் 

கட்ஞங்கநயல் மகமடுப்வு மசய்த்ம் பனகதயல் ற்மடு மசய்தப்ட்டுள்நது.  
 

3.4. கன்ட்நமரும் மத்டக்கனபகளும் 
 

கன்ட்நமர் ணற்ரம் மத்டக்கனபகள் அனப நடக்கூடித மரணடயதயல் 

 ணடயப்தேடு மசய்தப்டுகயன் மடமனகதயல் குயப்யப்டுகயன்.  
 

3.5. கமசும் கமசுக்குச் சணணமனபத்ம் 

கமசும் கமசுக்குச் சணணமனபத்ம் னகதயலுள்ந கமசு, பங்கயதயலுள்ந கமசு ணற்ரம் குரகயத 

கம தொடலீடு ன்பற்யனக் குயப்யடுகயன்து.     

3.5.1 கமசுப் மய்ச்சல் கூற்ர நமக்கத்டயற்கமக, கமசும் கமசுக்குச் சணணமனபத்ம் னகதயலுள்ந 

கமசு ணற்ரம் பங்கயகநயலுள்ந கமசு ன்பற்யனக் குயப்யடுகயன். 

       

யனதம மசமத்துக்கள் 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதயன் யனதம மசமத்துக்கள் தொடலீட்டின் கரழ் 

பனகப்டுத்டப்டுகயன். மபனதமநர்  அலுபல்கள் அடயகமசனதமது கந்டக 

கமங்கநயல் யனதம மசமத்துக்கநயன குயத்ட கமப்குடயதயதள் ணரநப் 

மரபடயல்னமதன்டமல் மரும்மம யனதம மசமத்துக்கள் குனந்டது 3 

பருங்கநநதம் மடமர்ந்து இருக்குமண கருடப்டுகயன்து. யனதம மசமத்துக்கள் 

ஆம்த்டயல் மகமள்பயனதயநநத கஞயப்தேடு மசய்தப்டுகயன்.   

4. மமரப்தைக்களும் ற்மடுகளும் 
  

 4.1 மசலுத்டத்டக்கனபகள் 

  மசலுத்டத்டக்கனபகள் அபற்யன் மகமள்பயனதயல் டப்டுகயன். 
 

4.2 இனனப்மல் தன் கப்மடு 

மபதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதமது ங்கநயப்தைச் மசய்தப் நபண்டித 

இண்டு பனதரக்கப்ட் தன்கனநக் மகமண் இனனப்மல் டயட்ங்கனநக் 

மகமண்டுள்நது. 

4.2.1 பனதரத்ட இனனப்மல் டயட்ம் – ஞயக்மகமன 
 

பனதரத்ட இனனப்மல் டயட்ணமது பனதரத்ட ங்கநயப்தை டயட்ம் டபயர்ந்ட மடமனயலுக்குப் 

யன்ர் தன்மரம் ஏர் டயட்ணமகும். 2018 இலிருந்து இகய 19 – (ஊனயதர் தன்கள்” இமல் 

நடனபப்டுத்டப்ட்பமர அனத்து டற்நமனடத ஊனயதர்களுக்குணம பமதப்மட்டு 

தொனதயனப் தன்டுத்டய கஞப்தேடு மசய்தப்ட்து. ற்மமது ஊனயதர் தன்கள் 

மடமர்ம இகய – 19 இற்கனணபமக, அனத்து ஊனயதர்களுக்குணம நசனப 

ஆம்யக்கப்ட்டயலிருந்து இனனப்மல் ஞயக்கமனகளுக்கமக ற்மடு மசய்தப்ட்டுள்நது. 

வ்பமமதயதம், 1983 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இ. ஞயக்கமனக் மகமடுப்வுச் சட்த்டயன் 

கரழ் இங்னகதயல் மடமனயற்டுகயன் யரபங்களுக்கம ஊனயதர் எருபருக்கம மமரப்மது 

மடமர்ச்சயதம 5 பரு நசனபதமது தர்த்டயதனகயன் நமது ணமத்டயம் ழுகயன்து.  

 



 
 

தன்கள் மசலுத்டப்டும் மஞதங்கநயல் மசலுத்டப்டுகயன் பட்டி வீடங்கநயனப் (ஆண்டு 

தொடிபயலுள்ந டயனநசமய தொய வீடம்) தன்டுத்டய ணடயப்யப்ட் டயர்கம கமசு 

மபநயப்மய்ச்சல்கநயனக் கனயப்டன் தோம் யர்ஞதயக்கப்டுகயன் பனதரத்ட தன் 

கப்மட்டின் டற்நமனடத மரணடயதமது, மடமர்தைனத மமரப்யன் யதடயகளுக்கம 

தொடயர்பயன் யதடயகநயன்டி மசலுத்டப்டும். பனதரத்ட தன் கப்மடுகநயன் டற்நமனடத 

மரணடயதம ல்நபர கருதுநகமள்கநயனப் தன்டுத்துகயன் பமய்ப்மட்டு அடிப்னதயல் 

யர்ஞதயக்கப்டுகயன் கமஞயகநயன் ண்ஞயக்னகதயல் டங்கயத்ள்நது.  

 

2020 டிசம்ர் 31 இலுள்நபமர அனத்து ஊனயதர்களுக்குணம இனனப்மல் தன் 

கப்மட்டுக்கம ற்மடு ரூம.84,141,474.24 ஆகும். பனதரத்ட இனனப்மல் தன் 

கப்மட்டின யர்ஞதயப்டயல் தன்டுத்டப்ட் யடம கருதுநகமள்கள் யன்பருணமர. 

இத்டனகத கருதுநகமள்கநயல் நடதம் ணமற்ம் ற்டின் பனதரத்ட தன் கப்மடுகநயன் 

மடமனகதயனக் மகமண்டு பருபடயல் டமக்கத்டயன ற்டுத்தும்.   

 

 

 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதமது டயத்டயதமக ஞயக்மகமனக் 

மகமடுப்பயன தொடலீடு மசய்படற்கம அங்கரகமத்டயனப் மற்ரள்நது. 

ஞயக்மகமனக்கம தொடலீமது ந்து பருங்களுக்கு நணற்ட் நசனபக் கமத்டயனக் 

மகமண்டுள்ந ஊனயதர்களுக்குக் கஞயப்யப்ட்டுள்நது. 2020.12.31 ஆம் டயகடயதயலுள்நபமம 

ஞயக்மகமன தொடலீட்டுக் மகமடுப்பயன் மமனயப்மது கரநன டப்டுகயன்து. 

 ரூம. 

2020 .13.21 இலுள்நபமர  5 பருங்களுு்ககு 

நணற்ட் நசனபக் கமத்டயனக் மகமண்டுள்ந 

ஊனயதர்கநயன் ஞயக்மகமனக்கம ற்மடு 

70,092,828.00 

 

டயண் பட்டித்ன் 2020.12.31 இலுள்நபமர 

நணற்மகமள்நப்ட்தொடலீடு 
72,461,719.00 

2020  ஆம் ஆண்டுக்கமக நணற்மகமள்நப்ட் 

ற்மடுகள் 
- 

 

4.2.2 பனதரக்கப்ட் ங்கநயப்தைத் டயட்ங்கள் / ஊனயதர் நசணம யடயதம் ணற்ரம் ஊனயதர் 

ம்யக்னக யடயதம் 
 

 

      2020 

கனயவு பட்டி வீடம்   6.32% 

சம்ந அடயகமயப்தை வீடம்.   5.00% 

டபயதயர் தைள்வு வீடம்   2.00% 

இனனப்மரம் பதது.   60 பருங்கள் 



 
 

அனத்து ஊனயதர்களும் உமயத யதடயச்சட்ங்கள் ணற்ரம் எழுங்குபயடயகளுக்கனணபமக  

ஊனயதர் நசணம யடயதம் ணற்ரம் ஊனயதர் ம்யக்னக யடயதம் ன்பற்யக்கு 

உமயத்துனதபர்கநமபர். ஊனயதர்கநயமல் ங்கநயப்தைச் மசய்தப்டும் ஊனயதர் நசணம 

யடயதம் ணற்ரம் ஊனயதர் ம்யக்னக யடயதம் ன்பற்யற்கம ங்கநயப்மது பருணமக் 

கூற்யல் மசபயணமக அங்கரகமயக்கப்ட்டுள்நது. 
 

அடயகமசனதமது ஊனயதர் நசணம யடயதம் ணற்ரம் ஊனயதர் ம்யக்னக யடயதம் 

ன்பற்யற்கு ஊனயதமயன் மணமத்ட உனனப்தடயதத்டயல் தொனநத 15% ணற்ரம் 3% 

ங்கநயப்யன பனங்குகயன்து.  
  

4.3  டயர்மமட மமரப்தைக்கள் 

 

2020.12.31 இலுள்நபமர மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனக்மகடயமக 7 

ரடயணன் பனக்குகள் உள்நதுன் மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனச் சட்த்டயன் 

யமயபயன்டிதம அத்டனகத பனக்குகள் யன்பருணமர. 
 

ரடயணன்ம் பனக்குகநயன் ண்ஞயக்னக 

உச்ச ரடயணன்ம் 04 

நணன்தொனதௌட்டு 

ரடயணன்ம் 

03 

மணமத்டம் 07 

 

இத்டனகத பனக்குகநயல் மரும்மமனப மபனதமநர்கநயன் சமர்யல் 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதயமல் பனங்கப்ட் டரர்ணமத்டயற்மகடயமக 

டமக்கல் மசய்தப்ட்னபதமகும். வ்பமமதயதம், மடயப்தைக்குள்நம டப்தைக்கநயல் 

மரும்மமனப அடயகமசனதயன் டரர்ணமம், டயருத்டம் அல்து யசுமயக்கப்ட் 

பர்த்டணமய அயபயத்டல்கநயன இத்துச் மசய்டல் ன்பற்யன ணரநப் மரபடற்கு 

டயர்மர்ப்டமல் டயர்மமட மமரப்தைக்கநயன் மரணடயதமது சமயதம தொனதயல் 

கஞயப்தேடு மசய்தப்பயல்ன. 

 

4.3.2.1 SICPA, ஆது மபனனதநர் மதுகமப்யன உரடய மசய்த்ம் மமருட்டு குயத்ட சய 

மமருட்கனந அனதமநங் கமணுபடற்கம மதுகமப்தை கண்கமஞயப்தை ணற்ரம் டணயடல் 

தொனதம – மபனதமநர் மதுகமப்தை கருத்டயட்த்டயன் அடிப்னதயம 

மடமனயல்தட்மணமன்யன அதொல்டுத்துபடற்கு கம்ய உத்நடசயத்துள்நதுன் 

உன்டிக்னகதயன்டி, மஅஅ இமல் தொனமணமதமன்ர அதொமக்கப்மனணதயன் 

கமஞணமக ழுந்துள்ந யஞக்கயன் டுபத் டரர்ப்தைக்கமக பயண்ஞப்மணமன்யனத் 

டமக்கல் மசய்துள்நது.  

 



 
 

4.3.2.2  அதொமக்கனணக்கம கமஞம் 

பயடயத்துனக்கப்ட் மமருட்கநயன் டதமமயப்தை ஞயப்தைன (2014/02/24 ஆம் டயகடயத 

ஞயப்தைன இ.49) பனங்குனகதயனத் மடமர்ந்து ஞயப்தைன மடமர்ம அபற்ய 

அபடமணமது மபனதமநர் அலுபல்கள் சனதயன் கபத்டயற்குக் மகமண்டு 

பப்ட்டிருந்டதுன் ல்நபர கந்துனதமல்களும் நணற்மகமள்நப்ட்டிருந்ட. 

மத்டப்ட் கந்துனதமல் நடமல்பயதயல் தொடிபனந்டனணதமல், இங்னக 

நமத்டலில் அனக்கப்ட் குடிரர் சங்கம், குநயர்மச் சங்கம் ணற்ரம் அனகுசமடப் 

மமருட்கள் டதமமயப்மநர்கள் ஞயப்தைன மடமனயற்மனணக்மகடயமக 2014/08/14 ஆம் 

டயகடயதன்ர நணன்தொனதௌட்டு ரடயணன்த்டயல் பயண்ஞப்மணமன்யனத் 

(CAA/Writ/281/2014) டமக்கல் மசய்துள்ந. 

 

4.3.2.3. SICPA ஆது ரூம. 2.716 யல்லிதன் அல்து யதமதசனதயமல் யர்ஞதயக்கப்ட் 

அத்டனகத மடமனக அல்து அடற்கு ணமற்மக ரூம. 3.887 யல்லிதன் டரர்ப்மதத்டமல் 

யர்ஞதயக்கப்ட் அத்டனகத மடமனக ணற்ரம் நகமப்ட் நசடங்கள் ணரடம பட்டி 

ணற்ரம் டுபத் டரர்ப்யன் அனத்து மசவுகனநத்ம் நகமமயத்ள்நது. 

 

4.3.3 டுபத் டரர்ப்தை மசவு 

I. மஅஅ ஆது டுபத் டரர்ப்தை மசவுக்கம தொற்ஞ ற்மட்டுப் ங்கமக  

230,000.00 அமணமயக்க மமர்கனந மகமடுப்பமக நணற்மகமள்படற்கு  

நகமமயக்னக பயடுத்துள்நது.  

II. டுபத் டரர்ப்தை பனக்கமது மகமழும்தை ACPL டுபத் டரர்ப்தை யனதத்டயல் ஆகஸ்ட் 

20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 மசப்மம்ர் 12 ணற்ரம் எக்நமர் 21, 22, 23 

ஆம் டயகடயகநயல் தொன்மடுக்கப்ட்து.  

III. மஅஅ ஆது 2020.12.31 இலுள்நபமம டுபத் டரர்ப்தைக்கமக ரூம. 

22,162,690.00 இனச் மசபயட்டுள்நது. 

 

 
 

டுபத்டரர்ப்தை மசவுகள் ரூம. 

யதைஞர் ஆநமசனக் கட்ஞம்   2,770,000.00 

டுபத் டரர்ப்தை யனத கட்ஞங்கள் / பனக்கு 

பயசமனஞகள் ணற்ரம் சயற்ரண்டிகள் மங்கள்  3,903,857.00 

கஞக்கமய்வுக் கட்ஞம்   3,699,000.00 

உண்னணதம ழுத்துரு நசனபகள்   4,675,321.00 

சட்பமடய கட்ஞம் – சட்ணம அடயர் டயனஞக்கநம்    6,948,500.00 



 
 

கூமயதர் நசனபக் கட்ஞங்கள் ணற்ரம் கமகயடமடயகள்   166,012.00 

     22,162,690.00 

 

5. பருணமம் 
 

இனபமய அங்கரகமம் 
 

இனபமய பருணமணமது மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனக்கு மசன்னத்ம் 

சமத்டயதப்மட்டின் அநபயற்கு அங்கரகமயக்கப்டுகயன்துன் இனபமய பருணமணமது 

ம்கணமக அநபயப்க் கூடிதமடமன்மகும். 
     

பட்டி பருணமம் 

யனதம னபப்தைக்களுக்கம பட்டி பருணமணமது மதநபயம பட்டி 

வீடத்டயனப் (NIR) தன்டுத்டய கஞயப்தேடு மசய்தப்டுகயன்து. யனதம 

மசமத்துக்கநயன் சமசமய பட்டி வீடம் 9.83% ஆகும். ஆனகதமல், ஆண்டுக்கம பட்டி வீடம் 

தொன்னத ஆண்டிலும் மர்க்க அடயகணமகும்.  
 

அசமங்க ணமயதங்கள்   
 

மகமனகள் கயனக்கப்மரம் ன்டற்கம யதமதணம உரடயத்ன ணற்ரம் அடதன் 

இனஞந்ட யந்டனகள் இஞங்கயமதமழுகப்டும் ன் உள்ந இங்கநயல் அசமங்க 

ணமயதங்கள் அங்கரகமயக்கப்டுகயன். மசபய பயதம் (ணரண்டுபரும் ணமயதம்) 

என்ரன் ணமயதங்கள் மடமர்தைரம் நபனநதயல், அது அக்கமப்குடயக்கம 

பருணமணமக அங்கரகமயக்கப்டுகயன்து. மசமத்து பயதத்துன் (தோட ணமயதம்) 

ணமயதங்கள் மடமர்தைரகயன் நமது அடன் ரடித்ட பருணமணமகவும் சம்ந்டப்ட் 

மசமத்டயன் ஆத்ட் கமத்டயன் நமது சணபநபயல்  பயடுபயக்கப்ட் பருணமணமகவும் 

அங்கரகமயக்கப்டுகயன்து. 
 

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசன மஞதணல்மட மகமனகநயனப் மரகயன் 

நமது, மசமத்துக்களும் மகமனகளும் மதநபயம மடமனககநயல் மணமத்டணமகப் டயவு 

மசய்தப்ட்டு, மசமத்டயன் (*/ஸ் 20) டயர்மர்க்கப்டும் ஆத்ட் கமத்டயற்மகடயமக  

பருணமக் கூற்யல் பயடுபயக்கப்ட்டுள்நது.  

  

 

 

தவிசாப ்

ாயபனாப ்அலுய்க் அதிகாபசப 

 

 

 



 
 

 

2018 ஆந் ஆண்டி் 19 ஆந் இ.மதசின கணக்கான்வுச ் சடட்த்தி் 

பிபிவு 12 இ் ினதிகி்டி, 2020 டிசந்ப ் 31 இ் முடியகட்த 

ஆண்டுக்கா ாயகனாப் அலுய்க் அதிகாபசகயி் 

ிதிக்கூ்றுக்க் ந்றுந் ஏகன சட்ட ந்றுந் ஒழுங்ககந்பு 

மதகய்ாடுக் மீதா கணக்கான்யாப ் தககந அதிதியி் 

அறிக்கக. 

__________________________________________________________________________ 

 

1. ிதிக்கூ்றுக்க் 

 

1.1. தகககநயான்்த அபி்பிபானந் 

 

2020 டிசந்ப ் 31 ஆந் ஆந் திகதின்று படியபட்த ஆண்டுக்கா 

ாயபனாப ் அலுய்க் அதிகாபசபபே் ிதிக் கூ்றுக்கி் 

கணக்கான்யாது 2018 டிசந்ப ் 31 இலு்யாா ிதி ிபபநக் கூ்று, 

விபியா யபோநாக் கூ்று, ங்கு பெதத்திா நா்ங்களுக்கா கூ்று 

ந்றுந் அத்திகதிபே் படியபட்த ஆண்டுக்கா  இா ட்டக்கூ்று, 

விபியா யபோநாக் கூ்று, படியபட்த ஆண்டுக்கா காசு் ான்சச்் 

கூ்று ந்றுந் ிதிக் கூ்றுக்களுக்கா குறி்புக்க், பக்கினநா 

கணக்கீட்டுக் சகா்பகககிதுந் சாழி்பு ்ய்றிப 

உ்டக்கினதாக 2018 ஆந் ஆண்டி் 19 ஆந் இ. றதசின கணக்கான்வுச ்

சட்டத்துட் றசபத்த்ு  யாசிக்க்டுந் இங்பக ானக றசாசலிச 

குடினபசி் அபசினபந்பி் உறு்புபப 154(1) இலு் 

்ாடுகளுக்கபநயாக து ணி்பி் கீம்் கணக்கான்வு சசன்ன்ட்ட. 

அபசினபந்பி் உறு்புபப 154(6) இலு் ்ாடுகளுக்கபநயாக 

ாபாளுந்த்தி்கா து அறிக்பகனாது விபபவி் சநப்்பிக்க்டுந். 

 

2020 டிசந்ப ் 31 இலு்யாா அதிகாபசபபே் ிதி ிபபநபேபபந் 

அத்திகதிபே் படியபட்த ஆண்டுக்கா அத் ிதிச ் சசனா்றுபக  

ந்றுந் அத் காசு் ான்சச்் ் உண்பநனாதுந் ினானநாதுநா 

ஏப ் ாபப்யபேபத் தபோகி் ்றதாடு படியபட்த ஆண்டுக்கா 

ிதிக் கூ்றுக்க் ந்றுந் ிதி்ான்சச்் கூ்றுக்க் ் து 

அறிக்பகபே் தபகபந யான்்த அபி்பிபானதத்ுக்கா அடி்படபே் 

விபிக்க்ட்ட விடனங்கி் விபவுக் ீங்காக இங்பக அபச துப 

கணக்கீட்டு ினநங்களுட் இணங்குகி் ்து து 

அபி்பிபானநாகுந்.  

 

 



 
 

 

 

1.2 தகககநயான்்த அபி்பிபானத்துக்கா அடி்கட 

 

இங்பக கணக்கீட்டு ினநங்க் 7 இ்கபநயாக, ப் சறுநதி நதி்பீடு 

சசன்ன்ட றயண்டின அபதத்ுச ்சசாத்துக்கபபந் ப் சறுநதி நதி்பீடு 

சசன்யத்கு டயடிக்பக டுக்க்ட்டிபோக்கவி்ப ்துட் ப்பன 

ஆண்டி் இறுதிபே் உ்யாறு றதன்நாநிக்க்ட்டிபோ்தது. 

ய்யாாபேனுந், பௌா.83,230,824 சறுநதிபபடன 422 சசாத்து உபோ்டிக் 

அபய ன்டுதத்்ட்டிபோ்த கா்குதிபே் ப் சறுநதி நதி்பீடு 

சசன்ன்ட்டிபோ்த. ப் சறுநதி நதி்பீடு சசன்ன்ட்ட எதுக்கநாது 

திபண்ட இாத்தி் சீபாக்க்டுத் றயண்டுந் ்துட் யபோடா்த 

றதன்நாநா பௌா.30,943,048 பெத நாினக் கணக்கி் சீபாக்க்டுத் 

றயண்டுந். றய, பெத நாினக் கணக்கி் பதினா பௌா.4,338,513 

ஆது ன்ாட் யபோடா்த கழிபந் சறுநதினாக ிதிக் கூ்றுக்கி் 

குறி்பிட்ட்டு்து. 

 

ா் இங்பக கணக்கீட்டு ினநங்களுக்கபநயாகறய (SLAuSs) து 

கணக்கான்விப றந்சகாண்டு்ற். அத்தபகன ினநங்கி் கீமா 

து சாறு்புக்க் து அறிக்பகபே் ிதிக் கூ்றுக்க் பிபிவி் 

கணக்கான்வுக்கா கணக்கான்யாப ் சாறு்புக்கி் றநலுந் 

விபிக்க்ட்டு். ா் ச்றுக் சகாண்ட கணக்கான்வு சா்றுக் 

றாதுநாபயனாகவுந் து தபகபந யான்்த அபி்பிபானத்தி்கு் 

சாபோதத்நா அடி்படபேப யமங்குயதாகவுந் ா் ந்புகி்ற்.  

 

1.3 ாயகனாப் அலுய்க் அதிகாபசகயி் 2020 ஆந் 

ஆண்டுக்கா யயடா்த அறிக்ககயி் உ்டக்க்டட்ு் 

ஏகன தகய்க் 

 

பன தகயாது ிதிக் கூ்றுக்க் ந்றுந் கணக்கான்யாபி் அறிக்பக 

தவிப்்த அதிகாபசபபே் 2020 ஆந் ஆண்டி்கா யபோடா்த அறிக்பகபே் 

உ்டக்க்ட்டு் பன தகய்கிபக் சகாண்டு்து.  பன 

தகய்களுக்கு பகாபநத்துயறந சாறு்பு யான்்ததாகுந். 
 

நது அபி்பிபானநாது பன தகய்கப உ்டக்காது ்துட் 

அதப படிவுக்கு சகாண்டு யபோயத்கா றதனுந் யடிவிா 

உத்தபயாதத்திப சயி்டுதத் நாட்றடாந்.  
 

ிதிக் கூ்றுக்க் பதா கணக்கான்வு ங்கி் கணக்கான்வு சதாடபப்ி், 

பன தகய்கப் யாசி்துந் அய்யாறு சசன்பகபே், பன 

தகய்க், ிக் கூ்றுக்க் அ்து கண்க்கான்வி் ச்ட்ட நது அறிவு 



 
 

அ்து தயாதாக றதா்றுகி்தா ்பதக் கயத்தி் சகா்யதுந் 

நது சாறு்ாகுந். 

 

அதிகாபசபபே்  2020 ஆந் ஆண்டுக்கா யபோடா்த அறிக்பகபேப 

யாசிக்குந் றாது, உண்பநபே் தயா கூ்றுக்குக் உ்டங்கிப் 

 ாங்க் படிவு சசன்தா் அதத்பகன விடனங்கிபத் திபோத்தந் 

சசன்யத்காக அதிகாபத் தப்புட் சதாடபப்ு சகா்்டுத் றயண்டுந். 

றநலுந் தயா கூ்றுக்க் திபோத்த்ட்டிபோக்குநாபே், அபசினபந்பி் 

உறு்புபப 156(4) இ்கு இணங்கின யபகபே், திபக்ாத்தி் 

ாபாளுந்த்தி் சநப்்பிக்க்ட றயண்டின அறிக்பகபே் ாந் அய்றிப 

உ்டக்குறயாந். 

 

1.4 ிதிக் கூ்றுக்கிகத் தனாபி்த்கு 

ஆகணனிக்க்டட்ு் முகாகநத்துயத்தி் கடகந் 

சாறு்புக்க் 

 

பகாபநனாது றநாசடி ந்றுந் தயறு காபணநாக ்டுந் தயா 

சயி்டுத்துபகபேலிபோ்து விடுட்ட யபகபே் இங்பக கணக்கீட்டு 

ினநங்களுக்கு அபநயாக உணபநனாதுந் ினானநாதுநா ிதிக் 

கூ்றுக்கபத் தனாபி்த்கா சாறு்பிபக் சகாண்டு்து.    

 

ிதிக் கூ்றுக்கிபத ் தனாபிக்குபகபே், ீடித்து ிபத்திபோக்குந் 

ிறுயநாக அதிகாபசபபே் ஆ்லிப நதி்பீடு சசன்யது 

பகாபநத்துயத்தி் சாறு்ாகுந். அத்துட் றயறு றதனுந் நா்று யழி 

இ்ாத றாது ிதினத்திபக் கப்புச ் சசன்யத்கு அ்து  

சதாழி்ாட்டு டயடிக்பககிப இபடிறுத்துயத்கா றாக்கந் 

இபோ்தா்றி, ீடித்து ிபத்திபோக்குந் அடி்படபே் கணக்குகிபத் 

தனாபி்துந் ீடித்து ிபத்திபோ்துட் சதாடபப்ுபடன விடனங்கப 

சயி்டுத்துயதுந் பகாபநத்துயத்தி் சாறு்ாகுந்.   

 

ஆபணனிக்க்ட்டு்யபக்் நாத்திபறந அதிகாபசபபே் ிதி 

அறிக்பகபேட் சசன்பபபேப றந்ாபப்ய சசன்யத்கா 

சாறு்பிபக் சகாண்டு்ாபக்். 

 

2018 ஆந் ஆண்டி் 19 ஆந் இ. றதசின கணக்கான்வுச ்சட்டத்தி் பிபிவு 16(1) 

இ்டி, ிதினநாது ிதினத்தி்காகத் தனாபிக்க்ட றயண்டின யபோடா்த 

ந்றுந் கா்குதிக்குபின ிதிக் கூ்றுக்கிபத் தனாபி்த்குத ்

றதபயனா அத் அபத்து யபோநாந், சசவிந், சசாத்துக்க் ந்றுந் 

சாறு்புக்க் சதாடபப்ி் உபின டுக் ந்றுந் திறயடுகிப் 

றணுநாறு றகட்டுக்் சகா்்டுகி்து. 

 

 



 
 

1.5 ிதிக் கூ்றுக்கிகக் கணக்கான்வு சசன்யுந் 

கணக்கான்யாபி் கடகந் சாறு்புக்க் 

 

து றாக்கநாது றநாசடி ந்றுந் தயறு காபணநாக ்டுந் தயா 

சயி்டுத்துபகபேலிபோ்து ப்று பழுதாக விடுட்ட யபகபே் ிதிக் 

கூ்றுக்க் ்றின ினானநா உறுதி்டுத்துபகபேப் ச்றுக் 

சகாண்டு து அபி்பிபானத்திப உ்டக்கிப் கணக்கான்யாப ்

அறிக்பகபேப யமங்குயறதனாகுந். ினானநா உறுதி்டுதத்ுபக ்து 

உறுதி்டுத்துபகபே் உனப ் நட்டத்திபக் குறி்பிடுகி்து. ஆா், 

ீடித்து ிபத்திபோக்கி் றாது, தயா சயி்டுதத்ுபகபேப 

்றாதுந் கண்டறிபந் இங்பக கணக்கான்வு ினநங்களுக்கபநயாக 

டாத்த்ட்ட கணக்கான்வு ்து உத்தபயாதந்.  தயா 

சயி்டுத்துபகனாது றநாசடி அ்து தயறி் காபணநாக 

ழுகி்துட் அபய எய்சயா்ாகறயா அ்து சநாதத்நாகறயா 

உண்பநனாபயசன கபோத்டி், அபயக் இதத்பகன ிதிக் கூ்றுக்கி் 

அடி்படபே் டுக்க்ட்ட ன்ாட்டாபக்ி் சாபோாதாப பீதினா 

தீபந்ாங்க் சச்யாக்குச ் சசலுதத்ுசந ினானநா பபபே் 

திப்ாபக்்க்ட படிபந்  

 

இங்பக கணக்கீட்டு ினநங்களுக்குபநயாக, கணக்கான்வி் குதி ் 

யபகபே், ா் கணக்கான்வினூடாக சதாழி்சாப ் பவிப் றணுத் 

ந்றுந் சதாழி்சாப ்ிபறய்றுயதி் ஈடுட்டு யபோகி்ற். றநலுந்:  

 

 றநாசடி ந்றுந் தயறு காபணநாக ்டுந் தயா 

சயி்டுத்துபகபேலிபோ்தா இடபக்ிப அபடனாங் காணுத் 

ந்றுந் நதி்பீடு சசன்த், இத்தபகன இடபக்ளுக்கு திப ்

விபனா்றுகி் கணக்கான்வு படபபகிப யடியபநத்த் 

ந்றுந் ிபறய்றுத் ந்றுந் து அபி்பிபானத்தி்கா 

அடி்படபேப அி்த்கு் றாதுநாதுந் சாபோத்தநாதுநா 

கணக்கான்விப் ச்றுக் சகா்ளுத். றநாசடினாது கூட்டுசச்தி, 

ஆ்நாாட்டந், றயண்டுசந்ற தவிபத்்த், தயாக விக்கநித்த் 

அ்து உ்க கட்டு்ாட்டுக்கு கு்தகந் விபவிதத்் ்ய்றுட் 

சதாடபப்ுடுயதாக அபநயதா் றநாசடிபே் விபயாக ்டுந் 

உண்பநக்கு் புந்ாய்றிபக் கண்டறினாத இடபாது 

தயசா்றி் காபணநாக ழுகி் விபசயா்றிலுந் ாபக்்க பகவுந் 

அதிகநாதாகுந். 

 

 அதிகாபசபபே் உ்க கட்டு்ாட்டு னனுறுதி சதாடபப்ி் 

அபி்பிபானத்திப சயி்டுத்துந் றாக்கத்தி்காக நட்டுந்ாது, 

றதபயறன்டுந் ச்தப்்ங்கி் சாபோத்தநா கணக்கான்வு 

படபபகிப யடியபநக்குந் சாபோடட்ு கணக்கான்வுட் 

சதாடபப்ுபடன உ்க கட்டு்ாட்டு புபி்துணபச்யா்றிப் ச்றுக் 

சகா்்.  



 
 

 

 சகாடுக்க் யாங்க்கிப நதி்பீடு சசன்த் ந்றுந் 

சயி்டுத்துபகக் உ்டங்கா ிதிக் கூ்றுக்கி் கட்டபந்பு 

ந்றுந் உ்டக்கதத்ி்கா  அடி்படபேபக் சகாண்டிபோ்த ிகம்வுக் 

் சாபோத்தநாதுந் ினானநாதுநா யபகபே் 

ிதிக்கூ்றுக்கி் உ்டக்க்ட்டு் 

 

 ீடித்து ிபத்திபோக்குந் ிறுயநாக சதாடப்்தினங்குயது குறிதத்ு 

அதிகாபசபபே் ஆ்் சதாடபப்ி் கணிசநாவு ச்றதகத்திப 

்டுதத்க்கூடின ிகம்வுக் அ்து ி்தபகளுட் 

சதாடபப்ுபடனதாகவுந் ிசச்னந்தாகவுந் விங்குந் கணக்கான்வு 

சா்றிப அடி்படனாகக் சகாண்ட சதாடப்்து சச்லுந் கணக்கீட்டு 

அடி்படபே் ன்ாட்டு் சாபோதத்்ாடுகப படிவுக்குக் சகாண்டு 

யபோத். த்றாதிபோக்கி் ிசச்னந் த்பநபேப ா் படிவுக்கு 

சகாண்டு யபோயதாபே், ா் ிதிக் கூ்றுக்கிலு் 

சயி்டுதத்்களுட் சதாடபப்ுபடன து கணக்கான்வு அறிக்பகபே் 

கயத்பதச ் சசலுத்த றயண்டுசநவுந் அ்து அதத்பகன 

சயி்டுத்துபகக் றாதுநாய்பய ி் து 

அபி்பிபானத்திப நா்றிக் சகா் றயண்டுசநவுந் றகட்டுக் 

சகா்்டுகி்ற். ய்யாாபேனுந், திபக்ா ிகம்வுக் அ்து 

ிபபநக் ் சதாடப்்து இனங்குந் ிறுயந் ் யபகபே் 

ிதினத்தி் சதாடபச்ச்ினா இனக்கத்தி் ாதி்பிப ்டுத்தாந். 

 

 சகாடுக்க் யாங்க்கிப நதி்பீடு சசன்த் ந்றுந் 

சயி்டுத்துபகக் உ்டங்கா ிதிக் கூ்றுக்கி் கட்டபந்பு 

ந்றுந் உ்டக்கதத்ி்கா  அடி்படபேபக் சகாண்டிபோ்த ிகம்வுக் 

் சாபோத்தநாதுந் ினானநாதுநா யபகபே் 

ிதிக்கூ்றுக்கி் உ்டக்க்ட்டு்.  
 

 

து கணக்கான்வி் றாது அபடனாங் காண்ட்ட றதனுந் பக்கினநா 

பக்கினநா கணக்கான்வு காண்புக், உ்க கட்டு்ாட்டுக் குபாடுக் 

உ்டங்கா பன விடனங்க் சதாடபப்ி் கணக்கீட்டு அலுயப ்கயந் 

சசலுத்திப்ாப.்  

 

2.  ஏகன சட்ட ந்றுந் ஒழுங்ககந்பு மதகய்ாடுக் 

சதாடப்ா அறிக்கக  

 

2.1. 2018 ஆந் ஆண்டி் 19 ஆந் இ. றதசின கணக்கான்வுச ் சட்டநாது 

பி்யபோந் றதபய்ாடுக் சதாடப்ா விதித்துபபதத் 

்ாடுகிப உ்டக்கிப்து.  

 



 
 

2.1.1 து அறிக்பகபே் தபகபந யான்்த அபி்பிபானத்தி்கா 

அடி்படபே் கீம் விதிதத்ுபபக்க்ட்ட விடனங்கிலிபோ்தா 

விபவுகளுக்காபய ீங்காக, து பிறசாதபகிலிபோ்தா 

சயி்ாடுகி்டி, கணக்கான்வு றாக்கத்தி்கா அபத்துத ்

தகய்க் ந்றுந் விக்கங்கிப ா் ச்றுக் சகாண்டு்துட் 

உபின ிதிசாப ்திறயடுக் 2018 ஆந் ஆண்டி் 19 ஆந் இக்க றதசின 

கணக்கான்வுச ் சட்டத்தி் பிபிவு 12(அ) இ் றதபய்ாடுகி்டி 

ிதினத்திா் றண்ட்டு். 

2.1.2 ிதிசாப ் கூ்றுக்க் 2018 ஆந் ஆண்டி் றதசின கணக்கான்வுச ்

சட்டத்தி் பிபிவு 6(1) (ஈ) (iii) இ் றதபய்ாடுகி்டி ப்பன 

ஆண்டுட் இணங்கின யபகபே் தனாபிக்க்டுகி்.  

2.1.3 2018 ஆந் ஆண்டி் 19 ஆந் இ. றதசின கணக்கான்வுச ்சட்டத்தி் பிபிவு 

6(1) (ஈ) (IV) இ் றதபய்ாடுகி்டி, ப்பன ஆண்டி் ிதிசாப ்

கணக்கீடுக் சதாடபப்ி் ்ா் றந்சகா்்ட்ட  அயதாநாது 

ிதிக்கூ்றுக்கி் உ்டக்க்ட்டு்.   

2.2. பி்்்ட்டு் படபபகி் அடி்படபே் சா்ாது 

உண்பநனா விடனங்களுக்கு நட்டு்டுத்த்ட்ட அவி் ச்றுக் 

சகா்்ட்டு்துட் பி்யபோந் கூ்றுக்கிப 

சயி்டுத்துயத்கு து கயத்தி்கு துவுறந ய்திபோக்கவி்ப.   

2.2.1. 2018 ஆந் ஆண்டி் 19 ஆந் இ. றதசின கணக்கான்வுச ்சட்டத்தி் பிபிவு 

12(ஈ) இ் றதபய்ாடுகி்டி, சாதாபண வினாாப விடனங்களுக்கு 

அ்ா் ந்பிக்பக ிதினத்திா் றந்சகா்்ட்ட றதனுந் 

எ்்தங்கி் றதனுந் றபடி அ்து நபபக அக்கபபேப 

ந்பிக்பக ிதினத்தி் ஆளுப ் சப உறு்பிப்யறபனுந் 

சகாண்டு்ாபா.  

2.2.2. கீறம குறி்பிட்ட்டு் அயதாந் ீங்காக, 2018 ஆந் ஆண்டி் 19 

ஆந் இ. றதசின கணக்கான்வுச ் சட்டத்தி் பிபிவு 12(ஊ) பிபிவி் 

றதபய்ாடுகி்டி, ந்பிக்பக ிதினநாது  ந்பிக்பக 

ிதினத்தி் ஆளுந் குழுவிா் யமங்க்ட்ட றதனுந் ்புபடன 

ழுதத்ு பெநா சட்டந் அ்து பன சாதுயா அ்து விறசட 

ணி்புபபகளுட் இணங்கிப்தா. 

 

 

 

 

 



 
 

சட்டங்க் ந்றுந் ஒழுங்குவிதிக் 

கட்டககளுக்கா உசாத்துகண 

விபணந் 

(அ) 2018 ஆந் ஆண்டி் 19 ஆந் இ. றதசின    

கணக்கான்வுச ்சட்டத்தி் பிபிவு 16(2) 

யபபபு யபோடா்த சசனா்றுபக 

அறிக்பகனாது 2020 ஆந் ஆண்டுக்கா 

யபோடா்த ிதிக் கூ்றுகளுட் 

சநப்்பிக்க்டுத் றயண்டுசந் 

றாதிலுந், அதிகாபசபனாது யபபபு 

சசனா்றுபக அறிக்பகபேப 

சநபப்ி்த்கா ்ாடுகிப 

றந்சகாண்டிபோக்கவி்ப.  

(ஆ)1971 ஆந் ஆண்டி் 38 ஆந் இ. ிதிச ்

சட்டத்தி் 8 ஆந் பிபிவு 

அதிகாபசபனாது 2020 ஆந் 

ஆண்டுக்கா யபபபு யபவு சசவுத்திட்ட 

நதி்பீடுகிப தனாபி்த்குந் 

ஆளுப ் சபபே் அங்கீகாபத்திப் 

சறுயத்குந் டயடிக்பக தபபந் 

டுத்திபோக்கவி்ப.  

(இ) 2016 நாபச் ்31 ஆந் திகதின 05/2016 ஆந் 

இ. சாது ிபோயாக சு்றிக்பகபே் 

755(6) ிதிசாப ்எழுங்குவிதிக். 

அதிகாபசபனாது ிதி எழுங்குவிதிக் 

ந்றுந் சு்றிக்பககி்டி, இபோ்பு 

நதி்பீடட்ுச ் சபபேப டாத்துயத்கு 

டயடிக்பக டுக்க்ட்டிபோக்கவி்ப. 

(ஈ) 2014 ஆந் ஆண்டி் ச்பயபி 17 ஆந் 

திகதின 01/2014 ஆந் இ. சாது ிபோயாக 

சு்றிக்பக 

அதிகாபசபனாது யபோடா்த 

சசன்திட்டத்திபத் 

தனாபித்திபோக்கவி்ப ்துட் 2020-

2022 யபபபோ பெ்று யபோட 

கா்குதிக்கு எபோங்கிபண்த 

திட்டத்திபபந் தனாபித்திபோக்கவி்ப.  

 

2.2.3 2018 ஆந் ஆண்டி் 19 ஆந் இ. றதசின கணக்கான்வுச ்சட்டத்தி் பிபிவு 

12 () இ்டி, ந்பிக்பக ிதினநாது அத் ததத்ுயங்க், 

சதாழி்ாடுக் ந்றுந் கடபநகளுக்கபநயாக 

சசனா்றிபேபோக்கவி்ப. 

(அ) 2003 ஆந் ஆண்டி் 09 ஆந் இ. ாயபனாப ் அலுய்க் 

அதிகாபசபச ்சட்டத்தி் பிபிவு 60(6) இ்கபநன, அதிகாபசபனாது 

கட்த காங்கி் ்றயறு கு்ச ் சசன்கி் ஈடுட்ட பக்ி் 

சனபக்் ந்றுந் பகயபிகிப யாடிக்பகனாபக்ளுக்குத் 

சயி்டுத்துயத்கு டயடிக்பக டுத்த் றயண்டுசந் றாதிலுந் 

அய்யாறு சயி்டுத்த்ட்டிபோக்கவி்ப.  
 

(ஆ) 2000 ஆந்ஆண்டி் 9 ஆந் இ. ாயபனாப ்

அலுய்க்அதிகாபசபச ் சட்டத்தி் பிபிவு (61(3) இ்டி, 

விதித்துபபக்க்ட்டயாா ினநங்க் ந்றுந் 



 
 

விபக்குறி்புகிலு்யாறு, 2020 இ் 299 நாதிபிகி் 112 நாதிபிக் 

உறுதி்டுதத்்ட்ட றாதிலுந், அத்தபகன உபோ்டிகிபத ்

தடு்த்றகா அ்து தடுதத்ு பய்த்றகா டயடிக்பக துவுந் 

டுக்க்ட்டிபோக்கவி்ப.  

2.2.4. 2018 ஆந் ஆண்டி் 19 ஆந் இ. றதசின கணக்கான்வுச ்சட்டத்தி் பிபிவு 

12 () இ் றதபய்ாட்டி்டி, ்புபடன சட்டவிதிகளுக்கிணங்கின 

யபகபே்  ந்பிக்பக ிதினத்தி் பெயங்க் குறிதத் கா 

்பபேனு் சிக்கநாகவுந், விபதத்ிாகவுந் னனுறுதி யான்்த 

யபகபேலுந் சாபோடக்ளுக்கா சறுபகக் டயடிக்பககிப 

றந்சகாண்டு ன்டுத்திபேபோக்கவி்ப. 

 

3.  ஏகன கணக்கான்வு அயதாங்க் 

(அ). 2003 ஆந் ஆண்டி் 09 ஆந் இ. ாயபனாப ்அலுய்க் சட்ட 

திபோத்தநாது 2004 இ் ஆபந்பிக்க்ட்ட றாதிலுந்  பான்வு 

ஆண்டிறனுந் குறிதத்  திபோத்தங்க் பூபத்்தி 

சசன்ன்ட்டிபோக்கவி்ப.  

(ஆ) ாயபனாப ் அதிகாபசபபே் அங்கீகபிக்க்ட்ட 

தவினணினாது 136 ஆகுந் ்துட் அது த்றாபதன 

ண்ணிக்பக 531 ஆகுந். றய, த்றாது 136 தவி 

சய்றிடங்க் காண்டுகி்.  2020 ஆந் ஆண்டி் 

பௌா.831,222 சதாபகனாது த்திபபக விந்பங்கப் 

பிபசுபி்த்குச ்சசவிட்ட்டு் றாதிலுந், 2021 ச்பயபி 22 

ஆந் திகதி யபபபே் பெ்று தவி சய்றிடங்க் நாத்திபந் 

ிப்்ட்டு். றநலுந், 2021 எக்றடாப ் 01 ஆந் திகதின்று 4 

புான்வு உத்திறனாகத்தபக்் ஆடற்சப்்புச ் சசன்ன்ட்டு் 

றாதிலுந், அயபக்ி் சந்ங்க் எழுக்கா்று டயடிக்பகக் 

ந்றுந் றநதிக / சதாழி்சாப ் தபகபநகளுக்கா 

பு்ிகிப யமங்குயது சதாடப்ா யபகபைடு 

தனாபிக்க்டாபந ந்றுந் விபத்தி் தபடகாண் 

பீட்பசக் உபின திகதிகி் சித்தினபடனாபந றா் 

காபணங்கிா் ிறுத்தி பயக்க்ட்டு்.  

(இ) 2020 ூப 29 ஆந் திகதின  2186/17 ஆந் இ. யபத்த்நாி 

அறிவித்தலினூடாக ஆன்வுகூட பிறசாதபகளுக்கா 

கட்டணங்க் கட்டு்டுத்த்ட்டு் றாதிலுந், ாயபனாப ்

அலுய்க் அதிகாபசபனாது ாயபனாபக்ளுக்கு குறிதத் 

கட்டு்ாட்டு விபபே் றசாதபக் 

றந்சகா்்டுகி்யா ்து குறித்து விசாபபக் 

தபபந் டாத்திபேபோக்கவி்ப. 



 
 

(ஈ) 2020 இ் ீதியாிா் பௌா.7,676,874 சதாபகபபடன 

கு்்ணங்க் அனு்பி பயக்க்ட்ட றாதிலுந், 154 

காறசாபக் காங்கட்து ீதிந்த்தி்கு கிபடக்க் 

ச்று். காறசாபக் யமங்க்ட்ட ாட்கிலிபோ்து 45 

ாட்க் கட்து விட்ட றாதிலுந் காறசாபபேப பட்டு 

அய்றிப ீதிந்த்தி்கு அனு்பி பயக்குத ்திகதி யபபபே், 

அதிகாபசபனாது அய்றிப ிபறய்றுயத்கா 

்ாடுகிப றந்சகாண்டிபோக்கவி்ப. 

(உ) 2015 இலிபோ்து 2020 யபப சட்ட் பிபிவி் திவு சசன்ன்ட்ட 1,556 

பப்ாடுகி், 2020 டிசந்ப ் 31 யபபபே் 678 

பப்ாடுகளுக்கு தீபவ்ு காண்ட்டு்துட் 166 

பப்ாடுக் த்ளுடிசசன்ன்டு். 256 பப்ாடுக் 

சதாடபப்ி் விசாபபணக் பூபத்த்ினபட்து்துட் 456 

பப்ாடுகளுக்கு அபம்ாபண அனு்பி பயக்க்ட்டு. 

இத்தபகன 456 பப்ாடுகி், 175 பப்ாடுக் 2018 ஆந் 

ஆண்டுக்கா விசாபபணகளுக்காக குறித்துபபக்க்ட்டு். 

விசாபபணகளுக்காக குறித்துபபக்க்ட்ட 80 பப்ாடுகி் 

04 பப்ாடுகளுக்கு  நட்டுந்  தீபவ்ு காண்ட்டு்துட் 74 

பப்ாடுகளுக்கு அபம்ாபண அனு்பி பயக்க்ட்டு்து. 

 

(ஊ) ாயபனாபக்், ச்பத விபகிப உடடினாகத் சதபி்து 

சகா்ளுத் ந்றுந் உடடி பப்ாடுகிப 

றந்சகா்ளுத் றா் றாக்கங்கிப ிபறய்றிக் 

சகா்ளுந் சாபோடட்ு பௌா.9,188,396 சசவி் துபித 

இக்கசநா்று சசன்டுதத்்ட்டது. 2020 நாபச்ச்ிலிபோ்து 

டிசந்ப ் 5,104 பப்ாடுக் ச்றுக் சகா்்ட்டு்துட் 

பான்வு ஆண்டா இ்த யபோடத்தி் இறுதி யபபபேலுந் 3790 

பப்ாடுகளுக்கு ய்வித டயடிக்பகபந் 

டுக்க்ட்டிபோக்கவி்ப. அத்கிணங்க, பான்வு ஆண்டி் 10 

நாதங்களுக்கா பப்ாடுகி் 74% ஆபய சதாடபப்ி் 

ய்வித டயடிக்பகபந் டுக்க்ட்டிபோக்கவி்ப. 

அதிகாபசபனாது, பான்வு ஆண்டி் யபிபேலிபோ்து 

ச்பயபி யபபபோ 02 நாதங்களுக்கு தபவுத ் தத்திப் 

றணிபேபோக்கவி்ப.  
 

() பான்வு ஆண்டி், அதிகாபசபனாது 15,923 திடீப ்

றசாதபகிப டாத்திப்துட் இது ப்பன ஆண்டுட் 

எ்பிடுபகபே் 34% வீம்சச்ிபேபக் காட்டுகி்து. றநலுந், 

பௌா.39,094,340 சதாபகனாது 2019 ஆந் ஆண்டி் 

தண்ட்ணநாக அவீடு சசன்ன்ட்டு்துட் பான்வு 



 
 

ஆண்டி்  இது பௌா. 21,826,267 ஆக இபோ்து்துட் இது 44% 

வீம்சச்ிபேப் திவு சசன்து்து. 
 

() சுவி்சா்து ாட்டிபச ்றசப்்த SICPA Security Solutions உட் எபோ 

உட்டிக்பகசனா்று பகசச்ாத்திட்ட்டு்து. 

ாயபனாப ் தநது சாபோடக்ி் தபத்திப அபடனாங் 

காணுந் றாக்கி் இ்த உட்டிக்பக 

றந்சகா்்ட்டு்துட் இ்த எ்்தநாது படபப் 

டுத்த்டாததா் 2018 இ் சபய்றதச யபத்்தக ந்த்தி் டுயத ்

தீப்்புக்குட்டுத்த்ட்டது. ணி்ாப ் சபபே் 

ஆறாசப்டி, ீதித்துப சாப்்த வியகாபங்களுக்கு 

அதிகாபசபபே் ிதினத்திலிபோ்து சசவிட்ட்ட பௌா.55 

ப்லின் சதாபகபேபக் சகாடுதத்ுத ் தீப்்த்கா 

அங்கீகாபந் யமங்க்ட்டது. 2003  ஆந் ஆண்டி் 09 ஆந் இ. 

ாயபனாப ்அலுய்க் அதிகாபசபச ்சட்டத்தி்  பிபிவு 49(3) 

இ் விதித்துபபக்க்ட்ட சசவுகப் சாறு்றக் 

றயண்டிபேபோ்த றாதிலுந், அதி் யமங்க்ட்டு் 

ினதிகி்டி, பௌா.55 ப்லினப ப் ிதிபேடுயத்கு 

பான்வு ஆண்டி் அங்கீகாபந் யமங்க்ட்டு்துட் 

றந்குறித்த அங்கீகாபத்தி்டி, அதிகாபசபனாது 2020 

ூபபேலிபோ்து டிசந்ப ் யபபபோ கா்குதிபே் 

றந்குறித்த டுயத் தீப்்புக்கா சசயா பௌா 22,162,690 

இப் சாறு்ற்றுக் சகாண்டது. 

  

 

 

 

 

டபி்யூ.பி.சி. விக்கிபநபத் 

கணக்கான்யாப ்ானகந் 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2018 ஆம் ஆண்டின்  19 ஆம் இ. நடசயத கஞக்கமய்வுச் சட்த்டயன் 12 யமயபயன்டி, 2020 

டிசம்ர் 31 இலுள்நபமம மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதயன் யடயக்கூற்ரக்கள் 

ணரடம டபயசமநமயன் கருத்துனகள்.  

 

1. யடயக் கூற்ரக்கள் 

2020 ஆம் ஆண்டுக்கம மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனதயன் யடயக் கூற்ரகள் 

ணரடம கஞக்கமய்பமநர் மதகத்டயன் டனகனண பமய்ந்ட கருத்துனகள் ணற்ரம் யடயக் 

கூற்ரக்களுக்கம தொகமனணத்துபத்டயன் மமரப்தைனண ணற்ரம் கஞக்கமய்வுக்கம 

கஞக்கமய்பமநமயன் மமரப்தைனண ன்னப மடமர்யல் மன் கபம் 

மசலுத்டயத்ள்நநன். 
 

1.2 யடயக் கூற்ரக்களுக்கம குயப்தைக்கநயன அயக்னகதயடுபடயல் ழுகயன் டபமது 

டயர்கமத்டயல் டயருத்டயதனணக்கப்ட்டு சணர்யக்கப்டும். 
 

1.5. னத சட் ணற்ரம் எழுங்குதொனப்டுத்டல் நடனபப்மடுகநயன ணரடம அயக்னக  
 

மன், னத சட் ணற்ரம் எழுங்குதொனப்டுத்தும் நடனபப்மடுகள் ணரடம 

கஞக்கமய்பமநமயன் அபடமங்கநயன ஆய்வு மசய்து நடதம் பயனத்டயயன்னணகள் 

இருக்குணயத்து அபற்யனத்  டயருத்துபடற்குத் நடனபதம படிக்னக டுக்கப்டும். 

 

2.2.2 இத்டனகத அயக்னககநயன் (அ), (ஆ) ணற்ரம் (இ) யடயகள் 2020.05.11 ஆம் டயகடயதன்ர 

கஞக்கமய்வு அலுபல்கத்டயல் சணர்ப்யக்கப்ட்டுள்ந. 
   

(ஈ) டற்நமது யவும் நமய்த் மடமற்ர கமஞணமகமபனதமநர் அலுபல்கள் 

அடயகமசனதமது 2020 இலிருந்து 2022 பனதயம தோன்ர பரு கமப்குடயக்குமயத 

டயட்மணமன்யனத் டதமமயத்டயருந்டதுன் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கமக மசதற்மடுகநயன 

டயட்ணயட்டு அதொல்டுத்டயதயருந்டது. அடற்கயஞங்க, 2021 ஆம் ஆண்டுக்கம 

மசதல்டயட்மணமன்ர ணமத்டயம் அதொல்டுத்டப்ட்து. 
 

2.2.3  

(அ)  டயர்கமத்டயல் இந்ட தொனனணக்கமகப் மமருத்டணம தொனனணமதமன்யன 

பகுப்டற்கம ற்மடுகள் நணற்மகமள்நப்ட்டுள்நதுன் குற்ங்கநயன 

நணற்மகமண்டுள்ந ஆட்கநயன் மதர்கள் ணற்ரம் தொகபமயகநயனப் யசுமயப்டற்குத் 

நடனபதம ற்மடுகநயன நணற்மகமள்படற்கும் டயர்கமத்டயல் இடற்குப் 

மமருத்டணம தொனனணமதமன்யன பகுப்டற்கும் ற்மடுகள் 

நணற்மகமள்நப்ட்டுள்ந. 
 

(ஆ) நணற்மகமள்நப்ட் ணமடயமயச் நசமடனகள் மடகணம மரநரகநயன மபநயக் 

மகமஞர்ந்துள்ந நமடயலும், கட்மதணமக டப்டுத்டப் நபண்டித 12 டதமமயப்தைப் 



 
 

யமயவுகநயன்டி, பர்த்டணமயதயல் யசுமயக்கப்ட் மமருட்கள் ரங்கமக, சட்த்டயன் 

ற்மடுகநயல், மமருட்கனநக் குபயத்டல் ணற்ரம் டன மசய்டலுக்கமக கயனக்க 

தொடிதமடனபதமகவுள்ந. அத்டனகத சந்டர்ப்ங்கநயல், ரடயணன்த்டயன் டற்துஞயமது 

ததரடயதமக அனணத்ம். 
 

 

 

3. னத பயதங்கள் 

 

(அ) சட் பனஜமபர் சட்த்டயற்குமயத டயருத்டங்கனந ஆய்வு மசய்துள்நதுன் சட்ணம 

அடயருக்கு அபற்யன குயத்துனத்துள்நதுன் யன்ர் அபற்யன மபனதமநர் 

அலுபல்கள் அடயகமசனக்கு குயத்துனத்துள்நமர். அடனத் மடமர்ந்து,  

மபனதமநர் அலுபல்கள் அடயகமசனச் சட்த்டயல் நணடயக டயருத்டங்கள் 

உள்நக்கப்டுடல் நபண்டுமணத் டரர்ணமயக்கப்ட்து. அடற்கயஞங்க, சட் 

பனஜருக்குத் டயருத்டங்கனந சணர்ப்யப்டற்கு படிக்னககள் டுக்கப்ட்டுள்ந. 
 

(ஆ) 2020 ஆம்ஆண்டின் இரடயதயல் கமஞப்ட் 136 மபற்யங்கநயல், 82 மபற்யங்கள் 

தைமய்வு உத்டயநதமகத்டர்களுக்கமடமகும். வ்பமமதயதம், 2018 ஆம் ஆண்டின் 

ய.ய.71 இற்கனணபம டபயதயர் ஆட்நசர்ப்தை பயதங்கனநக் கபத்டயல் மகமள்நமது, 

207 தைமய்வு உத்டயநதமகத்டர்கள் ஆட்நசர்ப்தைச் மசய்தப்ட்டிருந்டமர்கள். ணமபட் 

அலுபகங்கநயல் நமதுணமநபயல் தைமய்வு உத்டயநதமகத்டர்கள் கமஞப்டுபடமல், 

நணலும் தைமய்வு உத்டயநதமகத்டர்கனந ஆட்நசர்ப்தைச் மசய்படற்கம  நடனப 

ற்பயல்ன. 
 

அத்துன், 2020 ஆம் ஆண்டில் 10 டபய மபற்யங்களுக்கு ஆட்நசர்ப்தைச் மசய்படற்கம 

பயநம்ங்கள் நணற்மகமள்நப்ட்டுள்நதுன் அபற்ரள் 06 டபயகளுக்கு ஆட்நசர்ப்தைச் 

மசய்தப்ட்டுள்ந. வ்பமமதயதம், மட்டில் அதொல்டுத்டப்ட் யதமஞத் டனகள், 

டயனணப்டுத்டல் ஊங்கு கமஞணமக நர்தொகப் மரட்னசகநயன எத்டய னபக்க 

நபண்டித யன ற்ட்து. 
 

2019 எக்நமர் 01 ஆம் டயகடயதன்ர 04 சயநஷ் தைமய்வு உத்டயநதமகத்டர்கனந 

ஆட்நசர்ப்தைச் மசய்பது மடமர்ம சனத் டரர்ணமத்டயன்டி, ஆம் கட் 

பயசமனஞகநயன மத்துபடற்குத் டயட்ணயப்ட்டுள்நது. 

 

(இ) பர்த்டணமயதயல் மபநயதயப்ட் கஞக்கமய்வுத் டயகடய பனதயல் ஆய்வுக்கூ 

மயநசமடனகளுக்கு அபயப்டும் கட்ஞங்கள் மடமர்யல் நசமடனகள் 

நணற்மகமள்நப்மட நமடயலும், அடயகமசன இது மடமர்யல் பயசமனஞகனந 

நணற்மகமண்டு பருகயன்துன்,  ஆய்வுகூங்கள் கட்டுப்மட்டு பயனதயல் அத்டனகத 

மயநசமடனகளுக்கம கட்ஞங்கனந அபயட்டு பருகயன். 

 



 
 

ஆய்வுகூமணமன்யன் ணரது மத்டப்ட் டயடீர் நசமடனதயன் நமது, கட்டுப்மட்டு 

பயனக்கு நணமக கட்ஞங்கள் அவீடு மசய்தப்ட்னண கண்டுயடிக்கப் 

ட்டுள்நதுன் மடு பனனணக்குத் டயரும்யததும் சட் படிக்னக ணற்ரம் ரடயணன் 

படிக்னககள் ஆம்யக்கப்டும். ஆய்வுகூ மயநசமடனகளுக்கமக அவீடு 

மசய்தப்டும் கட்ஞங்கள் மடமர்யல் அடயக கபம் மசலுத்துணமர அனத்து 

அலுபகங்களுக்கும் அயதத் டருபடற்கு மன் படிக்னக டுக்கவுள்நநன். 
 

(ஈ) இத்டனகத கமநசமனகள் இந்ட கமநசமனகள், மசல்லுடிதமகும் கமத்னட 

ரடிப்டற்கமக சம்ந்டப்ட் ரடயணன்த்டயல் டயருப்ய அதப்ப்ட் கமநசமனகள் 

ஆகும், மயல் அனப அடயகமத்னட அனத்ம் நமது அபற்யன் மசல்லுடிதமகும் 

கமம் ற்கநப கமமபடயதமகயபயட்து. கந்ட ஆண்டில் (2020) மட்டில் யபயத 

மகமபயட் நமய்த் மடமற்ர கமஞணமக, டமல் அலுபகங்கள் தோப்ட்டிருந்டதுன் 

டயனணப்டுத்டப்ட் அத்டனகத யநடசங்கநயலுள்ந அலுபகங்களுக்கு ஊனயதர்கனந 

கனணக்கு அனனப்து ணட்டுப்டுத்டப்ட்டிருந்டது. அதப்ய னபக்கப்ட்டிருந்ட 

கமநசமகள் அபற்யன் மசல்லுடிக் கமத்டயன ரடிப்டற்கமக ரடயணன்த்டயற்கு 

அதப்ய னபக்கப் நபண்டிதயருந்ட.  

 

(உ) 2015 இலிருந்து 2020 பனதயம கமப்குடயதயல், சட்ப் யமயபயல் டயவு 

மசய்தப்ட்டிருந்ட 1556 தொனப்மடுகநயல் 2020.12.31 ஆம் டயகடய பனதயல் 524 

தொனப்மடுகளுக்கு டரர்வு கமஞப்ட்டிருந்டதுன் 166 தொனப்மடுகள்டள்ளுடி 

மசய்தப்ட்டிருந்ட. 410 தொனப்மடுகள் ணரடம பயசமனஞகள் அனனக்கப்டுபடற்கு 

அட்பனஞதயப்ட்டிருந்ட. அனனக்கப் நபண்டித 456 தொனப்மடுகநயல் 175 

தொனப்மடுகள் 2018 பயசமனஞகளுக்கமக குயத்துனக்கப்ட். ணரநமய்வு ஆண்டு 

கமப்குடயதயல் மசய்தப்ட் 80 தொனப்மடுகநயல் 04 தொனப்மடுகளுக்கு ணட்டும்  டரர்வு 

கமஞப்ட்துன் 74 தொனப்மடுகளுக்கு அனனப்தை பயடுக்கப்ட்டிருக்கபயல்ன  
 

ஊ) மகமபயட் 19 கமஞணமக தொனதம நபனக்கம அயக்னகதயன உத்டயநதமகத்டர்கள் 

நணற்மகமண்னணதமல், 1977 தம் துமயட இக்கத்டயதெமக மற்ரக் மகமள்நப்ட் 

தொனப்மடுகநயன மபற்யகணமக தொன்மடுக்க தொடிந்டயருக்கபயல்ன.  2020 

ணமர்ச்சயலிருந்து, அனத்து ணமபட் அலுபகங்களுக்கும் உமயத தொனப்மடுகநயன 

அதப்ய னபக்கும் பனகதயல் டவுத் டநணமது நணம்டுத்டப்ட்டிருந்டதுன் குயத்ட 

டவுத் டநத்டயல் ணமபட் உத்டயநதமகத்டர்கநயமல் டுக்கப்ட் படிக்னககள் 

குயத்தும் டயநபற்ப்ட்டுள்ந. அடற்கயஞங்க, 1977 துமயட இக்கத்டயதெமக மற்ரக் 

மகமள்நப்டும் டற்நமது நசமடன மசய்தப்ட்டு பருகயன்.  
 

2020 ஆம் ஆண்டின் பமய ணற்ரம் மப்பமய ணமடங்களுக்கம டபமது, 

கஞக்கமய்வுத் டயகடயதயலுள்நபமம டவுத் டநத்டயல் உள்நக்கப்ட்டிருக்கபயல்ன. 

இது ற்கநப இற்னப்டுத்டப்ட்டிருந்டது.  
 

() 2019 ஆம் ஆண்டில் நணற்மகமள்நப்ட் டயடீர் நசமடனகளுன் எப்யடுனகதயல் 2020 

ஆம் ஆண்டில் நணற்மகமள்நப்ட் நசமடனகள் ணயகவும் குனபமகும். 2020 இல் 26,004 

டயடீர் நசமடனகநயன மத்துபடற்குத் டயட்ணயப்ட்டிருந்ட நமடயலும், 2020 



 
 

ணமர்ச்சயலிருந்து நகமபயட் நமய்த்மடமற்ர அடயகமயத்டனணதயன் கமஞணமக கநப் 

மயநசமடன படிக்னககநயன தொனதமக மத்ட தொடிந்டயருக்கமனணதமல் குயத்ட 

ஆண்டுக்கம நசமடனகநயன் உண்னணதம ண்ஞயக்னக 15,923 ஆக 

ணட்டுப்டுத்டப்ட்து. 
 

அடற்கயஞங்க, 2020 ஆம் ஆண்டுக்கம டண்ப்ஞ பருணம மரணடயதமது, 2019 

ஆம் ஆண்டுக்கம டண்ப்ஞ பருணமத்டயலும் மர்க்க குனபமடமகும். 

வ்பமமதயதம், பனனணதமக ரடபமன் ரடயணன்ங்கநயல் டயடீர் நசமடனகள் மடமர்ம 

பனக்குகள் டமக்கல் மசய்தப்டும் நமது,  அத்டனகத பனக்குகளுக்கம டண்ப்ஞங்கள் 

உமயத ரடயணன்த்டயன் ரடபமமல் டரர்ணமயக்கப்டுகயன்.  நப, டயடீர் 

நசமடனகளுக்கம குற்ப் ஞங்கனந டரர்ணமயப்து மபனதமநர் அடயகமசனக்கு 

மபநயநததமகும். 
 

() அனணச்சனபத் டரர்ணமத்டயன்டி, அடயகமசனதயன் ஞயப்மநர் சனதமது யடய 

அனணச்சயமல்  பனங்கப்ட் மயந்துனகநயனக் கருத்டயல் மகமண்டு அடயகமசனதயன் 

யடயதத்டயலிருந்து சர்பநடச டுபத்டரர்ப்தை னதொனஙகளுக்குத் நடனபதம 

மசவுகநயனப் மமரப்நற்டற்கு டரர்ணமயத்துள்நதுன் அடங்கயஞங்க, ரூம. 

22,162,690 மடமனகதமது மமரப்நற்கப்ட்து. 

 

 

றநப ்சப். சா்த திசாானக்க (ஏன்வு) 

தவிசாப் 


