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டபிசாநாின் பாழ்த்துச் சசய்டி 

                                                                
ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகானதின் 2010 ஆம் அண்டின் பதாந்ட 

அிக்னகக்கு பாழ்த்துச் சசய்டிதின பனங்குபடில் சத ணகிழ்ச்சிதனகின்றன். 

ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதாது இவ்பாண்டு காப்குடிதில், 

அடிகாசனதின் றாக்கா “எழுக்கம் ினந்ட பிதாா காச்சாசணான்ின்  கீழ் 

ன்ாகப் ாதுகாக்கப்ட் ாபனதாநர் உகசணான்ின அனடல்” தம் 

சடாிப் சாதலக்கனணபாக ாபனதாநதக்கும் பர்த்டக சதோகத்டிற்கும் ன்னண 

தக்கும்  றபனத்டிட்ங்கனந ினறபற்ித்ள்நது. 

2010 ஆம் ஆண்டுகாப்குடிதில் ணாபட் சசதகங்கநில் அனணந்துள்ந ணாபட் 

அகுகனந பலுப்டுத்துபடில் கூடித கபம் சசலுத்டப்ட்டுள்நது. ாபனதாநர் 

அலுபல்கள் அடிகாசனதாது தொகானணத்துப றசனபகள் டினஞக்கநத்டின் 

அங்கீகாத்துன் தைடித சடாகுடி தைாய்வு உத்டிறதாகத்டர்கனந ஆட்றசர்ப்தை 

சசய்துள்நது. ணாபட் அலுபகங்கலக்குத் றடனபதா பநங்கனந 

பனங்குபடற்கும் படிக்னககள் டுக்கப்ட்டுள்ந. டிர்கநிதும் 

குழுபிதும் சசதற்ின்கனந ணடிப்தேடு சசய்படற்கு அனத்து ணாபட்ங்கனநத்ம் 

இக்காகக் சகாண்டு சசதல்டிட்சணான்த அிதொகப்டுத்டப்ட்டுள்நதுன் சசதல் 

ினறபற்த ணடிப்தோது எழுங்காக தொனதாக றணற்சகாள்நப்ட்டுள்நது. 

இத்டிட்த்டின அிதொகப்டுத்டிதடன் தோம் அடிகாசனதாது சந்னட 

தைாய்வு ணற்தம் டிடீர் றசாடனகனந றணற்சகாள்படில் குிப்ித்டக்க 

தொன்றற்த்டின அனந்துள்நது. 

சர்பறடச ாபனதாநர் டிணாது ணது ஞம் ணது உாினணகள்  தம் 

சடாிப்சாதநில் சர்பறடச ாபனதாநர்கநிால் ிகப்டுத்டப்ட்து. 

ாபனதாநர் உாினணகள் ணற்தம் சாதப்தைக்கள் ணற்தம் ாபனதாநர்கநின் 

உாினணகனநப் ாதுகாப்டற்காக அடிகாசனதிால் பனங்கப்டும் றசனபகள், 

ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதிால் அனதப்சற் இக்குகள் 

ணற்தம் ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதின் றசனபகனந சாது ணக்கள் 

வ்பாத சற்தக் சகாள்பது ன்து சடார்ிா கட்டுனகனந 

எதங்கினஞக்கும் பனகதில் தைடிப் த்டிாினககநில் ிசுாிப்டற்கும் படிக்க 

டுக்கப்ட்டுள்நது. ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசன ஆது இடன் தோம் 

ாசங்கும் பித்ள்ந ாபனதாநர்கலக்கு டகபல்கனநப் பச் சசய்துள்நது. 
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சந்னட டகபல் ிாிபாது குித்ட துனதில் ிதைஞத்துபம் பாய்ந்ட சி தைாய்வு 

உத்டிசதாகத்டர்கநின் றசனபதினப் தன்டுத்டி டாிக்கப்ட்டாகும். 

அத்டிதாபசித சாதட்கள் சடார்ில் டீர்ணாங்கனந டுக்கும் சாதட்டு 

ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசன பாினச அனணச்சு ணற்தம் உஞவு 

ாதுகாப்தை ணற்தம் பாழ்க்னகச் சசவுக் குழு ஆகிதபற்ிால் இந்ட டகபல்கள் 

டற்றாது தன்டுத்டப்ட்டு பதகின். 

2010 ஆம் ஆண்டு காப்குடிதில், றடசித காப்தைதடி ம்ிக்னக ிடிதத்டிணிதந்து 

டபிதிதக்கா ணதத்துப காப்தைதடி சகாள்னகத்ா காப்தைதடி டிட்ம் 

அிதொகப்டுத்டப்ட்து.  

ணது தொதற்சிகலக்கு எத்துனனப்தை பனங்கித ஞிப்ாநர் சனக்கும் சிறஸ் 

தொகானணத்துப குழுபிற்கும் ன்ிகனநத் சடாிபித்துக் சகாள்ந பிதம்தைகின்றன். 

அபர்கநின் ஆடபில்ாணல் அடிகாசனதிால் இத்டனகத சபற்ிதின 

அனந்டிதக்க தொடிதாது. 

ணது தொதற்சிகலக்கு தூறாக்கிா டனனணத்துபத்டின பனங்கி ம்னண 

பனிாத்டித கூட்டுவு ணற்தம் உள்ாட்டு பர்த்டக அனணச்சர் சகௌப. 

றான்ஸ்ன் சர்ஞாண்றா அபர்கலக்கும் து ன்ிகனநத் சடாிபித்துக் 

சகாள்படில் சத ணகிழ்ச்சிதனகின்றன். ாபனதாநர் அலுபல்கள் 

அடிகானசதின சபற்ினத றாக்கிப் தஞிப்டற்கு டது சதணடி ணிக்க 

பனிகாட்டுடல்கனநத்ம் உடபிகனநத்ம் பனங்கித அனணச்சின் சசதாநர் டித.சுில் 

ஸ்.சிிறச அபர்கலக்கும் து ன்ிகனநத் சடாிபித்துக் சகாள்கின்றன் 

 

 

தௐணி ணர்சூக் 

டபிசாநர் 

ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசன. 
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ணது றாக்கு 

 

 

 

 

 

ணது ஞி 

 

 

 

 

 
 

எழுக்கம் ினந்ட பிதாா 

காச்சாசணான்ின் கீழ் ன்ாக 

ாதுகாக்கப்ட்  ாபனதாநர் 

உசணான்ின அனடல் 

ாபனதாநதக்கு டத்துபணநித்டல், பர்த்டக 

எழுங்குபிடிகள் ணற்தம் ஆறாக்கிதணா 

றாட்டிதின ஊக்குபித்டல் தோம் 

ாபனதாநர் உாினணகள் ணற்தம் 

ன்கனநப் ாதுகாத்டல்  
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ணது எதங்கினஞந்ட றாக்கங்கள் 

 

(1) பிதாா எழுங்குடுத்டல்கநிதொக ாபனதாநன சிப்ாக 
னபத்டிதத்டல் 

(2) ிதாதணற் பர்த்டக சசதற்ாடுகநிால் ாடிக்கப்டுகின் 

ாபனதாநர்கலக்கு ிபாஞம் பனங்குடல் 

(3) ாபனதநதக்கு அிவூட்டுடல் ணற்தம் பினிப்தைஞர்பின 

ற்டுத்துடல் ஆகிதபற்ிதொக ாபனதாநன பலுவூட்டுடல் 

(4) பர்த்டக றாட்டி டிர் சசதற்ாடுகலக்சகடிாக பர்த்டகர்கள் 

ணற்தம் உற்த்டிதாநர்கனநப் ாதுகாத்டலும் றாட்டினத 

ஊக்குபித்டலும் 

(5) டினக் கட்டிசதழுப்தைபடதொக அடிகாசன சசதற்டின 

றணம்டுத்டல் 
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2 ஆபது ணாடி, 

கூ.சணா.டா. சசதக  கட்டிம், 

27, சபாக்ற ால் வீடி, 

சகாழும்தை 02. 

2011.12.02 

 

 

 

சகௌப. கூட்டுவு ணற்தம் உள்ாட்டு பர்த்டக அனணச்சர் அபர்கட்கு. 

 

தா, 

 

1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இ. ிடிக்கூற்ின் ிாிவு 14(2) இன் ிதடிகநின்டி, 

2010 ஆம் ஆண்டின் பதாந்ட அிக்னகத்ன் கஞக்காய்வு சசய்தப்ட் 

ந்சடானக, பதணா சசவு கஞக்கு ணற்தம் கஞக்காய்பாநர் டனனண 

அடிடிதின் அிக்னகதினத்ம்  இத்டால் சணர்ப்ிப்டில் சதனணதனகின்றன். 

 

 

 

 

 

தௐணி ணர்சூக் 

டபிசாநர் 

ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசன 
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 íêºêðáèáëº  1 

 

öëºéëçºç÷º÷ð 

 
 

1.1 í÷ðËæëº 
 

çèôéäáèóõº íÙôùºæóº  íêðæèõòéçáèäÊ 2003 

Íëº  Íúºâäº  09 Íëº  ¹ù çèôéäáèóõº íÙôùºæóº 

íêðæèõòéçòº  òìº ìëèäÊ åðé÷ Îô÷º÷çºçìº ìêéäêº 

îêèìõºåºÊ 1979 Íëº  Íúºâäº  01 Íëº  ¹ù. çèôéäáèóõº 

çèÊæèçºÇòº  òìº ìëº  1987Íëº Íúºâäº 01 Íëº  ¹ù. 

åðáèá ôðáèçèõ ÍéúæºÆÏ òìº ìëº  ë÷º×ëº  1950 Íëº 

Íúºâäº  ôðéùæóº  æìº Ìçºçèìº Ìòº  òìº ìëº  öäºçä 

åÐæºæçºçìº ìÊìäº  åðáèá ôðáèçèõ ÍéúæºÆÏ 

ë÷º×ëº ãóºåèìº Ì ôõºêºêæ êðéúæºæóëº 

öäºçäô÷º÷ðäº îòá÷ºçèÌëº ËâÔæºÆ îæèúº Ì 

ôõçºçìº ìÊ. 
 

òìº ìμùêºêðäº çèáðõêºêðäºçâ íêðæèõòéçáèäÊ 

åðáèá ôðáèçèõ çïæºæ ôïæºæñºæóº  ë÷º×ëº 

ëìº ÌçºçÌêºêçºçìº ì ôðáèçèõ îòá÷ºçèÌæóº 

öäºçô÷º÷ð÷º îæêðõèæ ôðáèçèõðæéóÁëº 

ã÷ºçêºêðáèóõºæéóÁëº çèÊæèçºçÊìäº  

çúº ìñºæóðäÊëº ÎòéôæóðäÊëº 

ôðáèçèõêºéêÁëº ôðéùæéóÁëº 

øÏñºÆçÌêºÊôêäº  μùëº çèôéäáèóõºæóðäº 

òð÷åºê çèÊæèçºçð÷ºÆ Ö÷ºçèÌ îòáºôÊëº , 

¹áÙëèäôðìêº îêùºùèëº çúº ìñºæóðäÊëº 

ÎòéôæóðäÊëº  Îçèìºâ ôðéù Æ÷ðêºêéù 

ÎëëºçÌêºêð, ôðáèçèõðæóº ë÷º×ëº 

ã÷ºçêºêðáèóõºæóðéìÎá ÍÎõèæºæðáëèä Îçèìºâéá 

ã×êðçºçÌêºÊôêäº μùëº çèôéäáèóõºæóðäº 

çèÊæèçºÇ  ë÷º×ëº  Îëëºçèìº ÌæºÆëèæ 

ãÕôèæºæçºçìº ìÊëèÆëº . 

 

1.2 íêðæèõòéçáðäº íéëçºÇ 
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òìº ìêºêðäº  åðáêðæóðäºçâ, íêðæèõòéçáèäÊ 

òìº ìêºêðùº  ôðêðêºÊéõæºæççìº Ìóºó êéæéëæóº 

ë÷º×ëº  íÄçôñºæéó îæèúº ÌóºóôõºæóðìÕåºÊ 

íéëòºòõðäèùº  åðáëðæºæçºçÌëº êôðòèóõº  

ë÷º×ëº  çêºêð÷ºÆæº Æé÷áèê Öéäá 

ã×çºçðäõºæéóÁëº  îæèúºâÕæºæðäº÷Ê. 

 

 

íêðæèõòéçáðäº  ã×çºçðäõºæóº  - 2010 

 

êðÕ.¶ëð ëõº ³æº                 - êôðòèóõº 

êðÕ.  Îàëùèùº  êùºàÝºôêºéê    - ËÏÎåõ ã×çºçðäõº 

êðÕëêð. òð÷èúð ôÐõîæèì         - ËÏÎåõ 

ã×çºçðäõº 

êðÕ.ÎÛ.Ö áòõêºä               - ËÏÎåõ ã×çºçðäõº 

êðÕ.õð.öëº .òñºæêèò 

êðÕëêð..õèÎÛÝº  ÎåèäðÝº 

Îçõèòðõðáõº .öë.ìçðóºá¸ .ôðæºæðõëèõèòºòð 

êðÕ.òð.Á.Îæ.Îæ.Îæ. Æùêðùæ 

êðÕ.öÝº .Ö.Îæ.êðòèåèáæºæ 

êðÕ.çð.Ö.çðáêèò 

êðÕ.ëÑºÒù ëÆëºÇõ 

æùèåðêð îÛáåºê çùôõºêä 

êðÕ.â.öòº .çð.öêðõðòðñºæ 

êðÕëêð.Ûð.â.öëº .ÆÒëùêè 

æùèåðêð.öùº .çð.Ö.æÕúèêðùæ 

æùèåðêð.(êðÕëêð) íÛåºê îçÎõõè 

êðÕ.îëõðæº  Æúõêºä 

êðÕ.òð÷ðçèù íëõòðñºæ 

æùèåðêð.íõºÛûä Â òðùºôè 

êðÕ.öÝº .æðêºòð÷ðÎëôäº  ùñºæèêðùæ 

 
தைடித ஞிப்ாநர் சனதாது 2010.05.31 ஆம் டிகடிதன்த ணீந 

ிதணிக்கப்ட்டுள்நதுன் டித. தௐணி ணர்சூக் டபிசாநாக ணீநவும் இண்ாபது 

டபனஞக்காக 2010.10.12 ஆம் டிகடிதன்த ிதணிக்கப்ட்டுள்நார்.  

டித.தௐணி ணர்சூக்    - டபிசாநர்  

டித.ணில்ன் அணசிங்க   - தொழு ற உதப்ிர்  

டித.சுில் தவீ    - தொழு ற உதப்ிர்  
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றணர் சல் ி. சந்டிபன்ச  - தொழு ற உதப்ிர்  

பஞ. சக்கப ித் றடர்  

சசல்பி. சந்டிா க்காதக்க  - டினறசாி ிடிிடி  

டித.ி.ணாதாதுன் -அனணச்சு ிடிிடி – 2010 இல்   

இாிாணா சசததுள்நார். 

டித.சுகத் றணாஹன் ிாங் டீ சில்பா 

டித.துசான் சசாசா 

டித.பிறாத் ி. டன்சிகி 

டித. ஹிப் ீசூப் 

டித. ற.ம். தடிக தசுந்ட 

டித.பதஞ அநவ்ப 

டித.அத சர்ஞாண்றா 

டித. அில்குணா றசாடீ 

டித.ற.பி.றக.தசூாித - 2010 இல் இாிாணா சசய்துள்நார்  

டித. சில் பஞிதங்கன்றர்க் 

டித.ிள்த..சி. றஹணகுணா 

டித.ஆர்ி.சடன்க்றகான் 

றணர் னப.ச்.ி.ன்.னப றசாடிடி 

டித.ம்.ி.ம் இப்ாஹிம்  

டித.ச்.ம்.ல்.ச். ண்ா றஹத் 

டித.ணப சஞ்சீப பத்றடகம் 

காிடி. தந்ட ாபர்ட 

றணர் பிிட சபலிக  – 2010 இல்இாிாணா சசய்துள்நார். 

 

1.3 íêðæèõòéçáðäº çêôðáðäõº 
 

2010 ஆம் ஆண்டு காப்குடிதில் டித.தௐணி ணர்சூக் அபர்கள் டபிசாநாக 

சடார்ந்தும் றசனபதாற்ித்ள்நார். டிதணடி ன்ணிி தசூாித 1 பத டகுடித காண் 

காத்டின் கீழ் 2009.03.02 ஆம் டிகடிதன்த ஞிப்ாநர் ாதகம் டபிக்கு 

அணர்த்டப்ட்டு 2010.02.18 ஆம் டிகடி டபிதிலிதந்து ீக்கப்ட்ார். ாபனதாநர் 

அலுபல்கள் ணற்தம் டகபல் ிாிபின் ஞிப்ாநர் டிதணடி சந்டிாிக்கா டிகத், 

டில் ஞிப்ாநர் ாதகணாக 2010.02.25 ஆம் டிகடிதிலிதந்து ிதணிக்கப்ட்ார். 

 

2010 Íëº Íúºâùº íêðæèõòéçáðäº  çêôðáðäõº 

êðÕëêð êÐçºêð -  çúðçºçèóõº (¹úæºæ 



12 

 

êðÎòõè 
öëºçðÖ (çðÉöëº- ½ ÎÛ) 
òìº ìêºêõúð 

íËùèæºæùº ) 

êðÕëêð 
òåºêðõðºæºæè 
êðùæõêºä 
çðöÝºÝð(ôðôòèáëº ),öëºö
ÝºÝð(Ëæèéë)(½ 
îÛáôõºêäÇõ) 

- டில் ஞிப்ாநர் ாதகம் (ஞிப்ாநர், 
ாபனதாநர் அலுபல்கள் ணற்தம் டகபல்)  

êðÕëêð òèåºêðäð 
êðÕåÐùæúº ìäº   
Öòð¼Ö  

- çúðçºçèóõº (Îçèìºâ 
ÃæºÆôðçºÇ) 

êðÕ.ìçðóºá¸ .öëº .çºõðá
åºê 
öëº .çð.öëº ,çð.îæèëº (ôðÎòì),
ÖÉçðöçºöëº ,âçðöçºöëº 

- çúðçºçèóõº  - (åðêð) 
 

டித. சம்த் அங்குலுகஹ - ஞிப்ாநர் ( ணிட பநம் ணற்தம் 
ிதபாகம்) 2010.02.22 ஆம் டிகடிதிலிதந்து 

 

டித.ம்.ி.டி.சணடபத்னட  ணிட பநம் ணற்தம் ிதபாகப்ிாிபின் டில் 

ஞிப்ாநாக  2010.02.22 ஆம் டிகடிதன்த ணிட பநம் ணற்தம் ிதபாக ிாிபின் 

ஞிப்ாநாக டித சம்த் அங்குலுகஹ ிதணிக்கப்டும் பனதில் 

கனணதாற்ித்ள்நார். 

டித. றாஹான் ணீபறக 2010 ஆண்டு காப்குடிதில் பினதில் ணற்தம் 

தொகானணப் ஞிப்ாநாின் கனணகனந கபிப்டற்கு ிதணிக்கப்ட்ார். 

 

1.4 çèôéäáèóõº íÙôùºæóº Îçõéô 
 

çèôéäáèóõº íÙôùºæóº ÎçõéôáèäÊ òìº ìêºêðäº iv 

Íëº  çÆêðáðäº åðáêðæóðäºçâ 

êèçðæºæçºçìº ìêèÆëº . 2010 றண பனதில் ாபனதாநர் 

அலுபல்கள் அடிகாசனதின் டனபாக டித.உாலி றசத் 

றசனபதாற்ித்ள்நதுன் டித.டிலும் டீ அப்தௐ ணற்தம் றாசிாிதர் ி.பில்சன்  

ஆகிறதார் உதப்ிர்கநாகவும் ஞிதாற்ித்ள்நர். டித. உாலி றசத் 

ாபனதாநர் அலுபல்கள் றனபதின் டனபாக 2010.05.20 ஆம் டிகடிதன்த 

ணீநவும் ிதணிக்கப்ட்டுள்நார். றனபக்கா தைடித உதப்ிர்கள் 2010.05.31 ஆம் 

டிகடிதன்த ிதணிக்கப்ட்ர். 

றனபதின் உதப்ிர்கள்- 2010 
டித.உாலி றசாத்   - டனபர்  
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டித. பசந்ட குஞபர்ட  - உதப்ிர்  

டித. சுடத் பிறபிக்கிண  - உதப்ிர்  

றனப சசதாநர் 

சசல்பி. றகா ஆாிதத் 

(சட்த்டஞி) 

2. ன் ாங்கள்? 

 

அடிகாசனதின் றாக்கங்கள் 

 

 ின்பதப சனதின்றாக்கங்கநாகும். 

(அ) ானதாநர்கநின் உதிதக்கும் சசாத்துக்கும் டீங்கு 

பினநபிக்கும் ண்ங்கனந சந்னடப்டுத்துபடற்கு அல்து 

அப்டிதா றசனபகநின் ற்ாடுகநிலிதந்து 

ாபனதாநர்கனநப் ாதுகாத்டல்   

(ஆ)ிதாதணற் பர்த்டக சசதற்ாடுகலக்கடிாக 

ாபனதாநர்னநப் ாதுகாப்துன் ாபனதாநர்கநின் 

ன்கநில் றாடித கபம் சசலுத்துபடற்கு 

உத்டபாடணநித்டல்  

 (இ)தொடித்ணாபனதில் தகர்றபார்கள் ிதாதணா பினகநில் 

சாதட்கனநத்ம் றசனபகனநத்ம் றாதுணாநவு சற்தக் 

சகாள்படன உதடிசசய்டல்   

 (ஈ) ிதாதணற் பர்த்டகசசதல்தொனகள், ணட்டுப்டுத்டப்ட் 

பிதாா னக்க பனக்கங்கள், றணற்சகாள்நப்டுகின் 

சசதற்ாடுகள் அல்து றபத டாபது பனகதில் 

ாபனதாநர் பர்த்டகர்கநிால் சுண்ப்டுபடற்கு 

டிாக ாிகாம் பனங்குடல்    
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3. ாங்கள் ன் சசய்கின்றாம்  ? 
ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதின் சடானிற்ாடுகள் 

 

 «A¸¡Ãº¨ÀIý ¦¾¡LüÀ¡Î¸û FýÅÕÁ¡Ú - 

 

 («) îêèïðùº Ëá÷ºòðáèóõºæÓæºæðéìÎá ¸ðÎôÀÎòÐ¾ø 

«øÄÐ `ìÌ¾ø- 

 

(i) ¸ðÎôÀ¡¼¡É Å÷ò¾¸ ¯¼ýÀÊì¨¸¸û 

(ii) C¨Ä¸û ¦¾¡¼÷Fø ¦¾¡Lø ÓÂüH¸ÙìB¨¼§Â ´ØíÌ¸û 

¦ºö¾ø 

(iii) ºó¨¾IÛû «øÄÐ ºó¨¾Iý ¸MºÁ¡É ÀÌAIÛû 

¯û¿¡ðÎ Å÷ò¾¸õ «øÄÐ ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã «FCÕòA 

¦¾¡¼÷FÄ¡É ¬Aì¸ J¨ÄI¨É Ð„ºFÃ§Â¡¸õ ¦ºö¾ø, 

«øÄÐ 

(iv) ¯û¿¡ðÎ «øÄÐ º÷Å§¾º Å÷ò¾¸  «øÄÐ ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã 

«FCÕòA¨Â ±AÃ¡¸ôÀ¡AìBýÈ ²¾¡ÅÐ §À¡ðÊ¨Âì 

¸ðÎôÀÎòÐ¾ø. 

 

(¬) ±A÷ §À¡ðÊî îòá÷ºçèÌæóº ë÷º×ëº ¬Aì¸ J¨ÄIÄI¨É 

Ð‰FÃ§Â¡æðêºêùº öäºçä ç÷º÷ð ÒÄÉ¡ö× ¦ºö¾ø 

«øÄÐ ôðòèõéú ¦ºö¾ø.  

() ¦À¡Õð¸û, §º¨Å¸¨Ç ÅÆíÌ§Å¡ÕìB¨¼Iø ÀÂý¾Ã ¾ì¸ÅøÄ 

§À¡ðÊ¨Â §ÀÏ¾Öõ Óý§ÉüÚ¾Öõ ÎëëºçÌêºÊêÙëº . 

(®) À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷¸û, ¦¸¡ûÅÉÅ¡Ç÷¸û ÁüÚõ ¦À¡Õð¸û 

§º¨Å¸¨Çô ÀÂýÀÎòÐõ ²¨É§Â¡÷¸û «ò¾¨¸Â ¦À¡Õð¸û 

§º¨Å¸Dý C¨Ä¸û, B¨¼ôÀÉ×, ¾Ãõ ÅÆí¸ôÀð¼ Å¨¸ 

¦¾¡¼÷Fø «Å÷¸Dý åùäºæéó ÎëºçÌêºÊêÙëº ¯E¨Á¸¨Ç 

Óý§ÉüÚÅÐõ À¡Ð¸¡ôÀÐõ. 

(¯) ¦¸¡ûÅÉ×æºÆ ÀÂýÀÎò¾ì B¨¼ì¸ îòáºáçºçìº ì 

çúº ìñºæóðäÊëº §º¨Å¸DäÊëº 

¾Ãõ,Í÷º÷ùº ,Ð¡ö¨Á,êõèêõñºæóº ë÷º×ëº ôðéù ÁüÚõ 

C¨Ä ÀüK À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷ «KÔõ Å¨¸Iø 

À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷æÓæºÆ  í÷ðôðò¾ø. 

(°) îºð¼òAø CAòÐ¨Ãì¸ôÀðûÇ ²§¾Ûõ C¼Âõ ¦¾¡¼÷Fø 

ÇùäèáºÔ Cº¡Ã¨½¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÙ¾ø. 
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 (±) ÀÂÛÚA Ì¨Èó¾ §À¡ðÊî ºó¨¾¸Dø §À¡ðÊ C¨Ä¸¨Ç 

Óý§ÉüÚ¾ø. 

 (²) ºó¨¾  J¨Ä¸û, À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷ «ÖÅø¸û ¦¾¡¼÷À¡¸ ¬ö×¸¨Ç 

§Áü¦¸¡ûÇø, «Kì¨¸¸¨Çô FÃÍEò¾ø ÁüÚõ ¦À¡Ð Áì¸ÙìÌ 

¾¸Åø ¦¸¡Îò¾ø. 

(³) «Ãº¡í¸ ¾NÂ¡÷ Ð¨È¸Dø C¨ÉòAÈý ¬ö×¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÇø.

   

(´) À¡Å¨ÉÂ¡ÇEý ¯E¨Á¸û HÈó¾ ¯¼øJ¨Ä, ¼÷¸¡ôÒ ÁüÚõ 

À¡Ð¸¡ôÒ ¦¾¡¼÷Fø À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷ ¸øCI¨É Óý§ÉüÚ¾ø. 

(µ) FÈ JÚÅÉí¸Ù¼ý ºó¨¾ J¨Ä¨Á¸û, À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷ «ÖÅø¸û 

¦¾¡¼÷FÄ¡É ¾¸Åø ÀEÁ¡üÈò¨¾ Óý§ÉüÚ¾ø. 

(¶) À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷ JÚÅÉí¸Dý ¾¡Fò¾¨Ä §ÁõÀÎòÐ¾ø 

¯¾CÂDò¾ø ÁüÚõ °ìÌCò¾ø 

(·) «A¸¡Ãº¨ÀIÉ¡ø ÅÆí¸ôÀð¼ ²§¾Ûõ §º¨Å¸û ¦¾¡¼÷FÄ¡É 

«ÈYÎ¸û «øÄÐ ¸ð¼½í¸¨Ç CAò¾ø 

(¸) «A¸¡Ã º¨ÀIý ¦¾¡LüÀ¡Î¸¨Ç J¨È§ÅüÚôê÷ºÆ ãêÔëº 

ÅºAôÀÎò¾ÖìÌ §¾¨ÅÂ¡¸×ûÇ ÌØ¨Å «øÄÐ ÌØì¸¨Ç 

JÂGò¾ø. 

(¸¡)  «A¸¡Ãº¨ÀIý §¿¡ì¸ò¨¾ «¨¼Å¾üÌò §¾¨ÅÂ¡¸×ûÇ ²¨ÉÂ 

¿¼ÅÊì¨¸¸¨ÇÔõ «A¸¡Ãº¨ÀIý ¦¾¡LüÀ¡Î¸¨Ç 

ÀÂÛÚAÔ¼ý J¨È§ÅüÚÅ¾ü¸¡É «¨ÉòÐ ¿¼ÅÊì¨¸¸¨ÇÔõ 

±Îò¾ø. 
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4. பிறச கதத்டிட்ங்கள்/ ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கள் - 2010 
 

2010 ஆம் ஆண்டு காப்குடிதில் ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதாது 

அடிகாசனதின் றசனபகநின் டத்டின றணம்டுத்தும் சாதட்டு ின்பதம் 

கதத்டிட்ஙகள் / ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கனந அதொல்டுத்டிதிதந்டது. 

 

 ணாபட் அலுபகங்கநின பலுப்டுத்துடல்  
2010 ஆண்டு காப்குடிதில் ணாபட் சசதகங்கநில் அனணந்துள்ந ணாபட் 

அலுபகங்கநின பலுவூட்டுபடில் கூடித கபம் சசலுத்டப்ட்து. 

ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதாது  தொகானணத்துப றசனபகள் 

டினஞக்கநத்டின் அங்கீகாத்துன் 64 தைாய்வு உத்டிறதாகத்டர்கனந ஆட்றசர்ப்தை 

சசய்துள்நது. ணாபட் அலுபகங்கநின் சசதற்ாடுகள் குித்து அபர்கலக்கு 

பிநக்கணநிப்டற்காக இத்டனகத உத்டிறதாகத்டர்கலக்கு இண்டு பா அிதொக 

ிகழ்ச்சித்டிட்சணான்த ாத்டப்ட்து. 

னகதக்கத்சடானறசிகள், சடானகல் இதந்டிங்கள் ணற்தம் கஞிகள் 

றான் ணாபட் அலுபகங்கலக்குத் றடனபதா பநங்கனநப் சற்தக் 

சகாடுப்டற்கு படிக்னக டுக்கப்ட்து. றாக்குபத்து பசடிகந ணற்தம் 

அதுறான் னத ஆடவு றசனபகள் றணம்டுத்டப்ட். 

அனத்து ணாபட் அலுபகங்கலக்குணா சசதல்டிட்சணான்த 

அிதொகப்டுத்டப்ட்துன் டிர் ணற்தம் குழுக்கநின் சசதல் 

ினறபற்த்டின ணடிப்தேடு சசய்படற்கு எவ்சபாத ணாடத்டின் இதடிதிலும் 

இக்குகள் ணற்தம் சசதல் ினறபற் ணடிப்தேடு ன் ாத்டப்ட். 

ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதாது இந்ட ிகழ்ச்சித்டிட்த்டின 

அிதொகம் சசய்டடன் தோணாக சந்னட தண்ஞாய்வு ணற்தம் டிடீர் றசாடனகள் 

சடார்ில் குிப்ித்டக்க தொன்றற்த்டின அனந்துள்நது. 

 

 ாபனதாநர் உாினணகள் டி ிகழ்ச்சித்டிட்ம்  - 2010 

 
சர்பறடச ாபனதாநர்கநிால் ாபனதாநர் உாினணகள் டி 

சடாிப்சாதநாது “ணது ஞம் ணது உாினணகள் ”  

ிகப்டுத்டப்ட்டுள்நது. ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதின் 

ிடா றாக்கத்டின அனடல், ாபனதாநர்கநின் உாினணகனநப் 

ாதுகாக்கும் சாதட்டு  ாபனதாநர் உாினணகள் ணற்தம் சாதப்தைக்கள், 

ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதிால் அநிக்கப்டும் றசனபகள் ணற்தம் 

ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகா சனதின் றசனபகனந சாது ணக்கள் வ்பாத 

சற்தக் சகாள்பது ஆகிதபற்ின உள்நக்கித எதங்கினஞந்ட டகபல்கனந 

தைடிப் த்டிாினககநில் ிசுாிப்டற்கு படிக்னக டுக்கப்ட்டுள்நது.  சிங்கநம், 

டணிழ் ணற்தம் ஆங்கில் சணானிகநில் கட்டுனகனந ிசுாிப்டன் தோணாக சாது 
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ணக்கலக்கு அிவூட்டுபடற்கும் படிக்னககள் டுக்கப்ட்டுள்ந. தைடிப் 

த்டாினககநில் கட்டுனகனநப் ிசுாிப்டதொக ாசங்கும் பித்ள்ந 

ாபனதாநர்கலக்கு டகபாது சசன்னபடற்கு பாய்ப்தைள்நது. 

 சந்னட டகபல் தொனனணதினத்ம் ஆாய்ச்சிப் ிாிபினத்ம் 

டாித்டல் 

 
ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதிால் டிர்சகாள்நப்டும் ிடா 

ிச்சனகநில் என்த டீர்ணாம் ினறபற்தபடற்கா டகபல்கனந சாிதாகவும் 

தொனதாகவும் றஞி பானணததாகும். இந்டப் ிச்சனக்கு டீர்வு காணும் பனகதில் 

இத்துனதில் டினண பாய்ந்ட சி தைாய்வு உத்டிறதாகத்டர்கநின் றசனபனதப் 

தன்டுத்டி சந்னட டகபல் தொனனணசதான்த அனணக்கட்டுள்நது. இந்டப் 

ிாிபாது, இங்னக சுங்கம், சஹக்ர் சகாப்சகடுப பிபசாத ஆாய்ச்சி ணற்தம் 

திற்சிதநித்டல் ிதபகம், பிபசாத டினஞக்கநம், சாதநாடா ினதங்கள், 

சசடாச சிப்தைச் சந்னட சடாகுடிகள் ணற்தம் அத்டிதாபசித உஞவுப் 

சாதட்கலக்கா ிபத்னட டதாாிப்டற்கா னத சில்ன பிதாாாிகள்  

றான் ல்றபத தோங்கநிதொக டவுகனந றசகாிக்கின்து. இத்டகபாது 

டற்றாது அத்டிதாபசித சாதட்கள் சடார்ில் டீர்ணாம் ினறபற்தம் சாதட்டு  

ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதாது, பாினச அனணச்சு ணற்தம் உஞவு 

ாதுகாப்தைம் பாழ்க்னகச் சசவு குழு ஆகிதபற்ிால் தன்டுத்டப்ட்டு 

பதகின்து. 

 

 ஊனிதர்கலக்கா காப்தைதடி டிட்த்டின அிதொகப்டுத்துடல் 

 
டபிதிர் காப்தைதடி டிட்ணாது, றடசித காப்தைதடி ம்ிக்னக ிடிதத்டிலிதந்து 

ிந்டனதல்ாட ஆத்ள் காப்தைதடி தட்னகசதான்த அிதொகப்டுத்டப்ட்து. 
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5. அடிகாசனதின் சசதல் ினறபற்ம் 
 
ிதபாக கட்னணப்ின்டி, அடிகாசனதாது 6 ஞிப்ாநர்கநின் கீழ் 

சடானிற்டுகின் குடிகனநக் சகாண்டுள்நது. அனபதாப, ாபனதாநர் 

அலுபல்கள் ணற்தம் டகபல் ிாிவு, இஞக்க ணற்தம் அதொாக்கல் ிாிவு, பினதில் 

ணற்தம் தொகானணப் ிாிவு, றாட்டி ஊக்குபிப்தை ிாிவு, ிடி ிாிவு ணற்தம் ணிடபந 

அிபிதத்டி ணற்தம் ிர்பாகம்.  

2010 ஆம் ஆண்டு காப்குடிக்கா ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதின் 

சசதல்ினறபற்ம் கீறன டப்ட்டுள்நது. 

(1)  டீங்கு பினநபிக்கும் ணற்தம் டங்குனந்ட சாதட்கள் ணற்தம் 

றசனபகலக்சகடிாக ாபனதாநர்கனநப் ாதுகாத்டல் 

(அ) சாதட்கநின் டத்டின உதடிப்டுத்துபடற்கு ிதணங்கனநப் ின்ற்தடல் 

2010 ஆம் ஆண்டு காப்குடிதில், ாபனதாநர் அலுபல்கள் 

அடிகாசனதாது, சந்னடதில் கினக்கக்கூடித சாதட்கநின் டத்டின 

றணம்டுத்தும் றாக்குன் சட்த்டின் ற்ாடுகநின் கீழ் 

ஞிப்தைனசதான்ின பனங்கித்ள்நது. இப்ஞிப்தைனதின்டி, 

உள்ாட்டில் டதாாிக்கப்டும் ற்தூாினககள் ஸ்ல்ஸ் உற்த்டிப்சாதள் 

சான்தப்டுத்டல் குிதௌட்டிால் சான்தப்டுத்டப்டுடல் றபண்டுசண 

கட்னநதிப்ட்டுள்நது. 

பனங்கப்ட் ஞிப்தைனக்கனணத, டதாாிப்ாநர்கள், பிிறதாகஸ்டர்கள் 

அல்து பிதாாாிகள் இங்னக கட்னநகள் ிதபகத்டிால் பனங்கப்ட் 

ஸ்ல்ஸ் உற்த்டி சான்தப்டுத்டல் குிதௌடு சாிக்கப்ாாணல் 

உள்ாட்டில் உற்த்டி சசய்தப்ட் றடதம் ற்தூாினகதின 

டதாாிக்கறபா, பிிறதாகிக்கறபா, கநஞ்சிதப்டுத்டறபா அல்து பிற்ன 

சசய்தறபா அல்து பிற்னக்காக காட்சிப்டுத்டறபா அல்து 

பிற்னக்காக சடாிபிக்கறபா பிற்னக்காக றகாறபா தொடிதாது  

கட்னநதிடுகின்து. 

(ஆ) இக்குணடி சசய்தப்ட் டம் குனந்ட சாதட்கனந கண்காஞித்டல் 

ாட்டிற்குள் தனனவு சாபடிகநிதொக டம் குனந்ட சாதட்கள் 

தனனபடன டபிர்ப்டற்கு இங்னக கட்னநகள் ிதபகத்துன் இனஞந்து 

படிக்னக டுக்கப்ட்டுள்நது. இக்குணடி ாிறசாடன டிட்த்டின் கீழ் 

அத்டனகத 92 சந்டர்ப்ங்கநில் இங்னக கட்னநகள் ிதபகணாது 

அபற்ின ணீந ற்தணடி சசய்த்ம்டி ாிந்துன சசய்துள்நது. 

 

(இ) ாதுகாக்கப்ட் ாபனதாநர்கலக்கு சகாள்னககள்/சட்பாக்கத்டின 

அிதொகப்டுத்துபடற்கு ங்கநிப்தை சசய்ட றடசித குழுக்கநின 

ிடிிடித்துபப்டுத்துடல் 

 உஞவு ாதுகாப்தை குழு 

 றடசித றகாசக்ஸ் குழு 

 அனகுசாட சாதட்கநின் ணடிப்தேட்டுக் குழு 

 டாய் ாலூட்ல் குி கண்காஞிப்தை குழு 
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(2) (அ)  ணாற்தம் த்னட ணற்தம் ிதாதணற் பர்த்டக சசதற்ாடுகலக் 

சகடிாக ாபனதாநர்கனநப் ாதுகாத்டல் 

 ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதாது, ாபனதார் அலுபல்கள் 

அடிகாசன சட்த்டின் ற்ாடுகநின் டி பர்த்டக சதோகணாது இஞங்கி 

த்டல் றபண்டும் ன்டன அிவூட்டுபடற்கு சட்த்டின் பிடிகள் ணற்தம் 

எழுங்கு பிடிகள் சடார்ில் அிவூட்டுபடற்கு படிக்னக டுத்துள்நது. 

அடிகாசனதாது பர்த்டக ணன்ம் ணற்தம் பர்த்டகர்கள் ணற்தம் 

கம்ிகநின் கூட்னணப்தைக்கு திற்சிப் ட்னகநின ாத்டி 

பதகின்து. 2010 ஆம் ஆண்டு காப்குடிதில் அடிகாசனதாது 

ாபனதாநர் சட்ம் சடார்ில் பர்த்டக சதோகத்டிற்கு 99 

ிகனச்சித்டிட்ங்கனந ாத்டித்ள்நதுன் இத்டனகத பினிப்தைஞர்வு 

அணர்வுகநில் 3411 பர்த்டகர்கள் ங்குற்ித்ள்நர். 

 

 (ஆ) சந்னட றணற்ார்னப 

 

 ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதாது, பர்த்டகர்கநிால் 

றணற்சகாள்நப்டுகின் சி தொனதற் சசதற்ாடுகனந குற்ணாக 

இங்கண்டுள்நது. தொனதற் சசதற்ாடுகநிதள் றலிடும் 

அிவுதத்டல்கநின ணீதடல், சாிக்கப்ட் பினக்கு அடிகணாக பிற்ல், 

சாதட்கனந பிற்ன சசய்படற்கு ணதத்டல், சாதட்கனந 

னபத்டிதப்டன ணதத்டல், சாதட்கனந துக்குடல், அடிகாசனதின் 

ழுத்து தோணா அங்கிகாணின்ி குித்ட சி சாதட்கநில் சில்ன ணற்தம் 

சணாத்ட பிற்ன பினகநின அடிகாித்டல், பினப்ட்டிதன 

காசிப்டுத்டானண, சகாள்பபாநர்கலக்கு ற்தச்சீட்டு பனங்கானண, 

டதாாிப்ாநர்கள்/ பர்த்டகர்கநிால் றணற்சகாள்நப்டும் டபா அல்து 

ணாற்தம் த்னட ணற்தம் சாய்தா ிடிிடித்துபம் ஆகிதபற்ின 

ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசன சட்ணாது சாதுபா சி 

தொனதற் சசதற்ாடுகநாக இங்கண்டுள்நது. 

  
அடிகாசனதாது சட்த்டின் ணீதடல்கனந கண்காஞிப்டற்கு தொனதா 

சந்னட றணற்ார்னபகள் ணற்தம் டிடீர் றசாடனகனந றணற்சகாண்டு 

பதகின்து. டபினனத்ட பிதாாாிகள் உாித ணாபட் ீடிணன்ங்கநில் 

ஆர்டுத்டப்ட்டு சட்த்டின் 60 பது ிாிபில் பனங்கப்ட்டுள்ந 

ற்ாடுகநின் அடிப்னதில் டண்ப்ஞங்கள் பிடிக்கப்டுகின். 

 

 குித்ட ஆண்டு காப்குடிதில் 10900 சந்னட டிடீர் றசாடனகள் 

றணற்சகாள்நப்ட்டுள்நதுன் இத்டனகத டிடீர் றசாடனகள் டனனணதக 

உத்டிறதாகத்டர்கள் ணற்தம் ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதின்  

ணாபட் அலுபகங்கநில் இனஞக்கப்ட்டுள்ந  உத்டிறதாகத்டர்கநிால் 

றணற்சகாள்நப்ட்டுள்நது. இது தொன்னத ஆண்டினக் காட்டிலும் 141% 

அடிகாிப்ினக் காட்டுகின்து. சட்த்டின் ற்ாடுகநின ணீதபடற்காக 

டபினனத்ட பிதாாாிகள் ணீது ீடிணன்ங்கநிால் பிடிக்கப்டும் டண்ப் 
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ஞத்சடானகதாது 2010 ஆம் ஆண்டில் தௐா 28.509 ணில்லிதாகும். இனப 

தொன்னத ஆண்டினக காட்டிலும் 29% அடிகாிப்ினக் காட்டுகின். 

 சந்னட டிடீர் றசாடனகள் ணற்தம் அவீடு சசய்தப்ட் டண்ப்ஞங்கள் 

தொனறத அட்பனஞ 1 ணற்தம் அட்பனஞ 2 இல் டப்ட்டுள்ந. 

 
அட்பனஞ 1:சந்னட டிடீர் றசாடனகநின் தொன்றற்ம் 

 

 
 
 
 
அட்பனஞ 2: டிடீர் றசாடனகநின் ணீது பிடிக்கப்ட் டண்ப் ஞங்கள் 

                                                       
 
 
(இ) இங்காஞப்ட் இக்குணடி சசய்தப்ட் சாதட்கநின் ணீது ஆகக்கூடித 

சில்ன பினதின (ஆசிபி) அதொல்டுத்துடல் 
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  “ாட்டிற்கா தனனவுச் சாபடிதில் 5 இங்காஞப்ட் சாதட்கநின் 

ணீடா ஆக்ககூடித சில்ன பினதின சாித்டல் ” தம் பர்த்டணாி 

அிபித்டலின்  அதொாக்கத்டின் தோம் சுங்கத் டினஞக்கநம் ட்டிதலிலின் 

பிாிபாக்கத்டி கீழ் இடன ாதுகாப்டால் கஞிசணாநவு சடானகதின 

அவீடு சசய்த தொடிந்துள்நது. ப்ாண்டில் 333 இக்குணடிதாநர்கநின் 

பிண்ஞப்ங்கள் அடிகாசனதிம் சணர்ப்ிக்கப்ட்டு ல்ாபற்ிற்கும் 

டில்கள் ப்ாண்டிறறத சடாிதப்டுத்டப்ட்து. 

 

 3. ிதாதணற் பர்த்டக சசதற்ாடுகநிால் ாடிக்கப்ட் 

ாபனதாநர்கலக்கு ிபாஞம் பனங்குடல்    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(அ) ாபனதாநர் தொனப்ாடுகனந னகதாலடல்  

 

 ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதாது சட்த்டின் 13 ஆம் ணற்தம் 

32 ஆம் ிாிவுகநில் பனங்கப்ட்டுள்ந ற்ாடுகநின் அடிப்னதில் 

ாபனதாநர் தொனப்ாடுகநில் டனதௌடு சசய்கின்து.  

அடிகாசனதாது, பிற்னதாது ிாிவு 12 இன் கீழ் டீர்ணாிக்கப்ட் 

ிதணங்கள் அல்து ணாடிாிகலக்கு அனணபாக அல்ாணல் பிற்ன 

சசய்தப்ட் றடதம் சாதட்கள் அல்து பனங்கப்ட் றசனபகள் 

சடார்ிா தொனப்ாடுகநிலும்  டதாாிப்ாநர் அல்து பிதாாாிதிால் 

பனங்கப்ட் கட்டுதத்து அல்து உத்டபாடத்டிற்கு இஞங்காட றடதம் 

சாதட்கநின் தொனப்ாடுகள் சடார்ிலும் டனதௌடு சசய்கின்து. 

 
அட்பனஞ 3: 2010 ஆம் ஆண்டு காப்குடிதில் னகதாநப்ட்  
தொனப்ாடுகநின் தொன்றற்ம் 

 

ாபனதாநர் தொனப்ாடுகள் 2010 

சப்ட் தொனப்ாடுகள் 1806 

னத ிதபங்கலக்கு 

குிப்தேடு சசய்தப்ட்னப  

178 

ணாபட் அகுகலக்கு 

குிப்தேடு சசய்தப்ட்னப 

46 

னத ிாிவுகலக்கு குிப்தேடு 

சசய்தப்ட்னப 

100 

டிடீர் றசாடனகலக்கு 

குிப்தேடு சசய்தப்ட்னப 

777 

ினவு சசய்தப்ட்னப 476 
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ிாகாிக்கப்ட்னப 123 

ாத்டப்ட் 

கந்துனதால்கள் 

350 

 

அட்பனஞ 4: ாபனதாநர் தொனப்ாடுகனந பிசானஞ சசய்படில் ற்ட் 

தொன்றற்ம். 

 

பிசானஞகள் 2010 

ினதானப 51 

டீர்வு காஞப்ட்னப 15 

பனங்கப்ட் கட்னநகள் 10 

 த்டப்ட் 

கந்துனதால்கள் 

(பிசானஞக்கு தொந்டிதனப) 

28 

 

 

4. ானதாநர் அிவூட்டுடலும் பலுவூட்டுடலும் 

(அ) ாபனதார் பினிப்தைஞர்வு ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கள்  

ாபனதாநர் அலுபல்கள்  அடிகானதாது, சாதுணக்கலக்கு அபர்கநின் 

ாபனதாநர் உாினணகள் ணற்தம் சாதப்தைக்கள், னதொன ாபனதாநர் 

சட்பிடிகள் , சிந்ட ாபதாநர் ன்ணடிப்தைக்கள் ணற்தம் சிந்ட பிதாா 

சசதற்ாடுகள் றான்பற்ின அிவூட்டுபடற்கு  இத்டிிதல் ணற்தம் அச்சு 

ஊகங்கனநத்ம் கதத்டங்னநத்ம் றபனப்ட்னகனநத்ம் ணற்தம் 

ாபனதாநர் டி ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கனநத்ம் தன்டுத்டி பதகின்து.  

2010 ஆம் ஆண்டு காப்குடிதில், அடிகானதாது, ாசான ணாஞபர்கள், 

ல்கனக்கனக ணாஞபர்கள், அசாங்க உத்டிறதாகத்டர்கள், சதோக அனணப்தைக்கள், 

குடும்த் டனபிகள் ணற்தம் சாது ணக்கள் றான் ாபனதாநர் குழுக்கலக்கு 

325 பினிப்தைஞர்வு ிகழ்ச்சித் டிட்ங்கனந ாத்டித்ள்நது. இந்ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கள், 

டனனணதலுபகத்டிாலும் அவ்பாற ாபனதாநர் அலுபல்கள் 

அடிகாசனதின்  ணாபட் அலுபகங்கநிாலும் ாத்டப்ட். 

இந்ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கலக்கு றணாக, ாபனதாநர் அலுபல்கள் 
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அடிகாசனதாது சாது ணக்கலக்கு பினிப்தைஞர்பின ற்டுத்துபடற்காக 

கண்காட்சிகள் ணற்தம் பர்த்டக சந்னடகலக்கும் ங்கநிப்ின பனங்கித்ள்நது.  

2010 ஆம் ஆண்டு காப்குடிதில் ாத்டப்ட் ாபனதாநர் அிவூட்ல் 

சடார்ா பிங்கள் அட்பனஞ 5 இல் டப்ட்டுள்நது 
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அட்பனஞ 5: 2010 ஆம் ஆண்டு காப்குடிதில் ாத்டப்ட்  ாபனதாநர் 

அிவூட்ல்  படிக்னககநின் பிம் 

ிகழ்ச்சித்டிட்ம் 2010 

ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கநி

ன் ண்ஞிக்னக 

ங்குற்ாநர்கநி

ன் ண்ஞிக்னக 

ாபனதாநர் 

ிதபங்கள்/ 
ாசான 

ாபனதாநர் 

சங்கங்கநின் 

ண்ஞிக்னக 

சாது ணக்கலக்கா 

பினிப்தைஞர்ச்சி 

ிகழ்ச்சித்டிட்ம் 

83 24280 - 

ாசான 

ணாஞபர்கலக்கா 

பினிப்தைஞர்ச்சி 

ிகழ்ச்சித்டிட்ம் 

100 11391 - 

பர்த்டகர்கலக்கா 

பினிப்தைஞர்ச்சி 

ிகழ்ச்சித்டிட்ம் 

99 3411 - 

ாபனதாநர் 

ிதபங்கனந டாித்டல் 

 1007 24 

ாசான ாபனதாநர் 

சங்கங்கனந டாித்டல் 

- - - 

ணக்கிகள் ணற்தம் 

னங்கலக்குாித 

சகாள்கன்கனநப் 

தன்டுத்துபது சடார்ா 

பினிப்தைஞர்வு 

ிகழ்ச்சித்டிட்ம்  

- - - 

ஊகத்டிதொ 

பிநம்ம்(அச்சு/இத்டிித

ல்) (த்டிாினகதாநர் ணாாடும் 

பிநம்தொம்)) 

11 - - 

கண்காட்சிகள் 08 129000 - 

சாது ணக்கலக்கு 

துண்டுப்ிசுங்கனந 

பிிறதாகித்டல் 

- - - 

சணாத்டம் 301 169089  
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றடசத்டிற்கு ணகும் கண்காட்சிதில் ாத்டப்ட் பினிப்தைஞர்வு ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கள் 

2010/2011: சணாாகன 

றணற்டி ணாபட்ஙகநில் ாத்டப்ட் பிறச பினிப்தைஞர்வு கதத்டிட்ணாது 

ின்பதம் ிகழ்வுகனநக் சகாண்டுள்நது.  

 உடபி அசாங்க அடிர் ிாிவு ணட்ங்கநில் அசாங்க உத்டிறதாகத்டர்கள், 

ாசான ணாஞபர்கலக்கா பினிப்தைஞர்வு ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கள்  

 ணாடிாி கன றாட்டி அதொாக்கம் 

 ாபனதாநர் அனணப்தைக்கள் ணற்தம் ாசான ானதாநர் சங்கங்கனந 

டாித்டல் 

 கண்காட்சி ினதங்கள் 

 

(ஆ) பினிப்தைஞர்வு சார்ந்ட பிதங்கனந ிசுாித்டல்  

குித்ட ஆண்டு காப்குடிதில், அடிகானதாது பினிப்தைஞர்வு சார்ந்ட 

ிசுங்கனந சிங்கந, டணிழ், ணற்தம் ஆங்கிசணானிகநில் சபநிதிட்டுள்நது. 
(இ) ாபனதாநர் அனணப்தைக்னந டாித்டல்  

ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதாது 2010 ஆம் ஆண்டு காப்குடிதில், 

ாபனதாநர் சங்கங்கநின் டாித்டலின றணம்டுத்துபடற்கு படிக்னக 

டுத்துள்நதுள்நதுன் 1007 ாபனதாநர்கநின் ங்குற்தடலுன் 24 

ாபனதாநர் அனணப்தைக்னந டாிக்க தொடிந்துள்நது. 

(5) றாட்டி படிக்னககலக்சகடிாக ானதாநர்கள் ணற்தம் 

உற்த்டிதாநர்கனந ாதுகாத்டலும் ஆறாக்கிதணா றாட்டிதின 

ஊக்குபித்டலும்  

 

றாட்டிதின ஊக்குபிப்டன் ிடா றாக்கம் பிதாாாிகலக்கனறத 

சுடந்டிணாதும் ிதாதணாதுணா சந்னடக் கட்னணப்ின டாிப்தும் 

ஆறாக்கிதணாதும் ிதாதணாதுணா றாட்டிதன ஊக்குபிப்துறணதாகும்.  

2010 ஆண்டு காப்குடிதில் அனதப்சற் றாட்டி ஊக்குபிப்தை 

படிக்னககநின் தொன்றற்ம் அட்பனஞ 6 இல் டப்டுகின்து. 
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அட்பனஞ: 6. றாட்டி ஊக்குபிப்தை படிக்னகநின் தொன்றற்ம் 

படிக்னக தொன்றற்ம் 

 

(அ).சாதுணக்கநின் ன்கலக்சகடிாக 

சடானிற்டுகின் றாட்டி டிர் படிக்னகலக் 

சகடிாக டனதௌடு சசய்டல். 

றாட்டி டிர்ச்சசதற்ாடுகநின் சாத்டிதப்ாட்டின 

இங்காண்டற்கு சசாந்டணாக றசாடனகள் 

ஆம்ிக்கப்ட்டுள்ந. 

01 

(ஆ)றாட்டி ணற்தம் ிதாதணற் பிதாா 

சசதற்ாடுகள் குித்து ாபனதாநர் அலுபல்கள் 

அடிகாசனக்கு றணற்சகாள்நப்ட்டுள்ந 

தொனப்ாடுகள்  சடார்ில் தண்ஞாய்பின 

றணற்சகாள்லடல் 
 

09 

(இ) சந்னடக் கட்னணப்ின இங்காணுடலும் 

னகதாழுடலும் 

தைள்நி பி டவு றசகாிப்தை ணற்தம் சந்னட 

ிந்டனகள் ஆகித  னணனப்டுத்டப்ட். 
 

25 சாதட்கள் 

(ஈ) சந்னட ஆாய்ச்சித்ம் ாதுகாப்தை பனிகனந 

ாிந்துனத்டலும் 
 

02 

(உ) ஆறக்கிதணா றாட்டி ணற்தம் பர்த்டக 

சாதப்தைக்கள் சடார்ா பினிப்தைஞர்வு 
 

04 

(ஊ)றாட்டினத பநர்த்டலுக்காக சடானிற்டுகின் 

துனகநின் ணட்த்டினப் றணுடல் 
2007/07/11 ஆம் டிகடி 1505/15 ஆம் இ.பர்த்டணாி 

அிபித்டலின் கீழ் டற்றாது அசாங்க சகாள்னக 

அதொாக்கலுக்காக ந்து சாதட்கள் 

இங்காஞப்ட்டுள்ந. 

338 

 

2010 ஆம் ஆண்டு காப்குடிதில் சந்னடதிலுள்ந பர்த்டணாிதில் ிசுாிக்கப்ட் 

பினகள் சடார்ாக சீசணந்து னகத்சடானிலிலும் ற்னசதின் ஸ்ல்ஸ் 

உற்த்டிப் சாதள் சான்தப்டுத்டல் சடார்ில் ணீநாய்வு ாத்டப்ட்துன் 

றணலும் குனந்னடகலக்கா ால் ணா னகத்சடானிலில் டற்றாதுள்ந தொனதற்  

ினப்ாடுகள் சடார்ிலும் ஆய்வு ாத்டப்ட்து.  
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(அ) சீசணந்து னகத்சடானில்  – னகத்சடானிலிலுள்ந சந்னடக் கட்னணப்தை ணற்தம் 

றாட்டித் டன்னண ஆகிதபற்ினப் தைாிந்து சகாள்லம் றாக்குன் ணீநாய்சபான்த 

றணற்சகாள்நப்ட்து. சந்னடதில் 65% ணா ங்கின இண்டு ிதபங்கலம் 

90% ணா ங்கின ான்கு ிதபங்கலம் டணது கட்டுப்ாட்டில் னபத்டிதப்து 

சடாித பந்துள்நது. 

(ஆ) ற் னச  – 2009 ஆகஸ்ட் 15 ஆம் டிகடிதிலிதந்து உள்ாட்டில் உற்த்டி 

டதாாிக்கப்டும் ற் னசகலக்கு ஸ்ல்ஸ் சான்தப்டுத்டல் குிதௌாது 

சப்டுடல் றபண்டும். ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதிால் 

பனங்கப்டும் அிவுதத்டல்கலன் அனத்து டதாாிப்ாநர்கலம் இஞங்கி 

க்கின்ார்கநா ன்டன உதடிப்டுத்தும் சாதட்டு ஆய்சபான்த 

ாத்டப்ட்து. 

(இ) குனந்னடகலக்கா ால் ணா  – சந்னடதில் குனந்னடகலக்கா ால் ணாபின் 

பின சடார்ில் ஆய்சபான்த ாத்டப்ட்துன் சந்னடதில் 2007,2008,2009 

ணற்தம் 2010 ஆம் ஆண்டுகலன் எப்ிடுனகதில் றடதம் ணினக பினதில் 

காஞப்டுகின்டா ன்து சடார்ிலும் ஆய்சபான்த றணற்சகாள்நப்ட்து. 

 

1. ிதாதணா பினதின உதடி சசய்டல் 

(அ) பிடித்துனக்கப்ட் சாதட்கநின் பின எழுங்கு பிடி  

ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதா து, சட்த்டின் 14,18,19 ணற்தம் 20 

ஆம் ிாிவுகநில் பிடித்துனக்கப்ட் டத்துபங்கநின் அடிப்னதில் 

இங்காஞப்ட் சாதட்கநின் சந்னட பினகநில் டனதௌடு சசய்கின்து. 

சடாிவுசசய்ய்ட் சாதட்கநின் பினதின ினதாகப் றணுபடற்கு/ 

ிர்ஞதிப்டற்கு ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதி ால் டுக்கப்ட் 

படிக்னககள் அட்னஞ 7 இல் டப்ட்டுள்நது. 
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 அட்பனஞ: 7.சாதட்கநின் பினகனந ினதாகப் றணுபடற்கு டுக்கப்ட் 

படிக்னககள் 

சாதட்கள் டுக்கப்ட் படிக்னக 

 

றகானி இனச்சி 

 

டற்றாதுள்ந கித தோங்கனநக் கதத்டில் சகாண்டு சட்த்டின் 

ிாிவு 20(5) இன் கீழ் பர்த்டணாி அிபித்டலின் தோணாக 

றடாலுன் கூடித தைசாதிர் தொழுக் றகானி இனச்சிதின் பின 

கிறா கிசணான்த தௐா 350.00 இல் ிர்ஞதிக்கப்ட்து.  

சீசணந்து 

 

டறாதுள்ந சந்னட ிபங்கனநக் கதத்டில்  சகாண்டு 

பர்த்டணாி அிபித்டசான்ின பனங்கிதடன் தோணாக  

சாடாஞ றார்ட்ன்ட் சீசணந்து ணற்தம் றார்ட்ன் 

சுண்ஞாம்தை சீசணந்து ஆகிபற்ின் 50 கிறா 

னக்கற்க்கலக்கா பினதாது தௐா 785/- இலிதந்து 750/- 

இற்கும் றணசன் றபனகலக்கா சீசணந்து தௐா 735/- இலிதந்து 

700/- இற்கும் குனப்டற்கு படிக்னக டுக்கப்ட்டுள்நது. 

 

ால் ணா 

 

அடிகானதாது ால் ணாவுக்கா  டற்றானடத உக சந்னட 

பினதினக் கதத்டில் சகாண்டு சட்த்டின் 20(5) ஆம் ிாிபின் 

கீழ் தொழு ஆனப்ால் ணாவுக்கா ஆகக்கூடித சில்ன 

பினதின  ணீந ிர்ஞதித்துள்நது.  அடன்டி தொழு ஆனப்ால் 

ணாவுக்கா ஆகக்கூடித சில்ன பினதாது 2010 ீன் 

ணாடத்டிலிதந்து ின்பதணாத. 

 400 கி. தொழு ஆனப்ால் ணா – தௐா 244/- 

1கிறா தொழு ஆனப்ால் ணா - தௐா 598/- 

  

அாிசி 

 

2010 ஆண்டு காப்குடிதில் ாட்டில் சிந்ட தொனதில் சல் 

அதபன சசய்தப்ட்டன் காஞணாக உஞவு ாதுகாப்தை 

ணற்தம் பாழ்க்னகச் சசவு அனணச்சனப உ குழுபிணிதந்து 

கினக்கப் சற் அிவுதத்டல்கநின் டி, 2010 

சசப்சம்ாிலிதந்து அாிசிதின் ஆகக்கூடித சில்ன பினதின 

இத்துச் சசய்படற்கு படிக்னக டுக்கப்ட்து.  பின 

எழுங்குபிடி ீக்கப்ட்டால் அாிசிதின் சந்னட பினதாது 

டிப்டிதாக அடிகாித்துச் சசல்பது அபடாிக்கப்ட்டால் 

அாிசிதின் ஆகக்கூடித சில்ன பினதாது 2010 

டிசம்ாிலிதந்து ணீநவும் ின்பதணாத ிர்ஞதிக்கப்ட்து.  

சம்ா - கல் ீக்கட்டு சுத்டணாக்கப்ட்து. தௐா 70/- (1 கிறா) 

(கீாி சம்ா, சுதுத சம்ா ீங்காக)) 

ாடு                                                        -தௐா .60/- (1கிறா) 

சிபப்தை ணற்தம் சபள்னந ச்னச             - தௐா. 60/- (1கிறா) 
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டிப சற்றாலித (ல்ி) ாிபாத்    

                                                        

டிப சற்றாலித சந்னடதாது 2 கம்ிகநிால் டற்றாது னகதாநப்ட்டு 

பதபதுன் பினதாது 2007 இன் ின்குடிதில் அிதொகப்டுத்டப்ட் பின 

சூத்டித்டிதொகறப டற்றாதும் எழுங்கனணக்கப்ட்டு பதகின்து. 

 

அட்பனஞ 8 : 12.5 கிறா டிப சற்றாலித பாத்வுக்கா பின கர்வு – 2010 

ணாடம் 2010 

  சசல் காஸ் 

(தௐா) 

ாப் காஸ் 

(தௐா) 

பாி 1550 1421 

ணார்ச் 1550 1421 

றண 1769 1744 

ீன 1652 1659 

சசப்சம்ர் 1652 1593 

பம்ர் 1652 1520 
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7. ிதபத்டின் டின்கனந பிதத்டிசசய்டல் 

(அ) டபிதிர் அிபிதத்டி  

ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனதாது டது றசனபகநின் டத்டின 

றணம்டுத்துபடற்கு ங்கநிப்ின பனங்குகின் தொடலீட்டு துனதில் அடன் 

உாித துனகநிலுள்ந டபிதின பிதத்டிசசய்படில் அக்கன சகாள்கின்து. 

டபிதிர் திற்சிதநித்டலின் பிங்கள் அட்பனஞ 9 இல் டப்ட்டுள்நது 
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அட்பனஞ 8: டபிதிர் திற்சிதநித்டல் - 2010  

 

  ாசி டனப்தை 

ங்கு 

ற்ாநர்கநின் 

ண்ஞிக்னக 

 ங்கு ற்ாநர் 

எதபதக்கா 

ாசிக்கட்ஞம். 

சணாத்ட 

தொடலீடு 

(தௐா) 

1 

இங்னக அசதுன கஞக்கீட்டு 

ிதணங்கனந அிதொகம் 

சசய்படற்கா கதத்டங்கு 3 3,000.00 9,000.00 

2 
உதர்ட ம்ஸ் அலுபக 

சாடி 8 9,000.00 72,000.00 

3 
பிதாா ஆங்கித்டில் 

சான்ிடழ் ாசி 10 14,000.00 140,000.00 

4 

பிதாா ஆங்கித்டில் 

சான்ிடழ் ாசி டிவு 

இபசம் 2 500 1,000.00 

5 

டவு குப்ாய்வுக்கா 

தைள்நிபி சாடிகநின் ணீடா 

ாசி 3 10,000.00 30,000.00 

6 

ினறபற்த சசதாநர்கள்/ 

ிதபாக உடபிதாநர்கலக்கா 

டிப்றநாணா 1 20,000.00 20,000.00 

7 
ிதைஞர்கலக்கா ஆங்கி 

டிப்றநாணா 1 15,000.00 15,000.00 

8 
சசதாநர்கள் ணற்தம் ிதபாக 

கற்னககலக்கா டிப்றநாணா  1 35,000.00 35,000.00 

9 
டணிழ்சணானிதில் உதர் சான்ிடழ் 

ாசி 13 7,500.00 97,500.00 

10 
சர்பறடச எதங்கினஞந்ட சட்ம் 

சடார்ா ணாாடு 1 11,950.00 11,950.00 

11 
சர்பறடச ணிட பந ணாாடு 

2010 2 13,843.00 27,686.00 

12 

Sage ACCPAC  Advance 

Financial Modules 3 17,319.46 51,958.38 

13 

ணாற்தப் ிஞக்குகள் ணற்தம் 

டீர்வு தொனகலக்கா  

கதத்டங்கு  2 3,500.00 7,000.00 

14 

லிகிடர் றசனப ணற்தம் 

அடதன் சடார்தைனத 

ிதைஞத்துபம் ணீடா 

றபனப்ட்ன டபிதிர் 

 

 2 

 

 3,000.00 

 

    6,000.00 
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15 

சசதாநர் 

சசதற்ாடுகலக்கா றபனப் 

ட்ன 2 13,843.00 27,686.00 

16 
றாக்குபத்து தொகானணத்துபம் 

ணீடா றபனப்ட்ன 2 2,500.00 5,000.00 

17 
பர்த்டக டுபத்டீர்ப்ில் 

டிப்றநாணா 2010/2011 1 55,245.00 55,245.00 

18 AATSL பதாந்ட ணாாடு 2010 1 4,500.00 4,500.00 

19 
பாழ்பிதல் ணற்தம் கபின் கன  

றபனப்ட்ன 6 3,450.00 20,700.00 

20 றடசித சட் ணாாடு 5 4,500.00 22,500.00 

21 

பினத்டின் பாய்ந்ட 

சாதுணக்கள் உவுகள் ணீடா 

றபனப்ட்ன  1 5,196.00 5,196.00 

22 
பவு சசவுத்டிட்ம் ணீடா 

சாது கதத்டங்குகள் 2011 4 1,000.00 4,000.00 

23 

ினறபற்த சசதாநர்கள் 

ணற்தம் டிப்ட் 

உடபிதாநர்கலக்கா உதர் 

டிப்றநாணா 1 27,500.00 27,500.00 

  சணாத்ட சசபிம்     696,421.38 

24 

கஞி தொனனணக் கட்டுப்ாட்டு 

திற்சிதநித்டல் 

ிகழ்ச்சித்டிட்ம் 1  FOC    

25 இனஞத டந அிபிதத்டி -ICTA 1  FOC    
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ஆ)  அடிகானதின் டபிதஞி ினதின பலுவூட்டுடல்  

அட்பனஞ 9:  2010.12.31 இலுள்நபாா அடிகாசனதின் டபிதஞி ின 

டபி 2011.5.19 

இலுள்நபாா 

அங்கீகாித்ட 

டபிதஞி 

2010.12.31 

இலுள்நபாா 

டபிதஞி ின 

சிறஸ் தொகானணதாநர்   

ஞிப்ாநர் ாதகம் 1 - 

ஞிப்ாநர் 6 5 

றனப சசதாநர் 1 1 

தொகானணதாநர்   

உடபி/ிடி ஞிப்ாநர் 16 6 

கிஸ் தொகனணதாநர்    

கஞக்காய்வு உத்டிறதாகத்டர் 2 - 

ணனனணசிப்டுத்துர் 1 - 

 சிறஸ் தைாய்வு உத்டிறதாகத்டர் 02 - 

சறஸ் தைள்நிபி உத்டறதாகத்டர் 1 - 

சிறஸ் சந்னட ஆாய்ச்சி 

குப்ாய்பாநர் 

1 1 

சிறஸ் கஞக்கு உத்டிறதாகத்டர்  2 2 

அந்டங்கசசதாநர்(.ா) 1 1 

அந்டங்க சசதாநர்(டபிசாநர்) 1 1 

சிறஸ் ிதபாக/ணிட பந 

உத்டிறதாகத்டர் 

1 - 

சிறஸ் சட் அதொாக்கல் 

உத்டிறதாகத்டர்  

2 2 

சிறஸ் கித உத்டிறதாகத்டர் 1 1 

சிறஸ் ாபனதாநர் பலுவூட்ல் 

உத்டிறதாகத்டர் 

2 - 

சிறஸ் ஊக உத்டிறதாகத்டர்  1 

அதொாக்கல்சடானிற்ாட்டு/பிாிபாக்கல்   

டவு எதங்கினஞப்ாநர் 1 - 

தைள்நிபிபிதல் உத்டிறதாகத்டர் 1 - 

சந்னட ஆாய்ச்சி குப்ாய்பாநர் 1 - 

ஆபஞப்டுத்தும் உத்டிறதாகத்டர் 6 1 

தகர் 1 - 

கித உத்டிறதாகத்டர் 15 1 

கஞக்கு உத்டிறதாகத்டர்  4 

ிதபாக உத்டிறதாகத்டர் 5 1 

சட் அதொாக்கல் உத்டிறதாகத்டர் 3 2 
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தைாய்வு உத்டிறதாகத்டர் 200 161 

தொகானணத்துப உடபிதாநர்(சடா.த)   

கஞக்குப் டிபாநர் 1 - 

தொகானணத்துப உடபிதாநர்(சடா.அ ) 31 36 

ஆம் ணட் டின்பிதத்டி சற்றார்   

சாடிகள் 12 13 

அலுபக உடபிதாநர்கள் 14 16 

சணாத்டம் 332 256 

 

(இ) டபிதிர் ன்தைாி  

 

2010 ஆம் அண்டு காப்குடிதில், டபிதிர் காப்தைதடி டிட்ணாது, றடசித 

காப்தைதடி ம்ிக்னக ிடிதத்டிணிதந்து சபநிதக ணற்தம் ஆத்ட் காப்தைதடி 

சகாள்னகத்ன் அிதொகப்டுத்டப்ட்து.  

றணலும், டபிதிாின் டின்கனந றணம்டுத்துபடற்குப் ங்கநிப்தை சசய்த்ம் 

பனகதில், அனணடிதாதும் ஆற்ல்  ணிக்கதுணா றபன ார்க்கும் சூனலின 

அநிக்கும் சாதட்டு ல்றபத பசடிகனந பனங்குபடற்கு படிக்னககள் 

டுக்கப்ட்டுள்ந. இத்டனகத படிக்னககள் அனத்து ணட்ங்கநிலுதொள்ந 

டபிதிாினறத க்கிதம், சணாடாம், ணற்தம்  உந்து சக்டி ஆகிதபற்ின 

ற்டுத்தும் றாக்குதம் டுக்கப்டுள்ந.  

 

(ஈ) ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசன  சட்த்டிற்கா டிதத்டங்கள்  

2009 இன் 2 ஆபது காாண்டில், டிதத்டங்கனந றணற்சகாள்படற்கு 

அனணச்சனபதாது அங்கீகாம் பனங்கித்ள்நது. அடனத்சடார்ந்து, சட்ணா 

அடிர் டினஞக்கநத்டிால் ஆறாசன பனங்கப்ட்பாத றடனபதா 

ணாற்ங்கனந சசய்படற்கு சட்ணா அடிர் டினஞக்கந உத்டிறதாகத்டர்கலன் 

உசாவுடல்கள் றணற்சகாள்நப்ட்டுள்நதுன் இதடி படிபணாது அனணச்சுக்கு 

அதப்ி னபக்கப்ட்டுள்நது. ானதாநர் அலுபல்கள் அடிகானதாது  

உத்றடச டிதத்டங்கள் சடார்ில் சட் பனஜர் அலுபகத்துதம் சட்ணா அடிர் 

டினஞக்கநத்துதம் சதங்கிதசடார்தைகனந றஞி பதகின்து.  

 

ாபனதாநர் அலுபல்கள் றனபதின் சசதல்ினறபற்ம். 

ாபனதாநர் அலுபல்கள் றனபதின் ிதபாக சசதற்ாடுகள் ாபனதாநர் 

அலுபல்கள் அடிகாசனதின் கீழ் றணற்சகாள்நப்ட்டு பதபதுன் 

அடிகாசனதிால் குிப்தேடு சசய்தப்டுகின், ிடாணாக றாட்டி டிர் 

சசதற்ாடுகள் சடார்ில் ணீள் தைாய்வு டீர்ணாம் ினறபற்தபடற்கும் 

சட்த்டிால் டத்துபணநிக்கப்ட்டுள்நது.  சட்த்டின் ற்ாடுகநின் ிதடிகநின்டி, 

ணினக பினதில், தொனதற் சந்னட சசதற்ாடுகள் ணற்தம் சந்னட னகதாநல்  

ன் பிசானஞக்காக றனபக்கு குிப்தேடு சசய்தப்டுகின். 

றடனபப்டுணித்து றனபதாது பிற்ன சசய்தப்வுள்ந அல்து 

பனங்கப்வுள்ந றசனபகநின் பினனந உதர்த்துபடற்கும் ாிந்துன சசய்படற்கு 

டத்துபநிக்கப்ட்டுள்நது.  
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2010 ஆண்டு காப்குடிதில், பர்த்டணாிதில் ிசுாிப்டற்கு ாபனதாநர் 

றனபதிால் 2003 ஆம் அண்டின் 09 ஆம் இ. ானதாநர் அலுபல்கள் 

அடிகான சட்த்டின் ிாிவு 20(4) இன் ிாிபின் ிதடிகநின்டி, றகானி இனச்சி, 

அாிசி, சீசணந்து ணற்தம் தொழு ஆனப்ால் ணா ன்ற்ின் பினகனந உதர்த்துபது 

சடார்ில் அடிகாசனக்கு ாிந்துன சசய்தப்ட்டுள்நது.  

குித்ட ஆண்டு காப்குடிதில், 04 தொனப்ாடுகள் சடார்ா படிக்னககள் 

தர்த்டி சசய்தப்ட்டுள்ந. குித்ட ஆண்டு காப்குடிதில், றனபதாது றாட்டி 

டிர் சசதற்ாடுகள் சடார்ில் 02 தொனப்ாடுகனந தண்ஞாய்வு சசய்துள்நது. 

றணலும், ாபனதாநர் அலுபல்கள் றனப சட்த்டின் 19 ஆபது ிாிவு 

சடார்ில் 04 தொனப்ாடுகனநக் னகதாண்டுள்நது.  
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À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷ «ÖÅø¸û «A¸¡Ãº¨À 

2010, ÊºõÀ÷ 31 ø ¯ûÇÀÊÂ¡É JAJ¨Ä 
 2010 2010 2009 2009 
 å.000 å.000 å.000 å.000 
¦º¡òÐì¸û     

¿¨¼Ó¨ÈÂøÄ¡¾ ¦º¡òÐì¸û     

¬¾Éõ, ¦À¡Kò¦¾¡ÌA  

Ó¾eÎ¸û (` ¸¡) 

29,713 

52,992 

 21,165 

45,227 

 

Ãïðáõºæìäº (` ¸¡)íìº ìôéú xxi  10,277  8,164  

  92,982  75,216 
¿¨¼Ó¨Èî ¦º¡òÐì¸û     

¨¸IÕôÒì¸û/ÕôÒì¸û («ð 11) 446  500  

Å÷ò¾¸ ÁüÚõ ²¨ÉÂ ¦ÀÈò¾ì¸¨Å¸û 

(«ð 111) 

13,275  11,199.  

«Ãº¡í¸ ¸¼ýÀð§¼¡÷¸û 21,838  21,838  

ÓüÀ½ì¦¸¡ÎôÀÉ×¸û («ð IV) -  3  

¸¡Íõ ¸¡ÍìÌ ºÁÁ¡É¨ÅÔõ («ð VI) 39,448  19,682  

  75,457 - 53,222 
¦Á¡ò¾ ¦º¡òÐì¸û  168,439  128,438 

¦À¡ÚôÒì¸û     

¿¨¼Ó¨Èô¦À¡ÚôÒì¸û     

¦ºÖò¾ò ¾ì¸¨Å¸û («ð V) 1,893  668  

§º÷ó¾ ¦ºÄ×¸û («ð x) 18,692  14,502  

  20,585  15,170 
¿¨¼Ó¨ÈÂøÄ¡ ¦À¡ÚôÒì¸û     

¿ÄýÒE JA  

- 

 9  

ÀMì¦¸¡¨¼ì¸¡É ²üÀ¡Î¸û(íìº xi) 11,565  9,526  

  11,565  9,535 
¦Á¡ò¾ ¦À¡ÚôÒì¸û  32,150  54,705 

¦Á¡ò¾ §¾KÂ ¦º¡òÐ  136,289  103,733 

§¾KÂ ¦º¡òÐ ¯E¨Á     

AÃðÎ JA («ð Viii) 

åÐâêºê ôÕëèäëº (íìº Vii) 
72,992 

37,520 

 63,191 

26,727 

 

´Ðì¸í¸û («ð IX) 25,777        

13,815 

 

  136,289  103,733 
¦Á¡ò¾ §¾KÂ ¦º¡òÐ ¯E¨Á  136,289  103,733 

 

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

JA ÀMôÀ¡Ç÷ 
À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷ «ÖÅø¸û «A¸¡Ãº¨À 
 
.....................................    ...................................... 

¾Cº¡Ç÷      çêðùº  ÀMôÀ¡Ç÷ ¿¡Â¸õ 
À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷ «ÖÅø¸û «A¸¡Ãº¨À  À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷ «ÖÅø¸û «A¸¡Ãº¨À 
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À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷ «ÖÅø¸û «A¸¡Ãº¨À 
2010, ÊºõÀ÷ 31 ø ÓÊÅ¨¼ó¾ ¬ñÎì¸¡É JAº¡÷  

¦ºÂø J¨È§ÅüÚ «Kì¨¸ 
 

 

 2010 2009 

 å.000' å.000' 

¦¾¡LüÀ¡ðÎ ÅÕÁ¡Éõ   

]ñÎÅÕõ Á¡NÂõ 143,029 115,919 

²¨ÉÂ ÅÕÁ¡Éõ («ð xii) 9,854 16,570 

 152,883 132,488 

¦¾¡LüÀ¡ðÎ ¦ºÄ×¸û   

¬ÙìÌEÂ §Å¾É¡A¸û («ð xiii) 85,944 75,978 

ÀÂ½î ¦ºÄ×¸û («ð xiv) 2,998 1,970 

ÅÆí¸ø¸Ùõ Ñ¸÷×ìÌ ÀÂýÀÎòAÂ¨ÅÔõ(«ð 

xv) 

5,638 6,822 

§ÀÏ¾ø («ð xvi) 5,774 3,297 

´ôÀó¾ «ÊôÀ¨¼IÄ¡É §º¨Å¸û («ð xvii) 18,831 19,392 

   

§¾öÁ¡Éõ  («ð xviii) 6,306 9,807 

²¨ÉÂ ¦¾¡LüÀ¡ðÎ ¦ºÄ×¸û («ð xix) 15,411 9,157 

¦Á¡ò¾ ¦¾¡LüÀ¡ðÎ ¦ºÄ×¸û 140,904 126,422 

¦¾¡LüÀ¡ðÎ ¿¼ÅÊì¨¸¸DOÕó¾¡É G¨¸/ (ÀüÈ¡ìÌ¨È) 11,919 6,066 

 -  

JAî ¦ºÄ× («ð XX) 57 51 

¦Á¡ò¾ ¦¾¡LüÀ¡¼øÄ¡¾ ¦ºÄ×¸û 57 51 

«º¡¾¡Ã½ ¯ÕôÀÊ¸ÙìÌ ÓýÉÃ¡É §¾KÂ                      

G¨¸/(ÀüÈ¡ìÌ¨È) 

11,922 6,014 

சசாத்துக்கநின் பிற்ன இாம் 40 - 

ÌKò¾ ¬ñÎì¸¡É §¾KÂ G¨¸/(ÀüÈ¡ìÌ¨È) 11,962 6,014 
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çèôéäáèóõº íÙôùºæóº íêðæèõ òéç 
2010 âòëºçõº  31 Íëº  êðæêðæºæèä 

æèÒçºçèáºòºòùº  ´÷º× 
 

 2010 

¶çè 
000’ 

2009 

¶çè 
000’ 

îêèïð÷ºçèìº Ì åìôâæºéææóðùðÕåºêèä 
æèÒçºçèáºòºòùº  

  

   
òèêèõú åìôâæºéææóðùðÕåºêèä 
ëðéæ/(ç÷º÷èæºÆé÷) 

11,922 6,014 

   
òÐõèæºæùºæóº   
Îêáºëèäëº 6,306 9,807 

ஞிக்சகான ற்ாட்டில் அடிகாிப்தை 2,038 2,030 

îêèïð÷ºçÌ μùêä 
åìôâæºéææóðùðÕåºêèä Îê÷ðá 
æèÒçºçèáºòºòùº  

20,266 17,851 

îòÙêº ºêêº êæºæéôæóðùº 
íêðæõðçºÇ-Æ÷ðçºÇ 1 

5.046 5,046 

Öéäá åéìËé÷òº îòèêºÊæºæóðùº 
Æé÷çºÇ11 

(2,471) 9,346 

îêèïð÷ºçèìº Ì åìôâæºéææóðùðÕåºêèä 
Îê÷ðá æèÒçº çèáºòºòùº 
 

23,201 32,243 

   
ËêùÐìº Ì 
åìôâæºéææóðùðÕåºêèä 
æèÒçºçèáºòºòùº  

  

   
îçè÷ð, ãçæõúëº îæèóºôäÔ (4,627) (12,403) 

ணீள் சதணடி ணடிப்தேடு    

îçè÷ð, ãçæõú ôð÷ºçéäáðùðÕåºêèä 
òëºçèêºêðáñºæóº  

435  

ËêùÐÌæóðùº íêðæõðçºÇ 
æìäºæóðäº íêðæõðçºÇ- åÐúº ì æèù 

(7,105) 

(2,113) 

(14,298) 

(8,164) 

ËêùÐìº Ì 
åìôâæºéææóðùðÕåºêèä Îê÷ðá 
æèÒçºçèáºòºòùº  

(13,410) (34,865) 

   
åðêðáðìùº åìôâæºéææóðùðÕåºêèä 
æèÒçºçèáºòºòùº  

  

åÐâêºê ôÕëèäëº 2,597 2,597 

çèôéäáèóõº çèÊæèçºÇ åðêð 9,803 8,595 

ணீள் ணடிப்தேட்டு ணினக (10,622)  

åðêðáðìùº åìôâæºéææóðùðÕåºêèä  
Îê÷ðá æèÒçºçèáºòºòùº 

9,975 11,192 

æèÒ ë÷º×ëº æèÒæºÆ òëëèäéôáðùº 
Ö÷ºçìº ì Îê÷ðá íêðæõðçºÇ/ (Æé÷çºÇ) 

 
19,766 

 
8,570 

æèùçºçÆêðáðäº ÍõëºçêºêðÙóºó 
æèÒëº æèÒæºÆ òëëèäéôÁëº 

19,682 11,112 
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æèùçºçÆêðáðäº ¹ ×êðáðÙóºó 
æèÒëº æèÒæºÆ òëëèäéôÁëº 

39,448 19,682 
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Æ÷ðçºÇ 1 
îòÙêºêêºêæºæéôæóº 

  

Îòõºåºê îòùÔæóº  
îòÙêºêêºêæºæ îòùÔæóº  

4,190 

1,225  

4,535 

511 

ன்தைாி ிடிதம் (9)   

   
îòÙêºêêºêæºæéôæóðùº íêðæõðçºÇ 5,406 5,046 

   
 

Æ÷ðçºÇ 11 
Öéäá åéìËé÷òº îòèêºÊæºæóº  

  

òõæºæðÕçº ºÇæºæóº /éæáðÕçºÇæºæóº  54 13 

çêôðáðäõº æìäº çìº Îìèõºæóº  (1,659) 11,960 

ÎòéôÓæºæèä Ë÷ºçúñºæóº  (832) 449 

îç÷êºêæºæ åðéùáèä éôçºÇ ôìºâ (1,443) (844) 

Ë÷º îæèÌçºçäÔæóº  3 (3) 

òðùºùé÷ îç÷êºêæºæéôæóº  - - 
îç÷êºêæºæ Æ÷º÷çºçúñºæóº  
îç÷êºêæºæ µùêä ëèäðáëº 

(869) 

(2,275) 

 
2,275) 

 
Öéäá åéìËé÷òº îòèêºÊæºæóðùº 
íêðæõðçºÇ 

(2,471) 9346 
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¸½ìÌ¸ÙìÌEÂ ÌKôÒì¸û 
 

1. øÕñºæðéúåºê êæôùº 

 
1.1  À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷ «ÖÅø¸û «A¸¡Ãº¨ÀÂ¡ÉÐ (À¡««), 2003 ¬õ 

¬ñÊý 09 ¬õ Ä. À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷ «ÖÅø¸û «A¸¡Ã º¨Àî ºð¼òAý 

Xú ¾¡Fì¸ôÀð¼¾¡Ìõ.  JÂ¡Â CÂ¡À¡Ã ¬¨½ìÌØ (JC¬) ÁüÚõ 

¯û¿¡ðÎ CÂ¡À¡Ãò A¨½ì¸Çõ (¯CA) ¬BÂÅüKý «¨ÉòÐ 

¦º¡òÐì¸Ùõ ¦À¡ÚôÒì¸Ùõ  À¡Å¨ÉÂ¡Ç÷ «ÖÅø¸û «A¸¡Ãº¨À 

É¡ø ¦À¡Úô§Àüì¸ôÀð¼É.  ¯û¿¡ðÎ CÂ¡À¡Ãò A¨½ì¸ÇòAý 

¦º¡òÐì¸Dý BÃÂÁ¡ÉÐ «Ãº¡í¸ A¨½ì¸Çõ ±ýÈ Å¨¸Iø 

B¨¼ì¸Cø¨Ä.  «¾É¡ø, C§º¼ ÌØCÉ¡ø ÁAôF¼ôÀðÎ 

W÷Á¡Nì¸ôÀð¼  ¦ÀÚÁA ²Î¸ÙìÌ ±Îì¸ôÀð¼Ð. 
1.2  çðõêèä îòá÷ºçèÌæÓëº îêèïðº÷ºçèìºâäº  

êäºéëæÓëº 
íêðæèõòéçáðäº çðõêèä îòá÷ºçèÌ 
çèôéäáèóõºæéóÁëº ôðáèçèõ øÏñºÆ 
ôðêðæéóÁëº çèÊæèçºçÎêáèÆëº . 

1.3 ¹åºê Íúºâäº ¹ ×êðáðùº íêðæèõòéçáðäº Ãïðáõºæóðäº 
öúºúðæºéæ 169 ÍÆëº . 

1.4 çñºÆ/ãõðéë ôæðêºêùðäº  ËæºæðáêºÊôëº 
çèôéäáèóõºæóº íÙôùºæóº íêðæèõòéçáèäÊ 
ËÏéëáèæ êðé÷Îòõðáðäèùº 
åðêðáóðæºæçºçÌæðäº÷Ê. öôºôè÷èáðÄëº 
íêðæèõòéçáðäº Îåõâ ôÕëèäëèæ ¹Õæºæðäº÷ 
Æ÷º÷çºçú ôÕëèäêºêðäº 1/3 çñºÆëº 
íêðæèõòéçáðäº ãõðéëéá 
çðõêðåðêðêºÊôçºçÌêºÊæðäº÷Ê. 

1.5 A¨È§ºEIý 2005.06.24 ¬õ A¸AÂ E´/³±ŠÊ/3/F®/2005 Äì¸ 

¸Ê¾òAü¸¨ÁÂ, A¨È§ºEIø 2005 ¬õ ¬ñÎì¸¡É «Ãº¡í¸ 

¸¼ýÀð§¼¡÷ ¸½ìBý Xú åÀ¡ 21,837,974.52 ¸¡ð¼ôÀðÊÕó¾Ð. 

çèôéäáèóõº íÙôùºæóº  íêðæèõòéçáðäº  òèõºçðùº 
ôõðéò íéëòºòðäèùº çèôéäáèóõº íÙôùºæóº  
íêðæèõòéçáðäº çèÊæèçºÇ åðêðáêºêð÷ºÆ 
¹åºåðêðéá ôðÌôðæºÆëè× êðé÷ÎòõðæºÆ çù 
Ñèçæµìº ìùºæóº  Îë÷º îæèóºóçºçìº Ìóºóä. 

1.6. ¦º¡òÐì¸Ù¼ý ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â «Ãº¡í¸ Á¡NÂí¸û ÁüÚõ JÂ¡ÂÁ¡É 

¦ÀÚÁAIÄ¡É À½õ º¡Ã¡¾ Á¡NÂí¸û ¬BÂÉ ³ó¦¾¡¨¸Iø `Êò¾ 

ÅÕÁ¡ÉÁ¡¸ ¸¡ð¼ôÀðÎûÇÐ.  JÂ¡Â CÂ¡À¡Ã ¬¨½ìÌØ, ÁüÚõ  

¯û¿¡ðÎ CÂ¡À¡Ãò A¨½ì¸Çõ ¬BÂÅüK¼GÕóÐ Á¡üÈôÀð¼ 

¦º¡òÐì¸Dý ¦¾¡¨¸Ôõ `Êò¾ ÅÕÁ¡ÉÁ¡¸ì ¸Õ¾ôÀðÊÕó¾Ð.  

 
2. îçèÊôèä æúæºæÐìº Ì îæèóºéææóº 
2.1 ¹úæºææº ´÷º× 
 Éåº îêèéæ,ôÕëèäëº , æèÒçºçèáºòºòÙìäº 

îêèìõºÇéìá ´÷º×æºæóº , æúæºæÐìº Ì 
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îæèóºéææóº  ë÷º×ëº æúæºæÐìº Ìæºæèä 
Æ÷ðçºÇæºæóº  öäºçä ¹ùñºéæ çìº ìá 
æúæºæèóõº  åð×ôæêºêðäèùº ôïñºæçºçìº ì 
¹ùñºéæ æúæºæÐìº Ì åðáëñºæÓæºæéëôèæ 
êáèõðæºæçºçÌæðäº ÷ä. 

 
 

 
2.2. êáèõðçºÇ íâçºçéì 

JAº¡÷ ÜüÚì¸û, ÅÃÄ¡üÚì BÃÂ «ÊôÀ¨¼IÄ¡É Äí¨¸ ¸½ìXðÎ 

JÂÁí¸Ùì¸¨ÁÅ¡¸§Å ¾Â¡Eì¸ôÀðÎûÇÉ. 
2.3 øçºçÐìº Ìêº êæôùº 

Ëäºéäá Íúºâùº çáäºçÌêºêçºçìº ìéôÁìäº ËÏéëáèæ 
Íõèáçºçìº ì æúæºæÐìº Ì îæèóºéææóðùº  Ö÷ºçÌëº 
ëè÷º÷ñºæóº êôðõºåºê æúæºæÐìº Ì îæèóºéææóº 
íêðæèõòéçáðäèùº åðéùáèæ 
çðõÎáèæðæºæçºçìº Ìóºóä. 

2.4 Æ÷º÷çºçú ôÕëèäëº 
Æ÷º÷çºçúñºæóðäº μùëèä ôÕëèäëèäÊ, 
íêðæèõòéçáðäº îçèÊôèä îòá÷ºçèÌæÓæºæèæ 
çáäºçÌêºêçºçìºâõèê ¹êºêéæá ôÕëèäñºæóðäº 
ôÕëèä ´÷º÷ðùðÕåºÊ êäðáèä æúæºæðùº 
æúæºæðìçºçìº Ìóºóä. öäÎô Æ÷º÷çºçúñºæóðùðÕåºÊ 
(ôðêðæºæçºçìº ì Æ÷º÷çºçúêºêðùº 1/3 çñºÆ) 
òëºçèêðæºæçºçìº ì ãõðá ôõëèäçºçÆêðáèäÊ 
îôóðçºçÌêºÊëº Îåèæºæêºêð÷ºæèä çèÊæèçºÇ 
åðêðá æúæºæðùº Îòõºæºæçºçìº ÌóºóÊ) 

2.5 åðêðáèúº Ì 
íêðæèõòéçáðäº  åðêðáèúº Ì âòëºçõº 31 ¹ùº 
ËâôéìÁëº  æùúº ìõº  Íúº ìèÆëº . 

 
3. îòèêºÊ íô÷º÷ðäº  îç×ëêð ëêðçºçÐÌëº 
3.1 îçè÷ð ë÷º×ëº ãçæõúòº  îòèêºÊ  
3.1.1 îçè÷ð ë÷º×ëº ãçæõúòº îòèêºêèäÊ îòùÔ Æé÷åºê 

êðõúº ì Îêáºëèäêºêðùº Æ÷ðçºçðìçºçìº Ìóºóä. 
3.1.2 îçè÷ð ë÷º×ëº îçè÷ðêº îêèÆêðáðºäº îæèóºôðéùáèäÊ 

íô÷ºé÷çºçáäºçÌêºÊëº Îåèæºæêºêð÷ºæèæ îêèïð÷ºçÌ 
åðéùæºÆ îæèúº Ì ôÕôê÷ºÆ Ö÷ºçìº ì ÖÎêÄëº 
îòùÔæÓìäèä îæèóºôäÔ íùºùÊ åðõºëèú îòùÔæéóÁëº 
îæèúºâÕæºÆëº . 

3.1.3 åðõåºêõ êäºéëÁéìá îòèêºÊæºæóðäº îæèóºóùº , 
ôðõðôèæºæùº íùºùÊ ÎëëºçÌêºêùº 
Îåèæºæêºêð÷ºæèæ Ö÷ºçìº ì îòùÔ íêèôÊ 
ôðáèçèçõêºêéê åìèêºÊôê÷ºÆ íùºùÊ 
îòèêºÊæºæóðäº ÍÁìºæèùêºêéê íêðæõðçºçê÷ºÆ 
Ö÷ºçìì îòùÔæóº öäºçä μùêä îòùôèæ æÕêçºçìº Ìóºóä. 

3.2. Îêáºëèäëº 

இங்னக கஞக்கீட்டு ிதணம் 18 ஆது  ஆகக்குனந்டது பதாந்டம் சசாத்சடான்ின் 

ஞ்சிதிதக்கும் சதணடி ணற்தம் தன்ாட்டுக் காம் ன்பற்ின ணீநாய்வு சசய்டல் 

றபண்டுசண  பலித்தத்துகின்து. 
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அடற்கிஞங்க, 2010 பாி 1 ஆம் டிகடிதிலிதந்து சகாள்நல் சசய்தப்ட் அனத்து 

சசாத்துக்கலம்  அச்சசாத்டின் தன்ாட்டுக்குாித ணாடத்டிலிதந்து ஆம்ிக்கும் பனகதில் 

அடிகாசனதிால் றடய்ணாம் அநிக்கடுகின்து.  

 

3.2.1 J¨ÄÂ¡É ¦º¡òÐì¸û ]¾¡É §¾öÁ¡Éõ §¿÷§¸¡ðÎ «ÊôÀ¨¼Iø 

FýÅÕõ CB¾¡º¡Ãí¸Dø «Dì¸ôÀð¼É. 
 «ÖÅÄ¸ ¾ÇÀ¡¼Óõ ¦À¡ÕòÐì¸Ùõ  10% 

 «ÖÅÄ¸ ¯À¸Ã½õ    10% 

 ¸½N ¯À¸Ã½õ     20% 

 §Á¡ð¼¡÷ Å¡¸Éõ     20% 

 «ÖÅÄ¸ FEC¼í¸û    20% 

 ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼¡¾¨Å    10% 
 

3.2.2. çèôéäáèóõº íÙôùºæóº íêðæèõòéçáèäÊ Îåõº Îæèìº Ì 

Ëé÷áðÎùÎá Îêáºëèäëèäêºéê æúðçºçðÌæðäº÷Ê 
3.2.3 ÌKò¾ ÅÕ¼òAø ¦¸¡ûÅÉ× ¦ºöÂôÀð¼ÅüKüÌ §¾öÁ¡Éõ 

«Dì¸ôÀÎÅAø¨Ä ±ýÀÐ¼ý ÌKò¾ ÅÕ¼òAø CüÀ¨É ¦ºöÂôÀð¼ 

J¨ÄìÌ ÓØ ÅÕ¼òAü¸¡É §¾öÁ¡ÉÓõ «Dì¸ôÀÎÅÐ¼ý Ñ¡Ä¸ 

Òò¾¸í¸ÙìÌ §¾öÁ¡ÉÁDì¸ôÀÎÅAø¨Ä.  
3.3 æìäºçìº ÎìèÕëº îç÷êºêæºæéôæÓëº 
 æìäºçìº Îìèõº ë÷º×ëº îç÷êºêæºæéôæóº öäºçä íéô 

Îê×ôê÷ºÆ ëêðçºçðìçºçÌëº îêèéæáðùº 
Æ÷ðçºçðìçºçÌæðäº÷ä.   

3.4 éæáðÕçºÇæºæóº ÍææºÆé÷åºê îæèóºôðéùáðäº 
íùºùÊ Îê÷ðá Îê÷æº ´âá îç×ëêðáðùº îç×ëêð 
ëêðçºçðìçºçÌæðäº÷ä. 

3.5 æèÒëº æèÒæºÆ òëëèäéôÁëº 
 æèÒëº æèÒæºÆ òëëèäéôÁëº éæáðÙóºó æèÒ, 

ôñºæðáðÙóºó æèÒ ë÷º×ëº Æ×ñºæèù ËêùÐÌ öä 
ôéõá×æºæçºçÌæðäº÷Ê 

3.5.1 æèÒçºçèòºòùº ´÷º×, æèÒ ë÷º×ëº æèÒæºÆ 
òëëèäéô öäºçô÷º÷ðäº ÎåèæºæñºæÓæºæèæ 
éæáðÙóºó æèÒ ë÷º×ëº ôñºæðæÓæºÆ îòÙêºê 
Îôúºâáô÷º÷ðäº ôñºæðáðÙóºó Îê÷ðá éôçºÇæºæóº  
öäºçô÷ºé÷ îæèúºâÕæºæðäº÷ä. 

 
4. îçè×çºÇæºæÓëº  Ö÷ºçèÌæÓëº 
4.1 îòÙêºêêæºæéôæóº 
 îòÙêºêêºêæºæéôæóº íô÷º÷ðäº îæèóºôðéùáðùº 

Æ÷ðçºçðìçºçÌæðäº÷ä. 

  
4.2  ¹éïçºçè÷º× åäºéë æìçºçèÌæóº  
 

4.2.1 ôéõá×êºê åäºéëêðìº ì çúðæº îæèéì 
 çúðæº îæèéìáèäÊ Øõº ôéõá÷êºê åùêºêðìº ìëèÆëº .  

íêðæèõòéçáèäÊ ãõðá òìº ìêºêðäº º åðáêðæóðäºçâ 
çúðæº îæèéì îòÙêºÊôê÷ºÆ ãõðêºÊéìáÊ.  ¹çº îçè×çºéç 
íéìÁëº îçèÕìº Ì Îòéôáðäº ËêùèúºâùðÕåºÊ ÍõëºçëèÆëº 
øôº îôèÕ ç¸õºêºêð îòáºáçºçìº ì Îôéùáèúº Ìæºæèä 
íéäêºÊ Ãïðáõºæóðäº åðêðáèúºâäº æéìòð ëèê 
òëºçóêºêðäº íâçºçéìáðùº æúðæºæçºçìº ì 
îêèéææºÆ òëëèæ Éåº îêèéæáðùº Ö÷ºçèîìèäº× Ëäº 
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éôæºæçºçìº ÌóºóÊ.  Íúºâäº Íõëºçêºêðùº Ëäº îæèúº Ì 
îòùºùçºçÌëº Ö÷ºçèÌæÓæºÆëº Íúºâäº ¹ ×êðáðùº 
Ëäº îæèúº Ì îòùºùçºçÌëº Ö÷ºçèìºâ÷ºÆëº ¹éìáðùèä Îô×çèÌ 
ôÕëèä ´÷º×ìäº éæáèóçºçÌæðäº÷Ê 
இங்னக ிதபாக றசனப  16 ý JÂA¸Dý ÀÊ, ¬¸ìÌ¨Èó¾Ð ´Õ 

ÅÕ¼ò¨¾ J¨È× ¦ºö¾ °LÂ÷¸Ùì§¸ ÀMì¦¸¡¨¼ ²üÀ¡Î ¸Mô\Î 

¦ºöÂôÀðÎûÇÐ.  çèôéäáèóõº íÙôùºæóº  

íêðæèõòéçáèäÊ,  A¨È§ºEIÉ¡ø  JAÂ¡ÉÐ ÓüÀ½Á¡¸ 

CÎCì¸ô À¼¡¾AOÕóÐ ÀMì¦¸¡¨¼ Að¼ ¬¾Ã× JA¦ÂAÖõ Ó¾eÎ 

¦ºöAÕì¸Cø¨Ä. 

 

4.2.2 ôéõá×êºê çñºæóðçºÇêº êðìº ìñºæóº /Ãïðáõº 
Îòëùèç åðêðáëº ë÷º×ëº Ãïðáõº åëºçðæºéæ åðêðáëº  
 íéäêºÊ ÃïðáõºæÓëº ãõðá òìº ìñºæóº ë÷º×ëº øÏñºÆ 

ôðêðæÓæºæéëá ÃÎòåð ë÷º×ëº Ãååð æºÆëº 
çñºæóðçºÇ îòáºá êæéëÁéìáôõºæóº Íôõº .  
íóðæºæçºçìº ì åðêðáêºêð÷ºæèä çñºæóðçºÇ ë÷º×ëº 
Ãïðáõºæéó îæèúºâÕæºÆëº åëºçðæºéæ åðêðáëº 
öäºçä ôÕëèä ´÷º÷ðùº îòùôèæ 
íñºæÐæõðæºæçºçìº Ìóºóä. 

 íêðæèõòéçáèäÊ Ãïðáõº Îòëùèç åðêð ë÷º×ëº Ãïðáõº 
åëºçðæºéæ åðêðáëº öäºçô÷º÷ð÷ºÆ Ãïðáõðäº 
îëèêºê Îôêäêºêðäº Ëé÷Îá 15% ë÷º×ëº 3% ¹éä 
ôïñºÆæðäº÷Ê 

 
 
 
4.3.  டிர்ாாட சாதப்தைக்கள் 

சசல் காஸ் கம்ி (டிதார்) லிணிட்ட் – டுபத் டீர்ப்தை 

 
அசாங்கணாது சசல் காஸ்    கம்ி (டிதார்) லிணிட்டின 

சாதப்றற்தள்நதுன் கம்ிதின்  சதன லிற்றா   காஸ் கம்ி லிணிட்ட் 

   ணாற்ித்ள்நது.  இடால் கம்ிதின் டகுடிதாது அச அனணப்ாக ணாற்ம் 

சற்தள்நது.  லிற்றா கம்ிதாது 2011.01.31  ஆம் டிகடித   அடன்  கடிடத்டின் 

தோம்    டுபத் டீர்ப்ின  தொன்சடுக்க பிதம்பில்ன த்சடாிபித்துள்நது. 
 
 

5. ôÕëèäëº 

 
 Æ÷º÷çºçú ôÕëèäëèäÊ Îòõºåºê íâçºçéìáðùº 

íñºæÐæõðæºæçºçÌæð÷Ê, 
 
 
6. ¦¸¡û¨¸IýÀÊ, åÀ¡ 1000.00 üÌ §ÁüÀð¼ ¦ÀÚÁAÔ¨¼Â 

¯ÕôÀÊ¸Dý «øÄÐ ¾NôÀð¼ ÅÆíÌ¨¸¸û ¾C÷ó¾ ´Õ ÅÕ¼òAüÌ 

§Áø ÀÂýÀÎò¾ìÜÊÂ ¯ÕôÀÊ¸û ãÄ¾ÉÁ¡ì¸ôÀðÊÕó¾É. J¨ÄÂ¡É 

¦º¡òÐì¸Ç¡É¨Å ¯û¿¡ðÎ Å÷ò¾¸ A¨½ì¸ÇòA¼GÕóÐ 

¨¸§Âü¸ôÀð¼ ¦º¡òÐì¸û ¾C÷ó¾ ²¨ÉÂ §¿÷ ¦ºÄ×¸û ÁüÚõ 

ÈìÌÁA ÅE¸û ¯ûÇ¼í¸Ä¡É ¦¸¡ûÅÉ× C¨ÄIø 

¸MôF¼ôÀðÎûÇÉ.     
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7. ÌKò¾ ¬ñÎì¸¡É ãÄ¾É JAIý À½ô¦ÀÚÁAÂ¡ÉÐ A¨È§ºEIÉ¡ø 

ÓØ¨ÁÂ¡¸ CÎCì¸ôÀð¼Ð.  ¬É¡ø AÃñ¼ JAÂòAý Xú ãÄ¾É 

Á¡NÂ ´Ðì¸Á¡¸ ¸¡ð¼ôÀð¼Å¡Ú ÌKò¾ ¬ñÊý ÓÊCø  

ÓØ¨ÁÂ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ôÀð¼Ð. 
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1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இ. ிடிச்சட்த்டின் ிாிவு 14(2) இன் ிதடிகநின்டி, 

2010 டிசம்ர் 31 இல் தொடிபனந்ட ஆண்டுக்கா ாபனதாநர் அலுபல்கள் 

அடிகாசனதின் ிடிக்கூற்தக்கள் ணீடா கஞக்காய்பாநர் டனனண அடிடிதின் 

அிக்னகக்கா டபிசாநாின் கதத்துனகள்.  

 

2.3 ிடிக்கூற்தக்கநின் ணீடா கதத்துனகள்  

2.3.1 கஞக்கீட்டுக் சகாள்னககள் 

கஞக்கீட்டுக் குிப்தைக்கநின் ிாிவு 1.6 இன் கீழ் குிப்ிப்ட்டுள்ந இக் 

கஞக்கீட்டுக் சகாள்னகதாது, ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசன 

ஆம்ிக்கப்ட் டிகடிதிலிதந்து ின்ற்ப்ட்டு பதகின்து. டிர்காத்டில், 

அவ்பாற, சதணாத் றடய்வுக்கா கஞக்கீட்டுக் குிப்தைக்கனந னபத்டிதப்டற்கு 

படிக்னக டுக்கப்டும். 

 2.3.2 கஞக்கீட்டு குனாடுகள் 

(அ).   ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகானதிால் ினறபற்ப்ட்  

சடானிற்ாடுகநின் டன்னண காஞணாக, ிடாணாக, உண்னணதின் 

அடிப்னதில் றசர்ந்ட சசபித்னட ணடிப்தேடு சசய்பது னதொனதில் 

கடிணாசடான்ாகும். பிறசணாக, சந்னட டிடீர்றசாடனகள், 

பிசானஞகள் ணீடா சசபிங்கள் சடார்ில், உண்னணதாடிற்கு 

சணணாடாக இதக்க றபண்டித றசர்ந்ட சசபித்னட ணடிப்ிடுபது  

கடிணாசடான்ாகும். ணாபட் அலுபகங்கநானப 

ணாபட்சசதகங்கநின் ிதபாக கட்னணப்ின் கீழ் சடானிற்டுபடால் 

டனனணதகத்டிற்கு ணாபட் அலுபகங்கநின் சசபிங்கள் சடார்ா 

டகபல்கனநப் சற்தக் சகாள்படில் காடாணடம் ற்டுகின்து. 

வ்பாாதிதம், உண்னணதா சதணடிகநின் அடிப்னதில் றசர்ந்ட 

சசபித்னட ணடிப்தேடு சசய்பது சடார்ில் கூடித கபம்சசலுத்டப்டும்.   

(ஆ).  ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசன சட்த்டின் 58 ஆபது ிாிபிலுள்ந 

ற்ாடுகநின்டி, ிதொடல் சசய்தப்ட் சாதட்கநின் பிற்ன 

சம்ாத்டிதணாது பிறச கஞக்கில் சசவு னபக்கப்டும்.  ிதொடல் 

சசய்ய்ட் சாதட்கலக்குாித்துனத ர் ீடிணன்த்டில் குற்பாநிதாக 

காஞப்டும் றாது, அத்றடித ஞணாது, அடிகானதின் ிடிதத்டில் 

சசவுனபக்கப்டுடல் றபண்டும். அடற்கிஞங்க, குற்ச்சாட்டுடலின் ின்ர், 

அடிகானதின் ிடிதத்டிற்கு தௐா 1,246,064 இன ணாற்தபடற்கு 

படிக்னககள் டுக்கப்ட்டுள்ந. 

 

2.3.3 கஞக்கிஞக்கம்சசய்தப்ாட கஞக்குகள்  

 உண்னணப் சதணடிதாது, கஞக்குகநில் தௐா 2,454,630 காஞப்டுபதுன் 

அடதள் ின்பதப உள்நங்குகின். 

1. றகள்பிகநிதொக பிற்ன சசய்தப்ட்  சசாத்துக்கநின்சதணடி-

தௐா2,442,859.00 
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2 தொனதற் எலிப்டிவு இதந்டித்டிற்காக 2 உத்டிறதாகத்டர்கநிணிதந்து 

அபிப்ட் சடானக (தௐா 10,150.00) ணற்தம்  ிீப் றகஸ் (தௐா 1621.00)  

      (இத்சடானகதாது சம்நத்டிலிதந்து அபிப்டுகின்து)-தௐா 11,771.00 

சணாத்டம் தௐா 2,454,630.00  சடானகல் ணற்தம் சடானறசி ஆகிதபற்ிதொக 

ணாபட் அலுபகங்கநிலிதந்து சப்ட் பிங்கநினக் சகாண்டு 

றணற்சகாள்நப்ட் டிடீர்றசாடனகள் ணற்தம் டண்ப்ஞங்கள்சடார்ா 

தொன்றற் அிக்னகதாது உள்நக படிக்னககலக்காகப் 

தன்டுத்டடுகின்து. ஆண்டு இதடிதில், இத்டனகத பிங்கந ணீநவும் சசவ்னப 

ார்க்கப்ட்டு இதடி தொன்றற் அிக்னகதாது டதாாிக்கப்டுகின்து. இந்ட 

தொன்றற் அிக்னகதாது ிடிக் கூற்தக்கனநத் டதாாிப்டற்கு 

தன்டுத்டப்டுகின்து. ஆனகதால், டிடீர் றசாடனகள் ணற்தம் 

டண்ப்ஞங்கள்சடார்ா ஆம் தொன்றற் அிக்னகக்கும் இதடி 

அிக்னகக்கும் இனதில் றபதாடுகள் இதக்க தொடித்ம்.  

 

2.3.4 கஞக்காய்பிற்கா றாடித ஆடாணின்னண.  

 

ஆாய்ச்சிப் ிாிபின டாிப்டற்கும் அடற்கா சசவுகலக்கும் 2010.11.25 ஆம் 

டிகடி ணற்தம் 2011.01.21 ஆம் டிகடிகநில் ாத்டப்ட் சனக் கூட்ங்கநில் 

ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதின் சனதிணிதந்து அங்கீகாம் 

சப்ட்டுள்நது.  

 

2.3.5 சட்ங்கள், பிடிகள், எழுங்கு பிடிகள் ணற்தம் தொகானணத் டீர்ணாங்கலன் 

இஞங்கானண. 

(1). 2003 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இ. ாபனதாநர் அலுபல்கள் அடிகாசனச் 

சட்ம். 

  

(i). பிதாாாிகனநப் டிவுசசய்டல் 

சட்த்டின் 27 ஆம் ிாிபின்டி, ாபனதார் அலுபல்கள் 

அடிகாசனதாது தௐா 100,000.00 இற்கு றணற்ட் டிவுக் கட்ஞத்டிற்கு 

பிதாாாிகனநப் டிவு சசய்படற்கா ற்ாட்டினக் சகாண்டுள்நது. 

அடற்கிஞங்க, அடிகாசனதாது, ிறனஞசதான்ின டதாாிப்டற்கும் 

அடன சகநப அனணச்சர் அபர்கநின் சம்ணடத்டிற்காக சணர்ப்ிப்டற்கும் 

படிக்னககனந டுத்துள்நது. வ்பாாதிதம், 2011.07.26 ஆம் 

டிகடிதன்த கஞக்காய்பாநர் டனனண அடிடித்ன் ாத்டப்ட் 

றச்சுபார்னடதில் இந்ிகழ்ச்சித்டிட்த்டன அதொல்டுத்துபடற்கா 

னதொன சிக்கல்கள் குித்து டுத்துனக்கப்ட்து. இப்ிாிவுக்காக 

றடனபப்டும் டிதத்டங்கள்சடார்ில் ற்கறப உத்றடசிக்கப்ட்டுள்நது. 
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 (ii). 3 ஆம் ிாிவு 

பிதத்டிற்குப் சாதப்ா அனணச்சர், உாித துனகநில் ந்துட் 

அதபத்டினக் சகாண்டுள்நபர்கனந அடிகானதின் உதப்ிர்கநாக 

ிதணிப்டற்குாித டத்துபத்டினக் சகாண்டுள்நார். வ்பாாதிதம், பாினச 

அனணச்சின் சசதாநாிதொக சகௌப அனணச்சர் அபர்கநின் கபத்டிற்கு 

சகாண்டு பதபடற்கு படிக்னக டுக்கப்ட்டுள்நது.  
 

(2). 1971   ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இ. ிடிச்சட்த்டின் ிாிவு 13(5) (இ)  

அடிகாசனதின் உள்நக கஞக்காய்பாநர், அடிகாசனதின பிட்டு 

பிகிச் சசன்தள்நடால்,  ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதாது 

2010 ஆம்ஆண்டு காப்குடிதில் உள்நக கஞக்காய்வு ிகழ்ச்சித்டிட்த்டின 

அதொல்டுத்ட தொடிதபில்ன. வ்பாாதிதம், உள்நக கஞக்காய்பாநர் 

எதபன ஆட்றசர்ப்தைச் சசய்படற்கு 2010.09.24 ஆம் டிகடிதன்த 

றர்தொகப்ாீட்னச ாத்டப்ட்து. அடற்கிஞங்க, உள்நக கஞக்காய்பாநர் 

எதபர் 2011.01.14 ஆம் டிகடிதன்த ிதணிக்கப்ட்டுள்நதுன் டற்றாது 

உள்நக கஞக்காய்வு ிகழ்ச்சித்டிட்ணாது சடானிற்ட்டு பதகின்து.  
 

(3). 2003 ஆம் ஆண்டின் ீன் 02 ஆம் டிகடித PED/12  ஆம் இ.சாது சடானில் 

தொதற்சிகள் சுற்ிக்னக 
 

 (i). ிாிவுகள் 5.1.3  ணற்தம் 5.2.1 

அடிகாசனதாது, ணடிப்ிப்ட் பதண சசபி கூற்த, 

ணடிப்ிப்ட் ந்சடானக, காசுப்ாய்ச்சல் கூற்த ணற்தம் 2011 – 2013 

எதங்கினஞந்ட டிட்த்டிற்கா ணடிப்ிப்ட் தோட சசபிம் 

ன்பற்ினக் கூட்டினஞப்டற்கு படிக்னக டுக்கப்ட்டுள்நது.  

(ii). ிாிவு 9.2.  

அடிகானதாது, 2012- 2014 ஆம் ஆண்டிற்கா எதங்கினஞந்ட 

டிட்த்டிற்கு எவ்சபாத சடானில் தொதற்சிதின் றடனபப்ாட்டின  

எதங்கினஞப்டற்கும் படிக்னக டுக்கப்டும்.  

 

(iii). ிாிவு  9.10.  

2011.05.19 ஆம் டிகடித DMS/E4/41/5/255/2 ஆம் இ. கடிடத்டின்டி, 

அடிகானதாது, றடனபதா அங்கீகாத்டினப் சற்தள்நது. 

வ்பாாதிதம், ின்பதம் ிதணங்கலக்கா அங்கீகாத்டினப் 

சதபடக்கு றணலும் படிக்னக டுக்கப்டும். 

 JM  -1  ின 

MA1-2  -1 ின 

PL-3  -1 ின 

PL-1  -2 ினகள் 
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      (iv). ிாிவு 9.14.2  

ிதபாக னதொன னகறதாது, டினறசாிதின்  அங்கீகாத்டினப் 

சதபடற்காக சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நது.  

 (4). இங்னக ாதக றசாசலிச குடிதசின் ிடி எழுங்கு பிடிகள் 

ிடி எழுங்கு பிடி 371 

ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதிால் னதொனப்டுத்டப்டும் 

சி சடானிற்ாடுகநின் சி பிறச டன்னணகநின் காஞணாக, குதகித 

காத்டிதள் தொற்ஞங்னந சகாடுத்து டீர்ப்து னதொனதில் 

கஸ்ணாடாகும்.உடாஞம்: டிடீர் றசாடனனந ாத்துபடற்கு 

டுக்கப்ட் ஞ தொற்ஞங்கள். இத்டனகத தொற்ஞங்கள் உாித 

ஆபஞங்கனந சணர்ப்ிப்டன் தோம் டீர்க்கப்டுகின். இத்டனகத 

தொற்ஞங்கள் “டீர்க்கப்ாட”னபதாக குிப்ிப்ட்டுள்ந.  கீறன 

குிப்ிப்ட்டுள்ந இண்டு தொற்ஞங்கள் டபிர்ந்ட இன்தள்நபாா 

னத அனத்து தொற்ஞங்கலம் சகாடுத்து டீர்க்கப்ட்டுள்ந.  

ல். ந்டறச– தௐா 1000.00 

ஈ.ல்.குஞத்– தௐா 4000.00 

இத்டனகத உத்டிறதாகத்டர்கள் ாபனதார் அலுபல்கள் 

அடிகாசனதிலிதந்து ஏய்வுசற்தள்நதுன் உாித தொற்ஞங்கனநக் 

சகாடுத்து டீர்க்குணாத அபர்கலக்கு ினவூட்ல் கடிடங்கள் அதப்ி 

னபக்கப்ட்டுள்ந. வ்பாாதிதம் ின்பதம் சகாடுத்து டீர்க்காட 

தொற்ஞங்கனந சகாடுத்து டீர்ப்டற்கு டபதணித்து படிக்னக 

டுக்கப்டும். 

டித. ல்.ந்ட – தௐா 1000.00   - ீடிணன் னதொனதிதொக 

இத்சடானகதினப் சற்தக் சகாள்பது னதொன சாத்ணிதணற்டாக 

காஞப்டுபடால் கஞக்குகநிலிதந்து இடன ீக்குபடற்கு படிக்னக 

டுக்கப்டும். 

டித.ஈ.ல். குஞத்  –தௐா 4000.00 – தன்டுத்டப்ாட னபத்டித பிடுதொனதின் 

காசாக்கலிலிதந்து அவீடு சசய்படற்கு படிக்னக டுக்கப்டும். 

தொற்ஞ டீர்த்டல்கன றணலும் கட்டுப்டுத்துபடற்கு படிக்னககள் 

டுக்கப்டும் 

(5).  தொகானணத்துபறசனபகள் டினஞக்கநத்டின் 2010சப்பாி 08 ஆம் 

டிகடித  DMS/E4/41/5/255/2 ஆம் இ. கடிடம். 

 

ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதின் தைடித றடனபப்ாடுகநில் 

டங்கிதிதப்டால் தொகானணத்துப றசனபகள் டினஞக்கநணாது அடன் 

2011.05.19.ஆம் டிகடித DMS/E4/41/255/2 ஆம் இ. கடிடத்டின் தோணாக 

ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதின் அங்கீகாித்ட டபிதஞிதின் 

ண்ஞிக்னகதின ணீநாய்வு சசய்படற்கு படிக்னககனந டுத்துள்நது. 

அடற்கிஞங்க ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதின் டற்றானடத 
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அங்கீகாிகப்ட் டபிதஞிதிாின் ண்ஞிக்னக 331 ஆகும்.  ணீநாய்வு 

சசய்தப்ட் ஆட்றசர்ப்தைத் டிட்ம் ணற்தம் டபி உதர்வு ன் 

தொகானணத்துப றசனபகள் டினஞக்கநம் சம்நங்கள் ணற்தம் டபிதஞி 

ஆனஞக்குழுபிற்கு  சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நதுன் ாபனதார் அலுபல்கள் 

அடிகாசனதாது றணற்டி 2 ிதபங்கள் சடார்ில் சடார்ச்சிதாக 

கண்காஞித்து பதபதுன் டாணடணின்ி அங்கீகாத்டினப் சதபடற்கு 

படிக்னககள் டுக்கப்டும். 

 

3.  ிடிசார் ணற்தம்சடானிற்ாட்டு ணீநாய்வு 

3.2. ஆநஞி தொகானணத்துபம் 

(i). ிதபசணான்ின் டபிதஞி றடனபப்ாாது, அடன் பிாிபாக்கல் 

ணற்தம் கதத்டிட்ங்கள்/ ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கநின் அடிப்னதில் 

றபதடுபதுன் காத்டிற்கு காம் ணாற்னபதுன் ணீநாய்வு 

சசய்தப்டுடல் றபண்டும். ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதாது 

சந்னட சூனலில் ற்டுகின் சாதநாடா, சதோக ணற்தம் 

ணாற்ங்கலக்குட்டுகின்து. இத்டனகத அனத்து காஞிகனநத்ம் 

கபத்டில் சகாண்டு ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதிால் 

பிடுக்கப்ட் றகாாிக்னகக்கு தொகானணத்துப றசனபகள் டினஞக்கநணாது 

2011.05.19 ஆம் டிகடித அடன்  DMS/E4/41/255/2 ஆம் இ. கடிடத்டின் 

தோணாக ாஅஅ இன் அங்கீகாித்ட டபிதஞிதின அடிகாிப்டற்கு 

படிக்னகதின டுத்துள்நது. அடற்கிஞங்க, அங்கீகாிக்கப்ட் தைடித 

டபிதஞிதின் ண்ஞிக்னக 331 ஆகும்.  

(ii). ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதிம் 8 பாகங்கள் சசாந்டணாக 

உள்நதுன் 4 சாடிகள் தொழு ற உதப்ிர்கலக்கும் டபிசாநதக்கும் 

உாிடடநிக்கப்ட்டுள்நார்கள். ஆனகதால் 12 சாடிகள் றடனபப்டுபதுன் 1 

சாடி றடனபதா றாது றசனபதாற்தபடற்காக சாடிகள் குழுணத்டிற்கு 

பனங்கப்ட்டுள்நார். சாது டினறசாிதாது ாபனதார் அலுபல்கள் 

அடிகாசனக்கு ணாபட் அகுகநின் கந றபனக்குப் 

தன்டுத்துபடற்காக  பாகங்கனந அங்கீகாிப்டற்கு படிக்னககனந 

டுத்துள்நதுன் டினறசாிதிால் அங்கீகாிக்கப்டும் பாகங்கநின் 

ண்ஞிக்னகக்றகற்  ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசன திால் 

றணடிக சாடிகனந றகா தொடித்ம். 

(iii). டற்றாது ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனக்கு தொழு ற தகர் 

அபசிதப்ாடடால் தகாின் கனணகள் ஆபஞப்டுத்தும் 

உத்டிறதாகத்டதக்கு பனங்கப்ட்டுள்நது. ணீநாய்வு சசய்தப்ட் ஆட்றசர்ப்தைத் 

டிட்த்டிற்கு அங்கீகாம் பனங்கப்டும் றாது தகர் எதபன ிதணிப்டற்கு 

படிக்னக டுக்கப்டும்.  

(iv).2009.11.01 ஆம் டிகடிதன்த சிாப்ர் எதபன ிதணிப்டற்கு 

ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசன  படிக்னக டுத்துள்நது. 
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(v). 2011.05.19 ஆம் டிகடித DMS/E4/41/5/255/2 ஆம் இ. கடித்டின் தோம் 

தொகானணத்துப றசனபகள் டினஞக்கநத்டிால் பனங்கப்ட் 

அங்கீகாிக்கட் டபிதஞிதின் டி சணானிசதர்ப்ாநதக்கா டபிதஞி 

அங்கீகாம் பனங்கப்பில்ன. 

 (vi). 2010.09.28 ஆம் டிகடிதிலிதந்து எத பத றசனப ீடிப்தை காத்டிற்கு 

சசதாநர் அங்கீகாம் பனங்கித்ள்நார். 

(vii) இவ்பிதத்டின சசதற்டுத்துபடற்கு படிக்னக டுக்கப்ட்டுள்நது. 

 

3.3    சந்றடகத்டற்கிணாசகாடுக்கல் பாங்கல்கள்  

(அ). ணாபட் அலுபக கட்டிம், குதாகல் 

2011  இலிதந்து தைடித அலுபக கட்டிம் குதாகல் ணாபட் 

சசதகத்டிால் பனங்கப்ட்டுள்நது. ணாபட் சசதாநர் 

அக்கட்டித்டின் றணல் டநத்டில் ிதணாஞ றபனகள் னசற்த 

பதபடால் அங்குள்ந உத்டிறதாகத்டர்கனந  டற்காலிகணாக 

சபநிறததணாத அிவுதத்டித்ள்நார். ணாபட் சசதாநர் அவ்பாத 

சபநிறதற்ப்ட் உத்டிறதாகத்டர்கனந ணிக பினபில் அறட 

கட்டித்டில் ணீநவும் அணர்த்துபடற்கு படிக்னக டுப்டாக 

ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனக்கு  அிபித்துள்நார்.  

(ஆ). ஊக ிாிபின டாித்டல் 

(i).   ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதின் றசனபகனந ாடு 

தொழுபதுதொள்ந சாது ணக்கலக்கு பச் சசய்படற்கும் ாபனதார் 

அலுபல்கள் அடிகாசனதிால் பனங்கப்டுகின் றசனபகனந ணக்கள் 

வ்பாத சற்தக் சகாள்பது ன்து சடார்ிலும் ஊக ிாிசபான்ின 

டாித்டல் ணிகவும் இன்ினணதாடசடான்ாகும். ாஅஅ இன் 

சடானிற்ாடுகனந அிந்துசகாள்படில் சபநிணாபட்ங்கநிலுள்ந 

ாபனதாநர்கலம் பர்த்டகர்கலம் அக்கன சகாண்டுள்நார்கள். அத்துன் 

ாபனதாநர் சட்த்துன் இஞங்காணல் பர்த்டக படிக்னகநில் 

ஈடுடுகின் பர்த்டகர்கநிால் ாபனதாநர் சுண்ப்டுபடன 

டடுப்டற்கும் இது துனஞ தைாிகின்து. அடற்கிஞங்க, ணது அனணச்சின் 

சசதாநர் ஊக ிாிசபான்ின டாிக்குணாத ாஅஅ க்கு 

அிவுதத்டித்ள்நார். ஆனகதால், தொகானணத்துப றசனபகள் டினஞக்கநத்டின் 

அங்கீகாம் கினக்கப்சானணதிால் அதுபனதில் எப்ந்ட 

அடிப்னதில் உத்டிறதாகத்டர் எதபன ஆட்றசர்ப்தை சசய்படற்கு 

படிக்னக டுக்கப்ட்டுள்நது.  தொகானணத்துப றசனபகள் டினஞக்கநத்டின் 

அங்கீகாத்டினப் சதபடற்கு றடனபதா படிக்னக டுக்கப்டும். 

(ii) ஊக ிாிபாது, சந்னட டிடீர் றசாடனகள், ாபனதாநர் அிவூட்ல் 

ிகழ்ச்சித்டிட்ங்கள், பினிப்தைஞர்வு றபனப்ட்னகள், கண்காட்சிகள் 

றான் ிகழ்வுகலக்கா அதசனஞதின பனங்குபதுன் சாது 

ணக்கலக்கு இனப சடார்ா டகபல்கனந பச் சசய்படற்கும் றடனபதா 

படிக்னககனந டுக்கின்து. இபற்தள் சதம்ாானப சகௌப 
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அனணச்சர் அபர்கநின் றடி கண்காஞிப்ிலும் றணற்ார்னபதிலும் 

றணற்சகாள்நப்டுகின்.  

இப்ிாிபின் ங்கநிப்ின கபத்டில் சகாண்டன் ின்ர், 

அடிகாசனதாது இடற்கு பாகத்சடாகுடிதிலுள்ந பாகசணான்ிற்கும் 

அடற்கா ாிசாதலக்கும் அங்கீகாம் பனங்கித்ள்நது. டற்றாது பானக 

பாகணாது அடிகானதிால் ீக்கப்ட்டுள்நதுன் ணது அனணச்சின் 

சசதாநதன் ஆறாசன சசய்டடன் ின்ர் ாிசாதள் சடார்ில் 

டீர்ணாம் டுக்கப்டும்.  

(iii) சசதாநாின் அங்கீகாத்துன் இந்ட உத்டிறதாகத்டதக்கு சம்நத்டின் 1/20 

ஆபது பிடுதொன சகாடுப்வு பனங்கப்டுகின்து. 

றணற்கூப்ட் சாடிகலக்கு உதர்ந்டநபில் றணடிக ற சகாடுப்வுகள் 

றணற்சகாண்னணக்கா காஞம், அடிகானதாது சந்னட டிடீர் 

றசாடனகள் ிகழ்ச்சித் டிட்த்டின ாத்டி பதபதுன் அடற்கு றணற்டி 

சாடிகநி றசனபசற்தக்சகாள்நப்ட்டிதப்துன் அவ்பாற ஊக 

றபனகலக்கும் இச் சாடிகநின் றசனப சப்ட்டுள்நறணதாகும். சந்னட 

டிடீர் றசாடனகனந றணற்சகாள்லம்றாது ஊக ிாிபின் றசனபதாது 

ாட்டின் அனத்து குடிகநிலும் தன்டுத்ட றபண்டித றடனப ழுகின்து. 

சந்னட டிடீர்றசாடனகலக்சக பனங்கப்ட்டுள்ந இத்டனகத இண்டு 

சாடிகநில் எதபர் தபசலிதா ணாபட்த்டி ாத்டப்ட் டிடீர் றசாடன 

ிகழ்ச்சித்டிட்த்டில் குித்ட காப்குடிதில் ஈடுடுத்டப்ட்டுள்நதுன்  இக் 

காப்குடிதிறறத அடிகநபிா டிடீர் றசாடனகள் 

றணற்சகாள்நப்ட்டுள்ந.  

றணற்டி றபனகலக்கு றணடிகணாக, ஊக ிாிவு உத்டிறதாகத்டர்கள் டணது 

றசனபகனந அனணச்சின் சடானிற்ாடுகலக்கும் பனங்கி பதகின்ார்கள். ஆனகதால், 

அனணச்சிலிதந்டா சசபித்டின் எத குடிதாக ணீள்ிடிதிலின சதபடற்கு 

அனணச்சிணிதந்து றகாாிக்னக பிடுக்கப்ட்டுள்நது.  

 

(இ)றணடிக றசகாடுப்பாது சம்நத்னட பி பிஞ்சிதனண. டிக ற 

சகாடுப்வுகனந ணட்டுப்டுத்துபடற்கு றடனபதா டிட்ங்கள் 

டதாாிக்கப்ட்டுள்ந. பாகத் சடாகுடிதிலுள்ந சாடிகலக்கா றணடிக ற 

ணஞித்டிதாங்கனந ணட்டுப்டுத்துபடற்கு படிக்னக டுக்கப்டும்.  

(ஈ). ாபனதார் அலுபல்கள் அடிகாசனதாது எப்ந்ட அடிப்னதில் 

ிதணிக்கட் ஊனிதர் பதக்கும் துதர் துனப்தை கன பனங்கிதிதக்கபில்ன. 

 (உ).றணற்டி பாகத்டின் டிதத்டச் சசவுகலக்காக எதுக்கீடு சசய்தப்ட் தௐா 

3,147,903 இன ணீந ிடிதிடுணாத றகாாி சசதாநதக்கு ழுத்து தோம் 

சசதாநாிம் றகாப்ட்டுள்நது. ணீள் ிடிதிட் ின்ர், பாகத்டின உாினண 

ணாற்தபடற்கு படிக்னக டுக்கப்டும்.  
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1. தொனனணகலம் கட்டுப்ாடுகலம்    

தொனனணகனநத்ம் கட்டுப்ாடுகனநத்ம் பினத்டிதன் றணம்டுத்தும் சாதட்டு 

டங்கநிால் குிப்ிப்ட்டுள்ந தொனனணகனநத்ம் கட்டுாடுகனநத்ம் 

றணம்டுத்துபடற்கு குிப்ிப்ட்டுள்நது.  

 

 

தௐணி ணர்சூக் 

டபிசாநர் 


