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கூட்டிணைந்த தகலல் 
 

கம்பனிின் தபர்  :     லணறுக்கப்பட்ட ெஸ-ந ஶர் ன்மம் 

ெட்டப் படிலம்      :      கம்பனிகரின் ெட்ட இய 17, 1982  கஸழ் ற்றும் அணதத்ததஶடர்ந்து  

                                                               கம்பனிகரின் ெட்ட இய 7, 2007 கஸழ்  இயங்ணகில் 

                                                             லணறுக்கப்பட்ட தபஶறுப்ன   ஷறுலனம் இணைக்கப்பட்டது. 
 
     

பதஷவு தெய்ப்பட்ட அலுலயகம்  :  335, டஶக்டர் லிநேலர்தன ஶலத்ணத, தகஶழும்ன 10 

 

பைிப்பஶரர் ெணப   :   

                  தஷன.பி.லி ெத் குஶ டி ெஷல்லஶ   20.5.2010 ததஶடக்கம் 22.12.2014 லண  

                                                     பைிப்பஶரர் ற்றும் தணயலஶக                                                        

                                                      ஷஷக்கப்பட்டஶர் 

                  தஷன. நக உேஷத அதஶத         20.5.2010 ததஶடக்கம் 22.12.2014 லண  

                                                   பைிப்பஶரர் ற்றும் னகஶணத்துல   

                                                   பைிப்பஶரஶக  ஷஷக்கப்பட்டஶர் 

                   தஷனதஷ .நே.ெஷ. தலயஷகநக    21 - 04 / 2014 பைிப்பஶரஶக ற்றும்  

                                                 தஷணமநெரி பிதஷ ஷதஷஶக  
 ஷஷக்கப்பட்டஶர் 

                   தஷன.ேஷ.டி குைதஶெ                 25-08-2010 பைிப்பஶரஶக 
 ஷஷக்கப்பட்டஶர் 

                   தஷன. ம். ப்.நக                     25.08.2010 பைிப்பஶரஶக 
 ஷஷக்கப்பட்டஶர் 

 
 

கம்பனிின் தெயஶரர் :    &  அணப்னக்கள் (தனிஶர்) யஷஷட்தடட் 

 

கைக்கஶய்லஶரர்கள் :   குைநெக ட்ைஶக & கம்பனி 
                       பட்டக் கைக்கஶரர்கள் 

                       65/3 ெஷற்மம்பயம்  கஶர்டிகர் ஶலத்ணத 

                        தகஶழும்ன – 02 

லங்கஷஶரர்கள்     :   இயங்ணக லங்கஷ  

                       வற்மன்  ளனல் லங்கஷ 
                       க்கள் லங்கஷ 
                       ஃபஶன் ெஷஶ லங்கஷ 
 

 ததஶறஷற்ெஶணயகள்  :     ட்டக்குரி படகு கட்டும் இடம் 

                        நபனலய படகு கட்டும் இடம் ( எதுக்கப்பட்டது) 
                        கஶண கர் படகு கட்டும் இடம் ( எதுக்கப்பட்டது)  

நலறு தெல்தஷட்டங்கள் : ெஷ- ந ஶர் எரின்ட் கடல் உைவு உைலகம் 

                          (னகஶணத்துல எப்பந்தம் தெல்படுத்துணக) 
                          தன்னிக்க தெயர்வு  

                           (னகஶணத்துல எப்பந்தம் தெல்படுத்துணக 

 
 
 

 

 



து  ததஶணயந ஶக்கு 

 இயங்ணகில் ீன்பிடித்தல் ற்றும் உல்யஶெப்படகு கட்டுஶனத்தஷல் ற்றும் 
ீன்பிடி லணய / ீன்பிடி  உபகைம்  லறங்கயஷல்  என ெந்ணத னதன்ணஶரஶக 
தஷகழ்தல் ற்றும் எர் ெர்லநதெ அரலில் படகுக்கட்டுஶனஶக இனத்தல்   

 இயங்ணகில் கடற்கண  ீங்கயஶன லடிலணப்ன ற்றும் கட்டுஶன எப்பந்த்த்தஷல் 
னதன்ணஶரஶதல் 

  

து குமஷக்நகஶள் 

  நபஶட்டிக்குரி  லிணயகரில்   உர் தப்படுத்தப்பட்ட ீன்பிடி படகு  ற்றும்  
ீன்பிடி உபகைம் லறங்குதயஷல் தஷமஶன ற்றும் பன்தன  அசுக்கு  
தெஶந்தஶன கம்பனி  ஆக  தெல்படுதல்    

 கடற்கண  ீங்கஷ ற்றும் கடற்கண  ஷர்ஶை நெணலகள் லறங்குதல் 

  

 

து  ந ஶக்கங்கள் 

  ஶர்க் கண்ைஶடி படகுகரின் என அங்கஸகரிக்கப்பட்ட ற்றுதஷஶரஶதல் 

 ெர்லநதெ அரலில் தஷப்னள்ர  ஶர்க் கண்ைஶடிப் படகு கட்டுபலஶக உனலஶகுதல் 

 கண்ைஶடி படகுகள் கட்டுஶன துணமில்  தலரி ஶட்டு  ஷயங்கரில் என 
னதலீட்டஶரர் உனலஶகுதல் 

  உர் த தஶரிப்னக்கள் குமஷப்பிட்டது நபஶய ீன்பிடிப் படகு  ற்றும் ீன்பிடித் 
துணைக்கயம்  லறங்குதயஷனஶல் இயங்ணகில் ீன்பிடித்தல்   ணகத்ததஶறஷல் 
அபிலினத்தஷக்கு என பன்தன பங்கரிப்பஶரஶக இனத்தல் 

 ெஷமப்பஶன லஶடிக்ணகஶரர் நெணலண என லறங்குபஶக இனத்தய 

  ீன்பிடிக் ணகத்ததஶறஷலுக்கஶக  நதணலப்படும் கடற்கண  ீங்கஷ  ற்றும் கடற்கண 
கட்டணப்ன  ஷர்ஶைங்கள் உனலஶக்குதல் 

 



கம்பனிின் லயஶறு  

1987 ஆம் ஆண்டு 23  ஆம் இயக்க அெ  கம்பனிகள் ெட்டப்படி அெ கூட்டுமலின் ஶற்மம் 
அல்யது அெஷற்குச் தெஶந்தஶன லர்த்தகத்தஷன் கஸறஶன  ெஸ–நனஶர் லணறுக்கப்பட்ட 
அபிலினத்தஷ  ன்மத்தஷன் கஸறஶன அசுக்கு- தெஶந்தஶக்கப்பட்ட லிஶபஶத்ணத 
ணகதடுப்பதற்கும் தகஶண்டு  டத்துலதற்கும்  ன 1990 17 ேனலரி  17 அெ தபஶறுப்ன 
கம்பனி என்மஶக லணறுக்கப்பட்ட ெஸ–ந ஶர்  ன்மம்  கூட்டிணைக்கப்ட்டது. 

உள் ஶட்டு ீன்பிடி ெனதஶத்தஷன் கல்லி ற்றும்  யன்னரி நம்படுத்தலுக்கு  
அர்ப்பைிப்னஷக்க யஶபற்ம அணப்பஶக  1967 இல்  ெஸ-நனஶர் அபிலினத்தஷ ன்மத்தஷன்  
தெற்பஶடுகள் ஆம்பஶகஷன. 

பய லனடங்கரஶக, கஸநற சுனக்கஷக் கூமப்பட்டதஶன  பய லணக ஶற்மங்களுக்கு இந் 
 ஷறுலனம் உட்பட்டது. 

1967 -  NORGES GODTEMPLARUNGDOMS FORBUND ( NGU) – என ந ஶர்நல அசு ெஶஶ அணப்ன 
ன்பலற்மஷடஷனந்த தபற்றுக்தகஶண்ட உதலிகணர பன்படுத்தஷ  ெஸ-நனஶர்  அபிலினத்தஷ 
ன்மம் உனலஶக்கப்பட்டது ற்றும் அதன்  தென்னணமகள் ஆம்பிக்கப்பட்டது. 

1971  -. கம்பனிகரின்  ஷதஷக் கட்டணரச் ெட்டம்  இய. 51, 1938 கஸழ் உத்தலஶதனள்ர 
லணறுக்கப்பட்ட தபஶது கம்பனிஶக   எனங்கஷணைக்கப்பட்ட இவ் அணப்ன ெஸ-நனஶர்  
அபிலினத்தஷ ன்மம் ன அமஷப்பட்டது 

1985 –    ெட்ட இய 38 லிஶபஶ தகஶள்லனவு ற்றும் ெஸ-ந ஶர்  அபிலினத்தஷ ன்மத்தஷன்  
GOBU ஶற்மப்பட்டு  இதன்  கஸழ் இயங்ணக அெஶல் ணககப்படுத்தப்பட்டது. 

1990 -  ெட்ட இய 23,1987 தபஶது கூட்டு  ஷறுலனத்தஷன் GOBU ஶற்மத்துடன்  
லிண்ைப்பத்துடன் இனப்பதற்கு ெஸ-ந ஶர்  அபிலினத்தஷ ன்மத்தஷன்  GOBU னடிவுறுத்தஷது 

னன்ணன லணறுக்கப்பட்ட ெஸ -ந ஶர்  அபிலினத்தஷ ன்மத்தஷன் GOBU பதஷயஶக  
கம்பனிகரின் ெட்ட இய 17,1982 கஸழ் லணறுக்கப்பட்ட ெஸநனஶர்  ன்மம்  
இணைக்கப்பட்டது 

தஷணம நெரி தெயஶரனக்கு  இந்த னதஷ கம்பனிின்  னழுலதுஶன பங்கு னெயதனம்  
(னொபஶய் 40,000,000.00) எதுக்கப்பட்டது 

2011 -  அணச்ெணல அங்கஸகஶத்துடன் அெஷனஶல் டுக்கப்பட்ட னடிவுகரின் பிகஶம், 
 லம்பர் 1 ,2011 இயஷனந்து பனரிப்பதஶக ெஸ-ந ஶர் அபிலினத்தஷ ன்மத்தஷன் கஸழ்தெற்படும்  
யஶணுலில்ய ற்றும் லீலில்ய ீன் லணய ததஶறஷற்ெஶணயகள் பஶம்பரி ணகத்ததஶறஷல் 
ற்றும்   ெஷறுததஶறஷல் னற்ெஷ அபிலினத்தஷ அணச்ெஷன் கஸழ் தெற்படும் ந ஶர்த்ெஸ 
யஷஷட்தடட்டிற்கு ணகரிக்கப்பட்டது 

லணறுக்கப்பட்ட ெஸ-ந ஶர் ன்மம் ற்றும் ந ஶர்த்ெஸ யஷஷட்தடட் இணடில் 
எப்பந்தஷடப்பட்ட MOU பிகஶம், லீலில்ய ற்றும் யஶணுலில்லில் உற்பத்தஷ தெய்ப்பட்ட 
ீன்பிடி லணய லிற்பணனக்கஶன தனி னகலர் இனப்பதற்கஶன ஆணைனேரிண 
லணறுக்கப்பட்ட ெஸ-ந ஶர் ன்மம் பஶதீனப்படுத்தஷது. 

2014 -  இயங்ணகில் கடற்கண  ீங்கஷ லடிலம் ற்றும் கட்டுஶன  ஷர்ஶைத்தஷல் 
னதன்ணஶரஶக இனப்பதற்கு  ம்பிக்ணகனேடன் கடற்கண  ீங்கஷ ற்றும் கடற்கண 
 ஷர்ஶை நெணலகள் ஆம்பிக்கப்பட்டன. 



னடிவுற்ம லனடம் 2014 டிதெம்பர் 31 இற்கஶன  பைிப்பஶரர்கரின் அமஷக்ணக 

1. கைக்கஶய்வுக்குட்பட்ட கைக்குகள் 

னடிவுற்ம லனடம் 2014 டிதெம்பர் 31 இற்கஶனது 

   

2.   ஷதஷ னடிவுகள்  

பக்க இய 19 இல் னழுணஶன லனஶனம் கூற்றுக்கரில் லனடத்தஷற்கஶன நதமஷ யஶபம் / 
 ட்டம்  தலரிப்படுத்தப்பட்டது. 
   

3. லிடங்கரின்  ஷணய 

பக்கம் 20 இல் கம்பனிின்  ஷணய குமஷப்பிட்டுக் கஶட்டப்பட்டுள்ரது  

 

4.  பிதஶன தெற்பஶடுகள் 

   னந்தஷ  ஷதஷ ஆண்டியஷனந்து கம்பனிின் னக்கஷ தெற்பஶடுகள் ஶற்மணடஶது  
 ஷணயத்தஷனக்கஷன்மது அணல பின்லனஶறு 

 கட்டுஶனம், உற்பத்தஷ ற்றும்  ஶர்க் கண்ைஶடி கப்பல்கள் ற்றும்  அது ெஶர்ந்த 
தஶரிப்னக்கள் 

 இயங்ணகில் ண நயஶன் ீண் லணயகளுக்கஶன   க லி ஷநஶகம்  ற்றும் நலறு 
அது ெஶர்ந்த தஶரிப்னக்கள் 

  ீன்பிடிக் கப்பல்கள், கடலுக்குரி ஞ்ெஷன்   ற்றும் ீன்பிடி உபகைம் ன்பணல 
தஷனத்துலதற்கஶன தெற்படுத்துலதற்கஶன தெயர்வு  

   

 நயதஷகஶக, 2012 இயஷனந்து பனரிக்குஶறு  பின்லனம் தெற்பஶடுகள் அமஷனகப்படுத்தப்பட்டன. 
  கடயஷல் நபஶகும் கப்பல்கள் அணனத்து லணககளுக்கும் லடிலணத்தல் ற்றும் 

தஷட்டஷடல் 

 ெர்லநதெ தத்தஷன்  ஷணயக்கு இணத தகஶண்டு லனலதற்கு  ணடனணமில் உள்ர  
படகு கட்டும் இடம் ததஶடர்பஶன லெதஷகள் நம்படுத்துணகில் லஶக்குறுதஷரிக்கப்பட்ட 
ெஷலில்  ஷர்ஶை தெற்பஶடுகரில்  ஈடுபடுத்தப்பட்டது  

 கண  ீங்கயஶன    ஷர்ஶை தெற்பஶடுகரில்   லஶக்குறுதஷரிக்கப்பட்டது       

5. பங்குயஶபம் 

2014 ஆண்டிற்கஶன பங்குயஶபம்  தலரிப்படுத்துணகில்  பைிப்பஶரர்கள் பரிந்துண 
தெய்லில்ணய  

   

6.  கம்பனிின் பைிப்பஶரர் ஆர்லனம்   னன்தஶறஷப்பட்ட கம்பனினேடனஶன  எப்பந்தங்களும் 

குமஷப்பிட்ட கஶயப்பகுதஷில்  கம்பனினேடன்  எப்பந்தங்கரில்  பைிப்பஶரர்கள்  தது 
ஆர்லத்ணத கஶட்டலில்ணய  

  

7.   கம்பனிின் பங்குகரில் பைிப்பஶரர்கரின் ஆர்லம்  

குமஷப்பிட்ட   னடிவுற்ம லனடம்  31 டிதெம்பர் 2014  கம்பனிில் பைிப்பஶரர்கள்  ந்ததலஶன   
பங்ணகனேம்   தகஶண்டினக்கலில்ணய 

 

8. நயதஷகஶன  பங்கு ணகக்தகஶள்தல் 

ந்ததஶணக தஷகதஷில் ,கம்பனிின் லறங்கப்பட்ட  பங்கு னெயதனம் 100%  தஷணமநெரி 
தெயஶரரின் லெம் இனந்தது. 
 

 

9. அமப்பைி பங்கரிப்னக்கள் 

அமப்பைி  அல்யது அெஷல் நதணலகளுக்கஶக  குமஷப்பிட்ட லனடத்தஷல் வ்லித 
பங்கரிப்னக்களும் கம்பனி தெய்லில்ணய 

 

 

 



10. தெஶத்து, தபஶமஷ ற்றும் உபகைத்தஷல்  ஶற்மம் 

குமஷப்பிட்ட லனடத்தஷல் தெஶத்து, தபஶமஷ ற்றும் உபகை தெற்பஶடு  பக்கம் 33 
அட்டலணைில் குமஷப்பிடப்பட்டுள்ரது   

 

11.  லங்கஷ லெதஷகள் 

ததஶடர்ச்ெஷஶக லங்கஷ லெதஷகணர லறங்கஷ லனம் கம்பனிின் லங்கஷஶரர்கள்  நயதஷக 
பிணை லறங்குலதஷனூடஶக லனட னடிவு லண தது லெதஷகணர லறங்குலர் ன  
கம்பனிின் பைிப்பஶரர்  ம்பிக்ணக தகஶன்டுள்ரஶர்.     

 

12. கைக்கஶய்லஶரர்கரின்   ஷனம் 

கைக்கஶய்லஶரர்   ஶகத்தஷனஶல் குைநெக ட்ைஶக (பட்டக் கைக்கஶரர்)  
ஆநஶதஷக்கப்பட்டு ற்றும் தஷணமநெரி  ஶகத்தஷன் அெ ெஷறுததஶறஷல் தஷணைக்கரத்தஶல் 
பரிந்துணக்கப்பட்டு லணறுக்கப்பட்ட  ெஸ – ந ஶர் ன்மத்தஷன்   23 ஆம் லனடஶந்த  தபஶது 
ெந்தஷப்பில் கைக்கஶய்லஶரஶக  ஷஷக்கப்பட்டஶர். 
 

13. 31 டிதெம்பர் 2014 இல் கம்பனிின் பைிப்பஶரர்கள் 

          தஷன.பி.லி ெத் குஶ டி ெஷல்லஶ   - தணயலர் ( 22/12/2014 லணக்கும்)  

          தஷன. நக உேஷத அதஶத        - னகஶணத்துல பைிப்பஶரர் ) 22-12-2014 லணக்கும்) 
                       தெல்லி நே. ெஷ தலயஷக  -  தஷணமநெரிப் பிதஷ ஷதஷ 
         தஷன. ேஷ.டி.  குனதஶெ –  பைிப்பஶரர் 

         தஷன. ம்.ப். நக ளஶரிஸ்   - பைிப்பஶரர் 

         தஷன. டலில்னை..மஷ லீெஷங்க – பைிப்பஶரர் 

 

 ெணபக் கட்டணரினஶல்      

 
                           

 ணகதஶப்பம்                                             ணகதஶப்பம் 

 தபஶமஷியஶரர். பி.லி ெத் குஶ டி ெஷல்லஶ   &  அணப்னக்கள்(தனிஶர்) யஷஷட்தடட் 

  தணயலர்                                                  கம்பனி தெயஶரர் 

 
 

 
 
 



 

தணயலரின் ீள் பஶர்ணல 

அணச்ெணலக்கு   னடிவுற்ம  ஷதஷ ஆண்டு 31 டிதெம்பர் 2014 இற்கஶன 
லணறுக்கப்பட்ட ெஸ-ந ஶர் ன்மத்தஷன் லனடஶந்த அமஷக்ணக  
னன்ணலப்பதற்கு  ஶன் கஷழ்ச்ெஷணடகஷன்நமன்.  

2014 டிதெம்பரில்  என குறுகஷ  கஶய இணடதலரி  தலி 2010 ேனீியஷனந்து 
லணறுக்கப்பட்ட ெஸ-ந ஶர் ன்மத்தஷன் தணயலஶக  ஶன் ததஶடர்ந்து  பைிஶற்றுகஷன்நமன். 

கடந்த கஶயத்தஷல் ற்பட்ட கம்பனிின் இறப்னக்கள் தற்நபஶணத ெஸர்படுத்தயஷன் கஶைஶக 
கடந்த 5 லனடங்கரில் இந்த   நபஶக்கு குமஷப்பிடத்தக்க  லழீ்ச்ெஷ அணடந்தது. 2013 இல் என 
குமஷப்பிடத்தக்க யஶபத்ணத ஈட்டிது என படிஶக அணந்து நலும் 2014 இல் பதஷவு 
தெய்ப்படுத்தக்கூடி ெஷமப்பஶக 89 ஷல்யஷன் லனஶனத்ணத ஈட்டி என உறுதஷஶன 
அடித்தரம் இட்டது அது கஸநற அட்டலணைில் கஶட்டப்பட்டுள்ரது  

 

நதமஷ யஶபம் 

(இறப்ன) 
லரிக்குப் பின் 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(24.6) (25.8) (30.3) (23.5) (16.2) (7.1) .070 89.4 

 

குமஷப்பிட்ட இந்தக் கஶயப்பகுதஷில்  லனடஶந்த உர் லட்டிஶக தெலுத்தஷ னொபஶய் 30 
ஷல்யஷன் ெஸ- ந ஶர் ன்மத்தஶல் தீர்க்கப்பட்டது.  இயங்ணக லங்கஷிடஷனந்து தபற்றுக் 
தகஶள்ரப்பட்ட தஶத்தக் கடனஶன னொபஶய் 13.9 ஷல்யஷனின் குறுங்கஶய கடன்கரின் ீதஷ 
2014 ஆம் ஆண்டு தெலுத்தப்பட்டுள்ரது. னன்ணன லனடத்தஷல் கம்பனி இப்நபஶது  ஶம் 
தெய்னேம்  பை எதுக்கஶன நயதஷகபற்மஷணன தெற்படுத்தஷ லந்துள்ரது. னொபஶய் 6.5 
ஷல்யஷன்  தபறுதஷஶன  2010 ஆண்டிற்கு பின்னஶன தஷகதஷக்கு தகஶண்டு தெல்யப்பட்ட 
லரி  ஷலுணலனேம்   இந்த லனட கஶயப்பகுதஷில் ீர  தெலுத்தப்பட்டுள்ரது. 

 

2014 கம்பனிின் தெற்பஶடுகரில் னக்கஷம் தபறுலது  ஶததனில்  குமஷப்பிட்ட இந்த 
கஶயப்பகுதஷில் கம்பனிஶனது தஷமணனேடன் தனது ல்யஶ தெற்பஶடுகரில் ஈடுபட்டு  
கம்பனிின் லனஶனத்தஷல் அதஷக பகுதஷணக் தகஶண்டு தென்று  நற்குமஷப்பிட்ட 
கடன்கணர தீர்த்து நயதஷக யஶபம் பதஷலஶலதற்கு  இவ் அணப்பின் யஶப தென்னணமக்கு  
னக்கஷஶன ற்றும் தஷமனஶன  ததஶறஷயஶரர்கணர என பங்கரிப்பஶரஶக  
பன்படுத்தஷதும் ற்றுதஶன னக்கஷ அணந்தது.    

 

லிபம் 31.12.2009 இல் ீதஷ 31.12.2014 இல் ீதஷ 
 ம்பிக்ணகப் தபஶறுப்னப் 
பற்றுச்ெஸட்டு கடன் 

36,747,698.17 - 

லங்கஷ   நயதஷக பற்றுக்கள் 409,434.90 - 
தஷண்ட யஶபம் (84,926,452.96) (42,251,505.62) 
ெம்பர  ஷலுணல 6,296,663.15  

 தெஶத்துக்கள் 198.72 445.25 



அத்துடன் கம்பனிஶனது இவ் லனடத்தஷல் ஈட்டி   நயதஷக யஶபத்ணதக் தகஶண்டு 
ததஶறஷயஶரர்களுக்கு ெம்பர ீதஷஶக இனந்த  னொபஶ 5  ஷல்யஷன் அரலில்    நயதஷக 
பைத்ணதக் தகஶடுத்து தீர்த்தது.  அணடப்பட்ட இவ் உர் யஶபத்ணதக் தகஶண்டு 
கம்பனிஶனது 2014 ஆம் ஆண்டு ததஶறஷயஶரர் அணனலனக்கும் 1 ஶத ெம்பரத்தஷணன ஷணக 
ஊதஷஶக லறங்கஷது. 

 னர்த்தஷ தெய்ப்பட்ட  நலணயக்கஶக அணச்சுக்கரிடஷனந்து நல் குமஷப்பிட்ட 
தெற்தஷட்டததஶணகஶக  தபற்றுக் தகஶண்ட பற்மஶக்குணமஶன பைம் னொபஶய்  135 
ஷல்யஷன் கடந்த கஶய  ட்டத்தஷயஷனந்து ீழ் ழுந்தஶலும் ததஶடர்ந்து கஶசுப் பஶய்ச்ெல் 
பிச்ெணன   பஶதஷக்கப்பட்டுள்ரது. பக்கம் 19 உள்ர  ஷதஷ  அமஷக்ணகண  பஶர்க்கவும். 

 பஶம்பரி ணகத்ததஶறஷல் ற்றும் ெஷறுணகத்ததஶறஷல் அபிலினத்தஷ அணச்ெஷன்  கஸழ் 
தெற்படும் லணறுக்கப்பட்ட   ந ஶத் ெஸ, ற்ணம  அெஷற்குச் தெஶந்தஶன கம்பனிக்கு 
அணச்ெணல தீர்ஶனத்தஷற்கஷைங்க ணகரிக்கப்பட்டணினஶல் லுணுலிய, லீலிய 
ஆகஷ இன  ீன்லணயத் ததஶறஷற்ெஶணயகரியஷனந்து கம்பனி தபற்று லந்த பிதஶன 
லனஶனத்ணத இறந்தநபஶதும்  2014 ஆம் ஆண்டில் தலற்மஷகஶன லிணரவுகணரப்தபற்றுக் 
தகஶண்டண குமஷப்பிடத்தக்க லிடஶகும்.  

நலும் யஶபீட்டுலது ததஶடர்பில்  குமஷப்பிடக்கூடி லிடம் ஶததனில்  இவ்  ஷறுலனம்  
கடந்த கஶயங்கணர லிட  ஊறஷர்களுக்கஶன  நலதனத்ணத 2014  இல்  அதஷகரித்தது. 

லிஶபஶனம்  படகுகள் கட்டுஶன லிபங்களும் குமஷத்த  
ஆண்டின் ீரஶய்வும் லிஸ்தரிப்னம் இந்த அமஷக்ணகில் 
ஏரிடத்தஷல் குமஷப்பிடப்படுகஷன்மது.  ெஸந ஶர் 70 ஷல்யஷன் 
தபறுதஷஶன  படகு தரிப்பிடம் டிக்நகஶலித்தணலில் 
லணறுக்கப்பட்ட  கஶயத்தஷற்கு னன் 4 ஶத கஶயத்தஷல் 
கட்டிதுடன்  நலுதஶன படகு தரிப்பிடம் 
னதஶணன(நபனலய)  பிநதெத்தஷல் கட்ட  240 ஷல்யஷன் 
அணந்தது. இத் தஷட்டங்கணர 2015 னடிவுறுத்த  நலண்டி தஷர்பஶர்க்கப்பட்டது  ஆனஶல் 2014 
இல் னடிவுறுத்தஷது து தஷட்டத்தஷன் னன் நனற்மகஶன  டலடிக்ணகஶகும். 

நற்கூமஷ தெற்தஷட்டத்தஷயஷனந்து தபற்ம அமஷவு ற்றும்  
அதபலத்தஷனஶலும் இந்த துணமில்  எப்பந்தக்கஶர்கரின்  
பற்மஶக்குணமஶல்  ற்பட்ட தலற்மஷடத்தஶலும் கடற்கண 
ற்றும் கடற்கண  ீங்கஷ கடல்  ஷர்ஶைத்தஷல் ெஸ-  ந ஶர் 
ன்மம் அங்கஸகஶத்ணத தனதஶக்கஷது. 

 

ெர்லநதெ தத்தஷற்கும் ற்றும் அதனுணட  அணனத்து தற்கஶயத்தஷற்கும் உகந்த  
உபகைங்கணரக் தகஶண்ட  ட்டக்குரி  படகுத்துணம  னன்தனடுப்னக்கள் னெயம் 275 
ஷல்யஷன் னதலீட்டஶல் 2014 ஆண்டு கஶயப்பகுதஷில் னர்த்தஷ தெய்க் கூடிதஶக இனந்தது.  

என ஷகப்தபரி  நலணயஶக கஶண கரில்   என படகு தரிப்பிடம் ,தெயர்வு  ற்றும்  
ீன்தென்னணம ணம்  தஶபிப்பதற்கு லணறுக்கப்பட்ட ெஸ-ந ஶர் ன்மம் 
னன்நனஶக்கஷனேள்ரது , குமஷப்பிட்ட லனடம் 2014 ,னொபஶய் 220 ஷல்யஷன்  என னதலீடு ீது 
கஶண கரில்  படகுகள் ற்றும் கப்பலுக்கஶக  என  தெயர்வு/ தஷனத்தல் ணம்   



ஸ்தஶபித்தல் பற்மஷ கலனம் தெலுத்துலதனஶல்  இந்த தெற்தஷட்டத்ணத   ஶங்கள் 
ததஶடங்கஷனேள்நரஶம், ற்றும் 2015 இல்  நலணய ஆம்பிப்பதற்கு தஷர்ப்பஶர்க்கஷன்நமஶம். 

இவ்  தென்னணமில் அணடப்பட்ட அனுபலம், அமஷணல பன்படுத்தஷ  ற்றும் 
ட்டக்குரி படகு கரத்தஷன்  ங்கள் தலற்மஷகணன நெஶதணன  லயஷணிணனண 
அடிப்பணடஶகதகஶண்டு ங்கரஶல்  இந்த  ஷர்ஶைம் டுத்துச் தெல்லதற்கு   ஶங்கள் 
உத்நதெஷத்துள்நரஶம். 

  2014 ஆம் ஆண்டில் லணறுக்கப்பட்ட ெஸ-ந ஶர் ன்மத்தஷனஶல்  அணடப்தபற்ம   
ெஶதகஶன கஶைிகள்   ,2015 இல் நலும்  அணடணல  ஈட்டுலதற்கு ஊக்கம் ற்றும் 
 ம்பிக்ணகனேடன் லலினக்கும் லனடத்தஷல்  ெலஶல்கணர தஷர்தகஶள்லதற்கு   
கம்பனிினஶல் இயக்கூடிதஶக உள்ரது. 

 

 ன்மஷனேண 

குமஷப்பிட்ட லனடம் 2014 இல்  லணறுக்கப்பட்ட ெஸ-ந ஶர் ன்மம் அணடந்த   
ந ஶக்கங்கரில் கடற்ததஶறஷல்,  ீரில் லரங்கள் அபிலினத்தஷின்  ஶண்னஷகு  
அணச்ெரினஶல் லறங்கப்பட்ட லறஷகஶட்டல் ற்றும் அணச்ெணல தெயஶரரினஶல் 
லறங்கப்பட்ட லறஷகஶட்டல் ற்றும் உதலி  ன்பணல ஷகவும் பஶஶட்டத்தக்கது. 

லனடம் னழுலதுஶன லணறுக்கப்பட்ட ெஸ-ந ஶர் ன்மத்தஷன் பல்நலறு லிடங்கரில் 
ஈடுபட்ட  அணச்ெஷன் பதலிைிஶல்  கூட்டு  ஷறுலனம்  நலும் நம்படுத்தஷணத  
 ன்மஷனேடன்  ஷணனவு கூர்கஷன்நமன்  

குமஷப்பிட்ட லனடத்தஷல் லணறுக்கப்பட்ட ெஸ-ந ஶர் ன்மம் பய ீன்லணய 
உத்தலஶதங்கரின்   ன்ணக்கஶக  பைிப்பஶரர், கடற் ததஶறஷல் தஷணைக்கரம் 
ன்பலற்மஷற்கு   ஶங்கள் ஷகவும் கடணப்பட்டினக்கஷன்நமஶம். 

ீரஶய்லின் கஸழ்  குமஷப்பிட்ட லனடத்தஷல்  இதன் இயக்குகள்  னன்நனஶக்கஷ  கம்பனிின்
தலற்மஷகஶன  கப்பல் பைத்தஷல்  னக்கு உதலி தெய்த   லணறுக்கப்பட்ட ெஸ-ந ஶர் 
ன்ம பைிப்பஶரர் ெணப ற்றும் அணனத்து ட்டங்கரிலுனள்ர பதலிைி  
உறுப்பினர்களுக்கு  ஶன்  நலும்  ன்மஷ ததரிலிக்கஷன்நமன். 

 

தபஶமஷியஶரர். பி.லி ெத் குஶ டி ெஷல்லஶ 

தணயலர் -  லணறுக்கப்பட்ட ெஸ-ந ஶர் ன்மம் 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014 ஆம் ஆண்டு  அணடந்த தலற்மஷகள் 

படகு கட்டுஷடத்ணத நம்படுத்தல் – ட்டக்குரி 

 ஶட்டின்  இத்துணமில்   லனீ ட்ட னணமில் லெதஷ லறங்குலதற்கஶக ற்றும் 
தத்தஷணன உர்த்துலதற்கஶக னொபஶ. 275 ஷல்யஷன் னதலீட்டுடன் பிதஶன நம்பஶடு  
கனத்தஷட்டற்கு  கஸழ் ட்டக்குரி  படகு கட்டுஷடம்   உள்ரடக்கப்பட்டது.  பின்லனம் 
லிடங்கள் கட்டணப்ன தெல்னணமில் எனங்கஷணைக்கப்பட்டது: 

கற்கூடு சுலர் (Gabion Wall)  

தகஶன்கஸமடீ்     அடுக்குகளுக்கு  பதஷயஶக  
துணமநணடச் சுலனக்கு ெனஶன கற்கூட்டு 
சுலரிணன   ஷர்ஶைிப்பதற்க்கஶக குணமந்த 
தெயலியஶன தபஶமஷில் னணமகள் 
பன்படுத்தப்பட்டன. கற்கூடு சுலர்  கணிணன 
பஶதுகஶப்பது  ட்டுஷன்மஷ படகுகணர கட்டுலதற்கும் 
ற்றும் கணக்கு தகஶண்டு தெல்யஶல் குணமந்த 

தெயலில்   எந ந த்தஷல் 5 படகுகணர தஷனத்துலதற்குஶன கண னணனஶகவும் 
தெற்படும். கற்கூட்டுச்சுலர் பஶதுகஶப்பஶனது. இது  பஶரி அரிப்பில் இனந்து தபரி 
அரலியஶன  ஷயப்பப்பிணன பஶதுகஶக்க உதவும். 

 

25 தடஶன்  இழுணலப்தபஶமஷ தகஶண்ட  ழுவுப்பஶணத. 

இயங்ணகில் உள்ர   படகு கட்டுஷட லெதஷகரில் 
 ழுவுப்பஶணத னணமஶனது  னதஷததஶன்மஶனநதஶடு 
இது லண  ந்ததலஶன  படகு கட்டுஷட  
இக்குனர்கரஶல் பன்படுத்தப்படலில்ணய. 

னதயஷல்  ழுவுப்பஶணத அடுக்குகரில் கட்டுலதற்நக 
லடிலணக்கப்பட்டநதஶடு  தெயவுஷக்கதஶகவும்  
கஶைப்பட்டது.  பின் ஆநயஶெர்களுடனஶன 
கயந்துணஶடலுடன், லிநெடஶக  

லடிலணக்கப்பட்ட தகஶன்கஸமடீ்  ழுலணய அடிப்பணடஶக தகஶண்ட னணமஶக  
எழுங்கணஶத லிணமப்ன  ழுவுப்பஶணதக்கு  பதஷயஶக, னதஷ  லடிலணப்பிற்கு  
ற்மப்பட்டது.  ழுலயஷனஶல் இணடதலரிிணன  ஷப்னலதற்கஶக  இயகுலஶக தூக்கவும் ீள் 
 ஷப்படீு தெய்வும் னடினேம்.  லரி டர்கள்,  ழுலல் படிவுகணர  னர்த்தஷதெய்லதற்கு  
இனம்ன தண்டலஶரத்தஷற்கும் ெஷல்லுகளுக்கும்  பதஷயஶக பன்படுத்தப்பட்டது,. 

 இந் ழுவுப்பஶணத பன்பஶட்டினஶல்,  படகஷணன  ஷர்ஶைிப்பதற்கஶன தெயவும் கஶயனம்  
குமஷப்பிட்டத்தக்க அரலில் குணமப்பட்டன.  

 

 

 

 



ஈப்பதன் கட்டுப்பஶட்டு  அயகு 

 ஶர் கண்ைஶடி தபஶனட்கரின் குணமப்பஶடுகணர 
கட்டுப்படுத்தஷ ெர்லநதெ ெந்ணத  ற்றுக்தகஶள்ரப்பட்ட       
60 % - 70% ெர்லநதெ தத்தஷற்கு  ஶர் கண்ைஶடி பைிகள் 
நற்தகஶள்ளும்நபஶது, இவ்லணமஶனது   ஈப்பதணன 
கட்டுப்படுத்துகஷமது. 

ெஷ-ந ஶர் (Cey-nor) படகு கட்டும்  ஷணயஶனது,  50 தடஶன் 
ணடனேள்ர பஶம்தூக்கஷ, தேல்நகஶட், நெஷன் ததரிப்ன 

இந்தஷம்,  கணடதபஶமஷ, டிங்- ஷங்.  ஷன்னுனக்கஷ  இந்தஷம், தஷரிப்தபஶமஷ,   பஶம் தூக்கஷ, 
பிரஶஸ்ஶ தலட்டும் தபஶமஷ,  படகு ணடர் (5 தடஶன்- ற்றும் 70தடஶன்) நபஶன்ம    
தட்பஶன ற்றும்  லனீ  கனலிகணர தகஶண்டு அணவுற்றுள்ரது. 

 இணல அணனத்ணதனேம் தெய்கஷன்ம ெஷ-ந ஶர் Cey-nor ன்மம் ட்டக்குரி படகு கட்டும்  
 ஷணயத்தஷனூடஶக  தனது லடிக்ணகஶரர்களுக்கு  னதஷதஶக தகஶள்லனவு தெய்ப்பட்ட  
உபகைங்கள் ற்றும் ததஶறஷனுட்பங்கள் னெயம்   நம்படுத்தப்பட்ட பழுது பஶர்ப்ன,  
தஷனத்தற் லெதஷகள் லறங்குலதஷல்  ம்பிக்ணக தலன்றுள்ரது. 

 

 ஷர்ஶை தெற்பஶடுகள்  கணக்குட்பட்ட ற்றும் கணகடந்த  கடல் ெஶர் அணப்னகள் 

தங்தகஶலிட்ட  ங்கூஷடும்  கனத்தஷட்டம் 

ெஷ-ந ஶர் (Cey-nor)  ஷறுலனம்  2015 ப்பில் ஶதம்  ஷணமலணடலதற்குள் தஷர்பஶத்தஷனந்த   
அணனத்து பைிகணர தலற்மஷகஶக 2014  லம்பர் ஶதம்  ஷணமவுச் தெய்தநதஶடு 
தஷட்டத்தஷன் தஶத்த தஷப்ன 70.2 ஷல்யஷன் ஆகும். 

 

நபனலணய னதணன   ங்கூஷடும் இடம் 

இது கடற்தமஶறஷல் ற்றும்  ீரில் லரங்கள் அபிலினத்தஷ அணச்ெஷனஶல் இன கட்டங்கரஶக 
லறங்கப்பட்ட பஶரி அரலஶன  கடல்ெஶர் கனத்தஷட்டம் ஆகும். அதன் தபறுதஷ னணமந 
னொபஶ.118 ஷல்யஷன் ற்றும் னொபஶ. 81 ஷல்யஷன். பனல ணற ெலஶணய தஷர்க்தகஶண்டு 
தெற்படுலது, பனல ணறக்கு னன்  தய்கஶப்ன ற்றும் அகைி லடிலணப்ன ற்றும் 
நெகரிப்ன  டலடிக்ணகஶனது  துரிதல் படுத்துலது ன்பது ஷகவும் ெஷக்கயஶன  இயக்கஶகும்.  

பல்லணகணஶன லிஶபஶ அணடஶரம்,  னெயம் கண ெஶர்ந்த  ஷர்ஶை பைிகரில் 
னன்நனஶடிஶக அங்கஸகஶம் தபற்ம ெஷ-ந ஶர் (Cey-nor)  ஷறுலனம் 2014 ஆம் ஆண்டரலில் 
கனத்தஷட்டத்தஷன்   90% னர்த்தஷஶக்கஷது. 

 

 

 



 ஶர் கண்ைஶடி படகுகள் ற்றும் தபற்நமஶயஷ உற்பத்தஷகணர  உற்பத்தஷ தெய்தல்.    

ீன் பிடி கஷர் நபஶன்ம  அணனத்து லெதஷகள் ற்றும் 
த ட் தவஶயர், ணயன் தவஶயர், குரிர் அணம 
நபஶன்ம கனலிகள்  தபஶனத்தப்பட்டு இன 
ண்ைிக்ணகியஶன 42 அடி ஆழ் கடல் படகுகணர 
நெஶயஷஶவுக்கு தலற்மஷகஶக  ஷறுலனம் ற்றுதஷ 
தெய்தது.  

 ஷறுலனத்தஷன் லஶடிக்ணகஶரர்  தக்கணலப்ன தெல் தைக்கத்ணத நபணுலதன் லிணரலஶக,  
பய தடணல சுமஶலரிினஶல் நெதணடந்த 45 அடி  ஆழ் கடல் ீன் பிடி படணக( trimaran) 
தஷனத்தஞ் தெய்லதன் னெயம் நெஶஶயஷஶ லஶடிக்ணகஶரனடன்  ெஷ-ந ஶர்  ஷறுலனம்  
 ஷறுலன ரீதஷஶன ததஶடர்னகணர ெஷமந்த னணமில் நபணுகஷமது.  

2014 ஆம் ஆண்டு கஶயப்பகுதஷில் , ெஷ - ந ஶர் (Cey-nor) ஷரிழஶலில்  சுற்றுயஶ 
 டலடிக்ணககளுக்கஶக   தஷஷங்கஷயங்கணர  பஶர்ணலிடுலதற்கஶன 45 அடி  ெஷ்ஷனி 
பிஶைிகள் கப்பல் (vessel) என்ணம  ஷர்ஶைித்தது.  கப்பயஶனது 11 கடல் ணல் நலக 
அயகஷற்கு கடந்து தெல்யக்கூடிநதஶடு 100 பைிகள் தெல்யக்கூடிலஶறு  தஶங்கும் தஷமன் 
தகஶண்டதஶகும். 

இவ்லஶண்டில்,   ஷறுலனஶனது உள் ஶட்டு கடற்தமஶறஷல் துணமக்கஶன பஶரிரலில் 
நதஶைிகணர உற்பத்தஷ தெய்தது. இவ்நலண்டுநகஶள் குமஷப்பஶக கடற்தமஶறஷல் ற்றும்  ீரில் 
லரங்கள் அபிலினத்தஷ அணச்சு ற்றும் ஶகை ெணபகள் தபமப்பட்டணலஶகும். நலும், 
இவ்லஶண்டில் ெஷ-ந ஶர்  ீன் தபட்டிகள்,  குரிர்தபட்டிகள்,  ஆனேத கரஞ்ெஷ தபட்டிகள், 
பஶதுகஶப்ன கூடஶங்கள்,நபஶன்ம பல்கூட்டு  தபஶனட்கணர உற்பத்தஷ தெய்துள்ரது. 

அட்டலணை 1  ஶர் கண்ைஶடி படகுகள் ற்றும் தபற்நமஶயஷ உற்பத்தஷகணர  உற்பத்தஷ 
தெய்தல் 

லணக 2014 ஆம் ஆண்டுக்கஶன 
அணடவு (அயகுகள்) 

2013 ஆம் ஆண்டுக்கஶன 
அணடவு (அயகுகள்) 

42 அடி  ீண்ட  ஶள் ீன்பிடி தபரி படகுகள் 02  

45 அடி தபரி பைிகள் படகுகள் 02 02 

எய்வு ஏடம் 05 02 

உள் ஶட்டு கடற்தமஶறஷல் நதஶைிகள் 536 436 

18½ அடி ற்றும் 19½ அடி FRP படகுகள் 37 79 

துடுப்ன படகுகள்  04 

நதஶைிகள் ற்றும் கூடஶ படகுகள் 09 - 

துடுப்னகள்  46 

ீன் தபட்டி / ஸ் தபட்டி 128 125 

ஷதக்கும் தஶங்கஷ / ஷதக்கும் உைலகம் 02 - 



பல்கூட்டு  தபஶனட்கள் ,  (ஆனேத கரஞ்ெஷ 
தபட்டிகள், பஶதுகஶப்ன கூடஶங்கள்,  ீரடுக்கு தூண்டில் 
கனலிகள் 

623 1,065 

தஶத்தம் 1,344 1,759 

னெயம் :  லடிலணப்ன பிரிவு – ெஷ-ந ஶர் ன்மம் 

 

கப்பல்  ஷர்ஶை  லடிலணப்ன ஆநயஶெணன நெணலகள்  

அதன் லயஶற்மஷன் னதல் தடணலஶக, ெஷ - த ஶர் ன்மம் ெஸனஶலில் இனந்து கடற்தமஶறஷல் 
ற்றும்  ீரில் லரங்கள் அபிலினத்தஷ அணச்ெஷற்கு னதஷதலஶன கப்பல் (vessel)  என்ணம 
 ஷர்ஶைிப்பதற்கஶக நதணலஶன  ஆநயஶெணனகணர லறங்குலதற்கு   ஆநயஶெகஶக 
தெற்படும் ெந்தர்ப்பம் கஷணடத்தது.  இதற்கு ததஶடர்னணட லிதஷப்னகணர ணகஶளுதல் 
ற்றும், பரிந்துணகணர லறங்குதலுக்கு   ெஷ - த ஶர் ன்மத்தஷன் தபஶறுப்பஶகும்.  

லணறுக்கப்பட்ட ஸ்ரீ பங்கரஶ படகுகள் (தனிஶர்) : - பங்கரஶநதஷ் பங்குதஶர்களுடன் 
கூட்டிணைப்ன 

பங்கரஶநதஷ் பங்குதஶர்களுடன் கூட்டிணைந்து  படகு கட்டும்  ஷணயம் என்று கட்டி 

னடிக்கப்பட்டததஶடு இதன் னெயம் லடிலணக்கப்பட்ட னன்நனஶட்ட படகு 2015  ஆம் 
ஆண்டு கடயஷல் லிடப்படவுள்ரது.  ெஷ - ந ஶர்  ஷறுலனத்தஷன் இத்துணமில் தகுதஷலஶய்ந்த 
பைிக்குழுலினஶல்  இம்னற்ெஷ டுக்கப்பட்டநதஶடு இன்னுதஶன னன்நனஶட்ட படகஶனது  
2015  ஆம் ஆண்டு  தஶரிக்கப்படவுள்ரது. 

 

ணன கனத்தஷட்டங்கள்  

1.  ெஷ - ந ஶர் கடலுைவு  உைலகம் 

இவ்வுைலகம் 1998  ஆம் ஆண்டு இடம்தபற்ம னகஶணத்துல எப்பந்தத்தஷற்கு  கஸழ்  
எரின்ட் நபல்ஸ் நவஶட்டல்கரினஶல் இங்குகஷன்மது. னதலீட்டஶரஶன  
லணறுக்கப்பட்ட எரின்ட் நபல்ஸ்  நவஶட்டல்கள் இறுதஷ  ஷணய லனஶனத்ணத 
உனலஶக்குலதற்கஶக அலர்கரின் தெல் தணுக்கத்ணத ஶற்மஷணத்தனர். ெஷ - ந ஶர் ன்மம் 
இத்தஷட்டத்தஷல்  ஶதஶந்த லனஶனம் ற்றும்  இயஶபத்தஷல் 40% பங்கு  ன்பன தபறுலதற்கு  
உரித்தஶலஶர்கள். 

2. தன்னிக்க தெயர்வு (Auto mobile) – த்துஶகய 

   2006 ஆம் ஆண்டு  இடம்தபற்ம  னகஶணத்துல  எப்பந்தத்தஷற்கு  அண, 
லணறுக்கப்பட்ட பிநஶண்டிர் ஆட்நடஶதஶணபல்  ஷறுலனத்தஷனஶல் இத்தஷட்டம்  
இங்கப்படுகஷமது. 

ISO  ெஶன்மஷதழ் 

லணறுக்கப்பட்ட ெஷ - ந ஶர்  ன்மம் ISO 9001: 2008 ெஶன்மஷதணற 2009 ஆம் ஆண்டில் இனந்து 
இன்று லண  ஷகவும் ெஷமந்த னணமில் நபைிக்தகஶண்டு லனகஷமது. 

 



னித லரங்கள் 

அட்டலணனில் கட்டப்பட்டலஶறு 2014 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 31 ஆம்  தஷகதஷ லண தஶத்த 
120  ஊறஷர்கள்  பைிக்குழுஶக  கஶைப்பட்டது. 

நற் கூமப்பட்ட  ஊறஷர்கள் பின்லனஶறு லிலரிக்கப்பட்டுள்ரன. 

 ஷந்த ஊறஷர்கள்   - 73 
எப்பந்த அடிப்பணடில் ஊறஷர் - 29 
                                   தஶத்தம்  - 102 

அட்டலணை 2 னித லரங்கள் பற்மஷ குமஷப்ன  

 னெயம்:  னித லரங்கள் பிரிவு -  ெஷ - ந ஶர்  ன்மம் 

 

இடம் 

 ஊறஷர் 
ததஶணக  

 தணயணகம் 50 

ட்டக்குரி படகு கட்டுஷடம் 33 

லிற்பணன  ஷணயங்கள் (நபனலணர, கஶயஷ, ஶத்தணம, தங்கஶணய, லீலிய 
ற்றும் லுணுலிய 

 

08 

கட்டுஶன  கனத்தஷட்டங்கள் 11 

தஶத்தம் 102 



 கம்பனி உற்பத்தஷகள்

ணன தெற்பஶட்டு 
லனஶனம்

கட்டுஶன பைிகரில் 
தபற்ம லனஶன

லர்த்தக 
 டலடிக்ணககரினஶல் 
தபற்ம  லனஶன

 

2014   இல்  ஷதஷ தெயஶற்றுணக 

 

லரிக்குப்பின்  ஷணயஶன இயஶபம்  னொபஶ 89 ஷல்யஷன்கள் 

  ெஷங்ந ஶர்  ன்மம்  லயஶற்மஷல் ,  லரிக்குப்பின் ஷணகஶன   இயஶபஶக 89 ஷல்யஷன் 
னொபஶ ததஶணகிணன தபற்றுள்ரது. பிதஶனஶக கடற்தமஶறஷல் ற்றும்  ீரில் லரங்கள் 
அபிலினத்தஷ அணச்ெஷனஶல் தபமப்பட்ட   1216 ஷல்யஷன் னொபஶ  தபறுதஷஶன ீன் 
லணயகள் ற்றும் கஶப்னச்ெட்ணடகள் நகஶல்கள் ற்றும்  ஷர்ஶை பைிின்நபஶது 
 ஷறுலனத்தஷன் தஷமணஶன னகஶணத்துலம் ன்பன இதற்கு  கஶைஶகும்.  இணல 
அணனத்தும்  2014 ஆம் ஆண்டில்  இனந்த 100 ஊறஷர்கரினஶநய தபமப்பட்டது.     அதஷக 
அரலில் லனஶனம் அதஷகரிக்கும் நபஶது, ஆண்டு  ஷர்லஶகம் ற்றும் பிம தெயலினங்கள் 
குணமப்பணத  னக்கஷஶக கலனம் தெலுத்துலநத   ஷறுலனத்தஷன் ந ஶக்கஶக இனந்தது.  
அதன் லிணரலஶக 30 ஷல்யஷன்கள் நயதஷக பற்மஷணன தீர்த்தல் ற்றும் 13.9 
ஷல்யஷன்கள் தபறுதஷஶன லங்கஷ கடணன தீர்த்தல்  ன்பன னெயம்  ஷறுலனத்தஷன்   ஷதஷ 
சுண  குணமப்பட்டது.   ஷறுலனத்தஷனஶல் தபமப்பட்ட  னழுணஶன  அணுகு 
னணமினஶல் லிணரலஶக 2013 ஆம் ஆண்ணட லிட எப்பிட்டரலில் னன்நனற்மம் 
அணடந்துள்ரது. 

நலும்,   ஷறுலனஶனது லயஶற்மஷல் னதல் தடணலஶக குறுகஷ கஶய  தெல் தணுக்க  
னதலீட்டஶக அதன் ல்ணயக்கு அப்பஶல் என படிஶக நநபஶ  ெந்ணதில்  
உட்பிநலெஷத்துள்ரநதஶடு 2014 ஆம் ஆண்டு னொபஶ 222,182.68 ஷல்யஷன் ததஶணகிணன  
லனஶனஶக தபற்றுள்ரது. 

அட்டலணை 3 .  லரங்கள் னெயம் லனஶனம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

னெயம்   ஷதஷ பிரிவு -  ெஷங்ந ஶர்  ன்மம் 

லிபம் தஶத்த 
லிற்பணன 

1.  ஶர்  கண்ைஶடி 
உற்பத்தஷகள் 

79,117,213.28 

2.  ணன தெற்பஶட்டு 
லனஶனம் 

22,310,228.98 

3.  லர்த்தக 
 டலடிக்ணககரினஶல் 
தபற்ம  லனஶன 

766,686,838.88 

4. கட்டுஶன பைிகரில் 
தபற்ம லனஶன 

 

192,714,326.34 

தஶத்த லனஶனம் 1,060,828,607.48 



அட்டலணை 4 - கடந்த 5 லனடங்களுக்கஶன   ஷதஷ ெஷமப்ன குமஷப்னகள் 

னொபஶ . ஷல்யஷன்கள் 

லிபம் 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

தஶத்த லனஶனம் 255.60 345.99 324.75 217.75 267.09 1,060.83 

தஶத்த இயஶபம்/ 
 ட்டம்  

21.34 34.45 51.22 57.19 73.83 170.56 

 நதமஷ இயஶபம்/ 
 ட்டம் (லரிக்குப்பின்) 

(30.36) (23.55) (16.25) (7.09) 0.27 89.35 

 ஷணயஶன 
தெஶத்துக்கள்  

(நதமஷ னத்தகப் 
தபறுதஷ ) 

346.97 338.56 274.19 287.58 309.50 346.42 

 ஷணயஶன ணலப்னகள் 6.02 - - - 1.30 1.30 

 ணடனணமச் 
தெஶத்துக்கள்  

198.72 125.59 180.91 191.63 186.58 445.25 

 ஶறும் தபஶறுப்னகள்  104.67 149.98 218.67 227.51 225.93 431.48 

 ணடனணமல்யஶ 
தபஶறுப்னகள் 

97.96 95.31 71.64 28.50 46.93 41.25 

பங்கு னெயதனம் 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

 ணன 
எதுக்கஸடுகளுடன் 
னெயதனம் 

255.67 232.12 178.09 231.55 231.55 320.91 

 (7.59) (5.89) (4.06) (1.77) .070 223.39 

 

 

 
 ஆண்டு  



தஷர் கஶய தஷட்டங்கள் 

 ற்தகனநல ெஷ - ந ஶர்  ன்மம் னெயம் கஶண கர் படகு கட்டும்  ஷணயத்ணத  ீர 
 ஷர்ஶைிக்க பய தஷட்டங்கள் னன்ணலக்கப்பட்டன. ஆம்ப கட்ட லடிலணப்ன 
அங்கஸகரிக்கப்பட்டநதஶடு   ஷனைர்கள் லிரிலஶன லடிலணப்பிணன தஶர்தெலர். 
 ஷர்ஶை தெயர்லிற்கஶக   225 ஷல்யஷன் னொபஶ  எதுக்கப்பட்டுள்ரது.  ெஷ - ந ஶர் 
 ஷறுலனம்  தனது கடந்த  கஶய அனுலங்கள் ற்றும் அமஷலணனக் தகஶண்டு இப்படகு 
கட்டும்  ஷணயத்ணத  ஷர்ஶைிக்க உள்ரது. 

    கஶண கர்  படகு கட்டும்   ஷணயம்  ஷர்ஶைிக்கப்பட்டு  இங்க ஆம்பிக்கும் நபஶது, 
ீன் பிடி படகுகள், தபஶழுதுநபஶக்கு படகுகள், நதஶைி நபஶன்மலற்மஷன் ற்றுதஷ தம் 
நம்படுத்துலநதஶடு  ெஷ - ந ஶர்  ஷறுலனத்தஷற்கு  தஷர் கஶயத்தஷல் லனஶனத்ணதனேம் 
தபற்றுத்தனம். 

 

 2014 ஆம் ஆண்டு னன்ணன  கடற்தமஶறஷல் அணச்ெஷனஶல்   அடிக்கல்  டப்பட்ட 
தபயஷ  ங்கூஷடும் இடத்தஷணன  ஷர்ஶைிப்பதற்கஶன பைிகணர ஆம்பிப்பதற்கு ெஷ - 
த ஶர்  ஷதஷம் தஷர்ப்பஶர்க்கப்படுகஷமது. இண்டு கட்டங்கரஶக  னடிலணடவுள்ர 
இக்கனத்தஷட்டத்தஷன் தஶத்ததபறுதஷ  400 ஷல்யஷன் னொபஶ ஆகும். 
 

  43 % சுண்டப்பட்டுள்ர தபஶனரஶதஶ லயத்தஷல் கடற்தமஶறஷல் ற்றும்  ீரில் 
லரங்கள் அபிலினத்தஷ அணச்ெஷனஶல் ஆழ் கடல் ீன் பிடி ஆம்பிப்பதன்  
னக்கஷத்துலஶனது  சுட்டிக்கஶட்டப்பட்டுள்ரது. படகுகள் ற்றும் ீன் பிடி கனலிகணர 
தகஶள்லனவு தெய்லதற்கஶக அெஷனஶல் ஶனிங்கள் லறங்கப்பட்டஶல் , அலற்மஷனஶல் 
தபமப்பட்ட அறுலணடிணன தலரி ஶடுகளுக்கு  ற்றுதஷ தெய்லதனூடஶக   அந் ஷ 
தலரி ஶட்டுச் தெயலஶைிண தபற்றுக்தகஶள்ர னடிலதுடன் னென்று ஶதங்கரினுள் 
தஶத்த தெயலிணன ீரப்தபமவும் னடினேம். இது   ஷறுலனத்தஷன் படகுகள் ற்றும் 
அதனுடன் ததஶடர்னணட தபஶனட்கணர  லிற்பதற்குரி ெந்தர்ப்பத்தஷணன லறங்குகஷமது.  
இக்கனத்தஷட்டத்தஷற்கு  அசு அங்கஸகஶம் அரிக்கப்படுஶின்,  ெஷ - ந ஶர்   ஷறுலனம்  
அணச்ெஷன் நகஶல்கணர  ற்க உள்ரது. 
 

 தனிஶர் துணமஶக நபஶட்டி ெந்ணதிய பங்குதகஶள்லதற்கஶக ெந்ணத  டலடிக்ணககணர 
துரிதப்படுத்தல் ற்றும் நம்படுத்தலுக்கஶவும் நலும்  ஷறுலன உற்பத்தஷகளுக்கஶக 
ெர்லநதெ  ெந்ணதில் இடம் பிடிப்பதற்கஶக  ெந்ணதப்படுத்தல் பிரிலிணன பய லெதஷகள் 
ற்றும் ெஷமந்த  தஷமணனேள்ர  பைிக்குழுத்துடன் உர் னகஶணத்துலம் 
லலுப்தபறும். 



 

ஆர். ம் குைநெக, 
(ெஷ, (ஃப்.ெஷ., பி.,  டீபிப்ம், ப்ம்டி, ெட்டத்தைி), 
 

ம்.நக. ன். ஸ் குைத்தஷயக 

(ெஷ, பி. ஸ் (ப்.ம்.) ஸ்,, ஸ்டி 

 

குைநெக த் ஶைக்க ற்றும்  கம்பனி. 
பட்ட கைக்கஶரர்கள் 

 

65/3,         ததஶ. இய: 011-2335194 

நெர் ெஷந்தம்பம்  கன்டினர்  ஶலத்ணத   ததஶ.  .  011-2473833 

தகஶழும்ன 2                                         ஷ.அ: komseky@gmail.com 

  

 

லணறுக்கப்பட்ட ெஷங்த ஶர் ன்ம பங்குதஶர்களுக்கு, 

 

 ஷதஷக்கூற்றுகள் அமஷக்ணக 

  லணறுக்கப்பட்ட ெஷங்ந ஶர் ன்மத்தஷன்   ஷதஷ கூற்றுக்களுடன்  இணைத்து  
கஶைக்கஶய்வு தெய்ததஷல்,  2014 ஆம் ஆண்டு டிதெம்பர் 31 ஆம் தஷகதஷ லண கஶைப்பட்ட  ஷதஷ 
 ஷணயண கூற்றுடன்   அத்தஷகதஷல் னடிலணடந்த  ஆண்டிற்கஶன இயஶப  ட்ட கூற்று,  
ணன லிரிலஶன லனஶனம், உரிண னயதனத்தஷன்  ஶற்மங்கள் கூற்று,   
கஶநெஶட்டக்கூற்று,   அத்துடன்  பக்கம் 1- 7 லண குமஷப்பிட்டுள்ர னக்கஷஶன  கைக்கஸட்டு 
தகஶள்ணககரின் தபஶறஷப்னகள் ற்றும் ,  ணன லிரக்கத் தகலல்கள் ன்பலற்றுடன் 
எத்தஷைங்குகஷமது. 

1.2  ஷதஷகூற்றுக்கஶன  னகஶணத்துலத்தஷன் தபஶறுப்ன 

 இந் ஷதஷக்கூற்றுக்கரின்  இயங்ணக  கைக்கஸட்டு  ஷங்களுக்கு  இைங்க  தஶரித்து 
 ஷஶஶக  ெர்ப்பித்தல், ற்றும் நஶெடி அல்யது தலறுகள் கஶைஶக  ற்படக்கூடி  
தபஶனண்ணஶன பிமழ் கூற்றுக்கரில் இனந்து லிடுப்பட்ட  ஷதஷக்கூற்றுக்கணர  
தஶரிப்பதற்கு அலெஷஶததன  ெணப  ஷர்ைிக்கஷன்ம   அத்தணக உள்ரக கட்டுப்பஶடுகள்  
ன்பலற்மஷற்கு னகஶணத்துலம் தபஶறுப்பஶக  உள்ரது. 

1.3 கைக்கஶய்லஶரரின் தபஶறுப்ன  

  து கைக்கஶய்லின்  அடிப்பணடில்   ஷதஷக்கூற்றுக்கரில் ீது  அப்பிஶம் ததரிலிப்பது  
 து தபஶறுப்பஶகும்.  இயங்ணக கைக்கஶய்வு  ஷங்களுக்கு  இைங்க து  
கைக்கஶய்லிணன  ஶம் நற்தகஶண்நடஶம்.  இந்த  ஷங்கள்,தபஶனட்படுத்தக்கூடி  
தலமஶன கூற்றுக்கணர தகஶண்டிஶத நதணலப்படுகஷன்ம  எழுக்கக் நகஶணலகள்   ஷதஷக் 
கூற்றுக்களுடன்  ஶம்  இைங்கஷ  ஷஶஶன உத்தலஶதத்ணத தபறும் ந ஶக்கஷல் 
கைக்கஶய்ணல தஷட்டஷட்டு  ணடனணமப்படுத்துலதற்கு தஷர் பஶர்க்கப்படுகஷமது. 

 



 ஷதஷகூற்றுக்கரிலுள்ர ததஶணககள் ற்றும் தலரிப்படுத்தல்கணரனேம்  பற்மஷ கைக்கஶய்வுச் 
ெஶன்றுகணரப் தபற்றுக்தகஶள்லதற்கஶன தெற்பஶட்டு  ணடனணமிணன  கைக்கஶய்வு 
ஈடுபடுகஷமது. நஶெடி அல்யது தலறுகரின் கஶைஶக  ஷதஷக்கூற்றுக்கரின் 
தபஶனண்ணஶன பிமழ் கூற்று ஆபத்தஷன் தஷப்படீ்டிணன  உள்ரடங்க கூடி 
 டலடிக்ணககணர ததரிவுதெய்தல்  கைக்கஶய்லஶரரின் தீர்ஶனத்தஷல் தங்கஷனேள்ரது. 
அத்தணக ஆபத்துக்கணர தஷப்படீு தெய்ணகில்  ெந்தர்ப்பத்தஷற்கு தபஶனத்தஶன  
கைக்கஶய்வு  ணடனணமகணர லடிலணக்கும் லணகில்  உட்தபஶனரினஶல் 
 ஷதஷக்கூற்றுக்கணர  தஶரித்தல் ற்றும் உள்ரக  கட்டுப்பஶடுகணர கைக்கஶய் லஶரர் 
கலனத்தஷற்கு டுக்கஷன்ம நபஶதஷலும் அது  உட்தபஶனரின் அகக் கட்டுப்பஶட்டின்  பன் 
லிணனத்தஷமன் ததஶடர்பஶக கனத்தஷணன ததரிலிப்பதஶக தகஶள்ரப்பட ஶட்டஶது. 
கைக்கஶய்லஶனது  ெணபினஶல் பன்படுத்தஷ  கைக்கஸட்டு தகஶள்ணகின் தபஶனந்த த் 
தன்ணய் தஷப்பிடல் அநத நபஶன்று   ஷதஷக்கூற்றுக்கரின் எட்டுதஶத்த 
தலரிப்படுத்தல்கணர தஷப்பிடல்  ன்பலற்ணம உள்ரடக்குகஷமது.  

 து  கைக்கஶய்வு கனத்தஷணன லறங்குலதற்கஶக,  ம்ஶல் தபமப்பட்ட கைக்கஶய்வு 
ெஶன்றுகள், நபஶதஷரலஶனது ற்றும் , தபஶனத்தஶனது ன  ம்னகஷநமன். 

 கனத்து 

இவ்லமஷக்ணகஶனது , இதநனஶடு னக்கஷ பகுதஷஶக  கனதப்படுகஷன்ம 2015ந 13 ஆம் 
தஷகதஷிடப்பட்ட ங்கரது னகஶணத்துல  கடிதத்தஷன் பிகஶம்  இணைந்து தெல்கஷன்மது.  

 ங்கரின் கனத்துப்படி,  ஷதஷக்கூற்மஶனது  2014. 12.31 ஆம் தஷகதஷில் உள்ரலஶறு ன்மத்தஷன் 
 ஷணயணஶனது அத்தஷகதஷில் னடிலணடந்த ஆண்டிற்கஶன அதன் தெற்பஶடுகள் ீதஶன 
 ஷதஷ ெஶர் லிணரவுகள்  ற்றும்  கஶசு எட்டம் இயங்ணக  கைக்கஸட்டு  ஷங்களுக்கு 
அண   ஷதஷக்கூற்றுகள்  உண்ணஶனதஶகவும்  ஷஶஶனதஶகவும் கஶைப்படுகஷமது  
ன்பது  து  கனத்தஶகும். 

 ணன ெட்ட ற்றும்  கட்டுப்பஶடு நதணலப்பஶடுகள் 

2007 ஆம் ஆண்டு 7 ஆம் இய கம்பனி ெட்டத்தஷன் 163(2) பிரிலின் பிகஶம் ,  ஶம் 
பின்லனஶறு  குமஷப்பிட்டுள்நரஶம். 
 

(அ). கைக்கஶய்லின் அடிப்பணட கனத்து ற்றும் தெற்பப்தபல்ணய ற்றும் கட்டுப்பஶடுகள் 
நற் கூமப்பட்டலஶறு குமஷப்பிடப்பட்டுள்ரது. 
 

(அ). ங்கரது கனத்தஷல்:  

 - கைக்கஶய்லிற்கு நதணலப்படுகஷன்ம  அணனத்து தகலல்கள், லிரங்கங்கணர  ஶம் 
தபற்றுக்தகஶண்டநதஶடு   து ஆய்லில் தலரிப்படுத்தப்பட்டது.   னணமஶன கைக்கஸடு 
பதஷவுகள்  கம்பனிினஶல் நபைப்பட்டு லனகஷமது. 
  - கம்பனிின்  ஷதஷக்கூற்மஶனது 2007 ஆம் ஆண்டு 7 ஆம் இய கம்பனி ெட்டத்தஷன்  
151  பிரிலின் பிகஶம் இைங்குகஷமது. 
 

குைநெக த்னஶக்க 

பட்டம்தபற்ம  கைக்கஶரர் 

தகஶழும்ன 

2015. எக்நடஶபர் 21. 



 2014 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி முடிவடைந்த 
ஆண்டிற்கானது குறிப்பு       ரூபா ரூபா

த ாடர் தெயற்பாடுகள்
வரி 3 79,117,213.28        73,392,604.99       

விற்பனைச் தெலவு 4 (82,056,523.28)      (62,441,119.06)      

த ாத்  இலாபம்/ நட்டம் (2,939,310.00)        10,951,485.93       

நிர் ாண  ற்றும்  வியாபார தெயற்பாடுகளின்
த றிய  இலாபம் 5

173,499,511.90      45,630,962.54       

ஏனைய தெயற்பாட்டு வரு ாைம் 6 22,310,228.98        17,260,043.52       

விற்னை  ற்றும் பங்கீட்டுச்தெலவு 7 (18,202,054.15)      (14,158,412.61)      

நிர்வாகச்தெலவு 8 (66,906,629.99)      (47,299,258.69)      

ஏனைய தெயற்பாட்டு தெலவுகள் 9 (2,597,356.37)        (1,098,055.49)        

தெயற்பாட்டுச் இலாபம் 105,164,390.37      11,286,765.20       

நி ிச்தெலவு 10 (5,070,580.43)        (10,727,241.55)      

நி ி வரு ாைம் 11 325,712.52             97,446.87              

த ாடர் தெயற்பாடின் வரிக்கு முன் இலாபம்
100,419,522.46      656,970.52            

வரு ாை வரி தெலவுகள் 12 (11,064,150.46)      (379,468.28)           

த ாடர் தெயற்பாட்டில் இருந்து ஆண்டிற்காை
இலாபம் 89,355,372.00        277,502.24            

 நிறுத் ப்பட்ட தெயற்பாடுகள்
நிறுத் ப்பட்ட தெயற்பாடுகளின் வரிக்குப்பின்
இலாபம்             - -                         

ஆண்டுக்காை இலாபம் 89,355,372.00        277,502.24            

வடறுக்கப்பட்ை சிங்ந ார் ன்மம்

விரிவான வருானக் கூற்று



2014 2013

 2014 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி 
முடிவடைந்த ஆண்டிற்கானது குமிப்பு ரூபா ரூபா ரூபா
ச ொத்துக்கள்
டைமுடனற் ச ொத்துக்கள்
ச ொத்துக்கள்,சொித்சதொகுதி,
உகபணங்கள் 13 346,422,896.03                         309,503,287.18        

மூதம் – WIP -                                             4,145,000.00            

முதலீடு  -  ிிங்கொ ைகுகள் J/V 1,961,850.00                             1,961,850.00            

முதலீடு-  கருத்திட்ைம் - நீன்ிடி -                                             2,239,404.26            

348,384,746.03                         317,849,541.44        

டை முடச்ச ொத்துக்கள்
இருப்புக்கள் 14 47,288,586.63                           65,730,342.09          

யடபனறுக்கப்ட்ை நொத்  ீ 14,528,796.01                           38,845,840.65          

கைன் யமங்கிநனொர் 15 320,899,038.78                         51,898,367.73          

தயினணி யமங்கிநனொர் 16 4,639,690.02                             1,673,599.47            

ஏடன ச நயண்டினடய 17 54,881,921.61                           26,379,838.32          

அடமப்பு டயப்புகள் 1,300,000.00                             1,300,000.00            

ணம் நற்றும் யங்கி 18 1,708,250.09                             752,925.18               

445,246,283.14                         186,580,913.44        

சநொத்த ச ொத்துக்கள் 793,631,029.17                         504,430,454.88        

உரிடநகள் நற்றும் சொறுப்புகள்

உரிடநகள்
தீர்நொிக்கப்ட்ை மூதம் 40,000,000.00                           40,000,000.00          

ஒதுக்கப்ட்ை யருநொம் 260,559,447.73                         260,559,447.73        

ஒதுக்கப்ட்ை மூதம் 62,601,030.04                           62,601,030.04          

டயத்திருக்கப்டும் இொம்/ ட்ைம்
(42,251,505.62)                          (131,606,875.46)      

சநொத்த உரிடநகள் 320,908,972.15                         231,553,602.31        

டைமுடனல்ொ சொறுப்புக்கள்

அடநச் ிொல் யமங்கப்ட்ைடய 19 2,078,392.40                             2,078,392.40            

ிற்நொட்ை சொறுப்புகள் 20 33,687,123.01                           44,425,160.73          

யட்டிமைொ கைன் 21 5,480,808.89                             434,884.76               
சுொநி நீள் புபடநப்பு 
ிகழ்ச் ித்திட்ைம் -                                             -                            

41,246,324.30                           46,938,437.89          

நொற்றுப் சொறுப்புகள்
யட்டிமைொ கைன் 22 1,476,304.17                             322,411.11               

யினொொபக் கைன்சகொடுத்நதொர் 23 168,683,199.19                         49,603,067.45          

 ஏடன ச லுத்தநயண்டின ணம்
24 241,297,311.25                         81,897,545.88          

வடறுக்கப்பட்ை சிங்ந ார் ன்மம்

 ிதி  ியவக்கூற்று



னொழ்ொண ட்ை ஈடு ( ஏ/ ி) 118,569.63                                118,569.63               

ச லுத்தநயண்டின  யருநொ யரி
25 7,300,126.46                             (5,389,530.24)          

குறுங்கொ  கைன்கள் 26 10,633,248.04                           63,209,065.34          

யங்கி நநதீக ற்று 27 1,966,973.99                             36,177,285.51          

431,475,732.72                         225,938,414.68        

சநொத்த சொறுப்புகள் 472,722,057.02                         272,876,852.58        

சநொத்த உரிடநகள் நற்றும் 
சொறுப்புகள் 793,631,029.17                         504,430,454.88        
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வரபனறுக்கப்ட்ட  சீ-நோர் நன்ம்

ணச் சசவு கூற்று
2014 டிசம்ர் 31 ஆம் திகதி முடிவரடந்த ஆண்டிற்கோது 2014 2013

டைமுடச் செனற்ாடுகிிருந்து காசொட்ைம் 

யரியிதிப்ிற்கு முன்பா இாம் 100,419,522.46        656,970.52            
செர்வு: சதய்நாம் 14,714,513.71          12,924,336.02       
ணிக் சகாடைக்கா நதிப்டீு 1,904,135.60            1,659,184.64         
யட்டிக் சகாடுப்வு 5,070,580.43            10,449,152.19       
குடப்பு: ிடனா சொத்துக்கின் யிற்ட இாம் -                            -                         
முன்டன யருை ெீபாக்கம் -                            (279,459.38)           
சதாமில் மூத நாற்ங்கிற்கு முன்பா டைமுட இாம் 122,108,752.20        25,410,183.99       
இருப்புக்கின் தியின் உனர்வு / குடப்பு 18,441,755.46          16,453,195.86       
யர்த்தகம் நற்றும் ஏடன சறுடககின் உனர்வு / குடப்பு (274,526,296.17)      (20,760,983.59)      
யர்த்தகம் நற்றும் ஏடன செலுத்துடககின் உனர்வு / குடப்பு 278,479,897.11        5,002,245.33         
ிற்சாைப்ட்ை யருநாத்தின் உனர்வு / குடப்பு (9,633,213.22)           18,867,642.25       
டைமுடச் செனற்ாடுகிிருந்து திபட்டின ணம் 134,870,895.38        44,972,283.84       
குடப்பு: முதலீட்டு யருநாம் (325,712.52)              (97,446.87)             
        செலுத்தப்ட்ை யட்டி (5,070,580.43)           (10,449,152.19)      
        செலுத்தப்ட்ை யரி -                            -                         
        செலுத்தப்ட்ை ணிக்சகாடை (3,008,960.10)           (1,491,427.64)        
டைமுடச் செனற்ாடுகிிருந்து திபட்டின ிகப ணம் 126,465,642.33        32,934,257.14       

முதலீட்டுச் செனற்ாட்டிிருந்து காசொட்ைம் 

சொத்து,  சாிமுட நற்றும் உாபணங்கள்ன் யிற்ட/ சகாள்யவு (44,762,693.56)         (34,843,179.50)      
மூதம் ைிள்யூ.ஐ. ீ 4,145,000.00            -                         
முதலீட்டு யருநாம் 325,712.52               97,446.87              
யடபனறுக்கப்ட்ை ெிி ங்காசார்ட் (தினார்) 2,239,404.26            -                         
குறுங்காக் கைன் (52,575,817.30)         8,678,227.00         

முதலீட்டு ையடிக்டககில் னன்டுத்தப்ட்ை ிகப ணம் (90,628,394.08)         (26,067,505.63)      

ிதிச் செனற்ாட்டிிருந்து காசொட்ைம் 

அபெ யமங்கல்கள் -                            -                         
குத்தடகக் காொர்களுக்கா செலுத்துடககள் (671,611.81)              (275,938.58)           
ிதிச் ையடிக்டககில் னன்டுத்தப்ட்ை ிகப ணம் (671,611.81)              (275,938.58)           

ண நற்றும் ணத்திற்கு ெநாடயகின் ிகப அதிகரிப்பு 35,165,636.43          6,590,812.93         

காப்குதி ஆபம்த்தில் ண நற்றும் ணத்திற்கு ெநாடய    குிப்பு ஏ (34,124,360.33)         (40,715,173.26)      

காப்குதி இறுதினில் ண நற்றும் ணத்திற்கு ெநாடய    குிப்பு ீ 1,041,276.10            (34,124,360.33)      

குிப்பு ஏ குிப்பு  ி

நக்கள் வங்கி – குனின்ஸ் கிர.87847 322,135.76                             (373,543.80)           
எச். என்.  ீ– 16031 146,020.44               113,108.69            
 எச். என்.  ீ– 10002143 26,823.58                 26,823.58              
 ான்  ஏெினா யங்கி 135670117 2,941.80                   2,941.80                
  ணி முன் செவுப் ண ெில்டத் சதாடகக் கணக்கு 160,000.00               187,000.00            
 எதிர்ப் திவுகள் கணக்கு  3.60                          (29.68)                    
எரி சாருள் முற் சகாடுப்வு 95,000.00                 116,000.00            
 அடமப்பு டயப்புகள் 1,300,000.00            1,300,000.00         
இங்டக யங்கி – 72322913 (685,567.48)              1,262,376.02         

 இங்டக யங்கி-  இடண கிட - 1450 (35,491,718.03)         (1,593,400.51)        

(34,124,360.33)         1,041,276.10         



 

2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி படிலடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக் கூற்றுக்கரின் 
குமிப்புகள் 

1.கூட்டிடைந்த தகலல்  

1.1 குடிிருப்பு ற்றும் சட்ை லிண்ைப்பம்  

லடறுக்கப்பட்ை சீ-நநார் ன்மம் இயங்டகில் எருங்கிடைக்கப்பட்ைதும் 
அசுைடாக்கப்பட்ைதுான லடறுக்கப்பட்ை பபாறுப்பிடனக் பகாண்ை எரு கம்பனி 
ஆகும். இக் கம்பனிின் பதிப்பட்ை அலுலயகம் இய.335, டி. ஆர். லிநேலர்தன 
ாலத்டத, பகாளம்பு - 10 னும் பகலரிில் அடந்திருப்பதுைன் லிாபா பக்கி 
இைம் ட்ைக்குரிலிலும் லிாபா நிடயங்கள் ாத்தடம, காயி, தங்காடய ற்றும் 
நபயிபகாை நபான்ம இைங்கரிலும் அடக்கப்பட்டுள்ரது. 
  

1.2 பிதான பசற்பாடுகள் ற்றும் நடைபடமகரின் தன்ட 

இமக்குதி பசய்ப்பட்ைதும் உள்ளூரில் பகாள்லனவு பசய்ப்பட்ைதுான ீன்பிடி 
லடயகரின் லிற்படனபம் ற்றும் உற்பத்தி பசய்ப்பட்ை ீன்பிடி பைகுகள் ற்றும் 
டன நார் கண்ைாடிப் பபாருட்கள் லிற்படனபம் இந்த லருைத்தில் கம்பனிின் 
பக்கி பசற்பாடுகராக அடந்திருந்தன.  

 

1.3 பய லைிக டம் 

அசிற்கு பளடாக பசாந்தான கம்பனி.  

பதாறியாரிகரின் ண்ைிக்டக 

இந்த லருை இறுதிில் கம்பனிின் பதாறியாரர்கரின் ண்ைிக்டக 91. 

  

2. பக்கி கைக்கீட்டுக் பகாள்டககரின் சுருக்கம் 

  

2.1.பபாதுக் பகாள்டககள்  

2.1.1.தாரிப்புகரின் அடிப்படை 

கம்பனிின் நிதி நிடயடக் கூற்று, லிரிலான லருானங்கரின் கூற்று, 
உரிடாண்ட ற்றும் பை பாய்லின் ாற்மங்கள், 2013 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 
ஆம் திகதிிற்கானதும் ற்றும் படிலடைந்த ஆண்டிற்கானதுான கைக்கீட்டு 
பகாள்டககள் ற்றும் குமிப்புகளுைனான நசர்வு (“ நிதிக் கூற்றுகள்”)  ஆகின இயங்டக 
கைக்கீட்டு த நிடயகளுைன் இைங்கிச் பசல்லுகின்மது.  

இயங்டக பபறுதி ரூபாில் சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ர இன் நிதிக்கூற்று லயாற்று 
பபறுதி அடிப்படை என்மின் ீது தார் பசய்ப்பட்டுள்ரது. இத்தடக 
நிதிக்கூற்மிடனப் பாதிக்கின்ம பைலகீ்க காைிகளுக்காக சீடப்புகள் 
பசய்ப்பைலில்டய.  

2.1.2.இந்த லருை காயப்பகுதிில் கைக்கீட்டுக் பகாள்டகின் ாற்மங்களும் புதி ற்றும் 
திருத்தப்பட்ை இயங்டக கைக்கீட்டு தநிடயின் பதரிவும்  

பதரிவு பசய்ப்பட்ை கைக்கீட்டுக் பகாள்டககள் பன்டன நிதிாண்டுக்கானலற்டம 
உள்ரைக்கிிருக்கின்மன.  



 

 

 

2.1.3.எப்படீ்டுத் தகலல் 

கைக்கீட்டுக் பகாள்டககள் கம்பனிினால் உைன்பட்டு பிநாகிக்கப்பட்டுள்ரதுைன் 
பன்டன ஆண்டில் பன்படுத்தப்பட்டுள்ரலற்றுைனும் உைன்பட்டுள்ரது. நிகழ்காய 
பன்னிடயப்படுத்துடகிடன உறுதிப்படுத்துலதற்கு நதடலப்படும் அடனத்தும் 
பன்டன ஆண்டிற்கான ண்கள் ற்றும் பசாற்பமாைர்களுைன் ீள் 
எளங்குபடுத்தப்பட்டுள்ரது.  

2.1.4.பலரிநாட்டு நாை நைலடிக்டககள் 

அடனத்து பலரிநாட்டு பரிாற்ம நைலடிக்டககளும், பரிாற்ம லிடரவு நநத்தில் 
நநயாங்கி பரிாற்மப் பபறுதிில் அமிக்டக பசய்ப்படுகின்ம நாைான 
இயங்டக ரூபாய்க்கு ாற்மப்பட்டுள்ரது. பலரிநாட்டு நாைங்கரில் லகுக்கப்பட்ை 
பைம் சார் பசாத்துக்கள் ற்றும் பபாறுப்புக்கள்  லருை இறுதிியிருந்த பலரிநாட்டு 
பபறுதிகளுக்கு இடைான இயங்டக ரூபாய்க்கு ீர திப்பிைப்பட்டிருக்கின்மது. 
இதன் லிடரலாக இயாப ற்றும் இறப்புக்கள் இருப்பின் லருானக் கூற்மில் 
கைக்கிைப்பட்டுள்ரது.  

     

2.1.5.லரிலிதிப்பு 

தற்நபாடத லரிகள்  

நிதிக்கூற்மில் அமிக்டக பசய்ப்பட்ைதன் படிான லருான ற்றும் பசயலனீ 
கூறுகடர லருான லரிக்கான ற்பாடுகள் அடிப்படைாகக் பகாண்டுள்ரதுைன் இக் 
கம்பனிக்கு தற்நபாது பிநாகிக்கப்படும் பபறுதிில் 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் 
இயக்க உண்ைாட்ைசிடமச் சட்ைத்தின் ற்பாடுகரின் பிகாம் கைக்கிைப்பட்டும் 
உள்ரது.   

2.1.6.பபற்ம கைன் பதடக 

பபற்ம கைன் பதடக  அலற்டமப் பபற்றுக்பகாண்ை காயப்பகுதிின் பசயபலான்மாக 
ற்றுக்பகாள்ரப்பட்டுள்ரது.  

 

2.2.பசாத்துக்கரின் திப்படீும் அலற்மின் அரலடீ்டு அடிப்படைகளும்  

2.2.1.பபாருட்பதிநலடு 

பனற்ம பதுலாக அடசபம் பபாருட்களுக்காக பசய்த கைன் எதுக்கீடுகரின் 
பின்னான குடமந்த பதாடக ற்றும் நிக பைாக்கற் பபறுதிில் (NRV) 

பபாருட்பதிநலடு திப்பிைப்பட்டுள்ரது.  லிற்படன பசய்லதற்கு நதடலான 
திப்பிைப்பட்ை பதாடக ற்றும் நிடமவு பசய்லதற்கான திப்பிைப்பட்ை 
பதாடகிடனக் குடமப்பதான சாதாை லிாபாத்தில் லிற்படன பசய்து 
படிக்கப்பட்ை பபாருட்கரின் லிடய நிக பைாக்கற் பபறுதி ஆகும். பின்லரும் 
சூத்திங்கடரப் பன்படுத்தி பபாருட்பதிநலட்டின் தற்நபாடத அடலிைம் ற்றும் 
நிடயடகரிற்கு அலற்டம லறங்குலதில் உட்பட்டிருந்த பசயவுத் பதாடக 
கைக்கிைப்பட்டிருக்கின்மது.  



 

பயப் பபாருட்கள் – உண்டப் பபறுதி பதல் லந்தது பதல் பலரிநற்மம் னும் 
அடிப்படைில்   

உற்பத்தி பசய்து படிக்கப்பட்ை பபாருைகள் – நநடிான பபாருட்கள், நநடிான 
பதாறியாரர்கள் ற்றும் நிந்த உற்பத்திின் நற்பசயலின் பபாருத்தான 
லிகிதசனானது சதலதீ பூர்த்திிடன அடிப்படைாகக் பகாண்ைது.   

பதாறில் லரர்ச்சி - நநடிான பபாருட்கள், நநடிான பதாறியாரர்கள் ற்றும் 
நிந்த உற்பத்திின் நற்பசயலின் பபாருத்தான லிகிதசனானது சதலதீ 
பூர்த்திிடன அடிப்படைாகக் பகாண்ைது.   

பகாள்லனவு பசய்ப்பட்ை பபாருட்கரின் நிடமவு - உண்டப் பபறுதி பதல் லந்தது 
பதல் பலரிநற்மம் னும் அடிப்படைில்   

2.2.2.லர்த்தகம் ற்றும் டன பபறுடககள்  

தீ ற்றும் சந்நதகத்திற்கிைான கைன்களுக்கான ற்பாடுகரின் நிக பைாக்கயிற்கு 
திப்பிைப்பட்ை பதாடககரில் லர்த்தக ற்றும் டன பபறுடககள் 
குமிப்பைப்பட்டிருக்கின்மன.  

டன பபறுடககள் தீ ற்றும் சந்நதகத்திற்கிைான கைன்களுக்கான ற்பாடுகரின் 
நிக பைாக்கயிற்கு திப்பிைப்பட்ை பதாடககரில் குமிப்பைப்பட்டிருக்கின்மன.  

2.2.3.பைம் ற்றும் பைத்திற்கு நிகானடல  

டகிருப்பு பைம், நகள்லி டலப்புக்கள் ற்றும் குறுங்காய உரி தில பதலீடுகள், 
நாைத்தின் பபறுதிகடர அமிலதற்கு உைனடி ாற்றுரிட உடைன ற்றும் 
பபறுதிகரின் ிகச் சிமி ாற்மங்களுக்கு உட்பட்டிாதன ன்பனடல பைம் ற்றும் 
பைத்திற்கு நிகானடலாக லடறுக்கப்பட்டிருக்கின்மன.  

பைப் பாய்வுக் கூற்மின் காைாக, டகிருப்பு பைம் ற்றும் நிலுடலிலுள்ர 
லங்கி நயதிக பற்றுக்கரின் நிக லங்கிகரின் டலப்புக்கள், குறுங்காய 
பதிர்ச்சிபைனான டலப்புக்கள் அதாலது டககப்படுத்தி நிடயியிருந்து பன்று 
ாதங்கள் அல்யது அதடன லிை குடமந்த பதலீடுகள் ன்பனவும் பைத்திற்கு 
நிகானடலகராகக் பகாள்ரப்படும்.  

பைப் பாய்வுக் கூற்று டமபக  படமிடன அடிப்படைாகக் பகாண்ைது.   

2.2.4.பசாத்து, பபாமி ற்றும் உபகைங்கள் 

அ) திப்படீ்டுப் பபறுதி 
பசாத்து, பபாமி ற்றும் உபகைங்கள் ஆகி அடனத்துப் பபாருட்களும் 
அடிப்படைிநய பபறுதிபடைன. பசாத்து, தாலம் ற்றும் உபகைங்கள் 
ஆகிலற்மின் பபறுதி ன்பது நிகழ் பசயவுகளுைன் இடைந்த கட்டுானம் ற்றும் 
பகாள்லனவுச் பசயலாகும்.  

பசாத்து, பபாமி ற்றும் உபகைங்கள் ஆகி பபாருட்கள் பின்னாக ப்நபாது ீர 
திப்பிைப்படுபனில் அச் பசாத்துக்கரின் அடனத்து பிரிவுகளும் ீர திப்பிைப்படும் 



 

பபாளது ஆகும். ந்பதாடகின் உண்டப் பபறுதிியிருந்து பபாருரரலில் அடல 
பகாண்டுள்ர பபறுதி ாறுபைலில்டய ன்படத உறுதி பசய்லதற்கு நதடலான 
எளங்கு படமபைன் ீள் திப்படீு பசய்ப்படுகின்மது. பபறுதிச் பசாத்துக்கடர 
பதயில் அடைாரங்கண்ைதன் பின்னர் அதிலுள்ர நதனும் நதய்ானத்திடனடுத்து 
ீள் திப்பிைப்பட்ை பசாத்து, பபாமி ற்றும் உபகைங்கள்குடமந்த ீள் திப்படீ்டு 
பபறுதிிடனக் பகாண்டிருக்கின்மன. டன பசாத்து, தாலம் ற்றும் உபகைங்கள் 
குடமந்த நதய்ான லயாற்றுப் பபறுதிில் குமிப்பிைப்பட்டிருக்கின்மன.  

பசாத்து என்று ீள் திப்படீு பசய்ப்படும் நபாது பசயபலான்மாக பன்னர் 
அடைாரங் காைப்பட்டிருந்த எந லடகான பசாத்துக்களுைன் பதாைர்பான 
பன்டன ீள் திப்படீ்டு குடமப்பு என்மிடன அடல திருப்பலில்டயபனில் அது 
பகாண்டுள்ர பபறுதிின் நதனும் அதிகரிப்பு ீள் திப்படீ்டு ிடக என்மிற்கு 
நநடிாக லலிைப்பட்டுள்ரது. இச் சூழ்நிடயில் பன்னர் குமிப்பிைப்பட்ைலற்மின் 
அரவுகரிற்கான லருானாக அவ் அதிகரிப்பு அடைாரங்காைப்பட்டிருக்கின்மது. 
ீள் திப்படீ்டின் லிடரபலான்மாக பசாத்துக்கள் பகாண்டுள்ர பபறுதி 
குடமக்கப்படும் நபாது எந லடக பசாத்துக்களுைன் பதாைர்பான ீள் திப்படீ்டு 
ிடகில் இைம்பபற்ம பபறுதித் நதய்ானத்திடன லிை அதிகாக இல்யாத 
பப்பிற்கு ீள் திப்படீ்டுைன் பதாைர்பான டலநனிற்கும் திாக ாற்மப்பட்டுள்ர 
பசாத்துக்கள் பதாைர்பான பன்டன உர்பலான்மிடனத் திருப்பாலிடின் அக் 
குடமப்பானது பசயபலான்மாக அடைாரங் காைப்படுகின்மது. பசாத்துக்கள் 
பதாைர்பான ீள் திப்படீ்டு ிடகில் ஞ்சி நதனும் ீதிச் பசாத்துக்கரின் 
லியக்கு அல்யது படிவுறுத்தல் ீதான கைக்கிைப்பட்ை இயாபத்திற்கு 
ாற்மப்பட்டிருக்கின்மது. 
  

ஆ) சீாக்கற் பபறுதி 
பதயாலதாக திப்பிைப்பட்ை பசற்திமனின் தம் திர்பார்க்கப்பட்ைதியிருந்து 
திர்காய நன்டகடர சீாக்க அல்யது பாரிப்பதன் பபாருட்டு பசாத்து, தாலம் 
ற்றும் உபகைங்கள் ஆகினலற்மின் திருத்தம் அல்யது பாரிப்பினால் ற்பட்ை 
பசயவுகள் அடல ற்படும் நபாது பசயலாக அடைாரங் காைப்படுகின்மது.  

 

இ) நதய்ானம் 

அடனத்து பசாத்து, பபாமி ற்றும் உபகைங்கள் ஆகினலற்மின் ீது அப் 
பபறுதிிடனத் தள்ளுபடி பசய்பம் பபாருட்டு பசாத்து, தாலம் ற்றும் உபகைங்கள் 
ஆகி அடனத்திற்கான பபறுதிபம் நதய்ானத்திற்கான ற்பாடுகரில் 
கைக்கிைப்பட்டுள்ரது. நபாட் ாட் ற்றும் லுணுலிய பதாறிற்சாடயக்காக 
பன்படுத்தப்பட்ை நதய்ான பபறுதிகள் கீழ்க்கண்ைலாறு நலறுபடுகின்ன :  

கட்ைைங்கள் – 20 லருைங்கள் 

தாலங்கள் ற்றும் இந்திங்கள் – 10 லருைங்கள் 

தரபாைங்கள் ற்றும் பபாருத்துக்கள் – 05 லருைங்கள் 

கருலிகள் ற்றும் உபகைங்கள் – 05 லருைங்கள் 

அலுலயக உபகைங்கள் – 05 லருைங்கள் 



 

நாட்ைார் லாகனங்கள் – 04 லருைங்கள் 

கைனிகள் 04 லருைங்கள் 

பன்பபாருள் – 05 லருைங்கள் 

பைகு அச்சு – 05 லருைங்கள் 

பதாறிற்சாடய உபகைங்கள் - 08 லருைங்கள் 

குத்தடக நாட்ைார் லாகனங்கள் - 04 லருைங்கள்  

ஈ) பசாத்துக்கரின் லலுக்குடமப்பு  

எவ்பலாரு இங்கு திகதிிலும் பசாத்துக்கள் அறிலடைலதற்கான அமிகுமிகள் 
உள்ரனலா ன்பதடன கம்பனி திப்படீு பசய்பம். அவ்லாமான அமிகுமிகள் இருப்பின், 
அல்யது பசாத்பதான்மின் லருைாந்த பரீட்சிப்பின் லருைாந்த அறிவு லறங்கப்படும் 
நபாது பசாத்துக்கரின் ீர அரலிடும் பபறுதிின் திப்பபான்டம கம்பனி 
நற்பகாள்கின்மது. பசாத்துக்கரின் ீர அரலடீு என்மின் பபறுதி பசாத்பதான்மிடன 
லிை அதிகாக இருத்தல் அல்யது நாைத்திடன உருலாக்கும் பபறுதி 
நாைத்திடன லிற்பதற்கான பபறுதிிடனக் குடமத்தல் ஆகி இண்டினாலும் 
தனிார் பசாத்பதான்மிற்கான பபறுதி லலுலடைகின்மது. பசாத்துக்கள் 
அறிலடைலதாக கருதப்படும் சந்தர்பத்திலும் அதனுடை ீர அரலிடும் பதாடக 
குடமக்கப்படும் சந்தர்பத்திலும் பசாத்துக்கரின் ீர பபமக் கூடி பபறுதிிடன 
பசாத்துக்கள் ற்றும் அடல பகாண்டுள்ர பபறுதி லிஞ்சுகின்மன. திப்பிைப்பட்ை 
திர்காயப் பைப்பாய்ச்சயின் நடைபடமப் பபறுதிிடன  திப்பிடுடகில் 
தற்நபாத சந்டத திப்படீுகள் ற்றும் பசாத்துக்கு குமிப்பாக உள்ர இைர்கடரப் 
பிதிபயிக்கும் லரிக்கு பன்டன கறிவுப் பபறுதி என்மிடனப் பன்படுத்தி 
அடலகள் நடைபடமப் பபறுதிக்கு கறிலிைப்படுகின்மன.  

பன்டன ீள் திப்படீ்டு ிடக என்மிடன பாதிப்பின் நட்ைம் திருப்பும் ீள் 
திப்படீ்டிற்கு திாக பசாத்துக்கள் ற்றும் உபகைங்கரிற்கு ற்பட்ை பாதிப்பு 
நட்ைங்கள் தலி டன நட்ைங்கள் லருானக்கூற்மில் அடைாரங் 
காைப்பட்டிருக்கின்மது 

பன்பதாக காைப்பட்ை அறிவு நட்ைங்கள் ீர ற்பைாது அல்யது குடமக்கப்பையாம் 
னும் குமிப்பு நதனும் உள்ரதா ன்பதற்கு எவ்பலாரு அமிக்டகத் திகதிிலும் 
திப்படீு என்று நற்பகாள்ரப்படுகின்மது. நல்பயண்ைம் பதாைர்பானடல தலி 
பன்டன அடைாரங் காைப்பட்ை அறிவு நட்ைங்கரின் பபறுதிின் அரலிற்கு 
அடைாரங் காைப்பட்டிருக்கின்மது.  

 

2.3.பபாறுப்புக்களும் ற்பாடுகளும்  

2.3.1.ஏய்வூதி பன் கைப்பாடுகள்  

அ) லடறுக்கப்பட்ை பன் திட்ைம் – பைிக்பகாடை  

பைிக்பகாடை ன்பது லடறுக்கப்பட்ை பன் திட்ைாகும். பைிக் பகாடைிடன 
அடல பதாைர்பான சட்ைலாக்கத்தின் பிகாம் பசலுத்துலது கம்பனிின் பபாறுப்பாகும். 
இப் பபாறுப்பிடனச் சந்திக்கும் பபாருட்டு நசடல பதாைங்கி திகதிியிருந்து 
எவ்பலாரு நசடலாண்டு படிலிலும் அடனத்து பதாறியாரர்கரினதும் 
நிதிாண்டிற்கான இறுதி ாதத்தின் அட ாத நலதனத்திடன அடிப்படைாக 



 

பகாண்டு கைக்கிைப்பட்ை பபறுதி என்றுக்கு சனான ற்பாபைான்று ந்பதாடகில் 
பன்பனடுக்கப்பட்டுள்ரது. இவ் லருை ஆம்பத்தில் பன்பனடுக்கப்பட்ை 
ற்பாடுகரிற்கும் இவ் லருை இறுதிில் நிடமநலற்மி ற்பாடுகரிற்கும் 
இடைியான லித்திாசத்தின் லிடரவு லருானக் கூற்மில் டுத்தாரப்பட்டுள்ரது.    

ப்படிிருப்பினும், 1983 ஆம் ஆண்டு 12 ஆம் இயக்க பைிக்பகாடைச் சட்ைத்தின் 
பசலுத்துடகின் பிகாம் பதாைர்ச்சிாக ந்து (05) லருை நசடலிடனப் பூர்த்தி 
பசய்தலர்களுக்கு ட்டுந இப் பபாறுப்புகள் ளகின்மன. இப் பைிக்பகாடைப் 
பபாறுப்பு திகதிிநயா அல்யது துல்யி திப்பைப்பையிநயா இல்டய. ந்பதாடகின் 
எத்திடலக்கப்பட்ை பபாறுப்புக்கரின் கீழ் இடல பட்டியிைப்பட்டுள்ரன.  

ஆ) லடறுக்கப்பட்ை பங்கரிப்புத் திட்ைங்கள் – ஊறி நசயாப நிதிம் ற்றும் 
ஊறிர் நம்பிக்டக பபாறுப்பு நிதிம்  

படமான சட்ைலாக்கம் ற்றும் எளங்கு படமபைனான பங்கரிப்பினால் அடனத்து 
பதாறியாரர்களும் ஊறி நசயாப நிதிம் ற்றும் ஊறிர் நம்பிக்டக பபாறுப்பு 
நிதிம்  ஆகிலற்றுக்கு உரித்துடைலாகின்மனர்.  

2.3.2.பயதன உறுதிரிப்பு ற்றும் திர்பாாச் பசயலனீங்கள் 

நிதிக் கூற்றுக் குமிப்பில் ந்பதாடகத் திகதிில் பயதன உறுதிரிப்பு ற்றும் 
திர்பாாச் பசயலனீங்கள் பலரிப்படுத்தப்பட்டுள்ரன.  

2.3.3.ற்பாடுகள்  

கைந்த காய நிகழ்வுகரின் லிடரலாக குள என்று சட்ைம் அல்யது ஆக்கம் சார் 
கைப்பாடுகடரக் பபாண்டுள்ர நபாதும் ற்றும் லர்த்தக நன்டின் பலரிநற்மம் 
என்று கைப்பாடுகடரப் பூர்த்தி பசய்லதற்கு லறங்கப்படுலதற்கான சாத்திபள்ர 
நபாதும் ற்பாடுகள் ந்பதாடகில்  அடைாரங் காைப்பட்டுள்ரன.      

2.4.லருானக் கூற்று 

2.4.1.அசிடம அடைாரம்  

கம்பனிக்கு லர்த்தக நன்டகள் பின்பற்மப்படுலதற்கான சாத்திக் கூறுகள் இருப்படத 
அசிடம அடைாரங்காட்டுகின்மது. அத்துைன் அசிடம ற்றும் என்மிடைக்கப்பட்ை 
பபறுதி உட்பை அல்யது அலற்டம உண்டுபடுத்துலதற்கு நம்பத்தகு அரலடீ்டில் 
நற்பகாள்ர படிபம்.பபற்றுக் பகாள்ரப்பட்ை சீரி நாசடனகள் உண்டப் 
பபறுதிில் அல்யது லர்த்தக கறிவுகரில் பபமக்கூடி நிக ற்றும் லிற்படனகள் 
லரிில் அசிடம அரலிைப்படுகின்மது. அசிடமட அடைாரங் காணும் நநாக்கில் 
பின்லரும் குமிப்பான அடிப்படைகள் பன்படுத்தப்படுகின்மன.  

அ)  பபாருட்கரின் லிற்படன 

லிற்படனப் பபாருட்கள் ீதான பன்தரு கட்டுப்பாட்டிநயா அல்யது உரித்துைன் 
லறடாக இடைக்கப்படும் அரலிற்கு பகாடத்துல பதாைர்ச்சிிநயா அல்யாது 
கம்பனிப் பபறுடககளுைன் பகாள்லனலாரருக்கு பபாருட்கரின் உரித்திற்கான 
பக்கிான இைர் ற்றும் பலகுதிகள் லறங்கப்படும் நபாது பபாருட்கரின் 
லிற்படனியிருந்து லருானம் அடைாரங் காைப்படுகின்மது.  
 



 

ஆ) லருானம்  

லட்டி லருானம் உண்ட அடிப்படை என்மில் அடைாரங் காைப்படுகின்மது. 
  

இ) லாைடக லருானம்  

லாைடக லருானம் உண்ட அடிப்படை என்மில் அடைாரங் காைப்படுகின்மது.  
 

ஈ) டன லருானம்  

டன லருானங்கள் உண்ட அடிப்படை என்மில் அடைாரங் காைப்படுகின்மது. 
உ) பபறுடககளும் இறப்புகளும்  

பசாத்து, தாலம் ற்றும் உபாைங்கள்  பதாைர்பான அகற்றுடக ீதான லிற்படனச் 
பசயவுகள் ற்றும் பசாத்துக்கள் பகாண்டுள்ர பபறுதி அகற்றுடக 
பன்பனடுப்பியிருந்து கறித்ததன் பின்னர்  பசாத்து, தாலம் ற்றும் உபாை அகற்மல் 
ீதான லருான தன்ட என்மின் நிக பபறுடக ற்றும் இறப்பில் லருானக் 
கூற்மில் கைக்கிைப்பட்டுள்ரது. அச்  பசாத்துக்களுைன் பதாைர்பான ீள் திப்படீ்டு 
எதுக்கீட்டில் ஞ்சிபள்ர பபறுதி திட்டி இயாபத்திற்கு ாற்மப்பட்டிருக்கின்மது.  

2.4.2.பசயலனீ அடைாரங்கள்  

ற்பட்ை பசயலிற்கும் லருானத்தின் குமிப்பிட்ை பபாருட்கரால் ஈட்ைப்பட்ைலற்மிற்கும் 
இடைியான நநடிச் நசர்க்டகின் அடிப்படைில் லருானக்கூற்று பசயலனீங்கள் 
அடைாரங் காைப்பட்டுள்ரன. லிடனத்திமனான அபசான்மில் லிாபாத்டத 
நைத்துலதில் இைம்பபற்ம அடனத்து பசயலனீத்திற்கும், பசாத்து, தாலம் ற்றும் 
உபாைங்கள்  ன்பனலற்மின் பாரிப்பிற்கும் இவ் லருை கிடைக்கப்பட்ை இயாபம் 
பதிலிைப்பட்டுள்ரது.  

லருானக் கூற்டம பன்னிடயப்படுத்தும் நநாக்கத்திற்காக பசயலின படமச் பசற்பாைான 
கம்பனிின் பசற்திமனில் உண்டான ண்ைக்கருடல சர்ப்பிக்கும் அடிப்படை 
கம்பனிால் பின்பற்மப்பட்டுள்ரது.   

 






















