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அறிமுகம் 

 
 
தேசிய அருங்கலலகள் தேரலை 
 
 
தல்னரிக்க்ரண னடங்ஷபக் வரண்ட னழ்றக் னரற்றுக்கு 
உரிஷஶரனறன்ந இனங்ஷரணது, ஷப்தி ற்றும் ஷனத் றநஷள் தனற்நறன் 
னெனம் னத்துறக்ர உள்பது.  னரசர உரிஷவரன்நரண ஷப்திஷப 
பர்ப்தற்ர ன்ணர்பின் ஆட்சறக் ரனத்றறம்கூட  னளஷரண அனுசஷ 
இற்கு குஷநின்நறக் றஷடத்து. 
 
ஷப்தி ஆக்ங்பில் ஈடுதட்டினந் ஷிஷணஞர்ளுக்கு சனரத்றல் னக்ற இடம் 
றஷடத்துடன், அசரங்த்றணரல் ினதுள் ங்றனேம் அர்ள் வௌிக்ப்தட்டரர்ள். 
 
இனங்ஷ அந்ற ஆறத்றற்கு உட்தட்டஷ அடுத்து தல்னரிக்க்ரண னடங்பர 
ன ரீறரப் ஶதிப் தரதுரக்ப்தட்டு ந் ஷப்தி ஆக்ங்ள்,  ஷனநுணுக்ங்ள் 
ற்றும் ஆற்நல் ஶதரன்நற்றுக்கு அசரங் அனுசஷ றஷடக்ரஷ அத்துடன் உரி 
றப்தபிக்ப்தடரஷ ன்தண ரர தடிப்தடிர அறவுப் தரஷில் திக் 
ஆம்தித்து. 
 
இனங்ஷ சுந்றம் அஷடந்ன் தின்ன ஷப்திக் ஷவரறல்பில் ீண்டும் 
னத்வளச்சற  ற்தட்டதுடன், இற்ரண அச ற்றும் அசசரர்தற்ந றறுணங்ளும்கூட 
உனரறண. 
 
ஷப்திக் ஷத்வரறனறன் தரதுரப்ன, அதிினத்ற ற்றும் ஷப்திக் 
ஷத்வரறல்பில் ஈடுதட்டுள்ப ஷிஷணஞர்பின்  வதரனபரர ற்றும் சனர 
றஷனஷஷப ஶம்தடுத்துஷ னக்ற ஶரக்ரக் வரண்டு 1982 ஆம் ஆண்டின் 35 
ஆம் இனக் ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷ ற்றும் துஷ றறுணங்ள் சட்டத்றன் லழ் 
ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷ உனரக்ப்தட்டது.  
 
டந் சரப்ங்பில் ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷிணரல் ஷப்திக் ஷத்வரறஷன 
தரதுரத்ல், அதிினத்ற ற்றும் ஷப்திக் ஷிஷணஞர்பின் னஶணரம்னஷக்ர 
தல்ஶறு னத்றட்டங்ளும் தன றழ்ச்சறத்றட்டங்ளும் அனல்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 
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தொலன நொக்கு  

 
 

றஷனரண றஷனத்றனத்றக்ர உள்ரட்டுக் ஷப்திஷப ஶதரசறப்ததும், தரதுரப்ததும் 
 
 
 
 

தெற்தி  
 
 

தரம்தரி ற்றும் னரசர வதறுரணத்ஷக் வரண்டுள்ப உள்ரட்டுக் ஷப்திக் 
ஷத்வரறல்ஷப தரதுரத்ல், அதிினத்ற வசய்ல், ஊக்குித்ல், ஶம்தடுத்ல், 
ஷனஞர்பின் வதரனபரர ற்றும் சனெ அந்ஸ்ஷ ஶம்தடுத்ல் 

 
 
 
 

குநிக்ந ொள்  
 
 

 தரம்தரி ற்றும் னரசர வதறுரணம்றக் ஷப்திக் ஷனஷப தரதுரத்ல். 
 
 உள்ரட்டுக் ஷப்திக் ஷத்வரறஷன ஊக்குித்றம், ஶம்தடுத்துறம் 
 
 ஷப்திக் ஷிஷணஞர்ஷப எளங்குதடுத்துல். 
 
 ஷப்திக் ஷிஷணஞர்பின் சனெ ற்றும் வதரனபரர றஷனஷஷ 

ஶம்தடுத்துல். 
 
 ஷப்திக் ஷிஷணஞர்பின் ஷனசரர் ஆற்நல் ற்றும் அநறஷ பர்த்ல் 
 
 ஷப்திக் ஷத்வரறறக்ரண உள்ரட்டு னெனப் வதரனட்ள் றஷடக்க்கூடிரச் 

வசய்ன் னெனம் ஷப்திக் ஷத்வரறனரபர்பின் உற்தத்றஷப ஶம்தடுத்துல். 
 
 
 
 
 
 
 

 உள்படக் ம் 
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01) முன்நணற்நப் ததொிப்புல - 2014 
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முன்நணற்நப் ததொிப்புல – 2014 
 

 அதிிருத்ி ி ழ்ச்ெித் ிட்டங் பின் ிதங் ள் முன்நணற்நம் 

01.   
ல ப்திக் ல த்தொில் ல ிலணஞர் லபப்  திவுதெய்ல் 
 
ஆண்டில் தறவு வசய்ப்தட்ட ஷப்திக் ஷிஷணஞர்பின் ண்ிக்ஷ 

 
 

1,487 

02.   

ஆெிரிர்  ல ிலணஞர் ளுக் ொண திற்ெிக்  ருத்ிட்டங் ள் 
 
அனல்தடுத்ப்தட்ட ஆசறரி ஷிஷணஞர்ளுக்ரண குப்னபின் 
ண்ிக்ஷ   
 
திற்சறவதற்ந ஷிஷணஞர்பின் ண்ிக்ஷ 

 
 
75 
 

704 

03. 
 

ஆம்த வரறல்நுட்தப் திற்சற றழ்ச்சறத்றட்டங்ள் 
 
அனல்தடுத்ப்தட்ட  ஆம்த வரறல்நுட்தப் திற்சற றழ்ச்சறத் றட்டங்பின்  
ண்ிக்ஷ   
 
திற்சற வதற்ந ஷிஷணஞர்பின் ண்ிக்ஷ 

 
 
39 
 

868 

04. 

ஊட ப் திற்ெி ி ழ்ச்ெித்ிட்டங் ள் 
 
வசற்தடுத்ப்தட்டுள்ப  ஊடப் திற்சற றழ்ச்சறத்றட்டங்பின்  ண்ிக்ஷ 
 
திற்சற வதற்றுள்ப ஷிஷணஞர்பின்  ண்ிக்ஷ 

 
 
04 
 
68 

05. 
மூனப் ததொருட் ள் திரிடல் 
 
திரிடப்தட்டுள்ப வரத் வசடிபின் ண்ிக்ஷ 

 
 

208,155 

06. 

ல ப்திக் ல ிலணஞர் ளுக் ொண  அநிவூட்டல் தெனர்வு ள் 
 
அனல்தடுத்ப்தட்ட அநறவூட்டல் வசனர்வுபின்  ண்ிக்ஷ (ரட்டம்) 
 
னந்து வரண்ட ஷிஷணஞர்பின் ண்ிக்ஷ 

 
 
24 
 

2,972 

07. 

ொ ொ ல ப்திக் ல த்தொில் நதொட்டி ளும்  ண் ொட்ெி ளும் 
 
டரத்ப்தட்ட ரர ஷப்திக் ஷத்வரறல் ஶதரட்டிபின் 
ண்ரட்சறபின் ண்ிக்ஷ 
 
தற்ஶற்ந ஶதரட்டிரபர்ள் (ஷிஷணஞர்பின்)  ண்ிக்ஷ 

 
 
09 
 

4,008 

08. 

நெி ல ப்திக் ல த்தொில் நதொட்டி ளும்   ண் ொட்ெி ளும்   
 
ஶசற ட்டத்றல் வற்நற வதற்நர்பின் ண்ிக்ஷ  சர்ப்திக்ப்தட்ட  
 
றனரிப்னபின்  ண்ிக்ஷ 
 
ஶசற ண்ரட்சறஷ  தரர்ஷிட்ஶடரர்பின்  ண்ிக்ஷ 

 
 

400 

1,878 

32,956 
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09. 

 
புி ல ப்திக் ல த்தொில்  அதிிருத்ிச் ெங் ங் லப ொதித்லும்  
இற்லநப்தடுத்லும் 
 
னறர  ரதிக்ப்தட்ட ஷப்தி அதிினத்றச் சங்ங்பின் ண்ிக்ஷ 
 
இற்ஷநப்தடுத்ப்தட்ட ஷப்திச் சங்ங்பின் ண்ிக்ஷ 
 

 
 
21 
 
01 

10. 

 
உள்ொட்டு ிற்தலண நம்தொட்டு ி ழ்ச்ெித்ிட்டங் ள் 
 
 

எளங்குவசய்ப்தட்ட உள்ரட்டு ிற்தஷண றஷனங்பின் ண்ிக்ஷ 
 
னந்து வரண்ட ஷிஷணஞர்பின் ண்ிக்ஷ 
 

 
 
07 
 

146 

11. 

 
தபிொட்டு ிற்தலண நம்தொட்டு ி ழ்ச்ெித்ிட்டங் ள் 
 

தங்ஶற்ந சந்ஷள் ற்றும் ண்ரட்சறபின் ண்ிக்ஷ 
 
னந்து வரண்ட ஷிஷணஞர்பின் ண்ிக்ஷ 
 

 
 
06 
33 

12.
. 

 
ல ிலணஞர் ள் தரிொற்நல் ி ழ்ச்ெித்ிட்டம் 
 

வசற்தடுத்ப்தட்ட றழ்ச்சறத்றட்டங்பின் ண்ிக்ஷ 
 
திற்நப்தட்ட ஷிஷணஞர்பின் ண்ிக்ஷ 
 

 
02 
 
21 

13. 

 
சுதொில் ொய்ப்புக் லப ஆம்திப்தற் ொ  ெி லப ங்குல் 
 
 

னெனப்வதரனட்ளும் உதங்ளும் ங்ப்தட்ட ஷிஷணஞர்பின்  
ண்ிக்ஷ 
 

 
93 

14. 
லனஞர் ளுக் ொண னநணொம்தல்  ி ழ்ச்ெித்ிட்டம் 
 

னன்வதறும் ஷிஷணஞர்பின் ண்ிக்ஷ 

 
 
46 

15. 

 
உற்தத்ி நம்தொடு ற்றும் புத்ொக்குல  அநிமு   ி ழ்ச்ெித்ிட்டம் 
 
அனல்தடுத்ப்தட்ட றழ்ச்சறத்றட்டங்பின் ண்ிக்ஷ 
 
திற்நப்தட்ட  ஷிஷணஞர்பின் ண்ிக்ஷ 
 

 
 
08 
 

223 
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 அதிிருத்ி ி ழ்ச்ெித் ிட்டங் பின் ிதங் ள் முன்நணற்நம் 

16. 

 
ணிப அதிிருத்ி ி ழ்ச்ெித்ிட்டம் 
 
 
திற்நப்தட்ட  திிணர்பின் ண்ிக்ஷ 
 

17 

17. 

 
ல ப்திக் ல த்தொில் திற்ெிக்  ருத்ிட்டம் 
 
இங்கும் திற்சற றஷனங்பின் ண்ிக்ஷ   
 
திற்சற ங்ப்தடும் திற்சறதுஷநபின் ண்ிக்ஷ 
 
திற்சற றஷனங்ள் ஊடர னளஶப்  திற்சற வதற்ந திறர்பின் 
ண்ிக்ஷ 
 
ஷனஞர்ள் திற்சற றஷனங்ள் ஊடர உற்தத்ற சறஷபப் வதற்றுக் 
வரள்ளும் ஷனஞர்பின் ண்ிக்ஷ. 
 

 
120 
18 
 

553 
 

489 
 

18. 

 
ல ிலணஞர் ளுக் ொண திற்ெி ிலனங் பின் உட் ட்டலப்பு 
ெி பின் அதிிருத்ி 
 
 

ட்டடங்ள் தளதுதரர்க்ப்தட்ட ஷிஷணஞர்ளுக்ரண  திற்சற 
றஷனங்பின்  ண்ிக்ஷ 
 
னறர னசனகூட சறள் ங்ப்தட்டுள்ப  திற்சற றஷனங்பின்  
ண்ிக்ஷ 
 
ீர் சறள் ங்ப்தட்டுள்ப  திற்சற றஷனங்பின்  ண்ிக்ஷ 
 
றன்சர சறள் ங்ப்தட்டுள்ப திற்சற றஷனங்பின்  ண்ிக்ஷ 
 

 
 
 
03 
 
02 
 
04 
 
03 
 

19. 

 
ிநெட  ிொ அதிிருத்ிக்  ருத்ிட்டம் - 2014 
 
அதிினத்ற வசய்ப்தட்ட றரங்பின் ண்ிக்ஷ 
 
வரத் ஶடி தணரபிபின் ண்ிக்ஷ 
 
வரத் ஷநன தணரபிபின் ண்ிக்ஷ 
 

 
 
11 
 

872 
 

1,270 
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02) நெி அருங்லன ள் நதலின் 
ொதணப் தி ள் 
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2.1 திப்தொபர் ெலத - 2014 
 
 
1. றன.னத்ற லர்த்றஶசண   - ஷனர் 
2. றனற ,ீவ ர சறங்ம்  - அரணிப்தரபர் 
3. றனற.டதிள்னே.ம்.ம்.ஆர்.அறரரி - உறுப்திணர் 
4. றன.ஶ .ம்.ஸ். றனக்  - உறுப்திணர் (2014.05.21 ஷ) 
5. றன.டீ.டதிள்னே.ரர்சல்  ணர  - உறுப்திணர் 
6. றன.அணில் வரஸ்த்   - உறுப்திணர் 
7. றனற.ம்.ன்.தி.குத்ண  - உறுப்திணர் 
8. றன.ஸ்..சுந் றனசறநற  - உறுப்திணர் 
9. றன.ஶரயன் அத்துஶரன - உறுப்திணர் 
10. றன.தி. ற.த்ரக்   - உறுப்திணர் 
11. றனற ர ண ீஅதத்து  - உறுப்திணர் (2014.11.03 ஷ) 
12. றன..ம்.தி.ம்.த.ீஅதத்து  - உறுப்திணர் 
13. றன.ஆர்.தறதிள்ஷப  - உறுப்திணர் (2014.05.02 ஷ) 

 
 

2.2. திப்தொபர் ெலதக் கூட்டங் ள்: 
 
 
2014 ஆம் ஆண்டில் ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷின் 04 திப்தரபர் சஷதக் கூட்டங்ள்  
டரத்ப்தட்டுள்பண. 

 
 

2014 ரர்ச் ரம்    - 25 
2014  ளன் ரம்    - 17 
2014 ஆஸ்ட்  ரம்   - 01 
2014 வம்தர் ரம்   - 07 
 
 
2.3 நெி அருங்லன ள் நதலின் மு ொலத்தும் 
 
 
ஷனர் 
திப்தரபர் 
திறப் திப்தரபர் (றனரம்) 
திறப் திப்தரபர் (அதிினத்ற) 
திறப் திப்தரபர் (ஷப்திக் ஷத்வரறல் திற்சறக் னத்றட்டம்) 
க்ரபர் 
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2.4  ொ ொ ஒருங் ிலப்பு டடிக்ல  பின் மு ொலத்தும் 
 
 
ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷின் வசற்தரடுஷப ரடுனளதும் 
ிஷணத்றநஷனேடனும் னஷநரவும் ஶற்வரள்ற்ர ரர ட்டத்றல் ரர 
ஷத்வரறல் அஷச்சுடன் இஷந்து உரி எனங்றஷப்னப் திஷபச் வசய்ற்ர 
குநறத் ரர சஷதளுக்கு ஶடிர வதரறுப்ன வசரல்ற்ர  உிப் 
திப்தரபர்ள் (ரரம்) ற்றும் அதிினத்ற உிரபர்ள் அந்ந் ரர 
ட்டங்பில் இஷக்ப்தட்டுள்பணர். 
 
 
* த்ற ரரம் 

* டத்ற ரரம் 

* சப்தின ரரம் 

* ஶல் ரரம் 

* ஊர ரரம் 

* வன் ரரம் 

* டஶல் ரரம் 

* றக்கு ரரம் 

* டக்கு ரரம் 

 
 
2.5 ங் ி ள் 
 
 
* இனங்ஷ ங்ற - வதனத்ஷ றஷப, தத்னல்ஷன 
* க்ள் ங்ற  - தத்னல்ஷன 
 
 
2.6  க் ொய்ொபர் ள் 
 
 
ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷின் க்ரய்வுப் திள் க்ரய்ரபர் 
அறதறிணரல் வசய்ப்தடுறன்நது. 
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2.7 நெி அருங்லன ள் நதலின் அங் ீ ரிக் ப்தட்ட திொட் 
தடொகுிின் மு ொலத்துமும் உிப் திொட்தடொகுிமம்  

 
  

தி 
 
 

ண்ிக்ல  
 
 

திப்தரபர் 01 

உி / திற திப்தரபர் (றனரம்) 01 

உி / திற திப்தரபர் (ஷப்திக் ஷத்வரறல் திற்சறக் 
னத்றட்டம்) 02 

திற திப்தரபர் (அதிினத்ற) 01 

க்ரபர் 01 

உள்பக் க்ரய்வு அறனர் 01 

உி  திப்தரபர் (அதிினத்ற) 03 

உி  திப்தரபர் (றட்டறடல்) 01 

உி திப்தரபர் (ரரம்) 09 

க்குள் ற்றும் வரள்ணவு அறனர் 01 

றனர அறனர் 01 

அதிினத்ற உிரபர் 35 

றற உிரபர் 01 

சந்ஷப்தடுத்ல் உிரபர் 01 

ட்டுப்தரட்டு உிரபர் 01 

அதிினத்ற உிரபர் (ல் வரறநுட்தம்) 01 

ண்ரட்சறப்தடுத்துர் 112 

ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 25 

னரஷத்து உிரபர் 43 

சரற 08 

றன்நுட்தினரபர் 01 

அறன சறற்றூறர் 09 

வரறனரபர் 01 

ரனரபி 02 
 

தொத்ம் 
262 
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2014-12-31 ஆம் ி ின்றுக் ொண நெி அருங்லன ள் நதலின் திொட்தடொகுிிணர் 
 ததர்  தி 

01. றனற.சந்றரனற னறணஶ திப்தரபர் (தறல்) 

02. றன.தி.டதிள்னே.ஸ்.குர க்ரபர் 

03. றனற.டீ..டீன்.வரள்ளுஶ உள்ப க்ரய்வு அறனர் 

04. றன.ச்.ம்.ஸ்.ஶ.குறனக் உிப் திப்தரபர் (அதிினத்ற) 

05. றன.ஏ.ஶ .ஶனன்வரட்டுஶ திறப் திப்தரபர் (றட்டறடல்) 

06. றன.த.ீ. சறங் உிப் திப்தரபர் (திற்சற) 

07. றனற.ன்.ல்.குசறங் உிப் திப்தரபர்  (ரரம்) 

08. றன.ஸ்.ம்..ஸ்.தண்டர உிப் திப்தரபர்  (ரரம்) 

09. றன.ஶ.ம். ற.ல் உிப் திப்தரபர்  (ரரம்) 

10. றன.ஸ்.டி.ஆர்.ஶ.சசறங் உிப் திப்தரபர்  (ரரம்) 

11. றன.டதிள்னே. ற.ன்.னே.ி னத் உிப் திப்தரபர்  (ரரம்) 

12. றனற.டதிள்னே.ஶ.ன்.சறரலீ உிப் திப்தரபர்  (ரரம்) 

13. வசல்ி.ச்.சல.ஶணரயரரி உிப் திப்தரபர்  (ரரம்) 

14. றன.ம்.ம்.ச். ற.சரக் உிப் திப்தரபர்  (ரரம்) 

15. றன.ஶ.ர்சன் உிப் திப்தரபர்  (ரரம்) 

16. றன.த.ீஆர்.ம்.ஆர்.ஸ்.ஶ.தல்ஶனவதரன ரர உிப் திப்தரபர்   

17. றனற..த.ீகுறுப்னஆச்சற ட்டுப்தரட்டு உிரபர் 

18. றன.டதிள்னே.ஆர்.றனத்ண அதிினத்ற உிரபர் 

19. றன.ஸ்.டதிள்னே.திசர அதிினத்ற உிரபர் 

20. றனற.ம்.னே..ல்ஶனவ அதிினத்ற உிரபர் 

21. றனற.ம்.ஸ்.ளுஆச்சற அதிினத்ற உிரபர் 

22. றன.த.ீன்.உகுர அதிினத்ற உிரபர் 

23. றன.ஶ. ற.ஸ்.யன் அதிினத்ற உிரபர் 

24. றன.ஶ.வதரன்ன் அதிினத்ற உிரபர் 

25. வசல்ி.த.ீஶ. ற.சந்றரிர அதிினத்ற உிரபர் 

26. வசல்ி ரீ.சறஞரணம் அதிினத்ற உிரபர் 

27. றனற இந்துற தஶஸ்ன் அதிினத்ற உிரபர் 

28. வசல்ி  ற.தி.ச்..ஆரித்ண அதிினத்ற உிரபர் 

29. றனற. த.ீ .ீதுரணி ங்றர அதிினத்ற உிரபர் 

30. வசல்ி  த.ீல்.டீ.ரீ.டீ.குனத்ண அதிினத்ற உிரபர் 

31. வசல்ி ம். .ீஸீ.அஶதர்ண அதிினத்ற உிரபர் 

32. றன.த.ீஶ. .ீடதிள்னே.ீன் அதிினத்ற உிரபர் 

33. றன. .ீச்.ன்.டீன்த் அதிினத்ற உிரபர் 

34. றன..ஶ.தரிஸ் அதிினத்ற உிரபர் 

35. றன.ஸ்.னே.ீதுங் அதிினத்ற உிரபர் 
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 ததர் தி 

36. வசல்ி ஶ.இஶரறர உரணி அதிினத்ற உிரபர் 

37. றன.ஶ. .ீனன் சம்தத் ர்சறநற அதிினத்ற உிரபர் 

38. றனற ஆர்.ப்.ரமறக் அதிினத்ற உிரபர் 

39. றன.ஸ்.ம்.ஸ்.த.ீசஶரன் அதிினத்ற உிரபர் 

40. றன.ஸ்.ஶனரதிரஷ் அதிினத்ற உிரபர் 

41. றன.த.ீகுஶன் அதிினத்ற உிரபர் 

42. றனற னு ர ிஶ ஶரன் அதிினத்ற உிரபர் 

43. வசல்ி.டீ.னே.ஸ்.அல்ஶர அதிினத்ற உிரபர் 

44. வசல்ி.ஶ.ம்.டீ.டீ.குனதுங் அதிினத்ற உிரபர் 

45. வசல்ி.ம்..ன்.ீதிர அதிினத்ற உிரபர் 

46. றன..றஶணஸ் அதிினத்ற உிரபர் 

47. றன.ஸ்.சறன் அதிினத்ற உிரபர் 

48. றன.த.ீல்.ரீ.ஶ.தரனசூரி சந்ஷப்தடுத்ல் உிரபர் 

49. றனற ஆர்..ஸ். ரந்ற னரஷத்து உிரபர் 

50. வசல்ி ம்.டதிள்னே.தத்றண னரஷத்து உிரபர் 

51. றனற.ல்.டதிள்னே...னஸ்தரந்ற னரஷத்து உிரபர் 

52. வசல்ி ச்.ி.சற.வதஶர னரஷத்து உிரபர் 

53. றன.ம்.ல்.ன்.ஆர்.டஸ் னரஷத்து உிரபர் 

54. றனற. ன்.டுஶ னரஷத்து உிரபர் 

55. றன.ச்..ல் னரஷத்து உிரபர் 

56. றன..ச். சறங் னரஷத்து உிரபர் 

57. றனற.தி.ல்.சந்றனர னரஷத்து உிரபர் 

58. றனற ம்.டி.ஶனரத்ண னரஷத்து உிரபர் 

59. றன.டி.சற.ஆர்.டி. சூரி னரஷத்து உிரபர் 

60. றனற.  ற..ச்.டி  சறல்ர னரஷத்து உிரபர் 

61. வசல்ி. .ீ.அஶ சர னரஷத்து உிரபர் 

62. றனற.ங் துசரணி னரஷத்து உிரபர் 

63. வசல்ி.தினைற துசரணி ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

64. றன.ல்.ஸ்.னே.ரங்வரட ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

65. வசல்ி றல்யரணி ரதஶ ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

66. றன.டீ.துரன் ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

67. றன.ஶ.ல்னன் ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

68. றன.தந் சற குரசறங் ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

69. வசல்ி வனணி  தன்ணினஶ ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

70. றனற இசங்ர துசரணி ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

71. றன.ஸ்.சசறன் ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 
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 ததர்  தி 

72. றன.இந்ற அனசறநற யரரிஸ்தத்து ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

73. றன.ஆர்.ஸ்.ரீ.த்ரக் ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

74. றனற உஶதக்சர னக்றணி திஶர்த்ண ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

75. றன.ர  ணரந் ி னத் ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

76 றன.ச்.டதிள்னே.ஶ.சசற திதரத் ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

77. றன.ம். .ீதி.னரத்ண ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

78. றன.ம்..ன்.தி.னரத்ண ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

79. றன.ஶ.ம்.சற.ஶ.ட்டுவந் ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

80. றனற றந்ற ிஶ த்ண ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

81. வசல்ி.ல்..ல்.சல.ஶ.னறணஶ ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

82. வசல்ி றந்றக்ர ஆரித்ண ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

83. வசல்ி ச்.தி.சல.ல்ஶர ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

84. வசல்ி ன்.ஈ.ம்.சல.சரஞ்சனற க்ரக் ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

85. றன.ஸ்.ஶ . .ீ .ீசறநறர்த்ண ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

86 வசல்ி.றந்றர அஶதசறங் ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

87. றன.ஆர்.தி.இஶஷ் துசங் ஷப்தி ிரிவுதடுத்ல் உிரபர் 

88. வசல்ி சுந்ற ம்சறர அறத்ஶ சந்ஷப்தடுத்ல் உிரபர் 

89. றன.ஈ.ஶ.ரறனக் சரற 

90. றன.ஶ.ம்.னனறத் சரற 

91. றன.ச்.ம்.சுணஶச சரற 

92. றன.ஸ்.ம்.டதிள்னே.ஸ்.சஶரன் சரற 

93. றன.ஶ..ச்.ஈ.வதஶர சரற 

94. றன.ஶ.டீ. .ீடீ.ளுஶதரின சரற 

95. றன.ச்..னஷ்தகுர சரற 

96. றன.டதிள்னே. ற.ச். ஶசண ரனரபி 

97. றன.ஶ .ச்.தி டி சறல்ர அறன சறற்றூறர் 

98. றன..ன்.உசறநற அறன சறற்றூறர் 

99. றன.டதிள்னே. .ீச்.சந்றத்ண அறன சறற்றூறர் 

100. றன.டில்.னறந் ம்றக் அறன சறற்றூறர் 

101. றன.ஶ ..சந்றத்ண அறன சறற்றூறர் 

102. றன. .ீி.றல்சறநற வரறனரபி 

103. றன.டி.தி.ன்.ிஶ ரக் வரறனரபி 

104. றனற.த.ீடி.ஸ்.னொதசறங் அறன சறற்றூறர் 

105. றன.றத் யர்ண ினஶசண அறன சறற்றூறர் 

106. றன.ம்.னே.சுறத் யரிஸ்சந் அறன சறற்றூறர் 

107. றனற ம்.தி.ம்.ி.இந்றரி வணிக்ஶ அறன சறற்றூறர் 
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ல ப்திக் ல த்தொில் திற்ெிக்  ருத்ிட்டம்: 
 
இனங்ஷ ஷப்தி ன்நத்றன் லழ் வசற்தட்டு ந் ஷிஷணஞர்பின் திற்சறப் திரிவு 2008-12-23 
ஆம் றறிடப்தட்டதும் 08/2322/349/015 ஆம் இனக்த்ஷக் வரண்டதுரண அஷச்சஷத் 
ீர்ரணத்றற்ஷ 2009-05-01 ஆம் றற வரடக்ம் ஶசற ஷப்தி ன்நத்றற்கு 
ஷபிக்ப்தட்டுள்பது. அற்ஷர ஶசற ஷப்தி ன்நத்துக்கு தின்னம் 185 அறனர்ள் 
2009-05-01 ஆம் றற வரடக்ம் இஷக்ப்தட்டுள்பரர்ள். 
 
அசரங் வரறல்னற்சற திப்தரபர் ரத்றன் 2008-01-11 ஆம் றறிடப்தட்டதும் PE/214/9-vol 1 
ஆம் இனக்த்ஷக் வரண்டதுரண டித்றன் னெனம் ங்ப்தட்டுள்ப இக்ப்தரடு ற்றும் 
ஶசற ஷப்தி திரிரணது, ஶசற ஷப்தி ன்நத்றன் லழ் ஷப்திக் ஷத்வரறல் திற்சறக் 
னத்றட்டம் ன்ந வதரில் 2009-05-01 ஆம் றற வரடக்ம் வசற்தட்டுனறன்நது. 

 
2014-12-31 ஆம் ி ின்றுக்கு ல ப்தி ல த்தொில் திற்ெிக்  ருத்ிட்ட திொட்தடொகுி: 
 
              ததர்                தி 

01. றனற  ந்ற ஶனம்ஶ உிப் திப்தரபர் 

02. றன....அறரரி அதிினத்ற உிரபர் 

03. றனற.னே..ீசல.ஶணுர அதிினத்ற உிரபர் 

04. றன.ஶ. .ீறந் அதிினத்ற உிரபர் 

05. றன.ச்.ஆர்..சந் குர னரஷத்து உிரபர் 

06. றனற.ச்.ம்.ஶரயறணி குரரி னரஷத்து உிரபர் 

07. றனற.னே.டி.னணரரந்ற னரஷத்து உிரபர் 

08. றனற.ம்.டி.னனறர னரஷத்து உிரபர் 

09. றன.ஸ்.ச்.சல.துங் னரஷத்து உிரபர் 

10. றனற ம்.தி.ரங்ணி னரஷத்து உிரபர் 

11. றனற ஆர்.டி.ன்..ன்.வதத்றவரட னரஷத்து உிரபர் 

12. றன.னக்சற ினசறரி னரஷத்து உிரபர் 

13. றனற. ஷ. ற.குனறணிரனர னரஷத்து உிரபர் 

14. றனற ஶ ..ஞ்சணி னரஷத்து உிரபர் 

15. றனற .ஶரஶஸ்ரி னரஷத்து உிரபர் 

16. றனற .தி. ற.னஞ்சறஶயர னரஷத்து உிரபர் 

17. றனற .தட்டுிட்டஶ னரஷத்து உிரபர் 

18. றனற த.ீஆர்.ம்.ன்.த்ரக் னரஷத்து உிரபர் 

19. றனற ஸ்.ஶ  சறல்ர னரஷத்து உிரபர் 

20. றனற ஈ.ஆர்.ல்.தத்ரந்ற னரஷத்து உிரபர் 

21. றனற சுந்றர  சுந் னரஷத்து உிரபர் 

22. றன.ஈ.ஶ.சுணில் சரந் னரஷத்து உிரபர் 

23. றனற த.ீச்.டி.ன்.திீதிர னரஷத்து உிரபர் 

24. றனற டீ.ம்.குசுரற னரஷத்து உிரபர் 

25. றனற  .ீ.ரற னரஷத்து உிரபர் 
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                              ததர்                     தி 

26. றனற றசரந் ீக்வரடி னரஷத்து உிரபர் 

27. றனற ம்.த.ீசறல்ர னரஷத்து உிரபர் 

28. றன.ரி.ம். ற.வன்ணக்ஶரன் ரட்சறரபர்   

29. றன.ம்.ஆர்.ஸ்.தரீிஸ் ஷிஷணஞர்  ண்ரிப்தரபர் 

30. றன.ஆர். ற.ஆரித்ண ஷிஷணஞர்  ண்ரிப்தரபர் 

31. றன.ச்.ம்.ஷ. ற.ினத்ண ஷிஷணஞர்  ண்ரிப்தரபர் 

32. றனற ன்...இஶசர ரங்வரட னரஷத்து உிரபர் 

33. றனற டதிள்னே.இந்றரி னரஷத்து உிரபர் 

34. றனற. தி. ற.ரவணல் சறநறரனர னரஷத்து உிரபர் 

35. றனற ச்.த ீ சறல்ர னரஷத்து உிரபர் 

36. வசல்ி சல.ஸ்.வயட்டிஶயர னரஷத்து உிரபர் 

37. றனற .ரி.டி.சக்வரடி னரஷத்து உிரபர் 

38. றனற ச்.ம். ற.தி.குறனக் னரஷத்து உிரபர் 

39. றஶரறர டீ.டீ.ஶதரதிட்டி னரஷத்து உிரபர் 

40. றனற டதிள்னே.டதிள்னே.தி.ம்.ஸ். குரரியரற வரறனரபர் 

41. றன.டி.னனறத் தறர  வரறனரபர் 

42 றன.டி.ஆர்..ீறசரரக் வரறனரபர் 

43. றனற ச்.ன்.ஆரித்ண வரறனரபர் 

44. றன.ஆர்.ஶ.ஶசரசறநற ரட்சறரபர்   

45. றன.டதிள்னே..ில் ஞ்சறத் ரட்சறரபர்   

46. றனற ஶ .ம்.ஸ்.ஶ. சுந் ரட்சறரபர்   

47. றனற ம்.டி.தத்றணி ரட்சறரபர்   

48. றனற ஏ.ி.திஶரற ரட்சறரபர்   

49. றனற த.ீனனறர ரட்சறரபர்   

50. றனற ஸ்.தம்ஶ ரற ரட்சறரபர்   

51. றனற ஆர்.டி.ினர ி சறநற ரட்சறரபர்   

52. றனற ஸ்.ரசந்றன் ரட்சறரபர்   

53. றனற த.ீ. ீ.ஶ .அல்ிஸ் ரட்சறரபர்   

54. றன.ஆர்.ஶ.ல்.ன்.ர னர ரட்சறரபர்   

55. றனற டதிள்னே. ற.திரிரணி வவ ரட்சறரபர்   

56. வசல்ி. ற.ி.அறர ரட்சறரபர்   

57. றனற டதிள்னே.சந்றரி ரட்சறரபர்   

58. றன.தி.ஶ.தி.ஏன ரட்சறரபர்   

59. றனற டீ.ஶ.ந்ரற ரட்சறரபர்   

60. றனற னே.டி.சற.ல்ரந்ற ரட்சறரபர்   

61. றனற ஶ .ம்.ஸ்.ல்னறர ரட்சறரபர்   
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              ததர்      தி 

62. றனற  .ீசல.ந்ற ரட்சறரபர்   

63. றனற சல.தக்றரி ரட்சறரபர்   

64. றனற ஶ .ல்.தி  சறல்ர ரட்சறரபர்   

65. றனற  ற. ற.ஸ்.குர்த்ண ரட்சறரபர்   

66. றனற .ச். துங் ரட்சறரபர்   

67. றனற த.ீ. ற.ஞரணற ரட்சறரபர்   

68. றனற .ம்.ஸ்.தி.சறநறஶசண ரட்சறரபர்   

69. றனற டதிள்னே.ம்.ச்.த.ீசற.வணிஶ ரட்சறரபர்   

70. றனற ஈடின் ரயத் ரட்சறரபர்   

71. றனற ரனணி ஶ ன்ஸ் ரட்சறரபர்   

72. றனற டதிள்னே. ற.ம்.ல்.ஆரி ல்ரி ரட்சறரபர்   

73. றனற  ன்.ஈ. ற.இந்றரி ரட்சறரபர்   

74. றனற தி.டி.னத்றர சறநறரங்ணி குரரி ரட்சறரபர்   

75. றனற டதிள்னே.வசல்ரி ரட்சறரபர்   

76. றனற  தி. ற.ஶ .ிஶ த்ண ரட்சறரபர்   

77. றனற  ம்..ன்.தி.அநுரர ரட்சறரபர்   

78. றனற டீ. ற.குத்ண ரட்சறரபர்   

79. றனற சல.ஸ்.ஶ.சறங் ரட்சறரபர்   

80. றனற ரி.ச்.சறரனற ரட்சறரபர்   

81. றனற .ம்.தி.றந்சறநற ரட்சறரபர்   

82. றனற டதிள்னே,.ம்.டிங்றரி அம்ர ரட்சறரபர்   

83. றன.ம்.சந்றஶசண ரட்சறரபர்   

84. றனற ச்.தி.ச்.த்ரக் ரட்சறரபர்   

85. றன.ஈ.ஶ.ர ர திஶறனக் ரட்சறரபர்   

86. றனற. தி. ற.னஷ்தர ஞ் ணி ரட்சறரபர்   

87. றனற. ஶ. ற...சந்றனர ரட்சறரபர்   

88. றனற. ல்ரி ிரணசம் ரட்சறரபர்   

89. றனற.  ந்ற ச் ஶ ரட்சறரபர்   

90. றனற. வசௌசலனற  ீ ரட்சறரபர்   

91. றனற .ி ரம்தரள் ரட்சறரபர்   

92. றனற ம்.ம்.தி.தத்ரற ரட்சறரபர்   

93. றனற ரி.சண்னரன் ரட்சறரபர்   

94. றனற ஷ.ம்.தத்னர ரட்சறரபர்   

95. றனற டி.ச்.ஶ.னக்ி ரட்சறரபர்   

96. றனற ஶ.ஸ்.ர சந்றனர ரட்சறரபர் 

97. றனற டதிள்னே. .ீரி.ஸ்.ன்.ரந்ற ரட்சறரபர்   
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98. றனற தி.ம்.ஸ்.தத்றர  ரட்சறரபர்   

99. றனற  தி.றனந்ற குரசறங் ரட்சறரபர்   

100. றனற  ஆர்..சந்ற சறங் ரட்சறரபர்   

101. றனற தி.டீ.ஆர்..திரிர்சறணி னரத்ண ரட்சறரபர்   

102. றனற  தி.ஶ.சந்ர குரரி ரட்சறரபர்   

103. றன.டி. றசந்ற ிஶ த்ண ரட்சறரபர்   

104. றனற  ற. ற.இந்றரந்ற ரட்சறரபர் 

105. றனற தி.ம்.ஸ்.ஶ.தஸ்ரக் ரட்சறரபர்   

106 றனற  ஆர்.ச்.சறந்ர சரந்றனர ரட்சறரபர்   

107. றனற  டதிள்னே.ஶ.டி.ஶசணி ரட்சறரபர்   

108. றனற ச்.தி. ற.தத்ரி ரட்சறரபர்   

109. றனற  ம்.தி. ற. வடக்சற சுஶணத்ர ரட்சறரபர் 

110. றனற  ஆர்.சந்றனர ரட்சறரபர்   

111. றனற ச்..சறநறரி னஷ்தனர ரட்சறரபர் 

112. றனற டி.ம்.சறநறரி சரக் ரட்சறரபர் 

113. றனற ச்.ச்.இந்றர ரட்சறரபர் 

114. றனற ஶ.சறரனற திரிந் ரட்சறரபர் 

115. றனற டதிள்னே.தி. ற.ன்.ஈ.தி.  வசரய்சர சறநறர்த்ண ரட்சறரபர் 

116. வசல்ி.ம்.ி.டீ..றம்யரணி ரட்சறரபர் 

117. றனற ம்.சுதித்தும்ர ரட்சறரபர்   

118. றனற ஏ. ற.னர றசரணி ரட்சறரபர்   

119. றனற ச்.ன்.றஸ்ணர திரிங்ணி ரட்சறரபர்   

120. றனற தி.றனற ரட்சறரபர்   

121. றனற ஸ்.த.ீஞ்சணி திரிந் ரட்சறரபர்   

122 வசல்ி ஶ..ீர ர்சணி குரரி ரட்சறரபர்   

123. றனற டதிள்னே.ன்.டதிள்னே.த.ீம்.ந்ர ரனணி ரட்சறரபர்   

124. றனற டீ.ம்.இந்றரி  றன ரட்சறரபர்   

125. றனற டீ.ஆர்.ன்.சஞ் றணி றசரரக் ரட்சறரபர்   

126. றனற ஶணர ரனறங்ம் ரட்சறரபர்   

127. றனற ஆர்.ஶ.ஶ.ிக்சறங் ரட்சறரபர்   

128 றன.டதிள்னே.ம்.டி.ம்.ிக்சறங் ரட்சறரபர்   

129. றன.ஶ ..சுத் உிக் ரட்சறரபர்   

130. றனற ஸ்.தி.த.ீடதிள்னேன்.ம்.திரிர்ணி உிக் ரட்சறரபர் 

131. றன.டதிள்னே. .ீஶரய உிக் ரட்சறரபர் 

132. றனற.டீ.ல்.ஆர்.டதிள்னே.குத்ண உிக் ரட்சறரபர் 

133. றனற ஆர்.தி. சறங் உிக் ரட்சறரபர் 
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134. றனற ஸ்.த.ீசந்றரற உிக் ரட்சறரபர் 

135. றனற தி.ி.ரற உிக் ரட்சறரபர் 

136. றனற ஶ..ஸ்.வதர்ரந்து உிக் ரட்சறரபர் 

137. றன.ல்.தி..ஸ்.ன்.தரனசூரி உிக் ரட்சறரபர் 

138. றனற.ம்.ச்.ஷ.டீ. சறங் உிக் ரட்சறரபர் 

139. றனற ஶ .ர றணி உிக் ரட்சறரபர் 

140. றனற ஶ. ற.னஷ்தர சஶர றணி உிக் ரட்சறரபர் 

141. றனற ஸ்.டீ.சரந்ணி சறல்ர உிக் ரட்சறரபர் 

142. றனற ன்.ம்.ஶ.சறரணி உிக் ரட்சறரபர் 

143. றனற னே.ஶ.னனது னக்ி உிக் ரட்சறரபர் 

144. றனற டதிள்னே.டீ.ீதிர றல்றணி சறங் உிக் ரட்சறரபர் 

145. றனற ம்.தி.அ ந்ர னதுன உிக் ரட்சறரபர் 

146. றனற.டதிள்னே.ஶ.சந்ர உிக் ரட்சறரபர் 

147. றனற .ிஶனஸ்ரி உிக் ரட்சறரபர் 

148. றனற ல்...குரரி னறணஶ உிக் ரட்சறரபர் 

149. றனற.ஶ.ன்.ல்.ஶ.அஶச ரட்சறரபர் ( எப்தந்) 

150. றனற ச்.ம்.டி.தண்டர வணிஶ ரட்சறரபர் ( எப்தந்) 

151. வசல்ி.டதிள்னே.ம்.அனுசர குரரி ரட்சறரபர் ( எப்தந்) 

152. வசல்ி.ஶ.றனணிர வனறல்ன ரட்சறரபர் ( எப்தந்) 

153. றன.ஶ.ச்.சந்  ந் சரற 

154. றன.தி.தி.ீசறங் வரல்னன் 

155. றன.டீ.ம்.ன்.ிக்சறங் ரனரபி 

156. றன.டீ.ம்.டதிள்னே.ஸ்.னரத்ண ரனரபி 

157. றன..ம்.வசவணித்ண தண்டர வரறனரபர் 
 
 
 
திொந்ி அலுன ம் : நெி அருங்லன ள் நதல 

 
* ஶல் ரரம்  -  ணனர ஶந்ற றஷனம், தத்னல்ஷன 

* வன் ரரம்  - ரத்ஷந ீற, யதநரதுஷ 

* டஶல் ரரம்  - ச்ஶசரி ீற, குனரல் 

* சப்தின ரரம்  - வரனவரட, ஶரஷன 

* த்ற ரரம்  - னடஷக் ஷத்வரறல் னத்றட்டம், வதரல்வரல்ன 

* றக்கு ரரம்  - ஷனரரவபி, ன்ணரனஷண, ட்டக்பப்ன 
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2.8 அலுன  மு ரி ள் - நெி அருங்லன ள் நதல 
 

ஷனஷ அறனம்  - 
 
 ணனர ஶந்ற றஷனம், தத்னல்ஷன. 
 

த்ற ரரம் - 
 
ஷனக் ஷனச் சங்ம், இனக்ம்.76, சங்ர  ீற, ண்டி. 
 

வன் ரரம் 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
சறப்ரர ஷப்தி றஷனம், சரர் ீற, ஶரட்ஷட, ரனற. 
 
 
ஷத்வரறல் உி வசனம், ல்னட, ரத்ஷந. 
 
 
ஷத்வரறல் உி வசனம், 2 ஆம் ரடி, ர றுகுணுன 
றனரக் ட்டடத்வரகுற, அம்தரந்ஶரட்ஷட. 
 
 

ஶல் ரரம் 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
சறறு ஷத்வரறல் றஷக்பம், ஶல் ரர சஷத, இன.787/3, 
றவ்சறட்டி ட்டடத்வரகுற, டுவன ீற, ரனஶத 
 
 
 
ரட்ட வசனம், திநண்டிரனல்ன, ம்தயர. 
 
 
 
5 ஆம் ரடி, ரட்ட வசனம், ளுத்துஷந. 
 
 

டஶல் ரரம் 

- 
 
 
- 

 
 
சம்திர ஷத்வரறல் அஷச்சு, ன அறனம், ச்ஶசரி ீற, 
குனரல். 
 
 
 
ஷத்வரறல் அதிினத்றச் சஷத, குனரல் ீற, சறனரதம். 
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றக்கு ரரம் 

- 
 
 
- 

 
ஷத்வரறல் அதிினத்ற றஷக்பம், ரட்ட அறனம், 1 ஆம் 
எளங்ஷ, அம்தரஷந. 
 
 
ஷத்வரறல் அதிினத்ற றஷக்பம், ச ீற, ல்னடி, 
ட்டக்பப்ன. 
 

ட ரரம் 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
ஷத்வரறல் அதிினத்ற றஷக்பம், ரட்ட வசனம், 
றபிவரச்சற. 
 
ஷத்வரறல் அதிினத்ற றஷக்பம், ரட்ட வசனம், 
ரழ்ப்தரம். 
 
ஷத்வரறல் அதிினத்ற றஷக்பம், ச்ஶசரி, ன்ணரர். 
 
ஶசற ஷப்திசஷத அறனம், றனரப் திரிவு, ச்ஶசரி, 
வுணிர. 
 
ஷத்வரறல் அதிினத்ற றஷக்பம், ரட்ட அறனம், ச்ஶசரி, 
னல்ஷனத்ீவு. 
 

ட த்ற ரரம் 

- 
 
 
- 

 
ஷத்வரறல் அதிினத்றத் றஷக்பம், ரட்ட வசனம், 
அநுரனம். 
 
ரட்ட அறனம், னற ம், வதரனன்ணறுஷ. 
 

சப்தின ரரம் 

- 
 
 
- 

 
ஶசற ஷப்திச் சஷத, ட்தரண்ட றஷனம், வரனவரட, ஶரஷன. 
 
 
ஷத்வரறல் அதிினத்ற றஷக்பம், ரர  
சஷதக்ட்டத்வரகுற, னற ம்,  இத்றணனரி. 
 

ஊர ரரம் - 

 
ஊர ஷத்வரறல் அதிினத்ற றஷக்பம், ரர சஷத 
ட்டடம்,  திரண ீற, ததுஷப. 
 

ஷப்தி ஷனம் -  ணனர ஶந்ற றஷனம், தத்றனல்ஷன. 

ஷப்தி றரம் - சலறரி ஷப்தி றரம், றம்திஸ்ம, சலறரி 
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03) அதிிருத்ிப் தி ள் - 2014 
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3.1 நெி அருங்லன ள் நதலின் ி ழ்ச்ெித்ிட்டங் ளும் 

தெற்தொடு ளும்: 
 
 
 
 திஶச ட்டத்றல் ஷிஷணஞர்ளுக்ரண  சங்ங்ஷப ரதிப்தன் னெனம் ஷிஷணஞர்ஷப  

எளங்குறுத்துறம், ஷப்தி றரங்ஷப உனரக்குறம். 
 
 

 ஷிஷணஞர்ஷப இணங்ண்டு ஶசற ட்டத்றல் தறவு வசய்றம் அஷடரப அட்ஷடஷப 
ங்குறம். 

 
 

 ஷிஷணஞர்ளுக்கு அரிரவுள்ப னெனப் வதரனட்ஷப ங்குறம், அந்டடிக்ஷஷ 
எளங்குதடுத்துறம். 

 
 

 ஷப்தி வதரனட்பின்  ரீறரண வதறுறஷ பர்த்றம் த்ஷப் ஶதணுற்ரண  
வசனர்வுஷப  டரத்துறம். 

 
 

 ஆசறரிர் ஷிஷணஞர்ளுக்ரண திற்சற றழ்ச்சறத் றட்டங்ஷப டரத்துல். 
 
 

 ஷிஷணஞர்ளுக்ரண திற்சற றஷனங்பின் னளஶ ஷப்தி திற்சற தரடவநறஷப 
ஷடனஷநப்தடுத்துறம் உற்தத்ற சறஷப ங்குறம். 

 
 

 வபிரட்டு சந்ஷக்ரண ஷப்திப் வதரனட்ஷப உற்தத்ற வசய்ல் , ஊக்குித்ல், 
ரட்சறப்தடுத்ல் ற்றும் வபிரட்டு ண்ரட்சறபில் ஷிஷணஞர்ஷப  தங்ஶற்ச் வசய்ல். 

 
 

 ரர ற்றும் ஶசற ட்டத்றனரண ண்ரட்சறள்  ற்றும் ஶதரட்டிஷப டரத்துன் 
னெனம் ஷிஷணஞர்ஷப வச்சுல், ிற்தஷணக்ரண சந்ஷஷப டரத்துல், ஷப்தி 
றரங்ஷப ரதிப்தன் னெனம் ஷிஷணஞர்பின்  உற்தத்ற வதரனட்ஷப ிற்தஷண 
வசய்ற்ரண எளங்குஷபச் வசய்ல். 

 
 

 ஷிஷணஞர்ளுக்ரண  னஶணரம்தல் றழ்ச்சறத்றட்டங்ஷப ஷட னஷநப்தடுத்துல். 
 
 

 ஷிஷணஞர்பிணதும்  அர்பின் குடும்தங்பிணதும் வதரனபரர, சனெ றஷனஷஷப 
ஶம்தடுத்துற்ரண  றழ்ச்சறத்றட்டங்ஷப  ஷட னஷநப்தடுத்துல். 

 
 

 ஶறள்ப  றழ்ச்சறத்றட்டங்ஷப  ஷடனஷநப்தடுத்தும்  ஶதரது ரர சஷதள் ற்றும் 
திஶச ட்டத்றனரண அசரங் றறுணங்ளுடன்  டடிக்ஷஷப  எனங்றஷப்னச்  
வசய்ல். 
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3.1.1 நெி அருங்லன ள் நதலிணொல் அனுெல ங் ப்தடும் ல ப்திக் 
ல த்தொில்  துலந ள் 

 
 

 திொண தகுி  உததகுி 

01. ட்தரண்டம் சம்தந்ரணஷ 1.1 
1.2 

 சறப்ன ட்தரண்டம் 
 வசறக் ட்தரண்டம் 

02. தும்ன ற்றும் னல் சம்தந்ரணஷ 
2.1 
2.2 
2.3 

 தரய் 
 தும்ன 
 இஷன ற்றும் னல் 
 (தன் ஏஷன ற்றும் ஏஷன ிர்ந்ஷ) 

03. தும்த டிஷப்ன சம்தந்ரணஷ 3.1 
3.2 

 சல் 
 தனத்ற 

04. திம்ன, னெங்றல் சம்தந்ரணஷ 4.1 
4.2 

 திம்ன 
 னெங்றல் 

05. உஶனரம் தன்தடுத்தும் ஷப்திள் 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

உஶனர உனக்கு 
உஶனர சறற்தக்ஷன 
வௌௌ்பிிணரனரண  சறற்தக்ஷன 
ங்த்றணரனரண  சறற்தக்ஷன 

06. ஆதக் ஷனள் 
6.1 
6.2 
6.3 

உஶனர ஆதங்ள் 
ற்ஷப வதரறக்றன்ந ஆதங்ள் 
தனப்தட்ட ஆதங்ள் 

07. னனெடி ற்றும் வதரம்ஷ 7.1 
7.2 

னனெடி 
வதரம்ஷ 

08. ஷடச்சல் னங்ள்   

09. இஷசக் னிள் 9.1 
9.2 

தரம்தரி 
தரம்தரிற்ந 

10. னடஷ ற்றும் னடஷ 
சம்தந்ரணஷ 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 

தரம்தரி ஷத்நறப் னடஷள் 
ஷஶஷனப்தரடு ம்திஶரிடர் 
வசறன்  ம்திஶரிடர் 
னடஷ ஶஷனப்தரடுள் 
வதச்ஶர்க் 
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11. தத்றக் 
11.1 
11.2 

தத்றக் சுர் அங்ரங்ள் 
தத்றக் ஷணஷ 

12. 
 

தின்ணற்ட்ஷட 
12.1 
12.2 
12.3 

தின்ணற்ட்ஷட இஶந்ஷ 
வரின் தின்ணற்ட்ஷட 
ஷப் தின்ணற்ட்ஷட 

13. னரக்சர ற்றும் வண்குஷட 13.1 
13.2 

னரக்சர 
வண்குஷட 

14. தனஷஷப தன்தடுத்தும் அனங்ஷன 
14.1
14.2
14.3 

க் ஷடச்சல் 
ச் சறற்தக்ஷன 
ப்தனஷபிணரனரண  ஷணஷ 

15. ஶரல் உற்தத்றள்   

16. ற்னறணரனரண அங்ஷனள் 
16.1 
16.2 
16.3 

ற்னறணரனரண சறற்தங்ள் 
ற்னறணரனரண ஷடச்சல் 
ற்னறணரனரண ஷணஷ 

17. சறத்றக்ஷனனேம்  சறற்தக்ஷனனேம் 

17.1 
 
17.2 
 
17.3 

தரம்தரி சறத்றக்ஷன (னரண சுர் 
ஏிங்ள் சரர்ந்) 
தரம்தரி சறற்தக்ஷன 
(தனற,வரில்,சரந்றர்ம்) 
தரம்தரி உற்சங்ள் சம்தந்ரண 
ஷனப்தஷடப்னள் 

18. வன்ஷண, றத்துல், ள்ளு, தஷண 
ஶதரன்நண 

18.1 
18.2 
18.3 
18.4 
18.5 
18.6 

சறட்ஷட 
ஶங்ரய் னெனரணஷ 
ஈர்க்றனரனரணஷ/ றத்துல் ஏஷன 
தும்ன 
தஷண ஏஷன 
தன்ஏஷன 

19. தல்ஶறு அனங்ஷனள் 

19.1 
19.2 
19.3 
19.4 
19.5 

டரசற னெனரண ஷப்தி 
தல்ப் டிஷப்னள் 
த்துபிணரனரண  உற்தத்றள் 
சறப்திஏடுள் னெனரணஷ 
தல்ஶறு னெனப்வதரனட்பிணர னரணஷ 

20. றஷணவுச் சறன்ணங்ள்   
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3.2   2014 ஆம் ஆண்டு அமுல்தடுத்ப்தட்ட அதிிருத்ி ி ழ்ச்ெித்ிட்டங் ள் 
 
3.2.1 ல ப்திக் ல ிலணஞர் லப திவு தெய்ல் 

 
இனங்ஷ னளறறனள்ப  ஷப்தி ஷத்வரறல்பில் ஈடுதட்டி னக்றன்ந ஷிஷணஞர்ஷப  
ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷ தறவு வசய்து னறன்நது. உண்ஷரஶ ஷப்தி 
ஷத்வரறல்பில் ஈடுதட்டுள்பர்ஷப  இணங்ண்டு  அர்பின் அஷடரபத்ஷ  உறுற  வசய்து 
ஷிஷணஞர்ளுடன்  ஶடிரண வரடர்னஷப  ஶதினது இன் னெனம் 
றர்தரர்க்ப்தடுறன்நது. இனூடர ஷப்திக் ஷத்வரறனறல் ஈடுதட்டுள்ப  ஷிஷணஞர்பின்  
சனெ, வதரனபரர ஶம்தரட்டுக்கு அச ட்டத்றனரண தங்பிப்ன ற்றும்  ஷிஷணஞர்ளுக்கு 
அர்பின் உற்தத்ற டடிக்ஷஷப  ஶற்வரள்பத்  ஶஷரண  ஆஶனரசஷணள்  ற்றும் 
சறஷப வசய்து வரடுப்ததும் றர்தரர்க்ப்தடுறன்நது. 
 
2014 ஆம் ஆண்டில் ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷில் தறவு வசய்துள்ப  ஷிஷணஞர்பின்  
ண்ிக்ஷ  1487 ஆகும்.  டந் ரன்கு னடரனப் தகுறில் ஶசற ஷப்தி ன்நத்றல்  
தறவு வசய்துள்ப ஷப்திக் ஷத்வரறனறல் ஈடுதட்டுள்ப  ஷிஷணஞர்பின்  ண்ிக்ஷரணது  
ரர  அடிப்தஷடில்  லஶ குநறப்திடப்தட்டுள்பது. 

 

ொ ொம் 2011 2012 2013 2014 
த்ற 50 108 189 293 

வன் 107 199 182 175 

ஶல் 220 272 220 190 

டஶல் 27 69 91 147 

ஊர 21 38 98 51 

டத்ற 32 42 59 99 

சப்தின 67 63 72 141 

றக்கு 102 86 56 73 

டக்கு 11 313 132 318 

தொத்ம் 646 1190 1099 1487 
 

ல ப்திக் ல த்தொில் ல ிலணஞர் லபப் திவு தெய்ல் - 2014 
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3.2.2 மூனப் ததொருட் ள் திரிடல் 
 
ஷப்திக் ஷத்வரறல் ஷிஷணஞர்ளுக்கு  து உற்தத்றச் வசற்தரடுபின் ஶதரது 
தரிக்ப்தடும் இற்ஷ னெனப்வதரனட்ஷப இனகுில் வதற்றுக்வரள்பல்  அந் னெனப்வதரனட்ஷப  
றஷடக்க்கூடிரச்  வசய்னேம்  ஶரக்த்றல்  ரடு ளி ரீறில் னெனப்வதரனட்ஷபப் திரிடல், 
ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷிணரல் வசற்தடுத்ப்தடும் ஶறவரன ஶஷனத்றட்டரகும்.  
தரம்தரி ற்றும் னரசரப் வதறுறனேடன் கூடி உள்ரட்டுக் ஷப்திக் ஷத்வரறல்  ஷன 
அறஷடரல் தரதுரப்தது இன் அடிப்தஷட ஶரக்ரகும். 
 

னெனப்வதரனட்ள் திரிடும் னத்றட்டத்றன் லழ் உள்ரட்டுப் தரம்தரி ஷப்திக் 
ஷத்வரறனறற்ரப் தன்தடுத்ப்தடும் ற்வதரளது அனற னம் அச்சுறுத்னறற்கு உள்பரற 
இனக்கும் ச்வசடிள் வரடர்தர அற ணம் வசறத்ப்தடும். னெனப்வதரனட்ள் திரிடல் 
னத்றட்டத்றன் லழ் உள்ரட்டு தரம்தரரி ஷப்திளுக்ரப் தன்தடுத்ப்தடும் ற்ஶதரது 
அச்சுறுத்றக்கு ஆபரறனேள்ப ச்வசடிபின்தரல் கூடி ணம் வசறத்ப்தடுறன்நது. இன்லழ் தன் 
வசடிள், ஶக்கு, னங்ரனற, யல்றல்ன, யன, ஶரணி ஶதரன்நஷ திரிடப்தட்டு னறன்நண.   
 
 திர் ல  ொட்டம் 

டப்தட்ட  ன்று பின் 
ண்ிக்ல  

தணொபி பின் 
ண்ிக்ல  

01 
றுர  

 ளுத்துஷந 
100 41 

தன் (ல்னயதன்)  25,000 03 

02 
ஶக்கு  

 இத்றணனரி 
750 02 

துன் 250 01 

03 
னங்ரனற  

ஶரஷன 
55 05 

தன் (ல்னயதன்) 24,000 37 

04 ஶக்கு னத்பம் 3,000 04 

05 
ஶரர தன்  

நுஶனறர 
10,000 01 

தன் (ல்னயதன்) 10,000 05 

06 தன் (ல்னயதன்) வதரனன்ணறுஷ 25,000 12 

07 தன் (ல்னயதன்) ம்தயர 50,000 05 

08 தன் (ல்னயதன்) ரனற 50,000 07 

09 தன் (ல்னயதன்) ரத்ஷந 10,000 04 

 ன்று பின் தொத் ண்ிக்ல  208,155 127 
 

 

மூனப்ததொருட் ள் டப்தடும் ின ெந்ர்ப்தங் ள் 
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3.3 ஆெிரிர்  ல ிலணஞர் ளுக் ொண  திற்ெிக்  ருத்ிட்டங் ள் 
 

தரம்தரி அங்ஷனஷப இபம் சனரத்றணரிடம் வரண்டு வசன்று  அற்ஷநப் தரதுரத்ல், 
வரறனற்ந இஷபஞர் னேறஷப ஷப்தித் துஷநில் சுவரறல் ரய்ப்னபில் ஈடுதடுத்ல் 
ற்றும் அனூடர அர்பின் வதரனபரர ற்றும் சனெ றஷனஷஷப  ஶம்தடுத்துல்  
னனறற்ஷந  ஶரக்ரக் வரண்டு, ஆசறரிர் ஷிஷணஞர்ளுக்ரண  திற்சற றழ்ச்சறத் றட்டம் 
ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷிணரல்  ஷடனஷநப்தடுத்ப்தடுறன்நது.  இந்றழ்ச்சறத் றட்டத்றன் 
லழ் எவ்வரன ஷப்தித் துஷநிறம் றனத்துறக் ஷிஷணஞர்ஷப   திற்றுிக்கும் 
ஷிஷணஞர்பர  வரிவு வசய்து, அர்பின் லழ் தரம்தரி ஷப்திக் ஷத்வரறல் 
வரடர்தரண அநறஷ  திறர்ளுக்கு வதற்றுக் வரடுப்ததுடன், ிடப்தப்னக்கு அஷர அவ் 
எவ்வரன திற்சற குப்னஷபனேம் 06 ரங்ள் னல் 12 ரங்ள் ஷரண னளஶ 
தரடவநறர  டரத்ப்தடுறன்நது. 
 

அற்ஷ, 2014 ஆம் ஆண்டில் இவ்ரநரண ளதத்ஷந்து  (75) திற்சற குப்னக்ள் 
டரத்ப்தட்டதுடன், அன் லழ் திறர்பரண ஷிஷணஞர்ள் 704 ஶதனக்கு ஷப்திக் 
ஷத்வரறல் துஷநில் னஷநர திற்சற ங் னடிந்து. தன், தின்ணற்ட்ஷட, தஷணஏஷன, 
வன்ஷண தன்ணரஷட, ஶதரிச்ச ஏஷன, ரஷ ரர், சறட்ஷடக் ஷடச்சல், இஶந்ஷ, ம்திஶரிடர் 
ஶதரன்ந ஷப்தித் துஷநள் வரடர்தரண திற்சறள் திறர் ஷிஷணஞர்ளுக்கு 
ங்ப்தட்டண. 

 
 டந் ொன்கு ருடங் பில் டொத்ப்தட்ட ஆெிரிர் ல ிலணஞர் ளுக் ொண திற்ெிக்  
 ருத்ிட்டங் ள் தற்நி ததொிப்பு குநிப்பு தின்ருொநொகும். 

 

ொ ொம் 
2011 2012 2013 2014 

குப்பு 
ண்ிக்ல  

தணொபி ள் 

ண்ிக்ல  

குப்பு 
ண்ிக்ல  

தணொபி ள் 

ண்ிக்ல  

குப்பு 
ண்ிக்ல  

தணொபி ள் 

ண்ிக்ல  

குப்பு 
ண்ிக்ல  

தணொபி ள் 

ண்ிக்ல  

வற்கு 09 70 12 101 16 148 14 113 

த்ற 10 60 08 93 08 79 13 98 

டத்ற 04 50 06 77 09 119 08 86 

சப்தின 06 65 09 99 09 95 07 77 

ஶல் 03 50 07 59 07 56 09 70 

ஊர 05 60 08 83 07 62 06 53 

டஶல் 05 71 07 62 10 118 09 94 

றக்கு 02 38 02 30 02 36 03 37 

டக்கு - - 03 40 08 113 06 76 

தொத்ம் 44 464 62 644 76 826 75 704 
 
ஆெிரிர்  ல ிலணஞர் ளுக் ொண திற்ெி  ருத்ிட்டத்ின்  ெின ெந்ர்ப்தங் ள் 
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3.4 ல ப்திக் ல த்தொில் திற்ெி ி ழ்ச்ெித்ிட்டங் ளும் தெனர்வு ளும் 
 
3.4.1  ல ப்தி ல ிலணஞர் ளுக் ொண அநிவூட்டல் தெனர்வு ள் 
 
 
ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷரணது எவ்வரன னடனம் ஶசற ற்றும் ரர ஷப்தி 
ண்ரட்சறளுக்ர ஷப்திக் ஷிஷணஞர்ளுக்கு  அநறவூட்டல் வசனர்வுஷப  டரத்ற 
னறன்நது.  இந் வசனர்வுபின் திரண ஶரக்ம் ஶசற ஷப்தி ண்ரட்சற ற்றும் 
ரர ண்ரட்சறக்கு சர்ப்திக்ப்தடுறன்ந  வதரனட்பின் ம் வ்ரநரணர  இனக் ஶண்டும்  
ற்றும் அவ்ரநரண உர் றக் வதரனட்ஷப உற்தத்ற வசய்னேம் ஶதரது ஷிஷணஞர்ள்  
றர்வரள்றன்ந சறக்ல்ள் வரடர்தர ஷிஷணஞர்ஷப னந்துஷரடல் னெனம் 
அநறவுறுத்துரகும்.  2014 ஆம் ஆண்டுக்ர ரர ற்றும் ரட்ட ட்டத்றல் அவ்ரநரண 24 
வசனர்வுள் டரத்ப்தட்டதுடன், அற்நறல் ஷிஷணஞர்ள் 2,972 ஶதர்ள் னந்து வரண்டரர்ள். 
 
லஶ ரப்தடுது ரர ட்டத்றல் ஷடவதற்ந அநறவுறுத்தும்  னத்ங்குள் வரடர்தரண 
வதரறப்னக் குநறப்தரகும். 
 

ொ ொம் ொட்டம் இடம் 
டொத்ப்தட்ட 

ி ி 
தங்ந ற்ந 

ல ிலணஞர் ள் 

ஊர 
ரரம் 

ததுஷப 

நூன ஶட்ஶதரர் 
கூடம் - ததுஷப 

நறற்சரஷனள் ஶட்ஶதரர் கூடம் - 
ததுஷப 

2014-03-20 
68 

45 

வரணநரன 
கூட்டுநவு னரஷத்து 

அதிினத்ற றறுண ஶட்ஶதரர் 
கூடம் 

 
2014-03-19 

 
61 
 

 
 

ட 
ரரம் 

வுணிர 
வுணிர ரட்ட வசன 

ஶட்ஶதரர் 
கூடம் 

2014-03-25 149 

னல்ஷனத்ீவு 
னல்ஷனத்ீவு ரட்ட வசன 

ஶட்ஶதரர் 
கூடம் 

 
2014-03-26 

 
85 

ன்ணரர் 
ன்ணரர் ரட்ட வசன ஶட்ஶதரர் 

கூடம் 2014-03-27 150 

ரழ்ப்தரம் ரழ்ப்தரம் ச்ஶசரி ஶட்ஶதரர் 
கூடம் 

2014-03-28 192 

டஶல் 
ரரம் 

குனரல்  ண்டதம் - குனரல் 2014-04-04 125 

னத்பம் சுண ண்டதம் - சறனரதம் 2014-04-05 87 

 
த்ற 

ரரம் 

நுவனறர நுவனற சறணசறட்டர ண்டதம் 2014-04-17 145 

ரத்ஷப 
ரத்ஷப ஶயரட்டல் தரடசரஷன 

ஶட்ஶதரர் 
கூடம் 

2014-04-29 
100 
 

ண்டி வதௌத் இஷபஞர் ண்டதம் - ண்டி 2014-04-30 90 
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ொ ொம் ொட்டம் இடம் 
டொத்ப்தட்ட 

ி ி 
தங்ந ற்ந 

ல ிலணஞர் ள் 

 
சப்ன 
ரரம் 

ஶரஷன ரர சஷத ஶட்ஶதரர் கூடம் 2014-04-24 156 

இத்றணனரி ரர சஷத ஶட்ஶதரர் கூடம் 2014-04-25 157 
 

 
 

ஶல் 
ரரம் 

வரளம்ன தத்னல்ஷன - டுவன 2014-03-14 153 

ளுத்துஷந ந்ஶவரட ிஶக்ரர 2014-04-28 126 
 

ம்தயர சறநறர்த்ணரர 
ஶயன்திட்டனல்ன 

2014-04-29 195 

 
ட த்ற 
ரரம் 

அநுரனம் ீஶசக்ர- அநுரனம் 2014-04-07 95 

வதரனன்ணறு
ஷ 

வதரனன்ணறுஷ ரட்ட வசன 
ஶட்ஶதரர்கூடம் 2014-04-08 105 

 
வற்கு 

ரரம் 

அம்தரந்ஶரட்
ஷட ீின சணசனெ றஷனம் 2014-05-05 78 

ரத்ஷந ரட்ட வசன ஶட்ஶதரர்கூடம் 2014-05-06 177 

 ரனற சறப்ரர 2014-05-07 
196 
 

 
 

றக்கு 
ரரம் 

றனஶர
ஷன 

ஷத்வரறல் அதிினத்ற 
றஷக்ப ஶட்ஶதரர்கூடம் - 

றனஶரஷன 
2014-05-20 65 

ட்டக்பப்ன 
ஷத்வரறல் அதிினத்ற 

றஷக்ப ஶட்ஶதரர்கூடம் - 
ட்டக்பப்ன 

2014-05-21 101 

அம்தரஷந 
ஷத்வரறல் அதிினத்ற 

றஷக்ப ஶட்ஶதரர்கூடம் - 
அம்தரஷந 

2014-05-22 71 

முழுதொத்ம் 2972 

  
அநிவூட்டல் தெனர்வு பின் ெின ெந்ர்ப்தங் ள் 
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3.4.2  ல ப்தி ல ிலணஞர் பின் ிநன் ிருத்ிமம், அர் ளுக்கு 
தொினுட்த அநிலப் ததற்றுக் த ொடுத்லும் 

 
ஷப்தி உற்தத்றபின் த்றஷண ஶம்தடுத்துல்,   னற டிஷப்னள், அநறனப்தடுத்துல், 
ஷப்தி ஷத்வரறனறன் த்றற்குத் ஶஷரண அநறவு ற்றும் வரறனுட்தத்ஷ ங்குன் 
னெனம்  ஷப்தி ஷிஷணஞர்ஷப அநறவூட்டுற்கு இந் திற்சற வசனர்வுள் 
டரத்ப்தடுறன்நண. இந் வசனர்வுள் ஷப்தி ஷிஷணஞர்ளுக்ர  இனசர டரத்ப் 
தடுதுடன், இந் வசனர்வுபின்  ிஶசட அம்சர  இனப்தது  வரிவு வசய்ப்தட்ட 
ரரினுவரன ஷப்தி துஷநினூடர 3,5,10 ரட்ளுக்ரண  னளஶ அடிப்தஷடினரண 
திற்சறஷப டரத்துரகும்.  அற்ஷ 2014  ஆம் ஆண்டில் அடிப்தஷட வரறல்நுட்த  திற்சற  
வசனர்வுள்  39 உம்  ஊட திற்சற றழ்ச்சறத்றட்டங்ள் 04 உம் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தட்டதுடன், 
அற்நறன் னெனம் திற்சற வதற்ந வரத் ஷிஷணஞர்பின்  ண்ிக்ஷ 937 ஆகும். 
 

ஆம்த தொில்நுட்த திற்ெிச் தெனர்வு 

  ொட்டம் / இடம் துலந டொத்ப்தட்ட ி ி 
 னந்து த ொண்ட 

ல ிலணஞர் பின் 
ண்ிக்ல  

01. குனரல் - உடுதத்ர, அனனுவன தன்ஏஷன 2014-03-31 னல் 
2014-04-04 ஷ 

20 

02. அநுரனம் - றயறந்ஷன 
அம்தனர - சணசனெ றஷனம் 

வசறன் 
ம்ஶதரஷடர் 

2014-03-15 னல் 
2014-03-19 ஷ 

21 

03. இத்றணனரி, க்ரஷண  சணசனெ 
றஷனம் தத்றக் 2014-04-01 னல் 

2014-04-07 ஷ 28 

04. ரத்ஷந -  ர் னெட்டும் கூடம் 
தச்ஷசநூல் 

ர்னெட்டல் 
2014-03-20 னல் 
2014-03-21 ஷ 15 

05. 
அம்தரஷந - ஆர்.டீ.ஸ். வதரது 
த்றறஷனம் 

ஆத  
டிஷப்ன 

2014-04-28 னல் 
2014-05-03 ஷ 15 

06. 
வரளம்ன - ய திஶச 
வசனம் ஶரற்வதரனட்ள் 

2014-04-26 னல் 
2014-05-10 ஷ 20 

07. குனரல் - திங்றரி 
திஶச வசனம் 

தத்றக் 2014-04-29 னல் 
2014-05-05 ஷ 

20 

08. நுவனறர - ரவன  சணசனெ 
றஷனம் 

சறட்ஷட சரர்ந் 
உற்தத்றள் 

2014-05-30 னல் 
2014-06-03 ஷ 

13 

09. ரழ்ப்தரம் ஊர்ரற்துஷந தஷணஏஷன 2014-05-28 னல் 
2014-06-02 ஷ 10 

10. ளுத்துஷந - க்வரண தத்றக் 
2014-05-22 னல் 
2014-05-28 ஷ 20 

11. ளுத்துஷந - உக்ல்தட உனர் னக்ள் 
2014-05-06 னல் 
2014-05-09 ஷ 15 
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 ொட்டம் / இடம் துலந டொத்ப்தட்ட ி ி 
 னந்து த ொண்ட 

ல ிலணஞர் பின் 
ண்ிக்ல  

12. வரணநரஷன - னத்பம் ஶரஷப் னல் 
2014-05-16 னல் 
2014-05-20 ஷ 11 

13. னத்பம் - றணுின - சம்ஶதரற 
சறறுர் இல்னம் 

சறட்ஷட 2014-05-20 னல் 
2014-05-24 ஷ 

17 

14. குனரல் - ம்ஶசரன தன்ஏஷன 2014-05-26 னல் 
2014-05-31 ஷ 

20 

15. ரனற - அம்தரனங்வரஷட றனக்ன 
சனெ உி றஷனம் தும்ன 2014-06-16 னல் 

2014-06-23 ஷ 14 

16. குனரல் - ஶர திஶச வசனம் தத்றக் 2014-06-23 னல் 
2014-07-01 ஷ 13 

17. ததுஷப - ல்வண சறஷநச்சரஷன. சறட்ஷட 
2014-06-07 னல் 
2014-06-19 ஷ 27 

18. நுவனற  - தல்வனஶதரன னல் தும்ன 
2014-06-18 னல் 
2014-06-23 ஷ 

23 
 

19. வதரனன்றுஷ - னங்ரன ிரத் 
திற்சற றஷனம் 

சறட்ஷட 2014-06-23 னல் 
2014-06-27 ஷ 

20 

20. ததுஷப - யறங்ஷண ட்தரண்ட 
றஷனம் 

ஶஷனப்தரடு 2014-07-02 னல் 
2014-07-11 ஷ 

14 

21. குனரல் - உடுதத்ர வதரது 
நூல்றஷனம் சறட்ஷட 2014-07-21 னல் 

2014-07-25 ஷ 17 

22. ஶரஷன – வணிக்ட – சணசனெ 
றஷனம் தஷணஏஷன, தன் 2014-09-18 னல் 

2014-11-15 ஷ 25 

23. வரளம்ன – அம்னனவணி தல்ப் 
2014-10-01 னல் 
2014-10-06 ஷ 18 

24. னல்ஷனத்ீவு - னதுக்குடிினப்ன திம்ன 
2014-10-24 னல் 
2014-10-30 ஷ 20 

25. ன்ணரர் – ஆர்.டீ.ஸ் றஷனம் தஷணஏஷன 2014-10-10 னல் 
2014-10-20  ஷ 

20 

26. ண்டி – ன ரதிட்டி  திஶச 
வசனம் 

டரசற 
னெனரண 
ஷப்தி 

2014-10-03 னல் 
2014-10-13 ஷ 

30 

27. நுவனறர – வரத்ஷன தத்றக்  2014-10-03 னல் 
2014-10-13 ஷ 22 
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 ொட்டம் / இடம் துலந டொத்ப்தட்ட ி ி 
 னந்து த ொண்ட 

ல ிலணஞர் பின் 
ண்ிக்ல  

28. குனரல் – அயட்டுவ திஶச 
வசனம் சறட்ஷட (ஷிஷணஞர் 

ளுக்கு வரறனுட்த 
அநறிஷண வதற்றுக் 

வரடுத்ல் 

2014-10-27 னல் 
2014-10-31 ஷ 

30 

29. ரழ்ப்தரம் 
2014-10.27 னல் 
2014-10-30 ஷ 150 

30. ட்டக்பப்ன – நறற்சரஷன திம்ன 
2014-11-03 னல் 
2014-11-14 ஷ 17 

31. வுணிர தத்றக் 2014-11-26 னல் 
2014-12-05 ஷ 16 

32. அம்தரந்ஶரட்ஷட – றரிந் ினனல்ன 
சணசனெ றஷனம் 

தன்ஏஷன 2014-11-26 னல் 
2014-12-03 ஷ 

15 

33. ரத்ஷப – வௌடுவதனல்ன னெங்றல் 
த்ற றஷனம் 

னெங்றல் 2014-10-23 னல் 
2014-10-25 ஷ 

23 

34. ரத்ஷந – ஸ்.ஏ.ஸ் றறுணம் சறட்ஷட 
2014-11-20 னல் 
2014-12-05 ஷ 15 

35. ன்ணரர் - வதரிவதன்ீன் தஷணஏஷன 
2014-07-01 னல் 
2014-07-09 ஷ 20 

36. ரனற - சறப்ணரர னரக்சர 2014-11-04 னல் 
2014-12-27 ஷ 15 

37. னத்பம் - வரயவ றரம் ஏஷன 2014-10-02 னல் 
2014-10-06 ஷ 21 

 38. ரழ்ப்தரம் 
டரசற 

னெனரண 
ஷப்தி 

2014-07-16 னல் 
2014-07-23 ஷ 12 

39. ரழ்ப்தரம் ஷ ம்ஶதரஷடர் 2014-10-01 னல் 
2014-12-31 ஷ 

27 

தொத்ம் 869 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

36 

 
 

திந திற்ெி ி ழ்ச்ெித் ிட்டங் ள் 
 

 

 ொட்டம் துலந டொத்ப்தட்ட ி ி 
ல ிலணஞர்

 பின் 
ண்ிக்ல  

01. ரத்ஷந - ம்னறுதிட்டி 
ிரத் றஷனம் தத்றக் 2014-05-26 னல் 

2014-06-18 ஷ 14 

02. வதரனன்ணறுஷ தன்ஏஷன 
2014-09-22 னல் 
2014-10-22 ஷ 25 

03. 
இத்றணனரி - எதரக் ந் 
ியரஷ சறட்ஷட 

2014-09-20 னல் 
2014-10-16 ஷ 13 

04. வரளம்ன - ஶயரந் 
ித்றரஶனரக் ித்றரனம் 

சறட்ஷட 2014-10-09 னல் 
2014-10-17 ஷ 16 

தொத்ம்  68 

 
  
 
 

திந திற்ெி ி ழ்ச்ெித் ிட்டங் ள் தொடர்தினொண ெின ெந்ர்ப்தங் ள் 
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3.5 ொ ொ / நெி  ண் ொட்ெி ற்றும் ிருது ங்கும் லதம் 
3.5.1 ொ ொ ல ப்தி ல த்தொில்  ண் ொட்ெி 
 
ஶசற ஷப்திக் ஷத்வரறல் ண்ரட்சறக்கு எனங்றஷர என்தது ரரங்ஷபனேம்  
உள்படக்கும் ஷில் ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷரணது  ரர  சறறுஷத்வரறல் 
றஷக்பம் ற்றும் ரர சஷதளுடன் இஷந்து இந் ண்ரட்சறஷ எளங்கு வசய்றன்நது.  
இன்ஶதரது னனரம், இண்டரம், னென்நரம் ற்றும் றநஷளுக்ரண வற்நறஷப வதற்றுக் 
வரள்றன்ந சன ஆக்ங்ளுக்கும்  ஶசற ஷப்தி ஷத்வரறல் ண்ரட்சறஷ திறறறத்தும்  
வசய்னேம் குறஷ வதறுறன்நண. 2014 ரர ண்ரட்சறில் உர் ட்டத்றனரண  
ஷிஷணஞர்பின்  (1878) தங்ஶற்ன இனந்து. 
 
 டந் ொன்கு ருடங் பில் ல ப்திக் ல ிலணஞர் ள் ொ ொ ட்டத்ில் ததற்ந 
தற்நி ள்  தின்ருொநொகும். 
 

ொ ொம் 2011 2012 2013 2014 

த்ற 247 242 263 405 

வன் 165 218 261 185 

ஶல் 161 185 203 256 

டஶல் 160 183 185 154 

ஊர 106 146 184 128 

டத்ற 137 148 132 182 

சப்தின 153 212 205 221 

றக்கு 16 45 89 112 

டக்கு 101 148 154 235 

தொத்ம் 1246 1527 1676 1878 

  
ொ ொ ல ப்தி ல த்தொில்  ண் ொட்ெி - 2014 
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3.5.2 “ல ப்தி  - 2014” நெி ல ப்திக் ல த்தொில்  ண் ொட்ெி 
 
 
உள்ரட்டு ஷப்தி ஷிஷணஞர்பின் றநஷஷப றப்திடும் அர்ஷப ஊக்குிக்கும் ற்றும் 
ஶம்தடுத்தும் ஶரக்த்துடன் எவ்வரன னடனம் ஶசற ஷப்தி  ண்ரட்சறஷ ஶசற 
ஷப்தி ன்நம் வரடர்ச்சறர டரத்ற னறன்நஶரடு, இம்னஷந 2014 ஆஸ்ட்  ரம் 28 ஆம் 
றற னல் 31 ஆம் றற ஷ சறநறரஶர தண்டரரக் ஞரதரர்த் ண்ரட்சற றஷனத்றல் 
வகு ிரிஷசர டரத்ப்தட்டது. 
 
 
இந் ிரில் ஶசற ஷப்தி ஶதரட்டி, ஶசற ஷப்தி ண்ரட்சற, டந் ஆண்டுபில் ினது 
வதற்நர்பின் னற ஆக்ங்ள்  வரண்ட "ிசறத்துனொ  ண்ரட்சற", வகுற வதரனட்ள், றஷணவுச் 
சறன்ணங்ள் உள்படக்ப்தட்ட "ிசறத்ர" ண்ரட்சற,  ஶசற ஷப்தி ஆக்ங்ள் வரண்ட 106 க்கும் 
ஶற்தட்ட ிற்தஷண கூடங்ள், ஷப்தி ஷத்வரறல் தஷடப்னள் சரர்ந் ஆஷட ண்ரட்சற, 
ஶசற டிஷப்ன றஷனத்றணரல் வசய்ப்தட்ட னற ஆக்ங்ளுக்ரண ண்ரட்சற, தஷண 
அதிினத்ற சஷதில் வசய்ப்தட்ட னற தஷடப்னள் உள்படக்ப்தட்ட ண்ரட்சற, திரந்ற 
அதிினத்ற ங்றிணரல் ஷிஷணஞர்ளுக்கு "சறல்தஉரண" ன்னும் ிஶசட டன் 
றட்டவரன்ஷந அநறனப்தடுத்றினத்ல், ஶசற ஶசறப்ன ங்றிணரல் ஷிஷணஞர்ளுக்கு 
ஏய்வூற றட்டவரன்ஷந அநறனப்தடுத்றினத்ல்  ஶதரன்ந ிஶசட அம்சங்பரகும். 
 
 
டந் ஆண்டுளுடன் எப்திடும்ஶதரது இந் ஷப்தி ண்ரட்சறஷப் தரர்ஷிடுற்கு உள்ரட்டு 
வபிரட்டர்ள் (தரடசரஷன ரர்ள், ஷனஞர்ள், சுவரறனரபர்ள், நுர்ஶரர், 
உத்றஶரத்ர்ள் ஶதரன்ஶநரர்) வதனபில் னஷ ந்ஷ ஷப்தி தஷடப்னளுக்கு சறநந் 
சந்ஷ ரய்ப்னக் றஷடத்ஷனேம் ஷிஷணஞர்ள் ஶசற ட்டத்றல் வௌிக்ப்தட்டஷனேம் 
குநறப்திடனரம். 
 
 
இற்ஷர இம்னஷந ஶசற ஷப்தி ஷத்வரறல் ண்ரட்சறஷப் திறறறத்துப்தடுத்ற  
வரத் தஷடப்னபின் ண்றக்ஷ 1878 ஆகும். 
 
 
திரணரண  19 ஷப்தித் துஷநபின் லழ் ஷப்தடுத்ப்தட்ட  54 ஷப்தித் துஷநஷப  
திறறறத்தும்  வசய்னேம்  ஷில் ஶசற ஷப்தி ண்ரட்சறின் ஶதரது  தரம்தரி  திரிவு 
ற்றும்  சம்திரங்ள் தரதுரக்கும் ஷினரண னற தஷடப்னள் திரிவுக்கு ங் ினதுள் 
இண்டும், வௌௌ்பி ினது ற்றும்  ஶசற ினது, னனரம் இடம், இண்டரம் இடம், னென்நரம் 
இடம் ற்றும் றநஷளுக்ரண  இடங்ஷப வன்வநடுத்  தஷடப்னளுக்கு ததரிசும், 
சரன்நறழ்ளும் ங்ப்தடுறன்நண. 
 
 
"சறல்த - 2014" ஶசற ஷப்திக் ஷத்வரறல் ண்ரட்சறில் தரம்தரி ஷப்திக் ஷத்வரறல்  
துஷநஷ திறறறத்தும்  வசய்து  தரம்தரித்ஷ தரதுரக்கும் ஷில் னற டிஷப்னத் 
துஷநில் னரக்சர திரிில்  ணது ஆக்த்ஷ னன்ஷத் த்ற ரரத்ஷச் ஶசர்ந் 
றன.ஏ.ஶ. ற.ஸ்.ஶ.சஞ் ீண ற்றும் தரம்தரிற்று ஶரல்வதரனட்ள் திரிில் ணது ஆக்த்ஷ 
னன்ஷத் த்ற ரரத்ஷச் ஶசர்ந் றன.ஆர்.ஸ்.யறந் ீ ஆறஶரர்ள்  
ங்ப்தக்ம் வன்நணர். 
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2014 நெி  ண் ொட்ெிில் ொ ொ ட்டத்ில் ிருது ள் தன்தநடுக் 
  ப்தட்டல தற்நி ிதம்   

 

 ொ ொம் 
ங்  
ிருது 

த ௌ்பி 
ிருது 

முல் 
இடம் 

இண்டொம் 
இடம் 

மூன்நொம் 
இடம் ிநல தொத்ம் 

01. ஶல் - 04 08 08 09 46 75 
02. வன் - 06 08 09 08 30 61 
03. டஶல் - 01 06 04 03 21 35 
04. த்ற 02 03 09 14 13 43 84 
05. சப்தின  - 01 03 05 07 38 54 
06. டத்ற - - 04 04 03 23 34 
07. ஊர - 02 05 04 08 12 31 
08. றக்கு - - - - - 04 04 
09. டக்கு - - 01 02 03 16 22 
 தொத்ம் 02 17 44 50 54 233 400 

 
 

“ெில்த உொண – 2014” இல் நெி  ண் ொட்ெிில் ங்  ிருது தன்ந 
ஆக் ங் ள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 தொம்தரி ல ப்தி டிலப்தின்  ீழ் 

ங்  ிருது  தன்ந ஆக் ம் 
புி ல ப்தி டிலப்தின்   ீழ் 
ங்  ிருல தன்தநடுத் ஆக் ம் 
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3.5.3  "ல ப்தி - 2013” நெி ிருது ிொ 
 
உள்ரட்டு  ஷத்வரறல் ஷப்தி ஷிஷணஞர்பின்  றநஷஷ றப்திடும் அர்ஷப 
ஊக்குிக்கும் ஶம்தடுத்தும் ஶரக்றல் டரத்ப்தடும் சறல்த ஶசற தரிசு ிரின் ஶதரது ஶசற 
ஷப்தி ஶதரட்டிிறம் ண்ரட்சறிறம் வற்நறவதற்று ஷிஷணஞர்ள் சரர்தில் வற்நறக்ஶரப்ஷத, 
சரன்நறழ்ள் ற்றும் தப்தரிசு ங்ப்தடுறன்நது.. 
 
தண்டரரக் சர்ஶச ஞரதரர்த் ரரட்டு ண்டதத்றல்  2014-02-25 ஆம் றறன்று 
டரத்ப்தட்ட "சறல்த - 2013” ஶசற தரிசபிப்ன ிரில் 334 ஷிஷணஞர்ளுக்கு  வற்நறக் ஶரப்ஷத, 
சரன்நறழ்ளுடன் தப்தரிசும் ங்ப்தட்டண. அத்துடன் ஆனேள் ரனத்றல் என டஷ ரத்றம் 
ங்ப்தடும் ிஶசட தரிசும் னன்ஷண ஆண்டுபில் வரடர்ச்சறர னென்று டஷ ங் ினது 
வதற்ந இண்டு (02) ஷிஷணஞர்ளுக்கு ிஶசட தரிசும் ஷிஷணஞனக்கு ிஶசட ஷப்தி 
ஆக்த்றஷண சர்ப்தித்ன் சரர்தில் னைர்பின் ிஶசட தரிசு ங்குறம் இம்னஷந தரிசபிப்ன 
ிரில் ஶற்வரள்பப்தட்டது. 

  
 2013 நெி  ண் ொட்ெிில் ொ ொ ட்டத்ில் ிருது ள்  

தற்நி ிதம்   
 ொ ொம் ங்  

ிருது 
த ௌ்பி 
ிருது 

முல் 
இடம் 

இண்டொம் 
இடம் 

மூன்நொம் 
இடம் 

ிநல தொத்ம் 

01. ஶல் - 2 8 8 6 36 60 
02. வன் 1 5 5 10 8 42 71 
03. டஶல் - 1 1 4 6 19 31 
04. த்ற - 3 12 10 12 43 80 
05. சப்தின  - 1 3 4 3 23 34 
06. டத்ற - - 1 1 4 11 17 
07. ஊர 1 1 4 1 7 12 26 
08. றக்கு - - - - 1 1 2 
09. டக்கு - - 3 1 - 9 13 
 தொத்ம் 02 13 37 39 47 196 334 

 
2013  நெி  ண் ொட்ெிில் ங்  ிருது ள் ததற்ந ஆக் ங் ள் 
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3.6. உள்ொட்டு ெந்லப்தடுத்லன நம்தடுத்ல் ி ழ்ச்ெித்ிட்டங் ளும் 
 ண் ொட்ெிமம் 

 
 உற்தத்றரபர் ற்றும் நுர்ஶரஷ எஶ கூஷின் லழ் வரண்டு ந்து இஷடத்ர்பிடறனந்து  
உற்தத்றஷபப் தரதுரத்து, ஷப்திக் ஷத்வரறறக்ரண  உள்ரட்டு சந்ஷ சறஷபச் வசய்து 
வரடுத்து, அனூடர ஷப்திக் ஷிஷணஞர்பின் ரழ்ரரத்ஷ  ஶம்தடுத்தும் 
ஶரக்த்துடன் ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷிணரல் டப்தரண்டில் தல்ஶறு ரனட்டங்பிறம் 
ர்த்க் ண்ரட்சறள் எளங்கு வசய்ப்தட்டண. அத்துடன் ஷப்தி ஷத்வரறல் துஷநக்குரி 
திந அசரங் அல்னது ணிரர் றறுணங்பின் ஊடர எளங்கு வசய்ப்தடும் ிற்தஷண 
றழ்ச்சறத்றட்டங்ள் ற்றும் ண்ரட்சறள் சரர்தில் ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷில் தறவு 
வசய்ப்தட்ட ஷிஷணஞர்ள்  தஷடப்னஷப னன்ஷப்தர். இன் னெனம் றர்தரர்க்ப்தடுது 
ஷப்தி க்பிஷடில் திதல்ப்தடுத்துதும்  சுவரறனர ஷப்தித் துஷநில் 
ஈடுதடுத்துதும்  ன்னும் ஶரக்ங்ஷப அஷடற்ரகும்.. 
 
 

 ெந்லின் ததர் இடம் ி ி 
தங்ந ற்ந 

ல ிலணஞர் பின் 
ண்ிக்ல  

01. 
சலரக் அதின் ல்ி 

ண்ரட்சற 

வரஸ் ர 
ித்றரனம், 

அிஸ்சரவல்ன 

2014-01-10 னல் 
2014-01-12 ஷ 06 

02. 
வட்றனப ஶசற 

அதிினத்றக் ண்ரட்சற 
ம்த தல்ஷனக்ம் 

குபிரதிட்டி 
2014-02-21 னல் 
2014-03-01 ஷ 20 

03. 
ித 2014 - ல்ி ற்றும் 

வரறல்சரர் ண்ரட்சற 
சு ரர ித்றரனம் 

ரத்ஷந 
2014-02-28, 2014-03-01 + 

02 09 

04. நுவனறர சந்ம் நுவனறர ம் 
2014-04-17 னல் 
2014-04-20 ஷ 

34 

05. ஷப்திக் ண்ரட்சறனேம் 
ிற்தஷணனேம் 

வரளம்ன ஶசற 
னரதன் 

2014-06-26 னல் 
2014-06-29 ஷ 

20 

06. ிசறத்ர  ண்ரட்சற 
தண்டரரக் 

ஞரதர்த் சர்ஶச 
ரரட்டு ண்டதம் 

2014-08-28 னல் 
2014-08-31 ஷ 17 

07. குனறரதிட்டி சந்ஷ 
குனறரதிட்டி சஷத 

ண்டதம் 
2014-09-25 னல் 
2014-09-27 ஷ 40 

  தொத்ம்  146 
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ித 2014 -  ல்ி ற்றும் தொில்ெொர்  ண் ொட்ெி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ல ப்திக்  ண் ொட்ெிமம் ிற்தலணமம் 

 

 

 

 

 

 
 

 

குபிொதிட்டி  ெந்ல 
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3.7 தபிொட்டு ெந்லப்தடுத்ல் நம்தொட்டு ி ழ்ச்ெித்ிட்டங் ளும் 
 ண் ொட்ெிமம் 

 
 
உள்ரட்டு ஷப்திக் ஷனஞர்பின் றநஷஷபனேம் உள்ரட்டின் அஷடரபத்ஷனேம் 
வபிரடுபில் ரட்சறப்தடுத்துஷணனேம் ஶம்தடுத்துஷணனேம் அடிப்தஷட ஶரக்ரக் வரண்டு 
வபிரட்டு ிற்தஷண ண்ரட்சறக்ர ஶசற அனங்ஷனள்  ஶதஷிணரல் ஷிஷணஞர்ள் 
அற்ர தங்குவதநச் வசய்ிக்ப்தடுறன்நது  
           
 

  ண் ொட்ெிின் ததர் இடம் ி ி 
தங்ந ற்ந 

ல ிலணஞர் பின் 
ண்ிக்ல  

01. சுரஜ் குண்ட் றரப்ட் ஶனர - 
இந்றர யரிரணர, இந்றர 2014-02-01 னல் 

2014-02-15 ஷ 18 

02. 
வ ரின்ட் வர 

னஶரர்சணல் ம்ஶதன் சங்ரய் - சலணர. 
2014-07-04 னல் 
2014-07-06 ஷ 02 

03. 
இன் அக்றரப்ட் சர்ஶச 

ண்ரட்சற 
 ர்ர – 

இஶணசறர 
2014-04-23 னல் 
2014-04-26 ஷ 03 

04. 
வசரக் தண்டிஷ - னரசர 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 
அனேத்ர - 
ரய்னரந்து 

2014-04-17 னல் 
2014-04-26 ஷ 02 

05. னன்னரி ிற்தஷண றஷனம் 
 ர்ர - 

இந்ஶரஶணசறர 
2014-11-19 னல் 
2014-11-20 ஷ 

ஶசற அனங்ஷனள் 
ஶதஷிஷண திற 
றறத்துப்தடுத்ற 

உத்றஶரத்ர் எனர் 
னந்து வரண்டரர் 

06. 
சரர்க் ஷப்தி 

ண்ரட்சறனேம் வசனர்வும் 
த்ண்டு - 
ஶதரபம் 

2014-11-20 னல் 
2014-11-25 ஷ 08 

  தொத்ம்  33 
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3.7.1   சுொஜ் குண்ட்  ிொப்ட் நனொ - இந்ிொ 
 

இந்றரின்  யரிரணர சுற்றுனரத்துஷந அஷச்சறணரல் னடரந்ம்  எளங்கு வசய்ப்தடுறன்ந 
தரரி சுரஜ்குண்ட் றரப்ட்ட ஶனர றழ்வு 2014 வதப்ரி ரம் 01 ஆம் றற னல் 15 ஆம் றற 
ஷ வகுிர்ஷசர  ஷடவதற்நஶரடு, இது இம்னஷந 28 ஆது டஷர ஷடவதற்நது  
இறல் 17 ஷப்தித் துஷநஷப திறறறத்தும் வசய்னேம் ித்றல் 18 ஷிஷணஞர்ள் னந்து 
வரண்டஶரடு, இனங்ஷ ஷப்தி  உற்தத்றள் வரண்ட ரண்ரட்சற கூடங்ள் 18 இனந்ண. 
அத்துடன் இனங்ஷ இம்னஷந "எத்துஷப்ன ரடு" ன்தன் லழ் தங்குதற்நறஶரடு, அங்கு 
இனங்ஷின் னரசரத்ஷ டுத்துக்ரட்டும் னரசர றழ்ச்சறத்றட்டங்ள் ற்றும் உவு 
உற்தத்றள் வரண்ட ண்ரட்சறக்கூடங்ளும் இனந்ண. இந் ிரில் னந்து வரண்ட இனங்ஷ 
ஷனஞர்பிணரல் ிற்தஷண வசய்ப்தட்ட ஷப்திப் தஷடப்னபின் வரத் ிற்தஷணப் வதறுற 
3.9 றல்னறன் னொதரரகும்.   

 

தங்ந ற்ந ல ிலணஞர் ள் தற்நி ிதம் 

  ததர் துலந ொட்டம் 

01. றனற. .ீ.றனந்ற அரவு னற சறத்றம் ஶரஷன 

02. றன.த்ணில் அறத்ஶ தத்றக் உஷடள், திந ளுத்துஷந 

03. றன.டதிள்னே.டீ.சரறக் யசங் வல்வட் சறத்றம் - சுர் அனங்ரம் ளுத்துஷந 

04. றன.டீ.றஸ்ச ீக்வரடி னெங்றல் சரர்ந் தஷடப்ன ளுத்துஷந 

05. றன.றனத்ண எனவதரடு னனெடி ளுத்துஷந 

06. றன.ரிந்து சர ல்ிட்டின வசறக் வரளம்ன 

07. றன.றயரல் சங்ஶதர டஸ் ன்ஸ் சறத்றம் - சுர் அனங்ரம் வரளம்ன 

08. றன.த.ீ.ரனந் வௌௌ்பி ஆதங்ள் ரனற 

09. றரிரணி இஶணரர தசூரி தீறஶந்ஷ ரனற 

10. றனற.ஶ.ல்..டீ.துரறி டரசற சரர்ந் டிஷப்ன ண்டி 

11. றன.சுத் ிஶ த்ண னரக்  ற்றும் றத்துள் ரத்ஷப 

12. றன.டதிள்னே.ச். சறநற ம் சரர்ந் தஷடப்ன ரனற 

13. றன.ர்சறநற ஶசணரத்ண தன்ஶணரஷன சரர்ந் தஷடப்ன ண்டி 

14. றன.ச்.ம்.ன்.திசரத் சறட்ஷட சரர்ந் தஷடப்ன வரளம்ன 

15. றனற ஶ.ம்.ஆர்.வதஶர தத்றக்  சுர் அனங்ரம் வரளம்ன 

16. றன.ச்.ம்.னசந் வதச்ஶர்க் ண்டி 

17. றனற..ஆர்.ஶ.ஶ.அதத்து னடஷக் ஷத்வரறல் ண்டி 

18. றனற சறன் ஶசரதர தஷணஏஷன ரழ்ப்தரம் 
 

சுொஜ் குண்ட்  ிொப்ட் நனொ  ண் ொட்ெிின் ிநெட ி ழ்வு ள் 
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3.7.2  த ொின்ட் த ொ புநொர்ெணல்  ம்நதன் - ெணீொ 
 
 
இனங்ஷ சுற்றுனரத்துஷந ஶம்தரட்டுப் தித்றணரல்  எளங்கு வசய்ப்தட்ட இந் ிற்தஷண 
ஶம்தரட்டு றழ்ச்சறத்றட்டரணது  2014-07-04 ஆம் றறினறனந்து  2014-07-06 ஆம் றற ஷ 
சலணரின் சங்ரய் த்றல் டரத்ப்தட்டது. இற்ர உள்ரட்டு ஷப்தி வரறஷன  
ஶம்தடுத்தும் அடிப்தஷட ஶரக்குடன் ஷப்தி ண்ரட்சறக்ரண ஶஷனப்தரடு ற்றும் ஷரல் 
தின்ணப்தடும் ஶந்ஷ ஶதரன்ஷந துஷநஷப திறறறத்துப்தடுத்தும் ித்றல் இனங்ஷ ஷப்தி 
ஷிஷணஞர்ள் இனர் னந்து வரண்ட இந் ண்ரட்சறில் ஶசற ஷப்தி சஷதரணது 
ண்ரட்சறக்கூடவரன்ஷந டரத்றச் வசன்நது.   
 
 

த ொின்ட் த ொ புநொர்ெணல்  ம்நதன்  ிநெட ெந்ர்ப்தங் ள் ெின - ெணீொ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.3  இன்ணர் ிொக்ட் ெருநெ  ண் ொட்ெி - இந்நொநணெிொ 
  
 
இந் ஷத்வரறல் ண்ரட்சற 2014 ப்தல் ரம் 23 ஆம் றறினறனந்து 26 ஆம் றறஷ 
இந்ஶரஶணசறர  ரர்த்ர த்றல் டரத்ப்தட்டஶரடு, இற்ர இனங்ஷஷ 
திறறறத்துப்தடுத்ற  னென்று (03) ஷிஷணஞர்ள் தங்குதற்நறணர்.. 
  
 

 ல ிலணஞரின் ததர் ொட்டம் துலந 

01. றன. திலத் ரஞ்சண வரளம்ன தத்றக் 

02. றன.த.ீம்.றல் அசறங் ஶரஷன ம் 

03 றன.றஸ்ச ீக்வரடி ளுத்துஷந னெங்றல் 
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3.7.4  தெொக் தண்டில   னொெொ ி ழ்ச்ெித்ிட்டம்  - ொய்னொந்து 
 
 
2014 ஶ ரம் 09 ஆம் றறினறனந்து 11 ஆம் றற ஷ  ரய்னரந்றன் அனேத்றர த்றல் 
வசரக் தண்டிஷக்கு எனங்றஷர டரத்ப்தட்ட  ண்ரட்சறக்கு இனங்ஷஷ 
திறறறத்துப்தடுத்ற இண்டு ஷப்தி ஷிஷணஞர்ள்   தங்குதற்நறணர். அங்கு இனங்ஷின் 
அஷடரபத்ஷக் ரட்டும் உற்தத்றஷப ரட்சறப்தடுத்துற்கு  ஶஷனப்தரடுளுடணரண  னெனடி 
ற்றும் வௌௌ்பிிணரல் அனங்ரிக்ப்தட்ட ரஷணள் ற்றும் ஆதங்ள் ஶதரன்ந தஷடப்னள் 
ஷக்ப்தட்டண. 
 
 

 ததர் ொட்டம் துலந 

01. றனற.ஸ்.சல.டீ.திரிர்றணி   
சறல்ர 

வரளம்ன ஶஷனப்தரடுளுடணரண  னெனடி 

02. றனற .லர சஶர றணி வரளம்ன வௌௌ்பிிணரல் அனங் ரிக்ப்தட்ட 
ரஷணள் ற்றும் ஆதங்ள் 

 
 
 
3.7.5 னன்புரி ிற்தலண ெந்ல  - இந்நொநணெிொ 
 
இந்வரஶணசறர  ரர்த் த்றல் னடரந்ம் டரத்ப்தடும் னன்னரி ிற்தஷண சந்ஷ 2014 
இம்தர் ரம் 19 ஆம் 20 ஆம் றறபில் டரத்ப்தட்டது. இங்கு ஷப்தி தஷடப்னஷபக் 
ரட்சறப்தடுத்துற்கும் ிற்தஷண வசய்ற்குரண ரப்னக் றஷடத்ஶரடு ஶசற ஷப்திச் 
சஷதஷ திறறறப்தடுத்ற அதிினத்ற உிரபர் றனற சசறணி ீதுங் தங்குதற்நறணரர். 
 
 

னன்புரி ிற்தலண ெந்ல  - இந்நொநணெிொ 
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3.7.6 ெொர்க் ல ப்தி  ண் ொட்ெிமம் தெனர்வும் - நதொபம் 
 
 
ஶதரபம் த்ண்டு த்றல் டரத்ப்தட்ட சரர்க் ஷப்தி ண்ரட்சறனேம் வசனர்வும் 2014 
வம்தர் ரம் 20 ஆம் றறினறனந்து 25 ஆம் றற ஷ சன சரர்க் ரடுபிணதும் ஷப்தி 
ஷிஷணஞர்பின் தங்குதற்றுறடன் டரத்ப்தட்டது. இனங்ஷஷ திறறறத்துப்தடுத்ற  8 
ஷப்தி ஷிஷணஞர்ள்  தங்குதற்நறணர் 
 
இந்க் ண்ரட்சறக்கு னந்து வரண்ட ரடுபின் ஷப்தி தஷடப்னபின்  ிஶசடத்துத்ஷ 
இணங்ரண்தற்கு இது ரய்ப்ஷத ங்றது. 
 
 

  னந்து த ொண்ட ல ிலணஞர் பின் ததர் ொட்டம் 

01. றன.ஈ.றஸ்ச ர்லர்த்ற வரளம்ன 

02. றன.ஶ.தி.ஸ்.ஶ.தினத் இத்றணனரி 

03. றன.ஶ. .ீசத் அம்தரந்ஶரட்ஷட 

04. றன.தி.ச்.ஶ.றல் ரனற 

05. றனற.ணி வரடங்வரட இத்றணனரி 

06. றனற.திரிரணி சந்னர ரரிசம் வரளம்ன 

07. றன.ஶ.குனத்ண வதர்ணரண்ஶடர வரளம்ன 

08. றனற.வ ங்ரஸ் ஞ்சுபர ரழ்ப்தரம் 

 
  
 

ெொர்க் ல ப்தி  ண் ொட்ெிமம் தெனர்வும் - நதொபம் 
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3.8.  ல ப்தி தரிொற்ந ி ழ்ச்ெித்ிட்டம் 
3.8.1 மூங் ில்  ற்றும் திம்பு ெொர்ந் ஆக் ங் ள் அதிிருத்ி ி ழ்ச்ெித்ிட்டம் 

 
 இந்ஶரஶணசறர அசரங்த்றன்  அனுசஷின் ீது ஶசற அனங்ஷனள் 
ஶதஷிணரல் எளங்கு வசய்ப்தடும் இந் றழ்ச்சறத்றட்டத்றன் னனரது ட்டம் 2013 ஆம் 
ஆண்டில் டரத்ப்தட்டஶரடு,, அன் இண்டரது ட்டரணது 2014 ஶ ரம் 21 ஆம் 
றறினறனந்து 29 ஆம் றற ஷ ட்டவதத் ஶசற டிஷப்ன றஷனத்றல் டரத்ப்தட்டது. 
இந்க் ஷப்தி தரிரற்ந றழ்ச்சறத்றட்டத்றற்கு ஶசற ஷப்தி சஷதின் னெங்றல்  ற்றும் 
திம்ன சரர்ந் ஆக்ங்பில் ஈடுதட்டுள்ப 19 ஷிஷணஞர்ள் னந்து வரண்டுள்பஶரடு, இந் 
ஷிஷணஞர்பின் னற ஆக்ங்ள் "சறல்த உரண - 2014” ஶசற ஷப்தி ிரில் "ிசறத்ர" 
ண்ரட்சறின் ஊடர வௌிறக்வரப்தட்டது/. 
 

  தங்ந ற்ந ல ிலணஞர் பின் ததர் ொட்டம் துலந 

01. றன.டீ.சற ீக்வரடி ளுத்துஷந  னெங்றல் 

02. றனற.ணி வரடம்வரட இத்றணனரி னெங்றல் 

03. றன.டீ.ம்.திஶத்ண ரத்ஷப னெங்றல் 

04. றனற அறர ிரணஶ ரனற னெங்றல் 

05. றன.ச்.ரீ.ஶ.ிஶ சூரி ஶரஷன னெங்றல் 

06. றனற டதிள்னே..ரனணி ஆரிங் ஶரஷன னெங்றல் 

07. றனற.சல.ம்.த.ீசந்ஶசக் இத்றணனரி னெங்றல், திம்ன 

08. றன.டதிள்னே..ில் ன் றத் ளுத்துஷந னெங்றல், திம்ன 

09. றன.த.ீர்ஶசண ளுத்துஷந னெங்றல், திம்ன 

10. றன.ம்..றனது தண்டு றத்சறநற ம்தயர னெங்றல், திம்ன 

11. றன.ம்.டீ.டீ.ஸ். .ீத்ரக் ரத்ஷப னெங்றல், திம்ன 

12. றன.ன்..தரனற  ற குர ம்தயர னெங்றல், திம்ன 

13. றனற ஶ.லரங்ணி வதஶர ம்தயர திம்ன 

14. றனற .ச்.ஞரணற வரணநரஷன திம்ன 

15. றன.டதிள்னே..சறந் குர ிஶ சறங் வதரனன்ணறுஷ திம்ன 

16. றன..ம்.தரனற யறந்சறநற ம்தயர திம்ன 

17. றன.ச்.ம்.குத்ண வரணநரஷன திம்ன 

18. றன.டீ.ம்.டிங்றரி தண்டர வரணநரஷன திம்ன 

19. றனற ச்.ம்.ஶசரரற வரணநரஷன திம்ன 
 

மூங் ில்  ற்றும் திம்பு ெொர்ந் ஆக் ங் ள் அதிிருத்ி ி ழ்ச்ெித்ிட்டம் 
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3.8.2 ல ப்தி தரிொற்ந ி ழ்ச்ெித்ிட்டம் - புதுில்னி, இந்ிொ 
 

இந்ற னடஷக் ஷத்வரறல் அஷச்சும் ஶசற டிஷப்ன ற்றும் றனர ஶம்தரட்டு 
றறுணனம் இஷந்து எளங்கு வசய்ப்தட்ட இந் றழ்ச்சறத்றட்டரணது  2014 வம்தர் 14 ஆம் 
றறினறனந்து 27 ஆம் றற ஷ இந்றரின் னதுறல்னற த்றல் டரத்ப்தட்டது. இற்ர, 
இனங்ஷஷ திறறறத்துப்தடுத்ற  இண்டு ஷப்தி ஷிஷணஞர்ள் தங்கு தற்நறஶரடு,  
ஆக்ங்பின் வசய்னஷந ஆக்பின் ண்ரட்சற, னந்து வரண்ட ஷண ரடுபின் ஷப்தி, 
ஆக்ங்பின் வரறனுட்தம், டிஷப்ன, உற்தத்றனஷந ற்றும் னத்துப் தரிரநல் ன்தண இந் 
றழ்ச்சறத்றட்டத்றன் னெனம் வசய்க் கூடிர இனந்து. 

 
 தங்ந ற்ந ல ிலணஞர் பின் ததர் ொட்டம் துலந 

01. றனற  .ீஶ.இந்ரி  சறநறனர வதரனன்ணறுஷ ம்ஶதரஷடர் 

02. றனற  .ீடதிள்னே.சுர்ர  ந்ற வரளம்ன ம்ஶதரஷடர் 
 

3.9 ஆக் ங் ள் அதிிருத்ி திற்ெி ி ழ்ச்ெித்ிட்டங் ள் 
 

ணீ சந்ஷஷ குநறினக்ரக் வரண்டு னற ஆக்ங்ள் அநறனப்தடுத்துற்ர ஷப்தி 
ஷிஷணஞர்ளுக்குத் ஶஷரண அநறிஷண ங்குதும் அன் னெனம் அர்ளுஷட 
உற்தத்றளுக்ரண ஶள்ிஷ அறரிப்ததும் இந் றழ்ச்சறத்றட்டத்றன் அடிப்தஷட ஶரக்ரகும். 
 

இன் லழ் ஷிஷணஞர்பின் உற்தத்றப் வதரனட்பின்த்றஷண ஶம்தடுத்துல், னற 
தரிசுப்வதரனட்ஷப அநறனப்தடுத்துல், னற வதரறிடல் னஷநஷப அநறனப்தடுத்துல், 
உற்தத்ற அபிஷண அறரிக்கும் றனஷநள் தற்நற ிஶசட றழ்ச்சறத்றட்டங்ஷப 
ஷடனஷநப்தடுத்துற்கு றர்தரர்க்ப்தடுறன்நது. னக்றர வௌிறரட்டு சுற்றுனர 
திளுக்ரண றஷணவு ற்றும் தரிசுப்வதரனட்ள் சந்ஷக்கு அநறனப்தடுத்ப்தடுறன்நது.  
  

 றழ்ச்சறத்றட்டம் துலந ரனம் 

திற்ெி 
ததற்நர் பின்  
ண்ிக்ல  

01. சங்ரஷண தத்றக் திற்சற 
றழ்ச்சறத்றட்டம் தத்றக் 

2014-03-15 - 
2014-09-15 

30 

02. ிசறத்துன னற ஆக்ங்பின் 
ண்ரட்சற சன துஷநளும் 

2014-07-28 - 
2014-08-31 40 

 
 
 

03. 

க்ட்டுப்தரட்டு றழ்ச்சறத்றட்டம் 

நுவனறர - யங்குன்வத், 
தல்ஶனஶதரவன 

தன்ஶணரஷன 
2014-07-24 - 
2014-08-01 

27 

நுவனறர - னறன்வன, 
னங்த் 

வௌௌ்பி 
ஆதம் 

2014-07-30 - 
2014-08-01 

30 

ரத்ஷப - த்வரட்ட, 
ரஉஸ்சரவரல்ன 

னரக்ஷர 2014-10-14 28 

ண்டி - தரத்தும்த, டவன தித்ஷப 2014-10-15 21 

ததுஷப - ல்ன, யல்ப்ஶத தன்ஶணரஷன 2014-10-17 23 

04. 

றஷணவு ற்றும் 
தரிசுப்வதரனட்ள் 
டிஷப்ன 
அதிினத்ற றழ்ச்சறத்றட்டம் 

ம், தத்றக், ட்தரண்டம், 
தித்ஷப, ஶரல், வௌௌ்பி 
ஆதம், தன்ஶணரஷன 

வரவம்தர் 24 

 தொத்ம்   223 
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3.9.1 ெங் ொலண தத்ிக் திற்ெி  ி ழ்ச்ெித்ிட்டம் 
 
ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷின் லழ் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தடும் "ிஶசட சுவரறல் திற்சற 
னத்றட்டம்" லழ் னக்றர னேத் சூழ்றஷனரல் தரறக்ப்தட்ட டக்கு றக்கு திஶசங்பில் 
வரறனற்ந னேறளுக்கு சுவரறல் திற்சற ங்குல், அர்ஷப ஷப்தி ஷத்வரறல் 
சரர்ந் உற்தத்றபின்தரல் ஈடுதடுத்துல் ன்தற்ஷந ஶரக்ரக் வரண்டு ரழ்ப்தரம் 
சங்ரஷணில் 2014-03-15 ஆம் றறினறனந்து 2014-09-15 ஆம் றற ஷ இந் தத்றக் ிஶசட 
திற்சறனத்றட்டத்றன் இண்டரது ட்டம் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தட்டது. இன் னெனம் 30 
திறர்ள் திற்நப்தட்டணர். 
 
  

ெங் ொலண தத்ிக் திற்ெி ி ழ்ச்ெித்ிட்டத்ின் ெின ெந்ர்ப்தங் ள் 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.9.2 ிெித்துரு புி ஆக் ங் பின்  ண் ொட்ெி 
 
றநஷரண ஷப்தி ஷத்வரறல் ஷிஷணஞர்பின்  றநஷஷப  தன்தடுத்ற  
அர்ளுக்கு  சந்ஷில் ஶஷப்தடும் ஷப்தி சரர்ந் னற றனரிப்னபின் தரறம்  னற 
டிஷப்னபின்தரறம்   ஈடுதடச் வசய்து அத்றரசற ரணரகும்.  சந்ஷஷ ர்ற்கு  
னன்ஷக்ப்தடும் றனரிப்னபின் னம் தன்தரடும் வரடர்தில் ணம் வசறத்ப்தடுல்  
ஶண்டும். இந் சன ிடங்ஷபனேம் ணத்றற்கு டுத்துக்வரண்டு னக்றர சுற்றுனரத்துஷந 
சரர்ந் சந்ஷஷனேம் அடிப்தஷடரக் வரண்டு னற உற்தத்றஷபனேம் னற 
டிஷப்னக்ஷபனேம்   சந்ஷில் அநறனப்தடுத்துற்கு  இந் றழ்ச்சறத் றட்டம் 
ஷடனஷநப்தடுத்ப்தடுறன்நது.     

 
"சறல்த - 2014" ஶசற  ஷப்தி ஷத்வரறல் ிரின் ஶதரது  "ிசறத்துன"  ண்ரட்சறின் ஊடர 
இந் றனரிப்னள் ண்ரட்சறக்கு ஷக்ப்தட்டண.  இந் றழ்ச்சறத்றட்டத்றன் லழ் சன 
ஷத்வரறற்துஷநஷபனேம் திறறறத்துப்தடுத்தும் ித்றல் 40 ஷிஷணஞர்பின்  னற 
றனரிப்னள் அநறனப்தடுத்ப்தட்ட ண. 

 

 
3.9.3 க் ட்டுப்தொட்டு திற்ெி ி ழ்ச்ெித்ிட்டம் 
 
 ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷிணரல் 2014 ஆம் ஆண்டில் 05 க்ட்டுப்தரட்டு திற்சற 
வசனர்வுள் ஶசற  ிஷபவுப்வதனக் வசனத்றன் எத்துஷப்திஷணப் வதற்றுக் வரண்டு 
டரத்ப்தட்டது.  இன்ஶதரது 5 S னஷநஷ ஶஷனத்பத்ஷ  எளங்குதடுத்ல், வதரனவபரன்நறன் 
த்ஷ உர்த்தும் ஶதரது னக்ற ிடங்ள், வரடுக்ல் ரங்பின் ஶதரது ணத்றற் 
வரள்பப்தடஶண்டி ிடங்ள் ிற்தஷண றநனஷநள், ஷிஷணஞர் ஆளுஷ ினத்ற 
ஶதரன்ந ிடங்ள் சம்தந்ர வசனர்வுள் டரத்ப்தட்டண. 
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3.9.4  ிலணவு ற்றும் தரிசுப் ததொருள் ஆக் ங் பின் அதிிருத்ி ி ழ்ச்ெித்ிட்டம் 
            

 ஶசற ஷப்தி சஷதிணரல்  ஷப்தி வரறல்சரர்ந் றஷணவு ற்றும் தரிசுப் வதரனள் 
ஆக்ங்பின் அதிினத்ற றழ்ச்சறத்றட்டவரன்று 24 ஷப்தி ஷிஷணஞர்பின் 
தங்குதற்றுறடன் 2014 வம்தர் ரத்றல் டரத்ப்தட்டது. 
 
இந்க் னத்றட்டத்றன் னெனம் நுர்ஶரரின் ஶஷளுக்கு ற்நரறு வறழ்ச்சறறக் 
றனரிப்னஷப ற எளங்குனஷநின் லழ் டிஷப்தற்கு ஷிஷணஞர்ள் 
ஈடுதடுத்ப்தட்டணர்.                    

 
 தங்ந ற்ந ல ிலணஞர் பின் ததர் ொட்டம் 

01. யறந் ஶ ம்தயர 

02. ம். ந்ற தரீிஸ்    வரளம்ன 

03. ல்.த.ீசுணில்  சறல்ர  ரத்ஷந 

04.  .ீசறநறரரந்ற    வரளம்ன 

05.  ண வரடஶ ரனற 

06. ஶ.குனத்ண  வரளம்ன 

07. சுணிர சரந்ணி வரளம்ன 

08. ச். .ீ ஶசர வரளம்ன 

09. சறத் னன்ஶச வரளம்ன 

10. றன.ச்.திஶசண ம்தயர 

11. ஆர்.ம்.னி சற ஶரரஷன 

12 றஶனரர ரரிப்வதன வரளம்ன 

13. த.ீ .ீ த் ிஶ த்ண     ரனற 

14. றரிரி இஶணரர ரனற 

15. தத்சறநற னசறங்    ண்டி 

16. சல.ஸ்ஶ.சறங்    வரளம்ன 

17. னே.த.ீினஶசஶசண வரளம்ன 

18. னுக் திசரத்  ிஶ சறங்   வரளம்ன 

19. சுர்ர  ந்ற வரளம்ன 

20. ஆர்.ம்.ல்.நீ்ற ரனற 

21. சுசந் குர ரனற 

22. ம்ற தண்டர குனரல் 

23. ஶ. .ீத்ண ரத்ஷப 

24. டீ.சூரி தண்டர                                 ளுத்துஷந 

 
ிலணவு ற்றும் தரிசுப் ததொருள் ஆக் ங் பின் அதிிருத்ிி ழ்ச்ெித்ிட்டங் பின் ஆக் ங் ள் ெின 
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3.10 ல ப்திக் ல த்தொில்  அதிிருத்ி ெங் ங் லபத் ொதித்லும் ஒழுங்குதடுத்துலும் 
 
 ரடுனரவும் உள்ப ஷப்தி இஷபஞர்ஷப என்றுறட்டி அர்ஷப அஷப்ன ரீறில் 
எனறஷனப்தடுத்தும் ஶரக்றல் திரந்ற ற்றும் ரட்ட ட்டத்றல் ஷப்தி அதிினத்ற 
சங்ங்ள் ற்றும் ஷப்தி அறரசஷதள் ரதித்ல் ற்றும் ஶதணுல் ஶசற அனங்ஷனள் 
ஶதஷிணரல் றஷநஶற்நப்தடும் ற்றுவரன திரகும். 
 
இன் னெனம் திஶச ட்டத்றல் ஷப்தி ஷிஷணஞர்ஷப என்றுறட்டி அர்பின் 
எளங்குதடுத்ல் சக்றஷ தனப்தடுத்துல்., ஷப்தி டடிக்ஷளுக்குத் ஶஷரண வரறனுட்த 
எத்துஷப்ன, ிற்தஷண சறள், றநஷ ினத்ற ற்றும் வரறல்னற்சற ஆற்நல் ஶதரன்நற்ஷந 
ினத்ற வசய்து இந் றறுணத்றன் றர்தரர்ப்தரகும். 
 
இற்ஷர, 2014 ஆம் ஆண்டில் 21 னற ஷப்திச் சங்ங்ள் ரதிக்ப்தட்டஶரடு, 
இற்ஷநப்தடுத்ப்தட்ட ஷப்திச் சங்ங்பின் ண்ிக்ஷ என்று ஆகும். 
 
  

 ல ப்திச் ெங் த்ின் ததர் ொட்டம் உறுப்திணர் பின் 
ண்ிக்ல  

ொதிக் ப்தட்ட 
ி ி 

01. 
தன்சல்வரட திப்திவண ஷத்வரறல் 
ஷப்தி அதி ினத்ற சங்ம் - வதனற 
அத் 

அம்தரந்ஶரட்ஷட 22 2014-01-02 

02. னல்ஷனத்ீவு    ஷப்தி அதிினத்ற 
சங்ம் 

னல்ஷனத்ீவு 22 2014-02-05 

03. வுணிர  ஷப்தி அதிினத்ற 
சங்ம் வுணிர 19 2014-02-05 

04. ன்ணரர்  ஷப்தி  அதிினத்ற 
சங்ம் 

ன்ணரர் 12 2014-02-05 

05. றபிவரச்சற   ஷப்தி  அதிினத்ற 
சங்ம் றபிவரச்சற 22 2014-02-06 

06. ரழ்ப்தரம்    ஷப்தி  
அதிினத்ற சங்ம் 

ரழ்ப்தரம் 15 2014-02-06 

07. சசரஷன ஷப்தி  அதிினத்ற 
சங்ம் - சரச்ஶசரி 

ரழ்ப்தரம் 21 2014-02-10 

08. னணி ரக்ப்தர் ஷப்தி  
அதிினத்ற சங்ம் - இபரஷன 

ரழ்ப்தரம் 17 2014-03-06 

09. ஷநம்ன னனெடி ஷப்தி  
அதிினத்ற சங்ம் -வயர ளுத்துஷந 32 2014-03-14 

10. திதிவண ஷப்தி  அதிினத்ற 
சங்ம்  - றனுரங்வரட ம்தயர 30 2014-03-04 
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 ல ப்திச் ெங் ங் பின் ததர் ொட்டம் 
உறுப்திணர் பின் 
ண்ிக்ல  

ொதிக் ப்தட்ட 
ி ி 

11. சறணர யன்ட ஷப்தி  அதிினத்ற 
சங்ம் - அபன ம்தயர 20 2014-03-20 

12. னறசி ஷப்தி  அதிினத்ற 
சங்ம் -  வரவதிஶண 

குனரல் 25 2014-02-11 

13. 
டவனர ட்தரண்ட 
ஷத்வரறனரபர்பின் அதிினத்ற 
சங்ம் - உடுதத்ர 

குனரல் 55 2014-03-05 

14. எனவதரடு ஷப்தி  அதிினத்ற 
சங்ம் ளுத்துஷந 13 2014-05-02 

15. ரிறரனறத் ஷப்தி  அதிினத்ற 
சங்ம் ததுஷப 12 2014-06-27 

16. ஆஶனரக் ஷப்தி  அதிினத்ற 
சங்ம் ரத்ஷப 30 2014-08-04 

17. ன்ன ஷப்தி  அதிினத்ற சங்ம் ரத்ஷப 15 2014-09-23 

18. சறதிரணி தரம்தரி ஷனஞர்பின் 
ஷப்தி அதிினத்ற சங்ம் 

ரத்ஷப 33 2014-10-28 

19. ரஶரர ஷப்தி  அதிினத்ற 
சங்ம் 

னத்பம் 24 2014-04-03 

20. னதுக்குடிினப்ன ஷப்தி  அதிினத்ற 
சங்ம் ட்டக்பப்ன 39 2014-09-22 

21. னல்ஷனத்ீவு  ஷப்தி  அதிினத்ற 
சங்ம் னல்ஷனத்ீவு 20 2014-09-05 

தொத்ம் 498  

   
 

இற்லநப்தடுத்ப்தட்ட ல ப்தி ெங் ங் ள் 
 
 

 ததர் ொட்டம்  ி ி 

01. டன ஷப்தி  அதிினத்ற சங்ம் ண்டி 20 2014-10-27 
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3.11 ல ப்திக் ல த்தொில் திற்ெிக்  ருத்ிட்டம் 
3.11.1 ல ப்தி திற்ெி ிலனங் பின் ண்ிக்ல  ல ப்திதுலந பின்  அடிப்தலடில் 

 
 

ல ப்தி த்துலந திற்ெி ிலனங் பின் ண்ிக்ல  

ரஷ 15 

தரய் 16 

ஶதரீச்ச இஷன 03 

ஷப்தி உற்தத்றள் 10 

னெங்றல்/ திம்ன 03 

தின்ணற்ட்ஷட இஶந்ஷ 07 

தன்ஶணரஷன 24 

தஷணஶரஷன 01 

ஈர்க்றல் னெனரணஷ 02 

வசற்ஷ னர் 02 

ஷல் 01 

ட்தரண்டம் 11 

சல் 17 

ஶரனறணரனரண உற்தத்றள் 02 

பதரடக் ஷடச்சல் ஶஷனப்தரடுள் 03 

சறஶனடு ரப்தட் 01 

னரக் ர 01 

சறட்ஷடக் ஷடச்சல் ஶஷனப்தரடுள் 01 

தொத்ம் 120 
 

 லனஞர் ள் திற்ெி ிலன ண்ிக்ல  ல ப்தித் துலநக்ந ற்த 
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3.11.2 ொட்ட ரீிினொண திற்ெி ிலனங் ள், முழுந திற்ெி ததற்ந திலுர் பின் ண்ிக்ல , 

தகுிந திற்ெி ததற்ந திலுர் பின் ண்ிக்ல  ெி லபப் ததறும் உற்தத்ிொபர் பின் 
ண்ிக்ல . 

 
 

 ொட்டம் 
திற்ெி 

ிலனங் பின் 
ண்ிக்ல  

முழுந திற்ெி 
ததற்ந 

திலுர் பின் 
ண்ிக்ல  

தகுிந திற்ெி 
ததற்ந 

திலுர் பின் 
ண்ிக்ல  

உற்தத்ிொபர் பி
ன் ண்ிக்ல  

01. ரனற 12 73 28 73 

02. ரத்ஷந 06 43 27 17 

03. அம்தரந்ஶரட்ஷட 05 48 18 18 

04. குனரல் 23 87 23 133 

05. அநுரனம் 02 08 - 03 

06. வதரனன்ணறுஷ 03 11 10 15 

07. வரளம்ன 04 19 14 - 

08. ளுத்துஷந 11 32 28 34 

09. ம்தயர 13 20 18 30 

10. ண்டி 09 64 05 52 

11. நுவனறர 05 37 08 29 

12. ரத்ஷப 02 05 02 18 

13. வரணரஷன 01 11 - 05 

14. ஶரஷன 06 17 02 24 

15. இத்றணனரி 03 02 18 09 

16. ட்டக்பப்ன 09 55 11 17 

17. றனஶரஷன 04 15 04 11 

18. அம்தரஷந 01 - - 01 

19. ரழ்ப்தரம் 01 06 - - 
 தொத்ம் 120 553 216 489 
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3.11.3  ல ப்தி திற்ெி ிலனங் பின் உட் ட்டலப்பு ெி ள் அதிிருத்ி       
 

 ிதம் உட் ட்டலப்பு ெி ள் அதிிருத்ி 
தெய்ப்தட்ட ிலனங் ள் 

தெனவு 
தெய்ப்தட்ட 

தொல   ரூதொ 
ிி நொற்றுொய் 

01. ட்டடம் னதுப்தித்ல் 

(1) ட்தரண்ட திற்சற றஷனம், 
ீகுன (றஷனத்றன் றனத் 
ஶஷனள்) 
 
(2)  தன்ஶணரஷன றஷனம், 
சறதத் (கூஷின் றனத் 
ஶஷனள்) 
 
(3) வசற்ஷ னர் றஷனம் 
கூஷ ற்றும் ன்ணல் வு 

  800,000,00 
 
   
 
 
 

   84,000.00 
 
   
 

    1,900.00 

தன்னப்தடுத்ப்
தட்ட றறம் 
(தரரளுன்ந 
உறுப்திணர் றற 
ற்தரடு) 
 
னெனண வசனவு 
 
 
 
னெனண வசனவு 

02 

றன்சர சறஷப 
ங்குறம் 

றன்சர 
ஶசர்க்றற்றுள் 

எளங்குதடுத்றம் 

(1)   தன்ஶணரஷன றஷனம், 
ன 
 
(2)  ட்தரண்ட ஷத்வரறல் 
றஷனம், ஶய 
 
(3) தன்ஶணரஷன றஷனம், 
ன 

   18,500.00 
 
    

52,123,40 
 
  

   35,938,70 

னெனண வசனவு 
 
 
னெனண வசனவு 
 
 
னெனண வசனவு 
 

03. 
னசனகூட 

சறஷபச் வசய்து 
வரடுத்ல் 

(1)   ட்தரண்ட றஷனம், 
யழணுனல்ன 
 
(2) சல் றஷனம், ஶயணரவன 

94,865.74 
 
 

110,278.25 

னெனண வசனவு 
 
 
னெனண வசனவு 

04. 
ீர் சறஷப 
ங்குறம் 

றனரிப்னளும் 

(1)   தன்ஶணரஷன றஷனம், 
நுவன 
 
(2)  தன்ஶணரஷன றஷனம், 
வத்ஶவதரன 
 
(3) தரய் றஷனம், 
ஷனம்தரவபி 
 
(4)  ட்தரண்ட றஷனம், 
ஶதசரஷன 
 

76,944.00 
 
 

60,393.60 
 
 

165,755.00 
 
 

78,892.73 

னெனண வசனவு 
 
 
னெனண வசனவு 
 
 
னெனண வசனவு 
 
 
னெனண வசனவு 

னெனண வசனவு வரத்ம்              னொதர  774,591.42 
தரரளுன்ந உறுப்திணர் றற ற்தரடு  னொதர  800,000.00 
னளவரத்ம்                            னொதர 1,574,591.42 
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3.12 ிநெட  ிொ அதிிருத்ிக்   ருத்ிட்டம் - 2014   
 
ிஶசட றர அதிினத்றக்  னத்றட்டம் - 2014  இன் லழ் ட்தரண்ட உற்தத்ற, னற 
ஷத்வரறல், வரறல்னற்சற ஶதரன்ந னென்று (03) துஷநஷப திறறறத்துப்தடுத்தும் ித்றல் 11 
றரங்ள் 37 றல்னறன் னொதரஷ வசனவுவசய்து அதிினத்ற வசய்ப்தட்டது. 
 
இந் றரங்பில் ஷப்தி ஷிஷணஞர்ளுக்கு அர்ளுஷட உற்தத்ற டடிக்ஷஷப 
இனகுர ஶற்வரள்ற்ர ஶஷனக்பங்ள் , வதரது சற றறங்ஷப அதிினத்ற வசய்ல், 
ஶதரநஷணஷப றனரித்ல், றன்சரம் ங்குல், டரடும் பிண் அஷக்கும் 
இந்றங்ஷப ங்குல், நுஷவு தரஷஷப அதிினத்ற வசய்ல், உதங்ள், 
னெனப்வதரனட்ள்  ங்குல் றரங்பின் நுஷவுப்தரஷபில் வதர்தனஷஷபப் வதரனத்துல் 
ஶதரன்நஷ ஶற்வரள்பப்தட்டுள்பண. அத்துடன், ஶசற டிஷப்ன றஷனத்றணதும் 
தங்குதற்றுறடன்  உற்தத்றஷப ஶம்தடுத்தும் ஶரக்றல் உற்தத்ற ஶம்தரட்டு 
றழ்ச்சறத்றட்டவரன்றும் ஷடனஷநப் தடுத்ப்தட்டுள்பது. 
 
இத்ஷ றழ்ச்சறத்றட்டங்ள்  ஷடனஷநப்தடுத்துன் னெனம்  ஷப்தி ஷிஷணஞர்பின்  
ரழ்க்ஷத் த்ஷ ஶம்தடுத்துற்கும்  உள்ரட்டு அஷடரபத்ஷ உனகுக்கு டுத்துக்ரட்டும் 
னற ஷப்தித்துஷநஷப் தரதுரப்தற்கும் இது தரரி உந்துசக்றர அஷந்துள்பது. 
  
ட்தொண்ட உற்தத்ி  ிொங் பின் அதிிருத்ி 

  ிொங் பின் ததர் துஷந ொட்டம் 
தணரபிபின் ண்ிக்ஷ 

ஶடிர ஷநனர 

1. னப்தன்குபம் ட்தரண்டம் அநுரனம் 43 50 

2. டனர ட்தரண்டம் குனரல் 150 20 

3. வதரல்த் ட்தரண்டம் ம்தயர 300 100 

4. வரடம்அத்ரன ட்தரண்டம் ரத்ஷப 100 100 

 தொத்ம் 593 270 

புி ல ப்தி  ிொங் பின் அதிிருத்ி 

5. னன்னம் யறங்குஶ தன்ஶணரஷன னத்பம் 30 180 

6. னரசறநற தும்தனஷந ண்டி 30 180 

7. அனன சங்ல 
உதங்ள் 

ம்தயர 30 180 

8. சசரஷன / ட்டுில் 
டக்கு தஷணஏஷன ரழ்ப்தரம் 30 180 

தொத்ம் 120 720 

தொில்முற்ெிக்  ிொங் பின் அதிிருத்ி 

9. இயனனல்திட்டி தன்ஶணரஷன குனரல் 30 180 

10. றணித்ஶண ரணரி நுவனறர 155 100 

11. ரஉஸ்மரவரல்ன னரக் ர ரத்ஷப 50 60 

 தொத்ம் 235 340 

 முழு தொத்ம் 948 1330 
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04. றறச் வசனரற்றுஷ - 2014 
 
 

 
 2014 ிதெம்தர் ொம் 31 ஆம் ி ிமடன் முடிலடந் 

ருடத்ிற் ொண ிிச் தெனொற்றுல  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59 

 
ி ழ்ச்ெி ில் 

 

   தக்  இன 

01. றறறஷனஷக் கூற்று  59 

02. றறச் வசனரற்றுஷ கூற்று  60 

03. 
ஆண்டின் ஶநற  உரிஷ னல் / வசரத்துக்பின் ரற்நம் 
வரடர்தினரண கூற்று  61 

04. க்றல் வரள்ஷனேம்  க்குக் குநறப்னளும்  62 

05. றறஶரட்டக் கூற்று  63 

06. இறுற இனப்ன குநறப்ன இனக்ம் 01 64 

07. ஶண்டி க்குள் குநறப்ன இனக்ம் 02 64 

08. திிக் டன் குநறப்ன இனக்ம் 03 64 

09. திஷ ஷப்னள் குநறப்ன இனக்ம் 04 65-70 

10. னற்வரடுப்தணவுள் குநறப்ன இனக்ம் 05 71 

11. தனம் ங்றக்குச் சரணஷனேம் குநறப்ன இனக்ம் 06 72 

12. றஷனரண ஷப்னள் குநறப்ன இனக்ம் 07 73 

13. றஷனரண வசரத்துக்ள் குநறப்ன இனக்ம் 08 74 

14. அட்டுறுச் வசனவுள் குநறப்ன இனக்ம் 09 75 

15. வசறத் ஶண்டி வசனவுள் குநறப்ன இனக்ம் 10 75 

16. திக்வரஷட றறஶற்தரடு குநறப்ன இனக்ம் 11 76-78 

17. றஷநஶசரிக் வரஷட குநறப்ன இனக்ம் 12 79 

18. ிரதரக் க்கு - னெனப்வதரனள் குநறப்ன இனக்ம் 13 80 

19. ஷண னரணங்ள் குநறப்ன இனக்ம் 14 80 

20. ஷப்தி  றறம் குநறப்ன இனக்ம் 15 81 

21. அணுசஷண றழ்ச்சறத் றட்டங்ள் குநறப்ன இனக்ம் 16 82 

22. “சறல்த" னன்னரி குநறப்ன இனக்ம் 17 82 

23. வரறற்தரட்டுச் வசனவு குநறப்ன இனக்ம் 18 83 

24. ஷப்தி அதிினத்ற ற்றும் னன்னரி குநறப்ன இனக்ம் 19 84 

25. தரீட்ஷச ீற  85-87 
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ஶசற அனங்ஷனள் ஶதஷ 
ிிிலனலக் கூற்று 

 
2014 ிதெம்தர் 31 ஆம் ி ின்றுக்கு   

தெொத்துக் ள் குநிப்பு 2014 
ரூதொ 

2013 
ரூதொ 

அலெமம் தெொத்துக் ள்    

தம் ற்றும் சரணஷள்   
இருப்பு அட்டல 

1 458,999 5,695,879 

ஶண்டிஷ 2   3,645,302   347,417 

வதரனட்ள்   3 22,940,725 13,945,053 

னன்ஷண வசறத்துஷ  156,954  149,916 

திிக் டன் 4 5,933,338 5,077,720 

திஷ ஷப்னள் 5  130,490 130,490 

ஷண னற்தங்ள் 6 750,464  603,935 

றஷனரண ஷப்னள் 7 5,782,00 3,782,000 

  39,798,273 29,732,410 

லடமுலநெொொ தெொத்துக் ள்    

வசரத்துக்ள், வதரநறத்வரகுறள், னிள் 8 61,575,322 60,884,509 

  61,575,322 60,884,509 

தொத் தெொத்துக் ள்  101,373,595 90,616,919 

ததொறுப்புக் ள்    

லடமுலநப் ததொறுப்பு    

வசறத்ப்தட ஶண்டிஷ 9 3,900,370 273,975 

அட்டுறு வசனவுள் 10 6,522,455   9,326,989    

னெனப்வதரனட்ள் றறம்  13,500,000  
13,500.000 வதரது ஷப்னள்  55,000 

  23,977,825 23,100,964 

லடமுலநெொொ ததொறுப்புக் ள்    

திக்வரஷட றறஶற்தரடு 11 36,358,179 29,200.116 

    

தொத்ப் ததொறுப்புக் ள்  60,336,004 52,301,080 

    

நநி தெொத்துக் ள்  41,037,590 38,315,838 

னெனண தங்பிப்ன  95,047,571 88,290,000 

றண்ட றறம்  (54,009,981 (49,974,163) 

தொத் நநி தெொத்துக் ள் / உரில முல்  41,037,590 38,315837 

 
..................................................................     ..................................................................  
க்ரபர்       திப்தரபர் 
நெி அருங்லன ள் நதல     நெி அருங்லன ள் நதல 
      
..................................................................     .................................................................. 
சஷத உறுப்திணர்       ஷனர் 
நெி அருங்லன ள் நதல      நெி அருங்லன ள் நதல  
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நெி அருங்லன ள் நதல  

2014  ிதெம்தர் ொம் 31 ஆம் ி ிமடன் முடிலடந்  ஆண்டிற் ொண 
ிி தெனொற்றுல க் கூற்று 
 

 
குநிப்பு 2014 2013 

ருொணம்    

றஷநஶசரிக் வரஷட - ீள்னம் 12 107,800,000 87,999,000 

                    - அதிினத்ற வசனவுள்  34,242,429  

ஷப்தி றரங்பின் அதிினத்ற - அஷச்சு  33,203,728  

னெனப்வதரனள் ிரதரக் க்றனறனந்து 
ிற்தஷணக் றத்றன் ரற்நம் ீரண றஷ 
ிற்தஷண டடிக்ஷ 

13 40,801 (902,949.18) 

ஷண னரணங்ள் 14 8,176,393 20,757,017 

ஷப்தி றறம் 15 7,706,187 13,325,287 

உள்ரட்டு, வபிரட்டுக் ண்ரட்சற ற்றும் 
சம்ஶபணங்ளுக்ரண  அணுசஷண றழ்ச்சற றட்டக் 
க்கு 

16 10,789,911 17,503,255 

னன்னரி  றழ்ச்சற றட்டக் க்கு 17 863,892 230,299 

தொத் ருொணம்  
 
 

202,823,342 138,911,910 

   

தெனவு ள் 18   

ணிப்தட்ட ஶணரறள்  100,200,934 83,657,605 

திரம்  1,705,731 1,150,799 

ங்குஷ ற்றும் தன்தடுத்ப்தட்ட நுர்வுப் வதரனட்டள்  3,298,508 3,968,806 

தரரிப்ன  3,568,422 3,709,246 

எப்தந் ஶசஷ  5,633,978 6,439,720 

ஷண வசனவுள்  784,153 708,552 

வதறுரணத் ஶய்வு  6,066,758 6,802,882 

“சறல்த" றறம் 15  13,210,349 

“சறல்த" அதிினத்ற னன்னரி   19 36,511,936 37,510,536 

ங்றக் ட்டம்      34,760 

சட்டக் ட்டம்       7,500 

ஷப்தி றரங்பின் அதிினத்ற - அஷச்சு  33,203,728.19  

உள்ரட்டு, வபிரட்டுக் ண்ரட்சற ற்றும் 
சம்ஶபணங்ளுக்ரண  அணுசஷண றழ்ச்சற றட்டக் 
க்கு 

16 
 

15,177,841 
 

12,503,051 

னன்னரி றழ்ச்சறத்றட்டக் க்கு  707,171 - 

தொத்ச் தெனவு ள்    206,859,161 169,703,805 

    

உரி  ொனத்ிற் ொண நநி நெிப்பு / ிலுல  (4,035,820) (30,791,896) 
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நெி அருங்லன ள் நதல  

2014 ிதெம்தர் ொம் 31 ஆம் ி ிமடன் முடிலடந்  ஆண்டிற் ொண   
நநி  உரில முல் / தெொத்துக் பின் ொற்நம் தொடர்தினொண கூற்று 
 

 
                        இனங்ல  ரூதொ 

 
தங் பிப்பு 

மூனண
ம் 

ிண்ட ில  / 
தற்நொ
க்குலந 

தொத் நநி 
தெொத்துக் 
ள் / உரில 

முல் 

 2014-01-01 இல் உள்பொநொண ஆம்த ீி 88,290,000 (49,974,162) 38,315,838 

ஆண்டில் ததற்றுக் த ொள்பப்தட்ட மூனணம் 6,757,571 - 6,757,571 

ஆண்டுக் ொண ில  / தற்நொக்குலந  (4,035,820) (4,035,820) 

ஆண்டுக் ொண நய்வு    

2014-12-31 இல் உள்பொநொண இறுி ீி 95,047,571 (54,009,981) 41,037,590 
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நெி அருங்லன ள் நதல 

2014  ஆம் ஆண்டிற் ொண   க் ில் த ொள்ல மம்  க்குக் குநிப்பு ளும் 
 

1. அடிப்தலட ஆத்ம்  
 
இனங்ஷ அசரங்த் துஷநின் க்றல் ங்ளுக்கு அஷர இந் றறக்கூற்று  
ரரிக்ப்தட்டுள்பஶரடு , க்குளுக்கு  ரக்த்ஷ ற்தடுத்க் கூடி தகீ்க் ரிள் 
சம்தந்ர சலரக்ல்ள் துவும் வசய்ப்தடில்ஷன. இந் றறக்கூற்று  இனங்ஷ னொதரில் 
ரரிக்ப்தட்டுள்பது.   
 
2. அெொங் த்ின் த ொலட  
 
ஆண்டில்  அசரங்த்றடறனந்து றஷடத் ீண்டுனம்  வரஷடபரண னரணங்ள் ற்றும் னெனணக் 
வரஷடபரக் ண்டநறப்தட்டுள்பஶரடு,  அஷ ந்வரஷப் தத்றத்றல் ரட்டப்தட்டுள்பண. 
 
3. ததறுொணத் நய்வு  
 
தின்னம் னடரந்  ிறரசரத்றன்  ீது  குஷநந்து வசல்றம் வதறுரணத் ஶய்வு னஷநக்கு 
அஷர  வரட்டுக்கூடி றஷனரண வசரத்துக்ள் சம்தந்ர வதறுரணத் ஶய்வு 
வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 
ட்டடங்ள்     5% 
இந்ற சரணங்ளும் னிளும்  20% 
ஶரட்டரர் ரணங்ள்    20% 
அறன உதங்ள்    10% 
பதரடங்ளும் னிளும்   25% 
ண்ரட்சறப்வதட்டி ற்றும் திந வதரனட்ள்  25% 
துிச்சக்ண்டி    25%    
வரறனுட்த, திற்சற உதங்ள்   10% 
ஷனக்கூடத்றன் ண்ரட்சறப் வதரனட்ள்  25% 
ணி  வன்வதரனட்ளும் ன்வதரனட்ளும் 25% 
 
4. இருப்பு புத் ங் பின் ிப்தீடு 
 
ஆக்குஷநந் வசனவு ற்றும் ஷகூடும் வதறுற ன்தற்நறன் ீது இனப்னப் னத்ங்ள் 
றப்திடப்தடுறன்நண. 
 
2008-12-23 ஆம் றறிடப்தட்டதும்  08/2322/349/015 ஆம் இனக்த்ஷக் வரண்டதுரண அஷச்சஷப் 
தத்றம் வரடர்திறள்ப 2009-05-01 ஆம் றறிடப்தட்ட அஷச்சஷத் ீர்ரணத்றன் திரம் இனங்ஷ 
ஷப்தி சஷதின் லழ் இங்ற ஷப்தி திற்சறப் திரிவு ஶசற ஷப்தி ன்நத்றற்குக் 
ஷபிக்ப்தட்டது. இந் ீர்ரணத்றற்கு  அஷர, 2009-05-01 ஆம் றறினறனந்து வசல்றக்கு 
த்க்ர 185 ஊறர்ள் ஶசற ஷப்தி ன்நத்றற்கு  ஷபிக்ப்தட்டரர்ள்.  இனந்ஶதரறறம், 
உரி இனப்னப் னத்ங்பிறள்ப வதரனட்ள் இதுஷ சட்டனர்ர ஶசற ஷப்தி ன்நத்றற்குக் 
ஷபிக்ப்தடில்ஷன. 
 
“அப்ஶத " னத்றட்டத்ஷ அதிினத்ற வசய்னேம் வதரனட்டு உஷடத்து அப்னநப்தடுத்ப்தட்ட வசரத்துக்ள் 
ஶசற ஷப்தி ன்நத்றன்  வசரத்துக்பினறனந்து  தரீணப்தடுத்ரஶரடு,  108 ஆம் 109 ஆம் றற றறப் 
திரம் குநறப்திட்ட அப்னநப்தடுத்ப்தட்ட  வசரத்து சம்தந்ர  ஶஷரண டடிக்ஷள் உரி 
ரனத்றல் வசய்ப்தடும். 
 
5. ிி தெனொற்றுல க் கூற்று 
 
அசரங்க் வரஷடள் உட்தட திந தல்ஶறுதட்ட னரணங்ள் றறுணத்றன் னரணர  உள்பஶரடு,  
சன னரணங்ளும்  றண்ட அடிப்தஷடில் ரட்டப்தட்டுள்பது. 
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நெி அருங்லன ள் நதல  

ரசுப் தரய்ச்சல் கூற்று 
2014 டிவசம்தர் 31 இல் னடிஷடந் ஆண்டுக்ரணது 
 

இனங்ஷ னொதர. 
 

ிம் 2014 2013 

1 வரறற்தரட்டுச் வசற்தரடுபினறனந்ரண ரசுப் தரய்ச்சல்   
 சரர வசற்தரடுபினறனந்ரண றஷ/ தற்நரக்குஷந (4,035,820) (30,791,896) 
    
 ரசல்னர ர்வுள்   
 ஶய்வு 6,066,758 6,802,882 
 வசன்றபில் அறரிப்ன/ குஷநவு 821,861 1,296,453 
 இனப்னக்பில் குஷநவு (8,995,672) 1,755,262 
 ஷண ஷடனஷநச் வசரத்துக்பில் அறரிப்ன/ குஷநவு (954,185) 5,591,000 
 திக்வரஷட ற்தரட்டில் அறரிப்ன 7,158,062 8,653,000 
 னறபில் அறரிப்ன/ குஷநவு (3,297,885) (265,000) 
 வரறற்தரட்டுச் வசற்தரடுபினறனந்ரண ஶநற ரசுப் 

தரய்ச்சல் 
(3,236,881) (6,958,300) 

    
2 னலீட்டுச் வசற்தரடுபினறனந்ரண ரசுப் தரய்ச்சல்   
 றஷனரண வசரத்துக்பின் வரள்ணவு (6,757,571) (7,842,000) 
 (றர்ரங்ஷபனேம் உள்படக்ற)   
 றஷனரண வசரத்துக்பின் ிற்தஷண   
 னலீடு/ றஷனரண ஷப்னக்ஷப ீபப்வதறுல் (2,000,000) (6,318,000) 
 னலீட்டுச் வசற்தரடுபினறனந்ரண ஶநற ரசுப் தரய்ச்சல் (8,757,571) (14,160,000) 
    
3 றறச் வசற்தரடுபினறனந்ரண ரசுப் தரய்ச்சல்   
 றஷநஶசரிினறனந்ரண னெனணக் வரஷட 6,757,571 27,340,000 
 றறச் வசற்தரடுபினறனந்ரண ஶநற ரசுப் தரய்ச்சல் 6,757,571 27,340,000 
    
 நநி  ொசுப் தொய்ச்ெல் (1+2+3) (5,236,881) 6,221,700 
    

 
 
 
நற்நதொந்ல உள்படங் னொ   ொசுப் தொய்ச்ெற் ததொிப்பு 
 

 ிம் 2014 2013 

 ரனப் தகுறின் ஆம்தத்றல் ரசும் ரசுக்குச் சரண 
ிடங்ளும் 5,695,879 (525,000) 

    

 ஶசர்க். ஶறள்ப ரசுப் தரய்ச்சல் வரத்த்றல் அறரிப்ன/ 
குஷநவு (5,236,881) 6,221,000 

    

 ரனப் தகுறின் னடிில் ரசும் ரசுக்குச் சரண 
ிடங்ளும் 458,998 5,696,000 
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குநிப்பு 01 
நெி அருங்லன ள் நதல  

2014 டிதெம்தர் 31 இலுள்பொநொண ங் ி ீி ள் 
இனங்ஷ னொதர. 

ிம் ரூதொ. 
இனங்ஷ ங்ற க்கு இனக்ம்.- 0002936993 (599,157) 
இனங்ஷ ங்ற க்கு இனக்ம்.- 0074668711 569,217 
இனங்ஷ ங்ற க்கு இனக்ம்.- 0074668310 612,274 
இனங்ஷ ங்ற க்கு இனக்ம்.- ஷப்தி அதிினத்ற றறம் (591,812) 
இனங்ஷ ங்ற.- ஷடனஷநக் க்கு (வசஸ் றறம்) 300,124 
க்ள் ங்ற - க்கு இனக்ம்.- 003-1-001-8-1200138 159,524 
க்ள் ங்ற - க்கு இனக்ம்.- 208-1-001-8-0329841 (9,949) 
க்ள் ங்ற ஶசறப்னக் க்கு 208-2-001-3-0310107 18,777 
தொத்ம் 458,999 
 
 
 
குநிப்பு 02 
 
2014 டிதெம்தர் 31 இலுள்பொநொண ருி ள் 

இனங்ஷ னொதர. 
டன்தடுர் – .ஆர்.ஸ். ிஶ தரன 967 
                       ன்.டீ.சற. 16,450 
தஷணசரர் சஷத - 2011 30,000 
ஷப்தி றர அதிினத்ற – அஷச்சு 400,264 
சறல்த உரண – ரடஷ 15,000 
சறல்த உரண ண்ரட்சற – அஷச்சு 223,500 
உற்தத்றப் வதரனஷபத் னர்த்ல்/ சந்ஷப்தடுத்தும் ஷப்திக் 
றரங்ள் 

384,000 

ஷப்தி றறம் க்கு சலறரிர – ரடஷ 143,000 
னக்சன 2,432,122 
தொத்ம் 3,645,302 
 
 
 
குநிப்பு 03 
 
2014 டிதெம்தர் 31 இலுள்பொநொண இருப்புக் ள் 

இனங்ஷ னொதர. 
மூனப்ததொருள் லப்த ம்   
ஷனஷ அறனம் 10,407,810  
ரனற 1,466,235  
ண்டி 1,797,508 13,671,553 
ளதுவதரனட்ள்  282,354 
ளதுவதரனட்ள் ஷணஷ  861,973 
 ொட்ெிலந இருப்பு   
வரளம்ன ஶரட்ஷட 2,622,480  
ரனற 4,099,965  
வரனவரட 1,402,400 8,124,845 

தொத்ம்  22,940,725 
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குநறப்ன 04 
நெி அருங்லன ள் நதல 

2014  ிதெம்தர் ொம் 31 ஆம் ி ின்றுக் ொண திிக்  டன் ிலுல 
 
தொ.
இன. ததர் இடர்  டன் ிொ லண தொத்ம் 

1. ன்.ல்.குசறங் 9,000.00   9,000.00 

2. ஸ்.ம்.ஸ்.தண்டர 73,300,00 1,000.00 - 74,300.00 

3. ச்.ம்.ஸ்.ஶ.குறனக் 236,080.00 1,000.00 - 237,080.00    

4. ஶ.ம் ற.ல் 188,400.00 1,000.00 -  189,400.00 

5. ம்றர சசறங் 83,300.00 5,000.00 -  88,300.00 

6. த.ீ. சறங் 127,250.00 1,000.00 - 128,250.00 

7. டதிள்னே.ஶ.ன்.சரனற 208,250.00 1,000.00 - 209,250.00 

8. ச்.சல.ஶணரரி 115.700.00 1,000.00 - 116,700.00 

9. ம்.ம்.ச். ற.சரக் 57,750.00 1,000.00 - 58,750.00 

10. ஸ்.டதிள்னே.திசர - 1,000.00 -  1,000.00 

11. ம்.னே..ல்ஶனவ 67.300.00 1,000.00 - 68,300.00 

12. ம்.ஸ்.ளுஆச்சற 125,800.00 1,000.00 -  126,800.00 

13. டீ.ன்.னே.உகுர 137,120.00 1,000.00 -   138,120.00 

14. ஶ.வதரன்ன் 12,950.00  -   12,950.00 

15. ஆர்..ஸ். ரந்ற 57,100.00 1,000.00 - 58,100.00 

16. ம்.டதிள்னே.தறண 143,100.00 1,000.00 - 144,100.00 

17. ச். ீ.சல.வதஶர 60,700.00 1,000.00 -   61,700.00 

18. ந்ணி டுஶ 189,710.00 - - 189,710.00 

19. ல்.டதிள்னே,..னஷ்தரந்ற 183,250.00 1,000.00 - 184,250.00 

20. ச்..ல் 50,300.00 1,000.00 - 51,300.00 

21. .ச். சறங் 55,020.00 - - 56,020.00 

22. த.ீல்.சந்றனர 84,600.00 1,000.00 - 85,600.00 

23. ம்.டீ.ஶனரத்ண 54,850.00 1,000.00 -  55,,850.00 

24. சறனர னக் ரன்  சூரி 144,650.00 1,000.00 -  145,650.00 

25. ஈ.ஶ.ரறனக் 126,600.00 1,000.00 -   127,600.00 

26. ஶ.ம்.னனறர 31,150.00 1,000.00 -   32,150.00 

27. ச்.ம்.சுணஶச 24,380.00 - -   24,380.00 

28. ஶ .ச்.த.ீ  சறல்ர 17,250.00 1,000.00 -  18,250.00 

29. .ன்.உசறநற 55,850.00 1,000.00 -   56,850.00 

30.  ற.டதிள்னே.றல்சறநற 1,300.00 1,000.00 -  2,300.00 

31. னறந் ம்றக் 143,500.00 - -  144,500.00 

32. டீ.தி.ந்சறநற 73,770.00 1,000.00 3,700.00 78,470.00 



 

67 

தொ.
இன. 

ததர் இடர்  டன் ிொ லண தொத்ம் 

33. ஶ .சந்றத்ண 52,600.00 1,000.00 - 53,600.00 

34. டதிள்னே. ற.ச். ஶசண - 1,000.00 -   1,000.00 

35.  ற..யரிணி  சறல்ர 22,000.00 1,000.00 -   23,000.00 

36. சுணில் சந்த்ண 61,830.00 1,000.00 -   62,830.00 

37. ம்.ல்.ன்.ஶயரண டஸ் 22,900.00 - -   22,900.00 

38.  .ீத.ீச்..ஆரித்ண - 1,000.00 -   1,000.00 

39. தி. ற.டி.ன்றர 73,350.00 1,000.00 -  74,350.00 

40. ம்..வ்.சற.அஶதர்த்ண 144,950.00 - -  144,950.00 

41. சற..டி.ன்.ஸ்.வரள்ளுஶ  1,000.00 -   1,000.00 

42. ஸ்.னே.ீதுங் 108,150.00 1,000.00 -   109,150.00 

43. .குனப்னஆச்சற - 1,000.00 - 1,000.00 

44. ஆர்.வ்.ரசறக் - 1,000.00 - 1,000.00 

45. ஶ. ற.ஆர்.ஸ்.ர்சறநற - 1,000.00 - 1,000.00 

46. தி.டதிள்னே.ஸ்.குர - 1,000.00 - 1,000.00 

47. ஶ..ச்.ஈ.வதஶர - 1,000.00 - 1,000.00 

48. னே.ச்.ம். ற.ன்.ஶ .ிஶ த்ண - 1,000.00 - 1,000.00 

49. ன..ல்.சல.ஶ.னறணஶ - 1,000.00 - 1,000.00 

50.  ற.. ற.துசரணி - 1,000.00  1,000.00 

51. ல்.ன்.ஸ்.னே.ரங்வரட - 1,000.00 - 1,000.00 

52. தி.றல்யரணி ரதஶ - 1,000.00  1,000.00 

53. டீ.டீ.துமரன் - 1,000.00  1,000.00 

54. ஶ.ரல்னன் - 1,000.00 - 1,000.00 

55. ஶ..த.ீஆர்.குரசறங்  1,000.00 - 1,000.00 

56. ஆர்.வனணி தன்ணினஶ  1,000.00 - 1,000.00 

57. தி.ி.இசங் துசரணி  1,000.00 - 1,000.00 

58. ஸ்.சசறன்  1,000.00 - 1,000.00 

59. ச், ற...யரிஸ்தத்து  1,000.00 - 1,000.00 

60. ஆர்.ஸ்.ரீ.த்ரக்  1,000.00 - 1,000.00 

61. டீ.டீ.னே.ல்.திஶர்த்ண  1,000.00 - 1,000.00 

62. ச்.டதிள்னே.ஶ.சசற திதரத்  1,000.00 - 1,000.00 

63. ம்.. ற.தி.னரத்ண  1,000.00 - 1,000.00 

64. ஶ.ம்.சற.ஶ.ட்டுவந்  1,000.00 - 1,000.00 

65. ம்..ன்.தி.னரத்ண  1,000.00 - 1,000.00 

66. ஆர்.தி.ம்.ஆரித்ண  1,000.00 - 1,000.00 

67.  ற.ன்.சறநறர்த்ண  1,000.00 - 1,000.00 
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தொ.
இன. 

ததர் இடர்  டன் ிொ லண தொத்ம் 

68. ன்.ஈ.ம்.சல.ஆர்.க்ரக்  1,000.00 - 1,000.00 

69. ஆர்.ச்.சல.சரந்றனர  1,000.00 - 1,000.00 

70. டதிள்னே.ஶ.ீதிரஶஷ்ணி  1,000.00 - 1,000.00 

71. தம்.த.ீ ற.வக்சற சுஶணத்றர  1,000.00 - 1,000.00 

72. ஆர்.சந்றனர  1,000.00 - 1,000.00 

73. ச்.தி.ஶ .வதௌத்ரி  1,000.00 - 1,000.00 

74. ச்..ஸ்.னஷ்தனர  1,000.00 - 1,000.00 

75. ம்.சுத்தும்ர  1,000.00 - 1,000.00 

76. தி.ம்.ஸ்.தறரஜ்  1,000.00 - 1,000.00 

77. ச்.ம்.தி.ஸ்.ன்.த்ண  1,000.00 - 1,000.00 

78. டதிள்னே. ற.ரீ.ஸ்ன்.ரந்ற  1,000.00 - 1,000.00 

79. தி.ன்.குரசறங்  1,000.00 - 1,000.00 

80. டதிள்னே.ம்.டீ.டீ.ம்.ிக்சறங்  1,000.00 - 1,000.00 

81.  ற. ற.இந்றரந்ற  1,000.00 - 1,000.00 

82. தி.ம்.ஸ்.ஶ.தஸ்ரக்  1,000.00 - 1,000.00 

83. ரீ. ற.டதிள்னே.ிஶ த்ண  1,000.00 - 1,000.00 

84. தி. ற.ஆர்..தி.னரத்ண  1,000.00 - 1,000.00 

85. ஆர்..சந்ர சறங்  1,000.00 - 1,000.00 

86. தி.ி.ரற  1,000.00 - 1,000.00 

87. தி.ஸ்.சந்றரற  1,000.00 - 1,000.00 

88. ல்.தி..ஸ்.ன்,தரனசூரி  1,000.00 - 1,000.00 

89. ம்.ச்.ஷ.டீ. சறங்  1,000.00 - 1,000.00 

90. ஶ..ஸ்.வதர்ணரண்ஶடர  1,000.00 - 1,000.00 

91. ஶ ..சுத்  1,000.00 - 1,000.00 

92. ஸ்.தி.தி.டதிள்னே.ன்..திரிர்ணி  1,000.00 - 1,000.00 

93. டதிள்னே. ற.ஶயர  1,000.00 - 1,000.00 

94. டீல்.ஆர்.டதிள்னே.குத்ண  1,000.00 - 1,000.00 

95. ஆர்.ி. சறங்  1,000.00 - 1,000.00 

96. .தி.ி.டதிள்னே.றத் யரிசண  1,000.00 - 1,000.00 

97. .சுந்ற ம்சற  1,000.00 - 1,000.00 

98. .டீ.ஸ்.னொதசறங்  1,000.00 - 1,000.00 

99. ம்.னே.சுறத் யரிச்சந்ற  1,000.00 - 1,000.00 

100. ம்.ி.அ ந் னதுன  1,500.00 - 1,500.00 

101. டதிள்னே.டீ.டீ.ன்.சறங்  1,500.00 - 1,500.00 

102. னே.ஶ.னப்து னக்ி  1,500.00 - 1,500.00 
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தொ.
இன. 

ததர் இடர்  டன் ிொ லண தொத்ம் 

103. ன்.ம்.ஶ.சறரி  1,500.00 - 1,500.00 

104. ஸ்.டீ.சந்றரி சறல்ர  1,500.00 - 1,500.00 

105. ஶ.தி.னஷ்தர சஶர ணி  1,500.00 - 1,500.00 

106. டதிள்னே.ன்.டதிள்னே.தி.ம்.ந்ர ரனணி  1,500.00 - 1,500.00 

107. ஶ..ன்.ர்ணி குரரி  1,500.00 - 1,500.00 

108. ஸ்.தி.ஞ்சணி திரிந்  1,500.00 - 1,500.00 

109. தி.றனற  1,500.00 - 1,500.00 

110. .ிஶனஸ்ரி  1,500.00 - 1,500.00 

111. டதிள்னே..ன்.ஸ். சுந் 104,990.00 1,500.00 - 105,990.00 

112. தி.இந்றரி 109,560.00 1,500.00 - 110,560.00 

113. தி. ற.ச்.திசலனற 119,670.00 1,500.00 - 120,670.00 

114. ஈ.ஆர்.ல்.தத்ரந்ற  1,500.00 - 1,000.00 

115. ம்..ன்.தி.அனுரர 157,500.00 1.000.00  158,500.00 

116. ஶ ..ஞ்சணி 135,904.00 1,000.00  136,904.00 

117. ம்.டீ.ல்.ணிக்ன  5,000.00  5,000.00 

118. A.A.A.அறரரி 103,550.00 1,000.00  104,550.00 

119. ஶ.ச்.சல. ந் 132,700.00 1,000.00  133,700.00 

120. ல்.ினசறநற  5,000.00  5,000.00 

121. ஷ.சச்சறரணந்ரன் 141,334.00 1,000.00  142,334.00 

122. ஏ.ஶ .வனம்வரட்டுஶ 166,600.00 1,000.00  167,600.00 

123. ச்.தி. சறல்ர  1,000.00  1,000.00 

124. ஸ்.ச்.சல.துங்  1,000.00  1,000.00 

125. .ரீ.ல்.சல.ஶ .ஶனம்ஶ  1,000.00  1,000.00 

126. னே.டீ.சற.ல்ரந்ற  1,000.00  1,000.00 

127. ம். ரன்சற  1,000.00  1,000.00 

128. ல்.ன்.ர ன  1,000.00  1,000.00 

129. .ம்.தி.யறந்சறநற 110,100.00 1,000.00  111,100.00 

130. ஸ்.ஶ.சறல்ர 127,840.00 1,000.00  128,840.00 

131.  ற..ரற  1,000.00  1,000.00 

 132. ஆர்.டீ.ம்..ன்.வதத்றவரட 163,300.00 1,000.00  164,300.00 

133.  ற. ற..ஸ்.குர்த்ண  1,000.00  1,000.00 

134. தி..ச். துங்  1,000.00  1,000.00 

135. தி.. ற.குற  1,000.00  1,000.00 

136. .ம்.ஸ்.தி.சறநறஶசண  1,000.00  1,000.00 

137. டதிள்னே.ம்.ச். ற.வரின் வணிக்ஶ  1,000.00  1,000.00 
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தொ.
இன. 

ததர் இடர்  டன் ிொ லண தொத்ம் 

138. டி.ம்.டதிள்னே.தண்டர  1,000.00  1,000.00 

139. தி. ற.ஶ .ிஶ த்ண  1,000.00  1,000.00 

140. னே.டி.ஷ.ரந்ற  1,000.00  1,000.00 

141. ம். ற.ரங்ணி  1,000.00  1,000.00 

142. டதிள்னே.சந்றரி  1,000.00  1,000.00 

143. டதிள்னே.இந்றரி  1,000.00  1,000.00 

144. ரயரத்  1,000.00  1,000.00 

145. ஷ. ற.குனறணிரனர  1,000.00  1,000.00 

146. தி. ற.ரவணல் சறநறனர  1,000.00  1,000.00 

147. ஈ.ஶ.ஸ்.சரந்ர  1,000.00  1,000.00 

148.  ற.ச்.டி.ன்திீதிர  1,000.00  1,000.00 

149. ச்.ச்.ன்.ஆரித்ண  1,000.00  1,000.00 

150.  ற..அறர  1,000.00  1,000.00 

151. னே.ி.சல.ஶணுர 148,230.00 1,000.00  1,000.00 

152.  ற.டி.தி.ஞ்சணி  1,000.00  1,000.00 

153. ஶ. ற...சந்றனர  1,000.00  1,000.00 

154. ஶ.ிரணரசம்  1,000.00  1,000.00 

155. தி.ஶ.தி.ஐனர  1,000.00  1,000.00 

156. டி.ஆர்.ி.றசரரக்  1,000.00  1,000.00 

157. ம்.தி.சறல்ர  1,000.00  1,000.00 

158. ஆர்.ஶசரசறநற  1,000.00  1,000.00 

159. தி.ஆர்.ம்.ன்.த்ரக்  1,000.00  1,000.00 

160. டதிள்னே. ற.தி.வவ  1,000.00  1,000.00 

161. .ரீ.டி.சக்வரடி  1,000.00  1,000.00 

162. டதிள்னே.டதிள்னே.தி.ம்.டி. ற.ஸ்.குரரியரற 141.150.00 1,000.00  142,150.00 

163. ம்.சந்றஶசண  1,000.00  1,000.00 

164. ம்.தி.ச்.த்ரக்  1,000.00  1,000.00 

165. ச்.ம்.ஆர்.குரரி  1,000.00  1,000.00 

166. டி.ஶ.ந்ரற  1,000.00  1,000.00 

167. ஶ .ம்.ஸ்.ம்.வதர்ணரண்ஶடர 181,200,00 1,000.00  182,200.00 

168.  ற.சற.ந்ற  1,000.00  1,000.00 

169. ஶ .ல்..தி  சறல்ர  1,000.00  1,000.00 

170. டதிள்னே..டதிள்னே.ன் றத்  1,000.00  1,000.00 

171. ஏ.ி.திஶரற 141,400.00 1,000.00  142,400.00 

172. தி..சற.ஶ .அல்ிஸ்  1,000.00  1,000.00 
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தொ.
இன. 

ததர் இடர்  டன் ிொ லண தொத்ம் 

173. தி.டீ.தி.ஸ்.குரரி  1,000.00  1,000.00 

174. டீ. ற.னத்ண  1,000.00  1,000.00 

175 ரீ.ச்.சரனற  2,000.00  2,000.00 

176 சல.ஸ்.ஶ.சறங்  1,000.00  1,000.00 

177. டீ.ம்.குசுரற  1,000.00  1,000.00 

178. ஶ .ம்.ஸ்.ஶ. சுந்  1,000.00  1,000.00 

179. ஆர்.டீ.ிரனர ி சறநற  1,000.00  1,000.00 

180. ன்...டீ.ரரங்வரட  1,000.00  1,000.00 

181. ரீ.ம். ற.வன்ணக்ஶரன்  1,000.00  1,000.00 

182. டீ.ம்.ன்.ிக்சறங்  1,000.00  1,000.00 

183. ஶ.ஸ்.டீ.சந்றனர  1,000.00  1,000.00 

184. ன்.டதிள்னே.வதஶர  1,000.00  1,000.00 

185. .ம்.வசவணித்ண தண்டர  1,000.00  1,000.00 

186. ஷ.ம்.திஶனர  1,000.00  1,000.00 

187. ஆர்.வசல்ரற  1,000.00  1,000.00 

188. ஸ்ங்ஶஸ்ரி  1,000.00  1,000.00 

189. சல.தரக்றரி  1,000.00  1,000.00 

190. தி.னனறர  1,000.00  1,000.00 

191. ி.தஶ ரற  1,000.00  1,000.00 

192. டதிள்னே. ற.ல்.ஆரில்ரி  1,000.00  1,000.00 

 193. ி.வசல்ரி  1,000.00  1,000.00 

194. .ி ம்தரள்  1,000.00  1,000.00 

195. ச்.ம். ற.தி.குறனக்  1,000.00  1,000.00 

196. ரீ.ல்.தறரஜ்  1,000.00  1,000.00 

197. ஶ. ற.யறந்  1,000.00  1,000.00 

198. டீ.ச்.ஶ.னக்ி  1,000.00  1,000.00 

199. ச்.ம்.ஷ. ற.டதிள்னே.தி.ஶயத்  1,000.00  1,000.00 

200. ஆர். ற..ஆரித்ண  1,000.00  1,000.00 

201. ம்,ஆர்,ஸ்.தரீிஸ்  1,000.00  1,000.00 

202. ச்.ஆர்..சந் குர  1,000.00  1,000.00 

203. தி.த.ீீசறங்  1,000.00  1,000.00 

     104,050.00 

 தொத்ம் 5,610,088.00 221,500.00 3,700.00 5,939,338.00 
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குநிப்பு 05 
நெி அருங்லன ள் நதல  

2014 டிதெம்தர் 31 இலுள்பொநொண தொது ொப்பு லப்புக் ள் 
இனங்ஷ னொதர. 

னேஷணட்வடட் ஶரட்டரர் னங்ர னறறட்வடட் 
5,000 

ண்டி ர சஷத 
1,020 

இனங்ஷ றன்சர சஷத 
46,350 

ஶசற ீர்ங்ல் டிரனஷப்னச் சஷத 
1,900 

சறநற னங்ர வனறவரம் 
5,000 

இனங்ஷ ரனற அறர சஷத 
1,050 

ிஷபரட்டு ஷரண, வதரளதுஶதரக்குத் றஷக்பம் – வரளம்ன ர 
சஷத 

7,200 

தண்தரட்டு அறல்ள் றஷக்பம் 
17,620 

வரளம்ன ர சஷத 
22,100 

தண்டரரக் ஞரதரர்த் சர்ஶச ரரட்டு ண்டதம் ()   
5,000 

ம்ரீன் வற்ஶர்க் (திஷநவட்) னறறட்வடட் 
5,000 

சறந ீவ ர்த்ணனக் ஶரட்ஷட - ர சஷத 
3,000 

ண்டி ஷனச் சங்ம் 
10,000 

 ண்டதம் - குபிரப்திட்டி 
250 

தொத்ம் 130,490 
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குநிப்பு 06 
 
நெி அருங்லன ள் நதல  

2014 டிதெம்தர் 31 இலுள்பொநொண முற்தங் ள் 
இனங்ஷ னொதர. 

ி ி ிம் தொல  
1993.12.31 வசனரபர், றரறக் ஷத்வரறல் ற்றும் சு வரறல் ஊக்குிப்ன அஷச்சு 98,343 
1996.02.09 அச ர்த் கூட்டுத்ரதணம் 127,331 
1996.04.02 றன.டதிள்னை.ம்.ரீ.த.ீ ிஶ ஶரன் 2,000 
1996.04.02 ச எனங்றஷப்ன அறனர் – ஶசர ச ீ 2,000 
1996.11.08 றன. டீ. னம்திரஸ் 1,000 
1997.03.01 வசனரபர், த்ற ரரம் 5,000 
1997.04.23 வசனரபர், த்ற ரரம் 1,000 
1997.04.23 றன. வதஞ்சறன் 1,000 
1997.05.27 ச எனங்றஷப்ன அறனர் – த்ற ரரம் 15,000 
1997.05.27 ச எனங்றஷப்ன அறனர் – வன் ரரம் 15,000 
1997.05.27 றன. தி.ஶ..ீ. வசவணித்ண 15,000 
1997.05.27 றன. டீ.த.ீ குறன 15,000 
1997.06.10 றன. தி.ஶ..ீ. வசவணித்ண 17,725 
1998.10.27 ட்டட வதரனள் கூட்டுத்ரதணம்   5,800 
2000.04.28 றன. ஈ..ச். னரக் 35,000 
2000.06.02 வசல்ி. ந்ற டீ தின்ஶர 79,455 
2000.07.05 ஸ்.டதிள்னை.ஆர்.டீ. ஞரதரர்த் றறம் 22,861 
2000.07.05 வரளம்ன ர சஷத 1,013 
2000.07.05 ட்டஷபத் பதற, வதரனறஸ் துஷந ஷனஷ அறனம் 3,500 
2001.03.02 றன. டீ.ம்.த.ீ. வதஶர 758 
2001.04.30 றன. டீ.ம்.த.ீ. வதஶர 132,762 
2003.08.13 றன. ஶ.ம். ீ. ல் 15,040 
2008.04.07 திப்தரபர், ரனற அறரசஷத 12,250 
2008.07.15 திப்தரபர் – தண்தரட்டுத் றஷக்பம் 27,800 
2012.11.16 னவணல் வன்ட்ற் ஞரதரர்த் றறம் 100,000 
2014.01.24 றன. சுணந் தண்டர 2,500 
2014.01.24 றன. ஶ.ம். ீ. ல் 2,500 
2014.09.26 றன. ஶ.ம். ீ. ல் 20,000 
2014.10.15 றன. அணந்  சறங் 8,500 
2014.01.29 றன. ஸ்.டதிள்னை. திச 2,500 
2014.09.25 றன. ஸ்.டதிள்னை. திச 13,825 
2014.04.24 அம்ி. ஶணர ற ல்ஶனவ 2,500 
2014.03.20 அம்ி. ரணி சந்றரிக்ர 2,500 
2014.09.23 அம்ி. ரணி சந்றரிக்ர 15,000 
2014.10.24 அம்ி. ஸ். றனள் 20,000 
2014.04.24 றன. .ஶ. தரிஸ் 2,500 
2014.08.20 றன. றஶரன் ரீந்றர 20,000 
2014.11.12 றன. றஶரன் ரீந்றர 16,150 
2014.01.24 அம்ி. றனறணி ல்ின் 2,500 
2014.01.24 அம்ி. துரணி ங்றக் 2,500 
2014.04.24 றன. னரன் சம்தத் 2,500 
2014.09.23 அம்ி. னு ர ிஶ ஶரன் 10,000 
2014.10.16 றன. னரன் னறணரரச்சற 19,200 
2014.01.01 அம்ி. ந்ணி துஶ 50,000 
2014.03.12 றன. ஆர்.ஶ. ஶசரசறநற 2,500 
2014.03.12 றன. . ி ம்தல் 2,500 
2014.04.01 அம்ி. தி.. ற 2,500 
2014.01.29 றன. டதிள்னை. ன். ினத்ண 5,000 
2014.05.28 வஶன 4,000 
2014.07.21 வஶன 4,000 
2014.09.09 ஶஸ்ரி ஸ்ரதணம் 100,000 
2014.08.22 றன. றயரல் உ குர 20,000 
2013.12.31 வரங்ல் க்கு (356,847) 
 தொத்ம் 750,464 
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குநிப்பு 07 
 
நெி அருங்லன ள் நதல  

2014 டிதெம்தர் 31 இலுள்பொநொண ிலனொண லப்புக் ள் 
இனங்ஷ னொதர. 

ிம் தொல  

இனங்ஷ ங்ற – க்கு இன. 00000758838 100,000 

க்ள் ங்ற– க்கு இன. 208-60-01-00010007-8 2,682,000 

க்ள் ங்ற– க்கு இன. 208-60-01-00009947-3 1,000,000 

ச்டீப்சற ங்ற – க்கு இன. FD 01107124 2,000,000 

தொத்ம் 5,782,000 
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குநிப்பு 09 
நெி அருங்லன ள் நதல  

2014 டிதெம்தர் 31 இலுள்பொநொண தென்ிொ வுள்ப தெனிணங் ள் 
இனங்ஷ னொதர. 

ிம் தொல  
சுற்றுனரத்துஷந அஷச்சு 136,875 
னக்சன 84,600 
வபிரட்டு அஷச்சு 52,500 
க்ரய்வுக் ட்டங்ள் 1,593,605 
ங்ற ரற்நல் 1,100,000 
ஷப்தி றறம் – வரள்ணவு 932,790 
தொத்ம் 3,900,370 
 
குநிப்பு 10 
நெி அருங்லன ள் நதல  

2014 டிதெம்தர் 31 இலுள்பொநொண அட்டுறு தெனிணங் ள் 
இனங்ஷ னொதர. 

ிம் தொல  
சம்தபனம் கூனறனேம் 35,795 
ரழ்க்ஷச் வசனவு 23,920 
ஊ.ஶச.ற. 24,771 
ஊ..ற. 4,505 
ஷண தடிள் 17,933 
ஶனற ஶ வரடுப்தணவும் ிடுனஷந ரள் வரடுப்தணவும் 145,566 
திரச் வசனவுள் – உள்ரட்டு 152,380 
ளது வதரனட்ளும் அறனத்றற்குத் ஶஷரண வதரனட்ளும் 56,692 
ரிவதரனளும் உரய்வுீக்றனேம் 9,680 
ிபம்தம் 63,971 
ளதுவதரனட்ள் ஷணஷ 948 
அஞ்சல் ற்றும் வரடர்தரடல் 202,811 
றன்சரனம் ீனம் 81,332 
தரரிப்தரபர் – ரணம் 301,658 

-  வதரநறத்வரகுற, இந்றம் ற்றும் உதம் 75,505 
ஷணஷ – சலறரிர / துப்தரக்ம் 48,574 
ஶதரக்குத்து 93,484 
ரடஷ ற்றும் உள்ளூர் ரிள் 30,175 
தரதுரப்ன 102,077 
தத்றரிஷ 9,265 
வதரளதுஶதரக்குச் வசனிணங்ள் 2,485 
அச்சறடல் 152,902 
அறனர் குரத்து னஶணரம்னஷ 929 
எனங்றஷப்ன அறனப் தங்பிப்ன 10,000 
Con.Basic Tec. Tra. Work shop 96,292 
Inter. Tec. Work shop 54,203 
ஷப்திக் றர அதிினத்ற – அஷச்சு 13,320 
Con.ரடபரி ஊட றழ்ச்சறத் றட்டம் 51,992 
திரண ஷப்திரபர்ளுக்ரண தடிள் 56,000 
Renovating Buil. Crafts Tra. Centers 62,380 
திற்சற சறஷப ங்குல் (திறர்ள் ற்றும் ஶதரணரசறரிர் தடிள்) 4,500 
திரண ஷப்திரபர்ளுக்ரண தடிள் திற்சறப் தடிள் 75,500 
ஶசற ட்டத்றனரண ண்ரட்சற 3,894,460 
ஶசற ட்டத்றனரண ண்ரட்சற ினதுள் 11,920 
ஷப்தி சனெங்ஷப உனரக்ற ீள்ட்டஷத்ல் 2,697 
ஷண  வபிரட்டுக் ண்ரட்சற ற்றும் வசனர்வுள் 95,566 
இனங்ஷ அச ர்த் கூட்டுத்ரதணம் 455,168 
அங்குல்து ஷப்திக் றரம் 1,100 

தொத்ம் 6,522,455 
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குநிப்பு 11 
இனங்ஷ னொதர. 

திக்த ொலட ற்தொடு – 2014 

இன வதர் தி றணத் 
றற 

னட 
ண்ிக்

ஷ 

சம்தபம் 
31.12.2014 

றண்ட 
திக்வரஷடக் 
வரடுப்தணவு 

1 றன. ச்.ம்.ஸ். குறன உிப் திப்தரபர் (அதிினத்ற) 1999.02.01 15 43164 323730 
2 றனற. ன்.ல். குசறங் உிப் திப்தரபர் (ரரம்) 1999.02.01 15 41569 311768 
3 றன. ஸ்.ம்..ஸ். தண்டர உிப் திப்தரபர் (ரரம்) 1999.02.01 15 42368 317760 
4 றன.ஶ.ம். .ீ ல் உிப் திப்தரபர் (ரரம்) 1999.02.01 15 43167 323753 
5 றன.ஸ்.டீ.ஆர்.ஶ. சசறங் உிப் திப்தரபர் (ரரம்) 2001.05.15 13 43168 280592 
6 றன.டதிள்னை. .ீன்.னே. ிஶ னரத் உிப் திப்தரபர் (ரரம்) 2001.05.15 13 43169 280599 
7 றன.தி..  சறங் உிப் திப்தரபர் (திற்சற) 2005.08.15 9 43170 194265 
8 றன. டதிள்னை.ஶ.ன். ஷசரனற உிப் திப்தரபர் (ரரம்) 2005.08.15 9 43171 194270 
9 வசல்ி. ச்.சற. ஶணரரி உிப் திப்தரபர் (ரரம்) 2005.08.15 9 43172 194274 
10 றன. ம்.ம்.ச். .ீ சரக் உிப் திப்தரபர் (ரரம்) 2005.08.15 9 43173 194279 
11 றன. தி.ஆர்.ம்.ஆர். ஸ்.ஶ. தல்ஶனவதரன ரர உிப் திப்தரபர் 1999.02.01 15 37630 282225 
12 றன. டதிள்னை. ஆர். றனத்ண அதிினத்ற உிரபர் 2005.08.15 9 33647 151412 
13 றன. ஸ்.டதிள்னை. திச அதிினத்ற உிரபர் 2005.08.15 9 33264 149688 
14 றனற. ம்.னே.. ல்ஶனவ அதிினத்ற உிரபர் 2005.09.15 9 33265 149693 
15 றனற. ம்.ஸ். ளுஆச்சற அதிினத்ற உிரபர் 1993.04.01 21 34802 365421 
16 றனற. த.ீஶ. ரணி சந்றரிக்ர அதிினத்ற உிரபர் 1999.06.01 15 30309 227318 
17 றன. த.ீன். உ குர அதிினத்ற உிரபர் 2009.08.03 5 30826 77065 
18 றன. ஶ. .ீஸ். யன் அதிினத்ற உிரபர் 2009.08.03 5 30827 77068 
19 றனற. ஸ்.  ரந்ற னரஷத்து உிரபர் 1985.08.26 29 39684 575418 
20 வசல்ி. ம்.டதிள்னை. தத்றண னரஷத்து உிரபர் 1989.09.01 25 35959 449488 
21 வசல்ி. ச்..ீசற. வதஶர னரஷத்து உிரபர் 1989.08.17 25 34718 433975 
22 றனற. அஶணரர னஷ்தரந்ற னரஷத்து உிரபர் 1989.05.02 25 35961 449513 
23 றன. ச்.. ல் னரஷத்து உிரபர் 1987.05.20 27 33958 58433 
24 றனற. ந்ணி துஶ னரஷத்து உிரபர் 1993.12.15 21 35135 368918 
25 றன. அறத்  சறங் னரஷத்து உிரபர் 1998.08.21 16 33960 271680 
26 றனற. தி.ல். சந்றனர னரஷத்து உிரபர் 2000.02.01 14 32569 227983 
27 றன. றசரந் ஶரண டஸ் னரஷத்து உிரபர் 1992.07.10 22 35966 395626 
28 றனற. ம்.டீ. வனத்ண னரஷத்து உிரபர் 2003.02.24 11 28712 157916 
29 றன. டீ.சற.ஆர்.டீ.  சூரி னரஷத்து உிரபர் 2007.08.01 7 28213 98745 
30 றன. ஈ.ஶ. றன சரற 1998.10.26 16 30485 243880 
31 றன.ஶ.ம். னனறத் சரற 1999.12.08 15 30294 227205 
32 ச்.ம். சுணஶச சரற 2008.07.01 6 26899 80697 
33 றன. .ன். உசறநற ஊறர் 1989.08.11 25 29750 371875 
34 றன. ஶ .ச்.தி. டீ சறல்ர ஊறர் 1988.11.01 26 29751 386763 
35 றன. ஶ . சந்றரத்ண ஊறர் 1992.06.10 22 28512 313632 
36 றன.  .ீ ீ. றல்சறநற ஊறர் 1999.11.01 15 27881 209104 
37 றன. டீ.ல். னறன்ட ம்றக் ஊறர் 2001.09.03 13 29022 188643 
38 றன. சுணில் சந்றரத்ண ஊறர் 2005.03.22 9 25997 116984 
39 றன. டீ.தி.ன். ிஶ ரக் ஸ்/ ஊறர் 1995.01.01 12 27585 165507 
40 றன. டதிள்னை.டீ.ச்.  ஶசண ரனரபி 1987.12.15 27 29949 404312 
41 ஏ.ஶ . வனம்வரட்டுஶ உிப் திப்தரபர் (றட்டறடல்) 2005.08.10 9 43207 194432 
42 டீ.ஶ . ஶனக்ம்ஶ உிப் திப்தரபர் 1992.11.05 22 40514 445654 
43 ... அறரரி அதிினத்ற உிரபர் 1994.07.01 20 32433 324330 
44 னே. ீ.சற. ஶணுர அதிினத்ற உிரபர் 2001.10.01 13 31114 202241 
45 ச்.ஆர்..டதிள்னை. குர னரஷத்து உிரபர் 1996.01.10 18 33983 305847 
46 ஶ .. ஞ்சணி னரஷத்து உிரபர் 197.07.01 27 34746 469071 
47 ம்.டீ. னனறர னரஷத்து உிரபர் 1990.04.01 24 32941 395292 
48 ல். ினசறநற னரஷத்து உிரபர் 1986.07.01 28 36818 515452 
49 . ஶரஶஸ்ரி னரஷத்து உிரபர் 1993.06.01 21 31899 334940 
50 ச்.தி.டீ சறல்ர னரஷத்து உிரபர் 1987.07.01 27 33988 458838 
51 ஸ்.ச்.சற. துங் னரஷத்து உிரபர் 1992.05.04 22 32597 358567 
52  .ீ. ற னரஷத்து உிரபர் 1989.06.01 25 32946 411825 
53 ஆர்.டீ.ன்..ன். வதறவரட னரஷத்து உிரபர் 1991.05.01 23 32599 374889 
54 னே.டீ. னணர ரந்ற னரஷத்து உிரபர் 1988.09.01 26 32252 419276 
55 ம். .ீ இன்ணி னரஷத்து உிரபர் 1984.06.28 30 37653 564795 
56 சற.ஸ். வயட்டிவய னரஷத்து உிரபர் 1994.02.15 20 29350 293500 
57 ஷ. .ீ குனதுன னரஷத்து உிரபர் 1997.04.01 17 31559 268252 
58 தி. .ீ ரவணல் சறநறனர னரஷத்து உிரபர் 1998.09.15 16 29964 239712 
59 ஈ.ஶ. சுணில் சந் னரஷத்து உிரபர் 2000.05.02 14 29761 208327 
60  .ீச்.டீ.ன். திீதிக் னரஷத்து உிரபர் 2000.05.02 14 19762 208334 
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61 டதிள்னை. இந்றரி னரஷத்து உிரபர் 1992.09.15 22 31911 351021 
62 ச்.ம். .ீதி. குறன னரஷத்து உிரபர் 1990.04.01 24 31216 374592 
63 .ரீ.டீ. சக்வரடி னரஷத்து உிரபர் 2004.02.01 10 29357 146785 
64 ன்... ரி ன்வரட னரஷத்து உிரபர் 2000.09.15 14 29562 206934 
65 ன். ீக்வரடி னரஷத்து உிரபர் 1993.03.01 21 31915 335108 
66 த.ீஆர்.ம்.ன். த்ரக் னரஷத்து உிரபர் 1994.08.15 20 31076 310760 
67 ம்.தி. சறல்ர னரஷத்து உிரபர் 1989.08.06 25 32961 412013 
68 ல்..ல்.சற. குரரி னறணஶ ஷிஷணப்வதரனள் ிரிரக் 

உிரபர் 2007.04.01 7 27254 95390 

69 னே.டீ.சற. ல்ரந்ற வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1988.10.01 26 32615 423995 
70 னணி  ன்ஶச வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.07.01 22 31920 351120 
71 ஆர்.ஶ.ல்.ன். ர னர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2001.11.01 13 28957 188221 
72  .ீ .ீஸ். குர்த்ண வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.06.15 22 31922 351142 
73 ரீ.ச்.  துங் வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.06.15 22 31923 351153 
74 த.ீ. .ீ ஞரணற வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.06.15 22 31576 347336 
75 .ம்.ஸ்.தி. சறநறஶசண வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.07.01 22 31925 351175 
76 டதிள்னை.ம்.ச்.த.ீசற. வணிக்ஶ வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.07.01 22 31926 351186 
77 தி. .ீஶ . ிஶ த்ண வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1996.09.22 18 29779 268011 
78 டதிள்னை. ந்றணி வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1988.10.01 26 32624 424112 
79 ற ய வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.07.01 22 31929 351219 
80 டீ.ஶ. ந்ற வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.07.01 22 33670 370370 
81 ஶ .ம்.ஸ். ல்னறர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1988.09.01 26 32627 424151 
82  .ீசற. ந்ற வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1988.10.01 26 32628 424164 
83 ஶ .ல்.டீ. டீ சறல்ர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.06.15 22 31933 351263 
84 டதிள்னை. . ில் ஞ்சறத் வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.07.01 22 30890 339790 
85 ஏ..ீ திரற வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.07.01 22 31239 343629 
86 தி...ீஶ . அல்ிஸ் வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1996.09.02 18 29992 269928 
87 தி.டீ. னத்ற குரரி வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1996.07.01 18 28607 257465 
88 டி.ம். குசுரற வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1988.03.01 26 32982 428766 
89 ஶ .ம்.ஸ்.ஶ.  சுந் வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.08.01 22 31591 347501 
90 ம்.டீ. தத்றணி வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.07.01 22 31244 343684 
91 ஆர்.டீ. ின  சறநற வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1994.04.01 20 31941 319410 
92 ஶ.ஸ்.டீ. சந்றனர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1993.03.01 21 32638 342699 
93 ஸ். ரச்சந்றன் வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1994.04.01 20 31595 315950 
94 சற. தரக்றரி வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1988.10.01 26 32640 424320 
95 த.ீ னனறர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1993.06.01 21 31945 335423 
96 .ீ தஶ ரற வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1993.06.01 21 31946 335433 
97 டதிள்னை. .ீம்.ல். ஆரில்ரி வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2001.11.01 13 29391 191042 
98 டதிள்னை. வசல்ரி வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2004.02.12 10 28618 143091 
99 றனந்ற குரசறங் வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2006.02.01 8 27119 108474 
100 சந்ற சறங் வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2005.01.03 9 27120 122038 
101  .ீ .ீ இந்றரந்ற வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2008.01.12 6 27121 81362 
102 டதிள்னை. .ீரீ. ஷசரனற ண ரந்ற வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2008.01.13 6 27122 81365 
103 டதிள்னை.ஶ. ீதிர ஶணி வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2007.04.01 7 27123 94929 
104 ம்.தி. .ீ வக்சற சுஶணத்ர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2007.05.15 7 27124 94932 
105 ஆர்.ச். சறந் சரந்றனர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2007.04.25 7 27125 94936 
106 ஆர். சந்றனர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2007.10.10 7 27126 94939 
107 அஶணர திரிர்சணி னரத்ண வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2005.01.01 9 27127 122069 
108 சந் ிஶ த்ண வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2007.08.25 7 27128 94946 
109 ஶ.த.ீ சந் குரரி வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2007.10.03 7 27129 94950 
110 ச்.ம்.டீ.ஸ். றல்ர த்ண வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2006.01.02 8 27130 108518 
111 டதிள்னை.ம்.டீ.ச். ிக்சறங் வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2006.01.02 8 27131 108522 
112 ச்.. சறநறரணி னஷ்தனர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2008.02.12 6 27132 81395 
113 ச்.தி.  ங்ணி தத்ணி வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2007.06.11 7 27133 94964 
114 ம். சுஷதத்தும்ர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2007.08.27 7 27134 94967 
115 தி.ம். சுர்னர தத்றர ர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2008.01.20 6 27135 81404 
116 த.ீம்.ஸ். ரந்ற தஸ்ரக் வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2008.02.12 6 27136 81407 
117  .ீ. அறர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2001.11.01 13 29003 188520 
118 ஆர்.ஶ. ஶசரசறநற வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1992.06.15 22 31968 351648 
119 டதிள்னை. .ீதி. வடவ வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2001.11.01 13 29005 188533 
120 ன்.ஈ. .ீ இந்றரி வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 2004.02.12 10 28640 143201 
121 தி.ஶ.த.ீ ஏனர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 1988.05.01 26 33015 429195 

122 டீ.ல்.ஆர். னி குத்ண வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 
உிரபர் 

2005.03.01 9 25946 116755 
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123 த.ீ.ீ ற 
வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 
உிரபர் 2006.02.01 8 25947 103786 

124 ஶ .  றணி 
வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 
உிரபர் 

2007.08.27 7 25948 90816 

125 ஆர்.தி.  சறங் வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 
உிரபர் 

2005.03.01 9 25949 116768 

126 ல்.த.ீ.ஸ்.ன். தரனசூரி வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 
உிரபர் 

2006.02.01 8 25950 103798 

127 ஸ்.தி.தி.டதிள்னை.ன். ங்னறக் 
திரிர்ணி 

வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 
உிரபர் 

2006.08.03 8 25951 103802 

128 ஶ .. சுத் 
வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 
உிரபர் 2007.07.12 7 25952 90830 

129 ஸ்.தி. சந்றற 
வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 
உிரபர் 2007.04.01 7 25953 90834 

130 ம்.ச்.ஷ.டீ.  சறங் 
வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 
உிரபர் 

2007.10.18 7 25954 90837 

131 டதிள்னை. .ீ ஶரண வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 
உிரபர் 

2006.02.01 8 25955 103818 

132 ஶ. இரணி சஞ் ீணி வதர்ணரன்ஶடர வசல்னஷநப் திற்நரசறரிர் 
உிரபர் 

2007.05.24 7 25956 90844 

133 ச்.ம். .ீஷ. ினத்ண ஷப்திப் ஶதரணரசறரிர் 1994.04.01 20 32331 323310 

134 ஆர். .ீ ஆரித்ண ஷப்திப் ஶதரணரசறரிர் 1994.04.01 20 32332 323320 

135 ஶ.. சந்றர  ந் சரற 2000.09.15 14 29633 207431 

136 த.ீதி. ீசறங் ஷடசல் ஶஷன வசய்தர் 1994.02.15 20 30594 305940 

137 டீ.ம்.டதிள்னை.ஸ். னரத்ண ரனரபி 1994.07.01 20 28617 286170 

138 ச்.ச்.ன். ஆரித்ண ஊறர் 2000.09.15 14 27089 189620 

139 டீ.ஆர். ீ. றசரரக் ஊறர் 1988.09.15 26 28953 376389 

140 ரீ. னனறத் தத்றர ர ஊறர் 1998.03.01 16 27689 221508 

தொத்ம் 36,358,179 
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குநிப்பு 12 
நெி அருங்லன ள் நதல  

ிலநநெரி த ொலட ள் 2014 
 

இனங்ஷ னொதர. 

ொம் லடமுலந மூனணம் தொத்ம் 

 ணரி 8686000 - 8686000 

வதப்ரி 8708000 7260000 15968000 

ரர்ச் 8550000 3880000 12430000 

ப்தில் 8100000 5130000 13230000 

ஶ 8100000 3790000 11890000 

னைன் 8700000 6505000 15205000 

னைஷன 8700000 2000000 10700000 

ஏஸ்து 8400000 5450000 13850000 

வசப்வடம்தர் 8163000 932000 9095000 

எக்ஶடரதர் 8900000 1950000 10850000 

ம்தர் 9997000 3028000 13025000 

டிவசம்தர் 12796000 1075000 13871000 

தொத்ம் 107,800,000 41,000,000 148,800,000 

 
 
 
குநிப்பு 
 
னெனணச் வசனிணங்ள்   = 6,757,571 

அதிினத்றச் வசனிணங்ள்  = 34,242,429 

      41,000,000 
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குநிப்பு 13 
மூனப்ததொருள் லப்த ம் 
2014 டிதெம்தர் 31 இல் முடிலடந் ஆண்டுக் ொண ிொதொக்  க்கு 
 

இனங்ஷ னொதர. 
 2014 2013 
ிற்தஷணள் 72090 760566 
   
ிற்தஷணக் றம்   
ஆம்த இனப்ன 13702841 15366357 
ஶசர்ப்தணவு   
வரள்ணவு - - 
ஷண வரள்ணவுச் வசனிணங்ள் - - 
 13702841 15366357 
றப்தணவு   
இறுற இனப்ன 13671553 13702841 
ிற்தஷணக் றம் 31289 1663515 
   

திொண ருொணச் தெனிக்  க் ிற் ொண இனொத ட்ட ொற்நம் 40,801 - 902,949 

 
 
 
குநிப்பு 14 
மூனப்ததொருள் லப்த ம் 
2014 டிதெம்தர் 31 இல் முடிலடந் ஆண்டுக் ொண லண ருொணம் 
 

இனங்ஷ னொதர. 
 2014 2013 
ட்டி   
ங்ற ட்டி 21269.57 384810 
   
ரணரி னரணம் 241428.28 352302 
வதரது ஷப்னக்ள்  1317977 
ீபபிக்ப்தட னடிர ஶள்ிக் ட்டங்ள்  7500 
ஷப்திக் றர அதிினத்ற – அஷச்சு  18694429 
றிவகு 1057242.16  
சறப்ண ட்டடம் – அஷச்சு 200000.00  
சறல்த உரண தீம்சறச் – ரடஷ 1507500.00  
ஷனஷ அறன ட்டடம் – அஷச்சு 4161484.75  
நுவனறர ண்ரட்சற 100000.00  
னதரண ண்ரட்சற 127500.00  
குபிரதிட்டி ண்ரட்சற 129000.00  
டில்னற யரட் ண்ரட்சற 223000.00  
அற சறநப்ன ினது 39067.27  
சலரரக்ஷ அதின் 48901.38  
ரழ்ப்தர தற்நறக்ஸ் றழ்ச்சறத் றட்டம் 120000.00  

தொத்ம் 8,176,393.41 20,757,017.56 



 

82 

குநிப்பு 15 
 
ல ப்தி ிிம் 
2014 டிதெம்தர் 31 இல் முடிலடந் ஆண்டுக் ொண ிொதொக்  க்கு 

இனங்ஷ னொதர. 
ிற்தஷணள்  11178936.75 
ிற்தஷணக் றம்   
ஆம்த இனப்ன   
ஶசர்ப்தணவு   
வரள்ணவு 8033054.16  
ஷண வரள்ணவுச் வசனிணங்ள் -  
றப்தணவு   
இறுற இனப்ன (8124845.00)  
ிற்தஷணக் றம் (91790.84) 91790.84 
  11270727.59 
ஶசர்ப்தணவு – வுள்   
ஷண னரணம் 56620.50  
வரட ிற்தஷணள் 61591.00  
திற்சற றஷனங்ள் 192413.00  
ஷப்திக் றரம் – சலறரிர – ரடஷ 209000.00  
திற்சற சறஷப ங்குல் 3250.00  
சறல்த உரண 2014 232842.50  
னற்தம் 38908.00  
அறனர் டன் 8000.00  
ஷண வபிரட்டுக் ண்ரட்சறனேம் ர்த் ண்ரட்சறனேம்   173732.78  
தரதுரப்ன ஷப்னக்ள் 30000.00  
ிசறத்ன ண்ரட்சற 2014 230949.00  
ிசறத் ண்ரட்சற 2014 175655.00  
ங்ற ரற்நல் 500000.00 1912961.78 
  13183689.37 
றப்தணவு -   
ஷப்திப் வதரனள் ரட்சறஷந – சம்தபம் 586469.58  
ஊ.ஶச.ற. 47071.11  
ஊ..ற. 11767.76  
ிற்தஷண ஶம்தரட்டுப் தடிள் 523.90  
ஷண தடிள் 37700.00  
ங்ற ரற்நல் 1400000.00  
தரதுரப்ன ஷப்னக்ள் 10000.00  
ங்ற ட்டம் 226837.72  
ஶள்ி ஷப்னக்ள் 55000.00  
ரனற ரட்சறஷந வசனவுள் 2062778.01  
னற்தம் 85844.00  
ரட்சறஷந ஷண வசனவுள் 490885.00  
திற்சற றஷனங்ள் 45383.00  
சறல்த உரண 2014 209175.00  
ிசறத்ன ண்ரட்சற 2014 107287.51  
ிசறத் ண்ரட்சற 2014 100780.00  
திொண ருொணச் தெனிக்  க் ிற் ொண இனொத ட்ட 
ொற்நம் 

 7,706,186.78 
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குநிப்பு 16 
 
உள்ொட்டு ற்றும் தபிொட்டுக்  ண் ொட்ெி, தெனர்வு ற்றும் ொொடு ன்தற்றுக் ொண 
அனுெல ி ழ்ச்ெித் ிட்டக்  க்கு 
 க்கு இன. 0074668310 - 2014 

இனங்ஷ னொதர. 
2014/01/01 ஆம் ி ிிலுள்பொநொண ீி  5,000,204 
வு ள்   
அனுசஷரபர் 9,302,500  
ஷண னரணம் 1,186,711  
னற்தம் 53,500  
ஶசற ட்டத்றனரண ண்ரட்சற – 2014 247,200  
  10,789,911 
  15,790,115 
   
த ொடுப்தணவு ள்   
ஶசற ட்டத்றனரண ண்ரட்சற – 2014 1,304,982  
சுரஜ்குன்ட் வனர ண்ரட்சற 2,684,477  
னற்தம் 765,500  
ங்ற ரற்நல் 500,,000  
ஷப்திரபர்ளுக்ரண வௌம் 872,220  
ங்றக் ட்டங்ள் 3,750  
வதரதுச் வசனவுள் 6,373,136  
ஷப்தி உிஶரட்ட தரங்குக் ரட்சற 2,673,776  
  15,177,841 
2014/12/31 ஆம் ி ிிலுள்பொறு ீி  612,274 
 
குநிப்பு 17 
 
ெில்தொ னநணொம்புல  ி ழ்ச்ெித் ிட்டம் 
 க்கு இன. 0074668711 

இனங்ஷ னொதர. 

2014/01/01 ஆம் ி ிிலுள்பொநொண ீி  412495.64 

வு ள்   

க்கு இன. 0002936993 இனறனந்து 400,000  

றஷனரண ஷப்ன ட்டி 463,891.83 863,891.83 

 - 1,276,387.48 

   

த ொடுப்தணவு ள்   

ஷப்தி னஶணரம்னஷ றழ்ச்சறத் றட்டம் 707,170.00  

  -707,170.00 

2014/12/31 ஆம் ி ிிலுள்பொறு ீி  569,217.47 
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குநிப்பு 18 

நெி அருங்லன ள் நதல  

தெற்தொட்டுச் தெனிணங் ள் 
இனங்ஷ னொதர. 

ிம் 2014 2013 ிப்தீடு - 2014 
ணிப்தட்ட ஊறம்    
சம்தபனம் கூனறனேம் 47036959.68 48993384 47366000 
ரழ்க்ஷச் வசனவு 20763882.90 15816900 20546000 
ஶனற ஶக் வரடுப்தணவும் ிடுனஷந ரள் வரடுப்தணவும் 1351706.69 1047276 1100000 
ஊ.ஶச.ற. 8097429.93 6643817 8240000 
ஊ..ற. 1984671.02 1660956 2037000 
ஷண தடி 11230293.28 5892673 9591000 
ஏய்வூறம் ற்றும் திக்வரஷட 9694345.62 3551407 2500000 
ஆஷச்சலட்டு ற்றும் திரச் சலட்டு 41645.00 51190 40000 
 100200934.12 83657605 91420000 
திரச் வசனவுள்    
திரம் (உள்ரடு) 1556951.94 838779 1050000 
திரம் (வபிரடு) 148779.00 312021 150000 
 1705730.94 1150799 1200000 
ங்றம் தரிக்ப்தட்ட நுர்வும்    
ளதுவதரனட்ள் ற்றும் அறன உதம் 448995.38 1315406 1100000 
ரிவதரனள் ற்றும் உரய்வு ீக்ற 2617994.44 2397326 2350000 
சலனஷட 70000.00 71727 70000 
ஷண வசனவுள் 106348.50 151375 100000 
இந்ற ற்றும் றன்சரப் வதரனட்ள் 55170.00 32972 50000 
 3298508.32 3968806 3670000 
தரரிப்ன    
றனத்ங்ள் - ட்டடம் 113326.40 396350 75000 

- ரணம் 2114834.82 1826389 1400000 
- அறன உதனம் இந்றனம் 523882.95 284315 500000 
- ஷணஷ – சலறரிர ற்றும் துப்தரக்ம் 816377.68 1202192 750000 

 3568421.85 3709246 2725000 
எப்தந் ஶசஷள்    
ஶதரக்குத்து 152880.88 35562 50000 
அஞ்சல் ற்றும் வரடர்தரடல் 1636414.77 1485115 1400000 
றன்சரனம் ீனம் 1395410.11 1906422 1550000 
தத்றரிஷ 97225.00 92255 150000 
 ரடஷனேம் ரினேம் 229958.00 328672 255000 
அனுறப் தத்றனம் ரப்னறுறக் ட்டங்ளும் 543469.88 422545 450000 
க்ரய்வுக் ட்டங்ள்  1043605 100000 
றஷக் ட்டங்ள்  9967  
ிபம்தம் 335823.04 130771 170000 
தரதுரப்ன 804395.20 659559 800000 
ரடஷக்கு அர்த்ல் ட்டங்ள்    
வரறவதர்ப்னக் ட்டங்ள் 4185.00 49057 50000 
அச்சறடல் 434216.40 276190 225000 
 5633978.28 6439720 5200000 
ஷண வசனவுள்    
எனங்றஷப்ன அறனர்ளுக்ரண தங்பிப்ன 116250.00 174000 140000 
சஷத உறுப்திணர்ளுக்ரண வரடுப்தணவு 194000.00 198960 200000 
வதரளதுஶதரக்கு வசனவுள் 100249.10 94233 100000 
அறனர் குரத்து னஶணரம்னஷ 310378.05 241359 270000 
ங்றக் ட்டங்ள் 7500.00 - 15000 
சட்டக் ட்டங்ள் 55776.00 - 60000 
 784153.15 708552 785000 
ஶய்வு    
ட்டடம் 730917.44 735716  
ஶரட்டரர் ரணம் 3238574.10 4048218  
வதரநறத்வரகுறனேம் இந்றனம் 55145.91 68932  
அறன உதம் 457653.23 414206  
பதரடனம் உதனம் 169401.91 151996  
துிச்சக் ண்டி 487.37 542  
ணி 548275.39 634244  
ரட்சறப்தடுத்ல் வதட்டிளும் அனங்ரப் வதரனட்ளும் 16118.29 21491  
வரறல்நுட்த ற்றும் திற்சற உதம் 163182.45 211741  
சறத்ற ரட்சறம் 687001.69 515796  
 6,066,757.78 6,802,882 105,000,000 
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குநிப்பு 19 
நெி அருங்லன ள் நதல  

 ல ப்தி அதிிருத்ி ற்றும் னநணொம்புல ச் தெனிணங் ள் 
இனங்ஷ னொதர. 

ிம் 2014 2013 ிப்தீடு 
- 2014 

திற்சறத் றட்டனம் திற்சறப் தட்டஷநனேம்                                                                                                                                           
- அடிப்தஷட 904983 750739 1200000 

-  இஷடத்ம் 522892 798364 750000 
ரரக் ண்ரட்சற ற்றும் ிரதரக் ண்ரட்சற  445323  
திரண ஷப்திரபர்ளுக்ரண தடிள் 3342500 3051500 3150000 
ஷப்திரபர்ஷபப் தறவுவசய்து  அஷடரப அட்ஷடஷப 
உனரக்ற ங்குல் 258783 191484 100000 

டிஷப்ன ற்றும் உற்தத்றப் வதரனள் அதிினத்ற (றஷணவு 
னர் ற்றும் வதரறிடல்)    

ஷப்திப் திற்சற றஷனக் ட்டடங்ஷபப் னணஷத்ல் 441070  1600000 
ஷப்திப் திறணர்ள் ற்றும் ஶதரணரசறரிர் தடிள் 3170144 2465250 4600000 
னெனப்வதரனள் ற்தரட்டிற்கும் ிறஶரத்றற்கும் உிவசய்ல் 749661 520751 1200000 
ரடபரி ரீறில் ஷப்திக்கும் ஷப்திரபர்ளுக்குரண 
con. ஊட றழ்ச்சறத் றட்டம் 291197  200000 

ஷப்திக் றரத்துக்ரண ஊட றழ்ச்சறத் றட்டம்  15998  
திற்நப்தட்ட ஆட்ளுக்ரண உத ற்தரடு 282839 342822 750000 
னெனப் வதரனட்ள் – திறர்ள் 712408  750000 
திரண ஷப்திரபர்ளுக்ரண தடிள் – திறர்ள் 1853170 2065563 1900000 
ஷப்திக் க்வடுப்ன (ரடபரி ரீறில்)  618366  
ஶசற ண்ரட்சறக்ரண con. வசனவுள் 7999001 3381840  
ஷண வபிரட்டுக் ண்ரட்சறனேம் ிரதரக் ண்ரட்சறனேம் 1322249 1561891 500000 
சுரச்குன்ட் வனர ஷப்திக் ண்ரட்சற 2877642 656117 1000000 
ஷப்திக் றரத்துக்ரண ஶம்தடுத்ல் றழ்ச்சறத் றட்டம்  298427 400000 
சறல்தர ினது ங்ல் ஷதத்றஷண டரத்துல் – 2012 1228980 -4614894  
டக்குக் றக்றற்ரண ிஶசட திற்சற றழ்ச்சறத் றட்டம்    
ஷப்திப் தரிரற்ந றழ்ச்சறத் றட்டம் 1458157 1604330 2100000 
உற்தத்ற/ சந்ஷப்தடுத்ல் ஷப்திக் றரங்ஷப னர்த்துல் 397327 76350 1000000 
சலறரிர ற்றும் தத்னல்ன ஷப்திக் றரங்ஷப 
னர்த்துல்  95125  

ஷப்திக் றர அதிினத்ற – அஷச்சு  18708929  
இந்ற இனங்ஷ ஷப்தி ஷதடம் 420116 -89736  
ஷப்தி சனெங்ஷப உனரக்ற ீள்ட்டஷத்ல் 63142 1365 100000 
சு வரறறக்கு உவுல் 779011  1000000 
ஷப்தி சுிதங்ள் ற்றும் துண்டுப் திசுங்ஷப 
வபிிடுல் 253090  400000 

con. ஷப்திரபர்ளுக்ரண னஶணரம்னஷ றழ்ச்சறத் றட்டம் 512652  500000 
ணி ப அதிினத்ற றழ்ச்சறத் றட்டம் 99000  500000 
உள்ரட்டு ிரதர சந்ஷனேம் ண்ரட்சறனேம் 2003349  2000000 
ிஶசட ஷப்திப் வதரனட் ண்ரட்சற 16768  1500000 
துஷந ரரிரண ிஶசட ஷப்திப் வதரனட் ண்ரட்சற 3955788 2506618 8000000 
ட்ட றனல்ன 34319 573212  
றிவகு  1263213  
Angulmaduwa Lacquer Village அன்குல்து  வனகுப்னச்சுக் றரம் 561700 221589  
தொத்ம் 36,511,936 37,510,536 35,200,000 
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நெி அருங்லன ள் நதல  

2014 டிதெம்தர் 31 இலுள்பொநொண தரீட்லெ ீி 
இனங்ஷ னொதர. 

இன. வரடர் இன. ிம் வு வசனவு 

1 1 சம்தபனம் கூனறனேம் 47036960  
2 2 ரழ்க்ஷச் வசனவு 20763883  
3 3 ஊ.ஶச.ற. 8097430  
4 4 ஊ..ற. 1984671  
5 5 ஶனற ஶக் வரடுப்தணவும் ிடுனஷந ரள் வரடுப்தணவும் 1351707  
6 6 திக்வரஷட 9694346  
7 6 திக்வரஷட ற்தரடு  36358179 
8 7 ஷண தடிள் 11230293  
9 8 திரச் வசனவுள் – உள்ரடு 1556952  
10 9 வபிரடு 148779  
11 10 ளது வதரனட்ளும் அறனத்றற்குத் ஶஷரண 

வதரனட்ளும் 
448995  

12 11 ரிவதரனளும் உரய்வுீக்றனேம் 2617994  
13 12 சலனஷட 70000  
14 13 ளதுனிஷஷள் - திந 106349  
15 14 இந்றங்ளும் றன்சரப்வதரனட்ளும் 55170  
16 15 தரரிப்ன – ரணம் 2114835  
17 16 -  வதரநறத்வரகுற, இந்றம் ற்றும் 

உதம் 
523883  

18 17 ட்டடனம் ட்டஷப்னக்ளும் 113326  
19 18 ஷணஷ – சலறரிர / துப்தரக்ம் 816378  
20 19 ஶதரக்குத்து 152881  
21 20 அஞ்சல் ற்றும் வரஷனத் வரடர்தரடல் 1636415  
22 21 றன்சரனம் ீனம் 1395410  
23 22 ரடஷ ற்றும் உள்ளூர் ரிள் 229958  
24 23 தரதுரப்ன 804395  
25 24 அனுறப் தத்றனம் ரப்னறுறனேம் 543470  
26 26 தத்றரிஷ 97225  
27 27 அச்சறடல் 434216  
28 29 வதரளதுஶதரக்கு 100249  
29 30 ிபம்தம் 335823  
30 31 அறனர் குரத்து னஶணரம்னஷ 310378  
31 32 னஷி ஆஷச்சலட்டும் திரச் சலட்டும் 41645  
32 34 சட்டக் ட்டங்ள் 55776  
33 35 ங்றக் ட்டங்ள் 7500  
34 36 வரறவதர்ப்னக் ட்டங்ள் 4185  
35 37 திப்தரபர் சஷத உறுப்திணர் தடிள் 194000  
36 38 அறனர் டன் 5933338  
37 40 ஷண னற்தம் 750464  
38 86 ஶசற ட்டத்றனரண ண்ரட்சற 2014 7999001  
39 39 எனங்றஷப்ன அறனப் தங்பிப்ன 116250  
40 85 ஶசற ட்டத்றனரண ண்ரட்சற – ினதுள் 2013 1228980  
41 66 உள்ரட்டு ிரதர சந்ஷனேம் ண்ரட்சறனேம் 2003349  
42 67 ிஶசட ஷப்திப் வதரனட் ண்ரட்சற 16768  
43 58 துஷந ரரிரண ஶசற ஷப்திப் வதரனட் ண்ரட்சற 

(ிசறத்) 
3955788  

44 89 றிவகு  1057242 
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45 68 சுரச்குன்ட் வனர ஷப்திக் ண்ரட்சற 2877642  
46 71 ஷண  வபிரட்டுக் ண்ரட்சற 1322249  
47 84 ஷப்திக் றர அதிினத்ற – அஷச்சு 33203728 33203728 
48 90 ட்ட றனல்ன 34319  
49 56 Con.Basic Tec. Tra. Work shop 904983  
50 57 Con. Intermediate Tec. Training work shops 522892  
51 70 ஷப்திப் தரிரற்ந றழ்ச்சறத் றட்டம் 1458157  
52 72 ரடபரி ரீறில் ஷப்திக்கும் ஷப்திரபர்ளுக்குரண 

con. ஊட றழ்ச்சறத் றட்டம் 
291197  

53 51 திரண ஷப்திரபர்ளுக்ரண தடிள் 3342500  
54 52 திறணர்ளுக்ரண னெனப்வதரனள் ற்தரடு 712408  
55 53 திற்நப்தட்ட ஆட்ளுக்ரண உத ற்தரடு 282839  
56 54 திரண ஷப்திரபர்ளுக்ரண தடிள் – திற்றுிப்தரபர் 1853170  
57 63 ஷப்தி சனெங்ஷப உனரக்ற ீள்ட்டஷத்ல் 63142  
58 62 ஷப்திரபர்ஷபப் தறவுவசய்து  அஷடரப அட்ஷடஷப 

உனரக்ற ங்குல் 
258783  

59 64 con. ஷப்திரபர்ளுக்ரண னஶணரம்னஷ றழ்ச்சறத் றட்டம் 512652  
60 65 சு வரறறக்கு உவுல் 779011  
61 60 ஷப்திப் திற்சற றஷனக் ட்டடங்ஷபப் னணஷத்ல் 441070  
62 61 திற்சற சறஷப ங்குல் (திறர்ள் ற்றும் 

ஶதரணரசறரிர் தடிள்) 
3170144  

63 73 ஷப்தி சுிதங்ள் ற்றும் துண்டுப் திசுங்ஷப 
வபிிடுல் 

253090  

64 59 னெனப்வதரனள் ற்தரட்டிற்கும் ிறஶரத்றற்கும் உிவசய்ல் 749661  
65 75 உற்தத்ற/ சந்ஷப்தடுத்ல் ஷப்திக் றரங்ஷப 

னர்த்துல் 
397327  

66 81 ணி ப அதிினத்ற றழ்ச்சறத் றட்டம் 99000  
67 91 ஷப்தி ஷதடம் 420116  
68 82 Angulmaduwa Lacquer Village அன்குல்து  வனகுப்னச்சுக் றரம் 561700  
69 110 ட்டடனம் ட்டஷப்னக்ளும் 38999175  
70 111 இந்ற சரணம் 863514  
71 112 ஶரட்டரர் ரணம் 28062621  
72 113 அறன உதம் 8871032  
73 114 பதரடங்ளும் வதரனத்துக்ளும் 2950632  
74 115 ரட்சறப்தடுத்ல் வதட்டிளும் அனங்ரப் வதரனட்ளும் 578905  
75 116 நூனப் னத்ங்ள் 718228  
76 117 துிச்சக் ண்டி 14765  
77 118 வரறல்நுட்த ற்றும் திற்சற உதம் 2815796  
78 119 ணி 7106126  
79 120 சறத்ற ரட்சறத்றற்ரண ஷப்தி 6956792  
80  றண்ட ஶய்வு   
81 121 ட்டடனம் ட்டஷப்னக்ளும்  10290712 
82 122 ஶரட்டரர் ரணம்  14909263 
83 123 இந்ற சரணம்  645069 
84 124 அறன உதம்  3942515 
85 125 பதரடங்ளும் வதரனத்துக்ளும்  1377986 
86 126 ரட்சறப்தடுத்ல் வதட்டிளும் அனங்ரப் வதரனட்ளும்  530550 
87 127 துிச்சக் ண்டி  10379 
88 128 வரறல்நுட்த ற்றும் திற்சற உதம்  1145558 
89 129 சறத்ற ரட்சறத்றற்ரண ஷப்தி  3643847 
90 130 ணி  4038370 
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91  ஶய்வு - ட்டடனம் ட்டஷப்னக்ளும் 730917  
92  இந்ற சரணம் 55146  
93  ஶரட்டரர் ரணம் 3238574  
94  அறன உதம் 457653  
95  பதரடங்ளும் வதரனத்துக்ளும் 169402  
96  ரட்சறப்தடுத்ல் வதட்டிளும் ஷண அனங்ரப் வதரனட்ளும் 16118  
97  துிச்சக் ண்டி 487  
98  வரறல்நுட்த ற்றும் திற்சற உதம் 163182  
99  சறத்ற ரட்சறத்றற்ரண ஷப்தி 687002  
100  ணி 548275  
102 95 ட்டி  221270 
103 94 ஷண னரணம்  1228897 
104  சறல்த தீம்சறச் – ரடஷ  1507500 
105  ஷனஷ அறன ட்டடம் – (அஷச்சு) 4171985 4161485 
106 88 வதரது ஷப்னக்ள்  55000 
107  இறுற இனப்ன – னெனப்வதரனள் ஷப்தம் – ஷனஷ 

அறனம் 
10407810  

108  ண்டி 1797508  
109  ரனற 1466235  
110  னெனப்வதரனள் ிற்தஷண – ஷனஷ அறனம்  27000 
111  ண்டி  45090 
112  ளதுவதரனட்ள் - ஷனஷ அறனம் 1144327  
113  தரதுரப்ன ஷப்னக்ள் 130490  
114  றஷனரண ஷப்னக்ள் 5782000  
115  றஷநஶசரிக் வரஷட – ஷடனஷந  107800000 
116  னெனணம்  41000000 
117  றண்ட றறம்  38315838 
118  னெனப்வதரனள் றறம்  13500000 
119  னஶணரம்னஷ றழ்ச்சறத் றட்டம் 707170 863892 
120  அனுசஷ றழ்ச்சறத் றட்டம் க்கு 16214300 11826369 
121  னரணம் ற்றும் வசனிணம் -  ஷப்தி றறம் 11516233 9455243 
122  இனங்ஷ ங்றக் க்கு இன. 0002936993  599157 
123  இனங்ஷ ங்றக் க்கு இன. 0074668711 569217  
124  இனங்ஷ ங்றக் க்கு இன. 0074668310 612274  
125  இனங்ஷ ங்ற – ஷப்தி அதிினத்ற றறம்    591812 
126  இனங்ஷ ங்ற – ஷடனஷநக் க்கு – (வசஸ் றறம்) 300124  
127  க்ள் ங்ற க்கு இன. 20-1-001-8-0329841  9949 
128  க்ள் ங்ற க்கு இன. 003-1-001-8-1200138 159524  
129  க்ள் ங்ற ஶசறப்னக் க்கு இன. 208-2-001-3-0310107 18777  
130  க்ரய்வுக் ட்டம்  1593605 
131  சுற்றுனரத்துஷந அஷச்சு  136875 
132  னக்சன  84600 
133  வபிரட்டு அஷச்சு  52500 
134 134 னறரவுள்ப க்கு 1070180  
135 50 ங்ற ரற்நல்  1100000 
136 141 னன் வரடுப்தணவுள் 156954  
137  னெனப்வதரனள் ிற்தஷணக் றம் 31289  
138 142 அட்டுறு வசனிணங்ள்  6522455 

தொத்ம் 351,851,935 351,851,935 
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