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1971 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 
சட்டத்ைின், 31(1) ம் பிரிவின் பிரகரரம் 2012 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 
மரைம் 31 ந் ைிகைி முடிவதடந்ை வருடத்ைினுள் சுய அைிகரரம், 

நபரறுப்பு, கடதமகள், நகரள்தககள் மற்றும்  வவதலத்ைிட்டத்ைிதை 
ெதடமுதைப்படுத்ைல் மற்றும் ெிதைவவற்ைல் சம்பந்ைமரக நகௌரவ 

கிரரமிய நபரருளரைரர ெடவடிக்தக பற்ைிய அதமச்சருக்கு 
சமர்ப்பிக்கப்படும் அைிக்கதகயரகும். 

 



iii 
 

 

 

நைரதல வெரக்கு 

விவசரய உற்பத்ைியரளர்ைள் மற்றும் நுைவர்ைளர்ைள்  ைிருப்ைியதடயும் வதையிலரை 
சந்தை நுட்பத்ைிதை ெதடமுதறப்படுத்ைல் 

நசயற்பணி 

விவசரய உற்பத்ைிைளிதை ஒழுங்குமுதறயரை நைரள்வைவு நசய்ைல், 

ைளஞ்சியப்படுத்ைல் மற்றும் உற்பத்ைி ைிறைரை சந்தைக்கு வழங்குைல் 

 

நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயின் வெரக்ைங்ைள் மற்றும் குறிக்வைரள்ைள் 

1 ைரைிய உற்பத்ைிைளிதை விதலக்கு நைரள்வைவு நசய்ைல் விற்பதை 
நசய்ைல் வழங்ைல் மற்றும் பைிரிி்ந்ைளித்ைல் வியரபரரத்ைிதை வமற்நைரள்ளல். 

2 ைரைிய உற்பத்ைிைளின் ைரத்ைிதை ஏற்படுத்துவைற்கு ஊக்ைமளித்ைல். 

3 நுைர்விற்ைரை ைரைிய உற்பத்ைிைளிதை ையரரித்ைல் மற்றும் பைிர்ந்ைளித்ைல். 

4 அரசரங்ைத்ைின் வைதவக்வைற்ப உணவு பரதுைரப்பிதை 
உறுைிப்படுத்ைலுக்ைரை பரதுைரப்பு இருப்பிதை  வபணல். 

5 நுைர்வரளர்ைளுக்கு ைரமரை ைரைிய உற்பத்ைிைளிதை ெியரயமரை விதலக்கு 
நபற்றுக் நைரடுப்பைற்கு ெடவடிக்தையிதை வமற்நைரள்ளல். 

6 ைரைிய உற்பத்ைிக்ைரை உத்ைரவரை விதலயிதை நபற்றுக் நைரடுத்து 
விவசரயிைளின் வரழ்க்தைத் ைரத்ைிதை உயர்த்துவைற்கு ெடவடிக்தைைளிதை  
வமற்நைரள்ளல். 
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நெல் செத்ைப்படுைை்ல் சதப 

வருடாெை் அறிக்தக - 2012 

 

                                                                 

பக்கம் 

 2012 வருடத்தில்  நெல் செ்ததப்படுத்தல் சதபயின் பணிப்பாளர ்சதப 01 

 நெல் செ்ததப்படுத்தல் சதபயின் ெிறுவன கடட்தைப்பு    02 

 2012  ஆம் ஆண்டில்  நெல்  ந ொள்வனவில் உபய ொ ிக் ப்பட்ட   

ந ொள்க  ள்          03 

 நெல் நகாள்வனவு முதைதை       06 

 நெல் செ்ததப்படுத்தல் சதபயிதன மீள ஆரை்பித்தல்    07

  

 2011/12 நபருை் பபாகத்தில் நெல் நகாள்வனவின் முன்பனை்ைை்  08 

 2012 சிறு பபாகத்தில் நெல் நகாள்வனவின் முன்பனை்ைை்   09

  

 2011/12 நபருை் பபாகத்தில் நெல் நகாள்வனவு  பவதலத்திடட்ை்  

வலயத்திை்கிணங்க          10 

 2012 சிறு பபாகத்தில் நெல் நகாள்வனவு  பவதலத்திடட்ை்  

வலயத்திை்கிணங்க         20

  

 நெல் செ்ததப்படுத்தல் சதபக்குரிய களஞ்சியை்     24 

  நெல்லிை்கான உறுதிப்படுத்தப்படட் விதல (2000 -2012)   30 

 2012 நெல் செ்ததப்படுத்தல் சதப மூலை் ெிரை்ாணிக்கப்படுை்/  

புணரதைக்கப்படுை் களஞ்சியசாதலகள்      31 

 கணக்காய்வாளர ்ொயகத்தின் அறிக்தக      33 

 2012 நெல் செ்ததப்படுத்தல் சதபயின் வருடாெ்த கணக்கு   45

   



2012 ஆம் ஆண்டின் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயின் பணிப்பாளர் சதப 

2012 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்ைில் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயின் பணிப்பாளர் 
சதபயானது கீழ் நபயர்க்குறிப்பிடப்பட்ட அங்கத்ைவர்களிதன உள்ளடக்கியிருந்ைது. 

1. ைிரு. கக.பி.ஜயசிங்க  - ைதைவர், நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2. ைிருமைி. எம்.டி.ஐ.வீ.அமரகசகர  - உைவி பணிப்பாளர்"  

  அரச வர்த்ைக ைிதணக்களம்" 
  நசயைாளர், ெிைி அதமச்சு 

3. ைிரு.ரவீந்ர  கேவாவிைாரண - கமெை அபிவிருத்ைி ஆதணயாளர்a"       

2012 யூன் மாைம் வதர    - கமெல் அவிவிருத்ைி ஆதணயாளர்  

   ைிதணக்களம்'       

  ைிரு. எம்.ஏ.எஸ்.வீரசிங்க      

  2012.06.18 ந் ைிகைி நைாடக்கம் 

4. ைிரு. டப்ளியூ.எச்.கருணாரத்ன  - கூட்டுறவு அபிவிருத்ைி  

 ஆதணயாளர்" 

  கூட்டுறவு அபிவிருத்ைி   ஆதணயாளர் ைிதணக்களம் 

5. ைிருமைி. ெிமல்கா டயஸ்  - உணவு ஆதணயாளர்" 

        உணவு ஆதணயாளர் ைிதணக்களம்' 

6. ைிரு.டி.ஜீவொைன்    - கமைைிக நசயைாளர்  

  (வர்த்ைகம் மற்றும் விெிகயாகம்) 
 கூட்டுறவு மற்றும் உள்ளக வர்த்ைக அதமச்சு 

7. ைிரு. ஏ.ஆர்.எம்.ோாீஸ்            - பணிப்பாளர் சதபயின் அங்கத்ைவர்- ெியமிக்கப்பட்ட 

      

2012 ஆம் ஆண்டினுள் சதபயினால் பணிப்பாளர் சதப கூட்டங்கள் 08 
ெடாத்ைப்பட்டது. 2012 ஆம் வருடத்ைில் பணிப்பாளர் சதபயில் மாற்றங்கள் 
இடம்நபற்றதுடன் கமெை அபிவிருத்ைி ஆதணயாளர் ொயகம் ைிரு.ரவீந்ர 
கேவாவிைாரண அவர்களுக்கு 2012 யூன் மாைம் நைாடக்கம் காலி அரச அைிபராக 
பைவி உயர்வு கிதடக்கப்நபற்றைனால் பைவி வழியாக ெியமிக்கப்பட்ட புைிய கமெை 
அபிவிருத்ைி ஆதணயாளர் ொயகம் ைிரு.எம்.ஏ.எஸ்.வீரசிங்க அவர்கள் 2012.06.18 ந் 
ைிகைி நைாடக்கம் பைவிஅைிகாரத்துடன் பணிப்பாளர் சதபயின் அங்கத்ைவராக 
ெியமிக்கப்பட்டார். 2011 ஆம் ஆண்டு யூன் மாைம் நைாடக்கம் பணிப்பாளர் 
சதபயின் நசயைாளராக சட்ட அலுவைர் ைிருமைி. ருவன்ைிகா குணவர்ைன 
கடதமயாற்றினார். 
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

ெிறுவன கட்டதமப்பு 

 

 

   

 

       

  

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ைதைவர் 

 

 

பணிப்பாளர் சதப 

நபாது முகாதமயாளர் 

உைவி நபாது முகாதமயாளர் (நசயற்பாடு) 
 

உைவி நபாது முகாதமயாளர்(ெிைி) 

சட்ட அலுவைர்/ பணிப்பாளர் 
சதபயின் நசயைாளர் 

கணக்காளர் 

 

பிரகைச முகாதமயாளர் 

கணக்கு 
உைவியாளர் 

களஞ்சிய உைவியாளர் முகாதமத்துவ உைவியாளர் 

 

ைதைவர் 
பிரத்ைிகயாக 
உைவியாளர் 

அபிவிருத்ைி அலுவைர் உைவி பிரகைச 
முகாதமயாளர் 

அலுவைக உைவியாளர் சாரைி 
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2012 ஆம் ஆண்டில் நெல் நகாள்வனவில் 
உபகயாகிக்கப்பட்ட ெியைிகள் 

1. ஈரப்பைன் (உச்ச அளவு)   :- 14% 

2. கழிவுகள்    :- 1% 

3. வதக கைப்பு    :- 6% 

4. நெற்பைர்    :- 9% 

5. பளுப்பு ெிற விதைகள் இல்ைாமல் இருத்ைல் கவண்டும். 

6. கல், மணல், கழிவுகள் இன்றி இருத்ைல் கவண்டும். 

7. கிருமிகளினால் பாைிக்கப்பட்ட மற்றும் கிருமி முட்தடகள் மற்றும் கவறு 
பாாிப்பு சந்ைர்ப்பங்கள் அற்றைாக இருத்ைல் கவண்டும். 

8. பற்றீாியா பாைிப்புக்குள்ளான விதைகள் அற்றைாக இருத்ைல் கவண்டும். 

ெியாய விதைக்கிணங்க இவ்வாறு உாிய ெியமத்ைிற்கிணங்க ையாாிக்கப்பட்ட ஒரு 
கிகைா சம்பா அாிசி 30/- ரூபாவிற்கும் மற்றும் ஒரு கிகைா ொட்டாிசி 28/- 
ரூபாவிற்கும் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 2012 அம் ஆணடில் நகாள்வனவு 
நசய்ைது. 

2012 ஆம் ஆண்டில் இைங்தகயில் நமாத்ை நெல் உற்பத்ைி நம.நைா 3,845,945 
ஆனதுடன் அது 2011/12 நபரும் கபாகத்ைில் நெல் நம.நைா. 2,716,961 ஆகவும். 
மற்றும் 2012 சிறு கபாகத்ைில் நெல் நம.நைா. 1,128,984 ஆகவும் இருந்ைது. நெல் 
சந்தைப்படுத்ைல் சதபயினால் இந்ை நமாத்ை நெல் உற்பத்ைியில் 2011/12 நபரும் 
கபாகத்ைில் நெல் நம.நைா. 115,786 ம் மற்றும் 2012 சிறு கபாகத்ைில் நெல் நம.நைா. 
10,476 ம் நகாள்வனவு நசய்யப்பட்டது.  

நெல் நகாள்வனவு 

2011 ஆம் ஆண்டிதனப் கபாைகவ 2012 ஆம் ஆண்டிலும் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் 
சதபயின் ஊடாக நெல் நகாள்வனவு நசய்ைல் நவற்றிகரமாக ெிகழ்த்ைப்பட்டது. 
2012 ஆம் ஆண்டில் நெல் நகாள்வனவு இரு கபாகத்ைின் கீழும் நெல் 
சந்தைப்படுத்ைல் சதபயினால் ெிகழ்த்ைப்பட்டது. அைற்கிணங்க 2011/12 நபரும் 
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கபாகத்ைில் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயினால் நமற்றிக் நைான் 115,786 அளவு 
நெல் நகாள்வனவு நசய்யப்பட்டது. 2012 சிறு கபாகத்ைல் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் 
சதபயினால் நெல் நமற்றிக் நைான் 10,476 அளவு நெல் நகாள்வனவு 
நசய்யப்பட்டது. ொட்டாிசி ஒரு கிகைாகிராம் இற்காக அரசின் உத்ைரவாை 
விதையாக ரூ.28/- ம் மற்றும் சம்பா அாிசு ஒரு கிகைாகிராம் இற்காக அரசின் 
உத்ைரவாை விதையாக ரூ.30/- ம் நசலுத்ைி நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயினால் 
நெல் உற்பத்ைியாளர்களிடமிருந்து கெரடியாக சதபக்கு நெல் நகாள்வனவு 
நசய்யப்பட்டைன் மூைம்  நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயின் குறிக்ககாள்களிதன 
ெிதறகவற்றுவைற்கான வாய்ப்பு கிதடத்துள்ளது. 
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ப ோகம் 

ககோள்வனவு கெய்யப் ட்ட கெல் அளவு 
(கெ.க ோ) 

2009 2010 2011 2012 

க ரும் 38,000 70,771 3,470 115,786 

ெிறு 13,374 111,756 75,172 10,476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இ ற்கிணங்க 2012 ஆம் ஆண்டிற்கோக 126,262 கெற்றிக்  க ோன் கெல்  ககோள்வனவு  

கெய்யப் ட்டதுடன் அ ற்கோக 3,553 ெில்லியன் ரூ ோய்கள் கெற் யிர்ச் 

கெய்ககயோளர்களுக்கு  கெலுத் ப் ட்டது. 

2012 ஆம் வருடத் ில்  கெல் ெந்க ப் டுத் ல் ெக யின் களஞ்ெிய ெோகைகளுக்கு  கெல் 

ககோள்வனவு  கெய் ல் ெகடமுகறயில் கெற் யிர்ச் கெய்ககயோளர்களுக்கு பெரடியோக 

களஞ்ெியங்களுக்கு  கெல்லிகன  ககோண்டுவந்து  ககோடுக்கும் ெகடமுகற 

 யோோிக்கப் ட்டது. இங்கு  கெல்  ககோள்வனவில் மூன்றோவது  ிறத் ோர்  க ோடர்பு  

ககோள்ளோ துடன்  கெற் யிர்ச் கெய்ககயோளர்களுக்கு  னது கெல்லிகன சுயோ ீனெோக 

கெல் ெந்க ப் டுத் ல் ெக யின் களஞ்ெிய ெோகைக்கு ககயளிப்  ற்கோக இயலுகெ 

உள்ளது.  

 

க ரும் ெிறு 

M.T.  
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நெல் நகொள்வனவின் ெடைமுடைகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நெல் 
பயிர்ச்நெய்கையாளர் 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 
பயிர்ச்நெய்கையாளர்ைளின் 
நெல்லிகை தரத்திற்கைற்ப 

நபாறுப்கபற்றல் 

 

ைமெல கெகைைள் 

திகைக்ைளம் 

நதரிவு நெய்யப்பட்ட 
ைங்ைிக் ைிகள 

 

நெல் 
ெந்கதப்படுத்தல் 
ெகபயின் இருப்பு 

ைளஞ்ெியம் 

பயிர்ச்நெய்கையாளர்ைளிடமிருந்து

கைகயற்ற நெல்லிற்ைாை 

நைாடுப்பைவு நெய்தல் 

உறுதிப்படுத்தல் 

நைாடுப்பைைிகை 
ெிபாரிவு நெய்தல் 
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப மீள ஆரம்பித்ைல் 

2000.04.05 ந் ைிகைி 1971 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இைக்க நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயின் கீழ் 

ெிறுவப்பட்ட நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப கதைக்கப்படுவைற்கான ஆகைாசதனயானது 

பாராளுமன்றத்ைில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டாலும் பாராளுமன்றத்ைில்  நகௌரவ அதமச்சர்கள் எைிர்ப்பு  

நைாிவித்ைதமயினால் சட்டம் ைள்ளுபடி  நசய்யப்பட்டது. அைன் பின்னர் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் 

சதப சட்டம் மீள உயிர்ப்பூட்டப்படாலும் சதபயின் ெடவடிக்தககள் 2007 ஆம் ஆண்டு வதர 

நசயலிழந்ை ைன்தமயில் இருந்ைது. 

2007.07.10 ந் ைிகைி விவசாய அபிவிருத்ைி மற்றும் கமெை  கசதவகள் அதமச்சர் நகளரவ 

தமத்ைிாிபாை சிறிகசன அவர்கள் சமர்ப்பித்ை அதமச்சரதவ ைீர்மானத்ைிற்கிணங்க 2007.07.25 ந் 

ைிகைி ெடாத்ைப்பட்ட அதமச்சரதவ சதபக் கூட்டத்ைில் கமற்நகாள்ளப்பட்ட 

ைீர்மானத்ைிற்கிணங்க நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப மீள ஆரம்பிக்கப்படுவைற்கு ெடவடிக்தக 

கமற்நகாள்ளப்பட்டது. 

கைசிய வளமான நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயானது மீள ெிறுவப்பட்டைன் பின்னர் கடந்ை 04 

வருட காைங்கள் நெல் சந்தைப்படுத்ைலிதனப்  கபாை கவ அாிசி சந்தைப்படுத்ைலிலும் 

பங்களிப்பைற்கு நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபக்கு இயலுமாகியது. 

நெற் பயிர்ச் நசய்தகயாளர்களுக்கு கிதடத்ை பிரைிபைன்கள் 

ஒரு கிகைா நெல்லிற்கு 30/- ரூபாய்கள் மட்டில் உச்ச விதையிதன நசலுத்துவைற்கும், பாதுகாப்பு 

இருப்பாக அரசிற்குாிய இருப்பிதன கபணுவைற்கு இயலுமாகியது. இைன் மூைம் சந்தையில் 

ெிதையாண ைன்தமக்கு  நகாண்டு வருவைற்கு எங்களுக்கு இயலுமாகியது. 

கமலும் வீழ்ச்சியதடந்ைிருந்ை சிறு மற்றும் மத்ைிய அளவிைான நெல் ஆதைகள் பைவற்றிதன 

கட்டிநயழுப்புவைற்கு நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயின் ைதையீட்டினால் அாிசியிதன 

ையாாிப்பைற்காக நெல் நபற்றுக் நகாடுக்கப்பட்டது.  

அரசாங்கத்ைின் வளமாக கருைப்படும் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயின் வசமான 

களஞ்சியத்ைிதன தகப்பற்றி விவசாயிகளுக்கு  கபாைகவ நுகர்வாளர்களான மக்களுக்கும் 

மிகவும் சிறந்ை  நசயற்பாட்டிதன கமற்நகாள்ள இயலுமாகியது. 

நகாள்வனவு  நசய்யப்பட்ட நெல் இருப்பின் முகாதமத்துவம் 

நெல் உற்பத்ைியில் ஈடுபடும் விவசாயிகளிதன பாதுகாப்பைற்காக அவர்களுக்கு ெிரந்ை உயர்ந்ை 

விதையிதன ெிதைெிறுத்ைல், உணவு பாதுகாப்பிதன உறுைிப்படுத்ைல் மற்றும் 

நுகர்வாளர்களுக்கான ெியாயமான விதையிதன ெிதைெிறுத்ைல், நெல் நகாள்வனவு 

கவைத்ைிட்டத்ைின் மூைம் எைிர்ப்பார்க்க்பபடும் கொக்கமாகும். இைற்காக நெல் சந்தைப்படுத்ைல் 

சதபயின் பங்களிப்பிதன நபற்றுக் நகாள்ள இயலுமாகியது. 

நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயிதன வாா்த்ைக ெிறுவனமாக இைாபத்ைிதன உச்சப்படுத்தும் 

கொக்கத்துடன் ெடவடிக்தககளிதன கமற்நகாள்வதுடன் கமற்கூறப்பட்ட கொக்கத்ைிற்கு 

முைலிடம் அளித்து ெடவடிக்தககள் கமற்நகாள்ளப்படும். எவ்வாநறனினும், அரசாங்கத்ைிற்கு 

குதறந்ை நசைவிதன ைாங்கிக்நகாள்வைற்கு ஏற்ற விைத்ைில் ைிட்டமிடப்பட்ட வியாபார 

ைிட்டத்ைிற்கி இணங்க எைிர்காைத்ைில் நெல் இருப்பிதன நவளிகயற்றும் ெதடமுதறக்கு 

அவைானம்  நசலுத்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

எம்.பி.ைிசாொயக்க 

ைதைவர் 

நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2011/12 நபரும் பபோகம்– நெல் நகோள்வனவின்  பவதைத்ைிட்டம் 

முன்பனற்ற அறிக்தக 

அளவுகள்  நெற்றிக்  நைோன்னில் கோட்டப்பட்டுள்ளது ' 
வையம் ெோட்டோிசி சம்போ நெோத்ைம் 

(நெ.நைோ) (நெ.நைோ) அளவு 

(நெ.நைோ) 
 நபறுெைி (ரூ.ெி) 

நபோைனறுதவ வையம்     

நபோைனறுதவ ெோவட்டம் 20,277.8 2,174.5 22,452.3 633.0 
ெோத்ைதள ெோவட்டம் 2,534.5 243.8 2,778.3 78.3 

 22,812.3 2,418.3 25,230.6 711.3 
     

வடபெல் வையம்     

குருணோகதை ெோவட்டம் 5,596.2 277.9 5,874.1 165.0 
புத்ைளம் ெோவட்டம் 1,720.5 154.1 1,874.6 52.8 

 7,316.7 432.0 7,748.7 217.8 
     

கிழக்கு வையம்     

அம்போதற ெோவட்டம் 17,906.6 1,051.8 18,958.4 532.9 
கண்டி ெோவட்டம் 801.7 51.1 852.8 24.0 
பதுதள ெோவட்டம் 1,368.5 218.2 1,586.7 44.9 

 20,076.8 1,321.1 21,397.9 601.8 
     

அநுரோைபுரம் வையம்     

அநுரோைபுரம் ெோவட்டம் 22,465.4 1,302.3 23,767.7 668.1 
வவுனியோ ெோவட்டம் 588.6 186.8 775.4 22.1 
ென்னோர் ெோவட்டம் 1,160.1 1,286.5 2,446.6 71.1 

 24,214.1 2,775.6 26,989.7 761.3 
     

நைற்கு வையம்     

அம்போந்பைோட்தட  
ெோவட்டம் 

15,261.7 62.6 15,324.3 429.2 

நெோணரோகதை ெோவட்டம் 3,515.0 460.4 3,975.4 112.2 
இரத்ைினபுோி ெோவட்டம் 3,192.7 63.8 3,256.4 91.3 

 21,969.4 586.8 22,556.1 632.7 

வடக்கு வையம்     

கிளிநெோச்சி ெோவட்டம் 1,249.7 146.1 1,395.8 39.4 
முல்தைத்ைீவு ெோவட்டம் 1,778.9 197.1 1,976.0 55.7 

 3,028.6 343.2 3,371.8 95.1 

பெற்கு வையம்     

ைிருபகோணெதை  
ெோவட்டம் 

5,359.1 541.0 5,900.1 166.3 

ெட்டக்களப்பு ெோவட்டம் 2,542.3 49.1 2,591.4 72.7 

 7,901.4 590.1 8,491.5 239.0 

நெோத்ைம் 107,319.3 8,467.0 115,786.3 3259.0 
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2012 சிறு கபாகம்– நெல் நகாள்வனவின்  கவதைத்ைிட்டம் 

முன்கனற்ற அறிக்தக 

அளவுகள்  நமற்றிக்  நைான்னில் காட்டப்பட்டுள்ளது ' 
 

வையம் 
ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

(நம.நைா) (நம.நைா) அளவு 

(நம.நைா) 
 நபறுமைி 
(ரூ.மி) 

நபாைனறுதவ வையம்     

நபாைனறுதவ மாவட்டம் 17.1 0 17.1 0.48 
மாத்ைதள மாவட்டம் 47.4 0.85 48.2 1.35 

 64.5 0.85 65.3 1.83 
     

வடகமல் வையம்     

குருணாகதை மாவட்டம் 0 0 0 0 
புத்ைளம் மாவட்டம் 0 0 0 0 

 0 0 0 0 
     

அம்பாதற வையம்     

அம்பாதற மாவட்டம் 6,814.1 357.3 7,171.3 201.5 
கண்டி மாவட்டம் 0 0 0 0 
பதுதள மாவட்டம் 0 0 0 0 

 6,814.1 357.3 7,171.3 201.5 
     

அநுராைபுரம் வையம்     

அநுராைபுரம் மாவட்டம் 0 0 0 0 
வவுனியா மாவட்டம் 0 0 0 0 
மன்னார் மாவட்டம் 17.8 17.6 35.4 1.03 

 17.8 17.6 35.4 1.03 
     

நைற்கு வையம்     

அம்பாந்கைாட்தட மாவட்டம் 0 0 0 0 
நமாணராகதை மாவட்டம் 293.0 10.2 303.1 8.51 
இரத்ைினபுாி மாவட்டம் 0 0 0 0 

 293.0 10.2 303.1 8.51 
     

வடக்கு வையம்     

கிளிநொச்சி மாவட்டம் 580.8 0 580.8 16.26 
முல்தைத்ைீவு மாவட்டம் 260.1 0 260.1 7.28 

 840.9 0 840.9 23.54 

     

கமற்கு வையம்     

ைிருககாணமதை மாவட்டம் 747.9 9.5 757.4 21.23 
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் 1,158.3 144.3 1,302.6 36.76 

 1,906.2 153.8 2,060.0 57.99 

நமாத்ைம் 9,936.4 539.7 10,476.1 294.41 
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2011/12 நபரும் கபாகம் நெல்  நகாள்வனவு  கவதைத்ைிட்டம் 

நபாைனறுதவ வையம் 

அளவு கிகைாகிராம்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது 

களஞ்சியசாதை 

ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

அளவு  நபறுமைி அளவு  நபறுமைி  அளவு  நபறுமைி  

நபாைனறுதவ  மாவட்டம்             

வீரபுர 560,200 15,685,600.00 47,350 1,420,500.00 607,550 17,106,100.00 

நமைிாிகிாிய 1,273,400 35,655,200.00 87,700 2,631,000.00 1,361,100 38,286,200.00 

கவநேரகை 126,900 3,553,200.00 17,050 511,500.00 143,950 4,064,700.00 

கசனபுர 2 124,600 3,488,800.00 13,500 405,000.00 138,100 3,893,800.00 

அம்பகஸ்நவவ 1,350,135 37,803,780.00 73,625 2,208,750.00 1,423,760 40,012,530.00 

நவலிகந்ை 5 164,635 4,609,780.00 55,065 1,651,950.00 219,700 6,261,730.00 

நவலிகந்ை 3 606,220 16,974,160.00 55,905 1,677,150.00 662,125 18,651,310.00 

ைியவித்ைாகம 197,050 5,517,400.00 8,750 262,500.00 205,800 5,779,900.00 

நவலிகந்ை 551,140 15,431,920.00 213,150 6,394,500.00 764,290 21,826,420.00 

சநைாச 1 2,067,550 57,891,400.00 175,450 5,263,500.00 2,243,000 63,154,900.00 

கந்துருநவை ஆோர 2 1,468,050 41,105,400.00 104,100 3,123,000.00 1,572,150 44,228,400.00 

ஒன்பைாவது தமல் கல் 350,450 9,812,600.00 81,050 2,431,500.00 431,500 12,244,100.00 

ஜயந்ைிபுர 500,200 14,005,600.00 18,000 540,000.00 518,200 14,545,600.00 

அபயபுர 643,800 18,026,400.00 93,250 2,797,500.00 737,050 20,823,900.00 

குசும்நபாக்குண 907,350 25,405,800.00 26,950 808,500.00 934,300 26,214,300.00 

ைல்நபாத்ை 2 1,202,850 33,679,800.00 95,750 2,872,500.00 1,298,600 36,552,300.00 

விஜயபுர 919,340 25,741,520.00 36,670 1,100,100.00 956,010 26,841,620.00 

மனம்பிட்டிய 1,047,350 29,325,800.00 119,150 3,574,500.00 1,166,500 32,900,300.00 

நவலிகந்ை 1 261,000 7,308,000.00 69,120 2,073,600.00 330,120 9,381,600.00 

விஜயபாபுர 535,870 15,004,360.00 135,800 4,074,000.00 671,670 19,078,360.00 

கிாிநபாக்குண 280,350 7,849,800.00 62,650 1,879,500.00 343,000 9,729,300.00 

முதுன்கடவை 252,821 7,078,988.00 59,080 1,772,400.00 311,901 8,851,388.00 
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நவலிகந்ை 2 245,550 6,875,400.00 47,800 1,434,000.00 293,350 8,309,400.00 

எல்கைநவவ 276,150 7,732,200.00 37,450 1,123,500.00 313,600 8,855,700.00 

பிேிாிநசாநராவ்வ 472,050 13,217,400.00 31,800 954,000.00 503,850 14,171,400.00 

துவாரகை 106,600 2,984,800.00 19,400 582,000.00 126,000 3,566,800.00 

சந்துன்புர 1,230,900 34,465,200.00 72,800 2,184,000.00 1,303,700 36,649,200.00 

பக்கமூண 80,100 2,242,800.00 5,400 162,000.00 85,500 2,404,800.00 

கசனபுர 1 290,800 8,142,400.00 46,200 1,386,000.00 337,000 9,528,400.00 

காலிங்கவிை 268,200 7,509,600.00 27,150 814,500.00 295,350 8,324,100.00 

பரகஸ்நவவ 86,450 2,420,600.00 26,950 808,500.00 113,400 3,229,100.00 

சிறிபுர 302,400 8,467,200.00 36,600 1,098,000.00 339,000 9,565,200.00 

கைிரபுர 250,600 7,016,800.00 89,950 2,698,500.00 340,550 9,715,300.00 

புஸ்நசைவின்ன 247,350 6,925,800.00 9,550 286,500.00 256,900 7,212,300.00 

ெவகேநேை 199,700 5,591,600.00 4,750 142,500.00 204,450 5,734,100.00 

வீரைந்ை 207,700 5,815,600.00 30,450 913,500.00 238,150 6,729,100.00 

நுவரகை 573,450 16,056,600.00 26,750 802,500.00 600,200 16,859,100.00 

ைிவுைநபைஸ்ச 1,650 46,200.00 6,600 198,000.00 8,250 244,200.00 

கிராந்துருககாட்தட 46,850 1,311,800.00 5,800 174,000.00 52,650 1,485,800.00 

மாத்ைதள மாவட்டம்             

ேந்துன்கமுவ 1,434,650 40,170,200.00 126,800 3,804,000.00 1,561,450 43,974,200.00 

நேட்டிநபாை 1,099,900 30,797,200.00 116,950 3,508,500.00 1,216,850 34,305,700.00 

நமாத்ைம் 
22,812,31

1 
  

638,744,708.00  2,418,265 
  

72,547,950.00  25,230,576 
    

711,292,658.00  
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2011/12 நபரும் கபாகம் நெல் நகாள்வனவு கவதைத்ைிட்டம் 

வடகமல் வையம் 

அளவு கிகைாகிராம்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது 

களஞ்சியசாதை 

ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. 

குருணாகதை 
மாவட்டம்   

    
  

ெிகநவரட்டிய 969,550 27,147,400.00 22,350 670,500.00 991,900 27,817,900.00 

மேவ 492,500 13,790,000.00 17,800 534,000.00 510,300 14,324,000.00 

ராஜாங்கனய 1,217,950 34,102,600.00 107,450 3,223,500.00 1,325,400 37,326,100.00 

நகட்டுவான 660,150 18,484,200.00 51,050 1,531,500.00 711,200 20,015,700.00 

மிககைவ 1,092,950 30,602,600.00 0 0.00 1,092,950 30,602,600.00 

மா எலிய 585,600 16,396,800.00 37,400 1,122,000.00 623,000 17,518,800.00 

கல்கமுவ 263,250 7,371,000.00 19,700 591,000.00 282,950 7,962,000.00 

கைவேுவ 308,250 8,631,000.00 22,100 663,000.00 330,350 9,294,000.00 

ககைநவை 6,000 168,000.00 0 0.00 6,000 168,000.00 

புத்ைளம் மாவட்டம்             

ைப்கபாவ 842,600 23,592,800.00 117,100 3,513,000.00 959,700 27,105,800.00 

ஆதனமடு 606,250 16,975,000.00 33,550 1,006,500.00 639,800 17,981,500.00 

புத்ைளம் 142,350 3,985,800.00 0 0.00 142,350 3,985,800.00 

ராஜகைலுவ 81,250 2,275,000.00 0 0.00 81,250 2,275,000.00 

எழுவன்குளம் 48,050 1,345,400.00 3,450 103,500.00 51,500 1,448,900.00 

நமாத்ைம் 7,316,700 
  

204,867,600.00  431,950 
  

12,958,500.00  7,748,650     217,826,100.00  
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2011/12 நபரும் கபாகம்நெல் நகாள்வனவு கவதைத்ைிட்டம் 

அம்பாதற வையம் 

அளவு கிகைாகிராம்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது 

களஞ்சியசாதை 

ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

அளவு நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. 

அம்பாதற 

மாவட்டம் 
            

ககாமாாிய 1,154,550 32,327,400.00 128,250 3,847,500.00 1,282,800 36,174,900.00 

ைமன 1,656,959 46,394,852.00 107,900 3,237,000.00 1,764,859 49,631,852.00 

அம்பாதற 2 522,750 14,637,000.00 34,600 1,038,000.00 557,350 15,675,000.00 

உணவு களஞ்சியசாதை  1,021,600 28,604,800.00 43,700 1,311,000.00 1,065,300 29,915,800.00 

பாைம்கந்ைவுர 01 528,500 14,798,000.00 7,450 223,500.00 535,950 15,021,500.00 

பாைம்கந்ைவுர 02 415,470 11,633,160.00 19,020 570,600.00 434,490 12,203,760.00 

அக்கதறப்பற்று 2,422,350 67,825,800.00 41,500 1,245,000.00 2,463,850 69,070,800.00 

நபாத்துவில் 919,400 25,743,200.00 214,550 6,436,500.00 1,133,950 32,179,700.00 

மேஓய 02 416,950 11,674,600.00 112,220 3,366,600.00 529,170 15,041,200.00 

மேஓய 01 520,850 14,583,800.00 71,100 2,133,000.00 591,950 16,716,800.00 

நமாரயாய 1,232,600 34,512,800.00 74,250 2,227,500.00 1,306,850 36,740,300.00 

சம்மாந்துதற 1,305,900 36,565,200.00 0 0.00 1,305,900 36,565,200.00 

சிராவஸ்ைிபுர ெடமாடும் 240,150 6,724,200.00 0 0.00 240,150 6,724,200.00 

சியம்பைாநவவ 343,920 9,629,760.00 22,350 670,500.00 366,270 10,300,260.00 

ஒயாமடுவ ெடமாடும் 1,310,300 36,688,400.00 26,850 805,500.00 1,337,150 37,493,900.00 

நவயங்நகாட ெடமாடும் 1,983,050 55,525,400.00 66,800 2,004,000.00 2,049,850 57,529,400.00 

ககைநவை ெடமாடும் 1,039,470 29,105,160.00 62,750 1,882,500.00 1,102,220 30,987,660.00 

வல்பிட்ட ெடமாடும் 414,704 11,611,712.00 13,890 416,700.00 428,594 12,028,412.00 

ெிகநவரட்டிய ெடமாடும் 457,150 12,800,200.00 4,650 139,500.00 461,800 12,939,700.00 

பதுதள  
மாவட்டம் 

            

மகியங்கதன 164,450 4,604,600.00 16,550 496,500.00 181,000 5,101,100.00 

நமையாய 447,100 12,518,800.00 59,830 1,794,900.00 506,930 14,313,700.00 
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கரநமட்டிய 756,950 21,194,600.00 141,850 4,255,500.00 898,800 25,450,100.00 

கண்டி  

மாவட்டம் 
            

நகாநைான்நகாட 231,300 6,476,400.00 23,850 715,500.00 255,150 7,191,900.00 

ேசைக 570,350 15,969,800.00 27,250 817,500.00 597,600 16,787,300.00 

நமாத்ைம் 20,076,773 562,149,644.00 1,321,160 39,634,800.00 21,397,933 601,784,444.00 
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2011/12 நபரும் கபாகம்நெல் நகாள்வனவு கவதைத்ைிட்டம் 

அநுராைபுரம் வையம் 

அளவு கிகைாகிராம்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது 

களஞ்சியசாதை 

ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

அளவு 

கி.கிராம் நபறுமைி ரூ. 

அளவு 

கி.கிராம் நபறுமைி ரூ. 

அளவு 

கி.கிராம் நபறுமைி ரூ. 

அநுராைபுரம் மாவட்டம்     

வாேல்கட 1,152,898 32,281,144.00 3,500 105,000.00 1,156,398 32,386,144.00 

ைம்புத்கைகம 1,416,467 39,661,076.00 6,950 208,500.00 1,423,417 39,869,576.00 

ராஜாங்கனய 

ெிைப்பரப்பு 7 370,935 10,386,180.00 9,150 274,500.00 380,085 10,660,680.00 

ராஜாங்கனய 

ெிைப்பரப்பு 3 89,648 2,510,144.00 5,450 163,500.00 95,098 2,673,644.00 

ராஜாங்கனய 

ெிைப்பரப்பு 16 96,450 2,700,600.00 3,800 114,000.00 100,250 2,814,600.00 

ராஜாங்கனய 

ெிைப்பரப்பு 15 80,200 2,245,600.00 7,700 231,000.00 87,900 2,476,600.00 

ராஜாங்கனய 

ெிைப்பரப்பு 13 65,500 1,834,000.00 0 0.00 65,500 1,834,000.00 

புல்கனவ 1,415,323 39,629,044.00 17,473 524,190.00 1,432,796 40,153,234.00 

பைவி பராக்கிரமபுர 01 910,309 25,488,652.00 121,747 3,652,410.00 1,032,056 29,141,062.00 

பைவி பராக்கிரமபுர 02 1,100,200 30,805,600.00 85,650 2,569,500.00 1,185,850 33,375,100.00 

சிராவஸ்ைிபுர 680,566 19,055,848.00 60,164 1,804,920.00 740,730 20,860,768.00 

நொச்சியாகம 1,095,350 30,669,800.00 17,150 514,500.00 1,112,500 31,184,300.00 

விைச்சிய 625,850 17,523,800.00 171,100 5,133,000.00 796,950 22,656,800.00 

ேூாிகஸ்நவவ 595,700 16,679,600.00 0 0.00 595,700 16,679,600.00 

நோரவ்பத்ைான 1,376,539 38,543,092.00 19,240 577,200.00 1,395,779 39,120,292.00 

நோரவ்பத்ைான 

 (கமெை கசதவ) 90,336 2,529,408.00 3,355 100,650.00 93,691 2,630,058.00 

நோரவ்பத்ைான 

 ^ஆயுைப் பதட& 779,140 21,815,920.00 13,300 399,000.00 792,440 22,214,920.00 
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கசனாொயக்க 286,457 8,020,796.00 27,222 816,660.00 313,679 8,837,456.00 

ைைாவ 518,110 14,507,080.00 15,100 453,000.00 533,210 14,960,080.00 

நகக்கிராவ 97,719 2,736,132.00 14,780 443,400.00 112,499 3,179,532.00 

கசனபுர 832,329 23,305,212.00 4,450 133,500.00 836,779 23,438,712.00 

ரம்கபவ 1,011,994 28,335,832.00 25,750 772,500.00 1,037,744 29,108,332.00 

கட்டியாவ 424,945 11,898,460.00 1,150 34,500.00 426,095 11,932,960.00 

கீழ் ேல்மில்கைவ 666,659 18,666,452.00 12,960 388,800.00 679,619 19,055,252.00 

யகல்ை 1,477,530 41,370,840.00 114,284 3,428,520.00 1,591,814 44,799,360.00 

கைாநவவ 95,761 2,681,308.00 6,050 181,500.00 101,811 2,862,808.00 

நகப்பிட்டிநகால்கைவ 199,261 5,579,308.00 16,085 482,550.00 215,346 6,061,858.00 

நகப்பிட்டிநகால்கைவ 

ெடமாடும் 380,477 10,653,342.00 0 0.00 380,477 10,653,342.00 

கேட்டகஸ்ைிக்கிலிய 

01 62,500 1,750,000.00 0 0.00 62,500 1,750,000.00 

கேட்டகஸ்ைிக்கிலிய 1,102,844 30,879,632.00 77,766 2,332,965.00 1,180,610 33,212,597.00 

எந்ைகை 303,922 8,509,816.00 1,000 30,000.00 304,922 8,539,816.00 

நமடியாவ 136,713 3,827,964.00 0 0.00 136,713 3,827,964.00 

நமைவச்சி 715,959 20,046,852.00 64,150 1,924,500.00 780,109 21,971,352.00 

கல்கிாியாகம 392,150 10,980,200.00 12,600 378,000.00 404,750 11,358,200.00 

எத்ைாகட 194,500 5,446,000.00 40,300 1,209,000.00 234,800 6,655,000.00 

கலுந்கைகம 34,050 953,400.00 15,000 450,000.00 49,050 1,403,400.00 

மஸ்சகைவ (ைனியார்) 631,143 17,672,004.00 65,196 1,955,880.00 696,339 19,627,884.00 

மாத்ைதள மாவட்டம்             

நபல்கவநேர 260,643 7,298,004.00 164,210 4,926,300.00 424,853 12,224,304.00 

கநைன்பிந்துனுநவவ 698,298 19,552,344.00 78,572 2,357,160.00 776,870 21,909,504.00 

வவுனியா மாவட்டம் 

வவுனியா 588,635 16,481,780.00 186,767 5,603,010.00 775,402 22,084,790.00 

மன்னார் அல்கடிகவலி 1,011,574 28,324,072.00 1,221,684 36,650,520.00 2,233,258 64,974,592.00 

ொனாட்டான் 148,531 4,158,868.00 64,821 1,944,630.00 213,352 6,103,498.00 

நமாத்ைம் 24,214,115 677,995,206.00 2,775,626 83,268,765.00 26,989,740 761,263,971.00 
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2011/12 நபரும் கபாகம்நெல் நகாள்வனவு கவதைத்ைிட்டம் 

நைற்குவையம் 

அளவு கிகைாகிராம்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது 

களஞ்சியசாதை 

ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. 

அம்பாந்கைாட்தட மாவட்டம்           

வீரவிை 984,156 27,556,368.00 0 0.00 984,156 27,556,368.00 

நைேிகைைந்ை 3,035,690 84,999,320.00 0 0.00 3,035,690 84,999,320.00 

வீரவிை2 1,093,421 30,615,788.00 7,040 211,200.00 1,100,461 30,826,988.00 

அம்பாந்கைாட்தட 1,529,894 42,837,032.00 16,842 505,260.00 1,546,736 43,342,292.00 

கச்சிகல்ஆர 2,291,108 64,151,024.00 3,910 117,300.00 2,295,018 64,268,324.00 

பன்கனகமுவ 1,314,851 36,815,828.00 7,054 211,620.00 1,321,905 37,027,448.00 

சூாியநவவ 1,382,010 38,696,280.00 23,737 712,110.00 1,405,747 39,408,390.00 

கேந்ைாவ  498,532 13,958,896.00 0 0.00 498,532 13,958,896.00 

கேந்ைாவ 02 557,944 15,622,432.00 0 0.00 557,944 15,622,432.00 

பல்கைமைை 1,354,120 37,915,360.00 3,973 119,190.00 1,358,093 38,034,550.00 

வீரநகட்டிய 992,946 27,802,488.00 0 0.00 992,946 27,802,488.00 

கயாைகண்டிய 227,050 6,357,400.00 0 0.00 227,050 6,357,400.00 

நமாணராகதை மாவட்டம் 
     

நமைகம 2,580 72,240.00 31,039 931,170.00 33,619 1,003,410.00 

எத்ைிமகை 357,690 10,015,320.00 50,680 1,520,400.00 408,370 11,535,720.00 

ேுைந்ைாவ 2,686,345 75,217,660.00 37,867 1,136,010.00 2,724,212 76,353,670.00 

முத்துகண்டிய 468,348 13,113,744.00 340,859 10,225,770.00 809,207 23,339,514.00 

இரத்ைினபுாி மாவட்டம்           

குட்டிகை 03 1,026,125 28,731,500.00 18,808 564,240.00 1,044,933 29,295,740.00 

குட்டிகை 01 644,853 18,055,884.00 6,775 203,250.00 651,628 18,259,134.00 

கல்நைாட்ட 929,724 26,032,272.00 28,776 863,280.00 958,500 26,895,552.00 

எம்பிலிபிட்டிய 591,998 16,575,944.00 9,400 282,000.00 601,398 16,857,944.00 

நமாத்ைம் 21,969,385 
  
615,142,780.00  586,760 

  
17,602,800.00  22,556,145 

    
632,745,580.00  
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2011/12 நபரும் கபாகம்நெல் நகாள்வனவு கவதைத்ைிட்டம் 

வடக்குவையம் 

அளவு கிகைாகிராம்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது 

களஞ்சியசாதை 

ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

அளவு நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. 

கிளிநொச்சி 

மாவட்டம்             

கிளிநொச்சி 220,478 6,173,384.00 17,739 532,170.00 238,217 6,705,554.00 

இராமொைபுரம் 709,651 19,870,228.00 85,597 2,567,910.00 795,248 22,438,138.00 

முைங்காவில் 319,558 8,947,624.00 42,774 1,283,220.00 362,332 10,230,844.00 

முல்தைத்ைீவு 
மாவட்டம் 

            

முல்தைத்ைீவு 548,166 15,348,648.00 134,393 4,031,790.00 682,559 19,380,438.00 

மாங்குளம் 256,234 7,174,552.00 21,330 639,900.00 277,564 7,814,452.00 

ஓலுமடு 91,066 2,549,848.00 18,227 546,810.00 109,293 3,096,658.00 

முள்ளியாவதை 805,320 22,548,960.00 21,924 657,720.00 827,244 23,206,680.00 

உடயார்கட்டு 78,093 2,186,604.00 1,179 35,370.00 79,272 2,221,974.00 

நமாத்ைம் 3,028,566 84,799,848.00 343,163 10,294,890.00 3,371,729 95,094,738.00 
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2011/12 நபரும் கபாகம் நெல் நகாள்வனவு கவதைத்ைிட்டம் 

கமற்குவையம் 

 அளவு கிகைாகிராம்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது 

களஞ்சியசாதை 

ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

அளவு நபறுமைி ரூ. அளவு நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. 
ைிருககாணமதை மாவட்டம்           

கந்ைளாய் 842,150 23,580,200.00 11,950 358,500.00 854,100 23,938,700.00 

ககாமரன்கடவை 532,250 14,903,000.00 19,900 597,000.00 552,150 15,500,000.00 

கிண்ணியா ெடமாடும் 911,850 25,531,800.00 14,750 442,500.00 926,600 25,974,300.00 

ைம்பைாகமம் 

ெடமாடும் 667,550 18,691,400.00 41,100 1,233,000.00 708,650 19,924,400.00 

நமாரநவவ ெடமாடும் 625,300 17,508,400.00 102,450 3,073,500.00 727,750 20,581,900.00 

மேைிவுல்நவவ 171,150 4,792,200.00 9,850 295,500.00 181,000 5,087,700.00 

பம்புருகஸ்நவவ 21,400 599,200.00 1,600 48,000.00 23,000 647,200.00 

ைம்பைாகமம் 01 89,050 2,493,400.00 0 0.00 89,050 2,493,400.00 

ைம்பைாகமம் 02 58,950 1,650,600.00 0 0.00 58,950 1,650,600.00 

ைம்பைாகமம் 03 49,950 1,398,600.00 2,400 72,000.00 52,350 1,470,600.00 

ைம்பைாகமம் 04 47,600 1,332,800.00 0 0.00 47,600 1,332,800.00 

ைம்பைாகமம் 05 27,550 771,400.00 0 0.00 27,550 771,400.00 

ைம்பைாகமம் 06 42,200 1,181,600.00 0 0.00 42,200 1,181,600.00 

ைம்பைாகமம் 07 33,000 924,000.00 0 0.00 33,000 924,000.00 

ைம்பைாகமம் 08 75,850 2,123,800.00 0 0.00 75,850 2,123,800.00 

ைம்பைாகமம் 09 34,000 952,000.00 0 0.00 34,000 952,000.00 

கசருநுவர ெடமாடும் 805,550 22,555,400.00 282,200 8,466,000.00 1,087,750 31,021,400.00 

ககாமரன்கடவை 

ெடமாடும் 323,750 9,065,000.00 54,750 1,642,500.00 378,500 10,707,500.00 

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்           

வவுனத்ைீவு 699,095 19,574,660.00 2,450 73,500.00 701,545 19,648,160.00 

வாதழச்கசதன 1,184,910 33,177,480.00 46,630 1,398,900.00 1,231,540 34,576,380.00 

வந்ைாறுமூதை 100,600 2,816,800.00 0 0.00 100,600 2,816,800.00 

நவல்ைாவி 557,670 15,614,760.00 0 0.00 557,670 15,614,760.00 

நமாத்ைம் 7,901,375 221,238,500.00 590,030 17,700,900.00 8,491,405 238,939,400.00 
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2012 சிறு கபாகம் நெல் நகாள்வனவு கவதைத்ைிட்டம் 

நபாைனறுதவவையம் 
அளவு கிகைாகிராம்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது 

களஞ்சியசாதை 

ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. 
நபாைனறுதவ 
மாவட்டம்             

அம்பகஸ்நவவ 10,350 
         

289,800.00  0 0.00 10,350 289,800.00 

ைியவித்ைாகம 1,800 
           

50,400.00  0 0.00 1,800 50,400.00 

கிராந்துருககாட்தட 4,950 
         

138,600.00  0 0.00 4,950 138,600.00 

மாத்ைதள மாவட்டம்             

நேட்டிநபாை 47,400 
      

1,327,200.00  850 25,500.00 48,250 1,352,700.00 

நமாத்ைம் 64,500 
      

1,806,000.00  850 25,500.00 65,350 1,831,500.00 
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2012 சிறு கபாகம் நெல் நகாள்வனவு கவதைத்ைிட்டம் 

அம்பாதற வையம் 

அளவு கிகைாகிராம்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது 

களஞ்சியசாதை 

ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

அளவு நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. 

அம்பாதற மாவட்டம் 
            

அட்டாதளச்கசதன 660,380 18,490,640.00 0 0.00 660,380 18,490,640.00 

நகாகோம்பான 01 641,750 17,969,000.00 53,350 1,600,500.00 695,100 19,569,500.00 

நபாத்துவில் 140,850 3,943,800.00 13,000 390,000.00 153,850 4,333,800.00 

நெல்லிக்நககை 789,600 22,108,800.00 3,300 99,000.00 792,900 22,207,800.00 

அம்பாதற 01 740,150 20,724,200.00 156,500 4,695,000.00 896,650 25,419,200.00 

ைமன 607,000 16,996,000.00 6,000 180,000.00 613,000 17,176,000.00 

ககாமாாிய 531,650 14,886,200.00 0 0.00 531,650 14,886,200.00 

சநைாச 609,800 17,074,400.00 0 0.00 609,800 17,074,400.00 

மோொகபுர 148,400 4,155,200.00 0 0.00 148,400 4,155,200.00 

வீரநகாட 01 760,655 21,298,340.00 3,300 99,000.00 763,955 21,397,340.00 

நகாகோம்பான 02 609,650 17,070,200.00 12,900 387,000.00 622,550 17,457,200.00 

வைகம்புர 176,850 4,951,800.00 0 0.00 176,850 4,951,800.00 

ெிந்ைவூர் 02 204,800 5,734,400.00 108,050 3,241,500.00 312,850 8,975,900.00 

வீரநகாட 02 150,800 4,222,400.00 0 0.00 150,800 4,222,400.00 

மேஓய 02 41,750 1,169,000.00 850 25,500.00 42,600 1,194,500.00 

நமாத்ைம் 6,814,085 190,794,380.00 357,250 10,717,500.00 7,171,335 201,511,880.00 

       
       

 

 

 

 

  

___________________________________________________________________________________

21



நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2012 சிறு கபாகம் நெல் நகாள்வனவு கவதைத்ைிட்டம் 

அநுராைபுரம் வையம் 
அளவு கிகைாகிராம்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது 

களஞ்சியசாதை ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

 
அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  

நபறுமைி 

ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. 
அநுராைபுரம் 

மாவட்டம்             

வாேல்கட 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

வவுனியா  
மாவட்டம்             

வவுனியா 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

மன்னார்  
மாவட்டம்             

அல்கடிகவலிs 17,773 497,644.00 17,593 527,790.00 35,366 1,025,434.00 

நமாத்ைம் 17,773 497,644.00 17,593 527,790.00 35,366 1,025,434.00 

 

 

நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 
2012 சிறு கபாகம் நெல் நகாள்வனவு கவதைத்ைிட்டம் 

நைற்குவையம் 

அளவு கிகைாகிராம்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது 

களஞ்சியசாதை ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

 
அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  

நபறுமைி 

ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. 

நமாணராகதை 
மாவட்டம்             

நைாடம்வத்ை 02 283,477 
7,937,356.0

0 8,530 255,900.00 292,007 8,193,256.00 

அலுத்நவவ 9,481 265,468.00 1,633 48,990.00 11,114 314,458.00 

நமாத்ைம் 292,958 ,202,824.00  10,163 
       

304,890.00  303,121 
     

8,507,714.00  
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2012 சிறு கபாகம் நெல் நகாள்வனவு கவதைத்ைிட்டம் 

வடக்குவையம் 

அளவு கிகைாகிராம்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது 

nvdj 

ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. 
கிளிநொச்சி 

மாவட்டம்             

இராமொைபுரம் 393,905 
       

11,029,340.00  0 0.00 393,905 11,029,340.00 

கண்டாவதை 186,843 
      

5,231,604.00  0 0.00 186,843 5,231,604.00 
முல்தைத்ைீவு 
மாவட்டம்             

முல்தைத்ைீவு 66,235 
      

1,854,580.00  0 0.00 66,235 1,854,580.00 

முத்ையன் கட்டு 193,903 
      

5,429,284.00  0 0.00 193,903 5,429,284.00 

நமாத்ைம் 840,886 
   
23,544,808.00  0 0.00 840,886 23,544,808.00 

              
நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2012 சிறு கபாகம் நெல் நகாள்வனவு கவதைத்ைிட்டம் 

கமற்குவையம் 

 அளவு கிகைாகிராம்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது 

களஞ்சியசாதை 

ொட்டாிசி சம்பா நமாத்ைம் 

அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. அளவு  நபறுமைி ரூ. 

ைிருககாணமதை 

மாவட்டம்             

கந்ைளாய் 3,000 84,000.00 0 0.00 3,000 84,000.00 

கிண்ணியா ெடமாடும் 183,000 5,124,000.00 8,500 255,000.00 191,500 5,379,000.00 
கல்ைாறு 01 450,900 12,625,200.00 0 0.00 450,900 12,625,200.00 

கைாப்பூர் ெடமாடும் 71,750 2,009,000.00 1,000 30,000.00 72,750 2,039,000.00 

ைம்பைாகமம் 39,300 1,100,400.00 0 0.00 39,300 1,100,400.00 
மட்டக்களப்பு 
மாவட்டம்             

வாதழச்கசதன 377,470 10,569,160.00 45,760 
1,372,800.0

0 423,230 11,941,960.00 

அரசடித்ைீவு 77,850 2,179,800.00 600 18,000.00 78,450 2,197,800.00 
நவல்ைாநவளிs 

ெடமாடும் 178,494 4,997,832.00 1,990 59,700.00 180,484 5,057,532.00 

எப் டி 01 388,659 10,882,452.00 79,760 
2,392,800.0

0 468,419 13,275,252.00 

கிரான் 135,810 3,802,680.00 16,210 486,300.00 152,020 4,288,980.00 

நமாத்ைம் 1,906,233 53,374,524.00 153,820 
4,614,600.0

0 
2,060,05

3 57,989,124.00 
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2012  ைருடத்தில் நெல் ெந்கதப்படுத்தல் ெகபக்குரிய ைளஞ்ெியம் 

 நைாடர் 

இைக்கம் 

களஞ்சியசாதை 

 நகாள்ளளவு 

 கவறு விபரங்கள் 

  அம்பாதற வையம்     

  அம்பாதற மாவட்டம்     

1 மேஓய 1 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2 நகானாநகால்ை 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

3 நகாகோம்பான 1 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

4 நகாகோம்பான 2 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

5 பாைம் கந்ைவுர 1 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

6 பாைம் கந்ைவுர 2 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

7 ககாமாாி 1 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

8 ககாமாாி 2 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

9 குமாாிகம 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

10 வீரநகாட  1 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

11 வீரநகாட  2 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

12 அம்பாதற   1 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

13 அம்பாதற   2 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

14 ைமன    1 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

15 ைமன    2 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

16 சம்மாந்துதற 1 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

17 சம்மாந்துதற 2 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

18 நபாத்துவில் 1 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

19 நபாத்துவில் 2 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

20 அட்டாதளச்கசதன 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

21 அக்கதறப்பற்று 1600 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப  -புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

22 ெிந்ைவூர் 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

23 நெல்லி நககை 1500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

24 சந்துன்புர 1500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப புைிய ெிர்மாணம் 

  கண்டி மாவட்டம்     

25 பல்கைவத்ை 2 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

26 பல்கைவத்ை 3 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

27 பல்கைவத்ை 4 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

28 பல்கைவத்ை 5 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

29 பல்கைவத்ை 6 800 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

30 நகாநைான்நகாட 2 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

31 ேசைக  ஆதை கட்டிடம் 600 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

32 நமாரயாய 1 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப -புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

33 நமாரயாய 2 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப -புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

  பதுதள மாவட்டம்     

34 மகியங்கதன 1 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

35 மகியங்கதன 2 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 
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36 நமையாய 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

37 கரநமட்டிய 1 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

38 கரநமட்டிய 2 1040 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

39 கிராந்துருககாட்தட 1 1040 மேநவலி அைிகார சதப -fmdf,dkakrej வையம் 

40 கிராந்துருககாட்தட 2 1040 மேநவலி அைிகார சதப -fmdf,dkakrej வையம் 

  வடகமல் வையம்     

  புத்ைளம்மாவட்டம்     

41 ராஜகைலுவ 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

42 ஆதனமடு 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

43 ஆதனமடு 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

44 ைப்கபாவ 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

45 ைப்கபாவ 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

  குருணாகதை மாவட்டம்     

46 ெிகநவரட்டிய 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

47 ெிகநவரட்டிய 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

48 ெிகநவரட்டிய 3 1300 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப -  புைிய ெிர்மாணம் 

49 ெிகநவரட்டிய 4 800 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப -புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

50 ெிகநவரட்டிய 5 200 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப -புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

51 ெிகநவரட்டிய 6 2000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப -புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

52 மேவ 1 2000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப -புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

53 மேவ 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப -புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

54 மேவ 3 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

55 கல்கமுவ  1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

56 மா எலிய 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

57 மா எலிய 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

58 மா எலிய 3 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

59 வரா நவவ 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

  மாத்ைதளa மாவட்டம்     

60 ககைநவை 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

61 ககைநவை 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

  நைற்குவையம்     

  
அம்பாந்கைாட்தட 

மாவட்டம்     

62 வீரவிை 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

63 வீரவிை 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

64 பல்கைமைை 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

65 சூாியநவவ 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

66 நைேிகேைந்ை 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

67 நைேிகேைந்ை 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

68 நைேிகேைந்ை 3 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

69 அம்பைாந்கைாட்தட 1 500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

70 கச்சிகல்ஆர 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

71 கச்சிகல்ஆர 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

  நமாணராகதைமாவட்டம்     

72 நமைகம 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 
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73 முத்துகண்டிய 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

74 முத்துகண்டிய 2 500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப -ைாகபாலின் 

75 எத்ைிமகை 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

76 நைாடம்வத்ை 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

77 நைாடம்வத்ை 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

78  நவல்ைவாய 1500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

79 ேுைந்ைாவ 3000 உணவு ைிதணக்களம் -புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

80 வீரநகட்டிய 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப -  புைிய ெிர்மாணம் 

81 ேம்கபகமுவ 1500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப -  புைிய ெிர்மாணம் 

  இரத்ைினபுாி மாவட்டம்     

82 குட்டிகை 1 1000 

 

நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 
 

83 குட்டிகை 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபss  புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

84 குட்டிகை 3 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப   

85 எம்பிலிபிட்டிய 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

86 கல்நைாட்ட 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

87  நமாரநகட்டிய 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

88 
நமாரநகட்டிய அாிசி 
ஆதை 750 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

  நபாைனறுதவ வையம்     

  நபாைனறுதவ மாவட்டம்     

89 நமைிாிகிாிய  1358 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

90 மனம்பிட்டிய 1 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப-புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது  

91 மனம்பிட்டிய 2 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப-புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

92 ேிங்குரக்நகாட 1 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

93 ேிங்குரக்நகாட 2 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

94 ேிங்குரக்நகாட 3 730 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

95 ேிங்குரக்நகாட 4 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

96 ேிங்குரக்நகாட 5 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

97 ேிங்குரக்நகாட 6 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

98 ேிங்குரக்நகாட 7 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

99 பக்கமூண 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

100 குசும்நபாக்குண 1568 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

101 அரைங்விை 9 வது தூண் 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப - புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

102 விஜயபுர 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

103 வீரபுர 1 1568 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

104 ைல்நபாத்ை 1 1358 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

105 ைல்நபாத்ை 2 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

106 ஜயந்ைிபுர 1 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

107 ஜயந்ைிபுர 2 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

108 அபயபுர 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

109 ைியநபதும 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

110 கந்துருநவை 1 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

111 கந்துருநவை 2 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

112 கந்துருநவை 3 730 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 
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113 கந்துருநவை 4 3000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப    

114 மடு ைமன 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப   -புைிய ெிர்மாணம் 

115 ZD 1 களஞ்சியசாதை 1000 

 

மேநவலி அைிகார சதப -புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 
 

116 ZD 2 களஞ்சியசாதை 750 மேநவலி அைிகார சதப -புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

117 ZD 3 களஞ்சியசாதை 1000 மேநவலி அைிகார சதப- புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

118 ZD 4 களஞ்சியசாதை 2000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப    

119 விஜயபாபுர 1000 மேநவலி அைிகார சதப 

120 நவலிகந்ை 1 1045 மேநவலி அைிகார சதப 

121 நவலிகந்ை 2 1045 மேநவலி அைிகார சதப 

122 நவலிகந்ை 3 1045 மேநவலி அைிகார சதப 

123 நவலிகந்ை 4 1045 மேநவலி அைிகார சதப 

124 அம்பகஸ்நவவ 750 மேநவலி அைிகார சதப 

  மாத்ைதளa மாவட்டம்     

125 ேந்துன்கமுவ  1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

126 நேட்டிநபாை 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

127 நேட்டிநபாை 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

128 நேட்டிநபாை 3 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

129 நபல்நவகேர 1 1568 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப  

130 நபல்நவகேர 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப  

131 கண்டைம்  1 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

132 கண்டைம்  2 730 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

  அநுராைபுரம் வையம்     

  அநுராைபுரம் மாவட்டம்     

133 ைைாவ 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

134 ைைாவ 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப  

135 ைைாவ 3 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபs   

136 கசனாொயக்க 3A 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

137 கசனாொயக்க 3B 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

138 கசனாொயக்க 3C 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

139 
கசனாொயக்க அாிசி 

ஆதை 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

140 

அநுராைபுரம் 

கசனாொயக்க  

முன்பு பூர்த்ைி நசய்ை 2000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப -  

141 ைம்புத்கைகம 1500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

142 ராஜாங்கனய 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

143 புல்கனவ 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

144 புல்கனவ 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

145 புல்கனவ அாிசி ஆதை 2000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

146 நெகம 1 1500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

147 கட்டியாவ 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

148 நகக்கிராவ 1 1500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

149 நகக்கிராவ 2 1500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

150 சிராவஸ்ைிபுர 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 
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151 நொச்சியாகம 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப - புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது  

152 நொச்சியாகம 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப - புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது  

153 யகல்ை 1500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

154 கேட்டகஸ்ைிக்கிலிய 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

155 ரம்கபவ 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

156 நகப்பிட்டிநகால்கைவ 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

157 
நமைவச்சி - 

ஆதை களஞ்சியசாதை 2000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

158 கபமடுவ 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

159 வாேல்கட 400 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப - ைாகபாலின் 

160 அநுராைபுரம் மத்ைிய 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

161 நோரவ்பத்ைான 1500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

162 கைாநவவ (விஜிைபுர) 2000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப-புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

163 பைவி பராக்கிரமபுர 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

164 பைவி பராக்கிரமபுர 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

165 பைவி பராக்கிரமபுர 3 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

166 கசனபுர 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

167 கசனபுர 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

168 விைச்சிய 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப - புைிய ெிர்மாணம் 

169 பைவிய 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

170 கநைன் பிந்துனு நவவ 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

  வடக்கு வையம்     

  வவுனியா மாவட்டம்     

171 வவுனியா 2100 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

172 மாமடுவ 745 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

173 கவப்பங் குளம்  1 840 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

174 கவப்பங் குளம் 02 840 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

175 கவப்பங் குளம் 03 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

176 கவப்பங் குளம் 04 525 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

177 நெதுர் ககர்னி 745 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

178 மன்னார் மாவட்டம்     

179 அல்கடிகவலிs 1 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

180 அல்கடிகவலிs 2 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

181 அல்கடிகவலிs 3 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

  அநுராைபுரம் வையம்     

  கிளிநொச்சி மாவட்டம்     

182 ராமொைபுரம் 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

183 வட்டக்கச்சி 1 250 

 

நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 
 

184 வட்டக்கச்சி 2 250 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

185 கிளிநொச்சி 1 250 
நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப         
                              ைற்காலிகம் 

186 கிளிநொச்சி 2 250 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

187 கிளிநொச்சி 3 250 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

  முல்தைத்ைீவு மாவட்டம்     
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188 மாங்குளம் 1 250 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

189 மாங்குளம் 2 250 
நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப                      
                               ைற்காலிகம் 

190 துணுக்காய்s 1 250 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

191 துணுக்காய்s 2 250 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

192 முல்தைத்ைீவு  ெகரம் 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

193 உடயார்கட்டு 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

  கமற்குவையம்     

  மட்டக்களப்பு  மாவட்டம்     

194 வாதழச்கசதனa 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

195 வாதழச்கசதனa 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

  
ைிருககாணமதை 

மாவட்டம்     

196 கல்ைாறு 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

197 கந்ைளாய் 1 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

198 கந்ைளாய் 2 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

199 கந்ைளாய் 3 500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

200 கந்ைளாய் 4 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

201 பைவி ஶ்ா்ாீ புர 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

202 ககாமரன்கடவை 1000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

203 ைவ்கைன்a 1 1500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

    

204 ைவ்கைன்a 2 1500 

 
நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 
 

205 ைவ்கைன்a 3 1500 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

206 ைவ்கைன்a 4 735 நெல் சந்தைப்படுத்ைல்  

207 
ைவ்கைன்a 5 735 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப    

                      புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

208 ைவ்கைன்a 6 735 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப             

209 ைவ்கைன்a 7 1045 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

  நகாழும்பு மாவட்டம்     

210 
மீ நைாட்டமுல்ை 

களஞ்சியசாதை 5000 நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 
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நெல்லிற்கான ெியாய விதை 2000 – 2012 

கபாகம் 
ஒரு கிகைாகிராமின் விதை (ரூ) 
சம்பா ொட்டாிசி 

2000/01 நபரும்  13.50 12.50 

2001 சிறு 13.50 12.50 

2001/02 நபரும் 14.50 13.50 

2002 சிறு 14.50 13.50 

2002/03 நபரும் 14.50 13.50 

2003 சிறு 14.50 13.50 

2003/04 நபரும் 15.50 14.50 

2004 சிறு 15.50 14.50 

2004/05 நபரும் 16.50 15.50 

2005 சிறு 16.50 15.50 

2005/06 நபரும் 16.50 15.50 

2006 சிறு 17.50 16.50 

2006/07 நபரும் 17.50 16.50 

2007 சிறு 17.50 16.50 

2007/08 நபரும் 22.00 20.00 

2008 சிறு 30.00 28.00 

2008/09 நபரும் 30.00 28.00 

2009 சிறு 30.00 28.00 

2009/10 நபரும் 30.00 28.00 

2010 சிறு 30.00 28.00 

2010/11 நபரும் 30.00 28.00 

2011 சிறு 30.00 28.00 

2011/12 நபரும் 30.00 28.00 

2012 சிறு 30.00 28.00 
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2012 ம் ஆண்டில் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயினால்  

ெிர்மாணிக்கப்பட்ட புைிய களஞ்சிய சாதை 

 

வையம் களஞ்சியசாதை 

நபாைன்னறு தவ 

மடு qைமன 

அரைகங்விை  1  

(விஜயபாபுர) 

நைற்கு அம்கபகமுவ/ நவல்ைவாய 

 

2012 ஆம் ஆண்டில் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயினால் 
புணர்ெிர்மாணம் நசய்யப்பட்ட களஞ்சியசாதைகள் 

வையம் களஞ்சியசாதை 

நபாைன்னறுதவ 

அரைங்விை 9 வது தூண் 

மனம்பிட்டிய 

நைற்கு குட்டிகை 

வடகமல் 

மேவ 

ெிகநவரட்டிய 

அம்பாதற 

 

நகானாநகால்ை 

பாைம் கந்ைவுர  

அநுராைபுரம் கசனாொயக்க 

நகாழும்பு மீ நைாட்டமுல்ை 

களஞ்சியசாதை 
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புதிதொக ெிர்மொணிக்கப்படும் களஞ்சியம் 

 அம்பாந்கதாட்கட (நைல்லைாய) ைளஞ்ெியம் 

 

 

 அரலைங்ைில ைளஞ்ெியம் 
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

வருடாந்ை கணக்கு 2012 

___________________________________________________________________________________
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நிதி நிலைலைப்பற்றிய கூற்று
2012 டிசம்பர் 31 ந் திகதியில் உள்ளவாறு

குறிப்பு 2012 2011 2010

ச ொத்துக்கள் ரூ. ரூ. ரூ.

நடைமுடையல்லொத ச ொத்துக்கள்

ஆதன, இயந்திர உபகரணங்கள் 3 272,646,416 17,214,458 11,869,460 

மூைதனம் குலைவவலை 4 80,907,135 130,208,691 3,237,727 

முதலீடுகள் 5 313,236,335 283,044,402 272,037,214 

666,789,887 430,467,551 287,144,401 

நடைமுடை ச ொத்துக்கள்

இருப்புக்கள் 6 3,862,937,224 4,555,191,889 5,497,387,501 

வர்த்தகம் ைற்றும் ஏலனய பபறுவனவுகள் 7 2,444,543,125 1,287,264,584 161,433,192 

காசும் காசுக்கு சைைானலவயும் 8 7,337,628 56,997,132 13,008,919 

6,314,817,977 5,899,453,605 5,671,829,612 

ச ொத்த ச ொத்துக்கள் 6,981,607,864 6,329,921,155 5,958,974,012 

பங்குகளும்  சபொறுப்புக்களும்

பங்களிப்பு மூைதனம் 9 631484518 631484518 631484518

ஒதுக்கம் மிலக/ (பற்ைாக்குலை) (2,361,679,828) (257,827,947) (650,566,893)

ச ொத்த பங்குகள் (1,730,195,310) 373,656,571 (19,082,375)

நடைமுடையல்லொத சபறுப்புக்கள்

கடன் ைற்றும் பபறுவனவுகளுக்கான வட்டி 10 5,621,685,789 3,587,454,031 4,395,236,588 

திட்ட நன்லைகளுக்கான ஒதுக்கம் 11 986,174 636,607 344,234 

ஒதுக்கி லவக்கப்பட்ட  வருைானம் 12 112,000,000 - - 

5,734,671,964 3,588,090,638 4,395,580,822 

நடைமுடை சபொறுப்புக்கள்

வர்த்தகம் ைற்றும் ஏலனய பகாடுப்பனவுகள் 13 2,915,296,446 2,121,042,496 1,488,277,899 

கடன் ைற்றும் பபறுவனவுகளுக்கான வட்டி 10 61,834,764 247,131,449 94,197,666 

வருைான வரி பபாறுப்பு 0 0 0

2,977,131,209 2,368,173,945 1,582,475,565 

ச ொத்த பங்குகளும் சபொறுப்புக்களும் 6,981,607,864 6,329,921,155 5,958,974,012 

ஒப்பம்- விளப்பமில்லை ………………………………..ஒப்பம்- விளப்பமில்லை

கணக்காளர் Accountant

ஒப்பம்- விளப்பமில்லை ……….…………………………ஒப்பம்- விளப்பமில்லை

தலைவர் Directorபணிப்பாளர்

The accounting policies and notes on pages 6 through 30 form an integral part of the Financial Statements.

12.05.2015

பகாழும்பு

நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப

1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இைக்க நிதிச் சட்டத்தின் வதலவகளுக்கிணங்க 

இந்த நிதிக் கூற்று தயாரிக்கப்பட்டது

DGM (நிதி)

நிதி அறிக்லகயிலன தயாரித்தலும் சைர்ப்பித்தலும் பணிப்பாளர் சலபயின்

பபாறுப்பாகும். சலபயின் பபாருட்டு ஒப்பமிட்டது

இந்நிதியறிக்லகயின் உட்பிரிவுகளாக கணக்கியல் பகாள்லககள் ைற்றும் குறிப்புக்கள் பக்கங்கள் 06 

பதாடக்கம் 30 வலர உள்ளன.
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விரிவான வருமான அறிக்கை
2012 டிசம்பர் 31 ந் திைதியில் உள்ளவாறு

குறிப்பு 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ. 

வருமானம் 14 3,617,880,136 3,500,200,907 138,947,952 

விற்பகன சசலவு (5,058,814,474) (3,453,400,411) (362,543,988)

மமாத்த இலாபம் (1,440,934,337) 46,800,496 (223,596,036)

ஏகனய வருமானம் 15 75,341,287 585,177,610 88,533,936 

நிர்வாைச் சசலவுைள் (73,933,968) (53,500,711) (46,967,220)

விற்பகன மற்றும் விநியயாைச் சசலவுைள் (11,436,493) (4,308,344) (3,424,313)

ஏகனய சசலவுைள் - (3,113,217) (1,539,439)

நிதிச் சசலவுைள் 16 (545,273,730) (307,263,860) (160,014,254)

வரிக்கு முன்னரான இலாபம்/ (நட்டம்) (1,996,237,240) 263,791,974 (347,007,326)

வருமான வரி (மிகை)/ ஒதுக்ைம் - - - 

குறிப்பிடப்பட்ட காலத்திற்கான இலாபம்/ (நட்டம்) (1,996,237,240) 263,791,974 (347,007,326)

ஏனனய விரிவான வருமானங்கள்

உண்கமயான வருமானம் ( நட்டம்) 7,206 4,114 551,803 

மமாத்த விரிவான வருமானங்கள் (1,996,230,034) 263,796,088 (346,455,523)

பக்ைங்ைள் 06 ச ாடக்ைம் 30 வகை உள்ளன.

சநல் சந்க ப்படுத் ல் சகப

இந்நிதியறிக்கையின் உட்பிரிவுைளாை ைணக்கியல் சைாள்கைைள் மற்றும் குறிப்புக்ைள்

___________________________________________________________________________________
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பங்குகளின் மாற்றங்கள் பற்றிய அறிக்கக
2012 டிசம்பர் 31 ந் திகதியில் உள்ளவாறு

பங்களிப்பு தக்கவைத்த ம ொத்தம்

மூலதனம் ைரு ொனம்

ரூ. ரூ. ரூ.

2010.01.01 இல் உள்ளைொறொன மீதி 404,877,451 (1,802,099,629) (1,397,222,178)

முன்கைய ஆண்டின் சீராக்கல்கள் - (12,713,079) (12,713,079)

SLFRS சீராக்கல்கள் 226,607,067 1,510,701,338 1,510,701,338 

குறிப்பிட்ட வருடத்திற்காை இலாபம்/ (நட்டம்) - (346,455,523) (346,455,523)

2010.12.31 இல் உள்ளைொறொன மீதி 631,484,518 (650,566,893) (245,689,442)

2011.01.01 இல் உள்ளைொறொன மீதி 631,484,518 (650,566,893) (19,082,375)

SLFRS சீராக்கல்கள் - 128,942,858 128,942,858 

குறிப்பிட்ட வருடத்திற்காை இலாபம்/ (நட்டம்) - 263,796,088 263,796,088 

2011.12.31 இல் உள்ளைொறொன மீதி 631,484,518 (257,827,947) 373,656,571 

2012.01.01 இல் உள்ளைொறொன மீதி 631,484,518 (257,827,947) 373,656,571 

முன்கைய ஆண்டின் சீராக்கல்கள் - 25,705,656 25,705,656 

SLFRS சீராக்கல்கள் - (133,327,503) (133,327,503)

குறிப்பிட்ட வருடத்திற்காை இலாபம்/ (நட்டம்) - (1,996,230,034) (1,996,230,034)

2012.12.31 இல் உள்ளைொறொன மீதி 631,484,518 (2,361,679,828) (1,730,195,310)

நநல் சந்கைப்படுத்ைல் சகப

இந்நிதியறிக்ககயின் உட்பிரிவுகளாக கணக்கியல் நகாள்கககள் மற்றும் குறிப்புக்கள் பக்கங்கள் 06 நைாடக்கம் 30 வகர 

உள்ளை.

___________________________________________________________________________________
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காசுப் பாய்ச்சல் கூற்று
2012 டிசம்பர் 31 ந் திகதியில் உள்ளவாறு

குறிப்பு 2012 2011

ரூ. ரூ. 

செயற்பாட்டு நடவடிக்கைைளில் பயன்படுத்தப்பட்ட ைாசுப்பாய்ச்ெல்

வரிக்கு முன்னரான இலாபம்/ (நட்டம்) (1,996,237,240) 263,791,974 

சீராக்கல்கள்

நிதிச் சசலவு 545,273,730 307,263,860 

மதிப்பிற்க்கம் 5,379,590 2,523,064 

முதலீடு குறைக்கப்பட்ட சபறுமதி - 55,838,265 

பணிக்சகாறட மீதிக்கான வட்டி 73,210 39,587 

பணிக்சகாறட ஏற்பாடு 283,563 256,901 

(1,445,227,147) 629,713,651 

இருப்புக்களின் அதிகரிப்பு/ குறைவு 692,254,665 942,195,612 

வர்த்தகம் மற்றும் சபறுவனவுகளின் அதிகரிப்பு/ குறைவு (1,207,022,071) (1,125,831,392)

வர்த்த்தகம் மற்றும் சகாடுப்பனவுகளின் அதிகரிப்பு/ குறைவு 795,213,047 448,296,550 

சசயற்பாடுகளின் மூலம் சபைப்பட்ட பணம் (1,164,781,507) 894,374,421 

நிதிச் சசலவுகள் சசலுத்துறக (545,273,730) (307,263,860)

வருமான வரி சசலுத்துறக - - 

பணிக்சகாறட சசலுத்துறக (62,388)

சசயற்பாட்டு நடவடிக்றககளில் பயன்படுத்தப்பட்ட நிகர பணப்பாய்ச்சல் (1,710,055,237) 587,048,173 

முதலீட்டு நடவடிக்கைைளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பணப்பாய்ச்ெல்

சசாத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்களின் சகாள்முதல் 1,795,356 5,896,169 

நிறலயாண றவப்புக்களில் முதலீடு (30,191,933) (11,007,188)

முதலீட்டு நடவடிக்றககளில் பயன்படுத்தப்பட்ட நிகர பணப்பாய்ச்சல் (28,396,577) (5,111,019)

நிதி நடவடிக்கைைளில் பயன்படுத்தப்பட்ட ைாசுப்பாய்ச்ெல்

பங்கு வழங்கல்

கடன் மற்றும்  குறுங்கால கடன் வட்டி 5,819,059,435 (807,782,557)

கடன் மற்றும் குறுங்கால கடன் வட்டி மீள் சசலுத்துறக (3,980,320,440) (518,378,914)

அரசாங்கத்தின் மானிய சபறுவனவு 35,350,000 554,090,000 

நிதி நடவடிக்றககளில் பயன்படுத்தப்பட்ட நிகர காசுப்பாய்ச்சல் 1,874,088,995 (772,071,471)

ைாசும் ைாசுக்கு ெம்மானகவைளினதும் நிைர அதிைரிப்பு/ குகைவு 135,637,181 (190,134,317)

வருட ஆரம்பத்திலான ைாசும் ைாசுக்கு ெம்மானகவைளும் (190,134,317) - 

வருட இறுதியிலான ைாசும் ைாசுக்கு ெம்மானகவைளும் (54,497,136) (190,134,317)

சநல் சந்றதப்படுத்தல் சறப

சசயற்பாட்டு மூலதன மாற்ைங்களுக்கு முன்னரான சசயற்பாட்டு இலாபம்

இந்நிதியறிக்றகயின் உட்பிரிவுகளாக கணக்கியல் சகாள்றககள் மற்றும் குறிப்புக்கள் பக்கங்கள் 06 சதாடக்கம் 30 வறர உள்ளன.___________________________________________________________________________________
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

2012.12.31 இல் முடிவதைந்ை வருைத்ைிற்கான  

ெிைிக்கூற்றிற்கு உரிய குறிப்புக்கள்  

 

 

 

நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப 

ெிைிக்கூற்று 

2012.12.31 ந் ைிகைி 
 

 

 

1. ெிறுவனத்ைின் ைகவல்கள் 

 

நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப  (PMB) 1971 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபச் 
சட்ைத்ைின் ெியமங்களின் கீழ் சட்ைமாக்கப்பட்ை சதபயாக ெிறுவப்பட்ைதுைன், அது தைசிய ரீைியாக 
ஆரம்பிக்கப்பட்ை சதபயாகும். அைன் பைிவு நசய்யப்பட்ை அலுவலகம் மற்றும் அைன் வியாபார 
ைதலதமயகம் இலக்கம் 330, யூனியன் இைம், நகாழும்பு-2 என்னும் முகவரியின் கீழ் அதமந்துள்ளது. 
 

 

 

2000- 2007 ஆம் ஆண்டினுள் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப மூைப்படுவைற்கிருந்ைாலும், அைற்கு விவசாய 
அபிவிருத்ைி மற்றும் கமெல தசதவ அதமச்சர் நகௌரவ தமத்ைிரிபால சிறிதசன அவர்கள் 2007.12.01 ந் ைிகைி 
ெதைமுதறப்படுத்ைப்படும் விைத்ைில் அைதன மீண்டும் உயிர்ப்பூட்டுவைற்கு ெைவடிக்தக 
தமற்நகாள்ளப்பட்ைது. 
 

1.1. ெிைிக்கூற்றிதன சமர்ப்பிப்பைற்கு அனுமைியிதன நபற்றுத் ைந்ை ைிகைி 
2015.04.22 ந் ைிகைிய பணிப்பாளர் சதபயின்  ஆதலாசதனக்கிணங்க 2012 டிசம்பர் மாைம் 31 ந் ைிகைி 
முடிவதைந்ை வருைத்ைிற்காக ெிைிக்கூற்று சமர்ப்பிக்கப்படுவைற்கு அைிகாரம் வழங்கப்பட்ைது.  

 

1.2. அடிப்பதை ெைவடிக்தக மற்றும் நசயற்பாட்டின் ைன்தம 

விதளச்சல் அறுவதை நசய்யப்படும் காலத்ைில் நெல் இதன  நகாள்வனவு நசய்து விற்பதன நசய்ைல் 
நெ.ச.சதபயின் அடிப்பதை வியாபாரமாகும்.  

 

 

1.3. ஆயத்ைத்ைிற்கான அடிப்பதை 

(அ) அபிப்பிராயம் 

இந்ை ெிைிக்கூற்றினுள், ெிைி ெிதலதமக் கூற்று, நமாத்ை வருமான கூற்று, இருப்பு ( சம பங்கு) மாற்றம் 
பற்றிய கூற்று, ெிைிப்பாய்ச்சல் கூற்று, ெிைிக்கூற்றிற்கு உரிய குறிப்பு என்பன அைங்கும். இந்ை ெிைிப் 
பிரைிக்கிதன இலங்தக பட்தைய கணக்கறிஞர் ெிறுவனத்ைின்ல் வழங்கப்பட்ை கணக்கீட்டு நகாள்தககளுக்கு 
இணங்க (SLFRSs and LKASs) ையாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 

2012 டிசம்பர் மாைம் 31ந் ைிகைி முடிவதைந்ை வருைத்ைிற்கான ெிைிக்கூற்றுக்கள் 2012.01.01 ந் ைிகைி உைனடியாக 
அைிகாரத்ைிற்கு வரும் விைத்ைில்  நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயினால் இலங்தக பட்தைய கணக்காளர் 
ெிறுவனத்ைினால் வழங்கப்பட்ை ெிைி அறிக்தககளின் அளவடீுகளுக்கு (SLFRSs and LKASs) இணங்கியைாக 
ையாரிக்கப்பட்ை அடிப்பதை ெிைிக் கூற்றுக்களாகும். இந்ை SLFRSs மற்றும்  LKASs கணக்கீட்டு அளவுகளில் 
அைிகாரம் நசலுத்துவைற்கு முன்பைாக மாற்றப்படும் கால இதைநவளிகளினுள் அறிக்தகயிைப்படும் ெிைி 
ெிதலதம பற்றிய கூற்று,நைாழிற் ஆற்றுதக அறிக்தக, ெிைிப்பாய்ச்சல் கூற்று ஆகியன ெிைிக் கூற்றிற்கு 
உரிய குறிப்பின் கீழ் விபரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 

 

(ஆ) அளவடீ்டு அடிப்பதை 
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வரலாற்று ந ாத்ை நசலவிதை அடிப்பதையாகக் நகாண்டு ெிைிக் கூற்று ையாரிக்கப்பட்டுள்ளதுைன், 
உரிய குறிப்பின் கீழ் சந்தைப்நபறு ைிக்கு நபாருத்ை ாை விைத்ைில் காட்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

 (இ) ஒப்பீட்டுத் ைகவல்கள் 

ைற்பபாதைய ெிைிக்கூற்று சம்பந்ை ாக அைிக நைளிவிதைப் நபற்றுக் நகாள்வைதை 
இலகுப்படுத்துவைற்காகவும், இதைப்பட்ை கால ஒப்பீட்டிதை இலகுபடுத்துவைற்காகவும் இைற்கு முழுக் 
காலப்பகுைியில் அறிக்தகயிைப்பட்ை அளவுகள்  ற்றும் ைகவல்களுக்குரிய விையங்கள் பபாது ாைளவு 
ைகவல்கள், சிறு விபரப்படுத்ைல்கள், விரிவாை ைகவல்கள் ஆகியை ஒப்பீட்டு ைகவல்களின் கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளை.  

கீழ் காட்ைப்பட்டுள்ள இந்ை ெிைிக் நகாள்தககள், சமர்ப்பிக்கப்பட்ை அதனத்து கால இதைநவளிகளுக்கு 
நபாருத்ைமான மற்றும் ெிரந்ைரமாக இந்ை ெிைிக் கூற்றுக்கு  எடுக்கப்பட்டுள்ளதுைன் அைன் அறிக்தகயிைலின் 
தபாது 2011.01.01 ந் ைிகைி வதர ெிைி ெிதலதம பற்றிய ஆரம்ப இலங்தக ெிைி அறிக்தக அளவடீ்டின் கூற்றில், 
விதசைமாக குறிப்பிைப்பைவில்தலயாயின், 2011 ஆம் ஆண்டில் இலங்தக ெிைி அறிக்தகயிைல் அளவடீ்டின் 
இதைக்காலப்பகுைியிதன தொக்கமாகக் நகாண்டு  உபதயாகிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

ெிைிக்கூற்றுக்களில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள மற்றும் வதகப்படுத்ைப்பட்டுள்ள உருப்படிகளில் மாற்றங்கள் 
ெிகழ்ந்ைவிைத்து, ெிகழ்கால ஒழுங்குமுதற மற்றும் முதறதமகளுக்கிணங்கும் விைத்ைில்  மற்றும் மிகவும் 
சிறந்ை முதறயில் சமர்ப்பிக்கும் நபாருட்டு ஒப்படீ்ைளவிலான நபறுமைியானது மீள  வதகப்படுத்ைலுக்கு 
உட்படுத்ைப்பட்ைது.  

 

எவ்வாறாயினும், கணக்காய்வாளர் ைதலதமயைிபைியின் சிபாரிசின் தபரில், உைவி நபாதுமுகாதமயாளரின் 
பிரதைச அலுவலகத்ைின் நசலவுகள் மற்றும் கைந்ை வருைங்களில்  ைதலதம அலுவலகத்ைின்  நசலவாக 
காட்ைப்பட்டிருந்ை கால்ெதை தவத்ைியரின் நசலவு நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயில் அதனத்து 
பண்தணகளுக்கிதையில் தசதவயிதன நபற்றுத்ைரல் அடிப்பதையில் மறுபரிசீலதணக்கு உட்படுத்துவைற்கு 
உள்ள வருைத்ைிற்குரியைாக பங்கிட்டு (சமமாக) காட்ைப்பட்டுள்ளது. அைற்கிணங்க மறுபரிசீலதன 
நபறுமைியானது ஒப்பிைப்பட்டுள்ளது.  

 

 

(ஈ)  ெிைி மற்றும் சமர்ப்பிக்கப்படும் ெிைி வதககள் 

ெிைிக்கூற்று ையாரிக்கப்பட்டிருப்பது இலங்தகயில் வழக்கத்ைில் உள்ள ெிைி அலகுகளில் எனபதுைன் அது 
நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயில் ெிைி மற்றும் சமர்ப்பிக்கப்படும் ெிைி அலகுகள் “ இலங்தக ரூபாய்கள்” 
ஆகும். 
 

விதசைமாக குறிப்பிைப்பைாவில்தலயாயின், அதனத்து ெிைி ைகவல்கள் இலங்தகயில் வழக்கத்ைில் உள்ள 
அலகுகளின் கிட்டிய ரூபாய் நபறுமைியில் காட்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

 (உ) மைிப்படீு மற்றும் ைீர்ப்பு 

ெிைிக்கூற்று SLFRS/LKAS ற்கு இணங்கியைாக ையாரித்ைல் மற்றும் சமர்ப்பித்ைல் முகாதமத்துவத்ைிற்கு 
ைீர்மானம் தமற்நகாள்ளல், மைிப்படீ்டிதன ையாரித்ைல் தபாலதவ கணக்கீட்டு நகாள்தகக்கு 
உபதயாகிக்கத்ைிற்கு அைிகாரம் நசலுத்தும் நகாள்தககளிதன ையாரித்ைல் தபாலதவ, அறிக்தகயிைப்பட்ை 
நசாத்துக்கள், நபாறுப்புக்கள், வருமானம் என்பன மைிப்பிைலுக்கு முக்கியமானைாகும். உபதயாகிக்கப்படும் 
ைீர்மானம் தமற்நகாள்ளல் மற்றும் மைிப்பிைலுக்கு உண்தமயான பிரைிபலன் இைதனவிை  தவறுபை முடியும்.  

 

மைிப்படீு நசய்ைல் மற்றும் உபதயாகிக்கப்படும் நகாள்தககளிதன மறுபரிசீல தன  நசய்ைல் அைற்கு 
சமமமாக ெிகழும். ைிருத்ைம் அல்லது சரிபிதழ பார்த்ைல் இைம்நபறும் காலஇதைநவளிகளிதனப் தபாலதவ 
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எைிர்காலம் என்னும் இரண்டிற்கும் அைிகாரம் நசலுத்ைப்படுமாயின், கணக்கு மைிப்பிைப்படும் நகாள்தககள் 
அல்லது சரிபிதழ பார்த்ைல் ெிகழும் காலஇதை நவளிகளில் எைிர்காலத்ைில் இைம்நபறும்.  

 

ெிைிக்கூற்றுக்களில் அதையாளம் காணப்பட்ை அளவிற்கு மிகவும் முக்கியத்துவமான ைதலயடீு உள்ள, ெிைிக் 
நகாள்தககளிதன உபதயாகிக்கும் மைிப்படீு, ெிச்சயமற்றைன்தம, மிகவும் ைீர்க்கமான முக்கியமான 
ைீர்மானங்களில் முக்கியத்துவமான ைகவல்கள் ெிைிக்கூற்றுக்களில் “குறிப்பு” என்பைன் கீழ் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன. 
 

 

 

 

 

 

2. நசாத்துக்கள் மற்றும் அவற்றின் நபறுமைியிதன ெிர்ணயம் (மைிப்படீு)  
நசய்யும் அடிப்பதை  

2.1. ஆைனம், இயந்ைிரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் 

 

(அ) நமாத்ை நசலவு 

ஆைனம், இயந்ைிரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் நபறுமைி அைன் தசதவயிதன நபற்றுக் நகாண்ை 
ைிகைியிதன ெீக்கி, தைய்வுப் நபறுமைி மற்றும்  தைய்வு ெட்ைத்ைிதன குதறப்பைன் மூலம் கணக்கிைப்படும். 
அவ்வாதற, நமாத்ைச் நசலவிதன அதையாளம் காணும் நபாழுது அைன் இயந்ைிரங்களுக்கு ஏைாவது 
தமலைிக பகுைிகள் இதணக்கப்பட்டிருக்குமாயின் அைற்கு நசலவு ஏற்பட்டிருக்குமாயின் அதுவும் 
ஒன்றிதணக்கப்படும். 

 

 (ஆ) புணர்ெிர்மான நமாத்ைச் நசலவு 

ஏைாவது ஆைனம், இயந்ைிரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் எைிர்கால  நபாருளாைார பிரைிபலன்கள் அைன் 
நசாத்துக்களின் அடிப்பதை ெிதலதமயிதலநய எைிர்ப்பார்க்கப்பட்டு புணர்ெிர்மாணம் அல்லது  
தபணப்படுமாயின், அைற்காக நமாத்ை நசலவு ஏற்படுமாயின், அைன் நமாத்ை நசலவும் நசலவாக 
அதையாளம் காணப்படும்.  

 

 (இ) தைய்மானம் 

ஏைாவது ஆைனம், இயந்ைிரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் தைய்மானத்ைிற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 
ஒதுக்கங்களுக்காக கீழ் காணப்படும் தெரடி ஒதுக்கீட்டு முதறகளிதன அனுமைித்து  
நபறுமைியிைப்படுவதுைன், அைன் ஆைனம், இயந்ைிரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் நபறுமைிகள் கீழ் 
காணப்படும் சமமான ைவதணகளில் அைன் நபறுமைி குதறப்பு இைம்நபறும் 

 

 

நசாத்துக்களின் வதககள் வருைாந்ை விகிைம் 

காணி மற்றும் கட்டிைங்கள் 2.5% 

தமாட்ைார் வாகனங்கள் 20% 

அலுவலக உபகரணங்கள் 20% 

ைளபாைங்கள் மற்றும் தவறு 
இதணப்புக்கள் 

20% 

ஈரப்பைன் மானிகள்  20% 

கணனிகள் 20% 
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அடிப்பதையல் நசாத்ைாக அதையாளம் காணப்படும் எந்ைநவாரு ஆைனம், இயந்ைிரங்கள் மற்றும் 
உபகரணங்கள் அல்லது  தவறு எந்ைநவாரு உருப்படிகளும் அைதன நவளிதயற்றும் சந்ைர்ப்பத்ைில் அல்லது 
எைிர்கால  நபாருளாைார பிரைிபலன்  ஏற்பைாது என ைீர்மானிக்கப்படும் சந்ைர்ப்பத்ைில் அைன் உருப்படிகள் 
நசாத்துக்கள் என அதையாளம் காணப்பைாது. அவ்வாறு அதையாளம் காணப்பைாை நசாத்துக்களினால் 
ஏற்படும் இலாபம் அல்லது ெட்ைம் ( விற்பதனயினால் நபறப்படும் இலாபங்கள் , நசாத்துக்களிதன ெீக்கும் 
நபாழுைான நபறுமைி மற்றும் நசாத்துக்களில் ெதைமுதறயில் உள்ள  நபறுமைிகளுக்கிதையிலான 
தவறுபாைாக கணக்கிைப்படும்) அைன் நசாத்ைிதன ெீக்கும் நபாழுது வருமானக் கூற்றில் உட்புகுத்ைப்படும்.  

 

நபாருத்ைமானநைன கருைப்படுமாயின், இந்ை நசாத்துக்களின் இறுைி நபறுமைி, பிரதயாசனமான ஆயுட் 
காலம், தைய்மானம் அதையும் முதற ஆகியன ெிைிவருை முடிவில் ைீர்மானிக்கப்படுவதுைன், எைிர்காலத்ைில் 
உரித்ைாகும் விைத்ைில் நபாருத்ைமானைாக்கப்படும்.  

 

2.2. இருப்புக்கள் 

இருப்புக்களிதன கணக்கிடும் நபாழுது அைில் குதறந்ை நபறுமைியில் மற்றும் காசாக மாற்றப்படும்  
நபாழுைான நமாத்ைப் நபறுமைியிற்கிணங்க இைம்நபறுவதுைன், அைில் காலங்கைந்ை மற்றும்  நமதுவாக 
விற்பதன நசய்யப்படும் உருப்படிகளுக்கு நசலுத்ைப்பைவுள்ள நகாடுப்பனவுகள் நசலுத்ைப்படும்.  தைறிய  
நைாதக என்பது நபாதுவான ெிதலதமயில் அைன் இருப்பிதன விற்கக்கூடிய விதலயில் அைன் இருப்பிற்கு 
நசலவிைப்பட்ை நைாதக மற்றும் விற்பதனச் நசலவிதன கழிக்கும்  நபாழுது நபறப்படும் நபறுமைியாகும்.  

2.3. ெிைிச்  நசாத்துக்கள் 

(அ) அடிப்பதை அதையாளம் காணல் 

ெிைிச் நசாத்துக்கள் LKAS 39 என்னும் அளவடீ்டினுள் அதையாளம் காணப்படுவு இலாபம் அல்லது ெட்ைம், 
கைன்  ற்றும் நபறுவைவு, காலங்கைக்காை முைலீடுக்ள, விற்பதைக்கு ஒதுக்கப்பட்ை ெிைிச் நசாத்துக்கள் 
மூலம் “ சந்தைப் நபறு ைியிலாை ெிைிச் நசாத்துக்கள்” என்பைாகும்.  
ெிைிச் நசாத்துக்கள் இலாபம் அல்லது ெட்ைத்ைின்  ீது சந்தைப் நபறு ைிக்கு ச  ாைைற்ற சந்ைர்ப்பத்ைில், 
அடிப்பதையாக ெிைிச் நசாத்துக்கள் சந்தைப் நபறு ைியிதை பிை அைிகா ாை நபறு ைியில் 
அதையாளம் காணப்படும்.  

 

(ஆ) பிற்கால அளவடீு (subsequent measurement) 

 

 

ெிைிச் நசாத்துக்களில் பிற்காலங்களில் ெிகழ்த்ைப்படு  அளவடீு (subsequent measurement) கீீ்ழ் காணப்படும் 
வதகப்படுத்ைலின் கீீ்ழ் ைங்கியிருக்கும். 
இலாபம் அல்லது ெட்ைத்ைின்  ீைாை ெிைிச் நசாத்துக்களின் சந்தைப் நபறு ைி 
நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப இலாபங்கள் அல்லது ெட்ைங்களின் பபரில் ெிைிச் நசாத்துக்களின் சந்தைப் 
நபறு ைியிதை ைரீ் ாைிக்காது. 

 

 

கைன்  ற்றும் நபறுவைவு 

கைன்  ற்றும் நபறுவைவு என்னும் ெதைமுதறயின் சந்தைப் நபறு ைி ெிய ப்படுத்ைப்பைாது 
ெிதலயாண  ற்றும் உரிய நகாடுப்பைவிதை ப ற்நகாள்ளப்பைபவண்டிய சம்பாைிக்காை ெிைிச் 
நசாத்ைாகும். அடிப்பதை கணக்நகடுப்பின் பின்ைர், அைன் நசாத்துக்களின் நபறு ைி கணக்கிைப்படுவது 
கைைிதை ைரீ்ப்பைற்கு நசலவிைப்படும் ந ாத்ை நசலவின் பபரிலாகும் என்பதுைன், அைன் 
பயனுறுைி ிக்க வட்டி விகித்ைிதை (EIR. ) உபபயாகித்து அைன் பின்ைர் கைன் நகாடுக்கல் வாங்களிைால் 
ஏற்படும் இலாப ெட்ைங்கள் குதறக்கப்படும். கைைிதை ைரீ்ப்பைற்கு நசலவிைப்படும் ந ாத்ைச் நசலவு 
கணக்கிைப்படுவது கைன் நபறும் நபாழுது ெதைமுதறப்படுத்ைப்படும் பயனுறுைி ிக்க வட்டி 
விகிைத்ைிற்கு (EIR. ) இணங்கியைாக ஏைாவது கழிவு அல்லது ைவதணகள் அல்லது கட்ைணங்கள் 
இருக்கு ாயின் அைதையும் கருத்ைிற்  நகாண்ைாகும். 
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பயனுறுைி  ிக்க வட்டி விகிைம் கைைிதை ைரீ்ப்பைற்காக வரு ாைக்கூற்றில் “ ெிைி வரு ாைம்” 
என்பைனுள் உட்புகுத்ைப்படும். ெிகழும் ெட்ைத்ைிைால் ஏற்படும் இழப்பு வரு ாைக்கூற்றில் “ ெிைிச் 
நசலவு” எை அதையாளம் காணப்படும். 
நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப வியாபாரம்  ற்றும் ஏதைய நபறுவைவுகள், ெிரந்ைர தவப்புக்கள், ெிைி 
 ற்றும் ெிைிசார் பங்குகைன்கள்  ற்றும் நபறுவைவாக வதகப்படுத்ைப்படும். 
 

முைிர்ச்சியதையும் வதர ைக்க தவக்கப்பட்டிருக்கும் முைலீடு 

ெிரந்ைர அல்லது உரிய நகாடுப்பைவிதை ப ற்நகாள்ள பவண்டிய ெிரந்ை முைிர்ச்சியதையும் 
காலத்துைன் கூடிய சம்பாைிக்காை ெிைிச் நசாத்துக்கள் முைிர்ச்சியதையும் வதர ைக்கதவக்கும் 
முைலீைாக வதகப்படுத்ைப்பட்டுள்ளதுைன், நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபக்குரிய அைன் நசாத்துக்கள் 
முைிர்ச்சியதையும் வதர ைக்கதவத்ைல் பற்றிய நைாைர்பு பற்றி ஆக்கபூர்வ ாை சிந்ைதை உள்ளது. 
அடிப்பதை கணக்கிைலின் பின்ைர், அைன் நசாத்துக்களின் நபறு ைி கணக்கிைப்படுவது கைைிதை 
ைரீ்ப்பைற்காை நசலவின் பபரிலாகும் என்பதுைன், அைன் பயனுறுைி ிக்க வட்டி விகிைத்ைிதை (EIR. )   
உபபயாகித்து அைன் பின்ைர் கைன் நகாடுக்கல் வாங்கலிைால் ெிகழும் ெட்ைம் குதறக்கப்படும். 
கைைிதை ைரீ்ப்பைற்கு நசலவிைப்படும் ந ாத்ைச் நசலவிதை கணக்கிடுவது கைன் நபறும் நபாழுது 
ஏற்படும் பயனுறுைி ிக்க வட்டி விகிைத்ைிற்கு (EIR. ) இணங்கியைாக ஏைாவது கழிவுகள் அல்லது 
ைவதணகள் அல்லது கட்ைணங்கள் பபான்ற நசலவுகள் இருக்கு ாயின் அைதையும் கருத்ைிற் 
நகாண்ைாகும். பயனுறுைி  ிக்க வட்டி விகிைம் கைைிதை ைரீ்ப்பைற்காக வரு ாைக்கூற்றில் “ ெிைி 
வரு ாைம்” என்பைனுள் உட்புகுத்ைப்படும். ெிகழும் ெட்ைத்ைிைால் ஏற்படும் இழப்பு வரு ாைக்கூற்றில் “ 
ெிைிச் நசலவு” எை அதையாளம் காணப்படும். 

 

 

 

2012.12.31 ந் ைிகைி முடிவதைந்ை வருைத்ைினுள் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபக்குரிய முைிர்ச்சியதையும் 
வதர ைக்கதவக்கப்படும் முைலீடுகள் இருக்கவில்தல.  

 

சந்தைப்படுத்ைலின் நபாருட்ைான ெிைி முைலீடுகள்  

நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப சந்தைப்படுத்ைலின் நபாருட்ைான ெிைி முைலீட்டிதன கூற்றில் 
பிரைிக்கிதனப்படுத்ைவில்தல. 

 

  
 (இ) ெிைிச் நசாத்துக்களிதை ைரீ்த்ைல்  
நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப அதைத்து அறிக்தகயிைப்படும் ைிைத்ைிலும், ெிைிச் நசாத்துக்கள் அல்லது 
ெிைிச் நசாத்துக்களிதை ைரீ்ப்பைற்கு நபாதுவாை பொக்கம் உள்ளைா எை  ைிப்பீட்டிதை ப ற்நகாள்ளும். 
நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயாைது ெிைிச் நசாத்துக்கள் அல்லது ெிைிச் நசாத்துக்களிதை ைரீ்ப்பைற்கு 
முடியு ாைநைை ெிதைக்கும் அடிப்பதை நசாத்துக்களிதை அதையாளம் காணலின் பபாது 
நசாத்துக்களிதை ைக்கதவப்பைற்கு ஏைாவது ெட்ைங்கள் உள்ளநைை பைான்று ாயின்  ற்றும் 
அைன்மூலம்  ைிப்பிைப்பட்ை எைிர்கால ெிைிப் பாய்ச்சல் ஏைாவது நபாருத்ை ற்ற ைாக்கங்கள் 
இருக்கு ாயின் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயில் ெிைிச் நசாத்துக்கள் ெம்பிக்தகயாை விைத்ைில் 
 ைிப்பிைப்படு ாயின்  ாத்ைிரப யாகும்.  ெிைிச் நசாத்துக்களிதை ைரீ்ப்பைற்கு காரண ாவது ஏைாவது 
கைன்நபறுெர் அல்லது கைன் நபறுெர் அைிக ாை ெிைி நெருக்கடிக்கு முகங்நகாடுப்பாராயின் அல்லது 
ைவிர்த்ைல் அல்லது வட்டியிதை நசலுத்ைாது ைவிர்த்ைல் அல்லது அடிப்பதை நபறு ைியிதை 
நசலுைைாைவிைத்து அல்லது வங்குபராத்ைாைல் அல்லது  பவறு ெிைிசார் சரீ்ைிருத்ைங்களிதை 
ப ற்நகாள்ளப்படு ாயின் அைைால் எைிர்கால ெிைிப்பாய்ச்சலுக்கு கருத்ைிற்நகாள்ளத்ைக்கைாை குதறவு 
ஏற்படு ாயின், அவ்வாறாை குதறெிைிகளில் ஏற்படும் பவறுபாடுகள் கைன் ைரீ்த்ைலிதை ைவிர்ப்பைற்கு 
காரண ாகும் என்னும் காரணத்ைிைாலாகும்.  
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ைீர்ப்பைற்கான நசலவிதன ைாங்கும் ெிைிச் நசாத்துக்கள் 

ைீர்ப்பைற்கான நசலவிதன ைாங்கும் ெிைிச் நசாத்துக்கள் சம்பந்ைமாக, நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப முைலில் 
அைில் ைாக்கத்ைிதன ஏற்படுத்துவது ைனியாக முக்கியத்துவமான ஏைாவது ெிைிச் நசாத்துக்களுக்கா, 
அவ்வாறின்தறல் நமாத்ைமாக, எனினும் குறிப்பிைத்ைக்க முக்கியத்துவமற்ற ஏைாவது நசாத்துக்களின் 
நைாதகயிலான என மீளாய்வு  நசய்யும். ஏைாவது காரணத்ைினால் அைன் ைாக்கம் ெிகழுமாயின் ைனியாக 
மீளாய்விற்கு உட்படும் ெிைிச் நசாத்துக்களுக்கா என நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப ைீர்மானிக்குமாயின் மற்றும் 
அது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் உள்ளைாயினும் அற்றைாயினும், அைன் உருப்படிகள் அைற்கு சமமமான 
கைன் அவைானத்துைன் கூடிய, நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயின் ெிைிச் நசாத்துக்களின் கீழ் 
உட்புகுத்ைப்படுவதுைன், அதவ நமாத்ைமாக அைன் ைாக்கத்ைிதன மீளாய்விற்கு உட்படுத்தும். ைாக்கம் 
சம்பந்ைமாக ைனியாக மீளாய்வு நசய்யப்படும், ைாக்கம் அதையாளம் காணப்பட்ை அல்லது நைாைர்ச்சியாக 
ைாக்கம் ெிகழும், அவ்வாறான நசாத்துக்கள், ைாக்கம் பற்றி நமாத்ைமாக மீளாய்விற்கு உட்படுத்ைப்பைாது.  

 

 

ஏைாவது ைாக்கத்ைிதன ஏற்படுத்தும் ெட்ைங்கள் ஏற்பட்ைது என்பைற்கான சாட்சிகள் அல்லது ைகவல்கள் 
உள்ளைாயின், அைன் ெட்ைங்களானது அந்ை நசாத்ைில் உள்ளைங்கிய நபறுமைி மற்றும் மைிப்பிைப்பட்ை 
எைிர்கால ெிைிப்பாய்ச்சலுக்கு உட்படுத்ைப்படும் அைன் நசாத்ைின் நபறுமைிக்கிதையிலான  தவறுபாைாகும். ( 
எைிர்காலத்ைில் எற்படும் கைன் காரணமாக ஏற்படும் ெட்ைங்கள் உட்புகுத்ைப்பைாை விைத்ைில்). மைிப்பிைப்பட்ை 
எைிர்கால ெிைிப் பாய்ச்சலில் ெிகழ்கால நபறுமைி ெிைிச் நசாத்துக்களில் ஆரம்ப அல்லது அடிப்பதை 
பயனுறுைிமிக்க வட்டி விகிைத்ைிற்கிணங்க குதறக்கப்படும். கைனிற்காக ைாக்கம் நசலுத்தும் மாறும் வட்டி 
விகிைமாயின், குதறக்கப்படும் ெட்ைங்கள் கணக்கிைப்படுவது ெிகழ்கால பயனுறுைிமிக்க வட்டி விகிைத்ைில் 
ஆகும். நசாத்துக்களின் நபறுமைி நகாடுப்பனவு கணக்கின் (allowance account)   உைவியுைன் 
குதறக்கப்படுவதுைன், அைன் ெட்ைம் ெிைிக்கூற்றில் அதையாளம் காணப்படும். அவ்வாறு குதறக்கப்படும் 
நசாத்ைின் நபறுமைியிற்கிணங்க, வட்டி வருமானம் தகப்பற்றுப்படுவதுைன், உரிய வட்டி விகிைம்மாவது 
மைிப்படீு நசய்யப்பட்ை எைிர்கால ெிைிப்பாய்ச்சலுக்கு ைாக்கத்ைிதன விதளவித்து அல்லது குதறக்கப்பட்ை 
ெட்ைத்ைிதன கணக்கிடுவைற்கு உரித்ைாக்கப்பைை வட்டி விகிைத்ைில் ஆகும். வட்டி வருமானம் ெிைிக்கூற்றில் 
“ ெிைி வருமாத்ைின் பகுைியாக” அறிக்தகயிைப்படும். எைிர்காலத்ைில் கைனிதன அறவிைல் பற்றிய நைளிவு 
மற்றும் உண்தமயான முன்தனற்றலம் இல்லாவிடில், கைன் மற்றும் அைற்குரிய நகாடுப்பனவு கருத்ைிற் 
நகாள்ளப்பைாைதுைன், அைற்குரிய ொளாந்ை சாட்சிகள் அல்லது உரிய ஆவணங்கள் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் 
சதபக்கு தகயளிக்கப்படும். இனிவரும் வருைங்களில் மைிப்பிைப்பட்டு ைாக்கத்ைிற்குள்ளான ெட்ைங்கள், அைன் 
ைாக்கத்ைிதன அதையாளம் காணப்பட்ைைன் பின்னர் ஏைாவது ெிகழ்வுகள் ெிகழ்ைலினால் 
குதறவதையுமாயின் அல்லது அைிகரிக்குமாயின், நகாடுப்பனவு கணக்குைன் (allowance account)    
ஒப்பிைப்பட்டு முைலில் அதையாளம் காணப்படும் ெட்ைங்கள் குதறக்க அல்லது அைிகரிக்கப்படும். ஏைாவது 
காரணத்ைினால் இரத்துச் நசய்யப்படும் அல்லது நவட்டிவிைப்படும் ஏைாவது நைாதக பிற்காலத்ைில் 
அறவிைப்படும் சந்ைர்ப்பத்ைில், அைன் அறவிைல், ெிைிக்கூற்றில் ெிைி நமாத்ைச் நசலவாக 
ஏற்றுக்நகாள்ளப்படும்.  

 

 (ஈ) காசு மற்றும் காசுக்கு சமமானதவ 

காசு மற்றும் காசுக்கு சமமானதவ என்பது தகயில் உள்ள காசும், வங்கி தவப்புக்கள், குறுங்காலத்ைில் 
உயர் ைிரவத்ைன்தமயுைன் கூடிய முைலீடுகள், உைனடியாக பணமாக்கக்கூடிய நசாத்துக்கள் மற்றும் 
காசாக மாற்றப்படும நபாழுது மிகவும் குதறந்ை அவைானத்ைிற்குள்ளாகும் நசாத்துக்களாகும். 

ெிைிப்பாய்ச்சல் கூற்றிற்காக காசும் மற்றும் காசுக்கு சமமானவற்றிலும் உட்புகுத்ைப்படுவது தகயில் உள்ள 
காசு, தசமிப்பு தவப்புக்கள், வங்கி தமலைிகப்பற்று வசைிகளின் தைறிய நபறுமைிகளாகும். குறுங்கால 
முைலீடுகள் உைாரணம்- இரண்டு மாைங்கள் அல்லது அைற்கு குதறந்ை காலப்பகுைியில் தகப்பற்றப்படும் 
முைலீடு காசும் காசுக்கு சமமானதவயாக கருைப்படும். 
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2.4. ெிைிப் நபாறுப்புக்கள் 

(அ) அடிப்பதை அதையாளம் காணல்  ற்றும் கணக்கிைல் 

 

நபாருத்ைமாைாக LKAS 39 வதகயில் அைங்கும் ெிைிப் நபாறுப்புக்கள் அவற்றின் சந்தை இலாபம் அல்லது 
ெட்ைம் அல்லது கைன் மற்றும் குறுங்காலத்ைில் நபற்றுக்நகாள்ளப்பட்ை பணம் ஆகிய ெிைிப் 
நபாறுப்புக்களாக வதகப்படுத்ைப்படும். நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப, அைன் அடிப்பதை அதையாளம் 
காணலின் தபாது ெிைிப் நபாறுப்பாக வதகப்படுத்ைலிதன ைீர்மானிக்கும் 

 

ெிைிப் நபாறுப்புக்கள் அவற்றின் சந்தைப் நபறுமைியில் முைலில் அதையாளம் காணப்படுவதுைன், கைன் 
மற்றும் குறுங்காலத்ைில் நபற்றுக் நகாண்ை பணம் அைதன ைீர்க்கும் நமாத்ைச் நசலவின் மீது அதையாளம் 
காணப்படும். இைனுள் தெரடியான இயற்தகயான நகாடுக்கல்வாங்கல் நசலவுகள் அைங்கும். 
 

நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயின் ெிைிப் நபாறுப்பினுள் வியாபரம் மற்றும் தவறு நகாடுப்பனவுகளிதனப் 
தபாலதவ, கைன் மற்றும் குறுங்காலத்ைில் நபற்றுக் நகாண்ை பணம் என்பன அைங்கும். 

 

 

 (ஆ) பிற்காலத்ைில் ெிகழ்த்ைப்படும் கணக்கீடு 

ெிைிப் நபாறுப்புக்களின் அளவடீு கீழ் காணப்படும் வதகப்படுத்ைலிதை அடிப்பதையாகக் 
நகாண்ைைாகும். 
இலாபம் அல்லது ெட்ைம் மூலம் சந்தைப் நபறு ைியின் பபரில் ைரீ் ாைிக்கப்படும் ெிைிப் நபாறுப்புக்கள் 

 

வியாபாரம் மற்றும் ெிைிப் நபாறுப்புக்களிலான இலாபெட்ைங்கள் சந்தைப் நபறுமைி மூலம் அடிப்பதை 
ெிைிப்நபாறுப்புக்கள் அதையாளம் காணப்படும். ெிைிப் நபாறுப்புக்கள் குறுங்கால சந்தைப்படுத்ைலின் 
தொக்கத்ைில் தகப்பற்றப்படுமாயின் அது “ சந்தைப்படுத்ைலுக்கான ெிைிப் நபாறுப்புக்கள்” என 
வதகப்படுத்ைப்படும். LKAS 39 இன் கீழ் “பாதுகாப்பு நைாைர்பு” என அர்த்ைப்படுத்ைப்படும், நெல் சந்தைப்படுத்ைல் 
சதபயில் உட்புகுத்ைப்படும், எனினும் “பாதுகாப்பு கருவி” என அதையாளம் காணப்பைாை “நசால்லாக்க ெிைிக் 
கருவி” இந்ை வதகயினுள் அைங்கும். பயனுறுைியுள்ள பாதுகாப்பு கருவியாக அதையாளம் 
காணப்பைாதுவிடின், தவறு விைமாக உட்புகுத்ைப்படும் தபாது “சந்தைப்படுத்ைலுக்கான ெிைிப் நபாறுப்பாக” 
வதகப்படுத்ைப்படும்.  

 

சந்தைப்படுத்ைலுக்கான ெிைிப் நபாறுப்புக்களினுள் ஏைாவது இலாபங்கள் அல்லது ெட்ைங்கள் இருக்குமாயின் 
வருமான கூற்றில் காட்ைப்படும். 
நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப, எவ்விை ெிைிப் நபாறுப்புக்களிதனயும் அதையாளம் காணும் நபாழுது 
இலாபெட்ைங்கள் மூலம் சந்தைப் நபறுமைிகள் மீது ெிைிப் நபாறுப்புக்கதள நபயர்க் குறிப்பிைப்பைவில்தல.  

 

 

 (இ) கைன் மற்றும் குறுங்காலத்ைில் தகமாற்றப்படும் நைாதக 

அடிப்பதை அதையாளம் காணலின் பின்னர், வட்டியுைனான மற்றும் குறுங்காலத்ைில் தகமாற்றப்படும் ெிைி 
கணக்கிைப்படுவது பயனுறுைிமிக்க வட்டி விகிை முதறயிதன தமற்நகாண்டு கைனிதன ைீர்த்ைல் நசலவின் 
மீைாகும். ெிைிக் கூற்றில் இலாப ெட்ைங்கள் அதையாளம் காணப்படுவது நபாறுப்புக்கள் ைவிர்க்கப்படும் 
நபாழுது மற்றும் அதவ பயனுறுைிமிக்க வட்டி விகிைத்ைிற்கிணங்க ைீர்க்கப்படும் முதறதமயின் தபாைாகும். 

 

கைன் ைீர்க்கப்படும் நமாத்ைச் நசலவு கணக்கிைப்படுவது, கைன் நபற்றுக் நகாள்ளப்படும் நபாழுது, 
பயனுறுைிமிக்க வட்டி விகிைத்ைின் இதணந்ை ஏைாவது கழிவுகள், ைவதணகள், கட்ைணங்கள் அல்லது 
நசலவுகள் இருக்குமாயின் அதவ கருத்ைில் நகாள்ளப்பட்ைாகும். பயனுறுைிமிக்க வட்டி விகிை 
முதறதமக்கிணங்க கைனிதன ைீர்க்கும் நமாத்ைச் நசலவு வருமான கூற்றில் “ெிைிச் நசலவு” என்பைன் கீழ் 
உட்புகுத்ைப்படும். நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப வட்டி நசலுத்ைப்படும் கைன், குறுங்காலத்ைில் 
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தகமாற்றப்படும் பணம் மற்றும் தவறு குறுங்கால கைன் என்பன “ கைன் மற்றும் தகமாற்றப்படும் பணம்” 
என வதகப்படுத்தும்.  

 

 

 (ஈ) ெிைி பிதணயுைனான ஒப்பந்ைங்கள் 

நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப ெிைி பிதணயுைனான ஒப்பந்ைங்கள் வழங்கப்படுவது ஏைாவது ஒப்பந்ைங்கள் 
மூலம் ெட்ைம் ஏற்படுமாயின் மற்றும் கைன் உைன்படிக்தக ஒப்பந்ைங்களுக்கிணங்க அதவ ஒப்பந்ைக்காரர் 
அைன் ெட்ைம்/ நசலவு இதன மீள நசலுத்ை தவண்டுமாயினும் அவ்வாறு நசலுத்துவைற்கு இயலாவிடில் 
அைதன மீள நபற்றுக் நகாள்ளும் நபாருட்ைாகும். ெிைி பிதணயுைனான ஒப்பந்ைங்கள், இந்ை 
ஒப்பந்ைங்களிதன நபற்றுக் நகாள்ளும் நபாழுது தெரடியாக நசலவிைப்படும் நசலவிதன ஒப்பிட்ைைன் 
பின்னர், அடிப்பதையாக சந்தைப் நபறுமைியின் மீைான நபாறுப்பாக கருைப்படும். அைன் பின்னர், 
அறிக்தகயிைப்படும் ைினத்ைில், ைற்நபாழுது இருக்கும் நபாறுப்பில் இருந்து மீள்வைற்கு தைதவயான 
மைிப்படீுகளில் மிகவும் சிறந்ை நசலவில் நவட்டிவிைப்படும் கைனிதன ைீீ்ர்க்கும் நமாத்ைச் நசலவிதன 
குதறத்து அைன் நபாறுப்பு அதையாளம் காணப்படும்.  

 

நசாத்ைிதன அகற்றுைல் (Derecognition) 

ெிைிச் நசாத்துக்கள் அகற்றுவைற்கு உட்படு ாயின் அச் நசாத்ைில் இருந்து விடுவித்துக் நகாள்வைற்கு, 
இரத்துச் நசய்வைற்கு அல்லது அது காலங்கைத்ைலுக்கு உட்பட்ை விைத்ைாகும். ஏைாவது நபாறுப்புக்கள் 
அைன் கைன் வழங்குெரிைால் பூரண ாக  ாற்றப்பட்ை ெிபந்ைதைகளுக்கு உட்பட்டு, பவறு நபாறுப்பிற்கு 
 ாற்றப்படு ாயின் அல்லது ெிகழும் நபாறுப்பிற்குரிய ெிபந்ைதைகள் அபெக ாக ஒப்பிைலுக்கு 
உட்படு ாயின், அவ்வாறாை பரி ாற்றங்கள் அல்லது ஒப்பிைல்கள் அடிப்பதை நபாறுப்பிலிருந்து “ 
நபாறுப்பில் இருந்து அகற்றுைல்” எைவும், புைிய நபாறுப்பாக அதையாளம் காணப்பைல் ெிகழும் 
நபாழுது, அைன் நபாறுப்பில் உள்ள உரிய நபறு ைியாைது ெிைிக்கூற்றில் அதையாளம் காணப்படும்.  
 

 

ெிைி மூலங்களிதை ைரீ்த்ைல் 

ெிைிச் நசாத்துக்கள்  ற்றும் நபாறுப்புக்களிதை ைரீ்த்ைல் நசய்யப்படுவதுைன் ந ாத்ை ெிைிெிதலத க் 
கூற்றில் அறிக்தகயிைப்படும் பைறிய நைாதக, பைதவயாயின் அைன் சந்ைர்ப்பங்களில்  ாத்ைிரம், 
ைற்நபாழுது நசல்லுப்படியாகும் ெிைியிதை ைரீ்ப்பைற்காக ஏைாவது ொளாந்ை உருப்படிகள் 
இருக்கு ாயின் அல்லது அத்நைாதக பைறிய நபறு ைியில் ைரீ்க்கப்படுவைற்கு உத்பைசிக்கப்படு ாயின் 
அல்லது அந்ை  நசாத்துக்களிதை பண ாக  ாற்றி அைற்கு ச  ாக அப் நபாறுப்புக்கள் 
விடுவிக்கப்படும்.  
 

 

2.5. ஒதுக்கங்கள் 

ஒதுக்கங்கள் அதையாளம் காணப்படுவது கைந்ை ெிகழ்வுகளின் பிரைிபலனாக, நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபக்கு 
ெிகழ்கால நபாறுப்புக்கள் ( ொளாந்ை அல்லது உைவும்) உள்ள சந்ைர்ப்பங்களில் ஆகும் என்பதுைன், அைன் 
நபாறுப்புக்களில் இருந்து விடுவிப்பைற்கு உள்ள நபாருளாைார பிரைிபலன்களின் பகுைி நவளிப்பாய்ச்சல் 
ெிதலதமக்கு உள்ளாகும் நபாழுது மற்றும் அைன் நபாறுப்புக்கள் கணக்கிைப்படும் சந்ைர்ப்பங்களில் ஆகும். 
நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப அைன் ஒதுக்கங்களில் ஏைாவது பகுைிகள் அல்லது பூரணமாக தகப்பற்றுவைற்கு 
எைிர்ப்பாக்குமாயின் மற்றும் அைன் ஒதுக்கங்கள் உண்தமயாக நபற்றுக் நகாள்ள முடியுமாயின் மாத்ைிரம், 
அைதன நசாத்ைாக அதையாளம் காணும். ஏைாவது ஒதுக்கங்களிதன தகப்பற்றுவைற்கு நசலவிைப்படும் 
தைறிய நமாத்ை நசலவு வருமானக் கூற்றில் சமர்ப்பிக்கப்படும். பணத்ைிற்குரிய காலத்ைிற்கு ஏற்ற நபறுமைி 
முக்கியமானநைன கருைப்படுமாயின், அைன் நபாறுப்புக்களுக்காக அவைானம் இருக்குமாயின், தைதவயான 
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சந்ைர்ப்பங்களில், அைன் ஒதுக்கத்ைிற்குரிய நைாதகக்குரிய காலத்ைிற்தகற்ற நபறுமைியிதன காட்டும் 
பூரணமான வரி நபறுமைியில் கழிவிதன தமற்நகாண்டு எைிர்ப்பார்க்கப்படும் ெிைிப்பாய்ச்சல் கணக்கிைப்படும். 
கழிவிதன உபதயாகிக்கும் நபாழுது, ஏைாவது காலங் கைத்ைல் காரணமாக ஒதுக்கம் உயர் நபறுமைியிதன 
நபறுவதுைன், அது வட்டிச் நசலவாக அதையாளம் காணப்படும்.  

 

2.6. அரசாங்கத்ைிைம் இருந்து நபறும் உைவிகள் 

அரசாங்கத்ைிைம் இருந்து நபறும் உைவிகள் அதையாளம் காணப்படுவது அது உண்தமயாக 
கிதைக்கப்நபற்றைாக சான்றிைழ்/ உறுைியானவிைத்து மற்றும்  அைில் குறிப்பிைப்படும் ெிபந்ைதனகளுக்கு 
இணக்கம் ஏற்பட்ை விைத்ைாகும். இங்கு அளிப்பு நசலவு உருப்படிகளுக்கு காரணமாகும் சந்ைர்ப்பங்களில், 
அைதன தகப்பற்றுவைற்கு நசலவிைப்படும் நைாதகயிதன கருத்ைிற் நகாண்டு, அைன் அளிப்பு முதறதம 
ரீைியான அடிப்பதையில் வருமானமாக அதையாளம் காணப்படும். இங்கு அளிப்பு நசாத்துக்களாகும் 
சந்ைர்ப்பத்ைில், அைன் நசாத்ைில் வாழ்க்தக முழுவதும் நபறும் பிரைிபலன்களுக்கு சமமான பகிர்ந்து உரிய 
காலத்ைில் அைன் மூலம் நபறப்படும் பிரைிபலன் வருமானமாக அதையாளம் காணப்படும்.  

 

அரசாங்கத்ைினால் நபறப்பும் அளிப்பு ெிைியற்ற அளிப்பாக கிதைக்கப் நபறும் சந்ைர்ப்பங்களில், அைன் 
அளிப்பு அல்லது நசாத்துக்கள் ஏைாவது நமாத்ை நபறுமைி அறிக்தகயிைப்படுவதுைன், அைன் அளிப்பு 
அல்லது நசாத்துக்கள், அைிலிருந்து கிதைக்கப்நபறும் பிரைிபலன்களின் காலஎல்தலகளிதன கருத்ைிற் 
நகாண்டு, சமமான ைவதணகளில் பகிர்ந்து உரிய வருைத்ைிற்கான இலாபம்/ ெட்ைம் அறிக்தகயிைப்படும். 
 

அரசாங்கத்ைினால் ஏைாவது ெிறுவனத்ைில் இருந்து கைன் அல்லது அைற்கு சமமான வசைிகள் சாைாரண 
சந்தை வட்டி விகிைத்ைிதன விை குதறந்ை விகிைத்ைில் கிதைக்கப்நபறும் சந்ைர்ப்பங்களில், அைன் 
அனுகூலம் அரசாங்கத்ைினால் கிதைக்கப்நபற்ற அளிப்பாக கருத்ைிற் நகாள்ளப்படும்.  

 

 

2.7. பயன் ைிட்ைத்ைிதன வதரவிலக்கணப்படுத்ைல்- பணிக்நகாதை 

ெிைி ெிதலதம கூற்றில் அதையாளம் காணப்படும் நபாறுப்பு அறிக்தகயிைப்படும் ைினத்ைில், 
எைிர்காலத்ைிதன கருத்ைிற் நகாண்டு வதரவிலக்கணப்படுத்ைப்படும் பிரைிபலனின் நபறுமைியாகும். இங்கு 
வருமானக கூற்றில் எைிர்காலத்ைில் இைம்நபறும் இலாபம் அல்லது ெட்ைம் அதையாளம் காணப்படும்.  

 

2.8. வருமானத்ைிதன அதையாளம் காணல் 

வருமானத்ைிதன அதையாளம் காணும் அதையாளத்ைிற்கு அதெகமான விைத்ைில் நெல் சந்தைப்படுத்ைல் 
சதபயின் நபாருளாைார பிரைிபலன் கிதைக்கப்நபறும் தெரம், நபறப்பட்ை வருமானம் மற்றும் உரிய நசலவு 
அல்லது ஏற்படும் நசலவு  விசுவாசமான விைத்ைில் அளவிைப்பை முடியும். சந்தை விதலயில் நபறப்படும் 
ெிைி அல்லது நபறப்படும் சந்தைக் கழிவுகள் மற்றும் சந்தை வரி ஆகியன கருத்ைிற் நகாள்ளப்பட்டு 
வருமானம் கணக்கிைப்படும். 
 

2.9. நபாருட்கள் விற்பதன 

நபாருட்கள் விற்பதன மூலம் சம்பாைிக்கும் வருமானம் அதையாளம் காணப்படுவது அைன்  நபாருட்களின் 
உரிதம அவைானம் அல்லது அைன் அனுகூலத்ைிதன நகாள்வனவு நசய்பவரிைம் அைதன தகயளித்ைத்ன 
பின்னராகும். விதசைமாக அைன் நபாருட்கள் எடுத்துச் நசன்ற பின்னராகும்.  

 

2.10. வட்டி வருமானம் 

வட்டி வருமானம் அறிக்தகயிைப்படுமாயின் அது பயனுறுைிமிக்க வட்டி விகிைத்ைில் தமற்நகாள்ளப்பட்டு 
அைன் அனுகூலத்ைிதன தகப்பற்றும் நபாழுைாகும். அது சரியானைாக, ைிருத்ைமானைாக எைிர்காலத்ைில் 
நசலுத்ைப்பை தவண்டிய மைிப்பிைப்பட்ை வட்டி விகிைத்ைில் அல்லது ெிைி நகாடுக்கல் வாங்கல்களில் 
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வாழ்ொளில் அல்லது குறுங்காலத்ைில் உண்தமயாக நபறப்படும் நபறுவனவு அல்லது ெிைி 
நசாத்துக்களினால் சம்பாைிக்கப்படும் உண்தமயான நபறுவனவாகும். வட்டி வருமானம் வருமான கூற்றில் 
“தவறு வருமானம்” என்பைன் கீழ் உள்ளைக்கப்படும். 
 

2.11. வாைதக வருமானம் 

வாைதக வருமானம் அதையாளம் காணப்படுவது அது கிதைக்கப்நபறும் அடிப்பதையிலாகும். 
 

2.12. ஏதனய வருமானம் 

ஏதனய வருமானம் அதையாளம் காணப்படுவது அது கிதைக்கப்நபறும் அடிப்பதையிலாகும். 
 

 

 

2.13. இலங்தகயின் ெிைி வதகப்படுத்ைல் அளவடீு மற்றும் அைனுைன் ஒப்பிைல்  

 

2012 ஆம் ஆண்டு நைாைக்கம் அைிகாரம் நசலுத்தும் விைத்ைில், நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதபயின் 
ெிைிக்கூற்றுக்கள் சமர்ப்பிக்கப்படுவது இலங்தகயின் ெிைி வதகப்படுத்ைல் அளவடீ்டிற்கு (SLFRS) 

இணங்கவாகும்.  
 

ஒழிக்கப்படுவைற்கு இருந்ை நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப, 2007 ஆம் ஆண்டில் புணர்ெிர்மாணத்ைிதன 
தமற்நகாண்ைைனூைாக அைன் ெைவடிக்தககளுக்குரிய புத்ைகங்களும் புணர்ெிர்மாணப்படுத்ைப்பட்ைன. 
எவ்வாறாயினும் ஒழிப்பைற்கு இருந்ை காலப்பகுைிகளில் முதறதமயான மற்றும் மிகவும் சிறந்ை கணக்கீட்டு 
ெிதலதம இல்லாைதுைன், அதெகமான நசாத்துக்கள் மற்றும் நபாறுப்புக்கள் ைீர்க்கப்பைாை உருப்படிகளாக 
கணக்கீட்டுக்கு உட்பட்ைன. இந்ை ைீர்க்கப்பைாை கணக்கு 2013 ஆம் ஆண்ைாகும்  நபாழுது ைிருத்ைமானைாக 
நசய்யப்பட்டிருந்து.  

 

அதவ 2010.01.01 ந் ைிகைியலிீ் இலங்தக ெிைி அறிக்தகயிைல் அளவடீ்டிற்கு மாற்றப்படும் நபாழுது 
ஒப்பிைலுக்கு உட்பட்ைது. அைன் ஒப்பிைலின் தபாது, ஏைாவது மிதக அல்லது குதறவு இருக்குமாயின் அைற்கு 
சமமானைாக 2010, 2011 மற்றும் 2012 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு சமமாக பிரித்நைாதுக்கப்பட்டிருந்ைது. 
 

 

 

 

 

 

 

SLFRS 1 ற்காக  தைதவயான ஒப்பிைல் முைன் முதறயாக உபதயாகிக்கப்பட்ை 
இலங்தக ெிைி அறிக்தகயிைலின் அளவடீு கீழ் குறிப்பிைப்பட்ை விைத்ைில் 
ஆகும்.  

 

2.14. வழங்கப்பட்ை எனினும் இதுவதர அைிகாரம் நசலுத்ைப்பைாை அளவடீுகள் 

ெிைிக்கூற்றுக்கள் வழங்கப்பட்ை ைிகைி வதர வழங்கப்பட்ை, எனினும் இதுவதர அைிகாரம் நசலுத்ைப்பைாை 
அளவடீுகள் கீழ் காட்ைப்பட்டுள்ளன. நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப இைன் அளவடீ்டிதன அதவ அைிகாரம் 
நசலுத்தும் ைிகைி நைாைக்கம் உபதயாகிக்கும். தமலும் விரிவான மீளாய்வு நசய்யப்பைாை இந்ை 
ெிைிக்கூற்றுக்கள் பிரசித்ைப்படுத்ைப்படும் வதர, ெிைி அைிகாரம் நபாதுவான மைிப்படீ்டிற்கு உட்படுத்ைப்பைாது. 
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(அ) SLFRS 9 – ெிைி மூலங்கள் – வதகப்படுத்ைல் மற்றும் அளவிதைகள் 

 

SLFRS 9 வழங்கப்பட்ைவிைத்து,  LKAS 39  இதன உபதயாகித்ைைன் பின்னர் முைலாவது கட்ைத்ைில் 
காட்ைப்பட்ைதுைன், அது ெிைி நசாத்துக்கள் மற்றும் நபாறுப்புக்களின் வதகப்படுத்ைல் மற்றும் 
அளவிதைகளுக்கு உபதயாகிக்கப்பட்ைது. 

 

 

(ஆ) SLFRS 13 – சந்தைப் நபறுமைி அளவிதைகள் 

 

இலங்தக ெிைி அறிக்தகயிைல் அளவடீ்டின் கீழ் அதனத்து சந்தைப் நபறுமைிகளிதனயும் அளவிடுவைற்காக 
ஒரு வழிக்காட்ைல் மூலமாக SLFRS 13 உபதயாகிக்கப்பட்ைது. SLFRS 13 இன் மூலம் இலங்தக ெிைி 
அறிக்தகயிைல் அளவடீ்டின் கிீ் அதனத்து சந்தைப் நபறுமைிகளிதனயும் அளவிடுவைற்காக 
வழிக்காட்ைல்கள் வழங்கப்படும்.  

 

2015.01.01 ந் ைிகைி ஆரம்பிக்கும் அல்லது அைனுைன் எழும் ெிைி கால இதைநவளிக்காக SLFRS 09 அைிகாரம் 
நசலுத்துவதுைன், 2014.01.01 இல் ஆரம்பிக்கும் அல்லது அைற்குரியைாக எழும் ெிைி கால இதைநவளிகளுக்காக 
SLFRS 3 அைிகாரம் நசலுத்தும். 
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2012.12.31 இல் முடிவதைந்ை வருைத்திற்காக

ம ொத்த கூட்டுத்மதொகையிகை மதளிவுப்படுத்தல்

வரு ொைம் 2012 2011 2010

ரூ ரூ ரூ

வருைத்திற்கான ந ாத்ை வரு ானம் (2,040,989,079)        264,125,787                    (346,747,035)            

 WIP ற்கான  ஒப்பீடு - (37,332)                             -

ஆதை உரித யாளர்களின் - சந்தைப்படுத்ைல் ஒப்பீடு 68,993,349               

யுத்ை வீரர் பதை - சந்தைப்படுத்ைல் ஒப்பீடு 91,929,495               

கட்டிைங்களின் ம ைதிக மைய்வு (2,724,783)                

கணனிகளுக்கான புணருத்ைாபன மைய்வு 248,640                    

ஆதைக் கட்ைணம் (1,338,089)                

 திதைமசரி ஒதுக்கம் (112,000,000)           

Acturial (ெட்ைம்) - இைாபம் 7,206                         4,114                                551,804                     

ஒதுக்கம் (283,563)                   (256,901)                          (180,006)                   

வட்டி (73,210)                     (39,587)                             (80,285)                     

SLFRSற் கிணங்ை SLFRSஇல் ம ொத்த வரு ொைம் (1,996,230,034)        263,796,088                    (346,455,522)           

இருப்பு  ொற்றத்திகை மதளிவுப்படுத்தல் 2,012                         2,011                                2,010                         

ரூ ரூ ரூ

டிசம்பர் 31 இல் நிறுத்தி தவத்ைல் வரு ானம் (1,960,310,505)        57,061,792                      (2,161,559,743)        

ஒப்பீடு

ஆைனம், இயந்திரங்கள்  ற்றும் உபகரணங்கள் 2,047,797                        (109,347,921)          

 நிகழ்ந்துக் நகாண்டிருக்கும் ஆரம்ப மூைைனம் 

 ற்றும் அது சம்பந்ை ான ெைவடிக்தக
131,701,968                    3,237,727               

நிகழ்ந்துக் நகாண்டிருக்கும் ஆரம்ப மூைைனம் 

 ற்றும் அது சம்பந்ை ான ெைவடிக்தக
(37,332)                     (37,332)                             -

முைலீடு (55,838,265)              

 தீர் ானிக்க்ப்பைாை ( நசைவு மீதி) (2,922,707,556)               (632,112,315)            

பணிக்நகாதை கணக்கு ஒப்பீடு 2,088,871                 2,088,871                        2,088,871                 

Acturial  இைாபம் 551,804                    551,804                            551,804                     

ஒதுக்கீடு (180,006)                   (180,006)                          (180,006)                   

வட்டி (80,285)                     (80,285)                             (80,285)                     

வாணிப  ற்றும் ஏதனய  அட்டுறு 184,468,047             

தீர் ானிக்கப்பைாை ( வரவு மீதி) (449,138,146)           2,472,017,375                 2,118,205,195          

வங்கி - தீர் ானிக்க்ப்பைாை ைவறு 959,100                    

Acturial (ெட்ைம்) - இைாபம் 4,114                         4,114                                

ஒதுக்கம் (256,901)                   (256,901)                          -

வட்டி (39,587)                     (39,587)                             -

Acturial (ெட்ைம்) - இைாபம் 7,206                                              -   

ஒதுக்கம் (283,563)                                             -   

வட்டி (73,210)                     

ஆதை உரித யாளர்களின் - சந்தைப்படுத்ைல் ஒப்பீடு 68,993,349               

யுத்ை வீரர் பதை - சந்தைப்படுத்ைல் ஒப்பீடு 91,929,495               

கட்டிைங்களின் ம ைதிக மைய்வு (2,724,783)                

கணனிகளுக்கான புணருத்ைாபன மைய்வு 248,640                    

ஆதைக் கட்ைணம் ම ෝල් ගාසත්ු (1,338,089)                

திதைமசரி ஒதுக்கம் (112,000,000)           

SLFRS நிறுத்தி கவக்ைப்பட்ட வரு ொைம் (2,361,679,828)        (257,827,947)                  (650,566,893)           
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2012

3.1 கிரயம்

2012.01.01 இல் 

உள்ளவாறான மீதி சேர்க்கைைள் அைற்றல்ைள்

2012.12.31 இல் 

உள்ளவாறான மீதி

ரூ. ரூ. ரூ. ரூ.

காணியும் கட்டிடமும் 8,601,860 259175325.00 0 267,777,185 

கணனியும் துணணக்கருவிகளும் 1,873,150 119,900 0 1,993,050 

- - 

அலுவலக உபகரணங்கள் 613,897 688,951 0 1,302,848 

தளபாடங்களும் பபாருத்திகளும் 2,460,825 703,052 0 3,163,877 

ஈரலிப்பு மானிகள் 3,712,350 0 3,712,350 

மமாட்டார் வாகனங்கள் 3,101,000 0 0 3,101,000 

20,363,082 260,687,228 - 281,050,310 

3.2 சேய்மானம்

2012.01.01 இல் 

உள்ளவாறான மீதி சேர்க்கைைள் அைற்றல்ைள்

2012.12.31 இல் 

உள்ளவாறான மீதி

ரூ. ரூ. ரூ. ரூ.

காணியும் கட்டிடமும் 230,917 2,906,098 0 3,137,015 

கணனியும் துணணக்கருவிகளும் 250,310 251,555 0 501,865 

- - 

அலுவலக உபகரணங்கள் 107,663 199,911 0 307,574 

தளபாடங்களும் பபாருத்திகளும் 198,929 579,263 0 778,192 

ஈரலிப்பு மானிகள் 1,298,778 742,470 0 2,041,248 

மமாட்டார் வாகனங்கள் 1,062,027 575,973 0 1,638,000 

3,148,624 5,255,270 - 8,403,894 

3.3 சேறிய புத்ேை பெறுமதி

31.12.2012 இல் 

உள்ளவாறான மீதி

31.12.2011 இல் 

உள்ளவாறான மீதி

ரூ. ரூ.

காணியும் கட்டிடமும் 264,640,170 8,370,943 

கணனியும் துணணக்கருவிகளும் 1,491,185 1,622,840 

- 

அலுவலக உபகரணங்கள் 995,274 506,234 

தளபாடங்களும் பபாருத்திகளும் 2,385,685 2,261,896 

ஈரலிப்பு மானிகள் 1,671,102 2,413,572 

மமாட்டார் வாகனங்கள் 1,463,000 2,038,973 

272,646,416 17,214,458 
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2011

3.1 கிரயம்

01.01.2011 இல் 

உள்ளவாறான மீதி சேர்க்கைைள் அைற்றல்ைள்

31.12.2011 இல் 

உள்ளவாறான மீதி

ரூ. ரூ. ரூ. ரூ.

காணியும் கட்டிடமும் 5,812,246 2,789,614 0 8,601,860 

கணனியும் துணணக்கருவிகளும் 41,550 1,831,600 0 1,873,150 

- - 

அலுவலக உபகரணங்கள் 66,764 547,133 0 613,897 

தளபாடங்களும் பபாருத்திகளும் 239,726 2,221,099 0 2,460,825 

ஈரலிப்பு மானிகள் 3,712,350 0 3,712,350 

மமாட்டார் வாகனங்கள் 3,101,000 0 0 3,101,000 

12,973,636 7,389,446 - 20,363,082 

3.2 சேய்மானம்

01.01.2011 இல் 

உள்ளவாறான மீதி சேர்க்கைைள் அைற்றல்ைள்

31.12.2011 இல் 

உள்ளவாறான மீதி

ரூ. ரூ. ரூ. ரூ.

காணியும் கட்டிடமும் 15,870 215,047 0 230,917 

கணனியும் துணணக்கருவிகளும் - 250,310 0 250,310 

- - 

அலுவலக உபகரணங்கள் - 107,663 0 107,663 

தளபாடங்களும் பபாருத்திகளும் 45,944 152,985 0 198,929 

ஈரலிப்பு மானிகள் 556,308 742,470 0 1,298,778 

மமாட்டார் வாகனங்கள் 486,054 575,973 0 1,062,027 

1,104,176 2,044,448 - 3,148,624 

3.3 சேறிய புத்ேை பெறுமதி

31.12.2011 இல் 

உள்ளவாறான மீதி

31.12.2010 இல் 

உள்ளவாறான மீதி

ரூ. ரூ.

காணியும் கட்டிடமும் 8,370,943 5,796,376 

கணனியும் துணணக்கருவிகளும் 1,622,840 41,550 

- 

அலுவலக உபகரணங்கள் 506,234 66,764 

தளபாடங்களும் பபாருத்திகளும் 2,261,896 193,782 

ஈரலிப்பு மானிகள் 2,413,572 3,156,042 

மமாட்டார் வாகனங்கள் 2,038,973 2,614,946 

17,214,458 11,869,460 
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2010

3.1 கிரயம்

01.01.2010 இல் 

உள்ளவாறான மீதி சேர்க்கைைள் அைற்றல்ைள்

31.12.2010 இல் 

உள்ளவாறான மீதி

ரூ. ரூ. ரூ. ரூ.

காணியும் கட்டிடமும் - 5,812,246 0 5,812,246 

கணனியும் துணணக்கருவிகளும் - 41,550 0 41,550 

இயந்திரங்களும் இயந்திர உபகரணங்களும் - - 

அலுவலக உபகரணங்கள் - 66,764 0 66,764 

தளபாடங்களும் பபாருத்திகளும் - 239,726 0 239,726 

ஈரலிப்பு மானிகள் - 3,712,350 0 3,712,350 

மமாட்டார் வாகனங்கள் 3,101,000 0 3,101,000 

- 12,973,636 - 12,973,636 

3.2 சேய்மானம்

01.01.2010 இல் 

உள்ளவாறான மீதி சேர்க்கைைள் அைற்றல்ைள்

31.12.2010 இல் 

உள்ளவாறான மீதி

ரூ. ரூ. ரூ. ரூ.

காணியும் கட்டிடமும் - 15,870 0 15,870 

கணனியும் துணணக்கருவிகளும் - 0 - 

இயந்திரங்களும் இயந்திர உபகரணங்களும் - - 

அலுவலக உபகரணங்கள் - 0 - 

தளபாடங்களும் பபாருத்திகளும் - 45,944 0 45,944 

ஈரலிப்பு மானிகள் - 556,308 0 556,308 

மமாட்டார் வாகனங்கள் 486,054 0 486,054 

- 1,104,176 - 1,104,176 

3.3 சேறிய புத்ேை பெறுமதி

31.12.2010 இல் 

உள்ளவாறான மீதி

31.12.2009 இல் 

உள்ளவாறான மீதி

ரூ. ரூ.

காணியும் கட்டிடமும் 5,796,376 - 

கணனியும் துணணக்கருவிகளும் 41,550 - 

இயந்திரங்களும் இயந்திர உபகரணங்களும் - - 

அலுவலக உபகரணங்கள் 66,764 - 

தளபாடங்களும் பபாருத்திகளும் 193,782 - 

ஈரலிப்பு மானிகள் 3,156,042 - 

மமாட்டார் வாகனங்கள் 2,614,946 - 

11,869,460 - 
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நிதி அறிக்கைைளின் குறிப்புக்ைள்
2012 டிசம்பர் 31 ந் திைதியில் உள்ளவாறு

4. முடிவுறா வேலை 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ.

ஆரம்ப மீதி 130,208,691 3,237,727 

ைாணி மற்றும் ைட்டிட ைணக்குைளுக்கு மாற்றம் (258,891,872) (1,493,277)

குறிப்பிட்ட ைாலப்பகுதிக்ைான முற்பண கைாடுப்பனவு 209,590,317 128,464,241 3,237,727 

80,907,135 130,208,691 3,237,727 

5. முதலீடுகள் 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ.

- 
இலங்கை பத்திரிகைைள் சங்ைம் லிமிட்டட் - 
நிகலயாண கவப்பு

இலங்கை வங்கி 313,236,335 283,044,402 272,037,214 

313,236,335 283,044,402 272,037,214 

6. இருப்புக்கள் 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ.

கெல் இருப்பு- ொட்டரிசி 3,356,646,043 4,483,918,739 5,233,460,059 
கெல் இருப்பு- சம்பா அரிசி 448,518,132 
இடப்கபயர்க்ைப்பட்ட கபாருட்ைள் 54,385,225 67,706,816 132,566,434 
சசாய அவகர இருப்பு 3,302,853 3,302,853 130,473,988 
அரிசி இருப்பு 84,972 152,842 
அலுவலைம் 110,639 887,020 

3,862,937,224 4,555,191,889 5,497,387,501 

7. ேர்த்தகம் மற்றும் ஏலைய பெறுேைவுகள் 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ.

வர்த்தை ைடனாளிைள் (7.1) 2,414,218,439 49,743,530 49,743,530 

ைழி- சதகவைளுக்ைான ஒதுக்ைம் - - - 

2,414,218,439 49,743,530 49,743,530 

சிறு ைடனாளிைள்

ைடன்ைள் மற்றும் முற்பணங்ைள் (7.2) 26,391,267 150,676,283 24,146,853 

ஏகனய கபறுவனவுைள் (7.3) 3,913,419 1,086,844,771 87,542,809 

பாதுைாப்பும் கவப்புக்ைளும்  (7.4) 20,000 - - 

2,444,543,125 1,287,264,584 161,433,192 

கெல் சந்கதப்படுத்தல் சகப

இலங்கை விவசாய உற்பத்திைள் சந்கதப்படுத்தல் அதிைார சகப
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நிதி அறிக்கைைளுக்ைான குறிப்புக்ைள்
2012 டிசம்பர் 31 ந் திைதியில் உள்ளவாறு

7.1 வரத்தக கடனாளிகள் 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ.

CWE 1,587,080,892 - - 
நெல் விற்பகன அகைச்சு - - 
உணவு திகணக்ைளம் 470,946,490 - - 
லங்ைா  சந ாச 49,942,727 - - 
அரிசு ஏற்றுைதி அகைச்சு 42,918,273 - - 
S.L. விைானப்பகை 4,425,000 - - 
S.L.  கைப்பகை 91,929,495 - - 
S.L. துகைமுை அதிைாை சகப 750,000 - - 
S.L. திருபபாசா லிமிட்ைட் - - - 
உணவு திகணக்ைளத்தில் இருந்து கிகைப்பனவு 10,591,838 - - 
ஆகல உரிகையாளர்ைளிைம் இருந்து கிகைப்பனவு 36,896,844 - - 

68,993,349 - - 
ைட்டுப்பாட்டு ைணக்கு நைாள்வனவு 49,743,530 49,743,530 49,743,530 

2,414,218,439 49,743,530 49,743,530 

7.2 கடன்களும் முற்பணங்களும்

முற்பணங்கள் 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ.

ஏ.பே.விபேதுங்ை 41,872 - - 
நைாழும்பு நைாத்  விற்பகன  ாபனம் 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
கூட்டுைவு ஆகணயாளர் 9,000,000 9,000,000 9,000,000 
லங்ைா சந ாச லிமிட்ைட் 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
பீரிஸ் 20,000 - - 
ஆர்.பீ.எம்.முகைகை "B" 795,578 795,578 795,578 
ைந்ந னி 89,000 - - 
வீதி அபிவிருத்தி அதிைாைசகப 2,421,271 2,421,271 - 
ருவந்திைா 71,628 - - 
விழா முற்பணம் ைணக்கு 217,500 - - 
GMT.பிைதிநிதி- அம்பாகை 200,000 - - 
முற்பணம்- வல்பிட்ை - - - 
அநுைா புைம் - - 300,000 
ைைெல  ஆகணயாளர்- குருொைகல - - - 
ைைெல  ஆகணயாளர்- அம்பாகை - - - 
G.L.T.D.குலதுங்ை - - - 
L.M.U.N. ைப்ைால் - - - 
N.ஏக்ைொயக்ை - - - 
வைபைற்கு - - - 
நபாலந்ெறுகவ - - 6,700,000 
அம்பாகை - 45,940 - 
S. State Trading Corporation - - - 
நிருவாை அலுவலர் - - - 
ைணக்ைாளர் ொயைம் - - - 
ஒப்பந்  படி - - 17,548 
மூல ன நசலவுக்ைான முற்பணம் 131,701,968 3,237,727 
 கலகை அலுவலைம் 88,000 
கடன்கள்

விழா முற்பணம் 230,500 96,000 
கசக்கிள் ைைன் 6,584,218 
இைர் ைைன் 2,950,200 2,393,026 - 

26,391,267 150,676,283 24,146,853 

நெல் சந்க ப்படுத் ல் சகப

அரிசி ஆகல உரிகையாளர்ைள் ( ைைன் அடிப்பகையில் நெல் 

விற்பகன)
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7.3 ஏனனய பபறுவனவு 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ.

ஏகனய படிைள் மீள்நிைப்பல் ைணக்கு 17,333 - - 
வாைகை வருைானத்திற்ைான பசர்க்கை 1,213,400 - 342,000 
நிகலயாண ைணக்கு வட்டி பசர்க்கை 987,674 லங்ைா சந ாச (அரிசி விற்பகன) 

மூலைான நபறுவனவு 90,409,713 72,566,049 
CWE (நெல் விற்பகன) 341,388,591 
SLAPMA இைமிருந்து நபறுவனவு 35,000 
WHT நபறுவனவுைள் 2,682,686 - 3,020,249 
E.P.F. மிகைவிதிப்பு - - - 
E.T.F. மிகைவிதிப்பு - - - உணவு திகணக்ைளத்திைமிருந்து 

நபறுவனவு (அரிசியிற்ைாை) 622,577,907 10,591,837 இலங்கை துகைமுை அதிைாை 

சகபயிைமிருந்து நபறுவனவு (அரிசியிற்ைாை) 750,000 இலங்கை ைைற்பகையிைமிருந்து நபறுவனவு 

(அரிசியிற்ைாை) 26,795,000 இலங்கை விைானபகையிைமிருந்து 

நபறுவனவு (அரிசியிற்ைாை) 4,425,000 இலங்கை திரிபபாசா லிமிட்ைட் இைமிருந்து 

நபறுவனவு (பசாயா விற்பகனக்ைாை) 498,560 

3,913,419 1,086,844,771 87,542,809 

7.4 பினணயும் னவப்பும் 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ.

வீைகைப்பு பிகண கவப்பு 20,000 20,000 20,000 
20,000 20,000 20,000 

8. காசும் காசுக்கு சம்மானனவயும் 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ.

பயனுள்ள காசும் குறுங்கால னவப்புக்களும்

ைாசும் வங்கி மீதியும் 7,337,628 56,997,132 13,008,919 

7,337,628 56,997,132 13,008,919 
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9. மூலதனமும் ஒதுக்கங்களும்

9.1 பங்களிப்பு மூலதனம் 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ.

பங்களிப்பு மூலதனம் 631,484,518 631,484,518 631,484,518 

631,484,518 631,484,518 631,484,518 

9.2 நிதிகள் 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ.

வவளிநாட்டு நிதியம் 0 0 - CAS, RVDB, MDBகளில் இருந்து 

வபறப்பட்ட வபறுமதியான 0 0 - 

அபிவிருத்தி ஒதுக்கங்கள் 0 0 - 

வபாதுவான கமநல ஒதுக்கங்கள் - - - 

- - - 

குறிப்பு- பங்களிப்பு மூலதனத்தில் இருந்து மாற்றப்பட்ட மமலுள்ள மீதிகள் 2010 ஆம் ஆண்டில் இருந்து வழக்கதிற்கு வரும்

10 கடன்களும் பபறுவனவுகளில் இருந்தும் பபறப்பட்ட வட்டிகள்

2012 2011 2010

Total Total Total 

ரூ. ரூ. ரூ.

வங்கி கடன்கள் (10.1) 5,621,685,789 3,587,454,031 4,395,236,588 

வங்கி மமலதிகப்பற்றுக்கள் 61,834,764 247,131,449 94,197,666 

5,683,520,553 3,834,585,480 4,489,434,254 

10.1 வங்கி கடன்கள் As at 31.12.2012 As at 31.12.2011 As at 31.12.2010
ரூ. ரூ. ரூ.

இலங்கக வங்கி 3,100,000,000 2,185,200,000 2,250,000,000 

மதசிய மசமிப்பு வங்கி 725,946,271 47,802,282 267,802,282 

மக்கள் வங்கி 1,553,744,998 1,354,451,749 1,496,960,318 

பிரமதச  அபிவிருத்தி வங்கி 241,994,521 - 380,473,988 

5,621,685,789 3,587,454,031 4,395,236,588 

11. பபொறுப்புக்களில் இருந்தொன பயன்கள் 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ.
ஆண்டு வதாடக்க ஆரம்ப மீதி 636,607 344,234 2,787,005 
திட்ட பயன்களிலான வசலவுகள் (2,088,871)
ஆண்டுக்கான மதய்மானம் 283,563 256,901 180,006 
ஆண்டுக்கான வட்டி 73,210 39,587 80,285 
உண்கமயான நட்டம் (7,206) (4,114) (551,804)
இந்த ஆண்டுக்கான வகாடுப்பனவுகள் - - (62,388)
ஆண்டுக்கான இறுதி மீதி 986,174 636,607 344,234 

12 மொற்றப்பட்ட வருமொனம் 2012 2011 2010

ரூ. ரூ. ரூ.

வருட ஆரம்ப மீதி 0 0 0
இவ்வருடத்தில் அரசாங்க 

மானியத்திற்கான மூலதனச் வசலவு
112,000,000 112,000,000 112,000,000 

வருமான கூற்றின் கட்டணங்கள்

வருட இறுதி மீதி 112,000,000 112,000,000 112,000,000 

வநல் சந்கதப்படுத்தல் சகப

2013 ஆம் ஆண்டிற்கான கம்பனி அபிவிருத்தி, களஞ்சியசாகல நிர்மாணம் மற்றும் கணனிமயப்படுத்தல் நடவடிக்கககளுக்காக அரசங்க மானயம் 

கிகடக்கப்வபற்றது.___________________________________________________________________________________
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13. வியாபாரம் மற்றும் ஏனைய ககாடுப்பைவுகள் 2012 2011 2010
ரூ. ரூ. ரூ.

வியாபார ககாடுப்பனவு (13.1) - - 26,207,563 
சிறு கடன்ககாடுநர் (13.2) 2,259,000,000 1,900,000,000 1,300,000,000 
ஏனனய ககாடுப்பனவுகள் (13.3) 323,651,032 209,475,205 150,641,348 
உண்னைச் கசலவீனம் 332,645,414 11,567,291 11,428,988 

2,915,296,446 2,121,042,496 1,488,277,899 

13.1 வியாபார ககாடுப்பைவுகள் 2012 2011 2010
ரூ. ரூ. ரூ.

லங்கா  சக ாச கடன்

SLPMA ற்கான ககாடுப்பனவு 190,923 
லங்கா  சக ாச

அனைச்சு அரிசி ஏற்றுைதிக்காக

அரிசி ஆனலயாளர்களின் ஏற்றிைதிக்காக

Payable to GA 26,016,640 
- - 26,207,563 

13.2 சிறு  கடன்ககாடுநர் 2012 2011 2010
ரூ. ரூ. ரூ.

கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிதியம் 190,000,000 
அரசாங்க பிரதிநிதி நிதியம் - அநுரா புரம் 69,000,000 
தினறசசரிக்கான ககாடுப்பனவு 2,000,000,000 1,900,000,000 1,300,000,000 

2,259,000,000 1,900,000,000 1,300,000,000 

13.3 ஏனைய ககாடுப்பைவுகள் 2012 2011 2010
ரூ. ரூ. ரூ.

ச ய்வுகள் (13.3.1) 322,017,534 207,862,709 147,643,718 
மீளளிப்பு னவப்புக்கள் (13.3.2) 1,216,475 982,657 2,441,649 
உரினை சகாரப்படா  சம்பளங்கள் 38,031 38,031 31,973 
E.P.F.ககாடுப்பனவு கணக்கு - 514,616 455,659 
E.T.F.ககாடுப்பனவு கணக்கு - 77,192 68,349 
வங்கி  வறுகள் (959,097)
திரு.S.G. Jemis ற்கான ககாடுப்பனவு - - - 
C.T.C. Rice Mill ற்கான ககாடுப்பனவு 1,338,089 - - 

323,651,032 209,475,205 150,641,348 

13.3.1 தேய்வுகள் 2012 2011 2010
ரூ. ரூ. ரூ.

உலர் லுக்கான ச ய்ைானம் 297,306,319 
கடன் வட்டி கட்டணங்களுக்கான ச ய்ைானம் 5,356,046 5,356,046 71,138,721 
உலர் லுக்கான ச ய்ைானம் - 3% - 183,151,394 48,633,832 
விற்பனன வரிக்கான ச ய்ைானம் 19,355,269 19,355,269 19,355,269 
ஆனல கட்டணங்களுக்கான ச ய்ைானம் 6,582,965 
சபாக்குவரத்து கட்டணங்களுக்கான ச ய்ைானம் 1,927,704 
சம்பள ஊக்குவிப்பு (100) 5,227 

322,017,534 207,862,709 147,643,718 

13.3.2 மீள கெலுத்ே தேண்டிய னேப்புக்கள் 2012 2011 2010
ரூ. ரூ. ரூ.

M.M.மீளளிப்பு னவப்புக்கள் 372,925 372,925 541,125 
250,000 250,000 240,000 

மீளளிப்பு சகள்வி னவப்புக்கள் 353,550 353,550 28,550 
பாதுகாப்பு னவப்பு கணக்கு 240,000 6,182 1,631,974 

1,216,475 982,657 2,441,649 

கநல் சந்ன ப்படுத் ல் சனப

ஏனனய னவப்புக்கள் - மீளளிப்பு  வாடனக னவப்புக்கள்
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14. வருமானம்

2012 2011 2010 

ரூ. ரூ. ரூ. 

வருமானம் 3,617,880,136 3,500,200,907 138,947,952 

மமாத்தம் 3,617,880,136 3,500,200,907 138,947,952 

15. ஏனனய வருமானம் 2012 2011 2011 

ரூ. ரூ. ரூ.

இடர்கடன் வட்டி 125,521 37,299 - 

நிலையாண லவப்பு வருமான வட்டி 33,353,524 14,549,943 16,550,343 

சசமிப்பு கணக்கு வட்டி வருமானம் 151,658 144,316 134,518 

மீளளிக்கப்படாத சகள்வி வருமானம் 2,500 - - 

சகள்வி லவப்பு வருமானம் - 32,500 636,000 

சசலவக்கட்டண வருமானம் 275,280 

ஈரலிப்பு மாணி விற்பலன 131,473 

பபாலித்தீன்சாக்கு லபகள் விற்பலன - - 2,281,755 

வாடலக வருமானம் 2,913,900 - - 

களஞ்சியசாலை வாடலக வருமானம் 3,134,400 6,015,400 5,231,300 

திலைசசரி மானியம் 35,350,000 - 35,000,000 

-மீண்படழும் பசலுவுகளுக்காக 25,000,000 

-மூைதன பசைவுகளுக்காக 182,900,000 

-கடன் வட்டி மீள்பபறுலகக்காக 346,190,000 

வங்கி பிலணயாளுக்கான மீள்பகாடுப்பனவு 24,450,000 

குறுணி அரிசிகளின் விற்பலன - - - 

குறுணி பெல் - - - 

அரிசி விற்பலனகளின் இைாபம்(ெட்டம்) (2,462,468) 3,157,266 

சசாயா விற்பலனகளின் இைாபம்(ெட்டம்) 12,294,218 

ஏலனய வருமானங்கள் 309,785 476,402 686,001 

75,341,287 585,177,610 88,533,936 

16. நிதிச் மெலவுகள் 2012 2011 2011 

ரூ. ரூ. ரூ.

கடன் வரி 3,280,917 

OD கட்டணங்கள் 25,091,760 - 61,826,718 

விவசாயிகளின் T.F. கடன் வட்டி 8,820,206 - 6,796,234 

கடன் வட்டி -BOC 234,136,899 186,467,341 46,116,869 

கடன் வட்டி -NSB 92,865,250 - 5,356,046 

கடன் வட்டி -PB 135,844,546 120,756,853 29,219,746 

கடன் வட்டி -RDB 48,515,068 39,666 7,417,724 

545,273,730 307,263,860 160,014,254 

பெல் சந்லதப்படுத்தல் சலப
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17. காசுப்பாய்ச்சல் கூற்றின் காசு மற்றும் குறுங்கால வைப்புக்களும்

காசு மற்றும் குறுங்கால வைப்புக்களின் கூறுகள் 2012 2011 2010

Rs. Rs. Rs.

17.1 பயனுள்ள காசும் குறுங்கால வைப்புக்களும்

காசும் வங்கி மீதியும் 7,337,628 56,997,132 13,008,919 

7,337,628 56,997,132 13,008,919 

17.2 பயனற்ற காசும் குறுங்கால வைப்புக்களும்

வங்கி மேலதிகப்பற்று (61,834,764) (247,131,449) (94,197,666)

(54,497,136) (190,134,317) (81,188,747)

18. கருத்துக்களும் விதப்புவைகளும்

கருத்துக்களும் விதப்புரைகளும் இல்ரல

19. சசாத்துக்களின் ஈடு

பபாறுப்புக்கள் மீதான பசாத்துக்களின் பிரை இல்ரல

20. ஐந்சதாவக திகதிக்கு பின்னைான சசயற்பாடுகள்

பெல் சந்ரதப்படுத்தல் சரப

காசுப் பாய்ச்சல் கூற்றிற்கான சமாத்த காசும் 

குறுங்கால வைப்புக்களும்

ஐந்பதாரக திகதிக்கு பின்னர் எவ்வித மூலப்பபாருட்கள் பற்றிய 

ெடவடிக்ரககளும் திருத்தங்கள் அல்லது நீக்குதல்கள் நிதிக்கூற்றில் இல்ரல.
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முழு ம ொத்த வரு ொனங்கள் பற்றிய விரிவொன கூற்று

2012 டிசம்பர் 31 ந் திகதியில் உள்ளவொறு

வருட இறுதி வருட இறுதி

31.03.2012 31.03.2011

ரூ. ரூ. 

வருமானம் I 3,617,880,136 3,500,200,908 

விற்பனனச் மசலவுகள் II (5,058,814,474) (3,453,400,412)

மமாத்த  இலாபம் (1,440,934,337) 46,800,496 

கூட்டுக- ஏனனய வரு ொனம் III 75,341,287 575,345,860 

கழிக்குக- மெலவுகள்

நிதிச் மசலவுகள் IV (73,933,968) (53,500,711)

விற்பனன  ற்றும் விநியயொகச் மசலவுகள் V (11,436,493) (4,011,856)

நிதி  ற்றும் ஏனனயச் மசலவுகள் VI (545,273,730) (307,263,560)

(1,996,237,240) 257,370,229 

மெல் சந்னதப்படுத்தல் சனப
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப
முழு ந ொத்ை வரு ொனங்கள் பற்றிய விரிவொன கூற்று

2012 டிசம்பர் 31 ந் திகதியில் உள்ளவொறு

கூற்று I

Rs. Rs. 

வருமானம்

நெல் விற்பதன 2,895,264,468 1,844,152,377 

அரிசி விற்பதன 67,870 1,656,048,531 

குறுணி அரிசி விற்பதன - - 

அரிசி ஏற்று தி 722,547,799 - 

3,617,880,136 3,500,200,908 

கூற்று II 2012 2011 

Rs. Rs. 

விற்பனனச் செலவுகள்

விற்பதனச் நசலவுகள்- நெல் 4,322,709,242 1,687,092,055 

நெல் நகொள்வனவிற்கொன நெரடி ந ந்ைதலச் நசலவுகள் 736,105,231 202,839,519 

நெல் ஏற்று திக்கொன நெரடி ந ந்ைதலச் நசலவுகள் - 1,563,468,838 

5,058,814,474 3,453,400,412 

விற்பனனச் செலவுகள்

ஆரம்ப இருப்பு 4,555,081,250 5,233,460,059 

நெல் நகொள்வனவு 3,636,891,845 2,278,199,615 

(-)ஆதலக்கட்டணங்களுக்கொன நெல் நகொடுப்பனவு (6,326,628) (1,340,648,880)

(-)இறுதி இருப்பு (3,862,937,224) (4,483,918,739)

4,322,709,242 1,687,092,055 
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நேரடி நமந்தனலச் செலவுகள்

சேல் சகாள்வனவிற்கான நேரடி நமந்தனலச் செலவுகள்

நெல் நகொள்வனவிற்கொன நைொழிலொளர்  நசலவு 8,115,937 17,222,894 

நெல் நகொள்வனவிற்கொன சுத க்கூலி 27,316,363 - 

நெரடி நெல் நகொள்வனவு நசலவுகள் - - 

எரிநபொருள் நசலவு- நெல் நகொள்வனவு 252,769 - 

ஏதனய நசலவுகள் - நெல் நகொள்வனவு 953,399 398,345 

நெல் ஏற்று திக்கூலி (அரிசி விற்பதனக்கொக) 38,754,530 - 

நபொக்குவரத்துச் நசலவு-  நெல் நகொள்வனவு 129,447,108 3,871,068 

நெல் வழங்கல் நசலவுகள் - - 

ஆதலக் கட்டணங்கள் 269,808,354 - 

அளத்ைல் கட்டணங்கள் - - 

ஈரலிப்பு  ொணிகள்  ற்றும் ைரொதிகளின் திருத்ைற் கட்டணங்கள் 162,346 384,271 

நெல் நசயற்பொடுகளுக்கொன வங்கிக் கட்டணங்கள் 116,292 22,380,293 

வங்கி வட்டிகள்- LC 12,234,372 - 

நெல் கொப்புறுதி கட்டணங்கள் 2,950,603 3,255,329 

நெல் நகொள்வனவிற்கொன விளம்பரச் நசலவுகள் 1,095,231 106,300 

ைரகுக் கட்டணங்கள் - 295,928 

நுகர்வுப் நபொருட்கள் - களஞ்சியசொதல 501,390 1,166,424 

ஈரலிப்பு 114,154,925 134,517,562 

களஞ்சிய வொடதகச் நசலவுகள் 2,264,300 1,156,000 

களஞ்சிய பரொ ரிப்புச் நசலவுகள் - 1,293,121 

நெல் இருப்பு பரொ ரிப்புச் நசலவுகள் 3,011,804 1,277,515 

புதகயூட்டல் கட்டணங்கள் 1,597,472.00 - 

திருத்ைங்களும் பரொ ரிப்புக்களும்- களஞ்சியசொதல 1,572,122 - 

பொதுகொப்புக் கட்டணங்கள் - களஞ்சியசொதல 4,365,020 3,504,100 

நெல் இருப்பு ந ய்ப்பித்ைல் நசலவுகள் - 10,024,066 

நபொலித்தீன்சொக்குப் தபகள் நசலவுகள் 117,430,896 463,998 

அச்சிடல்  ற்றும் எழுது நபொருட்கள்- நெல் நகொள்வனவு 0 138236

ைரகுகளும் நெல் நகொள்வனவிற்கொன நபொக்குவரத்தும் 0 1384069

736,105,231 202,839,519 
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப
முழு ந ொத்ை வரு ொனங்கள் பற்றிய விரிவொன கூற்று

2012 டிசம்பர் 31 ந் திகதியில் உள்ளவொறு

கூற்று III 2012 2011 

ரூ. ரூ. 

ஏனைய  வருமாைங்கள்

இடர் கடன்களுக்கொன வட்டி 125,521 37,299 

நிதையொண தவப்புக்களுக்கொன வட்டி வரு ொனம் 33,353,524 14,549,943 

சசமிப்பு கணக்கு வட்டி வரு ொனம் 151,658 144,316 

மீளளிக்கப்படொை சகள்வி வரு ொனம் 2,500 32,500 

சகள்வி தவப்பு வரு ொனம் - 

நபொலித்தீன்சொக்குப் தபகளின் விற்பதன - 

வொடதக வரு ொனம் 2,913,900 6,015,400 

களஞ்சியசொதை வொடதக வரு ொனம் 3,134,400 

திதைசசரி  ொனியம் 35,350,000 554,090,000 

குறுணி அரிசி விற்பதன - 

குறுணி நெல்

ஏதனய வரு ொனம் 309,785 476,402 

75,341,287 575,345,860 
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கூற்று IV 2012 2011 
ரூ. ரூ. 

நிருவாகச் செலவுகள்

கணக்கொய்வு கட்டணம் - 50,000 
கணக்கீட்டு  ற்றும் உயர் நைொழில் கட்டணம் 587,081 - 
ஆசைொசதனக் கட்டணம் 177,000 28,500 
பணிப்பொளர் கட்டணம் 259,868 
ைதைவர் நகொடுப்பனவு (படி) 720,000 807,000 
சம்பளங்கள் 22,713,919 19,851,281 
ஏதனய நகொடுப்பனவுகள் 5,158,756 2,151,910 
EPF நசைவுகள் 4,285,359 3,462,062 
ETF நசைவுகள் 1,005,703 847,799 
ச ைதிகசெரம் 2,200,135 1,900,455 
வொழ்க்தகச் நசைவுகள் 8,366,768 7,903,900 
ஊக்குவிப்பு  ற்றும் அத ய கூலிகள் - 
ெட்டஈட்டு  நசைவுகள் 408,825 333,250 
அத ய ஊழியர் கட்டணங்கள் 79,320 142,918 
அலுவைர் பயிற்சி நசைவுகள் 941,193 299,099 
ஊழியர் ெைன்புரி நசைவுகள் 255,377 132,824 
வங்கி கட்டணங்கள் 67,370 
கொசசொதைப் புத்ைகக் கட்டணங்கள் - 
புத்ைகங்கள்  ற்றும் பருவ நவளியீடுகள் - 
நசய்தித் ைொள்கள் 61,365 
எழுதுகருவிகள்  ற்றும் அச்சிடல் 1,297 
நுகர்வுப் நபொருட்கள் 593,649 342,863 
சைய் ொனம் 5,130,951 2,523,064 
கட்டிடங்கள்  ற்றும் விடுதி வொடதக நசைவுகள் - 
வீட்டு வொடதக 6,990 15,400 
ச ொட்டல்  ற்றும் ைங்குமிட கட்டணங்கள் - 
மின்சொர நசைவுகள் 1,060,278 627,994 
எரிநபொருள் கட்டணங்கள் 2,949,633 2,723,905 
அலுவைக பரொ ரிப்புச் நசைவுகள் 121,626 
நபொறுப்பொளர் நசைவுகள் 1,050,549 368,209 
பொதுகொப்புக் கட்டணங்கள் 672,816 924,593 
நைொதைசபசி நசைவுகள் 760,042 739,391 
நீர்ச் நசைவுகள் 636,236 262,767 
சபொக்குவரத்துக் கட்டணங்கள் 3,030,850 
திருத்ைம்  ற்றும் பரொ ரிப்புச் நசைவுகள் 343,875 1,870,423 
நைொழிைொளர் கட்டணங்கள் 2,616,919 
சட்டச் நசைவுகள் 189,650 619,404 
ெொனொவிை நசைவுகள் 795,948 
தவத்திய அறிக்தக கட்டணங்கள் - 
நசலுத்ைப்பட்ட சசதவக் கட்டணங்கள் 2,250 
ைபொற் நசைவுகள் 131,018 108,106 
அச்சிடல்  ற்றும் எழுதுகருவிகள் 2,493,296 2,167,421 
மீள்புதுப்பித்ைற் கட்டணங்கள் 812,088 463,131 
கணிப்பொய்வுக் கட்டணங்கள் - 
பணிக்நகொதடச் நசைவீனங்கள் 283,563 
பணிக்நகொதட வட்டி 73,210 
இதளப்பொற்று நிதிச் நசைவீனங்கள் 99,888 
வொழ்க்தகப்படி கணக்கு 461,204 
ந ொழிப்நபயர்ப்புக் கட்டணங்கள் - 156,843 
வொகனங்கள்  ற்றும் ஏதனய நசொத்துக்களின் வரு ொன அனு திப்பத்திரங்கள் 53,400 332,445 
வொகனங்கள் கொப்புறுதி 251,302 
வொகனங்கள் பரொ ரிப்பு 1,346,069 1,254,402 
ென்நகொதடகள் 5,000 
ஏதனய நசைவுகள் 672,333 89,352 
 ொெகரசதப வரிகள்  ற்றும் கடன் வரிகள் - - 

- - 
73,933,968 53,500,711 
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நெல் சந்தைப்படுத்ைல் சதப

முழு ந ொத்ை வரு ொனங்கள் பற்றிய விரிவொன கூற்று
2012 டிசம்பர் 31 ந் திகதியில் உள்ளவொறு

கூற்று V 2012 2011 

Rs. Rs. 

விற்பனை விநிய ோகச் செலவுகள்

விற்பதன ம ம்படுத்ைல் நசலவுகள் 71,400 - 

விளம்பரம்  ற்றும் பிரபலப்படுத்ைல் 7,660,169 824,839 

ைரகு  ற்றும் நகொண்டு நசல்ல்ல் - நெல் நகொள்வனவு 93,799 99,710 

மபொக்குவரத்து  ற்றும் இைர நசலவுகள் 40,145 821,974 

வொகனங்கள் வொடதக கட்டணங்கள் 3,570,980 2,265,333 

மைசத்தின்  குடம் நசலவுகள் - - 

11,436,493 4,011,856 

கூற்று VI 2012 2011 

Rs. Rs. 

நிதிச் செலவுகள்

OD கட்டணங்கள் 25,091,760 - 

விவசொயிகள் T.F.கடன் வட்டி 8,820,206 

கடன் வட்டி -BOC 234,136,899 186,467,341 

கடன் வட்டி -NSB 92,865,250 

கடன் வட்டி -PB 135,844,546 120,756,853 

கடன் வட்டி -RDB 48,515,068 39,366 

545,273,730 307,263,560 
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