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1. தொலனநொக்கக் கூற்று 

 

 

 
 

2.  தெற்திக் கூற்று 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. இனக்குகள் 

 
 உர் கல்ி திற்ெி ிறுகதன்ந லகில் ெர்நெ ட்டத்ினொண 

அங்கீகொத்ல அலடல். 

 உனகனொி அங்கீகொத்துடன் உள்ொட்டு ற்றும் ெர்நெ 

தொடர்புலடொண ஆொய்ச்ெி, புத்ொக்கம் ற்றும் ிறுக ிலனில் 

உர்ிலனல அலடல். 

 நெத்ின் நலப்தொடுகள் ற்றும் லகத்தொில் துலநிணதும் 

ெபகத்ிணதும் ிர்ப்தொர்ப்புகலப ிலநநற்றும் லகினொண கல்ில 

ங்கும் பன்நணொடிப் தல்கலனக்கொக ிகழுல். 

 தல்கலனககங்கள் து தெற்தொடுகபில் ிலணத்ிநலண ய்த்கு 

லகில் கல்ி ெொர் புனல ற்றும் ததபீக சூலன உர்த்துல். 

 பலணப்தொண தல்கலனக்கக கட்டலப்தின் ிதந்லணகலப ெந்ிக்கத்க்க 

ெிநந் அநிவுிக்க, ிநலிகுந் ற்றும் ியப்ிலடந் ஆபிிணர் 

ற்றும் ொர்கலப உள்படக்கிதுொண ெபகத்ல உயொக்குல். 

 உர் தொில்நுட்த ற்றும் ஆநனொெலண நெலகலப ங்குில் 

ிநலிக்க நெல ங்கும் பன்நணொடிொகத் ிகழுல். 

 இனங்லகில் எழுக்க தநிபலநகள் ற்றும் உர்/தொில்ெொர் கல்ி 

தொடர்தினொண நெி அதிியத்ி ற்றும் தகொள்லக குப்தில் 

அெொங்கத்ிற்கு ஆநனொெகொக தெற்தடுல். 

  உறுிப்தொடு ற்றும் ிலணத்ிநன் ிக்க கூட்டு ல்னொட்ெிிலண 

தல்கலனக்கக கனொெொத்ில் ற்தடுத்துல். 

உனகபொி ொீிில் அிகபில் ற்றுக்தகொள்பப்தட்ட          

ிறுணொக தன் ஆெிொில் ிகழ்ொகும். 

 உனக ெொல்கலக்கு பகங்தகொடுக்கும் லகில் ஆொய்ந்நியும் 

நணொதொத்லயும் அநிவு ற்றும் ிநன்கலப ியத்ி தெய்லணயும் 

நதொெிக்கக் கூடிொண தொில்நுட்தம் ற்றும் அனுடன் தொடர்புலட 

துலநகபில் கல்ில ங்குல்; 

 கல்ி   லலநகலப ியத்ிதெய்ற்கொக ற்றும் நெி தொில்நுட்தத் 

ிநலகலப உர்லடச்தெய்ற்கொக நெி ொீிில் ததொயத்ொண 

ற்றும் உர் ிலபவுகள் தகொண்ட ஆய்ிலண நற்தகொள்லல்; 

 ெர்நெ ொீிினொண இடத்லக் தகொண்டதொய இனங்லகப் 

தல்கலனக்ககொக ொட்டிற்கும் லகத்தொில் துலநக்கும் ெபகத்ிற்கும் 

ிபுத்து நெலகலப ங்குல்; ற்றும் 

 இனங்லகின் ிலனத்ியக்கும், ிஞ்ஞொண, தொில்நுட்த, ெபக ற்றும் 

ததொயபொொ அதிியத்ிில் தங்குதற்றுல்- ன்தண பனொக தொில்நுட்தம் 

ற்றும் அனுடன் தொடர்புலட துலநகபில் அிகபில் ற்றுக் தகொள்பப்தட்ட 

        ிறுணொக தன் ஆெிொில் ிகழ்ொகும். 
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4.  தல்கலனக்கக ியொக ெலத 

உத்ிநொகபூர் உறுப்திணர்கள்: 

 

உதநந்ர் (ிெொபர்) நதொெிொிர் .நக.டதிள்யூ. ஜர்த்ண 

திி உதநந்ர் நதொெிொிர் ஆர்..     நக 

பீடொிதி, கட்டடக்கலனப் பீடம் நதொெிொிர்   .  . த       

பீடொிதி, ததொநிில் பீடம் நதொெிொிர் யூ.ஜீ.. புஷ்தன 

பீடொிதி, கல் தொில்நுட்த பீடம் ிய. டீ.நக.   த     (2015.05.08 ல) 

 ிய. பீ.ம். கயொத்ண (2015.05.09  த ) 

பீடொிதி, தட்டநற்தடிப்பு கற்லக பீடம் நதொெிொிர் (ியி) ஸ்..டீ. டஸ் 

 

தல்கலனக்கக ொணிங்கள் ஆலக்குழுிணொல் ிிக்கப்தட்ட உறுப்திணர்கள்: 

ிய. நக.யூ. புஷ்தகுொ (2015.03.31 ல) 

                த                 (      த       /         

       )       த   தி ிலநநற்று உத்ிநொகத்ர்/              , 

         ,        த             . 

 

நதொெிொிர் (ியி) ன்.  ெில்ொ (2015.03.31 ல) 

இர், கபணிப் தல்கலனக்ககத்ில் குடும்த யத்துப் நதொெிொிொக திொற்நி 

தகபொக ஏய்வுததற்நொொர். இனங்லக ிநந் தல்கலனக்ககத்ின் பன்ணொள் 

உதநந்ர் ற்றும் இனங்லக ததொது யத்து அலுனர்கள் கல்லூொிின் பன்ணொள் 

லனயம் ஆொர். 

 

நர் தஜணல் ம். பீொிஸ் (2015.03.31 ல) 

இர், தஜணல் நெர் நஜொன் தகொத்னொன தொதுகொப்பு தல்கலனக்கக உதநந்ொக 

ற்நதொது திொற்நி யதுடன், இந்ிெொண லப்தலடப் தலடப்திொிவுத் 

லனல நகர்ல் ிலன அிகொொிொகவும் நெலொற்றுகிநொர். 

 

ிய. நஜ. குயகுனசூொி (2015.03.31 ல) 

தொதுகொப்பு ற்றும் க அதிியத்ி அலச்ெிணது நனிகச் தெனொபொண (க 

அதிியத்ி) இர், க அதிியத்ி அிகொெலதின் பன்ணொள் லனய    இர் 

இனங்லக ததொநிினொபர்கபின் ிறுகத்ின் நொல உறுப்திணயொொர். 

 

ிய. தி.ச்.ம். த்ணெிொி (2015.03.31 ல) 

அணர்த் பகொலத்து அலச்ெின் ஆநனொெகொண இர், தொில்பற்ெிகள் 

அதிியத்ி, பலீட்டு ஊக்குிப்பு அலச்ெின் பன்ணொள் தெனொபயொொர். இர், 

இனங்லக ிர்ொக நெலல (ிநெட குப்பு) நெர்ந்ொொர். 

 

ிய. ஜீ.நக. அதுங்க (2015.03.31 ல) 

   ,   த           த                  த        .    த  

             பம்                    த             தி   த   

த                    த         யொண இர், இ.ி.க.நெ. அங்கத்யம் 

ஆொர். 
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த   த  த                       (2015.03.31 ல) 

   த                   ,    த  த      த           ,      

              த             த  த       .                       

   த        த      த                    . 

 

த  . த               (2015.03.31 ல) 

        த    த    ,                த                   , 

   த    த   த             த               த  த                  

                         ,         த                

            ர். 

 

     த             (2015.04.20 பல்) 

CodeGen                                    த             

  த      த ,            த               (    .)    .      CeyCo 

   ., நெி ெிநந்  ICT ியது (NBQSA) நதொட்டிில் த               

 த  ங்கலப தன்றுள்பொர். 

 

     த  த                 (2015.04.20 பல்) 

ெக்ி தற்நி ெர்நெ ஆநனொெகர் ற்றும் SLEMA தய ெஞ்ெிலகின் ஆெிொிர், 

இனங்லக ெக்ி தற்நி பகொலொபர்கள் ெங்கத்ின் பன்ணொள் லனர், இனங்லக 

ததொநிினொபர்கள் ிறுகத்ின் கூட்டொண்ல உறுப்திணர், லுத் ிநன் ற்றும் 

ின்ெக்ி உற்தத்ி ிட்டிடல் தொடர்தொக ின்ெக்ி, லு அலச்சு ற்றும் இனங்லக 

ின்ெொ ெலத ஆகிற்நில் திொற்நியுள்பொர். 

 

                   .  .      (2015.04.20 பல்) 

உத்நெிக்கப்தட்டுள்ப அதிியத்ிற்கொண பகொண்ல ிறுக (AfD) 

(ததொிடப்தட்டுள்ப) பகொலத்து திப்தொபர், கடல்ெொர் ததொநிினொபர்/ கப்தல் 

ிர்ொக்கலனஞர், தட்ட ததொநிினொபர் ற்றும் இனங்லக ததொநிினொபர்கள் 

ிறுகத்ின் நொல உறுப்திணர், கடல்ெொர் ததொநிினொபர்கள் ிறுகத்ின் 

உறுப்திணர் ற்றும் க்கி இொச்ெித்ின் ிஞ்ஞொணியும் தொில்நுட்தினொபயம், 

இனங்லக தட்ட தொில்ெொர் பகொலொபர்கள் அலப்தின் ஸ்ொதக நொல 

உறுப்திணயம் ஆொர். 

 

                             (2015.04.20 பல்) 

ெம்தத் ங்கி பீல்ெி, ெின் ந ொட்டல்ஸ் ன்ட் புதொதர்டீஸ் பீல்ெி ற்றும் 

ந ொஸ் தொர்சுடிகல்ஸ் லிிதடட் ஆகிற்நின் திப்தொபர், ென்தடல் ற்றும் 

நன் டிஸ்ட் ங்கி ஆகிற்நின் திப்தொபொகவும் தகொல் நதங் எப் ெிநனொன் 

ிறுண ொற்நீட்டு திப்தொபொகவும் நெலொற்நியுள்பொர். ெர்நெ ிிக் 

கூட்டுத்ொதணத்ின் இனங்லக ற்றும் ொலனத்ீவுகள் ஆகி ொடுகலக்கொண பன்ணொள் 

ிிட திிிியும் ஆொர். 
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                    த     (2015.04.20 பல்) 

தி ிலநநற்று உத்ிநொகத்ர் -  NDB தகதிடல் ந ொல்டிங்ஸ் லிிதடட் (NCAP), 

லனர் – ெவுத் ெின் ததடநன் எப் க்நென்ஜ்ஸ் (SAFE), நொல உறுப்திணர் – 

தட்ட பகொலத்து கக்கொபர்கபின் ிறுகம் – க்கி இொச்ெிம் (FCMA). CFA 

தட்டம் ததற்நர் ற்றும் க்கி அதொிிக்கொின் ெர்நெ அதிியத்ிற்கொண 

பகொண்ல (USAID), ெம்தத் ங்கி ற்றும் CKN ிி பகொல உட்தட திொண 

பநனொதொ திகபில் நெலொற்நியுள்பொர். 

 

த  .      த    (2015.04.20 பல்) 

இனங்லக கட்டடக்கலனஞர்கள் ிறுகம் ற்றும் திொித்ொணிொின் 

கட்டடக்கலனஞர்கபது நநொல் ிறுகம் ன்தற்நின் நொல உறுப்திணர். 

கட்டடக்கலன, ினத்நொற்ந கட்டடக்கலன ற்றும் தொதுகொப்பும் புொிலயும் ெொர் 

பகொலத்து திற்ெிொபர், தொல்ததொயள் ஆொய்ச்ெி ிலக்கபத்ின் ஆநனொெலண 

ெலத உறுப்திணர் ற்றும் இனங்லகின் ணினங்கு ற்றும் இற்லக தொதுகொப்பு 

ெங்கத்ின் பன்ணொள் லனர் ற்றும் ICOMOS (இனங்லக). 

 

த  .         (2015.04.20 பல்) 

திப்தொபர் ற்றும் தி ிலநநற்று உத்ிநொகத்ர் – ெிநனொன் நதநஜ் 

ந ொல்டிங்ஸ் பீல்ெி. ற்றும் னன் புநொொி (ெிநனொன்) பீல்ெி., திப்தொபர் – 

கொர்ென் கம்தர் ததட்ஜ் பீல்ெி. ற்றும் புகிட் டொநொஹ் பீல்ெி., இனங்லக ிகப் 

நதலின் தென்ந யடத்ிற்கொண லனர் ற்றும் இனங்லக தட்ட கக்கொபர்கள் 

ிறுண நொல உறுப்திணர். 

 

த  .          (2015.04.20 பல்) 

தி ிலநநற்று உத்ிநொகத்ர் – Brandix இனங்லகின் எந தொொி ஆலட 

ற்றுிொபர். இனங்லகில் ஆலடக் லகத்தொில் துலநின் பர்ச்ெி ெொர்தொண 

பநனொதொத்ிற்கு திொணொக ெம்தந்ப்தட்ட பக்கி அலப்தொண கூட்டு ஆலடத் 

லகத்தொில் ெங்க கூட்டலப்லத (JAAF) உயொக்குில் ிக பக்கி 

கொகர்த்ொொக இயந்துடன், அவ் அலப்தின் ஆம்த கொன லனொகவும் 

திொற்நியுள்பொர். அத்துடன், இனங்லக ஆலட ற்றுிொபர்கபது ெங்கத்ின் 

பன்ணொள் லனயம் ஆலட லகத்தொில் துலந ெொர்தொக ப்நதொதும் 

குதனழுப்தக்கூடி பக்கித்யம் ஆொர். 

 

த  .        த       (2015.04.20 பல்) 

ெணொிதி ெட்டத்ி, ெட்ட ஆலக்குழு ற்றும் ெட்டெொர் உி ஆலக்குழு 

ஆகிற்நின் அங்கத்ர், ெட்டக் கல்ி தொடர்தொண கவுன்ெிலின் பன்ணொள் 

அங்கத்ர் ற்றும் தொநட்டுல தல்கலனக்கக ெட்டம் தற்நி யலகயம் 

ிொிவுலொபயம் ஆொர். 
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த   த    த                (2015.08.27 பல்) 

2012 இலியந்து திப்தொபர் ொகம் – இனங்லக நெி புனலச் தெொத்துக்கள் 

அலுனகம், நெி சுடிக்கூட ிலக்கபம் ற்றும் இனங்லக சுங்கத் ிலக்கபம் 

ஆகிண ெொர் ெட்டத் ியத்ம் தற்நி பன்தொிவுக் குழுக்கபின் அங்கத்ர் ற்றும் 

லண அெொங்க ிறுணங்கள் தனற்நிலும் குழு அங்கத்ர் ற்றும் கடந் 4 ஆண்டு 

கொனப்தகுிில் உனக புனலச் தெொத்துக்கள் அலப்தின் (WIPO) ஆவுடன் நெி 

புனலச் தெொத்துக்கள் அலுனகத்ின் (NIPO) கயத்ிட்டங்கலப லடபலநப் 

தடுத்துது ெொர்தொக திொற்நியுள்பொர். 

 

பலிணொல் தொிவு  

தெய்ப்தட்ட உறுப்திணர்கள்  : நதொெிொிர் ம்.ஸ். ொணடு 

 நதொெிொிர் பீ.ஜீ.ஆர். ர்த்ண 

 

திொபர் (தெனொபர்) :   ிய. .ல். ஜதர் ெொிக் 

 

ிிொபர் (அலப்தின் நல்) :   ிய. நக..டீ. புஸ்தகீர்த்ி 
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5.  உத வந்ரின் ீபரய்வு 
 

மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககரணது (UOM), 1960ஆம் ஆண்டில் 

ிதப்தட்ட தித்ிவக மரில்தட்த ிதகம் ற்தம் 1966ஆம் 

ஆண்டில் ிதப்தட்ட   இனங்வகத் மரில்தட்தக் கல்லூரி 

    ற்வநத் மரடர்ந்து, 1972ஆம் ஆண்டு                

15ஆம் ிகி தொல் கட்டுமதத்வப் தல்கவனக்ககரகச் மெற்தட 

ஆம்தித்து. 

1978ஆம் ஆண்டின் 16ஆம் இனக்கப் தல்கவனக்ககச் ெட்டத்ின் 

ற்தர கலக்கவ கட்டுமதத்வப் தல்கவனக்ககரணது, அன் 

ற்வதர மதரண “இனங்வக மரறட்டுவ தல்கவனக்ககம்” 

தம் எத சுரீணப் தல்கவனக்கக அந்ஸ்வத்ம் 

மதற்தக்மகரண்டது. ற்வதரது மரநட்டுவ 

தல்கவனக்ககரணது கட்டடக் கவன, மதரநிில், கல் 

மரில்தட்தம்                          ஆகி 

     தேடங்கவபக் மகரண்டுள்பது.                                     

                                                            2015 

                      . தல்கவனக்கக ரணிங்கள் ஆவக்குழு    (UGC)     

மரிவு மெய்ப்தட்ட ரர்கலக்கரண திமணரத (11) இபரிப் தட்டப் தரடமநிகவபத்ம் 

ற்தம் மெனவு ீட்தை அடிப்தவடில் ம்தத்ரத (56) தட்டப்தின்தடிப்தை ிகழ்ச்ெிகவபத்ம் 

ங்கும் (தரர்க்க: அட்டவ-1) கல்ிெரர் தேடங்கள் தத்மரன்தது (19) 2015      

                             ண.     19                         

                                           (50)         ற . 2015 

        ற   44                            ,                 

                                                              

             . 

அட்டவ–1: மரநட்டுவ தல்கவனக்கக தேடங்கள் ற்தம் ிவக்கபங்கள் 

மதரநிில் தேடம் கட்டடக்கவன தேடம் 

இெரண ற்தம் மெல்தொவந மதரநிில் 

ிவக்கபம் 

கட்டடக்கவன ிவக்கபம் 

ெிில் மதரநிில் ிவக்கபம் தட்டதொம் ரடும் ிட்டிடல் ிவக்க. 

கிணி ிஞ்ஞரண, மதரநிில் ிவக்கபம் கட்டட மதரதபில் ிவக்கபம் 

ின தோனபங்கள் மதரநிில் ிவக்கபம் எதங்கிவந் டிவப்தை ிவக்க. 

ின் மதரநிில் ிவக்கபம்  

இனத்ிில், மரவனத்மரடர்தை மதரநிில் 

ிவக்கபம் 

கல் மரில்தட்த தேடம் 

மரில்தட்த தொகரவத்து ிவக்கபம் கல் மரில்தட்த ிவக்கபம் 

மதரதட்கள் ிஞ்ஞரணம் ற்தம் மதரநிில் 

ிவக்கபம் 

கிப்தேட்டு கிில் ிவக்கபம் 

இந்ிப் மதரநிில் ிவக்கபம் தல்துவநெரர் கற்வககள் ிவக்கபம் 

கிில் ிவக்கபம் 
 

 

 

 

 

 

 

தைடவத்ம் ஆவட மரில்தட்ததொம் ிவக்கபம் தட்டவற்தடிப்தைக் கற்வககள் தேடம் 

வதரக்குத்து ற்தம் வவ எழுங்கவப்தை 

ிிவரக தொகரவத்து ிவக்கபம் 

 

வதரெிரிர் ஆணந் ஜர்ண  
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 மரநட்டுவ தல்கவனக்ககரணது ரரலும் தக்க தொடிரபிற்கு     இனங்வகில் 

             ிகச் ெிநந் தல்கவனக்கக     ற             

            து. கல்ி அடிப்தவடில், ற்தக்மகரள்பப்தட்ட உனகப் தைகழ்மதற்ந 

தல்கவனக்ககமரன்நில் தட்டப்தின் தடிப்தை ிகழ்ச்ெித்ிட்டம் ிலும் இனகுரக அதி 

மதற்தக்மகரள்பக் கூடி ற்தம் கற்வககள் ற்தம் மெற்தரடுகள் ஆகி இண்டிலும் ெர்வெ 

ரீிில் ற்தக்மகரள்பப்தட்ட ெிநந் தல்கவனக்கமரன்நிணரல் உதரக்கப்தட்ட 

தட்டரரிகவபப் வதரன்த ெிநப்தரகச் மெனரற்நக்கூடி - மரில்தட்தத் துவநகபிவன “உனக 

ம் ரய்ந் தட்டரரிகவப” உதரக்குற்கு தல்கவனக்ககம் கடுவரக உவக்கின்நது. 

அணடிப்தவடில், மரநட்டுவ தல்கவனக்ககத்ின் திரண இனக்கரணது கற்வககள் 

ெரர்தரக ிகச் ெிநந், ன்ணம்திக்வகிக்க, மகிழ்வுவட, அிகபில் வவன மதநக்கூடி 

ெர்வெ ரீிில் ற்தக்மகரள்பப்தட்ட ம் ரய்ந், தட்ட                      

மரில் மெய்க் கூடி தட்டரரிகவப உதரக்குல் ற்தம் அவவதரல், அர்கள் தட்டத்வப் 

மததம்வதரது து ரர்க  அிகரவணரர் “வவன வடுதரக” அன்நி “வவன 

உதரக்குதர்” தம் ிவனக்குப் திற்திப்ததுரகும். து அிகரண தைி தட்டரரிகபின் 

தடரந் ெம்தபத்விடக் குவநந்மரத மரவகரண எத ரதக்கு சுரர் 7000 

அமரிக்க மடரனர் மெனில் (       ) மதரநிில், கட்டடக்கவன, கி அபவில், 

டிவப்தை, தட்டதொம் ரடும் ிட்டிடல், ெிபித்ல் தொகரவத்தும், கல் 

மரில்தட்தம் ற்தம் வதரக்குத்தும் ற்தரட்டு தொகரவத்தும் வதரன்ந துவநகபில் 

உர்ந்பில் மரில்கபில் அக் கூடி, உனக ம் ரய்ந் தட்டரரிகவப மரநட்டுவப் 

தல்கவனக்ககம் உதரக்குகின்நது ன்தவ சுட்டிக்கரட்டுல் வண்டும். 
 

தல்கவனக்ககத்ின்     தர ிட்டிடல் ற்தம் தன தர்ரங்க வவனகவப அதொனரக்குல் 

தோனரக இனங்வகவ “அநிில் இவப்தைவரக” ஆக்குற்கு தங்கபிப்தைச் மெய்த்ம் 

அவவவப, து ரட்டிணது மதரதபரர அதிிதத்ிில் மெற்தரட்டு இக்கி என்நரக 

ஆகுற்கரண ெின குநிக்வகரள்கவப உதரக்கித்ள்பது. 
 

இப் தின்ணித்டன் இந்      ரணது,    ற                            

                                 ,         2015 ஆம் ஆண்டில் 

மரநட்டுவ  தல்கவனக்ககத்ின் அவடவுகள் ற்தம் அங்கீகரங்கள் மரடர்தரக தொலில் 

வரக்குகின்நது. அன் தின்ணர் அது,     தர  ிட்டிடல் அம்ெங்கள், தொலீட்டுச் மெனவுகள், 

                                                       , 

தல்கவனக்கக-வகத்மரிற்தவந எத்துவப்தைக்கள்,                          

      ற                                                 

வதரன்நற்வந வரக்குகின்நது. தல்கவனக்ககத்ின்     தர அதிிதத்ிக்கு இவடதநரக 

அவந்       ற ள் தற்நி எத சுதக்கரண  கூற்தடன் ஆய்வு தொடிவடகின்நது. 
 

5.1  தல்கவனக்கக கல்ி மதற்தக்மகரள்வ அிகரித்ல் 

 

2000 ஆம் ஆண்டில் மரநட்டுவப்  தல்கவனக்ககரணது, தல்கவனக்ககத்ிணரல் 

ணிவநரக வெி மரில்தட்த ிப்வபரரவ (NDT) ங்குற்கரக மரநட்டுவ 

தல்கவனக்ககத்ின் மரில்தட்த ிதகத்வ (ITUM) உதரக்கிது  ,           

   ற                             . அன்வதரது 2300 ரர்கவபக் மகரண்ட  

மதரநிில் ற்தம் கட்டடக்கவன ஆகி இண்டு தேடங்கவப இப் தல்கவனக்கத்ில் 

கரப்தட்டண.  ன்டீரீ  தரடமநிில்  1050 ிப்வபரர ரர்கள் இதந்ணர். மதரநிில் 
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தேடரணது, மதரநிில்   .    .     தட்ட      என்தது துவநகபில் ங்    

அவவவப, கட்டடக்கவன தேடரணது கட்டட சூல் தி.ஸ்ெி. ற்தம் கி அபவில் 

தி.ஸ்ெி.      இண்டு தட்ட            ங்கிது. 

 

2015             ,    ற                  , தட்ட      ரர்கள் 7794 

    இதந்துடன்,              ITUM      NDT திலும்         1050     

      . மதரநிில் தேடரணது தோன்த தட்ட ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கவப ங்குகின்நது. அவ, 

தி.ஸ்ெி.    ற      (ிவெடரண கற்வகப் திரிவுகள் தத்து), தி.ஸ்ெி. வதரக்குத்து    ம் 

                       தொகரவத்து , தே. டிவப்தை - ரகரீக டிவப்தை 

   ம் உற்தத்ி அதிிதத்ி ஆகி அவணத்தும் ரன்கு தட மகௌ தட்ட தரடமநிகபரகும். 

கட்டடக்கவனப் தேடம் ஆத            கவப ங்குகின்நது. அவ, தே. கட்டடக்கவன, தே. 

டிவப்தை, தி.ஸ்ெி. கி அபவில், தி.ஸ்ெி. ெிகள் தொகரவத்தும், தி.ஸ்ெி. 

தட்டதொம் ரடும் ிட்டிடல் ற்தம் தி.ஸ்ெி. ினத்வரற்ந டிவப்தை கட்டடக்கவன 

தட்டங்கலரகும். கல் மரில்தட்த தேட    , தி.ஸ்ெி. கல் மரில்தட்த       

தி.ஸ்ெி. கல் மரில்தட்ததொம் தொகரவத்துதொம் ஆகி இண்டு தட்ட 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கவப ங்குகின்நது.                          4              

                            . இற்கு வனிகரக, கல் மரில்தட்தப் தேட  

    தங்கரபி ிதணங்கபின் உித்டன் இவந்து மபிரரிரக ங்கும் 

ிகழ்ச்ெித்ிட்டரக கல் மரில்தட்த இபரி (BIT) ிகழ்ச்ெித்ிட்டத்வ ங்குகின்நது. 

 

2015               2014  ./ .                 ற                    

1574                           ,   ,                                 

                  ற                    ற                    

                                                           

                                     . இவ்ரத ரித்து 

வெர்த்துக்மகரள்பல்     தல்கவனக்கக தொவநவக்வக அச்சுதத்னணரது ன்ததுடன், 

ரங்கவப                 ற்தம் 2015 உர்  ரர் உள்ரங்கவன 2016 

    /         ரபில் வற்மகரள்    தல்கவனக்கக ரணிங்கள் 

ஆவக்குழுவுடன் இவந்து டடிக்வகள் டுக்கப் தடுகின்நண. 

 

து தட்டரரி ிகழ்ச்ெித்ிட்டத்ிற்கரண ரர்கபிணதும், அர்கபின் மதற்வநரர்கபிணதும் 

அிகரித் வகள்ிவ ிர்மகரள்ற்கரக                                

             உள்ரங்கவன ெகன ித்ிலும் 32% இற்கு வனரகவும் கல் 

மரில்தட்த தேட உள்ரங்கல் 180%     அிகரித்துச் மென்தள்பது ன்தவக் இங்கு 

குநிப்திட்டுக் கூதல் வண்டும்.                                     தோன்த 

தேடங்க                       உள்ரங்கப்தட்ட தொவநிவண உத-1 

மபிக்கரட்டுகிநது. Z-     தற்நி         ின் ிவபரக ரர்கலக்கு 

இவக்கப்தட்ட அீிவ ெரி மெய்த்ம் வகில் ங்கப்தட்ட ீின்ந ீர்ப்தின் கரரக 

தல்கவனக்ககரணது மததம் கஷ்டங்கலக்கு த்ிில் வனிக ரர்கலக்கு ெிகவப 
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ற்தடுத்ிக் மகரடுக்கவண்டிவற்தட்ட 2011/2012 கல்ிரண்டு ிவெடரண ஆண்டரக 

அவந்து. 

 

 
   1 –                                                  

 

 

மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககம் 2006ம் ஆண்டில் அணது ிநந் மரவனக் கல்ி (ODL) 

தொவநினரண தொனரது மபிரரி இபரி ிகழ்ச்ெித்ிட்டரண கல் மரில்தட்த 

இபரிப் தட்டத்வ (BIT) ஆம்தித்து. மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககத்ின் திரண 

ிட்டத்ின் ஊடரக இந் ிநந் ற்தம் மரவனக்கல்ி தொவநரணது உர் த்ில் 

குி   ற, குநிப்தரக கிரதை திவெத்வச் வெர்ந் அிக ண்ிக்வகரண ரர்கலக்கு 

இப் தல்கவனக்ககத்ிணரல் ங்கப்தடும் உர் த்வக் மகரண்ட கல்ிவப் 

மதற்தக்மகரள்ற்கரண ரய்ப்திவண குநிப்திடத்க்கபவு அிகரிக்கின்ந தொவநமரன்நரக 

இணம்       டுள்பது. ிநந் ற்தம் மரவனக் கல்ி ிவனத்ின் (CODL) மரிற்தரடு 

ற்தம் ிர்ரக த்ிவண உர்த்தும் ிர்தரர்ப்தைடன் 2012 ஆண்டில் இததத்வரரம் 

தற்நரண்டுக்கரண உர் கல்ி (HETC)              ங்கப்தட்ட தௐ. 20 ில்லின் 

ரணித்துடன் ிநந் ற்தம் மரவனக் கல்ி ிவன மெற்தரடுகள் ிரிவுதடுத்ப்தடும். இில் 

குநிப்திடத்க்க தகுி 2014 ற்தம் 2015 ஆம் ஆண்டுகபில் மெனிடப்தட்டுள்பது. 2015 இல் 

தல்கவனக்கக கல்ி ெிகலடன் தல்வத வகப்தட்ட மன்மதரதள் கம்தணிரண Open Arc 

ிதணத்துடன் தைி தங்கரண்வ ெரர்தரக ஈடுதட்டுள்பதுடன், அது BIT     

                                                          

          .     BIT                 ,                       ற        

                           ,                          

                                           ற   ற       

                                                            

            . 2015                                          191     

                    , 2015              458              

                                             . 
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5.2  அவடவுகள் ற்தம் அங்கீகரங்கள் 

 

                                  ற                     து 

இத ததுடன்,                         ற               ம்     ப் 

தட்டரரிகவபத்ம் ற்நவகிலும் த்ிலும் டங்கபின்நிப் வதிச் மெல்விட்டும் 

வம்தடுத்           ம் மததிம்  வடகின்நது. 2015 இல் டரத்ப்தட்ட தட்டரரிகபின் 

மரில் ன்வகள் தற்நி வர் ஆய்ில் (Tracer surveys) மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககப் 

தட்டரரிகள் வகத்மரில்கபரலும், அன் மரில் ங்குர்கபரலும் மதரிதும் 

வண்டப்தடுகின்நரர்கள் ன்தவக் சுட்டிக்கரட்டும் வகில் அர்கபின் தட்டபிப்தை 

ிரின் வதரது ெகன தட்டரரிகலம் 93.75% தொம், மதரநிில் தட்டரரிகள் 93.85% தொம், 

கட்டடக்கவன      கி அபவில்           100% தொம், கல் மரில்தட்தப் 

தட்டரரிகள் 98% தொம் மரிவனப் மதற்தள்பணர் தம் கல் மதநப்தட்டுள்பது. உத-2 

   ற                                    தடிப்தை      ற    

      ற                   ற    த்வக் கரட்டுகிநது. 

 
 

 
   2 –                  ற                        ற    ம் 

 

 

2015    இதிப் தரீட்வெக்குத் வரற்நி 1204 மரத் ரர் ண்ிக்வகில் 1081 

(89.8%) வதர் ிிக்கப்தட்ட குவநந்தட்ெ கரனவவநக்குள் து தொரனது தட்டத்வப் 

மதற்தக்மகரண்டரர்கள். 2015 ஆண்டு மதரதுப் தட்டபிப்தை ிரில் தட்ட   தடிப்தை 

தட்டங்வபத்ம் உள்படக்கி மரத்ரக ங்கப்தட்ட 1615 தட்டங்கபில், 1188 இபரிப் 

தட்டங்கலம், 427 தட்ட   தடிப்தை தட்டங்கலம் உள்படங்கிிதந்ண. இது கடந் 

தடங்கலடன்            தொணிவன தட்ட      ரிகபில் 5%          

                       23%             . 

 

2015                                       ற ிக்க மெனரற்நல் 

                                                 ற                   
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                          ற                  ற          ற     

           ,  ற                                      . 

 சுந்ிரண ற்தம் ிநந் தோன மன்மதரதள் அதிிதத்ி (FOSS) மரடர்தில் 

ரர்கபின் ஆற்நல், தைத்ரக்கம், மெற்ிநன் ஆகிற்வந அபிடுற்கரக 

உனகபரி ரீிில் ிகப் திதல்ிக்க ற்தக்மகரள்பப்தட்ட வதரட்டிகபில் என்நரண 

வகரகுல் ெம்ர்வகரட் (GSoC) வதரட்டிில் மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககம் மரடர்ந்தும் 

ணது ிவனவ க்கவத்துக்மகரண்டுள்பது.              40          

             , 2015                          44 ிததுகலடன் 

மரநட்டுவ தல்கவனக்கக                              ற        

                                      3               ற   

             . இன் தோனம் 2007 இலிதந்து இன்த வத்ம் எவ்மரத ஆண்டும் 

(அரது, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014      2015 ஆண்டுகபில்) 

வடமதற்ந தடரந்ப் வதரட்டிகபில் ஆகக்கூடி ண்ிக்வகரண ிததுவப 

மரநட்டுவ தல்கவனக்கக ரர்கள் மன்தள்பரர்கள். இண்டரது இடத்வ 

கிக்கும் தல்கவனக்ககத்ிற்கு கிவடத் ிதது ண்ிக்வகின் இதடங்வக ிடவும் 

அிகரண ிததுகவபப் மதற்த, 2005 ஆண்டிலிதந்து 2015 ஆண்டு வ மரத்ரக 248 

ிததுகவப மன்த உனகபரி ரீிில் ெிநந் தல்கவனக்ககரகிரல், 

மரநட்டுவப் தல்கவனக்கக ரர்கள் மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககம் ற்தம் 

இனங்வக ெரர்தரக ரமததம் அங்கீகரத்வ ஈட்டிக்மகரடுத்துள்பணர். 

 மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககம்,          ற                      

       TECHNO    ற                              ற                 

                                                       ற   

                                   ற    . 

                      ற   ற                         (IMechE)       

             ற                                             

                                   ற          . 

                                                      ற   

                ற                                  . 

                      ,                       - IIT                 . 

 Google I/O Extended Hackathon            ற                      

    ற        . 

 Google I/O Extended Hackathon            ற                          

             ற . 

 CIMA                         –                      . 
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HSBC மற்நிரபர்கள் உத வந்ர்கவப 

ெந்ித்ல் 

 

                       ற                                

                                                       (Silicon 

Valley)                   ற              (Leapset Lounge)     

                                                  . 

                                 ற                              

                 , 

                   

                  

         ,            

  ற                  

   ற                 

                       

                     

(Massachusetts Institute of Technology (MIT) - USA)            தட்டத்வ          

                     . 

    ற                       2015 HSBC                    

                                                          

      . 700,000.00                   ற     .     

             ற                             ற               

                 ,                                    ,        

                 ற                         . 

                                                                   

     ,                                                   

      ற                 4                      (Global Holcim)      

                           ற     .                        

               ற                              ற     

                    . 

                                                                

                      (Consejo Superior de investigaciones Cientificas) (CSIC) 

                           Cybermetrics                  ற     

                                         1         

                         . 

 1998                        World Wide Web        ற      

                                             , LIBSYS 
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                   2001                      

                                          .    ற     

                 2015      MoraLs                           

  ற                                              ற       

                             . 

                         ற                                  

                                                          

            ற  ற          ற             ற (CGO 2015)   ற   

                  ACM                                 

    ற    . 

 

க்கி இரச்ெித்ின் தட்ட அபவினரபர்கள் வநரல் ிதகத்ின் மபிரரி 

தரீட்வெரபர்கள், கி அபவில் தட்ட ிகழ்ச்ெித்ிட்டத்வத் மரடர்ந்தும் “உனகின் 

ிகவும் ெிநந் கி அபவில் தட்ட ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கபில் என்த” ண ிப்தேடு 

மெய்துள்பணர். இந் ிகழ்ச்ெித்ிட்டரணது, ெர்வெ ரீிில் அங்கீகரிக்கப்தட்ட உனகப் 

தைகழ்மதற்ந தோன்த ிதணங்கள் உட்தட மரி  வந ெரர்ந் ரன்கு ிதணங்கபரல் 

அங்கீகரிக்கப்தட்டுள்பது. தட்டத்வப் மதற்தக்மகரண்ட தின்ணர் மகுெீக்கிரக 100% 

மரில்ரய்ப்திவணப் மதற்தக்மகரள்ன் ஊடரக இந் ிகழ்ச்ெித்ிட்டின் ரணது 

திிதபிக்கப்தடுகிநது. 

 

மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககத்ின் ெீரண கல்ிெரர் டடிக்வககபின் ிவபரகவும், அன் 

வகத்மரிலிவண அடிப்வடரகக் மகரண்ட ஆய்வு, ரக்கச் மெல்கள், ெரவணகள் 

ஆகிற்நிணரல், வகத்மரிலில் ஈடுதட்டுள்பர்கள், தல்கவனக்கக தொவநவிலுள்ப 

கல்ிெரர் ெதோகங்கள், ரர்கள் ஆகிவரர்கபிவடவ மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககம் 

இனங்வகில் “ிகவும் ெிநந்மரத தல்கவனக்ககம்” ன்தம் வரற்நப்தரட்டிவண 

ற்தடுத்ித்ள்பது. 

 

மதரநிில் கற்வக ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கபில் இவகின்ந தைதுதொக ரர்கபிவடவத்ம் 

இத்வக வரற்நப்தரவட ற்தட்டுள்பது. அண்வக் கரனங்கபில் மதரநிில் தேடத்ில் 

இவந்து மகரண்ட எவ்மரத ர, ரிதம் மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககத்  வ 

து தொனரது   ரிரக       ள்பணர். தைள்பிி ங்கலக்கு ற்த ெிநப்தைப் தட்டிலுக்குத் 

மரிவு மெய்ப்தட்ட 10% ஆண ரர்கபில் 90% இற்கும் அிகரவணரர் து தட்டரரி 

கற்வகக்கரண தொனரது     ரக மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககத்ின் மதரநிில் 

தேடத்வவ மரிவு மெய்துள்பணர். உர் ப் தரீட்வெின் ெிநப்தைப் தட்டிலில் உர் 

ிவனிலுள்ப ரர்கபில் 10%   வணரதக்கு ரத்ிவ து ிதப்தத்ின் அடிப்தவடில் 

வர்வு மெய் தல்கவனக்ககத்     அதிமதற தல்கவனக்கக ரணிங்கள் ஆவக்குழு 

ரய்ப்தை ங்   ல் இது ிகப் மதரி ெரவணரகும். 

 

   ற               ,                               

           ற           (SLUSA)                             

         2015                     ,                     
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                 ,     (  ),         ,            ,       , 6     

       (           ),           (           ), ற   ,            

            (   )                                           

                                   16                       

  ற                  ற          . 

 

    ,                                                 ற      

               .                     15                   

                                                (SLUSA) 

  ற                        (           ),        (        

   )                                     ற                

                                         .                       

                               ,                           

              ற     . 

 

       ,                                            ற            

                                      (SLUSA)             ற     

                                 . 2015             ,      

      ,      ,      ,                    ,           (  ),           

                                         ற                     

          2015                                 ற 11                

                                    ற                      

                           .                             

                            ற                          . 
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5.3  திரண ிட்டதொம், மெல்தணுக்க தொகரவத் ிட்டதொம் 

 

மரநட்டுவப் தல்கவனககத்ின் 2020, 2030ஆம் ஆண்டுக்கரண திரண ிட்டம் 

கட்டடக்கவன தேடத்ின் திரட்மடரகுி உதப்திணர் குழுமரன்நிணரல் ரரிக்கப்தட்டது. 

தல்கவனக்ககத்ின் ற்வதரவ ெகன மதௌிக அதிிதத்ி மெற்தரடுகலம் இந் திரண 

ிட்டத்ிற்கும் மெல்தணுக்க தொகரவத் ிட்டத்ிற்கும் (SMP) 2014-2018 ற்த 

வற்மகரள்பப்தடுகிநது. தல்கவனக்ககம் ெரர் துரி ிரிரக்கத்துடன், 2020 ற்தம் 2030 

மரடர்தரண ிதத்ப்தட்ட திரண 

ிட்டங்கள் தல்கவனக்ககத்ின் ெகன 

தேடங்கவபத்ம் திிிித்துப்தடுத்தும் 

ிதைத்துக் குழுமரன்நின் தோனம் வெி 

அதிிதத்ித் ிட்டம் ற்தம் உர் கல்ி 

அவச்ெிணதும் தல்கவனக்கக ரணிங்கள் 

ஆவக்குழுிணதும் கூட்டுத்ிட்டம் 

ஆகிற்தடன் இவந்ரக 

மரநட்டுவ தல்கவனக்ககத்ின் 

உட்கட்டவப்தை ெிகள் ெரர்தரண துரி 

அதிிதத்ி ிட்டங்கள் உள்படக்கப்தட்டு 

வம்தடுத்ப்தடுகின்நது. 

 

 
 

தொன்வண 2010–2015 கூட்டுத் ிட்டம் ிதத்ிவக்கப்தடுன் தோனம், மெல்தணுக்க 

தொகரவத் ிட்டம் (SMP) 2014-2018 அதிிதத்ி மெய்ப்தட்டதுடன், 2013 ஆண்டின் 

திற்தகுிில் அன் தங்கரபிகள் ல்வனரதடதம் தந்பில் கனந்துவரடின் தின்ணர், 

2014 ரர்ச் ரத்ில் தல்கவனக்கக ிதரக ெவதிணரல் அங்கீகரிக்கப்தட்டது. மெல்தணுக்க 

தொகரவத்துத் ிட்டத்வ (2014-2018) ீபரய்வு மெய்ல் ற்தம் தடரந் மெற்தரட்டுத் 

ிட்டத்வ (2015/2016) அதிிதத்ி மெய்ல் மரடர்தரக ெகன திரண திரபர்கபிணதும் 

தங்குதற்நலுடன் இண்டு ரள் ிிட மெனர்மரன்த 2015 தன் ரத்ில் 

டரத்ப்தட்டது. 
 

2014-2018 மெல்தணுக்க தொகரவத்துத் ிட்ட (SMP) ீபரய்ின் வதரது, மரநட்டுவப் 

தல்கவனக்ககத்ிணரல் ிித் வவப்தரடுகள் மததபவு அெிற்ந அன் இனக்குகள் 

ற்தம் வரக்கங்கள் மததம்தரனரணற்வந ற்வதரது அவடந்துள்பது ன்தவத்ம் ஞ்ெி 

இனக்குகவபத்ம் அவடந்து மகரள்லம் மெற்தரடுகபில் ஈடுதட்டுள்பது ன்தவத்ம் 

மபிக்கரட்டிது. 
 

5.4  தோனண தொலீடுகள் 
 

மரநட்டுவ தல்கவனக்ககம் அன் மதபிக உட்கட்டவப்தை ெிகவபப அதிிதத்ி 

மெய்ற்கரக ிக ிவெட ிிகவபப் மதற்தக்மகரண்டது. மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககத்ின் 

கல்ிெரர் ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கபின் ிரிரக்கத்ிற்கு இவரக கடந் ந்ரண்டு 

கரனப்தகுிிதள் தர்த்ிமெய்ப்தட்ட ிர்ரக் கதத்ிட்டங்கள் தற்நி ிதங்கவப 

அட்டவ-2 கரட்டுகிந . 
 

 

 

 

உதர தொகரவத்து ிட்ட ீபரய்வு தற்நி 

மெனர்வு 
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       2 –      5                                               . 

கதத்ிட்டம் 
மததி 

(தௐ. ில்லின்) 
        ிவன 

குடிெரர் மதரநிில் ஆய்வு ிவனம் 132 2011 இல் தர்த்ி 

மெய்ப்தட்டது 

கட்டடக்கவன தேடம் – கட்டம் I 73 2011 இல் தர்த்ி 

மெய்ப்தட்டது 

          .        .     .(                 ) 50 2012 இல் தர்த்ி 

மெய்ப்தட்டது 

  .    மர.த.    .  .   .           83 2012 இல் தர்த்ி 

மெய்ப்தட்டது 

                       .       148.2 2014 இல் தர்த்ி 

மெய்ப்தட்டது 

கட்டடக்கவன தேடம் – கட்டம் II 140 2015 இல் தர்த்ி 

மெய்ப்தட்டது 

ர ிவனம் ற்தம் உக ிரிரக்கல் 57 2015 இல் தர்த்ி 

மெய்ப்தட்டது 

மடுஞ்ெரவன ெரர் தரிவெரவண ஆய்வுகூடம் - கட்டம் I 6.7 2015 இல் தர்த்ி 

மெய்ப்தட்டது 

கட்டடக்கவன தேடம் – கட்டம் III 110 வடமததகின்நது 

கட்டடக்கவன தேடம் – கட்டம் IV 150 வடமததகின்நது 

கல் மரில்தட்த தேடக் கட்டடம் - கட்டம் II 205 வடமததகின்நது 

ிதரக அனகு க் கட்டி த்மரகுி 282 வடமததகின்நது 

ரிகலகலக்கரண ிடுி (400             ) 194 வடமததகின்நது 

கட்டடக்கவன தேட ிரிவுவ அவந கட்டடம் (உதக்கு) 164 வடமததகின்நது 

மதரநிில் தேட தனவரக்குக் கட்டடம் (உதக்கு) 184 வடமததகின்நது 

                                   - 1       

(Pre-fabricated) (                             .) 

196.4 வடமததகின்நது 

                                   - 2  

(Pre-fabricated) (                             .) 

196.4 வடமததகின்நது 

 

Completed Projects 

ெிில் மதரநிில் ஆய்வு ிவனம் 

 
ன்ஜீத்மற்கரெிீர்தொகரவத்து 

ிவனம் 

 

                     மதண்கள் ிடுி 
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2015 ஆண்டி       தல்கவனக்கக ரணிங்கள் ஆவக்குழு (UGC) ஊடரக 

ிவநவெரிிலிதந்து தோனண தொலீடரக கட்டட ிர்ரத்ிற்மகண தௐ. 366.8 ில்லின் 

கிவடத்துடன்,                               தோனணச் மெரத்துக்கவப 

தைண       மெய்ற்கரக தௐ. 69.8 ில்லிதம், ிவனரண மெரத்துக்கவப        ற்கரக 

தௐ. 216.3 ில்லிதம் மதநப்தட்டண. தல்கவனக்கக ரணிங்கள் ஆவக்குழுிணரல் (UGC) 

ங்கப்தட்ட ிி எதுக்கீடுகவப தல்கவனக்ககம் தொழுவரகப் தன்தடுத்ித்ள்பது. இற்கு 

வனிகரக, திந தோனங்கள் ற்தம் தல்கவனக்கக அதிிதத்ி ிி, ிவக்கபம் ெரர்ந் 

அதிிதத்ி ிி ஆகிற்நிலிதந்து கிவட   தௐ. 14.6 ில்லிவண மதரது ிர்ரக சுற்திததம் 

இன. 380 இன் திகரம் 2015 ஆண்டில் தைி தோனண உதகங்கவப மகரள்ணவு 

மெய்ற்கரக தல்கவனக்ககத்ிணரல் தொலீடு மெய்ப்தட்டுள்பது.      ,           

               . 10.3                      . 

 

மரநட்டுவப் தல்கவனக்கக மரில்தட்த ிதகத்ிற்    (ITUM)               

                                                            

         2013                                   ,           

                                                        

                        ,                                     

                                                          . 

                                              (Exim Bank)               

CATIC                                                    ,          

          .                                              

(International Construction Consortium) (ICC)                                , 

                             . 10.3           .     , 75%        

             ICC        , 25%    ற                                

    .    அதிிதத்ிிவண மரடர்ந்து மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககத்ி     ன் 

உள்ரங்கலிவண வலும் அிகரித்துக்மகரள்ப இலுரதுடன், மரநட்டுவப் 

தல்கவனக்கக மரில்தட்த ிதகத்ிற்கும் (ITUM)                     

                                            350       1000     

                 .             ற              ெரவணமரன்நர        . 

2015 ஆண்டு கரனப்தகுி தொழுதும் ிர்ரிப்தை வவனகள் மெய்ப்தட்டுததுடன், 2017 

ஆண்டின் தொற்தகுிில் ITUM வீண அவப்தினரண திரண கட்டடத்ிற்கு இடரற்நம் மெய் 

ிர்தரர்க்கப்தடுகின்நது. 

 
 

உனக ங்கி தோனம் ிிபிப்தை மெய்ப்தட்ட கதத்ிட்டரண இததத்வரரம் தற்நரண்டிற்கரண 

உர் கல்ி ிட்டத்ின் (HETC) தல்கவனக்கக அதிிதத்ி ரணிம் (UDG), மபிரரிப் 

தட்டரி ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் (EDP) ற்தம் ம், தைத்ரக்க ரணிம் (QIG) தம் 

அம்ெங்கபின் அடிப்தவடில் ிிவப் மதற்தக்மகரள்ற்கும், ணி ப அதிிதத்ி 

ிடத்ின் கீழ் கல்ிெரர் திரட்மடரகுி உதப்திணர்கலக்கு உள்ரட்டு ற்தம் மபிரட்டு 

தல்கவனக்ககங்கபில் தேச்டீ (PhD) ற்தம் ஆய்ிவண அடிப்தவடரகக் மகரண்ட தொதுிவன 

ரங்கவபப் மதற்தக்மகரள்லம் தைனவப் தரிெில்கவப மததில் மற்நிதௌட்டித்ள்பது. 
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     ,                          (ICT) வர்ச்ெிகவப உர்த்துல், ஆங்கின மரித் 

வர்ச்ெிவ வம்தடுத்துல், மன்மதரதள் வர்ச்ெிிவண லுப்தடுத்துல் ற்தம் இண 

எற்தவவ வம்தடுத்துல் ஆகி 4 மெற்தரடுகபின் கீழ் உத்வெ தங்குதற்நவன 

ிவநவற்தற்கரக தல்கவனக்கக அதிிதத்ி ரணி (UDG) ிட்ட Iஆது சுற்நின் கீழ் தௐ. 

40 ில்லிவண தல்கவனக்ககம் 

மதற்தக்மகரண்டது. இக் கதத்ிட்டம் 

2011 தவன ரம் ஆம்திக்கப்தட்டது. 

அத்துடன், தைத்கங்கள், 

கற்திப்தற்கரண மன்மதரதள் ற்தம் 

இனத்ிில் தோனபங்கள் 

ஆகிற்வநக் மகரள்ணவு 

மெய்ற்கரக HETC கதத்ிட்டத்ின் 

கீழ் தௐ. 9.0 ில்லின் ரணிதொம் 

தல்கவனக்ககத்ிற்கு கிவடத்துடன், 

அந் ிி தொழுவரக 

தன்தடுத்ப்தட்டுள்பது. QIG 

                   

                      

                ற       

         -          ற   

     ,                 

                     

                       

      ,           ற        ,                 ற               

            ற                                . 25               

                   ற .                                         

                                                         

   ற   ,           ற                                          

 ற             . 

 

 

 

தைி இந்ிப் மதரநிில் 

ஆய்வுகூடத்வ ிநந்துவத்ல் 

 

 

ரர் ிவனம் ற்தம் 

ெிற்தண்டிெரவன ிரிரக்கல் 
 

 

கல் மரில்தட்த தேடம் 

 

தர்த்ிமெய்ப்தட்ட கதத்ிட்டங்கள் 

 

ரர் ிவனம் ற்தம் ெிற்தண்டிெரவன ிரிரக்கல் 
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   ற                                                  

                  2015                                     

                                          .             

                                                       

               . 50         , 86%                       .         

                                        . 80.50          100%      

                     .                     . 640                 

                    2015                      . 
 

 

5.5 தைதுவரக்க, மரிலுரிவத்து தட்டரரிகவப உதரக்குல் 

 

மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககரணது, தோன்த தடங்கலக்கரக வெி அதிிதத்ி ங்கிின் 

ிி உித்டன் தல்கவனக்கக தொவநவில் தொன்தொனரக ற்தடுத்ி வகத்மரில் ஆவு 

வனவத்துத்துடன் கூடி “மரிலுதவத்தும் தற்நி NDB         

அநக்மகரவடத்டணரண 

வதரெிரிர்/உதப்திணர்” 

தம் மகப 

திவ 

உதரக்கித்ள்பது. 

இன் கீழ் தொனரது 

அநக்மகரவடத்டணரண 

வதரெிரிர் 2010 

ஆண்டு       ரில் 

        

              ,  

 

2015                                                      

                      ற                         ற . 
 

                                                 ற    ,   ற    

              . 16                                      ற         

       (IFS)               “                             ”   ற   

 ற                                 .                 2014         

                             ,                               

                                               , 2015            

                                                . 
 

                ,                                                 

                ற   ற                                  , 

                                           ற   ற               ற 

                                                      2015 

                                           .            ற    

IFS ிதகத்துடன் தைரிந்துர்வு உடன்தடிக்வக வகச்ெரத்ிடல் 
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                           180        ற                      

                     ற                                        .  
 

                              ற    ற                        

                        ,                                      

                           /                                

“                ” –        ,                           ற          

(“the Enterprise” – Centre for Innovation, Incubation and Entrepreneurship)            . 

                          ற                                  

                                                         ற   

           (IPAC),                      ற           (UIIC), 

                                                             

                                  ற . 
 

                                                 ற 

 ற          ,                   ,                               

    ற                                                   

 ற          ,                                        

                                                  ,         

                                        ற                    

           ற     ,                                    

               ற          ற     ற               ,        

                                       , “SLASSCOM”               

                                  ,                       

        ,                                                    

     2015                                  . 
 

இனங்வகில் தைனவச்மெரத்துக்கள் ற்தம் உற்தத்ிகபின்  ிக ரக்கவன 

வம்தடுத்ிவ ற்தம் அது தற்நி மகரள்வகவ தொனரது மகரண்டுள்பதும் மரநட்டுவ 

தல்கவனக்ககவரகும். IPR        2015                      , IP 

                    ற                                         

                                                         

                      . 2015                               (NIPO) 

                           (WIPO)                    ற     

                                                  (TISC) 

                                             . 

  

இவ அவணத்து அடிப்தவட அம்ெங்கலம் குநிப்தரக து தட்டரரிகள் “வவன வடுதரக 

அல்னரது வவன உதரக்குதர்” தம் ிவனவ உதரக்க            
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            ற                                      தங்கபிப்தைச் 

மெய்துள்ப . 2015                                          

           (NIPO)              ற                      4 

                    , 2                       ற      

             . 
 

5.6   ல்கவனக்கக - வகத்மரில் இவப்தை 

 

தட்டப் தின்தடிப்தை தரடமநிகள், குதங்கரன தரடமநிகள், திற்ெித்ம் மரடர் மரில்ெரர் 

அதிிதத்ி (CPD) தரடமநிகள், கதத்ங்குகள், மெனர்வுகள், ஆவனரெவண ற்தம் 

          எப்தவடகள், வகத்மரில் ிிிடப்தட்ட ஆய்வு ற்தம் அதிிதத்ி (R & D) 

ஆய்வுகூடங்கள், அநக்மகரவடத்டணரண        ,         வகத்மரில்துவந 

ஆவனரெ   ெவதகள்,    வகத்மரில் ஆவனரெ   ெவதகள் ற்தம் கூட்டிவந் ெதோக 

மதரதப்தை டடிக்வககள் தோனரக மரநட்டுவப் தல்கவனக்கக            

  றகலடதம், ெதோகத்துடதம் குநிப்திடத்க்க வகில்                  

          றது. வகத்மரிலுடதம் ெதோகத்துடத                இவப்தைக்க  

தோனம்                        ற                               

                            ,                             

                         ,   ர்கலக்கும் ற்தம்             

ிதகத்ிற்கும்                                                       

               ீிரக ஊக்கபிக்கின்நது. 

 

                               மரடர்தரடலுக்கரண டமனரக் மரநட்டுவ 

தல்கவனக்கக (Dialog UoM) ஆய்வுகூடம், 

மரவனத்மரடர்தரடல்   ற     

                          

                               

         ற     ற           

        .           

   ற     , இனத்ிில்       தைி 

மரில்தட்தங்கலக்கரண “    24X7 

   ற               (Zone 24X7 UoM) ஆ     ”,  நப்தர், வரல் உற்தத்ிப் 

மதரதட்கபின் உற்தத்ி ற்தம் மெ  வந அதிிதத்ிக்கரண “     - மரநட்டுவப் 

தல்கவனக்க  (DSI-UoM) ஆய்வுகூடம்”, உிரிில் தத்து மரில்தட்தத்துக்கரண “திரிிம் 

இன்டமணல் –    ற                (Premium International - UoM”),          

                                        ATLAS -    ற      

           (ATLAS - UoM)                              -    ற      

          (Holcim – UoM)       ற                      . Textured Jersey 

                                      ,    ,              

தட்டபிப்தை ரகரீகஆவட 

கண்கரட்ெி - 2015 
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             ற          ற        ,                              

                                                              

                                                       . 
 

கல்ிெரர் திர               கள் அெ, ன்மகரவட தொகர்கள்      வகத்மரில் 

ஆகிற்நின் ெரர்தரக தை   க்க ஆய்வு, ஆவனரெவண  ிட்டங்கள்                   , 

வெி அதிிதத்ிக்கு தரரிபில் தங்கபிப்       துடன், தல்கவனக்ககத்ிற்கும் 

தரணத்   ஈட்டித்ந்துள்பரர்கள். அவ்ரநரண ிவெட வெவகவப  மத            

                                 மரநட்டுவப் தல்கவனக்கக         . 
 

ெகன திரட்மடரகுி உதப்திணர்கலம் தல்கவனக்கக துவந, வகத்மரில் தஸ்த 

இவப்தை டடிக்வககபில் ஈடுதடுகின்ந அவவம், அெரங்க ிட்டு ிிிலிதந்து 

தல்கவனக்கக ரணிங்கள் ஆவக்குழுின் ஊடரக ங்கப்தடும் ிி ற்தரடுகலக்கரக 

அர்கள் கல்ித்துவந ெரர்தரக மதரதப்தைக் கூதவ உதிப்தடுத்துற்கரக அர்கபரல் 

தட்டரரி கல்ிச் மெற்தரடுகள் மரடர்தரக ம்ீது எப்தவடக்கப்தட்ட கல்ி வவன திகள் 

ற்தம் கல்ிெரர் அலுல்கவபத்ம் ிவநவற்தவண உதிப்தடுத்துல் தல்கவனக்கக 

ிதரக ெவதின் மகரள்வகரகும். தட்டரரி ரர்கலக்கரண உர் திற்ெி ற்தம் 

ரங்கவப வம்தடுத்துற்கரக ங்கப்தடும் தரடமநிகள், அநிவு ற்தம் மரில்தட்த 

ிதத்ிமெய்வும் ரற்நம் மெய்வும் டரத்ப்தடும் திற்ெி ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள், CPD 

தரடமநிகள், ஆய்வு ற்தம் அதிிதத்ி கதத்ிட்டங்கள், கதத்ங்குகள், மெனர்வுகள் 

ற்தம் வண கல்ிெரர் எப்தவடகள், வகத்மரிலுக்கரண ஆவனரெவண ற்தம் ஆய்வு 

எப்தவடகள் ற்தம் கூட்டிவந் ெதோக மதரதப்தை டடிக்வககள் ஆகிண மதரது ிிச் 

சுற்திததம் இன. 380 இற்கு இங்க மெனவு ீட்தை (சு ிிிடல்) அடிப்வடில் 

மெற்தடுத்ப்தடுகின்ந ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கபரகும். அற்வகற்த, மரநட்டுவப் தல்கவனக்கக 

ெதோகம், வகத்மரில் ெரர்ந்து கரப்தடும் அன் கடற்தரடுகவப அெரங்கத்ிற்கு வ்ி 

மெனவுின்நி ிவநவற்நி தகின்நது. 

 

2015         ற                     மெனவு ீட்தை (சு ிிிடல்)         

     மரிலுரிவத்து டடிக்வகக                  வகத்மரி          

      . 392.95                உதரக்கித்ள்பது. மதரது ிி சுற்திததம் இன. 380 

இன் திகரம் உதரக்கப்தட்ட தரணம்       ற           

             து. 

 

5.7   உத்ரம் 
 

தல்கவனக்கக ிதரக ெவதின் தோனம் மரநட்டுவப் தல்கவனக்கத்ிற்கரண  உத்ர 

(QA) மகரள்வகமரன்த அங்கீகரிக்கப்தட்டுள்பது. மரநட்டுவப் தல்கவனக்கத்ின்  

உத்ரம் அன் வெவகள் ற்தம் உற்தத்ிகள் ஆகிற்நின் ம் மரடர்தரக ரர்கள், 

திரட்மடரகுி உத்ிவரகத்ர், ஊிரா்கள் ற்தம் மரத்ச் ெதோகம் வதரன்நற்தக்கும் 

உத்ரப்தடுத்துற்கரக அன் கற்நலுக்கரண உள்பீடுகள், கல்ிப் மததவததகள், 

மெற்நிநன் ிப்திடல், ரர் வெவகள் ற்தம் தரடிரணங்கலக்கு அப்தரற்தட்ட 

மெற்தரடுகள் உள்படங்கி திரண டடிக்வககபின் ம், மபிப்தவடத்ன்வ, 

ிநணரற்நல், ம்திக்வகிகு அவடவுகள் தம் வகில் மெலுதிப்தடுத்ிரக 

தல்கவனக்கக தொகரவத்துத்ின் மெற்தரடு அவப் மதற்தள்பது. QA மகரள்வக தோனம் 

ிதகத்ின் கீழ்தம் கல்ிெரர் ற்தம் ிதரகம் ெரர் ெகன திரட்மரகுி உதப்திணர்கள் 
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ற்தம் ரர்கள் ஆகிவரர்கபரல் ற்தக்மகரள்பத்க்க QA அடிப்தவடினரண 

கனரெரமரன்வந அதிிதத்ிமெய்து கவடப்திடிப்தற்கு உத்வெிக்கப்தட்டுள்பது. 
 

 உத்ர       (QAS) உண்வ ிவனவிவண அிினக்கத்துடன் எப்திடுவ 

உதி மெய்கின்நது. அன் தொனரது அம்ெம் தல்கவனக்ககத்ின்          

         ிட்டத்ில் (SMP) குநிப்தி   ட்ட      வரக்கு              

 கிற்தடன் ஆம்தரகின்நது. SMP  மெற்தடுத்தும் வதரது, தல்கவனக்கக 

தொகரவத்தும் அன் வெவக   உற்தத்ிக                           ற     

த்    த்ர        வவரண தொவநவகவபத்ம்              

                     ன்நது.         , SMP              ற  திடப்தட்டுள்ப 

குநிக்வகரள்கள்       மகரள்வகபரக ரற்நம் மெய்ப்தட்டுள்ப   , அவ           

                   (IQAU)              வரக்கங்கபரக டிகட்டப்தட்டு, வலும் 

அவகள் எவ்மரன்தம் தொன்வ              திரிக்கப்தட்டுள்பண.  
 

இவ் எவ்மரத            தொன்வணற்நச் மெய்ற்குப் மதரதப்தரண            / 

தங்கரபர் அவடரபம் கரப்தட்டுள்ப   ,                             

       (QAAC)                                                   

  ற                                 ற . 
 

மரநட்டுவப் தல்கவனக்க          தொன்வ             பர்கள், ஆபிிணர் 

     ரர்கள் ஆகிவர                       அததத்வப் 

                                     ,                  (QAS) 

    அன் கதத்துப் தற்நி வினக்கத்வத்ம் ங்குகின்நது.   ,        

                   மரத தல்கவனக்ககத்ில்                   ெிநப்தரண 

கற்தித்ல், கற்நல்                ற         ப் தடம் திடித்துக் கரட்டுகின்நது. 

கற்தித்லின் உள்பீடுகள்      கற்நலின் மபிதௌடுகள் ஆகிற்நின் மபிரரி      

உள்ரரி அம்ெங்கபி                   (QAS)                     ,    

                                                  ற   ற     

                ற .                                         (QA 

Cells)                 ற .  
 

       ,                                  ,            

                                  ற  ,                   

           ற               ,                     ற       

          ற             ற                                         

                ற                            ,         

                    ற                   (QAS)            

        ற .   ற                 ,                      ற மததித்  

              , மரநட்டுவப் தல்கவனக்கக                           

  ற        ற                                     , 

                                          (QAS)          ற . 
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வலும், கற்தித்லின் உள்பீடுகள், கற்நலின் மபிதௌடுகள், மெற்ற நன் ிப்தேடு, ஆய்வு, 

தைனவப்தரிெில்      மரில்தொற்ெி                இவ   அம்ெங்க       

அவகபின் உள்ரரி மரடர்திவணப் தற்நித் மபிரண வரக்கிவண ித     

      ற                        (QAS) கத கின்நது.                  

                  அிகரித்துதம் வதரட்டி ிகுந் சூலில், ணி தர்கபிணதும், 

ெதோகங்கபிணதும் வவ ரமண அநிந்து, அவகவப ங்குற்கரக பர்ச்ெிவடத்ம் 

அழுத்ங்கலடன், வதரட்டிரபர்கபிடிதந்து ிதகத்வ வததடுத்                 

                          மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககத்ின்            

மவ்வத ங்கவப ீண்டும் உதிப்தடுத்வும்                  (QAS) உவுகின்நது. 

அது, ப்வதரதும் ீடித்து ிவனத்ிதக்க கூடி ிப்தைடதம் தல்கவனக்கக ரற்நங்கலடதம் 

     ெிநப்தரக மெனரற்தற்கு ெந்வகத்ிற்கு இடின்நி ிவக்கும். 
 

                     ற                                      , 

மரநட்டுவப் தல்கவனக்கக                                        

      , 2015             மரநட்டுவப் தல்கவனக்கக    ,               

  ற     ற                                                            

56             ,                            ற    (Webometrics) 

                      2401     (    20%)                     .   , 

CILT, IMechE, CText, IChemE, RIBA, RICS, CICES, PAQS     ற            

                                                              . 

   ற                                                          

   ற                       (IESL) 2014                        

(Washington Accord)                              ,        

   ற                                ற    ற               ற    

                        ற                              ற            

     ற                         றது. 
 

தொக்கிரக ற்வதரது மதற்தக்மகரண்டுள்ப அங்கீகரங்கவப தைதுப்தித்துக் மகரள்ற்கரக  
 

Ranking Web of Repositories 2015 
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                                                                 அங்கீகரபித்ல் 

ெரர் தம் 

 
 

2015 ஆண்டு கரனப்தகுிில் தன அங்கீகரங்கள் மரடர்தரக டடிக்வககள் 

வற்மகரள்பப்தட்டுள்பதுடன், தைி அங்கீகரங்கள் ெின மதற்தக்மகரள்பப்தட்டண. 2015 

ஆண்டின் வதரது கி 

அபவினரபர்கபின் தசுதிக் ெங்கம் (PAQS) 

கி அபவில் தட்ட ிகழ்ச்ெித்ிட்டத்வ 

வலும் 5 ஆண்டுகலக்கு ீள் 

அங்கீகரத்ிற்குட்தடுத்ிதுடன், தட்ட 

அபவினரபர்கபின் வநரல் ிதகம் 

(RICS) கி அபவில் ற்தம் ெிகள் 

தொகரவத்தும் தட்ட ிகழ்ச்ெிகவப ீண்டும் 

அங்கீகரத்ிற்கு உட்தடுத்ிது. இவவதரன்த, 

இனங்வக மதரநிினரபர்கபின் ிதகம் 

(IESL) இெரண ற்தம் மெல்தொவந 

மதரநிில் ிவக்கபம், ின் மதரநிில் 

ிவக்கபம், கிணி ிஞ்ஞரண ற்தம்  

 

மதரநிில் ிவக்கபம், ின் மதரநிில் ிவக்கபம், இனத்ிில் ற்தம் 

மரவனத்மரடர்தை மதரநிில் ிவக்கபம், மதரதட்கள் ிஞ்ஞரணம் ற்தம் மதரநிில் 

ிவக்கபம், இந்ிப் மதரநிில் ிவக்கபம் ஆகிற்நின் தோனம் ங்கப்தடுகின்ந 

மதரநிில் ெரர் தி.ஸ்ெி. தட்ட ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கள் ெரர்தரக ீள் அங்கீகரத்ிற்கு/ 

அங்கீகரத்ிற்கு உட்தடுத்ிது. 

 

உதவந்ரின் வனவில், தல்கவனக்கக அிகரரிகள் ற்தம் ெகன மரிற்ெங்க திிிிகள் 

ஆகிவரர்கபிவடவ ரரந்ம் டரத்ப்தடும் “தசுித” கனந்துவரடல் 2006 ரர்ச் 

ரத்ில் இதந்து டரத்ப்தட்டு ததுடன், தல்கவனக்ககத்ின் வரக்கங்கவப அவடந்து 

மகரள்லம் மதரதட்டு தல்கவனக்ககத்ிணதும் திரட்மடரகுிிணதும் உற்தத்ித்ிநவண 

வம்தடுத்தும் ிவககள் ற்தம் தொவநகள் அில் கனந்துவரடப்தடும். வலும், 

ெம்தந்ப்தட்ட ரத்ிதள் ீர்க்கப்தடவண்டி ரர் ெதோகம் மரடர்தரண தொக்கி 

திச்ெிவணவப கனந்துவரடுற்கரக உதவந்ரின் வனவ கிக்கும் தல்கவனக்கக 

அிகரரிகள் ற்தம் ல்னர ரர் ெங்கங்கபின் குழு உதப்திணர்கள் ஆகிவரர் இவடவ 

டரத்ப்தடும் இவப்தைக் கூட்டமரன்தம் எவ்மரத ரதொம் டரத்ப்தடுகிநது. அத்துடன், 

தேட ட்டத்ில் ினவும் ரர்கபின் திச்ெிவணகவப கனந்ரவனரெித்து ீர்ப்தற்கரக 

தேடரிதிின் வனவில் ஆபிிணர், ரர் மரடர்தைக் கூட்டம் ரரந்ம் தேட 

ட்டத்ில் ெகன தேடங்கபிலும் டரத்ப்தடுகின்நது. இக் கூட்டங்கள் ரவும் தல்கவனக்ககத்ின் 

தடரந் ரட்கரட்டி ிட்டத்ிலுள்ப ிடங்கபரகும். 
 

5.8  ஆய்வு மெற்தரடுகள் 

மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககரணது ெகன கல்ிெரர் ஆபிிணர்கலக்கும் ஆய்வு 

அத்ிரெிரண மெற்தரமடரன்நரக கததுகின்நது.         /ஆய்வு அலுனகம் தம் 

திரிவுடன், குநிப்தரக ஆய்வு மெற்தரடுகலக்கரக கணம் மெலுத்ி தட்டவற்தடிப்தை கற்வககள் 

தேடமரன்த உதரக்க தொடிந்வ 2015 ஆண்டிதள் ஆய்வு டடிக்வககள் மரடர்தரக 

வற்மகரள்பப்தட்ட ிக தொக்கிரண திமரன்நரகும். ஆய்வு மரடர்தரண ிிபித்ல் 

உள்ரட்டு ற்தம் மபிரட்டு மபிரரி ிிபிப்தை தொகர் ிதணங்கள் ற்தம் தோவ 

ஆய்வு குழு (SRC) தோனரக தல்கவனக்ககத்ிற்கு கிவடக்கின்நது. 2015 ஆண்டில் 

தல்கவனக்ககத்ிற்கு மபிரரி ிிபிப்தை தொகர் ிதணங்கபிடிதந்து தௐ. 3.35 ில்லின் 
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மரவகவ மதற்தக்மகரண்டது. இதுி, தோவ ஆய்வு குழு தோனம் தல்கவனக்ககத்ின் 

கல்ிெரர் திரபர்கபது ஆய்வுக் கதத்ிட்டங்கலக்கரக ிிபிப்தை மெய்தட்டதுடன், அன் 

தடி தௐ. 30 ில்லின் மரவக ஆய்வு டடிக்வககலக்கரக ெிவஷ்ட திரபர் 

அங்கத்ர்கபிவடவ தகிர்ந்பிப்தைச் மெய்ப்தட்டது. 

வலும், 2015 ஆண்டு கரனப்தகுிில் திரபர்கவப ஊக்குிப்தற்கரக, குதங்கரன ரணிம், 

ீண்டகரன ரணிம், வெி அதிிதத்ி ரணிம் ற்தம் தோனண ஊக்குிப்தை ரணிம் 

ஆகிற்வந அநிதொகப்தடுத்துல் தோனம் தோவ ஆய்வு குழு ரணிம் ங்கல் ிட்டத்வ 

வலும் ிரிவுதடுத்ிது. ிகச் ெிநந் ஆய்வுகவப திசுரிப்தற்கரக ரண ற்தம் 

உனகனரி அங்கீகரிப்தைத் ன்வவ அிகரிப்தற்கரக சூெிவக திசும் உட்தட இண்டு 

கட்டங்கபில் ிததுகவப ங்குற்கரண வவனத்ிட்டமரன்த தோவ ஆய்வு குழுின் 

தோனம் அநிதொகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. ெிநந் ஆய்வுெரர் ிததுகபரணது 2013 ஆம் ஆண்டில் 40 

ஆக இதந்து 2014 இல் 46 ஆகவும், 2015 இல் 59 ஆகவும் ஆய்வு ெரர்தரண ிததுகள் 

அிகரித்துச் மென்நவக்கு ற்த, இதெடரக சூெிவக ெரர் தத ெஞ்ெிவககபில் திசுரிக்கப்தட்ட 

உர் த்வத்வட ஆய்வு திசுங்கலம் அிகரிக்கப்தட்டுள்பது.         

                                               /             

                                                          

              ற . 

2015 ஆண்டின் வதரது தட்டவற்தடிப்தை கற்வககள் தேடத்ின் தோனம் தல்கவனக்ககத்ில் ஆய்வு 

கனரெரத்வ ஊக்குிப்தற்கர ஆய்வு ிதரகம் ற்தம் தொகரவத்து தொவநவவ 

வம்தடுத்துல் உட்தட தொதுத்துரி (ம்தில்.) ற்தம் கனரிி (தேச்டீ) தட்டங்கலக்கரக 

மபிரட்டு ரர்கவப வெரா்த்துக் மகரள்வ அிகரித்ல் ெரர்தரக தன மெற்தரடுகள் 

அநிதொகப்தடுத்ப்தட்டண. 

 

 

5.9   ெர்வெப்தடுத்துல் 
 

மரநட்டுவ தல்கவனகக்ககம் 2015 ஆண்டு கரனப்தகுிில் ெர்வெப் தடுத்துற்கரக 

அிகபவு கணத்வச் மெலுத்ிது. மரநட்டுவ தல்கவனகக்ககம் ெரர்தரண ெர்வெ 

தரர்வவ அிகரிப்தற்கரக தல்வத ிதொவநகவப தன்தடுத்துற்கு கணத்வச் 

மெலுத்தும் வரக்கத்துடன் 2015 மெப்மம்தர் ரம் திப்தரபர்/ ெர்வெ உநவுகள் தம் 

திக்கரண ிணத்வ வற்மகரண்டது. கூட்டு தட்டங்கவப ஆம்தித்ல், ெர்வெ 

ரர்கவப கர்ந்ிழுத்ல், ெர்வெ சுற்தப் தங்கலக்கு ற்தரடு மெய்ல், து 

ரர்கலக்கு ெர்வெ 

தல்கவனக்ககங்கபில் இவற்கு 

உிபித்ல், ெர்வெ 

தல்கவனக்ககங்கலடன் எப்தந்ங்கள் 

ற்தம் தைரிந்துர்வு உடன்தடிக்வககள் 

(MOUs) ன்தற்நில் ஈடுதடுல் வதரன்ந 

தொற்ெிகள் டுக்கப்தட்டுள்பண. கல்ிெரர் 

எத்துவப்தை தற்நி மகரரிரின் கீிங் 

தல்கவனக்ககத்துடன் தைரிந்துர்வு 

எப்தந்த்ில் வகச்ெரத்ிடல், வண தன 

தங்குரர்கபின் தங்குதற்நலுடன் கல்கநி தல்கவனக்ககத்துடணரண 

உடன்தடிக்வக 
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இனங்வகில் கம்திகபற்ந மரடர்தரடல் ிவனமரன்வந அவப்தற்கரக தின்னரந்ின் ஏல 

தல்கவனக்ககத்துடன் தைரிந்துர்வு எப்தந்த்ில் வகச்ெரத்ிடல், அவுஸ்ிவலிரின் 

மரமனரன்மகரங் தல்கவனக்ககம், குின்ஸ்னரந்து மரில்தட்த தல்கவனக்ககம் (QUT) 

ஆகிண உட்தட தைரிந்துர்வு எப்தந்ங்கபில் ஈடுதட்டவ ன்தண 2015 ஆண்டின் வதரது 

வற்மகரள்பப்தட்ட ெின டடிக்வககபரகும். இச் மெற்ிட்டங்கள் ெினற்நின் கீழ் ெர்வெ 

ரர் ரற்நல்கள் ெரர் ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கலம் மெற்தடுத்ப்தட்டண. 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் அெரங்கத்ிணரல்ங்கப்தட்ட தைவனவப்தரிெில் ிட்டத்ின் கீழ் 

ரர்கள் 5 வதரா் ற்தம் கட்டம் அநிடும் அடிப்தவடினரண ரர்கள் 03 வதரா் உட்தட 

ெர்வெ ரர்கள் 8 வதரா் மதரநிில் தேடத்ிற்கு வெரா்த்துக் மகரள்பப்தட்டணர். வலும், 

தல்கவனக்ககத்ிணரல் தட்டவற்தடிப்தை கற்வககள் ெரர்தரக ெர்வெ ரர்கள் 08 வதரா் 

வெரா்த்துக்மகரள்பப்தட்டுள்பணர். ற்வதரது மரநட்டுவ தல்கவனக்ககத்ில் தொழுவ ெர்வெ 

ரர்கள் 35 வததக்கும் அிகரவணரர் கல்ி கற்ததகின்நணர். இது ி, தல்வத 

ரர் ரற்நல் ிகழ்ச்ெித்ிட்டத்ின் கீழ் ெர்வெ ரர்கள் மரநட்டுவ 

தல்கவனக்ககத்ில் குதங்கரன தரடமநிகவப கற்தற்கரண ெின ிகழ்ச்ெித்ிட்டங்கலம் 

மெற்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 

 

5.10  கட்டுப்தடுத்ல்கள் 

 

2014-2018 கூட்டிவந் ிட்டத்ின் 1-8  குநிக்வகரள்கபின் அிகரண வரக்கங்கள் 

கிெரணபவு அவடப்தட்டுள்பண. ஆிதம், மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககம் அெரங்க 

ிிகபில் ங்கிிதக்கும் ிடங்கபில், குநிக்வகரள்கலம், வரக்கங்கலம் வலும் தொழுவரக 

அவடப்தடவண்டித்ள்பது. மகரள்ணவு தொவந ெம்தந்ரண திச்ெிவண ற்தம் ிர்ரிப்தை 

எப்தந்க்கரர்கபின் ரம் ன்தண வதரன்ந தன கட்டட ிர்ரிப்தை கதத்ிட்டங்கள் 

குநிப்திடத்க்கபவு கரனம் தின்ணவடந்துள்பண. 

ற்வதரது தல்கவனக்கக ிடுி ெிகபரணது 19% வீிற்கு அண்ித் மரவகரண 

ரர்கலக்கு ரத்ிவ ங்கப்தட்டுள்பண. 2007 ஆண்டில் தைி ிடுிக் கதத்ிட்டம் 

தர்த்ிவடந்வதரது இந் ிவனவ ெற்த வம்தட்ட வதரிலும், வண தல்கவனக்ககங்கபின் 

ிடுி ெிகவபக் கணத்ிமனடுக்கும்வதரது மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககம் மரடர்ந்து 

தின்ணிவனிவனவ உள்பது. வ்ரநிதப்திதம், 2016 ெணரிில் அனமகரன்தக்கு 100 

அவநகள் மகரண்ட ிடுிகள் 60 கதத்ிட்டத்ின் கீழ் உர் கல்ி அவச்ெின் தோனம் 

ங்கப்தட்ட ரிகலக்கரண ிடுிகள் இண்டு ற்தம் ரர்கலக்கரண 76 அவநகள் 

மகரண்ட தோன்நரது ிடுி தர்த்ி மெய்ப்தட்டன் தோனம் இந் ினவ கணிெரணபவு 

ீர்க்கப்தடனரம். ணிதம், 400 வனிக ரர்கலக்கரக ற்கணவ அங்கீகரிக்கப்தட்டிதக்கும் 

ஆணரல், ரவடந்துள்ப ிடுி கதத்ிட்டத்ிற்கு இன்தம் ிிபிப்தை 

மெய்வண்டித்ள்பது. 

 

                 ற                       53              

        .                                                   

                  ற                  .                         

                                                          

                  ற                         .               

                                                       

  ற                                 ற                      
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     .                                                         

          ற                                                 

                    . 2014                                     

125        ற                                                     

                                       ,                      , 

                       ற               ற                    ற .  

                                               ற    10-15             

                                   ற .                         

                          2                                    

                                    ,           1   .  .     

         12               ற                                  

           .                                                  

                            ,                                   

                                      . 

 

கடந் கரனங்கபில் தோனணச் மெனிணங்கலக்கு ிவெடரக உதகங்கலக்கு ங்கப்தட்ட 

ிிகள் ிர்தரர்க்கப்தட்ட அபில் இதக்கரணரல் அது தரரி குவநதரடுகவபத் 

வரற்தித்துள்பண.  ெர்வெ ெரன்தப்தடுத்ல் குழுிணரலும் இக் குவநதரடு இணம் 

கரப்தட்டுள்பதுடன், உனகத்  தல்கவனக்ககரக ஆகுற்கரண அத்ிரெிரண 

கரிரக ெர்வெ அங்கீகரத்வத் க்கவத்துக் மகரள்ற்கு அல்னது 

மதற்தக்மகரள்ற்கு ெரனரகவுள்பது. அவவதரல், மெல்தணுக்க தொகரவத்து ிட்டத்ிற்கு 

ற்த தல்கவனக்ககத்ின் தொன்வணற்நத்வ ரப்தடுத்வும் இது கரரகித்ள்பது. 2011 

இலும் (தௐ. 100 ில்லின்) ற்தம் 2012 இலும் (தௐ. 75 ில்லின்) மரநட்டுவப் 

தல்கவனக்ககத்வ உண்வரண ெர்வெ தல்கவனக்ககரக தடிப்தடிரக ரதற்கரக 

ங்கப்தட்ட வனிக ிிபிப்தை, அவணத் மரடர்ந்து ந் ஆண்டுகபில் வனிகரக 

ங்கப்தடில்வன. ிர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்குகவப அவடந்துமகரள்ற்கு  அத்வக 

வனிக ிிபிப்தை அத்ிரெிரணரகும். 

 

துரி மதரதபரர பர்ச்ெிக்கரண உதரங்கபரக              தைதுவரக்குல், 

             மரில்தட்தங்கவப அதிிதத்ி மெய்ல், ிகரக்குல்      

வம்தடுத் ல்          தல்கவனக்ககங்க    ெர்வெ        ற      

தல்கவனக்ககங்கபில் உள்பரத              ிதக் கூடிரக இதத்ல் வண்டும். 

                                  ட்டங்கவப ற்க தொடிரதடிரல் 

அ     ெட்டதர்ரக அதி         ல்வன. ித்து ிிகள்      மற்நி   

         உத்ரில்னரல் ஆவு, மெரந் உடவக்கரண ெட்டப்மதரநி ஆகிண 

பர்ச்ெிவங்கலக்குத் வவரகவுள்பண. இனங்வக கண்டுதிடிப்தரபர்கள் ஆவக்குழு 

ரத்ிவ இடர்கவப ற்கனரம். அவவதரல், தல்கவனக்ககங்கள் அவகபின் மெரந் 

ிகரக்கப்தட்ட மரில்தட்தங்கவபக் மகரண்டு ிகதொற்ெி         

               தங்கரபரக இதக்கதொடிரது. அவ்ரநரண கண்டுதிடிப்தைகலக்கரண 

உரிவ  மகரடுப்தணவப் மதநவர அல்னது மரில்தட்தங்கவப ிற்கவர ட்டுவ 

அவகபரல் தொடித்ம். தைி திரண தொன்வணற்ந குநிகரட்டிகபரக          
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ஆக்கவுரிவக , ிகப்தடுத்ப்தட்ட மரில்தட்த   ற்தம் ிகங்கவப ஆம்தி    

   ண தல்கவனக்கக                        மகரள்வக         ரற்ந      

         . 

 

         ஆய்       அதிிதத்ி            அடிப்தவடரகக்மகரண்ட 

ஆய்    த்ம், அதிிதத்ி           த்ம் வற்மகரள்ப தல்கவனக்ககங்க    

         தடுகின்நண. வகத்மரில் திச்ெிவணகலக்கரண ீர்வுகவப இனக்கரகக் மகரண்ட 

ஆய்வுகலக்கும், அதிிதத்ிகலக்கும் அிகரண வகள்ிகள் உள்பண. வ்ரநிதப்திதம், 

தல்கவனக்ககங்கள் அவகரக ரங்கலக்கரக ிர்ெிக்கப்தடுதுடன், ெின ெந்ர்ப்தங்கபில் 

உரி வத்ில் ிிவரகிப்தில் ற்தடும் ெிக்கல்கபிணரல் அவ்ரநரண கதத்ிட்டங்கள் 

தல்கவனக்ககங்கலக்கு வகபிக்கப் தடுில்வன. அிகரண வத்வ டுக்கும் அெரங்க 

மகரள்ணவு மெல்தொவநவகவப கவடப்திடித்ல் இற்கரண கரங்கபில் என்நரகும். ஆய்வு 

         க்கரண மகரள்ணவுகவப தொன்ணவ ிட்டிட தொடிரதடிரல்,      

              மகரள்ணவு மெய்ற்கரண வவவற்தடுகின்நது. வரண 

ிகரட்டல்கபி  ந்து                    அிகரண கக்கரய்வு ிெரவ   

        றண.                                                    

                    ற .  

 

                              ற                           

                              ,                                 

           ,                    ற              ,           

                                                         

                           ற          .                 

                ற                                             

              ற . 

 

அெரங்கதொம், உர் கல்ி, மடுஞ்ெரவனகள் அவச்சும் ற்தம் தல்கவனக்கக ரணிங்கள் 

ஆவக்குழுவும் மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககம் மென்ந தன தடங்கபில் அவடந் 

குநிப்திடத்க்க ெரவணகவப கக்கிமனடுத்து, அன் மெல்தணுக்க தொகரவத்து ிட்டத்ின் 

குநிக்வகரள்கவபத்ம், வரக்கங்கவபத்ம், அன் தூவரக்கரண “உனகபரி ரீிில் 

அிகபில் ற்தக் மகரள்பப்தட்ட  கல்ி ிதகரக மன் ஆெிரில் ிகழ்ரகும்” 

ன்தவ அவடவும் உிதைரித்மண ணப்தர்ரக ிர்தரர்க்கின்வநரம். 

 

 

வதரெிரிர் ஆணந் ஜர்ண, 

உதவந்ர், 

மரநட்டுவப் தல்கவனக்ககம், இனங்வக. 
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6. மூனபங்கள் ற்றும் ார்கள் தற்நி ிதம் 

பீடம்/     /       தாடநநி 

நாத் 

ார்கள்* 

கல்ிசார் ஆபிிணாின் நாத் 

ண்ிக்கக 

ிர்ாக 

ஆபிிணாின் 

நாத் 

ண்ிக்கக** 

கல்ிசார் துக 

ஆபிிணாின் 

நாத் 

ண்ிக்கக*** 

கல்ிசாா 

ஆபிிணாின் 

நாத் 

ண்ிக்கக**** 

2014 2015 
ிந்ம் ஒப்தந்ம் 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 
2014 2015 2014 2015 

             

AT   
1
 378 377 

69 75 20 15 01 01 10 16 67 73 

AD  
2
 236 217 

QS   
3
 520 546 

TCP 
4
 305 321 

FM  
5
 284 281 

BLA
6
 140 165 

உ         1863 1907 69 75 20 15 01 01 10 16 67 73 

              

MPR 
7
 3415 3517 

211 228 54 39 02 02 56 90 230 214 

EM   
8
 267 264 

TM   
9
 280 290 

TLM 
10

 276 281 

FD    
11

 212 214 

உ         4450 4566 211 228 54 39 02 02 56 90 230 214 

                   
IT     

12
 789 895 

23 28 05 03 - - 17 28 44 44 
ITM 

13
 387 452 

உ         1176 1347 23 28 05 03 - - 17 28 44 44 

                      - - 07 07 - - 24 22 07 06 341 369 

உ         - - 07 07 - - 24 22 07 06 341 369 

           7489 7820 310 338 79 57 27 25 90 140 682 700 
குநிப்புக்கள் -         1  கட்டடக்ககன இபாி     2  டிகப்பு இபாி     

3  கி அபகில் சார் ிஞ்ஞாண இபாி   4   தட்டணமும் ாடும் ிட்டிடல் சார் ிஞ்ஞாண இபாி   5  சிகள் முகாகத்தும் சார் ிஞ்ஞாண இபாி    

6  ினத்தாற்ந கட்டடக்ககன இபாி    7   நதாநிில் (MPR) சார் ிஞ்ஞாண இபாி    8  நதாநிில் சார் ிஞ்ஞாண இபாி (ின மூனபங்கள்)    

9 நதாநிில் சார் ிஞ்ஞாண இபாி – புடக ற்றும் ஆகட நாில்நுட்தம்  10  ததாக்குத்து, தககள் ிிதாக ஒழுங்ககப்பு முகாகத்து சார் ிஞ்.இபாி 11  ாகாீக டிகப்பு ற்றும் உற்தத்ி அதிிருத்ி சார் டிகப்பு இபாி 

12 
கல் நாில்நுட்தம் சார் ிஞ்ஞாண இபாி   13 கல் நாில்நுட்தமும் முகாகத்துமும் 

*       ங்கப்தட்ட கானத்ில் ஓர் ஆண்டின் அிகூடி ார் ண்ிக்கக 

**            ,         ,              /        ,        உ           /        , உ           /        ,  

                    உ               ,         / உ       ,             உ          ,                   ,        ,               உ           (2015.12.31            ) 

***   ிந் கல்ிசார் துக ஆபி, ஒப்தந் கல்ிசார் துக ஆபி, ற்காறக ததாணாசிாிர்கள் (2015.12.31            ) 

**** ிந் கல்ிசாா ஆபி, ஒப்தந் ற்றும் ற்காறக கல்ிசாா ஊிர்கள் (2015.12.31            ) 
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7.   உள்ாட்டு ார்கள் தற்நி ிதம்  

(அ)                 (               ) 

பீடம் 

த
ா
ட

ந


ந
ி 

ந


ா


ி 

உள்ாங்கல் 

(ார்கள் 

நாகக) 

1ம் ருட 

ார்கள் 

2ம் ருட 

ார்கள் 

3ம் ருட 

ார்கள்  

4ம் ருட 

ார்கள்  

5ம் ருட 

ார்கள்  

6ம் ருட 

ார்கள்  
தட்டம் நதற்தநாாின் 

நாகக 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

         

    

AT 
1
 ஆங்கினம் 55 55 57 57 93 57 55 92 61 55 57 61 - - 38 45 

AD 
2
 ஆங்கினம் 50 44 46 35 40 46 51 41 49 51 - - - - 30 37 

QS 
3
 ஆங்கினம் 125 128 89 116 116 89 97 116 93 97 - - - - 87 - 

TCP
 4
 ஆங்கினம் 50 47 73 64 87 73 51 86 44 51 - - - - 42 39 

FM  
5
 ஆங்கினம் 50 47 54 48 80 54 51 81 49 51 - - - - 40 - 

BLA 
6
   ஆங்கினம் 50 37 38 40 52 38 - 50 - - - - - - -  - 

உ         380 358 357 360 468 357 305 466 296 305 57 61 - - 237 121 

           

    

MPR 
7
 ஆங்கினம் 708 727 684 708 745 684 653 745 625 653 - - - - 541 563 

EM 
8
 ஆங்கினம் 50 48 53 50 66 53 48 65 50 48 - - - - 41 45 

TM 
9
 ஆங்கினம் 50 54 59 49 79 59 49 79 43 49 - - - - 36 36 

TLM
10

 ஆங்கினம் 49 55 61 49 67 61 49 67 50 49 - - - - 43 43 

FD 
11

 ஆங்கினம் 41 44 39 41 48 39 42 48 42 42 - - - - 39 31 

உ         898 928 896 897 1005 896 841 1004 810 841 - - - - 700 718 

     

          

    

IT 
12

 ஆங்கினம் 171 189 164 189 198 164 155 198 101 155 - - - - 96 84 

ITM
 13

 
ஆங்கினம் 

113 99 111 113 76 111 53 76 34 53 - - - - - 31 

உ         284 288 275 302 274 275 208 274 135 208 - - - - 96 115 

           1562 1574 1528 1559 1747 1528 1354 1744 1241 1354 57 61 - - 1033 954 

குநிப்புக்கள் -         1  கட்டடக்ககன இபாி     2  டிகப்பு இபாி     

3  கி அபகில் சார் ிஞ்ஞாண இபாி   4   தட்டணமும் ாடும் ிட்டிடல் சார் ிஞ்ஞாண இபாி   5  சிகள் முகாகத்தும் சார் ிஞ்ஞாண இபாி    

6  ினத்தாற்ந கட்டடக்ககன இபாி    7   நதாநிில் (MPR) சார் ிஞ்ஞாண இபாி    8  நதாநிில் சார் ிஞ்ஞாண இபாி (ின மூனபங்கள்)    

9 நதாநிில் சார் ிஞ்ஞாண இபாி – புடக ற்றும் ஆகட நாில்நுட்தம்  10  ததாக்குத்து, தககள் ிிதாக ஒழுங்ககப்பு முகாகத்து சார் ிஞ்.இபாி 11  ாகாீக டிகப்பு ற்றும் உற்தத்ி அதிிருத்ி சார் டிகப்பு இபாி 

12 
கல் நாில்நுட்தம் சார் ிஞ்ஞாண இபாி   13 கல் நாில்நுட்தமும் முகாகத்துமும் 

 



  

 

32 

 

( )                     (         ) 

                          

உ       

(        

     ) 

         

        

      

                      

 .   ./ .  ./ 

       .        

            

         

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

         

    

 .   ./                ஆங்கினம் 07 04 29 04 02 - 04 

 .   ./                    

                 
ஆங்கினம் 11 09 18 - - - - 

உ             .    

             உ            
ஆங்கினம் 09 17 19 - - - - 

 .   ./                       

         
ஆங்கினம் 16 - 25 - - - - 

 .   ./                  ஆங்கினம் 25 28 52 02 13 11 13 

 .   ./              

        
ஆங்கினம் - - 09 07 - 01 03 

 .             ஆங்கினம் - - 25 02 - - - 

 .   ./             - ACOMAS ஆங்கினம் - - 10 - 01 01 03 

 .   ./             -        

                     
ஆங்கினம் 39 28 88 - 01 - 01 

 .   ./             -        

              
ஆங்கினம் - - - 10 03 06 06 
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உ       

(        

     ) 

         

        

      

                      

 .   ./ .  ./ 

       .        

            

         

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

           

    

 .   ./             -       

        
ஆங்கினம் 46 63 153 11 13 07 01 

 .  ../             -      

           
ஆங்கினம் 19 40 36 07 07 - 05 

 .  ../          .  -           

      
ஆங்கினம் 55 41 108 14 21 01 04 

 .   ./          . - அ     

       .                    
ஆங்கினம் - - 64 04 - 01 03 

 .   ./             -         

             
ஆங்கினம் 21 17 72 01 07 - 04 

 .   ./             - 

               
ஆங்கினம் 36 12 36 02 01 - 02 

     .      /          . -    , 

                        
ஆங்கினம் 18 12 71 06 09 06 - 

 .   ./          .           ஆங்கினம் 02 05 15 01 01 01 - 

 .   ./      .               ஆங்கினம் 25 - 35 01 07 02 05 

 .   ./             - 

          ,           
ஆங்கினம் 22 - 30 07 03 02 01 

 .   ./             -     

                   
ஆங்கினம் - - 32 - - 05 07 
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உ       

(        

     ) 

         

        

      

                      

 .   ./ .  ./ 

       .        

            

         

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

           

    

 .   ./       . -           ஆங்கினம் - - 49 - - - - 

     .      /             - 

                          
ஆங்கினம் - - 51 05 06 06 04 

 .   ./             -        

              
ஆங்கினம் - 43 43 04 05 06 18 

 .   ./       . -       

         
ஆங்கினம் 14 12 75 05 10 02 07 

     .      /             - 

உ                      
ஆங்கினம் 13 - 65 02 04 05 05 

 .   ./             -        

           
ஆங்கினம் - - 24 01 01 01 - 

 .   ./             - அ     

                       
ஆங்கினம் - - 11 - - - - 

 .   ./       . -         

          
ஆங்கினம் 23 28 50 12 21 04 19 

 .   ./          . -         

       
ஆங்கினம் 30 34 51 03 10 - 02 

 .   ./       . -           

         
ஆங்கினம் 18 16 18 02 10 03 09 
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உ       

(        

     ) 

         

        

      

                      

 .   ./ .  ./ 

       .        

            

         

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

           

    

 .   ./       . -         

                  
ஆங்கினம் - 24 34 03 05 01 - 

 .   ./       . -           

        அ         
ஆங்கினம் 19 19 54 06 03 01 - 

 .  ../       .  ஈ-அ       ஆங்கினம் - - 08 03 02 - - 

 .   ./       . -             

          
ஆங்கினம் 34 - 42 01 03 02 13 

     .      /       . -      

           
ஆங்கினம் 18 - 22 06 04 - 01 

 .   ./       . -      ,     

      
ஆங்கினம் 11 - 28 - 02 - - 

 .  ../       . - உ         ஆங்கினம் - - 09 - - - - 

 .   ./       . -           ஆங்கினம் - 14 42 08 09 08 06 

 .   ./       . –              

          
ஆங்கினம் - - 65 - - 01 - 

 .   ./       .        

          
ஆங்கினம் 17 - 27 - 05 - 04 
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உ       

(        

     ) 

         

        

      

                      

 .   ./ .  ./ 

       .        

            

         

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

     

          

    

 .   ./                  ஆங்கினம் 12 12 39 03 04 01 03 

                            ஆங்கினம் - - 12 - - - - 

 .   ./                     ஆங்கினம் 36 31 62 06 03 03  03 

       596 509 1808 150 196 93 156 

குநிப்பு:  .   ./       . முதுாி/ .  ..      தட்டப்தின்தடிப்பு ிப்தபாா கற்ககநநிகள் ன்தண க்காக தகுி த தாடநநிகள் ன்ததுடன், சாாாக முகநத இரு 

ருட, ஒரு ருட கானப்தகுிகக் நகாண்டுள்பண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

37 

 

 

( )                      (         )         

    

உ                                                                          

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

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

         

    

- - 04 - 02 - - - 16 15 05 04 - - 01 01 - 01 

           

    

15 37 15 10 09 15 83 100 45 52 50 61 14 20 04 03 - 04 

     

          

    

- 01 - 01 - - - 01 05 06 02 02 - - - - - - 

       15 38 19 11 11 15 83 101 66 73 57 67 14 20 05 04 - 05 
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8.                               

(அ)                                      (                   உ    ) 

                   
உ       

1      

        

2      

        

3      

        

4      

        

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

           

    

100 புனகப் 

தாிசில் ிகழ்ச்சித் 

ிட்டத்ின் கீழ் 

  .   .           

(    )  
ஆங்கினம் - 05 03 - 02 03 03 02 - 03 

நபிாட்டு 

கககககப

நகாண்ட கண 

ார்கள் 

  .   .           

(    )  
ஆங்கினம் 01 03 03 01 03 03 - 03 - - 

         

    

100 புனகப் 

தாிசில் ிகழ்ச்சித் 

ிட்டத்ின் கீழ் 

 .   .        

              
ஆங்கினம் 02 - 01 02 - 01 - - - - 

         

       
ஆங்கினம் - - 01 - - 01 - - - - 

 .   .      

அ        
ஆங்கினம் 01 - - 01 - - - - - - 

       04 08 08 04 05 08 03 05 - 03 
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( )                                            

                  
        

    

உ       

         

              

             

              

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

         

    

 .   ./       .         

      ஆங்கினம் 

ஈ    - 02 - 02 - - 

        - 01 - 01 - - 

                        

                    
ஆங்கினம் 

அ      -

    
- 02 - 02 - - 

           

    

 .   ./       . -           

        அ         
ஆங்கினம் - - - 02 - - - 

 .   ./       . -         

      
ஆங்கினம் - 01 - - - - - 

 .   .               ஆங்கினம்          - 01 - 01 - - 

 .   ./       .        

                         
ஆங்கினம்       - 02 03 02 - - 

       01 08 05 08 - - 
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9.                              

    

       

           
           

    

           

       

            

            

(           ) 

             

(       ) 

        

      

        

             

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

         
01 01 01 01 01 01 39 41 - 01 27 30 20 15 09 15 

          
12 13 22 23 04 04 121 131 02 02 50 55 54 39 40 73 

     

           

01 01 - - - - 12 16 01 01 09 10 05 03 06 17 

       14 15 23 24 05 05 172 188 03 04 86 95 79 57 55 105 

 

 

 

 

 

 

*

 

* கல்ிசார் ஆபி ககின் கீழ் கிப்திடப்தட்டுள்பணர் 

 

 

 

 

     

     
       உ          

    11 

       உ          

    1 

உ          

    11 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

            * 01 01 04 03 - 01 02 02 

       01 01 04 03 - 01 02 02 
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10.                              

 

       உ             

       /         
             / 

         

       உ    

       /         

உ           / 

         

           

உ            * 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

             01 01 02 02 07 07 05 02 08 08 

             - 01 - - 04 04 - - - - 

       01 02 03 02 11 11 05 02 08 08 

 

*       உ              ,        உ    உ                       / உ       ,             உ          ,                  ,        ,        

           உ           
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11.                                
 

 

    /      
           *           **                           *** 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

             04 08 47 38 07 20 09 07 

              15 37 72 78 24 93 19 06 

                   
01 03 32 20 03 16 08 05 

                      - - - - - - - 02 

மூனண தகனகளும், தசககளும்  01 01 04 04 01 01 01 01 

நாில் ிகாட்டல் அனகு  - - 02 01 - - - - 

கல் நாில்நுட்த ிறுகம் - 01 05 02 - 01 - - 

ின்சா ிிதாகம்  - - 03 03 03 02 - 01 

தாீட்கச தசககள்  02 - 11 12 04 06 02 02 

ிி ிர்ாகம்  06 07 17 14 03 04 05 05 

நதாது ிர்ாகம்  02 03 38 25 11 19 16 07 

சுகாா தசககள்  - - 07 05 07 09 - - 

ிடுிகள்  - - 06 06 10 09 02 03 

உள்பகக் கக்காய்வு - - 04 04 01 01 - - 

காியும் கட்டடங்களும்  - - 18 06 20 28 07 04 
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    /      
           *           **                           *** 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

நூனக தசககள்  08 10 25 17 04 11 04 04 

உடற்திற்சிக் கல்ி  - - 03 01 03 07 03 01 

தாதுகாப்பு தசககள் 01 - 04 03 15 16 - - 

கபஞ்சிங்களும், ிிதாக 

தசககளும் 

02 01 09 09 02 02 01 01 

ார், ஊிர் தசனம்  02 01 02 02 01 01 01 01 

ததாக்குத்துச் தசககள்  - - - - 25 25 - 07 

ீர் ிிதாகம் - - 04 - 03 09 - - 

தகனத் பம் - - 32 11 08 30 - - 

       
44 72 445 261 155 310 78 57 

 

குநிப்பு:  கல்ிசாா  ிாபாின் ிதங்கள் 

*                           

**    சிற்றூிர்கள் ிர்ந் கல்ிசாா திாபர்கள் 

***   அகணத்து ககாண ஒப்தந் கல்ிசாா திாபர்கள் 
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12.  ஆய்வு ிகழ்ச்சித்ிட்டங்கள் /            
            

             
            

           

             

           

          

           

          

          

          

            

         

    

                 12 03 - - - 

                         . 01 01 - - - 

                         . 07 02 - - - 

                        10 - - - - 

உ         30 06 - - - 

          

    

      ,                       . 19 04 01 - - 

                         60 09 - - - 

             ,               . 15 05 - - - 

                             06 09 - - - 

                       10 09 - - - 

        .,                .     . 22 04 01 - - 

                  01 01 - - - 

              ,               . 31 10 - - - 

               .          06 07 - - - 

                            21 02 02 - - 

                            . 06 08 - 02 - 

          ,            .     . 16 05 - - - 

உ         213 73 04 02 - 

     

          

    

                        02 02 - - - 

                         02 - - - - 

                          15 05 - - - 

உ         19 07 - - - 

     - 03 - - - 

உ         - 03 - - - 

           262 89 04 02 - 
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13.  ஆய்வு, புதுகாக்கம், திசுங்கள் தற்நி ிதங்கள் 

   

             
           

         

உ          

         

     

         

       

         

             

                 02 05 01 16 

                         . 09 01 01 09 

                         . - - 01 08 

                        04 03 04 52 

உ         15 09 07 85 

              

      ,                       . 03 01 - 23 

                         12 04 - 48 

             ,               . 01 01 - 20 

                             04 03 - 20 

                       03 05 01 14 

        .,                .     . 02 - 02 09 

              ,               . 02 01 - 15 

                  01 - 01 06 

               .          06 - - 13 

                            03 01 - 21 

                            . 19 - - 22 

          ,            .     . 04 - - 15 

உ         60 16 04 226 

                   

                        02 - - 09 

                         03 - - 03 

                          09 - - 10 

உ         14 - - 22 

     - 03 - 04 

உ         - 03 - 04 

           89 28 11 337 
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14.           , நசனர்வுகள்                                          

  (அ)                               

      

                                              

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

அ. குறுங்கான தாடநநிகபின்  ண்ிக்கக 04 - 23 12 03 - 

 . கருத்ங்குகள்/            கள்/      

திற்சி  ிகழ்ச்சித்ிட்டங்கள் ண்ிக்கக  

04 13 32 18 04 14 

 . ாாடுகபின் ண்ிக்கக 03 03 03 07 01 01 

       
11 16 58 37 08 15 
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  ( )                 அ                      

 

      

               / 

           
                                

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

அ.                         

                       

49 46 12 22 - - 

 .                       

                               

- - - - - - 

 .                     

                       

- - - - - - 

ஈ.                             

            

- - 01 - - - 

உ.                            

             

- - 15 09** 05 - 

ஊ.       (கருத்ங்குகள்/  

                   கள்) 

- - 174** 95** 168* 96* 

       49 46 202 126 173 96 

  

NA = நதாருத்ற்நது 

*    பாபர்கபாக தங்தகற்பு 

**               
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15.                              

             

      

                              .              

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

அ. உ             

      (          /  .  .  ./) 

103 129 33 50 70 79 

 .               

      (        /  .  .  . ) 

40 37 25 06 15 31 

 .               48 55 16 21 32 34 

ஈ.       03 22 - - 03 22 

       194   243 74 77 120 166 

      

16.  புிாக ஆம்திக்கப்தட்ட தாடநநிகள் தற்நி ிதம் 

 

பீடம்       

                             
            

         
                

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

         ஆங்கினம் 
- - - - - - - - - - 

          ஆங்கினம் - 01 - - - 01 06 02 08 02 

     

           
ஆங்கினம் 

02 01 - - - - - - - - 

        02 02 - - - 01 06 02 08 02 

*                                          .       உ                      உ              
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17.  ீண்நடழும் நசனிணங்கள் தற்நி ிதம் 

  

      2014     2015     

அ.                    1,107,032,172 1,328,678,458 

 .          3,704,372 5,942,564 

 .          104,720,981 115,042,690 

ஈ.               34,133,592 36,790,991 

உ.               192,386,756 194,801,477 

ஊ.      * 79,978,961 143,376,411 

       1,521,956,834 1,824,632,591 

   *             உ               உ                                     . 

 

18.  மூனண நசனிணங்கள் தற்நி ிதம் 
 

      2014     2015     

அ.            அ  . உ                57,919,589 65,882,169 

 .      உ               (   ,      உ       ) 225,942,373 156,276,745 

 .                            274,583,620 366,830,683 

ஈ.        82,278,002 22,836,474 

உ.                        104,203,637 69,866,013 

       744,927,221 681,692,084 
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19.                  (உ     /                      )  

 

             
   / 

       

         

     # 

TCE     . 

2014 2015 

                                        

அ       

132,000,000 - 

                                    

அ       

282,000,000 282,000,000 

     .,     .        .    .    .          -      I              

அ       

148,200,000 148,200,000 

            - 400                            

அ       

194,000,000 194,000,000 

                                      *              

அ       

83,000,000 83,000,000 

                         .       **                     50,000,000 - 

                        II              

அ       

205,000,000 205,000,000 
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   / 

       

         

     # 

TCE     . 

2014 2015 

             (TCP)      II              

அ       

140,000,000 140,000,000 

             (       )      III              

அ       

110,000,000 110,000,000 

             (        )      IV              

அ       

150,000,000 150,000,000 

                 உ                            

அ       

57,000,000 57,000,000 

கட்டடக்ககன பீட                அ                       

அ       

164,000,000 164,000,000 

                                                

அ       

184,000,000 184,000,000 

                                                        

அ       

6,698,000 6,698,000 

                                            

                                 . 

             

அ       

- 27,000,000 

         1,905,898,000 1,750,898,000 

            # (      அ       (GOSL)/     அ  .      (ADB)/IDA/உ        (WB)/ …) 

     :      *புடக துகந கட்டட ட-கிக்கு ிாிாக்கத்ிற்க்காக ககத்நாில், ாித அகச்சிடிருந்து நதநப்தட்ட ிி 

**                             ிகன கட்டடத்ிற்காண ிித்ிறறருந்து ிி நதநப்தட்டது 
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20.                       (உ      /                      ) 

 

     

TCE       

(                 )                
            

         உ     

       

        % 

2014 2015 2014 2015 31.12.2014 31.12.2015 2014 2015 

கல் நாில்நுட்த பீடம் 

கட்டம் II 

205,000,000 205,000,000 42,015,654 67,729,341 42,015,654 109,744,995 11 90 

கட்டடக்ககன பீடம் (TCP) 

கட்டம் II 

140,000,000 140,000,000 17,043,059 22,351,182 66,337,069 91,651,722 53 100 

கட்டடக்ககன பீடம்  

(       ) - கட்டம் III 

110,000,000 110,000,000 17,817,957 21,018,369 18,315,456 39,333,825 1 70 

கட்டடக்ககன பீடம் 

(        ) கட்டம் IV 

150,000,000 150,000,000 30,618,248 31,290,678 32,004,796 63,295,474 15 80 

ிருாகக் கட்டி த் நாகுி 

ிாிாக்கல் 

282,000,000 282,000,000 75,793,360 31,520,135 80,058,439 111,578,572 32 82 

     .,     .     .    . 

     .     . -      I 

148,200,000 148,200,000 42,939,442 13,410,556 114,101,621 127,512,177 98 100 

நதண்கள் ிடுி  

400              

194,000,000 194,000,000 - - - - - - 
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TCE       

(                 ) 
               

            

         உ     

       

        % 

2014 2015 2014 2015 31.12.2014 31.12.2015 2014 2015 

                 

உ               

57,000,000 57,000,000 9,559,003 28,286,161 9,559,003 37,845,164 23 100 

கட்டடக்ககன பீட        

        அ         

164,000,000 164,000,000 28,784,360 56,124,175 28,784,360 84,908,535 2 70 

                      

             

184,000,000 184,000,000 - 78,295,548 - 78,295,548 - 73 

                 

                  

        -      I 

6,698,000 6,698,000 2,220,344 3,229,922 2,220,344 5,450,265 100 - 

               

                  

                    

                    

    . 

 - 27,000,000 - 13,574,615 - 13,574,615 - 90 
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21.      சார்                (       ) 

  

      
               .             .        /       . 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

அ.                       1,297,434,000 1,591,040,008 1,521,956,834 1,824,632,592 (224,522,834) (233,592,584) 

 .                     548,000,000 331,000,000 446,210,004 296,634,823 101,789,996 34,365,177 

 .          – உ              166,000,000 309,000,000 272,363,276 366,830,683 (106,363,276) (57,830,683) 

ஈ.           -                  - - - - - - 

       2,011,434,000 2,231,040,008 2,240,530,114 2,488,098,098 (229,096,114) (257,058,090) 

  

22.      சார்                (உருாக்கப்த         ) 

 

          

                   .                  . 
    /         

(      )  . 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

அ.                  2,200,000 3,620,000 5,442,898 5,859,090 3,242,898 2,239,090 

 .                    

      (       ) 

2,000,000 2,150,000 2,083,150 1,763,200 83,150 (386,800) 

 .                     

     (         அ      அ        ) 

100,000,000 100,000,000 115,760,639 196,842,408 15,760,639 96,842,408 

ஈ.          /                   

             

175,000,000 200,000,000 254,467,342 186,112,809 79,467,342 (13,887,191) 

ஊ.       15,095,000 10,480,000 23,930,594 18,373,007 8,835,594 7,893,007 

       294,295,000 316,250,000 401,684,623 408,950,514 107,389,623 92,700,514 
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 23.           ி           

 

             

                          

2014 2015 

அ.                             (RE)    .   ./             . 247,785 241,420 

 .                          (CE)   .   ./             . 116,124 87,287 

       
 363,909 328,707 
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24.  உ                தற்நி       
 

உ                 
        . (   .)                

2014 2015 2014 2015 

      .,     .                .      .          (     I) 43.14 13.41 100% 100% 

கட்டடக்ககன பீடம் (கட்டம் II) 

                              
17.04 22.35 53% 100% 

கட்டடக்ககன பீடம் (கட்டம் III)                               17.81 21.01 1% 70% 

கட்டடக்ககன பீடம் (கட்டம் IV)                   30.61 31.29 15% 80% 

                       75.79 31.52 32% 82% 

                   (கட்டம் II) 42.01 67.73 11% 90% 

கட்டடக்ககன பீட             அ         (             உ           ) 28.78 56.12 - 70% 

                 உ               (             உ           ) 9.56 28.29 23% 100% 

                           உ     உ        * 10.83 1.2 100% 100% 

          பீட                அ         (             உ           ) - 78.29 - 73% 

உ                                                             

(                                               – கட்டம் I      II  

                            ) * 

- 3.23 - 20% 

                                                              

               . 
- 13.57 - 90% 

 

* -                     
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ரூ. ரூ.

ச ொத்துக்கள்

டைமுடனல்ொ ச ொத்துக்கள்

ஆதம், சொி, உகபணம் 1 2,432,530,571        2,424,542,446            

ி மூத ச னற்ொடுகள் – 

சதொட்டுணபனினொ ச ொத்துக்கள்
1.a

-                          -                              

முதலீடுகள் (ீண்ைகொம்) 2 349,287,828           341,242,474               
முடிவுொத வேட 3 827,323,004           460,492,321               

3,609,141,403        3,226,277,240            

டைமுட ச ொத்துக்கள்

இருப்புக்கள் 4 11,310,551             10,318,883                 

ணினொர் கைன், முற்ணம் 5 52,486,887             57,824,314                 

சவேண்டினடேகள் 6 87,764,463             92,199,354                 

முற்சகொடுப்வுகள் 4,850,371               6,020,429                   

ேங்கினிலுள் கொசு 7 87,422,814             64,062,909                 

டகனிலுள் கொசு 8 5                             5                                 

243,835,091           230,425,893               

சநொத்த ச ொத்துக்கள் 3,852,976,494.24   3,456,703,134

சொரப்புகள்

டைமுட சொரப்புகள்

ச லு.வேண்டி. டேப்புக்கள் 9 17,330,744             16,634,387                 

ஆய்வு நொினங்கள் 10 24,677,930             13,053,239                 

ச லுத்த வேண்டினடேகள் 11 112,471,492           94,578,622                 

அட்டுரச் ச வுகள் - 97,994,492             95,445,504                 

ிற்வொைப்ட்ை ேருநொம் 12 324,687,922           277,991,449               

577,162,580           497,703,201               

டைமுடனல்ொ சொரப்புகள்

ணிக்சகொடை ஏற்ொடு 227,773,076           285,834,000               

227,773,076           285,834,000               

சநொத்த சொரப்புகள் 804,935,655           783,537,201               
வதின ச ொத்துக்கள் 3,048,040,839        2,673,165,933            

வதின ச ொத்துக்கள் /ங்குொிடந

மூ. நொின. - ச ேிட்ைது 13 2,880,131,903        2,458,488,969            

மூ.நொி. – ச ேிைப்ைொதது 14 -                          18,890,823                 

உருேொக்கின ிதி - மூதம் 15 329,239,267           314,561,096               

ன்சகொடை 16 1,081,282,259        1,077,733,852            

4,290,653,430        3,869,674,739            
ஒதுக்கங்கள்

நரநதிப்பீட்டு ஒதுக்கம் 88,861,613             88,861,613                 

ேிடனொ. அிேி. ஒதுக்கம் 1,188,900               1,148,400                   

சொது ஒதுக்கம் (1,879,151,915)       (1,760,366,454)           

(1,789,101,402)       (1,670,356,441)           

ிதினங்கள்

கட்டுப்டுத்தப்ட்ை ிதி 17 525,615,869           453,125,546               

அக்கட்ைட ிதி 18 20,872,943             20,722,089                 

சநொத்த வதின ச ொத்துக்கள் /ங்குொிடந 3,048,040,839        2,673,165,933            

டகசனொப்ம்: டகசனொப்ம்: டகசனொப்ம்:

வபொ ி. ஏ.வக.ைிள்யூ. ஜனேர்த ஏ.எல். ஜவ்ர்  ொதிக் வக.ஏ.டீ. புஷ்கீர்த்தி
உ வேந்தர் திேொர் ிதினொர்

கணக்கீட்டு உத்திவனொகத்தர்
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உதேி கணக்கீட்டு 

உத்திவனொகத்தர்

25.1         2015.12.31 இல் உள்ேொொ ிதி ிடடநக் கூற்ர

25.         ிதினினல் கணக்குகள்   2015

இந் ிதிக் கூற்ரக்கடத் தனொொித்தல் நற்ரம்  நர்ப்ித்தல் என்ேற்ரக்கு ிருேொக  ட  சொரப்ொக உள்து. 

ிருேொக  டக்கொகவும் அது  ொர்ொகவும் எம்நொல் அங்கீகொிக்கப்ட்டு, டகசனொப்ம் இைப்ட்டுள்து.

டகசனொப்ம்:

வபொ ி. ஆர்.ஏ. அட்ைவக
ிபதி உ வேந்தர்
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யருநாம் ரூ. ரூ.

அபசாங்க நாினம் 1,579,000,000      1,280,000,000           

நாணயர் உதவுததாகக 4,017,300             3,778,800                  

நஹதா 41,486,200           8,104,200                  

    அக்கட்டக புகநப்ாிசில் 34,000                  31,900                       

TIL இடநிருந்து தற் நாினம் -                        -                             

கிபன அவீட்டு தசனற்ாடு தரயவு 382,955,217         370,227,981              

தற் யட்டி 19 12,442,711           16,283,881                

நாணயர்கிடநிருந்து யருநாம் 20 7,622,290             7,526,048                  

ஏகன யருநாம் 21 5,364,182             7,646,713                  

ஆய்வுக்கு நாினநாக தற்கய -                        -                             

   கடன்தீர் ிதி 260,713,394         214,374,035              

யிடுதிக்கா நிகக 566,114                486,745                     

கமிக்க

   கருத்திட்ட க/கு நாற்ின ஆய்வு நாினம் -                        -                             

தநாத்த யருநாம் 2,294,201,408      1,908,460,303           

தசயிம்

ஆளுக்குாின வயதாதிகள் 22 (1,301,924,811)     (1,017,327,070)          

ிபனாணம், இகணந்த டிகள் 23 (5,942,564)            (3,704,372)                 

ன்புாி வசகயகள் 24 (58,079,619)          (51,655,335)               

ஏகன தசனற்ாட்டு தசவுகள் 25 (56,948,425)          (105,137,446)             

நாணயர் உதயிக் தகாடுப்வுகள் 26 (45,529,500)          (11,923,000)               

உ தநாத்தம் (1,468,424,920)     (1,189,747,222)          

ஒப்ந்த வசகயகள் 27 (194,801,477)        (192,386,756)             

யமங்கல்களும் நுகர்வுகளும் 28 (111,757,388)        (101,733,127)             

கற்ககசார் ஆய்வுகள் (12,327,541)          (3,420,235)                 

பாநாிப்புகள் 29 (36,790,991)          (34,133,592)               

TIL நாின தசவு (Fellowships) -                        -                             

கிபன அவீட்டு தசனற்ாடு தசவு (382,955,217)        (370,227,981)             

தரநாத்வதய்வுகள் (296,474,953)        (246,548,136)             

கடன்தீர் ிதி - ி மூத டயடிக்கக. (10,398,322)          (11,337,218)               

ிதிக் கிபனம் 30 (530,275)               (535,901)                    

உ தநாத்தம் (1,046,036,164)     (960,322,946)             

தநாத்தச் தசயிம் (2,514,461,084)     (2,150,070,169)          

காப்குதிக்கா நிகக/(ற்ாக்குக) (220,259,676)        (241,609,866)             

ககதனாப்ம்: ககதனாப்ம்: ககதனாப்ம்:

வபாசி. ஏ.வக.டிள்யூ. ஜனயர்த ஏ.எல். ஜவ்ர் சாதிக் வக.ஏ.டீ. புஷ்கீர்த்தி

உ வயந்தர் தியார் தில் ிதினார்

கணக்கீட்டு உத்திவனாகத்தர்
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ிபதி உ வயந்தர்

25.2        2015.12.31 இல் முடியகடந்த ஆண்டுக்கா ிதி தசனற்ாட்டு கூற்ர

ககதனாப்ம்:

வபாசி. ஆர்.ஏ. அட்டவக

உதயி கணக்கீட்டு 

உத்திவனாகத்தர்



நன்க ொடை உருவொக் ி நிதி
 கெயவிட்ை 

மூயதன ொனிம்

 கெயவிைொத 

மூயதன 

ொனிம்

2014.01.01 இல் உள்ர ீதி      (1,516,347,142)       1,073,770       88,861,613        20,045,303      413,890,572      1,066,967,527      298,973,479       1,959,443,145        17,053,471 

 ஆண்டுக் ொன பற்மொக்குடம         (241,609,866)

 ஆண்டுக் ொன  ைன்தீர் நிதி        (214,374,035)

 விடரொ.நிதித்திற்கு ொற்மல்

 வவு ெீொக்க்ல் (அட்ைவ. 9+10) 12,134,242           

 கெயவு ெீொக் ல் (அட்ைவ. 11+12) (14,543,688)         

 கபறுவனவு ள்            74,630          1,304,106 279,906,105              10,766,325 15,587,617       720,573,281    

 கபற்ம வட்டி          1,410,389 

  ைன்தீர் நிதி ெீொக் ல்

 ெீொக் ல் (5,173,422)                            (120)

 கெொத்துக் ள் ட யற்பு 446,210,004        (446,372,532)   

  ருத்திட்ை கெயவினம் 272,363,276        (272,363,276)   

 நிதிங் ரின் பன்பொடு

 க ொடுப்பனவு ள்         (2,037,710) (240,671,131)   

 2015.01.01 இல் உள்ரபடி ீதி (1,760,366,454)    1,148,400     88,861,613      20,722,089       453,125,545    1,077,733,852    314,561,096     2,458,468,968     18,890,823      

 ஆண்டுக் ொன பற்மொக்குடம         (220,259,676)

 ஆண்டுக் ொன  ைன்தீர் நிதி (260,713,395)       

 விடரொ.நிதித்திற்கு ொற்மல்

 வவு ெீொக்க்ல் (அட்ைவ. 9+10) 104,723,759         

 கெயவு ெீொக் ல் (அட்ைவ. 11+12) (3,249,545)           

 கபறுவனவு ள்            40,500          2,861,043      269,873,739             3,548,407 14,678,171       663,465,506    

 கபற்ம வட்டி             945,082    (197,383,416)

  ைன்தீர் நிதி ெீொக் ல்

 ெீொக் ல் 18,910,823          (18,890,823)     

 கெொத்துக் ள் ட யற்பு 286,236,501        (286,236,501)   

  ருத்திட்ை கெயவினம் 366,830,683        (366,830,683)   

 கெயவினம் - பிம மூயதன 

கெற்பொடு ள் 10,398,322          (10,398,322)     

 நிதிங் ரின் பன்பொடு

 க ொடுப்பனவு ள்         (3,655,271)

 2015.12.31 இல் உள்ரபடி ீதி      (1,879,151,915)       1,188,900       88,861,613        20,872,943      525,615,868      1,081,282,259      329,239,267       2,880,131,903                      (0)

                       59 

 மூயதனம்

25.3      2015.12.31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டுக் ொன யதமி கெொத்துக் ள் ொற்மல் கூற்று

றுதிப்பீட்டு 

ஒதுக் ம்

அமக் ட்ைடர 

நிதி

 ட்டுப்படுத்தப் 

பட்ை நிதி

 விடரொ . 

அபிவி.  

ஒதுக் ம்

 கபொது 

ஒதுக் ம்



குிப்பு 2015 2014
ரூ. ரூ.

செனற்ாட்டு டயடிக்கைனிா ைாசுப்ாய்ச்ெல்

   ொதாபண டயடிக்கை நிகை/(ற்ாக்குக) (220,259,676)         (241,609,866)           
   ா.ச.ைிப அ.ைாபணநாை ற்ாக்குக. குகவு -                          -                           

(220,259,676)         (241,609,866)           
        ெீபாக்ைல்ைள்

          செவு ெீபாக்ைல் (அட்டயகண 9+10) 3,250,126               8,094,791                

          யபவு ெீபாக்ைல் (அட்டயகண 11+12) (1,292,483)             (7,820,464)               

          யிகனாட்டு செனற்ாடுைள் 40,500                    74,630                     

          சற் யட்டி 19 (12,442,711)           (16,283,881)             

          ணிக்சைாகடக் சைாடுப்வு (15,792,913)           (22,065,435)             

          கமன சொத்து யிற்க இாம் -                          (571,279)                  

          யங்ைிக் ைட்டணங்ைள் 30 530,275                  535,901                   

(25,707,205)           (38,035,736)             

        ைாசு அல்ாத அகெவுைள்

           சரநாத்ததய்வு 1 296,474,953           246,548,136            

  ைடன்தீர் ிதி ஏகன மூத செயிம் 13 10,398,322             -                           

           ணிக்சைாகடக்ைா ஒதுக்ைம் 26,753,647             89,705,102              

           ைடன்தீர் ிதி 13 (260,713,394)         (214,374,035)           

72,913,528             121,879,203            

ொதாப. டயடி. ததின நிகை/(ற்ாக்குக) (173,053,353)         (157,766,398)           

சதாமிற்டு மூத அதிைாிப்பு /குகவு

   இருப்பு அதிைாிப்பு / குகவு (991,669)                 (4,739,829)               

   கடமுகச் சொத்து அதிைாிப்பு / குகவு 10,942,376             804,495                   

   கடமுக சாரப்பு அதிைாிப்பு / குகவு 79,459,379             77,840,239              

   ஆணி ைடன் நற்ரம் முற்ணம் மூநா யட்டி 19 2,398,298               2,495,071                

91,808,384             76,399,975              

சதாமிற்டு டயடி. ததின ைாசுப்ாய்ச்ெல் (81,244,969)           (81,366,423)             

   முதலீட்டு டயடிக்கை மூம் ைாசுப்ாய்ச்ெல்
    சாித்சதாகுதி, உைபணம் சைாள்யவு 1 (286,236,501)         (435,035,315)           

    ிர்நாணிப்புக்ைளுக்ைாை சைாடுப்வு 3 (366,830,683)         (272,363,276)           

    சைாடுப்வுைள் ஏகன மூத செயிம் 13 (10,398,322)           

    திரும்ிப் சப்ட்ட முதலீடுைள் -                          -                           

    புதின முதலீடுைள் -                          (9,984,860)               

    முதலீடுைிலிருந்து யட்டி (ீண்ட ைாம்) 2 8,045,354               -                           

    கமன இருப்பு யிற்க மூம் சற்து -                          650,743                   

    அக்ைட்டகிதி மூம் சற் யங்ைி யட்டி 18 945,082                  1,410,389                

    முதலீடுைிலிருந்து யட்டி 19 10,044,413             13,788,810              

முதலீட்டு டயடி. மூம் ததின ைாசுப்ாய்ச்ெல் (644,430,658)         (701,533,509)           

   ிதிமட்டல் டயடி. மூநா ைாசுப்ாய்ச்ெல்
    திகதொினிடநிருந்து நாினம் 640,000,000           714,000,000            

    ல். நாி. ஆகண. IT நற்ரம் எஸ்டீெி நாினம் -                          2,000,000                

    உனர் ைல்யி அகநச்ெிடநிருந்து நாினம் 19,773,504             -                           

    கைத்சதாமில்துக, யாணி அகநச்சு மூம் நாினம் 14,404,235             -                           

    சடுஞ்ொகைள் அகநச்ெிடநிருந்து நாினம் 10,000,000             

    ஏகன மூத சரயவுைள் 1,737,326               2,795,865                

    அக்ைட்டக ிதி மூம் செலுத்தின சயகுநதி 18 (3,655,271)             (2,037,710)               

    அக்ைட்டக ிதினத்திற்கு ைிகடத்தகய 18 2,861,043               1,304,106                

    ைட்டுப்டுத்தப்ட்ட ிதி அதிைாிப்பு 17 72,490,323             39,234,974              

    செலுத்தின யங்ைிக் ைட்டணம் 30 (530,275)                 (535,901)                  

ிதினிடல் டயடி. மூம் ததின ைாசுப்ாய்ச்ெல் 757,080,885           756,761,334            

ைாசும் ைாசு. ெநநா மூ.ததி.அதிை./(குகவு) 31,405,259             (26,138,598)             
யருட ஆபம்த்தில் ைாசும் ைாசுக்கு ெநநாகய 31 405,305,388           431,443,986            
யருட இரதினில் ைாசும் ைாசுக்கு ெநநாகய 31 436,710,647 405,305,388
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25.4     2015.12.31 இல் முடியகடந்த ஆண்டுக்ைா ைாசுப்ாய்ச்ெல் கூற்ர



குநப்பு – 1 (அட்டண ஏ)

2015 2015 2014 2014

ரூ. ரூ. ரூ. ரூ.

ஆணம், பதந, உதகம்

ஆம்த 3,768,462,978     1,343,536,786       3,319,433,526    1,319,403,189      

கூட்டு/க முன்ணண ருட சக்கல்கள் -                      -                         (4,340,908)          -                        

பசத்துக்களுக்கண சசர்ப்புக்கள் 286,236,501        14,678,171            444,178,168       15,587,617           

பசத்துக்கபன் சக்கம் -                      -                         1,400,000           -                        

ன்பகணடகள் (குநப்பு 16) -                      3,548,407              -                      8,545,981             

முடிவுந சணன (குநப்பு 3) -                      -                         7,792,193           -                        

பத் பசத்துக்கள் 4,054,699,479     1,361,763,365       3,768,462,978    1,343,536,786      

கூட்டு/க: முன்ணண ஆண்டு சக்கல் -                      -                         (2,247,073.68)     -                        

ண்ட பதரணத்சய்வு (1,548,069,467)   (1,139,387,852)      (1,346,976,401)   (1,095,947,153)     

பதரணத்சய்வு சக்கல் -                      -                         4,261,445           -                        

ஆண்டுக்கண பதரணத்சய்வு (250,315,073)      (46,159,882)           (203,107,437)      (43,440,699)          

குணநத்பழு பதர 2,256,314,940     176,215,631          2,220,393,511    204,148,934         

குநப்பு – 1a 2015 2014

ரூ. ரூ.

ஆம்த  -                         4,533,348             

முன்ணண ஆண்டு சக்கல் -                         (4,533,348)            

பசனடப்தட்ட ணம் -                         -                        

-                         -                        

குநப்பு – 02 (அட்டண சே) 2015 2014

முலீடுகள் (ண்டகன) ரூ. ரூ.

ஆம்த  – தல்கணனக்ககம் 341,205,376          331,220,516         

ஆம்த  – டு 37,098                   37,098                  

பதற்ந ட்டி 8,045,354              9,984,860             

சக்கல் – பசன்ந ஆண்டுக்கண -                         -                        

கூட்டுக: முலீடுகள் -                         -                        

பப்பதநல்கள் -                         -                        

349,287,828          341,242,474         

குநப்பு - 03 2015 2014

முடிவுந சணன (அட்டண ஐ) ரூ. ரூ.

ஆம்த 460,492,321          193,700,893         

கூட்டு/க: முன்ணண ஆண்டு சக்கல் -                         -                        

பசனட்ட மூனண ணம் (குநப்பு 13) 366,830,683          272,363,276         

ன்பகணட ற்ரம் உருக்கப்தட்ட  (குநப்பு 15/16) -                         2,220,344             

827,323,004          468,284,514         

கட்டடத்ற்கண மூனணக்கல் (குநப்பு 1) -                         (7,792,193)            

இர  827,323,004          460,492,321         
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தந மூ.பச.– பட்டுன பசத்துக்கள்

25.5     ணனணக் கூற்ரக்கண குநப்புக்கள்

அசங்க ணம்
உருக்க ம் 

ற்ரம் ன்பகணட
அசங்க ணம்

உருக்க 

ம் ற்ரம் 

ன்பகணட



குநப்பு – 4 2015 2014

இருப்புக்கள் ரூ. ரூ.

கபஞ்சம் 10,778,658            10,020,340           

முத்ணகள் 249,990                 126,037                

ருந்துப் பதருட்கள் 281,903                 172,506                

ணகருப்பு – சணனத்பம் -                         -                        

பத்ம் 11,310,551            10,318,883           

குநப்பு – 5 2015 2014

ஆப கடன் ற்ரம் முற்தம் (அட்டண எம்) ரூ. ரூ.

தண்டிணக முற்தம் 202,000                 379,750                

சசட முற்தம் 8,550                     10,950                  

சம்தப முற்தம் 3,344                     3,344                    

இடர் கடன் 47,792,546            52,982,953           

கண கடன் 1,638,793              1,756,664             

தபர் கடன் 328,982                 493,476                

கணக்கண கடன் 1,755,333              2,196,500             

த முற்தம் 756,664                 -                        

உதசந்ன் சசட கடன் ட்டம்                                 0                            0                           

தண்டிணக முற்தம் – டுகள் 676                        676                       

தபர் கடன் – டுகள் -                         -                        

பத்ம் 52,486,887            57,824,314           

குநப்பு – 6 2015 2014

பதநசண்டிணகள் ரூ. ரூ.

ங்கல்களுக்கண முற்தம் 140,887                 575,186                

ண முற்தம் 1,361,614              790,625                

ணபட். அணச்சடருந்து பதநசண்டிது 4,435,700              4,435,700             

ணநசசருந்து பதநசண்டிண (மூன.ண. பதநசண்டிண) 66,947,711            63,255,708           

ரும்த கசசணனகள் 76,000                   86,000                  

த..ஆண.- ஆண.கட.ட். பதநசண்டிது (0)                           -                        

பதநசண்டி ணப்புக்கள் 1,104,581              1,054,581             

பதநசண்டி ஹபதன 4,214,700              2,067,800             

பதநசண்டி உப் தம் 417,600                 2,677,000             

பதநசண். அநக்கட்டணப  புனணப்தசல் -                         -                        

பதநசண்டி நூனக ண்டப்தம் 281,740                 326,162                

உப் த முற்தம் 1,770,350              7,583,450             

பதநசண்டி ருணம் 6,977,851              9,300,413             

சல்னணநக் கடன்தட்சடர் 34,240                   34,240                  

கடன்தட்சடர் – டு 1,489                     12,489                  

பத்ம் 87,764,463            92,199,354           

குநப்பு – 7 2015 2014

ங்கலுள்ப கசு ரூ. ரூ.

இனங்ணக ங்க - க/கு இன. 0000306836 306,497                 288,468                

இனங்ணக ங்க - க/கு இன. 0000307829 49,737,755            28,205,882           

இனங்ணக ங்க - க/கு இன. 0000307453 366,267                 703,249                

இனங்ணக ங்க - க/கு இன. 0000307164 1,188,900              1,148,400             

இனங்ணக ங்க - க/கு இன. 0000307353 451,357                 451,536                

இனங்ணக ங்க - க/கு இன.7099353 33,740,720            31,791,576           

இனங்ணக ங்க - க/கு இன. 306795   (டு) 755,647                 616,112                

இனங்ணக ங்க - க/கு இன. 71579813 30,410                   30,410                  

பபட்டு ஆர்எப்டீ/சகஏ/ஐஅபபட 40 845,262                 827,276                

பத்ம் 87,422,814            64,062,909           
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குநப்பு – 8 2015 2014

ணகலுள்ப கசு ரூ. ரூ.

சல்னணநக் கசு கட்டு

கட்டடப் பதருபல் -                         -                        

கல் பல்நுட்தம் -                         -                        

பதருட்கள்சர் பதநல் 5                            5                           

பத்ம் 5                            5                           

Note – 9 2015 2014

பசலு.சண்டி ணப்புக்கள் (அட்டண யூ) ரூ. ரூ.

சகள்ப்தத்ம் 51,000                   43,000                  

சல்னணந 1,494,013              1,284,599             

ம்தக்ணக உத்ம் 17,500                   17,500                  

சற்ரண்டிச்சணன 181,000                 81,000                  

ஆய்வுகூடம் ற்ரம் நூனகம் 14,721,950            14,107,000           

ததுகப்பு 2,000                     247,100                

கடன் தண 158,615                 195,115                

இணம் 648,000                 626,000                

ணப்பு – டு 33,073                   33,073                  

ஏணண ணப்பு – டு 23,593                   -                        

பத்ம் 17,330,744            16,634,387           

குநப்பு – 10 2015 2014

ஆய்வு ணங்கள் ரூ. ரூ.

சச ஞ்ஞண ன்நம் 4,623,130              1,779,655             

சர்சச பப்பு ஆய்வு கருத்ட்டங்கள் -                         -                        

ஏணண ஆய்வு ணங்கள் 20,054,800            11,273,585           

பத்ம் 24,677,930            13,053,239           

குநப்பு – 11 2015 2014

பசலுத்சண்டிணகள் ரூ. ரூ.

ஹபதன புனணப்தசல் ம் 4,450,400              396,800                

பசலுத்ப்தட ர் உபணக 1,050                     1,050                    

பசலுத்ப்தட ஹபதன புனணப்தசல் 105,200                 85,300                  

ஏணண பதரப்புக்கள் 37,251,802            29,032,033           

மூனண பசற்தடுகளுக்கண பதரணவுகள் 36,348,790            21,905,057           

சல்னணந கடன்பகடுத்சர் 22,948,613            40,981,441           

டுத்ல்ணத்ல் க/கு - ங்குர்கள் 8,357,977              883,979                

பபட்டு ருக்கண ணம் - உர் கல் அணச்சு 392,000                 360,000                

சசத்ண கட்டிபழுப்புல்  450,120                 415,498                

சசத்ண கட்டிபழுப்புல்  1,552,343              -                        

கடன்பகடுத்சர் – டு 21,510                  

அட்டுர பசனவுகள் - டு 566,114                 486,745                

ற்நப்தட கசசணனகள் – டு 47,083                   -                        

ஆண கடன் ட்டி - பதற்நண -                         9,208                    

பத்ம் 112,471,492          94,578,622           
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குநப்பு - 12 (அட்டண – இஸட்) 2015 2014

தற்சதடப்தட்ட ருணம் ரூ. ரூ.

தட்டப்தன்தடிப்பு தடபநகள் 238,111,580          204,242,730         

தகு ச தடபநகள் 5,991,543              5,174,488             

தற்சபப்பு கழ்ச்சத்ட்டம் 16,944,789            17,172,946           

ஏணண கழ்ச்சத்ட்டங்கள் 37,498,715            35,061,863           

பசனர்வுகள் -                         -                        

கருத்ட்டங்கள் 26,141,295            16,339,422           

பத்ம் 324,687,922.03     277,991,449         

குநப்பு – 13 2015 2014

பசனட்ட மூனண ணங்கள் ரூ. ரூ.

ஆம்த 2,458,488,969       1,959,443,145      

சக்கல்கள் 18,890,823            (5,153,422)            

பசத்துக்கபன் ணகசட்பு 286,236,501          446,210,004         

ஏணண மூனண டடிக்ணககள் பசனணம் 10,398,322            

கருத்ட்டச் பசனணம் (குநப்பு 3) 366,830,683          272,363,276         

ஆண்டுக்கண கடன்ர்  (260,713,395)         (214,374,035)        

 2,880,131,903       2,458,488,969      

குநப்பு – 14 2015 2014

மூனண ணம் – பசனடப்தடண ரூ. ரூ.

ஆம்த 18,890,823            17,053,351           

ணநசச மூனம் ணம் 596,517,796          655,317,452         

ணநசசலிருந்து பதநசண்டி ணம் 66,947,711            63,255,828           

ணப.உட்க.சம்தடுத்ல் சனக பகடுத.-

இனங்.தல்.ணப.சதட்டி(தர்.: தக்.28)
-                         -                        

-                         -                        

-                         2,000,000             

-                         
-                        

சக்கல்கள் (18,890,823)           

ஏணண மூனண பதரணவுகள் -                         -                        

பசத்துக்கள் ணகசட்பு (த..ஆ. ணம் - SDC) -                         (162,528)               

பசத்துக்கள் ணகசட்பு (296,634,823)         (446,210,004)        

குணநசணன ண பசனணம் (366,830,683)         (272,363,276)        

பத்ம் -                         18,890,823           

குநப்பு – 15 2015 2014

உருக்க  – மூனணம் ரூ. ரூ.

ஆம்த 314,436,049          298,848,433         

சக்கல்கள் -                         -                        

உதசந்ன் ம் ற்ரம் தந ணக்கப  14,678,171            15,587,617           

329,114,221          314,436,049         

மூனணம் – டுகள் 125,046                 125,046                

பத்ம் 329,239,267          314,561,096         

குநப்பு – 16 2015 2014

ன்பகணடகள் – மூனணம் ரூ. ரூ.

ஆம்த 1,077,733,852       1,066,967,527      

குணநசணன ண பசனணம் -                         -                        

பதரணவுகள் 3,548,407              10,766,325           

பத்ம் 1,081,282,259       1,077,733,852      
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தல்.நூனக கல் ப. நுட்த ணம் (தர்: தக்.28)

தல்க. ண. ஆண. ணம் எஸ்டீச (தர்:தக்.28)

சர்சச தல்கணன.ட்டத்னண ற்நல்கள் ணம் - (தர்:தக்.28)  

ண்படழும் பசனண ற்நல்கள்



குநப்பு – 17 2015 2015 2014 2014

கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட ம் ரூ. ரூ. ரூ. ரூ.

உருக்கப்தட்ட ம் 250,192,348        223,633,790       

கூட்டுக: பதரணவுகள் 210,188,992        242,555,658       

க: பகடுப்தணவுகள் (166,499,742)      (215,997,100)      

293,881,598        250,192,348       

கூட்டு: ண. க/கு & தடபந அத.  77,633,950          61,879,249         

371,515,548        312,071,597       

இர  371,515,548          312,071,597         

ன்பகணட கள் 17,258,773          26,960,294         

கூட்டுக: பதரணவுகள் 14,371,420          684,331              

க: பகடுப்தணவுகள் (14,252,873)        17,377,320            (10,385,853)        17,258,773           

ஆய்வு ண கள் 8,933,357            8,780,286           

கூட்டுக: பதரணவுகள் 124,654               270,071              

க: பகடுப்தணவுகள் (1,857)                 9,056,155              (117,000)             8,933,357             

கடன் தணகள் ற்ரம் ப்தந்  95,141,161          86,559,003         

கூட்டுக: பதரணவுகள் 11,743,145          10,982,129         

க: பகடுப்தணவுகள் (1,618,095)          105,266,210          (2,399,971)          95,141,161           

ஏணண கள் 19,720,658          17,106,231         

கூட்டுக: பதரணவுகள் 2,833,157            2,753,572           

க: பகடுப்தணவுகள் (153,178)             22,400,637            (139,145)             19,720,658           

525,615,869          453,125,546         

குநப்பு – 18 2015 2014

அநக்கட்டணப  ரூ. ரூ.

ஆம்த  20,722,089            20,045,303           

பதரணவுகள் 2,861,043              1,304,106             

பதற்ந ட்டி 945,082                 1,410,389             

பகடுப்தணவுகள் (3,655,271)             (2,037,710)            

பத்ம் 20,872,943            20,722,089           
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குிப்பு 19 2015 2014

பற் யட்டி ரூ. ரூ.

முதலீடுகிலிருந்து யட்டி 10,044,413            13,788,810           

கடன் நற்ரம் முற்ணம் மூம் யட்டி 2,398,298              2,495,071             
12,442,711            16,283,881           

குிப்பு 20 2015 2014

நாணயர்கிடநிருந்து யருநாம் ரூ. ரூ.

திவுகள் - ட்டப்டிப்பு 1,047,120              1,198,750             

                   ட்டப்ின்டிப்பு 1,634,825              1,603,350             

ாடபிக்கட்டணம் - ட்டப்டிப்பு 4,598,450              4,061,388             

                                         ட்டப்ின்டிப்பு 1,500                     278,000                

ாீட்சைக்கட்டணம் - ட்டப்டிப்பு 213,520                 182,760                

                                      ட்டப்ின்டிப்பு 126,875                 201,800                
7,622,290              7,526,048             

குிப்பு 21 2015 2014

ி யருநாம் ரூ. ரூ.

ஆதங்கிலிருந்து யாடசக 321,690                 249,165                

நீிப்புக்கள் 38,501                   31,867                  

ாாயிதப் பரயவுகள் 4,215,875              6,079,564             

நூக தண்டப்ணம் 545,501                 594,148                

நருத்துயக் கட்டணங்கள் 242,615                 120,690                

சமன பாருள் யிற்ச -                         571,279                
5,364,182              7,646,713             

குிப்பு 22 2015 2014

ஆளுக்குாின வயதாதிகள் ரூ. ரூ.

கல்யிைார்

ைம்ங்களும் கூலிகளும் 292,372,736          265,616,972         

டிகள் 357,923,590          234,570,779         

யாழ்க்சகச் பைவுப் டி 40,039,181            40,835,752           

ல்கசக்கமக வை.ி. (UPF) 50,581,219            43,565,384           

ஓய்வூதினம் 23,676,453            19,080,480           

ஊ..ி (E.T.F.) 14,807,526            12,560,343           

தில் கடசந பகாடுப்வுகள் -                         89,242                  

யருசகதரும் யிாிவுசபனார் கட்டணம் 30,592,236            29,009,437           

கல்யிைாபா

ைம்ங்களும் கூலிகளும் 183,363,161          185,844,315         

டிகள் 170,006,522          56,200,665           

யாழ்க்சகச் பைவுப் டி 61,907,000            60,305,959           

பநாமித் வதர்ச்ைிக் பகாடுப்வு -                         -                        

ல்கசக்கமக வை.ி. (UPF) 22,960,721            22,793,152           

ஓய்வூதினம் 11,734,269            10,629,106           

ஊ..ி (E.T.F.) 6,978,376              7,610,863             

தில் கடசந பகாடுப்வுகள் 119,781                 109,497                

வநதிக வப டி 34,705,674            28,338,791           

யிடுமுசக்கா பகாடுப்வு 156,367                 166,333                

1,301,924,811       1,017,327,070      
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குிப்பு 23 2015 2014

ிபனாண நற்ரம் இசணந்த பகாடுப்வுகள் ரூ. ரூ.

உள்ாடு 1,524,634              1,629,300             

பயிாடு 4,417,930              2,075,072             

5,942,564              3,704,372             

குிப்பு 24 2015 2014

ன்புாிச் வைசயகள் ரூ. ரூ.

ைீருசடகள் நற்ரம் சதனல் கட்டணங்கள் 2,515,919              2,526,906             

நருத்துய யமங்கல்கள் 769,383                 460,948                

பைனநர்வுகள், கருத்தபங்குகள் 2,160,691              216,948                

தயினணினிர் அியிருத்தி 3,231,946              2,988,874             

யிடுமுசகா ஆசணச்ைீட்டு, ருயகா ைீட்டு 1,394,598              1,357,523             

பயகுநதிகளும் அன்ிப்புக்களும் 1,493,515              736,547                

ட்டப்ின்டிப்பு ஆய்வுகள், புசநப்ாிைில்கள் 71,892                   52,000                  

நாணயர் கற்சகபி பாருள்கள், கற்சக தபம் -                         -                        

சகத்பதாமில் பிகள், பதாமில் யமிகாட்டல்கள் 21,981                   -                        

நாணயர்கள் அியிருத்தி -                         206,953                

ல்கசக்கமக யிசனாட்டு பைனற்ாடுகள் 2,782,255              2,486,034             

நாணய ன்புாி, ஊமினர் ன்புாி, நாணய ைங்கம் 178,304                 162,585                

ங்காண்சநத் திட்டம், ஆட்ைிக்குாின ல்ச -                         -                        

உதவுபதாசககள், அங்கத்துயக் கட்டணங்கள் 1,438,024              1,937,587             

ி – புதிப்த்திாிசக, ைஞ்ைிசககள், முதலின 42,021,111            38,522,431           

58,079,619            51,655,335           

குிப்பு 25 2015 2014

ி பைனற்ாட்டு பைவுகள் ரூ. ரூ.

நன் நற்ரம் குழுச் வைசயகள் 539,616                 516,826                

பதாமில்ைார் நற்ரம் சன கட்டணங்கள் 3,660,408              2,223,497             

கினாட்டச் பைவுகள் 6,549,174              5,560,646             

ட்டநிப்பு யிமா 3,107,002              2,881,888             

ாீட்சை பையிம் 11,930,531            4,249,487             

ணிக்பகாசட ற்ாடுகள் 26,753,647            89,705,102           

ஆத கடன் யட்டி - அபைாங்க ங்கிப்பு 4,408,047              -                        

56,948,425            105,137,446         

குிப்பு 26 2015 2014

நாணயர்களுக்கா ிதி உதயிகள் ரூ. ரூ.

நஹபா புசநப்ாிைில்கள் 41,486,200            8,104,200             

நாணயர் உதயிப்ணங்கள் 4,017,300              3,778,800             

அக்கட்டச ிதி புசநப்ாிைில்கள் 26,000                   40,000                  

45,529,500            11,923,000           

67



குிப்பு 27 2015 2014

ஒப்ந்த வைசயகள் ரூ. ரூ.

வாக்குயபத்து 3,021,874              1,600,209             

பதாடர்ாடல் 41,554,325            40,978,908           

அஞ்ைல் கட்டணம் 1,698,246              1,732,039             

நின்ைாபம் 81,662,235            89,622,147           

ாதுகாப்பு வைசயகள் 21,371,322            20,931,290           

ீர் 6,984,146              5,407,911             

சுத்திகாிப்புச் வைசயகள் 33,811,990            27,329,640           

யாடசக, யாடசகக்கநர்த்தல் கட்டணம் -                         -                        

இசகள் நற்ரம் யாிகள் 209,506                 242,970                

அச்ைடித்தல் நற்ரம் யிம்பப்டுத்தல் 4,171,519              4,060,633             

சன 316,314                 481,008                

194,801,477          192,386,756         

குிப்பு 28 2015 2014

யமங்கல்கள் நற்ரம் நுகர்வுகள் ரூ. ரூ.

காகிதாகிகள் 23,593,806            23,577,392           

ாிபாருள் நற்ரம் உபாய்வு ீக்கிகள் 10,838,408            13,897,525           

ந்திப உகபணம் நற்ரம் நின் பாருட்கள் 1,199,366              3,181,409             

இபைானங்கள் நற்ரம் கண்ணாடிப் பாருட்கள் 2,864,075              1,197,411             

சன யமங்கல்கள் 73,261,734            59,879,390           

111,757,388          101,733,127         

குிப்பு 29 2015 2014

பாநாிப்புக்கள் ரூ. ரூ.

யாகங்கள் 11,009,802            9,261,727             

பாி, ந்திபங்கள் நற்ரம் உகபணங்கள் 25,781,189            24,822,349           

கட்டடங்களும் ிர்நாணிப்புக்களும் -                         -                        

தாடங்கள் -                         10,560                  

சன -                         38,956                  

36,790,991            34,133,592           

குிப்பு 30 2015 2014

ிதிக் கிபனம் ரூ. ரூ.

யங்கிக் கட்டணம் 530,275                 535,901                

530,275                 535,901                

குிப்பு 31 2015 2014

காசு நற்ரம் காசுக்கு ைநநாசய ரூ. ரூ.

முதலீடு (ீண்டகாம்) 349,250,730          341,205,376         

முதலீடு – யிடுதி 37,098                   37,098                  

யங்கினிலுள் காசு 87,422,814            64,062,909           

சகனிலுள் காசு 5                            5                           

காசு நற்ரம் காசுக்கு ைநநாசய 436,710,647          405,305,388         
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கணக்காய்யார் தலலந அதிதி,  

கணக்காய்யார் தலலந அதிதி திலணக்கம், 

இ 306/72, 

பால்தூய வீதி, 

த்தபபல். 

 

 

2015 திபெம்ர் 31ஆந திகதியுடன் படிவுற் ஆண்டுக்கா பநாட்டுலயப் 

ல்கலக்கமகத்தின் ிதிக் கூற்யக்கள் பதாடர்ாக 1978ஆம் ஆண்டின் 16ஆம் 

இக்க ல்கலக்கமகச் ெட்டத்தின் 108(1) உட்ிாியின்டி கணக்காய்யார் 

தலலநனதிதினின் அிக்லக 

 

மநற்டி யிடனம் பதாடர்ாக உங்கின் ச்ஈடி/ெீ/யூம்/1/15/01ஆம் இக்க நற்யம் 

2016.09.30ஆம் திகதின கணக்காய்யார் தலலநனதிதினின் அிக்லகயுடன் 

பதாடர்புலடனது.  

 

அந்த அிக்லக பதாடர்ாக ல்கலக்கமகத்தில் ற்கமய டுக்கப்ட்டுள் 

நற்யம் டுக்க உத்மதெித்துள் டயடிக்லககள் ின்யயநாய 

 

 

2. ிதிக் கூற்யக்கள் 

  

2.2 ிதிக் கூற்யக்கள் நீதா கயத்துலபகள்  

 

2.2.1 இங்லக அபசு துல கணக்கீட்டு ஒழுங்கு யிதிகள்  

 

(அ) இங்லக அபசு துலக் கணக்கீட்டு ஒழுங்கு யிதி 01 

 

(i) மநம காட்டப்ட்டுள் 11 கணக்குகில் ான்கு (04) கணக்குகளுக்கு 

ற்புலடன நீதிகா யா 14,043,044 நீதி ல்கலக்கமக 

யயநாத்துக்கு ற்கப்ட்டுள்மதாடு, OA-ZI-46 கணக்கின் நீதி யா 

4,763,045 ாமட்டுக் குிப்ின் பம் ெம்ந்தப்ட்ட கணக்குகளுக்கு 

2016.11.18 

முசலி/08 
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நாற்ப்ட்டு தீர்க்கப்ட்டுள்து. லன 06 கணக்குகளும் 

ஆண்டுமதாயம் டத்தப்டுகின் பெனநர்வு நற்யம் ட்டப்ின் டிப்பு 

ட்டத்திற்காக கிலடத்த அிப்புக்கின் பாயட்டு மணி 

யபப்டுயதுடன், அதன் இயதி நீதி அடுத்த ஆண்டின் பெவுகளுக்காக 

னன்டுத்தப்டும். ஆகமய, இக்கணக்கு நீதினாது லடபலப் 

பாயப்ாகக் காட்டப்ட்டுள்து.  

 

(ii) ட்டநிப்புக் கட்டணக் கணக்கில் 2015.12.31ஆம் திகதினன்ய காணப்ட்ட 

நீதி ல்கலக்கமக யயநாத்துக்கு நாற்ப்ட்டுள்மதாடு, 2016ஆம் 

ஆண்டு பதாடக்கம் ட்டநிப்புக் கட்டணங்கல யயநாத்திற்கு கீழும் 

அது பதாடர்ா பெயிங்கள் ற்புலடன பெவுத் தலப்புகின் 

கீழும் காட்டுயதற்கு டயடிக்லக டுக்கப்டும். பாது உச்ொர்புப் 

ாீட்லெக் கட்டணம் பதாடர்ா யபவு - பெவு (Budget) 

ஆயணபநான்ல மபலயனிடம் ெநர்ப்ித்து அதற்கா அங்கிகாபம் 

பப்டுபநன்துடன், அதற்கா பகாடுப்வுகள் இக்கணக்கின் 

ஊடாக பெலுத்தப்டும்.  

 

 மநலும், இவ்யிய கணக்குகின் நீதிகள் ிற்மாடப்ட்ட யயநாநாகக் 

காட்டப்டயில்ல  ன்துடன், லடபலப் பாயப்புக்கின் கீழ்க் 

காட்டப்ட்டுள் ன்லதயும் பதாியித்துக்பகாள்கிமன்.  

 

(ஆ) இங்லக அபெ துலக் கணக்கீட்டு ஒழுங்கு யிதி 02 

 

 2016ஆம் ஆண்டின் ிதிக் கூற்யக்களுடன்  யலகனா ிதினங்கின் 

பயலககலயும் பகாடுப்வுகலயும் ிதிக் கூற்ில் தித்தினாகச் 

ெநர்ப்ிப்தற்கு டயடிக்லக டுக்கப்டும்.   

 

(இ) இங்லக அபெ துல கணக்கீட்டு ஒழுங்கு யிதி  03 

 

 நது  ல்கலக்கமகத்தின் யெம் ல்மயய யடியங்கில் 

பயந்பதாலகனா பொத்துக்கள் இயத்தல், ணினாட்பதாகுதினின் 

அதிகநா மயலகள், கல்யி டயடிக்லககளுக்கு பன்னுாிலந அிக்க 

மயண்டினியத்தல் மான் யிடனங்கால் லடபலனல்ாச் 

பொத்துக்கின் னனுயதினா ஆயுட் காத்லத ஆண்டுமதாயம் நீாய்வு 

பெய்தல் லடபலக்கு பாயத்தநற்பதன்லத 

பதாியித்துக்பகாள்கின்மன்.  

 

 வ்யாானினும், 2013ஆம் ஆண்டு யலப பகாள்யவு பெய்த ெக 

பொத்துக்களும் நீள்நதிப்பீடு பெய்யும் பாயட்டு 2013.09.17ஆம் திகதி 

அபொங்க யில நதிப்புத் திலணக்கத்திடம் ஒப்லடக்கப்ட்டுள். 

அபொங்க யில நதிப்புத் திலணக்கம் பொத்துக்கின் நீள்நதிப்பீட்டுப் 

ணிகல ிலவுபெய்துள்மாதும், யாகங்கள் பதாடர்ா இயதி 
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அிக்லக தயிர்ந்த லன இயதி அிக்லககல இது யலபனிலும் 

பயினிடயில்ல. இயதி அிக்லககள் கிலடத்த ின்ர் புதின யில 

நதிப்பீட்டுப் பயநதிகல கணக்குப் திவு லயக்க டயடிக்லக 

டுக்கப்டும்.  

 

2.2.2 கணக்கீட்டுக் பகாள்லக 

 

 உங்கள் கணக்காய்வு அிக்லகனில் பதாியிக்கப்ட்டுள்தன்டி  இது 

பாதுத் திலமொினிலியந்து நீண்படழும் பெயித்துக்காக 

யமங்கப்டுகின் அிப்ில யிஞ்ெி பெயிடப்ட்ட பதாலக அல் 

ன்துடன், திலமொினிால் யமங்கப்டுகின் பத அிப்புகல 

யிஞ்ெி பெயிட்ட பதாலகனாகும். ல்கலக்கமகத்தின் ிர்நாணக் 

கயத்திட்டங்கல துாிதப்டுத்தல் நற்யம் இதப பொத்துக்கின் 

பகாள்யவு டயடிக்லககல யிலபவுடுத்துயதற்காக இத்பதாலக 

பெவு பெய்னப்ட்டுள்து. மநலும், இப்பயநதி கடன்ட்மடார் க் 

காட்டப்டயில்ல. நாாக, ிதி ிலக் கூற்ில் பயலககின் கீழ் 

திலமொினிலியந்து கிலடக்க மயண்டின பதாலகனாகக் 

காட்டப்ட்டுள்து. வ்யாானினும், இப்பயநதி 2016ஆம் ஆண்டின் 

பத அிப்புகள் பம் பெலுத்தித் தீர்க்க டயடிக்லக டுக்கப்டும்.  

 

2.2.3 கணக்காய்வுச் ொன்யகின்லந 

  

 உாின அட்டயலணலனச் ெநர்ப்ிக்க டயடிக்லக டுக்கப்டும்.  

 

2.2.4 பதாடர்புட்ட தபப்ியடா பகாடுக்கல் யாங்கல்கல 

 பயிப்டுத்தாலந 

  

 2014 யம்ர் நாதம் 20ஆம் திகதி லடபற் அபொங்க பாயப்பு 

பனற்ெிகள் ற்ின குழுயில் இக்கம்ிகளுக்பக அலநச்ெபலய 

அங்கிகாபத்லதப் பற்யக்பகாள்ளுநாய ணிப்புலப யமங்கப்ட்டுள்து. 

அதன்டி, அலநப்க யிதினிலுள் இய யிடனங்கில் தியத்தம் 

மநற்பகாண்டு 2016பெப்பதம்ர் 07ஆம் திகதி நற்யம் ஒக்மதார் 06ஆந் 

திகதி லடபற் மபலயக் கூட்டங்கில் ெநர்ப்ிக்கப்ட்டதுடன், 

அதன்மாது 2016 யம்ர் நாதம் லடபவுள் மபலயக் கூட்டத்தில் 

யிாியாக கந்தாமாெிக்க தீர்நாிக்கப்ட்டது.  
 

 மநலும் பகாலநத்துயக் கட்டணங்கள் பதாடர்ாக பநாட்டுலயப் 

ல்கலக்கமகத்துக்கும் Uni Consultancy Service ியயத்துக்குநிலடனில் 

உடன்டிக்லகபனான்ய உள்து ன்லதயும், அதன்டி 

இக்பகாடுப்வுகள் பெலுத்தப்ட்டுள் ன்லதயும் 

பதாியித்துக்பகாள்கின்மன்.  
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அத்துடன் பதாடர்புட்ட யடா பகாடுக்கல் யாங்கல் ற்ின அபசு 

துலக் கணக்கீட்டு ினநபநான்ய 2015.12.31ஆந் திகதினயில் 

இயக்கயில்ல ன்லதயும் பதாியித்துக்பகாள்கிமன்.  

 

 

2.3 பமயண்டின கணக்குகளும் பெலுத்த மயண்டின கணக்குகளும்  

 

(அ) (i) இந்த அலுயர்கள் 21மாில் 09மயக்கு திபாக ெட்ட டயடிக்லக 

டுக்கப்ட்டுள்துடன், அப்ணிகள் லடபற்ய யயகின்.  

 

 ஞ்ெின அலுயர்கில் ஒயயர் பெலுத்த மயண்டின பழுத்பதாலக 

 2016.02.26ஆம் திகதி பெலுத்தப்ட்டுள்து.  

 

 மநலும், 04மர் பெலுத்த மயண்டின பதாலகலன தயலண அடிப்லடனில் 

 பெலுத்த ஆபம்ித்துள்ர். 

 

 அலுயர் ஒயயாிடநியந்து அயிட்டுக்பகாள் மயண்டின பழுத்பதாலக 

அயபது ல்கலக்கமக மெநா ிதினத்திலியந்து 

அயிடப்ட்டுள்துடன், மநலும் இபண்டு அலுயர்கிடநியந்து 

அயிடப்ட மயண்டின பதாலக அயர்களுலடன ல்கலக்கமக மெநா 

ிதினத்திலியந்து அயிட டயடிக்லக டுக்கப்ட்டு யயகின்து.  

 

 ல்கலக்கமக நாினங்கள் ஆலணக்குழுயின் 3/2014 இக்க 

சுற்ிக்லகடி அலுயர் ஒயயர் நீண்டும் தயினில் 

அநர்த்தப்ட்டுள்துடன், குித்த சுற்ிக்லகடி அயாிடநியந்து அயிட 

மயண்டின பழுத்பதாலகயும் அயிடப்ட்டுள்து.  

 

 மநலும் அலுயர் ஒயயாிடநியந்து அயிட மயண்டின பதாலகலன 

அயயலடன உடன்டிக்லகனின் ிலணனாி ஒயயாிடநியந்து 

அயிட்டுக்பகாள்யதற்காக மபலயனின் 423யது கூட்டத்தில் படிவு 

பெய்னப்ட்டுள்து. அந்த படியின்டி குித்த பதாலகலன அயபது 

ல்கலக்கமக மெநா ிதினத்திலியந்து அயிட்டுக்பகாள்யதற்கா 

யியப்த்லதத் பதாியிக்கும் கடிதபநான்ய மகாபப்ட்டுள்து.   

 

 லன இபண்டு அலுயர்கின் ிலணனாிகிடநியந்து குித்த 

 பதாலகலன அயிட டயடிக்லக டுக்கப்ட்டுயயகிது.  
 

(ii) இந்த ட்டு அலுயர்கிடநியந்தும் அயிட மயண்டின பதாலகலன 

அயிட்டுக் பகாள்யதற்கா அனுநதிலன அயர்கள் தந்தியந்தமாதிலும் 

ல்மயய குலாடுகள் காபணநாக குித்த த்திபங்கள் ல்கலக்கமக 

நாினங்கள் ஆலணக்குழுயிால் அவ்யப்மாது தியப்ி 

அனுப்ப்ட்டுள். இயப்ினும், அந்தக் குலாடுகல ியர்த்தி 
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பெய்து அவீடுகல மநற்பகாள்யதற்கு ற்கமய டயடிக்லக 

டுக்கப்ட்டுள்துடன், இது ற்ின மநதிக யிபங்கள் இலணப்பு 

01இல் தபப்ட்டுள்.  

 

 

 

(ஆ) பாயள் பகாள்யயின் ிநித்தம் யமபனும் யமங்குர் ஒயயயக்கு 

பகாடுப்பயான்லச் பெலுத்தும்மாது யமங்குாின் யிலப்ட்டினல், 

பாயள் ற்யச் ெீட்டு நற்யம் தகுதிில அிக்லக ன் உாின 

யலகனில் இயத்தல் மயண்டுபநன்துடன், அயற்ில் ெிக்கமதுநியப்ின் 

யமங்குயக்கு ணம் பெலுத்தப்டநாட்டாது. கணக்காய்வு அிக்லகனில் 

காட்டப்ட்டுள் யா 5,849,743 தீர்க்கப்டாத கணக்கு நீதி மநம 

பொல்ப்ட்ட ல்மயய ெிக்கல்கள் காபணநாக 2015.12.31ஆம் திகதினன்ய 

தீர்க்கப்டாதுள்து. 

 

 வ்யாானினும் யா 5,849,743 பதாலகனி யா 3,859,645.46 ற்கமய 

 பெலுத்தப்ட்டுள்து.  

 

2.4 ெட்ட யிதிகள், ஒழுங்குயிதிகள் நற்யம் பகாலநத்துய யிடனங்களுடன் 

 இணங்காத யிடனங்கள்  

 

(அ) இங்லக ொனக மொெலிெக் குடினபெின் தா யிதிக்மகாலய 

 

(i) xii அத்தினானத்தில் 15.10உ ிாிவு நற்யம் xxiv அத்தினானத்தில் 3.18 உ 

 ிாிவு  

 

 ெம்நற் லீவு காத்துக்குாின யட்டினாது ெம்ந்தப்ட்ட அலுயர் 

கடலநகலப் பாயப்மற் ின்ர் ெம்ம் பெலுத்தும்மாது 

அயிடப்டுயதுடன், திர்காத்தில் இதற்பக பாயத்தநா 

மயலத்திட்டபநான்ல லடபலப்டுத்த டயடிக்லக டுக்கப்டும்.  

 

(ii) xxiv அத்தினானத்தின் 4.2.5 உிாிவு 

 

 1983ஆம் ஆண்டின் ணிக்பகாலடச் ெட்டத்தின்டி யமபனும் ணினார் 

ஒயயாிால் பெய்னப்டுகின் மநாெடி அல்து பதாிந்மத ற்டுத்துகின் 

ட்டம் தயிர்ந்த மயய த்பதாலகயும் உாின ணிக்பகாலடனிலியந்து 

மபடினாக / ழுந்தநாத்தில் கமிப்வு பெய்யதற்கா யாய்ப்பு இல்ல. 

மய இந்த நீதிகள் உாின அலுயர்கின் ல்கலக்கமக மெநா 

ிதினத்திலியந்து யிடுயிக்கப்டும் ெந்தர்ப்த்தில் அயிட்டுக்பகாள் 

டயடிக்லக டுக்கப்டும்.  
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(ஆ) இங்லக ொனக மொெலிெக் குடினபெின் ிதி ஒழுங்கு யிதிகள்  

 

(i) ிதி ஒழுங்கு யிதி 104 (3) நற்யம் (4) 

 

 இந்த யித்து பதாடர்ாக இபத்திபுாி ீதயான் ீதிநன்ில் யமக்கு 

யிொபலண லடபயயதாலும், குித்த ஸ் யண்டி ொபதினின் தயிால் 

யித்து மபயில்ல ன்தாலும் அது ற்ின அடிப்லட அிக்லக 

ெநர்ப்ிக்கப்டயில்ல. மநலும், இந்த யித்து காபணநாக ல்கலக்கமக 

ஸ் யண்டிக்கு ற்ட்ட ட்டத்லத ெம்ந்தப்ட்ட காப்புயதிக் 

கம்ினிலியந்து ஈடுபெய்ன டயடிக்லக டுத்துள்தால், இது 

பதாடர்ாக பழுலநனா அிக்லகபனான்ய ெநர்ப்ிக்கப்டயில்ல. 

வ்யாானினும், திர்காத்தில் ிகழும் யாக யித்துக்கள் பதாடர்ில் 

ஆபம் யிொபலணலன மநற்பகாண்டு பழுலநனா அிக்லகபனான்லச் 

ெநர்ப்ிக்க டயடிக்லக டுக்கப்டும்.  

 

(ii) ிதி ஒழுங்கு யிதி 137, 226(1), 264 

 ிதி ஒழுங்கு யிதி 137 - யவுச்ெர்களுக்கா அனுநதி  

 

 கண்காய்வு அிக்லகனில் காட்டப்ட்டுள் பகாடுப்வு யவுச்ெர் 19 

இடர்கடன், கணிிக் கடன், ல்கலக்கமக மெநா ிதினக் கடன், 

பயியாாி யிாிவுலபனார் கட்டணங்கள் நற்யம் தற்காலிக ெம்ம் 

பெலுத்துலகக்காது  

 

 இடர்கடன், கணிிக் கடன், ல்கலக்கமக மெநா ிதினக் கடனுக்கா 

யிண்ணப்ங்களுக்கு ற்புலடனதாக ிதினாாின் ெிாாிசு நற்யம் 

தியார் அல்து உமயந்தாின் அங்கிகாபநாது ெம்ந்தப்ட்ட கடன் 

மகாப்புகள் ஊடாக பற்யக்பகாள்ப்டுயதால் அத்தலகன பகாடுப்வு 

யவுச்ெர்களுக்கு நீண்டும் அங்கிகாபம் பப்ட்டியக்கயில்ல.  

 

 பயியாாி யிாிவுலபனாபகளுக்கா பகாடுப்வுகலச் பெய்யும்மாது 

பயியாாி யிாிவுலபனார்கள் பலனா ினநக் கடிதம் பம் 

ினநிக்கப்டுயதாலும், ெம்ந்தப்ட்ட பயியாாி யிாிவுலபனார்கால் 

ஆற்ப்ட்ட யிாிவுலபகளுக்கு ற்புலடனதாக ெம்ந்தப்ட்ட துலத் 

தலயர்கால் அத்தாட்ெிப்டுத்தப்ட்ட மெலயச் ொன்ிதபமான்ய உாின 

யவுச்ெயடன் இலணக்கப்டுயதாலும், ெம்ந்தப்ட்ட துலத் தலயாின் 

ெிாாிெின் மாில் நட்டுமந பயியாாி யிாிவுலபகளுக்கா கட்டணங்கள் 

பெலுத்தப்ட்டுள்.  
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 தற்காலிக ெம்ம் பெலுத்துலகனில், ெம்ந்தப்ட்ட ினநங்கள் 

பலனா ினநக் கடிதம் ஊடாக யமங்கப்டுயதாலும், ெம்ந்தப்ட்ட 

ணினார்கின் யபவுப் திமயடு உாின துல அல்து ிாிவுத் தலயபால் 

அத்தாட்ெிப்டுத்தப்டுயதாலும், தற்காலிக ெம் யவுச்ெயக்கு நீண்டும் 

அங்கிகாபம் பப்டயில்ல.  

 

 இந்தக் பகாடுப்வு யவுச்ெர்களுக்கா அங்கிகாபம் 

பப்டாயிட்டாலும் ல்கலக்கமகநாது உாின அதிகாபத்தின்டி 

உண்லநனாகமய பற்யக்பகாண்டியந்த மெலயகள் நற்யம் பெலுத்த 

மயண்டின கடன்களுக்காகமய ெக பகாடுப்வுகளும் 

பெலுத்தப்ட்டுள். ஆகமய, இங்கு ந்தயித ணம் அனுப்லும் 

இடம்பயில்ல ன்லதத் பதாியிப்துடன், 2016ஆம் ஆண்டிலியந்து 

ெக பகாடுப்வு யவுச்ெர்களுக்குநா அங்கிகாபத்லதப் ப 

டயடிக்லக டுக்கப்டும்.  

 

 

 ிதி ஒழுங்குயிதி 226 (1) 

 

 ல்கலக்கமகத்துக்கு அதிகப்டினா நாணயர்கள் 

மெர்த்துக்பகாள்ப்ட்டதால் ணிகள் அதிகாித்ததுடன், அதற்கு ிகபாக 

தயினணி அதிகாிக்கப்டாலநனாலும், அங்கிகாிக்கப்ட்ட தயினணினில் 

பயற்ிடங்கள் காணப்ட்டதாலும், பயற்ிடங்கல உாினகாத்தில் 

பூர்த்திபெய்ன படினாலந அத்துடன் னிற்ப்ட்ட ணினார்கள் இன்லந 

மான் யிடனங்கால் ெி யவுச்ெர்கில் இந்தக் பகாடுப்வுகலச் 

பெலுத்துயதற்குள் அதிகாபத்திலயும் பதாடர்ிலயும் 

பயிப்டுத்துயதில் தயிர்வு  ற்ட்டுள்து. வ்யாானினும், 2016 

ெயாினிலியந்து பெலுத்தவுள் அதிகாபத்லதயும் பதாடர்ிலயும் 

பதாியிப்தற்கு டயடிக்லக டுக்கப்டும்.  

 

ிதி ஒழுங்கு யிதி 264 

 

 ெக காமொலகளும் “கணக்கு லயத்தியப்மான் நட்டும்"  

புக்குிப்பு இடப்ட்டியந்தது. இயற்ில் ஒய ெி காமொலகள் உள்க 

ணினார்களுக்காது ன்துடன், அயர்களுக்கா ற்யச் 

ெீட்டுக்கலப் ப யாய்ப்பு இல்ல. வ்யாானினும், அயர்கள் 

ெம்ந்தப்ட்ட யவுச்ெர்கிலும் ணச்பெலுத்துலகக்கா ட்டிலும் உாின 

பதாலகலனப் பற்யள்தாக ஒப்நிட்டு அத்தாட்ெிப்டுத்தியுள்ர்.  
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 மநலும் இபண்டு யவுச்ெர்கள் யாக யயநா அனுநதிப்த்திபங்கலப் 

புதுப்ிப்தற்காக பற்யக்பகாண்ட கப்பு பற்ணத்திற்காது 

ன்துடன், இங்கு உாின ற்யச்ெீட்லட யாகத்தில் காட்ெிப்டுத்த 

மயண்டினதுடன், அதன் ிபதி ெம்ந்தப்ட்ட கப்பு பற்ண தீர்த்தல் 

த்திபத்துடன் இலணக்கப்டும்.  

 

 யமங்கல் பற்ணத்துக்கா காமொலகளுக்கு பயம்ாலும் காசு 

யிலப்ட்டினல் (Cash invoice) ஒன்ய யமங்கப்டுயதுடன், அது யமங்கல் 

பற்ண தீர்த்தல் த்திபத்துடன் இலணக்கப்ட்டுள்து.  

 

(இ) ல்கலக்கமக நாினங்கள் ஆலணக்குழு நற்யம் உனர் கல்யி 

 அலநச்சுக்குாின  தா யிதிக்மகாலய அத்தினானம்  xx ிாிவு 3.1 

 ல்கலக்கமக கல்யிொர் ஊமினர்கள்  08 நணித்தினாம் அலுயக 

கடலநகில் ஈடுடாத ணினார்காக இயப்மதாடு கற்ல், ஆபாய்ச்ெி, 

புத்தாக்கம் நற்யம் மதெினயில் பக்கினநா ணிகில் ஈடுடுதல் 

மான் யிமெட டயடிக்லககளுக்கு ங்கிப்பு யமங்கும் 

ணினாட்பதாகுதினாக உள்ர். மய, யபலக தயம் மபத்லதயும், 

புப்டும் மபத்லதயும் திவு பெய்யதன் பம் அந்த டயடிக்லககல 

நட்டுப்டுத்துயதாது னனுயதினா மெலயனிலப் 

பற்யக்பகாள்யதில் நிகுந்த ெிபநத்லத ற்டுத்தும் ன்லத சுட்டிக் 

காட்ட யியம்புகின்மன்.  

 

தற்ெநனம், காணப்டுகின் ிலநகிலும் கல்யிொர் ஊமினர்கள் 

ல்கலக்கமத்திின்ய தயி யிகிச் பெல்ாது ாதுகாத்தல் நிகவும் 

கடிநாக உள் ஒய சூமலில் மநலும் நட்டுப்ாடுகல யிதிப்தன் பம் 

தற்மாதுள் ணினாட்பதாகுதிலன தக்கலயப்தில் ெிக்கல்கள் மக்கூடும் 

ன்லத பதாியித்துக்பகாள்கின்மன். வ்யாானினும், ெம்ம் 

பெலுத்தும்மாது அலத்து கல்யிொர் நற்யம் கல்யிொபா ஊமினர்கின் 

யபவு ற்ின அிக்லகலன கற்லகப் ிாிவுகள் நற்யம் துலத் 

தலயர்கிடநியந்து பற்ய கடலநக்குச் ெபகநித்தல் ற்ின 

உயதிப்டுத்தபான்ய பற்யக்பகாள்ப்டுயதுடன், கல்யிொர் 

ணினார்கின்; மயலச் சுலநலன அத்தாட்ெிப்டுத்தல் ( Academic work 

load verification ) பம் ிாிவுத் தலயர்கள் 

உயதிப்டுத்திக்பகாள்கின்ர்.  
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03. ிதி நீாய்வு 

 

3.1 ிதிப் பயமயகள்  

 

 ஊமினர் ணிக்பகாலட அதிகாிப்பு, பாயட்கள் நற்யம் மெலயகின் 

ெந்லத  யில உனர்வு  காபணநாக நீண்படழும் பெவு 

அதிகாித்துள்லநயும் அதற்கு ற் யலகனில் திலமொினிலியந்து 

நீண்படழும் பெவு ிதி கிலடக்காலநனாலும் இந்தப் ற்ாக்குல 

ற்ட்டுள்து. 

 

  

 

4.பதாமிற்ாட்டு நீாய்வு 

 

4.1 பெனாற்யலக 

 

(அ) ல்கலக்கமகத்தின் பமாானத் திட்டத்துக்கலநன நாணயர்கல 

 மெர்த்துக்பகாள்ளும் ணிகள் இடம்பயகின்.  

 

(ஆ) தற்மாது நாணயர் யிடுதிகில் இடயெதி மாதாலந காபணநாக 

தங்குநிட யெதி மகாயம் அலயயக்கும் அந்த யெதிகல ற்டுத்த 

படினாதுள்து. புதின யிடுதிகல அலநக்கும் ணிகள் லடபற்ய 

யயயதுடன், ிர்நாணப் ணிகள் பூர்த்தினாதும் கூடுதா 

நாணயர்களுக்கு தங்குநிட யெதிகல யமங்க திர்ார்த்துள்மாம்.  

 

4.2 பகாலநத்துயச் பெனற்ாடுகள்  

 

 தயி யிட்டு ீங்கும் அலுயர்கள் பதாடர்ாக மபலயக்கு துாிதநாக 

அியித்து அனுநதி பயயதற்கும், அதுகுித்து ெம்ந்தப்ட்ட 

அலுயர்களுக்கு துாிதநாக பதாியிப்தற்கும் டயடிக்லக 

டுக்கப்ட்டுள்து.  

 

(ஆ) இத்பதாலகலன அயபது ன்டத்லதக் காத்தினுள் ெம்த்திலியந்து 

ெநநா தயலணக் கட்டத்தில் அயிட்டுக்பகாள் யியம்ம் 

பதாியிக்கப்ட்டுள்து. அதன்டி, 2016.05.11ஆம் திகதி லடபற் 

மபலயனின் 423ஆயது கூட்டத்தில் அதற்கா அங்கிகாபம் 

கிலடத்ததுடன், 2016 ஜுன் நாதம் பதாடக்கம் 2020 ெயாி நாதம் 

யலபனா 44 நாதங்கில் அயயலடன ெம்த்திலியந்து அயிட 

டயடிக்லக டுக்கப்டும்.  
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(இ) அலநச்ெபலய படிவுகள் அியித்தலுக்கு அலநன(இ/அ/15/1528/713/010 

நற்யம் 2015 ( திபெம்ர் நாதம் 03ஆம் திகதின கடிதம்) ல்கலக்கமக 

நாினங்கள் ஆலணக்குழுயின் 07/2015ஆம் இக்க சுற்ிக்லகனின்டி 

மதெின மாட்டி ில யிலமகாபல் லடபலலனப் ின்ற்ி 2016ஆம் 

ஆண்டுக்காக புதின தினார் ாதுகாப்பு மெலயபனான்ய 

பதாிவுபெய்னப்ட்டுள்து.  

 

(ஈ) 2016ஆம் ஆண்டிலியந்து ாீட்லெப் பயமயகல துாிதநாக பயினிட 

 டயடிக்லக டுக்கப்ட்டுள்து.  

 

 

 

4.3 ிதிப் னன்ாடு  

 

(அ) ிச்ெனிக்கப்ட்ட மதனும் யிடனத்துக்காக திர்ார்க்கப்ட்ட அலடவு 

நட்டத்லத பூர்த்தி பெய்யும் நாணயர்களுக்கு புலநப் ாிெில்கல 

யமங்குயதற்காக கணக்காய்வு அிக்லகனில் காட்டப்ட்டுள் 

ிதினங்களுக்குப் ணம் கிலடத்துள்து.  

 

(ஆ) இந்த நீதி பதாடர்ாக ிதிக் குழுவுக்கு அியிப்தற்கும், ெிாாிெின் மாில் 

மபலயனின் அங்கிகாபத்துடன் தகுந்த டயடிக்லக டுப்தற்கும் 

திர்ார்க்கப்டுகின்து.  

 

4.4 பதாமிற்டாத நற்யம் னன்ாடு குலயாக உள் பொத்துக்கள்  

 

 நது ல்கலக்கமத்திால் லடபலப்டுத்த திர்ார்த்துள் குப்ல 

கூங்கல யலகப்டுத்தி நீள்னன்ாட்டுக்கு டுத்தல் ( உதாபணம் - 

உணவுக் கமிவுப்பாயட்கால் உனிர்  யாயு உற்த்தி பெய்தல்) நற்யம் 

குப்ல கூங்கல பலனாக அகற்யம் மயலத்திட்டபநான்ின் 

மதலயலன பூர்த்தி பெய்தலுக்காக குப்ல கூங்கல பகாட்டும் இடங்கள் 

திட்டநிடப்ட்டு குப்ல கூங்கள், ிாஸ்;ாிக், இயம்பு நற்யம் கடதாெி 

 பயவ்மயாக கஞ்ெினப்டுத்துயதற்பக பன்ய இடங்கள் 

அலநக்கப்ட்டுள்.  

 

 

இயப்ினும், குப்ல கூங்கல யலகப்டுத்தும் மயலத்திட்டநாது 

இன்யிலும் ல்கலக்கமக ெபகத்திலப யிமிப்புணர்வு பெய்யும் 

ிலனில் காணப்டுயதால், யலகப்டுத்தப்ட்ட குப்ல கூங்கள் 

அந்தந்த இடத்தில் பகாட்டப்டாது ஒமப இடத்தில் கந்து 

காணப்டுகின்து.  
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வ்யாானினும், குப்ல கூங்கல யலகப்டுத்தி பலனாக அகற்யம் 

மயலத்திட்டம் பயற்ினலடயலதத் பதாடர்ந்து மநற்டி ிபச்ெிலக்குத் 

தீர்வு கிலடப்துடன், அதுயலப துப்பமயற்ாட்டு மெலயகள் பம் 

குப்லகல யலகப்டுத்தி பகாட்டும் இடங்களுக்கு பகாண்டு யயயதற்கு 

பனற்ெி டுக்கப்டும்.  

 

(ஆ) 2013ஆம் ஆண்டின் இயதிக் காம் யலப 18-7257 ஆம் இக்க மநாட்டார் 

யாகம் அவ்யப்மாது ஓட்டத்தில் ஈடுடுத்தப்ட்டுள்துடன், 2013ஆம் 

ஆண்டின் இயதிக் காப்குதினிலியந்து நீண்டும் 

ழுதுார்க்கப்ட்டுள்து. ழுதுார்ப்பு பயற்ினிக்காத  காபணத்தால் 

2015 ஒக்மதார் நாதம் 06ஆம் திகதி பதாமில்தட் நதிப்பீட்டுக் குழு 

அிக்லகபனான்ய ெநர்ப்ிக்கப்ட்டுள்துடன், அதன் ெிாாிசுகின்டி 

குித்த யாகத்லத தற்ெநனம் ாயலனிலியந்து அகற் டயடிக்லக 

டுக்கப்ட்டுள்து.  

 

 

4.5 பலனாக சுவீகாிக்கப்டாத காணிகளும் கட்டடங்களும் 

 

 பநாட்டுலயப் ல்கலக்கமகம் அலநந்துள் 55 க்கர் காணிலன 

பநாட்டுலயப் ல்கலக்கமகத்தின் பனயக்கு உாித்து நாற்ம் பெய்யது 

பதாடர்ா ெக ஆயணங்களும் பநாட்டுலயப் ிபமதெ 

பெனாாிால், காணி ஆலணனார் தலலந அதிதிக்கு 

அனுப்ப்ட்டுள்துடன், உாித்து நாற்த்லத துாிதநாகச் பெய்ன 

டயடிக்லக டுக்கப்டுபந நக்கு அியிக்கப்ட்டுள்து. இவ்யிடனம் 

பதாடர்ில் ிலவூட்டல் கடிதங்கல அனுப்ி மதலயனா பதாடர் 

டயடிக்லக டுக்கப்டுகிபதன்லத பதாியித்துக்பகாள்கின்மன்.   

 

 வ்யாானினும், கணக்காய்வு அிக்லகனில் குிப்ிடப்ட்டுள் லன 

05 ஆதங்கள் பநாட்டுலயப் ல்கலக்கமத்தின் பனாில் 

காணப்டுயதுடன், அயற்யக்குாின யாிப்ண ொன்ிதழ்கல நாத்திபம் 

பநாட்டுலயப் ல்கலக்கமத்தின் பனாில் நாற் மயண்டியுள்து. இந்த 

ஆதங்கின் பனர் நாற்த்திற்காக பநாட்டுலய நாகப ெலனில் 

ஆத உாிலநலன நாற்ம் பெய்யதற்காக இக்கம் 25 டியம், குித்த 

ஆதங்களுக்குாின  கட்டட  திட்டயலநப்பு நற்யம் லன ஆயணங்கள் 

பநாட்டுலய நாகப ெலக்கு அனுப்ி லயக்கப்ட்டுள்.  

 

 அதன்டி உாின யாிப்ணத்லத பநாட்டுலயப் ல்கலக்கமத்தின் 

பனாில் பெலுத்துயதற்கு துாித கதினில் ற்ாடு பெய்து தபப்டுபந 

நக்கு அியிக்கப்ட்டுள்து.  
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5. பாயப்புலடலநயும் ெிந்த லடபலகளும் 

 

5.1யயடாந்த பெனற்ாட்டுத் திட்டம்  

 

 பநாட்டுலயப் ல்கலக்கமத்தின் பன்மற்த்துக்காக ீண்ட 

காத்துக்கு தனாாிக்கப்ட்டுள் 2014 - 2018 கூட்டிலணவுத் 

திட்டத்திற்கலநன பெனாற்ப்டுகின்து. அதன்டி, 2014ஆம் 

ஆண்டுக்குாின பெனற்ாட்டுத் திட்டத்லத தனாாிக்கும்மாது 

இம்காணப்ட்ட பெனற்ாடுகல 2014ஆம் ஆண்டுக்கு நாத்திபம் 

நட்டுப்டுத்தாது 2015ஆம் ஆண்டிலும் னன்டுத்தக் கூடினயாய 

தனாாிக்கப்ட்டுள்து. இதால், 2015ஆம் ஆண்டுக்காக 

ிபத்திமனகநாபதாய பெனற்ாட்டுத் திட்டம் தனாாிக்கப்டயில்ல 

ன்துடன் 2016ஆம் ஆண்டுக்கா பெனற்ாட்டுத் திட்டம் 

தனாாிக்கப்ட்டு மபலயனின் அங்கிகாபபம் பப்ட்டுள்து.  

 

5.2 உள்கக் கணக்காய்வு 

 

(அ) பநாட்டுலயப் ல்கலக்கமத்தின் அங்கிகாிக்கப்ட்ட தயினணி 

(Cadre)னின்டி உள்கக் கணக்காய்வுப் ிாியில் இலணக்கப்ட்டுள் 

ணினார்கின் ண்ணிக்லக கணக்காய்வு அிக்லகனில் 

காட்டப்ட்டுள்து. அதன்டி, ெிமபஸ்ட உதயினார், உள்கக் 

கணக்காய்வு நற்யம் கணக்காய்வு உதயினார் ஆகின தயிகளுக்கா 

ஆட்மெர்ப்பு லடபலகில் அதற்குத் மதலயனா பதாமில்ொர் 

ிபுணத்துயம் ற்ி குிப்ிடப்ட்டுள்தால், குித்த தயிகளுக்பக 

உாின பதாமில்ொர் ிபுணத்துயத்லதப் பூர்த்தி பெய்துள்யர்கிலியந்து 

ஆட்மெர்ப்பு பெய்னப்டுகின்து.  

 

 தயினணி (cadre)னின் லன தயிகளுக்காக (ழுதுர் / கிணிப் 

ிபமனாக உதயினார்) ற்புலடன ஆட்மெர்ப்பு லடபலகளுக்கலநன 

ஆட்மெர்ப்பு பெய்னப்டும். அந்த லடபலகில் கணக்காய்வுக்காக 

பதாமில்ொர் ிபுணத்துயம் குிப்ிடப்டயில்ல. இதன் அடிப்லடனில் 

ல்கலக்கமத்தின் உள்க கணக்காய்வுப் ிாிவுக்பக 

அங்கிகாிக்கப்ட்ட தயினணி ஒழுங்கு பெய்னப்ட்டுள்துடன், தற்ெநனம், 

ஆட்மெர்ப்பும் அதற்கலநயாகமய லடபயகின்து.  
 

(ஆ) உள்கக் கணக்காய்வுப் ிாியின் கணக்காய்வு டயடிக்லககள் அந்த 

ஆண்டின் கணக்காய்வு ிகழ்ச்ெித் திட்டத்தின்டி (Internal Audit Programme) 

தனாாிக்கப்ட்ட பெனற்ாட்டுத் திட்டத்துக்கலநன (Action Plan) 

மநற்பகாள்ப்டும்.  
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 ஒவ்மயார் ஆண்டுக்குாின கணக்காய்வு ிகழ்ச்ெித்  திட்டநாது பந்தின 

ஆண்டில் தனாாிக்கப்ட்டு மபலயனின் அங்கிகாபத்துடன் 

கணக்காய்யார் தலலந அதிதினின் இணக்கத்தின்மாில் 

லடபலப்டுத்தப்டும்.  

 

 அதன்டி, 2015 ஆண்டின் கணக்காய்வு ிகழ்ச்ெித் திட்டத்தில் 

ிர்நாணங்கள் பதாடர்ா ாீட்ெித்தல்கள் 

உள்டக்கடயில்லபனினும், 2016ஆம் ஆண்டின் கணக்காய்வு 

ிகழ்ச்ெித்திட்டத்தில் ிர்நாணிப்புக்கள் பதாடர்ா ாீட்ெித்தல்கள் 

உள்டக்கப்ட்டுள். அதன்டி கணக்காய்வு டயடிக்லககள் 

மநற்பகாள்ப்டுகின்.  
 

 

5.3 ாதீட்டுக் கட்டுப்ாடு  
 

(i) நீண்படழும் பெயிங்களுக்காக திலமொி ிதி மாதாநலியப்தும், 

பாயட்கள் நற்யம் மெலயகின் ெந்லத யில அதிகாித்தியப்தும் இந்த 

நாயாடுகளுக்கு ிபதா துயாக உள்.   
 

(ii) ிர்நாணப் ணிகளுக்காக ஒதுக்கப்ட்ட ிதி மாதாலந நற்யம் ிர்நாணப் 

ணிகல பதாடர்ச்ெினாக பன்படுக்க மயண்டினதன் பக்கினத்துயத்தின் 

மாில் அந்தப் ணம் ிர்நாணப் ணிகளுக்காக னன்டுத்தப்ட்டுள்து. 

இந்த ிர்நாணங்கின் இயதிப் பயமயகல நாணயர்கம 

அனுயிப்ார்கள். 

  

8. பலலநகளும் கட்டுப்ாடுகளும்  

(அ) பநாட்டுலயப் ல்கலக்கமத்தில் 2013ஆம் ஆண்டு யலப பகாள்யவு 

பெய்னப்ட்ட ெக ஆதங்களும் நீண்டும் நீள்நதிப்பீடு பெய்யும்பாயட்டு 

அபொங்க யில நதிப்புத் திலணக்கத்திடம் ஒப்லடக்கப்ட்டுள்துடன், 

தற்ெநனம் யில நதிப்புச் பெய்யும் ணிகள் லடபற்ய யயகின். 

வ்யாானினும் நீள்நதிப்பீட்டின் இயதி அிக்லக இதுயலப 

ல்கலக்கமகத்துக்கு கிலடக்கயில்ல ன்துடன் இயதி அிக்லக 

கிலடத்த ின்ர் ஆதங்கின் புதின பயநதிலன கணக்குப் திவு 

லயக்க டயடிக்லக டுக்கப்டும்.  

 

 காணி நற்யம் ஆத உாிலநலன உாித்து நாற்ம் பெய்ன டயடிக்லக 

டுக்கப்ட்டுள்மதாடு துாித கதினில் அப்ணிகல ிலவு பெய்ன 

திர்ார்க்கப்டுகின்து.  
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(ஆ) பற்ணங்கல பெலுத்தித் தீபத்தல் பதாடர்ாக ெம்ந்தப்ட்ட துலகள் 

நற்யம் ிாிவுத் தலயர்;கல யிமிப்புணர்வு பெய்ன டயடிக்லக 

டுக்கப்ட்டுள்துடன், உாின கட்டுப்ாடுகள் லடபலப்டுத்தப்டும். 
 

 

  

மபாெிாினர் ஆந்த ஜனயர்த 

(உமயந்தர்) 
 

 

ிபதி  01.தியார்  

 02.ிதினார்  

 03.ிபதி உள்க கணக்காய்யார்     
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கணக்காய்வுக் குழு அிக்கக – 2015 
 

கணக்காய்வுக் குழுயின் கட்டகநப்பு  

 

ல்ககக்கமகத்தின் கணக்காய்வுக் குழுயாது ிகவயற்றுக் குழுயில் இடம்பாத 

பன்று உறுப்ிர்ககக் பகாண்டிருப்துடன், ிதி பகாகநத்தும் பதாடர்ா வதர்ச்சி 

பற் ருயர் அதற்குத் தககநதாங்குயார். 

2015 வந நாதம் பதாடக்கம் அபலுக்கு யரும் யககனில் நீ ிறுயப்ட்டுள் 

தற்வாகதன கணக்காய்வுக் குழு ின்யரும் உறுப்ிர்ககக் பகாண்டிருப்துடன், 

இயர்கள் அகயரும் பாினினல் நற்றும் ிதி பகககநத்துய துகனில் அனுயம் 

யாய்ந்தயர்காயர். 

 

பாினினார் கஞ்ஜீய வசாானக   - தகயர் 

பாினினார் நங்க பீ. ி  னாா  - உறுப்ிர் 

பாினினார் யஜிப குதிக   - உறுப்ிர் 

 

வநற்டி உறுப்ிர்களுக்கு வநதிகநாக கணக்காய்யார் தககநனதிதி 

திகணக்கத்தின் ிபதிிதிகள் அயதாிப்ார்கககப் ங்வகற்தற்கு 

அகமக்கப்டுயர். 

 

தியாரும் ிதினாரும் அகமப்ின் வாில் கூட்டங்கில் ங்வகற்துடன், 

ல்ககக்கமகத்தின் ஏகன ணினாட்படாகுதி உறுப்ிர்கின் ிபசன்ம் 

வதகயப்டும் சந்தர்ப்ங்கில் அகமக்கப்டுயர். சிவபஷ்ட உதயி உள்கக் 

கணக்காய்யர் குழுயின் பசனாபாக கடகநனாற்றுயார். 

 

கூட்டங்கள் 

அபசாங்கப் பாறுப்பு பனற்சிகள் ற்ின PED/31ஆம் இக்க சுற்ிக்ககடி குழு 

ஒபாண்டில் குகந்தட்சம் 04 தடகயகள் கூட வயண்டும். நீாய்வு ஆண்டில் குழு 04 

தடகயகள் கூடினிருப்துடன், இக்கூட்டங்கின்வாது உள்க நற்றும் பயினக 

கணக்காய்யாாின் அிக்கக பதாடர்ாக கந்தாவாசிக்கப்ட்டது. ல்ககக்கமக 

வபகய அயசினநா டயடிக்கககின்பாருட்டு கூட்டக் குிப்புககப் 

பற்றுக்பகாள்யதற்கா ஏற்ாடு பசய்னப்ட்டுள்து. 

 

குழுயின் வாக்பகல்க  

ல்ககக்கமகத்தின் ிதி நற்றும் பதாடர்புகடன டயடிக்கககள் ற்ின வபகயனின் 

பாறுப்ிக யிகத்தின் நிக்கதாக பன்படுப்தற்கு வபகயக்கு உதவுதல் 

கணக்காய்வுக் குழுயின் பக்கின வாக்கநாகும். கணக்காய்வு சார்ந்த ல்ாளுககக்கா 

சுற்ிக்ககடி குழுயின் வாக்பகல்க ின்யரும் ணிககக் பகாண்டிருக்கும். 

 

i. உள்கக் கணக்காய்யின் பாறுப்புககத் தீர்நாித்தல் நற்றும் யருடாந்த 

கணக்காய்வுத் திட்டங்கக நீாய்வு பசய்தல். 
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ii. ிறுயத்தின் சக டயடிக்கககளுக்குபந உள்க கட்டுப்ாட்டு 

பககநகன நீாய்வு பசய்தலும் நதிப்பீடு பசய்தலும். 

iii. கிபன யிகதிின் பாருட்டு உாின காத்தில் யிபனத்கதத் தடுப்தற்காக 

பசனாற்றுகககன நீாய்வு பசய்தல். 

iv. பயினக கணக்காய்யார்களுடன் பதாடர்புககப் வணுதல் நற்றும் 

கணக்காய்வு ஐனயிாக்கள் நற்றும் அிக்கககள் நீதா பதாடர் டயடிக்கக. 

v. சட்டங்கள், ழுங்கு யிதிகள் நற்றும் சுற்ிக்கககளுக்கு அகநயாக உள்தா 

என்கத உறுதிப்டுத்தல். 

vi. கணக்காய்வு ழுங்கு யிதிகளுடா இணங்கும் தன்கநகன உறுதிப்டுத்த 

ிதிக் கூற்றுக்கக நீாய்வு பசய்தல். 

vii. ியாபண டயடிக்கககின்பாருட்டு உள்கக் கணக்காய்வு  பயினக 

கணக்காய்வு நற்றும் பகாகநத்துய ஆயணங்கக நீாய்வு பசய்தல். 

viii. அபசாங்கப் பாறுப்பு பனற்சிகள் ற்ின குழு (COPE)யின் சிாாிசுகள் நற்றும் 

ணிப்புகபகள் கடபகப்டுத்தப்டுயகத நீாய்வு பசய்தல். 

ix. ஆண்டிக்ககனில் உள்டக்குயதற்காக குழுயின் கண்டுிடிப்புகள் அடங்கின 

அிக்கககனத் தனாாித்தல் 

 

ஆண்டில் பன்படுக்கப்ட்ட டயடிக்கககள் 
 

நீாய்வு ஆண்டில் குழு ின்யரும் டயடிக்கககக பன்படுத்துள்து 

 

1) உள்கக் கணக்காய்வு திட்டங்கள், ிகழ்ச்சித்திட்டங்கக அங்கீகாித்தல் நற்றும் 

வநற்ார்கய பசய்தல் 

 

குழுயாது 2015ஆம் அண்டில் உள்கக் கணக்காய்வுத் திட்டங்ககயும், உள்கக் 

கணக்காய்வு ிகழ்ச்சித் திட்டங்ககயும் சிாாிவு பசய்ததுடன், ஆண்டு பூபாகவும் 

அதன் ிககநன வநற்ார்கய பசய்தது. வநலும், உள்கக் கணக்காய்வு நற்றும் 

உள்கக் கணக்காய்வுப் ிாியின் யிகத்தினும் பசனல் ிகவயற்பம் நீாய்வு 

பசய்னப்ட்டு வநற்ார்கய பசய்னப்ட்டது. 

 

2) சட்டம் நற்றும் ழுங்குயிதிகளுடன் இணங்குயகத உறுதிப்டுத்தல் 

 

கணக்காய்வு குழுயாது ஏற்புகடன சட்டங்கள் நற்றும் ழுங்குயிதிகளுடன் 

இணங்குதல் பதாடர்ாக உள்க நற்றும் பயினாக கணக்காய்யார்கால் 

சநர்ப்ிக்கப்ட்ட அிக்கககக நீாய்வு பசய்தது. வநலும், ல்ககக்கமகத்தின் 

யருடாந்த ிதிக் கூற்றுக்ககத் தனாாித்தல், சநர்ப்ித்தல் நற்றும் பதாடர் 

டயடிக்ககயும் வநற்பகாண்டது.  
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3) உள்க கட்டுப்ாட்டு பககந நீாய்வு பசய்தலும் ப்டுத்தலும் 

 

குழு கஞ்சின சாக பதாடர்ா யருடாந்த பநய்யுறுதிப்டுத்தல், சபக்குத் 

பதாக்குகக பநய்யுறுதிப்டுத்தி வணுதல், தீர்க்கப்டாத கடன்கக அயிடுதல், 

கண்டுிடிக்கப்டாத நற்றும் அயிட படினாத கடன் நீதிககத் தீர்த்தல் நற்றும் 

ிபதா கஞ்சின சாகனின் பதாமிற்ாடுகின் பசனாற்றுகககன 

வநம்டுத்துயதன் பம் உள்க கட்டுப்ாட்டு பககநகன ப்டுத்தத் 

வதகயனா சிாாிசுககச் பசய்து ல்ககக்கமகத்தின் ிகனா பசாத்துக்கள் 

நீதா உள்கக் கட்டுாடுகின் யிகத்திக நீாய்வு பசய்துள்து. 

அத்துடன், கணக்காய்யார் தககநனதிதினின் அிக்ககனில் 

சுட்டிக்காட்டப்ட்டுள் வீங்கள், நீாய்வு ஆண்டில் பயினிடப்ட்டுள் 

கணக்காய்வு ஐனயிாக்கக ியர்த்தி பசய்ன எடுக்கப்ட்ட டயடிக்கள் 

பதாடர்ச்சினாக நீாய்வு பசய்னப்ட்டுள்து. 

 

4) ிகண பதாடர்ா நீல்கக நீாய்வு பசய்தலும் வநற்ார்கய பசய்தலும் 

 

குழு ிக ிந்தககக நீியுள் ணினாட்படாகுதி உறுப்ிர்கிடநிருந்து 

அயிடும் பசனற்ாடுகக நீாய்வு பசய்து வநற்ார்கய பசய்துள்து. 

 

5) அபசாங்கப் பாறுப்பு பனற்சிகள் ற்ின குழு COPEயின் குிப்புகிலிருந்து 

எழுகின் சாிப்டுத்தல்கள் ற்ின நீாய்வும் வநற்ார்கயயும் 

 

 

 

 

 

பாினினார் சஞ்ஜீய வசாானக  

தகயர் – கணக்காய்வுக் குழு 

வகய உறுப்ிர் – பநாட்டுகயப் ல்ககக்கமகம் 

15.03.2017 
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1

2

3

4 செனாற்ல் பாக்கு

இ. யிபம் அகு 2011 2012 2013 2014 2015

யருநாம் நற்ரம் செயிம்

1 அபொங்க நாினம் - நீண்செழும் ரூ.'000 875,881    945,205     1,048,903    1,280,000   1,579,000     

2 சொந்த யருநாம் - நீண்செழும் ரூ.'000 18,221      24,981       34,424         31,944        25,995          

3 ி நீண்.நாி. (ந.சா, உ.ண,பான்) ரூ.'000 15,368      8,958         11,150         11,915        45,538          

4 சநாத்த யருநாம் – நீண்செழும்  (1+2+3) ரூ.'000 909,470    979,144     1,094,477    1,323,859   1,650,533     

5 சநாத்த ஊமினர் கிபனம் ரூ.'000 617,004    687,158     873,416       1,107,032   1,328,679     

6 ி நீண்செ. செவு (சர.பதய்வு ீங்காக) ரூ.'000 294,102    313,154     376,413       426,263      506,352        

7 நிகக / ற்ாக்குக {3-(4+5)} ரூ.'000 (1,636)       (21,168)      (155,352)     (209,436)     (184,498)       

8 அப.நாி.–மூ.(2014ல்திக.ச.பய.உட்ெ) ரூ.'000 252,478    269,146     304,690       714,000      640,000        

9 ி நாினம் – மூத செயிம் ரூ.'000 20,439      17,952       7,181           10,766        3,548             

10 ற்ாட்டு ிதினம் – மூத செயிம் ரூ.'000 23,791      23,791       23,517         15,588        14,678          

11 மூத செயிம் – அபெ. நாினம் ரூ.'000 262,321    269,146     304,690       718,573      663,466        

12 கிபன நீிப்பு செனற்ாட்டு சரயவு ரூ.'000 261,015    234,953     425,648       370,228      382,955        

13 கிபன நீிப்பு செனற்ாட்டு செயிம் ரூ.'000 231,307    241,199     342,850       346,728      341,515        

சொத்துக்கள் நற்ரம் சாரப்புக்கள்

14 முதலீடுகள் ரூ.'000 343,018    334,593     331,258       341,242      349,288        

15 கெமுகனல்ா சொத்துக்கள் ரூ.'000 2,077,375 2,251,544  2,394,147    2,885,034   3,259,853     

16 கெமுக சொத்துக்கள் ரூ.'000 264,805    238,864     262,614       230,425      243,835        

17 கெமுக சாரப்புக்கள் ரூ.'000 414,807    502,958     419,863       497,703      577,163        

18 கெமுகனல்ா சாரப்புக்கள் ரூ.'000 350,120    373,030     652,129       759,682      774,262        

19 ன்சகாகெகள்/சயிாட்டுதயி (திபட்டின) ரூ.'000 972,338    1,059,786  1,066,968    1,077,734   1,081,282     

20 திபட்டு ிதி ரூ.'000 947,933    889,227     759,122       1,034,572   1,420,270     

21 ஊமினர்கின் ண்ணிக்கக - கல்யிொர் (ண்.) 400           434            508              535             496                

22 சநாத்த ஊமினர்கின் ண்ணிக்கக (ண்.) 993           1,005         1,274           1,178          1,089             

23 நாணயர்கின் ண்ணிக்கக (ண்.) 4,745        4,956         6,328           6,841          7,601             

முக்கின செனாற்ல் குிகாட்டிகள்

i சநாத்த யருநாத்தில் சொந்த யருநாம் % 2.00          2.55 3.15 2.41            1.57               

ii ஊமினசபாருய. சநாத்த உகமப்பு கிபனம் ரூ.'000 621           684            765              940             1,220             

iii நாணயசபாருய. சநாத்த உகமப்பு கிபனம் ரூ.'000 130           139            125              162             175                

iv நீண். நாினம் - நாணயருக்கு/ஆண்டிற்கு ரூ.'000 192           198            157              187             208                

v ஒரு ட்ெதாாிக்கா சநாத்த கிபனம் ரூ.'000 657           693            692              734             750                

vi சதாமிாக்கம் (3 நாதப் சரபற்ில்) % 96             98              98                98               98                  

vii ஊமினர் ஒருயருக்கா நாணயர் (ண்.) 5:01 5:01 5:01 6:01 07:01

viii கல்யிொர் ஆணி. ஒருய. நாணயர் (உண்கந) (ண்.) 12:01 11:01 12:01 12:01 15:01

ix யாகம் ஒன்ரக்கா நாணயர் (ண்.) 164.01 160.01 198:01 180:01 185:01
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 ெட்ெ ினானாதிக்க ெக ிதிொர் முன்பற்ம்   –  2015

ிரயகத்தின் சனரும் முகயாியும்  -  சநாட்டுகயப் ல்ககக்கமகம் , கட்டுசத்த , சநாட்டுகய

ிபதா செனற்ாடுகள்  - இனந்திபயினல், கட்ெெக்கக, தகயல் துககில் கற்ித்தல், ஆபாய்ச்ெி, ஆபாெக நற்ரம் கன 

சதாமில்ொர் செனற்ாடுகக யமங்குதல்.

·     உக ெயால்களுக்கு முகங்சகாடுக்கும் யககனில் ஆபாய்ந்தியும் நபாாயத்கதயும் அிவு நற்ரம் தின்கக யிருத்தி 

செய்யதகயும் பாெிக்கக் கூடினதா சதாமில்நுட்ம் நற்ரம் அதனுென் சதாெர்புகென துககில் கல்யிகன யமங்குதல்;

கல்யி   யகபனககக யிருத்திசெய்யதற்காக நற்ரம் பதெின சதாமில்நுட்த் திகநகக உனர்யகெனச்செய்யதற்காக பதெின 

ாீதினில் சாருத்தநா நற்ரம் உனர் யிகவுகள் சகாண்ெ ஆய்யிக பநற்சகாள்ளுதல்;

ெர்யபதெ ாீதினிா இெத்கதக் சகாண்ெசதாரு பதெின ல்ககக்கமகநாக ாட்டிற்கும் ககத்சதாமில் துகக்கும் ெமூகத்திற்கும் 

ிபுணத்துய பெகயகக யமங்குதல்; நற்ரம்

இங்ககனின் ிகத்திருக்கும், யிஞ்ஞா, சதாமில்நுட், ெமூக நற்ரம் சாருாதாப அியிருத்தினில் ங்குற்ரதல்- ன் 

மூநாக சதாமில்நுட்ம் நற்ரம் அதனுென் சதாெர்புகென துககில் அதிகயில் ற்ரக் சகாள்ப்ட்ெ கல்யி ிரயகநாக சதன் 

ஆெினாயில் திகழ்யதாகும்

செனற்ணி -


