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njhiyNehf;F 

mHg;gzpg;G Nehf;Fs;s ];jhgfHfshy; nghJek;gpf;if nghWg;ghsupy; nfhz;Ls;s 

ek;gpf;ifia cWjpg;gLj;jp gadhspfspd; Nehf;if va;jy;.  
 

 

nraw;gzp  

jpizf;fsj;jplk; cs;s tsq;fs; kw;Wk; ,aYikf;F mika caH Nritia toq;ff; 

$ba tifapy; jpizf;fsj;jpw;F mDg;gpitg;gLk; kw;Wk; mDg;gg;gLk; nghWg;Gfs; ,we;j 

egHfspd; G+jy; gadhspfs; cs;slq;fyhf chpa rfy jug;gpdUf;Fk; jpUg;jpnfhs;Sk; 

tpjj;jpy; epHtfpj;jy;” MFk;.  

 

nghJ ek;gpf;ifahsu; gjtpAk; rl;l ty;yikAk; 
 
1931 Mk; Mz;bd; 11 Mk; ,yf;f 1938k; Mz;bd; 59 Mk; ,yf;f fl;lisr;rl;lj;jpdhYk; 

1973k; Mz;bd; 44 Mk; ,yf;f kw;Wk; 1975 Mk; Mz;bd; 25 Mk; ,yf;f rl;lj;jhYk; 

1983k; Mz;bd; 41 Mk; ,yf;f kw;Wk; 1988 Mk; Mz;bd; 61 Mk; ,yf;f 

mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;l 1922k; Mz;bd; 01 Mk; ,yf;f nghJ ek;gpf;if nghWg;G 

fl;lisr;rl;lj;jpd; %yk; ,yq;ifapDs; nghJ ek;gpf;ifahsu; gjtpia RahjPdkhf 

njhlu;e;J eilKiwg;gLj;Jtjw;F nghJ Kj;jpiuAld; jhgpf;fg;gl;Ls;sNjhL mg; 

gjtpapd; ngauhy; tof;F njhLf;fTk; tof;fhLtjw;Fk; rl;l ty;yik cs;sjhFk; 

 

rl;lg; gpd;dzp 

 

1931 Mk; Mz;bd; 11 Mk; ,yf;f 1938 Mk; Mz;bd; 59 Mk; ,yf;f 

fl;lisr;rl;lj;jpdhYk; 1973 Mk; Mz;bd; 44 Mk; ,yf;f kw;Wk; 1975 Mk; Mz;bd; 25 

Mk; ,yf;f rl;lj;jhYk; 1983 Mk; Mz;bd; 41 Mk; ,yf;f kw;Wk; 1988 Mk; Mz;bd; 61 

Mk; ,yf;f mjpfhur;rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;l 1922 Mk; Mz;bd; 1 Mk; ,yf;f nghJ 

ek;gpf;if nghWg;ghsH fl;lisr;rl;lj;jpd; fPo; nghJ ek;gpf;ifg; nghWg;ghsu; gjtpia 

RahjPdkhf njhlu;e;J eilKiwg;gLj;Jtjw;F nghJ Kj;jpiuAld; jhgpf;fg;gl;Ls;sNjhL 

Fwpj;j fl;lisr;rl;lj;jw;F mika epWtdk; kw;Wk; mjDld; rk;ge;jg;gl;l tplaq;fs; 

fl;Lg;gLj;jg;gLk;. 

ek;gpf;if rk;ge;jkhf nghJ ek;gpf;if nghWg;ghsu; fl;lisr;rl;lj;jpw;F Nkyjpfkhf 1918 

Mk; Mz;bd; 04 Mk; ,yf;f> 1934 Mk; Mz;bd; 1 Mk; ,yf;f fl;lisr; rl;lj;jpd; 

%yKk; 1968 Mk;Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f kw;Wk; 1971 Mk; Mz;bd; 30 Mk; ,yf;f 

rl;lj;jpdhYk; jpUj;jg;gl;l 1917 Mk; Mz;bd; 9 Mk; ,yf;f ek;gpf;if nghWg;ghsH 

fl;lisr; rl;lk; mKYf;F tUtJld; mt; mjpfhur;rl;lk; eprg;gjkhapUf;Fk; re;ju;g;gj;jpy; 

Mq;fpyr; rl;lj;jpy; cs;s xg;GuT (Law of Equity)chpj;jhdjhFk;.  
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nghJ ek;gpf;ifg; nghWg;ghshpd; mjpfhuKk; flikfSk; 

nghJ ek;gpf;ifg; nghWg;ghsu; fl;lisr;rl;lk;> Fbapay; tof;F eilKiw rl;lf;Nfhit> 

ePjpkd;w mikg;GKiw rl;lk; kw;Wk; Vida vOj;J%y tpjpfspd;gb fPo; fhzg;gLk; 

flikfs; nghJ ek;gpf;ifg; nghWg;ghsUf;F toq;fg;gl;Ls;sJ 

 

 rhjhuz ek;gpf;ifg; nghWg;ghsuhfr; nraw;gLjy; 
 

 ghJfhg;G ek;gpf;ifg; nghWg;ghsu; my;yJ ghJfhg;ghd ek;gpf;ifg; nghWg;ghsuhf 
nraw;gLjy;. 

 

 nrhj;J jpul;ly; fl;lisapd; fPo; nrhj;J jpul;Lduhfr; nraw;gly; 
 

 guhakilahj xUtupd; nrhj;Jfs; ek;gpf;ifg; nghWg;ghsuhf my;yJ cjtp 
ez;gdhf (ghJfhg;G Kfhikahsuhf) nraw;gLjy; (khtl;l ePjpkd;wpdhy;  
toq;fg;gl;l re;ju;g;gj;jpy;) 

 

 kdtsu;r;rp Fd;wpa egupd; nrhj;J Kfhikahsuhfr; nraw;gLjy; (khtl;l 
ePjpkd;wj;jpdhy; toq;fg;gl;l re;ju;g;gj;jpy;) 

 

 mirah nrhj;;jpd; xg;ge;j Kfhikahsuhf nraw;gLjy;.(ghJfhg;G ek;gpf;ifg; 

nghWg;ghsuhf nraw;gLk;NghJ mg; nghWg;gpw;F epakpf;fg;gl;l ‘ek;gpf;if rig’ 
ahy; fhyj;jpw;F fhyk; vLf;fg;gLk; jPu;khdj;ij nraw;gLj;Jtjw;F khj;jpuk; 
ghJfhg;G ek;gpf;ifg; nghWg;ghsu; gpizf;fg;gLfpd;whu;)  

 
 

 ntspehl;bYs;s ,yq;ifau; xUtUf;F ml;Nlhdp jj;Jtf;fhuuhf mtUf;F 
fpilf;f Ntz;ba gzj;ij ngw;Wf;nfhLj;jy; my;yJ nfhLg;gdtpw;fhf eltbf;if 
vLj;jy; 

 

 Fbapay; eilKiwr; rl;lf;Nfhitapd; Vw;ghLfspd; fPo; nfsut ePjpkd;wj;jpd; 
%yk; nrhj;J rk;ge;jkhfTk; Vida tplaq;fs; rk;ge;jkhfTk; nraw;gLjy;. 

 

 nfsut ePjpkd;why; ifNaw;Fk; re;ju;g;gj;jpy; kuz rhrdkw;w egupd; epUthfpahf 
nraw;gLjy;.  

 

 Fw;wk; Gupe;jikf;fhf rpiwapyplg;gl;Ls;stupd; nrhj;Jf;F Kfhikahsuhfr; 
nraw;gLjy;.  

 

 ve;jnthU jdpg;gl;l egupd; kuzrhrdg; gj;jpuj;ijAk; ghJfhj;J 
itj;Jf;nfhs;gtuhf nraw;gLjy; 

 

 tpfhiuf;Fupa nrhj;Jf;fspd; nghWg;ghsuhf nraw;gLjy; 
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NtW Jiwfs; njhlHgpy; nghJ ek;gpf;ifg;nghWg;ghsupd; jiyaPLfs; 

 
nghJ ek;gpf;if nghWg;ghsu; fl;lisr; rl;lj;jpd; gpd; Vw;gLj;jg;gl;l jpUj;jq;fSf;F 
mikaTk; NtW vOj;J%y tpjpfSf;F mikaTk; nghJ ek;gpf;if nghWg;ghshhpw;F 
gpd;tUk; flikfs; xg;gilf;fg;gl;Ls;sd.  

 1988 Mk; Mz;bd; 61 Mk; ,yf;f mjpfhur; rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;l nghJ 
ek;gpf;ifg; nghWg;ghsu; fl;lisr;rl;lj;jpd; 10(m) gpuptpw;F mika gzpGuptjw;fhf 
ntspehl;by; ,Ug;Nghu;> ntspehl;by; ,Uf;Fk; NghJ kuzpj;jhy; mtu;fSf;fhf 

toq;fg;gLk; el;l<L jq;fp tho;gtu;fSf;Fk; / my;yJ rl;lg;gbahd 
thupRfSf;fpilNa gfpHe;jspj;J ntspehl;by; gzpGhptjw;fhf ,yq;ifapy; ,Ue;J 
ntspNaWk; ,yq;ifg; gpui[fs; Nritapy; <Lgl;bUf;ifapy; kuzpj;j re;jHg;gj;jpy; 
VNjDk; el;l <l;Lj;njhifiar; nrYj;j Ntz;ba egHfspd; ngaHfs; nghJ 
ek;gpf;ifg; nghWg;ghshplk; gjpT nra;Jnfhs;sy;. 
 

 1944 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,yf;f tpfhiuapd; el;l<l;L fl;lisr; rl;lj;ijr; 
nraw;gLj;jy;. 
 

 1981 Mk; Mz;bd; 42 Mk; ,yf;f mjpfhur;rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l 1931 Mk; 
Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f ngsj;j tpfhiu Njthyfk fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; 
toq;fg;gl;Ls;s flikfisg; Gupjy;. 
 

 1973 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,yf;f tpNrl Vw;ghLfspd; fPo; If;fpa Gjpdg;gj;jpupif 
epWtdj;jpYs;s gq;FfSf;F murpd; rhu;gpy; ek;gpf;ifg; nghWg;ghsuhfr; 
nraw;gLjy;. 
 

nghJ ek;gpf;ifg; nghWg;ghsH jpizf;fsj;jhy; Mw;wg;gl;l flikfs; 

 

,j; jpizf;fsj;jhy; jhgpf;fg;gl;Ls;s nghWg;Gfspd; Nehf;fj;jpw;F mika/ kuzrhrd 

gj;jpuj;jpy; cs;s Nehf;fj;jpw;F mika/ePjpkd;w fl;lisg; gpufhuk; fPNo fhzg;gLk; 

tplaq;fspy; nraw;gl;L kf;fSf;F Nrit toq;fg;gLfpwJ. 

 

 kpf neUf;fbahd epjpr;#oypy; fy;tp fw;Fk; khztu;fSf;F Cf;fkspg;gjw;fhf 
Gyikg;guprpy; toq;Fjy;. 

 

 mehjuthd kw;Wk; mtru rpfpr;ir Njitg;gLk; NehahspfSf;F kUj;Jt rpfpr;ir 
ngw;Wf;nfhLg;gjw;fhf kUj;Jt cjtpfis toq;Fjy;. 

 

 topghl;Lj; jyq;fis NgZtjw;Fk; mgptpUj;jp nra;tjw;Fkhf Vw;gLj;jg;gl;Ls;s 
ek;gpf;if nghWg;G Nehf;fq;fSf;F epjpAjtp toq;Fjy; 

 
 
 

 mwf;nfhil njhlu;ghd nraw;ghLfs;. 
 
 

 gy;NtW fhuzq;fshy; tho;tjw;F rpukkhd Mjutw;w egu;fSf;Fk; mj;jifa 
egu;fisf; nfhz;Ls;s epWtdq;fSf;Fk;  ed;nfhil toq;Fjy;. 
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 ek;gpf;ifg; nghWg;G/G+jy;Kfhikj;Jtk; nra;jy;. 
 

 tpfhiu Njthyfk mjpfhur;rl;lj;jpd; fPo; murhq;fj;jhy; ifNaw;fg;gl;l mirahr; 

nrhj;jpw;F chpj;jhd el;l<l;Lj; njhif> ngsj;j tptfhu Mizahsu; ehafj;jpd; 

gupe;Jiuf;F mika gfpu;e;jspj;jy;. 
 

 
 

 

 tiuaWf;fg;gl;l If;fpa Gjpdg;gj;jpupif epWtdj;jpd; gq;Ffspd; nghWg;ig 

murhq;fj;jpd; rhHgpy; Vw;W mf; fk;gdpapd; eltbf;iffisr; nraw;gLj;jp 

fz;fhzpj;jy;.  
 

 ntspehl;L el;l<lhff; fpilf;Fk; gzj;ij> jq;fp tho;gtHfs; my;yJ rl;lhPjpahf 

chpj;JilatHfSf;fpilNa gfpu;e;jspj;jy; 
 
 

 mur epWtdkhf rk;ghjpj;j tUkhdj;jpy; rjtPjj;ij nghJj; jpiwNrupf;F 

mDg;gpitj;jy;. 

 

 

nghJ ek;gpf;ifg; nghWg;ghsH jpizf;fsj;jpd; %yk; epHtfpf;fg;gLk; nghWg;G kw;Wk; 

G+jy;fspd; vz;zpf;if 
 

fle;j Ie;J tUl fhykhf nghJj; ek;gpf;ifg; nghWg;ghsH jpizf;fsj;jpdhy; 

fl;Lg;gLj;jg;gLk; G+jy;fspd; vz;zpf;if gpd;tUkhwhFk;. 

 
tUlk; ek;gpf;ifg; nghWg;G 

vz;zpf;if 

kuzr; nrhj;J 

vz;zpf;if 

2014 1034 134 

2015 1044 137 

2016 1067 140 

2017 1081 141 

 

nghJ ek;gpf;ifg; nghWg;ghshpw;F mDg;gp itf;fg;gl;Ls;s gzj; njhif  

 

nghJ ek;gpf;ifg; nghWg;ghsH jpizf;fsj;jpw;F xg;gilf;fg;gl;Ls;s kw;Wk; 

];jhgpf;fg;gl;Ls;s nghWg;Gfs; kw;Wk; G+jy;fSf;F chpj;jhd nghJ ek;gpf;ifg; 

nghWg;ghsH fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; mwtplg;gLk;  
 

tUlk; 
epjpj;njhif 

&gh 

2014 6 ,675,487.77 

2015 10,188,334.08 

2016 14,986,797.37 

2017 11,209,507.45 
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murhq;f Vw;ghLfspd; Kd;Ndw;wk;  

tpla 

,y. 

tpla tpguk; nkhj;j Vw;ghL 2017.12.31tiu 

nkhj;j 

nrytpdk; 

1001 rk;gsq;fSk; gbfSk; 19,662,000.00 19,478,675.00 

1002 Nkyjpf Neu NtiyAk; tpLKiwf; 

nfhLg;gdTk; 

450,000.00 404,591.00 

1003 Vida nfhLg;gdTfs; 12,167,000.00 12,093,792.00 

1101 cs;SH 270,000.00 269,229.00 

1102 ntspehl;L - - 

1201 fhfpjq;fSk; mYtyf Njitg; 

nghUl;fSk; 

1,054,590.00 1,053,001.00 

1202 vhpnghUs; 1,100,000.00 1,099,095.00 

1203 czTk; rPUilfSk; 40,000.00 39,990.00 

1301 thfdk; 1,264,875.00 1,256,433.00 

1302 nghwpj; njhFjp kw;Wk; ,ae;jpuk; 520,000.00 465,471.00 

1401 Nghf;Ftuj;J 1,240,000.00 1,191,013.00 

1402 jghy; kw;Wk; njhiyj; njhlHG 1,110,000.00 1,088,878.00 

1403 kpd;rhuKk; ePUk; 671,030.00 671,028.00 

1404 thliffSk; cs;ehl;L thpfSk; 7,200,000.00 7,200,000.00 

1409 Vidait  2,360,000.00 2,355,027 

1506 Mjdf; fld; tl;b 365,180.00 365,180.00 

kPz;nlOk; nrytpdf; $l;Lj;njhif 49,474,675.00 49,031,404.00 

%yjdr; nrytpdk; 

2001 fl;blq;fSk; fl;likg;GfSk; 700,000.00 699,886.00 

2002 nghwpj;njhFjp> ,ae;jpuk; kw;Wk; 

cgfuzk; 

300,000.00 294,010.00 

2003 thfdk; 400,000.00 400,000.00 

2102 jsghlq;fSk; mYtyf 

cgfuzq;fSk; 

322,200.00 322,143.00 

2103 nghwpj;njhFjp> ,ae;jpuk; kw;Wk; 

cgfuzk; 

1,361,125.00 1,360,500.00 

2401 gapw;rpaspg;Gk; ,aYik tpUj;jpAk; 94,000.00 94,000.00 

%yjd $l;Lj;njhif 3,177,325.00 3,170,539.00 

nkhj;j $l;Lj;njhif 52,652,000.00 52,201,943.00 



7 
 

 

Kw;gzf; fzf;F eltbf;iffs; 

 

 nrytpdj;jpd; 

cr;r vy;iy 

ngWtdTfspd; 

Mff; Fiwe;j 

vy;iy 

tuT kPjpapd; 

cr;r vy;iy 

xJf;fPl;L mjpfhuk; 

toq;fg;gl;Ls;s 

vy;iyfs;  

3,500,000.00 1,800,000.00 11,000,000.00 

cs;sgbahd njhif 3,480,572.00 2,500,007.00 6,684,566.41 

 

 

tUlhe;j nray;eltbf;ifj; jpl;lj;jpd; gb ngsjPf kw;Wk; epjpr; nrayhw;wy;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 nraw;ghL 

 

kjpg;gplg;gl;l njhif cs;sgbahd njhif 
(2017.12.31) 

eyd;ngWdH
fspd; 

vz;zpf;if 

ngWkjp 
&gh 

eyd;ngWd
Hfspd; 

vz;zpf;if 

ngWkjp 
&gh 

1. khztH cjtpf; nfhLg;gdT  
631 

 

4,079,582.00 

 

499 
         

3,228,312.49  

2. kUj;Jt cjtpf; nfhLg;gdT  
260 

 

8,503,300.00 

 

192 
         

8,277,549.40  

3. kjj; jyq;fspd; guhkhpg;G 
kw;Wk; mgptpUj;jpf;fhd 
nfhLg;gdT  

 

412 

 

25,192,340.00 
 

464 
       

32,499,640.07  

4. Gz;zpa cjtpf; nfhLg;gdT  

210 

 

5,142,561.00 

 

175 
         

7,583,673.41  

5. Cjtp mw;NwhUf;fhd cjtpf; 
nfhLg;gdT 

 
112 

 

2,090,000.00 

 

382 

         

2,472,390.00  

6. nghWg;G Nehf;fj;jpd; gb 
Vida nfhLg;gdTfs;  

 

223 

 

63,500,101.00 

 

110 
       

12,921,621.83  

7. tpfhiu el;l<L tpLtpg;G  

- 
 

- 

 

44 

 

94,886,020.46 

8. ntspehl;Lel;l<L tpLtpg;G -  

- 

 

155 

 

290,099,151.26 

9. nghWg;G/ G+jy; Mjd 
Kfhikj;Jtk; (Njhl;l gphpT/ 
Njwpa ,yhgk;)  

 

12 

 

5,760,988.00 

 

12 

 

11,252,811.06 
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ப ொறுப்பு / பூதல் ப ொத்து முகொமைத்துவம் 

ப ொது நம் ிக்மகப் ப ொறுப் ொளருக்கு  ல்வவறு பூதல்களின் கீழ் 12 ப ருந்வதொட்டங்களும் 

/வயல்களும்  ஒப் மடக்கப் ட்டுள்ளதுடன், அவற்மை முமை ொர்ந்த வமகயில் முகொமைத்துவம் 

ப ய்து, அதன் வருைொனத்தினொல் ஸ்தொ கொின் வநொக்கங்கமள நிமைவவற்றுவமத 

குைிக்வகொளொக பகொண்டுள்ளது. இவ்வொறு ஒப் மடக்கப் ட்டுள்ள ப ொத்துக்கள் ைற்றும் 

அவற்ைில் இருந்து 2017 ஆண்டில் ஈட்டப் ட்ட வதைிய இலொ ம் பதொடர் ொன வி ரம் 

 ின்வருைொறு.  

 

பூதலின் ப யர் ப ொத்தின் ப யர் 
வதைிய 

இலொ ம்/நட்டம் 

பெொீ ெப்புபகொட பூதல் 

சுதுபவலிப ொத்த 

வத்மத 
241,215.96 

ைத்தக்க வத்மத 316,989.55 

என்.டீ.ஏ.  ில்வொ 

விவே ிங்க பூதல் 

ொிச்ைண்ட்  ொர்க் 

வத்மத 
985,694.11 

ொிச்ைண்ட் கொ ல் 

ைந்திரய 
(2,040,576.59) 

இரெந்தயொவ வத்மத 5,487,524.00 

ஏ.ஏ. த அல்விஸ் பூதல் ைளுவவென வத்மத 160,066.62 

டீ.பீ. ேயதிலக்க பூதல்  ிட்டகந்த வத்மத 1,789,429.52 

என்.டீ.எஸ்.  ில்வொ பூதல் 
வனஸ்கல்ல வத்மத 23,239.93 

லபுவென வத்மத (232,915.12) 

முெந்திரம் ேயவிக்ரை 

பூதல் 

வரண்ட/ துப்புநில 

கொணிகள் 
2,268,743.78 

பைண்டிஸ்  ில்வொ பூதல் 
வரண்ட/ துப்புநில 

கொணிகள் 
978,957.30 

எச்.ஏ.த  ில்வொ பூதல் வதொப் வத்மத 1,274,442.00 

வதொட்டப்  ிொிவு/பைொத்த 

வதைிய இலொ ம் 
 

 

11,252,811.06 
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nghJ ek;gpf;ifg; nghWg;ghsH jpizf;fsj;jpd; gjtpazp jfty; 31.12.2017 ,y; cs;sthwhdhJ 
 

Gjtp mq;fPfhpf;fg;gl;
l gjtpazp 

jw;NghJ 
flikahw;W
k; gjtpazp 

ntw;wpl
q;fs; 

ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf vLf;fg;gl;l eltbf;if eltbf;ifapd; 
jw;Nghija epiy 

nghJ ek;gpf;ifg; 
nghWg;ghsH 

01 01 - - - 

gpujp nghJ ek;gpf;ifg; 
nghWg;ghsH 

02 02  - - 

gpujhd fzf;fhsH 
 

01 01 - - - 

fzf;fhsH 
 

01 01 - - - 

gpujhd cs;sff; 
fzf;fhsH 

01 01 - - - 

epHthf cj;jpNahfj;jH 
 

01 - 01 xd;wpize;j Nritfs; gzpg;ghsH ehafj;jpw;F 
mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. (,yf;fk; PT/1/3/1/111 kw;Wk; 
2017.11.15 jpfjpAk; nfhz;l fbjg;gb) 

,Jtiuapy; 
mYtyfHfs; vtUk; 
epakpf;fg;gltpy;iy 

nkhopngaHg;ghsH 01 - 01 - - 
mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;jH 

07 04 03 xd;wpize;j Nritfs; gzpg;ghsH ehafj;jpw;F 
mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.  (,yf;fk; PT/1/3/1/111 kw;Wk; 
2017.11.15 jpfjpAk; nfhz;l fbjg;gb) 

,Jtiuapy; 
mYtyfHfs; vtUk; 
epakpf;fg;gltpy;iy 

mgptpUj;jp cjtpahsH 
 

07 05 02 xd;wpize;j Nritfs; gzpg;ghsH ehafj;jpw;F 
mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.  (,yf;fk; PT/1/3/120VO IIIkw;Wk; 
2016.10.14  jpfjpAk; nfhz;l fbjg;gb) 

,Jtiuapy; 
mYtyfHfs; vtUk; 
epakpf;fg;gltpy;iy 

nghJ Kfhikj;Jt 
cjtpahsH 

28 23 05 xd;wpize;j Nritfs; gzpg;ghsH ehafj;jpw;F 
mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.  (,yf;fk; PT/1/3/1/111 kw;Wk; 
2017.11.15 jpfjpAk; nfhz;l fbjg;gb) 

,Jtiuapy; 
mYtyfHfs; vtUk; 
epakpf;fg;gltpy;iy 

Kfhikj;Jt 
cjtpahsH 
(njhopy;El;gk; my;yhj) 
 

04 02 - cj;jpNahfj;jHfSf;F jdpg;gl;l mbg;gilapy; 
Ml;NrHf;fg;gl;Ls;sJ. ve;jtpj fhuzj;jhYk; ntw;wplkhFk; 
re;jHg;gj;jpy; ,g; gjtp ,uj;Jr; nra;ag;glk; 

 

Kfhikj;Jt 
cjtpahsH 
(njhopy;El;gk; my;yhj) 

 15  15 - - - 

rhujpfs; 04 02 02 Kfhikj;Jt Nritj; jpizf;fsj;jpd; ,yf;fk; 
DMS/1155 kw;Wk; 2017.07.04 jpfjpAk; nfhz;l fbjg;gb 
Ml;Nru;g;Gf;fhd mDkjp fpiljpJs;sJ. 

 

mYtyf cjtpahsHfs; 
 

13 10 03 Kfhikj;Jt Nritj; jpizf;fsj;jpd; ,yf;fk; 
DMS/1155 kw;Wk; 2017.07.04 jpfjpAk; nfhz;l fbjg;gb 
mYtyf cjtpahsu;fs; ,uz;L fhypaplE;fs;cs;sd 
Ml;Nru;g;Gf;fhd mDkjp fpiljpJs;sJ. 

 

$l;Lj;njhif 86 67 17   
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திமணக்களத் தமலவொின் அவதொனிப்புக்கள் 

நன்பகொமடயொளர்களொன ஸ்தொ கர்களது, ப ொது நம் ிக்மக ப ொறுப்பு நிதியம் 

பதொடர் ிலொன நம் ிக்மகமய உறுதிப் டுத்துவமத  ிரதொன வநொக்கொக பகொண்டு  

ைக்களுக்கொக வ மவயொற்ைி வரும் ப ொது நம் ிக்மகப் ப ொறுப் ொளர் திமணக்களம் 2017 

ஆண்டினுள் திட்டைிடப் ட்டவொறு, தனது கடப் ொடுகமள  ொியொன வமகயில் பூர்த்தி 

ப ய்துள்ளது. அந் நமடமுமையினுள் விவ டைொக அவதொனிக்கப் ட்ட  ில விடயங்கமள 

 ின்வருைொறு குைிப் ிடுகின்வைன்.  

 2001ைற்றும்2002 ஆண்டுகளில்  ிரதொன வங்கிபயொன்ைில் முதலீடு ப ய்யப் ட்ட 40 

ப ொறுப்புக்களுக்குொிய ரூ ொ 129,052,032.00பதொமக ைற்றும் அதற்குொிய வட்டியொக 

ரூ ொ51,655,424.00பதொமக 2017 டிப ம் ர் ைொதத்தில் ப ற்றுக்பகொள்ள 

முடிந்ததுடன், அதன் மூலம் அப் ப ொறுப்புக்களில் நீண்டகொலைொக நிலவி வந்த 

நிதி ொர்  ிணக்குகமளத் தீர்த்துக் பகொள்வதற்கும், பதொடர்ந்வதச்ம யொக உொிய 

வமகயில், அப் ப ொறுப்புக்களின் வநொக்கங்கமள நிமைவவற்ைிக் பகொள்வதற்கும் 

இயலுைொகியது. 

 2015 ஆண்டுக்கு முன்னர்  ொொிய நட்டங்கள்  நிலவிய திமணக்களத்துக்குொிய 

ப ருந்வதொட்டங்கமள தற்வ ொது இலொ ைீட்டுவனவொக ைொற்ைியமைப் தற்கு 

முடிந்துள்ளதுடன்,  ப ருந்வதொட்டங்கள்  ம் ந்தைொன பதொழிநுட்  அைிவுமடய 

ப ருந்வதொட்ட ஆவலொ கபரொருவருமடய ஒத்துமழப் மன திமணக்களத்துக்கு 

ப ற்றுக்பகொள்வதற்கும் நடவடிக்மக எடுக்கப் ட்டுள்ளது.   

 திமணக்களத்தினொல் நீண்டகொலைொக  யன் டுத்தப் டுகின்ை ப ொறுப்புக்கள் 

ைற்றும் பூதல்கள்  ம் ந்தைொக கணனி கணக்கீட்டு முமைமைக்குப்  திலொக 

தற்வ ொமதய வதமவப் ொடுகளுக்கு ஏற்ைவொறு புதிய கணக்கீட்டு பைன்ப ொருள் 

ஒன்மை தொ ிப் து பதொடர் ொக தற்வ ொது வதமவயொன  ிரதொன நடவடிக்மககள் 

முன்பனடுக்கப் ட்டுள்ளன. 

 நீண்ட கொலைொக இற்மைவமரயொக்கப் டொதுள்ள திமணக்கள இமணயதளத்மத 

இற்மைவமரயொக்கும்  ணிகள் தற்வ ொது ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளன.  
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 1931இல் இருந்து 1992 வமரயிலொன 61 ஆண்டு கொலைொக ப ொதுப் 

ப ொறுப் ொளருக்கு மவப் ிலிட்டு திமணக்களத்தின் வ ப் ில் மவக்கப் ட்ட 54 

உயில்கமள திைப் தற்கு நீதிைன்ை உத்தரவிமனப் ப ற்றுக் பகொள்வதற்கு உொிய 

ஆரம்  கட்ட நடவடிக்மகள் எடுக்கப் ட்டன.. 

 இலங்மக கணக்கொளர் வ மவயின் 1 வகுப்ம ச் வ ர்ந்த அலுவலபரொருவொின் கீழ் 

உள்ளக கணக்கொய்வுப்  ிொிவு தொ ிக்கப் ட்டுள்ளதுடன், வருடொந்த 

கணக்கொய்வுத்திட்டம் தயொொிக்கப் ட்டு, அதற்கமைய உள்ளக கணக்கொய்வு  ணிகள் 

முமை ொர்ந்தவொறு வைற்பகொள்ளப் டுகின்ைன. அதனூடொக  ிைந்தபதொரு உள்ளக 

நிர்வொக ப யன்முமைபயொன்று திமணக்களத்தில் தொ ிக்கப் ட்டு, உொிய நிதி ொர் 

ஒழுங்குமுமைபயொன்று திமணக்களத்தினொல் கமடப் ிடிக்கப் ட்டு வருகின்ைது. 

 ப ொது நம் ிக்மகப் ப ொறுப் ொளர் திமணக்களத்தினொல் வருடொந்தம் 

நடொத்தப் டுகின்ை ஶ்ரீ தலதொ ைொளிமகயின் ‘முரபதன்’ பூம  ைற்றும் ைதிய தொனம் 

வழங்கும் நிகழ்வு 2017 ஆகஸ்ட் ைொதத்தில்  இடம்ப ற்ைது. அவ்வொவை என்.வே.ஏ. 

குவர பூதலின் வநொக்கங்கமள நிமைவவற்றும் ப ொருட்டு வருடொந்தம் ரொேகிொிய 

விக்வடொொியொ இல்லத்திற்கு உலர் உணவு வழங்கும் நிகழ்வு 2017 ஒக்வதொ ர் 

ைொதத்தில் வைற்பகொள்ளப் ட்டது. வைலும், ‘ொிச்ைண்ட் கொர் ல் ைந்திரய’  ிறுவர் 

இல்லத்திலுள்ள  ிள்மளகளுக்கு நத்தொர்  ண்டிமக தின நிகழ்பவொன்று 2017 

டிப ம் ர் ைொதத்தில் இடம்ப ற்ைமையும் குைிப் ிடத்தக்கதொகும். 

 வரவு ைீதிகளின் ைீது  ட்டத்தரணிகளுக்கொன கட்டணம் ப லுத்துவது குைித்து 

வைபலழுந்துள்ள  ிரச் ிமனமய தவிர்த்துக் பகொள்வதற்கும்,  ட்டத்தரணிகளுக்கொன 

கட்டணங்கமளச் ப லுத்துவதற்கு  ணம் இல்லொத ப ொறுப்புக்களின் 

பதொடர்ந்வதச்ம யொன  ணிகமள வைற்பகொள்வதற்கும், ஏமனய ப ொறுப்புக்கள் 

ைற்றும் பூதல்களுக்கு உொிய  ணத்திமன  யன் டுத்துவமத தவிர்த்துக் பகொள்ளும் 

ப ொருட்டும்  ட்டத்தரணிகளுக்கொன கட்டணங்கமள ப லுத்துவது பதொடர் ொக 

வ ொதிய நிதிமய  ப ொதுத் திமைவ ொியிடைிருந்து வருடொந்த வரவுப லவுத்திட்ட 

ைதிப்பீட்டின்  ஊடொக ப ற்றுக் பகொள்வதற்கு உொிய ஆரம்  நடவடிக்மககள் 

எடுக்கப் ட்டுள்ளன. 


