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கண்டி ரட்டத்றன் அகப்தை, ெதோக கனரச்ெர, சுற்நரடல் ற்தம் றெர ததரதபரர  

அகப்தை ஏர் ெறநப்தரண இடத்க தகரண்டுள்பது. கண்டி கர் எத உனக தரம்தரற கபரக 

தறகடம் தெய்றதப்ததும் அங்குள்ப தகரய்ந் ன்க ற்தம் அறரறதக்கும் 

னரற்த தொக்கறத்துதொகட கட்டிடங்கள் ஆகறற்நறணரல் ஆகும். கண்டி கர் 

ற்நறன்நற உடுத, ட்டித, ததும்த ஆகற தறதெ தெனகப் தறரறவுகலம், 

அவ்ரநரண னரற்த தொக்கறத்துதொகட தததற றக்க இடங்கள் அறரறதக்கும் 

தகுறகபரகும். தலும் அத்துடன் எட்டி ரழ்க்கக தொகநக்கு தகற தரம்தரற 

ககனப்தகடப்தைகலடன் எட்டி ககத்தரறல்கள், ெலதணரதர றரக அகத்து 

தகரண்டர்கள் கண்டி ரட்டத்றதள் ஏர் கறர டித்றல் அக்ககதரறல்ககப டரத்ற 

தெல்தும் இம்ரட்டத்றல் இதக்கும் ஏர் றதட தண்தரகும். அங்கு, தறத்கப, ங்கம், 

தள்பற தண்தைல்லிணரனரண ககத்தரறல் ஆகறக அககலக்கறகடத தொக்கற இடத்க 

ததற்தள்பது. தலும் கனரட்டு டண ககன ( உடட்ட டண ககன) ற்தம் தரம்தரற 

னர ரபறககறன் ததயகறடன் இகந் டண ககனஞர்கள் ற்தம் அர்கபறன் 

ககனப்தகடப்தைககப தரற்தறத்ல் ெலதணரதர (ககத்)தரறனரக இன்தம் 

அறரறதக்கறநது. ரட்டத்றன் தறறல் அகப்தைம், ததகரன றகனறகண 

அடிப்தகடரகக் தகரண்ட ற்தற தறர்கள் ரட்டம் தொலதும் தனரகக் 

கரப்தடுகறநது. தலும் றறதத றட்டத்க அடிப்தகடரக் தகரண்ட தததம் றெரக் 

குடிறதப்தை றட்டதரன்தம் இங்குள்ப றெர (ெலண) ரழ்க்கக தொகநறதள் 

கரதொடித்ம். ததகரன றகனறகண அடிப்தகடரகக் தகரண்ட கனப்தை ( கனக) ததரகப் 

தறர் தொகந என்த றெரப் தறரறறல் தொல ரட்டத்றலும் தனரக உள்பது.  

த்ற கனகத்றன் கரக அகந்துள்ப கண்டி கம், இனங்ககறன் ரன்கு  

றகெகலக்கும் தெல்னக்கூடி ெரகன தொகநகறகண கரக் தகரண்ட ஏர் 

இடரணணரல், ரதததம் க குடி ெணத்தரகக ற்தம் ரதததம் ததரக்குத்து  



தொகநகதரன்த கண்டி கத்துடன் இககறநது. ஆககரல் ப்ததரலதும் இனங்ககறல் 

தல்தத ரகரங்கலக்கும் தம் தெய்த்ம் தறரறகள் கரறல் ங்கற இதப்ததுடன் , 

க்கஸ்பங்கள் தன அகந்றதப்தரல் தததம் தரககரண ( றதரட்டரபர்) 

தக்ர்கலம் இம்ரட்டத்றல் ங்கற  இதக்கறன்நணர். தத்து ெற, அலுனகங்கள் ற்தம் 

தன தொக்கற கல்ற அலுனகங்கலம் கண்டி கதக்கள் அகந்றதப்தரல் கம் 

ப்ததரலதும் க்கபரல் றம்தற இதக்கும் றகனக தகரண்டுள்பது. தல்தத கத்தரற்ந 

அம்ெங்கள் ற்தம் தத கரன றகனக்தகற்த உட்கட்டகப்தை ெறரண கறரதைநத்க 

தரக்கறதெல்லும் ெரகன தொகநககள் றந்ம் தம்தடுத்ல்கலக்கும் அதறறதத்றக்கும் 

தரத்றரகும் றகனறல்  இதப்ததுடன், கத்தரற்ந அகவுகபறணரல் க்கபறன் 

தககலக்கரண லக ததற்தக்தகரள்பல் ெறன தகரகட கரனங்கபறல் அணர்த் றகனககப 

ற்தடுத்வும் கரறரகறநது.  

தொக்கறரக கண்டி ரட்டத்றன் ெலற்ந கட்டட றர்ர அகப்தை தொகந ற்தம் கரற 

உததரகறக்ககறல் உரற தொகநதரன்கந தறன்தற்நரகறணரல் கறரக பர்ச்ெற 

அகடத்ம் தரதுகரப்தற்ந றகனதரன்த ற்ததரது கரதொடிநது. க்கள் தககள் தம் 

ககறல் உட்கட்டகப்தை ெறககப அதறறதத்ற தெய்ல் ற்தம் அணர்த் றகனககப 

றர்த்து தகரள்ற்கு தொக்கறக்கணம் தெலுத்லும், றனவும் தற க்குகநககப 

கட்டுப்தடுத்தும், தொகநரண தகனத்றட்டதரன்கந தெற்தடுத்லும், உட்கட்டகப்தை 

ெறககப அதறறதத்ற தெய்லும்  தொக்கற ற்தம் தொன்க தகரக றனவுகறநது.  

ரட்ட றர்ரகம் அகறன அெ தெகறகண தொகநத எதங்கறகத்து ெதோக தககள் 

ற்தம் ததரதபரர தகககப தர்த்றதெய்ற்கு அெறல் கனகத்துதொம் 

கனறடுலின் தோனம் ரட்ட றர்ரக தொன்க கரரறரக உள்பது. அவ்தகனக              

( கரரறத்க) தறரந்ற றர்ரக கூநரண தறதெ தெனகங்கள் 20 ற்தம் 118 கறர 

உத்றதரகத்ர் தறரறவுகள் றர்ரக, ெதோக ற்தம் கனரச்ெரம் ஆகற அகணத்து அதறறதத்றத் 

தகககப ெறநப்தரக தொகரகத்துப்தடுத்ற உர்ந் றகனறல் டரத்ற தெல்னல் து 

அடிப்தகட தரக்கரகும். 2016 ஆம் ஆண்டு அதறறதத்ற அலுல்கலக்தகண எதுக்கற 

எதுக்கூட்டில் 96% வீ தொன்தணற்நத்றகண அகடந்து தகரண்டு அவ் அலுகன 

தற்நறகரக தரத் அசு இந்றத்றன் அகணத்து தறரறவுககபத்ம் அலுனகங்ககபத்ம் 

ெரறரக எதங்கறகப்தை தெய்ன் தோனரக ததற்ந ததததததநண இவ்தகனறல் 

கறழ்ச்ெறத்டன் கூதகறதநன். 

தலும் றகநதற்நற றர்ரக ரலறரண அலுல்ககப கறப்தேட்டுக்குட்தடுத்ற டரத்ற  

தெற உற்தத்றத்றநன் கறப்தேட்டில் றகக்கபங்கலக்கறகடதரண ததரட்டிறல்  

இண்டரம் இடத்க கண்டி ரட்ட தெனகம் ததற்நன் தோனம் தர்த்றரண றர்ரக  

தொகந என்கந கட்டி லப்தறத்ள்பதன்தது உதறரகறன்நது. இவ்றடத்றற்கு ணற  



 

பத்றன் அர்தறப்தைம், அர்கபறன் தெற்தரடும் அடிப்தகட ற்தம் 

தொக்கறரணரதுடன் அதெடரக அெரங்கதரன்நறன் றர்தரர்ப்தைககப றகநதற்நல் 

அெ அலுனகத்றன் கடக தம் ககறல் அகண ெரற றகநதற்நறத்ள்பதண 

தற்குநறத் கரறகபறன் தோனம் உதறரகறநது. தறதெ தெனகங்கலக்கு தொன்ணங்க 

கரரன தொகநறகண அநறதொகப்தடுத்ல் ற்தம் தறதெ தெனகங்ககப தறதரக 

தற்தரர்கக்குட்தடுத்ல் ற்தம் தொககத்து தொகநககப உததரகறத்து க்கலடன் 

தொகநரண எதங்கறகப்தை அலுல்ககப டரத்துன் தறறதனணரக அெ துகநறன் 

தெற்தரட்டுத்றநகண தன்க தடுத்ப்தட்டுள்பக றக கறழ்ச்ெறத்டன் 

குநறப்தறடுகறணதநன். தலும் அெ உத்றதரகத்ர்கபறன் தல்தத றநன்ககப பர்ச்ெற 

அகட தெய்த்ம் தறற்ெறக் கூதநரன்கந டரத்ற தெல்ன் தோனம் ணற பத்க   

தன்கப்தடுத்துற்கு டுத்துள்ப டடிக்ககககபத்ம் இச் ெந்ர்தத்றல் தொக்கறரக 

குநறப்தறடுகறதநன். அெரங்கத்றணரல் ததரது க்கலக்கு தெக ெறககப ற்தடுத்தும் 

டடிக்ககறன் ததரது  அப்ததரதப்தறன் அெத் துகநக்கு எப்தகடத்றதப்தது, ததரது 

க்கலக்கு இனகுரக அச்தெகககப ததற்தக் தகரள்ப இன்ந ககறனரகும். கண்டி 

ரட்ட தெனகம் ற்தம் அற்கு எட்டி இதக்கும் தொகரகத்துனப்தடுத்ற ெறநந் 

தெகறகண ததரது க்கலக்கு றகநதற்நற தகரடுத்ல் அெ அலுனகதரன்நறன் 

தரக்கரதுடன், ரம் ப்ததரதும் அந்தரக்கத்க அகடற்கு 

தொன்தக்தகரண்டிதப்ததுடன், இச்தெனரற்தகக அநறக்கக அகண உதறப்தடுத்தும் 

தறறதலிப்தரக ரன் கரண்கறதநன் ண றக கறழ்ச்ெறத்டன் குநறப்தறடுகறன்தநன். 

 

 

ச். ம். தே. யறட்டிதெக்க 

அெரங்க அறதர்/ ரட்டதெனரபர்  

கண்டி 
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1. ரட்ட தெனகம் தற்நற அநறதொகம் 

 
 

த்ற ரகரத்றன்  தறரண ரட்டரண கண்டி ரட்டம் டக்கறற்கு ரத்கப 

ரட்டத்ரலும், கறக்கறல் ததுகப ரட்டத்ரலும், தற்கறல் தலி ரட்டத்ரலும், 

தற்கறல் தககரகன ரட்டத்ரலும் சூப்தட்டுள்பது. ரட்டத்றன் ஏர் பரக இதக்கும் 

ெணன தறதெத்றல் தறநப்ததடுத் கரலி ற, தஸ்தரதக தகரகப தறதெ தெனகப் 

தறரறறன் ஊடரக கங்கஇயன தகரகப, உடதனரத், தரல, உடுத, ட்டித, 

யரரறஸ்தத்து, கங்கட்ட தகரகப, குண்டெரகன ற்தம் ததும்த தறதெ தெனக 

தறரறவுகபறன் ஊடரக (றந்தரடி) தததக்தகடுத்து, தறன்ணர் ரட்ட ல்கனறதெடரக 

றந்தரடி றணறதத தறதெ தெனகப் தறரறறன் ஊடரக ததுள்ப ரட்டத்றற்கு றலகறநது. 

 

தறதெ தெனகப் தறரறவுகள் 20த்ம் ரகர உள்பரட்ெற ெகத 22 ம் , கறர உத்றதரகத்ர் 

தறரறவுகள் 1188த்ம் தகரண்டுள்ப கண்டி ரட்டத்றன் தொல ெணத்தரகக 1,416,000 ஆகும். 

தொல ெணத்தரககறல் 74.3% ெறங்கபர்கள், 11.31% றர்கள்13.95% தொஸ்லிம்கலம் 

(தெரணகர்கள்) ற்தம் 0.40% ரண கண இணங்ககபத்ம் என்த தெர்ரக உள்பது. 

 

இகடக்கறகடத  தன தபறரட்டு ஆக்கறறப்தைகலக்கு உட்தட்டரலும், கன ரட்டு 

இரஜரற சுந்றரக இதந் ததரறலும், 1815 ஆம் ஆண்டு ரர்ச் ரம்  இண்டரம் 

றகற ககதரப்தறட்ட  “ உடட்ட கறறசு” (கனரட்டு எப்தந்ம்) உடன் அன் 

சுந்றத்க ( சுரலணம்) இந்து தொலத் லவும்  தறரறத்ரணறரறன் (ஆட்ெற) கறநலடத்றன் கலரண 

ஏர் அடிக ரடரகறது. அன் தறறப்தனணரக கன ரட்டில் இதந் அெகண 

கனகரகக் தகரண்ட உள்பரட்டு அெ றர்ரக அகப்தை தொலகரகத ெறகந்து 

ததரணதுடன் தறரறரணறரறன் ஆககலக்கு தறந்து டக்கும் றர்ரக தொகநதரன்த 

லந்து. அற்தகற்த தறரறரணற ஆட்ெற கரனத்றல் தொல த்ற ரகரத்றணதும் தறரண 

றர்ரக உத்றதரகத்ரக கண்டி கச்தெரறறன் அெ அறதர் தெற்தட்டரர். ெரறத்ற 

கல்கபறன் தறகரம் கண்டி கச்தெரற கற.தற. 1825 ல் கண்டி “ இஜதக”  கரகக் 

தகரண்டு ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பது. கண்டிறன் தொனரம் அெ அறதர் தள்கப இணத்க 

தெர்ந் றத. தஜரர்ஜ் டர்ணர் அர்கள் 1825-1837 க கரனத்றல் தற கறத்துள்பரர். 

 

கண்டி இஜதகக கரக் தகரண்டு டரத்ற தென்ந கண்டி கச்தெரற 1868 இல் ஶ்ரீ 

னர ரபறககறன் தத்றதப்தைக்கு டுத்து தென்தள்பதணவும் கல்கள் கறகடத்துள்பண. 

அச்ெத்றல் கண்டி த்கத்றன்  அெ அறதரக கடக தைரறந்ர் தள்கப இணத்க தெர்ந் 

றத. தே. டப்ல்த. ததப்தௐக் ஆரர். 
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தறற்கரனத்றல் தன கரங்கபறணரல் கண்டி கச்தெரற கண்டி தரனக கட்டிடத்றற்கு 

ற்கரலிகரக டுத்து தெல்னப்தட்டுள்பது. தறன்ணர் 1880 ல் ஶ்ரீ னர ரபறகக அதகறல் 

றர்ரறத் கட்டிடதரன்தக்கு (தறற்கரனத்றல் லற ன்ந கட்டிடம்) டுத்துச் 

தெல்னப்தட்டுள்பதுடன், அச்ெம் அெ அறதரக கடக தைரறத்ர் தள்கப இணத்க 

தெர்ந். றத. ஸ். தே. தடம்ப்னர் ஆரர். அக்கரனம் தொல் 80 ஆண்டு கரனரக தரடர்ந்து 

கச்தெரறறன் கடககள் அவ்றடத்றதனத டந்து ந்துள்பது. 

 

1957 ஆண்டில் கண்டி கச்தெரற ற்ததரது அகந்துள்ப ட்டித வீறறல் அகந்துள்ப 

கட்டிடத்றற்கு டுத்து ந்துள்பதுடன், அப்ததரது அெ அறதரக கடகரற்நற 

இதந்துள்பரர். றத . தே. ஸ். ன். தைள்கபரர் ஆரர். 1946 ம் ஆண்டு தொல் இனங்கக 

ெறறல் தெக உத்றதரகத்ர்கள் அெ அறதர்கபரக தெகரட்டி  உள்பரர்கள்.  

ற்ததரக அெ அறதரக, தன அெ அலுனகங்கபறல் கடக தைரறந்து அதததொகட 

இனங்கக றர்ரக தெகறன் றதட த்றன் ெறதஷ்ட உத்றதரகத்ர் றத. ச். ம். தே. 

யறட்டிதெக அர்கள் 2015 ஆண்டு தரடக்கம் இன்த க றக றதடரண 

கடகககபத்ம் தறககபத்ம் றகநதற்நற தகரண்டிதக்கறன்நரர். 

 

ரட்ட தெனகம் ற்தம்  அதடன் தரடர்தைகட 25 தறரறவுகள் ரட்ட தெனக 

அலுனக கட்டிடத் தரகுறக்குள் அகத்துள்பதுடன், கங்க ட்டதகரகப தறதெ தெனக 

அலுனகதொம், அெரங்க கக்கரய்வு அலுனகதொம், ததௌத் அலுல்கள் றகக்கபம் 

ற்தம் தர்ல் றகக்கபதொம் இக்கட்டிடத்துக்குள் ஸ்ரதறத்துள்பது.  
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1.1  கரட்ெற , தண்தைகள்  ற்தம் தெற்தற 

 

 

 

கரட்ெற 
 

கண்டி ரட்ட தெனகம்  

இனங்ககறதனத ெறநந்  

றதரக ரட்டரக்குல். 

 

தண்தைகள் 

 

 எலக்கத்துடன் ற்தம் தண்தரண தெக 

 ெறதஷ்ட தறகஜகலக்கு அக்கக தெலுத்ல் 

ற்தம் தகபறத்ல்  

 அங்கவீணர்கலக்கு தொலிடம் 

 குல ன்ந உர்றல் தெல்தடுல்  

 சுற்நரடலுக்கு உகந்  அலுனக சூல்  

 அநறவு தொகரகத்து றகனரகச் 

தெல்தடுல் 

 ஆகக் கூடி  தகர்தரர் தண்தை தோனம் 

தெககப் ததததர்கலக்கு  றதப்றகப் 

ததற்தக்தகரடுத்ல் 

 

 

தெற்தற 

 

அெ தகரள்கககலக்கு ற்த  ரட்டத்றற்தக 

உரறத்ரண தததக றக்க தைககபப் 

 தரதுகரத்து கண்டி ரட்டத்க தொன்தணற்நப்  

தரகறல் தகரண்டு தெல்லுல். 
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க் தகரள்கக 

 

“ISO 9001;2008 ெர்தெ தெக 

ங்கலக்கு ற்த  

இகடறடரல் தொன்தணற்நத்க 

தரக்கும் 

தொகநெரர் றர்ரகத் தரகுறறதெடரக 

தெகப்ததததர்கலக்கு  

ஆகக் கூடி தகர்தரர் றதப்றகப் 

ததற்தக்தகரடுத்ல்” 
 

 

 

 

 

1.2  க் தகரள்கக 
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1.3. ரட்ட தெனரபர் அலுனகத்றன் தறரண அலுல்கள் 
 

 தறதெ தெனகங்ககப எதங்கறகப்தை, தற்தரர்க ற்தம் அவ் உத்றதரகத்ர்கபறன் 

அலுனக அலுல்ககப ( உத்றதரகத்ர்கபறன் தறறல் றந்ரக்கல், கட 

தரலட்கெககப டரத்ல், தற உர்வு/ தற கரன லடிப்தை ற்தம் உத்றதரகத்ர்கபறன் 

தணக் கடன் தொற்தம் ததற்தக்தகரடுத்ல் ததரன்ந அலுனக ெறககப எலங்குதெய்ல்). 

 ரட்டத்றற்குள் அகந்துள்ப 1188 தறரறவுகபறன் கறர உத்றதரகத்ர்கலக்கரண அலுனக 

கடகககப  றகநதற்தன் தோனம் அர்கபறன் ணத் றதப்றக ற்தடுத்ல். 

 ஶ்ரீ னர ரபறகக கனகரண ல்த்து , அஸ்கறரற யர றயரக ற்தம் கண 

ததௌத் கஸ்னங்கபறன் அலுல்கள், ஶ்ரீ னர ததய (ததறர) எலங்குதடுத்ல் 

அலுல்கள், ரட்ட ெப் தரதுகரப்தை அறகர ெகதறன் அலுல்கள் உட்தட்ட ெ 

அலுல்கள். 

 இந்து, இஸ்னரம், கத்தரலிக ( கறதஸ்) ற்தம் கண ெங்ககப எத் றடங்கள். 

 ரட்ட எதங்கறகப்தைக் குல, ரட்ட றெரக் குல, ரட்ட வீட்டுக்குல, ரட்ட 

சுற்நரடல் ெட்டங்ககப தெற்தடுத்தும் குல, ரட்ட தரதுகரப்தை/ இடர்தரட்டு ( அணர்த்) 

தொகரகத்துக் குல ஆகறக் குலக்ககப டரத்துன் தோனம் ற்தம் ரட்ட தெனரபரறன் 

கனகத்துத்றல் டரத் தண்டி அகணத்துக் கூட்டங்ககபத்ம் எலங்கு தெய்ல் ற்தம் 

கண அெ அலுனகங்ககபத்ம் எதங்கறகத்ல். 

  ததரதபரர அதறறதத்ற டடிக்கக ற்தம் லர், றன்ெரம் உட்தட்ட உட்கட்டகப்தை 

ெறககப அதறறதத்ற தெய்த்ம் டடிக்ககககப எதங்கறகப்ததுடன் ரட்ட தொலீட்டு 

றட்டத்றகண தெற்தடுத்ல். 

 கண்டி கர் ற்தம் ரட்டத்க றதடரக கணத்றல் தகரண்டு எப்தகடக்கப்தடும்தெற 

அபறணரல் றரக்கள் ற்தம் தல்தத அெ றரக்ககப ற்தரடு தெய்து  டரத்துல்  

 தர்ல் றகக்கபத்துடன் எதங்கறகத்து ரட்டத்றல் ரட்ட தர்ல் அலுல்ககப 

டரத்துறத்ல் 

 தைற அெ உத்றதரகத்ர்ககப தறற்தறத்ல் ற்தம் ற்ததரது தெகறல் ஈடுதட்டிதக்கும் 

அெ உத்றதரகத்ர்கபறன் றநககள் ற்தம் தர்ச்ெறறகண தன்க தடுத்துற்கரக 

கரனத்றன் தகக்கக தறற்ெற தகனத்றட்டங்ககப ற்தரடு தெய்ல் ற்தம் 

டரத்துல். 

 ரட்ட தெனகம் ற்தம் தறதெ தெனகங்கபறன் றறச் ெட்டதொகந ற்தம் அதறறதத்ற 

ரலறரண அலுல்ககப றகச் ெறநந் தொகநறல் றகநதற்நல் ற்தம் ெறநந் றற 

றர்ரகத்றகண ற்தடுத்லுக்கரக அலுனக தற்தரர்க தொகநதரன்கந ற்தடுத்ற 

அகண தட தொலதும் உள்பக கக்கரய்வு அலுனகர் குரறணரல் தரறதெரகண 

தெய்ல், றதத்ச்தெய்ல் தலும் ற கரட்டல்ககப தெய்ற்கு டடிக்கக டுத்ல்.  

 ததரது க்கபறன் ரழ்கக றகனறகண தம்தடுத்துற்கரண தல்தத அதறறதத்ற 

கதத்றட்டங்ககப தெற்தடுத்ல், பங்ககப எதங்கறகத்ல் ற்தம் றட்டறடல் அலுல்ககப 

றகநதற்நல். 

 ரட்ட றறதகு (ரழ்றன் லர்ச்ெற) தகனத்றட்டங்ககப தெற்தடுத்ல்.  
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 ரட்ட தெனரபர்/ அெங்க அறதரறன் தற்தரர்கறல் இதக்கு ெறததரறல் அதறறதத்ற தறரறவு, 

தகர்தரர் அறகரச்ெகத, அபக அனகு ப்தடுத்ல் ற்தம் தெககள் தறரறவு, ெதோக 

தரதுகரப்தைப் தறரறவு, ரட்ட ஊடகப் தறரறவு, தைள்பற றதப்தறரறவு, தரட்டரர் ரகண ததரக்குத்து, 

கனரச்ெர ற்தம் ததௌத் அலுல்கள், அணர்த் தொகரகத்து அலுல்கள், ரட்ட கரற 

உததரகத்றட்டறடல் தறரறவு, தெற லர்ரழ் (உறரறணங்ககப) றெர தனரக்கல் தறரறவு, ெதோக 

தெக தறரறவு, உற்தத்ற றநன் தறரறவு, ணற ப ற்தம் தரறல் றகரட்டல் தறரறவு, குந்க 

ற்தம் கபறர் டடிக்கக, றகபரட்டு தறரறவு றெர ற்தம் றற தகு (ரழ்றன் லர்ச்ெற) 

ஆகற தறரறவுககப எதங்கறகத்ல் ற்தம் தற்தரர்க. 

 ததரது க்கபறடறதந்து கறகடக்கும் தொகநதரடுகள், தகள், ணக்குகநகள், தகரரறக்கககள் 

ஆகறக தரடர்தரக குநறப்தறட்ட தறரறவுகபறல் இதந்து கல்ககப ததற்தக்தகரண்டு லர்வுககப 

ததற்தக்தகரடுத்ல் ற்தம் ரட்ட றதரகம் தலும் தறதெ றதரகத்துக்குெற 

உத்றதரகத்ர்கள் தரடர்தரக கறகடக்கும் தக்கள், தொகநப்தரடுகள்தரடர்தரக தக்கெரர்தற்ந 

(தரறதெரகணககப) றெரகககப டரத்துதெடரக ெறநந்தரர் றர்ரகத்க ற்தடுத்ல். 

 கண்டி ரட்டத்றற்குள் தனர, ஈப்தனர ங்ககப தட்டி ெரய்ப்தற்கரண தோன்தக்கு (03) 

தற்தட்ட 15 றடக் குகநந் ெந்ர்தங்கபறல் அதறப் தத்றங்ககப ங்குல், அதறத்ல் 

ற்தம் ங்கபறன் ண்றக்கக 15  றடவும் அறகரகும் தச்ெத்றல் றெர அகச்ெறன் 

தெனரபரறடம் ெறதரர்ெறகண ததற்தக்தகரடுத்ல். 

 கண்டி ரட்டத்றற்குள், தடிகக்கும் ஆத்ங்கலக்கரண அதற தத்றங்ககப ங்குல், 

தடரந்ம் தடிததரதட்கலக்கரண அதறப்தத்றங்ககப ங்குல். 

 ரட்ட தெனக கட்டிடத்தரகுறறல் உள்ப அலுனகங்கலக்கு லர், றன்ெர ற்தம் உள்பக 

தரகனப்ததெற ெறககப தெய்து தகரடுப்தன் தோனம் க்கலக்கரண தெகனககப 

ங்குற்கரண அடிப்தகட ெறககப ங்குல். 

  ரட்ட தெனகம் ற்தம் ரட்ட தெனகத்றதெடரக தற்தரர்கறடும் அலுனகங்கபறன் 

அலுனக அலுல்ககப றகநதற்நல் . 

 கண்டி ரட்டத்றல் றகலம் இற்கக ற்தம் ெடுறரக ற்தடும் அணர்ங்கபறன் ததரது 

அணர்த்றற்கு உட்தட்ட க்கலக்கு துரறரக ெறககப தெய்து தகரடுப்தற்கு தகரண 

றகரண டடிக்ககககப தற்தகரள்ப தலும் லண்ட கரன லர்வுகள் தகப்தடும் 

ெந்ர்தத்றல் உரற அலுனகங்கலடன் எதங்கறகந்து தகரண டடிக்ககககப டுத்ல். 

 ரட்டத்றன் றெர அலுல்ககப அதறறதத்ற தெற்ற்கு தகரண அலுல்ககப 

எதங்கறகப்தை ற்தம் அெறணரல் ததரது க்கலக்கு ெலுகககள் ங்குற்கரண  அலுல்கள் 

(உர;- தெகன ெலுககக்தகரடுப்தணவு ) துரறரக றகநதற்நறக்  தகரடுப்தற்கு தகரண 

எலங்கறகப்தை அலுல்ககப றகநதற்நல் . 

 ரட்ட றதரக றடப் தப்தைக்குள் கண்டி கர் ற்தம் கண்டி ரட்டத்றற்கு தொக்கறரக 

கரனத்துக்குரறரக எப்தகடக்கப்தடும் றதட அலுல்ககப ற்தரடுதெய்ல் றதகறத்ல் தலும் 

எலங்குப்தடுத்துற்கு தகரண டடிக்ககககப டுத்ல் 
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2. கண்டி ரட்டம் அநறதொகம் 

தணரகரண கனத்தரடர்கள் ற்தம் ஆற்த தள்பரக்குகபறணரல் உததடுத் கண்டி ரகரம் 

த்ற கன தறதெத்றன் 1,940 ெது கறதனர லற்நர் உகட தற தறதெத்றல் தறத்ள்ப  

தணரம்ரண றனப்தகுறரகும். 

டக்கறல் ரத்கப ரட்டத்றன் உக்குதன, இநத்தரகட னக்கன, தல்தனக ற்தம் றல்கதொ 

தறதெ தெனகப் தறரறவுகபரலும், கறக்கறல் ததுகப ரட்டத்றன் யறங்கண தறதெ தெனக 

தறரறரலும், தற்கறல் தலி ரட்டத்றன் னததண, யங்குணதக,தகரத்கன, தலி 

ற்தம் அம்தகதொ தகரகப ஆகற தறதெ தெனக தறரறவுகபரலும் தற்கறல் தககரகன ரட்டத்றன் 

அணரக்க, தைனத்தகரயூப்தறட்டி, ரணல்கன ற்தம் இநம்தைக்ககண தறதெ தெனகங்கபரலும்  

குதரகல் ரட்டத்றன்  ரத்க ற்தம் ரறலக தறதெ தெனகப் தறரறவுககப ல்கனகபரகக் 

தகரண்ட கண்டி ரட்டம், டக்கு அட்ெரம்ெம் 60.56ம் 70.29 ற்தம் கறக்கு லர்க்கதகக 80.25ம் 

80.00 ம் இகடத அகந்துள்பது.  

கண்டி ரட்டத்றன் கூடி தற தறதெத்றகண லறக்தகரண்டு டிந்தரடும் கரற கங்கக 

ரட்டத்றன் கண தகுறகபறல் இதந்து தததக்தகடுக்கும் லர் ரககள் ரஏரக தெர்ந்து அன் 

தகரள்பணக அறகப்தடுத்துகறன்நது. 

த்ற ரகரத்றன் ரட்டங்கபரண கண்டி, ரத்கப ற்தம் தலிர ஆகற தோன்த 

ரட்டங்கபறல் தறரணரண கண்டி ரட்டத்றல்  20 தறதெ தெனகங்ககபத்ம், 22 ரகர 

உள்லரட்ெற அறகர ெகத 1188 கறர உத்றதரகத்ர் தறரறவுககபத்ம் தகரண்டகந்ரகும். கண்டி 

ரட்டத்றன் தரத் ெணத்தரகக 1,416,000 ஆகும். அற்தள் 74.34% ெறங்கபர்கலம், 11.31% 

றர்கலம், 13.95% தொஸ்லீம்கலம்,  0.40% கண இணங்கலம் உள்பணர். ததரதுரகத 

கனரட்டு க்கள் றதட  ெதோக குரம்ெரண, றதந்துதெகக்கு றதம்தற ஏர் ெண 

ெதோகதன்தது ெதோக அநறறனரபர்கபறன் கதத்ரகும். 

னரற்த தறன்ணற  

அதறரணதொகட ெரறத்றத்றற்கு உரறகதகரதம் கண்டி அதரதைம், ததரதனரன்ணதக த்கங்கபறன் 

ததரது  கன ரட்டு தகுறக்குரறரக இதந்துடன், கம்தகபக ஆட்ெற தெய் தோன்நரம் றக்தரகு 

அெ கரனத்றல் ஏர் கரக தொன்தணற்நப்தட்டுள்பர தரம்தரறக் கககபறல் கூநப்தட்டுள்பது. 

தெங்கடகன த (கர்) தம் ததரல் அன்த குநறப்தறட்ட கண்டி, தொனரம் றனர்சூரற அெணரல் 

ெறங்கப இரெரணறறன்  கன கரக தன்தடுத்றக் தகரண்டு அகரண னர ரபறகக  என்கநத்ம், 

அெ ரபறகக உட்தட்ட அகணத்து அங்கங்கபறணரல் தகடந், ஏர் தொலக அகடந் கரக 

ஆக்கப்தட்டது.  அன்த தொல் தோன்த தற்நரண்டு கரனத்றற்கும் அறகரண கரனம் ததரத்துகலெறம், 

ஏனரந்ர் ற்தம் ஆங்கறனர்கள் ஆகற தற்கத்ற தனம் ரய்ந் இணத்ர்கபறடறதந்து ரெற்ந 

ததௌத் ெம் ற்தம் ெறங்கப கனரச்ெரத்றகண தரதுகரத்து தகரண்டு 1815 ரர்ெற 02 ம் றகற க 

ெறங்கப அெ ஆட்ெறறன் கன கரக தெங்கடகன கர் அகெரறதந்து. கடல்துக (ரகரங்கள்) 

தறதெங்கள் தற்கத்ற இணத்ர்கள் ஆட்ெற தெய் கரனத்றல் ற்தடுத்ற ஆக்கறறப்தைகலக்கு 

றரக றகழ்ந் தற்நறகரண த்த்ங்கள் தன கண்டிக கரக கத்து டந்ண. இண்டரம் 

இரஜெறங்க அெர் ஆட்ெறறன் ததரது, ததரதணற, கன்தணரத ற்தம் ட்டித ந்துக ஆகற 

இடங்கபறல் இடம்ததற்ந த்த்ங்கபறன் ததரது ஆக்கறறப்தரபர்கபரண அன்ணற ரட்கட தகடகள் 

தொலகரகத அறந்ண. அந்றர்கபறடறதந்து ெறங்கப இரெரணறக கரப்தற்கு உதரக்கற 

தொக்கற தகரட்கடரண தனணதகரட்கட ற்ததரக கடுகன்ணர கர் அதகறள் அகந்துள்பது. 



 “ முறைசார் நிருவாகத்தினூடாக நிறைபேறுறடய அேிவிருத்திறய பநாக்கி” 

8 

1815 தன அெறல் தறச்ெறகணகள் கரரக கண்டி இரட்ெறம் தறரறத்ரணறர்கலக்கு உரறத்ரண 

தறன்தை ககடெற ெறங்கப அெரண ஶ்ரீ றக்கற ரஜெறங்க அென் அவ்ரண்டில் ததப்ரற 15ம் றகற 

தயத ததரதொத கறரத்றல் கத்து ஆங்கறனரல் ககதுதெய்ப்தட்டரர். 1815 ரர்ச் ரம் 

02 ம் றகற கண்டி குல் டுகறல் கத்து ககதரப்தறட்ட “உடட்ட கறறசும்”  ( கனரட்டு 

எப்தந்ம்) தோனம் இனங்ககறன் றர்ரகம் ஆங்கறனர்கபறன் ககக்கு ரரறதுடன் அர்கபரல் ரட்டின் 

கனகரக தகரலம்கத உததரகறக்கும் க ரட்டின் தறரண கரக கண்டி கத 

கதப்தட்டது. 

ெறங்கப னரற்நறன் ககடெற சுந்ற த்த்ரண 1818 இன் ஊர - தள்பஸ்ம கனகத்றற்கு கண்டி 

தறதெத்றன் உர்குனத்க தெர்ந் கனர்கள் தனர் கனக கறத்துள்பணர். ணது தறககப 

அகற்நற றட்டு சுந்ற ததரதக்கரக ன்கண அர்ப்தறத்து தகரண்ட தரறன தகப்தடிததரன, 

டுகல்ன ஆகற கனர்கள் தனதகட தறநப்தறடரக இதந்து கண்டிதரகும். 1818 சுந்ற 

ததரக குதௐரக அடக்கற ஆங்கறனர்கபறணரல் கண்டி தறதெம் உட்தட்ட கனகத்க 

தரட்டத்தரறல் ற்தம் றரதரத்க அடிப்தகடரக தகரண்ட ததரதபரர அகப்கத தரக்கற 

டுத்து தெல்னப்தட்டது.  

தரட்ட ததரதபரரத்றன் கலழ் தொல் தொனரக அநறதொகப்தடுத்ற தகரப்தற தறற்தெய்கக தங்கஸ் 

தரறணரல் அறந் தறன் இனங்ககறல் ரட்டி தொல் தறகன ம் தல்தரட்கட தறதெ 

தெனகப் தறரறறன் லூங்கந்துக தரட்டத்றல் இன்தம் கரனரம். 

ெரறத்ற தறெறத்ற ததற்ந இடங்கள் - 

அகறன உனக ததௌத் க்கபறன் கன ெறநந் தைணறஸ்பரண னர பறகக கண்டி கரறல் 

அகந்துள்பதுடன் னரற்த தொக்கறத்தும் ததற்ந தைணறஸ்பங்கள் தன கண்டி ரட்டத்றல் 

அகந்துள்பது. 

1.  கடனரதணற றயரக 

2. அம்ததக்க தரனம் 

3. தகல்தரத இஜயர றயரக 

4. கல்டு இஜயர றயரக 

5. னரக இஜயர றயரக 

 

கரனறகன ற்தம் சுற்நரடல் தண்தைகள் 

த்ற கனகம் தறரணரக கடல் ட்டத்ல் இதந்து லற்நர் 100-1600 இகடறனரண உத்க 

தகரண்டரக அகந்துள்பது. ஆறதம் கண்டி ரட்டத்றன் கறக்கு தறதெம், கரலி கங்ககக 

ல்கனரக் தகரண்டு கடல் ட்டத்றல் இதந்து 100 லற்நர் அபறனரண ெதபற றகனக 

தகரண்டுள்பது. ததரதுரக ரரந் க வீழ்ச்ெற 212 ற.ல. அபறகண தகரள்துடன், 

ரட்டத்றன் கறக்கு ற்தம் ரழ்ந் (றன) தறதெ நட்ெற கன கரனறகன தண்தைககப 

தகரண்டுள்பது.  
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ரட்டத்றன் ரரந் க வீழ்ச்ெற  - 2015 

தர. இ. ரம் 
க வீழ்ச்ெற 

(றல்லி லற்நர்) 

1 ஜணரற 5.3 

2 ததப்ரற 106.4 

3 ரர்ச் 57.6 

4 ப்ல் 157.3 

5 த 141.3 

6 ஜூன் 106.1 

7 ஜூகன 54.1 

8 ஆகஸ்ட் 140.2 

9 தெப்டம்தர் 142.1 

10 அக்தடரதர் 413.6 

11 ம்தர் 385.6 

12 டிெம்தர் 266.8 

 

தோனபம் கரன றகன றகக்கபம் 

 

 

ததரதுரண தப்தம் தெல்ெறஸ் 20-22 தரககக்கறகடறனரண அபறல் இதப்ததுடன், ஆண்டு 

தொலதும், தன்கரண கரனறகன ரட்டத்றல் அறகரண றனப் தறதெங்கபறல் றனவுகறநது. 

ததரதுரக தல்தரட்கட, தஸ்தரதக தகரகப, கங்க இயனதகரகப, உடதும்த, தன்றன ஆகறப் 

தகுறகபறன் தப்தறகன கண தறதெங்கலடன் எப்தறடுககறல்  குகநந் அபக 

தகரள்பதுடன் தொக்கறரக நட்ெற னத்றல் அகந்றதக்கும் றணறப்தத தறதெத்றன் தப்தறகன 

கண தறதெங்கலடன் எப்தறகடறல் ததரதுரக அறகரணரகும். 
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ரட்டத்றன்  ரரந் உச்ெ ற்தம் ஆகக் குகநந் தப்த றகன – 2015 

தர. இ. ரம் 
தப்தம் (தெல்ெறஸ் தரகக) 

உச்ெ ஆகக்குகநந் 

1 ஜணரற 29.4 16.9 

2 ததப்ரற 29.5 19.0 

3 ரர்ச் 32.0 19.5 

4 ப்ல் 31.0 20.2 

5 த 30.7 19.9 

6 ஜூன் 29.6 21.9 

7 ஜூகன 29.2 21.7 

8 ஆகஸ்ட் 29.6 21.4 

9 தெப்டம்தர் 29.6 21.2 

10 அக்தடரதர் 29.1 21.1 

11 ம்தர் 28.9 20.9 

12 டிெம்தர் 28.9 20.9 

 

தோனபம் ரணறகன றகக்கபம் 

 

கரலி கங்கக, ரட்ட த்றறன் டிந்தரடும் தறரண கங்ககரதுடன், அது தொல தூத்றல் 110 

கற.ல. க்கு கறட்டி கண்டி  ரட்ட அதகரகரல் டிந்தரடும்  கரலி கங்ககறன் ஆம்த லர் 

ஏகடகபரண, யட்டன் ஆத ற்தம் தகரத்கன ஆத என்த தெர்ந்து கரலி கங்கக தம் ததரறல் 

டிந்தரட தஸ்தரதக தகரகபறன் ததரல்த்து கறரத்றல் இதந்த தரடங்கறநது. அத ததரன்த 

கரலி கனத்றன் தறரண கன ெறகரண தகரததரலன கன ( உம் 1,553,87 லற்நர்) 

தரதரலகன (உம் 16,42.57 லற்நர்) ஆகற கனத்தரடர்கள் கண்டி ரட்டத்றற்குள் 

அகந்துள்பது. ததரதுரக உர்ந் அபறனரண கவீழ்ச்ெறகக் தகரண்ட இவ்கனம் கரலி 

கங்கக ற்தம் அம்தன் கங்ககறன் தறரண லர் பதொள்ப தறதெரகும். 

இனங்ககக்தக உரறத்ரண ரங்கள் ற்தம் ண றனங்குகலக்கு தரதுகரப்கத ததற்ததகரடுக்கும் கல்ஸ் 

கத்தரடர் ரட்டத்றன் இற்கக அகறல் கன ெறநந் இடரகும். 

யந்ரண கனத்தரடர், அம்தைலர கன, தனண கனத்தரடர், அனகல்ன கன ததரன்ந கன 

தறதெங்கள்  கண்டி ரட்டத்றல் அகந்துள்பதுடன், கடின்தனண, கனததரட ஆகற அகரண 

தததபறனரண லர் வீழ்ச்ெறகள் கண்டி ரட்டத்றல் அகந்துள்பது. இந்லர் வீழ்ச்ெறகபறல் தததம்  அபவு 

தறெறத்றற்ந றகனறல் இதப்தறதம் அக அகறல் றக உர் றகனத்கடரகும். 
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இற்கக ரங்கள் 

கண்டி ரட்டத்றன் தொல றன அபவு 194,000 தயக்டரர் ஆகும். ரட்டத்றன் தொல தற அபறல் 

21% வீம் அரது 41,521 தயக்டரர் கரடுகபரக உள்பண. கடுகரக தரதுகரக்கப்தடும் 

தறதெங்கபரக கரக்கதண்டி இக்கரடுகபறல் 23,317தயக்டரர் றன அபவு றகவும் அடர்த்றரண 

கரடுகபரவும், தயக்டரர் 10759 றநந் கரடுகபரபவும், தயக்டரர் 7,445 அபவு கரடு 

தறதனரகவும் உள்பது. உர் கன உச்ெறககப எற்நறரக அறக அடர்ந் கரடுகள் கரப்தடுகறநது. 

இணரல் தறதெத்றன் லர் ஊற்தகள் லடித்றதப்தற்கு இவ்ணரந் றன தப்தறகண தரது 

கரத்துக்தகரள்பல் றக அெறரக உள்பதுடன், தல்தத ணற தெற்தரடுகபறணரல் இன் 

லடித்றதத்லுக்கு அச்சுதத்ல்கள் ற்தடும் ெந்ர்தங்கள் உள்பண. 

கல்ஸ் தரதுகரக்க தண்டி தகுறக்குரற தறதெத்றன் தததபரண றனப்தப்தை கண்டி 

ரட்டத்றற்குரறது. இனங்ககதக உரறத்ரண ரம் ற்தம் ணறனங்குகள் தனறண ெறப்தறடரகற 

இவ்னம் கடும் இற்கக தரதுகரப்தை தகுறரகக் குநறக்கப்தட்டுள்பது.  யன்ரண கனத்தரடர், 

ரக்கத் கரடு ற்தம் உடத் கதன ஆகறக கண்டி கர் அதகறல் அகந்துள்பது. யன்ரண 

கனத்தரடர் கடும் சுற்நரடல் அச்சுதத்ல்கலக்குட்தட்ட தறதெரகும். 

ணறனங்குகள் 

கண்டி ரட்ட கரடுககப  எத்ற தததம் ணறனங்கு கூட்டதரன்த ரழ்துடன் ரகண, ெறதத்க, 

குங்கள், கரட்டுப்தன்நற, ரன், அட்கட ரன் ஆகறக தொக்கற இடம் கறக்கும். 

உடதும்த, றணறதத ஆகற தறதெங்கபறல் கரட்டு ரகணகள் கரக் கூடிரக உள்பதுடன், 

இந்தணறககன ெரனம் ற்தம் உடதும்த லதொத ஆகற தறதெங்கபறல் அதகரண தங்கபறல் 

கரட்டு ரகணகள் டரடுகறன்நண. இப்தறதெங்கபறல் ததரற அபறல் தடர்ந்றதக்கும் அடர்ந் 

கரட்டுக்குள் ெறதத்ககலம் ரழ்துடன் கம்ததரன, யந்ரண, தரத்தயர யட்கட ததரன்ந 

தறதெங்கபறலும் ெறதத்ககள் தரடர்தரக இகடக்கறகடத அநறக்கறகடக்கறன்நது. ரட்டத்றன் 

ல்னர தறதெங்கபறலும் கரடுககப எத்றரக குங்கு, ந்ற ற்தம் கரட்டு தன்நறகள் ெறப்ததுடன், 

இந்தணறககன ெரனத்க எத்ற தகுறறல் தன ககரண ணறனங்குககப கரக்கூடிரக 

உள்பது. இக ற கணறக்க க்க தநக இணங்கலம் இப்தறதெத்க எத்ற ரழ்கறன்நண. 

ணறனங்குகபரல் ற்தடும் தறச்ெறகணகள் 

ரட்டத்றன் ெறன தறதெங்கபறல் றெரத்துகந ற்தம் க்கபறன் அன்நரட ரழ்க்ககக்கு 

ணறனங்குகபரல் ற்தரடும் லங்குகள் றக அறகரக உள்பது. உடதும்த, றணறதத ற்தம் 

தரத்தயரயட்கட தறதெ தெனகப் தறரறவுகபறன்  ெறன தகுறகபறன் கறரத்றற் தறதெறக்கும் கரட்டு 

ரகணகபரல் றெர அலுல்கலக்கும் ணற ரழ்க்ககக்கும் அதரங்கள் ற்தடும் ெந்ர்ப்தங்கள் 

உள்பண. 

உடதும்த தறதெத்றல் லதொத ற்தம் தறதெத்றன் தற்கறல் அகந்துள்பதயந்ற, டுகல்ன 

ற்தம் றணறதத  தறதெ தெனக தறரறறன் அம்தகயததனஸ்ம, யந்கணர, உடகனதததரக்க, 

கனதொதுண ஆகற தகுறகபறல் இப்தறச்ெறகண ததரறரக தரறப்தறகண ற்தடுத்துகறநது.   

குங்கு ற்தம் கரட்டு தன்நறகபரல் தறர்ச்தெய்கககலக்கு ற்தடும் அறவு ரட்டத்றன் அகணத்து 

தறதெங்கபறலும் கரக் கூடிரக உள்பதுடன் இது கட்டுப்தடுத் கடிணரண ஏர் தறச்ெறகணரகறக் 

தகரண்டு இதக்கறநது. 
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ரழ்க்கக தொகந 

 

கண்டி ரட்டத்றன் தரத் ெணத்தரகக 1,416,000ம் ஆதுடன், அறல் கதைந, கறரப் தைந ற்தம் 

தரட்டத்துகந ஆகற தோன்த துகநகத்ம் தறற றறத்துப் தடுத்தும் ெணத்தரகக  

அகப்ததரன்கநத்ம் கரக்கூடிரக உள்பது. ரட்டத்றன் தரத் ெணத்தரககறல் 175,581 

(12%) க தைநப் தறரறரகவும் 1,152,274 (81%)  கறர தைநத்ரகவும், 88,145 (7%) 

தரட்டத்துகநகத்ம் தறற றறத்துப்தடுத்துகறநணர்.  

 

ததரதுரக டுத்துதகரண்டரல் கண்டி ரட்டத்றற்குள் றெர ததரதபரர தொகநதரன்கந 

கர தொடித்ம். கரற உததரகறக்கும் தொகநறகண தரக்குககறல் தறரறட்டுள்ப ல் றன அபவு 

தயக்டரர் 16,129 ஆதுடன், அது ரட்டத்றன் தொல கரற அபறல் 8.3% அபரகும். அவ்ரதந 

தறகன, இநப்தர், தட்கட ற்தம் கண தறர்கள் தொகநத 22,559 , 1,230 , 4729 ற்தம் 17,564 

தயக்டரர்கள் ஆகும். 

12% அபறனரண க தறதெத்றல் அறக ெண கணபக (தரககறகண) கரக் கூடிரக 

உள்பதுடன், அர்கள் ககத்தரறல் ற்தம் கண தரறல் துகநகபறன் (தெககள்) கலழ் ன் 

ெலதணரதரங்கபறல் ஈடுதடுக கரனரம். அற்கக இப்தறரறவுகபறதெடரக க தைந க்கள் 

ரட்டத்றன் ததரதபரரத்றற்கு தெய்த்ம் தங்கபறப்தை றகச் ெறநந்ரகும். 

 

லர்ப்தரெண தரகுற 

கண்டி ரட்டத்றன் லர்தரெண தரகுறகபப் தரர்க்கும் ததரது றணறதத தகனத்றட்டம் தொததரன ன 

தகனத்றட்டம், கம்ததரனதன தகனத்றட்டம், உடுதகரட தண்டர ன தகனத்றட்டம் தறரண 

லர்தரெண தரகுறகபரக அநறதொகப்தடுத்ப்தடும். 
 

கண்டி ரட்டத்றற்குரற எத எத கன குடிதற்நரக றணறதத தகனத்றட்டத்க அநறதொகம் 

தெய் தொடித்ம். றணறதத தறதெ தெனகக்குரற இத்றட்டத்றன் றதௐற்த கரலி ஆத ஆகும். இங்தக 

தறரண ஏகட றணறதத இடதுதக்க றல் ஆதுடன் லபம் 74 கற. லட்டர் ஆகும். அத்துடன் 

தறரறக்கப்தட்ட ஏகடகள் 1,556ல் 491 ஏகடகள் உட்தடுதுடன், றணறப்தத தகனத்றட்டத்றன் கலழ் 

அதகட 18,595 க்கர் ஆகும். தறர்ககபப் தறரறக்கும் ததரது தல் தனறக தறரக அநறதொகம் 

தெய்துடன், தறர் 80% தற் தறர் தெய்கக ஆதுடன் றகுறரண 20% தனறக தறர்கபரகும்.  
 

தொததரன ன தகனத்றட்டம் கண்டி ரட்டத்றல் தல்தரட்கட ற்தம் தரத்தயரதயட்ட 02 

தறதெ தெனகங்கலக்குரறதுடன்  தறரண  ஏகடறன் லனம் 15.5 கறதனரலட்டர் ஆகும். இங்தக தறர் 

அதகட 1,200 க்கர் ஆதுடன், தல்லும் தனறக தறர்கலம் உண்டு. இவ்தகனத்றட்டத்றன்  

கலழ் தறற இனரதம் தததம் குடும்தங்கபறன் ண்றக்கக 2,600 ஆகும். 
 

தரதும்த, தன்றன ற்தம் குண்டெகன ஆகற தறதெ தெனக தறரறவுகலக்குள் கடதததம் 

உடுதகரட தண்டர  ன றட்டத்றன் லதௐற்தக்கள் ன் எ ன்நகக்கப்தடுதுடன், ஏகடறன் 

லபம் 7.1 ஆகும். இங்தக அதகட 405 க்கர் ஆதுடன், தல் ற்தம் க்கரற தறர்கலம் ஆகும். 

உடுதகரட தண்டர ன தகனத்றட்டம் தொனம் 1,000 குடும்ங்கள் தறற இனரதம் தததகறநரர்கள். 

உனதகண ஏகட லதௐற்தக்ககப கரகக் தகரண்டு கம்ததரனதன ஜ ன தகனத்றட்டம் கங்க 

இயன தகரகப தறதெ தறரறறற்குள் அகந்துள்பது. இங்தக தறரண ஏகடறன் லனம் 12.8 இனரதம் 

ததற்தக்தகரள்லம் குடும்தங்கள் 1000 ஆகும். 
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 2.1. றர்ரக கப்தடம் – கண்டி ரட்டம் 

கல்தோனம் - ரட்ட கரற தன்தரட்டு றட்டறடல் அலுனகம் - கண்டி  
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2.2 தறரண கல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

3027 

44 

301 

283 

45 
 

2011 

1369899 

342255 
344681 

 1940 

15767 

269771 

269771  12 

642 

 

  ரகரம்  த்ற 

  ரட்டம்             கண்டி 

  ெது அபவு ( ெ. கற. ல.) 1,940 

  தறதெ தெனகப் தறரறவுகபறன் ண்றக்கக 20 

  கறர உத்றதரகத்ர் தறரறவுகபறன் ண்றக்கக 1,188 

  கறரங்கபறன் ண்றக்கக 2,588 

  தர்ல் தரகுறகபறன் ண்றக்கக  13 

  ரக ெகதகபறன் ண்றக்கக 01 

  க ெகதகபறன் ண்றக்கக 04 

  தறதெ ெகதகபறன் ண்றக்கக 17 

  கல்ற னகங்கபறன் ண்றக்கக 06 

  தரடெரகனகபறன் ண்றக்கக 649 

  ஆெறரறர்கபறன் ண்றக்கக 17,277 

  ரர்கபறன் ண்றக்கக 278,410 

  கத்றெரகனகபறன் ( ததரது/ததரணர/ரட்ட/ கறரற) ண்றக்கக 56 

  தெற கத்றெரகன றகனங்கபறன் ண்றக்க 19 

  ரக்கரபர்கபறன் ண்றக்கக (2016 ரக்கரபர்ததர் தட்டிலுக்தகற்த)  1,086,161 

  தரரபன்ந உதப்தறணர்கபறன் ண்றக்கக 12 

  ரகர ெகத உதப்தறணர்கபறன் ண்றக்கக (கண்டி  ரட்டம்) 29 

  உள்ரட்டலுல்கள் அகச்ெறன் கலழ் உள்ப சுற்தனர றடுறகபறன்  

ண்றக்கக  

01 

  தரத் ெணத்தரகக (2015ம்  ஆண்டுக்தகற்த) 1,416,000 

    ததண்கள் 740,842 

    ஆண்கள் 675,158 

  குடும்தங்கபறன் ண்றக்கக 344,681 

  வீட்டு அனகுகபறன் ண்றக்கக 342,255 
 

ஆள் கறப்தை  ற்தம் தைள்பற றத றகக்கபம் ரட்ட தெனரபர் அலுனகம் – கண்டி 

                                        தர்ல் றகக்கபம் - கண்டி  ரட்டம்,கத்ற வுப் தறரறவு  

 

அடிப்தகட கல்கள் 
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3. எலங்கப்தை அட்டக 
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3.1  அதறக்கப்தட்ட அலுனர் குரம் - ரட்ட தெனரபர் அலுனகம், கண்டி 

தற தெக/ம்/குப்தை 

அதறக்கப்தட்

டுள்ப 

ண்றக்கக 

ற்ததரது 

இதப்தர் 

ண்றக்கக 

தற்நறடங்க

பறன் 

ண்றக்கக 

ெறதஷ்ட றகன 

ரட்ட தெனரபர்  இ. ற.தெ. றதட  01 01 - 

தனறக ரட்ட தெனரபர்  இ. ற.தெ. I 01 01 - 

தனறக ரட்ட தெனரபர் 

 (  கரற ) 

இ. ற.தெ. I 
01 01 - 

தறப்தரபர் ( றட்டறடல்) இ. ற.தெ. I 01 01  

தற கக்கரபர்  இ. க.தெ. I 01 01 - 

தறரண கக்கரய்ரபர்  இ. க.தெ. I 01 01 - 

உற ரட்ட தெனரபர்  இ. ற.தெ. I 01 01 - 

தறற தறப்தரபர் ( றட்டறடல்) இ. ற.தெ. II 01 01*  

உற தறப்தரபர் ( றட்டறடல்) இ. ற.தெ. III 03 03  

கக்கரபர்  இ. க.தெ. III 01 01 - 

ரட்ட ததரநறறனரபர்  இ.ததர.தெ. III 01 01 - 

தரத்ம் 13 13 - 

தோன்நரம் றகன 

றதரக உத்றதரகத்ர் அ. தொ. உ. தெ. அற உர் 01 01 - 

தரறப்ததர்ப்தரபர் தர.தத.தெ. I 02 02 - 

தரத்ம் 03 03 - 

இண்டரம் றகன 

அதறறதத்ற எதங்கறகப்தரபர் 
இகவு 

உத்றதரகத்ர் 
02 02 - 

வுதெனவு உறரபர் 
இகவு 

உத்றதரகத்ர் 
02 02 - 
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அதறறதத்ற உத்றதரகத்ர்/ 

அதறறதத்ற உறரபர்/ 

தபறகப அதறறதத்ற 

உறரபர்/                      

கரக்கரய்வு உறரபர் 

இகவு 

உத்றதரகத்ர் 

37 37 - 

தரறல் தட்த உத்றதரகத்ர் இ. தர. த.தெ. 02 01 01 

றட்டறடல் ககனஞர்கள் இ. தர. த.தெ. 01 01 - 

அெ தொகரகத்து உறரபர் அ. தொ. உ. தெ.  I/II/III 28 28  

கல் ற்தம் தரடர்தைச் ெரண 

உறரபர்  

இ. . தர.தெ. III 
02 .02 - 

தரறல் தட்த உறரபர்  01 01 - 

தரத்ம் 75 74 01 

தொ றகன 

ஏட்டுணர்  ஏட்டுணர் தெக I/II/III 07 07 - 

உத்றதரகத் றடுற 

ததரதப்தரபர் 

 
01 01 - 

அலுனக அலுல் உறரபர்  அ. அ. உ. I/II/III  07 07 - 

அலுனக தரறனரபர்  அ. அ. உ. III 03 06 (03)** 

அலுனக கரனர்  அ. அ. உ. III 03 - 03 

தஞ்தெரகனக் கரனன் அ. அ. உ. III 01 - 01 

சுத்றகரறப்தைத் தரறனரபர் அ. அ. உ. III 02 02 - 

தரத்ம் 24 23 01 

 115 113 02 

*  தறற தறப்தரபர் (றட்டறடல்) தற தற்நறரக இதப்ததுடன் தறல் தற்தகரள்பப்தடும் 

** அலுனக ஊறர் றககறகண தறக்குரறணரல் அச்தெகக எட்டி கரனரபற, தெரகன  ஊறர் ததரன்ந 

தற்நறடங்கபறன்  கடககள் றகநதற்நறக்தகரள்பப்தடுகறநது. 
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3.2.  2016.12.31ம் றகறக்கு  தறதெ தெனகங்கபறன் அதறக்கப்தட்டுள்ப அலுனர் குரக்கல் 

ற்தம் தற்நறடம் தரடர்தரண றதம்  

தற தெக/ம்/குப்தை 

அதறத்

துள்ப 

ண்றக்

கக 

ற்ததரது 

இதப்தர் 

ண்றக்

கக 

தற்நறடங்க

பறன் 

ண்றக்

கக 

ெறதஷ்ட றகன 

தறதெ  தெனரபர்  இ. ற.தெ. I 20 20 - 

உற தறதெ  தெனரபர்   இ. ற.தெ. III 22 21 01 

உற தறப்தரபர் ( றட்டறடல்) இ. ற.தெ. III 20 20 - 

கக்கரபர்  இ. க.தெ. I/ II/ III 20 17 03 

தரத்ம் 82 78 04 

தோன்நரம் றகன 

றர்ரக உத்றதரகத்ர் 
அ. தொ. உ. தெ. அற 

உர் 
20 16 04 

றர்ரக கறர உத்றதரகத்ர் கற. உ. தெ. அற உர் 20 12 08 

தரறப்ததர்ப்தரபர் தர.தத.தெ.  08 12 (04) 

தரத்ம் 48 40 12 

இண்டரம் றகன 

அதறறதத்ற எதங்கறகப்தரபர் 
இகவு 

உத்றதரகத்ர் 
20 19 01 

வுதெனவு உறரபர் 
இகவு 

உத்றதரகத்ர் 
01 - 01 

அதறறதத்ற உத்றதரகத்ர்/ அதறறதத்ற 

உறரபர்/ தபறகப அதறறதத்ற 

உறரபர்/  கரக்கரய்வு உறரபர் 

இகவு 

உத்றதரகத்ர் 
1544 1472 72 

தரறல் தட்த உத்றதரகத்ர்  இ. தர.தெ.  40 23 17 

றட்டறடல் ககனஞர்கள் இ. தர.தெ.  06 - 06 
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அெ தொகரகத்து உறரபர் அ. தொ. உ. தெ. I/II/III 536 515 21 

கறர உத்றதரகத்ர் கற. உ. தெ. I/II/III 1187 1038 149 

இனங்கக கல் ற்தம் தரடர்தை ெரண 

தரறல்தட்த உறரபர் 

இ. . தர. தர.தெக 

III  
12 10 02 

தரறல் தட்த உறரபர்    20 19 01 

ஆ உறரபர்  02 - 02 

தற்தை  உத்றதரகத்ர்  06 02 04 

தரத்ம் 3374 3098 276 

தொணறகன ( ஆம்த ட்டம்) 

ஏட்டுணர்  ஏட்டுணர் தெக I/II/III 40 37 03 

சுற்தனர றடுற ததரதப்தரபர்  - - - 

அலுனக அலுல் உறரபர் 

( கரரறரன கரரற ெகரர்) 
அ. அ. உ. I/II/III 166 123 43 

தரத்ம் 206 160 46 

தொலக் கூட்டுத்தரகக 3710 3376 338 
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4. ரட்ட தெனக தெனரற்தகக 
 

4.1 ததரது றர்ரகம் 

தெனரற்தககறன் தொன்தணற்நம் தரடர்தரண றதட ெந்ர்ப்தங்கள் - 2016 

இவ் ஆண்டில் அஸ்கறரற கரரக்கதரக ரழ்ந்தபற கத்துக்குரற கனக 

ம்ெறத்ற ஶ்ரீ ம்ரந் அத்ஸ்ெரதறரண கரரக்கதரறன் இநப்தை 2016.03.13 ஆம் 

றகற றகழ்ந்துடன் அது தரடர்தரண இதற கறரறக ததஜரற்ெ அலுல்கள் ரட்ட 

தெனகத்றன் கனகறல் ற்தம் னர ரபறகக உட்தட்ட கண அெ 

அலுனகங்கபறன் தங்தகற்தறல் குநறத் தைகள் ற்தம் ெம்தறரங்கலக்தகற்த எலங்கு 

தெய் டடிக்கக டுக்கப்தட்டது.  
 

அன் தறநகு அஸ்கறரற கரரக்க தற தரடர்தரக ற்தம் அதரக்க தறக்கரண 

உதறப் தத்றங்கள் ங்கும் றர ரன்தைறகு ெணரறதறறன் தங்தகற்தறல் 2016. 05.17 

ஆம் றகற னர ரபறகக பறல் னரற்த தைகழ்றக்க ங்கப ண்டதத்றல் டரத்தும் 

அலுல்கலம் எலங்குச்தெய்ப்தட்டது.  

2016.06.25 தொல் 27 கறனரண கரனப் தகுறக்குள் தறரறதணர றணத்றகண 

தகரண்டரடும் தெற தகரற்ெம் கண்டிறல் டரத்றதுடன் அது தரடர்ப்தரண 

ற்தரடுகலம் இவ் அலுனகத்றன் கனகறல் றகநதற்நப்தட்டது.   
 

ெம்தறரங்கபறன் தறகரம் ற்தம் தடரந்ம் டரத்ற தெல்லும் ஶ்ரீ னர 

ரபறக்ககறன் ஸ்மன ததயக கனரச்ெர றர றகழ்ந் கரனப்தகுறக்குள் ரட்ட 

தெனகங்கபறன் கனகறல் அகணத்து அெ அலுனகங்கள் ற்தம்  

ெலுககச்தெககள் இகத்துக் தகரண்டு அவ் அலுல்ககப தற்நறக்தகரள்ற்கு 

உர் தங்கபறப்தறகண ங்கறது.  

2016.05.15 தொல் 30 கறனரண கரனப் தகுறக்குள் றற கடும் தைலுடன் கூடி 

ெலற்ந கரன றகன கரத்ரல், தள்பம், ண்ெரறவு ற்தம் க்கள் இடம்ததல் றதட 

றர்தரர அணர்த் றகனதரன்த ரட்டத்றல் நத்ரன 10 தறதெ தெனகப் 

தறரறவுகபறல் ற்தட்டதுடன் அணர்த் உற அபறக்கும் டடிக்கககலக்கு தததம் 

தொற்ெறகள் இவ் அலுனகத்றன் கனகறல் டுக்கப்தட்டது.  

ரட்ட றர்ரகம் ற்தம் தறரந்ற றர்ரகத்றல் றற தற தற்நறடங்ககப 

தர்த்றதெய்ல் ற்தம் அலுனர் குரதொக்கரண தறற்ெறறகண ததற்தக்தகரடுத்ல் 

உற்தட்ட ணற ப இவ்ரண்டில் இன்நதுடன், றறதத ற்தம் தன்றன தறதெ 

தெனகங்கலக்கரண தைற கட்டிட ெறககப றரறவு தடுத்றதகரள்ற்கு இவ் 

ஆண்டுக்குள் ரய்ப்தைக் கறட்டிது.  
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4.1.1 ரதணப் தறரறவு  
 

ரட்ட தெனகத்றன் கூட்டு தரத் அலுனர் குல ற்தம் ரட்டத்றன் தறதெ 

தெனகங்கபறன் அலுனர் குலக்கலக்குரற அலுனக அலுல்கள் ரட்ட தெனகம் 

ற்தம் தறதெ தெனகங்கபறன் ரகணங்ககப எதுக்குல் ற்தம் ததல் அலுல்கள், 

ரட்ட தெனகக் கட்டிடத்தரகுறறன் இட ெற ற்தம் ததௌலக ெறககப றர்கறத்ல், 

லர், றன்ெர, தரகனததெற றகன தட்டில்ககப தகரடுப்தணவுக்கரக தொன்கத்ல் 

ஆகறகறகண ரதணப் தறரறறணரல் அதொனரக்கப்தடுகறநது.  

 

2016 ஆம் ஆண்டில் கண்டி ரட்ட தெனகம் ற்தம் தறதெ தெனகங்கபறல்  

என்நறகப்தை தெக உத்றதரகத்ர்கபறன் அலுனக டடிக்கககபரக அலுனர்கள்  

குரறகண தெர்த்துக் தகரள்பல், றந்ரக்கல் தற உர்வு, இடரற்நம், ஏய்வு ததந 

தெய்ல், தெனரற்தககறகண றப்தறடுல், வீறடல் ற்தம் ெம்தப அறகரறப்தைககப 

ெறதரரறசு தெய்ல் ஆகற அலுல்கள் குநறத் றகற, கரன ல்கனகலக்தகற்த 

அதொனரக்கப்தட்டுள்பது.  

 

 

ரட்ட தெனத்றற்கு  இகந்துள்ப அகணத்து தறரறவுகபறன்/ தெத்றங்கபறன்  

உத்றதரகத்ர்கபறன் ( கண றகக்கபங்கபறன்) தெனரற்தகக அநறக்ககககப 

தைதுப்தறத்து டரத்ற தெல்னல் ரதணப் தறரறறன் தோனம் கடததததுடன் அன் கலழ் தென்ந 

ஆண்டுக்குள் தெற்தடுத்துதுடன் அன் கலழ் தென்ந ஆண்டுக்குள் 160 தெனரற்தகக 

றப்தேட்டு அநறக்கககள், எப்தந்ம் தெய்ல், டுத் க துப்தேடு/ வீப்தடுத்ல் 

தெய்துள்பது.  இவ்உத்றதரகத்ர்கலக்கறகட குறத்கட அகணத்து 

உத்றதரகத்ர்கலக்குரற 2016 ஆண்டின் ெம்தப அறகரறப்தைககப அதறத்து 

தகரடுப்தணவுச் தெய்ற்கு டடிக்கக டுக்கப்தட்டுள்பது. தெனரற்தகக அநறக்ககககப 

இற்நப்தடுத்ல், ெம்தப அறகரறப்தைககப ங்கல் ற்தம் அதடன் எத் கண 

அலுல்கபறன் 2016 ஆண்டில் தொன்தணற்நம் கலழ் குநறத்ரநரகும்.  

 

தர. இ. தெற்தரடு ண்றக்கக 

1 றணங்கள் தரடர்தரண அலுல்கள் 188 

2 தறறல் றந் தடுத்துற்கு ெறதரரறசு தெய்ல் 113 

3 தற உர்வுக்கரண ெறதரரறசு  தெய்து அதப்தைல் 56 

4 ஏய்வு ததநச்தெய்ல் 40 

5 தெனரற்தகக றப்தேடு ற்தம் வீப்தடுத்ல்  190 

6 ெம்தப உர்வுக்கரண ெறதரரறசு  தெய்ல் 190 

7 தடரந் இட ரற்நங்கள் 43 

8 கண  இட ரற்நங்கள் 25 

தர. இ.  தெற்தரடு ண்றக்கக 

1 தெனரற்தகக றப்தேடு ற்தம் வீப்தடுத்ல் 160 

2 ெம்தப அறகரறப்தை ெறதரரறசு தெய்ல்/ அதறத்ல் 160 

3 ஏய்வூறக் தகரடுப்தணவு 01 

4 
தற றந்ப்தடுத்கன ெறதரரறசு தெய்து 

அதப்தைல் 
03 
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தறதெ தெனகங்கபறன் தறதெ தெனரபர்கபறன் தலும் கண தற றகன 

உத்றதரகத்ர்கபறன் தெனரற்தகக அநறக்ககககப ரட்ட தெனகம் தோனம்  

வீப்தடுத்துடன் ெம்தப அறகரறப்தைககப ங்கல் அவ் அலுனகங்கள் தோனம் தெய்ப்தடும். 

 

 

கறர உத்றதரகத்ர்கபறன் அலுல்கள் தரடர்தரகவும் தறறல் றந்ப்தடுத்ல், ஏய்வு 

ததநதெய்ல், தற்நறட தறறல் தகன தரர்தற்கு கறர உத்றதரகத்ர்ககப றறத்ல், 

கறர உத்றதரகத்ர் தற்நறடங்ககப அநறறத்ல்,தபறரட்டு  லீவு ற்தம் லர்ரக கறர 

உத்றதரகத்ர்கலக்குரற கடக ஆகறற்கந தட தொலதும் டரத்றத்ள்பது. 2016 

ஆண்டுக்கரண அவ்லுல்கள் கலலள்ப அட்டகறல் தொன்கக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 
 

தர. இ.  தெற்தரடு ண்றக்கக 

1 தெனரற்தகக றப்தேடு ற்தம் வீப்தடுத்ல் 60 

2 ெம்தப அறகரறப்தை ெறதரரறசு தெய்ல்/ அதறத்ல் 60 

3 
தற றந்ப்தடுத்கன ெறதரரறசு தெய்து 

அதப்தைல் 
05 

தர. இ. தெற்தரடு ண்றக்கக 

1 
கறர உத்றதரகத்ர் தெகறல் றந்ப்தடுத்ல் 

தரடர்தரண அலுல்கள் 
25 

2 றகணத் றநகத் கடதரடர்தரண அலுல்கள் 20 

3 
ஏய்வு ததநச் தெய்ற்கரண ெறதரரறசுககப 

தொன்கத்ல் 
15 

4 இடரற்நம் தரடர்தரண கடி அலுல்கள் 30 

5 
கறர உத்றதரகத்ர் தொகநதௌடுகள் தரடர்தரண 

அலுல்கள் 
20 

6 
தொகநெரர் எலக்கரற்த றெரககலக்குரற 

அலுல்கள் 
05 

7 
தறதெ தெனகம் தற்தரர்க தரடர்தரண  

தொன்தணற்நத்க ெர்ப்தறத்ல் 
03 

8 
தறல் கடகரற்நலுக்கரக கறர 

உத்றதரகத்ர்ககப றறத்ல் 
125 

9 கறர உத்றதரகத்ர் தற்நறடங்ககப  அநறறத்ல்  04 

10 அந்ற ரட்டு லீவு அதறக்கரக தொன் கத்ல் 15 

11 
றதரக கறர உத்றதரகத்ர்கபறன் இடரற்நம் 

தரடர்தரண அலுல்கள் 
05 

12 
றர்ரக கறர உத்றதரகத்ர்ககப ஏய்வு ததந 

தெய்ல்  
01 

13 
றர்ரக கறர உத்றதரகத்ர் தறல் 

கடகரற்நலுக்கரண றணம் 
05 
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அதறறதத்ற உத்றதரகத்ர், அெ தொகரகத்து உறரபர் ற்தம் கறர உத்றதரகத்ர் 

ஆகற தறகபறல் 2016 ஆம் ஆண்டு அதகரண தற்நறடங்கள் இதந்துடன் தட 

இதறரகும் ததரது அதறறதத்ற உத்றதரகத்ர்கள் ற்தம் கறர உத்றதரகத்ர் ஆகற 

தறகபறல் றனற தற்நறடங்ககப கணறக்கக்க அபறல் றப்த டடிக்கக 

டுக்கப்தட்டுள்பது. உரற றதங்கள் கலழ் குநறத் குநறப்தறல் கரட்டப்தட்டுள்பது.  

தர. 

இ. 
தற 

2016 ஆம் ஆண்டில் 

றனற 

தற்நறடங்கபறன் 

ண்றக்கக 

2016 ஆம் ஆண்டு இதறறல் 

இகத்துக்தகரள்பல்/ 

ஆட்தெர்ப்தை ஆகறக தோனம் 

றப்தறககபறன் 

ண்றக்கக 

1 அதறறதத்ற உத்றதரகத்ர் 90 18 

2 
அெ தொகரகத்து 

உறரபர் 
50 29 

3 கறர உத்றதரகத்ர் 149 - 

 

 

ரதண தறரறறணரல் தெற்தடுத்தும் உத்றதரக தர் றடுறககப எதுக்குல், ததணுல், 

ற்தம் றர்ரகம் ஆகற ற்ததரத றதட அலுனரகும். ரட்ட தெனகத்றற்குரற 

உத்றதரக தர் றடுறகள் 54 இதப்ததுடன், 2016 ஆண்டில் உத்றதரக தர் றடுறகள் 

தரடர்தரக டுக்கப்தட்ட டடிக்கககள் கலழ் அட்டகறல் குநறக்கப்தட்ட்டுள்பது.  

உத்றதரக தர் றடுறககப ததற்தக்தகரடுத்ல் தரடர்தரக கரத்றதப்தை றல் என்கந 

டரத்றதெல்துடன், குந் உத்றதரகத்ர்கலக்கு உத்றதரக தர் றடுறகள் 

ததற்தக்தகரடுப்தற்கரக தனறக தெனரபர் (கரற), தறரண கக்கரபர் ற்தம் றர்ரக 

உத்றதரகத்ர் ஆகறதரக தகரண்டகந் ரட்ட வீட்டுக்குல தோனம் ெறதரரறசுகள்  

ததற்தக்தகரடுப்ததுடன் 2016 ஆண்டில் வீட்டுக்குல  கூட்டங்கள் 08 டரத்றத்ள்பணர்.  
 

தர. இ. தெற்தரடு ண்றக்கக 

1 எதுக்கற வீடுகபறன் ண்றக்கக 15 

2 
உத்றதரக தர் றடுறககப தலது தரர்த்து தரத 

தெய் தகரரறக்கககள் 
14 

3 
உத்றதரக தர் றடுறககப தகரரற ெர்தறத்துள்ப 

றண்ப்தங்கள் தரடர்தரண அலுல்கள் 
24 

4 
ங்கறறலிடப்தட்ட உத்றதரகப் தர் றடுறகலக்கரண 

ரடககக் கரதெரகனகபறன் ண்றக்கக 
349 

5 
உத்றதரக தர் றடுறககபக் தகரரற 

தொன்கக்கப்தட்ட தன் தொகநதௌடுகபறன் ண்றக்கக 
08 

6 

உத்றதரக  தர்  றடுறகலக்கு அதரம் 

றகபறக்கக்கூடி ங்ககப அகற்நல் தரடர்தரண 

அலுல்கள் 

05 

7 டரத்ற வீடுக் குலக் கூட்டங்கபறன்  ண்றக்கக 08 
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ரதண தறரறறணரல் தெற்தடுத்தும் இனெ தைககற அதறப்தத்றங்கள் 151ம் தலும் 

கடகக்கரண தைககற அதறப்தத்றங்கள் 167ம் றறதரகறத்துள்பணர். தரகனப்ததெற, 

லர், றன்ெரக்கட்டச் ெலட்டுககபத்ம் தெலுத்துற்கு தௐ.4,046,900.00   தெனறட்டுள்பது.  

 

அெ தெக  உத்றதரகத்ர்கலக்கரண தொற்த B    கறன் கலழ் ஆணம் ற்தம் இடர்தரட்டுக்கடன் 

ங்கல் ரதண தறரறறணரல் எதங்கறகப்தை தெய்துடன், அன் கலழ் 2016ம் ஆண்டுக்குள் 26 

ஆணக்கடன் றண்ப்தங்கள் 18 அெ ங்கறகலக்கு ெறதரரறசு தெய்து அதப்தறத்ள்பதுடன், 72 

உத்றதரகத்ர்கலக்கு இடர்தரட்டுக் கடன் ததற்தக்தகரடுக்கப்தட்டுள்பது. 

 

ரட்ட தெனகம் ற்தம் தறதெ தெனகங்கலக்கரண 48 உத்றதரக தர் ரகணங்கள் 

ங்கறத்ள்பதுடன், இவ் ரகணங்கபறன் தொகரகத்தும் ரதண தறரறறணரல் டரத்ப்தடுகறநது. 

2016ம் ஆண்டில் இவ்ரகணங்கள் அகணத்தும் இனங்கக கரப்தைதற கூட்டுத்ரதணத்றன் 

“ெர்க்ரயற” கரப்தைதற றட்டத்றன் கலழ் ற்தம் தெற கரப்தைதற ம்தறக்கக றறத்றல் கரப்தைதற 

தெய்ப்தட்டுள்பதுடன், அற்கரக தெனறட்டத் தரகக தௐ. 2,326,127.40 ஆகும். உத்றதரக 

தர் ரகண தொகரகத்துத்றற்குரற தென்ந ஆண்டுக்குள் தெய் அலுல்கள் கலழ் 

குநறக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 

  

தர. 

இ. 

தெற்தரடு ண்றக்கக 

1 ரட்ட தெனகத்றன் ரகணங்ககப தலது தரர்த்ல் 16 

2 ரட்ட தெனகத்றன் ரகணங்ககப ெர்றஸ் தெய்ல் 22 

3 ரகணங்ககப கரப்தைதற தெய்ல் 48 

4 
ரகண றதத்து  தரடர்தரண அலுல்ககப றகநவு 

தெய்ல் 
14 

5 

ரட்டதெனக/ தறதெ தெனகங்கபறன்  

ரகணங்ககப தலது தரர்த்ல் தரடர்தரண 

அநறக்ககககப ததற்தக்தகரள்பல் ற்தம் தெனவீணக் 

கரனரண்டு அநறக்ககககப ரரறத்ல் 

12 
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தறரந்ல றர்ரகத்க தனப்தடுத்ல் ற்தம் தறதெ தெனகங்ககப தற்தரர்கறடல்  
 

தறதெ றர்ரகத்க தலும்  தனப்தடுத்துற்கரக ற்தம் தறதெ தெனகங்கலக்கறகடத 

ெறநந் தெனரற்தகக ட்டத்க ற்தடுத்துற்கரக தறதெ தெனகங்ககப 

தற்தரர்கறடும் அலுல்ககப தெய்து. அன் தறகரம் 2016 ஆண்டில் 

தறதச்தெனகதற்தரர்கறடல்கள் 10 தொகந டரத்றத்ள்பதுடன், இது றகச் ெறநந் 

தொன்தணற்ந றர்ரக தொகநதண இணம் கரதொடித்ம்.  இன் ததரது அலுனக ட்டத்றனரண  

இணம் கரப்தட்ட குகநப்தரடுகள் தரடர்தரக கனந்ரதனரெகணகலக்குட்தடுத்ற அற்கந 

துரறரக றதத்ற தகரள்ல தொகநகதரன்கந தறன்தற்நல் றகவும் றதட  றடரகும். 

 

தர. இ. தறதெ தெனகம் 
உச்ெற ரரடு டரத்ற 

றகற 

1 தஜரதறட்டி 2016.01.12 

2 யரரறஸ்தத்து 2016.02.26 
3 யத்லித் 2016.03.03 
4 தஸ்தரதக தகரகப 2016.03.24 
5 குண்டெரகன 2016.04.26 
6 கங்கட்டக்தகரகப 2016.05.24 
7 ததும்த 2016.06.09 
8 அக்குக 2016.06.30 
9 ட்டித 2016.10.27 
10 றணறப்தத 2016.11.29 

 

உள்லரட்ெற அலுனக தறரறவு ல்கனககப றர்றத்ல்  

 

தர. இ. றதம்  ண்றக்கக  

1 உள்லரட்ெற அலுனகங்கபறன் ண்றக்கக 22 

2 டரத்ற குலக் கூட்டங்கபறன் ண்றக்கக  11 

3 

உள்லரட்ெற அலுனகங்கள்தரடர்தரக 

தொன்கக்கப்தட்ட தொகநப்தரடுகபறன் 

ண்றக்கக  

279 

4 
றகடபறக்கப்தட்ட தொகநப்தரடுகபறன் 

ண்றக்கக  

131 

 

5 இதற அநறக்ககறகண அதப்தறகத் றகற  2016.08.24 
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உல்னரெ றடுற அலுல்கள் 

 

உள்ரட்டு அலுல்கள் அகச்ெறன் கலழ் றர்கறக்கப்தடும் உல்னரெ றடுறகள் 24 ரடு  

தொலறலும் அகந்துள்பதுடன், அெ தெக உத்றதரகத்ர்கள், அெ ெரர்ப்தைத் துகந 

உத்றதரகத்ர்கள் ற்தம் ஏய்வு ததற்நர்கலக்கு இவ் உல்னரெ றடுறககப 

எதுக்கறக்தகரள்ப தொடித்ம். அற்தகற்த, உள்ரட்டு அலுல்கள் அகச்ெறணரல் அல்னது 

ரட்ட தெனகம் தோனம் உல்னரெ றடுறககப எதுக்கறக்தகரள்ற்கரண ெறகள் 

தெய்துதகரடுக்கப்தட்டுள்பது.  

 

2016 ஆண்டுக்குள் கண்டி ரட்ட தெனகம் தோனம் எதுக்கற உல்னரெ றடுறகள் 

தரடர்தரண றதங்கள் கலழ் குநறக்கப்தட்டுள்பது.  

 

உல்னரெ றடுறககப எதுக்குல் – 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தர. இ. உல்னரெ றடுற 
அநறடப்தட்ட 

கட்டங்கள் 

1 கண்டி – தயறகந் 1,800.00 

2 கரலி 15,100.00 

3 யம்தந்தரட்கட 6,300.00 

4 கறர்கரம் 11,200.00 

5 ததுகப 3,000.00 

6 தலிர 4,550.00 

7 அதரதைம் 4,500.00 

8 ததரதனரன்ணத 4,500.00 

9 குதரகல் 1,600.00 

10 தைத்பம் 1,900.00 

11 ரழ்தரம் 4,550.00 

12 ரத்கப 1,500.00 

13 ட்டக்கபப்தை - 1 8,600.00 

14 ட்டக்கபப்தை - 2 14,500.00 

15 தரணரககன 1,500.00 

16 றததகரகன  4,800.00 

17 றததகரகன  (தைற) 12,000.00 

18 தொல்கனலவு 3,900.00 

19 ெறனரதம் 600.00 

20 ரத்கந 13,800.00 

தரத்ம் 120,200.00 
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ததரது ன அலுல்கள் 

கண்டி ரட்ட தெனக னன்தைரற ெங்கத்றணரல் 2011 ஆம் ஆண்டுக்குள் கலழ் குநறத் றதட 

அலுல்கள் டரத்றத்ள்பது.  

 னன்தைரற ெங்கத்றன் றறத்க தம்தடுத்துற்கரக தனரத்ர் ெலட்டுககப றற்தகண 

தெய்துடன், றற்தகண தோனம் ததற்ந தரணம் தௐ. 571,640.00 ஆகும்.  

 ரரந்ம் னன்தைரற ெங்கத்றன் தற்தரர்கறன் கலழ் தகர்தரர் றற்தகண 

ெந்கதரன்த ரட்ட தெனக பரகத்துக்குள் டரத்ப்தடுதுடன், அன் தோனம் 

உத்றதரகத்ர்கலக்கு ஆதல் றகனக்கு ததரதட்ககப ததற்தக்தகரள்ப ெற 

தெய்து தகரடுக்கப்தட்டுள்பது.  

 
 

4.1.2. ரட்ட ஊடகப் தறரறறன்  அலுல்கள்  

 

கண்டி ரட்டத்றன் ெதோக, ததரதபரர, அெறல், ெ ற்தம் கனரச்ெர அதறறதத்றக்கரண 

ஊடகப் தங்கபறப்தறகண ததற்தக் தகரடுப்தன் தோனம் க்கலக்கு கல்ககபப் ததற்தக்தகரடுத்ல் 

ற்தம் றறப்தட்டல் ரட்ட ஊடக தறரறறன் தொக்கற தரக்கரகும்.  
 

2016ம் ஆண்டின் ஊடகப் தறரறறணரல் தெய் அலுல்கள் 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம்/ தெற்றட்டங்கள் /தெற்தரடு ண்றக்கக 

1 தெய்ற அநறக்ககககப தபறறடுல் 110 

2 ஊடக  எதங்கறகப்தை அலுலுகள்  60 

3 ஊடக தெய்ற தககரறத்ல் டடிக்கக 102 

4 
கல் அநறந்துக்தகரள்பல் ெட்டம் தரடர்தரக கண்டி ரட்ட 

ஊடகறனரபர்ககப றறப்தட்டல் 
100 

5 
ஊடக தடிப்தநறவு தரடர்தரக கண்டி ரட்டத்றன் தரடெரகன 

ர/ரறககப றறப்தட்டல் 
1250 

6 

ரட்ட தெனக அலுனகத்றன் தனக அலுல்ககப ரடத்றச் 

தெல்னல் 

 தபறறல்தகரடுத் தல்கபறன் ண்றக்கக 

 

3800 

7 
கண்டி ரட்டத்றல் அெ அலுனங்கபறன் தரகனததெற ண்கள் உள்படங்கற “ Guide 

To Kandy” ததரறல் தரகனததெற ததட்டக என்கந ரரறத்து அச்ெறடல் 

8 ரட்ட தெனக இகத்பத்றகண இற்கநப்தடுத்ல் 

9 
ரட்டத்றல்தெற்தடுத்ற   றதட அதறறதத்ற ற்தம் கண 

தகனத்றட்டங்கலக்கரண ஊடரக எதங்கறகப்தை ற்தம் அநறறப்தைகள் தோனம் தந் 

றபம்ததரன்கநததற்தக்தகரடுத்ல் 
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கல் அநறத்ம் ெட்டம்               “ Guide To Kandy” ததரறல் தரகனததெற 

தரடர்தரக ஊடகறரபர்கப றறப்தட்டல்                 ததட்டக என்கந ரரறத்து 

    அச்ெறடல் 

 

4.1.3  உள்பகக் கக்கரய்வு அலுல்கள் 

உள்பகக் கக்கரய்வு தறரறவு தோனம் 2016ம் ஆண்டிற்குள் டரத்ற அலுல்கள் கலழ் குநறத்ரநரகும்.  
  

 உள்பகக் கக்கரய்வு றெரகககப டரத்ல்  

தர. 

இ. 
றதம் 

  

கக்கரய்க 

டரத்ற றகற 

தபறறட்ட கக்கரய்வு  

றெரககபறன் ண்றக்கக 

உள்பக 

றெரகண 

கக்கரய்ரபர் 

கனக 

அறதறறடம் 

இதந்து ததற்ந  

றெரகண 

1 கண்டி ரட்ட தெனகம் 2016.08.01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

2 

தறதெ தெனகங்கள் 

I. கங்கட்டக்தகரகப 2016.10.20 

II. குண்டெரகன 2016.07.26 

III. தரத்தும்தக 2016.01.21 

IV. தன்றன 2016.04.28 

V. ட்டித 2016.03.31 

2016.08.09 

VI. உடுத 2016.04.01 

2016.10.27 

VII. உடதனரத்க 2016.10.07 

VIII. தரலர 2016.04.05 

IX. தரத்தயரயட்கட 2016.02.26 

2016.11.10 

X. தல்தரட்கட 2016.09.01 

XI. ததும்த 2016.02.08 

2016.11.22 

XII.           2016.05.10 

XIII. றணறப்தத 2016.09.01 

XIV. அக்குக 2016.02.16 

XV.  தஜரப்தறட்டி 2016.05.10 
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  கக்கரய்வு றெரகக்கரண றகடககப ெர்தறத்ல் 

 

தர. 

இ. 
அலுல்கள் 

றகடககப ெர்தறத்  

றகற 

கக்கரய்ரய்வு றெரககலக்கு  

தறல் அதப்தைல் 

உள்பக றெரக 

கக்கரய்வு 

கனக 

அறதறறன்  

றெரகணக்கரக 

1 கண்டி ரட்ட தெனகம் 

2016.03.29 

  

2016.04.02 

2016.04.25 

2016.06.04 

2016.06.15 

2016.07.21 

2016.07.25 

2016.08.11 

2 

தறதெ தெனகங்கள் 

I. கங்கட்டக்தகரகப 

2016.01.22 

2016.03.15 

2016.03.24 

2016.04.07 

2016.11.15 

II. குண்டெரகன 
2016.03.15 

2016.09.02 

III. தரத்தும்தக 2016.09.02 

IV. தன்றன 2016.04.01 

V. ட்டித 2016.05.18 

VI. உடதனரத்க 2016.05.22 

VII. தரல 2016.04.12 

VIII.  தல்தரட்கட 2016.07.25 

IX.  ததும்த 2016.04.01 

X.        2016.03.23 

XVI. யரரறஸ்தத்து 2016.08.09 

XVII. தும்தகண 2016.11.03 

XVIII.  யத்லித் 2016.06.02 

XIX. கங்க இயன 

தகரகப 
2016.02.18 

XX. தஸ்தரதக 

தகரகப 
2016.09.29 

தரத்ம்  21 31 
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XI. அக்குக 2016.10.05 

XII. தஜரப்தறட்டி 
2016.12.19 

2016.12.22 

XIII.  தும்தகண 2016.05.19 

XIV. கங்க இயன தகரகப 2016.11.03 

2016.11.07 

 தரத்ம் 21 31 

 

 

 அெ கக்கரட்ெற குலறற்கு ெர்தறக்கும் அநறக்ககக ரரறத்ல் 

 

றதம் ரம் 

2010, 2011, ற்தம் 2012  ஆண்ட்டகலக்குரற 

தனறக றெரகக்கு உட்தட்டிதந் 

கக்கரய்வு றெரககலக்கரண றகடககப 

அெ கக்கரட்ெறக் குலறற்கு ெர்தறத்ல் 

2016 ததப்தரரற ரம் 

 

 தொகரகத்தும் ற்தம் கக்கரய்வு அநறக்ககககப ரரறத்ல்  

 

றதம் ரம் 

தனறக றெரகக்குட்தட்ட கக்கரய்வு 

றரககலக்கரண றகடகள் 2015 

ஆண்டுக்குநற தொகரகத்து கக்கரய்வு 

அநறக்ககக ரரறத்து ெர்தறத்ல் 

2016  ஜூகன ரம் 

 
 

 “ரட்ட கக்கரய்வு ற்தம் தொகரகத்துக் குல”  கூட்டங்ககப டரத்ல்  

 

கக்கரய்வு ற்தம் 

தொகரகத்துக் குல 

கூட்டங்ககப டரத்தும் 

றகற 

தங்தகற்தை  
அநறக்கககள் 

எப்தகடத் றகற 

2016.03.08 
ரட்ட தெனரபர்/ அெரங்க 

அறதரறன் கனகறல் இடம் ததற்ந 

இக் குலக் கூட்டத்றற்கு உற 

கக்கரய்ரபர் ரகம், 

கக்கரய்ரபர் அறகரரற, றற 

அகச்ெறன் கனக உள்பக 

கக்கரய்ரபர், தறதெ 

தெனரபர்கள், கக்கரபர்கள் 

றட்டறடல் உற தறப்தரபர்கள் 

ற்தம் கக்கரய்வுக்கு 

உட்தடுத்ப்தட்ட றடங்கலக்குரற 

உத்றதரகர்கள்  தங்தகற்நணர் 

2016.03.30 

2016.06.23 
2016.07.08 

2016.09.22 
2016.10.10 

2016.12.20 
2016.12.27 
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 உள்பகக் கட்டகபககப தபறறடல்   

றதம் ரம் 

2015 ஆம் ஆண்டுக்குள் தபறறட்ட உள்பகக் 

கட்டகபகள் 03 

 
 

 

 

4.1.4. ரட்ட அணர்த்  தொகரகத்து அலுல்கள் – 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் –  அணர்த் தொகரகத்து றகனம்  

தர. 

இ. 

தகனத்றட்டம்/ 

கதத்றட்டம் 

றகநதற்நற

ககபறன் 

ண்றக்கக 

தெனறட்ட 

தரகக ( தௐ.) 
இடம் 

1 

அணர்த்ங்ககபக் 

குகநக்கும் 

கதத்றட்டங்கப 

அதொல்தடுத்ல் 

04 

23,074,049.27 
அக்கு கரறல் தள்பத்க 

குகநத்ல் 

10,862,598.57 
ரனதறட்டி கக எற்நற  

தள்பத்க குகநத்ல் 

1,324,890.61 

கங்க ட்ட தகரகப, கலர்த்ற ஶ்ரீ  

இரஜெறங்க ரத்கறன் ண் 

ெரறக குகநத்ல் 

5,353,014.09 
தரலர- தல்தன தல்தரட்கட 

ததந்ததறகண தொன்தணற்நம் 

2 

அணர்த் தொகரகத்து 

ரட்ட ட்டத்றனரண 

தொற்தறற்ெற 

தகனத்றட்டம் 

01 15,025.00 ரட்ட தெனகம் 

3 

அணர்த் தொகரகத்து 

தறதெ ட்டத்றனரண 

தொற்தறற்ெற 

தகனத்றட்டம் 

03 29,982.00 

உடுத, உடதும்த ற்தம் 

தஸ்தரதக தகரகப தறதெ 

தெனக தறரறவுக்குள் 

4 

ண் ெரறவு அணர்த் 

அகலுல் 

தொற்தறற்ெறககப 

டரத்ல் 

07 61,534.00 

தரலர, ட்டித, 

தல்தரட்கட, தஜரப்தறட்டி, 

உடரனத்க ற்தம் கங்கட்ட 

தகரகப தறதெ தெனக 

தறரறவுக்குள்  

5 

கறரற அணர்த் 

தொகரகத்து குலக்ககப 

றறப்தட்டல் 

02 15,247.00 
கங்கட்ட தகரகப தறதெ 

தெனக தறரறறக்குள் 

6 அணர்த் தொகரகத்து றறப்தட்டு தகனத்றட்டங்ககப டரத்ல் 

 I. தரடெரகன 07 65,070.00 

அனத்துதகரகட தெற தரட 

ெரகன 

அக்குக றனரணந்ண கர 

றத்றரனம் 

கம்ததரன – ஜறணரஜ றத்றரனம் 



 “ முறைசார் நிருவாகத்தினூடாக நிறைபேறுறடய அேிவிருத்திறய பநாக்கி” 

32 

னன- . இத்ரக்க றத்றரனம் 

றக்யறன்ண- யூரலகடு 

றத்றரனம் 

தகதன  த்றக் கல்லூரற 

தகம் த்றக் கல்லூரற 

 

II. ஆெறரறர்கள்  

04 73,759.00 

தத, த்தக, கம்ததரன 

ற்தம் கட்டுகஸ்தரட்கட கல்ற 

னங்கள் 

III. அெ 

உத்றதரகத்ர்கள் 

04 114,660.00 

ன ததரதபரர அதற. 

அலுனகம், 

ததரகண ெறதர் தத்துகண 

தும்தகண ற்தம் யத்லித் 

தற.தெனகப் தறரறவுகள் 

IV.  தகட  

உத்றதரகத்ர்கள் 
02 25,000.00 

தல்தனகன ததரர் தகட தரெகந, 

தரல ததரர் தகட தரெகந 

7 

தரடெரகன அணர்த்  

தரதுகரப்தை  றட்டங்ககப 

ரரறத்ல்  

05 458,205.00 

த்தக கபலர் கல்லூரற. 

யறல்வுட் கல்லூரற, தகதன 

த்றக் கல்லூரற, சுர்தஜரற 

கல்லூரற ற்தம் தக த்ற 

கர றத்றரனம் 

8 
கறர  அணர்த் 

றட்டங்ககப ரரறத்ல்  
07 41,215.00 

உடதனரத், உடதும்த, தன்றன, 

தஜரதறட்டி, கங்கட்ட தகரகப 

ற்தம்  ட்டித தறதெ 

தெனக தறரறவுக்குள் 

9 
தொல் உற 

தகனத்றட்டங்கள் 
01 25,000.00 தெஞ்ெறலுக றகனம் - கண்டி 

10 

கறரல அணர்த் 

தொகரகத்து 

றறப்தட்டு 

தகனத்றட்டங்கள் 

03 27,595.00 

தரதும்த, யத்லித் ற்தம் 

குண்டெரகன தறதெ தெனக 

தறரறவுக்குள் 

11 
அெ அணர்த்த்றற்கரண 

றர் றகணரட்டல் 
08 1,253,916.00 

ட்டித, கங்கட்ட தகரகப, 

கங்க இயன தகரகப, தரலர 

ற்தம் உடுத தறதெ தெனக 

தறரறவுக்குள் 

12 

ரட்ட அணர்த் 

தொகரகத்துக் குலககப 

றறப்தட்டல் 

01 33,145.00 ஆலர் அலுனகம் 

13 

ததக் கரன க தொன் 

ஆந் றறப்தட்டு 

தகனத்றட்டங்கள் 

06 47,695.00 

தரத்தயரயட்கட, 

உடதனரத், கங்க இயன 

தகரகப, ட்டித ற்தம் 

யத்லித் தறதெ தெனக 

தறரறவுக்குள் 

14 

ண்ெரறவு அணர்த் 

அதர ச்ெறரறக்கக 

தனககககப 

ததரதத்துல் 

20 84,750.00 

தஸ்தரதக தகரகப ற்தம் கங்க 

இயன தகரகப  தறதெ தெனக 

தறரறவுக்குள் 
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15 

அணர்த் றகனகபறணரல் 

தெகடந் 

வீடுகலக்கரண 

தகரடுப்தணவுககப 

தெய்ல் 

 41,979,851.48 20 தறதெ தெனகப் தறரறவுகள் 

16 

தெற தரதுகரக்கப்ததற்ந 

றணத்றற்கரண 

றறப்ப்தட்டும் 

தகனத்றட்டங்ககப 

டரத்ல் 

01 31,767.00 
தஸ்தரதக தகரகப  தறதெ 

தெனகப் தறரறவு 

 தரத்ம்  880,967,969.02  

* 
அணர்த் தொகரகத்து எதங்கறகப்தை தறரறறன் தங்கபறப்தறல் றகநதற்நற றதட   

தகனத்றட்டம் 

 

I. னர ததய க்கு அெ தரறற்தரட்டுக் கூநறகண தரறற்தடுத்ல்   

II. தெற றகபரட்டு றரறற்கு  தகரண தொலுற தெகககப கூட்டிகத்ல் 

III. தெற சுந்ற றண றரறன் தொலுற அலுல்கள் ற்தம் அெ அணர்த் 

தரறல்தரட்டு டடிக்கக  

 

2016 த ரம் ற்தட்ட றர்தரர அணர்த் றகனறன் கரத்ரல் தரறக்கப்தட்டர்கலக்கரண 

உற ங்கும் அலுல்கள்  

றற எதுக்கலடு  தோனம் –  அணர்த் தொகரகத்து அகச்சு/ அெ கரப்தைதற ம்தறக்கக றறம்  

தர. 

இ. 
றதம் அபகு 

ண்றக்

கக 

தெனறட்ட 

தரகக 

தறதெ தெனகப் தறரறவு 

1 
வீட்டுச்தெங்கலக்கரண 

ட்டஈடு ங்கல் 
வீடுகள் 198 6,651,741.20 

அக்குக, கங்க 

இயனதகரகப, 

யரரறஸ்தத்து, கனதக, 

உடதபரத், 

தரத்தயரயட்ட, 

தல்தரட்கட,தரலர, 

தஸ்தரதக தகரகப, 

ட்டித, 

உடுத,ததும்தக, 

தரத் தும்தக, தன்றன, 

கங்கட்டதகரகப 

றறதத, உடதும்தக 

ற்தம் குண்டெரகன 

தறதெ தெனக 

தறரறவுக்குள்  

2 ெகத் உவு ங்கல் குடும்தங்கள் 541 986,184.90 

3 உனர்ந் ( தங்கலட்டுவு)  குடும்தங்கள் 535 678,471.10 

4 
உறர்தெங்கலக்கரண 

ட்டஈடு தகரடுத்ல்  
குடும்தங்கள் 06 600,000.00 

5 

தொகரம்கபறன் 

தொககத்தும் ற்தம் 

றர்ரகச்தெனவு 

தொகரம்கள் 41 1,175,264.03 

தரத்ம் 10,091,661.23  
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4.1.5  தறற்ெற ற்தம் ணறப அதறறதத்ற அலுல்கள் 

 

4.1.5.1 தறற்ெற தகனத்றட்டங்கள் – 2016 

அெ உத்றதரகத்ர்கபறன் அநறவு, ணப்தரன்க ற்தம் றநன்ககப அதறறதத்ற 

தெய்றதெடரக தெல்றநன் ற்தம் ததள்ப தெகக ங்க இன்ந, ததரது க்ககபக் 

தகௌரகக் ன்கு தெக தெய்த்ம் அெ உத்றதரகத்ர்ககப உதரக்கும் தரக்கத்துடன் 

2016ம் ஆண்டில் 21 தறற்ெற தகனத்றட்டங்கள் கண்டி ரட்ட தெனகம் தோனம்  

டரத்ப்தட்டது. இப்தறற்ெற தகனத்றட்டங்கலக்கு தறறகன ற்தம் தறறகன அல்னர  

தல்தத  தறகபறல் இதக்கும் 1,295  உத்றதரகத்ர்கள் கனந்து தகரண்டணர். 

(அ). கண்டி ரட்ட தெனனகத்றன்  தறற்ெறக்கரண  றற எதுக்கலட்டில் டரத்ப்தட்ட தறற்ெற 

தரடதநறகள் 

 

தர. 

இ. 

தறற்ெற தரடதநறறன் 

ததர் 
இனக்கு குல 

டரத்ப்த

ட்ட 

தரடதநறக

பறன் 

ண்றக்

கக 

தறன்ந 

உத்றதரக

த்ர்கபறன் 

ண்றக்

கக 

தெனவு 

( தௐ.) 

1 

லர்தரெண  றர்ரறத் 

றர்ரறப்தை  ற்தம் 

தரரறப்தை தரடர்தரண 

றறட தறற்ெற 

ககத்தரறல் 

உத்றதரகத்ர் 
01 35 300,250.00 

2 

அடிப்தகட கணற தறற்ெற அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. 

உறரபர் 

01 15 30,175.00 

3 

எலக்க தெற்தொகந 

தறற்ெற 

அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. 

உறரபர் 

01 56 36,455.00 

4 

MS Access கணற தறற்ெற  அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. 

உறரபர் 

01 15 12,750.00 

5 

கறர உத்றதரகத்ர் 

தகரள்றநன் அதறறதத்ற 

தறற்ெற 

கறர 

உத்றதரகத்ர்

கள் 

01 60 44,395.00 

6 

அதறறதத்ற 

அலுல்கலக்கரண உரற 

றப்தேட்டுககப 

ரரறத்ல் ற்தம்தடி 

ங்கல் டடிக்கக 

தொகநதரடர்தரண 

அநறவூட்டல் 

தகனப்தட்டகநகள் 

கக்கரபர், 

உற 

தறப்தரபர் 

(றட்டறடல்),

ககத்தரறல் 

உத்றதரகத்ர்,  

அ. தொ. 

உறரபர் 

01 149 32,830.00 
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7 

MS Excel கணற தறற்ெற அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. 

உறரபர் 

01 13 14,440.00 

8 

ஏய்வூறம் 

ங்கல்தரடர்தரண 

தறற்ெற  

கக்கரபர், 

ஏய்வூற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. 

உறரபர்  

01 73 52,840.00 

தரத்ம்  08 416 524,135.00 

 

 

(ஆ). அெ றர்ரக ற்தம் தொகரகத்து அகச்ெறன்  றற எதுக்கலட்டில் டரத்ப்தட்ட தறற்ெற 

தரடதநற  

தர. 

இ. 

தறற்ெற தரடதநறறன் 

ததர் 
இனக்கு குல 

டரத்ப்தட்ட 

தரடதநறறன் 

ண்றக்கக 

தறன்ந 

உத்றதரகத்

ர்கபறன் 

ண்றக்கக 

தெனவு 

( தௐ.) 

1 

அெ தொகரகத்து 

உறரபர் 

தெகறன் தைற 

உத்றதரகத்ர்கபறன் 

தெகககப 

ஆம்தறப்தப் தறற்ெற  

அ. தொ. 

உறரபர் 
01 123 314,825.00 

தரத்ம்  01 123 314,825.00 

 

(இ). உள்ரட்டலுல்கள் அகச்ெறன் றற எதுக்கலட்டில் டரத்ப்தட்ட தறற்ெற தகனத்றட்டம்  

 

தர. 

இ. 

தறற்ெற தரடதநறறன் 

ததர் 
இனக்கு குல 

டரத்ப்தட்ட 

தரடதநறக 

பறன் 

ண்றக்கக 

தறன்ந 

உத்றதரகத்

ர்கபறன் 

ண்றக்கக 

தெனவு 

( தௐ.) 

1 

கல் தகன 

தரடர்தரண றறட  

தறற்ெற – றத்னர 

கல் தகன 

ற்தம் தடங்ககப 

கத்ம் றகனம் 

ககத்தரறல் 

உத்றதரகத்

ர் 

01 52 312,552.75 

2 

றன் சுற்தககப 

ஸ்ரதறப்தல் 

தரடர்தரண தறற்ெற 

ககத்தரறல் 

உத்றதரகத்

ர் 

01 46 31,500.75 

தரத்ம்  02 98 344,053.50 
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(ஈ) இனங்கக அதறறதத்ற றதரக றதணத்துடன் என்நறகந்து டரத்ற  தறற்ெற தரடதநற 

 

தர. 

இ. 

தறற்ெற தரடதநறறன் 

ததர் 
இனக்கு குல 

டரத்ப்தட்

ட 

தரடதநறகபற

ன் 

ண்றக்கக 

தறன்ந 

உத்றதரக

த்ர்கபறன் 

ண்றக்

கக 

தெனவு 

( தௐ.) 

1 

கதத்றட்ட 

தொகரகத்தும் 

அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. உறரபர் 

02 126 100,486.00 

2 

எலக்கரற்த 

தெற்தொகந 

ததரநறப்தை கறர 

உத்றதரகத்ர்கள்

, அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. உறரபர் 

01 56 45,891.50 

3 

ரதண தகரக 

ற்தரடுகள் ற்தம் 

தரறற்தடு தடிதொகந 

றறகள் 

அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. உறரபர் 

01 70 53,956.25 

4 

கதத்றட்டங்ககப 

றட்டறடல் ற்தம் 

தறதகககப 

லதுல் தரடர்தரண 

தறற்ெற 

தகனப்தட்டகந 

அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. உறரபர் 

01 75 77,764.50 

5 

கதத்றட்டங்ககப 

ரரறத்ல் ற்தம் 

றட்டறடல்  

அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. உறரபர் 

01 62 46,610.90 

6 

அெ கரறகபறன் 

தொகரகத்தும் 

கரற 

உத்றதரகத்ர் 

அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. உறரபர் 

01 63 48,995.40 

7 

அெறன் தடி ங்கல் 

தெய்தொகந 

அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. உறரபர் 

01 70 36,710.00 

8 

அெ கக்கரய்வு 

அலுல்கள் 

அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. உறரபர் 

01 69 37,979.50 

9 

தரடர்தரடல் றநக அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர், 

அ. தொ. உறரபர் 

01 67 22,544.00 

 தரத்ம்  10 658 470,938.05 
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தறற்ெற தகனத்றட்டங்கபறன் கூட்டு தரத் தொன்தணற்நம் 

 

தர. இ. 

டரத்ப்தட்ட 

தரடதநறறன் 

ண்றக்கக 

தறன்ந 

உத்றதரகத்ர்கபற

ன் ண்றக்கக 

தெனவு 

( தௐ.) 

1 21 1295 1,653,052.35 

 

 

    கறர உத்றதரகத்ர்கபறன் தகரள்றநன்  கதத்றட்டங்ககப றட்டறடல் ற்தம் 

    அதறறதத்ற தறற்ெற     தறதகககப லதும் தறற்ெற 

 

 

  அெ தொகரகத்து உறரபர் தெகறன்                 கணற தறற்ெற  தரடதநறககப 

  தைற உத்றதரகத்ர்ககப தறற்தறத்ல்                 டரத்ல்
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4.1.5.2 ணற ப ற்தம் தரறல் றகட்டல் அலுல்கள்- 2016 

              றற எதுக்கலடு  தோனம் –ணற ப ற்தம் தரறல் றகக்கபம் 

தர

. இ. 
தகனத்றட்டம் 

தரக்குகபறன்  

ண்றக்கக 

தெற்த

டுத்ற

ககபற

ன் 

ண்றக்

கக 

தறற 

இனரதம் 

தததத

ர்கபற

ன் 

ண்ற

க்கக 

தெனவு 

( தௐ.) 
டரத்ற இடம் 

1 

அநறவூற்த தகனத்றட்டங்ககப டரத்ல் 

 

I.           

ரர்கலக்கரண 

146 161 5635 
- 

தறதெ 

தெனகங்கள் 20  

II. உர்  

ரர்கலக்கரண 

106 112 3920 
- 

தறதெ 

தெனகங்கள் 20 

III. ஆெறரறர்கலக்கரக 
01 01 39 

27,700 

கட்டுகஸ்தரட்கட 

ஆெறரறர் தறற்ெற 

றகனம் 

IV.  ததற்தநரதக்கரண  07 08 565 
15,500 

தறதெ தெனகப் 

தறரறவுகள் 12 க்குள் 

2 

சுதரறலுக்கரண  

ஊக்குறப்தை  

தகனத்றட்டம் 

02 02 60 
4,600.00 

உடதனரத், 

தரத்தயரயட்

கட, தரத்தும்த, 

யத்லித்,  

ட்டித, 

தஜரப்தறட்டி,தது

ம்தகற்தம் 

அக்குக 

தறதெ தெனகப் 

தறரறவுகள் 

3 

தரறல் ெரல்ககப 

தற்நற ததநல் 

தகனத்றட்டம் 

02 02 60 
15,900.00 

தரலர,  

தல்தரட்கட 

ட்டித  தறதெ 

தெனகப் தறரறவுகள் 

4 

உள்பக தட்ட 

அததட்ெகர்ககப 

றறப்தட்டும்  

தகனத்றட்டம்  

01 01 4 
40,450.00 

ததரகண 

தல்ககனக்ககம் 

5 

அரணத்க 

ஈர்த்ர்கலக்கரண  

தரறல்கபறல் 

ஈடுதடுத்தும் 

தகனத்றட்டம் – 

கதட் தொதக்கு உற்தத்ற  

01 01 34 
11,500.00 

கங்கட்ட தகரகப 

தெனகப் தறரறவு  

6 

அரணத்க 

ஈர்த்ர்கலக்கரண 

தரறல் றக்கரட்டல்  

தகனத்றட்டம் 

146 146 1480 
 

தறதெ 

தெனகங்கள் 20 

7 
தரறல் ெங்க 

தகனத்றட்டங்கள் 

01 01 30 
34,150.00 

உடதும்த தறதெ 

தெனகப் தறரறவு 
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8 

தரறல் 

அதறனரகெககப 

தற்நறததநல் 

தகனத்றட்டம்  

02 02 87 
19,980.00 

யரரறஸ்தத்து 

ற்தம் அக்குக 

தறதெ தெனகப் 

தறரறவுகள் 

9 
தறரந்லதரறல் 

ெந்கக டரத்ல் 
02 03 437 

37,500.00 

தரத்தயர 

யட்கட, 

குண்டெரகன 

ற்தம் 

உடப்தனரத் 

தறதெ தெனகப் 

தறரறவுகள் 

10 

தரறல் தொற்ெற 

அதறறதத்ற தறற்ெற 

தகனத்றட்டம் 

01 01 67 
27,600.00 

யரரறஸ்தத்து 

தறதெ தெனகப் 

தறரறவு 

11 

தககள் லரண தறற்ெற தகனத்றட்டங்ககப டரத்ல் 

i.    தடிங் தகக் 

ரரறத்ல் 

01 01 46 
12,950.00 

கங்கட்ட தகரகப 

தறதெ தெனகப் 

தறரறவு 

ii.  கன்த ரற்த 

தகடககப 

றர்கறத்ல் 

03 03 131 
29,850.00 

ததும்த, 

தரத்தும்த, 

யத்லித் 

தறதெ தெனகப் 

தறரறவுகள்  

iii. அகற்தப் 

ததரதட்கபறணரல் 

தப் ததரறககப 

உற்தத்றச் தெய்ல் 

02 02 71 
19,900.00 

தஜரப்தறட்டி, 

தும்தகண தறதெ 

தெனகப் தறரறவுகள்  

iv.  ெரரற ெட்கட 

கத்ல் 

03 03 102 
29,850.00 

கங்கட்ட தகரகப 

, தஸ்தரதக 

தகரகப ற்தம் 

குண்டெரகன 

தறதெ தெனகப் 

தறரறவுகள் 

v. தஸ்றரற 

ககனறகண 

தறலுல் 

01 01 34 
9,950.00 

உடுத தறதெ 

தெனகப் தறரறவு 

vi. ெந்ணக்குச்ெற 

உற்தத்ற 

01 01 44 
9,950.00 

அக்குக 

தறதெ தெனகப் 

தறரறவு 

 



 “ முறைசார் நிருவாகத்தினூடாக நிறைபேறுறடய அேிவிருத்திறய பநாக்கி” 

40 

 

vii.  ததண் தப் 

ததரறகள் ற்தம் 

தடச் ர்ச் 

றர்ரறத்ல் 

01 01 36 
9,950.00 

ட்டித தறதெ 

தெனகப் தறரறவு 

viii. L.E.D.  றன் 

குறகககப  

ரரறத்த்ன 

02 02 67 
20,295.00 

தன்றன, 

தல்தரட்கட 

தறதெ தெனகப் 

தறரறவுகள்  

ix. தத்றக் ஆக்கங்கள் 
01 01 20 

56,400.00 

தரத்தயர 

யட்கட தறதெ 

தெனகப் தறரறவு 

12 

தரறல் றக்கரட்டல் 

தெகக ததற்தக் 

தகரடுத்ல் 

450 ( குநறத் 

தறற இனரதப் 

தததர்கள் ) 

- 460 
- 

ரட்ட தெனகம் 

13 

தரறல்தெனரற்நற

கணதொன்தணற்நல்-

தரறல் தறற்ெறக்கரண 

றகனங்கலக்கு 

தெலுத்ல் 

120 ( குநறத் 

தறற இனரதப் 

தததர்கள் ) 

- 430 
- 

ரட்ட தெனகம் 

தரத்ம் 
   433,975.00 

 

 

 

   

தரறல் உள்பங்கப்தட்ட      தரறல்  அதறனரகெககன தல்லும்   

அததச்ெகர்கப றறப்தட்டல்      தகனப்தட்டக 
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4.1.5.3 உற்தத்றத் றநன் தகனத்றட்டம்   
 

உற்தத்றத்றநன் என்நறம் தோனம் 2016ஆம் ஆண்டிக்குள் டரத்ற தகனத்றட்டங்கபறன் தொன்தணற்நங்கள் 

கலழ் குநறத் தறகரரகும் 
 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம்/ கதத்றட்டம் 

இனக்குக

பறன் 

ண்ற

க்கக 

றகநத

ற்நற

கறன் 

ண்ற

க்கக 

இனக்கு குல டரத்ற இடம் 

1 

i. தொன்ணர் தரடெரகன 

உற்தத்றத்றநன் 

தகனத்றட்டம் 

06 06 

தொன்ணர் 

தரடெரகன 

ததற்தநரர் 

யரக – சுண தொன்ணர் 

தரடெரகன, குததணற- 

ென தொன்ணர் 

தரடெரகன,ததரது ெறங்கறத்ற 

தொன்ணர் தரடெரகன, 

தனல்கன ப்தரன் ட்தை 

தொன்ணர் தரடெரகன, 

ஈரறக ெறரற ெறதுயத் 

தொன்ணர் தரடெரகன, 

யறந்கன கறங்ஸ்த 

தொன்ணர் தரடெரகன  

 
ii. தொன்ணர் தரடெரகனககப 

அரணறத்ல் 
- 33 

தொன்ணர் 

தரடெரகன 

ஆெறரறர்கள் 

ற்தம் 

தறள்கபகள் 

2 

i. தரடெரகன 

உற்தத்றத்றநன் 

தகனத்றட்டம் 

06 08 

ஆெறரறர்கள் 

ற்தம் 

ரர்கள் தும்த ஆம்த தரடெரகன, 

தகங்கல்ன கர 

றத்றரனம், வீறகும் 

றம்றரனம், அம்தரன 

கணறஷ்ட றத்றரனம், 

லும்தறணற றத்றரனம், 

தைணறதரற ( ரறக) 

றத்றரனம், 

தெணத்தன  

றத்றரனம் ற்தம் ர் 

றக்கற கபலர் கல்லூரற 

 
ii. தரடெரகனககப 

அரணறத்ல் 
- 37 

ஆெறரறர்கள் 

ற்தம் 

ரர்கள் 

3 

i. அெ துகந 

உற்தத்றத்றநன் 

தகனத்றட்டம் 

06 09 

அெ துகநறன் 

உத்றதரகத்ர்க

ள் 

ற்தற றெரத் 

றகக்கபம், 

தனகச்தெக ெகத, 

குததணற உத தரல் 

அலுனகம், ததரது 

கத்றெரகன கண்டி, 

தறதெ தெனகம் 

ததும்த, சுற்தனரத் 

றகக்கபம்  

 
ii. அெ துகநறகண 

அரணறத்ல் 
- 42 

அெ துகநறன் 

உத்றதரகத்ர்க

ள் 

4 

ததரது ெண உற்தத்றத்றநன் 

தகனப்தட்டகநககப 

டரத்ல் 

3 3 ததரது க்கள் 
துந்யறன்ண ட்டரம், 

ம்ததன ட்டரம் 
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5 

ணறரர் துகநறன் 

உற்தத்றத்றநன் 

தகனத்றட்டம் 

4 4 
அலுனகக் 

குரம் 

Green apple, PAESPA 

அலுனகங்கள், ெரதக்க 

ப்டக் ண அலுனகம் 

6 

கண்டி ரட்ட 

உற்தத்றத்றநன் 

ெரன்நறழ்கள் தத்ற 

தரடதநற 

01 01 

40 

உத்றதரகத்ர்கள் 

(அநறடப்தட்ட

தரகக தௐ. 

16,032.50) 

 தரறனரபர் றகக்கபம் 

7 

தபறகப அரணறப்தைப் 

தம் ( உனர) 
- - 

கண்டி 

உற்தத்றத்றநன் 

ெரன்நறழ் 

தரடதநற 

உத்றதரகத்ர்கள் 

றெரத் றகக்கபம், 

னக்கல்ற அலுனகம் 

8 

உற்தத்றத்றநன் ண்க்கத 

தரடர்தரக ற்தம்  5S 

கக்கரய்வு 

தகனத்றற்கரண  ப 

தங்கபறப்தைககப 

ததற்தக்தகரடுத்ல் 

- - 

ரர்கள் 

ஆெறரறர்கள் 

ற்தம் 

அலுல்கள் 

தரடெரகனகள் – 02 

அெ அலுனகம் - 12 

9 

ககதென் தரறல்  தொற்ெற 

தகனத்றட்டம் 
05 05 

கண்டி ரட்டம் 

ெறநற ற்தம் 

த்ற 

அபறனரண 

தரறல் 

தொலுர்கள் 

ரட்ட தெனகம் 

10 

ெறநந் அததங்ககப 

தரறரற்நம் 
- - 

உற்தத்றத்றநன் 

அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர்கள் 

ரட்ட தெனகம், 

கட்டுகஸ்தரட்கட தறற்ெற 

றகனம் 

11 

சுற்நடரல் ஆக்கன 

அலுனகதரன்கந 

றர்ரறப்தற்கரண தெற 

அபறபரண 

ககததனரன்கந ரரறத்ல் 

- - 

உற்தத்றத்றநன் 

அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர்கள் 

 

12 

கறர உத்றதரகத்ர் 

அலுனகச் ககதல்   என்கந 

ரரறத்ல் 

- - 

உற்தத்றத்றநன் 

அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர்கள் 

 

13 

ரரந் தொன்தணற்நம் 

லள்தரக்கு கூட்டங்ககப 

டரத்ல் 

12 12 
40 

உத்றதரகத்ர்கள் 
 

14 

2015 ஆண்டுகபறல் டரத்ற தெற உற்தத்றத்றநன் றததுகள் றப்தேட்டு தகனத்றட்டத்றன் கண்டி 

ரட்ட தெனகம்  இகட றகக்கப தறரறறல் இண்டரம் இடத்றகண தற்நறக்தகரண்டது. 
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5.  அகப்தை றற அலுல்கள் ற்தம் கண கடககள் 

5.1  தறரபர் ரகம் றகக்கபத்றன் அலுல்கள் – 2016 

 

 தறவு தெய்த்ம் டடிக்கககள் 

 

தர. 

இன. 
றடம் ண்றக்கக 

1 தறவு தெய்ப்தட்ட  அற்தநரணற உத்வுச்ெலட்டுகள் தரகக 4585 

2 அதறக்கப்தட்ட அதரண து  ெரன்நறழ்கள் றண்ப்தங்கள் 142 

3 தறவு தெய்ப்தட்ட கரற உதறகள்  61185 

4 றறதரகறத் உதறப் தறறகள்  1701 

5 கரற ஆ றதம் தடல் றண்ப்தங்கள் 9725 

6 

தறவு தெய்ற்கரக கறகடத்  உரறக அட்டககள்  

 அெ 517 

 ணறரர் 2003 

 தகரடுப்தணவு தத்றங்கள் 02 

 கண றதணங்கள் 218 

7 
உரறக ெரன்நறழ்கள் ற்தம் குநறத் தறறககப  ததற்தக் 

தகரள்ற்கரண றண்ப்தங்கள் ண்றக்கக 
933 

 

 அதறத் தபறப்தரட்டுப் தத்றங்கள் 

 

தர. 

இன. 
றடம் ண்றக்கக 

1 கரனம் கடந் தறநப்தைப் தறவு தெய்ல் (24ம் தறரறவு) 367 

2 கரனம் கடந் இநப்தைப் தறவு தெய்ல் (36ம் தறரறவு) 49 

3 தறநப்தை ற்தம் இநப்தை ெரன்நறழ்கபறன் றதத்ங்கள் – 27(அ) ற்தம் 

52(1)ம் தறரறவுகபறன் கலழ் 
1820 

4 சுவீகரறப்தை (கதற்தைக்) குந்ககபறன் தறநப்தறகண லப தறவுதெய்ல் 18 

 

 றறதரகறத் அதரண து ெரன்நறழ் தறறகபறன் ண்றக்கக - 344 

 தரகனந் தர்கபறன் இநப்தறகண தறவுதெய்ல்   -   05 

 



 “ முறைசார் நிருவாகத்தினூடாக நிறைபேறுறடய அேிவிருத்திறய பநாக்கி” 

44 

 

 

 தரணரக தெகரறக்கப்தட்ட  கட்டங்கபறன் அபவு  

 

 

தர. 

இன. 
றதங்கள் தரகக ( தௐ.) 

1 அற்தநரணற அதறப்தத்றங்ககப தறவுதெய்ல் 4,227,000.00 

2 அதரண து ெரன்நறழ் தறறகள் ங்குல் 34,400.00 

3 
அற்தநரணற உதறப்தத்றம் ற்தம் உரறத்து னரற்தத் தரகுப்தை 

ங்குல் 
84,000.00 

4 கரற உதறப் தத்றங்ககப தடல் 3,665,500.00 

5 கரற உதறப் தத்றங்ககப தறவுதெய்ல் 4,299,800.00 

6 உதறப்தத்ற தறறகள் றறதரகத்ல் 5,504,300.00 

7 தரற ததர்ப்தை கட்டம் அநறடல் 179,850.00 

8 உரறகககப தறவு தெய்ல் 121,500.00 

9 உரறக ெரன்நறழ் ற்தம் குநறத் தறறககப றணறதரகறத்ல் 157,000.00 

தரத்ம் 18,273,350.00 
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5.2  ரட்ட தர்ல் அலுல்கள் - 2016 

 

 

தர்ல் அலுனகத்றன் அலுல்கள் 

 

2016ம் ஆண்டில் ரக்கரபர்கபறன் ததர் அட்டகககப ெலர்தடுத்ல் 2016.05.15ம் றகற 

ரட்டத்றன் அகணத்து தறதெ தெனகங்கலம் உள்படங்கும் ககறல் அகணத்து கறர 

உத்றதரகத்ர்கலம், கக்தகடுக்கும் உத்றதரகத்ர்கபரக தெற்தட்டு ஆம்தறத்துடன், அன் 

தறகரம் ரரறத்ல் 2016ம் ஆண்டின் ரக்கரபர் ததர் அட்டக 2016.12.23ம் றகற கண்டி தறற 

தர்ல் ஆகரபரறணரல் உதறப்தடுத்ப்தட்டது. 

 

 

 

ரக்கரபர் றணத்க தகரண்டரடுல் 
 

2016.06.01 றகற இடம் ததற்ந ரக்கரபர் றண தகரண்டரட்டத்க தொன்ணறட்டு ததரது  க்ககப 

றறப்தட்டும் தறரண தகனத்றட்டம் தஸ்தரதக தகரகப தறதெ தெனகத்க  கனகரக 

தகரண்டு ரனப்தறட்டி கரறல் தகுக் தகரனரகரக டரத்ப்தட்டதுடன், அக எட்டிரக கண்டி 

கர் ற்தம் யய்ர, தத்க தகுறகள் உள்படக்கும் ககறல் தத ரடகக் கரட்ெறகள் தோனம் 

க்கள் றறப்தட்டல் ற்தம் துண்டுப்தத்றங்ககப றறதரகத்லும் கண்டி தறற தர்ல் 

ஆகரபரறணரல் தெய்ற்கு டடிக்கக டுக்கப்தட்டது.  

 

 

 

ரக்கரபர் ததர் அட்டககபறன் தற்தகரள்பகல் 
 

லற ன்ந லர்ப்தைகள், கரறத்தறககப ததற்தக் தகரள்பல், தன,ககனக்கபக ற்தம் கல்றன் கல்லூரற 

உட்தைகுல் ற்தம் கண ததரது க்கபறன் தககலக்கரக ரக்கரபர் ததர் அட்டக 

ததரறப்தைகள் 7410 2016 ஆண்டுக்குள் ரக்கரபர்கலக்கு றறதரகறக்க டடிக்கக டுத்துள்பது. 
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5.3 தரட்டரர் ரகண ததரக்குத்து தறரறறன் அலுல்கள்  

 

தரட்டர் ரகண ததரக்குத்து கட்டகபச் ெட்டத்றற்தகற்த 2016ம் ஆண்டிற்குள் தரட்டரர் 

ரகணததரக்குத்து தறரறறணரல் றகநதற்நற அலுல்கள் கலழ் குநறத்ரநரகும்.  

 
 

தர. 

இ. 
றடம் 

தடரந் 

இனக்கு 

றகநதற்நற 

அபவு 

றற தொன்தணற்நம் 

(தௐ.) 

1 ெரற தரலட்கெ - லத்து தோனம் 20950 26120 66,768,825.00 

2 
ெரற தரலட்கெ தெய் தொகநெரர்  

16000 33673 - 

3 

ெரற அதறப் 

தத்றங்ககபப் தைதுப்தறத்ல்  12000 8214 14,078,925.00 

4 

தரட்டர் கெக்கறல்ககப 

தறவுதெய்ல் 140 - - 

5 

ரகணங்கபறன் இனக்கத் 

கடுககப 

ததற்தக்தகரடுத்ல் 20450 13827 - 

6 

கணக ரகண ககக 

ெரன்நறழ் றறதரகறத்ல் 800 958 478,900.00 

7 

இண உதற ெரன்நறழ்கள் 

றறதரகறத்ல் 400 467 86,500.00 

8 
ரகணங்கபப் தரறதெரறத்ல் 

1000 1100 - 

9 கடக்கட்டகப 785 2347 231,650.00 

10 ெரகனப் தரதுகரப்தை குல 24 24 - 

தரத்ம் 72549 86730 81,644,800.00 
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5.4 தடிப்ததரதட்கள் கட்டுப்தரட்டு தறரறறன் அலுல்கள் 

 

தடிப்ததரதள் கட்டுப்தரட்டுப் தறரறறன்  தோனம் 2016 ஆண்டுக்குள் டரத்ற அலுல்கள் கலழ் 

குநறக்கப்தட்டுள்பது.  
 

 

 தடிப்ததரதட்கள் றறதரகறக்கும் அலுல்கள்  

 

தர. 

இ. 
றடம் 

தொன்தணற்நம் 

ததௌறக றற (தௐ.) 

1 
தடிப்ததரதட்ககப உததரகறப்தற்கரண 

அதறப்தத்றங்கள் ங்கல் 
322 132,750.00 

2 
தடிப்ததரதட்ககப உற்தத்ற 

அதறப்தத்றங்கள் ங்கல் 
09 5,500.00 

3 
தடிப்ததரதட்ககப ங்குதர்கலக்கரண 

அதறப்தத்றங்ககப ங்கல் 
09 18,0000.00 

4 
தடிப்ததரதட்ககப இநக்குற 

அதறப்தத்றங்ககப ங்கல் 
01 10,000.00 

5 
தட்டரசு/ ரண தடிப்ததரதட்ககப 

உற்தத்றக்கரண அதறப்தத்றங்ககப ங்கல் 
07 1,750.00 

6 
ரண தடிப்ததரதட்ககப ங்குதர்கபறன் 

அதறப்தத்றங்ககப ங்கல் 
396 31,800.00 

 

 

 சுடும் ஆத்ம் /துப்தரக்கற  அதறதத்ற  டடிக்கககள்  
 

தர. 

இ. 
றடம் 

தொன்தணற்நம் 

ததௌறக றற (தௐ.) 

1 
சுடும் ஆத்ம்/ துப்தரக்கற அதறப்தத்றங்ககப 

தடரந்ம் தைதுப்தறத்ல் 
483 51,300.00 

2 
சுடும் ஆத்ம்/ துப்தரக்கற அதறப்தத்றற்கரண 

கரனரபற அதறப்தத்றங்ககப ங்குல் 
11 110.00 

3 

சுடும் ஆத்ம்/ துப்தரக்கற தரடர்தரக 

தைறரக்தகட்டல் – தரதுகரப்தை தெனரபரறடன் 

எப்தகடத்ல் 

8 620.00 

4 
சுடும் ஆத்ம்/ துப்தரக்கறககப  லண்டும் 

எப்தகடத்ல் 
16 - 
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5.5 தகர்தரர் தெக அறகர ெகதறன் அலுல்கள் – 2016 

 

 

1.  ெந்க தொற்தகக ற்தம் றறப்தட்டல்  
 

ரம் 

தொற்நறககக

பறன் 

ண்றக்

கக 

க்கு 

ரக்கல் 

தெய்ல் 

ண்டப் தம் 

(தௐ.) 

றறப்தடல் 

தகர்தரர் ர்த்கம் ஊடகம் 

ஜணரற 113 350 479,000.00 01 01 - 

ததப்ரற 222 178 547,000.00 - 01 - 

ரர்ச் 124 109 307,000.00 10 02 01 

ப்ல் 127 47 147,500.00 - 02 - 

த 113 190 790,500.00 - 01 - 

ஜூன் 99 227 743,000.00 02 01 - 

ஜூகன 121 184 959,500.00 - 10 01 

ஆகஸ்ட் 170 210 648,500.00 - 12 01 

தெப்டம்தர் 162 282 933,000.00 01 - - 

அக்தடரதர் 144 139 808,000.00 02 01 - 

ம்தர் 195 230 874,500.00 03 01 - 

டிெம்தர் 212 92 308,000.00 - - - 

தரத்ம் 1802 2238 7,546,000.00 19 32 03 

 

2. தகர்தரர் தொகநப்தரடுகள் ததநல் 

 

 
 

ரம் 
தரகனததெற 

தொகநப்தரடுகள் 

லத்து தோனம் 

தொகநப்தரடுகள் 

லர்க்கப்தட்ட 

தறச்ெகணறன் 

ண்றக்கக 

க்கு ரக்கள்கபறன் 

ண்றக்கக 

தரகனததெற லத்து தரகனததெற லத்து 

ஜணரற 03 11 03 12 01 - 
ததப்ரற 05 11 04 08 02 01 

ரர்ச் 05 13 05 07 04 - 
ப்ல் 03 15 02 09 - - 
த 11 16 09 16 01 - 
ஜூன் 13 08 11 16 08 02 

ஜூகன 26 14 24 20 18 - 
ஆகஸ்ட் 17 26 15 20 13 01 

தெப்டம்தர் 11 12 08 08 06 - 
அக்தடரதர் 13 17 11 15 10 - 
ம்தர் 11 16 09 13 08 01 

டிெம்தர் 01 18 04 11 - 01 

தரத்ம் 119 177 105 155 71 06 
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5.6 அபவீட்டு கூதகபறன் ப்தடுத்ல் ற்தம் தெக அலுல்கள் 
 

 

அபவீட்டு கூதகபறன் ப்தடுத்ல் ற்தம் தெககள் றகக்கபத்றன் அலுல்கள் கலழ் குநறத் 

குநறப்தறல் கரட்டப்தட்டுள்பது.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2016ம் ஆண்டிற்குள் அபவீட்டுக் கூதகபறன் ப்தடுத்ல் ற்தம் தெககள் தறரறறணரல்  

றகநதற்நற  அலுல்கள் 
 

தர. 

இ. 
றடம் 

அகட ன்ணற அபவு றகநதற்நறக் தகரண்ட 

அபவு 

கூதகள் தரணம் (தௐ.)  கூதகள் தரணம் (தௐ.)  

1 

ரட்டத்றற்குள் றரதர அலுல்கலக்கரக உததரகறக்கும்  அபவீட்டு  உதகரங்ககப 

தய்தடுத்ற  தொத்றரறககறடும்  அலுல்ககப  டரத்துல் 

i. றகனங்கள் 

71868 22,297,680.00 71497 21,610,410.00 

ii. அடிப்தகட தொத்றரறகக இடல் 

iii. டரடு தொத்றரறகக இடல் 

iv. ரறததரதள் றரதர  

றகனங்கள் 

2 

ரட்ட தொலதும்  றடீர் 

தொற்தககககப ற்தரடு தெய்து 

அபவீட்டு தொகநகள் தரறச்ெறத்ல் 

ற்தம் நரண அபவீட்டு 

உதகங்ககப ற்தம் அபவீட்டு 

அக்கறங்ககப ககது தெய்ல்  

960 - 782 - 

3 

கண்டுதறடித் தககப லற 

ன்நத்றன் தொன் ெர்தறப்தன் தோனம் 

ண்டப்தத்க அநறடல் 

- - 41 94,500.00 

4 
ரட்டத்றண றரதர தறகஜகள் 

ற்தம் தகர்தரக றறப்தட்டல்  
42 - 33  

 தரத்ம் 72870 - 72353 21,704,910.00 

 

03 றறப்தட்டல் 

 

 

01 தொத்றரறகக இடல்

  

02 றடீர் தொற்தகக ற்தம் 

தரறதெரகண 

றடீர் தொற்தகக    
தறரந்ல 

றகனங்கள்  
ஆம்த 

தொத்றரறகக 

கத்ல் 

 

லறன்ந 

அலுல்கள்

  

டரடு 

தொத்றரறகக 

கத்ல் 

 

றரதர 

றகனங்கள்  

  

தரறற்ெர

கனகள்  

தரறற்ெர

கனகள்  
றரதர 

றகனங்கள்  

  

தல்ததரதள் 

அங்கரட்டி 

  

ரறததரதள் 

றரதர 

றகனங்கள்  
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5.7  சுற்நரடல் அலுல்கள் – 2016 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம்/கதத்றட்டம் ண்றக்கக டரத்ப்தட்ட இடம் 

1 யந்ரகண தொகரகத்து குல 

 

I. குலறணரல் டரத்த்ற கறன் ண்றக்கக 06 

ரட்ட தெனகம் - 

கண்டி 

II. குலறக்குள் கறகடத் றண்ப்தப்தங்கபறன் 

ண்றக்கக 
575 

III. குலறணரல் அதறக்கப்தட்ட அபவு 410 

IV. அதறக்கப்தடர அபவு 120 

 
V. தலும் டடிக்கககள் டுத்துக்தகரண்டிதக்கும் 

றண்ப்தப்தங்கபறன் ண்றக்கக 
45 

2 ரட்ட சுற்நடரல் குலறகண டரத்ல்  06 
ரட்ட தெனகம் - 

கண்டி 

3 ரட்ட ண் ற்தம் ெகபக்கள் குலறகண டரத்ல் 02 
ரட்ட தெனகம் - 

கண்டி 

4 

சுற்நரடத் கனக தக்கம் தெல்தரடு 

I.  கனக தக்கம் ததற்தக்தகரடுத்ல்  800 

கண்டி ரட்ட 

தரடெகன 

II. யரறத் தக்கம் ததற்தக்தகரடுத்ல் 135 
III. ஜத் தக்கம் ததற்தக்தகரடுத்ல் 65 
IV. ஸ்ர் ர் தக்கம் ததற்தக்தகரடுத்ல் 20 
V. ஜணரறதற தக்கம்  ததற்தக்தகரடுத்ல் 11 ஜணரறதற தெனகம் 

5 

 றதெ   டுகக தகனத்றட்டங்ககப   டரத்ல் 

I.  “ ண தரதர” தெற தகனத்றட்டம்  02 
ென்குர் தரட்டம் 

உடதனரத்  

II.  தறரறவு ட்டத்றனரண தகனத்றட்டம் 20 
20 தறதெ  தெனக 

தறரறறற்குள் 

6 ென ததயக்கு  எத்ரண சுற்நரடல் 

தகனத்றட்டங்கள்  
01 

த்ற ரகர 

தகௌ ஆலர் 

ற்தம் த்ற 

ரகர தகௌ 

தற  அகச்ெரறன்  

கனகறல் கண்டி 

ரட்ட தரடெரகன 

1000 ரர்கபறன்   

தங்தகற்தறல் கண்டி 

ெறதர் தனகத்றல்  

கடததற்நது. 
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 தடங்கு எறப்தை  தொன்தணற்நச் சுதக்கம் - 2016 
 

தர. இ. றதம் ண்றக்கக  

1 கறரற குலக்ககப டரத்ல் 13517 

2 தறரந்ற குலக்ககப டரத்ல் 569 

3 ரட்ட குலக்ககப டரத்ல் 06 

4 கறகடக்கப் ததற்ந தொகநப்தரடுகள் 1888 

5 கணறத்ககபறன் ண்றக்கக 2906 

6 ெறரணங்ககப டரத்ல் 24990 

7 றறப்தட்டும் தகனத்றட்டங்ககப டரத்ல் 14970 

 

2016 ஆண்டின் தனர ங்ககப தட்டி வீழ்த்லுக்கரண அதறறகண ததற்தக்தகரடுத்ல்  

தரடர்தரண  றதங்கள் கலழ் குநறக்கப்தட்டுள்பது 

 

றதம் தனர ங்கபறன் 

ண்றக்கக 

தறதெ தெனகப் 

தறரறவுகபறன் 

ண்றக்கக 

ரட்ட தெனரபரறன் அதறததநல் 92 15 

 

 

5.8 அெ கரறகள் ற்தம் குடிறதப்தை கரற அலுல்கள் – 2016 

 

 அெ கரறகள் ற்தம் குடிறதப்தை ( குடிதற்ந) கரறகள் தரடர்தரக ெர்தறத்துள்ப 

தறச்ெறகணககப றர்த்றச்தெய்ல் ற்தம் தறதச்தெனரர்கலக்கு தெலுத்துல் 

தர. இ. தற .தெனகப் தறரறவுகள் 

டடிக்கக டுத்துள்ப 

கரற தறச்ெறகணகபறன் 

ண்றக்கக 

1 கங்கட்டக்தகரகப 56 

2 தரத்தும்த 18 

3 தன்றன 05 

4 குண்டெரகன 27 

5 ததும்த 14 

6        16 
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  இடதக்குள்பரண (அணர்த்த்துக்குள்பரண) குடும்தங்ககப லள் குடிர்த்ல் அலுல்கள் 

 

7 றணறப்தத 15 

8 உடுத 31 

9 ட்டித 24 

10 உடதனரத் 23 

11 கங்க இயன தகரகப 21 

12 அக்குக 03 

13 யரரறஸ்தத்து 12 

14 தஜரப்தறட்டி 02 

15 தும்தகண 10 

16 யத்லித் 09 

17 தரலர 13 

18 தரத்தயரயட்கட 16 

19 தல்தரட்கட 16 

20 தஸ்தரதக தகரகப 23 

தரத்ம் 354 

தர

. இ. 
தற .தெனகப் தறரறவுகள் 

கறரறக் குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்கக 

தரட்டக் குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்கக 

அணர்த்துக்கு

ள்பரண  

குடும்தங்க

பறன் 

ண்றக்

கக 

கரறத்தரகுற

ககப தறரறத்து 

தொடிந்  

குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்கக 

அணர்த்துக்கு

ள்பரண  

குடும்தங்க

பறன் 

ண்றக்

கக 

கரறத்தரகுற

ககப தறரறத்து 

தொடிந்  

குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்கக 

1 உடுத 64 64 - - 

2 உடதனரத் 43 - 49 - 

3 கங்க இயன தகரகப 224 - 72 40 

4 தரலர 72 72 80 40 

5 தரத்தயரயட்கட 142 - 87 - 

6 தல்தரட்கட - - 99 - 

7 தஸ்தரதக தகரகப 33 - 42 32 

தரத்ம் 578 136 429 112 
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5.9  தைள்பற றத அலுல்கள் 
 

கண்டி ரட்ட தைள்பறறத அலுனகம் தோனம் 2016ம்  ஆண்டிற்குள் கலழ் குநறப்தறட்டுள்ப தகனத் றட்டங்கள் 

ற்தம் ஆய்வு அலுல்கள் டரத்ப்தட்டுள்பண.  

 

தர. 

இ. 
தெல்தரடுகள் தரக்கு 

ண்றக்

கக தொன்தணற்நம் 

ண்

றக்

கக 

1 வு தெனவு ஆய்வு ( றப்தேடு) 
வீட்டுக் 

கூதகள் 
1500 

வீட்டு கூதகள் 
1500 

2 
றெரல்னர ததரதபரர அலுல்ககப 

றப்தறடுல் 

அலுனகங்

கள் 
449 

அலுனகங்கள் 
449 

3 
இனங்ககறன் உகப்தைச் ெக்றறகண ஆய்வு 

தெய்ல் 

வீட்டுக் 

கூதகள் 
1500 

வீட்டுக் 

கூதகள் 
1500 

4 

றகன தெகரறத்ல்  

தரகுற  I (றநந்ச் ெந்கறன் ெறல்னகந 

றகன தெகரறத்ல் – ரரந்ம்) 

றகன 

அநறக்கக 48 
றகன 

அநறக்கக 48 

தரகுற இன I  (றநந்ச்   ெந்கறன் ெறல்னகந 

றகன தெகரறத்ல் – ரத்றற்கு இத டக) 

றகன 

அநறக்கக 24 
றகன 

அநறக்கக 24 

தரகுற இன II  (றநந்ச்   ெந்கறன் ெறல்னகந 

றகன தெகரறத்ல் – ரத்றற்கு எத டக) 

றகன 

அநறக்கக 12 
றகன 

அநறக்கக 12 

தரகுற இன 111 

(றநந்ச் ெந்கறன் ெறல்னகந றகன 

தெகரறத்ல் –கரனரண்டிற்கு எத டக) 

றகன 

அநறக்கக 12 

றகன 

அநறக்கக 12 

உற்தத்றரபரறன் றகன 
றகன 

அநறக்கக 
4 

றகன 

அநறக்கக 
4 

5 தல் அதகட ஆய்வு ஆய்வு 240 ஆய்வு 240 

6 

தல் றகத் றன அபக தற்நற தைள்பற 

றதங்ககப  தெகரறத்ல் ற்தம் ரட்ட 

அநறக்ககககப ரரறத்ல் 

தற. தெ. தற. 

20 

தற. தெ. தற. 

20 

7 

தட்டுறன தறற்தெய்கக தரடர்தரண 

தைள்பறறதங்ககப தெகரறத்ல் ற்தம் 

ரட்ட அநறக்ககககப ரரறத்ல் 

தற. தெ. தற. 

20 

தற. தெ. தற. 

20 

8 

தண்க உற்தத்ற தற்நற( ரடு,தகரற 

ததரன்ந றதகங்கபறன்) தைள்பற றதங்ககப 

தெகரறத்ல்  

தற. தெ. தற. 

20 

தற. தெ. தற. 

20 

9 தங்கு உற்தத்ற தெனவு  தற்நற ஆய்வு அநறக்கக 7 அநறக்கக 7 

10 
இகநச்ெறக்கரக தகரல்னப்தடும் றதகங்கள் 

தற்நற தைள்பற றதங்கபச் தெகரறத்ல் 

தற. ெ. 

ர. . ெ. 

.ெ. 

(அநறக்கக) 

17 

1 

4 

22 

தற. ெ. 

ர. . ெ. 

.ெ. 

(அநறக்கக) 

17 

1 

4 

22 

11 கட்டிட தைள்பறறதங்ககபச் தெகரறத்ல் 

தற. ெ. 

ர. . ெ.  

.ெ.  

(அநறக்கக) 

17 

1 

4 

264 

தற. ெ. 

ர. . ெ.  

.ெ.  

(அநறக்கக) 

17 

1 

4 

264 

12 உள்லரட்ெற தைள்பற றதங்ககபச் தெகரறத்ல் 

தற. ெ. 

ர. . ெ. 

.ெ. 

(அநறக்கக) 

17 

1 

4 

22 

தற. ெ. 

ர. . ெ. 

.ெ. 

(அநறக்கக) 

17 

1 

4 

22 

13 
தோன்த ர ( கரனரண்டு) தரறற்தட்த 

உற்தத்ற தற்நற ஆய்வு 

ககத்தரற

ல் றதணம் 
12 

ககத்தரறல் 

றதணம் 
12 

 



 “ முறைசார் நிருவாகத்தினூடாக நிறைபேறுறடய அேிவிருத்திறய பநாக்கி” 

54 

14 தடரந் றர்ரண ககத்தரறல் ஆய்வு 
ககத்தரற

ல் றதணம் 
100 

ககத்தரறல் 

றதணம் 
100 

15 தடரந் ககத்தரறல் ஆய்வு 
ககத்தரற

ல் றதணம் 
400 

ககத்தரறல் 

றதணம் 
400 

16 தைள்பற றத கட்டுகறகண ரரறத்ல் 

கக்கலட்டு 

கட்டுக  - 

2016 
- 

கணறகப்த

டுத்ற 

தொடிக்கப்தட்டுள்

பது 

- 

17 
அெ ற்தம் அெ ெரர்ப்தை துகந 

றதணங்கபறன் தரகக றப்தேடு 

2016 டிெம்தர் ரம் 30 ஆம் றகறக்கு தொன்தரக 

தரகக றப்தேடு றகநவு தெய்ப்தட்டுள்பது 

தற. ெ. - தறதெ ெகத,        ர. . ெ. - ரக ெகத ,        .ெ. - க ெகத    
 

5.10 ஏய்வூறச் ெம்தப அலுல்கள் – 2016 

 தறதெ தெனகப் தறரறவு ட்டத்றனரக ஏய்வூறம் ங்கள்  

தர. 

இ. 
தறதெ தெனகப் தறரறவுகள் 

ஏய்வு ததற்தநரரறன் 

ண்றக்கக 

ஏய்வூறம் 

ங்குற்கரண 

தரத் தெனவு  

(தௐ.)                                      

1 அக்குக 887 241,127,474.31 

2 தல்தரட்கட 338 88,806,753.61 

3 தரலுர 969 243,900,546.22 

4 கங்கஇயன தகரகப 1659 438,159,003.76 

5 யரரறஸ்தத்து 3644 1,019,737,152.49 

6 யலித் 1226 321,311,861.98 

7 கங்கட்ட தகரகப 8820 2,600,454,150.92 

8 குண்டெரகன 5752 1,559,268,849.05 

9 ததும்த 1577 418,756,059.38 

10 றணறப்தத 883 197,784,833.40 

11 தஸ்தரதக தகரகப 1621 424,837,891.95 

12 தன்றன 248 60,077,560.14 

13 தரதும்த 3961 1,108,831,512.77 

14 தரதயரதயட 1960 521,317.000.37 

15 தஜரதறட்டி 1852 507,379,830.87 

16 தும்தகண 1682 465,290,892.98 

17 உடதும்த 481 120,986,293.63 

18 உடுத 4727 1,316,555,060.05 

19 உடதனரத் 2461 679,641,521.25 

20 ட்டித 6031 1,666,631,312.00 

தரத்ம் 50785 14,000,855,561.13 
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6. ெதோக தெக ற்தம் கனரெர அலுல்கள் 
   

6.1. கனரச்ெர அலுல்கபறன்  தொன்தணற்நம் – 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் – கனரெர அலுல்கள் அகச்சு – கனரெர அலுல்கள் றகக்கபம் 

 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம் 

தெனறட்ட  

தரகக (தௐ.) 
தங்குதற்நற  கூட்டம் இடம் 

1 

ெகன  தைகலக்கு  தொலிடம் 

ங்கற 2016ம் ஆண்டில் 

அலுனக அலுல்ககப 

ஆம்தறத்ல்  

- 

ரட்ட தெனரபர் 

அலுனகத்றன் 

அலுனர் குரம் 

ரட்ட தெனகம், 

தெல் றரகர் 

தகரறல், தைணற 

அந்தரணறரர் த 

ஆனம், லரக்கம் 

தொஸ்லிம் தள்பற ரெல் 

2 
68 து சுந்ற றண றரக 

அதறரணத்துடன் தகரண்டரடுல் 
- 

 அெறல் கனகத்தும், 

அெ உத்றதரகத்ர்கள் 

ற்தம் தரடெரகன 

ரர்கள்  

ததரகம்தக 

றகபரட்டு 

கரணம் 

3 

கனரெர அறகர ெகத 

றறத்றற்கரக்தகரடி ற்தம் 

ஸ்டிகர் றற்தகண 

1000 

(தகரடிகள்) 
- 

20 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

4 

க்கத்துக்குரற அஸ்கறரற 

தறரறறன் கர ரக்கதரறன் 

கண ததஜரத்ெத்றன் 

எதங்கறகப்தை அலுல்கள்  

- 

கர தர்கள், 

ரண்தைறகு ெணரறதற 

தொன்ணறட்ட  தறதை 

கூட்டம், 

உத்றதரகத்ர்கள் 

ற்தம் ததரதுக்கள்  

அஸ்கறரற ததரலிஸ் 

கரணம் 

5 
ெறத்றக தைத்ரண்டு றரறகண 

ற்தரடு தெய்து டரத்ல் 
- உத்றதரகத்ர் குரம் 

கண்டி ெறல்ஸ்டர் 

கல்லூரற - 

றகபரட்டு 

கரணம் 

6 

அஸ்கறரற தறரறறன் அதற கர 

ரக்க/ உதத் கனர்தரறன் 

றணப்தத்றம் ங்கும் 

றரறன் அலுல்ககப 

எதங்கறகத்ல் 

- 

கர தர்கள், 

ரண்தைறகு ெணரறதற 

தொன்ணறட்ட  தறதை 

கூட்டம், 

உத்றதரகத்ர்கள் 

ற்தம் ததரதுக்கள் 

ஶ்ரீ  னர ரபறகக 

பரகத்றல் 
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7 

ஊணதொற்தநரரறன் தெற ககன 

றரறற்கு எட்டிரக ரட்ட 

ததரட்டித்தரடர்ககப டரத்ல் 

50,000.00 - 
றதகரந் றழ் 

றத்றரனம் 

8 

“ ெசுணட்ட றரறதண-சுகறதொ 

தறரறதண” ( ெத்றற்கு 

ஊக்கபறப்தை) – தறரறதணரக 

கரப்ததரம்” ெங்கஜ அதறன் 

அெ தறரறதன் தகரத்ெத்க 

எதங்கறகப்தை அலுல்கள் 

- 

கர தர்கள், 

ரண்தைறகு ெணரறதற 

தொன்ணறட்ட  தறதை 

கூட்டம், 

உத்றதரகத்ர்கள் 

ற்தம் ததரதுக்கள் 

தகட்டம்தத க 

றகபரட்டு 

கரணம் 

9 

தறதெ கரனெர அறகர ெகத 

ற்தம் ரட்ட கனரெர 

அறகர ெகதறகண 

தெலகப்தை 

- 
21 அறகர ெகதகபறன் 

அங்கத்ர்கள் 

ரட்ட தெனகம் 

ற்தம் 20 

தற.தெனகப் தறரறவுகள் 

10 

னரற்த தொக்கறதுதொகட 

கண்டி ென ததயக 

றதறரறன் எதங்கறகப்தை  

அலுல்கள் – தெற்தரட்டு 

ன்நத்றன் அலுல்கள்  

10,000.00 
ததய தரர்ககள்/  

தன்தததர் 

ஶ்ரீ னர ரபறகக 

ற்தம் ததய 

கடதததம் பரகம்  

11 

தெற  ெரயறத்ற ( இனக்கற) 

ககன தறெரறணற ( றதப்தை) 

றரறற்கரண உரற ரட்ட 

கரட்ெறக்கூடம் ற்தம் தொன் 

தறெர தகனத்றட்டங்கள் 

தரடர்தரண அலுல்கள்  

131,000.00 - 

கண்டி கச் ெந்க 

ற்தம் தத்தொள்ப 

அப்தத க பரகம் 

12 

கண்டி ரட்ட ெரயறத்ற ( 

இனக்கற)  ககன தகரச்ெத்க  

டரத்ல் 

36,000.00 
ரட்ட ததரட்டிறல் 

தற்நறப் ததற்நர்கள் 

உடட்ட கனர ெங்க 

அங்கம் (  கனங்க 

ககன ெங்க அங்கம்) 

13 

உர்  ககன 

றகனங்கலக்கரண ததர் 

தனககககப ததற்தக்தகரடுத்ல் 

120,000.00 08 ககன றகனங்கள் 

உடட்ட கனர ெங்க 

அங்கம் (  கனங்க 

ககன ெங்க அங்கம்) 
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14 

“ கனரக்கத சும்” ( ககனஞர் 

குதங்கள்) 

தகனத்றட்டத்றன் 

எதங்கறகப்தை அலுல்கள் 

52,500.00 
ரட்டத்றன்  

ககனஞர்கள் 

20 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

15 
தறதெ இனக்கற உற்ெங்ககப 

எதங்கறகப்தை அலுல்கள் 
400,000.00 

தரடெரகன 

தறள்கபகள்,ததற்தநரர் 

ற்தம் உத்றதரகத்ர் 

20 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

16 

ரன்கு கர தரனங்கள் 

ற்தம் கறரப் தைந   

தரனங்கலக்கரண தத ய 

உறககப ங்கும் 

அலுல்கள் 

1,300,000.00 - 
கண்டி – ெணரறதற 

ரபறகக 

17 ரரந் தொன்தணற்ந லள்தரக்கு  

கூட்டங்ககப டரத்ல் 
24,000.00 

27 

கனரெர 

உத்றதரகத்ர்கள் 

ரட்ட தெனகம் 

18 

கண தன 

தகனத்றட்டங்ககப 

அதொல்தடுத்ல் ற்தம் 

எதங்கறகப்தை ( 22 

கதத்றட்டங்கள்) 

- 

தரடெரகன 

ரர்கள், தொன்ணர் 

தரடெரகன ரர்கள் 

ததற்தநரர் ற்தம் 

றகப் தறகஜகள் 

கண்டி 

ரட்டத்றற்குள்  

தரத்ம் 2,123,500.00   
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6.2   ததௌத் ெ அலுல்கபறன் தொன்தணற்நம் – 2016 

              றற எதுக்கலடு  தோனம் –ததௌத்ெரெண அகச்சு –ததௌத் அலுல்கள் றகக்கபம் 

தர. 

இ. 
றகழ்ச்ெற றட்டம் 

தெனவு தெய்த் 

தம் (தௐ.) 

தங்தகற்நர்கபறன்  

ண்றக்கக 

டரத்ற 

இடம் 

1 

2016 ஆண்டு கண்டி ரட்டதெனக 

உத்றதரகத்ர்கள் ற்தம் தெக 

ரடுர் ெரர்தரக தைத்ரண்டுக்கரக 

னன்தறரர்றத்து, ெரந்ற தறரறத் உகத்ல்  

- 
ரட்டதெனகத்றன் 

அலுனக குரம் 

ரட்ட 

தெனகம் 

2 

கண்டி ரட்ட ெப் தரதுகரப்தைச் ெகத 

அலுல்ககப எலங்குச்தெய்ல் ற்தம்   

கூட்டங்ககப டரத்ல் –  

ெ தரதுகரப்தைச் ெகதகள் – 26 

கூட்டங்கள் - 04 

10,000.00 

ரட்ட , தறதெ ெ  

தரதுகரப்தை  ெகதகள் 

ற்தம் தற . தெனரபர்கள் 

ற்தம் ததௌத் ெ 

கூட்டிகப்தை 

உத்றதரகத்ர்கள் 

ரட்ட 

தெனகம் 

3 
தெற தெரக் ததௌத் கலங்கள் ரட்ட 

தகனத்றட்டத்றன் டரத்ல் 
105,000.00 

தறதெ ெ  தரதுகரப்தை  

ெகத அநதநற 

தரடெரகனகள் 848 இன் 

தறள்கபகள் 

ரட்ட 

தெனகம் 

4 
அநதநற தல்ககனககத்றன்  டிப்தபரர 

தரடதநறறகண  டரத்ல் 
130,000.00 

354  அநதநற 

தல்ககனகக தரட 

தநறக்கரக 

தெர்த்துதகரண்ட  அநதநற 

தரட ெரகன 

ரர்கள் 

ஶ்ரீ ரத் 

தரனம் 

ற்தம் ெங்க 

ரஜ 

தறதணர 

5 

ரன்தைறகு அணகரரறக ர்தரன 

உத்ரறன் ெறரத் றணத்க குநறத்து 

தரடெரகன தறள்கபககப அநறவூட்டும் 

தகனத்றட்டம்  

142,000.00 
200  

ரர்கள் 

தைஷ்தரண 

கபலர் 

தரடெரகன, 

கண்டி 

6 தரலி தரற தரடதநறககப டரத்ல் 75,000.00 

75 

அநதநற தரடெரகன 

ஆெறரறர்கள் 

ததரகம் 

ததரறல 

றயரக 

7 
அநதநற தரடெரகன ஆெறரறப் 

தரலட்கெக ற்தரடுதெய்து டரத்ல்  
126,000.00 

அநதநற தரடெரகன 

ஆெறரறர்கள் 

ரரறப்ததரன 

ஶ்ரீ சுங்கன 

கல்லூரற 

8 

கண்டி ரட்டத்றன் அநதநறப் 

தரடெரகன தறள்கபகலக்கறகடத ெ 

ெக ரழ்றகண பர்க்கும் தரக்கறல் ெ 

ெக ரழ்வுதகனத் றட்டதரன்கந 

அதொனரக்கல் 

- 

60 

அநதநற தரடெரகன 

ஆெறரறர்கள் 

தெற 

கூட்டுநவு 

அதறறதத்ற 

அலுல்கம், 

ததரல்தகரல்ன 

9 

தறரந்ற ட்டத்றனரண அநதநறப் 

தரடெரகன தனக தகரடுப்தணவுடன் 

தரடர்தைகட கல்ககப தெகரறத்ல் 

ரட்ட சுதக்கல் அநறக்ககறகண 

ரரறத்ல் ற்தம் அநதநற தரடெரகன 

ஆெறரறர்கலக்கு தௐ. 2000.00 

தடரந்தகரடுப்தணவு ற்தம் தௐ. 200.00 

ரரந் தகரடுப்தணக அபறத்ல்    

35,196,200.00 

7118 

அநதநற தரடெரகன 

ஆெறரறர்கள் 

 

தரத்ம் 35,784,200.00   
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6.3   இந்து ெ அலுல்கபறன் தொன்தணற்நம் – 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் – இந்து ெ ற்தம் கனரெர றகக்கபம் 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம் 

தரக்குக

பறன் 

ண்றக்

கக 

றகநத

ற்நறக

றன் 

ண்றக்

கக 

தெனறட்ட 

தரகக         

(தௐ.) 
தறற இனரதம் 

தததணர்  
இடம் 

1 

கர ெறரத்றரற 

ரட்ட றரறகண  

டரத்ல் 

02 02 4,000.00 

100 

இந்து அநதநற 

தரடெரகன 

ரர்கள், 

ஆெறரறர், 

ததற்தநரர் 

னதம்தரட்டுகள்  

அநதநற தரடெரகன- 

றத்துதனட ஶ்ரீ 
தொத்துரரற அம்ன்  

அநதநற தரடெரகன 

– ரரறக்கன, 

றல்னம்த 

2 

ெ ெகரழ்வு 

தரடர்தரண 

தகனப்தட்டகந 

டரத்ல் 

01 01 - 

600 

இந்து அநதநற 

தரடெரகன 

ரர்கள், 

ஆெறரறர், 

ததற்தநரர் 

தெற கூட்டுநவு 

அதறறதத்ற 

அலுல்கம், 

ததரல்தகரல்ன 

3 

இந்து அநதநற 

தரடெரகன 

ததரட்டிககப 

டரத்ல் 

01 01 - 

1000 

இந்து அநதநற 

தரடெரகன 

ரர்கள் 

14  தற. தெனகப் 

தறரறவுககப தறற 

றறத்துப்தடுத்தும் 

ககறல்  

4 

இந்து அநதநற 

தரடெரகன  

தறள்கபகலக்கரக

ததரட்டி 

தரலட்கெககப 

டரத்ல் 

01 01 - 

2000 

இந்து அநதநற 

தரடெரகன 

ரர்கள் 

14  தற. தெனகப் 

தறரறவுககப தறற 

றறத்துப்தடுத்தும் 

ககறல் 11 

றகனங்கபறல் 

5 

இந்து அநதநற 

தரடெரகன 

ஆெறரறர்கலக்கரண  

கதத்ங்கு  

01 01 - 

100 

இந்து அநதநற 

தரடெரகன 

ஆெறரறர்கள் 

இகபஞர் தெக 

ெங்கம், கண்டி 

6 

இந்து அநதநற 

தரடெரகன 

ஆெறரறர்கபறன் “ 

ர்ரெரர் 

கதத்ங்கு”  

01 01 - 

  100 

இந்து அநதநற 

தரடெரகன 

ஆெறரறர்கள் 

இகபஞர் தெக 

ெங்கம், கண்டி 

7 

இந்து தகரறல் 

றர்ர 

அலுல்கலக்கரக 

றகக்கபத்றணரல் 

ததற்நக்தகரடுக்கும் 

றற எதுக்கலட்டுககப 

ங்குல் ற்தம் 

றர்ர 

அலுல்ககப தற் 

தரர்கறடல் 

- 16 2,000,000.00 

 

ரட்டத்றன் 16 

ஆனங்கலக்கு 

தரத்ம் 07 23 2,004,000.00   
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6.4   கறநறஸ் ெ அலுல்கபறன் தொன்தணற்நம் – 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் – கறநறஸ் ெ ற்தம் கனரெர றகக்கபம் 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம் 

றகநத

ற்நறக

றன் 

ண்றக்

கக 

தெனறட்ட 

தரகக         

(தௐ.) 

தறற இனரதம் 

தததணர்  
இடம் 

1 

ெ ெகரழ்வு 

அநதநற தரடெரகன 

தகனத்றட்டம் 

01 - 

60 

கறநறஸ் 

அநதநற 

தரடெரகன 

ரர்கள், 

ஆெறரறர், 

ததற்தநரர் 

தெற கூட்டுநவு 

அதறறதத்ற 

அலுல்கம், 

ததரல்தகரல்ன 

2 
குதந் ரடக 

தகனப்தட்டகந 
01 50,000.00 

கத்தரலிக்க 

ஆனங்கபறன் 

இகபஞர்/ 

த்றகள் 
தைணற ரறக ஆனம் 

– கட்தடம்கத 

3 

கததறல்ததரது 

அநறவு/ததச்சு ற்தம் 

ரடகப் ததரட்டிககப 

டரத்ல்  

01 - 

கறநறஸ் 

அநதநற 

தரடெரகனகள் கண்டி ல்னரர்  

( கன்ணறடம்) 

கன்ன்ட 

4 

ததரகப்ததரதள் 

றர 

தகனத்றட்டம் 

01 75,000.00 

கத்தரலிக்க 

ஆனங்கபறன் 

இகபஞர்/ 

த்றகள் 
தைணற அந்தரணறரர் 

ஆெண தரனம் 

தரத்ம் 04 125,000.00   
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6.5 ெதோக தெக அலுல்கபறன் தொன்தணற்நம்  - 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் –  ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் ததரது ன அகச்சு 

 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம் 

தரக்குகபறன் 

ண்றக்கக 

றகநதற்நற

க 

ண்றக்கக 

தெனவு (தௐ.) இடம் 

1 

 ஊணதொற்நர்கலக்கு  தௐ. 

3‚000/=  ெலணரம்ெம் 

ங்கல் 

- 
1283   

( தணரபறகள்) 
45,993,000.00 

20 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள்  

2 

ஊணதொற்நர்கலக்கரண தடி தறற இனரத கதறட்டங்ககப அதொனரக்கல் 

i. உட்தறதெ ெறகள் 

ற்தம் 

உட்கட்டகப்தை  

ெறககப 

ததற்தக்தகரடுத்ல்  

- 11 220,000.00 

றணறப்தத, தரலர, 

உடுத, கங்கட்ட 

தகரகப, 

ட்டித,  ற்தம் 

யரரறஸ்தத்து 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

ii. (தகரதரட் ) 

கறகனன் னெனக 

கூட ெறகள் 

ததற்தக் தகரடுத்ல் 

- 10 200,000.00 

தரலர, றணறப்தத, 

தஜரதறட்டி, 

உடுத, கங்கட்ட 

தகரகப, டித,  

யரரறஸ்தத்து  

ற்தம்  யலித் 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

3 

ணற ததற்தநரர் 

அதறறதத்ற 

தகனத்றட்டத்றன் கலழ் 

சுத்தரறல் உறககப 

ததற்தக்தகரடுத்ல் 

- 08 111,000.00 

தரத்தயரயட்

கட ,  உடுத, 

யலித், 

கங்கட்ட தகரகப, 

உடதனரத் ற்தம் 

தல்தரட்கட  

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

4 

ஊணதொற்நர்கபறன் 

சுெக்ற அகப்தகபறன் 

தொன்தணற்நக் கூட்டங்ககப 

டரத்ல்  

20 20 95,720.00 

20 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள்  

5 

ரரந் தொன்தணற்ந 

லள்தரக்கு  கூட்டங்ககப 

டரத்ல் 

12 08 77,575.00 ரட்ட தெனகம் 

6  
ஊணதொகடர்கபறன் றகபரட்டு குலங்ககப  அகத்ல் தரடர்தரக றப்தட்டும் 

தகனப்தட்டகநககப டரத்ல்  

 
i. உத்றதரகத்ர்கலக்

கு 
01 01 11,000.00 

தரறல் தறற்ெற 

றகனம் – 

த்தக 

 
ii. ஊணதொகடர்கலக்

கரண 
01 01 34,967.62 

தரறல் தறற்ெற 

றகனம் – 

த்தக 

தரத்ம்   46,743,262.92  
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6.6 ஆதனரெகணச் தெக  அலுல்கள்  - 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் –  ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் ததரது ன அகச்சு 

தர

. 

இ. 

தகனத்றட்டம் 

தரக்கு

கபறன் 

ண்ற

க்கக 

றகந

தற்நற

க 

ண்ற

க்கக 

தெனவு (தௐ.) 

தறற 

இனர

தம்

ததத

ணர் 

ண்

றக்

கக 

டரத்ற 

இடம் 

1 

ெறத் ெதோக தறச்ெறகணககப இணம் 

கரணுல் ற்தம் கனதௌட்கட 

இன்நபவு குகநத்ல் 

01 01 58,400.00 55 
ரட்ட 

தெனகம் 

2 
இகபஞர், த்றகலக்கரண 

உபறல் ரலறரண ஆதனரெகண 
19 19 171,900.00 1100 

20 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள்  

3 
ரணெறக சுகரர தொலுற  

தகனத்றட்டம் 
18 18 396,000.00 900 

20 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள்  

4 
ஆதனரெகண உத்றதரகத்ர்க பறன் 

ஆற்நல் அதறறதத்ற தறற்ெறகள் 
02 02 

ஆெற 

றதணத்றன் 

அதெக

றல் 

40 

கண்டி 

தடதரன் 

ண்டதம் 

5 
தெற்தடு தெறதடுப்ததரக 

தறற்தறத்ல் 
03 03 41,600.00 150 

யத்லித்

 ற்தம் 

உடதும்தக   

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

6 
தெல ஆதனரெகணத் றண 

றரறகண டரத்ல் 
01 01 

ஆெற 

றதணத்றன் 

அதெக

றல் 

500 

தரல் 

கண்டின் 

தயரட்டல் 

7 
ததரகப் ததரதள் றர  

தகனத்றட்டம் 
02 02 

தொஸ்லிம் 

ரலித 

ெங்கத்றன் 

றற 

எதுக்கலட்டுட

ன்  

100 

தரல் 

கண்டின் 

தயரட்டல் 

8 கல்ற ஆதனரெகண தகனத்றட்டம் 03 03 696,300.00 200 

ர்ரதெரக, 

யல் எல 

ற்தம் 

தகரகரதகர

கட 

தரடெரகனக

ள் 

9  
ஆதனரெகண ரலறரண றபம்தக் 

தகரடிககப ரரறத்ல் 
20 20 13,450.00 - 

20 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

10 
தொன்தணற்ந லள்தரக்கு  

கூட்டங்ககப டரத்ல் 
12 12 14,950.00 276 

ரட்ட 

தெனகம் 

தரத்ம் 81 81 1,392,600.00 3321  
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ெறத் ெதோக தறச்ெறகணககப இணம் கரணுல் ற்தம் கனதௌட்கட இன்நபவு குகநத்ல் தகனப் தட்டகந 

 

6.7 தொறதரர் உரறக தம்தடுத்துகக  அலுல்கள் – 2016 

 

றற எதுக்கலடு  தோனம் –  ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் ததரது ன அகச்சு – தெற தொறதரர் தறண 

தெனகம் 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம் 

தரக்குக

பறன் 

ண்ற

க்கக 

றகநத

ற்நற

க 

ண்ற

க்கக 

தெனவு (தௐ.) 

தறற 

இனரதம்

தததணர் 

ண்ற

க்கக 

டரத்ற 

இடம் 

1 

குகநந் தரணம் ததத 

தொறதரதக்கரண தௐ. 

2‚000/= தகரடுப்தணவு 

ங்கல் 

24977 24948 587,661,570.00 24948 

20 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

2 
தொறதரர் அகடரப 

அட்கடககப ங்கல் 
530 530 - 530 

20 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

3 

ரட்ட தொறதரர் 

அறகரச் ெகத கூட்டங்கள் 

ற்தம் றறப்தட்டல்கள்  

02 02 - 50 

20 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

4 

தொறதரதக்கரண 

தெறப்தைன உதகங்கள் 

ற்தம் கண் றல்கனககப 

ததற்தக்தகரடுத்ல் 

20 15 - 15 

15 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

5 
ெர்தெ தொறதரர் ெறரத்  

றரக்ககப டரத்ல்  
01 01 97,930.00 1000 

ததரல்தகரல்

கன யறந் 

இரஜதக்ஷ 

அங்கு 

6 

தோத் தறகஜகலக்கரண 

சுத்தரறல் உறககப 

ததற்தக்தகரடுத்ல் 

21 21 415,500.00 21 

யரரறஸ்தத்து

, தும்தகண 

ற்தம் 

தல்தரட்

கட  

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

7 

தோத் தர்கலக்கரண தெற 

தகரள்ககதரன்கந 

ரரறக்கும் தகனத்றட்டம் 

01 01 100,230.00 110 
ரட்ட 

தெனகம் 

 தரத்ம்   588,274,730.00   
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6.8 ெதோக தரதுகரப்தை அலுல்கள் – 2016 
 

 

ெதோக தரதுகரப்தை ஏய்வூறத் றட்டத்றன் கலழ் தென்ந ஆண்டில் தல்தநரண தகனத்றட்டங்கள் 

அதொல்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 
 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம்/ றகழ்ச்ெற றட்டம் 

தகனத் 

றட்டங்க

பறன் 

ண்றக்

கக 

தறற 

இனரதம் 

தததரறன் 

ண்றக்

கக 

தெனவு தெய் 

தரகக (தௐ.) 

1 

அங்கத்ர்ககப தெர்த்துக்தகரள்லம் டரடும் 

தகனத்றட்டங்கள்  200 5284 

1,500,000.00 

( அநறட்டத் 

தரகக) 

2 

தடிரண  தெர்த்துக்தகரள்பல் 

 

* தைற தெர்த்துக்தகரள்பல்  
- 235 

400,000.00  

( அநறட்டத் 

தரகக) 

3 

ரறன்ண,தகட்டகன ற்தம் தகரட்டததரதகரகட 

தரறல் தறற்ெற றகனத்றற்குள் ஏய்வூறச் ெம்தப 

றட்டம் தரடர்தரண  றதட தகனத்றட்டங்கள்  

03 07 2,550.00 

4 

தெற்தடர உதப்தறணர்ககப தெற்தட கக்கும் 

தகனத்றட்டம்  - 238 

500,000.00       

( அநறட்டத் 

தரகக) 

5 
அநறவுதத்ல் தகனத்றட்டங்கள்  20 1187 - 

6 
அங்கவீணர்ககப ஆட்தெர்ப்தை  02 40  

7 
ெதோக தரதுகரப்தை தெற றப்தேட்டு றர றதது 

ங்குல்  

01 08  

8 

“தரதுகரப்தை”  ஏய்வூறம்  றட்டத்றன் கலழ் தைனக  

தரறெறல்ககப ங்குல் 

 தைனகப்தரறெறல் தரலட்கெறல் ெறத்றகடந் 

தறள்கபகலக்கரக 

 ெரர ம் ெறத்றகடந்ர்கலக்கரண 

 

08 

01 

 

08 

  01 

 

 

 

75,000.00 

10,000.00 

9 

தன்கப்தரட்டு தகனத்றட்டங்கள்  

I. ஏய்வூறச் ெம்தபம் ங்கள் 40 226 - 

II. கறர உத்றதரகத்ர்கலக்கு தரரட்டு 

கடிங்ககப ங்குல்  

07 07 - 

தரத்ம் 282  2,487,550.00 
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6.9 ெறதர் தரதுகரப்தை  அலுல்கள்  - 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் – தெற ெறதர் தரதுகரப்தை அறகர ெகத 

 

தர

. இ. 
தகனத்றட்டம்  

இனக்குக

பறன் 

ண்றக்

கக 

றகநதற்நற

கறன் 

ண்றக்

கக 

தறற 

இனரதம் 

ததததரர் 

ண்றக்

கக 

தெனவு தெய் 

தரகக (தௐ.) 

கட ததற்ந 

இடம் 

1 ெறதர் தற்தகட தரடெரகன சூகன றர்ரணறக்கும்  தகனத்றட்டம்  

 

i. ெறதர் தற்தகட 

தரடெரகன 

சூகன 

றர்ரறக்கும் 

உத்றதரகத்ர்க

கப 

தறற்தறத்ல் 

01 01 10 23,015.00 
ரட்ட 

தெனகம் 

 

ii. தரட ெரகனக் 

குலககப 

தறற்தறத்ல் 

 

09 09 

625 

அறதர்கள், 

ஆெறரறர்கள் 

ற்தம் 

ெறதர்கள்  

137,799.00 

தஜரப்தறடி, 

அக்குக, 

தும்தகண, 

யத்லித், 

உடதனரத், 

கங்கட்ட 

தகரகப, 

உடுத 

ற்தம் 

தன்றன 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

 

iii. ெறதர் தற்தகட 

தரடெரகன 

சூகன 

றர்ரறத்ல் 

தரடர்தரண தறன் 

றெரக 

03 03 135 19,160.00 

தஜரப்தறடி, 

அக்குக 

ற்தம் 

தும்தகண 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

 

iv. தரடெரகன ெறதர் 

தரதுகரப்தைக் 

குலககப 

அகத்ல் ற்தம் 

றறப்தட்டல் 

45 45 1350 127,577.00 

தஜரப்தறடி, 

அக்குக, 

தும்தகண, 

உடதனரத், 

கங்கட்ட 

தகரகப, 

உடுத 

,தரலர, 

உடதும்த 

ற்தம் 

தன்றன 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 
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2 

றதணங்கபறல் உள்ப 

குந்ககபறன் 

தரதுகரப்கத 

உதறதடுத்துற்கரண 

தற்தரர்க 

தகனத்றட்டம் 

20 20 - 29,000.00 

ரட்டத்றன் 

20 ெறதர் 

இல்னங்கள் 

3 

ெறதர் தரதுகரப்கத 

தொன்ணறட்டு சுகரர 

தரறனரபர்ககப 

றறப்தட்டல் 

02 01 60 29,253.00 
ரட்ட 

தெனகம் 

4 

ெறதர் தரதுகரப்தை 

தரடர்தரண 

தரடெரகனகலக்கறகடத

ரண றர 

ததரட்டிககப டரத்ல் 

01 01 
96 

ரர்கள் 
66,150.00 

தைஸ்தரண 

கபலர் 

கல்லூரற 

5 

ெறதர்ககப ததற 

தரதுகரப்தற்கரண 

றரறப்தட்டும் 

தகனத்றட்டங்ககப 

டரத்ல்- தரடெரகன 

தொன்ணர் தரடெரகன 

உத்றதரகத்ர் ற்தம் 

ததரது க்கலக்கரண  

 341 18418  

20 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள்  

6 

கறர ட்டத்றனரண ெறதர் தரதுகரப்கத  அறகரறத்ல் 

i. ததரது க்கலடன் 

தகனதெய்த்ம் 

உத்றதரகத்ர்ககப 

றரறப்தட்டல் 

11 11 440 161,281.00 

தஜரப்தறடி, 

அக்குக, 

தும்தகண, 

உடதனரத், 

கங்கட்ட 

தகரகப, 

உடுத 

,தரல, 

உடதும்த 

தன்றன, 

யலித், 

ற்தம் 

யரறஸ்தத்து 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

ii. தறன் ( ஆய்வு) 

றெரக 

அலுல்கள் 

07 07 300 32,910.00 

தஜரப்தறடி, 

அக்குக, 

தும்தகண, 

கங்கட்ட 

தகரகப, 

உடுத 

,தரலர, 

உடதும்த 

ற்தம் 

தன்றன 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 
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iii. ெறதர்ககப 

தரதுகரப்தைதரடர்

தரக ததரது 

க்ககப (ெதோக) 

றறப்தட்டல்   

20 20 600 50,000.00 

தஜரப்தறடி, 

அக்குக, 

தும்தகண, 

கங்கட்ட 

தகரகப, 

உடுத 

,தரலர, 

உடதும்த 

ற்தம் 

தன்றன 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

7 

1929  ெறதர் உற 

தரகனததெற  தெக கள் 

தோனம் கறகடக்க தததம் 

(ெறதர்) துஸ்தறரறதரக 

தறரதுகள் தரடர்தரண 

கல்ககப றெரரறத்ல் 

227 

கறகடத் 

தைகரர்கள் 

212 

றெரரறத் 

தைகரர்கள் 

  

20 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

8 

ரரந் தொன்தணற்ந 

லபரய்வு  கூட்டங்ககப 

டரத்ல் 

12 12 

தறரந்ல 

ெறதர் 

தரதுகரப்தை 

உத்றதரக

த்ர்கள் 

34,592.00 
ரட்ட 

தெனகம் 

9 

அலுனக ( பதரடங்கப) 

உதகங்ககபததற்தக்

தகரடுத்ல் 
08 08 

ரட்ட 

ற்தம் 

தறரந்ல 

ெறதர் 

தரதுகரப்தை 

உத்றதரக

த்ர்கள் 

268,271.00  

தரத்ம்    979,008.00  

 

 

 

 

 

ெறதர் தரதுகரப்தை தரடர்தரக ெதோக றகன  உத்றதரகத்ர்கள் ற்தம் ததரது க்ககப றறப்தட்டல் 
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6.10 ஆம்த குந்க தத அதறறதத்ற அலுல்கள் – 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் –  கபலர் ற்தம் ெறதர் அலுல்கள் அகச்சு –  ெறதர் தெனகம்  

 

 

 

 

தர. 

இ. 

தகனத்றட்டம்/ றகழ்ச்ெற 

றட்டம் 

தரக்க 

அபவு 

டரத்ற

க 

ண்றக்

கக 

தறற 

இனரதம் 

ததத

ரறன் 

ண்ற

க்கக 

தெனறட்ட  

தரகக ( தௐ.) 

கட ததற்ந 

இடம் 

1 

“ உத் தஜர”  கர்ப்தறறத் 

ரய் ரர்கலக்கு ததரெரக்கு 

தகரடுப்தணவுககப 

ததற்தக்தகரடுக்கும்  

தகனத்றட்டம் 

20000 26571 26571 420,253,131.00 

20 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

2 

தொன்ணர் தரடெரகன 

தறள்கபகலக்கரண 

சுத்ரண தரல் டம்னர் 

என்கநததற்தக்தகரடுக்கும் 

தகனத்றட்டம் 

4500 

(தறபகப

கள்) 

4542 4252 4,576,926.40 

18 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

 ( றணறப்தத, 

உடுதும்த 

ற) 

3 

“ இபர றரற”  

(தறள்கபகபறன் ஊக்கம்)       

தொன்ணர் தரடெரகன ஆெறரற 

தகரடுப்தணவுககப 

ததற்தக்தகரடுத்ல் 

387  

(ஆெறரறர

கள்) 

397 397 1,115,000.00 

20 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

4 

ஆம்த குந்க தத 

அதறறதத்ற றகனங்ககப   

அதறறதத்ற தெய்ல்  

02 02 75 1,000,000.00 

தல்தரட்

கட ஶ்ரீ ெக்ற 

ற்தம் தர 

தும்தக 

தறததணதக 

குல தொன்ணர் 

தரட 

ெரகனகள் 

5 

ஆம்த குந்க தத 

அதறறதத்ற 

றகனங்கபறன் 

றகபரட்டு தொற்நங்ககப 

றர்ரறக்கும்    

தகனத்றட்டம்  

02  

(றகப

ரதட்டு 

தொற்நங்ள்) 

02 85 100,000.00 

தல்தரட்

கட  இசுத  

ற்தம் 

தஜரதறட்டி 

தறதெ ெகத  

தொன்ணர் தரட 

ெரகன 

6 

“ அத க்கறண ட்டர”  

( அத 

கரணும்தகரனங்கள்) 

தறள்கபகபறன் ஆக்கம் 

ற்தம் அகுக்ககன  

தகனத்றட்டங்கள் 

21 21 1000 123,000.00 

20 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 
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7 

“தெதணதய ட்டரக” 

(அன்தை டரகம்) ததற்தநரர் 

இகபஞ்ர் குலக்கள் ற்தம் 

றறப்தட்டும் 

உத்றதரகத்ர்ககப 

தகனத்றட்டம் 

21 20 830 130,800.00 

ரட்ட 

தெனகம் 

ற்தம் 19 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள்  

( றணறப்தத 

ற) 

8 

“ததர ங்தத” 

(ததரெரக்கு 

எலங்கககள்”ததரெரக்கு 

தற்நற தொன்ணர் தரட ெரகன 

தறள்கபகலக்கரண 

றறப்தட்டல் 

19 19 950 152,000.00 

19 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள்  

( றணறப்தத 

ற) 

9 

ஆம்த குந்க தத 

தரதுகரப்தை ற்தம்  

அதறறதத்றக்கரண தெற 

ரம்  ெறரர்த் 

தகனத்றட்டம் 

19 19 760 285,000.00 

19 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள்  

( றணறப்தத 

ற) 

10 

உனக ெறதர் றணம்  

ெறரர்த் றரக்ககப 

டரத்ல்  

19 19 950 152,000.00 

19 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள்  

( றணறப்தத 

ற) 

11 

ஆம்த குந்க தத 

அதறறதத்ற தறரந்ல 

குலககப டரத்ல் 

19 19 570 38,000.00 

19 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள்  

( றணறப்தத 

ற) 

12 
ரட்ட குந்க 

அதறறதத்ற குலகள் 
03 02 100 33,000.00 

ரட்ட 

தெனகம் 

13 

ஆம்த குந்க தத 

அதறறதத்ற றங்ககப- 

அநறதொகப்தடுத்ல் – த்ற 

ரகர 

உத்றதரகத்ர்கள் தறற்ெற 

தகனத்றட்டம் 

01 01 

38 

(உத்ற

தரகத்

ர்கள்) 

119,748.00 

தெற 

கூட்டுநவு 

அதறறதத்ற 

றகனம்,  

ததரல்தகரல்ன  

14 

ஆம்த குந்க தத 

அதறறதத்ற றங்கள் 

தற்நற தொன்ணர் தரடெரகன 

ஆெறரறர் தறற்ெற 

தகனத்றட்டம் 

20 20 1000 300,000.00 

20  

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

15 

ரட்ட தொன்தணற்ந 

லபரய்வு  கூட்டங்ககப 

டரத்ல் 

06 06 

18 

(உத்ற

தரகத்

ர்கள்) 

24,000.00 
ரட்ட 

தெனகம் 
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16  கண அலுனகலடன் இகந்து டரத்ற தகனத்றட்டங்கள் 

 

i. ஆம்த குந்க தத 

அதறறதத்ற 

றகனதெற ஆய்வு  

ii. ( றப்தேடு) 

- - 

1210 

(தொன்ணர் 

தரடெர

கனகள்) 

ஆம்த குந்க 

தத 

அதறறதத்ற 

கதத்றட்டத்றன் 

அதெகணறல் 

20 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

 

iii. ததரெரக்கு தற்நற 

தல்லிண 

தறரறவுகபறன்தரறற்தர

ட்டு றட்டத்றன் கலழ் 

தொன்ணர் தரடெரகன 

ஆெறரறர்ககப 

தறற்தறத்ல்  

04 02 

75  

(ஆெறரற

ர்கள்) 

உனக உவு 

ற்தம் றெர 

அகப்தறன் 

அதெகணறல்  

(F.A.O.) 

தெற 

கூட்டுநவு 

அதறறதத்ற 

றகனம்,  

ததரல்தகரல்ன 

தரத்ம்    428,245,305.40  

 

 

றகபரட்டு தொற்நங்ககப                            உனக ெறதர் றணம்  ெறரர்த் றர 
றர்ரறக்கும் தகனத்றட்டம்      
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6.11 ெறதர் உரறக தம்தரட்டு  அலுல்கள்  - 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் – ன்ணடத்க ( தரதுகரப்தை) ற்தம் ெறதர் தரதுகரப்தை 

தர. 

இ. 

தகனத்றட்டம்/ 

கதத்றட்டம் 
இனக்கு 

றகந

தற்

நற

கக

பறன் 

ண்

றக்

கக 

தறற 

இனரதம் 

ததததர்க

பறன் 

ண்றக்

கக 

தெனவு (தௐ.) கட ததற்ந இடம் 

1 

ெறதர் உரறககள் 

ற்தம் 

துர்தறதரகத்றல் 

இதந்து தரதுகரத்ல் 

தரடர்தரண 

றறப்தட்டு 

தகனத்றட்டம் 

499 499 21109 - 
20 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

2 

ெறதர்கலக்கரண 

அெ 

(றதத்துகலக்கரண) 

இடர்கலக்கரண 

உற ங்கள் 

09 09 09 72,000.00 

கங்கட்ட 

தகரகப,த தும்த, 

ற்தம் உடதனரத்க 

தற.தெனகப் தறரறவுகள் 

3 

கல்ற 

அலுல்கலக்கரண 

(அர்தறப்தை 

ததற்தநரர்) “ 

கப்தகத தகுத 

உறகள் ததற்தக் 

தகரடுத்ல் 

170 170 170 987,000.00 

20 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

4 

குகநந் 

தரணதொகட 

குடும்தங்கபறன் 

இட்கட 

குந்ககபறன் 

தறநப்தைககப 

இட்கட  

ன்தகரகட 

ததற்தக்தகரடுத்ல் 

46 46 46 187,500.00 

20 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

5 

ெறதர்கலக்கரண 

தத்து 

உறததற்தக் 

தகரடுத்ல் 

26 26 26 175,000.00 

20 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

6 

ெறதர்கலக்கரண

ததரரக்கு 

உறககப 

ங்குல் 

07 07 07 35,000.00 

ததும்த, 

யரரறஸ்தத்து ற்தம் 

ட்டித 

தற.தெனகப் தறரறவுகள் 
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7 

ெறதர் ெங்க ற்தம் 

ெறதர் ெகத 

தகனத்றடகைகள் 

அதொனரக்கல் 

02 02 02 32,000.00 

யரரறஸ்தத்து ற்தம் 

தஸ்தரதகர தகரகப 

தற.தெனகப் தறரறவு 

8 

தறரந்ல ெறதர் 

அதறறதத்ற 

குலககப 

அதொனரக்கல் 

20 20 - 60,000.00 
20 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

9 

ெறதர் ட்தை ரறரற 

கறரங்ககப 

தகனத்றட்டத்றற்

கரக 

26 26 - 78,000.00 
20 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

10 

ெறதர் 

தனகங்ககப 

அதறறதத்ற தெய்ல் 

01 01 - 10,000.00 
தல்தரட்கட  

தற.தெனகப் தறரறவு 

11 

வீறறல் ெறக்கும் 

தறள்கபகலக்கரண 

ஆலக 

அதறறதத்ற 

தகனத்றட்டம் 

01 01 40 50,000.00 
இனங்கக ெறதர் 

தெற்தரட்டு றகனம் 

12 

தரதுகரப்தற்ந 

தறள்கபகலக்கரண 

தரதுகரப்தை 

றட்டங்ககப 

ரரறத்ல் 

25 25 - 687,024.00 

கங்கட்ட தகரகப, 

தரத் தும்த, ட்டி 

த, உடுத, 

அக்குக, தும்தகண 

ற்தம் யத்லித்  

தற.தெனகப் தறரறவுகள் 

13 

குகநந் 

தரணதொள்ப 

குடும்தங்கபறல் 

உள்ப 

தறள்கபகலக்கரண 

கல்ற 

உதகங்ககப 

ததற்தக்தகரடுத்ல் 

164 164 164 164,000.00 

கங்கட்ட தகரகப, 

உடுத, தன்றன, 

தஸ்தரதக தகரகப, 

உடதனர, 

யரரறஸ்தத்து ற்தம்  

தும்தகண தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

14 

கறரற குல 

அங்கத்ர்ககப 

றறப்தட்டல் 

01 01 - 20,000.00 ரட்ட தெனகம் 

15 

கறரற ெறதர் 

அதறறதத்ற 

குலககப 

அகத்ல்/ 

லபகப்தைதெய்ல் 

1187 1187 - - 
20 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

16 

ெறதர் 

உரறககள்தற்தடு

த்து 

உத்றதரகத்ர்கபற

ன் ரட்ட 

12 11 27 37,000.00 

த்ற ரகர 

ன்ணடத்க ற்தம் 

ெறதர் தரதுகரப்தை 

தெக றகக்கபம் 
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தொன்தணற்ந 

லள்தரக்குக் 

கூட்டம் 

17 

உத்றதரகத்ர்கல

க்கரண அலுனக 

உதகங்ககப 

ததற்தக்தகரடுத்ல் 

  

11  

 

(அலுனங்

கள்) 

 

தரத்தயரயட்கட, 

உடதும்த, 

தரத்தும்த, 

ட்டித, உடுற, 

தன்றன, தஸ்தரதக 

தகரகப, றணறப்தத, 

தல்தரட்கட, 

யரரறஸ்தத்து ற்தம் 

தும்தகண  

தற.தெனகப் தறரறவுகள் 

தரத்ம்    2,804,524.00  

 

கண்டி ரட்டத்க ஏர் ெறதர் உகப்தற்ந கனரக ஆக்கும் தகனத்றட்டம்  

றற எதுக்கலடு  தோனம் –  ெர்தெ தரறனரபர் அகப்தை  

தரறற்தரடு -தரறனரபர் றகக்கபம் ற்தம் கண்டி ரட்ட தெனகம் இகந்து 

 

 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம்/ கதத்றட்டம் 

எதுக்கற தரகக 

(தௐ.) 
தரத் தெனவு (தௐ.) 

1 

ரட்ட ெறதர் அதறறதத்றத் 

றட்டங்ககப ரரறத்ல், ரட்ட 

ற்தம் தறரந்ற ட்டத்றன் 

உத்றதரகத்ர்ககப றறப்தட்டல்  

505,460.00 503,070.21 

2 

கதத்றட்டங்ககப அதொனரக்க தண்டி 

தொகந தரடர்தரக ெறதர்கலடன் 

தர்தொகரக தரடர்தைதகரள்லம் 

உத்றதரகத்ர்ககப றறப்தட்டல் 

113,800.00 95,017.50 

3 

ெறதர் தரறனரபர்கபரகும் 

அதரத்றல் இதந்து தரடெரகன 

தறள்கபககப டுப்தது தரடர்தரக 

தரடெரகன றர்தைககப றறப்தட்டல் 

500,500.00 248,591.00 

4 

ெறதர் தரறல் தகர்றகண ஆகக் 

குகநத்ல் தரடர்தரக குடிெரர் 

அகப்தைகள் ற்தம் றரதர 

114,600.00 333,838.00 
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தொகரகத்து ட்டத்றனரண 

உத்றதரகத்ர்ககப றறப்தட்டல் 

5 

ஆய்வு ற்தம் கல் தெகரறப்தை 

தரடர்தரக கறர ட்டத்றன் 

உத்றதரகத்ர்ககப றறப்தட்டல்  

85,000.00 80,450.00 

6 

ெறதர்தரறனரபர்கள், அதரத்றனரண 

தறள்கபகள்தரடர்தரண வு தொகந

கதரன்கந டரத்றச் தெல்னல் 

3,086,600.00 2,018,439.25 

7 

றறப்தட்டல் ற்தம் றபம்த 

அலுல்கலக்கு தகரண 

துண்டுப்தறசுங்ககப, அட்கடகள், 

ஸ்டிகர் ஆகறற்கந அச்ெறடல் 

50,000.00 50,000.00 

8 

ரட்ட ற்தம் தறரந்ற 

ட்டத்றனரண லள்தரக்குக் 

கூட்டங்ககப டரத்ல் 

826,000.00 1,929,675.00 

9 றர்ரக தெனவு 278,100.00 276,985.50 

தரத்ம் 5,560,060.00 5,536,066.46 

 

ெறதர் தரறல் உததரகறப்கத தொடிந் அபவு குகநக்கும்  தகனத்றட்டம் 
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6.12 ரட்ட கபறர் அதறறதத்ற அலுல்கள் – 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் –  இனங்கக கபலர் தறகம் 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம் 

இனக்கு

கபறன் 

ண்

றக்

கக 

டரத்ற

ற்நறன்  

ண்றக்

கக 

தறற 

இனரதம் 

ததததர்க

பறன் 

ண்றக்கக 

தெனவு (தௐ.) 
கட ததற்ந 

இடம் 

1 

தரணம்  

தறநப்தறக்கும் 

றகலக்கரண 

ஊக்குறப்தை 

இதரள் தறற்ெற 

09 09 462 250,621.00 

தும்தகண, 

தரத்தயரய

ட்கட, 

அக்குக, 

குண்டெரகன, 

தஸ்தரதக 

தகரகப, 

தரத்தும்த, 

உடதும்த, 

உடுத ற்தம் 

றணறப்தத 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

2 

கனப் தறதெ 

ததண்ககப 

றறப்தட்டல் 

09 09 101 363,130.00 

தரத்தும்தக, 

தரலர, 

தல்தரட்கட,

ததும்க, 

தன்றன, கங்க 

இயன தகரகப, 

தஸ்தரதக 

தகரகப, 

ட்டித 

ற்தம் 

உடப்தனரத் 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

3 

“சு  றற”  ( சுக 

ரழ்வு) ததரரக்கு 

தகனத்றட்டங்கள் 

04 04 800 80,600.00 

அக்குக, 

யத்லித், 

தன்றன ற்தம் 

ததும் 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

4 

ெர்தெ கபறர் 

றணத்றற்கு 

எட்டிரக  

ரட்ட ற்தம் 

தறரந்ல கபலர் 

றண றகணவு 

கதங்ககப 

ற்தரடு தெய்ல்  

21 21 1664 265,250.00 

ரட்ட 

தெனகம், 

ற்தம்  

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 20 
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5 

ததரகம்தக ெறகநெரகனறல் இடப்தட்டுள்ப ததண் ககறகலக்கரண சுத்தரறல் தறற்ெறககப 

ங்குல் 

I. தகண 

ஏகனறனரண 

உற்தத்ற 

01 01 20 460,00.00 
ததரகம்தக 

ெறகநெரகன 

II. அகுக் ககன 
01 01 20 7,295.00 

ததரகம்தக 

ெறகநெரகன 

III. ஸ்கறரலன் 

தறரறண்டில் 
01 01 20 46,681.00 

ததரகம்தக 

ெறகநெரகன 

IV. தடங்கள் 

ெட்டறடல்  
01 01 12 26,000.00 

ததரகம்தக 

ெறகநெரகன 

6 
ககனப் தறற்ெற 

தகனத்றட்டம் 
01 01 11 50,000.00 

ரட்ட 

தெனகம் 

7 

ஆண்,ததண் ெதோக 

றகனறன் 

அடிப்தகடறனரண 

இம்கெக 

றர்தற்கரண 

றறப்தட்டு 

தகனத்றட்டம் 

02 02 90 25,080.00 
ரட்ட 

தெனகம் 

8 

அநறவுககள் 

தரடர்தரக 

றறப்தட்டும் 

தகனத்றட்டம் 

19 19 2017 310,054.00 

தும்தகண, 

கங்கட்ட 

தகரகப, 

தரத்தயரய

ட்கட, 

குண்டெரகன, 

தரத்தும்த,  

யரரறஸ்தத்து, 

யத்லித், 

ட்டித, 

உடத, 

உடதனரத்க, 

கங்கஇயன 

தகரகப,  

தஸ்தர தகரகப, 

தரலர, 

தல்தரட்கட 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள்  

9 கரல்கட ப தகனத்றட்டம் 

 
I. தசு ரடுககப 

ங்கள் 
01 01 03 120,000.00 

யரரறஸ்தத்து 

தற.தெனகப் 

தறரறவு   II. றறப்தட்டல் 01 01 10 8,250.00 
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10  

ரட்ட ற்தம் 

தறரந்ல கபலர் 

அறகர ெகதககப 

லுலூட்டும்  

தகனத்றட்டங்கள் 

02 02 45 15,000.00 
ரட்ட 

தெனகம் 

11 

தபறரடு தெல்ன 

றர்தரர்க்கும் 

ததண்கலக்கரண 

ரற்த தரண 

தறநப்தை 

றகலக்கரண 

ஊக்குறப்தை  

தகனத்றட்டம் 

04 04 07 173,551.00 

தல்தரட்கட 

தற.தெனகப் 

தறரறவு 

12 

சுக ரழ்வுக்கரண 

ததரெரக்கு 

தகனத்றட்டம் 03 03 243 76,024.00 

தஜரதறட்டி 

ற்தம் 

குண்டெரகன 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

13 

றக 

ததண்கலக்கரண 

சுத்தரறல் உற 

ததற்தக்தகரடுக்கும் 

தகனத்றட்டம் 

02 02 11 299,759.00 

ததும்த 

ற்தம் 

தல்தரட்கட 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

14 
றற்தகண ெந்க 

தகனத்றட்டம் 
01 01 124 100,280.00 

ரட்ட 

தெனகம் 

15 

ரரந் தொன்தணற்ந 

லள்தரக்கு 

கூட்டங்ககப 

டரத்ல் 

10 11 47 11,500.00 
ரட்ட 

தெனகம் 

தரத்ம்    2,274,535.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கண்டி ரட்ட கபலர் றண  றர 
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6.13   தெற எதங்கறகப்தை அலுல்கள் -2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் – தெற ெகரழ்வு, உகரடல்  ற்தம் அெ கத தரற அகச்சு 

 

தர. 

இ. 

தகனத்றட்டம்/ 

கதத்றட்டம் 

றகநதற்நற

ககபறன் 

ண்றக்

கக 

இனக்கு குல  

( குநற) 

தெனறட்ட

தரகக (தௐ.) 

டரத்ற 

இடம் 

1 

இண்டரம் தரற தரடதநறககப டரத்ல் 

i. I  ட்டம் 01 

22   

தற றகன 

உத்றதரகத்ர்கள் 

20,000.00 
ரட்ட 

தெனகம் 

ii. II ட்டம் 02 
40  

உத்றதரகத்ர்கள் 
188,000.00 

ரட்ட 

தெனகம் 

ற்தம் 

தஸ்தரதக 

தகரகப 

தற.தெனகப் 

தறரறவு 

iii. III ட்டம் 04 
40  

உத்றதரகத்ர்கள் 
256,000.00 

ரட்ட 

தெனகம் , 

டித 

தற.தெனகப் 

தறரறவு  

கன்தணரத 

தரறல் 

தறற்ெற 

றகனம் 

ற்தம் 

தும்தகண 

தற.தெனகப் 

தறரறவு   

2 

அெ 

உத்றதரகத்ர்கலக்

கரண  றழ் தரற 

கதத்ங்கு  

01 
35  

உத்றதரகத்ர்கள் 
5,000.00 

ரட்ட 

தெனகம் 

3 

ெதோக ட்டத்றனரண  

ெண தங்தகற்தை 

தகனத்றட்டங்ககப 

டரத்ல் 

02 - 300,000.00 

தைப்தைஸ்ம 

ற்தம் 

தன்றன 

 

 

 

 



 “ முறைசார் நிருவாகத்தினூடாக நிறைபேறுறடய அேிவிருத்திறய பநாக்கி” 

79 

4 

தொம்தரறகபறணரனரண 

ததர் தனககககப 

எலங்கு தெய்ல் 

05 ததரது க்கள் 250,000.00 

அக்குக, 

றணறப்தத, 

தரத்தயர

யட்ட, 

தஜரதறட்டி 

ற்தம் 

தன்றன 

தற.தெனகப் 

தறரறவு   

5 

இத தரற  

ெகரப்தேடங்கபறன்தத

ர் தனககககப 

தொம்தரறகபறல் 

ரரறத்ல் 

12 ததரது க்கள் 24,000.00 

அக்குக, 

உடனரத், 

குண்டெரகன,

தரல்தரட்

கட, 

கங்கட்ட 

தகரகப, 

கங்க இயன 

தகரகப, 

தன்றன, 

தரதும்தக, 

தஸ்தரதக 

தகரகப, 

ததும்த, 

உடுத 

ற்தம் 

தரல 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள்   

6 
டரடும் தெகககப 

டரத்ல் 
01 

1000 

தறதெரெறகள் 
334,500.00 

தஸ்தரதக 

தகரகப 

தற.தெனகப் 

தறரறவு 

7 

அெ கததரறக் 

தகரள்ககக 

அதொனரக்கல் ற்தம் 

தரடப்தைத்ங்ககப 

ததற்தக்தகரடத்ல்  

- 
அெ 

உத்றதரகத்ர்கள் 
5,130.00 

ரட்ட 

தெனகம் 

8 

12 ரட்கள்  இண்டரம்  

தரற தரடதநறறகண 

அதொனரக்கல்   

05 
285  

உத்றதரகத்ர்கள் 
234,255.00 

ரட்ட 

தெனகம், 

ட்டித,  

தரதும்த 

ற்தம் 

உடதனரத் 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 
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9 

அெ கததரறக் 

தகரள்ககறகண 

அதொல்தடுத்துற்கரண 

தரறத் றட்டங்ககப 

ரரறத்ல்  

19 ததரது க்கள் - 

19  

 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

10 

அெ கததரறத் 

றநன் ரய்தரற 

தரலட்கெறகண 

டரத்ல் 

03 

3000 

உத்றதரகத்ர்க

ள் 

- 

ெறல்தஸ்ெர் 

ஆ. தரடெரகன, 

ர்றக்க 

கபலர் கல்லூரற 

11 

அெ கததரறக்  

தகரள்கக  தரடர்தரண 

ஆய்வு 

- 

இத தரறகபறன் 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகபறன் 

ததரது க்கள் 

- 

 கங்கட்ட 

தகரகப, 

தரதும்த, 

அக்குக, 

தன்றன, 

ததும்த, 

உடதனரத், 

உடுத,தல்

தரட்கட 

ற்தம் 

தஸ்தரதக 

தகரகப 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

12 

அெ கததரறக் 

தகரள்ககறகண 

அதொல்தடுத்ல் 

தரடர்தரக 

அநறவூட்டல் 

03 

85  

உத்றதரகத்ர்க

ள் 

- 

தன்றன, 

தும்தகண 

ற்தம் 

ததும்த 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

13 
 ெகரழ்வு ெங்கங்ககப 

அகத்ல்  

128 

ெங்கங்கள் 

ள் 

ததரது க்கள் - 
20 தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

14 

ெதோக எதங்கறகப்தை 

தரற கற்ககறன் 

தொக்கறத்தும் 

தரடர்தரக 

ரர்ககப 

அநறவூட்டல்  

09 
தரடெரகன 

ரர்கள் 
- 

தரலர 

தற.தெனகப் 

தறரறவு 

15 

கததரங்கல் 

றரறகண 

தகரண்டரடல்  

01 
தரடெரகன 

ரர்கள் 
- 

கங்கெறரறதை 

கல்லூரற 

கம்தகப 

16 

அெ கததரறககப 

தெற்தடுத்ல் 

தரடர்தரக 

அலுல்கங்ககப 

தரர்கறடல் 

09 ததரது க்கள் - 

தன்றன 

தற.தெனகப் 

தறரறறன் 

அலுனகங்கள் 
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17 
தொன்தணற்ந லபரய்வு  

கூட்டங்ககப டரத்ல் 
04 

தெற 

எதங்கறகப்தை 

தரடர்தரபர்/ 

உற 

உத்றதரகத்ர்கள் 

9,000.00 
ரட்ட 

தெனகம் 

18 

 கண தல்ற 

தகனத்றட்டங்ககப 

தெற்தடுத்ல் 

33 

அெ 

உத்றதரகத்ர்கள்

, தரடெரகன 

ரர்கள் 

ற்தம் 

தற.தெனகப் 

தறரறறன் 

ததரதுக்கள்  

- 

கண்டி 

ரட்டத்றற் 

குள் 

தரத்ம்   1,625,885.00  

 

 

 

 

 

 

 

அெ கததரறகபறன்தர்ச்ெறக்கரண ரய்தரற தரலட்கெறகண டரத்ல் 
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6.14  ெறத றரதர  அதறறதத்ற அலுல்கள் – 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் –  தெற தகரள்கக ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள்  அகச்சு –  

ெறதத்தரறல் தறரறவு 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம் 

தரக்கத்

றன் 

அபவு 

டரத்ற

கறன் 

ண்றக்

கக 

தெனறட்ட

தரகக 

(தௐ.) 

தறற 

இனரதம் 

தததணர் 

ண்ற

க்கக 

டரத்ற 

இடம் 

1 

றறப்தட்டும் தகனத்றட்டங்கள் 

  உடதனரத்ப் 

தறதெ தெனகப் 

தறரறவு  

I. ததரது றறப்தட்டல்  15 38 7,589.00 1392 

20  

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள்  

II.றதட றறப்தட்டல் 01 01 15,225.00 42 

ஈ. ல்.  

தெணரணரக்க 

ெறதர் தனக 

கூட்ட ண்டதம் 

III.      ம் றறப்தட்டல் - 01 19,905.88 134 
கண்டி 

ரட்டம்  

IV.உத்றதரகத்ர்ககப 

றறப்தட்டல் 
01 06 12,203.00 274 

06  தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

V. இகபஞர் / த்றக்ககப 

றறப்தட்டல்கள் 
- 01 45,471.55 25 

உள்லரட்ெற 

தறற்ெற 

றகனம் – 

ரனத்தன்

கண 

VI. றதட உபப்தரங்கு 

அதறறதத்ற 

தகனத்றட்டம் 

02 02 14,343.45 56 

கங்க இயன 

தகரகப 

ற்தம் 

குண்டெரகன 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

2 

தரறல் ரய்ப்தைககப 

இணங்கரல் ற்தம் 

தரறவு தெய்ல் 

03 13 100,050.59 282 

தெல 

கூட்டுநவு 

அதறறதத்ற 

றகனம் 

ததரல்னதகரல்

கன, 

தரறற்தட்த 

கல்லூரற 

யெனக, 

குண்டெரகன, 

கங்க இயன 

தகரகப, 

தன்றன ற்தம் 

தரலர 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 
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3 

தரறல் தொற்ெற அதறறதத்ற  தகனத்றட்டம்  (EDP) 

I.  தரறல் தொற்ெறகபறன் 

தைற றதப்தங்கள் 
01 01 13,077.00 14 

தெல கூட்டுநவு 

அதறறதத்ற 

றகனம் 

ததரல்னதகரல்ன 

II. “தரறலுக்கு ற”  

III. ( றரதர ங்க) 

தகனத்றட்டம்  

05 06 112,206.00 129 

உடதும்த. 

தும்தகண, 

ட்டித 

ற்தம் 

உடுத 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

IV.  தபறக்கப உனர  01 01 22,340.00 34 
ததரதனரன்ணத

 ரட்டம் 

4 

தரறல் றட்டறடல் 

அதறறதத்ற 

தகனத்றட்டம் 

01 01 27,239.00 27 

உள்லரட்ெற 

தறற்ெற 

றகனம் – 

ரனத்தன்

கண 

5 

தரறற்தட்த அதறறதத்ற 

I. ணற தர் தறற்ெறகள் 01 13 17,000.00 13 
ெறங்கர் றகனம் 

- கண்டி 

II. தரறற்தட்த தறற்ெறகள் 02 02 75,259.00 43 

அெ தெககள் 

தறற்ெற 

றகனம் 

கட்டுகஸ்தரட்

கட  

6 

தொகரகத்து அதறறதத்ற 

I. தொகரகத்து  

அதறறதத்ற 
01 01 36,875.00 23 

அெ தெககள் 

தறற்ெற 

றகனம் 

கட்டுகஸ்தரட்

கட 

II.  “ Manage your 

Business” தொகரகத்து 

தகனறட்டம்  

01 01 26,905.00 50 

உள்லரட்ெற 

தறற்ெற 

றகனம் – 

ரனத்தன்

கண 

7 

ெந்கப்தடுத்ல் அதறறதத்ற 

I. ெந்கப்தடுத்ல் 

அதறறதத்ற தறற்ெற 

தகனத்றட்டம் 

01 01 19,283.11 30 

கத்தரறல் 

தெக தறற்ெற 

றகனம் 

ண்டுர 

II. தகர்தரர் உதெக 01 01 9,568.00 26 

அெ தெககள் 

தறற்ெற றகனம் 

கட்டுகஸ்தரட்கட 

III. தரறல் 

ெந்கப்தடுத்ல் 

அததங்ககப 

தரறரநறக்தகரள்லம் 

தகனத்றட்டம் 

01 01 17,350.00 36 
குதரகல் 

ரட்டம் 
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IV. ெந்கப்தடுத்ல் 

தரடர்தைகள் 

தகனத்றட்டம் 

01 01 13,285.00 46 
தடதரன் றர 

ண்டதம் 

V. றற்தகண ெந்க 01 01 301,157.53 58 

கர க 

ெகதறன் 

ரகண 

ரறப்தறடம் - 

கண்டி 

VI. ெந்கப்தடுத்ல் 

ஆதனரெகண 

தகனத்றட்டம் 

- 01 10,832.45 37 

தெல கூட்டுநவு 

அதறறதத்ற 

றகனம் 

ததரல்னதகரல்ன 

8 
றற எதங்கறகப்தை 

தகனத்றட்டம் 
01 01 22,119.43 41 

தெல கூட்டுநவு 

அதறறதத்ற 

றகனம் 

ததரல்னதகரல்ன 

9 தரறல் ெரகம் 01 01 50,672.50 82 

ஈ. ல்.  

தெணரணரக்க 

ெறதர் தனக 

கூட்ட ண்டதம் 

10 

 அதறறதத்ற –

ததரறறடல் ற்தம் NVQ  

          கரண 

எதங்கறகப்தை 

02 03 35,738.00 116 

அெ தெககள் 

தறற்ெற 

றகனம் 

கட்டுகஸ்தரட்

கட 

11 

ஆகுதெனவு கறத்ல் 

ற்தம் கக்கலடு 

தகனத்றட்டம் 

02 02 41,964.00 40 

தும்தகண 

தற.தெனகப் 

தறரறவு ற்தம் 

உள்லரட்ெற 

தறற்ெற 

றகனம் – 

ரனத்தன்

கண 

12 
கல் தரறற்தட்த 

தறற்ெற தகனத்றட்டம் 
01 01 61,607.00 20 

தெல கூட்டுநவு 

அதறறதத்ற 

றகனம் 

ததரல்னதகரல்ன 
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13 

றப்தேட்டு தகனத்றட்டம்      

I. தரறல் தொற்ெறச் 

ெங்கங்கள் 

தெலகப்தை 

04 12 77,726.00 581 

அெ 

தெககள் 

தறற்ெற 

றகனம் 

கட்டுகஸ்தரட்

கட, 

உள்லரட்ெற 

தறற்ெற 

றகனம் – 

ரனத்தன்

கண  ற்தம்  

ஈ. ல்.  

தெணரணரக்க 

ெறதர் தனக 

கூட்ட 

ண்டதம் 

II. ெறநந் தரறல் 

தொற்ெறரபக 

தர்ந்தடுத்ல் 

01 01 124,547.85 16 

ஈ. ல்.  

தெணரணரக்க 

ெறதர் தனக 

கூட்ட 

ண்டதம் 

14 

தறன் லபரய்வு றதம் ற்தம் கதறட்டம் தரறதெரகண 

I. தறன் றதம் ற்தம் 

கதறட்டம் தரறதெரகண  
13 15 158,687.10 279 

20  

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

ற்தம் 

உள்லரட்ெற 

தறற்ெற 

றகனம் – 

ரனத்தன்

கண 

II. தரறல் தொற்ெற  -2016 

தபறக்கப உனர 
- 01 85,50.00 17 

தண்டரரக்

கர 

ஞரதகரர்த், 

ெர்தெ 

கதந்ங்கு 

ண்டதம் 

15 

கண 

I. கதத்றட்டம்   

ஆய்வு தொன்தணற்ந 

லள்தரக்குல் 

01 01 23,047.75 07 

கண்டி 

ரட்டத்றற்

குள் 

II. தரறல் தொற்ெற – 

2016   தொன்தணற்ந 

லள்தரக்கள் 

கூட்டம் 

- 01 6,950.00 13 

ஏய்வு 

ததற்நர்கபற

ன் ஏய்வு 

றடுற -

கனணறர 

தரத்ம் 

 

66 132 1,528,775.19 3983  
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6.15  தரறல் தொற்ெற அதறறதத்ற அலுல்கபறன் தொன்தணற்நம்  – 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் – ககத்தரறல் ற்தம் ர்த்க அலுல்கள்  அகச்சு- தெற தரறல் 

தொற்ெற அதறறதத்ற அறகர ெகத 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம் 

இனக்கு

கபறன் 

அபவு ( 

கற

ம்) 

டரத்ற

ற்நறன்  

ண்றக்

கக 

தெனவு (தௐ.) 

தறற இனரதம் 

ததததர்கபற

ன் 

ண்றக்கக 

டரத்ற இடம் 

1 

கண்டி ரட்ட 

தரறல் தொற்ெற 

ெங்கங்ககப 

அகத்ல் 

01 01 10,000.00 35 
ரட்ட 

தெனகம் 

2 

தரறல் தொற்ெற 

அதறறதத்ற 

தகனத்றட்டம் 

05 05 

இனங்கக 

த்ற ங்கற 

ரத்கப 

அதெகண 

13 

 

தும்தகண,ட்டித

, 

கங்கட்டதகர

கப, உடதரனத் 

ற்தம் 

ததும்த 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

3 
ததரறப்தடுத்ல் 

தறற்ெற 
01 01 27,050.00 17 

அெ தெககள் 

தறற்ெற றகனம் 

கட்டுகஸ்தரட்

கட 

4 
அகு ககன 

தகனப்தட்டகந 
01 01 

த. தரறல் 

தொற்ெற 

அதறறதத்ற 

அறகர ெகத 

200 

தரல் கரர்டன் 

தயரட்டில் 

ததரரகண 

5 

 “ தட்டரரற தரறல் 

தொற்ெற ல்”  

தகனப்தட்டகந 

01 01 26,000.00 20 
ததரரகண 

தல்ககனகபகம் 

தரத்ம் 09 09 63,050.00 285  

 

 

 

 

 

கண்டி ரட்ட தரறல் தொற்ெற  “ தட்டரரற தரறல் தொற்ெற ல்”  தகனப்தட்டகந 

 ெங்கங்ககப அகத்ல் 
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6.16  ரட்ட றகபரட்டு அதறறதத்ற அலுல்கள் - 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் – றகபரட்டு அகச்சு ற்தம் றகபதட்டு அதறறதத்றத் 

றகக்கபம் 

தர. 

இ. 

தறற்ெற  

தகனத்றட்டம் 

டரத்

றக

றன் 

ண்

றக்

கக 

தங்குதற்நற

ர் 

ண்றக்கக 

(றகபரட்

டு வீர்/ 

வீரங்ககபக

ள்) 

தெனறட்ட 

தரகக 

( தௐ.) 

டரத்ற இடம் 

 தறற்ெற  தகனத்றட்டங்ககப  டரத்ல் 

1 

I. ககப்தந்து 
01 

75 24,740.00 உடதனரத் தற.தெனகப் தறரறவு 

II. ஜூதடர 01 130 28,850.00 
குண்டெரகன தற.தெனகப் 

தறரறவு 

III. கரல்தந்து 02 145 47,935.00 

கங்கட்ட தகரகப ற்தம் 

தரத்தும்த தற. தெனகப் 

தறரறவுகள்  

IV. டகப 

றகபரட்டு 

ததரட்டி  

01 75 25.080.00 
யரரறஸ்தத்து தற.  தெனகப் 

தறரறவு  

V. லச்ெல் 01 72 24,950.00 
தஸ்தரதக தகரகப தற.  

தெனகப் தறரறவு 

2 
உடற்தறற்ெற தெற 

தகனத்றட்டம் 
03 

அெ 

உத்றதரகத்

ர்கள் 

50,000.00 ரட்ட தெனகம் 

3 
றகபரட்டுச் ெக்ற 

தகனத்றட்டம் 
11  171,000.00 20 தற.  தெனகப் தறரறவுகள் 

4 

2016 கண்டி ரட்ட 

அெ தெக 

றகபரட்டு றர 

01 

அெ 

உத்றதரகத்

ர்கள் 

285,373.00 
ததரகம்தக றகபரட்டு 

கரணம் 

5 அடிப்தகட கணற 

தறற்ெற  
01 

07 

றகபரட்டு 

உத்றதரகத்

ர்கள்  

34,743.00 ரட்ட தெனகம் - கண்டி 

தரத்ம் 692,671.00 
 

 

 

 

 

     

   ரட்ட அெ தெக          தறற்ெற  தகனத்றட்டம் -            தறற்ெற  தகனத்றட்டம் -  

    றகபரட்டு றர   லச்ெல்    டகப றகபரட்டு 
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6.17  அெ ெரர்தற்ந  அகப்தைகபறன் எதங்கறகப்தை அலுல்கபறன் தொன்தணற்நம் - 2016 

றற எதுக்கலடு  தோனம் –தெற ெக ரழ்வு உகரடல் ற்தம் அெ கத தரற அகச்சு  

தர.

இ. 
தகனத்றட்டம் கதத்றட்டம்  

தரக்கு

கபறன் 

அபவு  

றகந

தற்நற

க

றன் 

அபவு  

 தறற 

இனரதம்

தததர் 

கபறன் 

ண்ற

க்கக 

தெனறட்ட 

தரகக  

( தௐ.) 

டரத்ற 

இடம் 

1 

அெ ெரர்தற்ந  

அகப்தைககப 

எதங்ககப்தைக் குல 

கூட்டங்ககப டரத்ல்  

03 01 

35 

(அகப்

தைகள்) 

3,000.00 

ரட்ட 

தெனகம் - 

கண்டி 

2 

அெ ெரர்தற்ந 

அகப்தைகபறணரல் 

அதொல்தடுத்தும் 

கதறட்டங்ககப 

தற்தரர்கறடல் 

32 25 

1000 

(குடும்த

ங்கள்) 

 

கண்டி 

ரட்டத்ற

ற்குள் 

3 

றதட தககலகட 

தறள்கபகலக்கரண தைனக 

தரறெறல் ததற்தக்தகரடுத்ல் 

05 05 

05 

 

(குடும்த

ங்கள்) 

100000.00 - 

4 

குகநந் தரணதொகட 

குடும்தங்கபறன் ததரெரக்கு 

றகனகதன்க தடுத்தும் 

தகனத்றட்டம் 

30 

(குடும்

தங்கள்) 

30 

 

(குடும்த

ங்கள்) 

30  

(குடும்த

ங்கள்) 

100000.00 

கங்க இயன 

தகரகப தற.  

தெனகப் 

தறரறவு 

5 
தைற அெ ெரர்தற்ந 

அகப்தைகள் தறவு தெய்ல்  
 02 

750 

(குடும்த

ங்கள்) 

 

ரட்ட 

தெனகம் - 

கண்டி 

தரத்ம் 203,000.00  
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6.18  தபறரட்டுத் தரறல் அலுல்கபறன் தொன்தணற்நம்- 2016 

     றற எதுக்கலடு  தோனம் -  தபறரட்டு அகச்சு 

தர

.இ. 
தகனத்றட்டம்/ கதத்றட்டம்  

தரக்

குகபற

ன் 

அபவு  

றகநதற்நற

கறன் அபவு  

 தறற 

இனரதம்

தததர் 

கபறன் 

ண்றக்

கக 

தெனறட்ட 

தரகக ( தௐ.) 

1 
ரரந் தொன்தணற்ந லபரய்வு 

கூட்டங்ககப டரத்ல் 
03 

62 

(அதறறதத்ற 

உத்றதரகத்ர்

கள்) 

6,500.00 
 

ரட்ட 

தெனகம் - 

கண்டி 

2 

குடிகன்ந குடும்தங்கபறல் 

உள்ப தறள்கபகபறன் 

ததரதப்தரபர்ககப 

றறப்தட்டும் தகனத்றட்டம் 

02 
 

250 
 

10,000.00 
தும்தகண தற.  

தெனகப் தறரறவு 

3 
சுத்தரறல் தரடர்தரக  

றறப்தட்டும் தகனத்றட்டம் 
01 

 
85 

 
6,000.00 

தபற ரட்டு 

தகன ரய்ப்தை 

தறகத்றன் 

ரகர 

அலுனகம் –

ததரகண 

4 

“ கதகஸ் உற்தத்றத்றநன்” 

றலப்தட்டும் தகனத்றட்டம் 

குடிகன்ந (தபறறல் தென்ந) 

குடும்தங்கலக்கரண 

40 270  
20 தற.  தெனகப் 

தறரறவுகள் 

5 

ததரகப்ததரதள் 

றரதகனத்றட்டத்ற

கண அதொல்தடுத்ல் – 

குடிகன்ந 

குடும்தங்கலக்கரண 

08 
150  

(குடும்தங்கள்) 
 

08 தற.  தெனகப் 

தறரறவுகள் 

6 

ெதோக அநறக்ககககப ரரறக்க 

தறற்தறக்கும் 

தகனத்றட்டம் 

01 

62  

(உத்றதரகத்ர்

கள்) 

6,500.00 

ரட்ட 

தெனகம் - 

கண்டி 

தரத்ம் 29,000.00 
 

 

 

 

 

          ெதோக அநறக்ககககப ரரறக்க 

தறற்தறக்கும் தகனத்றட்டம் 

குடிகன்ந குடும்தங்கபறல் உள்ப 

தறள்கபகபறன் ததரதப்தரபர்ககப 

றறப்தட்டும் தகனத்றட்டம் 
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7. அதறறதத்ற அலுல்கள் 

7.1 ரட்ட தெனகம் ற்தம் தறதெ தெனகங்கபறன் றர்ரணறப்தை அலுல்கள் – 2016 

கண்டி ரட்டதெனகம் ற்தம் தறதெ தெனகங்கபறன்  அகணத்து கட்டிட  அலுல்கலக்கரண 

றட்டங்ககப ரரறத்ல், றப்தேட்டுககப ரரறத்ல், ஆதனரெகண அலுல்ககப தெய்ல், 

அதொல்தடுத்ல், கட்டிட தொன்தணற்நக்கட்டுப்தரடு, தற்தரர்க ற்தம் உரற தகரடுப்தணவுககப 

ெறதரர்சு தெய்ல், ததரநறறல் தறரறறன் தொக்கற கரரறப்ததரதப்தரகும். 2016ஆம் ஆண்டில் 

அதொல்தடுத்ற தகனத்றட்டங்கள் கலழ்ரத ரறகெப்தடுத்றத்ள்பது.  

றற எதுக்கலடு  தோனம் –  உள்பரட்டு அலுல்கள் அகச்சு 

 

1. ரட்ட தெனகத்துக்குரற தைற இத ரடி தகட்ததரர் கூடத்க றர்ரணறத்ல்  

கண்டி ரட்ட தெனகத்றற்கரண குகநப்தரடரக றனற வீண ெறககப தகரண்டகந் 

825 ஆெணங்ககப தகரண்ட  தைற இத ரடி தகட்ததரர்கூடத்றன் றர்ரண அலுல்கள் இவ் 

ஆண்டுக்குள் றகநவு தெய்துதகரள்ற்கு தொடித்ரல், ரம் அகடந் தததம் தற்நறரகும். 

அற்தகற்த தகட்ததரர்க்கூட றர்ரணறப்தை தரடர்தரண றதம் கலழ் தரத 

தர. 

இ. 
றதம் றர்ரணறத்லின் ன்க 

எதுக்கற 

தரகக  

( தௐ. 

றலின்) 

தெனறட்ட 

தரகக 

( தௐ. 

றலின்) 

1 

ரட்ட

தெனக 

பரகத்ற

ற்குள் தைற 

தகட்ததரர் 

கூடத்க 

றர்ரணறத்

ல் 

ெறறல் ( குடிெரர்)  றர்ரறப்தை 30.30 

73.00 

றன் தறநப்தரக்கற இந்றதரன்கந ங்கற 

ததரதத்துல் 
14.00 

றகச்ெலகனககப ததரடுல் 2.00 

தபறச்ெதோட்டும் உதகங்ககப ங்கற 

ததரதத்துல் 
1.70 

தெறடுத்ல் றநதொகந உதகங்ககப 

ததரதத்துல்  
4.50 

ரத் தன்தடுத்ற உதகங்ககப 

ததரதத்துல் 
20.50 

தரத்ம் 73.00 73.00 

 

 

 

 

றர்ரணறக்கப்தட்ட தைற தகட்ததரர் கூடம் 
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2. தறதெ தெனகக் கட்டிட றர்ரண தகனகள் 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் கடதொகநப்தடுத்ற கதத்றட்டங்கலக்கறகடத ெது அடி 10000 

தகரண்ட தரல தறதெ தெனகத்றன் தோன்த ரடி கட்டிடத்றன்  றர்ரணத்ல் ற்தம் 

தற றகன உத்றதரகத்ர் உத்றதரக தர் றடுறறன் றர்ரணறத்கன குநறப்தறட 

தொடிந்துடன் அக தரடர்தரண றதங்கள் கலலள்ப அட்டக தோனம் தொன் 

கக்கப்தட்டுள்பது.  

 

தர. 

இ. 
றதம் 

றர்ரணத்லின் 

ன்க 

எதுக்கற 

தரகக  

( தௐ. றலின்) 

தெனறட்ட 

தரகக  

( தௐ. றலின்) 

1 

தரல தறதெ 

தெனகத்றன் கட்டிடம்  

( தடி தொகந – III)  

இண்டரம்  ரடி 

றன் அகப்தை 

ற்தம் 

கூகறகண 

றர்ரணறத்ல் 

8.00 7.40 

2 

தரல தறதெ 

தெனகக் கட்டிடம்   

( தடி தொகந – IV) 

கலழ் ரடி ற்தம் 

தொனரம் ரடிறன் 

தகனககப  

றகநவு தெய்ல் 

 

8.00 7.80 

3 

 அெ தறறகன 

உத்றதரகத்ர்கபறன் 

உத்றதரக தர் 

றடுறகள் 2  

( தடி தொகந – V) 

கட்டிடத்றன் 

தகனககப 

றகநவு தெய்ல் 

 

5.00 3.80 

தரத்ம் 21.00 19.00 
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3. ரட்ட தெனகத்றன் ற்தம் உத்றதரக தர் றடுறகபறன் றதத்றப்தடுத்ல்கள்   

ரட்டதெனகம் தோனம் றர்ரகறக்கப்தடும் அெரங்க றடுறகள் ற்தம் அலுனகக் 

கட்டிடத்றன் ெலர்றதத்ல் ற்தம் தம்தடுத்ல் தகனகள் ெறனற்கந 2016 ஆம் ஆண்டு 

தரகவும் றகவும் (ததள்ப ககறல்) தற்நறகரக றகநவு தெய்துள்பதுடன், 

அந்றர்ரணங்கள் தரடர்தரண றதங்கள் கலழ் குநறக்கப்தட்டுள்பது. 

தர. 

இ. 
றதம் 

றர்ர தகனறன் 

ன்க 

எதுக்கற  

தரகக 

( தௐ. 

றலின்) 

தெனறட்

ட தரகக  

( தௐ. 

றலின்) 

1 

ரட்டததரநறறல் 

தறரறவு ற்தம் அதறறதத்ற 

தறரறவு 

தம்தடுத்ல் 0.55 0.23 

2 

ரட்ட தெனகத்றன் 

தொனரம் ரடிறல் 

ஆண்கலக்கரண 

னெனகூடம் 

தம்தடுத்ல் 

1.20 0.85 

3 

ரட்ட தெனகத்றன் 

ெறத றதத்ங்கள் 

தம்தடுத்ல் 
4.80 4.20 

4 

ரட்ட தெனகத்றன் 

ததரது ெண 

எதங்கறகப்தை 

தறரறதரன்கந 

றர்ரணறத்ல் 

தம்தடுத்ல் 

0.22 0.20 

5 

ரட்ட தெனகத்றன் 

தொல் ரடிறல் 

கக்கரய்ரபர் ரக 

அலுனகம் 

தம்தடுத்ல் 

0.18 0.16 

6 

அெ றடுறகள் றதத்துல்,  

தம்தடுத்ல் ற்தம் 

தரகககபத்ம் 

றல்ககபத்ம் 

றர்ரணறத்ல் 

4.23 3.91 

தரத்ம் 11.18 9.55 
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4. கண கட்டிட றர்ரணங்கள் 

 ரட்டதெனகத்துடன் இகந் ற்தம் தபறப்தைந ெறன அலுனகங்ககப றர்ரணறத்ல் 

ற்தம் தம்தடுத்லுக்கரக தடத்றற்குள் ரட்ட தெனகத்றற்கு றற கறகடத்துடன் 

அணரல் தெய் றர்ரணப் தறகபறன் தொன்தணற்நம் கலழ் குநறக்கப்தட்டுள்பது.  

தர

. 

இ. 

றதம் றர்ரணறத்லின் 

ன்க 

றற எதுக்கலட்டிகண 

தெய் அலுனகம் 

எதுக்கற  

தரகக  

தெனவு 

( தௐ. 

றலின்) 

தெனற

ட்ட 

தரகக 

( தௐ. 

றலின்) 

1 

கனக ககனச் ெங்க 

ண்டதம் ( உடட்ட 

கனர ெங்க) 

தம்தடுத்ல் 
கனக ககனச் 

ெங்கம் 

11.70 8.20 

2 
கரற தறரபர் 

அலுனகம் 

தம்தடுத்ல் கரற தறரபர் 

றகக்கபம் 

1.30 1.20 

3 

ததரகம்தக 

றகபரட்டு கரண 

பரகத்றன் உதக 

தண்டெரகன 

தைற றர்ரணம் 

றகபரட்டு 

அகச்சு 

1.10 0.98 

4 
றல்னம்த றறதகு 

தறற்ெற றகன கட்டிடம் 

தம்தடுத்ல் 

றறதகு  

றகக்கபம் 

5.90 4.90 

5 றறதகு  அலுனகம் தம்தடுத்ல் 0.30 0.22 

6 
னரத்து ஏர கரறன் 

னெனக்கூட தொகநக 

தைற றர்ரணம் 4.10 3.20 

தரத்ம்  24.40 18.70 

 

 

5.  கண கதத்றட்டங்கள் – ெலதணரத அதறறதத்ற  

  றற எதுக்கலடு  தோனம் -   றறதகு ( ரழ்றன் லச்ெற ) அதறறதத்றத் றகக்கபம்  

 

தர. 

இ. 

றதம் எதுக்கறத்தரகக 

( தௐ. ற.) 

தெனறட்ட தரகக                

( தௐ. ற.) 

1 

தரல்தரட்கட தறதெ தெனகப் தறரறறன் தரற்தண்கக் கதத்றட்டம் 

i.  60 தரல் தசுககப றகனக்கு ததநல்  

10.65 

5.76 

ii.  தறற இனரதம் தததர்கபறன் 50% 

தங்கபறப்தறன் கலழ் 60 தரலங்ககப 

றர்ரறப்தற்கரண ததரதள் 

உறககப ததற்தக்தகரடுத்ல்  

2.92 

iii.   றர்ரகச் தெனவு   1.96 

தரத்ம்  10.64 
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6. அதறறதத்றக் கதத்றட்டங்கபறன் த்றகண தரறதெரறத்ல் அலத் றகன தரறதெரகண 

2016ஆம் ஆண்டில் கண்டி ரட்டத்றற்குள் அதொல்தடுத்த்ற அகணத்து தரகககபத்ம் 

தகரன்க்ரலட்தெய்த்ம் கத றட்டங்கபறன் த்றகண அபறடுற்கரண “ அலத் தரறதெரகண” றகண 

தெய்து அககலக்கரண அநறக்கககள் தபறறடப்தட்டுள்பது. 

 

7. எப்தந்ர்கர ர்ககப  தறவுச்தெய்த்ம் அலுல்கள் 

குறத்கட எப்தந்க்கரர்ககப இம் கரதம் தரக்கத்றல் 2016 ஆண்டுக்குள் எப்தந்க்கரர்ககப 

தறவு தெய் டடிக்கக டுக்கப்தட்டது. அற்தகற்த கண்டி ரட்டத்றல் ெரகனகள் ற்தம் 

கட்டிடங்ககப றர்ரறக்கும் அலுல்கலக்கு இது க 224 எப்தந்க்கர ர்கள் தறந்துள்பணர்.  

 

5. ரட்ட றகன தெற்குல 

எவ்தரத ஆண்டிலும் கட்டிட ததரதட்கலக்கரண றகனககப லர்ரணறப்தற்கு றகன தெற்குல 

தெற்தடுகறநது. 2016ம் ஆண்டிலும் ஆம்தப்தகுற ற்தம் இதற தகுறக்கரக இததொகந  இவ்றகன 

தெற்குல தனறக ரட்ட தெனரபரறன் கனகறல் கடததற்நது. தறதெ தெனகங்கபறன் 

தறற றறகலம் த்ற ரகரத்றன் கண றர்ரணப்தைப் தறரறவுகள் உள்ப அலுனகங்கபறன் 

தறறறறகலம் இவ்றகன தெற்குலறல் தங்தகற்ததுடன் குலறணதும் லர்ப்தைடன், லர்ரறக்கப்தடும் 

றர்ரணப்ததரதட்கபறன் றகனகள், ததரதட்ககப ற்நற தெல்லும் டுத்துச் தெல்ற்கரண 

கட்டங்கள் ஆகற றகனககப உததரகறத்து, அக் கரனததத்றல் றப்தேடுகள் ரரறக்கப்தடுகறநது.  



 “ முறைசார் நிருவாகத்தினூடாக நிறைபேறுறடய அேிவிருத்திறய பநாக்கி” 

95 

7.2  ரட்ட தொலீட்டு தகனத்றட்டம் -2016 

 கறரற உட்கட்டகப்தை ெறகள் அதறறதத்ற தகனத்றட்டம் 

றற  எதுக்கலட்ட தோனம் -   தெற தகரள்கக ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அகச்சு 

தர.

இ. 

தெற்தடும் தற.தெ. 

தறரறவுகபறல் ண்றக்கக 

கதத்றட்டங்க

பறன் 

ண்றக்கக 

றகநவு 

தெய் 

தகனகபற

ன் 

ண்றக்கக 

எதுக்கற 

தரகக 

( தௐ. 

றலின்) 

தெனவு 

( தௐ. றலின்) 

1 கங்கட்டக் தகரகப 74 74  21.80 

2 குண்டெரகன 258 258 72.22 

3 தரத்தும்தக 154 154 48.90 

4 தன்றன 35 35 13.38 

5 ட்டித 1110 1110 91.11 

6 உடுத 256 256 114.53 

7 உடதனரத்க 100 100 44.97 

8 தரலர 69 69 31.50 

9 தரத்தயரயட்கட 141 141 67.04 

10 தல்தரட்கட 53 53 26.52 

11 ததும்த 161 161 86.70 

12        128 128 58.38 

13 றணறப்தத 111 111 45.01 

14 அக்குக 85 85 32.87 

15 தஜரப்தறட்டி 164 164 63.89 

16 யரரறஸ்தத்து 254 254 79.68 

17 தும்தகண 780 780 70.61 

18 யத்லித் 794 794 51.84 

19 கங்க இயன தகரகப 63 63 28.28 

20 தஸ்தரதக தகரகப 69 69 27.78 

தரத்ம் 4859 4859 1,077.01 

  

 

 

 

 

1103.40 
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 தன்தொகப்தடுத்ற வு தெனவு தகனத்றட்டம்  

றற  எதுக்கலட்ட தோனம் -   தகௌ ரட்ட தரலன்ந அங்கத்ர் ற்தம் தெற 

தட்டில்கள் தகௌ அங்கத்ரறன் ற்தரடு  

தர.

இ. 
தெற்தடும் தற.தெ. தறரறவு 

கதத்றட்ட

ங்கபறன் 

ண்றக்

கக 

றகநதற்நற

கறன் 

ண்றக்கக 

எதுக்கலட்டு 

தரகக 

( தௐ. றலின்) 

தெனவு 

( தௐ. றலின்) 

1 கங்கட்டக்தகரகப 185 185  28.90 

2 குண்டெரகன 85 85 13.56 

3 தரத்தும்தக 98 98 12.01 

4 தன்றன 36 36 2.61 

5 ட்டித 130 130 10.82 

6 உடுத 139 139 19.59 

7 உடதனரத்க 121 121 13.14 

8 தரலர 82 82 9.39 

9 தரத்தயரயட்கட 79 79 9.96 

10 தல்தரட்கட 60 60 6.62 

11 ததும்த 83 83 7.40 

12        41 41 3.48 

13 றணறப்தத 45 45 4.60 

14 அக்குக 60 60 6.77 

15 தஜரப்தறட்டி 83 83 7.56 

16 யரரறஸ்தத்து 146 146 14.43 

17 தும்தகண 106 106 9.70 

18 யத்லித் 82 82 7.56 

19 
கங்க இயன 

தகரகப 
119 119 12.15 

20 தஸ்தரதக தகரகப 143 143 13.96 

தரத்ம் 1923 1923 214.21 

 

218.33 
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  றகபரட்டு கரண அதறறதத்ற தகனத்றட்டம் 

றற  எதுக்கலட்ட தோனம் -   றகபரட்டு அகச்சு 

 

 கறத்துல் அதறறதத்ற தகனத்றட்டம் 

றற  எதுக்கலட்ட தோனம் -   கறர ததரதபரர தரடர்தரண அகச்சு 

 

 அதறறதத்ற  அகடர றகரகககப தெலகப்தை தகனத்றட்டம் 

றற  எதுக்கலட்ட தோனம் -   ததௌத் ெரெணம் அகச்சு 

 

 குதந்துத்க றதட ததரதபரர றகனத்றன் னெனக்கூட  தொகநகறகறகண 

தலதுதரர்த்ல்  

றற  எதுக்கலட்ட தோனம் -   கறர ததரதபரர தரடர்தரண அகச்சு 

தர.இ. அதொனரகற  

தற.தெ. 

தறரறவுகபறன் 

ண்றக்கக 

கதத்றட்ட

ங்கபறன் 

ண்றக்

கக 

றகநதற்நற

கறன் 

ண்றக்கக 

எதுக்கப்தட்ட றற 

( தௐ. றலின்) 

தெனவு 

( தௐ. றலின்) 

1 08 17 17 22.01 20.81 

தர.இ. அதொனரகற  

தற.தெ. 

தறரறவுகபறன் 

ண்றக்கக 

கதத்றட்ட

ங்கபறன் 

ண்றக்

கக 

றகநதற்நற

கறன் 

ண்றக்கக 

எதுக்கப்தட்ட றற 

( தௐ. றலின்) 

தெனவு 

( தௐ. றலின்) 

1 07 09 09 3.22 3.20 

தர.இ. அதொனரகற  

தற.தெ. 

தறரறவுகபறன் 

ண்றக்கக 

கதத்றட்ட

ங்கபறன் 

ண்றக்

கக 

றகநதற்நற

கறன் 

ண்றக்கக 

எதுக்கப்தட்ட றற 

( தௐ. றலின்) 

தெனவு 

( தௐ. றலின்) 

1 09 35 35 8.45 8.28 

தர.இ. அதொனரகற  தற.தெ. 

தறரறவுகபறன் 

ண்றக்கக 

கதத்றட்டங்கபற

ன் ண்றக்கக 

றகநதற்நற

கறன் 

ண்றக்கக 

எதுக்கப்தட்ட றற 

( தௐ. றலின்) 

தெனவு 

( தௐ. 

றலின்) 

1 01 02 02 0.51 0.44 
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 தறத்கப ததரதள் கறர கதத்றட்டம் 

 

றற  எதுக்கலட்ட தோனம் -   கறர ததரதபரர தரடர்தரண அகச்சு 

 

 

 

 

 

 லனரதுன் தற அதறறதத்ற தகனத்றட்டம் 

 றற  எதுக்கலட்ட தோனம் -   தொஸ்லிம் ெ ற்தம் கனரெர அலுல்கள் றகக்கபம் 

 

 

 

 

 கண அகச்ெகபறன் தகனத்றட்டம் 

 றற  எதுக்கலட்ட தோனம் -   உல்னரெ அதறறதத்ற ற்தம் கறதஸ் ெ அலுல்கள் 

அ

க

ச்

சு 

 

 

 

  தரடர்ந்து றனவும் தகனத் றட்டங்கள்   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தர.இ. 

தெற்தடும் 

தற.தெ. 

தறரறவுகபறன் 

ண்றக்கக 

கதத்றட்ட

ங்கபறன் 

ண்றக்

கக 

றகநதற்நற

கறன் 

ண்றக்கக 

எதுக்கப்தட்ட றற 

( தௐ. றலின்) 

தெனவு 

( தௐ. றலின்) 

1 01 01 01 0.17 0.15 

தர.இ. 

தெற்தடும் 

தற.தெ. 

தறரறவுகபறன் 

ண்றக்கக 

கதத்றட்ட

ங்கபறன் 

ண்றக்

கக 

றகநதற்நற

கறன் 

ண்றக்கக 

எதுக்கப்தட்ட றற 

( தௐ. றலின்) 

தெனவு 

( தௐ. றலின்) 

1 04 13 13 5.01 4.89 

தர.இ. 

தெற்தடும் 

தற.தெ. 

தறரறவுகபறன் 

ண்றக்கக 

கதத்றட்ட

ங்கபறன் 

ண்றக்

கக 

றகநதற்நற

கறன் 

ண்றக்கக 

எதுக்கப்தட்ட றற 

( தௐ. றலின்) 

தெனவு 

( தௐ. றலின்) 

1 20 128 127 57.81 43.24 

தர.இ. 

தெற்தடும் 

தற.தெ. 

தறரறவுகபறன் 

ண்றக்கக 

கதத்றட்ட

ங்கபறன் 

ண்றக்

கக 

றகநதற்நற

கறன் 

ண்றக்கக 

எதுக்கப்தட்ட றற 

( தௐ. றலின்) 

 

தெனவு 

( தௐ. றலின்) 

1 03 03 03 27.71 22.61 
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 உள்பக அலுல்கள் ம்த அதறறதத்ற ற்தம் கனரெர அலுல்கள் அகச்ெறன் றற எதுகலட்டின் 

லது தெற்தடுத்ற தகனத் றட்டங்கள்   
 

 

 

 

 

 

  அகணத்து அதறறதத்ற தகனத் றட்டங்கபறன்  எற்ததரத் தொன்தணற்நம் - 2016 

 

தர.இ. 

தெற்தடும் 

தற.தெ. 

தறரறவுகபறன் 

ண்றக்கக 

கதத்றட்ட

ங்கபறன் 

ண்றக்

கக 

றகநதற்நற

கறன் 

ண்றக்கக 

எதுக்கப்தட்ட றற 

( தௐ. றலின்) 

 

தெனவு 

( தௐ. றலின்) 

1 01 02 02 2.03 2.03 

தர.இ. 
தகனத்றட்டம் 

 

கதறட்ட 

ண்றக்

கக 

றகநதற்நற

கறன் 

ண்றக்கக 

எதுக்கலட்டுப் 

தம்  ( தௐ. 

றலின்) 

தெனவு தரகக 

( தௐ. றலின்) 

1 

கறரற உட்கட்டகப்தை 

ெறகள் அதறறதத்ற  
 

4859 4859 
1103.40 

1077.01 

2 

தன்தொகப்தடுத்ற வு 

தெனவு  

 

1923 1923 
218.33 

214.21 

3 

றகபரட்டு கரண 

அதறறதத்ற  

 

17 17 22.01 20.81 

4 
கறத்துல் அதறறதத்ற  

 
09 09 3.22 3.20 

5 

அதறறதத்ற  அகடர 

றகரகககப தெலகப்தை  

 

35 35 8.45 8.28 

6 

குதந்துத்க றதட 

ததரதபரர றகனத்றன் 

னெனக்கூட  

தொகநகறகறகண 

தலதுதரர்த்ல் 

02 02 0.51 0.44 

7 
தறத்கப ததரதள் கறர 

கதத்றட்டம் 
01 01 0.17 0.15 

8 
லனரதுன் தற அதறறதத்ற  

தகனத்றட்டம் 
13 13 5.01 4.89 

9 கண அகச்சுகள்  128 127 57.81 43.24 

10 

தரடர்ந்து றனவும் 

கதத்றட்டங்கள்  
03 03 27.71 22.61 

உள்பக அலுல்கள் ம்த 

அதறறதத்ற ற்தம் கனரெர 

அலுல்கள் அகச்ெறன் கதத் 

றட்டங்கள் 

 

02 02 2.03 2.03 

தரத்ம் 6992 6991 1,448.65 1,396.87 
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உட்கட்டகப்தை ெறகள் அதறறதத்றக் கதத்றட்டங்ககப அறனரக்குககறல், தெகரறப்தை 

கடதொகநறகண தறன்தற்நப்தட்டது. அற்தகற்த கண்டி ரட்டத்றன் கதத்றட்டங்கலக்கு எதுக்கற 

தரககறலிதந்து தௐ.ற. 40 அபறனரண றத்க அெறட்கு ததற்தக் தகரடுக்க தொடிந்து. ( Tender 

Saving)  தன்தொகப்தடுத்ப்தட்ட வுதெனவு தகனத்றட்டத்றன் கலழ் அதொனரக்கப்தட்ட கதத்றட்டங்கள் 

தெகரறப்தை கடதொகநறகண தறன்தற்நறணரல் தௐ. ற. 4.2 லரணது. அற்தகற்த கண்டி ரட்டத்றல் 

தரத்ப்தரக தௐ.ற. 44.2 தெறக்க தொடிந்து.  

கதத்றட்டத்றற்கரக எதுக்கற தரத்ப்தரண தௐ. ற. 1,365.2 றகநவு தெய் 

தகனகபறன் தததறரக ததற்த தனறகரக அசுக்கு தௐ.ற. 44.2 லப்தடுத் 

தொடித்ரல் இன் ஏர் ெறநப்தரக கத தொடித்ம். இதற கக்கு அநறக்ககககப றகநவு தெய் 

தறன் இம்லப் தத்றகண கக்கறட்டதுடன், லபவும் தொலீடு தெய்ற்கு கரனம் 

ததரறபறல் இதக்கறல்கன.  

 

7.3.  ரட்ட றறதகு அதறறதத்ற அலுல்கள் – 2016 

றற  எதுக்கலட்ட தோனம் -  ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் ெதோக ன அகச்சு 

(அ)  ன்தகரகட தகனத்றட்டம் 

தர. 

இ. 
தடிப் தத்ற கக 

தரகக  

 ( தௐ. ற. ) 

தன்ததத

தரர் 

ண்றக்

கக 

1 ன்தகரகட ங்கல் 2,385.77 83451 

2 

வீடு அறஷ்ட ெலட்டு( ெலட்டிலப்தை ) தகனத்றட்டம் 41.85 243 

i. 2014,2015 தற்நறரபர்கலக்கு  தௐ. 150,000.00 வீம் 

ததற்தக் தகரடுத்ல் 
20.25 135 

ii. 2016 ஜணரரற ரம் தொல் அக்தடரதர் ரம் கரண 

தற்நறரபர்கலக்கு தௐ. 200,000.00 வீம் 

ததற்தக்தகரடுத்ல் 

21.6 108 

தரத்ம் 2,469.47 83937 
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(ஆ) ெதோக தரதுகரப்தை தகனத்றட்டம் 
 

தர. 

இ. 
தகரடுப்தணவு கக 

தரகக 

( தௐ. ற.) 

தன் 

ததததரரறன் 

ண்றக்கக 

1 தறநப்தை 3.35 456 

2 றதம் 13.54 1876 

3 தரய் 9.64 3237 

4 ம் 32.16 2256 

5 ெறப்தர தைனக தரறெறல் 14 595 

தரத்ம் 72.69 8420 
 

 

(இ) ெலதணரதர அதறறதத்ற தகனத்றட்டம் 
 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்ட கக 

ண்றக்

கக 

றறதரகக 

(தௐ. ற.)  

1 ெலதணரதர அதறறதத்ற 2201 56.62 

2 
றல்னம்த – தறற்ெற றகனத்றன் தலதுதரர்த்ல் 

டடிக்கக 
01 5.92 

3 
றல்னம்த - தறற்ெற றகனத்றன் தறகன 

தறர்தெய்ககக்கரக 
01 0.14 

4 றல்னம்த தண்க பர்ப்தை கதறட்டம் 01 0.73 

5 றல்னம்த றபகு தறர்ச்தெய்கக கதறட்டம் 01 0.16 

6 

குகநந் தரணதொகட குடும்தங்கபறன் 

தறள்கபகலக்கு கணற 

தறற்ெறறகணததற்தக்தகரடுத்ல் ( தணென) 

25 0.52 

7 
ெதோர்றதததம் இகபஞர்கலக்கு இனகு ரகண ெரற 

தறற்ெறறகண ததற்தக்தகரடுத்ல் 
17 0.23 

தரத்ம் 2,247 64.35 

 

(ஈ)  றறதகு ங்கற தகனத்றட்டம் 

 ெதோர்த்ற/ றதகு ங்கற ெங்கங்கபறன் ண்றக்கக - 91 

I. கடன் ததற்தக்தகரத்ல் 

தர. இ. கடன் கக 
றற 

( தௐ. ற. ) 

தறற 

இனரதம் 

ததததரறன் 

ண்றக்கக 

1 சுதரறல் கடன்  611.00 25362 

2 வீட்டுக்கடன் 898.47 20392 

3 
ெலதணரதரக் கடன் தகனத்றட்டம் 

(கன) 
83.90 3792 

4 ரட்டின் வீர்கலக்கரண வீட்டுக் கடன்  120.38 787 

தரத்ம் 1,713.24 5033 
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II. கப்தேடு  

தர. இ. கப்தேடு கக  கக்கு ண்றக்கக 
றற 

 ( தௐ. ற.) 

1 தங்கு 238287 676.99 

2 அங்கத்ர்கள் கப்தேடு 238159 1,400.38 

3 ெறதர் கப்தேடு 107958 357.20 

4 றரற ரர கப்தேடு 102889 329.11 

5 
அங்கத்ர்கபறன் அல்னர 

கப்தேடு 
42757 245.80 

6 ெதோக கப்தேடு 26747 642.56 

7 கட்டரரண கப்தேடு 146720 2,010.78 

8 ெறசுக கப்தேடு 11170 23.89 

தரத்ம் 914687 5,686.71 
 

 

(உ)   ெதோக அதறறதத்ற ற்தம் சுற்நரடல் தகனத்றட்டம் 

தர. இ. தகனத்றட்டம் 

ண்றக்

கக றற 

 ( தௐ. ற. ) 

தறற 

இனரதம் 

ததததரறன் 

ண்றக்கக 

1 

றரற லிட்டதெணக் “ 

தொற்ெறத்கடததண்ணுக்கு ஏர் றல்” வீடு 

தகனத்றட்டம் 

50 7.5 50 

2 ெறதர் தகனத்றட்டம் 2 0.21 1033 

3 
ததரகப்ததரதள் டுப்தை 

தகனத்றட்டம் 

30 
0.49 2172 

4 ரறரற கறரங்கள் 30 1.47 2802 

5 அநறவுக ற்தம் தரறல் றகரட்டல் 23 0.39 1579 

6 ெர்தெத்றன் தகரன்டரட்டம் 29 0.36 2001 

தரத்ம் 164 10.42 9637 
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7.4. றெர அலுல்கள் – 2016 

றற  எதுக்கலட்ட தோனம் - றெர அகச்சு 

தர. 

இ. 

தகனத் றட்டம்/ 

கதத்றட்டம் 

இனக்குகபறன் 

ண்றக்கக 

றகந

தற்நற

க

றன் 

ண்

றக்

கக 

தெனவு (தௐ.)  

தறற 

இனரதம் 

தததணர்கள் 

ண்றக்

கக 

இடம் 

1 

தகக உற்தத்ற 

கறரப் 

தறதெங்கள் 

தகனத்றட்டத்ற

ன் கலழ் தக் 

கன்தககப 

ங்கல் 

05  

( கறரங்கள்) 
04 30,000.00 

51  

(றெரறள்) 

தரதும்த,

தரலர 

ற்தம்  

தஜரதறட்டி 

தற.தெனகப் 

தறரறவுகள் 

2 

ெறநந் கக்கரர் 

ற்தம் 

கக்கரரறக 

தரறவு தெய்த்ம் 

தகனத்றட்டம் 

120  

 ( றெரறகள்) 
120 

17,500.00 

06  

(றெரறப) 

20 தறதெ 

தெனகப் 

தறரறவு 

3 

தசூட் 

ட்டுககபததற்தக்

தகரடுக்கும்  

தகனத்றட்டம் 

65000 

(ட்டுகள்) 
61935 

- 
1200 

 

(றெரறள்) 

20 தறதெ 

தெனகப் 

தறரறவு 

4 

ரட்ட றெரக் 

குல கூட்டங்ககப 

டரத்ல் 

12 11 

73,661.00 உரற 

றதணங்க

பறன் 

உத்றதரக

த்ர்கள் 

ரட்ட 

தெனகம் 

தரத்ம்   121,161.00   
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 உவு உற்தத்ற தெற  தகனத்றட்டம்  

          றற  எதுக்கலட்ட தோனம் – ஜணரறதற தெனகம் – உவு உற்தத்ற தெற தகனத்றட்டம் 

தர. 

இ. 
தகனத் றட்டம் 

ததௌறக தொன்தணற்நம் 

றற 

தொன்தண

ற்நம்   

தறற 

இனரதம் 

தததணர்

கள் 

றெரற

கபறன் 

ண்றக்

கக 

கூத 

(கற.கற.)  

க்கர்கபறன் 

ண்றக்

கக 

1 
2016 ெறதததரகம் தரம்தரரற உள்பரட்டுதல் ற்தம் தனறக உவு ததரகப் தறர் 

தறர்தெய்கக 

 

i. ெம்தறர றக தல் உற்தத்ற  

தகனத்றட்டத்றன் கலழ் றககள் 

ததற்தக்தகரடுத்ல்  

7927 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

592 

 

ii. தனறக உவுததரகப்தறர்ககப 

தறரறடும் ற்தப்கத அறகரறத்ல் 

– றககள் ததற்தக்தகரடுத்ல்  

   

 றபகரய் 62 155 340 

 தெரபம் 1250 156 258 

 குக்கன் 250 89 178 

 தத 2750 250 519 

 தகௌதற ( ட்கட தர்) 575 28 43 

 

iii. வீட்டுத்தரட்ட தறர்ச் 

தெய்ககக்கரண றக தக்கறட்ககப 

ததற்தக்தகரடுத்ல் 

200 

தக்கறட் 
- 200 

 
iv.  தறற்ெறதகனத்றட்டங்ககப 

டரத்ல் 
 

72 

தகனத்றட்

டங்கள்  

2520 

 

v. றகபச்ெல் ரறரறகள், கபத்றணகள் 

ற்தம் தகனப்தட்டகநககப 

டரத்ல்  

 

72 

தகனத்றட்

டங்கள் 

- 

 தரத்ம்   2,7550 4650 
 

 தெகபக்கரண ன்தகரகடப்தம்ததற்தக்தகரடுத்ல் 

றடம் 

றகபத்  

( தறர்ச்தெய்) 

ல் தப்தை 

(தயக் டரர்) 

றெரறகபறன் 

ண்றக்கக 

ததற்தக் 

தகரடுத்த் 

தரகக 

( தௐ. றல்லின்) 

ெறதததரகம் ( 2016) 11543.54 29569 148.71 

தததம்ததரகம் ( 2016/2017) 10967.55 26256 140.23 

தரத்ம் 22511.09 55825 288.94 

2,7550 
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7.5 ரட்ட கரற உததரகம் ற்தம்  றட்டறடல் தறரறவு – தகனத்றட்டங்கபறன்   

தொன்தணற்நம் – 2016 

றற  எதுக்கலட்ட தோனம் –  கரற உததரகக் தகரள்ககத் றட்டறடல் றகக்கபம்  

தர. 

இ. 
தகனத் றட்டம் 

இனக்

குக

பறன் 

ண்

றக்

கக 

றகந

தற்நற

க 

ண்ற

க்கக 

தெனறட்ட 

தகக (தௐ.)  

தறற 

இனரதம் 

தததணர்க

ள் 

ண்றக்

கக 

டரத்ற இடம் 

1 

தறதெ கரற 

உததரகறப்தை றட்ட 

ெறதரரறசுககப  

தெற்தடுத்ல் 

20 20 900,000.00 
850 

குடும்தங்கள்  

தரலர, ட்டித, 

உடுத, 

குண்டெரகன, கங்க 

இயன தகரகப, 

தல்தரட்கட,  

தஜரப்தறட்டி, தும்தகண, 

கங்க ட தகரகப, 

யலித், 

ததும்த, உடதும்த, 

தன்றன, யரறஸ்தத்து, 

தரத்தயரதயட, 

தரத்தும்த, றணறப்தத, 

அக்கு, தஸ்தரதக 

தகரகப ற்தம் 

உடதனரத் தறதெ 

தெனகப் தறரறவுகபறல் 

I. லர் தோன பங்கள்/ லர்ததரெறப்தை தறதெங்ககப தரதுகரத்ல் 

II. குகநந் உததரகதொகட றனப் தறதெங்ககப அதறறதத்ற தெய்ல் 

III. ம் குகநந் றனப் தறதெங்ககப அதறறதத்ற தெய்ல்  

2 

ரட்ட கரற உததரக 

வு   

தொகநகதரன்கந 

அகத்ல் 

01 01 5,000.00 - 

ரட்ட  கரற 

உததரக றட்டறடல் 

அலுனகம்  

3 

கரற  உததரகறத்ல் 

தரடர்தரண றதட  

கற்நல் உததரகறக்கர 

ல் கரறககப லள் 

உததரகறப்தை ற்தம் 

அதறறதத்றக்கு 

கப்தடுத்லிணரனர

ண ரக்கங்ககப ஆய்வு 

தெய்ல் 

01 01 2,000.00 - 

யரறஸ்தத்து, 

ட்டித ற்தம் 

தரத்தும்த தறதெ 

தெனகப் தறரறவுகள் 

4 

ரட்ட  கரற உததரக 

றட்டங்ககப ரரறத்ல்  01 01 5,000.00 - 

ரட்ட  கரற 

உததரக றட்டறடல் 

அலுனகம் 

5 

ரட்ட  கரற 

உததரகக் குலககப 

டரத்ல் 

02 02 6,000.00 

45 

உத்றதர

கத்ர்கள் 

ரட்ட  கரற 

உததரக றட்டறடல் 

அலுனகம் 
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6 
தறதெ கரற உததரகக் 

குலககப டரத்ல் 
20 20 30,000.00 

900  

உத்றதர

கத்ர்கள் 

20 தறதெ 

தெனகங்கள் 

அலுனகம் 

7 

கரற உததரக 

றட்டறடல் தரடர்தரக 

தரடெரகன ர/ 

ரற,ததரது க்கள் 

ற்தம் 

உத்றதரகத்ர்ககப 

றறப்தட்டல்  

20 20 60,000.00 1850 
20 தறதெ 

தெனகங்கள் 

8 

கறரக் கரற 

உததரகறப்தை றட்டறடல் 

தொன் ரறரறககப 

ரரறத்ல் 

02 02 100,000.00 

100 

குடும்தங்

கள் 

றணறப்தத,  ற்தம் 

தரத்தும்த தறதெ 

தெனகப் தறரறவுகள் 

9 
ம் குகநந் கரறககப 

தெலகத்ல் 
01 01 

50,000.00 

 

60 

குடும்தங்

கள் 

அக்குக தறதெ 

தெனகப் தறரறறல் 

10 
லர் தோன பங்ககப 

தரதுகரக்கும் அலுல்கள் 
01 01 40,000.00 

40 

குடும்தங்

கள் 

ததும்த தறதெ 

தெனகப் தறரறறல் 

11 
தெற கரற 

உததரகறப்தை ஆய்வுகள் 
01 01 155,000.00 76 

ரட்ட  கரற 

உததரக றட்டறடல் 

அலுனகம் 

12 

தெற சுற்நரடல் 

தரதுகரப்தை 

தகனத்றட்டம் ( 

தைணதௐ) றர்ச்ெற 

06 06 750,000.00 

305 

குடும்தங்

கள் 

யலித், 

உடதனரத், தரலர, 

கங்க இயனதகரகப, 

தரத்தயரயட்கட 

ற்தம் தன்றன தறதெ 

தெனகப் தறரறவுகள் 

தரத்ம் 56  2,103,000.00   

 

 

கரற உததரக றட்டறடல் தரடர்தரண தரடெரகன ர/ ரற,ததரது க்கள் ற்தம் 

உத்றதரகத்ர்ககப றறப்தட்டல் 
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7.6 லர்ரழ்  தறர் தெய்கக தனரக்கல் அலுல்கள் 

 லர்ரழ் தறர் அதறறதத்ற அலுல்கபறன் தொன்தணற்நம் - 2016 

தர

. இ. 

தகனத்

றட்டம்/ 

கதத்றட்ட

ம் 

றற எதுக்கலட்டு 

தோனம் 

றகந

தற்நற

கற

ன் 

ண்ற

க்கக 

தறற 

இனரதம் 

ததததர்

கபறன் 

ண்றக்

கக 

தெனறட்ட 

தரகக (தௐ.) 
இடம் 

1 
லன் 

உற்தத்ற 

- 
634.91 

(த.

தடர) 

437 

 
- 

றக்தடரரறர, 

ததரனதகரல்ன 

ற்தம் 20 ெறநற 

லர்த்தக்கங்கள் 

2 

லன் 

குஞ்சுக

கப 

கப்தை 

தெய்ல் 

கறரற லன்தறடி 

அகப்தை – 

றக்தரரறர 
 

400000 
167 160,000.00 

றக்தடரரறர 

லர்த்தக்கத்றற்

குள்  

3 

லன் 

குஞ்சுக

கப 

கப்தை 

தெய்ல் 

லர் ரழ் 

தறதெய்கக 

அதறறதத்ற 

அறகர ெகத, 

ரகர லன்தறடி 

அகச்சு கரலி 

அதறறதத்ற 

அறகர ெகத 

ற்தம் கறரற 

லன்தறடி அகப்தை 

-  றக்தரரறர 

1508185 344 3,016,370.00 

றக்தடரரறர, 

ததரனதகரல்ன 

ெறத 

லர்தக்கங்கள் 

ற்தம் 09 

ணறரர் லர் 

குட்கடகபறல்  

4 

லர் ரழ் 

கதறட்டங்

ககப 

ஆம்தறத்

ல் 

உவு உற்தத்ற 

தெல தகனத் 

றட்டம் 126 126 2,160,000.00 

கண்டி 

ரட்டத்றற்கு

ள் 

5 

தடகுக

கபப் 

தறவுதெய்

ல் 

- 111 111 - 

றக்தடரரறர, 

ததரனதகரல்ன 

லர்தக்கங்கள் 

6 

றடரத்

துல் 

அதறப்

தத்றம் 

ங்கல் 

- 
181 181 - 

றக்தடரரறர, 

ததரனதகரல்ன 

லர்தக்கங்கள் 
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7 

லர் ரழ் 

தொககத்

து 

அதறப்

தத்றம் 

ங்கல் 

- 
45 45 - 

ணறரர் லர் 

குட்கடகலக்கர

ண 

8 

லடீர் 

தொற்தகக

றடல் 

கறரற லன்தறடி 

அகப்தை – 

றக்தரரறர 

48 167 - 
றக்தடரரறர 

லர்தக்கங்கள் 

9 

தறற்ெற 

தகனத்

றட்டங்கள் 

அதொல்தடு

த்ல் 

லன்தறடி ற்தம் 

லர்ப அகச்சு 

ற்தம் ததரலிஸ் 

றகக்கபம் 
14 660 200,000.00 

தெத்க 

கட்டிதலப்தை

தரநறன் ெங்கம்- 

குண்டெரகன

ததரலிஸ்தெகன

க்கரன தறற்ெற 

றகனம் - 

கண்டி 

10 

தடகுகள் 

ற்தம் 

குல்னரக்க

கப 

ததற்தக்

தகரடுத்

ல் 

உவு உற்தத்ற 

தெல தகனத் 

றட்டம் 

20 

(தடகுகள்)  

20 

(குல்னர

க்கள் )   

40 997,000.00 
றக்தடரரறர 

லர்தக்கங்கள் 

11 

லன் 

தறடிப்தற்

கரண 

கல் “ 

லன்த” 

கனக

கபததற்

தக்தகரடு

த்ல் 

உவு உற்தத்ற 

தெல தகனத் 

றட்டம் 

215 215 612,000.00 

றக்தடரரறர, 

ததரனதகரல்ன 

ெறத 

லர்தக்கங்கள் 

ற்தம் ணறரர் 

லர் குட்கடகபறல் 

 தரத்ம்    7,145,370.00  

 

 

 

 

 

 

லன் குஞ்சுககப கப்தை தெய்ல்        லடீர் தொற்தககறடல்         தறற்ெற தகனத்றட்டங்கள் 

                  தெற்தரடுகள் 
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7.7 தறரண தெற தகனத்றட்டங்கபறன் தொன்தணற்நம் - 2016 

           றற  எதுக்கலட்ட தோனம் –  ஜணரறதற தெனகம் 

தர. 

இ. 
தகனத்றட்டம் 

எதுக்கற  

எதுக்கலட்டு தரகக 

(தௐ.)  

தெனவு (தௐ.) 

1 

உவு உற்தத்ற தெற தகனத்றட்டம்  

i.  2016 ெறதததரகத்றல் தரம்தரற உள்ரட்டு 

தல் ற்தம் தனறக உவு ததரகப் 

தறர்ககப தறர்தெய்கக ற்தம் லர் 

ட்டுப்தரட்டுக்கு லர்ரக 2016 -2017தததம் 

ததரகத்றல் குதகறக்கரன தனறக 

ததரகங்ககப தறர் தெய்ககக 

தனரக்கல்  

2,757,500.00 2,755,000.00 

ii.  தும்தகண தறதெ தெனகப் தறரறறல் ஞ்சு 

ன்கற்ந தரம்தரற உவு ககககப 

தறதனரக்கும் தகனத்றட்டங்ககப 

அதொல்தடுத்ல்  

50,000.00 50,000.00 

தரத்ம் 2,807,500.00 2,805,000.00 

2 

சுற்நரடல் தரதுகரப்தைதெற தகனத்றட்டம்    

i.  தன்றன, கங்க இயன தகரகப, தரலர, 

தரத்தயரயட்கட, உடப்தனரத் ற்தம் 

யத்லித் தறதெ தெனகப் 

தறரறவுகபறல் “ ஜரறக்க தைணதௐ” (தெற 

லர்ச்ெற) தகனத்றட்டத்றன் கலழ் லர் ப 

தறதெங்ககப தொகரகத்து ற்தம் 

ட்தரதுகரப்தைச் தெய்ல் 

750,000.00 748,879.80 

ii.  20 தறதெ தெனகப் தறரறவுகலக்கு 

தகன்தககப தகறர்ந்பறத்ல்  
150,000.00 148,650.00 

தரத்ம் 900,000.00 897,529.80 
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3 

ததரகப் ததரதள் றர தெற தகனத் 

றட்டம்  

  

i.  கண்டி ரட்டத்றல் இதந்து 2016 ஆண்டு 

தல்ககனக்ககத்றற்கு தெர்த்துக் 

தகரள்பப்தடும் தைற தல்ககனக்கக 

ர ரறககப லுவூட்டும் 

ததரகததரதள் றர 

தகனப்தட்டகந 

210950.00 179259.00 

ii.  உடதும்த தறதச்தெனகப் தறரறறன் 

ததரகப்ததரதள் றர 

தகனத்றட்டதரன்கந அதொல்தடுத்ல்  

30000.00 30000.00 

iii.  யரரறஸ்தத்து தறதெ தெனகப் தறரறறன் 

எத ரத்றற்கரண ததரகப்ததரதள் 

றர தகனத்றட்டதரன்கந 

அதொல்தடுத்ல்  

104700.00 104700.00 

தரத்ம் 345650.00 313959.00 

 



 “ முறைசார் நிருவாகத்தினூடாக நிறைபேறுறடய அேிவிருத்திறய பநாக்கி” 

111 

7.8 ரறகெ தொகந அகச்சுகள் ற்தம் கண றகக்கபங்கபறன் தகரடுப்தணவு றதங்கள்  

 

அகச்சு/ றகக்கபம் கக தோனணம் லண்டும் தம்  

ெணரறதற அலுனகம் 1 5,684,005.24 - 

தறர் அலுனகம் 2 - 59,169.50 

ததௌத் ெரமண அகச்சு 101 21,439,627.83 763,600.18 

றற அகச்சு 102 - 2,674,938.61 

தரதுகரப்தை அகச்சு 103 - 95,000.00 

தெற தகரள்கக ற்தம் ததரதபரர 

அலுல்கள் அகச்சு 
104 1,244,805,233.05 521,204.53 

அணர்த் தொககத்து அகச்சு 106 42,043,631.48 11,026,433.73 

லற அகச்சு 110 23,500.00 12,424,967.05 

சுகரர  ற்தம் உள்ரட்டு கத்ற 

அகச்சு 
111 604,717.25 394,427.97 

றெர அகச்சு 118 73,661.60 28,097,371.05 

கபறர் ற்தம் ெறதர் அலுல்கள் அகச்சு 120 5,761,438.69 427,249,728.89 

உள்ரட்டலுல்கள் அகச்சு 121 45,895,636.00 616,577,782.89 

ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் னதரம்தைகக  

அகச்சு 
124 956,486.52 642,076,722.20 

கல்ற அகச்சு 126 - 4,118,491.50 

அெ றர்ரக ற்தம் தொகரகத்து அகச்சு 130 474,858.30 9,369,403.04 

றகபரட்டு  அகச்சு 136 12,124,575.91 - 

கனக தைற கறர,தரட்ட 

உட்கட்டகப்தை ற்தம் ெண ன அதறறதத்ற 

அகச்சு 

140 337,560.00 - 

கரற அகச்சு 153 5,718,445.00 9,051,011.82 

கறர ததரதபரர தரடர்தரண அகச்சு 154 3,660,374.01 - 

ரகர ெகத ற்தம் உள்லரட்ெற  அகச்சு 155 - 763,424.57 

தெல ெக ரழ்வு, உகரடல் ற்தம் அெ 

கத தரறகள் அகச்சு 
157 286,085.00 8,228,222.15 

உல்னரெ அதறறதத்ற ற்தம் கறதஸ் ெ 

அலுல்கள் அகச்சு 
159 450,000.00 - 

உள்பக அலுல்கள், டதற்கு அதறறதத்ற 

ற்தம் கனரச்ெர அலுல் அகச்சு 
163 2,293,918.00 1,300,000.00 

க றட்டறடல் ற்தம் லர்தரெண அகச்சு 166 6,780,742.33 - 

தபறரட்டு தரறல் அகச்சு 182 - 26,723,800.18 

றஞ்ஞரண, தரறல்தட்த ற்தம் ஆரய்ெற 

அகச்சு 
196 2,001,767.24 2,491,615.52 

ஆற்நல் அதறறதத்ற ற்தம் தரறல் தறற்ெற 

அகச்சு 
197 - 320,067.10 

லர்ப்தரெண ற்தம் லர்ப தொகரகத்து 

அகச்சு 
198 1,600,590.17 301,173.70 

ததௌத் அலுல்கள் றகக்கபம் 201 221,980.00 38,942,522.75 

கனரச்ெர அலுல்கள் றகக்கபம் 206 - 1,132,399.02 

அெ கல் றகக்கபம் 210 - 12,000.00 
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ெதோக தெககள்  றகக்கபம் 216 3,358,754.78 16,653,418.74 

ன்ணடத்க ற்தம் ெறதர் தரதுகரப்தை  

றகக்கபம் 
217 210,000.00 17,724,477.44 

றகபரட்டு அதறறதத்ற றகக்கபம் 219 7,134,194.72 1,676,159.00 

தெற கத்றத் றகக்கபம் 220 2,463,409.14 - 

ஆட் தறவுத் றகக்கபம் 227 - 16,697,454.41 

லற றதரகம் 228 112,116.15 - 

ெணத்தரகக ற்தம் தைள்பறறதத் 

றகக்கபம் 
252 - 1,405.208.64 

ஏய்வூறத் றகக்கபம் 253 349,497.00 306,408,270.17 

தறரபர் ரகம் றகக்கபம் 254 2,912,404.90 4,742,491.00 

லர் தரெணத் றகக்கபம் 282 408,967.17 - 

றெரத் றகக்கபம் 285 28,470.00 1,443,495.98 

கரற ஆகரபர் ரகத் றகக்கபம் 286 106,165.00 - 

றெர ற்தறத் றகக்கபம் 289 6,196,237.41 - 

தரட்டரர் ரகணப் ததரக்குத்துத் 

றகக்கபம் 
307 - 842,365.38 

ெதோகம் ெரர்ந் ெலர் றதத்த்துக றகக்கபம் 326 - 326,358.79 

கரற தரறக ற்தம் தகரள்ககத் 

றட்டறடல் றகக்கபம்  
327 1,533,767.41 722,979.35 

ஆள்தனன் ற்தம் தரறல் றகக்கபம் 328 481,510.98 822,612.48 

 றறதகு ( ரழ்றன் லர்ச்ெற) அதறறதத்ற 

றகக்கபம் 
331 12,179,661.00 - 

தரத்ம்  1,440,748,989.95 2,214,180,768.86 
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7.9 தரண றட்டும் அலுல்கள்  

 

 

2016ம் ஆண்டுக்கரண தரண கக்கு  

 

தரண கனப்தை தரண றதம் 
றட்டி 

தரணம் (தௐ.) 

1003-0-7-0-2 தறவுக்கட்டம் 38,858.320.00 

1003-0-7-0-3 
ணறரர்  தனகக ற்நற தெல்ற்கரண 

கட்டம் 
1,724,409.18 

1003-0-7-0-5 

துப்தரக்கற கக ற்தம் தடிப் 

ததரதட்கலக்கரண  அதறப்தத்றக் 

கட்டம் 

511,820.00 

1003-0-7-0-99 

கண அதறப்தத்றக் கட்டங்கள்  

( ரரந் தரண அதறப்தத்றக் 

கட்டங்கள்/ தடரந் தரண 

அதறப்தத்றக் கட்டங்கள்/தததற 

அத்ரட்ெறப்தத்றம்/ ரரந் தரண 

அதறப்தத்றப் தறறககப 

றறதரகறத்ல்) 

18,851,573.41 

2002-0-1-0-1 வீட்டுக் கூலி தரணம் 1,979,452.49 

2002-0-2-0-99 

கண ( றதகங்ககப டுத்து 

தெல்ற்கரண அதறப்தத்றக் 

கட்டம்) 

8,159,768.49 

2003-0-2-0-3 
ஆட்தறவுச்ெட்டறன் கலரணக் 

கட்டங்கள் 
889,900.00 

2003-0-2-0-6 

ண றனங்கு ற்தம் றதட்ெ () 

தரதுகரப்தை கட்டகபச் ெட்டத்றன் கலரண 

கட்டங்கள் 

3,600.00 

2003-0-2-0-13 தரலட்கெ கட்டம் 528,250.00 

2003-0-2-0-14 
தரட்டரர் ரகண ெட்டத்றன் கலரண 

தரணம் 
104,741,318.40 

2003-0-2-0-99 

தல்தத தரணங்கள் ( ஜதற 

தகரடுப்தணவுப் தத்ற  

தெகக்கட்டம்) 

5,295,380.69 

2003-0-4-0-0 தரட்டரர் கெக்கறல் தரணம் 2,847,600.00 

2003-0-99-0-0 

கண தரணங்கள் ( னறகன 

றண்ப்தப்தடிக்கட்டம்/ 

ங்குணர்கள் தறவுக்கரண கட்டங்கள்) 

15,806,608.26 

2004-0-1-0-0 
றக/ தரர் ற்தம் அரக 

ஏய்வூற தங்கபறப்தை 
54,899,547.00 

தரத்ம் 
255,097,547.92 
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வாருடாந்த நிதி அறிக்கை 
2016 

 

2015 

ரட்ட தெனகம் - கண்டி 
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                   டி.ஜற.ஸ். - 1 

எதுக்கலட்டுக் கக்கு - 2016  

 கனப்தை இனக்கம்: 258    அகச்சு/ றகக்கபம்/ ரட்டச் தெனகத்றன் ததர் :- ரட்டச் தெனகம் , கண்டி                   
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

தக்க இன. 

(டிஜறஸ்  2 

தடித்றற்கு 

ற்த ) 

தடரந் றப்தேட்டில் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்பரத 

றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் ததர்  

வு தெனவு 

றப்தேட்டு 

எதுக்கலடு  

குகந றப்தை 

ற்தரடு ற்தம் 

குகந றப்தை 
எதுக்கலடு  

ற. எ.  66 ற்தம்  

ற. எ.  69  இன் 
தறகரம் 

ரற்நல்கள்  

தரத்த் 

தநற 

எதுக்கலடு  

(1+2+3) 

தரத்ச் 

தெனறணம்  

தநற 

தததததத 

லற/ 

தனறகம்  

(4-5) 

  தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர.  

01 லண்டு தம் தரறற்தரட்டு 1,132,000,000 - (+59,200,000-59,200,000) 1,132,000,000 1,118,421,514 13,578,486 

2 

 உத தரத்ம் (லண்டுதம்)   1,132,000,000 -  (+59,200,000-59,200,000) 1,132,000,000 1,118,421,514 13,578,486 

01 தோனணம்  தரறற்தரட்டு 99,000,000 - - 99,000,000 98,320,957 679,043 

2  உத தரத்ம்  (தோனணம் ) 99,000,000 - - 99,000,000 98,320,957 679,043 

 தரத்த் தரகக  1,231,000,000 - (+59,200,000-59,200,000) 1,231,000,000 1,216,742,471 14,257,529 
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டி.ஜற.ஸ். - 2 

றகழ்ச்ெறத் றட்ட ரலறரண எதுக்கலட்டுக் கக்கு - 2016 

கனப்தை இன: 258       அகச்சு/ றகக்கபம்/ ரட்டச் தெனகம் :- ரட்டச் தெனகம் , கண்டி 

றகழ்ச்ெறத்றட்ட இன. ற்தம் கனப்தை:-  01 தெற்தரட்டு  தகனத்றட்டம்  

லண்டுதம் ற்தம் தோனணச் தெனறணத்றன் ததரறப்தை  

தெனறணத்றன் ன்க 

(டி.ஜற.ஸ். தடி 

கனங்கத்துடன்) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

தக்க இன. 

(டிஜறஸ்   

தடித்றற்கு 

ற்த) 

வு தெனவு 

றப்தேட்டு 

எதுக்கலடு  

குகந றப்தை 

ற்தரடு ற்தம் 

குகந றப்தை 
எதுக்கலடு  

ற. எ.  66 ற்தம்  ற. 

எ.  69  இன் தறகரம் 

ரற்நல்கள்  

தரத்த் தநற 

எதுக்கலடு  (1+2+3) 

தரத்ச் 

தெனறணம்  

தநற தததததத லற/ 

தனறகம்  

 (4-5) 

தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. 

(அ)    லண்டுதம்   

(டி.ஜற.ஸ். 3) 
1,132,000,000 - (+59,200,000-59,000,000) 1,132,000,000 1,118,421,514 13,578,486 3 

(ஆ)   தோனணம்  

    (டி.ஜற.ஸ்.. 4) 

99,000,000 - - 99,000,000 98,320,957 679,043 

4 

தரத்ம் 1,231,000,000 - (+59,200,000-59,000,000) 1,231,000,000 1,216,742,471 14,257,529 
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டி.ஜற.ஸ். 3 

 

 

கதத்றட்ட ரலறரண  லண்டுதம் தெனறணம் - 2016 
 

கனப்தை இன: 258      அகச்சு/ றகக்கபம்/ ரட்டச் தெனகம் :- ரட்டச் தெனகம் , கண்டி 

            றகழ்ச்ெறத்றட்ட இன. ற்தம் கனப்தை:-  01 தெற்தரட்டு  தகனத்றட்டம் 

கதத்றட்ட இனக்கம்/ததர், ஆலக்குரற 

தணரறகள் ற்தம் ெகன 

கதத்றட்டங்கலக்கரகவுரண கண 

தெனவுகள்  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

வு தெனவு 

றப்தேட்டு 

எதுக்கலடு  

குகந றப்தை 

ற்தரடு ற்தம் 

குகந றப்தை 
எதுக்கலடு  

ற. எ.  66 ற்தம்  ற. 

எ.  69  இன் தறகரம் 

ரற்நல்கள்  

தரத்த் தநற 

எதுக்கலடு  

(1+2+3) 

தரத்ச் 

தெனறணம்  

தநற தததததத 

லற/ தனறகம்  

 (4-5) 

தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. 

01. ததரது றதரகம் ற்தம் றதண 

தெககள் ரட்டச் தெனகம் 

      

ஆலக்குரற தணரறகள்  46,000,000 - (+650,000-650,000) 46,000,000 44,225,396 1,774,604 

கண தெனவுகள் 16,350,000 - (+550,000-550,000) 16,350,000 15,774,131 575,869 

உத தரத்ம்  62,350,000 - (+1,200,000-1,200,000) 62,350,000 59,999,527 2,350,473 

02 தறதெ தெனகம்       

ஆலக்குரற தணரறகள்  984,000,000 - (+51,000,000-51,000,000) 984,000,000 977,817,538 6,182,462 

கண தெனவுகள்  85,650,000 - (+7,000,000-7,000,000) 85,650,000 80,604,449 5,045,462 

உத தரத்ம்  1,069,650,000 0 (+58,000,000—58,000,000) 1,069,650,000 1,058,421,987 11,228.013 

தரத்த் தரகக  1,132,000,000 0 (+59,200,000-59,000,000) 1,132,000,000 1,118,421,514 13,578,486 
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                டி.ஜற.ஸ். - 4 
 

கதத்றட்ட ரலறரண தோனணச் தெனறணம்  - 2016 

கனப்தை இன: 258  

றகழ்ச்ெறத்றட்ட இன. ற்தம் கனப்தை:-  01 தெற்தரட்டு  தகனத்றட்டம் 

கதத்றட்ட இன. ற்தம் கனப்தை:-  01 ததரது றதரகம் ற்தம் றதண தெககள் - ரட்டச் தெனகம் 
 

த
ெ

ன
வு

 
றட


 இ

ன
. 
 


றட


 இ

ன
. 

 


ற

ற
றட

ல்
  

( 
கு

ந
றத

ட்
டு

  
இ

ன
.)

  

றடத்றன் றதம் 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

வு தெனவு 

றப்தேட்டு 

எதுக்கலடு 

குகநறப்தை 

ற்தரடு ற்தம் 

குகநறப்தை 

றப்தேட்டு 

எதுக்கலடு 

ற. எ.  66 ற்தம்  

ற. எ.  69  இன் 
தறகரம் 

ரற்நல்கள் 

தரத்த் தநற 

எதுக்கலடு  (1+2) 

தரத்ச் 

தெனறணம்  

தநற 

தததததத லற/ 

தனறகம்  

 (3-4) 

தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. 

 
2001 

 

0 

 

11 

தோனணச் தெரத்துக்கபறன் 

தைணகப்தைம் தம்தரடும்  

  
 

   

கட்டங்கள் றர்ரணறப்தை 7,900,000 - - 7,900,000 7,868,013 31,987 

2002 0 11 இந்றதொம் இந்ற 

உதகதொம் 

1,000,000 - 
- 1,000,000 978,522 21,478 

2003 0 11 ரகணம் 1,850,000 - - 1,850,000 1,253,619 596,381 

 0 11 தோனணச் தெரத்துக்கபறன் 

தகரள்ணவு  

  
 

   

2102 0 11 பதரடங்கலம் கரரறரன 

உதகங்கள்  

2,800,000 - 
- 2,800,000 2,785,530 14,470 

2103 0 11 இந்றதொம் இந்ற 

உதகதொம் 

1,200,000 - 
- 1,200,000 1,192,272 7,728 

2104 0 11 கட்டடங்கள் றர்ரணறப்தை  83,000,000 - - 83,000,000 83,000,000 - 

   ணற பங்கள் அதறறதத்ற        

2401 0 11 அலுனர் குல தறற்ெற (அ)  500,000 - - 500,000 500,000 - 

   தரத்ம்  98,250,000 - - 98,250,000 97,577,956 672,044 
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டி.ஜற.ஸ். - 4 

கதத்றட்டத்றன்  ரலறரண தோனணச் தெனறணம்  - 2016 

கனப்தை இன: 258       அகச்சு/ றகக்கபம்/ ரட்டச் தெனகம் :- ரட்டச் தெனகம் , கண்டி 

றகழ்ச்ெறத்றட்ட இன. ற்தம் கனப்தை :-  01 தெற்தரட்டு  தகனத்றட்டம் 

கதத்றட்ட இன. ற்தம் கனப்தை  :-  02 தறதெ தெனகம் 

த
ெ

ன
வு

 
றட


 இ

ன
. 
 


றட


 இ

ன
. 

 


ற

ற
றட

ல்
  

( 
கு

ந
றத

ட்
டு

  
இ

ன
.)

  

றடத்றன் றதம் 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

வு தெனவு 

றப்தேட்டு 

எதுக்கலடு 

குகநறப்தை 

ற்தரடு 

ற்தம் 

குகநறப்தை 

றப்தேட்டு 

எதுக்கலடு 

ற. எ.  66 

ற்தம்  ற. எ.  

69  இன் 
தறகரம் 

ரற்நல்கள் 

தரத்த் 

தநற 

எதுக்கலடு  

(1+2) 

தரத்ச் 

தெனறணம்  

தநற 

தததததத 

லற/ 

தனறகம்  

 (3-4) 

தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. 

2401 0 11 

ணற பங்கள் அதறறதத்ற 

அலுனர் குல தறற்ெற (அ) 

750,000 - - 750,000 743,001 6,999 

   தரத்ம்  750,000 - - 750,000 743,001 6,999 
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டி.ஜற.ஸ். - 5 

தகனத்றட்டங்கபறன் தறகரம் தெனவீணத்க றறப்தடுல் ததரறப்தை  

அகச்சு/ றகக்கபம்/ ரட்டச் தெனகம் :- ரட்டச் தெனகம் , கண்டி  
கனப்தை இன: 258   

றறறடல் தகனத்றட்டம்  01 தகனத்றட்டம் 02 தொல தரத்ம் 

குநறதௌடு  குநறதௌடு றதம்  

தநற 

ற்தரடு  

1 

உண்க 

தெனறணம் 

2 

தநற 

ற்தரடு  

3 

உண்க 

தெனறணம் 

4 

தநற 

ற்தரடு  

5 

உண்க 

தெனறணம் 

6 

தெனறணம்  

ெவீம் 

(6÷5)×100 

தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. % 

11 உள்பரட்டு றறம்  1,231,000,000 1,216,742,471  - - 1,231,000,000 1,216,742,471 99% 

12 தபறரட்டுக் கடன்         

13 தபறரட்டு உற         

14 
லள்றப்தப்தடுகறன்ந 

தபறரட்டுக் கடன்  

       

15 
லள்றப்தப்தடுகறன்ந 

தபறரட்டு உற 

       

16 றர்த்ப்தை றறம்         

17 
தபறரட்டு றறறடல் 

ெரர்ந் உள்பரட்டுச் தெனவு  

       

21 றதட ெட்டச் தெக         

 தரத்ம்  1,231,000,000 1,216,742,471  - - 1,231,000,000 1,216,742,471 99% 
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டி.ஜற.ஸ். - 5 (I) 

எவ்தரத தகனத் றட்டத்றணதும் கதத்றட்டத்றன் தறகரம் தெனவீணத்க றறறடல்  

( எவ்தரத தகனத்றட்டத்றன் கதத்றட்டத்றன் தறகரம் லபதம் ற்தம் தோனண தெனவுகபறன் றறறடல் )  

 

அகச்சு/ றகக்கபம்/ ரட்டச் தெனகம் :- ரட்டச் தெனகம் , கண்டி 

கனப்தை இன: 258   

றகழ்ச்ெறத்றட்ட இன. ற்தம் கனப்தை:-  01 தெற்தரட்டு  தகனத்றட்டம் 

றறறடல் கதத்றட்டம்  01 கதத்றட்டம் 02 கதத்றட்டம் 03 
றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் தரத்ம் / 

தக்கங்கபறன் தரத்ம் * குநறதௌடு குநறதௌடு றதம் தநற ற்தரடு 

 

 

உண்க 

தெனறணம் 

 

தநற 

ற்தரடு 

 

 

உண்க 

தெனறணம் 

 

தநற 

ற்தரடு 

 

 

உண்க 

தெனறணம் 
தநற 

ற்தரடு 

உண்க 

தெனறணம்  

தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. தௐதர. 

11 உள்பரட்டு றறம்  160,600,000 157,577,483 1,070,400,000 1,059,164,988 - - 1,231,000,000 1,216,742,471 

12 தபறரட்டுக் கடன்          

13 தபறரட்டு உற          

14 லள்றப்தப்தடுகறன்ந 

தபறரட்டுக் கடன்  
        

15 லள்றப்தப்தடுகறன்ந 

தபறரட்டு உற 
        

16 றர்த்ப்தை றறம்          

17 தபறரட்டு 

றறறடல் ெரர்ந் 

உள்பரட்டுச் தெனவு  

        

21 றதட ெட்டச் 

தெக  
        

 தரத்ம்  160,600,000 157,577,483 1,070,400,000 1,059,164,988 - - 1,231,000,000 1,216,742,471 
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கண்டி ரட்ட தெனகத்றன் ததரது கப்தேட்டுக்  கக்கு  6003/0/0/34/0 

2016 ஆண்டு டிெம்தர் ரத்றல் அலுனக ரலறரண றர்ரகக்  கக்கு  

தரடர் 

இனக்கம் 
அலுனகத்றன்  ததர் 

2016.12.01 ம் 

றகறக்கரண லம்  

ரத்றற்குள்பரண 

வு கத்ல் 

 தரத் வு 

கத்ல் 

ரத்றற்கரண  

தற்த  கப்தை 

தரத் 

தற்தகப்தை 

2016.12.31  

றகறக்கு லம் 

0 ரட்ட தெனகம் 13,623,193.50 294,773.50 294,773.50 327,041.50 549,957.50 13,878,377.50 

1 கங்கட்ட தகரகப 12,974,653.27 333,0140.00 333,0140.00 905,300.50 936,180.50 13,577,819.77 

2 குண்டெரகன 9,114,422.22 293,212.34 570,382.34 535,800.00 633,547.00 9,177,586.88 

3 தரதும்த 8,127,991.50 594,609.00 598,509.00 1,105,907.00 1,105,907.00 8,635,389.50 

4 தன்றன 4,312,680.00 364,848.50 364,848.50 1,033,150.00 1,117,250.00 5,065,081.50 

5 டித 11,077,514.66 530,575.10 661,237.10 209,460.00 209,460.00 10,625,737.56 

6 உடுத 10,845,393.60 334,312.33 603,394.33 671,500.00 671,500.00 10,913,499.27 

7 உடதனர 9,508,062.60 478,598.50 478,848.50 1,200,372.30 1,343,368.30 10,372,582.40 

8 தரல 7,001,033.00 194,480.00 194,480.00 1,589,128.00 1,589,128.00 8,395,681.00 

9 தரதயரதயட்ட 10,008,778.10 406,318.32 406,318.32 1,094,691.00 1,155,603.00 10,758,062.78 

10 தல்தரட்கட 5,950,200.50 258,437.00 258,437.00 1,010,000.00 1,010,000.00 6,701,763.50 

11 ததும்த 10,416,072.80 577,570.25 724,988.25 1,044,220.00 1,207,200.00 10,898,284.55 

12 உடதும்த 5,533,852.47 170,608.70 329,932.70 1,029,941.78 1,029,941.78 6,233,861.55 

13 றணறதத 6,093,978.40 311,790.10 313,040.10 1,285,587.00 1,286,837.00 7,067,775.30 

14 அக்குநண 8,428,933.59 319,294.88 412,368.88 481,559.00 607,320.00 8,623,884.71 

15 தஜரப்தறட்டி 9,786,334.00 264,329.00 728,170.00 575,191.00 955,804.00 10,013,968.00 

16 யரரறஸ்தத்து 10,898,134.35 281,864.62 281,864.62 1,326,141.00 1,498,853.50 12,115,123.23 

17 தும்ததண 8,639,736.83 276,190.04 565,962.04 1,103,094.00 1,413,490.00 9,487,264.79 

18 யலித் 6,191,913.27 194,210.91 204,210.91 794,114.00 794,114.00 6,781,816.36 

19 கங்க இயன தகரகப 8,180,119.57 366,681.50 367,931.50 990,971.00 1,245,113.00 9,057,301.07 

20 தஸ்தரதக தகரநதப 7,891,082.00 239,011.00 329,476.00 200,000.00 200,000.00 7,761,606.00 

 தரத்ம் 184,604,080.23 7,084,729.59 9,022,187.59 18,513,169.58 20,560,574.58 196,142,467.22 
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 “ முறைசார் நிருவாகத்தினூடாக நிறைபேறுறடய அேிவிருத்திறய பநாக்கி” 
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அெ உத்றதரகத்ர்கபறன் தொற்த தே கக்கு - 2016 

கக இன: 258  

றகக்கபம் - ரட்டச் தெனகம் , கண்டி 

 

தடம்/ றதம் 
2015  - உண்க 

தெனவு 

2016  

அங்கலகரறத் 

றப்தேடு 

2016-  றதத்ற  

றப்தேடு 

2016  உண்க 

தெனவு  
ககந லநல் 

தரடக்க றகன 

லம் 
201,980,835.62    

 

தடத்றன் வு  

தற்த 
73,060,506.98 70,000,000.00  66,767,856.20 

 

குகநப்தை தடத்றன் 

தொல வு 
78,357,198.79 50,000,000.00  63,574,395.27 

 

தடத்றற்கரண 

தரத்ம்  தற்த 
196,684,143.81 240,000,000.00  196,143,467.22 
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